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អារម្ភកថា 

ការកសាងសមត្ថភាព និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស គជឺាទិសដៅមួយរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលននព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា កនុងការដបេជាា ចិត្េខ្ពស់ សំដៅសដព្មចដោលដៅ
អភិវឌ្ឍសហសសវត្សរក៍មពុជា និងការអភិវឌ្ឍន៍ព្បកបដដ្ឋយសមធម៌ ដដ្ឋយផ្ផែកដលើមូលដ្ឋា ន
ននចរតិ្លកខណៈព្បជាជន។ ព្បជាជាត្កិមពុជា ធ់ាប់ននព្បនពណើ ជាជនជាត្ិមួយផ្ែល
ផ្សែងរកចំដណះែឹងពុំននការដនឿយហត់្។ ចកខុវស័ិយ និង ផ្ផនការយុទធសាស្រសេ កនុងការ
អភិវឌ្ឍវស័ិយឧត្េមសិកានាឆ្ន ២ំ០២០ ព្ពមទងំទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ ផ្ែលអនកអាន
កំពុងកាន់កនុងនែដនះ គឺជាចំផ្ណកមួយផ្ែលដធែើឱ្យការពិត្ បានដកើត្ជារូបរាងជាក់ផ្សេង
ដឡើងតាមរយៈការព្បមូលផេុ ំនូវចំដណះែឹង ភាពឈ់្លសនវផ្ែលព្បកបដដ្ឋយគត្ិបណឌិ ត្ 
និងសើលធម៌វជិាា ជើវៈរបស់បញ្ញវនេផ្ខ្ែរ សំដៅដលើកសទួយការព្សាវព្ជាវដៅកនុងព្ពះរាជាណា-
ចព្កកមពុជា ក៏ែូចជាការឈ្លនចូលដៅកនុងសហគមន៍ព្សាវព្ជាវកនុងត្ំបន់ និង កនុងសកល
ដោក។ 
 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ ននដបសកកមែជំរុញ និងបដងកើត្ដឡើងនូវសាន នែព្សាវព្ជាវ
ថ្ែើៗ ក៏ែូចជាដទពដកាសលយននអនកព្សាវព្ជាវផ្ខ្ែរនានា ផ្ែលបានខ្តិ្ខ្ំពុះរគរព្គប់ការ
លំបាកនិងឧបសគគ តាមរយៈការដព្បើព្បាស់នូវព្បាជាា សាែ រត្ើរបស់ខ្់ួន ដែើមបើផ្សែងរក
ចំដណះែឹងថ្ែើៗ រួមចំផ្ណកដដ្ឋះព្សាយបញ្ហា នានាកនុងព្កបខ្ណឌ វទិាសាស្រសេ និង
បដចេកវទិាននសងគមផ្ខ្ែរ កនុងសម័យសកលភាវូបនើយកមែនាដពលបចេុបបននដនះ។ 

 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ នឹងព្ត្ូវដបាះពុមពផាយរយៈដពល៤ផ្ខ្មេង តាមរយៈការ 
ព្បមូលផេុនូំវសាន នែវទិាសាស្រសេនានាែូចជា ដសែាកិចេ ចាប់ នដោបាយ អកសរសាស្រសេ 
មនុសសសាស្រសេ ព្បវត្េសិាស្រសេ វទិាសាស្រសេទូដៅ ផ្ែលសុទធសងឹជាអត្ថបទសកិាព្សាវព្ជាវ 
និងវភិាគផ្បបវទិាសាស្រសេ ដហើយអត្ថបទទងំដនះ អាចជាជំនួយសាែ រត្ើអនកសិកាព្សាវព្ជាវ
ទងំឡាយ សព្នប់វភិាគជាលកខណៈវទិាសាស្រសេថ្ែើៗដផសងដទៀត្ផងផ្ែរ។ ទសសនាវែេើ
ព្សាវព្ជាវ បានដបាះពុមពសាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ដបកខជនបណឌិ ត្ននសាកលវទិាល័យអាសុើ
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អឺរ ៉ុប និងសាន នែថ្ែើៗរបស់អនកព្សាវព្ជាវែនទដទៀត្ ផ្ែលដទើបព្សាវព្ជាវរកដ ើញ ដែើមបើ
ផេល់នូវចំដណះែឹងផ្បបវទិាសាស្រសេជូនែល់សងគមជាត្ិ នងិជួយសព្មួលែល់នសិសតិ្នងិ
អនកព្សាវព្ជាវទូដៅផ្សែងយល់ និងជួយជំរុញែល់អនកព្សាវព្ជាវទងំឡាយឱ្យកាន់ផ្ត្នន
សុឆនទៈព្សាវព្ជាវព្បកបដដ្ឋយវទិាសាស្រសេ។ ទសសនាវែើេព្សាវព្ជាវដនះ ក៏ជាចំផ្ណកមួយ
សព្នប់ឱ្យអនកព្សាវព្ជាវព្គប់រូប ននឱ្កាសបង្ហា ញនូវសាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ខ្់ួនផងផ្ែរ។ 
 ជាមួយោន ដនះផ្ែរ ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ សងឈមឹថា អត្ថបទទងំឡាយផ្ែលបាន
ចុះផាយកនុងទសសនាវែេើដនះ នឹងក់ាយជាឯកសារមួយផ្ែលននសារៈសំខាន់ និងជាខាន ត្
មួយសព្នប់កព្មិត្នូវរាល់កចិេការព្សាវព្ជាវទងំឡាយ ឱ្យកាន់ផ្ត្ននភាពសុព្កឹត្ព្សប
តាមសេង់ដ្ឋរវទិាសាស្រសេ។ 
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នីតិព្ពហ្មទណ្ឌ អនតរជាតិ (ត) 

 បណ្ឌិ តសភាចារយ ខ ៀវ ថវកិា 

នីតិស្តពីីខោរកម្មតាម្ស្ម្ុព្ទ និងនីតិអនតរជាតិ 
 អស់ជាចរចើនសតវតសរម៍កច ើយ ការរបតិបតតិដ៏ខ្ល ាំងកាល ចាំច ោះនើតអិនតរជាតិ
សាធារណ្ៈកនុងឋានៈជារបព័នធនើតិកមមមួយ ដដលជាគាំរូននកិចចស របតិបតតិការជា
លកខណ្ៈអនតរជាតិច ោះ គឺជាគនលឺោះយ៉ា ងរងឹមាំចៅកនុងការបង្រ្កា បបទចលមើសចចារកមម
តាមដដនសមុរទអនតរជាតិ។ ចៅចពលដដលសកមមភាពបលន់តាមសមុរទកាល យចៅជា
បញ្ហា ដ៏ចតត គគុកដដលចកើតមនជាយូរយរណាស់មកច ើយច ោះ ពិចសសចៅកនុងដដន
សមុរទទវើបអាង្រ្ វកិ (The Horn of Africa)  ចពលបចចុបបននចនោះ បណាត រដឋជាចរចើន
បានចលើកសាំចណ្ើ មនិឲ្យអនុវតតចាប់របឆាំងនងឹរកុមឧរកិដឋជនអនតរជាតិទាំងច ោះ (រកមុ
ចចារសមុរទ) ដដលដតងដតគរមមកាំដ ងចៅដល់ការដកឹជញ្ជូ នតាមផលូវសមុរទអនតរជាតិ
រតូវជាប់គាំង។ ការមនិរពមទទួលយកកាតពវកិចច ចដើមបើផត ទ ចទសចាំច ោះបទចលមើស
ននអាំចពើចចារកមមតាមផលូវសមុរទអនតរជាតិចនោះ គឺបកា ញឲ្យចឃើញអាំពើយុតាត ធិការននបណាត
រដឋមួយចាំននួ ដដល ក់ព័នធចៅនឹងបញ្ហា នចយបាយននការដឹកជញ្ជូ នដដលមនលកខណ្ៈ
ចយធា ឬផតល់ជាំនួយដផនកចយធាចៅឲ្យរកុមឧទទ មណាមួយចៅកនុងតាំបន់ទវើបអាង្រ្ វកិ 
ដដលទចងវើចនោះរតូវបានស គមន៍អនតរជាត ិ ឬអងគការស របជាជាតិចធវើការហាមរបាម។ 
ប៉ាុដនតសមតថភាពដ៏ខ្ល ាំងនននើតិអនតរជាតិសាធារណ្ៈចៅកនុងដាំចណាោះរសាយបញ្ហា មនុសស
ជាតិ ដូចជា ឧរកិដឋកមមរបល័យពូជសាសន៍ និងជចមល ោះពូជសាសន៍ដដលចកើតមនច ើង
អស់រយៈចពលជាចរចើនទសវតសរម៍កច ើយច ោះ ឆលុោះបញ្ហច ាំងឲ្យចឃើញអាំពើការដាក់ទណ្ឌ កមម
ដដលមនលកខណ្ៈជាអនតរជាតិចៅចលើឧរកដិឋកមមអនតរជាតដិដលមនទាំ ាំដូចគន ។ 
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បញ្ហា ខោរកម្មតាម្ផលូវស្ម្ុព្ទ និងតំហ្យចុុះខៅកនងុវិធានការ
ខឆលើយតបពីអនតរជាតិ 
 ចៅចពលដដលសកមមភាពបលន់ វធាំៗ ចកើតច ើងជាបនតប ទ ប់ (ចាប់តាាំងពើ
ឆន ាំ២០០៩មក) បានចធវើឱ្យបញ្ហា ចចារកមមតាមសមុរទ ពិចសសចៅកនុងដដនសមុរទ
សូម៉ា លើកាល យចៅជាចាំណាប់អារមមណ៍្អនតរជាតិយ៉ា ងខ្ល ាំងកាល ។ ពើឆន ាំ២០០៨មក រកុម
ចចារសមុរទជាចរចើនរកុមបានចធវើសកមមភាពបលន់ វននរបចទសអ ុយដរកន ដដលផទុក
ចៅចដាយ រថចរកាោះចមាាំង និងចរគឿងស វ វុធជាចរចើនចផសងៗចទៀតសរមប់ផគត់ផគង់ចៅ
ឲ្យរបចទសចកនយ៉ា   វដឹកចរបងចៅមួយចរគឿងរបស់របចទសអារ៉ា ប់ប ើសាអ ូឌើត  វ
ដឹកទាំនញិគើមើ នងិ វដកឹជាំនួយសចង្រ្កគ ោះអនតរជាតជិាចរចើនចទៀត។ រកមុចចារសមុរទ
ទាំងច ោះ ក៏បានបាញ់ចៅចលើ វចទសចរណ៍្របស់អាចមរកិមួយចរគឿងផងដដរ។ 
 មនឧបបតតិច តុអារកក់ៗកាន់ដតចរចើនបានរ ើកសាយភាយយ៉ា ងឆប់រ ័ស។ 
ចទោះបើបញ្ហា ចនោះចទើបដតទទួលបានការចាប់អារមមណ៍្ជាសាធារណ្ៈ ចៅកនុងរយៈចពល
ប៉ាុ ម នថមើៗចនោះក៏ចដាយ ការវយរបហារចៅចលើរកមុ វដឹកទាំនិញអនតរជាតិបានកាល យ
ចៅជាបញ្ហា  ចាប់តាាំងពើរដាឋ ភបិាលសូម៉ា លើបានដួលរលាំកនុងទសវតសរឆ៍ន ាំ៩០មកចមល៉ាោះ។ 
ការវយរបហាររបស់រកុមចចារសមុរទបានចកើនច ើង និងកាន់ដតមនចរតិសាហាវ
ចោរចៅចាប់តាាំងពើឆន ាំ២០០៥មក។ ចៅកនុងឆន ាំ២០០៨ ការវយរបហារចៅចលើ វ
ដឹកទាំនិញអនតរជាតិបានចកើនច ើងចលើសបើដង ចបើចរបៀបចធៀបនឹងរយៈចពលដូចគន
កាលពើឆន ាំមុន ដដលកនុងច ោះ មន វរបមណ្ជា ១០០ចរគឿង រតូវរកមុចចារសមុរទ
វយរបហារ។ ជាងចនោះចៅចទៀត វសិាលភាពភូមសិាង្រ្សតននការវយរបហារក៏បានរ ើក
រលដាលច ើងដដរ។ 
 ជាការចឆលើយតប កង វចមាាំងមកពើបណាត រដឋចាំនួន២០ ដដលជាសមព័នធមតិត 
ពិចសសដឹក ាំចដាយអងគការមហាសាគរអាតលង់ទិកខ្ងចជើង (NATO-North Atlantic 
Treaty Organization) បានចាប់ចផតើមចចញលាតចៅកនុងតាំបន់ឈូងសមុរទចអដនិ
(The Gulf of Aden)។ ចាំននួ វលាតកាន់ដតចកើនច ើងបនតប ទ ប់ចដាយមនការ
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ចូលរមួពើកង វរបស់ស ភាពអឺរ ៉ាុប ដដលជាកង វលាតទើមួយដដលរតូវបានដាក់
ពរកយចដាយអតើតស ភាពចសដឋកិចច (Economic Union) រពមទាំងកងទ័ព
ចជើងទឹកទើមួយននសាធារណ្រដឋរបជាមនតិចិន ច ើយក៏មនការចូលរមួពើសាំណាក់
 វចមាាំងរុសសុើនងិឥណាឌ ផងដដរ។ ដូចចនោះជាកតាត មយួបកា ញឲ្យស គមន៍អនតរជាតិ
ចមើលចឃើញថា កង វលាតដ៏ចរចើនចនោះមនឥទធិពលរគប់រគន់ ច ើយចៅកនុងវធិាន
ការទប់សាា ត់អាំចពើចចារកមមតាមផលូវសមុរទអនតរជាតិ រ ូតដល់អនកជាំ ញការចយធា
របចាាំការចៅកនុង វលាតមយួរូបបានចធវើការកត់សមគ ល់ថា មន វពិោតមួយ
ចរគឿងសរមប់ចាប់ចចារសមុរទមួយរូប។ ប៉ាុដនតចទោះជាយ៉ា ងចនោះក៏ចដាយ លទធផល
សចរមចបានមិនទន់លអគប់របចសើរចៅច ើយចទ ពើចរ ោះកងទ័ពចជើងទឹកដ៏ទាំចនើបបាំផុត
ច ោះ ចៅកនុងការរបយុទធទប់ទល់នឹងឧរកិដឋជនគម នច ម្ ោះលបើ (ចចារសមុរទ) មិនមន
អងគការចាត់តាាំងដដលបាំ ក់ចៅចដាយអាវុធទាំចនើបៗ និងអាវុធធុនរសាលចដាយរមួ
ទាំងទូកចនសាទតូចៗដតប៉ាុចណាណ ោះ។ ដូចចនោះ កតាត ចនោះបកា ញឲ្យចឃើញថា កិចចរបឹងដរបង
ជាអនតរជាតិចៅមិនទន់ចដាោះរសាយបញ្ហា ដដលគាំរមកាំដ ងដល់ការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវ
ទឹកដដលមនទាំនិញឆលងកាត់ជិតមួយភាគបើននទាំនិញពិភពចលក។ ឧទ រណ៍្ ដូចជា 
ការបលន់ វច ម្ ោះ ដ វនណា (Faina) របស់របចទសអ ុយដរកនរតូវបានចាត់ទុកថា 
ជាសាព នចចារសមុរទកាន់ដតឆា យ ច ើយដដលកង វចមាាំងជាចរចើនចរគឿង បាន
តាមរបមញ់ចាប់ ចទោះបើ វរបស់របចទសអ ុយដរកនច ោះ រតូវបានបង់របាក់រ ាំចលោះ
ចដាយចជាគជ័យក៏ចដាយ។ 
 របការដដលគួរឲ្យកត់សមគ ល់ច ោះ គឺរកុមចចារសមុរទដដលចាប់បាន រតូវ
ចដាោះដលងទាំងអស់អារស័យចដាយយុតាត ធកិាររបស់តុលការ។ រកមុមង្រ្នតើការទូត និង
ចយធាបានចលើកច ើងថា កតាត មួយចៅកនុងកតាត ជាចរចើនននបញ្ហា ទាំងអស់ចនោះ គឺ 
បណាត លមកពើកងវោះខ្តមូលដាឋ ននើតិអនតរជាតិសរមប់ចធវើការកាត់ចទសចាំច ោះរកុម
ចចារសមុរទ។ ដូចដដល យចស ធិការកងទ័ពអាចមរកិមយួរូប បានបញ្ហជ ក់ឲ្យដងឹ
ថា «បញ្ហា មួយដដលជាឧបសគគទក់ទងនងឹចចារកមមតាមសមុរទច ោះ គចឺាស់ណាស់
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ថា របសិនចបើអនកចូលចធវើអនតរគមន៍ ច ើយចាប់បានចចារសមុរទ ចតើមនមចធោបាយ
កាត់ចទស និងផត ទ ចទសដល់រកុមចចារទាំងច ោះចទ? ខ្ុ ាំយល់ថា ចនោះគជឺាកតាត មួយ
ដ៏សាំខ្ន់ណាស់ដដលស គមន៍អនតរជាតិរតូវដតចឆលើយតបកនុងរយៈចពលដ៏យូរមួយ»។ 
 ប៉ាុដនតកតើបារមភទាំងចនោះ ចៅមិនទន់មនមូលដាឋ នចាស់លស់ និងចៅមន
ការភ័នតរច ាំចៅច ើយ។ នើតិអនតរជាតមិនមូលដាឋ នជាចរចើនចៅកនុងការកាត់ចទស 
និងផត ទ ចទសដល់រកុមចចារសមុរទទាំងច ោះ។ ប៉ាុដនត ចដាយសាររដឋមួយចាំនួន បដងវរ
មូលដាឋ ននើតិអនតរជាតឲិ្យកាល យចៅជាចរឿងនចយបាយចៅវញិ។ ចតើរបការចនោះបណាត ល
មកពើមូលច តុអវើ?  

-ច តុផលទើមួយ-ដាំចណ្ើ រការកាត់ចទសរតូវការចាំណាយ ដដលបណាត រដឋទាំង
ច ោះសាទ ក់ចសទើរនឹងទទួលយក។  

-ច តុផលទើពើរ-ចៅចពលដដលបចងាើតបានជាវធិាននននើតអិនតរជាតិថមើ  ៗសរមប់
កាត់ចទសរកុមចចារសមុរទអាចកាល យជាឧបសគគធាំៗ ចាំច ោះវធិានការខ្ងចយធា ឬ
តុលការចលើរកមុចយធាសមុរទទាំងអស់ច ោះ។  

ទិស្ខៅខព្ចើនយ៉ា ងខ ព្ ុះខៅរកយតុាត ធិការខលើព្កុម្ខោស្ម្ុព្ទ 
ក)-យតុាត ធិការសាកលខៅកនងុនីតិននព្បជាជនទងំឡាយ 

 ចៅចពលដដលរកុមចចារសមុរទននរបចទសសូម៉ា លើ បានចធវើសកមមភាពបលន់
 វជាចរចើនចលើកចរចើនសា នើតិអនតរជាតិ ចពលបចចុបបននចនោះ បានផតល់នូវយុតាត ធិការ
ជាចរចើន ចៅកនុងការដាក់ កយបណ្តឹ ង និងចធវើការជាំនុាំជរមោះកតើ និងផត ទ ចទសចាំច ោះ
រកុមចចារសមុរទទាំងច ោះ។ ខណ្ៈចពលដដលនើតអិនតរជាតិមនិទន់មនភាពចាស់លស់ 
និងរបាកដរបជាចៅកនុងដផនកជាចរចើនច ោះ អាំចពើចចារកមមតាមផលូវសមុរទមិនសថិតចៅ
កនុងដផនកណាមួយនននើតិចនោះចទ។ មនបទបញ្ញតតិមួយចៅនើតិអនតរជាតដិដលមនភាព
ចាំណាស់ជាងចគ ចាស់លស់ជាងចគ នងិមនភាពចរមងូចរមសតិចជាងចគបាំផុត
ច ោះ គឺថាបណាត រដឋទាំងឡាយ អាចចធវើការជាំនុាំជរមោះកតើចៅចលើរកុមចចារសមុរទណា
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មួយដដលអាជ្ាធររដឋច ោះចាប់បាន ពើចរ ោះអស់រយៈចពលជាចរចើនសតវតសរម៍កច ើយ
រកុមចចារសមុរទរតូវបានចាត់ទុកថា ជាសរតូវរបស់មនុសសជាតិ។ មនកតាត ជាចរចើន
ដដលរកុមចចារសមុរទរតូវផត ទ ចទសចៅតាមយុតាត ធិការរបស់រដឋនើមួយៗចផសងៗគន ៖ 
 ទើមយួ-រកុម វអនតរជាតិដដលចធវើដាំចណ្ើ រឆលងកាត់ផលូវសមុរទ ដដលបានកាំណ្ត់
យ៉ា ងជាក់លក់ ច ើយដដលជាផលូវទកឹដ៏ធាំមយួដដលជាញឹកញាប់រតូវរងការគាំរមកាំដ ង
ពើសាំណាក់រកុមចចារសមុរទ។ ដូចចនោះ ចចារសមុរទដដលមនិចរ ើសចគលចៅនិងទើតាាំង
ននការបលន់ និងវយរបហារច ោះ បានបងាជាចរគោះហានិភ័យចៅដល់វស័ិយ ណិ្ជជកមម
របស់បណាត រដឋមួយចាំនួន។ អាំចពើបលន់តាមសមុរទបានចធវើឲ្យតនមលទាំនិញ និងការធា 
រ៉ា ប់រងច ើងខពស់ ច ើយប៉ាោះ ល់ចៅដល់វស័ិយ ណិ្ជជកមមអនតរជាតិជាទូចៅ។ 
ឧទ រណ៍្ ដូចជា សកមមភាពបលន់ និងការវយរបហារថមើៗពើសាំណាក់រកុមចចារសមុរទ
ចៅកនុងតាំបន់ដដនទឹកទវើបអាង្រ្ វកិបានបកា ញឲ្យចឃើញថា  វដឹកទាំនញិមួយចរគឿង
រគប់រគងចដាយរបចទសមួយ ច ើយចដាតទង់ជាតិរបស់របចទសទើពើរ ដឹកទាំនិញចៅ
កាន់ចគលចៅទាំងរបាាំរបចទស និងចបើកបរចដាយ វកិននបណាត របជាជាតិចផសងៗ 
ច ើយរតូវចចារសមុរទបលន់ គឺប៉ាោះ ល់ចៅដល់ផលរបចយជន៍របស់បណាត រដឋទាំងច ោះ
ដតមតង។ 
 ទើពើរ-ចដាយមនលកខណ្ៈសាំខ្ន់ដូចគន ចនោះដដរ ដផនកមួយននការកាំណ្ត់
និយមន័យននរកុមចចារសមុរទ គឺថា រកុមចចារទាំងច ោះមិនរតូវបានរបចទសកាំចណ្ើ ត
របស់ចគចធវើការកាត់ចទសច ើយ ចនោះចបើតាមការជាក់ដសតងកនលងមកចនោះ។ ដូចចនោះចៅ
ចពលដដលមនរដឋចផសងៗចទៀតពោយមចធវើការកាត់ចទសចាំច ោះរកុមចចារសមុរទទាំង
ច ោះ របាកដណាស់របចទសចដើមកាំចណ្ើ តរបស់រកុមចចារសមុរទអាចនងឹចធវើការតវ៉ា  ឬ
ជាំទស់ចដាយចលើកច តុផលណាមួយជាមិនខ្ន។ 
 ទើបើ-មនច តុផលខ្ងផលូវចាប់មួយចទៀតដដលថា សកមមភាពចចារកមមតាម
ផលូវសមុរទជាទូចៅគសឺថិតចៅចរកាមដដនសមតថកិចច នងិយុតាត ធកិារអនតរជាត។ិ ឧទ រណ៍្ 
 វដដលចធវើការយមលាតចៅកនុងដដនទឹកននរបចទសសូម៉ា លើអាចចធវើការជាំនុាំជរមោះកតើ
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ចៅចលើរកុមចចារសមុរទណាមយួដដលចាប់បាន ចទោះបើជារកុមចចារច ោះមិនដដលវយ
របហារចៅចលើ វរបស់របចទសណាមយួក៏ចដាយ។ 

 )-អនុស្ញ្ហា ស្ហ្ព្បជាជាតសិ្តពីនីីតសិ្ម្ុព្ទ 

 ចៅចពលដដលមនយុតាត ធិការជាសាកលចៅចលើសកមមភាពចចារកមមតាមផលូវ
សមុរទមនការរ ើកចចរមើន រ ូតកាល យចៅជានើតិអនតរជាតិជាទាំចនៀមទមល ប់ច ោះ យុតាត ធិការ
ចនោះ រតូវបានយកមកបញ្ចូ លជារកមមួយចៅកនុងអនុសញ្ហញ ស របជាជាតិសតើពើនើតិ
សមុរទ ដដលបានរតូវចុោះ តថចលខ្ចៅនថាទើ១០ ដខធនូ ឆន ាំ១៩៨២ ចៅទើរកុងម៉ាុងចត
ចហាគ នប (របចទស ានម៉ាការ) ច ើយដដលរដឋមួយចាំនួនបានផតល់សចាច ប័ន។ ប៉ាុដនត
អនុសញ្ហញ ចនោះបានកាំណ្ត់និយមន័យអាំពើចចារកមមតាមផលូវសមុរទដដលចរតិទូលាំទូលយ
ជាងនើតអិនតរជាតជិាទាំចនៀមទមល ប់។ អនុសញ្ហញ ចនោះរមួបញ្ជូលទាំង «សកមមភាព  
ដដលផទុយពើនើតអិនតរជាត ិ ដូចជា អាំចពើ ងិា ឬការចាប់បកខ ាំង ឬសកមមភាពបាំផលិច
បាំផ្លល ញដដលរបរពឹតតច ើងកនុងចគលបាំណ្ងឯកជន»។ ដូចចនោះរល់ការវយរបហារនិង
អាំចពើោតកមមចៅកនុងដដនសមុរទអនតរជាតិ នងឹរតូវផត ទ ចទសជាអនតរជាតិចៅចរកាម
អនុសញ្ហញ ស របជាជាតសិតើពើនើតិសមុរទ ដដលតាមនើតអិនតរជាតិពើមុនច ោះ មនិមន
ដចងអាំពើការដាក់ចទសទណ្ឌ កមមចៅចលើបទឧរកិដឋចនោះចទ។ មិនដតប៉ាុចណាណ ោះចៅកនុង
ករណ្ើ មយួចាំននួចទៀត អនុសញ្ហញ ស របជាជាតិសតើពើនើតសិមុរទ ក៏មនដចងអាំពើការ
របយុទធរបឆាំងនឹងសកមមភាពចចារកមមតាមផលូវសមុរទដ៏ខ្ល ាំងកាល ចទៀតផង។ 
 ចដាយសារនើតអិនតរជាតសិតើពើអាំចពើចចារកមមតាមផលូវសមុរទ អនុវតតចាំច ោះដត
ចៅចលើ «ដដនសមុរទអនតរជាតិ -the high sea » ច ោះអនុសញ្ហញ ស របជាជាតិសតើ
ពើនើតិសមុរទមនិមនការកាំណ្ត់តាំបន់ចចារកមម តាមផលូវសមុរទច ើយ ដូចជា ចៅកនុង
សមុរទដដនដើ (territorial sea) ដដលមនរបដវង១២ម៉ា យ ៍ពើចឆនរសមុរទរបស់រដឋ ក៏
ដូចជាតាំបន់ចសដឋកិចចផ្លត ច់មុខ (economic exclusive zone) ដដលមនរបដវង 
២០០ម៉ា យ ៍ ពើចឆនរសមុរទរបស់រដឋក៏ចដាយ។ ជាទូចៅ រកុមចចារសមុរទដតងដតចធវើ
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សកមមភាពនិងចឆលៀតយកផលរបចយជន៍ចៅកនុងដដនទឹករបស់រដឋណាមួយដដលមន
សមតថភាពទន់ចខាយ ឬអសមតថភាពចៅកនុងការចាត់វធិានការចដើមបើទប់ទល់នងឹអាំចពើ
ចចារកមមតាមផលូវសមុរទ។ កតាត ចនោះ អាចជោះឥទធិពលជាសាំខ្ន់ចៅកនុងតាំបន់ឈូង    
សមុរទ រចកសមុរទ នងិទើរបជុាំចកាោះដដល វដកឹ ាំទាំនញិអនតរជាតទិាំងឡាយរតូវ
ឆលងកាត់ ឬចកៀកចៅនឹងដដនទកឹរបស់រដឋណាមួយ។ 
 ប៉ាុដនត ក់ព័នធចៅនឹងបញ្ហា ចចារកមមតាមផលូ វសមុរទចៅកនុងរបចទសសូម៉ា លើ 
ចាំណុ្ចខវោះខ្តចៅកនុងមរតាមយួចាំនួនរបស់អនុសញ្ហញ ស របជាជាតិសតើពើនើតិសមុរទ 
រតូវបានបាំចពញបដនថម និងដកលមអតាមរយៈរកុមរបឹកាសនតសុិខននអងគការស របជា-
ជាតិ ដខមថុិ  ឆន ាំ២០០៨។ ដាំចណាោះរសាយចលខ ១៨១៦ របស់រកុមរបឹកាសនតិ
សុខបានផតល់សិទធិឲ្យកងកមល ាំងរកាសនតិសុខអនតរជាតិ ចធវើការលាតចៅតាមឈូង
សមុរទចអដិន ចដើមបើ «ចូលចៅកនុងដដនទឹករបចទសសូម៉ា លើ កនុងចគលចៅបង្រ្កា ប
សកមមភាពបលន់តាមផលូវសមុរទ» ចដាយរួមទាំងការចរបើរបាស់នូវមចធោបាយចាាំបាច់
រគប់ដបបយ៉ា ង ចដើមបើបង្រ្កា បសកមមភាពបលន់តាមសមុរទ។ ដាំចណាោះរសាយចនោះផតល់នូវ
សិទធិអាំណាចដដលមិនធាល ប់មនពើមុនមក ចៅកនុងការបង្រ្កា បអាំចពើចចារកមមតាមតាំបន់
ចឆនរសមុរទ។ ចដាយអនុចលមតាមជាំពូក៧ ននរកមុរបឹកាសនតិសុខរបស់អងគការស 
របជាជាតិ ការផតល់សិទធិអាំណាចចៅកនុងការតបតចរគោះគាំរមកាំដ ងចាំច ោះសនតិសុខ
អនតរជាតិច ោះ អនកចាប់ទាំងឡាយចមើលចឃើញយ៉ា ងចាស់ថា ការផតល់សិទធអិាំណាច
ចនោះ បានផារភាជ ប់ចៅនងឹការអនុវតតនូវវធិានការចយធាចរមោុះផងដដរ ចដាយរមួទាំង
សកមមភាពកចមទចទើជរមកលក់ខលួនរបស់រកមុចចារសមុរទផងដដរ។ ឧទ រណ៍្ ចាំណាត់
ការរបស់រកុមរបឹកាសនតិសុខរបស់អងគការស របជាជាតិ ដដលផតល់សិទធិអាំណាច
ជាសាំខ្ន់ចៅចលើការចរបើរបាស់កមល ាំងចយធា ចៅកនុងដដនទកឹអធបិចតយយរបស់របចទស
សូម៉ា លើ ក៏រតូវបានដាំចណ្ើ រការចដាយចយងចៅចលើចសចកតើសចរមចយល់រពមជាក់លក់
ពើសាំណាក់រដាឋ ភិបាលអនតរកាលននរបចទសចនោះផងដដរ។ 
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គ)-យតុាត ធិការសាកលខៅកនងុការអនវុតតជាក់ស្ស្តង 

 ជាទូចៅ ការចបើកសវនការកាត់ចទសចៅចលើរកុមចចារសមុរទចៅតាមរបព័នធ
យុតាត ធិការអនតរជាតិករមចធវើច ើងណាស់។ បណាត រដឋដដលមន វយមលាតការ រ
អាំចពើបលន់តាមផលូវសមុរទ ឈូងសមុរទ ឧទ រណ៍្ ឈូងសមុរទចអដិនយល់បានយ៉ា ង
ចាស់ថា រដឋរបស់ខលួនអាចចធវើការជាំនុាំជរមោះកាត់ចទសចៅចលើរកុមចចារសមុរទបាន 
ដូចជា ករណ្ើ ននការបញ្ជូ នរកុមចចារសមុរទសូម៉ា លើចាំនួនពើរចលើកមកច ើយចៅកនុង   
រយៈចពលប៉ាុ ម នឆន ាំថមើៗចនោះ យកចៅកាត់ចទសចៅកនុងតុលការននរបចទសចកនយ៉ា ។ 
ចៅកនុងដខធនូ ឆន ាំ២០១០ របចទសអង់ចគលសបានចុោះ តថចលខ្ចលើអនុសារណ្ៈចយគ
យល់ជាមយួរបចទសចកនយ៉ា ដដលកនុងច ោះមនមរតាដដលដចងថា  ចពលអ គត
របចទសអង់ចគលសនឹងបញ្ជូ នរកុមចចារសមុរទដដលចាប់បាន ចៅកាត់ចទសចៅកនុង
របចទសច ោះ ច ើយចៅកនុងករណ្ើ ចនោះរបចទសចកនយ៉ា នឹងមិនជាប់ ក់ព័នធនឹង
ឧរកិដឋកមមណាមួយច ើយ។ 

ជំនួញទស្ករ (Slave Trade) 
 ជាំនួញទសកររតូវបានចាត់ទុកថា ជាឧរកដិឋកមមអនតរជាតមិយួដដលរតូវផត ទ
ចទសចៅតាមនើតិអនតរជាតិ។ 
 បចចុបបនន ការជួញដូរទសករ មនន័យចសមើនឹងការជួញដូរមនុសស (human 
trafficking)។ ចលក យន មើ រឺ (John Miller)  យកការយិល័យននរកសួង
ការបរចទសស រដឋអាចមរកិរបឆាំងការជួញដូរមនុសស (Director of the US States 
Department’s anti-people trafficking office) បានដថលងថា ការជួញដូរមនុសស
ជារចបៀបជួញដូរទសករសម័យថមើ (“the trade in human was a modern-day 
form of slavery”)។ ការជញួដូរមនុសស គឺជាអាំចពើរ ាំចលភសិទធិមនុសស ច ើយដដល
អាំចពើចនោះបានផតល់របាក់ចាំណូ្លចៅឲ្យឧរកិដឋជនអនតរជាតិ។ ចគបា៉ា ន់របមណ្ចឃើញថា 
យ៉ា ងចហាចណាស់ក៏មនមនុសសចាំនួន ៨០០.០០០ ក់ រតូវបានចគជួញដូរឆលងកាត់
រពាំដដនអនតរជាតិជាចរៀងរល់ឆន ាំ។ 
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 ករណ្ើ ចៅទើរកុង ុង នថាទើ៣០ ដខមើ  ឆន ាំ២០០៤ កូនចៅជាំ ន់ចរកាយ
ននពួកទសករអាចមរកិដសបកចមម  បានដាក់ កយបតឹងចៅរកមុ  ុន Lloyd’s ពើបទដដល
រកុម  ុនចនោះ បានធា រ៉ា ប់រង វដដលចគចរបើដឹកជញ្ជូ នទសករ។ សាំណុ្ាំ ចរឿងចនោះ 
បានចរៀបចាំច ើងចដាយចមធាវ ើអាចមរកិដ៏លបើមន ក់ច ម្ ោះ ចអវ៉ាដ ច វហាគ ន (Edward 
Fagan) ដដលបានការ រចរឿងកតើតទល់នឹងរកុម  ុនសវុ ើសទក់ទងចៅនឹងអធិករណ៍្
សាច់មសរបស់ពកួណា សុើអាលលឺម៉ាង់ សម័យកាលននសង្រ្កគ មចលកចលើកទើ២ (the 
Nazi gold case)។ អនកចដើមកតើជនជាតិអាចមរកិបានផតល់ភសតុតាងថា ពួកចគមន 
DNA1 ជាប់ជាមួយនឹងដូនតា (ancestors) ដដលបានជោិះចលើ វដឹកទសករមន
ច ម្ ោះកនុងបញ្ជ ើ វដឹកជញ្ជូ នមនុសសពើទវើបអាង្រ្ វកិចៅអាចមរកិ។ កាលពើមុនចៅកនុង
អធិករណ៍្សាច់មសរបស់ជនជាតជិវើ វ ដដលរតូវពួកណាសុើអាលលមឺ៉ាង់យកចៅតមាល់
ចៅរបចទសសវុ ើស ចលក Edward Fagan បានចធវើឲ្យរកុម  ុនសវុ ើសបង់សាំណ្ង
របាក់ចាំនួន១,២៥ ន់លនចផ្លន ដល់ជនជាតិជវើ វដដលរងចរគោះចដាយរបបណា សុើ
អាលលឺម៉ាង់។ មិនដតប៉ាុចណាណ ោះ ចលកក៏បានបតឹងទមទរពើបណាត រកុម  ុន   ដដល
មនការ ក់ព័នធជាមួយរបបរបកាន់ពូជសាសន៍ អាបា៉ា ចថត (Apartheid) ចៅអាង្រ្ វកិ
ខ្ងតបូង។ រកុម  ុន Lolyd’s បានធា រ៉ា ប់រងពួកឈមួញដឹកទាំនញិ និងទសករពើ
ទវើបអាង្រ្ វកិចៅអាចមរកិ នងិតាំបន់ការ៉ា អុើប ច ើយចពលច ោះមន វជាចរចើន បាន
រតូវលិច ឬ រងចរគោះចដាយការបលន់ពើពួកចចារសមុរទ។ របចទសអង់ចគលសបានបាំបាត់
អាំចពើជួញដូរទសករ ចៅកនុងទសវតសរឆ៍ន ាំ១៨៣០ ច ើយស រដឋអាចមរកិបានអនុវតត
តាមរយៈចពល ៣០ឆន ាំចរកាយមក។ ចៅកនុងសម័យច ោះ មនុសសចាំនួន ១០លន ក់ 
រតូវបានចគលក់ចៅកាំពង់ដផអាង្រ្ វកិខ្ងលិច ចដាយដឹកតាម វជាចរចើន។ រកុម  ុន 
Loldy’s បានរតូវបចងាើតច ើងចៅកនុងសតវតសរទ៍ើ១៧  ទើរកងុ ុងដ៏។ 
 ចៅកនុងរបវតតសិាង្រ្សតរបស់មនុសសជាតិរបមណ្ជាង ៤៥០ឆន ាំមុនចនោះ ( ក់
កណាត លសតវតសរទ៍ើ១៥) របជាជនអាង្រ្ វកិរបមណ្រប់លន ក់ រតូវចគបងខាំឲ្យចផទរ
ចចញពើរសុកកាំចណ្ើ តរបស់ខលួន ចដាយឆលងកាត់មហាសមុរទចៅចធវើទសករបចរមើចៅកនុង
របចទសអង់ចគលស ទវើបអឺរ ៉ាបុ អាចមរកិ តាំបន់អារ៉ា ប់ផងដដរ។ ចៅកនុងឆន ាំ១៥០៣ របចទស

                                                           
1

  កយ DNA មកពើ កយ Deoxiribonucleic acid ជាឧបករណ៍្សរមប់ពិនិតយចមើលចៅរបពន័ធ្ម
បនតពូជរបស់មនុសស។ 
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ព័រទុយហាគ ល់បានចធវើ ណិ្ជជកមមទសករដាំបូងចគ ចៅចលើជនជាតិអាង្រ្ វកិដសបកចមម  
ចដើមបើយកចៅលក់ចៅកនុងទវើបអាចមរកិ នងិទវើបចផសងៗចទៀត។ ពួកទសករដសបកចមម
ទាំងអស់ច ោះ មិនរតឹមដតចគយកចៅជួញដូរ ចដើមបើយករបាក់ប៉ាុចណាណ ោះចទ ដថមទាំង 
រតូវចគយកចៅចដាោះដូរជាទាំនិញ ដូចជា វតថុធាតុចដើម សារស ដសបក កាច វ ដដក និងថាន ាំ-
ជក់ជាចដើម ច ើយទាំនិញទាំងអស់ច ោះរតូវបានមច ស់ទសករដឹកយកមកទវើបអឹរ ៉ាុបវញិ។ 
 ចៅចុងសតវតសរទ៍ើ១៨ របចទសអង់ចគលស ក៏បានចាប់ចផតើមចធវើជាំនួញទសករ
ចនោះដដរ ចដាយចៅកនុងមួយឆន ាៗំ  មន វចាំននួរបមណ្ជា ១៥០ចរគឿង បានចាក
ចចញពើកាំពង់ដផលើវរឺផូល (Liverpool) របើសតូល (Bristol) និងទើរកុង ុងដ៏ ចដើមបើចៅ
ដឹកជញ្ជូ នទសករយកមកលក់។ ចៅកនុងឆន ាំ១៩៩០ តាមការសិកា នងិរសាវរជាវបាន
បកា ញឲ្យចឃើញថា  ណិ្ជជកមមទសករឆលងមហាសមុរទអាតលង់ទិក (the transatlantic 
slave trade) មនចាំនួនមិនតិចជាង១១លន ក់ចទ ច ើយចាំនួនចនោះអាចចរចើនដថម
ចទៀត។ រ ើឯ ណិ្ជជកមមទសករចៅកនុងពភិពអារ៉ា ប់មនចាំននួពើ ៩,៤០០.០០០ ក់ ចៅ 
១៤,០០០.០០០ ក់2។ 

ការលបុបំបាត់របបទស្ភាព 
 ចៅចដើមសតវតសរទ៍ើ១៨ របចទសបារ ាំង គជឺារបចទសទើមយួចៅទវើបអឺរ ៉ាុប ដដល
បានលុបបាំបាត់របបទសករចចាលមុនចគ គឺចៅកនុងឆន ាំ១៧៩៤ ប៉ាុដនតបានចពើបរបទោះនងឹ
ឧបសគគមួយចាំនួន ពើចរ ោះចៅចពលច ោះ រពោះចៅណាប៉ាូច អុង កាំពុងរគប់រគងរជយ
ចៅកនុងឆន ាំ១៨០២។ 
 ចៅកនុងឆន ាំ១៨០៧ សភាននរបចទសអង់ចគលសបានអនុម័តនើតិសតើពើការលុប
បាំបាត់ចចាលនូវ ណិ្ជជកមមទសភាព (the Abolition of the Slave Trade Act) ចចញពើ
របចទស។ មកដល់ឆន ាំ១៨២០ ចៅស រដឋអាចមរកិ ចគបានអនុម័តនើតិសតើពើការជួញដូរ
ទសករ (U.S. Law of Slave Trade) ចដាយចាត់ទុកការជួញដូរទសករ ថាជាអាំចពើ

                                                           
2

 BBC News: 15 March 2007. 
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ឆក់បលន់មយួ ច ើយដដលរតវូផតទទ ចទសរបហារជើវតិ 3 គឺមនចទសចសមើនងឹការរបហារ
ជើវតិយ៉ា ងដូចចាន ោះដដរ។ 
 បចចុបបននចៅកនុងពិភពចលកទាំងមូល ការជញួដូរទសករចៅដតមនចៅច ើយ
ចៅតាមរូបភាពសមា ត់។ តាមការបា៉ា ន់របមណ្ ចៅកនុងពិភពចលកទាំងមូលជនដដល
រងចរគោះចដាយការជញួដូរចធវើជាទសករមនចាំននួ ២៧លន ក់4។ ជាឧទ រណ៍្ ចៅ
កនុងរបចទសមូរ ើតានើ មនបុរស នងិកុមរជាំនួនពើ ៦០០.០០០ ក់ រតវូជា២០%នន
ចាំនួនរបជាជនរតូវចគជួញដូរចធវើជាទសករ។ ភាគចរចើនននមនុសសទាំងច ោះរតូវយកចៅ
ចធវើជាទសករចៅជនបទដាច់រសយល5។ 
 ជាការពិតណាស់ ចៅកនុងសតវតសរទ៍ើ២០ កនលងចៅ អនុសញ្ហញ សតើពើទសភាព 
(Slavery Convention) ដដលជាការផតួចចផតើមរបស់សងគមរបជាជាតិ (the League 
of Nations) មនចាំណុ្ចដដលដចងអាំពើការហាមរបាមការជួញដូរទសភាពចៅចលើ
ពិភពចលកទាំងមូល។ ចៅកនុងចសចកតើរបកាសជាសកល សតើពើសទិធិមនុសស ដដលបាន
អនុម័តចៅនថាទើ១០ ដខធនូ ឆន ាំ១៩៤៨ ចដាយមហាសននបិាតអងគការស របជាជាត ិ
មនដចងយ៉ា ងចាស់អាំពើការហាមរបាមអាំចពើជួញដូរទសភាពចដាយបញ្ហជ ក់ថា គម នបុគគល
ណាមួយរតូវកាល យជាទសករ ឬ សថិតចៅជាទសករដាច់នថលរបស់ចគច ើយ ច ើយរបប
ទសភាព និងការជួញដូរទសករ ចទោះជាតាមរូបភាពណាក៏ចដាយ រតូវហាមោត់
ជាដាច់ខ្ត 6។ មកដល់ឆន ាំ១៩៥៦ អងគការស របជាជាតិបានបចងាើតជាអនុសញ្ហញ
មួយបដនថមចៅចលើចសចកតើរបកាសជាសកលសតើអាំពើសិទធិមនុសស ដដលមនច ម្ ោះថា 
អនុសញ្ហញ សតើពើការលុបបាំបាត់ចចាលរបបទសភាព (Supplementary Convention on 
the Abolition of Slavery)។ អនុសញ្ហញ ចនោះ បានចាត់ទុកការជួញដូរទសករ គឺជា
អាំចពើដដលឋតិចៅចរតចាប់ ច ើយនិងបានហាមរបាមការជួញដូរទសករចៅចលើ

                                                           
3

 Carrel, Toni L. “The U.S. Navy and Anti-priracy Patrol in Caribnean”. 

(http://oceanexplorer. noaa.gov/exploration/08trouvadore/background/piracy/piracy.html). 

NOAA Retrieved 11 January 2010 
4

 Dodson, Howard (2005). “Slavery in the Twenty-First Century” (http://www.un.org/Pubs/ 

chronicle/2005/issue3/0305p28.html). UN Chronicle. United Nations. Retrieved 12 January 

2010. 
5

 “Modern slavery” (http://www.bbc.co.uk/worldservice/). Retrieved 12 January 2010 
6
 Arti.4, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), December 10, 1948 

http://oceanexplorer/
http://www.un.org/Pubs/%20chronicle/2005/issue3/0305p28.html
http://www.un.org/Pubs/%20chronicle/2005/issue3/0305p28.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/
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ពិភពចលកទាំងមូលចទៀតផង។ ចៅកនុងដខធនូ ឆន ាំ១៩៦៦ មហាសននិបាតអងគការស 
របជាជាតិបានអនុម័តនូវ កតិកាសញ្ហញ អនតរជាតិ សតើពើសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនចយបាយ 
(the International Convenant on Civil and Political Rights) ដដលជា
ឧបករណ៍្មួយចធវើឲ្យរ ើកចចរមើនចៅដល់ចសចកតើរបកាសជាសកលសតើពើសិទធិមនុសស។ 
ចៅកនុងកតកិាសញ្ហញ បានដចងថា គម នបុគគលណាមួយ រតូវចគចាប់ឃុាំោាំងជាទសករ
ច ើយ។ ទសភាព និងការជញួដូរទសករ រតូវហាមោត់ជាដាច់ខ្ត7។ 
 ការលុបបាំបាត់ការជួញដូរទសភាព បាន្នចៅរកការរ ើកចចរមើនមួយ
ករមិតចទៀត ចដាយចៅដខវចិឆកិា ឆន ាំ២០០៣ បណាត រដឋចាំននួ១០៤ បានផតល់សចាច ប័ន
ចៅចលើកតិកាសញ្ហញ អនតរជាតិ សតើពើសទិធិពលរដឋ និងសិទធនិចយបាយ។ 

(ចៅមនត) 

                                                           
7
 មរតា៨ កតិកាសញ្ហញ អនតរជាតិ សតើពើសិទធិពលរដឋ និងសិទធិនចយបាយ។ 
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សេរភីាពខាងការបសចេញមតិសៅកមពុជា 

 បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ធនិ សៅ 

សេចកតីសផតើម 
 ក្មពុជាបាន និងក្ំពុងទទួលផលពីសនតិភាព និងឯក្ភាពទឹក្ដីដ៏បពញបលញ
ដដលបក្ីតបេញពីនបោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ដដលមានសបមតេ
អគ្គមហាបសនាបតីបតបជា ហុ៊ន ដសន ជារបមុខ បានដ្ឋក់្បេញនូវក្មមវធិីនបោបាយ
យុទធសាស្រសតេតុបោណ្ក្នុងោរពបនលឿនោរក្សាងរបបទសបលរីគ្ប់វស័ិយ បដីមបបីលីក្សទួយ
ជីវភាពរស់បៅរបស់របជាពលរដឋឱ្យោន់ដតរបបសីរបឡីង។ ពិបសសបានបតត តបៅបលី
សាម រតីរដឋធមមនុញ្ញននរពះរាជាណាេរក្ក្មពុជា បដ្ឋយរបោន់ខ្ជា ប់បោលោរណ៍្ពរងឹងលទធិ
របជាធិបបតយយបសរពីហុបក្ស និងោរបោរពសិទធិមនុសស ដដលជាមូលដ្ឋឋ នននោរសថិតបសថរ 
និងរកី្េបរមនីរបស់សងគមជាត។ិ 
 រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានធានា និងោរពារោ៉ងមុឹងម៉ាត់នូវសិទធិបសរភីាពរគ្ប់ដបប
ោ៉ងរបស់របជាពលរដឋ ដូេមានដេងេាស់ក្នុងរដឋធមមនុញ្ញ និងបសេក្តីដលលងោរណ៍្ជា 
សក្លសតីពសីិទធិមនុសស រមួទងំក្តិោសញ្ញញ  និងអនុសញ្ញញ អនតរជាតទិក់្ទងនឹងសិទធិ
មនុសស រាងំសាា ត់ដ្ឋេ់ខ្ជតោរបរសីបអីងពូជសាសន៍ដដលជាសក្មមភាពរបំោភេាប់ នងិ
សិទធិមនុសស បដ្ឋយរបោន់ខ្ជា ប់នូវបោលនបោបាយសាមគ្គីរបជាជាតិដខមរទងំមូល បដ្ឋយ
ោម នដបងដេក្និនាន ោរនបោបាយ បភទ ជាតសិាសន៍ ជបំនឿសាសនា នងិឋានៈសងគម 
បដីមបរីបមូលផតុ ំក្មាល ងំអភិវឌ្ឍន៍របបទសជាតិ ោរពារមាតុភូមិ និងពរងឹងសុខដុមនីយក្មម
ននសងគមជាតិទងំមូល។ 

ឈ្របលីសាម រតីបនះ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ក៏្បានោរពារ នងិបលកី្សទួយសិទធិបសរភីាព
ខ្ជងោរបបញ្េញមតិ បសរភីាពខ្ជងសារព័ត៌មាន បសរភីាពខ្ជងោរបបាះពុមពផាយ បសរភីាព
ខ្ជងោររបជុ។ំ បុ៉ដនត មនិរតូវបរបីរបាស់សទិធិទងំបនះ បដ្ឋយរបំោភ នាឱំ្យប៉ះពាល់ដល់
ក្ិតតិយសរបស់អនក្ដនទ ដល់ទំបនៀមទមាល ប់លអរបស់សងគម ដល់សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ និង
សនតិសុខជាតិបឡយី។ 

បតីអវីបៅជាបសរភីាពខ្ជងបបញ្េញមតិ? 
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១-និយមន័យ 
 ១.១-សេរភីាព 
 បសរភីាព មាន័យថា អណំាេដដលអាេបធវីបានតាមអំបពីេិតត បុ៉ដនតបរោមេាប់១។ 

បសរភីាព គ្ឺជាោរេងអុលបង្ហា ញអំពីេរតិលក្ខណ្ៈននភាពសុខសានដ បដ្ឋយោម ន
អំបពីហងិា បហយីមានបសរភីាពបពញបលញបដ្ឋយខ្ជល េនូវអំបពីហងិា។ ធមមតា តាមោរ
យល់ប ីញនូវបពលបនះ ដូេជាមិនមានជបមាល ះបក្ីតមានបឡីង, បសរភីាពផងដដរបាន
ដណ្នាបំយងីអំពីរបបៀបរស់បៅ ឱ្យមានភាពសិនទធសាន លជាមួយោន និងោន  ឬរវាងបុគ្គល
ដដលបយងីមិងធាល ប់សាគ ល់ពីមុនមក្ ឬមានទំនាក់្ទំនងលអជាមួយបុគ្គលបផសងបទៀត, ភាព
រុងបរឿងននសងគមឬបសដឋក្ិេេមានោររកី្េបរមនីបនាះគ្ោឺម នអវគី្ួរឱ្យខវល់ខ្ជវ យបនាះបទ, ោរ
បបងាីតឱ្យមានភាពបសមីោន បៅក្នុងរបបទស, បហយីោររគ្ប់រគ្ងនបោបាយ មានោរបរៀបេំ
បានលអរបបសីរសរមាប់របជាជនបលីសក្លបោក្បានោ៉ងពិតរបាក្ដ។ ក្នុងោរទំនាក់្
ទំនងជាមួយអនដរជាត,ិ បពលសនដិភាព គ្មឺិនដមនមានរតមឹដតភាពោម នសស្រង្ហគ ម នងិភាព
ោម នអំបពហីងិាបក្ីតមានបនាះបទ, បុ៉ដនដដលមទងំហ៊ានរបឈ្មមុនរាល់េណុំ្េវជិាមានជា
បរេីនបទៀត បហយីរតូវបេះបោរពេំបពាះជាតរិបស់ខលូន រពមទងំមានទំនាក់្ទំនងបសដឋ
ក្ិេេលអជាមូយរបបទសជតិខ្ជង២។ 

១.២-បសចេញមតិ  
មតិ មានន័យថា របាជាា  ោរបឈ្វងយល់ គ្ំនតិ បោបល់៣។ បបញ្េញមត ិមាន

ន័យថា បធវឱី្យបេញរបាជាា  បធវឱី្យមានោរបឈ្វងយល់ បធវីឱ្យបេញគ្ំនតិ បោបល់។  
ដូបេនះ បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិ គ្ឺមានន័យថា អំណាេដដលអាេបធវីបាន 

តាមរយៈោរបបញ្េញជាគ្នំិត ឬបោបល់របស់បុគ្គលរគ្ប់រូប តាមអំបពីេិតត ឬបដ្ឋយបសរ ី
បុ៉ដនតរតូវសថតិបៅបរោមេាប់ ឬរតូវបោរពបោលោរណ៍្េាប់ដដលមានដេងជាធរមាន។ 

២-សារៈេខំាន់ននសេរភីាពខាងការបសចេញមតិ 
 តាងំពីយូរណាស់មក្បហយី បសរភីាពបបញ្េញមតិរតូវបានបគ្ចាត់ទុក្ថា ជា
សនូលននលទធិរបជាធិបបតយយ និងជាបសរភីាពមូលដ្ឋឋ នមយួ។ បៅបដីមឆ្ន ២ំ០១០ អនក្

                                                           
១ ជួន ណាត  វេនានុរក្មដខមរ ភាគ្ទី១-២   បបាះពុមពរោទី៥ ោរផាយរបសពុ់ទធសាសនបណ្ឌិ តយ ឆ្ន ១ំ៩៦៧ ទំព័រ១៤០៤ 
២ www.km.wikipedia.org/ បសរភីាព 
៣ ជួន ណាត  វេនានុរក្មដខមរ ភាគ្ទី១-២   បបាះពុមពរោទ៥ី ោរផាយរបសពុ់ទធសាសនបណ្ឌិ តយ ឆ្ន ១ំ៩៦៧ ទំព័រ៨៤៨ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%BE%E1%9E%A0%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%99%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%99
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
http://www.km.wikipedia.org/
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រាយោរណ៍្អនតរជាតិពិបសសសតីពីបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិទងំបួនរូបបានអះអាង
ក្នុងបសេក្តីដលលងោរណ៍្រមួោន មយួថា៖ សារៈសខំ្ជន់ននបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិដដល
រាប់បញ្ាូ លបោលោរណ៍្េរមរះនិងពហុនិយម គ្ឺជាឧបក្រណ៍្សខំ្ជន់មយួសរមាប់ោរពារ
បោលោរណ៍្សិទធមិនុសសទងំអស់បផសងបទៀត នងិជាធាតុសនូលននលទធិរបជាធបិបតយយ។ 
 បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមត ិ មានសារៈសំខ្ជន់ណាស់ បដ្ឋយសារបហតុផលបី
ោ៉ង។ ទី១ វាគ្ឺជាសិទធិគ្នលឹះមយួសរមាប់ធានានូវបសេក្តីនលលលនូររបស់បុគ្គលនីមួយៗ។ សិទធិ
គ្នលឹះមយួបនះផតល់ឱ្យរបជាពលរដឋរគ្ប់នូវសវ័យភាពក្នុងោរបបញ្េញមតិដដលខលួនយល់ថា
រតឹមរតូវ នងិក្នុងោរតល ស់បតូរគ្ំនិតជាមួយរបជាពលរដឋបផសងបទៀត បដមីបសីាគ ល់ឱ្យេាស់
ជាងមុនអំពីខលួនឯងនិងសងគមដដលបៅជុំវញិខលួន។ 
 ទី២ ដូេដដលបានបលកី្បឡងី ក្នុងបសេក្តីដលលងោរណ៍្រមួរបស់អនក្តណំាងអនតរជាត ិ
ពិបសស ទងំបួនខ្ជងបលី បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិបដ្ឋយបសរ ី ទទលួបានព័ត៌មាន
និងរបមូលជួបរបជុំោន សរមាប់បដ្ឋះរសាយបញ្ញា រមួនានាបទបនាះ របជាពលរដឋពុំអាេមាន
ឥទធិពលបលីរដ្ឋឋ ភបិាល ពុំអាេេូលរមួសបរមេេិតត និងពុអំាេដ្ឋក់្សមាព ធឱ្យរដ្ឋឋ ភិបាល
មានទំនួលខុសរតូវខពស់បានបឡយី បហយីសក្មមភាពទងំបនះ គ្ឺសុទធសឹងជាបោលោរណ៍្
របស់លទធរិបជាធិបបតយយ។ បៅក្នុងរបបទសមួយដដលមានលទធិរបជាធិបបតយយបក្មងខេីដូេ
ក្មពុជា ោរអនុវតតបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិឱ្យបានរតឹមរតូវដូេបានបពាលមក្ខ្ជងបលី 
គ្ឺជាគ្នលះឹសំខ្ជន់បំផុត ពីបរពាះថារបជាពលរដឋដខមរ គ្ឺជាអនក្បធវីោរសាត របឡីងវញិនូវ
របបទសរបស់ខលួន នងិជាអនក្សបរមេទសិបៅអភិវឌ្ឍន៍របបទសបៅនលៃអនាគ្ត។ ដូបេនះបបី
សិនជាពុំអាេពភិាក្ាបតត ះបតូរបោបល់ បបញ្េញមតិ ឬទទលួបានព័ត៌មានបនាះបទ មាេ ស់
បឆ្ន តពុំអាេបធវីោរសបរមេេិតតមួយឱ្យបានរតឹមរតូវថាបតីខលួនគ្ួរបបាះបឆ្ន តបរជសីបរសីយក្
បោលនបោបាយណាមួយដដលរបបសីរបំផុតសរមាប់យក្មក្រគ្ប់រគ្ងរបបទសរបស់
ខលួនបានបឡយី ជាបហតុនាឱំ្យមាេ ស់បឆ្ន តទងំបនាះឃ្លល តឆ្ៃ យពីោរេូលរមួក្នុងដំបណី្រោរ
សបរមេេតិតរបស់របបទសជាត។ិ ជាងបនះបទៀត បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមត ិ ក៏្ជយួ
ជំរុញដល់ោរបលីក្សទួយលទធរិបជាធិបបតយយផងដដរ បរោមរូបភាពជាឧបក្រណ៍្ធានាឱ្យ
មាននូវគ្ណ្បនយយភាពសងគម។ ោរឃ្លល បំមីលសក្មមភាពរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល និងគ្ណ្បក្ស
ជំទស់ពសីំណាក់្របព័នធផសពវផាយ អងគោរសងគមសុីវលិ នងិរបជាពលរដឋ គ្ជឺាយនតោរ
មួយសំខ្ជន់សរមាប់ទប់សាា ត់អំបពីពុក្រលួយនិងអំបពីបក្ងបនលំបផសងៗ។ សរុបបសេក្តីមក្ 
បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិបដីរតួនាទីោ៉ងសំខ្ជន់បដីមបីបលីក្សទួយអភិបាលក្ិេេដបប
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លទធិរបជាធិបបតយយ បហយីវាបដីរតួរតឹដតសំខ្ជន់ដលមបទៀតសរមាប់អភិវឌ្ឍន៍លទធិរបជាធិប-
បតយយឱ្យរបបសីរបឡងីជាបនតបនាទ ប់។ 

ទី៣ បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិមិនរតឹមដតមានសារៈសំខ្ជន់ក្នុងនាមជាង
សិទធិគ្នលះឹតទ ល់របស់វាបនាះបទ ដតដលមទងំមានរបបោជន៍េមបង ក្នុងនាមជាសិទធិដដល
ធានាោរពារោរបោរពបោលោរណ៍្សិទធិមនុសសទងំអស់បផសងបទៀតផងដដរ។ លគឹក្ណា
ដដលបគ្ពុំអាេអនុវតតបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិបហយី បនាះបគ្ពិតជាជួបនឹងោរលំបាក្
ខ្ជល ងំបឡីងៗ បដីមបីោរពារ និងបលីក្សទួយបោលោរណ៍្សិទធិមនុសសបផសងដនទបទៀត 
បហយីបនតិេមតងៗនឹងនាឱំ្យឈានបៅដល់ោររបំោភបំពានបលីបណាត បោលោរណ៍្សិទធិ
មនុសសទងំបនាះ។  

៣-ចាប ់
 សិទធិបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិនិងបោបល់បនះ រតូវបានក្ំណ្ត់បៅដល់ោរ
ឱ្យនិយមន័យ និងោរពារ ទងំេាប់ជាតិនិងេាប់អនតរជាត។ិ បុ៉ដនត ោររតឹតបតឹមួយេំនួន
បលីសិទធិបនះ ក៏្រតូវបានេាប់អនុញ្ញញ តឱ្យមានផងដដរ។ រដ្ឋឋ ភិបាលគ្ួរដតរតូវបានបគ្បោត
សរបសីរេំបពាះោរបធវីសមាហរណ្ក្មមសិទធមិនុសសេូលក្នុងេាប់ជាតិ។ លវីបបមីានោរផតល់
សចាេ ប័ន និងោរបធវីសមាហរណ្ក្មមទងំបនះក្តី ោររតឹបនតឹងសិទធិបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញ
មតិ ដដលមានភាពរបតសិក្មមជាមួយនងឹបណាត បោលោរណ៍្សទិធិមនុសសបៅដតបនតបក្ីត
មានបឡងី។ 
 ជនរគ្ប់រូបមានសិទធិបសរភីាពក្នុងោរមានមតិនិងសដមតងមតិ។ សិទធិបនះរាប់
បញ្េូ លបសរភីាពក្នុងោររបោន់យក្មតិបោបល់បដ្ឋយោម នោរបរជៀតដរជក្ និងបសរភីាព
ក្នុងោរដសវងរក្ោរទទួលបាន និងោរផសពវផាយនូវព័ត៌មាន និងគំ្និតនានាបដ្ឋយោម ន
រពំដដនទឹក្ដី បទះតាមរយៈមបធោបាយសដមតងមតណិាមួយក៏្បដ្ឋយ។ 
 បសេក្តីរបោសជាសក្លសតីពីសិទធិមនុសស រតូវបានអនុម័តបឡីង បដ្ឋយមហា
សននិបាតអងគោរសហរបជាជាតិ និងបសនីឱ្យបណាត រដឋសមាជិក្អងគោរសហរបជាជាតិ
ទងំអស់ទទួលយក្សតង់ដ្ឋរសិទធិមនុសសបនះ។ និោយជាទូបៅវញិ បសេក្តីសបរមេរបស់
មហាសននបិាតអងគោរសហរបជាជាតិ ដូេជា បសេក្តីរបោសជាសក្លសតពីីសទិធិមនុសស
ជាបដីម ពុំមានធរមានតទ ល់ក្នុងបណាត រដឋសមាជិក្បឡយី។ បទះជាោ៉ងបនះក្តីភាគ្បរេនី
ននបសេក្តីរបោសជាសក្លសតពីីសិទធិមនុសសជាទូបៅរតូវបានបគ្ចាត់ទុក្ថា ជាោរទទួល
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យក្សណាឋ នេាប់អនតរជាតដិបបរបនពណី្ និងបដ្ឋយបហតុបនះបហយី បគ្អាេសនមតថា 
បសេក្តរីបោសជាសក្លសតីពីសិទធិមនុសសបនះ បានរបសិទធភាពដផនក្េាប់។ ជាងបនះបទៀត 
បសេក្តីរបោសជាសក្លសតីពីសិទធិមនុសសបនះ រតវូបានបគ្ដ្ឋក់្បញ្េូលបៅក្នុងេាប់ក្មពុជា។ 

ក្តោិសញ្ញញ អនតរជាតិសតីពសីិទធពិលរដឋនងិសិទធនិបោបាយ ដដលក្មពុជាយល់រពម
ទទួលយក្បៅឆ្ន ១ំ៩៩២ រមួបញ្េូ លផងដដរ នូវោតពវក្ិេេផលូវេាប់របស់រដឋភាគ្កី្នុងោរ
បោរពដល់បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមត។ិ មារតា១៩ ក៏្មាននូវោរធានាោពំារបសរភីាព
ខ្ជងោរបបញ្េញមតិដូេោន បៅនឹងបសេក្តីរបោសជាសក្ល សតីពីសទិធិមនុសសដដរ បហយី
បានដេងថា ៖ 

(១)-ជនរគ្ប់រូបមានសិទធិរបោន់យក្មតិបោបល់បដ្ឋយោម នោរបរជៀតដរជក្។ 
(២)-ជនរគ្ប់រូបមានសិទធិបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិ។ សិទធិបនះរតូវរាប់

បញ្េូ លទងំបសរភីាពក្នុងោរដសវងរក្ ោរទទលួបាន នងិោផសពវផាយព័ត៌មាននិងគ្នំិត
សពវដបបោ៉ងបដ្ឋយមិនគ្តិពរីពំដដនក្ណំ្ត់ ឬមួយបដ្ឋយតទ ល់មាត់ បដ្ឋយសំបណ្រ ឬ
បបាះពុមភ បរោមទរមង់សលិបៈក្តី ឬក៏្បដ្ឋយមបធោបាយផសពវផាយដនទបទៀតក្តី តាមោរ
បរជីសបរសីរបស់ខលួន។ 

ដូេដដលបានដេងក្នុងបសេក្តីរបោសជាសក្លសតពីី សទិធិមនុសស នងិក្តោិសញ្ញញ
អនតរជាតិ សតពីីសិទធពិលរដឋនងិសិទធិនបោបាយ សទិធិបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតអិាេ
រតូវបានបគ្យក្មក្អនុវតតតាមរយៈរបាយោរណ៍្ ឬសក្មមភាពជាក់្ដសតង។ សទិធិបសរភីាព
បនះ រាប់បញ្េូ លសិទធកិ្នុងោរបធវីរបាយោរណ៍្សតពីីោរោរបបញ្េញមតិបោបល់ ឬគ្ំនិត
នានា តាមរយៈពាក្យសមតីក្តី សំបណ្រ ឬក៏្សិលបៈក្ត។ី សិទធមិួយបនះ ក៏្បានរាប់បញ្េូ លផង
ដដរនូវសក្មមភាព ដដលបង្ហា ញអំពីមតិបោបល់ ឧទហរណ៍្ ដូេជា ោរបសលៀក្សបមលៀក្
បំពាក់្បផសងៗ ោរបដីរជាក្បួន ឬបាតុក្មមជាបដីម។ សិទធិបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិមិន
ដមនរោន់ដតជាសិទធិនិោយសតីពីអវីដដលខលួនបានដឹង ឬបបញ្េញមតិបោបល់របស់អនក្ដនទ
ណាមួយបនាះបទ វាចាបំាេ់រតូវរាប់បញ្េូ លសិទធសិារព័ត៌មាន និងគ្ំនតិសពវដបបោ៉ង។ 
ដូបេនះ សិទធិបសរភីាពបនះ បានដ្ឋក់្ក្រណី្ក្ិេេដល់បណាត សាថ ប័នរដឋឱ្យទទួលបនទុក្ទងំក្នុង
ោរផសពវផាយព័ត៌មានដដលមានសារៈសំខ្ជន់សរមាប់សាធារណ្ៈនានាផងដដរ។ ជារមួ 
សិទធិបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិ គ្ឺជាសិទធិមួយដដលជាក្មមសិទធិបសមីភាពទងំរបស់ «អនក្
និោយ» និង «អនក្សាត ប់»។ 



149 

 

បគ្គ្ួរក្ត់សមាគ ល់ថា ោតពវក្ិេេរបស់រដឋសមាជិក្ទក់្ទងនឹងបសរភីាពខ្ជងោរ
បបញ្េញមតមិិនដមនរោន់ដតជាោតពវក្េិេ អវជិាមាន បដមីបបីជៀសវាងោរបរជៀតដរជក្បលី
សិទធិមួយបនះបនាះបឡយី។ គ្ណ្ៈក្មមោរសទិធិមនុសសអងគោរសហរបជាជាតិ ដដលជាសាថ ប័ន
ឃ្លល បំមីល ក្តិោសញ្ញញ អនតរជាតិសតីពីសិទធិពលរដឋនិងសិទធិនបោបាយថា ោតពវកិ្េេ
វជិាមានដដលមានជាប់នឹងរដឋសមាជិក្ មានបោលបំណ្ងមិនរតឹមដតទប់សាា ត់នូវោរ
បរជៀតដរជក្បលីសិទធិបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិបុ៉បណាណ ះបទ ដតដលមទងំឱ្យមានោរ
បបាះជំហានបៅមុខរបក្បបដ្ឋយដផលតា  សំបៅធានាឱ្យបាននូវបរោិោសមយួដដលជំរុញ
ោរអនុវតតបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិបដ្ឋយបសរផីងដដរ។ 

េាប់ជាត ិ
េាប់ជាតិក្មពុជា របោន់យក្ោ៉ងមុតមានូំវបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិទងំ

តាមរយៈោរដលលងោរណ៍្ និងោរបធវីសមាហរណ្ក្មមបសេក្តីរបោសជាសក្លសតីពីសិទធិ
មនុសស និងក្តិោសញ្ញញ អនតរជាតិសតីពីសទិធិពលរដឋនិងសិទធនិបោបាយេូលក្នុងរដឋធមមនុញ្ញ
ជាតិរបស់ខលួន។ បោងតាមមារតា៣១ ៖ រពះរាជាណាេរក្ក្មពុជា ទទួលសាគ ល់និង
បោរពសិទធិមនុសសដូេមានដេងក្នុងធមមនុញ្ញននអងគោរសហរបជាជាតិ បសេក្តីរបោស
ជាសក្លសតីពីសិទធិមនុសស និងក្តិសញ្ញញ  រពមទងំអនុសញ្ញញ ទងំឡាយទក់្ទងនឹង
សិទធិមនុសស...។ 

បសេក្តសីបរមេរបស់រក្រមរបឹក្ាធមមនុញ្ញក្មពុជា ដដលជាសាថ ប័នមានសមតថក្ិេេ
ឃ្លល បំមីលោរបោរពរដឋធមមនុញ្ញននរពះរាជាណាេរក្ក្មពុជាេុះនលៃទី១០ ដខក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០០៧ បានបញ្ញា ក់្ថា បោលោរណ៍្សទិធិមនុសសទងំអស់ដដលក្មពុជាបានយល់រពម
ទទួលយក្ បានោល យជាដផនក្មួយននរដឋធមមនុញ្ញ។ ទងំបញ្ញតតិននរដឋធមមនុញ្ញនិងបសេក្តី
សបរមេរបស់រក្រមរបកឹ្ាធមមនុញ្ញ បានបញ្ញា ក់្ោ៉ងមុតមាថំា រាល់សាថ ប័នរដឋទងំអស់
រតូវដតបោរពឱ្យបានខ្ជា ប់ខាួននូវបោលោរណ៍្សិទធមិនុសសអនតរជាតិទងំបនះ។ 

បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមត ិ រតូវបានធានាោរពារបដនថមនឹងដ្ឋេ់បដ្ឋយដឡក្
បដ្ឋយមារតា៤១ ននរដឋធមមនុញ្ញដដលមានបសេក្តីថា ៖ “របជាពលរដឋដខមរ មានបសរភីាព
ខ្ជងោរបបញ្េញមតិរបស់ខលូន បសរភីាពខ្ជងសារព័ត៌មាន បសរភីាពខ្ជងោរបបាះពុមភផាយ 
បសរភីាពោររបជុ”ំ។ 

មារតា៨០ ននរដឋធមមនុញ្ញ ោរពារោ៉ងេាស់េំបពាះសទិធិបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញ
មតិដដលក្នុងបនាះរមួមាន ោរោរពារេំបពាះតំណាងរាស្រសតផងដដរ។ មារតាបនះដេងថា ៖ 
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“តំណាងរាស្រសតរូបណាក៏្បដ្ឋយ មិនអាេរតូវបានបចាទរបោន់ ចាប់ខលួន ឃ្លត់ខលួន ឬ ុខំលួន 
បដ្ឋយបហតុពីបានសដមតងបោបល់ ឬបបញ្េញមតិ ក្នុងោរបំបពញមុខង្ហររបស់ខលួនបសាះ
បឡយី។  

ោរបចាទរបោន់ ោរចាប់ខលួន ឬោរ ុខំលួនសមាជិក្ណាមយួននរដឋសភានឹងអាេ
បធវីបៅបក្ីត លុះរតាដតមានោរយល់រពមពីរដឋសភា ឬពគី្ណ្ៈក្មាម ធិោរអេិនស្រនតយរ៍បស់
រដឋសភាក្នុងេបនាល ះសម័យរបជុំននរដឋសភា បវៀរដលងដតក្នុងក្រណី្បទបលមីសរពហមទណ្ឌ
ជាក់្ដសតង។ ក្នុងក្រណី្ខ្ជងបរោយបនះ រក្សួងមានសមតថក្ិេេរតូវបធវីបសេក្តីរាយោរណ៍្
ជូនរដឋសភា ឬជូនគ្ណ្ៈក្មាម ធោិរអេិនស្រនតយរ៍បស់រដឋសភាជាបនាទ ន់បដមីបសីបរមេ”។ 

មារតា៣៥ ននរដឋធមមនុញ្ញបានធានាឱ្យរបជាពលរដឋដខមរ មានសិទធិខ្ជងោរ
និោយសតី និងខ្ជងោរេូលរមួបដ្ឋះរសាយបលីបញ្ញា នានា ដដលប៉ះពាល់ដល់ខលួន ដូេជា៖ 

“របជាពលរដឋដខមរទងំពីរបភទ មានសិទធិេូលរមួោ៉ងសក្មមក្នុងជីវភាពនបោបាយ 
បសដឋក្ិេេ សងគមក្ិេេ និងវបបធម៌របស់របបទសជាតិ។ 

បសេក្តីបសនទីងំឡាយរបស់របជាពលរដឋ រតូវបានទទួលពនិតិយ និងបដ្ឋះរសាយ
ោ៉ងហមត់េត់ពីអងគោររដឋ”។ 

ជាងបនះបទៀត មារតា៣៩ បានផតល់ឱ្យរបជាពលរដឋដខមរនូវសិទធិបតឹងបរហិារ បតងឹ
តវ៉ា ឬបតងឹទរសណំ្ងជសួជុលោរខូេខ្ជតដដលបណាត លមក្ពីអំបពីខុសេាប់របស់អងគោរ
រដឋ របស់អងគោរសងគម និងរបស់បុគ្គលិក្ននអងគោរទងំបនាះ។ 

រដឋធមមនុញ្ញ ក៏្បានធានាឱ្យមានផងដដរនូវោរអនុវតតបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញ
មតិសរមាប់របជាពលរដឋដខមរ ដូេដដលមានដេងក្នុងមារតា៣៧ថា ៖ “សិទធិបធវកូី្ដក្មម និង
បធវីបាតុក្បមាម បដ្ឋយសនតិវធិី...”។ 

មារតា២ ននេាប់សតីពីោរបធវីបាតុក្មមបដ្ឋយសនតិវធិី ឆ្ន ២ំ០០៩ (េាប់បាតុក្មម) 
ពរងឹងោរធានាដល់រដឋធមមនុញ្ញបដនថមបទៀត បដ្ឋយបានដេងថា ៖ “េាប់បនះមានបោល
បំណ្ងធានាោរពារបសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិរបស់របជាពលរដឋដខមរតាមរយៈោរបធវី
បាតុក្មមបដ្ឋយសនតិវធិី...”។ 

េាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្ន ១ំ៩៩៥ (េាប់សារព័ត៌មាន) ក៏្បានដេងពីោរ
ធានាដល់របបសារព័ត៌មាន។ មារតា១ ដេងថា ៖ “េាប់បនះក្ំណ្ត់របបសារព័ត៌មាន និង
ធានារ៉ាប់រង បសរភីាពខ្ជងសារព័ត៌មាន និងបសរភីាពខ្ជងោរបបាះផាយឱ្យបានសមរសប
តាមមារតា២០ នងិមារតា៤១ ននរដឋធមមនុញ្ញ...”។ 
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មារតា២០ ននេាប់របបសារព័ត៌ដដល បានដេងថា ៖ “...ោម នជនណាមាេ ក់្រតូវ
ចាប់េង ឬជាប់ពនធនាោរ បដ្ឋយសារោរបបញ្េញមតបិឡយី”។ 

សរុបបសេក្តីមក្ បសរភីាពខ្ជងោរបបញ្េញមតិបៅក្មពុជា រតូវបានធានានិង
ោរពារោ៉ងមុឺងម៉ាត់បដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ មនិដតបុ៉បណាណ ះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបលីក្សទួយ
សិទធិបសរភីាពរគ្ប់ដបបោ៉ងរបស់របជាពលរដឋ បុ៉ដនតពលរដឋក៏្មិនរតូវបរបីសិទធិរបស់ខលួន
ឱ្យប៉ះពាល់សណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ និងសនតិសុខជាតិបឡយី។ 

គនថនិសទទេ 

១-ជួន ណាត  វេនានុរក្មដខមរ ភាគ្ទី១-២   បបាះពុមពរោទី៥ ោរផាយរបស់ពុទធសាសន
បណ្ឌិ តយ ឆ្ន ១ំ៩៦៧។ 
២-www.km.wikipedia.org/បសរភីាព។ 
៣-រដឋធមមនុញ្ញ ននរពះរាជាណាេរក្ក្មពុជា ឆ្ន ២ំ០០៨ 
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ប្រវត្តិនៃការប្ររប់្រងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ៃ 
នៅប្រះរាជាណាចប្ររមពុជា 

 បេក្ខជនេណ្ឌិ ត យស ណាសុ៊ី 

 រេបេសក្មពុជា ក៏្ដូចជារេបេសនានាក្នុងតំេន់ និងបលើពិភពបោក្ដដរ ជា
ពិបសសេរមង់ននការររេ់ររងរដឋ និងរេេនបោបាយមានការផ្លល ស់េតូរជាេនតេនាទ េ់ 
បហើយធ្លល េ់បានប្វើដំបណ្ើ រឆលងកាត់ពើការររេ់ររងរដឋតាមដេេមជឈការ វមិជឈការ វសិហ 
មជឈការ នងិរេេកុ្មមុយនើសតផ្លត ច់ការ រហូតមក្ដល់រេកាន់យក្នូវរេេរេជា្ិេបតយយ
ដូចសពវនងៃបនេះ។ េ ុដនតការវវិតតននសងគមក្មពុជា ពើរេេមួយបៅរេេមួយ ពើរជជកាលមួយ
បៅរជជកាលមយួបេៀតមានភាពបសេងៗគ្នន  សថិតបៅតាមសម័យកាល និងចរនតននការវវិតត
រេស់វា។ មយ ងបេៀត បហតុដដលេងកឱ្យមានការផ្លល ស់េតូរដេេបនេះ រឺបោយសារមានរមាល ត
គ្នន រវាងអនក្ររេ់ររងរដឋ (រោឋ ភិបាល) និងបសចក្តើរតូវការរេស់រេជាពលរដឋ។ េនទមឹគ្នន
បនេះដដរ ក៏្មានេញ្ហា មយួចនំួនដដលេងកបោយរេបេសខ្លេះដដលចង់យក្រេបេសក្មពុជា
ឱ្យសថិតបៅបរកាមអាណាពយបាលរេស់ខ្លួន និងការបរជៀតដរជក្ពើសំណាក់្រេបេសជិត
ខាងប្វើឱ្យបក្ើតមានបឡើងនូវជបមាល េះឥតឈេ់ឈរ ដដលេងកឱ្យរេជាពលរដឋក្មពុជាខ្លួនឯង
យល់ថាខ្លួនហាក់្ដូចជាមនិដដលសាគ ល់ និងេេួលបាននូវអវើៗ  ទងំអស់ពើមុនមក្ ដូចជា 
ការបគ្នរពចាេ់ លេធិរេជា្េិបតយយ នងិសេិធិមនុសេជាបដើម។ តាមពតិបៅរេជាជនក្មពុជា
ធ្លល េ់េេលួនូវក្តើរសឡាញ់ ការរេរពឹតតអំបពើលអ មានចរតិនងលងនូរ និងការបគ្នរពគ្នន បៅវញិបៅ
មក្ មុនមានបសចក្តើដងលងការណ៍្ជាសក្ល សតើពើសិេធិមនុសេបនាេះបៅបេៀត រឺបៅក្នុងរជជកាល
រពេះបាេនបោតតមសើហនុ រេង់បានរេទនសិេធិេើោ ង ក្នុងបនាេះមានសិេធិសារព័ត៌មាន 
សិេធេិបងកើតសមារម និងសេិធិរេជុំគ្នន ១។ 
 ចាេ់ពើបដើមសតវតេរេ៍ើ១មក្ សងគមដខ្មរបានអនុវតតនូវេរមង់ររេ់ររងរដឋដេេ
សហរមន៍មូលោឋ ន ឬបៅថា សហមរន៍ជនេេដដលមានរក្េខ្ណ្ឌ ភូមិសាស្រសត ជា
រសុក្ភូមិរមួក្នុងអំេូរអរយិ្ម៌អូស្រសតឿអាសុើ និងមន-ដខ្មរ។ រេេររេ់ររងបនេះឈរបលើការ
បរជើសតាងំបោយខ្លួនឯងនូវបមដឹក្នាមំាន ក់្មានលក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យ ជាអនក្ដដលមានវយ័

                                                           
១ នុត ណាោ ង «រេជា្ិេបតយយ និងចាេ»់ បលខ្ ៤-៥-៦ ឆ្ន ២ំ០០១ េំពរ័១៦ 
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ចាស់ មានរតិេណ្ឌិ ត សើល្ម៌រេនពណ្ើ លអរេនព មានជនំាញ និងចំបណ្េះដឹងខ្ពស់ជាង
បរ រពមទងំមានរេជារេិយភាពេេលួការោេ់អានពើអនក្រសុក្បេៀតបេ។ 
 ពាក្យ បម បនេះមានអណំាចរដឋបាលអាចចាត់ដចង បរៀេចំសណាត េ់ធ្លន េ់ សនតសុិខ្ 
បរៀេចំក្មមវ ិ្ ើ បពលបវោដរសចមាក រ និងក្មាល ងំសលិតសក្មមទងំឡាយបោយរពំឹងបលើវ ិ្ ើបវរ
រេវាស់ក្មាល ងំពលក្មម គ្នន បហើយមានការសាមរគើគ្នន ោ ងខាល ងំកាល  មានយុតតិ្ម៌ និងគ្នម ន  
េំនាស់ បហើយមានអំណាចតុោការ ដូចជា ការសេេះសាគ្នន  ការោក់្បទស ការសតើេបនាទ ស 
បលើការខុ្សឆគង និងសើល្ម៌រេស់រក្ុម។ ពួក្បរមានមបនារមវជិាជ សរមាេ់ពួក្បរ រឺការ
បគ្នរបពបម-បា អនក្តាមាា ស់េឹក្ដើ បហើយគ្នម នក្មមសិេធិឯក្ជនបឡើយ។ 
 បៅសតវតេរេ៍ើ៣ សងគមដខ្មរបានបរៀេចំរេព័នធររេ់ររងរដឋដំេូង រឺការពរងងឹ     
វស័ិយបសដឋក្ិចាជាចាបំាច់។ ការរេមូលក្មាល ងំ ការតាងំបហោឋ រចនាសមព័នររេ់ររងដេូំង 
រឺការពរងឹងវស័ិយបសដឋក្ិចាជាចាបំាច់។ 
 ចាេ់ពើសតវតេរេ៍ើ៩ បរកាយពើរបំោេះរេបេសពើជាវ  រេេមជឈការដខ្មរក៏្បានបក្ើន
បឡើងមួយក្រមិតដងមបេៀត។ ការពរងឹងក្មាល ងំពលក្មម និងបហោឋ រចនាសមព័នធឈរបលើ
វស័ិយក្សិក្មម ដូចជា ការសាងសង់ធ្លោសាស្រសត ដដលក្នុងបនាេះមានបាោយណ៍្លនល
បាោយណ៍្ខាងបក្ើត នងិបាោយណ៍្ខាងលិចជាបដើម ដដលចាបំាច់រតូវមានអំណាចក្ណាត ល
រងឹមាណំាស់ទងំេរមង់ ក៏្ដូចជា្មមជាតិននអណំាចបនាេះសងដដរ។ រដឋឈរបលើរេេបេវា
្ិេបតយយដដលមានរពេះោជាជាបេវោជនិមិមតបោយលងិគរពេះឥសូរ តណំាងឱ្យរបាសាេភន ំ
តាងំពើភនំបារងរហូតដល់របាសាេអងគរវតត។ បៅបពលបនាេះក្នុងសហរមន៍មូលោឋ នបាន
បាត់េង់េនតិច មតងៗនូវឯក្ោជយភាពរេស់ខ្លួន ដតបរកាយមក្រោយអងគភាពរេស់ខ្លួន
កាល យបៅជាដដនដើរេស់រដឋ ពុំមានរក្ុម ឬសហរមន៍បេៀតបឡើយ បហើយរសូេយក្
អំណាចសហរមន៍ដដលបៅបសសសល់ឱ្យបៅជាអំណាចរដឋដតមួយ។ បមរេស់សហរមន៍ 
(េុរសរេធ្លនរគ្នម រពឹេធិ អមាា ស់) ក៏្បានកាល យបៅជាបខាល ង ឬមស្រនតើរេស់រដឋវញិ (មក្ពើ
ពាក្យ បខាល ងពល = មស្រនតើររេ់ររងរេជាជន បខាល ងឆវល = មស្រនតើ ររេ់ររងដើ្លើ បខាល ងភូតាសា 
= មស្រនតើយុតតិ្ម៌ និងការងារសំណ្ង់) រពមទងំមានការងារងមើៗដដលរដឋបាលដតងតាងំ
ដងមបេៀតសង។ ការពរងឹងរដឋតាមដេេមជឈការអាេិបេព យក្បគ្នលការណ៍្បលើបេវោជ 
បហើយសហរមន៍ មូលោឋ នបាត់េង់នូវឯក្ោជយភាពរេស់ខ្លួន ចំបពាេះរដឋបានបាត់េង់អស់
នូវរំនិតបរៀេចំបោយខ្លួនឯង បហើយមានការគ្នេសងកត់បលើរេជាពលរដឋយូរៗបៅបាន
េងកឱ្យសងគមរបងាគ េះរបងគើ អសក្មមបសចក្តើសាវ ហាេ់បៅមូលោឋ នរតូវបាត់េង់ ជាមូលបហតុ
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ឱ្យចាមវាយយក្អងគរបានក្នុង រ.ស ១១៧៧ ដដលប្វើឱ្យរេបេសជាតិវកឹ្វរ ដូចមានចារកឹ្
បៅតាមរបាសាេនានាបៅអងគរ២។ 
 រពេះបាេជ័យវរ មន័េើ៧ ជារពេះមហាក្េរតដ៏បឆនើមជាងបរ ដដលបានររេ់ររងរពេះ
ោជាណាចរក្ក្មពុជាឱ្យបានងកុ ំបងកើងរុងបរឿង នាចុងសតវតេរេ៍ើ១២ និងបដើមសតវតេរេ៍ើ
១៣។ ចំបពាេះេសេនវជិាជ ររេ់ររងរដឋរេស់រពេះអងគ រឺ ឈរបលើបគ្នលការណ៍្េបរមើរេជា
ពលរដឋ បហើយេសេនវជិាជ បនេះ មិនខុ្សពើេសេនៈវជិាជ ររេ់ររងរដឋដដលមានសាសនា
ររិសត ឬេសេនៈវជិាជ នបោបាយរេជា្ិេបតយយជាមូលោឋ នបនាេះបេ៣។ 
 រពេះអងគបានសាត ររេបេសជាតមិក្វញិ បោយប្វើការដក្េរមង់ និងបសើបរ ើបឡើងវញិ
ទងំអស់ បោយរក្បហតុសលអំពើវេិតតិនានា បហើយយក្ដំបណាេះរសាយមួយងមើសមរសេ
ដដលបៅបពលបនាេះបរសនមតថា ជាការប្វើេដិវតតនបោបាយសងគមមួយ។ រពេះអងគបាន
រោំយបចាលនូវរបាងំវណ្ណៈ ការដេងដចក្រដឋ និងរេជាោស្រសតប្វើឱ្យសងគមមានយុតតិ្ម៌
បឡើងវញិ មបនារមវជិាជ រពេះពុេធសាសនាមហាោន មានជាអាេិ៍ រឺការេនេល់េុក្នូវ
សិោចារកឹ្ហាយហវុង និងរបាសាេបាយន័ជាសាក្េើថា ៖ «ការឈចឺាេ់រេស់រេជាោស្រសត
ជាការឈចឺាេ់រេស់រពេះអងគ»។ រ ើឯនបោបាយររេ់ររងរដឋវញិ រឺមានការចូលរមួរេស់
រេជាោស្រសតោ ងសក្មម ដូចមានបៅបលើរូេសំណាក្តាមជញ្ហជ ងំរបាសាេបាយ័នបលើក្
ដំេូងននការចូលរួមរេស់រេជាោស្រសតក្នុងោជវាងំ ដដលខុ្សពើបពលមុនមានដតអាេិបេព 
រពេះោម ឬបេពអេេរបនាេះ។ ចំដណ្ក្ឯការអភិវឌ្ឍរេបេសជាតិវញិ រឺរពេះអងគបានពរងើក្
បហោឋ រចនាសមព័នធ បសដឋក្ិចា និងសងគមកិ្ចាសលូវងនល់ សាព ន បាោយណ៍្ មនទើរបពេយ 
សាក្លវេិយល័យជាបដើម។ល។ បនេះរឺជាបគ្នលការណ៍្បរៀេចំដដនដើនរររូេនើយក្មមឱ្យ
មានេរមង់ការអភិវឌ្ឍ បោយឈរបលើរេព័នធរដឋបាលឈានមុខ្មួយជាវសិហមជឈការរចួ
បៅបហើយ រមួសេនំងឹចណុំ្ចជាបរចើនបេៀត ដដលអាចឱ្យបយើងសនមតបានថា បៅបពល
បនាេះការររេ់ររងរដឋបាល រឺប្វើតាមរេព័នធវសិហមជឈការបោយសមាអ ងបលើសោិចារកឹ្
ដដលមានបៅតាមរបាសាេ តំេន់ជាមណ្ឌ ល ដូចជា របាសាេភើនម  បៅរេបេសនង 
របាសាេតារពហមបៅេនលបាេើ បខ្តតតាដក្វ របាសាេវតតនររបៅបខ្តតក្ំពង់ចាម របាសាេ

                                                           
២ នុត ណាោ ង «រេជា្ិេបតយយ និងចាេ»់ ដ-ឯ-ម បលខ្ ៤-៥-៦ ឆ្ន ២ំ០០១ េំពរ័១៦ 
៣ បៅ ម ុងនហ រពឹតតេរត «រេជា្ិេបតយយ និងចាេ»់ បលខ្១ ឆ្ន ២ំ០០១ េំពរ័ ៩ 
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េនាទ យឆ្ម របៅបខ្តតេនាទ យមានជ័យ របាសាេរពេះខ័្នបៅក្ំពង់សាវ យបខ្តតក្ំពង់្ំ 
ជាបដើម។ល។ អាណាចរក្បៅបពលបនាេះមាន៩០បខ្តត៤។ 
 ចាេ់តាងំពើបរកាយសម័យលដងវក្ សាថ នភាពរសុតចុេះបោយសារការដបណ្តើ ម
អំណាចគ្នន ។ មានបាតុភូតងមើមួយបានបក្ើតបឡើងប្វើឱ្យេ េះពាល់ដល់ឯក្ភាពេញ្ហជ រេស់
រដឋ រឺការដបណ្តើ មរេដជងអំណាចគ្នន រតឹដតរ ើក្្ំបៅៗ បៅក្នុងចំបណាមថាន ក់្ដឹក្នារំដឋ។ 
ដូចជា ការដបណ្តើ មអំណាចជាមហាឧេោជ អំណាចរពេះវរោជមាតា អំណាចជាមស្រនតើ
្ំៗ។ល។ ការដេងដចក្អណំាចក្ណាត លគ្នម នរចនាសមព័នធ ជាមូលបហតុប្វើឱ្យបាត់េង់
ឥេធិពលបលើមស្រនតើោជការ បហើយបសវាសាធ្លរណ្ៈរតូវរោយបសទើរគ្នម នសល់ មិនដតេ ុបណាណ េះ
ការបរជៀតដរជក្ពើេរបេសក្នុងរចនាសមព័នធរដឋ ក៏្រតឹដតប្វើឱ្យមានភាពរចេូក្រចេល់កាន់ដត
ខាល ងំបឡើងៗ ដងមបេៀតរហូតដល់ការបាត់េង់អំណាចទងំមូលបរកាមអាណានិរមនិយម
រេស់បាោងំដតមតង។ 
 ដូបចនេះ បរអាចសននិោឋ នបានថា ការររេ់ររងដដនដើរេស់ដខ្មរឈរបលើបគ្នលការណ៍្
នចនរេឌិ្តបៅតាមបពលបវោ បទេះេើជាបានជួេនឹងវេិតតិខ្លេះៗក៏្បោយ រឺបៅបពលមុន
មានអាណានិរមបាោងំ រពេះោជាចរក្ក្មពុជា មានការររេ់ររងបៅតាមក្រមិតពើថាន ក់្
ក្ណាត ល រហូតដល់មូលោឋ នបរសចបៅបហើយ។ 
 ចំបពាេះរេព័នធរដឋបាលររេ់ររងដដនដើវញិមានដូចតបៅ ៖ 
 

 
  

បៅសតវតេរេ៍ើ១៧ ដដនដើរដឋដចក្បចញជា ដើភូមភិារ ដដលមានមស្រនតើមាន ក់្េេលួ
ខុ្សរតូវ ដូចជា ៖ 

ចរក្ើ  → ដើបាភនំ,      រក្ឡាបហាម → ដើតបូងឃមុ ំ
យមោជ  → ដើរទងំ,       វាងំ  → ដើបពា ិ្៍សាត់ 

បៅហាវ   → ដើក្ំពង់សាវ យ 
                                                           
៤ នុត ណាោ ង «រេជា្ិេបតយយ និងចាេ»់ បលខ្ ៤-៥-៦ ឆ្ន ២ំ០០១ េំពរ័១៨ 

ោជធ្លនើ 

ក្រមិតេើ១ 

ដើ(បមឿង) 

ក្រមិតេើ២ 

បខ្តត 

ក្រមិតេើ៣ 

រសុក្ 

ក្រមិតេើ៤ 

ភូម ិ

ក្រមិតេើ៥ 



156 

 

ដូបចនេះ ចាេ់តាងំពើឆ្ន ១ំ៨៧៥ មក្ បរបឃើញរេព័នធជាដើភូមភិារដដលមានមស្រនតើ
មាន ក់្េេលួខុ្សរតូវ ដូចជា៥ ៖ 

ដើតបូងឃមុ ំ៖ (រក្ឡាបហាម) «បរកាមការររេ់ររងរេស់បាោងំ» មានបខ្តត សូរណ៍្ 
សំេុក្ រក្បចេះ ក្ញ្ជ រ ឆលូង តបូងឃមុ ំនិងេេឹងនងៃ។ 

ដើបាភនំ ៖ (ចរក្ើ) មានបខ្តតនរពដវង ពាមជរ បាភនំ សាវ យទេ រដំួល បលើក្ដដក្។ 
ដើក្ំពង់សាវ យ ៖ (បៅហាវ ) មានបខ្តតជើងដរក្ង បសាទ ង ក្ំពង់សាវ យ នរពក្តើ បជើង

នរព បាោយណ៍្ សទឹងដរតង ក្ពំង់បសៀម។ 
ដើបពា ិ្៍សាត់ ៖ (វាងំ) មានបខ្តត បពា ិ្៍សាត់ រក្ររ របលៀបេអៀរ ងពង ក្ំពង់បសាម។ 
ដើរទងំ ៖ (យមោជ) មានបខ្តត រក្ុងសំដរ   ភនំរសចួ រងពសិើ ក្ំពត បាេើ រទងំ 

ក្ណាត លសទឹង េនាទ យមាស ពាម សាអ ង បកាេះ្ំ នរពក្េាស។ 
ដើ(បមឿង) ៖ រឺជាតំេន់្ំៗ (ភូមិភារ) ក្រមតិេើ២ ក្នុងរេព័នធមជឈការ ឬសហ

មជឈការរេស់រពេះោជាណាចរក្ក្មពុជា ជាង ១០ មុនបសៀម និងយួនចុេះមក្។ ដើ(បមឿង) 
នើមួយៗ មានបសតចរតាញ់មាន ក់្ជាអនក្ររេ់ររង បហើយក៏្ជាអភិបាលបលើបខ្តតដដលខ្លួន 
សាន ក់្បៅសងដដរ។ 

រសុក្ ៖ រជឺាអងគភាពភូមិសាស្រសតមូលោឋ នននរដឋបាលដខ្មរ។ រសុក្នើមួយៗររេ់ររង
បោយបមរសុក្ មានជំេេ់ជាជនំួយការ និងបលខាមាន ក់្បេៀតបៅថា «ភាញ » (មានោជការ 
អនក្បចេះដឹង អនក្មាន និងចាស់េុំ)។  

ភូមិ ៖ បរចាត់េុក្ជាអងគភាពដំេូងេងអស់ននសងគមវញិ។ រួររលំឹក្សងដដរថា 
បរកាយពើការធ្លល ក់្ចុេះននសម័យលដងវក្ រចនាសមព័នធរដឋ រតូវេ េះពាល់ដល់សភារភាព 
(Hemogeite) រេស់ខ្លួនោ ងដណំំ្ ពើបរពាេះការេេលួខុ្សរតូវរេស់រដឋ រតូវពងឹដសអក្
មួយចំននួ្ំបៅបលើេរបេស ពិបសសបលើព័រេុយហាគ ល់ និងបអសា ញ (Portuguais et 
Espagnol) ដដលេណាត លឱ្យមានភាពមិនរេរក្តើក្នុងដំបណ្ើ រការមិន្មមតារេស់សងគម។ 
អាណានិរមបាោងំ បានោតសនធឹងអំណាចងមើរេស់ខ្លួនមក្បលើរសុក្ដខ្មរទងំមូល បោយ
ដក្េរមង់រដឋបាលដដនដើឱ្យរសេបៅតាមរេព័នធបាោងំទងំរសុង។ រេព័នធជាតិដដលបៅ
បសសសល់ បរយក្មក្បរេើជារណ្េជំនួយ បដើមបើពរងើក្ក្មាល ងំរេស់បរដតេ ុបណាណ េះ បៅ
ក្នុងឋានានុរក្មដំបណ្ើ រការរដឋបាលដដនដើចាស់រេស់ដខ្មរ។ 

                                                           
៥ នុត ណាោ ង «រេជា្ិេបតយយ និងចាេ»់ បលខ្ ៤-៥-៦ ឆ្ន ២ំ០០១ េំពរ័១៨-១៩ 
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បៅសម័យសងគមោស្រសតនិយម (១៩៥៣-១៩៧០) មានការដក្េរមង់ខ្លេះៗបៅ
ក្នុងការររេ់ររង បហើយបៅពាក់្ក្ណាត ល ឬចុងសម័យបនាេះបេើេចាេ់អនុវតតដូរពាក្យ     
«ឃុ»ំ (រេដហលបោយមូលបហតុអតថន័យអវជិជមានននពាក្យបនេះ) ជា «ក៏្បៅជា» បៅសងាក ត់
ដដរ។ នាសម័យបនាេះ «បមឃុ ំ ឬបៅសងាក ត់» បទេះដូចជាមានការងមងយខាងបរេើសិេធិ
អាជាញ ដតេនតចិេនទួចបេ ពើបរពាេះ «បៅសងាក ត់» ររេ់មូលោឋ នមនិរតឹមដតអនុវតតនើតិវ ិ្ ើ
េ ុបណាណ េះបេ ដតក៏្អាចបរេើអណំាចតុោការបានខ្លេះដដរ (បមឃុជំាតណំាងឃុបំៅចំបពាេះ
មុខ្តុោការររេ់ជាន់ថាន ក់្) េ ុដនតខុ្សពើសម័យមុនបោយបហតុថា បមឃុរំតូវបរជើសតាងំ
បោយការបបាេះបឆ្ន ត បហើយមានការេតូរពាក្យ «បៅហាវ យរសុក្» ជា «អភិបាលរសុក្» 
បៅហាវ យបខ្តត «ជាអភិបាលបខ្តត» វញិ។ លុេះមក្ដល់សម័យសាធ្លរណ្រដឋដខ្មរ «សងាក ត់
និងបៅសងាក ត់» កាន់ដតមានការបពញនិយមបរេើបរចើនបឡើងវញិ េ ុដនត «បៅសងាក ត់» មាន
តួនាេើេដនថមជាបមេញ្ហជ ការក្ងសវ័យរតាណ្ (ក្ងជើវពល) បរៅពើមុខ្នាេើដដលមានពើ
មុនមក្ពើបរពាេះរេបេសសថិតបៅក្នុងសស្រងាគ ម បហើយមានការេញ្ាូ លបៅក្នុងរចនាសមព័នធ
ររេ់ររងនូវបមដេ់ខ្នង នងិបមហាសិេខ្នង សរមាេ់ដឹក្នាកំ្មាល ងំមូលោឋ ន បនេះបេើរតិបៅ
ខាង «សាធ្លរណ្រដឋដខ្មរ» ចំដណ្ក្ឯខាង «រណ្សិរេរេួរមួជាតិក្មពុជា» វញិ បៅក្ដនលង
ខ្លេះអាចមានចាេ់បសតើមបរេើពាក្យ «រណ្ៈឃុំ» ជាេបណ្តើ រៗ បហើយេនទឹមនឹងការបរៀេចំ
ររេ់ររងតាមដេេបោធ្លសង៦។ 

បរកាយបពលដដលដខ្មររក្ហមបឡើងកាន់អណំាច រដឋបានររេ់ររងឃុរំេរពឹតតបៅ
តាមបោធ្លសុេធសា្ ខុ្សគ្នន រតង់ដដលថា បោធ្លជាអនក្ចាំងបៅ «សមរភូមិមុខ្» រ ើឯ 
«រណ្ៈឃុ»ំ វញិជាអនក្ដឹក្នារំេយុេធបៅសមរភូមិបរកាយេងកេបងកើនសល (ដឹក្នារំេជាជន
ប្វើដរស ោដំំណា)ំ មយ ងវញិបេៀត ក៏្បរេើពាក្យ «រណ្ៈរសុក្» និងរណ្ៈតំេន់» សងដដរ។ 

បោយដឡក្បៅក្នុងសម័យសាធ្លរណ្រដឋរេជាមានតិក្មពុជា (រដឋក្មពុជា) បោយសារ
រេបេសរេកាន់យក្រេេសងគមនិយម និងបសដឋក្ិចាដសនការ រដឋបាលឃុបំានបរេើបឈាម េះ 
«រណ្ៈក្មាម ្ិការរេជាជនេដិវតតន៍ឃុ»ំ េនាទ េ់មក្ដូរបៅជា «រណ្ៈក្មមការរេជាជន
ឃុ»ំ បហើយចុងបរកាយជា «រណ្ៈក្មមការឃុ»ំ ជនំួសរក្មុរេឹក្ាឃុពំើសម័យមុន។ 

សរុេបសចក្តើមក្បយើងអាចដសវងយល់បានថា ដខ្មរមានរបេៀេររេ់ររងរេស់ខ្លួន
ជាបរសចបៅបហើយ និងធ្លល េ់េេួលបាននូវរេសេិធភាពខ្ពស់ ដូចរេបេសបជឿនបលឿនមួយ

                                                           
៦ នុត ណាោ ង «រេជា្ិេបតយយ និងចាេ»់ បលខ្ ៤-៥-៦ ឆ្ន ២ំ០០១ េំពរ័១៩ 
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ចំនួនដដរ។ ជាសក្ខើភាពបនេះ បយើងអាចចាត់េុក្ជាបមបរៀនសរមាេ់ប្វើការអភិវឌ្ឍេនតក្នុង
នាមជាមាា ស់បលើបជារវាសនាអនារតរេបេសជាតិរេស់ខ្លួន។ ដូបចនេះការររេ់ររងតាម
ដេេរដឋបាលមូលោឋ នបនេះ មិនដមនជាបរឿងងមើរសឡាងសរមាេ់រេជាពលរដឋដខ្មរ ឬ
រេបេសក្មពុជាបឡើយ ក៏្េ ុដនតោល់ការការវវិតតទងំបនេះ រឺបឆលើយតេបៅនងឹដំបណាេះរសាយ
សរមាេ់ជារនលឹេះសងដដរ ក្នុងការឆលុេះេញ្ហា ងំនូវចំបណាេេញ្ហា ទងំឡាយដដលមានបៅក្នុង
សងគម បហើយជួយរេបេសឱ្យបានរងឹមាយូំរអដងវង។ 

បៅក្នុងបគ្នលរំនិត និងសុឆនទៈនបោបាយរួមគ្នន ក្នុងការសាត រ និងអភិវឌ្ឍន៍
រេបេសជាតិបឡើងវញិ េនាទ េ់ពើរេបេសជាតិរតូវបានជួេរេេេះនូវសស្រងាគ មដ៏ោុនំរ  អស់ជា
បរចើនេសវតេរម៍ក្បនាេះ បានប្វើឱ្យដខ្មរររេ់ភារើទងំអស់បនឿយណាយ នងិ្ុញរទន់នឹង
ការបរេើរបាស់ចុងកាបំភលើង បដើមបើដបណ្តើ មអណំាចគ្នន  មក្ប្វើការបោេះរសាយបោយសនតិវ ិ្ ើ
បោយេេួលយក្នូវកិ្ចារពមបរពៀងរួមគ្នន មួយ ដដលបរឱ្យបឈាម េះថា «ក្ិចារពមបរពៀង
សនតិភាពបៅេើរក្ុងបា រ ើស នងៃេើ២៣ ដខ្តុោ ឆ្ន ១ំ៩៩១»។ 

េនាទ េ់មក្មានការបបាេះបឆ្ន តដេេរេជា្ិេបតយយ បក្ើតបឡើងបៅក្មពុជា ក្នុងឆ្ន ំ
១៩៩៣ ដដលបឆលើយតេបៅនឹងការអនុវតតរេពនធររេ់ររងដេេរេជា្ិេបតយយបសរ ើពហុ
េក្េ បហើយបានក្ណំ្ត់យក្បៅតាមខ្លឹមសារននក្ចិារពមបរពៀងសនតិភាពរក្ុងបា រ ើស ឆ្ន ំ
១៩៩១ និងមានការផ្លល ស់េតូ រខ្លេះបៅក្នុងរដឋបាលមូលោឋ ន។ បៅក្នុងអាណ្តតិេើ២ នន
រោឋ ភិបាលមានការសរមេសរមួលជាបរចើនរវាងរណ្េក្េ្ំៗ ពិបសសរណ្េក្េរេជាជន 
ក្មពុជា និងរណ្េក្េហវវើនសុិនេុិច បយើងសបងកតបឃើញមានបក្ើតរូេោងននរពឹេធសភា 
បហើយបេើបទេះេើមានការសនយជាបរចើនបលើក្បរចើនសារថា នឹងរតូវបរៀេចំការបបាេះបឆ្ន ត
បរជើសបរ ើសរកុ្មរេឹក្ាឃុំសងាក ត់ក៏្បោយ ដតមិនបានអនុវតតបៅវញិតាងំពើអាណ្តតិេើ១ 
មក្បនាេះ បៅនងៃេើ០៣ ដខ្កុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០០២ ក្នលងមក្បនេះ បោយការេនទងឹរង់ចាអំស់រយៈ
បពលដ៏យូររពឹតតិការណ៍្ននការបបាេះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសមស្រនតើររេ់ររងរដឋបាលថាន ក់្មូលោឋ ន
បានបលចជារូេោងោ ងពិតរបាក្ដ។ ក្តាត បនេះឆលុេះេញ្ហជ ងំឱ្យបឃើញនូវការរ ើក្ចបរមើនមយួ
ក្រមិតដងមបេៀត ទក់្េិននឹងការដក្លមអរេព័នធររេ់ររងបៅមូលោឋ នឱ្យសមរសេបៅ
តាមតរមូវការជាក់្ដសតង ននការពរងឹងលេធិរេជា្ិេបតយយ ការបេើក្េូោយដល់ការ
អភិវឌ្ឍន៍បៅមូលោឋ ន និងការចូលរមួចំដណ្ក្កាន់ដតបរចើនបឡើងៗ រេស់រេជាពលរដឋបៅ
មូលោឋ នបៅក្នុងជើវភាពនបោបាយបសដឋក្ិចា នងិសងគមក្ិចា បហើយមយ ងបេៀត ក៏្បដើមបើ
សរមេខ្លួនបៅនឹងចរនតនបោបាយ និងបសដឋក្ិចាបៅក្នុងតំេន់ក្នុងនាមជាសមាជិក្អាសាវ ន 
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និងសក្ោជននសក្លភាវូេនើយក្មមបៅេូទងំពិភពបោក្សងដដរ។ បនេះេញ្ហជ ក់្ឱ្យបឃើញ
កាន់ដតចាស់ថា ការបរៀេចំររេ់ររងរដឋបាលមូលោឋ នបៅរពេះោជាណាចរក្ក្មពុជាតាម
ដេេរេជា្េិបតយយ រចឺាេ់បសតើមដសតងបចញបរកាយបពលដដលនបោបាយថាន ក់្ជាតិ រតូវ
បានបោេះរសាយនិងដេងដចក្រួចោល់ដល់រណ្េក្េនបោបាយដដលមានអសនៈក្នុង
រដឋសភា។ 

រៃថៃិនទទស 

១-នុត ណាោ ង «រេជា្ិេបតយយ និងចាេ់»  បលខ្ ៤-៥-៦ ឆ្ន ២ំ០០១។  
២-បៅ ម ុងនហ រពឹតតេរត «រេជា្ិេបតយយ និងចាេ់»  បលខ្១ ឆ្ន ២ំ០០១។ 

 



 

160 

 

គោលនគោបាយរដ្ឋបាលដ្ីធ្ល ី

 បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ល ីវឌ្ឍនា 

 ទិសបៅននបោលនបោបាយរដ្ឋបាលដ្ធីលី គកឺារបញ្ជា ក់្ឱ្យបានចាស់លាស់និង
ការក្ត់រាក្មមសិទធិបផេៗបទៀត រមួទាំងការក្ត់រាទីាាំងននអចលនរទពយទាំងអស់ (ឯក្ជន 
និងសាធារណ្ៈ) បដ្មីបពីរងងឹសុវតថភិាពននការកាន់កាប់ដ្ី បដ្មីបបីបងកនីសុវតថិភាព និងទាំនុក្
ចិតតបលីទផីារដ្ី នងិរក្ាសុខុដុ្មភាពសងគមបោយការទប់សាក ត់ជាមុន ឬការបោោះរសាយ
វវិាទដ្ីធលី។ 

១. ការបករាយអំពីគោលនគោបាយរដ្ឋបាលដ្ធី្ល ី
 សុវតថិភាពននការកាន់កាប់ដ្ីគបួផេាំជាមួយសាំណុ្ាំ លក្ខខណ្ឌ បផេងបទៀត រតូវបាន
រ ាំពឹងថានឹងជួយពរងឹងដ្ល់ការវនិិបោគបលីផ្ផនក្អចលនរទពយ និងបលីក្ទកឹ្ចិតតដ្ល់ការ
ទិញលក់្ ាមរយៈទីផារបដី្មបីបធវីឱ្យដ្ីបបងកីនលទធភាពផ្ដ្លនឹងបបងកីនបលបឿនក្ាំបណី្ន
បសដ្ឋក្ិចច។ ការបធវីឱ្យរបបសីរបឡីងនូវសុវតតិភាពននការកាត់បនថយភាពរកី្រក្។ ការបធវីឱ្យ
រដ្ឋបាលដ្ីធលីរបបសីរបឡងីនឹងបធវឱី្យឥទធពិលននអាំបពពុីក្រលួយ នងិការរ ាំបលាភបលកីារកាន់កាប់
អចលនរទពយថយចុោះ រពមទាំងបធវីឱ្យមានភាពចាស់លាស់បឡងីនូវសមតថក្ិចចផ្ដ្លនឹង
ជួយដ្ល់ការងារអភបិាលក្ចិច។ 
 ការផ្ក្លមអរដ្ឋបាលដ្ធីលីនឹងរមួចាំផ្ណ្ក្ដ្ល់ការរបមូលរបាក់្ចាំណាយននការងារ
សុរបិោដ្ី និងជួយសរមួលដ្ល់ការយក្ពនធដ្ីផ្ដ្លជាមូលោឋ នចាំណូ្លសរមាប់ការងារ
អភិបាលក្ិចច។ ភាពចាស់លាស់ននរពាំរបទល់រដ្ឋបាលនងឹជួយសរមួលដ្ល់របតបិតតិការ
អភិបាលក្ិចចមូលោឋ នក្នុងការរគប់រគងដ្ីធលីនិងធនធានធមមជាតិរបស់សហគមន៍មូលោឋ ន។ 

២. ចណុំចសខំាន់ៗននគោលនគោបាយរដ្ឋបាលដ្ធី្ល ី
 បោលនបោបាយរដ្ឋបាលដ្ីធលរីតូវបានបធវីសាថ បនូបនីយក្មមបៅក្នុងរបព័នធចាប់
សរមាប់ក្ាំណ្ត់អាំពីសិទធិ និងការចុោះបញ្ា ីសិទធិបលីអចលនរទពយ និងផតល់បោលការណ៍្
ផ្ណ្នាំនងិការបក្រសាយពីរបបៀបផ្ដ្លរបព័នធបនោះនឹងរតូវអនុវតត។ ទសេនៈជាមូលោឋ ន
ននបោលនបោបាយរដ្ឋបាលដ្ីធលីរបស់ក្មពុជាមានផ្ចងបៅក្នុងចាប់ភូមិបាល ឆ្ន ាំ២០០១។ 
ឯក្សារបោលនបោបាយបនោះ ពិពណ៌្នពីទសេនៈទាំងបនោះ បហយីផតល់ការផ្ណ្នាំជា
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បោលការណ៍្ និងការពនយល់បដ្ីមបអីនុវតតចាប់បនោះ។ មក្ទល់បពលបនោះ ផ្ផនក្ជាបរចីននន
ការអនុវតតបោលនបោបាយមនិទន់បានទទលួការយល់រពមពីរាជរោឋ ភបិាលបៅបឡយី
បទ ផ្ផនក្ទាំងបនោះរតូវគូសបញ្ជា ក់្ោក់្បៅក្នុងរបអប់ននឯក្សារបនោះ បហយីរតូវបានរក្សួង
បរៀបចាំផ្ដ្នដ្ ី នគរូបនីយក្មម និងសាំណ្ង់ និងរក្មុរបឹក្ាបោលនបោបាយដ្ីធលីបញ្ជា ក់្
បដ្ីមបសីិក្ារសាវរជាវនិងបធវសីក្មមភាពជាគបរមាងសាក្លបង។ 

៣. របគភទននកមមសទិធិនងិសទិធិគលើដ្ធី្ល ី  
 បោលនបោបាយដ្ីធលីទក់្ទងជិតសិនទធបៅនឹងរបបភទននក្មមសិទធិ និងសទិធិផ្ដ្ល
មានរសាប់បលីដ្ី។ ផ្ផអក្បលីមារា១ ផ្ដ្លទទលួសាគ ល់សិទធកិ្មមសិទធិបៅក្មពុជា មានរទពយ
ជាក្មមសទិធិបផេងៗ គឺ រទពយសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋ រទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋនិងរទពយឯក្ជន។ 
ចាំប ោះរទពយឯក្ជន ក្មមសិទធអិាចមានទរមង់បរចនី ក្មមសទិធិបុគគល ក្មមសទិធិសហគមន៍ 
ក្មមសិទធិអវភិាគ សហក្មមសិទធិ...។ អាចមានសិទធិបរបីរបាស់ដី្អនក្ដ្នទ សិទធិោក់្បញ្ជា ាំ 
សិទធិោក់្ធាន និងអុបី ូផ្តក្ នងិសិទធិបលីក្ិចចសនាជាក់្ផ្សតងដ្នទបទៀតផ្ដ្លមានរបបោជន៍
សរមាប់ភាគីទាំងសងខាង។ បោយបោរពបៅាមវធិានននការបរបីរបាស់ដ្ី សទិធិទាំងបនោះ
អាចនងឹរតូវបានក្រមិតបោយផ្ផអក្បលផីលរបបោជន៍សាធារណ្ៈ ឬ បញ្ចូលផលរបបោជន៍
ទាំងបនោះាមទីក្ផ្នលងខលោះ ឬ ាមបពលបវលាខលោះ ដូ្ចជា ក្មមសិទធិបលដី្ី រដូ្វរបាាំងក្នុងតាំបន់
បឹងទបនលសាប រពមទាំងសិទធកិាន់កាប់ធនធានបផេងបទៀតផ្ដ្លរតូវពិភាក្ាោន បៅក្នុងផ្ផនក្
បរៀបចាំផ្ដ្នដ្។ី បោយក្ងវោះខាតព័ត៌មានជាក់្លាក់្ នងិបញ្ជា ការបធវីឱ្យមានការលាំបាក្ក្នុង
ការក្ាំណ្ត់ដ្ីឱ្យបានរតឹមរតូវ ផ្តាមការបា ន់សាម នជាទូបៅបងាា ញថារបមាណ្ ៨០% នន
នផទដ្ីក្នុងរបបទសក្មពុជាបចចុបបនន ជាក្មមសិទធិរបស់រដ្ឋ បហយី ២០%បទៀតជាក្មមសិទធឯិក្ជន។ 
 រទពយរដ្ឋរតូវបានផ្បងផ្ចក្ជា រទពយសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋនិងរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋ។ 
រទពយសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋមានរបបភទដ្ីផ្ដ្លមានរបបោជន៍សាធារណ្ៈជាក់្ផ្សតង ដូ្ចជា 
ផលូវទឹក្ ក្ាំពង់ផ្ផ និងបហោឋ រចនសមព័នធដ្ឹក្ជញ្ាូ ន (ផលូវថនល់ អាកាសោនោឋ ន...) សួន
ចារ និងតាំបន់បរមងុសរមាប់ធនធានជីវសាស្រសត អោររោឋ ភិបាល បហោឋ រចនសមព័នធ
សងគម តាំបន់បុរាណ្វទិា និងវបបធម៌ រពោះរាជរទពយ នរពប .ី..។ រទពយទាំងបនោះមិនអាច
លក់្ដូ្របានបឡយី ប ុផ្នតអាចជាក្មមវតថុបចញអាជាា ប័ណ្ណកាន់កាប់ ឬបរបីរបាស់បបណាត ោះ
                                                           
១

 រដ្ឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជាឆ្ន ាំ១៩៩៣ បផទៀងផ្ទទ តច់ងរក្ងនិងបបាោះពុមភផាយបោយអគគ
បលខាធិការោឋ ន រកុ្មរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ឆ្ន ាំ២០០៩ ទាំពរ័១៤ 
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អាសននបោយយក្តនមលបសវាសមរសប។ រទពយសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋផ្ដ្ល ប់បបរមីផល
របបោជន៍សាធារណ្ៈអាចរតវូបៅជារទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋ។ 
 ដ្ីឯក្ជនរបស់រដ្ឋអាចជាក្មមវតថុននការជលួ ឬ លក់្។ ក្នុងក្រណី្មានការកាន់
កាប់រយៈបពលផ្វង និងបោយសនតិវធិីបនោះ សិទធកិ្មមសទិធិអាចរតូវបានបធវលីទធក្មមបលីដ្ីឯក្
ជនរបស់រដ្ឋ ាមរយៈនីតិវធិមីួយបៅថា «បភាគៈផ្ដ្លរតវូបធវីលទធក្មមពិបសស»។ ក្នុង
ក្រណី្សមបទនបោលបៅសងគមក្ិចចដ្ីឯក្ជនរបស់រដ្ឋបធវីរបទនក្មមបាន។ 
 ដ្ីសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋផ្ដ្លបបរមីផលរបបោជន៍សាធារណ្ៈ រតូវផ្តរក្ាទុក្ជា
ក្មមសិទធិអចិនស្រនតយ៍របស់រដ្ឋ។ ដី្ឯក្ជនរបស់រដ្ឋជារបបភទដ្ីផ្ដ្លរដ្ឋបរមុងទុក្ផតល់ឱ្យ
សរមាប់បោលបៅឯក្ជនបរបីរបាស់បោយរតូវការទូទត់មក្ឱ្យរដ្ឋ បលីក្ផ្លងផ្តក្នុងក្រណី្
បភាគៈផ្ដ្លរតូវបធវីលទធក្មមពិបសស នងិសមបទនបោលបៅសងគមក្ចិចប ុបណាណ ោះ។ 
 ដ្ីបផេងបទៀតផ្ដ្លសថិតបៅក្នុងរទពយជាក្មមសិទធិឯក្ជន ក្មមសទិធិក្រអាចបរបីរបាស់ 
និងបផទរបោយបសរ ី ផ្តក៏្រតូវអនុវតតបៅាមវធិានសតីពីការបរបីរបាស់ដី្ផងផ្ដ្រ។ បោល-
ការណ៍្បៅក្នុងបោលនបោបាយបនោះទទួលសាគ ល់ថា ដ្ីផ្ដ្លមានផលរបបោជន៍សាធារណ្ៈ
ផ្ដ្លរតូវបានការ របោយរដ្ឋ គឺ មានផលចាំបណ្ញដ្ល់ជនក្មពុជារគប់រូបទាំងបពល
បចចុបបនននិងបៅអនគត បហយីក៏្មានផលរបបោជន៍ឯក្ជនបលីដ្ីបនោះផងផ្ដ្រ។ របបទស
ក្មពុជាផ្សវងរក្ការ រផលរបបោជន៍ឯក្ជនសរមាប់របជាពលរដ្ឋក្មពុជាបោយបធវីឱ្យពួក្
បគអាចបរបីរបាស់ដ្ីផ្ដ្លសថិតបៅក្នុងរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋបាន និងទទួលសាគ ល់ក្មមសទិធិ
រសបចាប់បលីរទពយឯក្ជនរបស់ពួក្បគ។ 

៤. រគបៀបទទលួបានសទិធិ 
 បោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល ក្នុងការទទួលសាគ ល់សិទធកិ្មមសទិធិបលីដ្ធីលី
រតូវបានក្ាំណ្ត់បៅក្នុងចាប់ភូមិបាល។ ក្មមសិទធិបលីដ្ីបនោះអាចបក្ីតបឡងី ៖ ១-ជាសវ័យ
របវតតិពីបាំណ្ងសាធារណ្ៈជាក់្លាក់្ណាមួយ ដូ្បចនោះក្មមសិទធិបនោះ ជាក្មមសទិធិរបស់រដ្ឋ 
២-ាមរយៈអាំបណាយពីរដ្ឋបៅភាគីជាក់្លាក់្ណាមួយ រាប់ទាំងអាំបណាយជារទពយរបស់
សហគមន៍ ឬ ាមរយៈការបផទរសិទធិពអីនក្កាន់កាប់រទពយឯក្ជន ៣-ាមរយៈបភាគៈ
បោយសនតិភាព បោយោម នការតវា រយៈបពល ៥ឆ្ន ាំមុនចាប់ភូមិបាលចូលជាធរមានបៅ
នថៃទី៣០ ផ្ខសីហា ឆ្ន ាំ២០០១។ ចាំប ោះរទពយសមបតតសិាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋសិទធិក្មមសិទធិ
រតួតពិនតិយបលីការបរបីរបាស់នងិការរគប់រគងអចលនរទពយបនោះ។ បលីរទពយបនោះ គឺមាន
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ផ្តសិទធិកាន់កាប់បបណាត ោះអាសននប ុបណាណ ោះ ផ្ដ្លនឹងអាចផតល់បៅភាគទីី៣ បហយីរទពយ
បនោះនឹងមិនអាចបផទរបចញពីក្មមសិទធិរបស់រដ្ឋបានបឡីយ របសិនបបីវាមិនបាត់បង់ផល
របបោជន៍សាធារណ្ៈបទ។ 
 បោលការណ៍្ននបោលនបោបាយសតីពសីិទធិនងិការទទួលខុសរតូវរបស់សាថ ប័ន
រដ្ឋនន នងិអាជាា ធររគប់លាំោប់ថាន ក់្ក្នុងការបធវីបសចក្តសីបរមចចិតត អាំពីការបរបីរបាស់ 
ការរគប់រគង ឬ ការបផទរដ្ី ជាពិបសសបៅក្នុងរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋមិនទន់មានការឯក្ភាព
ជាទូបៅបៅបឡយី។ រក្សួងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ ី នគរូបនីយក្មម និងសាំណ្ង់ និងរក្ុមរបឹក្ា
បោលនបោបាយដ្ីធលីាមរយៈគបរមាងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ី និងរដ្ឋបាលដ្ីធលីនឹងសិក្ាលមអិតបលី
បោលការណ៍្ទាំងបនោះ និងបលកី្អនុសាសន៍ជូនរក្ុមរបឹក្ា បដ្ីមបបីរៀបចាំបោលនបោបាយ។ 
 បៅរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋ របបភទបផេងៗននសិទធិអាចទទួលាមរបបៀបខុសៗ
ោន ។ សិទធិបរបីរបាស់និងសិទធអិារស័យផល អាចទទលួបានាមរយៈការជលួ ឬ សមបទ
ពីរដ្ឋ។ សិទធិក្មមសិទធិអាចទទួលបានាមរយៈការលក់្ដ្ីផ្ដ្លសថិតបៅក្នុងរទពយឯក្ជន
របស់រដ្ឋ ឬ ក្នុងក្រណី្ខលោះអាចទទួលបានាមរយៈបភាគៈផ្ដ្លលទធក្មមពិបសស។ ក្នុង
ក្រណី្សមបទនបោលសងគមក្ចិច សិទធិក្មមសិទធិបលីរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋអាចរតូវបានផតល់
ជូនរបជាពលរដ្ឋ ឬ នីតបុិគគល។ ដូ្ចបានក្ត់សមាគ ល់ខាងបលី បចចុបបននដ្ភីាគបរចីនបៅ
ក្មពុជាសថតិបៅក្នុងរទពយសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋ និងរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋ។ ដូ្បចនោះ បោល
នបោបាយសតីពី លទធក្មមក្មមសិទធិបលដី្ីធលីាមចាប់ភូមិបាលមានឥទធិពលបលីដ្ីភាគបរចនី
បៅក្មពុជា។  
 របបៀបរគប់រគងសិទធិបលីដ្សីមបទបោលបៅក្សិក្មម ក្នុងរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋ
តរមូវឱ្យសកិ្ានងិពភិាក្ាក្នុងចាំបណាមភាគីទទលួខុសរតូវទាំងអស់។ គាំរូសរមាប់ផ្បងផ្ចក្
និងរគប់រគងដ្សីមបទនបោលបៅសងគមក្ិចច ក៏្សថិតបៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ។ រក្សួងបរៀបចាំ
ផ្ដ្នដ្ី នគររូបនីយក្មម និងសាំណ្ង់ និងរក្មុរបឹក្ាបោលនបោបាយដ្ីធលផី្ដ្លោាំរទ
បោយគបរមាងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ ី នងិរដ្ឋបាលដ្ីធលនីឹងសិក្ាពីដ្ីផ្ដ្លសថតិបៅបរកាមការចាត់ផ្ចង
ជារទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋ បហយីបលីក្អនុសាសន៍សរមាប់បរៀបចាំបទោឋ ននិងនីតវិធិីទក់្ទង
នឹងសមបទនបោលបៅសងគមក្ិចចបៅអាំឡុងឆ្ន ាំ២០០២-២០០៣។ 
 ការអនុម័តចាប់ភូមិបាលជារបស់សាំខាន់ននបោលនបោបាយសតីពលីទធក្មមដ្ីធលី។ 
ចាប់ពីបពលផ្ដ្លចាប់ភូមិបាលថមីចូលជាធរមាន ការចូលកាន់កាប់បភាគៈបលីដ្ីឯក្ជន
របស់រដ្ឋ រតូវបានបញ្ច ប់ាមផលូវចាប់។ បោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល គឺ រតូវ



 

164 

 

បានបញ្ច ប់ាមផលូវចាប់។ បោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល គឺរតូវរតតួពិនតិយការ
ទមទរដ្ីបភាគៈក្នុងរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋ ផ្ដ្លបធវីបឡងីមុនបពលចាប់ភូមិបាលចូលជា
ធរមាន បហយីហាមឃាត់ការបធវីលទធក្មមក្មមសិទធិណាផ្ដ្លផ្ផអក្បលីបភាគៈខុសចាប់។ 
បទោះបីោ ងណាក្តី ក៏្សមតថភាពក្នុងការាមោន រតួតពនិិតយ ក្ាំពុងរាលោល បហយី
វវិាទដ្ីធលីជាបរចីនបក្ីតបឡងីបៅក្នុងសភាពការណ៍្បនោះ។  

៥. ការអនុវត្តនងិរបត្បិត្តិការរបព័នធចុុះបញ្ជដី្ធី្លីទូទងំរបគទស 
 ាមបោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល រក្សងួបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ី នគរូបនីយក្មម
និងសាំណ្ង់ជាអាជាា ធរទទួលខុសរតូវបរៀបចាំឯក្សារ និងចុោះបញ្ា ីដ្ីធល។ី អាំណាចផ្ដ្ល
បានបធវីរបតភូិក្មមបៅរក្សងួបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ ីនគរូបនីយក្មម នងិសាំណ្ង់មាន ៖ 

- បបងកីតនងិរគប់រគងរបព័នធសុរបិោដ្ី 
- បចញប័ណ្ណកាន់កាប់ដ្ីរគប់របបភទ 
- អនុវតតនងិពរងឹងចាប់ បោយសហរបតបិតតិការជាមួយរក្សងួនន។ 
បោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល គឺ រតូវចុោះបញ្ា ីដ្ីបោយោក់្ប ម្ ោះមាច ស់

ក្មមសិទធ ិ បចចុបបននបលសីិទធិកាន់កាប់ដ្ីទាំងអស់ ទាំងដ្ីឯក្ជន ទាំងដ្ីសាធារណ្ៈ។ ការ
ចុោះបញ្ា ីដ្ីបានការការ រមាច ស់ក្មមសិទធទិមទរយក្ដ្ី និងផតល់នូវភសតុាងដ្ល់ភាគទីីបី
ថា នរណាជាមាច ស់ក្មមសិទធិបលីរទពយពិតរបាក្ដ្ បហីយក៏្ផតល់ជូនរាជរោឋ ភិបាលនូវ
ព័ត៌មានពីទីាាំងរដ្ឋបាលននរទពយ និងបញ្ជា ក់្ពីអនក្ទទួលខុសរតូវក្នុងការបង់ពនធដី្។ 
ដូ្បចនោះការចុោះបញ្ា ីរទពយទាំងអស់ ជាទសិបៅននបោលនបោបាយផ្ដ្លអាចបបងកតីសុវតថិ-
ភាពននការកាន់កាប់ដ្ី និងបធវីឱ្យរបបសីរបឡីងនូវរបតិបតតិការទីផារដី្។ បបីសិនជា
លក្ខខណ្ឌ បផេងបទៀតសបរមចបានផ្ដ្របនោះ បនោះការចុោះបញ្ា ីសិទធិកាន់កាប់ដ្ីនឹងជួយ
ជាំរុញឱ្យមានក្ាំបណី្នបសដ្ឋក្ិចច។ ការចុោះបញ្ា ីដ្ីនឹងរតូវបធវីវមិជឈការ និងរតូវរគប់រគងជា
បឋមបៅថាន ក់្បខតតរក្ុង។ 

ការអនុវតតជាក់្ផ្សតង បៅមានក្រមិតផ្ដ្លមិនអាចបធវីឱ្យការបាំបពញបោលនបោ-
បាយបនោះបញ្ច ប់បានភាល មនបពលបនោះបទ។ ក្ាលដី្ភាគបរចីនមិនបានចុោះបញ្ា ី បហីយ
ព័ត៌មានផ្ដ្លរតូវការចាាំបាច់បដ្ីមបចុីោះបញ្ា ីក្ាលដ្ីភាគបរចនី រតូវរបមូលបៅទីាាំងផ្ដ្ល
ក្ាលដ្ីបនោះរតូវចុោះបញ្ា ី។ ដូ្បចនោះបោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល គឺរតូវរបមូលបៅ
ទីាាំងផ្ដ្លក្ាលដ្ីបនោះរតូវចុោះបញ្ា ី។ ដូ្បចនោះបោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល គឺ 
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រតូវអនុវតតក្មមវធិី២ គឺ ការចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈជារបព័នធនិងការចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈ
បោយដុ្ាំ ផ្ដ្លជាចាំផ្ណ្ក្មួយននក្មមវធិីរយៈបពលផ្វងក្នុងការបធវីឱ្យរបបសីរបឡីងផ្ផនក្
រដ្ឋបាលដ្ធីលី។ ការចុោះបញ្ា ីដ្មីានលក្ខណ្ៈជារបព័នធ គជឺាការចុោះបញ្ា ីរគប់ក្ាលដ្កី្នុង
តាំបន់ផ្ដ្លបានក្ាំណ្ត់ទុក្ជាមុនក្នុងរយៈបពលមួយចាស់លាស់។ ការងារបនោះអាចសបរមច
បានបោយការបញ្ចូ លអនក្ជាំនញខាងចុោះបញ្ា ីដ្ីធលីនិងអនក្វាស់ផ្វងបៅក្ាំណ្ត់ទីាាំង និង 
របមូលព័ត៌មានទក់្ទងនឹងក្មមសិទធិក្រ អនក្កាន់កាប់និងរពាំរបទល់ បហយីបញ្ចូ លព័ត៌មាន
ទាំងបនោះបៅក្នុងរបព័នធចុោះបញ្ា ី២។ 

បោលនបោបាយសតីពកីារចុោះបញ្ា ីដ្ីរដ្ឋជារបព័នធក្ាំពុងរតូវបានអភិវឌ្ឍន៍។ បញ្ជា
ផ្ដ្លរតូវបោោះរសាយបនោះ គឺ បតីរតូវក្ាំណ្ត់រពាំរបទល់ដ្ីសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋោ ងដូ្ច
បមតច? បតគីួរចុោះបញ្ា ីដ្ីរដ្ឋក្នុងនមប ម្ ោះរបស់រដ្ឋ ឬក្នុងនមប ម្ ោះអងគភាពរបស់រដ្ឋោ ង
ដូ្ចបមតច? បតីគួរចុោះបញ្ា ីដ្ីរដ្ឋក្នុងនមប ម្ ោះរបស់រដ្ឋ ឬ ក្នុងនម ប ម្ ោះអងគភាពរបស់រដ្ឋ
ផ្ដ្លរគប់រគងរទពយបនោះ? បតីដ្ីផ្ដ្លសថិតក្នុងរទពយឯក្ជនរបស់រដ្ឋរតូវចុោះបញ្ា ីផ្បប
ណា? បតីដ្ាំបណី្របហតុននបភាគៈបលីដ្សីាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋ និងដ្ីឯក្ជនរបស់រដ្ឋផ្បប
ណាផ្ដ្លនឹងរតូវចុោះបញ្ា ី? បតីសិទធិបនទ ប់បនេាំអវីខលោះនឹងរតវូបានចុោះបញ្ា ី ដូ្ចជា ក្នុង
ក្រណី្សមបទនបោលបៅសងគមក្ិចចនិងបោលបៅបសដ្ឋកិ្ចច? អគគបលខាធិការោឋ ននន
រក្ុមរបឹក្ាបោលនបោបាយដ្ីធលីក្ាំពុងដ្ឹក្នាំការសកិ្ារសាវរជាវសាំណួ្រទាំងបនោះ។ ការ
រសាវរជាវបនោះនងឹបនតបធវីបោយគបរមាងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ីនគរូបនយីក្មម នងិសាំណ្ង់ និងរក្ុម
របឹក្ាបោលនបោបាយដ្ធីលី ោាំរទបោយគបរមាងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ី នងិរដ្ឋបាលដ្ីធល ី បហយី
លទធផលការរសាវរជាវនងឹផតល់ជាបោលការណ៍្ផ្ណ្នាំសរមាប់ការក្ាំណ្ត់រពាំរបទល់ និង
ការចុោះបញ្ា ីរទពយរដ្ឋ។ 

បោលនបោបាយចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈជារបព័នធ ក្នុងរយៈបពលខលបីានផតល់
អាទិភាពបដ្មីបចុីោះបញ្ា ីដ្ីបៅក្នុងរសុក្ ខណ្ឌ  ផ្ដ្លបានក្ាំណ្ត់ជាមុនបលីបខតត រក្ងុចាំននួ
១១ ផ្ដ្លបគបជឿថា អតថរបបោជន៍ពីការចុោះបញ្ា ីនឹងទទលួោ ងស័ក្តិសម។ វធិសីាស្រសត
ផ្ដ្លបរបីក្នុងគបរមាងបនោះ គឺផ្ផអក្បៅបលគីបរមាងសាក្លបងនន (គបរមាងសុរបិោដ្ ី
ក្មពុជារបស់អគគនយក្ោឋ នសុរបិោដ្ី និងភូមិសាស្រសតននរក្សងួបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ី នគរូបនីយក្មម 
និងសាំណ្ង់ សហការជាមយួជាំនួយបបចចក្បទសននសាធារណ្រដ្ឋហាវ ាំងឡង់ និងគបរមាង
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បរៀបចាំផ្ដ្នដ្ីរបស់ GTZ) បោយរមួបញ្ាូលទាំងការបរៀបចាំបបចចក្បទសរបឹថពីវភិាគ រូបថត
ពីអាកាស ផ្ផនទីបោលសុរបិោដ្ី និងការអបងកត ការវនិិច ័យ ការផេពវផាយជាសាធារណ្ៈ 
ការរតួតពិនតិយ ការចុោះបញ្ា ី ការរគប់រគងទនិនន័យ នងិរតួតពនិិតយគុណ្ភាព ការរគប់រគង
ភសតុាង និងហរិញ្ញវតថុ។ ការចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈជារបព័នធគុណ្រតូវរគប់រគងបោយ
រក្សួងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ី នគរូបនយីក្មម នងិសាំណ្ង់។ 

ការចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុ្ាំ គឺការចុោះបញ្ា ីដ្ីបោយោម នការក្ាំណ្ត់
បពល គឺបធវីបឡងីាមសាំបណី្របស់មាច ស់ក្មមសិទធិ ឬអនក្កាន់កាប់។ បោយការចុោះបញ្ា ីដ្ី
មានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុ្ាំ ចាាំបាច់រតូវបធវីរសបោន  បហយីការចុោះបញ្ា ីបនោះអាចបធវីបៅបាន
បៅរគប់ទីក្ផ្នលងនិងរគប់បពលទូទាំងរបបទស។ នីតិវធីិននការចុោះបញ្ា ីដី្មានលក្ខណ្ៈ
ោច់បោយដុ្ាំផ្ដ្លមានរសាប់ ក្នលងមក្បៅមានភាពយតឺោ វ និងមានអាំបពីពុក្រលួយ។ 
បោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល គឺបធវីក្ាំផ្ណ្ទរមង់នីតិវធិនីនការចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈ
ោច់បោយដុ្ាំឱ្យកាន់ផ្តមានលក្ខណ្ៈវមិជឈការ មានតនមលបថាក្និងឆ្ប់រហ័ស។ ការងារ
បនោះនឹងសបរមចបានបោយបធវឱី្យនីតិវធិីកាន់ផ្តងាយរសួល ក្ាំណ្ត់តនមលបសវាសមបហតុ
សមផលនិងមានតមាល ភាព នងិផតល់ផ្ផនទីរូបថត (Photomap) បៅមនទីរបខតត រក្ុង 
បដ្ីមបីបរបីរបាស់ជាផ្ផនទីមូលោឋ ន សរមាប់ចុោះបញ្ា ីដី្មានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុ្ាំ។ ការ
បណ្តុ ោះបណាត លពបីបចចក្បទសចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុ្ាំ បចចុបបននបានបណ្តុ ោះ
បណាត លមួយបខតតមតងៗ បោយមានការជយួឧតថមភពីរោឋ ភបិាលអាឡមឺ ង់ នងិរោឋ ភិបាល
ហាវ ាំងឡង់ មក្ដ្ល់បពលបនោះ បណ្តុ ោះបណាត លបានចាំននួ ១២បខតតរក្ងុ។ 

បោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលបលីការចុោះបញ្ា ីក្មមសិទធិដ្ីធល ី គួរបធវឱី្យបៅ
ជារបតិបតតកិារវមិជឈការបៅថាន ក់្បខតតរក្ុង។ បោលការណ៍្សរមាប់បោលនបោបាយបនោះ 
គឺ របជាពលរដ្ឋរតូវការឱ្យមានបសវាក្មមចុោះបញ្ា ីដ្ីធលី បក្ីតមានបៅមូលោឋ ន ដូ្បចនោះបសវា
គបបរីតូវផតល់ឱ្យបៅថាន ក់្មូលោឋ ន។ បោលការណ៍្បនោះនងឹបបងកីនបលបឿនបសវាក្មម នងិបធវី
ឱ្យមស្រនតីកាន់ផ្តមានការទទួលខុសរតូវ។ មនទីរបខតត រក្ុង និងការោិល័យរសកុ្ ខណ្ឌ  នឹង
បធវីរបតិបតតកិារបពញបលញ។ ជាបោលនបោបាយ គឺ រតូវផ្ក្លមអការោិល័យចុោះបញ្ា ីដ្ី
ធលីបដ្ីមបឱី្យមានការឯក្ភាពោន ។ ឧទហរណ៍្ រាល់សិទធទិាំងអស់រតូវចុោះក្នុងបញ្ា ីផ្តមួយ 
បដ្ីមបឱី្យរបព័នធវមិជឈការសថិតបៅបរកាមការរតួតពិនិតយរបស់រក្សួងបរៀបចាំ ផ្ដ្នដ្ី នគរូប
នីយក្មម នងិសាំណ្ង់។ ការបរតៀមសរមាប់ការបធវីវមិជឈការនឹងរតូវរមួបញ្ចូលនូវការបរៀបចាំ
នីតិវធិីសរមាប់ក្ចិចការរបតបិតតកិារការក្សាងផ្ផនការហរិញ្ញវតថុ ការបបងកតីរបព័នធទិននន័យ
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ចុងបរកាយនងិការពរងងឹការោិល័យបឡងីវញិ ការបណ្តុ ោះបណាត លមស្រនតី ការាមោន
និងការរតួតពិនិតយផងផ្ដ្រ។ 

៦. ត្ម្លល ភាពនិងគណគនយយភាព 
តមាល ភាពនងិគណ្បនយយភាពជាបញ្ជា បៅក្នុងរបព័នធចុោះបញ្ា ីដ្ីធល។ី ការខវោះតមាល ភាព

និងគណ្បនយយភាពបធវីឱ្យរបជាជនជាបរចីនបគចមិនចុោះបញ្ា ីរទពយរបស់បគ បធវីឱ្យបខាយ
ដ្ល់របព័នធរដ្ឋបាលដី្ធលី ឱ្យលាំបាក្ដ្ល់ការរបមូលពនធ។ បោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ -
ភិបាល គបឺបញ្ច ៀសការរ ាំបលាភ និងបបងកីតឱ្យមានតមាល ភាពាមរយៈយុទធសាស្រសត ៤ ៖ 

១-បធវីឱ្យលក្ខខណ្ឌ ថវកិារបស់ការោិល័យចុោះបញ្ា ីដ្ីធលីបានរបបសីរបឡងី 
២-ោក់្ឱ្យមស្រនតទីទួលខុសរតូវាមចាប់ចាំប ោះអាំបពីរ ាំបលាភនងិអនុវតតបពញ
បលញនូវបទសបញ្ញតតាិមចាប់ 

៣-អប់រ ាំសាធារណ្ជន សងគមសុីវលិនងិមស្រនតី អាំពីចាប់ភូមបិាល អាំពីនីតិវធិីនន
ការចុោះបញ្ា ី និងអាំពីតនមលបសវាផ្ដ្លមានតមាល ភាព 

៤-រតួតពិនតិយមស្រនតចុីោះបញ្ា ីក្នុងបពលបោោះដូ្រដ្ី។ 

បោលនបោបាយបនោះរតូវការបពលបវលា នងិធនធានបដ្មីបអីនុវតតបពញបលញ 
ប ុផ្នតការអភិវឌ្ឍសក្មមភាពទាំងបនោះ នឹងបបងកតីជាផ្ផនក្មួយននក្មមវធិីរដ្ឋបាលដ្ធីលី បរៀបចាំ
ផ្ដ្នដ្ី នងិផ្បងផ្ចក្ដ្ធីលីផ្ដ្លក្ាំពុងរតូវបានអនុវតតបោយរាជរោឋ ភិបាល។ 

៧. ទនំាកទ់ំនងរវាងការចុុះបញ្ជនីឹងដ្ំគ ុះរាយវិវាទដ្ីធ្ល ី
 បោលនបោបាយចាំប ោះការចុោះបញ្ា ីដី្ទទួលសាគ ល់ថា ទាំនស់នឹងអាចបកី្ត
បឡងីក្នុងដ្ាំបណី្រការននការចុោះបញ្ា ី។ ដូ្បចនោះបោលនបោបាយបនោះនងឹភាា ប់ការចុោះបញ្ា ីដ្ី
មានលក្ខណ្ៈជារបព័នធនិងចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុ្ាំជាមួយនឹងដ្ាំបណី្រការនន
ការបោោះរសាយវវិាទ។ ទាំនស់ផ្ដ្លបក្ីតមានបឡងីក្នុងបពលអនុវតតនតីិវធិីននការចុោះបញ្ា ីដ្ី
មានលក្ខណ្ៈជារបព័នធ និងមានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុ្ាំនឹងបញ្ចូ លជាសវ័យរបវតតិបៅក្នុង
ដ្ាំបណី្រការននការបោោះរសាយវវិាទ ាមរយៈគណ្ៈក្មមការរដ្ឋបាលបៅនឹងក្ផ្នលងផ្ដ្ល
បបងកីតបឡងីក្នុងបពលចុោះបញ្ា ីដ្ីមានលក្ខណ្ៈជារបព័នធ សរមាប់បោលបៅបោោះរសាយ
វវិាទ បហយីលទធផលននការបោោះរសាយផ្ដ្លមានការទទលួសាគ ល់រតូវចុោះបញ្ា ីភាល ម។ គណ្ៈ
ក្មមការសុរបិោដ្ីនងឹរតូវបបងកតីបឡងីសរមាប់បោោះរសាយវវិាទរវាងភាគី ផ្ដ្លគណ្ៈក្មមការ
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សុរបិោដ្ីរតូវបបងកតីបឡងីបៅរក្សួងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ ី នគរូបនយីក្មម នងិសាំណ្ង់នឹងមាន
កាតពវក្ិចចសបរមចបលីវវិាទ។ ដ្ាំណាក់្កាលចុងបរកាយក្នុងការបោោះរសាយទាំនស់ដី្ធលី
នីមួយៗ គឺការចុោះបញ្ា ីសិទធិបលីដ្ីនិងការបចញប័ណ្ណក្មមសទិធិ បសចក្តសីបរមចរបស់គណ្ៈ
ក្មមការសុរបិោដ្ីអាចបតងឹឧទទរណ៍្បៅតុលាការបាន។ គណ្ៈក្មមការសុរបិោដ្ីនឹងជាំនសួ
គណ្ៈក្មមការបោោះរសាយទាំនស់ដ្ីធលទូីទាំងរបបទសផ្ដ្លមានរសាប់។ 

៨. រពំរបទលរ់ដ្ឋបាល 
 រពាំរបទល់រដ្ឋបាលមានសារៈសាំខាន់សរមាប់របសិទធភាពននការរគប់រគងរដ្ឋបាល។ 
ការក្ាំណ្ត់ទាំហាំនផទដ្ីបៅថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្បខតត រក្ុង រសកុ្ ខណ្ឌ  ឃុាំ សងាក ត់ នងិភូមិ បបងកតី
នូវយុាត ធិការរូបវនតសរមាប់ផគត់ផគង់បសវានិងបហោឋ រចនសមព័នធ ការរបមូលចាំណូ្លនីតិ
វធិីននការបបាោះបឆ្ន តនិងសមតថក្ិចចតុលាការ។ ាមបោលនបោបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល
រក្សួងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ ី នគរូបនយីក្មម នងិសាំណ្ង់ នឹងរតូវក្ាំណ្ត់រពាំរបទល់រដ្ឋបាលភូមិ 
ឃុាំ សងាក ត់ រសុក្ ខណ្ឌ  និងបខតត រក្ុង បៅក្ផ្នលងណាផ្ដ្លរពាំរបទល់មិនទន់ចាស់លាស់
ាមរយៈអនុគណ្ៈក្មមការបនោះដ្ឹក្នាំបោយរក្សួងបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ី នគរូបនីយក្មម និង
សាំណ្ង់ បហីយការងារនឹងរតូវបានអនុវតតបោយរកុ្មការងារមក្ពីរក្សួងបរៀបចាំផ្ដ្នដី្ 
នគរូបនីយក្មម និងសាំណ្ង់ និងរក្សួងមហានផទ ផ្ដ្លបធវីការជាមួយមស្រនតីថាន ក់្ភូមិ ឃុាំ 
សងាក ត់ នងិរសកុ្ ខណ្ឌ  ក្នុងអាំឡុងបពលននការចុោះបញ្ា ីជារបព័នធនិងក្នុងបពលបផេងៗបទៀត។ 
ផ្ផនទីរពាំរបទល់នឹងរតូវរក្ាទុក្បោយអងគភាពរដ្ឋបាលននរក្សងួបរៀបចាំផ្ដ្នដ្ី នគរូបនីយក្មម 
និងសាំណ្ង់ និងរក្សួងមហានផទ។ 

៩. ទផីារដ្ ី
 ទីផារដី្សរមាប់ការទិញនិងការជួល រួមជាមួយនឹងការសរមបសរមួលផ្ផនក្
ហរិញ្ញបបទន គឺជាយនតការដ្ាំបូងសរមាប់ផ្បងផ្ចក្ដ្ីឯក្ជន។ រាជរោឋ ភិបាលខិតខាំជាំរុញ
ការរបតិបតតទិីផារដ្ីឯក្ជនឱ្យមានរបសទិធភាពនិងមានសមធម៌។ ទីផារដ្នីឹងអនុញ្ជញ ត
ឱ្យដ្ីរតូវបានផ្បងផ្ចក្សរមាប់បរបីរបាស់បៅាមតរមូវការននបសដ្ឋកិ្ចចនិងផតល់លទធភាព
បរបីរបាស់ដ្ីសរមាប់អនក្ផ្ដ្លរតូវការដី្។ របសិទធភាពនិងសមធម៌ននទីផារដ្ីឯក្ជនរតូវ
មានរក្បខណ្ឌ ចាប់មួយរងឹមាាំ បដ្ីមបរីគប់រគងាមបញ្ញតតិចាប់នូវការផ្ទល ស់បតូរក្មមសិទធនិិង
នីតិវធីិននការបោោះដូ្រតរមូវឱ្យមានព័ត៌មានចាស់លាស់អាំពីក្មមសិទធិដី្ធលី អាំពីសិទធិនិងការ
ក្រមិតសិទធិតរមូវឱ្យការបោោះដូ្រអាចបធវីបានរហ័សនិងមានតនមលទប រពមទាំងឱ្យមាន
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យនតការលាំហូរសាច់របាក់្ ឬហិរញ្ញបបទនចាំប ោះអនក្ចូលរមួក្នុងទីផារដ្ី។ រក្បខណ្ឌ
ចាប់និងដ្ាំបណី្រការចុោះបញ្ា ីផ្ដ្លបចចុបបននក្ាំពុងរតូវបានពរងឹង គឺជាសមាសភាគសាំខាន់
ក្នុងសក្មមភាពរបស់រាជរោឋ ភបិាល បដ្ីមបជីាំរុញទីផារដ្ី។ ពនធបលីដ្ីមនិបានបរបីរបាស់ គឺ
ជាសក្មមភាពបោលនបោបាយបផេងមួយបទៀតផ្ដ្លរតូវបានបរោងបឡងីបដ្ីមបជីាំរុញការ
លក់្និងការជួលដ្ី។ ការបបងកីនលទធភាពបរបីរបាស់ដ្ីបោយសមធម៌និងបបងកីតទីផារ 
អចលរទពយសរមាប់របជាពលរដ្ឋរគប់រសទប់ រាប់ទាំងអនក្រក្ីរក្ផង គឺជាបញ្ជា រប ម
មួយដ៏្សាំខាន់ បរ ោះអនក្រក្ីរក្ខវោះលាំហូរសាច់របាក់្ ឬហរិញ្ញបបទនចាាំបាច់បដ្ីមបជីួល ឬ
ទិញដ្ី។ ការបោោះរសាយបញ្ជា បនោះតរមូវឱ្យមានការបលីក្ទឹក្ចិតតដ្ល់ការផតល់នូវជបរមីស
ជាបរចីនសរមាប់ការជលួនិងទញិ រពមទាំងការោាំរទដ្ល់សក្មមភាពក្នុងផ្ផនក្បផេងបទៀត
បដ្ីមបបីបងកីតការងារបធវី។ របការបនោះនងឹធាននូវរបព័នធផលិតក្មមក្សកិ្មមមយួផ្ដ្លមាន
ផលចាំបណ្ញនិងបធវីឱ្យការផតល់ហរិញ្ញបបទនមានភាពទូលាំទូលាយ ដូ្ចបានក្ត់សមាគ ល់
ខាងបលី ទផីារដ្ីនឹងបាំបពញមុខងាររសបោន ជាមួយនឹងបោលនបោបាយផ្បងផ្ចក្ដ្ីធល។ី 

១០. ការវាយត្នមលដ្ ី
 ការវាយតនមលដ្ី គជឺាការចាាំបាច់សរមាប់ការទិញនងិលក់្ជាសាធារណ្ៈនូវដ្ីនិង
អចលនវតថុសរមាប់ដ្ក្ហូត និងការទូទត់សាំណ្ងសរមាប់យក្ពនធដ្ី និងរទពយសរមាប់
បាំបពញមុខងាររបស់ទីផារដ្ីឯក្ជន។ ការវាយតនមលដ្ី នងិរទពយបានរតឹមរតូវ គឺជា
ជាំនញអាជីពមួយផ្ដ្លតរមូវឱ្យមានការបណ្តុ ោះបណាត ល មានការអនុវតតទូលាំទូលាយ 
និងមានព័ត៌មានសាំខាន់ៗជាបរចីនសតីពីតនមលរបាក់្ចាំណូ្ល រពមទាំងលក្ខខណ្ឌ នននន
ទីផារផ្ដ្លបានបញ្ចូ លបៅក្នុងក្ាលដ្ីនិងរទពយជាក់្ផ្សតង។ បទបបញ្ញតតិសតីពីការវាយតនមល
ដ្ីក៏្រតូវការអាជាា ធរមួយសរមាប់វាយតនមលដ្ីបចៀសវាង ការវាយតនមលាមទាំបនីងចិតត ឬមិន
រតឹមរតូវ បដ្ីមបីផតល់ការពិនិតយបឡីងវញិមួយសរមាប់បតឹងផតល់ជាសាធារណ្ៈ។ បដី្មបី
បាំបពញតរមវូការបនោះ រាជរោឋ ភបិាលនឹងខិតខាំអភិវឌ្ឍសមតថភាពផ្ផនក្ឯក្ជន នងិសមតថភាព
ផ្ផអក្សាធារណ្ៈបដ្មីបវីាយតនមលដ្ីពរងងឹរក្បខណ្ឌ បទបញ្ញតតិសរមាប់វាយតនមល រពមទាំង
ផ្ក្លមអមូលោឋ នព័ត៌មានដ្ីធលីផ្ដ្លចាាំបាច់សរមាប់ការវាយតនមល។ 
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គនថនិគទទស 

១-រដ្ឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជាឆ្ន ាំ១៩៩៣ បផទៀងផ្ទទ ត់ចងរក្ងនិងបបាោះពុមភផាយ
បោយអគគបលខាធិការោឋ ន រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ឆ្ន ាំ២០០៩ 
២-Royal Government Strategy of Land Policy Framwork Prepared by 
Council of Land Policy 2002 
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រដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាត ិ

 បេក្ខជនេណ្ឌិ ត គមី ហេង 

ហេចកតីហ្តើម 
 បដ្ើមបើការពារឯក្ភាពរេស់រេបេសជាត ិ រដ្ឋបានេប្កើននូវឧេក្រណ៍្រេស់ខ្លួន
យ៉ា ្មានរេសិេធភាពមួយ សំបៅប្វើយ៉ា ្ណារក្ាការពារឱ្យនូវអពារក្ឹតយភាពអចិន្រ្នតយ ៍
មានអំណាចឆន្ទទ នុសិេធិ បន្ទោះគឺ «រដ្ឋបាល»។ រេវតតិសា្សត ការវវិតតិ និ្ការប្រេរេួល
បសដ្ឋក្ិចច ស្គម វេប្ម៌ តរមូវឱ្យមានការប្ក្េរម្់ជាេនតេន្ទទ េ់នូវការបរៀេចំរដ្ឋបាល
សាធារណ្ៈបដ្ើមបើេបរមើនូវបសចក្តើរតូវការរេស់រេជាជន និ្ រេបេសជាតិទំ្ មូល។ ការ
ប្ក្េរម្់បនោះ គឺ តរមូវឱ្យមានការចូលរមួចំប្ណ្ក្ក្នុ្ការអនុវតតសាម រតើន្រនលេធិរេជា្ិេបតយយ 
ការក្ំណ្ត់ឱ្យបានចាស់លាស់ប្ែមបេៀតនូវរេសិេធភាពន្រនការរគេ់រគ្រដ្ឋបាល អនុវតតឱ្យ
បានបជាគជ័យនូវបោលនបយបាយ និ្ចាេ់ទំ្ ឡាយរេស់រដ្ឋ។ 
 រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈប្ត្ប្តប្រេរេួល វាជាអ្គការចាត់តំ្ មួយប្ដ្លមានការ
រគេ់រគ្រេក្េបោយថាមពល ប ើយប្ដ្លបឆលើយតេតមតរមូវការន្រនកាលៈបេសៈ។  
រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ និ្ នបយបាយមានការទក់្េ្ោន  និ្ផ្សារភាា េ់ោន បៅវញិបៅមក្
មិនអាចផ្តត ច់បចញពើោន បានប ើយ។ 
 រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ គឺជាន្រដ្គូសាថ េនិក្មួយន្រននបយបាយក្នុ្ការន្ទកំ្ិចចការ 
រដ្ឋបាលបៅជូនរេជាជន។ វាក៏្ជាឧេក្រណ៍្ដ៏្ស័ក្តិសិេធិន្រនការេបរមើរេជាជនរេស់រោឋ ភ-ិ
បាលផ្ស្ប្ដ្រ រពមទំ្ ជាយនតការសរមាេ់េំផុ្សសការចូលរមួរេស់រេជាជនក្នុ្រគេ់ក្ចិចការ
រេស់រោឋ ភិបាល។ 

១. អតថនយ័ននពាកយរដ្ឋបាលសាធារណៈ 
 អវើបៅជារដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 
 រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ រតូវបានឱ្យនិយមន័យថាជា «សក្មមភាពរគេ់រគ្រដ្ឋ»។ 
បលាក្រ ៉ាូល (Raul P.de Guzman) បានបលើក្ប ើ្ ថា «បៅេើណាមានរោឋ ភិបាលបៅ
េើបន្ទោះមានរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ បពាលគឺវាសំបៅដ្ល់សក្មមភាពស រេតេិតតិការរេស់
ពលរដ្ឋបដ្ើមបើសបរមចឱ្យបាននូវបោលបៅរេស់រោឋ ភិបាល។ បនោះជាន័យេូលាយរេស់
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ពាក្យរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ។ េ៉ាុប្នត រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ គឺជាអ្គភាពមួយប្ដ្លមានលក្ខណ្ៈ
សមុគសាម ញេំផុ្សតក្នុ្ការេក្រសាយនូវអតថន័យរេស់វាឱ្យបានចាស់លាស់។ 
 បរពាោះថា ពើរដ្ឋមួយបៅរដ្ឋមួយ រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈមានលក្ខណ្ៈខុ្សោន  េ៉ាុប្នតវា
សុេធប្តមានតួន្ទេើសំខាន់ៗ ដូ្ចៗោន ទំ្ អស់។ ការឱ្យអតថន័យបៅបលើពាក្យរដ្ឋបាល 
សាធារណ្ៈមានបរចើន និ្សមុគសាម ញ។ េ៉ាុប្នត អតថន័យប្ដ្លចាស់លាស់ និ្ រគេ់រោន់
ជា្បគ គឺ េសសនៈរេស់បលាក្រ ៉ាូេឺត បរេស ូស (Robert Presthus) បានឱ្យអតថន័យ
ថា «រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ គពឺាក់្ព័នធបៅនឹ្រក្េខ្ណ្ឌ សាថ េ័នរេស់រោឋ ភិបាល មជឈោឋ ន 
បសដ្ឋក្ិចច ស្គមក្ិចច និ្នបយបាយ និ្អាក្េបក្ិរយិន្រនេុគគលរគេ់រូេប្ដ្លកាន់កាេ់
ក្ាលមា៉ា សុើនរេស់រដ្ឋ»។ បលាក្ក៏្បានេញ្ជា ក់្ប្ែមបេៀតថា «រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ គជឺា
េិដ្ឋភាពន្រនការរគេ់រគ្ ប្ដ្លប្វើប ើ្បោយភាន ក់្ងារផ្សលូវការរេស់រោឋ ភិបាលបៅរគេ់
លំោេ់ថាន ក់្»។ 
 រេសិនបេើបយើ្ បមើលបៅបលើរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈបន្ទោះនឹ្េងាា ញថា វាចាបំាច់
រតូវពាក់្ព័នធជាមួយនឹ្ការោក់្បចញនូវបោលនបយបាយសាធារណ្ៈ និ្ការអនុវតតនូវ
ក្មមវ ិ្ ើនបយបាយរេស់រោឋ ភបិាល។ 
 បតើអវើបៅរដ្ឋបាល? 
 បលាក្បារ ើ រ ើឆឺប្មន (Barry M. Richman) និ្បលាក្ បមលវ ើនកូ្បពន 
(Melvyn Copen) បានឱ្យអតថន័យបៅបលើពាក្យ «រដ្ឋបាល» ថា ៖ ជាដ្ំបណ្ើ រការន្រនការ
បរៀេចំ ចាត់ប្ច្មួយពាក់្ព័នធបៅនឹ្ការអនុវតតបោលបៅ និ្ប្ផ្សនការ និ្ រេសិេធភាព
ន្រនរេតិេតតកិារន្រផ្សទក្នុ្។ វាប្ត្ប្តេ្កេ់នូវរចន្ទសមព័នធ និ្អាក្េបក្ិរយិទក់្េិនបៅនឹ្
ការសបរមចចតិតរេចានំ្រែង។ 
 តមពាក្យប្ខ្មរបយើ្  «រដ្ឋបាល» រតូវបានយល់ថាជាក្ិចចការរេស់រដ្ឋ បរពាោះមាន
ពាក្យ «រដ្ឋ» ក្នុ្ «រដ្ឋបាល»។ េ៉ាុប្នតបគបរេើពាក្យ «រដ្ឋបាល» បៅក្នុ្ស រោសឯក្ជន
ប្ដ្រ ដូ្ចជា «ការយិល័យរដ្ឋបាល» (ក្ិចចការរដ្ឋបាលស រោសបដ្ើរលអ)។ 
 បគមិនអាចសននិោឋ នបានភាល មៗថា «រដ្ឋបាល» ជាបរឿ្ឯក្ជន ឬជាក្ិចចការរដ្ឋការ
បានភាល មៗបេ បេើោម នអវើមក្េញ្ជា ក់្អំពើអ្គភាព។ បេើនយិយប្តពើសក្មមភាព បយើ្ មនិ
អាចឱ្យន័យពាក្យ «រដ្ឋបាល» បានបោយរតឹមរតូវបន្ទោះបេ។ «រដ្ឋបាល» បៅក្នុ្េើបនោះ
មានន័យថា គឺជាការរគេ់រគ្រដ្ឋ ឬការរគេ់រគ្រេបេសបោយការយក្ចិតតេុក្ោក់្ខ្ពស់។ 
ចំប្ណ្ក្ការរគេ់រគ្អ្គភាព ស រោស អ គ្ការ សមាគម រក្ុម នុន ការបរៀេចំ និ្
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ប្ែរក្ាបោយការយក្ចិតតេុក្ោក់្ក៏្ជា «រដ្ឋបាល» ប្ដ្រ។ មា៉្ា បេៀត «រដ្ឋបាល» ពុំប្មន
មានន័យរតមឹប្តជាការប្វើលិខ្តិ ឬប្វើក្ចិចការការយិល័យប្តមួយមុខ្បន្ទោះបេ។  
 «រដ្ឋ» ជាពាក្យបាលើ ប្រេថា នគរ រេបេស ភារា ប្ដ្ន។ ប្ខ្មរបយើ្ បរេើពាក្យបនោះ 
បោយផ្សសនំឹ្ពាក្យដ្ន្រេបេៀតប្វើជាសមាសពាក្យ ឧទ រណ៍្ រដ្ឋ្ មមនុញ្ញ រាជរោឋ ភបិាល 
រដ្ឋេុរស១។ «បាល» (បាលើសំ្សកឹត) ប្រេថា រគេ់រគ្ប្ែរក្ា ការពារ ផ្សគត់ផ្សគ្ ់ េើបាច់ 
បមើលការខុ្សរតូវរតួតរត។ ឧទ រណ៍្ បោលបាល = អនក្គងាវ លបោល ទវ របាល =  
អនក្យមទវ រ។ អាណាពាបាល = អនក្រគេ់រគ ប្មើលការខុ្សរតូវ២។ រមួបសចក្តើមក្ «រដ្ឋបាល» 
បេើសិនជាបរេើប្តឯ្ ឬបៅខា្ចុ្ ឬខា្បរកាយរេបយគ ឬឃ្លល  ពាក្យបនោះមានន័យថា
ការរគេ់រគ្រដ្ឋ។ ដូ្ចជាក្ចិចការរដ្ឋបាល = ក្ិចចការរគេ់រគ្ - ក្ិចចការេនំ្ទក់្េនំ្។ 
 តមន័យេូលាយ រដ្ឋបាល (Administration) ជួនកាលសំបៅសក្មមភាព     
«រគេ់រគ្» ជួនកាលបលើអ្គការ។ ន័យទំ្ ពើរបនោះ អាចបរេើបានទំ្ ខា្វស័ិយឯក្ជន
ទំ្ ខា្វស័ិយសាធារណ្ៈ៣។ ន័យេើ១ «តមសក្មមភាព»។ ក្ិចចការរដ្ឋបាលរេស់រក្ុម
 នុនកាត់បដ្រ (វស័ិយឯក្ជន)។ ក្ិចចការរដ្ឋបាលរេស់រក្សួ្មហាន្រផ្សទ (វស័ិយសាធារណ្ៈ)។ 
ន័យេើ២ «តមអ្គការ» រក្ុមរេឹក្ាភិបាលរេស់រក្ុម នុនអា រណ័្ និ ័រណ្ (វស័ិយ
ឯក្ជន)។ ឧទ រណ៍្ រក្សួ្ មហាន្រផ្សទ (វស័ិយសាធារណ្ៈ)។ 
 បេើបមើលតមន័យេូលាយបនោះ សក្មមភាពរដ្ឋបាលរេស់ពកួ្ឯក្ជនក៏្មាន និ្
រាជការ ក៏្មាន ប្ដ្លជាប តុន្ទឱំ្យនឹក្គតិថា បគមនិអាចបៅេប្កើតវធិានអវើឱ្យខុ្សប្េលក្ពើ
ោន បេ។ ការរគេ់រគ្បៅប្តជាការរគេ់រគ្ដ្ប្ដ្ល។ រេព័នធ Common Law បគយល់ថា 
មិនបាច់មានចាេ់រដ្ឋបាលមួយបោយប្ ក្សរមាេ់រាជការបេ។ ចំប្ណ្ក្រេព័នធចាេ់ Rome 
(រ ៉ាូមុា ំ្ -អាលលឺម៉ា្់វញិ) ដូ្ចជា រេបេសបារា ំ្ ជាបដ្ើម បគយល់ថា រដ្ឋ ឬ សមូ ភាព 
សាធារណ្ៈមានបេសក្ក្មមេបរមើផ្សលរេបយជន៍សាធារណ្ៈ បគរតូវមានវធិានរគេ់រគ្
រដ្ឋបាលបផ្សស្ពើឯក្ជន។ 
 បៅរេបេសបារា ំ្  បានឱ្យនយិមន័យចប្អៀតបលើពាក្យថា រដ្ឋបាលប្ដ្លបគគិត
សំបៅយក្ប្តរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ (Public Administration)។ រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 
ពាក្យបនោះ បគអាចបរេើខ្លើកាត់ថា «រដ្ឋការ» ប្ដ្លរេបេសបយើ្ បៅថា «រាជការ» បគមាន
                                                           
១ វចន្ទនុរក្មសបមតចស្ឃរាជ ជនួ ណាត «រដ្ឋ» 
២ វចន្ទនុរក្មសបមតចស្ឃរាជ ជនួ ណាត «បាល» 
៣ សាយ េូរ ើ «នើតិរដ្ឋបាលេូបៅ» បបាោះពុមភបលើក្េើ២ ឆ្ន ២ំ០០៣ េំពរ័ ១០ 
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របេៀេសរបសរកាត់ខ្លើ បោយសរបសរថា «A» ្ំ។ ក្នុ្ពាក្យ Administration បដ្ើមបើ
ជំនួសពាក្យប្វ្ Public Administration។ បៅក្នុ្ភាសាបារា ំ្ ថា Administration គឺ
បគនិយយពើរដ្ឋការមិនប្មននយិយពើក្ិចចការឯក្ជនបេ។ 
 ចំប្ណ្ក្ប្ខ្មរបយើ្ ក៏្មានពាក្យ «រាជការ» ឬ «រដ្ឋការ» ប្ដ្រ ប្ដ្លបយើ្ បរេើបាន 
ប ើយមានន័យចាស់លាស់មិនរច ំនឹ្រដ្ឋបាលឯក្ជនបេ។ អារស័យនឹ្េរេិេ 
ជួនកាលបយើ្ អាចនិយយរតមឹពាក្យ «រដ្ឋបាល» ក៏្បយើ្ អាចយល់ពើន័យរេស់វា គ ឺ   
«រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ» បានប្ដ្រ។ រដ្ឋបាលប្ខ្មរបយើ្ អញ្ច ឹ្ប ើយ» ក្នុ្រេបយគបនោះច្់
និយយពើរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈប្ដ្លបយើ្ បៅថា «រាជការ»។ ភាសាបារាំ្ ពាក្យ Admi-
nistration Law «ចាេ់រដ្ឋបាល» សំបៅបឆ្ព ោះបៅខា្វស័ិយរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈប្ត
េ៉ាុបណាណ ោះ។  
 បគពំុមាន Administration Law សរមាេ់វស័ិយរដ្ឋបាលឯក្ជនបេ។ ការេេួល
ឥេធិពលពើអាណានិគមនិយមបារា ំ្  ប្ខ្មរបយើ្សថិតបៅក្នុ្រេព័នធចាេ់ដូ្ចបារា ំ្ ប្ដ្រ 
បយើ្ ឱ្យន័យន្រនពាក្យ «ចាេ់រដ្ឋបាល» ដូ្ចបារា ំ្ ប្ដ្រ គឺថា «ចាេ់រដ្ឋបាល» មានប្តបៅ
ក្នុ្វស័ិយរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈេ៉ាុបណាណ ោះ។ បៅក្នុ្ឯក្សារខ្លោះបេៀត៤ បានឱ្យនិយមន័យ  
«រដ្ឋបាល» ថាជារបេៀេរេេចាត់ប្ច្ការងារេបរមើឱ្យេុគគល ឬសមូ ភាពណាមួយ 
បដ្ើមបើសរមេសរមលួឋាន្ទនុរក្ម ការងារបន្ទោះជូនេុគគល ឬសមូ ភាពប្ដ្លខ្លួនសថតិបៅ 
គឺជាការចុោះេញ្ា ើការងារ ចាត់ប្ច្ សរមាេ់េបរមើឱ្យេុគគលណាមួយ រក្មុ នុនណាមួយ ឬ 
ស រោសណាមួយ និ្ រក្មុសាថ េ័នរដ្ឋជាបដ្ើម។ 
 ពាក្យ «រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ» គឺជាសាថ េ័នទំ្ ឡាយណាប្ដ្លមានបៅក្នុ្រដ្ឋ
នើមួយៗ មានតួន្ទេើេបរមើផ្សលរេបយជន៍សាធារណ្ៈ ឬរេបយជន៍រមួេូបៅ ប ើយជា
េូបៅ សថិតបរកាមការដ្ឹក្ន្ទរំេស់អ្គការនើតិរេតិេតតិ។ រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ រតូវសថិតបៅ
ក្នុ្រក្េខ្ណ្ឌ រេស់រដ្ឋ ក្នុ្អំណាចសាធារណ្ៈ គឺជាឧេក្រណ៍្រេស់រដ្ឋ ឬរេស់គណ្េក្ស។ 
បយើ្រក្ប ក្បមើលបៅរគេ់អ្គការរដ្ឋ អ្គការស្គម រកុ្ម នុនឯក្ជន។ល។ បដ្ើមបើ
ដ្ំបណ្ើ រការបៅបានលុោះរតប្ត រដ្ឋបាលរតូវពរ្ើក្ និ្បរៀេចជំាមុន។ ឧទ រណ៍្ បគរតូវ
េប្កើតរក្ុម នុនមួយជាដ្េូំ្បគរតូវបានេប្កើតរដ្ឋបាលេបណាត ោះអាសននមួយមុនសិន បដ្ើមបើ
គិតគូរក្នុ្ការចណំាយេិញសមាភ រៈ និ្ចណំាយរត់ការបផ្សស្បេៀត។ 

                                                           
៤ ឯក្ បឆ្ ួត «នើតិមូលោឋ នសវយត័»  ឆ្ន ២ំ០០៣ េំពរ័េើ៦ 
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 បេើបយើ្ សិក្ាបលើអតថន័យរេស់រដ្ឋបាល គឺ រដ្ឋ+បាល ៖ រដ្ឋសំបៅបលើសមូ ភាព 
រេបេស ឬរក្ុម នុន ប្វើការសរមាេ់សមូ ភាព។ ដូ្បចនោះរដ្ឋជាសមូ ភាពអនក្រគេ់រគ្។ 
បាលក្នុ្បពលបនោះរតូវបានបគឱ្យន័យថាមូលោឋ នរគឹោះ។ រដ្ឋបាល គឺជាមូលោឋ នរគឹោះសរមាេ់
បរៀេចំ ឬសមូ ភាពប្ដ្លមានមូលោឋ នសរមាេ់បរៀេចំដ្ំបណ្ើ រការអវើមួយ។ ក្នុ្ន័យបនោះ
មានន័យថា រគេ់រគ្ការងារេំន្ទក់្េនំ្លខិ្ិតសាន ម ចាត់ប្ច្រគេ់រគ្ និ្ដ្ឹក្ន្ទទំំ្
អស់សុេធប្តជាការងាររដ្ឋបាលសុេធសា្ បន្ទោះរាេ់ទំ្ ការងារសណាត េ់ធាន េ់ និ្ វន័ិយផ្ស្។ 
 រដ្ឋបាល គឺជាសក្មមភាពប្ដ្លេបរមើការរស់បៅរាល់ន្រែងជារេចា ំ បពាលគឺជា
សក្មមភាពេបរមើរេបយជន៍ទំ្ ឡាយណាប្ដ្លទក់្េ្បៅនឹ្ការរស់បៅ ឬតរមូវការ
ជារេចារំាល់ន្រែងរេស់មនុសសេូបៅក្នុ្ស្គម។ ឧទ រណ៍្រក្មុេ្ងាក េអគគើភ័យ មនទើរបពេយ 
អគគើសនើ រោឋ ក្រេកឹ្។ល។ ផ្សទុយបៅវញិ សាថ េ័នតុលាការមិនប្មនជាសាថ េ័នប្ដ្លេបរមើ
រេបយជន៍ក្នុ្ការរស់បៅជារេចារំាល់ន្រែងបេ។ បរពាោះបេើោម នបរឿ្ក្តើ បៅរក្មនឹ្ោម ន
ការងារប្វើប្ដ្រ។ ដូ្ចោន បនោះប្ដ្រ អ គ្ការនើតិេញ្ញតតិមានតួន្ទេើជាអនក្េប្កើតបរៀេចំ និ្
អនុម័តចាេ់ ប ើយការងារបន្ទោះពុំមានដ្ំបណ្ើ រការបរៀ្រាល់ន្រែងបេ រោន់ប្តជាការងារមត្
មាត លេ៉ាុបណាណ ោះ បរកាយពើអនុម័តចាេ់ប ើយ ការងារបន្ទោះពុមំានដ្ំបណ្ើ រការបរៀ្រាល់ន្រែងបេ 
រោន់ប្តជាការងារមត្មាក លេ៉ាុបណាណ ោះ បរកាយពើអនុម័តចាេ់រចួភារក្ិចចជារេចា ំ បន្ទោះគឺ
មានន័យថា េបរមើរេបយជន៍ក្នុ្ការរស់បៅរាល់ន្រែងជារេចា។ំ ឧទ រណ៍្ ការេបរមើ
រេព័នធេកឹ្សាអ ត រេព័នធអគគើសនើ សិក្ា្កិារ េូរគមន្ទគមន៍ អយសម័យយនជាបដ្ើម។ 
ផ្សទុយបៅវញិ ស ជើព ឬ ស គមន៍ន្ទន្ទសុេធប្តេប្កើតប ើ្ បដ្ើមបើេបរមើឱ្យរេបយជន៍
សរមាេ់ប្តមនុសសមួយរក្ុមប្តេ៉ាុបណាណ ោះ។ 
 បគអាចនិយយបានបោយសប្ខេថា៥៖ 

១-រដ្ឋបាលគឺជាមា៉ា សុើនប្ដ្លរេមូលផ្សតុ ំចូលោន  (បោលនបយបាយ លិខ្ិតេេោឋ ន 
នើតិវ ិ្ ើ រេព័នធ រចន្ទសមព័នធអ្គការចាត់តំ្ េុគគលិក្...) ប្ដ្លផ្សតល់របាក់្បោយ
ែវកិារេស់រដ្ឋ ប ើយមានការេេួលខុ្សរតូវក្នុ្ការរគេ់រគ្មានបោលបៅបឆ្ព ោះ
បៅរក្ការងារទំ្ ឡាយរេស់រោឋ ភិបាល មានការប្វើអនតរសក្មមភាពជាមួយភាន ក់្ងារ
ពាក់្ព័នធន្ទន្ទប្ដ្លមានបៅក្នុ្រដ្ឋ ស្គម ក៏្ដូ្ចជា េរសិាថ នប្ដ្លមានបៅខា្
បរៅបផ្សស្ៗបេៀត ការរគេ់រគ្ និ្ ការអនុវតតរគេ់រគ្រេបភេន្រនសក្មមភាព
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រេស់រោឋ ភិបាល គឺមានការពាក់្ព័នធបៅនឹ្ការអនុវតតចាេ់ េេេញ្ញតតិន្ទន្ទ 
និ្បសចក្តើសបរមចចិតតប្ដ្លប្វើប ើ្បោយរោឋ ភិបាល និ្រគេ់រគ្បៅបលើ
េញ្ញតតិសតើពើ បសវាសាធារណ្ៈន្ទន្ទ។ 

២. ភាពខេុគ្នា រវាងរដ្ឋបាលសាធារណៈ នងិរដ្ឋបាលឯកជន 
 រដ្ឋបាលរតូវបានប្េ ប្្ចក្ពើររេបភេ គឺ ៖ រដ្ឋបាលឯក្ជន គឺជារេបភេរដ្ឋបាលប្ដ្ល
បគបរេើរបាស់បៅក្នុ្អ គ្ភាព ឯក្ជន ដូ្ចជា បរា្ចរក្ ស រោស រកុ្ម នុន អ គ្ការ
ឯក្ជន សមាគមន៍...។ 
 រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ គឺជារេបភេរដ្ឋបាលរគេដ្ណ្ត េ់បៅបលើការរគេ់រគ្រាជការ 
េបរមើផ្សលរេបយជន៍េូបៅ។ ប្េេេេរដ្ឋបាលទំ្ បន្ទោះរតូវបោរពឋាន្ទនុរក្ម។ 
 បលាក្ Nigro ជាអនក្និពនធជនជាតិអាបមរកិាំ្ បានបលើក្ប ើ្ ថា «រោឋ ភិបាលគឺ
មិនដូ្ចោន នឹ្រក្ុម នុនឯក្ជនបេ ទំ្ េំ  ំ និ្ទំ្ វសិាលភាពន្រនការងារ។ សក្មមភាព
រេស់រោឋ ភិបាលេ៉ាោះពាល់ដ្ល់រចន្ទសមព័នធ បសដ្ឋក្ិចច និ្ស្គមក្ិចចរេស់រេបេស
ទំ្ មូល»។ បលាក្ក៏្បានផ្សតល់ភាពខុ្សោន ផ្ស្ប្ដ្ររវា្រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ និ្រដ្ឋបាល
ឯក្ជនរតូវបានសប្ខេដូ្ចក្នុ្តរា្ខា្បរកាម ៖ 

រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ រដ្ឋបាលឯក្ជន 
ការរគេ់រគ្មានលក្ខណ្ៈេូលំេូលាយ ការរគេ់រគ្មានក្រមតិក្ណំ្ត់ 

សក្មមភាពេបរមើរេបយជន៍សាធារណ្ៈ ឬ រដ្ឋ 
សក្មមភាពេបរមើរេបយជន៍ឯក្ជន ឬ  
អ្គភាពឯក្ជន 

នើតិវ ិ្ ើក្នុ្ការបចញបសចក្តើសបរមចមានលក្ខណ្ៈ
ជារេចា ំនិ្ ជាក់្លាក់្ 

នើតិវ ិ្ ើក្នុ្ការបចញបសចក្តើសបរមចោម ន
ក្ំណ្ត់រពំប្ដ្ន 

េេួលរ្ការរោិះគន់ពើសាធារណ្ជន មិនសូវមានការរោិះគន់ពើសាធារណ្ជន 
 
៣. អពំីមខុងាររដ្ឋបាល 
 មុខ្ងាររេស់រដ្ឋបាលបគអាចនយិយថា មានការប្េ្ប្ចក្ជាពើរ គឺ េបរមើការងារ
រដ្ឋបាលខ្លួនឯ្ផ្ស្ និ្ េបរមើការងារនបយបាយផ្ស្ប្ដ្រ។ បគយល់ថា បេើកាលណា
អំណាចប្វើបសចក្តើរពា្ចាេ់បនោះមានប្តអនក្តំណា្រា្សតជាអនក្ប្វើប្តឯ្ បន្ទោះន្ទឱំ្យ
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ការក្សា្ចាេ់ពុំសូវមានលក្ខណ្ៈលអរេបសើរបេ បរពាោះអនក្តំណា្រា្សតខ្លោះ មិនប្មនជា
អនក្ជំន្ទញការក្នុ្ការងារបនោះបេ។ ដូ្បចនោះជាចាបំាច់ បគរតូវឱ្យមានពរងា្ចាេ់រតូវបចញ
ពើអនក្ជនំ្ទញន្ទន្ទ បដ្ើមបើយក្ចាេ់បន្ទោះមក្អនុវតតក្នុ្សាថ េ័ន ឬ ការងាររេស់ខ្លួន៦។ 
មា៉្ា បេៀត អនក្ជំន្ទញទំ្ បន្ទោះមានេេពិបសា្ន៍ការងាររេស់បគ (តំណា្រា្សត គឺជា
អនក្នបយបាយ)។ ដូ្បចនោះ តួន្ទេើរេស់រដ្ឋបាលខុ្សប្េលក្ពើតួន្ទេើរេស់សាថ េ័ននបយបាយ។ 
ឧទ រណ៍្ រដ្ឋម្នតើន្រនសាថ េ័នមួយការពារចាេ់បៅសភា គឺបពលបនោះ ោត់ក្ំពុ្េបរមើ
ការងារឱ្យនបយបាយ។ េ៉ាុប្នត បរកាយពើការចូលរមួការពារចាេ់រចួ ោត់រតូវរត េ់មកាន់
តំប្ណ្្ជារដ្ឋម្នតើរក្សួ្ វញិ បពលបនោះោត់េំបពញការងាររដ្ឋបាលដ្ប្ដ្ល។ 
 រេមុខ្រដ្ឋបចញរក្ឹតយ ឬ ន្ទយក្រដ្ឋម្នតើបចញអនុរក្ឹតយប្ត្តំ្ រដ្ឋម្នតើ ឬ ម្នតើ
ណាមាន ក់្ឱ្យបៅេំបពញការងារបៅេរបេស ឬ បៅតមរពំប្ដ្ន បពលបន្ទោះរដ្ឋបាលរេស់
បយើ្កំ្ពុ្េបរមើការងារនបយបាយប ើយ។ បោយសារការងាររដ្ឋបាលមានលក្ខណ្ៈ
បោយប្ ក្ វាតរមូវឱ្យការងារបនោះរតូវសថិតបៅបរកាមចាេ់មយួពិបសសបោយប្ ក្ ប ើយ
លក្ខនតិក្ៈរេស់ភាន ក់្ងាររដ្ឋបាលបនោះ មិនរគេដ្ណ្ត េ់បលើភាន ក់្ងារក្នុ្អ គ្ការនើតិេញ្ញតត ិ
ឬ តុលាការបេ។ បរពាោះតំណា្រា្សត និ្ តុលាការ «បៅរក្ម» បគមានលក្ខនតកិ្ៈបផ្សស្ៗ
បេៀត។ 
 ក្នុ្បពលមានបរឿ្ក្តើកាត បំក្ើតប ើ្ជាយថាប តុ បយើ្ជាបៅរក្មរតូវពិនិតយ
បមើលឱ្យចាស់លាស់ថា បតើវវិាេបនោះ វាបក្ើតប ើ្ បៅបពលណា ឬ ក្នុ្បពលេំបពញភារក្ិចច
ណាមួយ បេើបក្ើតក្នុ្ការេំបពញការងាររដ្ឋបាលរតូវបោោះរសាយតមចាេ់រដ្ឋបាល។ រេឹសតើ
រតូវបឆ្ព ោះបៅរក្ការអនុវតតជាក់្ប្សត្។ បដ្ើមបើអនុវតតការងារនបយបាយរេរពឹតតបៅឱ្យមាន
រេសិេធភាពលអ លុោះរតប្តបយើ្ មានសុរក្ឹតយភាពន្រនរដ្ឋបាល បពាលគឺរតូវមានរក្មរដ្ឋបាល៧ 
រតូវមានតុលាការរដ្ឋបាលបោយប្ ក្។ 

៤. េនាដិ្ឋឋ ន 
 រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈមានតនួ្ទេើសំខាន់ណាស់បៅក្នុ្រដ្ឋមយួ។ ការផ្សលិត និ្
ផ្សគត់ផ្សគ្់បសវាសាធារណ្ៈ ការការពារ និ្ប្ែរក្ា រេពយសមបតតិ សនតសុិខ្ សណាត េ់ធាន េ់
ស្គម ការការពារសិេធិបសរ ើភាពរេស់រេជាពលរដ្ឋ គឺជាតនួ្ទេើ ភារក្ិចចរេស់រោឋ ភបិាល 
                                                           
៦ ឌុក្ រា៉ា សុើ «នើតិរដ្ឋបាល»  ឆ្ន ១ំ៩៩០ ភនំបពញ េំពរ័េើ១៥១ 
៧ ឌុក្ រា៉ា សុើ «នើតិរដ្ឋបាល»  ឆ្ន ១ំ៩៩០ ភនំបពញ េំពរ័េើ១៥១ 
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ប្ដ្លរតូវប្វើតមរដ្ឋបាលសារធាណ្ៈ។ ដូ្បចនោះ រោឋ ភិបាលរតូវប្តគិតគូរឱ្យបានខាល ំ្ កាល អពំើ
ការអភិវឌឍជាតិរេស់ខ្លួន ទក់្េ្នឹ្បសដ្ឋក្ិចច ស្គមក្ិចច ប្ដ្លបលើសពើអវើប្ដ្លរោឋ ភិបាល
ធាល េ់មានពើមុន គឺប្ែរក្ាសនតសុិខ្ជាតិនិ្ ផ្សតល់ផ្សលិតផ្សលនូវបសវាសាធារណ្ៈ។ រដ្ឋបាល
សាធារណ្ៈបៅរតូវេំបពញតួន្ទេើមួយបេៀត គឺភាពជាអនក្ដ្ឹក្ន្ទនំ្រនការរេតិេតតិ។ 

គនថនិហទទេ 
១-វចន្ទនុរក្មសបមតចស្ឃរាជ ជួន ណាត  
២-សាយ េូរ ើ «នើតិរដ្ឋបាលេូបៅ»  បបាោះពុមភបលើក្េើ២ ឆ្ន ២ំ០០៣ 
៣-ឯក្ បឆ្ ួត «នើតិមូលោឋ នសវយត័»  ឆ្ន ២ំ០០៣  
៤-ឌុក្ រា៉ា សុើ «នើតិរដ្ឋបាល»  ឆ្ន ១ំ៩៩០ ភនំបពញ 
៥-UNDP Practice Note: Public Administration Reform, 1999 
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ការររៀបចំរោលនរោបាយដីធ្លីរៅកម្ពុជា 

 បេក្ខជនេណ្ឌិ ត ជ្រនុ រេរ៉ា វ៉ា ត 

១. ជ្បវតតិកម្មសទិ្ធិដីធ្លរីៅកម្ពុជា 
 បោយសាររេជាជនក្ម្ពុជារេមាណ្ ៩០% រេក្េរេរក្សកិ្ម្មបោយការប្វើស្រស
ចមាា រ ដូបចនេះដើ្លើ គឺជាររព្យសម្បតតិម្ួយដ៏សំខាន់េំផុតក្នុងដំបណ្ើ រការផលិតក្ម្មរេស់
រេជាក្សិក្រ ដើ្លើគឺជាររព្យដ៏មានតម្ម្លជាងបគស្ដលរោា ភិបាលស្តងស្តយក្ចិតតរុក្ោក់្ 
ប ើយបានោក់្េញ្ចូលក្នុងយុរធសាស្រសតរេស់រោា ភិបាលក្នុងការអភិវឌឍបសដាក្ិចចរេក្េបោយ
និរនតភាព្ បដើម្បើកាត់េនថយភាព្រក្ើរក្បោយចើរភាព្។ ដើ្លើជាចំណុ្ចម្ួយស្ដលរោា ភិបាល
រគេ់សម័្យយក្ចិតតរុក្ោក់្ក្នុងការរគេ់រគង។ 
 - សម័្យមុ្នឆ្ន ១ំ៨៦៣ ៖ មុ្នមានការចូលលុក្លុយបោយអាណានិគម្បារងំ 
រេបរសក្ម្ពុជាម្ិនទាន់មានចាេ់ក្នុងការស្េងស្ចក្ក្ម្មសិរធិដើ្លើបៅឱ្យរេជាជនបរ បោយ
បគមានជំបនឿថា បសតចជាមាច ស់ក្ម្មសិរធិបៅបលើដើ្ លើទាងំប េះបៅរូទាងំរេបរស។ ដូបចនេះដើ
ទាងំអស់ជាក្ម្មសិរធិរេស់បសតចស្តេ ុបណាណ េះ ក៏្េ ុស្នតក្នុងការអនុវតតជាក់្ស្សតង គឺរេជារស្រសត
មានសិរធរិេក្េរេរក្សិក្ម្មបៅបលើដើរេស់ខ្លួនបោយបសរ ើ ប ើយអាចកាន់កាេ់ដើថ្មើៗបរៀត 
ស្ដលរនបានតាម្លរធភាព្ស្ដលខ្លួនមាន។ បោយសារសម័្យរើផារដើម្ិនទាន់មាន និង
រេជារស្រសតមានចំនួនតិច រេជារស្រសតស្ដលជាមាច ស់ដើអាចចល័តព្ើក្ស្នលងមួ្យបៅក្ស្នលង
ម្ួយបរៀតបោយបសរ ើ បោយគ្មម នការហាម្ឃាត់ ប ើយការកាន់កាេ់ដើថ្មើបរៀតបោយបសរ ើ
ស្ដលខ្លួនរតួសរតាយបាន។ ព្កួ្បគស្ដលជាមាច ស់ដើ គឺមានសរិធិផ្តត ច់មុ្ខ្ក្នុងការបរេើរបាស់
ដើ្លើស្ដលខ្លួនមានបៅតាម្បសចក្តើរតូវការរេស់ព្ួក្បគ ប ើយព្ួក្បគមានសរិធិក្នុងការររលួ
បានម្រតក្ដើ្លើ និងដើថ្មើបរៀតស្ដលព្ួក្បគមានសិរធិក្នុងការររួលបានម្រតក្ដើ្លើ និងដើថ្មើ
បរៀតស្ដលព្ួក្បគរតួសរតាយបាន បោយម្ិនចបំាច់េំបព្ញលិខ្ិតសាន ម្ស្េេេរផលូវការ
ណាមួ្យប ើយ។ បោយព្ួក្បគរគ្មន់ស្តេង់ព្នធស្ដលមានលក្ខណ្ៈជាសួយសារអាក្រ
បផេងៗបៅឱ្យបសតច ឬអនក្រគេ់រគងតំេន់ ប ើយស្ដលលក្ខណ្ៈជាសក្តិភូម្ិ និង ក្ំស្ណ្ន
បផេងបរៀតស្ដលបសតច និងអនក្រគេ់រគងតំេន់រតូវការ។ ដូបចនេះបយើងប ើញថា ការកាន់
កាេ់ដើសម័្យប េះ គឺប្វើប ើងបោយការររលួម្រតក្ និងការរតួសរតាយដើថ្មើ ប ើយម្និ
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ចបំាច់េំបព្ញលក្ខខ្ណ្ឌ ចាេ់ ឬររម្ង់ស្េេេរណាម្ួយប ើយ បោយរគ្មន់ស្តេង់សយួ
សារអាក្របៅឱ្យអនក្រគេ់រគងតំេន់ ឬបសតចេ ុបណាណ េះ។  
 - សម័្យអាណានិគម្និយម្បារងំ (១៨៦៣-១៩៥៣) ៖ បរកាយបព្លស្ដល
បារងំោក់្អាណានិយគម្បលើរេបរសក្ម្ពុជា ឆ្ន ១ំ៨៦៣ បារងំបានបរៀេចំេបងាើតចាេ់
រគេ់រគងដើ្ លើ បោយបានផ្តល ស់េតូររបេៀេរេេជារេម្ព្ណ្ើ ក្នុងការកាន់កាេ់ដើ្លើបៅក្ម្ពុជា 
បោយបរៀេចំេបងាើតនូវចាេ់ដើ្លើ និងរេកាសឱ្យបរេើបៅឆ្ន ១ំ៨៨៤។ េ ុស្នតការបរេើចាេ់បនេះ 
វាជាការផ្តល ស់េតូររេម្ព្ណ្ើ ក្នុងការកាន់កាេ់ដើ្លើស្ដលរេជារស្រសតស្ខ្មរស្តងស្តអនុវតតព្ើមុ្នម្ក្ 
បរើេប្វើឱ្យមានការជំទាស់ព្ើសំណាក់្រេជារស្រសត ប ើយចាេ់បនេះរ ូតដល់ឆ្ន ១ំ៩១២ 
បរើេអាចអនុវតតបានបព្ញបលញ។ កិ្ចចដំបណ្ើ រការបរៀេចំដើ្លើ ក៏្ចេ់បផតើម្តាម្ចាេ់ 
ស្ដលចូលជា្រមានរេស់អាណានិគម្បារងំបានតាក់្ស្តងប ើង។ រ ូតដល់ឆ្ន ១ំ៩៣០ 
ដើស្រសភាគបរចើនរតូវបានចុេះេញ្ជ ើជាររព្យសម្បតតឯិក្ជន ប ើយរេជារស្រសតមានសរិធិរគេ់
រគ្មន់ក្នុងការកាន់កាេ់ដើ្លើ ក្នុងការលក់្ដូរ និងេនតម្រតក្រេស់ខ្លួនបៅឱ្យទាយារ។ ម្យ ង
វញិបរៀត ចំប េះដើរំបនរ ឬដើគ្មម នមាច ស់កាន់កាេ់ បគអាចយក្វាជាក្ម្មសិរធិតាម្រមាល េ់ព្ើ
មុ្ន គសឺិរធិក្នុងការរុក្រនដើម្រព្ ឬដើស្ដលរំបនរ បដើម្បើកាន់កាេ់ បរេើរបាស់ និងបផទរម្រតក្ 
ប ើយអាចលក់្ដូរដើបានបរកាយបព្លកាេ់ឆ្ា ររុក្រនម្រព្ និងររួលនូវសរិធិកាន់កាេ់ប ើយ។ 
ម្ក្ដល់ឆ្ន ១ំ៩៣០ ដើភាគបរចើនរតូវបានស្េងស្ចក្ជាដុំៗ ស្ដលមានរំ មំ្និបលើសព្ើ ៥
 កិ្តា ប ើយចមាា រដណំាំ្ ំៗ  ក៏្រតូវបានេបងាើតឱ្យមានប ើងស្ដរ ប ើយរើផារដើ្លើក៏្ចេ់
បផតើម្មាន។ ការស្ដលអាណានិគម្និយម្បារងំបានបរៀេចឱំ្យមានចាេ់ក្នុងការរគេ់រគង
ក្ម្មសិរធដិើ្លើ គឺងាយរសលួក្នុងការរគេ់រគង នងិសរមាេ់ទារព្នធអាក្រ ជាព្ិបសស ឱ្យមាន
សណាត េ់ធ្នន េ់ក្នុងការកាន់កាេ់រេបរសក្ម្ពុជា។ 
 - សម័្យឯក្រជយ និងសម័្យសាធ្នរណ្រដាស្ខ្មរ (១៩៥៣-១៩៧៥) ៖ បរកាយ
បព្លស្ដលរេបរសក្ម្ពុជាររលួបានឯក្រជយបព្ញបលញព្ើព្ួក្អាណានិគម្និយម្បារងំ
បៅឆ្ន ១ំ៩៥៣ រេព័្នធម្នការរគេ់រគងក្ម្មសរិធិដើ្លើតាម្របេៀេបោក្ខាងលិចបៅស្តេនត
បរេើរបាស់បរៀត បោយមានក្ំបណ្ើ នម្នការរិញដូរដើ្លើ។ ម្ក្ដល់ឆ្ន ១ំ៩៦២ រេជាជន
ម្ិនស្ម្នក្សកិ្ររេមាណ្ ៣០,០០០រគសួារ មានដើ្លើ ប ើយបៅក្នុងជំបរឿនឆ្ន ១ំ៩៦២ បាន
េងាា ញឱ្យប ើញថា ក្នុងចំបណាម្ក្សិក្រចនំួន ៨០០,០០០រគសួារ ៨៤ភាគរយ បាន
កាន់កាេ់ដើ្លើក្នុងររម្ង់ជាមាច ស់ដើ (គឺម្ិនស្ម្នជួលព្ើបគ ឬប្វើរេវាស់ស្េងស្ចក្ផលិតផល
ជាម្ួយបគបរ) េ ុស្នតរគួសារទាងំបនេះពុ្មំានជើវភាព្្ូរធ្នរណាស់ណាបរ បោយសារដើស្រស
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ភាគបរចើនរិននផលទាេ រេស្ ល ១បតាន ក្នុងម្ួយ ិក្តា បៅក្នុងរេព័្នធផលិតក្ម្ម
យថាផល ស្ដលពឹ្ងស្ផែក្បៅបលើរឹក្បភលៀងជាសំខាន់ និងតាម្រេម្ព្ណ្ើ  គឺប្វើឱ្យក្សិក្រ
ជំ ក់្េណុំ្លបគ គឺ ៣/៤ ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៥២ ប ើយបោយជ ំក់្េំណុ្ល ក្សិក្រម្ួយចនំនួ
រតូវបានបាត់េង់ដើ្លើ គឺបដើម្បើសងេំណុ្ល ប ើយព្ួក្បគបានកាល យបៅជាអនក្ស្ដលគ្មម ន
ដើ។ សរមាេ់ការចំណាយក្នុងផលិតក្ម្មរេស់ខ្លួន និងសរមាេ់ការចំណាយបផេងៗ 
ស្ដលមិ្នស្ម្នជាផលតិក្ម្ម (ជើវភាព្រេចមំ្ថ្ៃ ជងំឺដងាា ត់។ល។) គឺរេជាក្សិក្រទាងំ
ប េះបានបៅខ្ចើេុល ចងការរបាក់្ព្ើឈ្មួញឯក្ជន ស្ដលទារយក្អរតាការរបាក់្ម្ួយយា ង
ខ្ពស់ ប្វើឱ្យក្សិក្រគ្មម នលរធភាព្នឹងសងរបាក់្វញិ គឺរេមាណ្ ៣០ភាគរយ ក្សិក្ររតូវ
េងខំចិតតលក់្នូវផលិតផលរេស់ខ្លួនបៅឱ្យមាច ស់េំណុ្លក្នុងតម្ម្លម្ួយយា ងទាេជាងតម្ម្ល
រើផារ ប ើយជាលរធផលេណាត លឱ្យក្សិក្រសល់រសូវតិចតួចក្នុងការចិញ្ច ឹម្ជើវតិ។ បោយ
ការខ្វេះខាតបសបៀង ព្កួ្បគរតូវបៅខ្ចើរបាក់្សាជាថ្មើព្ើឈ្មួញឯក្ជនម្តងបរៀត បដើម្បើយក្បៅ
រិញរសូវបៅរើផារស្ដលមានតម្ម្លម្ួយខ្ពស់ មូ្លប តុទាងំបនេះប ើយស្ដលប្វើឱ្យក្សិក្រ
ម្ួយចំនួនរក្ើរក្ រើេំផុតរតូវបានបាត់េង់នូវដើ្លើបោយសាររតូវលក់្បដើម្បើយក្បៅសង
េំណុ្លរេស់ខ្លួនស្ដលមានអរតាការរបាក់្ម្ួយខ្ពស់ ប ើយក្សិក្រទាងំបនេះ ក៏្កាល យបៅ
ជាអនក្គ្មម នដើ្លើ។ 
 - រេេក្ម្ពុជារេជា្ិេបតយយ (១៩៧៥-១៩៧៩) ៖ ព្ួក្កុ្ម្មុយនសិត ស្ដលបគ
ស្តងបៅថា ព្ួក្ស្ខ្មររក្ ម្ បរកាយបព្លដបណ្តើ ម្បានអំណាច និងផតួលរលំំរេេលន់ណ្ល់ 
បានរេកាសយក្ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ប្វើជាឆ្ន សូំនយក្នុងដំបណ្ើ ការស្ក្ររម្ង់រេស់ខ្លួនបៅតាម្
ម្ប គម្វជិាជ ស្ខ្មររក្ ម្។ បៅបរកាម្ម្ប គម្វជិាជ បនេះ រេជាជនស្ខ្មរទាងំអស់មានសិរធិ
បសមើគ្មន  ប ើយរគេ់ៗគ្មន រតូវប្វើស្រសចមាា រ ដើ្លើ គឺជាររព្យរេស់អងគការស្តម្យួគត់ គ្មម នក្ម្ម
សិរធិឯក្ជន ប ើយគ្មម ននរណាមាន ក់្មានដើ្លើ បទាេះតិចតចួក៏្បោយព្ើបរ េះសម្បតតិឯក្ជន
និងក្ម្មសិរធិឯក្ជនរតូវបានលុេេំបាត់បចល ប ើយអងគការគឺជាមាច ស់ដើទាងំអស់ក្នុង
រេបរសក្ម្ពុជា។ បៅក្នុងបគ្មលនបយាបាយរេស់ស្ខ្មររក្ ម្ រេជាជនទាងំអស់រតូវមាន
កាតព្វក្ិចចអនុវតតជារេច ំ ប ើយដើស្រសរតូវបរៀេចំប ើងវញិ ជាស្រសស្ដលមានរំ ចំេ់ព្ើ
ម្ួយ កិ្តាប ើងបៅ ប ើយរេព័្នធផលិតក្ម្មរតូវបានបរៀេចំជាស ក្រណ៍្ ស្ដលមាន
រេេប្វើការរមួ្ និង្ៃន់្ៃរេំផុតរ ូតដល់ ១៨បមា ងក្នុងម្យួម្ថ្ៃ។ បដើម្បើេបងាើនរនិនផលឱ្យ
បានខ្ពស់ ៧បតាន ក្នុងម្ួយ កិ្តា រេព័្នធបរសាចរសព្ជាបរចើន ស្ដលម្ិនសម្រសេតាម្
លក្ខណ្ៈេបចចក្បរស ដូចជា រេឡាយ រំនេ់រឹក្ និងអាងសតុក្រឹក្ជាបដើម្ រតូវបាន
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ក្សាងប ើងបោយក្មាល ងំព្លក្ម្មរេស់ម្នុសេ គឺបគតរម្ូវឱ្យរេជាជនប្វើការ ៃ្ន់្ៃរ។ 
រេជាជនទាងំអស់គ្មម នអវើជាក្ម្មសិរធិផ្តទ ល់ខ្លួនប ើយ គអឺវើៗទាងំអស់ជារេស់រមួ្។ ដូបចនេះ
រេជាជនទាងំអស់គ្មម នសិរធិររួលបាននូវក្ម្មសិរធិផ្តទ ល់ខ្លួនប ើយ ដើ្លើគឺជារេស់អងគការ
ទាងំអស់។ 
 - សម័្យបសដាក្ិចចតាម្ស្ផនការ (១៩៧៩-១៩៨៩) ៖ បរកាយបព្លការ
ជបម្លៀសបចញព្ើលំបៅោា នរេស់ព្ួក្ស្ខ្មររក្ ម្ ព្កួ្បគបានបាត់េង់នូវក្ម្មសិរធិរេស់ព្កួ្
បគព្ើមុ្នម្ក្ ដូចជា ផទេះសស្ម្បង ដើ្លើ បរកាយបព្លរេេក្ម្ពុជារេជា្ិេបតយយដលួរលំបៅ 
ព្ួក្បគបានរត េ់បៅកាន់ផទេះសស្ម្បង នងិដើ្លើរេស់ព្កួ្បគព្ើមុ្ន។ បៅបរកាយការគរមាម្
ក្ំស្ ងម្នបរគ្មេះរុរ ិភក្េ និងការខ្វេះខាតបសបៀង ជារូបៅរេជាជនរេ់ោន ក់្ បានវលិ
បៅរក្លំបៅោា នវញិ។ បោយមានជំនយួឧេតថម្ភេនតិចេនតួចព្ើរេបរសកុ្ម្មុយនើសត នងិ
សាថ នភាព្ស្ដលប ោា រច សម្ព័នធរតូវបានេំផ្តល ញបោយសារសស្រងាគ ម្ និងការខ្វេះខាត
្នធ្ននម្នុសេស្ដលរតូវបានកាេ់សមាល េ់ក្នុងរេេស្ខ្មររក្ ម្ រោា ភិបាលថ្មើក៏្សរម្ចចតិត
េបងាើតរេេក្ម្មសិរធិសមូ្ល ភាព្បៅបលើដើ្លើ និងផទេះសស្ម្បង។ បដើម្បើបោេះរសាយនូវ
េញ្ហា ចំប េះមុ្ខ្ស្ដលមានការខ្វេះខាតបសបៀង និងបោយសារមានការខ្វេះខាតក្មាល ងំព្លក្ម្ម 
ឧេក្រណ៍្ផលិតក្ម្មរោា ភិបាលក៏្បានេបងាើតប ើងនូវរក្ុម្សាម្គគើ។ បោយរក្ុម្សាម្គគើ
នើម្ួយៗ មានក្មាល ងំរេមាណ្ព្ើ ១០បៅ១៥រគួសារ ស្ដលបរេើរបាស់ក្មាល ងំព្លក្ម្ម នងិ
សតវអូសទាញរមួ្គ្មន ។ រក្ុម្សាម្គគើរតូវបានអនុញ្ហា តឱ្យកាន់កាេ់ និងបរេើរបាស់ដើក្សិក្ម្ម 
បទាេះេើជាផលូវការដើទាងំអស់ប េះ មានទាងំដើលំបៅោា នផង គឺជាក្ម្មសិរធិរដា។ ដើរតូវបាន
ស្េងស្ចក្បៅឱ្យរក្ុម្សាម្គគើបោយស្ផែក្បលើមូ្លោា នក្មាល ងំព្លក្ម្មក្នុងរកុ្ម្ ក្មាល ងំអូស
ទាញ និងរំ ំដើស្ដលមានបៅតាម្តំេន់នើម្ួយៗ។ គួរេញ្ហជ ក់្ថា ជាព្ិបសស បទាេះេើ
បព្លប េះដើទាងំអស់ជារេស់រដាក៏្បោយ ក៏្ម្តងមាា លបគបានប ើញលំបៅោា នខ្លេះៗ រតូវ
បានរេជាជនបផទរចុេះប ើងជាបភាគៈេ ុបណាណ េះ គ្មម នរេជាជនណាបានររួលនូវក្ម្មសិរធិ
ដើ្លើប ើយបរ េះថា ដើ្ លើទាអំស់ជាក្ម្មសរិធរេស់រដា។ 
 - សម័្យបរកាយឆ្ន ១ំ៩៨៩-េចចុេបនន ៖ ម្ក្ដល់ឆ្ន ១ំ៩៨៩ បរកាយបព្ល
វបិសា្នក្ម្មរដា្ម្មនុញ្ាសាធ្នរណ្ៈរដារេជាមានិតក្ម្ពុជាម្ក្ បគបានស្ក្ស្រេរេេក្នុងការ
ដឹក្ ។ំ បយើងអាចបម្ើលប ើញយា ងចាស់នូវការេរជ័យរេេសមូ្ ភាព្ នងិរេព័្នធ
បសដាក្ិចចតាម្ស្ផនការរេមូ្លផតុ ំ ប ើយរោា ភិបាលបានយល់យា ងចាស់បៅក្នុងសាថ នភាព្
រេបរសក្ម្ពុជាម្ិនអាចអនុវតតបគ្មលនបយាបាយស្េេបនេះបាន។ េ ទ េ់ព្ើការក្ំស្ណ្ររម្ង់
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រេស់ស ភាព្សូបវៀតម្ក្ ជំនួយឧេតថម្ភ រតូវបានកាត់េនថយយា ងបរចើនព្ើេណាត ររេបរស
កុ្ម្មុយនើសតខាងបក្ើត រោា ភិបាលបានចេ់បផតើម្ប្វើក្ំស្ណ្ររម្ង់បលើរេព័្នធបសដាក្ចិចទាងំមូ្ល 
បដើម្បើឈានបៅដល់បសដាក្ិចចរើផារវញិស្ដលជាការតរម្ូវបៅនឹងសាថ នការណ៍្ស្ដលកំ្ពុ្ង
វវិតតន៍ និងេរយិាកាសនបយាបាយព្ិភព្បោក្។ េស្នថម្បលើក្ំស្ណ្ររម្ង់បសដាក្ចិចស្ផនការ
រេមូ្លផតុមំ្ក្បសដាក្ិចចស្េេរើផារបសរ ើ រោា ភិបាលអនុញ្ហា តឱ្យមានក្ម្មសិរធិបលើដើ្លើប ើង
វញិបោយផតល់ឱ្យេុគគល ឬរគួសារជាឯក្ជន មានក្ម្មសរិធបិលើដើ្លើ អគ្មរ សរមាេ់សង់
លំបៅោា ន និងមានសិរធិកាន់កាេ់ដើបភាគៈ ដើក្សកិ្ម្មបៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៨៩ បយាងតាម្បសចក្តើ
រេកាសស្ណ្ បំលខ្០៣ ដើទាងំអស់ជារេស់រដា េ ុស្នតជនក្ម្ពុជាមានសិរធិកាន់កាេ់ និង
បរេើរបាស់ដើ្លើ «ព្លរដាក្ម្ពុជាមានសិរធិបព្ញរើក្នុងការកាន់កាេ់បរេើរបាស់ដើ្លើ និងមាន
សិរធិតណំ្ម្រតក្បលើការកាន់កាេ់ដើ្លើស្ដលរដារេគល់សរមាេ់ឱ្យរស់បៅនិងប្វើអាជើវក្ម្ម»។ 
ក្នុងបព្លជាម្ួយគ្មន  ម្ក្សិរធិមុ្នឆ្ន ១ំ៩៧៩ រតូវរុក្ជាបមា ៈទាងំអស់គ្មម នជនណាមាន ក់្
អាចទាម្ទារសិរធិបលើក្ម្មសរិធចិស់មុ្នឆ្ន ១ំ៩៧៩ បលើដើ្ លើបានបរ។ េស្នថម្បលើបនេះបរៀត៖ 
 - ដើលំបៅោា ន ៖ នឹងរេគល់ជាក្ម្មសរិធិចំប េះដើសរមាេ់សង់លំបៅោា ន ស្តរតូវ
សបរម្ចបចញបោយរេធ្ននគណ្ៈក្មាម ្ិការរេជាជនបខ្តត រក្ុង 
 - ដើោដុំេះ ដើក្សិក្ម្ម ៖ ផតល់ជូនជាបភាគៈ។ ដើបភាគៈ គឺជាដើស្រសស្ដលរដារេគល់
ឱ្យសិរធផិ្តត ច់មុ្ខ្ជូនដល់រគសួារក្សកិ្រកាន់កាេ់ បរេើរបាស់ក្នុងបព្លប្វើផលិតក្ម្ម អាជើវក្ម្ម 
និងេនតម្រតក្ 
 - ដើសម្បទាន ៖ ដើបនេះមានរ ំបំលើសព្ើ ៥ កិ្តា ប ើងបៅ។ សម្បទាន គឺជា
ក្ម្មសិរធិកាន់កាេ់ដើសរមាេ់ផលិតក្ម្មដល់ដណំារំរង់រទាយ្ំ ស្ដលេបរម្ើឱ្យបសដាក្ិចចជាតិ។ 
 ចំប េះដើទាងំេើរេបភរខាងបលើបនេះ មានស្តដើលំបៅោា នបរ ស្ដលរដាអាចផតល់
ក្ម្មសិរធិឯក្ជនឱ្យបាន ចំស្ណ្ក្ឯដើោដុំេះផតល់ឱ្យរតឹម្សិរធិបភាគៈ (សិរធិកាន់កាេ់បរេើ
របាស់ និងអារស័យផល) នងិដើសម្បទានផតល់ឱ្យរតឹម្សិរធកិាន់កាេ់ផ្តត ច់មុ្ខ្។ 
 ជាម្ួយគ្មន នឹងការអនុញ្ហា តប ើងវញិ នូវក្ម្មសរិធិឯក្ជនបលើដើ្ លើ អនុរក្តឹយបលខ្២៥ 
និងបសចក្តើរេកាសបលខ្០៣ ក៏្បានប្វើការស្េងស្ចក្ប ើងវញិនូវដើ្លើឱ្យរគួសារឯក្ជន
  ។ ការស្េងស្ចក្បៅបព្លប េះស្ផែក្បលើចំននួសមាជិក្ក្នុងរគួសារនើម្ួយៗ នងិរំ ដំើ
ស្ដលមានបៅតាម្តេំន់ជាក់្ស្សតង។ ជារូបៅការស្េងស្ចក្ដើ្ លើរតូវបានអនុវតតប ើងបោយ
រដាអំណាចមូ្លោា ន បោយមានការចូលរួម្យា ងផុសផុលព្ើសំណាក់្ស គម្ន៍ក្នុង
មូ្លោា ន។ បៅក្នុងការងារបនេះ រេជាព្លរដាក្នុងភូម្ិរេស្ លជាបានម្ក្ជួេជុំគ្មន  បដើម្បើ
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ប្វើសថិតិសមាជិក្រគួសារនើមួ្យៗ និងក្ំណ្ត់ព្ើរំ ំដើរេស់ភូម្ិ  ុំ រេស់ពួ្ក្គ្មត់។ 
េ ទ េ់ម្ក្បគប្វើការស្េងស្ចក្ដើបៅតាម្ចំននួសមាជិក្ដើម្នរគសួារ និងរំ ដំើ្លើស្ដលមាន
បៅក្ស្នលងប េះ។ គុណ្ភាព្ដើ និងរើតាងំដើ្ លើ ក៏្បគយក្ម្ក្គិតគូរបៅបព្លប េះស្ដរ។ 
ប តុដូបចនេះប ើយបានជារគសួារនើម្ួយៗ បានររួលដើក្សិក្ម្ម ២ បៅ ៣ក្ស្នលង។ តាម្
ការស្េងស្ចក្បៅបព្លប េះស្ដរ។ ចំប េះជនបភៀសខ្លួនក្ម្ពុជា ជនរួម្ជាតិស្ដលរស់បៅ
េរបរសស្ដលបានវលិរត េ់ម្ក្រស់បៅមាតុភូម្ិវញិ និងជនទាងំឡាយស្ដលបានបបាេះេង់
បចលជួរខាម ងំវលិរត េ់ម្ក្រស់បៅជាម្ួយរេជាជាតិវញិនឹងរតូវស្េងស្ចក្ដើលំបៅោា ន
ដើស្រសចមាា ររំបនរ ឬដើរុក្រនថ្មើ សម្រសេតាម្លរធភាព្ម្នមូ្លោា ននើម្ួយៗ។ 
 រំ ដំើស្ដលរគួសារនើម្ួយៗបានររួល វាស្រេរេួលបៅតាម្ដង់សុើបតរេជាជន
ខ្ពស់ររួលបានស្តម្ួយ កិ្តាស្តេ ុបណាណ េះក្នុងម្ួយរគួសារ ដូចជា បៅបខ្តតតាស្ក្វជាបដើម្។ 
មានស្តលំបៅោា ន និងដើោដុំេះបរ ស្ដលរតូវបានស្េងស្ចក្បៅឱ្យរេជាជនប្វើក្ម្មសិរធិ ឬឱ្យ
រេជាជនកាន់កាេ់។ ចំស្ណ្ក្ដើបៅសល់បផេងៗបរៀត រតូវរក្ារុក្ជាដើរេស់រដា ឬ ដើរមួ្
សរមាេ់អភិវឌឍ បព្លអ គត។ េស្នថម្បលើអនុរក្តឹយបលខ្២៥ និងរេកាសស្ណ្  ំ
បលខ្០៣ ក៏្មានចាេ់ភូម្ិបាលឆ្ន ១ំ៩៩២ ស្ដលក្ំណ្ត់ប ើងនូវេញ្ាតតិដ៏សំខាន់ៗ ដូចជា 
មារតា១ នងិមារតា ២ ជាបដើម្ ៖ 

- មារតា១ ៖ ដើ្លើម្នរដាក្ម្ពុជាជាសម្បតតិរេស់រដា ប ើយរតូវបានរគេ់រគងបោយ
ឯក្ភាព្រូទាងំរេបរស។ រដាម្ិនររួលសាគ ល់ោច់ខាតរេេក្ម្មសរិធចិស់បលើដើ្ លើមុ្នឆ្ន ំ
១៩៧៩។ ក្ម្មសិរធិ និងក្ម្មសិរធិបផេងៗ បរៀតបលើដើ្ លើរតូវសថិតបៅបរកាម្អំណាចម្នចាេ់
បនេះ។ 

- មារតា២ ៖ ព្លរដាក្ម្ពុជាមានសិរធិបព្ញរើក្នុងការកាន់កាេ់បរេើរបាស់ដើ្លើ នងិ
មានសិរធតិណំ្ម្រតក្បលើដើ្ លើស្ដលរដារេគល់ឱ្យសរមាេ់រស់បៅ និងប្វើអាជើវក្ម្ម។ 

ដូចមុ្នស្ដរ មារតាបនេះមានន័យថា ដើ្លើទាងំអស់ជាររព្យសម្បតតិរេស់រដា ស្ត
រេជាព្លរដាមានសិរធិកាន់កាេ់ បរេើរបាស់ បផទរ និងតំណ្ម្រតក្ ឯក្ម្មសិរធិមុ្នឆ្ន ំ
១៩៧៩ ម្ិនរតូវបានេងវិលបៅឱ្យមាច ស់មុ្នប េះវញិបរ។ 

ម្ក្ដល់េចចុេបនន បរកាយការបបាេះបឆ្ន តជាសក្លឆ្ន ១ំ៩៩៣ និង ១៩៩៨ 
រេបរសក្ម្ពុជាបានកាន់កាេ់យក្រេេនបយាបាយរេជា្ិេបតយយបសរ ើនិយម្ព្ ុេក្េ 
បគ្មរព្សិរធិម្នុសេ និងរេេបសដាកិ្ចចរើផារបសរ ើ គឺរជរោា ភិបាលបានបរៀេចំេបងាើតឱ្យ
មានចាេ់ភូម្ិបាលថ្មើម្ួយស្ដលសម្រសេតាម្សភាព្ការណ៍្នបយាបាយ និងបគ្មល
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នបយាបាយរេស់រជរោា ភិបាលរសេតាម្រដា្ម្មនុញ្ា។ ចាេ់ភូម្ិបាលថ្មើរតូវបានអងគនើតិ
េញ្ាតតិអនុម័្តបៅម្ថ្ៃរើ១៣ ស្ខ្សើហា ឆ្ន ២ំ០០១ ប ើយរព្េះម្ហាក្េរតឡាយរព្េះ សថ
បលខាបលើរព្េះរជរកឹ្តយរេកាសឱ្យបរេើចាេ់ភូម្ិបាលថ្មើបនេះ ម្ថ្ៃរើ៣០ ស្ខ្សើហា ឆ្ន ំ
២០០១។ បគ្មលបៅម្នចាេ់បនេះ គ ឺ ក្ណំ្ត់អំព្ើរេេក្ម្មសិរធិបលើអចលនវតថុទាងំឡាយ
បៅក្នុងរព្េះរជាណាចរក្ក្ម្ពុជា បដើម្បើធ្ន ការការ រនូវសិរធិរសេចាេ់ទាងំឡាយបៅ
ក្នុងរព្េះរជាណាចរក្ក្ម្ពុជា ធ្ន នូវសណាត េ់ធ្នន េ់ និងការបរៀេចំការរគេ់រគងដើ្លើឱ្យុ
មានលក្ខណ្ៈកាន់ស្តសុរកឹ្តស្ថ្ម្បរៀត បដើម្បើឱ្យរសេបៅនឹងបគ្មលនបយាបាយរើផារ
បសរ ើ។ បរៅព្ើបនេះរជរោា ភិបាល បានបរៀេចំនូវបគ្មលនបយាបាយដើ្លើក្នុងរក្េខ្ណ្ឌ
អភិបាលក្ិចចលែស្ដលសក្ម្មភាព្ការងារអនុវតតបោយរក្ុម្រេកឹ្ា បគ្មលនបយាបាយដើ្ លើ 
ស្ដលជាសមាសភាព្ម្ួយក្នុងចំបណាម្សមាសភាព្ទាងំរបាពំ្ើរម្នឧតតម្រក្ុម្រេកឹ្ាក្ំស្ណ្
ររម្ង់រដា។ រក្ុម្រេឹក្ាបគ្មលនបយាបាយដើ្លើមាន រើក្នុងការបរៀេចំ និងផតួចបផតើម្នូវ
យុរធសាស្រសត និងក្ម្មវ ិ្ ើការងារដើ្លើ។ 

២. ការរធ្វើកំណែទ្ជ្ម្ង់ដីធ្លី 
 រជរោា ភិបាល បានផតល់អារិភាព្សំខាន់បៅបលើការរគេ់រគង្នធ្នន្ម្មជាតិ 
ជាព្ិបសសការរគេ់រគងដើ្លើស្ដលជា្នធ្នន្ម្មជាតិមូ្លោា នម្នការអភិវឌឍស្ផនក្បសដាក្ិចច 
និងសងគម្ក្ិចចរេស់រេបរសជាតិបោយសារថា រេជាជនក្ម្ពុជាជាង ៨០% ក្ពុំ្ងរស់បៅ
តាម្រើជនេរ នងិមានជើវភាព្រស់បៅព្ងឹស្ផែក្បលើដើ្លើ ស្រសចមាា រ នងិលក្ខណ្ៈអំបណាយ
ផលរេស់្ម្មជាតិ។ ក្នុងបគ្មលបៅបនេះ រោា ភិបាលអនុវតតយា ងសក្ម្មនូវក្ំស្ណ្ររម្ង់ដើ្ លើ 
រមួ្មាន ការបរៀេចំបគ្មលនបយាបាយអភិវឌឍដើ្លើរដា ការេបងាើតរេព័្នធចុេះេញ្ជ ើដើក្ំស្ណ្
ររម្ង់ព្នធោរ ការេបងាើតរក្េខ្ណ្ឌ គតិយុតតស្ផនក្ក្ម្មសិរធិ និងការោក់្បចញនូវស្ផនការ
បម្សរមាេ់ការបរេើរបាស់ដើ្លើ។ ក្ំស្ណ្ររម្ង់ទាងំអស់បនេះនឹងជួយការ ររេជាជនរក្ើរក្
តាម្រយៈការផតល់ដើ នងិក្ម្មសិរធិដើ រព្ម្ទាងំការព្រងឹងសរិធិបរេើរបាស់តាម្ស្េេរេម្ព្ណ្ើ
បរៀតផង។ បគ្មលបៅសំខាន់រេស់រជរោា ភិបាល គឺសំបៅប្វើឱ្យមានភាព្ជាក់្ោក់្
ចាស់ោស់ នងិមានសុវតថិភាព្ បៅក្នុងការកាន់សិរធិបលើដើ្លើ និងធ្ន ឱ្យបាននូវការបរេើ
របាស់ដើ្លើរេក្េបោយចើរភាព្ និងបោយរក្ាបាននូវរេព័្នធបអកូ្ ូសុើ ព្ិបសសគឺសំបៅ
ការ រដើរេស់រដាឱ្យបានគង់វងេសរមាេ់ជាផលរេបយាជន៍សាធ្នរណ្ៈ នងិសរមាេ់ស្េងស្ចក្
ជូនរេជាជនតាម្នើតិវ ិ្ ើស្ដលមានតមាល ភាព្។ វេិតតិនបយាបាយ និងការអូសេ ល យម្ន
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សស្រងាគ ម្ម្ផទក្នុងរេ់រសវតេរក៍្នលងម្ក្ ជាព្ិបសស ក្នុងរេេស្ខ្មររក្ ម្ បានេំផ្តល ញមូ្លោា ន
រគឹេះម្នប ោា រច សម្ព័នធ បសដាក្ិចច និងសងគម្រេស់ជាតបិសទើរដល់ក្រម្ិតសូនយ។ ក្នុងប េះ
រេព័្នធរគេ់រគងដើ្លើក៏្រតូវបានេំផ្តល ញយា ង្ៃន់្ៃរ រេេក្ម្មសិរធិបលើអចលវតថុរតូវបានក្បម្ទច
ទាងំរសុង រមួ្ទាងំឯក្សារក្ត់រតាអំព្ើដើ្លើទាងំអស់ផងស្ដរ ដូចជា េ័ណ្ណដើ្លើ បសៀវបៅ
បគ្មលេញ្ជ ើមាច ស់ដើ នងិេលង់សុរបិយាដើជាបដើម្។ ព្ើឆ្ន ១ំ៩៧៩ ដល់ ១៩៨៩ បោយរតូវ
រេឈ្ម្នងឹផលវបិាក្ដ៏្ៃន់្ៃរស្ដលេនេល់រុក្បោយរេេស្ខ្មររក្ ម្ ជាព្ិបសស ផលវបិាក្
ម្នក្ងវេះ្នធ្ននម្នុសេ រជរោា ភិបាលរតូវអនុវតតរេេដើ្ លើប ើងវញិ បោយក្ំណ្ត់យក្ជា
េឋម្រតឹម្រេេសិរធិបរេើរបាស់ដើជាសមូ្ ភាព្ បដើម្បើធ្ន ជើវភាព្រស់បៅរេស់រេជាព្លរដា។ 
 ចេ់តាងំព្ើ ក់្ក្ណាត លរសវតេររ៍ើ៨០ ម្ក្ សងគម្ក្ម្ពុជាបានប្វើក្ំស្ណ្ររម្ង់
បសដាក្ិចច និងឈានម្ក្ដល់ចំណុ្ចរេត់ឥតថ្យបរកាយបៅឆ្ន ១ំ៩៨៩។ បៅបព្លប េះ
ក្ម្មសិរធិឯក្ជនរតូវបានសាត រប ើងវញិ។ រជរោា ភិបាលបានេញ្ចូ លម្ក្វញិនូវរេេក្ម្មសិរធិ
ឯក្ជនបលើអចលនវតថុបៅក្ម្ពុជា។ ការបេើក្ប ើងវញិនូវក្ម្មសិរធិឯក្ជនជូនរេជាព្លរដា
រូទាងំរេបរសបានេបងាើតនូវេញ្ហា រេឈ្ម្ថ្មើយា ង្ំប្ងក្នុងការងាររគេ់រគងដើ្លើប េះ គឺ
ការក្សាងេលង់សុរបិយាដើបគ្មល េញ្ជ ើដើ េ័ណ្ណដើ និងរេព័្នធរដាបាលសុរបិយាដើម្យួរងឹមាំ
ស្ដលទាម្ទារនូវម្ប្យបាយ្នធ្ននម្នុសេ សមាភ រៈេបចចក្បរស  នងិបព្លបវោម្ួយស្វង
បរើេអាចសបរម្ចបាន។ េញ្ហា កាន់ស្តបចរប ើងស្ថ្ម្បរៀតបៅបព្លស្ដលសងគម្ជាតិបាន
បេើក្រូោយ បសដាក្ិចចរើផារបៅរូទាងំរេបរស ព្ិបសសជាមូ្លោា នសរមាេ់ររររង់រើផារ
ដើបៅពុ្ំទាន់មានរគេ់រគ្មន់បៅប ើយ ទាងំខាងគតយុិតត ទាងំខាងរដាបាល។  

ដូបចនេះផលវបិាក្អវជិជមានទាងំឡាយបលើេញ្ហា ដើ្លើក៏្បានបក្ើតប ើងជាេនតេ ទ េ់ 
ដូចជា េញ្ហា អសុវតថិភាព្ម្នការកាន់កាេ់ដើ្លើ បាតុភាព្មានអនក្ឈ្នេះ អនក្ចញ់ក្នុងក្ចិច
ដំបណ្ើ រការឯក្ជនភាវូេនើយក្ម្ម េញ្ហា សតុក្ដើរុក្បោយម្ិនេងាេបងាើនផល េញ្ហា មាន
ដើតូច េញ្ហា គ្មម នដើ ឬបាត់េង់ដើ្លើជាបដើម្ ស្ដលបរចើនបក្ើតមានប ើងជាព្ិបសស បៅតំេន់
មានសកាត នុព្លខាង ណិ្ជជក្ម្ម តំេន់នគរូេនើយក្ម្មមានការរ ើក្ចបរម្ើន តំេន់មាន
ដង់សុើបតរេជាជនខ្ពស់ ឬតំេន់ស្ដលមានអ គតបសដាក្ិចចលែ ដូចជា បៅតាម្ផលូវសំខាន់ៗ
ជាបដើម្។ ក្តាត អវជិជមានទាងំបនេះបានជេះឥរធិព្លម្ិនលែដល់ការអភិវឌឍរេក្េបោយចើរភាព្
ក្នុងវស័ិយក្សិក្ម្ម ក៏្ដូចជា ដល់ការប្វើឱ្យរេបសើរប ើងនូវការកាន់កាេ់សិរធិបរេើរបាស់ដើ្លើ។ 

 



187 

 

គនថនិរទ្ទស 
១-ចាេ់រដា្ម្មនុញ្ាឆ្ន ១ំ៩៩២ 
២-ចាេ់រដា្ម្មនុញ្ាឆ្ន ១ំ៩៩៣ 
៣-ចាេ់ភូម្ិបាលឆ្ន  ំ២០០១ 
៤-រក្សួងម្ហាម្ផទ ចាេ់សតើព្ើ ការរគេ់រគងរដាបាល ុ ំសងាា ត់ ចុេះម្ថ្ៃរើ១២ ស្ខ្ម្ក្រ ឆ្ន ំ
២០០១ 
៥-ជា ចំបរ ើន មូ្លោា នរគឹេះរដាបាល  បបាេះពុ្ម្ពបលើក្រើ១, ភនំបព្ញ ២០០១ 
៦-ជួន ណាត វច នុរក្ម្ស្ខ្មរ  ភាគរើ១ បបាេះពុ្ម្ពរគ្មរើ៥ ភនបំព្ញ ១៩៦៧ 
៧-រជរោា ភិបាលក្ម្ពុជា ចាេ់ភូមិ្បាល  ភនំបព្ញ ២០០១  



 
 

សាកលវិទ្យាលយ័ អាសុ៊ី អឺរ  បុ 
ទ្យសសនាវដ្ត៊ីស្រសាវស្រាវ (ទ្យ.ស) 

RESEARCH JOURNAL (RJ) 

១-នាយកការផាយ 

-ឯកឧត្តម ឌងួ លាង  សាកលវទិ្យាធិការ នាយកការផាយ 
-សាស្ត្សាត ចារយ ឈ ឿន សាវន សាកលវទិ្យាធិការរង 

    ទ្យទ្យួលបនទុកសិកា 
និងរសាវរាវ  នាយករងការផាយ 

២-គណៈកម្មការបណ្ណា ធិការ 

-បណ្ឌិ ត្ តាន់ សុគនាធ  អនុរបធាន អ.គ.ប របធាន 
-បណ្ឌិ ត្ ឈសាម សុមុន ី សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
      អកសរសាស្ត្សតនិងសងគមសាស្ត្សត 

-បណ្ឌិ ត្ គង់ ថៃ សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
ឈសដ្ឋកិច្ច 

-បណ្ឌិ ត្ អមិ វបុិល សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
ច្ាប់ 

-បណ្ឌិ ត្ សយ រាស ី សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
រដ្ឋបាល 

-បណ្ឌិ ត្ សនួ រាន ី សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
ឈទ្យសច្រណ៍្ 

-បណ្ឌិ ត្ ឈទ្យព  ុនរទិ្យធ សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
នឈោបាយ 

-បណ្ឌិ ត្ គនិ ភា សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
ទ្យំនាក់ទ្យនំងអនតរាត្ ិ



 
 

-បណ្ឌិ ត្ គ ីឈសរវីឌឍន៍ សាស្ត្សាត ចារយ     សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
  ពាណិ្ជជកមម 
-បណ្ឌិ ត្ ា មុនឫីទ្យធ ិ សាស្ត្សាត ចារយ     សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យភាសាច្ិន 
-បណ្ឌិ ត្ Joseph Matthews សាស្ត្សាត ចារយ សមាជិកទ្យទ្យួលបនទុកអត្ថបទ្យភាសា 
   អង់ឈគលស 
-បណ្ឌិ ត្ គតិ្ ច័្នទតុ្លា សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យួលបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
  ពត៌្មានវទិ្យា 

 
៣-គណៈកម្មការស្របឹកាយោបល ់

- បណ្ឌិ ត្សភាចារយ ឈ ៀវ ៃវកិា របធានរកុមរបឹកាវទិ្យាសាស្ត្សត 
- បណ្ឌិ ត្ ឈនត្ បារ  ុម  ទ្យីរបឹកា សអអ 
- បណ្ឌិ ត្ សាស្ត្សាត ចារយ ថន សអអ 

៤-ស្រកុម្យរៀបចំ យ ោះពុម្ភ និង ចចកផាយ 

 - ឈលាក ឈោ វចិ្រិត្ 
 - ឈលាក ហុង សុវណ្ណដា 

៥-អាសយដ្ឋា នទាកទ់្យង 

 បណ្ឌិ ត្ តាន់ សុគនាធ  
 អងគភាពរគប់រគងថ្នន ក់ឈរកាយបរញិ្ញា បរត្ថនសាកលវទិ្យាល័យ អាសុី អឺរ  ុប 

អាសយដាឋ ន ៖ អគារមាស, #៦០ ផលូវ១៤៦ផ្កង២៥៧ សង្កា ត់្ទ្យឹកលអក់២ 
 ណ្ឌ ទ្យួលឈគាក រាជធានភីនំឈពញ 

ទូ្យរសពទ ៖ (៨៥៥) ១២ ៧២៦ ៨៦៦ 
អុីផ្ម ល ៖ tannsokunthea@yahoo.com 
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ការអនុវត្តអំណាចរដ្ឋរបសស់្ថា ប័នជាត្ិ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ ផុន ប ុនថាល ់

១. សសចក្តីសផតើម 
ជម ល្ ោះនមោបាយ និងសង្គ្រគ មសុ៊ីវលិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរ បានអូសបន្លល យមពល

ជាងប៊ី (០៣)ទសសវត្សរម៍ៅកមពុជា បានម្វ៊ីឱ្យប្បមទសមនោះមូចខាត្មមទចមទ៊ីអស់នូវមេដ្ឋា -
រចន្លសមព័នធ សណំ្ង់អគារសុ៊ីវលិ នងិទ៊ីកខ្នលងប្បវត្តសិាង្គ្សត...។ល។ មិនខ្ត្ប ុម ណ្ ោះ
បានម្វ៊ីឱ្យបាត់្បង់ជ៊ីវតិ្មនុសសរាប់លានន្លក់មទៀត្ផង។ មដ្ឋយមម៊ីលម ៊ីញព៊ីមេនតរាយ 
និងមប្គាោះថ្នន ក់ដល់ប្បមទសជាត្ិ និងជាត្ិសាសន៍ខ្មែរខាងមល៊ីមនោះ មទ៊ីបអនកដឹកន្លខំ្មែរ
ប្រប់ភារ៊ីទងំអស់ខ្ដល្នជម ល្ ោះនឹងគាន បានឯកភាពមករកតុ្ចរចា មប្ោមកិចចសប្មប
សប្មលួព៊ីសេរមន៍អនតរជាត្ិ មដ៊ីមប៊ីបញ្ច ប់ជម ល្ ោះនមោបាយ និងសង្គ្រគ មសុ៊ីវលិដ៏រុារំរ  
កនុងរយៈមពលជិត្ប៊ីទសវត្សរម៍នោះ តាមរយៈកិចចប្ពមមប្ពៀងសនតិភាពទ៊ីប្កងុបា រ ៊ីស ២៣ 
តុ្លា ១៩៩១ មដ្ឋយបមងក៊ីត្ប្កុមប្បឹកាជាត្ិជាន់មពស់មយួមៅថ្ន SNC (Supreme 
National Council) មប្ោមកិចចឃ្ល មំម៊ីលព៊ីអាជាញ ្របម ត្ ោះអាសននរនអងគោរសេ-
ប្បជាជាត្ិប្បចាមំៅកមពុជា (UNTAC = United Nations Transitional Authority in 
Cambodia)។ មៅឆ្ន ១ំ៩៩៣ រដា្មែនុញ្ដថ្ែ៊ីមួយប្ត្ូវបានបមងក៊ីត្ និងអនុម័ត្ម ៊ីង
មដ្ឋយរដាសភារនប្ពោះរាជា្ចប្កកមពុជា ខ្ដលរដាសភាមនោះមក៊ីត្មចញព៊ីោរមបាោះមឆ្ន ត្
ព៊ីប្បជារាង្គ្សតកមពុជាផ្ទទ ល់ តាមខ្បបប្បជា្ិបមត្យយ ប្ត្ឹមប្ត្ូវ នងិយុត្តិ្ ម៌ដំបូងបងអស់ 
បន្លទ ប់ព៊ីអាក់ខានមបាោះមឆ្ន ត្តាមខ្បបប្បជា្ិបមត្យយប្ប្ណ្ជិត្ប៊ីទសសវត្សរក៍នលងមក
មនោះ។ មៅកនុងមលឹមសារដ៏្នសារៈសំខាន់បំផុត្របស់រដា្មែនុញ្ដមន្លោះរឺ ោរអនុវត្ត
អំ្ចមដ្ឋយអំ្ ចរដា នងិោរទទលួបានសិទធិជាមូលដ្ឋា នរបស់ប្បជារាង្គ្សត ដូច
្នខ្ចងកនុងរដា្មែនុញ្ដ។ កនុងរយៈមពលជាងរមៃប៊ី(២៣)ឆ្ន កំនលងមកមនោះ ប្បជារាង្គ្សត
កមពុជាបានប្បរល់អំ្ចន៊ីត្បិញ្ដត្តិ ន៊ីត្ិប្បត្ិបត្តិ និងអំ្ ចតុ្លាោរឱ្យអំ្ ច
រដាអនុវត្ត មដ៊ីមប៊ីបមប្ម៊ីដល់ប្បមទសជាត្ ិនិងប្បជារាង្គ្សត មដ្ឋយរដាម្វ៊ីោរអនុវត្តអំ្ ច
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ទងំប៊ី (០៣) ទទួលបានលទធផលជាខ្ផលផ្ទក ជាវជិជ្នមដ្ឋយម្វ៊ីឱ្យប្បមទសទទួលបាន
ោរគាបំ្ទព៊ីមជឈដ្ឋា នជាត្ិ នងិអនតរជាត្ជិាមប្ច៊ីនដូចជា ម្វ៊ីឱ្យប្បមទសជាត្ិខ្ប្បប្បលួ
ផ្ទល ស់បតូរមុម្ត់្ជាមប្ច៊ីនតាមរយៈោរអនុវត្តលទធិប្បជា្ិបមត្យយ ន៊ីត្ិរដា ោរកសាង និង
អភិវឌ្ឍន៍ន្លន្លមល៊ីប្រប់វស័ិយ មដ៊ីមប៊ីជាមសចកត៊ីប្ត្ូវោរពិត្ប្បាកដរបស់ប្បជារាង្គ្សត ជា
ពិមសសជាងមនោះមៅមទៀត្ បានម្វ៊ីឱ្យជ៊ីវភាពរស់មៅរបស់ប្បជារាង្គ្សត្នភាព្ូរធារ 
្នប្បាក់ចំណូ្លមពស់ មេ៊ីយោត់្បនថយភាពប្ក៊ីប្ក៊ីកនុងមួយឆ្ន ំៗ បានជាងមយួភាររយ
១%  មនោះជាសកខ៊ីភាព ក៏ដូចជាភសតុតាងមនិអាចប្បខ្កកបាន។ ទនទឹមនឹងភាពវជិជ្ន
របស់រដាកនុងោរអនុវត្តអំ្ចទងំប៊ីខាងមល៊ី ទទួលបានខ្ផលផ្ទក រួរឱ្យកត់្ស គ្ ល់ក៏្ន
ចំណុ្ចអវជិជ្នមួយចំនួនកនុងោរអនុវត្តអំ្ចទងំមន្លោះរបស់អំ្ចរដាដូចខាង
មប្ោម ៖ 

 ក្- អំណាចនីត្បិបញ្ញត្ត ិ
 អំ្ចន៊ីត្បិបញ្ដត្តិបំមពញត្នួ្លទ៊ី និងភារកិចចរបស់មលួនតាមរដា្មែនុញ្ដ និង
ចាប់ន្លន្លជា្រ្ន។ ត្នួ្លទ៊ី នងិភារកិចចចមបងរបស់សាថ ប័នមនោះរមួ្ន៖ ទ៊ី១- 
មបាោះមឆ្ន ត្ផតល់មសចកត៊ីទុកចិត្តចំម ោះរណ្ៈរដាមង្គ្នត៊ី ទ៊ី២-តាមដ្ឋនោរអនុវត្តចាប់
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ទ៊ី៣-មបាោះមឆ្ន ត្ផតល់សចាច ប័នមល៊ីលមិិតូ្បករណ៍្អនតរជាត្និ្លន្ល
ខ្ដលរាជរដ្ឋា ភបិាលបានចុោះេត្ថមលខា ទ៊ី៤-មសន៊ីចាប់ អនុម័ត្ចាប់ វមិសា្នកមែ
ចាប់រដា្ មែនុញ្ដ នងិោរអនុវត្តត្ួន្លទ៊ីភារកិចចមផសងៗមទៀត្ប្សបតាមរដា្មែនុញ្ដ នងិ
ចាប់ន្លន្ល។ ខ្ផអកតាមត្ួន្លទ៊ី និងភារកចិចខាងមល៊ីមនោះ អំ្ ចន៊ីត្ិបញ្ដត្តិរនប្ពោះរាជា
្ចប្កកមពុជា ្នភាពចមន្លល ោះប្បមោងកនុងោរមរៀបចំយនតោរធាន្លឱ្យអំ្ចមនោះ
បំមពញត្ួន្លទ៊ី នងិភារកិចចឱ្យ្នប្បសទិធភាពមពស់ ដូចខាងមប្ោម ៖ 
  ទ៊ី១-មកខានកនុងោរមរៀបចំយនតោរន្លន្លកនុងោរសិកាប្សាវប្ជាវអំព៊ីភាព
ចាបំាច់រនចាប់របស់កមពុជា មដ៊ីមប៊ីរកឱ្យម ៊ីញចំណុ្ចខាល ងំចំណុ្ចមមាយរនចាប់
ខ្ដល្នជា្រ្ន និងភាពកងវោះខាត្រនចាប់ មួយចនំួនសប្្ប់ជាមសចកត៊ីប្ត្ូវោរ
មៅកនុងសងគមជាត្ិរបស់មយ៊ីង។ ទ៊ី២-មកខានកនុងោរបមងក៊ីត្ឱ្យ្នយនតោរតាមដ្ឋន
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ោរអនុវត្តភារកិចចរបស់អាជាញ ្រថ្នន ក់មប្ោមជាត្ិមដ៊ីមប៊ីបមប្ម៊ីប្បជារាង្គ្សត និងប្បមូលបញ្ហា
ប្បឈម មដ៊ីមប៊ីចងប្កងជាទិននន័យ ឬព័ត៌្្នន្លន្ល ក់ព័នធសុមទុកខរបស់ប្បជារាង្គ្សត
ជូនរដាសភា ឬ ផតល់ព័ត៌្្នទងំមន្លោះជូនរាជរដ្ឋា ភិបាល។ ទ៊ី៣-មកខានកនុងោរ
បមងក៊ីត្មវទិោ ោរពិមប្គាោះមោបល់ ឬសិោខ សាលាខ្ដលមរៀបចំម ៊ីងមដ្ឋយអងគោរ
ន៊ីត្ិបញ្ដត្តិ មល៊ីប្បធានបទ ក់ព័នធនងឹត្ួន្លទ៊ីរបស់អងគោរន៊ីត្ិបញ្ដត្តិផ្ទទ ល់មនោះ។ ទ៊ី៤- 
មកខានកនុងោរមរៀបចំយនតោរជំនួយឱ្យអងគោរន៊ីត្ិបញ្ដត្តិរបស់កមពុជា ខ្ដលអាច
ធាន្លជួយសាថ ប័ននមោបាយមួយមនោះកនុងោរបំមពញត្ួន្លទ៊ីភារកិចចឱ្យោន់ខ្ត្លអប្បមស៊ីរ
ម ៊ីង។ 

 ខ- អំណាចនីត្ិប្បត្បិត្ត ិ
 អំ្ចន៊ីត្ិប្បត្បិត្តិ ដកឹន្ល ំ ប្រប់ប្រង ចាត់្ខ្ចងោរររទូមៅទងំឡាយ
ទងំពួងកនុងប្បមទស មប្ៅប្បមទសដូច្នខ្ចងកនុងរដា្មែនុញ្ដ និងចាប់ន្លន្ល។ ប ុខ្នត
កនុងរយៈមពល០៤អាណ្ត្តកិនលងមក អំ្ ចមនោះបានជួបប្បទោះនូវកតាត សត្ានុម័ត្ 
និងអត្តមន្លម័ត្មយួចំននួកនុងោរអនុវត្តមុមររ ត្ួន្លទ៊ី នងិភារកិចចរបស់មលួនមៅ្ន
ចំណុ្ចចមន្លល ោះប្បមោង និងឆកខ្លវងមលោះខ្ដលរបប៊ីប្ត្ូវពិចារ្ នងិខ្កសប្មួលោរ
ដឹកន្ល ំ ោរប្រប់ប្រង និងោរចាត់្ខ្ចងអំ្ ចឱ្យបានលអជាងអាណ្ត្តិមុនៗ មដ៊ីមប៊ី
ធាន្លបានប្បសិទធភាព និងនិរនតរភាព ោរកសាង ោរអភិវឌ្ឍប្បមទស ោរមគារពសិទធិ
មនុសស លទធិប្បជា្ិបមត្យយ និងន៊ីត្ិរដា មដ៊ីមប៊ីោត់្បនថយភាពប្ក៊ីប្កមៅកមពុជា ឱ្យបាន
ឆ្ប់ជាទ៊ីបផុំត្តាមខ្ដលអាចម្វ៊ីបាន។  
 មដ៊ីមប៊ីមឆល៊ីយត្បមៅនឹងសំណូ្មពរមនោះ អំ្ចន៊ីត្ិប្បត្ិបត្តិរួរពិចារ្
មល៊ីចំណុ្ចរនលោឹះខ្ដលជាដំម្ោះប្សាយអាចឈានមៅសមប្មចមគាលមៅ និងមគាល
បំណ្ងខាងមល៊ីដូចត្មៅ៖ ទ៊ី១-ប្ត្ូវអនុវត្តចាប់មៅប្រប់កប្មិត្ឱ្យ្នប្បសិទធភាព 
រមួ្នថ្នន ក់ជាត្ ិ និងថ្នន ក់មប្ោមជាត្។ិ ទ៊ី២-ពប្ងឹងសមត្ថភាពបំមពញោរររប្បកប
មដ្ឋយប្បសទិធភាព និងោរទទួលមុសប្ត្ូវមពស់។ ទ៊ី៣-ប្ត្ូវតាមដ្ឋន និងប្ត្ួត្ពនិិត្យ
កិចចោរបមប្ម៊ីប្បមទសជាត្ិមៅប្រប់ខ្ផនក និងប្រប់វស័ិយឱ្យបានប្រប់ប្ជុងមប្ជាយ។ ទ៊ី៤- 
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ប្ត្ូវមរៀបចំប្បព័នធដឹកន្ល ំោរប្រប់ប្រងប្បមទសឱ្យសុ៊ីសរវ ក់ នងិ្នភាពប្បទក់ប្កឡា
គាន មៅវញិមៅមក ទ៊ី៥-ោរចាត់្តាងំ ឬខ្ត្ងតាងំមង្គ្នត៊ីរាជោរ ប្ត្ូវអនុមលាមមៅតាម
ជំន្លញ ឬវជិាជ ជ៊ីវៈរបស់បុរគល ន្ ក់ៗមន្លោះ មដ៊ីមប៊ីធាន្លប្បសិទធភាព និងប្បសិទធផល
ោរររ។ ទ៊ី៦-អងគភាព ឬសាថ ប័នខ្ដល្នភារកិចចរកចណូំ្លជូនរដាប្ត្ូវប្បមូលថ្វោិ 
ជាពនធ ឬោរបង់ោត្ពវកចិចមផសងៗជូនរដាឱ្យអស់លទធភាព មដ៊ីមប៊ីរដា្នលទធភាពកនុង
ោរកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្បមទសជាត្។ិ ទ៊ី៧-មរៀបចំ និងបមងក៊ីត្ឱ្យ្នប្បព័នធសងគម
កិចចមួយ ខ្ដលធាន្លគា ំរដល់ជនខ្ដលប្ត្ូវោរចាបំាច់នូវោរឧបត្ថមៃព៊ីរដា ដូចជា
ប្បាក់ឧបត្ថមៃោរពាបាលជំងសឺមប្សប ប្បាក់មសា្ននិវត្តន៍...។ល។ ឧទេរណ៍្៖ 
ចាស់ជរាគាែ នទ៊ីពឹង កុ្រកំប្ ...។ល។ ទ៊ី៨- ប្ត្ូវធាន្លត្រមលទំនិញចាបំាច់ និងមសវា
មួយចំនួន មដ៊ីមប៊ីឱ្យប្សបតាមតុ្លយភាពប្បាក់មបៀវត្សររ៍បស់មង្គ្នត៊ីរាជោរ។ ទ៊ី៩-ប្ត្ូវ
ពប្ងឹង និងពប្ង៊ីកវស័ិយកសិកមែឱ្យ្នលកខណ្ៈជាប្បព័នធ នងិោរម្វ៊ីទំមន៊ីបកមែវស័ិយ
មនោះ មដ៊ីមប៊ីធាន្លរុណ្ភាព បរ ិ្ ណ្បខ្នល ដំ្ ដំ្ឋដុំោះ ប្សូវ សាច់ ស ុត្...។ 

 គ-អំណាចត្ុលាការ 
 អំ្ចមនោះ្នោរ ក់ព័នធខាល ងំជាមួយប្បជាពលរដាផ្ទទ ល់ មដ្ឋយប្ពោះរាជា-
្ចប្កកមពុជា ជាប្បមទសប្បជា្ិបមត្យយ ន៊ីត្ិរដា ខ្បបទ៊ីផារមសរ ៊ី ប្បជាពលរដាប្រប់
រូប្នសទិធិជា ច្ ស់មល៊ីប្ទពយសមបត្ត ិ រាល់ជម ល្ ោះ ឬ វវិាទប្ត្ូវមដ្ឋោះប្សាយតាមរយៈ
តុ្លាោរ។ 
 កនលងមកមនោះប្បព័នធតុ្លាោរ បានទទលួោរគាបំ្ទព៊ីប្រប់មជឈដ្ឋា នកនុងប្បមទស 
និងមប្ៅប្បមទស អពំ៊ីភាពយុត្តិ្ម៌មៅកមពុជា ទនទមឹមន្លោះក៏្នោរមល៊ីកម ៊ីងនូវមត្ិ
មោបល់ខ្បបត្ិោះមទៀនមល៊ីប្រប់មជឈដ្ឋា នផងខ្ដរ។ តាមោរសិកាប្សាវប្ជាវបានបរា ញ
ថ្ន មៅ្នបញ្ហា មយួចំននួខ្ដលប ត្ លឱ្យប្បព័នធតុ្លាោរមៅកមពុជាបានរង និង
កំពុងរងោររោិះរន់ចំម ោះោរផតល់យុត្តិ្ម៌ជូនសងគមឱ្យបានលអ ្នមេតុ្ផល ដូច
ខាងមប្ោម ៖ 
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 ទ៊ី១-មូលដ្ឋា នចាប់ ក់ព័នធនងឹយុត្តិ្ម៌មៅ្នមិនចាស់លាស់មលោះ និង
ភាពចមន្លល ោះប្បមោងមលោះ ឧទេរណ៍្៖ បទមលែ៊ីសលចួខ្ដល្នគាន មប្ច៊ីនន្លក់មៅជា
បទមលែ៊ីសបលន់។ ទ៊ី២-ោរដឹកន្ល ំ និងប្រប់ប្រងមៅកនុងប្បព័នធតុ្លាោររវាងតុ្លាោរ
ជាន់មពស់ និងតុ្លាោរថ្នន ក់មប្ោមមិន្នភាពទំន្លក់ទំនងដូចជា ោរខ្ត្ងតាងំ ផតល់
ោរមល៊ីកសរមស៊ីរ ផតល់ោរមល៊ីកទឹកចិត្ត និងោរដ្ឋក់ទណ្ឌ កមែ។ ទ៊ី៣-លកខណ្ៈសមបត្ត ិ
ឬោរវាយត្រមលកនុងោរមប្ជ៊ីសមរ ៊ីសសិសស និសសិត្ មៅប្កម មៅមិនទន់សមប្សប
ប្បោក់ប្បខ្េលប ត្ ប្បមទសមួយចនំួន  ជាមេតុ្ម្វ៊ីឱ្យមៅប្កម  ឬ ប្ពោះរាជអាជាញ
មួយចំននួ្នសមត្ថភាពមៅ្នកប្មិត្មៅម ៊ីយ។ ទ៊ី៤-ប្បព័នធតុ្លាោរមៅកមពុជា 
ករណ្៊ី មលោះមនិបានមសុ៊ីបអមងកត្ ឬ ប្សាវប្ជាវបទមលែ៊ីសមទ មដ្ឋយប្គាន់ខ្ត្យកឯកសារ
មសុ៊ីបអមងកត្ព៊ីនររបាលយុត្តិ្ម៌ខ្ត្ប ុម ណ្ ោះ។ ទ៊ី៥-មៅមិនទន់្នចាប់សំខាន់ៗ
សប្្ប់ធាន្លឱ្យប្បព័នធយុត្តិ្ម៌មៅកមពុជា្នលនំឹងដូចជា ចាប់សត៊ីព៊ីោរមរៀបចំ និង
ប្បប្ពឹត្តមៅរបស់តុ្លាោរ   សត៊ីព៊ីសេលកខនតកិៈមៅប្កម នងិចាប់សត៊ីព៊ីសេលកខនតិកៈ
ប្ពោះរាជអាជាញ ។ ទ៊ី៦-តុ្លាោរមៅមវោះមម្ាបាយ ស ៃ្ រៈ នងិឧបករណ៍្ចាបំាច់ន្លន្ល
កនុងោរមសុ៊ីបអមងកត្ និងប្សាវប្ជាវបទមលែ៊ីស។ល។ 

២. ការសនិនដ្ឋឋ ន 
 កនុងរយៈមពលជាង២០ឆ្ន រំនោរអនុម័ត្រដា្មែនុញ្ដឆ្ន ១ំ៩៩៣ របឺានម្វ៊ី
ឱ្យប្បមទសជាត្ិ្នោរអភិវឌ្ឍរ ៊ីកចមប្ម៊ីន ប្បកបមដ្ឋយសុមដុមន៊ីយកមែ ្នប្បជា-
្ិបមត្យយ ន៊ីត្ិរដា ោរមគារពសិទធិមនុសស សុមសនតិភាព។ ប ុខ្នតទនទឹមមន្លោះ ក៏្ន
បញ្ហា ប្បឈមជាមប្ច៊ីនមប្ ោះអវ៊ីខ្ដលបានខ្ចងមៅកនុងចាប់កំពូលរបស់មយ៊ីង រឺមៅមិន
ទន់អនុវត្តឱ្យបានមពញមលញ  ជាពិមសសោរទទួលមុសប្ត្ូវន្លន្លរបស់អំ្ចរដា
កនុងោរដកឹន្ល ំោរកសាងប្បមទសជាត្ិ ោរអនុវត្តរបបប្បជា្ិបមត្យយ ោរអនុវត្តន៊ីត្ិរដា 
ោរធាន្លឱ្យ្នសិទធិមសរ ៊ីភាពរបស់ប្បជាពលរដាឱ្យបានមពញមលញ បមងក៊ីត្ឱ្យ្ន
ប្បព័នធសងគមកិចច មដ៊ីមប៊ីឧបត្ថមៃគាបំ្ទដល់ជនខ្ដលប្ត្ូវោរោរគា ំរមដ្ឋយរដា ោរ
ធាន្លោនិភ័យចំម ោះប្បជាពលរដាខ្ដលរងមប្គាោះមដ្ឋយសារសងគម (ដូចជា ពល៊ី 
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ពិោរ មដ្ឋយប្បមទសជាត្.ិ..) ឬ ្មែជាត្ិ (ទឹកជំនន់ មប្គាោះរាងំសងួត្ មយល់ពយុោះ...) 
ោរោត់្បនថយភាពប្ក៊ីប្ក យុទធសាង្គ្សតកសាង និងោរ រ្តុ្ភូមិជាមដ៊ីម ឱ្យរងឹ្ំ
មដ៊ីមប៊ីធាន្លោរ របូរណ្ភាពទឹកដ៊ី។ល។ ប្បោរមនោះទមទរឱ្យអំ្ចរដា និងប្បជា-
ពលរដារមួគាន មិត្មំោ ង្មដ៊ីមប៊ីម្វ៊ីឱ្យអវ៊ីខ្ដលបានកំណ្ត់្មៅកនុងរដា្មែនុញ្ដ ប្ត្ូវបាន
ខ្ប្បោល យមៅជាោរពិត្កនុងកប្មិត្ខ្ដលអាចមម៊ីលម ៊ីញ និងអាចទទួលយកបានមដ្ឋយ
ប្បជាពលរដាភារមប្ច៊ីនកនុងសងគមមយ៊ីងមនោះ។ 
 

គនានិសទេស 
១- អរគមលខា្ិោរដ្ឋា នប្ពឹទធសភា រដា្ មែនុញ្ដរនប្ពោះរាជា្ចប្កកមពុជា  មមសា,  
២០០៨ 

២- ប្ពោះរាជប្កម ចាប់សត៊ីព៊ីោរមរៀបច ំនិងោរប្បប្ពឹត្តមៅរបស់រណ្ៈរដាមង្គ្នត៊ី  មលម 
០២/នស/៩៤  ចុោះរថ្ងទ៊ី២០ ខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ 

៣- ប្ពោះរាជប្កម ចាប់សត៊ីព៊ីសេលកខនតិកៈមង្គ្នត៊ីរាជោរ រនប្ពោះរាជា្ចប្កកមពុជា  
មលម ០៦/នស/៩៤ ចុោះរថ្ងទ៊ី៣០ ខ្មតុ្លា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ 

៤- បទបញ្ហជ រផទកនុងរដាសភា-ប្ពឹទធសភា  
៥- កិចចប្ពមមប្ពៀងសនតិភាពទ៊ីប្កុងបា រ ៊ីស ២៣ តុ្លា ១៩៩១ 
៦- ចាប់សត៊ីព៊ីោរមបាោះមឆ្ន ត្មប្ជ៊ីសតាងំត្ំ្ងរាង្គ្សត 
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ឥណទានរបសគ់្ឹឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ 
សគាប់អភិវឌ្ឍសសដ្ឋរិច្ចគ្ួស្ថរសៅរមពុជា 

បេក្ខជនេណ្ឌិ ត ទិន សហង 

១-សសច្រតីសផតើម 
ប្េបេសក្ម្ពុជាជាប្េបេសម្យួ ដដលមានការផ្លា ស់េតូររេេនបោបាយញឹក្

ញាេ់ជាងប្េបេសជិតខាងរេស់ខ្ាួន។ បៅបេលផ្លា ស់េតូររេេនបោបាយម្តងៗ ដតងដត
ជួេនូវសង្គ្រគ ម្សុ៊ីវលិ ជាបេតុប្វ៊ីឲ្យប្េបេសជាតិេេួលនូវការេំផ្ាិចេំផ្លា ញប្រេ់វស័ិយ
ទងំអស់ ជាេិបសសវស័ិយ្នាគារ។ បប្កាយេ៊ីសង្គ្រគ ម្បានេញ្ច េ់បៅ ប្វ៊ីឲ្យប្េជាជន
ប្ក្៊ីប្ក្ខ្វះខាតប្រេ់ដេេប្រេ់ោ៉ង រស់បៅបោយលំបាក្។ ប្េជាជនចង់ប្េក្េមុ្ខ្រេរ
េដនថម្ បដ៊ីម្ប៊ីបល៊ីក្សទួយជ៊ីវភាេឲ្យប្េបស៊ីរប ៊ីង េុ៉ដនតម្ិនអាចប្វ៊ីបៅបានបោយសាររដឋ
គាា នលេធភាេក្នុងការផ្តល់េុនសប្មាេ់ជយួក្នុងេញ្ហា ទងំអស់បនះ។ េុ៉ដនតបប្កាយៗម្ក្
បេៀត បរប ៊ីញមានប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុបានបេ៊ីក្ដំបណ្៊ី រការជាេូរដេបៅតាម្
តំេន់ជនេេ បោយផ្តល់ជាឥណ្ទនជួយដល់ប្េជាជនណាដដលដសវងរក្េុនសប្មាេ់
យក្បៅប្េក្េមុ្ខ្រេរ។ អាប្ស័យបេតុបនះបេ៊ីយ បេ៊ីេបយ៊ីងបប្ជ៊ីសបរ ៊ីសយក្ប្េធាន
េេ៖ “ឥណ្ទនរេស់ប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុសប្មាេ់អភវិឌ្ឍបសដឋក្ចិចប្រសួារបៅក្ម្ពុជា” 
ម្ក្ប្វ៊ីការសិក្ាប្សាវប្ជាវ។ 

២-ទិននន័យដដ្លសគបើគាស ់
 បៅក្នុងការប្សាវប្ជាវបនះ បយ៊ីងបានេបងក៊ីតជាក្ប្ម្ងសណួំ្រសប្មាេ់ប្េមូ្ល
េិននន័យយក្ម្ក្បប្េ៊ីប្បាស់។ ការប្េមូ្លេនិនន័យបដ៊ីម្ប៊ីេំបេញក្នុងក្ប្ម្ងសណួំ្របនះ 
បោយប្វ៊ីការសមាា សន៍ជាម្ួយអនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនដត ៣៩៨ នាក់្េុ៉បណាណ ះ បៅក្នុងប្សុក្
ប្តាកំ្ក់្ននបខ្តតតាដក្វ ប្សុក្េញាឮននបខ្តតក្ណាត ល និងប្សុក្នប្េឈរននបខ្តតក្ំេង់ចាម្ 
ក្នុងចបនាា ះឆ្ន ២ំ០០៩ បៅឆ្ន ២ំ០១១ រេស់ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុ អងគរម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ 
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(ក្ម្ពុជា)ខូ្អលិ្៊ីឌ្៊ី, ប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ អប្ម្ឹត, ប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ ប្បាសាក់្, 
ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ សាថ េនា ល៊ីម្៊ីត្៊ីត និង្នាគារភូម្ ិ(បខ្ម្េូឌា) អលិ្៊ីឌ្៊ី។ 

៣-លទធផលននការគស្ថវគជាវ 
 បោយប្វ៊ីការវភិារបល៊ីេិននន័យប្េបភេេ៊ី១ នងិេិននន័យប្េបភេេ៊ី២ លេធផ្ល
េេួលបានដូចខាងបប្កាម្ ៖ 

 ៣.១-លទធផលទារ់ទងសៅនឹងច្ំសោទបញ្ហា ទមីួយ  
 ចំប ះអនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុមានលក្ខណ្ៈដូចតបៅបនះ៖ 
បេ៊ីរិតេ៊ីអាយុ ភារបប្ច៊ីនមានអាយុេ៊ី ៤០ឆ្ន  ំ បៅ ៤៩ឆ្ន  ំ មានចនំួន៣២,៩១%។ 
បេ៊ីរិតេ៊ីបភេ ភារបប្ច៊ីនជាប្ស៊ីត មានចនំួន៧១,៨៦%។ បេ៊ីរិត េ៊ីសាថ នភាេប្រួសារ 
ភារបប្ច៊ីនជាង្គ្សត៊ីបម្ម៉ាយ មានចំនួន៥៤,០២%។ បេ៊ីរិតេ៊ីឋានៈក្នុងសងគម្ ភារបប្ច៊ីន
ជាប្េជាជន មានចំនួន១០០%។ បេ៊ីរិតេ៊ីមុ្ខ្រេរ ភារបប្ច៊ីនជាអនក្គាា នមុ្ខ្រេរ មាន
ចំនួន៧៤,៣៧%។ បេ៊ីរិតេ៊ីចំនួន សមាជិក្ក្នុងប្រួសារ ភារបប្ច៊ីនមានសមាជិក្ក្នុង
ប្រួសារចំនួន៣នាក់្ មានចំននួ៣៥,៤៣%។ បេ៊ីរិតេ៊ីចនំួនកូ្នក្នុងប្រួសារ ភារបប្ច៊ីន
មានកូ្នចំនួន១នាក់្ មានចនំួន៥០%។ បេ៊ីរិតេ៊ីចំននួកូ្នក្ំេុងសិក្ា ភារបប្ច៊ីន
មានកូ្ន១នាក់្ ដដលក្ំេុងសិក្ា មានចំនួន៦២,៨១%។ បេ៊ីរតិេ៊ីចនំួនកូ្នចូល
សិក្ាេដនថម្ ភារបប្ច៊ីនគាា នកូ្នចូលសិក្ាេដនថម្បេ មានចនំួន៨១,៦៦%។ 

៣.២-លទធផលទារទ់ងសៅនឹងច្ំសោទបញ្ហា ទពីីរ 
 បៅក្នុងការប្សាវប្ជាវ មានចំបណាេេញ្ហា ចំនួន ៥ ដដលប្តូវយក្ម្ក្បោះ
ប្សាយ។ ដំបណាះប្សាយចំប ះ ចំបណាេេញ្ហា ន៊ីម្ួយៗ ដូចខាងបប្កាម្ ៖ 

៣.២.១.លេធផ្លននេនំាក់្េនំងរវាងមុ្ខ្រេរជាម្យួនងឹឥណ្ទន 

បៅក្នុងចំណុ្ចបនះ បយ៊ីងបានបប្េ៊ីប្បាស់សណួំ្រេ៊ី១ និងេ៊ី២ បៅក្នុងដផ្នក្េ៊ី៣ 
ននក្ប្ម្ងសណួំ្រ (បម្៊ីលឧេសម្ព័នធេ៊ី១) ដូចខាងបប្កាម្៖  
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សំណួ្រេ៊ី១ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរឥណ្ទន (Credit) តាងបោយ V31 បេ៊ីយ
អបេរបនះចាត់េុក្ថា អបេរឯក្រាជយ។ 

សំណួ្រេ៊ី២ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរមុ្ខ្រេរ (Occupation) តាងបោយ V32 

បេ៊ីយអបេរបនះ ចាត់េុក្ថា  អបេរអាប្ស័យ។ 
បោយប្វ៊ីការ Run SPSS អនុវតតបៅបល៊ី អបេរឥណ្ទន (Credit) នងិ អបេរ

មុ្ខ្រេរ (Occupation) នាឲំ្យបយ៊ីងេេលួបានលេធផ្លដូចបនះ បៅក្នុងសាក្លសថតិិ
មុ្ខ្រេរ (Occupation) មានេំនាក់្េនំងបៅនងឹឥណ្ទន (Credit)។ ទញបចញេ៊ី
រំរូតាង អាចេបងក៊ីតជាសម្៊ីការេំនាក់្េំនងរវាងមុ្ខ្រេរ (Occupation) បៅនងឹឥណ្ទន 
(Credit) រឺ៖ 

   Occupation = ៣,៨៧៦ + (០,៤៥២   Credit) (១) 

តាម្រយៈសម្៊ីការបនះអាចេញ្ហា ក់្ថា មុ្ខ្រេររេស់ប្េជាជនបៅជនេេមាន
ការទក់្េងបៅនឹងឥណ្ទន ដដលខ្ច៊ីេ៊ីប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ បានបសចក្ត៊ីថា េួក្
គាត់មានមុ្ខ្រេរក៏្អាប្ស័យបោយសារមានឥណ្ទន។ 

ឧទេរណ៍្ននការបប្េ៊ីប្បាស់សម្៊ីការ (១) ឧេមាថា អនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនមាន ក់្បាន
វាយតនម្ាអំេ៊ីេរមិាណ្ឥណ្ទនដដលគាត់ខ្ច៊ីេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុថា Credit = 6  
បនះមានន័យថា «េរមិាណ្ឥណ្ទនបប្ច៊ីនជាងប្រេ់ប្គាន់បប្ច៊ីន» បត៊ីគាត់អាចវាយតនម្ា
អំេ៊ីមុ្ខ្រេររេស់គាត់ោ៉ងដូចបម្តច? ប្េសិនបេ៊ីគាត់យក្ Credit = 6 បនះបៅជំនួស
ចូលក្នុងសម្៊ីការ (១) គាត់នងឹេេួលបាន Occupation = 6.588។  Occupation = 6.588 
មានន័យថា «មុ្ខ្រេរបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនបប្ច៊ីនជាង ក់្ក្ណាត លបប្ច៊ីន»។ 

 ៣.២.២. លេធផ្លននេនំាក់្េនំងរវាងប្បាក់្ចបំណ្ញជាម្យួនងឹមុ្ខ្រេរ 
បៅក្នុងចំណុ្ចបនះ បយ៊ីងបានបប្េ៊ីប្បាស់សណួំ្រេ៊ី២ និងេ៊ី៣ បៅក្នុងដផ្នក្េ៊ី៣ 

ននក្ប្ម្ងសណួំ្រ (បម្៊ីលឧេសម្ព័នធេ៊ី១) ដូចខាងបប្កាម្៖  
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សំណួ្រេ៊ី២ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរមុ្ខ្រេរ (Occupation) តាងបោយ V32  
បេ៊ីយអបេរបនះ ចាត់េុក្ថា អបេរឯក្រាជយ។ 

សំណួ្រេ៊ី៣ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) តាងបោយ V33 

បេ៊ីយអបេរបនះ ចាត់េុក្ថា  អបេរអាប្ស័យ។ 
បោយប្វ៊ីការ Run SPSS អនុវតតបៅបល៊ី អបេរប្បាក់្ចបំណ្ញ (Profit) នងិ អបេរ

មុ្ខ្រេរ (Occupation) នាឲំ្យបយ៊ីងេេលួបានលេធផ្លដូចបនះ បៅក្នុងសាក្លសថតិ ិ
ប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) មានេំនាក់្េនំងបៅនងឹមុ្ខ្រេរ (Occupation)។ ទញបចញ
េ៊ីររូំតាង អាចេបងក៊ីតជា សម្៊ីការេំនាក់្េនំងរវាងប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) បៅនឹង
មុ្ខ្រេរ (Occupation) រឺ៖ 

    Profit = ២,៤៩៤ + (០,៤៩៩   Occupation) (២) 

តាម្រយៈសម្៊ីការបនះអាចេញ្ហា ក់្ថា ប្បាក់្ចំបណ្ញមានការទក់្េងបៅនឹង
មុ្ខ្រេរដដលបានបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនដដលខ្ច៊ីេ៊ីប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្ូេិរញ្ញវតថុ បានបសចក្ត៊ី
ថា ប្េជាជនបៅជនេេេេលួបានប្បាក់្ចំបណ្ញ ក៏្អាប្ស័យបោយសារមានមុ្ខ្រេរ
ដដលមុ្ខ្រេរបនាះបក្៊ីតប ៊ីងបោយសារឥណ្ទនរេស់ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុ។ 

ឧទេរណ៍្ននការបប្េ៊ីប្បាស់សម្៊ីការ(២)ឧេមាថា អនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនមាន ក់្បាន
វាយតនម្ាអំេ៊ីមុ្ខ្រេររេស់គាត់ បោយសារបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនរេស់ប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្ូ
េរិញ្ញវតថុថា Occupation = 6.588 មានន័យថា «មុ្ខ្រេរបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនបប្ច៊ីន
ជាង ក់្ក្ណាត លបប្ច៊ីន»។ បត៊ីគាត់អាចវាយតនម្ាអេំ៊ីប្បាក់្ចំបណ្ញដដលបានេ៊ីការ
ប្េក្េមុ្ខ្រេរបនាះោ៉ងដូចបម្តច? ប្េសិនបេ៊ីគាត់យក្ Occupation = 6.588 បនះ
បៅជំនួសចូលក្នុងសម្៊ីការ (២) គាត់នឹងេេួលបាន Profit = 5.781   6 ។  Profit = 6 
មានន័យថា មុ្ខ្រេរេេលួបាន «ប្បាក់្ចំបណ្ញបប្ច៊ីនជាង ក់្ក្ណាត លបប្ច៊ីនបានេ៊ី
បប្េ៊ីឥណ្ទន»។  
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៣.២.៣. លេធផ្លននេនំាក់្េនំងរវាងការអភវិឌ្ឍបសដឋក្ចិចជាម្យួនងឹ  
ប្បាក់្ចបំណ្ញ 

បៅក្នុងចំណុ្ចបនះ បយ៊ីងបានបប្េ៊ីប្បាស់សណួំ្រេ៊ី៣ និងេ៊ី៤ បៅក្នុងដផ្នក្េ៊ី៣ 
ននក្ប្ម្ងសណួំ្រ (បម្៊ីលឧេសម្ព័នធេ៊ី១) ដូចខាងបប្កាម្៖  

សំណួ្រេ៊ី៣ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) តាងបោយ V33 

បេ៊ីយអបេរបនះ ចាត់េុក្ថា អបេរឯក្រាជយ។ 
សំណួ្រេ៊ី៤ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ចិច (Development 

Economy) តាងបោយ V34 បេ៊ីយអបេរបនះ ចាត់េុក្ថា  អបេរអាប្ស័យ។ 
បោយប្វ៊ីការ Run SPSS អនុវតតបៅបល៊ីអបេរការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច (Development) 

និងអបេរប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) នាឲំ្យបយ៊ីងេេលួបានលេធផ្លដូចបនះ បៅក្នុងសាក្ល
សថតិ ិការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច (Development Economy) មានេំនាក់្េនំងបៅនងឹប្បាក់្
ចំបណ្ញ (Profit)។ ទញបចញេ៊ីរំរូតាង អាចេបងក៊ីតជាសម្៊ីការេំនាក់្េំនងរវាងការ
អភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច (Development Economy) បៅនឹងប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) រឺ៖ 

Development Economy = ០,០០១ + (០,៩៨៨   Profit)    (៣) 
 
តាម្រយៈសម្៊ីការបនះអាចេញ្ហា ក់្បានថា ការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចចមានការទក់្េង

បៅនឹងប្បាក់្ចំបណ្ញ ដដលបានេ៊ីការប្េក្េមុ្ខ្រេរបោយបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនដដល
ខ្ច៊ីេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ បានបសចក្ត៊ីថា ការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចចអាប្ស័យបោយមាន
ប្បាក់្ចំបណ្ញបានេ៊ីការប្េក្េមុ្ខ្រេរបោយបប្េ៊ីឥណ្ទនរេស់ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ។ 

ឧទេរណ៍្ននការបប្េ៊ីប្បាស់សម្៊ីការ (៣) ឧេមាថា អនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនមាន ក់្
បានវាយតនម្ាអំេ៊ីប្បាក់្ចំបណ្ញរេស់គាត់ ដដលបានេ៊ីការប្េក្េមុ្ខ្រេរបោយបប្េ៊ី
ឥណ្ទនរេស់ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុថា Profit = 5.781 6 បនះមានន័យថា «ប្បាក់្
ចំបណ្ញបប្ច៊ីនជាង ក់្ក្ណាត លបប្ច៊ីនបានេ៊ីបប្េ៊ីឥណ្ទន»។ បត៊ីគាត់អាចវាយតនម្ា
អំេ៊ីការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចចរេស់គាត់ោ៉ងដូចបម្តច? ប្េសិនបេ៊ីគាត់យក្ Profit = 5.781 
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បនះបៅជំនួសចូលក្នុងសម្៊ីការ (៣) គាត់នឹងេេួលបាន Development Economy 
= 5.712   6 ។  Development Economy = 6 មានន័យថា  «បសដឋក្ិចចប្រសួារ
អភិវឌ្ឍបប្ច៊ីនជាងម្្យម្បប្ច៊ីន»។  

៣.២.៤. លេធផ្លននេនំាក់្េនំងរវាងការអភវិឌ្ឍបសដឋក្ចិចជាម្យួនងឹឥណ្ទន,     
មុ្ខ្រេរ នងិប្បាក់្ចបំណ្ញ 

បៅក្នុងចណុំ្ចបនះ បយ៊ីងបានបប្េ៊ីប្បាស់សំណួ្រទងំអស់ បៅក្នុងដផ្នក្េ៊ី៣ 
ននក្ប្ម្ងសណួំ្រ (បម្៊ីលឧេសម្ព័នធេ៊ី១) ដូចខាងបប្កាម្៖  

សំណួ្រេ៊ី១ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរឥណ្ទន (Credit) តាងបោយ V31  
បេ៊ីយអបេរបនះចាត់េុក្ថា អបេរឯក្រាជយ។ 

សំណួ្រេ៊ី២ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរមុ្ខ្រេរ (Occupation) តាងបោយ V32 

បេ៊ីយអបេរបនះចាត់េុក្ថា  អបេរឯក្រាជយ។ 
សំណួ្រេ៊ី៣ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) តាងបោយ V33 

បេ៊ីយអបេរបនះចាត់េុក្ថា អបេរឯក្រាជយ។ 
សំណួ្រេ៊ី៤ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ចិច (Development 

Economy) តាងបោយ V34 បេ៊ីយអបេរបនះ ចាត់េុក្ថា  អបេរអាប្ស័យ។ 
បោយប្វ៊ីការ Run SPSS អនុវតតបៅបល៊ីអបេរការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច

(Development Economy) និងអបេរឥណ្ទន (Credit), អបេរមុ្ខ្រេរ 
(Occupation) និងអបេរប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) នាឲំ្យបយ៊ីងេេលួបានលេធផ្ល
ដូចបនះ បៅក្នុងសាក្លសថិត ិការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច (Development Economy) 
មានេំនាក់្េំនងបៅនឹង ឥណ្ទន (Credit), មុ្ខ្រេរ (Occupation) និងប្បាក់្
ចំបណ្ញ (Profit)។ ទញបចញេ៊ីរំរូតាង អាចេបងក៊ីតជាសម្៊ីការេំនាក់្េំនងរវាងការ
អភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច (Development Economy) បៅនឹងឥណ្ទន (Credit), មុ្ខ្
រេរ (Occupation) និងប្បាក់្ចំបណ្ញ (Profit) រឺ៖ 
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         Development Economy = -០,៤៦២+ (០,០៤៣   Credit)+ 
                + (០,១៤៩   Occupation) + (០,៨៨២   Profit)         (៤) 

 
តាម្រយៈសម្៊ីការបនះអាចេញ្ហា ក់្ថា ការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ចិចមានការទក់្េង

បៅនឹងឥណ្ទន, មុ្ខ្រេរ នងិប្បាក់្ចំបណ្ញ បានបសចក្ត៊ីថា ការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ចិច
អាប្ស័យនឹងឥណ្ទនដដលខ្ច៊ីេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេិរញ្ញវតថុ អាប្ស័យនឹងមុ្ខ្រេរដដល
បប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនរេស់ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ និងអាប្ស័យនឹងប្បាក់្ចំបណ្ញដដល
បានេ៊ីការប្េក្េមុ្ខ្រេរដដលបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនរេស់ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុ។ 

ឧទេរណ៍្ននការបប្េ៊ីប្បាស់សម្៊ីការ (៤) ឧេមាថា អនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនមាន ក់្
បានវាយតនម្ាអំេ៊ីេរមិាណ្ឥណ្ទនថា Credit = 6 បនះមានន័យថា «េរមិាណ្
ឥណ្ទនបប្ច៊ីនជាងប្រេ់ប្គាន់បប្ច៊ីន» បេ៊ីយបានវាយតនម្ាអំេ៊ីមុ្ខ្រេរថា Occupation 

= 6.588 មានន័យថា «មុ្ខ្រេរបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនបប្ច៊ីនជាង ក់្ក្ណាត លបប្ច៊ីន» 
និងបានវាយតនម្ាអេំ៊ីប្បាក់្ចំបណ្ញថា  Profit = 5.781 6 បនះមានន័យថា «ប្បាក់្
ចំបណ្ញបប្ច៊ីនជាង ក់្ក្ណាត លបប្ច៊ីនបានេ៊ីបប្េ៊ីឥណ្ទន»។ បត៊ីគាត់អាចវាយតនម្ា
អំេ៊ីការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចចរេស់គាត់ោ៉ងដូចបម្តច? ប្េសិនបេ៊ីគាត់យក្ Credit = 6, 
Occupation = 6 និង Profit = 6 បៅជំនសួចូលក្នុងសម្៊ីការ (៤) គាត់នងឹេេលួ
បាន Development Economy = 5.982   6 ។  Development Economy = 6 
មានន័យថា «បសដឋក្ចិចប្រួសារអភិវឌ្ឍបប្ច៊ីនជាងម្្យម្បប្ច៊ីន»។ 

៣.៣-លទធផលទារទ់ងសៅនឹងច្ំសោទបញ្ហា ទបីី 
បៅក្នុងចណុំ្ចបនះ បយ៊ីងបានបប្េ៊ីប្បាស់សណួំ្រទងំអស់ បៅក្នុងដផ្នក្េ៊ី៤នន

ក្ប្ម្ងសណួំ្រ (បម្៊ីលឧេសម្ព័នធេ៊ី១) ដដលមានដូចខាងបប្កាម្៖ 
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សំណួ្រេ៊ី១ តាងបោយ V41--Enough Food ជាសំណួ្រឱ្យប្វ៊ីការវាយតនម្ា
អំេ៊ីភាេប្រេ់ប្គាន់ននបសបៀងអាហារប្េចានំេង បប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយបប្េ៊ី
ប្បាស់ឥណ្ទន សណួំ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 

សំណួ្រេ៊ី២ តាងបោយ V42--Stock Food ជាសណួំ្រឱ្យប្វ៊ីការវាយតនម្ាអំេ៊ី
ការបប្តៀម្បសបៀងអាហារ សប្មាេ់បេលមានបប្គាះភ័យបប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញ
បោយបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទន សណួំ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 

សំណួ្រេ៊ី៣ តាងបោយ V43--Security Food ជាសណួំ្រឱ្យប្វ៊ីការវាយតនម្ា
អំេ៊ីសុវតថិភាេបសបៀងបៅនេងអនារតបប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្-
ទន សណួំ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 

សំណួ្រេ៊ី៤ តាងបោយ V44--Improved House ជាសំណួ្រឱ្យប្វ៊ីការវាយ
តនម្ាអំេ៊ីការដក្លម្អបរេោឋ នបប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទន 
សំណួ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 

សំណួ្រេ៊ី៥ តាងបោយ V45--Enough Tools ជាសណួំ្រឱ្យប្វ៊ីការវាយតនម្ា
អំេ៊ីភាេមានឧេក្រណ៍្បប្េ៊ីប្បាស់បប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទន 
សំណួ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 

សំណួ្រេ៊ី៦ តាងបោយ  V46--Buy New Tools ជាសណួំ្រឱ្យប្វ៊ីការវាយ
តនម្ាអំេ៊ីលេធភាេននការេញិរេស់រេរបប្េ៊ីប្បាស់េា៊ីបប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយ
បប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទន សណួំ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 

សំណួ្រេ៊ី៧ តាងបោយ  V47--Go To Hospital ជាសណួំ្រឱ្យប្វ៊ីការវាយតនម្ា
អំេ៊ីលេធភាេបៅេាបាលបៅម្នទ៊ីរបេេយ បប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយបប្េ៊ីប្បាស់
ឥណ្ទន សណួំ្របនះ ចាត់េុក្ ថាជា អបេរ ។ 

សំណួ្រេ៊ី៨ តាងបោយ V48--Health of Family Member ជាសណួំ្រឱ្យប្វ៊ី
ការវាយតនម្ាអំេ៊ីសុខ្ភាេសមាជិក្ប្ក្ុម្ប្រួសារ បប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយ
បប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទន សណួំ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 
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សំណួ្រេ៊ី៩ តាងបោយ V49--Children Education ជាសណួំ្រឱ្យប្វ៊ីការវាយ
តនម្ាអំេ៊ីភាេប្េបស៊ីរននការសកិ្ារេស់កូ្ន បប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយបប្េ៊ីប្បាស់
ឥណ្ទន សណួំ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 

សំណួ្រេ៊ី១០ តាងបោយ   V410--Children to School ជាសំណួ្រឱ្យប្វ៊ីការ
វាយតនម្ាអំេ៊ីក្ំបណ្៊ី នចំនួនកូ្នចូលសិក្ាបប្កាយេ៊ីមានប្បាក់្ចំបណ្ញបោយបប្េ៊ីប្បាស់
ឥណ្ទនសកិ្ាសណួំ្របនះចាត់េុក្ថាជា អបេរ ។ 

អបេរទងំ ១០ បនះ មុ្ននងឹវភិារចាបំាច់ប្តូវប្វ៊ី ការវភិារក្តាត  (Factor 
Analysis) ជាមុ្នសិន បគាលេណំ្ងបដ៊ីម្ប៊ីេនថយឱ្យបៅសល់តចិជាង១០។  ចំប ះ
ឧេក្រណ៍្សប្មាេ់ប្វ៊ីការវភិារក្តាត  បយ៊ីងបប្េ៊ីSPSS។ លេធផ្លននការបប្េ៊ីប្បាស់ SPSS 
ដូចខាងបប្កាម្ ៖ 

តារាងេ៊ី ១   លេធផ្លននការប្វ៊ី Factor Analysis 

Old variables 
Correlation to Create new variables 

១ ២ ៣ ៤ 
V43 – Security Food ០,៩១០ ០,១១៤  ០,១២៩ 

V41 – Enough Food ០,៨៩២ ០,១២១  ០,១០៦ 

V42 – Stock Food ០,៨៦៥   ០,១៣៨ 

V45 – Enough Tools  ០,៩៤៩   

V44 – Improved House  ០,៩៤៣   

V46 – Buy New Tools ០,២៥៨ ០,៧៤៩ ០,១១២ ០,២៧០ 

V48 – Health of Family Member   ០,៩៧៨ ០,១៣៣ 

V47 – Go To Hospital   ០,៩៧៨ ០,១៤១ 

V410 – Children to School ០,១៣៧ ០,១០៩  ០,៨៩៤ 
V49 – Children Education ០,១៨៦ ០,១៦៦ ០,២១៨ ០,៨៣៩ 
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តាម្តារាងេ៊ី១ េញ្ហា ក់្ថា៖ អបេរ V43, V41 និង V42 មានេំនាក់្េំនងជា
ម្ួយគាន  បេតុបនះ បយ៊ីងេបងក៊ីត អបេរេា៊ីោក់្ប ា្ ះថា បសបៀងអាហារ (Food) ។ 

អបេរ េរោិយ អបេរេា៊ី 
V43 

៣-បត៊ីអនក្រិតថា បសបៀងអាហាររេស់អនក្មានសុវតថិភាេបៅនេងអនារត
ក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? Food 

ការផ្គតផ់្គង់ 
បសបៀង
អាហារ 

V41 
១-បត៊ីបសបៀងអាហាររេសអ់នក្វាប្រេប់្គាន់សប្មាេជ់៊ីវភាេប្េចានំេងក្នុង 
ក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V42 
២-បត៊ីបសបៀងអាហាររេសអ់នក្មានសលប់ប្តៀម្េុក្សប្មាេប់េលមាន
បប្គាះភយ័ក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

តាម្តារាងេ៊ី១ េញ្ហា ក់្ថា៖ អបេរ V45, V44 និង V46 មានេំនាក់្េំនងជា
ម្ួយគាន  បេតុបនះ បយ៊ីងេបងក៊ីត អបេរេា៊ីោក់្ប ា្ ះថា លំបៅោឋ ន (House)។ 

អបេរ េរោិយ អបេរេា៊ី 
V45 

៥-បត៊ីបៅក្នុងបរេោឋ នរេសអ់នក្មានរេសរ់េរបប្េ៊ីប្បាសប់្រេប់្គាន់
ជាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

House 

ការដក្លម្អ 
លំបៅោឋ ន 

V44 
៤-បត៊ីបរេោឋ នរេសអ់នក្មានបានដក្លម្អឱ្យប្េបស៊ីរជាងបេលមុ្នក្នុង
ក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V46 
៦-បត៊ីអនក្មានលេធភាេេិញរេសរ់េរបប្េ៊ីប្បាសេ់ា៊ីដដលមិ្នធាា េេិ់ញ
កាលេ៊ីមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

តាម្តារាងេ៊ី១ េញ្ហា ក់្ថា៖ អបេរ V48 និង V47 មានេនំាក់្េនំងជាម្យួគាន
បេតុបនះ បយ៊ីងេបងក៊ីតអបេរេា៊ីោក់្ប ា្ ះថា សុខ្ភាេ (Health)។ 

អបេរ េរោិយ អបេរេា៊ី 
V48 

៨-បត៊ីសុខ្ភាេសមាជិក្ប្កុ្ម្ប្រួសាររេសអ់នក្មានភាេប្េបស៊ីរជាងមុ្ន
ក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

Health 

ការដេរក្ា 
សុខ្ភាេ V47 

៧-បត៊ីអនក្មានលេធភាេបៅេាបាលជំងឺបៅម្នទ៊ីរបេេយ បេ៊ីប្ៀេនឹង
បេលមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 
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តាម្តារាងេ៊ី១ េញ្ហា ក់្ថា៖ អបេរ V410 និង V49 មានេនំាក់្េនំងជាម្យួគាន  
បេតុបនះ បយ៊ីងេបងក៊ីតអបេរេា៊ីោក់្ប ា្ ះថា ការអេ់រ ំ(Education)។ 

អបេរ េរោិយ អបេរេា៊ី 
V410 

១០-បត៊ីកូ្នរេសអ់នក្បានបៅសិក្ាមានចំននួបប្ច៊ីនជាងមុ្នក្នុង 
ក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

Education 

ការគាបំ្េ 
ការអេរ់ ំV49 

៩-បត៊ីការសិក្ារេសកូ់្នអនក្មានលក្ខណ្ៈប្េបស៊ីរជាងមុ្នក្នុង 
ក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

 

 បោយប្វ៊ីការ Run SPSS អនុវតតបៅបល៊ីអបេរការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច 
(Development) សំណួ្រេ៊ី៤ បៅក្នុងដផ្នក្េ៊ី៣ ននក្ប្ម្ងសំណួ្រ និងអបេរការផ្គត់
ផ្គង់បសបៀងអាហារ (Food), អបេរការដក្លម្អលំបៅោឋ ន (House), អបេរការដេ
រក្ាសុខ្ភាេ (Health), អបេរការគាបំ្េការអេ់រ ំ (Education) នាឱំ្យបយ៊ីងេេួល
បានលេធផ្លដូចបនះ បៅក្នុងសាក្លសថិត ិ ការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច (Development 
Economy) មានេំនាក់្េនំងបៅនឹងអបេរការផ្គត់ផ្គង់បសបៀងអាហារ (Food), 
អបេរការដក្លម្អលំបៅោឋ ន (House), អបេរការដេរក្ាសុខ្ភាេ (Health), អបេរ
ការគាបំ្េការអេ់រ ំ (Education)។ ទញបចញេ៊ីរំរូតាង អាចេបងក៊ីតជាសម្៊ីការេំនាក់្
េំនងរវាងការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចច (Development Economy) បៅនងឹការផ្គត់ផ្គង់
បសបៀងអាហារ (Food), ការដក្លម្អលំបៅោឋ ន (House), ការដេរក្ាសុខ្ភាេ 
(Health), ការគាបំ្េការអេ់រ ំ (Education)  រឺ៖ 

      Development Economy = ៥,២៧១ + (០,០២១Food) +  
        (០,៨៦១House) + (០,០០១Health) + (០,០៧៧        (៥) 

                                  Education)           

តាម្រយៈសម្៊ីការបនះអាចេញ្ហា ក់្ថា ការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ចិចមានការទក់្េង
បៅនឹងការអភិវឌ្ឍបល៊ីការផ្គត់ផ្គង់បសបៀងអាហារ, ការអភិវឌ្ឍបល៊ីការដក្លម្អលំបៅោឋ ន, 
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ការអភិវឌ្ឍបល៊ីការដេរក្ាសុខ្ភាេ និងការអភិវឌ្ឍបល៊ីការគាបំ្េការអេ់រ ំ បានបសចក្ត៊ី
ថា ការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចចប្រួសាររេស់ប្េជាជនបៅជនេេអាប្ស័យបោយមានការអភិវឌ្ឍ 
បល៊ីការផ្គត់ផ្គង់បសបៀងអាហារ, ការអភិវឌ្ឍបល៊ីការដក្លម្អលំបៅោឋ ន, ការអភិវឌ្ឍបល៊ីការ
ដេរក្ាសុខ្ភាេ និងការអភិវឌ្ឍបល៊ីការគាបំ្េការអេ់រ។ំ 

ឧទេរណ៍្ននការបប្េ៊ីប្បាស់សម្៊ីការ (៥) ឧេមាថា អនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនមាន ក់្បាន
វាយតនម្ាអំេ៊ីសណួំ្រន៊ីម្ួយៗបៅក្នុងដផ្នក្េ៊ី៤ ននក្ប្ម្ងសណួំ្រ (បម្៊ីលឧេសម្ព័នធេ៊ី១) 
ដូចតបៅបនះ៖ 

េរោិយ អបេរ ក្ប្មិ្តវាយតនម្ា អបេរេា៊ី 
៣-បត៊ីអនក្រិតថា បសបៀងអាហាររេស់អនក្មាន
សុវតថិភាេបៅនេងអនារតក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V43 5 ការផ្គតផ់្គង ់
បសបៀងអាហារ 

Food 

0.24226 
 

១-បត៊ីបសបៀងអាហាររេសអ់នក្វាប្រេប់្គាន់សប្មាេ់
ជ៊ីវភាេប្េចានំេងក្នុងក្ប្មិ្តណាម្ួយ? 

V41 7 

២-បត៊ីបសបៀងអាហាររេសអ់នក្មានសលប់ប្តៀម្េុក្
សប្មាេប់េលមានបប្គាះភយ័ក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V42 5 

៥-បត៊ីបៅក្នុងបរេោឋ នរេសអ់នក្មានរេសរ់េរបប្េ៊ី
ប្បាសប់្រេប់្គានជ់ាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V45 5 

ការដក្លម្អ 
លំបៅោឋ ន 
House 

0.66938 
 

៤-បត៊ីបរេោឋ នរេសអ់នក្មានបានដក្លម្អឱ្យប្េបស៊ីរ
ជាងបេលមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V44 6 

៦-បត៊ីអនក្មានលេធភាេេិញរេសរ់េរបប្េ៊ីប្បាសេ់ា៊ី
ដដលមិ្នធាា េ់េិញកាលេ៊ីមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណា
ម្យួ? 

V46 5 

៨-បត៊ីសុខ្ភាេសមាជិក្ប្កុ្ម្ប្រួសាររេសអ់នក្មាន 
ភាេប្េបស៊ីរជាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្ួយ? 

V48 5 
ការដេរក្ា 
សុខ្ភាេ 
Health 

0.75947 
 

៧-បត៊ីអនក្មានលេធភាេបៅេាបាលជំងឺបៅម្នទ៊ីរ
បេេយបេ៊ីប្ៀេនឹងបេលមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V47 6 

១០-បត៊ីកូ្នរេសអ់នក្បានបៅសិក្ាមានចំននួ
បប្ច៊ីនជាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V410 5 
ការគាបំ្េការ
អេរ់ ំ
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៩-បត៊ីការសិក្ារេសកូ់្នអនក្មានលក្ខណ្ៈប្េបស៊ីរ
ជាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 

V49 4 

Education 

0.26622 
 

 បត៊ីគាត់អាចវាយតនម្ាអេំ៊ីការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចចប្រួសាររេស់គាត់បានោ៉ងដូច
បម្តច? ប្េសនិបេ៊ីគាត់យក្ (Food = 0.24226), (House = 0.66938), 
(Health = 0.75947), (Education = 0.26622) បនះ បៅជំនួសចូលក្នុងសម្៊ីការ 
(៥) គាត់នងឹេេលួបាន Development Economy = 5.873   6។  
Development Economy = 6 មានន័យថា ប្បាក់្ចំបណ្ញេណាត លឱ្យ «បសដឋក្ចិច
ប្រួសារអភិវឌ្ឍបប្ច៊ីនជាងម្្យម្បប្ច៊ីន»។ 

 ៣.៤-លទធផលទារ់ទងសៅនឹងច្ំសោទបញ្ហា ទបីួន 
ចំបណាេេញ្ហា េ៊ីេនួននការប្សាវប្ជាវទក់្េងបៅនឹងលេធផ្ល សថិតបៅក្នុង

ដផ្នក្េ៊ី២ ននក្ប្ម្ងសណួំ្រ (បម្៊ីលឧេសម្ព័នធេ៊ី២)។ បៅក្នុងក្រណ្៊ី បនះ បយ៊ីងបានបប្េ៊ី
ប្បាស់ជួរឈរេ៊ី២ េ៊ី៣ េ៊ី៤ និងេ៊ី៥ ដូចខាងបប្កាម្៖ 

ជួរឈរេ៊ី២ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរេំេេំឹក្ប្បាក់្ផ្តល់ឥណ្ទន តាងបោយ Y 

បេ៊ីយអបេរបនះចាត់េុក្ថា អបេរអាប្ស័យ។ 
ជួរឈរេ៊ី៣ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរអប្តាការប្បាក់្ម្្យម្ប្េចាឆំ្ន  ំ តាងបោយ 

X1 បេ៊ីយអបេរបនះចាត់េុក្ថា  អបេរឯក្រាជយ។ 
ជួរឈរេ៊ី៤ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរចំនួនអនក្ប្តូវការឥណ្ទន តាងបោយ X2 

បេ៊ីយអបេរបនះចាត់េុក្ថា  អបេរឯក្រាជយ។ 
ជួរឈរេ៊ី៥ ោក់្ប ា្ ះថា អបេរបេលបវលា តាងបោយ X3 បេ៊ីយអបេរបនះ 

ចាត់េុក្ថា អបេរឯក្រាជយ។ 
បោយប្វ៊ីការ Run SPSS អនុវតតបៅបល៊ី អបេរេេំេំឹក្ប្បាក់្ផ្តល់ឥណ្ទន 

(Y) និងអបេរអប្តាការប្បាក់្ម្្យម្ប្េចាឆំ្ន  ំ(X1), អបេរចំនួនអនក្ប្តូវការឥណ្ទន 
(X2), អបេរបេលបវលា (X3) នាឱំ្យបយ៊ីងេេលួបានលេធផ្លដូចបនះ បៅក្នុងសាក្ល
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សថិត ិអបេរេំេេំឹក្ប្បាក់្ផ្តល់ឥណ្ទន (Y)  មានេំនាក់្េំនងបៅនឹងអប្តាការប្បាក់្ 
ម្្យម្ប្េចាឆំ្ន  ំ(X1), ចំនួនអនក្ប្តូវការឥណ្ទន (X2), បេលបវលា (X3)។ ទញ
បចញេ៊ីរំរូតាង អាចេបងក៊ីតជាសម្៊ីការេំនាក់្េនំងរវាងេេំេំឹក្ប្បាក់្ផ្តល់ឥណ្ទន 
(Y)  ជាម្ួយនឹងអប្តាការប្បាក់្ម្្យម្ប្េចាឆំ្ន  ំ(X1), ចំនួនអនក្ប្តូវការឥណ្ទន (X2), 
បេលបវលា (X3) រឺ៖ 

 Y = -៥១.១៤៦.៦៦២,១៣០+(១.១១៤.៧៤៦,២៤៨X1)+ 

            (២៣,៥៩៦X2)+(៦.៨៤៧.៤៤១,៧៨១X3)         (៦) 

តាម្រយៈសម្៊ីការបនះអាចេញ្ហា ក់្ថា េំេេំឹក្ប្បាក់្ផ្តល់ឥណ្ទន (Y) មាន
ការទក់្េងបៅនងឹអប្តាការប្បាក់្ម្្យម្ប្េចាឆំ្ន  ំ (X1), ចនំនួអនក្ប្តវូការឥណ្ទន (X2) 
និងបេលបវលា (X3)។ 

ឧទេរណ៍្ននការបប្េ៊ីប្បាស់សម្៊ីការ (៦) ឧេមាថា បយ៊ីងចង់ដឹងថា បត៊ី
បៅឆ្ន ២ំ០២០ បយ៊ីងប្តូវការេំេេំឹក្ប្បាក់្េុ៉នាា ន? បដ៊ីម្ប៊ីផ្តល់ដល់អនក្ប្តូវការឥណ្-
ទនចំននួ ៣៩៣.៤១៧ នាក់្ (ចំនួនបនះយក្ប្េជាជនរស់បៅក្នុងប្សុក្ទងំេ៊ីរ ឺ
ប្សុក្ប្តាកំ្ក់្ ប្សុក្េញាឮ ប្សុក្នប្េឈរ េូក្េញ្ចូ លគាន ) បេ៊ីយការផ្តល់ឥណ្ទន
បនះ បោយសនាតថា ការប្បាក់្ធាា ក់្ដល់ ២២,៥៦%។ ចូរអនក្យក្ X1=២២,៥៦%, 
X2=៣៩៣.៤១៧ នាក់្, X3=១៦ (ឆ្ន ២ំ០២០) បៅជំនួសក្នុងសម្៊ីការ (៦) រចួប្វ៊ី
ការរណ្នា បយ៊ីងេេួលបានេំេេំឹក្ប្បាក់្ដដលប្តូវផ្តល់ឥណ្ទន រឺ៖ Y=៩២.៨៤៤.
១៩៦,៤៤៥$។ 

៣.៥-លទធផលទារ់ទងសៅនឹងច្ំសោទបញ្ហា ទីគា ំ
 ការប្សាវប្ជាវរេស់បយ៊ីងេេលួបានលេធផ្លដូចតបៅបនះ៖ បេ៊ីរិតេ៊ីប្េបភេ
ក្ម្ច៊ីននឥណ្ទន ភារបប្ច៊ីនខ្ច៊ីឥណ្ទនបប្ជ៊ីសបរ ៊ីសយក្ប្េបភេឥណ្ទនេុរគល ដដល
មាន ៧៧,៦៤%។ បេ៊ីរិតេ៊ីប្េបភេននការោក់្ប្េេយេញ្ហច ភំារបប្ច៊ីនបប្ជ៊ីសបរ ៊ីសយក្
ប្េបភេោក់្លិខ្តិេញ្ហា ក់្ជារេស់េញ្ហច ដំដលមាន ៧៩,១៥%។ បេ៊ីរិតេ៊ីការេេលួ
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បានផ្លេ៊ីការបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនភារបប្ច៊ីនេេួលបជារជ័យក្នុងការប្េក្េមុ្ខ្រេរ 
ដដលមាន ៥៤,៥២%។ 
 ក្នុងចំបណាម្អនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនទងំអស់ មានការផ្តល់ជាបោេល់ភារបប្ច៊ីន
ចំប ះប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុថា ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ រួរេងកលក្ខខ្ណ្ឌ រយប្សួល
ក្នុងការខ្ច៊ីឥណ្ទន ដដលមាន៣២,៩១%។ មានការផ្តល់ជាបោេល់ភារបប្ច៊ីន
ចំប ះរាជរោឋ ភិបាលថា រួរឱ្យតនម្ាវស័ិយបនះឲ្យបានខ្ពស់បប្ ះវាជាវស័ិយជួយដល់
ប្េជាជនប្ក្៊ីប្ក្បៅជនេេ ដដលមាន ៥២,០១%។ 

៤-សសច្រតីសននិដ្ឋឋ ន 
តាម្លេធផ្លននការប្សាវប្ជាវេញ្ហា ក់្ថា ប្េជាជនបៅជនេេក្នុងការអភិវឌ្ឍ

បសដឋក្ិចចបៅក្នុងប្រួសារេិតជាប្តូវការឥណ្ទនរេស់ប្រះឹសាថ នម្៊ីប្កូ្េិរញ្ញវតថុបោយ
ខានម្ិនបាន បៅក្នុងកាលៈបេសៈដដលរដឋម្ិនអាចមានលេធភាេបោះប្សាយឲ្យបាន។ 
បេតុបនះ រោឋ ភបិាលរួរដតយក្ចិតតេុក្ោក់្ឱ្យបានខាា ងំេំផុ្តចំប ះវស័ិយបនះ េ៊ីបប្ ះ
មានដតវស័ិយបនះបេ ដដលអាចជួយអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចចប្រួសាររេស់ប្េជាជនបៅជនេេ
បាន។ ជាចុងេញ្ច េ់ ទងំអនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទន ទងំប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ ទងំរោឋ ភិបាល 
ប្តូវសេការគាន ឱ្យសអិតរមួ្ត ខ្ិតខំ្ឲ្យអស់េ៊ីសម្តថភាេចូលរួម្ េប្ង៊ីក្វស័ិយបនះ 
ឱ្យមានការរ ៊ីក្ចបប្ម្៊ីនឥតឈេ់ឈរ រេូតដល់ប្េជាជនេូទងំប្េបេស ជាេិបសស
ប្េជាជនបៅជនេេ ឆាងផុ្តេ៊ីភាេប្ក្៊ីប្ក្ទងំអស់គាន ៕ 

្នានិសទេស 

១- សបម្តចប្េះសងឃរាជ ជនួ ណាត , វចនានុប្ក្ម្ដខ្ារ , ភនំបេញ , ១៩៦៨។ 
២- សបម្តច េុ៊ន ដសន , សុនទរក្ថា សបម្តច េុ៊ន ដសន នាយក្រដឋម្ង្គ្នត៊ីននរាជរោឋ ភិ-
បាលក្ម្ពុជាក្នុ ង េិ ៊្ីបេ៊ីក្សននិស៊ីេជាតិសត៊ីេ៊ីម្៊ីប្ក្ូេិរញ្ញវតថុ ក្ម្ពុជា, ភនំបេញ, នេងេ៊ី
១១ ដខ្ម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០០៦។ 
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៣- េុ៊ីង េូរ៉ាក់្សុ៊ី, បសដឋកិ្ចចនិងការអភិវឌ្ឍន៍, ភនំបេញ, ១៩៩៥។ 
៤- អូន េ័នធមុ្ន៊ីរត័ន, ការអភិវឌ្ឍន៍បសដឋកិ្ចចក្ម្ពុជា, ភនំបេញ, ១៩៩៦។ 
៥- វង់ សនាត េ់, ឥណ្ទនសប្មាេ់ប្េជាជនប្ក្៊ីប្ក្ក្នុ ងការអភិវឌ្ឍន៍បសដឋកិ្ចចក្ម្ពុជា, 
ភនំបេញ, ១៩៩៥។ 

៦- ជា ចាន់តូ និង សុ៊៊ុំ សននិសេិធ, ឯក្សារដសវងយល់េ៊ីេិរញ្ញវតថុ អនតរជាតិ, ភនំបេញ, 
១៩៩៩។ 

៧- ល៊ី វ ៊ីរៈ, វេិតតិបសដឋកិ្ចចេិភេបលាក្, ភនំបេញ, ២០១១។ 
៨- ្នាគារជាតិននក្ម្ពុជា, ម្៊ីប្ក្ូេិរញ្ញវតថុ ក្ម្ពុជា, ភនំបេញ, ២០០៦។ 
៩- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, ខ្ាឹម្សារសំខាន់ៗននដផ្នការយុេធសាង្គ្សតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
២០០៦-២០១០, ប្ក្សួង ដផ្នការ។ 

១០- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, យុេធសាង្គ្សតអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយេិរញ្ញវតថុ  ឆ្ន ២ំ០១១-២០២០,
ភនំបេញ, ២០១១។ 

១១- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, ប្ក្េខ័្ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍សេប្គាស្ុនតូច និងម្្យម្, 
ភនំបេញ, ២០០៥។ 

១២- រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជា, យុេធសាង្គ្សតជាតិគា ំរសងគម្សប្មាេ់ជនប្ក្៊ីប្ក្ និងជន
រយរងបប្គាះ (២០១១-២០១៥), ភនំបេញ, ២០១១។ 

១៣- ប្ក្ុម្្នាគារេិភេបលាក្បៅក្ម្ពុជា, កិ្ចចការរេស់្នាគារេិភេបលាក្រឺបដ៊ីម្ប៊ី
ក្ម្ពុជាចាក្ផុ្តេ៊ីភាេប្ក្៊ីប្ក្, ភនបំេញ, ២០០៦។ 

១៤- ឯក្សាររេស់្នាគារេភិេបលាក្, យុេធសាង្គ្សតជនំួយសប្មាេ់ប្េបេសក្ម្ពុជា, 
ភនំបេញ, ២០០០។ 

១៥- ចាេ់សត៊ីេ៊ីប្រះឹសាថ ន្នាគារនិងេរិញ្ញវតថុ, បលខ្ នស/រក្ម្/១១៩៩/១៣,  
១៩ តុលា ១៩៩៩។ 

១៦- ្នាគារជាតិននក្ម្ពុជា, បសៀវបៅេនយល់ ក្យរនាឹះននចាេ់សត៊ីេ៊ីប្រឹះសាថ ន
្នាគារនិងេិរញ្ញវតថុ , ភនំបេញ, ១៩៩៩។ 
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១៧- វេិាសាថ នជាតសិថិតិននប្ក្សួងដផ្នការ, ជបំរឿនេូបៅនូវប្េជារាង្គ្សតរេស់ប្េបេស
ក្ម្ពុជាឆ្ន ២ំ០០៨, ភនំបេញ, ២០០៩។ 

១៨- ប្រឹះសាថ នអងគរម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុ (ក្ម្ពុជា) ខូ្ អិល្៊ីឌ្៊ី, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ំ
២០០៩, ភនំបេញ, ២០០៩។ 

១៩- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ អប្ម្ឹត, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០០៩, ភនំបេញ, 
២០០៩។ 

២០- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ ប្បាសាក់្, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០០៩, ភនំបេញ, 
២០០៩។ 

២១- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ សាថ េនា ល៊ីម្៊ីត្៊ីត, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០០៩, 
ភនំបេញ, ២០០៩។ 

២២- ្នាគារភូម្ិ (បខ្ម្េូឌា) អិល្៊ីឌ្៊ី, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០០៩, ភនំបេញ, 
២០០៩។ 

២៣- ប្រឹះសាថ នអងគរម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ (ក្ម្ពុជា) ខូ្ អិល្៊ីឌ្៊ី, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ំ
២០១០, ភនំបេញ, ២០១០។ 

២៤- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ អប្ម្ឹត, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០១០, ភនំបេញ, 
២០១០។ 

២៥- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ ប្បាសាក់្, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០១០, ភនំបេញ, 
២០១០។ 

២៦- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ សាថ េនា ល៊ីម្៊ីត្៊ីត, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០១០, 
ភនំបេញ, ២០១០។ 

២៧- ្នាគារភូម្ិ (បខ្ម្េូឌា) អិល្៊ីឌ្៊ី, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០១០, ភនំបេញ, 
២០១០។ 

២៨- ប្រឹះសាថ នអងគរម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុ (ក្ម្ពុជា) ខូ្ អិល្៊ីឌ្៊ី, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ំ
២០១១, ភនំបេញ, ២០១១។ 
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២៩- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ អប្ម្ឹត, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០១១, ភនំបេញ, 
២០១១។ 

៣០- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ ប្បាសាក់្, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០១១, ភនំបេញ, 
២០១១។ 

៣១- ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ សាថ េនា ល៊ីម្៊ីត្៊ីត, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០១១, 
ភនំបេញ, ២០១១។ 

៣២- ្នាគារភូម្ ិ(បខ្ម្េូឌា) អិល្៊ីឌ្៊ី, របាយការណ៍្ប្េចាឆំ្ន ២ំ០១១, ភនំបេញ, 
២០១១។ 

៣៣- Dr. Aditham Bhujanga Rao, Research Methodology, New Delhi, 
Excel Books, 2008. 

៣៤- Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen, 
Statistical Techniques in Business & Economics, New York, 
McGraw, 2010. 

៣៥- Mark L. Berenson, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Basic 
Business Statistics, USA, Pearson Prentice Hall, 2006. 

៣៦- Marija J. Norussis, SPSS 13.0 Guide to Data Analysis, Chicago, 
Prentice Hall, 2005. 

៣៧- Paul R. Kinner, Colin D. Gray, SPSS 12 Made Simple, New York, 
Psychology Press, 2004. 

៣៨- Samuel B. Green, Neil J. Salkind, Theresa M. Akey, Using SPSS 
for Windows, USA, Prentice-Hall, 1997. 
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ឧបសមធ័នធទី១   
រគមងសណួំរ 

ខ្្ុ ំបាេប ា្ ះ េនិ បេង ជានិសសតិថាន ក់្េណ្ឌិ ត ជំនាន់េ៊ី១ ននសាក្លវេិាល័យ
អាសុ៊ី អឺរ ៉ុេ។ បៅក្នុងការសកិ្ាថាន ក់្េណ្ឌិ តបនះ ខ្្ុ ំបាេបានប្សាវប្ជាវបដ៊ីម្ប៊ីសរបសរ
និបក្ខេេេបល៊ីប្េធានេេ “ឥណ្ទនរេស់ប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុសប្មាេ់អភិវឌ្ឍប្រសួារ
បៅក្ម្ពុជា”។ បេតុបនះ ខ្្ុ ំបាេប្តូវការនូវេិននន័យដូចខាងបប្កាម្ បដ៊ីម្ប៊ីយក្ម្ក្សរបសរ
និបក្ខេេេបនះ។ ដូបចនះសូម្ បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី បម្តាត ជួយផ្តល់ជាចបម្ា៊ីយចំប ះសណួំ្រ
រេស់ខ្្ុ ំបាេ ដូចខាងបប្កាម្បោយក្ត៊ីអនុបប្គាះ។ 

ដផនរទី១៖ លរខណៈទូសៅរបសអ់នរខ្ចឥីណទានពីគ្ឹឹះស្ថា ន 
មីគរូហរិញ្ញវត្ា ុ

សូម្បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី ផ្តល់ចបម្ា៊ីយ ដូចខាងបប្កាម្ ៖ 

១-ភូម្ិ (V11) …………………………………………………………………… 

២- ុ ំ(V12) …………………………………………………………………….. 

៣-ប្សុក្ (V13) ………………………………………………………………… 

៤-អាយុ (V14) ………………… ឆ្ន  ំ

៥-បភេ (V15)    ប្េុស       ប្ស៊ី   

៦-សាថ នភាេប្រួសារ (V16) ៖ បរៀេការបេ៊ីយ  បម្ម៉ាយ/ប ះម៉ាយ    បៅល៊ីវ  

៧-ឋានៈក្នុងសងគម្ (V17) ៖  ប្េជាជន  អនក្ប្វ៊ីការ  

៨-មុ្ខ្រេរ (V18) ៖  មានមុ្ខ្រេរ    គាា នមុ្ខ្រេរ  
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៩-េំេបំ្រួសារ ៖  
៩.១-ចំនួនសមាជកិ្សរុេបៅក្នុងប្រួសារ (V19_1) …………………………នាក់្ 
៩.២-ចំនួនកូ្នសរុេបៅក្នុងប្រួសារ (V19_2) ………………………………នាក់្ 
៩.៣-ចំនួនកូ្នដដលបានចូលសិក្ារចួបេ៊ីយ (V19_3) ……………………នាក់្ 
៩.៤-ចំនួនកូ្នដដលបានចូលសិក្ាេដនថម្ (V19_4) ………………………នាក់្ 

ដផនរទី២៖ លទធផលននការសគបើគាសឥ់ណទាន 

សូម្បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី ផ្តល់ចបម្ា៊ីយ ដូចខាងបប្កាម្ ៖ 

១-បត៊ីអនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុប ា្ ះអវ៊ី? (V21) …………………… 
២-បត៊ីអនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុបៅឆ្ន ណំា? (V22) ……………… 
៣-បត៊ីអនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនេ៊ីប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុមានេឹក្ប្បាក់្េុ៉នាា ន?  

(V23) ……………………… បរៀល 
៤-បត៊ីឥណ្ទនដដលអនក្ខ្ច៊ីបានេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ អនក្យក្បៅប្េក្េ 
មុ្ខ្រេរអវ៊ី? (V24) 

ប្វ៊ីក្សិក្ម្ា/ចិញ្ច ឹម្សតវ    ប្វ៊ីជំនួញ/អាជ៊ីវក្ម្ា    ប្វ៊ីសេិបក្ម្ា/ផ្លតិក្ម្ា  
    បេ៊ីក្េំបរ ៊ីបសវាក្ម្ា     ប្េក្េមុ្ខ្រេរបផ្សងៗបេៀត  

៥-បត៊ីការប្េក្េមុ្ខ្រេររេស់អនក្េេួលបានប្បាក់្ចំបណ្ញេុ៉នាា នក្នុងម្ួយដខ្?  
(V25) ……………………….. បរៀល 

៦-បត៊ីប្បាក់្ចំបណ្ញរេស់អនក្បប្េ៊ីប្បាស់សប្មាេ់ ៖ 
៦.១-បសបៀងអាហារេុ៉នាា នក្នុងម្ួយដខ្? (V26_1) ……………………… បរៀល 
៦.២-ដក្លម្អបរេោឋ នេុ៉នាា នក្នុងម្ួយដខ្? (V26_2) ……………………បរៀល 
៦.៣-ដេរក្ាសុខ្ភាេេុ៉នាា នក្នុងម្ួយដខ្? (V26_3) …………………… បរៀល 
៦.៤-ការសិក្ារេស់កូ្នេុ៉នាា នក្នុងម្យួដខ្? (V26_4) ………………… បរៀល 
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ដផនរទី៣៖ ការវាយត្នមៃឥណទាន ការគបរបមុខ្របរ  
គារ់ច្ំសណញ និងការអភិវឌ្ឍសសដ្ឋរិច្ច  

បប្កាយេ៊ី បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី េេួលបានឥណ្ទនេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ។ 
សូម្ បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី ជួយវាយតនម្ាអំេ៊ីការបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនបនាះ បោយបឆា៊ីយ
នឹងសណួំ្រដូចខាបងបប្កាម្៖ 

១-បត៊ីេរមិាណ្ឥណ្ទនដដលអនក្េេលួបានេ៊ី
ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្កូ្េរិញ្ញវតថុ វាប្រេប់្គាន់ សប្មាេក់ារ
ប្េក្េរេសមុ់្ខ្រេរក្នុងក្ប្មិ្តណាម្ួយ? (V31) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត 

 1     2     3      4      5      6      7 

២-បត៊ីការប្េក្េមុ្ខ្រេររេស់អនក្េិតជាបប្េ៊ីប្បាស់
ឥណ្ទនដដលខ្ច៊ីបានេ៊ីប្រឹះសាថ ន ម្៊ីប្កូ្េរិញ្ញវតថុក្នុង
ក្ប្មិ្តណាម្យួ? (V32) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត 

 1      2     3      4      5      6      7 

៣-បត៊ីប្បាក្ចំ់បណ្ញរេសអ់នក្េិតជាបានម្ក្េ៊ីការ
ប្េក្េមុ្ខ្រេរបោយបប្េ៊ីប្បាស ់ឥណ្ទនដដលខ្ច៊ីេ៊ី
ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្កូ្េរិញ្ញវតថុក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? (V33) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត 

 1      2     3      4      5      6      7  

៤-បត៊ីបសដឋកិ្ចចរេសប់្រួសារអនក្ បប្កាយេ៊ីបានប្បាក្់
ចំបណ្ញេ៊ីការប្េក្េមុ្ខ្រេរ បោយបប្េ៊ីប្បាសឥ់ណ្
ទនដដលខ្ច៊ីេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្កូ្េរិញ្ញវតថុ  មានការ
អភិវឌ្ឍក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? (V34) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត 

 1      2     3      4      5      6      7  

ដផនរទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍដផនរសផេងៗជាច្ំដណរននការអភវិឌ្ឍ 
សសដ្ឋរចិ្ច 

បប្កាយេ៊ី បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី េេួលបានប្បាក់្ចំបណ្ញេ៊ីការប្េក្េមុ្ខ្រេរដដល
បប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនខ្ច៊ីបានេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ។ សូម្ បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី ជួយវាយ
តនម្ាអំេ៊ីការបប្េ៊ីប្បាស់ប្បាក់្ចំបណ្ញបៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបសដឋក្ិចចប្រួសាររេស់អនក្ដូច
ខាងបប្កាម្ ៖ 
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១-បត៊ីបសបៀងអាហាររេសអ់នក្វាប្រេប់្គាន់សប្មាេ់
ជ៊ីវភាេប្េចានំេងក្នុងក្ប្មិ្តណាម្ួយ? (V41) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2     3      4      5      6      7 

២-បត៊ីបសបៀងអាហាររេសអ់នក្មានសលប់ប្តៀម្េុក្ 
សប្មាេប់េលមានបប្គាះភយ័ក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 
(V42) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1     2      3      4      5      6      7      

៣-បត៊ីអនក្រិតថា បសបៀងអាហាររេស់អនក្មានសុវតថិ-
ភាេបៅនេងអនារតក្នុងក្ប្មិ្តណាម្ួយ? (V43) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2      3      4      5      6      7  

៤-បត៊ីបរេោឋ នរេសអ់នក្មានបានដក្លម្អឱ្យប្េបស៊ីរ
ជាងបេលមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? (V44) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2      3      4      5      6      7  

៥-បត៊ីបៅក្នុងបរេោឋ នរេសអ់នក្មានរេសរ់េរបប្េ៊ី
ប្បាសប់្រេប់្គានជ់ាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 
(V45) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2      3      4      5      6      7  

៦-បត៊ីអនក្មានលេធភាេេិញរេសរ់េរបប្េ៊ីប្បាសេ់ា៊ី
ដដលមិ្នធាា េ់េិញកាលេ៊ីមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 
(V46) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2     3      4      5      6      7  

៧-បត៊ីអនក្មានលេធភាេបៅេាបាលជំងឺបៅម្នទ៊ីរ
បេេយ បេ៊ីប្ៀេនឹងបេលមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? 
(V47) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2      3      4      5      6      7      

៨-បត៊ីសុខ្ភាេសមាជិក្ប្កុ្ម្ប្រួសាររេសអ់នក្មាន
ភាេប្េបស៊ីរជាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្ួយ? (V48) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2      3      4      5      6      7  

៩-បត៊ីការសិក្ារេសកូ់្នអនក្មានលក្ខណ្ៈប្េបស៊ីរ
ជាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? (V49) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2      3      4      5      6      7  

១០-បត៊ីកូ្នរេសអ់នក្បានបៅសិក្ាមានចំននួបប្ច៊ីន
ជាងមុ្នក្នុងក្ប្មិ្តណាម្យួ? (V410) 

ក្ប្មិ្តននការយលប់្េម្ 
ក្ប្មិ្តទេេំផុ្ត          ក្ប្មិ្តខ្ពសេំ់ផុ្ត                                                

1      2      3      4      5      6      7      
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ដផនរទី៥៖ លរខខ្ណឌ ខ្ៃឹះៗនិងការទទលួានផលននការខ្ចឥីណទាន 

បប្កាយេ៊ី បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី បានខ្ច៊ីឥណ្ទនេ៊ីប្រះឹសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុ។ សូម្ 
បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី ជួយប្បាេ់េ៊ីលកុ្ខខ្ណ្ឌ ខ្ាះៗននការខ្ច៊ីឥណ្ទនបនាះ នងិការេេួល
បានផ្លដូចខាងបប្កាម្ ៖ 
១-បត៊ីអនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុ ជាប្េបភេក្ម្ច៊ីអវ៊ី? (V51) 
ឥណ្ទនេុរគល             ឥណ្ទនប្ក្ុម្ធានា  

២-បត៊ីអនក្ខ្ច៊ីឥណ្ទនេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ ោក់្ប្េេយេញ្ហច ជំាប្េបភេអវ៊ី?(V52) 
េាង់រងឹ               េ័ណ្ណក្ម្ាសិេធិ   លិខ្ិតេញ្ហា ក់្  

៣-បប្កាយេ៊ីបប្េ៊ីប្បាស់ឥណ្ទនរេស់ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថ បត៊ីអនក្េេួលបានផ្ល
េ៊ីក្ម្ច៊ីឥណ្ទនបនាះោ៉ងដូចបម្តច? (V53) 
បជារជ័យក្នុងការប្េក្េមុ្ខ្រេរ   បប្េ៊ីប្បាស់ក្នុងមុ្ខ្រេរមានប្សាេ់  
េរាជ័យក្នុងការប្េក្េមុ្ខ្រេរ   បប្េ៊ីប្បាស់ខុ្សបគាលបៅ  

ដផនរទី៦៖ សោបលអ់នរខ្ចីឥណទាន 

សូម្អនក្ជួយផ្តល់ជាបោេល់ខ្ាះៗចំប ះវស័ិយឥណ្ទនបៅបល៊ីសាថ េ័នទងំ
េ៊ីរដូចខាងបប្កាម្៖ 
១-ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្ូេរិញ្ញវតថុ (V61) ……………………….……………..…………… 
 ….…………….……………….…………………………………………………….…… 
២-រាជរោឋ ភិបាល (V62) ……………………………………………………………….     
…….……………………………………………………………………………………… 

ខ្្ុ ំបាេសូម្ដេាងអណំ្ររុណ្ដ៏ប្ជាលបប្ៅ ជូនចំប ះ បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី ដដល
បានចូលរមួ្បឆា៊ីយនងឹសណួំ្ររេស់ខ្្ុ ំបានបក្ាះក្ាយតាងំេ៊ីបដ៊ីម្រេូតដល់េ៊ីេញ្ច េ់។ 

សូម្អររុណ្ជាេនាកឹ្ 
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ឧបសមធ័នធទី២ 
ទិននន័យទទួលព ី

គ្ឹឹះស្ថា ន……………………………………….. 

ខ្្ុ ំបាេប ា្ ះ េនិ បេង ជានិសសតិថាន ក់្េណ្ឌិ ត ជំនាន់េ៊ី១ ននសាក្លវេិាល័យ
អាសុ៊ី អឺរ ៉ុេ។  បៅក្នុងការសកិ្ាថាន ក់្េណ្ឌិ តបនះ ខ្្ុ ំបាេបានប្សាវប្ជាវបដ៊ីម្ប៊ីសរបសរ
និបក្ខេេេបល៊ីប្េធានេេ “ឥណ្ទនរេស់ប្រឹះសាថ នម្៊ីប្កូ្េិរញ្ញវតថុសប្មាេ់អភិវឌ្ឍ
បសដឋកិ្ចចប្រួសារបៅក្ម្ពុជា ”។ បេតុបនះ ខ្្ុបំាេប្តូវការនូវេិននន័យដូចខាងបប្កាម្ បដ៊ីម្ប៊ី
យក្ម្ក្សរបសរនិបក្ខេេេបនះ។ ដូបចនះសូម្ បលាក្ បលាក្ប្ស៊ី បម្តាត ជួយេំបេញបៅ
ក្នុងតារាងខាងបប្កាម្ ឱ្យខ្្ុ ំបាេបោយក្ត៊ីអនុបប្គាះផ្ង។ ខ្្ុបំាេដេាងអណំ្ររុណ្ោ៉ង
ប្ជាលបប្ៅេុក្ជាមុ្ន ជូនចំប ះបលាក្ បលាក្ប្ស៊ី ដដលបានជួយផ្តល់េិននន័យដល់ខ្្ុ ំបាេ។ 

ដផនរទី ១៖ សៅរនងុត្ំបនគ់បត្ិបត្តិការសោលសៅរបសគ់្ឹឹះស្ថា ន 
មីគរូហរិញ្ញវត្ាុទាងំ ៥ 

ប ា្ ះបខ្តត ប ា្ ះប្សកុ្ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ 

បខ្តតតាដក្វ ប្សុក្ប្តាកំ្ក់្    

បខ្តតក្ណាត ល ប្សុក្េញាឮ    

បខ្តតក្ំេង់ចាម្ ប្សុក្នប្េឈរ    
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ដផនរទី ២៖ សៅរនងុត្បំន់គបត្បិត្តិការទាងំអសរ់បសគ់្ឹឹះស្ថា ន 
មីគរូហរិញ្ញវត្ាុទាងំ ៥ 

ឆ្ន  ំ េេំេំកឹ្ប្បាក់្ 
ផ្តល់ឥណ្ទន 

($) (Y) 

អប្តាការប្បាក់្
ម្្យម្ 

ប្េចាឆំ្ន  ំ(%) 
(X1) 

ចនំនួអនក្ប្តវូការ 
ឥណ្ទន 

(នាក់្) (X2) 

បេលបវលា  
(ឆ្ន )ំ (X3) 

២០០៥     
២០០៦     
២០០៧     
២០០៨     
២០០៩     
២០១០     
២០១១     

ក្ណំ្ត់ចណំា៖ំ  េនិនន័យដដលប្េមូ្លបានេ៊ីប្រឹះសាថ នម្៊ីប្ក្េូរិញ្ញវតថុទងំអស់ ខ្្ុបំាេ
េញ្ចូ លគាន  (Combine) បេ៊ីេប្វ៊ីការវភិារ។ 
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ការគ្រប់គ្រងអាជីវកមមទឹកស្អា ត 
របសអ់ងគភាពរដ្ឋា ករទឹកខេតតគ្ពះសហីនុ 

 បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ហួន ប៉៉ូល ី

ខសចកតីខផតើម  
 តាំងពីបដីមបរៀងមក្ របជាជនខ្មមរបយងីពុាំខ្ដលមានទឹក្ស្អា តបរបីរាស់បទ គឺ
ពួក្បគបរបីរាស់ខ្តទកឹ្ធមមជាតិ ដូចជាទកឹ្បភលៀង ទឹក្រតពាំង រសះ បឹង សទឹង អូរ ទបនល 
បរជាះជាបដីម។ ខ្តចាប់ពីទសវតសរទ៍ី២០មក្ បទីបមានទឹក្ស្អា តបរបីរាស់ ខ្តបៅទីរក្ុង 
និងទីរបជុាំជនបុ៉ប ណ្ ះ។ លុះចូលដល់របបក្មពុជារបជាធិបបតយយ វស័ិយទកឹ្ស្អា តក៏្
ដូចជាវស័ិយដទទបទៀតខ្ដរ គាឺនធ្លល ក់្បៅដល់ក្រមិតសូនយ។ បរោយទងៃរ ាំប ះទងៃទ៧ី 
ខ្មមក្រា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ រគប់បេ ា រចនាសមព័នធទូទាំងរបបទស ានចាប់បផតមីស្អថ បនាប ងី
វញិប យាតទដទបទ ក្នុងបនាះវស័ិយទកឹ្ស្អា តក៏្ចាប់បផតីមស្អត រប ងីវញិខ្ដរ។ បរោម
ោរដឹក្នាាំដ៏ឈ្លល សទវ និងបុនិរបសប់របស់រាជរ ា ភិាលទនរពះរាជា្ចរក្ក្មពុជា 
ខ្ដលមានសបមតចអគគមហាបសនាបតបីតបជា ហ៊ុន សសន ជារបមុម ាន ក់្បចញនូវ
ខ្ផនោរយុទធស្អស្តសត និងក្ាំណ្ត់ទិសបៅអភិវឌ្ឍន៍សេសសវតសរ ៍ ខ្ដលជាបោលបៅ
អាទិភាពរបស់ជាតិគឺ «របជាជនរគប់រូបរតវូទទលួាននូវទកឹ្ស្អា តបរបរីាស់ នងិបសវា-
ក្មមអនាម័យរតមឹរតវូ បដមីបោីររស់បៅរបក្បប យសុមុមាលភាពរពមទាំងមានជវីភាព
លារបបសរី នងិ មានបរសិ្អថ នលា»។ ទឹក្ស្អា តគជឺាតរមូវោររបចាាំទងៃនិងជាសិទធទិទលួ
ានក្នុងជីវភាពរស់បៅរបស់របជាជន។ ប យទទួលស្អគ ល់នូវក្តត ដ៏ចមបងបនះ ោរផគត់-
ផគង់ទឹក្ស្អា តគជឺារបបភទឧសាេក្មមពិបសសមួយ ខ្ដលមានលក្ខណ្ៈលាដល់សងគម 
បសដាក្ិចច ពណិ្ជជក្មម និងបរសិ្អថ ន។ 

វស័ិយទឹក្ស្អា តគឺជាវស័ិយអាទភិាពមួយ ខ្ដលរាជរ ា ភិាលក្មពុជានិងសេ-
គមន៍អនតរជាតិានយក្ចិតតទុក្ ក់្យ៉ងខ្ល ាំង។ បៅរបបទសក្មពុជាមានរបជាពលរដា
បរចីនបៅតមជនបទ ទីរបជុាំជន និងទីរក្ុងបៅមនិទន់មានទឹក្ស្អា តបរបីរាស់រគប់
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រោន់បៅប យីបទ។ បបីតមោរា៉ន់ស្អម នរបស់រក្សួងឧសាេក្មម ខ្រ ៉ និងថាមពល
ក្នុងឆ្ន ាំ២០១០ ានឱ្យដឹងថា មានខ្តរបជាពលរដារបមាណ្៥៨,៦%បុ៉ប ណ្ ះមាន
ទឹក្ស្អា តបរបីរាស់តមប ត្ ញខ្ចក្ចាយទឹក្ស្អា ត។ តមក្មមវធិីរតួតពិនតិយរមួោន បលី
ោរសបរមចបោលបៅសេសសវតសររ៍បស់អងគោរសុមភាពពិភពបោក្(WHO) និង
អងគោរយូនីបសេវ (UNICEF) ានឱ្យដឹងថា បៅឆ្ន ាំ២០១០ មានរបជាជនរបមាណ្
៥៥%ខ្ដលរស់បៅទីរបជុាំជន និងមានរបជាជនខ្ត៥% បុ៉ប ណ្ ះបៅតាំបន់ជនបទ
មានទឹក្ស្អា តបរបីរាស់។ ទឹក្ស្អា តគឺជាតរមូវោរជាអាទិភាពសរមាប់ោររស់បៅរបស់
មនុសសជាតិរគប់រូប។ ទឹក្ស្អា តោន់ខ្តសាំខ្ន់ចាាំាច់ខ្ងមបទៀតបៅបពលបគរតូវោរវា
សរមាប់បធវីោរអភិវឌ្ឍតាំបន់ទីរក្ុង។ ស្អម រតីទនោរបរបរីាស់ទឹក្ឱ្យានរតមឹរតូវគឺជា
សញ្ញា បង្ហា ញថា របជាពលរដាទនតាំបន់ទីរក្ុងានឈ្លនបៅមុមមួយជាំហានបទៀតបឆ្ព ះ
បៅរក្ភាពបជឿនបលឿនខ្ងខ្ផនក្សងគមក្ិចច បសដាក្ចិច និងវបបធម៌ ។ 

ខ្សតងបចញជារូបរាងក្នុងោររបតិបតតិតមបោលនបយាយជាតិរបស់រាជរ ា -
ភិាលទនរពះរាជា្ចរក្ក្មពុជា និងោរចូលរមួចាំខ្ណ្ក្អភិវឌ្ឍន៍របបទសជាតតិម
បសវាក្មមផគត់ផគង់ទឹក្ស្អា ត បដីមបបីឆ្ព ះបៅរក្បោលបៅអភិវឌ្ឍន៍សេសសវតសររ៍បស់រាជ
រ ា ភិាលក្មពុជា ក៏្ដូចជាតរមូវោររបស់បងបាូនរបជាពលរដាបយងីខ្ដលរស់បៅទីរក្ុង
រពះសីេនុ បោក្ក៏្មានតរមូវោរទឹក្ស្អា តចាាំាច់ក្នុងជីវភាពរស់បៅរបចាាំទងៃរគប់ៗ
ោន ។ ដូបចនះបេយីបទីបរាជរ ា ភិាលានបបងកតីអងគភាពរ ា ក្រទឹក្បៅតមរាជធ្លន-ី
បមតតនិងទីរបជុាំជនទូទាំងរបបទស ក្នុងបនាះក៏្មានអងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសីេនុ 
ខ្ដលជាអងគភាពផលិតក្មម អាជីវក្មម មានតួនាទីផលិតទឹក្ស្អា តផគត់ផគង់លក់្ជូន
អតិងិជនក្នុងទីរមួបមតត ខ្ដលសថិតបៅបរោមោររគប់រគងរបស់មនទីរឧសាេក្មម ខ្រ ៉
និងថាមពលបមតតរពះសេីនុ តមខ្មសបប ត្ យរក្សងួឧសាេក្មម ខ្រ ៉និងថាមពល 
ខ្ដលមានបបសក្ក្មមផលិតទកឹ្ស្អា តផគត់ផគង់លក់្ជូនអតិងិជនបរបីរាស់បៅតមតរមូវ
ោរ បដីមបីបលីក្សទួយនូវក្ិតានុភាព និងបស្អភ័ណ្ភាពទីរកុ្ងបសដាកិ្ចចមួយបនះ។ 
បេយីានចូលរមួចាំខ្ណ្ក្ក្នុងោរោត់បនថយភាពរក្ីរក្របស់របជាជនបយងី ខ្ដលបៅ
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តមបមតតមាត់សមុរទរសបតមបោលនបយាយយុទធស្អស្តសតចតុបោណ្ដាំ្ក់្ោល
ទី២របស់រាជរ ា ភិាល។  

១. វិភារខលើសមិទធផល 
 ១.១. កត្តត សែលមានឥទធិពលខលើការគ្រប់គ្រងអងគភាពរដ្ឋា ករទឹក 

ក្. អាំពធីនធ្លនមនុសស 
តមយុទធស្អស្តសតអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយទឹក្ស្អា ត ោរប ះរស្អយបញ្ញា នឹងអនុវតត

នូវប ត្ យុទធស្អស្តសតគឺរតូវអនុវតតទនទឹម ោន ជាមួយនងឹោរបណ្តុ ះប ត្ ល និងក្ស្អង
សមតថភាពធនធ្លនមនុសសបៅក្នុងអងគភាពបដីមបធី្លនាឱ្យមានភាពរទរទង់ោន  បៅវញិ
បៅមក្យ៉ងរងឹមាាំរវាងធនធ្លនបសដាក្ិចច និងធនធ្លនមនុសស ខ្ដលជាតរមូវោរចាាំាច់
បាំផុតសរមាប់ោរអភិវឌ្ឍអងគភាពអាជីវក្មម។ ចាំបពះអងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសេីនុ 
គឺជាអងគភាពអាជីវក្មម ផលិតក្មមស្អធ្លរណ្ៈ បេយីធនធ្លនមនុសសក្រមិតវសិវក្រមាន
ខ្តមាន ក់្និងក្រមិតបរញិ្ញា បរតមានខ្តពីរនាក់្បុ៉ប ណ្ ះ។  
 ម. អាំពបីញ្ញា ាត់បង់បរមិាណ្ទកឹ្ស្អា ត 
 បបីពិនិតយបលីមបធាាយផលតិក្មមនិងប ត្ ញខ្ចក្ចាយទកឹ្មួយចាំនួនមាន
សភាពចាស់រទុឌ្បរទម (មយួចាំនួន ានស្អងសង់តាំងពឆី្ន ាំ១៩៥៨) បេយីបរគឿង
ឧបក្រណ៍្បរោិខ រទាំងអស់បនាះានទុក្បចាល និងក្ប់ក្នុងដអីស់រយៈបពលជាងបីឆ្ន ាំ
ក្នុងរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ ក៏្ានធលុះធ្លល យលចិរជាបទកឹ្។ អងគភាពក៏្បៅមាន
បរបីនា ិោទឹក្ចាស់ៗ ខ្ដលជាបេតុបធវីឱ្យមានោរាត់បង់បរមិាណ្ទឹក្ស្អា តក្នុង
ផលិតក្មម-អាជីវក្មម។ បៅឆ្ន ាំ២០១១ ប យមានជាំនួយពរីបបទសជបុ៉នក្នុងោរជសួ
ជុលប ត្ ញនិងនា ោិទឹក្ចាស់ៗ បទីបបៅឆ្ន ាំ២០១២ោរាត់បង់ទឹក្មានោរ
ងយចុះ។ តមោរRun Ms. Excel Line Chart បយងីទទួលានលទធផលក្នុង
តរាង(២.១)និងរោេវចិ(២.១)ខ្ងបរោម៖ 
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តរាងទ ី២.១ ៖ តរាងសតពីោីរាត់បង់ទកឹ្ស្អា ត 

ប ត្ ឆ្ន ាំ បរមិាណ្ទកឹ្ាត់បង់ (ម៣) អរតាត់បង់ទកឹ្ (%) 
២០០៨ ៣៥៤.៣៦១ ១៥,៦៤ 
២០០៩ ៣៤០.៣៦៨ ១៨,៤៩ 
២០១០ ៣៩១.១៥៨ ១៨,១១ 
២០១១ ៥៦០.៩៨៤ ២២,៣១ 
២០១២ ៤០៥.៤០៥ ១៥,៦២ 

រោេវចិទ២ី.១: រោេវចិអរតាត់បង់បរមិាណ្ទកឹ្ស្អា ត 

 

 គ. អាំពរីបភពទកឹ្បៅ (Raw Water) 
 របពភទកឹ្បៅ(Raw Water) គឺមានខ្តបឹងខ្រពក្ទប់មួយគត់ជាបងឹសិបប-
និមមតិក្ស្អងប ងីក្នុងឆ្ន ាំ១៩៥៨។ បឹងបនះបចចុបបននមានសភាពបោក្រាក់្ប យស្អរ
ោរេូរដីបរចាះចូលបងឹនងិោរចាក់្ដទីស្តនាទ នយក្ចាំខ្ណ្ក្ទផទបឹងមក្បធវីជាក្មមសិទធិផ្ទទ ល់
មលួនរបស់ជនមលិមូចមួយចាំននួ។ បនះជាបញ្ញា របឈមចាំបពះមុមអាំពីរបភពទកឹ្បៅ
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បរពះបៅបុ៉នាម នឆ្ន ាំចុងបរោយបនះ ចាប់ពីខ្មមីនាបៅទផទបងឹរតូវរងីសៃួត។ បឹងបនះមាន
ទាំេាំ១៥៥.០០០ម២ មានទផទរងទឹក្បភលៀង២៧០ េកិ្តរ ខ្ដលអាចសតុក្ទឹក្បភលៀងាន
របមាណ្ ២៩០.០០០ ម៣ ។  

រូបភាពទ២ី.២ : រូបភាពបងឹខ្រពក្ទប់ខ្ដលជារបភពទកឹ្បៅ(Raw Water) 

 

 

 

 

 

  

  

ឃ. អាំពកី្ាំបណី្នបរមិាណ្ទកឹ្ស្អា តផលតិ 
 តមទិននន័យខ្ដលទទលួានអាំពីផលតិក្មម-អាជីវក្មមរបស់អងគភាព បបគីិត
តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០១២ គបឺរមិាណ្ទឹក្ស្អា តផលិតានមានោរបក្ីន។ 
តមោរ Run Ms. Excel Column Chart បយងីទទួលានលទធផលដូចក្នុងតរាង
ទី (២.៣) នងិរោេវចិទ(ី២.៣) ខ្ងបរោម៖  

តរាងទ ី២.៣ ៖ តរាងក្ាំបណី្នបរមិាណ្ទកឹ្ស្អា តផលតិ 

ប ត្ ឆ្ន ាំ បរមិាណ្ទឹក្ផលិតាន(ម៣) 
២០០៨ ១.៧៨៣.០២៤ 
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២០០៩ ១.៨៤០.៩០២ 
២០១០ ២.១០២.០៣១ 
២០១១ ២.៥១៤.៧៩០ 
២០១២ ២.៥៩៤.៨៩៦ 

រោេវចិទ ី២.៣ : រោេវចិក្ាំបណី្នបរមិាណ្ទកឹ្ស្អា តផលតិ 

 

 

 

 

 

  

ង. អាំពតីរមវូោរបរមិាណ្ទកឹ្ស្អា ត(ទកឹ្លក់្ាន) 
 តមទិននន័យពីអងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសីេនុ គិតចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៨ដល់
ឆ្ន ាំ២០១២ តរមូវោរបរមិាណ្ទកឹ្ស្អា តរបស់អតិងិជនអនក្បរបីរាស់មានោរបក្ីនជា
លាំ ប់។ តមោរ Run Ms. Excel Column Chart បយងីទទួលានលទធផលដូច
ក្នុងតរាងទ ី(២.៤)និងរោេវចិទ(ី២.៤) ខ្ងបរោម៖ 

តរាងទ ី២.៤ ៖ តរាងក្ាំបណី្នតរមវូោរបរមិាណ្ទកឹ្ស្អា តលក់្ជូនអតងិជិន 

ប ត្ ឆ្ន ាំ បរមិាណ្ទឹក្ស្អា តលក់្(ម៣) 
២០០៨ ១.៥០៤.០៣៦ 
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២០០៩ ១.៥០០.៥៣៤ 
២០១០ ១.៧១០.៨៧៣ 
២០១១ ១.៩៥៣.៨០៦ 
២០១២ ២.១៨៩.៤៩១ 

រោេវចិទ ី២.៤ : រោេវចិក្ាំបណី្នតរមវូោរបរមិាណ្ទកឹ្ស្អា ត(ទកឹ្លក់្ាន) 

 

 

 

 

 

  

 ច. ក្ាំបណី្នអតងិជិន (កុ្ងទ័រទកឹ្) 
 ក្ាំបណី្នអតិងិជនពមីួយឆ្ន ាំបៅមួយឆ្ន ាំដូចជាបរាងចរក្ ស ា្ ោរ បភាជនីយ-
 ា ន ផទះសាំ្ក់្ នងិ បគេ ា ន ជាបដីម។ តមោរ Run Ms. Excel Column 
Chart បយងីទទលួានលទធផលដូចក្នុង តរាងទី(២.៥) និងរោេវចិ ទី(២.៥) 
ខ្ងបរោម៖  

តរាងទ ី២.៥ ៖ តរាងចាំននួអតងិជិន (កុ្ងទ័រ) 

ប ត្ ឆ្ន ាំ ចាំនួនអតិងិជន(កុ្ងទ័រ) 
២០០៨ ៣.៤០៤ 
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២០០៩ ៣.៥០៥ 
២០១០ ៤.០៧៤ 
២០១១ ៤.៧៧៣ 
២០១២ ៥.៦៨០ 

រោេវចិទ ី២.៥ : រោេវចិសតពីកី្ាំបណី្នអតងិជិនរបស់អងគភាពរ ា ក្រទកឹ្ 

 
 

 

 

 

 

 
 ឆ. អាំពតីទមលទកឹ្ស្អា តលក់្ជូនអតងិជិន 

ទងលទឹក្ស្អា តលក់្ជូអតិងិជនមានតទមលបងរតាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ ដល់បចចុបបននដូច
មានក្នុងតរាងទី(២.៦)នងិរោេវចិទី(២.៦)ខ្ងបរោម៖ 

តរាងទ ី២.៦ ៖ តរាងតទមលទកឹ្ស្អា តរបស់អងគភាពរ ា ក្រទកឹ្បមតតរពះសេីនុ 

របបភទ របបភទ១ី 

ព១ី ម៣ ដល ់៧ ម៣ 

របបភទ១ី 

ព៨ី ម៣ ដល ់១៥ ម៣ 

របបភទ១ី 

បលីសព ី១៥ ម៣ 

ទងលលក់្ទឹក្ស្អា ត ១.៥០០ ១-៧ ម៣ :  ១-៧ ម៣ :  
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ទងល១.៥០០បរៀល 

៨-១៥ ម៣ :  

ទងល១.៥០០បរៀល 

ទងល១.៥០០បរៀល 

៨-១៥ ម៣ :  

ទងល១.៥០០បរៀល 

បលីសពី ១៥ ម៣ :  

ទងល២.០០០បរៀល 

រោេវចិទ ី២.៦ : រោេវចិតទមលលក់្ទកឹ្ស្អា តរបស់អងគភាពរ ា ក្រទកឹ្បមតតរពះសេីនុ 
 

  

 

 

 

 

១.២-វិភារខលើផលប៉ះពាល ់
 ក្. លទធផលអាជវីក្មម 

បបីពិនិតយបមីលបៅបលីផលរបរអាជីវក្មមរបស់អងគភាពចាប់ពឆី្ន ាំ២០០៨ ដល់
ឆ្ន ាំ២០១២ គឺរាក់្ចាំបណ្ញទនោលបរបិចេទនីមយួ  ៗមានោរធ្លល ក់្ចុះជាលាំ ប់ បេយី
រយៈបពលពីរឆ្ន ាំចុងបរោយ អាជីវក្មមមានោរខ្ត។ តមោរ Run Ms. Excel Line 
Chart បយងីទទួលានលទធផលដូចក្នុងតរាងទី(២.៧) និងរោេវចិទី(២.៧) ខ្ង
បរោម៖  
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តរាងទ ី២.៧ : តរាងលទធផលអាជវីក្មម 

ប ត្ ឆ្ន ាំ ផលអាជវីក្មម ទនិនផលអាជវីក្មម 
២០០៨ ចាំបណ្ញ ២៧៧.២៤២.៤២៣ បរៀល 
២០០៩ ចាំបណ្ញ ៧៩.៥២៧.១៨0 បរៀល 
២០១០ ចាំបណ្ញ ៧.៤៩៣.៧៤៣ បរៀល 
២០១១ ខ្ត - ១៤២.៦០១.៦៧១ បរៀល 
២០១២ ខ្ត - ១៣៧.៨៧១.៣៥៥ បរៀល 

រោេវចិទ ី២.៧ : រោេវចិលទធផលអាជវីក្មម 

 

 

 

 

 

បញ្ញជ ក់្ ៖ 
 តមោរសកិ្ារស្អវរជាវ ក៏្ដូចជាោរបឆលយីបាំភលឺរបស់ថាន ក់្ដឹក្នាាំ នងិមស្តនតី
បបចចក្បទសរបស់អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសីេនុ ានបញ្ញជ ក់្ថា បញ្ញា អាជីវក្មមរក្
រាក់្ចាំបណ្ញពមីួយឆ្ន ាំបៅមយួឆ្ន ាំមានោរធ្លល ក់្ចុះ រេូតដល់ខ្តក្នុងអាំ ុងបពលពីរ
ឆ្ន ាំចុងបរោយ គឺប យស្អរក្តត បផសងៗដូចជា៖ 
 - ប ត្ ញខ្ចក្ចាយ(ទុបយ)មួយចាំនួនខ្ដលក្ប់ក្នុងដីយូរមានសភាពចាស់
រទុឌ្បរទមបធវីឱ្យមានោរលចិរជាបទឹក្  បេយីអងគភាពមិនទន់មានលទធភាពផ្ទល ស់បតូរ
ងមីឱ្យានមយួភាគរយបៅប យី។ 



 

54 

 

 - វតថុធ្លតុបដីម(ក្ាំបារ ស្អច់ជូរ ក្លរ និងស្អរធ្លតុគីមី)មានោរប ងីទងលមពស់ 
ជាពិបសសតទមលបរបងឥនធនៈ ានប ងីទងលបៅតមទីផារអនតរជាតិពមីួយឆ្ន ាំបៅមយួឆ្ន ាំ។  

 - តទមលថាមពលអគគិសនីរបស់រដាបៅបមតតរពះសីេនុមានោរប ងីទងល  ជាពិបសស
ក្នុងឆ្ន ាំ២០១១និងឆ្ន ាំ២០១២។ 

ឧទេរណ៍្៖ តទមលថាមពលអគគិសនកី្នុងឆ្ន ាំ២០១១បលីសឆ្ន ាំ២០១០គិតជាមធយមគឺ
២២២ បរៀល/KWh។ បេយីថាមពល អគគសិនីបរបីក្នុងឆ្ន ាំ២០១១អស់ ៨៣៣.៦៦៥
KWh។ តមោរគណ្នាបឃញីថា ទឹក្រាក់្ចា្ំ យបៅបលីថាមពលពលអគគិសនី
ក្នុងឆ្ន ាំ២០១១បលីសឆ្ន ាំ២០១០បសមីនងឹ១៨៥.0៧៣.៦៣0 បរៀល។ 

 - ចាំបពះទងលលក់្ទឹក្ស្អា តរបស់អងគភាពរ ា ក្រទកឹ្បមតតរពះសីេនុ ចាប់តាំង
ពីឆ្ន ាំ២០០៧ រេូតមក្ដល់បចចុបបនន មានតទមលបងរ (ដូចក្នុងតរាងទី២.៦ និងរោេវចិ
ទី២.៦ ខ្ងបលី)។  

 - បៅក្នុងឆ្ន ាំ២០១១ និងឆ្ន ាំ២០១២ អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសីេនុ
ានទទលួជាំនយួឥតសាំណ្ងរបស់របបទសជបុ៉ន (UNDER JAPAN’S GRANT 
AID PROGRAMME)បរៀបចាំផ្ទល ស់បតូរទុបយបមចាស់ៗ និងពរងីក្ប ត្ ញបមងមីខ្ងម
បទៀតបៅក្នុងរក្ុង។ អងគភាពរតូវោរចាំ្យទឹក្ស្អា តបដីមបាីញ់ោងសមាា តទុបយ
ងមីទាំងបនាះមុននឹង ក់្ឱ្យ ដាំបណី្រោរខ្ចក្ចាយទកឹ្ស្អា តជូនអតិងជិនបរបីរាស់។ 
 ម. បញ្ញា បាំណុ្ល  
 បាំណុ្លខ្ដលរតវូទរជាបញ្ញា របឈមមួយចាំបពះោររគប់រគងអាជីវក្មម។ បបី
គិតរតឹមឆ្ន ាំ២០១២ អងគភាពមានបាំណុ្ល រតូវទរ៥៧៥.០៦២.២៥០បរៀល។ ក្នុងបនាះ
មានបាំណុ្លរុា ាំទរច៉ាំននួ៦៤.០៦៨.១៤២បរៀល(តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៤ រេូតដល់ឆ្ន ាំ២000)។   
ទនទឹមនឹងបនាះខ្ដរ ក៏្បៅមានបាំណុ្លខ្ដលរតូវសងសរុបចាំននួ ១២១.២០៨.២០០ 
បរៀល ។ 
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៤៦.៤០% 

៥៣.៦០% 

ខភទ 

ប្រុស 

ស្សី 

 គ. អាំពសីាំណួ្រសទង់មត ិ
 ក្នុងោរជួបសាំបណ្ះសាំ្ល និងានស្អក្សួរប យានបរៀបចាំជាក្រមង
សាំណួ្ររចួជាបរសចបដីមបទុីក្ឱ្យអតិងិជនទាំងបនាះគូសធិក្ និងសរបសរបៅតមគាំនិត
យល់បឃញីរបស់ពួក្បគបរៀងៗមលួន ក្នុងា៉ន់គាំរមូនុសសចាំនួន១២៥នាក់្។    

គ.១) អាំពបីភទអនក្ខ្ដលានបឆលយីនងឹសាំណួ្រ 
 បភទរបស់អនក្បឆលីយនឹងសាំណួ្រស្អទ បសទង់មតិ(១) តមោរ Run Ms. Excel 
Pie Chart បយងីទទួលានលទធផលដូចក្នុងតរាងទី(២.៨) នងិរោេវចិទី(២.៨)
ខ្ងបរោម៖ 

តរាងទ ី២.៨ : តរាងខ្បងខ្ចក្បភទ 

បភទ ចាំននួមនុសស ភាគរយ 
របុស ៥៨នាក់្ ៤៦,៤០% 
រសី ៦៧នាក់្ ៥៣,៦០% 
សរុប ១២៥នាក់្ ១០០,០០% 

 
រោេវចិទ២ី.ឬ ៨ : រោេវចិខ្បងខ្ចក្បភទ 
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គ.២)អាំពបីាំខ្ណ្ងខ្ចក្អាយុ  

ក្នុងចាំប្មមនុសសទាំង១២៥នាក់្តមតរាងទនសាំណួ្រសទង់មតិ(២) និង
តមោរRun Ms. Excel Pie Chart បយងីទទួលានលទធផលដូចក្នុងតរាងទី
(២.៩)នងិរោេវចិទី(២.៩)ខ្ងបរោម៖   

តរាងទ ី២.៩ ៖ តរាងខ្បងខ្ចក្អាយុ 

អាយុ ចាំនូនមនុសស ភាគរយ 
១៨ឆ្ន ាំ-៤០ឆ្ន ាំ ៣៩នាក់្ ៣១,២០% 
៤១ឆ្ន ាំ-៦០ឆ្ន ាំ ៦៦នាក់្ ៥២,៨០% 
  ៦១ឆ្ន ាំប ងី ២០នាក់្ ១៦,០០% 
សរុប ១២៥នាក់្ ១០០,០០% 

រោេវចិទ២ី.៩ : រោេវចិខ្បខ្ចក្អាយុ 

 

 

 

 

  
គ.៣) អាំពមុីមង្ហរ 

 ក្នុងចាំប្មមនុសសទាំង១២៥នាក់្ តមតរាងទនសាំណួ្រសទង់មតិ(៣) និង
ោរ Run Ms. Excel Pie Chart បយងីទទួលានលទធផលដូចក្នុងតរាងទី(២.១០) 
និងរោេវចិទី (២.១០) ខ្ងបរោម៖  

៣១.២០% 

៥២.៨០% 

១៦.០០% 

អាយ ុ

 អាយុ ៤១ឆ្ន ាំ-៦០ឆ្ន ាំ 
 អាយុ ៤១ឆ្ន ាំ-៦០ឆ្ន ាំ 
 អាយុ ៦១ឆ្ន ាំប ងី 
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១៤.៤០% 

៥១.២០% 

៣៤.៤០% 

មុេងារ 

តរាងទ ី២.១០ ៖ តរាងបាំខ្ណ្ងខ្ចក្មុមង្ហរ 

មុមង្ហរ ចាំនូនមនុសស ភាគរយ 
ថាន ក់្ដឹក្នាាំ ១៨នាក់្ ១៤,៤០% 
មស្តនត-ីបុគគលកិ្ ៦៤នាក់្ ៥១,២០% 

  អាជីវក្រ-អនក្បរបីរាស់ ៤៣នាក់្ ៣៤,៤០% 
សរុប ១២៥នាក់្ ១០០,០០% 

រោេវចិទ ី២.១០ : រោេវចិបាំខ្ណ្ងខ្ចក្មុមង្ហរ 

 

 

  

 

 

គ.៤) អាំពោីរផគត់ផគង់ទកឹ្ស្អា ត 
ក្នុងចាំប្មមនុសសទាំង១២៥នាក់្តមតរាងទនសាំណួ្រសទង់មតិ(៤) បតីោរ

ផគត់ផគង់ទឹក្ស្អា តានរគប់រដូវឬបទ? តមោរ Run Ms. Excel Pie Chart បយងី
ទទួលានលទធផលដូចក្នុង តរាងទី(២.១១) និងរោេវចិទី (២.១១)ខ្ងបរោម៖ 

តរាងទ ី២.១១ ៖ តរាងសតពីោីរផគត់ផគង់ទកឹ្ស្អា ត 
ោរផគត់ផគង់ទកឹ្ ចាំនូនមនុសស ភាគរយ 
ានរគប់រដូវ ២០នាក់្ ១៦,០០% 
មិនានរគប់រដូវ ១០៥នាក់្ ៨៤,០០% 

សរុប ១២៥នាក់្ ១០០,០០% 

 ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 
 មស្តនតី-បុគគលិក្ 

 អាជីវក្រ-អនក្បរបីរាស់ 
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រោេវចិទ ី២.១១: រោេវចិសតពីោីរផគត់ផគង់ទកឹ្ស្អា ត 

 

 

 

 

 

គ.៥) អាំពតីទមលលក់្ទកឹ្ស្អា ត 
ក្នុងចាំប្មមនុសសទាំង១២៥នាក់្ តមតរាងទនសាំណួ្រសទង់មតិ(៥) បតីទងល

ទឹក្ស្អា តរបស់អងគភាពរ ា ក្រទកឹ្សពវទងៃអនក្យល់យ៉ង្? តមោរ Run Ms. Excel 
Column Chart បយងីទទលួាន លទធផលដូចក្នុងតរាងទ ី(២.១២)នងិរោេវចិទី
(២.១២)ខ្ងបរោម៖ 

តរាងទ ី២.១២ : តរាងោរយល់បឃញីពតីទមលលក់្ទកឹ្ស្អា តបចចុបបនន 

តទមលទកឹ្ ចាំនូនមនុសស ភាគរយ 

តទមលមពស់ ៤៦នាក់្ ៣៦,៨០% 

តទមលសមរមយ ៧០នាក់្ ៥៦,០០% 

  តទមលបថាក្    ៩នាក់្ ៧,២០% 

សរុប ១២៥នាក់្ ១០០,០០% 
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៣៦.៨០% 

៥៦.០០% 

៧.២០% 

តម្មៃទឹករបសអ់ងគភាពនាខពលបចចុបបនន 

រោេវចិទ ី២.១២ : រោេវចិោរយល់បឃញីពតីទមលលក់្ទកឹ្ស្អា តបចចុបបនន 

 

 

 

  

 

 

 
គ.៦) អាំពរីយៈបពលទនោរតប ត្ ញងម ីសុាំបតូរទតីាំង នងិបសនសុីាំជសួជុល 
ក្នុងចាំប្មមនុសសទាំង១២៥នាក់្ តមតរាងទនសាំណួ្រសទង់មតិ(៦) បតីរយៈ

បពលទនោរបសនសុីាំតប ត្ ញទឹក្ងមី ឬផ្ទល ស់បតូរ ឬជួសជុលប ត្ ញចាស់បតីអនក្គិត
យ៉ងដូចបមតច? តមោរ Run Ms. Excel Column Chart បយងី ទទលួានលទធ
ផលដូចក្នុង តរាងទី(២.១៣)និងរោេវចិទ ី(២.១៣) ខ្ងបរោម៖ 

តរាងទ ី២.១៣៖ តរាងរយៈបពលទនោរសុាំតប ត្ ញងម ីផ្ទល ស់បតូរ ឬជសួជុលប ត្ ញ 

បសវាក្មម ចាំនូនមនុសស ភាគរយ 
រយៈបពលយូរ ៣៣នាក់្ ២៦,៤០% 
សមរមយ ៥២នាក់្ ៤១,៦០% 
  បលឿន ៤០នាក់្ ៣២,០០% 
សរុប ១២៥នាក់្ ១០០,០០% 
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រោេវចិទ ី២.១៣៖ រោេវចិរយៈបពលទនោរសុាំតប ត្ ញងម ីផ្ទល ស់បតូរ ឬជសួជុលប ត្ ញ 

 

 

 

  

 

 

  
 គ.៧) អាំពបុីគគលកិ្លក្ខណ្ៈរបស់នបិយជតិចាំបពះអតងិជិន 

ក្នុងចាំប្មមនុសសទាំង១២៥នាក់្ តមតរាងទនសាំណួ្រសទង់មតិ(៧) បតី
បុគគលិក្លក្ខណ្ៈរបស់និបយជិតទនអងគភាពរ ា ក្រទឹក្បបរមអីតិងិជនយ៉ងដូចបមតច? 
តមោរ Run Ms. Excel Column Chart បយងីទទួលានលទធផលដូចក្នុងតរាង
ទី(២.១៤)នងិរោេវចិទី(២.១៤)ខ្ងបរោម៖  

តរាងទ ី២.១៤ : តរាងអាំពបុីគគលកិ្លក្ខណ្ៈរបស់នបិយជតិចាំបពះអតងិជិន 

បុគគលកិ្លក្ខណ្ៈរបស់នបិយជតិ ចាំនូនមនុសស ភាគរយ 

បស្អះអបងគយី ២៦នាក់្ ២០,៨០% 

រសួរាយរាក់្ទក់្ ៩៩នាក់្ ៧៩,២០% 

សរុប ១២៥នាក់្ ១០០,០០% 
 

រយៈខពលម្នការតបណ្តត ញថមី ផ្លៃ សប់ត៉ូរ ឬ 

ជុសជុល 

រយៈបពលយូរ សមរមយ បលឿន 
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រោេវចិទ ី២.១៤ : រោេវចិអាំពបុីគគលកិ្លក្ខណ្ៈរបស់នបិយជតិចាំបពះអតងិជិន 

 

 

 

 

  

 

  

 គ.៨) អាំពគុីណ្ភាពទកឹ្ស្អា តរបស់អងគភាព 
ក្នុងចាំប្មមនុសសទាំង១២៥នាក់្ តមតរាងទនសាំណួ្រសទង់មតិ(៨) 

គុណ្ភាពទឹក្ស្អា ត របស់អងគភាពរ ា ក្រទកឹ្នាបពលបចចុបបននបតីអនក្យល់យ៉ង្? 
តមោរ Run Ms. Excel Column Chart បយងីទទួលានលទធផលដូចក្នុងតរាង
ទី(២.១៥)នងិរោេវចិទី(២.១៥)ខ្ងបរោម៖ 

តរាងទ ី២.១៥: តរាងោរយល់បឃញីអាំពគុីណ្ភាពទកឹ្ស្អា ត 

ក្លិន ចាំនូន ភាគរយ 

មានក្លិន ៩នាក់្ ៧,២០% 

ពុាំសូវមានក្លិន ៤៥នាក់្ ៣៦,០០% 

ោម នក្លិន ៧១នាក់្ ៥៦,៨០% 

សរុប ១២៥នាក់្ ១០០,០០% 
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ភាពលាក់្ ចាំនូន ភាគរយ 
មានភាពលាក់្ ៦នាក់្ ៤,៨០% 
លាក់្តិចតួច ៣០នាក់្ ២៤,០០% 
ោម នភាពលាក់្ ៨៩នាក់្ ៧១,២០% 

 
ពណ៌្ទឹក្ ចាំនូន ភាគរយ 
មានពណ៌្ ១៥នាក់្ ១២,០០% 
ោម នពណ៌្ ៧៩នាក់្ ៦៣,២០% 
មិនដឹង ៣១នាក់្ ២៤,៨០% 

 

រោេវចិទ ី២.១៥: រោេវចិោរយល់បឃញីអាំពគុីណ្ភាពទកឹ្ស្អា ត 

 

 

 

 

 

 

២.៣-  ែំខណ្តះគ្ស្អយ 
 ១). ធនធ្លនមនុសសបៅមានក្រមិត មិនបឆលយីតបបៅនឹងទាំេាំោរង្ហរទនោរ
រគប់រគងអាជីវក្មមទឹក្ស្អា តរបស់អងគភាព ខ្ដលក្ាំពុងមានតរមូវោរទឹក្ស្អា តទាំង
បរមិាណ្ និងគុណ្ភាពបនាះមានក្ាំបណី្នអតិងិជនជាបរៀរាល់ឆ្ន ាំ។ បេតុបនះទមទរ
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ធនធ្លនមនុសសឱ្យមានរគប់រោន់ដូចជាក្រមិតវសិវក្រ បរញិ្ញា បរត មធយមបបចចក្បទស 
និងក្មមក្រជាំនាញ។ វធិសី្អស្តសតប ះរស្អយនូវបញ្ញា របឈមបៅបលីខ្ផនក្បនះគ៖ឺ 
 - អងគភាពគួរបធវីសាំបណី្សុាំមស្តនតីបបចចក្បទសតមជាំនាញទនខ្ផនក្នីមយួៗ បៅ
រក្សួងឧសាេក្មម ខ្រ ៉ និងថាមពល (តមរយៈមនទីរឧសាេក្មម) ខ្ដលមានោរ
រប ងបរជសីបរសីចូលរក្បម័ណ្ឌ មស្តនតីរាជោរជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ បបមីានលទធភាព អងគភាព
គួរជួយឧបតថមភដល់មស្តនត-ីនិបយជិតឱ្យបៅសិក្ាបខ្នថមបៅតមមហាវទិាល័យខ្ដលសថតិ
បៅទីបនះ បដីមបបីបងកីននូវសមតថភាពរបស់មលួន និងបឆលីយតបបៅនឹងតរមូវោរចាាំាច់
របស់អងគភាព។ 
 ២). បញ្ញា របឈមចាំបពះមុម និងបៅអនាគតអាំពីរបភពទឹក្បៅ (Raw Water) 
ផគត់ផគង់ោរផលិតពុាំានរគប់រោន់។ មបធាាយផលិតក្មមនិងប ត្ ញខ្ចក្ចាយ
ទឹក្មួយចាំនួនមានសភាពចាស់រទុឌ្បរទមធលុះធ្លល យបលចរជាបទឹក្។ បេយីនា ោិ
ទឹក្មួយចាំនួនានបរបីរាស់ជាយូរឆ្ន ាំមក្បេយី បធវឱី្យវាបដីរមិនបទៀងទត់ឬោាំងមូច 
ជាបេតុបធវឱី្យាត់បង់បរមិាណ្ទឹក្ស្អា តបលីខ្ផនក្ផលិតក្មម និងអាជីវក្មម។ វធិីស្អស្តសត
ប ះរស្អយបញ្ញា របឈមទាំងបនះ អងគភាពអាចខ្សវងរក្របភពងវោិបដីមបយីក្មក្
ស្អត រអាចម៍ដខី្ក្លមាបេ ា រចនាសមព័នធជុាំវញិបងឹខ្រពក្ទប់ រពមទាំងផ្ទល ស់បតូរប ត្ ញ
និងនា ោិទឹក្ចាស់ៗ តមរបភពចាំណូ្លបីគ៖ឺ 

- រាជរ ា ភាិល ឬទដគូអភវិឌ្ឍន៍៖ ជាជាំនួយបបចចក្បទស  េរិញ្ាវតថុ ក្មចី នងិជាំនយួ។ 
- ស្អថ ប័នេរិញ្ាវតថុ នងិធនាោរឯក្បទស៖ េរិញ្ាបបទនទុនវនិិបយគ ឬក្មចី។ 
- សេគមន៍ នងិអតងិជិន៖ ចាំណូ្លពីោរលក់្ទឹក្ស្អា ត និងវភិាគទនជាបដីម។  

 ៣). ក្រណី្ខ្ដលលទធផលអាជីវក្មមធ្លល ក់្ចុះ បេយីរយៈបពលពីរឆ្ន ាំចុងបរោយ
មានោរខ្តបង់ដូចតរាងនងិរោេវចិ (២.៧ )ខ្ងបល។ី វធិសី្អស្តសតក្នុងោរប ះរស្អយ
នូវបញ្ញា បនះគឺ៖ 

- អងគភាពគួររក្វធិីស្អស្តសតក្នុងោរោត់បនថយបរមិាណ្ទឹក្ាត់បង់។ ោរាត់
បង់បរមិាណ្ទឹក្ មានពីររបបភទ គឺ៖ (១)ោរាត់បង់តមបបចចក្បទស ៖ ជាោរ
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ាត់បង់ទឹក្បៅក្នុងប ត្ ញខ្ចក្ចាយទកឹ្តមទុបយ តាំណ្ ខ្ក្ង វ៉ាន ទកឹ្បេៀរ
បចញពីអាងសតុក្ អាងអាោស។(២)ោរាត់បង់តមអាជវីក្មម : ជាោរាត់បង់ទឹក្
តមរយៈទនោរលួចទកឹ្ ក្ាំេុសក្នុងោរគណ្នាបរមិាណ្ទកឹ្បរបីតមរយៈវកិ្កយបរត 
គិតលុយមុស ោរលក់្ដុាំ ឬតមឡាន(ស្អម ន) ទកឹ្ឱ្យបរបីប យមិនគិតទងលដូចជា
បរស្អចសួនស្អធ្លរណ្ៈនិងពនលត់អគគីភ័យជាបដីម។ តមលក្ខណ្ៈបបចចក្បទសោរ
ាត់បង់៥% ក្នុងផលិតក្មម នងិ១០%បរោយផលតិក្មម(បពលខ្ចក្ចាយ)។ 
 - ោត់បនថយបនទុក្ចាំ្យបផសងៗមួយចាំនួនដូចជា: (១)ចា្ំ យខ្ដល
មនិរតវូាន ក់្ក្នុងទងលបដមីតមវធិសី្អស្តសតរសង់បដមីទាំងអស់: ទងលោររគប់រគងរបភព
ធនធ្លនទឹក្ ទងលក្ស្អងសមតថភាពបុគគលិក្ នងិអងគភាព។ (២)ចា្ំ យក្រមរតវូាន
 ក់្ទងលបដមីតមវធិសី្អស្តសតរសង់បដមីទាំងអស់: ទងលពរងីក្ប ត្ ញ ឬរបព័នធទឹក្ និង
ទងលខ្ក្សរមលួប ត្ ញ ឬរបព័នធទឹក្។(៣)ចា្ំ យខ្ដលរតវូាន ក់្ទងលបដមីតមវធិី
ស្អស្តសតរសង់បដមីទាំងអស់: ទងលវនិិបយគក្ស្អងប ត្ ញនិងរបព័នធ និងទងលរបតិបតតិោរ
ខ្ងទាំ និងផលិតជាបដីម។ 
 - អងគភាពគួរដក្បទពិបស្អធន៍ក្នុងោរបបងកីនរាក់្ចាំបណ្ញរបស់រក្មុេុ៊ន
បរបទសទាំងបីខ្ដលមានរបបទសទង: រក្ុមេុ៊ន Thai Tap Water Supply Public 
Company Limited វធិីស្អស្តសតបបងកនីរាក់្ចាំបណ្ញ គឺោត់បនថយពនធបលីរាក់្
ចាំបណ្ញពី៤,៦៨%មក្២,១៦%ក្នុងមួយឆ្ន ាំ។ របបទសេវលីីពីន: រក្ុមេុ៊ន Manila 
Water Company (NWC: Philippines) វធិីស្អស្តសតបបងកីនរាក់្ចាំបណ្ញប យ
ោត់បនថយទងលបដីមផលិតក្មមព ី២២,៣៧% មក្ ២១,៥៥% ក្នុងមួយឆ្ន ាំ។ របបទស
ម៉ាប សុ:ី រក្ុមេុ៊ន Taliworks Corp. Bhd (Cl:Kuala Lumpur) វធិីស្អស្តសត
បបងកីនរាក់្ចាំបណ្ញប យោត់បនថយចាំ្យទូបៅ និងចា្ំ យរដាាលពី២៣,១៧% 
មក្ ១៤,៨០% ក្នុងមយួឆ្ន ាំ។ 
 ៤). ចាំបពះតទមលទឹក្ស្អា តរបស់អងគភាពបៅមានក្រមិតទប មិនបឆលីយតបបៅ
នឹងទងលបដីមផលិតទឹក្ស្អា ត នងិជាបដីមចមបធវីឱ្យផលអាជីវក្មមមានោរខ្តបង់។ បដីមបី
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រគប់រគងអាជីវក្មមទឹក្ស្អា តរបស់មលួនឱ្យមានគុណ្ភាព នងិរបសិទធភាព អងគភាពគួរ
បធវីសាំបណី្សុាំតាំប ងីទងលទឹក្ស្អា តប យពិភាក្ាជាមួយថាន ក់្ដកឹ្នាាំរគប់លាំ ប់ថាន ក់្ដូច
ជាមនទីរឧសាេក្មម អាជាា ធរបមតតរពះសីេនុ នាយក្ ា នទឹក្ស្អា តទនរក្សួង
ឧសាេក្មម បដីមបបីោរពជូនថាន ក់្ដឹក្នាាំរក្សងួឧសាេក្មម ខ្រ ៉ និងថាមពលពិនតិយ 
និងសបរមច។ 
 ៥). បបីគិតរតឹមចុងឆ្ន ាំ២០១២ អងគភាពមានបាំណុ្លរតូវទរចាំនួន៥៧៥.
០៦២.២៥០បរៀល។ (ក្នុងបនាះ បាំណុ្លរុា ាំទរច៉ាំនួន៦៤.០៦៨.១៤២បរៀល)។ ដូបចនះអងគភាព
រតូវរះិរក្រគប់មបធាាយបដីមបទីរបាំណុ្លខ្ដលអតិងិជនបៅជាំពក់្ទងលបរបីរាស់ទឹក្
ស្អា ត។ ចាំបពះបាំណុ្លរុា ាំទរ ៉ខ្ដលអតិងិជនជាំពក់្តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្ន ាំ២០០០គួរ
ខ្ត ក់្ពក្យបតឹងបៅតុោោរខ្តមតង បដីមបីរបមូលងវោិទាំងបនាះមក្សងអតិងិជន
អនក្ផគត់ផគង់ នងិបបងកនីទុនអាជីវក្មមរបស់មលួន។ 
 ៦). អងគភាពគរួគតិគូរផងខ្ដរបៅបលីបញ្ញា អាក្បបក្ិរយិរបស់នបិយជិត បុគគលិក្ 
ក្មមក្រជាមយួនឹងអតិងជិន ោរបបរមីបសវាក្មមអតិងជិន និងគុណ្ភាពទឹក្ស្អា តដូច
ជាក្លិន ភាពលាក់្ទនទឹក្ ពណ៌្ទឹក្ (ពិនិតយតរាង និង រោេវចិ (២.១៥) បដីមបបីោរព
បៅតមសតង់ រទឹក្ផឹក្ជាតិ និងផតល់នូវសុមុមាលភាពរបស់របជាពលរដាបយងី។  

 ២.៤. លទធផលរពំឹងទុក (ពាករណ៍) 
 ក្. ោរពាក្រណ៍្តរមវូោរបរមិាណ្ទកឹ្ផលតិបៅឆ្ន ាំ២០២០ 
 តមរស្អវរជាវបលលីទធផលផលិតក្មម-អាជីវក្មមរបស់អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតត
រពះសេីនុក្នុងចបនាល ះពីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់២០១២ ខ្ដលឆលុះបញ្ញច ាំងក្នុងតរាងខ្ងបរោម៖ 

តរាងទ ី២.១៦ : តរាងបរបក្ង់សរមាប់ពាក្រណ៍្ទនោរផលតិទកឹ្ស្អា ត 
ប ត្ ឆ្ន ាំ បរមិាណ្ទកឹ្ផលិតាន(ម៣) 

 (YPr.) 
ចាំននួអតងិជិន(កុ្ងទ័រ) 

 (X1) 
បពលបវោ(ឆ្ន ាំ) 

 (X2) 
២០០៨ ១.៧៨៣.០២៤ ៣.៤០៤ ១ 
២០០៩ ១.៨៤០.៩០២ ៣.៥០៥ ២ 
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២០១០ ២.១០២.០៣១ ៤.០៧៤ ៣ 
២០១១ ២.៥១៤.៧៩០ ៤.៧៧៣ ៤ 
២០១២ ២.៥៩៤.៨៩៦ ៥.៦៨០ ៥ 

 ជួរឈរទី២៖ ឱ្យបឈ្លម ះថា អបងរទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្ផលិតាន តងប យ 
(YPr.) បេយីអបងរបនះចាត់ទុក្ថា អបងរអារស័យ។ 
 ជួរឈរទី៣៖ ឱ្យបឈ្លម ះថា អបងរចាំនួនអតិងិជន តងប យ (X1) បេយីអបងរ
បនះចាត់ទុក្ថា ជាអបងរឯក្រាជយ។ 
 ជួរឈរទី៤៖ ឱ្យបឈ្លម ះថា អបងរបពលបវោ តងប យ (X2) បេយីអបងរ
បនះចាត់ទុក្ថា ជាអបងរឯក្រាជយ។ 
 ប យបធវីោរ Run SPSS អនុវតតបៅបលីអបងរទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្ផលិត (YPr.)  
និងអបងរចាំនួនអតិងិជន(X1), អបងរបពលបវោ (X2), នាាំឱ្យបយងីទទលួានលទធ
ផលដូចបនះ បៅក្នុងស្អក្លសថិតិ អបងរទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្ផលិត (YPr.)   មានទាំនាក់្
ទាំនងបៅនឹងចាំននួអតងិិជន (X1) បពលបវោ (X2)។ ទញបចញពគីាំរូតង បយងី
អាចបបងកីតជាសមីោរទាំនាក់្ទាំនងរវាងទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្ផលិត (YPr.) ជាមួយនឹង
ចាំនួនអតិងិជន(X1), បពលបវោ (X2)គឺ៖  

     

 តមរយៈសមីោរបនះអាចបញ្ញជ ក់្ថាទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្ផលតិ(YPr.)មានោរ
ទក់្ទងបៅនឹងចាំនួនអតិងិជន (X1)  បពលបវោ(X2)។ 
 ឧទេរណ៍្ទនោរបរបីរាស់សមីោរ (A): ឧបមាថាបយងីចង់ដឹងថា បតីបៅ
ឆ្ន ាំ២០២០ បយងីរតូវោរទាំេាំ បរមិាណ្ទឹក្ផលិតានបុ៉នាម នខ្ម៉រតរតីគុណ្? បដីមបី
ផគត់ផគង់លក់្ជូនអតងិិជនបៅទីរក្ុងរពះសីេនុ។  
 
 

(A): (YPr.) = ១.០៧៥.៧១០,៤៥៨ + (១៥៨,២៤៤ × X1) + (១៣៧.៦៦៥,៤៤៦ × X2) 
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 បយងីយក្  X1 = ១០.០០០ (ចាំនួនកុ្ងទ័រ), X2 = ១៣ (រតូវនឹងឆ្ន ាំ២០២០) 
បៅជាំនួសក្នុងសមីោរ (A) បយងីទទលួានបរមិាណ្ទឹក្ផលិតាន (YPr.)  = 
៤.៤៤៧.៨០១,២៦ ខ្ម៉រតរតគុីណ្ ។ 
 ម. ពាក្រណ៍្ោរទកឹ្ស្អា តបៅឆ្ន ាំ២០២០ 
 តមរស្អវរជាវបលលីទធផលផលិតក្មម-អាជីវក្មមរបស់អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតត
រពះសីេនុ ក្នុងចបនាល ះពីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់២០១២ ខ្ដលឆលុះបញ្ញច ាំងក្នុងតរាងខ្ង
បរោម៖ 

តរាងទ ី២.១៧ : តរាងបរបក្ង់សរមាប់ពាក្រណ៍្ទនោរបរបរីាស់ទកឹ្ស្អា ត 

ប ត្ ឆ្ន ាំ 
បរមិាណ្ទកឹ្បរបរីាស់

(ម៣) 
(YUse) 

ចាំននួអតងិជិន
(កុ្ងទ័រ) 

(X1) 

បពលបវោ
(ឆ្ន ាំ) 
(X2) 

២០០៨ ១.៥០៤.០៣៦ ៣.៤០៤ ១ 
២០០៩ ១.៥០០.៥៣៤ ៣.៥០៥ ២ 
២០១០ ១.៧១០.៨៧៣ ៤.០៧៤ ៣ 
២០១១ ១.៩៥៣.៨០៦ ៤.៧៧៣ ៤ 
២០១២ ២.១៨៩.៨៩៦ ៥.៦៨០ ៥ 

 ជួរឈរទី២៖ ឱ្យបឈ្លម ះថា អបងរទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្បរបីរាស់ តងប យ 
(YUse)  បេយីអបងរបនះចាត់ទុក្ថា អបងរអារស័យ។ 
 ជួរឈរទី៣៖ ឱ្យបឈ្លម ះថា អបងរចាំនួនអតិងជិន តងប យ X1 បេយីអបងរ
បនះចាត់ទុក្ថា ជាអបងរឯក្រាជយ។ 
 ជួរឈរទី៤៖ ឱ្យបឈ្លម ះថា អបងរបពលបវោ តងប យ X2 បេយីអបងរ បនះ
ចាត់ទុក្ថា អបងរ ឯក្រាជយ។ 
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 ប យបធវីោរ Run SPSS អនុវតតបៅបលីអបងរទាំេាំបរមិាណ្បរបីរាស់ (YUse) 
និងអបងរចាំនួនអតិងិជន(X1), អបងរបពលបវោ (X2), នាាំឱ្យបយងីទទួលានលទធផល
ដូចបនះ បៅក្នុងសក្លសថិតិ អបងរទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្បរបីរាស់ (YUse) មានទាំនាក់្
ទាំនងបៅនឹងចាំននួអតងិិជន(X1) បពលបវោ (X2)។ ទញបចញពីគាំរូតង បយងី
អាចបបងកីតជាសមីោរទាំនាក់្ទាំនងរវាងទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្បរបីរាស់ (YUse) ជាមួយនឹង
ចាំនួនអតិងិជន(X1), បពលបវោ (X2)គឺ៖  

     

 តមរយៈសមីោរបនះអាចបញ្ញជ ក់្ថាទាំេាំបរមិាណ្ទឹក្បរបីរាស់ (YUse) មាន
ោរទក់្ទងបៅនឹងចាំនួនអតិងជិន (X1), បពលបវោ(X2)។ 
 ឧទេរណ៍្ទនោរបរបីរាស់សមីោរ (B)៖ ឧបមាថា បយងីចង់ដឹងថា បតី
បៅឆ្ន ាំ២០២០ បយងីរតូវោរទាំេាំ បរមិាណ្ទឹក្ស្អា តបរបីរាស់បុ៉នាម នខ្ម៉រតរតីគុណ្? 
បដីមបផីគត់ផគង់លក់្ជូនអតិងជិនបៅទីរក្ុងរពះសីេនុ។  
 បយងីយក្  X1 = ១០.០០០ (ចាំនួនកុ្ងទ័រ), X2 = ១៣ (រតូវនឹងឆ្ន ាំ២០២០) 
បៅជាំនួសក្នុងសមីោរ (B) បយងីទទលួានបរមិាណ្ទកឹ្ស្អា តសរមាប់បរបីរាស់ 
(YUse) = ៣.៥៦២.៦៤៨,៩៣ ខ្ម៉រតរតគុីណ្។ 
 គ. ពាក្រណ៍្ោរាត់បង់បរមិាណ្ទកឹ្ស្អា តបៅឆ្ន ាំ២០២០ 
 តមសមីោរ(A)  និង(B)  ខ្ងបលី ប យយក្ (A) - (B)  បនាះបយងីាន 
ោរាត់បង់បរមិាណ្ទឹក្ស្អា ត បៅឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំនួន ៨៨៥.១៥២,៣២ ម៣ 
បសមីនឹង ១៩,៩០% ។ 
 តមរយៈលទធផលទនោររ ាំពឹងទុក្ (ពាក្រណ៍្)ខ្ងបល ីបយញីថា៖  
 - ក្នុងឆ្ន ាំ២០១២៖ ោរផលិតទឹក្ាន២.៥៩៤.៨៩៦ម៣ ខ្តដល់ឆ្ន ាំ២០២០ 
ោរផលិតទឹក្ស្អា តរេូតដល់ ៤.៤៤៧.៨០១,២៦ ម៣ ។ 

(B): (YUse) = ៤៣៥.៤៦៤,៥១២ + (៣១០,៤៩៥ × X1) + (១.៧១០,៣៤០ × X2) 
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 - ក្នុងឆ្ន ាំ២០១២៖ ោរបរបីរាស់ទឹក្ស្អា តចាំនួន២.១៨៩.៨៩៦ម៣ ខ្តដល់
ឆ្ន ាំ២០២០ តរមូវោរទកឹ្ស្អា តរេូត ដល់ ៣.៥៦២.៦៤៨,៩៣ ម៣ ។ 

៤. ខសចកតីសននិដ្ឋា ន 

 តមរយៈោរសិក្ារស្អវរជាវរបធ្លនបទខ្ងបលី អស់រយៈបពលជាងពីរឆ្ន ាំ
ក្នលងមក្បឃញីថា ទាំងោររស្អវរជាវនូវទសសនាទនខ្ដលពក់្ព័នធបៅនងឹោររគប់រគង
អាជីវក្មម-ផលិតក្មមទឹក្ស្អា ត ទាំងោរចុះបៅរស្អវរជាវខ្សវងរក្ឯក្ស្អរនានាខ្ដល
ទក់្ទងនឹងោររគប់រគងអាជីវក្មមទឹក្ស្អា តទនអងគភាពរ ា ក្រទកឹ្បមតតរពះសេីនុ។ ជាមយួ
ោន បនាះខ្ដរ ក៏្មានោរជួបជាមួយថាន ក់្ដឹក្នាាំ និបយជិត-ក្មមក្រ អាជីវក្រនិងអនក្
បរបីរាស់ចាំនួន១២៥នាក់្រពមទាំងានបរៀបចាំជាក្រមងសាំណួ្រសទង់មតិរចួជាបរសច
បដីមបឱី្យពួក្ោត់គូសឬសរបសរបៅតមោរយល់បឃញី។ បៅក្នុងបរបិទទនោរសិក្ា
រស្អវរជាវរបធ្លនបទបនះ បយីងក៏្ានរស្អវរជាវអាំពីបទពិបស្អធន៍ក្នុងោររគប់រគង
អាជីវក្មមទកឹ្ស្អា តពីបរបទសមយួមួយចាំននួ ក្នុងបនះមាន របបទសទង េវលីពីីន នងិ
របបទសម៉ាប សុី ខ្ដលសថិតបៅក្នុងតាំបន់អាស៊្អនដូចោន ។ 
 ោរសិក្ារស្អវរជាវបនះក៏្ានខ្សវងរក្របក្គាំបេញីទាំងចាំណុ្ចវជិជមាន និង
ចាំណុ្ចអវជិជមានមួយចាំនួន ខ្ដលអងគភាពរ ា ក្រទឹក្ានដកឹ្នាាំ រគប់រគងអាជីវក្មម-
ផលិតក្មមទឹក្ស្អា តក្នលងមក្រមួមាន៖ 
 - ចាំបពះោររគប់រគងអងគភាពរបស់អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសេីនុ  មាន
ោរវវិតតបៅតមដាំ្ក់្ោលគឺ ចាប់តាំពីឆ្ន ាំ១៩៥៨-១៩៦២ ដាំបណី្រោរស្អសង់
បរាងចរក្ និងបងឹខ្រពក្ទប់ ប យរក្ុមេុ៊នារា ាំងខ្សសមយួបឈ្លម ះថា (Degremon)។
ចាប់ពីឆ្ន ាំ១៩៦២-១៩៧៥ អងគភាពចាប់បផតីមដាំបណី្រោរផលិតក្មមអាជីវក្មមរបស់មលួន 
បេយីសថិតបរោមោររគប់រគងរបស់មនទីរគមនាគមន៍រក្ុងរពះសីេនុ។ ពឆី្ន ាំ១៩៧៥-
១៩៧៩ក្នុងរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ វស័ិយទឹក្ស្អា ត ក៏្ដូចជាវស័ិយបផសងៗបទៀត
ខ្ដរានធ្លល ក់្ដល់ក្រមិតសូនយ។ ពីឆ្ន ាំ១៩៨០-១៩៩៣ អងគភាពរ ា ក្រទឹរក្ុងក្ាំពង់
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បស្អមចាប់បផតីមដាំបណី្រោរប យបូមទឹក្បឹងខ្រពក្ទប់ផគត់ផគង់ជូនរបជាជនក្នុងរក្ុង
ប យមិនគតិទងល(Free of Change)តមបោលោរណ៍្របស់រ ា ភិាល បេយីសថិត
បរោមោររគប់រគងរបស់មនទីរឧសាេក្មម ខ្រ ៉ និងថាមពលរក្ុងរពះសីេនុ។ ចាប់ពី
ឆ្ន ាំ១៩៩៤រេូតដល់បចចុបបនន ប យមានោរជួយឧបតតមភពីសាំ្ក់្រាជរ ា ភាិល
និងទដគូអភិវឌ្ឍន៍ ខ្ដលមានធនាោរពិភពបោក្ នងិក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍អងគោរសេ-
របជាជាតិ (WB/UNDP) អងគភាពក៏្ចាប់បផតីមបធវីអាជីវក្មមរេូតមក្។ បនាទ ប់មក្ក៏្
មានោរសកិ្ារបស់រក្មុេុ៊ន Fraser Thomas (ជាំនយួរបស់រ ា ភាិលរបបទស 
New Zealand)។ ជាបនត ក៏្មានោរសិក្ារបស់រក្មុេុ៊នអាបមរោិាំងមក្ពីរដាCalifornia 
បឈ្លម ះ Parsons Engineering Science, Inc. បរោមជាំនួយពីធនាោរពិភពបោក្ 
(IDA Credit No. 3041 KH) ចុះក្ិចចសនាទងជទី១១ ខ្មវចិេិោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨។ បេយីបៅ
ទងៃទ១ី៤ ខ្មកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ២០០១ មានោរបដញទងលជាលក្ខណ្ៈអនតរជាតិ ានបរជីសបរសី
យក្រក្ុមេុ៊ន China International Water and Electric Corp. មក្ពីរបបទស
ចិនប យសេោរជាមយួរក្មុេុ៊នក្នុងរសុក្មួយបឈ្លម ះថា មូវ ជូល។ី 
 តមដាំបណី្រោរវវិតតខ្ងបលីបយីងបឃីញថាមានោរលាំាក្លាំបិនសពវខ្បប
យ៉ងពីបរពះអងគភាពបនះ ានដាំបណី្រោររគប់រគងអាជីវក្មមចាប់ពីាតទដទបទក្នុងឆ្ន ាំ
១៩៨០មក្ បេយីពឹងខ្ផាក្បៅបលីជាំនួយ ទាំងបបចចក្បទស ទាំងេរិញ្ាវតថុពីរាជរ ា ភិាល 
និងទដគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងរសងុ។ 
 បទះបីសថតិក្នុងបរោិរណ៍្ខ្បបបនះក៏្ប យ ក៏្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ នងិមស្តនតី បុគគលកិ្ 
ក្មមក្ររបស់អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសីេនុ ានមតិមាំអស់ពីក្មាល ាំងោយ ចិតត នងិ
ស្អម រតបីដីមបជីាំនះរគប់ឧបសគគបលីវស័ិយផគត់ផគង់ទឹក្ស្អា តរគប់ោលៈបទសៈ។ អងគភាព
រ ា ក្រទឹក្មានរចនាសមព័នធរគប់រគងរបស់មលួនចាស់ោស់។ បទះបធីនធធ្លនមនុសស
បៅមានក្រមតិក្ត ីក៏្អងគភាព ានបណ្តុ ះប ត្ លនិបយជតិ-ក្មមក្ររបស់មលួនទាំងបរៅ
អងគភាពទាំងក្នុងអងគភាពនិងអនក្បចះបបរងៀនអនក្មិនបចះ មានោរបលីក្ទឹក្ចតិត និង
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ពិន័យបៅតមសក្មមភាពរបរពឹតតរបស់បគ។ ថាន ក់្ដឹក្នាាំអងគភាពរគប់លាំ ប់មានបទ
ពិបស្អធន៍ និងមានឆនទៈក្នុងោរបាំបពញោរង្ហរឥតរាងយប យី។ 
 បទះបីជាមានបញ្ញា របឈមបលីខ្ផនក្េរិញ្ាវតថុ ក៏្ប យ ខ្តអងគភាពមិតមាំរបឹង
ស្អត រនូវឧបក្រណ៍្ផលិតក្មមក៏្ដូចជារបព័នធខ្ចក្ចាយទឹក្ នងិពរងីក្ប ត្ ញបមបខ្នថម
បទៀតជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ដូចជាក្នុងឆ្ន ាំ២០១២ អងគភាពមានប ត្ ញបម របខ្វង
៨៧.៩៤៣ខ្ម៉រត។ ទនទឹមនងឹបនះចាំនួនអតងិិជន ក៏្បចះខ្តមានោរបក្ីនប ងីពីមយួ
ឆ្ន ាំបៅមួយឆ្ន ាំរាប់រយកុ្ងទ័រ បបីគិតមក្រតឹមរតមីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៣បនះ អតងិិជន
របស់អងគភាពមានរេូតដល់៥.៩៥៥ កុ្ងទ័រ។ អងគភាពានមិតមាំរក្ាលាំនឹងសមាព ធ 
ទឹក្ក្នុងោរផគត់ផគង់បៅតមតរមូវោររបស់អតិងិជនទូទាំងរក្ងុរពះសីេនុ។ 
  ចាំបពះគុណ្ភាពទកឹ្ស្អា ត បទះបីពុាំទន់ានអនុបោមបៅតមសតង់ រទឹក្
ផឹក្ជាតិមួយរយភាគរយខ្មន ខ្តអងគភាពានមិតមាំអនុវតតបៅតមបទ ា នបបចចក្បទស
របស់រក្សងួឧសាេក្មម ខ្រ ៉ និងថាមពល គឺានបធវីោរពិបស្អធន៍គុណ្ភាពទកឹ្ដូច
ជា« ពណ៌្ pH សតុីណ្ា ភាព ក្ក្ររោយសរុប ភាពចមលងចរនត ក្រមតិលាក់្ ោបាន 
សររីាងគសរុប អាល់ោឡាាំង » តាំងពីទកឹ្បៅ រេូតដល់ទកឹ្ស្អា ត មុននឹងផគត់ផគង់លក់្
ជូនអតងិិជនអនក្បរបីរាស់៕ 

រនថនិខទទស 

០១. រពះរាជរក្ម ៖ ចាប់េិរញ្ាវតថុសរមាប់ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ខ្ដលរបោសឱ្យបរបីតមរពះរាជ
រក្មបលម០២ នស ចុះទងៃ ទី២៨ ខ្មធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ 

០២. រាជរ ា ភិាល ៖ អនុរក្តឹយបលម៣៥ អនរក្.បក្ ចុះទងៃទី២៦ ខ្មបមស្អ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
សតីពីោរបរៀបចាំ និងោររបរពឹតត បៅរបស់រក្សងួឧសាេក្មម ខ្រ ៉និងថាមពល 
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0៣. រក្សួងឧសាេក្មម ខ្រ ៉និងថាមពល ៖  របោសបលម ៤៧៨ បល.របក្ ចុះទងៃទី 
១៣ ខ្មឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៩៩សតពីោីរបរៀបចាំនិងោររបរពឹតតបៅរបស់មនទីរឧសាេ-
ក្មម ខ្រ ៉និងថាមពលបមតត-រក្ងុ  

០៤. រក្សួងឧសាេក្មម ខ្រ ៉និងថាមពល៖ របោសបលម ២៧១ បល.របក្ ចុះទងៃទី
០២ ខ្មបមស្អ ឆ្ន ាំ១៩៩៦សតពី ីោរបបងកីតអងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតត-រក្ងុ  

០៥. រក្សួងឧសាេក្មម ខ្រ ៉និងថាមពល៖ លិមិតបលម៩៩២ ឧរង.ទស.លស ចុះទងៃ
ទី១៣ ខ្មឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៧ សតីពីោរសុាំដាំប ីងទងលទឹក្ និងយក្ទងលខ្ងរក្ា
នា ិោទឹក្របស់អងគភាពរ ា ក្រទឹក្រក្ងុរពះសីេនុ 

០៦. រក្សួងឧសាេក្មម ខ្រ ៉នងិថាមពល ៖ របោសបលម ៥២៤ គេ.របក្ ចុះទងៃទី
០២ ខ្មក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩៦សតពីី របគល់សិទធិឱ្យរ ា ក្រទឹក្រក្ងុរពះសីេនុអនុវតត
របបមាច ស់ោរេិរញ្ាវតថុ  

០៧. រក្សួងឧសាេក្មម ខ្រ ៉និងថាមពល ៖ រាយោរណ៍្បូក្សរុបោរង្ហរឧសាេ-
ក្មម ខ្រ ៉និងថាមពល ឆ្ន ាំ២០១១ និងទិសបៅឆ្ន ាំ២០១២ 

០៨. ស្អោបមតតរពះសេីនុ ៖ បលម ១៩៩ រប/១២ តរាងសថិតិ របជាពលរដាលមាិត
តមមូល ា ន ភូមិ-ឃុាំ/ សង្ហក ត់-រសុក្/រក្ុង-បមតតរពះសីេនុ របចាាំឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ 
២០១២។ 

០៩. ស្អោរក្ុងរពះសេីនុ ៖ លិមិតបលម១៦៦ ក្សន. ចុះទងៃទី៣០ ខ្មក្ក្ក  ឆ្ន ាំ
២០១២សតីពីតរាងសថិតិរបជាពលរដារក្ងុរពះសីេនុឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១២ 

១០. អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសេីនុ ៖ រាយោរណ៍្បូក្សរុបោរង្ហរផលិតក្មម
អាជីវក្មម ឆ្ន ាំ២០០៨ ឆ្ន ាំ២០០៩, ឆ្ន ាំ២០១០,ឆ្ន ាំ២០១១ និងឆ្ន ាំ២០១២ 
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១១. អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសេីនុ ៖ រាយោរណ៍្ គណ្នលីទធផល ទងៃទី៣១/
១២/២០០៨, ទងៃទ ី ៣១/១២/២០០៩,ទងៃទី៣១/១២/២០១០, ទងៃទី៣១/១២/
២០១១,និងទងៃទី៣១/១២/២០១២ 

១២. អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសីេនុ : តរាងតុលយោរចុងោរយិបរបិចេទឆ្ន ាំ២០០៨ 
ឆ្ន ាំ២០០៩, ឆ្ន ាំ២០១០, ឆ្ន ាំ២០១១ និងឆ្ន ាំ២០១២ 

១៣. អងគភាពរ ា ក្រទឹក្បមតតរពះសីេនុ ៖ រាយោរណ៍្ចលនាស្អច់រាក់្ឆ្ន ាំ២០០៨ 
ឆ្ន ាំ ២០០៩, ឆ្ន ាំ២០១០, ឆ្ន ាំ២០១១ និងឆ្ន ាំ២០១២។ 
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ការគ្រប់គ្រងអងគភាព 
រដ្ឋា ករទឹកសាធារណ: រាជធានី-ខេត្ត 
Management of Public Water Works in 

Capital-Provincial town 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ស មឹ ស ថីា 

ខសចកតីខផតើម 
បេវាក្មមទឹក្ស្អា តគឺជាបេវាដ៏េំខាន់បំផុតក្នុងចំបោមបេវាស្អធារណ្ៈ

ទងំអេ់   ប ើយជាបរឿយៗបគតតងបលើក្ប ើងថា “ទឹក្គឺជាជើវតិ”  ស្អរៈេំខាន់ននទឹក្ 
រតូវបានផារភ្ជា ប់មិនរតមឹតតបៅនឹងការទទួលទនប ុបោណ ោះបទ  ប ុតនតតែមបៅនឹងការ
ចមាិនអាហារ, ងូត, បបាក្គក់្ និងេក្មមភ្ជពឯបទៀត។   

បោលបៅមួយក្នុងចំបោមបោត បោលបៅជាអនដរជាត ិ តដលបានក្ណំ្ត់
េរាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ បៅក្នុងបេចក្តើតែលងការេ េសវតសររ៍បេ់អងគការេ របជាជាត ិ
និងបៅក្នុងតផនការអនុវតដននក្ចិចរបជុកំ្ំពូលពិភពបោក្ េតើពើការអភិវឌឍរបក្បបោយ
និរនតរភ្ជព  គកឺារកាត់បនថយេាារតននរបជាជនតដលពុំទទលួបានទកឹ្ស្អា តបរបើរបាេ់ 
និងអនាម័យជាមូលោឋ នឱ្យបានពាក់្ក្ោត ល។        

ក្មពុជា គឺជារបបទេមួយក្នុងចំបោមរបបទេតដលនផទបេវាផគត់ផគង់ទឹក្ និង
អនាម័យបៅានក្រមិតទបខាល ងំបៅបលើពិភពបោក្ បោយនាបពលែមើៗបនោះរបជាជន
ក្មពុជាជាង ៧០%  តដលរេ់បៅតាមទើរក្ុង បៅពំុទន់ទទលួបាននូវបេវាទឹក្ស្អា ត 
និងបេវាបផសងៗរគប់រោន់បៅប ើយ (ធនាោរពិភពបោក្, ២០១១)  ប ើយបបើបោង
តាមេថិតរិបេ់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជាបង្ហា ញឱ្យបឃើញថា ជាង៧០% ននរបជាជនក្មពុជា
តដលរេ់បៅតាមទើរកុ្ង បៅពុំទន់ទទួលបានទឹក្ស្អា តបទ (រក្េួងតផនការ ក្មពុជា, 
២០០៤)។ ការបចោះតតបក្ើនប ើងននក្ំបណ្ើ នរបជាពលរដឋ និងនគរូបនើយក្មម គឺជា
បញ្ហា ចមបងតដលរបឈមនឹងវេ័ិយផគត់ផគង់ទឹក្  បោយចំនួនរគួស្អរក្ំពុងាននិនាន ការ
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បក្ើនប ើង តួបលខចំនួនរបជាពលរដឋក្នុងឆ្ន ២ំ០១១ បក្ើនដល់ ១៤.៧០១.៧១៧នាក់្ 
(រក្េួងតផនការ ឆ្ន ២ំ០១១)។ ជានិចចកាលទឹក្គឺជាបញ្ហា េខំាន់បំផុតបៅក្នុងរបបៀបវារៈ 
របជុំរបេ់អងគការេ របជាជាតិ តដលបតនថមពើបលើបនោះ  បៅបពលក្ំណ្ត់បោលបៅ
អភិវឌឍេ េសវតសរ ៍ ទកឹ្រតូវបានចាត់ទុក្ជាទិដឋភ្ជពមួយេរាប់ធានាចើរភ្ជពបរសិ្អថ ន 
(យូអិនអឹមឌើជើ  បោលបៅទើ៧)។  

១-ខោលបំណងននការសកិាគ្សាវគ្ាវ 

ការេិក្ាបៅបលើការរគប់រគងរោឋ ក្រទកឹ្ស្អធារណ្ៈតាមបោត បខតតរក្ុង បដើមបើ
តេវងរក្នូវការអនុវតតដ៏េមរេប  បោយយក្បញ្ហា របឈមនានាពាក់្ព័នធនងឹការផគត់ផគង់
ទឹក្ស្អា ត បៅតាមបោត បខតត-រក្ុង រតូវបានពិនិតយពិច័យ និងបធវើការវាយតនមល  បនាទ ប់
មក្បទើបបធវើការវភិ្ជគរក្ដំបោោះរស្អយជាក់្ោក់្មួយ។ ម ូតដលេរាប់ការេិក្ា
រស្អវរជាវ តដលផតល់នូវវធិើបដើមបើយល់ដឹង, ពិនិតយបមើលពើលក្ខណ្ៈ និងវាេ់តវងនូវការ
អនុវតតផ្ទទ ល់ និងពនិិតយពច័ិយបៅបលើបញ្ហា របឈមពាក់្ព័នធនងឹក្តាត  តដលជោះឥទធិពល
ដល់ការអនុវតតរបេ់រោឋ ក្រទកឹ្ គឺរតូវបលើក្យក្បានបង្ហា ញ។ 

២-បទពិខសាធន៍អនតរាត្ិ 
បៅក្នុងរបបទេជាបរចើន អនក្បរបើរបាេ់រតូវពឹងតផាក្បៅបលើរបភពទឹក្ស្អា ត

បលើេពើ១  តដលបនោះ គជឺាក្រណ្ើ េរាប់រគួស្អរតដលបានតភ្ជា ប់បៅនឹងបោត ញទកឹ្
ស្អធារណ្ៈផងតដរ បោយស្អរការក្រមិតបៅបលើបេវាតដលផតល់បោយអងគភ្ជពទឹក្
ស្អា ត អាចអនុវតតនូវរូបភ្ជពជាបរចើន បោយតផាក្បៅបលើបរបិទក្នុងរេកុ្  តដលរមួាន
ការតបងតចក្តំបន់, េាព ធទឹក្ទប, ក្ងវោះទកឹ្បោយបពល ឬការលិចធាល យក្នុងបោត ញ។  
 បៅបលើេក្លបោក្ វេ័ិយទកឹ្ស្អា តទទួលស្អគ ល់ស្អរៈេខំាន់ននការបបងកើត
គំរូខាន តបោលេរាប់បធវើឱ្យការអនុវតតបានរបបេើរប ើង។ គំនិតផតួចបផតើមបៅក្រមិត
ថាន ក់្ជាត ិ រមួានបៅចរក្ភពអង់បគលេ, អាហ្រ វកិ្ខាងតបូង, អូហ្រស្អត លើ, ឥណ្ឌូ បណ្េុើ, 
បរបេុើល, បវៀតោម និង  វើលើពើន តដលេថិតក្នុងចំបោមគនំិតផតួចបផតើមជាបរចើន
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ដនទបទៀត។ ការបបងកើតគំរូខាន តបោលេរាប់ការអនុវតត បានកាល យបៅជាការអនុវតត 
េតង់ោរបៅក្នុងអងគភ្ជពទឹក្ស្អា ត តដលបានបធវើនិយត័ក្មមរចួក្នុងរបបទេអង់បគលេ, 
Wales និង អូហ្រស្អត លើ តដលទទួលបានបជាគជ័យដ៏ធេំបមបើម។ បោត របបទេធំៗ
មួយចំននួបានចងរក្ងបោត រោឋ ក្រទកឹ្ស្អធារណ្ៈ និង ឯក្ជនឱ្យកាល យបៅជាេាគម
មួយតដលឱ្យប ម្ ោះថា “េាគមរោឋ ក្រទឹក្” ានដូចជា េាគមរោឋ ក្ទឹក្អនតរជាត,ិ 
េាគមរោឋ ក្រទឹក្ជប ុន, េាគមរោឋ ក្រទឹក្េ រដឋអាបមរកិ្, េាគមរោឋ ក្រទកឹ្
 វើលើពើន, េាគមរោឋ ក្រទឹក្កូ្បរ  ។ល។ 

៣-ការគ្បមូលទិននន័យនិងការវិភារ 
 ទិននន័យបឋម(Primary Data) បោងតាមលក្ខខណ្ឌ រដឋបាល ទើរមួបខតត
ទងំ៨ តដលាន អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈរតូវបានយក្មក្បធវើការេិក្ាបនាោះគឺ៖ 
អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតរពោះេើ នុ, បខតតបាត់ដបំង, បខតតក្ំពង់ចាម, បខតតក្ំពង់ធ,ំ 
បខតតបពាធិ៍ស្អត់, បខតតក្ំពត, បខតតបេៀមរាប និងបខតតស្អវ យបរៀង។ ចំបពាោះការរបមូល
ទិននន័យបឋម បយើងក្រមិតយក្រតឹមតតបើបខតតតតប ុបោណ ោះគទឺើរមួបខតតបពាធិ៍ស្អត់, បខតត
ក្ំពង់ចាម និងបខតតស្អវ យបរៀង បោយបបងកើតនូវតារាងេំណួ្រេទង់មតិតាមតបប 
Check List េួរចំបពាោះបុគគលកិ្របេ់អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ និងអតិែិជនតដលបរបើរបាេ់
ទឹក្ ប ើយតារាងទើ១ខាងបរកាមបនោះគជឺាទំ បំា ន់គំរូជាក់្តេតងតដលបានរបមូល។ 

ការេួរេទង់មតិចំបពាោះបុគគលិក្របេ់អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ទងំ៣េរុបចំនួន៣០
នាក់្, ការេួរេទង់មតិចំបពាោះអតិែិជន របេ់អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ទងំ៣េរុបចំនួន
១៥០នាក់្ និងការេួរេទង់មតចិំបពាោះរបជាពលរដឋតដលមិនទន់ានទឹក្ស្អា តបរបើរបាេ់
េរុបចនំួន៩០នាក់្ តដលេថតិបៅក្នុងេង្ហក ត់ផទោះនរព នងិេង្ហក ត់នរពញើ, រក្ុងបពាធិ៍ស្អត់ 
ទើរួមបខតតក្ំពង់ចាម និងទើរួមបខតតស្អវ យបរៀង។ ដូចបានបរៀបរាប់បង្ហា ញខាងបលើ 
ទិននន័យបឋមបនោះគទុឺក្រោន់តតជាព័ត៌ានេទង់មតិតតប ុបោណ ោះ បរពាោះការេិក្ាបនោះ
បយើងខ្ុនំឹងបរបើរបាេ់ទិននន័យទើពើរយក្មក្បធវើការវភិ្ជគ។ 
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ទិននន័យទើពើរ(Secondary Data) បោយស្អរតតរោឋ ក្ទឹក្ស្អធារណ្ៈាន
ចំនួន១៣  ទិននន័យពើរបភពបនាទ ប់បនសរំតូវបានរបមូលយក្តតពើរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈ
ចំនួន៨តដលានេកាត នុពលជាងបគ  ប ើយនិងក្ពុំងានរបតិបតតិការតតប ុបោណ ោះ។  
ព័ត៌ានអពំើបញ្ហា ដូចជាការរគប់រគង ការផគត់ផគង់ទឹក្, បញ្ហា ននការរគប់រគងបៅក្នុងវេ័ិយ
ទឹក្ស្អា ត និងការអនុវតតនានា រពមទងំទិននន័យនិងព័ត៌ានពាក់្ព័នធដនទបទៀតរតូវ
បានរបមូល។ របភពព័ត៌ានេំខាន់ៗរតូវបានរបមូលបចញពើឯក្ស្អរតដលបានបបាោះ
ផាយរចួ និងមិនទន់បបាោះផាយតដលបានពើស្អថ ប័ន និងអងគការអនតរជាត ិ ដូចជា
ធនាោរពិភពបោក្, ក្មមវធិើអភិវឌឍរបេ់អងគការពិភពបោក្  និងធនាោរពភិពបោក្។    
ព័ត៌ានបនោះរតូវបានរបមូលតាមរយៈក្ចិចការបៅឯបោណ ល័យ។ 

តារាង ទើ១ : ទនិនន័យអនក្បរបើរបាេ់ទកឹ្ 

ល.រ អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ 
ចំននួរបជាជនក្នុង បខតត រក្ងុ ចំននួនា កិាទឹក្បានោក្ ់

២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 
១ បខតតរពោះេើ នុ ៩៦.៨៤៨ ៩៩.៦៨៥ ១០២.៦០៦ ៤.៣៨៧ ៥.០៨៦ ៥.៦៩៥ 

២ បខតត បាតដំ់បង ១៨១.៨៩៩ ១៨២.២៨១ ១៥២.៦៦៤ ៨.៧៥៥ ៩.៣២៤ ៩.៨៧៤ 

៣ បខតត កំ្ពងច់ាម ១១៨.៤០៥ ១១៨.៤៦៤ ១១៨.៥២៣ ៤.៤៧៤ ៤.៨២៧ ៥.៦៦៨ 

៤ បខតត កំ្ពងធំ់ ៣២.០០៣ ៣២.០៥១ ៣២.០៩៩ ៤.៤៧២ ៤.៧៨៨ ៥.៧៧៨ 

៥ បខតត បពាធិ៍ស្អត់ ២៥.២៥០ ២៥.១០៦ ២៤.៩៦៣ ៤.១៣៦ ៤.៦៨២ ៥.០០៥ 

៦ បខតត កំ្ពត ៤៨.១២៩ ៤៩.៤៤៣ ៤៩.៧៥៩ ៣.៧២០ ៣.៩៩៧ ៤.២១៩ 

៧ បខតត បេៀមរាប ២០០.៨០២ ២១១.៤០៤ ២២២.៥៦៧ ៤.៨០៧ ៤.៨៧៩ ៥.៦៩៥ 

៨ បខតត ស្អវ យបរៀង ១៧.០៣៨ ១៧.០៤៣ ១៧.០៤៥ ១.៤៣២ ១.៥២៧ ១.៧៩២ 

របភពៈ រក្េងួឧេា ក្មម តរ   និងថាមពល 

ការវភិ្ជគទិននន័យរតូវបានអនវុតតបោយបរបើរបាេ់ការពនយល់ និងពិពណ៌្នា
បរៀបរាប់ប ើយក៏្រតូវបានបរបើរបាេ់នូវក្មមវធិើ Microsoft Excel ជាជំនួយបតនថមផង
តដរ។ ទិននន័យជាបរាិណ្ទងំអេ់បៅក្នុងការេិក្ាបនោះ រតូវបានវភិ្ជគបោយបរបើរបាេ់
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េថិតិតបបពិពណ៌្នា បោយប តុថាការវភិ្ជគទិននន័យតបបពិពណ៌្នា រតូវបានអនុវតត
បដើមបើទទួលបានការយល់ដឹងេុើជបរៅបៅក្នុងលក្ខណ្ៈននការអនុវតតរបេ់អងគភ្ជព
រោឋ ក្រទឹក្, បញ្ហា ក្ំពុងរបឈម  ប ើយបនាទ ប់មក្បទើបបធវើការេននិោឋ ន។ 

៤-លទធផលននការគ្សាវគ្ាវ 
 

ក្នុង១៩៥៨ រោឋ ក្រទឹក្រក្ុងក្ំពង់បស្អមរតូវបានក្ស្អងប ើង ប ើយចាប់
ដំបណ្ើ រការជាផលូវការក្នុងឆ្ន ១ំ៩៦២។ េមតថភ្ជពរបេ់ស្អថ នើយ (Plan capacity) គឺ 
៨.០០០ តម រតគូបក្នុងមយួនែៃ ប ើយអាចធានាផលិតដល់១២.០០០តម រតគូបក្នុង
លក្ខខណ្ឌ តរមូវការខពេ់ (Peak Capacity)។ របភពទឹក្យក្ពើបងឹតរពក្ទប់ គឺជា
បឹងេិបបនិមមិតមួយ តដលរតូវបានបគស្អងេង់ទំនប់ ទប់បឹង ាននផទរក្ឡាចំនួន 
១៥៥.០០០ តម រតរក្ឡា និងនផទរងទឹក្បភលៀងរបាណ្ ២៧០ កិ្តារ តដលាន
េមតថភ្ជព អាចេតុក្ទឹក្បានចំនួនរបាណ្ជា ២៩០.០០០ តម រតរតើគុណ្ (បហ្រ វបេឿ 
ែូា េ់, តខមិែុនា ឆ្ន ១ំ៩៩៥)បៅបរកាយបពលតដលការអនុវតតគបរាង Urban 
Water Supply Project, IDA Credit No. 3041 KH បឹងបនោះានេមតថភ្ជពអាច
េតុក្ទឹក្បានចនំួនរបាណ្ជា ៦០០.០០០ តម រតរតើគុណ្។  

អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតបាត់ដំបង រតូវបានស្អងេង់បទបើងក្នុងអំទបុងឆ្ន ១ំ៩២៣ 
ដំបណ្ើ រការ ដល់ឆ្ន ១ំ៩៧៥ បោយរតូវបានឈប់ដំបណ្ើ រការចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៧៥ ដល់
ឆ្ន ១ំ៩៧៩ បោយស្អរតតេហ្រង្ហគ ម នងិរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ។ បោយបនត
ដំបណ្ើ រការវញិ បរកាយឆ្ន ១ំ៩៨០ លុោះដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៣ បរកាយបពលបំតបក្បចញពើ
អងគភ្ជពអគគើេនើបខតត រោឋ ក្រទឹក្បាត់ដំបងបានអនុវតតរបបេវ័ោភិបាល បេដឋក្ិចច
ក្នុងការស្អក្លបង។ តាមរយៈរាជរោឋ ភិបាលអងគភ្ជពបានទទួលក្មចើឥណ្ទនពើ
ធនាោរអភិវឌឍន៍អាេុើ (ADB) គបរាងបលខ ១៧២៥-CAM(SF) ក្នុងការស្អដ របទបើង
វញិនូវរបព័នធផលិតក្មម និង បោដ ញទកឹ្ស្អា ត អងគភ្ជពបានដំបណ្ើ រការជារបរក្តើ 
ចាប់ពើតខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៦ ប ើយានេមតថភ្ជពផលិត ១១.៥០០ម៣/ នែៃ បោយ
របភពទកឹ្យក្ពើេទឹងេតងក។ 
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អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតបពាធិស្អត់ រតូវបានស្អងេង់បទបើងក្នុងអំទបុងឆ្ន  ំ
១៩២៦ ដំបណ្ើ រការដល់ឆ្ន ១ំ៩៧៥ បោយរតូវបានឈប់ដំបណ្ើ រការចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៧៥ 
ដល់១៩៧៩ បោយស្អរតតេហ្រង្ហគ ម និងរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ។ អងគភ្ជពបាន
បនតដបំណ្ើ រការវញិបរកាយឆ្ន ១ំ៩៨០ លុោះដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៣ បានទទួលជំនួយឥណ្ទន
និងបបចចក្បទេតិចតចួពើអងគការស្អវា  ស្អត រប ើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម តដលចាេ់
រទឌុបរទម។ ដូចោន និងបខតតបាត់ដបំងតដរ តាមរយៈរាជរោឋ ភិបាលអងគភ្ជពបាន
ទទួលក្មចើឥណ្ទនពើធនាោរអភិវឌឍន៍អាេុើ(ADB) គបរាងបលខ ១៧២៥-CAM(SF) 
ក្នុងការស្អដ របទបើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម នងិបោដ ញទឹក្ស្អា ត អងគភ្ជពបានដំបណ្ើ រ
ការជារបរក្តើចាប់ពើតខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៦ ប ើយានេមតថភ្ជពផលិត ១១៥០០ម៣/នែៃ 
របភពទកឹ្េទឹងបពាធិស្អត់។ 

 អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតក្ំពង់ធំ រតូវបានស្អងេង់បទបើងក្នុងអំទបុងឆ្ន ១ំ៩៤៦ 
ដំបណ្ើ រការដល់ឆ្ន ១ំ៩៧៥ បោយរតូវបានឈប់ដំបណ្ើ រការចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៧៥ ដល់ឆ្ន ំ
១៩៧៩ បោយស្អរតតេហ្រង្ហគ ម និងរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ។ អងគភ្ជពបានបនត
ដំបណ្ើ រការវញិបរកាយឆ្ន ១ំ៩៨០ លុោះដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៣ បានទទលួជំនយួឥណ្ទន
និងបបចចក្បទេតិចតួចពើអងគការស្អវា  ស្អត រប ើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មមតដលចាេ់
រទុឌបរទម។ ដូចោន និងបខតតបពាធិស្អត់និងបាត់ដំបងតដរ តាមរយៈរាជរោឋ ភិបាល
អងគភ្ជពបានទទួលក្មចើឥណ្ទនពើធនាោរអភិវឌឍន៍អាេុើ(ADB) គបរាងបលខ ១៧២៥-
CAM(SF) ក្នុងការស្អដ របទបើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម និង បោដ ញទឹក្ស្អា ត អងគភ្ជព
បានដំបណ្ើ រការជារបរក្តើ ចាប់ពើតខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៦ ប ើយានេមតថភ្ជពផលតិ 
៥០០០ម៣/ នែៃ បោយរបភពទឹក្យក្ពើេទឹងតេន។   

អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតក្ពំត រតូវបានស្អងេង់បទបើងក្នុងអំទបុងឆ្ន ១ំ៩៥០ 
ដំបណ្ើ រការដល់ឆ្ន ១ំ៩៧៥ បោយរតូវបានឈប់ដំបណ្ើ រការចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៧៥ ដល់ឆ្ន ំ
១៩៧៩ បោយស្អរតតេហ្រង្ហគ ម និងរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ។ អងគភ្ជពបានបនត
ដំបណ្ើ រការវញិបរកាយឆ្ន ១ំ៩៨០ លុោះដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៣ បានទទលួជំនយួឥណ្ទន
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និងបបចចក្បទេតិចតចួពើអងគការស្អវា  ស្អត រប ើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម តដលចាេ់
រទឌុបរទម។ ដូចោន និងបខតតបពាធិស្អត់, បាត់ដំបង និងក្ំពង់ធំតដរ តាមរយៈរាជរោឋ -
ភិបាលអងគភ្ជពបានទទលួក្មចើឥណ្ទនពើធនាោរអភិវឌឍន៍អាេុើ(ADB) គបរាងបលខ 
១៧២៥-CAM(SF) ក្នុងការស្អដ របទបើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម និង បោដ ញទឹក្
ស្អា ត អងគភ្ជពបានដំបណ្ើ រការជារបរក្តើ ចាប់ពើតខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៦ ប ើយាន
េមតថភ្ជពផលិត ១១៥០០ម៣/នែៃ បោយរបភពទឹក្យក្ពើតរពក្ក្ំពត។   

អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតកំ្ពង់ចាម រតូវបានស្អងេង់បទបើងក្នុងអំទបុងឆ្ន  ំ
១៩៣៨ ដំបណ្ើ រការដល់ឆ្ន ១ំ៩៧៥ បោយរតូវបានឈប់ដំបណ្ើ រការចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៧៥ 
ដល់១៩៧៩ បោយស្អរតតេហ្រង្ហគ ម និងរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ។ អងគភ្ជពបាន
បនតដបំណ្ើ រការវញិបរកាយឆ្ន ១ំ៩៨០ លុោះដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៣ បានទទួលជំនួយឥណ្ទន
និងបបចចក្បទេតិចតចួពើអងគការស្អវា  ស្អត រប ើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម តដលចាេ់
រទឌុបរទម។ ដូចោន និងបខតតបពាធិស្អត់, បាត់ដំបង,  ក្ំពង់ធំនិងក្ពំតតដរ តាមរយៈ
រាជរោឋ ភិបាលអងគភ្ជពបានទទលួក្មចើឥណ្ទនពើធនាោរអភិវឌឍន៍អាេុើ(ADB) គបរាង
បលខ ១៧២៥-CAM(SF) ក្នុងការស្អដ របទបើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម និង បោដ ញ
ទឹក្ស្អា ត អងគភ្ជពបានដំបណ្ើ រការជារបរក្តើ ចាប់ពើតខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៦ ប ើយាន
េមតថភ្ជពផលិត ៦០០០ម៣/នែៃ បោយរបភពទឹក្យក្ពើបរកាមដើ(ទឹក្អណ្តូ ង)។   

អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតបេៀមរាប រតូវបានស្អងេង់បទបើងក្នុងអំទបុងឆ្ន ១ំ៩២៨ 
ដំបណ្ើ រការដល់ឆ្ន ១ំ៩៧៥ បោយរតូវបានឈប់ដំបណ្ើ រការចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៧៥ ដល់ឆ្ន ំ
១៩៧៩ បោយស្អរតតេហ្រង្ហគ ម និងរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ។ អងគភ្ជពបានបនត
ដំបណ្ើ រការវញិបរកាយឆ្ន ១ំ៩៩០ លុោះដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៣ បានទទលួជំនយួឥណ្ទន
និងបបចចក្បទេតិចតចួពើ AFD ស្អត រប ើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម តដលចាេ់រទុឌ
បរទម។ តាមរយៈជនំួយឥណ្ទនផ្ទទ ល់ពើរក្េងួឧេា ក្មម តរ   និងថាមពលនាឆ្ន ំ
១៩៩៨ក្នុងការទិញា េុើនបភលើងេរាប់ដំបណ្ើ របរគឿងចរក្ ប ើយស្អដ របទបើងវញិបនាទ ន់
នូវរបព័នធផលិតក្មម នងិ បោដ ញទឹក្ស្អា តមួយចំននួតូច អងគភ្ជពបានដំបណ្ើ រការជា
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របរក្តើ តតក្នុងស្អថ នភ្ជពលបំាក្ ប ើយានេមតថភ្ជពផលិត ១៤០០ម៣ ក្នុងមួយ
នែៃ។   

អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតស្អវ យបរៀង រតូវបានស្អងេង់បទបើងក្នុងអំទបុងឆ្ន  ំ
១៩៦២ ដំបណ្ើ រការដល់ឆ្ន ១ំ៩៧៥ បោយរតូវបានឈប់ដំបណ្ើ រការចាប់ពើឆ្ន  ំ
១៩៧៥ ដល់ឆ្ន ១ំ៩៧៩ បោយស្អរតតេហ្រង្ហគ ម និងរបបក្មពុជារបជាធិបបតយយ។   
អងគភ្ជពបានបនតដំបណ្ើ រការវញិបរកាយឆ្ន ១ំ៩៨០ លុោះដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៣ បានទទលួ
ជំនួយឥណ្ទននិងបបចចក្បទេតិចតួចពើអងគការស្អវា  ស្អត រប ើងវញិនូវរបព័នធផលិត-
ក្មម តដលចាេ់រទុឌបរទម។ ដូចោន នងិបខតតបពាធិស្អត់, បាត់ដំបង, ក្ំពង់ធ,ំ ក្ំពត
និងក្ំពង់ចាមតដរ តាមរយៈក្មចើឥណ្ទនពើធនាោរអភិវឌឍន៍អាេុើ(ADB) គបរាង
បលខ ១៧២៥-CAM(SF) ក្នុងការស្អដ របទបើងវញិនូវរបព័នធផលិតក្មម និង បោដ ញ
ទឹក្ស្អា ត អងគភ្ជពបានដំបណ្ើ រការជារបរក្តើចាប់ពើតខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៦ ប ើយាន
េមតថភ្ជពផលិត ៤២០០ម៣/ នែៃ បោយរបភពទឹក្យក្ពើបរកាមដើ(ទឹក្អណ្តូ ង)។  

រចនាេមព័នធអងគភ្ជពរោឋ ក្រទកឹ្តាមបោត បខតត ានលក្ខណ្ៈរបហាក់្របត ល
ោន  ជាអងគភ្ជពមូលោឋ នចំណុ្ោះឱ្យមនទើរឧេា ក្មម តរ   និងថាមពល រក្ុងរពោះេើ នុ 
ានតួនាទើដឹក្នារំគប់រគងផលិតក្មម ផគត់ផគង់ តចក្ចាយ និងអភិវឌឍវេ័ិយទកឹ្ស្អា ត
ក្នុងទើរមួរក្ងុទងំមូល។ ានចំនួន បុគគលកិ្េរុបក្នុងចបនាល ោះចំនួនពើ២៨បៅ៤៨នាក់្ 
ប ើយានរចនាេមព័នធរគប់រគង តដលានថាន ក់្ដឹក្នាអំងគភ្ជព របធាន១របូ និងអនុ
របធានរពមទងំការោិល័យ និងបោត តផនក្ចណុំ្ោះអងគភ្ជព:  ក្-ការោិល័យរដឋបាល, 
ខ-ការោិល័យអាជើវក្មម, គ-ការោិល័យគណ្បនយយ និងតផនការ, ឃ-ការោិល័យ
ផលិតក្មម និងតចក្ចាយទឹក្។ 
ទេសនៈវេ័ិយ, បបេក្ក្មម នងិបោលនបោបាយ  របេ់អងគភ្ជពរោឋ ក្រទកឹ្ស្អធារណ្ៈ 

ទឹក្ស្អា តជាតរមូវការចាបំាច់របចានំែៃ និងជាេិទធទិទលួបានក្នុងជើវភ្ជពរេ់
បៅរបេ់របជាជនរគប់រូប។ បោយស្អរក្តាត ទងំបនោះ វេ័ិយផគត់ផគង់ទឹក្ស្អា តគឺជា
របបភទឧេា ក្មមពិបេេមយួ តដលានលក្ខណ្ៈេងគមផង និងពាណិ្ជាក្មមផង។ 
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ក្. ទេសនៈវេ័ិយ ជាអងគភ្ជពលំោប់្នមុខ ក្នុងការផតល់បេវាផគត់ផគង់
ទឹក្ស្អា ត ជូនរបជាជនរបក្បបោយនិរនតរភ្ជព នងិក្រមិតគុណ្ភ្ជពបេវាខពេ់ ទងំ
បពលបចចុបបនន នងិអនាគត។  

ខ. បបេក្ក្មម ខិតខំផតល់បេវាផគត់ផគង់ទឹក្ស្អា តជូនរបជាជនបោយធានា
និរនតរភ្ជព និងបេវាក្មម ទងំបលើតផនក្បរាិណ្ គុណ្ភ្ជព នងិនែលេមរេប រពមទងំ
ការយក្ចិតតទុក្ោក់្ ជាអាទភិ្ជពបលើការពរងើក្ ការផគត់ផគង់បេវាដល់របជាជនរក្ើរក្ 
និងការគិតគូរពើនិរនតរភ្ជព និងគុណ្ភ្ជពបរសិ្អថ នរបភពទឹក្ ។  

គ. បោលនបោបាយ  បលើក្ក្មពេ់គុណ្ភ្ជពននជើវភ្ជពរេ់បៅរបចានំែៃ និង
េុខាលភ្ជពរបេ់របជាជនតាមរយៈការពរងើក្នងិបបងកើនបេវារគបដណ្ត ប់ និងការ
ផគត់ផគង់ទឹក្ស្អា តរគប់រោន់ជាមួយនឹងនែលបដើមទប ពរងងឹគុណ្ភ្ជពទកឹ្នងិបធវើឱ្យរបបេើរ
ប ើងនូវេតង់ោរបេវាក្មម បបងកើនរបេិទធភ្ជពបេដឋក្ិចចនិងបបចចក្បទេ រពមទងំ
ពរងឹងតផនក្ ិរញ្ញវតថុ របក្បបោយនិរនតភ្ជព បោយតេវងយល់ពើតរមូវការទឹក្របេ់
របជាពលរដឋរក្ើរក្, ការឧបតថមភធន, ការពាររបជាពលរដឋរក្ើរក្ និងការការពារបរសិ្អថ ន។   
តផនការបមផគត់ផគង់ទឹក្ស្អា តគពឺឹងតផាក្បលើបោលការណ៏្អភិវឌឍេ េវតសររ៍បេ់រាជ-
រោឋ ភិបាល បោយយក្មក្បធវើជាមូលោឋ នេរាប់ជាតរមុយបោលគួបផសនំិងេថិតិ
ក្ំបណ្ើ នរបជាពលរដឋ ស្អថ នភ្ជពនគរូបនើយក្មម និងក្ំបណ្ើ នការអភិវឌឍទើរក្ុង តដល
ក្នុងបនាោះបេចក្តើរតូវការទឹក្ស្អា តបរបើរបាេ់រតូវបានយក្មក្គណ្នា។  

រកា វកិ្ខាងបរកាមបង្ហា ញចំននួរបជាពលរដឋទើរក្ុងននរបបទេក្មពុជា តដល
និងរតូវទទួលបានទឹក្ស្អា តបរបើរបាេ់ឆ្ន ២ំ០០៥-២០១៥ តាមបោលបៅនន CMDG។ 
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រូបទើ១ អរតារបជាជនបៅតបំន់ទើរបជុជំន រតវូទទលួបានបេវាទកឹ្ស្អា តតាមឆ្ន  ំ

 
របភពៈ រក្េងួឧេា ក្មម តរ   និងថាមពល 

 រ ូតមក្ដល់បចចុបបននបនោះ បេវាផគត់ផគង់ទឹក្រតូវបានផតល់ជូន ជាមួយនឹងការ
បក្ើនប ើងជាលំោប់ននចំនួនរបជាពលរដឋតដលបានភ្ជា ប់បោត ញ។ េរាប់ឆ្ន ២ំ០១0 
ជារមួអរតារបជាពលរដឋតដលទទួលបានបេវាក្មមទឹក្ស្អា តបៅរាជធានើភនំបពញាន ៧៧ 
ភ្ជគរយ, បខតតបេៀមរាប ១៥ភ្ជគរយ, បខតតរពោះេើ នុ ២៦ភ្ជគរយ, បខតតបពាធិ៍ស្អត់ 
៨៥ភ្ជគរយ, បខតតបាត់ដំបង ៣៦ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពង់ចាម ៥៦ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពង់ធ ំ
៨០ភ្ជគរយ, បខតតស្អវ យបរៀង ៧៣ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពត ៦៧ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ 
១៣ភ្ជគរយ, បខតតនរពតវង ៧៩ភ្ជគរយ, បខតតរតនគើរ ើ ១៤ភ្ជគរយ, រក្បចោះ ៦៣ភ្ជគរយ,  
បខតតេទងឹតរតង ៤៤ភ្ជគរយ។ េរាប់ឆ្ន ២ំ០១១ ជារមួបៅរាជធានើភនំបពញាន ៨៥ 
ភ្ជគរយ, បខតតបេៀមរាប ១៥ភ្ជគរយ, បខតតរពោះេើ នុ ២៩ភ្ជគរយ, បខតតបពាធិ៍ស្អត់ 
១០០ភ្ជគរយ, បខតតបាត់ដំបង ៤០ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពង់ចាម ៦៧ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពង់ធំ 
៨៥ភ្ជគរយ, បខតតស្អវ យបរៀង ៨០ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពត ៨០ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ 
១៧ភ្ជគរយ, បខតតនរពតវង ៨២ភ្ជគរយ,  បខតត រតនគើរ ើ ១៤ភ្ជគរយ, រក្បចោះ (រក្ទើ) 
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៥៦ភ្ជគរយ, បខតតេទឹងតរតង ៥១ភ្ជគរយ។  េរាប់ឆ្ន ២ំ០១២ ជារមួបៅរាជធានើ
ភនំបពញាន ៨៩ ភ្ជគរយ, បេៀមរាប ១៥ភ្ជគរយ, បខតតរពោះេើ នុ ៣៤ភ្ជគរយ, 
បខតតបពាធិ៍ស្អត់ ១០៩ភ្ជគរយ, បខតតបាត់ដបំង ៤៧ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពង់ចាម ៧៩
ភ្ជគរយ, បខតតក្ពំង់ធំ ១០០ភ្ជគរយ, បខតតស្អវ យបរៀង ៥៥ភ្ជគរយ, បខតតក្ពំត ៧៣
ភ្ជគរយ, បខតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ ១៩ភ្ជគរយ, បខតតនរពតវង ១០៣ភ្ជគរយ, បខតតរតនគើរ ើ ១៣
ភ្ជគរយ, រក្បចោះ ៩១ភ្ជគរយ, បខតតេទឹងតរតង ៦០ភ្ជគរយ។ 

រូបភ្ជពទើ២ ខាងបរកាមបង្ហា ញឱ្យបឃើញថា៖ ចំនួនរបជាពលរដឋតាមបោត
បខតត និងរាជធានើបៅក្នុងរបបទេក្មពុជា តដលានរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈក្ំពុងតតផតល់
បេវាក្មមទកឹ្ស្អា ត បៅពំុទន់ានបរាិណ្រគប់ចនំួនបៅប ើយ បបើបធៀបតផនការ
អភិវឌឍេ េវតសរ ៍ (CMDG) របេ់រាជរោឋ ភិបាល បបើគតិជាភ្ជគរយតាមក្ំបណ្ើ ន
បធៀបោន រតឹមឆ្ន ២ំ០១០ បានរបាណ្ជា ៥១,៧២ភ្ជគរយ បលើ ៧៤ភ្ជគរយ គឺតិច
ជាងតផនការ ២២,៨ភ្ជគរយ។   

េរាប់ឆ្ន ២ំ០១១ បបើគិតជាមធយមបៅក្នុងបរបិទននអងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្
ស្អធារណ្ៈ ក៏្បៅតតបឃើញថា ភ្ជគរយននរបជាពលរដឋបានបក្ើនតិចតួចបលើេពើឆ្ន មុំន 
ក៏្ប ុតនត បៅតតទបជាងតផនការអភិវឌឍេ េវតសរ ៍ (CMDG) របេ់រាជរោឋ ភិបាល
ដតដល គិតតាមក្ំបណ្ើ ន បធៀបោន រតឹមឆ្ន ២ំ០១១ បានរបាណ្ជា ៥៧,២១ភ្ជគរយ 
បលើ៧៥,២ភ្ជគរយ គឺតិចជាងតផនការ ១៧,៩៩ភ្ជគរយ។   

ប ើយបៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១២ តាមលទធផលក្នុងតារាងបានបង្ហា ញឱ្យបឃើញនូវ
ភ្ជពបក្ើនប ើងខលោះៗ បតនថមបទៀតនូវចំនួនភ្ជគរយននរបជាពលរដឋបរបើរបាេ់ទកឹ្ស្អា ត 
បទោះជាោ ងបនោះក៏្បោយ ក៏្មធយមភ្ជគបៅពុំទន់្នដល់បោលបៅននតផនការ
អភិវឌឍេ េវតសរ ៍ (CMDG) របេ់រាជរោឋ ភិបាលបៅប ើយ បបើគិតតាមក្ំបណ្ើ ន
បធៀបោន រតឹមឆ្ន ២ំ០១២ បានរបាណ្ជា ៦៣,៣៦ភ្ជគរយ បលើ៧៦,៤ភ្ជគរយ គឺ
តិចជាងតផនការ ១៣,០៤ភ្ជគរយ ។ 
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រូបទើ២: ក្បំណ្ើ នបធៀប CMDG-របជាពលរដឋ ានបោត ញទកឹ្ស្អា តឆ្ន ២ំ០១០-២០១២ 

 
 គុណ្ភ្ជពទឹក្ បោយានការោរំទពើអងគការេុខភ្ជពពិភពបោក្ រក្េួង
ឧេា ក្មម តរ   និងថាមពល បានបបងកើតនូវេតង់ោរទឹក្ផកឹ្ជាតបិៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៤ 
ប ើយេតង់ោរបនោះ រតូវបានេននិោឋ នថានឹងរតូវបធវើវបិស្អធនក្មមបៅបរៀងរាល់៥ឆ្ន មំតង។  
ចំនួនមុខវភិ្ជគទងំបនោះ គឺរតូវបានចាត់ទុក្ជាចំនួនដ៏ចាបំាច់តដលរតូវបធវើការវភិ្ជគ
របចានំែៃ ចំតណ្ក្ឯមុខវភិ្ជគបផសងៗមួយចំនួនបទៀត រតូវបានអនុញ្ហញ ត និងតណ្នាឱំ្យ
បធវើការវភិ្ជគរបចាមំួយេបាត  ៍មតង, មួយតខមតង, បើតខមតង និងមួយឆ្ន មំតង។  

តារាង ទើ២ : េតង់ោរគុណ្ភ្ជពទកឹ្ផកឹ្ជាត ិ
មុខវភិ្ជគ តនមលអតបិរា 
pH ៦,៥ - ៨,៥ 
ក្រមិតភ្ជពលាក់្ ៥ NTU 
អាបេនិក្ 0,0៥ មើលើរកាម/លើរត 
ជាតិតដក្ 0,0៣ មើលើរកាម/លើរត 
អងគធាតុរងឹរោយេរុប (TDS) ៨០០ មើលើរកាម/លើរត 
បមបរាគអុើកូ្លើ (E-Coli) ០ ក្នុង ១០០មើលើលើរត 

របភពៈ រក្េងួឧេា ក្មម តរ   និងថាមពល 
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ទិននន័យគុណ្ភ្ជពទឹក្បដើម (Raw Water) របមូលបានពើតាមបោត រោឋ ក្រ
ទឹក្ស្អធារណ្ៈ បខតត តដលានរបភពទឹក្ខុេៗោន ដូចជា៖ អងគភ្ជពរោឋ ក្រទកឹ្បខតត
រពោះេើ នុ ានរបភពទឹក្ពើបឹងតរពក្ទប់, អងគភ្ជពបខតតបាត់ដំបង ានរបភពទកឹ្ពើ
េទឹងេតងក, អងគភ្ជពបខតតបពាធិ៍ស្អត់ ានរបភពពើេទងឹបពាធិ៍ស្អត់, អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ 
បខតតក្ពំង់ធ ំានរបភពទឹក្ពើេទឹងតេន, អងគភ្ជពរោឋ ក្រទកឹ្បខតតក្ពំង់ក្ំពត ានរបភព
ទឹក្ពើតរពក្ក្ំពត, អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតបេៀមរាប ានរបភពទកឹ្ពើបរកាមដើ(ទឹក្
អណ្ដូ ង), អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អវ យបរៀង ានរបភពទឹក្ពើបរកាមដើ (ទឹក្អណ្ដូ ង), 
អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតក្ពំង់ចាមានរបភពទឹក្ពើបរកាមដើ (ទឹក្អណ្តូ ង) ប ើយទឹក្បដើម
(Raw Water) បៅតាមរបភពទងំបនាោះ រតូវបានបូមយក្មក្ចូលស្អថ នើយបដើមបើ បធវើ
ការបរចាោះេាា ត។ ការេិក្ារស្អវរជាវពិនិតយបឃើញថាគុណ្ភ្ជពទឹក្បដើមបនោះរតូវបាន
បគបរបើរបាេ់នូវវតថុធាតុគើមើមយួចំនួនដូចជា PAC, ក្ំបបារ, ក្ល័រ េរាប់េាា តផលិត
បចញជាទឹក្ស្អា ត។ 

ចំនួនមុខវភិ្ជគ និងទិននន័យតដលជាលទធផលទទលួបានបរកាយបពលពិនិតយ
គុណ្ភ្ជពទឹក្ស្អា ត តដលបានផលិត គឺានក្រមតិមួយតដលអាចទទួលយក្បានបបើ
បធៀបោន ជាមយួនឹងេតង់ោរគុណ្ភ្ជពទឹក្ផកឹ្ជាត ិ ក្នុងតារាងទើ២ខាងបលើដូចជាបា រា 
តម រតេំខាន់ៗ៖ PH, ក្រមិតភ្ជពលាក់្, អងគធាតុរងឹរោយេរុប, ជាតិតដក្, បមបរាគអុើ
កូ្លើជាបដើម ប ើយទងំបនោះជារមួ គឺគុណ្ភ្ជពទឹក្ស្អា តតាមបោដ អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្
ស្អធារណ្ៈបខតតរក្ងុអាចទទលួយក្បាន។  

តារាងទើ៣ : គុណ្ភ្ជពទកឹ្ស្អា តតាមបោត បខតត 

 
អងគភ្ជពរោឋ ក្រ
ទឹក្បខតត 

គុណ្ភ្ជព ទឹក្ស្អា ត(Treated Water) 
េើតុណ្ា ភ្ជព 

0 C 
ពណ៌្ 
CU 

ភ្ជពលាក្ ់
NTU 

ក្លរ័េំណ្ល ់
Res. Chl. 

pH 
 

TDS 
mg/L 

ភ្ជពចមលងចរនត 
µs/cm 

អាលក់ាលើ
នើធើ 

mg/L 
រពោះេើ នុ ២៨,៨ ១,៨ ១,៤ ១,០ ៦,៨ ៣៩,៥ ៧៩,០ ១៩,០ 
បាតដំ់បង ២៧,៣ ១,២ ១,៦ ០,៩ ៧,១ ១៨,៥ ២៣៧,០ ៧២,០ 
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បេៀមរាប ២៨,៤ ០,០ ០,០ ០,៤ ៦,៨ ៥២,៥ ១០៥,០ ៤៧,០ 
កំ្ពត ២៦,២ ១,៣ ១,០ ០,៨ ៧,១ ៤១,០ ៨២,០ ២៥,០ 
កំ្ពងធំ់ ២៨,១ ៤,៩ ២,៤ ១,១ ៦,៧ ៤៦,៥ ៩៣,០ ១៩៨,០ 
កំ្ពងច់ាម ២៨,៦ ០,០ ០,០ ១,១ ៦,៧ ២៥៧,០ ៥១៤,០ ១៩៨,០ 
បពាធិ៍ស្អត ់ ២៨,០ ២,៩ ១,១ ០,៩ ៦,៩ ៥៦,៥ ១១៣,០ ១២,០ 
ស្អវ យបរៀង ២៩,១ ៥,០ ០,៧ ០,៥ ៧,០ ១៥១,០ ៣០២,០ - 

 របភពៈ រក្េងួឧេា ក្មម តរ   និងថាមពល 

ចាប់និងបទបញ្ញតតិ េរាប់រគប់រគងបៅបលើវេ័ិយផគត់ផគង់ទឹក្ តដលអងគភ្ជព
ស្អធារណ្ៈ ឬរក្ុម  ុនផតល់បេវាានកាតពវក្ិចចផតល់បេវាេរាប់មនុេសរគប់រូបតដល
រេ់បៅក្នុងនផទបេវារេបចាប់របេ់ខលួន បដើមបើរតួតពនិិតយជារបចា ំនិងធានានូវគុណ្ភ្ជព 
និងនិរនតរភ្ជពននបេវាបនាោះ។ បៅក្នុងការរស្អវរជាវ បញ្ា ើននរបកាេចាប់និងបទបញ្ញតតិ
ទងំបនោះ រតូវបានផតល់ឱ្យដល់អនក្េិក្ាបដើមបើជាមូលោឋ ន ចំបពាោះទិដឋភ្ជពរមួ។ បទបញ្ញតតិ
មួយចំនួន និងការោក់្ពិន័យចំបពាោះការបំពាន ក៏្រតូវបានបង្ហា ញក្នុងខលឹមស្អរជាមួយោន
ផងតដរ។ 

រូបទើ ៣.  ដបំណ្ើ រការស្អមញ្ញបៅក្នុងបរាងចរក្ផលតិទកឹ្ 
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  ចំបពាោះគុណ្ភ្ជពទឹក្  របព័នធជរាបទឹក្ (Infiltration System) ានតួនាទើ
េំខាន់ បោយស្អរតតេមតថភ្ជពបនសុទធទឹក្ននរបព័នធទងំបនោះានលក្ខណ្ៈអនុបរោោះ
ដល់គុណ្ភ្ជពទឹក្។ របព័នធជរាបទឹក្ តដលជាម ូដគំរូានលក្ខណ្ៈទូបៅ និងដំបណ្ើ រ
ការស្អមញ្ញបៅក្នុងបរាងចរក្ផលិតទឹក្ស្អា ត គឺបគនិយមបរបើបៅតាមបោត អងគភ្ជព
ោឋ ក្រទឹក្។ រ ូតមក្ទល់បចចុបបនន អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈ តាមបោត បខតត
ានរបតវងបោត ញទុបោបមនាទំឹក្ និង តចក្ចាយទឹក្តដលានទំ ចំាប់ពើ៦៣ មើលើ
តម រត ដល់៣៥០មើលើតម រតដូចខាងបរកាម៖ 

 អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតបាត់ដំបង ានបោត ញទុបោបមេរុបរបតវង២៧០.០០០
តម រត, អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតក្ំពង់ធំ ានបោត ញទុបោបមេរុបរបតវង ៦៥.៨២៥
តម រត, អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតក្ំពង់ចាម ានបោត ញទុបោបមេរុប៨០.១៥០
តម រត, អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតក្ំពត ានបោត ញទុបោបមេរុប៧២.០០០តម រត, 
អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតរពោះេើ នុ ានបោត ញទុបោបមេរុបរបតវង ៩២.០០០តម រត, 
អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតបេៀមរាប ានបោត ញទុបោបមេរុបរបតវង ៧១.០០០តម រត, 
និងអងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតស្អវ យបរៀង ានបោត ញទុបោបមេរុបរបតវង ៤៥.០៥០
តម រត។ គុណ្ភ្ជពននទុបោតាមបោត បខតតបៅានក្រមិតធុនលមម បោយានទុបោ
ចាេ់បៅបេេេល់មួយចំននួដូចជា បៅបខតតបាត់ដបំងាន៦៦.០០០តម រត, បខតត
ក្ំពតាន១៣.០០០តម រត, បខតតរពោះេើ នុ ៥.០០០តម រត, បខតតក្ពំង់ធ២ំ.៩០០
តម រត និង បខតតស្អវ យបរៀង ៥.២០០តម រត។ 

ចំនួនបុគគលិក្ក្នុង ១០០០កុ្ងទ័រ គឺេថិតបៅក្នុងចំណុ្ចមួយក្នុងចំបោម 
េូចនាក្រក្ំណ្ត់បដើមបើពិនតិយបមើលរបេិទធផលរបេ់អងគភ្ជពក្នុងការអនុវតត។ ជាទូបៅ
ការរស្អវរជាវពិនិតយបឃើញថា បៅតាមបោដ របបទេមួយចំនួនននទវើបអាេុើ ចំនួន
បុគគលកិ្ក្នុង១០០០កុ្ងទ័រ គេឺថិតបៅក្នុងរងវង់៤នាក់្ បនាោះជាចំនួនមួយ តដលាន
របេិទធផលការង្ហរដល់អងគភ្ជព(Urban Water Sector in South Asia; Benchmarking 
Performance) បចញពើតារាងការរស្អវរជាវបនោះ អរតាបុគគលិក្របេ់អងគភ្ជពរោឋ ក្រ
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ទឹក្ស្អធារណ្: ជាមធយម គឺានចាប់ពើ៩,១នាក់្នាឆ្ន ២ំ០១០ ដល់៧,៦នាក់្ ក្នុង 
១០០០កុ្ងទ័រ នាឆ្ន ២ំ០១២។  

តារាងទើ ៤ : ចនំនួបុគគលកិ្ក្នុង១.០០០កុ្ងទ័រ (អតែិជិន) 

ល.រ ប ម្ ោះរោឋ ក្រទឹក្ ឯក្តា ឆ្ន ២ំ០០៩ ឆ្ន ២ំ០១០ ឆ្ន ២ំ០១១ ឆ្ន ២ំ០១២ 
១ បខតតរពោះេើ នុ នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័ ១៣,១ ១១,៦ ១១,៦ ១០,១ 
២ បខតតបាតដំ់បង នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័ - ៥,៧ ៥,៤ ៥,១ 
៣ បខតតកំ្ពងច់ាម នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័ - ៦,៣ ៦,៣ ៤,៩ 
៤ បខតតកំ្ពងធំ់ នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័ - ៦,៤ ៦,៣ ៥,៤ 
៥ បខតតបពាធិ៍ស្អត់ នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័ - ៦,៨ ៦,០ ៥,៦ 
៦ បខតតកំ្ពត នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័ ៩,០ ៨,៩ ៨,៣ ៧,៨ 
៧ បខតតបេៀមរាប នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័ - ១១,០ ១០,៩ ៩,៣ 
៨ បខតតស្អវ យបរៀង នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័   ១៦,១ ១៥,១ ១២,៨ 
៩ មធយមភ្ជគ នាក្/់១០០០កុ្ងទរ័ ១១,១ ៩,១ ៨,៧ ៧,៦ 

 ការរស្អវរជាវបង្ហា ញអំពើចំនួនបុគគលិក្ររបេ់អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ក្នុង១០០០
កុ្ងទ័រ តដលបៅក្នុងបនាោះេបងកតបឃើញថា ធនធានមនុេសបៅានក្រមតិមធយមមួយ 
តដលជាការចាបំាច់រតូវពិនិតយពិចារោបតនថមបលើគុណ្ភ្ជពននធនធានបនោះ។ បចចុបបនន
ាននែលទឹក្២របបភទក្ំពុងរតូវបានអនុវតត គឺតនមលបែរ (Flat Tariff) និងតនមលគិតតាម
ក្រមិត (Block Tariff)។ 
 បរាិណ្ទឹក្ស្អា តតដលបានផលិត និងលក់្តាមបោដ ឆ្ន ចំាប់ពើឆ្ន ២ំ០០៩ 
ដល់ឆ្ន ២ំ០១២ ានចំនួនបទបើងជាលំោប់ បនោះបញ្ហា ក់្ឱ្យបឃើញថា អងគភ្ជពបានខិតខំ
បដើមបើបំបពញបេចក្ដើរតូវការបរបើរបាេ់តាមក្ំបណ្ើ នចំនួនអតែិជិន ក៏្ប ុតនតអរតាបាត់បង់
ទឹក្តដលជាចនំួនមួយពុំានលំោប់ែយចុោះបរៀងោន បទ គចុឺោះបទបើងតាមបោដ ឆ្ន  ំ ទងំ
បនោះវាអារេ័យនឹងរបតិបតតកិារក្នុងបពលអនុវតត តដលក្នុងបនាោះ េរាប់បខតតបាត់ដបំង 
ក៏្ដូចោន និងបខតតរពោះេើ នុតដរគឺ ានក្ំបណ្ើ នបរាិណ្ទឹក្ផលិតនិងលក់្ ក៏្ប ុតនត
ទឹក្បាត់បង់ពុំានែយចុោះតាមលំោប់បរៀងបទគឺប ើងចុោះ។ បោដ បខតតមួយចំនួនបទៀត 
ក្ំពង់ចាម, ក្ពំង់ធ,ំ បពាធិ៍ស្អត់, ក្ំពត, បេៀមរាប, ស្អវ យបរៀង ានក្ំបណ្ើ នននការ 
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ផលិត និងលក់្តចក្ចាយ តាមបក្ើនតាមលំោប់បរៀង ក៏្ប ុតនតបរាិណ្ននការបាត់បង់
ទឹក្ានលំោប់បរៀងែយចុោះតតបនដិចបនដួចប ុបោណ ោះ។ ចំបពាោះអរតាទឹក្បាត់បង់តដល
ជាអរតាដ៏េំខាន់មួយេថិតបៅក្នុងេូចនាក្រននបោលការណ៍្របេ់ការរគប់រគងអងគភ្ជព
ក៏្ដូចជាអាជើវក្មម។ អរតាចុងបរកាយក្នុងឆ្ន ២ំ០១២ ការបាត់បង់ទកឹ្របេ់រោឋ ក្រទឹក្
ស្អធារណ្ៈតាមបោត បខតតេរុបជាមធយមបៅានក្រមិតខពេ់ជាង១៥%បៅប ើយ។ 

រូបទើ ៤ : អរតាទកឹ្បាត់បង់ ឆ្ន ២ំ០០៩-២០១២ របេ់រោឋ ក្រទកឹ្ស្អធារណ្ៈបខតត 

 
ចំបពាោះក្ចិចការ រិញ្ញវតថុ តាមការរស្អវរជាវពិនិតយបឃើញថា៖ រ ូតមក្ដល់

បចចុបបននរបព័នធផគត់ផគង់ទឹក្បៅក្មពុជា ជួបរបទោះនូវបញ្ហា  រិញ្ញបបទនតដលបោត ល
មក្ពើការទូទត់ចោំយានក្រមិតទប បពាលគឺការមនិអាចបំបពញបានបោយនែល
បរបើរបាេ់ទឹក្របេ់អតិែិជន មិនានធនធានរគប់រោន់េរាប់ការជួេជុលតែទ,ំ 
របព័នធបចញវកិ្កយបរតពុំបានេមរេប, បោលការណ៍្និងឆនទៈននការទូទត់នែលបរបើរបាេ់
ទឹក្ានក្រមិតទប  បោយស្អរឧបេគគបេដឋក្ិចច។   

បចចុបបននបនោះបដើមបើបធវើឱ្យរបបេើរប ើងនូវស្អថ នភ្ជព រិញ្ញវតថុ និងធនធាន រិញ្ញ-
វតថុគឺរតូវពឹងតផាក្ទងំរេុងបៅបលើជំនួយ និងេ របតិបតតិការបរៅរបបទេេរាប់
ការង្ហរវនិិបោគ។ តនមលលក់្ទកឹ្តដលានបចចុបបនន គឺេថិតបៅបរកាមការេរមបេរមួល
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តបបេងគម តដលានលក្ខណ្ៈឧបតថមភធនតាមតបប cross subsidy។ ម ាងបទៀត
ពិនិតយបមើលបៅក្នុងការបធវើតផនការនែលបដើមនិងនែលលក់្ទឹក្តដលបានគណ្នា គឺបៅពុំ
ទន់ជាតនមលបពញបលញ (Full Cost Recovery) បៅប ើយ ។   

ការបធវើអាជើវក្មមខាតបនោះ ឆលុោះបញ្ហច ងំតាមរយៈអនុបាតចោំយរបតបិតតិការ 
បធៀបនឹងចំណូ្លរបតិបតតិការ តដលានក្រមិតបលើេពើ១០០ភ្ជគរយ េរាប់អងគភ្ជព
រោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈភ្ជគបរចើន។ 

រូបទើ៥. ចោំយរបតបិតតកិារបធៀបនងឹចណូំ្លរបតបិតតកិារ 

 
រេបោន បនោះតដរ អនុបាតរបាក់្ចំបណ្ញបធៀបនឹងមូលធន ក៏្ដូចជាអនុបាត

របាក់្ចំបណ្ញបធៀបនឹងរទពយេក្មមចរនដ តដលឆលុោះបញ្ហច ងំពើលទធភ្ជពរក្ចំបណ្ញ និង
របេិទធភ្ជពននការរគប់រគងមូលធន និងរទពយេក្មម បៅានក្រមិតមិនលាបទបើយ។ 
ជាពិបេេអនុបាតរបាក់្ចំបណ្ញបធៀបនងឹមូលធនរបេ់អងគភ្ជពរោឋ ក្រទកឹ្ស្អធារណ្ៈ
បខតតរពោះេើ នុ ានក្រមិតអវជិាានខាល ងំជាងបគក្នុងរយៈបពល២ឆ្ន ចុំងបរកាយ បនាទ ប់
ពើានក្រមតិវជិាានបេមើនងឹ៦ភ្ជគរយបៅឆ្ន ២ំ០០៩។ ក្នុងរយៈកាល ២០០៩-២០១២ 
អនុបាតបនោះ ានក្រមតិអវជិាានជារបចា,ំ េរាប់អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្បខតតបាត់ដំបង, 
បខតតក្ំពត និង បខតតបពាធិ៍ស្អត់។ អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធាណ្ៈបខតតបេៀមរាប អនុវតត
បានអនុបាតរបាក់្ចំបណ្ញ បធៀបនឹងមូលធនក្នុងក្រមិតវជិាាន គឺ១១ភ្ជគរយក្នុង 
រយៈបពល២ឆ្ន ចុំងបរកាយ។ 
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រូបទើ ៦. របាក់្ចបំណ្ញបធៀបនងឹមូលធនរបេ់រោឋ ក្រទកឹ្ស្អធារណ្ៈ 

 
អនុបាតរបាក់្ចំបណ្ញបធៀបនងឹរទពយេក្មមចរនដ របេ់រោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈ

បខតតបពាធិ៍ស្អត់, បខតតក្ំពង់ធំ, បខតតបាត់ដបំង, បខតតក្ំពត និងរពោះេើ នុ េបរមច
បានក្រមិតអវជិាានក្នុងបពល៣ឆ្ន ចុំងបរកាយបនោះ បៅបពលតដលអនុបាតបនោះាន
ក្រមិតវជិាានបៅអងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈបខតតបេៀមរាប ។ 

រូបទើ ៧. របាក់្ចបំណ្ញបធៀបនងឹរទពយេក្មមចរនដ 

 
ជារមួអងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្:តដលបានបធវើអាជើវក្មម តតងានអនុបាត

របាក់្ចំបណ្ញបធៀបនឹងមូលធន និងអនុបាតរបាក់្ចំបណ្ញបធៀបនឹងរទពយេក្មមចរនដ
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អវជិាាន។ បោយស្អរក្រមតិអវជិាានននអនុបាតបនោះ ានលក្ខណ្ៈខពេ់ទបខុេៗ
ោន បៅតាមឆ្ន នំើមួយៗ និងតាមអងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈនើមួយៗ ដូបចនោះអងគភ្ជព
ស្អធារណ្ៈបៅានេកាដ នុពលក្នុងការតក្លមារបេិទធភ្ជពននការរគប់រគងមូលធន និង
រទពយេក្មមបានតែមបទៀត។ 

ចំណុ្ចគួរក្ត់េាគ ល់មួយបទៀត គឺបទោះបើចណូំ្លពើការលក់្ទកឹ្ស្អា តានអរតា
ក្ំបណ្ើ នវជិាានបរៀងរាល់ឆ្ន  ំ និងេរាប់រគប់អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈទងំអេ់ 
ប ុតនដអរតាក្ំបណ្ើ នរបាក់្ចំបណ្ញរបចាឆំ្ន  ំានក្រមិតអវជិាានបៅក្នុងឆ្ន ខំលោះ និងេរាប់
អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈមួយចំននួ។ 

ចំនួនរបជាពលរដឋតាមបោត បខតត និងរាជធានើបៅក្នុងរបបទេក្មពុជា តដល
ានរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈក្ំពុងតតផតល់បេវាក្មមទឹក្ស្អា ត បៅពំុទន់ានបរាិណ្
រគប់ចំននួបៅប ើយបបើបធៀបតផនការអភិវឌឍេ េវតសររ៍បេ់រាជរោឋ ភិបាល បបើគិត
ជាភ្ជគរយតាមក្ំបណ្ើ នបធៀបោន រតឹមឆ្ន ២ំ០១០ បានរបាណ្ជា ៥១,៧២ភ្ជគរយ 
បលើ ៧៤ភ្ជគរយ គឺតិចជាងតផនការ ២២,៨ភ្ជគរយ។ េរាប់ឆ្ន ២ំ០១១ បបើគិតជា
មធយមបៅក្នុងបរបិទននអងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈ ក៏្បៅតតបឃើញថា ភ្ជគរយនន
របជាពលរដឋបានបក្ើនតិចតួចបលើេពើឆ្ន មុំន ក៏្ប ុតនតបៅតតទបជាងតផនការអភិវឌឍ
េ េវតសរ ៍ របេ់រាជរោឋ ភិបាលដតដល គិតតាមក្ំបណ្ើ នបធៀបោន រតឹមឆ្ន ២ំ០១១ 
បានរបាណ្ជា ៥៧,២១ភ្ជគរយ បលើ៧៥,២ភ្ជគរយ គឺតចិជាងតផនការ ១៧,៩៩
ភ្ជគរយ។ ប ើយបៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១២ តាមលទធផលក្នុងតារាងបានបង្ហា ញឱ្យបឃើញនូវ
ភ្ជពបក្ើនប ើងខលោះៗបតនថមបទៀត នូវចំនួនភ្ជគរយននរបជាពលរដឋបរបើរបាេ់ទឹក្ស្អា ត 
ក៏្ប ុតនតភ្ជគរយតដលគិតគូរបចញអំពើទនិនន័យតដលអនក្េិក្ារស្អវរជាវបានទទលួមក្
បនោះ ហាក់្ានការលបមាៀង ដូចជាបៅបខតតបពាធិស្អត់, បខតតក្ំពង់ធនំិងបខតតនរពតវង។ 
បទោះជាោ ងបនោះក៏្បោយ ក៏្មធយមភ្ជគបៅពុំទន់្នដល់បោលបៅននតផនការអភិវឌឍ
េ េវតសរ ៍របេ់រាជរោឋ ភិបាលបៅប ើយ បបើគិតតាមក្ំបណ្ើ នបធៀបោន រតឹមឆ្ន ២ំ០១២ 
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បានរបាណ្ជា ៦៣,៣៦ភ្ជគរយ បលើ៧៦,៤ភ្ជគរយ គឺតិចជាងតផនការ ១៣,០៤
ភ្ជគរយ។ 

ការឆលុោះបញ្ហច ងំអំពើរបេិទធភ្ជពននដំបណ្ើ រការរបតិបតតិ នងិការរគប់រគងអងគភ្ជព
ជាក់្តេតងតដលបានបង្ហា ញក្នុងការពិភ្ជក្ាខាងបលើ គឺពិតជាអារេ័យនិងក្តាត េូចនាក្រ
ធំៗដូចជា៖ របភពទឹក្, លទធភ្ជពរបភពទឹក្តដលបានបរបើរបាេ់, អរតាបាត់បង់ទឹក្ 
បុគគលិក្, អរតាបុគគលិក្បធៀបជាមួយចំនួន១០០០អតិែិជន, េមតថភ្ជពបុគគលកិ្ និង
ការបណ្តុ ោះបោត ល, រចនាេមព័នធជារូបវន័ត, ការបរបើរបាេ់េមតថភ្ជពបរាងចរក្, ដង់េុើបត
អតិែិជនាននា កិារទឹក្, ការរតួតពិនិតយគុណ្ភ្ជពទឹក្, ការរបតិបតតិការ, គុណ្ភ្ជព
បេវាក្មម, ចំនួនរគួស្អរតដលបានផតល់បេវាក្មម, ចំនួនរបជាពលរដឋតដលទទួលបាន
បេវាក្មម, រយៈបពលផគត់ផគង់ទឹក្ និងេាព ធទឹក្, ក្រមិតគុណ្ភ្ជពទឹក្ជាប់េតង់ោរ, 
 រិញ្ញវតថុ,  រិញ្ញបបទននិងការវនិិបោគ, នែលបដើមទឹក្ក្នុងមួយតម រតគូប និង នែលលក់្
ទឹក្ក្នុងមួយតម រតគូប។ 

ជាមួយោន បនោះតដរ ការេិក្ារស្អវរជាវក៏្បានបង្ហា ញឱ្យបឃើញថា ក្ិចចការមួយ
ចំនួនពាក់្ព័នធបៅនឹងបោលនបោបាយ ឬក៏្ចាប់តដលានតចងក្នុងបោលការណ៍្រមួ 
ពុំទន់រតូវបានយក្មក្លមាិតតបងតចក្េរាប់បរបើរបាេ់ឱ្យរគប់រជុងបរជាយបៅបទបើយ 
ដូចជាការក្ំណ្ត់អំពើក្រមិតផ្ទក្ពិន័យចំបពាោះអនក្បរបើរបាេ់ទឹក្តដលមិនបានបង់របាក់្
នែលទឹក្ទន់បពលបវោ ឬានបទបលមើេលួចទឹក្ជាបដើម។ 
 ែវើតបតិតតានបោលនបោបាយទឹក្ស្អា តនិងអនាម័យ បេចក្តើតណ្នានិំង
បោលការណ៍្នានា ក៏្ការចងរក្ងចាប់េដើពើការផគង់ផគត់ទកឹ្ស្អា តបៅពុំទន់បានេបរមច
បៅបទបើយ ប ើយរ ូតមក្ដល់បចចុបបននបនោះ បោដ អងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈបៅ
តតបនដបរបើរបាេ់អនុរក្តឹយ បលខ៣២ អនរក្ ចុោះនែៃទើ៣០ តខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៨៧ ជាមូលោឋ ន
រគឹោះេរាប់អនុវតតក្ិចចការង្ហរចំបពាោះមុខរបេ់ខលួនជារបចា។ំ 
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៦-ការសននិដ្ឋា ន 
ចាប់និងបទបញ្ញតតិ មួយចំនួនតដលជាប់ពាក់្ព័នធបៅនឹងការរគប់រគងទឹក្ និង

របព័នធផគត់ផគង់ទឹក្ ដូចជាចាប់េតើពើទឹក្ស្អា តេថិតបៅក្នុងបេចក្តើពរង្ហងបៅប ើយ 
បទបញ្ញតតិនានាមួយចំនួន ម ាងបទៀត ក៏្ពុំទន់បានចងរក្ងនូវក្ិចចការេាគមរោឋ ក្រ
ទឹក្បនោះបៅបទបើយ តដលេាគមបនោះតាមបទពិបស្អធន៍បរបទេគឺវាានភ្ជពរបាក្ដ
របជាចំបពាោះវធិើតដលជួយបធវើឱ្យរបបេើរប ើងនូវការទទួលខុេរតូវចំបពាោះរោឋ ក្រទឹក្
ស្អធារណ្:ឱ្យបានខពេ់ជាងមុន បោយរពមទងំបោលបំណ្ងរបេ់េាគមអងគភ្ជព
ទឹក្ស្អា ត គឺបដើមបើផតល់នូវបវទកិាេរាប់ការពិភ្ជក្ាអពំើបញ្ហា បបចចក្បទេ និងបោល
នបោបាយេខំាន់ៗ។ 

ជាមួយនឹងការបា ន់ចំនួនរបជាពលរដឋ តរមូវការទឹក្ានការបក្ើនប ើងជាបរៀង
រាល់ឆ្ន  ំ របព័នធផគត់ផគង់ទឹក្បចចុបបនន មិនអាចបឆលើយតបនឹងតរមូវការទឹក្ បោយស្អរតត
បញ្ហា របឈមជាបរចើន។ បដើមបើបោោះរស្អយការលំបាក្ទងំអេ់បនាោះ ការអនុវតតរបេ់
រោឋ ក្រទឹក្ស្អធារណ្ៈទើរមួបខតត នឹងរតូវបានបលើក្ក្មពេ់។ បនទុក្ រិញ្ញវតថុានេភ្ជព
ធៃន់ធៃរពើបរពាោះតតអងគភ្ជពរោឋ ក្រទឹក្មនិទន់ានេមតថភ្ជពខាង រិញ្ញវតថុបទ បពាលគឺ
ែវកិាក្នុងរេុក្បៅានក្ងវោះខាតខាល ងំ បដើមបើបឆលើយតបបៅនឹងបេចក្តើននរបព័នធផគត់ផគង់
ទឹក្ រ ើឯេមតថភ្ជពបុគគលិក្ បៅានក្រមិតប ើយរតូវការជាចាបំាច់នូវការបណ្តុ ោះ-
បោត ល។ 

ជារមួតតងានការតញក្ឱ្យោច់ពើោន រវាងចំោយនានារបេ់អងគភ្ជព និងនែល
ទឹក្តដលក្ំពុងបរបើរបាេ់បោយបយើងេាា ងបៅបលើប តុផលជាលក្ខណ្ៈរទឹេតើថាបនាោះ
គឺជាក្រណ្ើ េំខាន់ ប ើយបោយត ក្ ក្តាត បបចចក្បទេ និងនបោបាយក៏្បដើរតួេំខាន់
ផងតដរ ពើបរពាោះប តុផលមយួេរាប់ការតញក្ឱ្យោច់ពើោន រវាងនែលបដើម និងនែលលក់្ 
គឺបក្ើតបចញពើរចនាេមព័នធននវេ័ិយទឹក្ស្អា ត។ ទំបនាររបេ់អងគភ្ជពទឹក្ស្អា តក្នុងការ
បង្ហា ញនូវឱ្នភ្ជពរចនាេមព័នធ តដលជាប់ទក់្ទងជាមួយនងឹបេចក្តើរតូវការ ក្នុងការ
រក្ចំណូ្លបហ្រងគប់ចំោយ តដលជាបរឿយៗ ការបផទរមក្ពើខាងបរៅអងគភ្ជព បរពាោះថា 
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ការបផទរទងំបនោះអាចអនុវតតតាមបរចើនរូបភ្ជព បោយចោំយមូលធនរតូវបានឧបតថមភ
ធន ឬទូរទត់ឱ្យ បោយអាជ្ាធរបខតត-រក្ុង ឬក៏្រក្េួង-មនទើររដឋដនទបទៀត។   

ការរក្ចំណូ្លបហ្រងគប់ចំោយ ានទំបនារតផាក្បៅបលើចំោយដតដលៗ មិន
តមនបៅបលើចំោយមូលធនបនាោះបទ បពាលគឺជាធមមតានែលបរបើរបាេ់មិនគិតបញ្ចូ ល
នូវនែលបដើមននមូលធន តដលចណុំ្ចេំខាន់េថិតបៅរតង់ថា ចំណូ្លតដលរបមូលបាន
ពើអនក្បរបើរបាេ់មិនរពំឹងថាអាចបំបពញចំោយេរុបរបេ់អងគភ្ជព ដូចតដលបានពើ
ទេសនទនេតើពើចើរភ្ជព រិញ្ញវតថុ។   

ប តុផលមួយបផសងបទៀតតដលនែលទឹក្លក់្មិនបេមើនែលបដើម គឺជាប តុផលពាក់្-
ព័នធនឹងបបចចក្បទេ ការអនុវតតនែលទឹក្តរបរបួលបោយតផាក្បៅបលើបរាិណ្បរបើរបាេ់
របេ់អនក្អនក្បរបើរបាេ់ របបភទលំបៅោឋ នជាលក្ខណ្ៈបុគគល រតូវការោក់្បំពាក់្
នា កិា តដលេាារតននចំនួនបោត ញ តដលាននា កិាានក្រមិតទប។ 
តាមរយៈនែលទឹក្បែរតដលវកិ្កយបរតមិនជាប់ទក់្ទងនឹងបរាិណ្បរបើរបាេ់ោម នការ
បលើក្ទឹក្ចតិតោមយួបដើមបើជយួេនសបំៅបលើការបរបើរបាេ់ទកឹ្បទ។ 

បរៅពើបនោះអាចេននិោឋ នថា បញ្ហា តដលបក្ើតានជាមួយនឹងការបក្រស្អយ
ការអនុវតត, ការវាេ់តវង និងការបរបៀបបធៀបភ្ជពេុើជបរៅអំពើការតក្ទរមង់ស្អថ ប័នបៅ
បលើការអនុវតត ក្នុងក្រណ្ើ បនោះការរស្អវរជាវ បានបបើក្ទវ រេរាប់ការេិក្ា ទងំបៅ
បលើទំនាក់្ទំនងរវាងស្អថ ប័ន នងិរវាងការរបរពឹតតបៅ និងការអនុវតតរបេ់អនក្ផតល់បេវា
ទឹក្ស្អា ត។ 
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២០០៨,  តខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១០ 
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ប្រសទិ្ធភាពនៃការអៃុវត្តកំណែទ្ប្រង់វិរជ្ឈការ  
ៃិងវិសហរជ្ឈការករពុជា 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ប្ទ្ី ចាៃធ់ចុ 
សសចកដីស្ដើរ 

អនុបោមតាមរដឋធមមនុញ្ញននរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ក្មពុជាជារដឋបោលដដល
មិនអាចបំដបក្បាន។ មារតា ១៤៥ថ្មី(មួយ) និងមារតា ១៤៦ថ្មី(មួយ)ននរដឋធមមនុញ្ញ
បានក្ំណ្ត់ពីការររប់ររងរដឋបាលដដនដីននរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា បោយទឹក្ដីនន
រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជាដចក្ជា រាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  ឃុ ំរង្កា ត់ ប យីរដឋ-
បាលោងំប ះរតវូររប់ររងតាមលក្ខេណ្ឌ ដដលមានដចងក្នុងចាប់បរៀបចំអងគការ។ 

មុនដេកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០០២ រដឋបាល  ននរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាតិ រឺជា
អាជាា ធរដដលរតូវបានដតងតាងំប ងី។ រដឋបាលោងំបនះ បំបពញការង្ករក្នុង មរាជ
រោឋ ភិបាលក្នុងឋានៈជាទភី្នន ក់្ង្ករ ដដលរាជរោឋ ភបិាលបានបធវរីបតិភូក្មមឱ្យអនុវតតបរចក្ដី
របរមច បរចក្ដីដណ្  ំ និងបោលនបោបាយ  របរ់រាជរោឋ ភិបាល។ មនទីរដេែ 
បបណាដ យរបរ់រក្រួង ស្ថថ ប័ន   រតូវបានោក់្ពរង្កយ ចាប់ពីរាជធានី បេតត រក្ុង 
ររុក្ េណ្ឌ  បដមីបអីនុវតតបរចក្ដីរបរមច បរចក្ដីដណ្  ំនិងបោលនបោបាយរបរ់
រក្រួង ស្ថថ ប័នស្ថម។ី ក្នុងរបព័នធបនះ រាជរោឋ ភិបាលបានរក្ាទុក្ភ្នពជាមាា រ់ និង
ការទទួលេុររតូវចំប ះមុេង្ករដដលបានបធវីរបតភូិក្មមឱ្យរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាតិ  
មនទីរដេែបបណាដ យ។ របតិភូក្មមបនះផងដដរ រឺអមជាមួយបៅបោយបរចក្ដីដណ្  ំនិង
ការរតួតពិនិតយោ៉ងលអិតលអន់ពីរាជរោឋ ភិបាល។ របព័នធបនះ រដឋបាលននរដឋបាលថ្នន ក់្
បរកាមជាតិ មានការបឆលីយតប និងរណ្បនយយភ្នពពីបរកាមប ងីបលីមក្រាជរោឋ ភិបាល 
ចំប ះអវីដដលរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាតិបានអនុវតតអណំាចដដលបានបធវីរបតភូិក្មម។ 

ដូបចនះ រ ូតដល់មុនឆ្ន ២ំ០០២ រដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាតិមានដតមួយរបបភទ
បនះបុ៉បណាណ ះ។ ក្មពុជាចាត់ទុក្អភិបាលក្ិចាបនះថ្នជា វរិ មជឈការ។ វរិ មជឈ
ការបៅក្មពុជាបានចាក់្ឫរោ៉ងបរៅ ពីបរ ះអភិបាលក្ិចាបនះបានអនុវតតបៅបពល
មិនោន់មានអាជាា ធរដដលបក្តីបចញពីបបាះបឆ្ន តបរជរីបររីប ងីបៅថ្នន ក់្បរកាមជាតិ
បម៉លះ។ 
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ដេមី  ឆ្ន ២ំ០០១ ចាប់បរៀបចំអងគការ រឺមានចាប់រដីពីការររប់ររងរដឋបាល
ឃុ ំ រង្កា ត់ និងចាប់រដពីីការបបាះបឆ្ន តបរជរីបររីរក្ុមរបកឹ្ាឃុ ំ រង្កា ត់ រតូវបាន 
អនុម័ត។ តាមរយៈចាប់បនះ ការបបាះបឆ្ន តបរជរីបររីរក្មុរបឹក្ាឃុ ំ រង្កា ត់ រតូវ
បានបធវីប ងីបោយបជារជ័យ  ដេកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០០២ ប យីបានបបងាីតជាអាជាា ធរ
មូលោឋ នោ៉ងរំខាន់។ រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជាបានក្ណំ្ត់បោលនបោបាយថ្មីបនះថ្ន
ជា វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ ដូចដដលបានក្ំណ្ត់បៅក្នុងចាប់បរៀបចំអងគការ
ររមាប់រដឋបាលឃុ ំរង្កា ត់។ 

មក្ដល់ឆ្ន ២ំ០០៨ បដីមបជីំរុញដំបណី្រការននការអនុវតតក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ 
និងវរិ មជឈការបៅក្មពុជា រាជរោឋ ភិបាលបានបបងាីតចាប់បរៀបចំអងគការថ្មីមួយបទៀត 
បដីមបកី្ំណ្ត់តួ ទីរបរ់រច រមព័នធរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាត ិ បដីមបពីបនលឿនដំបណី្រការ
ននការបធវីរបតិភូក្មមអំណាចពីថ្នន ក់្ជាត។ិ ចាប់បរៀបចំអងគការថ្មីបនះ រឺចាប់រដីពីការ
ររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  និង ចាប់រដពីីការបបាះបឆ្ន តបរជីរបររី
រក្ុមរបឹក្ារាជធានី រក្ុមរបកឹ្ាបេតត រក្ុមរបឹក្ារក្ុង រក្ុមរបឹក្ាររុក្ រក្ុមរបឹក្ាេណ្ឌ ។ 

ចាប់រដីពកីារររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  បនះ បាន
ក្ំណ្ត់បោលនបោបាយររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ងុ ររកុ្ េណ្ឌ  តាមបោល-
ការណ៍្ននរដឋបាលឯក្ភ្នព បដីមបីបបងាីត ជំរុញ និងបធវីឱ្យមានចីរភ្នពដល់ការអភិវឌ្ឍ
តាមដបបរបជាធិបបតយយ តាមរបព័នធររប់ររងដបបវមិជឈការផង និងវរិ មជឈការ
ផង បោយបបងាីតឱ្យមានរក្ុមរបឹក្ារបរ់េលួនតាមថ្នន ក់្រដឋបាលនីមួយៗ។ 

ដូបចនះ ចាប់ពីដេកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០០២មក្ អភិបាលក្ិចាបៅក្មពុជា មានការដក្ររមួល
ជាបនតប ទ ប់ បោយក្មពុជាយល់បឃីញថ្ន រដឋបាលដដលបរជីរបររីប ីងតាមការ
បបាះបឆ្ន ត រឺជាមបធោបាយ ដ៏រំខាន់ររមាប់អនុវតតការង្ករ តាមរយៈការបផទរភ្នពជា
មាា រ់ពីរាជរោឋ ភិបាលមក្រដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាតិ បដីមបធីា ឱ្យរដឋបាលបនះ មានការ
បឆលីយតប និងរណ្បនយយភ្នពចំប ះរបជាជនបៅមូលោឋ ន។ 

១. ៃិយរៃ័យវិរជ្ឈការ ៃិងវិសហរជ្ឈការ 
១.១. វរិជ្ឈការ 
វមិជឈការមានន័យថ្ន រាជរោឋ ភិបាលរបរល់នូវភ្នពជាមាា រ់បលីមុេង្ករ រទិធិ

អំណាច ការទទួលេុររតូវ និងធនធាន ( រិញ្ញវតថុ រទពយរមបតតិ និងបុរគលិក្) ឱ្យបៅ
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រក្ុមរបឹក្ាបៅថ្នន ក់្បរកាមជាតិ ដូចជា រក្ុមរបឹក្ារាជធានី រក្ុមរបឹក្ាបេតត រក្ុម
របឹក្ារកុ្ង រកុ្មរបឹក្ាររុក្ រក្ុមរបឹក្ាេណ្ឌ  រក្ុមរបឹក្ាឃុំ រក្ុមរបឹក្ារង្កា ត់ 
បដីមបបីឆលីយតបបៅនឹងតរមូវការរបរ់មូលោឋ ន។ 

១.២. វសិហរជ្ឈការ 
វរិ មជឈការមានន័យថ្ន រាជរោឋ ភិបាល   រក្រួង ស្ថថ ប័នបធវីរបតភូិក្មម

មុេង្ករ រិទធិអំណាច និងធនធាន ( រិញ្ញវតថុ រទពយរមបតតិ និងបុរគលិក្) បៅអងគភ្នព
បរកាមបង្កគ ប់  បៅរក្មុរបឹក្ារបបភទណាមួយ បដីមបអីនុវតតមុេង្ករប ះក្នុង មរោឋ -
ភិបាល   រក្រួង ស្ថថ ប័នប ះ។ ក្នុងន័យបនះ ភ្នពជាមាា រ់មិនបានផដល់ជូនអងគភ្នព
បរកាមបង្កគ ប់   រក្ុមរបឹក្ាប យី។ រាជរោឋ ភិបាល   រក្រួង ស្ថថ ប័នននរាជរោឋ ភិបាល
បានរក្ាទុក្នូវភ្នពជាមាា រ់ប ះ។ 

២. រូលសហត្ុៃិងភាពចាបំាច់នៃការអៃុវត្តកំណែទ្ប្រង់ 
ជារទឹរដីបរអាចនិោយថ្ន របបទរដដលអនុវតតតាមបោលការណ៍្វមិជឈការ 

និងវរិ មជឈការ នឹង មំក្នូវការរកី្ចបរមីនខាងបរដឋកិ្ចាកាន់ដតខាល ងំប ងីោ៉ង
ឆ្ប់រ ័រ ក៏្ដូចជាការកាត់បនថយនូវភ្នពរក្ីរក្របរ់របជាពលរដឋ នងិបោះរស្ថយ
បញ្ហា   ឱ្យកាន់ដតមានរបរិទធភ្នព និងរបរិទធផល បោយផដល់បរវាស្ថធារណ្ៈ
ឱ្យកាន់ដតរបបរីរដថ្មបទៀត ក្នុងប ះ រឺមានការបដដ តការយក្ចិតតទុក្ោក់្ដថ្មបទៀត
បៅបលីការរបរល់នូវភ្នពជាមាា រ់ និងការបធវីរបតិភូក្មម និងការទទួលេុររតូវក្នុង
ចំបណាមស្ថថ ប័ន  ។ បរៅពបីនះ រកឺារបធវីឱ្យរបបរីរប ងីដថ្មបទៀតក្នុងការបធវីបរចក្ដី
របរមចចតិតោងំឡាយបានរតមឹរតូវបៅតាមទីក្ដនលង និងបពលបវោ។ 

បយងីក៏្អាចនោិយបានថ្ន វមិជឈការរតូវបដីរទនទឹមោន នឹងដំបណី្រការរបជាធិប-
បតយយនយីក្មមផងដដរ។ ឧោ រណ៍្ បៅរបបទរឥណ្ឌូ បណ្រុី វមិជឈការ រកឺារបឆលយីតប
មួយបៅនឹងការោមោរឱ្យមានចោចលក្នុងចំបណាមរក្ុមជនជាតិ និងរក្ុមតាមតំបន់
បផែងៗដដលោមោររវយត័ភ្នព  ការររប់ររងដំបណី្រការនបោបាយបៅតាមមូលោឋ ន
បរចីនជាងមុន។ វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ ក៏្ជាក្ំដណ្ទរមង់ដ៏មានរបជារបយិភ្នព
មួយផងដដរ បៅក្នុងបណាដ អតតីរបបទររងគមនិយម ឧោ រណ៍្អតីតរ ភ្នពរូបវៀត
ដដលយនតការររប់ររងរដឋបាលក្ណាដ លបានរលំរោយោងំររុង។ 
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ជាងបនះបទៀត អវីដដលជំរុញឱ្យមានការរបឹងដរបងបំផុតចំប ះក្មមវធិីវមិជឈការ 
និងវរិ មជឈការប ះរឺជំបនឿថ្ន វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ នឹងផដល់ផលរបបោជន៍
មួយដដលមិនអាចបក្ីតប ងីបទ របរនិបបីក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ
មិនរតូវបានអនុម័តរបរមចយក្ប ះ។ រតង់ចណុំ្ចបនះ មានចំបណាទមួយបានរួរ
ថ្ន បតីនរណានឹងទទួលផលរបបោជន៍ោងំបនះ? ក្នុងក្រណី្បនះ ភ្នរបរចីនដដល
វមិជឈការនបោបាយរតូវបានអនុម័តជាការរមប តុផលមួយដដលអាចរនមតថ្ន 
អនក្នបោបាយោងំឡាយដដលបានផដួចបផដីម  យល់ររបអំពីក្ំដណ្ទរមង់បនះនឹង
ទទួលបានផលរបបោជន៍ បរ ះថ្ន របរិនបបីោម នផលរបបោជន៍បទ ពកួ្បរនឹងមិន
យល់រពមជាមួយក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ នងិវរិ មជឈការបនះប យី។ បរៅពអីនក្
នបោបាយោងំបនះ បតីមាននរណាបទៀតដដលទទលួបានផលរបបោជន៍ពីក្មមវធិីបនះ?
តាមន័យបរដឋកិ្ចាបរថ្ន មនុរែររប់រូបនឹងទទួលបាននូវផលរបបោជន៍ោងំបនះ 
បរ ះវមិជឈការ នងិវរិ មជឈការ នងឹផដល់នូវអងគភ្នពរដឋបាលមយួប របពញបោយការ
របក្ួតរបដជងខាល ងំកាល  ដដលអាចបឆលីយតបបានបរចីនជាងមុនចំប ះតរមូវការមូលោឋ ន។  

បោយដ ក្ររមាប់របបទរក្មពុជាវញិ មូលប តុដដល ឱំ្យអនុវតតរបព័នធ
ររប់ររងតាមដបបវមិជឈការ និងវរិ មជឈការ ជាជំហានដំបូងបលីរដឋបាលឃុ ំរង្កា ត់ 
បោយបមីលបឃញីមូលប តុ និងស្ថរៈរំខាន់បីោ៉ងរ ឺ ទ១ី-តាមរដឋធមមនុញ្ញននរពះ-
រាជាណាចរក្ក្មពុជា រដឋបាលថ្នន ក់្ឃុ ំរង្កា ត់ ជាថ្នន ក់្រដឋបាលដដលរថិតបៅជាប់ដទ ល់
ជាមួយរបជាពលរដឋររប់ររោប់ នងិជាថ្នន ក់្រដឋបាលមយួដដលធា រ៉ាប់រងបោះរស្ថយ
ដទ ល់រាល់ក្ិចាការបៅមូលោឋ ន។ ទី២-បដីមបចីាក់្ររឹះលទធិរបជាធិបបតយយឱ្យដល់មូលោឋ ន 
រំបៅរទរទង់លទធិរបជាធិបបតយយបៅរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជាឱ្យរថិតបរថររងឹមា ំ បរ ះ
តាមរយៈរបព័នធបនះ របជាពលរដឋបៅមូលោឋ ននឹងចូលរមួបបាះបឆ្ន តបោយបររ ីរតឹមរតូវ 
និងយុតតិធម៌ បដីមបីបរជីរបររីរក្ុមរបឹក្ា ដដលជាអងគការតំណាងរបជាពលរដឋបៅ
មូលោឋ ន។ រកុ្មរបឹក្ា បោយមានការចូលរួមពីរបជាពលរដឋរបរ់េលួននឹងបធវីការ
ចាត់ដចង ររប់ររងក្ចិាការ   ដដលជាផលរបបោជន៍របរ់មូលោឋ ន។ និង ទី៣-
បដីមបកីាត់បនថយភ្នពរក្ីរក្របរ់របជាពលរដឋ ជំរុញក្ិចាអភិវឌ្ឍបេឿនបរដឋក្ិចាជាតិដដល
បានបេទចខាទ  ំបោយរង្រ្ង្កគ មជាបរចីនទរែវតែក្នលងមក្១។  
                                                           
១ រ បេង រុនទរក្ថ្នដថ្លងក្នុងពិធីបបីក្រិកាខ ស្ថោរាជរោឋ ភិបាល រដីពីវមិជឈការ និងវរិ មជឈការ នថ្ៃទី២៨ ដេកុ្មភៈ 
ឆ្ន ២ំ០០០ បៅស្ថោភូមនិទរដឋបាល។ 
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ជាជំហានបនត ប ទ ប់ពីបានអនុវតតរបព័នធររប់ររងតាមដបបវមិជឈការ និង
វរិ មជឈការ បលីរដឋបាលឃុ ំរង្កា ត់រចួមក្ បៅឆ្ន ២ំ០០៨ ដេឧរភ្ន ចាប់បរៀបចំ
អងគការថ្មីមួយបទៀត រតូវបានអនុម័តោក់្ឱ្យបរបីរបារ់ រឺចាប់រដីពកីារររប់ររងរដឋបាល
រាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  បដមីបអីនុវតតរបព័នធររប់ររងតាមដបបវមិជឈការ និង
វរិ មជឈការ បលីរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  បោយរាជរោឋ ភបិាល
ចាត់ទុក្ក្ិចាដំបណី្រការក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ រឺជាមបធោបាយ
ដ៏មានរបរិទធភ្នពក្នុងការបងខតិបរវាស្ថធារណ្ៈឱ្យកាន់ដតបៅជិតរបជាពលរដឋ ប យី
រពំឹងថ្ននឹងទទួលបាននូវផលរបបោជន៍ធំៗចំនួនបីរឺ៖ ទី១-របជាពលរដឋអាចមាន
លទធភ្នពចូលរួមោ៉ងរក្មម បៅក្នុងការបធវីបរចក្ដីររមចចិតតបៅមូលោឋ នក្នុងការ
អភិវឌ្ឍមូលោឋ នដដលបនះរឺជាការពរងឹង នងិពរងកី្នូវការចូលរមួជាស្ថធារណ្ៈបៅ
ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបបទរជាតិ។ ដផអក្បលីលទធផលននការចូលរួមបនះ តរមូវការ និង
អាទិភ្នព  របរ់របជាពលរដឋបៅមូលោឋ នរតូវបានរិតរូរយក្ចិតតទុក្ោក់្ និង
បឆលីយតបកាន់ដតរបបរីរប ីង។ ដូបចនះ តាមរយៈការអនុវតតក្ំដណ្ទរមង់បនះ នឹង ំ
ឱ្យមានការបធវីបរចក្ដីរបរមចចិតតកាន់ដតមានភ្នពលអរបបរីរ និងការបរបីរបារ់ធនធាន
កាន់ដតមានរបរិទធភ្នព នងិភ្នពរក្តរិិទធិដថ្មបទៀត។ ទី២-ការផដល់បរវាស្ថធារណ្ៈ 
របរ់រក្រងួ ស្ថថ ប័នបៅថ្នន ក់្ជាតិកាន់ដតរ ័រ នងិមានរបរិទធភ្នព បរ ះអនក្ទទលួ
េុររតូវក្នុងការផដល់បរវាោងំប ះ រតូវបានបផទរ  បងខិតឱ្យបៅជិតរបជាពលរដឋ។ និង 
ទី៣-ការបបងាីននូវលទធភ្នព ននការបក្ៀររររបភពធនធានបៅមូលោឋ នររមាប់ផដល់
បរវា និងការអភិវឌ្ឍបដនថមបទៀត បោយដផអក្បលីឆនទៈននការចូលរមួរបរ់របជាពលរដឋ 
រងគមរុីវលិ ក៏្ដូចជាការបក្ៀរររធនធានរបរ់វរ័ិយឯក្ជន  ឱ្យចូលរមួជាមួយ
ធនធានរបរ់អាជាា ធរមូលោឋ ន ក្នុងការវនិិបោរបលីការអភវិឌ្ឍមូលោឋ ន និងការកាត់
បនថយភ្នពរក្ីរក្។ 

៣. ចកខវុិសយ័ ៃិងសោលសៅនៃកំណែទ្ប្រង់ 
រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា បានក្ំណ្ត់ចក្ខុវរ័ិយក្នុងការបបងាីតរបព័នធររប់ររងបៅ

ថ្នន ក់្រាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  និងឃុំ រង្កា ត់ បោយឈរបលីបោលការណ៍្នន
ការចូលរួមតាមលក្ខណ្ៈរបជាធិបបតយយ ប យីរតូវបានដំបណី្រការបោយតមាល ភ្នព 
និងរណ្បនយយភ្នព បដមីបជីំរុញក្ិចាអភិវឌ្ឍមូលោឋ ន និងការផតល់បរវាស្ថធារណ្ៈ 
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បដីមបបីឆលីយតបនឹងតរមូវការរបរ់របជាពលរដឋ រពមោងំចូលរមួកាត់បនថយភ្នពរក្ីរក្
ក្នុងដដនដីរបរ់េលួននមីួយៗ២។  

ជាមួយោន បនះដដរ របមដចអរគមហាបរ បតីបតបជា  ុ៊ន ដរន  យក្រដឋ
មង្រ្នតី ននរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា បានកំ្ណ្ត់នូវចក្ខុវរ័ិយរបរ់េលួនថ្ន ”ក្មពុជាោម ន
ជបរមីរណាលអរបបរីរ បរៅដតពីការបធវីក្ំដណ្ទរមងប់ទ។ រដឋបាលស្ថធារណ្ៈរពវនថ្ៃ
រតូវបធវី កំ្ដណ្ទរមង់ឱ្យកាន់ដតរីុជបរៅដថ្មបទៀត បដីមបីដរបកាល យេលួ នឱ្យបៅជាអនក្
ផដល់បរវាស្ថធារណ្ៈដ៏មានរបរិទធភ្នព និងជានដរូអភិវឌ្ឍន៍ ដដលអាចទុក្ចិតតបាន 
រំបៅបបរមីរបជាពលរដឋឱ្យបានកាន់ដតលអរបបរីរប ីង”៣។ បនះជាចក្ខុវរ័ិយដ៏ដវង
ឆ្ៃ យរបរ់ោត់ ដដល ឱំ្យោត់មានរបជារបិយភ្នពររប់ររងដំដណ្ង យក្រដឋមង្រ្នតី
ជាបរចីនឆ្ន ។ំ 

ទិរបៅននក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ រឺបដីមបបីបងាីត និងបលីក្
ក្មពរ់ការអភិវឌ្ឍតាមដបបរបជាធិបបតយយបៅថ្នន ក់្បរកាមជាតិ។ ក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ 
និងវរិ មជឈការ មានបោលបៅជាយុទធស្ថង្រ្រតបី រ៖ឺ ទ១ី-ពរងឹង ពរងកី្លទធិរបជា
ធិបបតយយបររពី ុបក្ែបៅមូលោឋ ន។ ទី២-បលីក្ក្មពរ់ការអភិវឌ្ឍបរដឋក្ិចា និង  
រងគម។ នងិ ទី៣-ជំរុញក្ិចាអភិវឌ្ឍមូលោឋ ន និងការកាត់បនថយភ្នពរក្ីរក្ តាមរយៈ
ការបងាលក្ខណ្ៈឱ្យរបជាពលរដឋចូលរួមក្នុងការបធវីបរចក្ដីរបរមចចិតតោក់្ទងនឹង
តរមូវការចាបំាច់  បៅមូលោឋ ន រំបៅបលីក្ក្មពរ់ភ្នពជាមាា រ់របរ់រ រមន៍ 
មូលោឋ ន។ 

ដូបចនះ បដីមបបីឆលីយតបបៅនឹងបោលបៅជាយុទធស្ថង្រ្រតខាងបលី ក្ំដណ្ទរមង់
ចាបំាច់រតូវបរៀបចំរច រមព័នធ និងរបព័នធអភិបាលក្ិចាបៅថ្នន ក់្បរកាមជាតិ ក្នុងបោល
បំណ្ងបដីមប៖ី ទី១-ធា ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍរបក្បបោយនិរនតរភ្នពទូលំទូោយ រំបៅ
ពរងឹងមូលោឋ នររឹះររមាប់បេឿនបរដឋក្ចិាបៅមូលោឋ ន។ ទ២ី-ធា ឱ្យរបជាពលរដឋ
ររប់រូបមានឱ្ការបរមីោន ក្នុងការចូលរមួបរៀបចំ និងអនុវតតដផនការអភិវឌ្ឍន៍មូលោឋ ន
របរ់េលួន និង ទី៣-បបងាីតនូវបរោិការរបក្បបោយរបរទិធភ្នព ររមាប់ររប់ររង

                                                           
២ រក្បេណ្ឌ យុទធស្ថង្រ្រតរដីពីក្ំដណ្ទរមងវ់មិជឈការ និងវរិ មជឈការ ដដលអនុម័តបោយរណ្ៈរដឋមង្រ្នតកី្នុងរមយ័
របជុំបពញអងគ  នថ្ៃទ១ី៧ ដេមថុិ្  ឆ្ន ២ំ០០៥។ 
៣

  ុ៊ន ដរន បោលនបោបាយរដីពកីារផដលប់រវាស្ថធារណ្ៈ ដដលអនុម័តបោយរណ្ៈរដឋមង្រ្នតីក្នុងរម័យរបជុំ
បពញអងគ នថ្ៃទ០ី៥ ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៦។ 



 

105 

 

ធនធានធមមជាតិ និងររមាប់ការផដល់បរវាស្ថធារណ្ៈរបក្បបោយរុណ្ភ្នពបដីមបី
បឆលីយតបបៅនឹងបរចក្ដីរតូវការបរ់របជាពលរដឋ និងកាត់បនថយភ្នពរក្ីរក្ បោយ
បដដ តការយក្ចិតតទុក្ោក់្បៅបលីជនរក្ីរក្ រក្ុមជនង្កយរងបរោះ ជនជាតិបដីម 
ជនជាតិភ្នរតិច ង្រ្រដី កុ្មារ យុវជន នងិយុវ រ។ី 

៤. ការអៃុវត្តកំណែទ្ប្រង ់
បរកាយក្ិចារពមបរពៀងទីរក្ុងបាររី នថ្ៃទ២ី៣ ដេតុោ ឆ្ន ១ំ៩៩១ ការបរៀបចំ

ការបបាះបឆ្ន តរក្លមួយរតូវបានបបងាីតប ងីក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៣ បោយអាជាា ធរបបណាត ះ
អារននអងគការរ របជាជាតិបៅក្មពុជា ដដលបៅកាត់ថ្ន អុ៊នតាក់្ (UNTAC = 
United Nation Transitional Authority in Cambodia) បដីមបបីបងាីតរភ្នធមមនុញ្ញ
មួយ។ រភ្នបនះ មានភ្នរក្ិចាតាក់្ដតង និងអនុម័តរដឋធមមនុញ្ញថ្មីមួយ រចួក៏្របការេលួន
ឱ្យបៅជារដឋរភ្ន តាមរដឋធមមនុញ្ញថ្មីបនះ ដេក្ញ្ហញ  ឆ្ន ១ំ៩៩៣។ រដឋធមមនុញ្ញ ឆ្ន ១ំ៩៩៣ 
បានបបងាីតរបបរាជានិយមអាររ័យរដឋធមមនុញ្ញ ប យីបពលប ះ របបទរក្មពុជាកាល យ
បៅជារពះរាជាណាចរក្ក្មពុជាវញិ ជាបលីក្ទ២ី។ របបថ្មីបនះ ជារបបរបជាធិបបតយយ
បររពី ុបក្ែ។ ដូបចនះ បររតូវដល រ់បតូ រនូវអវីដដលមានលក្ខណ្ៈជារបបដបបរងគម
និយម។ ការង្ករជាអាទិភ្នពរបរ់រាជរោឋ ភិបាល រឺបានបដដ តបៅបលីការស្ថថ ប 
រច រមព័នធរដឋ បដីមីបពរងឹងឱ្យមានរថិរភ្នព និងការង្ករអភិបាលក្ិចា បដីមីបឈាន
បឆ្ព ះបៅក្ស្ថងរងគមជាតិមួយដដលធាល ប់ទទួលរងនូវការបំផលិចបំដល ញ។ ជាមួយោន
បនះ រាជរោឋ ភបិាលអាណ្តតិទ១ី ក៏្បានផដួចបផដមីនិងយក្ចតិតទុក្ោក់្បលីក្ំដណ្ទរមង់
វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ និងរតូវបានយក្ចិតតទុក្ោក់្កាន់ដតខាល ងំប ងីៗ បៅ
ក្នុងអាណ្តតិទី២ ននរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា។ 

ការបធវីក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ ជាដំបណី្រការដល រ់បដូរមយួ 
បរ ះថ្ន ជាធមមតារបបទរ   បរបធវីវមិជឈការ និងវរិ មជឈការក្នុងបោលបណំ្ង
កាត់បនថយអណំាចខាល ងំរបរ់រដឋបាលក្ណាដ ល។ បុ៉ដនដ របបទរក្មពុជាក្នុងដណំាក់្កាល
ប ះ បោយបរកាយពីបានឆលងកាត់រង្រ្ង្កគ មមក្ រាជរោឋ ភបិាលមិនបានរង់ចាោំល់ដត
អំណាចក្ណាដ លខាល ងំបទីបបធវីការបផទរនិងដចក្រដំលក្អំណាចេលះបៅឱ្យមូលោឋ នប ះ
បទ។ បនះជារក្ខភី្នពមួយដដលបញ្ហា ក់្នូវការតាងំចិតដដ៏បមាះមុត នងិបរចក្ដីកាល ហាន
របរ់រាជរោឋ ភបិាល ក្នុងការពរងឹងនីតិរដឋ និងលទធិរបជាធិបបតយយបៅក្មពុជា។ 



 

106 

 

រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា បានបបងាីតរដឋបាលស្ថធារណ្ៈឱ្យបៅជិតរបជាពលរដឋ 
តាមរយៈការោក់្ឱ្យដំបណី្រការនូវវមិជឈការបបចាក្បទរ និងតាមរយៈដំបណី្រការ 
វមិជឈការដដនដីតាមការបបាះបឆ្ន តបរជីរបររីរក្ុមរបកឹ្ាឃុ ំរង្កា ត់។ មូលប តុដដល
 ឱំ្យរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា របរមចចិតតឱ្យមានការបបាះបឆ្ន តបរជីរបររីរក្ុមរបឹក្ា
ឃុ ំរង្កា ត់បនះ បោយរាជរោឋ ភិបាល យល់បឃញីថ្ន ទី១-តាមរដឋធមមនុញ្ញននរពះរាជា-
ណាចរក្ក្មពុជា ឃុ ំរង្កា ត់ ជាថ្នន ក់្រដឋបាលបរកាមបរបំផុតក្នុងរបព័នធរដឋបាលដដនដ ី
ជាថ្នន ក់្រដឋបាលមួយដដលរបាររ័យោក់្ទងបោយដទ ល់ និងជារបចាជំាមួយរបជា
ពលរដឋ ដដលរ៉ាប់រង បោះរស្ថយដទ ល់រាល់ក្ិចាការបៅមូលោឋ ន។ ទី២-បដីមបចីាក់្ររះឹ
លទធិរបជាធិបបតយយឱ្យដល់មូលោឋ ន រំបៅរទរទង់លទធិរបជាធិបបតយយបៅក្មពុជា 
ឱ្យរថិតបរថររងឹមា ំ បរ ះតាមរយៈរបព័នធវមិជឈការបនះ របជាពលរដឋបៅមូលោឋ ននឹង
ចូលរមួបបាះបឆ្ន ត បោយបររ ី រតឹមរតូវ និងយុតតិធម៌ បដីមបបីរជីរបររីរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ
រង្កា ត់ ដដលជាអងគការតណំាងរបជាពលរដឋបៅមូលោឋ ន។ រក្ុមរបកឹ្ាឃុ ំ រង្កា ត់ 
ចូលរមួជាមួយរបជាពលរដឋរបរ់េលួន បធវីការចាត់ដចងររប់ររងក្ិចាការ  ដដល
ជាផលរបបោជន៍របរ់មូលោឋ ន។ និងទី៣-បដីមបកីាត់បនថយភ្នពរក្រកី្របរ់របជា
ពលរដឋបៅតាមមូលោឋ ន រំបៅបលីក្ក្មពរ់ជីវភ្នពររ់បៅរបរ់របជាពលរដឋ ជំរុញ
ក្ិចាអភិវឌ្ឍបេឿនបរដឋក្ិចារងគមរបរ់ជាតិ ដដលបានបេទចខាទ បំោយរង្រ្ង្កគ មជាបរចីន
ទរវតែរក៍្នលងមក្។  

តាមរយៈរបព័នធររប់ររងវមិជឈការបនះ របជាពលរដឋតាមមូលោឋ ននមីួយៗ
នឹងចូលរមួបធវីការរបបមីលបមលីនូវបរចក្ដីរតូវការ និងការបោះរស្ថយបរចក្ដីរតូវការ
បោយមបធោបាយជាក់្ដរដងបផែងៗោន តាមមូលោឋ ននមីួយៗ បោយតាមរបព័នធមជឈការ 
 វរិ មជឈការ រដឋពុំអាចបធវីការរបបមីលបមីល និងផគត់ផគង់បរចក្ដីរតូវការបនះបាន
ររប់រជុងបរជាយប យី។ ដូបចនះ របព័នធវមិជឈការជារបព័នធមួយដដលអាចបផុំរបាន
នូវបញ្ហញ ស្ថម រតី និងការចូលរមួរបរ់របជាពលរដឋ ដដលជាធនធានមិនបចះរងីរៃួត
របរ់របបទរជាតនិីមួយៗ ក្នុងក្ិចាអភិវឌ្ឍបេឿនបរដឋក្ចិារងគមរបរ់េលួន។ ទនទឹមោន
បនះ វរិ មជឈការនឹងបានផារភ្នា ប់ោន ជាមួយនឹងវមិជឈការ។ មូលោឋ នោងំពីរ
របព័នធបនះ បដីមបជីំរុញរដឋបាលស្ថធារណ្ៈឱ្យេិតជតិនឹងរបជាពលរដឋ ដដលជារនលះឹ
មួយររមាប់ការអភិវឌ្ឍ និងពរងឹងលទធិរបជាធិបបតយយបៅទូោងំរបបទរ។ 
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 ដេមី  ឆ្ន ២ំ០០១ ចាប់រដីពីការររប់ររងរដឋបាលឃុ ំរង្កា ត់ រតូវបាន 
អនុម័តនិងោក់្ឱ្យបរបីរបារ់ និងលិេិតបទោឋ ន   ររមាប់អនុវតដចាប់បរៀបចំ
អងគការ បានក្ំណ្ត់អំពីក្ិចាដំបណី្រការរបរ់អាជាា ធរមូលោឋ នឃុ ំ រង្កា ត់ ដដលជា 
រមារធាតុោ៉ងរំខាន់បំផុតមួយ ននរបព័នធអភិបាលក្ិចាបៅតាមបណាដ រដឋបាលថ្នន ក់្
បរកាមជាត។ិ ចាប់បរៀបចអំងគការបនះ បានអនុញ្ហញ តឱ្យបបងាតីរក្ុមរបឹក្ាឃុ ំ រង្កា ត់ 
ដដលជាស្ថថ ប័នតណំាងឱ្យរបជាជនបៅមូលោឋ ន តាមរយៈការបបាះបឆ្ន តបរជីរបររី
 ដេកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០០២ ប យីបានផដល់អំណាចបញ្ញតដិ និងអំណាចរបតិបតដិ និងភ្នព
ជានីតិបុរគល តាមដបបវមិជឈការឱ្យបៅឃុ ំ រង្កា ត់។ ចំដណ្ក្ឯរដឋបាលថ្នន ក់្បេតត 
រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  ររប់ររងតាមរបព័នធវរិ មជឈការ។ មានរំណួ្រមួយបចាទរួរប ងី
ថ្ន ប តុអវីបានជាការររប់ររងរដឋបាលថ្នន ក់្បេតត រក្ុង ររកុ្ េណ្ឌ  តាមរបព័នធវរិ -
មជឈការ? ជាបោលការណ៍្ បៅបពលឃុ ំ រង្កា ត់ អនុវតតរបព័នធររប់ររងវមិជឈការ។ 
ថ្នន ក់្រដឋបាលបនះរតូវរថិតបរកាមការរតួតពិនិតយបោយដទ ល់របរ់រាជរោឋ ភិបាល ប យី
ក្នុងដំបណី្រការជាក់្ដរដងរាជរោឋ ភិបាល នឹងបធវីរបតិភូក្មមអំណាចឱ្យថ្នន ក់្បេតត រក្ុង 
និងររុក្ េណ្ឌ  បធវកីាររតួតពនិិតយក្ិចាការថ្នន ក់្ឃុ ំ រង្កា ត់ ក្នុង មរាជរោឋ ភិបាល។ 
ដូបចនះ ជាការចាបំាច់ណារ់ដដលរតូវពរងឹងការង្ករបៅថ្នន ក់្បេតត រក្ងុ ររុក្ េណ្ឌ  
តាមរបព័នធវរិ មជឈការ បដមីបផីារភ្នា ប់ការររប់ររងបៅថ្នន ក់្ឃុ ំ រង្កា ត់ផង ជួយ
ឧបតថមភោរំទការង្ករបៅថ្នន ក់្ឃុ ំរង្កា ត់ផង នងិ បលីក្ក្មពរ់ការទទលួេុររតូវរបរ់
ថ្នន ក់្បេតត រក្ងុ ររកុ្ េណ្ឌ  ចំប ះក្ចិាការដដលរាជរោឋ ភបិាលបានរដំលក្ឱ្យក្នុង ម
រាជរោឋ ភិបាលផង។ 

មក្ដល់ឆ្ន ២ំ០០៨ បដីមបជីំរុញដំបណី្រការននការអនុវតតក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ 
និងវរិ មជឈការបៅក្មពុជា រាជរោឋ ភិបាលបានបបងាីតចាប់បរៀបចំអងគការថ្មីមួយបទៀត 
បដីមបកី្ំណ្ត់តួ ទីរបរ់រច រមព័នធរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាត ិ បដីមបពីបនលឿនដំបណី្រការ
ននការបធវីរបតភូិក្មមអំណាចពថី្នន ក់្ជាត។ិ ចាប់បរៀបចអំងគការថ្មីបនះ រចឺាប់រដីពកីារ
ររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  និង ចាប់រដីពីការបបាះបឆ្ន តបរជីរ
បររីរក្ុមរបឹក្ារាជធានី រក្ុមរបឹក្ាបេតត រក្ុមរបឹក្ារក្ុង រក្ុមរបឹក្ាររុក្ រក្ុមរបឹក្ា
េណ្ឌ ។ 

ចាប់រដីពកីារររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  បនះ បាន
ក្ំណ្ត់បោលនបោបាយររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  តាម
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បោលការណ៍្ននរដឋបាលឯក្ភ្នព បដមីបបីបងាតី ជំរុញ នងិបធវីឱ្យមានចីរភ្នពដល់ការ
អភិវឌ្ឍតាមដបបរបជាធិបបតយយ តាមរបព័នធររប់ររងដបបវមិជឈការផង និងវរិ 
មជឈការផង បោយបបងាីតឱ្យមានរក្ុមរបឹក្ារបរ់េលួនតាមថ្នន ក់្រដឋបាលនីមួយៗ។ រក្ុម
របឹក្ាបនះ បក្ីតប ងីបោយការបបាះបឆ្ន តបរជរីបររីតាមរបព័នធអរក្ល និងមាន
អាណ្តតិរបា(ំ០៥)ឆ្ន ។ំ ចាប់បនះផងដដរ ក៏្បានក្ណំ្ត់យក្ភនំបពញ ជារាជធានីនន
រពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ រាជធានីភនំបពញ ដចក្ជាេណ្ឌ  េណ្ឌ ដចក្ជារង្កា ត់។ 
ចំដណ្ក្ឯបេតតវញិ ដចក្ជារក្ងុ និងររុក្ បោយរក្ុង ដចក្ជារង្កា ត់ និងររុក្ ដចក្
ជាឃុ។ំ 

រដឋបាលឯក្ភ្នពបៅបពលបនះមានន័យថ្ន ជាការបរៀបចំឱ្យមានរក្ុមរបឹក្ា
បៅរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាតិដដលអាចមាា រ់ការក្នុងការររប់ររង ចាត់ដចងមុេង្ករ និង
ធនធាន រាប់ោងំ រិញ្ញវតថុ បុរគលិក្ រទពយរមបតតិរបរ់េលួន ប យីរក្ុមរបឹក្ានីមួយៗ
ប ះមានរមតថភ្នពររមបររមួល របក្បបោយរបរិទធភ្នពនូវរក្មមភ្នពននការផដល់
បរវាក្មម និងការអភិវឌ្ឍបផែងៗបទៀត ដដលមានបៅក្នុងដដនរមតថក្ិចារបរ់េលួន រមួ
ោងំការផដល់បរវាក្មម និងការអភិវឌ្ឍដដលបធវីប ងីបោយរក្រួង ស្ថថ ប័ន  របរ់
រាជរោឋ ភិបាល រំបៅបឆលយីតបបរចក្ដីរតូវការរបរ់របជាពលរដឋបៅមូលោឋ ន។ 

តាមទិដឋភ្នពចាប់ និងរច រមព័នធររប់ររងរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាតិ បយងី
បឃីញថ្ន រក្ុមរបឹក្ាមានរិទធិអំណាច តួ ទី និងភ្នរក្ិចាជាបរចីន រឺររប់ររងបលី
រណ្ៈក្មាម ធិការ   និងរណ្ៈអភិបាល ប លរឺ រក្ុមរបឹក្ាមានរិទធិអំណាចោងំ
បធវីបរចក្ដរីបរមចខាងបញ្ញតផិង និងបរចក្ដរីបរមចខាងរបតិបតតផិង៤។ ចាប់បនះ
ក៏្បានដចងថ្ន “បរៀងរាល់កិ្ចារបជុរំបរ់េលួ ន រក្ុមរបឹក្ា រតូវបធវីបរចក្ដីរបរមច  ដីកា
តាមការចាបំាច់ោក់្ទិនបៅនឹង៖ ការបរៀបចំបដីមបីទទលួមុេង្ករ ភ្នរកិ្ចា និងធនធាន
ថ្មីររបតាមចាប់បនះ, មុេង្ករជាកាតពវកិ្ចារបរ់រក្ុមរបឹក្ា, មុេង្ករជាជបរមីររបរ់
រក្ុមរបឹក្ា, ក្មមវធីិវនិិបោរបី(៣)ឆ្ន រំកិំ្លរបចាឆំ្ន  ំ និងដផនការអភិវឌ្ឍរយៈបពល
របា(ំ៥)ឆ្ន  ំ រមួោងំរមារភ្នរននដផនការប ះ ដដលរថិតបៅបរកាមការររប់ររង 
និងការរតួតពិនិតយរបរ់រកុ្មរបឹក្ារមួោន  របបភទរក្ុមរបឹក្ាបផែងៗបទៀត រក្រួង  
ស្ថថ ប័នរបរ់រាជរោឋ ភិបាល និងអនក្ ក់្ព័នធ, របរមាងថ្វកិារបចាឆំ្ន  ំ និងរក្បេណ្ឌ
                                                           
៤ ចាប់រដីពកីារររប់ររងរដឋបាលរាជធាន ីបេតត រក្ងុ ររុក្ េណ្ឌ  ចុះនថ្ៃទី២២ ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៨ រដីពីត ួទ ីភ្នរក្ចិា 
និងរិទធិអំណាចរក្ុមរបឹក្ា រតង់មារតា ៣០។ 
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ចំណាយរយៈបពលមធយម, បញ្ហា  ិរញ្ញវតថុ បផែងៗបទៀត, ការបរៀបចំរច រមព័នធ របព័នធ 
និងធនធាន រមួោងំរណ្ៈក្មាម ធិការ អងគភ្នព និងបុរគលិក្របរ់រក្មុរបឹក្ា, ការ
ររប់ររង និងការបរបីរបារ់រទពយរមបតិ, ដំបណី្រការពិបរោះបោបល់ជាមួយ 
ស្ថធារណ្ជនក្នុ ងដដនរមតថកិ្ចារបរ់រកុ្មរបឹក្ា និងការផែពវផាយព័ត៌មាន  
ជូនរបជាពលរដឋ និង កិ្ចាការបផែងៗបទៀត ដដលក្ណំ្ត់បោយ ចាប់ រពះរាជរកឹ្តយ 
អនុរកឹ្តយ និងលិេិតបទោឋ នដដលបានបធវីប ីងររបតាមចាប់បនះ”៥។ 

បរៅពីក្ិចាការដដលរក្ុមរបឹក្ារតូវបធវីការរបរមចដូចបរៀបរាប់ខាងបលី រក្ុម
របឹក្ាអាចបធវកីាររបរមចក្នុងក្ិចារបជុំស្ថមញ្ញ  វសិ្ថមញ្ញរបរ់េលួននូវក្ិចាការបផែងៗ
បទៀតរមួមាន៖ “១)ការបកាះ អបញ្ា ីញអភិបាលរាជធានី បេតត  អភិបាលរងរាជធានី 
បេតត  រណ្ៈអភិបាលរាជធានី បេតត  បុរគលដដល ក់្ព័នធមក្ស្ថក្រួរអំពីការអនុវតត
បរចក្តីរបរមចរបរ់រក្ុមរបឹក្ារាជធានី បេតត  ប តុការណ៍្ណាមួយដដលបកី្ត
មានក្នុ ងរាជធានី បេតត  ការបោះរស្ថយបញ្ហា ប ទ ន់និងពិបររណាមួយ រពមោងំ
កិ្ចាការបផែងៗបទៀតដដល ក់្ព័នធដល់រដឋបាលរាជធានី បេតត។ ២)ការរបរមចឱ្យរិក្ា
រស្ថវរជាវ ការបរីុបអបងាតបលីក្រណី្ោងំឡាយណាដដលរក្ុមរបឹក្ារាជធានី បេតត 
យល់ថ្ន មានស្ថរៈរំខាន់ដល់របជាពលរដឋដដលេលួ នជាតំណាង និងរបរមចឱ្យបធវីការ
ផែពវផាយលទធផលននការរិក្ារស្ថវរជាវ  ការបធវីអបងាតបនះ រពមោងំដណ្ ដំល់
រណ្ៈអភិបាលអំពីវធិានការបោះរស្ថយតាមលទធផលននការបធវីអបងាតបនះ។ ៣)ការ
ពិនិតយ រស្ថវរជាវ និងបធវីបរចក្តីរាយការណ៍្ បៅរក្រួងមហានផទ ក្នុ ងក្រណី្មានការ
របំោភអំណាចដូចមានដចងក្នុ ងមារតា៤៧ មារតា៤៨ និងមារតា៤៩ ននចាប់រដីពី
ការររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ ។ ៤)ការពិនិតយ និងបោះរស្ថយ
ចំប ះទបងវីមិនររបចាប់ដដលរបរពឹតតិ បោយរក្ុមរបឹក្ារាជធានី បេតត  រមាជិក្
រក្ុមរបឹក្ារាជធានី បេតត  រណ្ៈអភិបាលរាជធានី បេតត  អភិបាលរាជធានី បេតត  
អភិបាលរងរាជធានី បេតត  បោយបុរគលិក្របរ់រក្ុមរបឹក្ារាជធានី បេតត តាមបោល
ការណ៍្ដូចមានដចងក្នុ ងដផនក្ទី៥ ជពូំក្ទី២ ននចាប់រដីពីការររប់ររងរដឋបាលរាជធានី 
បេតត រក្ុង ររកុ្ េណ្ឌ ។ ៥)ការពិនិតយ និងចាត់វធិានការបោះរស្ថយវវិាទបៅមូល
ោឋ នររបបៅតាមចាប់ និងនីតិវធីិជាធរមាន។ ៦)ការពិនិតយ និងបោះរស្ថយឱ្យបាន
                                                           
៥

 ចាប់រដីពកីារររប់ររងរដឋបាលរាជធាន ីបេតត រក្ងុ ររុក្ េណ្ឌ  ចុះនថ្ៃទី២២ ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៨ រដីពីត ួទ ីភ្នរក្ចិា 
និងរិទធិអំណាចរក្ុមរបឹក្ា រតង់មារតា ៣៦។ 
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រមររបអំពីរំណូ្មពរ  ការតវ៉ារបរ់របជាពលរដឋក្នុ ងដដនរមតថកិ្ចារបរ់េលួ ន។ 
៧)ការពិនិតយ និងអនុម័តរបាយការណ៍្របចាដំេ រតីមារ ឆមារ និងរបចាឆំ្ន  ំដដល
បរៀបចំបោយរណ្ៈអភិបាលរាជធានី បេតត។ និង ៨)បញ្ហា បផែងៗបទៀតដដលតរមូវ
បោយចាប់ លិេិតបទោឋ នរតិយុតត រពមោងំបញ្ហា   ដដលរក្ុមរបឹក្ា និងរណ្ៈ
អភិបាលយល់បឃីញថ្នចាបំាច់”៦។ ោងំបនះរោន់ដតជាតួ ទ ីភ្នរក្ិចា និងរិទធអិំណាច
មួយចំននួដដលបាន បលីក្ប ងីដតបុ៉បណាណ ះ។ រក្មុរបឹក្ាបៅមានតួ ទី ភ្នរក្ិចា នងិ
រិទធិអណំាចជាបរចនីបទៀត។  

បុ៉ដនដបបីបយីងពិនិតយពីទិដឋភ្នពជាក់្ដរដង ដដលក្ំពុងដំបណី្រការអនុវតត 
បពលបចាុបបននបនះ បយងីបឃញីថ្ន រក្ុមរបកឹ្ាហាក់្បដូីចជាោម ន ទី ភ្នរក្ិចា និង
រិទធិអណំាចបៅវញិ ប លរ ឺ អំណាច បានរបមូលផដុ ំបៅរណ្ៈអភិបាលតាមទមាល ប់
ចារ់ដដដល។ មានរណួំ្រមយួបានបចាទរួរប ងីថ្ន ប តុអវីបានជារក្ុមរបកឹ្ាមិន
បរបីរបារ់តួ ទី ភ្នរក្ិចា និងរិទធិអំណាចរបរ់េលួនររបតាមចាប់បរៀបចំអងគការបនះ?  

ជាការបឆលីយតបនឹងរណួំ្រខាងបលីបនះ មានទរែនៈជាបរចីនបានបលីប ងី
របហាក់្របដ លោន ថ្ន អវីដដលរំខាន់បផុំតប ះ រឺមក្ពពីកួ្ោត់មិនោន់មានរមតថ-
ភ្នពររប់រោន់ បដីមបីបំបពញក្ិចាការោងំបនះបៅប យី ពីបរ ះកិ្ចាការោងំបនះវា
ោមោរចាបំាច់នូវធនធានមនុរែដដលមានរមតថភ្នពរបក្បបោយចំបណ្ះដឹង  
មានក្រមិតវបបធម៌អប់រេំពរ់ មានបទពិបស្ថធន៍ នងិមានឆនទៈ  ស្ថម រតី បដីមបបីំបពញ
ការង្ករ  ក្នុង ម រក្ុមរបកឹ្ា ប លរ ឺឱ្យអនក្ោងំប ះអាចអនុវតតតួ ទ ីភ្នរក្ិចា 
និងរិទធអិំណាចរបរ់េលួនបានរបក្បបោយការទទលួេុររតវូ។  

បបីរិនជារក្ុមរបឹក្ាោម នចំបណ្ះដឹង ោម នរំនិតផដួចបផដីម មនិមានរមតថភ្នព
បោះរស្ថយបញ្ហា  មនិយល់ពតីរមូវការរបរ់របជាពលរដឋ មិនដឹងពីរកាដ នុពលភ្នព
មូលោឋ នរបរ់េលួន ោម នព័ត៌មាន េវះការទំ ក់្ទំនងលអ និងមិនបចះបក្ៀងររធនធាន
បទប ះ ចាដំតទទលួបញ្ហា ពថី្នន ក់្បលី បោយមិនបចះអនុវតតតួ ទី ភ្នរក្ិចា និងរទិធិ
អំណាចរបរ់េលួន របបទរជាតិនឹងមិនមានការរកី្ចបរមីនបទ ពីបរ ះ ក្យថ្នរកុ្ម

                                                           
៦ អនុរក្ឹតយបលេ២១៥ អនរក្.បក្ រដីពីតួ ទី ភ្នរក្ិចា និងទំ ក្់ទំនងការង្កររបរ់រក្ុមរបឹក្ា រណ្ៈអភិបាល
រាជធានីភនំបពញ និងរក្ុមរបឹក្ា រណ្ៈអភិបាលេណ្ឌ ននរាជធានីភនំបពញ និង អនុរក្ឹតយបលេ២១៦ អនរក្.បក្ 
រដីពីតួ ទី ភ្នរក្ចិា និងទំ ក្់ទំនងការង្កររបររ់ក្ុមរបឹក្ា រណ្ៈអភិបាលបេតត និងរក្ុមរបឹក្ា រណ្ៈអភិបាល
រក្ុង រក្មុរបកឹ្ា រណ្ៈអភបិាលររុក្ ចុះនថ្ៃទី១៤ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ រតង់មារតា១៥ ។ 
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របឹក្ាបនះវាមានអតថន័យបរមីនឹង ក្យថ្នររូ ដដលោមោរឱ្យមានចំបណ្ះដឹងបដីមបី
បង្កា ត់បបរងៀន រះិរិតពិចារណា ពិបរោះបោបល់ោន  នងិរក្មបធោបាយបោះរស្ថយ
បញ្ហា   ដដលបក្ីតមានប ងីក្នុងមូលោឋ នរបរ់េលួន។ ោ៉ងណាមិញ បុរគលិក្រក្មុ
របឹក្ា   ននរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាមជាតរិពវនថ្ៃបនះ ជាពិបររបៅតាមបណាដ បេតត រឺ
បៅេវះខាតបរចីន។ រតង់ចណុំ្ចបនះមនិដមនមានន័យថ្ន ោម នបុរគលកិ្បធវីការង្ករបទ 
ក៏្បុ៉ដនដបុរគលិក្ប ះ ចំបណ្ះដងឹរបរ់ពកួ្ោត់បៅមានក្រមិត។  

បម៉ាល ះប យី  ឱំ្យការដឹក្ កំារអភិវឌ្ឍក៏្មានការរកី្ចបរមនីយតឺដដរ ប ល
រឺមិនបានបឆលីយតបបៅនឹងតរមូវការរបរ់របជាពលរដឋបានោន់បពលបវោ ដូចអវីដដល
បានដចងក្នុងក្មមវធិីជាតរិរមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមដបបរបជាធបិបតយយ ររបតាមចាប់
រដីពីការររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  បានបទ។ បុ៉ដនដរបរនិបបី
បធវីបានតាមក្មមវធិជីាតិររមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមដបបរបជាធិបបតយយបៅវញិ ប ះរបបទរ
ជាតិបយីងនឹងមានការរកី្ចបរមីនោ៉ងឆ្ប់រ ័រជាក់្ជាពំុខានប ីយ។ ដតបោះជា
ោ៉ងណាក៏្បោយ ក៏្បយងីបជឿថ្ននឹងមិនអាចបៅរចួប យី របរិនបបចីាប់បយងីមិន
មានការដក្ដរបប ះបទ។  

ចាប់រតង់ចណុំ្ចបនះ រឺចង់និោយអំពចីាប់រដពីីការររប់ររងរដឋបាលរាជ
ធានី បេតត រក្ុង ររកុ្ េណ្ឌ  ដដលរបការឱ្យបរបីបោយរពះរាជរក្មបលេ នរ/រក្ម/
០៥០៨/០១៧ ចុះនថ្ៃទី២២ ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៨ រតង់ជពូំក្ទី២ អំពីរក្ុមរបកឹ្ា 
ដផនក្ទ១ី រដីពីរក្មុរបឹក្ារាជធានី បេតត រក្ងុ ររុក្ េណ្ឌ  មារត២១ បានដចងថ្ន 
“របជាពលរដឋដេមរោងំពីរបភទដដលមានបំណ្ងឈរបឈាម ះជាបបក្ខជនបបាះបឆ្ន តបរជីរ
បររីរកុ្មរបឹក្ារាជធានី រក្ុមរបឹក្ាបេតត រកុ្មរបឹក្ារកុ្ង រក្ុមរបឹក្ាររុក្ រក្ុម
របឹក្ាេណ្ឌ  រតូវបំបពញតាមលក្ខេណ្ឌ  និងមានលក្ខណ្រមបតតិរតឹមដត មានរញ្ហា តិ
ដេមរពីក្ំបណី្ត, មានអាយុោ៉ងតិចនមភរបា(ំ២៥)ឆ្ន  ំ រិតមក្ដល់នថ្ៃបបាះបឆ្ន ត, មាន
រិទធិបបាះបឆ្ន ត និងមានលក្ខណ្រមបតតិររប់រោន់ តាមលក្ខេណ្ឌ ដដលក្ណំ្ត់បោយ
ចាប់រដីពីការបបាះបឆ្ន តបរជីរបររីរក្ុមរបឹក្ា”៧ ដតបុ៉បណាណ ះ ប លរឺ មិនបានក្ំណ្ត់
អំពីក្រមតិវបបធម៌បចះដងឹអវីប យី។ 

                                                           
៧ ចាប់រដពីីការររប់ររងរដឋបាលរាជធាន ីបេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  ចុះនថ្ៃទី២២ ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៨ រតង់មារតា២១។ 
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ប តុបនះ បទីបបយងីបឃញីថ្ន បុរគលិក្រក្ុមរបកឹ្ា  ននរដឋបាលថ្នន ក់្បរកាម
ជាតិ ដដលក្ំពុងអនុវតតការង្ករ បពលបចាុបបននបនះ អរមតថភ្នពក្នុងការបំបពញ
ការង្កររបរ់េលួន។ ដូបចនះ រាជរោឋ ភិបាលរួររិតរូរពិចារណាប ងីវញិអំពីបញ្ហា បនះ 
បរ ះថ្ន បបីរមារភ្នពរក្មុរបឹក្ា  មនិមានចំបណ្ះដងឹ  មានចំបណ្ះដឹងោប 
ពួក្ោត់ចារ់ជាមិនអាចបំបពញតួ ទី ភ្នរក្ិចា និងរិទធអិណំាចរបរ់េលួនបានប យី 
ប លរឺោ៉ងបហាចណារ់ពកួ្ោត់រតូវមានក្រមតិវបបធម៌រតឹមក្រមតិឧតដមរិក្ាដដរ 
បទីបអាចបំបពញក្ិចាការបនះបាន ររបតាមបោលបំណ្ងននការអភិវឌ្ឍតាមដបប
របជាធិបបតយយ ដដលមានលក្ខណ្ៈ (១)ភ្នពជាតណំាងស្ថធារណ្ៈ ប លរ ឺរក្ុម
របឹក្ា រតូវអនុវតតការង្ករក្នុង មនិងបធវីជាតំណាងឱ្យរបជាពលរដឋោងំអរ់បៅក្នុង
ដដនរមតថក្ិចារបរ់េលួន។ (២)រវ័យភ្នពរបរ់មូលោឋ ន រឺរក្ុមរបឹក្ាអាចមាា រ់ការ
ចាត់ដចង ររប់ររងនូវក្ិចាការដដលបានរបរល់  បធវីរបតិភូក្មមឱ្យបោយចាប់បនះ
របក្បបោយរបរិទធភ្នព។ (៣)ការពិបរោះបោបល់ និងការចូលរមួ ដដលជាដំបណី្រ
ការននការអនុវតតការង្ករ និងការបធវីបរចក្ដរីបរមចរបរ់រក្មុរបឹក្ា ដដលរក្ុមរបកឹ្ា
រតូវជួបនិងពិបរោះបោបល់ជាមួយរបជាពលរដឋបៅមូលោឋ ន និង បលីក្ទកឹ្ចិតត និង
ររមបររមួលឱ្យមានការចូលរមួរបរ់របជាពលរដឋបៅមូលោឋ នបៅររប់ដផនក្ោងំអរ់
ននអភិបាលកិ្ចា បដីមបីដរវងយល់និងបឆលីយតបតរមូវការរបរ់របជាពលរដឋ។ (៤)
បឆលីយតប និងរណ្បនយយភ្នព មានន័យថ្ន ក្នុង មជាតំណាងរបជាពលរដឋបៅមូល-
ោឋ ន រក្ុមរបឹក្ា រតូវបធវីការបឆលីយតបចំប ះរបជាពលរដឋរបរ់េលួនក្នុងការបធវីបោល
នបោបាយ បរចក្ដីរបរមចចិតត រក្មមភ្នព និងការបំបពញការង្កររបរ់េលួនរបក្ប
បោយការទទលួេុររតូវនូវអវីដដលេលួនបានអនុវតត។ រក្ុមរបកឹ្ាបនះ ក៏្ទទលួេុររតូវ
ផងដដរចំប ះរាជរោឋ ភិបាលក្នុងការរបតិបតតិតាមរដឋធមមនុញ្ញ និងចាប់  ។ (៥)
បលីក្ក្មពរ់រុណ្ភ្នពជីវតិរបរ់របជាពលរដឋបៅក្នុងមូលោឋ ន រំបៅបៅបលីក្ិចាេិតេំ
របឹងដរបង បដីមបីបបងាីតនិងបធវីឱ្យមាននិរនតរភ្នពនូវបរោិការមួយរបក្បបោយ
រនដិភ្នព រុវតថិភ្នព នងិរុេុមាលភ្នព, បលីក្ក្មពរ់ការអភិវឌ្ឍរងគម នងិបរដឋក្ិចា 
និង បលីក្ក្មពរ់ដរុក្ភ្នពនងិរុណ្ភ្នពជីវតិរបជាពលរដឋក្នុងមូលោឋ ន។ (៦)បលីក្
រទួយរមធម៌ ប លរឺ រតូវរិតរូរនិងយក្ចិតតទុក្ោក់្ ជាពិបររបៅបលីតរមូវការ
េុរៗោន របរ់ង្រ្រតី បុររ យុវជន និងកុ្មារ រពមោងំតរមូវការេុរៗោន របរ់រកុ្ម
ជនង្កយរងបរោះរាប់បញ្ាូ លោងំរបជាពលរដឋរក្ីរក្ និងជនជាតិបដីមភ្នរតិច។ (៧)
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តមាល ភ្នព និងរុចរតិភ្នព ដដលជាការចាត់ដចងនិងររប់ររងក្ិចាការ   រាប់បញ្ាូ ល
ោងំក្ចិាការ រិញ្ញវតថុ បោយអនុបោមតាមបទោឋ នេពរ់បផុំតននរុចរតិភ្នព នងិចាប់
ក្នុងលក្ខណ្ៈបបីក្ចំ  តមាល ភ្នព ភ្នពចូលរមួ និងភ្នពបឆលីយតប។ និង (៨)វធិានការ
របឆ្ងំអំបពពុីក្រលយួ និងការរបំោភអំណាច ប លរឺ ការរបកាន់យក្នូវវធិាននន
ចាប់ រពមោងំការរបឆ្ងំ នងិរាយការណ៍្អំពីអំបពីពុក្រលយួនិងការរបំោភអំណាច
ជាបដីម។ 

បោយដ ក្ចំប ះរណ្ៈអភបិាលវញិ រឺជារបតិបតតកិ្រមួយដ៏រំខាន់ក្នុងការ
ជំរុញបលបឿនននការអភិវឌ្ឍមូលោឋ នរបរ់េលួន និោយបោយដ ក្ និងរបបទរជាតិ
ោងំមូលនិោយជារមួ។  

រណ្ៈអភិបាល មានអភិបាលមួយរូប មានតួ ទីជាតំណាងរក្រួង ស្ថថ ប័ន
   របរ់រាជរោឋ ភិបាល បដីមបដីណ្  ំ ររមបររមលួ តរមង់ទរិមនទីរ អងគភ្នព
ដេែបបណាដ យរបរ់រក្រួង ស្ថថ ប័ន   និងទីភ្នន ក់្ង្ករ  របរ់រាជរោឋ ភិបាល
ដដលបធវីរក្មមភ្នពក្នុងដដនរមតថក្ិចារបរ់រកុ្មរបឹក្ា។  

អភិបាល ជាតំណាងរាជរោឋ ភិបាល តំណាងរក្រួង ស្ថថ ប័ន ក់្ព័នធក្នុង
ការង្ករ រនដិរុេ រណាដ ប់ធាន ប់របបៀបបរៀបរយស្ថធារណ្ៈ ចាប់ នងិរិទធមិនុរែក្នុង
ដដនរមតថក្ិចារបរ់េលួន នងិរតូវមានរណ្បនយយភ្នពចំប ះរាជរោឋ ភិបាល រក្រួង
មហានផទ នងិរក្រងួ ស្ថថ ប័ន  ៨។ 

បបីបយងីពិនិតយបមីលពីទំ ក់្ទនំងរវាងរក្ុមរបឹក្ា និងរណ្ៈអភិបាល បយងី
បឃញីថ្ន រណ្ៈអភិបាល ជាអនក្ទទួលេុររតូវចាត់ដចងក្នុង មរក្ុមរបឹក្ារបរ់
េលួននូវអំណាចបញ្ញតត ិនិងអណំាចរបតិបតតោិងំអរ់ ដដលរក្ុមរបឹក្ាបានរបរមចរចួ
ប យី។ ដូបចនះ រណ្ៈអភិបាល រឺជាអនក្អនុវតតោងំបរចក្តីរបរមចខាងបញ្ញតតិ នងិ
បរចក្តរីបរមចខាងរបតិបតតិរបរ់រក្ុមរបឹក្ា។ ជាមួយោន បនះ រក្ុមរបឹក្ារតូវតាមោន 
រតួតពិនិតយ និងវាយតនមលបលីក្ិចាការដដលអនុវតតបោយ រណ្ៈអភិបាល បដីមបធីា 
ថ្នរណ្ៈអភិបាលអនុវតតក្ិចាការោងំប ះបានរតឹមរតូវតាមចាប់ លិេិតបទោឋ ន
រតិយុតត   និងការរបរមចរបរ់រក្ុមរបឹក្ាដដរ បទ។ រណ្ៈអភិបាល រតូវបធវី
បរចក្តរីាយការណ៍្ជូនរក្ុមរបឹក្ារបរ់េលួនបរៀងរាល់ក្ិចារបជុំស្ថមញ្ញ  វសិ្ថមញ្ញរបរ់

                                                           
៨ ចាប់រដពីីការររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  ចុះនថ្ៃទី២២ ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៨ រតង់មារតា១៥៤។ 
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រក្ុមរបឹក្ា។ រណ្ៈអភិបាល រតូវមានរណ្បនយយភ្នពចំប ះរក្ុមរបឹក្ារបរ់េលួន
អំពកីារអនុវតតបរចក្តរីបរមច  របរ់រក្ុមរបឹក្ា និងមានរណ្បនយយភ្នពចំប ះ
រាជរោឋ ភិបាលអំពកីារអនុវតតតាមរដឋធមមនុញ្ញ ចាប់ រពះរាជរក្ឹតយ អនុរក្ឹតយ និងលិេិត
បទោឋ នរតិយុតត  ។  

អភិបាល មាន យក្រដឋបាលជាជំនួយការ រតូវបធវីបរចក្តីរាយការណ៍្អំពី
រក្មមភ្នព និងលទធផលននការអនុវតតតួ ទជីាតំណាងរាជរោឋ ភិបាល និងតំណាង
រក្រួង ស្ថថ ប័ន   រពមោងំស្ថថ នភ្នពននការង្ករោងំប ះក្នុងរបាយការណ៍្របចាំ
ដេ រតមីារ ឆមារ និងរបចាឆំ្ន  ំ បដីមបរីាយការណ៍្ជូនរក្មុរបឹក្ារបរ់េលួនផងដដរ។ 
ក្នុងក្រណី្មានបញ្ហា ណាមួយដដល ក់្ព័នធដល់ការអនុវតតត ួទរីបរ់អភិបាល ក្នុង
 មជាតំណាងរាជរោឋ ភិបាល តំណាងរក្រួង ស្ថថ ប័ន របរ់រាជរោឋ ភិបាល ប យី
ដដលមានការប៉ះ ល់ដល់ផលរបបោជន៍ររបចាប់របរ់របជាពលរដឋ  មានការ
ោមោរតវ៉ាពីរបជាពលរដឋ រក្ុមរបឹក្ាអាចតរមូវឱ្យអភិបាលបធវីបរចក្តីរាយការណ៍្
ជាពិបររជូនក្ិចារបជុំរក្ុមរបឹក្ារបរ់េលួន ប យីរក្មុរបឹក្ាអាចផតល់ជាអនុស្ថរន៍ 
និងការដណ្ ដំល់អភិបាលអពំីការអនុវតតតួ ទខីាងបលីបនះ បដីមបបីឆលីយតបតរមូវការ
ជាអាទិភ្នព និងបញ្ហា របឈម  របរ់មូលោឋ ន។ អភិបាល រតូវទទួលយក្អនុ-
ស្ថរន៍ និងការដណ្ ពំរីក្ុមរបឹក្ារបរ់េលួន បដីមបបីធវកីារដណ្  ំ ររមបររមួល 
និងតរមង់ទិរដល់មនទីរ អងគភ្នព និងទីភ្នន ក់្ង្ករ  របរ់រក្រងួ ស្ថថ ប័ន ក្នុងការ
បឆលីយតបតរមូវការោងំប ះ ប យីរតូវរាយការណ៍្ជូនរក្ុមរបឹក្ារបរ់េលួនវញិ។ 

ក៏្បុ៉ដនត បបីបយងីពនិិតយពីស្ថថ នភ្នពអនុវតតជាក់្ដរដង បពលបចាុបបននបនះ ហាក់្
បីដូចជា អណំាចរតូវបានរបមូលផដុ ំបៅរណ្ៈអភិបាលបៅវញិ ដូចជា ការោក់្បទបញ្ហា  
និងការបោះរស្ថយបញ្ហា បផែងៗបៅក្នុងដដនរមតថក្ិចារក្ុមរបឹក្ា។ ប យីរក្ុមរបឹក្ា
ប ះបទៀតបស្ថត ក៏្មិនបានមានរបតិក្មមបឆលីយតបដូចមានដចងក្នុងចាប់ប យី។ 

ចាប់បនះក៏្បានក្ណំ្ត់ពីលក្ខណ្ៈរមបតតិរបរ់រណ្ៈអភិបាលផងដដរ បោយ
មានដចងថ្ន ”អភិបាលរាជធានី បេតត រតូវបរជីរបររីពីក្នុ ងចំបណាមមង្រ្នតីោងំពីរបភទ
ដដលរថិតក្នុ ងរក្បេណ្ឌ  មង្រ្នតីរដឋបាលជាន់េពរ់រក្រួងមហានផទ ដដលមានឋាននតររក្ដិ
ឧតដមមង្រ្នតី មានអាយុចាប់ពីស្ថមរិបរបា(ំ៣៥)ឆ្ន បំ ីង រិតដល់នថ្ៃដតងតាងំ មាន
បទពិបស្ថធការង្ករដផនក្រដឋបាលស្ថធារណ្ៈោ៉ងតិចចំនួនរបាពីំរ(០៧)ឆ្ន  ំ  /និង
មានរញ្ហញ បរតបរញិ្ហញ បរតដដលទទួលស្ថគ ល់បោយរក្រួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា
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មានបឈាម ះក្នុ ងបញ្ា ីបឈាម ះបបាះបឆ្ន តផលូ វការក្នុ ងរយៈបពលននការដតងតាងំ និងមិនធាល ប់
មានបោរឧរកិ្ដឋ  មជឈិមណាមួយ។ រឯីអភិបាលរងរាជធានី បេតត វញិេុរពីអភិបាល
រាជធានី បេតត រតងម់ានឋាននតររក្ដិចាប់ពីវរមង្រ្នតីប ីងបៅ និងមានបទពិបស្ថធន៍ការង្ករ
ដផនក្រដឋបាលស្ថធារណ្ៈចំនួនរបា(ំ០៥)ឆ្ន ។ំ បៅក្នុ ងចាប់បនះដដដលក៏្បានក្ណំ្ត់
ពីលក្ខណ្រមបតតិរបរ់អភិបាល អភិបាលរង រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  ផងដដរ ក្នុ ងប ះ 
អភិបាល រោន់ដតមានឋាននតររក្ដិ ចាប់ពីអនុមង្រ្នតីប ីង, មានអាយុចាប់ពីស្ថមរិប
(៣០)ឆ្ន បំ ីងបៅ រិតដល់នថ្ៃដតងតាងំ, មានបទពិបស្ថធន៍ការង្ករដផនក្រដឋបាល
ស្ថធារណ្ៈោ៉ងតិចចំនួនរបា(ំ០៥)ឆ្ន  ំ /និងមានរញ្ហញ បរតបរញិ្ហញ បរត, មានបឈាម ះ
ក្នុ ងបញ្ា ីបបាះបឆ្ន តផលូ វការក្នុ ងរយៈបពលននការដតងតាងំ និងមិនធាល ប់មានបោរឧរកិ្ដឋ 
 មជឈិមណាមួយជាបដីម។ បោយដ ក្ អភិបាលរងវញិ មានលក្ខណ្រមបតតិេុរពី
អភិបាលរតងម់ានឋាននតររក្ដិចាប់ពី យរក្មការប ីង, មានអាយុចាប់ពីនមភរបា(ំ២៥) 
ឆ្ន បំ ីង រិតដល់នថ្ៃដតងតាងំ និងមានបទពិបស្ថធន៍ការង្ករដផនក្រដឋបាលស្ថធារណ្ៈ
ចាប់ពីបី(០៣)ឆ្ន  ំ  /និងមានរញ្ហញ បរតបរញិ្ហញ បរតរង ដដលទទួលស្ថគ ល់បោយ
រក្រួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា។ ក្នុ ងក្រណី្ចាបំាច់ អភិបាល អភិបាលរង អាចបរជីរ-
បររីពីក្នុ ងចំបណាមមង្រ្នតីោងំពីរបភទដដលរថិតក្នុ ងរក្បបេ័ណ្ឌ មង្រ្នតីរាជការរីុវលិ បរៅពី
រក្បេ័ណ្ឌ រក្រួងមហានផទបាន បុ៉ដនដមង្រ្នតីប ះរតូវមានលក្ខណ្រមបតតិ រមររបដូច
បានបរៀបរាប់ខាងបដីម។”៩ បម៉ាល ះប យី បានជាបយងីបឃញីថ្ន រណ្ៈអភិបាល ននរដឋបាល
ថ្នន ក់្បរកាមជាតិរពវនថ្ៃបនះ ភ្នរបរចីនរិតដតបលបីទពិបស្ថធន៍ មិនរូវរតិពីចំបណ្ះដងឹ
របរ់ពួក្បរប យី ដដលជាប តុ ឱំ្យការអភិវឌ្ឍមនិរូវរកី្ចបរមីន នងិមិនបានររប់
រជុងបរជាយ ប លរឺ បធវីការតាមទមាល ប់ចារ់ដដដលៗ មិនបានបឆលីយតបនឹងតរមវូការ
របរ់របជាពលរដឋដូចអវីដដលបានដចងក្នុងចាប់ រក្បេណ្ឌ យុទធស្ថង្រ្រតរដីពីក្ំដណ្ទរមង់
វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ នងិ ក្មមវធិីជាតិររមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមដបបរបជាធបិបតយយ
បៅថ្នន ក់្បរកាមជាតិប យី រឺរបជាពលរដឋ េតិេំរបឹងដរបងបោយេលួនឯងបរទីរដតោងំ
ររងុ។ 

ទនទឹមនឹងការអនុវតតរបព័នធររប់ររងតាមដបបវមិជឈការ និងវរិ មជឈការបនះ 
មានបញ្ហា របឈមមួយចំនួនដដលបក្ីតមានប ងី បពលបចាុបបនន រឺថ្នក្នុងការផដល់
                                                           
៩ ចាប់រដីពីការររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  ចុះនថ្ៃទី២២ ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៨ រតង់មារតា 
១៤២, មារតា ១៤៣, មារតា ១៤៤, មារតា ១៤៥ និងមារតា ១៤៦។ 
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បរវាស្ថធារណ្ៈ មិនបានផតល់រិទធអិំណាចររប់រោន់ដល់របជាពលរដឋដដលជាមាា រ់
វារ ននរបបទរជាតិប ះបទ។ ក្តាត ោងំបនះបក្ីតប ងីបោយស្ថរដតមង្រ្នតីររប់ររង 
រដឋបាលររប់លំោប់ថ្នន ក់្បៅមានក្រមតិ ក្នុងការយល់ដឹងដផនក្ចាប់ និងបទោឋ នរដឋបាល
  របរ់រាជរោឋ ភិបាល។ ជាមួយោន បនះ ក្នុងមូលោឋ នបេតតក្ំពង់រពឺក៏្មានបញ្ហា
ោ៉ងដូបចនះមួយចំនួនដដរ។ 

បដីមបបីំបាត់លក្ខណ្ៈដបបបនះបាន បយងីរតូវេិតេំពរងឹងការអនុវតតនូវក្ំដណ្
ទរមង់រដឋបាលស្ថធារណ្ៈបដនថមបទៀត បោយដក្ចរតិនិរែយ័ចារ់ដដលដិតោមជាប់
ក្នុងចិតតអារមមណ៍្ក្នលងមក្ អមបោយវធិានការបីដដលចាបំាច់អនុវតតទនទឹមោន ដដលប ះ
រឺ៖ ទី១-អនក្ដឹក្ ោំងំអរ់ តាងំពីថ្នន ក់្ោបរ ូតដល់ថ្នន ក់្េពរ់ រតូវមានរមតថភ្នព
របក្បបោយចំបណ្ះដឹង មានមនរកិារវជិាា ជីវៈ និងមានរលីធម៌ បរ ះថ្ន ោត់អាច
ដឹក្ បំរបានលុះរតាដតោត់មានចំបណ្ះដឹង និងមានរីលធម៌ ផទុយបៅវញិបបីមាន
ចំបណ្ះដងឹដតេវះរលីធម៌  មានរលីធម៌ ដតោម នចំបណ្ះដឹង ក៏្មនិអាចកាល យជាអនក្
ររប់ររងដដលមានភ្នពជាអនក្ដឹក្ បំរបានលអដដរ, ទី២-រឺវធិានការផលូវចាប់ ប លរ ឺ
ោងំថ្នន ក់្ដកឹ្ រំរប់លំោប់ថ្នន ក់្ និងរបជាពលរដឋរតូវបោរពចាប់ដូចោន ។ ប យីរាល់
ការររបររតាក់្ដតងចាប់ប ះបទៀតបស្ថត រតូវរិតពីរបបោជន៍ជាតិោងំមូលជាធំ 
បចៀរវាងររមាប់បបរមីផលរបបោជន៍  ផដល់ឱ្ការររមាប់ជនមួយរក្ុមតូច និង
ទី៣-ដល រ់បដូរផនត់រំនិត ដដលរបជាពលរដឋរតូវខាល ចអំណាចអនក្ធំ ប យីរតូវដបរមក្
ចាប់យក្ទរែនៈថ្មវីញិ រឺអនក្ធំជាអនក្បធវីការបបរមរីបជាពលរដឋ។  

 
គៃថៃិសទ្ទស 

១- បៅ មុយថ្ង ការររប់ររងរដឋបាលដដនដីបៅក្មពុជា  បបាះពុមពបលីក្ទី១  
ឆ្ន ២ំ០១០។ 

២- រក្បេណ្ឌ យុទធស្ថង្រ្រត រដពីីក្ំដណ្ទរមង់វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ ដដល 
អនុម័តបោយរណ្ៈរដឋមង្រ្នតកី្នុងរម័យរបជុំបពញអងគ  នថ្ៃទី១៧ ដេមថុិ្  
ឆ្ន ២ំ០០៥។ 

៣- ចាប់ រដីពីការររប់ររងរដឋបាលរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ  ចុះនថ្ៃទី២២  
ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៨។ 
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៤- ចាប់ រដីពីការររប់ររងរដឋបាលឃុ ំរង្កា ត់ ចុះនថ្ៃទ១ី៩ ដេម ី ឆ្ន ២ំ០០១។ 
៥- រ បេង វមិជឈការ និងវរិ មជឈការ រុនទរក្ថ្នដថ្លងក្នុងពិធីបបីក្រិកាខ ស្ថោ
រាជរោឋ ភិបាល នថ្ៃទី២៨ ដេកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០០០ បៅស្ថោភូមនិទរដឋបាល។ 

៦- ស្ថយ បូរ ីវទិោស្ថង្រ្រតរដឋបាល បបាះពុមពបលីក្ទី១ ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
៧-  ុ៊ន ដរន បោលនបោបាយរដីពីការផដល់បរវាស្ថធារណ្ៈ ដដលអនុម័ត
បោយរណ្ៈរដឋមង្រ្នតីក្នុងរម័យរបជុំបពញអងគ នថ្ៃទី០៥ ដេឧរភ្ន ឆ្ន ២ំ០០៦។ 

៨- រ ទ នុរក្ម ននចាប់រតពីកីារររប់ររងរាជធានី បេតត រក្ុង ររុក្ េណ្ឌ ។ 
៩- អនុរក្ឹតយបលេ២១៥ អនរក្.បក្ រដីពីតួ ទី ភ្នរក្ិចា និងទ ំក់្ទំនងការង្កររបរ់
រក្ុមរបឹក្ា រណ្ៈអភិបាលរាជធានីភនំបពញ និងរក្ុមរបឹក្ា រណ្ៈអភិបាល
េណ្ឌ ននរាជធានីភនំបពញ ចុះនថ្ៃទី១៤ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 

១០- អនុរក្ឹតយបលេ២១៦ អនរក្.បក្ រដីពតីួ ទ ីភ្នរក្ិចា និងទំ ក់្ទនំងការង្ករ
របរ់រក្ុមរបឹក្ា រណ្ៈអភបិាលបេតត នងិរក្ុមរបកឹ្ា រណ្ៈអភិបាលរក្ងុ រក្មុ
របឹក្ា រណ្ៈអភបិាលររុក្ ចុះនថ្ៃទ១ី៤ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
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ផលវិបាកនៃការគ្រប់គ្រងសណំលរ់ងឹកុ្ងងទូទងំកមព្ជា  
រមួទងំ រាជធាៃីភុំពពញ 

 បេក្ខជនេណ្ឌិ ត ពេង រឹមគ្សុង      

ការបក្ើនប ើងននចំនួនរេជាពលរដឋ និងការរ ើក្ចបរមើនននបេដឋក្ិចច រពមទងំ 
បេវាជំនួញក្នុងទូទងំរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា រមួទងំរាជធានើភនំបពញផង ពើមួយនងៃ
បៅមួយនងៃ និងពើមយួឆ្ន បំៅមួយឆ្ន  ំ ប្វើឱ្យេរមិាណ្េបងកើត និងចាក់្េណំ្ល់រងឹមាន
ការបក្ើនប ើងជាលំដាេ់ ប ើយេងកឱ្យកាន់តតមានរេឈមនឹងការលំបាក្ក្នុងការរេមូល 
េមាា ត និងដកឹ្បចញ បៅកាន់ទើលានចាក់្បចាល។ បេវាក្មមរេមូល េមាា ត និងការ
ដឹក្ជញ្ជូ នេចចុេបននបនះ មិនបឆលើយតេបានបៅនងឹតរមូវការបៅប ើយ និងជាប តុប្វើ
ឱ្យក្នុងររេ់ទើក្តនលងទូទងំក្មពុជា រមួទងំ រាជធានើភនំបពញផង មានរេឈម្ៃន់្ៃរនងឹ
េញ្ហា េរសិ្ថថ ន (ការបដាះរស្ថយមិនបានលា) និងការររេ់ររងមិនបានលា ប ើយប្វើ
ឱ្យររេ់ទើក្តនលងទងំអេ់បនាះជួេរេទះនឹងេញ្ហា  អនាម័យ និងភាពក្ខ្វក់្ (មានក្លនិ
អារក្ក់្)  ដើ ុយ ក្ក្េទះលូ និងទឹក្ដក់្េាុយរលួយ េរយិាកាេអាេ់អួរ និងរេក្េ
បដាយភាពេពុំល េំរាមបេោង និងេណំ្ល់រងឹបផេងៗជាបរចើនបទៀត។  

ទងំអេ់បនះ រតូវបានបមើលប ើញថា ទើ១, បក្ើតបចញមក្ពើការររេ់ររង (ការ
រេមូល េមាា ត នងិដឹក្បចញយក្បៅចាក់្បចាល) មិនបានលា (មានន័យថា ក្ងវះ
យនតការ នងិវធិានការបដាះរស្ថយបដាយតមាល ភាព និងរេក្េបដាយរេេិទធភាព រពម
ទងំក្រមិតននការទទួលខុ្េរតូវ តដលមានក្ណំ្ត់ផង) ទើ២, ទមាល េ់មិនលា ននអនក្
ចាក់្េំណ្ល់រងឹ អាជើវក្រ ពាណិ្ជជក្រ និងរេជាពលរដឋទូបៅ (បដាយខ្វះការយល់ដងឹ 
ខ្វះស្ថម រតើេ រេតេិតតិការជួយគ្នន  និងខ្វះការទទួលខុ្េរតូវ) ក្នុងការទុក្ដាក់្ ចាក់្
បចាល និងបបាះបចាលបដាយបេរ ើ បផេេផ្ដេ េ។ េញ្ហា ទងំពើរបនះ រតូវបានចាត់ជា
រេភពដ៏េំខាន់តដលនាឱំ្យក្នុងររេ់ទើក្តនលងទូទងំក្មពុជា រមួទងំ រាជធានើភនំបពញផង 
មានរំនរេំណ្ល់រងឹរាយប៉ាយ រប៉ាត់រប៉ាយ េាុយរលួយ មានក្លិនអារក្ក់្ និងមិនរតឹម
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តតេុ៉បណាណ ះ េណំ្ល់មួយចំននួ្ំ រតូវបានបរប ើញក្ក្េទះបៅតាមរេឡាយ និងលូ
េងាូរទឹក្តាមេទងឹ តរពក្ តាមទបនល។ល។ និងទើេំផុត រឺបានប្វើឱ្យមានការេទះចរនេនន
ទឹក្ ូរ ប្វើឱ្យលិចផលូវងនល់ បៅបពលមានបភលៀងធាល ក់្ េ៉ះពាល់្ៃន់្ៃរដល់រេព័នធប ដាឋ
រចនាេមព័នធ េ៉ះពាល់ដល់បស្ថភ័ណ្ភាព និងក្ិតតិយេ (វេប្ម៌) ននការរេ់បៅរេេ់
រេជាជាតនិិងក្ិតានុភាពរេេ់ក្មពុជាទងំមូលផង។ 

ការេិក្ាបានរក្ប ើញថា វេិតតិខ្វះ្ុងេណំ្ល់ គ្នម នទើក្តនលងេតុក្ទុក្ និង
ចាក់្េំណ្ល់េរមាេ់រងយនតមក្ដកឹ្ជញ្ជូ នបចញ (ការបរេើរបាេ់ងង់បាល េទិក្ បវចខ្ចេ់
េំណ្ល់រងឹ ប ើយដាក់្តបរមៀេបៅតាមមុខ្ផទះរេជាពលរដឋជាបរចើននងៃរង់ចារំងយនេ
ដឹក្មក្យក្ និងការបបាះក្ញ្ច េ់ប ើងបលើរងយនេដកឹ្ជញ្ជូ ន ក្នុងរូេភាព្មមតាៗ ទកឹ្
េំណ្ល់ ូរធាល ក់្េាុយេនេល់បពញផលូវ។ល។) បានេណាេ លឱ្យអារក្ក់្បមើល េ៉ះពាល់
ដល់េណាេ េ់ធាន េ់ និងវេប្ម៌ននការរេមូល េមាា ត នងិដឹក្េំណ្ល់ ប ើយនឹងតនមល
ននការរេ់បៅជាស្ថធារណ្ៈផង។ ដូចគ្នន បនះតដរ បៅតាមទើក្តនលងស្ថធារណ្ៈនានា 
ដូចជា តាមបភាជនើយដាឋ ន េណាឋ គ្នរ អគ្នរប្វើអាជើវក្មមេបរមើឱ្យការស្ថន ក់្បៅ អគ្នរ
លក់្ទំនញិ ផារ ស្ថលាបរៀន តាមងនល់ ទើធាល ស្ថធារណ្ៈ មនទើរបពទយ បរាងចរក្ េ រគ្នេ 
ស្ថថ េ័ន រក្េួង មនទើរ និងការយិាល័យប្វើការជាបរចើន។ល។ ្ុងេំណ្ល់រងឹ បរប ើញ
មានតដរ តតបៅតតពំុររេ់រគ្នន់។ រ ើឯបេវារេមូលបទៀតបស្ថត រឺពុំេូវបទៀងទត់បទ។ 

មូលប តុជាបរចើនរតូវបានរក្ប ើញ ពាក់្ព័នធនឹងគ្នម នរេេិទធភាពននការ
ររេ់ររង (ការរេមូល ការេមាា ត នងិ ការដកឹ្បចញបៅចាក់្បចាល) េំណ្ល់រងឹ ក្នុង
ររេ់ទើក្តនលង បខ្តត រក្ងុ ទើរេជុំជន (រេុក្ ខ្ណ្ឌ  េង្កក ត់  ុ ំ ភូម ិ និងទើរេមូលផតុ ំ
មនុេេនានា) បៅទូទងំក្មពុជា រមួទងំ រាជធានើភនំបពញផង និងតដលក្នុងបនាះមាន៖ 

ទើ១, រដឋបាល និងការររេ់ររងេណំ្ល់រងឹ បៅទូទងំបខ្តត រក្ុង ទើរេជុំជន 
(រេុក្ ខ្ណ្ឌ  េង្កក ត់  ុ ំ ភូម ិនិងទើរេមូលផតុ ំមនុេេនានា) រមួទងំ រាជធានើភនំបពញ
ផង មានភាពរេពិចរេពិល និងជាន់រតួតគ្នន   ជាប តុប្វើឱ្យការង្ករអនុវតត និងការ
ទទួលខុ្េរតូវរឺមិនចោេ់លាេ់ រុញដាក់្គ្នន  ប ើយយក្រតវូបរៀងៗខ្លួន។ ជាក់្តេតង
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បៅរាជធានើភនំបពញ មានស្ថថ េ័នរដឋ ចំនួន ៣ រតូវេបងកើតប ើង បដើមបើប្វើការង្ករជាមួយ
េំណ្ល់រងឹ (ក្នុងបនាះមាន រដាឋ ក្រររេ់ររងេណំ្ល់រងឹចំណុ្ះស្ថលារាជធានើផង 
មនទើរស្ថធារណ្ៈការ និងដកឹ្ជញ្ជូ នរាជធានើភនំបពញផង និងមនទើរេរសិ្ថថ នរាជធានើ
ភនំបពញផង។  

ទើ២, ក្តនលងខ្លះ (ជាពិបេេ បៅរាជធានើភនំបពញ) រឺមានការអនុញ្ហា តឱ្យប្វើ
វនិិបយារផ្ដត ច់មុខ្បលើការររេ់ររងេំណ្ល់រងឹ រ ើឯភាពជានដរូរវាងតផនក្ស្ថធារណ្ៈ 
និងឯក្ជន មានការបរៀេចំ និងអនុវតតមិនទន់បានលា (តេេបនះ នាឱំ្យការទទួលខុ្េ
រតូវរេេ់រក្ុម ុ៊នវនិិបយារ អនក្ប ៉ការឯក្ជន និងស្ថថ េ័នរដឋខ្លួនឯង  រមឺានក្រមិត
បដាយប តុផលមួយចំនួន) និងបៅបខ្តត រក្ុង ទើរេជុំជន (រេុក្ ខ្ណ្ឌ  េង្កក ត់  ុ ំ
ភូម ិ នងិទើរេមូលផតុ ំមនុេេនានា) ដនទ េញ្ហា បនះ ហាក់្េើដូចជា មនិទន់មានការ
យក្ចិតតទុក្ដាក់្បៅប ើយ។  

ទើ៣, ក្ងវះការយល់ដឹងពើផលេ៉ះពាល់ ពើេទដាឋ ន េទេញ្ហជ  ការតញក្
េំណ្ល់រងឹ និងក្ងវះជាអាទភិាព ការចូលរមួចំតណ្ក្ននអនក្បរេើរបាេ់បេវា នងិចាក់្
េំណ្ល់ អាជាា ្រ រេជាជន ការចាក់្ខុ្េចោេ់ នងិការបចាលេំណ្ល់រងឹ (ទងំ
តាមផទះ មុខ្ផទះ នងិក្តនលងបផេងៗមិនរតមឹរតូវតាមេបចចក្បទេ)។  

ទើ៤, េទេញ្ាតត ិនិងលិខ្តិេទដាឋ នរតិយុតតមិនររេ់រគ្នន់ (មានការខ្វះខាត
បរចើន) និងក្រណ្ើ តដលមានរចួប ើយ រឺភារបរចើនមិនទន់លា (មិនទន់មានខ្លមឹស្ថរ 
និងការតណ្នារំរេ់រជុងបរជាយ និងអាចអនុវតតបាន) និងមិនទន់បានតក្លមា ឬប្វើ
វបិស្ថ្នក្មម ឬទមទរការប្វើនិយត័ក្មមតងមបទៀត បដើមបើអាចអនុវតតបាន និងមាន
ភាពជាក់្លាក់្ផង។  

ទើ៥, ក្ងវះទើលានចាក់្េណំ្ល់រងឹ ប ដាឋ រចនាេមព័នធទើលាន ងវកិា នងិបររឿង
ចរក្េរមាេ់ដឹក្ជញ្ជូ នយក្បៅចាក់្បចាល នងិបររឿងចរក្េរមាេ់រេតិេតតិការបៅទើលាន 
(ផលូវចូល ផលូវចាក់្ និងផលូវបចញ ការតងទផំលូវជារេចា ំ នងិប ដាឋ រចនាេមព័នធបផេងៗ
បទៀត ដូចជា បដេូ៉ បរាងជាងតងជួេជុលរងយនេ និងមណ្ឌ លតក្នចន) និងចំបពាះបខ្តត 
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រក្ុង ទើរេជុំជន (រេុក្ ខ្ណ្ឌ  េង្កក ត់  ុ ំ ភូមិ និងទើរេមូលផតុ ំមនុេេនានា) តដល
មានទើលានចាក់្េណំ្ល់រងឹរចួប ើយ រឺបៅមានេញ្ហា  ការបរៀេចំេទេញ្ហជ ររេ់ររង
ទើលាន ប្វើមនិទន់បានលា នងិក្ងវះបគ្នលការណ៍្រតួតពិនតិយេបចចក្បទេរេតេិតតិការ
បៅទើលានផង។  

ទើ៦, ការអនុវតតអេ់រជំាស្ថធារណ្ៈ ប្វើប ើងបដាយអងគភាពរដឋររេ់ររង
េំណ្ល់រងឹ  និងនដរូរេេ់គ្នត់ បៅមានក្រមិត បដាយខ្វះងវកិា និងយនតការពរងឹង
បលើក្ក្មពេ់ រពមទងំមិនទន់អាចទក់្ទញការចាេ់អារមមណ៍្ ជំបនឿ និងការចង់ចូល
រមួេ ការពើរេជាពលរដឋ អនក្ចាក់្េណំ្ល់ អនុវតតរេមូលេំណ្ល់ អាជាា ្រតដនដើ 
(បមភូមិ បៅេង្កក ត់ អភិបាលរេុក្ ឬខ្ណ្ឌ  អភបិាលបខ្តត-រក្ុង) បៅប ើយ។ 

ទើ៧, មានេញ្ហា តផនក្ជំនាញជាពិបេេ ១). ជំនាញររេ់ររង ដឹក្នា ំបរៀេចំ
តផនការ របរមាងការអនុវតត និងការរតួតពិនិតយក្នុងរក្េខ្ណ្ឌ ស្ថថ េ័នរដឋ និងក្នុងតផនក្
ឯក្ជន (រក្ុម ុ៊នវនិិបយារ) ដូចជា អនក្ជំនាញដឹក្នា ំ នងិអនក្អនុវតតរេតេិតតិការ
បៅទើលាន អនក្រេមូល នងិដឹក្ជញ្ជូ នេណំ្ល់រងឹ ២). ក្តាត ដឹក្នាដ៏ំពូតក្ (ផេពវ
ផាយ តតរមតរមង់ពើេញ្ហា អនាម័យ នងិេណំ្ល់)  រេេ់បមភូមិ បៅេង្កក ត់ អភិបាល
រេុក្ ឬខ្ណ្ឌ  អភិបាលបខ្តត-រក្ុង ហាក់្េើដូចជា មានតិចបពក្។ 

ទើ៨, រេរពឹតតក្មមពាក់្ក្ណាត លេបរមច និងការតក្នចន មិនអាចរេតិេតតិបានលា 
បដាយខ្វះងវកិា ខ្វះ្នធានមនុេេ (អនក្ជំនាញពូតក្ៗ) ខ្វះប ដាឋ រចនាេមព័នធមូលដាឋ ន 
និងរេឈមនឹងេញ្ហា េបចចក្វទិាផង មួយវញិបទៀត រឺខ្វះបគ្នលការណ៍្ ការអនុវតត
បលើក្ទឹក្ចិតត និងជាពិបេេ បដាយស្ថរការរេកួ្តរេតជងលក់្ជើនាចូំលពើេរបទេ 
(ជើតដលមានតនមលបរេើរបាេ់ទេជាងជើកំ្េុ៉េតិ៍) និងខ្វះការគ្នរំទពើអនក្បរេើរបាេ់ផង 
(បដាយខ្វះម្ាបាយ យនតការ និងការពរងងឹយុទធនាការផេពវផាយ អូេទញឱ្យ
អនក្បរេើរបាេ់ជើយល់ដឹង មានជំបនឿ និងង្កក្មក្បរេើជើក្ំេុ៉េតិ៍ ជំនួេជើនាចូំលវញិ)។ 
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តាមការេិក្ា និងលទធផលននការវភិារ យនតការររេ់ររងេំណ្ល់រងឹ បៅ
ទូទងំក្មពុជា មានន័យថា បខ្តត រក្ុង ទើរេជុំជន (រេុក្ ខ្ណ្ឌ  េង្កក ត់  ុ ំភូមិ និង
ទើរេមូលផតុ ំមនុេេ) រមួទងំ រាជធានើភនំបពញផង រួរតតមាន៖ 

១. ការអេ់រផំេពវផាយ ៖ មានន័យថា ផាយអេ់រឱំ្យអនក្អនុវតត (ដូចជា អងគភាព
រដឋររេ់ររងេំណ្ល់រងឹ រក្ុម ុ៊នវនិិបយាររេមូលនិងររេ់ររងេំណ្ល់រងឹ អនក្
ប ៉ការ និងេុរគលកិ្រេេ់បរ អាជើវក្រ អាជាា ្រររេ់ជាន់ថាន ក់្ និងរេជាពលរដឋ) បាន
យល់ដឹងជាស្ថធារណ្ៈពើេញ្ហា េំណ្ល់ ផលេ៉ះពាល់ ការតញក្ ការទុក្ដាក់្ និង
ពិបេេ រឺយល់ជាក់្លាក់្ពើេទដាឋ ន នងិមូលដាឋ នចោេ់េងគម មានជំបនឿ និងចាេ់
អារមមណ៍្ចូលរមួចំតណ្ក្ក្នុងការររេ់ររងេណំ្ល់រងឹបៅទើក្តនលងរេេ់ខ្លួន។ 

២. តក្លមារេព័នធការង្ករ នងិការទទលួខុ្េរតូវ៖ មានន័យថា ប្វើឱ្យរេបេើរ
ប ើងរេព័នធការង្ករ នងិបលើក្ក្មពេ់ការទទួលខុ្េរតូវននេណាត អនក្ពាក់្ព័នធ (ដូចជា 
អងគភាពរដឋររេ់ររងេណំ្ល់រងឹ រក្ុម ុ៊នវនិិបយាររេមូលនិងររេ់ររងេណំ្ល់រងឹ 
អនក្ប ៉ការ អាជើវក្រ រេជាជន និងអាជាា ្រ) ក្នុងការប្វើឱ្យរេបេើរប ើង និងរេក្េ
បដាយរុណ្ភាពននការររេ់ររងេណំ្ល់រងឹ។ 

៣. ពរងឹងរេតិេតតិការរេមូល និងេមាា តេំណ្ល់រងឹ៖ រឺជាការង្ករតដល
មានស្ថរៈេំខាន់ក្នុងការប្វើឱ្យរេបេើរននការររេ់ររងេំណ្ល់រងឹបៅេណាត បខ្តត រក្ងុ 
រេុក្ ខ្ណ្ឌ  េង្កក ត់  ុ ំ ភូមិ និងទើរេមូលផតុ ំមនុេេនានា បដាយពរងឹងការបរៀេចំឱ្យ
បានលានូវរេព័នធរេមូលេំណ្ល់រងឹ ពរងើក្បេវាក្មម និងបលើក្ក្មពេ់ការអនុវតតរេមូល
េំណ្ល់រងឹ និងអភិវឌ្ឍ និងពរងឹងេមតថភាពទទលួខុ្េរតូវននអងគភាពរដឋររេ់ររង
េំណ្ល់រងឹ តដល៖ 

ពរងឹងបរៀេចំឱ្យបានលារេព័នធរេមូលេំណ្ល់រងឹ៖ មានទក់្ទងនឹងការពរងើក្
បេវាក្មមរេមូលេណំ្ល់រងឹក្នុងតំេន់បចញចូលបានបដាយបររឿងចរក្ និងមានវធិានការ
ជាក់្លាក់្រេមូលេណំ្ល់រងឹ និងមានរបរមាងការពរងើក្បេវាក្មមបៅកាន់តំេន់បចញ
ចូលមិនបាន (បដាយ បរេើ្ុង ្ុងកុ្ងតទន័រ របទះរុញ ការតញក្េំណ្ល់រងឹ េបងកើត
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ក្មាល ងំពលក្មម និងការបលើក្ទឹក្ចិតតរតឹមរតូវ ការផគត់ផគង់េមាា រៈ និងេរកិាខ ររតឹមរតូវ 
ការបលើក្ក្មពេ់រេព័នធននការរេមូលនងលបេវា និងជំរុញការទទួលខុ្េរតូវខ្ពេ់ក្នុងការ
េមាា ត)។ 

ពរងើក្បេវាក្មម នងិបលើក្ក្មពេ់ការអនុវតតរេមូល៖ មានទក់្ទងនឹងការ
បរៀេចំតផនការ និងរបរមាងការអនុវតតជាក់្លាក់្ ការអនុវតតតផនការបដាយស្ថម រតើ
ទទួលខុ្េរតូវខ្ពេ់ នងិបចះទទួលក្ ុំេ ការក្ណំ្ត់បានជាក់្លាក់្េរមិាណ្ និង
រេភពេណំ្ល់រងឹក្នុងតំេន់នើមួយៗ មានងវកិា បរៀេច ំនិងទិញដើ ប្វើបរាងជាងបររឿង
ចរក្ របទះរុញ ្ុង កុ្ងតទន័រ បរេង និងេង្កក ជេួជុល ជួលេុរគលកិ្អនក្រេតិេតតិ
រេមូល នងិេមាា ត េណ្តុ ះេណាត ល មានតផនការអនុវតត និងរតួតពនិិតយបានរតឹមរតូវ
តាមកាលវភិារ។ 

អភិវឌ្ឍ និងពរងឹងេមតថភាពទទួលខុ្េរតូវននស្ថថ េ័នរដឋររេ់ររងេំណ្ល់រងឹ៖ 
មានទំនាក់្ទំនងនិងចំបណ្ះដងឹ ជំនាញតផនក្ររេ់ររង ដឹក្នា ំបរៀេចំបគ្នលនបយាបាយ 
យុទធស្ថស្រេត តផនការអនុវតត រតួតពិនិតយ និងជំនាញតផនក្តេវងរក្ជំនួយជាងវកិា 
េមាា រៈ និងមនុេេ បដើមបើបរេើរបាេ់បរៀេចំរនំិត និងការផតួចបផតើម បរៀេចតំផនការ និង
យុទធស្ថស្រេតររេ់ររងេណំ្ល់រងឹ បរៀេចំទើលាន និងប ដាឋ រចនាេមព័នធទើលាន បរៀេចំ
បគ្នលការណ៍្ និងវធិានេបងកើនរុណ្ភាពបេវាក្មម បៅទើលានចាក់្េំណ្ល់រងឹ (ដូចជា 
េរមួលការបចញចូលននរងយនត េបងកើនបជើងចាក់្ បជៀេវាងការខូ្ចរងយនត និងេនថយ
នងលជួេជុល) បរៀេចំបគ្នលការណ៍្ និងផេពវផាយទក់្ទញជំបនឿ នងិការចូលរមួេង់
នងលបេវាក្មមរេមូលនងិេមាា តេំណ្ល់រងឹ។ 

ការអនុវតតបដាយមានការយក្ចិតតទុក្ដាក់្ខ្ពេ់ និងបដាយស្ថម រតើទទលួខុ្េរតូវ
ខ្ពេ់ យនតការររេ់ររងេំណ្ល់រងឹ បៅទូទងំក្មពុជា (បខ្តត រក្ុង រេុក្ ខ្ណ្ឌ  េង្កក ត់ 
 ុ ំ ភូមិ ទើរេជុំជន និងទើរេមូលផតុ ំមនុេេ) រមួទងំ រាជធានើភនំបពញផង មានបលើក្
ប ើងខាងបលើ ពិតជាមប្ាបាយតដលអាចជួយឱ្យការររេ់ររងេំណ្ល់រងឹរេរពឹតតបៅ
បានរលូន ប ើយមានរេេិទធភាពផង។  
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រៃថៃិពទេស 

១- រក្េួងេរសិ្ថថ ន, េរសិ្ថថ ន, បេៀវបៅជំនួយស្ថម រតើ, ភនំបពញ, ២០០០ 
២- រក្េួងេរសិ្ថថ ន, បេចក្តើតណ្នាជំំរុញអនុវតតអនុរក្ឹតយបលខ្ ៣៦អនរក្/េក្ េតើពើ
ការររេ់ររងេណំ្ល់រងឹ, ភនំបពញ ១៩៩៩ 

៣- រក្េួងមហានផទ, ការររេ់ររងេំរាម និងេំណ្ល់រងឹបៅក្នុ ងបខ្តតរកុ្ងននរពះ
រាជាណាចរក្ក្មពុជា, រេកាេអនតររក្េងួមហានផទ និងរក្េងួេរសិ្ថថ ន, ភនំបពញ 
២០០៣ 

៤- រក្េួងបទេចរណ៍្, ការយល់ដឹងពើការររេ់ររងកាក្េណំ្ល់, ភនំបពញ ២០១១ 
៥- បជេវ ខូ្និន និង ផ្ដយ ហាវ ដឹម, េុខ្ភាពេរសិ្ថថ ន, ភនំបពញ ២០១០ 
៦- ទិន ពនលក្, វចនានុរក្មេបចចក្េ័ពទេរសិ្ថថ ន, ភនំបពញ ២០០២ 
៧- ្នាគ្នរពភិពបលាក្, របាយការណ៍្រតតួពិនិតយេរសិ្ថថ នក្មពុជា ឆ្ន ២ំ០០៣, 
ភនំបពញ ២០០៣ 

៨- រាជរដាឋ ភិបាលក្មពុជា, ក្រមងឯក្ស្ថរចោេ់េតើពើកិ្ចចការពារេរសិ្ថថ ន និងការ
ររេ់ររង្នធាន្មមជាតិ, ភនំបពញ 

៩- ស្ថលារាជធានើភនំបពញ, ស្ថរាចរតណ្នាេំេើពើការររេ់ររងកាក្េណំ្ល់រងឹបៅ 
រាជធានើភនបំពញ, ភនំបពញ 

១០- ស្ថលារាជធានើភនំបពញ, បេចក្តើេបងខេពើការអភិវឌ្ឍរាជធានើភនបំពញក្នុងឆ្ន ២ំ០១១,
ភនំបពញ ២០១២ 

១១- បេៀវបៅតណ្នាេំរមាេ់េ រមន៍, េុខ្ភាពេរសិ្ថថ ន, ភនំបពញ ២០០៥។ 
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តួនាទីននការចរចារធុរកិចចនៅកនងុពាណិជ្ជកម្មអនតរជាតិ 
The Role of Business Negotiation in the International Trade 

 បបក្ខជនបណ្ឍិ ត ឈា ចានណ់ា 

ក្មពុជា គឺព្ពះរាជាណាចព្ក្មយួក្ំពុងតតព្បងឹតព្បងអភិវឌ្ណខ្លួនឱ្យបៅជាព្បបេស
មួយមានភាពសមផូរសបាយ និងមានការរកី្ចបព្មីនបលីព្គប់វស័ិយ។ យុេនសាស្រសថចតុ-
បកាណ្របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជា បានបងកលក្ខណ្ៈឱ្យព្បជាជនព្បក្បអាជីពរបស់
ខ្លួនតាមលេនភាព និងសមតទភាព និងបដ្ឋយគ្មា នការបរសីបអីង។ េសសនាទានបនះ 
បានតែមទាងំអនុញ្ញដ តឱ្យធុរជនបរបេស មានជំបនឿ និងសបព្មចចិតថចូលមក្ក្មពុជា
ជាមួយបគ្មលបណំ្ងធុរក្ិចច និងបានបធវឱី្យពាណិ្ជជក្មាអនថរជាតិរបស់ក្មពុជាជាមួយ
ពិភពបោក្ ពិបសស ជាមួយព្បបេសជិតខាងក្បុងតបំន់ មានការរកី្ចបព្មនីគួរឱ្យក្ត់
សមាគ ល់។ ក្មពុជា ព្តូវបានក្ណំ្ត់ថាជាព្បបេសមួយក្បុងចំបណាមព្បបេសព្ក្ីព្ក្មួយ
ចំនួនបលពីិភពបោក្ តដលតាងំពីឆ្ប ២ំ០០១ មក្ មានការខ្ិតខ្ំបធវឱី្យបានកាន់តតលអ
ព្បបសីរបឡងីនូវសមាហរណ្ក្មាពាណិ្ជជក្មា បដីមផទីាញយក្ផលចំបណ្ញពីការវវិតថ
ឈានបឡងីជាបនថបនាធ ប់ននវស័ិយពាណិ្ជជក្មា។ 

សក្មាភាព និងវធិានព្បទាក់្ព្ក្ឡាគ្មប ជាបព្ចីនព្តូវបានគិតគូរ និងបរៀបចំបឡងី 
បដីមផសីបព្មចបានបគ្មលបំណ្ងដូចបលីក្បឡងីខាងបលីបនះ ក្បុងបនាះមានការបបកី្េីផារ
បតនទម ការតក្តព្បបគ្មលនបោបាយពាណិ្ជជក្មា (បដ្ឋយការបរៀបចំសមាហរណ្ក្មា
ពាណិ្ជជក្មា ការខ្ិតខ្ពំព្ងឹងគុណ្សមផតថិព្បក្ួតព្បតជងបលីព្គប់វស័ិយតដលមានសកាថ -
នុពលក្បុងពាណិ្ជជក្មាអនថរជាតិ ការបធវសីច្ចច ប័នក្ិចចព្ពមបព្ពៀងពាណិ្ជជក្មាអនថរជាត ិ
ពិបសស គឺការបញ្ចូ លព្ពះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជាជាសមាជិក្អងគការពាណិ្ជជក្មាពិភព
បោក្) ការក្សាងបរសិាទ នធុរក្ិចចឱ្យបានរតឹតតព្បបសីរតែមបេៀត ការតក្េព្មង់ព្បព័នន
ចាប់ សារបពីភណ្ឍ  រចនាសម័ពននវស័ិយធនាគ្មរ ការក្សាងសាទ ប័នគ្មពំ្េដល់ការបបីក្
ចំហពាណិ្ជជក្មា (តដលផថល់លេនភាពឱ្យព្បជាជនព្គប់រូប ទាងំព្បជាជនបៅជនបេ 
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និងេីព្ក្ងុ អាចចូលរមួក្បុងការបធវីពាណិ្ជជក្មាក្បុងព្សកុ្ និងអនថរជាតបិាន)។ យនថ
ការមួយចំនួនបេៀត ព្តូវបានជរុំញអនុវតថ គកឺារច្ចត់េុក្តផបក្ឯក្ជន (ទាងំធុរជនក្បុង
ព្សុក្ និងមក្ពីបព្ៅព្សុក្) ថាជាក្ាលម៉ាសុីនតដលព្តូវការបព្បងរអំិល (ឬបគ្មល
នបោបាយចាស់ោស់) បដមីផឱី្យមានដំបណី្រការរតឹតតលអ និងបដីមផឱី្យតផបក្បនះអាច
មានលេនភាពបធវីវនិិបោគព្បក្តួព្បតជង និងរកី្លូតោស់បាន បហយីជំរុញតផបក្ឯក្
ជនឱ្យពព្ងឹង នងិអភិវឌ្ណវស័ិយផលិតសព្មាប់ការនាបំចញ (ពិបសស ព្សូវ ក្សិក្មា
ចព្មុះ ជលផល កាត់បដរ បសវាពលក្មា បេសចរណ៍្ សណាឌ គ្មរ និងបភាជនីយដ្ឋឌ ន) 
និង វស័ិយពាណិ្ជជក្មាបដ្ឋះដូរេំនិញ បសវាក្មា ការលក់្ដុំ នងិលក់្រាយ ការេិញលក់្
តាមបណាថ ញបបចចក្វេិា។ល។        

ការខ្ិតខ្ំព្បងឹតព្បងជាបព្ចីនមនិទាន់េេួលបានលេនផលលអបៅបឡយី បដ្ឋយ
បហតុថា ការបធវីពាណិ្ជជក្មា (ទាងំក្បុងព្សុក្ ឆលងតដន និងជាលក្ខណ្ៈអនថរជាតិ) បៅ
ព្ពះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា មានព្បឈមនឹងបញ្ញា ជាបព្ចីន ក្បុងបនាះ ១). របាងំពាណិ្ជជក្មា
សព្មាប់ផលិតក្មាព្គួសារតដលបៅជនបេ និងទាងំបៅេីព្ក្ុង បដ្ឋយសារក្ងវះសមតទ-
ភាពតផបក្ជំនាញ តដលជាឧបក្រណ៍្ជួយឱ្យព្បជាពលរដឌអាចចូលរួមពាក់្ព័ននក្បុង
ការបធវីពាណិ្ជជក្មា និងផ្លល ស់បថូររូបិយវតទុបាន ២).របាងំពននគយ និងពននអាក្រតដល
ព្តូវបានបគច្ចត់េុក្ថាបព្ចីន បហយីខ្ពស់បេៀតផង (សព្មាប់មុខ្េនំិញមួយចំនួនធំ) 
បបងកីតផលប៉ះពាល់ដល់ការសនស ំជីវភាពរបស់បៅ និងពិបសស គឺការបធវីពាណិ្ជជក្មា 
៣). របាងំមិនតមនពននគយបលីពាណិ្ជជក្មា តដលបណាថ លមក្ពចីំណាយការោិល័យ 
ធិបបតយយបផសងៗ (ចណំាយបព្ៅផលូវការ) នងិការមនិបានបគ្មរពបៅតាមសថង់ដ្ឋរការងារ
អនថរជាតិ តដលេេួលយក្បានបៅេីផារអនថរជាតិ ៤).ការខ្ិតខ្ំបរៀបចំ និងតក្េព្មង់
ព្បព័ននសព្មួលពាណិ្ជជក្មាឱ្យមានតនមលជាផលូវការទាបបានជួបព្បេះនឹងការលំបាក្ និង
បធវីមិនបាន ៥).នីតិវធិីពាណិ្ជជក្មានាបំចញ និងនាចូំលតដលតព្មូវឱ្យមានការដ្ឋក់្ពនន
ោ៉ងខ្ពស់ និងព្តូវបង់នែលឈបួលសព្មបសព្មួលក្បុងការសុំចាប់ (អាជាញ ប័ណ្ត) នាបំចញ 
និងការចណំាយបតនទមបព្ៅផលូវការ ៦).ភាពអន់ែយននបហដ្ឋឌ រចនាសមព័នន ពិបសស គឺ
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ដឹក្ជញ្ជូ ន (ផលូវ សាព ន ែបល់) និងនព្បសណី្យ ៍េូរគមនាគមន៍ (ព្បព័ននផថល់ព័ត៌មាន
សថីពីតព្មូវការេីផារ សថង់ដ្ឋរ គុណ្ភាព និនាប ការមិនទាន់ព្តឹមព្តូវ និងអាចេេួល
យក្បាន) េឹក្ នងិបភលីងមានតនមលបព្បីព្បាស់ខ្ពស់ ៧).សក្មាភាព និងអនថរាគមន៍របស់
េីភាប ក់្ងាររបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានរខំាន បានរារាងំដល់ចរាចរេំនិញ និងបសវាក្បុង
េីផារ រារាងំដល់ការបធវី និងការអភិវឌ្ណពាណិ្ជជក្មា ចំបពាះផលិតផលជាបព្ចីន និង 
៨).ភាពពិបាក្នឹងេេួលបានបជាគជ័យតាមការចង់បានននពាណិ្ជជក្មា (ទាងំក្បុង
ព្សុក្ ឆលងតដន នងិពាណិ្ជជក្មាអនថរជាតិ) បដ្ឋយបហតុផលពិបសសមួយបេៀត គឺការ
អប់រសំិក្ា បរៀនសូព្តតផបក្ជំនាញពាណិ្ជជក្មា រមួទាងំភាសាបរបេស បៅមានក្ព្មិត
ទាប (ការព្បកួ្តព្បតជងក្បុងតព្មូវការភាសាបរបេស និងជំនាញតផបក្ពាណិ្ជជក្មា) 
ការក្សាងសហព្គិនភាពសាធារណ្ៈ និងឯក្ជន មនិទាន់បឆលីយតបសណូំ្មពរ និង
តព្មូវការេីផារ។     

បតនទមពីបលីអវីតដលបានរក្ប ញីខាងបលីបនះ លេនផលននការព្សាវព្ជាវបាន
បងាា ញនូវបញ្ញា  នងិឧបសគគមួយចំននួតែមបេៀត គថឺាព្បព័ននពាណិ្ជជក្មាបៅក្មពុជា
មិនទាន់មានលក្ខណ្ៈជាសក្ល  នងិព្បព័ននឧបក្រណ៍្បព្បីព្បាស់សាធារណ្ៈមិនមាន
មាព្តដ្ឋឌ ន និងមិនមានលក្ខណ្ៈបពញបលញបៅបឡយី មានការលួចោក់្ពននតាមផលូវ
ជាយតដន មានការព្បក្ួតព្បតជងពាណិ្ជជក្មាខ្ពស់ ពិបសស ផលិតផលពីព្បបេសបវៀត-
ណាម និងចិន បញ្ញា បចញចាប់សំខាន់បដីមផីព្គប់ព្គង និងព្តួតពិនិតយការវនិិបោគ 
(ការរក្ាសិេនិ ក្មាសិេនិបញ្ញដ  ចាប់ព្តួតពនិិតយ នងិក្ិចចសនាពាណិ្ជជក្មា។ល។) 
មានសភាពយតឺោ៉វ មានការខ្វះខាតមជឈមណ្ឍ លព័ត៌មានពាណិ្ជជក្មា បញ្ញា ខ្វះខាត
ក្មាល ងំពលក្មាជំនាញខ្ួរក្ាល បញ្ញា វតទុធាតុបដីម និងេនំិញជាមូលដ្ឋឌ នមានគុណ្
ភាពទាប មិនបឆលីយតបមាព្តដ្ឋឌ ន បញ្ញា បសវាអគគីសនី េឹក្ េំនាក់្េំនង េូរគមនាគមន៍
មូលដ្ឋឌ នបផសងៗមានតនមលខ្ពស់។ ការសិក្ាមួយព្តូវបានបធវីបឡងី បដីមផពី្សាយបញ្ញជ ក់្ 
និងរក្ឱ្យប ញីពិតព្បាក្ដពីរបាងំរារាងំបជាគជ័យននការបធវីពាណិ្ជជក្មា ក្បុងេូទាងំ
ព្ពះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា បដ្ឋយការពិនិតយបៅបមីលេនំិញបព្បីព្បាស់ តដលបានផលិត



 

128 

 

ក្បុងព្សុក្ និងតដលបាននាចូំលពីបរបេសបព្ចីនព្បបភេ នងិមួយបេៀត គឺការពនិិតយ
បមីលេនំិញនាបំចញសំខាន់ៗជាបព្ចីនមុខ្ តាមរយៈការសាធ បសធង់មតិជាមួយពាណិ្ជជក្រ 
ឬធុរជនជាមាច ស់ ឬជាអបក្ព្គប់ព្គងព្ក្ុមហុ៊ន សហព្គ្មសពាណិ្ជជក្មាបៅេូទាងំក្មពុជា
បានឱ្យដឹងថា បញ្ញា ធំមួយបេៀតតដលជាបរឿងអាេិភាព និងសខំាន់បំផុត គឺបេពបកាសលយ
ក្បុងការចរច្ចធុរក្ិចច។ ពកួ្គ្មត់អះអាងថា ការចរច្ចធុរក្ិចច គទឺាមទារច្ចបំាច់ និងក្បុង
ព្គប់កាលៈបេសៈ អបក្មិនមានបេពបកាសលយក្បុងរបបៀបបធវកីារងារបនះ ព្បាក្ដជាមិន
អាចទាក់្ទាញសមានចិតថពីនដគូពាណិ្ជជក្មារបស់បគ បហយីពិតជាពិបាក្នឹងសបព្មច
បានអវីៗដូចបណំ្ងណាស់។ 

ការចរច្ចធុរក្ចិច គឺពតិជាច្ចបំាច់ និងទាមទារការឆ្ល តនវក្បុងរបបៀបបរៀបចំ នងិ
ជំរុញដំបណី្រព្បព្ពតឹថបៅឱ្យបានផលដូចការព្បាថាប ចង់បាន។ បនះបដ្ឋយបហតុថា ព្ក្មុហុ៊ន 
ពាណិ្ជជក្រ ឬធុរជនទាងំឡាយព្តូវការចរច្ច៖ អំពីនែល/េិញលក់្ នងិផគត់ផគង់វតទុធាតុ
បដីម សុំបធវីតំណាងតចក្ច្ចយ ឬបធវីនដគូពាណិ្ជជក្មា សុសំេិនិផ្លថ ច់មុខ្ក្បុងការនាចូំល 
ឬនាបំចញេំនិញ បសវា សុអំនុបព្គ្មះបពលបវោផថល់ព្បាក់្សំណ្ង ពនាបពលជាមួយ
ព្បភពេុន ឬសុំព្បាក់្ក្មចីជាមួយការព្បាក់្ទាប សំុបឡងីព្បាក់្តខ្/ជាមួយសហភាព
ក្មាក្រ។ល។ សទិតក្បុងបរកិារណ៍្បនះ ការចរច្ចធុរក្ចិច បានកាល យជាបរឿងច្ចបំាច់បំផុត 
និងមានសារៈសំខាន់កាន់តតខាល ងំបឡងី សព្មាប់ពាណិ្ជជក្មាអនថរជាតិ។ បនះបញ្ញជ ក់្ថា 
គ្មា នការចរច្ចធុរក្ិចចដ៏បុិនព្បសប់ ធុរជន នងិពាណិ្ជជក្មារបស់គ្មត់ អាចនងឹបាត់បង់
ឱ្កាស ឬបាត់បង់សមព័ននភាព និងបាត់បង់ផលព្បបោជន៍។ 

ការព្សាវព្ជាវបានរក្ប ញីថា សព្មាប់ធុរជន ឬពាណិ្ជជក្រក្មពុជា ការចរច្ច
ធុរក្ិចច គជឺាបញ្ញា  និងជាឧបសគគដ៏ចមផង។ បនះបដ្ឋយបហតុថា៖ ក្មពុជាព្បឈមនងឹ
សស្រងាគ ម ជបមាល ះនផធក្បុងអស់រយៈបពលោ៉ងយូរតដលនាឱំ្យបាត់បង់ធនធានមនុសស និង
បាត់បង់ទាងំបេពិបសាធន៍ បញ្ញា វបិតថសិីលធម៌សងគមបព្កាយសស្រងាគ ម និងក្បុងបពល
ក្ំពុងបងបីសាថ រអភិវឌ្ណ ការេេលួបានឱ្កាសងាយបពក្ននបណាថ ធុរជន ឬពាណិ្ជជក្រ
ក្មពុជាជាបព្ចីន បញ្ញា ខ្វះចាប់េមាល ប់ និងការអនុវតថចាប់ជាេូបៅបធវីមិនបានលអផង។ល។ 
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បុពវបហតុបនះនាឱំ្យធុរជន និងពាណិ្ជជក្រក្មពុជាជាបព្ចីន បមីលងាយសភាពការណ៍្ 
បមីលងាយការសិក្ាបរៀនសូព្ត មិនមានការបបថជាញ ខ្តិខ្សំកិ្ាបរៀនសូព្ត អំណួ្ត គិត
ថាបចះបហយី ពូតក្បហយី បានជារក្សុីមានបាន និងមានព្បាក់្បព្ចីនដូចសពវនែៃ។
បញ្ញា មួយបេៀត គឺការអភិវឌ្ណធនធានមនុសស ពិបសស សហព្គិនភាព និងជំនាញវជិាជ -
ជីវៈតផបក្ពាណិ្ជជក្មាបៅក្បុងេូទាងំព្បបេស ព្តូវបានបមីលប ញីថាបធវីមនិទាន់បានលអ 
មិនទាន់បឆលីយតបតាមសំណូ្មពរ និងតព្មូវការេីផារបៅបឡីយ។ រឯីការអភិវឌ្ណ
សាប នដព្សាវព្ជាវលអៗ  អំពីការចរច្ចធុរក្ិចច គឺពុំទាន់មានបព្ចនី បដ្ឋយបហតុថា មនុសស
បសធីរព្គប់ព្សទាប់ ពិបសស ធុរជន និងពាណិ្ជជក្រមិនសូវឱ្យតនមលវេិាសាស្រសថ និងការ
សិក្ា។ ទាងំអស់បនះ នាឱំ្យការងារអនុវតថរបស់ព្ក្ុមហុ៊ន ធុរជន និងពាណិ្ជជក្រក្មពុជា 
ក្បុងការចរច្ចរធុរក្ិចច គឺសទិតបៅឆ្ៃ យពីបសចក្ថីព្តូវការជាក់្តសថង និងភាពច្ចបំាច់ មិន
ទាន់អាចព្តូវបានបដ្ឋះព្សាយឱ្យលអបៅបឡយី។ 

ព្ក្ុមហុ៊ន ធុរជន នងិពាណិ្ជជក្រក្មពុជា ព្តូវបព្តៀមព្បឈមនឹងបញ្ញា ដ៏ធំមួយ
បេៀត គឺការបព្តៀមខ្លួនមុនឱ្យបានលអបផុំត ក្បុងការបធវសីមាហរណ្ក្មាពាណិ្ជជក្មាក្បុង
ព្ក្បខ្ណ្ឍ សហគមអាស៊ាន (AEC) តដលនឹងមក្ដល់នាឆ្ប ២ំ០១៥ ខាងមុខ្បនះ។ 
ការចរច្ចធុរក្ចិច គឺជាអាេិភាព និងជាចំបណ្ះដឹងមយួតដលជួយពួក្បគឱ្យមានឱ្កាស
បលីក្ក្មពស់គុណ្ភាពការងារ ការព្បក្ួតព្បតជងឈបះ ដបណ្ថី មផលព្បបោជន៍េីផារ 
និងការលក់្ តាមឱ្យទាន់ព្បព័ននបសដឌក្ិចចេីផារតដលគ្មា នព្ពំតដន និងតាមទាន់
សភាពការណ៍្ បហីយបធវីបានអវីៗទាងំអស់ដូចបំណ្ង។ គ្មា នការចរច្ចធុរកិ្ចចដ៏បុិន
ព្បសប់ ធុរក្ិចច និងពាណិ្ជជក្មារបស់ធុរជន និងពាណិ្ជជក្រ អាចនឹងបាត់បង់ឱ្កាស 
ឬបាត់បង់សមព័ននភាព និងបាត់បង់ផលព្បបោជន៍ តដលបនះគឺជាបរឿងតដលមិនគួរ
អនុញ្ញដ តឱ្យបក្ីតមានដ្ឋច់ខាត។ ការព្សាវព្ជាវបានផថល់អំណ្ះអំណាងថា ការចរច្ច
ធុរក្ិចច បានកាល យជាបរឿងច្ចបំាច់ នងិមានសារៈសំខាន់បំផុតសព្មាប់ការងារពាណិ្ជជក្មា
អនថរជាត ិ បព្ពាះថា ពុំមានធុរជន ឬពាណិ្ជជក្រណាមាប ក់្ េេលួយល់ព្ពមបធវតីាមគំនតិ 
និងការសបព្មចចិតថរបស់អបក្ដនេបដ្ឋយមនិបានសាថ ប់បហតុផល ការបក្ព្សាយ អះអាង 
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េេូចសំុតដលគួរឱ្យច្ចប់អារមាណ៍្ គួរឱ្យអាណិ្ត គួរឱ្យចង់ជួយ ចង់សហការរក្សីុ
ជាមួយ ឬតដលអបក្បនាះមនិទាងំបហបីមាត់មួយម៉ាត់ផងបនាះបឡយី។ វធិីសាស្រសថធានា
គុណ្ភាព និងព្បសិេនភាព ក្បុងការអនុវតថចរច្ចធុរក្ិចចបៅក្បុងពាណិ្ជជក្មាអនថរជាតិ 
ព្តូវបានសិក្ាព្សាវព្ជាវបានរក្ប ញី ដូចបងាា ញក្បុងតារាងខាងបព្កាមបនះ។ 

 វធិីសាស្រសថចរច្ចធុរក្ចិចមានព្បសិេនភាពបៅក្បុងពាណិ្ជជក្មាអនថរជាត ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ព្បភព៖ សនួ រ៉ានី, ២០១២, ការព្គបព់្គងេីភាប ក្ង់ារបេសចរណ៍្, េំពរ័េី ៨៦ (៨៧-១១០) 

 
 

 

សិក្ាពី៖  
- នដគូចរច្ច  
- អបក្ចូលរមួ  
- ព្បធានបេ  
- សាទ នភាព 
 

 

បព្ជីសបរសី 
លេនភាព 
និងភាពអាច 
សព្មបសព្មួល 

 

 

ដ្ឋក់្បចញ 
យុេនសាស្រសឋ 
និងយុេនវធិីចរច្ច 

 

 

បផឋីមការចរច្ច
ជាមួយ 
ភាព

ព្សស់ព្សាយ 
 

 

ផឋល់ និង
េេួលព័ត៌មាន
ព្តឹមព្តូវ 

 

ផឋល់ការពិភាក្ា 
បលីព័ត៌មានតដល 
បានផឋល់ និង
ព័ត៌មានេេួល
បានពីនដគូ 

 

ក្ំណ្ត់ 
េកី្តនលងជួប
ចរច្ចនិងបរៀបចំ
សងាា រមឹ 

 

 

ក្ណំ្ត់ 
បគ្មលបណំ្ង 
ននជនំបួចរច្ច 

 

 
 

ដបំណី្រការចរច្ច 
 

 
 

ការសបព្មចចិតឋ 
 

 
ការបរៀបច ំ
ជនំបួចរច្ច 
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គនថនិនទទស 

១- គឹម វូសុង, សហព្គិនចណំានព្គប់មាគ៌្មសុេនតតព្កាលមាស, បចញផាយជាអនថរជាត,ិ 
ភបំបពញ ២០០៦ 

២- តប៉ង បុ៊នរា, មូលដ្ឋឌ នព្គឹះក្បុ ងការេនំាក់្េនំង, បក្តព្ប និងបចញផាយ, ភបំបពញ 
២០១១ 

៣- ព្បាជញ សមផតិថ, វធីិអានចិតថអបក្ដនេបៅតក្ផរខ្លួន បចញផាយបលីក្េ១ី, ភបំបពញ 
២០១១ 

៤- ពុ ំបុ៊នែន, ២៧ វធីិបដីមផីព្គប់ព្គងចិតថមនុសស, បចញផាយបលីក្េ១ី, ភបំបពញ 
២០១២ 

៥- មី សាបម៉ត, សិលផៈក្បុ ងការចរច្ចមុខ្ជនំញួ, បចញផាយបលីក្េី១, ភបំបពញ ២០១២ 
៦- យមឹ ចន, វធីិរក្ព្បាក់្បានបដ្ឋយមិនបាច់ច្ចយព្បាក់្, បណាត គ្មរអងគរធ,ំ ភបំបពញ 
២០០៧ 

៧- ល ីសុធីរ, សិលផៈក្បុងការនិោយ, បចញផាយបលីក្េ១ី, ភបំបពញ ២០០៧ 
៨- ស សព្មិត, តសវងយល់ចលនាកាយវកិារ, បក្តព្ប និងបចញផាយ, ញូយក៉្ 
២០១១ 

៩- សួន រ៉ានី, ការអភិវឌ្ណខ្លួនជាអបក្ព្គប់ព្គងបឆបីម, បចញផាយបលីក្េ១ី, ភបំបពញ   
តខ្មិនា ឆ្ប  ំ២០១២  

១០- សួន រ៉ានី, សិលផៈេនំាក់្េនំងនិងបដិសណាឌ រកិ្ចច, បចញផាយបលីក្េី១, 
ភបំបពញ តខ្មិនា ឆ្ប  ំ២០១២ 

១១- សួន រ៉ានី, ការព្គប់ព្គងេីភាប ក់្ងារបេសចរណ៍្, បចញផាយបលីក្េ១ី, ភបំបពញ 
តខ្ក្ញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០១២ 

១២- សួន រ៉ានី, ការអភិវឌ្ណខ្លួនជាសហព្គិន, បចញផាយបលីក្េ១ី, ភបំបពញ តខ្តុោ 
ឆ្ប  ំ២០១២ 

១៣- សួន រ៉ានី, លិក្គវជិាជ មគគុ បេធសក៍្បេសចរណ៍្, បចញផាយបលីក្េ១ី, ភបំបពញ  
តខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ប  ំ២០១៣ 
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ទស្សនាទានននការអប់រ ំ

បេក្ខជនេណ្ឌិ ត ឌងួ លាង 

សស្ចក្តីសផតើម 
ការរកី្ចបរមីនននេបចចក្វទិ្យានិងវទិ្យាសាស្ត ត្ និងការស្ វ្ងរក្ឧតតមភាពបៅបលី

ពិភពបោក្ បានជំរុញឱ្យរេបទ្យ្នីមួយៗ ខិតខំប្វីការរេក្ួតរេស្ជងផលិតផល និង
ប្វាក្មមរេ្់ខលួន ប យី្នធានមនុ្សជាក្ម្ល ងំចលក្រក្នុងការ្បរមចេំណ្ងរបាថ្នន
បនេះ។  ការអេ់ររំតូវបានបេទ្យទ្យួលសាគ ល់ និងឱ្យតនមលខព្់ថ្នម្នតួនាទី្យ និងភារកិ្ចចដ៏
្ំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុ្ស និងបលីក្ក្មព្់េុេគល រេួសារ ្ េមន៍ ្ងគម
ជាតិ នងិ្ក្លបោក្។ ្ េមន៍អាសា៊ា ន បានជំរុញឱ្យម្នការេបងកីនជីវភាព នងិ
្ុខុម្លភាពរេជាពលរដឋ តាមរយៈ្ក្មមភាពជាបរចីនដូចជា ការបលីក្ក្មព្់ការ
វនិិបោេវ ិ្ ័យអេ់រ ំ ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុ្ស ការ្កិ្ាបពញមួយជីវតិ ការអនុវតត 
វទិ្យាសាស្ត្តនិងេបចចក្វទិ្យា ក្នុងរេេ់្ក្មមភាពអភិវឌ្ឍ្ងគម និងប្ដឋក្ិចច ប យីរេការ
បនេះ វាទាមទារឱ្យម្នការចូលរមួោ៉ា ង្ក្មមពីអនក្្ិក្ាបៅរេេ់ភូមិ្ិក្ា។ ការ្កិ្ា
ក្នុងតំេន់និង្ក្លបោក្បោយរេព័នធវាយតនមលនិងវា្់ស្វងលទ្យធផលអេ់រ ំ បានក្ំណ្ត់
ក្នុងក្មមវ ិ្ ីអេ់រដូំចជារេជាពលរដឋទាងំអ្់បៅបលីពិភពបោក្ ម្ន្ិទ្យធបិ្រភីាពប្មីៗ
គ្នន  ក្នុងការទ្យទ្យួលយក្ប្វាអេ់រ ំ បោយមិនេិតពីវណ្ណៈ បភទ្យ ពណ៌្្មបុរ ជាតិសា្ន៍ 
និងសា្នា។  ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុ្សជាស្ផនក្មួយដ៏្ខំាន់បៅក្នុងអងគភាព ប យី
អងគភាពជាបរចីនបានេិតថ្ន ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុ្ស េឺជារទ្យពយដ៏ម្នតនមលេផុំត
្រម្េ់អងគភាពរេ្់បេ បោយសារម្នមនុ្សជាបរចីនទ្យទ្យួលការស្តងតាងំបៅក្នុង
អាជីព និងការរេក្តួរេស្ជងថ្មី បោយមិនទាន់បានយល់ចា្់ោ្់ពីប្ចក្តីរតូវការ ឬ
កាតពវក្ចិចបៅក្នុងតួនាទ្យថី្មីបនាេះ។ ពកួ្បេស្តងស្ត្ងឃមឹថ្ន នឹងអាចអភិវឌ្ឍចំបណ្េះដឹង 
និងជំនាញ ស្ដលជាតរមូវការ្រម្េ់ការងារស្ដលពកួ្បេចូលរមួក្នុង្ក្មមភាពរេចំ
នថ្ង។ ការេណ្តុ េះេណ្តត ល្នធានមនុ្សបានលអ វាជាក្តាត ស្ដលម្នឥទ្យធពិលដល់ការ
េំបពញការងាររេ្់េុេគលិក្ ប យីប្វីឱ្យពកួ្បេម្ន្មតថភាពរេេ់រគ្នន់ នងិម្នចតិត
រកី្រាយបៅនឹងការេំបពញការងារ។ 
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ក្មពុជា ជារេបទ្យ្មយួស្ដលក្ំពុងអភិវឌ្ឍ។ បដីមបឈីានបៅរក្ការអភិវឌ្ឍទាងំ
មូលោឋ ន្ម្ា រៈ និង្នធានមនុ្សឱ្យម្នក្រមិតរេហាក់្រេស្ លបៅនឹងេណ្តត រេបទ្យ្
ក្នុងតំេន់ និង្ក្លបោក្ េចចុេបនន រាជរោឋ ភិបាល បាននឹងក្ំពុងប្វីក្ំស្ណ្ទ្យរមង់ឥត
ឈេ់ឈរបលីរេេ់វ ិ្ ័យ ក្នុងបនាេះវ ិ្ ័យអេ់រ ំក៏្ជាវ ិ្ ័យអាទ្យិភាពមួយស្ដលឈានមុខបេ 
និងមិនអាចខវេះបាន។ បលី្ពីបនេះបៅបទ្យៀត រាជរោឋ ភិបាលបានផតល់ អាទ្យិភាពក្នុងការ
ក្សាង្មតថភាព និងអភិវឌ្ឍ្នធានមនុ្សតាមរយៈការពរងឹងេុណ្ភាពវ ិ្ ័យអេ់រ ំ
ស្ដលម្នស្ចងក្នុងមុំទ្យី១ននយុទ្យធសាស្ត្តចតុបកាណ្។ ចាេ់្តពីីការអេ់រ ំម្នបគ្នលេំណ្ង
អភិវឌ្ឍ្នធានមនុ្ស បលីក្ក្មព្់េុណ្ភាពអេ់រ ំ ក្ំណ្ត់្ិទ្យធិនិងកាតពវក្ិចចរេ្់
េុេគលិក្អេ់រដូំចជា ្ិទ្យធទិ្យទ្យលួបានតនមលវជិាជ ជីវៈ ្ទិ្យធអិភិវឌ្ឍខាងវជិាជ ជីវៈ ្ទិ្យធិចូលរមួ
អភិវឌ្ឍ្តង់ោរអេ់រ ំ ្ិទ្យធិទ្យទ្យលួបានប្វាអេ់របំផសងៗ ការបគ្នរពរក្ម្លី្ម៌វជិាជ ជីវៈ 
និងការេំបពញកាតពវក្ិចចបផសងបទ្យៀត។ 

១-ទម្មង់ទូសៅននការអប់រ ំ

១.១-អត្ថនយ័ននការអបរ់ ំ

 ការអេ់រ ំ េឺ្ំបៅដល់ក្ិចចដំបណី្រការ្កិ្ាបដីមបអីភិវឌ្ឍខាងេុេគលកិ្លក្ខណ្ៈ 
ចិតត្មបទា េញ្ញដ ្មបទា នងិកាយ្មបទា តាមរយៈននរាល់្ក្មមភាព ស្ដលប្វឱី្យអនក្
្ិក្ាទ្យទ្យួលបាននូវចំបណ្េះដឹងជំនាញ ្មតថភាព និង ចំបណ្េះប្វី រមួទាងំការេបចចញ
ទ្យ្សនៈផ្ទទ ល់ខលួន និងទ្យ្សនៈ្ិក្ារេក្េបោយប្ចក្តីនថ្លថ្នូរ និងេុណ្្ម៌។ ការអេ់រ ំ
រតូវបានបលកី្ក្មព្់សាម រតអីនក្្ិក្ាឱ្យកាល យខលួនបៅជាេុេគលស្ដលម្នរេបោជន៍្រម្េ់
រេួសារ ្ េមន៍ រេបទ្យ្ជាតិ និង្ក្លបោក្ រពមទាងំឱ្យម្នការបគ្នរពរ្ឡាញ់ 
រក្ុមរេួសារអនក្ដនទ្យ និង្ងគមជាតិទាងំមូល ពិប្្េឺមនុ្សជាតិទាងំអ្់បៅបលី
្ក្លបោក្១។  

ការអេ់រេំណ្តុ េះេណ្តត លជាដំបណី្រការននការ្ិក្ា បដីមបកីារអភិវឌ្ឍខាងេុេគលិក្
លក្ខណ្ៈ ចិតត្ មបទា របាជាញ  ្មបទា និងកាយ្មបទា តាមរយៈននរាល់្ក្មមភាព
ស្ដលប្វីឱ្យអនក្្ិក្ាទ្យទ្យួលបាននូវ្ំណំុ្ចំបណ្េះដឹងជំនាញ ្មតថភាព េំណិ្នជីវតិ 
េំណិ្នការងារ រួមទាងំការេបចចញទ្យ្សនៈផ្ទទ ល់ខលួន និងទ្យ្សនៈ្ិក្ារេក្េបោយ

                                                           
១ រពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា ចាេ់្ តីពីការអេរ់ ំ ស្ខ្នូ ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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ប្ចក្តីនថ្លថ្នូរ និងេុណ្្ម៌។ វទិ្យាសាស្ត្តនិងេបចចក្បទ្យ្រេេដណ្ត េ់បលីការអេ់រជំំនាញ
និងមុខរេរ ស្ដលជំរុញឱ្យអនក្្ិក្ាទ្យទ្យួលបានចំបណ្េះដងឹ ្មតថភាព និងតនមល បដមីបី
កាល យខលួនជាពលក្រជំនាញ អនក្េបចចក្បទ្យ្ និងពលរដឋនថ្លថ្នូរ ចូលរមួបោេះរសាយេញ្ញា
ជីវភាពរ្់បៅរេចនំថ្ង និងរមួចំស្ណ្ក្អភិវឌ្ឍប្ដឋក្ចិច និង ្ងគម២។ 

១.២-សោលបំណងននការអប់រ ំ

 ការអេ់រ ំេឺជំរុញឱ្យអនក្្ិក្ាទាងំឡាយម្នក្តចដូតា្ម៌ សាគ ល់ពីអតត្ញ្ញដ ណ្
វេប្ម៌ ភាសាជាតិ នងិការបលីក្្ទួយ្ម្ម៌ស្យនឌ័្រ គ្នម នការបរ ី្ បអីង ឬរេកាន់ពូជ
សា្ន៍ ពណ៌្្មបុរ ជាតពិិនធុ សា្នា  នងិការបគ្នរពនូវបគ្នលការណ៍្ នងិចាេ់នានា
រេ្់រេបទ្យ្ក្ំបណី្ត និង្ េមន៍អនតរជាត។ិ េបងកនីវធិានចាេ់ និងរេព័នធរេេ់រេង
និងរដឋបាល ក្ចិចការអេ់រឱំ្យម្នរេ្ិទ្យធភាព បោយឈរបលីបគ្នលការណ៍្អភិបាលក្ិចច
លអ។ ក្ំណ្ត់លក្ខខណ្ឌ តរមូវ ថ្នន ក់្ជាតិ និងអនតរជាត ិ្រម្េ់ធានាលទ្យធភាពប្មីៗគ្នន ក្នុង
ការចូលបរៀន នងិេបងកីនឱ្កា្ប្មីគ្នន ្រម្េ់ការទ្យទ្យលួបានការអេ់ររំេក្េបោយេុណ្ភាព
្រម្េ់មនុ្សជាតទូិ្យបៅ រពមទាងំជំរុញឲ្យម្ន្ម្ម៌ស្យនឌ័្របៅក្នុងការអេ់រ ំនិងប្វា
អេ់រ ំក៏្ដូចជាក្ចិចការបផសងៗបទ្យៀតបៅក្នុង្ងគម។ 

 ការអេ់របំានប្វីឱ្យមនុ្សលុេេំបាត់បចលនូវភាពបរ ី្ បអីង ស្ដលទាក់្ទ្យងបៅ
នឹងពូជសា្ន៍ ពណ៌្្មបុរ បភទ្យ ស្យនឌ័្រ ភាសា សា្នា ទ្យ្សនៈខាងនបោបាយ និង
ទ្យ្សនៈបផសងបទ្យៀតបៅក្នុងជីវភាពរ្់បៅ និង្ងគមជាតិ។ ការអេ់រ ំក៏្បានបលីក្្ទួយនងិ
បលីក្ក្មព្់អនក្្ិក្ាឱ្យម្នការទ្យទ្យួលខុ្រតូវខព្់ចំប េះេញ្ញា បផសងៗ ស្ដលខលួនបាន
ជួេរេទ្យេះ រពមទាងំធានា្ទិ្យធិរេ្់អនក្្កិ្ា េុេគលិក្អេ់រ ំម្តាេិតា ឬអាណ្តពាបាល  
ជនពិការ  នងិអនក្ដនទ្យបទ្យៀត បដីមបឱី្យម្ន្មតថភាពបពញបលញក្នុងការរេក្េរេរចិចច ឹម
ជីវតិរេួសារ ្ េមន៍ និងភាពរកី្ចបរមីននន្ងគមជាតិ។ 

១.៣-ទស្សនៈទូសៅននការអប់រ ំ

 ការអេ់រ ំ េឺជា្ទិ្យធិមូលោឋ នរេ្់មនុ្សជាតិ ប យីវាជាេនលឹេះបឆ្ព េះបៅរក្ការ
អភិវឌ្ឍ្នតិភាព និង្ថិរភាព រេក្េបោយនិរនតរភាពបៅនផទក្នុងរេបទ្យ្ និងរវាង
រេបទ្យ្នានា។ អារ្័យប តុបនេះប យីការអេ់រេំជឺាមប្ាបាយ ស្ដលមនិអាចខវេះបាន 

                                                           
២ រក្្ួងអេ់រ ំយុវជន និងក្ីឡា  បគ្នលនបោបាយ គ្ីពីការអេរ់េំបចចក្បទ្យ្  ស្ខឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
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បដីមបឱី្យម្នការចូលរមួរេក្េបោយរេ្ិទ្យធភាពបៅក្នុង្ងគម និងប្ដឋក្ចិចនា្តវតសរ ៍
ទ្យី២១ ស្ដលទ្យទ្យួលឥទ្យធិពលពដីំបណី្រការ្ក្លភាវូេនយីក្មមដ៏ឆ្េ់រ ័្៣។ 

 ការអេ់រ ំ ម្នតួនាទ្យេីណ្តុ េះេណ្តត លមនុ្សរេេ់រូេ មិនរតឹមស្តអក្សរសាស្ត្ត 
វទិ្យាសាស្ត្តេ៉ាុបណ្តណ េះបទ្យ េឺស្ថ្មទាងំផតល់នូវការេណ្តុ េះេណ្តត លវជិាជ ជីវៈ ជំនាញបៅតាម
្មតថភាព នងិលទ្យធភាពរេ្់មនុ្សរេេ់រូេ។ 
 ការអេ់រ ំ ជាមប្ាបាយ បដីមបីជំរុញឱ្យអនក្្ិក្ាម្នក្តតចដូតា្ម៌ សាគ ល់ពី
អតត្ញ្ញដ ណ្វេប្ម៌ ភាសាជាតិ និងការបលីក្្ទួយ្មភាពស្យនឌ័្រ គ្នម នការបរ ី្ បអងី 
ឬរេកាន់ពូជសា្ន៍ ពណ៌្្មបុរ ជាតិពនិធុ សា្នា និងការបគ្នរពនូវបគ្នលការណ៍្
ស្ដលម្នស្ចងក្នុង្មមនុចដអងគការ្ រេជាជាតិ៤។ 
 ក្នុង្ងគមវជិាជ  សាថ េ័នអេ់រមំ្នទ្យំនាក់្ទំ្យនងឯក្រាជយតាមមុខងាររេ្់្ងគម 
ប ីយស្ដលេងាា ញនូវ្ក្មមភាពរកី្ចបរមីនជាទូ្យបៅ។ តាមលក្ខណ្ៈ្ងគមវជិាជ ននការ
អេ់រ ំ ការវភិាេបានពណ៌្នាថ្ន វាេឺជាស្ផនក្មួយស្ដលមនិម្នការអភិវឌ្ឍនងិមិនទាន់
្ម័យននស្ផនក្្ងគមវជិាជ ។ បោយ្ងគមវជិាជ  ជាមុខវជិាជ មយួស្ដលបានផតល់ឱ្យបៅក្នុង
េំណ្ងរបាថ្នន រេ្់និ្សតិមួយចំនួន បដីមបកីាល យខលួនជា្ងគមវទូិ្យបៅបពលេចច េ់ការ្ិក្ា
រេ្់ខលួនបនាេះ ប យីេញ្ញា ស្ដល្ំខាន់ េឺេចចុេបននភាពននភាពមិនទាន់្ម័យរេ្់
្ងគមវជិាជ បនេះឯង។ ្ងគមវទូិ្យទាងំអ្់ នឹងយក្រទ្យឹ្តីរពមទាងំជំនាញរេ្់បេបៅ
រសាវរជាវបលីេញ្ញា អេ់រជំា្ំខាន់ បោយអនក្ទាងំបនាេះរតូវស្តម្នជំបនឿថ្ន ្ងគមវជិាជ
អេ់រេំឺជាម្្រេ្់ពួក្បេ ស្ដល្ថិតបៅបលីក្ំពូលភនំ ស្ដលបេរតូវការយក្ឱ្យខាងស្តបាន។ 
វាម្នក្តាត ជាបរចីនស្ដលទាក់្ទ្យងបៅនឹង្ងគមវជិាជ អេ់រ ំ ស្ដលក្តាត ទ្យីមួយេឺេុណ្ភាព
ឯក្សាររសាវរជាវស្ដលម្ន៥ បរ េះឯក្សារេឺជាការវនិិចឆ័យមួយបៅក្នុងភាពខុ្គ្នន នន
ការវភិាេ។ ការរសាវរជាវទាងំឡាយណ្តស្ដលខវេះខាតការនាផំលូវ បោយរទ្យឹ្តីពុំអាចផតល់
នូវ្មមតិក្មមស្ដលម្នសារៈ្ខំាន់ចំប េះ្ងគមវជិាជ អេ់របំានប យី។ ក្តាត ទ្យីពីរេទឺាក់្ទ្យង
បៅនឹងឯក្សាស្ដលបានបបាេះពុមពបរកាមរេធានេទ្យនន្ងគមវជិាជ អេ់រ។ំ ក្តាត ទ្យីេីទាក់្ទ្យង
បៅនឹងេរសិាថ ននន្ងគមវទូិ្យរអេ់រ ំស្ដលបានប្វកីារងារទាងំបនេះជារេច។ំ 

                                                           
៣ រក្េខណ្ឌ ្ក្មមភាពរក្ងុោកា ការអេរ់ ំ្ រម្េទ់ាងំអ្គ់្នន  ២៦-២៨ បមសា ២០០០។ 
៤ រពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា ចាេ់្ តីពីការអេរ់ ំស្ខ្នូ  ឆ្ន  ំ២០០៧។ 
៥ Annamalai University, Fundamental of Sociology, 1994 
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 ដំបណ្តេះរសាយននេញ្ញា ្ងគម បយងីរតូវស្តរក្ឱ្យប ញីបៅក្នុងការអេ់រ។ំ ្ងគម
ស្តងស្តម្នការស្រេរេួល ដូចជាភាពរក្ីរក្ អនក្គ្នម នការងារប្វី វេិតតិ្ងគម នបោបាយ
ប្ដឋក្ិចចជាបដីម បោយក្នុងបនាេះ ការអេ់រអំាចផតល់ឱ្យបយងីនូវអនក្ដឹក្នាលំអ ស្ដលអាចផតល់
នូវ្នតិភាព ភាពលូតោ្់ ភាពចរមុងចបរមនីដល់្ងគម នងិរេបទ្យ្ជាត។ិ រេព័នធ
អេ់រេំចចុេបនន មិនទាន់ម្នលក្ខណ្ៈរេេ់រគ្នន់្រម្េ់ផគត់ផគង់អនក្ដឹក្នា ំ ស្ដលអាច
បោេះរសាយវេិតតិ និងនាបំៅដល់ការេបចច ៀ្ពិភពបោក្នាបពលបនេះ ឱ្យរចួផុតពី្ស្តងាគ ម 
និងការធាល ក់្ចុេះននប្ដឋក្ិចចបានរេេ់រជុងបរជាយបៅប ីយ។ ការ្ិក្ាពី្ងគមវជិាជ
នាបពលេចចុេបនន វារគ្នន់ស្តអាចជួយបយងីឱ្យបៅកាន់ការរេ ងរេស្ជងរវាងបរេឿងយនត 
និងសាថ េ័ន្ងគមស្តេ៉ាុបណ្តណ េះ។ ការអេ់រ ំេឺវាអាចការ របយងីរេឆ្ងំបៅនឹងរេេហាវ ្ុី្ 
និងវចិរណ្ញ្ញដ ណ្ទាងំឡាយបៅក្នុងខណ្ៈបពលស្ដលអាចឈានបៅរក្ទុ្យេ៌តភាព  និង
ភាពចោចលស្ដលមិនអាចបចៀ្រួចស្តេ៉ាុបណ្តណ េះ។ ការអេ់រអំាចស្ ត្ងបចញតាមរយៈ
ភាពយនត ឬការបលងស្លបងចរតងគ ស្ដលជាភាន ក់្ងារស្ចក្ចយ។ 

 ការអេ់រមំនុ្សបពញវយ័ េជឺាដំបណី្រការ្ក្ល ស្ដលបេប ញីម្នបៅក្នុង
្ងគមនុ្ស។ មនុ្សម្នអារមមណ៍្ថ្ន ការអេ់របំានដកឹ្នាយុំវវយ័រេ្់បេ បោយផតល់នូវ
វេប្ម៌្ងគមដល់ពួក្បេ។ មនុ្សបពញវយ័អាចជួយផតល់នូវការអេ់រដំល់យុវវយ័្រម្េ់
ការរ្់បៅក្នុងជីវភាពនន្ងគម។ មនុ្សរេេ់រូេស្តងស្តទ្យទ្យួលបាននូវការអេ់រតំាមរយៈ
រេួសារ ្ងគម សាថ េ័ន សាោបរៀន សា្នាជាបដីម៦។ 

 ការអេ់រសំ្តងម្នការស្រេរេលួ ស្ដលរតូវបានរក្ប ញីបៅក្នុងមប្ាបាយនានា
ននរេព័នធអេ់រ ំ បោយសារការ្ិក្ាពីមនុ្ស វទិ្យាសាស្ត្ត េបចចក្បទ្យ្ ពិប្្េឺ
េបចចក្បទ្យ្អេ់រ។ំ  ការអេ់រជំំនាញ នងិេបចចក្បទ្យ្  រតូវបាន វកឹ្ វនឺបដីមបឱី្យកុ្ម្រឬ
មនុ្សបពញវយ័ទ្យទ្យលួបាននូវ្មតថភាពជំនាញក្នុងការងាររេ្់បេ។ 

 ដូបចនេះ ការអេ់រេំជឺាេចដតតិស្ដលកាល យមក្ពី ក្យឡាតាងំថ្ន «Educate» ស្ដល
ម្នន័យថ្នការអេ់រ ំ ស្ថ្រក្ា (bring up)។ បៅក្នុងវេប្ម៌ទ្យ្សនៈរេ្់បយងី្តពីីការ
អេ់រ ំនិងការស្ថ្រក្ា ការអភិវឌ្ឍនូវទ្យម្ល េ់ និងឥរោិេថ្ ក្នុងការទ្យទ្យលួបាននូវជ័យជនំេះ
បៅចំប េះមុខវេប្ម៌ផងស្ដរ។ បោក្បាល តូ (Plato) បានេញ្ញជ ក់្ថ្ន «បគ្នលេណំ្ងនន
ការអេ់រ ំ រតូវបានអភិវឌ្ឍបៅក្នុង្ររីាងគរេ្់មនុ្សម្ន ក់្ៗ ស្ដលម្នលទ្យធភាព ឬអាច

                                                           
៦ http://www.clarku.edu/mba/programinfo/courseinfor/desciptions.shtml, June 2004 

http://www.clarku.edu/mba/programinfo/courseinfor/desciptions.shtml
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និោយបោយខលី េឺបដីមបអីភិវឌ្ឍទ្យ្សនៈមួយបៅក្នុង្ររីាងគរេ្់បេ»។ បោងតាមេចដតិ
រេ្់អារ ី្ តូត (Aristotle) ការអេ់រមំ្នន័យថ្ន បដីមបអីភិវឌ្ឍកាយ្មបទាណ្តមួយ
រេ្់មនុ្ស ពិប្្េឺទ្យ្សនៈរេ្់មនុ្សបនាេះ ស្ដលម្នលទ្យធភាពចូលរមួក្នុងការ
រេបមលីបមលីអំពីធាតុពិតននពភិពបោក្ស្ដលបានមក្ពេីនសនំនភាពលអសាអ ត ក្នុងលក្ខណ្ៈ
ស្ដលម្នភាពរកី្រាយ។ ការអេ់រ ំ្ ងគម េឺជាការផតល់ការអេ់របំៅឱ្យមនុ្សបពញវយ័ 
ស្ដលការអេ់របំនេះប្វីឱ្យមនុ្សម្នលក្ខណ្ៈរេេ់រជងុបរជាយ បោយចេ់បផតីមពកីារផតល់
ពុទ្យធិ ផតល់នូវការសាគ ល់ពិភពបោក្ ផតល់នូវការសាគ ល់េរសិាថ ន ផតល់នូវការសាគ ល់ និងបរេី
របា្់នូវលក្ខខណ្ឌ រេប្ីរ្រម្េ់្ររីាងគ ផតល់នូវការចេ់អារមមណ៍្ចំប េះភាពវាងនវ 
ក្នុងការស្ក្លមអរបេៀេរេេផលិតក្មមស្ដលអាចប្វីឱ្យប្ដឋក្ិចចម្នភាពរេប្ីរប ងីផតល់
នូវការសាគ ល់ និងយល់ដងឹពី្ ុខភាព ជាពិប្្ ការអេ់រ ំ្ ងគមផតល់នូវមន្ិការដល់
មនុ្សរេេ់រូេ។ ការអេ់រ ំ្ ងគមម្នបគ្នលេំណ្ង្ំខាន់េជឺំរុញក្ម្ល ងំចងភាជ េ់នន្ងគម
ស្្វងរក្ការស្ថ្រក្ា និងការស្ក្លមអ្នធាន្មមជាតិ សាថ េនារក្ុមរេតិេតតិការ និងសាថ េ័ន 
និងមបនាេមរេ្់្ងគម៧។ 

២-ទម្មង់ទូសៅននការអប់រឧំត្តមស្កិ្ា 

២.១-ការអប់រឧំត្តមស្កិ្ា 

 ការអេ់រឧំតតម្កិ្ា េឺ្ ំបៅដល់ការអេ់រដំំណ្តក់្កាលទ្យ៣ី ប យីស្ដលម្ន
ក្រមិតខព្ ់េំផុត ស្ដលរមួម្នក្រមិតេបចចក្បទ្យ្ និងវជិាជ ជីវៈ ស្ដលនាបំៅដល់ការទ្យទ្យួល
នូវការអេ់រកំ្រមិតេរញិ្ញដ េរត េរញិ្ញដ េរតជាន់ខព្់ និងេណ្ឌិ ត បៅក្នុងមុខវជិាជ ្ិក្ា
ស្ដលម្នការទ្យទួ្យលសាគ ល់ជាលក្ខណ្ៈជាតិ និងអនតរជាតិ ឬការអេ់រកំ្រមិត្មមូល។ 
ការអេ់រឧំតតម្ិក្ា រតូវផតល់បោយរេេឹះសាថ នឧតតម្កិ្ាស្ដលម្នអាជាញ េ័ណ្ណអេ់ររំតមឹរតូវ 
ប យីរេេឹះសាថ នឧតតម្ិក្ាម្នពីររេបភទ្យេ ឺសាក្លវទិ្យាល័យ នងិ វទិ្យាសាថ ន។  លក្ខណ្ៈ
វនិិចឆ័យននរេឹេះសាថ នឧតតម្ិក្ា នងិលក្ខខណ្ឌ តរមូវ្រម្េ់ការេបងកីតរេឹេះសាថ នឧតតម្ិក្ា 
រតូវក្ំណ្ត់បោយអនុរក្ឹតយ៨។ 

ការអេ់រឧំតតម្ិក្ា ជាដំណ្តក់្កាលេនតេនាទ េ់ពីម្យម្ិក្ាស្ដលជួយឱ្យ
មនុ្សបៅរក្ចំបណ្េះដឹងឯក្បទ្យ្ តាមរយៈសាម រតីម្ច ្់ការរេ្់អនក្បរៀនស្ដលចបំាច់
                                                           
៧ Annamalai University, Fundamental of Sociology, 1994 
៨ រពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា ចាេ់្ តីពីការអេរ់ ំ ស្ខ្នូ ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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រតូវស្តសាត េ់េទ្យឧបទ្យទ្ នាម ចូលេណ្តណ ល័យ ចូលមនទីរពិបសា្ន៍ បដីមបរីេមូលទ្យិននន័យ 
្បងខេខលមឹសារបៅបលីមុខវជិាជ  ចបំាច់ស្ដលរតូវស្តបរៀនបៅតាមចណំ្ង់ចណូំ្លចតិតរេ្់
ខលួន។ បៅទី្យេចច េ់ និ្សិតអាចទ្យទ្យួលបាន្ញ្ញដ េរត៖ េរញិ្ញដ េរតរង េរញិ្ញដ េរត 
េរញិ្ញដ េរតជាន់ខព្់ និងេណ្ឌិ ត។ ឯលក្ខខណ្ឌ ចូលបរៀន និងេបរងៀនបៅឧតតម្កិ្ា 
ក្រមិតថ្នន ក់្េរញិ្ញដ េរតេ ឺ និ្សតិរតូវម្ន្ញ្ញដ េរតម្យម្ិក្ាទុ្យតិយភូមិ ឬ្ញ្ញដ េ័រត
ម្នតនមលប្ម។ី  

២.២-ស្ថថ ប័នអប់រ ំ

 ្ក្មមភាពអេ់រ ំ ចេ់បផតីមបៅ្ម័យកាលមយួស្ដលម្នការរកី្ចបរមីន និង
វរិក្ឹតការរេ្់មនុ្សេងាា ញខលួនបៅបរកាមឥទ្យធិពលអនក្ដនទ្យ។ ការអេ់រកំ្នុងន័យបនេះ រតូវ
បានចូលរមួពីសាថ េ័នជាបរចនី ប យីការអេ់របំនេះ អភិវឌ្ឍបៅបលីមនុ្សបពញមួយជីវតិ។ 

 សាថ េ័នអេ់រទំ្យ១ី រតូវបានេបងកតីប ងីបោយរេសួារ ប យីស្ដលរេួសារទាងំបនេះ
បានរមួចំស្ណ្ក្ប្វីឱ្យម្នការអភិវឌ្ឍ្ងគម នងិការរកី្ចបរមីនរេ្់កុ្ម្រ និងបានរមួ
ចំស្ណ្ក្រតួតពនិិតយជាបលីក្ទ្យ១ី ឬជាបលីក្ដេូំងេំផុតបៅបលីក្ិរោិម្ោទ្យរេ្់ពួក្បេ។ 
តួនាទ្យីរេសួារម្នឧតតម្នុភាព និងអាចក្ំណ្ត់្ម្គ ល់អនាេតកូ្នៗបាន (ជាពិប្្
ភ័ពវវា្នាតាមជំនាន់ ឬតាម្ម័យកាល និងអនាេតរេ្់ពួក្បេ)។ រេសួារបានរមួ
ចំស្ណ្ក្ប្វឱី្យមនុ្សម្នភាពខុ្ៗគ្នន រចួបរ្ចបៅប យី បោយបានេចចូ ល ឬេបស្តចជ ៀេ
បៅឱ្យមនុ្សបនាេះនូវេំរូវេប្ម៌ផ្ទទ ល់ខលួនរេ្់ខលួនបេ។ េញ្ញា ទាងំបនេះ វាជាការពិតណ្ត្់
្រម្េ់មនុ្សទាងំអ្់បៅក្នុង្ងគម ស្ដលជារេនពណី្ឬរតូវបានប្វីឱ្យបៅជាឧ្ា-
 ូេនីយក្មមោ៉ា ងពិតរបាក្ដ។ 

មជឈោឋ នទ្យ២ី ស្ដលម្នឥទ្យធពិលោ៉ា ង្ំខាន់បៅបលីកុ្ម្រ ស្ថ្មទាងំមនុ្ស
បពញវយ័ផងបនាេះ រតូវបានបេបៅថ្ន កាប្ពេេ់ (Les group de pairs) ប យីឥទ្យធិពល
ននការប្ពេេ់បនេះរតូវបានស្រេរេួលបៅតាមសាថ នភាព្ងគម មជឈោឋ ន និងរេួសារ។ 

 រក្ុមទ្យី៣ននសាថ េ័នអេ់រ ំ ស្ដលរតឹមរតូវលអរេប្ីរជាងបេ រតូវបានេបងកតីបោយ
រេព័នធអេ់រជំាសាក្ល ប លេឺ ម្នសាោបរៀនរពមទាងំអងគការបផសងៗ ស្ដលម្នតួនាទ្យី
ចមបងក្នុងការជួយឱ្យម្នការអេ់ររំេ្់មនុ្ស៩។ 

                                                           
៩ http://irp.savstate.edu/sacs/SACS_Sact_3.thml, June 2004 

http://irp.savstate.edu/sacs/SACS_Sact_3.thml
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 តាម្ងគម និង្ម័យកាលរេវតតិសាស្ត្ត ការចូលរមួឱ្យម្នការអេ់ររំេ្់សាថ េ័ន
ទាងំឡាយបនាេះ ម្នការស្រេរេួលបរចីនណ្ត្់។ ដូបចនេះក្នុង្ងគមេុរាណ្ក្នលងមក្ ការ
អេ់រ ំ្ ឹងស្ត្រម្េ់មនុ្សបពញវយ័េ៉ាុបណ្តណ េះ ប យីភារក្ចិចននការអេ់រ ំ េឺេបរងៀនវយ័
ជំទ្យង់ឱ្យរ្េតាមជីវតិជាក់្ស្្តងរេ្់មនុ្សដូចជា េបរងៀន្លិបៈពិ្ីបផសងៗ។ ដូច
គ្នន បនេះស្ដរ មុខងាននសាថ េ័នបផសងៗបទ្យៀត េបញ្ញច ញឱ្យប ញីការរកី្ចបរមីនរេ្់្ងគម 
និងប្ចក្តីរតូវការរេ្់មនុ្ស។ និោយរមួ បេ្ម្គ ល់ប ញីស្េេស្ផនមុខងារអេ់រមំ្ន
ពីរស្េេ៖ វជិាជ ឯក្បទ្យ្នងិមនិស្មនវជិាជ ឯក្បទ្យ្។ ស្េេស្ផនអេ់រទំ្យី១ (មិនស្មនជាវជិាជ
ឯក្បទ្យ្) រតូវបានេំបពញបោយរេួសារ និងការប្ពេេ់។ ស្េេស្ផនអេ់រទំ្យី២ ជាសាថ េ័ន
រតូវបានេបងកតីោ៉ា ងពិប្្ បដីមបបីាន្បរមចមុខងារអេ់រទំាងំបនេះ។ តាមរេវតតសិាស្ត្ត 
បដីមក្ំបណី្តមុខងារ ឯក្បទ្យ្អេ់រមំ្នមុនបដីមក្ំបណី្តសាថ េ័នឯក្បទ្យ្។ 

ការបលចប ងីស្េេស្ផនអេ់រទំ្យ១ី អាចម្នបៅឱ្កា្ជាមយួគ្នន ននេំស្ណ្ងស្ចក្
ជាពួក្ ឬជារក្ុមការងារ។ បរ េះថ្នេំស្ណ្ងស្ចក្ជាពួក្ ឬជារក្ុមការងារបនេះប យី ស្ដល
រតូវបានចេ់បផតីមបោយ្ម័យកាលមយួ ស្ដលឪពុក្ម្ត យទាងំឡាយ រក្មុទាងំឡាយ
បៅស្តបផទរ ឬេចជូ នចំបណ្េះដឹង េំណិ្នរេ្េ់ោ៉ា ងបរចីនបៅឱ្យគ្នន បៅវញិបៅមក្។ 
្ម័យកាលបនាេះប ីយ ការហាត់បរៀនដំេូងរតូវបានបផតីមប្វីបៅតាមផទេះរេ្់បោក្រេូ
ផ្ទទ ល់ឬអាចបៅថ្ន៖ អនក្ម្នឯក្បទ្យ្។ បរកាយមក្បទ្យីេម្នេបងកីតសាោបរៀន បដីមបី
េំបពញប្ចក្តីរតូវការចង់បចេះចង់ដឹងរេ្់មនុ្សជាបរចនី។ 

្ម័យឥ ូវ កាលណ្តនិោយពីការអេ់រ ំ បយងីម្នសាថ េ័នចំនួន២ជាចមបង  
េឺរេួសារ នងិសាោបរៀន។ េ៉ាុស្នត ជាការចបំាច់ បានក្ណំ្ត់្ម្គ ល់ប ញីថ្ន ឥទ្យធិពល
សាថ េ័នចនំួន២ ្ថិតបៅជួយេំបពញឱ្យគ្នន បៅវញិបៅមក្ េ៉ាុស្នត ជាញឹក្ញាេ់ ក៏្ម្នភាព
ផទុយគ្នន េ៉ាុណ្ណឹ ងស្ដរ១០។ 

២.៣-ការវិវឌឍននការអប់រ ំ

«ការអេ់រជំា្ក្មមភាពប្វីឱ្យរកី្ចបរមីន្មតថភាពខាងរាងកាយ របាជាញ  និង 
្ីល្ម៌១១»។ «ប លេឺ ការអេ់រជំារេជុទំ្យំបនៀមទ្យម្ល េ់ វន័ិយ តរម្ ក្បួនចាេ់ នងិ
ចំបណ្េះដឹងទាងំអ្់ ស្ដលមនុ្សរក្ប ញី ប យីរពមទាងំបានពពិណ៌្នាអំពបីាតុភូត 

                                                           
១០ Lagrande encyclopédie Imprimerie en France  Mai 1979 
១១ Le petit LAROUSSE illustré 1980 
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រាងកាយ ជីវសាស្ត្ត ចិតតសាស្ត្ត ប យីរេជុទំ្យំបនៀមទ្យម្ល េ់ វន័ិយ តរម្ ក្បួនចាេ់ និង
ចំបណ្េះ ដឹងទាងំបនេះ បដីមបរីមួចំស្ណ្ក្ដ៏្ំប្ង ជយួឱ្យដល់្ងគមូេនយីក្មមរេ្់ជន
ទាងំឡាយ ស្ដលបផតីមដំេូងបៅវយ័កុ្ម្រ ប យីេនាទ េ់មក្េឺជាមនុ្សស្ដលបពញវយ័»។ 

ការអេ់របំ្វីឱ្យមនុ្ស ៖ ម្នចំបណ្េះដឹង វទិ្យាសាស្ត្តពិត និងវទិ្យាសាស្ត្ត្ ងគម  
សាគ ល់ នងិដឹងអវីស្ដលលអ ឬអារក្ក់្ ខុ្ ឬ រតូវ ការណ្តេួរប្វីមុន ការណ្តេួរប្វីបរកាយ 
ម្នយុតតិ្ម៌ និង្ម្ម៌។ បចេះរ្ឡាញ់ បគ្នរព និងផតល់ប្ចក្តី្ុខឱ្យខលួនឯង 
រេួសារ មនុ្សបៅជុំវញិ បៅក្នុង្ងគម ្ េមន៍ បៅក្នុងរេបទ្យ្រេ្់ខលួន បៅក្នុង
រេបទ្យ្ជិតខាង និងបចេះយក្ចំបណ្េះវជិាជ ស្ដលខលួនម្នទាងំអ្់ មក្េបរមីផលរេបោជន៍
ឱ្យអ្់លទ្យធភាព ដល់ខលួនឯង រេួសារ មនុ្សបៅជុំវញិខលួន បៅក្នុង្ េមន៍ បៅក្នុង
រេបទ្យ្ខលួនឯង បៅក្នុងរេបទ្យ្ជិតខាង និងបៅក្នុងពភិពបោក្ទាងំមូល េឺប្វីោ៉ា ង
ណ្តឱ្យខលួនឯង និងមនុ្សម្ន ក់្ៗ ក្នុងពិភពបោក្ទាងំមូលទ្យទ្យួលបាននូវយុតតិ្ម៌ និង
្ម្ម៌ រពមទាងំបានប្ចក្តី្ ុខ ប្ចក្តី្េាយ នងិរកី្ចបរមីនរេេ់ៗគ្នន ។ 

តាមរេសា្ន៍រេ្់បោក្ Stephen M. Fain បានឱ្យដងឹថ្ន ៖ “ការអេ់រជំា
្ក្មមភាពបៅតាមដណំ្តក់្កាលជាេនតេនាទ េ់ បដីមបីឱ្យមនុ្សទ្យទួ្យលបានចំបណ្េះដឹង 
េំណិ្ន ទ្យម្ល េ់ តនមល និងទឹ្យក្ចិតត”១២។ តាមមតិបនេះ ការអេ់រ ំ រតូវប្វីប ងីបដីមបជីួយ
មនុ្សឱ្យកាល យបៅជា្ម្ជិក្ បដីមបីម្នរេបោជន៍្រម្េ់្ងគម រពមទាងំជួយ
អភិវឌ្ឍ្នធានមនុ្ស ឱ្យរ្ឡាញ់បក្រដំស្ណ្លវេប្ម៌រេ្់ខលួន រពមទាងំម្ន្មតថភាព
រ្់បៅបពញចតិត និងេុណ្ភាពជីវតិរេ្់បេ។ វ ិ្ ីដ៏្ំខាន់េឺអនក្បរៀនរតូវស្តបៅបរៀនបៅ
សាោ រពមទាងំផារភាជ េ់ជាមយួនឹង្ក្មមភាពបរៅថ្នន ក់្បរៀន។ ការអេ់រទំាមទារ្ក្មមភាព
ពីរេឺ ្ក្មមភាពសាោបរៀន ឬ រសាវរជាវ និង្ក្មមភាពេបរងៀន។ រេូេបរងៀន ជាអនក្
ទ្យទ្យួលខុ្រតូវជាមួយនឹងសាោចំប េះ្ក្មមភាពអេ់រ។ំ បៅចំបណ្េះទូ្យបៅ ការអេ់រមំ្ន
បគ្នលបៅអភិវឌ្ឍេញ្ញដ  និងសាម រតីទ្យទ្យួលខុ្រតូវរក្ម្ីល្ម៌រេ្់្ងគម នងិបផទរបៅ
ដល់មនុ្សជំនាន់បរកាយនូវបក្រមត៌ក្វេប្ម៌មនុ្សជាតិ។ 

ដូបចនេះសាោរតូវេបរងៀនអំណ្តន ្ំបណ្រនិងនពវនត រពមទាងំតនមល្ីល្ម៌
្ិទ្យធិមនុ្សដល់្ិ្ានុ្ិ្ស បៅសាោចំបណ្េះទូ្យបៅ។ បៅថ្នន ក់្ទ្យ១ី២ ការអេ់រមំ្ន
បគ្នលបៅពរងកី្នូវ្មតថភាពេិតទូ្យលទូំ្យោយរេ្់្ិ្ស ដូចជា េបរងៀនឱ្យ្ិ្ សម្ន

                                                           
១២ Stephen M.Fain,  World Book, Inc, 233 N Michigan, Chicago 
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ភាពម្ច ្់ការរសាវរជាវរក្នូវ្ំណួ្រ និងចបមលីយនានាមុននឹងប្វីការ្ននិោឋ នបៅក្នុង
វទិ្យាសាស្ត្តពិត និងវទិ្យាសាស្ត្ត្ងគម។ ការរេិះរក្វ ិ្ េីណ្តុ េះេំនិតទូ្យលទូំ្យោយស្េេបនេះ 
ជាមូលោឋ នរេឹេះននលទ្យធរិេជា្េិបតយយ។ 

២.៤-សោលសៅននការអប់រឧំត្តមស្កិ្ា 

 បៅរេបទ្យ្្ឹងាេូរ ី បរកាយពេីចច េ់ថ្នន ក់្ទ្យី១២ បដីមបចូីលបៅថ្នន ក់្ឧតតម្កិ្ា 
ជាដំេូងនិ្សតិរតូវឆលងកាត់ការ្ិក្ាថ្នន ក់្បរតៀម២ឆ្ន ំ្ និ។ បរកាយពទី្យទ្យលួបានបជាេជ័យ
ក្នុងការ្កិ្ាថ្នន ក់្បរតៀមបនេះប យី   បទ្យីេនិ្សតិម្ន្ិទ្យធចូិលបរៀនបៅឧតតម្កិ្ា។ 

បរកាយពីេចច េ់ការ្ិក្ាថ្នន ក់្បរតៀម និ្សតិរតូវស្ត សាវ ហាេ់ រ ័្រ ួន និង
មុឺងម្៉ា ត់ ម្នទំ្យនួលខុ្រតូវខព្់ក្នុង្ងគម និងយល់នូវអវីស្ដលនាឱំ្យម្នការេណ្តុ េះ
េំនិត និងបលីក្ទ្យឹក្ចិតត្រប្ីរដល់អនក្ដនទ្យ។ និ្សិតរតូវស្ត ម្នេំនិតរេក្េបោយ
រេឌ្ិតញ្ញដ ណ្និងវាងនវ ម្ន្មតថភាព្េាយរកី្រាយបៅក្នុងជីវតិ និង យល់ដឹងអំពី
ការដឹក្នារំេបទ្យ្រេ្់ខលួន្ពវនថ្ង១៣។ 

បគ្នលបៅអេ់រឧំតតម្ិក្ា្ឹងាេូរបីៅបពលបរៀនចេ់បៅក្រមិតបនេះ និ្សតិរតូវស្ត 
ម្ន្ីល្ម៌ខព្់ យល់ដឹងពវីេប្ម៌ននជនជាតិរេ្់ខលួន នងិការបគ្នរពជំបនឿបផសងៗគ្នន  
និងម្នទ្យំនួលខុ្រតូវចំប េះរេួសារ ្ េមន៍ និង រេបទ្យ្ជាត។ិ រតូវស្តបជឿជាក់្បលី
បគ្នលការណ៍្ននព ុពូជសា្ន៍ នងិរេកាន់យក្នូវរេព័នធរេេ់រេងបោយ្បរមចចិតត
ខព្់ពីរេជាជនតាមរទ្យឹ្ តី (Meritocracy)។ ប្វីឱ្យេុេគលម្ន ក់្ៗជា្ម្ជកិ្ដ៏្ំខាន់
រេ្់្ងគមរេក្េបោយបម្ទ្យនភាព។ ម្នឆនទៈត ៊្ាូ  នងិម្នបម្ទ្យនភាពចំប េះសាន នដ
រេ្់ខលួន និងឱ្យតនមលខព្ ់ដល់ការងាររេ្់អនក្ដនទ្យ។ រតូវម្ន្មតថភាពេតិ ដឹងពីមូល
ប តុ នងិបចេះបោេះរសាយេញ្ញា រេក្េបោយជំបនឿទុ្យក្ចិតតបៅបពលអនាេត។ បោយការ
បលីក្ទ្យឹក្ចិតត ប យីនិងម្នប្ចក្តីកាល ហានបៅក្នុងការរេឈមមុខនឹងេូរេឆ្ងំ ឬេូ
រេក្ួត។ រតូវម្ន្មតថភាព េិតពិចរណ្ត នងិអនុវតតចំបណ្េះដឹង និងម្ន្មតថភាព
េបងកីតថ្មី ស្ដលប្វីឱ្យរកី្ចបរមនីវ ិ្ ័យប្ដឋក្ិចច បោយបរៀន ប យីបរៀនបទ្យៀត មួយជីវតិ 
(េិតពី្ក្លភាវូេនីយក្មម េ៉ាុស្នតមូលោឋ នេំនិតបចញពីឫ្េល់រេបទ្យ្ ្ឹងាេូរ)ី។ 

                                                           
១៣ បគ្នលបៅននការអេ់រ ំ្ ងឹាេូរ ីឆ្ន ១ំ៩៩៩ 
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 ្ិ្ស្ រដឋអាបមរកិ្នឹងកាល យជាជនទ្យី១បៅបលីពិភពបោក្ ក្នុងវ ិ្ ័យ
វទិ្យាសាស្ត្ត និងេណិ្តវទិ្យា១៤។ ជនអាបមរកិាងំបពញវយ័រេេ់រូេ នឹងម្នចំបណ្េះដឹង 
និងជំនាញចបំាច់បដីមបរីេក្ួតរេស្ជងគ្នន ក្នុងយុេ្ម័យ្ក្លភាវូេនយីក្មមប្ដឋក្ចិច។ 
គ្នម នបរេឿងបញៀន គ្នម នការរបំោភ្ិទ្យធិមនុ្សបៅក្នុងសាោបរៀន។ ការផតល់នូវ្ុវតថិភាព 
ោ៉ា ងក្ក់្បៅត  នងិអេ់រនូំវេរសិាថ ន។ ចណុំ្ចពិប្្រេ្់បគ្នលបៅអេ់រជំាតិបានេញ្ញជ ក់្
ោ៉ា ងចា្់ថ្ន៖ កុ្ម្រម្នអាយុ៨ឆ្ន  ំ រតូវម្ន្មតថភាពអាន អាយុ១២ឆ្ន  ំ រតូវម្ន
្មតថភាពបរេីអនិ្័រស្ណ្ត និងអាយុ១៨ឆ្ន  ំ រតូវស្តបានចូលមហាវទិ្យាល័យ។ មនុ្ស
បពញវយ័ទាងំអ្់ រតូវស្តម្ន្មតថភាព្វ័យ្កិ្ាបពញមួយជីវតិ នងិអភិវឌ្ឍោ៉ា ង
ទូ្យលំទូ្យោយ ឱ្យកាល យជាពលរដឋម្ន្េបុរ្ ម្នរាងកាយម្មំួន ម្នេនំិតនចនរេឌិ្ត
េរេូិរណ៍្។ អភិវឌ្ឍឱ្យម្នេំនិត សាម រតី បចេះប្វីការ្បរមចចិតតបោយខលួនឯងបោយ
ប្រ ី និងបចេះអភិវឌ្ឍនូវេុេគលកិ្លក្ខណ្ៈរេ្់ខលួន។ ចំស្ណ្ក្ឯការេណ្តុ េះេណ្តត លរេ្់
ជនជាតិជេ៉ាុនវញិ ប្វីោ៉ា ងណ្តបដីមបីកាល យជា្ម្ជិក្រេក្េបោយ្មតថភាពក្នុង
្ េមន៍ នងិពិភពបោក្។ 

 បោងតាមចាេ់សាក្លវទិ្យាល័យបៅនតវា៉ា ន់ បគ្នលបៅអេ់របំៅក្នុងក្រមិត
សាក្លវទិ្យាល័យ េឺបាញ់បឆ្ព េះបៅរក្ការរសាវរជាវស្េេវទិ្យាសាស្ត្ត  វកឹ្ហាត់មនុ្ស
រេក្េបោយេុណ្ភាព ប្វីឱ្យរេប្ីរប ងីនូវការអភិវឌ្ឍវេប្ម៌ េបរមី្ េមន៍ និង
ជំរុញឱ្យម្នការអភិវឌ្ឍជាតិ១៥។ ក្តាត ទាងំបនាេះ បេរតូវស្តេណ្តុ េះេនំិតឱ្យម្នការអភិវឌ្ឍ
្ក្មមភាពក្រមិតខព្់បពញមួយជីវតិ និងក្សាងប្ដឋក្ិចចបោយស្ផអក្បលីចំបណ្េះដឹង។ 
រតូវេបងកីនចំបណ្េះដឹង និងការយល់ដឹង អំពីរេបោជន៍ផ្ទទ ល់ខលួន និងបដីមបជីំរុញការអនុវតត
រេ្់ពួក្បេ ឱ្យម្នផលចំបណ្ញដល់ប្ដឋក្ិចចនិង្ងគមកិ្ចច ប ីយរតូវបដីរតួោ៉ា ង
្ំខាន់ក្នុងការប្វីឱ្យ្ងគមរេជា្ិេបតយយកាន់ស្តរេប្ីរស្ថ្មបទ្យៀត។ ចណុំ្ចពិប្្នន
ការអេ់របំៅឧតតម្ិក្ា និ្សតិរតូវសាត េ់េទ្យឧបទ្យទ្នាម១បម្៉ា ង េ៉ាុស្នតរតូវប្វីការរសាវរជាវ
បៅតាមេណ្តណ ល័យ មនទីរពិបសា្ន៍ ឬអានប្ៀវបៅេស្នថមោ៉ា ងតិច៣បម្៉ា ង ដូបចនេះ
េបរម្ងការងារស្ដលម្នបគ្នលបៅ រពមទាងំការបេតជាញ ចតិតេំបពញការងារ បោយម្ច ្់
ការជាក្តាត ្ខំាន់េផុំត។ បៅទ្យីេចច េ់ននឧតតម្កិ្ា និ្ សតិនឹងកាល យបៅជា្នធាន
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មនុ្សស្ដលម្នភាពម្ច ្់ការ អាចរេេ់រេងខលួនឯង បចេះវ ិ្ ីរសាវរជាវ កាល យបៅជា
ពលរដឋម្នការភាញ ក់្រលឹក្ ដឹក្នាខំលួនឯងបោយម្ច ្់ការ។ 
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