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អារម្ភកថា 

ការកសាងសមត្ថភាព និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស គឺជាទិសដៅមួយរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលននព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា កនុងការដបេជាា ចិត្េខ្ពស់ សំដៅសដព្មចដោលដៅ
អភិវឌ្ឍសហសសវត្សរក៍មពុជា នងិការអភិវឌ្ឍព្បកបដដ្ឋយសមធម៌ ដដ្ឋយផ្ផែកដលើមូលដ្ឋា ន
ននចរតិ្លកខណៈព្បជាជន។ ព្បជាជាត្ិកមពុជា ធ់ាប់ននព្បនពណើ ជាជនជាត្ិមួយផ្ែល
ផ្សែងរកចំដណះែឹងពុំននការដនឿយហត់្។ ចកខុវស័ិយ និង ផ្ផនការយុទធសាស្រសេ កនុងការ
អភិវឌ្ឍវស័ិយឧត្េមសិកានាឆ្ន ២ំ០២០ ព្ពមទងំទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ ផ្ែលអនកអាន
កំពុងកាន់កនុងនែដនះ គឺជាចំផ្ណកមួយផ្ែលដធែើឱ្យការពិត្ បានដកើត្ជារូបរាងជាក់ផ្សេង
ដឡើង តាមរយៈការព្បមូលផេុនូំវចំដណះែឹង ភាពឈ់្លសនវផ្ែលព្បកបដដ្ឋយគត្បិណឌិ ត្ នងិ
សើលធម៌វជិាា ជើវៈរបស់បញ្ញវនេផ្ខ្ែរ សំដៅដលើកសទួយការព្សាវព្ជាវដៅកនុងព្ពះរាជាណាចព្ក
កមពុជា ក៏ែូចជាការឈ្លនចូលដៅកនុងសហគមន៍អនកព្សាវព្ជាវកនុងត្បំន់ និង សកលដោក។ 
 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវដនះ ននដបសកកមែជំរុញ នងិបដងកើត្ដឡើងនូវសាន នែព្សាវព្ជាវ
ថ្ែើ  ៗក៏ែូចជាដទពដកាសលយននអនកព្សាវព្ជាវផ្ខ្ែរនានា ផ្ែលបានខ្តិ្ខ្ំពុះរគរព្គប់ការលំបាក
និងឧបសគគ តាមរយៈការដព្បើព្បាស់នូវព្បាជាា សាែ រត្ើរបស់ខ្់ួន ដែើមបើផ្សែងរកចំដណះែឹង
ថ្ែើៗ រមួចផំ្ណកដដ្ឋះព្សាយបញ្ហា នានាកនុងព្កបខ្ណឌ វទិាសាស្រសេ និងបដចេកវទិាននសងគម
ផ្ខ្ែរ កនុងសម័យសកលភាវូបនើយកមែនាដពលបចេុបបននដនះ។ 
 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវដនះផងផ្ែរ ព្ត្ូវបានដបាះពុមពផាយរយៈដពល៤ផ្ខ្មេង តាម
រយៈការព្បមូលផេុ ំនូវសាន នែវទិាសាស្រសេនានាែូចជា ដសែាកិចេ រគណិជាកមែ ចាប់ នដោបាយ 
អកសរសាស្រសេ មនុសសសាស្រសេ ព្បវត្េិសាស្រសេ វទិាសាស្រសេអប់រ ំ វទិាសាស្រសេទូដៅ ផ្ែលសុទធ
សឹងជាអត្ថបទសិកាព្សាវព្ជាវ និងវភិាគផ្បបវទិាសាស្រសេ ដហើយអត្ថបទទងំដនះ អាចជា
ជំនួយសាែ រត្ើអនកសិកាព្សាវព្ជាវទងំឡាយ សព្នប់វភិាគជាលកខណៈវទិាសាស្រសេថ្ែើៗ
ដផសងដទៀត្។ ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ បានដបាះពុមពសាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ដបកខជនបណឌិ ត្នន
សាកលវទិាល័យអាសុើអឺរ ៉ុប និងសាន នែថ្ែើៗរបស់អនកព្សាវព្ជាវែនទដទៀត្ ផ្ែលដទើប
ព្សាវព្ជាវរកដ ើញ ដែើមបើផេល់នូវចំដណះែឹងផ្បបវទិាសាស្រសេជូនែល់សងគមជាតិ្ និង



 

ii 
 

ជួយសព្មួលែល់និសសិត្ និងអនកព្សាវព្ជាវទូដៅផ្សែងយល់ និងជួយជំរុញែល់អនក
ព្សាវព្ជាវទងំឡាយឱ្យកាន់ផ្ត្ននសុឆនទៈព្សាវព្ជាវព្បកបដដ្ឋយវទិាសាស្រសេ។ ទសសនាវែើេ
ព្សាវព្ជាវដនះ ក៏ជាចំផ្ណកមយួសព្នប់ឱ្យអនកព្សាវព្ជាវព្គប់រូប ននឱ្កាសបង្ហា ញនូវ
សាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ខ្់ួនផងផ្ែរ។ 
 ជាមួយោន ដនះផ្ែរ ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ សងឈមឹថា អត្ថបទទងំឡាយផ្ែលបាន
ចុះផាយកនុងទសសនាវែេើដនះ នឹងក់ាយជាឯកសារមួយផ្ែលននសារៈសំខាន់ និងជាខាន ត្
មួយសព្នប់កព្មិត្នូវរាល់កចិេការព្សាវព្ជាវទងំឡាយ ឱ្យកាន់ផ្ត្ននភាពសុព្កឹត្ព្សប
តាមសេង់ដ្ឋរវទិាសាស្រសេ។ 
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A Comparative Analysis of Small and Medium 

Enterprises Regards Sales Strategy in Cambodia  

Dr. KAO Kveng Hong  

ABSTRACT 

Small enterprises (SEs) and medium enterprises (MEs) had the 

common, and also the different sale and marketing strategies. The sale 

strategies used by the surveyed small and medium enterprises in the 

study area are broadly classified into four categories, i.e., sales 

strategies during the special periods, push and pull sales tactics, sales 

strategies of creation of activities and participation in different events, 

and sales strategies in the form of incentives to sales staff. During the 

special periods, in most of the cases of sales strategies used by the 

SMEs, significant differences were found on their sales expectations. 

Medium enterprises were found to be more benefitted from the sales 

strategies compared to small enterprises during the special periods. 

Though both small and medium enterprises were using push and pull 

sales tactics in the study area but the percentage of medium enterprises 

following different push and pull sales tactics was more compared to 

small enterprises. In terms of creation of activities and participation in 

event, the percentage of medium enterprises using these strategies was 

also more as compared to small enterprises. Similarly, the more 

percentage for medium enterprises provided different sales incentives 

to the staff compared to small enterprises to motivate the staff, and to 

increase their sales. Both small and medium enterprises were flexible 

on their sales strategies in order to compete with each other in the 

market. But medium enterprises were found to be better off in using 

different sales strategies compared to small enterprises. 

Key Words: Small and Medium Enterprises, Sales Strategies, Sales 

Tactics 
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1. Introduction 

Small and Medium Enterprises (SMEs) contribute to economic growth, develop 

social infrastructure, create employment opportunities and help in regional and 

local development of an economy (Scupola, 2001). But, most SMEs lack 

technical expertise (Barry and Milner, 2002), and adequate Capital for making 

technological improvements (Barray and Milner, 2002; Raymond, 2001). At the 

same time, many SMEs suffer from inadequate organizational planning and 

sales strategies (Tetteh and Burn, 2001; Miller and besser, 2000). SMEs are 

different from large enterprises in terms of the scope of the products or service 

varieties available to the customers (Reynolds et al., 1994; Afzal, 2007). The 

essential characteristics and sales strategies of SMEs are also different from 

large enterprises. In this regard, Westhead and Storey (1996), and Hill and 

Stewart (2000) mentioned the key issue as “Uncertainly” which originates from 

the lack of control over external environment, better to say “The Market and 

Sales Environment” and consequently, this is an external factor that 

characterizes small organizations. Due to lack of control over market place and 

the external environment, SMEs mostly set and run short term policies and 

strategies, including sales strategies, which enable them to change the strategies 

whenever necessary by looking to the market situation. But such short scenarios 

lead to uncertainty (Afzal, 2007). 

Cambodia has made considerable progress with the dismantling of the political 

and military organization of the Khmer rouge and their integration into 

mainstream of the society. The Royal Government has achieved tangible results 

by implementing the “Triangle Strategy”. Almost four years of its darkness 

period in history and emerging in January 1997, from below zero growth, the 

country bounced back to normalcy and rebuilt the destroyed institutions and 

capacities in various fields in 1993. Faster development could take place with 

resumption of long denying of external assistance (CDC, 2002). 

The government of Cambodia has commenced strong effort through various 

reforms in the economy from 1980s and extended to a dramatic turning point in 

1989, when the country was at the state economy and turned to free market 

economy. The enterprises owned by the state were privatized. The government 
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increased motivation to local and foreign private investment. The price control 

was blocked and private property rights were restored. Large number of foreign 

direct ventures, mainly from Asian countries followed by Europe and USA, 

grew in the country after the free election in 1993 (Economics Watch, 2007). 

Government forum on privates sector on August 20, 2004 had been prepared to 

reduce the bureaucracy and corruption. In October 2004, Cambodia successfully 

became a member of World Trade Organization (WTO) after 10 years of 

negotiations and preparations of legal frameworks to comply with the standard 

level (WTO, 2006). Based on Key economic indicators produced by National 

Institute of Statistics (NIS) and projected by Economic Institute of Cambodia 

(EIC) in April 2007, percentage contribution of industrial sector in Cambodia 

economy had increased from 12.5 in 2003 to 17.1 in 2006 while in service 

sector it had increased slightly from 8.6 to 10.4 percent in the same year. In 

2006, Cambodia enjoyed double digit economic growth at an expected rate of 

10.4 percent, and this was achieved after 13.4 percent growth in 2005 and 

10percent in 2004. Micro, small and medium enterprises accounted for 99 

percent of firms by consuming 45percent of employment from labor force 

market (ADB, 2006). The growth was mainly boosted by the continuous 

expansion of garment exports, which were strongly supported by US and EU. In 

spite of the sharp increases in the prices of oil and other imported inputs, there 

has been considerable improvement in the construction activities, and also the 

arrivals of the tourists in the country have increased to a large extent. 

In August 2004, an SME subcommittee was established by decision No.46SSR 

(Code number of the decision) consisting of mine Ministries and Chamber of 

Commerce who were to play an essential role in proposing necessary measures 

to raise up the implementation of policy and program to act in accordance with 

Rectangular Strategy of the government notably in the area of private sector 

development by developing competitive advantage for SMEs and proposing 

incentive policies, and developing activity plan to promote and develop SMEs 

(SMEs Secretariat, 2005 & 2006). The government has been trying to take 

diverse actions to ensure the smooth growth of the sector. Rectangular Strategy, 

which was proposed by the government at the beginning of its third term in July 

2004, stated enhancing SMEs as one of the actions towards improvement and 
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motivation of the private sector development and employments generation. So, 

the important of SMEs is not just contributing to solve the economic issues but 

also eradicating social problems in the whole country (Sen, 2004). Besides this, 

Asian Development Bank (ADB) in 2006 pointed out four main barriers, such 

as SME development framework, business registration, business license system 

and assessment of finance to limit the growth. ADB used to solve this problem 

by working in cooperating with the government to strengthen banking 

supervision, supporting money and interbank market development, creating a 

legal framework in supporting money and interbank market development, 

creating a legal framework in support of cooperate borrowing, including a body 

of civil commercial law and system, secure transaction and account standard, 

and supporting investment in long term development of human capacity (ADB, 

2006). 

Beside the above issue, SMEs have confronted many problems as well. Based 

on the study of Cambodia Development Resource Institute (CDRI) in 2002, the 

SMEs in the country faced aggressive competition with imported products, and 

sales with dumping prices because of the smuggled products from Thailand and 

Vietnam. The government has been trying to check the smuggling activities in 

the consumer products. Another problem is that though the production costs of 

the domestic products were very low, but the wholesalers, because of their 

dominance, bought the products from the SMEs at lower prices, and sold the 

products at higher prices in the market and got more profit. Consequently, the 

SMEs were the losers. Furthermore, because of the fluctuation of exchange rates 

of Thai Bath and Vietnamese Dong in terms of Cambodian Riel, very often, 

there were increases in the prices of consumer products in the country (CDRI, 

2012). In addition, due to lack of skill and no updated technology, the local 

SMEs were facing problems to produce the outputs to meet the quality standard 

of the market. The SMEs located far from the city could not compete in the 

market because of their high cost of production and long distance to bring the 

products to sell in the market, another problem was that the cost of marketing of 

the SMEs, i.e., advertising cost, was very expensive (ibid). In spite of many 

sales problem, the SMEs in the country were using different kinds of sales 

strategies to compete each other, and finally to increase their sales volume.  
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2. Review of Literature 

Sales strategy is the planning of sales activities, such as methods of reaching 

clients, getting the competitive differences and utilization of available resources. 

A strategic selling is a carefully conceived plan that is needed to accomplish a 

sales objective. Tactics involve the day-to-day selling: prospecting, sales 

process, and follow-up. The tactics of selling are very important but equally 

vital is the strategy of sales (Zahorsky, 2007). 

Zahorsky developed his triple-tiered sales strategy of SMEs as: Tier 1: 

Association, Tier 2: Suppliers and Tier 3: Customer. These three approaches are 

important to understand the customers by looking at client and outside 

influences on the business. The insight gained for a competitive advantage 

comes from the marketplace not from the mind. 

Rana had studied on the sales strategies of small enterprises of two countries, 

namely, US and Pakistan. According to her, the sales strategy were divided into 

four components: internal traits of salespeople, the interaction of salesperson 

and the customer in the sales day, the sales techniques used and the impact of 

structure, policies and culture (Rana, 2004). 

Neil Rackman, author of Rethinking the Sales Force, and other experts in sales 

and marketing felt that the success in personal selling rest on the critical ability 

to create value for customers. Manning and Reece in 2004 advocated that the 

strategic or consultative selling model features in five steps, such as: developing 

the personal selling philosophy, developing a relationship strategy, developing a 

product strategy, developing a customer strategy and developing a presentation 

strategy. 

According to Zahorsky (2007), the competitive advantages of strategic sales of 

SMEs are: increased closing ratio by knowing clients‟ hot buttons, improved 

client loyalty by understanding the need, shortened sales cycle with outside 

recommendation and outsell competitions by offering the best solution. 

There are two basic types of sales strategies that can be employed to promote 

sales. (i) Direct sales strategy-it means going head to head, and feature for 
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feature against the competitor. A direct sales strategy is a hard way to sell, 

unless one has clear superiority over his competitor. (ii) Indirect sales strategy-It 

is done by introducing new capabilities and criteria that the competitor may not 

have and by making the sales strategies essential to the buyer‟s evaluation 

criteria (Brown, 2008). 

Jobber (1997) felt that the companies need to provide to their sales 

representatives an understanding of buying behavior, personal selling skills and 

commercial negotiations as fundamental successful sales strategies. The next 

success strategy is managing customer relationship, which includes trade 

marketing, telemarketing, relationship management, and selling to and 

managing key accounts. 

SMEs‟ sales strategies begin from the process of effective selling skills to the 

contacting of all the intermediaries (retailer and wholesalers, etc.). To solve the 

sales problems and convince the intermediaries to accept the products, SMEs 

must make the advertisings, public relations and marketing activities to support 

and build brand image of the products (Kawasaki, 2007). 

The study in Singapore shows that the bigger firms were able to use the mass 

media via television along with their strong sales tactics. But due to the shortage 

of financial resource, SMEs were contended with promotions through 

newspapers, magazines, flyers, radio, and word of mouth (Limet al., 2000). 

The study on sales strategy of SMEs of consumer products shows that SMEs 

ignored the direct sales agents by setting up a one-stop retail outlets for the most 

comprehensive range products and services in order to compete with large 

firms. To avoid price war with the large firms, SMEs maintained the same 

prices as that of the large firms. But they improved the range and quality of the 

products. In addition, to enhance more sales, they just provided brochure, 

friendly soft toys for children and some additional services in their sales tactics. 

The SMEs kept pursuing the strategy of providing quality product and ensuring 

superior value delivery (ibid). 

Internet offers opportunities for companies to market and sell their products and 

services around the world without physical contact with customers. SMEs‟ 
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business was lacking in the use of internet for selling and advertising the 

products. Effective use of internet for selling and marketing would provide 

SMEs with low cost gateway to sell and offer them huge opportunities (Sam, 

2007). 

The research study of Kordestani (2008) showed that export was the mode of 

international selling. In Iran, SMEs‟ products were exported and the amount of 

exports increased annually. The success of the international sales was because 

of promotion campaign and advertising of the same standard as  

in the domestic market. The SMEs with high export performance did not adapt 

their pricing strategies, but they relied on their standardized distribution 

strategies. The success (sales volume, sales revenue, sales profitability, etc.) of 

the sales strategy was because of standardized product (i.e., the same labeling, 

brand, quality, etc.) and simple promotion strategy (advertising, channels, etc.). 

The study of Nordstrand and Ohman in 2005 showed that the successful SMEs 

were taking the initiatives to adapt to the consumer demands. They also needed 

to have knowledge over both market and product area in order to set the right 

price. Adapt to consumer demands, setting right price, tradeshow and promotion 

could support the sales tactic and strongly improve sales volume. The study also 

showed that a short distribution channel and there by short distribution time led 

to increase sales for SMEs. 

SMEs in different countries have different sales and marketing strategies. At 

present, they sell through four channels: direct sales, own shop, wholesale and 

retail, and export. For example, Nanjing Planck (China) and Organic Health 

(Malaysia) had their own shops. Organic (Nepal) and Hanoi Organics (Vietnam) 

also operated their own shop(s) and provided a home delivery service on a 

membership basis. In addition, SMEs in Hanoi exported food and drinks and 

small amounts of organic tea to other countries. Some SMEs (India) sold their 

products directly or through dealers and had opened their own shops too. Thai 

Organic Food sold the products in supermarkets and produced vegetables for its 

own restaurant. SMEs producing food and drinks in Singapore supplied their 

products not only to wholesalers, their own shops and distributors, but also sold 

through home delivery (IFOAM, 2003). 
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SMEs personal connections had certain degree of influence in doing business. 

Therefore, having abundant personal connections would assert competitive 

edges. SMEs business information network was built on these abundant 

personal connections, and successful entrepreneurs had expanded social 

contacts. The expansions of these personal contacts not only maintained the 

existing basis for business deals but also brought information in on business 

opportunities. The information received from this channel had higher accuracy 

and more timely than getting those from the printed materials. As a result, 

Taiwanese SMEs put emphasis on establishing personal connections. In 

addition, credit and guarantee of many new deals were established on the 

friendship of mutual friends leaving out financial institutions and credit 

agencies. This kind of sales and marketing strategies were closely linked to 

SMEs‟ economic and social activities together. The social activities, such as 

wedding and funeral ceremonies, were the occasions for keeping personal 

contacts and developing relationship, which would help for having good 

business in future to the entrepreneurs. Furthermore, SMEs entrepreneurs also 

liked to take part in social activities to expand their personal connections (Zhu, 

2006). 

In Cambodia, selling with dumping prices of the smuggled imported products 

caused many problems to the domestic products as well as influenced the sales 

strategies of the enterprises selling those products. Even though the government 

tried to control the smuggling activities, the ineffective implementation kept 

continue as a trouble. Further, the wholesalers dominated the prices of the 

products produced by local manufacturers. They always made pressure to lower 

the price, which made producers impossible to survive with their less profit. The 

producers tried to become united by making association to maintain the stability 

of prices, yet the effort was failed because of lack of knowledge and 

experiences. Moreover, the fluctuation of Thai Bath and Vietnamese Dong 

currencies in term of Cambodian Riel mostly influenced the increase in the 

prices of consumer products and lowered the level of sales revenue (Archarya, 

2002). 

The entrepreneurs in Cambodia had no professional sales strategies, sales 

supporting activities and business plan. Due to the high cost of advertisement, 
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the sales promotion to increase sales was done by flyers, word of mouth and 

internet, which were supported by Cambodia Craft Cooperation (CCC, 2005). 

A study on consumer insights and consumer product enterprises in 2007 showed 

that the medium enterprises (MEs) were finding difficulty to compete in the 

market because of smuggling activities and unlawful business operation. But 

they had more clear-cut sales strategy, marketing tactics and business plan than 

the small enterprises. Additionally, MEs had better technologies and skills to 

produce the standard quality products than the SEs. The outputs of MEs were 

easily accepted by the consumers. Further, the MEs in the country had the large 

budgets to make advertisement, attract impression, build brand image and 

stimulate sales compared to the SEs (FCB, 2007). 

Thus, the above reviews of literatures show that different countries have sales 

strategies of SMEs. SEs and MEs had the common and also the different sales 

and marketing strategies. In Cambodia, the sales strategies of SMEs were 

mostly on direct sales force and some on annually tradeshow activities. Further, 

the MEs had more clear-cut sales strategy, marketing tactics and business plan 

than the small enterprises in the country. It is in the above context, the present 

paper has tried to make a comparative analysis on the sales strategies of SMEs 

in the capital city of Cambodia.  

3. Objectives 

The present study has the following objectives:  

i. To examine the sales strategies used by the SMEs during the special 

periods to achieve the sales objectives. 

ii. To identify the push and pull sales tactics of the SMEs to promote their 

sales. 

iii. To study the sales strategies used by the SMEs through creation of 

activities and participation in different events. 

iv. To find out the sales strategies used by the SMEs by providing different 

kinds of incentives to the sales staff. 
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4. Research Methodology 

Both descriptive and quantitative approaches have been used in the study. The 

data for this study have been gathered mainly from primary sources, which have 

been collected from the sample small and medium enterprises through 

structured questionnaires. The study also depends on secondary data. The 

different sources, from which necessary secondary data have been collected, are 

National Institute of Statistics (NIS); Ministry of Planning (MP), Government of 

Cambodia; Ministry of Industry, Mines and Energy (MIME), Government of 

Cambodia; International Labor Organization (ILO); Mekong Project 

Development Facility (MPDF); and SMEs Association. 

In the study, the small and medium enterprises, which are producing consumer 

products, especially foods and beverages, are taken into account. There are 

many reasons to study the SMEs producing consumer products. Based on the 

Cambodia Media Monitoring (CMM) in 2007, the first reason is that the sales 

distribution companies are trying to turn their budgets to invest on consumer 

products, especially foods and beverages as the second option after the first 

option of investment in the field of construction. Secondly, the percentage of 

aggressive brand marketing activities of consumer products, which are mainly 

foods and drinks, is 40 percent. Thirdly, 60 percent of consumer product brands 

are in the top of investments made on advertisement. Fourthly, local small and 

medium food and beverage enterprises as well as the new enterprises have no 

capabilities to compete in the market because they don‟t have ability to make 

advertisement or conduct marketing activities, like the enterprises of imported 

products. Further, the Cambodian people do not like the local food and beverage 

products much. 

The study is confined to the small and medium enterprises of consumer 

products, particularly foods and beverages, located in Phnom Penh city. The 

reason to select Phnom Penh city as the study area is that 60 percent of the 

companies of small, medium and large enterprises of Cambodia are located in 

Phnom Penh, and out of the total consumer products of the companies in the 

country, 60 percent are sold in Phnom Penh (FCB, 2006). 
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To determine the sample sizes of small and medium enterprises, the study 

follows the model used by Rana (2004). The formula for the computation of 

sample size of food and beverage of small and medium enterprises is as follows: 

Using the Finite Multiplier,  

                 √
   

   
 

Where, 

N= Population size 

n= Sample size (Computed as per the formula given below) 

n is determined as per the following formula: 

  
    

  
 

Where, 

p= Sample proportion or percentage found in the sample, which is 

assumed as 90 percent (as per previous experience). 

q = (100-p) % = (100-90) % = 10% 

e = Acceptable error, which is assumed as 10 percent 

z = Standard normal vitiate 

   = 1.96 (At 95 percent level of confidence) 

The population size of small food and beverage enterprises is considered to have 

363 small enterprises operating in Phnom Penh city (Yellow Pages, 2007 and 

Industry Directory, 2007), and out of 363 food and beverage small enterprises, 

32 enterprises are taken as a sample as per the formula mentioned above. 

Similarly, the population size of medium enterprises of food and beverage 
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category in Phnom Penh city is found as 336 (ibid), and the sample size for 

medium enterprises is also determined as 32 as per the formula of Rana. 

After the determination of sample sizes of small and medium enterprises, the 

sample enterprises for the study are selected through systematic random 

sampling method. The primary data have been collected from the general 

managers / sales and marketing managers / supervisors / sales representatives of 

the selected small and medium enterprises. The data have been gathered from 

the above respondents through face to face interviews with structured 

questionnaires. The study has used both quantitative and qualitative data, and 

with the help of SPSS and MS Excel programs, necessary tables and graphs 

have been prepared to analyze the data. 

To know the significance of difference between the sales strategies of small and 

medium enterprises, “t” test has been used in appropriate places as per the 

following formula: 

  
 ̅   ̅ 

 
    √

    

     
 

Where, 

  ̅   Mean of the first sample (Small     

                          Enterprises)   

  ̅2  Mean of the second sample     

                          (Medium Enterprises)   

     Number of observations in the first     

                          Sample (Small Enterprises)   

  2  Number of observations in the      

                          Second sample (Medium Enterprises)   
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     Combined standard deviation    

                          (Small and Medium Enterprises)  

  √
[∑     ̅  

  ∑     ̅  
 ]

         
 

d.f. (The degrees of freedom) =             To obtain the ‘t’ result, SPSS 

program has been used.                                                                       

5. Sales Strategies of Small and Medium Enterprises                                                          

The different sales strategies used by the surveyed  

Small and medium enterprises in the study area are broadly classified into four 

categories, i.e., sales strategies during the special periods push and pull sales 

tactics, sales strategies of creation of activities and participation in the form of 

incentives to sales staff. 

5.1 Sales Strategies During the Special Periods 

During the special periods (public or non public holidays) like Seven January 

Days (Prampi Markara), Chinese New Year, Valentine Day, Khmer New Year, 

Pchum Ben Day and Universal New Year, the small and medium enterprises in 

the country give special discount, participate in trade or product show and carry 

out several other marketing activities. The comparative analysis on the 

achievements in sales of the surveyed SMEs due to specific sales strategies 

adopted during the special periods are: 

5.1.1 Ten Percent Discount 

On the whole, 10percent discount sales strategy was not applicable to 43.75 

percent small and medium enterprises. The sales of 12.50 percent SMEs were 

up to their expectations, and about 36 percent enterprises had the sales more 

than the expectations. Only 1.56percent SMEs failed to  
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Table 1: Sales Expectations of SMEs at 10 percent Discount 

Type of Sales 

Expectation 

Small Enterprises Medium Enter. Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Largely exceeded 

the expectation 
4 12.50 2 6.25 6 9.38 „t‟ value 3.205 

Slightly exceeded 

the expectation 
2 6.25 15 46.88 17 26.56 d.f. 62 

Met the expectation 3 9.38 5 15.63 8 12.50 
Significance 

Level 

0.002 

Fell slightly short of 

the expectation 

 

2 

 

6.25 

 

2 

 

6.25 

 

4 

 

6.25 

 

Failed to meet the 

expectation 
1 3.13 0 0.00 1 1.56 

Not applicable 20 62.50 8 25.00 28 43.75 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00 

 

Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of the above 

tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

 

Source: Own Survey. 

 

Meet the sales expectations. Looking to the small enterprises, the above 

discount rate sales strategy was not applicable to 62.50 percent small enterprises 

as against 25.00 percent in case of medium enterprises. The small and medium 

enterprises who met the sales expectation due to 10 percent discount were 9.38 

percent and 15.63 percent respectively. Further, the sales of about 19 percent 

small enterprises and about 53 percent medium enterprises were more than the 

expectations. The „t‟ test reveals that there was significant difference between 

the sales expectation of small and medium enterprises due to 10 percent 

discount rate sales strategy at one percent level of significance and 62 degrees 

of freedom and „t‟ value is equal 3.205 (Table  ). 

5.1.2 Twenty Percent Discount 

Among the 64 surveyed SMEs, 20 percent discount sales was not applicable to 

60.94 percent SMEs. However, 17.19 percent SMEs met the sales expectation, 

and the sales of more than 14 percent SMEs exceeded their expectation. Only 

1.56 per cent SMEs failed to meet their expected sales. The above discount sales 
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strategy was not applicable to 84.38 percent small enterprises as against 37.50 

percent in case of medium enterprises. The percentages of small enterprises 

whose sales were up to the expectation and more than the expectation were 6.25 

each, whereas, the corresponding respective percentages for medium enterprises 

were 28.13 and 21.88. The above analysis indicates that there was much 

difference in the sales between small and medium enterprises due to sales 

strategy of 20percent discount during the special periods. This can be seen from 

the „t‟ results mentioned in the table. The level of significance of the above 

result was one percent and degrees freedom 62 with „t‟ value -3.97 (Table 2). 

Table 2: Sales Expectation of SMEs at 20 percent Discount 

 

Type of Sales 

Expectation 

Small Enterprises Medium Enter. Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Largely exceeded the 

expectation 
0 0.00 2 6.25 2 3.13 „t‟ value -3.97 

Slightly exceeded the 

expectation 
2 6.25 5 15.63 7 10.94 d.f. 62 

Met the expectation 2 6.25 9 28.13 11 17.19 
Significance 

Level 
0.00 

Fell slightly short of 

the expectation 
1 3.13 3 9.38 4 6.25 

 

Failed to meet the 

expectation 
0 0.00 1 3.13 1 1.56 

Not applicable 27 84.38 12 37.50 39 60.94 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00 

 

Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of the above 

tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

 

Source: Own Survey. 

 

5.1.3 Thirty Percent Discount 

The study show that 30 percent discount sales strategy was not applicable to 

76.56 percent selected SMEs. The sales of 10.94 percent SMEs were up to the 

expectation, and 7.81 percent SMEs had the sales slightly less than the 

expectation. Relating to only small enterprises, the above sales strategy was not 

applicable to 93.75 percent of them. On the other hand, in case of medium 
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enterprises, it was 59.38 percent. But 18.75 percent medium enterprises were 

found to have the sales up to the expectation followed by 15.63 percent having 

the sales slightly less than the expectation. Thus, significant difference is found 

between the achievements in the sales expectations of small and medium 

enterprises on 30 percent discount sales strategy. the above result can be 

inferred from the „t‟ test, which indicates the significance of difference of one 

percent with „t‟ value 0.447 and degrees of freedom 62 (Table 3). 

Table 3: Sales Expectation of SMEs at 30 percent Discount 

 

Type of Sales 

Expectation 

Small 

Enterprises 

Medium 

Enterprise 

Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Largely exceeded the 

expectation 
0 0.00 1 3.13 1 1.56 „t‟ value 0.447 

Met the expectation 1 3.13 6 18.75 7 10.94 d.f. 62 

Fell slightly short of 

the expectation 
0 0.00 5 15.63 5 7.81 

Significance 

Level 
0.001 

Failed to meet the 

expectation 
1 3.13 1 3.13 2 3.13 

 

Not applicable 30 93.75 19 59.38 49 76.56 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00 
 

Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of the above 

tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

 

Source: Own Survey. 
 

5.1.3 Thirty Percent Discount 

Forty percent discount sales strategy was found to be not applicable to more 

than 81 percent SMEs in the surveyed area. Among the 64 selected SMEs the 

percentages of SMEs whose sales slightly exceeded the expectation, met the 

expectation, fell slightly short of the expectation and failed to meet the 

expectation were 6.25, 4.69, 3.13 and 4.69 respectively. Out of 32 surveyed 

small enterprises, the above sales strategy was not applicable to about 97 

percent SMEs in the study area. On the other hand, in case of medium 

enterprises, it was not applicable to around 66 percent enterprises. The 
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percentage of medium enterprises each having the sales slightly more than the 

expectation, up to the expectation and failing to meet the expectation was 9.38, 

whereas, 6.25 percent medium enterprises has the sales slightly less than the 

expectation. From the „t‟ test, it is revealed that the difference in the sales 

expectation of SMEs on 40 percent discount sales strategy was significant at 

one percent level of significance with „t‟ value 2.69 and degrees of freedom 62 

(Table 4). 

Table 4: Sales Expectation of SMEs at 40 percent Discount 

Type of Sales 

Expectation 

Small Enterprises 
Medium 

Enterprise 
Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Largely exceeded 

the expectation 

 

1 

 

3.13 

 

3 

 

9.38 

 

4 

 

6.25 
„t‟ value 2.69 

Met the expectation 0 0.00 3 9.38 3 4.69 d.f. 62 

Fell slightly short of 

the expectation 

 

0 

 

0.00 

 

2 

 

6.25 

 

2 

 

3.13 

Significance 

Level 
0.01 

Failed to meet the 

expectation 

 

0 

 

0.00 

 

3 

 

9.38 

 

3 

 

4.69 

 

Not applicable 31 96.88 21 65.63 52 81.25 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00 
 

Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of 

the above tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

Source: Own Survey. 

5.1.5 Fifty percent Discount 

Among the surveyed enterprises, 50 percent discount sales was not applicable to 

82.81 percent enterprises. The sales of 3.13 percent enterprises were up to the 

expectation, and the sales of around five percent enterprises were more than the 

expected sales. The percentages of SMEs whose sales fell slightly short of the 

expectation and failed to meet the expectation were 6.25 and 3.13 respectively. 

In regard to small enterprises, 96.88. 
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Table 5: Sales Expectation of SMEs at 50 percent Discount 

Type of Sales 

Expectation 

Small Enterprises Medium Enter. Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Largely exceeded 

the expectation 
1 3.13 1 3.13 2 3.13 „t‟ value 2.18 

Slightly exceeded 

the expectation 
0 0.00 1 3.13 1 1.56 d.f. 62 

Met the expectation 0 0.00 2 6.25 2 3.13 
Significance 

Level 
0.033 

Fell slightly short of 

the expectation 
0 0.00 4 12.50 4 6.25 

 

Failed to meet the 

expectation 
0 0.00 2 6.25 2 3.13 

Not applicable 31 96.88 22 68.75 53 82.81 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00 

 

Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of 

the above tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

Source: Own Survey. 

Percent were not using the above sales strategy and the sales of the rest 3.12 

percent small enterprises increased much more than their expectations because 

of 50 percent discount sales strategy was not applicable to 68.75 percent 

medium enterprises. Only 6.25 percent medium enterprises met the sales 

expectation, and the equal percentage did not meet their expected sales because 

of the discount sales. Furthermore, the sales of more than the six percent 

medium enterprises were more than the expectation, whereas, the percentage of 

enterprises having sales slightly less than the expectation was 12.50. From the 

above analysis, and the result of  „t‟ test, it is found that there was significant 

difference between the sales expectations of small and medium enterprises at 50 

percent discount sales. The level of significance was five percent with „t‟ value 

2.18 and degrees of freedom 62 (Table 5). 
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5.1.6 Buy One and Get One Free 

The study reveals that, during the special sales periods, 50 percent surveyed 

SMEs did not use the sales strategy – „Buy One and Get One Free‟. The 

percentages of SMEs whose sales slightly exceeded the expectation, largely 

exceeded the expectation and met the expectation were 18.75, 15.63 and 10.94 

respectively. The above sales strategy was not used by 68.75 percent small 

enterprises. The sales of 18.75 percent of the total small enterprises were 

slightly more than the expectation, whereas, 6.25 percent small enterprises each 

met the sales expectation and met much more than the expectation. Contrary to 

this, 31.25 percent medium enterprises did not follow the above strategy. Sales 

of 25 percent medium enterprises largely exceeded the expectations followed by 

respective 18.75 percent and 15.63 percent enterprises had the sales slightly 

more than the sales expectation and up to the expectation. With regard to the 

above sales strategy, significant difference was found between small and 

medium enterprises as revealed from the „t‟ value 0.775 and significance level 

0.007 with degrees of freedom 62 (Table 6). 

Table 6: Sales Expectation of SMEs on Buy One and Get One Free Sales 

Strategy 

Type of Sales 

Expectation 

Small Enterprises Medium Enterprises Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Largely exceeded 

the expectation 
1 6.25 8 25.00 10 15.63 „t‟ value 0.775 

Slightly exceeded 

the expectation 
6 18.75 6 18.75 12 18.75 d.f. 62 

Met the expectation 2 6.25 5 15.63 7 10.94 
Significance 

Level 
0.007 

Fell slightly short of 

the expectation 
0 0.00 2 6.25 2 3.13 

 

Failed to meet the 

expectation 
0 0.00 1 3.13 1 1.56 

Not applicable 22 68.75 10 31.25 32 50.00 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00 
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Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of 

the above tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

Source: Own Survey. 

5.1.7 Buy One and Get the Second One in Half Price 

In the study area, the percentages of SMEs not using Buy One and Get the 

Second One in Half Price‟ sales strategy during the special period was 67. 9. 

More than 14 percent enterprises had sales more than the expectation, whereas, 

6.25 percent enterprises each had the sales up to the expectation, slightly less 

than the expectation and failing to meet the expectation. Looking to the case of 

small enterprises, it is found that more than 84 percent of them had not applied 

the above sales strategy. The percentage of small enterprises meeting the sales 

expectation was 6.25 each, and the rest 3.13 percent met the sales largely than 

that of their expectations. But 50 percent medium enterprises were not found 

using the above sales strategy during the special sales periods. The sales of 

around 19 percent medium enterprises were more than the expectation, and 6.25 

percent only met the sales expectation. The medium enterprises whose sales fell 

slightly short of the expectation and failed to meet the expectation were 12 

percent each. The comparative analysis between small and medium enterprises 

on the sales strategy on „Buy One and Get the Second One in Half Price‟ shows 

significance level 0.498 and 62 degrees of freedom (Table 7). 

Table 7: Sales Expectation of SMEs on Buy One and Get the Second One in 

Half Price Sales Strategy 

Type of Sales 

Expectation 

Small Enterprises Medium Enterprises Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Largely exceeded 

the expectation 
1 3.13 2 6.25 3 4.49 „t‟ value 1.975 

Slightly exceeded 

the expectation 
2 6.25 4 12.50 6 9.38 d.f. 62 

Met the expectation 2 6.25 2 6.25 4 6.25 
Significance 

Level 
0.0498 

Fell slightly short of 

the expectation 
0 0.00 4 12.50 4 6.25 
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Failed to meet the 

expectation 

 

0 

 

0.00 

 

4 

 

12.50 

 

4 

 

6.25 

Not applicable 27 84.38 16 50.00 43 67.19 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00 

 

Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of 

the above tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

Source: Own Survey. 

 

5.1.8 Buy More and Get More Special Discount 

During the special period, around 78percent selected SMEs were found to have 

not using the sales strategy – „Buy More and Get More Special Discount‟. But 

more than 14 percent of the surveyed SMEs met the sales expectation and the 

sales of the rest 7.81 percent SMEs exceeded the expectation. The percentage of 

small enterprises not using the above sales strategy was 84.38 as against 71.88 

in case of medium enterprises. The sales of 9.38 percent and 6.25 percent small 

enterprises were up to the expectation and slightly more than the expectation 

respectively. On the other hand, the corresponding respective percentages for 

medium enterprises were 18.75 and 9.38. From the results of ‟t‟ test, it is found 

that the difference between the sales expectations of small enterprises and 

medium enterprises on the sales strategy „Buy More and Get More Special 

Discount‟ was not significant at five percent level of significance with „t‟ value 

-1.15 and 62 degree of freedom (Table 8). 

Table 8: Sales Expectation of SMEs on Buy More and Get More Special 

Discount 

Type of Sales 

Expectation 

Small Enterprises Medium Enterprises Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Slightly exceeded 

the expectation 

2 6.25 3 9.38 5 7.81 „t‟ value -1.15 

Met the expectation 3 9.38 6 18.75 9 14.06 d.f. 62 

Not applicable 27 84.38 23 71.88 50 78.13 Significance 

Level 

0.255 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00  
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Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of 

the above tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

Source: Own Survey. 

5.1.9 Special Discount for Wholesaler 

In the study area, about 94percent surveyed small and medium enterprises did 

not use the „Special Discount for Wholesaler‟ Sales strategy. The sales of SMEs 

meeting the expectation and slightly more than the expectation were 3.13 

percent each because of the above sales strategy. With regard to comparative 

analysis of small and medium enterprises, it is also found that 93.75 percent 

each did not apply the above sales strategy. Due to the above sales strategy, the 

sales of 6.25 percent small enterprises were slightly more than the expectation, 

whereas, in case of medium enterprises, the equal percentage met the sales 

expectation. The analysis shows that the difference between small and medium 

enterprises with regard to their sales expectations on the strategy „Special 

Discount for Wholesaler‟ is not significant as the ‟t‟ value was 0.288 with level 

of significance 0.775 (Table 9). 

Table 9: Sales Expectation of SMEs on Special Discount for Wholesaler 

Type of Sales 

Expectation 

Small Enterprises Medium Enterprises Total ‘t’ Test 

Number % Number % Number % (Two-tailed test) 

Slightly exceeded 

the expectation 

2 6.25  

0 

 

0.00 

 

2 

 

3.13 

 

„t‟ value 

 

0.288 

Met the expectation 0 0.00  

2 

 

6.25 

 

2 

 

3.13 

 

d.f. 

 

62 

Not applicable 30 93.75  

30 

 

93.75 

 

60 

 

93.75 

Significance 

Level 

 

0.775 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00  

 

Note: Not applicable refers to those who did not use any promotion activity of 

the above tactic, and their sale remained more or less same as it was. 

Source: Own Survey. 
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Thus, the discussions on the different sales strategies of small and medium 

enterprises during the special periods reveal that, except the two sales strategies, 

i.e., „Buy More and Get More Special Discount‟ and „Special Discount for 

Wholesaler‟, in all the other seven sales strategies, there were significant 

differences between small and medium enterprises with regard to their sales 

expectations. Medium enterprises were found to be more benefitted from the 

sales strategies compared to small enterprises during the special periods. 

5.2 Push and Pull Sales Tactics 

Push and Pull sales tactics were key factors of sales strategy, which were mostly 

used by the fast moving consumer product‟s company in the world. In the study 

area, the surveyed small and medium enterprises were found to be using 

different push and pull sales tactics to promote their sales. The important tactics 

followed by the SMEs are: 

5.2.1 Sponsoring the Equipment for Product Display  

The SMEs sponsor hanger, shelf, basket, etc. to the traders to display their 

products in their sales outlets. This attracts the customers, helps them to see the 

products‟ properly, and finally motivates the customers to buy the products. In 

the present survey, out of 64 surveyed SMEs, only 20.31 percent of them were 

using the about tactic during the period of study. But the percentage of small 

enterprises using the sales tactic- „Sponsoring the Equipment for Product 

Display‟ was 28. 3 as against  2.50 percent in case of medium enterprises 

(Figure 1). 

Figure 1: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Sponsoring the 

Equipment for Products Display’ 
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5.2.2 Trading Off the Old Products before Launching the New 

Products 

The idea of trading off the old products before the launching of new products is 

followed by many small and medium enterprises in order to dispose of the old 

stocks of competitors‟ products to  

replace the new products through the traders. From among the total surveyed 

SMEs, 25percent used the above sales tactic. With regard to the comparison of 

small and medium enterprises, only 12.5percent small and medium enterprises 

had the sales tactic of trading off the old products, whereas, the percentage of 

medium enterprises having used the present sales tactic was higher, i.e., 37.5 

(Figure 2). 

Figure 2: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Trading off the Old 

Products’ 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Providing Advertising Support 

In order to motivate the traders to sell the products, the producers make the 

support of advertisement of the products for traders. The study shows that 

54.69percent of the total surveyed SMEs provide advertising support to the 

traders in order to increase the sales. The percentages of small and medium 

enterprises providing advertising support to traders were 50.00 and 59.38 

respectively (Figure 3). 
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Figure 3: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Providing Advertising 

Support’ 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Providing Added Value to Intermediary 

In order to achieve the sales target, the enterprises provide more added values or 

prizes to the sales intermediaries, so that, they are motivated to increase the 

sales of the products through different ways. This sales tactic was followed by 

51.56percent of the small and medium enterprises in the study area. But only 

34.38percent of small enterprises were found to having the above  

strategy. On the other hand, 68.75 percent medium enterprises in the study area 

followed the sales strategy of providing added value or prize to the 

intermediary (Figure 4). 

Figure 4: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Providing Sample 

Sales Materials or Tool’ 
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5.2.5 Providing Sample Sales Materials or tools 

Many times, customers want to know certain information, such as about the 

company, quality, taste and benefit of the product, etc. before they take decision 

to buy the product. In this regard, the intermediaries request the producers or 

enterprises to provide tools or prototype, such as catalogue, product sample, 

user‟s guide, sales assistant tools or video film, presentation materials and so on. 

In the present survey, out of 64 selected SMEs, only 29.69percent of them were 

providing the above sales materials to the intermediaries. Further, the 

percentage of small enterprises using the sales tactic of providing sample sales 

materials or tools to the sales people in the study area was 18.75 as against 

40.63 percent in case of medium enterprises (Figure 5). 

Figure 5: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Providing Sample 

Sales Materials or Tools’ 
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The percentage of total surveyed SMEs making intermediary meeting was 31.25 

with 21.88 percent for small enterprises and 40.63 percent for medium 

enterprises in the area under survey (Figure 6) 

Figure 6: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Making Intermediary 

Meeting’ 

 

5.2.7 Distributing Discounted Coupon 

Distributing discounted coupon to the prospective consumers is much successful 

in selling the specific products. The discounted coupon is normally distributed 

by the enterprises through presses, magazines, packaging, shopping malls, 

newsletters, etc. Most of the discounted coupons reach to consumers by 

advertising companies, which publish many fliers as the additional page. In the 

study area, 28.13 percent surveyed SMEs adopted this sales tactic to pull up the 

consumers. The percentage of the small enterprises using this strategy was 

found to be little more, i.e., 31.25 percent, as compared to that of the medium 

enterprises, i.e., 25.00 percent (Figure 7) 
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Figure 7: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Distributing 

Discounted Coupon’ 

 

5.2.8 Giving Special Discount 

The SMEs give special discount to the consumers when they buy huge amount 

of the products. This is one of the sales tactics to pull large number of 

consumers to buy the products. The study reveals that 37.5 percent of the total 

SMEs were following the above strategy. Looking to the comparison of small 

and medium enterprises, it is found that the percentage of small enterprises 

using this tactic was 25.00 as against 50.00 percent in case of medium 

enterprises (Figure 8) 

Figure 8: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Giving Special 

Discount’ 
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5.2.9 Providing Incentive Prize 

Incentive prize is given to the final consumers by the enterprises as the 

additional benefits in the order to convince them to buy the products of the 

concerned enterprises. It can convince the customers to buy the products even if 

they do not have the demand for the products. These types of prizes mostly 

come in the same packet of the product. In total, 46.88 percent SMEs were 

accounted for using the above sales tactic in the study area. But only 28.13 

percent small enterprises provided this sales incentive to the consumers, 

whereas, the percentage of medium enterprises following incentive prize sales 

tactic was as high as 65.63 (Figure 9) 

Figure 9: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Providing Incentive 

Prize’ 

 

5.2.10 Providing Sample Products 

In order to promote the sales of new products, many enterprises provide sample 

products at free of cost to the users, so that, the user can know the quality of the 

products after testing and finally are motivated to buy the products. This sales 

tactic was followed by 45.31 percent SMEs with 40.63 percent small enterprises 

and 50.00 percent medium enterprises in the area (Figure 10). 
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Figure 10: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Providing Sample 

Product’ 

 

5.2.11 Providing Compound Products 

Providing compound products is a kind of sales promotion by the enterprises in 

the study area. When the customer buys a product, another related 

product/products he/she gets free. These products sometimes are kept in one 

packet. Some enterprises write the name of free products on the packet of the 

concerned product, and when the customers buy the product, the sellers give the 

related free products to the customer. For this type of sales promotion, the 

enterprises also make the advertisement on the availability of compound 

products through radio, television, newspaper, etc. The percentage of SMEs 

using the above strategy was very less, i.e., 21.88 compared to the medium 

enterprises (31.25percent), the percentage of small enterprises following this 

strategy was only 12.50 in the study area (Figure 11) 

Figure 11: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Providing Compound 

Product’ 
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5.2.12 Making Lucky Draw 

Lucky draw is the means to provide entertainment and invite the consumers to 

win prizes. The objective of this draw is to stimulate the users to increase their 

consumption, and provide the benefits of prizes of the lucky draw. In the present 

survey, the percentage of SMEs making lucky draw for the promotion of the 

product was 20.31. It was very less, i.e., 6.25 percent in case of small 

enterprises, whereas, 34.38 percent medium enterprise made the lucky draw to 

promote the products in the study area (Figure 12). 

Figure 12: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Making Lucky Draw 
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5.3 Creation of Activities and Participation in Events 

In the study area, the surveyed SMEs were found to be using the sales strategies 

like participating in the trade fair, joining in the weekend market of the 

government, organizing consumer meeting, inviting customers to join in 

activities and special events, distributing leaflets, using mass media for 

advertisement of products, conducting advertising campaign, making direct 

marketing, selling through agent or distributor, providing product warranty, 

creating website for advertisement, giving word of mouth, making field visit for 

customers, displaying information or photographs about production and 

providing consumer newsletters to the members or regular customers. Some of 

the important sales strategies relating to the above aspects are: 

5.3.1 Participating in Trade Fairs 

In order to make the product popular and increase the sales, the small and 

medium enterprises participate in different trade fairs. The percentage of SMEs 

who participated in the trade fairs in the study area was 68.75. The small 

enterprises participating in the trade fairs were little low, i.e., 65.63 percent as 

compared to the percentage of medium enterprises, i.e., 71.88; participated in 

the trade fairs (Figure 13). 

Figure 13: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Participating in 

Trade Fair’ 
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5.3.2 Distributing Leaflets 

Distributing leaflets by the SMEs for the sales promotion of their products was 

not much popular in the study area. Out of 64 surveyed SMEs, only 

32.81percent of them distributed leaflets for promoting their sales. The 

percentage of small enterprises using this sales tactic was smaller, i.e., 21.88, 

than that of the medium enterprises, i.e., 43.75 (Figure 14). 

Figure 14: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Distributing Leaflets’ 
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companies spend less money for advertisement in the form of advertorial and 
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enterprises (Figure 15). 
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Figure 15: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Advertorial and 

Press Release through the Mass Media’ 

 

5.3.4 Conducting Advertising Campaign 

For the advertisement of the products, many companies make the advertising 

campaign, i.e., the thematic campaign of advertisement for building brand 

image of the product, and the tactical campaign of advertisement for stimulating 

and increasing the sales volume. In the study area, in total 51.56percent SMEs 

made the advertising campaign to support their sales. In case of small 

enterprises, 43.75percent of them followed this sales tactic, whereas, 59.38 

percent medium enterprises had the same sales tactic during the time of study 

(Figure 16). 

Figure 16: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Conducting Advertising 

Campaign’ 
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5.3.5 Making Direct Marketing 

Direct marketing of the products was found to be very popular among the 

enterprises under survey. On the whole, 71.88 percent of the total surveyed 

SMEs were making direct marketing for the sales of their products. The 

percentages of respective small and medium enterprises having the above sales 

tactic were 65.63 and 78.13 (Figure 17). 

Figure 17: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Making Direct 

Marketing’ 
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the present survey, from among the 64 selected enterprises, 56.25 percent sold 

their products through agents or distributors. Similarly, 53.13 percent small 

enterprises and 59.38 percent medium enterprises had their sales through agents 

or distributors in the study area (Figure 18) 
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Figure 18: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Selling through 

Agent or Distributor’ 

 

5.3.7 Providing Product Warranty 

In order to build confidence among the customers, many enterprises provide 

warranty on the quality of the products, so that, the customers do not hesitate to 

buy the products. The study found that 65.63percent of the total SMEs provided 

product warranty to the customers. The percentage of small enterprises 

following this sales tactic was little less, i.e., 62.5, as against 68.75 percent in 

case of medium enterprises (Figure 19). 

Figure 19: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Providing Product 
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5.3.8 Satisfying Customers for Word of Mouth Advertisement 

Mostly the enterprises want to satisfy customers by producing better quality, 

better design, and nice color products with competitive prices. Once the 

customers are satisfied with the products of the enterprises, they motivate their 

relatives and friends to buy the products of these companies.  

This is called as word of mouth advertisement. For this type of advertisement, 

the enterprises are not required to spend money. The enterprises can create these 

kinds of activities for their product image loyalty as well. The above sales tactic 

was followed by 65.63 percent SMEs with 59.38 percent small enterprises and 

71.88 percent medium enterprises (Figure 20). 

Figure 20: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Satisfying 

Customers for Word of Mouth Advertisement’  
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Facilitating occasional or regular fields visit for customers is done by some 

enterprises in order to build confidence among the users on their products by 

showing the detail process of the production. The above sales strategy was 

followed by 28.13 percent of the total number of SMEs surveyed. Further, the 

percentages of small and medium enterprises using the above sales tactic were 

found to be 31.25 and 25.00 respectively (Figure 21). 
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Figure 20: Percentages of SMEs using the Sales Tactic ‘Facilitating Field 

Visit for Customers’  

 

Thus, the analysis on the creation of activities and participation in events shows 

that out of the nine sales strategies mentioned in this respect, besides sale 

strategy  - „facilitating field visit for customers‟  in the other eight sales 

strategies, the percentage of medium enterprises using these strategies was more 

as compared to small enterprises. 

5.4 Incentives for Sales Staff 

Providing incentives to the sales staff is important strategy of the enterprises to 

increase their sales. Because the sales staffs become motivated after receiving 

the incentives and they try their best to increase the sales of the enterprises. In 

order to motivate the sales staff, the SMEs in the study area provided the 

incentives like giving bonus, promoting the staff in his/her job, giving 

commission, providing tour package, providing training, giving certificate of 

excellence, increasing the salary, giving gift/prize and providing health 

care/health insurance services to the staff. The most important incentive was 

found to be giving bonus as 81.25 percent surveyed SMEs provided this benefit 

followed by promoting the staff (53.13 percent), giving commission (46.88) and 

providing tour package (35.94percent). With regard to small enterprises, 71.88 

percent provided bonus, 43.75 percent gave the commission, 31.25 percent 

provided tour package, and 28.13 percent gave the promotion to the staff. 
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Compared to small enterprises, the percentage of medium enterprises providing 

the incentives, such as bonus, promotion in job, commission and tour package 

were 90.63, 78.13, 50.00 and 40.63 respectively (Table 10). 

Table 10: Distribution of Small and Medium Enterprises as per the Type of Incentives 

Provided by them to the Sales Staff 

 

Type of Incentive 
Small Enterprises Medium Enterprise Total 

Number % Number % Number % 

Bonus 23 71.88 29 90.63 52 81.25 

Promotion in Job 9 28.13 25 78.13 43 53.13 

Commission 14 43.75 16 50.00 30 46.88 

Tour Package 10 31.25 10 40.63 23 35.94 

Provision Training 2 6.25 10 31.25 12 18.75 

Excellence Certificate 2 6.25 4 12.50 6 9.38 

Increase in Salary 0 0.00 1 3.13 1 1.56 

Health care/Health insurance 0 0.00 1 3.13 1 1.56 

Provision of gift/prize 3 9.38 0 0.00 3 4.69 

Total 32 100.00 32 100.00 64 100.00 

 

Note: Total refers to numbers of small and medium enterprises surveyed. 

Source: Own Survey. 

 

6. Conclusion 

Both small and medium enterprises were flexible on their sales strategies in 

order to compete with each other in the market. During the special periods, 

significant differences were found in the uses of sales strategies like 10percent 

discount, 20 percent discount, 30 percent discount, 40 percent discount, 50 

percent discount, buy one and get one free and buy one and get the second one 

in half price, by the small and medium enterprises using push and pull sales 

strategies, and the sales strategies related to creation of activities and 

participation in events and incentives to sales staff were more as compared to 

small enterprises. The important push and pull sales tactics used by the SMEs in 

the study area were: sponsoring the equipment for product display, trading off 

the old products before launching the new products, providing advertising 
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support, providing sample sales materials and tools, distributing discounted 

coupon, giving special discount, providing incentive prize, making lucky draw, 

etc. The sales strategies used by the SMEs with regard to creation of activities 

and participation in events were: participation in trade fairs, distribution of 

leaflets, advertorial and press release through mass media, advertising 

campaign, direct marketing, sale through agent or distributor, provision of 

product warranty, word of mouth advertisement through the satisfied customers 

and facilitation of field visits for the customers. On the whole, medium 

enterprises were better off in using different sales strategies in the study area 

compared to the small enterprises. 
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ការវិវត្តនៃមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត តាៃ់ ផល្ល ី

 មីរក្ូហិរញ្ញវតថុ  គឺជាទរមង់មួយននការអភិវឌ្ឍវស័ិយហរិញ្ញវតថុ  បហយីបតោ តបលីការ
កាត់បនថយភាពរក្ីរក្ តាមរយៈការផោល់បសវាហរិញ្ញវតថុដល់ជនរក្ីរក្។ បោក្ Robinson១ 
បានបលីក្បឡងីថា មីរក្ូហរិញ្ញវតថុសំបៅបលីបសវាហរិញ្ញវតថុធុនតូច ជាពិបសសឥណ្ទាន នងិ
ការសនស ំដដលរតូវបានផោល់បៅឲ្យក្សកិ្រ មីរក្សូហរាស រពមទាងំបុគគល និងរក្ុមបៅ
តាមរបបទសក្ំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ មីរក្ូហរិញ្ញវតថុជាមបធោបាយមួយ ជួយដល់មីរក្សូហរាស 
និងជនរក្ីរក្ក្នុងការបបងកីត នងិពរងីក្អាជីវក្មម មានលទធភាពសងបណុំ្ល និងអាចសនសំ
របាក់្បៅតាមសមតថភាពជាក់្ដសោងរបស់ខ្លួន។ ដូបចនេះបសវា និងផលិតផលហរិញ្ញវតថុ ដដល
រតូវបានផគត់ផគង់បោយមីរក្ូហរិញ្ញវតថុ គឺជាមូលោា នមួយសរមាប់ឲ្យអនក្មានរបាក់្ចំណូ្ល
ទាប អភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពបៅជាអតិថជិនរបស់អនោរការយីក្រហរិញ្ញវតថុ។ 
 បោក្ Murray និង Boros២ បានបង្ហា ញលក្ខណ្ៈសមាគ ល់របស់ផលិតផលមីរក្ូ-
ហរិញ្ញវតថុ ដូចតបៅ៖ ១)បសវាឥណ្ទាន និងសនសរំទង់រទាយតូច ២)ឥណ្ទានរយៈបពល
ខ្លីជាទូបៅបរកាមមយួឆ្ន  ំ ៣)ការសងឥណ្ទានបរចីនរបរពឹតិោបៅតាមវធិសីងរបំោេះទាងំការ
របាក់្ និងរបាក់្បដីម ៤)អរតាការរបាក់្មានក្រមិតមួយខ្ពស់ (បធៀបនឹងអរតាការរបាក់្
ធនាារពាណិ្ជជ ដតមានក្រមិតទាបជាងអរតាការរបាក់្របស់អនក្ចងការ) បណ្តោ លមក្ព ី
ការចំណ្តយបរចីនក្នុងការរគប់រគងមីរក្ូឥណ្ទាន ៥)ង្ហយរសួលក្នុងការទទួលបានបសវា
មីរក្ូហរិញ្ញវតថុ ៦)នីតិវធិីសាមញ្ញ ៧)រយៈបពលរង់ចខំ្លីរវាងការោក់្ពាក្យសុំខ្ចឥីណ្ទាន 
និងការបបញ្ចញឥណ្ទាន ៨)លទធភាពខ្ចីសាបឡងីវញិក្នុងក្រមិតមួយបរចនីជាងមុនសរមាប់
អតិថិជនដដលបានសងឥណ្ទានតាមកាលក្ំណ្ត់ ៩)អរតាការរបាក់្អាចរតូវបានបញ្ចុ េះ
បៅតាមវដោឥណ្ទាន បដីមបបីលីក្ទឹក្ចិតោឲ្យមានការសងតាមកាលក្ំណ្ត់ និង ១០)មិន
                                           
១ Braun, C. B. and Woller, G. M. (2004); Microfinance: A Comprehensive Review of the 

Existing Literature; Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, Vol. 9, 
Issue 1, 2004, pp. 9. 

២ Cull, R. et al. (2008); Microfinance Meets the Market; The World Bank Policy Research 
Working Paper, WPS 4630, Wshington D.C., p. 3. 
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ចបំាច់ក្ក់្បញ្ច ពំីបរពាេះអនក្មានរបាក់្ចណូំ្លទាបក្រមមានវតថុសរមាប់ក្ក់្បញ្ច  ំប ុដនោអនោរ-
ការយីក្រមីរក្ូហរិញ្ញវតថុ បរបីរបាស់វធិីសាស្រសោបផសងជំនួសឲ្យការក្ក់្បញ្ច  ំ ដូចជាការវាយ
តនមលលំហូសាច់របាក់្ ដដលបក្ីតបឡងីពសីក្មមភាពបរបីរបាស់ឥណ្ទានបធវីជាតណំ្តងឲ្យ
សកាោ នុពលសងឥណ្ទាន   ការពិនិតយបលសីាថ នភាពចណូំ្ល   នងិចំណ្តយរបស់អនក្ខ្ច ី
ឥណ្ទាន ការធានាឥណ្ទានបោយរក្ុម ឬបុគគល និងការអនុវតោដផនការរបាក់្សនសំ
កាតពវក្ចិច៣។ 
 តាមការបលីក្បឡងីរបស់បោក្ Legerwood៤ បសវាមីរក្ូហរិញ្ញវតថុមាន៤របបភទ
គឺ៖ ១)អនោរការយីក្មមហរិញ្ញវតថុ ២)អនោរការយីក្មមសងគម ៣)បសវាអភិវឌ្ឍន៍សហរាស 
និង៤)បសវាសងគមកិ្ចច។ អនោរការយីក្មមហិរញ្ញវតថុ ឬការផោល់បសវា និងផលិតផល
ហិរញ្ញវតថុដូចជា ឥណ្ទាន ការសនសំ ការធានារ ប់រង ការបផេររបាក់្ និងការទូទាត់។ 
បសវាអនោរការយីក្មមហរិញ្ញវតថុទាងំបនេះ ពុចំបំាច់រតូវការឧបតថមភធនជារបចបំទ។ អនោរការយី-
ក្មមសងគម គឺជាដំបណី្រការក្សាងមូលធនសងគម នងិធនធានមុនសស ដូចជាការបរៀបចំ
រក្ុមឥណ្ទាន និងរក្ុមសនស ំ និងការបលកី្ក្មពស់ជំបនុទុក្ចិតោបលីសមតថភាពតេ ល់ខ្លួន
ជាបដីម ដដលជាក្តាោ ចបំាច់សរមាប់ារំទនិរនោរភាព ននអនោរការយីក្មមហរិញ្ញវតថុសរមាប់
ជនរក្ីរក្។ បសវាអនោរការយីក្មមសងគមអាចរតូវការឧបតថមភធនសរមាប់រយៈបពលមួយដវង
ជាងបសវាអនោរការយីក្មមហិរញ្ញវតថុ។ បសវាអភិវឌ្ឍន៍សហរាស ដដលជាបសវាពំុដមន
ហរិញ្ញវតថុ សំបៅបលីបសវាបផសងៗសរមាប់ជួយមីរក្ូសហរាស មានដូចជាការហឹវក្ហវនឺ 
ដផនក្អាជីវក្មម ការដសវងរក្ទផីារ និងបសវា បបចចក្វទិោ ការអភិវឌ្ឍជនំាញ នងិបសវា
ព័ត៌មានអាជីវក្មម។ ការផគត់ផគង់បសវាទាងំបនេះអាចឬមិនចបំាច់រតូវការឧបតថមភធន អារស័យ
បៅនឹងឆនេៈ នងិសមតថភាពបង់នថលសរមាប់បសវាទាងំបនេះរបស់អតថិិជនមីរក្ូហរិញ្ញវតថុ។ 
ចំដណ្ក្ឯបសវាសងគមក្ចិច ឬបសវាពុំដមនហរិញ្ញវតថុ គឺជាបសវាដដលបតោ តបលីការដក្លមអ
សុខុ្មាលភាពរបស់មីរក្ូ-សហរគិន រមួមានបសវាសុខ្ភាព អាហារូបតថមភ អប់រ ំ និង

                                           
៣ ebit. p. 10-11. 
៤ Gonzales and Rosenberg (2006); The State of Microfinance – Outreach, Profitability, 

and Poverty, (Findings from a Database of 2600 Microfinance Institutions); 
Presentation at the World Bank Conference on Access to Finance, 30 May 2006. p. 1-7. 
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អក្ខរក្មម។ បសវាសងគមក្ិចចបនេះបរចីនរតូវការឧបតថមភធន ជារបចពំីសណំ្តក់្សាថ ប័នរដា ឬ
ពីអងគការបរៅរោា ភិបាល តាមរយៈមូលនធិិរបស់មាច ស់ជំនួយ។ 

ក្រមិតននវសិាលភាពបសវាមីរក្ូហិរញ្ញវតថុដូចបានបរៀបរប់ខាងបលីបនេះរតូវបាន
បោក្ Legerwood៥ ដបងដចក្ជារបបភទវធិីសាស្រសោអបបបរមា និងវធិសីាស្រសោចរមុេះ។ 
 

វធិសីាស្រសោអបបបរមា នងិវធិសីាស្រសោចរមេុះននមរីក្ហូរិញ្ញវតថុ 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
របភពៈ Ledgerwood, J. (1999); Microfinance handbook: An institutional and 
financial perspective. p. 65. 

                                           
៥ Ledgerwood, J. (1999); Microfinance handbook: An institutional and financial 

perspective; the World Bank publications, USA. p. 63-65. 

អនោរការយីក្មមហរិញ្ញវតថុ 
 ឥណ្ទានទុនបងិវល 
 ឥណ្ទានរទពយសក្មមអចល័ត 
 សនស ំ
 ធានារ ប់រង 

វធិីសាស្រសោអបបបរមា វធិីសាស្រសោចរមុេះ 
(បសវាហរិញ្ញវតថុ និង 
បសវាពុំដមនហិរញ្ញវតថុ) 

អនោរការយីក្មមសងគម 
 ការបរៀបចំរក្ុម 
 ការហវកឹ្ហឺវនសហរគិនភាព 
 ការបណ្ោុ េះបណ្តោ លពីសហក្រណ៍្ 

បសវាអភិវឌ្ឍន៍សហរាស 
 ការដសវងរក្ទីផារ 
 ការហវកឹ្ហវនឺអាជីវក្មម 
 ការហវកឹ្ហវនឺផលិតក្មម 
 ពត័៌មានអាជីវក្មម 

បសវាសងគមក្ិចច 
 ការអប់រ ំ
 សុខ្ភាព និងអាហារូបតថមភ 
 ការហវកឹ្ហវនឺអក្ខរក្មម 



 

48 

 

មីរក្ូហរិញ្ញវតថុរតូវបានវវិតោន៍តាមទសសនាទានថមី គឺរតូវបរៀបចំរក្បខ័្ណ្ឌ បាលនបោ-
បាយ ចាប់ និងបទបបបញ្ញតោិ រពមទាងំសាថ ប័នអាជីវក្មម បដីមបីារំទអនោរការយីក្មម
ហិរញ្ញវតថុសរមាប់អនក្រក្ីរក្ ដដលជាសក្មមជនបសដធកិ្ចច និងបដីមបឲី្យអនក្ផគត់ផគង់បសវា
មីរក្ូហរិញ្ញវតថុទទលួបានរបាក់្ចំបណ្ញ មាននិរនោរភាព មនិចបំាច់ពងឹដផអក្បលកីារឧបតថមភ
ធន និងអាចពរងីក្វសិាលភាពរបតិបតិោការ។  

អនក្ារំទមីរក្ូហរិញ្ញវតថុមានចរតិសងគមបានបលកី្បឡងីថា រគឹេះសាថ នផគត់ផគង់មីរក្ូ-
ហិរញ្ញវតថុអាចសបរមចបាន និរនោរភាពសាថ ប័ន បោយពំុចបំាច់សបរមចបាននិរនោរភាព
ហរិញ្ញវតថុ៦។ មាច ស់ជនំួយយល់ប ញីថាអំបណ្តយអាចរតូវបានចត់ទុក្ជាទរមង់មួយនន
បដីមទុន តាមរយៈការវនិិបោគសងគម។ ផេុយពីការវនិិបោគឯក្ជន ដដលអនក្វនិិបោគ
គួរទិញភាគហ ុនពីរក្ុមហ ុនមហាជនបៅបលទីីផារមូលបរត អនក្វនិិបោគសងគមដដលជា
មាច ស់ជំនយួមិនបតោ តបលីការទទួលបានចណូំ្លហរិញ្ញវតថុបទ ប ុដនោបតោ តបលីការសបរមច
បានផលរបបោជន៍សងគម។ អនក្វនិិបោគសងគមក៍្មានលក្ខណ្ៈដូចអនក្វនិិបោគឯក្ជន
ដដរ ពីបរពាេះអនក្វនិិបោគសងគមរតូវការចំណូ្លហិរញ្ញវតថុពីការវនិិបោគមូលនិធិទទួល
ខុ្សរតូវសងគម ប ុដនោមានក្រមិតមួយទាបជាងចណូំ្លរបស់សនេសសន៍សងគហធន ឬជា
ញឹក្ញយ អនក្វនិិបោគសងគមបពញចិតោនងឹសបរមចបានបាលបៅសងគម។ 
  រក្ុមអនក្ារំទមីរក្ហូរិញ្ញវតថុមានចរកិ្សងគម ដដលបតោ តបលកីារកាត់បនថយភាព
រក្ីរក្ បានឲ្យតនមលខាល ងំបលីភាពសុីជបរៅននវសិាលភាព (សំបៅបលីការផោល់បសវាមីរក្-ូ
ហរិញ្ញវតថុសរមាប់អនក្រក្ីរក្បំផុតឲ្យបានបរចីន) ជាជាងភាពទូោយននវសិាលភាព (សំបៅ
បលីការផោល់បសវាមីរកូ្ហិរញ្ញវតថុ  បោយពរងីក្វសិាលភាពរគបដណ្ោ ប់ឲ្យបានទូោយ
សរមាប់អតិថិជនបរចីន បទាេះជាអនក្មនិរក្ ឬអនក្រក្លមមក៍្បោយ)។ 

មីរក្ូហិរញ្ញវតថុមានចរកិ្សងគម មានលក្ខណ្ៈរសបដៀងាន នឹងលទធផលរសាវរជាវ
របស់ធនាារពិភពបោក្អំពីគបរមាងផោល់របាក់្ក្មចីដល់មីរក្ូសហរាស និងសហរាស
ធនតូច ដដលមានបាលបំណ្ង៖ ១)បបងកីតការង្ហរ និង ឱកាសរក្របាក់្ចំណូ្ល តាមរយៈ
ការបបងកីត នងិពរងកី្មុខ្របររបស់មីរក្សូហរាស ២)បបងកីនផលតិភាព និង របាក់្ចណូំ្ល
របស់រក្ុមង្ហយរងបរាេះ ជាពបិសសស្រសោី នងិអនក្រក្ីរក្ ៣)កាត់បនថយភាពចំណុ្េះរបស់
                                           
៦ Ledgerwood, J. (1999); Microfinance handbook: An institutional and financial 

perspective; the World Bank publications, USA. p. 63-65. 
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រគួសារបៅតំបន់ជនបទក្នុងការពឹងពាក់្ដតម ោងបលអីនក្ចងការរបាក់្៧។ អនក្ារំទមីរក្-ូ
ហិរញ្ញវតថុចរកិ្សងគមជំរុញឲ្យមានពហុភាពននសាថ ប័នមីរកូ្ហិរញ្ញវតថុ រមួមានទាងំសាថ ប័ន
ដសវងរក្របាក់្ចំបណ្ញ (បតោ តបលីអាជីវក្មម) និងទាងំសាថ ប័នមិនដសវងរក្របាក់្ចំបណ្ញ 
(បតោ តបលីបបសក្ក្មមសងគម) ដដលពឹងដផនក្បលីរបភពមូលនិធិបរចីនោ ង ទាងំក្នុង
លក្ខខ្ណ្ឌ ទផីារផង និងលក្ខខ្ណ្ឌ ជំនួយ ឬឧបតថមភធនផង។ លទធផលរសាវរជាវខ្លេះបាន
បង្ហា ញថា មានទំនាក់្ទំនងផេុយាន រវាងភាពរទរទង់ខ្លួនឯងបានខាងដផនក្ហរិញ្ញវតថុ និង
ភាពសុជីបរៅននវសិាលភាពរបស់សាថ ប័នមីរក្ហូរិញ្ញវតថុ។ 
 អនក្ារំទមីរក្ូហរិញ្ញវតថុមានចរកិ្អាជីវក្មម បានបលីក្ទកឹ្ចិតោឲ្យអនក្ផគត់ផគង់បសវា
មីរក្ូហរិញ្ញវតថុបរបីរបាស់យនោការទីផារក្នុងការបធវីអនោរការយីក្មមហរិញ្ញវតថុ។ មានរគឹេះសាថ ន
មីរកូ្ហិរញ្ញវតថុជាបរចីនបានបរបីរបាស់ទីផារមូលធនបធវីជារបភពចមបងសរមាប់បក្ណ្ឌ
របមូលមូលនធិិយក្មក្ពរងីក្អាជីវក្ក្មមរបស់ខ្លួន។ រគឹេះសាថ នហរិញ្ញវតថុធំៗបានបណ្តោ ក់្
ទុនបៅក្នុងរគេឹះសាថ នមីរក្ូហិរញ្ញវតថុ។ អនក្រសាវរជាវខ្លេះបានអេះអាងថា បបីសិនទីផារ
មូលធនអាចផោល់មូលនិធិរគប់រាន់បៅឲ្យរគេឹះសាថ នមីរក្ូហរិញ្ញវតថុ បហយីអាចទទួលបាន
ចំណូ្លសមរមយពីការវនិិបោគរបស់ខ្លួន បនាេះទសសនៈវស័ិយននការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្
តាមរយៈយនោការមីរក្ូហរិញ្ញវតថុ នឹងអាចសបរមចបានក្នុងក្រមិតមួយធំបធងបាន៨។  

លទធផលរសាវរជាវជាបរចនីបានបានបង្ហា ញថា ការជដជក្ដវក្ដញក្អំពទីបងវលីអ ឬ
អារក្ក់្ននមីរក្ូហរិញ្ញវតថុ ដសវងរក្របាក់្ចំបណ្ញដផអក្បលយីនោការទីផារតាមគំរូ Banco 
Compartamos និងមីរក្ូហរិញ្ញវតថុមានលក្ខណ្ៈអាជីវក្មមសងគមតាមគំរូស្រហាគ មនីបង់ គឺ
ពុំសូវមានសារៈរបបោជន៍បទសរមាប់ការរបតិបតោិជាក់្ដសោងរបស់មីរកូ្ហិរញ្ញវតថុ  សំបៅ
កាត់បនថយភាពរក្ីរក្។ ការវនិិបោគជាលក្ខណ្ៈពាណិ្ជជក្មម គឺជាក្កាោ សំខាន់សរមាប់
ធានានិរនោរភាពននការពរងីក្វសិាលភាពមីរក្ូហរិញ្ញវតថុ ចំដណ្ក្សាថ ប័នមីរក្ូហរិញ្ញវតថុដដល
បតោ តបលីបបសក្ក្មមសងគម អាចចាមយក្ឧតោមភាពននការឧបតថមភធនសរមាប់ផោល់បសវា

                                           
៧ Morduch, J. (2000); The microfinance schism, World Development 28. pp. 617-629. 
៨ Murray, U. and Boros, R. (2002); A Guide to Gender Sensitive Microfinance; The Socio- 

Economic and Gender Analysis, (SEAGA) Programme, FAO, p. 11. 
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មីរក្ូហរិញ្ញវតថុដល់អនក្រក្ីរក្បផុំត។ ទីផារគជឺាក្មាល ងំបពាបពញបោយអណំ្តចក៏្ពិតដមន 
ប ុដនោពំុអាចបំបពញតរមូវការមីរក្ូហរិញ្ញវតថុទាងំរសុងបានបទ៩។  
 តួនាទីរបស់អនក្វនិិបោគមានលក្ខណ្ៈសងគម សរមាប់ារំទរបតបិតោកិារមីរក្ហូរិញ្ញ-
វតថុមានចរកិ្សងគម នងឹបនោសថតិបៅសរមាប់រាអនាគត។ សាថ ប័នហរិញ្ញវតថុអនោរជាតិ និង
មាច ស់ជំនួយបផសងៗ ដដលជាអនក្ផោល់មូលនធិ-ិឧបតថមភធននងឹបៅបនោផោល់ហរិញ្ញបបទាន
ដល់អនក្ផគត់ផគង់បសវាមីរកូ្ហិរញ្ញវតថុ ជាពិបសសបៅក្នុងដំណ្តក់្កាលដំបូងននការបបងកីត
ទរមាមំានសមតថភាពរសង់បដមីក្នុងរយៈកាលរបមាណ្៣ឆ្ន ១ំ០។ ជាមួយាន បនេះអនក្ផោល់
បសវាមីរក្ូហរិញ្ញវតថុមានចរកិ្អាជីវក្មមដសវងររបាក់្ចំបណ្ញ  ក្នុងបនាេះមួយដផនក្ជារគឹេះសាថ ន
ធនាារ នឹងបនោកំ្បណី្នោ ងឆ្ប់រហ័សបទៀត បហីយរតូវការមូលនិធិកាន់ដតបរចីនពី
ភាគហ ុនកិ្ ឥណ្បទយយក្រ នងិមាច ស់ជនំួយ។  

ជាទូបៅអនក្ផគត់ផគង់បសវាមីរក្ហូរិញ្ញវតថុ (ឬបៅថារគឹេះសាថ នមីរក្ូហរិញ្ញវតថុ) បាន
ចប់បផោីមបចញពីអងគការបរៅរោា ភិបាលដដលទទួលបានមូលនិធិឧបតថមភធន និងបតោ តបលី
បបសក្ក្មមសងគម។ បនាេ ប់មក្រគឹេះសាថ នមីរក្ហូរិញ្ញវតថុរតូវការនិរនោរភាព និងរតូវមានរបាក់្
ចំបណ្ញក្នុងក្រមិតមយួសមរសបសរមាប់បធវីជារបភពហរិញ្ញបបទាន ដល់ការពរងកី្ខ្លួន 
រពមទាងំរបងឹដរបងរក្រចក្ចូលបៅកាន់ទីផារមូលធន ដដលតាមរយៈបនេះអាចសបរមច
បានបបសក្ក្មមសងគមក្នុងវសិាលភាពទូោយ តាមរយៈការលូតោស់របស់ខ្លួន។ 
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ការអនុវត្ដគោលនគោបាយជាត្ិ  
ស្តអីំពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគៅកមពុជា 

 
បេក្ខជនេណ្ឌិ ត គ ឿង ផ្ល្លល ង 

 
មុនបេលមានសង្គ្រគ មសុ៊ីវលិ រេបេសក្មពុជាមានច្បាេ់សដ៊ីេ៊ីច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្ដដល

ជាមូលដ្ឋា នគតិយុតដ សរមាេ់រគេ់រគងសណ្ដដ េ់ធ្នន េ់សុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្បៅេូទាំងរេបេស។ 
បេលប ោះស្ថថ នភាេច្បរាច្បរណ៍្រេរេឹតដបៅមានលក្ខណ្ៈលអរេបស៊ីរជាេងគួរ អារស័យបដ្ឋយ
បេដ្ឋា នរច្ប សមព័នធ ផ្លូវ ស្ថព ន តរមូវការននការបរេ៊ីរាស់មបយោាយ យានយនដរគេ់រេបេេ
សមរសេបៅនឹងស្ថថ នភាេបសដាក្ិច្បច និងេរយិាកាសសងគមក្នុងដាំណ្ដក់្កាលប ោះ។ ចាេ់
េ៊ីឆ្ន ាំ១៩៧០ រេបេសជាតិានធ្នល ក់្បៅក្នុងេនក់្បេល៊ីងសង្គ្រគ មរេេ័នធគម គមន៍មួយច្បាំនួន
រតូវកាត់ផ្ដដ ច់្បេ៊ីេ៊ីរេជុាំជនរសុក្មក្បេតដ និងេ៊ីេ៊ីរមួបេតដមក្េ៊ីរក្ុងេនាំបេញ។ រេជាេលរដា
ានរេមូលផ្ដូ ាំមក្រស់បៅតាមេ៊ីរេជុាំជន េ៊ីរក្ុងដដលជាការចាេ់បផ្ដ៊ីមបយវ៊ីឱ្យស្ថថ នភាេ
ច្បរាច្បរណ៍្មានសភាេសមុគស្ថម ញ សណ្ដដ េ់ធ្នន េ់ច្បរាច្បរណ៍្រតូវានាត់េង់ជាេបណ្ដ៊ី រៗ 
អរតាននបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ក៏្មានក្ាំបណ្៊ី នជាេនដេ ទ េ់។ បេដ្ឋា រច្ប សមព័នធ ផ្លូវ ស្ថព ន
មួយច្បាំននួ ក៏្រតូវានបេទច្បខ្ទ ាំបដ្ឋយស្ថរសង្គ្រគ ម និងេូច្បខ្តបដ្ឋយស្ថរការមនិានជួស
ជុលដែទាំ។ 
 បរកាយឆ្ន ាំ១៩៧៩ ការស្ថដ រ និងការអេិវឌឍបេដ្ឋា រច្ប សមព័នធ ផ្លូវ ស្ថព ន រតូវ
ានគិតគូរប ៊ីងវញិ បដ៊ីមប៊ីេបរម៊ីឱ្យាននូវតរមូវការដកឹ្ជញ្ជូ ន ការអេិវឌឍបសដាក្ចិ្បចជាតិ
នឹងបយវ៊ីឱ្យរេបស៊ីរប ៊ីងវញិនូវសុេុមាលភាេ ជ៊ីវភាេរស់បៅរេស់រេជាេលរដាក្មពុជា។ 
ច្បាេ់សដ៊ីេ៊ីច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោគរតូវានតាក់្ដតងប ៊ីង និងរេកាសឱ្យបរេ៊ីរាស់បៅនែៃេ៊ី៣១ 
ដេស៊ីហា ឆ្ន ាំ១៩៩១។ អនុបោមតាមច្បាេ់បនោះ រក្សងួមហានផ្ទ រក្សួងស្ថធ្នរណ្ៈការ 
និងដឹក្ជញ្ជូ ន និងអាជាា យរមានសមតថក្ិច្បចានបរៀេច្បាំលេិិតេេដ្ឋា នជាបរច្ប៊ីន សាំបៅេរងឹង
រគេ់រគងសណ្ដដ េ់ធ្នន េ់សុវតថិភាេផ្លូវបោក្ឱ្យកាន់ដតលអរេបស៊ីរ។ េ ុដនដអារស័យបដ្ឋយ
បសដាក្ិច្បចមានការរ ៊ីក្ច្បបរម៊ីនឆ្េ់រេ័ស ស្ថថ នភាេជ៊ីវភាេរស់បៅរេស់រេជាេលរដា រតូវ
ានបល៊ីក្ក្មពស់តរមូវការបផ្េងៗក្នុងសងគមកាន់ដតមានក្រមតិេពស់ ជាេិបសស តរមូវការ
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ក្នុងការបរេ៊ីរាស់មបយោាយយានយនដ គិតទាំងស្ថថ េ័នរដា សងគមសុ៊ីវលិ និងឯក្ជន ាន
បយវ៊ីឱ្យមានការដរេរេួលយា ងខ្ល ាំងអាំេ៊ីស្ថថ នភាេសណ្ដដ េ់ធ្នន េ់ សុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្ ដដល
ជាបេតុបយវ៊ីឱ្យជោះឥេធិេលដល់េិដាភាេ  ជាបរច្ប៊ីន មានន័យថ្ន មនិរតឹមដតបយវ៊ីឱ្យស្ថល េ់ 
និងរេួសមនុសេជារេចាាំនែៃប ោះបេ េ ុដនដក៏្បយវ៊ីឱ្យខ្តាត់េង់យនធ្ននបសដាក្ិច្បច េ ោះពាល់
ដល់នបយាាយកាត់េនថយភាេរក្៊ីរក្ និងបយវ៊ីឱ្យេ ោះពាល់ដល់ក្ិតោនុភាេ និងភាេនែលែនូរ
រេស់ជាតមិួយដែមបេៀត។ 

១. គោលនគោបាយនិងប្រព័នធប្គរប់្គងស្ណ្ដដ រ់ធ្នន រ់ស្វុត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក 
១.១ គោលនគោបាយជាត្ ិ
រសេតាមយុេធស្ថង្គ្សដច្បតុបកាណ្ ក៏្ដូច្បជាបោលនបយាាយកាត់េនថយភាេរក្៊ីរក្

រេស់រាជរដ្ឋា េិាលក្មពុជា េច្បចុេបននក្រមិតជ៊ីវភាេរស់បៅរេស់រេជាេលរដាមានការរ ៊ីក្
ច្បបរម៊ីនជាលាំដ្ឋេ់។ ក្រមិតជ៊ីវភាេរស់បៅមានការរ ៊ីក្ច្បបរម៊ីន មបយោាយបយវ៊ីដាំបណ្៊ី រក៏្
មានការបក្៊ីនប ៊ីងគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ ក្នុងប ោះេញ្ហា សណ្ដដ េ់ធ្នន េ់សុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្គឺ
ជាេញ្ហា មួយយា ងសាំខ្ន់ដដលរតូវានយក្ច្បិតដេុក្ដ្ឋក់្ នងិចាេ់អារមមណ៍្។ បដ៊ីមប៊ីប្ល៊ីយ
តេបៅនឹងស្ថថ នភាេបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ បេលេច្បចុេបនន រាជរដ្ឋា េិាលមានបោល
នបយាាយសុវតថិភាេផ្លូវបោក្បដ៊ីមប៊ីកាត់េនថយបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្បរៀេច្បាំសណ្ដដ េ់ធ្នន េ់
សុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្ សាំបៅកាត់េនថយការាត់េង់ែវកិាជាតិ បដ្ឋយស្ថរបរោោះថ្នន ក់្
ច្បរាច្បរណ៍្ ការេូច្បខ្តរេេយសមបតដិរដា និងឯក្ជន រេមទាំងកាត់េនថយនូវផ្លវាិក្
សងគម ដូច្បជាការេនេល់េុក្នូវកុ្មារក្ាំរពា ង្គ្សដ៊ីបមមា យ ជនេិការ និងេុរគតភាេ។ 

ក្នុងរក្េេណ្ឌ បោលនបយាាយខ្ងបល៊ីបនោះ គបរមាងក្មមវយិ៊ីសុវតថិភាេបល៊ីដងផ្លូវ 
គឺសាំបៅេរងឹងសមតថភាេបៅតាមស្ថថ េ័ន តាមរយៈការេណ្ដុ ោះេណ្ដដ ល ការបរៀេច្បាំបយវ៊ី
ឯក្ស្ថរេេដ្ឋា ន  ដដលពាក់្េ័នធេបច្បចក្បេស បរៀេច្បាំេណ្ដដ ញការររ នងិការផ្ដល ស់េដូរ
េេេិបស្ថយន៍រវាងេណ្ដដ រេបេសក្នុងតាំេន់។ បល៊ីមូលដ្ឋា នបនោះទមទររេមូលផ្ដុ ាំនូវក្មាល ាំង
ទាំងអស់ បដ៊ីមប៊ីេបងក៊ីនក្ចិ្បចសេរេតេិតដិការ នងិការសរមេសរមួលរវាងរគេ់ស្ថថ េ័ន អងគការ 
វស័ិយឯក្ជន និងស្ថធ្នរណ្ជនទាំងអស់ បដ៊ីមប៊ីចាត់វធិ្ននការដក្លមអសុវតថិភាេបល៊ីដង
ផ្លូវ។ 
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១.២ ប្រព័នធប្គរ់ប្គងស្វុត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក 
រក្សួងច្បាំនួនេ៊ីរបដ៊ីរតួ េ៊ីសាំខ្ន់ ក្នុងការបយវ៊ីបស យិការ ជូនរាជរដ្ឋា េិាល ក្នុងការ

រគេ់រគងសណ្ដដ េ់ធ្នន េ់សុវតថភិាេច្បរាច្បរណ៍្ គឺរក្សួងមហានផ្ទ និងរក្សួងស្ថធ្នរណ្ការ 
និងដឹក្ជញ្ជូ ន។ 

រក្សួងមហានផ្ទមានភារក្ិច្បចបរៀេច្បាំចាត់ដច្បងសណ្ដដ េ់ធ្នន េ់សុវតថិភាេបល៊ីដងផ្លូវនិង
ក្ិច្បចរេតេិតដិការអនុវតដច្បាេ់ (និយាយបដ្ឋយដ ក្បល៊ីការររច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្)។ 

រក្សួងស្ថធ្នរណ្ការនិងដឹក្ជញ្ជូ ន មានភារក្ិច្បចរគេ់រគងការររដឹក្ជញ្ជូ ន ការ
រគេ់រគងជសួជុលដែរក្ា និងអេិវឌឍផ្លូវ ស្ថព ន រគេ់រគងការបយវ៊ីអាជ៊ីវក្មមយានយនដ នងិ
ស្ថោបរៀនបេ៊ីក្េរឯក្ជន។ 

េដនថមេ៊ីបល៊ីរក្សួងទាំងេ៊ីរបនោះ រាជរដ្ឋា េិាលានេបងក៊ីតគណ្ៈក្មាម យិការជាតិ
សុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្(RTAVIS) បៅនែៃេ៊ី០៦ ដេមែុិ  ឆ្ន ាំ២០០៥ មានត ួេ៊ី
ក្ាំណ្ត់អាំេ៊ីនបយាាយជាតិ បល៊ីសក្មមភាេសុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្។ 

បរកាយនែៃរ ាំបដ្ឋោះឆ្ន ាំ១៩៧៩ ការររចុ្បោះេញ្ជ ៊ីផ្ដល់េណ្ណសមាគ ល់យានយនដរគេ់រេបេេ 
និងការរតួតេិនិតយផ្ដល់េណ្ណបេ៊ីក្េរជាសមតថក្ិច្បចរេស់រក្សងួមហានផ្ទ។ រេូតដល់នែៃេ៊ី
១១ ដេយនូ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ រក្សួងមហានផ្ទ និងរក្សួងគម គមន៍ និងនរេសណ្៊ី យ ៍(េច្បចុេបនន 
រក្សួងស្ថធ្នរណ្ការនិងដឹក្ជញ្ជូ ន) ានបច្បញបសច្បក្ដ៊ីរេកាសរួម បដ្ឋយបផ្ទរភារក្ិច្បច
ការររចុ្បោះេញ្ជ ៊ីផ្ដល់េណ្ណសមាគ ល់យានយនដរគេ់រេបេេ នងិផ្ដល់េណ្ណបេ៊ីក្េរ ជាសមតថក្ចិ្បច
រេស់រក្សងួស្ថធ្នរណ្ការ នងិដឹក្ជញ្ជូ នវញិ។ បដ្ឋយដ ក្ រក្សួងមហានផ្ទ នងិរក្សងួ
ការពារជាតិេេួលេុសរតូវចុ្បោះេញ្ជ ៊ី ផ្ដល់េណ្ណសមាគ ល់យានយនដរគេ់រេបេេជារេេយ
សមបតដិរដា បរកាមការរគេ់រគងរេស់រក្សងួទាំងេ៊ីរ។ 
 បរកាមជាំនួយេបច្បចក្បេស េ៊ីររដ្ឋា េិាលស្ថធ្នរណ្រដាកូ្បរ   ការចុ្បោះេញ្ជ ៊ីផ្ដល់េណ្ណ
សមាគ ល់យានយនដ ានដាំបណ្៊ី រការតាមរេេ័នធេ័ត៌មានវេិោ បដ្ឋយដ្ឋក់្េញ្ចូ លនូវអតដ-
សញ្ហា ណ្ និងរាល់េិននន័យេបច្បចក្បេសរេស់យានយនដន៊ីមួយៗ។ តាមរយៈរេេ័នធការររ
បនោះ ានេងកលក្ខណ្ៈរយរសួលដល់ការចុ្បោះេញ្ជ ៊ីរគេ់រគង និងការដច្បក្ចាយេិននន័យ។ 
េ ុដនដបៅក្នុងដាំណ្ដក់្ការននការអនុវតដ បៅមានក្ងវោះខ្តេលោះ ក្នុងកិ្ច្បចសេការមានការ
យតឺយា វក្នុងការផ្ដល់េិននន័យយានយនដមក្រក្សួងមហានផ្ទ បដ្ឋយបេ៊ីេដតានដក្សរមួល
ក្នុងបេលែម៊ីៗក្នលងមក្បនោះ។ េញ្ហា បនោះក៏្ានបយវ៊ីឱ្យមានការជោះឥេធេិលដល់ការរគេ់រគង 
ការរររស្ថវរជាវក្រណ្៊ី បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ រស្ថវរជាវេេបលម៊ីសបផ្េងៗពាក់្េ័នធនឹងការ
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បរេ៊ីរាស់យានយនដ ក៏្ដូច្បជាការសិក្ារស្ថវរជាវបផ្េងៗ ពាក់្េ័នធបៅនឹងការបរៀេច្បាំ
សណ្ដដ េ់ធ្នន េ់សុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្។ 

១.៣ ស្ថថ នភាពចរាចរណ៍ផ្លវូគោកគៅប្ពះរាជាណ្ដចប្កកមពុជា 
១.៣.១ ស្ថថ នភាពគេដ្ឋា រចនាស្មព័នធផ្លូវស្ថព ន 

បេដ្ឋា រច្ប សមព័នធ ផ្លូវ ស្ថព ន គឺជាសរនសឈាមននបេឿនបសដាក្ិច្បចជាត។ិ បរកាយ
នែៃរ ាំបដ្ឋោះ ៧ មក្រា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ផ្លូវែនល់សាំខ្ន់ៗ ដដលរកាលែម ចាក់្បៅស ូ ទាំងផ្លូវជាត ិ
និងផ្លូវបេតដ មានរេមាណ្ដតជាង ២.១០០គ.ម ដតេ ុបណ្ដណ ោះ បរៅេ៊ីបនោះភាគបរច្ប៊ីនជា
រេបេេផ្លូវរកាលែម និងរកាលរគួសរក្េម។ ផ្លូវរេដេល ២០% មានគុណ្ភាេអន់ និង
េវោះភាេរងឹមាាំ នងិ ៤០%បេៀត ជាផ្លូវលាំ មានេាំេាំតូច្បជាង ៤ ដម រត។ 

១.៣.២ ស្ថថ នភាពមគយោបាយោនយនដ 
រសេបៅនឹងការរ ៊ីក្ច្បបរម៊ីនបល៊ីវស័ិយបសដាក្ិច្បច តរមូវការបផ្េងៗក្នុងសងគមក៏្មាន

ក្រមិតបក្៊ីនប ៊ីង ជាេិបសស មបយោាយយានយនដរគេ់រេបេេមានក្ាំបណ្៊ី នគួរឱ្យក្ត់
សមាគ ល់ដដលមានរក្ឹតយរក្មបក្៊ីតមានបៅរគេ់រេបេសក្ាំេុងអេិវឌឍន៍។ 

បយាងតាមតួបលេ ននការចុ្បោះេញ្ជ ៊ីយានយនដានេរា ញឱ្យប ៊ីញនូវក្ាំបណ្៊ី នយានយនដ
រេមាណ្ ១០% ជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំ គិតេ៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៤ ដល់េល់ឆ្ន ាំ២០០៤ និងានបក្៊ីនប ៊ីង
បេវដង ២០.៤៥% េ៊ីឆ្ន ាំ២០០៤ រេូតដល់ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

អារស័យបដ្ឋយលក្ខណ្ៈេិបសស សភាេការណ៍្បៅក្មពុជា រេបេេគុណ្ភាេ
យានយនដដដលាន ាំចូ្បលេ៊ីេរបេស និងដដលាននិងក្ាំេុងច្បរាច្បរណ៍្បៅបល៊ីដងផ្លូវ
មានេ៊ីរេបេេ គឺយានយនដរេបេេែម៊ី យានយនដជជុោះ នងិយានយនដដក្នច្បន ច្បាំបពាោះរែយនដ
រគេ់រេបេេក៏្មាន ាំចូ្បលរែយនដច្បងកូតស្ថដ ាំផ្ងដដរ ដដលផ្ទុយនឹងរេេ័នធបេ៊ីក្េររេកាន់
ស្ថដ ាំ។ រេបេេយានយនដជជុោះ និងរែយនដច្បងកូតស្ថដ ាំដដលានដក្មក្ច្បងកូតប្វង គឺជា
មបយោាយដដលបយ៊ីង មានការចាេ់អារមមណ៍្ខ្ល ាំងបល៊ីដផ្នក្សុវតថិភាេេបច្បចក្បេស។ 

បៅក្នុងឆ្ន ាំ២០១២ ការររចុ្បោះេញ្ជ ៊ីយានយនត អនុវតតានច្បាំនួន ២៧១.១៥៥បរគឿង 
ក្នុងប ោះមានម ូតូ ២៣៣.៤៩៧បរគឿង បក្៊ីនប ៊ីង ៦,៩៧% និងរែយនតរគេ់រេបេេច្បាំនួន 
៣៧.៧២៣បរគឿង បក្៊ីនប ៊ីង១២,៥៧% បយៀេនឹងឆ្ន ាំ២០១១។ បេ៊ីគិតេ៊ីឆ្ន ាំ១៩៩០ 
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មក្េល់ឆ្ន ាំ២០១២បនោះ មបយោាយយានយនដរគេ់រេបេេដដលានចុ្បោះេញ្ជ ៊ីបៅរក្សួង
ស្ថធ្នរណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ នមានច្បាំននួ ២.១៧៤.៩៣៥បរគឿង ក្នុងប ោះមាន១៖ 

បទច្បរក្យានយនដ  ច្បាំនួន ៤២៩.៦៨៩បរគឿង 
 បែយនដយុនរស្ថល  ច្បាំនួន ៨៧.៨៨៧បរគឿង 
 រែយនដដឹក្អនក្ដាំបណ្៊ី រ  ច្បាំនួន ១៣.០៧៧បរគឿង 
 រែយនដដឹក្េាំនិញ   ច្បាំនួន ៤៤.១៧៦បរគឿង 

ក្នុងច្បាំនួនរែយនដរគេ់រេបេេ តាមការា ន់រេមាណ្ មានរែយនដច្បងកូតស្ថដ ាំរេដេល 
១០%។ 

បដ្ឋយដ ក្មបយោាយយានយនដដដលរគេ់រគងបដ្ឋយរក្សួងមហានផ្ទរមួមាន៖ 
 បទច្បរក្យានយនដ  ច្បាំនួន ៤៤៣បរគឿង  
 រែយនដយុនរស្ថល  ច្បាំនួន ១២៤បរគឿង 
 រែយនដដឹក្ក្មាល ាំង   ច្បាំនួន ១៧បរគឿង 

បរៅេ៊ីមបយោាយខ្ងបល៊ីបនោះ មានយានយនដដក្នច្បនក្នុងរសកុ្ជាបរច្ប៊ីនបេៀត ជា
រេបេេយានយនដដឹក្ជញ្ជូ នបោយនដ រុមឺ ក្រុញ រុមឺ ក្ម ូតូ ក៏្មានក្ាំបណ្៊ី នជាេនដេ ទ េ់ ដដល
មិនានរតតួេិនតិយលក្ខណ្ៈេបច្បចក្បេស និងចុ្បោះេញ្ជ ៊ីរគេ់រគងបៅប ៊ីយ។ 

សកិ្ាអាំេ៊ីមូលបេតុននបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ 
ដូច្បក្នុងេិននន័យដដលានជរមាេជូនខ្ងបល៊ី េ៊ីមួយឆ្ន ាំបៅមួយឆ្ន ាំ ការាត់េង់

សណ្ដដ េ់ធ្នន េ់ច្បរាច្បរណ៍្និងក្រណ្៊ី បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្មានការបក្៊ីនប ៊ីងគួរឱ្យរេួយារមភ 
បទោះេ៊ីមានការេិតេាំរេឹងដរេងបរៀេច្បាំការពារ និងេេ់ស្ថក ត់េ៊ីសាំណ្ដក់្នគរាលច្បរាច្បរណ៍្ 
និងភាន ក់្ររមានសមតថក្ចិ្បច រក្ាសណ្ដដ េ់ធ្នន េ់សុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្យា ងណ្ដក៏្បដ្ឋយ ក៏្
ច្បាំនួនននបរោោះថ្នន ក់្ និងេញ្ហា ក្ក្សទោះច្បរាច្បរណ៍្បៅដតបក្៊ីនប ៊ីងជាេនដេ ទ េ់។ 

្លងកាត់តាមការសកិ្ារស្ថវរជាវ និងរេដមរេមូលេនិនន័យ ការាត់េង់សុវតថិភាេ
ច្បរាច្បរណ៍្ និងភាេរយេងកឱ្យមានបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្េណ្ដដ លមក្េ៊ីក្តាដ សាំខ្ន់មួយ
ច្បាំនួនដូច្បខ្ងបរកាម៖ 

 

                                                 
១ រក្សួងស្ថធ្នរណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន រាយការណ៍្េូក្សរុេលេធផ្លការររឆ្ន ាំ២០១២ និងេិសបៅ
ការររឆ្ន ាំ២០១៣ េាំេរ័ ៣៧ 
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១- អាំេ៊ីក្តាដ ច្បាេ់ ការអនុវតដច្បាេ់ នងិការផ្េេវផ្ាយអេ់រ ាំ 
២- ក្តាដ អនក្បេ៊ីក្េរ  
៣- ក្តាដ យានយនដ 
៤- ក្តាដ បេដ្ឋា រច្ប សមពន័ធ 
៥- េសិបៅយុេធស្ថង្គ្សដ ដផ្នការសក្មមភាេ 

២. មូលគេត្ុននគប្ោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ 
បរោោះថ្នន ក់្ច្បរារច្បរណ៍្ គជឺាមូលបេតុដដលេណ្ដដ លឱ្យមានរេួសរេូតដល់ស្ថល េ់។ 

ជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំមនុសេរេសុរស៊ី និងកុ្មារបៅជុាំវញិេេិេបោក្ច្បាំននួ ១,២៤ ោន ក់្ 
ានាត់េង់ជ៊ីវតិ ដដលានេណ្ដដ លមក្េ៊ីការេ ោះេងគិច្បច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្។ មនុសេរាេ់
ពាន់ ក់្ ានរងរេសួនិងមយួច្បាំនួនយាំានកាល យជាជនេកិារជាអច្បិនង្គ្នដយ។៍ 

មូលបេតុច្បមបងននបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ដដលានបក្៊ីតប ៊ីង គឺេណ្ដត លមក្េ៊ីក្តាត
មនុសេមានរេូតដល់ ៩៦% ដដលក្នុងប ោះច្បាំននួអនក្ស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរការបេ៊ីក្េរេួស
បលបឿនក្ាំណ្ត់មាន ៥២% េ ទ េ់មក្ច្បាំនួនអនក្ស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរការបេ៊ីក្េរបរកាមឥេធេល
បរគឿងរសវងឹមាន ១៣% ននច្បាំនួនអនក្ស្ថល េ់សរុេ។ បដ្ឋយដ ក្ជនរងបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្
ដដលជាអនក្បរេ៊ីរាស់ម ូតូានេេួលរងបរោោះថ្នន ក់្ស្ថល េ់បរច្ប៊ីនជាងបគ គឺមានរេូតដល់ 
៦៨% ននជនរងបរោោះស្ថល េ់សរុេ និងមាន ៦៦% ានស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរការេ ោះេងគិច្ប
ក្ាល។ អនក្ជិោះម ូតូដដលរងបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្មានដត ២២% េ ុបណ្ដណ ោះពាក់្មួក្សុវតថ-ិ
ភាេដដលជាច្បាំនួនមួយបៅមានក្រមិតទេបៅប ៊ីយ។ ក្តាត មនុសេជាមូលបេតុយាំេ៊ី១ 
(៩៥%) ដដលេងកឱ្យមានបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្បក្៊ីតប ៊ីងបនោះ្លុោះេញ្ហច ាំងឱ្យប ៊ីញថ្ន អនក្
បរេ៊ីរាស់ផ្លូ វ ជាេិបសសអនក្បេ៊ីក្េរយានយនតភាគបរច្ប៊ីន មានការយល់ដឹងអាំេ៊ីច្បាេ់
ច្បរាច្បរណ៍្ និងសុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្បៅមានក្រមិតបៅប ៊ីយ ដូច្បជា បេ៊ីក្េរេួសបលបឿន
ក្ាំណ្ត់ បេ៊ីក្េរសថតិបរកាមឥេធេិលបរគឿងរសវងឹ បេ៊ីក្េរមនិបោរេសិេធអិាេិភាេ បេ៊ីក្េរ
រេដជងក្នុងស្ថថ នភាេបរោោះថ្នន ក់្ បេ៊ីក្េរមិនមានការរេុងរេយ័តន ជាេិបសសអនក្បេ៊ីក្េរ
ម ូតូភាគបរច្ប៊ីនមិនពាក់្មកួ្សុវតថិភាេជាបដ៊ីម។  

សមតថភាេមនុសេបដ៊ីមប៊ីប្ល៊ីយតេបៅនឹងភាេពាក់្េ័នាដផ្នក្សុខ្េិាលស្ថធ្នរណ្ៈ
ច្បមបង គឺជាដផ្នក្មួយននសមាសភាេដ៏សាំខ្ន់ ក្នុងច្បាំបណ្ដមក្ិច្បចរេងឹដរេង   បដ៊ីមប៊ី
ការពារបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្។ អនក្នបយាាយ អនក្រស្ថវរជាវ នងិអនក្អនុវតដ ទមទរ
េ័ត៌មានសដ៊ីេ៊ីវធិ្ននការេរក រដ៏មានរេសិេាភាេ និងបយវ៊ីយា ងដូច្បបមដច្បបដ៊ីមប៊ីអេិវឌឍបដ៊ីមប៊ី
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អនុវតដ និងវាយតនមលក្ិច្បចអនដរាគមន៍ទាំងប ោះ។ ទាំងបនោះ បយ៊ីងរតូវការការេណ្ដុ ោះេណ្ដដ ល
អនក្ជាំ ញដផ្នក្េរក របរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្បដ៊ីមប៊ីបដ្ឋោះរស្ថយបល៊ីេញ្ហា បក្៊ីនប ៊ីងននបរោោះ
ថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ទាំងក្រមិតជាត ិនិងអនដរជាតិ២។ 

ផ្លេ ោះពាល់ននបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្៖ បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ជាេញ្ហា សុេភាេ
ស្ថធ្នរណ្ៈនិងេញ្ហា អេិវឌឍន៍។ 

ការវាយតនមលជាស្ថក្ល៖ េនិនន័យដដលផ្ដល់បដ្ឋយអងគការសុេភាេេិេេបោក្ 
និងយ ោរេេិេបោក្ានរតវូបរេ៊ីរាស់សរមាេ់ការបយវ៊ីវភិាគសថិតិដដលេបងក៊ីតជាមូលដ្ឋា ន 
ននរាយការណ៍្េិេេបោក្សត៊ីេ៊ីការេរក របរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្៣ ឆ្ន ាំ២០០២ មានរេជាជន 
១,២ោន ក់្ ានស្ថល េ់េណ្ដដ លមក្េ៊ីការេ ោះេងគិច្បច្បរាច្បរណ៍្។ បនោះមានន័យថ្ន ជា
មយយម រេជាជន ៣២៤២ ក់្ ស្ថល េ់ជាបរៀងរាល់នែៃបៅបល៊ីផ្លូ វែនល់បល៊ីេិេេបោក្។ 
រេជាជន ២០ បៅ ៥០ោន ក់្ ានរងរេួស ឬរេូតដល់េិការេលួន។ បេ៊ីយបយាង
តាមគណ្ៈក្មមការសត៊ីេ៊ីបសដាក្ចិ្បចសងគមរេស់អងគការសេរេជាជាតិរេចាាំតាំេន់អាសុ៊ី និង
ា សុ៊ីេវិក្ (UNESCAP) ឆ្ន ាំ២០០៩ ានេរា ញថ្ន បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូ វបោក្
េូទាំងសក្លបោក្ានសមាល េ់មនុសេច្បាំនួន ១,៣ ោន ក់្ នងិមានអនក្រេសួច្បាំននួ 
៥០ោន ក់្ ក្នុងមយួឆ្ន ាៗំ  បេ៊ីយបេ៊ីតាមការេោក្រណ៍្ច្បាំនួនអនក្ស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរបរោោះ
ថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្នងឹបក្៊ីនប ៊ីងដល់ ១,៩០ ោន ក់្ ដល់រតមឹឆ្ន ាំ២០២០៤។ 

- បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្មានច្បាំណ្ដត់ថ្នន ក់្បលេ ១១ ននច្បាំនួនអនក្ស្ថល េ់  ក្នុង
េិេេបោក្និងបសម៊ីនឹង ២.១ភាគរយននច្បាំនួនអនក្ស្ថល េ់ទាំងអស់បល៊ីេ៊ីេេបោក្។ 
បល៊ីសេ៊ីបនោះបៅបេៀត ការស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្បសម៊ីនឹង ២៣
ភាគរយននអនក្រងបរោោះច្បរាច្បរណ៍្សរុេបល៊ីសក្លបោក្។ 

- ៩០ %ននការស្ថល េ់បដ្ឋយច្បរាច្បរណ៍្ ានបក្៊ីតប ៊ីងក្នុងរេបេសដដលមានច្បាំណូ្ល
ទេ និងមយយមដដលមានរេជាជន ៥០៩៨ោន ក់្ ឬ៨១ % ននរេជាជន

                                                 
២

 Speeches by Dr. Etienne Krug, Director Department of Injuries and Violence Prevention, 
World Health Organization, 2006 

៣ Pendent M et al. World Report on Road Traffic Injury Prevention. Geneva, World Health 
Organization, 2004 

៤
 UNESACP Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific No 78 Road 
Safety , 2009 េាំេរ័ iii 
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េិេេបោក្ទាំងមូល នងិរេជាជន ២០% មានរែយនដជោិះ៥។ បៅឆ្ន ាំ២០០៩ 
តាំេន់អាសុ៊ី មានអនក្ស្ថល េ់បដ្ឋយបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ច្បាំនួន ៧០០.០០០ ក់្ក្នុង 
១ឆ្ន ាំ គឺបរច្ប៊ីនជាងពាក់្ក្ណ្ដត លននបរោោះថ្នន ក់្ស្ថល េ់សរុេបៅក្នុងេិេេបោក្៦។ 
តាំេន់អាង្គ្េវកិ្ មានអរតាស្ថល េ់បរច្ប៊ីន គឺ ២៨.៣  ក់្ស្ថល េ់ ននរេជាជន ១០០ ០០០
 ក់្ េ ទ េ់មក្ គឺបៅតាំេន់បមឌ៊ីដេរា បណ្ខ្ងបក្៊ីតមាន ២៦.៤ ក់្ស្ថល េ់នន
រេជាជន ១០០ ០០០ ក់្ តាំេន់ា សុ៊ីេវកិ្ខ្ងលិច្ប។ 

និនាន ការពភិពគល្លក 
- ច្បាំនួនជនរងបរោងបដ្ឋយស្ថរច្បរាច្បរណ៍្ ានេនដបក្៊ីនប ៊ីងបៅបល៊ីេិេេបោក្ 
េ ុដនដច្បាំននួបនោះមានច្បាំនួនែយសរមាេ់រេបេសដដលមានច្បាំណូ្លេពស់ចាេ់តាាំងេ៊ី
ឆ្ន ាំ១៩៧០ បេ៊ីយច្បាំននួបរោោះថ្នន ក់្បនោះមានការបក្៊ីនប ៊ីង ច្បាំបពាោះរេបេសដដល
មានច្បាំណូ្លទេ នងិមយយម។ 

- បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្រតូវបគេសេន៍ទយក្នុងឆ្ន ាំ២០០២  ដល់ឆ្ន ាំ២០៣០ ថ្ន នឹង
បក្៊ីនប ៊ីងេ៊ីបលេ១០ បៅបលេ ៨ ននជាំងឺ  បល៊ីេេិេបោក្៧។ 

- ច្បាំនួនអនក្ស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ គឺអាច្បប ៊ីងដល់ ៨៣% សរមាេ់
រេបេសដដលមានច្បាំណូ្លទេ និងមយយម (បេ៊ីសិនជាោម នសក្មមភាេ និងវធិ្នន
ការេេ់ស្ថក ត់) និងែយចុ្បោះ ២៧%បៅរេបេសដដលមានរាក់្ច្បាំណូ្លេពស់៨។ 
អនក្ណ្ដេ ោះពាល់បដ្ឋយស្ថរបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្៖ តាមរាយការណ៍្េិេេបោក្

សដ៊ីេ៊ីការេរក របរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរ េរា ញថ្ន មានអនក្បរេ៊ីរាស់ផ្លូវេុសោន ៗ៖ 
- ពាក់្ក្ណ្ដដ លននការស្ថល េ់បដ្ឋយបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ ានបក្៊ីតប ៊ីងក្នុងច្បាំបណ្ដម
មនុសេវយ័បក្មង នងិ មនុសេចាស់អាយុរវាង ១៥ឆ្ន ាំ នងិ ៤៤ឆ្ន ាំ។ 

- ៧៣% ននអនក្ស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ គឺេុរស។ 
                                                 
៥

 World Population Prospects: the 2002 Revision. Volume 1: Comprehensive Tables, New 
York, United Nations, 2003. 

៦
 UNESACP Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific No 78 Road 
Safety , 2009 េាំេរ័ iii 

៧ បលេ១ គឺជាំងឺបេោះដូង, ២ ជាំងឺពាក្់េន័ធនឹងេរួក្ាល, ៣ បអដស,៍ ៤ េងសតួ, ៥ ផ្លូវដបងា៊ីម, ៦ េឹក្ប ម
ដផ្អម, ៧ សតួ, ៨ បរោោះថ្នន ក្ច់្បរាច្បរណ៍្, ៩ របេង និង ១០ ង្គ្សត៊ីមាននផ្ទបពាោះ 

៨ Jacobs G, Aeron-Thomas A, Astrop A, Estimateing Global Road Fatalities. Crow-thorne, 
Transport Research Laboratory, 2000. 
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- អនក្រងបរោោះបរច្ប៊ីនជាងបគ គឺ អនក្បដ៊ីរបែម៊ីរបជ៊ីង អនក្ជោិះក្ង់ និងអនក្ជិោះម ូតូ។ 

ផ្លេ ោះពាល់ដផ្នក្សុខ្េិាល និងបសដាក្ិច្បច-សងគមេ៊ីបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្៖ បរោោះ
ថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្េណ្ដដ លឱ្យេ ោះពាល់ដផ្នក្ច្បិតដស្ថង្គ្សដ រូេរាងកាយ និងបសដាក្ចិ្បច។ វាមាន
ស្ថរៈសាំខ្ន់ក្នុងការវាយតនមលបល៊ីផ្លេ ោះពាល់បនោះ 

- រតូវច្បាំណ្ដយបល៊ីការេរក បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ 
- គួរវនិិបយាគ បៅបេលដដលមានជបរម៊ីសបរច្ប៊ីន 
- ធ្ន ថ្ន ការបល៊ីក្តបមក៊ីងសុវតថភិាេ រតូវដតបយវ៊ីបដ្ឋយគិតេ៊ីការអនុវតដគបរមាង
ការររ និងការច្បាំណ្ដយ 

គំនសូ្វិយសី្ថស្ដស្ដស្ខុភាពស្ថធ្នរណៈ 

ការតាមដ្ឋនបល៊ីអវ៊ីដដលជាេញ្ហា  ក្ាំណ្ត់ក្តាដ ហានិេ័យ 
បល៊ីអវ៊ីដដលជាមូលបេតុ 

 
 
 

ការអនុវតដ បត៊ីបយវ៊ីដូច្បបមដច្ប អេិវឌឍ និងវាយតនមលននអនដរាគមន៍ 
បល៊ីការររអវ៊ីមយួ 

 
ដាំណ្ដក់្កាល មនុសេ យានយនដនិងសមាភ រ េរសិ្ថថ ន 

មុនេ ោះេងគិច្ប េរក រការេ ោះេងគិច្ប 
េ័ត៌មាន 

អាក្េបក្ិរយិា
រេួស 

បេល៊ីង ង្គ្ហាវ ាំង ការ
រគេ់រគងបលបឿន 

បរៀេច្បាំផ្លូវែនល់ 
ក្ាំណ្ត់បលបឿន និង
សមាភ រៈអនក្បែម៊ីរបជ៊ីង 

េ ោះេងគិច្ប េរក របរោោះថ្នន ក់្ រេួស 

រគេ់រគងេ៊ីក្ដនលង 
ឧេក្រណ៍្សុវតថិ
ភាេ  និងការ

ការពារ 

ឧេក្រណ៍្តាម 
ច្បិបញ្ច ៊ីមផ្លូវបដ៊ីមប៊ីេរក រ

បរោោះថ្នន ក់្ 

បរកាយេ ោះេងគិច្ប ជួយសបង្គ្រគ ោះជិវតិ 
ជួយយក្បៅ
បេេយ 

ហានិេ័យបេល៊ីង ឧេក្រណ៍្សបង្គ្រគ ោះ 
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កត្ដដ វធិ្ននការនានា 
វយិ៊ីស្ថង្គ្សដរេេ័នា ជាេាំបនៀមេមាល េ់ការវភិាគននហានិេ័យ គឺរតួតេនិិតយដ្ឋច់្បេ៊ីោន

បៅបល៊ីអនក្បរេ៊ីរាស់ ផ្លូវ យានយនដ និងេរសិ្ថថ ន។ បល៊ីសេ៊ីបនោះ អនក្រស្ថវរជាវ និងអនក្
អនុវតដ រតូវេិនិតយបល៊ីក្តាដ មួយច្បាំនួន រចួ្បបយវ៊ីការវភិាគបល៊ីវយិ៊ីស្ថង្គ្សដេេុដតមដង។ បយវ៊ីតាម
េសេនៈ ហាឌនិ គឺវភិាគជារេេ័នា (បៅបេលដដលេាំ ក់្េាំនងរវាងសមាសភាគ  
រតូវយក្មក្វភិាគ) បដ៊ីមប៊ីដសវងរក្អតដសញ្ហា ណ្ និងដក្តរមវូរេេេននលបមអៀង ឬភាេេន់
បេាយដដលអាច្បជួយដល់ការេ ោះេងគិច្បរេូតដល់ជ៊ីវតិ ឬបរោោះថ្នន ក់្ដដលេងកឱ្យរេួស
យៃន់យៃរ ឬេនថយនូវភាេយៃន់យៃរ និងផ្លវភិាគននបរោោះថ្នន ក់្។ ស្ថរៈសាំខ្ន់ននការបរេ៊ីរាស់
វយិ៊ីស្ថង្គ្សដជារេេ័នា គឺរតូវេចិារណ្ដមិនរតឹមដតក្តាដ   បេ គឺដែមទាំងេ៊ីតួ េ៊ីរេស់
ភាន ក់្ររ   និងអនក្អនុវតដបៅក្នុងការរេងឹដរេងេរក រ។ បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ គឺជា
េញ្ហា ដ៏យាំដដលទមទរេសេនៈរមួ បៅបេលដដលរតួតេនិិតយផ្លវាិក្ដដលនឹងបក្៊ីត
ប ៊ីង និងបសច្បក្ដ៊ីសបរមច្ប។ 

រេេ័នាច្បរាច្បរណ៍្ គឺមានភាេសមុគស្ថម ញ នងិអាច្បបរោោះថ្នន ក់្ច្បាំបពាោះសុេភាេមនុសេ។ 
ធ្នតុផ្េាំ  ននរេេ័នា រាេ់េញ្ចូ លយានយនដ ផ្លូ វែនល់ និងអនក្បរេ៊ីរាស់ផ្លូ វជាមួយនឹង
េរសិ្ថថ នបសដាក្ិច្បច សងគម និងរូេវន័ដ។ បយវ៊ីរេេ័នាច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវែនល់ដដលមានបរោោះថ្នន ក់្តិច្ប
តួច្ប ទមទរវយិ៊ីស្ថង្គ្សដជារេេ័នា-យល់េ៊ីរេេ័នាទាំងអស់ នងិមានេាំ ក់្េាំនង រវាងធ្នតុ
ផ្េាំ   និងក្ាំណ្ត់សកាដ នុេលសរមាេ់អនដរាគមន៍។ ជាេិបសស វាទមទរថ្ន រាងកាយ
មនុសេ គឺរយនឹងេេួលបរោោះថ្នន ក់្។ រេេ័នាច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវែនល់បដ្ឋយសុវតថិភាេ គឺរតូវបគ
សរមេសរមួល និងសងការេូច្បខ្តនូវភាេរយេេួលការឈឺចាេ់ និងក្ាំេុសដដល
បក្៊ីតប ៊ីងេ៊ីអាំបេ៊ីមនុសេ៩។ 

 
 
 
 
 

                                                 
៩
 Peden M et al. World Report on Road Traffic Injury Prevention. Geneva, World Health 
Organization, 2004. 
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ផ្លូវ នងិប្រព័នាគមនាគមន៍ (វយិីស្ថស្ដស្ដជាប្រពន័ា ១០ 
អនក្បរេ៊ីរាស់ផ្លូវ យានយនដ ផ្លូវែនល់ នងិេរសិ្ថថ ន 

 
                  
 

      ច្បល័ត       បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ 
 
 
 
បៅបយវ៊ីការ សរមាក្ ស្ថោបរៀន បៅេិញេាំនិញ ....    ក្តាដ មនុសេ ក្តាដ យានយនដ ក្តាដ  
  ផ្លូវ និងេរសិ្ថថ ន 
           (រេេ័នាបយវ៊ីដាំបណ្៊ី រ)             (ក្តាដ េ ោះេងគចិ្ប  ) 
 

អវ៊ីបៅជាក្តាដ ហានេ័ិយ ការរស្ថវរជាវានរក្ប ៊ីញក្តាដ មយួច្បាំនួនដដលមានបរោោះ
ថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្។ 

ក្តាដ    ដដលមានឥេាេិលដល់ហានេ័ិយ ច្បល រេស់មនុសេ និងេាំនិញបៅ
តាមផ្លូវ គជឺាការចាាំាច់្បសរមាេ់សរមាេ់បេតុផ្លសងគម បសដាក្ិច្បច និងនបយាាយ េ ុដនដ
ទាំងបនោះរតូវការបយវ៊ីដាំបណ្៊ី រ ដដលជាបេតុបយវ៊ីឱ្យមានហានិេ័យននបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្។ 

- ការបក្៊ីនប ៊ីងននច្បាំនួនយានយនដ និងបទច្បរក្យានយនដ ក្តាដ មួយក្នុងច្បាំបណ្ដម
ក្តាដ   ដដលរមួច្បាំដណ្ក្ននការបក្៊ីនប ៊ីងបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ជាស្ថក្ល គកឺារបក្៊ីនប ៊ីង
ននច្បាំនួនអនក្បរេ៊ីរាស់យានយនដ។ េញ្ហា មនិរតឹមដតការបក្៊ីនប ៊ីងច្បាំនួនយានយនដនិងការ
បក្៊ីនប ៊ីងហានិេ័យបេ េ ុដនដរតូវធ្ន ថ្ន សុវតថិភាេផ្លូវែនល់រតូវចាត់វធិ្ននការសមរមយ និង
សមរសេបៅតាមក្ាំបណ្៊ី ន។ យានយនដជាមួយនឹងការបក្៊ីនប ៊ីងរេស់វាអាច្ប ាំផ្ល
រេបយាជន៍ដល់សងគមជាតិ េ ុដនដក៏្ ាំឱ្យមានការច្បាំណ្ដយសងគមដដរ។ បដ្ឋយោម នដផ្នការ
ច្បាស់ោស់ ការបក្៊ីនប ៊ីងច្បាំនួនយានយនដអាច្បេបងក៊ីតេញ្ហា សរមាេ់អនក្បែម៊ីរបជ៊ីង និងអនក្
ជិោះក្ង់។ ជាក់្ដសដង រេសិនបេ៊ីោម នឧេក្រណ៍្រគេ់រោន់សរមាេ់អនក្បែម៊ីរបជ៊ីង និងអនក្ជោិះ
ក្ង់េបងក៊ីនច្បាំននួយានយនដនឹង ាំឱ្យការកាត់េនថយការបដ៊ីរ បែម៊ីរបជ៊ីង នងិការជោិះក្ង់។ 

                                                 
១០ Muhlrad N, Lassarre S. System Approach to Injury Control, New Delhi, India, 2005:52 
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េច្បចុេបនន ការបក្៊ីនប ៊ីងននយានយនដបៅរេបេស ដដលមានច្បាំណូ្លទេ និងមយយម
នឹងេ ោះពាល់ជាមួយនងឹេញ្ហា ពាក់្េ័នា។ ក្នុងរេបេសទាំងបនោះរេជាជនមិនបរច្ប៊ីនបេ ដដល
បរេ៊ីរាស់យានយនដ បៅក្នុងបេលដតមយួច្បាំណ្ដយបៅបល៊ីផ្លូវ េ៊ីក្ដនលងច្បត េាំេុលេរយិា-
កាស នងិបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ នឹងបក្៊ីតប ៊ីងសរមាេ់សងគមទាំងមូលដតមដង។ បទោះេ៊ីជា
ការបក្៊ីនប ៊ីងននច្បរាច្បរណ៍្ រគួស្ថរភាគបរច្ប៊ីន ក្នុងរេបេសមានច្បាំណូ្លទេ និងមយយម 
មិនេាំនងមានយានយនដបរេ៊ីរាស់ក្នុងរយៈបេល ២៥ ឆ្ន ាំ បៅមុេបេៀត។ មបយោាយបយវ៊ី
ដាំបណ្៊ី ររេស់រេបេសទាំងប ោះ អាច្បេសេន៍ទយបៅអ គតថ្ន េាំនងនឹងេនដបែម៊ីរបជ៊ីង 
ការជិោះក្ង់ និងគម គមន៍ស្ថធ្នរណ្ៈ។ ការេញ្ហជ ក់្បនោះ មានស្ថរៈសាំខ្ន់ណ្ដស់សរមាេ់
ការបយវ៊ីដផ្នការសរមាេ់តរមូវការអនក្បរេ៊ីរាស់ផ្លូវ។ ឡានរក្ុង និងឡានយាំៗដនេបេៀត ជា
មបយោាយបយវ៊ីដាំបណ្៊ី របៅក្នុងរេបេសដដលមានច្បាំណូ្លទេ និងមយយម។ 

- ម ូតូក្ង់េ៊ីរ និងេ៊ី៖ រេបេសដដលមានច្បាំណូ្លទេ និងមយយម ចូ្បលច្បិតដបរេ៊ីរាស់
ម ូតូ េ ុដនដក៏្បរោោះថ្នន ក់្ដដរជាេិបសសបរោោះថ្នន ក់្េ ោះពាល់ដល់ក្ាល នងិេួរក្ាល ដដលជា
េូបៅបៅរេបេសអាសុ៊ី េ៊ីបរពាោះេួក្បគបរេ៊ីរាស់ម ូតូបនោះជាមបយោាយបយវ៊ីដាំបណ្៊ី រសរមាេ់
រគួស្ថរ។ 

- ច្បរាច្បរណ៍្បដ្ឋយមិនបរេ៊ីម ូតូ៖ គឺបគបរេ៊ីរាស់បៅតាំេន់ដ្ឋច់្បរសយាល និងជនេេ
ននរេបេសដដលមាន រាក់្ច្បាំណូ្លទេ និងមយយម។ សរមាេ់រេបេសក្ាំេុងអេិវឌឍទាំង
អស់ ការបដ៊ីរបែម៊ីរបជ៊ីង និងជិោះក្ង់ានបក្៊ីតប ៊ីង បដ្ឋយោម នការដក្លមអបល៊ីឧេក្រណ៍្  
បេសរមាេ់អនក្បរេ៊ីរាស់ផ្លូវ។ បរោោះថ្នន ក់្បរច្ប៊ីនដល់អនក្បែម៊ីរបជ៊ីង និងអនក្ជោិះក្ង់អាច្បេណ្ដដ ល
មក្េ៊ីភាេមិនសូវយក្ចិ្បតដេុក្ដ្ឋក់្រេស់អនក្បយវ៊ីបសច្បក្ដ៊ីសបរមច្បដផ្នក្នបយាាយបៅបល៊ី
តរមូវការជាក់្ដសដងរេស់រេជាេលរដា។ 

- ក្តាដ រេជាជន៖ ច្បាំនួនរេជាជនមានការផ្ដល ស់េដូរជាបរៀងរាល់បេលបវោ។ រេបេស
អនក្មានច្បាំណូ្លេពស់ជាេិបសសអនក្បេ៊ីក្េរវយ័បក្មង ក៏្ជាក្តាដ ពាក់្េ័នានឹងហានិេ័យដដរ។ 
ការបក្៊ីនប ៊ីងច្បាំនួនរេជាជនក្នុង២០ បៅ ៣០ឆ្ន ាំបេៀត នឹងបក្៊ីតមានអនក្បរេ៊ីរាស់ផ្លូវមួយ
ច្បាំនួនយាំដដលមានអាយុបល៊ីសេ៊ី ៦៥ឆ្ន ាំ។ ការរងបរោោះរូេរាងកាយរេស់មនុសេចាស់នឹង
បក្៊ីតមានបរច្ប៊ីន ច្បាំដណ្ក្ឯ បរោោះថ្នន ក់្ នងិការស្ថល េ់ក៏្យៃន់យៃរដដរ។ បទោះេ៊ីជាការបក្៊ីនប ៊ីង
ននមនុសេចាស់ដដលមានេ័ណ្ណបេ៊ីក្េរបរច្ប៊ីនបៅក្នុងរេបេសដដលមានច្បាំណូ្លបរច្ប៊ីន ការ
ធ្នល ក់្ចុ្បោះននសមតថភាេ រេមទាំងេរិញ្ាវតថុមានក្ាំណ្ត់អាច្បនងឹ ាំឱ្យេួក្ោត់បាោះេង់បចាល
ការបេ៊ីក្េរ វាផ្ទុយនឹងរេបេសដដលមានរាក់្ច្បាំណូ្លទេដដលមនុសេចាស់មិនដដល
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បេ៊ីក្េរបេ។ ជាេូបៅក្នុងរេបេសដដលមានច្បាំណូ្លទេ អនក្បរេ៊ីរាស់ផ្លូវដដលមានវយ័
បក្មងនឹងេនដបរេ៊ីរាស់ផ្លូ វដដលជាបេតុពាក់្េ័នានឹងការេ ោះេងគិច្បដផ្នក្ច្បរាច្បរណ៍្។ ក្នុង
េិេេបោក្ទាំងមូលភាគបរច្ប៊ីនននមនុសេចាស់នឹងបរេ៊ីរាស់គម គមន៍ស្ថធ្នរណ្ៈ ឬ
បដ៊ីរបដ្ឋយបែម៊ីរបជ៊ីង។ 

កត្ដដ ដែលមានឥទ្ាពិលពាក់ពន័ានងឹការរះ៉ទ្ងគចិ 
- បលបឿន (Speed) ៖ បលបឿនរេស់យានយនដ គឺជាច្បាំណុ្ច្បសនូលននេញ្ហា បរោោះថ្នន ក់្

ច្បរាច្បរណ៍្។ បលបឿនមានឥេាិេលទាំងហានិេ័យននការេ ោះេងគិច្ប និងផ្លវាិក្ននការេ ោះ
េងគចិ្ប។ តួផ្លូវ នងិវតថុបៅជុាំវញិទាំងេ៊ីរបនោះអាច្បបល៊ីក្េកឹ្ច្បិតដ ឬមនិបល៊ីក្េកឹ្ច្បិតដដល់បលបឿន។ 
ហានិេ័យននការេ ោះេងគិច្បមានការបក្៊ីនប ៊ីង បៅបេលបលបឿនក៏្បក្៊ីនប ៊ីងដដរ ជាេិបសស
បៅេ៊ីរេសេវផ្លូវ និងបៅបេលដជងោន  បៅបេលដដលអនក្បេ៊ីក្េរស្ថម នបលបឿនមិនរតូវបៅ
ច្បមាៃ យដដលយានយនដបផ្េងបេៀតចូ្បលមក្ដល់។ ការសបរមច្បជបរម៊ីសននបលបឿនរេស់អនក្
បេ៊ីក្េរ គមឺានឥេាិេលបដ្ឋយក្តាដ មួយច្បាំនួនដដលអាច្បេិចារណ្ដ ដូច្បជា៖ 

- ក្តាដ ពាក់្េ័នាអនក្បេ៊ីក្េរ (អាយុ បេេ ក្រមតិជាតិអាកុ្ល និងច្បាំនួនអនក្ជោិះជាមយួ) 
- ក្តាដ ពាក់្េ័នានឹងផ្លូវ និងយានយនដ (តួដងផ្លូវ គុណ្ភាេផ្លូវ ក្មាល ាំងយានយនដ និង

បលបឿនអតេិបរមា) 
- ជាតិអាកុ្ល (Alcohol) ៖ ជាតិអាកុ្លមានឥេាិេលដល់ហានិេ័យេ ោះេងគិច្ប និង

ការរេួសយៃន់យៃរដដលេណ្ដដ លមក្េ៊ីការបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្។ ច្បាំនួនអនក្ផ្ឹក្រស្ថ និង
បេ៊ីក្េរមានការដរេរេួលរវាងរេបេស   េ ុដនដវាបក្៊ីតប ៊ីងជាស្ថក្លដដលជាក្តាដ
ហានិេ័យសាំខ្ន់មយួននការបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្។ ច្បាំនួនអនក្បេ៊ីក្េរបដ្ឋយឥេាេិលរស្ថ
មានការេុសោន រវាងរេបេស និងរេបេស បេ៊ីយបេ៊ីបយ៊ីងបយវ៊ីការបរបេៀេបយៀេគឺមានការ
លាំាក្។ បៅក្នុងរេបេស ដដលមានច្បាំណូ្លបរច្ប៊ីនរេដេល ២០% ននអនក្បេ៊ីក្េរដដល
មានបរោោះថ្នន ក់្ដល់ជ៊ីវតិ គមឺានជាតិអាកុ្លបល៊ីសលេ់បៅក្នុងឈាម (េួសេ៊ីការអនុញ្ហា ត
េ៊ីច្បាេ់)។ តាមការសិក្ាបៅរេបេសដដលមានច្បាំណូ្លទេានេរា ញថ្ន មាន ៣៣% 
ដល់ ៦៩% ននអនក្បេ៊ីក្េរផ្ឹក្រស្ថទាំងអស់ ដដលអនក្បេ៊ីក្េររេួសដល់ជ៊ីវតិ។ 

- អនក្បេ៊ីក្េរអស់ក្មាល ាំង (Driver Fatigue) ៖ ភាេអស់ក្មាល ាំង ឬការងងុយបដក្ 
គឺពាក់្េ័នាដល់ក្តាដ ទាំងបនោះ។ មានក្តាដ េលោះពាក់្េ័នានឹងច្បមាៃ យផ្លូវឆ្ៃ យ និងការរទាំនឹង
អត់ងងុយ។ មានមនុសេេ៊ីរក្មុដដលពាក់្េ័នា៖ េ៊ី១ មនុសេវយ័បក្មង ជាេិបសសមនុសេ
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រេុសអាយុេ៊ី ១៦ឆ្ន ាំ ដល់ ២៩ឆ្ន ាំ េ៊ី២ មនុសេបយវ៊ីការបវនយេ់ និង េ៊ី៣ មនុសេមានេញ្ហា
ជាមួយការបដក្មិនលក់្។ 

ក្តាដ   ដដលេបងក៊ីនននហានេ័ិយននការបរោោះថ្នន ក់្ដល់ជ៊ីវតិគឺ៖ េ៊ី១ បេ៊ីក្េរបៅ
បេលងងុយបដក្ េ៊ី២ បេ៊ីក្េរបដ្ឋយានបដក្ដត ៥បមា ង នងិេ៊ី៣ បេ៊ីក្េរបៅបេលរេឹក្
បមា ង ២:០០ នងិបមា ង ៥:០០។ 

- គម គមន៍ពាណិ្ជជក្មម (Commercial Transport) ៖ តាមការអបងកតននការ
ដឹក្ជញ្ជូ នពាណិ្ជជក្មម និង ស្ថធ្នរណ្ៈ ានេរា ញថ្ន មាច ស់ននមបយោាយបយវ៊ីដាំបណ្៊ី រ
បដ្ឋយច្បង់ានក្នរមបរច្ប៊ីន ជាញឹក្ញយេងខាំអនក្បេ៊ីក្េរឱ្យបេ៊ីក្បលបឿនបលឿន។ 

- េូរសេទនដ (Hand-held mobile telephones) ៖ ការបរេ៊ីរាស់េូរសេទនដអាច្ប
េ ោះពាល់ដល់អនក្បេ៊ីក្េរ បៅបេលបេ៊ីក្េរេបណ្ដ៊ី រនិយាយេូរស័េទេបណ្ដ៊ី រ បយវ៊ីឱ្យអារមមណ៍្
មិនមូល។ បៅបេលមានសបមលងេូរសេទបរាេ៍ អនក្បេ៊ីក្េរានយក្នដបៅកាន់េូរស័េទ បៅ
បេលដដដលប ោះេណ្ដដ លឱ្យយានយនដអាច្បរត់្លងចូ្បលបៅកាន់ផ្លូវបគបផ្េង និងេ ោះពាល់
ដល់អនក្បេ៊ីក្េរបរកាយយានយនដប ោះ។ បនោះជាេសដុតាងមួយដដលរេមូលានេ៊ីការសិក្ា
ដដលថ្នអនក្បេ៊ីក្េរបរេ៊ីរាស់េូរសេទនដបៅបេលបេ៊ីក្េររេឈមនឹងហានិេ័យបរោោះថ្នន ក់្ 
៤ដង េពស់ជាងអនក្បេ៊ីក្េរដដលមិនបរេ៊ីរាស់េូរសេទនដ។ 

- ក្តាដ ផ្លូវ (Road-related factors) ៖ ក្តាដ ស្ថថ េ ផ្លូវរាេ់េញ្ចូ លនូវផ្លូវរគលុក្ 
(Road defect) ឬបយវ៊ីផ្លូវមិនតាមសដង់ដ្ឋរអាច្បបយវ៊ីឱ្យមានបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្។ បៅក្នុង
ដផ្នការការបរៀេច្បាំ នងិដែរក្ារេេ័នាផ្លូវ ធ្នតុផ្េាំេិបសស ៤ ដដលពាក់្េ័នានងឹសុវតថភិាេ
ផ្លូវែនល់ មានដូច្បតបៅ៖ េ៊ី១ ផ្េេវផ្ាយេ៊ីសុវតថភិាេក្នុងការបយវ៊ីដផ្នការននេណ្ដដ ញផ្លូវែម៊ី
េ៊ី២ ដ្ឋក់្រូេភាេសុវតថិភាេបៅតាមដងផ្លូវ េ៊ី៣ ការដក្លមអសុវតថិភាេបៅតាមផ្លូវ េ៊ី៤ បយវ៊ី
សក្មមភាេដក្លមអបៅក្ដនលងេ ោះេងគិច្បដដលមានហានេ័ិយេពស់។ 

- ក្តាដ មានឥេាេិលយា ងយៃន់យៃរននការេ ោះេងគិច្ប (factors influencing crash 
severity) ៖ បៅេសវតេរក៍្នលងមក្អនក្ដដលជិោះបៅក្នុងរែយនដ (Occupants) មានភាេ
លអរេបស៊ីរបៅក្នុងរេបេសដដលមានច្បាំណូ្លេពស់ ដដលរេបេសទាំងប ោះានក្ាំណ្ត់
សដង់ដ្ឋរសមរមយមួយសរមាេ់អនក្ជិោះក្នុងរែយនដ។ បៅក្នុងរេបេសដដលមានច្បាំណូ្លទេ 
និងមយយម ភាគបរច្ប៊ីនននបរោោះថ្នន ក់្ ានបក្៊ីតប ៊ីងបៅបរៅរែយនដដដលេ ោះពាល់ដល់អនក្
បែម៊ីរបជ៊ីង អនក្ជោិះក្ង់។ ហានេ័ិយបរោោះថ្នន ក់្សាំខ្ន់សរមាេ់អនក្ជិោះក្នុងឡានបក្៊ីតប ៊ីងបៅ
បេលដដលរែយនដបេ៊ីក្េុក្ោន ។ ការបេ៊ីក្េុក្ោន េណ្ដដ លឱ្យមានរេួស ឬស្ថល េ់ ដូច្បជា
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រតង់ក្ាល រេូង និងរេួសបពាោះ។ ក្នុងច្បាំបណ្ដមអនក្េិការ គឺរងរេួសបជ៊ីង និងក្។ ក្តាដ
ក្ាំណ្ត់ននភាេរេួសយៃន់យៃរ រតវូានរាេ់េញ្ចូល រមួមាន៖ ការេ ោះេងគចិ្បោន រវាងអនក្ជិោះក្នុង
ឡាន ឬេ ោះនឹងឡាន វសិមភាេរវាងេាំេាំរែយនដ និងេមៃន់រែយនដ (រែយនដ ១តូច្ប និង 
១យាំ) ការខ្ទ តបច្បញេ៊ីរែយនដ និងសដង់ដ្ឋរសុវតថិភាេយានយនដមិនរគេ់រោន់។ 

- អនក្ជោិះឡានរក្ងុ និងឡានយាំៗ (Bus and truck occupants) ៖ អនក្ដាំបណ្៊ី រ
ជិោះឡានរក្ុង ឡានយាំៗ ពាក់្េ័នានឹងការេ ោះេងគចិ្ប ជាេិបសស បៅរេបេសដដលមានច្បាំណូ្ល
ទេ។ ការបរេ៊ីរាស់ឡានបេ៊ីក្ដផ្នក្ខ្ងបរកាយ ដដលដឹក្អនក្ដាំបណ្៊ី រ គឺបរច្ប៊ីនមានបៅ
តាំេន់ជនេេដដលផ្ដល់ហានិេ័យននការផ្ដទ ត់ខ្ទ តអនក្ដាំបណ្៊ី រេ៊ីរែយនដ។ ក្នុងរេបេសដដល
មានច្បាំណូ្លទេ និងមយយម ឡានជជុោះ ានរតូវ ាំចូ្បលបដ្ឋយោម នលក្ខេណ្ឌ ននការេរក រ
បរោោះថ្នន ក់្។ រែយនដទាំងប ោះ មានតនមលទេ នងិមានគុណ្ភាេអន់។ 

- អនក្ជោិះម ូតូមិនពាក់្មួក្ (Non-use of crash helmets by two-wheeled 
vehicle user) ៖ អនក្ជោិះម ូតូបដ្ឋយមនិពាក់្មកួ្ គេឺបងក៊ីនហានិេ័យននការាត់េង់ជ៊ីវតិ និង
បរោោះថ្នន ក់្ដដលេណ្ដដ លមក្េ៊ីការបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្។ ការរេួសក្ាល គឺភាគបរច្ប៊ីន
េណ្ដដ លឱ្យស្ថល េ់ រេួស នងិេកិារ។ ដូបច្បនោះ បដ៊ីមប៊ីកុ្ាំឱ្យបរោោះថ្នន ក់្យៃន់យៃរដល់ក្ាល បយ៊ីង
រតូវដតបរេ៊ីមួក្សុវតថិភាេ។ 

- ការមិនបរេ៊ីរាស់ដេេរក្វា ត់ (Non-use of seat-belts) ៖ ការមិនបរេ៊ីរាស់
ដេេរក្វា ត់សរមាេ់អនក្ជោិះ រេមទាំងបក្មងៗ គជឺាក្តាដ ហានិេ័យយាំណ្ដស់សរមាេ់ការាត់េង់
ជ៊ីវតិ និងរេួស ដដលបក្៊ីតបច្បញេ៊ីការេ ោះេងគិច្ប។ ភាគបរច្ប៊ីនច្បាំបពាោះអនក្បរោោះថ្នន ក់្យៃន់យៃរដល់
ក្ាល គឺអនក្អងគុយបៅខ្ងមុេដដលមនិពាក់្ដេេរក្វា ត់។ 

- វតថុ  បៅតាមច្បិបញ្ច ៊ីមផ្លូវ (Roadside Objects) ៖ វតថុគឺសាំបៅ បៅបល៊ីបដ៊ីម
បឈ៊ី េបរគ ល ឬសរសរ នងិសញ្ហា ផ្លូវ គឺជាេញ្ហា សុវតថភិាេសាំខ្ន់មយួបៅក្នុងេិេេបោក្។ 
ការេ ោះេងគិច្បរេស់រែយនដ និងជានិច្បចកាលពាក់្េ័នានឹងអនក្បេ៊ីក្េរមានវយ័បក្មងបេ៊ីក្បល៊ីស
បលបឿនក្ាំណ្ត់ ការផ្ឹក្រស្ថ ឬអនក្េរអស់ក្មាល ាំង។ ដូបច្បនោះ េរសិ្ថថ នផ្លូវែនល់តរមូវឱ្យមាន
ការបរៀេច្បាំរតឹមរតូវ បដ៊ីមប៊ីលុេេាំាត់ការបេ៊ីក្េរបៅេុក្បដ៊ីមបឈ៊ី េបរគ ល និងវតថុរងឹបផ្េងៗ
បេៀត។ 

- ក្តាដ មានឥេាិេល េ ទ េ់េ៊ីលេាផ្លននការេ ោះេងគិច្ប (factors influencing post-
crash injury outcomes) ៖ បយ៊ីងរតូវបយវ៊ីសក្មមភាេ   ឬ ជួយេលួនឯងបៅក្ដនលង
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បរោោះថ្នន ក់្បដ្ឋយជនរងបរោោះ ឬបដ្ឋយអនក្បៅជិតបៅមនទ៊ីរបេេយរាេ់បៅអនក្សបង្គ្រគ ោះផ្ដល់
ថ្នន ាំសបង្គ្រគ ោះ និងផ្ដល់ន៊ីតិសមបទ ប ៊ីងវញិនូវដផ្នក្ច្បិតដស្ថង្គ្សដ១១។ 

៣. ផ្លលបំាកននគប្ោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ 
តាមរេេ័នធេ័ត៌មានជនរងបរោោះ និងបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្ បៅក្មពុជារេចាាំ

ឆ្ន ាំ២០១១១២ ក្នលងបៅបនោះ ានឱ្យដឹងថ្ន មានជនរងបរោោះថ្នន ក់្សរុេច្បាំននួ ១៦.៦៥៤
 ក់្ ដដលបក្៊ីតប ៊ីងេ៊ីបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ច្បាំនួន ៥.០៩៦ ក្រណ្៊ី  ក្នុងប ោះជនរងបរោោះ
ច្បាំនួន ១.៩០៥ ក់្ ានាត់េង់ជ៊ីវតិ បេ៊ីយច្បាំនួន ៥.៨០៧ ក់្ រងរេួសយៃន់។ គតិជា
មយយមក្នុងមួយនែៃ មានអនក្ស្ថល េ់ច្បាំនួនជាង ៥ ក់្ និងរេួសយៃន់ច្បាំនួន ១៦ ក់្ យា ង
អាបណ្ដច្បអាយ័មបៅបល៊ីដងផ្លូវ បៅក្នុងរេោះរាជាណ្ដច្បរក្ក្មពុជា។ ក្នុងច្បាំបណ្ដមអនក្ស្ថល េ់ 
បដ្ឋយបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្មាន ៦៦% ជាអនក្បេ៊ីក្េរម ូតូ ១៣% ជាបែម៊ីរបជ៊ីង និង ៨% 
ជាអនក្បរេ៊ីរាស់រែយនតរគួស្ថរ។ ក្តាត ច្បមបងដដលេណ្ដត លឱ្យមានបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ 
គឺក្តាត មនុសេដដលមានរេូតដល់ ៩៥% ក្នុងប ោះអនក្ស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរការបេ៊ីក្េរេួស
បលបឿនក្ាំណ្ត់មាន ៥១% បេ៊ីក្េរបរកាមឥេធិេលជាតិរសវងឹមាន ១៤% និងេញ្ហា បផ្េងៗ
បេៀតមួយច្បាំនួនបេៀត។ ជាមួយោន បនោះដដរ ឆ្ន ាំ២០១១ ក្នលងបៅបនោះ បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្
ានបយវ៊ីឱ្យរេបេសក្មពុជាបយ៊ីងខ្តេង់ែវកិាអស់ ៣១០ោនដុោល រសេរដាអាបមរកិ្ដដល
ែវកិាបនោះ បេ៊ីសិនជាោម នបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្បេប ោះអាច្បយក្បៅស្ថងសង់សាំណ្ង់  
ស្ថធ្នរណ្ៈានជារេបយាជន៍ដ៏បរច្ប៊ីនដល់សងគមជាតទិាំងមូល។ 

៣.១ ជនរងគប្ោះ 
បោក្ បង្គ្េគជ រកាេវយ៍ រេធ្ននអងគការមូលនិយិេរក ររេសួ អាសុ៊ី និងជារេធ្នន

រេតេិតតិ ក្មមវយិ៊ីមកួ្សុវតថិភាេជាថ្នន ាំេរក រជ៊ីវតិសក្លានមានរេស្ថសន៍យា ងច្បាស់ោស់ 
និងបដ្ឋយបសច្បក្ត៊ីរ ាំបេ៊ីេរ ៊ីក្រាយយា ងខ្ល ាំងដែលងបៅកាន់យុវជនថ្ន «កាលេ៊ីឆ្ន ាំ២០១១ ជិត

                                                 
១១  World Health Organization, Road traffic injury prevention, 2006 
១២  ឯក្ស្ថរ ដដលេេលួានេ៊ី េិវាអនតរជាតិរ ាំលឹក្ដលជ់នរងបរោោះបដ្ឋយបរោោះថ្នន ក្ច់្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្បល៊ីក្

េ៊ី៧ ដដលានបរៀេច្បាំប ៊ីង បដ្ឋយគណ្ៈក្មាម យិការជាតិសុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវបោក្ បដ្ឋយសេការ
ជាមយួអងគការមិនដមនរដ្ឋា េិាល ដដលបយវ៊ីការបល៊ីវសិយ័សុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្ រេមទាំងវសិយ័ឯក្ជន
   ដដលរេរេឹតតបៅ នែៃេ៊ី១៨ ដេវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ បៅេេុក្៊ីឡាដ្ឋា នអូឡាាំេិក្។ 
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ពាក់្ក្ណ្ដត លននច្បាំនួនអនក្ស្ថល េ់ាត់េង់ជ៊ីវតិបដ្ឋយស្ថរបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្បៅបល៊ីដង
ផ្លូវ គឺជាយុវជនដដលមានអាយុច្បប ល ោះេ៊ី១៥ ដល់២៩ឆ្ន ាំ១៣»។ 

បយាងតាមេនិនន័យឆ្ន ាំ២០១២ ានេរា ញថ្ន៖ 
អាយុ ៖ 
- អាយុននជនរងបរោោះគិតជាមយយមគឺ ២៩ឆ្ន ាំ។ 
- រេជាជនដដលបេញក្មាល ាំងេេួលរងបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្បរច្ប៊ីនជាងបគ ជនរងបរោោះ 

៧៥% សថិតបៅក្នុងច្បាំបណ្ដមរេជាជនដដលមានអាយុបេញក្មាល ាំងបយវ៊ីការ (អាយុ ២០-៦៤ 
ឆ្ន ាំ)។ 

ជនរងបរោោះអាយុច្បប ល ោះេ៊ី២០-៤៤ឆ្ន ាំមានអរតាេពស់េាំផុ្តក្នុងច្បាំបណ្ដមជនរងបរោោះ
សរុេ បេ៊ីបយៀេនឹងច្បាំនួនរេជាជនក្នុងរេបេស។ បដ្ឋយដ ក្រេជាជនដដលមានអាយុ 
២០-២៤ឆ្ន ាំ មានដត ១០% ននរេជាជនសរុេដតេួក្បគមានច្បាំដណ្ក្រេូតដល់ ២៤% 
ក្នុងច្បាំបណ្ដមជនរងបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្សរុេ។ 

ផ្ទុយបៅវញិកុ្មារ ០-១៤ឆ្ន ាំ មានច្បាំនួន ៣៩% ននច្បាំនួនរេជាជនសរុេដតេួក្បគ
មានច្បាំដណ្ក្ដត៩% ក្នុងច្បាំបណ្ដមជនរងបរោោះសរុេេ ុបណ្ដណ ោះ។ 

ភាគរយននមនុសេបេញវយ័ (អាយុ ២០-២៤ឆ្ន ាំ) មានច្បាំននួបរច្ប៊ីនបៅក្នុងេ៊ីរក្ងុ
េនាំបេញ (៣០% បយៀេនឹង ២១%) េណ្ៈបេលដដលភាគរយននកុ្មារ (អាយុ០-២៤
ឆ្ន ាំ) មានច្បាំនួនបរច្ប៊ីនបៅក្នុងេ៊ីរក្ុងេនាំបេញ (៣០% បយៀេនងឹ២១%) េណ្ៈបេលដដល
ភាគរយននកុ្មារ អាយុ០-១៤ មានច្បាំនួនបរច្ប៊ីនបៅតាមេណ្ដដ បេតដ  ជាងបៅរាជធ្នន៊ី
េនាំបេញ (១១% បយៀេនងឹ៧%)។ ភាគរយននជនរងបរោោះអាយុបល៊ីសេ៊ី ៤៥ឆ្ន ាំ មាន
ក្រមិតេពស់បៅតាមេណ្ដដ លបេតដ   ជាងរាជធ្នន៊ីេនាំបេញ។ 

ភាគរយននអនក្រងបរោោះ និងអនក្ស្ថល េ់វយ័បក្មង បៅរេបេសក្មពុជាមានក្រមិតេពស់
ជាងបៅតាមេណ្ដដ រេបេសក្នុងអាសុ៊ីអាបគនយ៍ ឬេពស់ជាងមយយមភាគបៅេិេេបោក្។ 

                                                 
១៣  បៅក្នុងយុេធ ការពាក្ម់ួក្សុវតថិភាេក្នុងច្បាំបណ្ដមយុវជន បរកាមវតតមានដ៏េពងេ់ពសឯ់ក្ឧតតម រតាាំ អុ៊ីវតឹក្ 

រដាមង្គ្នត៊ីរក្សងួស្ថធ្នរណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន និងជារេធ្ននគណ្ៈក្មាម យិការជាតិសុវតថិភាេច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវ
បោក្ និងឯក្ឧតតម េ ុន មា ន៊ី រេធ្ននសេភាេសេេន័ធយុវជនក្មពុជាបៅេ៊ីរកុ្ងបកាោះបេរជ នែៃេ៊ី០៧ 
វចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ អងគការមូលនិយិេរក ររេសួ អាសុ៊ី (AIP Foundation) រមួជាមយួមាច សជ់ាំនយួដនេ
បេៀត ដូច្បជាជាំនយួរដ្ឋា េិាលអូរស្ថត ល៊ី យ ោរអេិវឌឍនអ៍ាសុ៊ី កាក្ាេរក្េមក្មពុជា និងវសិយ័ឯក្ជន 
ានផ្តលម់កួ្សុវតថិភាេច្បាំននួ ៣០០ ដលយុ់វជន ដដលានចូ្បលរមួ។ 
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រេជាជនអាយុច្បប ល ោះ ១៥-២៩ឆ្ន ាំ មានច្បាំដណ្ក្បសទ៊ីរដត ៤៥% ននអនក្ស្ថល េ់បៅរេបេស
ក្មពុជា េណ្ៈដដលបៅក្នុងេេិេបោក្មានរេដេលរតឹម ២៥% េ ុបណ្ដណ ោះ។ 

បេេ េុរសមានសមាមារតេពស់ក្នុងច្បាំបណ្ដមជនរងបរោោះបដ្ឋយបយៀេជាមួយច្បាំននួ
រេជាជនសរុេ៖ េុរសមានច្បាំនួន ៧១% ននជនរងបរោោះ១៤ ដតេួក្បគមានសមាមារត
រតឹមដត ៤៩% ននរេជាជនសរុេេ ុបណ្ដណ ោះ១៥។ 

ច្បាំនួនដ៏បរច្ប៊ីនបល៊ីសលេ់ននជនរងបរោោះជាេុរស គឺរសេបៅនិងអវ៊ីដដលានអបងកត
ប ៊ីញក្នុងរក្ងុ  បៅក្នុងតាំេន់ និងក្នុងេេិេបោក្៖ 

បៅឆ្ន ាំ២០០៥ េុរសមាន ៦៩% ននជនរងបរោោះទាំងអស់បៅរក្ុងបវៀងច័្បនទ និង 
៧៤% ននជនរងបរោោះបៅរក្ងុេូជ៊ីមិញ១៦។ 

- បៅឆ្ន ាំ២០០៥ េុរសមាន ៧៣% ននអនក្ស្ថល េ់ បដ្ឋយបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវ
បោក្ទាំងអស់បៅក្នុងេិេេបោក្១៧។ េុរសមានច្បាំនួនបរច្ប៊ីនបល៊ីសលេ់បៅក្នុងច្បាំបណ្ដម
ជនរងបរោោះដដលបៅបេញក្មាល ាំងបយវ៊ីការ (អាយុ២៥-៤៤ឆ្ន ាំ)។ េុរស មានរេូតដល់ 
៧៥% ននជនរងបរោោះ។ មោ ងវញិបេៀត េុរស និងង្គ្សដ៊ី មានតួរបលេបសទ៊ីរដតបសម៊ីោន បៅ
ក្នុងរេបេេអាយុបល៊ីសេ៊ី ៦៤ឆ្ន ាំ។ 

រេបេេមបយោាយបយវ៊ីដាំបណ្៊ី រ ៖ អនក្បរេ៊ីរាស់ម ូតូមានច្បាំដណ្ក្បរច្ប៊ីនេាំផុ្តក្នុង
ច្បាំបណ្ដមជនរងបរោោះ (៧២%) េ ទ េ់មក្មានអនក្បែម៊ីរបជ៊ីង (៩%) អនក្បរេ៊ីរាស់រែយនដ
(៦%) និងអនក្ជិោះក្ង់ (៥%)។ តួបលេទាំងប ោះ រសបដៀងោន បៅនឹងតួបលេដដលេេួល
េ៊ីរេបេសជិតខ្ងដូច្បជា រេបេសនែ េ ុដនដវាមានការេុសោន ឆ្ៃ យេ៊ីស្ថថ នភាេ ដដលាន
អបងកតបៅក្នុងរេបេសបជឿនបលឿនដនេបេៀត ដដលេ៊ីប ោះភាគរយននរែយនដមានក្រមិត
េពស់ជាងបនោះបរច្ប៊ីនដង។ 

ភាគរយននជនរងបរោោះដដលជិោះម ូតូ និងបែម៊ីរបជ៊ីង មានក្រមិតេពស់បៅេ៊ីរក្ុងេនាំបេញ
ជាងក្ដនលងបផ្េងបេៀតបៅក្នុងរេបេស រ ៊ីឯភាគរយននជនរងបរោោះដដលជិោះក្ង់មានក្រមិត

                                                 
១៤  ៧២%បៅេនាំបេញ និង៧១% បៅតាមបេតត 
១៥  RTAVIS  និងការេិនិតយប ៊ីងវញិបល៊ីក្េ៊ីមួយននការា នស់្ថម នច្បាំនួនរេជាជន១៩៩៨-២០២០ វេិោស្ថថ ន

ជាតិសថិតិរក្សងួដផ្នការដេមិែុ  ឆ្ន ាំ២០០៦ 
១៦  រេេន័ធរេមូលេិនននយ័ានេបងក៊ីតប ៊ីង បដ្ឋយអងគការជនេិការអនតរជាតិ អាជាា យរបៅរកុ្ងបវៀងច្បនទ និង

រកុ្ងេូជ៊ីមិញ 
១៧  អងគការសុេភាេេិេេបោក្ រាយការណ៍្េិេេបោក្សត៊ីេ៊ីការការពាររេួសបដ្ឋយបរោោះថ្នន ក្ច់្បរាច្បរណ៍្ 

េេដឺណ្វ ឆ្ន ាំ២០០៥ 
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េពស់បៅតាមបេតដជាងបៅេ៊ីរក្ងុេនាំបេញ ជនរងបរោោះដដលជាអនក្បែម៊ីរបជ៊ីង នងិអនក្ជិោះក្ង់
ភាគបរច្ប៊ីនជាបក្មងៗ នងិមនុសេចាស់ ៖ 

- ជនរងបរោោះបសទ៊ីដត ៥០% ដដលមានអាយុបរកាម ៥ឆ្ន ាំ គជឺាអនក្បែម៊ីរបជ៊ីង 
- ជនរងបរោោះ ៣០% ដដលមានអាយុច្បប ល ោះេ៊ី ៥-១០ឆ្ន ាំ គឺជាអនក្បែម៊ីរបជ៊ីង នងិ

បរច្ប៊ីនជាង ២០%ជាអនក្ជិោះក្ង់១៨។ បទោះេ៊ីជាអនក្បយវ៊ីដាំបណ្៊ី រ និងអនក្បេ៊ីក្េររែយនដមាន
ច្បាំនួនរតមឹដត ៦% ននជនរងបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ដមនេតិ ក៏្េ ុដនដរែយនដមានច្បាំនួនដល់
បៅ១៥%ននយានយនដដដលពាក់្េ័នធក្នុងបរោោះថ្នន ក់្ទាំងអស់។ 

មុខរររ ៖ 
- រេជាេលរដាដដលជាក្មាល ាំងសក្មម ជាអនក្ដដលរងការេ ោះពាល់ខ្ល ាំងេាំផុ្តបដ្ឋយ

បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ផ្លូវែនល់។ 
- សិសេ១៩ មានច្បាំដណ្ក្ដ៏យាំបៅក្នុងច្បាំបណ្ដមជនរងបរោោះ ២១% េ ទ េ់មក្មាន

េុគគលិក្ក្មមក្រ ២០% និងក្សិក្រ ១៩%។ អនក្រត់ម ូតូឌុេមានច្បាំដណ្ក្៥% ននច្បាំនួន
ជនរងបរោោះសរុេ។ 

- មានបេាៀវបេសច្បរ េុគគលិក្េរបេសច្បាំននួ ៦៣ ក់្ មានបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្បៅ
ក្នុងឆ្ន ាំ២០០៥។ មានភាេេុសដេលក្ោន បល៊ីមុេរេររវាងជនរងបរោោះបៅរក្ងុេនាំបេញ និង
ក្ដនលងបផ្េងបេៀតបៅក្នុងរេបេស ៖ 

- ក្សិក្រមានច្បាំដណ្ក្យាំេាំផុ្តននជនរងបរោោះបៅតាមបេតដ   ២៦% េ ុដនដបៅ
េ៊ីរក្ុងេនាំបេញមានរតឹមដត៣% េ ុបណ្ដណ ោះ។ 

- ក្មមក្រមានច្បាំដណ្ក្យា ងយាំននជនរងបរោោះបៅេនាំបេញ ២៤% េ ុដនដបៅតាមបេតដ
មានច្បាំដណ្ក្រតមឹដត ១៦%ននជនរងបរោោះ។ 

- សិសេមានច្បាំដណ្ក្ ២៣% ននជនរងបរោោះបៅេនាំបេញ នងិមានច្បាំដណ្ក្ដតរតឹម
១៨% បៅតាមបេតដ  ។ 

លាំបៅដ្ឋា នជនរងបរោោះ ៖ ជនរងបរោោះច្បាំនួន ១៧% ានរងរេួសបៅក្នុងបេតដ
បផ្េងបរៅេ៊ីបេតដដដលបគក្ាំេុងរស់បៅ។ 

                                                 
១៨  គរួក្តស់មាគ លថ់្ន ៤៥%ននជនរងបរោោះ ច្បប ល ោះេ៊ី ៥-១៤ឆ្ន ាំ គឺជាអនក្ជិោះម ូតូ និង ២៥%ននេកួ្បគាន

បេ៊ីក្េរបដ្ឋយេលួនឯង បៅបេលមានបរោោះថ្នន ក្។់ 
១៩  សិសេ មាននយ័ថ្ន៖ ចាេេ់៊ីថ្នន ក្េ់៊ី១ ននេឋមសិក្ា រេូតដលថ់្នន ក្់េញ្ចេន់នមហាវេិោល័យ/ឧតតមសិក្ា។ 
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ភាេយៃន់យៃរននរេួសស្ថន ម និងការេបញ្ចញេ៊ីមនទ៊ីរបេេយ ៖ ជនរងបរោោះបសទ៊ីរដត ៣% 
ស្ថល េ់ភាល មបៅក្ដនលងបក្៊ីតបេតុ បេ៊ីយបរច្ប៊ីនជាង ២៥% រងបរោោះរេួសយៃន់យៃរ។ 

ច្បាំណ្ដាំ ៖ មានអនក្ស្ថល េ់ ៩០៤ ក់្ ានក្ត់រតាបដ្ឋយនគរាលច្បរាច្បរណ៍្បៅឆ្ន ាំ 
២០០៥។ ក្នុងច្បាំបណ្ដមជនរងបរោោះទាំងប ោះមានដត ៦៧៣ ក់្េ ុបណ្ដណ ោះ ានរាយ-
ការណ៍្មក្ RTAVIS បៅឆ្ន ាំ២០០៥។ គមាល តបនោះបក្៊ីតប ៊ីងបដ្ឋយស្ថរការយិាល័យ
នគរាលច្បរាច្បរណ៍្តាមបេតដ   បេ៊ីេដតានចាេ់បផ្ដ៊ីមសេការជាមួយ RTAVIS ចាេ់
រតឹមដេក្ក្កដ្ឋ ២០០៥ មក្េ ុបណ្ដណ ោះ។ ជនរងបរោោះ ៨២% ានេោាលបៅមនទ៊ីរបេេយ 
៦% ានេញ្ជូ នបៅកាន់មនទ៊ីរបេេយបផ្េង និង ៣%ានបសន៊ីសុាំបៅេោាលបៅគល៊ីនិក្ឯក្ជន 
ឬរគូេុរាណ្ដេមរ២០។ 

បគានក្ត់សមាគ ល់ថ្ន អនក្បរេ៊ីរាស់រែយនដនិងអនក្បែម៊ីរបជ៊ីងមានអរតាស្ថល េ់បរច្ប៊ីន
ជាងអនក្បរេ៊ីរាស់ម ូតូ និងក្ង់ បៅក្នុងច្បាំបណ្ដមអនក្ស្ថល េ់បដ្ឋយស្ថរបរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្។ 

រេបេេននរេសួស្ថន ម ៖ សរេុមក្ជនរងបរោោះ ៣១%េេលួរងរេួសក្ាលដដល
រេហាក់្រេដេលបៅនិងមយយមភាគននេិេេបោក្ ២៨%។ េ ុដនដបគក្ត់សមាគ ល់ប ៊ីញថ្ន
អរតាដ៏េពស់េាំផុ្ត ននការេ ោះេងគិច្បក្ាលបក្៊ីតមានបៅេនាំបេញបរច្ប៊ីនជាងក្ដនលងបផ្េងបេៀត
ក្នុងរេបេស។ ជនរងបរោោះបរច្ប៊ីនជាង ៤០% ដដលានរងរេួសបៅេនាំបេញេេលួការេ ោះ
េងគិច្បក្ាល។ ទាំងបនោះគឺបដ្ឋយស្ថរបៅេនាំបេញជនរងបរោោះភាគបរច្ប៊ីនជាអនក្ជិោះម ូតូ (៨២%
បរេៀេបយៀេបៅនងឹ ៦៥% បៅតាមេណ្ដដ បេតដ)។ 

៨០% ននជនរងបរោោះដដលានរងនូវការេ ោះេងគិច្បក្ាល គឺជាអនក្បរេ៊ីរាស់ម ូតូ 
បេ៊ីយមានរតឹមដត ៣%េ ុបណ្ដណ ោះ ានពាក់្មួក្សុវតថិភាេបៅបេលមានបរោោះថ្នន ក់្២១។  

                                                 
២០  ការេរា ញបនោះ ជាអរតាជនរងបរោោះ ដដលានរាយការណ៍្េ៊ីស្ថថ េន័សុេភាេេ ុបណ្ដណ ោះ។ ជនរងបរោោះ

ដដលរាយការណ៍្េ៊ីនគរាលច្បរាច្បរណ៍្ មិនានេញ្ជូ លប ោះបេ។ ជនរងបរោោះទាំងបនោះអាច្បមិនបៅ
េោាលបៅតាមមនទ៊ីរបេេយ ឬបៅេោាលបៅគល៊ីនិក្ឯក្ជន/រគូេុរាណ្ ដេមរដដលមិនទនា់នសេការ
ជាមយួ RTAVIS។ អនក្ជាំងឺនឹងស្ថល េប់ៅផ្ទោះ សាំបៅបល៊ីក្រណ្៊ី ដដលជនរងបរោោះ បច្បៀសមិនផុ្តេ៊ីបសច្បក្ត៊ី
ស្ថល េ ់(ានវនិិច្បឆយ័បរាគបដ្ឋយរគូបេេយ) េ ុដនតជនរងបរោោះបេញចិ្បតត បច្បញេ៊ីមនទ៊ីរបេេយ។ 

២១  ភាគរយបនោះ បៅទេណ្ដស ់ បេ៊ីបរេៀេបយៀេបៅនឹងអរតាននអនក្ពាក្ម់ួក្សុវតថិភាេបៅរាជធ្នន៊ីេនាំបេញ 
១៥% ក្នុងឆ្ន ាំ២០០៥។ អរតាពាក្ម់កួ្បនោះ រតូវានអបងកតយា ងបេៀងទត ់ បដ្ឋយរក្សងួសុខ្េិាល 
អាំ ុងបេល ៥នែៃ បៅបេលបវោ និងេ៊ីក្ដនលងេុសៗោន  បដ៊ីមប៊ីអបងកតបម៊ីលរេសិេធភាេននយុេធ ការ
ផ្េេវផ្ាយការពាក្ម់កួ្សុវតថិភាេ។ 
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េដនថមេ៊ីបល៊ីបនោះ ១៥% ននជនរងបរោោះេេួលរងការាក់្្អងឹ នងិបសទ៊ីដត ៤០%បេៀត េេលួ
ការដ្ឋច់្បរោត់ ឬរងរេសួយៃន់យៃរ។ 

នែៃេោាល ៖ នែៃេោាលជាមយយមសរមាេ់ជនរងបរោោះមាន ក់្ គឺអស់ ៩៦ដុោល រ។ 
អរតាស្ថល េ់បៅក្មពុជា ដដលានគណ្ បដ្ឋយការបយៀេជាមួយច្បាំននួរេជាជនសរេុបៅ
មានក្រមិតទេជាងរេបេសជិតខ្ង   ដូច្បជារេបេសបវៀតណ្ដម។ ក៏្េ ុដនដអរតាស្ថល េ់
មានក្រមិតេពស់បៅក្នុងរេបេសក្មពុជា បេ៊ីគណ្ បដ្ឋយការបរេៀេបយៀេជាមួយច្បាំនួន
យានយនដដដលបរេ៊ីរាស់ក្នុងរេបេស។ 

គនថនិគទ្ទស្ 

១. រក្សួងស្ថធ្នរណ្ការ នងិដឹក្ជញ្ជូ ន រាយការណ៍្េូក្សរុេលេធផ្លការររឆ្ន ាំ
២០១២ និងេិសបៅការររ ឆ្ន ាំ២០១៣  

២. វេិោស្ថថ នជាតិសថតិិរក្សងួដផ្នការ RTAVIS  និងការេិនិតយប ៊ីងវញិបល៊ីក្េ៊ីមយួនន
ការា ន់ស្ថម នច្បាំននួរេជាជន១៩៩៨-២០២០ ឆ្ន ាំ២០០៦ 

៣. អងគការសុេភាេេិេេបោក្ រាយការណ៍្េិេេបោក្សត៊ីេ៊ីការការពាររេសួបដ្ឋយ
បរោោះថ្នន ក់្ច្បរាច្បរណ៍្ េេដឺណ្វ ឆ្ន ាំ២០០៥ 
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ការគ្គប់គ្គងដីធលីនៅកម្ពុជាបច្ចុបបនន 
 

បេក្ខជនេណ្ឌិ ត គ្រនុ នថរ៉ា វ៉ា ត 
 

បក្ះ ត ិ៍ដំណណ្ៈជារេ៉តតសិាស្រ្ត ននកាះផ្លល ្់េតូះះេេនបោបាំជាបររើនដណំ្ះ បាន
េនសៈ់ទុក្ឱ្យ្ង្គៅក្ៅពុជាេរចុេបននរេឈៅនឹង្េញ្ហា ជាបររើនណដៈទាក់្ទង្នឹង្ដើធ្លើ។ តាៅ
កាះ្ិក្ារសា៉រជា៉ និង្ះបាំកាះណ៍្្ិកាខ សាលា្តើៃើបោៈនបោបាំ ដើធ្លើនងៃទើ១៧-
១៨ ណែក្ក្កដា ឆ្ន ២ំ០០០ ណដៈបះៀេរំះៅួោន បដាំរក្្ួង្បះៀេរំណដនដើ នគះូេនើំក្ៅម 
និង្្ំណ្ង់្ និង្រកុ្ៅបេ្ក្ក្ៅមះេ្់ធ្នាោៃិោៃបលាក្ និង្្ិកាខ សាលាថ្នន ក់្តំេន់
រំនួន ៤ ក្នុង្របនាល ោះណែក្ក្កដា-្ើហា ឆ្ន ២ំ០០១ បដាំមានកាះរូៈះៅួៃើៅស្រនតើថ្នន ក់្បែតត-
រក្ុង្ ថ្នន ក់្រ្ុក្-ែណ្ឌ  និង្តណំាង្អង្គកាះបរៅះដាា ោិបាៈជាង្ ៤០០នាក់្ បានះក្ប ើញ
េញ្ហា ជាបររើនទាក់្ទង្នឹង្ដើធ្លើ។ េញ្ហា ទាងំ្បនាោះ ជាកាះរូៈះៅួោ៉ា ង្្ំខាន់ដៈ់កាះណក្
ទរៅង់្ដើធ្លើ និង្ណែនកាះឯបទៀត្ំបៅ្បរៅរដៈ់កាះកាត់េនថំភាៃរក្ើរក្ កាះអោិ៉ឌឍ
ប្ដាក្ិរច និង្កាះណក្ៈៅអអោបិាៈក្ិរច។ េញ្ហា ទាងំ្បនោះរតូ៉បានបធ្វើកាះ្កិ្ា៉ភិាគ នងិ្
ណេង្ណរក្ជាណែនក្្ំខាន់ៗ គឺេញ្ហា បោៈនបោបាំ េញ្ហា ះដាបាៈដើធ្លើ េញ្ហា បះៀេរំណដនដើ 
និង្េញ្ហា ណេង្ណរក្ដើធ្លើ។ 

១. ការនរៀបច្ំដដនដី និងន ោះគ្ាយវិវទដីធលី 
រេបទ្ក្ៅពុជានឹង្មាននូ៉អវើៅួំណដៈបគសាគ ៈ់ថ្ន ជារេៃ័នធរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើ្ ុះបិោដើ។ 

បៅក្នុង្រេៃ័នធ្ុះបិោដើរាៈ់ក្ៅម្ិទធដើធ្លើ និង្កាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើណដៈមានៈក្ខណ្ៈះងឹ្មា ំនិង្
ទុក្រិតតបាន។ បទាោះជាោ៉ា ង្ណាក៏្បដា  ំៅុនបៃៈណដៈរេបទ្ក្ៅពុជាទទៈួបានរេបោជន៍
ៃើរេៃ័នធ្ុះបិោដើៅួំបនោះ ក្ៅពុជារតូ៉ជំនោះឧេ្គគៅួំជាៅុន្ិន បនាោះគឹរេបទ្ក្ៅពុជា
រតូ៉ណតេញ្ច េ់ដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើក្នុង្ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើោ៉ា ង្រតឹៅរតូ៉ និង្ឆ្េ់
ះហ័្។  

្ុះបិោដើ គឺ្ណំុំ្ននឯក្សាះទាក់្ទង្នឹង្ដើក្នុង្ ុនំើៅួំៗណដៈេង្ហា ញអំៃើះូេរាង្
ននដើ ទើតាងំ្ដើ ទំហដំើ រេបោទដើ (ដើសាង្្ង់្ ឬដើៅិនសាង្្ង់្) និង្រណំាត់ថ្នន ក់្ដើ
ះេ្់ក្ៅម្ ិទធកិ្ះមាន ក់្ៗ រៃៅទាងំ្្ិទធោិណ្ឌិ ក្ និង្េនទុក្ននក្ាៈដើនើៅួំៗ។ ្ុះបិោដើ
មានទរៅង់្បែសង្ៗោន  អារ្័ំនបោបា រំេបទ្នើៅួ  ំដូរជា្ុះបិោដើេបរៅើឱ្យបោៈបៅ
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ៃនធ ្ុះបិោដើេបរៅើឱ្យបោៈបៅគតិំុតត ្ុះបិោដើេបរៅើឱ្យបោៈបៅររៅុោះមានៃនធគត-ិ
ំុតត្ណាត េ់ធ្នន េ់សាធ្នះណ្ៈ ក្ៅម្ទិធិបៈើអរៈន៉តថុបានធ្ននាបដាំះដា បនោះជាបោៈ-
កាះណ៍្រគោឹះក្នុង្កាះៃរង្ងឹ្ភាៃរ្េរាេ់ននក្ៅម្ទិធ ិកាះទទៈួែុ្រតូ  ៉និង្កាះបដាោះរសាំ
រាៈ់េញ្ហា ៉វិាទដើធ្លើ។ បៈើៅូៈដាា នបនោះរាជះដាា ោិបាៈ ជាៃិប្្ រក្្ួង្បះៀេរំណដនដើ នគ-
ះូេនើំក្ៅម និង្្ណំ្ង់្ បាននឹង្ក្ំៃុង្បះៀេរំ្ ុះបិោដើទំបនើេ្ំបៅបធ្វើឱ្យកាន់ណត្ុរក្តឹយ
នូ៉រុោះេញ្ជ ើដើបៈើក្ដំេូង្ ទាងំ្តាៅកាះរុោះេញ្ជ ើដើមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ ទាងំ្តាៅកាះរុោះ 
េញ្ជ ើដើមានៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំដុំ តាៅបោៈបៅបនោះ រាេ់រេគៈ់្ៅតថក្រិចឱ្យះដាបាៈ
្ុះបិោដើបរកាៅះេ្់កាះរគេ់រគង្រក្្ងួ្បះៀេរំណដនដើនគះូេនើំក្ៅម នងិ្្ណំ្ង់្ បធ្វើ
អតត្ញ្ហដ ណ្ក្ៅមរទៃយ ក្សាង្េលង់្្ុះបិោដើ បរញេ័ណ្ណក្ៅម្ិទធិ រុោះេញ្ជ ើដើនិង្ែតៈ់
ៃ័ត៌មានទាងំ្ឡាំអំៃើសាថ នភាៃក្ាៈដើ រេបោទដើ ទំហដំើ ក្ៅម្ិទធកិ្ះ និង្េនទុក្បែសង្ៗ 
ណដៈអារមានបៈើក្ាៈដើ។ ះដាបាៈ្ុះបិោដើ គឺ្ំបៅអង្គភាៃទទួៈេនទុក្កាះង្ហះ
្ុះបិោដើ។ 

ះដាបាៈ្ុះបិោដើមាន ះដាបាៈ្ុះបិោដើថ្នន ក់្ក្ណាត ៈជាអគគនាំក្ដាា ន្ុះបិោដើ 
និង្ោូៅិសាស្រ្តមានទើសាន ក់្កាះបៅោនំបៃញ ះដាបាៈ្ុះបិោដើបែតតរក្ុង្ និង្ះដាបាៈ
្ុះបិោដើរ្ុក្ែណ្ឌ ។ បំើង្នឹង្ៃិនិតយបៅើៈនូ៉ដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើណដៈក្ំៃុង្រតូ៉បាន
បះៀេរំក្នុង្រេបទ្ក្ៅពុជា បដើៅបើរុោះេញ្ជ ើ្ិទធិបៈើដើធ្លើបរកាៅរាេ់ោូៅិបាៈ ២០០១។ ជា
េឋៅមានេញ្ហា អំៃើកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើបៈើក្ដេូំង្ បដាំបហតុថ្ន រេបទ្ក្ៅពុជា ដើភាគបររើន
ៅិនទាន់រតូ៉បានបគរុោះេញ្ជ ើបៅប ើំ ។ តាៅរាេ់ោូៅិបាៈមានៅបធ្ោបាំៃើះោ៉ា ង្ ក្នុង្
កាះ្បរៅរបាននូ៉កាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើបៈើក្ដំេូង្បនាោះ គឺតាៅះំៈដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើ
មានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ និង្តាៅះំៈដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើកាះបែទះក្ៅម្ិទធិបៈើដើបនាោះក្នុង្
ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើ។ ដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើរតូ៉បានបគេបង្កើតប ើង្្រមាេ់ណតបោៈ-
េំណ្ង្ននកាះរេៅូៈៃនធដ៏បដាំ ក៏្បៅ្ៅ័ំកាៈទំបនើេបនោះ ប្ៀ៉បៅបនោះមានៅុែង្ហះ
ជាេញ្ជ ើក្ៅម្ិទធិដើធ្លើ បហើំេញ្ជូ ៈនូ៉ឯក្សាះែលូ៉កាះៅួំរំនួន ៅិនរតឹៅណតជាេ័ណ្ណក្ៅម
្ិទធិេ៉ាុបណាណ ោះបទ ណតណងៅទាងំ្ ឯក្សាះគតិំ ុតតិណដៈពាក់្ៃ័នធបែសង្បទៀតែង្ណដះ ដូរជា 
ហុើេ៉ាូណតក្ ោតិ្នោ (ក្ិរច្នោជួៈ) និង្ប្៉ភាៃ រៃៅទាងំ្ឯក្សាះេញ្ហជ ក់្ៃើទំហំ 
និង្រៃំរេទៈ់ននដើបនាោះ។ 

បដាំរេបទ្ក្ៅពុជាេបង្កើតប ើង្នូ៉រេៃ័នធ្ុះបិោដើ ដូរបនោះះដាបាៈ្ុះបិោដើ
នឹង្ជួេរេទោះេញ្ហា ដូរោន  គកឺាះទាៅទាះ នងិ្ឯក្សាះក្ៅម្ ិទធិៅួំរំនួនណដៈរេឆ្ងំ្ោន  
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ណដៈេរចុេបននេញ្ហា ទាងំ្បនោះក្ៃុំង្ណតបធ្វើឱ្យរាងំ្្ទោះនូ៉រេៃ័នធតុលាកាះអាជាញ គតិ។ បទាោះេើជា
ោ៉ា ង្ណាក៏្បដាំ េនាទ េ់ៃើដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើបានេញ្ច េ់ះរួរាៈ់បនាោះប្ៀ៉បៅបោៈ
េញ្ជ ើដើធ្លើនឹង្កាល ំជាោ្តុតាង្ននក្ៅម្ទិធិណដៈៅិនអារជំទា្់បាន។  

បៈើក្ណៈង្ណតក្នុង្ក្ះណ្ើ ក្រៅៅួំ រំនួន ដូរជា កាះរេរៃតឹតែុ្ឆ្គង្ ឬកាះណក្លង្េនលំ
ះេ្់ៅស្រនតើ្ ុះបិោដើ តុលាកាះរតូ៉ណតទទៈួំក្ និង្ចាត់ទុក្េលង់្្ុះបិោដើថ្ន ជាឯក្សាះ
សាថ ៃះ នងិ្មានរេ្ិទធភាៃអារអនុ៉តតតាៅែលូ៉រាេ់បាន។ ជាកាះៃតិណា្់បៅក្នុង្រេបទ្
អូស្រសាត ៈើ ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើ ជាេញ្ជ ើក្ត់រតាក្ៅម្ ិទធិណដៈរតូ៉បានទទៈួសាគ ៈ់ែង្
ណដះ បទាោះជាក្នុង្ក្ះណ្ើ មានក្ហុំ្ក៏្បដាំ ដូបចាន ោះភាគើននក្ិរច្នោមានកាតៃវក្ិរចបធ្វើឱ្យ
របាក្ដថ្ន ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើឆ្លុោះេញ្ហជ ងំ្ោ៉ា ង្រតឹៅរតូ៉ រាៈ់កាះផ្លល ្់េតូះណដៈបានបធ្វើ
ប ើង្។ 

ក. ការច្ុោះបញ្ជដីជីានលើកដំបងូ 
បៅបរកាៅរេៃ័នធ្ ុះបិោដើះដាា ោិបាៈក្ៅពុជា រតូ៉ណតបះៀេរំេលង់្្ុះបិោដើ្ រមាេ់ដើ

ទាងំ្អ្់បៅក្នុង្រេបទ្បដាំក្ត់រតាៃើទំហ ំទើតាងំ្ និង្ក្ៅម្ ិទធិននក្ាៈដើ។ បៅក្ៅពុជា
រាេ់ោូៅបិាៈ ២០០១ មារតា ២២៦-២២៨ បានរេគៈ់អណំារបនោះបៅឱ្យរក្្ួង្បះៀេរំ
ណដនដើនគះូេនើំក្ៅម និង្្ំណ្ង់្ បហើំតរៅូ៉ឱ្យរក្្ួង្បនោះេបង្កើតះដាបាៈ្ុះបិោដើ 
បដើៅបើរគេ់រគង្ និង្អនុ៉តតដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើថ្នន ក់្ជាត។ិ 

ភាះក្ិរចះេ្់ះដាបាៈ្ុះបិោដើ ះៅួមាន ៖ 
- ក្សាង្ និង្ណងទាេំលង់្្ុះបិោដើ និង្រេៃ័នធរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើ 
- ក្ំណ្ត់រៃំរេទៈ់ក្ាៈដើ 
- បរញ៉ញិ្ហដ េនេរត្មាគ ៈ់ក្ៅម្ ិទធិះេ្់ក្ៅម្ ិទធិក្ះ ឬភាគើននអរៈន៉តថុ 
- ោិះក្សណងះក្ាទុក្នូ៉េញ្ជ ើក្ៅម្ិទធិដើធ្លើ និង្បភាគៈ (និង្្ិទធិដនទបទៀត) ណដៈមាន
ៈក្ខណ្ៈរតឹៅរតូ៉ និង្សាធ្នះណ្ជនអារៃនិិតយបៅើៈបានោ៉ា ង្ង្ហំរ្ៈួ។ 
រាៈ់ភាះក្ិរចខាង្បៈើជា្មា្ធ្នតុចាបំារ់ននដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើ បហើំ ណដៈ

មានៈក្ខណ្ៈដូរោន បៅនឹង្រេបទ្ៅួំរំនួនបៅបៈើៃិោៃបលាក្ ណដៈអនុ៉តតរេៃ័នធរុោះ
េញ្ជ ើរ្បដៀង្បនោះ។ បទាោះេើជាដើប្ទើះណតទាងំ្អ្់បៅក្ៅពុជា ៅិនទាន់រតូ៉បានរុោះេញ្ជ ើក៏្
បដាំ ក៏្រាេ់ោូៅិបាៈេបង្កើតនូ៉ដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើៃើះបែសង្ៗោន  គឺរេៃ័នធរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមាន
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ៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ និង្រេៃ័នធរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមានៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំដុំ។ តាៅកាះរសា៉រជា៉
ះដាបាៈ្ុះបិោដើមានភាះក្រិចដូរតបៅ ៖  

- បធ្វើកាះរុោះេញ្ជ ើដើមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធតាៅេញ្ដតតិននអនុរក្តឹយ្តើៃើនើតិ៉ ធិ្ើននកាះ
ក្សាង្េលង់្្ុះបិោដើ និង្ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើ 

- បធ្វើកាះៃរង្ើក្កាះរុោះេញ្ជ ើដើមានៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំដុំតាៅនើតិ៉ ធិ្ើណដៈនឹង្េញ្ដតតិ
បដាំអនុរក្តឹយ 

- អនុ៉តតកាះអបង្កតវា្់ណ៉ង្្ុះបិោដើះៅួមាន ៖ កាះក្ំណ្ត់ដើ កាះេំណេក្ក្ាៈដើ 
កាះេរង្ួៅក្ាៈដើ និង្កាះណក្តរៅូ៉រៃំរេទៈ់ននក្ាៈដើ និង្ជាទូបៅរាៈ់កាះ
ណរេរេួៈអៃំើទំហណំដៈេណាត ៈៅក្ៃើធ្ៅមជាតិ ឬបដាំ្ម័រគរិតត 

- ក្សាង្ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើ បហើំបធ្វើបៈខាចាះកិ្ប ម្ ោះក្ៅម្ិទធិក្ះ និង្រាៈ់
ទិននន័ំណដៈរេៅូៈបានទាក់្ទង្បៅនឹង្ៈក្ខណ្ៈះូេ ទំហំ និង្អតត្ញ្ហដ ណ្
ននអរៈន៉តថុទាងំ្បនាោះ 

- បធ្វើរះនតកាះនូ៉រាៈ់កាះផ្លល ្់េតូះណរេរេួៈទាក់្ទង្បៅនឹង្្ិទធិណដៈបក្ើតប ើង្បដាំ
ក្ិរច្នោបែទះ ដូរជាកាះៈក់្ កាះឱ្យកាះដូះ ្នតតិក្ៅម ឬពាក់្ៃ័នធនឹង្កាះដូះ
រេបោទ ឬសាថ នភាៃននដើ ដូរជា កាះសាង្្ង់្ កាះចាក់្េំបៃញដើ កាះជើក្ក្កាំ
ដើជាបដើៅ អោិះក្សនូ៉រាៈ់ឯក្សាះ្ុះបិោដើណដៈមានេលង់្្ុះបិោដើ េញ្ជ ើប ម្ ោះ
ក្ៅម្ិទធិក្ះ ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើ និង្រាៈ់ឯក្សាះគតិំុតតទាក់្ទង្បៅនឹង្ក្ាៈ
ដើនើៅួំៗ បរញ៉ញិ្ហដ េនេរត្មាគ ៈ់មាច ្់អរៈន៉តថុជូនក្ៅម្ិទធិក្ះ និង្ៈិែិត
េញ្ហជ ក់្បែសង្ៗបទៀតទាក់្ទង្បៅនឹង្ក្ាៈដើ 

- មានកាតៃវក្ិរចរេគៈ់ជូនណដៈបានដាក់្ពាក្យប្នើ្ ុ ំេលង់្ងតរៅលង្ និង្ ឯក្សាះ
ៃ័ត៌មានទាក់្ទង្បៅនឹង្ទើតាងំ្អតត្ញ្ហដ ណ្ រៃំដើ និង្្ិទធិណដៈទាក់្ទង្បៅនឹង្
ក្ាៈដើ 

- បធ្វើបៈខាចាះកិ្នូ៉រាៈ់ហុើេ៉ាូណតក្ កាះេញ្ហច  ំកាះដាក់្ធ្ននា កាះជួៈះំៈបៃៈណ៉ង្ 
ឬប្៉ភាៃណដៈបានេបង្កើតប ើង្បៈើរទៃយជាអរៈន៉តថុបហើំ ែតៈ់ៃ័ត៌មានបៅ
រគេ់ជន ណដៈសាក្្ួះៅក្ះដាបាៈ្ុះបិោដើអំៃើសាថ នភាៃននក្ៅម្ ិទធិណដៈជា
ក្ៅម៉តថុននកាះដាេ់ហុើេ៉ាូណតក្ ដាក់្េញ្ហជ  ំដាក់្ធ្ននា កាះជួៈះំៈបៃៈណ៉ង្ ឬប្៉-
ភាៃបនាោះ។ 
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ក. ការច្ុោះបញ្ជមីានលកខណៈជាគ្បពន័ធ 
ដូរបានក្ត់្មាគ ៈ់ខាង្បៈើ បោង្តាៅមារតា២២៩ ននរាេ់ោូៅិបាៈមាន

ប្រក្តើរតូ៉កាះឱ្យេបង្កើត និង្ណងះក្ាេលង់្្ុះបិោដើ។ បទាោះេើជាោ៉ា ង្ណាក៏្បដាំបៅបៃៈ
េរចុេបននបនោះមានេលង់្្ុះបិោដើ្រមាេ់ភាគបររើនបៅក្ៅពុជា ណដៈរតូ៉បានបគបរេើរបា្់
ជាណែនក្ៅួំននប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើ បហើំ ណដៈេលង់្ទាងំ្បនាោះរតូ៉ណតបធ្វើេរចុេបននភាៃ
បដើៅបើឆ្លុោះេញ្ហជ ងំ្ៃើរៃំរេទៈ់ននក្ាៈដើបនាោះ។ េនាទ េ់ៅក្ក្ៅម្ិទធិក្ះ និង្ភាគើ្ថិតបៅ
បៈើដើះេ្់ែលួន។ ជំហានដំេូង្ននដំបណ្ើ ះកាះរេៅូៈៃ័ត៌មានទិននន័ំបនោះណដៈរតូ៉បានបគ
សាគ ៈ់តាៅែលូ៉រាេ់ថ្ន ជាះេេននកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ។ ះបេៀេណដៈ
អនុ៉តតបៅក្នុង្ដំបណ្ើ ះកាះនិង្ះេេបនោះមានណរង្ៈៅអិតបៅក្នុង្អនុរក្ឹតយបៈែ ៤៦ ្តើៃើនើត-ិ
៉ធិ្ើននកាះក្សាង្េលង់្្ុះបិោដើ និង្ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើរុោះនងៃទើ៣១ ឧ្ភា ២០០២។  

ជាគំនិតទូបៅ គឺថ្នរក្្ួង្បះៀេរំណដនដើ នគះូេនើំក្ៅម និង្្ំណ្ង់្ នឹង្បធ្វើកាះ
ក្ំណ្ត់រៃដំើ និង្រុោះេញ្ជ ើដើទាងំ្អ្់ៃើតំេន់ៅួំបៅតំេន់ៅួំ  បហើំ បធ្វើកាះក្ត់រតាប ម្ ោះ
ក្ៅម្ិទធកិ្ះ និង្ៃ័ត៌មានៈៅអតិ្តើៃើដើបនាោះបៅក្នុង្ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើ ្រមាេ់ទុក្ឱ្យ
សាធ្នះណ្ជនរគេ់ះូេៃនិិតយបៅើៈ។ បដាំសាះណតមានក្ាៈដើបររើនណដៈរតូ៉បធ្វើកាះរុោះ
េញ្ជ ើ ដូបរនោះនឹង្រតូ៉រំណាំបៃៈបររើនឆ្ន បំដើៅបើេញ្ច េ់កាះរុោះេញ្ជ ើបនោះ។  

បៅបៃៈណដៈតំេន់រតូ៉បធ្វើកាះ៉និិរឆ័ំបានរេកា្បហើំ  អោិបាៈបែតត រក្ុង្ នន
តំេន់បធ្វើកាះ៉និិរឆ័ំរតូ៉ណតង្តាងំ្គណ្ៈក្ៅមកាះះដាបាៈ្រមាេ់តំេន់ណដៈរតូ៉បធ្វើកាះ៉និិរឆ័ំ
បនាោះ។ ភាះក្ិរចះេ្់គណ្ៈក្ៅមកាះះដាបាៈបាន ៖ 

- េិទែាំជាសាធ្នះណ្ៈនូ៉េលង់្េញ្ជ ើ្ុះបិោដើ ជាអាទិ៍ េលង់្្ុះបិោដើ នងិ្េញ្ជ ើ
ប ម្ ោះអនក្កាន់កាេ់ដើ 

- ទទួៈរាៈ់េណ្តឹ ង្តវា៉ា  បធ្វើកាះរសា៉រជា៉ និង្បដាោះរសាំតាៅកាះរៃៅបរៃៀង្ 
- បធ្វើប្រក្តើ្ ននិដាា នែតៈ់បោេៈ់បៈើឯក្សាះននកាះ៉និរិឆ័ំ 
- បៈើក្្ំបណ្ើ ែតៈ់្ទិធិបៈើដើជូនអនក្កាន់កាេ់ ជូនក្ៅម្ ិទធិក្ះ ឬះក្ាទុក្ជារទៃយ
្ៅបតតិះដា។ 
េនាទ េ់ៃើកាះជូនដំណឹ្ង្ដៈ់រេជាៃៈះដាក្នុង្ៅូៈដាា ន អំៃើកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមាន

ៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធបនាោះបហើំ បធ្វើកាះវា្់ណ៉ង្ក្ាៈដើវាំតនៅល និង្ក្ំណ្ត់រៃំរេទៈ់ក្ាៈ
ដើ រៃៅទាងំ្បធ្វើកាះ្មាា ្ន៍រេជាៃៈះដាក្នុង្ៅូៈដាា ន បដើៅបើរង្រក្ង្េលង់្្ុះបិោដើណដៈ
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ក្ំណ្ត់ប ម្ ោះក្ៅម្ទិធិក្ះ និង្ភាគើបានរតៅឹរតូ៉រំបៈើដើះេ្់ៃួក្បគ។ ឯក្សាះ៉និរិឆ័ំរតូ៉
បានបះៀេរំ្រមាេ់តេំន់នើៅួំ ៗមាន ៖ 

េនាទ េ់ៃើកាះរេៅូៈទិននន័ំៃ័ត៌មានៅក្ ៅស្រនតើក្ណំ្ត់រៃដំើននរក្្ួង្បះៀេរណំដនដើ 
នគះូេនើំក្ៅម និង្្ំណ្ង់្រតូ៉ ក្ំណ្ត់រៃំរេទៈ់ក្ាៈដើ និង្្ិទធិក្ៅម្ទិធិ និង្្ិទធិបភាគៈ
ក្នុង្ក្ណំ្ត់បហតុ បដាំណែអក្បៈើោ្តុតាង្ និង្របៅលើំសាក្សើ។ េនាទ េ់ៅក្ៅស្រនតើទាងំ្បនាោះ 
រតូ៉បះៀេរំឯក្សាះ៉និិរឆ័ំ្រមាេ់តំេន់៉និិរឆ័ំបនាោះ។  ឯក្សាះ៉និិរឆ័ំរតូ៉ះៅួមាន ៖ េលង់្
្ុះបិោដើ + េញ្ជ ើប ម្ ោះមាច ្់ដើ + ទរៅង់្ណេេេទននកាះរេៅូៈទិននន័ំក្ាៈដើ។ 

ទរៅង់្ណេេេទននកាះរេៅូៈទនិនន័ំក្ាៈដើនើៅួំៗរតូ៉េង្ហា ញ ៖ អតត្ ញ្ហដ ណ្
ក្ាៈដើ + អតត្ញ្ហដ ណ្មាច ្់ដើ + កាៈេះបិរឆទននកាះ៉និិរឆ័ំ (មារតា១០)។ ឯក្សាះ
៉និិរឆ័ំរតូ៉ដាក់្ឱ្យមានកាះែតៈ់បោេៈ់ជាសាធ្នះណ្ៈក្នុង្អំ ុង្បៃៈននកាះេិទែាំ
ជាសាធ្នះណ្ៈណដៈមានះំៈបៃៈ៣០នងៃ។ បៅក្នុង្អំ ុង្បៃៈ ៣០នងៃបនោះ ជនណា
មាន ក់្ក៏្អារប្នើ្ំុឱ្យៅស្រនតើេបរចក្បទ្ះេ្់រក្្ួង្ែតៈ់កាះៃនយៈ់អំៃើណែនក្ណាៅួំនន
ឯក្សាះបនាោះបានណដ។ បៈើ្ៃើបនោះ ៅស្រនតើរគេ់រគង្តំេន់៉និិរឆ័ំៅក្ៃើរក្្ួង្បះៀេរំណដនដើ 
នគះូេនើំក្ៅម និង្្ណំ្ង់្ អារណក្តរៅូ៉រាៈ់ក្ំហុ្ទាងំ្ឡាំណដៈមានបៅក្នុង្ឯក្សាះ
បនាោះ កុ្ំឱ្យណតកាះណក្ណរេបនាោះេ៉ាោះពាៈ់ដៈ់ែៈរេបោជន៍រ្េរាេ់ះេ្់េុគគៈណាមាន ក់្។ 
កាះណក្ណរេដនទបទៀតអារនឹង្បធ្វើប ើង្បានណតក្នុង្ក្ះណ្ើ ណដៈមានកាះំៈ់រៃៅៃើភាគើ
ណដៈទទៈួះង្ែៈេ៉ាោះពាៈ់ៃើកាះណរេបនាោះ។ 

ជនរគេ់ះូេអារដាក់្ពាក្យេណ្តឹ ង្ជំទា្់បៅនឹង្ៃ័ត៌មានបៈើឯក្សាះ៉និិរឆ័ំ មាន
ន័ំថ្ន ក្នុង្ះំៈបៃៈ៣០នងៃ ននកាះរេកា្ែាំះបាំកាះណ៍្បនាោះ ភាគើណាក៏្បដាំ
ណដៈទាៅទាះែៈរេបោជន៍បៈើក្ាៈដើណាៅួំណដៈមានបៅក្នុង្េលង់្្ុះបោដើអារ
េតឹង្ជំទា្់បៅគណ្ៈក្ៅមកាះះដាបាៈ រេ្ិនបេើែលួនបជឿថ្ន ឯក្សាះះបាំកាះណ៍្បនាោះ
ៅិនរតឹៅរតូ៉ ឬៅនិមានៈក្ខណ្ៈបៃញបៈញ។ 

កាះ្រៅោុះ្រៅួៈបៈើកាះេតឹង្ជំទា្់ ឬ៉វិាទនានា ក្នុង្ក្ះណ្ើ បនោះ គណ្ៈក្ៅមកាះ
ះដាបាៈនឹង្ៃោោៅបដាោះរសាំេណ្តឹ ង្ជំទា្់ តាៅះំៈកាះរៃៅបរៃៀង្ោន  រេ្ិនបេើ
ៃួក្បគៅិនអារបដាោះរសាំេណ្តឹ ង្ជំទា្់តាៅះំៈកាះរៃៅបរៃៀង្ោន បនាោះបទ េណ្តឹ ង្
ជំទា្់នឹង្រតូ៉ដាក់្ជូនបៅគណ្ៈក្ៅមកាះ្ុះបិោដើថ្នន ក់្ជាតិ បដើៅបើបដាោះរសាំរ្េតាៅ
នើតិ៉ធិ្ើណដៈក្ណំ្ត់ ឬអនុរក្ឹតយពាក់្ៃ័នធ។ រេ្ិនបេើភាគើណាៅួំជំទា្់រំបពាោះឯក្សាះ
ះបាំកាះណ៍្បនាោះ ក្នុង្ះំៈបៃៈ្រមាេ់ែតៈ់ៅតិបោេៈ់ជាសាធ្នះណ្ៈបទ បៃៈបនាោះ
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ែលឹៅសាះក្នុង្េលង់្្ុះបិោដើបនាោះនឹង្រតូ៉េញ្ហជ ក់្បដាំរក្្ួង្បះៀេរំណដនដើ នគះូេនើំក្ៅម 
និង្្ណំ្ង់្ នងិ្អោិបាៈបែតតរក្ុង្ បហើំ រតូ៉កាល ំបៅជាឯក្សាះណដៈៅិនអារជំទា្់
បានណដៈក្ត់រតាអំៃើរៃំដើ និង្សាថ នភាៃដើ។ ក្នុង្ក្ះណ្ើ ណដៈមាន៉វិាទឯក្សាះ៉និិរឆ័ំ
បនាោះនឹង្រតូ៉បានបគេញ្ច េ់ បៅបៃៈណដៈដំបណ្ើ ះកាះបដាោះរសាំ៉វិាទរតូ៉បានេញ្ច េ់ោ៉ា ង្
រតឹៅរតូ៉ទាងំ្រ្ុង្ (មារតា១៤)។ 

េលង់្ណដៈអារទុក្រិតតបានណដៈេញ្ហជ ក់្អំៃើរៃំរេទៈ់ និង្មាច ្់ដើទូទាងំ្រេបទ្
នឹង្រតូ៉បានេបង្កើតប ើង្តាៅះំៈដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើណដៈមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ។
ប្រក្តើ្បង្ខេអំៃើដំបណ្ើ ះកាះននកាះរុោះេញ្ជ ើណដៈមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធរតូ៉បានះក្ប ើញ
ដូរមានេង្ហា ញខាង្បរកាៅបនោះ ៖ 

១- រក្្ួង្បធ្វើកាះរេកា្ៃើតំេន់ៅួំថ្ន ជាតំេន់៉និរិឆ័ំ 
២- អោិបាៈបែតត រក្ុង្ េញ្ជូ នៈិែតិបៅអាជាញ ធ្ះៅូៈដាា នបដើៅបើរបាេ់ៃើតេំន់៉និិរឆ័ំ
បនាោះ 

៣- កាះរេជុំជាសាធ្នះណ្ៈរតូ៉បានបះៀេរំប ើង្បដើៅបើៃនយៈ់អំៃើដបំណ្ើ ះ៉និិរឆ័ំដៈ់
ៃៈះដាបៅៅូៈដាា ន 

៤- ៅស្រនតើរក្្ួង្បះៀេរំណដនដើ នគះូេនើំក្ៅម និង្្ំណ្ង់្ រុោះបៅតំេន់៉និិរឆ័ំ 
(េនាទ េ់ៃើបានជូនដំណឹ្ង្ះំៈបៃៈ ៧នងៃ) 

៥- ៅស្រនតើរក្្ងួ្បះៀេរំណដនដើ នគះូេនើំក្ៅម និង្្ណំ្ង់្ ្មាា ្ន៍រេជាៃៈះដា
ក្នុង្ៅូៈដាា នបដើៅបើក្ណំ្ត់រៃំរេទៈ់ដើ។ រេជាៃៈះដាក្នុង្ៅូៈដាា នទាងំ្អ្់
រតូ៉្ហកាះជាៅួំអាជាញ ធ្ះបដាំែតៈ់ោ្តុតាង្ ផ្លទ ៈ់មាត់  ឯក្សាះពាក់្ៃ័នធ 
ឬោ្តុតាង្បែសង្បទៀតណដៈចាបំារ់ រំបពាោះកាះក្ណំ្ត់រៃំរេទៈ់ដើ និង្ដំបណ្ើ ះ
កាះននកាះរុោះេញ្ជ ើដើណដៈមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ។ 

៦- ក្នុង្ក្ះណ្ើ ណដៈអនក្មានរៃំរេទៈ់ជាេ់ដើោន  មានកាះរៃៅបរៃៀង្ោន  បៃៈបនាោះ
រៃំរេទៈ់រតូ៉ក្ណំ្ត់រ្េតាៅកាះរៃៅបរៃៀង្បនាោះ។ 

៧- ក្នុង្ក្ះណ្ើ ណដៈអនក្មានរៃំរេទៈ់ដើជាេ់ោន អ៉តតមាន ឬបេើោម នកាះរៃៅបរៃៀង្
ោន បទ បនាោះរៃដំើនឹង្រតូ៉បានក្ណំ្ត់បដាំណែអក្បៈើោ្តុតាង្ណដៈមាន។ 

៨- ៅស្រនតើក្ណំ្ត់រៃំរេទៈ់ដើះេ្់រក្្ងួ្ណដនដើ នគះូេនើំ ក្ៅម នងិ្្ណំ្ង់្ ក្ណំ្ត់
រៃំរេទៈ់ដើបដាំណែអក្បៈើទនិនន័ំៃ័ត៌មានណដៈរេៅូៈបាន។ 
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៩- េលង់្្ុះបិោដើរតូ៉បានបគរង្រក្ង្បដាំមានក្ំណ្ត់ប ម្ ោះក្ៅម្ិទធិក្ះ និង្ភាគើ
រតឹៅរតូ៉រំបៈើដើះេ្់ៃួក្បគ (្ិទធិក្ៅម្ិទធិ និង្្ិទធិបភាគៈនឹង្រតូ៉បានបគ
ក្ំណ្ត់រំបពាោះក្ាៈដើ បដាំណែអក្បៈើោ្តុតាង្ និង្របៅលើំសាក្សើណដៈបាន
ក្ត់រតាទុក្ក្នុង្ះបាំកាះណ៍្)។ 

១០- េលង់្្ុះបិោដើសាថ ៃះ្រមាេ់តេំន់៉និិរឆ័ំបនាោះ រតូ៉បានេបង្កើតប ើង្ (បដាំ
មានកាះរុោះប ម្ ោះក្ៅម្ិទធិក្ះ ឬភាគើទាងំ្ឡាំ និង្រៃំរេទៈ់ដើណដៈបគ
បានក្ណំ្ត់)។ 

១១- េលង់្្ុះបិោដើនឹង្រតូ៉បានដាក់្ឱ្យមានកាះែតៈ់ៅតិសាធ្នះណ្ៈក្នុង្បៃៈេិទ
ែាំជាសាធ្នះណ្ៈណដៈមានះំៈបៃៈ ៣០នងៃ។ 

១២- ក្នុង្ះំៈបៃៈេិទែាំជាសាធ្នះណ្ៈ រាៈ់ភាគើណដៈទាៅទាះែៈរេបោជន៍
បៈើក្ាៈដើណាៅួំក្នុង្េលង់្្ុះបិោដើអារដាក់្ពាក្យេតឹង្ជំទា្់បាន។ 

១៣-រេ្ិនបេើមានេណ្តឹ ង្ជទំា្់បៃៈបនាោះភាគើជំទា្់ និង្ក្ៅម្ ិទធិក្ះ ឬភាគើ
ណដៈមានប ម្ ោះក្នុង្េញ្ជ ើនឹង្រតូ៉បោះៃតាៅនើតិ៉ធិ្ើបដាោះរសាំ៉វិាទ។ 

១៤- រេ្ិនបេើោម នអនក្ដាក់្ពាក្យេតងឹ្ជំទា្់រំបពាោះេលង់្្ុះបិោដើ ក្នុង្អំ ុង្បៃៈ
ែតៈ់បោេៈ់ជាសាធ្នះណ្ៈបទបនាោះ ប្រក្តើក្នុង្េលង់្្ុះបិោដើនឹង្រតូ៉េញ្ហជ ក់្
បដាំរក្្ួង្បះៀេរំណដនដើ នគះូេនើំក្ៅម និង្្ំណ្ង់្ និង្អោិបាៈបែតត 
រក្ុង្ បហើំនឹង្កាល ំបៅជាេញ្ជ ើណដៈៅិនអារជំទា្់បានណដៈក្ត់រតាអំៃើ
កាះក្ំណ្ត់រៃំរេទៈ់ដើនិង្សាថ នភាៃដើ។ 

ឧេមាថ្ន បៅក្នុង្អំ ុង្បៃៈបធ្វើកាះរេៅូៈៃ័ត៌មានៃើតំេន់ជាក់្លាក់្ៅួំ រសាេ់
ណតមានបៈរប ើង្នូ៉កាះទាៅទាះណដៈែទុំោន អំៃើថ្ន បតើនះណាៅួំជាក្ៅម្ ិទធិក្ះ ឬភាគើ
ននក្ាៈដើជាក់្លាក់្បនាោះ ឬថ្នបតើរៃំរេទៈ់ដើណដៈជាេ់ោន ្ថិតបៅរតង់្ណា។ បតើៅស្រនតើ
រក្្ួង្គួះ្បរៅររិតតក្នុង្កាះគូ្ក្ណំ្ត់េលង់្្ុះបិោដើណដៈែលួនរតូ៉េបង្កើតប ើង្ និង្រតូ៉
េិទែាំោ៉ា ង្ដូរបៅតរ? កាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ គឺជាដំបណ្ើ ះកាះដ៏ធ្ំ
ៅួំណដៈរតូ៉បរេើរបា្់អនក្វា្់ណ៉ង្ និង្អបង្កតដើធ្លើរតូ៉បរេើបៃៈប៉លាបររើនឆ្ន  ំបដើៅបើរុោះ
េញ្ជ ើដើធ្លើមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធនូ៉រាៈ់ដើទាងំ្អ្់ណដៈ្ថិតបៅក្នុង្ណដនដើននរេបទ្
ក្ៅពុជា។ 



 

81 

 

បដាំសាះណតបហតុបនោះបហើំ  បានជារាេ់មានណរង្អំៃើដំបណ្ើ ះកាះននកាះរុោះេញ្ជ ើ
ដើធ្លើៅួំបែសង្បទៀត្រមាេ់អនក្ណដៈមានេំណ្ង្រង់្ឱ្យមានកាះ៉និិរឆ័ំបៈើដើះេ្់ែលួន
បដើៅបើរុោះេញ្ជ ើបនាោះ ៅុនបៃៈមានកាះអនុ៉តតដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើណដៈមានៈក្ខណ្ៈជា
រេៃ័នធបៅក្នុង្តំេន់បនាោះ។ រេៃ័នធៅួំបនោះបគបៅថ្ន «រេៃ័នធរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមានៈក្ខណ្ៈ
ដារបដាំដុ»ំ។ បតើអវើជាកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមានៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំដុំ? 

ខ. ការច្ុោះបញ្ជដីធីលីមានលកខណៈ ច្់ន យដុ ំ
កាះរុោះេញ្ជ ើមានៈក្ខណ្ៈបដាំដារ់ដុំ គឺជាកាះរុោះេញ្ជ ើតាៅកាះប្នើ្ុំះេ្់មាច ្់

ដើ។ ដើអាររតូ៉បានបគរុោះេញ្ជ ើតាៅក្ៅម៉ធិ្ើមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ។ ក្ៅម៉ធិ្ើរុោះេញ្ជ ើមាន
ៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំដុំរតូ៉បានេបង្កើតប ើង្បដាំរាេ់ បដើៅបើអនុញ្ហដ តឱ្យមាច ្់ដើ និង្ភាគើ
អាររុោះេញ្ជ ើភាល ៅៗ នូ៉អរៈ៉តថុះេ្់ែលួនបានជាជាង្ះង់្ចាកំាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមានៈក្ខណ្ៈ
ដារ់បដាំដុំ រុោះនងៃទើ៣១ ណែឧ្ភា ឆ្ន ២ំ០០២។ បរកាៅរេៃ័នធរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើណដៈមាន
ៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំដុំ រក្្ួង្បះៀេរំណដនដើ នគះូេនើំ ក្ៅម និង្្ំណ្ង់្ៅិនបធ្វើកាះអបង្កត
ក្ាៈដើៅួំ ៅតង្ៗបទ។ ែទុំបៅ៉ញិក្ៅម្ ិទធិក្ះ នងិ្ភាគើទាងំ្ឡាំរតូ៉ដាក់្ពាក្យបះៀង្ៗ
ែលួន បដើៅបើរុោះេញ្ជ ើកាះកាន់កាេ់ដើធ្លើះេ្់ែលួនក្នុង្ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើ។ 

អនក្កាន់កាេ់ដើរតូ៉ណតដាក់្ពាក្យ្ុំរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើះេ្់ែលួន រក្្ងួ្បះៀេរំណដនដើ នគ-
ះូេនើំក្ៅម និង្្ំណ្ង់្ នឹង្េញ្ចូ នៅស្រនតើឱ្យរុោះបៅបធ្វើកាះវា្់ណ៉ង្ដើបនាោះ។ តាៅន័ំបនោះ
ក្ៅម្ិទធិក្ះ និង្ភាគើរតូ៉ដាក់្ពាក្យណដៈមានៃ័ត៌មានៈៅអិតអំៃើកាះទាៅទាះ្ិទធិក្ៅម្ិទធិ
ះេ្់ែលួន និង្ភាជ េ់ៅក្នូ៉ឯក្សាះណដៈពាក់្ៃ័នធ។ បៅបៃៈណដៈទទួៈបានពាក្យ្ំុរុោះ
េញ្ជ ើដើធ្លើ និង្ឯក្សាះពាក់្ៃ័នធទាងំ្ឡាំ កាះោិៈ័ំថ្នន ក់្រ្ុក្ ែណ្ឌ  ននះដាបាៈ្ុះបិោ
ដើ រតូ៉បរញប្រក្តើ្បរៅរថ្ន បតើពាក្យ្ំុបនាោះរតឹៅរតូ៉ណដះឬបទ បហើំ បេើពាក្យ្ុំបនាោះ
មានៈក្ខណ្ៈរតឹៅរតូ៉កាះោិៈ័ បំនាោះរតូ៉ក្ត់រតារូៈក្នុង្ប្ៀ៉ បៅទទៈួពាក្យ និង្ក្ណំ្ត់
កាៈេះបិរឆទ្រមាេ់កាះរុោះបៅបធ្វើកាះក្ំណ្ត់រៃំរេទៈ់ដើវា្់ណ៉ង្ដើ និង្៉និិរឆ័ំបៈើដើបនាោះ 
េនាទ េ់ៃើកាះជូនដំណឹ្ង្ះំៈបៃៈ ១៤នងៃ ដៈ់អនក្ដាក់្ពាក្យបហើំ  (បានបធ្វើកាះេិទែាំ
ជាសាធ្នះណ្ៈនូ៉ប្រក្តើជូនដំណឹ្ង្បនាោះក្នុង្តំេន់បនាោះ) ះដាបាៈ្ុះបិោដើ នឹង្រតូ៉េញ្ជូ ន
ៅស្រនតើកាះង្ហះបៅក្ណនលង្ដើបនាោះ បដើៅបើក្ណំ្ត់រៃំរេទៈ់ដើ នងិ្អបង្កតវា្់ណ៉ង្ដើ រៃៅទាងំ្
រេៅូៈនូ៉ោ្តុតាង្ជាៅូៈដាា នពាក់្ៃ័នធបៅនងឹ្សាថ នភាៃដើបនាោះ។ ដូរជាបៅក្នុង្រេៃ័នធរុោះ
េញ្ជ ើដើមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធណដះ រេជាៃៈះដារគេ់ះូេមានភាះក្ិរចរតូ៉្ហកាះជាៅួំ
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អាជាញ ធ្ះមាន្ៅតថក្ិរច និង្ែតៈ់ោ្តុតាង្ នងិ្របៅលើំណដៈចាបំារ់្រមាេ់កាះក្ំណ្ត់រៃំ
រេទៈ់ដើ និង្ដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើ។ 

រៃំដើរតូ៉ក្ំណ្ត់រ្េតាៅកាះរៃៅបរៃៀង្ះេ្់ភាគើ គឺមានន័ំថ្នក្នុង្ដំបណ្ើ ះកាះ
រុោះេញ្ជ ើដើធ្លើណដៈមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធែង្ណដះក្នុង្ក្ះណ្ើ ណដៈអនក្មានរៃំរេទៈ់ដើបនាោះ
រ្េតាៅកាះរៃៅបរៃៀង្ោន បនាោះ។ 

៉វិាទរតូ៉បដាោះរសាំបដាំគណ្ៈក្ៅមកាះះដាបាៈ បទាោះេើជាោ៉ា ង្ណាក៏្បដាំ៉វិាទ
នឹង្រតូ៉ដាក់្ឱ្យមានកាះ្រៅោុះ្រៅួៈបៅថ្នន ក់្រ្កុ្ ែណ្ឌ  រ្េបៅតាៅនើតិ៉ធិ្ើណដៈរតូ៉
បានេបង្កើតប ើង្បដាំអនុរក្តឹយ្តើៃើគណ្ៈក្ៅមកាះ្ុះបិោដើ បពាៈគឺមានៈក្ខណ្ៈែុ្
ៃើរេៃ័នធរុោះេញ្ជ ើមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ រេ្ិនបេើៅិនមានកាះ រៃៅបរៃៀង្ោន ះវាង្អនក្
ដាក់្ពាក្យ្ុំរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើ និង្អនក្បដៈមានរៃំរេទៈ់ដើជាេ់ោន ។ បរកាំបៃៈណដៈ៉វិាទ
បនាោះរតូ៉បានបដាោះរសាំជាសាថ ៃះបទើេកាះអបង្កតវា្់ណ៉ង្ដើធ្លើរតូ៉បានេញ្ច េ់្ៃវរគេ់។ 

បំើង្អារនឹក្ប ើញ៉ញិថ្ន ក្នុង្រេៃ័នធរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើណដៈមានៈក្ខណ្ៈជារេៃ័នធ 
រេ្ិនបេើមាន៉វិាទបក្ើតប ើង្ក្នុង្ដំបណ្ើ ះកាះបធ្វើកាះក្ំណ្ត់រៃំរេទៈ់ដើ បៃៈបនាោះៅស្រនតើ
ក្ំណ្ត់រៃំរេទៈ់នឹង្បធ្វើប្រក្តើ្បរៅរណែអក្បៈើោ្តុតាង្ណដៈមាន បហើំ ៅិនដាក់្៉វិាទ
បនាោះឱ្យបធ្វើកាះ្រៅោុះ្រៅួៈប ើំ។ ក្នុង្ក្ះណ្ើ ណដៈអនក្មានរៃំរេទៈ់ដើ បៃៈបនាោះ
ៅស្រនតើក្ណំ្ត់រៃំរេទៈ់នឹង្បធ្វើប្រក្តើ្ បរៅរណែអក្បៈើោ្តុតាង្ណដៈមាន បហើំ ៅិនដាក់្
៉វិាទបនាោះឱ្យបធ្វើកាះ្រៅោុះ្រៅួៈប ើំ ។ ក្នុង្ក្ះណ្ើ ណដៈអនក្មានរៃំរេទៈ់ដើជាេ់ោន
អ៉តតមានបៃៈបនាោះ បគនងឹ្ក្ណំ្ត់រៃំរេទៈ់ដើរ្េតាៅោ្តុតាង្ណដៈមាន។ 

កាះេិទែាំជាសាធ្នះណ្ៈះំៈបៃៈ ៣០នងៃ បៅបៃៈណដៈកាះ៉និិរឆ័ំរតូ៉បាន
បគេញ្ច េ់ និង្រតូ៉បានរៃំរេទៈ់ដើ និង្ក្ៅម្ិទធិ (រៃៅទាងំ្ែៈរេបោជន៍ទាងំ្ឡាំ
ណដៈេ៉ាោះពាៈ់ដៈ់ក្ៅម្ិទធិបនាោះ និង្ប ម្ ោះមាច ្់ដើណដៈមានរៃំដើជាេ់ោន ) បៅសាលា
រ្ុក្ ែណ្ឌ  ះំៈបៃៈ៣០នងៃ ្រមាេ់កាះែតៈ់ៅតិបោេៈ់ជាសាធ្នះណ្ៈ។  

ក្ាៈដើនឹង្រតូ៉បានបគក្ត់រតាទុក្ក្នុង្េលង់្្ុះបិោដើ ណដៈមានៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំ
ដុំ រេ្ិនបេើោម នកាះជទំា្់។ រេ្ិនបេើមានកាះជំទា្់ បៃៈបនាោះកាះជំទា្់បនាោះនឹង្
រតូ៉ដាក់្ជូនបៅគណ្ៈក្ៅមកាះ្ុះបិោដើថ្នន ក់្រ្ុក្ ែណ្ឌ  បដើៅបើបដាោះរសាំជាៅុន្ិន។ 
ះដាបាៈ្ុះបិោដើរ្ុក្ ែណ្ឌ  រតូ៉បែញើឯក្សាះបៅះដាបាៈ ្ុះបិោដើ បែតត រក្ុង្ ដូរខាង្
បរកាៅ ៖  

- ពាក្យប្នើ្ុរុំោះេញ្ជ ើដើ 
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- ឯក្សាះននកាះ៉និិរឆ័ំ 
- ប្រក្តើជូនដណឹំ្ង្្តើៃើកាៈេះបិរឆទននកាះក្ណំ្ត់រៃំដើ 
- ឯក្សាះងតរៅលង្ននេលង់្ដើណដៈមានៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំដុ ំ
- ប្រក្តើជូនដណឹំ្ង្អំៃើកាះេទិែាំជាសាធ្នះណ្ៈ 
- ះបាំកាះណ៍្អំៃើៈទធែៈននកាះ៉និិរឆ័ំ 
- រាៈ់កាះទាៅទាះទាងំ្ឡាំណដៈៅិនទាន់រតូ៉បានបដាោះរសាំ បេើ្ិនជាមាន 
- ៈិែិតប្នើ្ុំណក្តរៅូ៉ បេើ្ ិនជាមាន 
- ក្ំណ្ត់បហតុ្រៅុោះ្រៅួៈ៉វិាទណដៈបានបដាោះរសាំះរួ បេើ្ិនជាមាន។ 

រេ្ិនបេើះដាបាៈ្ុះបិោដើថ្នន ក់្បែតត រក្ុង្ បធ្វើកាះ្ះុេ្ននិដាា នថ្ន ឯក្សាះណដៈ
បានបធ្វើប ើង្មានៈក្ខណ្ៈរតឹៅរតូ៉ និង្រគេ់្ៃវបៃៈបនាោះះដាបាៈ្ុះបិោដើថ្នន ក់្បែតត 
រក្ុង្ រតូ៉រុោះហតថបៈខា និង្រតូ៉បែញើរាៈ់ឯក្សាះទាងំ្អ្់ណដៈបានបះៀេរាេ់ខាង្បៈើបៅ
ះដាបាៈ្ុះបិោដើថ្នន ក់្ក្ណាត ៈ (ថ្នន ក់្ជាតិ) ណដៈេនាទ េ់បទៀត ៉ញិ្ហដ េនេរតេញ្ហជ ក់្
ក្ៅម្ិទធ ិ(ឬបភាគៈ) នឹង្រតូ៉បានបគបរញឱ្យបហើំ ប្ៀ៉បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើរតូ៉បានបគបធ្វើ
េរចុេបននភាៃ។ ដំបណ្ើ ះកាះននកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើមានៈក្ខណ្ៈដារ់បដាំដុំមាន ៖ 

១- ភាគើ ឬក្ៅម្ទិធិក្ះ រុោះេញ្ជ ើ្ិទធះិេ្់ែលួនបៅក្នុង្ប្ៀ៉ បៅបោៈេញ្ជ ើដើធ្លើ តាៅះំ ៈ
កាះដាក់្ពាក្យ្ុំរុោះេញ្ជ ើណដៈមានៈៅអតិអំៃើកាះទាៅទាះ្ទិធិក្ៅម្ទិធ 

២- អនក្ដាក់្ពាក្យដាក់្ជូននូ៉រាៈ់ឯក្សាះពាក់្ៃ័នធទាងំ្អ្់ 
៣- េនាទ េ់ៃើដាក់្ពាក្យកាះោិៈ័ំរ្ុក្ែណ្ឌ ននះដាបាៈ្ុះបិោដើេញ្ជូ នៅស្រនតើ
កាះង្ហះវាៈរុោះបៅអបង្កតវា្់ណ៉ង្ដើះេ្់អនក្ដាក់្ពាក្យ 

៤- ដើធ្លើបនោះរតូ៉បានក្ណំ្ត់រៃំរេទៈ់និង្វា្់ណ៉ង្ 
៥- បដាំណែអក្បៈើោ្តុតាង្ជាៅូៈដាា នណដៈរេៅូៈបដាំៅស្រនតើកាះង្ហះ (ណដៈក្នុង្
ដំបណ្ើ ះកាះអបង្កតវា្់ណ៉ង្បនាោះរេជាៃៈះដាទាងំ្អ្់មានភាះក្ិរចរតូ៉្ហកាះ
ជាៅួំអាជាញ ធ្ះ និង្ែតៈ់ៃ័ត៌មានអំៃើោ្តុតាង្ ឬរបៅលើំ សាក្សើណដៈចាបំារ់ 
រំបពាោះកាះក្ណំ្ត់រៃំដើ និង្ដំបណ្ើ ះកាះរុោះេញ្ជ ើដើធ្លើបនាោះ)  

៦- ៅស្រនតើកាះង្ហះវាៈបធ្វើកាះកំ្ណ្ត់ថ្ន បតើមានភាៃែទុំោន ះវាង្ៃ័ត៌មានអំៃើទំហំ
រទង់្រទាំដើ និង្រៃំរេទៈ់ដើណដៈអនក្ដាក់្ពាក្យ (ភាគើ) បានែតៈ់ឱ្យ និង្
ៃ័ត៌មានណដៈបានៅក្ៃើកាះប្ុើេអបង្កតបៅតេំន់កាះង្ហះវាៈបនាោះ  
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- រេ្ិនបេើោម ន៉វិាទអៃំើក្ាៈដើ ឬកាះក្ណំ្ត់រៃំដើបនាោះបទ បៃៈបនាោះកាះោិៈ័ំ
ថ្នន ក់្រ្ុក្ ែណ្ឌ  េដិប្ធ្ៅនិបធ្វើកាះរុោះេញ្ជ ើក្ាៈដើះេ្់ែលួន ភាគើណដៈបាន
ដាក់្ពាក្យបនាោះ អារេតឹង្តវា៉ារំបពាោះប្រក្តើ្បរៅរទាងំ្បនាោះបៅៅស្រនតើបះៀេរំណដន
ដើថ្នន ក់្បែតត រក្ុង្ 

- រេ្ិនជាកាះង្ហះវាៈ ះក្ប ើញនូ៉ភាៃៅិនរ្េោន  ៅស្រនតើបនាោះអារេដិប្ធ្
ៅិនបធ្វើកាះរុោះេញ្ជ ើដើបនាោះ រេ្ិនបេើកាះោិៈ័ំថ្នន ក់្រ្ុក្ ែណ្ឌ  េដិប្ធ្
ៅិនបធ្វើកាះបដាោះរសាំ។ 

៧- រេ្ិនបេើោម ន៉វិាទអៃំើក្ាៈដើ ឬកាះក្ណំ្ត់រៃំដើបនាោះបទ បៃៈបនាោះកាះោិៈ័ំ
បះៀេរំណដនដើ រ្កុ្ ែណ្ឌ  រតូ៉ បធ្វើកាះរេកា្ែាំៃ័ត៌មានៃើកាះក្ណំ្ត់រៃដំើ 
និង្ក្ៅម្ ិទធិបៅក្ណនលង្សាធ្នះណ្ៈ បដើៅបើទទៈួបានកាះែតៈ់ៅតិសាធ្នះណ្ៈ។ 

៨- ក្នុង្អំ ុង្បៃៈេិទែាំជាសាធ្នះណ្ៈ រាៈ់កាះដាក់្ពាក្យណដៈទាៅទាះែៈ-
រេបោជន៍បៈើដើណដៈមានក្នុង្េលង់្អារដាក់្ពាក្យជំទា្់បាន។ រេ្ិនបេើមាន
កាះជំទា្់ បនាោះអនក្ដាក់្ពាក្យជំទា្់ និង្ក្ៅម្ិទធិក្ះ ឬបភាគើណដៈរតូ៉បាន
ក្ត់រតាក្នុង្េញ្ជ ើនឹង្រតូ៉រូៈែលួនបដាោះរសាំតាៅនើតិ៉ធិ្ើបដាោះរសាំ៉វិាទ។ 

៩- រេ្ិនបេើោម នកាះជទំា្់បទ ក្ាៈដើបនាោះរតូ៉បានបគក្ត់រតាទុក្ក្នុង្ប្ៀ៉បៅ
បោៈេញ្ជ ើដើធ្លើ បហើំ ភាគើបនាោះនឹង្ទទួៈបាន៉ញិ្ហដ េនេរតេញ្ហជ ក់្ក្ៅម្ ិទធ។ិ 

ណែនកាះបរេើរបា្់ដើ និង្កាះរគេ់រគង្ធ្នធ្ននធ្ៅមជាតៅិិនបានបធ្វើ្មាហះណ្ក្ៅម
ជាៅួំោន  និង្ៅិនបានបធ្វើ៉ៅិជឈកាះ កាះទស្រនាទ នដើបៈើតំេន់កាះពាះ កាះសាង្្ង់្បៈើទើ
តាងំ្ៅិន្ៅរ្េ កាះកាេ់បឈើែុ្រាេ់ ភាៃរ្ៃិររ្ៃិៈអំៃើំុតាត ធ្ិកាះ កាះះលំាោ
ំក្ដើ នងិ្កាះៈុេបចាៈនូ៉្ ទិធិបរេើរបា្់ធ្នធ្ននធ្ៅមជាតិ រ្មាេ់កាះរិញ្ច ឹៅជើ៉តិ េណាត ៈ
ៅក្ៃើកាះកាះែវោះខាត្មាហះណ្ក្ៅមណែនកាះបរេើរបា្់ដើជាៅួំោន  និង្កាះបរេើរបា្់ទឹក្
ក្នុង្បោៈបៅប្ដាក្ិរច។ វាក៏្េ៉ាោះពាៈ់រើះភាៃននកាះបធ្វើអាជើ៉ក្ៅមនរៃបឈើ  ូត៍បនសាទ 
និង្កាះបរេើរបា្់ទឹក្ក្នុង្បោៈបៅប្ដាក្ិរច។ វាក៏្េ៉ាោះពាៈ់ដៈ់ជើ៉ភាៃះ្់បៅះេ្់
រេជាជនរក្ើរក្ដៈ់បទ្រះណ៍្ធ្ៅមជាតិ និង្ដៈ់កាះះ ើក្របរៅើនននទើរក្ងុ្ែង្ណដះ។ 

ដើះដាៅិនបានបធ្វើអតត្ញ្ហដ ណ្ក្ៅមរា្់លា្់ បហើំ កាះរគេ់រគង្ៅិនបានរតឹៅរតូ៉ 
េនាទ េ់ៃើដំបណ្ើ ះកាះអនតះកាៈណដៈនាបំៅះក្កាះេបង្កើនបៈបឿនននកាះះបំលាោំក្ដើ និង្
កាះកាេ់េំផ្លល ញនរៃបឈើ ដើ្ ៅបទានក្្ិក្ៅមជាបររើនៅនិទាន់បានបរេើរបា្់ នងិ្បរេើរបា្់
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ៅិនបាន្ៅរ្េ បដាំមានកាះរាៈដាៈននកាះកាេ់រាននរៃែុ្រាេ់។ កាះបៈរប ើង្
នូ៉កាះទស្រនាទ នកាន់កាេ់ដើបៅតេំន់កាះពាះធ្នធ្ននធ្ៅមជាត ិនងិ្តំេន់កាះពាះនានា។ 

ណែនកាះក្ៅមបរេើរបា្់ដើរតូ៉បានរារាងំ្ បរពាោះតំេន់ជាបររើនបៅទទួៈះង្បរោោះបដាំ
រោេ់ៅើនបៅប ើំ  កាះេញ្ហជ ក់្ៃើទើតាងំ្ណដៈ្ង្ស ័ំ ថ្ន មានរំមាក ះៅើន កាះក្ណំ្ត់តេំន់
អាទិភាៃ្រមាេ់បដាោះៅើន នងិ្កាះ្បរៅរអំៃើកាះបរេើរបា្់ដើណដៈបានបដាោះៅើន បហើំ
ៅិនទាន់បានបធ្វើប ើង្ក្នុង្ះូេភាៃ្មាហះក្ៅមជាៅួំណែនកាះក្ៅមបរេើរបា្់ដើធ្លើះេ្់ៅូៈ-
ដាា នបទ កាះង្ហះសាធ្នះណ្កាះ ដូរជា ែលូ៉ងនៈ់ កាះៃរង្ើក្ក្ំៃង់្ណែ ែលូ៉ណដក្ រៃលានំនត
បហាោះរតូ៉បានរារាងំ្បដាំកាះែវោះនើតិ៉ធិ្ើននកាះបះៀេរំណដនដើ មានក្ង្វោះខាត ជាៃិប្្ 
បៈើកាះេញ្ហជ ក់្ឱ្យបានរា្់លា្់ៃើដើរំណ្ើ ែលូ៉ បោៈនបោបាំ និង្ណែនកាះតាងំ្ៈំបៅ
ងមើ និង្រាេ់អ្ាះៅិក្ះណ៍្។ 

កាះអោិ៉ឌឍទើរេជុំជន និង្កាះ៉និិបោគងមើមានកាះៈំបាក្ មានក្ង្វោះខាតបៈើបោៈ-
កាះណ៍្ណណ្នាំ្ តើៃើណែនកាះក្ៅមបរេើរបា្់ដើធ្លើ និង្ណែនកាះអោិ៉ឌឍទើរក្ងុ្ណដៈទទួៈបាន
កាះអនុ៉តត និង្តមាល ភាៃបៈើដបំណ្ើ ះកាះៈទធក្ៅមដើធ្លើ និង្កាះអោិ៉ឌឍទើរក្ងុ្។ ក្ង្វោះបោៈ
នបោបាំអោិ៉ឌឍន៍ទើរក្ុង្ េង្កកាះរារាងំ្ដៈ់កាះបដាោះរសាំេញ្ហា ណដៈេណាត ៈៅក្ៃើ
កាះអោិ៉ឌឍទើរកុ្ង្។ ក្ង្វោះខាតបោៈនបោបាំអោិ៉ឌឍន៍ទើរកុ្ង្ េង្កកាះរារាងំ្ដៈ់កាះ
បដាោះរសាំេញ្ហា ណដៈេណាត ៈៅក្ៃើកាះតាងំ្ៈំបៅែុ្រាេ់ និង្កាះរារាងំ្ដៈ់កាះ៉និិ-
បោគងមើ បរពាោះៃុំមានភាៃរា្់លា្់អំៃើណែនកាះនាបៃៈអនាគតរំបពាោះអនក្៉និិបោគ។ 
ែវោះេទៃិបសាធ្ន៍ និង្ជំនាញបៈើកាះបះៀេរំណដនដើ និង្នគះូេនើំក្ៅម រៃៅទាងំ្ជំនួំ
េបរចក្បទ្ កាះ្បរៅររិតតបៈើកាះបះៀេរំ ជួនកាៈៅិនរ្េតាៅេបរចក្បទ្ ឬៅិន
រ្េតាៅរាេ់។ 

២. ព័ត៌មាន និងការដបងដច្កដីធល ី
បគរតូ៉កាះៃ័ត៌មានបៅបៃៈរតូ៉បធ្វើកាះេតូះមាច ្់ក្ៅម្ិទធិ និង្/ឬេតូះកាះបរេើរបា្់ដើបៅ

តាៅណែនកាះ ឬបៅតាៅ្ំបណ្ើ ។ ក្ាៈដើគឺជាឯក្តាះូេ៉ន័តៅូៈដាា ន្រមាេ់បធ្វើកាះរុោះ
េញ្ជ ើ។ រេបោទននរេៃ័នធៃ័ត៌មានក្ាៈដើៅិនរតូ៉បានអោិ៉ឌឍន៍បដើៅបើែតៈ់ៃ័ត៌មានជាក់្លាក់្
អំៃើទំហំ អំៃើេះសិាថ ន និង្អំៃើៃ័ត៌មាន្ុះបិោដើ ឬៃ័ត៌មានអំៃើ្ិទធិខាង្ែលូ៉រាេ់ និង្
េនទុក្បៈើដើ។ ៃ័ត៌មានទាងំ្បនាោះៅិនរតូ៉បានភាជ េ់បៅនឹង្ៃ័ត៌មានេណនថៅបទៀតអំៃើ្ទិធិបរេើ-
របា្់បែសង្ៗអំៃើកាះក្រៅិត្ទិធិកាះវាំតនៅល និង្ រណំាត់ថ្នន ក់្កាះបរេើរបា្់ដើ។ 
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ៃ័ត៌មានទាងំ្បនោះនឹង្កាល ំជាឧេក្ះណ៍្ដ៏្ំខាន់្រមាេ់កាះង្ហះះដាបាៈដើធ្លើ កាះ
បះៀេរំណដនដើ នងិ្កាះណេង្ណរក្ដើធ្លើ។ បោៈនបោបាំទាក់្ទង្បៅនឹង្កាះក្ណំ្ត់េញ្ដតតិ
ក្នុង្កាះរេៅូៈ និង្កាះះក្ាទុក្ៃ័ត៌មានដើធ្លើ គួះរតូ៉បានបះៀេរំប ើង្បដាំរេុង្រេំត័ន 
បដើៅបើទទៈួនូ៉ែៈរំបណ្ញជាអតេិះមា។ ដូបរនោះកាះរុោះេញ្ជ ើក្ៅម្ិទធិដើ នងិ្ែៈរេបោជន៍
បែសង្បទៀតបៅបៈើក្ាៈដើ ណដៈរតូ៉បានក្ត់រតាបៅបៈើណែនទើក្ាៈដើជាែៈិតែៈជា
ៅូៈដាា នននៃ័ត៌មានដើធ្លើ១។ 

ៈទធក្ៅមដើធ្លើ តាៅះំៈកាះរូៈបៅកាន់កាេ់ៅិនអារបធ្វើបានតបៅបទៀតបទ បពាៈ
គឺៅិនរ្េរាេ់។ ជារេនៃណ្ើ បដើៅបើបដាោះរសាំប្រក្តើរតូ៉កាះដើរេជាជនក្ៅពុជាអារ
ទទួៈបានដើតាៅះំៈកាះរូៈបៅកាន់កាេ់ និង្បរេើរបា្់ដើ ក៏្េ៉ាុណនតៅក្ដៈ់បៃៈបនោះ
ធ្នធ្ននដើកាន់ណតមានក្រៅិត បហើំរាេ់ោូៅិបាៈឆ្ន ២ំ០០១ ឈេ់ទទួៈសាគ ៈ់កាះ
កាន់កាេ់ងមើ្រមាេ់ជាៅូៈដាា នននបភាគៈរ្េរាេ់ មានន័ំថ្ន ៈទធក្ៅមដើធ្លើរតូ៉ណតបធ្វើ
ប ើង្តាៅះំៈររក្ទើែាះ ឬកាះបែទះដើៃើះដា។ 

រគួសាះរក្ើរក្ជាបររើនោម នដើ ឬមានដើតិរ្រមាេ់រិញ្ច ឹៅជើ៉តិបដាំសាះក្ំបណ្ើ ន
រេជាជន ទ័ៃះសំាំណដៈែវោះដើ ណរក្ជូនកាះបធ្វើមាតុោូៅិនិ៉តតន៍ កាះេំណេក្រគួសាះ កាះបាក់្
ដើតាៅមាត់ទបនលណរៃក្។ៈ។ ៅក្ដៈ់បៃៈបនោះងវើតបតិណតកាលានុ៉តតភាៃមានកាះង្ហះបធ្វើ 
បរៅៃើកាះង្ហះក្្ិក្ៅមមានកាះះ ើក្ដុោះដាៈោ៉ា ង្ខាល ងំ្ក៏្បដាំ ក៏្៉ ិ្ ័ំក្្ិក្ៅម បៅណតជា
រេោៃដ៏្ំខាន់្រមាេ់កាះះ្់បៅរេចានំងៃះេ្់អនក្រក្ើរក្ភាគបររើន។ 

រេជាជនៅួំរំនួនៅិនអារៈទធភាៃះក្ទិញ ឬជួៈដើបាននងល ដើបានបក្ើនប ើង្
ោ៉ា ង្ឆ្េ់ះហ័្ក្នុង្េ៉ាុនាម នឆ្ន ងំមើៗបនោះ ណដៈហួ្ៃើៈទធភាៃរំណាំះេ្់រេជាជនៅួំ
រំនួន។ ក្តាត បនោះមានន័ំថ្ន ំនតកាះបែសង្បទៀតននកាះណេង្ណរក្ដើធ្លើដូរជា្ៅបទាន
បោៈបៅ្ង្គៅក្ិរច ឬកាះជួៈដើសាធ្នះណ្ៈជាប្រក្តើរតូ៉កាះ្រមាេ់រក្ុៅជនៅួំរំនួន 
បដើៅបើេំបៃញតរៅូ៉កាះ្រមាេ់ជរៅក្ និង្កាះះ្់បៅរេចានំងៃ។ ដើេង្កេបង្កើនែៈភាគបររើន
ៅិន្ុទធណត្ថិតបៅក្នុង្កាះែៈិតដើ ្ៅបទានក្្ិក្ៅមជាបររើនៅិនបានបធ្វើកាះ៉និិបោគ 
ដូរណដៈបានបរោង្បៅក្នុង្ក្ិរច្នោះេ្់ែលួនប ើំ។ កាះេង្កក្ដើទុក្បដើៅបើៈក់្ំក្
រំបណ្ញក្ំៃុង្រារាងំ្ដើៅិនឱ្យបរេើរបា្់្រមាេ់កាះេង្កេបង្កើនែៈបៃៈេរចុេបនន ះ ើឯកាះ
ះបំលាោំក្ដើបដាំេុគគៈមានអំណារក៏្ក្ៃុំង្ណតបចាទជាេញ្ហា ែង្ណដះ។ 

                                                           
១ រាជះដាា ោិបាៈក្ៅពុជា ៖ រាេោូ់ៅិបាៈ ជំៃូក្ទើ១៨ ឆ្ន ២ំ០០១ 
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៣. ការនធវើច្ំណាត់ថ្នន ក់ដីរបសរ់ដឋ 
ះដាៅិនអារក្ំណ្ត់អតត្ញ្ហដ ណ្ក្ៅមទើតាងំ្ននរទៃយនានា តាៅះបេៀេជារេៃ័នធ

ណដៈអនុញ្ហដ តឱ្យះដាកាះពាះបាននូ៉តំេន់ណដៈមានែៈរេបោជន៍សាធ្នះណ្ៈក្នុង្រទៃយ
សាធ្នះណ្ៈះេ្់ះដា និង្បធ្វើឱ្យះដាទទួៈបានែៈរំបណ្ញតិរតួរៃើកាះៈក់្ កាះជួៈ 
្ៅបទាន ឬកាះែតៈ់្ិទធិបភាគៈបៈើដើ្ថិតក្នុង្រទៃយឯក្ជនះេ្់ះដា។ រេៃ័នធរំណាត់
ថ្នន ក់្ដើះដាៅិនទាន់អារជួំ្រៅួៈដៈ់កាះរគេ់រគង្ដើះដាបដាំអាជាញ ធ្ះរគេ់រគង្ដើបនាោះ។ 

កាះក្សាង្េញ្ជ ើសាះបៃើោ័ណ្ឌ ដើះដា និង្រេៃ័នធរំណាត់ថ្នន ក់្ដើះដាៅិនទាន់មានកាះ
ណេង្ណរក្រា្់លា្់ជាក្ៅម្ិទធិដើ ជារទៃយសាធ្នះណ្ៈះេ្់ះដា។ កាះទស្រនាទ នកាន់កាេ់ 
និង្កាះបរេើរបា្់ៅិនរតឹៅរតូ៉នូ៉ដើណដៈជារទៃយៈក់្ជួៈ ឬបធ្វើៈទធក្ៅមតាៅះំៈបោគៈ
ជាៈទធក្ៅមៃិប្្ៅនិរតូ៉បានក្ណំ្ត់ទើតាងំ្ នងិ្អតត្ ញ្ហដ ណ្ក្ៅម។ 

អាជាញ ធ្ះណដៈជាអនក្រគេ់រគង្ដើះដា នងិ្ជាអនក្ក្ណំ្ត់ក្រៅិតបរេើរបា្់ដើ ជាដំេូង្
បគរតូ៉ណែអក្បៈើរំណាត់ថ្នន ក់្ដើេរចុេបននបនោះបៅក្ៅពុជា ៃ័ត៌មានអំៃើទើតាងំ្ និង្ោិនភាគដើ
មានបៅះបា៉ា ត់ះបា៉ា ំ នងិ្ៅិនបៃញបៈញ។ ភាៃះបា៉ា ត់ះបា៉ា ំ និង្ភាៃៅិនបៃញបៈញបនោះ
េណាត ៈឱ្យបក្ើតមានទំនា្់ បធ្វើឱ្យកាះរគេ់រគង្ោម នរេ្ិទធភាៃ រេកាះបនោះក៏្បធ្វើឱ្យមាន
កាះៈំបាក្ បធ្វើឱ្យរាងំ្ដៈ់កាះង្ហះសាធ្នះណ្កាះ ដូរជា កាះសាង្្ង់្ នងិ្កាះណក្ៈៅអែលូ៉
ងនៈ់ជាបដើៅ។ 

កាះរុោះេញ្ជ ើសាះបៃើោ័ណ្ឌ ដើះដា និង្នើតិ៉ធិ្ើននកាះបធ្វើរំណាត់ថ្នន ក់្ដើ រតូ៉រេឈៅនឹង្
េញ្ហា បដាោះរសាំកាះកាន់កាេ់ជាធ្ះមានបៈើដើះដា។ កាះកាន់កាេ់ៅួំរំនួនអាររតូ៉បាន
ទទួៈសាគ ៈ់តាៅែលូ៉រាេ់ តាៅះូេភាៃបភាគៈជាៈទធក្ៅម ៃិប្្កាះកាន់កាេ់បែសង្បទៀត
អារនឹង្រតូ៉បានទទួៈសាគ ៈ់ជា្ិទធិបរេើរបា្់ក្រិច្នោជៈួ ឬជាទរៅង់្្ៅបទានបែសង្
បទៀត បហើំ ក្នុង្ក្ះណ្ើ បែសង្បទៀត អនក្កាន់កាេ់រតូ៉ចាក្បរញៃើដើបនាោះ។ នើតិ៉ធិ្ើ្ រមាេ់
រគេ់រគង្កាះកាន់កាេ់ដើះដារតូ៉ណតេបង្កើតប ើង្។ 

គនថនិនទេស 

១. រាជះដាា ោិបាៈក្ៅពុជា រាេ់ោូៅិបាៈ ជៃូំក្ទើ១៨ ឆ្ន ២ំ០០១ 
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អំណាចតាក់តែងចាប់នៃព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
  

បេក្ខជនេណ្ឌិ ត គមី្ ហេង 
 
១. អំណាចហ្វើចាប ់

រេេសភានិយមក្មពុជា អនុញ្ញា តឱ្យមានគំនិតប្តើមប្វើច្បាេ់រេស់រដ្ឋា ភិបាលបដើមបើ
យក្បៅឱ្យសភាអនុម័តេំបេញបសច្បក្តើរតូវការចបំាច់្បរេស់ខ្លួន ទនទឹមគ្នន នឹងសិទធិដដល
សមាជិក្រដាសភា១។ បររោះថា រដ្ឋា ភិបាលរគ្នន់ដតមានគំនិតប្វើច្បាេ់បនោះ េ ុដនតមិនមាន
ន័យថា រាជរដ្ឋា ភបិាលខ្លួនឯងជាអនក្អនុម័តបទ គឺមានដតរដាសភា និងរេទឹធសភាេ ុប ណ្ ោះ
ដដលមានសិទធិអនុម័តច្បាេ់បលើេរាងច្បាេ់ដដលមានដ្ឋក់្ជូនបដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលបនោះមាន
ន័យថា ច្បាេ់ដដលអនុម័តបដ្ឋយរដាសភាអាច្បមានមក្បដ្ឋយការ្តួច្បប្តើមេើរាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

១.១. ចាប់តែលហ្នើហ ើងហោយរែឋ្ ភា 
ច្បាេ់ដដលបសនើប ើងបដ្ឋយសមាជិក្្មាន ក់្ននរដាសភា ឬរេឹទធសភាបានបៅថា 

«បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់»។ រេការ២ ននេទេញ្ញា ន្ទក្នុងរដាសភាដច្បងថា «បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់
ដដលតំ្ ងរាស្រសតជាអនក្ប្វើប ោះរតូវប្វើជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរដច្បក្ជាមារា ប ើយមាន
បសច្បក្តើដលលងប តុបៅខាងបដើមជាេ់មក្្ង»។ បសច្បក្តើដលលងប តុបនោះ គឺជាបសច្បក្តើេនយល់
ថាបតើប តុអវើបានជារតូវការឱ្យមានច្បាេ់ដដលបសនើបនោះ។ បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់រតូវបគេជាូ នបៅ
គណ្ៈក្មមការជំ ញក៏្បាន ឬជូនបៅរដាសភាក្នុងបេលរេជុំបេញអងគក៏្បាន២ ឧទា រណ៍្ 
បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់សតើេើរេេ័នធ ិរជាវតថុ ននរេោះរាជា្ច្បរក្ក្មពុជា អាច្បរតួតេិនិតយបដ្ឋយ
គណ្ៈក្មមការ រិជាវតថុ និង្ គ្នរននរដាសភាជាតិ។ 

ច្បំដណ្ក្ឯរេការ ២៤ ននេទេញ្ញា ន្ទក្នុងរេស់រេឹទធសភា ក៏្មានដច្បងដដរថា ៖ 
«បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់ដដល រេឹទធសមាជិក្ជាអនក្ប្វើរតូវសរបសរជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរដច្បក្
ជាមារាបដ្ឋយមានភាា េ់បសច្បក្តើដលលងប តុមក្ជាមួយ។ បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់បនោះរតូវេជាូ ន

                                                           
១ មារា៩១-១ «សមាជិក្រេឹទធសភា តំ្ងរាស្រសត និង យក្រដាមស្រនតើមានសិទធិ ត្ួច្បប ត្ើមប វ្ើច្បាេ»់ 
២ រេការ ២៦ េទេញ្ញា ន ទ្ក្នុងននរដាសភា 
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បៅរដាសភាាមរយៈគណ្ៈក្មាម ្ិការអច្បិនស្រនតយ ៍ ននរេឹទធសភាបរកាយេើបានដ្ឋក់្គណ្ៈ
ក្មមការជំ ញរេឹទធសភា្តល់បោេល់។ 

១.២ ចាប់តែលហ្នើហ ើងហោយរាជរោឋ ភិបាល 
ច្បាេ់ដដលបសនើប ើងបដ្ឋយរក្សួងរដាមស្រនតើ្ មួយ ឬគណ្ៈរដាមស្រនតើបៅថា «បសច្បក្តើ

ររងច្បាេ់។ មុនដ្ឋក់្ជូនរដាសភា គណ្ៈរដាមស្រនតើអនុម័តច្បាេ់បនោះរចួ្បប ើយ បទើេេជាូ ន
បៅគណ្ៈក្មាម ្ិការអច្បិនស្រនតយន៍នរដាសភា បដ្ឋយមានភាា េ់មក្ជាមួយនឹងបសច្បក្តើដលលងប តុ 
ប ើយដច្បក្ជូនេរាងច្បាេ់ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ និងបសច្បក្តើដលលងប តុប ោះបៅរគេ់
តំ្ងរាស្រសតននរដាសភាជាតិ។ គណ្ៈក្មមកា្ិការអចិ្បនស្រនតយ៍ននរដាសភា បរកាយបាន
ទទួលេរាងច្បាេ់ប ោះ ប ើយរតូវេជាូ នបៅេនតបៅគណ្ៈក្មមការាមមុខ្ជំ ញេិនិតយ
កាលបេើេិនតិយរចួ្បប ើយ រេធានននគណ្ៈក្មមការបនោះ យំក្បោេល់រេស់គណ្ៈក្មមការ
មក្ជរមាេជូនរដាសភាបដើមបើរជាេ។ 

បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់ ឬបសច្បក្តើររងច្បាេ់បៅបេល្រតូវបានបគេជាូ នមក្ដល់នដ
គណ្ៈក្មមការជំ ញរចួ្បប ើយ គណ្ៈក្មមការប ោះអាច្ប៣ សូមឱ្យរដាសភាបលើក្បចលមនិ
ប្វើការេិចរ្ ក៏្បាន សូមឱ្យរដាសភាេបជេញមតិជាមុនសិន បតើគួរយក្មក្ប្វើការេិចរ្  
ឬបទ? 

សូមឱ្យរដាសភាទទួលេិចរ្ប ើយ និងទុក្ជាការរេញាេ់្ងក៏្បាន។ ាម
រដា្មមនុជាក្ំណ្ត់ថា បរកាយេើរដាសភាបានអនុម័តរួច្បប ើយ រដាសភារតូវេជាូ នច្បាេ់
ប ោះបៅរេឹទធសភាប្វើការេិចរ្ក្នុងរេការបនោះរេឹទធសភាមានសិទធិដក្សរមួល ឬេដិបស្
ច្បាេ់ទាងំរសងុ េ ុដនតរេឹទធសភារតូវឱ្យបោេល់បៅរដាសភាវញិ ោ ងយូរេំ្ុតមួយដខ្បលើ
បសច្បក្តើររងច្បាេ់ ឬបសច្បក្តើបសនើច្បាេ់ដដលរដាសភាអនុម័តយល់រេមជាបលើក្ដំេូង។ បេើ
ក្នុងក្ិច្បេជារេញាេ់រយៈបេលបនោះរតូវេដនថមមក្បៅរតឹម០៥នលៃ។ ្ទុយបៅវញិក្នុងក្រណ្ើ
ដដលរេឹទធសភា «រេម» ឬ «េុំរេម» ឱ្យបោេល់ក្នុងរយៈបេលក្ណំ្ត់បនោះបទ ច្បាេ់ ឬ
េញ្ញា ដដលរដាសភាបានអនុម័តរចួ្បប ើយប ោះនឹងរតូវយក្បៅរេកាសឱ្យអនុវតត។  

រដាសភាអាច្បេិនិតយ និងដក្សរមួលជាបលើក្ទើ២ ឬេដិបស្បចលទាងំរសុងក្នុង
ក្រណ្ើ ដដលរេឹទធសភាសុំឱ្យដក្ដរេបសច្បក្តើររងច្បាេ់ ឬបសច្បក្តើបសនើច្បាេ់។ ការេិនិតយច្បាេ់

                                                           
៣ រេការ ២៤ េទេញ្ញា ន ទ្ក្នុងននរដាសភា 
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ជាបលើក្ទើេើររេស់រដាសភា បដើមបើេិនិតយច្បាេ់ប ោះ រតូវប្វើប ើងមតងបទៀតបដ្ឋយយក្មតិ
ភាគបរច្បើនដ្ឋច់្បខាត៤។ 

១.៣.  ៃីែិវិ្ ី ៃងិការហ្វើចាបែ់ំណាកក់ាលហៅគណៈរែឋម្ន្រៃតី  
ែំណាកក់ាលហៅរែឋ្ភា ែំណាក់កាលហៅព្រទឹ្ធ្ភា 

បរៅេើរដា្មមនុជា និងេទេញ្ញា ន្ទក្នុងរេស់រដាសភា និងរេឹទធសភាដដលមានដច្បង
អំេើនើតិវ ិ្ ើននការអនុម័តច្បាេ់ខ្លោះៗប ោះ េច្បេុេបននបៅក្មពុជាេុំទាន់មានច្បាេ់ (នើតិវ ិ្ ើប្វើ
ច្បាេ់) ឬបសច្បក្តើសបរមច្បរេស់ស្ថថ េ័ន្មួយនិោយអំេើដេេេទននការប្វើច្បាេ់បៅ
ប ើយបទ។ នើតិវ ិ្ ើននការប្វើច្បាេ់ក្នលងមក្ គឺ បគអនុវតតបៅាមទមាល េ់រដាបាលេ ុប ណ្ ោះ។ 

ច្បាេ់អាច្ប្តួច្បប្តើមប្វើបានាមេើររបេៀេ គឺាមរយៈស្ថថ េ័ននើតិរេតិេតតិដដលបគ
បៅថា «បសច្បក្តើររងច្បាេ់» និងាមរយៈស្ថថ េ័ននើតេិជាតតបិៅថា «បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់» 
ការប្វើច្បាេ់នើមួយៗបគដច្បក្ជាដំ្ក់្កាលបៅរាជរដ្ឋា ភិបាល ដំ្ក់្កាលបៅរដាសភា 
ដំ្ក់្កាលបៅរេទឹធសភា ប ើយមានដំ្ ក់្កាលបៅរេទឹធសភា ប ើយមានដំ្ក់្
កាលខ្លោះបទៀតរតូវេជាូ នច្បាេ់ប ោះបៅឱ្យរក្ុមរេឹក្ា្មមនុជាេិនិតយមុននឹងរេកាសឱ្យ
បរេើរបាស់ នងិចុ្បោះក្នុងរាជក្ិច្បេ៥។ 

ការអនុវតតជាក់្ដសតងននការប្វើច្បាេ់បៅរេោះរាជា្ច្បរក្ក្មពុជា ៖ 
+ ដំ្ ក់្កាលបៅគណ្ៈរដាមស្រនតើ 

- ការបរៀេច្បំបៅរក្សងួស្ថមើ 
រក្សងួ នងិរដាបលខា្កិារដ្ឋា នច្បំណុ្ោះរាជរដ្ឋា ភិបាល មានសទិធិ្តួច្បប្តើមបសច្បក្តើររង

ច្បាេ់ក្នុងវស័ិយទាក់្ទងនឹងភារក្ិច្បេរេស់ខ្លួនដដលមានដច្បងក្នុងវស័ិយច្បាេ់ ឬាមរយៈ
ការេញ្ញា េើ យក្រដាមស្រនតើដដលបានរេគល់សិទធិ។ ក្នុងការបរៀេច្បំបនោះ រក្សួង ឬរដាបលខា-
្ិការដ្ឋា នប ោះ ដំេូងរតូវបរៀេច្បំរក្ុមការារបៅក្នុងស្ថថ េ័នរេស់ខ្លួន បរកាមការដឹក្ េំើ
រេធានស្ថថ េ័ន ឬនរ្មាន ក់្ដដលរតូវបានបគរេគល់សទិធិ បដើមបើបរៀេច្បំសរបសរសំបៅ
បដើមាមការជួយតរមង់ទសិេើរក្ុមអនក្ច្បាេ់ដដលមានបៅក្នុងរក្សួងរេស់ខ្លួន ឬេើមាេ ស់
ជំនួយ  ដដលមានបៅក្នុងដំបណ្ើ រការប ោះ។  

                                                           
៤ មារា ៩០-៧ មារា ១១៣ ននរដា្មមនុជាននរេោះរាជា្ច្បរក្ក្មពុជា 
៥ មារា ៩៣លមើ ននរដា្មមនុជាឆ្ន ១ំ៩៩៣ 
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បរៀេច្បំប្វើបសច្បក្តើររងប ោះរចួ្ប រេធានស្ថថ េ័នរតវូប្វើការអបជា ើញរដាមស្រនតើមក្េើរក្សួង 
ឬបលខា្ិការដ្ឋា នស្ថថ េ័នប្សងៗ ដដលមានការរក់្េ័នធមក្ចូ្បលរមួរេជុំេិភាក្ា និង្តល់
បោេល់ ក្នុងប ោះក៏្អាច្បមានការបកាោះអបជា ើញអងគការបរៅរដ្ឋា ភិបាល អងគការអនតរជាតិ
បាន្ងដដរ។ បរកាយេើមានការយល់ដងឹបានេើខ្លឹមស្ថរននបសច្បក្តើររងច្បាេ់ប ោះប ើយ
បគអាច្បនឹងយក្បសច្បក្តើររងប ោះបៅប្វើជាសិកាខ ស្ថលាបដើមបើជដជក្ដវក្ដញក្រក្នូវខ្លឹមស្ថរ
េិតរបាក្ដរេស់វា នងិ្លវបិាក្ទាងំឡាយដដលមានបៅក្នុងការអនុវតតច្បាេ់ប ោះ។ េ ទ េ់
មក្ បទើេបានបគយក្បសច្បក្តើររងប ោះ ជូនបៅរាជរដ្ឋា ភិបាលាមរយៈអគគបលខា្ិការនន
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

- ការរេជុំអនតររក្សួង 
អគគបលខា្ិការននរាជរដ្ឋា ភិបាល រតូវេជាូ នបសច្បក្តើររងច្បាេ់ប ោះបៅឱ្យរកុ្ម

រេឹក្ាអនក្ច្បាេ់អមរាជរដ្ឋា ភិបាល ជួយេិនិតយអំេើេបច្បេក្បទស្មមនុជាភាេននច្បាេ់ជា
បដើម ប ើយរក្មុរេឹក្ាបនោះ មានសិទធនិឹងអបជា ើញរដាមស្រនតើរក់្េ័នធ បដើមបើប្វើការេំភលឺបលើការ
មិនច្បាស់លាស់ទាងំឡាយ ដដលមានបៅក្នុងបសច្បក្តើររងច្បាេ់បនោះ រួច្បប ើយបទើេបគ
េជាូ នបៅឱ្យគណ្ៈរដាមស្រនតើបដើមបើេិនិតយ និងសបរមច្ប។ 

- ការរេជុំបេញអងគរេស់គណ្ៈរដាមស្រនតើ 
ជាការេិនិតយដតបៅបលើចំ្បណុ្ច្បដដលមានការដខ្វងគំនិតគ្នន  ឬបៅបលើចំ្បណុ្ច្បដដល

 យក្រដាមស្រនតើច្បង់ប្វើការដក្ដរេេ ុប ណ្ ោះ។ ការអនុម័តរតូវឈរបលើបគ្នលការណ៍្ស េ័ទធ។ 
បរកាយេើបានេិនិតយអនុម័តបដ្ឋយគណ្ៈរដាមស្រនតើរចួ្ប បសច្បក្តើររងច្បាេ់ប ោះរតូវេជាូ នបៅ
រដាសភាបដ្ឋយរក្សួងទទលួេនទុក្ទំ ក់្ទំនងជាមួយរដាសភា ប ើយមានការឃ្ល បំមើលេើ
អគគបលខា្ិការរាជរដ្ឋា ភបិាល។ បសច្បក្តើររងច្បាេ់ប ោះរតវូេជាូ នបដ្ឋយភាា េ់នូវបសច្បក្តើ
េញ្ញា ក់្ថា បានេិភាក្ា និងអនុម័តបដ្ឋយការរេជុំរេស់គណ្ៈរដាមស្រនតើរួច្បប ើយ។ ការ
េាា ញអងគបសច្បក្តើប ោះ រតូវមាន តថបលខាភាា េ់ជាមួយរដាមស្រនតើដដលបានដ្ឋក់្បសច្បក្តើររង
ច្បាេ់ជូនគណ្ៈរដាមស្រនតើេិនិតយ។ ជាមួយបនោះ ក៏្រតូវមាន តថបលខារេស់ យក្រដាមស្រនតើ
និងេទឧបទទស មេើមូលប តុដដលេ ត្ លឱ្យមានការបសនើសុំបនោះមក្រដាសភានិងគណ្ៈ
ក្មមការជំ ញរដាសភា។ អគគបលខា្ិការននរាជរដ្ឋា ភិបាល និងរក្សួងអ្ិការក្ចិ្បេ និង
ទំ ក់្ទនំងរដាសភា នងិរេឹទធសភា គឺជាអនក្សរមេសរមួលច្បំបរោះសំបណ្ើ បនោះ។ 

របេៀេវារៈននរដាសភាជាតិនឹងរតូវបសនើបដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល េ ុដនតចបំាច់្បរតូវមាន
ការយល់រេមេើរេធានរដាសភាប ោះ បទើេរបេៀេវារៈននសម័យរេជុំអាច្បដំបណ្ើ រការបាន 
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ប ើយបសច្បក្តើររងច្បាេ់ប ោះនឹងរតូវយក្មក្េិភាក្ា និងអនុម័តក្នុងបេលសម័យរេជំុ
អាច្បដំបណ្ើ រការបានប ើយបសច្បក្តើររងច្បាេ់ប ោះនឹងរតូវយក្មក្េិភាក្ា និងអនុម័តក្នុង
បេលសម័យរេជុំរេស់រដាសភា រក្សួងអ្ិការក្ិច្បេ និងទំ ក់្ទំនងរដាសភា និងរេឹទធសភា 
គឺជាអនក្ជូនដំណឹ្ងអំេើរបេៀេវារៈ  ដដលបសនើប ើងបដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលបៅរដាសភា 
និងជាអនក្ឃ្ល បំមើលការេជាូ នឯក្ស្ថរអតថេទដដលប្វើប ើងបដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល ប ើយ
ក៏្ជាអនក្ទទួលេើរដាសភាវញិនូវរគេ់េ ត្ ឯក្ស្ថរដដលរតូវប្ញើមក្ឱ្យរដ្ឋា ភិបាល និងប្ញើ
ជូនជាេនតបៅអគគបលខា្កិារដ្ឋា នននរាជរដ្ឋា ភបិាល។ 

+ ដំ្ ក់្កាលបៅរដាសភា 
- បសច្បក្តើបសនើច្បាេ់ 
សមាជិក្រេឹទធសភា-រដាសភាមានសិទធិ្តួច្បប្តើមគំនិតប្វើច្បាេ់៦ ប ើយដ្ឋក់្ជូនបៅ

គណ្ៈក្មាម ្កិារអច្បិនស្រនតយរ៍ដាសភាបដើមបើេិនិតយ។ បេើជាសមាជិក្រេឹទធសភាប ោះ រតូវដ្ឋក់្
ជូនបៅគណ្ៈក្មាម ្ិការអច្បិនស្រនតយន៍នរេឹទធសភាេនិិតយ នងិបៅរដាសភាជាេនត។ 

- ការរេជុំរេស់គណ្ៈក្មាម ្ិការអច្បិនស្រនតយន៍នរដាសភា 
រតូវេិនិតយបមើលទរមង់ច្បាេ់ និងនើតិវ ិ្ ើននការប្វើច្បាេ់ប ោះ គឺមិនេិនិតយបមើលបលើ

ខ្លឹមស្ថរននច្បាេ់ប ោះបទ រចួ្បប ើយបទើេេជាូ នបៅឱ្យគណ្ៈក្មមការជំ ញ៧ បដើមបើេិនិតយ 
និងសកិ្ាបលើបសច្បក្តើររងច្បាេ់ប ោះជាមយួរក្សួងរក់្េ័នធ រចួ្បេជាូ នមក្គណ្ៈក្មាម ្ិការ
អច្បិនស្រនតយស៍ភា បដើមបើដ្ឋក់្ចូ្បលជារបេៀេវារៈរេជុំបេញអងគក្នុងនើតកិាលរេស់រដាសភា។ 

- សម័យរេជុំបេញអងគននរដាសភា 
គណ្ៈក្មមការជ ំញសិក្ាបលើបសច្បក្តើររងច្បាេ់ រតូវប ើងរាយការណ៍្អំេើលទធ្ ល

ននការសិក្ារួច្បប ើយ បទើេបេើក្ឱ្យមានការេិនិតយបលើខ្លឹមស្ថរននច្បាេ់ទាងំមូលសិនថា 
បតើគួរទទួលេិចរ្ដដរឬបទ។ ក្នុងក្រណ្ើ បនោះបលើក្ដលងដតបសច្បក្តើររងច្បាេ់ ឬបសច្បក្តើ
បសនើច្បាេ់ដដលទាក់្ទងនឹងលវកិាជាតិ ការបេើក្ឥណ្ទានលមើ។ រចួ្បប ើយបទើេអងគរេជុំរដា-
សភាប្តើមេិនិតយេិភាក្ាបលើខ្លមឹស្ថរលមអតិ និងអនុម័តបៅាមការសបរមច្បក្នុងអងគរេជុំ 

                                                           
៦ មារា ៩១លមើ ននរដា្មមនុជារេោះរាជា្ច្បរក្ក្មពុជា 
៧ គ្នម នលិខិ្តេទដ្ឋា ន្កំ្ណ្ត់ច្បាសល់ាសប់ទ។ ជាទូបៅគណ្ៈក្មមការជំ ញប ោះ គឺជាគណ្ៈក្មមការ
ដដលមានភារកិ្ច្បេរតួតេិនិតយបលើរក្សងួប ោះ។ ចំ្បបរោះច្បាេដ់ដលររងបដ្ឋយទើសតើការគណ្ៈរដាមស្រនតើ និង
រក្សងួយុតតិ្មរ៌តូវេជាូ នបៅឱ្យគណ្ៈក្មមការនើតិក្មម។ 
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បរកាយេើមានការបសនើសុំេើរេធានរដាសភា។ រចួ្បប ើយបទើេរេធានរដាសភាេជាូ នបសច្បក្តើ
ររងច្បាេ់ ឬបសច្បក្តើបសនើច្បាេ់ប ោះបៅរេឹទធសភា។ 

+ ដំ្ ក់្កាលបៅរេឹទធសភា 
រេឹទធសភារតូវេិនិតយ និង្តល់បោេល់ក្នុងរយៈបេលមួយដខ្ោ ងយូរ បលើក្ដលង

ដតជាការរេញា េ់ដដលរេឹទធសភារតូវេិនិតយដតក្នុងរយៈបេល ៤-៥នលៃេ ុប ណ្ ោះ៨។ ្ទុយបៅ
វញិក្នុងក្រណ្ើ ដដលរេឹទធសភា «រេម» ឬ «េុំរេម» ឱ្យបោេល់ក្នុងរយៈបេលក្ំណ្ត់បនោះ
បទ ច្បាេ់ ឬេញ្ញា ដដលរដាសភាបានអនុម័តរចួ្បប ើយប ោះនឹងរតូវយក្បៅរេកាសឱ្យអនុវតត។ 

រដាសភាអាច្បេិនិតយ និងដក្សរមួលជាបលើក្ទើ២ ឬេដិបស្បចលទាងំរសុងក្នុង
ក្រណ្ើ ដដលរេឹទធសភាសុំឱ្យដក្ដរេបសច្បក្តើររងច្បាេ់ ឬបសច្បក្តើបសនើច្បាេ់។ ការេិនិតយច្បាេ់
ជាបលើក្ទើេើររេស់រដាសភាបដើមបើេិនិតយច្បាេ់ប ោះរតូវប្វើមតងបទៀត បដ្ឋយយក្មតិភាគបរច្បើន
ដ្ឋច់្បខាត៩។  

២. ការហរៀបចំហ្វើអៃុព្កឹែយ ៃិងបទ្បញ្ជា  
ប្វើបសច្បក្តើបដ្ឋយរដាមស្រនតើ ដដលមានសមតថក្ិច្បេាមមុខ្ជំ ញ រចួ្បរតូវេជាូ នមក្

អគគបលខា្ិការដ្ឋា នននរាជរដ្ឋា ភិបាលបដើមបើប្វើការប្ទៀតផ្ទទ ត់នូវនើយតភាេាម្លូវច្បាេ់ 
និងនើតិវ ិ្ ើ។ 

អនុរក្ឹតយប្វើក្នុង ម យក្រដាមស្រនតើ ឬប្តើមគំនិតផ្ទទ ល់េើ យក្រដាមស្រនតើ។ អនុរក្ឹតយ
បនោះបគអាច្បបៅថាជា «អនុរក្តឹយឯក្តតភូត» ដដលជាបសច្បក្តើសបរមច្បរដាបាលទាក់្ទងបៅ
នឹងេុគគលផ្ទទ ល់ ដូច្បជា ការដតងាងំការផ្ទល ស់េតូរមុខ្ារភារក្ចិ្បេមស្រនតើរាជការបរកាមឱ្វាទ១០។  

 យក្រដាមស្រនតើ និងអនក្េញ្ញា ឱ្យអនុវតតបដ្ឋយភាា េ់មក្ជាមួយនូវអនុរក្ឹតយបនោះ។ 
អនុរក្ឹតយបនោះបគបៅថាជា «អនុរក្ឹតយេទេញ្ញា ១១។ ក្នុងមារា១០ ននច្បាេ់សតើេើការបរៀេច្បំ 
                                                           
៨  មារា១១៣លមើ ននរដា្មមនុជា ជំេូក្សតើេើរកុ្មរេឹក្ា្មមនុជាននរេោះរាជា្ច្បរក្ក្មពុជា និងការអាថ ្ិេាយ

ដដលមានបៅក្នុងបសៀវបៅបនោះរស្ថេ់។ 
៩  មារា ៩០-៧ មារា ១១៣ ននរដា្មមនុជាននរេោះរាជា្ច្បរក្ក្មពុជា 
១០  មារា១៥ ច្បាេស់តើេើការបរៀេចំ្បនិងការរេរេឹតតបៅននគណ្ៈរដាមស្រនតើដច្បងថា ៖  យក្រដាមស្រនតើដតងាងំ

ផ្ទល សេ់តូរេជេេភ់ារកិ្ច្បេបដ្ឋយអនុរកឹ្តយនូវមស្រនតើជានខ់្ពសសុ់ើវលិ បោធា មស្រនតើទូត អភិបាលរងរាជធានើ 
បខ្តត រកុ្ង រសុក្ ខ្ណ្ឌ  អភិបាលរសុក្ ខ្ណ្ឌ  ដដលមិនមានដច្បងក្នុងមារា១៤ បលើក្ដលងដតមស្រនតើដដល
មានដច្បងក្នុងមារា១៤ បលើក្ដលងដតមស្រនតើដដលមានដច្បងក្នុងមារា២៨ ននច្បាេប់នោះ»។ 

១១  វាអារសយ័បៅបលើការច្បងអុលេញ្ញា ក្រ់េសច់្បាេដ់ដលសភាបានអនុមត័។ 
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និងការរេរេឹតតបៅននគណ្ៈរដាមស្រនតើ «អងគរេជុំបេញអងគគណ្ៈរដាមស្រនតើសបរមច្បបដ្ឋោះរស្ថយ
រាល់កិ្ច្បេការទូបៅរេស់រាជរដ្ឋា ភិបាល»។ ក្នុងស្ថម រតើបនោះ រួមទាងំអនុរក្ឹតយេទេញ្ញា ្ង
ដដរ១២។ 

េទេញ្ញា  (ក្នុងការឱ្យនិយមន័យាមទមាល េ់ដដលមានបរេើក្នុងរេេ័នធច្បាេ់ដខ្មរ) គឺ
ជាវធិាន ឬអតថេទគតិយុតតដដលមានវសិ្ថលភាេទូបៅ និងមិនច្បំបរោះមុខ្េុគគល្
មួយប ើយ ប ើយដដលប្វើប ើងបដ្ឋយអាជាញ ្ររដាបាលមានសមតថក្ិច្បេ។ េទេញ្ញា សថិត
បៅក្នុងឋា នុរក្មច្បាេ់ (ដដលអនុម័តបដ្ឋយអងគការនើតិេជាតតិ) ដដលមានេើររេបភទ 
គឺេទេញ្ញា ទូបៅ នងិេទេញ្ញា បដ្ឋយដ ក្មានវសិ្ថលភាេទូបៅបៅបលើេុគគលាមរក្មុ 
ឬាមរេបភទបសវាក្មមស្ថធារណ្ៈាមវជិាា ជើវៈ ឬាមតំេន់ទើក្ដនលង។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលមានសិទធិបច្បញអនុរក្ឹតយ េទេញ្ញា រេស់ខ្លួន ដដលមិនរបំលាភបៅនឹង
សមតថក្ិច្បេរេស់អងគការនើតិេជាតតិ និងតុលាការ ដដលអងគការទាងំបនោះមានឯក្រាជយរេស់
ខ្លួន ប ើយដដលរតូវរសេបៅនឹងរដា្មមនុជា១៣។ អនុរក្តឹយ េទេញ្ញា អាច្បមានអនុរក្ឹតយ
សតើេើការបរៀេច្បំរច្ប សមព័នធ នងិការរេរេឹតតបៅរេស់រក្សួង ឬរដាបលខា្ិការ ចេ់េើថាន ក់្
 យក្ដ្ឋា នប ើងបៅ បដ្ឋយបោងាមរេោះរាជរក្មសតើេើការបរៀេចំ្ប និងការរេរេឹតតបៅ
រេស់រក្សងួ ឬរដាបលខា្កិារដ្ឋា ន១៤។ 

ភាគបរច្បើនននច្បាេ់រេស់រេបទសក្មពុជា ដតងរតូវបានរេគល់ឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលជា
អនក្បច្បញេទេញ្ញា ប្សងៗដដលជាបសច្បក្តើលមអិតក្នុងច្បាេ់នើមួយៗជារេបោជន៍ប្លើយតេ
ឱ្យបានឆ្េ់រ ័ស នងិដដលាយេត់ដេនបានបៅក្នុងដំបណ្ើ រការននការអនុវតត ក៏្ដូច្បជា 
ការាយរសួលបៅដល់ការដក្ដរេប្សងៗ។ េ ុដនតបទាោះេើជាោ ង្ក៏្បដ្ឋយ ក៏្រេការ
បនោះរតូវបានបគបមើលប ើញថា បេើសិនជាអនុរក្ឹតយមួយដដលរាជរដ្ឋា ភិបាលខ្លួនឯងបាន
សបរមច្បដតមិនសូវមានការអនុវតតឱ្យបានបេញបលញបទ (បដ្ឋយមស្រនតើរដាបាលស្ថធារណ្ៈ
និងរេជារាស្រសត) ប ោះភាេាយរសួលរេស់វា គឺសថិតបៅរតង់ការប្វើវបិស្ថ្នក្មមននអនុ-
រក្ឹតយប ោះ ដដលរេការបនោះ មានន័យ្ងដដរថា រេេ័នធច្បាេ់ននរេបទសក្មពុជាហាក់្មាន
                                                           
១២  មារា១ ននច្បាេស់តើេើការបរៀេចំ្បនិងការរេរេឹតតិបៅននគណ្ៈរដាមស្រនតើដច្បងថា ៖ «រាជរដ្ឋា ភិបាលធា ការ

អនុវតតច្បាេ់ និងដឹក្ កិំ្ច្បេការទូបៅរេស់រដាបលើក្ដលងដតកិ្ច្បេការអវើដដលសមតថកិ្ច្បេរេស់អងគការនើតិ-
រេតិេតតិនិងអងគការតុលាការ»។ 

១៣  សូមបមើលចំ្បណុ្ច្ប យក្រដាមស្រនតើមានសិទធិ ត្ួច្បប ត្ើមប វ្ើច្បាេ ់ដដលបានបរៀេរាេប់ៅដ ន្ក្ខាងបលើរស្ថេ់ 
១៤  សិទធិបនោះមិនមានដច្បងក្នុងរដា្មមនុជាបទ គឺមានដតបៅក្នុងរេោះរាជរក្មបលខ្០២.ន.ស.៩៤ េ ុប ណ្ ោះ 
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ភាេ «ទន់ភលន់» ច្បំបរោះការអនុវតត និងការរតួតេិនិតយរេស់វា១៥។ បដ្ឋយប តុថា រាជរដ្ឋា -
ភិបាលជាអនក្បច្បញអនុរក្តឹយ្ង ជាអនក្អនុវតត្ង ប ើយក៏្ជាអនក្រតួតេិនិតយ និងអាច្បប្វើ
ជាអនក្េក្រស្ថយ្ងដដរ។ បៅក្នុងក្រណ្ើ ភាគបរច្បើន សិទធិបនោះរតូវបានបគអនុវតតបដ្ឋយអនក្
រដាបាលខ្លួនឯងបមើលបៅហាក់្េើដូច្បជា ថាច្បាេ់គឺសរមាេ់ដតអនក្ខាល ងំដដលមានបរេៀេ ដត
សរមាេ់រេជាេលរដាស្ថមជាសុទធស្ថ ប្ ោះរគ្នន់ដតជាអនក្រងបរគ្នោះបដ្ឋយស្ថរការេក្រស្ថយ
ប ោះឯង១៦។ 

មយ ងបទៀត បៅក្នុងក្រណ្ើ ខ្លោះការក្ំណ្ត់បដ្ឋយអនុរក្ឹតយក៏្អាច្បមានភាេាយរសួល
បៅដល់ការរបំលាភ ឬការបមើលរស្ថលដល់រដាបាល្មយួដដលរតូវបានបរៀេច្បឱំ្យមាន
ការរេរេឹតតបៅបដ្ឋយអនុរកឹ្តយបនោះ។ ឧទា រណ៍្ ច្បាេ់សតើេើការរគេ់រគងរដាបាល ុំ
សាា ត់ មារា៤៧ ដច្បងថា «តួ ទើ មុខ្ារ និងអំ្ ច្បរេស់រដាបាល ុ ំសាា ត់ ដូច្ប
មានដច្បងមារា ៤២, ៤៣, ៤៤ និងមារា៤៥ ននច្បាេ់បនោះ អាច្បក្ំណ្ត់លមអិតជាក់្ដសតង 
េដនថមបទៀត បដ្ឋយអនុរក្ឹតយាមសំបណ្ើ រេស់រដាមស្រនតើរក្សងួមហាន្ទ»។ មយ ងបទៀតបៅ
មានក្រណ្ើ ខ្លោះបទៀតវារតឹដតជាការបមើលរលំង ឬការបមើលរស្ថលដលមបទៀត បេើសិនជា
ក្រណ្ើ ដេេខាងបលើបនោះរតូវបានបគប្វើរតឹមដត «រេកាស»១៧ ប ោះ។ បររោះថា រក្មុរេឹក្ា
 ុ ំសាា ត់ ឬរាជធានើ បខ្តត រក្ុង រសុក្ ខ្ណ្ឌ  គឺជានើតិេុគគលស្ថធារណ្ៈដដលបក្ើតប ើង
បដ្ឋយស្ថរការអនុម័ត និងការ្តល់អំ្ ច្បបដ្ឋយសភា។ 

ដូបច្បនោះការក្ំណ្ត់ឱ្យមានអនុរក្ឹតយេទេញ្ញា  វាេិតជាមានភាេាយរសួលដតក្នុង
ក្រណ្ើ ខ្លោះ និងក្នុងបេលខ្លោះេ ុប ណ្ ោះ េ ុដនតវាក៏្អាច្បេងាេញ្ញា ជាបរច្បើនដល់ការបរៀេច្បំឋា នុ-
រក្មឱ្យវា្ង។ មយ ងបទៀត វាេិបាក្រតួតេិនិតយនើតយនុកូ្លភាេរវាងអនុរក្ឹតយ  ្ង
ដដរ។ ឧទា រណ៍្ «េទេជាតតិទាងំឡាយ្ដដលមានខ្លឹមស្ថរ្ទុយនឹងអនុរក្ឹតយ្ខ្លោះ 
ប ើយបតើមានរេកាស្ខ្លោះដដល្ទុយបៅនឹងអនុរក្ឹតយមួយដដលបទើេរតូវបានអនុម័ត
ប ើយប ោះ។ ទាងំបនោះមនិទាន់គិតបៅដល់ឋា នុរក្មននច្បាេ់ប ោះ្ង ថាបតើអនុរក្ឹតយ

                                                           
១៥  េទេញ្ញា ខ្លោះរតូវបានមស្រនតើថាន ក្ប់រកាមអនុវតតរតឹមដតចំ្បណុ្ច្ប្មយួននេទេញ្ញា ប ោះបទ។ មាននយ័ថា 

មានការអនុវតតមិនបានទាងំរសុងបៅនឹងេទេញ្ញា ។ 
១៦  រ ូតមក្ដលប់េលបនោះរេបទសក្មពុជាបៅដតគ្នម នតុលាការរដាបាលបៅប ើយដដលបគបមើលប ើញថា តិច្ប 

ឬបរច្បើនរដាបាលដតងមានបរេៀេជានិច្បេបៅបលើឋា នុរក្មដដលទាេជាង។ 
១៧  រេកាសបលខ្១៨៨៤ ត្លអំ់្ច្បឱ្យអភិបាលរាជធានើ បខ្តត រកុ្ង រសុក្ ខ្ណ្ឌ  ក្នុងការសរមេសរមួល

មនទើរជំ ញជំុវញិរាជធានើ បខ្តត រកុ្ង រសុក្ ខ្ណ្ឌ  បដើមបើអនុវតតច្បាេស់តើេើ ការរគេរ់គងរដាបាល ុ ំសាា ត់ 
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អាច្បនឹងនរិាក្រណ៍្រេោះរាជរក្ម ឬរេោះរាជរក្ឹតយបានឬបទ។ ច្បបមលើយគឺមិនអាច្បបទ។ េ ុដនត
ការសរបសរដេេបនោះ វាប្វើឱ្យមានការលំបាក្សរមាេ់អនក្អាច្បទាងំឡាយ្ងដដរ ដដលបគគួរ
បសរបសរថា «េទេញ្ញា ននអនុរក្ឹតយទាងំឡាយ្ ដដលមានខ្លឹមស្ថរ្ទុយនងឹអនុរក្ឹតយ
បនោះរតូវចត់ទុក្ជានិរាក្រណ៍្»។ 

គៃថៃិហទ្ទ្  

១- ច្បាេ់សតើេើការបរៀេច្បំនងិការរេរេឹតតបៅននគណ្ៈរដាមស្រនតើ 
២- េទេញ្ញា ន្ទក្នុងននរដាសភា 
៣- រេកាសបលខ្១៨៨៤ 
៤- រេោះរាជរក្មបលខ្០២.ន.ស.៩៤ 
៥- រដា្មមនុជាននរេោះរាជា្ច្បរក្ក្មពុជា 
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ការដ ោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដៅស្ររុកអង្គរនលួ 
 

 បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ល ីវឌ្ឍនា 
 
១. ចំណុចវិជ្ជមានននដំដ ោះស្រាយវិវាទដីធ្លី 
១.១ ដោលនដោបាយដីធ្ល ី
ចក្ខុវស័ិយសតីពីបោលនបោបាយដីធលីបៅក្មពុជា គឺដីធលីរតូវបានរគប់រគង បរៀបចំ និង

បបងបចក្តាមរបបៀបមយួ បដមីបរីមួចំបណ្ក្បធវឱី្យសបរមចនូវបោលបៅជាតដ៏ិទូលទូំលាយ
ក្នុងការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្ ការិភិវឍសេបសដិក្ិចន និងសងគមក្ចិនរបក្បបោយសមធម៌ 
ិភិបាលក្ិចនលអបៅក្នុងសងគមរបជាធិបបតយយបដលតរមង់ទសិបៅរក្ទផីារដូចបដលបាន
ពិពណ៌្នាបៅក្នុងបសចក្តីរបកាស សតីពីបោលនបោបាយដីធលី ៖ «រាជរោិភិបាលក្មពុជា
ក្ំពុងខិតខជំំរុញការិនុម័ត និងិនុវតតក្រមងចាប់ក្មមវធិកីារងារជាតិននការិភិវឍសេបសដ-ិ
ក្ិចន ការកាត់បនថយភាពរកី្រក្ និងិភិបាលកិ្ចនលអ ដូចបចងក្នុងបផនការសក្មមភាព
ិភិបាលក្ិចនលអ។ 

ចក្ខុវស័ិយបនេះ មានទិដភិាពធំៗ បី គឺ ៖ 
១- ដីរតូវបានរគប់រគងតាមវធិីបដលបធវីឱ្យសិទធិបលីិចលនវតថុមានភាពចាស់លាស់
និងមានសុវតថិភាពបធវីឱ្យការបផទរជាផលូវការនូវសិទធិទងំបនាេះមានភាពងាយរសួល
និងលមមអាចចណំាយបាន។ វវិាទនឹងថយចុេះជាលំោប់ ប យីចំប េះក្រណី្
ណាបដលមានលទធភាពអាចបោេះរាយបាននឹងបោេះរាយបៅបរៅរបព័នធ
តុលាការ 

២- ដីរតូវបានបរៀបចំតាមវធិីមួយបដលបធវីឱ្យការបរបីរបាស់បានលអរបក្បបោយចីរ-
ភាពនិងរតឹមរតូវតាមបបបបទបរាិថ ន។ បៅក្នុងតំបន់ជាបរចីន ការបរបីរបាស់
ដីសមបទនឱ្យមានតុលយភាពរវាងិនក្បរបីរបាស់ទងំឡាយ និងការបរបីរបាស់
បរចីនបោលបៅ ទនទឹមបនេះ ទមទរឱ្យមានការចូលរមួពីិនក្ ក់្ព័នធនានា នងិ 

៣- ដីរដិរតូវបានការ រសរមាប់ការបរបីរបាស់ជាាធារណ្ៈ តាមក្បនលងបដលសម
នឹងបរបី បរៅពីបនាេះ រតូវបានបបងបចក្សរមាប់ជារបបោជន៍ឯក្ជនតាមរយៈ
ដំបណី្រការបដលមានតមាល ភាព។ 
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១.២ កំណណទស្ររង្ច់ាបន់ិង្ាា ប័ន 
បដីមបបីនតិនុវតតតាមបោលបណំ្ងននបោលនបោបាយដីធល ីនិងជាបោលបៅិនុវតត

ចបំាច់ បគរតូវបធវីកំ្បណ្ទរមង់ចាប់និងាថ ប័ន។ ការបក្ទរមង់បនេះ រតូវិនុវតតបៅតាម
ចាប់ភូមិបាល និង ចាប់ ក់្ព័នធមយួចំននួបទៀត បដលទក់្ទងនឹងការងាររដបិាលនិង
ការរគប់រគងដីធលីបៅក្មពុជា។ ចាប់ភូមិបាលបានបញ្ជា ក់្ិំពីរបបភទក្មមសិទធិបលីដីបដល
មានរាប់បៅក្មពុជា និងផតល់បោលការណ៍្បណ្នាពំីររបបៀបរគប់រគងដីរដិ ផតល់មូលោិន
ាថ ប័នសរមាប់បរៀបចំរបព័នធរដិបាលដីធលីមួយបដលមានការបក្សរមួល និងមានការទទួល
ខុសរតូវ ប យីបដលបធវីឱ្យមូលោិនសរមាប់ិនុវតតសមបទនបោលបៅសងគមក្ិចនឱ្យកាល យ
ជាយនតការមយួននការបបងបចក្ដីក្នុងចំបណាមយនតការបផេងបទៀត។ ចាប់ភូមិបាលថមីនងឹ
ិនុរក្ឹតយ ិនុវតតចាប់បនេះនឹងផតល់ដល់រចនាសមព័នធរដិបាលនូវិំណាចរសបចាប់បដីមបី
ិនុវតតបោលបៅនានាននបោលនបោបាយ។ 

១.៣ ការដ ោះស្រាយវវិាទដធី្ល ី
បោលបំណ្ងននបោលនបោបាយសតីពីវវិាទដីធលី គឺទប់ាា ត់ ឬបោេះរាយវវិាទ

បោយឆាប់រ ័សរបក្បបោយរបសិទធភាពនិងមានការចូលរមួពីរគប់តំណាងិនក្ ក់្ព័នធ។ 
វវិាទដីធលីជាបញ្ជា ធំមួយបៅក្មពុជា។ ក្តាត ទងំឡាយបដលបណាត លឱ្យមានវវិាទដី

ធលីមានជាអាទិ៍ភាពរក្ីរក្ ការបាត់បង់ឯក្ារសុរបិោដី ក្ងវេះការយល់ដឹងរបស់ាធារណ្-
ជនិំពីរក្បខ័ណ្ឌ ចាប់ការរកី្រាលោលលទធក្មមបលីរទពយរដ ិបោយខុសចាប់ពីរគប់រសទប់
របជាជន ការផតល់ដីសមបទនសរមាប់បោលបៅក្សិក្មម បោយមិនបានសិក្ាពីផល
ប េះ ល់សងគម ិតុលយភាពខាងលទធភាពចូលបៅក្នុងទីផារដីការរបរពឹតតិ ំបពីពុក្រលួយ
ក្នុងក្រណី្ខលេះ។ 

រាជរោិភិបាលបានបបងាតីយនតការបោេះរាយវវិាទដីធលថី្នន ក់្ជាតិ បខតត រក្ុង (បសចក្តី
សបរមចបលខ ៤៧ សសរ. សតពីី ការបបងាីតគណ្ៈក្មមការបោេះរាយទនំាស់ដធីលីបៅតាម
បខតត រក្ុង និងទូទងំរបបទស ចុេះនថៃទី១០ បខមិថុនា ឆាន ១ំ៩៩៩)។ ចប់តាងំពីបបងាីត
គណ្ៈក្មមការបនេះមក្ រាជរោិភិបាលបានបោេះរាយទំនាស់ ក់្ព័នធនឹងរគួារជាង 
៤.០០០។ យនតការបនេះបានជួយោរំទោ ងសំខាន់ដល់តុលាការនិងរបជាពលរដិ។ បៅ
បពលបដលចាប់ភូមិបាលចូលជាធរមាន គណ្ៈក្មមការបនេះរតូវជំនួសបោយគណ្ៈក្មមការ
សុរបិោដីបដលមានមុខងាររបហាក់្របប លោន នឹងគណ្ៈក្មមការមុន ប ុបនតមានិំណាច
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បរចីនជាងក្នុងការបធវីបសចក្តីសបរមច រពមទងំធនធានបរចីនជាងសរមាប់បធវីិបងាតបលី
វវិាទក្មម។ វវិាទបដលសថិតបៅបរៅសមតថក្ិចនរបស់គណ្ៈក្មមការបនេះនឹងរតូវសបរមចបោយ
តុលាការ បសចក្តីសបរមចរបស់គណ្ៈក្មមការសុរបិោដីអាចបតឹងឧទធរណ៍្បៅតុលាការបាន។ 

តរមូវការចំប េះមុខបនេះ គកឺារពរងឹងរចនាសមព័នធាថ ប័ននិងការក្ាងសមតថភាព
មន្រនតីទទួលខុសរតូវក្នុងការបោេះរាយវវិាទ និងការបក្លមអទំនាក់្ទំនងជាមួយាថ ប័ន
តុលាការ។ បៅក្នុងតបំន់ចុេះបញ្ា ីដីមានលក្ខណ្ៈជារបព័នធ ិនក្បោេះរាយទំនាស់ដំបូង
បងអស់ គឺគណ្ៈក្មមការរដិបាលបដលិនុវតតក្នុងរក្បខ័ណ្ឌ ជាបផនក្មួយននដំបណី្រការចុេះ
បញ្ា ីដីធលីជារបព័នធ។ ក្នុងក្រណី្វវិាទមនិអាចបោេះរាយបាន គណ្ៈក្មមការរដិបាលរតូវ
បញ្ាូ នវវិាទបនេះបៅគណ្ៈក្មមការសុរបិោដី។ 

ចំណុ្ចសខំាន់  ៗបដលបធវីឱ្យបោលនបោបាយបនេះ មានរបសិទធភាព មានការបណ្តុ េះ-
បណាត ល និងការពរងឹងាថ ប័នសរមាប់មន្រនតីបោេះរាយវវិាទបៅក្នុងគណ្ៈក្មមការនិង
វនិិចឆ័យ។ ការបណ្តុ េះបណាត លនឹងបរោងប ងីបោយបផអក្បៅបលីជំនាញរបស់ាថ ប័និប់រ ំ
មូលោិន និងបតត តបៅបលីការបោេះរាយវវិាទនឹងការិនុវតតជាក់្បសតងរបស់ិងគការមិន
បមនរោិភិបាលបៅក្នុងតំបន់បនេះ។ សមតថភាពនឹងរតូវបានរបបសីរប ងីតាមរយៈការផតល់
សមាា រៈបរកិាខ រ ការោិល័យ នងិ មបធោបាយបធវីដំបណី្រដល់គណ្ៈក្មមការ។ ទនទឹមនឹងបនេះ 
ក្ិចនខិតខំពរងឹងាថ ប័នតុលាការ។ មានការផតល់ជំនួយបផនក្ចាប់ដល់ និក្ទន់បខាយ
តាមរយៈនដគូឯក្ជនាធារណ្ៈ និងិងគការមិនបមនរោិភិបាល។ ក្ិចនខិតខំរបឹងបរបង
បនេះដឹក្នាបំោយរក្សួងបរៀបចំបដនដី នគរូបនីយក្មម និងសំណ្ង់ ស ការជាមួយ
រក្សួងយុតតិធម៌ គណ្ៈក្មមការសុរបិោដី នងិ តុលាការ។ 

១.៤ ដោលនដោបាយរតពីកីារណបង្ណចកដីធ្ល ី
បោលបណំ្ងននបោលនបោបាយសតីពី ការបបងបចក្ដីធលី គ ឺជំរុញឱ្យមានការបបង

បចក្របក្បបោយសមធម៌។  
មានចណំ្ងដ៏រងឹមារំវាងភាពោម នដ ីនិងភាពរក្ីរក្ ដូបចនេះការបបងបចក្ដនីឹងនាបំៅ

រក្ការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្បោយតទ ល់ បោយការផតល់ឱ្យិនក្រក្នូវរទពយបដលមាន ផលិត
ភាព និង លក្ខខណ្ឌ ិនុបរោេះបផេងបទៀត។ ការបបងបចក្ដីនឹងរួមចំបណ្ក្ដល់ក្ំបណី្ន
បសដិកិ្ចន បោយបធវីឱ្យដីនិងក្មាល ងំពលក្មមបដលបៅទំបនរអាចយក្មក្បរបីរបាស់កាន់បត
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មានរបសិទធភាព។ ការបបងបចក្ដីធលីជាមួយោន បនេះ ក៏្បនថយបាននូវបនទុក្បផនក្រដិបាលនិង
តុលាការ នងិបធវីឱ្យរបបសីរប ងីនូវទំនាក់្ទំនងសងគមបៅថ្នន ក់្មូលោិន។ 

ការឯក្ភាពោន បលីបោលនបោបាយ គឺជាដំបូងរតូវមានការពិបរោេះបោបល់ពី
របជាពលរដិបៅជនបទ អាជាា ធរឃុំ សងាា ត់ រសុក្ ខណ្ឌ  បខតត រកុ្ង បដីមបីក្ំណ្ត់          
លក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យនិងនីតិវធិសីរមាប់សមបទនបោលបៅសងគមក្ិចន។ ការពិភាក្ាជាដំបូង
បងាា ញថ្ន ក្មមវធិសីមបទនបោលបៅសងគមក្ចិនចបំាច់រតូវយក្ចិតតទុក្ោក់្ទងំសរមាប់
ការាងសង់លំបៅឋាន ទងំសរមាប់ការបធវីក្សិក្មម។ រតង់ចំណុ្ចបនេះបោលការណ៍្
បបងាីតបោលនបោបាយសតីព ី សមបទនបោលបៅសងគមក្ចិនគួរបធវីតាមតរមូវការនងិតាម
ភាពបត់បបនបៅមូលោិន។ ការផតល់សមបទនបោលបៅសងគមក្ចិនគួរបធវជីាមួយនងឹរក្ប
ខ័ណ្ឌ បផនការបរបីរបាស់ដធីលីបដលបានពណ៌្នាបៅបផនក្ទ៤ី.២ ខាងបលី។ លក្ខណ្ៈវនិចិឆ័យ
និងនីតិវធិីសរមាប់ការក្ណំ្ត់ិនក្ទទលួដ ីទំ ដំី ទីតាងំដ ីសរមាប់សមបទនបោលបៅ
សងគមក្ិចនមានភាពខុសោន បៅតាមតំបន់នានា។ យនតការរតួតពិនិតយរតូវបបងាីតប ងីបដីមបី
បបញ្ន ៀសការរបំលាភ និងការបបងបចក្ខុសពីបោលការណ៍្ននសមបទនបោលការណ៍្នន
សមបទនបោលបៅសងគមក្ិចន។  

ក្នុងបពលជាមួយោន បនេះ រាជរោិភិបាលនឹងសកិ្ាវនិិចឆ័យសកាត នុពល បដីមបបីធវីឱ្យ
ដីបដលសថិតក្នុងរទពយឯក្ជនរបស់រដិបដលមិនអាចបរបីរបាស់បាន អាចយក្មក្បបងបចក្
និងបរបីរបាស់បានក្នុងការផលតិ (បផអក្បលមីបធោបាយជាបរចីនបដលក្នុងបនាេះមានដីបោេះ
មីន ការាងសង់ផលូវនិងាព ន ទវ រទឹក្ និងការវនិិបោគថមីបៅក្នុងស រោសជនបទ)។ 
បផអក្បលីការសិក្ាទងំបនេះបគនឹងចងរក្ងលមអិតនូវក្មមវធិីសក្មមភាពបដីមបពីរងឹងលទធក្មម
ដី។ 

បោលនបោបាយដីធលី បានបងាា ញពីការចូលកាន់កាប់ដីបោយខុសចាប់ និងការ
របមូលដីបភាគៈទុក្បោយបុគគល ឬនីតិបុគគលមួយចំនួន បនេះគឺជាបញ្ជា បដលបក្ីតមាន
បៅក្បនលងជាបរចីន។ ការិនុវតតបោលនបោបាយដូចបានពពិណ៌្នាក្នុងបផនក្រដិបាលដីធលី
នឹងបធវីឱ្យការកាន់កាប់ដីខុសចាប់ និងការរបមូលដីទុក្រតូវបានបញ្ឈប់។ ក្នុងជំហាន
បបនថមបទៀត គឺបញ្នូ លការិនុវតតការចុេះបញ្ា ីដីមានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុំតាមនីតិវធិីថមីបៅ
ក្នុងតំបន់បដលបានគំរាមគំប ងបោយការចប់យក្ដីខុសចាប់ បោយិនុបលាមតាម
មាតិកាទ២ី ជំពូក្ទី៥ ននចាប់ភូមិបាលបដលហាមឃាត់ការបំបបលងដីបភាគៈននិចលន
រទពយបដលទទួលបានបោយខុសចាប់។ ដូចបានក្ត់សមាគ ល់ខាងបលីការបញ្ជា ក់្ចាស់
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ិំពីការកាន់កាប់ដីតំបន់ធំៗននដីរដិ គឺជាទិដិភាពគនលេឹះមួយសរមាប់ទប់ាា ត់ការចូលកាន់
កាប់ដីខុសចាប់និងរារាងំការរបមូលដទុីក្។ 
 ការបបងបចក្ដី ពិបសសដល់ិនក្រក្ីរក្ខាល ងំ ពុំមានន័យសំខាន់បទ បបីោម នមបធោ-
បាយសរមាប់ចិញ្ន ឹមជីវតិ និងការិភិវឍសេបសដិក្ិចន។ ដូចោន បនេះបដរ ការផតល់ដីសរមាប់
ឧសា ក្មមមានឥទធិពលបៅបលីមូលោិនតិចតួចប ុបណាណ េះ របសិនជាក្ិចនការបនេះមិនបាន
ផតល់ការងារបធវ ីឬទផីារមួយសរមាប់ិនក្រស់បៅក្នុងមូលោិន។ បគទទលួាគ ល់ថ្ន ក្មពុជា
មានកាលានុវតតភាពបរចីនក្នុងការិភិវឍសេភាពជានដគូរវាងិនក្កាន់កាប់ដខីាន តតូចនិងក្ស-ិ
ឧសា ក្មម ពិបសសបៅបរៅពីតំបន់ផលតិរសូវជារបនពណី្។ ដូបចនេះការផតល់សមបទន
បសដិក្ចិន គួរបធវីរសបោន នឹងការផតល់សមបទនសងគមក្ិចនបៅក្នុងតំបន់ខលេះ។ ទីតាងំសមបទន
បសដិក្ិចនខលេះបទៀត គបបោីក់្បៅក្បនលងណាបដលអាចទញិតថរបបោជន៍ពីក្មាល ងំពលក្មម
បៅបក្បរបនាេះ។ គិតក្នុងរក្បខ័ណ្ឌ បសដិកិ្ចន កាលានុវតតភាពននការរស់រានពិតជាមាន
សរមាប់ការបំបពញឱ្យោន រវាងផលិតក្មមខាន តតូច និងផលិតក្មមខាន តធំ ដូចជា ផលិតក្មម
ថ្នន ជំក់្ ក្បាស បរមច សារ ិំបៅ...។ កាលានុវតតភាពបនេះ នងឹរក្បឃញីបៅក្នុងរក្បខ័ណ្ឌ
ននការបបងបចក្ដីរដិ និងការបធវីវមិជឈការបផនការបរបីរបាស់ដីដូចបានបរៀបរាប់ខាងបលី។ 

២. បញ្ហា ស្របឈរននការដ ោះស្រាយវិវាទដីធ្លី 
ការបធវីបផនការបោលនបោបាយដីធល ីគឺជាការខិតខំរបឹងបរបងរបក្បបោយមនសិការ

របស់ិនក្ជាប់ ក់្ព័នធទងំឡាយ បដីមបីសបរមចបោលបៅជាតិសរមាប់ការងាររដិបាល
ការបរៀបចំនិងបបងបចក្ធនធាន។ យុទធាន្រសតននបោលនបោបាយមានការផារភាា ប់ោ ង
ជិតសនិទធបៅនឹងបផនការយុទធាន្រសតតាមបផនក្នីមួយៗបៅនឹងបោលបៅរមួននបសដិក្ិចន និង
បោលបៅិភបិាលក្ចិន។ យុទធាន្រសតបនេះ ក៏្ផតល់រក្បខ័ណ្ឌ ាថ ប័នមយួដ៏រងឹមាសំរមាប់
បធវីឱ្យចាស់លាស់ប ងី និងក្ាងឯក្ារិំពីសិទធិបលីដីធលី និងសរមាប់ការបរៀបចំធនធាន
ដីឱ្យមានផលចំបណ្ញខាងបសដិក្ិចន និងសងគមចីរភាព និងសរមាប់ការបបងបចក្ដីបោយ
សមធម៌។ យុទធាន្រសតបនេះ ក៏្បសវងរក្ការធានាថ្ន សទិធិក្មមសិទធិ និងសិទធិបរបីរបាស់ដី រតូវ
រសបបៅតាមលក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យបដលបានក្ំណ្ត់រតឹមរតូវនឹងរតូវបានទទួលាគ ល់បោយ
ចាប់បដីមបឱី្យក្មពុជាសបរមចបោលបៅបសដិក្ិចន នងិសងគមក្ចិនរបស់ខលួន។ បោលនបោបាយ
បនេះតរមូវឱ្យមានការរពមបរពៀងោន ដ៏ទូលំទូលាយ បដីមបីិ នុវតតឱ្យមានឯក្ភាពោន  និង
មានការោរំទពីរគប់រសទប់របជាជន បទេះបីពួក្បគជាក្សកិ្រ ជាិនក្បនាទ ិនក្កាប់
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នរព និក្ក្ាងសង់ បោធា មន្រនតីរោិភិបាល បមធាវ ី ធនាោរកិ្ និក្របក្បរបរខាង
បទសចរណ៍្ ឧសា ក្មម ឬក្មមក្រក៏្បោយ ក៏្តរមូវឱ្យមានការោរំទពីសមាជិក្ននស -
គមន៍ជនជាតិបដីមភាគតិចពីជនរក្ីរក្ ឬជនបដលបគមិនសូវយក្ចិតតទុក្ោក់្ផងបដរ។ 
ជាមួយនឹងបោលនបោបាយរសុេះរសលួោន បនេះ ការិនុវតតនងឹអាចរបរពឹតតបៅបោយមាន
ការទុក្ចិតត និងសុវតថិភាព រពមទងំការបជឿជាក់្និងតមាល ភាព។ រសបោន បៅនឹងបោល
នបោបាយដីធលីបនេះ ក៏្បៅមានទុពវលភាពបៅក្នុងការិនុវតតជាក់្បសតងននបោលនបោបាយ
ដីធលីបៅរសកុ្ិងគសនួល បោយរបជាពលរដិមួយចនំួនមនិបានចូលរមួចុេះបញ្ា ីដីធលី ប យី
មួយចំនួនបទៀត ចុេះបញ្ា ីរចួប ីយមិនបានបៅទទួលយក្ប័ណ្ណកាន់កាប់ដីធលីរបស់ខលួន។ 
បរៅពីបនេះ បៅមានមាន ស់ិចលនវតថុជាង ៨០ក្ាលដី មនិបានបៅចូលរមួបធវីប័ណ្ណដីធលី 
ក្នុងបនាេះ និក្ខលេះមានប័ណ្ណចស់ ឬ និក្ខលេះបទៀតោម នប័ណ្ណបដលទបងវីទងំបនេះផតល់ភាព
ងាយរសួលក្នុងការបផទរក្មមសិទធិបៅិនក្ដនទបោយមិនបាច់បង់ពនធជូនរដិ បដលជាិំបពី
បលមីសចាប់។ បលីសពីបនេះបទៀត មន្រនតី ឬអាជាា ធរមានសមតថក្ិចន ភូមិ ឃុ ំរសុក្ បានបចញ
ប័ណ្ណបិបឱ្យដល់ិនក្បដលោម នប័ណ្ណកាន់កាប់ ប យីការបចញប័ណ្ណតាមរយៈការចុេះបញ្ា ី
មានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុំមានភាពយតឺោ វបោយក្ងវេះ ឬការបាត់បង់ប័ណ្ណកាន់កាប់ដី
បធវីឱ្យរបជាពលរដិរក្ីរក្បៅទីបនាេះ របឈមនឹងបរោេះថ្នន ក់្អាចរតូវបគរបំលាភយក្ដ។ី 

របព័នធចុេះបញ្ា ីដីិភិវឍសេន៍មិនបានលអ និងោម នតមាល ភាព បោយមានការទមទរ
ជាន់ោន  មានការទមទរខុសនិងមានវវិាទដីធលី។ ដីជាបរចីនបដលមិនបានចុេះបញ្ា ីបធវីឱ្យ
ងាយនឹងបកី្តមានវវិាទ និងការចុេះបញ្ា ីក្ាលដីអាចតរមូវឱ្យមានចំណាយបៅឱ្យមន្រនតី
បរចីន ួសពីចាប់ក្ណំ្ត់។ ពុំទន់មានបផនទីបោលសុរបិោដី ប យីការចុេះបញ្ា ីដីមាន
លក្ខណ្ៈជារបព័នធមានរតឹមក្រមិតគបរមាងាក្លបងប ុបណាណ េះ។ ការផេពវផាយព័ត៌មាន
និងការិប់រ ំិ ំពីដីធលីមិនបានទូលំទូលាយ ប យីការយល់ដឹងិំពីសិទធិបលីដីធលកី្នុងចំបណាម
របជាពលរដិបៅទីបនាេះមានក្រមិតទប របសិនបបីរបជាពលរដិមិនយល់ពសីិទធិរសបចាប់
និងការទទួលខុសរតូវរបស់ខលួនបទបនាេះ បោលបំណ្ងននបោលនបោបាយក៏្មិនអាច
សបរមចបានប យី ប យីចាប់ទងំឡាយនឹងោម នន័យ។ ខវេះធនធានមនុសេ ថវកិានិង
បរកិាខ រសរមាប់រដិបាលដីធល។ី ការបណ្តុ េះបណាត លនិងមនិមានធនធានរគប់រោន់បានរាងំ
សទេះដល់ការិនុវតតជារបចនូំវមុខងាររដិបាលដីធលី។ ជាបរឿយៗវវិាទមិនរតូវបានបោេះរាយ
បដលមាន១ក្រណី្ បរឿងក្តីបៅតុលាការក្ំពូល គឺជាបរឿងបដលជាប់ទក់្ទិនបៅនឹងិចលន
រទពយ។ របព័នធយក្ពនធដីបៅបខាយ ប ល គឺពនធបលីការបផទរដីជាបរឿយៗរតូវបានបគច
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ប ីយតនមលននការបផទររតូវបានរាយការណ៍្ខុសពីតនមលពិត។ ការទន្រនាទ នបលីតំបន់ការ រ 
ការាងសង់បលីទីតាងំមិនសមរសប ការកាប់បឈីខុសចាប់ ភាពរសពិចរសពិលិំពី
យុតាត ធិការ ការរបំលាភយក្ដីនិងការលុបបចលនូវសិទធិបរបីរបាស់ធនធានធមមជាតិសរមាប់
ការចិញ្ន ឹមជីវតិ បណាត លមក្ពីការខវេះខាតសមា រណ្ក្មមបផនការបរបីរបាស់ដីជាមួយោន
នឹងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ។ ការបងាក្ដីទុក្បដីមបលីក់្យក្ចំបណ្ញក្ំពុងរារាងំដី
មិនឱ្យបរបីរបាស់ សរមាប់ការបងាបបងាីនផលក្នុងបពលបចនុបបននបនេះ ការរបំលាភយក្ដីបដល
មានក្រណី្ជាបរចីនបដលក្ំពុងរតូវបានទមទរយក្បោយបុគគលមានិំណាចបដលជាក់្
បសតងបគោម នសិទធិរសបចាប់ប យី។ 

៣. លទធផលននដំដ ោះស្រាយវិវាទដីធ្ល ី
ក្មមសិទធិ គជឺាសិទធិរសបចាប់បដលមានបលីិចលនវតថុ នងិចលនវតថុក្នុងការចត់

បចងការបរបីរបាស់និងអារស័យផល។ បោងតាមចាប់ភូមិបាលឆាន ២ំ០០១ មារតា១ បាន
បចងិំពីរបបក្មមសិទធិបលីិចលនវតថុទងំឡាយបៅក្នុងរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ប ីយ
មានបតរូបវនតបុគគលនិងនតីិបុគគល ឬសមូ ភាពបដលមានសញ្ជា តិបខមរបទ បទបីមានសិទធិ
ជាមាន ស់បលដីីធលីននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា (មារតា៤៤ ននរដិធមមនុញ្ញនិងមារតា៨ នន
ចាប់ភូមិបាល)។ បដីមបចីត់ទុក្ជាក្មមសិទធិបពញបលញនិងរសបចាប់បាន លុេះរតាបត
ិនក្កាន់កាប់បនាេះមានវញិ្ជញ បនបរតសមាគ ល់មាន ស់ិចលនវតថុ  ឬប័ណ្ណសមាគ ល់សិទធិកាន់
កាប់ិចលនវតថុ។ បទេះបីជាមានចាប់ចូលជាធរមានក៏្បោយ ក៏្វវិាទដីធលីបកី្តមានបៅ
ទូទងំរបបទសក្មពុជា ជាពិបសស បៅរសុក្ិងគសនួល បខតតក្ណាត ល ក៏្មានវវិាទដីធលីជា
បរចីនក្រណី្ផងបដរ បដលក្រណី្ទងំបនាេះបកី្តប ីងពីការបចញប័ណ្ណក្មមសិទធិមិនបាន
រតឹមរតូវតាមចាប់កំ្ណ្ត់ ក្ំ ុសបបចនក្បទសក្នុងការបចញប័ណ្ណក្មមសិទធិមិនបានរតឹម
រតូវតាមចាប់កំ្ណ្ត់ ក្ំ ុសបបចនក្បទសក្នុងការបចញប័ណ្ណក្មមសិទធិជាន់រពំដីោន  ក្ងវេះ
ការយល់ដឹងពីរក្បខណ្ឌ ចាប់ ការរកី្រាលោលលទធក្មមបលីដរីដិជាបដីម។ ទំនាស់ដបណ្តី ម
ដីក្មមសទិធិបរសជបរៅទំ រំបមាណ្ ៣៧១៦ម២ បដលកាន់កាប់បោយរបជាពលរដិចំននួ
បីរគួារ តាងំពីឆាន ១ំ៩៨២។ បៅនថៃទី៣០ បខមិថុនា ឆាន ២ំ០០៦ របជាពលរដិចំននួ
ជាង ៥០រគួារ បតឹងទមទរដីបរសបនាេះមក្ោក់្រមួវញិ បតរតូវរតូវបានរារាងំបោយបម
ភូមិ បធវីឱ្យដំបណាេះរាយវវិាទដីធលីបនេះរាងំសទេះ (មិនទន់បញ្ន ប់) មោ ងបទៀត បោយារ
ិនក្កាន់កាប់ដីបរសបនាេះមិនយល់ដឹងពីរក្បខណ្ឌ ចាប់។ 
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រាជរោិភិបាលបានបបងាតីយនតការបោេះរាយវវិាទដីធលីថ្នន ក់្ជាតិ ថ្នន ក់្ បខតត រសុក្ 
រក្ុង (បសចក្តីសបរមចបលខ ៤៧ សសរ ចុេះនថៃទី១០ បខមិថុនា ឆាន ១ំ៩៩៩ សតីព ីការបបងាីត
គណ្ៈក្មមការបោេះរាយទនំាស់ដីធលីបៅតាមបខតត រក្ងុ នងិទូទងំរបបទស)។ ចប់តាងំ
ពីបបងាីតគណ្ៈក្មមការបនេះមក្ រាជរោិភិបាលបានបោេះរាយទំនាស់ ក់្ព័នធនឹងរគួារ
ជាង ៤០០០រគួារ។ យនតការបនេះជួយោរំទោ ងសំខាន់ដល់តុលាការនិងរបជាពលរដិ។ 
បៅបពលបដលចាប់ភូមិបាលចូលជាធរមាន គណ្ៈក្មមការបនេះរតូវជំនួសបោយគណ្ៈ-
ក្មមការសុរបិោដីបដលអាចបតងឹឧទធរណ៍្បៅតុលាការបាន។  

តរមូវការចំប េះមុខ គឺការពរងឹងរចនាសមព័នធនិងការក្ាងសមតថភាពមន្រនតទីទលួ
ខុសរតូវក្នុងការបោេះរាយវវិាទនិងការបក្លមអទំនាក់្ទំនងជាមួយាថ ប័នតុលាការ។ បៅ
ក្នុងតំបន់ចុេះបញ្ា ីដីមានលក្ខណ្ៈជារបព័នធ ិនក្បោេះរាយទំនាស់ដំបូងបងអស់ គគឺណ្ៈ-
ក្មមការរដិបាលបដលិនុវតតក្នុងរក្បខ័ណ្ឌ  ជាបផនក្មួយននដំបណី្រការចុេះបញ្ា ីដីធលីជារបព័នធ។ 
ក្នុងក្រណី្វវិាទមិនអាចបោេះរាយបានគណ្ៈក្មមការរដិបាលរតូវបញ្ាូ នសំណំុ្បរឿងវវិាទ
បនេះបៅគណ្ៈក្មមការសុរបិោដី។ 

គណ្ៈក្មមការសុរបិោដីថ្នន ក់្រសុក្ ខណ្ឌ  មានទីតាងំបៅក្នុងការោិល័យបរៀបចំ
បដនដី នគរូបនីយក្មម សណំ្ង់និងភូមាិន្រសតរសកុ្-ខណ្ឌ  ប យីមានសមតថក្ចិនបោេះរាយ
ចំប េះបតវវិាទដីធលីទងំឡាយណា បដលមិនទន់បានចុេះបញ្ា ីបៅក្នុងបសៀវបៅបោលបញ្ា ី
ដីធលីបៅប យី។ បនាទ ប់ពីបានទទួល ក្យបណ្តឹ ង និងបសុីបិបងាតបលីវវិាទប យីគណ្ៈ
ក្មមការសុរបិោដីថ្នន ក់្រសុក្ ខណ្ឌ  មានភារក្ិចនរតមឹបតសរមេុះសរមលួ បដីមបឱី្យភាគីរសុេះ
រសួលនឹងោន បោយបផអក្បលី «បោលការណ៍្សមធម៌» ប ុបណាណ េះ បោយមិនអាចសបរមច
បសចក្តីថ្ន ភាគីណាឈនេះ ឬចញ់បនាេះបទ។ បៅតាមបណាត ភូមិ ឃុមំួយចនំួនននរសុក្ិងគ
សនួល មានក្រណី្វវិាទដីធលីទក់្ទងនិងការទមទរដីបក្រនិងដបណ្តី មសិទធិកាន់កាប់ដីបរស
បៅភូមិចំការដូង ឃុសំំបរាងបលី រសុក្ិងគសនួល បដលវវិាទបនេះបក្ីតប ងីពីការដបណ្តី មដី
បក្រចំនួនពីរក្រណី្ បលីនផទដ ី២២១៩ម២ នងិ ១៩៥៤ម២ បដលចុងបណ្តឹ ងកាន់កាប់តាងំ
ពីឆាន ១ំ៩៨១-១៩៨២មក្បម លេះ និងមួយក្រណី្បទៀត បក្ីតប ងីពីការដបណ្តី មដីបរសក្នុងនផទ
ដី ២៨៣៩ម២។ ចំប េះវវិាទទងំបនេះ គបឺណាត លមក្ពីរបជាពលរដិបៅទបីនាេះមិនយល់
ដឹងពីរក្បខណ្ឌ ចាប់ដូចបដលមានបចងក្នុងមារតា៧ ននចាប់ភូមិចាប់ ឆាន ២ំ០០១ «របប
ក្មមសិទធិបលីិចលនវតថុមុនឆាន ១ំ៩៧៩ មិនរតូវបានទទួលាគ ល់ប យី»។ ក៏្ប ុបនតវវិាទបនេះ
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រតូវបានគណ្ៈក្មមការរដិបាលបោេះរាយបញ្ន ប់បោយបដីមបណ្តឹ ងរពមបរពៀងទទួល
ចំបណ្ក្ ៦០% ឯចុងបណ្តឹ ងទទួល ៤០%។ 

ក្រណី្របហាក់្របប លោន  បានបក្ីតមានបៅភូមិនរពផនិតទីមួយ ឃុំសំបរាងបលី 
រសុក្ិងគសនួល បខតតក្ណាត ល បលីដីសង់លំបៅោិនពីរក្បនលងបដលមានបដីមបណ្តឹ ងបលាក្ 
 ិូច ប ុនបចង នងិ នាង ប ង យូ ជាបតីរបពនធបតឹងឃាត់កុ្ំឱ្យបចញប័ណ្ណកាន់កាប់ឱ្យបលាក្ 
បហា បថត និងនាង នថ រសីនី បរ េះិនក្ទងំបនេះយក្ដីបៅបញ្ជន បំោយមិនទន់បាន
ទូទត់របាក់្កាសបដលជំ ក់្។ វវិាទបនេះគណ្ៈក្មមការរដបិាលមិនមានសមតថភាពបោេះ-
រាយ ប ីយបានបញ្ាូ នសំណំុ្បរឿងទងំបនាេះបៅតុលាការតាមលំោប់ថ្នន ក់្រ ូតដល់
តុលាការក្ពូំល។ 

ក្តាត ដនទបដលបណាត លឱ្យមានវវិាទដីធលី គឺការខវេះការយល់ដឹងរបស់ាធារណ្ជន
ិំពីរក្បខ័ណ្ឌ ចាប់ នងិការរកី្រាលោលលទធក្មមបលីរទពយរដិបោយខុសចាប់ ដូចក្រណី្
ទំនាស់បៅភូមិចំការដូង ឃុសំបំរាងបលី រសុក្ិងគសនួល បលដីពីីរក្បនលងទក់្ទងបៅនឹងការ
បិទផលូវប ងីវញិ។ សណំុំ្បរឿងវវិាទបោយប ក្បណាត លមក្ពីិនក្មានិំណាចរបំលាភយក្
ដីពីរបជាពលរដិរក្ីរក្ ឬមក្ពីរបជាពលរដិរបំលាភយក្ដីពីរបជាពលរដិបលនីផទដី ១៩០៩០
ម២ បៅភូមិរត ងំាវ យ របជាពលរដិរបមាណ្ ៩៨រគួារ បតឹងតវា បលាក្ ជិន  ុង 
ិតីតបមឃុនំិងបលាក្ បសៀង អាន បមភូមិរងរត ងំាវ យ យក្ដខីាងបលីមក្ោក់្រមួភូមិ
វញិ បដលសពវនថៃក្ំពុងកាន់កាប់បោយបគទងំពីរខាងបលី ស.ជ.ណ្ បធវីឱ្យដំបណាេះរាយ
មិនទន់បានចប់សពវរគប់បៅប យី។ ចំបណ្ក្ឯនាង ពុយ ធុក្ បដីមបណ្តឹ ងបតឹងនាង មា ន 
វា ន បោយមានរពំដីជាប់ោន នងិមានប័ណ្ណាល បមាន់ក្ំពុងបោេះរាយតាមយនតការគណ្ៈ-
ក្មមការសុរបិោដីរសុក្ បដលវវិាទបនេះបក្ីតប ងីបោយមិនបោរពក្ិចនសនោដីជាប់រពំោន ។ 
បៅភូមិរត ងំបវង ឃុឆំក់្បឈនីាង បលាក្ោយ សឹង ិុន បតឹងនាង ចន់ សុខា ទក់្ទង
នឹងរត ងំទឹក្របមាណ្ ១៦២៩ម២ បដលវវិាទបនេះបោេះរាយមិនទន់ចប់បៅប យី។ 
ពលរដិបៅភូមិចំការគួយរបមាណ្ ៥០រគួារ បតឹងបលាក្ បៅ បឈឿង បលាក្  ួន វរីៈ 
និងបលាក្ នម  បមឿន ពីបទរបំលាភយក្ដីរមួភូមិរបស់រក្ុមាមគគី។ ចំប េះវវិាទបនេះ គណ្ៈ-
ក្មមការសុរបិោដីរសុក្បានសរមេុះសរមួល និងបោេះរាយបរៅរបព័នធចាប់បោយបបង
បចក្ដីាមគគីតាមការសម័រគចតិត។ 
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មារតា ២០ និង ២១ ននចាប់ភូមិបាលឆាន ២ំ០០១ សតីិំពី ិចលនវតថុរបស់វតត
បចងថ្ន ិចលនវតថុជាដីនិងជាសំណ្ង់បដលមានបៅក្នុងនិងបរៅបរបិវណ្វតតអារាមនន
រពេះពុទធាសនា និងោក់្ឱ្យពុទធាសនិក្បរបីរបាស់បរកាមការបថទរំបស់គណ្ៈក្មមការវតត។ 

ិចលនរទពយរបស់វតតមិនអាចលក់្ដូរ ឬបធវីិំបណាយ ប យីោម នក្ំណ្ត់អាជាា យុ-
កាលប យី។ ិចលនវតថុរបស់វតថុអាចជួល ឬរបវាស់បាន បតផលទុនបដលបានមក្ពីការ
ជួល ឬរបវាស់បនេះរតូវទុក្សរមាប់បតក្ិចនការក្នុងាសនាប ុបណាណ េះ។ 

ក្ិចនការ ររទពយទងំបនេះ រតូវធានាបោយតំណាងគណ្ៈក្មមការវតត។ នីតិវធិីនន
ការបរជីសបរសីគណ្ៈក្មមការនងិតំណាងបដីមបកីារ រផលរបបោជន៍វតត រតូវក្ំណ្ត់បោយ
របកាសរបស់រក្សងួធមមការ និងាសនា។ 

ចំបណ្ក្ឯមារតា១ ននចាប់ភូមិបាលដបដលបានបចងថ្ន រទពយសមបតតិាធារណ្ៈ
របស់រដិមិនអាចលក់្ដូរបានប យី ប យីក្មមសិទធិននរទពយទងំបនាេះមិនអាចក្ំណ្ត់អាជាា -
យុកាលបានបទ។ 

រទពយសមបតតិាធារណ្ៈរបស់រដិ មិនអាចសថតិបៅបរកាមការកាន់កាប់បោយលទធ-
ក្មមពិបសសននជពូំក្ទ៤ី ននចាប់បនេះបានបទ។ 

ប ុបនតរទពយសមបតតិាធារណ្ៈរបស់រដិ អាចជាវតថុននការិនុញ្ជញ តឱ្យកាន់កាប់ ឬ
បរបីរបាស់ជាបបណាត េះអាសននមិនបទៀង ប ីយអាចដក្ ូតវញិបាន បបីមិនបានបំបពញ
កាតពវក្ិចនបង់ពនធបផេងៗ បលីក្បលងបត បានិនុញ្ជញ តតាមជំពូក្ទី៣ ននចាប់បនេះ។ 
ការិនុញ្ជញ តទងំបនេះមិនអាចបរបកាល យបៅជាក្មមសិទធិ ឬជាសិទធិភណ្ឌិ ក្ជារបបោជន៍ដល់
ិនក្កាន់កាប់រទពយទងំបនាេះបានប យី។  

រទពយសមបតតិាធារណ្ៈរបស់រដិបៅបពលបាត់បង់ផលរបបោជន៍ាធារណ្ៈអាច
រតូវចត់បញ្នូលជារទពយសមបតតិឯក្ជនរបស់រដិតាមរយៈចាប់ិនុបោគ។ 

ាថ នភាពដីវតតបកាេះិបណ្ត តនងិដីភូមិក្ាលរជូក្ ឃុរំកាងំមាា ក់្ រសុក្ិងគសនួល បខតត
ក្ណាត លរបមាណ្ ២០,៩ .ត. រតូវបានរក្ុម  ុនបូបខាច់ចំនួន៤ បូបខាច់ដីវតត និង
បូបខាច់បលីដីមាត់សទឹងជាដាីធារណ្ៈរបស់រដិ របមាណ្ជា ២០ឆាន មំក្ប យី បោយ
ោម នចាប់ិនុញ្ជញ ត ជាប តុបធវីឱ្យបាក់្បដមីបឈធីំៗ និងរចងំសទឹង បលីសពីបនេះបៅបទៀត
បធវីឱ្យបាត់បង់ដីភូមិក្ាលរជូក្ ៩០% ពីបផនទីរដិបាលរសកុ្ិងគសនួលនងិកាល យជាសទឹង។ 
ខណ្ៈបនាេះក្នុងនាមរបធានការោិល័យបរៀបចំបដនដី នគរូបនីយក្មម សំណ្ង់ និងភូម-ិ
បាលរសុក្ បានចក់្បបតុងសសរតាមរចងំការ រវតតបដីមបកីារ រដីាធារណ្ៈ និងដី
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គរុភណ្ឌ បដលជាសមបតតិរមួរបស់ជាតិ។ បដីមបីបញ្ឈប់សក្មមភាពបលមីសចាប់បនេះ គណ្ៈ
ក្មមការរដិបាលបានបញ្ឈប់រក្ុម  ុនបូមខាច់ចំនួន ៣ ទុក្បតរកុ្ម  ុនមួយបដលមាន
ចាប់។ ិំបពីបលមីសបនេះបក្ីតមក្ពីរបធានរកុ្ម  ុនទងំបនាេះ មិនបោរពចាប់ដូចមាន
បចងខាងបលីជាប តុបធវឱី្យប េះ ល់ដល់ដីាធារណ្ៈរបស់រដិនិងគរុភណ្ឌ  រពមទងំប េះ-
 ល់ដល់បរាិថ ននិងបិកូ្ ូសុីោ ងធៃន់ធៃរបទៀតផង។ 

វវិាទដីធលីបៅបតបក្តីមានជាបនតបនាទ ប់បៅក្នុងរសុក្ិងគសនួល របការមួយបទៀតបក្ីត
បៅភូមិរត ងំបពីក្ ឃុបំពីក្ បលីរសេះរមួភូមសិរមាប់របជាពលរដិបៅភូមិរសេះសងគម ិងគ
សនួលទ១ី ិងគសនួលទី២ រត ងំបពីក្។ល។ បរបីរបាស់រសេះបនាេះ។ អាជាា ធរភូមបិានលក់្
រសេះទឹក្ាធារណ្ៈឱ្យបៅឧក្ញ  ភឺន ផលាល  បោយមានការយល់រពមពីបមឃុនំិងអាជាា ធរ
រសុក្ បោយោម នសុំបោលការណ៍្ពអីាជាា ធរបខតត។ បពលបគចក់្ដលុីបរសេះទកឹ្ាធារណ្ៈ
បនាេះ បទីបឯក្ឧតតម ឈុន សុីនុន ិភិបាលបខតតក្ណាត លបញ្ជា ឱ្យកាយរសេះបនេះវញិ បដីមបី
ទុក្ឱ្យរបជាពលរដតិំបន់បនាេះបរបីរបាស់ទឹក្តាមធមមតាប ងីវញិ។  

មិនបមនមានបតរសេះទឹក្មួយបនេះបទ បដលមានវវិាទ សូមបបីតរសេះទឹក្បៅក្នុងភូមិ
រតយងឹ ឃុបំពីក្ រសុក្ិងគសនួលបដលជារសេះទឹក្បីបរមបរាបោយបរបីរបាស់ិងារពលក្មម
របស់សបមតចបតបជាបដីមបីាត រផងបនាេះ ក៏្រតូវបានអាជាា ធរភូមិ ឃុំ រសុក្ លុបដីបំបពញ 
ប យីយក្ដីបនេះលក់្ដូចោន បនេះបដរ រសេះទឹក្មួយបទៀត បដលជាសមបតតិរមួរបស់ិនក្ភូមិ
បបក្ចនក៏្រតូវបានអាជាា ធរភូមិ ឃុ ំ រសុក្ ចក់្ដលុីប ប យីលក់្បោយបលសថ្ន យក្
ថវកិាបនាេះមក្ជួសជុលផលូវក្នុងភូមិ ឃុំ បោយោម និនុញ្ជញ តពីាថ ប័នខាងបលីបដលទបងវី
ទងំបនេះ របំលាភនឹងមារតា ២៦១ ននចាប់ភូមបិាលបដលបចងថ្ន មន្រនតី ឬ អាជាា ធរបដល
មានបរបីិណំាចបោយរបំលាភ បទេះមានបញ្ជា ក្តី ឬោម នបញ្ជា ក្តី បដមីបដីក្ ូតិចលនវតថុ
ពីិនក្កាន់កាប់បោយសនតិភាព រតូវផតនាទ បទសពិន័យជារបាក់្ពី ១០.០០០.០០០ (ដប់
លាន) បរៀល ដល់ ២៥.០០០.០០០ (នមារបាលំាន) បរៀល និងរតូវផតនាទ បទសរដិបាល
បថមបទៀត។ 

ចត់ទុក្ជាការរបំលាភមានការបក្លងបនលំ ការក្ាងប័ណ្ណបោយបំ ន ការោប
សងាត់ ឬវធិានការសមាា រៈ បដមីបបីបណ្ត ញបចញបធវីប ងីចំប េះិនក្កាន់កាប់ិចលនវតថុ។ 

បបីការដក្ ូតិចលនវតថុបានរបរពឹតតបៅបោយិំបពី ងិា ចររីតូវផតនាទ បទសជាប់
ពនធនាោរព ី៦(របាមំយួ)បខដល់២(ពីរ)ឆាន បំថមបទៀត។ 

ិនក្បញ្ជា បោយរបំលាភរតូវផតនាទ បទសដូចោន និងិនក្របរពឹតតតទ ល់បដរ។ 
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បៅរសុក្ិងគសនួលដបដលក៏្មានទំនាស់ដីធលីមួយបទៀតបដលទក់្ទងនឹងមាន ស់ដី
ក្មមសិទធិបលាក្ តាងំ បបា បរសង ជាមួយរក្ុម  ុនិគគីសនី បោយរក្ុម  ុនបនេះបបាេះបបងាគ ល
បភលីងបចញពដីីរបស់ក្មមសិទធិខាងបលី។ មាន ស់ដីបានទមទរឱ្យរក្ុម  ុនិគគសីនបីបញ្ន ៀស
បបងាគ លបភលីងបចញពីដីរបស់ខលួន បតរកុ្ម  ុនមិនរពមបដលវវិាទបនេះបក្ីតប ីងពីមាន ស់ដី
មិនយល់ពីចាប់ិសាមិក្រណ៍្ និងមិនយល់ដឹងពីបផនការិភិវឍសេជាតិផងបដរ ប ីយ
ក្រណី្វវិាទបនេះសថតិបៅក្នុងការបោេះរាយបៅប យី។  

អារស័យបោយការបចញប័ណ្ណមិនបានរតឹមរតូវ ឬពុក្រលួយ សុីសំណូ្ក្សូក្បា ន់
បពលបចញប័ណ្ណក្មមសិទធិ និងកំ្ ុសបបចនក្បទសក្នុងការបចញប័ណ្ណបធវីឱ្យមានវវិាទដូច
ក្រណី្អាជាា ធរភូមិចំការដូង ឃុសំំបរាងបលី បចញលិខតិកាន់កាប់ដីបៅឃុរំបស់ខលួនខុសពី
ទីតាងំដីបដលសថិតបៅភូមិរក្ ឹងដុំ ឃុឆំក់្បឈនីាងឯបណាេះបទ។ វវិាទបនេះសបញ្ជា ក់្ពី
ិសមតថភាពរបស់អាជាា ធរភូមិ ឃុ ំក្នុងការបចញប័ណ្ណកាន់កាប់ដីធលី បដលវវិាទបនេះបោេះ-
រាយពុំទន់បានចប់សពវរគប់បៅប យីរ ូតមក្ទល់បចនុបបននបនេះ។ 

បរកាយពីសិក្ារាវរជាវបលីរបធានខាងបលីបនេះ បយងីអាចវាយតនមលបានថ្ន វវិាទ
ដីធលីបៅរសុក្ិងគសនួលមានបរចីនក្រណី្ បដលបយងីបបងបចក្បៅតាមរបបភទននវវិាទដូច
តបៅ ៖ 

- វវិាទបោយិនក្មានិណំាចរបំលាភយក្ដីធលីាធារណ្ៈចំននួ ៣ក្រណី្ 
- វវិាទរវាងរបជាជននិងរបជាជនដបណ្តី មដី និងដីបក្រចំនួន ៥ក្រណី្ បោេះរាយ
ចប់សពវរគប់ចនំួន ៤ក្រណី្ នងិមិនទន់ចប់ចំនួន ១ក្រណី្ 

- វវិាទរវាងរបជាជននិងរបជាជន បោយិំបពីរបំលាភក្ិចនសនោ ១ក្រណី្ បោេះរាយ
មិនទន់ចប់ សំណំុ្បរៀងវវិាទសថិតបៅក្នុងសមតថក្ិចនតុលាការក្ំពូល 

- វវិាទរវាងរបជាជននិងរបជាជនពីបទរបំលាភបទិផលូវចំននួ ២ក្រណី្ បោេះចប់សពវ
រគប់បោយបបកី្ផលូវឱ្យបរបីរបាស់ប ងីវញិ 

- វវិាទរវាងរបជាជននិងរបជាជនពីបទរបំលាភយក្ដីាធារណ្ៈបធវជីាក្មមសិទធិ ១
ក្រណី្ បោេះរាយមិនទន់ចប់ 

- វវិាទរវាងរបជាជននិងរបជាជនបលីរពំជាប់ោន និងមិនបោរពក្ិចនសនោចំនួន ១
ក្រណី្ បោេះរាយមិនទន់រចួ 

- វវិាទរវាងរបជាជននិងរបជាជនដបណ្តី មរសេះទឹក្ោន  ១ក្រណី្ បោេះរាយមិន
ទន់ចប់ 
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- វវិាទរវាងរបជាជននឹងិនក្ភូមិរបមាណ្ ៥០រគួារពីបទរបំលាភយក្ដរីក្ុមាមគគី
បធវីជាក្មមសិទធចិំនួន ១ក្រណី្ បោេះរាយចប់សពវរគប់តាមការរពមបរពៀងពីភាគី
ទងំសងខាង 

- វវិាទរវាងរកុ្ម  ុនបូមខាច់ចំនួន ៤ នឹងគរុភណ្ឌ ចំនួន ១ក្រណី្ បោេះរាយ
បញ្ឈប់រក្ុម  ុន ៣ បដលោម នចាប់នឹងទុក្រក្ុម  ុន ១បទៀត បដលមានលិខិត
ិនុញ្ជញ តរតមឹរតូវឱ្យបនតអាជីវក្មមរបស់ខលួន 

- វវិាទរវាងរបជាជននិងរបជាជន បោយារក្ំ ុសឆគងរបស់អាជាា ធរក្នុងការបចញ
លិខិតកាន់កាប់ដីខុសទីតាងំចនំួន ១ក្រណី្ បោេះរាយមនិទន់ចប់។ 

នីតិវធិីបោេះរាយវវិាទដីធលីបៅរសុក្ិងគសនួល បានរបរពឹតតបៅតាមរយៈការសរមុេះ-
សរមួលតាមរយៈរដិបបបវណី្ តាមរយៈរព មទណ្ឌ បតនីតិវធិីចុងបរកាយបដលទក់្ទងបៅ
នឹងការចុេះបញ្ា ីដីមានលក្ខណ្ៈោច់បោយដុំ តាមរយៈគណ្ៈក្មមការសុរបិោដី និងការ
ចុេះបញ្ា ីមានលក្ខណ្ៈជារបព័នធតាមរយៈគណ្ៈក្មមការរដិបាលមិនទន់រតូវបានយក្មក្
ិនុវតតបទ។ 

គនានិដទេរ 

១. រក្សួងយុតតិធម៌ លិខតិបលខ ២៤៧ ស.ច. សតីពី ការបោេះរាយវវិាទរដបិាល ចុេះនថៃទ០ី១ 
បខកុ្មាៈ ឆាន ១ំ៩៩៤ 

២. របកាសិនតររក្សួង បលខ ០២ របក្រ សតីពី ការក្ំណ្ត់ភារកិ្ចនរបស់តុលាការនិង
គណ្ៈក្មមការសុបោដី ក់្ព័នធនឹងបរឿងវវិាទដីធលី ចុេះនថៃទី២៦ បខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០០៣ 

៣. លឹម វា ន់ ចាប់ភូមិបាល ឆាន ២ំ០០៧ 
៤. រដិធមមនុញ្ញននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជាឆាន ១ំ៩៩៣ បផទៀងតទ ត់ចងរក្ងនងិបបាេះពុមាផាយ
បោយិគគបលខាធិការោិន រក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ ឆាន ២ំ០០៩ 

៥. Royal Government Strategy of Land Policy Framwork Prepared by 
Council of Land Policy 2002 
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ការររប់ររងសហរមន៍កសកិមមខេត្តរត្នរិរ ី
(Menagement of Agricultural Cooperatives Development in 

Ratanakiri Province) 

បេក្ខជនេណ្ឌិ ត សយ សណូា 

ខសចកតីខផតើម  
បៅបេតតរនតគិរ ីមានរេជាជនរេមាណ្៨៥ភាគរយជាអ្នក្រេក្េរេរប្វីស្រែចមាា រ

និងចញិ្ច ឹមែតវ ស្ដលពងឹស្អែក្ទាំងរែងុែរមាេីជីវភាពរែីបៅរេាាំង ង។ ាេីពីឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
មានក្មមវ ិ្ ីស្ែបរ ៉េបរ ៉េ ជួយគាំររដលីការអ្ភិវឌឍន៍បេតតក្នុងការបលីក្ក្មពែីជីវភាពរែីបៅ
រេែីែហគមន៍មូលដ្ឋា ន និងមានអ្ងគការជាតិ អ្នតរជាតិ បានចងរក្ងបៅជារក្ុមក្ែិក្រ  
ជាែហគមន៍ការពារ្នធាន្មមជាតិ ស្ដលមានមុេរេរចមបងបលីអលិតក្មមក្ែកិ្មម បដ្ឋយ
ប្វីការេណ្តុ ុះេណ្តត លពរងឹងែមតថភាពដលីែហគមន៍។ បៅឆ្ន ាំ២០០១ រាជរដ្ឋា ភិបាល
បានបចញនូវរពុះរាជរក្ឹតយែតីពីការេបងាីតនិងការរេរពឹតតិបៅងនែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម 
ែភាពែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែកិ្មម និងេុបរែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម បដីមបឱី្យែហគមន៍ 
ឬរក្ុមក្ែិក្រទាំងប ុះ រតូវបានររួលស្គគ លីរែេតាមអលូវចាេី។ បទុះេីជាមានរពុះរាជ-
រក្ឹតយែតីពកីារេបងាីតនិងការរេរពឹតតិបៅងនែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម ែភាពែហគមន៍
អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម និងេុបរែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែកិ្មមបៅឆ្ន ាំ២០០១ ក៏្បដ្ឋយ ក៏្ដាំបណី្រ
ការរគេីរគងរេែីែហគមន៍ក្ែិក្មមពុាំទនីរតូវបានអ្នុវតត រហូតមក្ដលីឆ្ន ាំ២០០៣ បរីេ
រក្ែួងក្ែិក្មម រុកាខ រេមាញី និងបនស្គរ បានដ្ឋកី្ឱ្យអ្នុវតតនូវរេកាែគាំរូលក្ខនតិក្ៈ នងិ
េរេញ្ជជ ងអទក្នុង ែរមាេីែហគមន៍យក្បៅដាំបណី្រអ្នុវតត ក្នុងប ុះ ែរមាេីបេតតរតនគិរ ី
បៅឆ្ន ាំ២០០៨ មានអ្ងគការឌីភីបអ្ បានាេីបអតីមដាំបណី្រការេបងាីតែហគមន៍ក្ែិក្មម
បៅរែុក្ចាំនួនពីរ មានរែុក្កូ្នមុាំ និងរែុក្អូ្រជុាំ បដ្ឋយបានប្វីការអសពវអាយពីបគល
គាំនិត បគលេាំណ្ង និងអលរេបោជន៍ងនការេបងាីតែហគមន៍ក្ែិក្មម រែេតាមរពុះ
រាជរក្ឹតយែតីពីែតីពីការបរៀេចាំនិងការរេរពឹតតិបៅងនែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម ែភាព
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម និងេុបរែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍។ រហូតដលីឆ្ន ាំ២០០៩ មាន
ែហគមន៍ក្ែិក្មមចាំនួន ៤ រតូវបានេបងាតីប ងី តាមរយៈមហាែននបិាតរេែីេលួន នងិ
មានការចុុះេញ្ជ ីររួលស្គគ លីពមីនទីរក្ែកិ្មមបេតត ក្នុងប ុះបៅរែុក្កូ្នមុាំមានែហគមន៍
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ក្ែិក្មមចាំនួនេីែហគមន៍ រមួមាន៖ ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម ែហគមន៍
អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមពនលឺក្ែិក្រ ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមរតពាាំងរក្ហម និងបៅរែុក្
អូ្រជុាំមានែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិបរក្១។ ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម
ទាំងប ុះបានដាំបណី្រការនិងររួលការជួយែរមេែរមួលគាំររពីអ្ងគការឌីភីបអ្បេតត
រតនគិរ។ី 

១. លទ្ធផលការរាវរាវសហរមន៍កសកិមមចំនួនពីរខៅ
ខេត្តរត្នរិរ ី
១.១ ខហដ្ឋា រចនាសម្ពនធ និងធនធានរបសស់ហរមនក៍សកិមម 
រេព័នធអលូវលាំបៅក្នុងភូមិជាអលូវរកាលរគែួរក្ហមតភាច េីពីជនេររហូតដលីរីរេជុាំជន

ែុាំ រែុក្ និងមានអលូវជីាតិបលេ៧៨ ពីបេតតរតនគិរបីៅកានីរាជធានីភនាំបពញ និងរេបរែ
បវៀតណ្តម រចក្ទវ រអ្នតរជាតអូិ្ោ៉េ ដ្ឋវ ប ថាញី ងាយរែលួក្នុងការដឹក្ជញ្ជូ នក្ែិអល 
ស្ដលែហគមន៍ក៏្ដូចជារេជាក្ែិក្រអលិតបានយក្បៅកានីរីអារ។ បរៅពីបនុះ បៅមាន
អ្គររដាបាលស្គធារណ្ៈដូចជាស្គលាភូមិ ស្គលាែុាំ ស្គលារែុក្ េ៉េុែតិ៍រដាបាលែុាំ និង
មានែាំណ្ងីជាបរចីនស្ដលេបរមីបែវាដលីែហគមន៍រមួមានស្គលាេឋមែិក្ាបៅរគេី
ភូមិ និងអ្នុវរិាល័យ វរិាល័យ ថាន កី្ែុាំ រែកុ្ ស្ដលេងាភាពងាយរែួលដលីែហគមន៍
ក្នុងការបរៀនែូរត។ ជាមួយគន បនុះមានេ៉េុែតិ៍ និងមណ្ឌ លែុេភាពែរមាេីេបរមីបែវា
ែុេភាពដលីែហគមន៍ទនីបពលបវលា។ ចាំបពាុះរេព័នធធារាស្រែត ក៏្មានការស្គងែងី និង
ស្គត រប ងីវញិ បដីបមបេីបរមីដលីអលិតក្មមក្ែិក្មមរេែីែហគមន៍ដូចជា រេព័នធរាំនេី
ធារាស្គស្រែតរតពាាំងបរចែ (អូ្រភលង) រែុក្កូ្នមុាំ។ ែហគមន៍មានអ្គរប្វីការនិងមានដី
ជាក្មមែរិធិរេែីែហគមន៍ែរមាេីស្គងែងីស្គន កី្ការ មានឃ្ល ាំង នងិែមាា រៈបរេីរបាែី
រដាបាលមយួចាំននួមាន តុ រូ បៅអ្ី បគយនត១បរគឿង។ 

្នធាន្មមជាតិស្ដលមានបៅក្នុងែហគមន៍  គឺមានអ្ាំបណ្តយអលក្នុងការប្វី និង
ពរងីក្អលិតក្មមក្ែិក្មម រមួមានការដ្ឋាំដុុះដាំណ្តាំបៅរដូវវែា ការចិញ្ច ឹមែតវ និងមាន
រេភពរកឹ្អាចប្វីស្រែបៅរដូវរបាាំងរេមាណ្ ២០ហកិ្តា នងិងរពការពាររេែីែហគមន៍
បលីងអទដ៦ី៣៦ហកិ្តា។ 

                                                           
១ របាយការណ៍្វឌឍនភាពឆ្ន ាំ២០១០ រេែអី្ងគការឌីភីបអ្ បេតតរតនគិរ ីឆ្ន ាំ២០១០ រាំពរ័១១  
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១.២. ដំខ ើ រការខរៀបចនំិងបខងកើត្សហរមនក៍សកិមម 
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែកិ្មមវឌឍនៈែងគម នងិែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែកិ្មមដីរក្ហម

ភូមិបរក្ុះ បានេបងាតីប ងី បដ្ឋយមានការជួយគាំររ និងែរមេែរមួលពីអ្ងគការភាពជា
ងដគូក្នុងក្ិចចអ្ភិវឌឍន៍ (DPA) ក្នុងឆ្ន ាំ២០០៩ និងមានការចុុះេញ្ជ ីររួលស្គគ លីពីមនទីរ
ក្ែិក្មមបេតតរតនគិរបីៅបដីមឆ្ន ាំ២០១០។ 

១.៣. រចនាសមពន្ធដកឹនារំរប់ររងសហរមន៍កសកិមម  
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរ មានរច ែមព័នធបក្ីតបចញពីមហាែននិបាត

ដាំេូងក្នុងឆ្ន ាំ២០០៩ បដ្ឋយបានបបាុះបឆ្ន តបរជីែបរែីតាមលក្ខណ្ៈរេជា្ិេបតយយនូវ
រក្ុមរេឹក្ាភិបាល និងគណ្ៈក្មាម ្ិការរតួតពិនិតយស្ដលជាថាន កី្ដឹក្ ាំរគេីរគងរេែី
ែហគមន៍ ក្នុងប ុះ៖ មានរក្ុមរេឹក្ាភបិាល ៥រូេ ស្ដលមានរេធាន អ្នុរេធាន និង
បលខា្ិការ ១រូេ បហរញ្ដឹក្ ១រូេ នែិមាជកិ្១រូេ ស្តែហគមន៍ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិ
បរក្ុះ មិនមានែមាជិក្បរគឺមានបេឡា ១រូេ។ ចាំបពាុះគណ្ៈក្មាម ្ិការរតួតពិនិតយ គឺមាន 
៣ រូេដូចគន  ស្ដលមានរេធាន អ្នុរេធាន១រូេ និងែមាជិក្។ 

រច ែមព័នធែហគមន៍ក្ែិក្មម 
 

 
 

 

 

 

 
រក្ុមរេឹក្ាភិបាលមានអាណ្តតិ េី(៣)ឆ្ន ាំ បហយីមិនអាចរតូវបានបរជីែបរែីហួែ

ពីពីរ (២) អាណ្តតិជាេីគន បានប ីយ។ ដូចគន បៅនិងអាណ្តតិរេែីែមាជិក្គណ្ៈ-

រេធានគណ្ៈក្មាម ្ិការរតួតពិនិតយ 
 

រេធានរក្ុមរេឹក្ាភិបាល 

អ្នុរេធាន 

បហរញ្ដឹក្ 
 

បលខា្ិការ 
 

ែមាជិក្ 
 

បេឡាក្រ 
 

មហាែននិបាត 

អ្នុរេធាន ែមាជិក្ 
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ក្មាម ្ិការរតួតពិនិតយតក្ាំណ្តីេី(៣)ឆ្ន ាំ។ ែមាជិក្មាន កី្ៗ ពុាំអាចេបរមីការងារបនុះបលែី
ពីពីរ(២)អាណ្តតិជាេីគន បរ។ 

១.៤. មេុរបរដំខ ើ រការរបសស់ហរមនក៍សកិមម 
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរមានបគលេាំណ្ងរិញលកី្អលិតអលែមាា រៈ

ក្ែិក្មមរេែីែហគមន៏ឱ្យមានរេែរិធភាពែាំបៅបលីក្ក្មពែីជីវភាពរែីបៅរេែីែមាជកិ្
ែហគមន៏និងរមួចាំស្ណ្ក្អ្ភិវឌឍន៍បែដាក្ិចចែងគម ស្ដលមានមុេរេរដូចខាងបរកាម៖ 

ប្វីឥណ្ទនស្គចីរបាកី្ និងែនសាំ 
- រិញ លកី្អលតិអលក្ែកិ្មម 
- ដ្ឋាំដាំណ្តាំចរមុុះដូចជាេស្នល បឈីហូេស្អល ែស្ណ្ត ក្បែៀង ែស្ណ្ត ក្បាយ លងរ 
ស្គវ យចនទនីិង។ល។ 

- រិញ,លកី្ែមាា រៈក្ែិក្មមអគតីអគងីជូនដលីែមាជិក្ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម។ 
- ការចិញ្ច ឹមែតវ បគ រក្េី មានីទ និងចញិ្ច ឹមរត។ីល។ 
- ប្វីការស្ក្ងចនអលិតអលរែូវ ដាំ ូង បពាត និងស្គវ យចនទ។ី 
- វគគេណ្តុ ុះេណ្តត លែតីពីជាំ ញេបចចក្បរែ និងពរងីក្មុេរេរដលីែមាជិក្
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ែហគមន៍ក្ែិក្មម។ 

- រក្រីអារែរមាេីលកី្អលតិអលក្នុងរែុក្ នងិបរៅរេបរែ។ 
- េបងាីតែេិបក្មមស្ក្ងចនបឈាីែីៗប្វីជាបរគឿងែាំណ្ងី និងបរគឿងែងាា រមឹបអសងៗ 
- ក្ស្គងែមតថភាពដលីរក្ុមរេកឹ្ាភិបាល និងគណ្ៈក្មាម ្កិាររតួតពិនតិយ
ែមាជិក្ែហគមន៍។ 

បេីពិនិតយបៅបលីមុេរេរស្ដលែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរ ស្ដលបានដាំបណី្រ
ការាេីពីឆ្ន ាំ២០១០មក្ រហូតដលី ឆ្ន ាំ២០១៣ ែហគមន៍ក្ែិក្មមបានរេក្េមុេរេរ
ស្តបៅបលីការរិញនិងលកី្រែូវ រគេីចនទី បែវាពីការភជួរដី និងឥណ្ទនឱ្យែមាជិក្េចី
របាកី្និងរបាកី្ែនសាំស្តេ៉េុបណ្តណ ុះ។ មានស្តែហគមន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម បានររួល
ការគាំររពីអ្ងគការឌីភីបអ្បៅភនាំបពញបៅបលីការអ្នុវតតគបរមាងេបងាីនែនតែុិេបែបៀង និង
ពរងឹងែមតថភាព។  
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១.៥. ការដកឹនារំរប់ររងរបសស់ហរមន៍កសកិមម 
ការដឹក្ ាំរគេីរគងរេែីែហគមន៍គឺស្អែក្បៅបលីលក្ខនតិក្ៈ និងេរេញ្ជជ ងអទក្នុង

រេែីែហគមន៍ ដូចគន  តាមគាំរូរេែីរក្ែួងក្ែិក្មម និងេរេញ្ជជ ងអទក្នុងរេែីែហគមន៍
ក្ែិក្មម មានចាំនួន ៨រេការ។ 

១.៥.១. ការកំ ត្់ត្ួនាទ្ី និងភារកិចចថ្នន ក់ដឹកនាសំហរមន៍កសកិមម 
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរ ដកឹ្ ាំបដ្ឋយរក្ុមរេកឹ្ាភិបាល និងគណ្ៈ-

ក្មាម ្ិការរតួតពិនិតយស្ដលបានស្ចងក្នុងរេការរី២៣ ងនលក្ខនតិក្ៈរេែីែហគមន៍ក្ែិក្មម 
ស្ដលបានក្ាំណ្តីបៅបលីតួ រ ីនិងកាតពវក្ិចចរេែីរក្ុមរេឹក្ាភិបាលនិងគណ្ៈក្មាម ្ិការ
រតួតពិនិតយ។  

រក្ុមរេឹក្ាភិបាលជាអ្ងគការរេតិេតតិរេែីែហគមន៍ រឯីគណ្ៈក្មាម ្ិការរតួត
ពិនិតយជាអ្ងគការរតួតពិនិតយ អ្ចិងស្រនតយ៍ងអទក្នុងែហគមន៍ក្ែិក្មម។ ក្នុងកិ្ចចដាំបណី្រការ
រេាាំង ងរេែីែហគមន៍ក្ែិក្មម រតូវបានក្ាំណ្តីការរេជុាំរក្ុមរេឹក្ា ១ែបាត ហ៍មតង បដីមបី
ាតីស្ចងការងារនិងរាយការណ៍្ពែីក្មមភាពស្ដលបានអ្នុវតតក្នលងមក្ ការបរេីរបាែីរុន
ឱ្យែមាជកិ្េចី ការងាររដាបាលរេាាំង ង ែក្មមភាពអ្នុវតតគបរមាងរេែីែមាជកិ្មាន កី្ៗ។ 
ជាមួយគន បនុះ រក្មុរេឹក្ាភបិាល និងគណ្ៈក្មាម ្ិការរតតួពិនិតយ បានប្វីការរមួគន ក្នុង
ការបរតៀមនងិបរៀេចាំមហាែននបិាតរេាាំឆ្ន ាំ បដមីបេូីក្ែរុេលរធអលការងាររេែីែហគមន៍
និងរបាយការណ៍្ហរិញ្ដវតថុរេាាំឆ្ន ាំជូនែមាជិក្ែហគមន៍ បដ្ឋយរេធានរក្មុរេឹក្ាភិបាល
ជាអ្នក្អ្បញ្ជ ីញែមាជិក្ទាំងអ្ែីចូលរមួ និងអ្នក្ពាកី្ព័នធ។  

ជារូបៅទាំងថាន កី្ដឹក្ ាំែហគមន៍ និងែមាជិក្បានបគរពបៅតាមការដឹក្ ាំ និង
ាតីស្ចងរមួគន  ក្នុងការែបរមចចិតតបៅបលីការបរេីរបាែីរុន ការអតលីឱ្យែមាជកិ្េចី ការ
ចាំណ្តយរដាបាល ការចូលរមួក្នុងពិ្ីបអសងៗ។  

បដ្ឋយស្អែក្តាមលក្ខនតិក្ៈរេែីែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម គឺែហគមន៍ក្ែិក្មម
បានបេីក្មហាែននិបាតរេាាំឆ្ន ាំរេែីេលួនបៅក្នុងស្េ្នូ ជាបរៀលរាលីឆ្ន ាំ  បដីមបពីិនិតយអតលី
ការយលីរពម ឬស្ក្ែរមលួគណ្ន ីនងិរបាយការណ៍្ងនការរគេីរគង បហយីយលីរពម ឬ
មិនយលីរពមឱ្យអ្នក្រគេីរគងរចួេលួន។ ក្ាំណ្តីការស្េងស្ចក្របាកី្ចាំបណ្ញនងិរបាកី្ស្ដល
រតូវរេគលីរត េីឱ្យែមាជិក្វញិ បដ្ឋយអ្នុបលាមតាមលក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យ ស្ដលក្ាំណ្តី
បដ្ឋយេរេញ្ជជ ងអទក្នុង។ របាកី្អ្តិបរក្ងនឆ្ន ាំនីមួយៗ អាចប្វីបៅបាន លុុះរតាស្តបានដ្ឋកី្
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េញ្ជូ លរបាកី្បៅក្នុងមូលនិ្ិេរមុង តាមលក្ខនតិក្ៈ ឬក្នុងមូលនិ្ិេ ទ េីេនសាំរពមទាំង
រូទតីេាំណុ្លែហគមន៍ងនឆ្ន ាំក្នលងមក្ជាមុន។ ក្ាំណ្តីមូលនិ្ិបរតៀមេរមុងែរមាេី
ការេ៉េុះេ៉េូវការខាតេងីស្ដលអាចបក្ីតប ងី ប្វីឱ្យមានលាំនឹងប ងីវញិ ចាំបពាុះការស្េងស្ចក្
ភាគហ ុនបៅឱ្យែមាជិក្នីមយួៗ ក្នុងក្រណី្មានការ យចុុះនូវចាំននួែមាជិក្។ អ្នុម័ត
យលីរពមក្មមវ ិ្ ែីក្មមភាព នងិ វកិាែរមាេីការយិេរបិចឆរខាងមុេ។   

១.៥.២. ផផនការសកមមភាពរបសស់ហរមន៍កសកិមម 
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម បានប្វីគបរមាងស្អនការែក្មមភាព

រេាាំឆ្ន ាំរេែីេលួន បដ្ឋយរតូវបានររួលការគាំររពីអ្ងគការឌីភីបអ្បៅភនាំបពញ ែរមាេី
គបរមាងស្អនការែក្មមភាពរេែីែហគមន៍មានរយៈបពល ៣ឆ្ន ាំ ាេីពីឆ្ន ាំ២០១១ ដលី 
ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្នុងប ុះមានែក្មមភាពពីការក្ស្គងែមតថភាពរេែីែហគមន៍ ការប្វី
ឥណ្ទនស្គចីរបាកី្ ការការពារងរពែហគមន៍ អលិតក្មមដាំណ្តាំមាន ែស្ណ្ត ក្បែៀង 
រែូវ ដាំ ូងម។ីល។ និងអលតិក្មមែតវ មានការចិញ្ច ឹមបគ រជូក្ មានី និងការចិញ្ច ឹមរត។ី 
ចាំស្ណ្ក្ឯែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះ គមឺិនមានការជួយគាំររពីងដគូ
អ្ភិវឌឍន៍ណ្តមួយប យី េ៉េុស្នតែហគមន៍ក្ែិក្មមទាំងពី មានការប្វីឥណ្ទនឱ្យែមាជិក្
េចី ការរេមូលរិញ និងលកី្ក្ែិអលដូចគន ។  

១.៥.៣. ដំខ ើ រការរត្ួត្ពិនិត្យរបសស់ហរមន៍កសកិមម 
ែហគមន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរ បានប្វីការរមួគន ជាមួយរក្ុមរេឹក្ាភិបាលនិងគណ្ៈ

ក្មាម ្ិការរតួតពនិិតយ បៅបលីរបាយការណ៍្រកី្ចបរមីនរេាាំរេែីេលួន បដមីបដី្ឋកី្ជូនមហា
ែននិបាតែបរមច បៅបលីរបាយការណ៍្លរធអលែក្មមភាព និងការចាំណ្តយ ចាំណូ្ល 
រពមទាំងការស្េងស្ចក្របាកី្ដលីែមាជិក្។ ជាមួយគន ប ុះ ក៏្បានក្ាំណ្តីនូវរិែបៅ
ែរមាេីឆ្ន ាំេនត។ 

១.៦. ការចលូរមួរបសស់មាជិកសហរមនក៍សកិមម 
១.៦.១  ការចូលរមួខដើមទ្ុនសហរមន៍កសកិមម 

ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរ បានក្ាំណ្តីែមាជកិ្មានភាគហ ុននីមួយ  ៗមាន
តងមលបែមីគន គឺ មយួភាគហ ុនមានចាំនួន១០.០០០បរៀល ដូចគន ។ េ៉េុស្នត ែហគមន៍ក្ែកិ្មម
វឌឍនៈែងគម បពលាេីបអតីមមានចាំននួ ១២៨ហ ុន មានរកឹ្របាកី្ែរុេ ១.២៨០.០០០
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បរៀល គឺបរចីនជាងែហគមន៍ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះ ស្ដលមាន ៩០ហ ុន រឹក្របាកី្
ែរុេ ៩០០.០០០បរៀល។ គតិរតឹមឆ្ន ាំ២០១៣ ែហគមន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម មាន 
៤៦១ភាគហ ុន បែមីនឹង ៤.៦១០.០០០បរៀល របាកី្ែនសាំែរុេ៣.៩៤០.០០០បរៀល 
របាកី្េងីែិរធិែរុេ ៣០.០០០បរៀល និងរបាកី្រុនភូមិែរុេ ៩០២.០០០បរៀល រឯី
ែហគមន៍ក្ែកិ្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះមានស្ត ៥៩ភាគហ ុន មានរកឹ្របាកី្ែរុេ៥៩០.០០០
បរៀល របាកី្ែនសាំែរុេ ១២០.០០០បរៀល របាកី្េងីែិរធែិរុេ ១១៨.០០០បរៀល។ 

បរៅពីបនុះែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរ បានររលួរុនេស្នថមពីអ្ងគការឌភីីបអ្
បៅរគដាំេូងដូចគន គឺចាំនួន ៣.៥៤៤.៥០០បរៀល។ ស្តក្នុងរយៈបពលេីឆ្ន ាំ ែហគមន៍
ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម មានបដីមរុនែរុេ២៨.៣៤៦.៦៥០បរៀល គឺបក្ីនប ីងចាំនួន
២៣.៤៤៣.១៥០បរៀល ស្ដលបានមក្ពីរបាកី្េរមុងរុក្២០% ែរមាេីរុក្េណ្តុ ុះេណ្តត ល
ចាំនួន ៥ភាគរយ និងរបាកី្ជយួែបស្រងាគ ុះចាំនួន១៤៨.២២០បរៀល បែមីនឹង ៥ភាគរយ។ 
ចាំស្ណ្ក្ែហគមន៍ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះ មានបដីមរុនេស្នថមពីការប្វីអាជីវក្មមចាំបណ្ញ
បដ្ឋយលកី្អ្ងារ នងិពីការរបាកី្ ែរុេបដមីរុនមាន ៩.៨០៣.៤៥០បរៀល។ 

 
១.៦.២.  ការចូលរមួកនងុសកមមភាពាមួយសហរមន៍កសកិមម 

ែមាជិក្រគេីរូេបានចូលរមួតាមការអ្បញ្ជ ីញរេែីថាន កី្ដឹក្ ាំែហគមន៍ ក្នុងក្ិចច
រេជុាំរេាាំស្េ ការចូលរមួែក្មមភាពអ្នុវតតគបរមាង ការចូលរមួក្នុងមហាែននិបាតរេាាំឆ្ន ាំ 
និងការអ្បញ្ជ ីញចូលរមួក្នុងពិ្បីអសងៗ ែក្មមភាពចូលរូមអ្ភិវឌឍន៍ និងវគគេណ្តុ ុះេណ្តត ល
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បអសងៗ។ បនុះេងាា ញពីភាពចូលរមួរេែីែមាជកិ្ជាមយួនងិែក្មមភាពរេែីែហគមន៍
ក្ែិក្មម។ េ៉េុនតែរមាេីែហគមន៍ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះ ែមាជិក្ពុាំែូវបានចូលរមួ
បពញបលញជាមួយនងឹការអ្បញ្ជ ីញរេែីរេធានរក្មុរេឹក្ាភិបាល ក្នុងក្ិចចរេជុាំ ការប្វី
អាជីវក្មម ជាបហតុប្វីឱ្យចាំនួនែមាជិក្មានការ យចុុះ បដ្ឋយស្គរការេបណ្ត ញបចញពី
ែមាជិក្ែហគមន៍ បៅឆ្ន ាំ២០១៣ មានស្ត ៥៩រូេ។ 

 
 
តាមរយៈរក្ហវកិ្ខាងបលីបានេងាា ញឱ្យបែីញថា ែមាជិក្ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍

ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម មានចាំនួនែមាជិក្បកី្នប ីងជាបរៀងរាលីឆ្ន ាំ គឺបៅបពលេបងាីត
ដាំេូងមានែមាជិក្ស្ត ៧៩រូេ បៅឆ្ន ាំ២០១០ ដលីឆ្ន ាំ២០១៣ មានែមាជិក្ែរុេ 
១២៦រូេ បេីប្ៀេបៅនឹងែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែកិ្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះ គឺមានការ យ
ចុុះគួរឱ្យក្តីែមាគ លីបៅឆ្ន ាំ២០១២ មានស្ត ៤២ កី្ េ៉េុស្នតបៅឆ្ន ាំ២០១៣ បានបក្ីន
ប ីងវញិមាន ៥៩ កី្។ បេីប្ៀេបៅនឹងែមាមារតដូចគន បៅបពលេបងាីតដាំេូង គឺ 
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម មានការបក្ីនប ងីនូវែមាជិក្ែរុេ បែមនីិង 
ភាគរយ រឯីែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះ មានការ យចុុះនូវែមាជកិ្
ែរុេ បែមនីិង ភាគរយ។  

១.៦.៣. ការផបងផចករាក់ចំខ ញរបសស់ហរមន៍កសកិមម 
បៅក្នុងលក្ខនតិក្ៈែហគមន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម រតងីមារតារី១៦ ការស្េងស្ចក្

របាកី្ចាំបណ្ញឱ្យែមាជកិ្ែមាមារតតាមភាគហ ុន បរកាយពីបានរូទតីចាំណ្តយ េាំណុ្ល 
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មូលនិ្េិរមុង នងិេណ្តុ ុះេណ្តត ល រតូវែបរមចបដ្ឋយមហាែននិបាត ក្នុងរេការរី១២ 
បានក្ាំណ្តីថា មូលនិ្ ិេរមងុគិតងមាភាគរយ (២០%) ពរីបាកី្ចាំបណ្ញែុរារហូតដលី
មូលនិ្ិបនុះមានចាំននួ៥ (របាាំ) ដង ងនភាគហ ុនទាំងអ្ែីស្ដលបានេងីបហយី។ មូលនិ្ិ
េរមុងទាំងបនុះ មិនអាចយក្បៅស្ចក្ាយឱ្យែមាជិក្បានបរ និងមូលនិ្ិែរមាេីេណ្តុ ុះ-
េណ្តត លអ្េីរ ាំបដ្ឋយដក្យក្េភីាគរយ (៣%) ពីរបាកី្ចាំបណ្ញែុរា។ 

រកាហវកិ្េងាា ញពីបដីមរុនែរុេ ចាំណូ្ល ចាំណ្តយ រេែីែហគមន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរ 
បៅឆ្ន ាំ២០១៣ 

 
រកាហវកិ្ខាងបលីនឹងបលីក្មក្េញ្ជជ កី្ពី៖ របាកី្ចាំណូ្លរេែីែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍

ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគមស្ដលររលួបានគមឺានចាំណូ្លពីការរបាកី្ និងពីការលកី្រែូវែរុេ
៣.៦៤៨.៩៥០បរៀល ចាំស្ណ្ក្ឯែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះគឺមាន
ចាំណូ្លពីការលកី្អ្ងារឱ្យែមាជិក្នងិរគេីចនទី និងចាំណូ្លពីការរបាកី្រតូវរក្ារុក្បៅ
បេឡា ែរមាេីេបងាីនរុនែរេុ ៤.២៧៣.៤០០បរៀល។ បេីពិនិតយបៅបលីការស្េងស្ចក្
របាកី្ចាំបណ្ញឱ្យែមាជិក្រេែីេលួនែរមាេីរយៈបពលមយួឆ្ន ាំក្នុងែមាមារត៦០ភាគរយ
ងនរបាកី្ចាំបណ្ញែុរធ (ក្នុងប ុះរតូវបានក្ាំណ្តីែរមាេីរបាកី្ភាគហ ុនគឺ៤០ភាគរយនងិ
ចាំបណ្ញពីរបាកី្ែនសាំចាំនួន២០ភាគរយ) និងែរមាេី៣០ភាគរយគឺែរមាេីរក្ារុក្ក្នុង
ែហគមន៍ រឯីបៅែលីចាំនួន១០ភាគរយបរៀត ែរមាេីស្េងស្ចក្បលកី្រឹក្ចិតតដលីរក្ុម
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រេឹក្ាភិបាលនិងគណ្ៈក្មមការរតួតពិនិតយ ែរមាេី៨ កី្។ េ៉េុស្នតែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍
ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគមក្នុងមហាែននិបាតឆ្ន ាំ២០១៣ គឺមានការស្ក្ស្រេបៅបលីមូលនិ្ិ
េណ្តុ ុះេណ្តត លពី៣ភាគរយ បៅ ៥ភាគរយវញិ។ 

ជាការក្តីែមាគ លីបៅបពលដាំបណី្រការបានចាំបណ្ញ ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម
មិនបានេបងាីតអ្នក្ជរមុះេញ្ជ ីរតូវររួលរា៉េ េីរងអ្ាំណ្តចទាំងអ្ែីពីរកុ្មរេឹក្ាភិបាល ពី
គណ្ៈក្មាម ្ិការរតួតពិនិតយ គឺការជរមុះេញ្ជ ីរេាាំឆ្ន ាំប្វីប ីងស្តបហរញ្ដឹក្ជាមួយរកុ្ម
រេឹក្ាភិបាល បដ្ឋយមានការរតួតពិនតិយពីគណ្ៈក្មាម ្ិការរតួតពិនតិយស្តេ៉េុបណ្តណ ុះ។ ក្នុង
រយៈបពលេ៉េុ ម នឆ្ន ាំមក្បនុះ ែហគមន៍មិនមានជេួេញ្ជា ណ្តមួយបលីការក្សយ័រុន ស្ដល
រតូវរក្អ្នក្ជរមុះេញ្ជ ីប យី។ 

ការវភិាគអាចក្ាំណ្តីបាននូវចាំណុ្ចខាល ាំង និងចាំណុ្ចបេាយតាមតារាងដូចខាង
បរកាម៖ 
ការវភិាគបលីការរគេរីគង ចាំណុ្ចខាល ាំង ចាំណុ្ចបេាយ 

ការដឹក្ ាំ នងិរដាបាល 

-មានការចុុះេញ្ជ ីររួលស្គគ លែីហគមន ៍
-មានលក្ខនតកិ្ៈនិងេរេញ្ជជ ងអទក្នុង 
-មានរេជុាំរេាាំស្េ 
-បានររួលវគគេណ្តុ ុះេណ្តត លភាពជាអ្នក្  
ដឹក្ ាំ និង ក្តីរតាេញ្ជ ីគណ្បនយយ 
-មានការបដ្ឋុះរស្គយទនីបពលបវលា 
-មានការចុុះេញ្ជ ីររួលស្គគ លែីហគមន ៍
-មានការបលីក្រកឹ្ចិតតដលែីមាជកិ្ ដូច
ជាចូលរមួពិ្ ីេុណ្យ មានជាំង.ឺ.. 
-បេីក្មហាែននបិាតរេាាំឆ្ន ាំ 
-មានការគាំររពីអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន 

-រីស្គន ក្កីារែហគមន៍មនិទនបីានែមរមយ 
-ែមតថភាព នងិេរពិបស្គ្នដ៍ឹក្ ាំបៅ
មានក្រមតិ 
-ថាន ក្ីដឹក្ ាំេលុះមិនទនីលុះេងីបពលបវលា
ចូលរមួ បរពាុះមានភាពមមាញឹក្ក្នុងក្ិចចការ
រគួស្គរបរចីន 
-ការរេជុាំរេាាំស្េមិនបានបរៀងទត ី
-េវុះែមាា រៈការោិលយ័ និងបរគឿងែងាា រមឹ
រដាបាល 
-មិនបានជូនរបាយការណ៍្រេាាំឆ្ន ាំបៅមនទីរ
ក្ែិក្មមបេតត 
-ែមាជិក្មយួចាំននួបៅមានភាពមិនទនី
រុក្ចតិតគន នងិមនិែូវបានចូលរមួ 

ការាតីតាាំងនិងែរមេ
ែរមួល 

-មានរច ែមពន័ធចាែលីាែ ី
-មានការស្េងស្ចក្ត ួរនីិងភារក្ចិច 
-មានការរាំ ក្ីរាំនងជាមួយែមាជិក្ នងិ
អ្នក្ពាក្ីព័នធ(ក្ែិក្មមរែុក្ មនទីរក្ែិក្មម
បេតត  អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន អ្ងគការងដគូ 

-មិនទនបីានបគរពអ្នុវតតការងារបៅតាម
ការស្េងស្ចក្ពីត ួរី និងភារក្ិចច 
-ការរាំ ក្ីរាំនងមិនទនីបានរូលាយ 
 

ស្អនការែហគមន៍
ក្ែិក្មម 

-មានការចូលរមួពីែមាជកិ្ក្នុងការក្ស្គង
ស្អនការមុេរេររេាាំ  
-មានគបរមាងគាំររពីងដគូអ្ភិវឌឍន ៍
-មានរិែបៅចាែលីាែរីេាាំឆ្ន ាំ 

-មិនទនមីានែមតថភាពបលីការក្ស្គង
ស្អនការមុេជាំនញួ 
-មានអ្វតតមានែមាជកិ្មយួចាំននួមនិបាន
ចូលរមួ 
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 -មិនទនីបចុះពចីងាវ ក្អីលិតក្មមរអីារ ក្នុង
ការក្ស្គងស្អនការ 

ការរតួតពនិិតយ 

-មានការរតួតពិនតិយរេាាំឆ្ន ាំបលីរបាយ
ការណ៍្ហរិញ្ដវតថុ នងិលរធអលែក្មមភាព
ការងារ  ដ្ឋក្ីជូនមហាែននិបាត នងិ 
-មានការរេជុាំរតួតពនិិតយរេាាំឆមាែ 

-មិនទនមីានជាំ ញ រគនីស្តពិនតិយរតឹម
រតូវឬេុែេ៉េុបណ្តណ ុះ  មនិមានែតងីដ្ឋែរមាេី
រតួតពនិិតយ 
  

ការរគេីរគងេញ្ជ ី
គណ្បនយយនិងឥណ្ទន 

-មានេ័ណ្ណចាំណូ្ល ចាំណ្តយ 
-មានបែៀវបៅតាមដ្ឋនរិ ន នុេបវតត ិ 
-តារាងតាមដ្ឋនរបាក្ីែនសាំនិងេចីរបាក្ ី 
-មានក្ិចចែនាេចីរបាក្ីរេែែីមាជិក្ 
-មានរបាយការណ៍្ហរិញ្ដវតថុរេាាំស្េ រតី
មាែ ឆមាែ នងិឆ្ន ាំ 

-មិនទនបីានបរៀនរែេតាមការចុុះេញ្ជ ី
គណ្បនយយស្ដលជាែតងីដ្ឋរេែែីហគមន៍
អ្នតរជាត ិ
-មានទនីបានបរៀេចាំរុក្ដ្ឋក្ីឯក្ស្គរឱ្យ
បានរតឹមរតូវ បពលេលុះរុក្បៅជាមួយរេធាន 
-មានការក្តីរតាមិនបានចាែលីាែ ី
-េវុះរុនឱ្យែមាជិក្េច ី

ការចូលរមួពីែមាជិក្ 

-មានភាពែ័មរគចិតតនិងលុះេងីបពលបវលា 
-ចូលរមួជាភាគហ ុននងិរបាក្ីែនសាំ 
-ចូលរមួក្នុងែក្មមភាពែងគម 
-ររួលបានចាំបណ្ុះដងឹពេីបចចក្បរែ
ក្ែិក្មម និងវគគបអសងៗ 
-ររួលបានរបាក្ីចាំបណ្ញ 
-មានស្គមគគីភាព និងជួយគន  

-មិនទនយីលចីាែពីីបគលេាំណ្ងនិង
អលរេបោជន៍ងនការេបងាតីែហគមន៍
ក្ែិក្មម 
-ការចូលរមួរេែែីមាជកិ្មួយចាំននួមិន
បានបរៀងទត ី
-ែមាជិក្េលុះែងនិងេងីរបាក្ីមនិទនីបពល
បវលា 
-មានែមាជកិ្បៅជាំពាក្ ី

 
១.៧. ការសកិាខៅខលើកត្តត ពាក់ព្នធខផេងៗ 
១.៧.១. ខសវាផេពវផាយនិងព្ត្៌មានទ្ីផារ 

ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម បានររួលព័ត៌មានពតីងមលក្ែិអលតាមរយៈ
វរិយុបេតតជាបរៀងរាលីង ង ស្ដលគាំររបដ្ឋយគបរមាងស្ែរេាាំបេតតតាមរយៈមនទីរពាណិ្ជជក្មម
និងតារាងេរិអាយបៅស្គលាែុាំ ស្ដលឧេតថមាបដ្ឋយអ្ងគការឌីភីបអ្ ក្នុង១ែបាត ហ៍មតង។ 

១.៧.២. ការចូលរមួគរំទ្ពីមនទីរ ាា ប្នជំនាញ និងអាាា ធរ កនងុខេត្ត  
មានរច ែមព័នធគាំររែហគមន៍បៅថាន កី្ជាតិរមួមានរក្ែងួក្ែិក្មម រុកាខ រេមាញី 

និងបនស្គរ  យក្ដ្ឋា នអសពវអាយក្ែកិ្មមងនអ្គគ យក្ដ្ឋា នក្ែកិ្មមស្ដលររលួេនទុក្
ក្នុងការែរមេែរមួលគាំររដលីែហគមន៍ក្ែិក្មម និងមានមនទីរក្ែិក្មមបេតត ស្ដល
មានការោិល័យអសពវអាយក្ែិក្មមជាអ្នក្បដីរតួែាំខានីបៅមូលដ្ឋា ន និងអ្ងគភាពពាកី្ព័នធ។ 
ក្នុងប ុះែបងាតបែញីមានចាំណុ្ចេវុះខាតមួយចាំនួន គកឺារចូលរមួរេែីមស្រនតជីាំ ញរគេី
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ក្រមិតមិនទនីបានប្វីការជិតែនិរធជាមួយែហគមន៍ក្ែិក្មម េវុះ វកិាគាំររែរមាេី
រេតិេតតកិារការងារក្នុងការតាមដ្ឋន នងិជួយពរងឹងដលីែហគមន៍ក្ែិក្មម។  

ែហគមន៍ក្ែិក្មម មិនទនីមានការទកី្ទញ និងចូលរមួពីស្អនក្ឯក្ជនបលីមុេ
ជាំនួញែរមាេីអលិតក្មមក្ែិក្មម ឬការអ្នុវតតតាមក្ិចចែនា។ រនទឹមនឹងបនុះ រក្ែួង
ពាណិ្ជជក្មមរតូវបដីរតួ រីោ៉េ ងែាំខានីក្នុងការរាំ កី្រាំនង ឬអតលីកិ្ចចែហការជាមួយ
ែហគមន៍បលីតងមលអលតិអលឬក្ែិអល នងិបែវាក្មមបអសងៗជាមួយវែ័ិយឯក្ជន។ 

ែហគមន៍ក្ែិក្មម ស្ដលបានេបងាីតប ងីតាមរយៈការចូលរមួគាំររពីអាជាញ ្រភូម ិ
ែុាំ រែុក្ រហូតដលីបេតត អទុយបៅវញិការងាររាំ កី្រាំនងនិងក្ិចចែហការរវាងែហគមន៍ 
និងអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នមិនទនីបានស្ចក្រ ាំស្លក្ព័ត៌មាន ឬចូលរមួបដ្ឋុះរស្គយជាមយួគន នូវ
េញ្ជា េលុះៗ ស្ដលែមាជកិ្ែហគមន៍មិនបានបគរពបៅតាមលក្ខនតកិ្ៈឬេរេញ្ជជ ងអទក្នុង
រេែីេលួន។ មួយវញិបរៀត អាជាញ ្របេតត ពិបែែរក្ុមរេឹក្ាែុាំមិនទនីបានបដីរតួរជាអ្នក្
ែរមេែរមួលគាំររដលីែហគមន៍បៅប យី ដូចជាការដ្ឋកី្បចញនូវបែចក្តីស្ណ្ ាំពី
ការបរៀេចាំប្វីស្អនការ ការចូលរួមជាមួយែក្មមភាពែុាំ ែងាា តី ឬែក្មមភាពែងគម។ 
ែហគមន៍បានដាំបណី្រការ និងេបងាីតបដ្ឋយស្គរងដគូអ្ភិវឌឍន៍ស្ដលគាំររទាំងេបចចក្-
បរែ នងិ វកិារមួមានអ្ងគការ DPA/ ETEA។ 

ែហគមន៍បានេបងាីតប ីងតាមរយៈការចូលរួមពីតាំណ្តងាែីរុាំភូមិ អាជាញ ្រ
មូលដ្ឋា ន និងអ្នក្ភូមិបដ្ឋយមានការែរមេែរមួលគាំររទាំងេបចចក្បរែនិង វកិាពី
អ្ងគការឌីភីបអ្និងមានការចូលរមួពីមនទីរក្ែិក្មមបេតត។ ដូបចនុះការចូលរូមរេែីែមាជិក្
រគេីរូេស្ដលពាកី្ព័នធដលីការេបងាីតែហគមន៍អ្ភិវឌឃន៍ក្ែិក្មម គឺជាចាំណុ្ចែាំខានី។ 
ជាងបនុះបៅបរៀតការចូលរមួបានប្វីឱ្យែមាជិក្មាន កី្ៗយលីដឹងពីការប្វីបែចក្តីែបរមច
ចិតតរេែីេលួន ស្ដលអារែ័យបលីឆនទុះរេែីែមាជិក្េលួនឯង ពិបែែការអតលីអារិភាព
ចាំបពាុះស្រែតីក្នុងការបរជីែបរែីថាន កី្ដឹក្ ាំរេែីេលួនតាមរយៈមហាែននិបាត។ ការចូលរមួ
លកី្ភាគហ ុន, រុនែមាជិក្ និងរបាកី្ែនសាំរេែីែមាជិក្មាន កី្ៗ បានេបងាីតនូវរេភព
រុនដ៏បរចីនែរមាេីដាំបណី្រការអលិតក្មមក្ែិក្មម ឬមុេជាំនញួ និងបែវាក្មមរេែីេលូន។ 
ជាមួយគន អងស្ដរការចូលរួមបាន ាំឱ្យែហគមន៍ និងអ្ងគភាពពាកី្ព័នធ អ្ងគការជាតិ, 
អ្នតរជាតងិដគូជាំនញួស្អនក្មីរក្ហូរិញ្ដវតថុ និងមាច ែីជាំនួយ  បានស្គគ លី និងមានរាំ កី្
រាំនងលែក្នុងក្ចិចែហការ។ តាមរយៈងនែក្មមភាពបនុះែមាជិក្បក្ីននូវបែចក្តីកាល ហាន 
ក្នុងការបលីក្េញ្ជា  និងបោេលីរេែីពួក្បគបៅក្នុងរកុ្មរេឹក្ាែហគមន៍។  
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១.៧.៣ ការចូលរមួគរំទ្ពីអងគការនានា និងផផនកឯកជន 
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម បរៅពីការប្វីបែវាក្មមឥណ្ទន និង 

រេមូលរិញក្ែិអល ក៏្មានការគាំររ វកិាែរមាេីគបរមាងែនតិែុេបែបៀងពីអ្ងគការ
ភាពងដគូបៅភនាំបពញរយៈបពល៣ឆ្ន ាំ ាេីពីឆ្ន ាំ២០១១ មក្ ក្នុងគបរមាងែក្មមភាពអ្ភិវឌឍន៍
ក្ែិក្មមនូវរឹក្របាកី្ែរុេ ៦.៦១០ដុលាល រ និងបៅឆ្ន ាំ២០១២ ែរមាេីគបរមាងនិរនតរភាព
ជីវភាពរែីបៅ បដ្ឋយររួលបាននូវ វកិា ៦.០៤៤ដុលាល រ និងបៅឆ្ន ាំ២០១៣ ែរមាេី
គបរមាងែនតិែុេបែបៀង បដ្ឋយគាំររ វកិាចាំនួន ៦.៦០៧,៣១ដុលាល រ។ ជារមួែក្មមភាព
ងនគបរមាងទាំងប ុះបៅបលីការការពារងរពែហគមន៍ អលិតក្មមដាំណ្តាំរែូវ ែស្ណ្ត ក្
បែៀង ដាំ ូងមី និងការចញិ្ច ឹមមានី រជូក្ បគ និងការចិញ្ច ឹមរតី។ ជាមួយគន បនុះ ការបាន
ជួយពរងឹងែមតថភាពថាន កី្ដឹក្ ាំែហគមន៍ក្ែិក្មមបលីការងាររគេីរគងែហគមន៍ឱ្យ
បានបជាគជ័យ។ 

ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគម បានេិតេាំបរេីរបាែីរុនបដ្ឋយេលួនឯង 
និងរុនគាំររពីអ្ងគការឌីភីបអ្ភនាំបពញស្ដលជាហរិញ្ដេបទនឥតែាំណ្ង មិនទនីមានរាំ កី្
រាំនងជាមួយឈមួញ ឬអ្តិ ិជនណ្តបៅប ីយក្នុងការអារភាជ េីបៅនឹងចងាវ កី្អលិតក្មម
ក្ែិក្មមរេែីែហគមន៍ បហយីែហគមន៍ក្ែិក្មម មិនបានពរងីក្បដមីរុនតាមរយៈការ
េចីរុនពី្  គរឯក្ជនស្ដលមានបៅក្នុងបេតត។  

ដូបចនុះ ែហគមន៍ក្ែិក្មមបរចីនស្តស្អែក្បៅបលីជាំនួយ ឬរុនគាំររពីអ្ងគការ   
មិនមានភាពជាមាច ែីក្នុងការដកឹ្ ាំបរៀេចាំាតីស្ចងបដ្ឋយេលួនឯងបៅប យី។ 

១.៧.៤ ការចូលរមួគរំទ្ពីរដ្ឋា ភិាល និងរកបេ្ ឌ ចាប់ 
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរ បានដាំបណី្រការនិងេបងាីតប ងី បដ្ឋយមាន

ការគាំររពី យក្ដ្ឋា នអសពវអាយក្ែិក្មមងនអ្គគ យក្ដ្ឋា នក្ែិក្មម ស្ដលមានការោិល័យ
អ្ងគការក្ែកិ្រជាអ្នក្បដីរតកួ្នុងការបរៀេចាំ នងិែរមេែរមលួបៅបលីលេិិតេរដ្ឋា នគតិយុតត 
បដីមបឱី្យែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈែងគមបានដាំបណី្រការរែេបៅតាមរពុះរាជ-
រក្ឹតយ នែ/ រតត/ ០៧០១/ ២៣៤ ចុុះង ង១៦ ស្េក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០១ ែតីពកីារេបងាីត នងិ
ការរេរពឹតតិបៅងនែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម ែហភាពែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម និង 
េុបរែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម។ លេិិតេរដ្ឋា នទាំងប ុះរមួមាន៖ រេកាែរេែីរក្ែួង
ក្ែិក្មម រុកាខ រេមាញី នងិបនស្គរ បលេ៖៥៤៧ រេក្.ក្ែក្ ចុុះង ងរ២ី៨ ស្េតុលា ឆ្ន ាំ
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២០០៣ ែតពីីការដ្ឋកី្ឱ្យបរេីរបាែីនូវលក្ខនតិក្ៈគាំរូ នងិេរេញ្ជជ ងអទក្នុងគាំរូ ងនែហគមន៍
អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម នងិ រេកាែបលេ៖ ៦០២ រេក្.ក្ែក្ ចុុះង ងរ១ី១ ស្េ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៩ 
ែតីពីការដ្ឋកី្ឱ្យបរេីរបាែីនូវេរេញ្ជជ ងអទក្នុងគាំរូ រេែីេុបរែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម។ 
មិនស្តេ៉េុបណ្តណ ុះ រក្ែួងក្ែិក្មម រុកាខ រេមាញី និងបនស្គរ បានបរៀេចាំែននិបាតេូក្ែរុេ
ការងារែហគមន៍ក្ែិក្មមរូទាំងរេបរែជាបរៀងរាលីឆ្ន ាំ ឬែននិបាតក្ែិក្រ បដីមបីឱ្យ
ែហគមន៍មានរាំ កី្រាំនងគន រវាងែហគមន៍មួយបៅែហគមន៍មួយបរៀត ការបរៀនែូរត
និងផ្លល ែីេតូរេរពិបស្គ្ន៍ពីគន បៅវញិបៅមក្ មានការដ្ឋកី្តាាំងេងាា ញនូវអលិតអលរេែី
េលួន រពមទាំងអតលីនូវរងាវ នីបលកី្រឹក្ចតិតដលីែហគមន៍ស្ដលមានស្គន ងដលែ។ 

រនទឹមនឹងបនុះ រាជរដ្ឋា ភិបាល បានេិតេាំយក្ចិតតរុក្ដ្ឋកី្ដលីដាំបណី្រការរេែី
ែហគមន៍ក្ែិក្មម ឱ្យរែេបៅតាមបគលការណ៍្រគុឹះងនែហគមន៍អ្នតរជាតិ និងជា
យនតការអ្នុវតតជាែក្ល រហូតមក្ដលីស្េម ុិ  ឆ្ន ាំ២០១៣ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានេបងាតី
ចាេីែតីពែីហគមន៍ក្ែិក្មម។ ជាការក្តីែមាគ លីមនិទនីមានការបលីក្ប ងីក្នុងបគល
នបោបាយ និងក្មមវ ិ្ ីែរមាេីគាំររដលីការរេតិេតតិការរេែីែហគមន៍ក្ែិក្មមឱ្យ
រែេតាមការអ្ភិវឌឍន៍បែដាក្ិចចជាតិក្នុងតាំេនី និងអ្នតរជាត។ិ  

រេការែាំខានីងនការចូលរួមបានេបងាីតបគលនបោបាយ និងស្អនការអ្ភិវឌឍន៍ 
ស្ដលោ៉េ ងបហាចណ្តែីបានគាំររដលីគាំនិតអតួចបអតីមក្នុងការអ្ភិវឌឍន៍ែហគមន៍ស្ដរ
ក្នុងដាំបណី្រការវមិជឈការនិងការអ្ភិវឌឍរេក្េបដ្ឋយចីរភាព។ ការគាំររចូលរមួរេែីរដ្ឋា -
ភិបាលមាន៖ ការចុុះេញ្ជ ីររលួស្គគ លីបដ្ឋយមនិេងីរបាកី្ ពរងឹងែមថភាពតាមរយៈេណ្តុ ុះ-
េណ្តត លក្នុង និងបរៅរេបរែ អតលីរុនដលីែហគមន៍ែរមេែរមួលជាមួយស្គថ េ័ន
ពាកី្ព័នធ បដីមបជីួយែហគមន៍ មិនយក្ពនធបលីធាតុចូលក្ែកិ្មម (ពូជ ជី ថាន ាំ ក្ែិក្មម..) 
បរៀេចាំរក្េេណ្ឌ ចាេីគាំររែហគមន៍។ 

ការវាយតងមលជារួម ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម ស្ដលមានការរគេីរគងបានលែ 
ែបរមចបានបជាគជ័យបដ្ឋយស្គរែមាជិក្ែហគមន៍៖ មានការបេតជាញ ចិតតក្រមិតេពែី 
បរជីែបរែីេុគគលិក្ ប្វីការស្អែក្បលីជាំ ញ រក្ុមរេកឹ្ាភិបាលមានតួ រកី្នុងការអ្ភិវឌឍន៍
ែហគមន៍ និងររួលេុែរតូវការងារមានការយក្ចិតតរុក្ដ្ឋកី្បលីការងារលមែិត រាលី
រេតិេតតិការបក្ីតប ងី ការក្តីរតាហិរញ្ដវតថុបរៀងទតីបានលែ េញ្ជ ីក្តីរតាមានេចចុេបនន
ភាព។ 
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សននិដ្ឋា ន 
តាមការែិក្ារស្គវរជាវបៅបលីែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមចាំនួនពីរ ស្ដលមាន

រីតាាំងភូមិស្គស្រែតនិងស្គថ នភាពរែីបៅេុែគន  មានែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមវឌឍនៈ
ែងគម ស្ដលជាតាំេនីស្េមររែីបៅ ក្នុងែុាំរតពាាំងបរចែ រែុក្កូ្នមុាំ និងែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍
ក្ែិក្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះ ស្ដលជាតាំេនីេងេែូនជនជាតិរែីបៅ ក្នុងែុាំេ៉េូយ រែកុ្អូ្រជុាំ។ 
ែហគមន៍ក្ែិក្មមទាំងពីរបានដាំបណី្រការែក្មមភាព នងិមុេរេររេែីេលួនបៅបលីការប្វី
ឥណ្ទន អាជីវក្មមលកី្ដូរ និងបែវាក្មមបអសងៗ ររលួបានបជាគជ័យ។ ជាមួយគន បនុះ
ក៏្បៅមានេញ្ជា មួយចាំនួនស្ដលថាន កី្ដឹក្ ាំែហគមន៍ក្ែិក្មម និងែមាជិក្ែហគមន៍  
ាាំបាចីរតូវយលីឱ្យចាែីអ្ាំពីរច ែមព័នធដឹក្ ាំរគេីរគងរេែីែហគមន៍ ស្ដលែមាជកិ្ 
ឬថាន កី្ដកឹ្ ាំែហគមន៍រតូវបគរពឱ្យបានរតឹមរតូវបៅតាមរេព័នធរេតិេតតិការងារបៅតាម
តួ រីរេែីេលូន។ ការរគេីរគងេញ្ជ ីស្គន ម នងិឯក្ស្គរពាកី្ព័នធបអសងៗ រតូវបរៀេចាំតាម
លាំដ្ឋេីលាំបដ្ឋយឱ្យបានរតឹមរតូវ ងាយរែួលក្នុងការរក្ នងិមានបែៀវបៅក្តីរតាលិេិត
បចញចូល ឬបែៀវបៅតាមដ្ឋនការងាររេាាំង ង។ ែហគមន៍រតវូមានែមតថភាព និង លរធភាព
រគេីរគនីបលកីារក្ស្គងស្អនការែក្មមភាពរេាាំឆ្ន ាំពាកី្ព័នធអលិតក្មមក្ែិក្មម ែរមាេី
រគួស្គរែមាជិក្ែហគមន៍បដ្ឋយរតូវអារភាជ េីបៅនិងស្អនការអាជីវក្មម ឬមុេជាំនួញរេែី
េលួន បហយីស្អនការប ុះរតូវបានដ្ឋកី្េញ្ចូ លក្នុងស្អនការែមាហរណ្ក្មមែុាំ។ អលិតអល
រេែីែហគមន៍រតូវមានការអសពវអាយ ឬតាាំងពិព័ណ៍្ែរមាេីទកី្ទញ ដលីអ្តិ ជន។  

ការែិក្ាក៏្បានពិនិតយបៅបលីែកាត នុពល្នធានស្ដលែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍
ក្ែិក្មមមាន និងក្តាត ពាកី្ព័នធបអសងៗដលីដាំបណី្រការរេែីែហគមន៍ក្ែិក្មម ស្ដរគួរ
ណ្តែីអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នរគេីលាំដ្ឋេីថាន កី្ ពិបែែរក្មុរេឹក្ាែុាំរតូវេនតការងាររាំ កី្រាំនង 
និងក្ិចចែហការឱ្យបានលែក្នុងការស្ចក្រ ាំស្លក្ព័ត៌មាន ឬចូលរមួបដ្ឋុះរស្គយជាមួយគន នូវ
េញ្ជា េលុះៗ ស្ដលែមាជិក្ែហគមន៍មិនបានបគរពបៅតាមលក្ខនតិក្ៈឬេរេញ្ជជ ងអទក្នុង
រេែីេលួន។ ជាការក្តីែមាគ លីចាំបពាុះការបរៀេចាំលក្ខនតិក្ៈ និងេរេញ្ជជ ងអទក្នុង រេែីែហ-
គមន៍ក្ែិក្មម គយឺក្តាមគាំរូទាំងរែុងរេែីរក្ែួងក្ែិក្មម រុកាខ រេមាញី និងបនស្គរ 
គួរស្តមានការពិនិតយប ងីវញិ ក្នុងការការបរៀេចាំលក្ខនតិក្ៈ និងេរេញ្ជជ ងអទក្នុងអារែ័យ
បៅតាមមូលដ្ឋា នជាកី្ស្ែតងរេែីែហគមន៍។ បេីពនិិតយបៅបលីបដីមរុនែរុេរេែីែហ-
គមន៍បែញីថា បៅមានក្រមិតតិចបៅប យីបេីបរេៀេបៅបលីការប្វីឥណ្ទន បដ្ឋយឱ្យ
ែមាជិក្មានក្រមិត បហយីរុនទាំងប ុះរតូវបានែនសាំតាមរយៈការរបាកី្និងការចាំបណ្ញ
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ពីការលកី្ក្ែិអលស្តេ៉េុបណ្តណ ុះ គឺគួរណ្តែីរដ្ឋា ភិបាល ឬស្គថ េ័នមីរក្ូហិរញ្ដវតថុ  មាន
បគលការណ៍្អតលីរបាកី្ក្មចីេស្នថម ស្ដលមានអ្រតាការរបាកី្ទេ និងមានលក្ខេណ្ឌ ស្គមញ្ដ
ជួយែរមួលដលីការេចីរេែីែហគមន៍ ស្ដលជាលក្ខណ្ៈនីតិេុគគលរតូវបានធា បដ្ឋយ
ស្គថ េ័នរដ្ឋា ភិបាល។ 

រេក្គាំបហញីខាងបលីបនុះ បានអតលីជាគាំនិតនិងបោេលី ពាកី្ព័នធដលីដាំបណី្រការ
រគេីរគងរេែីែហគមន៍ក្ែិក្មម ស្ដលជាយនតការជួយែរមេែរមួលបដ្ឋុះរស្គយឱ្យ
ែហគមន៍ក្ែិក្មមររួលបានបជាគជ័យក្នុងមុេរេរអាជីវក្មមរេែីេលួនរែេបៅតាម
េចចុេបននភាពងនរអីារ និងចាេីែតីពែីហគមន៍ក្ែិក្មមឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 
រនានិខទ្ទស 

១. ចាេីែតីពីែហគមន៍ក្ែិក្មម តាមរពុះរាជរក្ម នែ/រក្ម/០៦១៣/០០៨ ង ងរ០ី៩ 
ស្េមិ ុ  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

២.  រពុះរាជរក្តឹយបលេ នែ/រក្ត /០៧០១/២៣៤ ង ង១៦ស្េក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០០១. ែតីពី
ការេបងាីត និងការរេរពឹតតបៅងនែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម ែហភាពែហគមន៍
អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម និង េុបរែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែកិ្មម  

៣. ឯក្ស្គរបគលនបោបាយែតីពីការជាំរុញអលិតក្មមរែូវនិងការ ាំបចញអ្ងារ ស្ ងរី២៥ 
ស្េមិ ុ  ឆ្ន ាំ២០១០ 

៤. រក្ែួងក្ែិក្មម រុកាខ រេមាញី និងបនស្គរ” របាយការណ៍្េូក្ែរុេការងារក្ែិក្មម 
រុកាខ រេមាញី នងិបនស្គរ រេាាំឆ្ន ាំ ២០១៣-២០១៤ 

៥. រក្ែួងក្ែិក្មម រុកាខ រេមាញី និងបនស្គរ” និតិវ ិ្ ីអ្នុវតតន៍ក្នុងការបរៀេចាំេបងាីត
ែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មមឆ្ន ាំ២០០៤ 

៦. លក្ខនតិក្ៈបានអ្នុម័តបដ្ឋយមហាែននិបាតបលីក្រី១ បៅង ងរ០ី៦ ស្េែហីា ឆ្ន ាំ២០០៩ 
រេែីែហគមនអ្ភិវឌឍន៍ក្ែកិ្មមដីរក្ហមភូមិបរក្ុះ 

៧. លក្ខនតិក្ៈបានអ្នុម័តបដ្ឋយមហាែននិបាតបលីក្រី១ បៅង ងរី២៣ ស្េ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៩ 
រេែីែហគមនអ្ភិវឌឍន៍ក្ែកិ្មមវឌឍនៈែងគម 

៨.  រេកាែបលេ ៥៤៧ រេក្.ក្ែក្ង ងរី២៧ ស្េតុលា ឆ្ន ាំ២០០៣ ែតីពីការដ្ឋកី្
ឱ្យបរេីរបាែីលក្ខនតិក្ៈគាំរូ និងេរេញ្ជជ ងអទក្នុងគាំរូរេែីែហគមន៍អ្ភិវឌឍន៍ក្ែិក្មម 
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៩. និ ន ការ េញ្ជា រេឈម និងគាំនិតងចនរេឌិត មីៗ រេែីវរិាស្គថ នរគេីរគង្នធាន
្មមជាត ិឆ្ន ាំ២០០៩ 

១០.  យក្ដ្ឋា នអសពវអាយក្ែិក្មម ឯក្ស្គរេណ្តុ ុះេណ្តត លែតីពកីារចុុះេញ្ជ ីគណ្បនយយ
រេែីែហគមន៍ក្ែកិ្មមបៅក្មពុជា ឆ្ន ាំ២០១៣  

១១. វរិាស្គថ នក្មពុជាបដីមបែីិរធិមនុែស វរិាជាំ ញងនការរគេីរគងការងារ ឆ្ន ាំ១៩៩៥  
១២. រក្ែួងក្ែិក្មម រុកាខ រេមាញី និងបនស្គរ យុរធស្គស្រែតប្វីឱ្យរេបែីរប ីងនូវបែវា

ពត៌មានរីអារក្ែកិ្មមឆ្ន ាំ២០០៦  
១៣. អ្ងគការADOVIR បគលគាំនិតអ្ភិវឌឍន៍ែហគមន៍ ឆ្ន ាំ២០០០ 
១៤. លរធអលែននបិាតេូក្ែរុេែហគមន៍ក្ែិក្មម បលកី្រី២  ឆ្ន ាំ ២០១៣  
១៥. របាយការណ៍្ក្ិចចរេជុាំអ្នតរគបរមាងRULIP ពីែហគមន៍ ក្ែិក្មម  ឆ្ន ាំ២០១១   
១៦. អ្ងគការឌីភីបអ្ បេតតរតនគិរ ីរបាយការណ៍្វឌឍនភាពឆ្ន ាំ២០១០  
១៧. រក្ុមហ ុនែុី អុ្ី បអ្ែ របាយការណ៍្ែិក្ាEIA រក្ុមហ ុនែវហីវរា៉េ េីបេ ីរ ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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មូលហេតុនៃភាពក្រីក្រហៅឃុុំខ្ពបៃិងដុំហ ោះក្ាយ 
បញ្ហា ក្បឈម 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត សុថីៃុ សុថីានា 

ហសចរតីហ្តើម 
ឃុុំខ្ពបក៏្ដូចជាឃុុំនានាក្នុងររុក្ស្អា ងបខ្តតក្ណ្តត លរថិតបៅក្នុងតុំបន់វាលទុំនាប

លាតរនធឹងតាមបបណ្តត យដងទបនលបាស្អក់្  លក្ខណ្ៈភូមសិ្អស្តរតបបបបនេះជាអុំបណ្តយផល
លាពីធមមជាតិ ររាប់បបរមីឱ្យការងារបងកបបងកីនផលក្រិក្មម និងបបរមីឱ្យការងារដឹក្
ជញ្ជូ នតាមផលូ វទឹក្១។ មយាងវញិបទៀតទីតាុំងភូមិស្អស្តរតបនេះគឺបៅចបនាល េះក្ណ្តត លរវាង
រាជធានីភនុំបពញនិងរពុំបដនរបបទរបវៀតណ្តមបដលជាទីផារមួយយយ ងរុំខាន់ររាប់
ផលិតផលក្រិក្មមក្មពុជា។ ផទុយពីរកាត នុពល បដលខ្លួនានភាពរក្ីរក្បៅឃុុំខ្ពបាន
ក្រមិតខ្ពរ់បៅប យី។ ការអបងកតអុំពីអតតរញ្ញណ្ក្មមរគួស្អររក្ីរក្បានបងាា ញថា រគួស្អរ
រក្ីរក្ក្រមិតទ១ី ាន៤៤១រគួស្អរ និងក្រមិតទ២ី ាន៤៩២រគួស្អរ ប យីអរតានន
រគួស្អររក្ីរក្ររុបបរមីនងឹ៣៥ភាគរយននចុំនួនរគសួ្អរទូទុំងឃុុំ។ បោយពិនិតយបលីអរតា
ននរគួស្អររក្ីរក្ក្នុងឃុុំបឃញីថាឃុុំខ្ពបានក្រមតិខ្ពរ់ជាងឃុុំទុំង១៦ក្នុងររុក្ស្អា ង នងិ
ជាពិបររខ្ពរ់ជាងឃុុំជិតខាងបដលរថិតបៅបរតីយខាងបកី្តទបនលបាស្អក់្ដូចគ្នន គឺ ឃុុំ
តាលុន (៣៤,៩០ភាគរយ) ឃុុំបរតីយស្អល  (២៨ភាគរយ) ឃុុំស្អវ យរបទល (៣៣
ភាគរយ) និងឃុុំបោធិបានននររុក្បកាេះធុំ (២០,៦០ភាគរយ)២។ 

មូលហេតុនៃភាពក្រីក្រហៅឃុុំខ្ពប 
លទធផលននការរស្អវរជាវបងាា ញថា មូលប តុននភាពរក្ីរក្របរ់របជាពលរដឋបៅ

ឃុុំខ្ពប គឺបផតីមបចញពីព ុបញ្ហា ននការខ្វេះខាតបដលរុញរានជាបនតបនាទ ប់ពីបញ្ហា មួយបៅ
បញ្ហា មួយបទៀត រ ូតទញរគួស្អរជនបទឱ្យធាល ក់្បៅក្នុងស្អថ នភាពននភាពរក្ីរក្ ប ីយ
បញ្ហា ទុំងបនាេះរមួាន៖ 

                                                      
១ មនទីរបផនការបខ្តតក្ណ្តត ល ឯក្ស្អរពត័ា៌នរតីពីស្អថ នភាពឃុុំឆ្ន ុំ២០១២  ឆ្ន ុំ២០១២ 
២ មនទីរបផនការបខ្តតក្ណ្តត ល របាយការណ៍្អតតរញ្ហញ ណ្ក្មមរគួស្អររកី្រក្បខ្តតក្ណ្តត ល  ឆ្ន ុំ២០១១ 
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 បញ្ហា រុខ្ភាព៖ បញ្ហា បនេះបផដមីបចញពីក្ងវេះប ោឋ រចនារមព័នធរូបវន័ដបលីវរ័ិយ
រុខាភិបាល ដូចជា អគ្នរ រាា រៈបរកិាខ របពទយ ឱ្រថ ក្ងវេះធនធានមនុរស
ដូចជា រគូបពទយ និងបុគគលកិ្រុខាភិបាល រពមទុំងការទទួលខុ្ររតូវ និង
រក្មរីលធម៌វជិាជ ជីវៈរបរ់ពួក្បគបៅានក្រមិត។ ជាមួយគ្នន បនេះ ក្ងវេះការ
យល់ដឹង និងការទទួលបាននូវចុំបណ្េះដឹងរបរ់របជាពលរដឋក្នុងការបថទុំ
រុខ្ភាព ក៏្ជាក្តាដ ជុំរុញឱ្យវរ័ិយរុខ្ភាពស្អធារណ្ៈ បៅក្នុងឃុុំ ពុុំទន់ាន
លក្ខណ្ៈរបបរីរបៅប យី។ ចុំបណ្ក្ឯបរវាបថទុំមនុរសារ់ជរា/គ្នម នក្ាល ុំង
ពលក្មមពុុំទន់ានបៅប យី។ 

 បញ្ហា និក្មមភាព៖ គឺក្ងវេះការងារ និងឱ្ការការងារក្នុងឃុុំ។ បញ្ហា បនេះផារ
ភាជ ប់ជាមួយនឹងបញ្ហា រុខ្ភាពរបរ់បុគគល និងរាជកិ្រគសួ្អរបដលរុញរាន
បៅដល់ការបាត់បង់ការងារ/គ្នម នការងារ ររាប់អនក្បធវកីារានរបាក់្បបៀវតសរ ៍
និងបាត់បង់អាជីពចុំបោេះអនក្របក្បរបរលក់្ដូរតូចតាចបោយពុុំានមនុរស
បៅក្នុងឃុុំឬមនុរសមួយចុំនួនរតូវបធវីចុំណ្តក្ររុក្។ ថវីតបតិបតក្នុងគុំរូតាងពុុំាន
អនក្បឆលីយថាបាត់បង់ការងារបណ្តដ លមក្ពីគ្នម នជុំនាញ បយុបនដរារភាគនន
អនក្បាត់បង់ការងារបរចងីជាងបគ (៤៥ភាគរយ) គឺជារក្ុមរគួស្អរបដលរបក្ប
របររុីឈនួលបគឬលក់្ពលក្មមបោយគ្នម នជុំនាញ ដូបចនេះបញ្ហា រុំខាន់មួយបទៀត
គឺក្ងវេះការទទលួបាននូវការបណ្តុ េះបណ្តដ លវជិាជ ជីវៈ ឬបុំនិនជីវតិ។ បរៅពីបនេះ
អតតចរតិផ្ទទ ល់របរ់បុគគល/រគសួ្អរ ក៏្ជាមូលប តុននការបាត់បង់ការងារ។  

 បញ្ហា រតវចិញ្ច ឹមឈឬឺងាប់៖ គឺបណ្តត លមក្ពីក្ងវេះការបថទុំបោយរមួានការ
ផតល់ចុំណី្ និងការតាមោនរុខ្ភាពរបរ់រតវ។ 

 បញ្ហា ទិននផលក្រិក្មមថយចុេះ ក្ងវេះខាតរទពយរក្មម (បដីមទុនដីធលនីិងក្ាល ុំង
ពលក្មម) ក្ងវេះលទធភាពទប់ទល់នឹងបរគ្នេះធមមជាតិ (ទកឹ្ជុំនន់ បរគ្នេះរា ុំងរងួត 
រតវបុំផ្ទល ញ) គឺជាបញ្ហា បណ្តត លឱ្យទិននផលក្រិក្មមធាល ក់្ចុេះ។   

 បញ្ហា ក្ុំបណី្នរាជិក្រគួស្អរ៖ ក្ងវេះការយល់ដឹងអុំពីរុខ្ភាពបនតពូជ និង
ការពនាក្ុំបណី្តបណ្តត លឱ្យានកូ្នតាមធមមជាតិមិនតាមបុំណ្ងរបាថាន  បធវីឱ្យ
រាជិក្រគួស្អរបក្ីនប ងីឆ្ប់រ ័រ ានគាល តតូចពីក្ុំបណី្តមយួបៅក្ុំបណី្ត
មួយ បងកឱ្យរុខ្ភាពាតា នងិទរក្ រពមទុំងកូ្នៗតូចៗដនទបទៀត ជួបនងឹ
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វបិតតរុិខ្ភាពមនិលារបបរីរ ជារមួគឺក្ងវេះការទទួលបាននូវព័ត៌ាន ឬចុំបណ្េះ
ដឹងអុំពកីារបរៀបចុំបផនការរគួស្អរ និងបរវារុខ្ភាពស្តរតី ។ 

បទេះជាមូលប តុននភាពរក្ីរក្  ុមព័ទធបៅបោយក្ងវេះខាតជាបរចីនបយុបនតបញ្ហា រនូល
គឺបញ្ហា រុខ្ភាព និងការទទលួបានចុំបណ្េះដឹង ពីបរោេះការបាត់បង់ការងាររបរ់រាជិក្
រគួស្អរ ជរាភាពរបរ់បមរគួស្អរ និងការខ្វេះក្ាល ុំងពលក្មម ការថយចុេះននទិននផលក្រិក្មម
និងការបក្ីនប ងីននរាជិក្រគួស្អរ ក៏្ជាផលវបិាក្ននបញ្ហា រុខ្ភាព និងការមិនទទួល
បាននូវការអប់រ ុំបណ្តុ េះបណ្តត ល។  

ដុំហ ោះក្ាយបញ្ហា ក្បឈម 
បផាក្តាមលទធផលននការរស្អវរជាវ ដុំបណ្តេះរស្អយក្នុងការកាត់បនថយឫរគល់នន

ភាពរក្ីរក្បដលបានរក្បឃញីអាចរុំបយគបានដូចខាងបរកាម៖ 

 បលីក្ក្មពរ់រុខ្ភាពននរាជិក្រគួស្អរតាមរយៈការបបងកីនបបនថមបលីប ោឋ -
រចនារមព័នធរូបវន័ដបដលានរស្អប់ដូចជា អគ្នរររាក្ពាបាល រាា រៈបរកិាខ រ
បពទយនិងឱ្រថ។ បបងកីនចុំនួនរគូបពទយ ពរងាយបុគគលិក្រុខាភិបាលបដល
របក្បបោយរមតថភាព និងការទទួលខុ្ររតូវឱ្យបានរមររបតាមទុំ ុំនន
តរមូវការរបរ់ពលរដឋក្នុងឃុុំ។ បបងកីនចុំបណ្េះដឹង និងលទធភាពទទួលបាន
ចុំបណ្េះដឹងដល់របជាពលរដឋតាមរយៈការអប់រ ុំផសពវផាយអុំពីការបថទុំរុខ្ភាព 
អនាម័យ ការការោរបរាគឆលងនានា ការអប់រ ុំផសពវផាយអុំពកីារបថរក្ារបភព
ធនធានធមមជាត ិ នងិបរសិ្អថ ន រុំបៅធានាបាននូវរុខុ្ាលភាពរបរ់រគួស្អរ
រក្ីរក្ទុំងបចចុបបនន និងអនាគត។ ទនទឹមនឹងការបបងកីនចុំបណ្េះដឹងដល់រគួស្អរ
រក្ីរក្ ការអប់រ ុំក៏្រតូវបនដបធវីចុំបោេះមស្តនតីរុខាភិបាល បដីមបីបបងកីនរបរិទធភាព
ការងារធានាឱ្យការបុំបពញការងាររបរ់ខ្លួនរបក្បបោយការទទួលខុ្ររតូវខ្ពរ់ 
និងរក្មរីលធម៌ វជិាជ ជីវៈ។ 

 បោេះរស្អយបញ្ហា និក្មមភាពននរាជិក្រគួស្អរតាមរយៈការបបងកីនការងារ និង
ឱ្ការការងារបៅក្នុងឃុុំ បរោេះថា តាមការពិតអនក្រក្មិនរុទធបតមក្ពីភាព
ខ្ជិលរចអូរទុំងអរ់បទ បយុបនត ពួក្បគខ្វេះការទទួលបាននូវឱ្ការការងារក្នុង
ររុក្ ប ីយបោយរគួស្អររក្ីរក្ភាគបរចីនមិនរបក្បរបរក្រិក្មម ដូបចនេះ
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មបធាបាយរុំខាន់ គបឺណ្ដុ េះបណ្តដ លវជិាជ ជីវៈ និងបុំននិជីវតិបដីមបឱី្យរាជិក្
រគប់រូបននរគួស្អររក្ីរក្ កាល យជាពលក្មម បដលានមុខ្ជុំនាញ និងបបងកីនចុំនួន
មុខ្របរ កាត់បនថយការពឹងបផាក្ទុំងររុងបលីរបភពចុំណូ្លបតមួយ (ឬមុខ្របរ
បតមួយ) និងអនក្រក្ចុំណូ្លបតាន ក់្ឬពីរនាក់្។ ទនទឹមនឹងការបណ្ដុ េះបណ្តដ ល
វជិាជ ជីវៈ ការអប់រ ុំអុំពីបយនឌ័រ គឺជាក្តាដ ាុំបាច់បដមីបបីបងកីនការបគ្នរពគ្នន បៅវញិ
បៅមក្ រវាងបដីនិងរបពនធ ក៏្ដូចរាជកិ្ដនទបទៀត ការទទលួខុ្ររតូវរមួក្នុង
រគួស្អរ ទទួលការបក្លមាបៅវញិបៅមក្ ឈានបៅបធវីការរបរមចចិតតបាន
រតឹមរតូវ ក្នុងការរបក្បមុខ្របរ ឬរក្ចុំណូ្លររាប់រគួស្អរ។ 

 បបងកីនទិននផលក្រិក្មមតាមរយៈការស្អដ ររបព័នធបរស្អចររពបដលានរស្អប់ 
បដីមបកីារោរបានទុំងបរគ្នេះរា ុំងរងួតនងិទឹក្ជុំនន់។ បោយដីានទុំ ុំតូចការ
ផដល់នូវបបចចក្វជិាជ ទុំបនីបគឺជារបការរុំខាន់បុំផុត។ បបងកីនការផសពវផាយអប់រ ុំ
បណ្ដុ េះបណ្តដ បអុំពីវធិីបថទុំដុំណ្តុំ ការផលិតជី នងិថាន ុំរាល ប់រតវលាិតបោយ
វតថុធាតុបដីមក្នុងររកុ្ រមួទុំងការបថរក្ារបភពធនធានធមមជាតិ។ អនតរាគមន៍
របរ់រដឋ និងអនក្ោក់្ព័នធ គឺជាក្តាត មិនអាចខ្វេះបានបនាេះ គកឺារផដល់បបចចក្បទរ
(បបចចក្វជិាជ ទុំបនបី) ពូជ ាយ រុីនបូមទឹក្បពលជបួបរគ្នេះធមមជាតិ និងព័ត៌ាន
នានាទក់្ទងនឹងផលតិក្មមក្រិក្មម រពមទុំងនថលលក់្ផលតិផលរបរមចនងិ
នថលទិញធាតុចូល។ 

 ទប់ស្អក ត់ជុំងរឺតវចិញ្ច ឹមតាមរយៈការបបងកីនចុំនួនបពទយរតវឱ្យបានរមររប
បោយបធវីការបណ្តុ េះបណ្តត លអនក្រម័រគចិតតតាមភូមិ និងពរងីក្បរវាពិបរគ្នេះដល់
ក្រិក្រចញិ្ច ឹមរតវ។ ការបណ្តុ េះបណ្តត ល ការផសពវផាយព័ត៌ានក៏្រតូវបធវីផង
បដរចុំបោេះរគសួ្អរបដលរបក្បមុខ្របរចិញ្ច ឹមរតវបដីមបបីបងកីនការយល់ដងឹ និង
គុំនិតនចនរបឌិតក្នុងការបរជីរបររីពូជ ការបថទុំ ការផតល់ចុំណី្ររបតាមបបចចក្-
បទរនិងតរមូវការទីផារ រពមទុំងការទុក្ោក់្និងបរបីរបារ់កាក្រុំណ្ល់ពី
ការចិញ្ច ឹមរតវ។ 

 កាត់បនថយក្ុំបណី្នរាជិក្រគួស្អរតាមរយៈការបបងកនីបរវារុខ្ភាពស្តរតីក្នុង
ឃុុំ បបងកនីការយល់ដឹងអុំពីរុខ្ភាពបនតពូជ ការពនាក្ុំបណី្ត ឬការានកូ្ន
តាមបុំណ្ងរបាថាន  បជៀរវាងការានកូ្នតាមធមមជាតិ។ បនតអប់រ ុំតាមរយៈ
របព័នធផសពវផាយអុំពីការបរៀបចុំបផនការរគសួ្អរ។ 
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ការបោេះបញ្ហា របឈមរុំបៅបបងកីនជីវភាពររ់បៅ បបងកីនរបភពចុំណូ្ល និង
រុខុ្ាលភាពដល់រគសួ្អររក្ីរក្បៅក្នុងឃុុំ។ បផាក្បលមូីលោឋ នននរាល់ដុំបណ្តេះរស្អយខាង
បល ីការអប់រ ុំ ផសពវផាយ នងិ ការបណ្ដុ េះបណ្តដ លគឺជារក្មមភាពអាទភិាពបដលរតូវាប់
បផតីមមុនបគ បទបីអាចបក្បរប ឬបក្លមាទាល ប់ារ់ ឬការយល់បឃញីពមុីន បដលមនិទន់
ានលក្ខណ្ៈរកី្ចបរមីនមួយចុំនួនឱ្យររបតាមបរយិការរងគមបចចុបបនន បោលគឺ ផ្ទល រ់
បដូរឥរយិបថ និង ផនត់គុំនិតរបរ់មនុរស (ទុំងរគសួ្អររក្ីរក្ និងទុំងមស្តនដីោក់្ព័នធ)។ 

សៃនិដ្ឋា ៃ  
មូលប តុននភាពរកី្រក្បៅឃុុំខ្ពបានពីររុំខាន់គឺមូលប តុចមបងនិងមូលប តុ

រួមផសុំ។ មូលប តុចមបងគឺបញ្ហា រុខ្ភាពននរាជិក្រគួស្អរ (រាជិក្រគួស្អរឈឺធងន់
ឬស្អល ប់ និងបមរគួស្អរានអាយុារ់បពក្/គ្នម នក្ាល ុំងពលក្មម) និងនិក្មមភាពននរាជិក្
រគួស្អរបដលរគបបណ្ត ប់បលរីាារត៩២ភាគរយននរគួស្អរបដលានជីវភាពធាល ក់្ចុេះ។    
ចុំបណ្ក្មូលប តុរមួផសុំគឺការធាល ក់្ចុេះននទិននផលក្រិក្មម រតវចិញ្ច ឹមឈឬឺងាប់ និងការ
បក្ីនប ងីននចុំននួរាជិក្រគសួ្អរ បដលានរាារតរតមឹ៨ភាគរយបយុបណ្តណ េះ។ បទេះ
ជាមូលប តុននភាពរកី្រក្  ុមព័ទធបៅបោយក្ងវេះខាតជាបរចីន បយុបនតបញ្ហា រនូល គឺបញ្ហា
រុខ្ភាព និងការទទួលបានចុំបណ្េះដឹង ពីបរោេះការបាត់បង់ការងាររបរ់រាជិក្រគួស្អរ 
ជរាភាពរបរ់បមរគួស្អរ និងការខ្វេះក្ាល ុំងពលក្មម ការថយចុេះននទិននផលក្រិក្មមនិង
ការបក្ីនប ងីននរាជិក្រគួស្អរក៏្ជាផលវបិាក្ននបញ្ហា រុខ្ភាពនិងការមិនទទួលបាន
ការអប់រ ុំបណ្តុ េះបណ្តត ល។ 

បផាក្បលីមូលោឋ នននដុំបណ្តេះរស្អយខាងបលី ការអប់រ ុំផសពវផាយ និងការបណ្ដុ េះ
បណ្តដ ល គឺជារក្មមភាពអាទិភាពបដលរតូវាប់បផតីមមុនបគ បទីបអាចបបងកីនលទធភាព
ទទួលបានចុំបណ្េះដឹងនានា និងបក្បរប ឬបក្លមាទាល ប់ារ់ ឬការយល់បឃញីពីមុន
បដលមិនទន់ានលក្ខណ្ៈរកី្ចបរមីនមួយចុំនួនឱ្យររបតាមបរយិការរងគមបចចុបបនន
បោលគឺផ្ទល រ់បដូរឥរយិបថនងិផនត់គុំនតិ។ 
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គៃថៃិហទទស 

១. មនទីរបផនការបខ្តតក្ណ្តត ល ឯក្ស្អរព័ត៌ានរតីពីស្អថ នភាពឃុុំឆ្ន ុំ២០១២  ឆ្ន ុំ២០១២ 
២. មនទីរបផនការបខ្តតក្ណ្តត ល របាយការណ៍្អតតរញ្ហញ ណ្ក្មមរគសួ្អររកី្រក្បខ្តតក្ណ្តត ល
 បលខ្១១២ផក្ ចុេះនថងទ០ី២ បខ្វចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ 
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ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបបបគ្បជាធិបតេយ្យតៅតេេតតាបែវ 
 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត យ្ស ណាស ៊ី 
 

 បន្ទទ ប់ពីសរមចបានក្ិចចរពមបរពៀងរក្ុងប៉ារសី ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្ន ាំ១៩៩១ 
និងបោយសារការអនុវតតនបោបាយ ឈនះ-ឈនះ របស់រាជរោឋ ភិបាល ខដលដឹក្ន្ទាំបោយ
សបមតចន្ទយក្រដឋមន្តនតី ហ  ន បសន ក្មពុជាបានបញ្ច ប់សន្តរគ មសីុវលិអូសបន្ទល យជិតបី
ទសសវតសរ ៍ មន្តនតីរាជការ និងក្ងក្ាំលាាំងរបោប់អាវុធថ្នភាគនីបោបាយទាំងអស់រតូវបាន
បធវីសមាហរណ្ក្មមមក្ក្នុងសងគមជាតិ បហយី ”រដឋបាលសាធារណ្ៈឯក្ភាពជាតិ” មួយ
បានបកី្តបឡងីន្ទឆ្ន ាំ១៩៩៩។ ទាំងបនះ គឺជាមូលោឋ នរគះឹដ៏រងឹមាាំមិនអាចកាត់ថ្ងលបាន 
និងជាបុបរលក្ខែណ្ឌ  បដីមបធីាន្ទនូវសនតិភាព សថិរភាព សុវតថិភាព សណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ 
និងការអភិវឌឍន៍របបទសជាត។ិ 
 ខផែក្បលីសមិទធផលដ៏រតចះរតចង់ខាងបលីបនះ រាជរោឋ ភិបាលបានបបតជាា ចិតតោ៉ង
មុតមាាំក្នុងការពរងងឹនីតិរដឋ នងិអភិបាលក្ិចចលែតាមរយៈការបធវីក្ាំខណ្ទរមង់ជាជាំហានៗ 
និងបោយមានការរបុងរបយត័នបលីវស័ិយ អាទិភាពមួយចាំនួន៖ ក្ាំខណ្ទរមង់រដឋបាល ការ
របយុទធរបឆ្ាំងអាំបពីពុក្រលួយ ក្ាំខណ្ទរមង់ចាប់ និងរបព័នធយុតតិធម៌ ការរ ាំសាយក្ងក្មាល ាំង
របោប់អាវុធ ក្ាំខណ្ទរមង់ក្ងក្មាល ាំងរបោប់អាវុធ ការររវមិជរការ នងិវសិហមជរការ 
ការពរងឹងការរគប់រគងចាំណូ្ល និងការបធវីវចិារណ្ក្មមចាំណ្តយ និងក្ាំខណ្ទរមង់ការ
រគប់រគងធនធានធមមជាតិ (ដីធលី ថ្រពបឈ ីនិងជលផល)។ រពមបពលជាមួយគ្នន បន្ទះខដរ 
រាជរោឋ ភិបាលបានបរៀបចាំបគ្នលបៅអភវិឌឍន៍សហសវតសរក៍្មពុជា ខផនការអភវិឌឍន៍បសដឋក្ចិច 
សងគមក្ិចចរបាាំឆ្ន ាំបលីក្ទី២ (២០០១-២០០៥) និងយុទធសាន្តសតជាតិកាត់បនថយភាពរក្ីរក្ 
២០០៣-២០០៥។ បលីសពីបនះបៅបទៀត ក្មពុជាក៏្បានបធវសីមាហរណ្ក្មមបៅក្នុងតាំបន់ 
និងពិភពបលាក្ផងខដរ។ 
 ការោឋ នដ៏សាំខាន់ទាំងបនះ ក្ាំពុងខតរតូវបានបនតោក់្ឱ្យអនុវតតក្នុងនតិិកាលទី៣ 
ថ្នរដឋសភា បហយីខដលតរមូវឱ្យមានការខក្ទរមង់សុីជបរៅមួយជាំហានខងមបទៀតក្នុងវស័ិយ
អភិបាលក្ិចចលែ ក្នុងបន្ទះក្ាំខណ្ទរមង់រដឋបាល គឺជាសនូលអាទិភាពមយួ ខដលបានបញ្ចូល
បៅក្នុងខផនការយុទធសាន្តសតអភិវឌឍន៍ ២០០៦-២០១០។ 
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 បទះបីជារដឋបាលសាធារណ្ៈបានឆលងកាត់នូវការផ្លល ស់បតូរ និងការបធវីក្ាំខណ្ទរមង់
ជាបនតបន្ទទ ប់ោ៉ងណ្តក៏្បោយ ក៏្មិនទន់បឆលីយតបបានទាំងរសុងបៅបឡយីបៅនឹងតរមូវ
ការរបស់របបទសជាតិ ខដលកាន់ខតមានទាំហាំធាំបឡងីៗ បៅក្នុងបរបិទថ្នសក្លភាវូប-
នីយក្មម។ 
 បដីមបសីបរមចបានបគ្នលបៅខាងបលីបនះ រាជរោឋ ភិបាល បានោក់្បចញនូវក្មមវធិី
ក្ាំខណ្ទរមង់រដឋបាល ២០០៤-២០០៨ ខដលមានមុាំយុទធសាន្តសតសាំខាន់ៗចាំនួន ៤ រមួ
មាន៖ ១-ការខក្លមែបសាសសាធារណ្ៈ ២-ការបបងកីនបបៀវតសរ ៍និងការពរងងឹការរគប់រគង
និបោជន៍ ៣-ការអភិវឌឍន៍សមតថភាព ៤-ការជាំរុញការបរបីរបាស់របព័នធបបចចក្វទិាព័ត៌មាន 
ខដលមានក្មមវធិកី្បនោមអាទភិាពជាសនូលថ្នយុទធសាន្តសត។ 
 ការខក្លមែបសាសសាធារណ្ៈរតូវបធវីបឡីងបៅតាមសភាពការជាក់្ខសតង និងជា
ជាំហានៗ បដីមបីខរបកាល យបសាសសាធារណ្ៈឱ្យមានគុណ្ភាពលែ តថ្មលបោក្ ែលី សាមញ្ញ 
អាចបជឿទុក្ចតិតបាន បឆលយីតបទន់បពលបវលាបៅនងឹតរមវូការ នងិបងកលក្ខណ្ៈរយរសលួ 
ដល់អនក្បរបីរបាស់បសាស។ 

ដូបចនះបដីមបបីរា ញឱ្យកាន់ខតចាស់ អាំពកីាររគប់រគងរដឋបាលខបបរបជាធិបបតយយ
បៅបែតតតាខក្វបយីងគួរយល់ពីសាថ នភាពភូមិសាន្តសត របជាសាន្តសត និងការអភិវឌឍ មាន
ជាអាទិ៍៖ 

បែតដតាខក្វ មានធនធានធមមជាតិ ដូចជាសទឹងអងគរបូរ ីសទឹងតាខក្វ ខរពក្ជីក្ភនាំោ 
ថ្រព ភនាំ តាំបន់ទាំន្ទប តាំបន់លចិទឹក្ និងតាំបន់ភនាំ ខដលជាសកាដ នុពលសរមាប់ការអភិវឌឍ
បែតដឆ្ន ាំ២០០៦-២០១០ រដឋបាលរគប់រគងបែតដមាន រសុក្៩ រក្ងុ១ ឃុាំ៩៧ សរក ត់៣ 
និង១១១៨ភូមិ ខដលមានរសុក្៥ សថតិបៅតាំបន់ាសលទាំន្ទបគឺ រសុក្ថ្រពក្បាស រសកុ្
អងគរបូរ ី រសកុ្បូរជីលសារ រសុក្បកាះអខណ្ដ ត នងិរសកុ្រទាំង។ រសុក្ខដលមានផលូវជាតិ
បលែ២ និងបលែ៣ ឆលងកាត់គឺ រសុក្បាទី រសុក្សាំបរាង រសុក្រតាាំក្ក់្ រកុ្ងដូនខក្វ  
រសុក្រទាំង រសុក្បកាះអខណ្ដ ត និងរសុក្គីរវីង់។ រសុក្ខដលជាប់ជួរភនាំគឺ រសុក្គីរវីង់ និង
រសុក្រតាាំក្ក់្ និងរសុក្ខដលមានភនាំោច់ គឺរសុក្សាំបរាង រសុក្បាទី និងរសុក្អងគរបូរ។ី  
រសុក្ខដលមានទកឹ្លិច ៦ខែ គឺរសុក្អងគរបូរ ីរសកុ្បូរជីលសារ និងរសកុ្បកាះអខណ្ដ ត។ 
បែតដមានផលូវគមន្ទគមន៍តភាា ប់ពីតាំបន់ជនបទមក្ពទីីរបជុាំជន រសុក្ និងបែតដ បហយីមាន
ផលូ វជាតិបលែ២ និងបលែ៣ កាត់ទីរបជុាំជន និងបែតដមានផលូ វខដក្ ផលូ វទឹក្ ខដលជា
សកាដ នុពលអភិវឌឍន៍បែតដដ៏សាំខាន់ផងខដរ។ បរៅពីបនះបែតដតាខក្វ ក៏្មានអងគការជាតិ-
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អនដរជាតិ និងសបបុរសជនខដលក្ាំពុងផដល់ការគ្នាំរទក្នុងក្ិចចអភិវឌឍបែតដ ពិបសសមាន
គណ្ៈក្មាម ធកិារអភិវឌឍន៍ជនបទបែតដ ខដលឯក្ឧតដមអភបិាលបែតដជារបធានដឹក្ន្ទាំក្ិចច
ការអភិវឌឍឱ្យកាន់ខតរបបសីរ និងរកី្ចបរមីនជាលាំោប់ ក្នុងការជាំរុញបលបឿនបសដឋក្ចិចជាត ិ
និងជីវភាពរបជាជនឱ្យមានភាពធូរធារជានិរនដរ។៍ 

សថិតក្នុងការដឹក្ន្ទាំរបស់ឯក្ឧតដមអភិបាលបែតដ ជារមួ បសថរភាពនបោបាយ និង
សណ្តដ ប់ធាន ប់សងគម បានធាន្ទទាំងរសងុ ពិបសសរាល់បទបលមីសបផសងៗ រតូវបានបន្តរក ប
ទន់បពលបវលា។ របជាពលរដឋមានសិទធិបសរភីាពបពញបលញ ក្នុងការបធវីដាំបណី្រ បធវីចរាចរ
រគប់តាំបន់ទូទាំងបែតដ និងឆ្ប់រហ័ស បទះបីជាមានក្រណី្បក្ីតបឡងីែលះ ដូចជាបចារលចួ
បគ្នរក្បីបៅតាមជនបទចុងកាត់មាត់ញក្ រក្ុមបក្មងទាំបនីង ក៏្សមតថក្ិចចបធវីការបន្តរក បទន់
បពលបវលា បោយសារមានរបព័នធសនដសុិែ និងការរគប់រគងបសថរភាពនបោបាយសងគម
បានលែ បរកាមការចាត់វធិានការតឹងខតង និងរបុងរបយត័នបាំផុតបោយមានការផដល់ការគ្នាំរទ
ពីឯក្ឧតដមអភិបាលបែតដ នងិការសហការចូលរមួោ៉ងសក្មមពីរបជាពលរដឋក្នុងបែតដ។ 

រដឋបាលបែតដ ពរងឹងបលីភាពជាថ្ដគូក្នុងការអភិវឌឍបោយផដល់អាទិភាពែពស់ ចាំប ះ
ថ្ដគូអភិវឌឍន្ទន្ទដូចជាអងគការជាតិ-អនដរជាតិ សបបុរសជន និងភាន ក់្ររអភិវឌឍន្ទន្ទ
ចូលរមួរាល់សក្មមភាពគ្នាំរទក្ិចចអភិវឌឍបៅមូលោឋ ន។ ជាក់្ខសដងជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំ បែតដបាន
បរៀបចាំបធវីខផនការ វនិិបោគអភិវឌឍបែតដ ខផនការវនិិបោគអភិវឌឍឃុាំ បោយមានការគ្នាំរទ
នូវគបរមាងអាទភិាពបសនីបឡងីបោយឃុាំ/សរក ត់ បៅក្នុងសមាហរណ្ក្មមខផនការោន ក់្រសកុ្។ 
យុទធសាន្តសដអនុវតដភាពជាថ្ដគូរាសងភាគី ក់្ព័នធទាំងបនះ បានជាំរុញ នងិរបមូលផដុ ាំនូវការ
របមូលបរបីរបាស់ធនធានទាំងខាងក្នុង នងិខាងបរៅ ចាត់ខចងឱ្យមានរបសិទធភាព តមាល ភាព 
បឆលីយតបបៅនងីបគ្នលនបោបាយកាត់បនថយភាពរក្ីរក្ នងិតរមូវការចាាំបាច់របស់ពួក្បគ។ 

បោយអនុវតដសូចន្ទក្រសាំខាន់ៗ ក្នុងខផនការជាតិ៥ឆ្ន ាំ បលីក្ទី៣ បែតដតាខក្វ 
បរកាមការដឹក្ន្ទាំរបស់អភិបាលបែតដ បានែិតែាំបធវីោ៉ងណ្តចូលរមួរក្ោឱ្យអរតាក្ាំបណី្ន
គិតជាមធយមថ្នផលិតផលក្នុងរសុក្សរុបនឹងមាន ៦.០% ក្នុងមួយឆ្ន ាំ អរតាអតិផរណ្តនឹង
បធវីឱ្យមានបសថរភាពបៅក្នុងចបន្ទល ះព ី៣.៥% ដល់ ៤% ឱ្នភាពគណ្នចីរនដថ្នជញ្ា ីងទូទត់ 
នឹងងយចុះមក្រតឹមរបខហល ១០% ថ្នផលិតផលក្នុងរសុក្ បោយជាំរុញបលីការអភិវឌឍ
វស័ិយក្សិក្មម បសាសក្មម ក្សឧិសោហក្មម និងធាន្ទឱ្យអរតាបដូររបាក់្មានលាំនឹង ពិបសស
ក្នុងក្ិចចការខក្ទរមង់បសដឋក្ចិច និងហរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ ខដលមានរមួបញ្ចូ លនូវការពរងឹង
អភិបាលក្ិចច ការធាន្ទសថិរភាពម៉ារក្ូបសដឋក្ិចច ពរងឹងរបព័នធធន្ទគ្នរ និងហរិញ្ញវតថុ ការ
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អនុវតដ ក្ាំខណ្ទរមង់សារបពីភ័ណ្ឌ  ខក្លមែការរគប់រគងរទពយសមបតដិរដឋ ការបបងកីនវនិិបោគ
បៅបលីវស័ិយបហោឋ រចន្ទសមព័នធរូបវន័ដ និងសងគម ជាំរុញការអភិវឌឍវស័ិយឯក្ជនបោយ
មានការគ្នាំរទពីក្មមវធិីសិលា និងការគ្នាំរទជាំនួយបបចចក្បទស ពីអងគការជាតិ-អនដរជាតិ   
និងការចូលរមួអនុវតដសក្មមភាពអភិវឌឍន្ទន្ទបោយវស័ិយឯក្ជន ជាបទពិបសាធន៍ បែតដ
បានអនុវតដបគ្នលនបោបាយក្ាំខណ្ទរមង់ខផនក្រដឋបាល ពិបសសការអនុវតដបគ្នលនបោបាយ
ខដលក្ាំណ្ត់បោយោន ក់្ជាតិ អនុវតដបៅោន ក់្បែតដបោយជាំរុញនូវយុទធសាន្តសដឱ្យមានការ
អនុវតដចាំបគ្នលបៅ ទិសបៅរបស់រាជរោឋ ភិបាល។ បែតដបានអនុវតដបគ្នលនបោបាយក្ាំខណ្
ទរមង់ ដូចជាអភិបាលកិ្ចចលែបៅមូលោឋ ន ការបនសុីបគ្នលនបោបាយបយនឌ័របៅក្នុង
ក្មមវធិីអភិវឌឍ ផដល់អាំណ្តច និងការសបរមចចិតដដល់ោន ក់្បរកាមរកុ្ង/រសុក្-ឃុាំ/សរក ត់ 
ក្នុងការបធវីខផនការ ការបធវីបសចក្ដីសបរមចចិតដ ការបរៀបចាំងវកិា រគប់រគងាសយតថ្មល។ 

អភិបាលក្ិចចលែ ៖ បានអនុវតដនូវបគ្នលនបោបាយវមិជរការ និងវសិហមជរការ 
តាមរយៈក្មមវធិីសិលា ខដលបានរបតិបតដិការគបរមាងក្មមវធិី តាាំងពីខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០២ 
រហូតដល់បចចុបបននបនះ ខផែក្តាមបទពិបសាធន៍ និងការអនុវតដជាក់្ខសដង អភិបាលក្ចិចលែ
បនះ បានជាំរុញឱ្យរគប់ភាគី ក់្ព័នធក្នុងក្ចិចការអភិវឌឍ ចូលរមួសហការគ្នន ទាំងបបចចក្បទស 
និងងវកិាពិបសសការគ្នាំរទដល់គបរមាងវនិិបោគ អភិវឌគឍរបស់ឃុាំ/សរក ត់ និងការបលីក្
ទឹក្ចិតដដល់មនទីរវស័ិយ ផដល់ការគ្នាំរទគបរមាងរបស់ែលួនដល់ឃុាំ ខផែក្តាមបគ្នលនបោបាយ
របស់សាមីរក្សួង។ អភិបាលក្ិចចលែបានជាំរុញការររអភិវឌឍបែតដ ឱ្យទទួលបានបជាគជ័យ
បលីការបធវីខផនការ ការអនុវតដចាត់ខចង ការដឹក្ន្ទាំ និងការតាមោនាសយតថ្មលជាលក្ខណ្ៈ
របព័នធ បោយធាន្ទនូវតមាល ភាព គណ្បនយយភាព ភាពជាមាច ស់របស់សហគមន៍ មនទីរវស័ិយ 
សាថ ប័នន្ទន្ទក្នុងបែតដ។ 

ការបលីក្សទួយវស័ិយក្សិក្មម៖ រដឋបាលបែតដបានជាំរុញឱ្យមានការអភិវឌឍវស័ិយ
ក្សិក្មម ដូចបនះបែតដបានោក់្បចញនូវទសិបៅអនុវតដមានដូចជា៖ យក្ចិតដទុក្ោក់្បលី
សនដិសុែបសបៀងសរមាប់ពលរដឋរគប់រូបតាមរយៈការបបងកីនថ្ផទដីោាំដុះ បបងកីនការររដល់
របជាក្សកិ្រ បបងកីនទនិនផល នងិគុណ្ភាពផលិតផល បោយបបងកីនការរសាវរជាវ ផសពវផោយ 
និងការបរបីរបាស់បបចចក្បទសឱ្យបានសមរសបបៅនឹងតរមូវការទីផោរ ការបបងកីនគុណ្ភាព
អាហារសរមាប់ពលរដឋ បបងកីនវតថុធាតុបដីមសរមាប់ឧសោហក្មមខក្ថ្ចនក្នុងរសកុ្ បបងកីតឱ្យ
បានមុែទាំនិញ ជាក្សិផលរបស់បែតដសរមាប់ន្ទាំបចញ។ ទាំងបនះជារមួបដមីបបីបងកនីចាំណូ្ល
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រគសួារ បលីក្ក្មពស់ជីវភាពរស់បៅរបស់របជាពលរដឋ ផលិតផលក្សិក្មម រតូវធាន្ទសរមាប់
ទីផោរក្នុងរសុក្ឱ្យបានបរចីនជាបឋម បដីមបកីាត់បនថយការន្ទាំចូល និងបបងកីនការន្ទាំបចញ។  
ការធាន្ទឱ្យមានក្មាល ាំងអូសទញ នងិផដល់សាច់ សរមាប់ពលរដឋឱ្យបានរគប់រគ្នន់ បោយ
បញ្ចូ លនូវពូជសតវរបក្បបៅបោយគុណ្ភាព ធាន្ទការន្ទាំបចញបានបរចីនជាអតិបរមិា។ 
ក្នុងបន្ទះខដរ រតូវយក្ចិតដទុក្ោក់្ ែពស់ដល់បរសិាថ នក្នុងការអភិវឌឍ និងខក្លមែឱ្យកាន់ខត
របបសីរបឡងី ចាំប ះបរសិាថ នធមមជាត ិ និងបរសិាថ នរស់បៅរបស់របជាពលរដឋ។ ជាងបនះ
បទៀត ការបបងកីនសមតថភាពមន្តនដីដឹក្ន្ទាំ នងិអនក្បបចចក្បទសតាមបណ្តដ ខផនក្បៅបែតដ និង
រសុក្/រកុ្ង ឱ្យមានលទធភាពក្សាងគបរមាងខផនការ ការររសមរសប មានលទធភាព
រគប់រគង និងដកឹ្ន្ទាំអនុវតដ នងិវភិាគាសយតថ្មលលទធផលថ្នគបរមាងឱ្យបានសុរក្ឹតយ។ ការ
បបងកីតឱ្យមានភាន ក់្រររហូតដល់ោន ក់្ឃុាំ-ភូមិ ខដលមានសមតថភាពបបចចក្បទស ខផនក្ោាំដុះ 
និងចិញ្ច ឹមសតវ រពមទាំងមានលទធភាពផដល់ព័ត៌មាន ទិននន័យបផសងៗ ក្នុងវស័ិយក្សិក្មម
សរមាប់មនទីរ បែតដ និងការោិល័យក្សិក្មមរសកុ្។ ជាមយួបនះ បធវីជាភាន ក់្ររផដល់បោបល់
បបចចក្បទសដល់ោន ក់្ភូមិ និងដល់របជាក្សិក្រ។ ចាំប ះខផនក្ឥណ្ទន និងសហគមន៍
អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម បផ្លដ តសាំខាន់បៅបលីការយក្ចិតដទុក្ោក់្ចលន្ទក្សិក្មមតាមមូលោឋ ន 
ផលិតក្មមោាំដុះចិញ្ច ឹមសតវ ឱ្យមានក្រមិតបចះសនសាំទុនបធវីជាឥណ្ទនរួមគ្នន  ជួយែលួន
បោយែលួនឯងជាដាំបូង បដីមបឈីានបៅបបងកតីបានជាសហគមន៍មូលោឋ ន បធវកីារអភិវឌឍ
ោាំដុះ នងិចិញ្ច ឹមសតវរបក្បបោយសមតថភាពមាច ស់ការ បោយមានការសរមបសរមួលពី
អនក្បបចចក្បទសក្សិក្មមក្នុងរយៈបពលមយួសមរសបជាង សរុបមក្ គឺបធវឱី្យរបបសីរបឡងី
នូវក្សិក្មមចរមះុ ផដល់ការហវកឹ្ហវនឺនូវជាំន្ទញបបចចក្បទសក្សិក្មមទាំបនីប ក្ាំខណ្ទរមង់ដ ី
សរមាប់ក្សិក្មម និង រគប់រគងផលបនសាទ និងតាំបន់ការ រថ្រពធមមជាតិ។ 

ការសាដ រ នងិក្សាងបហោឋ រចន្ទសមព័នធរូបវន័ដ ៖ បែតដនឹងជាំរុញឱ្យមានការអភិវឌឍ
បលីវស័ិយបហោឋ រចន្ទសមព័នធរូបវន័ដដូចជា បរៀបចាំសាដ រ និងក្សាងបហោឋ រចន្ទសមព័នធផលូវលាំ
ជនបទ របព័នធផគត់ផគង់ទឹក្សាែ ត បណ្តដ ញអគគិសនីបៅទីរបជុាំជន និងរសុក្/រក្ុង បរៀបចាំ
សាដ រ និងក្សាងរបព័នធធារាសាន្តសដ បរសាចរសពខាន តតូច ទាំនប់ របឡាយ ទវ រទកឹ្ បរៀបចាំ
បណ្តដ ញទាំន្ទក់្ទាំនងព័ត៌មាន និងសាថ នីយទូរទសសន៍ វទិយុក្នុងបែតដ និងរសុក្ បរៀបចាំ 
របព័នធលូទឹក្សែុយ ក្នុងបែតដ និងទីរបជុាំជន បលីក្ទកឹ្ចិតដវស័ិយឯក្ជន ចូលរមួវនិិបោគ
បលីរបព័នធទូរគមន្ទគមន៍ នងិថ្របសណី្យ ៍ បោយផដល់បសាសរគបដណ្ដ ប់ទាំងបៅជនបទ 
និងទីរបជុាំជនខដលក្ាំណ្ត់តថ្មលសមរមយសរមាប់អនក្បរបីរបាស់។ 
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ការអភិវឌឍខផនក្ឯក្ជននងិការររ៖ រាជរោឋ ភបិាលក្មពុជា បានពិចារណ្តខផនក្
ឯក្ជនជាក្មាល ាំងដ៏សាំខាន់ ខដលបធវីឱ្យបសដឋក្ិចចជាតិមានការរកី្ចបរមីន ខដលក្នុងសាថ នភាព
បនះ រាជរោឋ ភិបាលបដីរតួជាអនក្រគប់រគង ក្នុងបរបិទបបងកតីឱ្យមានចលក្របដីមបបីលីក្ទកឹ្
ចិតដ និងជាំរុញវស័ិយឯក្ជន និងវវិតដនូវបសដឋក្ិចចជាត។ិ ជារមួការបលីក្ទឹក្ចតិដដល់វស័ិយ
ឯក្ជនបនះ បែតដតាខក្វនឹងផដល់ឱ្កាសឱ្យវស័ិយឯក្ជន បធវកីារវនិិបោគបលីទីផោរការររ
រគប់រូបភាពដូចជា៖ ការអភិវឌឍបលីដាំណ្តាំក្សិឧសោហក្មមបដីមបរបងែយល់ និងអាកាសា 
ការក្សាងបហោឋ រចន្ទសមព័នធផលូ វលាំ និងសាំណ្ង់សាធារណ្ៈ បរាងចរក្កាត់បដរ ក្ខនលង
យក្ងម សណ្តឋ គ្នរ នងិផទះសាំណ្តក់្។ល។ ទាំងបនះ គឺជាការជាំរុញ និងបរោិកាសបបងកីន
ការររដល់របជាពលរដឋក្នុងបែតដ។ 

ការក្សាងសមតថភាព និងអភិវឌឍន៍ធនធានមនុសស ៖ រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា បាន
យក្ចិតដទុក្ោក់្ និងបលីក្ក្មពស់ោ៉ងសាំខាន់ដល់ការបណ្ដុ ះបណ្តដ លធនធានមនុសស 
ពិបសសបៅក្នុងយុទធសាន្តសដគ្នាំរទដល់វស័ិយអប់រ ាំ សរមាប់ឆ្ន ាំ២០០១-២០០៥ បានបញ្ជា ក់្
ោ ៖ ការបណ្ដុ ះបណ្តដ លធនធានមនុសសបោយបធវីោ៉ងណ្តផដល់នូវបបចចក្បទសែពស់ និង
មានជាំន្ទញជាក់្លាក់្ខដលបឆលីយតបបៅនឹងតរមូវការទីផោរ បោយបធវីោ៉ងណ្តឱ្យមាន
សមតថភាព ការទទួលែុសរតូវែពស់ ការបគ្នរពសទិធិ  សមធម៌ លក្ខណ្ៈសមបតដ ិនិងចរោិ
លែរបក្បបោយរក្មសីលធម៌បសាម ះរតង់ ក្នុងអាជីពការររ។ ខផែក្បលីយុទធសាន្តសដបនះ បែតដ
តាខក្វបាន និងែិតែាំជាំរុញឱ្យការក្សាងធនធានមនុសសឈានបឡងីសបរមចតាមបគ្នលបៅ
របស់រាជរោឋ ភិបាលបោយ៖ ទី១)ជាំរុញឱ្យមាតាបិតាបញ្ាូ នកូ្នបៅបរៀន បបងកីតឱ្យមាន
សាលាបរៀន វទិាល័យ អនុវទិាល័យ និងបឋមសិក្ោបៅជនបទ និងទីរបជុាំជនតាមសដង់ោ
សមាមារតរាសងរគូនិងសិសស រាសងបនទប់សិក្ោ នងិសសិស។ ទ២ី)ផដល់ឱ្យមានបសាសសុែភាព
រគបដណ្ដ ប់តាមមនទីរបពទយបខងែក្បែតដ មណ្ឌ លសុែភាពរសកុ្-ឃុាំ។ ទី៣)ហវកឹ្ហវនឺបណ្ដុ ះ
បណ្តដ លដល់ឆមបបុរាណ្ នងិផដល់បបចចក្បទសសមរសប។ ទ៤ី)អនុវតដនូវបគ្នលនបោបាយ
បនសុបីយនឌ័រ ក្នុងការអភិវឌឍបោយបលីក្ទឹក្ចិតដដល់ន្តសដីក្នុងការសបរមចចិតដ។ ទី៥)បលីក្
ទឹក្ចិតដដល់កុ្មារចូីលបរៀនឱ្យបានបរចនី ោ៉ងបហាចណ្តស់បញ្ច ប់ការសិក្ោរតឹមោន ក់្ទ៩ី។   
ទី៦)រគប់រគងនូវសថតិិ នងិក្ាំបណី្នរបជាពលរដឋ។ 
   បន្ទទ ប់ពីបធវីការសិក្ោ ខដលបផ្លដ តជាសាំខាន់បលីការការរគប់រគងរដឋបាលខបបរបជា-
ធិបបតយយបៅបែតដតាខក្វរចួមក្ បានបរា ញឱ្យបឃញីោរដឋបាលបែតដ បានអនុវតដនូវក្ាំខណ្
ទរមង់រដឋបាល វមិជរការ និងវសិហមជរការ ចាប់តាាំងពីមានការបបាះបឆ្ន តបរជីសបរសី   
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រក្ុមរបឹក្ោឃុាំ/សរក ត់អាណ្តដិទី១ ន្ទខែកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ២០០២ ក្នលងមក្។ សមិទធផលនិង
បទពិបសាធន៍  ខដលសបរមចបានក្នុងការបធវីក្ាំខណ្ទរមង់បៅោន ក់្ឃុាំ/សរក ត់ ក៏្ដូចជាបៅ
ោន ក់្បែតដ និងរសុក្/រក្ុង គឺបានបលីក្ទឹក្ចិតដដល់រាជរោឋ ភិបាលក្នុងការអនុវតដនូវក្ាំខណ្
ទរមង់រដឋបាល វមិជរការ និងវសិហមជរការក្នុងលក្ខណ្ៈទូលាំទូលាយ ជាពិបសសចាប់
តាាំងពីការអនុម័តនូវរក្បែ័ណ្ឌ យុទធសាន្តសដ សដីពីក្ាំខណ្ទរមង់ វមិជរការ និងវសិហមជរការ 
កាលពីឆ្ន ាំ២០០៥ក្នលងបៅបនះ។ ោ៉ងណ្តមិញការរបកាសឱ្យបរបីចាប់សដីពីការរគប់រគង
រដឋបាលរាជធានី/បែតដ រក្ុង/រសុក្/ែណ្ឌ  បៅខែឧសភាឆ្ន ាំ ២០០៨ បានផដល់ជាមូលោឋ ន
គតិយុតដបដីមបបីបីក្ផលូវឱ្យក្ាំខណ្ទរមង់វមិជរការ និងវសិហមជរការកាន់ខតមានការវវិឌឍន៍
បៅមុែ។ មាង៉វញិបទៀតបោងតាមចាប់បនះខដរ ការបបាះបឆ្ន តបលីក្ដាំបូងរតូវបានបធវី
បឡីងបៅទូទាំងរបបទស កាលពីខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៩ ងមីៗបនះ គឺបដីមបីបរជីសបរសីរក្ុម
របឹក្ោោន ក់្រាជធានី/បែតដ  រក្ងុ/រសកុ្/ែណ្ឌ   បៅទូទាំងរបបទស។ 
 ក្នុងឆនទៈបនះខដររាជរោឋ ភបិាលក្មពុជាក៏្ដូចជាោន ក់្ដកឹ្ន្ទាំរាជធាន/ីបែតដ ជាពិបសស
បៅបែតដតាខក្វបានចាប់បផដីមបរៀបចាំឱ្យមានក្មមវធិីជាតិសរមាប់អភិវឌឍន៍ តាមខបបរបជា-
ធិបបតយយបៅោន ក់្បរកាមជាតិខដល មានរយៈបពល ១០ឆ្ន ាំ បដមីបគី្នាំរទនូវដាំបណី្រការអភិវឌឍន៍
ថ្នក្ាំខណ្ទរមង់វមិជរការ និងវសិហមជរការ។ ជាក់្ខសដងក្មមវធិីជាតិបនះ បានោក់្បចញ
នូវយុទធសាន្តសដ និងនីតិវធិីទាំងឡាយសរមាប់បធវីវមិជរការមុែររធនធានមនុសស និង
សារបពីពនធបៅឱ្យរក្ុមរបឹក្ោោន ក់្បរកាមជាតិ បដីមបធីាន្ទសបរមចបាននូវលទធផលចមបងបី
គឺ ការអភវិឌឍន៍តាមខបបរបជាធិបបតយយ ការបធវីឱ្យរបបសរីបឡងីនូវការផដល់បសាសសាធារណ្ៈ 
និងជាពិបសសការ កាត់បនថយភាពរក្ីរក្ ឱ្យបានឆ្ប់រហ័សន្ទបពលទសវតសខាងមុែ។   
បដីមបសីបរមចបាននូវភាពបជាគជ័យទាំងបនះ ក៏្ដូចជាការចូលរមួអនុវតដយុទធសាន្តសដចតុ-
បកាណ្ដាំណ្តក់្កាលទ២ី របស់រាជរោឋ ភបិាល បែតដបានោក់្បចញនូវយុទធសាន្តសដសមរសប
ជាក់្ខសដង និងសាថ នភាពជាក់្ខសដងរបស់បែតដ សាំបៅបធវីឱ្យដាំបណី្រការឈានបៅមុែសបរមច
បានតាមការរ ាំពឹងទុក្។ ជាមួយគ្នន បនះខដរបដីមបសីបរមចបាននូវវឌឍនភាព និងការកាត់
បនថយភាពរក្ីរក្របស់របជាពលរដឋ។ ការចូលរមួរបស់សហគមន៍ គឺជាការចាាំបាច់បាំផុត
សរមាប់ការអភិវឌឍន៍របក្បបោយបជាគជ័យនិងមាននិរនដរភាព។ បដីមបធីាន្ទឱ្យមានការ
អភិវឌឍន៍របក្បបោយនរិនដរភាព ការពរងីក្សមតថភាពបៅរគប់ោន ក់្រដឋបាលគជឺាការចាាំបាច់ 
បបីមិនដូបចនះបទ ការអនុវតដក្មមវធិីអភិវឌឍតាមវស័ិយ និងមូលោឋ នមិនអាចទទួលបជាគជ័យ
បានបឡយី។ ដូបចនះ ការបណ្ដុ ះបណ្តដ លដល់មន្តនដីរាជការ បលីបបចចក្បទសជាំន្ទញ នងិការ
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រគប់រគងដូចជា ការក្សាងខផនការ ការបរៀបចាំគបរមាងការ ការរគប់រគងហរិញ្ញវតថុ ការ
រគប់រគងគបរមាង ការរតួតពនិិតយ និងការាសយតថ្មល គឺជាអាទិភាពចមបង និងធាន្ទការ
សរមបសរមួលដល់ក្ចិចសហការ ក្នុងការអភិវឌឍន៍របក្បបោយរបសិទឋភាពរពមទាំងអាច 
របមូលធនធាន និងតរមង់ការបរបីរបាស់ធនធានឱ្យចាំទិសបៅ។ ចាំប ះដាំបណី្រការសមា-
ហរណ្ក្មមខផនការ នងិរតូវបានអនុវតដជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំ មុនបពលខដលដាំណ្តក់្ការអនុវតដ
ខផនការ ការចាប់បផដីមខដលអាចផដល់ឱ្កាស ដល់គណ្ៈក្មាម ធិការអភិវឌឍន៍រសុក្/រក្ុង 
ឃុាំ/សរក ត់ បានដឹងនឹងចរចារជាមួយបណ្តដ វស័ិយបលីក្មមវធិវីនិិបោគ មុនបពលខដលមនទីរ
ន្ទន្ទសបរមចបលីការវនិិបោគរបស់ែលួន។ ក្នុងបន្ទះផងខដរ អងគការជាតិ អងគការអនដរជាត ិ 
និងទីភាន ក់្ររអភិវឌឍន៍គ្នាំរទ និងក្ិចចសហការសរមបសរមលួជាពិបសសជាមយួរដឋបាល
មូលោឋ ន បដីមបសីបរមចបគ្នលបៅរមួគឺ ការកាត់បនថយភាពរក្ីរក្របស់របជាពលរដឋបាន
ឆ្ប់រហ័សតាមការរគ្នងទុក្។ 
 តាមការសិក្ោបនះខដរ គឺបរា ញនូវការវភិាគសាថ នភាពបចចុបបននថ្នរដឋបាលបែតដ 
រក្ុង និងរសុក្ បៅបែតដតាខក្វ គឺបៅមានគមាល តជាមួយនិងសាថ នភាពរដឋបាលន្ទបពល
បចចុបបនន ក្នុងការអនុវតដន៍នូវតនួ្ទទី និងភារក្ិចចខដលបានរបគល់ឱ្យបោយរដឋបាលក្ណ្តដ ល  
ក្នុងរយៈបពលក្នលងមក្បនះ។ ជាមួយគ្នន បន្ទះផងខដរ ការសកិ្ោបនះ នងិអាចជយួបធវីឱ្យ
រក្សួងមហាថ្ផទអាចបរៀបចាំនូវយុទធសាន្តសដន្ទន្ទ សាំបៅបធវីោ៉ងណ្តឱ្យរបបសីរបឡីងនូវ
ការផដល់បសាសរបស់រដឋបាលោន ក់្រាជធាន/ីបែតដ រក្ុង និងរសកុ្/ែណ្ឌ  ខដលល័ក្ខែ័ណ្ឌ បនះ 
ជាលទធផលដ៍សាំខាន់មួយក្នុងចាំបណ្តមលទធផលសាំខាន់ៗដ៍ថ្ទបទៀត ខដលរតូវសបរមចបាន
តាមរយៈក្មមវធិីជាតិសរមាប់ការអភិវឌឍន៍តាមខបបរបជាធិបបតយយបៅោន ក់្បរកាមជាតិ។ 
បហីយការសិក្ោបនះបទៀតបសាត បានឆលុះបញ្ជច ាំងអាំពីរបក្គាំបឃីញបលីសាថ នភាពថ្នការ
រគប់រគងរដឋបាល បែតដ រក្ុង/រសុក្ បៅបែតដតាខក្វ ក៏្ដូចជាបៅទូទាំងរបបទសផងខដរ 
ក្នុងបគ្នលបាំណ្ងបដីមបបីធវីការាសយតថ្មល ពីគមាល តថ្នសមតថភាពក្នុងការអនុវតដន៍តួន្ទទី នងិ
ការទទួលែុសរតូវថ្នរដឋបាលបែតដ រក្ុងនិងរសុក្។ ក្នុងបន្ទះខដរ គមាល តសមតថភាព ខដល
ប៉ះ ល់ ដល់ការអនុវតដន៍ការរររតូវបានសិក្ោបផ្លដ តជាសាំខាន់ផងខដរ បលីក្រមិតសាថ ប័ន 
ក្រមិតអងគភាព និងក្រមិតបុគគល រពមទាំងបានឆលុះបញ្ជច ាំងនូវបទពិបសាធន៍លែៗ  តាមរយៈ
តរមូវការបណ្ដុ ះបណ្តដ ល និងជាំនួយឧបតថមភរបស់ថ្ដគូ អភិវឌឍន៍ន្ទន្ទ បដីមបីជួយកាត់
បនថយក្ងវះខាតទាំងបន្ទះមានដូចខាងបរកាម៖ 
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 -ការោិល័យបសដឋក្ិចច សងគមក្ិចច និងហរិញ្ញវតថុ ខដលសថិតបៅបរកាមការោិល័យ   
របស់អភបិាលបែតដ រសុក្/រក្ងុមានតួន្ទទី និងការទទួលែុសរតូវភារក្ិចចមួយចាំនួនខដល
មិនទន់អនុវតដន៍។ ការអនុវតដន៍បៅមានក្រមតិទបបនះគ ឺបោយសារខតមានគមាល តសមតថភាព 
ឬក្ងវះសមតថភាព បហីយក៏្មានសាថ ប័នមួយចាំនួនខដលបធវីឱ្យមានការប៉ះ ល់ដល់ការ
អនុវតដតួន្ទទីផងខដរ បោយសារមានមុែររជាន់គ្នន ជាមួយនឹងមនទីរជាំន្ទញន្ទន្ទ និង
បោយសារគ្នម នបគ្នលនបោបាយ ឬបសចក្ដីខណ្ន្ទាំបផសងៗបដមីបអីនុវតដភារក្ិចចទាំងបន្ទះ។ 
 -អងគភាពរដឋបាលមូលោឋ នបែតដ អនុវតដបសទីរខតទាំងអស់ថ្នតនួ្ទទី និងការទទួល
ែុសរតូវខដលរដឋរបគល់ឱ្យ ក៏្បុ៉ខនដការអនុវតដភារក្ិចចទាំងបន្ទះ គឺខផែក្បៅបលីធនធាន
ហរិញ្ញវតថុ ឧបក្រណ៍្ និងសមាភ រៈខដលផដល់បោយគណ្ៈក្មាម ធិការរបតិបតដិ។ 
 -រដឋបាលរសុក្/រក្ុង គឺជាក្ខនលងខដលអនុវតដបានតចិតួចបៅបឡយីក្នុងចាំបណ្តម
ការោិល័យ នងិអងគភាព ខដលបានសិក្ោក្នលងមក្។ បុ៉ខនដបោយសារគមាល តសមតថភាព
របស់អនក្ទាំងបន្ទះ គឺមានលក្ខណ្ៈធាំបធងបបីបរបៀបបធៀបជាមួយការោិល័យនិងអងគភាព
ដថ្ទបទៀតបៅោន ក់្បែតដ។ មាង៉វញិបទៀតបៅក្នុងក្រមតិសាថ ប័ន តួន្ទទភីារក្ចិច នងិការទទលួ
ែុសរតូវរបស់រដឋបាលរសុក្/រក្ុង ហាក់្ដូចជាខចងមិនចាស់លាស់បៅក្នុងរបកាស បហយី
ជាពិបសសមានចាំណុ្ចែលះជាន់គ្នន ជាមួយនឹងតនួ្ទទី ភារក្ិចចរបស់មនទីរជាំន្ទញបផសងៗ។ 
 -ការទទួលយក្បទពិបសាធ៍លែៗ មួយចាំនួនគឺ ទមទរឱ្យមានការរគប់រគងមួយ 
ខដលធាន្ទឱ្យមានការចូលរមួពីអនក្ ក់្ព័នធទាំងអស់ និងទទួលយក្នូវបទពិបសាធ៍លែ
បខនថមបទៀតមានដូចជា ការបរៀបចាំបសចក្ដីខណ្ន្ទាំ នងិបសៀវបៅខណ្ន្ទាំឱ្យបានលែ បហយី
អនុវតដតាមការបបងកីតឱ្យមានរបព័នធរគប់រគងហរិញ្ញវតថុ និងព័ត៌មានដ៏សមរសបមួយ ធាន្ទ
ការបរៀបចាំការោិល័យឱ្យបានលែ បដីមបីសរមបសរមួលរបសិទធភាពការបរបីភាពជាអនក្
ដឹក្ន្ទាំបដីមបសីរមបសរមលួជាមួយមនទីរជាំន្ទញន្ទន្ទ និងរក្មុរបឹក្ោឃុាំ/សរក ត់ ការធាន្ទ
នូវភាពជាថ្ដគូដ៏មានរបសទិធភាព ជាមយួអងគការសងគមសុីវលិន្ទន្ទ។ល។ 

-ចាំប ះការបណ្ដុ ះបណ្តដ លរតូវបផ្លដ តជាសាំខាន់បលីបគ្នលនបោបាយចាប់ លិែិត
បទោឋ ន និងបសចក្ដីខណ្ន្ទាំសដពីីរដឋបាលមូលោឋ នខដលរគប់រគងអងគភាព និងការោិល័យ
ទាំងបន្ទះសុទធខត តរមូវឱ្យមានការបណ្ដុ ះបណ្តដ លពីបគ្នលនបោបាយ វមិជរការ និង
វសិហមជរការ ចាប់បរៀបចាំអងគការ លិែតិបទោឋ ន នងិបសចក្ដីខណ្ន្ទាំ ខដល ក់្ព័នធនឹង
រដឋបាលមូលោឋ ន។ 
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 -ការទទួលជាំនយួឧបតថមភពីថ្ដគូអភិវឌឍវញិរដឋបាលបែតដ រសកុ្/រក្ុងទទលួ បាន
ជាំនួយឧបតថមភបានតិចតួចបបីបរបៀបបធៀបនងឹជាំនយួឧបតថមភរបស់រក្ុមរបកឹ្ោ ឃុាំ/សរក ត់។  
ជាទូបៅអងគភាព និងការោិល័យទាំងបន្ទះបានទទលួជាំនយួឧបតថមភតិចតួច បោយសារ
រក្ុមបគ្នលបៅអាទិភាពរបស់ថ្ដគូអភិវឌឍន៍ន្ទន្ទ បផ្លដ តតរមង់បឆ្ព ះបៅោន ក់្មូលោឋ នឃុាំ/
សរក ត់ខដលជាភារក្ិចចចមបងរបស់ពួក្បគ គឺការសរមបសរមួល នឹងការសហការបដីមបី
គ្នាំរទគបរមាងអភិវឌឍរបស់រក្មុរបឹក្ោឃុាំ/សរក ត់។ 
 -រដឋបាលោន ក់្បរកាមជាតិ បែតត រសុក្/រក្ុង ឃុាំ/សរក ត់ សមតថភាពបៅមានក្រមិត
ក្នុងការបាំបពញភារក្ចិចខដលោន ក់្ជាតោិក់្ឱ្យ នងិមានមបន្ទសបញ្ចតន្ទបងបែូន សាច់ញាត។ិ    
ទនទមឹបនះមន្តនតរីាជការមួយចាំននួបៅោន ក់្បរកាមជាតិមានការលាំបាក្ ក្នុងការខក្ខរបឥរោិបង
ពីអនក្ដឹក្ន្ទាំមក្ជាអនក្ផដល់បសាស និងទមទររក្ក្ថ្រមបរៅពីតថ្មលក្ាំណ្ត់របស់រដឋក្នុងការ
ផដល់បសាសជូនរបជាពលរដឋ រពមជាមួយបនះបៅមានការលាំបាក្ក្នុងការបក្ៀរគរ របជាពលរដឋ 
និងអនក្ ក់្ព័នឋន្ទន្ទ បដមីបចូីលរមួអភិវឌឍមូលោឋ នរបស់ែលួន។ 
 ដូបចនះ បដមីបបីាំបពញនូវចាំណុ្ចែវះខាតថ្នការរគប់រគងរដឋបាលខបបរបជាធិបបតយយ
បៅបែតដតាខក្វ នឹងបដីមបីបោះរសាយបញ្ជា ការពរងឹងរបសិទធភាពរគប់រគងបោយចាប់ 
បយងីែាុ ាំសូមបលកី្ជាអនុសាសន៍មួយចាំនួនដូចខាងបរកាម៖ 
 -គួរផដល់សនដិសុែសុវតថិភាពជូនរបជាពលរដឋ គឺជាការសាំខាន់ខដលរតូវខតដឹក្ន្ទាំ 
រគប់រគងឱ្យបានលែជាអាទិភាពបាំផុត។ បហីយគួរខតយក្ចិតដទុក្ោក់្បលីសុែទុក្ខរបស់
របជាពលរដឋ នឹងកាដ ប់នូវតរមូវការពិតរបាក្ដរបស់ពួក្គ្នត់ រពមទាំងរួមគ្នន បោះរសាយ
របក្បបោយសាម រតីទទួលែុសរតូវែពស់ បោយគ្នម នការបរសីបអីងពណ៌្សមបុរជាតិសាសន៍ 
និងជនជាតិភាគតិចបឡយី។ 
 -អនក្រគប់រគងគួរខតបមលីការែុសរតូវ បងខតិបសាសឱ្យកាន់ខតជតិរបជាពលរដឋ នងិ
បបរមបីសាសក្មមនូវរគប់បញ្ជា ខដលបក្ីតមានបឡងីដូចជា បសាសសុែភាព ការអត់ឃ្លល ន ការ
អប់រ ាំ ការអត់ការររបធវី ភាពរក្រីក្ បញ្ជា សនដិសុែ ឧរក្ិដឋក្មម ជបមាល ះក្នុងសងគមជាបដមី។ល។ 
បហយីសក្មមភាពខបបបនះ គឺបធវីបៅតាមខបបរដឋបាលឯក្ភាព។ 
 -អនក្រគប់រគងគួរខតផដល់សិទធឱិ្កាសដល់របជាពលរដឋ   ឬោន ក់្បរកាមឱ្យមានមតិ
បោបល់ចូលរមួក្នុងការផដួចបផដីមគាំនិតពីការអភិវឌឍន៍បៅក្នុងមូលោឋ ន និងក្នុងសងគមឱ្យ
មានការភាា ក់្រលឹក្ ចូលរួមរគប់រគងសក្មមភាព ទាំងការការ រសនដិសុែ ការអភិវឌឍន៍ 
ការពរងីក្សមធម៌ (បុរស-ន្ទរ)ី បដីមបរីមួគ្នន ការ រ នងិអភិវឌឍរបបទសជាតិ។ 
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          -អនក្ដឹក្ន្ទាំគួរខតចាត់ខចង និងបាំបពញភាកិ្ចចបៅតាមបគ្នលការណ៍្របស់ចាប់ 
បោយអនុវតដជាលក្ខណ្ៈ សវ័យសបរមចតាមមតិភាគបរចីនខដលចូលរមួ និងអនុវតដបគ្នល-
ការណ៍្អភិវឌឍបោយលក្ខណ្ៈតមាល ភាព យុតដិធម៌ និងបាំបាត់ភាពអសក្មម អាំបពីពុក្រលួយ 
បហយីរតូវបរមីបសាសក្មមដល់របជាពលរដឋបោយលក្ខណ្ៈបសមីភាព និងមិនមានបរសីបអីង 
រពមទាំងបបរមពីលរដឋបោយមនសិការវជិាា ជីវៈែពស់។ 
          -ការអភិវឌឍន៍ទីរក្ុង និងជនបទ ពិបសសបៅតាំបន់ោច់រសោល រតវូបដីររពមគ្នន
បោយយក្ចិតដទុក្ោក់្បលីការអប់រ ាំសុែុមាលភាព ជាពិបសសការគ្នាំ រមាតា និងទរក្ 
រពមជាមយួគ្នន នងឹការអប់រ ាំសរមាប់ទាំងអស់គ្នន  ការអប់រ ាំបដមីបលុីបបាំបាត់អនក្ខរភាព បោយ
ជាំរុញកុ្មារខដលដល់វយ័សិក្ោឱ្យចូលបរៀនរគប់គ្នន  និងជាំរុញការអភិវឌឍន៍បទសចរណ៍្
របវតដិសាន្តសដ និងបទសចរណ៍្ធមមជាតិ បដីមបបីបងកីនរបភពចាំណូ្លជូនរបជាពលរដឋ និង
អភិវឌរផលូវគមន្ទគមន៍ បោយភាា ប់តាំបន់ាសលរាបនិងាសលទាំន្ទបឱ្យកាន់ខតរបបសីរបឡងី
បដីមបរីយរសួលអភិវឌឍតាំបន់ ក្នុងរសុក្បីគឺ បៅក្នុងរសុក្បូរជីលសារ បកាះអខណ្ដ ត និង
រសុក្អងគរបូរ។ី  

-ជាំរុញការររពិពិធក្មមក្សិក្មមខបបសុជីបរៅ បហយីបផ្លដ តសាំខាន់បលគុីណ្ភាព
តាមបបចចក្វទិាទាំបនីប និងជាំរុញវនិិបោគបដីមបីរក្ការររជូនរបជាពលរដឋមានដូចជា
បរាងចរក្ជាបដីម បដីមបកីាត់បនថយភាពរក្ីរក្ និងការបធវីចាំណ្តក្រសុក្របស់របជាពលរដឋ។  
ជាំរុញសិបបក្មមហូលផ្លមួងបោយបរបីផលិតផលក្នុងរសុក្ បោយជាំរុញការោាំបដីមមន 
ចិញ្ច ឹមដងកូវន្ទងផលិតសូរត បដីមបអីភិវឌឍគុណ្ភាពតាមតរមូវការទីផោរ។ 

-គួខតបចះគិតគូរក្សាង នងិបាំផុសការចូលរមួពីរបជាពលរដឋ (រូបភាពជាសហ-
គមន៍) ក្នុងការខងទាំបៅតាមមូលោឋ នមានដូចជា របព័នធធារាសាន្តសដ គមន្ទគមន៍ បរសិាថ ន 
វបបធម៌ ការ រថ្រពបឈ ី ថ្រពលិចទឹក្រតូវក្ាំណ្ត់រពាំខដនការ រឱ្យបានចាស់លាស់ និង
សក្មមភាពទីផោរលក់្ដូរឱ្យមានសណ្តដ ប់ធាន ប់ និងរក្ោអន្ទម័យឱ្យបានលែ។ ក្នុងឆនទៈ
បនះខដរ បដីមបបីធវីឱ្យការរគ្នប់រគងឱ្យកាន់ខតមានរបសិទឋភាពខងមបទៀតបន្ទះ អនក្ដឹក្ន្ទាំបៅ
ក្នុងសាថ ប័ននមីួយៗអនុវតដការររបានលែរបក្បបោយសមតថភាពបន្ទះគួរ ៖ គួរមានបគ្នល-
នបោបាយ និងលិែិតបទោឋ ន មានបសចក្ដីខណ្ន្ទាំ នងិបសៀវបៅខណ្ន្ទាំឱ្យបានចាស់លាស់ 
និងរគប់រគ្នន់។ មិនគួរឱ្យមានតួន្ទទី និងការទទួលែុសរតូវជាន់គ្នន ជាមួយការោិល័យ 
អងគភាពនិងភាន ក់្ររដថ្ទបទៀតបទ និងគួរមានការសហការជាមួយអងគភាពជាំន្ទញ។ 
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 -រាជរោឋ ភបិាលគួរខតជាំរុញការអនុវតដឱ្យបានមុឹងម៉ាត់នូវបគ្នលនបោបាយវមិជរការ 
និងវសិហមជរការ បធវឱី្យបាននូវចាំណុ្ចជាគនលឹះ ដូចខាងបរកាម៖   

-គួរមានធនធានហរិញ្ញវតថុ (បែតដ រក្ុង/រសុក្) នងិមានរបភពចាំណូ្លចាស់លាស់
តាមចាប់។   

-គួរមានបុគគលកិ្ជាំន្ទញ សមតថភាពរគ្នប់រគ្នន់ បហយីបុគគលកិ្រតូវបានពររយឱ្យ
បានសមរសប ពីោន ក់្ក្ណ្តដ ល ដល់ោន ក់្បរកាមជាត។ិ  

-គួរមានសមាភ រៈ នងិបរកិាខ ររគប់រគ្នន់សរមាប់បាំបពញបលីតរមូវការតួន្ទទី នងិការ
ទទួលែុសរតូវរបស់អងគភាព និងការោិល័យទាំងបន្ទះ។    

-បុគគលិក្មាន ក់្ៗគួរមានចាំបណ្ះដឹង និងជាំន្ទញរគប់រគ្នន់ និងគួរមានឱ្កាស 
ក្នុងការបណ្ដុ ះបណ្តដ លបលីក្ក្មពស់ចាំបណ្ះដឹង និងជាំន្ទញខដល ក់្ព័នឋនឹងរដឋបាល
រាជធានី បែតដ/រក្ុង រសុក្/ែណ្ឌ  ជាពិបសសបលីបគ្នលនបោបាយ ចាប់ លិែិតបទោឋ ន 
និងបសចក្ដីខណ្ន្ទាំសដីពីរដឋបាលមូលោឋ ន ជាំន្ទញបបចចក្បទសទក់្ទងនឹងជាំន្ទញការររ
វទិាសាន្តសដកុ្ាំពយូទ័រ និងខផនក្ភាសា។ 

 

រនថនិតទទស 
 

១. ការបរៀបចាំ និងការអនុម័តងវកិារបស់បែតដ/រក្ងុ មារតា១៨ ថ្នរពះរាជរក្មបលែ  
 នស/រក្ម/២៩៨/០៣ ចុះថ្ងៃទ១ី០ ខែកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សដពីីរបបហរិញ្ញវតថុ និង 
 រទពយសមបតដិរបស់បែតដ/រក្ុង 
២. រក្សួងខផនការ (២០០) សាថ នភាពថ្នភាពរកី្រក្បៅក្នុងរបបទសក្មពុជាឆ្ន ាំ១៩៩៩ 
មនទីរខផនការបែតដតាខក្វ៖ ទនិនន័យភូមិ ឃុាំ ឆ្ន ាំ២០០៨ 

៣. រក្សួងមហាថ្ផទ៖ របកាសបលែ ១៨៨៤ សដីពីការបធវីរបតិភូក្មមអាំណ្តចឱ្យអភិបាល 
 បែតដ/រក្ងុមាន សិទធិអាំណ្តច និងរតតួពិនិតយក្នុងន្ទមចាអាន្ទពាបាលឱ្យឃុាំ/សរក ត់ 
៤. បគៀតសុគនធ៖ រដឋបាលសាធារណ្ៈ (រទឹសដីនិងការអនុវតដ) ការផោយរបស់ពុទធិក្
សមាគមខែមរ (រជរបែ) ឆ្ន ាំ១៩៩០ 

៥. ចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុាំ/សរក ត់  ឆ្ន ាំ២០០១ 
៦. ជា ចបរមីន៖ ការបរៀបចាំរដឋបាលោន ក់្មូលោឋ នឃុាំ/សរក ត់ បៅរពះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា 
ឆ្ន ាំ២០០៧ 
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៧. រពះរាជយរក្មបលែ នសរក្ម០៣០១/ ចុះថ្ងៃទ២ី០-៧-១៩៩៧ សដីពីការរគប់រគង 
 រដឋបាលឃុាំ/សរក ត់ 
៨. រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា៖ ក្មមវធីិក្ាំខណ្ទរមងរ់ដឋបាលឆ្ន ាំ១៩៩៩-២០០៣ របស់រក្មុរបឹក្ោ
ក្ាំខណ្ទរមងរ់ដឋ 

៩. រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា៖ បគ្នលនបោបាយសដីពីការផដល់បសាសធារណ្ៈ ឆ្ន ាំ២០០៦ 
១០. រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា៖ ខផនការយុទធសាន្តសដអភិវឌឍន៍ជាតិ (២០០៦-២០១០) 
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បដិដុល្លល របូនីយកមមនៅកមពុជា 

បបក្ខជនបណ្ឍិ ត ជា សភុាព 

នសចកដីនផដើម 
ជាធមមតារបបេសមយួតតងតតមានរូបិយវតទុផ្ទធ ល់ខ្លួន ជានិមតិថសញ្ញដ ឯក្រាជយរបស់

ខ្លួនជាជាតិមួយ។ ដុល្លល រូបនយីក្មមបក្ីតបឡងី បៅបពលតដលបណ្ដឋ និបវសជនទាំងឡាយ
ននរបបេសមួយបានបរបីរបាស់យ៉ា ងេូលាំេូល្លយនូវរូបិយប័ណ្តបរបេស ឬក៏្បរបីជាំនួសឱ្យ
រូបិយវតទុក្បុងរសុក្សរមាប់ជាមបធោបាយចមផងននការេូទត់ននតនមលរបស់េាំនិញននបជីង
បលខ្គណ្នី ឬននការសនោេូទត់សងណ្ដមួយ។ ពាក្យដុល្លល រូបនីយក្មមបនេះមិនរាន់តត
មានន័យសាំខាន់សាំបៅបៅបលីការចាប់បផឋីមចាយវាយរបាក់្ដុល្លល រអាបមរកិ្ប៉ាុបណ្ដត េះបេ ប៉ាុតនឋ
វាក៏្បានបញ្ចូ លផងតដរនូវរូបយិប័ណ្តបផេងៗបេៀតតដលងាយរសួលប េះដូរ។ ឧទហរណ៍្ ៖ 
របាក់្ដុល្លល រហុងកុ្ង អាចបធវីចរាចរបានបៅក្បុងេីរក្ុងមា៉ា កាវ ប៉ាុតនឋវាមិនរសបចាប់ជាផលូវការ
បេ។ របបេសបូបសបៀរ បរបីរបាស់ពាក់្ក្ណ្ដឋ លផលូវការនូវដុល្លល រអាបមរកិ្ បហយីរូបយិប័ណ្ត
មា៉ា ក្របស់អាលលមឺ៉ាង់ គឺជារូបិយប័ណ្តរសបចាប់ផលូវការរបស់បូបសបៀរ។ រយៈបពលអូសបន្លល យ
ននអតិផរណ្ដ និងការរ ាំពឹងេុក្ននការធ្លល ក់្នលលរូបិយវតទុក្បុងរសុក្ និងភាពមិននឹងនរនន
រូបិយវតទុក្បុងរសុក្បានតសឋងឱ្យប ញីនូវការបរបីរបាស់រូបិយប័ណ្តបរបេស (អរតាបឋូររបាក់្ 
ការរក្ានូវតនមល និងបជីងបលខ្គណ្នី)។ រតង់បនេះចង់នយិយថា ក្បុងកាលៈបេសៈបនេះ 
និងការបជៀសវាងហានិភ័យការបឋូររបាក់្របជាជន បឋូរពីការបរបីរបាស់រូបិយវតទុជាតិ មក្បរបី
របាស់រូបិយប័ណ្តបរបេសជាំនសួវញិបសធីរតតរគប់របតិបតឋិការទាំងអស់ក្បុងបសដឌក្ិចច។ ដុល្លល
រូបនីយក្មមរតូវបាន ក់្បញ្ចូ លបៅក្បុងបណ្ដឋ របបេសទាំងបន្លេះបានតសឋងជាបមបរៀននន
អរតាអតិផរណ្ដខ្ពស់ ដូចជារបបេស អាហេង់េី បរបសុលី មុិចសុិចកូ្ បបរ ៉ាូ បូឡាវ ីបណ្ដឋ
របបេសអាបមរកិ្ឡាេីន និងរដឌដនេបផេងបេៀតននសហភាពសូបវៀត។ 

ក្បុងចាំណុ្ចបនេះ បយីងនឹងបផ្ទឋ តបៅបលីការជាំពាក់្ទក់្េងាប  អរតាខ្ពស់ននដុល្លល
រូបនីយក្មមបលនីបយបាយរូបយិវតទុ។ ភសឋុតាងបងាា ញថា អរតាខ្ពស់ននដុល្លល រូបនីយក្មម
បៅក្បុងបសដឌក្ិចចក្មពុជារតូវបានបក្ីតបឡងីន្លបាំណ្ដច់ ឆ្ប ាំ១៩៩០ បៅបពលតដលរ ឌ ភបិាល
ចាប់បផឋីមបបងកីតដាំបណី្រការក្ាំតណ្េរមង់បសដឌក្ិចច ប យផ្ទល ស់បឋូ រពីការអនុវតឋបសដឌកិ្ចច
តផនការបៅអនុវតឋបសដឌក្ិចចេផីារបសរវីញិ បយងីក៏្េេលួបានមក្វញិនូវឥេនពិលជាភាព
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េន់បខ្ាយននរបព័ននធន្លារ និងអតិផរណ្ដ។ ការបរបីរបាស់យ៉ា ងេូលាំេូល្លយពាស
បពញនផធរបបេសនូវរូបិយប័ណ្តបរបេស បាន ក់្សាំពាធមយួចាំនួនបៅបលអីាជាញ ធររូបយិវតទុ
ក្មពុជាក្បុងការរតួតពិនិតយ និងអនុវតឋបាលនបយបាយរូបិយវតទុក្បុងរសុក្បដីមផីបឆ្ព េះបៅ
បាលបៅចុងបរកាយរបស់ខ្លួន។  

ដុល្លល រូបនីយក្មមមានដាំបណី្រការផធុយបៅនឹងគាំនិតបសដឌក្ិចចយ៉ា ងបរចីនក្បុងរបព័នន
បនេះរបសនិបបអីតផិរណ្ដ បៅក្បុងសហរដឌអាបមរកិ្មានក្រមិតយតឺជាប់ល្លប់ជាងអតផិរណ្ដ
ក្បុងរបបេសជានដគួរមួយ នននដគូរពាណិ្ជជក្មមរបស់ខ្លួន បន្លេះអរតានឹងបក្ីនបឡីង។ 
អតិផរណ្ដខ្ពស់របស់របបេសនដគូនឹងបធវីឱ្យរូបិយវតទុជាតិននេាំនិញរបស់ខ្លួន  កាន់តតនលល
តលមបេៀត។ តតបបីអរតាដូររបាក់្បៅតតទប វានឹងបធវីឱ្យនលលជាងដុល្លល រននេាំនិញទាំងបន្លេះ
បៅបលរ។ ក្បុងបពលជាមួយាប បនេះ នលលននការន្លាំចូលរបស់សហរដឌអាបមរកិ្នឹងបក្ីតបឡងី 
បបីគិតជារូបិយវតទុរបស់របបេសនដគូរពាណិ្ជចក្មម ប យបហតុថា រតូវមានរូបិយវតទុតដលកាន់
តតបថាក្ននរបបេសនដគូកាន់តតបរចីន បដីមផនីឹងេិញេាំនិញរបស់សហរដឌអាបមរកិ្ជាដុល្លល ។ 

បដីមផីឱ្យដុល្លល រូបនីយក្មមដាំបណី្រការបានរយៈបពលតវងបន្លេះ នលលបៅក្បុងរបបេស
តដលបធវីដុល្លល រូបនីយក្មម រតូវតតមានបសទរភាពឬបក្ីនបឡងីតាមអរតាអតិផរណ្ដតដលមាន
ក្រមិតបសធីរសូនរបស់សហរដឌអាបមរកិ្។ របសិនបបីអតិផរណ្ដរបស់របបេសតដលបធវីដុល្លល
រូបនីយក្មមមានបលផឿនបលឿនយ៉ា ងជាប់ល្លប់ជាងអតិផរណ្ដរបស់សហរដឌអាបមរកិ្បន្លេះ
ការតក្តរមូវអរតាបឋូររបាក់្នឹងរតូវបង់ខាតបរចីនជាងរបការតដលបរជីសបរសីយក្អរតាបឋូរ
របាក់្ អតណ្ឋ ត បរពាេះបគអាចបញ្ចុ េះតនមលរូបិយវតទុ បដីមផរីបទញឱ្យនលលេាំនិញរសបាប ក្បុង
របបេសទាំងពីរ។ បៅបពលតដលនលលបក្ីនបឡីងក្បុងរបបេសបធវីដុល្លល រូបនីយក្មម ប៉ាុតនឋបៅ
សហរដឌអាបមរកិ្មានបសទរភាពអបក្បរបីរបាស់ននរបបេសបធវីដុល្លល រូបនីយក្មមនឹងចូលចិតឋ
េាំនិញមានតនមលបថាក្តដលខ្លួនអាចន្លាំចូលពីសហរដឌអាបមរកិ្ជាងេាំនិញផលតិក្បុងរសុក្
តដលនលលខ្ពស់។ របបេសតដលបធវីដុល្លល រូបនីយក្មមនឹងប ញីថា គណ្នីចរនឋរបស់ខ្លួនរង
ឱ្នភាព បរពាេះនលលេាំនិញរបស់ខ្លួនបក្ីនបឡងីប យមក្ពីនលលននវតទុធ្លតុបដមីតដលមានអត-ិ
ផរណ្ដបលឿនក្បុងបពលតដលផលិតបៅសហរដឌអាបមរកិ្បនឋលក់្ប យបសទរភាព។ បសដឌក្ចិច
ដុល្លល រូបនីយក្មមនឹងរងបរាេះដូចជា ការន្លាំបចញធ្លល ក់្ចុេះ ការន្លាំចូលបក្ីនបឡីង បហយី
ផលិតក្មមក្បុងរសុក្នឹងធ្លល ក់្ចុេះ ប យអបក្បរបីរបាស់ជាំនួសេាំនិញក្បុងរសុក្ដ៏នលលមក្ជា
េាំនិញន្លាំចូលតដលបថាក្ជាងតដរ។ 
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េិដឌភាពអវជិចមានដាំបូងបងអសស់ននការបធវីដុល្លល រូបនីយក្មម ជាផលូវការមានការទក់្េង
បៅនឹងបញ្ញា តដលមានលក្ខណ្ៈនបយបាយរូបិយវតទុ  បន្លេះគឺការរណ្បរបស់អាជាា ធរ
រូបិយវតទុរបស់របបេសបៅនឹងធន្លារក្ណ្ដឋ លននសហរដឌអាបមរកិ្។ របបេសណ្ដមួយ
តដលបានសបរមចចិតឋបធវីដុល្លល រូបនីយក្មម បហីយមិនអាចមានឱ្កាសបធវីការតក្តរមូវ
នបយបាយរូបិយវតទុរបស់ខ្លួនបៅតាមលក្ខណ្ៈបសដឌក្ិចចបន្លេះបេ។ ឧទហរណ៍្របសនិបបី
បសដឌក្ិចចបៅក្បុងរបបេសបធវដុីល្លល រូបនីយក្មមសទតិក្បុងស្ថទ នភាពចុេះលយ ក្បុងខ្ណ្ៈតដល
សហរដឌអាបមរកិ្បនឋមានការរកី្ចបរមីនជាវជិជមានបន្លេះ របបេសបធវីដុល្លល រូបនីយក្មមបនេះ
នឹងាម នលេនភាពបញ្ចុ េះអរតាបឋូររបាក់្ បដីមផបីលីក្សធួយស្ថឋ រការរកី្ចបរមីនបសដឌក្ិចចរបស់
ខ្លួនបានបេ។ ផធុយបៅវញិធន្លារក្ណ្ដឋ លសហរដឌអាបមរកិ្អាចរក្ាេុក្ អរតាមិនឱ្យ
តរបរបួល ឬក្រមិតបណ្ឋឹ ងបរមិាណ្រូបយិវតទុក្បុងចរាចររបសនិបបីពិនតិយប ញីថាបសដឌក្ិចច
របស់សហរដឌអាបមរកិ្បក្ីនខាល ាំងបពក្បហយីបន្លេះ។ 

តាមមតិរបស់អបក្វភិាគបលីស្ថរៈសាំខាន់របស់ដុល្លល រូបនីយក្មម គឺមានផលប៉ាេះពាល់
ជាអវជិជមានដល់នបយបាយរបស់រាជរ ឌ ភបិាលក្បុងការបលីក្សធួយឱ្យបសដឌក្ិចចបងីបបឡងី។
ដូបចាប េះ បដិដុល្លល រូបនីយក្មមជាបញ្ញា ចមផងរបស់របបេសមួយតដលក្បុងរបព័ននបសដឌកិ្ចច
របស់ខ្លួនបរបីរបាស់ដុល្លល រជាធាំក្បុងការបបងកីតមា៉ា រក្ូបសដឌក្ិចចក្បុងតផនការអភិវឌ្ណន៍របបេស។ 

របបេសក្មពុជាក៏្ដូចជារបបេសតដលក្ាំពុងអភិវឌ្ណន៍ដនេបេៀតតដល រមួមានដូចជា 
អាហេង់េនី (Argentina), បូឡាវ ី(Bolovia), អុីរស្ថតអល (Israel), មុិក្សុិកូ្ (Mexico), 
អ ុយរា៉ាហាគ យ (Uruguay) និងយូបហាគ ស្ថល វ ី(Yugoslavia) សុេនតតឆលងកាត់ការបរបីរបាស់
របាក់្ដុល្លល រជាំនួសតួន្លេីរូបយិវតទុក្បុងរសកុ្។ យ៉ា ងណ្ដមុញិរបបេសក្មពុជាបានផ្ទល ស់បឋូរ
បនឋិចមឋងៗពីការចាយរបាក់្បរៀលបៅជារូបិយប័ណ្តបរបេស ជាពិបសស រក្ សរបាក់្
ដុល្លល រ។ ការបរបីរបាស់រូបិយប័ណ្តបរបេសបានតរបកាល យបៅជាេាំហាំតដលធាំ តដលសឹងតត
រគប់រពឹតឋិការណ៍្ក្បុងរសុក្ដូចជា ការលក់្ ការេិញ និងការបធវីក្ិចចសនោន្លន្លសុេនតតរតូវ
បានគិតជារបាក់្ដុល្លល រ១។ 

ជាសរុបមក្រក្ ស់របាក់្បរៀល បានបាត់បង់ភាពខាល ាំងរបស់ខ្លួនប យបហតុថា 
រក្ សរបាក់្ដុល្លល រអាបមរកិ្ រតូវបានកាល យជាមបធោបាយេូទត់យ៉ា ងបពញបលញបៅរគប់

                                                      
១ ហុងី លូរា៉ា ក្សីុ់ និងហា ន ស្ថហុបី  វចន្លនុរក្មបបចចក្សព័ធបសដឌកិ្ចច ភបាំបពញ ២០០៤ េាំពរ័ ១០០ 
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បសវាហរិញ្ដវតទុន្លន្លដូចជា ជាមបធោបាយេូទត់ រក្ាតនមលរេពយសមផតឋិ និងការបរបីរបាស់
ជាឯក្តាគណ្បនយយ។  

ដុល្លល រូបនីយក្មមជាបាតុភូតមួយតដលបរបីរបាស់របាក់្ដុល្លល រជាបធោបាយេូទត់
េាំនិញ ឬបសវាក្មមបផេងៗ ប យវាបានបដីរតួន្លេីជាំនួសរូបិយវតទុក្បុងរសុក្បៅបពលតដល
រូបិយវតទុបន្លេះធ្លល ក់្នលល នងិរតូវបានបាត់បង់ជាំបនឿេុក្ចតិឋពីរបជាជន។ វាមនិរតឹមតតមាន
ន្លេីជាំនួសរូបិយវតទុក្បុងរសុក្ និងចាត់តចងបសធីរតតរគប់យ៉ា ងបៅបលីបសវា ហិរញ្ដវតទុ តត
ប៉ាុបណ្ដត េះបេ គឺវាមានតួន្លេជីាអបក្រក្ាតនមលរេពយសមផតឋិបេៀតផង។ 

បហយីសាំខាន់ជាងបនេះបៅបេៀត របាក់្ដុល្លល ររតូវបានបគយក្បៅបរបីរបាស់ក្បុងការ
បធវីពាណិ្ជជក្មមបផេងៗបេៀត និងជាក្តាឋ គណ្បនយយផងតដរ។ រសបជាមួយបនេះដុល្លល
រូបនីយក្មមបានបដីរតួជារក្ សរបាក់្សបូលក្បុងរបព័ននហរិញ្ដវតទុយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ ប ញី
ថាវាមានការងាយរសួលណ្ដស់តដលរបបេសក្មពុជាេេួលយក្រក្ សរបាក់្ដុល្លល រ ជា
រូបិយប័ណ្តមួយក្បុងចាំបណ្ដមរូបិយប័ណ្តទាំងអស់យក្មក្បរបីរបាស់ទាំងរសុងគឺ បៅបពល
តដលរូបិយវតទុរបស់បយងីាម នបសទរភាពនលល និងមនិសូវមានជាំបនឿេុក្ចតិឋពសី្ថធ្លរណ្ជន 
បហយីរតូវបានជាំនួសប យរូបយិប័ណ្តបផេងបេៀត បហយីក៏្មានតួន្លេីជាមូល ឌ នក្បុងការ
េូទត់បផេងៗ។ របសនិបបីននិ្លប ការបនេះបៅតតបនឋបេៀត បគសបងកតប ញីថា រូបិយវតទុក្បុង
រសុក្ជាមយួនឹងក្ាំបណី្នដុល្លល រូបនីយក្មមវានឹងបញ្ជ ប់ប យបាំបពញមុខ្ងារដូចៗាប ។ 

តាមដាំបណី្រតដលមានរចួមក្បហយី ដុល្លល រូបនីយក្មមបានបក្តីបឡងីមានរចួជាបរសច
តាមក្រមិតបផេងៗាប ក្បុងរបបេសន្លន្ល និងេផីារតដលក្ាំពុងបងីបបឡងីដនេបេៀត។ និបវសជន
តដលដឹងចាស់នូវហានិភ័យទក់្េងនឹងការរក្ាេុក្របាក់្របស់ពួក្បគជារូបិយវតទុជាតិ
បន្លេះ បានរក្ាគណ្នីជាដុល្លល រអាបមរកិ្ក្បុងរបបេសរបស់ខ្លួន ឬបៅបរបេស ឬកាន់កាប់
រក្ ស់របាក់្នបតងបនេះតតមឋង។ បលីសពីបន្លេះការឱ្យខ្ចីរយៈបពលតវងសុេនតតជារបាក់្ដុល្លល រ 
តដលបនេះជាការខ្វេះបសចក្ឋីេុក្ចិតឋបៅបលីរូបិយវតទុជាតិក្បុងរយៈបពលតវង។ បាំណុ្ល
ស្ថធ្លរណ្ៈធមមតា ក៏្ជាដុល្លល រតដរ បរពាេះអបក្វនិិបយគបរបេសមិនអាចេេលួយក្ហានិភ័យ
ននរូបិយវតទុជាតិបន្លេះបេ។ ដូបចាប េះេីផារបានេេួលយក្ដុល្លល រូបនីយក្មមបធវីជារបាាំងការពារ
រូបិយវតទុរចួបៅបហយី។ 

របបេសក្មពុជាអាចរតូវបានចាត់េុក្ថា ជារបបេសមួយតដលមានក្រណី្ពិបសស
បៅក្បុងតាំបន់ ពីបរពាេះជារបបេសមានដុល្លល រូបនីយក្មមខ្ពស់។ ការបរបីរបាស់ដុល្លល រអាបមរកិ្



 

150 
 

យ៉ា ងេូលាំេូល្លយជាឯក្តារូបិយវតទុ  បានបធវីឱ្យដុល្លល រអាបមរកិ្បាំបពញមុខ្ងារេនធមឹនងឹ
របាក់្បរៀល ជា ៖ ២ 

- ឧបក្រណ៍្វាស់តនមល (នលលេាំនញិ និងបសវាក្មម ជាបរឿយៗរតូវបានចារកិ្ជាដុល្លល រ
អាបមរកិ្) 

- ឧបក្រណ៍្េូទត់ (របតិបតឋិការមានេឹក្របាក់្ខ្ពស់បសធីរតតទាំងអស់រតូវបានបធវីជា
របាក់្ដុល្លល រអាបមរកិ្) 

- ឧបក្រណ៍្សនេាំសរមាប់របជាពលរដឌ។ 

១. និយមន័យ 
១.១. របូយិវត្ថុុ ុ
រូបិយវតទុ៣ គឺជាវតទុមួយតដលជាេូបៅរតូវបានបគេេួលស្ថគ ល់ សរមាប់ការបរបីរបាស់

ជាមបធោបាយេូទត់បានប យផ្ទធ ល់និងភាល មៗ ក្បុងការេូទត់នលលេាំនិញ និងបសវា ឬ 
តដលអាចងាយរសួលក្បុងការតរបកាល យបៅជាមបធោបាយេូទត់ប យមានខាតបង់េុនខ្លេះ 
ឬបពលបវល្លប យបយងបៅតាមចាំណ្ដត់ថាប ក់្រូបិយវតទុ ។ 

១.១.១. របនភទរបូិយវត្ថុុ 
ក្. រូបយិវតទុជាេាំនញិ 

រូបិយវតទុជាេាំនិញ គឺជារូបិយវតទុ តដលបគក្រមិតតនមលេាំនិញ ប យគិតជាេមាន់ 
ឬបរមិាណ្ បៅបពលតដលបគយក្បៅបធវីការេូទត់ បហយីតដលបគប ញីបៅក្បុងការេូទត់
បុពវជនបយងីតាាំងពីបរចីនសតវតេរម៍ក្បហយី បហយីតដលបចចុបផនបបនេះបគឥតប ញីចរាចរ
ជាេាំហាំធាំបេៀតបេ បទេះបៅក្បុងរបបេសតដលេន់បខ្ាយយ៉ា ងណ្ដក៏្ប យ។ 

រូបិយវតទុជាេាំនិញ ជាមបធោបាយេូទត់បៅក្បុងរបវតឋសិ្ថស្ដសឋននបសដឌក្ិចចពិភពបល្លក្
ទាំងមូល តដលតរបរបលួពីរបបេសមួយបៅរបបេសមួយ ពសីម័យកាលមួយបៅសម័យ
កាលមួយដូចជា៖ បា រក្បី បសេះ បរបង រស្ថ រស្ថបបៀរ ថាប ាំជក់្ បារ ីស្ថព ន់ តដក្ មាស 
របាក់្ តក្វក្ង តផូង បពរជ ជាបដីម។ 

រូបិយវតទុទាំងអស់បនេះ មានរូបិយវតទុខ្លេះ អាចបាំតបក្ជាបាំតណ្ក្តូចបាន ដូចជា
បរបង រស្ថ ប៉ាុតនថ បា រក្បី មិនអាចបាំតបក្ជាបាំតណ្ក្តូចៗបានបេ។ បហយីរូបិយវតទុ
                                                      
២ តត ឡូរនិ របិូយវតទុ និងធន្លារ  ២០០០ េាំពរ័ ១០ 
៣ ដតដល 
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មួយចាំនួនអាចរក្ាេុក្យូរបាន (ដូចជាមាស-របាក់្) និង មួយចាំនួនបេៀតមិនអាចេុក្យូរ
បានបេ ដូចជា រស្ថបបៀរ-ស្ថច់ ជាបដីម។ 

បរកាយមក្ បដីមផបីជៀសវាងបៅក្បុងការពបិាក្លលងឹ ដកឹ្ជញ្ចូ ន បុពវជនបយងីក៏្ចាប់
បផឋីមបបងកីតរូបិយវតទុជា បល្លហធ្លតុ (មាស-របាក់្) ប យចាត់េុក្ថា ជាេាំនិញ បហយី
លលឹង ឬកាត់បល្លហៈធ្លតុ ទាំងបន្លេះជាដុាំៗរេតវង ឬ ខ្លីតដលមានេមាន់បផេងៗពាីប  បហយី
មានរបថាប់រតាជាសមាគ ល់ បដមីផងីាយរសលួដល់ការេូទត់។ អបក្លក់្ ឬស្ថធ្លរណ្ៈជន
តលងគិតពីលលឹងរក្េមាន់ តតយល់រពមបៅក្បុងការេញិ លក់្របស់ខ្លួនបៅបលីតនមលរតា។ 

បៅសតវតេរេ៍១ី៤ ការក្ាំណ្ត់បរបីរបាស់រូបយិវតទុជាបល្លហៈ ភាគបរចនីបគយក្មាស 
របាក់្ ប យវតទុបនេះ អាចរក្ាេុក្បានយូរ ប យមនិមានតរចសដូចបល្លហៈធ្លតុដនេ បហយី
ក៏្មិនខាល ចបភលីងតដរ។ 

តតប យបរកាយមក្បេៀត បល្លហធ្លតុដ៏ខ្េត់ក្រមបនេះ មិនអាចបាំបពញបសចក្ឋីរតូវការ
របស់មនុសេបល្លក្បានបេ បេបីមានរូបិយវតទុមួយរបបភេបេៀតបរកាមរេង់រទយជាបងាក ន់
នដតដលមានរបថាប់រតារតឹមរតូវ បដីមផីងាយរសួលក្បុងការ ក់្តាមបហាប ៉ា  និងេូទត់ 
បហយីតដលបរកាយមក្បងាក ន់នដបនេះបានកាល យបៅជារក្ សរបាក់្។ 

 សឋង់ រេាំនិញ ៖ សឋង់ រេាំនញិននរូបិយវតទុ គឺជាឯក្តារូបិយវតទុតដលមានតនមលបសមី
នឹងតនមលបពញបលញ ឬរបហាក់្របតហលបៅនឹងតនមលេាំនិញរូបវន័ឋណ្ដមយួ តដល
រតូវបានបរបីរបាស់បធវីជារូបិយវតទុ ដូចជាមាស ឬរបាក់្។ ជាេូបៅេាំនិញ (a goods) 
ឬវតទុចារកឹ្ (a token) ណ្ដមួយ តដលមានតួន្លេីជារូបិយវតទុ តតងមានលក្ខណ្ៈ 
សាំខាន់ៗដូចខាងបរកាម ៖ 

- តនមលរបស់វាមានបសទរភាព, មនិងាយតក្លងបនលាំ 
- ងាយរសួលក្បុងការពុេះតចក្ជាចាំតណ្ក្ៗ និងងាយរសលួក្បុងការដឹក្ជញ្ចូ ន 
- មានសមមូលក្បុងការបឋូរបានបៅវញិបៅមក្តាមឯក្តាមយួ តដលមានបរមិាណ្ 
និងតនមលដូចាប ។ ឧទហរណ៍្ មាស ១រកាម = មាស១រកាម ប៉ាុតនឋអងករ ១
គីឡូរកាម អាចមិនបសមនីឹង អងករ ១គីឡូរកាមបផេងបេៀត ប យស្ថរគុណ្ភាព
ខុ្សាប ។ 

 សឋង់ រមាស និងសឋង់ របេវបល្លហៈ ៖ មាស នងិរបាក់្ មានលក្ខណ្ៈសមរសប
ជាងបគសរមាប់បធវីជា រូបធ្លតុរបស់រូបិយវតទុ។ បគបានបបងកតីសឋង់ រមាស តដល
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អាំណ្ដចេិញរបស់មាស (PG) 

1 

តនមលរូបិយវតទុរតូវបានផារភាជ ប់បៅនឹងតនមលរបស់មាស បពាលគឺ ជាសឋង់ រននឯក្តា
គណ្នី តដលមានក្រមិតបសមនីងឹេមាន់មាសក្បុងបរមិាណ្បលរជាក់្ល្លក់្ណ្ដមួយ។ 
1USD = 1/35 troy ounces = 888.671 milligrams 
ដូចាប បនេះតដរ បគបានបបងកីតសឋង់ របេវបល្លហៈ តដលតនមលរូបិយវតទុរតូវបានផារ

ភាជ ប់បៅនឹងតនមលរបស់បល្លហៈមានតនមលមយួចាំននួ ជាពិបសស មាស និងរបាក់្។ ដូបចបេះ
តនមលេាំនិញ និងបសវាក្មម គឺអារស័យនឹងការផគត់ផគង់ នងិតរមវូការមាស។ 

រូបិយវតទុមាស នងិក្រមតិនលល ៖ បៅក្បុងរបព័ននរូបិយវតទុតដលបរបីរបាស់មាសបធវីជា
រូបិយវតទុ នលលេាំនិញ នងិ បសវាក្មមន្លន្លរតូវបានក្ាំណ្ត់ជាឯក្តាមាស។ ដូបចបេះអាំណ្ដច
េិញរបស់មាស (Purchasing power gold) រតូវបានវាស់តាមរយៈសមីការដូចខាង
បរកាម ៖ 

 
ក្រមិតនលល (Price level) = -------------------------------- 

 

ឧទហរណ៍្ ៖ បបី PG = ០.៥ មានន័យថា ១ ឯក្តាមាស គឺមានតនមលបសមនីឹង 
០.៥ ឯក្តាេាំនិញ នងិ បសវាក្មម បហយីក្បុងក្រណី្បនេះ ក្រមិតនលលេាំនិញ នងិបសវាក្មម គឺ
បសមីនឹង 1/PG = 1/0.5 = 2 ឯក្តាមាស។ 

រកាហវកិ្ខាងបរកាមបងាា ញថា ក្ាំបណី្នការផគត់ផគង់មាស (GS2 > GS1) បណ្ដឋ ល
ឱ្យមានអតិផរណ្ដ ប យស្ថរការលយចុេះនូវអាំណ្ដចេិញរបស់មាស (PS2 < PS1) 
ពីបរពាេះបយងតាមសមីការខាងបលី បបកី្រមិតនលលបក្ីនបឡងី បន្លេះអាំណ្ដចេិញរបស់មាស
រតូវធ្លល ក់្ចុេះ។ ដូបចបេះបគរតូវចាំណ្ដយមាសបរចីនឯក្តាជាងមុន បដីមផេីិញេាំនិញ និងបសវា
ក្មម តដលមានបរមិាណ្ នងិគុណ្ភាពដូចមុន។ 

                               1 
Price level  =     --------- 
                            PG  
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រកាហវកិ្ ១: េាំន្លក់្េាំនងរវាងការផគត់ផគង់មាស និងអាំណ្ដចេិញមាស 

របភព ៖ គង់ នល និង បពរជ ភារមយ រូបិយវតទុ និងធន្លារ នលាេី២២ តខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៥ េាំព័រ ២ 

 ខ្. រូបយិវតទុជារក្ សរបាក់្ 
បល្លហៈធ្លតុមានតនមលដូចជា មាស របាក់្ ជាបដមី មានចាំននួតិចតតអាចមានតនមល

បរចីន។ ប៉ាុតនឋបទេះបីជាយ៉ា ងណ្ដក៏្ប យ ក៏្វាបៅតតជារូបិយវតទុ តដលពិបាក្ក្បុងការដឹក្
ជញ្ចូ នបៅបពលតដលមានេឹក្របាក់្ចាំនួនដ៏បរចីន។ ប យបហតុពីជាំន្លន់មុន អសនឋិសុខ្
មានបៅរគប់េីក្តនលង មាច ស់រូបយិវតទុបរចីនយក្បៅបផញីជាមួយធន្លារ ឬអបក្បធវីមាស ប យ
សុាំតតបងាក ន់នដេេួលតតប៉ាុបណ្ដត េះ។ បន្លធ ប់មក្បងាក ន់នដេេួលក៏្កាល យបៅជាបងាក ន់នដក្មម-
សិេនិបៅបលីរូបិយវតទុ នឹងបន្លធ ប់មក្បេៀតកាល យបៅជាឧបក្រណ៍្ចាំណ្ដយ។  

បៅក្បុងបសដឌក្ិចច Barter (េាំនិញដូរេាំនញិ) បានបធវឱី្យរា ាំងសធេះដល់ដាំបណី្រលអសនន
បសដឌក្ិចច បេីបបគបបងកីតរូបិយវតទុរក្ សឱ្យមានបឡងីបដីមផសីរមួលដល់ការប េះដូរេាំនិញ 
ឬបសវាបៅបលីបល្លក្បយងីបនេះ។ រូបិយវតទុរក្ សរតូវបានបបាេះផាយឱ្យចាយវាយដាំបូង 
ប យបឋូរជាលបូរជាមួយរូបិយវតទុបល្លហៈធ្លតុបៅពាក់្ក្ណ្ដឋ លសតវតេរេ៍ី១៧។ 

រូបិយវតទុរក្ សរតូវបានបបាេះផាយឱ្យចាយវាយដាំបូងបៅរបបេសក្មពុជា ចាប់ពី
សម័យអាណ្ដនគិមបារា ាំងមក្ (piaster) ប យវេិោស្ថទ នបបាេះរបាក់្បៅឥណ្ឍូ ចិន។ រូបយិវតទុ
បនេះ រតូវបានបចញផាយប យធន្លារក្ណ្ដឋ ល បដីមផជីយួសរមួលដល់ការេូទត់េាំនញិ 
និងបសវាបៅក្បុងបសដឌក្ិចចជាត ិ និងអនឋរជាតិ។ ការបរបីរបាស់រូបិយវតទុជារក្ ស ឬកាក់្
បនេះ រតូវបានកាល យជាការបពញនិយមេូទាំងពភិពបល្លក្ ប យមានភាពងាយរសលួក្បុង
ការ ក់្តាមខ្ឡួនសរមាប់េូទត់ក្បុងការប េះដូរេាំនិញ ឬបសវា។៤ 
                                                      
៤ ដ.ឯ.ម. េាំពរ័ ១២ 
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គ. រូបយិវតទុជាតរួបលខ្  

ការចាយវាយនូវរក្ សរបាក់្បានជួបនូវវបិតឋិជាបរចីនដូចជា លុយតក្លងកាល យតដល
តរមូវឱ្យអបក្បបាេះពុមព បបងកនីគុណ្ភាពននរក្ សរបាក់្ តដលជាបហតុន្លាំឱ្យធន្លារក្ណ្ដឋ ល
រតវូចាំណ្ដយរបាក់្យ៉ា ងបរចនី ក្បុងការបបាេះពុមពបនេះ។ បរកាយមក្ប យមានការរកី្ចបរមនី
ននរបព័ននធន្លារ រក្ សរបាក់្បនេះ រតូវបានបគយក្បៅបផញីេុក្បៅគណ្នីរបស់ធន្លារ 
បដីមផសុីវតឋិភាព បហយីប យមានការ ក់្ឱ្យបរបីរបាស់ឧបក្រណ៍្េូទត់មួយចាំននួដូចជា 
មូលបផទនបរត-ប័ណ្តឥណ្ទន-ប័ណ្តឥណ្ពនន-មូលបផទនបរតបេសចរណ៍្........មាច ស់
រក្ សរបាក់្តលងរតូវការរក្ សរបាក់្សរមាប់យក្បៅចាយបេៀតបហយី គាឺត់អាចចាយ
តាមរយៈការបរបីរបាស់ឧបក្រណ៍្ខាងបលីបនេះ តដលការផ្ទត់ទត់បធវីតាមរយៈការបផធរជា
បលខ្ពីគណ្នមីួយបៅគណ្នមីួយបផេងបេៀត បហយីតដលការបផធររូបិយវតទុជា តួបលខ្បនេះ 
បគឱ្យប ម្ េះមោ៉ាងបេៀថា ជារូបយិវតទុបអឡចិរតូនិក្។៥ 

ចាប់ពីសតវតេរេ៍ី១៩ ជាពិបសសបៅសតវតេរេ៍ី២០ រូបិយវតទុជាតួរបលខ្ក្បុងគណ្នី
បានចូលមក្បៅក្បុងបសដឌកិ្ចចននរបបេសនីមួយៗ តដលបណ្ដឋ លមក្ពីការវវិឌ្ណន៏យ៉ា ង
បលឿន តដលមិនអាចស្ថម នដល់បបចចក្បេស ព័ត៌មានវេិោ បរពាេះវាជាមបធោបាយននការ
េូទត់បៅតាមការចុេះបញ្ច ីបៅបលីរបព័នន Computer តដលជាមបធោបាយេូទត់តដល
បលឿនជាងបគបៅក្បុងសម័យបនេះ ។ 

 . រូបយិវតទុរក្តឹយ 

រូបិយវតទុ រកឹ្តយ គឺជារូបិយវតទុ តដលាម នការធ្លន្លជាេាំនិញ ឬមាស។ តនមលរបស់
រូបិយវតទុរក្តឹយ រតូវបានក្ាំណ្ត់ពីសាំណ្ដក់្រ ឌ ភិបាលតាមរយៈចាប់ ឬរក្ឹតយ តដលបៅថា
តនមលនិតោនុបាល នងិមានបតជានុភាពបធវីបសរកីាាម ន ឬមានរពាំតដន។  

តាមរយៈបនេះ រូបិយវតទុ រក្ឹតយរតូវបានបគរពមេេួលយក្បធវីជាមបធោបាយេូទត់
បហីយមានេរមង់ជារក្ សរបាក់្ និងកាស តដលតាមធមមតាការបបាេះផាយ និងការ
បញ្ចូ លមក្ក្បុងចរាចរ គឺជាសេិនិផ្ទឋ ច់មុខ្របស់ធន្លារក្ណ្ដឋ ល។ បៅរបបេសខ្លេះ កាស
រតូវបានបគបបាេះផាយប យរ ឌ ភិបាល។ រូបិយវតទុរក្ឹតយ គជឺារេពយសក្មមរបស់អបក្កាន់
រូបិយវតទុ បហីយវាជារេពយអក្មម ឬបាំណុ្លរបស់រដឌតដលជាអបក្បបាេះផាយវា ពីបរពាេះ
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រូបិយវតទុរក្តឹយគឺជា IOU (I owne you) មួយឬជាការសនោតដលរដឌរតូវេេួលយក្ក្បុង
ការបង់ពននរដឌ។ 

បៅក្បុងរបព័ននរូបិយវតទុេាំនិញ តនមលរូបយិវតទុគឺអារស័យបៅនឹងតនមលរូបធ្លតុរបស់វា 
(intrinsic value of the material) ដូចជាមាស ឬរបាក់្។ បៅក្បុងរបព័ននរូបិយវតទុរក្ឹតយ 
រក្ សរបាក់្ និងកាស រតូវបានផលិតបឡងីពីរក្ ស ឬបល្លហៈមានតនមលទប។ រក្ ស់
របាក់្ និងកាស គជឺាស្ថច់របាក់្ននស្ថច់របាក់្ននបសដឌក្ិចចេាំបនីប។ 

សុីណូ្រា៉ា  (seigniorage) គឺជារបាក់្ចាំបណ្ញរបស់រដឌ តដលបានមក្ពីការបបាេះផាយ
រូបិយវតទុ តដលបសមីនឹងតនមលចារកឹ្ (face value) របស់រូបិយវតទុ ដក្នឹងនលលផលិត និងតចក្
ចាយរូបិយវតទុ។ ឧទហរណ៍្ បបីគិតជាមធយមរដឌចាំណ្ដយអស់ ៥៛ ក្បុងការផលិតរក្ ស
របាក់្ ៥០០៛មួយសនលកឹ្ បន្លេះសុីណូ្រា៉ាមានក្រមតិបសមនីឹង ៤៩៥៛។៦  

ង. រូបយិវតទុឥណ្ទន 

រូបិយវតទុឥណ្ទន គជឺារូបយិវតទុតដលបបងកីតបឡងីប យរគេឹះស្ថទ នធន្លារ តាមរយៈ
ការឱ្យខ្ចី ឬការផឋល់ឥណ្ទន ប យបញ្ចូ លេកឹ្របាក់្ជាបលខ្បៅក្បុងគណ្នីរបាក់្បបញ្ដី
របស់អបក្ខ្ច។ី ឥណ្ទនអាចបាំបពញមុខ្ងាររបស់រូបិយវតទុ តតជាមបធោបាយេូទត់ នងិ
ឃ្ល ាំងតនមលប៉ាុបណ្ដត េះ ប៉ាុតនឋពុាំអាចមុខ្ជាឯក្តាគណ្នីបានបេ។ ដូបចបេះ ឥណ្ទន គជឺារូបិយវតទុ
ជាំនួសមោ៉ាង (A Money substitute)។ របាក់្បបញ្ដីបៅតាមរគេឹះស្ថទ នធន្លារ នងិការឱ្យខ្ចី
សរមាប់ប័ណ្តឥណ្ទន (credit card loan) គឺជារូបិយវតទុឥណ្ទន។៧ 

១.១.២. របូិយវត្ថុុ និងរបូិយប័ណ្ណ  

ក្. រូបយិវតទុ (Local currency) 
បយងតាមចាប់សឋីពីការបរៀបចាំ នងិការរបរពតឹឋបៅននធន្លារជាតិននក្មពុជា តដល

របកាសឱ្យបរបីប យរពេះរាជរក្មបលខ្ នស/រក្ម/០១៩៦/២៧ ចុេះនលាេី២៦ តខ្មក្រា 
ឆ្ប ាំ១៩៩៦ ជាំពូក្េ៩ី មារតា៤១-៤៣ សរមាប់របបេសក្មពុជា រូបិយវតទុ គជឺារក្ ស
របាក់្ និងកាស តដលបបាេះផាយប យធន្លារជាតិននក្មពុជា។ ឯក្តារូបិយវតទុរបស់ក្មពុជា 
គឺបរៀល។ មួយបរៀលបសមនីឹងដប់កាក់្ មយួកាក់្បសមីនឹងដប់បសន។ 

មោ៉ាងបេៀតបយងតាមអងគការសឋង់ រអនឋរជាតិ (ISO 4217) រូបិយវតទុក្មពុជាមាន
ពយញ្ជនៈកូ្ដ KHR។ 
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ខ្. រូបយិប័ណ្ត (Foreign currency)  
មារតា ២ ននចាប់សឋីពីការរគប់រគងការបឋូររបាក់្ តដលរបកាសឱ្យបរបីប យរពេះ

រាជរក្មបលខ្ ជស/រក្ម/០៨៩៧/០៣ ចុេះនលាេី២២ តខ្សីហា ឆ្ប ាំ១៩៩៧ បានតចងថា ៖ 
- មបធោបាយេូទត់ ឬមូលរប័ត ជារូបិយវតទុបរបេស 
- មាសមិនទន់តក្នចប ឬបល្លហធ្លតុមានតនមលដនេបេៀតមិនទន់តក្នចប និងតផូងលម
មានតនមលមនិទន់តក្នចបរតូវចាត់េុក្ជារូបយិប័ណ្ត ។ 
បយងតាមមារតា ២ ននបសចក្ឋីរពាងចាប់សឋីពឧីបក្រណ៍្អាចជួញដូរបាន និង

របតិបតឋិការេូទត់សងរបាក់្ បគបានក្ាំណ្ត់ថា រូបយិប័ណ្តជារូបយិវតទុណ្ដមួយបរៅពី
រូបិយវតទុក្បុងរសុក្។៨ 

គ. មុខ្ងាររូបយិវតទុ 
១/ ជាឧបក្រណ៍្សរមាប់េូទត់ 

រូបិយវតទុ គឺជាឧបក្រណ៍្សរមាប់េូទត់តដលរបជាជនននរបបេសនីមួយៗេេួល
ស្ថគ ល់រគប់ាប  បហយីរពមេេលួយក្សរមាប់ប េះដូរេាំនិញ ឬបសវា ឬក្ាំណ្ត់ជាឯក្តា
ក្បុងការក្ត់រតានូវរេពយ នងិបាំណុ្លន្លន្លដូចជា៖ ដុាំរបាក់្-ដុាំមាស-វកិ្កយបរត-រក្ សរបាក់្
-មូលបផទនបរត...។   

ន្លជាំន្លន់មុនបៅរបបេសរក្ិច និងឡាតាាំង បគបានបរបីតសបង ភលុក្សតវន្លន្ល បដីមផី
ជាមធោបាយេូទត់ រឯីរបបេសបអហេុបី ជាំន្លន់បសឋចហាវ រា៉ា អុង បគប ញីមានការបរបីរបាស់
ចិបញ្ជ ៀនស្ថព ន់ (brass ring) ជារូបិយវតទុ នងិបៅរបបេស Nesia ន្លជាំន្លន់បន្លេះតដរបគ
បានបរបីរបាស់បធមញឆ្ល ម (shark`s tooth) ជាមធោបាយេូទត់។៩ 

២/ ជាឧបក្រណ៍្វាស់តនមល នងិជាឯក្តាគណ្បនយយ 
បដីមផឱី្យដឹងថា បាមយួនឹមមានតនមលបសមនីឹងអងករប៉ាុន្លម នបតាន បតីរតូវដូចបមឋច? គឺ

ចាាំបាច់ណ្ដស់រតូវបធវីការវាស់តវងតនមលរបស់វតទុមួយបៅវតទុមួយបេៀត តាមរយៈតនមលរបស់វា
តដលបគក្ាំណ្ត់ជារូបិយវតទុ។ ក្បុងក្រណី្បនេះ រូបិយវតទុ គជឺារងាវ ស់រងាវ ល់មួយ តដលបគ
ទាំងឡាយេេួលស្ថគ ល់សរមាប់វាស់តនមល និងចុេះបញ្ជ ីក្ត់រតាក្បុងគណ្បនយយ។ 
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 តួន្លេីរបស់រូបិយវតទុ គឺថាវារតូវបានបគបរបីបដីមផវីាស់តនមលក្បុងបសដឌក្ិចច។ បយងីវាស់
តនមលេាំនិញ និងបសវា ក្បុងន្លមជាលុយ គឺដូចជាបយងីវាស់េមាន់ជាគីឡូរកាម ឬចមាា យ
ជាគីឡូតម៉ារតតដរ។  

៣/ ជាឧបក្រណ៍្សនេាំ ឬរក្ាតនមលរេពយសមផតឋ ិ
បយងីមិនអាចសនេាំបា-រក្បី ឬរេពយសមផតឋិន្លន្លប យយក្មក្ចាក់្បស្ថេុក្ក្បុង

េូប យសុវតទិភាពបេ។ ជាចាាំបាច់ណ្ដស់តដលបយីងរតូវមានរូបិយវតទុជារក្ សរបាក់្ 
តដលងាយរសួលក្បុងការ ក់្តាមបហាប ៉ា  សរមាប់ចាយវាយ ឬ ក់្សនេាំេុក្ក្បុងេូតដក្ 
ឬតាមគណ្នកី្បុងធន្លារ។ រេពយធនជា បា-រក្បី វាអាចបក្ីនបឡងីប យស្ថរការបងក
បបងកីតកូ្ន ឬបាត់បង់បៅវញិ ប យស្ថរជាំង ឺនិងស្ថល ប់។ 

រូបិយវតទុវាមានមុខ្ងារជាឧបក្រណ៍្សនេាំមួយ ចាប់ពីបពលតដលចាំណូ្លរតូវបាន
េេួល រហូតដល់បពលតដលចាំណូ្លបនេះរតូវបានចាំណ្ដយ។ មុខ្ងារននលុយមានស្ថរៈ
សាំខាន់ណ្ដស់ បរពាេះបយងីភាគបរចីនមនិចង់ចាំណ្ដយនូវចាំណូ្លរបស់បយងីតដលបយងី
េេួលវាបានភាល មបន្លេះបេ ប៉ាុតនឋបយងីចូលចិតឋរង់ចាាំដល់បពលតដលបយងីចង់េិញេាំនិញ និង
បសវា។ 

 . ការបបងកតីរូបយិវតទុ 
ការផគត់ផគង់រូបិយវតទុ គឺជារូបិយវតទុតដលមានចាំននួរគប់រាន់ សរមាប់បរបីរបាស់បៅ

ក្បុងបសដឌក្ិចចទាំងមូលក្បុងការេិញេាំនិញ និងបសវាក្មម។ ការផគត់ផគង់រូបិយវតទុរតូវបានវាស់ 
និងតបងតចក្ជា ៤ របបភេ គឺ M0, M1, M2,និង M3, តដលរតូវបានចាត់េុក្ជាអញ្ដតឋិ
រូបិយវតទុ (Monetary aggregates) ប យ M0 គឺជារូបយិវតទុមូល ឌ ន (Monetary 
base) M1 គឺជាបរមិាណ្រូបយិវតទុតាមនយិមន័យចបងអសៀត (Narow definition), M2 គឺ
ជាបរមិាណ្រូបិយវតទុតាមនិយមន័យេូល្លយ (Broader definition) និង M3 គឺជា
បរមិាណ្រូបិយវតទុតាមនិយមន័យេូល្លយបាំផុត ឬរូបិយវតទុេូបៅ។១០ 

១/ រូបយិវតទុមូល ឌ ន (M0) 

រូបិយវតទុមូល ឌ ន ឬបៅថារូបយិវតទុមានអាំណ្ដចខ្ពស់ (High-power money) 
គឺបសមីនឹង ៖ 

 
                                                      
១០ ដ.ឯ.ម. េាំពរ័ ៤ 
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២/ រូបយិវតទុ M1 
របាក់្បបញ្ដីចរនឋ គឺជារបាក់្បបញ្ដីបៅក្បុងគណ្នីបរបីរបាស់មូលបផទនបរត 

(checking account) តដលតចក្បចញជា ៖ 
- គណ្នីដក្របាក់្តាមតរមវូការ និងាម នការរបាក់្ (Demand deposits, non-

interest bearing checking accounts) 
- គណ្នីដក្របាក់្តាមក្ិចចរពមបរពៀង និងមានការរបាក់្(Negotiable-order-of-

withdrawal (NOW) accounts) 
- របព័ននបផធរសវ័យរបវតឋិ (Automated transfer system, ATS) តដលផឋល់
លេនភាពសវ័យរបវតឋិក្បុងការបផធររបាក់្ពីគណ្នីសនេាំមានការរបាក់្ បញ្ចូ លក្បុង
គណ្នីដក្របាក់្តាមតរមវូការាម នការរបាក់្។ 

៣/ រូបយិវតទុ M2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រក្ សរបាក់្ និងកាសបរៅរបព័ននធន្លារ (Currency outside banks) 
+  េុនបរមងុរបស់រគេឹះស្ថទ នធន្លារតដលេុក្ក្បុងបបឡា នងិក្បុងធន្លារក្ណ្ដឋ ល 

(Bank reserves held at vaults and entral bank)   = M0 
 

M1 + (៣) របាក់្បបញ្ដីមានកាលក្ាំណ្ត់ និងមានបរមិាណ្តចិ 
 (Small-denomination time deposits) 

+ (៤) របាក់្បបញ្ដីសនេាំ និងរបាក់្បបញ្ដីននគណ្នីេផីាររូបិយវតទុ 
       (Savings deposits and MMDAs) 

+ (៥) មូលនិធិតដលគកាន់កាប់បៅក្បុងសងគហៈមូលនិធិេផីាររូបិយវតទុ 
 (Funds held by individuals, brokers, and dealers in MMMFs) 

+ (៦) ក្ិចចរពមបរពៀងេិញយក្វញិបៅតាមរគេឹះស្ថទ នធន្លារ 
       (Overninght repurchas agreements at banks)  =   M2 

 

(១) រូបិយវតទុបរៅធន្លារ (Currency outside banks) 
+  (២) របាក់្បបញ្ដីចរនឋ (Transactions deposits)   = M1 
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៤/ រូបយិវតទុ M3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

៥/ សមាសធ្លតុននការផគត់ផគង់រូបយិវតទុតាមការក្ាំណ្ត់របស់ធន្លារជាតិ
ននក្មពុជា 

ធន្លារជាតិននក្មពុជាបានក្ាំណ្ត់របបភេននបរមិាណ្ផគត់ផគង់រូបិយវតទុ ដូចខាង
បរកាម ៖ 

 
 

 
 

១.២. របូិយវត្ថុុអានទសកមម 

វណ្តក្មមសឋីអាំពីការបរបីរបាស់ពហុរូបិយវតទុចាំបពាេះបសដឌក្ិចចបៅក្បុងរសុក្ រតូវបធវីការ
តញក្ឱ្យ ច់ពីាប  រវាងេសេនៈពីរគឺ រូបិយវតទុអាបេសក្មម (Currency substitution) 
និងដុល្លល រូបនីយក្មម (Dollarization)។ 

បគឱ្យនិយមន័យចាំបពាេះរូបិយវតទុអាបេសក្មមថា ជាការបរបីរបាស់រូបិយប័ណ្តបរបេស
បធវីវជាមបធោបាយ ប េះដូរចាំបពាេះបសដឌក្ិចចក្បុងរសុក្។១១ 

 

                                                      
១១ K.P Kannan: ឯក្ស្ថររបសវ់េិោស្ថទ នបណ្ឋុ េះបណ្ដឋ លនិងរស្ថវរជាវ បដីមផអីភិវឌ្ណនក៍្មពុជា សឋីពីការតក្តរប 
 េរមងប់សដឌកិ្ចច ការតក្តរមូវរចន្លសមពន័ន   និងការអភិវឌ្ណន ៍បៅក្មពុជា តខ្មក្រា ឆ្ប ាំ១៩៩៧ េាំពរ័ ១២ 

M2  +  (៧) របាក់្បបញ្ដីមានកាលក្ាំណ្ត់ និងមានបរមិាណ្បរចីន 
  (Large-denomination time deposits) 

+ (៨) ក្ិចចរពមបរពៀងេិញយក្វញិមានកាលក្ាំណ្ត់បរចនីជាង១នលា និងរបាក់្បបញ្ដី 
ជាអឺរ ៉ាូដុល្លល រ (Term repurchase agreements at Eurodollar deposits) 

+ (៩) សងគហ៖មូលនធិិេីផាររូបិយវតទុរបស់រគេឹះស្ថទ នហរិញ្ដវតទុបផេងៗ 
             (Institution-only MMMFs) 

=   M3 
 

M1 = រូបិយវតទុបរៅធន្លារ (៛) + របាក់្បបញ្ដីចរនឋ (៛) 
 

M2 = M1 + របាក់្បបញ្ដីមានកាលក្ាំណ្ត់ និងសនេាំ (៛) + របាក់្បបញ្ដីជារូបិយប័ណ្ត 
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១.២.១. ដុល្លល របូនីយកមម 

ចាំតណ្ក្ឯ ដុល្លល រូបនយីក្មមវញិមានន័យថា ជាការបរបីរបាស់រូបិយប័ណ្តបរបេស
បធវីជាមបធោបាយប េះដូរ ចាំបពាេះបសដឌក្ិចចក្បុងរសុក្ រពមទាំងបធវីជាមបធោបាយសរមាប់
រក្ាតនមលក្បុងបពលតដលមានអវតឋមានននរូបយិវតទុជាត។ិ១២ 

ដុល្លល រូបនយីក្មម គឺជាការជាំនសួរូបិយវតទុក្បុងរសកុ្ ប យដុល្លល រតដលបបាេះផាយ
ប យសហរដឌអាបមរកិ្។ ការជាំនួសបនេះអាចមានលក្ខណ្ៈបរចនី ឬតចិ។ ជាញឹក្ញាប់ក្រណី្
របបបឋូររបាក់្បនេះ ជារបបតដលបគរទាំេេលួ បហយីមិនតមនជារបបតដលបគរបាថាប ចង់បាន
បឡយី។ 

ដុល្លល រូបនីយក្មមបក្ីតបឡីងនូវសញ្ញដ បឆលីយតប ជាអបសទរភាពរូបិយវតទុននរបបេស
មួយ ជាអតិផរណ្ដខ្ពស់ និងភាពបឡងី-ចុេះដ៏រសួចរស្ថល់ននអរតាបឋូររបាក់្។ អតិផរណ្ដ
បនេះបងកជាមូលបហតុន្លាំឱ្យរបជាពលរដឌបធវីការបបញ្ច ៀស នងិបងាក ររេពយរបស់ពកួ្បគឱ្យបវៀង
ចាក្អាំពីហានិភ័យននការធ្លល ក់្នលលរូបិយវតទុក្បុងរសុក្រពមទាំងហានិភ័យការធ្លល ក់្តនមលរេពយ
តដលរក្ាជារូបិយវតទុក្បុងរសុក្ ។ 

វាក៏្បានបលចបឡងីបៅខ្ណ្ៈបពលតដលរ ឌ ភិបាលរបកាស និងអនុញ្ញដ តេេួល
ស្ថគ ល់រសបចាប់រូបយិប័ណ្តបរបេសបធវីជាមូល ឌ នក្បុងការេូទត់ និងការចុេះបញ្ជ ីគណ្-
បនយយ។ វាសាំខាន់ក្បុងការឱ្យដឹងនូវលក្ខណ្ៈតដលខុ្សតបលក្រវាងេសេន្លទនបីបផេងាប បៅ
បលីដុល្លល រូបនីយក្មម។ 

ក្- ដុល្លល រូបនីយក្មមបពញបលញនិងផលូវការ ៖ មានន័យថារបបេសមយួបរបីរបាស់
នូវរូបិយប័ណ្តរបស់របបេសដនេបផេងបេៀតក្បុងរបតិបតឋិការហរិញ្ដវតទុទាំងអស់។ រតង់បនេះ
ចង់បញ្ញជ ក់្ថា ាម នរូបិយវតទុជាតិរតូវបានបរបីរបាស់ទស់តតបស្ថេះ បលកី្តលងលុយកាក់្ 
តដលរាន់តតបរបីរបាស់ការេូទត់តិចតួច។ របាក់្ដុល្លល រអាបមរកិ្បានេេួលស្ថគ ល់ជាផលូវ
ការបៅក្បុងរបបេសមួយចាំនួនដូចជារបបេសបា៉ាណ្ដមា៉ា  (Panama), បអកាវ ហគ័រ (Ecuador), 
បអៀស្ថល វាហគ័រ (El Salvador), និងរបបេសម៉ាូណ្ដកូ្ (Monaco)។ 

ខ្- ដុល្លល រូបនីយក្មមពាក់្ក្ណ្ដឋ លផលូវការ ៖ មានន័យថារបាក់្ដុល្លល ររតូវបានេេួល
ជាផលូវការថាជារូបយិវតទុក្បុងរសកុ្ និងទាំងរូបិយវតទុជាតិនងិរបាក់្ដុល្លល រ រតូវបានបធវចីរាចរ

                                                      
១២ ធន្លារជាតិននក្មពុជា រពឹតឋិបរតរបចាាំឆមាស  បលខ្ ១ រតីមាសេី ៣ ឆ្ប ាំ ២០០២ េាំពរ័ ១៥ 
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បៅបលីេីផាររមួាប ។ ក្រណី្បនេះបក្ីតមានបៅក្បុងរបបេសក្មពុជា (Cambodia), របបេស
ឡាវ (Lao), របបេសនហេ ី(Haiti), និងរបបេសលីប ី(Liberia)។  

គ- ដុល្លល រូបនីយក្មមបរៅផលូ វការ ៖ មានន័យថារបាក់្ដុល្លល រមិនរតូវបានេេួល
ស្ថគ ល់លក្ខណ្ៈចាប់ជាផលូវការបន្លេះបេ ប៉ាុតនឋវារតូវបានបរបីរបាស់យ៉ា ងេូលាំេូល្លយបៅក្បុង
របតិបតឋិការហិរញ្ដវតទុ  និងមានន្លេីជាឯក្តាឋ ននបជីងបលខ្គណ្នី ជាមូល ឌ នមធយមនន
អរតាបឋូររបាក់្ និងសរមាប់រក្ានលលមួយឯក្តាឋ ។ រូបិយវតទុជាតិរតូវបានេេួលស្ថគ ល់ផលូវការ។ 
វាបក្ីតបឡីងប យស្ថរតតរបជាពលរដឌសនេាំជារូបិយប័ណ្តបរបេសបៅក្បុងគណ្បនយយ
របាក់្បបញ្ដីរចរនឋបៅធន្លារ បដីមផបីងាក រនូវហានិភ័យ ននការធ្លល ក់្ចុេះតនមលរបស់រូបិយវតទុ
ជាតិ។ ក្រណី្បនេះមានបក្ីតបឡងីបៅរបបេសមុិចសុិចកូ្ (Mexico), ប ូឡាវ ី (Bolivia), 
បបរ ៉ាូ (Peru), ម៉ាូសុ្ថាំមបុីក្ (Mozambique), េួគី (Turkey), និងរបបេសបវៀតណ្ដម 
(Vietnam)។ 

បៅក្បុងដាំបណី្រការននជីវតិបសដឌក្ិចច ឬបបីនិយយឱ្យចាំ គជឺាដាំបណី្រការតដលបយងី
ឱ្យប ម្ េះថា ជាចរនឋបសដឌក្ិចចតដលបគតចក្បាន ជាការបបងកតី ការ ក់្ឱ្យបធវចីរាចរ និង
ការតចក្រេពយ ឬបសវាបផេងៗបៅក្បុងសងគមរូបិយវតទុ រូបិយវតទុមានតួន្លេីសាំខាន់បាំផុត
សរមាប់ជាជនធល់ននការបឋូរាប  ដូចជាការេូទត់ ការផឋល់ឥណ្ទន ការបរបីរបាស់សមាា រៈ ឬ
បសវា និងការវនិិបយគ។ 
         ដូបចបេះរូបិយវតទុ មានស្ថរៈរបបយជន៍សាំខាន់បាំផុតបៅក្បុងការបឋូរាប ជាសមាា រៈក្ឋី ជា
បសវាក្ឋី តដលបគយក្តនមលរបស់វាមក្បធវីជាមូល ឌ ន។ ការបរបីរបាស់របាក់្ដុល្លល រសហរដឌ
អាបមរកិ្បៅរបបេសក្មពុជាមានភាពជិតសបិេនបៅរក្របាក់្ដុល្លល រូបនីយក្មមជាជាងរូបិយវតទុ
អាបេសក្មម។ បៅរបបេសក្មពុជា របាក់្ដុល្លល រសហរដឌអាបមរកិ្បានបបរមីមុខ្ងារទាំងបី
យ៉ា ងជាមបធោបាយេូទត់ រក្ាតនមលរេពយសមផតឋិ នងិជាឯក្តាគណ្បនយយ។ 

យ៉ា ងណ្ដមិញបគក្រមយក្របាក់្បរៀលសរមាប់រក្ាតនមលរេពយសមផតឋិណ្ដស់ (បសធីរ
តតរគប់បពលបៅបហយីតដរ របាក់្បបញ្ដីទាំងអស់ ភាគបរចនីជារបាក់្ដុល្លល រសហរដឌអាបមរកិ្) 
បហយីការបរបីរបាស់របាក់្បរៀលជាមបធោបាយ-េូទត់ និងជាឯក្តាឋ គណ្បនយយ ក៏្មិនសូវ
រតូវបានបគបរបីរបាស់េូលាំេូល្លយដូចរបាក់្ដុល្លល រសហរដឌអាបមរកិ្បេ គឺរបាក់្ដុល្លល រសហរដឌ
អាបមរកិ្ តដលបដីរតួរជារូបិយវតទុសាំខាន់ចាំបពាេះបសដឌក្ិចចបៅរបបេសក្មពុជាន្លបពលបចចុបផនប។ 
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១.២.២. បដិដុល្លល របូនីយកមម 

ចាំតណ្ក្ឯបដិដុល្លល រូបនីយក្មមវញិមានន័យថា ការដក្របាក់្សហរដឌអាបមរកិ្បចញ
ពីចរាចររូបិយវតទុ បៅបលីេីផារ។ ឧទហរណ៍្ បៅរបបេសក្មពុជាសពវនលាស្ថទ ប័ន រក្ុម
ហ ុន របជាជនជាបរចនី ក្ាំពុងបរបីរបាស់របាក់្ដុល្លល រ។១៣ 

សហរដឌអាបមរកិ្ ជាមបធោបាយក្បុងការេូទត់ ប យយល់ប ញីថា ការបរបីរបាស់
រូបិយវតទុបរបេសជាការមិនលអស ជាពិបសសបធវីឱ្យបសដឌកិ្ចចជាតិមានការខាតបង់បន្លេះ 
រាជរ ឌ ភិបាលបានបរៀបចាំបាលនបយបាយបដិដុល្លល រូបនីយក្មម ប យជាំហានដាំបូង
ស្ថទ ប័នរដឌជាអបក្អនុវតឋមុនបគ។ 

  
២. របវត្ថដិននដលុ្លល របូនីយកមម 

ដុល្លល រូបនីយក្មមបៅក្មពុជា ជាផលវបិាក្ននវបិតឋិមួយចាំនួន និងរពឹតឋិការណ៍្បនឋ
បន្លធ ប់តដលបធវីឱ្យបាត់បង់ជាំបនឿរបស់ស្ថធ្លរណ្ជនមក្បលីសមតទភាពរបស់អាជាញ ធរក្បុង
ការរក្ាតនមលរបាក់្បរៀល។ 

ក្បុងអាំឡុងឆ្ប ាំ១៩៥៤ ធន្លារជាតិននក្មពុជា១៤ រតូវបានបបងកីតបឡងីតដលេេួល
ស្ថគ ល់ប យរពេះរាជរក្ម បលខ្ ៩២២-នស ចុេះនលាេ២ី៣ តខ្ធបូ ឆ្ប ាំ១៩៥៤។ បពលបន្លេះ
ធន្លារជាតិននក្មពុជាតដលរតវូបានបគនិយមបៅថា «បង់រក្ហម» មានតួន្លេីរក្ាេុក្
របាក់្ពនន និងបធវីរបតិបតឋិការបផេងៗ និងមានស្ថខាមួយបៅេីរក្ុងរពេះសីហនុ សរមាប់បធវី
ជាឃ្ល ាំងរក្ាេុក្របាក់្តដលបបាេះពុមាបៅបរបេស បហយីដឹក្យក្មក្តមកល់េុក្បៅេីបន្លេះ។ 

ក្ិចចចរចារបៅេីរក្ុងបា៉ា រសី នលាេី១១ តខ្ធបូ ឆ្ប ាំ១៩៥៤ សឋពីកីារតណ្ន្លាំេូបៅ នងិ
បាលការណ៍្រគឹេះសាំខាន់ៗ បានបបងកីតលក្ខនឋកិ្ៈធន្លារជាតនិនក្មពុជា សរមាប់អនុញ្ញដ ត
                                                      
១៣ ហុងី លូរា៉ា ក្សីុ់ និងហា ន ស្ថហុបី  វចន្លនុរក្មបបចចក្សព័ធបសដឌកិ្ចច  ភបាំបពញ ២០០៤ 
១៤ - ធន្លារជាតិននក្មពុជា របវតឋិននការអភិវឌ្ណនរ៍បពន័នធន្លារបៅក្មពុជា   ភបាំបពញ រពឹតឋិបរតរបចាាំរតីមាស 

បលខ្១  រតីមាសេី៣  ឆ្ប ាំ២០០២ េាំពរ័ ១-១០ 
    - ធន្លារជាតិននក្មពុជា របវតឋិននរបពន័នធន្លារបៅក្មពុជា  ភបាំបពញ ន្លយក្ ឌ នរតួតពិនិតយរបាយការណ៍្ 

របចាាំឆ្ប ាំ២០០៥ េាំពរ័ ២-៧ និងេាំព័រ ២៦-៣៤០ 
    - ធន្លារជាតិននក្មពុជា បញ្ជ ីប ម្ េះរគឹេះស្ថទ នធន្លារនិងហិរញ្ដវតទុ   ភបាំបពញ រពឹតឋិបរតរបចាាំរតីមាស បលខ្

១៧ រតីមាសេី៣ ឆ្ប ាំ២០០៦ េាំពរ័ ៧៦-៨៧  
    - ឈួត ឆ្ត របពន័នធន្លារបៅក្មពុជា  ការបបាេះផាយរបសអ់បក្និពនន ឆ្ប ាំ១៩៩៩ រចន្លសមពន័នរបពន័ន

ធន្លារបៅក្មពុជា ក្បុងឆ្ប ាំ១៩៥៤ េាំពរ័ ១៥ 
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ឱ្យធន្លារជាតិននក្មពុជាដាំបណី្រការសក្មមភាព បរកាយពកីារជរមេះបញ្ជ ីពីវេិោស្ថទ នបបាេះ
របាក់្នលាេ៣ី១ តខ្ធបូ ឆ្ប ាំ១៩៥៤។ 

ធន្លារននក្មពុជារតូវបានបបងកីតបឡីងបៅនលាេី២៣ តខ្ធបូ  ឆ្ប ាំ១៩៥៤ បន្លធ ប់ពី
របបេសជាតិបានេេួលឯក្រាជយពីអាណ្ដនិគមនិយមបារា ាំង និងបន្លធ ប់ពីវេិោស្ថទ នបបាេះ
របាក់្ឥណ្ឍូ ចិនរតូវបានបេិទវ រ។ ធន្លារជាតិននក្មពុជាបានបបាេះផាយរបាក់្បរៀលឯក្រាជយ
របស់ខ្លួន បដីមផបីញ្ច ប់ជាស្ថទ ពរនូវសមព័ននភាពជាមយួរបាក់្បវៀតណ្ដម និង ឡាវ។ បពលបន្លេះ
របព័ននធន្លារក្បុងរបបេសរតូវបានបបងកីតបឡងី ប យមានធន្លាររដឌ និងធន្លារឯក្ជន
បធវីរបតិបតឋកិារេនធមឹាប បលីតដនដីរបបេសក្មពុជា។ 

ក្បុងដាំណ្ដក់្កាលដាំបូងបន្លេះ ធន្លារជាតិននក្មពុជា បានបបាេះផាយរបាក់្បរៀលឯក្
រាជយមួយ បដីមផបីញ្ឈប់ជាស្ថទ ពរនូវការចាយវាយរក្ សរបាក់្រមួរវាងរបបេសទាំង៣ គឺ
រក្ សរបាក់្ Piastre កាលបន្លេះរបព័ននធន្លារតខ្មររមួមាន ៖ 

ក្បុងអាំឡុងរបបស្ថធ្លរណ្ៈរដឌតខ្មរ (១៩៧០-១៩៧៥) របាក់្ដុល្លល អាបមរកិ្មយួ
ចាំនួនបានបធវីចរាចរណ៍្ក្បុងរបបេសក្មពុជារចួមក្បហយី ប៉ាុតនឋរបាក់្បរៀលបៅតតជារូបិយវតទុ
តដលបរបីរបាស់ជាេូបៅ ចាំបពាេះរបតិបតឋិការក្បុងរសុក្។  

របបរគប់រគងរបស់ ប៉ាុល ពត ក្បុងអាំឡុងឆ្ប ាំ១៩៧៥-១៩៧៩ បានបាំផលចិបាំផ្ទល ញ
របព័ននធន្លារតខ្មរឱ្យធ្លល ក់្ដល់ចាំណុ្ចសូនយ មិនរតឹមតតរក្ សរបាក់្បេតដលរតូវបាន
ក្បមធចមិនឱ្យចរាចរ បហីយបបាេះបង់បចាល រាយបា៉ា យបពញផលូ វ សូមផីអារដ៏សកឹមនសក
រក្ហមចិញ្ញច ចរបស់ធន្លារជាតិននក្មពុជា ក៏្រតូវក្បមធចរាបដល់ដីតដរ។ របវតឋិបនេះបាន
ដក់្ជាប់ក្បុងអារមមណ៍្របស់របជាជនតខ្មររគប់រូបតដលបចេះតតគិតឥតឈប់ឈរបេៀតថា ការ
ផ្ទល ស់បឋូរនូវរបបនបយបាយណ្ដមួយអាចនឹងបណ្ដឋ លឱ្យមានការឈប់ចាយលុយបេៀត
បាន តដលជាបហតុន្លាំឱ្យរបជាជនបាត់បង់ជាំបនឿេុក្ចិតឋបលីរបាក់្បរៀលរហូតមក្ដល់សពវ
នលាបនេះ។ 

បន្លធ ប់ពីរបប ប៉ាុល ពត ដួលរលាំបៅឆ្ប ាំ១៩៧៩ របតិបតឋិការពាណិ្ជជក្មមបាន
របរពឹតឋបៅជាមធយមបរកាម រូបភាពបឋូរេាំនិញ ឬបរបីអងករ និង មាស បន្លធ ប់មក្បរបីរបាក់្ដុង
បវៀតណ្ដម ។ 

បៅនលាេី១០ តខ្តុល្ល ឆ្ប ាំ១៩៧៩ ធន្លារជាតិរតូវបានបបងកីតបឡងីវញិតាមអនុ
រក្ឹតយបលខ្ ១២១១ បន្លធ ប់ពេីេួលរងភាពអសក្មមជាបរចីនឆ្ប ាំមក្ ប យមានប ម្ េះថា 
ធន្លារជាតិននរបជាជនក្មពុជា។ បៅឆ្ប ាំ១៩៨៩ របព័ននធន្លាររតូវបានបធវកី្ាំតណ្េរមង់
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ជាបបណ្ឋី រៗ តាមរយៈការផ្ទល ស់បឋូរធន្លារបខ្តឋ-រក្ុង បៅជាធន្លារឯក្បេសបខ្តឋ-រក្ុង 
និងបធវីរបតបិតឋិការបសដឌក្ចិច នងិហរិញ្ដវតទុ សវយត័ក្បុងេកឹ្ដីរបស់ខ្លួន បហយីធន្លារជាតិ
ននរបជាជនក្មពុជាបានបាំបពញតួន្លេជីាអាជាញ ធររូបិយវតទុប យផ្ទធ ល់ និងរតូវពនិិតយធន្លារ
ទាំងបនេះ។ 

បទេះបីជាការបរបីរបាស់របាក់្ដុល្លល រអាបមរកិ្ និងរបាក់្បាតនលរតូវបានរារា ាំងប យ
បសដនក្ិចចតផនការយ៉ា ងណ្ដក៏្ប យ ប៉ាុតនឋេាំនុក្ចិតឋបលីរបាក់្បរៀលបៅមានក្រមតិទបបៅ
បេផយី បហយីប យស្ថររចន្លសមព័នននបយយបាយ នងិស្ថទ នភាព សុវតទភិាព របជាជន
ក្មពុជារត់រក្ការសនេាំ នងិបរបរីបាស់យ៉ា ងេូលាំេូល្លយនូវ របាក់្បាត របាក់្ដុល្លល រ និង
មាសជាពិបសស។ 

ចាប់តាាំងពីបដីមេសេវតេរ ៍៩០ របបេសក្មពុជាបានបធវីក្ាំតណ្េរមង់្នបៅរក្
បសដឌក្ិចចេីផារ បពាលគឺជាក្ចិចខ្ិតខ្ាំរបឹងតរបងតដលទមទរនូវវឌ្ណនភាពននបហ ឌ រចន្ល
សមព័ននេាំបនីបមយួ ជាពិបសសចាាំបាច់រតូវពរងឹងវស័ិយធន្លារ។ ជាំហានដាំបូងក្បុងរបបៀប
វារៈក្ាំតណ្េរមង់វស័ិយធន្លារ គឺការតរបពីរបព័ននធន្លារមយួថាប ក់្បៅរបព័ននធន្លារពីរ
ថាប ក់្ តាមរយៈការផ្ទឋ ច់បចញពីាប រវាងមុខ្ងារធន្លារក្ណ្ដឋ ល និងសក្មមភាពធន្លារ
ពាណិ្ជជតដលធ្លល ប់ជាសក្មមភាពរបស់ស្ថខាធន្លារជាតិននក្មពុជាបខ្តឋ-រក្ុង។ ក្ាំតណ្
េរមង់បនេះ គឺបដីមផធី្លន្លឱ្យធន្លារក្ណ្ដឋ ល អាចអនុវតឋបាលនបយបាយរូបិយវតទុ និង
សក្មមភាពរតួតពិនិតយធន្លារបានទាំងរសុងតាមេិសបៅក្ាំណ្ត់។ 

រហូតមក្ដល់ចុងឆ្ប ាំ២០០០ មានរគឹេះស្ថទ នធន្លារចាំននួ ៣១ បានេេួលអាជាញ
ប័ណ្តរបក្បអាជីវក្មមធន្លារ។ បរកាយពីចាប់សឋីពីរគេឹះស្ថទ នធនារ និងហិរញ្ដវតទុរតូវ
បាន ក់្ឱ្យអនុវតឋ របព័ននធន្លារក៏្រតូវបានបធវកី្ាំតណ្េរមង់។ គតិរតឹមនលាេី៣១ តខ្មនី្ល 
ឆ្ប ាំ២០០៧ របព័ននធន្លារបៅក្មពុជារមួមាន ធន្លារជាតិននក្មពុជា បដីរតួន្លេីជាធន្លារ
ក្ណ្ដឋ ល ធន្លារពាណិ្ជជចាំននួ ១៥ (ក្បុងបន្លេះស្ថខាធន្លារបរបេសចាំនួន ៤ និងបុតឋ
សមព័នន ធន្លារបរបេសចាំនួន ២) ធន្លារឯក្បេសមានចាំនួន ៤ (ក្បុងបន្លេះមានធន្លារ
របស់រដឌចាំនួន ១) រគឹេះស្ថទ នមរីក្ូហរិញ្ដវតទុ មានអាជាញ ប័ណ្តចាំនួន ១៧ នងិរគឹេះស្ថទ នមីរក្ូ
ហរិញ្ដវតទុ ចុេះបញ្ច ីចាំនួន ២៥ រពមទាំងមិនទន់ចុេះបញ្ជ ីចាំនួនរបតហល ៦០ បេៀត។ 
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រចន្លសមពន័នរបព័ននធន្លារបៅក្មពុជាបចចុបផនប 
 

 
 

 
 
 
 
 
រសបបពលននការតរបរបលួលមីននរបព័ននធន្លារ បន្លធ ប់ពកីារបបាេះបឆ្ប តបៅឆ្ប ាំ១៩៩៣ 

មក្បន្លេះ របាក់្ដុល្លល រអាបមរកិ្រាប់ពាន់ល្លនដុល្លល របានហូរចូលមក្របបេសក្មពុជាបយងី 
តាមរយៈក្ងេ័ពអងគការសហរបជាជាតិ តាមជាំនួយរបស់របបេស អងគការន្លន្ល និងរសប
បពលតដលរបបេសក្មពុជាមានអតិផរណ្ដផងបន្លេះ បធវីឱ្យរបជាជនបាត់បង់ជាំបនឿេុក្ចិតឋ
បលីរបាក់្បរៀល បហយីតបរមក្បរបីរបាស់របាក់្ដុល្លល របសធីរតតរគប់មបធោបាយេូទត់។  

២.១. លហូំររាក់ដលុ្លល រ និងការចាប់នផដើមនននសដឋកិចចដុល្លល  
របូនីយកមម 

របបេសក្មពុជាបានតរបកាល យពីបសដនក្ចិចតផនការ បៅបសដនក្ិចចេីផារបៅចុងេសវតេរ ៍
េី៨០ ខ្ណ្ៈតដលរចក្រពាំរបេល់បានចាប់បផឋីមបបីក្ទវ របធវីពាណិ្ជជក្មម និងបៅបពល
េាំន្លក់្េាំនងបសដនក្ិចច រពមទាំងនបយបាយជាមួយបល្លក្ខាងលិចរតូវបានចាប់បផឋីមជាលមី។ 

ក្បុងឆ្ប ាំ១៩៩១-៩២ វតឋមានអាជាញ ធរបបណ្ដឋ េះអាសនបរបស់អងគការសហរបជាជាតិ
របចាាំក្មពុជា (UNTAC) គឺជារបតិបតឋកិារដ៏ធាំ និងចាំណ្ដយបរចីនបាំផុតក្បុងរបវតឋិស្ថស្ដសឋ
របស់សហរបជាជាតិ ប យចាំណ្ដយេឹក្របាក់្ចាំនួន ១,៧ពាន់ល្លនដុល្លល រអាបមរកិ្។ 
បពលបន្លេះរបាក់្ដុល្លល របានហូរចូលយ៉ា ងក្ាំហុក្ក្បុងបសដឌក្ចិច បបងកីតជាវបិតឋិលមីមួយ ចាំបពាេះ
រូបិយវតទុជាតិ ខ្ណ្ៈតដលធន្លារជាតិននក្មពុជាមិនបានបរៀបចាំខ្លួនបដីមផីរគប់រគងបហតុ
ការណ៍្បនេះ។ ដូបចបេះ មានធន្លារតតមួយប៉ាុបណ្ដត េះ (បដីរតួន្លេីជាធន្លារក្ណ្ដឋ លផង 
និង ធន្លារពាណិ្ជជផង) តដលរា៉ា ប់រងរបតបិតឋិការរបស់អ ុនតាក់្ (UNITAC = United 

ធន្លារជាតិ នន ក្មពុជា 
 

ធន្លារពាណិ្ជជ ធន្លារឯក្បេស ស្ថទ បន័មីរកូ្ហរិញ្ដវតទុ ធនារជាតិបៅតាមបខ្តឋ 
 

ការយិលយ័តាំណ្ដង 
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Nation Transitional Authority in Cambodia) និងេេលួរបាក់្បបញ្ដីរជារូបិយប័ណ្ត
បរបេសដ៏បរចនីសននឹក្សន្លន ប់។ 

បរកាយមក្របាក់្ដុល្លល ររតូវបានចាប់បផឋីមបរបីរបាស់ជាមបធោបាយប េះដូរ ឯក្តា
គណ្នី និងរក្ាតនមល េនធឹមនងឹរូបិយវតទុក្បុងរសុក្។ 

២.២. របូយិវត្ថុុតាមរបត្ថិន័យ និងការជំនសួរទពយសកមម 
ដុល្លល រូបនយីក្មមមិនតមនជាលេនផលននបសចក្ឋសីបរមចនននបយបាយបេ គឺវាបក្ីត

បឡងីប យស្ថរជាំបនឿេុក្ចិតឋរបស់ស្ថធ្លរណ្ៈជនចាំបពាេះរូបិយវតទុជាតិ និង នបយបាយ
រ ឌ ភិបាលរតូវបានលមលយ។ 

ក្តាឋ ទាំងបនេះបានរមួចាំតណ្ក្ក្បុងការជាំរុញឱ្យមានការបរបីរបាស់របាក់្ដុល្លល រយ៉ា ង
េូលាំេូល្លយ។ ដុល្លល រូបនីយក្មមបានរជួលរជាបបពញរបបេសក្មពុជាដូចរបបេសដនេបេៀត
ក្បុងពិភពបល្លក្ តដលមានអតិផរណ្ដខ្ពស់ និងតរបរបលួបៅជាប់បនឋរហូត។ បពលមាន
អតិផរណ្ដខ្ពស់ខាល ាំង ចាំតណ្ក្ធាំននរបតិបតឋិការេូទត់ក្បុងរសុក្តតងរតូវបានគណ្ន្លជា
រូបិយប័ណ្តខាល ាំងជាជាងរូបយិវតទុជាតិ។ របជាជនមួយចាំនួនក៏្មានរបតកិ្មមបឋូររេពយសក្មម
មួយតផបក្របស់ខ្លួនបៅជារូបិយប័ណ្តបរបេសតដលមានក្រមិតអតិផរណ្ដទបជាង ក្បុង
បាលបាំណ្ងរក្ាតនមលរេពយសក្មម។ ការបផធរ ឬបឋូររូបិយវតទុជាតិបៅជារូបិយប័ណ្តបរបេស
បាន ក់្សមាព ធបៅបលីអរតាបឋូររបាក់្ បហយីន្លាំឱ្យរូបិយវតទុជាតិចុេះនលល។  

២.៣. ការនរបើរាសរ់ាក់នរៀល និងរាកដ់ុល្លល រ 
របាក់្បរៀលរតូវបានបរបីរបាស់ប យរ ឌ ភិបាល និងធន្លារជាតិននក្មពុជា បដីមផី

បបីក្របាក់្បបៀវតេរឱ៍្យមស្ដនឋី-បុគគលិក្ បហយីរតូវបាននិយមបរបីប យស្ថធ្លរណ្ជនសរមាប់
របតិបតឋិការតូចៗ។ 

រឯីរបាក់្ដុល្លល រវញិបបរមីឱ្យរគប់មុខ្ងារទាំងអស់ននវតទុ បរពាេះរតូវបានបរបីជាៈ   
- ឧបក្រណ៍្វាយតនមល (ជាបរឿយៗ នលលេាំេិញរតូវបានក្ាំណ្ត់ជាដុល្លល រ) 
- ឧបក្រណ៍្េូទត់ (ភាគបរចនី របតបិតឋកិារទាំងឡាយរតូវបានេូទត់ជាដុល្លល រ)នងិ 
- ឧបក្រណ៍្សនេាំ។ 
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របាក់្ដុល្លល ររតូវបានបរបីរបាស់ទាំងនិវាសជន ទាំងអនិវាសជន។ សហរាសបរបេស 
អងគការបរៅរ ន ភិបាល បណ្ដឋ េីភាប ក់្ងារ និងស្ថទ នេូត ក៏្ចាំណ្ដយជារបាក់្ដុល្លល រតដរ រមួ
ទាំងការចាំណ្ដយចាំបពាេះបុគគលិក្។ 

២.៣ ននិ្នា ការននដលុ្លល របូនីយកមម 
របាក់្ដុល្លល ររតូវបានបរបីរបាស់យ៉ា ងេូលាំេូល្លយចាប់ពីឆ្ប ាំ១៩៩៣ រហូតមក្ដល់

បចចុបផនបបនេះ ដុល្លល រូបនីយក្មមបៅតតបនឋមាន បទេះបីជាបសដឌក្ិចច និងនបយបាយមាន
សទិរភាពចាប់តាាំងពឆី្ប ាំ១៩៩៩ យ៉ា ងណ្ដក៏្ប យ តដលរបការបនេះឆលុេះបញ្ញច ាំងពីឥេនពិល
ននការរ ាំពងឹេុក្របស់េីផារ បៅបលីជបរមសីរូបិយវតទុតដលរតូវបរបីរបាស់ក្បុងបសដឌក្ិចចក្មពុជា។ 

 
គនុនិនទេស 

១- គង់ នល និងបពរជ ភារមយ  រូបិយវតទុ និងធន្លារ  នលាេី២២ តខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៥ 
២- ឈួត ឆ្ត របព័ននធន្លារបៅក្មពុជា  ការបបាេះផាយរបស់អបក្និពនន ឆ្ប ាំ១៩៩៩  
៣- តត ឡូរនិ រូបិយវតទុ និងធន្លារ ២០០០ 
៤- ធន្លារជាតិននក្មពុជា បញ្ជ ីប ម្ េះរគឹេះស្ថទ នធន្លារនិងហិរញ្ដវតទុ  ភបាំបពញ  
 រពឹតឋិបរតរបចាាំរតីមាស បលខ្១៧ រតីមាសេី៣ ឆ្ប ាំ២០០៦ 
៥- ធន្លារជាតិននក្មពុជា  របវតឋិននការអភិវឌ្ណន៍របព័ននធន្លារបៅក្មពុជា  ភបាំបពញ  
 រពឹតឋិបរតរបចាាំរតីមាស បលខ្១  រតីមាសេី៣  ឆ្ប ាំ២០០២ 
៦- ធន្លារជាតិននក្មពុជា រពឹតឋិបរតរបចាាំឆមាស  បលខ្ ១ រតីមាសេី ៣ ឆ្ប ាំ ២០០២ 
៧- ហុងី លូរា៉ា ក់្សុី និងហា ន ស្ថហុបី  វចន្លនុរក្មបបចចក្ស័ពធបសដឌកិ្ចច  ភបាំបពញ ២០០៤ 
 



 
 

សាកលវិទ្យាលយ័ អាសុ៊ី អឺរ  បុ 
ទ្យសសនាវដ្ត៊ីស្រសាវស្រាវ (ទ្យ.ស) 

RESEARCH JOURNAL (RJ) 

១-នាយកការផាយ 
-បណ្ឌិ ត ជា សុភាព  សាកលវទិ្យាធិការ នាយកការផ្សាយ 
-សាស្ត្សាា ចារយ សូរត សណំាង សាកលវទិ្យាធិការរង 
    ទ្យទ្យួលបន្ទុកអងគភាព 

ររប់ររងថ្នន ក់ក្រកាយ 
បរញិ្ញា បរត ន្ងិ 
រសាវរជាវ  នាយករងការផ្សាយ 

២-គណៈកម្មការបណ្ណា ធិការ 

-បណ្ឌិ ត រទ្យ ីចាន់្ធុច របធាន្ អ.រ.ប របធាន្ 
-បណ្ឌិ ត តាន់្ សុរនាធ  អនុ្របធាន្ អ.រ.ប អនុ្របធាន្អចិន្តស្ត្ន្ាយ ៍
-បណ្ឌិ ត ក្សាម សុមុន្ ី សាស្ត្សាា ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
      អកសរសាស្ត្សាន្ិងសងគមសាស្ត្សា 

-បណ្ឌិ ត រង់ ន្តៃ សាស្ត្សាា ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
ក្សដឋកិចច 

-បណ្ឌិ ត អមិ វបុិល សាស្ត្សាា ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
ន្ីតិសាស្ត្សា 

-បណ្ឌិ ត សយ រាស ី សាស្ត្សាា ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
រដឋបាលសាធារណ្ៈ 

-បណ្ឌិ ត សនួ្ រាន្ ី សាស្ត្សាា ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
ក្ទ្យសចរណ៍្ 

-បណ្ឌិ ត ក្ៅ ក្កវងហុង សាស្ត្សាា ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
ពាណិ្ជជកមម ន្ិងក្សដឋកិចច 

 



 
 

-បណ្ឌិ ត ក្ទ្យព ឈុន្រទិ្យធ សាស្ត្សាា ចារយ សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
    ន្ក្ោបាយ 
-បណ្ឌិ ត រនិ្ ភា សាស្ត្សាា ចារយ សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
    ទ្យំនាក់ទ្យនំ្ងអន្ារជាត ិ
-បណ្ឌិ ត រ ីក្សរវីឌ្ឍន៍្ សាស្ត្សាា ចារយ      សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
    ពាណិ្ជជកមម 
-បណ្ឌិ ត ជា មុន្ឫីទ្យធ ិ សាស្ត្សាា ចារយ     សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យ 
    ភាសាចិន្ 
-បណ្ឌិ ត Joseph Matthews សាស្ត្សាា ចារយ សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យ 
    ភាសាអង់ក្រលស 
-បណ្ឌិ ត រតិ ច័ន្ទតុលា សាស្ត្សាា ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបន្ទុកអតថបទ្យផ្ផ្សនក 
    ព័ត៌មាន្វទិ្យា 

៣-គណៈកម្មការស្របឹកាយោបល ់
- បណ្ឌិ តសភាចារយ ក្ ៀវ ៃវកិា របធាន្រកុមរបឹកាវទិ្យាសាស្ត្សា 
- បណ្ឌិ ត ក្ទ្យព សូរន៉្  ទ្យីរបឹកា ស.អ.អ. 
- បណ្ឌិ ត សាស្ត្សាា ចារយ ន្តន្ សអអ 

៤-ស្រកុម្យរៀបចំ យ ោះពុម្ភ និង ចចកផាយ 
 - ក្លាក ក្ណា វចិរិត 
 - ក្លាក សុបិ សរណ្ៈ 

៥-អាសយដ្ឋា នទាកទ់្យង 
 បណ្ឌិ ត តាន់្ សុរនាធ  
 អងគភាពររប់ររងថ្នន ក់ក្រកាយបរញិ្ញា បរតន្តន្សាកលវទិ្យាល័យ អាសុី អឺរ ៉ុប 

អាសយដ្ឋឋ ន្ ៖ អគារមាស, #៦០ ផ្សលូវ១៤៦ផ្កង២៥៧ សង្កា ត់ទ្យឹកលអក់២ 
 ណ្ឌ ទ្យួលក្គាក រាជធាន្ភី្នំក្ពញ 

ទូ្យរសពទ ៖ (៨៥៥) ១២ ៧២៦ ៨៦៦ 
អុីផ្ម៉ល ៖ tannsokunthea@yahoo.com 



 

 ទស្សនាវដ្តីស្រាវស្រាវ នៃាកលវទិាល័យ អាសុ្ី អឺរ  ុប ាវវទិកាវទិាាស្តស្ត
មួយ វដ្ីមបជីំរុញវលីកទកឹចតិ្តវលីការស្រាវស្រាវវទិាាស្តស្ត វលីស្ររប់ឯកវទស្ វោយ
ាស្តាត ចារយ បណ្ឌិ ត្ បណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយ អនកស្រាវស្រាវាត្ ិៃិងអៃតរាត្ិ ៃងិៃិស្សតិ្ថ្នន ក់
វស្រកាយបរញិ្ញា បស្រត្។ 

 

 

 

 

 

 

 

ប ោះពុម្ពប ើកទី១ 
ចំនួន ១០០០ចាប ់

បោងពុម្ព........................... 
 

រកាសិ្ទធិ© ២០១៥ 
អងគភាពស្ររប់ស្ររងថ្នន ក់វស្រកាយបរញិ្ញា បស្រត្ 
នៃាកលវទិាល័យ អាសីុ្ អឺរ  ុប 

គ្មា ៃផ្ននកណាមួយៃឹងស្រត្ូវវ ោះពុមពវ ងីវញិ វោយគ្មា ៃការអៃុញ្ញា ត្ 
ាលាយលកខណ៍្អកសរពីាកលវទិាល័យ អាសីុ្ អឺរ  ុបវ យី។ 




