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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 គឺជាចំផ្ណកមួយផ្ែលដធែើឱ្យការពិត្បានដកើត្ជារូបរាងជាក់ផ្សេង
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 នែនានាែូចជា ដសែាកិចេ រគណិជាកមែ ចាប់ នដោបាយ អកសរ-
សាស្រសេ មនុសសសាស្រសេ ព្បវត្េសិាស្រសេ វទិាសាស្រសេអប់រ ំ វទិាសាស្រសេទូដៅ ផ្ែលសុទធសឹង
ជាអត្ថបទសិកាព្សាវព្ជាវ និងវភិាគផ្បបវទិាសាស្រសេ ដហើយអត្ថបទទងំដនះ អាចជា
ជំនួយសាែ រត្ើអនកសិកាព្សាវព្ជាវទងំឡាយ សព្នប់វភិាគជាលកខណៈវទិាសាស្រសេថ្ែើៗ
ដផសងដទៀត្។ ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ បានដបាះពុមពសាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ដបកខជនបណឌិ ត្នន
សាកលវទិាល័យអាសុើអឺរ ៉ុប និងសាន នែថ្ែើៗរបស់អនកព្សាវព្ជាវែនទដទៀត្ ផ្ែលដទើប
ព្សាវព្ជាវរកដ ើញ ដែើមបើផេល់នូវចំដណះែឹងផ្បបវទិាសាស្រសេជូនែល់សងគមជាតិ្ និង
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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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1 

 

នីតិរពហ្មទណ្ឌ អនតរជាតិ (ត) 

បណ្ឌិ តសភាចារយ ខ ៀវ ថវកិា 

នីតិអនតរជាតិ ស្តពីីការទប់ស្កា ត់ និងការផតន្ទា ខោស្ 
ចំខ ោះឧររិដ្ឋរមមរបលយ័ពូជស្កស្ន៍ 

(អនុសញ្ញា សហរបជាជាតិ សតីពីការទបស់្កា ត ់និងការផតន្ទទ ទោសឧររិដឋរមមរបលយ័ពូជស្កសន)៍ 
(The United Nation Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide-

UNCPPCG) 

ឧររិដឋរមមរបល័យពូជស្កសន៍១ ជាឧររិដឋរមមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបផុំតដដលរតូវផតន្ទទ ទោសទៅ
ទរកាមនីតអិនតរជាត។ិ ទៅថ្ងងទី២៤ ដែសីហា ឆ្ន ១ំ៩៤១ បន្ទទ ប់ពីរងទ័ពហាវ សុសីអាលលឺម៉ង់
បានវាយលុរចូលទៅរនុងទរឹដីថ្នសហភាពសូទវៀត (ថ្ងងទ២ី២ ដែមិងុន្ទ)២ និងទរកាយ
ពីបានទ ីញនូវអំទពីសម្លល ប់រង្គា លរបស់រងទ័ពអាលលឺម៉ង់ទៅទលីរបជាជានរុស្ុី ទោរ
ន្ទយររដឋមន្តនតីអង់ទលលស វនីសតូន ឈរឺឈលី (Winston Churchill) បានដារ់ទ ម្ ោះ
អំទពីទន្ទោះថា ជាការកាប់សម្លល ប់រង្គា លមយួ ទហយីលឺជា ឧររិដឋរមមមួយដដលមិនអាចររ
ទ ម្ ោះដារ់បាន (“A crime without a name”)។ 

ទៅរនុងសននិសីទពិភពទោរសតពីីបញ្ញា ន្ទន្ទោរ់ទងទៅនឹងអំទពីរបល័យពូជស្កសន៍ 
ដដលបានដំទណី្រការទៅទីររងុសតុរែូម របទទសសុ៊យដអដ (Stockholm) ទោរអលា-
ទលខាធ្ិការអងាការសហរបជាជាតិរូហវ ីអាណាន (Kofi Annan) បានអំពាវន្ទវឱ្យបទងាីត
លណ្ៈរម្លម ធ្កិារមួយ ទដីមបទីប់ស្កា ត់អំទពីរបល័យពូជស្កសន៍ន្ទទពលអន្ទលត។ ទោរ

                                                           
១ សូមអានទសៀវទៅ ដដលម្លនចំណ្ងទជីងថា ទំន្ទរ់ទំនងអនតរជាតិ ទបាោះពុមពទៅឆ្ន ២ំ០០១ ទំពរ័៣២៦-
៣៥៣។ 

២ យុទធន្ទការសឹរដដលរងទព័អាលលឺម៉ងហ់ាវ សីុសវាយលុរទៅទលីសហភាពសូទវៀត ន្ទសមយ័កាលសន្តង្គា ម
ទោរទលីរទី២ ដដលចាបទ់ផតីមពីថ្ងងទី២២ ដែមិងុន្ទ ឆ្ន ១ំ៩៤១ ទន្ទោះ រតូវបានទោរអីុដតលររបសិទធន្ទម
ទ ម្ ោះថា ដផនការបារបារ ៉ូស្ក (“Operation Barbarossa”)។ ទៅរនុងដផនការទនោះ អាលលឺមង៉់បានទរបីរបាស់
រងទោធាដលទ់ៅចំនួន ៤.៥០០.០០០ន្ទរ ់ដដលសមរភូមិវាយលុរទនោះ ម្លនបទណាត យរបដវង ២.៩០០
ល.ម ទហយីទរបីរបាសទ់ោចររោនចមបំងចំនួន ៦០០.០០០ទរលឿង រងទ័ពទសោះរបម្លណ្ជា ៧៥០.០០០
របល។ ការវាយលុរទៅទលីទឹរដីសហភាពសូទវៀតទនោះ រងទព័អាលលឺមង៉ប់ានទរបីយុទធស្កន្តសតមយួ ដដល
ភាស្កអាលលឺមង៉ទ់ៅថា Blitzkritg ម្លននយ័ថា «សន្តង្គា មទផលរបទន្ទទ រ» (“Lightning war”)។ 
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បានដងលងថា ការសម្លល ប់រង្គា លទៅរនុ ងទសវត្រឆ៍្ន ១ំ៩៩០ ទៅរនុ ងបណាត របទទសមួយ
ចំនួន ដូចជា ទៅរបទទសរ៉៉្វ ន់ដា (Rwanda) មិនរតូវឱ្យទរីតទឡីងវញិទទ... ទហីយទៅ
ថ្ងងណាមួយ ទៅទពលដដលទលរបឈមមុែនឹងរពឹតតិការណ៍្ដូចទៅរបទទស Rwanda ងមី
មួយទទៀតទន្ទោះ ពិភពទោរនឹងទប់ស្កា ត់បានរបរបទដាយរបសិទធភាព។ លណ្ៈរម្លម ធ្ិការ
ទប់ស្កា ត់អំទពីរបល័យពូជស្កសន៍ទនោះ នងឹរ៉្យការណ៍្ផ្ទទ ល់ទៅររុមរបរឹាសនតសុិែ ថ្ន
អងាការសហរបជាជាតិ ទដីមបចីាត់វធិានការជាបន្ទទ ន់រ៉្រ៉្ងំអទំពីរទំោភបំពានទៅទលសីិទធិ
មនុស្ដ៏ខាល ងំកាល ។ 

១. ខតើអវីខៅជាអំខពើរបលយ័ពូជស្កស្ន ៍

អំទពីរបល័យពូជស្កសន៍ ជាអំទពីមនុស្ឃាត រទមទចជាដែ្សង្គវ រ់ ទៅទលីជាតិ
ពនធុជាតសិ្កសន៍ ររុមស្កសន្ទ ឬ ជនជាតិណាមយួ ទដាយអំទពីទន្ទោះបានរបរពឹតតោងំ
រសុង ឬ ជាដផនរៗរតី៣។ ទៅរនុងអនុសញ្ញា សហរបជាជាត ិសតពីីការទប់ស្កា ត់ នងិផតន្ទទ ទោស
ឧររិដឋរមមរបល័យពូជស្កសន៍ បានរំណ្ត់និយមន័យខាងចបប់ថា អំទពីរបល័យពូជស្កសន៍ 
ជាអំទពីដដលបានរបរពឹតតដូចខាងទរកាម៖ 

រ. អំទពីមនុស្ឃាតទៅទលីសម្លជិរោងំឡាយណាមួយទៅរនុ ងររុម (Killing 
members of the Group) 

ែ. បងាការែូចខាតដផនរសររី៉្ងាកាយ ឬដផនរសតិបញ្ញា ដល់សម្លជិរោងំឡាយ
ទៅរនុ ងររុម (Causing serious bodily or mental harm to members 
of the Group) 

ល. បងាទឡីងទដាយទចតន្ទ នូវស្កថ នភាពរស់ទៅរបស់ររុមដដលន្ទដំល់ការបំផលិច
បំផ្ទល ញរូបរ៉្ងកាយររុមោងំមូល ឬរ៏មួយដផនរ (Deliberately inflicting on 
the group conditions of life calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part) 

 . ដារ់វធិានការន្ទន្ទ សំទៅឃាត់ឃាងំរំទណី្តោររទៅរនុ ងររុម (Imposing 
measures intended to prevent birth within the group) 

                                                           
៣ See generally Funk, T.Marcus (2010). Victimes’s Rights and Advocacy at the 

International Criminal Court, Oxford, England: Oxford University Press. p.1. 
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ង. ទផទរោងំបងខចំំទពាោះរុម្លរ៉្រុម្លរពីីររុមមួយទៅររុមមួយទទៀត (Forcibly 
transfering children of the group to another group)៤។ 

២. របវតតិនន រយ «របលយ័ពូជស្កស្ន៍» 

ពារយរបល័យពូជស្កសន៍ម្លនរបភពទចញមរពអីរ្រឡាតងំ ដដលម្លនន័យថា 
“gens, gentis,” ម្លនន័យទសមនីឹងពារយ “birth, race, stock, kind” «រំទណី្ត ពូជស្កសន៍ 
ពូជអមបូរ របទភទ»។ ចំទពាោះភាស្កររិរវញិ ពារយរបល័យពូជស្កសន៍ម្លនរបភពទចញ
មរពីពារយ genos រមួផ្ជំាមួយពារយឡាតងំ cidium។ (ភាស្កអង់ទលលសម្លនន័យថា 
កាត់ផ្ទត ច់ cuttting សម្លល ប់ Killing)៥។ ដូទចនោះ ពារយរបល័យពូជស្កសន៍ របសិនទបី
ទយងីផាុ ំទៅម្លនន័យថា ជាការសម្លល ប់ផ្ទត ច់ពូជ ទៅទលីពូជអមបូរ ពូជស្កសន៍ណាមយួ ឬ
ឃាងំមិនឱ្យម្លនរំទណី្តោររទៅរនុ ងជនជាតិណាមួយ ឬពូជស្កសន៍ណាមយួ។ 

អនរដដលទរបីពារយរបល័យពូជស្កសន៍ទនោះមុនទល ទៅរនុងរបវតតិស្កន្តសត លឺទោរ
រ៉៉្ទហវៀល លីម ងី (Raphael Limkin)។ 

៣. របភពននការរខរើតអនុស្ញ្ញា ស្ហ្របជាជាតិ ស្តពីីការ 
ទប់ស្កា ត់ និងផតន្ទា ខោស្ឧររិដ្ឋរមមរបលយ័ពូជស្កស្ន៍ 

អំទពីរបល័យពូជស្កសន៍ចាប់ទផតីមរទរីតទឡងី មិនដមនរតឹមដទយុលសម័យសន្តង្គា ម
ទោរទលីរទ២ី ដដលលណ្ៈបរ្ណាហ្ុអីាលលឺម៉ង់ ដឹរន្ទទំដាយទោរ អុីដតលរ បានរបរពឹតត
អំទពីទឃារទៅទៅទលីជនជាតិជវីហវបុ៉ទណាណ ោះទទ បុ៉ដនត អំទពីទនោះបានទរីតទឡងីជាបនតបន្ទទ ប់
ទៅរនុងរបវតតសិ្កន្តសតរបស់មនុស្ជាត ិ ដដលអនរនពិនធនងឹរស្កវរជាវ នងិបង្គា ញឱ្យទ ញី
នូវវលាខាងទរកាយ។ 

ទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៤៤ ការោិល័យទបាោះពុមពផាយមួយទ ម្ ោះ Carnegie Endowment 
ទដីមបសីនតភិាពអនតរជាតិ បានទចញផាយស្កន ថ្ដដ៏សខំាន់របស់ទោររ៉៉្ទហវៀល លីម ងី 
                                                           
៤ Article 2: Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 

Adopted by Resolution 260 (III) A of the United Nations General Assembly on 9 
December 1948. 

៥ Oxford English Dictionary, second edition draft entry 2004. “genocide”. Limkin (1944), 
page 79-95 
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ទដាយដារ់ចំណ្ងទជីងថា ដទំណី្រការថ្នមជឈមណ្ឌ ល ល្ នពានទៅរនុ ងការកាន់កាប់ទឹរដី
ទៅអឺរ ៉ុប (Axis Rule in Occupied Europe)។ ការទបាោះពុមពផាយទនោះបានទធ្វីទឡងី
ទៅរនុងសហរដឋអាទមររិ ទហយីដដលទសៀវទៅទនោះ បានវភិាលខាងផលូវនីតិទៅទលីការដឹរន្ទំ
នទោបាយរបស់លណ្បរ្ណាហ្ុអីាលលឺម៉ង់ ន្ទសម័យកាលសន្តង្គា មទោរទលីរទី២ 
ទដាយផារភាជ ប់ទៅនឹងការឱ្យនិយមន័យថ្នពារយ របល័យពូជស្កសន៍ លឺសំទៅទៅទលី
ការរទមទចទៅទលីរបជាជាតិមយួ ឬជាតិពនធុណាមួយ៦។ 

៣.១. ស្កលាជនំុំជរមោះរត ីននទីររុងនូរ ុបំ ឺរ (The Nuremburg Trials) 

ទបីតមលតិបណ្ឌិ តរបស់ទោររ៉៉្ទហវៀល លីម ីង អំទពីរបល័យពូជស្កសន៍ជា
សរតូវថ្ននីតិអនតរជាតិ ទហយីដដលសហលមន៍អនតរជាតិ រតវូដតទធ្វីរិចចសហការចាប់ែលួន
ជនដដលរបរពឹតតអំទពីទនោះ យរទៅជំនុំជរមោះទៅស្កថ ប័នតុោការ។ អារស័យទដាយលតិ
បណ្ឌិ តទនោះទហីយ ទទីបទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៤៨ បីឆ្ន ទំរកាយពីការដួលរលំថ្នរបបណាហ្ុី
អាលលឺម៉ង់ មហាសននបិាតអងាការសហរបជាជាតិបានអនុម័តនូវ អនុសញ្ញា សតីពីការទប់ស្កា ត់ 
និងផតន្ទទ ទោសចំទពាោះឧររិដឋរមមរបល័យពូជស្កសន៍។ បុ៉ដនត មុនទនោះ ទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៤៦ 
សម័យរបជុំទលីរទមីួយរបស់មហាសននិបាតអងាការសហរបជាជាតិ បានអនុម័តនូវទសចរតី
សទរមចមយួ ដដលបញ្ញជ រ់ថា អំទពីរបល័យពូជស្កសន៍ លឺជាឧររិដឋរមម ដដលសថិតទៅ
ទរកាមនីតិអនតរជាតិ បុ៉ដនតមិនោន់បានរំណ្ត់អំពីនិយមន័យថ្នឧររិដឋរមមទនោះទទ ទទីបមរ
ដល់ឆ្ន ១ំ៩៤៨ មហាសននិបាតអងាការសហរបជាជាតិ បានរំណ្ត់និយមន័យខាងផលូវ
ចបប់ ចំទពាោះឧររិដឋរមមទនោះ។ 

ទៅថ្ងងទី០៩ ដែធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៤៨ អនុសញ្ញា សតីពីការទប់ស្កា ត់ និងផតន្ទទ ទោសចំទពាោះ
ឧររិដឋរមមរបល័យពូជស្កសន៍ បានរតូវអនុម័ត ទហយីបានចូលជាធ្រម្លនទៅថ្ងងទ១ី២ 
ដែមររ៉្ ឆ្ន ១ំ៩៥១៧។ របការទនោះ លឺជាការទទួលស្កា ល់ជាអនតរជាត ិ នូវនយិមន័យថ្ន
ពារយរបល័យពូជស្កសន៍ ទហយីអារស័យទដាយម្លនអនុសញ្ញា ទនោះទហយី ទទីបសហលមន៍
អនតរជាតិបានអនុម័តនូវលរខនតរិៈទីររុងរ ៉មូ សតីពីការបទងាីតតុោការឧររិដឋរមមអនតរជាតិ 

                                                           
៦ Frank Chalk, Kurt Jonassonhn, The History and Sociology of Genocide: Analyse and 

Case Studies, Yale University Press, 1990, ISBN 0-300-04446-1 
៧ ទោងតមទសចរតីសទរមចទលែ ២៦០ (III)។ 
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(the Rome Statute of the International Criminal Court-ICC)។ សូមបញ្ញជ រ់ផង
ដដរថា ទៅទលីទសចរតីរពាងដបូំងថ្នអនុសញ្ញា ទនោះ រ៏ម្លនរ៉្ប់បញ្ចូ លនូវអំទពមីនុស្ឃាត
ទៅទលីអនរនទោបាយផងដដរ បុ៉ដនត ទៅទពលទន្ទោះ សហភាពស្កធារណ្រដឋសងាមនយិម
សូទវៀត (ស.ស.ស.ស.) មិនទទួលយរនូវរបការទនោះទទ៨។ 

ទៅទពលដដលអនុសញ្ញា សតីពីការទប់ស្កា ត់ និងផតន្ទទ ទោសចំទពាោះឧររិដឋរមមរបល័យ
ពូជស្កសន៍ បានចូលជាធ្រម្លនរនុងឋានៈជានីតិអនតរជាតិទហយីទន្ទោះ (ថ្ងងទី១២ ដែមររ៉្ 
ឆ្ន ១ំ៩៥១) ទៅរនុងចំទណាមររុមរបឹរាសនតសុិែអចិថ្ន្តនតយោ៍ងំ៥ ម្លនដតរបទទសពីរ
ទទ ដដលជាភាលីថ្នអនុសញ្ញា ទនោះ លឺរបទទសបារ៉្ងំ នងិស្កធារណ្រដឋរបជាម្លនិតចនិ។ 
ទទីបមរដល់ឆ្ន ១ំ៩៥៤ សហភាពសូទវៀត រ៏បានផតល់សចាច ប័ន ទហយីសហរ៉្ជាណាចររ
រ៏បានផតល់សចាច ប័នដូចគ្នន ទនោះដដរទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៧០។ ចំទពាោះស្កធារណ្រដឋរបជាម្លនតិ
ចិនវញិ បានផតល់សចាច ប័នទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៨៣ (ពីទរពាោះទៅឆ្ន ១ំ៩៧១ ស្កធារណ្រដឋ
របជាម្លនិតចិន បានកាន់កាប់អាសនៈររុមរបរឹាសនតសុិែរបស់អងាការសហរបជាជាត ិ
ជំនួសចនិថ្តវ៉ាន់)។ រឯីសហរដឋអាទមររិវញិ បានផតល់សចាច ប័នទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៨៨។ 

ដូទចនោះ របភពថ្នការរទរីត អនុសញ្ញា សតីពីការទប់ស្កា ត់ និងផតន្ទទ ទោសចំទពាោះ
ឧររិដឋរមមរបល័យពូជស្កសន៍ទនោះ លឺជាស្កលររមតុោការទីររុងនូរុប៊ំឺរ ដដលបានកាត់
ទោសឧររដិឋជនសន្តង្គា មណាហ្ុអីាលលឺម៉ង់។ ទៅទរកាយសន្តង្គា មទោរទលីរទ២ី បានបញ្ច ប់
ទៅ របទទសសមព័នធមិតតបានទបរីសវន្ទការ កាត់ទោសឧររិដឋជនសន្តង្គា មថ្នមជឈដាឋ នអនរ
ដឹរន្ទខំាងនទោបាយទោធា និងទសដឋរិចចរបស់បរ្ណាហ្ុអីាលលឺម៉ង់។ តុោការទនោះម្លន
ទ ម្ ោះថា តុោការទោធាអនតរជាតិ (the International Military Tribunal – IMT) 
ដដលបានដំទណី្រការទៅទីររុងនូរុបឺ៊ំរ ទឹរដីបាវ៉ារោ៉ីថ្នរបទទសអាលលឺម៉ង់ (Nuremberg, 
Bavaria, Germany) ពីថ្ងងទី២០ ដែវចិឆកិា ឆ្ន ១ំ៩៤៥ ដល់ថ្ងងទី០១ ដែតុោ ឆ្ន ំ
១៩៤៦។ ឧររិដឋជនសន្តង្គា មដដលតុោការបានផតន្ទទ ទោសលឺម្លនចនំួន ២២ន្ទរ់ ដដល
ជាឧររិដឋជនដ៏ស្កហាវបំផុតរបស់លណ្បរ្ណាហ្ុអីាលលឺម៉ង់ ន្ទសម័យកាលសន្តង្គា ម
ទោរទលីរទ២ី។ 

                                                           
៨ Staub, Ervin (1992-07-31). The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group 

Violence. Cambridge University Press. pp. 8. ISBN 0-521-42214-0 
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លួរបញ្ញជ រ់ដដរថា ឯរស្ករថ្នែុទទកាល័យសន្តង្គា មរបស់អង់ទលលស (British War 
Cabinet documents) ដដលបានទចញផាយទៅថ្ងងទី០២ ដែមររ៉្ ឆ្ន ២ំ០០៦ បាន
ឱ្យដឹងថា ទៅដំណាច់ដែធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៤៤ ែុទទកាល័យទនោះ បានទបីររិចចពិភារាមយួ ទដីមបី
ទរៀបចំ និងតរ់ដតងជាទគ្នលនទោបាយ។ 

៣.២. ឧររិដ្ឋរមមរបឆងំនឹងស្នតិភាព និងឧររិដ្ឋរមមស្ង្គ្រា ម នងិ
ទរមងស់្ខំាន់ៗ ននឧររិដ្ឋរមមស្ង្គ្រា ម ឧររដិ្ឋរមមរបឆងំ
ស្នតភិាព (Crime Against Peace) 

ទៅរនុងន័យរបស់នតីិអនតរជាតសិ្កធារណ្ៈ ឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនឹងសនតិភាព សំទៅ
ទៅទលីការទរៀបចំដផនការ ការទរតៀមលរខណ្សមបតតិទធ្វសីន្តង្គា ម លនំិតផតួចទផតីម ឬការបងា
ឱ្យម្លនសន្តង្គា ម ល្ នពាន ឬសន្តង្គា មដដលម្លនចរតិបពំានទៅទលីសនធិសញ្ញា រិចចរពមទរពៀង
អនតរជាត ិការធាន្ទជាអនតរជាតនិ្ទន្ទ។ ឧររិដឋរមមសន្តង្គា មរ៏រ៉្ប់បញ្ចូលផងដដរនូវការចូលរមួ
ចំដណ្រទៅរនុងដផនការរួម ឬការរួមលំនិត ទដីមបីសទរមចនូវដផនការថ្នការ ល្ នពាន
ណាមួយ៩។ 

និយមន័យថ្នពារយឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនឹងសនតិភាព រតូវបាននីតិវទូិជាទរចីនយរ
មរបញ្ចូលទៅរនុងទគ្នលការណ៍្ទីររងុនូរុបឺ៊ំរជាទលីរដំបូង ទហយីបន្ទទ ប់មរបានយរមរ
បញ្ចូ លទៅរនុងធ្មមនុញ្ាអងាការសហរបជាជាតិ។ រតត សំខាន់ឋតិទៅរតង់ចណុំ្ចថា អំទពី
ល្ នពានរបស់រដឋមួយទៅទលីរដឋសនតិភាពមួយ លឺជាឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនឹងសនតិភាព។ 

បុ៉ដនតម្លនររណី្ទលីរដលងដ៏សំខាន់មយួ លឺចំទពាោះសរមមភាពទោធារបស់អងាការសហ-
របជាជាតិ ដដលររុមរបឹរាសនតិសុែបានចាត់វធិានការជាចាបំាច់ ទដីមបរីរាសនតិភាព និង
សនតិសុែអនតរជាតិ១០ ទហយីសរមមភាពទនោះសថិតទៅទរកាមការរតួតពិនិតយទមីល ពីសំណារ់
ររុមរបឹរាសនតិសុែថ្នអងាការសហរបជាជាតិ។ 

                                                           
៩  Nicolas Werth, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Andrrsej Paczkowski, Stephane 

Courtois, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, Harvard 
University Press, 1999, 858.-p. 

១០  ម្លរតទី៥១ ថ្នធ្មមនុញ្ារបសអ់ងាការសហរបជាជាតិ (បរដរបពីភាស្កអង់ទលលសទរៅផលូវការ) ២០១១។ 



7 

 

បទឧររិដឋរបឆ្ងំនឹងសនតិភាព ទៅរនុងន័យរបស់នីតិអនតរជាតិស្កធារណ្ៈ ប៉ោះទងាិច
ោ៉ងធ្ងន់ធ្ងរទៅទលីទរតនភ័ណ្ឌ បីោ៉ង ដដលទទួលស្កា ល់ទដាយនីតិអនតរជាតិស្កធារណ្ៈ 
រនុងទន្ទោះរមួម្លន៖ 

១-បូរណ្ភាពដដនដី “territorial integrity” 
២-ឯររ៉្ជយខាងវស័ិយនទោបាយ “political independence” 
៣-អធិ្បទតយយ “sovereignty” 

ឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនងឹសនតិភាពទៅទលីបូរណ្ភាពដដនដីរបស់រដឋមួយ លឺជាបទឧររិដឋ
ល្ នពានមួយ ទដាយទរបីរម្លល ងំទោធាទដាយទចតន្ទ ទដីមបដីទណ្តី មកាន់កាប់រដឋសនតិភាព

ណាមួយ ឬទឹរដីមួយដផនរណាមួយរបស់រដឋទន្ទោះ រនុងទន្ទោះរ៉្ប់បញ្ចូ លោងំស្កថ នទូតរបស់
រដឋទន្ទោះទទៀតផង។ 

ឧររិដឋរមមរបឆ្ងំសនតិភាព ទៅទលីឯររ៉្ជយខាងវស័ិយនទោបាយរបស់រដឋណា
មួយ លឺជាបទឧររិដឋថ្នការ ល្ នពានទដាយទរបីរម្លល ងំទោធាទដាយទចតន្ទ ទៅរនុង
ទគ្នលបំណ្ងទម្លល រ់រដាឋ ភិបាល របរបទដាយធ្ម្លម នុរូបរបស់រដឋមួយ របឆ្ងំនឹងភាពជា
រដឋរសបចបប់ (statehood) របស់រដឋទន្ទោះ ដូចជា៖ ទឹរដីមួយជារណំ្ត់ របជាពលរដឋ
អចិថ្ន្តនតយ ៍រដាឋ ភិបាល និងទនំ្ទរ់ទំនងជាអនតរជាតិ របស់រដឋមួយទន្ទោះ។ 

ចំទពាោះឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនឹងសនតិភាពទៅទលីអធ្ិបទតយយរបស់រដឋមួយ រ៏ជាអំទពី
ល្ នពានទដាយទរបរីម្លល ងំទោធាទដាយទចតន្ទ ទដីមបរីលប់រលងទលីរដឋសនតភិាពណាមួយ។ 
ដូទចនោះ និយមន័យថ្នឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនងឹសនតិភាព (ម្លនន័យទសមីនងឹឧររដិឋរមម

ថ្នការ ល្ នពាន) លឺជាបទដាឋ នដដលម្លនចរតិែពស់បំផុតទៅរនុ ងនីតិអនតរជាតិស្កធារណ្ៈ 
ឬអាចនិោយបានថា ជាទគ្នលការណ៍្ jus cogens ដដលជាវធិាននីតិមួយមិនឱ្យនីតិ
អនតរជាតិណាមួយមរប៉ោះពាល់ ឬដរដរបបានទឡីយ១១។ បុ៉ដនតវធិានថ្ននីតិអនតរជាតិ
ស្កធារណ្ៈដដលអាចប៉ោះពាល់ ឬដរដរបទគ្នលការណ៍្ទនោះបាន លុោះរតដតវធិានថ្ននីតិ
ទន្ទោះដារ់ជាចណំ្ងកាតពវរចិចខាងផលូវចបប់ ទដមីបរីបឆ្ងំ ឬទប់ស្កា ត់ ហាមរបាម ការពារ
មិនឱ្យម្លនអំទពី ល្ នពាន ឧររិដឋរមមរបល័យពូជស្កសន៍ ឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនឹងមនុស្
ជាតិ ឧររិដឋរមមសន្តង្គា ម អំទពជីួញដូរោសររ ន្តសតី រុម្លរ ការទធ្វីោរុណ្រមម និងអំទពីឆរ់បលន់
                                                           
១១  ឧោហរណ៍្ថ្នពារយ jus cogens សូមអានទសៀវទៅ នីតិអនតរជាតិស្កធារណ្ៈ ទបាោះពុមពទៅភនំទពញ ឆ្ន ំ
២០១០ របសប់ណ្ឌិ តសភាចារយ ទែៀវ ងវកិា ទំពរ័១៧៦។ 
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តមសមុរទ តមយនតទហាោះជាទដីម។ ដូទចនោះរ៉្ល់វធិានការោងំឡាយ ោងំផលូវនីតខិាង
ទោធា របឆ្ងំ ឬបន្តង្គា បទៅនឹងសរមមភាពោងំទនោះ មិនដមនជាសរមមភាពែុសចបប់ទទ។ 

វធិានន្ទន្ទថ្ននីតិអនតរជាតិស្កធារណ្ៈ ោរ់ទងទៅនឹងឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនឹងសនតិភាព 
ទៅរនុងរបវតតិស្កន្តសតថ្ននីតិអនតរជាតិស្កធារណ្ៈ ម្លនវធិានជាទរចីនជាលិែិតូបររណ៍្ទដីមបី
ការពារនូវឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនងឹសនតិភាព ឬអំទពី ល្ នពាន។ ឧោហរណ៍្ដូចជា រតិកា
សញ្ញា  កាឡូហ្-រពីយង់៉ (Kellogg-Briand Pact) ដដលបានរតូវបទងាតីទឡងីទៅថ្ងងទី
២៧ ដែសីហា ឆ្ន ១ំ៩២៨ ទដាយសហរដឋអាទមររិ របទទសបារ៉្ងំ សហរ៉្ជាណាចររ 
អាលលឺម៉ង់ អុីតលី ជបុ៉ន និងបណាត រដឋដថ្ទទទៀត១២។ រតសិញ្ញា ទនោះបានរតូវសហលមន៍
អនតរជាតិទទួលស្កា ល់ថា ជារតិកាសញ្ញា សរម្លប់ការទប់ស្កា ត់សន្តង្គា ម។ 

ទៅរនុ ងទគ្នលការណ៍្ដស៏ខំាន់ជាងទលទៅរនុ ងរតិកាសញ្ញា ទនោះ ម្លនដចងថា ភាលី
ដដលជាហតថទលែីោងំអស់រតវូរបកាសទៅរនុ ងន្ទមរបជាពលរដឋទរៀងៗរបស់ែលួ នថា រតូវ
ទបាោះបង់ទចាលនូវសន្តង្គា ម ល្ នពាន ហាមរបាមមិនឱ្យទរបីរបាស់សន្តង្គា មរនុ ងឋានៈជា
ឧបររណ៍្ថ្ននទោបាយជាតិរបស់ែលួ ន ទលីរដលងដតរិចចការណា ទដីមបីការពារែលួ នឯង
បុ៉ទណាណ ោះ១៣។ 

បណាត រដឋដដលជាហតថទលែ ីនងិបានចូលរមួទៅរនុងរតកិាសញ្ញា ទរឡូហ្-រពយីង់៉ 
របទទសអូន្តស្កត លី ដបលហ្រិ កាណាដា ទឆរូសលូវ៉ាលី បារ៉្ងំ អាលលឺម៉ង់ ឥណាឌ  រដឋទសរអុីីរសី្ (the 
Irish Free State) អុីតលី ជបុ៉ន នូដវលទហ្ឡង់ បូ៉ឡូញ អាន្តហវរិខាងតបូង សហរ៉្ជាណាចររ 
និងសហរដឋអាទមររិ។ រតិកាសញ្ញា ទនោះបានចូលជាធ្រម្លនទៅថ្ងងទី២៤ ដែររាដា ឆ្ន ១ំ៩២៩ 
ទហយីបន្ទទ ប់មរ ម្លនបណាត រដឋជាទរចីនរ៏បានចូលរមួទៅរនុងរតិកាសញ្ញា ទនោះដងមទទៀតដដរ ដូច
ជា របទទសអាហាា នីសតង់ អាល់បានី អូរទីស បុ៊លហាា រ ីចិន លូបា ដាណឺ្ម៉្លរ ស្កធារណ្រដឋដូមីនី
ដរន ទអហ្ុបី ទអសតូនី ទអតយូពី ហាវ ងំឡង់ ហាា ទតម៉្លឡា ហុងរលី អុីសលង់ ឡាតវ ីលីទបរោ៉ី លីទុយ
អានី ហូឡង់ នីហាា រ៉៉្ហាា  ន័រដវស ប៉ាណាម៉្ល ទប៉រូ ព័រទុយហាា ល់ រូម៉្លនី សហភាពសូទវៀត រ៉្ជាណា
ចររដស៊ប ររូអាដ និងសលូទវនី ទសៀម ទអសបញ៉ សុ៊យដអដ ទួរលី ដពររ្ ររិច ហុងដុយរ៉៉្ស់ ឈលីី 
លុចហ្បំួរ រូស្កត រកីា និងទវទណ្សូ៊ទអឡា១៤។ 

                                                           
១២  សូមអានទសៀវទៅ នីតិអនតរជាតិស្កធារណ្ៈ ទបាោះពុមពទៅភនំទពញ ឆ្ន ២ំ០១០ របសប់ណ្ឌិ តសភាចារយ 
ទែៀវ ងវកិា ទំពរ័២២។ 

១៣  Kellogg-Briand Pact 1928, Yale University. 
១៤  Kellogg-Briand Pact 1928, Yale University. 
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អតថរបទោជន៍ថ្នរតិកាសញ្ញា ទរឡូហ្-រពីយង៉ មរទល់បចចុបបននទនោះ ឋតិទៅរតង់
រតត ដដលថា របសិនទបីរដឋណាមួយមនិបានចុោះបញ្ជ ីជាមយួអងាការសហរបជាជាតិទទលួ
ស្កា ល់រតិកាសញ្ញា ទនោះទទ ទោោះបីរដឋទន្ទោះបានចុោះហតថទលខារ៏ទដាយ រ៏អងាការសហ
របជាជាតិមនិអាចតវ៉ាពីការបពំានទៅទលីរតិរសញ្ញា ទរឡូហ្-រពីយង៉ ថាជាការបំពាន
ទៅទលីនីតអិនតរជាតបិានទឡយី១៥។ 

បន្ទទ ប់ពរីតិកាសញ្ញា ទរឡូហ្-រពីយង៉ លឺទគ្នលការណ៍្ទីររងុនូរុបឺ៊ំរ (ដដលទយងី
បានទលីរមរបររស្កយទៅទព័ំរខាងទលីរចួមរទហយី)។ 

បន្ទទ ប់ពីទគ្នលការណ៍្ទីររងុនូរុបឺ៊ំរមរទទៀតទន្ទោះ លជឺាធ្មមនុញ្ារបស់អងាការសហ
របជាជាតិ (United Nation Charter)។ 

ធ្មមនុញ្ាសហរបជាជាតិ រតូវបានបទងាីតទឡងីទៅថ្ងងទី២៦ ដែមិងុន្ទ ឆ្ន ១ំ៩៤៥ 
និងបានចូលជាធ្រម្លនទៅថ្ងងទី២៤ ដែតុោ ឆ្ន ១ំ៩៤៥ ទៅទីររុងស្កន់ន្តហាវ ន់សុសីាូ 
សហរដឋអាទមររិ។ ម្លរតជាទរចីនថ្នធ្មមនុញ្ាទនោះ រ៏ម្លនដចងអំពីទគ្នលការណ៍្ហាមរបាម
នូវអំទពី ល្ នពានដដលជាឧររិដឋរមមរបឆ្ងំនឹងសនតិភាពផងដដរ។ ទៅរនុងម្លរតដំបូង
របស់រដឋធ្មមនុញ្ាសហរបជាជាតិបានសរទសរអំពីទគ្នលបណំ្ងរបស់សហរបជាជាតិ ល៖ឺ 

១- ដងររាសនតិភាព នងិសនតសុិែអនតរជាត ិ ទហយីទដីមបសីទរមចនូវទគ្នលបណំ្ង
ទនោះ រតូវចាត់វធិានការរមួឱ្យម្លនរបសិទធភាព ទដីមបទីប់ស្កា ត់ និងលប់បំបាត់រ៉្ល់ការ
លំរ៉្មលំដហងដល់សនតិភាព និងទដីមបបីន្តង្គា បរ៉្ល់សរមមភាព ល្ នពាន ឬបងាឱ្យម្លន
អសនតសុិែ ទដីមបនី្ទមំរនូវវធិានការសនតិវធិ្ី ទហយីទៅរនុងវធិានការទនោះ លឺទធ្វីទឡងីរសប
តមទគ្នលការណ៍្យុតតិធ្ម៌ នងិទគ្នលការណ៍្នតីិអនតរជាតិ ទគ្នលការណ៍្ថ្នភាពរតឹមរតូវ 
ឬទដាោះរស្កយជទម្លល ោះអនតរជាត ិឬស្កថ នភាពដដលអាចន្ទទំៅបងាទៅររភាពអសនតិសុែ។ 

២- បទងាីតទំន្ទរ់ទំនងជាមិតតភាពរនុងចំទណាមបណាត របជាជាតិោងំឡាយ ទដាយ
ឈរទលីទគ្នលការណ៍្សិទធសិមភាព នងិសិទធសិវ័យសទរមចរបស់របជាជន និងរតូវចាត់
វធិានការឱ្យបានសមរសប ទដមីបពីរងឹងសនតិភាពជាសរល។ 

ការហាមរបាមមនិឱ្យម្លនសន្តង្គា ម ល្ នពាន រតូវបានបញ្ញជ រ់ទដាយធ្មមនុញ្ាសហ
របជាជាតិ ដដលបានដចងទៅរនុងម្លរត ២ រថាែណ្ឌ  ៤ ថា៖ 

                                                           
១៥  ម្លរតទី១០២ ថ្នធ្មមនុញ្ារបសអ់ងាការសហរបជាជាតិ (បរដរបពីភាស្កអងទ់លលសទរៅផលូវការ) 
២០១១។ 
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រ៉្ល់សម្លជរិោងំអស់របស់សហរបជាជាតិរបកាន់យរទគ្នលការណ៍្ទំន្ទរ់ទំនង
អនតរជាតិ តមរយៈការលំរ៉្មរំដហង ឬទរបីរបាស់រម្លល ងំរបឆ្ងំនឹងបូរណ្ភាពដដនដី ឬ
ឯររ៉្ជយនទោបាយរបស់រដឋណាមួយ ឬតមមទធ្ោបាយណាមួយទផ្ងទទៀតដដលមិន
សមរសបតមទគ្នលបណំ្ងរបស់សហរបជាជាតិ។ 

ម្លរត ៣៣ 
រ៉្ល់ភាលីជទម្លល ោះណាមួយ ដដលជទម្លល ោះទន្ទោះអាចបងាជាទរគ្នោះថាន រ់ដល់ការពរងឹង

សនតិភាព និងសនតសុិែអនតរជាតិ ជាបឋមរតូវដសវងររដំទណាោះរស្កយតមរយៈរិចចចរចា 
ការអទងាតសនិន្ទធ នរមម បរងួបបរងួមមជឈតតររ ដំទណាោះរស្កយតមរយៈតុោការ ឬបណាត
ទីភាន រ់ង្គរទៅតមតំបន់ ឬទៅតមវធិានការសនតិវធិ្ដីថ្ទទទៀតដដលភាលនីីមួយ ទៗរជីសទរសី។ 

ទៅទពលចាបំាច់ ររុមរបឹរាសនតិសុែថ្នអងាការសហរបជាជាតិ អាចទកាោះអទញ្ជ ីញ
ភាលីពារ់ព័នធនឹងជទម្លល ោះោងំអស់ ទដីមបទីដាោះរស្កយតមវធិានការន្ទន្ទ។ 

ម្លរត ៣៩ 
ររុមរបឹរាសនតិសុែនឹងរំណ្ត់អំពីរតត អវីដដលន្ទឱំ្យម្លនការលំរ៉្មរំដហងដល់

សនតិភាព ភាពបងាអសនតសុិែ ឬសរមមភាពថ្នការ ល្ នពាន ទហយីផតល់ជាអនុស្កសន៍ 
ឬទចញជាទសចរតសីទរមចថា ទតីនឹងរតូវចាត់វធិានការរទបៀបណាទដាយទោងតមម្លរត 
៤១ និង ៤២ ទដីមបដីងររា ឬស្កត រសនតិភាព និងសនតសុិែអនតរជាតិទឡងីវញិ។ 

ម្លរត ៥១ 
មិនម្លនម្លរតណាមួយទៅរនុងធ្មមនុញ្ាបចចុបបននទនោះ ទធ្វឱី្យប៉ោះពាល់ដល់សិទធកិារពារ

ែលួនជាបុលាល ឬជាសមូហភាពរតី របសិនទបីម្លនការវាយរបយុទធបានទរីតម្លនទឡងីចំទពាោះ
សម្លជិររបស់អងាការសហរបជាជាតិ រហូតដល់ររុមរបឹរាសនតិសុែចាត់វធិានការចាបំាច់ 
ទដីមបដីងររាសនតិភាព និងសនតិសុែអនតរជាត។ិ ការចាត់វធិានការរបស់សម្លជរិន្ទន្ទទៅ
រនុងការអនុវតតសទិធិការពារែលួននឹងរតូវរ៉្យការណ៍្ជាបន្ទទ ន់ទៅររុមរបឹរាសនតសុិែអងាការ
សហរបជាជាតិ ទហយីនងឹមនិប៉ោះពាល់ដល់សិទធិ និងការទទួលែុសរតូវដល់សិទធនិិងការ
ទទួលែុសរតូវរបស់ររុមរបឹរាសនតិសុែទឡយី ទោងទៅតមធ្មមនុញ្ាសហរបជាជាតិ
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បចចុបបនន ទដីមបចីាត់វធិានការរលប់ទពលទវោ ទៅទពលណាចាបំាច់ទដីមបដីងររា ឬស្កត រ
សនតិសុែ និងសនតិភាពទឡងីវញិ១៦។ 

៣.៣. ឧររដិ្ឋរមមស្ង្គ្រា ម (War Crime) 

៣.៣.១. និយមន័យ នន រយឧររិដ្ឋរមមស្ង្គ្រា ម 
ឧររិដឋរមមសន្តង្គា មលឺការបពំានោ៉ងធ្ងន់ធ្ងរទៅទលីនតីិន្ទន្ទដដលមនុស្ជាត ិ និង

សហលមន៍អនតរជាតិដតងដតយរមរអនុវតត និងរបកាន់យរទៅរនុងទពលម្លនជទម្លល ោះរបដាប់
អាវុធ្ (ជាទូទៅរតូវបានសហលមន៍អនតរជាតិទទួលស្កា ល់ផងដដរថា ជានីតិមនុស្ធ្ម៌
អនតរជាតិ-International humanitarian law) ដដលសងាត់ធ្ងន់ទៅទលីបុលាលដដល
ទទួលែុសរតូវចំទពាោះបទឧររដិឋសន្តង្គា ម។ ជាឧោហរណ៍្ដូចជា អំទពមីនុស្ឃាត ការ
ទធ្វីទុរខបុរទមនញ ឬការនិរទទសរបជាជនសុីវលិឱ្យទចញពីរបទទសទដីមរបស់ែលួន ទដីមបី
យរទៅទធ្វីោសររ អំទពីមនុស្ឃាត ការទធ្វីោរុណ្រមមទៅទលីទឈលយីសឹរ អំទពីមនុស្
ឃាតទៅទលីចណំាប់ខាម ងំ ការបំផលិចបផំ្ទល ញទីររងុ ទីរមួទែតត រសុរ ភូមិោ៉ងថ្រពថ្ផ្ និង
សរមមភាពបំផលិចបំផ្ទល ញណាមួយដដលមិនរតឹមរតូវ តមភាពចាបំាច់របស់ជនសុីវលិ ឬ
ទោធា១៧។ 

រសបនឹងលំនិតទនោះដដរ ដូចជាអំទពីស្កហាវយង់ នង (perfidy) ដដលដតងទរីត
ម្លនទឡីងជាទរចីនសតវត្ររ៍ួចមរទហីយទៅរនុងរបវតតិស្កន្តសតរបស់មនុស្ជាតិ រ៏បាន
កាល យទៅជាទំទនៀមទម្លល ប់រ៉្ប់បញ្ចូ លជាឧររិដឋរមមសន្តង្គា មផងដដរ ទៅរនុងចំទណាមបណាត
របទទសដដលម្លនអារយធ្ម៌ដ៏ែពង់ែពស់ ទហយីបន្ទទ ប់មរទំទនៀមទម្លល ប់ោងំទន្ទោះ រ៏រតូវបាន
របមូលចងររងជាទលីរដំបូងជាររមទៅរនុងនីតិអនតរជាតិទៅរនុងអនុសញ្ញា ទីររុងឡាទអ
ឆ្ន ១ំ៨៩៩ និង ១៩០៧។ ទស្ន្ទោន សតីអំពីឧររដិឋរមមសន្តង្គា មទនោះ រតូវបានដរសរមលួ 
និងបំទពញបដនថមតមរយៈសវនការទីររុងនូរុបឺ៊ំរ (ដូចបានទរៀបរ៉្ប់ខាងទលី)។ 

ទៅរនុងម្លរត២២ ជំពូរទ៤ី ថ្នអនុសញ្ញា ទីររុងឡាទអ (នតីិថ្នការទធ្វីសន្តង្គា ម៖ 
នីតិ និងទំទនៀមទម្លល ប់ថ្នការទធ្វីសន្តង្គា មទៅទលីដីទគ្នរ “Law of War: Laws and 
Customs of War on Land (Hague IV)”) ចុោះថ្ងងទ០ី៨ ដែតុោ ឆ្ន ១ំ៩០៧ បាន
                                                           
១៦  ធ្មមនុញ្ាសហរបជាជាតិ (បរដរបទរៅផលូវការពីភាស្កអងទ់លលស) ២០១១។ 
១៧  Gary D. Solish (2010) The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in 

War, Cambridge University Press ISBN: 9780521870887 pp. 301-303 
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ដចងទៅរដឋោងំឡាយថា «សិទធិថ្នអនរទធ្វីសឹរសន្តង្គា ម រតូវដតម្លនរពំដដនររមិត»១៨ ទហយី
មរដល់សតវត្រទ៍រកាយៗមរទទៀត សហលមន៍អនតរជាតិ រ៏ម្លនសនិធិសញ្ញា  អនុសញ្ញា
ជាទរចីន សរម្លប់ររមិត នងិដារ់ទណ្ឌ រមមចំទពាោះរដឋដដលទធ្វីសន្តង្គា ម ល្ នពានរដឋដថ្ទ។ 
ឧោហរណ៍្ ទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៧៤ ចររភពរ ៉ូមុ្លងំ បានទបសីវនការកាត់ទោស ទោរ ទប៉តឺរ 
វុន ហាហ្ិនបាច់ (Peter von Hagenbach)១៩ ទដាយស្កោរតីពិទសស (ad hoc 
tribunal) ដដលជាសវន្ទការសតីពីឧររិដឋរមមសន្តង្គា មអនតរជាតិដំបូងទលទៅរនុងរបវតតិស្កន្តសត
របស់មនុស្ជាត។ិ 

មរដល់សតវត្រទី៍២០ សហលមន៍អនតរជាតិបានមូលមតិបទងាីតជាអនុសញ្ញា
អនតរជាតិទីររុង ឡាទអ ពីឆ្ន ១ំ៨៩៩ និងឆ្ន ១ំ៩០៧។ អនុសញ្ញា ទនោះម្លន «ែ» សំខាន់ៗ
ដូចតទៅ៖ 

៣.៣.២. អនុស្ញ្ញា ទីររុងឡាខអ (Hague Conventions) 
ម្លរតសំខាន់ៗ ថ្នអនុសញ្ញា ទីររុងឡាទអ៖ 
អនុសញ្ញា ទីររុងឡាទអ ជារទនាមថ្នសនធិសញ្ញា អនតរជាតោិងំឡាយ ដដលទចញ

មរពីដផលផ្ទា ថ្នរិចចចរចាទលីរទីមួយ និងទីពីរទៅរនុងសននិសីទសនតិភាពទៅទីររុងឡាទអ 
របទទសហូឡង់ទៅរនុងឆ្ន ១ំ៨៩៩ នងិ ១៩០៧ ទហយីបានទបាោះជំហានទៅមុែជាបនត
បន្ទទ ប់បទងាីតបានជាអនុសញ្ញា ទីររុងហ្ឺដណ្វ ទលីរទីមួយ និងទីពីរ (១៨៦៤ និង 
១៩០៩) ទហីយរ៏សថិតទៅរនុងចំទណាមទសចរតីដងលងការណ៍្រមួជាទលីរដំបូងសតីអំពីនីតិ
សន្តង្គា ម នងិឧររដិឋរមមសន្តង្គា ម។ 

៣.៣.៣. អនុស្ញ្ញា ទីររុងហ្សណឺណ្វ (Geneva Conventions) 
ម្លរតសំខាន់ៗ ថ្នអនុសញ្ញា ទីររុងហ្ដឺណ្វ៖ 

                                                           
១៨  “The Avalon Project-Laws of the War: Laws and Customs of War on Land (Hague IV); 

October 18, 1907”. 
១៩  ទោរ ទបតឺ៉រ វុន ហាហ្និបាច ់ ទរីតទៅឆ្ន ១ំ៤២០ និងបានទទលួមរណ្ភាពទៅថ្ងងទី០៩ ដែឧសភា 
ឆ្ន ១ំ៤៤៧។ ទោរជាទមបញ្ញជ ការជនជាតិដហ្រទមន (បចចុបបននជាជនជាតិអាលលឺមង៉)់ ទទលួបនទុររិចច
ការទោធា និងសីុវលិ។ ទោរបានរតូវស្កោរតីកាតទ់ោស និងបានកាតរ់បលពីបទឧររិដឋដដលរូប
ទោរជាអស្ឬទធិម្លន រ់ “he as a knight was deemed to have a duty to prevent” ដដលបាន
រតូវចាតទុ់រថាម្លនភាររិចចការពារ។ ប៉ុដនតទោោះជាោ៉ងទនោះរតី ររ៏ូបទោរបានទលីរទឡងីថា ទោររគ្នន់
ដតជាមនុស្ម្លន រដ់ដលទធ្វីតមបញ្ញជ ទលដតប៉ុទណាណ ោះ។ 
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អនុសញ្ញា ទីររុងហ្ឺដណ្វ ជាប់ោរ់ទងទៅនឹងសនធិសញ្ញា ចំនួន ៤ ដដលបាន
អនុម័តទៅរនុងរវាងឆ្ន ១ំ៨៦៤ និង ១៩៤៩ ទហយីដដលបង្គា ញឱ្យទ ញីពមូីលដាឋ នរលោឹះ
នីតិសរម្លប់នីតិអនតរជាតិ ដដលពារ់ព័នធទៅនឹងរទបៀបរបបថ្នការទធ្វីសឹរសន្តង្គា ម។ លួរ
បញ្ញជ រ់ផងដដរថា ទៅរនុងទពលទន្ទោះ មិនដមនរដឋោងំអស់ជាហតថទលែីថ្នអនុសញ្ញា ទីររងុ
ហ្ដឺណ្វទនោះទទ បុ៉ដនតអនុសញ្ញា ទីររុងហ្ដឺណ្វទៅដតបនតររាររម និងតថ្មលថ្នរទបៀបរបប
ថ្នការទធ្វីសឹរសន្តង្គា មរលប់ទពលទវោ។ បុ៉ដនតរ៏ម្លនរបទទសជាហតថទលែីមួយចំនួន ជា
ធ្មមត បានបំពានទៅទលីអនុសញ្ញា ទីររុងហ្ឺដណ្វទៅតមមទធ្ោបាយ ឬយុទធវធិ្ីខាង
នទោបាយទផ្ងៗ ទដីមបងី្គរទចញពីទគ្នលការណ៍្ចបប់ នងិវធិានថ្នចបប់។ 

អនុសញ្ញា ទីររុងហ្ឺដណ្វ រតូវបានដរដរប និងបំទពញបដនថមទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៤៩ 
ដូចតទៅ៖ 

រ. អនុសញ្ញា ទីររុងហ្ដឺណ្វទីមួយ លឺជាអនុសញ្ញា  «ទដីមបីទធ្វីឱ្យរបទសីរទឡីងវញិ
នូវលរខណ្សមបតតិថ្នរងរម្លល ងំរបដាប់អាវុធ្ដដលរបួស និងម្លនជងឺំទៅរនុ ងសមរភូមិ» 
(អនុម័តជាទលីរទីមួយទៅរនុងឆ្ន ១ំ៨៦៤ និងចុងទរកាយបានដរសរមួលទៅរនុងឆ្ន ំ
១៩៤៩)។ 

ែ. អនុសញ្ញា ទីររងុហ្ដឺណ្វទីពីរ ជាអនុសញ្ញា  «ទដីមបីទធ្វីឱ្យរបទសីរទឡីងវញិនូវ
លរខណ្សមបតតិថ្នសម្លជិររងរម្លល ងំរបដាប់អាវុធ្ដដលរងរបួស ម្លនជងឺំ និងលិចលង់
ន្ទវាទៅរនុ ងសមុរទ» (អនុម័តជាទលីរទមីួយទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩០៦)។ 

ល. អនុសញ្ញា ទីររុងហ្ឺដណ្វទលីរទីបី ជាអនុសញ្ញា  «ោរ់ទងទៅនឹងការដងោំ
ពោបាល ចំទពាោះទឈលីយសឹរសន្តង្គា ម» (អនុម័តជាទលីរទីមួយទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩២៩ និង
បានដរសរមួលចុងទរកាយទៅរនុងឆ្ន ១ំ៩៤៩)។ 

 . អនុសញ្ញា ទីររុងហ្ឺដណ្វទលីរទីបួន ដដលជាអនុសញ្ញា  «ោរ់ទងទៅនឹង
ការគ្នពំាររបជាជនសីុវលិទៅរនុ ងទពលម្លនសន្តង្គា ម» (អនុម័តជាទលីរទីមួយទៅរនុងឆ្ន ំ
១៩៤៩ ទដាយទោងទៅទលីដផនរែលោះៗថ្នអនុសញ្ញា ទីររុងឡាទអ ជំពូរ៤ ឆ្ន ១ំ៩០៧) 

ដូទចនោះ សរុបទសចរតីមរ បចចុបបននទនោះ នតីិរពហមឬណ្ឌ អនតរជាតិ បានរណំ្ត់និយម-
ន័យថ្នពារយឧររិដឋរមមសន្តង្គា មថាជាការបពំានោ៉ងធ្ងន់ធ្ងរទៅទលីវធិានន្ទន្ទថ្នទំទនៀម-
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ទម្លល ប់ និងនីតិសនធិសញ្ញា ោងំឡាយដដលោរ់ទងទៅនឹងនីតិមនុស្ធ្ម៌អនតរជាតិ ទហីយ
ដដលបទឧររិដឋទនោះលឺបុលាលជាអនរដឹរន្ទរំដឋរតូវដតទទលួែុសរតូវ២០។ 

ជាទូទៅ ឧររិដឋរមមសន្តង្គា មរមួម្លនសរមមភាពទរចីនដបបោ៉ងដូចជា ការបពំាន
ទៅទលីនីតសិតីពីការទធ្វសីឹរសន្តង្គា ម (ដូចដដលទយងីបានទរៀបរ៉្ប់ខាងទលីរចួមរទហយី) 
ដូចជា មិនទទួលែុសរតូវអំពីបទដាឋ នថ្ននីតិវធិ្ី និងវធិានថ្នការទធ្វីសឹរសន្តង្គា ម វាយ
របហារទៅទលីទង់សនតភិាពថ្នការផ្ទា រឈប់បាញ់គ្នន  ឬការទរបីរបាស់ទង់ទន្ទោះ ទដីមបជីា
ឧបាយរលថ្នការ ល្ នពានជាទដីម។ល។ 

ឯរស្ករខោង 

១- ទែៀវ ងវកិា នីតិអនតរជាតិស្កធារណ្ៈ  ទបាោះពុមពទៅភនំទពញ ឆ្ន ២ំ០១០  
២- ទែៀវ ងវកិា ទនំ្ទរ់ទនំងអនតរជាតិ  ទបាោះពុមពទៅឆ្ន ២ំ០០១ 
៣- ទែៀវ ងវកិា ធ្មមនុញ្ាសហរបជាជាតិ (បរដរបទរៅផលូវការពីភាស្កអង់ទលលស) ២០១១ 
៤- Frank Chalk, Kurt Jonassonhn, The History and Sociology of 

Genocide: Analyse and Case Studies, Yale University Press, 1990 
៥- Gary D. Solish (2010) The Law of Armed Conflict: International 

Humanitarian Law in War, Cambridge University Press  
៦- Kellogg-Briand Pact 1928, Yale University. 
៧- Nicolas Werth, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Andrrsej 

Paczkowski, Stephane Courtois, The Black Book of Communism: 
Crimes, Terror, Repression, Harvard University Press, 1999 

៨- Oxford English Dictionary, second edition draft entry 2004.  
៩- Shaw, M.N International Law. Cambridge University Press. 2008 
១០- Staub, Ervin (1992-07-31). The Roots of Evil: The Origins of Genocide 

and Other Group Violence. Cambridge University Press.  
១១- T.Marcus, Victimes’s Rights and Advocacy at the International 

Criminal Court, Oxford, England: Oxford University Press, 2010 

                                                           
២០  Shaw, M.N (2008) International Law. Cambridge University Press. pp. 433-434. 
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ទស្សនវិស្យ័ស្ម្រាប់ទំនាក់ទនំង 
កិច្ចស្ហម្របតិបតតកិារសស្ដ្ឋកិច្ចឆ្លងដដ្ន  

សវៀតណាម ឡាវ និងកមពុជា 
(Prospects for Vietnam-Laos- Cambodia  

transboundary economic cooperation relations) 

បណ្ឍិ តសភាចារយ សោម ស្មុុនី នងិ បណ្ឍិ ត សឆ្ង វណាា រទិធ 

ស្សងេប (Abstract) 
អតទបទននេះពិនតិយវឌណនភាពននសហគមន៍នសដឌកិចចអាស៊ា ន (AEC) បញ្ហា របឈម 

និង ទសសនវស័ិយសរាប់ទនំាក់ទំនងកចិចសហរបតិបតថិការនសដឌកិចចឆលងដដន នវៀតណាម 
ឡាវ និងកមពុជា។ កត្តថ ភូមិសស្តសថននរបនទសទងំបីតរមូវឱ្យអបករសវរជាវនតោថ តជាពិនសស
នៅនលីកត្តថ ធនធានឆលងដដន (trans boundary resources) និង ផលប េះពាល់ឆលងដដន
(trans boundary impacts) ដដលអាចជាកត្តថ ដ៏សំខាន់សរាប់អភិវឌណនសដឌកិចចរបនទស
ទងំបីក៏ដូចជា តំបន់នៅត្តមដងទននល។ 

ពាកយគនលឹឹះ (Keywords) 
- ធនធានឆលងដដន (Trans boundary resources) 
- ផលប េះពាល់ឆលងដដន (Trans boundary impacts) 
- សាគមរបជាជាតអិាសុីអានគបយ ៍ (ASEAN) Association of Southeast 

Asian Nations 
- សហគមន៍ អាស៊ា ន (AC) ASEAN Community  
- សហគមន៍ននោបាយសនថិសុខអាស៊ា ន (APSC) ASEAN Political-Security 

Community 
- សហគមន៍សងគម-វបផធ៌មសហគមន៍អាស៊ា ន (ASCC) ASEAN Social-Culture 

Community 
- សហគមន៍នសដឌកិចចអាស៊ា ន (AEC) ASEAN Economic Community  



 

16 

 

សស្ច្កតីសផតើម (Introduction) 
នៅដខសីហា ឆ្ប ១ំ៩៦៧ រដឌមស្តនថីរកសួងការបរនទសននរបនទសចំនួនរបា ំ ៖ 

ឥណ្ឍូ នណ្សុី ា នឡសុ ីហវលីពីីន សឹងាបូរ ី នងិ នៃ បាននបកីកិចចរបជុំនៅទីរកងុបាងកក
របនទសនៃ នហយីបានចុេះហតទនលខាសថអីំពីការបនងកីតសហគមន៍របជាជាតិអាសុីអានគបយ៍
(Association of South East Asian Nations – ASEAN)១។ កបុងឆ្ប ១ំ៩៨៤ 
របនទសរប៊ាុយនណ្បានចូលជាសាជិកននអងគការននេះ បនាធ ប់មករបនទសនវៀតណាម ឆ្ប ំ
១៩៩៥ របនទសឡាវ និងមីោ ន់ា  ឆ្ប ១ំ៩៩៧ និងរបនទសកមពុជាចូលជាសាជិកទី១០ 
កបុងឆ្ប ១ំ៩៩៩២។ 

នៅឆ្ប ២ំ០០៣ នមដកឹនាអំាស៊ា នបានអេះអាងការនបថជាញ ចតិថរបស់ខលួននដីមផសីនរមច
បានសហគមន៍នសដឌកិចចអាស៊ា ន នៅរតឹមឆ្ប ២ំ០២០ នោយរបកាសថាវាជានោលនៅ
ចុងបញ្ច ប់ននការនធវសីាហរណ្កមមនសដឌកិចចកបុងតបំន់ដដលនងឹានទងំការបនងកីតអាស៊ា ន
ឱ្យនៅជាទីផារ និង មូលោឌ នផលិតកមមដតមួយនិងការដរបកាល យអាស៊ា នឱ្យនៅជាអងគការ
សាហរណ្កមមកបុងតបំន់កាន់ដតខាល ងំដៃមនទៀត។  

នោយដឡករបនទសកមពុជា ឡាវ និងនវៀតណាម ដដលនទីបកាល យជាសាជិក
អាស៊ា ន (ASEAN) កបុងចុងទសវតសរ៩៍០ ននសតវតសរទ៍ី២០ និងនទីបដតឈានចូលកបុង
នសដឌកិចចទីផារនសរ ី ខណ្ៈដដលទងំមនធោបាយផលិត ទងំធនធានហរិញ្ដវតទុនិងទងំ
ធនធានមនុសស គឺនៅានករមិតទបជាងរបនទសដនទនទៀតជាសាជិកអាស៊ា ន។ ដូនចបេះ
នហយី របនទស កមពុជា ឡាវ និងនវៀតណាម ដដលជារបនទសានរបវតថិសស្តសថរមួោប  សទិត
កបុងភូមិសស្តសថជាប់ោប  រតូវសហការឱ្យកាន់ដតខាល ងំដៃមនទៀតនដីមផនីលីកកមពស់នសដឌកិចច 
សងគមកិចច ននរបនទសនយងីទងំបី ដូចបណាថ របនទសទងំអស់ជាសាជិកអាស៊ា ន។ 
 
 
 
 
                                                           
១ See: История АСЕАН и интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии (среда 23 
октября 2013 г.); стр.1;( http://travellingscience.blogspot.com/2013/10/xx.html) 

២
 See: Костюнина Г.М. Ассоциация стран Юго-Восточной Азия(АСЕН)//Международная 
экономика интеграция. М.:ЭКОНОМИСТЬ. 2006. – с.226-261 
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ដផែកទី១ ៖ ទំនាក់ទំនងសស្ដ្ឋកិច្ចភិភពសោកស្សងេប 
(Briefing the world economic relations) 

១. ស្ហគមនអ៍ាោ៊ា ន (ASEAN Community) 
ការបនងកីតសហគមន៍អាស៊ា នជាជំហានសំខាន់មយួនឆ្ព េះនៅរកការសនរមចបាន

នូវការនធវីសាហរណ្កមមកាន់ដតនរចីននិងបនងកីនតួនាទីរបស់អាស៊ា នជាកាល ងំរុញរចាន
ដ៏សំខាន់កបុងការតោល ស់បថូរបរសិទ នកបុងតំបន់។ ដូនចបេះនហយីសាជិកអាស៊ា នទងំអស់បាន
សនរមចចតិថពននលឿនការបនងកីតសហគមន៍អាស៊ា ន នៅឆ្ប ២ំ០១៥។ 

នៅកបុងដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៧ ថាប ក់ដឹកនាអំាស៊ា នបានឯកភាពោប បនងកីតសហគមន៍
អាស៊ា នរមួទងំសហគមន៍នសដឌកិចចអាស៊ា ននៅឆ្ប ២ំ០១៥៣។ 

សហគមន៍អាស៊ា នានដផនការសំខាន់បី៖ 
១. សហគមន៍ននោបាយសនថិសុខអាស៊ា ន (APSC)-ASEAN Political-Security 

Community 
២. សហគមន៍នសដឌកិចចអាស៊ា ន (AEC)-ASEAN Economic Community  
៣. សហគមន៍សងគម-វបផធម៌សហគមន៍អាស៊ា ន (ASCC)-ASEAN Social-Culture 

Community 

សហគមន៍នសដឌកិចចអាស៊ា នននេះ ានសាសភាគយុទនសស្តសថចំនួនបួន៖ (i)
មូលោឌ នទីផារ និងផលិតកមមដតមួយ (ii)ជាតំបន់នសដឌកចិចដដលានការរបកតួរបដជង
ខពស់ (iii)តំបន់ននការអភិវឌណនសដឌកិចចរបកបនោយសមធម៌ និង (iv)តំបន់ដដលរតូវបាន
រមួបញ្ចូ លោ ងនពញនលញជាមួយនសដឌកិចចសកល៤។ 

សសរសថមភមយួ ទផីារដតមយួនិងមូលោឌ នផលិតកមម ខតិខំជំរុញពាណិ្ជជកមម
កបុងតំបន់ សុខដុមនីយកមមសឋង់ោរនិងភាពងាយរសួលបាល ស់ទីននទំនិញ នសវា មូលធន 
និងកាល ងំពលកមម ដដលានជំនាញនៅកបុងអាស៊ា ន។ របការននេះនងឹជួយសរមួលដល់
                                                           
៣

 H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC 
Integration – Opportunities and Challenges for Businesses ”Organized by Ministry of 
Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23 - 24,2015 

៤
 Hing Vutha “CAMBODIA’S PREPAREDNESS FOR ASEAN ECONMIC COMMUNITY 2015 
AND BEYOND”, Development Research Forum , Synthesis Report No.07, September 2014. 
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ការអភិវឌណននបណាថ ញផលិតកមម កបុងតំបន់និងនលីកកមពស់សមតទភាពអាស៊ា នកបុងការ
បនរមីជាមជឈមណ្ឍ លផលតិកមមសកល និង ជាដផបកមួយននដខសសងាវ ក់ផគត់ផគង់ពភិពនោក។ 
ចំណុ្ចននេះានធាតុសបូលរបា៖ំ លំហូរនោយនសរនីនទំនិញ លំហូរនោយនសរនីននសវាកមម 
លំហូរវនិិនោគនសរ ីលំហូរមូលធន និងលហូំរនសរ ីននកាល ងំពលកមមដដលានជនំាញ។ 

សសរសថមភពរី ជាតំបន់នសដឌកចិចដដលានការរបកតួរបដជងខពស់ពាក់ព័នននងឹការ
កសងរកបខ័ណ្ឍ បទបផញ្ដតថិដដលរតូវបានចុេះសរមុងោប  និងអំនណាយផលដល់អាជីវកមម
និងការវនិិនោគពិនសស នៅកបុងតំបន់ននការរបកួតរបដជង នោលននោបាយសិទនិនន
កមមសិទនបិញ្ហដ  ការយកពនននិងពាណិ្ជជកមម។ វធិីសស្តសថមួយនផសងនទៀតនដីមផសីនរមចបាន
នោលបណំ្ងននេះ គឺរមួោប តភាជ ប់អភិវឌណន៍នហោឌ រចនាសមព័ននកបុងតំបន់។ 
 សសរសថមភប ី អភិវឌណន៍នសដឌកិចចរបកបនោយសមធម៌ នោលននោបាយនតោថ ត
នលីសហរោសធុនតូច និងមធយម(ខាប តតូចនិងមធយម)។ 
 សសរសថមភបនួ សាហរណ្កមមជាមួយនឹងនសដឌកិចចពិភពនោក ពរងឹងសមតទភាព
របកួតរបដជងជាអនថរជាតសិរាប់ជាតិរបស់ខលួន។ វធិីនឆ្ព េះនៅសាហរណ្កមមសកលគឺ
ានពីរោ ង៖ រនបៀបត្តមលំោប់លំនោយនឆ្ព េះនៅទំនាក់ទំនងនសដឌកិចចអនថរជាតិកបុង
រកបខ័ណ្ឍ កិចចរពមនរពៀងពាណិ្ជជកមមនសរ ី និងទំនាក់ទំនងនដគូនសដឌកិចចកាន់ដតរងឹាំ
បដនទមនទៀត និងពរងកីការចូលរមួនៅកបុងបណាថ ញផគត់ផគង់សកល។ 

២. ទដិ្ឋភាពទូសៅននសស្ដ្ឋកិច្ចពិភពសោក (World Economic Overview) 
នៅនពលដដលអាស៊ា នបាននតោថ តនលីទសសនវស័ិយអាស៊ា នឆ្ប ២ំ០២០ននាេះ កបុង

ឆ្ប ១ំ៩៩៧ ផលិតផលសរុបរបស់អាស៊ា នគឺាន ៦៩៤ ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ។ 
របសនិនបីអាស៊ា នានការនកនីនឡងីអរត្តកំនណី្នរបចាឆំ្ប បំរនិវណ្ (Compound Annual 
Growth Rate-CAGR) ៥% របចាឆំ្ប  ំ ននាេះនសដឌកចិចអាស៊ា នគួរដតឈានដល់ ១ ពាន់ 
ពាន់ោនដុោល រអានមរកិកបុងឆ្ប  ំ២០០៥ និងនឡងីដល់ ២ ពាន់ពាន់ោនដុោល រសហរដឌ
អានម រកិ កបុងឆ្ប ២ំ០២០៥។ 

នសដឌកិចចអាស៊ា នបាននឡងីដល់ ១ ពាន់ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ កបុងឆ្ប ២ំ០០៦ 
នពាលគ ឺរយៈនពល១ឆ្ប  ំនរកាយឆ្ប ពំោករណ៍្។ ប ុដនថនសដឌកចិចអាស៊ា ននឡងីដល់ ២ ពាន់ 
ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ កបុងឆ្ប ២ំ០១១ គឺរយៈនពល៩ឆ្ប នំលឿនជាងការរពំឹងទុក។ កបុង
                                                           
៥

 http://www.asean2013.gov.bn/images/aseangdpforecast.pdf 
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ឆ្ប ២ំ០១៥  អាស៊ា ននសធីរដតឈានដល់ ៣ ពាន់ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ នហយីអាចនៅ
ជិតដល់ ៤ ពាន់ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ កបុងឆ្ប ២ំ០២០៦។ 

បចចុបផនបអាស៊ា នានទីផារអបកនរបីរបាស់ជាង ៦០០ ោននាក់ និងាន
ផលិតផលកបុងរសុក សរុបជតិ ៣ ពាន់ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ៧។ នោយដឡកកបុងឆ្ប ំ
២០១៤ នសដឌកិចចកមពុជាទទួលបាន ១៧,៧ ពាន់ោនដុោល រអានម រកិ របនទសឡាវ 
១១,២ ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ របនទសនវៀតណាម ១៧០,៧ ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ៨ 
(សូមនមីលត្តរាងទ១ី នៅកបុងឧបសមព័នន)។ 

២.១. ការផ្លល ស្ប់តូររច្នាស្មព័នធសស្ដ្ឋកចិ្ចស្កល (Change in Global 
Economic Structure) 

ភាពខុសោប នៅកបុងអរត្តកំនណី្ននសដឌកិចចធំនៅកបុងពិភពនោក នឹងតោល ស់បថូ រ
រចនាសមព័នននសដឌកិចចពិភពនោក។ វតិ្តទ រកមមនសដឌកិចចននរបនទសចិន កូនរ   និងអាស៊ា ន
បាននធវីឱ្យកំនណី្ននសដឌកិចចរសូបយកកំនណី្ននៅរបនទសជប ុននិងបានបនងកីនចំដណ្ក
នសដឌកិចចរបស់អាស៊ា នបូក៣ (ASEAN+3)៩ នៅកបុងផលិតផលកបុងរសុកសរុបនៅទូទងំ

                                                           
៦

 http://www.asean2013.gov.bn/images/aseangdpforecast.pdf 
៧

 H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC 
Integration – Opportunities and Challenges for Businesses ”Organized by Ministry of 
Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23 - 24,2015 

៨
 op.cit 

៩
 (អាស៊ា ន+3)។ អាស៊ា នបូក3ានកិចចសហរបតិបតថិការបានចាបន់ផថីមនៅដខធបូឆ្ប ១ំ៩៩៧ និងជាសទ បន័
កបុងឆ្ប ១ំ៩៩៩ នៅនពល របមុខដឹកនាបំាននចញនសចកថីដៃលងការណ៍្រមួមយួសថីពីតំបន់អាសីុបូព៌ានៅឯកិចច
សហរបតិបតថិការអាស៊ា នបូក៣ នលីកទីបីរបស់ពួកនគនៅកបុងទីរកុងា នីលកិចចរបជំុកំពូល។ នមដឹកនាំ
អាស៊ា នបូក៣បានសដមថងការត្តងំចិតឋ និងទំនុកចិតថនរចីនជាងមុននៅកបុងការពរងឹងកិចចសហរបតិបតថិការ
អាសីុបូព៌ានធវីឱ្យសីុជនរៅនៅករមិតនានា និងនៅត្តមតំបនជ់ានរចីនរមួទងំថាមពលដឹកជញ្ជូ ន និងពត័ា៌ន
និងបនចចកវទិោគមនាគមន៍ (ICT) បដនទមនទៀត។ អាស៊ា នបានរពមនរពៀងោប នដីមផពីរងឹងភាពជានដគូជាមួយ 
សធារណ្រដឌរបជាានិតចិន (PRC) សធារណ្រដឌកូនរ   (កូនរ  ខាងតផូង) និងជប ុននដីមផីនោេះរសយ
បញ្ហា រវាងោប នៅវញិនៅមក និងបញ្ហា ពាកព់ន័នកបុងសនថិសុខថាមពលការអភិវឌណឧសមន័ធមមជាតិ ការសិកា
ទីផារនរបងសថុក និងថាមពលកនកីតនឡងីវញិ។ (See: http://aric.adb.org/initiative/association-of-
southeast-asian-nations-plus-three-cooperation-on-energy-transport-and-information-
communications-technology 
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ពិភពនោក។ បណាថ របនទសអាស៊ា នបូក៣បានវា ោច់អានមរកិ កបុងឆ្ប ២ំ០១១ និងអឺរុប
កបុងឆ្ប ២ំ០១២។ ចំដណ្ក ២៥%ននផលិតផលកបុងរសុកសរុបទូទងំពិភពនោករបស់
ខលួននឹងរតូវបាននកីននឡីងដល់២៧%កបុងឆ្ប ២ំ០១៨ រឯីចំដណ្ករបស់សហភាពអឺរុប 
និង អានម រកិបនថចុេះទប១០។ 

នៅកបុងឆ្ប ២ំ០០៥ការរមួបញ្ចូលោប នននសដឌកិចចធំទងំបី សហរដឌអានម រកិ សហ-
ភាពអឺរ  ុប និងជប ុន គឺនឡងីដល់ ៧៦,៦ % នននសដឌកិចចពភិពនោក ដតនងឹរតូវៃយចុេះ
នៅរតឹម៦៨,៨% នៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៨។ ននេះានន័យថា ការផគុ ំោប ននសកមមភាពនសដឌកចិច 
គឺនឹងមនិតោល ស់បថូរោ ងខាល ងំ នៅកបុងទសវតសរខ៍ាងមុខននេះនទ។ ដតគបផកីត់សាគ ល់ថា នបី
នទេះបីជាចំដណ្កទីផាររបស់អានមរកិ និងសហភាពអឺរ  ុបានការៃយចុេះពិតដមន ដត
ពួកនគនឹងនៅដតជាដតជាសបូលនននសដឌកចិចពិភពនោក។ 

ចំដណ្កននផលិតផលកបុងរសកុសរុបរបស់អាស៊ា ននៅកបុងនសដឌកិចចពិភពនោក 
នឹងនកីននឡងី ប ុដនថទបជាង ៥% គឺ ៣,២% កបុងឆ្ប ២ំ០១២ នៅ ៣,៦១% កបុងឆ្ប ំ
២០១៥ និង ៣,៨៤% កបុងឆ្ប ២ំ០១៨ (សូមនមលីត្តរាងទី២ នៅកបុងឧបសមព័នន)។ 

២.២. ផលតិផលកែងុម្រស្កុស្របុកែងុាែ ក់ៗ (GDP per capita) 
នៅកបុងរយៈនពល២០ឆ្ប ចុំងនរកាយននេះអាស៊ា នបាននធវីឱ្យានការរកីចនរមនីគួរ

ឱ្យកត់សាគ ល់កបុងការដបងដចករបាក់ចណូំ្ល។ នៅឆ្ប ២ំ០១៥ អាស៊ា ននឹងបានសនរមច
ទិដឌភាពនននោលនៅអភិវឌណន៍សហសសវតសរ ៍(Millennium Development Goal - MDG)
ទងំននេះនហយីបនថនដីមផជីំរុញ របាក់ចណូំ្លរបស់រកមុដដលានរបាក់ចណូំ្លទបបំផុត
បដនទមនទៀតជាបនថបនាធ ប់១១។ 

ផលិតផលកបុងរសុកសរុបជាមធយមកបុងាប ក់ៗ បាននឡីងពី ១៦៤៣ ដុោល រ
អានមរកិ កបុងឆ្ប ២ំ០០៥ ដល់ ៣១៤៩ ដុោល រអានមរកិ កបុងឆ្ប ២ំ០១០ នសធីរពីរដង។ គួរ
កត់សាគ ល់ថា កបុងចំនណាមរបនទសជាសាជិកអាស៊ា នទងំ១០ កបុងឆ្ប ២ំ០១៤ របនទស

                                                           
១០

 (See: BRUNEI DARUSSALAM, CHAIRMANSHIP OF ASEAN IN 2013);Source: IMF’s 
World Economic Outlook database, April 2013, (http://www.asean2013.gov.bn/ 
images/aseangdpforecast.pdf) 

១១
 See: http://www.asean2013.gov.bn/images/aseangdpforecast.pdf (Forecast: ASEAN 
GDP, Share in Global GDP and GDP/Capita) 
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ភូាានរបាក់ចណូំ្លទបជាងនគ ៩៣៩ ដុោល រអានមរកិ បនាធ ប់មករបនទសកមពុជា ១១១១ 
របនទសឡាវ ១៧០៨ ដុោល រអានមរកិ និង នវៀតណាម ១៨៤៤ ដុោល រអានមរកិ នពាល 
របនទសនវៀតណាមានរបាក់ចំណូ្លខពស់ជាងកបុងចំនណាម CLMV (សូមនមីលត្តរាងទី៣ 
នៅកបុងឧបសមព័នន)។ 

២.៣. វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហា ម្របឈម (Progress and Challenges) 
២.៣.១. វឌ្ឍនភាព (Progress) 

- ទដិឌភាពទូនៅននកមពុជា (Cambodia Overview ) 
របនទសកមពុជាបនថកំនណី្ននសដឌកិចចរងឹានំទេះបជីាានអរត្តយតឺកថ។ី កំនណី្ន

ពិតកបុងឆ្ប ២ំ០១៤ ឈានដល់៧%។ នោយដឡកវស័ិយឧសាហកមមកាត់នដរ វស័ិយ
សំណ្ង់និងនសវាកមម ជាពិនសសហរិញ្ដវតទុនងិអចលនរទពយនៅដតបនថកំនណី្ន។ នទេះជា
ោ ងននេះកថី កំនណី្ននសដឌកចិចឆ្ប ២ំ០១៥ និង២០១៦ រតូវបានរពំឹងទុកជិត៦,៩% នោយ
ការរបកួតរបដជងកាន់ដតខាល ងំនឡងីកបុងវស័ិយកាត់នដរ កំនណី្នទន់នខាយននវស័ិយកសកិមម
នៅដតបនថនងិកំនណី្នតិចតចួកបុងវស័ិយនទសចរណ៍្១២។ 

ភាពរកីរកនៅដតបនថធាល ក់ចុេះនៅកបុងរបនទសកមពុជា នបីនទេះបីជាាននលផឿនកាន់
ដតយឺតកថី។ អរត្តននភាពរកីរកននេះគឺ ១៧,៧% នៅកបុងឆ្ប ២ំ០១២ ដដលានមនុសស
របាណ្ ៣ ោននាក់ នងិពលរដឌជាង ៨,១ ោននាក់ ដដលសទតិនៅជិតភាពរកីរក។ 
កបុងចំនណាមជនរកីរក គឺរបាណ្ជា ៩០% រស់នៅទជីនបទ។ ការបា ន់របាណ្របស់
ធនាោរពិភពនោកបានបងាា ញថាកមពុជាសនរមចបាននោលនៅអភិវឌណន៍សហសសវតសរ ៍
(the Millennium Development Goal-MDG) នោយបានកាត់បនទយភាពរកីរកកបុង
ឆ្ប ២ំ០០៩ (សូមនមលីត្តរាង ៥ នៅកបុងឧបសមព័នន)។ 

របនទសកមពុជាសនរមចបាននជាគជ័យកបុងការនលីកកមពស់សុខភាពាត្ត និងទរក 
និងកមមវធីិអប់របំឋមសិកានៅត្តមតំបន់ជនបទ។ ចំនួនទរកនទីបនឹងនកីតនហយីសល ប់ 
កបុងចំនណាម ១០០០០០នាក់ បានៃយចុេះព ី ៤៧២នាក់ កបុងឆ្ប ២ំ០០៥ មករតឹមព ី
១៧០នាក់ កបុងឆ្ប ២ំ០១៤ អរត្តសល ប់របស់កុារអាយុនរកាមរបាឆំ្ប  ំកបុងចំនណាម ១០០០
នាក់ ៃយចុេះព ី១២៤នាក់ កបុងឆ្ប ១ំ៩៩៨ មករតឹម ៣៥នាក់ កបុងឆ្ប ២ំ០១៤ នហយីអរត្ត

                                                           
១២

 See:  Cambodia Review (http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview) 
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ចូលនរៀនសោបឋមសិកាបាននកីននឡងីព ី៨១% កបុងឆ្ប ២ំ០០១ ដល់ ៩៤,៣% នៅ
កបុងឆ្ប ២ំ០១២។ 

- ទនំាក់ទនំងនសដឌកចិច កមពុជា ឡាវ នងិ នវៀតណាម (Cambodia, Laos and 
Vietnam, economic relations) 
រយៈនពលប ុនាម នឆ្ប ចុំងនរកាយននេះការនធវីពាណិ្ជជកមមត្តមរពំដដននវៀតណាម ឡាវ 

និងកមពុជា រតូវបាននមីលនឃីញានការតោល ស់បថូ រជាវជិជានជាមួយនឹងការនកីននឡីងជា
បនថបនាធ ប់ននរបាក់ចណូំ្ល នានំចញ និងនាចូំល (សូមនមីលត្តរាង ៦,៧,៨,១២ នងិ 
១៣ កបុងឧបសមព័នន)។ 

នោងត្តមរបសសន៍របស់នោក Tran Bao Giam ទីរបឹកាពាណិ្ជជកមមរបចាំ
របនទសឡាវ របាក់ចណូំ្លទទួលបានពីពាណិ្ជជកមមរវាងរបនទសនវៀតណាមនិងរបនទស
ឡាវបានឈានដល់ ៨៦៦ោនដុោល រអានមរកិ នៅកបុងឆ្ប ២ំ០១២ នរចីនជាងពីរដង 
នធៀបកបុងឆ្ប ២ំ០០៨ ៨១៧,៦ ោនដុោល រអានមរកិ នហយីគិតជាមធយមនឡងី១២% កបុង 
១ ឆ្ប ១ំ៣។ 

ការនានំចញសំខាន់ៗរបស់នវៀតណាមនៅកបុងរបនទសឡាវរួមាននរបងកាត
(៨២ោនដុោល រ) ដដកដៃបនិងនោហធាតុ (៨៨,៩ោនដុោល រ) មនធោបាយដឹកជញ្ជូ ន
និងនរគឿងបនាល ស់ (៣៣,៧ោនដុោល រ) ដខសនភលីងនិងដខសកាបអគគិសនី (១៨,១ោន
ដុោល រអានមរកិ) ខណ្ៈដដលការនាចូំលរបស់នវៀតណាមមកពីរបនទសឡាវ នឡងីដល់ 
៤៤១,៧ោនដុោល រអានមរកិ នពាលគឺនកីននឡងី ១៥,៨% កបុង ១ឆ្ប  ំកបុងននាេះការនាចូំល
នូវផលិតផលពីនឈី (២៧២,៥ោនដុោល រអានមរកិ) និងនោហធាតុ (៤០,៨ោន
ដុោល រអានមរកិ)។ នគបា ន់របាណ្ថា របាក់ចំណូ្លពាណិ្ជជកមមរវាងនវៀតណាមនិង
របនទសឡាវអាចនកីនដល់ ១ពាន់ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ កបុងឆ្ប ២ំ០១៣។ 

សរាប់របនទសកមពុជា ត្តមរបសសន៍របស់នោក Vu Thinh Cuong ទីរបឹកា
ពាណិ្ជជកមមរបស់នវៀតណាមរបចានំៅកបុងរបនទសកមពុជាបានឱ្យដឹងថា របាក់ចំណូ្ល
សរុបពីពាណិ្ជជកមមរវាងរបនទសនវៀតណាម និងរបនទសកមពុជាកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ នកនីដល់

                                                           
១៣ See: The Vietnam Economic News reports, Vietnam-Laos-Cambodia trade strikes 

upbeat note)  (http://en.vietnamplus.vn/Home/VietnamLaosCambodia-trade-strikes-
upbeat-note/201312/44026.vnplus) 
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៣,៥ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ នពាលគឺ នកីននឡីង ០,៥ពាន់ោនដុោល រអានមរកិ នបី
នរបៀបនធៀបកបុងឆ្ប ២ំ០១២១៤។ 

នគបានពោករណ៍្ថានៅឆ្ប ២ំ០១៤របាក់ចណូំ្លពពីាណិ្ជជកមមរវាងភាគទីងំពីរ
នឹងឈានដល់របាណ្ ៤ពាន់ោនដុោល រ។ ការនានំចញសំខាន់របស់នវៀតណាមនៅ
កបុងរបនទសកមពុជាានដូចជា៖ ទំនិញនរបីរបាស់ ចំណី្អាហារ ទឹកនោេះនោ មី កានហវ 
ទឹករត ី បដនលតោក នងិដផលនឈជីសីាភ រៈកសិកមម និងថាប សំាល ប់សតវលអិត។ ទនធឹមនឹងននេះដដរ
ការនាចូំលដ៏សំខាន់របស់នវៀតណាមមកពីរបនទសកមពុជា ដដលភាគនរចីនគឺានផលិតផល
កសិកមមដូចជា វតទុធាតុនដីម រោប់សវ យចនធ ី ដំឡូងម ីសដណ្ថ កពណ៌្នបតង សដណ្ថ ក
នសៀងនិងនៅស៊ាូ។ 

- ទនំាក់ទនំងនសដឌកចិច រវាងរបនទសកមពុជា នងិរបនទសឡាវ 
(Cambodia-Laos Economic Relations)៧ 
របនទសកមពុជានិងរបនទសឡាវបានយល់រពមចាប់នផថីមគណ្ៈកមមការពាណិ្ជជកមម

រមួ (Joint Trade Commission-JTC) កបុងនោលបណំ្ងពរងីកពាណិ្ជជកមមនិងលុប
បំបាត់ឧបសគគពាណិ្ជជកមម រវាងរបនទសទងំពីរជាពិនសស ពាណិ្ជជកមមត្តមរពំដដន។ កិចច
រពមនរពៀងនទវភាគីននេះគឺាននោលបំណ្ងពរងីកពាណិ្ជជកមម និងការលុបបំបាត់ឧបសគគ
សរាប់ពាណិ្ជជកមមរវាងរបនទសទងំពីរ ជាពិនសសពាណិ្ជជកមមត្តមរពំដដនដដលនឹង
បានរតូវនលីកទឹកចិតថឱ្យានកចិចសហរបតិបតថិការរបារស័យទក់ទងោប  រវាងវស័ិយឯកជន
របស់របនទសទងំពីរ និងជាពនិសសផលិតផលកសិកមម នៅត្តមបនណាថ យរពំដដន។ 

រយៈកាលកនលងមកពាណិ្ជជកមមត្តមរពំដដនរវាងរបនទសទងំពីរមិនបាននឆលីយ
តបត្តមអវីដដលចង់បានននាេះនទ ដូនចបេះនហយីតរមូវឱ្យពរងឹងកិចចសហរបតិបតថិការសរាប់
របនទសទងំពីរ ជាពិនសស ទប់សក ត់ការជួញដូរនលមីសចាប់ និងបនងកីតទីផារត្តមរពំដដន
នដីមផជីំរុញការអភិវឌណពាណិ្ជជកមមនៅត្តមបនណាថ យរពំដដនននរបនទសទងំពីរ។ 

របនទសកមពុជាានដតរចកនចញចូលអនថរជាតមិួយ គឺរពំដដនរតពាងំនរកៀលនៅ
នខតថសធឹងដរតង ដដលានរពំរបទល់ជាប់នឹងនខតថដុងរកឡននរបនទសឡាវ។ ការផថួចនផថីម

                                                           
១៤

 See: The Vietnam Economic News reports, Vietnam-Laos-Cambodia trade strikes 
upbeat note)  (http://en.vietnamplus.vn/Home/VietnamLaosCambodia-trade-strikes-
upbeat-note/201312/44026.vnplus) 
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ននេះគជឺាការលអសរាប់ការអភិវឌណនានពលអនាគតនៅត្តមរពំដដន ដូនចបេះនហយីនៅទកីដនលង
ននាេះនឹងានសកមមភាពពាណិ្ជជកមមកាន់ដតនរចីននឡងីដៃមនទៀត បនាធ ប់ពីការបនងកីតនឡងី
នូវគណ្ៈកមមការននេះ។ 

បញ្ហា របឈម (Challenges) 
កមពុជានៅដតរបឈមមុខនឹងបញ្ហា មួយចំនួនសរាប់អភិវឌណកបុងននាេះរួមាន

បញ្ហា រគប់រគងធនធានដីនិងធនធានធមមជាតិទងំឡាយឱ្យានរបសិទនភាព និរនថរភាព
បរសិទ ននងិអភបិាលកចិចលអ។ អំនពីពុករលួយនងិការផថល់នសវាសធារណ្ៈអន់នខាយ គឺ
ជាឧបសគគននការអភិវឌណ។ បញ្ហា ដ៏សំខាន់ នដីមផីនបាេះជំហាននៅមុខ គឺជំរុញវស័ិយ
កសិកមមនិងនទសចរណ៍្នដីមផកីាល យនៅជាកាលា សីុនដ៏ខាល ងំ ននកំនណី្ននសដឌកិចច និង
កាត់បនទយភាពរកីរក ក៏ដូចជាសរាប់ពរងីកនិងោរំទកំនណី្ននសដឌកិចចដដលកបុងននាេះដដរ 
គឺទងំវស័ិយកាត់នដរសនមលៀកបំពាក់ផងដដរ។ 

ចំដណ្កឯទំនាក់ទំនងពាណិ្ជជកមមរវាងរបនទស កមពុជា ឡាវ និងនវៀតណាម 
នទេះបីជាកបុងរយៈនពលប ុនាម នឆ្ប ចុំងនរកាយននេះនឃញីថាានកំនណី្នោ ងខាល ងំពតិដមន
ប ុដនថនបីនធៀបនៅនឹងរបនទស ចិននិងរបនទសនៃគឺនៅដតសទតិករមិតទបនៅនឡយី។ ននេះ
បណាថ លពីសមតទភាពរបកួតរបដជងទំនិញ ននរបនទសទងំបី កមពុជា ឡាវ និង នវៀតណាម 
គឺានករមតិទបនៅនឡយីនបីនធៀបនៅនងឹទំនញិ ដូចោប មកពរីបនទសនៃនងិរបនទសចិន។  

ដនំណាេះរសយ (solutions) 
សកាថ នុពលនិងឱ្កាសនដមីផអីភិវឌណពាណិ្ជជកមមរវាងរបនទសទងំបី កមពុជា ឡាវ 

និងនវៀតណាម គឺានទំហំធំខាល ងំណាស់។ នៅកបុងនពលដ៏ខលីខាងមុខននេះនដីមផីជំរុញ
សកមមភាពពាណិ្ជជកមមនោយាននោលនៅបនងកីនរបាក់ចំណូ្លពីពាណិ្ជជកមមរវាង
របនទសទងំបនីនាេះចាបំាច់នគរតូវលុបបបំាត់រាល់ការលំបាកនិងឧបសគគ។ 

ជាដំបូងបងអស់នគរតូវដតជួយោរំទពាណិ្ជជកមមរសបចាប់ត្តមជាយដដនរវាង
របនទសទងំបី សទ បនាទីផារត្តមជាយដដន សប ក់ការពាណិ្ជជកមមនិងដចកដចកទំនិញ 
និងឃ្ល ងំពាណិ្ជជកមមកបុងតបំន់នសដឌកចិចត្តមជាយដដន ជាពិនសសទំនិញរតូវានគុណ្ភាព
នឹងសថងោដដលជាជំននឿសរាប់អបកនរបីរបាស់។  

អងគភាពអាជីវកមមននរបនទសទងំបី រតូវទទួលរបនោជន៍ោ ងនពញនលញនន
ការអនុនរោេះ ត្តមកិចចរពមនរពៀងពាណិ្ជជកមមនសរនីៅកបុងបលុកអាស៊ា ននិងអនុនរោេះពនន
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នាចូំល-នានំចញពីរបនទសមយួនៅរបនទសមួយ ដូចដដលបានដចងកបុងកិចចរពមនរពៀងនទវ
ភាគី។  

នៅនពលនាទំំនិញនចញនៅកាន់ទីផារននរបនទសនីមួយៗជាពិនសសទំនិញ
នរបីរបាស់ គឺចាបំាច់រតូវដតផថល់នសចកថីដណ្នាជំាភាសរបស់របនទសនាចូំល (របសិន
សរនសរជាភាសផលូវការននរបនទសទងំបីគឺជាការរបនសីរ)។  

នដីមផជីំរុញសកមមភាពនគរតូវដតនរៀបចំកមមវធិីការផសពវផាយនានានៅតំបន់នផសង
ោប នៅកបុងរបនទសទងំបី។ រតូវនលីកទឹកចិតថឱ្យអាជីវកមមលផធីំៗបានចូលរមួកបុងការត្តងំ
ពិព័រណ៍្ពាណិ្ជជកមមកបុងនោលបំណ្ងនធវីឱ្យានចំណាប់អារមមណ៍្សរាប់ទំនិញនន
របនទសទងំបី។ 

លកខខណ្ឍ អនុនរោេះ គួរដតរតូវបានបនងកីតនឡីងសរាប់មនធោបាយដឹកជញ្ជូ ន
ទំនិញឆលងកាត់រពំដដនននរបនទសទងំបី ជាពិនសសសរមួលនពលនវោនិងចំណាយការ
ដឹកជញ្ជូ នទំនិញឆលងដដន។ ធនាោរធំៗននរបនទសទងំបី កមពុជា នវៀតណាម ឡាវ គួរដត
នលីកទឹកចិតថផថល់ឥណ្ទននលីកទឹកចិតថដល់សហរោសដដលអនុវតថគនរាងវនិិនោគ
កបុងរបនទសទងំបីសរាប់ផលិតទំនញិនានំចញ។ 

ដផែក ២ ៖ ធនធានឆ្លងដដ្ននិងផលប ឹះពាលឆ់្លងដដ្ន  
(Transboundary  Resources and Impacts) 

នពលដដលនយងីនិោយអពំី “ទសសនវស័ិយសរាប់ទនំាក់ទនំងកិចចសហរបតបិតថិ
ការនសដឌកចិច ឆលងកាត់រពំដដន នវៀតណាម ឡាវ និងកមពុជា (“Prospects for Vietnam-
Laos-Cambodia trans-boundary economic cooperation relations”) នយងី
គបផចីាប់អារមមណ៍្ជាពិនសសនលីពាកយ ”ឆលងដដន” (“transboundary”) នតីវាានន័យ
ដូចនមថច? What does “trans boundary” mean? 

ពាកយ “trans boundary” (“ឆលងកាត់រពំដដន”) នទបីដតរតូវបានយកមកនរបីរបាស់
កបុងនពលៃមីៗននេះ សរាប់អភិវឌណន៍ធនធាននិងការនធវីដផនការរគប់រគង១៥។ ពាកយននេះ
សំនៅនៅនលីចលនាធនធានរបូវនថ និងធនធានសររីាងគ ឬក៏ផលប េះពាល់ទក់ទងជាមួយ

                                                           
១៥ See: http://www.mrcmekong.org/RAK/html/1.11.2_description_transboundary.html 
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នឹងធនធានទងំននាេះឆលងកាត់រពំរបទល់រដឌ។ ជាការពិតណាស់មយួដផបកធំត្តមទសសនៈ
របស់គណ្ៈកាម ធិការទននលនមគងគ គសឺំនៅនលីរពំដដនអនថរជាតិ។ 

កបុងនោលការណ៍្២ នននសចកថរីបកាសទរីកងុ Rio (Principle 2 of the Rio 
Declaration) គឺសំនៅនៅនលីបញ្ហា រមួោប កបុងការនរបីរបាស់និងរគប់រគងធនធានធមមជាតិ
ដដលឆលងកាត់រពំដដនអនថរជាតិ១៦។ “អនុនោមត្តមលកខនថកិៈរបស់អងគការសហរបជាជាតិ
និងនោលការណ៍្ចាប់អនថរជាតិរដឌទងំឡាយានសិទនិនធវីអាជីវកមមនលធីនធានរបស់ខលួន  
បរសិទ នរបស់ខលួន និងនោលននោបាយអភិវឌណន៍ និងានការទទួលខុសរតូវនដមីផធីានា
ថា សកមមភាពដដលសទិតកបុងដដនសមតទកិចចឬការរតួរត្ត របស់ខលួននងឹមិនបណាថ លឱ្យប េះ
ពាល់បរសិទ នរបស់រដឌដនទ ឬក៏ តំបន់ដដលហួសពីដដនកណំ្ត់ននយុត្តថ ធកិារជាតិ”។ 

នោលការននេះក៏រតូវបានបករសយផងដដរនៅកបុងជំពូក១៨ ននរនបៀបវារៈ២១
(Chapter 18 of Agenda 21)១៦ ដដលបានបញ្ហជ ក់អពំភីាពចាបំាច់ននវធិីសស្តសថរមួោប
សរាប់នធវីដផនការ និងរគប់រគងធនធានធមមជាតិនោយនតោថ តជាពិនសសនៅនលីអាងទននល
ធមមជាតិ។ កបុងននាេះដដរក៏បានអំពាវនាវដល់រោឌ ភិបាលឱ្យានកិចចសហរបតិបតថិការកបុង
ការវាយតនមលធនធានទឹកឆលងដដន និងបនងកីតយនថការជាសទ ប័នរគប់រគងរមួោប ។ ជំពូក១៨ 
ននរនបៀបវារៈ២១ក៏បាននតោថ តនលីសរៈសំខាន់ផងដដរននការបថូរបទពិនសធន៍ការរគប់រគង 
និងការអនុវតថសរាប់អភិវឌណនិងរគប់រគងធនធានទកឹ។ 

ដផអកនលីជំពូក១៨ តរមូវឱ្យរដឌដដលសទិតនៅត្តមដងទននលបនងកីតយុទនសស្តសថ
ធនធានទឹកនរតៀមនធវីការវាយតនមលនិងដផនការសកមមភាព កំណ្ត់អាទិភាពសរាប់ដៃរកា
ជីវចរមុេះនិងរគប់រគងធនធានទឹកនហយីភាជ ប់យុទនសស្តសថទងំននេះនងិដផនការសកមមភាព
ជាមួយនឹងនោលននោបាយជាតិនិងកមមវធិីពីរបនទសដនទដដលចូលរមួ កបុងនោលបណំ្ង
នដីមផបីនងកីនផលរបនោជន៍ពីការនរបីរបាស់ធនធាន និងសនរមចបាននោលនៅអភិវឌណ
របកបនោយនិរនថរភាព។ 

បញ្ហា ធនធានឆលងកាត់រពំដដនកំពុងនដីរតួនាទីោ ងសំខាន់កាន់ដតខាល ងំនឡីង
សរាប់របនទស កមពុជា ឡាវ និងនវៀតណាម កបុងការរគប់រគងធនធានទននលនមគងគ ដូនចបេះ
                                                           
១៦  See: REPORT OF UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIREMENT AND 

DEVELOPMENT(Rio de Janeiro, 3-14 June 1992). 
១៦  See: United Nations , Sustainable Development; United Nations Conference on 

Environment & Development; (Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992). 
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នហីយទងំកបុងកមមវធិីសរាប់អភិវឌណរបកបនោយនិរនថរភាពនូវធនធានទឹក រតី និង
ធនធានរូបវនថ នងិធនធានជវីសស្តសថទងំឡាយ ដដលតោល ស់ទីឆលងកាត់រពំដដនអនថរជាតិ
នៅកបុងអាងទននលនមគងគ។ 

រវាងបណាថ របនទសនៅត្តមដងទននលនមគងគ កមពុជា ឡាវ នៃ និង នវៀតណាម គឺ
ានកិចចរពមនរពៀងសថីអំពីកិចចសហរបតិបតថិការសរាប់អភិវឌណនោយនិរនថរភាពននអាង
ទននលនមគងគ កបុងននាេះាន ៤២ារត្ត ដដលរតូវបានចុេះហតទនលខា នៅនៃៃទី៥ ដខនមស 
ឆ្ប ១ំ៩៩៥១៧។ 

តរមូវការនៅនលីការរគប់រគងបញ្ហា ឆលងកាត់រពំដដន គជឺាមុខងារមួយដ៏សំខាន់ 
របស់រោឌ ភិបាលននរបនទសទងំបី កមពុជា ឡាវ និងនវៀតណាម (The need to manage 
trans boundary issues is one of the mean functions of  Cambodia’s, Lao’s 
and Vietnam’s government.) 

បញ្ហា ឆលងកាត់រពំដដនគឺជាទូនៅបណាថ លឱ្យានការដរបរបួលរបព័នននអកូឡូសីុ
កបុងទននល (រមួទងំរទង់រទយទននល មុខងារ និងជលសស្តសថ) trans boundary problems 
are usually caused by changes in river ecology (including river form, 
function and hydrology) 

នហតុននេះនហយីនយងីរតូវការយល់ដឹងឱ្យកាន់ដតរបនសរីនឡងីអពំីរបព័នននអកូឡូសុី
កបុងទននលនដីមផី ជួយកបុងការរគប់រគងទក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា ឆលងដដន (Therefore, 
We need to  have a better understanding of river ecology to help in the 
management of trans boundary issues.) 

១.ធនធានឆ្លងដដ្ន (trans boundary resources) 
ធនធានឆលងដដន(រមួចំដណ្ក) គឺទីកដនលងដដលទីននាេះរបនទសពីរឬនរចីនពតិជា

បានដចករដំលក ភាពជាាច ស់ នធវីការរតួតរត្តឬនធវីអាជីវកមមធនធានធមមជាតិ (“រទពយ
សមផតថ”ិ) ការដចកចាយនងិលទនភាព  ននការបានផារភាជ ប់រវាងរបនទសទងំននាេះ។ 

A trans boundary (shared) resource is one where two or more 
countries actually share ownership, stewardship or exploitation of a 

                                                           
១៧ See: AGREEMENT ON COOPERATION FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

MEKONG RIVER BASIN 5 APPRIL 1995 ; MEKONG RIVER COMMISSION 
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natural resource ('asset'), the distribution and availability of which is 
linked between the countries.  

ធនធានរួមចំដណ្ក គឺជាធនធានដដលកបុងននាេះសកមមភាពរបស់របនទសមួយ
នៅនលីធនធាន ននេះវាអាចបនងកីនឬបនទយបរាិណ្ឬគុណ្ភាពនោយតោធ ល់និងលទនភាព
ទទួលបាននូវធនធានដូចោប ននេះនៅកបុងរបនទសមួយនផសងនទៀត។ ទឹកជាឧទហរណ៍្
សរាប់ធនធានឆលងកាត់រពំដដននៅកបុងអាងទននល។ នៅកបុងបរបិទននគណ្ៈកាម ធិការ
ទននលនមគងគ ធនធានទឹកគឺរតូវដត”រួមចំដណ្ក”ពីនរពាេះសកមមភាពរបស់របនទសមួយ 
អាចានឥទនិពលនោយតោធ ល់នៅនលីភាពអាចទទួលបានផលរបនោជន៍ននធនធានទឹក
សរាប់របនទសដនទ (ឧទហរណ៍្ កាត់បនទយដខសទឹកដផបកខាងនរកាម)។ 

A shared resource is one in which the activities of one country 
upon the resource can directly increase or decrease the quantity, quality 
or availability of the same resource in another country. Water is the 
classic trans boundary resource in river basins, and the best example. In 
the MRC context, water resources need to be "shared" because the 
activities of one country can directly influence water resource availability 
in another (e.g., extracting water upstream reduces water availability 
downstream). 

ខាងនរកាមននេះគឺជាឧទហរណ៍្ននធនធានរមួចំដណ្កនៅកបុងអាងទននលនមគងគ 
 ទសនលសមគងគ ដដលរមួចំដណ្ករវាងរបនទសកមពុជា ឡាវ នវៀតណាម

និងនៃ (ឧទហរណ៍្ ទំនប់ទឹក ដន សហុង ជាគនរាងថាមពលវារ ី
អគគិសនីទី២ ដដលនរោងនឡងីនៅដខសទឹកនមននទននលនមគងគខាងនរកាម
នោយានការសទ បនាទំនប់ទឹកសោ បូរ ី កំពុងសងសង់ដដលាន
តនមល ៣ ៥០០ោនដុោល រនៅកបុងតំបន់ខាងនជីងននរបនទសឡាវ ។  

 អនុអាងទសនល សស្ ោន និង ទសនលដម្រស្ពក អនុអាងទននលដដល
រតូវបាន រមួចំដណ្ក រវាងរបនទសកមពុជា និងរបនទសនវៀតណាម 

 អនុអាង សស្កុង ដដលរតូវបានរួមចំដណ្ករវាងរបនទសកមពុជា 
នវៀតណាម និងឡាវ   
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 អនុអាង ណាម ងំ (Nam Ngum River Basin) គឺបានរមួ
ចំដណ្ករវាង របនទសឡាវ និង របនទសនវៀតណាម 

ការរចិរលិននដខសទកឹណាមួយនៅរបនទសកបុងតបំន់ អាចប េះពាល់ដល់លំហូរទកឹ
ចូលនៅកបុងរបព័ននទននលនមគងគ អាចបណាថ លឱ្យានសំណឹ្កដី ទឹកជំនន់និងនរោេះរាងំ
សៃួត។ល។ ជាឧទហរណ៍្ របភពធនធានដដលបានរួមចំដណ្ក គឺជារបនភទរតីដដល
បាល ស់ទីរវាងរបនទសទងំពីរឬនរចីននៅកបុងអាងននេះ នហយីបញ្ហា ននេះបានប េះពាល់ដល់
បណាថ របនទសទងំបួនដដលនៅត្តមដងទននលនមគងគ។ 

២. ផលប ឹះពាលឆ់្លងដដ្ន  (trans boundary impacts) 
ានករណី្ជានរចីនននផលប េះពាល់នៅនលីបរសិទ នដដលនកីតនឡងីកបុងរបនទស

មួយ ប ុដនថក៏ានផលប េះពាល់ផងដដរនៅកបុងរបនទសដនទ។ 
ឧទហរណ៍្ ការទញយកទឹកត្តមបនណាថ យទននលអាចានផលប េះពាល់នលី

លទនភាពអាចទទួលយកបានពីធនធានទឹកសរាប់បណាថ របនទសដដលនៅដផបកខាង
នរកាម។  

ផលប េះពាល់មិនចាបំាច់នលីធនធានននាេះខលួននទ ប ុដនថអាចាននលីធនធាននផសង
នទៀត ដដលពឹងដផអកនលីធនធានននាេះ។ 

ឧទហរណ៍្ ការតោល ស់បថូរនៅកបុងលកខខណ្ឍ ទឹកបណាថ លមកពសីកមមភាពនៅកបុង
របនទសមួយននេះអាចានលទនផលកបុងនរោេះទឹកជំនន់នរចីនហួសរបាណ្នៅកបុងរបនទស
នរកាយដផបកខាងនរកាមនិងការខូចខាតោ ងធៃន់ធៃរនៅផធេះឬដំណារំសូវ។ ការៃយចុេះនន
លទនភាពទឹក (ឬក៏ ការដរបរបួលលកខខណ្ឍ  នអកូឡូសុ)ី គឺបណាថ លឱ្យការរស់នៅរបស់
មចាឆ ជាតិធាល ក់ចុេះ។  

ខាងសម្រកាមសនឹះគជឺាផលប ឹះពាលឆ់្លងកាត់ម្រពំដដ្នជាក់ដស្តង 
ការសងសងំ់ទំនប់វារអីគគិសនីសោ បូរដីដលវនិិនោគនោយរកុមហ៊ាុនមកពី

របនទសនៃកបុងតនមលទឹករបាក់ជិត៤ពាន់ោនដុោល រននាេះ នរោងនឹងសងសង់នៅដខសទឹក
ខាងនលនីនទននលនមគងគកបុងរបនទសឡាវ។ ទំនប់ននេះគជឺាទំនប់វារអីគគិសនីមួយ កបុងចំនណាម
ទំនប់ចំនួនរហូតដល់១០ដដលនឹងរតូវសងសង់នៅដផបកខាងនរកាមននទននលនមគងគដដល
ានរបដវង៤.៣០០គីឡូដម រតដដលហូរកាត់របនទសនៃ ឡាវ កមពុជា និងដីសណ្ថ នៅ



 

30 

 

នវៀតណាមនហយីចុេះនៅសមុរទចិនខាងតផូង។  នពលននេះរបនទសឡាវបានអនុម័តសងសង់
ទំនប់វារអីគគិសនដីនសហុងមួយនទៀតដដលានកាល ងំ២៦០នមហាគ វា ត់។  

- អងគការ WWF អេះអាងថា ការវាយតនមលរបស់រកុមអបកសងសង់នលីផល
ប េះពាល់ននគនរាងននេះគមឺិនានការោរំទនោយភសថុត្តងដផបកវទិោសស្តសថនទ 
នហយីខវេះការរសវរជាវនលីចំណុ្ចថានតសីងគមនិងនសដឌកិចចនៅសងខាងរពំដដន
ននេះានផលប េះពាល់ោ ងដូចនមថច១៨។ 

- សំណ្ង់ទងំននេះអាចប េះពាល់ដល់បរសិទ នោ ងធៃន់ធៃរ ប េះពាល់នលីរបព័នន
នអកូឡូសុី ជីវចរមេុះ និងធនធានរតីននអាងទននលនមគងគទងំមូល។ ជាពិនសស
ទំនប់ដនសហុង នៅជតិរពំដដនឡាវ ជាមួយកមពុជាដដលសទិតនៅចាៃ យដត
២គីឡូដម រតប ុនណាត េះ ពីរពំដដនកមពុជា វានធវីឱ្យានផលប េះពាល់ោ ងធៃន់ធៃរ
ដល់ជីវភាពរបជាពលរដឌដខមរជាង ៦ោននាក់ ដដលរស់នៅជុំវញិអាងទននល
នមគងគនិងទននលសប ជាមួយោប ទំនប់ននេះបងកឱ្យានផលប េះពាល់ដល់ធនធាន
រតីនិងបងកវនិាសកមមដល់ជីវចរមុេះ និងនធវីឱ្យអនថរាយដល់មចាឆ ជាតិដៃមនទៀត
ផង១៩។ 

- ការរសវរជាវមួយរបស់រដឌបាលជលផលកមពុជាបងាា ញថា ផលប េះពាល់ពីទំនប់
នៅត្តមដងទននលនមគងគ នឹងនធវឲី្យលទនភាពទទួលផលរតីបរនិភាគសរាប់បុគគល
ាប ក់កបុងមួយឆ្ប ធំាល ក់ចុេះព៤ី៩គីឡូរកាមមករតឹមដត២២គីឡូរកាមប ុនណាត េះនៅ
រតឹមឆ្ប ២ំ០៣០នោយសរការធាល ក់ចុេះទិនបផលរតី២០។ 

- បញ្ហា ការរកីលូតោស់របជាពលរដឌ តរមូវការទឹក និងផលប េះពាល់ននការ
តោល ស់បថូ រអាកាសធាតុនលីទីជរាល។ របនទសនវៀតណាមកំពុងរបឈមការ
នកីននឡីងនូវទឹកនរបចូលកបុងតំបន់ដីសណ្ថ រទននលនមគងគបណាថ លមកពីការចុេះ

                                                           
១៨  Steve Herman http://khmer.voanews.com/content/wildlife-group-rebuts-environmental-

assessment-for-mekong-dam-project-khmer/1864570.html, 05.03.2014 
១៩  Suy Heam Khemra (http://khmer.voanews.com/content/mekong-countries-demand-

laos-study-don-sahong-impact-khmer/1871169.html); 14-03-2014 
២០  Khoun Thera (http://khmer.voanews.com/content/cambodia-fishing-villages-want-laos-

dam-postponed-khmer/1855975.html); 21-02-2014 
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ទបននលំហូរទឹកសប នោយកាត់បនទយចំនួន១០ភាគរយកបុងរយៈនពល ៣
ទសវតសរចុ៍ងនរកាយននេះ២១។ 

- នោងត្តមការសិការសវរជាវនោយសកលវទិោល័យ Canterbury និង
គណ្ៈកមមការ ទននលនមគងគបានបញ្ហជ ក់ឱ្យដឹងថា ទំនប់វារអីគគីសនីនងឹានផល
ប េះពាល់កាន់ដតខាល ងំនលីចរនថទកឹហូរជាជាងការដរបរបួលអាកាសធាតុ។ របាយ-
ការណ៍្ននេះគឺជាការសំនោគននការ រសវរជាវរយៈនពល ៣ឆ្ប  ំសថីពី ទននលនសកុង 
ដរសពក នងិនសសន និងទនំប់ទងំ ៤២ ដដលបាននសបីនឡងីនៅអាងទននល
នសកុង ដរសពក និងនសសន។ ទំនប់ទននលនសសន ២ ដរសពកនរកាម និង
នសកុង សុទនដតជាកថីបារមភចំនពាេះរបជាពលរដឌកមពុជា។ នោក Thomas 
Cochrane សស្តសថ ចារយវសិវកមមនៅសកលវទិោល័យ Canterbury និងជា
អបកនិពនន របាយការណ៍្ាប ក់បានដៃលងថា៖ «អតទរបនោជន៍ពីទំនប់ទងំននេះ
ានករមិតតិចតចួនបីនធៀបនឹងផលប េះពាល់របស់វា» «នបីគតិអំពីសទ នការណ៍្
បចចុបផនប ោម នទំនប់ណាគួរសងសង់នលីទននលនមគងគឬនដទននលធំៗរបស់ទននល
នមគងគនឡយី»២២។  

ជាការពិតណាស់នហយីថាអគគសីនីានសរៈសខំាន់ណាស់ជាពិនសសសរាប់
របនទសកមពុជាដដលបចចុបផនបតរមូវការនលីសការផគត់ផគង់ ប ុដនថរសបនពលជាមួយោប ននេះ
នយីងរតូវនរបីរបាស់ធនធានធមមជាតិឆលងដដន (trans-boundary resources) ទងំ
អស់ននាេះឱ្យានរបសិទនភាពនិងកាត់បនទយផលប េះពាល់ឆលងដដន (trans-boundary 
impacts) ឱ្យបានជាអតិបរា។ 

 
នយងីមិនរារាងំការសងសង់ទំនប់ទងំឡាយនដីមផផីលិតអគគសីនីននាេះនទ ប ុដនថ

នយងីានបណំ្ងនរបីរបាស់ធនធានឆលងដដន (trans-boundary resources) ឱ្យាន

                                                           
២១ Ron Corben (http://khmer.voanews.com/content/mekong-river-conference-discuss-

consequens-of-development/1888273.html); 08-04-2014 
២២  See: កំណ្ត់រត្តសិោ, November16,2013–PhnomPenh, https://www.facebook.com/

seylanotation/posts/674029169294975 
 http://postkhmer.com/inde…/online/106552-2013-11-15-03-48-02 
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របសិទនភាពនិងចីរភាព (sustainable)។ នយងីរពួយបារមភគឺការសនរមចនរជសីនរសីយក
ទីត្តងំនដីមផសីងសង់ដដលបណាថ លឱ្យានផលប េះពាល់ឆលងដដន (trans-boundary 
impacts) ធៃន់ធៃរដល់របនទសជិតខាង។ 

ការរសវរជាវបដនទមរតូវដតធានាថា ទំនប់ានផលប េះពាល់តិចតួចនលីសនថិសុខ
នសផៀង និង របព័ននបរសិទ ន។ នយងីនជឿថាានកដនលងជានរចនីនទៀតដដលមិនសូវានផល
ប េះពាល់ឆលងដដន (trans-boundary impacts) ធៃន់ធៃរ ដូនចបេះរបសិននបនីយងីសងសង់
ទំនប់វារអីគគិសនីនៅកដនលងរតឹមរតូវ គឺវាអាចជួយបនទយផលប េះពាល់បានតិចជាងមុន 
នហយីនយងីនៅដតអាចទទួលបានផលិតផលថាមពលដូចោប ដដដលនោយរោន់ដតវានឹង
ានផលប េះពាល់នលីធនធានធមមជាត ិនិង បរសិទ នរបស់នយងីតិចជាងមុន។ ផធុយពីននេះ 
អាចនឹងានផលប េះពាល់ជាអវជិជានកាន់ដតធៃន់ធៃរបដនទមពីនលីអវីកំពុងរបឈមនៅកបុង
តំបន់ទក់ទងធនធានកបុងអាងទននលនមគងគដដលជាទកីដនលងរស់នៅរបស់មនុសស ៦០ោន
នាក់។ 

សស្ច្កតីស្នែិដ្ឋឋ ន (Conclusion) 
ការចូលរមួចំដណ្កនៅកបុងនសដឌកិចចពភិពនោកសរាប់របនទសទងំបី កមពុជា 

ឡាវ និងនវៀតណាម គឺានចំនួនតិចតួចបំផុត នធៀបជាមួយនឹងរបនទសជាសាជិក 
ASEAN ដនទនទៀត។ ជាមយួោប ននេះដដរទំនាក់ទំនងពាណិ្ជជកមមកបុងចំនណាមរបនទស
ទងំបី ពិតដមនដតនកីននឡីងជាលំោប់ ប ុដនថនៅដតានករមិតទបជាងទំនាក់ទំនង
ពាណិ្ជជកមមរវាងរបនទសចិននិងនៃ។ បញ្ហា ននេះបណាថ លមកពីសមតទភាពរបកួតរបដជង
ននទំនិញរបនទសទងំបីគឺនៅានករមិត ដូចជា គុណ្ភាព តនមល នសវា ដចកចាយដល់
អតិៃិជន។ល។ 

សកាថ នុពលនងិឱ្កាសនដីមផអីភិវឌណពាណិ្ជជកមមរវាងរបនទសទងំបីកមពុជា ឡាវ 
និងនវៀតណាម គឺានទំហធំខំាល ងំណាស់។ នដីមផជីំរុញសកមមភាពពាណិ្ជជកមមឱ្យកាន់ដត
ខាល ងំដៃមនទៀត នគរតូវនោេះរសយរាល់ការលំបាកនងិឧបសគគដដលកំពុងនកីតាន ដូច
ជា៖ ោរំទពាណិ្ជជកមមរសបចាប់ត្តមជាយដដនរវាងរបនទសទងំប ីសទ បនាទីផារត្តម
ជាយដដន សប ក់ការពាណិ្ជជកមមនិងដចកចាយទំនិញ និងឃ្ល ងំពាណិ្ជជកមមកបុងតំបន់
នសដឌកិចចត្តមជាយដដន ជាពនិសសទនំិញរតូវានគុណ្ភាពនឹងសថង់ោ សរាប់ជំននឿ
ទុកចិតថចំនពាេះអបកនរបីរបាស់។  



 

33 

 

បញ្ហា សំខាន់បំផុតសរាប់កិចចសហការនសដឌកិចចរវាងរបនទសទងំបី គឺនោេះរសយ
បញ្ហា នរបរីបាស់ធនធានធមមជាតិឆលងដដន (trans-boundary resources) ទងំអស់
ននាេះឱ្យានរបសិទនភាព និងកាត់បនទយផលប េះពាល់ឆលងដដន (trans-boundary 
impacts) ឱ្យបានជាអតិបរាដូចជា ៖ 

- ទសនលសមគងគ ដដលរមួចំដណ្ករវាងរបនទសកមពុជា ឡាវ នវៀតណាម និង 
នៃ។ ជាក់ដសថងទំនប់ទឹក ដន សហុង ជាគនរាងថាមពលវារអីគគីសនទីី២
ដដលនរោងនធវីនឡងីនៅដខសទឹកនមននទននលនមគងគខាងនរកាម ទំនប់ទឹក សោ 
បូរ ីដដលកំពុងសងសង់នៅកបុងតំបន់ខាងនជីងននរបនទសឡាវ ។  

- អនុអាងទសនល សស្ ោន និង ទសនលដម្រស្ពក អនុអាងទននលដដលរតូវ
បានរមួចំដណ្ក រវាងរបនទសកមពុជា និង របនទសនវៀតណាម អនុអាង 
សស្កងុ ដដលរតូវបានរមួចំដណ្ករវាងរបនទសកមពុជា នវៀតណាម និងឡាវ   
អនុអាង ណាម ង ំ(Nam Ngum River Basin) គឺបានរមួចំដណ្ក
រវាងរបនទសឡាវ និងរបនទសនវៀតណាម។ល។ 

សរុបមក នដីមផពីរងងឹកិចចសហរបតិបតថកិារ រវាង កមពុជា ឡាវ និង នវៀតណាម 
ជាពិនសស ទសសនវស័ិយសរាប់ទំនាក់ទំនងកិចចសហរបតិបតថិការនសដឌកិចចឆលងដដន 
នវៀតណាម ឡាវ នងិកមពុជា (Prospects for Vietnam-Laos-Cambodia trans-
boundary economic cooperations relations) ជាការចាបំាច់រតូវនធវឲី្យរបាកដថា
ានការអភិវឌណរបកបនោយរបសិទនភាព និងចីរភាពនូវធនធានធមមជាតិឆលងដដន (trans- 
boundary resources)និងោម នផលប េះពាល់ឆលងដដន (trans-boundary impacts)
ធៃន់ធៃរដល់របនទសជិតខាងជាប់រពំដដននៅត្តមបនណាថ យទននល និងអាងទននលនមគងគ
ទងំមូល។ ការពរងឹងកិចចសហរបតិបតថកិារកបុងតំបន់ ជាពនិសស សរាប់របនទសនយងី
ទងំបី កមពុជា ឡាវ និង នវៀតណាម ជាការចាបំាច់នដីមផនីធវឱី្យរបាកដថាានការអភិវឌណ
របកបនោយនិរនថរ ភាពនៅកបុងតំបន់អាងទននលនមគងគនិងត្តមបនណាថ យទននលទងំឡាយ។ 
ផធុយពីននេះ នរកាយឆ្ប ២ំ០១៥ របនទសនយងីទងំប ីកមពុជា ឡាវ និង នវៀតណាម របាកដ
នបាេះជំហា៊ា ននៅមុខយតឺជាងបណាថ របនទស អាស៊ា នដនទនទៀត៕ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
Annex 

Table 1: Gross Domestic Product, current prices (billion US$) 

Countries 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Brunei 
Darussalam 

9.5 11.5 12.2 14.4 10.7 12.4 16.4 16.6 16.5 16.8 17.5 18.5 18.6 19.0 

Cambodia 6.3 7.3 8.6 10.4 10.4 11.3 12.9 14.2 15.7 17.3 19.1 21.1 23.3 25.6 
Indonesia 285.8 364.4 432.2 510.8 538.8 709.5 846.2 878.2 946.4 1,032.4 1,129.9 1,232.2 1,347.7 1,482.2 
Lao P.D.R. 2.7 3.6 4.2 5.3 5.6 6.9 8.3 9.2 10.3 11.2 12.3 13.5 14.9 16.3 
Malaysia 143.5 162.7 193.6 231.1 202.3 246.8 287.9 303.5 327.9 353.2 381.3 410.7 441.6 474.8 
Myanmar 12.0 14.5 20.2 31.4 35.2 45.4 51.4 53.1 57.4 62.2 67.5 73.4 79.9 87.4 
Philippines 103.1 122.2 149.4 173.6 168.5 199.6 224.8 250.4 284.5 315.1 344.4 376.7 412.4 451.0 
Singapore 125.4 145.6 177.9 190.6 188.8 231.7 265.6 276.5 286.9 296.6 307.0 318.1 330.1 342.5 
Thailand 176.4 207.1 247.0 272.6 263.7 318.9 345.7 365.6 425.0 466.9 499.8 536.2 573.1 612.2 
Vietnam 52.9 60.9 71.1 90.3 93.2 103.6 122.7 138.1 156.0 170.7 184.1 202.1 220.3 240.2 
ASEAN 918 1,100 1,316 1,530 1,517 1,886 2,182 2,306 2,525 2,742 2,963 3,203 3,462 3,751 
China 2,257 2,713 3,494 4,520 4,991 5,930 7,322 8,227 9,020 9,952 11,020 12,193 13,498 14,941 
Japan 4,572 4,357 4,356 4,849 5,035 5,495 5,897 5,964 5,150 5,285 5,419 5,756 5,740 5,930 
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Korea 845 952 1,049 931 834 1,015 1,116 1,156 1,259 1,337 1,424 1,521 1,622 1,730 
ASEAN + 3 8,591 9,121 10,216 11,831 12,377 14,327 16,517 17,652 17,955 19,317 20,826 22,437 24,322 26,352 
Australia 731 778 945 1,051 993 1,247 1,491 1,542 1,589 1,626 1,668 1,719 1,773 1,831 
India 807 909 1,160 1,276 1,259 1,615 1,838 1,825 1,973 2,129 2,308 2,510 2,736 2,976 
New Zealand 112 109 133 133 119 142 162 170 183 188 193 198 203 207 
RCEP 
members 10,241 10,917 12,454 14,291 14,748 17,331 20,008 21,189 21,700 23,260 24,996 26,900 29,033 31,366 

Russia 764 990 1,300 1,661 1,223 1,525 1,899 2,022 2,214 2,375 2,544 2,734 2,946 3,182 
USA 12,623 13,377 14,029 14,292 13,974 14,499 15,076 15,685 16,238 17,049 18,012 19,021 20,078 21,101 
EAS 23,628 25,284 27,783 30,243 29,984 33,355 36,982 38,895 40,151 42,684 45,522 48,654 52,057 55,649 
EU 13,788 14,693 17,001 18,348 16,368 16,288 17,589 16,584 17,228 17,598 18,077 18,605 19,161 19,755 
Latin 
America 2,665 3,132 3,709 4,306 4,036 5,006 5,634 5,766 6,007 6,335 6,717 7,136 7,581 8,040 

Middle East 1,489 1,764 2,078 2,582 2,327 2,701 3,135 3,423 3,408 3,446 3,619 3,835 4,082 4,360 
Rest of the 
world 4,873 5,568 6,556 7,544 6,530 7,644 8,779 9,061 9,590 10,117 10,726 11,410 12,159 12,977 

World 45,679 49,452 55,827 61,364 57,983 63,468 70,221 71,707 74,172 77,805 82,147 86,906 92,094 97,599 
 

Source: IMF’s World Economic Outlook database, April 2013. 
(See: BRUNEI DARUSSALAM, CHAIRMANSHIP OF ASEAN IN 2013) 
(http://www.asean2013.gov.bn/images/aseangdpforecast.pdf) 
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Table 2: Share in Global GDP 

Countries 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Brunei 
Darussalam 

0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

Cambodia 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 
Indonesia 0.63% 0.74% 0.77% 0.83% 0.93% 1.12% 1.21% 1.22% 1.28% 1.33% 1.38% 1.42% 1.46% 1.52% 
Lao P.D.R. 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 
Malaysia 0.31% 0.33% 0.35% 0.38% 0.35% 0.39% 0.41% 0.42% 0.44% 0.45% 0.46% 0.47% 0.48% 0.49% 
Myanmar 0.03% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.09% 0.09% 
Philippines 0.23% 0.25% 0.27% 0.28% 0.29% 0.31% 0.32% 0.35% 0.38% 0.41% 0.42% 0.43% 0.45% 0.46% 
Singapore 0.27% 0.29% 0.32% 0.31% 0.33% 0.37% 0.38% 0.39% 0.39% 0.38% 0.37% 0.37% 0.36% 0.35% 
Thailand 0.39% 0.42% 0.44% 0.44% 0.45% 0.50% 0.49% 0.51% 0.57% 0.60% 0.61% 0.62% 0.62% 0.63% 
Vietnam 0.12% 0.12% 0.13% 0.15% 0.16% 0.16% 0.17% 0.19% 0.21% 0.22% 0.22% 0.23% 0.24% 0.25% 
ASEAN 2.01% 2.22% 2.36% 2.49% 2.62% 2.97% 3.11% 3.22% 3.41% 3.52% 3.61% 3.69% 3.76% 3.84% 
China 4.94% 5.49% 6.26% 7.37% 8.61% 9.34% 10.43% 11.47% 12.16% 12.79% 13.42% 14.03% 14.66% 15.31% 
Japan 10.01% 8.81% 7.80% 7.90% 8.68% 8.66% 8.40% 8.32% 6.94% 6.79% 6.60% 6.39% 6.23% 6.08% 
Korea 1.85% 1.92% 1.88% 1.52% 1.44% 1.60% 1.59% 1.61% 1.70% 1.72% 1.73% 1.75% 1.76% 1.77% 
ASEAN + 3 18.81% 18.44% 18.30% 19.28% 21.35% 22.57% 23.52% 24.62% 24.21% 24.83% 25.35% 25.86% 24.41% 27.00% 
Australia 1.60% 1.57% 1.69% 1.71% 1.71% 1.96% 2.12% 2.15% 2.14% 2.09% 2.03% 1.98% 1.93% 1.88% 
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India 1.77% 1.84% 2.08% 2.08% 2.17% 2.54% 2.62% 2.54% 2.66% 2.74% 2.81% 2.89% 2.97% 3.05% 
New Zealand 0.25% 0.22% 0.24% 0.22% 0.20% 0.22% 0.23% 0.24% 0.25% 0.24% 0.24% 0.23% 0.22% 0.21% 
RCEP 
members 22.42% 22.08% 22.31% 23.29% 25.44% 27.31% 28.49% 29.55% 29.26% 29.90% 30.43% 30.95% 31.53% 32.14% 

Russia 1.67% 2.00% 2.33% 2.71% 2.11% 2.40% 2.70% 2.82% 2.98% 3.05% 3.10% 3.15% 3.20% 3.26% 
USA 27.63% 27.05% 25.13% 23.29% 24.10% 22.84% 21.47% 21.87% 21.98% 21.91% 21.93% 21.89% 21.80% 21.62% 
EAS 51.73% 51.13% 49.77% 49.29% 51.64% 52.55% 52.67% 54.24% 54.13% 54.86% 55.45% 55.98% 56.53% 57.02% 
EU 30.18% 29.71% 30.45% 29.90% 28.23% 25.66% 25.05% 23.13% 23.23% 22.62% 22.01% 21.41% 21.81% 20.24% 
Latin 
America 5.83% 6.33% 6.64% 7.02% 6.96% 7.89% 8.02% 8.04% 8.10% 8.14% 8.18% 8.21% 8.23% 8.24% 

Middle East 3.26% 3.57% 3.72% 4.21% 4.01% 4.26% 4.47% 4.77% 4.60% 4.43% 4.41% 4.41% 4.43% 4.47% 
Rest of the 
world 10.67% 11.26% 11.74% 12.29% 11.26% 12.04% 12.50% 12.64% 12.93% 13.00% 13.06% 13.13% 13.20% 13.30% 

World 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Source: IMF’s World Economic Outlook database, April 2013. 
(See: BRUNEI DARUSSALAM, CHAIRMANSHIP OF ASEAN IN 2013) 
(http://www.asean2013.gov.bn/images/aseangdpforecast.pdf) 

 
 

http://www.asean2013.gov.bn/images/aseangdpforecast.pdf
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Table 3: Gross Domestic Product per capita, current prices (US$) 
Countries 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Brunei 
Darussalam 

26,587 31,469 33,102 38,445 28,237 31,982 41,662 41,703 40,647 40,973 41,873 43,775 43,237 43,537 

Cambodia 455 514 603 711 703 753 853 934 1,017 1,111 1,215 1,328 1,453 1,583 
Indonesia 1,291 1,623 1,898 2,211 2,300 2,986 3,511 3,592 3,817 4,105 4,430 4,7632 5,136 5,569 
Lao P.D.R. 473 610 712 879 916 1,105 1,320 1,446 1,587 1,708 1,850 2,005 2,174 2,354 
Malaysia 5,421 6,066 7,122 8,390 7,203 8,634 9,941 10,304 10,946 11,594 12,305 13,034 13,779 14,567 
Myanmar 216 257 350 533 587 742 824 835 884 939 999 1,064 1,134 1,218 
Philippines 1,209 1,405 1,684 1,918 1,851 2,155 2,386 2,614 2,179 3,169 3,396 3,641 3,909 4,191 
Singapore 28,498 31,739 36,754 38,213 37,195 44,697 50,000 51,162 52,179 53,014 53,931 54,922 56,031 57,134 
Thailand 2,825 3,296 3,918 4,300 4,151 4,992 5,395 5,678 6,572 7,189 7,664 8,190 8,7221 9,284 
Vietnam 637 724 835 1,048 1,068 1,174 1,374 1,528 1,705 1,844 1,965 2,132 2,296 2,474 
ASEAN 1,643 1,940 2,290 2,623 2,570 3,149 3,594 3,745 4,047 4,330 4,612 4,914 5,236 5,593 
China 1,726 2,064 2,645 3,404 3,740 4,423 5,434 6,076 6,629 7,277 8,019 8,828 9,725 10,711 
Japan 35,781 34,077 34,039 37,865 39,321 42,917 46,108 46,736 40,442 41,596 42,757 43,979 45,590 47,281 
Korea 17,551 19,676 21,590 19,208 16,959 20,540 22,424 23,113 25,051 26,491 28,092 29,849 31,692 33,644 
ASEAN + 3 4,208 4,433 4,929 5,665 5,888 6,767 7,747 8,221 8,303 8,868 9,491 10,168 10,925 11,752 
Australia 35,570 37,320 44,640 48,698 45,294 56,220 66,289 67,723 68,939 69,674 70,605 71,837 73,189 74,635 



41 

 

India 727 808 1,016 1,102 1,072 1,356 1,523 1,492 1,592 1,695 1,814 1,948 2,095 2,249 
New Zealand 27,118 25,918 31,329 31,119 27,468 32,455 36,688 38,222 40,884 41,793 42,486 43,237 43,896 44,527 
ASEAN +  
6(RCEP)  

3,224 3,403 3,844 4,367 4,466 5,198 5,944 6,236 6,328 6,719 7,153 7,626 8,153 8,726 

Russia 5,313 6,913 9,102 11,631 8,568 10,674 13,335 14,247 15,650 16,847 18,113 19,533 21,132 22,906 
USA 42,629 44,750 46,467 46,901 45,461 46,811 48,328 49,922 51,248 53,328 55,837 58,436 61,134 63,676 
EAS 6,533 6,926 7,540 8,130 7,980 8,808 9,681 10,093 10,328 10,882 11,510 12,185 12,922 13,690 

 
Source: IMF’s World Economic Outlook database, April 2013. 
(See: BRUNEI DARUSSALAM, CHAIRMANSHIP OF ASEAN IN 2013, http://www.asean2013.gov.bn/images/aseangdpforecast.pdf) 
(ASEAN + 3) ASEAN+3 cooperation began in December 1997 and institutionalized in 1999 when the Leaders issued a Joint Statement on East 
Asia Cooperation at their Third ASEAN+3 Summit in Manila. The ASEAN+3 leaders expressed greater resolve and confidence in further 
strengthening and deepening East Asia cooperation at various levels and in various areas, including energy, transport, and information and 
communications technology (ICT). ASEAN agreed to strengthen partnership with the People’s Republic of China (PRC), the Republic of Korea 
(Korea) and Japan to address mutual issues and concerns in energy security, natural gas development, oil market studies, oil stockpiling, and 
renewable energy. (See: http://aric.adb.org/initiative/association-of-southeast-asian-nations-plus-three-cooperation-on-energy-transport-and-
information-communications-technology) 
 
 
 

http://www.aseansec.org/5469.htm
http://www.aseansec.org/5469.htm
http://www.aseansec.org/5026.htm
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Table 4: KEY ECONOMIC DATA OF ASEAN                                                                                  

 1990 2000 2012 2013 
Total GDP (US$ Billion)                                                         334.1       606.4 2,321.1 2,395.3 
Avg. GDP per capita (US$)                                                     760.9 1,172.4 3,748.4 3,832 
Total Trade (US$ Billion)                                                        306.4 759.1 2,476.4 2,511.5 
Intra-Trade (US$ Billion)                                                        144.1 166.8 602.0 608.6 
FDI Inflows (US$ Billion)                                                         12.8 21.8 114.3 122.4 
FDI Inflows (% of Global Inflows)                                             6.2 1.6 8.2 n.a 
Population (Million)                                                                 317.2 517.3 617.2 625.1 
Poverty Rate (% Population Living Below US$1.25 per day)        45.0 33.0 15.3 n.a 
Infant Mortality Rate (per 1,000 live births)                                27.3 35.9 22.4 n.a 

 
Source: H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC Integration – Opportunities and Challenges for Businesses” 
Organized by Ministry of Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23-24, 2015 (https://www.facebook.com/moc.gov.kh) 

 
 

https://www.facebook.com/moc.gov.kh
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Table 5: KEY ECONOMIC DATA OF CAMBODIA 

 2000 2012 2013 2014 
Total GDP (US$ Billion)                                                         3,649    14,036 15,191      n.a 
Avg. GDP per capita (US$)                                                     295 971 1,043 1,130 pj 
Total Trade (US$ Billion)                                                        2,772 14,897 18, 324 19,125 pj 
Intra-Trade (US$ Billion)                                                        218 2,277 4,483 1,610 
FDI Inflows (US$ Billion)                                                         13 14.3   14.7 15.1 e 
FDI Inflows (% of Global Inflows)                                             37 18.6 n.a n.a 
Population (Million)                                                                 80 33.9 n.a n.a 
Poverty Rate (% Population Living Below US$1.25 per day)        45.0 33.0 15.3 n.a 
Infant Mortality Rate (per 1,000 live births)                                27.3 35.9 22.4 n.a 

 
Source: H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC Integration – Opportunities and Challenges for Businesses” 
Organized by Ministry of Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23-24, 2015 (https://www.facebook.com/moc.gov.kh) 
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Table 6:  CAMBODIA’S TOTAL TRADE WITH ASEAN 
US Dollar Thousand 

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 
ASEAN 2,100,044 2,387,383 3,071,554 3,512,332 4,125,738 
Thailand    486,968 840,810 916,947 1,004,580 1,331,258 
Singapore 691,474 585,686 679,935 943,099 1,142,093 
Viet Nam                                               609,259 583,437 1,031,746 1,053,309 1,095,613 
Malaysia      146,224       184,976 509,892 265,260 269,997 
Indonesia   149,889 179,471 175,595 223,774 258,319 
Philippines     14,255 10,010 9,565 15,755 21,373 
Laos   886 2382 2,159 6,330 5,950 
Myanmar    100 54 211 197 938 
Brunei     989   557 450 28      197 

Source: H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC Integration – Opportunities and Challenges for Businesses” 
Organized by Ministry of Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23-24, 2015(https://www.facebook.com/moc.gov.kh) 
 
 

https://www.facebook.com/moc.gov.kh
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Table 7:  CAMBODIA’S EXPORT TO ASEAN 

US Dollar Thousand 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Total Export       645,435 703,368         835,434 1,005,797             1,293,453 
Singapore 482,445                  429,981 441,877 684,669 793,575 
Thailand   21,735 150,087 190,470              102,322                235,725 
Malaysia    14,010                   19,428             45,223               89,844                129,332 
  Viet Nam          115,447                   96,146           148,825              116,296                108,058 
Philippines 7,206                     2,646               1,408                 2,395                 13,984 
  Indonesia 4,162                      4,168               6,312                 8,101                 11,325 
Laos   361 884 1,233 2,068                     582 
Myanmar    39 2 79 83 675 
Brunei     30 26 7 19 197 

Source: H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC Integration – Opportunities and Challenges for Businesses” 
Organized by Ministry of Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23 - 24, 2015 (https://www.facebook.com/moc.gov.kh) 
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Table 8:  CAMBODIA’S IMPORT FROM ASEAN 
US Dollar Thousand 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Total Import     1,454,609 1,684,015 2,236,120 2,506,535 2,832,285 
Thailand 465,233 690,723 726,477 902,258   1,095,533 
Viet Nam 493,812 487,291 882,921 937,013 987,555 
Singapore       209,029 155,705 238,058 258,430 348,518 
Indonesia 145,727 175,303 169,283 215,673 246,994 
Malaysia 132,214 165,548   209,723 175,416 140,665 
Philippines   7,049                    7,364 8,157 13,360 7,389 
Laos 525       1,498 926 4,262 5,368 
Myanmar    61 52 132 114 263 
Brunei     959 531 443 9 0 

 
Source: H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC Integration – Opportunities and Challenges for Businesses” 
Organized by Ministry of Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23-24, 2015 (https://www.facebook.com/moc.gov.kh) 
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Table 9:  CAMBODIA’S TOTAL TRADE WITH ASEAN+1 FTA 

US Dollar Thousand 
 2009 2010 2011    2012 2013 
ASEAN+1 FTA          3,537,017              3,808,018           4,460,135 5,604,198 6,707,721 
China 898,845               1,251,289 1,893,530 2,345,101 3,284,836 
Hong Kong 2,134,039 1,939,750           1,678,373 2,178,079 2,256,753 
Japan    198,798   246,214   401,802 422,155    509,919 
South Korea 218,721 272,616   347,446 482,599 469,585 
Australia     46,284 37,602   48,200    61,186 80,255 
India         40,330   60,547   86,249 112,113 100,678 
New Zealand                 0 0 4,535 2,965 5,695 

 
Source: H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC Integration – Opportunities and Challenges for Businesses” 
Organized by Ministry of Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23 - 24, 2015 (https://www.facebook.com/moc.gov.kh) 
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Table 10:  CAMBODIA’S EXPORT TO ASEAN+1 FTA 

US Dollar Thousand 
 2009 2010 2011    2012 2013 
Total Export               1,777,196        1,595,362            1,600,144          2,190,278             2,371,957 
Hong Kong                1,649,384 1,386,447 1,198,995 1,682,659 1,587,785 
China   16,383             65,008 154,598 182,896 280,545 
Japan    79,855                 89,557   153,379                199,168             334,407 
South Korea 9,359                  24,486                 46,390                  78,162               98,299 
Australia     17,387                  21,831 32,272 36,858    60,080 
India         4,828                    8,033 12,221                    8,907                 7,389 
New Zealand                 0 0 2,289                     1,628                 3,452 

Source: H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC Integration – Opportunities and Challenges for Businesses” 
Organized by Ministry of Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23-24, 2015 (https://www.facebook.com/moc.gov.kh) 
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Table 11:  CAMBODIA’S IMPORT FROM ASEAN+1 FTA 

US Dollar Thousand 
 2009 2010 2011    2012 2013 
Total Import                            1,759,821 2,212,656 2,859,991 3,413,920              4,335,764 
China      882,462          1,186,281          1,738,932         2,162,205 3,004,291 
Hong Kong                               484,655 553,303 479,378 495,420 668,968 
Japan    118,943              156,657             248,423             222,987                175,512 
South Korea 209,362             248,130             301,056             404,437                371,286 
India        35,502               52,514               74,028             103,206                 93,289 
Australia       28,897               15,771                15,928                24,328                 20,175 
New Zealand                 0 0 2,246                  1,337 2,243 

Source: H.E. Sun Chanthol: Provincial Private Sector Forums On “The preparation of AEC Integration – Opportunities and Challenges for Businesses” 
Organized by Ministry of Commerce in Cooperation with Provincial Authority, February 23-24, 2015 (https://www.facebook.com/moc.gov.kh) 
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Table 12: Lao PDR’s Import from Cambodia (in US dollars) 
 
Production Description 

Lao PDR’s Import From Cambodia (in US dollars) 
Fiscal year 
2007-2008 

Fiscal year 
2008-2009 

Fiscal year 
2009-2010 

Fiscal year 
2010-2011 

Fiscal year 
2011-2012 

Production Under  Government  
Control 

48,433.00 - - - - 

Production import for commerce 87,433.00 132,950.00 24,903.50 1,385.00 1,069,887.00 
Production for Project Used 12,129.00 - 12,500.00 - 142,554.45 
Production for International 
Organization Used 

- - - - -2,629.00 

 
Source: Table summary trade value between Lao-Cambodia, Source: Department of Import and Export, Ministry of Industry and Commerce 
(See: http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=427#.VWU71FBSMas) 
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Table 13: Lao PDR’s Exports to Cambodia (in US dollars) 

 
Production Description 

Lao PDR’s Exports to Cambodia (in US dollars) 
Fiscal year 
2007-2008 

Fiscal year 
2008-2009 

Fiscal year 
2009-2010 

Fiscal year 
2010-2011 

Fiscal year 
2011-2012 

Electric - - - 435,252.00 567,78300 
Industry and  Handicraft 106,035.00 94,425.00 304,303.00 2,816,447.00 104,362.00 
Timber and Wood Product - 21,303.00 21,303.00 - - 
Agriculture 3,495.00 - - - -2,629.00 
Others - 26,102 - - - 
 

Source: Table summary trade value between Lao-Cambodia, Source: Department of Import and Export, Ministry of Industry and Commerce 
(See: http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=427#.VWU71FBSMas) 
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ការពិចារណា 
ទៅទលើហចិ្ចិតារបសច់្ិន ច្ង់កាា យជាមហាអំណាច្ទៅអាស ៊ី 

បណ្ឌិ ត កា ម៉ា ធ ល 

១. ទសច្ក្ត៊ីទផតើម   
នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្ន ាំ១៩៤៩ សាធារណ្រដឋរបជាមានិតចិន បានបដិសនធនិ ងី 

នរោមោរដឹកនាំរបស់ន ៉ៅ  នសទុង (Mao Tsé-Tong) នពលននោះចិនបានោល យជារបនទស
កុមមុយនសីតមួយដ៏ធាំ បនទ ប់ពីនលាក ន ៉ៅ  បានទទលួនជាគជ័យថ្នបដិវតតន៍វបបធម៌នៅឆ្ន ាំ
១៩៤៩។ នោយសាបញ្ហា នសដឋកិចច នៅមានករមិតទាបនៅន យី ន យីបនចចកវទិា ក៏មិន
ទាន់រកីចនរមីនខ្ល ាំងោល  រាល់បនចចកនទសខ្ងឧសា កមម របនទសចិនរតូវពឹងខផែកនៅ
នលីអ្នកជាំនញោរ និងអ្នកបនចចកនទសរបស់ស ភាពសូនវៀតទាាំងរសុង។ របនទសចិនបាន
ចងសមព័នធភាពជាមយួស ភាពសូនវៀត នដីមបបីនតនិរនតរភាពខ្ងនសដឋកិចច នងិឧសា កមម
ធុនធៃន់របស់ែលួន ឱ្យរកីលូតលាស់នៅមុែ។ ចាប់ពីនពលននោះមក ទាំនក់ទាំនងរវាងរបនទស
ចិន និង ស ភាពសូនវៀត ោន់ខតមានទាំនក់ទាំនងជាមួយគ្នន លែខ្ល ាំងន ងីៗ។  

នៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្ន ាំ១៩៥០ ស ភាពសូនវៀត បានរបោសផតល់ជាំនួយដល់
របនទសចិន នូវទឹករបាក់ចាំននួ៣០០ លានដុលាល រកនុងមយួឆ្ន ាៗំ  កនុងរយៈនពល៥ឆ្ន ាំ គឺ
ចាប់ពីឆ្ន ាំ១៩៥០ដល់ឆ្ន ាំ១៩៥៥។ នរោមោរជួយឧបតថមភរបស់ស ភាពសូនវៀត នមដឹក
នាំចិន បានសាថ បនរបនទសកុមមុយនីសតមួយននោះ ឱ្យោល យនៅជារបនទសខ្ល ាំងខ្ងនសដឋកិចច 
ដូចជាោរកសាងឧសា កមមធុនធៃន់ និងោរនរៀបចាំរបនទសឱ្យមានលកខណ្ៈដូចខ្ង
នរោម៖ 

 ជីវភាពរបស់របជាពលរដឋ រតូវនោងនៅតាមរនបៀបរបបចាត់តាាំងនោធា នោយ
នរៀបចាំឱ្យមានជាអ្ងគភាព ស ជីព នងិចលននរជីានដមី។ 

 រាល់មនធាបាយព័ត៌មាន ោរអ្ប់រ ាំរតូវផារភាជ ប់នៅនឹងោររតួតរតា ឬរតតួពិនតិយ
ពីរដឋ 

 រកុមរបឆ្ាំងនឹងបដិវតតន៍ រតូវចាប់ែលួនបញ្ជូ ននៅតុលាោរ ខដលនគឱ្យន ម្ ោះថា 
តុលាោររបជាជនោត់នទាស 
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នគចាត់ទុកថារបនទសចិន និង ស ភាពសូនវៀត ជាមហាអ្ាំណាចកុមមុយនីសត 
ខដលមានឥទធិពលកាំណ្ត់ ចាំន ោះនសថរភាពននោបាយនៅកនុងតាំបន់អាសុី១។ នដីមបពីរងីក
ឥទធពិលននោះមកតាំបន់អាសុអីានគនយ ៍ស ភាពសូនវៀត បានជយួឧបតថមភដល់ចលនបដិវតតន៍
នៅរបនទសចិន ខដលដកឹនាំនោយនលាក ន ៉ៅ  នសទុង រ ូតទទលួជ័យជមនោះ កនុងឆ្ន ាំ១៩៤៩ 
ន យីក៏បានបនតជយួពរងឹងរបនទសចិន កនុងរយៈនពល៣០ឆ្ន ាំបនតនទៀត ននោះនបតីាមសនធ-ិ
សញ្ហដ  ខដលបានចុោះ តថនលខ្ នោយនមដឹកនាំថ្នរបនទសទាាំងពីរ (គឺនលាក សាត លីន នងិ
នលាក ន ៉ៅ នសទុង) កនុងឆ្ន ាំ១៩៥០។ តាមសនធិសញ្ហដ ននោះ ស ភាពសូនវៀត នឹងជួយ
ឧបតថមភដល់របនទសចិន កនុងោរកសាងបនចចកវទិា និងរបព័នធ រិញ្ដវតថុ។ កនុងបរបិទននោះ
ន យី នធវីឱ្យរបនទសចិន មានតួនទីមួយោ៉ៅ ងសកមមនៅកនុងតាំបន់ចុងបូ ៌ រ ូតដល់
តាំបន់ឥណ្ធូ ចិន នងិឧបទវីបកូនរ ៉ៅ២។  

ចាប់ពីឆ្ន ាំ១៩៦០ របនទសទាាំងពីរ បានោល យបនតចិមតងៗពភីាពជាបងបែូននងឹគ្នន  នៅ
ជាសរតូវរវាងគ្នន នៅវញិ។ គួរកត់សមាគ ល់ផងខដរថា វបិតតមិននគមវជិាជ មួយបានផទុោះន ងី
បនទ ប់ពនីលាក ន ៉ៅ  នដីរផទុយពីនគ្នលោរណ៍្របស់លទធិន នីននិយម នោយកាំណ្ត់យក 
វណ្ណៈកសិករ ជាវណ្ណៈដឹកនាំ សងគមចនិតាមមាគ៌្ន «មហានលាតន ល្ ោះ» មួយខដលនលាក
បាននរគ្នងទុក។ ទនទឹមនឹងននោះ នមដឹកនាំចិនរូបននោះ បានបដិនសធមិនទទួលសាគ ល់ចាំន ោះ
រទឹសតី «សនតសិ វជិជមាន» ខដលតាក់ខតងន ងីនោយនលាក នីគីគ្ន រគុឌឆូវ ន យីខងម
ទាាំងមិនយល់រសបចាំន ោះតួនទីដឹកនាំ របស់បកសកុមមុយនីសតស ភាពសូនវៀត នៅតាំបន់
អាសុីកណាត ល តាំបន់បូ ៌ និងតាំបន់អាសីុ ក៏ដូចជាកនុងចលនកុមមុយនីសតអ្នតរជាតិ។ 
នដីមបបីាំខបកស ភាពសូនវៀត នចញពីរបនទសតតយិនលាក នលាក ន ៉ៅ  នសទុង បានតាក់
ខតងជារទសឹតីមួយ នោយខបងខចកពិភពនលាកជាបីគ៖ឺ 

                                                           
១ ស ភាពសូនវៀតបានោល យនៅ ជារបនទសកុមមុយនីសត ជានលីកដាំបូងបងែស ់នៅនលីពិភពនលាក បនទ បពី់
ជយ័ជមនោះបដិវតតន៍ ខែតុលា ឆ្ន ាំ១៩១៧ ខដលដឹកនាំនោយនលាក ន  នីន។ 

២ នែៀវ ងវោិ៖ របវតតិសាស្រសតទាំនកទ់ាំនងអ្នតរជាតិពីឆ្ន ាំ១៩៤៥ មកដលប់ចចុបបនននិងបញ្ហា សស្រគគ មរតជាក់
(ភាគ១និង២) ទាំពរ័ ៣៧ 
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១- ពិភពនលាកទីមយួ រមួមានស រដឋអានមរកិ និងស ភាពសូនវៀត ន យីកនុង
ពិភពនលាកទីមយួននោះ គឺជាសរតូវដ៏សាំខ្ន់របស់ចិនគឺ ស ភាពសូនវៀត មិន
ខមនស រដឋអានមរកិនទ៣។  

២- ចាំខណ្កឯពិភពនលាកទីពីរវញិ រួមមានបណាត លរបនទស ខដលមាននែឿន
ឧសា កមមរកីចនរមីន ខដលជានិចចោលខតងខតទទួលរងោរគាំរាមកាំខ ងពី
សាំណាក់ពិភពនលាកទមីួយ។  

៣- ចាំខណ្កពិភពនលាកទីបីវញិ មានរបនទសនៅអាសុី អាស្រ វកិ អានមរកិឡាទិន 
រមួទាាំងរបនទសចិនផងខដរ។ 

នលាក ន ៉ៅ  នសទុង បានកាំណ្ត់តនៅនទៀតថា របនទសទាាំងអ្ស់ននោះ គឺជារបនទស
ខដលខតងខតទទួលោរ គាំរាមកាំខ ងពីរបនទសអ្នកមាន ខដលសថិតនៅកនុងពិភពនលាកទី
មួយ។ ងវីតបតិខតចនិកនុងសម័យននោះ មិនរត់របណាាំងស វ វុធក៏នោយ ក៏របនទសកុមមុយនីសត
មួយននោះ មានកងទ័ពនរចីនជាងនគនៅនលីពិភពនលាកខដរ។ ជាងននោះនៅនទៀតកងទ័ពចិន 
ជាកងទ័ពមួយខដលរបោន់ខ្ជ ប់នូវវន័ិយដ៏តឹងរងឹបាំផុត។ ដូនចាន ោះរបនទសចិន បានកាំណ្ត់
នគ្នលននោបាយោរ ររបនទសរបស់ែលួន នោយមានោររបងុរបយត័នបាំផុត ចាំន ោះមហា
អ្ាំណាចពីរគឺ ស ភាពសូនវៀត និងស រដឋអានមរកិ៤។ 

យុទធសាស្រសតរបស់របនទសចិន ពឹងខផែកទាាំងរសុងនៅនលីកតាត  មននគមវជិាជ  របស់
អ្គគមគគុនទសក៍ន ៉ៅ  ជារទឹសតីខដលនគបានចងរកងទុកកនុងកូននសៀវនៅរក ម។ ចាំន ោះ
នលាក ន ៉ៅ  “មននគមវជិាជ ន ៉ៅ នយិម” ជាអាវុធ ភូមិសាស្រសតននោបាយ មួយដ៍មានរបសិទធភាព 
សរមាប់ទប់ទល់នឹងោរគាំរាមកាំខ ង ពីសាំណាក់ស រដឋអានមរកិ និងស ភាពសូនវៀត។ 
រទឹសតីននោះមិនខមនមានអ្តថិភាពខតនៅកនុងរបនទសចិនប៉ៅុនណាណ ោះនទ ខងមទាាំងបានរជាបចូល
កនុងសាម រតីថ្នទ័ពកុមមុយនសីតនៅនវៀតណាម កមពុជានងិនៅឡាវ នដីមបរីុញរចានអានមរកិនចញ
ពីឥណ្ឌូ ចិននៅឆ្ន ាំ១៩៧៥។ 

ផទុយពនី ៉ៅ  នសទុង, នតង នសៀវពីង យល់ន ញីថា របនទសចិនរតូវខតចាកនចញជា
បនទ ន់ពីសករាជមននគមវជិាជ នឆវងនិយមរជុល ខដលបានជោះឥទធពិលអ្វជិជមាននៅនលីសងគម

                                                           
៣ សរតូវរបស់ចិននឆ្ន ាំ១៩៨០គឺស ភាពសូនវៀត។ ខតឥ ូវននោះ សរតូវទី១ របស់ចិនមិនខមនស ភាព
សូនវៀតនទៀតន យី គឺស រដឋអានមរកិវញិមតង។ 

៤ ឥន សុផល «កមពុជាកនុងសស្រគគ មនវៀតណាម១៩៥៤-១៩៧៥» និនកខបបទបណ្ឌិ ត ២០១០ ទាំពរ័ ៦២។ 
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ចិនទាាំងមូល តាមរយៈបដិវតតន៍វបបធម៌ពីឆ្ន ាំ១៩៦៦ដល់ឆ្ន ាំ១៩៧៦។ នតង នសៀវពីង 
យល់ន ញីថា មននគមវជិាជ នឆវងនិយមរជុល បានបងកឱ្យមានភាពតានតឹងជាអ្ចិថ្ស្រនតយ ៍
ទាាំងនៅកនុងរបនទសចិន ទាាំងនៅនលីឆ្កអ្នតរជាតិ។ នលាក មានជាំននឿោ៉ៅ ងមាាំថា នដមីបី
ទប់ទល់នឹងអានមរកិ របឈមមុែនឹងសូនវៀត។ របនទសចិន រតូវនបាោះជាំហាននៅរកភាព
រុងនរឿង ខផនកនសដឋកិចចជាមុនសិន រចួន យីនបជីាចាាំបាច់ និងនបជីាោលៈនទសៈទាមទារ 
ចាាំវលិមកពរងឹងមននគមវជិាជ នៅនពលនរោយវញិ។ 

នៅខែធនូ ឆ្ន ាំ១៩៧៨ នលាក នតង នសៀវពីង បានរបោសបតូរទិសនៅយុទធសាស្រសត
ថ្នរបនទសចិន។ នគអាចសនងខបនគ្នលគាំនិតរបស់ នតង ថាជាយុទធសាស្រសត ខដលមាន
នគ្នលនៅនធវីឱ្យរបនទសចិន នលចរតខដតន ីង នោយសនតិវធិីនៅនលីឆ្កអ្នតរជាតិ។ 
នលាក នតង នសៀវពីង មានម ិចឆតាចង់នធវីឱ្យ «ខ្ល រកោសចិន» ោល យជាមហាអ្ាំណាច
មួយពិតរបាកដតាមរយៈកាំខណ្ទរមង់នសដឋកិចច៥។  

នដីមបីទប់ទល់នឹងោរគាំរាមកាំខ ងពីសាំណាក់ស ភាពសូនវៀត នតង នសៀវពីង 
បានអ្នុវតតននោបាយ «សរតវូរបស់សរតវូែញុ ាំ ជាមរិតរបស់ែញុ ាំ»។ នៅកនុងន័យននោះខដរ នៅ
ថ្ងៃទ១ី ខែមករា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ របនទសចិន បានសរមួលទាំនក់ទាំនងទូត ជាមួយស រដឋ
អានមរកិខដលជាសរតូវ របស់ស ភាពសូនវៀត។ ោរចាប់ថ្ដជាមួយស រដឋអានមរកិ នធវី
ឱ្យនមដឹកនាំចិន ហាក់ដូចជាមានភាពកក់នតត កនុងចិតតជាងមុន ន យីសនរមចបញ្ជូ នសារ
ធម៌នតត មួយ នៅោន់ស ភាពសូនវៀត តាមរយៈវាយនៅនលីរបនទសនវៀតណាម នៅថ្ងៃ
១៧ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩៧៩។ ននោះគជឺាសស្រគគ មដ៏ែលីមួយ ខដលនមដឹកនាំចិនចាត់ទុកថា ជា
ោរផតល់នមនរៀនមួយដល់ទីរកុងហាណូ្យ (Hanoï)។  

នៅទីបាំផុត យុទធសាស្រសតភូមិសាស្រសតននោបាយរបស់ នតង នសៀវពីង បាននបីក
លទធភាពឱ្យចិន ខ លឆលងោត់ទសវតសរទ៍៨ី០ នោយទទលួបាននជាគជ័យទាាំងនៅនរត 
និងទាាំងនៅកនុងរបនទស។  

នៅនរតរបនទស សមព័នធភាពយុទធសាស្រសតរវាងចិន និង អានមរកិ មិនរតឹមខតបាន
រ ាំគប់ភាពតានតឹង រវាងទីរកុងនប៉ៅោាំង (Pékin) និងវា៉ៅ សុីននតាន (Washington) ប៉ៅុនណាណ ោះ
នទ ខតវាខងមទាាំងបានអ្នុញ្ហដ តឱ្យរបនទសចិនទប់ទល់នឹងោរគ្នបសងកត់ពសីាំណាក់ស -
ភាពសូនវៀតនទៀតផង។ មា៉ៅងវញិនទៀត បរោិោសធូររសាល នៅនលីឆ្កអ្នតរជាតិ ក៏

                                                           
៥

 សមយ័របជុាំ នពញអ្ងគទី៣ថ្នមហាសននិបាតនលីកទី១១ របសប់កសកុមមុយនីសតចិននៅខែធនូ ឆ្ន ាំ១៩៧៨ ។ 



 

56 

 

បានអ្នុញ្ហដ តឱ្យរបនទសចិន របមូលកមាល ាំងោយ និងកមាល ាំងរបាជាញ  នដីមបនីធវកីាំខណ្ទរមង់
នសដឋកិចច នៅកនុងរបនទស រសបនៅតាមរទឹសតរីបស់នតង នសៀវពីង។ 
 

២. ឥទ្វិពលច្ិនទៅអាស ៊ី  
នមដឹកនាំអាសុី និងនមដឹកនាំពភិពនលាក រមួទាាំងអ្នកសនងកតោរណ៍្អ្នតរជាត ិនិង

អ្នកោរទូតចាប់អារមមណ៍្ខ្ល ាំងន ងីៗ នៅនលមី ចិឆតារបស់ចិន ពីនរ ោះចិនទុកចិតតែលួន
ឯងោន់ខតខ្ល ាំង ចង់ឱ្យពិភពនលាកទទួលសាគ ល់ែលួន ថាជាមហាអ្ាំណាចមួយពិតរបាកដ។ 
សពវថ្ងៃរបនទសចិន នសទីរខតោល យជាមហាអ្ាំណាចរបស់អាសុីនៅន យី របខ លជាមិនយូរ
ន យី ចិននឹងោល យជាមហាអ្ាំណាចរបស់អាសុី ន យីចិននឹងមានម ចិឆតាចង់ោល យជា
មហាអ្ាំណាចពិភពនលាកនទៀតផង។ ទាាំងននោះនោយសារ ចិនមានលកខណ្ៈសមបតតិបួន គឺ
មរតកនសដឋកិចច នោធា មននគមវជិាជ  និងសមបតតិមហាសាលថ្នរបជាជនចិនដ៏ធាំនធង បាន
បនសល់ទុកឱ្យរបនទសចិនបចចុបបននននោះ។  

នបីនគនមីលសកមមភាពអ្នតរជាតិរបស់ចិន ខដលពូខករចបាច់បញ្ចូ លគ្នន ោ៉ៅ ងបុិន
របសប់ នូវជាំនួញនិងននោបាយោរទូត កាំពុងជោះឥទធិពលខ្ល ាំងនៅនលីទវីបអាសុី អាស្រ វកិ 
និងអានមរកិខ្ងតបូង។ នគនឹងមិនអាចយល់បានន យីថា ន តុអ្វីបានជានៅនដីមសតវតសរ ៍
ទី២១ ននោះ ចិនចង់ោល យជាមហាអ្ាំណាចកនុងតាំបន់ នងិមានម ចិឆតា ចង់ោល យជាមហា
អ្ាំណាចពិភពនលាកទាាំងមូលនទៀតផង។ នតីនមដឹកនាំចិនរូបណាជាំរុញឱ្យរបនទសចិនមាន
ម ចិឆតាខបបននោះ? ោរសិការសាវរជាវបគា ញថារបនទសចិនមានមរតកនសដឋកិចច និង
សមបតតិមននគមវជិាជ ដ៏ធាំនធង ខដលនលាក នតង នសៀវពីង បានបនសល់ទុកឱ្យរបជាជាតិ
ចិន។ គឺនលាក នតង នសៀវពងី ននោះន យីខដលបានបតូរទសិនៅយុទធសាស្រសតរបស់របទស
ចិនមុននគបងែស់ នោយបានទាញរបជាជាតទិាាំងមូល នចញពសីករាជមននគមវជិាជ នដីមបី
នបាោះជាំហាននៅរកោរអ្ភិវឌឍនសដឋកិចច។  

 

៣. មរតក្ទសដ្ឋក្ិច្ច 
ោរនបាោះជាំហាន នៅរកភាពរកីចនរមីនខ្ងនសដឋកិចច របនទសចិនរតូវោរបរោិោស

ធូររសាលនៅនលឆី្កអ្នតរជាតិ និងសនតិភាពនៅកនុងតាំបន់។ នគ្នលគាំនតិនធវីឱ្យរបនទស
ចិននលចរតខដតន ងី រតូវបានបាំផុសបាំផុលន ងីចាំនពលមួយ ខដលរបនទសចិនជួបរបទោះ
នឹងភាពតានតឹងនៅនលឆី្កអ្នតរជាត។ិ ជាពិនសសនៅឆ្ន ាំ១៩៧៨-១៩៧៩។ ោលននោះ 
ចិននិងសូនវៀត របខជងឥទធិពលគ្នន ខ្ល ាំងនដីមបីឈរនជីងឱ្យរងឹមាាំនៅអាសុី។  
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នៅឆ្ន ាំ២០០៨ ពិភពនលាក ទទួលរងនរគ្នោះោ៉ៅ ងដាំណ្ាំ ពីវបិតតិនសដឋកចិច ពិនសសគឺ
ស រដឋអានមរកិនិងស ភាពអ្ឺរ ៉ៅុបរងនរគ្នោះខ្ល ាំងជាងនគ វបិតតិននោះនកីតន ងីបណាត លមក
ពីស រដឋអានមរកិ យកលុយវាល់ ន់លានដុលាល រយកនៅចាក់បាំនពញរនតត នោធារបស់
ែលួន នៅរបនទសអុ្ីរា៉ៅ ក់ (Iran) និងអាហាគ នីសតង់ (Afghanistan)។ នោយខ ករបនទស
ចិន មិនរតឹមខតមិនបានទទួលរងធៃន់ធៃរចាំហាយអារកក់ របស់វបិតតនិសដឋកិចចសកលខត
ប៉ៅុនណាណ ោះនទ ខតខងមទាាំងបានោល យជាកាលមា៉ៅ សុីន ខដលអូ្សទាញនសដឋកិចចពិភពនលាក
ទាាំងមូល ឱ្យនលចរតខដតន ងីោ៉ៅ ងនលឿន ន ីយបាននធវីឱ្យនសដឋកិចចពិភពនលាក មាន
នសថរភាព និងមានសាថ នភាពនងឹននទៀតផង។ រតង់ននោះនគអាចនិោយបានថា ចនិពិតជា
មហាអ្ាំណាចនសដឋកិចចមួយរបខកកមិនបាន។ ជាក់ខសតងនៅចុងឆ្ន ាំ២០០៩ ចិនបានវា៉ៅ
ឈនោះរបនទសអាលលឺម៉ៅង់ នោយបានោល យជារបនទសជាប់ចាំណាត់ថាន ក់នលែ១ កនុងោរនាំ
ទាំនិញ នៅនរតរបនទស នៅឆមាសទ១ីថ្នឆ្ន ាំ២០១០ ចនិបានវា៉ៅឈនោះរបនទសជប៉ៅុន នោយ
បានោល យជាមហាអ្ាំណាចនសដឋកិចចពិភពនលាកទី២។  

នរតពីននោះ របនទសចិនមាននៅកនុងថ្ដ ប័ណ្ណរតនគ្នររបស់អានមរកិ គិតជាទឹក
របាក់របមាណ្៨រយ ន់លានដុលាល រ។ ម៉ៅាងនោយសារចិន ជារបនទសចាយលុយតិច 
ខតសមបូណ៌្នៅនោយសញ្ច ័យធន បានោល យជាមាច ស់បាំណុ្លរបស់ស រដឋអានមរកិខដល
ចាយនរចីន៥។ មានសាំណួ្រមយួសួរថា នតចីិនអាចមានជនមាល ោះជាមយួស រដឋអានមរកិនទ 
កនុងែណ្ៈចនិជាមាច ស់បាំណុ្លរបស់ស រដឋអានមរកិននោះ?  

នបីនយងីរកន កនមីលពីទាំនក់ទាំនងនសដឋកិចច សែិតរមួតរវាងចិននិងអានមរកិ នលី
វស័ិយ ណិ្ជជកមម ោរន ត្ ោះបតូរ ណិ្ជជកមម រវាងរបនទសទាាំងពីរ គិតជាទឹករបាក់បាន
នកីននៅដល់ ៣០មុឹនលានដុលាល រអានមរកិនៅឆ្ន ាំ២០០៦ នងិនឹងមានោរនកីនន ងីនទៀត
នៅឆ្ន ាំបនតបនទ ប់។ ទាាំងននោះក៏ជាកតាត មួយ ខដលអាចនិោយបានថា របនទសទាាំងពីរ 
និងមិនមានោររបឈមមុែោក់គ្នន នទ នបីមិនដូនចាន ោះនទរបនទសទាាំងពីរនឹងរបឈមនោយ
នរគ្នោះថាន ក់។ នដីមបីនចញមុែរបឆ្ាំងនឹងអានមរកិ នតីចិនបាននរៀបចាំយុទធសាស្រសតរបស់ែលួន
ដូចនមតច? 

លកខណ្ៈសមបតត ិពិនសសមួយនទៀត ចិនគឺជាអ្នកនលីកសទួយកាលមា៉ៅ សុីននសដឋកចិច 
នៅកនុងតាំបន់អាសុីទាាំងមូល ឱ្យរចួផុតពីវបិតតិ រពមទាាំងជយួដល់នសដឋកិចចរបស់ស ភាព

                                                           
៥ នទាោះបីជានសដឋកិចចចិន នៅអ្ន់ជាងនសដឋកិចចរបសអ់ានមរកិ៣ដងក៏នោយ។ 
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អ្ឺរ ៉ៅុប ឱ្យរួចពីឱ្នភាពផងខដរ។ នៅនដីមសតវតសរទី៍២១ននោះ នតីចិនអាចោល យជាមហា
អ្ាំណាចពិភពនលាកបានខដរឬនទ?  

នទាោះបីជាចិន មានសនទុោះខ្ងនសដឋកិចច និងននោបាយអ្នតរជាតិនលចនធាល ក៏ពិត
ខមន ខតចិនមិនទាន់ោល យជា មហាអ្ាំណាចពិភពនលាកបានន យីនោយសារ៖ 

- ទីមួយ កនុងរបនទសចិនមានគមាល តឆ្ៃ យខ្ល ាំងណាស់ រវាងអ្នកមាននឹងអ្នករកខដល
រោឋ ភិបាលរតវូនោោះរសាយជាមុន។  

- ទីពីរ កនុងសងគមចិននៅមានវបិតតិខផនកសងគមកិចច និងសុែុមាលភាពសងគមដ៏ធាំខដល
ពុាំទាន់នោោះរសាយរចួ។ 

- ទីបី ងវោិជាត ិសរមាប់ចាយកនុងវស័ិយោរ រជាត ិនកីននលឿនរ ័សជាងកាំនណី្ន
នសដឋកិចច ខតសមតថភាពកងទ័ពនៅមានករមតិ មានភាពយតឺោ៉ៅ វមិនទាន់សម័យ 
ែវោះស វ វុធទាំននបី និងទទលួោរ វកឹ វនឺ មិនទាន់ដល់ករមិត។ 

 

៤. យ ទ្ធសាស្រសតទោធា 
នៅនលីវស័ិយនោធាវញិ របនទសចិន បានចាំណាយរបាក់នកីនន ីង៥ដង កនុង

អ្ាំ ុងនពល១០ឆ្ន ាំចុងនរោយននោះ គឺនកីនន ងីដល់ជិត៦មុនឺលានដុលាល រ ឬ៧,៥% នៅ
ឆ្ន ាំ២០១០។ នៅឆ្ន ាំ២០១១ ងវោិោរ រជាតិនកីនន ីងដល់១១,៧% លុោះដល់ឆ្ន ាំ
២០១២ បានធាល ក់ចុោះមកនៅរតឹមខត១១,២% ប៉ៅុនណាណ ោះ៦។ ចាំន ោះទូរនលែសតីពីោរផគត់ផគង់
នលីវស័ិយនោធារបស់ចនិ សរមាប់ឆ្ន ាំ២០១៣ មិនរតូវបានបគា ញឱ្យដងឹជាសាធារណ្ៈ
ន យី៧។  ននោះបញ្ហជ ក់ឱ្យន ញីថា រកុងនប៉ៅោាំង កាំពុងខតែតិែាំពននលឿនោរអ្ភិវឌឍកមមវធិី
នោធារបស់ែលួន នដីមបីនដញឱ្យទាន់ស រដឋអានមរកិនិងរបនទសរុសសុី។ ដូនចនោះសនទុោះ
កាំនណី្នថ្នងវោិនោធាចិន ននោះចាស់ជាបងកបនងកីតឱ្យមានភាពតានតឹងនៅកនុងតាំបន់
មហាសាគរបា៉ៅ សុី វកិ ខប៉ៅកខ្ងលិចខដលទីរកុងនប៉ៅោាំង កាំពុងបគា ញឱ្យន ញីពមី ចិឆតា
របស់ែលួន។ ជាពិនសស នៅកនុងតាំបន់ទីរបជុាំនោោះខដលកាំពុងខតន ល្ ោះដនណ្តី មគ្នន រវាង 
របនទសចនិ របនទសជប៉ៅុន របនទសនវៀតណាម និងរបនទស វលីីពីន៨។ 

                                                           
៦ RFI: អ្តថបទចុោះផាយនៅថ្ងៃ អាទិតយ ០៤ មីន ២០១២។ 
៧ នលាករសី Fu Ying តាំណាងសភាជាតិចិន បានបដិនសធផតល់ដលអ់្នកសារពត័ម៌ានបរនទស នូវតនួលែសតី
ពីទឹករបាកខ់ដលចិនរតូវចាយវាយ កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ នលីវសិយ័នោធាែលួន។ 

៨ RFI៖ រាយោរណ៍្នោយ នសៀក សារនិ ផាយនៅថ្ងៃអាទិតយទី០១ មីន ២០១២។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-6
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គួរបញ្ហជ ក់ថា រកសួងោរ រជាតអិានមរកិបានឱ្យសារៈសាំខ្ន់ោ៉ៅ ងខ្ល ាំង នៅនលី
តាំបន់អាសុ-ីបា៉ៅ សុី វកិ ស រដឋអានមរកិ បារមភពីោរសទុោះនកីនន ងីខ្ល ាំង ថ្នអានុភាពនោធា
របស់របនទសចិន។ នលាករបធានធិបតី បារា៉ៅ ក់អូ្បាមា៉ៅ  បានរបោសឱ្យដឹងថា ស រដឋ-
អានមរកិ នឹងនធវីោរពរងឹងវតតមាននោធារបស់ែលួននៅរបនទសអូ្ស្រសាត លី។ ទាាំងននោះបាន
នាំឱ្យរោឋ ភិបាលរកុងនប៉ៅោាំងខរសកថា “អានមរកិកាំពុងគកនៅរកសម័យសស្រគគ មរតជាក់”។ 
រឯីទីរកុងវា៉ៅ សុីននតាន ក៏នរគ្នងពរងឹងវតតមាននោធារបស់ែលួននៅ សិងាបុរ ីរបនទស វលីីពីន 
និងនៅរបនទសថ្ងផងខដរ។ នបីនោងតាមវទិាសាថ នរសាវរជាវអានមរកិ ងវោិនោធាចិន
នឹងនកីនន ងីនទវដង ចាប់ពីនពលននោះនៅទល់ឆ្ន ាំ២០១៥ ន យីបរមិាណ្ ថ្នោរចាំណាយ
នៅនលវីស័ិយនោធារបស់របនទសចិន នឹងមាននលសីពីងវោិនោធារបស់របនទសសាំខ្ន់ៗ
កនុងតាំបន់អាសុ-ីបា៉ៅ សុី វកិ។ 

សពវថ្ងៃននោះ ចិនកាំពុងបនតកមមវធិីវូបនីយកមមថ្នរបព័នធមីសុីលរបឆ្ាំងនវាចមាាំង នធវី
ឱ្យទាំននីបកមមរបព័នធមីសុីលបាញ់បានឆ្ៃ យ និងរបព័នធមីសុីលរបឆ្ាំងមីសុលី។ ជាមួយគ្នន ននោះ 
ថាន ក់ដឹកនាំចិន បាននិងកាំពុងបនតែនោះខែនងបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លពិភពនលាកឱ្យយល់ថា របនទស
ែលួនចង់នលចរតខដតន ងី ជាមហាអ្ាំណាចពិភពនលាកនោយសនតិវធិ។ី នៅកនុងន័យននោះ 
ចិនចូលរួមចាំខណ្កោន់ខតសកមម កនុងរបតិបតតិោររកាសនតិភាព នៅកនុងពិភពនលាក 
បនងកីនបណាត ញថ្នវទិាសាថ នែុងជ ឺ (Confucius) នៅរគប់រជុងនរជាយកនុងពិភពនលាក 
សូមបីខតនៅស រដឋអានមរកិក៏មានវតតមានវទិាសាថ នែុងជឺផងខដរ វទិាសាថ នែុងជឺននោះ 
នដីរតួោ៉ៅ ងសាំខ្ន់នដីមបផីសពវផាយវបបធម៌ែុងជឺ។ រតង់ននោះមានន័យថា ចិនបានយក
ននោបាយវបបធម៌នដីរមុនននោបាយនោធា ផទុយពីស រដឋអានមរកិ យកននោបាយ
នោធាឱ្យនាំផលូវ។ 

មិនខមនជាោរថ្ចដនយន ីយ ចិនចង់នលចរតខដតឱ្យបានែពស់ជាងជប៉ៅុន និង
ឥណាឌ ។ សពវថ្ងៃចិនបានឱ្យតថ្មលែពស់ដល់ែលួនឯង យល់ន ីញថា នៅនលីពិភពនលាក 
សម័យនរោយសស្រគគ មរតជាក់ មានខតរបនទសែលួនមួយនទ ខដលអាចរបឈមមុែនឹង
ស រដឋអានមរកិ ោត់បនថយឥទធិពលអានមរកិ និងនធវឱី្យមានតុលយភាពន ងីវញិបនតិចមតងៗ 
នៅនលីឆ្កអ្នតរជាត។ិ នតចីិននិងស រដឋអានមរកិ អាចនឹងោល យជាគូសរតូវខ្ល ាំង នសមីគ្នន
តាំណាងប៉ៅូលពីរ ខដលនចញមុែរបឆ្ាំងគ្នន  ដូចអានមរកិនិងស ភាពសូនវៀត ោលសម័យ
សស្រគគ មរតជាក់ខដរឬនទ? អ្វីៗក៏ដូចជាចងែុលឱ្យន ញីថា ចិន មានម ចិឆតាពតិរបាកដចង់
ោល យជា មហាអ្ាំណាចនសដឋកិចចទី១ ន យីនៅទីបាំផុតជាមហាអ្ាំណាចននោបាយទ១ី។  
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នមដឹកនាំចិន របមូលកមាល ាំងោយនិងកមាល ាំងរបាជាញ  នដីមបបីនងកីតរបសិទធភាពនៅ
នលីវស័ិយោរទូត។ នគរតូវខតទទួលសាគ ល់ជ័យជមនោះដ៏ធាំនធងថ្នោរទូតចិន នរយៈនពល
ប៉ៅុនម នឆ្ន ាំចុងនរោយននោះ ដូចជានៅអាសុី នៅអាស្រ វកិ និងនៅអានមរកិខ្ងតបូង។ ជ័យជមនោះ
ននោះ បានមកពីោរបុនិរបសប់របស់នមដឹកនាំចិន ខតវាក៏ជាលទធផលបានមកពីោរបរាជ័យ
ថ្នននោបាយោរបរនទសរបស់របធានធិបតីអានមរកិ នលាក  សក៊ បូ៊ស ខដរ។  

សស្រគគ មនៅអីុ្រា៉ៅ ក់ជាភសតុតាង ខដលខសតងឱ្យន ីញថា ដាំនណាោះរសាយតាមផលូវ
នោធា អ្នុវតតនោយអានមរកិមានរបសិទធភាពសតួចនសតីង និងរបកបនោយនរគ្នោះថាន ក់។ 
សរគគ មនៅអុ្ីរា៉ៅ ក់ និងផលវបិាកអ្វជិជមានរបស់វា បាននធវឱី្យនមដឹកនាំនៅនលីពិភពនលាក 
យល់ោន់ខតចាស់ថា សពវថ្ងៃឥទធិពលនសដឋកចិចនិងវបបធម៌ មានរបសិទធភាពជាងឥទធិពល
នោធា។  

ជាដាំបូង ចិនបានសញ្ជ ឹងគិតថា ទាល់ខតចនិ ោល យជាកាំពូលមហាអ្ាំណាចរបស់
ពិភពនលាកសិន។ នទបីចិននងឹនធវីឱ្យជញ្ជ ីងតុលយភាពពិភពនលាក ឈប់នផែៀងខ្ល ាំងនពក
នៅខ្ងអានមរកិ។ ននោបាយមហាអ្ាំណាច រតូវនធវីន ងីតាមដាំណាក់ោលរបស់វា គឺ
មិនអាចនលាតន ល្ ោះតាំបន់បានន ីយ។ នៅដាំណាក់ោលដាំបូងថ្ននដីមសតវតសរទ៍ី២១ 
ននោះ ចិននរៀបចាំែលួនជាមហាអ្ាំណាចតាំបន់មួយជាមុនសិន ពនីរ ោះចិនបានកសាងលកខណ្ៈ
សមបតតិបោី៉ៅ ងគ៖ឺ 

- នលីវស័ិយកងទ័ព ចិនមាន ូតដល់នៅ២លាន៥ខសននក់ 
- ចិនជាសមាជិកអ្ចិថ្ស្រនតយថ៍្នរកុមរបឹកាសនតិសុែរបស់អ្ងគោរស របជាជាតិ។ 
- ទនទឹមនឹងននោះ ចិនជាមហាអ្ាំណាចនសដឋកិចចទីពរីរបស់ពិភនលាក។  

លកខណ្ៈសមបតតិទាាំងបីោ៉ៅ ងននោះ ពិតជាបាននធវីឱ្យចិនោល យជាមហាអ្ាំណាចតាំបន់ 
ពីនរ ោះចិនបានបគា ញនូវសមតថភាពដ៏ែពស់របស់ែលួន កនុងោរនោោះរសាយវបិតតិនផសងៗមួយ
ចាំនួននៅកនុងភូមិភាគខ្ងតបូងថ្នសមុរទចិន និងនៅឧបទវីបកូនរ ៉ៅ នលីសពីននោះនទៀតចិនមិន
ខដលបងកជនមាល ោះនៅកនុងពិភពនលាក ឬបងកវបិតតិធាំៗ ដល់រកមុរបឹកាសនតិសុែរបស់អ្ងគោរ
ស របជាជាតិន យី។ 

ែណ្ៈខដលសញ្ហដ ថ្នវបិតតិនសដឋកិចចងម ី បាននផតីមនលចន ងីនៅកនុងបណាត របនទស
នលាកខ្ងលិច ខដលបណាត លមកពីភាពោ៉ៅ ប់យុនឺ ថ្ននសដឋកិចចរបស់អានមរកិ និង អ្ឺរ ៉ៅុប។ 
ទវីបអាសុ ីរតូវបានរកុមអ្នកវភិាគមួយចាំនួនសមលងឹន ញីថា នៅមានថាមពលខ្ល ាំងនៅន យី 
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ប៉ៅុខនតជាអ្កុសលអាសុ ី ខបរជារតូវគាំរាមកាំខ ង នោយអ្សនតិសុែកនុងតាំបន់ោ៉ៅ ងខ្ល ាំងនៅ
វញិ ោរបគា ញសាច់ដុាំោក់គ្នន រវាងចិន ថ្តវា៉ៅ ន់ នវៀតណាម ក៏ដូចជាោររបឈមមុែោក់គ្នន  
ោ៉ៅ ងតឹងខតង រវាងកូនរ ៉ៅខ្ងតបូង សុទធសឹងខតជាសញ្ហដ ថ្នវបិតតិសនតសុិែកនុងតាំបន់។  

កនុងែណ្ៈនពលខដល បណាត របនទសនលាកខ្ងលិច កាំពុងញ័ររញ្ជួ យនោយោរ
នបាកបក់ថ្នវបិតតិងមី ថ្នោរជាំ ក់បាំណុ្ល វណ័្ឌ ករបស់ស រដឋអានមរកិ និងអ្ឺរ ៉ៅុប។ ទវីប
អាសុហីាក់ដូចជាកាំពុងរញ្ជួ យនោយោរសខមញងស វ វុធោក់គ្នន នៅវញិ។ ោរសខមញងស វ វធុ
នធវីឱ្យតាំបន់ននោះ នឹងរងោរគាំរាមកាំខ ងោ៉ៅ ងខ្ល ាំងពោីរផទុោះសស្រគគ ម។  

រយៈនពលចុងនរោយននោះ អ្សនតិសុែបានកនរមីកន ងីវញិពីសមុរទចិនខ្ងតបូង 
រ ូតដល់ឧបទវបីកូនរ ៉ៅ។ ភាពតានតានតឹងចុងនរោយ បាននកីតន ងីតាាំងពខីែសីហា ឆ្ន ាំ
២០១១ នៅនពលខដលចិនបានបនញ្ចញនវាផទុកយនតនហាោះរបស់ែលួន នលីកដាំបូងនៅោន់
លាំ សមុរទ។ ោរបគា ញវតតមានថ្ននវាដឹកយនតនហាោះរបស់ចិន រតូវបានអ្នកោខសត
កងទ័ពថ្នរបនទសចិន បាននោិយថា ទុកសរមាប់នរបរីបាស់របឆ្ាំងនឹងោរ ល្ ន ន 
ពីសាំណាក់របនទសជិតខ្ង។ នតីរបនទសជតិខ្ងណា ហ៊ានចូលនៅ ល្ ន នរបនទស
ចិនននោះ?  

ោរអ្ោះអាងខបបននោះន យី ខដលនគន ញីចុោះផាយកនុងនគ ទាំព័រ នោយរកសួង
ោរ រជាតចិិន រតូវនគនមីលន ញីថា នទាោះចង់ឬមិនចង់ វាបានបគា ញពនីចតនរបស់ទី
រកុងនប៉ៅោាំង។ រកុមអ្នកវភិាគក៏បាននមីលន ញីរចួជានរសចអ្ាំពីោរបគា ញសាច់ដុាំរបស់ចិន 
នៅកនុងបរបិទថ្នជនមាល ោះខដនសមុរទចិនខ្ងតបូង។ ទីរកុងនប៉ៅោាំងចង់បគា ញឥទធិពលរបស់
ែលួននដីមបោីក់សមាព ធ នៅនលីរបនទសជិតខ្ងតាមរយៈ ស វ វុធទាំននីបៗ។ ប៉ៅុខនត ោរគាំរាម
ននោះ មិនបាននធវឱី្យរបនទសជិតខ្ងែលបខ្ល ចន យី។ សមាជិកសភាថ្តវា៉ៅ ន់មាន ក់បាននិោយ
ថា ថ្តវា៉ៅ ន់ កាំពុងខតផលិតោាំរជួចសរមាប់ពិឃាដនវាផទុកយនតនហាោះ។   

 

៥. មទោគមវិជាា  
នៅសតវតសរទ៍ី១៧ នសតច មា៉ៅ ន់ឈូចិន បានដនណ្តី មោន់ោប់ភាគខ្ងតបូងរបនទស

ម៉ៅុងនហាគ លី រួចបានបនតចូលនៅោន់ោប់ដីខផនកខ្ងនជីង របនទសម៉ៅុងនហាគ លី ជប៉ៅុននិង
កូនរ ៉ៅ បខនថមនទៀត។ លុោះដល់សតវតសរទ៍១ី៨ ដនណ្តី មោន់ោប់ទួរនកសតង់ខ្ងនកីតនិងទីនប។ 
បនទ ប់មក ចិនមានម ចិឆតា ចង់មកដនណ្តី មោន់ោប់របនទសមួយចាំនួននៅអាសុីអានគនយ៍
រួមមាន របនទស ភូមា នវៀតណាម ឡាវ កមពុជា និងនៅអាសីុខ្ងតបូង មានរបនទស 
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នណ្បា៉ៅ ល់ មួយខផនកថ្នរបនទសឥណាឌ សពវថ្ងៃ រចួ្ននៅោន់ោប់មួយខផនកថ្នរបនទស
រុសស ីនៅនលទីននលអាមួរ។ 

មននគមវជិាជ មួយ រតូវបានោក់នចញ សាំនៅោរ រឱ្យខផនោរវាតទីរបស់ចិន្ន
នៅោន់ោប់នៅទវីបអាសុី។ នមដឹកនាំចិនចាត់ទុកថារបនទសចិន គឺជាមជឈមណ្ឌ លរបស់
ពិភពនលាក ខដលមនុសសជាតិសាសន៍ដថ្ទរតូវខតលុតជងគង់នៅជុាំវញិ។  

ជនជាតចិិន បានចាត់ទុកែលួនថា ជាជនជាតមិួយែពស់ផុតនលែ ចាំខណ្កជនជាតិ
នផសងគឺជាមនុសសថ្រព «អានរយជន» ឬជាកុលសម័ពនធ ខដលរតូវខតកនមទច ឬរតូវខតនធវី
សមានកមម ជាមយួជនជាតិចនិ នសតចចិនខតងខតចាត់ទុកែលួនជាអាទិនទព។  

របោរនលចនធាល ននោះ មិនបាននលីកន ងីនូវ កយនសាល កសាសនណាមួយន យី។ 
សកមមភាពននោះ ជាម ចិឆតា ខ្ងននោបាយនិងនោធាសុទធសាធ វាយយកជ័យជមនោះនលី
ទវីបអាសុទីាាំងមូល។ ននោបាយននោះ បានអ្នុវតតកនុងរយៈោលរាប់រយឆ្ន ាំ ពរីជជោលនសតច
មួយ នៅដល់រជជោលនសតចមយួនរោយនទៀត។ លុោះដល់សតវតសរទ៍១ី៩ នៅនពលខដល
ពួកបសចមិរបនទសទស្រនទ នចូលរបនទសចិន វាហាក់ដូចជាបញ្ច ប់សតអិារមមណ៍្ រកនសាប
យករបនទសជិតខ្ងនធវីជារបស់ែលួន ប៉ៅុខនតពុាំខមនមានន័យថា ចិនបានជីកកប់ផនត់គាំនតិននោះ
ន យី។ 
 

៦. នទោបាយការទ្ូត   
វស័ិយោរទូត ចិនកាំពុងខតែតិែាំជាំរុញបណាត របនទសជុាំវញិែលួន ពិនសសរបនទសនៅ

កនុងឈូងសមុរទចិនខ្ងតយូងគកមករកផលូវចរចាគ្នន ន ងីវញិ នលីោរវវិាទខដនទឹកនៅនោោះ
សាព តលី និងបា៉ៅ រា៉ៅ ខសល។ ទនទឹមនឹងពរងឹងវស័ិយោរទូតជាមួយរបនទសកនុងតាំបន់សមុរទ
ចិនខ្ងតបូង ចិនក៏កាំពុងបនងកីននិងពរងឹងវស័ិយនោធារបស់ែលួនោ៉ៅ ងសកមម។ នគ្នល-
បាំណ្ងធាំរបស់ចិន របឆ្ាំងនឹងវតតមានរបស់ស រដឋអានមរកិនៅនវៀតណាមនងិនៅ វលីពីីន។ 
សួរថា នតីន តុអ្វីសមុរទចនិខ្ងតបូងធាល ក់ដល់សាថ នភាពោ៉ៅ ងដូនចនោះ?  

នបីរកន កនមីលស រដឋអានមរកិ ក៏មិនសមៃាំនសៃៀមខដរ រកុងវា៉ៅ សុីននតាន បាន
របញាប់របញាល់ផតល់កមាល ាំងចតិតភាល មៗដល់នវៀតណាម ខដលជាគូសរតូវចាស់របស់ែលួន។ 
កនុងែណ្ៈនពលខដលនវៀតណាម កាំពុងរបឈមមុែោ៉ៅ ងរសួចរសាល់ជាមួយចិន កនុង
ជនមាល ោះខដនទឹក នៅសមុរទចិនខ្ងតបូង។ ទីរកុងវា៉ៅ សុីននតាន ក៏បានបគា ញឱ្យចិនន ញី
ផងខដរ ពនីវាដឹកយនតនហាោះរបនភទធាំរបស់ែលួន នៅកនុងខដនសមុរទនវៀតណាម ខដលនៅ
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ជាប់នឹងសមុរទចិន។ ពិនសសជាងននោះនទៀត របនទសនវៀតណាម ចង់អ្ភិវឌឍកិចចស -
របតិបតតិោរទូលាំទូលាយមួយជាមួយរបនទសអុ្ីរសាខអ្ល (Israel) កនុងកិចចោរ រ
របនទសរបស់ែលួន មានន័យថាទាំនក់ទាំនងរតីនោណ្រវាង របនទសនវៀតណាម អុ្ីរសាខអ្ល
និងស រដឋអានមរកិ គឺពិតជានធវីឱ្យរបនទសចិនោន់ខតឈកឺាលបខនថមនទៀត។ កនុងែណ្ៈ 
នពលចិន បានោក់វនិិនោគទុននៅរបនទសនវៀតណាមោ៉ៅ ងនរចីន រឯីនវៀតណាមវញិ ខបរ
ជាយកលុយពោីរនធវីវនិិនោគទុនរបស់ចិននៅពរងឹងវស័ិយនោធារបស់ែលួនគាំរាមចនិវញិ។  

មស្រនតីជាន់ែពស់សាំខ្ន់ៗរបស់នវៀតណាម រតូវបានអ្នញ្ជ ីញឱ្យនៅទសសនកិចច កនុងនវា
ផទុកយនតនហាោះន ម្ ោះ USS George Washington។ វតតមានរបស់នវាផទុកយនតនហាោះ
អានមរកិ នៅនពលននោះក៏មិនខមនជានរឿងថ្ចដនយខដរ ប៉ៅុខនតវាបានបគា ញោ៉ៅ ងចាស់ អ្ាំពី
ោរផតល់កមាល ាំងចិតតរបស់ទីរកុងវា៉ៅ សុីននតាន ដល់រោឋ ភិបាលរកុងហាណូ្យ កនុងបរបិទខដល
ចិនកាំពុងបគា ញឥទធិពលោ៉ៅ ងខ្ល ាំង។  

អ្តីតគូសរតូវកនុងសស្រគគ មរតជាក់ នវៀតណាម និងស រដឋអានមរកិ កាំពុងខត
បគា ញអ្ាំពីភាពលែូកលែនឺនៅនលីទាំនក់ទាំនងអ្នតរជាតិ ជាពនិសសទាំនក់ទាំនងខ្ងវស័ិយ 
នសដឋកិចច បនចចកនទសនិងនោធា។ កខនលងខដលកងទ័ពអានមរកិ និងកងទ័ពនវៀតណាម 
ធាល ប់ខតវាយរបយុទធគ្នន  ោលពជីាង៣០ឆ្ន ាំមុន។ ឥ ូវនពលននោះបានោល យជាកខនលងខដល
កងទ័ពទាាំងពីរចាប់ថ្ដគ្នន  និង វកឹហាត់ជាមួយគ្នន ។ កនុងរយៈនពលប៉ៅុនម នឆ្ន ាំចុងនរោយ
ននោះ នគសនងកតន ញីថា ទាំនក់ទាំនងរវាងអ្តីតគូសរតូវទាាំងពីរននោះ មានភាពលែូកលែនឺគួរ
ឱ្យកត់សមាគ ល់ ទាាំងកនុងវស័ិយននោបាយ នសដឋកិចច និងនោធា។ 

គួររ ាំលឹកខដរថា ោលពីជាង៣០ឆ្ន ាំមុន ចាប់តាាំងពថី្ងៃទី៣០ នមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ 
ជាថ្ងៃខដលបញ្ច ប់ជាសាថ ពរថ្នសស្រគគ មរតជាក់រវាងនវៀតណាម និងស រដឋអានមរកិ ខដល
បានអូ្សបនល យចាប់តាាំងពខីែធនូ ឆ្ន ាំ១៩៦១។ ជាថ្ងៃខដលស រដឋអានមរកិ បានចូលមក
រគប់រគងនវៀតណាមភាគខ្ងតបូង (សាយ គន) តាមោរនសនសុីាំរបស់រោឋ ភបិាលនវៀតណាម
ខ្ងតបូង នរោមោរដឹកនាំរបស់ Ngo Dinh Diem។ 

លុោះមកដល់ថ្ងៃទ១ី១ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ នរោមោរែិតែាំរបឹងខរបងរបស់របមុែ
រោឋ ភិបាលទាាំងពីរ នទីបរបនទសទាាំងពីរននោះ របោសភាជ ប់ទាំនក់ទាំនងោរទូតជាមួយគ្នន
ន ងីវញិ។ នរោយពីទាំនក់ទាំនងោរទូត បានតភាជ ប់ន ងីវញិនថ្ងៃទី៩ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ 
រកុម ុ៊ន United Airline (OTCBB:UALAQ.OB) បាននបីកោរនហាោះន រីជានលីកដាំបូង
របស់ែលួន ពសី រដឋអានមរកិ (Chicago) មកនវៀតណាម នដីមបរីតឹចាំណ្ងទាក់ទងរវាង
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របនទសទាាំងពីរ ឱ្យោន់ខតរបនសីរជាងមុន ពិនសសនដីមបភីាជ ប់ទីផារ នៅតាំបន់អាសុីបា៉ៅ សុ-ី
 វកិ ជាមួយនវៀតណាម ខដលជារបនទស កាំពុងលូតលាស់ នដីមបពីរងឹងវស័ិយនទសចរណ៍្។  

ងមីៗននោះនវាផទុកយនតនហាោះនដីរនោយថាមពលនុយនកលខអ៊្រ ដ៏ធាំនិងទាំននីបបាំផុតរបស់
អានមរកិ ន ម្ ោះ USS Georges Washington បាននៅដល់របនទសនវៀតណាម ោលពី
ថ្ងៃអាទិតយទ៨ី ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១០ នងិនវាពិឃាដដ៏ទាំននីបមួយនទៀត (USS John 
Mc Cain) ក៏បាននៅដល់កាំពង់ខផោណាង (Danang) នៅឆ្ន ាំ២០១០ ផងខដរ នដីមបី
អ្បអ្រែួបទី១៥ ថ្នោរតភាជ ប់ទាំនក់ទាំនងជាមួយគ្នន  ន យីកងទ័ពអានមរកិ និងកងទ័ព
នវៀតណាម ក៏បាននបីកនធវីសមយុទធរមួគ្នន  ោលពីថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១០ផងខដរ។  

៧. បញ្ហា ប្បឈម 
នទាោះបជីាចិន មានសនទុោះខ្ងនសដឋកចិច និងននោបាយអ្នតរជាត ិនលចនធាល ក៏ពិតខមន 

ខតចិនមិនទាន់ោល យជាមហាអ្ាំណាចនៅអាសុីនៅន យី ន យីខផនោរននោះមិនអាចរបរពឹតត
នៅនោយរលូនបានន យី នោយសារចិនជួបបញ្ហា របឈមធាៗំ ពីរគឺ៖ 

ក. ោររបឈមនៅកនុងរបនទស  
- ទីមួយ៖ កនុងរបនទសចិនមានគមាល តឆ្ៃ យខ្ល ាំងណាស់រវាងអ្នកមាននឹងអ្នករក 
ខដលរោឋ ភិបាលរតូវនោោះរសាយជាមុន។ 

- ទីពីរ៖ កនុងសងគមចិននៅមានវបិតត ិ ខផនកសងគមកចិចនិងសុែុមាលភាពសងគម 
ដ៏ធាំខដលពុាំទាន់នោោះរសាយរចួ។ 

- ទីបី៖ ងវោិជាត ិសរមាប់ចាយកនុងវស័ិយោរ រជាត ិ នកីននលឿនរ ័សជាង
កាំនណី្ននសដឋកិចច ខតសមតថភាពកងទ័ពនៅមានករមិត មានភាពយតឺោ៉ៅ វមិន
ទាន់សម័យ ែវោះស វ វុធទាំននីប និងទទួលោរ វកឹ វនឺ មិនទាន់ដល់ករមិត។ 

ែ. ោររបឈមនៅកនុងតាំបន់ 
- ចិនបានបាត់បង់អ្នុភាពរបស់ែលួននៅអាសុីអានគនយ៍ បនតិចមតងៗដូចជានៅ
ភូមា ចិនខលងមានអ្នុភាពខ្ល ាំងដូចោលរបបសឹកភូមាោន់អ្ាំណាចនទៀត
ន យី បនទ ប់ពីរបនទសភូមាបតូរពីរបបសកឹមកោន់លទធិរបជាធិបនតយយ។ 

- ជនមាល ោះដ៏រុា ាំថ្រ ៉ៅនៅឈូងសមុរទចនិខ្ងតបូង រវាងចិននឹងបណាត របនទសអាស៊ាន
មួយចាំនួន មិនអាចរករចកនោោះរសាយបានន ីយ ជាន តុនាំឱ្យវតតមាន
នោធារបស់ស រដឋអានមរកិ នៅតាំបន់ននោះរតូវបានពរងឹងខ្ល ាំងន ងីៗ។ 
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- នៅរបនទសនវៀតណាម បាតុករបានដុតនរាងចរក និងសមាល ប់របជាជនចិន 
បណាត លឱ្យនរាងចរកចិនែូចោ៉ៅ ងដាំណ្ាំ  និងខ្តបង់ងវោិរាប់ ន់លាន
ដុលាល រ មកដល់នពលននោះនៅខតមិនអាចនោោះរសាយបាន។ 

- នៅរបនទសរសលីគក វញិ ឥទធពិលចិនបានធាល ក់ចុោះនែាយបនតិចមតងៗ បនទ ប់
ពីគណ្បកសរបឆ្ាំងរបស់នលាក ម៉ៅូរធីបា៉ៅ ឡា-សុីរនីន ា (Maithripala 
Sirisena) បានឈនោះនឆ្ន តោលពីចុងឆ្ន ាំ២០១៤ មនិខតប៉ៅុនណាណ ោះ នមដឹកនាំ
រសីលគក បាន ែ្ កោរកសាងកាំពង់ខផអ្នតរជាតិដ៏ធាំរបស់ចិន កនុងតថ្មល១៥០០
លានដុលាល រនោយគ្នម នមូលន តុ។   

 

៨. សននិដ្ឋឋ ន 
ជាោរសននិោឋ ន នៅនលីវស័ិយនសដឋកិចច និងននោបាយចិន សថិតនៅកនុងសាថ នភាព

អ្នតរោលនៅន យី។ ោររកីលូតលាស់នលឿនរជុលថ្ននសដឋកិចច អាចបងកឱ្យមានបដិវាទ-
កមម ជានរចីនដល់នមដកឹនាំចនិ ខដលចាាំបាច់រតូវនោោះរសាយជាបនទ ន់។ ចនិចង់បានសុែ
សនតិភាព នៅកនុងតាំបន់ជុាំវញិរបនទសែលួន ម៉ៅាងនទៀតចិនមានោររនងកៀសចតិត កនុងែណ្ៈ
នពលខដលថ្តវា៉ៅ ន់ នៅខតជាឆែងឹកនុងបាំពង់ករបស់ែលួន។  

ោរណ៍្ខដលនាំឱ្យរបនទសចិន ោល យជាមហាអ្ាំណាចកនុងតាំបន់ មកពីនមដឹកនាំ
ចិននរោយៗននោះមានខផនោរយុទធសាស្រសតរបាកដនយិម៦ោ៉ៅ ងដូចខ្ងនរោម៖ 

១- ចិនមានមាគ៌្នននោបាយសងគមនយិមរតមឹរតូវ 
២- ចិននធវីកាំខណ្ទរមង់កនុងពភិពនលាករតឹមរតូវ 
៣- ចិនពឹងនលកីងកមាល ាំងរបជាជាតិជាធាំ 
៤- នមដឹកនាំចិន មានចកខុវស័ិយខវងឆ្ៃ យនងិយូរអ្ខងវង 
៥- ចិនមានននោបាយោរបរនទសរតឹមរតូវ និង 
៦- ោរអ្នុវតតរបស់ចនិរតឹមរតវូ។ 
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ឯក្សារទោង 

១- ោ មា៉ៅ ធុល ទាំនក់ទាំនងកមពុជា-នវៀតណាម (១៩៧៩-២០០៨) ភនាំនពញ ២០១១ 
២- នដៀប សុផល សស្រគគ មនិងសនតិភាពកមពុជា កតាត តាំបន់ និងកតាត សកល ឆ្ន ាំ១៩៤៥ដល់
១៩៩១  ភនាំនពញ ២០០៥ 

៣- បទសមាភ សន៍ ទូរទសសន៍ជាតកិមពុជា ជាមួយនលាករស ីអ្គគរដឋទូតសាធារណ្រដឋរបជា-
មានិតចនិ របចាាំនៅរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១០ 

៤-  សង់ ស្រ វង់ស័រតាន់ ភូមិសាស្រសតននោបាយ ថ្រយាំ ភនាំនពញ ២០០៨    
៥- ខអ៊្រននស  ង់រ ីនតីទវីបអាសីុជារបស់ចិនឬ? បកខរបនោយ ខប៉ៅន សមិទធ ិនិង ជា វាសន 
ភនាំនពញ ១៩៨៨ 

៦- ឥន សុផល កមពុជាកនុ ងសស្រគគ មនវៀតណាម (១៩៥៤-១៩៧៥) ភនាំនពញ ២០១០ 
 

វិទ្យ  
១- វទិយុផាយសាំន ងចិនជាភាសាខែមរ 
២- វទិយុអាសុីនសរផីាយជាភាសាខែមរ 
៣- វទិយុសាំន ងស រដឋអានមរកិ ផាយជាភាសាខែមរ 
៤- វទិយុបារា ាំងអ្នតរជាតិជានែមរភាសា ផាយបនតតាម វទិយុសាំន ងស្រសតី FM102 MHz    

 

ភាសាបរទទ្ស 
១- Cabestan Jean-Perre et Vermander Benoit, la Chine en quête de 

ses frontiers la confrontation Chine-Taiwan, Ed.  Presses de 
Science Po 2005. 

២- Chen Hongbin, The Nanjing Massacre in History, Berkeley, UCLA, 
1990   

៣- Danielle Cohen, Retracing the Triangle, China’s Perception of 
Japanin the Post Cold War Era, Baltimore University of Hawaii 
Press, 2001.  

៤- Gipouloux François, La Chine du 21e siècle. Une nouvelle 
surpuissance?, Ed. Armand Collin 2005. 

៥- Thebault Vincent, Géopolotique de l’Asie, Ed. Natham 2006. 
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ការរកីចម្មើន៖ ការបម្កើតការងារ និ្ភាពរ ុ្ មរឿ្ 
កនុ្ ្បមេសកំពុ្អភិវឌ្ឍន៍ 

បណ្ឌិ ត ធូ ច័នទដារ៉ា  

១. មសចកតីមផតើម 
កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច គឺជាឧបករណ៍្ដដលមានឥទ្ធិពលបំផុតេរមាប់ការកាត់បនថយ

ភាពរកើរក និងការណ្វើឱ្យរបណេើរណ ើងនូវគុណ្ភាពននជើវតិណៅកនុងរបណទ្េកំពុងអភិវឌឍន៍។ 
ការេិការាវរជាវ និងករណ្ើ របណទ្េកមពុជា តាមការឆ្លងរបណទ្េទងំពើរណនេះ ផតល់នូវ
ភេតុតាងដ៏ណលើេលប់ដដលថា កំណណ្ើ នយ៉ា ងឆាប់រហ័េ នងិរបកបណោយច្ើរភាព គឺមាន
ារៈេំខាន់កនុងការណ្វើឱ្យមានការរ ើកច្ណរមើនកាន់ដតណលឿន ណឆាព េះណៅរកណោលណៅអភិវឌឍន៍
េហេសវតសរ ៍ ណហើយពុំរោន់ដតជាណោលណៅដំបូងននការកាត់បនថយេមាមារតជាេកល
របេ់របជាជនដដលរេ់ណៅណលើតិច្ជាង ១ ដុល្លល រកនុងមួយនងៃណទ្។ 

កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចអាច្បណងកើតនូវវដតរបកបណោយគុណ្្ម៌ននភាពរុងណរឿង និងឱ្កាេ
ណផសងៗ។ កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច និងការងារ គឺជាដកលមអការណលើកទឹ្កច្ិតតយ៉ា ងខាល ងំ ផតល់
ឱ្កាេេរមាប់ឪពុកមាត យកនុងការវនិិណយគណៅកនុងវេ័ិយអប់រកូំនរបេ់ខ្លួនណោយការ
បញ្ជូ នពួកណគណៅាល្លណរៀន។ អាច្បណ្តត លឱ្យណកើតមានននរកុមដ៏រងឹមា ំ និងការរ ើក
លូតល្លេ់ននេហរគិន ដដលគួរបណងកើតេមាព ្េរមាប់អភិបាលកិច្ចរបណេើរណ ើងបាន។ 
ដូណច្នេះ ការរ ើកលូតល្លេ់ណេដឋកិច្ចដ៏ខាល ងំកាល  គឺជំរុញឱ្យមានការអភិវឌឍមនុេសជាតិ ដដល
ទ្ទ្ួលបានមកវញិនូវការណលើកមពេ់កំណណ្ើ នណេដឋកចិ្ចដងមណទ្ៀត។ 

ប៉ាុដនែ េថិតណៅណរកាមលកខខ្ណ្ឌ ណផសងោន  អរតាននកំណណ្ើ នរេណដៀងោន អាច្មានផល
ខុ្េោន ខាល ងំណ្តេ់ណៅណលើភាពរកើរកដដលជាការរពំឹងទុ្កននេូច្នាកររកើរក និងយ៉ា ង
ទូ្លំទូ្ល្លយននការអភិវឌឍ្នធានមនុេសដដរ។ វាិលភាពដដលកំណណ្ើ នណេដឋកចិ្ចនាឱំ្យ
កាត់បនថយភាពរកើរក អារេ័យណៅណលើករមិតចូ្លរមួននអនករកើរកណៅកនុងដំណណ្ើ រការកំណណ្ើ ន 
និងរណបៀបននការដច្ករដំលករបេ់ណគ។ ដូណច្នេះ គឺមានពើរច្ណុំ្ច្ គឺទងំណលបឿន នងិគំរូនន
បញ្ហា កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចេរមាប់ការកាត់បនថយភាពរកើរក។ ជាយុទ្ធាស្រេតដដលទ្ទួ្ល
បានណជាគជ័យននការកាត់បនថយភាពរកើរក គឺរតូវដតមានណៅកនុងវធិានការេនូលរបេ់ខ្លួន 
ណដើមបើការណលើកកមពេ់កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចយ៉ា ងឆាប់រហ័េ និងរបកបណោយនិរនតរភាព។ 
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បញ្ហា របឈមេរមាប់ណោលនណយបាយណនេះ គឺណលើកកមពេ់ណោលនណយបាយកំណណ្ើ ន
បញ្ចូ លោន ជាមួយនឹងណោលនណយបាយ ដដលអនុញ្ហា តឱ្យជនរកើរកចូ្លរួមបានណពញ
ណលញកនុងឱ្កាេដដលបានបងកឱ្យ ដូណច្នេះ ពួកណគរួមចំ្ដណ្កណ្វើឱ្យមានកំណណ្ើ ន។ រួម
បញ្ចូ លទងំណោលនណយបាយណដើមបើណ្វើឱ្យទ្ើផារការងារដំណណ្ើ រការបានលអ លុបបំបាត់នូវ
វេិមភាពណយនឌ័រ នងិការបណងកើនការោក់រមួបញ្ចូលហរិញ្ាវតថុរគួារ។ 

បណ្តត របណទ្េអាេុើកំពុងណោេះរាយរណបៀបវារៈននកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចរួមណនេះ។ 
ដផនការអភិវឌឍងមើបំផុតរបេ់ឥណ្តឌ មានណោលបំណ្ងេំខាន់ពើរ គឺការបណងកើនកំណណ្ើ ន
ណេដឋកិច្ច នងិការណ្វើឱ្យមានកំណណ្ើ នកាន់ដតណរច្ើនរមួបញ្ចូលោន  ណោលនណយបាយបានឆ្លុេះ
បញ្ហច ងំណៅកដនលងដនទ្ណទ្ៀត មានណៅកនុងតំបន់អាេុើខាងតបូង និងអាស្រហវកិជាណដើម។ 

កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចនាណពលអនាគត នឹងរតូវមានមូលោឋ នណៅណលើពិភពណល្លកេកល
កាន់ដតខាល ងំណ ើងមួយដដលផតល់នូវឱ្កាេងមើ ប៉ាុដនត ក៏ជាបញ្ហា របឈមងមើដដរ។ បណច្ចកវទិ្ា
ងមើដដលផតល់នូវេកាត នុពលណងើបណ ើងដមន ប៉ាុដនត ក៏មានផតល់លទ្ធភាពននការរលំងដដរ 
("leapfrogging")។ វទិ្ាាស្រេតងមើមួយបានផតល់នូវអនាគតកាន់ដតរបណេើរណ ើងណៅទូ្ទងំ
វេ័ិយមានផលិតភាព នងិណេវា។ 

ការរ ើកច្ណរមើននាណពលអនាគត ក៏នឹងរតូវមាននិរនតរភាពបរាិថ នដដរ។ ការរគប់រគង
ភាពរបណេើរណ ើងនន្នធានទ្ឹក និង្នធាន្មមជាតិដនទ្ណទ្ៀត គឺរតូវបានទមទររមួ
ជាមួយនឹងច្លនាណឆាព េះណៅរកបណច្ចកវទិ្ាកាបូនទបណោយបណ្តត របណទ្េអភិវឌឍន៍ និង
កំពុងអភិវឌឍន៍ទងំពើរ។  

២. មេតុអវីបានជាកំម ើ នគួរតតមៅកនុ្ មបេះដូ្ននមោល 
 នមោបាយអភិវឌ្ឍន៍? 

ជារបវតតិាស្រេត គឺោម នអវើណរៅពើការណ្វើលអរបណេើរជាងកំណណ្ើ នណេដឋកចិ្ច ណៅកនុងការ
ណ្វើឱ្យេងគមមួយលអរបណេើរណ ើងនូវឱ្កាេជើវតិននេមាជិករបេ់ណគណទ្ រួមបញ្ចូ លអនក
ទងំឡាយណ្តដដលណៅខាងណរកាមរេទប់ទបបផុំតផងដដរ។ 

ដូណច្នេះ ជាទ្េសនៈននអនករាវរជាវ យល់ថា ការរ ើកច្ណរមើន គឺជួយណោេះរាយនូវ
បញ្ហា មួយច្នំួនដូច្ខាងណរកាម៖ 
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ក. កណំណ្ើ នណេដឋកចិ្ចបានជយួមនុេស ឱ្យណងើបណច្ញពើភាពរកើរក 
ការរាវរជាវដដលថា ណបើណរបៀបណ្ៀបបទ្ពិណា្ននវាិលភាពដ៏្ំទូ្ល្លយនន

របណទ្េកំពុងអភិវឌឍន៍ដដលបានរកណ ើញភេតុតាងដ៏រងឹមាជំាប់ល្លប់ថា កំណណ្ើ នយ៉ា ង
ឆាប់រហ័េ និងរបកបណោយនិរនតរភាព គឺជាវ ិ្ ើដ៏េំខាន់បំផុតដតមួយគត់កនុងការកាត់
បនថយភាពរកើរក។ ការបា៉ា ន់របមាណ្ជា្មមតាតាមរយៈការេិកាឆ្លងរបណទ្េទងំណនេះ គឺ
ថា ការណកើនណ ើងនូវរបាក់ច្ំណូ្លជាម្យម ១០% ណៅកនុងរបណទ្េមួយ គឺនឹងកាត់បនថយ
អរតាភាពរកើរកនូវច្ណនាល េះពើ ២០ និង ៣០%១។ 

តួនាទ្ើេំខាន់ននកំណណ្ើ ន គឺជំរុញណលបឿនធាល ក់ចុ្េះននភាពរកើរក រតូវបានបញ្ហជ ក់
ណោយការរាវរជាវេតើពើបណ្តត របណទ្េ និងរកុមរបេ់របណទ្េផ្ទទ ល់។ ឧទហរណ៍្ ការេិកា
ាម តហវូនមយួននបណ្តត របណទ្េច្ំននួ ១៤ កនុងឆាន ១ំ៩៩០ បានរកណ ើញថា តាមការេកិា
រយៈណពលមួយទ្េវតសរណ៍នេះ ភាពរកើរកបានធាល ក់ចុ្េះណៅកនុងបណ្តត របណទ្េច្ំនួន ១១ ដដល
បានជួបរបទ្េះការរ ើកលូតល្លេ់គួរកត់េមាគ ល់ និងបានណកើនណ ើងណៅកនុងរបណទ្េទងំបើ
ជាមួយនឹងកំណណ្ើ នទប ឬភាពពុំរ ើកច្ណរមើន។ គិតជាម្យម ការណកើនណ ើងរបាក់ច្ំណូ្ល 
១% េរមាប់មាន ក់ៗ នឹងកាត់បនថយភាពរកើរកណេមើ១,៧%២។ 

កនុងច្ំណណ្តមរបណទ្េទងំ ១៤ ណៅកនុងការកាត់បនថយភាពរកើរក គពឺិណេេ ណៅ
កនុងរបណទ្េណវៀតណ្តម ដដលភាពរកើរកបានធាល ក់ចុ្េះពើ ៧,៨% កនុងមួយឆាន ចំ្ណនាល េះពើឆាន  ំ
១៩៩៣ និងឆាន ២ំ០០២ ការកាត់បនថយអរតាននភាពរកើរកពើ ៥៨% ដល់ ២៩%។ 
របណទ្េណផសងណទ្ៀតជាមួយនឹងការងយចុ្េះគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍្កនុងរយៈណពលណនេះ រមួបញ្ចូ ល
ទងំ ដអល ាល់វា៉ា ឌ័រ (El Salvador) ហ្គគណ្ត ឥណ្តឌ  ទុ្យនើេុើ និងអ ូហគង់ោ របណទ្េ
នើមួយៗ ជាមួយនងឹការធាល ក់ចុ្េះអរតាននភាពរកើរករវាងពើ ៣ ណៅ ៦% កនុងមួយឆាន ។ំ 

                                                 
១ See, for example, Adams, R (2002) Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings 

from a New Data Set, Policy Research Working Paper 2972, World Bank, February 
2002, and Ravallion, M and S Chen (1997) ‘What Can New Survey Data Tell Us about 
Recent Changes in Distribution and Poverty?’ World Bank Economic Review, 11(2): 
357-82 

២ Operationalising Pro-Poor Growth (OPPG) Programme (2005), ‘Pro-Poor Growth in the 
1990s: lessons and insights from 14 countries’ 
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ការេិកា បានបងាា ញថា អំណ្តច្ននកំណណ្ើ ន គឺមានឥទ្ធិពលមកណលើការកាត់បនថយ
ភាពរកើរកណនេះ៖  

• របណទ្េច្ិនដតមាន ក់ឯងមានណៅកនុងបញ្ជ ើជាង ៤៥០ ល្លននាក់ណច្ញពើភាពរកើរក
ចាប់តាងំពើឆាន ១ំ៩៧៩ មក។ ភេតុតាងបានបងាា ញថា មានកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចយ៉ា ងឆាប់
រហ័េណៅច្ណនាល េះឆាន ១ំ៩៨៥ និងឆាន ២ំ០០១ គមឺានារៈេំខាន់ខាល ងំណ្តេ់កនុងការកាត់
បនថយភាពរកើរកដ៏្ំេណមបើមណនេះ៣។ 

• របណទ្េឥណ្តឌ  ណគណមើលណ ើញថា ភាពរកើរកធាល ក់ចុ្េះយ៉ា ងខាល ងំចាប់តាងំពើទ្េវតសរ ៍
ឆាន ១ំ៩៨០ អរតាដដលបានណកើនណ ើងណលឿន គឺកនុងឆាន ១ំ៩៩០។ គឺរតូវបានទក់ទ្ង 
យ៉ា ងខាល ងំណៅនឹងកណំ្ត់រតាននការរ ើកច្ណរមើនគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍្របេ់របណទ្េឥណ្តឌ ណៅ
ណលើអំ ុងណពលណនាេះ៤។ 

• ម៉ាូេំប ិកបងាា ញពើការកាត់បនថយយ៉ា ងឆាប់រហ័េណៅកនុងភាពរកើរកបានផារភាជ ប់
ជាមួយនឹងកំណណ្ើ នណេដឋកចិ្ចកនុងរយៈណពលខ្លើមួយ។ ណៅច្ណនាល េះឆាន ១ំ៩៩៦ និងឆាន ២ំ០០២ 
ណេដឋកិច្ចបានណកើនណ ើង ៦២% ណហើយេមាមារតននរបជាជនដដលរេ់ណៅកនុងភាពរកើរក
បានធាល ក់ចុ្េះពើ ៦៩% មករតមឹ ៥៤%៥។ 

ខ្. កណំណ្ើ ននាមំកនូវការផ្ទល េ់បតូរេងគម 
តំណ្ជាវជិជមានរវាងកំណណ្ើ ន និងការកាត់បនថយភាពរកើរក គឺមានច្ាេ់ណ្តេ់។ 

ផលប៉ាេះពាល់ននការដច្កចាយននរបាក់ច្ណូំ្លណៅណលើទ្នំាក់ទ្ំនងណនេះ ជាពិណេេ ថា ណតើ
វេិមភាពខ្ពេ់ជយួបនធូរណៅកនុងការកាត់បនថយភាពរកើរក ដដលបានបណងកើតណោយកំណណ្ើ ន
ណនេះណទ្ គចឺ្ាេ់ល្លេ់ណ្តេ់ របាកដជាមានតិច្តួច្។ 

                                                 
៣ Lin (2003), Economic Growth, Income Inequality, and Poverty Reduction in People's 

Republic of China, Asian Development Review, vol. 20, no. 2, 2003, pp. 105-24 
៤ HBhanumurthy and HMitra (2004), Economic Growth, Poverty, and Inequality in Indian 

States in the Pre-reform and Reform Periods, Asian Development Review, vol. 21, no. 2, 
2004, pp. 79-99 

៥ Arndt, James, and Simler (2006), Has Economic Growth in Mozambique Been Pro-
Poor?, Food Consumption and Nutrition Division Discussion Paper 202 
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ករមិតដំបូងននវេិមភាពរបាក់ចំ្ណូ្ល គឺមានារៈេំខាន់កនុងការកំណ្ត់នូវ
អានុភាពននកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច ដដលមានឥទ្ធិពលកនុងការកាត់បនថយភាពរកើរក។ ឧទហរណ៍្ 
ណគបានបា៉ា ន់របមាណ្ថា ការណកើនណ ើង ១% ណៅកនុងការករមិតរបាក់ច្ណូំ្ល គឺអាច្បណ្តត ល
ឱ្យមានការធាល ក់ចុ្េះ ៤,៣% ននភាពរកើរកណៅកនុងរបណទ្េដដលមានវេិមភាពទបបំផុត ឬ
មានការធាល ក់ចុ្េះតចិ្តួច្ ០,៦% ននភាពរកើរកកនុងរបណទ្េមានវេិមភាពខ្ពេ់៦។ 

ការគណ្នាដបបណនេះ រតូវបករាយណោយរបយត័នជាមួយការផតល់ឱ្យយ៉ា ងណរច្ើន
នូវអណងរជាប់ពាក់ព័នធណនាេះ។ ណបើណទេះបើជា វេិមភាពបណងកើនរេបជាមយួការរ ើកលូតល្លេ់ 
វា គឺជាការមិនចាបំាច់្ ករណ្ើ ដដលរបជាជនរកើរក នឹងបរាជ័យកនុងការទ្ទួ្លបានអតថ-
របណយជន៍ ការដតមួយគត់ដដលពួកណគនឹងទ្ទួ្លបានអតថរបណយជន៍ពើកំណណ្ើ ន គឺតិច្
ជាងរគួារដនទ្ណទ្ៀត។ ប៉ាុដនែ ផទុយណៅនឹងជំណនឿរ ើករាលោលកំណណ្ើ នពុំដមនចាបំាច់្រតូវ
នាឱំ្យមានវេិមភាពណកើនណ ើងណទ្។ រទ្ឹេតើមួយច្នំួន ខ្ណ្ៈណពលដដលការរាវរជាវបាន
បងាា ញថា ទ្ំនាក់ទ្នំងណ្វើឱ្យរវាងកំណណ្ើ ន និងវេិមភាព ការមូលមតិោន ននការរាវរជាវ
ជាក់ដេែងចុ្ងណរកាយបំផុត គថឺា មិនមានទ្ំនាក់ទ្ំនងោន រវាងវេិមភាព និងការផ្ទល េ់បតូរ
ណៅកនុងរបាក់ច្ណូំ្លណ ើយ។ 

បទ្ពិណា្ន៍របេ់បណ្តត របណទ្េកំពុងអភិវឌឍន៍ណៅកនុងទ្េវតសរឆ៍ាន ១ំ៩៨០ និង
ទ្េវតសរឆ៍ាន ១ំ៩៩០ បានបងាា ញថា មានឱ្កាេណេមើរបដហលននកំណណ្ើ នរតូវបានអម
ណោយការបណងកើន ឬបនថយននវេិមភាព៧។ ណៅកនុងរបណទ្េកំពុងអភិវឌឍន៍ជាណរច្ើនអរតា
ននវេិមភាព គឺរេណដៀងោន ណៅនឹង ឬទបជាងណៅកនុងរបណទ្េអភិវឌឍន៍។ ណេ រ ើននការ
េិកា ការណរបើរបាេ់ទ្ិននន័យឆ្លងរបណទ្េទងំអេ់បានបងាា ញថា កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចមាន
ឥទ្ិធពលទងំវជិជមាន នងិអវជិជមានមកណលើវេិមភាព៨។ 

ណនេះមិនដមនជាការនិយយថា កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចណកើនណ ើងមិនបាននាឱំ្យមានការ
ណកើនណ ើងវេិមភាពណៅកនុងរបណទ្េមួយច្ំនួនណ ើយ។ ទងំពើរណនេះ គឺរបណទ្េច្ិន នងិ
ឥណ្តឌ  បានណ ើញពរងើកវេិមភាពដដលអរតាកំណណ្ើ នរបេ់ខ្លួនបានណកើនណ ើងអំ ុងឆាន ំ
                                                 
៦ Ravallion (2007), Inequality is Bad for the Poor, Chapter 2 in Inequality and Poverty Re-

examined, ed Jenkins and Micklewright, Oxford 
៧ Ravallion (2001) – Growth, Inequality and Poverty Looking Beyond the Averages 
៨ Chen and Ravallion (1997), Easterly (1999), Dollar and Kraay (2002), (Ravallion, 

2004, 2007) 
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១៩៩០។ ណហើយទងំបង់កាល ដដេ និងអ ូហគង់ោ ណគណមើលណ ើញអរតាខ្ពេ់ននការកាត់
បនថយភាពរកើរកបានកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច ប៉ាុដនត មិនបានពរងើកការដច្កចាយននរបាក់ច្ំណូ្ល
រវាងឆាន ១ំ៩៩២ និងឆាន ២ំ០០២ ជាឧទហរណ៍្ ការេិកាមយួបានបងាា ញថា េមាមារត
ននរបជាជនដដលរេ់ណៅកនុងភាពរកើរកណៅអ ូហគង់ោណៅរយៈណពលកនលងមកណនេះ គឺ ៣០% 
ជំនួេឱ្យ ៣៨% បានន័យថា ជនរកើរកដដលបានទ្ទ្ួលរបណយជន៍េមាមារតពើកំណណ្ើ ន
ណនេះ៩។ 

ណោយារដតភាពេមុគាម ញ ការទ្ំនាក់ទ្នំងពើរផលូវរវាងកំណណ្ើ ន និងវេិមភាព វា
មិនអាច្ណៅរចួ្ណទ្កនុងការនិយយថា កំណណ្ើ នេមាមារត អាច្ណ្វើណៅបានណនាេះ។ របេិនណបើ 
មានអរតាកំណណ្ើ នណនេះរតូវបានណគកាត់បនថយរគប់រោន់ ការកាត់បនថយភាពរកើរកណនេះ អាច្
នឹងរតូវមានករមិតទប(ករណ្ើ ណ្ៀប)។ ការរតួតពិនិតយមុនដំបូងវេិមភាពននរទ្ពយេមបតតិ 
ដូច្ជា ដើ នងិការអប់រ ំ វេិមភាពរបាក់ច្ណូំ្ល គឺហ្គក់ដូច្ជាពុំណដើរតួនាទ្ើមួយកនុងការ
ពរងើក ឬកាត់បនថយឱ្កាេេរមាប់ការរ ើកច្ណរមើនណនាេះណ ើយ។ ប៉ាុដនែ វេិមភាពននរទ្ពយ
េកមម វាអាច្នឹងមានារៈេំខាន់ណោយារដតមាច េ់កាន់កាប់រទ្ពយេមបតត ិ គឺអាច្រតវូ
ណរបើជាវតថុបញ្ហច  ំ អាច្ពរងើកការចូ្លដំណណ្ើ រការណៅកាន់ទ្ើផារហរិញ្ាវតថុ។ ការចូ្លដំណណ្ើ រ
ការដបបណនេះ គឺទំ្នងជារតូវបានណ្វើឱ្យរបណេើរនូវកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច គឺណៅណពលដដលវា
អនុញ្ហា តឱ្យរគួារកាន់ដតមានឱ្កាេណរច្ើនកនុងការវនិិណយគ ដដលមានារៈេំខាន់ 
ជាពិណេេណៅកនុងរបណទ្េដដលមានណេដឋកិច្ចដដលរកមុហ ុនជាម្យម គឺមានទ្ំហតូំច្។ 

ការកាត់បនថយវេិមភាពរទ្ពយេកមម គឺជាបញ្ហា របឈមមួយ ដូច្ដដលវាទក់ទ្ង
នឹងភាគហ ុនននរទ្ពយេកមមជាជាងការលំហូរននរបាក់ច្ណូំ្លណនាេះ។ ការដបងដច្ករទ្ពយ
េមបតតិអាច្មានផលប៉ាេះពាល់អវជិជមានណលើការណលើកទ្ឹកច្ិតតកនុងការេនស ំ និងការវនិិណយគ 
ដដលមានការណឆ្លើយតបណរច្ើនជាង អាច្ទ្ប់ទ្ល់នឹងផលប៉ាេះពាល់វជិជមានននភាពជាមាច េ់
រទ្ពយរបកបណោយេម្ម៌បដនថមណទ្ៀត។ ណលើេពើណនេះណៅណទ្ៀត ជាញឹកញាប់មានច្រមងូ 
ច្រមាេខាងនណយបាយ និងអាច្មានអេថិរភាពផងដដរ។ 

 
 
 

                                                 
៩ Besley and Cord (2007) 
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គ. កណំណ្ើ នណេដឋកចិ្ច បណងកើតការងារ 
កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចបណងកើតនូវឱ្កាេការងារ និងតរមូវការកាន់ដតខាល ងំេរមាប់កមាល ងំ

ពលកមម ភាគណរច្ើន ណហើយជាញឹកញាប់ គឺជារទ្ពយដតមួយគត់ ជាណហតុននរបជាជនរកើរក។ 
រត ប់មកវញិ បណងកើនការងារបានជំរុញយ៉ា ងេំខាន់កនុងការផតល់កំណណ្ើ នណេដឋកចិ្ចខ្ពេ់។ 
កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចដ៏ខាល ងំណៅកនុងណេដឋកិច្ចពិភពណល្លកកនុងរយៈណពលកនលងមក ១០ ឆាន  ំមាន
ន័យថា ភាគណរច្ើនននរបជាជនរគប់អាយុណ្វើការរបេ់ពភិពណល្លកឥ ូវណនេះ គឺមានការងារ
ណ្វើ។ ជាមួយោន ណនេះដដរ ណៅកនុងតំបន់ននពិភពណល្លក និងជាពិណេេ ណៅកនុងទ្វើបអាស្រហវកិ 
ភាពអត់ការងារណ្វើរបេ់យុវជន គឺជាបញ្ហា ដ៏េំខាន់ច្មបងមួយ។ ការណនេះរតូវបានឆ្លុេះ
បញ្ហច ងំណៅកនុងអរតាខ្ពេ់ជាងអរតាម្យមននអនកោម នការងារណ្វើ៖ មនុេសវយ័ណកមងណកើនណ ើង 
២៥% ននច្ំននួរបជាជនដដលណពញកមាល ងំណ្វើការណៅទូ្ទងំពិភពណល្លក ប៉ាុដនត ៤៧% គឺ
ជាអនកោម នការងារណ្វើ។ 

ណទេះជាយ៉ា ងណ្ត ចាប់តាងំពើណដើមទ្េវតសរឆ៍ាន ១ំ៩៩០ ការងារណៅទូ្ទងំពិភព
ណល្លកបានណកើនណ ើងជាង ៤០០ ល្លននាក់។ ខ្ណ្ៈណពល ដដលរបណទ្េច្ិន និងរបណទ្េ
ឥណ្តឌ មានច្ំនួនណរច្ើនបផុំតននការណកើនណ ើងណនេះ ភាគណរច្ើនននការងារងមើដដលរតូវបានណគ
បណងកើតណ ើង គឺមានណៅកនុងរបណទ្េកំពុងអភិវឌឍន៍១០។ របាក់ឈនួលពិតរបាកដេរមាប់
ការងារជំនាញទប បានណកើនណ ើងជាមួយនឹងកំណណ្ើ ន GDP ទូ្ទងំពិភពណល្លកដដល
បានបងាា ញថា កមមកររកើរកបំផុតដដលបានទ្ទ្ួលរបណយជន៍ពើការណកើនណ ើងណៅកនុងការ
ណ្វើពាណិ្ជជកមមេកល និងកំណណ្ើ ន។ ការបារមភថា ការណ្វើេមាហរណ្កមមជាេកលកាន់
ដតណរច្ើន និងមិនធាល ប់មានជាណរច្ើនណទ្ៀតននណេរ ើភាពកនុងការណ្វើដំណណ្ើ រ "footloose" 
វនិិណយគិនអនែរជាតិនឹងអាច្ជំរុញឱ្យមានការធាល ក់ចុ្េះរបាក់ឈនួល គឺបងាា ញពើភាពោម ន
មូលណហតុ។ ជាការពិតណ្តេ់ មានភេតុតាងេតើពើការវនិិណយគផ្ទទ ល់ពើបរណទ្េបាន
បងាា ញថា រកុមហ ុនរតូវបានទក់ទញណៅឱ្យរបណទ្េដដលមានេតង់ោខ្ពេ់ គឺពុំដមន
េតង់ោទបណ ើយ។ 

                                                 
១០ Birdsall, N. and J.L. Londono (1997), ‘Asset Inequality Matters: An Assessment of the 

World Bank’s Approach to Poverty Reduction’, American Economic Review, 87(2), 
AEA Papers and Proceedings: 32-37. 
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កតាត មា៉ា រកូណេដឋកិច្ច ដូច្ជា ករមិតអតផិរណ្តទប ការតរមង់ទ្ិេននការនាណំច្ញ 
និងពនធពលកមមទប គជឺួយកំណ្ត់នូវច្ំននួការងារជាណរច្ើន រតូវបានបណងកើតណ ើងណោយ
កំណណ្ើ នណនេះ។ កតាត រច្នាេមព័នធដូច្ជា តុលយភាពណេដឋកិច្ចរវាងវេ័ិយកេិកមម ផលតិកមម 
និងណេវាកមម ក៏េំខាន់ផងដដរ។ ខ្ណ្ៈណពលដដលទ្ំនាក់ទ្នំងរវាងកំណណ្ើ ន និងការងារ
ណនេះណៅដតមានភាពវជិជមានខាល ងំ កមាល ងំននតំណ្បានចុ្េះណខ្ាយបនតិច្ចាប់តាងំពើេហ-
េវតសរម៍កដល់។ ណនេះបានណលើកណ ើងពើកតើបារមភអំពើកំណណ្ើ នោម នការងារណ្វើណៅកនុងរបណទ្េ
មួយច្ំននួ ដូច្ជា ណៅរពេះរាជាណ្តច្រកកមពុជា ជាពិណេេ រយៈណពល ៣ ឆាន ចុំ្ងណរកាយ
ណនេះ គលឺំហូរននច្ំណ្តករេកុពលករណច្ញណរៅរបណទ្េណកើនណ ើងកនុងច្ណុំ្ច្គួរឱ្យបារមភ 
(លំហូរណៅរបណទ្េនងជាង ៦០០០០០នាក់ និងកូណរ ៉ាខាងតបូងជាង ៥០០០០នាក់) 
ដដលឧបេគគច្មបងននកងវេះពលករកនុងរេុក។ 

ប៉ាុដនត ណបើណទេះបើជា ទ្ំនាក់ទ្ំនងរវាងកំណណ្ើ ន និងការងាររតូវបានធាល ក់ចុ្េះ ណនេះអាច្
បងាា ញថា ជាណហតុផលដ៏រងឹមាេំរមាប់យុទ្ធាស្រេែកំណណ្ើ នខ្ពេ់នាណពលអនាគត។ ណលើេ
ពើណនេះណទ្ៀត និនាន ការណនេះ អាច្ជារបាងំននភាពរបណេើរណ ើងណៅកនុងផលិតភាព ដដលអាច្
ផតល់នូវមូលោឋ នេរមាប់ការបណងកើតឱ្កាេការងារកាន់ដតណរច្ើនណៅកនុងរយៈណពលយូរ។ 

 . កណំណ្ើ នណេដឋកចិ្ចជរុំញការអភវិឌឍ្នធានមនុេស 
កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច គមឺិនរោន់ដតបានផារភាជ ប់ជាមួយនឹងការកាត់បនថយភាពរកើរក

ប៉ាុណណ្តណ េះណទ្ ប៉ាុដនត ក៏មានភេតុតាងច្ាេ់ល្លេ់េរមាប់ការផារភាជ ប់ជាវជិជមានរវាងកំណណ្ើ ន
ណេដឋកិច្ច និងវធិានការទូ្លំទូ្ល្លយននការអភិវឌឍ្នធានមនុេសផងដដរ។ កំណណ្ើ ន
ណេដឋកិច្ច គឺពុំដមនរតឹមដតជាមូលោឋ នអំពើរទ្ពយេមបតែិណទ្។ ជ័យល្លភើរងាវ ន់ណូ្ដបល 
Amartya Sen បានពណ៌្នាអំពើកំណណ្ើ នណេដឋកចិ្ចថា ជាមណ្ាបាយដ៏េំខាន់េរមាប់
ពរងើកណេរ ើភាព ដដលជាតនមលេំខាន់ននមនុេស។ ណេរ ើភាពទងំណនេះ រតូវបានផារភាជ ប់
យ៉ា ងខាល ងំជាមួយនងឹការដកលមអណៅកនុងករមិតជើវភាពរេ់ណៅ ដូច្ជាឱ្កាេកាន់ដតណរច្ើន
េរមាប់មនុេសកនុងការទ្ទ្លួបានការដងទេុំខ្ភាពលអ បរណិភាគលអរបណេើរណ ើង និងជើវតិ
រេ់ណៅបានយូរអដងវងជាណដើម១១។ 

                                                 
១១ Global Economic Prospects, 2007 
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កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចបណងកើតវដតរបកបណោយគុណ្្ម៌ននភាពរុងណរឿង និងឱ្កាេ។ 
កំណណ្ើ នណេដឋកចិ្ច នងិការងារដកលមអការណលើកទ្កឹច្ិតតយ៉ា ងខាល ងំឱ្កាេេរមាប់រកុមរគាួរ 
ណៅកនុងការវនិិណយគណៅកនុងវេ័ិយអប់រ ំ តាមរយៈការបញ្ជូ នកូនរបេ់ពួកណគណៅាល្ល
ណរៀន។ ណនេះអាច្បណ្តត លឱ្យណកើតមានននរកុមដ៏រងឹមា ំ នងិការរ ើកលូតល្លេ់ននេហរគនិ 
ដដលនឹងបណងកើតេមាព ្េរមាប់ការណ្វើឱ្យរបណេើរណ ើងនូវអភិបាលកិច្ច។ ដូណច្នេះ ការរ ើក
លូតល្លេ់ណេដឋកិច្ចដ៏ខាល ងំ គអឺភិវឌឍមនុេសណឆាព េះណៅមុខ្ ដដលជាលទ្ធផល គឺណលើកកមពេ់
នូវកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច។ ទ្ំនាក់ទ្ំនងរវាងកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច នងិការអភិវឌឍ្នធានមនុេស
ដំណណ្ើ រការតាមរយៈបណ្តត ញពើរ។ ទ្ើ១ គតឺណំ្ "មា៉ា រក"ូ ដដលកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច គបឺណងកើន
មូលោឋ នពនធរបេ់របណទ្េ ដូណច្នេះណហើយ បានបងកឱ្យរោឋ ភបិាលមានលទ្ធភាពណដើមបើច្ណំ្តយ
កាន់ដតណរច្ើនមកណលើណេវាាធារណ្ៈេំខាន់ៗមានដូច្ជា េុខ្ភាព និងការអប់រ។ំ 

កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ច គឺមានារៈេំខាន់ របេិនណបើ រោឋ ភបិាល អាច្មានលទ្ធភាព
បនតការផតល់ណេវាាធារណ្ៈ ដដលបានផតល់អតថរបណយជន៍ផ្ទទ ល់ដល់អនករកើរក។ ណបើណទេះ
បើជា ការផតល់ជនំួយអាច្ផតល់នូវការោរំទ្ដបូំងកតើ ការបណងកើនការច្ំណ្តយាធារណ្ៈណៅ
កនុងរបណទ្េកំពុងអភិវឌឍន៍ គឺទ្ើបំផុតរតូវដតបានផតល់ហិរញ្ាបបទនណោយការរបមូល
ច្ំណូ្លពនធឱ្យបានណរច្ើន ណទ្ើបមានមូលោឋ នរងឹមា។ំ  

ការពិនិតយណ ើងវញិននបណ្តត របណទ្េ ៩ បានបងាា ញថា កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចខ្ពេ់
កនុងអំ ុងទ្េវតសរឆ៍ាន ១ំ៩៩០ ណនេះ គឺរតូវបានអមណោយការណកើនណ ើងយ៉ា ង្ំណៅកនុង
ងវកិារោឋ ភិបាល១២។ ការេិកាបានបងាា ញថា៖ 

គិតជាម្យមេរមាប់បណ្តត របណទ្េដដលមានច្ណូំ្លទប ការណកើនណ ើង ១០% 
ណៅកនុងរបាក់ច្ំណូ្លននមនុេសមាន ក់ៗ គឺរតូវបានផារភាជ ប់ជាមួយនឹងការណកើនណ ើង ១១% 
កនុងការច្ណំ្តយវេ័ិយអប់រ ំបានណកើនណ ើង ១១,៤% ណៅកនុងការច្ណំ្តយេុខ្ភាព និង
ការណកើនណ ើង ១២,៧% ណៅកនុងរបាក់ច្ណូំ្លពនធ។ ការណកើនណ ើងរបកបណោយច្ើរភាព
ច្ំនួន ២% កនុងកំណណ្ើ នបុគគលមាន ក់ៗ នឹងនាណំឆាព េះណៅមុខ្នូវរបណទ្េមានរបាក់ច្ំណូ្ល

                                                 
១២ Sen, A (1999), Development as Freedom, Oxford University Press 
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ទប្មមតា អាច្មានហរិញ្ាវតថុកនុងរបណទ្េ ណោយផែល់អនុាេន៍មកណលើការច្ំណ្តយ
ដផនកេុខ្ភាព (៤០ ដុល្លល រកនុងមាន ក់ៗ) ច្នំួន ៣៣ ឆាន ១ំ៣។ 

រច្កទ្ើពើររវាងកំណណ្ើ ន និងការអភិវឌឍរបេ់មនុេសជាតំណ្ "ខាន តតូច្" ដដល
កំណណ្ើ ន គឺបណងកើនរបាក់ច្ណូំ្លរបេ់របជាជនរកើរក និងណោយណហតុណនេះ បណងកើនេមតថភាព
របេ់ខ្លួនកនុងការច្ំណ្តយេរមាប់េកមមភាព និងទ្ំនិញដដលរបណេើរណ ើងនូវេុខ្ភាព 
និងការអប់ររំបេ់ពកួណគ។ បទ្ពិណា្របេ់ណវៀតណ្តមណៅច្ណនាល េះឆាន ១ំ៩៩៣ និងឆាន ១ំ៩៩៨ 
គឺជាឧទហរណ៍្។ អរតាខ្ពេ់កំណណ្ើ នខ្ពេ់របេ់របណទ្េណនេះកនុងអំ ុងណពលណនាេះ (៦% 
កនុងមួយឆាន )ំ នាឱំ្យមានការណកើនណ ើងយ៉ា ងេំខាន់កនុងរបាក់ច្ំណូ្លរគួារ (ច្ំនួន ៧% 
កនុងមួយឆាន )ំ។ ណនេះជាលទ្ធផលណៅកនុងតរមូវការណកើនណ ើងេរមាប់ការេិកាអប់រ៖ំ គិតជា
ម្យមននណពលណវល្លដដលកូនចូ្លណរៀនបានណកើនណ ើងពើ ៧,៥ ដល់ណៅ ៨,១ ននឆាន  ំណហើយ
អរតាចុ្េះណ ម្ េះចូ្លណរៀនណៅតាមាល្លម្យមបានណកើនណ ើងរបមាណ្ជា ៨%១៤។ 

ជាទូ្ណៅ ណេដឋកចិ្ចកំពុងណកើនណ ើង គមឺាននិនាន ការកនុងការផតល់ឱ្កាេការងារកាន់
ដតណរច្ើន។ ការនាមុំខ្ទងំណនេះ ជាលទ្ធផល គឺនាឱំ្យតរមូវការណកើនណ ើងេរមាប់ការអប់រ ំ
ណោយមនុេសរពំឹងថា នឹងទ្ទ្ួលចំ្ណូ្លខ្ពេ់េរមាប់ពួកណគ និងកូនរបេ់ពួកណគពើការ
វនិិណយគណពលណវល្ល នងិរបាក់ណៅកនុងជំនាញ១៥។ ការណកើនណ ើងការច្ំណ្តយរបេ់រោឋ ភិបាល
ណលើេុខ្ភាព និងការអប់រមំានននិាន ការកនុងការជំរុញកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចនាណពលអនាគត ណហើយ
រគួារទ្ទ្ួលបានផលរបណយជន៍ពើការវនិិណយគបានណកើនណ ើងកនុងវេ័ិយេុខាភិបាល
និងវេ័ិយអប់រតំាមរយៈរបាក់ច្ំណូ្លនាណពលអនាគតខ្ពេ់ជាងមុន។ ណនេះបណងកើតជាច្លនា
វលិរបកបណោយគុណ្្ម៌ននការអភិវឌឍ។ 
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១៤ Glewwe, P and H G Jacoby (2004), ‘Economic growth and the demand for education: 

is there a wealth effect?’, Journal of Development Economics, Vol. 74, pp. 33-51 
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ង. តាមរយៈការរ ើកច្ណរមើន គណឺ្វើឱ្យេុខ្ភាព នងិការអប់ររំបណេើរណ ើង  
មានភេតុតាងដ៏ណលើេលប់ដដលថា របាក់ច្ណូំ្លខ្ពេ់នាឱំ្យកាន់ដតរបណេើរណ ើង

នូវគុណ្ភាពននជើវតិ ពុំដមនរតឹមដតណៅកនុងលកខខ្ណ្ឌ ននណោលណៅអភិវឌឍន៍េហេសវតសរ ៍
ណលើេុខ្ភាព និងការអប់របំ៉ាុណណ្តណ េះណទ្។ ការរាវរជាវដ៏េខំាន់១៦ណៅទ្ើណនេះមានដូច្ខាង
ណរកាម៖ 

•  ករមិតខ្ពេ់ននរបាក់ច្ណូំ្ល គនឺាមំកការកាត់បនថយមរណ្ៈននទរក។ របណទ្េ
ឥណ្តឌ បានបងាា ញពើភាពខាល ងំននការទំ្នាក់ទ្ំនងណនេះ៖ ការណកើនណ ើង ១០% ណៅកនុង
ផលិតផលកនុងរេុកេរុប រតូវបានផារភាជ ប់ជាមួយនឹងការកាត់បនថយការាល ប់របេ់ទរក
ពើ ៥ និង ៧% 

•  អរតាចុ្េះណ ម្ េះចូ្លណរៀនាល្លបឋមេិកា និងម្យមេកិា រតូវបានភាជ ប់ជា
វជិជមានដដលមានករមិតខ្ពេ់ននរបាក់ច្ណូំ្លកនុងបុគគលមាន ក់ៗ 

•  លទ្ធផលអប់រ ំ ដូច្ជាពនិទុណ្វើណតេត និងអរតាដដលកុមារណរៀនាណ ើងវញិកនុង
មួយឆាន  ំឬទ្មាល ក់ណច្ញពើាល្លណរៀនរតូវបានរងផលប៉ាេះពាល់យ៉ា ងខាល ងំណោយច្ណូំ្លរបេ់
បុគគលកមាន ក់ៗ 

•  ជំងឺ ជា្មមតា មានតិច្តួច្ណៅកនុងរបណទ្េជាអនកមាន។ ឧទហរណ៍្ អរតា
ណរបវា៉ា ង់ននការឆ្លងណមណរាគណអដេ៍/ជំងឺណអដេ៍ គឺ ៣,២% េរមាប់បណ្តត របណទ្េដដល
មានការអភិវឌឍតិច្តួច្ ១,៨% េរមាប់បណ្តត របណទ្េដដលមានច្ណូំ្លទប ០,៧% 
េរមាប់បណ្តត របណទ្េដដលមានរបាក់ច្ំណូ្លម្យម និង ០,៣% េរមាប់របណទ្េ ដដល
មានរបាក់ច្ណូំ្លខ្ពេ់១៧ 

•  ការពំឹងទុ្កននការរេ់ណៅ គឺបានបងាា ញយ៉ា ងច្ាេ់ដដលទក់ទ្ងជាវជិជមានណៅ
នឹងករមតិននរបាក់ច្ណូំ្លននបុគគលមាន ក់ៗ  

•  ណៅកនុងការបដនថមណៅនឹងផលរបណយជន៍ណលើេុខ្ភាព និងការអប់រ ំនណយបាយ 
ណយនឌ័រ និងការណគៀបេងកត់ជនជាតិណដើមភាគតិច្ គឺជា្មមតាមានករមិតទបេរមាប់
របណទ្េអនកមាន 
                                                 
១៦ Bhalotra (2006), Childhood Mortality and Economic Growth, WIDER research paper 

No. 2006/79 
១៧ UNDP (2004), ‘Human Development Report 2004’, United Nations Development 

Programme. 
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ណៅឆាន ២ំ០០២ េនទេសន៍អភវិឌឍន៍្នធានមនុេស (ដដលវាេ់ណៅកនុងលកខខ្ណ្ឌ
ននការរពំឹងទុ្កននជើវតិរេ់ណៅ អកខរកមមមនុេសណពញវយ័ ចុ្េះណ ម្ េះចូ្លណរៀនាល្ល និង
មានរបាក់ច្ណូំ្លម្យម) ហគើណណ្ណអកាវ ទ័្រ រតូវបានជាប់ច្ណំ្តត់ថាន ក់ ១០៣ ទបជាង 
ការបងាា ញការរ ើកច្ណរមើនរបេ់ខ្លួន គឺឆ្លុេះបញ្ហច ងំពើអភិបាលកិច្ចជនរកើរកននរទ្ពយេមបតតិ
ណរបងដ៏្ំរបេ់ខ្លួន។ ភាពរកើរកណផសងណទ្ៀតបងាា ញណៅណលើការអភិវឌឍទំ្នាក់ទ្ំនងរបេ់
មនុេសណៅនឹងកំណណ្ើ នណេដឋកចិ្ច រមួបញ្ចូ លទងំ Botswana (ទ្ើ៦៧) អាស្រហវកិខាង
តបូង (ទ្ើ៦៦) ហ្គគ បុង (ទ្ើ៥០) ណ្តមើប ើ (ទ្ើ៤៨) និងអង់ណហ្គគ ឡា (ទ្ើ៣៨) ១៨។ 

តំណ្ភាជ ប់ដ៏ខាល ងំរវាងកំណណ្ើ ន និងការអភិវឌឍរបេ់មនុេស ជាញឹកញាប់រតូវបាន
េរមបេរមួលណោយជណរមើេណោលនណយបាយ និងកតាត រច្នាេមព័នធ ជាអាទ្ិភាពដដល
បានផែល់ឱ្យការវនិិណយគកនុងវេ័ិយេុខាភិបាល និងវេ័ិយអប់រ ំ ពាក់ព័នធេកាត នុពល
ណោលនណយបាយអនតរាគមន៍ណផសងណទ្ៀត ណដើមបើេណរមច្បាននូវការរ ើកច្ណរមើនណលឿនជាង
មុន។ 

៣. មសចកតសីននដាា ន 
ដូណច្នេះ ជាណេច្កតើេននិោឋ ន តាមទ្េសនៈននខ្្ុ  ំ យល់ថា មានលកខខ្ណ្ឌ ដេ៏ខំាន់

ចាបំាច់្ច្ំននួ ៨ ណដើមបើជរុំញនូវការអភិវឌឍ និងកំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចរបកបណោយនិរនតភាព។ 
ភារកិច្ចដដលអាច្រតូវណោេះរាយរមួមាន៖ 

១. មូល្នរូបវនត 
កំណណ្ើ ន គឺតរមូវឱ្យមានការវនិិណយគណៅកនុងមូល្នរូបវនត ដូច្ជា ណរាងរច្ក ណរគឿង

មា៉ា េុើន វតថុធាតុណដើម ដដលជាច្ំណុ្ច្កណ្តត លណៅកនុងច្ងាវ ក់ផលិតកមម នងិការវនិិណយគ
រគប់មារតោឋ នទងំអេ់ គចឺាបំាច់្តរមូវឱ្យមានណដើមទុ្នហរិញ្ាវតថុ។ 

២. ្នធានមនុេស 
ការវនិិណយគណៅកនុងវេ័ិយអប់រ ំនិងជំនាញ គឺអាច្មានារៈេំខាន់ ដូច្ជាការ

វនិិណយគណៅកនុងណរគឿងមា៉ា េុើន និងណរាងច្រកេរមាប់ការផតល់នូវកំណណ្ើ នផងដដរ។ ការវនិ-ិ
ណយគណៅកនុងបរបិទ្ណនេះ "្នធានមនុេស" ជាពិណេេ ទក់ទញ ណោយ្នធានមនុេស

                                                 
១៨ Commission for Africa, page 223 



 

79 

 

ផ្ទទ ល់ គនឺាឱំ្យមានភាពរបណេើរណ ើងកនុងការអភិវឌឍមនុេស ក៏ដូច្ជាការជយួជំរុញឱ្យមាន
កំណណ្ើ នណេដឋកិច្ចជារមួ។ 

៣. បទ្ោឋ នច្ាប់ 
បរយិកាេពាណិ្ជជកមម គឺរតវូការណដើមបើឱ្យមានការការពារេុវតថិភាព ដដលធានា

ថា របាក់ច្ំណណ្ញទ្ទ្ួលមកវញិពើការវនិិណយគណនេះ នឹងរតូវបានរបមូលណោយវនិិណយគិន។ 
អេថិរភាពនណយបាយ អំណពើពុករលួយ និងឧរកិដឋកមម ទងំអេ់អាច្មានេកាត នុពល
គំរាមកំដហងដល់ការទ្ទ្ួលបានមកវញិនូវរបាក់ច្ំណណ្ញ និងការណ្វើឱ្យការវនិិណយគពុំមាន
ការទក់ទញ ដូណច្នេះណហើយ គឧឺបេគគរាងំេទេះមកណលើទ្េសនវេ័ិយេរមាប់កំណណ្ើ ន។ 

៤. ការរបកតួរបដជងណៅណលើទ្ើផារ 
ការរបកួតរបដជង ជា្មមតា គឺរតូវធានាថា អនកណរបើរបាេ់អាច្ទ្ទ្លួបានទ្ំនិញ

បដនថមណទ្ៀតកនុងតនមលទបជាង ណៅណរកាមទ្ើផារផ្ទត ច់្មុខ្។ ការណរបើរបាេ់របព័នធតុល្លការ
ននបទ្បបញ្ាតតិនឹងជួយជំរុញននបរយិកាេរបកួតរបដជងណៅកនុងទ្ើផារណេរ ើ។ 

៥. េថរិភាពមា៉ា រកណូេដឋកចិ្ច 
វនិិណយគិនណ្វើការេណរមច្ចិ្តតណោយដផអកណលើអរតាននការទ្ទ្ួលបានមកវញិដដល

ពួកណគបានរពំឹងទុ្ក និងភាពោម នហ្គនិភ័យននគណរមាងវនិិណយគ គឺអរតាហ្គនភ័ិយកាន់
ដតខ្ពេ់ តរមូវការទមទរននអរតារបាក់ច្ំណណ្ញ ក៏រតូវដតខ្ពេ់ផងដដរ។ បរាិថ នមា៉ា រកូ
ណេដឋកិច្ចមានេថិរភាព គឺមានារៈេំខាន់ខាល ងំណ្តេ់កនុងការកាត់បនថយហ្គនិភ័យដដល
រតូវបានផារភាជ ប់ជាមួយនងឹការវនិិណយគ។ 

៦. ណហោឋ រច្នាេមព័នធ 
វនិិណយគិន រតូវការទ្ទ្ួលបាននូវច្ំណណ្េះដងឹលអ មូល្ន ពលកមម (ការងារ) និង

វតថុធាតុណដើម េមាភ រៈ និងលទ្ធភាពេរមាប់ការចូ្លណៅកាន់ទ្ើផារ។ ដូណច្នេះ គឺតរមូវឱ្យ
មានណហោឋ រច្នាេមព័នធដឹកជញ្ជូ នលអ ក៏ដូច្ជាការផតល់ការផគត់ផគង់ជាណទ្ៀងទត់ននអគគេិនើ 
និងឧបករណ៍្ណរបើរបាេ់ណផសងណទ្ៀត។ 

៧. ភាពណបើកច្ហំ េរមាប់ការណ្វើពាណិ្ជជកមម នងិការវនិណិយគ 
ោម នរបណទ្េណ្តមួយ បានរ ើកច្ណរមើនណកើនណ ើងណៅណលើមូលោឋ នច្ើរភាពណៅកនុង

រយៈណពលចុ្ងណរកាយណនេះ ណោយោម នការទ្ទ្ួលបានណជាគជ័យននេមាហរណ្កមមចូ្ល
ណៅកនុងទ្ើផារពិភពណល្លកណទ្។ មានទ្ិដឋភាពពិណេេពើរ៖ ការណ្វើេមាហរណ្កមមចូ្លណៅ
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កនុងទ្ើផារទ្នំិញ នងិការណ្វើេមាហរណ្កមមចូ្លណៅកនុងទ្ើផារណដើមទុ្ន ជាពិណេេ ការ
ណ្វើេមាហរណ្កមមចូ្លណៅកនុងទ្ើផារហរិញ្ាវតថុ។ 

៨. បណងកើនផលតិភាពកេកិមម 
ជា្មមតា បណ្តត របណទ្េដដលមានរបាក់ច្ណូំ្លទប គឺវេ័ិយកេិកមមមានទ្ំហំ

្ំ។ ការបណងកើនផលិតភាពកនុងវេ័ិយកេិកមម ជាញឹកញាប់បណរមើជាកតាលើករេរមាប់
កំណណ្ើ ន ក៏ដូច្ជាមានផលប៉ាេះពាល់យ៉ា ងខាល ងំណលើការកាត់បនថយភាពរកើរកដដរ ណោយារ
ដតច្ំនួនណរច្ើនននមនុេសដដលចូ្លរួមណៅកនុងវេ័ិយទងំណនេះ។ េរមបខ្លួន ឬការអភិវឌឍ
បណច្ចកវទិ្ា និងការដកលមអទ្ើផារកេិកមមេរមាប់រោប់ពូជ ជើ ណហើយជាលទ្ធផល គឺ
កេិកមមនឹងជយួដល់ដំណណ្ើ រការណនេះ។ 
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ទំនាក់ទំនង កម្ពុជា-ថថ 
ជំងឺលាប៖់ ករណីប្រាសាទប្រពះវិហារខ្មែរ  

 
បណ្ឍិ ត យង់ ពៅ  

១. ពេចកតីពផតើម្ 
រលកនយោបាយរបយេសទាំងពីរ ជាពិយសសរបយេសថៃនាេសវតសរៃ៍មីយនេះ បានយ្វី

ឱ្យអរភិាពថនេាំនាក់េាំនងយេវភាគី កមពុជា-ថៃ ធ្លល ក់ចុេះកបុងសភាព្ងន់្ងរកាន់តតខ្ល ាំង។ ចរនថ
ជាតិនយិមថៃ បចចុបផនបរតូវបានអបកនយោបាយថៃ អភិជនបាងកក និង រកមុបញ្ដវនថអភរិកស
រជុលនិយមយកមកយរបីរបាស់កបុងការបាំថភលរបវតថិសាស្តសថ យដីមផយីលីកតយមកីងជនជាតិខ្លួន។ 
ជាមួយគ្នប យនាេះ យគបានយរបីរបាស់បញ្ហា របាសាេរពេះវហិារ យដមីផចីិញ្ច ឹមចលនាជាតនិិយម
បយរមផីលរបយោជន៍នយោបាយថផធកបុងថៃ។ យលីសពយីនាេះយេៀត យគយរបីរបាស់បញ្ហា ជាតិ
និយមកបុងបាំណ្ងបាំភាន់តភបកមហាជនខ្លួនឯង យដីមផទីញសមានចិតថអបកគ្នាំរេសកមមភាព
នយោបាយ។ កបុងន័យយនេះ យយងីយល់បានថា របសិនយបអីបកនយោបាយថៃមិនរបកាន់
នូវគាំនិតអភិរកសនយិមរជុល យ យីងាកមកេេលួសាគ ល់តាមសចចភាពរបវតថសិាស្តសថពិត
យនាេះ របយេសទាំងពីរ កមពុជា-ថៃ នឹងមិនមានអរភិាពយរចីនោ៉ា ងយនេះយនាេះយេ។ ជាងយនេះយៅ
យេៀតកបុងេាំនាក់េាំនងរសឡាញ់-សអប់ រវាងរបយេសទាំងពីរនាដាំណាក់កាលៃមី បានរុញរាន
យៅដល់ករណី្របាសាេរពេះវហិារ។  

ជាៃមីមថងយេៀត                                                
                                                               
                                          វញិ                
                        (International Court of Justice = ICJ)         
           នងឹបករសាយដូចសាលដីកា ១៥ មៃុិនា ១៩៦២ តដល         ឱ្យ
                                                             
             

យៅ         ២០១២ កនលងយៅយនេះ                     អតតី   
                   របស់                      pp  on      m   
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       ២០០                                                    
                                                            
         ១                                                    
                       m ong   j n p                          
          ៥    m                          យពល                  
                            របា         ឱ្យ                        
                                    បតនទម                         
         ឱ្យ        ២   

                     ឱ្យ                           
                                   ជាពិយសសបញ្ហា របាសាេរពេះវហិារ       
                                         

ាប់ពីបញ្ហា រពេះវហិារកយរមីកយ ងីវញិ យៅថៃងេី១៥ តខ្កកកដា ឆ្ប ាំ២០០៨ មកដល់
ថៃងយនេះ (០៤ ្បូ ២០១៤) វបិតថិនយោបាយថៃបានផ្លល ស់បថូរនាយករដឌមស្តនថចីាំនួន០៥ រូប
មកយ យី រមួមាន សាមា៉ា ក់ ស ុនដារ៉ា យវ ៉ាច (Samak Sundaravej), សុាំថឆ វងសសាវា៉ាត 
(Somchai Wongsawat), អាភីសុីត វាាជីវា៉ា  (Abhisit Vejjajiva), យងីឡាក់ 
សុីណាវា៉ា ត់រតា (Yingluck Shinawatra)     របាយុេន ាន់អូា (Prayuth Chan-
ocha)៣ តដលអបកទាំងរបាាំយនេះ មកពីបកសអាំណាចរបជាជន បកសរបជា្ិបយតយយ 
បកសយភឿថៃ នងិ មកពីយោធ្ល។  

              ា    ា                          «     
                ឈា                                          
            យ»  យយងីយាេសួរយៅវញិថា ាប់ពីឆ្ប ាំ២០០៨ មកេល់បចចុបផនបយនេះ 
បកសនយោបាយណាខ្លេះដឹកនាាំរដាឌ ភិបាលរបយេសថៃ  យ ីយយដាេះរសាយបានអវីខ្លេះ
ជាមួយកមពុជា   
                                                 
១ Bangkok Post,Thaksin warns of Thai friction over temple, 11/03/2012 
២    យ                                                                          ១២ 
         ២០១២ 

៣ Prayuth Chan-ocha យ ងីកាន់អាំណាច ២១ សីហា ២០១៤, តាមរយៈរដឌរបហារយោធ្លេមាល ក់
រដាឌ ភិបាលាាំផធេះរបសយ់ោករសី Yingluck Shinawatra នាថៃងេី២២ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៤។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samak_Sundaravej
http://en.wikipedia.org/wiki/Somchai_Wongsawat
http://en.wikipedia.org/wiki/Abhisit_Vejjajiva
http://en.wikipedia.org/wiki/Yingluck_Shinawatra
http://www.bangkokpost.com/search/news-and-article?xDate=11-03-2012&xAdvanceSearch=true
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សូមរ ាំលកឹយ ងីវញិថា ករណី្របាសាេរពេះវហិារ យនេះរតូវបញ្ច ប់ជាសាទ ពររចួយៅ
យ យីថា«ជាសមផតថិរបស់កមពុជា យៅថៃងេី១៥ តខ្មិៃុនា ឆ្ប ាំ១៩៦២ យដាយសាលរកម 
ICJ នាយពលយនាេះ»។ ចុេះយ តុអវីបានថៃយៅតតបាំពាន   
២. បពុវពេតុនាឱំ្យមានជំងឺលាប ់

ភាពមិនចាស់ោស់កបុងរបព័នននយោបាយដឹកនាាំរដឌថនរបយេសថៃបានយ្វឱី្យអាំណាច
នីតរិបតបិតថថិនរបយេសយនេះ មនិមានសទិរភាព រពមទាំងបាត់បង់តុលយភាពអាំណាច។ កបុង
យនាេះយយងីសយងកតយ ញីថា រដាឌ ភិបាលថៃមិនមានសេិនិយលកីងេ័ព ជាឧទ រណ៍្នាឆ្ប ាំ
២០០៨ េ័ពថៃចូលមកតាំបន់របាសាេរពេះវហិារ យៅយពលភាគកីមពុជាយសបឱី្យដកយៅវញិ 
ថៃយឆលីយថាាាំសួរសភាសិន។ យៅយដីមអាណ្តថិនយោបាយរបស់យោករសី យីងឡាក់ 
សុីណាវា៉ា ត់ អតីតនាយករដឌមស្តនថីថៃ យោក ថាក់សុីន សុណីាវា៉ា ត់ បានសតមថងការរពយួ
បារមភពីជយមាល េះកបុងចាំយណាមពលរដឌថៃនឹងកាន់តតរកីរលដាលយដឋ គគុកយ ងីវញិជាក់ជា
មិនខ្ន របសិនយបី ICJ នឹងបករសាយ ដូចសាលដីកា ១៥ មិៃុនា ១៩៦២ តដលកាត់
យសចកឋឱី្យភាគថីៃាញ់កឋីកបុងករណី្របាសាេរពេះវហិារយនាេះ។  

អាំណាចរជវា ាំង និង ចាប់របមាៃរពេះយចសាថ  (lèse majesté laws) ក៏ជាករណី្
មួយសរមាប់តុលយភាពនយោបាយថៃផងតដរ។ អាំណាចយនេះរតូវបានអបកវភិាគបសចិមរបយេស
វាយតថមលថា «អាំណាចរពេះមហាកសរត យលសីរដឌ្មមនុញ្ដតដលបានតចង» និង ឱ្យតថមលថា 
រពេះមហាកសរតថៃ គឺជាសាទ ប័នៃមីមួយ ដ៏មានឥេនពិលយលីនយោបាយ តដលយគអាចយៅ
ថា «រជា្ិបយតយយអារស័យបណាឋ ញ»៤។ យដាយយមីលយ ញីពីឥេនិពលបណាឋ ញនយោបាយ
យនេះ យោក ថាក់សុីន សុីណាវា៉ា ត់រតា នាយករដឌមស្តនឋីថៃ តដលបានជាប់យឆ្ប តចាំនួនពីរដង
យៅកបុងឆ្ប ាំ២០០១ និង ឆ្ប ាំ២០០៥ ធ្លល ប់យ្វីនយោបាយផ្លល ស់បឋូ របណាឋ ញថនអាំណាច
រជវា ាំង យដាយដាក់ជាំនួសវញិនូវបណាឋ ញៃមី តដលជាយ តុផលមួយកបុងចាំយណាមយ តុ
យផសងយេៀតកបុងការផថល់ឱ្កាសឱ្យរកុមយោធ្លយ្វីរដឌរបហារថៃង១៩ តខ្កញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០០៦។  

តាមរយៈកាំណ្ត់យ តុសមាង ត់ការេូតស រដឌអាយមរកិ តដលបានចុេះផាយយដាយ
យគ េាំព័រ Wikileaks និងបានយកមកផាយបនថយដាយកាតសតអង់យគលស The Guardian 
អតីតនាយករដឌមស្តនថីថៃ សាមា៉ា ក់ ស ុនដារយវ ៉ាច បាននិោយថា រពេះអគគមយ សីរបស់ 
                                                 
៤ វេិាសាទ នេាំនាក់េាំនងអនថរជាតិកមពុជា, េាំនាសរ់ពាំតដនរបយេសថៃ និង របយេសជិតខ្ង, ភបាំយពញ, ២០១០, 
េាំពរ័៣១។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8se_majest%C3%A9
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ភូមិបុល ជាបុគគលសាំខ្ន់តដលនាាំឱ្យមានរដឌរបហារឆ្ប ាំ២០០៦ និងេមាល ក់យោក ថាក់សុីន 
យចញពតីាំតណ្ងនាយករដឌមស្តនថី៥។ យបីតាមកាតសតអង់យគលស The Guardian តដលបាន
ដករសង់ចាំណុ្ចខ្លេះថនកាំណ្ត់េូតអាយមរកិ មកចុេះផាយបនថយេៀតយនាេះ អតីតនាយករដឌមស្តនថី
ថៃយោក សាមា៉ា ក់ ស ុនដារ៉ា យវ ៉ាច បានជួបនិោយគ្នប ជាមួយមស្តនថីេូតអាយមរកិរបាាំរកុង
បាងកក យៅតខ្តុោ ឆ្ប ាំ២០០៨ យពាលគមឺួយតខ្យរកាយយពលតដលយោក សាមា៉ា ក់ បាន
ោតលងយចញពីរបធ្លនបកស និងបញ្ច ប់តួនាេជីានាយករដឌមស្តនថីថៃ។ យោកបាននិោយ
របាប់មស្តនថីេូតអាយមរកិថា យោកយជឿថា រពេះរជនិី សុីរគីតី ជាអបកជាំរុញឱ្យមានរដឌរបហារ
េមាល ក់យោកនាយករដឌមស្តនថ ីថាក់សុីន សុណីាវា៉ា ត់រតា យចញពីមុខ្តាំតណ្ង៦។  

រឯីរកុមយោធ្លថៃក៏បានជាប់ពាក់ព័នននឹងរដឌរបហារឆ្ប ាំ២០០៦ តផអកយលផីលរបយោជន៍
យសដឌកិចច និងសងគមនយោបាយថៃ។ រតង់ន័យយនេះ យយងីអាចយមីលយ ញីថា អភិរកម
ថនការអភិវឌ្ណយសដឌកិចចយោក ថាក់សុនី ពិតជាប៉ាេះពាល់ផលរបយោជន៍រកុមយោធ្ល យរពាេះ
រកុមយនេះសុេនតតជាមនុសស តដលកាន់កាប់ស រគ្នស្ាំៗជាយរចីនយៅកបុងរបយេសថៃ យលសី
ពីយនេះយេៀត រដឌរបហារឆ្ប ាំ២០០៦ បានផថល់ឱ្យពួកយគនូវការពរងីកឥេនិពលបតនទមយលី
នយោបាយថផធកបុង រពមទាំងពរងីកខ្ធង់ចាំណាយយោធ្លផងតដរ។ 

«គិតៃមី សកមមភាពៃមី» ជាបាវចនា របស់ថៃរសោញ់ថៃ (Thai Rak Thai = 
TRT) តដលយោកថាក់សុនី តតងតៃលងរបាប់មហាជនថា «ខ្ញុ ាំយនេះយ ីយជាអបកនយោបាយ 
តដលមានបាំណ្ងពិតរបាកដកបុ ងការយរសាចរសង់ជាតិឱ្យផុតពីវបិតថិដ៏តសន្ងន់ ង្រនាឆ្ប ាំ
១៩៩៧»។ តាមរយៈយគ្នលនយោបាយគ្នាំពារអបករក (Pro-Poor Policies) បាន
ជាំរុញឱ្យរបជារបិយភាពរបស់យោក ថាក់សុីន កាន់តតរជួតរជាបដល់រសទប់វណ្តៈកសិករ 
និងអបករកីរកេូទាំងរបយេស តដលអាចវាយតថមលបានថា ជារបភពការយ្វីរដឌរបហារយោធ្ល
េមាល ក់យោក ថាក់សុីន សុណីាវា៉ា ត់ យៅថៃងេ១ី៩ តខ្កញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០០៦។ របជារបិយភាព
របស់យោក ថាក់សុីន កបុងេសវតសរចុ៍ងយរកាយយនេះ បានឈានយៅយរបៀបផធឹមនឹង
រពេះមហាកសរត តដលជាបុពវយ តុនាាំឱ្យមានចលនារបឆ្ាំងនឹងរូបយោកយលីករណី្យផសងៗ

                                                 
៥ វេិយុបារ ាំងអនថរជាតិ, Wikileaks៖ រពេះរជិនីថៃជាអបកយៅពីយរកាយរដឌរបហារេមាល កយ់ោកថាកសីុ់ន, ១៥ 
ប្ូ ២០១១ 

៦ Pasuk Phongpaichit & Chris Baker, THAKSIN, 2nd ed., Bangkok: O.S. Printing House, 
2009, p266-267. 
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ជាយរចីន។ ចលនារបឆ្ាំងយនេះ ដឹកនាាំយដាយសមព័ននរបជាជនយដីមផីរបជា្ិបយតយយ ឬ 
«ចលនារកុមអាវយលឿង (The  eople’s Alli nce fo   emoc  cy = PAD»។  

កបុងន័យយនេះ អាចទញសនបដិាឌ នថា មិនចាំយពាេះតតរដាឌ ភិបាលរបស់យោករស ីយងី
ឡាក់ យនាេះយេ ប៉ាុតនថសរមាប់នយោបាយរបយេសថៃទាំងមូល ពិតជាពិបាកនឹងនិោយ
អាំពសីទិរភាពណាស់ ដរបណាបណាថ ញរជវា ាំងរមួមាន រកុមអាមាតយ និងយោធ្ល យៅតត
មានអាំណាចខ្ល ាំង។  

ចលនារកមុអាវយលឿង PAD បយងកីតយ ងីកបុងយគ្នលបាំណ្ងរបឆ្ាំងនឹងយោក ថាក់សុនី 
និងសមព័ននរបស់យោក។ PAD បានាប់យផថីមកបុងចលនា យៅកបុងវបិតថិនយោបាយថៃ ឆ្ប ាំ 
២០០៥-២០០៦ និង ២០០៨ រមួទាំងបញ្ហា រពាំតដនកមពុជា និងថៃផងតដរ។ សមាជិក
សាំខ្ន់ៗរបស់រកុមយនេះ គរឺបមូលផថុ ាំអបករជានិយមថៃ រកុមអបកជាំនួញថាប ក់ខ្ពស់ និង ថាប ក់ 
កណាថ លយៅបាងកក (តដលយគយៅថាគ បិតបីាងកក) រកុមបញ្ដវនថអភិរកសនិយម និង 
ភូមិភាគខ្ងតផូងថៃ តដលេេួលបានការគ្នាំរេពីរកុមយោធ្លថៃ និងថាប ក់ដឹកនាាំគណ្- 
បកសរបជា្ិបយតយយ។ យៅកបុងសកមមភាពតវា៉ា  ពួកយគបានអាំពាវនាវឱ្យយោធ្លនិងរកុម
ឥសសរជនអភិរកសនិយម ចូលកាន់កាប់អាំណាចនយោបាយសាំខ្ន់ៗ។ យលសីពីយនេះ ចលនា
យនេះបយញ្ឆ េះកាំ ងឹរលដាលរបឆ្ាំងដល់របយេសកមពុជា រ ូតដល់រដឌមស្តនថីការបរយេសថៃ 
តដលជាអបកដឹកនាាំសាំខ្ន់របស់ PAD បានយរបីភាសាមិនគបផដីល់នាយករដឌមស្តនថកីមពុជា
ថា «អបកយលង» រពមទាំងរបមាៃថា «នឹងយកឈាម  ុនតសនមកោងយជងី»ខ្លួនយេៀត
ផង៧។  

គួរបញ្ហជ ក់ថា េសសនៈជាតិនយិមរបស់ PAD បានពិពណ៌្នាខ្លួនឯងថា ជាអបកជាតិ
និយម យ យីរបកាសរបឆ្ាំងជាដាច់ខ្តចាំយពាេះជនណា ឬបកសណាតដលយ្វីឱ្យប៉ាេះពាល់
ដល់បូរណ្ភាពេឹកដថីៃ។ យផថមីយចញពីចរនថយនេះ PAD បានរបឆ្ាំងនឹងរដឌបាល សាមា៉ា ក់ 
តដលបានគ្នាំរេដល់ការចុេះបញ្ជ ីរបាសាេរពេះវហិារជាសមផតថិយបតកិភ័ណ្ឍ ពិភពយោក កបុង
ខ្ណ្ៈតដលពួកយគយៅតតាត់េុកថាដ៤ី.៦គ.ម២ ជុាំវញិរបាសាេយនាេះជាកមមសិេនរិបស់ថៃ។ 
PAD បានយថាក លយទសយមដឹកនាាំគណ្បកសអាំណាចរបជាជន (People Power Party = 

                                                 
៧ Pavin Chachavalpongpun, Glorifying the Inglorious Past: Historical Overhangs in Thai-
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PPP) កបុងលកខខ្ណ្ឍ ថាយោក ថាក់សុីន បានផថល់ផលរបយោជន៍ដល់របយេសកមពុជា កបុង
គយរមាងអភិវឌ្ណន៍េីរកុងេាំយនីបយៅយខ្តថយកាេះកុងថនរបយេសកមពុជា។ យលីសពីយនាេះយេៀត 
ពួកយគបានអាំពាវនាវដល់វនិិយោគិនថៃយៅកមពុជាឱ្យវលិរត ប់យៅវញិ ឱ្យបិេរចករពាំតដន
ទាំងអស់ជាមួយកមពុជា បញ្ឈប់យជីងយហាេះយ ីរទាំងពីរភបាំយពញ និងយសៀមរប ជាមួយ
បាងកក រពមទាំងអាំពាវនាវបញ្ឈប់សកមមភាពរបស់គណ្ៈកមមការតដនេកឹសមុរេរតួតសុី
គ្នប ។ 

ចរនថជាតិនយិមថៃ យៅយពលបចចុបផនបរតូវបានអបកនយោបាយថៃ និង រកមុបញ្ដវនថ
អភិរកសរជុលនិយមយកមកយរបីរបាស់កបុងការបាំថភលរបវតថិសាស្តសថ យដីមផីយលីកតយមកីងជាតិ
សាសន៍ថៃ។ យលីសពីយនាេះយេៀត យគយរបីរបាស់បញ្ហា ជាតិនិយមកបុងបាំណ្ងបាំភាន់តភបក
មហាជនខ្លួនឯង យដមីផទីញសមានចិតថអបកគ្នាំរេ។ គួរបញ្ហជ ក់ថា យមចលនា PAD យៅ
កបុងជយមាល េះនយោបាយថផធកបុងចយនាល េះឆ្ប ាំ២០០៨ មកដល់បចចុបផនបយនេះ យគបានយរបីរបាស់
មយនាគមជាតិនិយមេឹកដីជេះមកយលីកមពុជាយលបីញ្ហា រពាំតដនផងតដរ។  

ពាក់ព័នននឹងបញ្ហា េាំនាក់េាំនងកមពុជាថៃកបុងដាំណាក់កាលសស្តងាគ មរតជាក់ បានរអិល
ធ្លល ក់យៅកបុងេដិឌភាពតានតឹងមយួយេៀត ាប់តាាំងពីរបយេសថៃចូលរមួកបុងអងគការសននិសញ្ហដ
អាសុីអាយគបយ ៍(Southeast Asia Treaty Organization = SEATO) យ យីស រដឌ 
អាយមរកិក៏ដូចជារបយេសថៃយរបីមយ្ាបាយរគប់រូបភាព យដីមផគី្នបសងកត់កមពុជាឱ្យចូលរមួ
យៅកបុងអងគការយសអាតូ។ ស រដឌអាយមរកិបានបយងកីតកងេ័ពតខ្មរយសរ ី តដលបាំពាក់អាវុ្ 
និង វកឹ វនឺយដាយពួកយសអុអីាយៅកបុងរបយេសថៃរបឆ្ាំងនងឹកមពុជា។ មា៉ាងយេៀត ករណី្
កងេ័ពថៃយ ងីកាន់កាប់របាសាេរពេះវហិារយដាយខុ្សចាប់កបុងេសវតសរឆ៍្ប ាំ១៩៤០ បាន
កាល យយៅជាមូលដាឌ នចមផងថនភាពតានតឹងរវាងកមពុជា-ថៃ។ 

រសបយពលជាមួយគ្នប យនេះតដរ សយមឋចរពេះនយរតឋម ស ីនុ មានការរពួយបារមភពី
ការរកីរលដាលលេនកុិមមុយនសីឋ។ សាទ នភាពនយោបាយកបុងរបយេសកមពុជាបានធ្លល ក់កបុង
សភាពតានតឹង យៅយពលតដលសយមឋចរពេះនយរតឋម សី នុ បដិយស្ជាំនួយអាយមរកិយៅ
ឆ្ប ាំ១៩៦៣។ តាមការពនយល់របស់សយមឋចរពេះនយរតឋម សី នុ ថាយនាេះគជឺាអវតីដលយឆលីយ
តបចាំយពាេះសកមមភាពកផត់ចង់ផឋួលរ ាំលាំរពេះមហាកសរត និងខ្លួនរពេះអងគផ្លធ ល់ តដលយនេះគឺជា
លេនផលមួយយចញពីគាំនិតរបស់ស រដឌអាយមរកិ និងក៏ដូចជាការគ្នាំរេចាំយពាេះកងេ័ព
យវៀតណាមខ្ងតផូង និងចលនាតខ្មរយសរតីដលគ្នាំរេយដាយរបយេសថៃ។  
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ការរកីរលដាលថនលេនិកុមមុយនីសឋយៅឥណ្ឍូ ចិន ជាពិយសសកបុងរបយេសកមពុជា បាន
យ្វីឱ្យរបយេសថៃមានការរពួយបារមភកាន់តតខ្ល ាំងយ ងី។ យ តុយនេះយ យីរបយេសថៃរសួរន់
របកូករបកាសបណាឋ របយេសយៅអាសុីអាយគបយទ៍ាំងអស់ឱ្យរបួរមួគ្នប យ ងី ជាពិយសសគឺការ
បយងកីតសមាគមរបជាជាតអិាសុីអាយគបយ ៍ យៅថាអាសា ន (ASEAN) យដីមផរីបឆ្ាំងការ
រកីរលដាលលេនិកុមមុយនសីឋយនេះ។ សមាគមរបជាជាតអិាសុីអាយគបយ ៍ បានបយងកីតយ ងី
យៅឆ្ប ាំ១៩៦៧ គឺរសបយពលតដលកមពុជា កាំពុងយលចយ ីងោ៉ា ងពិតរបាកដថនចលនា
កុមមុយនសីឋរបឆ្ាំងរដាឌ ភិបាលយដាយកមាល ាំងរបដាប់អាវុ្ គកឺបុងយខ្តឋបាត់ដាំបង តដលជាប់
រពាំរបេល់តដនថៃ។ ពួកសាឋ ាំនយិមកមពុជា បានផឋួលរ ាំលាំសយមឋចនយរតឋម សី នុ ពីអាំណាច
យៅថៃងេ១ី៨ មីនា ១៩៧០។ េាំនាក់េាំនងការេូតរវាងកមពុជា និង ថៃ ក៏បានបយងកីតយ ងី
វញិយៅថៃងេ១ី៣ តខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ១៩៧០ បនាធ ប់ពីមានការផ្លឋ ច់េាំនាក់េាំនងគ្នប តាាំងពីយរកាយ
ឆ្ប ាំ១៩៦២មក។ រកុងភបាំយពញ និង បាងកក បានចុេះ តទយលខ្យេវភាគអីាំពីស របតិបតឋិ
ការយលរីគប់វស័ិយទាំងវស័ិយយោធ្លផងតដរ។  

តផអកយលកីារសិកាភូមិសាស្តសថនយោបាយ នាយុគសម័យសកលភាវូបនយីកមម តដល
របកបយដាយការរបកួតរបតជងខ្ពស់ ហាក់បានយ្វីឱ្យពភិពយោកសទតិយៅកបុងសស្តងាគ មរតជាក់
ៃមី តដលបណ្ឍិ ត សុខ្ េូច បានអតាទ ្បិាយថាជា «ជាំងឺោប់ថនសស្តងាគ មរតជាក់»។ យៅ
កបុងេិដឌភាពនយោបាយអនថរជាតិបចចុបផនបបានគូសបញ្ហជ ក់ពសីញ្ហដ ណ្ថនការតបងតចកប៉ាូល
នយោបាយ តដលយ្វីឱ្យជយមាល េះអនថរជាតកិាន់តតរកីរលដាល និងកាន់តតមានភាពសមុគ-
សាម ញ។ យលីសពីយនេះយេៀត រដឌភាគីជយមាល េះរបកាន់ភាពរកអឺតរកេមយៅកបុងដាំយណី្រការ
យដាេះរសាយវវិាេ។ ដូចគ្នប យនេះយ យី យេីបអបកវភិាគខ្លេះបានឱ្យតថមលថា «អាសា នជារបស់
មហាអាំណាច»។  

ស រដឌអាយមរកិ និងរបយេសចិន កាំពុងតតយ្វីនយោបាយវាេេីតដនភូមិសាស្តសថ 
នយោបាយយរៀងៗខ្លួន។ បណាថ របយេសកាំពុងអភិវឌ្ណមយួចាំនួនរតូវបានចនិាត់េុកថា ជា
របយេសតដលមានចាំណុ្ចខ្ល ាំងរបស់ចិន តដលមានលេនភាពកសាងឥេនិពលនយោបាយ
របស់របយេសខ្លួនយៅេីយនេះ សាំយៅបយរមីឱ្យយុេនសាស្តសថយសដឌកិចចរបស់ចិន និងឈានយៅ
ពរងងឹភាពជាថដគូយុេនសាស្តសថយៅកបុងនយោបាយអនថរជាត។ិ របការគួរឱ្យកត់សមាគ ល់បញ្ហា
យនេះ យគសយងកតយ ញីថា យដីមឆ្ប ាំ២០១២ កបុងឋានៈរបយេសកមពុជាជារបធ្លនអាសា ន ថាប ក់
ដឹកនាាំរបយេសចិនតតងបានបាំយពញេសសនកិចចយៅរបយេសកមពុជាចាំយពលកិចចរបជុាំនានារបស់



 

90 

 

អាសា ន។ ពាក់ព័នននឹងេាំនាក់េាំនង ចិន-កមពុជា យៅថៃងេី៣១ តខ្មីនា ឆ្ប ាំ២០១២ យរកាយ
ពីជាំនួបរយៈយពលជាង២យមា៉ា ងរវាងនាយករដឌមស្តនថីរពេះរជាណាចរកកមពុជា និង យោក   ូ 
ជិនតាវ របធ្លនា្ិបតីចិនយៅវមិានសនថិភាព សយមថច   ុន តសន មានរបសាសន៍ថា «យយីង
ដឹងយ ីយថា េាំនាក់េាំនងរវាងកមពុ ជា និងចិន បានយដីរដល់ជាំហានមួយខ្ពស់ គឺថា 
េាំនាក់េាំនងជាយុេនសាស្តសថ ជាថដគូយុេនសាស្តសថរគប់រជុងយរជាយ»៨។ 

គួរបញ្ហជ ក់យ ងីវញិថា កបុងខ្ណ្ៈកមពុជា េេលួបានជាំនយួយោធ្លពីរបយេសចិន 
សទិតចាំយពលេាំនាក់េាំនងរបយេស កមពុជា-ថៃ ចុេះដុនដាប យ យីឈានយៅផធុេះសស្តងាគ មយេៀត
ផង។ ដូចគ្នប យនេះតដរ ចុងឆ្ប ាំ២០០៩ របយេសថៃតដលជាសមព័ននមតិថអាសុីរបស់ស រដឌ
អាយមរកិ យ យីតដលតតងយ្វីជាមាច ស់ផធេះកបុងការយរៀបចាំសមយុេនយោធ្លព ុសាសន៍ «យពាេះ
តវកមាស (Cobra Gold)» ជាមួយស រដឌអាយមរកិ បានយរៀបចាំយ្វីសមយុេនយនេះយកៀក
នឹងតខ្សបនាធ ត់រពាំតដន កមពុជា-ថៃ។ ការយរៀបចាំតបបយនេះ រតូវបានយគយមីលយ ញីថា ជាការ
គាំរមកាំត ងដល់កមពុជា យបីយទេះជារកសួងការបរយេសថៃ បានយចញយសចកថីពនយល់ថា 
ជាការយ្វសីមយុេនរបាាំឆ្ប ា្ំ មមតាក៏យដាយ៩។ 

យៅរគប់រដាឌ ភិបាលថៃាប់ពឆី្ប ាំ២០០៦ ដល់ឆ្ប ាំ២០១១ ដឹកនាាំយដាយនាយករដឌ-
មស្តនថីចាំនួន៥រូបរួមមាន៖ ថាក់សីុន សីុណាវា៉ា ត់, ស ូរ៉ា យុត ជូឡាណុ្ន, សាមា៉ា ក់ 
ស ុនដារ៉ា យវច, ស ុ៊ុំថច វង់សុវា៉ា ត់ និង អាភីសុីត យវាជីវា៉ា  សុេនតតជានាយករដឌមស្តនថី 
តដលបានដឹកនាាំរបយេសថៃសទតិយៅកបុងភាពវកឹវរថនជយមាល េះនយោបាយថផធកបុង។ គួរកត់
សមាគ ល់ថា យៅយពលមានការផ្លល ស់បថូររបមុខ្ដឹកនាាំ ឬរដឌមស្តនថីកបុងយពលយនាេះ ក៏ផ្លល ស់បថូរ
មស្តនថីនយោបាយថាប ក់បយចចកយេស យ យីបានយ្វឱី្យេាំនាក់េាំនងយេវភាគកីាន់តតមានភាព
សមុគសាម ញ។ ជាងយនេះយៅយេៀត ការបករសាយ្មមនុញ្ដថៃ ក៏បានជាំរុញឱ្យេាំនាក់េាំនង
ការេូតកាន់តតតានតឹងយ ងីរវាងកមពុជា និង ថៃ។  

ការចូលកាន់កាប់របាសាេរពេះវហិារជាៃមី ាប់ពីថៃងេ១ី៥ តខ្កកកដា ឆ្ប ាំ២០០៨ 
បានបងាា ញពភីាពមិនអស់ចិតថពីអបកជាតិនិយមរជុល បូករមួនឹងវបិតថិនយោបាយថផធកបុង

                                                 
៨ សូមយមីលយសចកថីតៃលងការណ៍្រមួរវាង សាធ្លរណ្រដឌរបជាមានិតចិន និង រពេះរជាណាចរកកមពុជា, 
ចុេះថៃងេី២ តខ្យមសា ឆ្ប ាំ២០១២។ 

៩ យង ់យៅ, វវិាេកមពុជា-ថៃ ២០០៦-២០១២, និយកខបបេថាប កប់ណ្ឍិ តវេិាសាស្តសថនយោបាយ, ភបាំយពញ,  
 រជបណ្ឍិ តយសភាកមពុជា, េាំពរ័១៥៥។ 
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របស់របយេសថៃ តដលមិនបានបងាា ញពីការឯកភាពគ្នប យលីការយដាេះរសាយជាមួយរបយេស
កមពុជា១០។ ពាក់ព័នននងឹបញ្ហា យនេះ សាមា៉ា ក់ ស ុនដារ៉ា យវ ៉ាច បានពនយល់ដល់ការសួរយដញយដាល
កបុងសភាថៃ នាថៃងេី៣០ តខ្មិៃុនា ឆ្ប ាំ២០០៨ ថា «េងជ់ាតិរបស់របយេសកមពុជាបាន
ដាក់យលីរបាសាេរពេះវហិារជាង៤៦ឆ្ប ាំ (គិតយៅឆ្ប ាំ២០០៨) មកយ ីយ យ ីយគ្នម នអបក
នយោបាយថៃណាមួយបានតវា៉ាឱ្យដកយចញយ ីយ»។ រឯីយោក ណុ្បបា៉ា ដុន បា៉ា តាមា៉ា  
បានរបាប់យៅសភាថៃ នាថៃងេ២ី៧ តខ្មៃុិនា ឆ្ប ាំ២០០៨ ថា  «បញ្ហា របាសាេរពេះវហិារ 
វាសទិតយៅកបុ ងរកបខ្ណ្ឍ ចាប់អនថរជាតិ តដលថៃាាំបាច់រតូវតតយគ្នរព»។ ចាំតណ្កឯ យោក 
អាភីសុីត យវាជីវា៉ា  បានតៃលងរបាប់រកុមបាតុករអាវយលឿង PAD យៅឆ្ប ាំ២០០៨ ថា 
«ខ្លួ ននឹងយករបាសាេរពេះវហិារវញិឱ្យបាន យៅយពលតដលខ្លួ នបានយ្វីជានាយករដឌមស្តនថី 
ថៃបានបីតខ្»១១។ ផធុយយៅវញិ យោក អាភសុីីត ាញ់យឆ្ប តឆ្ប ាំ២០១១ ក៏យដាយសារ
បញ្ហា រពេះវហិារ។ កបុងន័យយនេះ បានបញ្ហជ ក់ថាអបកនយោបាយថៃបានយល់រចួយ យីថា 
រពេះវហិារពិតណាស់ជារបស់កមពុជា ក៏ប៉ាុតនថថៃបានយរបីរបាស់បញ្ហា របាសាេរពេះវហិារយដីមផី
ចិញ្ច ឹមចលនាជាតិនិយម បយរមីផលរបយោជន៍នយោបាយថផធកបុងរបស់ខ្លួន។ ផធុយពីការ
យលីកយ ងីរបស់អបកទាំងពរីយនេះ រកមុអបកជាតិនយិមរជុលថៃ រមួមាន រកមុយោធ្ល បណាឋ ញ
រជវា ាំង និងចលនា PAD យៅតតគិតថា របាសាេរពេះវហិារយៅកបុងេឹកដីថៃដតដល។ ថៃ
យរបីរបាស់សាំណុ្ាំ យរឿងរបាសាេរពេះវហិារ យដីមផបីញ្ជូ នកងេ័ពឱ្យមកឈាល នពាន យបាេះេីតាាំង
យៅតាំបន់របាសាេរពេះវហិាររបស់តខ្មរ របាសាេតាមាន់្ាំ តាមាន់តូច និង តារកបីនិងតាំបន់
ជួរភបាំដងតរករបស់តខ្មរ។ យឆលយីតបនឹងបញ្ហា យនេះ កមពុជាបានយរជសីយរសី «សមកីារគនលេឹះ» មក
យដាេះរសាយ យដាយនាាំយកបុគគល ថាក់សុីន សុណីាវា៉ា ត់  ក់ចូលកបុងឆ្កថនេីោនវវិាេ 
យដីមផីយឆលីយតបភាពមិនរបាកដរបជាថនការយកងចាំយណ្ញនយោបាយរបស់របយេសថៃ។
ផធុយយៅវញិសមីការគនលេឹះ កាន់តតយ្វីឱ្យេាំនាក់េាំនងកាន់តត្ងន់្ងរយ ងីតៃមយេៀត។ 

ជាការពិត របយេសថៃបានយល់ោ៉ា ងចាស់នូវតដនបូរណ្ភាពថនរបាសាេរពេះវហិារ 
និង តាំបន់ជុាំវញិរបាសាេរពេះវហិារ ថាសទិតកបុងតដនអ្ិបយតយយកមពុជា។ ប៉ាុតនថអបកយោបាយ
ថៃរគ្នន់តតយកបញ្ហា យនេះ យ្វីជាតលផងនយោបាយយផធរេាំនាស់វបិតថិថផធកបុងរបស់របយេសខ្លួន

                                                 
១០ វេិាសាទ នេាំនាកេ់ាំនងអនថរជាតិកមពុជា «របាសាេរពេះវហិារតខ្មរនិងម ិចឆតារបសយ់សៀម៖ អតីតកាល 
និង បចចុ បផនបកាល» យៅកបុងេសសនាវដថីវេិាសាស្តសថ  យលខ្១ ឆ្ប ាំ២០០៨, េាំពរ័១៩។ 
១១ យង ់យៅ, វវិាេកមពុជា-ថៃ ២០០៦-២០១២, .ដ.ឯ.ម., េាំពរ័ ១៥៧។ 
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យៅបញ្ហា ជាតិនិយមេកឹដ។ី េយងវីយនេះរតូវបានយគយមលីយ ញីថា កបុងរដឌបាលយោក អាភីសុតី 
បានយរៀបចាំឆ្កយោខ ននយោបាយតាមរយៈ យសណារយី៉ាូបាំថភលរបវតថិសាស្តសថអាវយលឿង តដល
ជាេូយៅយគដឹងថាគឺជារកុមរបស់នាយករដឌមស្តនថី អាភីសុីត និង បណាថ ញរជវា ាំង។ កបុងន័យ
យនេះ យយីងយល់បានថា របសិនយបីអបករសាវរជាវថៃ និងអបកនយោបាយថៃ មិនរបកាន់
នូវគាំនិតអភិរកសនយិមរជលុ យ យីបានេេួលសាគ ល់តាមសចចភាពរបវតថិសាស្តសថពិតយនាេះ 
របយេសទាំងពីរ កមពុជា-ថៃ នឹងមិនមានអរភិាពយរចីនោ៉ា ងយនេះយនាេះយេ។  

ដូចបានយលីកយ ងីយៅចាំណុ្ចខ្ងយលី បញ្ហា ថផធកបុងថៃនាាំឱ្យអបកនយោបាយថៃយផធរ
វបិតថនិយោបាយរបស់ខ្លួនមកផារភាជ ប់នឹងបញ្ហា រពាំតដនជាមយួកមពុជា។ យោក អាភសុិតី 
បានជាប់ និងធ្លល ក់ពីនាយករដឌមស្តនថីថៃ សុេនតតពាក់ព័នននឹង «បញ្ហា របាសាេរពេះវហិារ 
និងរពាំតដនកមពុជា-ថៃ»។ 

បញ្ហា រពាំតដនរបយេសកមពុជា ជាមួយរបយេសជិតខ្ង បានកាល យជារបធ្លនបេដ៏
រយសីបយៅកបុងការយោសនានយោបាយយសធីតតរគប់គណ្បកសនយោបាយកមពុជា។ ជាមយួ
គ្នប យនេះតដរ មានអបកវភិាគខ្លេះបានយាេសួរថា យ តុអវីបានជាការបញ្ជូ លរបាសាេរពេះវហិារ 
ជាសមផតថយិបតិកភ័ណ្ឍ ពិភពយោកនាថៃងេី៧ តខ្កកកដា ឆ្ប ាំ២០០៨?។ មា៉ាងយេៀត និនាប ការ
នយោបាយរបស់បកសរបឆ្ាំងថនរបយេសកមពុជា និងរបយេសថៃយៅយលីបញ្ហា ជយមាល េះេឹកដី
ហាក់មានភាពរសបគ្នប ។ កបុងយនាេះ យយងីអាចយមីលយ ញីថា ការបាំផុសចលនាយសបហា
ជាតរិបស់យមដឹកនាាំ PAD យៅឆ្ប ាំ២០០៨ បានយផ្លថ តជាសាំខ្ន់យៅយលបីញ្ហា រពាំតដន នងិ 
ករណី្របាសាេរពេះវហិារជាមយួកមពុជា រសបយពលជាមយួគ្នប របយេសកមពុជាយរៀបចាំយបាេះ
យឆ្ប តសកលយៅថៃងេី២៧ តខ្កកកដា ឆ្ប ាំ២០០៨។ រឯីគណ្បកសតដលមិនគ្នាំរេរដាឌ ភិបាល
កមពុជា ក៏បានយលីកយកបញ្ហា រពាំតដនជាមយួរបយេសយវៀតណាម ដាក់បញ្ចូលកបុងកមមវ ិ្ ី
នយោបាយរបស់ខ្លួនផងតដរ។ ការយរបីរបាស់របធ្លនបេជាតិនិយម យលីករណី្រពាំតដន
សរមាប់អបកនយោបាយទាំងពរីរបយេស ៃវតីផតិតតបានចាំយណ្ញនយោបាយសរមាប់បកស 
ក៏ប៉ាុតនថវាអាចយ្វឱី្យបាត់បង់ផលរបយោជន៍ជាតិ មិនថារបយេសថៃ ឬ កមពុជាយ យី។ ដូច
បានយលកីរចួមកយ យី ករណី្ភាពតានតឹងនយោបាយថផធកបុងរបយេសថៃ កបុងយពលដាំណាល
គ្នប បានយ្វឱី្យសភាពការណ៍្យៅតាមរពាំតដន កមពុជា-ថៃ តានតឹងផងតដរ។ 
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៣. េននិដ្ឋា ន និង អនុសាេន៍ 
រមួយសចកថីយៅ «ជាំងឺោប់ករណី្របាសាេរពេះវហិារ» បានដុតយរលរលេាំនាក់េាំនង

ថនរបយេសទាំងពីរ តដលអាចនឹងជេះឥេនិពលដល់ករមិតតាំបន់ និងអនថរជាតិផងតដរ។
យោងតាមការវភិាគខ្ងយលី យយីងអាចវាយតថមលបានថា «ជាំងឺោប់ករណី្របាសាេ
រពេះវហិារ» យកីតយចញពី ៖  

១). ម ចិឆតាឈាល នពានេឹកដីកមពុជាពីសាំណាក់អបកនយោបាយអភិរកសនិយមថៃ 
និងវបិតថិនយោបាយថផធកបុងរបយេសថៃ។ ដូយចបេះកបុងន័យយនេះ យយីងអាចងាកយៅយមីល
បញ្ហា នយោបាយថផធកបុងថៃតដលយកីតមានកបុងចយនាល េះឆ្ប ាំ២០០៦ដល់ឆ្ប ាំ២០១១ តដលជា
ឧទ រណ៍្បញ្ហជ ក់។  

២). បញ្ហា ជាតិនិយម តដលចាំណុ្ចយនេះបានបងាា ញឱ្យយ ញីចាស់យៅកបុងចលនា
បាតុកមមរបឆ្ាំងនឹងរដាឌ ភិបាល យោក ស ុមឆ្យ វងសសុវា៉ាត ឆ្ប ាំ២០០៨, នាឱ្កាសយនាេះ
យោក អាភីសុតី យវាជីវា៉ា  បានតៃលងបាំយពញចិតថបាតុករអាវយលឿងថា «យៅយរកាយយពល
តដលខ្លួនបានយ្វីជានាយករដឌមស្តនថថីៃ៣តខ្ ខ្លួននឹងយករបាសាេរពេះវហិារពកីមពុជាវញិឱ្យ
ទល់តតបាន»។ ការយលីកយ ងីតបបយនេះបានដុតយរលចលនាជាតិនិយមកបុងបាំណ្ងតសវង
រកការគ្នាំរេនយោបាយខ្លួន យ យីជាំរុញឱ្យរកីរលដាលកាន់តត្ាំ។  

៣). បញ្ហា ការយកងចាំយណ្ញរបវតថិសាស្តសថ របយេសទាំងពីរបានបករសាយខុ្សគ្នប
យលរីពឹតថិការណ៍្ដូចគ្នប  ជាងយនេះយេៀត ការសកិារបវតថិសាស្តសថយៅរបយេសថៃ តតងបាន
បងាា ញពីភាពអមិតថជាមួយនឹងបណាថ របយេសជិតខ្ងខ្លួនទាំងអស់ រ ូតដល់របជាជន
ថៃនិោយថា «ភូមាជាជនជាតិកាចសាហាវ, ឡាវជាជនជាតិយឆ្តលងង់, តខ្មរជាពូជពងស
រមិលគុណ្ នងិមិនគួរឱ្យេុកចតិថ»។  

៤). កតាថ ភូមសិាស្តសថនយោបាយ ក៏បានរមួចាំតណ្កយ្វឱី្យេាំនាក់េាំនងរបយេសទាំង
ពីរជួបនូវយរឿងលអក់កករផងតដរ។ យៅកបុងសស្តងាគ មរបឆ្ាំងនងឹចរនថកុមមុយនីសថយៅឥណ្ឍូ ចនិ 
របស់មហាអាំណាចស រដឌអាយមរកិ វាជាចលករជាំរុញរបយេសថៃ ក់ចូលកបុងបញ្ហា យៅ
កមពុជា។  

៥). ចាំណុ្ចសាំខ្ន់មួយយេៀតគឺភាពេន់យខ្ាយរបស់កមពុជាកនលងមក ជាយ តុបចច័យ
នាាំឱ្យថៃឆក់យកឱ្កាសចូលលុកលុយបាំពានកមពុជាាប់ពសីម័យអាណានគិម ក៏ដូចជា
កបុងដាំណាក់កាលៃមីយនេះតដរ។ 
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តាមការសកិាវភិាគបានបងាា ញយេៀតថា យសៀមយលឿង យសៀមរក ម គឺសុេនតតថៃ
ទាំងអស់។ យ តុផលតដលអាចសនបិដាឌ នតបបយនេះ យដាយសយងកតយ ីញថា ាប់ពីឆ្ប ាំ
២០០៦ រ ូតមកេល់ឆ្ប ាំ២០១៤ វវិាេនយោបាយកមពុជានិងថៃ និងបញ្ហា រពាំតដន 
កមពុជា-ថៃ បានឆលងកាត់នាយករដឌមស្តនថថីៃចាំនួន៧រូប (រមួមាន៖ ថាក់សុីន សុីណាវា៉ា ត់រតា, 
ស ូរ៉ា យុេ ជូឡាណុ្ន, សាមា៉ា ក់ ស ុនដារ៉ា យវ ៉ាច, អាភីសុតី វាាជីវា៉ា  យងីឡាក់ សុណីាវា៉ា ត់ 
និង របាយុេន ាន់អូា) កបុងខ្ណ្ៈរបយេសកមពុជាសទិតកបុងរដាឌ ភិបាលដឹកនាាំយដាយសយមថច 
  ុន តសន តតមួយក៏យដាយ ក៏របយេសទាំងពីរ មិនទន់ឈានយៅដល់ដាំយណាេះរសាយ
ជាក់ោក់ណាមួយយៅយ យី យរដពីការសរមួលកមាល ាំងេ័ពយលីកេ១ីយនាេះ យបយីទេះជា
មានយនថការជាយរចីនោ៉ា ងណាក៍យដាយ។  

យឆលីយតបនងឹបញ្ហា ទាំងយនេះ យយងីខ្ញុ ាំសូមទញជាអនុសាសន៍ថា ៃវតីផតិតតកមពុជា
កាំពុងរស់យរកាមដាំបូលសុខ្សនថិភាព ប៉ាុតនថមនិអាចយភលចខ្លួនបានយនាេះយេ។ ដូយចបេះ អាំណឹ្េះ
តយៅដល់យពលតដលកមពុជា រតូវមានភាពមាច ស់ការយលីការយរៀបចាំាត់តចងភូមិសាស្តសថ
នយោបាយផ្លធ ល់ខ្លួន យចៀសវាងការពឹងពាក់ទាំងរសុងយលីរបយេសជិតខ្ង។ ភាពជាមាច ស់
ដាំបូងយគតដលកមពុជារតូវយ្វ ីគបឺងាា ញភាពរងឹមាាំរបស់ខ្លួន យដាយរតូវមានរបងការពារជាតិ
រងឹមាាំ (កងេ័ពលអ អាវុ្យុេនភ័ណ្ឍ រគប់រគ្នន់) និងមានសាមគគីភាព និងឯកភាពជាតិ 
យចៀសវាងការយរបីរបាស់បញ្ហា បូរណ្ភាពេឹកដី ជាតលផងនយោបាយ តដលចាំណុ្ចយនេះ 
របយេសថៃកាំពុងតតជួបការលាំបាក។  

ភាពខ្ល ាំងមួយយេៀតតដលកមពុជារតូវមាន គឺឧតថមភាពនយោបាយការេូត។ រគេឹះថន
េាំនាក់េាំនងអនថរជាតបិានបញ្ហជ ក់ចាស់ថា «យៅកបុងេាំនាក់េាំនងអនថរជាត ិគ្នម នមិតថ គ្នម ន
សរតូវ គឺមានតតផលរបយោជន៍» ការយ្វីេាំនាក់េាំនងជាមួយមហាអាំណាចណា ឬ មិតថភកថិ
បរយេសណា តដលអាចទញឧតថមភាពនយោបាយការេូតបាន កមពុជាគួរតតយ្វី។ ដូចបាន
យលីកយ ងីខ្ងយលី ឥេនិពលភូមិសាស្តសថនយោបាយមហាអាំណាច ពិតជាមានតថមលណាស់
សរមាប់េមងន់យុេនសាស្តសថ។ កបុងន័យយនេះចង់បងាា ញថា យទេះយៅកបុងរូបមនថថនដាំយណាេះ
រសាយណាក៏យដាយ ក៏រតូវការការគ្នាំរេពីមហាអាំណាចតដរ។ យទេះជារតូវយដាេះរសាយ
បញ្ហា របឈមជាមួយភាគណីាមួយក៏យដាយ កមពុជាពុាំរតូវយដីរយចញពីយនថការ តដលទក់
ទញស គមន៍អនថរជាតិយេ យពាលគមឺិនអាចយដីរជាន់ដានថៃ តដលតតងតតរុញរានការ
ចូលរមួពាក់ព័ននរបស់មិតថអនថរជាតិយនាេះ។ យដីមផេីេួលបាននូវឧតថមភាពនយោបាយការេូត 
កមពុជាគួរដល់យពលតដលរតូវមានរគឹេះសាទ នឧតថមសកិាគ្នាំរេយដាយរជរដាឌ ភបិាល យ្វីការ
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សិកា នងិ រសាវរជាវឱ្យបានសុីជយរៅយលីនយោបាយការេូត របវតថសិាស្តសថ និងេាំនាក់-
េាំនងអនថរជាត។ិ 

មា៉ាងយេៀត ជយមាល េះ កមពុជា និងថៃ ក៏ប៉ាេះពាល់ដល់អាសា នតដរ ជាពិយសសការ
បយងកីតស គមន៍អាសា នឆ្ប ាំ២០១៥។ ថាប ក់ដកឹនាាំអាសា នតតងបបួលគ្នប តតងនិពននរបយោគ
លអៗ សរមាប់េិសយៅអនាគត ប៉ាុតនថធ្លតុពិតអាសា នយៅមានបញ្ហា ជាយរចីន តដលរតូវយដាេះ
រសាយ រមួទាំងបញ្ហា កមពុជា និង ថៃ ផងតដរ។ ជាងយនេះយៅយេៀតវវិាេកមពុជា-ថៃ យលីករណី្
រពាំតដនជាសញ្ហដ យគ្នេះជួង របាប់ពិភពយោកថា «អាសា នេន់យខ្ាយ» មិនមានលេនភាព 
និងយនថការណាមួយជាក់ោក់យដីមផយីដាេះរសាយវបិតថិថផធកបុងរបស់ខ្លួនបាន។ យ តុផល
យនេះ បានយ្វឱី្យរដឌភាគីជយមាល េះ ក៏ដូចជាសមាជិកដថេយេៀតរបស់អាសា នរត់យៅរក «មហា
អាំណាច» យ្វីជាខ្បងបតងអក។ យបីអាសា នយដាេះរសាយបញ្ហា ថផធកបុងមិនបាន យតីយយងីយជឿថា
យនថការណាយៅ តដលអាចយ្វឱី្យអាសា នបានរស់យៅយដាយសុខ្ដុមរមនាបាន។ កបុងន័យ
យនេះ កមពុជារតូវមាននយោបាយការេូតអូសទញអាសា នឱ្យផ្លល ស់បថូរឥរោិបៃកបុងការ
យដាេះរសាយវវិាេយនេះ យពាលគឺយ្វីោ៉ា ងណាឱ្យអាសា នយគ្នរពនូវការសយរមចរបស់ខ្លួន។ 

ភាពរងឹមាាំតដលរតូវការាាំបាច់មួយយេៀត ភាពមាច ស់ការយលកីារអភិវឌ្ណយសដឌកិចច។ 
យៅចាំណុ្ចយនេះ យយងីរតូវហា នេេួលសាគ ល់ថា នាយពលកនលងមក កសិករតាមជាយតដន
ទាំងខ្ងថៃ និងទាំងខ្ងយវៀតណាម គឺពឹងអារស័យយលីការលក់កសិផលយៅរបយេស
ជិតខ្ងទាំងយនេះ។ អារស័យយ តុយនេះរបយេសថៃ តតងបងាា ញពភីាពរកអឺតរកេមយលី
េាំនាក់េាំនងយសដឌកិចចជាមួយកមពុជា។  

បញ្ហា ាាំបាច់តដលរបយេសទាំងពីរ កមពុជា-ថៃ គួរតតាប់យផថីម គឺការេេួលសាគ ល់
សចចភាពរបវតថិសាស្តសថ យពាលគឺដល់យពលយវោរតូវយ្វីការរសាវរជាវ នងិ សរយសររបវតថសិាស្តសថ
ឱ្យមានលកខណ្ៈឯកភាពគ្នប យ យី។  

របសិនយបកីមពុជា មានភាពរងឹមាាំដូចបានយពាលខ្ងយល ី យនាេះអាចឱ្យកមពុជាតលង
អងគុយាាំបក់តផសង យ ីយយឆ្ព េះយៅយដីរតួនាេីជាអបកពនលត់យភលីងវញិ និងមានលេនភាព
រគប់រគ្នន់យដីមផាីត់តចងភូមិសាស្តសថនយោបាយផ្លធ ល់ខ្លួន។  
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ឯកសារពោង 
 

សាន ថៃនពិនធជាភាសាខ្មែរ 
១. រកសួងការបរយេសថនសាធ្លរណ្រដឌរបជាមានតិកមពុជា សស្តងាគ មឥតរបកាសមយួ
របឆ្ាំងនឹងសាធ្លរណ្រដឌរបជាមានិតកមពុជា  ឆ្ប ាំ១៩៨៦។ 

២. េីសថីការគណ្ៈរដឌមស្តនថ,ី យរឿងកថីរបាសាេរពេះវហិារ (កមពុជាេល់នឹងថៃ) ៖ អងគ
យសចកថី សាលដីកា ថៃងេី១៥ តខ្មិៃុនា ឆ្ប ាំ១៩៦២ ភបាំយពញ ២០១១។  

៣. យង់ យៅ វវិាេកមពុជា-ថៃ ២០០៦-២០១២ និយកខបបេថាប ក់បណ្ឍិ តវេិាសាស្តសថ
នយោបាយ ភបាំយពញ រជបណ្ឍិ តយសភាកមពុជា ២០១២ 

៤. វា៉ា ន់ឌ្ី កាអុន, របវតថិសាស្តសថថនរបយេសកមពុជា៖ ពីសម័យអាណានិគមបារ ាំងមកដល់
បចចុ បផនបកាលភាគ១-៣ ភបាំយពញ ២០១០។ 

៥. វេិាសាទ នេាំនាក់េាំនងអនថរជាតិកមពុជា, េាំនាស់រពាំតដនរបយេសថៃ និង របយេសជិត
ខ្ង, ភបាំយពញៈ២០១០។ 

៦. វេិាសាទ នេាំនាក់េាំនងអនថរជាតិកមពុជា, េសសនាវដថីវេិាសាស្តសថ យលខ្១ ឆ្ប ាំ២០០៨ 
៧.   ុន តសន ១០ឆ្ប ាំថនដាំយណី្រកមពុជា១៩៧៩-១៩៨៩ ភបាំយពញ ៖ ខុ្េធកាល័យ
សយមថចអគគមហាយសនាបតីយតយជា  ុន តសន, ឆ្ប ាំ២០១១។ 

៨. Norodom Sihanouk, អបកយទសតខ្មររក ម បកតរបជាភាសាតខ្មរយដាយ េីោយុ, 
(ចាំណ្ងយជីងយដីម ៖ Norodom Sihanouk Prisonnier des Khmers 
Rouges), ឆ្ប ាំ  

៩. Ros Chantrabot សាធ្លរណ្ៈរដឌតខ្មរ បកតរបជាភាសាតខ្មរយដាយ េីោយុ, 
(ចាំណ្ងយជីងយដីម ៖ La République Khmère), ឆ្ប ាំ? 
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ម ៉ូដែលជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផល៉ូវការនៅកមពុជា៖ 
ករណីសកិា ជំនួយរបសច់ិន និងប្បនេសសមាជិក DAC 

បណ្ឌិ ត គី នសរវីឌ្ឍន ៍

១. នសចកតីនផតើម 
ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ (Official Development Assistance = ODA) រតូវ

បានផតល់ជូនទៅរបទទសររីររ និងរបទទសរំពុងអភិវឌ្ឍន៍ រនុងទោលទៅជួយជំរុញការ
អភិវឌ្ឍន៍ និងកាត់បនថយគម្លល តរវាងរបទទសររីចទរមនី និងរបទទសរពុំងអភវិឌ្ឍន៍។ ជំនួយ
ដដលផតល់មររមពុជា រនុងឥរយិាបថទផេងៗ ដដលទយងីទឃញីថា ទបីតាមទិននន័យរបស់ររមុ
របឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា-ចិនជាប់ទលខមយួខាងផតល់រមចីដល់រមពុជា ជាពិទសសទលីវស័ិយ
ទេដ្ឋា រចនាសមព័នធដរឹជញ្ជូ ន និងជប ុនជាប់ទលខមយួខាងផតល់ជំនួយឥតសណំ្ងទលីវស័ិយ
នានា រនុងទោលទៅបំទពញទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍សេសវតេរ ៍(Millennium Development 
Goals = MDGs)។ ទយងីទធវីការពិចារណាទលីទេតុផលថា ទេតុអវីបានជាជំនួយអភិវឌ្ឍន៍
ផលូវការរបស់ចិន រតូវបានទរបីរបាស់ទលីការរសាងទេដ្ឋា រចនាសមព័នធដឹរជញ្ជូ ន។ ទេតុអវី
បានជាម្លនបញ្ហា ទនេះទរីតទ ងី ជាបញ្ហា គឺចិនម្លនតម្លល ភាព រនុងការផតល់ជំនួយតិចជាង
របទទសសម្លជិរ គណ្ៈរមមការជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ (Development Assistance 
Committee = DAC)។ ទយាងតាមទសៀវទៅស (State Council, 2011) ជំនួយរតូវ
បានផតល់មររនុងទរមង់៣៖ ជំនួយឥតសំណ្ង (Grant), រមចីសមបទានឥតការរបារ់ 
(Interest-free loan), និងរមចីសមបទាន (Concessional loans) ដដលរគប់រគង
ទដ្ឋយធនាោរ អាេរណ័្ នីេរណ័្ (EXIM Bank)។ ទលីសពីទនេះទទៀត ចិន និងរបទទស
សម្លជិរ DAC បានរណំ្ត់ន័យឱ្យការចណំាយជនំួយអភវិឌ្ឍន៍ផលូវការទនេះទផេងៗ។ ជា
ទោលការណ៍្ ការរណំ្ត់នយិមន័យជំនួយរបស់ចិនគឺ "ជំនួយ (aid)" ម្លនភាពខុសោន
ពីរបទទសសម្លជិរអងគការសេ-របតិបតតិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ទសដារចិច (Organization 
for Economic Development and Cooperation - OECD) ដដលរំណ្ត់ថាជា "ជនំយួ
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អភវិឌ្ឍន៍ផលូវការ ODA"។ ទទាេះបីជា ចិនមនិដដលបានផេពវផាយពីព័ត៌ម្លនននរមមវធិីជំនយួ
ទនេះរ៏ទដ្ឋយ រ៏ចិនបានពនយល់ជាផលូវការថា ជំនួយរតូវបានផតល់ជូនរបទទសទទួលជំនួយជា
លរខណ្ៈទទវភាគ ី ដដលទទួលបានផលរបទយាជន៍ទាងំសងខាង។ ចំទ េះទសេនវស័ិយ
របស់របទទសទោរខាងលិចវញិ យល់ទឃញីថាជំនួយរបស់ចិន គឺបានផតល់របទយាជន៍
ដល់របទទសចនិជាជាងរបទទសទទួលជំនួយរគប់រូបភាព ទរ េះរមមវតថុននជនំួយរបស់ចិន 
ខុសពីរមមវតថុននជំនួយរបស់ DAC ដូចជាជប ុន និងរូទរ   ដដលជាទេតុផលមួយឱ្យម្លន
ការពិបាររនុងការទរបៀបទធៀប ចរតិលរខណ្ៈននជំនយួរបស់របទទសទាងំទនេះ។ ដូចោន ដដរ 
របទទសសម្លជិរ DAC មិនបានផតល់ជំនួយជាលរខណ្ៈ ទទលួបានផលរបទយាជន៍ទដ្ឋយ
ដ រសរម្លប់របទទសរំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (Developing countries) ឬរបទទសឱ្នាភិវឌ្ឍន៍ 
(Less developed countries) ទទ គឺរបទទសទាងំទនេះ បានរបកាសជាសាធារណ្ៈថា 
ជាផលរបទយាជន៍សាធារណ្ៈ ដដលយា ងទោចណាស់រ៏បានទរៀបចំឱ្យម្លនចរតិលរខណ្ៈ
ននការផតល់ជំនួយ ដដលជា ជំនួយឥតសណំ្ងដល់របទទសរំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ 

ទតីការផតល់ជំនួយរបស់ចិន គឺងាយរសួលរនុងការទទួលបានរបារ់រមច ី ដដលម្លន
លរខខណ្ឌ តិចតួច ដដលទលីរទឹរចិតតដល់របទទសរំពុងអភិវឌ្ឍន៍រនុងការខចីឬ? ទផតីមពី
សំណួ្រទនេះ របទទសសម្លជិរ DAC បានទលីរទ ងីថា រមមវធីិជំនួយរបស់ចិន គឺទតត ត
សំខាន់ទលីបទចចរទទស ឬគទរម្លងដដលពឹងដផែរទលីផលិតរមម ដដលចារឆ្ងា យពីការោរំទ
ដល់ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍សេសវតេរ ៍(Millennium Development Goals - MDGs)។ 

ទបីទយងីពិចារណាទលីចណុំ្ចចុងទរកាយទនេះ ម្លនសំណួ្រទលីរទ ងីថា ទតីទយងី
គួរវនិិទយាគទលីការរសាងមនទីរទពទយ ឬរ៏រសាងផលូវដឹរជញ្ជូ ន? ការវនិិទយាគសាធារណ្ៈ
ទាងំពីរទនេះ គឺបានជួយជំរុញឱ្យម្លនរំទណី្នទសដារចិចដូចោន  ទេយីរ៏មិនធាល ប់ម្លនអនរ
ណាពិភារាចំណុ្ចទនេះទលីរទឹសតីននទសដារិចចអភិវឌ្ឍន៍ដដរ។ ទេតុអវីបានចិនទពញចិតត
នឹងគទរម្លងរសាងផលូវ? ចទមលយីននសណួំ្រ នឹងរតូវបានបររសាយទៅចណុំ្ចខាងទរកាម 
ប ុដនតពិបារររអំណ្េះអំណាងសរម្លប់ពនយល់សណួំ្រទនេះណាស់។ 
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ទយងីសារលបងពិភារាទលីសំណួ្រដដលបានទលីរទ ងីពីបំណុ្លរបស់របទទស
រំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដដលោរ់ដូចជា បញ្ហា មួយធាន់ធាររនុងទសេនវស័ិយននរបទទសផតល់ជំនួយ 
ដដលផតល់រមចីទដ្ឋយោម នគិតពីបញ្ហា សុវតថិភាពននរមចី ទេីយទបីរូនបំណុ្លមិនសងទទ 
ទនាេះរបទទសចិននឹងម្លនបញ្ហា រនុងការបាត់បង់នូវទឹររបារ់ដ៏ទរចីន។ ទដីមបរុីំឱ្យចារឆ្ងា យ
ពីទោលបំណ្ងននការរសាវរជាវ ទយងីនឹងពនយល់ពីបញ្ហា ដដលទរីតទ ងីរនុងររណី្ជារ់
ោរ់។ 

ទដីមបពីិភារាចំណុ្ចទនេះ ទយងីទលីរសំណួ្រទ ងីថា ទតីទេតុអវីបានជា ៤០%នន
ជំនួយរបស់ចិន សរម្លប់បញ្ច ប់គទរម្លង ដដលគទរម្លងទាងំអស់ជាគទរម្លងសាងសង់ 
ទរ េះដតភាពខវេះខាតនូវតម្លល ភាព។ ដូចទនេះ ទយងីទលរីជាម ូដឌ្ល សរម្លប់ពនយល់បញ្ហា
ទនេះ។ 

២. ម ៉ូដែល 
ទយងីសនមតថាម្លន៣របទទស ដដលរបទទសទីមយួចាត់ទុរជារបទទសរពុំងអភិវឌ្ឍន៍ 

តាងទដ្ឋយ R និងរបទទសផតល់ជំនួយពីរទទៀតគ ឺ D1 និង D2។ ទោលបណំ្ងរបស់
របទទស R គឺទទួលជំនួយឥតសំណ្ង រមចីឥតការរបារ់ និងរមចីសមបទាន ឱ្យបានទរចនី
តាមដដលអាចទធវីបាន ដដលម្លនលរខខណ្ឌ អបបបរម្លទលីអភិបាលរិចចលែ។ ចំដណ្រឯការ
ចាប់អារមមណ៍្របស់ម្លច ស់ជំនយួវញិ ម្លនលរខណ្ៈខុសោន ។ របទទសផតល់ជនំួយមយួចាប់
អារមមណ៍្ទលីការងាយរសួលរនុងការទទួលបាននូវធនធានននរបទទសទទួលជំនួយ ភាព
ងាយរសួលរនុងការទទួលបានទីផារសរម្លប់នាទំចញ និងនទយាបាយភូមសិាស្រសត។ ផល
របទយាជន៍ទាងំទនេះ ម្លនសាថ នទមាន់ខុសៗោន រវាងរបទទសទទួលជំនួយមួយទៅមួយទទៀត 
ទេយីគទរម្លង ឬសរមមភាពជំនួយ ដដលផតល់ជូនអារស័យទលីសរបព័នធនទយាបាយនន 
របទទសម្លច ស់ជំនយួ។ របទទសផតល់ជំនយួដដលម្លនរបព័នធនទយាបាយដបបរបជាធបិទតយយ 
បានដរទរមង់រូបភាពននជំនួយរបស់ខលួន ទដីមបទីទួលបានការោរំទពីម្លច ស់ទឆ្ងន ត ដដល
ម្លច ស់ជំនយួសនមតថាបានផល់របទយាជន៍ដល់របជាជន ដដលជាម្លច ស់ទឆ្ងន ត។ របសិនទបី
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របទទសផតល់ជំនយួមនិអារស័យខាល ងំទលីគនំិតរបស់របជាពលរដាទទ រដ្ឋា ភបិាលអាចរំណ្ត់
ទោលទៅននការផតល់ជនំួយបានងាយរសួល ដូចជាសរម្លប់ទោលទៅនទយាបាយភូមសិាស្រសត
ឬផលរបទយាជន៍ សរម្លប់ររមុេ ុនឯរជន។ ប ុដនតរដ្ឋា ភិបាលរតូវដតដរតរមូវការសទរមច
ចិតតរបស់ខលួនតចិតួចដដរ។ 

ទយងីសនមតថា D1 មិនចាប់អារមមណ៍្ទលីលរខខណ្ឌ ននរបទទសទទលួជនំួយ ប ុដនត
យរចិតតទុរដ្ឋរ់ទលីការការ ររបឆ្ងងំនឹងអំទពីពុររលួយ។ សរម្លប់របទទស D2 ទយងី
សនមតថា ពាយាមទោរពតាមគនលង DAC។ ដូទចនេះ ទយងីសននិដ្ឋា នថា របទទស D2 ជា
របទទសសម្លជិរ DAC ទេយីរបទទស D1 មិនដមនជាសម្លជិរទទ។ ទៅទពលរបទទស 
R ទសនីសុំជនំួយសរម្លប់រសាងផលូវ ទេយីរបទទសម្លច ស់ជំនួយទាងំពីរទធវីការរសាងសំទណី្
គទរម្លងទេដ្ឋា រចនាសមព័នធ ទដ្ឋយបានជូនដណឹំ្ងដល់របទទស R អំពីនថលទដមី និងលរខខណ្ឌ  
ដដលរតូវបំទពញ។ របទទស D2 គណ្នានថលទដីមទដ្ឋយដផែរទលីតនមលទីផារននររុមេ ុន
រនុងរសុររបស់របទទសទទួលជំនួយ ដដលចូលរមួសាងសង់ និងទរបីរបាស់រម្លល ងំពលរមម 
និងសម្លា រៈរនុងរសុរ។ ទដីមបធីានាគុណ្ភាពរបទទស D2 រតូវដតទរជីសទរសីររុមេ ុនមួយ
ទទៀតសរម្លប់ទទលួខុសរតូវនូវសតង់ដ្ឋរគុណ្ភាព។ ទរកាយការគណ្នានថលទដីម D2 របកាស
នថលទដីមរបោរ់របដេល និងផតល់រមចសីរម្លប់គទរម្លងទាងំមូលនិងរបកាសឱ្យរបទទស R 
ទធវីការងារទនេះទដ្ឋយទចៀសវាងអំទពីពុររលួយ។ ឧទាេរណ៍្ ររុមវាយតនមលគុណ្ភាព
របស់របទទស R ទទួលលុយ ទដ្ឋយឯរភាពទលីរិចចការសាងសង់ ឬរ៏នាចូំលសម្លា រៈ
សាងសង់ទដ្ឋយមនិបង់ពនធ។  

ទយងីតាង L ជានថលទដីមសរុប ដដលទសមីនងឹជារមចីសរុប។ ទយងីសនមតថា i ជាការ
របារ់តាមតនមលទីផារ ទេីយរបទទស D2 ផតល់រមចីតាមអរតាការរបារ់ id ដដលរតាត  
  [

  

 
  ]។ ទនេះម្លនន័យថា ទបី d=1, រមចីទាងំទនេះ មិនរាប់ជាជំនួយទទទរ េះម្លន

អរតាការរបារ់តាមតនមលទីផារ។ ទបីសិន d=0, វាជារមចីឥតការរបារ់ ទេយីទប ី    

 
 

រមចីទនេះជាជំនួយឥតសំណ្ង។ ដូទចនេះទយងីអាចបររសាយថាទរមង់ទាងំអស់ននជំនួយ
អភិវឌ្ឍន៍ផលូវការទនេះ ជារមចី ដដលទទលួបាននូវការរបារ់។ ដូទចនេះ ជនំួយឥតសណំ្ងជា



 

102 

 

រមចីដដលម្លនអរតាការរបារ់ -100%។ តាមទសេនៈរបស់របទទស R នថលទដីមសរុបនន
គទរម្លងរសាងទេដ្ឋា រចនាសមព័នធ      រតូវបានអនុវតតទដ្ឋយរបទទស D2 នឹងរតូវសង
មរវញិទៅឆ្ងន  ំt ៖  

      (    ) , if   ]   [ (រមចីសមបទាន) (1) 

ទយងីសរទសរទ ងីវញិទដីមបបីញ្ហជ រ់ឃ្លល ខាងទលី៖ 

  (    )  

{
 
 

 
  (   )         (មិនដមរមចីសមបទាន)

         (រមចីឥតការរបារ់)
       

  

 
 (រមចីឥតសណំ្ង)

  (1’) 

 

ទយងីសនមតថា របទទស D1 រំណ្ត់ការរបារ់រនុងការផតល់រមចី ទេយីរ៏សនមតដដរ
ថារបទទសនឹងអនុវតតគទរម្លងទរកាមលរខខណ្ឌ រំណ្ត់ ដដលនឹងរតូវអនុវតតទដ្ឋយររុមេ ុន
សាងសង់ននរបទទសផតល់ជំនយួ។  របសិនទបីរបទទសទនេះម្លន ររុមេ ុនរដា ការរណំ្ត់
នូវនថលគទរម្លង និងការរំណ្ត់នូវគុណ្ភាពរតូវបានរំណ្ត់យា ងងាយរសួល។ ទរកាម
លរខខណ្ឌ ទនេះ របទទស D1 ងាយរសួលរនុងការរណំ្ត់នថលឱ្យទាបជាងនថលរបស់របទទស 
D2 ទដ្ឋយម្លនការសនាទលសីតង់ដ្ឋរគុណ្ភាពដូចោន នឹងរបទទស D2 ដដរ។ ទយងីសនមត
ថា ការផតល់រមចីនន L/x, ដដល    ។ បដនថមទលីទនេះទទៀត របទទស D1 អាចនឹងម្លន
ការផតល់ជនំួយតាមរយៈរមចីដដលម្លនការរបារ់ទាបជាងរបទទស D2, របសិនទបី D2 
មិនផតល់ជំនួយឥតសំណ្ង។ ទតីរបទទស D1 កាត់បនថយនថលទដ្ឋយវធិណីា? ទបសីិនជា
ទយងីយររបទទសចនិ ជាឧទាេរណ៍្ ចិនអាចទបាេះពុមពលុយបដនថមទេយីរបមូលទៅវញិ
នូវវតថុម្លនតនមលដូចជាធនធានធមមជាតិ ឬសងបណុំ្ល និងការរបារ់វញិជា convertible 
currency១។ របទទសចិនអាចទធវីបានទដ្ឋយមិនចាបំាច់ចំណាយ convertible currency 

សូមបីដតមួយឯរតា និងរបទទសចិនោម នបូណ៌្និទយាជន៍ ទទីបទធវីការផតល់គទរម្លងទនេះ
                                                           
១ Convertible Currency ជារូបិយវតថុដដលបានទិញ ឬបានលររ់ចួទេយីទដ្ឋយោម នការោមឃ្លតពី់ 
រដ្ឋា ភិបាល រនុងទោលទៅទុរទិញរូបិយវតថុទផេងទទៀត។ 
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បានចំទណ្ញទរចីន។ បដនថមទលីទនេះទទៀត ចិនបនថយគុណ្ភាពផលូវដដលសាងសង់ឱ្យទាប
ជាងគុណ្ភាពទរ េះការរតួតពិនិតយគុណ្ភាពទៅម្លនររមិត។ ជារ់ដសតងដូចជា The 
Economist (2011) បានទលីរទ ងីពីជំនួយរបស់ចិនចំទ េះ របទទសអារេិរខាង
តបូងថា រមចីភាគទរចីនរតូវដតចណំាយទៅឱ្យររមុេ ុនចិន ទេយីររុមេ ុនចិននឹងផតល់នូវ
ផលូវដឹរជញ្ជូ ន រ៏ដូចជាមនទីរទពទយមួយដ៏ម្លនគុណ្ភាពទាប។ ចំទ េះររុមេ ុនសាងសង់
ផលូវ គឺជាររុមេ ុនរបស់រដ្ឋា ភបិាលចិន ដដលទទលួខុសរតវូទលីការងារទនេះ ដដលទគទៅ
ថា(COVEC)២ ដដលទយងីអាចទទួលបាននូវការយល់ដឹងជុវំញិការទដញនថលនិងឥរយិាបថ
ននគំរូអាជីវរមមរបស់ចិនបានតិចតួចណាស់ (Areddy 2012)។ ទទាេះបីជាមស្រនតីរដ្ឋា ភិបាល 
ននរបទទសទទួលជំនយួទធវីការរតួតពនិិតយគុណ្ភាពគមឺ្លនភាពងាយរសលួរនុងការសូរបា ន់ 
និងបទងកតីឱ្យម្លនអំទពពុីររលយួ។ ជាទោលការណ៍្ របទទសទទលួជំនយួមិនបានដឹងពី
កាលបរទិចេទននការផតល់លុយទទ ទរ េះោម នបានលុយមួយយាន់ (RMB) េូរចូលមររនុង
របទទសទទួលជំនួយទទ គឺទឹររបារ់ផតល់ឱ្យទៅរបទទសចិន ទេយីចំណាយភាគទរចីនរនុង
របទទសចិន។ ទលីសពទីនេះទទៀត គទរម្លងទេដ្ឋា រចនាសមព័នធដឹរជញ្ជូ ន បានកាត់បនថយនថល
ទដីមរនុងការដឹរទំនិញពីចិនមររបទទសទទួលជំនួយ។ ម ាងវញិទទៀត របទទសទទលួ
ជំនួយទទួលបាននូវទេដ្ឋា រចនាសមព័នធមួយ ដដលម្លននថលទដមីទាប ទដ្ឋយមិនបានគិតពី
គុណ្ភាព ទេយីរាល់ការចំណាយទាងំអស់សរម្លប់មួយគទរម្លងៗទៅរបទទសចិន ទដ្ឋយ
មិនបាននាចូំលអវីបនតចិពរីបទទសទី៣ទសាេះ។ ដូចោន ដដរ វាោរ់ដូចជារបទទសចិនលរ់
នូវទំនិញ និងទសវារនុងរសុររបស់ខលួនមរទផីារបរទទស ដដលទំនញិទនេះមិនសូវម្លនទគ
ទិញរនុងរសុររបស់ខលួន។ ទទាេះជាយា ងណារ៏ទដ្ឋយ ផលិតរមមសាងសង់ទេដ្ឋា រចនា-
សមព័នធ ជារបទភទផលិតរមមទរបីរបាស់រម្លល ងំពលរមមទរចីន (labor intensive) ទេយី
ររុមេ ុនចិនបានយររមមររចនិយា ងទរចីនឱ្យមរទធវីការ ទបីទធៀបនឹងររុមេ ុនសាងសង់

                                                           
២ COVEC (Chinese Overseas Engineering Company) especially China's Shanghai 

Construction (Group) General Company which constructed many projects in Cambodia 
(Prek Tamak Bridge). 
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របស់ជប ុន និងរូទរ  ។ ចំទ េះរបទទសជប ុន និងរូទរ   មិនយររម្លល ងំពលរមមោម នជំនាញ
ពីរបទទសរបស់ខលួនមរទទ ទរ េះរមមររឥតជំនាញទនេះ ងាយររ និងម្លនរបារ់ឈនួលពល
រមមទាបរនុងរបទទសទទួលជនំយួ។ ដូទចនេះ ទយងីអាចសននដិ្ឋា នបានថា ចិនទពញចិតតទលី
គទរម្លងននការសាងសង់ទេដ្ឋា រចនាសមព័នធពីទរ េះ៖ 

-  ចិនអាចកាត់បនថយរមចពីីរូទរ   និងជប ុន ឬរ៏របទទសសម្លជរិ DAC ទផេងទទៀត
ទដ្ឋយោម នោនភ័ិយរនុងការបាត់បង់លុយការ់ទដ្ឋយទធវីការបនថយគុណ្ភាពនន
គទរម្លង 

- ការពរងឹងវស័ិយទេដ្ឋា រចនាសមព័នធដរឹជញ្ជូ នទធវីឱ្យម្លនភាពងាយរសលួរនុងការ
ទទួលបានធនធនាធមមជាត ិរបស់របទទសទទលួជនំួយ 

- ការពរងីរទេដ្ឋា រចនាសមព័នធសរម្លប់កាត់បនថយនថលទដីមទំនិញរបស់ចិន រនុងការ
ទោងចាប់ទផីារបរទទស ជាពិទសសទីផារននរបទទសទទលួជំនួយ  

- ទរបីរបាស់រម្លល ងំពលរមមឥតជនំាញរបស់ខលួនបានទរចីនរនុងការកាត់បនថយសម្លព ធ
ទីផារការងារទៅរបទទសចិន និងបទងកនីតរមូវការផលិតផលចិនទដ្ឋយតទ ល់។ 
អំណ្េះអំណាងចុងទរកាយទនេះ ទរីតទ ងីពីរំទណី្នអរតាឥតការងារទធវីទរចីនទៅ

របទទសចនិ។ 
ជាការពិតណាស់ លទធផលទាងំទនេះអារស័យទលកីារសនមតថា ការសាងសង់របស់

ចិន រមួម្លន គុណ្ភាពទាបជាងការសាងសង់របស់ររុមេ ុនដដលទរជីសទរសីទដ្ឋយរបទទស
សម្លជិរ DAC និងនថលដដលរំណ្ត់គឺទាបជាងតនមលទីផារ។ ចំទ េះបញ្ហា ទនេះ ោម នទិននន័យ
បញ្ហជ រ់ទទ ប ុដនតម្លនរតាត មយួចនំួនដដលអាចឱ្យការសននិដ្ឋា នទនេះថា របដេលជារតឹមរតូវ។៣ 

ទផតីមទចញពកីារពិចារណាខាងទលី របទទសផតល់ជំនួយ D1 អាចរពំឹងថានឹងទទួល
បានផលចំទណ្ញទរចីន ពីការផតល់គទរម្លងជាងរបទទស D2 ។ ដូចរនុងការពនយល់ខាង
ទលីសុខុម្លលភាពទសដារិចចជាតិ (Welfare)៤ របទទស D1 ទទួលបាននូវរបារ់ឈនួល

                                                           
៣ See The Economist (2011) or Areddy (2012). 
៤ ផលរបទយានទ៍ទលួបានសរម្លបរ់បជាពលរដា និងសងគម 
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ពលរមម តនមលបដនថមននសងាវ រ់ផលិតរមមនីមួយៗ ដដលបានផតល់ដូចជាទរគឿងចររ សម្លា រៈ
សរម្លប់សាងសង់ និយាយរមួោម នលុយមួយទសនណាេូរទចញពីរបទទស D1 ទទ។ 

ចំទ េះផលរបទយាជន៍ដដលទទួលបាន តនមលបដនថមពីរទរម្លងម្លនភាពទលីសពី
តនមលបដនថមដដលរំណ្ត់ទដ្ឋយ របទទស D2 ដដលបានទបីររបារ់ឈនួលពលរមមទៅរមមររ
រនុងរសុរ ទិញសម្លា រៈជាទរចីនទៅរនុងរសុរ និងទរគឿងចររមួយចំនួនតូច។ ដូចទនេះ ទយងី
តាងសុខុម្លលភាពទសដារិចច ឬផលចំទណ្ញទសដារិចចរបស់របទទស D1 តាមរយៈការ
គទរម្លងទដ្ឋយ     និងផលរបទយាជន៍ទសដារិចចដដលទទួលបានទដ្ឋយរបទទស D2 គឺ 
   ។  

ខាងទរកាមទនេះ ជាការពិចារណាអំពីវសិមីការ (2) ទរីតម្លនទ ងី៖  
        . (2) 

 

ទដីមបបីញ្ហជ រ់ពីផលចំទណ្ញទនេះ របទទសផតល់ជំនួយរតូវបញ្ចុ េះបញ្ចូ លឱ្យរបទទស
ទទួលជនំួយ អនុវតតពីរបទទស D1 ឬ D2 ។ ទេតុផលទនេះ របទទសទាងំពីរទនេះ នងឹផតល់
សគុណ្មួយចំនួនដល់របទទសទទួលជំនួយ ជាការទលីរទរឹចិតត។ ទយងីតាងការសគុណ្
ដដលរបទទសទទលួជំនយួទទលួបានពីរបទទស D1 គឺ     និងទទួលបានពីរបទទស 
D2 គឺ    ។ សគុណ្ទាងំទនេះ អាចជាអំទពីពុររលួយ ទេយីវាខុសចាប់សរម្លប់
របទទសសម្លជិរ DAC ដូចជាការរបារ់ទាប អាណ្តតិសងយូរ របកាសនថលទដីមទាប ជា
ទដីម។ សាថ នភាពទនេះ ជា Cournot-contest រនុងរទឹសតីរបរួតរបដជងរនុងទសដារចិច ដដល
ម្លនភាន រ់ងារ២ គឺរបទទស D1 ឬ D2 ដដលរបដជងោន រនុងការរសាងគទរម្លងទេដ្ឋា រចនា
សមព័នធ។ ផលរបទយាជន៍រពំឹងទុរននរបទទស D1 ពីការទទលួបានគទរម្លងគឺតាងទដ្ឋយ 
    ៖ 

     (       )       ,  (3) 

 

ដដលអនុគមន៍របរួតរបដជងទនេះ (CSF-Contest Success Function) ឆលុេះបញ្ហច ងំពី
របូបាប ីលីទតរនុងការឈនេះននការរបរួតរបដជងម្លនរូបមនត៖  
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 (       )  
   

       
.       (4) 

 

ផលរបទយាជន៍រពំឹងទុរសរម្លប់ននរបទទស D2 គឺ៖ 
 

    [   (       )]       . (5) 

 

ទយងីទធវីទដរទីវទីមយួ (the first order conditions) ននរបទទសទាងំពីរ។ ទយងីទរបី
របាស់សមកីារ (4)  សរម្លប់របទទស D1 ។  

   

       
 

      
(       )

     .  (6) 

 

ផទុយទៅវញិទយងីទធវីទដរទីវសមកីារ (5) សរម្លប់របទទស D2 ទដ្ឋយទធៀបនងឹ    ។  
 

   

       
 

      
(       )

     .  (7) 

 

ទយងីទដ្ឋេះរសាយ    រនុងសមីការ (6) ទយងីទទលួបានអនុគមន៍សរម្លប់របទទស D1៖   
 

   (   )       √       . (8) 

 

ទដ្ឋេះរសាយសមីការ (7) ទយងីទទួលបានអនុគមន៍សរម្លប់របទទស D1៖ 
 

   (   )       √      . (9) 

 

ទដីមបរីណំ្ត់នូវចណុំ្ចលនំឹង Cournot-Nash រនុងការរបរតួរបដជង ទយងីទដ្ឋេះរសាយ
    ទដ្ឋយជំនួសសមីការ (8) រនុង (9) ទយីងទទួលបានផលរបទយាជន៍អុបទីម្ល ល់
សរម្លប់របទទស D2៖ 
 

   
  

   
    

(       )
   (10) 
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ទរបីរបាស់សមីការ (10) និងជំនួសតនមលចូលរនុងសមកីារ (8) ទយងីទទលួបានផល
របទយាជន៍អុបទីម្ល ល់សរម្លប់របទទស D1៖ 

 

   
  

   
    

(       )
 .  (11) 

 

ទរបៀបទធៀបសមីការ (10) និង (11) ទយងីនឹងទឃញីថា         
  ជានិចច ទបីសិនជា 

       ។ ដូទចនេះរបូបាប ីលីទតននរបទទស D1 ឈនេះរនុងការរបរួតរបដជងគ៖ឺ  
 

 (   
     

 )  
   

       
 (12) 

 
របូបាប ីលីទតននការទឆលីយតបរបស់របទទស D2 គឺ៖  
 

   (   
     

 )  
   

       
.  (13) 

 

ឱ្កាសរបស់ចិនរនុងការឈនេះការរបរួតរបដជងខពស់ជាងរបូបាប ីលីទតននរបទទស
សម្លជិរ DAC។ របូបាប ីលីទតរនុងការឈនេះការរបរួតរបដជងពឹងដផែរទដ្ឋយតទ ល់ទលីអនុ-
បាតរទវៀងផលរបទយាជន៍សុទធននរបទទសទាងំពីរ។ ជាលទធផល ផលរបទយាជន៍រពំឹងទុរ
ននរបទទសទាងំពីរគ៖ឺ 

   
  

   
 

(       )
  (14) 

 

   
  

   
 

(       )
 . (15) 

 

ទទាេះជាយា ងណា ទបីសិនជារបទទសម្លនរបូបាប ីលីទតខពស់រនុងការរបរួតរបដជង 
ជារបទទសចិន រនុងររណី្ទនេះ ទរកាយទពលគទរម្លងចាប់ទផតីម ចិននឹងមិនទោរពរិចចសនា
ទទដូចរនុងររណី្របទទសប ូ ូញ (Areddy 2012) និងបទងកីតម្លនលរខខណ្ឌ ថម ី ទេយី
របទទសទនាេះរតូវដតទទួលលរខខណ្ឌ ទនាេះ ដូចប ូ ូញដដរ។ ទេតុផលដតមួយគចឺិន នឹង
មិនទធវីឱ្យេួសពជីទរមីសទនេះទទ។  
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យនដការសវុត្ថិភាពចរាចរណ៍ 

បបក្ខជនបណ្ឍិ ត ឈ ឿង ផល្លា ង 

១. ឈសចក្តីឈផតើម 
ក្បុងក្ិច្ចផថួច្បផថើមមួយ និងបោយការយក្ច្តិឋទុក្ោក់្ខ្ល ាំងបៅបលើបញ្ហា សុវតទិភាព

ច្រាច្រណ៍្ កាលពើរពកឹ្ថ្ងៃទើ១៥ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៤ គណ្ៈរដឌមន្ដនឋើក្មពុជាបានបបើក្ក្ចិ្ច
របជុាំមួយ១ បរកាមអធិបតើភាព សបមឋច្បតបជា ហ ុន សសន នាយក្រដឌមន្ដនឋើ ថ្នរពះរាជា-
ណាច្រក្ក្មពុជា បដើមផើពិនិតយ ពិភាក្ា និងអនុម័តបៅបលើបសច្ក្ឋើរាងច្ាប់ងមើ សឋើពើ
ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្។ 

បោងតាមបសច្ក្ឋើរបកាសព័ត៌មាន សឋើពើលទនផលសម័យរបជុាំបពញអងគ គណ្ៈ
រដឌមន្ដនឋើ រតង់ច្ាំណុ្ច្ទើ១ បសច្ក្ឋើរាងច្ាប់ងមើ សឋើពើច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ បោយក្បុងបនាះ
គណ្ៈរដឌមន្ដនឋើបានសបរមច្បរៀបច្ាំបឡើងវញិបោយរក្សួងសាធារណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន
សហការជាមួយរក្សួងមហាថ្ផធ រក្សួងយុតឋិធម៌ និងរក្សួងបសដឌកិ្ច្ច និងហិរញ្ដវតទុ
ខផែក្បលើច្ាប់សឋើពើច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ ឆ្ប ាំ២០០៧ បោយបានខក្សរមលួបលើមារតាច្ាំននួ 
៦៤មារតា បោយរក្ាែលឹមសារចាស់ ច្ាំនួន ១៣មារតា បខនទមងមើច្ាំនួន ១៥មារតា និង
លុបបចាល ច្ាំនួន ១៨មារតា។ បសច្ក្ឋើរាងច្ាប់សឋើពើច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ងមើបនះ មាន 
១២ជាំពូក្ និង ៩២មារតា មានបោលបៅច្មផង គឺផឋល់ការយល់ដឹងអាំពើសុវតទិភាព
ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្រគប់រគងសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ រក្ាសណាឋ ប់ធាប ប់ច្រាច្រណ៍្ផលូវ
បោក្ បហើយជាពិបសស គឺទប់សាា ត់ការរបរពតឹឋបទបលមើសខដលបណាឋ លមក្ពើការបរបើរបាស់
ផលូវងបល់ បៅក្បុងបរបិទខដលរពះរាជាណាច្រក្ក្មពុជា ខដលមានការអភិវឌណន៍រ ើក្ច្បរមើន 
ោ៉ងឆ្ប់រហ័ស ទាំងបលើបហោឌ រច្នាសមព័ននដកឹ្ជញ្ជូ ន និងបសដឌក្ិច្ចសងគម។ 

មារតា និង ជាំពូក្មយួច្ាំនួនថ្នច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ឆ្ប ាំ២០០៧ ខដលក្ាំពុងោក់្
ឱ្យអនុវតឋសពវថ្ងៃនឹងរតូវបធវើការខក្ខរបែលះ បោយក្បុងបនាះ រាជរោឌ ភិបាលបដឋ តសាំខ្ន់បៅ
បលើច្ាំណុ្ច្ការរបរពឹតឋបទបលមើសច្រាច្រណ៍្ជាពិបសសការរបរពឹតឋបទបលមើសបោយបបើក្បរ
បៅបពលរសវងឹខតមឋងបោយមារតាបនះ អបក្ខដលរសវងឹរសាបលើសច្ាប់ក្ាំណ្ត់ បហើយ

                                                           
១ បវបសាយសារពត័ម៌ានបដើមអមពិល ID-015 ចុ្ះថ្ងៃ 15 August 2014 18:08 
 http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/92903-2014-08-15-11-08-53.html 

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/92903-2014-08-15-11-08-53.html
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បបើក្បរនឹងរងនូវការពិន័យជារបាក់្បឡើងដល់ពើ ៨០មុឺនបរៀល រហូតដល់ ៤លានបរៀល 
ែណ្ៈខដលច្ាប់សទិតបៅជាធរមាន គឺបធវើការដក្ពិន័យខតច្ាំនួន ២៥០០០បរៀល បៅ
១លានបរៀល ខតបុ៉បណាត ះ។ 

តាមរយៈច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ងមើបនះ ក្មពុជាអាច្នឹងយក្មក្អនុវតឋឱ្យបាន
តឹងរងឹសាំបៅ រមួច្ាំខណ្ក្ក្បុងការសបរមច្តាមខផនការសុវតទភិាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្សក្ល 
ឆ្ប ាំ២០១១ -២០២០។ ខផនការបនះក្ាំណ្ត់ ឱ្យកាត់បនទយច្ាំនួនអបក្សាល ប់ឱ្យបាន ៥០ភាគរយ 
បៅឆ្ប ាំ២០២០ ខដលសរមាប់ក្មពុជា គឺអាច្សបន្ដ គ្ ះជើវតិមនុសសពើបសច្ក្ឋើសាល ប់បាន 
៧៣៥០នាក់្ និងអាច្ប ា្ ជនរងបរោះ បោយរបួសក្ាលបាន ១០៥៧២នាក់្ បៅក្បុង
អាំឡុងបពល ៥ឆ្ប ាំ ខ្ងមុែបនះ។  

នាបពលបច្ចុបផនបបនះ បរោះមហនឋរាយ បោយសារបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បាន និង
ក្ាំពុងខតបងាជាផលលាំបាក្បទវបឡើងដល់សងគមជាតិខដលបណាឋ លឱ្យមានអបក្សាល ប់ និង
របួសធៃន់ធៃរជាបរច្ើនាន់នាក់្ ជាបរៀងរាល់ឆ្ប ាំ បហើយក៏្បនសល់ទុក្នូវកុ្មារក្ាំរា ជនពិការ 
ន្ដសឋើបមម៉ាយជាទុគ៌ត និងរគួសាររក្ើរក្ជាបដើម។ ក្បុងបនាះកាលពើឆ្ប ាំ២០១៣ មានជនរង
បរោះសាល ប់បោយសារបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្រហូតដល់ ១៩៥០នាក់្ ខដលក្បុងបនាះ ៦១
ភាគរយ គឺជាអបក្បធវើដាំបណ្ើ រតាមមូ៉តូ។ 

ជាការពិត ការទប់សាា ត់ ឬកាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ ឬការបធវើឱ្យរបបសើរ
បឡើងនូវសុវតទភិាពច្រាច្រណ៍្ អបក្បរបើរបាស់ផលូវងបល់ គឺមិនខមនសទិតបៅបលើាក្យសមថើ ការ
បបថជាញ ចិ្តថ ការបបងាើតបោលនបោបាយ ច្ាប់ និងលិែិតបទោឌ ននានាសរមាប់អនុវតថ
បុ៉បណាត ះបទ បុ៉ខនថការបរៀបច្ាំយនថការចាត់វធិានការអនុវតថឱ្យមានរបសទិនភាព នងិការបធវើ
សក្មមភាពអនុវតថជាក់្ខសថង គឺមានសារៈសាំខ្ន់មិនអាច្ែវះបាន។ យនថការសាំខ្ន់ៗ 
ខដលបយើងសបងាតប ើញមាន បៅរពះរាជណាច្រក្ក្មពុជា រមួមាន  

២. គណៈក្ម្មា ធិការជាត្ិសវុត្ថិភាពចរាចរណ៍ផាូវឈោក្  
អនុបលាមតាមបញ្ដតថិច្ាប់ សថើពើច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ បៅរពះរាជាណាច្រក្ក្មពុជា 

ខដលរតូវបានអនុម័តបោយអងគរបជុាំគណ្ៈរដឌមន្ដនថើថ្នរពះរាជាណាច្រក្ក្មពុជា ថ្ងៃទើ២៣
ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០០៥ រដឌសភាថ្នរពះរាជាណាច្រក្ក្មពុជា អនុម័ត ថ្ងៃទើ២០ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០០៦ 
រពឹទនសភាថ្នរពះរាជាណាច្រក្ក្មពុជាយល់រពមរសបតាមទរមង់ នងិគតចិ្ាប់បនះ ថ្ងៃទើ
១៦ ខែមក្រា ឆ្ប ាំ២០០៧ និង ខដលរតូវបានរពះរាជរក្មរបកាសឱ្យបរបើ ថ្ងៃទើ០៨ ខែកុ្មភៈ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%9F%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%9F%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
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ឆ្ប ាំ២០០៧ មានទាំងអស់ ១២ជាំពូក្ ខច្ក្បច្ញជា ៩៥មារតា បានក្ាំណ្ត់នូវយនថការ
មួយដ៏សាំខ្ន់ គឺគណ្ៈក្មាម ធិការជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូ វបោក្។ បៅជាំពូក្ទើ៨ 
មារតា ៥៦២ សថើពើសមាសភាព និងតនួាទើភារក្ចិ្ចរបស់គណ្ៈក្មាម ធកិារជាតសុិវតទិភាព
ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ (គ.ស.ច្.គ) បានតរមូវឱ្យបបងាើត គ.ស.ច្.គ. បនះ ខដលមានភារក្ិច្ច
សរមបសរមួលរបមូលក្មាល ាំង និងបបងាើនក្ិច្ចសហការ រវាងរក្សួងសាធារណ្ការ និង
ដឹក្ជញ្ជូ ន រក្សួងាក់្ព័ននបផសងៗ សមាគមអបក្ដឹក្ជញ្ជូ ន អងគការបរៅរោឌ ភិបាល និង
អងគការឯក្ជនបផសងបទៀត បដើមផើចាត់វធិានការកាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ ក្បុងទិសបៅ
ការារអាយុជើវតិរបជាជន ការការារការែូច្ខ្តរទពយសមផតថិរដឌ ឯក្ជន នងិធានាឱ្យ
បានរងឹមាាំនូវសនថសុិែ សណាថ ប់ធាប ប់ នងិសុវតទភិាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បៅតាមផលូវងបល់។
សមាសភាពតួនាទើ ភារកិ្ច្ច និងការបរៀបច្ាំ និងការរបរពឹតថបៅថ្នគ.ស.ច្.គ. បនះ រតូវ
ក្ាំណ្ត់បោយអនុរក្ឹតយ។  

បៅមារតា ៥៧៣ សថើពើងវកិាបោយខឡក្របស់ គ.ស.ច្.គ. ខច្ងថ្ន គណ្ៈក្មាម ធកិារ
ជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្រតូវមានងវកិាបោយខឡក្ ខដលជាឧបសមព័ននរបស់រក្សួង
សាធារណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន និងងវកិារបស់ថ្ដគូសុវតទិភាពផលូវបោក្សរមាប់បរបើរបាស់
បលើវធិានការកាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្។ 

បៅថ្ងៃទើ០៦ ខែមិងុនា ឆ្ប ាំ២០០៥ រាជរោឌ ភិបាលក្មពុជា បានបបងាើតគណ្ៈក្មាម -
ធិការជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បដើមផើទទួលភារក្ិច្ចសរមបសរមួលរបមូលក្មាល ាំង
និងបបងាើនក្ិច្ចសហការរវាងរក្សួងសាធារណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ នជាមួយរក្សួងាក់្ព័នន
បផសងៗ សមាគមអបក្ដឹក្ជញ្ជូ នអងគការមិនខមនរោឌ ភិបាល និងអងគការឯក្ជនបផសងៗបទៀត 
ក្បុងបាំណ្ងចាត់វធិានការជួយកាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ក្បុងទិសបៅការារអាយុ
ជើវតិរបជាជន ការារការែូច្ខ្តរទពយសមផតឋិរដឌ ឯក្ជន និងធានាឱ្យបានរងឹមាាំនូវ
សនឋិសុែ សណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណ្ៈ និងសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បៅតាមផលូវងបល់បៅ
រពះរាជាណាច្រក្ក្មពុជា។ 

រាជរោឌ ភិបាលក្មពុជាបានបបងាើតគណ្ៈក្មាម ធិការជាតិបនះ ក្បុងបោលបាំណ្ង
ដូច្ខ្ងបរកាម  

                                                           
២ ច្ាបស់ថើពើច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ ឆ្ប ាំ ២០០៧ 
៣ -ដ- 
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-ពរងឹងក្មាល ាំង និងបបងាើនសហរបតិបតឋិការ និងសរមបសរមួលជាមួយរក្សួង
នានា និងសាទ ប័នាក់្ព័ននបដើមផើចាត់វធិានការប ា្ រ និងកាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ឱ្យ
ងយចុ្ះបៅក្រមិតអបផបរមា 

-ការារជើវតិរបជាជន និងប ា្ រការែូច្ខ្តរទពយសមផតឋិរដឌ និងឯក្ជនខដល
ប៉ះាល់ដល់ក្ាំបណ្ើ នផលិតផលក្បុងរសុក្សរុប និងបសដឌក្ចិ្ចសងគម 

-ធានាសនឋិសុែ សណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណ្ៈ និងសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ 
-មាន ២៤ អនុគណ្ៈក្មាម ធិការរាជធានើ បែតឋ បដើមផើបោះរសាយបលើបញ្ហា
ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្។ 
យនថការាក់្ព័នន រមួមាន  រក្សួងមហាថ្ផធ រក្សួងសាធារណ្ការនងិដឹក្ជញ្ជូ ន 

រក្សួងសុខ្ភិបាល រក្សួងអប់រ ាំ យុវជន និងក្ើឡា បហើយអងគការថ្ដគូាក់្ព័ននមាន  
អងគការជនពិការអនថរជាតិបប៊លហសុើក្ (HIB) អងគការភាពជាថ្ដគូសុវតទិភាពផលូវងបល់សក្ល 
(GRSP) កាក្បាទរក្ហមក្មពុជា (CRC) អងគការសុែភាពពិភពបលាក្ (WHO) ធនាោរ
ពិភពបលាក្ (WB) ធនាោរអភិវឌណន៍អាសុើ (ADB) អងគការសមព័ននបដើមផើសុវតទិភាព
ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ និងអងគការថ្ដគូសាំខ្ន់ៗ មួយច្ាំនួនបផសងបទៀត។ 

ទនធឹមនឹងបនះ ការ្ររដឌបាលរបស់បលខ្ធិការោឌ នថ្នគណ្ៈក្មាម ធិការជាតិ 
សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បាននិងក្ាំពុងដាំបណ្ើ រការ បហើយខដលមានសក្មមភាព ដូច្
ខ្ងបរកាម  

១-បនឋសក្មមភាពការ្ររបចាាំថ្ងៃ ក្បុងការបរៀបច្ាំរគប់រគងឯក្សារបច្ញចូ្ល
របស់បលខ្ធិការោឌ ន និងរបស់គណ្ៈក្មាម ធិការជាតិខដលរក្សួងាក់្ព័នន និងគណ្ៈ-
ក្មាម ធិការបែតឋ រាជធានើ សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បានបផញើមក្ គឺមានឯក្សារចូ្ល
ច្ាំនួន ២៣ច្ាប់ និងបច្ញច្ាំននួ ៣៤ច្ាប់។ 

២-ផឋល់ឯក្សារការ្រសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ ដូច្ជា ច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្
ច្ាំនួន ១៣៨៤ច្ាប់ និងបសៀវបៅសឋើពើ អវើខដលអបក្បបើក្បររតូវយល់ដងឹ ច្ាំនួន ៣៦០០
ក្ាល ជូនដល់រក្សួង សាទ ប័ន រកុ្មហុ៊នឯក្ជន និងសិកាខ កាមខដលមក្បរៀនបបើក្មូ៉តូ
បោយឥតគតិថ្ងល។ 

៣-អងគរបជុាំបលើក្ទើ៣ របស់គណ្ៈក្មាម ធិការជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្
បៅថ្ងៃទើ២០ ខែមើនា ឆ្ប ាំ២០០៧ ក្នលងបៅបនះ បោយក្ិច្ចរបជុាំបានពិភាក្ាបៅបលើ
បោលនបោបាយជាតិ និងខផនការសក្មមភាពសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូ វបោក្ បសច្ក្ឋើ
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សបរមច្អាំពើការបរៀបច្ាំ និងការរបរពឹតឋបៅរបស់អគគបលខ្ធកិារថ្ន គ.ស.ច្.គ និមិតឋសញ្ហដ  
គ.ស.ច្.គ ការបបងាើតបវបសាយរបស់ គ.ស.ច្.គ និងផសពវផាយព័ត៌មានសុវតទិភាព
ច្រាច្រណ៍្តាមកាខសតរសមើក្មពុជា។ 

៤-បរៀបច្ាំទិវាសបាឋ ហ៍ជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បៅក្មពុជាពើថ្ងៃទើ០៤ ដល់
ថ្ងៃទើ០៦ ខែបមសា ឆ្ប ាំ២០០៧ បោយមានអបក្ចូ្លរមួច្ាំនួន ២៥០នាក់្ មក្ពើរគប់សាទ ប័ន 
និងអងគការបរៅរោឌ ភិបាល បរកាមអធបិតើភាព ឯក្ឧតថម ជុាំ បអ៊ៀក្ រដឌបលខ្ធិការរក្សួង
សាធារណ្ការ នងិដឹក្ជញ្ជូ ន ជាអនុរបធាន គ.ស.ច្.គ នងិមានការផសពវផាយអាំពើបរឿង
ឈុតផសពវផាយែលើ (Spots) សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ច្ាំនួន ៦ (ឈុតែលើច្ាំនួន ២) 
បរកាមការឧបតទមភផលិតពើរក្ុមហុ៊នបរបងឥនននៈតូតាល់មានច្ាំណ្ងបជើងថ្ន  ការបរបើរបាស់
គនលងផលូវរបស់បទច្រក្ោនយនឋ និងមយួបទៀត មានច្ាំណ្ងបជើងថ្ន  សិទនិអាទិភាពបៅ
រតង់ផលូវខែវង បហើយឈុតែលើច្ាំនួនពើរបទៀត គឺបានមក្ពើងវកិាច្ាំណាយសរមាប់ងតឈុត
របស់ គ.ស.ច្.គ ខដលមានែលមឹសារទក់្ទងនឹងការខលងសតវឱ្យបដើរបលើផលូវបជាតិ រពមទាំង
ឈុតែលើពើរបទៀតបរកាមការឧបតទមភពើអងគការជនពិការអនឋរជាតិខបលហសិក្ មានែលឹមសារ
ទក់្ទងបៅនឹងបណ្តបបើក្បរបទច្រក្ោនយនឋ ការបបើក្បរបរកាមជាតិអាកុ្ល និងការ
ាក់្មួក្សុវតទិភាព ឬខែសរក្វ៉ាត់សុវតាិភាពបៅបពលបបើក្បរ ជាបដើម។ ការផសពវផាយតាម
ទូរទសសន៍ជាតិក្មពុជា រពមទាំងការច្ងបោច្ាំនួន ៤០ដធ ាំង រតូវបានបធវើបឡើងបៅតាម
បបណាឋ យដងផលូវសាំខ្ន់ៗ បៅរាជធានើភបាំបពញ។ សក្មមភាពបនះរតូវបានោក់្ប ា្ ញបៅ
បវបសាយរបស់ គ.ស.ច្.គ តាាំងពើខែបមសា ឆ្ប ាំ២០០៧។ 

២.១. ការងារហរិញ្ញវត្ថុ  
១-អគគបលខ្ធកិារោឌ ន គណ្ៈក្មាម ធកិារជាតិសុវតទភិាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ បានបធវើ

សាំបណ្ើ សុាំបៅឯក្ឧតឋមរដឌមន្ដនឋើ រក្សួងសាធារណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន និងជារបធានគណ្ៈ-
ក្មាម ធិការជាតិសុវតទភិាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ តាមលិែិតបលែ ០៥៩ ចុ្ះថ្ងៃទើ០៩ ខែមើនា 
ឆ្ប ាំ២០០៥ សុាំឯក្ឧតឋមរដឌមន្ដនឋើ និងជារបធាន គ.ច្.ស.គ បដើមផើចុ្ះហតទបលខ្បលើបសច្ក្ឋើ
រាងលិែតិក្បុងនាមរក្សួងបៅសបមឋច្នាយក្រដឌមន្ដនឋើ បដើមផើសាំណូ្មពរដក្របាក់្ច្ាំណូ្ល 
បសវាក្មមបៅអគគនាយក្ោឌ នដកឹ្ជញ្ជូ នសរមាប់ច្ាំណាយបលើវធិានការទប់សាា ត់ និងកាត់
បនទយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្។ បុ៉ខនឋរហូតមក្ដល់បច្ចុបផនបបនះពុាំទន់ទទួលនូវច្បមលើយ
ច្ាស់លាស់បៅបឡើយ។ 
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២-ងវកិាច្ាំនួន ២០.៥០០.០០០បរៀល សរមាប់បរៀបច្ាំឈុតែលើៗ អាំពើសុវតទភិាព
ផលូ វបោក្សរមាប់អប់រ ាំ ផសពវផាយតាមទូរទសសន៍ លិែិតបលែ ១១៣០ របស់រក្សួង
សាធារណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន ថ្ងៃទើ១២ ខែមិងុនា ឆ្ប ាំ២០០៦។ រក្សួងបសដឌក្ិច្ច និង
ហិរញ្ដវតទុ  បានសបរមច្ជូនបានខត ១៩.០០០.០០០បរៀល។ ងវកិាបនះបានរបគល់ជូន
បៅរក្ុមផលិតឈុតែលើរបស់អគគនាយក្ោឌ នទូរទសសន៍ជាតិក្មពុជារួច្បហើយ ខដលអាច្
ផលិតជាឈុតែលើៗ  បានច្ាំននួ ៦ឈុត។ ក្បុង ៦ឈុតបនះ ទូរទសសន៍ជាតិបានចាក់្ផាយ
ច្ាំនួន ២ឈុត រួច្បហើយ បុ៉ខនឋ ៤ឈុតបទៀតក្ាំពុងឱ្យអបក្ផលិតបនាះ បធវើការខក្សរមួល
បដើមផើចាក់្ផាយបៅបពលខ្ងមុែបនះ ជាបនឋបទៀតខដលមានដូច្ខ្ងបរកាម  

-ច្ាំបាះឈុតែលើៗច្ាំនួន២ ខដលបានចាក់្ផាយបនាះ គឺទើ១ មានច្ាំណ្ងបជើង 
ទក់្ទងនឹងការខលងសតវាហនៈបៅបលើផលូវជាតិ និងទើ២ ទក់្ទងនឹងការទុក្សតវាហនៈ
បោយបានចាក់្ផាយបៅថ្ងៃរបារពនទិវាសបាឋ ហ៍ជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បៅក្មពុជា
បៅថ្ងៃទើ០៤-០៦ ខែបមសា ឆ្ប ាំ២០០៧ គឺមុនបពលថ្ងៃចូ្លឆ្ប ាំខែមរ។ 

-បៅឈុតែលើៗច្ាំននួ ៤បទៀត ទក់្ទងនឹងការបរបើរបាស់គនលងផលូវ និងអបក្បងមើរបជើង 
និងការបោរពសញ្ហដ ច្រាច្រណ៍្ខដលបានផលិតបហើយ បុ៉ខនឋបៅរង់ចាាំការខក្សរមួលមួយ
ច្ាំនួន បទើបអាច្ចាក់្ផាយបាន។ អគគបលខ្ធិការបានចាក់្ផាយឈុតែលើទាំងបួន បៅក្បុង
ខែសើហា នងិ ខែតុលា ឆ្ប ាំ២០០៧។ 

៣-ឆ្ប ាំ២០០៧បនះ មានគបរមាងច្ាំណាយច្ាំននួ ៥៨៦.១២៧ ដុលាល អាបមរកិ្ បុ៉ខនឋ
ច្ាំបាះគបរមាងច្ាំណាយបនះ រក្សួងបសដឌក្ចិ្ច និងហរិញ្ដវតទុ បានផឋល់និងបធវើការខបងខច្ក្
បានរតឹមខត ៤៤៤.០០០.០០០លានបរៀល បសមើនឹង ១០៨.២៩១ដុលាល រ សរមាប់ការ
ច្ាំណាយតាមមុែសញ្ហដ  ខដលមានដូច្ខ្ងបរកាម  

-បរៀបច្ាំយនឋការការ្ររដឌបាលរបស់បលខ្ធិការថ្នគណ្ៈក្មាម ធិការបែតឋរកុ្ង
សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ទាំង ២៤ បែតឋរក្ុង ច្ាំនួន ២០៦.១៤៨.០០០បរៀល 

-ការ្រអប់រ ាំផសពវផាយសិកាខ សាលាច្ាំននួ ១៣៤.០០០.០០០បរៀល 
-សរមាប់សមាភ រៈរដឌបាល ១៨.៨៥២.០០០បរៀល 
-ការបបាះពុមភផាយច្ាំនួន ៨៥.០០០.០០០បរៀល។ 
គបរមាងច្ាំណាយទាំងអស់បនះ បានោក់្ជូនរក្សួងសាធារណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន

បដើមផើសុាំការសបរមច្ពើឯក្ឧតឋមរដឌមន្ដនឋើ និងជារបធាន គ.ស.ច្.គ។  
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៤-បៅថ្ងៃទើ១៧ ខែក្ក្ាោ ឆ្ប ាំ២០០៧ បានបលើក្គបរមាងបសបើសុាំងវកិាសរមាប់
ដាំបណ្ើ រការការ្រសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ ពិបសសទក់្ទងការអប់រ ាំ បៅធនាោរ
អភិវឌណន៍អាសុើ (ADB) សរមាប់ឆ្ប ាំ២០០៨ ខដលមានងវកិា ២២៦.២២០ដុលាល ។ បច្ចុបផនប 
គណ្ៈក្មាម ធិការជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ មិនទន់បានទទួលច្បមលើយបភលើងបែៀវ
បៅបឡើយ។ 

២.២. ការងារអប់រផំសពវផាយ 
១-បៅថ្ងៃទើ២៦ ខែមក្រា របជុាំពិភាក្ាជាមួយមនធើរសាធារណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន

បែតឋរក្ុង បលើខផនការអប់រ ាំផសពវផាយច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ផលូ វបោក្បោយឥតគិថ្ងលដល់អបក្
បបើក្បរបទច្រក្ោនយនឋ និងរតើច្រក្ោនយនឋ។ 

២-បៅថ្ងៃទើ២៧ ខែមក្រា ឆ្ប ាំ២០០៧ ឯក្ឧតឋម អុឹង ជុនហួរ បលាក្ ខក្វ សាវនិ 
និងបលាក្ រាប ច័្នធវបុិល បានបៅចូ្លរមួផឋល់បទសមាភ សន៍ជាមួយទូរទសសន៍ជាតិក្មពុជា 
ក្បុងក្មមវធិើបវទិកាជនពិការបរកាមរបធានបទច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្។ បហើយបបើក្ទូលាយ
ឱ្យរបជាជនសួរបោយដធ ល់តាមរយៈទូរស័ពធផាយបនឋដធ ល់។ 

៣-ថ្ងៃទើ២៧ ខែមក្រា ឆ្ប ាំ២០០៧ បលាក្ ខក្វ សាវនិ និងបលាក្ រាប ច័្នធវបុិល 
បានបៅចូ្លរមួក្បុងក្មមវធិើរបស់វទិយុអាសុើបសរ ើ បរកាមរបធានបទច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ 
បហើយបបើក្ទូលាយឱ្យរបជាជនសួរបោយដធ ល់តាមរយៈទូរស័ពធផាយដធ ល់ តាមរយៈវទិយុ
អាសុើបសរ ើ។  

៤-បធវើបសច្ក្ឋើជូនដាំណឹ្ងបលែ  ០០៥សជណ្.សក្. ចុ្ះថ្ងៃទើ០៦ ខែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០០៧ 
របកាសជាសាធារណ្ៈ តាមវទិយុ ទូរទសសន៍ កាខសត ឱ្យអនុវតឋបទបផញ្ដតឋិថ្នច្ាប់ សឋើពើ
ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្។ 

៥-បធវើបសច្ក្ឋើជូនដាំណឹ្ងបលែ  ០០៤ សជណ្ សក្ ចុ្ះថ្ងៃទើ០៦ ខែកុ្មភៈ 
ឆ្ប ាំ២០០៧ របកាសឱ្យអបក្បបើក្បរមូ៉តូ ជាពិបសសមូ៉តូឌុបឱ្យមក្ចុ្ះប ម្ ះបរៀនច្ាប់ និង 
ជាំនាញបបើក្បរមូ៉តូបោយឥតគតិថ្ងល។ 

៦-ថ្ងៃទើ២៣ ខែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០០៧ តាមលិែតិបលែ  ៦១៤ ស.ក្ របស់រក្សួង 
បានសហការជាមួយជនពិការអនឋរជាតិ ោក់្តាាំងដធ ាំងប៉ាណូ្សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ ៣ក្ខនលង 
ខដលមានែលឹមសារ ដូច្ខ្ងបរកាម  
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ក្-កុ្ាំបបើក្បរក្បុងបពលរសវងឹ បៅផលូវបជាតិបលែ២ បៅច្ាំណុ្ច្ទល់មុែទើសាប ក់្ការ
 ុាំខរពក្ក្ាំពសឹ រសកុ្ក្ណាឋ លសធឹង បែតឋក្ណាឋ ល។ 

ែ-កុ្ាំបបើក្ខជងបោយរបងុយ បៅផលូវជាតិបលែ៣ ភូមិថ្រពទទងឹខ្ងបក្ើត  ុាំរតញាំង
ខវង រសុក្ក្ណាឋ លសធឹង បែតឋក្ណាឋ ល។ 

គ-បបើក្បរបលឿនបរោះថ្នប ក់្ បៅផលូ វជាតិបលែ៧ រតង់ច្ាំណុ្ច្ទល់មុែសាប ក់្ការ 
 ុាំទបនលបិទ រសុក្តផូង មុ ាំ បែតឋក្ាំពង់ចាម៤។ 

៧-បានជួបពិភាក្ារវាងបលាក្ ថ្ែវ អាទិតា នាយក្រគប់រគងក្មមវធិើអរុណ្សួសឋើ
ក្មពុជាថ្នអគគនាយក្ោឌ នទូរទសសន៍ក្មពុជា រក្សួងព័ត៌មានក្បុងការពិនតិយ នងិខក្តរមូវនូវ
ឈុតែលើៗច្ាំនួន ៤ បទៀត ខដលមិនទន់បានចាក់្ផាយ។ ក្ិច្ចការបនះនឹងជាំរុញឱ្យបានបច្ញ
នូវបពលដ៏ែលើខ្ងមុែបនះ។ 

៨-បៅថ្ងៃទើ១៥ ខែមងុិនា ឆ្ប ាំ២០០៧ បធវើសនបិសើទកាខសត បៅអងគការជនពិការ
អនឋរជាតិខដលមានតាំណាងចូ្លរួមមក្ពើអងគការជនពិការអនថរជាតិបវរក្ញ្ហដ ច្រក្វាល
ជនជាតិខបលហសកិ្ និងបលាក្ ខក្វ សាវនិ ខដលមានរបធានបទបដឋ តសាំខ្ន់បៅបលើ
បរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បៅក្មពុជា និងវធិានការទប់សាា ត់បរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បៅក្មពុជា។ 

៩-បធវើបសច្ក្ឋើអាំាវនាវផសពវផាយជាសាធារណ្ៈ តាមវទិយុ ទូរទសសន៍ កាខសត និង
ច្មលងជូន រគប់រក្សងួាក់្ព័ននអាជាញ ធរបែតឋ រាជធានើ និងសាទ ប័នមានសមតទក្ិច្ច បដើមផើ
ចូ្លរមួទប់សាា ត់ កាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ បៅក្បុងឱ្កាសបុណ្យជាតិ និង
អនឋរជាតិមឋងៗ។ 

១០-បានបធវើការពនយល់ បក្រសាយនូវែលឹមសារសញ្ហដ ច្រាច្រណ៍្ច្ាំនួន ៣ដង 
តាមរយៈទូរទសសន៍ជាតិក្មពុជា បហើយនឹងបនឋបធវើជាបរៀងរាល់ខែខងមបទៀត។ 

ការ្របណ្ឋុ ះបណាឋ ល អគគបលខ្ធិការោឌ ន ក្ាំពុងបធវើសាំបណ្ើ សុាំងវកិាក្បុងគបរមាង
របចាាំឆ្ប ាំ២០០៧ បនះ បដើមផើបបើក្វគគបណ្ឋុ ះបណាឋ លដល់មន្ដនឋើជាំនាញ និងមន្ដនឋើបៅតាម
បណាឋ បែតឋ រាជធានើអាំពើជាំនាញនានាខដលមានបៅក្បុងខផនការឆ្ប ាំ២០០៧។ 

១-បធវើការបាំប៉នមន្ដនឋើដកឹ្ជញ្ជូ នបែតឋ រាជធានើ ៥៤នាក់្ អាំពើច្ាប់ និងសុវតទិភាព
ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ បៅថ្ងៃទើ១៥-១៦ ខែមក្រា ឆ្ប ាំ២០០៧ និងបានផឋល់វញិ្ហដ បនបរតជូន
ដល់មន្ដនឋើទាំងបនាះខងមបទៀត។ 

                                                           
៤ បច្ចុបផនប រសុក្តផូង មុ ាំ គឺសទិតក្បុងបែតថ តផូង មុ ាំ 
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២-ថ្ងៃទើ១០ ខែមើនា ឆ្ប ាំ២០០៧ អគគបលខ្ធកិារោឌ នថ្ន គ.ស.ច្.គ បានបបើក្
វគគបណ្ឋុ ះបណាឋ លច្ាប់ នងិជាំនាញបបើក្បរមូ៉តូបោយឥតគិថ្ងល នងិជូនវញិ្ហដ បនបរតបញ្ហជ ក់្
ការសិក្ា បហើយផឋល់បសៀវបៅជូនដល់សិកាខ កាមច្ាំនួន ១២០នាក់្ ខដលរួមមានមន្ដនឋើ
នគរបាល សិសស និសសតិ មន្ដនឋើរាជការ និងរបជាពលរដឌ។ 

៣-អគគបលខ្ធិការោឌ ន បៅខតបនឋបបើក្វគគបណ្ឋុ ះបណាឋ លច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ នងិ
របបៀបបបើក្បរមូ៉តូបោយឥតគតិថ្ងល នងិជូនវញិ្ហដ បនបរតបញ្ហជ ក់្ការសិក្ា បហើយផឋល់កូ្ន
បសៀវបៅជូនដល់សិកាខ កាមខដលបច្ចុបផនបបបើក្បាន ៤ វគគ បហើយនិងបានផឋល់ជូន
វញិ្ហដ បនបរត ច្ាំនួន ៦៣៧នាក់្។ 

៤-បៅថ្ងៃទើ២៩ មិងុនា ឆ្ប ាំ២០០៧ បរៀបច្ាំសិកាខ សាលាអាំពើការ្រដឹក្ជញ្ជូ ន 
និងសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្បៅដល់មន្ដនឋើដឹក្ជញ្ជូ នបែតឋរក្ុង ៤៥នាក់្ បដើមផើតាមោន និង
រតួតពិនតិយសក្មមភាពការ្រ បរកាយបពលបធវើរបតិភូក្មម នងិបណ្ឋុ ះបណាឋ លរចួ្។ 

៥-បៅថ្ងៃទើ១៣ ខែក្ក្ាោ ឆ្ប ាំ២០០៧ ទើរបឹក្ាអាំពើសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ 
បលាក្ រ៉ាយ អិនឌូលើ ជនជាតកិាណាោខដលបានចូ្លរមួបធវើជាទើរបឹក្ារបស់ គ.ស.ច្.គ 
បៅថ្ងៃទើ១១ ខែមងុិនា ឆ្ប ាំ២០០៧ បរកាមការជយួឧបតទមភពើសហគមន៍អឺរ ៉បុ និងអងគការ
ជនពិការអនថរជាតិខដលមានរយៈបពល ១ឆ្ប ាំ បានបធវើបទប ា្ ញមួយច្ាំនួនទក់្ទង
នឹងការ្ររគប់រគងសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ និងការបបងាើនសមតទភាពការ្រដល់
មន្ដនឋើ គ.ស.ច្.គ ទាំងអស់។ ការបធវើបទប ា្ ញខដលជាលក្ខណ្ៈថ្នការបបរងៀនបនះ នឹង
ចាប់បផឋើមបៅខែសើហា ឆ្ប ាំ២០០៧ បោយបរៀនមួយសបាឋ ហ៍ ២ បម៉ាង ជាបរៀងរាល់ថ្ងៃ
រពហសផតឋិ៍ រហូតដល់ដល់បពលខដលបលាក្ច្ប់អណ្តឋ។ិ 

៦-បៅថ្ងៃទើ១៦ ខែក្ក្ាោ ឆ្ប ាំ២០០៧ បរៀបច្ាំក្ិច្ចរបជុាំការ្រសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្
តាមផលូវជាតិបលែ៥ និងបលែ៦ បៅដល់មន្ដនឋើមក្ពើបណាឋ បែតឋរក្ុងច្ាំនួន ១០ ខដលបៅ
តាមបបណាឋ យផលូ វជាតិបលែ៥ និងបលែ៦ អាំពើការបលើក្ និងបធវើខផនការសក្មមភាព
សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្សរមាប់បែតឋរក្ុងរបស់ែលួន បដើមផើទប់សាា ត់ និងកាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្
ច្រាច្រណ៍្។ អគគបលខ្ធិការបរោងនឹងបធវើក្ិច្ចរបជុាំបនះបនឋបទៀតបៅចុ្ងឆ្ប ាំ២០០៧។ 

២.៣. ការសហប្បត្បិត្ដកិារជាមយួដៃគសូវុត្ថភិាពចរាចរណ៍ 
អគគបលខ្ធិការោឌ នថ្ន គ.ស.ច្.គ បានបធវើទាំនាក់្ទាំនងជាមួយបណាឋ ថ្ដគូ

សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ខដលមានដូច្ខ្ងបរកាម  
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-ទាំនាក់្ទាំនងជាមយួអងគការបរៅរោឌ ភបិាលបរៅរបបទស 
អងគការចាយកា(JAICA): សហការជាមួយអងគការបនះ បធវើសហរបតបិតឋិការជា

ថ្ដគូគបរមាងខក្លមែច្រាច្រណ៍្ក្បុងរាជធានើភបាំបពញ ខដលមានការ្រជាសាំខ្ន់ៗច្ាំនួន៣ 
គឺ ទើ១ ខក្លមែផលូវ នងិផលូវរបសពវសាំខ្ន់ៗ ទើ២ បធវើការអប់រ ាំអបក្បបើក្បរ និងទើ៣ ជាំរុញការ
អនុវតឋច្ាប់ច្រាច្រណ៍្។ ក្ិច្ចរបជុាំបលើក្ទើ១ បដើមផើអនុវតឋគបរមាងការបនះមានរយៈបពល 
៣ឆ្ប ាំ ចាប់អនុវតឋ ពើខែមិងុនា ឆ្ប ាំ២០០៧ ដល់ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០០៩។ បានរបជុាំពិភាក្ា
ជាបរច្ើនបលើក្បលើការ្រសុវតទភិាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បៅរាជធានើភបាំបពញ ជាពិបសស ការ
អនុវតឋគបរមាងរបស់អងគការបនះទក់្ទងនឹងយុទននាការសុវតទភិាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ខដល
រមួមាន បលើក្ទើ១ ខដលបរោងបធវើបៅថ្ងៃទើ២៩ សើហា ឆ្ប ាំ២០០៧ បលើក្ទើ២ បៅខែតុលា 
ឆ្ប ាំ២០០៧ បលើក្ទើ៣ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០០៧ និងបលើក្ទើ៤ បៅខែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០០៨។ 

អងគការសហគមន៍អឺរ  បុ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងអងគការដៃគូ
សវុត្ថិភាពចរាចរណ៍ផាូវឈោក្  

តាមរយៈអងគការជនពិការអនឋរជាតិ បានបធវើសាំបណ្ើ បៅសហគមន៍អឺរ ៉ុប ធនាោរ
អភិវឌណន៍អាសុើ និងអងគការថ្ដគូសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ បដើមផើបានជួយោាំរទខផនការ
សក្មមភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ បហើយបយើងបានទទលួលទនផល ដូច្ខ្ងបរកាម  

១-សហគមន៍អឺរ ៉ុបបានផឋល់ទើរបឹក្ាសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្សរមាប់ គ.ស.ច្.គ និង
ផឋល់ងវកិាសរមាប់បរៀបច្ាំទិវាសបាឋ ហ៍សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ បៅក្មពុជា ថ្ងៃទើ៤-៦ 
ខែបមសា ឆ្ប ាំ២០០៧។ 

២-អងគការថ្ដគូសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បានផឋល់ងវកិាសរមាប់បរៀបច្ាំសិកាខ -
សាលា សឋើពើខផនការមួក្សុវតទិភាពបៅក្មពុជាខដលរបារពនបឡើងបៅបែតថរពះសើហនុ ថ្ងៃទើ
២៤-២៥ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០០៧។ បខនទមបលើបនះ បានឧបតទមភដល់មន្ដនឋើ គ.ស.ច្.គ ៤រូប 
ខដលរតូវបៅចូ្លរមួសនបិសើទសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្អងគការថ្ដគូសុវតទិភាព ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ 
និងបណាឋ របបទសអាស៊ានបៅឥណ្ឍូ បនសុើ។ អងគការបនះមានក្បរមាងបនថជួយ គ.ស.ច្.គ 
ក្បុងការបរៀបច្ាំខផនការមកួ្សុវតទិភាព ឬបបើក្វគគបណ្ឋុ ះបណាឋ លបផសងៗបទៀត។ 

៣-ធនាោរអភិវឌណន៍អាសុើមានច្ាំណាប់អារមមណ៍្ មក្បលើសក្មមភាពការ្ររបស់ 
គ.ស.ច្.គ បោយបានអនុញ្ហដ តឱ្យ គ.ស.ច្.គ បរៀបច្ាំបលើក្គបរមាងបសបើសុាំងវកិាការ្រ
សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ ជាពិបសសទក់្ទងនឹងការបណ្ឋុ ះបណាឋ ល ផសពវផាយ និងអប់រ ាំ
សរមាប់ឆ្ប ាំ២០០៨។ របសិនបបើធនាោរមនិមានងវកិារគប់រោន់ បនាះធនាោរនងឹរបឹង
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ខរបងជួយរក្មាច ស់ជាំនួយបផសងបទៀត បដើមផើមក្ជួយការ្របនះ។ គបរមាងងវកិាខដលបាន
បសបើសុាំបនាះ មានច្ាំនួន ១៦៤.៣៤៤ដុលាល រ។ 

២.៤. ទំនាក្់ទនំងជាមយួអងគការឈប្ៅរដ្ឋឋ ភបិាលក្នងុប្បឈទស 
១-អងគការជនពិការអនឋរជាតិ បលើការ្រដូច្ខ្ងបរកាម  
-ការ្រសហរបតិបតឋិការបលើក្ិច្ចរពមបរពៀងរវាង គ.ស.ច្.គ ជាមួយនឹងអងគការ

ជនពិការអនឋរជាតិខដលបានចុ្ះហតទបលខ្បៅថ្ងៃទើ១៦ ខែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០០៦ ខដលមាន
ទឹក្របាក់្ច្ាំនួន ១៧២.៦១៦ដុលាល  សរមាប់អនុវតឋការ្រសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្
ក្បុងឆ្ប ាំ២០០៦ បហើយបនឋមក្ដល់ឆ្ប ាំ២០០៧ បោយងវកិាបៅសល់របខហលជា ២០០០ 
ដុលាល របទៀត។ 

-បានសហការជាមួយជនពិការអនឋរជាតិ ោក់្តាាំងដធ ាំងផសពវផាយទាំហាំ ៤ គុណ្ 
៨ ខម៉រត ខដលមានតថ្មល ៣០០០ដុលាល រ ក្បុងទើតាាំងខដលមានែលឹមសារថ្ន កុ្ាំរបមាងជើវតិែលួន
បៅតាមបបណាឋ យផលូវបលែ ៤ ក្បុងភូមិរសះសងគម  ុាំបពើក្ រសុក្អងគសបូល បែតឋក្ណាឋ ល។ 
ថ្ងៃទើ២៣ ខែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០០៧ តាមលិែតិបលែ ៦១៧ សក្. របស់រក្សួងបានសហការ
ជាមួយអងគការជនពិការអនឋរជាតិោក់្តាាំងដធ ាំងប៉ាណូ្សុវតទិភាព ៣ក្ខនលងបខនទមបទៀត 
ដូច្ជា កុ្ាំបបើក្បរក្បុងបពលរសវងឹ បៅផលូ វជាតិបលែ២ រតង់ច្ាំណុ្ច្ទល់មុែសាប ក់្ការ ុាំ
ខរពក្ក្ាំពឹស រសុក្ក្ណាឋ លសធងឹ បែតឋក្ណាឋ ល។ កុ្ាំខជងបោយរបងុយ បៅផលូវជាតិបលែ៣ 
ភូមិថ្រពទទឹងខ្ងបក្ើត  ុាំរតញាំងខវង រសុក្ក្ណាឋ លសធឹង បែតឋក្ណាឋ ល និងបបើក្បរបលឿន 
បរោះថ្នប ក់្ បៅផលូវជាតិបលែ៧ រតង់ច្ាំណុ្ច្ទល់មុែទើសាប ក់្ការ ុាំទបនលបទិ រសកុ្តផូង មុ ាំ 
បែតឋក្ាំពង់ចាម។ 

-សហការជាមួយអងគការជនពិការអនឋរជាតិក្បុងការបរៀបច្ាំ និងបលើក្គបរមាងបសបើសុាំ
ងវកិាបៅមាច ស់ជាំនយួបផសងៗ រពមទាំងសហការក្បុងការបរៀបច្ាំក្ិច្ចរបជុាំ នងិសិកាខ សាលាអាំពើ
សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ រពមទាំងបបងាើត នងិោក់្ព័ត៌មានអាំពើសក្មមភាពការ្រ គ.ស.ច្.គ 
ចូ្លបៅក្បុងបវបសាយ គ.ស.ច្.គ បដើមផើផសពវផាយឱ្យមហាជនក្បុងរបបទស និងបរៅ
របបទសបានដឹង។ 

២.៥. អងគការសមព័នធឈៃើមបសីវុត្ថិភាពចរាចរណ៍ផាូវឈោក្ 
របជុាំពិភាក្ាជាមួយអងគការបនះ បដើមផើខសវងយល់ពើោប បៅវញិបៅមក្អាំពើសុវតទិភាព

ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្។ អងគការបនះ បានទទួលយក្ខតការ្រអប់រ ាំមហាជនទូបៅឱ្យយក្ច្ិតឋ
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ទុក្ោក់្ការាក់្មួក្សុវតទិភាពខដលជាជាំហានដាំបូងរបស់អងគការែលួនបុ៉បណាត ះ។ បខនទម
បលើបនះ បានផឋល់ព័ត៌មានអាំពើសក្មមភាពការ្ររបស់ គ.ស.ច្.គ ដល់អងគការបនះបដើមផើ
ផសពវផាយោក់្ក្បុងរពតឹឋិប័រតរបចាាំខែរបស់អងគការ។ 

-ទាំនាក់្ទាំនងជាមួយរក្ុមហុ៊នឯក្ជន  រកុ្មហុ៊នតូតាល់បៅថ្ងៃទើ១៦ ខែកុ្មភៈ 
ឆ្ប ាំ២០០៧ ទាំនាក់្ទាំនងរក្មុហុ៊នបរបងតូតាល់ឱ្យជយួផលិតជាឈុតែលើៗច្ាំនួន២។ បច្ចុបផនប
បានផលតិបហើយ រពមទាំងបានចាក់្ផាយបៅទូរទសសន៍ក្មពុជាបៅថ្ងៃរបារពនទិវាសបាឋ ហ៍
ជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រផញូ វបោក្។ អគគបលខ្ធិការោឌ នមានគបរមាងនឹងបសបើសុាំរក្ុមហុ៊ន
តូតាល់ឱ្យជួយឧបតទមភបខនទមបៅបលើការចាក់្ផាយតាមទូរទសសន៍ បុ៉ខនឋមិនទន់បានោក់្
សាំបណ្ើ បទ៥។ 
 ២.៦. សមត្ថក្ិចចរបសម់ន្ដនដីអនវុត្ដចាប់ចរាចរណ៍ផាវូឈោក្ 
 សមតទកិ្ច្ចអនុវតថច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ មានខច្ងច្ាស់ក្បុងច្ាប់សាំបៅដល់
មន្ដនឋើអនុវតឋច្ាប់ច្រាច្រណ៍្៦ ខដលមានពើររក្ុមគឺ អងគភាពនគរបាលច្រាច្រណ៍្ នងិរក្ុម
រតួតពិនតិយច្រមះុ។ អងគភាពនគរបាលច្រាច្រណ៍្ និងរក្មុរតួតពនិិតយច្រមះុមានតួនាទើ
ភារក្ិច្ចជាក់្លាក់្ខដលរតូវបាំបពញតាមសមតទក្ិច្ចទទួលែុសរតូវ។ 

អងគភាពនគរបាលច្រាច្រណ៍្ ទទួលបនធុក្បរៀបច្ាំសណាថ ប់ធាប ប់សុវតទភិាពច្រាច្រណ៍្ 
មានភារកិ្ច្ចដូច្ជា  ១-ជួយចាត់ខច្ងច្រាច្រណ៍្ឱ្យមានសណាថ ប់ធាប ប់លែ ២-តាមោន 
លាត និងរតួតពិនិតយអាំបពើបលមើសនឹងបទបផញ្ដតឋិ ាក់្ព័នននឹងការ្រច្រាច្រណ៍្ ៣-បធវើ
របាយការណ៍្សថើពើសភាពការណ៍្សណាថ ប់ធាប ប់ច្រាច្រណ៍្ បទបលមើសច្រាច្រណ៍្ និងបរោះថ្នប ក់្
ច្រាច្រណ៍្ខដលបក្ើតមានបឡើង ៤-បធវើការពន័ិយជារបាក់្ច្ាំបាះបទលហុខដលរតូវផថនាធ បទស
ពិន័យអនថរការណ៍្ ៥-សរមះុសរមួលក្បុងក្រណ្ើ បរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ ដូច្មានខច្ងក្បុង
មារតា៦៤ ៦-រតួតពិនិតយនិងក្ត់រតាដាំបណ្ើ របហតុបៅបពលមានបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ ក្បុង
ក្រណ្ើ ចាាំបាច់្បធវើការដក្ហូតជាបបណាថ ះអាសនបនូវបណ្តបបើក្បរ និងឃាត់ោនជាំនិះតាម
មារតា៦១ មារតា៦៥ និងមារតា៦៦ ៧-បធវើក្ាំណ្ត់បហតុបោយមានភាជ ប់ជាមួយនូវសាំណុ្ាំ
បរឿងបញ្ជូ នបៅតុលាការក្បុងក្រណ្ើ ក្ាំណ្ត់បោយច្ាប់បនះ។ 

                                                           
៥ អគគបលខ្ធិការោឌ នថ្ន គ.ស.ច្.គ របាយការណ៍្សថើពើសក្មមភាពការ្រសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូ វបោក្ ខែ
មក្រា ដលខ់ែក្ក្ាោ ឆ្ប ាំ២០១២ 
៦ ជាំពូក្ទើ៩ មារតា ៥៨ ថ្នច្ាបច់្រាច្រណ៍្ផលូ វបោក្  ឆ្ប ាំ២០០៧ 
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រក្ុមរតួតពនិិតយច្រមុះ ខដលមានមន្ដនថើរក្សួងសាធារណ្ការ និងដកឹ្ជញ្ជូ ន នងិ
រក្សួងាក់្ព័ននមានភារក្ិច្ចរតួតពិនិតយបទបលមើសច្រាច្រណ៍្ក្បុងក្រណ្ើ ចាាំបាច់្។ តួនាទើ
ភារក្ិច្ចរបស់រក្ុមរតតួពិនតិយច្រមុះរតូវក្ាំណ្ត់បោយអនុរក្ឹតយ៧។ 
 ជនរបរពឹតឋបទបលមើស មានសទិនិបឋឹងតវ៉ាបៅតុលាការ ក្បុងក្រណ្ើ ខដលែលួនបក្ើតទុក្ខ
មិនសុែច្ិតឋ ច្ាំបាះបសច្ក្ឋើសបរមច្មិនរតមឹរតូវអាំពើការពិន័យបលើបទបលមើសបនាះ (មារតា
៥៩)។ 
 ក្បុងការឃាត់ោនជាំនះិ បដើមផើរតួតពិនតិយនគរបាលច្រាច្រណ៍្រតូវអនុវតឋ បោយ
បជៀសវាងការបធវើឱ្យសធះច្រាច្រណ៍្ ឬបងាឱ្យមានរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ (មារតា៦០)។ 
 មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្ មានសិទនិដក្ប័ណ្តបបើក្បរពយួរទុក្ក្បុងរយៈបពលមិន
បលើសពើមួយខែោ៉ងយូរគិតទាំងការដក្ពិនធុខដលមានខច្ងក្បុងមារតា៤៣ ថ្នច្ាប់បនះ 
ច្ាំបាះបទបលមើសណាមយួដូច្ខ្ងបរកាម  
 ១-បបើក្បរែុសទិសច្រាច្រណ៍្ ឬបបើក្បរតាមទិសច្រាច្រណ៍្ខដលមានោក់្សញ្ហដ
ហាមឃាត់។ 
 ២-បបើក្បរបោយបលផឿនបលើស ៤០គើឡូខម៉រតក្បុងមួយបម៉ាងពើបលផឿនខដលបាន
ក្ាំណ្ត់ក្បុងច្ាប់បនះ។ 
 ៣-មិនបោរពសិទនអិាទិភាព។ 
 ៤-មិនបោរពសាល ក្សញ្ហដ ឈប់ ឬបភលើងសញ្ហដ ច្រាច្រណ៍្ពណ៌្រក្ហម ឬពណ៌្រក្ហម
ភលឹបខភលតៗ។ 
 ៥-បបើក្បរោនយនថខដលមានក្ងរច្វាក់្ខដក្ដធ ល់បៅបលើផលូវងបល់រកាលបៅសូ៊។ 
 មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្ មិនរតូវដក្ហូតប័ណ្តសមាគ ល់ោនយនឋ ឬប័ណ្តបបើក្បរ
បៅក្បុងក្រណ្ើ ខដលពុាំមានខច្ងក្បុងច្ាប់បនះបឡើយ៨។ 
 ក្បុងក្រណ្ើ មានបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្អារស័យបៅតាមក្រណ្ើ នើមួយៗបនាះ ការ
ឃាត់ោនជាំនិះ ការឃាត់ែលួនអបក្បបើក្បរបដើមផើសាក្សួរព័ត៌មាននិងបធវើក្ាំណ្ត់បហតុក្ត់រតា 
ជាសមតទក្ិច្ចរបស់មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្បៅក្ខនលងបក្ើតបហតុ។ ក្បុងក្រណ្ើ អបក្បបើក្បរ
សទិតបៅបរកាមឥទនិពលជាតិរសវងឹ ឬបរគឿងបញៀនមន្ដនឋើនគរបាលយុតឋិធម៌ខផបក្ច្រាច្រណ៍្

                                                           
៧ មារតា ៥៨ ថ្នច្ាបច់្រាច្រណ៍្ផលូ វបោក្  ឆ្ប ាំ២០០៧ 
៨ មារតា ៦១ ថ្នច្ាបច់្រាច្រណ៍្ផលូ វបោក្  ឆ្ប ាំ២០០៧ 



 

122 

 

រតូវរបគល់ភារក្ិច្ចបនះ ជូនមនធើរបពទយពិនតិយ នងិបច្ញលិែតិបញ្ហជ ក់្អរតាជាតិរសវងឹ ឬ
បរគឿងបញៀន បដើមផើភាជ ប់ជាមយួក្ាំណ្ត់បហតុបរោះថ្នប ក់្បៅតុលាការ (មារតា៦២)។ 
 បទបលមើសច្រាច្រណ៍្ខដលរតូវផឋនាធ បទសជាប់ពនននាោរ និងផឋនាធ បទសពិន័យជា
របាក់្ ជាសមតទក្ិច្ចរបស់តុលាការ។ ក្បុងក្រណ្ើ បនះ មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្បៅបែតឋ រក្ុង 
រតូវបញ្ជូ នតាមឋានានុរក្មបៅសាលាជរមះក្ឋើថ្នក្ខនលងបក្ើតបហតុបរៀបរាប់ពើបហតុការណ៍្
បោយរតូវភាជ ប់ជាមួយនូវច្បមលើយរបស់អបក្បបើក្បរ និងអបក្រងបរោះ ឬច្បមលើយរបស់សាក្សើ 
ខដលបធវើបឡើងបោយមន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្។ សាំណុ្ាំ បរឿងខដលរបមូលបានមក្បនះ គបផើ
មានព័ត៌មានច្ាស់លាស់រគប់រោន់ បដើមផើបញ្ជូ នបៅតុលាការ (មារតា ៦៣)។ 
 បទបលមើសច្រាច្រណ៍្ខដលមានលក្ខណ្ៈជាបទលហុខដលរតូវផឋនាប បទសពិន័យ
អនឋរការណ៍្ ជាសមតទិក្ចិ្ចរបស់មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្។ មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្មាន
សិទនិសរមុះសរមួល ក្បុងក្រណ្ើ មានបរោះថ្នប ក់្ខដលបណាឋ លឱ្យសងខតសាំណ្ងែូច្ខ្ត។ 
បបើសិនជាការសរមះុសរមលួមនិបានសបរមច្ មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្រតូវបញ្ជូ នសាំណុ្ាំ
បរឿងបនះបៅតុលាការ (មារតា៦៤)។ 
 មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្រតូវបរៀបច្ាំសាំណុ្ាំ ខបបបទបឋឹងបៅតុលាការ ច្ាំបាះរគប់
អបក្បបើក្បរខដលរបរពឹតឋបទបលមើសច្រាច្រណ៍្ បដើមផើទុក្ប័ណ្តបបើក្បរជាបមា ៈ ឬរតូវពយួរ
ទុក្ប័ណ្តបបើក្បរមួយរយៈបពលដូច្ខ្ងបរកាម  
 ១-ការពយួរទុក្ប័ណ្តបបើក្បរមួយរយៈបពលមិនបលើសពើ១ឆ្ប ាំ បោយគិតទាំងការ
ដក្ពិនធុ ដូច្មានខច្ងក្បុងមារតា ៤៣ ថ្នច្ាប់បនះ 
 ក្-បបើក្បរបៅបពលរសវងឹខដលមានអរតាជាតិអាកុ្លចាប់ពើ ០.៤០មើលើរកាមក្បុង
មួយលើរតែយល់ ឬចាប់ពើ ០.៨រកាម ក្បុងមួយលើរត្ម បឡើងបៅ ឬសទិតបរកាមឥទនិពល
បរគឿងបញៀន ឬរបខក្ក្មនិរពមឱ្យបគបធវើការពិនិតយអរតាជាតអិាកុ្ល ឬបរគឿងបញៀន។ 
 ែ-រត់បគច្ែលួនបៅបពលបងាឱ្យមានបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្។ 
 គ-មិនរពមបោរពតាមបទបញ្ហជ ឃាត់ោនជាំនិះ ឬរបខក្ក្មិនរពមឱ្យពិនិតយ
ោនជាំនះិ។ 
  -បរបើរបាស់សាល ក្បលែ ប័ណ្តសមាគ ល់ោនជាំនះិ ឬលិែិតខក្លងកាល យបដើមផើបធវើ
ច្រាច្រណ៍្។ 
 ២-របកាសប័ណ្តបបើក្បរជាបមា ៈ ឬពយួរទុក្ក្បុងរយៈបពលមិនបលើស ២ឆ្ប ាំ
បោយគិតទាំងការដក្ពិនធុដូច្មានខច្ងក្បុងមារតា៤៣ ថ្នច្ាប់បនះ 
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 ក្-បបើក្បរមិនបោរពច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ បហើយបងាឱ្យមនុសសមានរបួសធៃន់ធៃរបោយ
អបច្តនា។ 
 ែ-បបើក្បរមិនបោរពច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ បហើយបងាឱ្យមានមនុសសសាល ប់បោយអបច្តនា។ 
 ក្បុងក្រណ្ើ អបក្បបើក្បររបរពឹតឋបទបលមើសខដលមានខច្ងក្បុងច្ាំណុ្ច្ ១ និង ២ ខ្ង
បលើបនះ របធានអងគភាពនគរបាលច្រាច្រណ៍្បែតឋ រាជធានើ មានសិទនិសបរមច្ពយួរប័ណ្ត
បបើក្បរ ខដលមានរយៈបពលរហូតដល់១ឆ្ប ាំ បដើមផើរង់ចាាំតុលាការវនិិច្ ័យ។ បៅបពល
តុលាការ សបរមច្បរឿងក្ឋើជាសាទ ពររចួ្បហើយបសច្ក្ឋើសបរមច្របស់សាលរក្ម ឬសាលដើកា 
(មារតា៦៥)។ 
 មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្រតូវឃាត់ោនជាំនះិ មិនឱ្យបធវើច្រាច្រណ៍្ ឬឃាាំងទុក្
ោនយនឋរហូតបពលបង់របាក់្ពិន័យបដើមផើបធវើការពិន័យបៅតាមក្រណ្ើ ខដលអបក្បបើក្បរ
បានរបរពឹតឋបលមើសនឹងបទបញ្ដតឋិរាច្រាច្រណ៍្ ដូច្ខ្ងបរកាម   
 ១-ោនជាំនិះខដលអបក្បបើក្បរក្ាំពុងសទិតបៅក្បុងភាពរសវងឹបោយមានអរតាជាតិ
អាកុ្លចាប់ពើ ០.២៥ មើលើរកាម ក្បុងមយួលើរតែយល់ ឬចាប់ពើ ០.៥ រកាម ក្បុងមួយលើរត
្មបឡើងបៅ ឬសទតិបរកាមឥទនិពលថ្នបរគឿងបញៀន។ 
 ២-ោនជាំនិះខដលអបក្បបើក្បរ របខក្ក្មិនរពមឱ្យបគបធវើការពិនិតយអរតាជាតិ
អាកុ្ល ឬបរគឿងបញៀន។ 
 ៣-ោនជាំនិះខដលផធុក្ទាំនិញ ឬមនុសសហួសក្រមិតក្ាំណ្ត់។ 
 ៤-ោនជាំនិះខដលអបក្បបើក្បរោម នប័ណ្តបបើក្បរ ឬមានប័ណ្តបបើក្បរមិនរតឹមរតូវ
តាមរបបភទោនជាំនិះ។ 
 ៥-ោនជាំនះិខដលមានលក្ខណ្ៈបបច្ចក្បទសមិនរគប់រោន់អាច្បងាឱ្យមាន
បរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្។ 
 ៦-ោនជាំនះិខដលបបញ្ចញខផសងខ្ល ាំង ឬសាំបឡងខ្ល ាំងបលើសពើសឋង់ោរក្ាំណ្ត់បធវើ
ឱ្យរ ាំខ្នដល់អបក្បរបើរបាស់ ផលូវបផសងបទៀត ឬអបក្ខដលរស់បៅជាប់ដងផលូវងបល់។ 
 ៧-ោនជាំនះិខដលបធវើច្រាច្រណ៍្បោយោម នសាល ក្បលែ នងិប័ណ្តសមាគ ល់ោនយនឋ 
ឬលិែិតអនុញ្ហដ តបផសងៗ បដើមផើបធវើច្រាច្រណ៍្។ 
 ៨-ោនជាំនះិខដលផធុក្ទាំនិញ ឬអបក្ដាំបណ្ើ រនាាំឱ្យបាាំង ឬបទើសខទងដល់អបក្បបើក្បរ។ 

៩-ោនជាំនះិខដលច្តបធវើឱ្យរ ាំខ្ន ឬនាាំឱ្យមានបរោះថ្នប ក់្ដល់ោនដថ្ទ។ 
 ១០-ោនជាំនិះខដលច្តបៅបលើរទូងផលូវក្បុងទើរបជុាំជនបលើសពើ ៧២បម៉ាង។ 
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 ១១-ក្បុងក្រណ្ើ ោនយនឋមិនបានចូ្លពិនិតយលក្ខណ្ៈបបច្ចក្បទស តាមបពល
ក្ាំណ្ត់ ឬមិនបានជសួជុល ោនតាមបពលក្ាំណ្ត់របស់រក្សួងសាធារណ្ការ និងដកឹ្
ជញ្ជូ ន (មារតា៦៦)។ 
 មន្ដនឋើនគរបាលច្រាច្រណ៍្ រតូវឃាត់ោនជាំនិះខដលបងាបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ទុក្ 
រួច្បហើយបរៀបច្ាំសាំណុ្ាំ បរឿង បញ្ជូ នបៅតុលាការ បដើមផើបធវើការវនិិច្ច័យ ច្ាំបាះអបក្បបើក្បរ
ខដលបានរបរពឹតឋបទបលមើសច្រាច្រណ៍្ ដូច្មានបរៀបរាប់របបភទវតទុសមាភ រៈាក់្ព័នន ដូច្
ខ្ងបរកាម   
 ១-ោនជាំនះិខដលាក់្ព័នននងឹបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្។ 
 ២-ោនជាំនះិខដលមានសាល ក្បលែ ឬប័ណ្តសមាគ ល់ោនយនឋ ឬលែិិតអនុញ្ហដ ត
ខក្លងកាល យ។ 
 ៣-ោនជាំនិះខដលផធុក្ទាំនិញ ឬមនុសសហួសក្រមិតក្ាំណ្ត់ទមៃន់ បហើយបធវើឱ្យ
ែូច្បហោឌ រច្នាសមព័ននផលូវ សាព នោ៉ងជាក់្ខសឋង។ 

អនុបលាមតាម មារតា៦៨ បានខច្ងច្ាស់ អាំពើសមតទក្ិច្ចបរៀបច្ាំខបបបទ ពិនិតយ
អបងាត ក្ត់រតាបទបលមើស បដើមផើជាឯក្សារសក្ខើក្មមបោយបានច្ងែុលនូវសក្មមភាពជាក់្
លាក់្ ដូច្ខ្ងបរកាម  
 ១-ខបបបទពិនិតយ អបងាត ក្ត់រតាបទបលមើស ការបរបើរបាស់បសៀវបៅមានគល់
បញ្ជ ើ នងិការបធវើក្ាំណ្ត់បហតុបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ នងិបញ្ជូ នលិែិត ឬសាំណុ្ាំ ឯក្សារបៅ
សមតទក្ិច្ចជាបនាធ ន់រតូវក្ាំណ្ត់បោយរបកាសរួមរបស់រក្សួងមហាថ្ផធ រក្សួងយុតឋិធម៌ 
និងរក្សងួសាធារណ្ការ និងដឹក្ជញ្ជូ ន។ 
 ២-ខបបបទថ្នការបង់របាក់្ពិន័យ ការរគប់រគងប ា្ ន់ថ្ដបង់របាក់្ពិន័យ និងការ
រគប់រគងរបាក់្ច្ាំណូ្លខដលបានមក្ពើការដក្ពិន័យ រសបបៅតាមការក្ាំណ្ត់ បោយ
របកាសរមួរបស់រក្សួងមហាថ្ផធ រក្សួងបសដឌក្ិច្ច និងហរិញ្ដវតទុ និងរក្សួងសាធារណ្ការ 
និងដឹក្ជញ្ជូ ន (មារតា៦៧)។ 

៣. អងគការជនពិការអនដរជាត្ិសបលហសកិ្ 
-សហរបតបិតឋកិារពហុភាគើ  
របាយការណ៍្ពិភពបលាក្ សឋើការប ា្ បរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ បានប ា្ ញថ្ន 

ពិភពបលាក្ក្ាំពុងរបឈមមុែនឹងវបិតឋិសុវតទិភាពផលូ វងបល់ខដលមិនរតូវបានបគយក្ច្ិតឋ
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ទុក្ោក់្៩។ របាយការណ៍្បានប ា្ ញថ្ន អងគការអនឋរជាតិ អបក្ផឋល់ជាំនួយរោឌ ភិបាល និង
អងគការមិនខមនរោឌ ភិបាលមានតួនាទើសាំខ្ន់ ក្បុងការបោះរសាយវបិតឋិទាំងបនះ និងពរងឹង
សុវតទិភាពផលូវងបល់បៅជុាំវញិពភិពបលាក្។ ការបរបើរបាស់វធិើសាន្ដសឋរបព័នន ច្ាំបាះសុវតទិភាព
ផលូវពិភពបលាក្សាំបៅបៅបលើ មិនរតឹមខតវភិាគបលើការសិក្ាថ្នធាតុផសាំនានា ឬ របព័នននានា 
ខដលរមួវភិាគទនច្ាំបាះបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បុ៉បណាត ះបទ គឺខងមទាំងមានតរមវូការពើវស័ិយ
បផសងៗ បដើមផើបធវើការជាមួយោប ។ របាយការណ៍្បានបញ្ហជ ក់្បទៀតថ្ន សុវតទភិាពផលូវងបល់ជា
ការទទួលែុសរតូវរមួោប មួយ និងអាំាវនាវឱ្យមានភារក្ិច្ចសហរបតិបតឋិការពហុវស័ិយពើ
រគប់ភាគើាក់្ព័ននទាំងអស់។ តរមូវការឱ្យមានក្ិច្ចសហរបតបិតឋិការបនះ បានរតូវបញ្ហជ ក់្
ក្បុងបសច្ក្ឋើសបរមច្សនបិបាតសុែភាពពិភពបលាក្បលែ WHA.១០ សឋើពើសុវតទិភាពផលូវងបល់ 
និងបញ្ហា សុែភាព ខដលផឋល់អនុសាសន៍ថ្ន របបទសសមាជិក្អងគការសុែភាពពិភពបលាក្ 
(WHO) គួរសរមបសរមួលឱ្យមានក្ិច្ចសហរបតិបតឋិការពហុវស័ិយរវាងរក្សួងជាមួយ
នឹងសាទ ប័នជាំនាញនានា។ បយើងរតូវរតួតពិនិតយបមើលតួនាទើសហរបតិបតឋកិារពហុវស័ិយ 
បៅក្បុងការប ា្ របរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្១០។ អងគការជនពិការអនឋរជាតិខបលហសកិ្មានបុពវសិទនិ
ថ្រក្ខលងខដលបានបាំបពញការ្របនះោ៉ងសក្មម និងជិតសបទិឌជាមយួរាជរោឌ ភបិាលក្មពុជា
បលើគាំនិតផឋួច្បផឋើមទាំងបនះ។ 

បោលបាំណ្ង 
-ពនយល់បហតុអវើ មានតរមូវការសហរបតិបតឋិការពហុវស័ិយ បដើមផើប ា្ របរោះថ្នប ក់្

ច្រាច្រណ៍្។ 
-ពនយល់ទរមង់បផសងោប នានាថ្នសហរបតិបតឋិការ សរមាប់ប ា្ របរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្

ផលូវងបល់បៅក្រមិតជាតិ និងអនឋរជាតិ។ 
-ពិភាក្ាបលើតួនាទើនានា ខដលសាទ ប័នាក់្ព័នឌក្បុងការប ា្ របរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្

ខដលបានអនុវតឋ។ 

                                                           
៩  Penden M. et al. World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health 

Organization, 2007 
១០  Resolution WHA57.10. Road safety and health. In: Fifty-seven World Health Assembly, 

Geneva, 22 May 2004 
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-ពិភាក្ាបធវើដូច្បមឋច្អនុវតឋក្ិច្ចសហរបតបិតឋិការឱ្យមានរបសទិឌភាពបដើមផើពរងឹង
ក្ិច្ចរបឹងខរបងនានា បដើមផើប ា្ របរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បៅក្បុងទើរក្ុង តាំបន់ និងរបបទស
របស់ែលួន។ 

បហតុអវើរតូវសហរបតបិតឋិការ? 
តរមូវការសហរបតិបតឋិការ បក្ើតបច្ញពើធមមជាតិបផសងៗ ថ្នបញ្ហា បរោះថ្នប ក់្

ច្រាច្រណ៍្។ បញ្ហា មានក្តាឋ ក្ាំណ្ត់បផសង  ៗខដលប៉ះាល់ដល់របជាជន នងិវស័ិយជាបរច្ើន។ 
វស័ិយជាបរច្ើនបានាក់្ព័ននជាមួយសុវតទិភាពផលូ វងបល់ និងវាមានសារៈសាំខ្ន់សរមាប់
សហរបតបិតឋិការ បដើមផើពាោម និងមានឥទឌិពលខដលទាំនងជាមានជ័យជមបះ បលើការ
ផឋួច្បផឋើមសុវតទិភាពផលូវងបល់ខដលរតូវអនុវតឋបៅក្រមតិជាតិ តាំបន់ និងអនឋរជាត។ិ តួោ៉ង
របជាជនជាបរច្ើនអាច្ចូ្លរមួវភិាគទនសរមាប់ការ្រសុវតទិភាពផលូវបោក្ឱ្យកាន់ខតរបបសើរ
ជាមួយនឹងរោឌ ភិបាល សងគមសុើវលិ និងសហគមន៍ាណិ្ជជក្មម។ ក៏្បុ៉ខនឋ ពួក្បគអាច្
ចូ្លរមួបធវើសក្មមភាពជាមួយោប  ក្បុងនាមជាថ្ដគូ បទះតចិ្ ឬបរច្ើនក្ថើ។ ផលរបបោជន៍
ខដលបក្ើតបច្ញពើការបធវើក្ិច្ចសហរបតិបតឋកិារពហុវស័ិយរតូវបានសបងខបដូច្ខ្ងបរកាម។ 

 
        
 
 
                                              

   
នបោបាយសុវតទភិាពផលូវងបល់ 

 
បតើមានរបបភទថ្នក្ចិ្ចសហបតបិតឋកិារអវើែលះ ខដលអាច្ឱ្យបគបធវើការអភវិឌណបាន?  
ទរមង់បផសងៗ ថ្នក្ចិ្ចសហរបតិបតឋិការ ខដលបគអាច្បធវើការអភិវឌណបាន តួោ៉ង

សាំបៅបលើវស័ិយនានាថ្នក្ចិ្ចសហរបតបិតឋកិារអាច្រតូវទទលួសាគ ល់បោយក្រមិតជាត ិតាំបន់ 
និងអនឋរជាត ិបហើយខផបក្ថ្នបញ្ហា ទាំងបនះអាច្ជា សក្មមភាពរសាវរជាវ ការផឋល់ព័ត៌មាន 
និងការអនុវតឋអនឋរាគមន៍នានា ការអភិវឌណបោលនបោបាយ ការោាំរទ និងការផថល់
ជាំនួយដល់ជនរងបរោះ និងរគសួាររបស់ជនរងបរោះ ការថ្រអ គ្ សមូលនិធិ នងិការអភិវឌណ

សាទ ប័នរោឌ ភិបាល 

សារព័ត៌មាន 

អបក្វជិាជ ជើវៈ   
អងគការបរៅរោឌ ភបិាល   

បូ៉លិស   
ឧសាហក្មម 

របជាពលរដឌ 
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សមតទភាពជាបដើម។ ទរមង់ថ្នក្ិច្ចសហរបតបិតឋកិារ អាច្មានលក្ខណ្ៈផលូវការ នងិលក្ខណ្ៈ
មិនផលូវការ។ 

សក្មមភាពថ្នក្ចិ្ចសហរបតិបតឋិការ បលើការផឋល់សុវតទិភាពផលូវបោក្ ជាទូបៅ រតូវ
បានបគក្ត់សមាគ ល់ប ើញមានដូច្ជា  ការផថល់បខនទមធនធាន ការបរបើរបាស់ធនធានរបក្ប
បោយសុវតទិភាព ការបលើក្ក្មពស់ការទទួលែុសរតូវ ការអភិវឌណគាំនិតងមើ ការផសពវផាយ 
ការបបងាើតទាំនាក់្ទនង ការអភិវឌណជានិរនឋរថ៍្នសក្មមភាពនានា ការទទួលែុសរតូវបលើ
សក្មមភាពរបស់អបក្ចូ្លរួម ការចូ្លរួមច្ាំខណ្ក្ខច្ក្រ ាំខលក្ច្ាំបណ្ះដឹង ច្ាំបណ្ះបធវើ
ជាំនាញបបច្ចក្បទស បបច្ចក្វទិា បហើយសក្មមភាពទាំងអស់បនះ តរមូវឱ្យមានគបរមាង
ខផនការរតឹមរតូវ១១។ 

-សហរបតបិតឋកិារអនឋរជាត ិតាមការអបងាតក្នលងមក្ បានប ា្ ញថ្ន បទះបើជា
មានក្ិច្ចរបឹងខរបងសុវតទិភាពផលូវងបល់អនឋរជាតិបានបក្ើតមានក៏្បោយ ក៏្បៅមានក្ិច្ចសរមប
សរមួលតិច្តចួ្ ជាពិបសស ក្បុងការសរមលួសរមលួ រទង់រទយធាំក្បុងការបធវើខផនការរវាង
ភាប ក់្្រនានាខដលមានការាក់្ព័នន។ ោម នអងគការអនឋរជាតិណាខដលដឹក្នាាំបធវើបដើមផើ
ធានាថ្ន ខផនការទាំងបនាះ រតូវបានសរមបសរមលួបឡើយក្នលងមក្បនះ។ ក្បុងរបាយការណ៍្ 
ក៏្បានអាំាវនាវឱ្យមានការដល ស់បឋូរសាទ នភាពទាំងបនះ បដើមផើឱ្យការទទួលែុសរតូវ រតូវបាន
ចាត់ខច្ងជាមួយនឹងការទទួលែុសរតូវ និងតួនាទើជាក់្ជាក់្លាក់្ រតូវបគរបគល់ឱ្យភាប ក់្្រ
ជាក់្លាក់្ណាមួយ។ មហាសនបិបាតអងគការសហរបជាជាតិ និងសនបិបាតសុែភាព
ពិភពបលាក្ បានប្លើយតបបៅនឹងការរបឈមបនះ បហើយបច្ចុបផនបសហរបតិបតឋិការ
សុវតទិភាពផលូ វងបល់ក្ាំពុងបក្ើតមាន គឺសូមពិនិតយ ដូច្តបៅ  ចាប់តាាំងពើការអនុម័ត
បសច្ក្ឋើសបរមច្របស់មហាសនបបិាតអងគការសហរបជាជាតិឆ្ប ាំ២០០៤ បលែ  ៥៨/២៨៩ 
សឋើពើការខក្លមែសុវតទិភាពផលូវងបល់ជាសាក្លបលាក្១២ បសច្ក្ថើសបរមច្ច្ិតថបលែ ៦៨/២៦៩ 
របស់អងគមហាសនបិបាត ថ្ងៃ១០ បមសា ឆ្ប ាំ២០១៤ សថើពើការបធវើឱ្យរបបសើរបឡើងនូវ
សុវតទិភាពផលូវងបល់សក្ល បសច្ក្ថើសបរមច្ច្ិតថបលែ ៥៧/៣០៩ ចុ្ះថ្ងៃទើ២២ ខែឧសភា 
                                                           
១១  Silcock D. Strategies for action. In: FIA Foundation for the Automobile and society, 

2003:56-57 
១២  United Nations General Assembly Resolution A/58/289 on Improving global Road 

safety, 11 May, 2004, New York, NY, United Nations (http://www.who.int/violence_
injury_prevention/media/news/en/unga_58_289_en.pdf, accessed 1 February 2006). 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/en/unga_58_289_en.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/en/unga_58_289_en.pdf
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ឆ្ប ាំ២០០៣, បលែ ៥៨/៩ ចុ្ះថ្ងៃទើ០៥ ខែវចិ្ ិកា ឆ្ប ាំ២០០៣, បលែ ៥៨/២៨៩ ចុ្ះថ្ងៃទើ១៤ 
ខែបមសា ឆ្ប ាំ២០០៤, បលែ ៦០/៥ ចុ្ះថ្ងៃទើ២៦ ខែតុលា ឆ្ប ាំ២០០៥, បលែ ៦២/២៤៤ 
ចុ្ះថ្ងៃទើ៣១ ខែមើនា ឆ្ប ាំ២០០៨, និងបលែ ៦៦/២៦០ ចុ្ះថ្ងៃទើ១៩ ខែបមសា ឆ្ប ាំ២០១២ 
សថើពើការបធវើឱ្យរបបសើរបឡើងសុវតទិភាពផលូវងបល់សក្ល បសច្ក្ថើសបរមច្ច្តិថបលែ ៦៤/២៥៥ 
ចុ្ះថ្ងៃទើ០២ ខែមើនា ឆ្ប ាំ២០១០ មហាសនបិបាត UN បានរបកាសទសវតសរស៍ក្មមភាព
សុវតទិភាពផលូវងបល់ ២០១១-២០២០ និងបសច្ក្ថើសបរមច្ច្ិតថបលែ ៥៤/២៥៥ ឆ្ប ាំ២០១០ 
សុាំអនុវតថខផនការទសវតសរស៍ក្មមភាពសុវតទិភាពច្រាណ៍្ (២០១១–២០២០)។ 

បសច្ក្ឋើសបរមច្អងគការសហរបជាជាតិ បានអបញ្ជ ើញ អងគការសុែភាពពិភពបលាក្ 
បៅក្បុងសហរបតិបតឋិការគណ្ៈក្មមការតាំបន់អងគការសហរបជាជាតិ។ អងគការសុែភាព
ពិភពបលាក្បានសរមបសរមលួថ្នការអភិវឌណរក្ុមមួយរបស់អងគការសហរបជាជាតិ នងិ
អងគការសុវតទិភាពផលូវងបល់អនឋរជាតិនានា ខដលបគបៅថ្ន សហរបតិបតឋិការសុវតទិភាពផលូវ
ងបល់របស់អងគការសហរបជាជាតិ។ បៅខែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០០៦ រក្មុទាំងបនះមានភាប ក់្្រ 
ជាង ៤០ រាប់បញ្ចូ លអងគភាពច្ាំនួន ១១ របស់អងគការសហរបជាជាត។ិ ច្ាំនួន និងទាំហាំ
ថ្នការអងគការខដលចូ្លរមួ (អងគការបស់រោឌ ភិបាល អងគការមិនខមនរោឌ ភិបាល អបក្ផឋល់
ជាំនួយ ភាប ក់្្ររសាវរជាវ និងវស័ិយឯក្ជន) បច្ញពើគមនាគមន៍ សុែភាព នងិ វស័ិយ
សុវតទិភាពប ា្ ញពើការជួយឧបតទមភបៅក្បុងកិ្ច្ចរបឹងខរបងសហរបតិបតឋិការ។ រកុ្មបនះ 
មានបោលបាំណ្ងរមួោប សរមាប់ការ្រខដលរមួបញ្ចូ លការបោះរសាយ ក្តាឋ ហានិភ័យ
សាំខ្ន់ៗ ខដលបានរក្ប ើញបៅក្បុងរបាយការណ៍្ពិភពបលាក្សឋើពើការប ា្ របរោះថ្នប ក់្
ច្រាច្រណ៍្១៣។ 

ក្ិច្ចសហរបតិបតឋិការអនឋរជាតិ មានរបបភទ ឬទរមង់បផសងៗពើោប  ឧទហរណ៍្ 
ភាពជាថ្ដគូសុវតទិភាពផលូវជាសាក្លបលាក្ គឺភាពជាថ្ដគូពិភពបលាក្មួយ រវាងអាជើវក្មម 
សងគមសុើវលិ និងអងគការរោឌ ភិបាលបធវើសហរបតិបតឋិការ បដើមផើខក្លមែលក្ខែណ្ឍ សុវតទិភាព
ផលូ វងបល់ជុាំវញិពិភពបលាក្។ ភាពជាថ្ដគូសុវតទិភាពផលូវងបល់ពិភពបលាក្ គឺភាពជាថ្ដគូ
មួយក្បុងច្ាំបណាមការ្របួន សរមាប់ក្មមវធិើអភិវឌណន៍ខដលបានផឋួច្បផឋើមបោយធនាោរ
ពិភពបលាក្។ 

                                                           
១៣ Penden M. et al. World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health 

Organization, 2004 



 

129 

 

-សហរបតបិតឋកិារតាំបន់អាស៊ាន  
សមាគមរបជាជាតិអាសុើអាបគបយ ៍(អាស៊ាន) បោយមានការរពួយបារមភែពស់អាំពើ

បរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បានោាំរទបសច្ក្ថើសបរមច្ច្ិតថ UN បលែ ៥៨/៩ ចុ្ះថ្ងៃទើ០៥ ខែវចិ្ ិកា 
ឆ្ប ាំ២០០៣ និងបលែ ៥៧/១០ ចុ្ះថ្ងៃទើ២២ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០០៤ និងបសច្ក្ថើសបរមច្
បផសងៗបទៀត សថើពើសុវតទភិាពផលូវងបល់បានោក់្បច្ញខផនការសក្មមភាព និងសុវតទិភាពផលូវ
ងបល់តាំបន់អាស៊ាន ២០០៥-២០១០ បសច្ក្ថើរបកាសទើរកុ្ងភបាំបពញ សថើពើសុវតទិភាពផលូ វ
ងបល់អាស៊ានខដលអនុម័តបៅភបាំបពញ បៅថ្ងៃទើ២៣ ខែវចិ្ ិកា ឆ្ប ាំ២០០៤ និងបៅក្បុងក្ចិ្ច
របជុាំរក្ុមការ្រពិបសសសុវតទភិាពផលូវងបល់អាស៊ានបលើក្ទើ១ បៅបែតថបសៀមរាប ខែបមសា 
ឆ្ប ាំ២០១០ បានសរមបសរមួលការអនុវតថខផនការសក្មមភាពសុវតទិភាពផលូវងបល់អាស៊ាន 
២០១១-២០២០។ 

របបទសអាស៊ាននើមួយៗ មានខផនការរមួ និងខផនការបោយខឡក្ រសបតាម
របបទសនើមយួ  ៗបដើមផើសបរមច្ឱ្យបាននូវបោលបៅបធវើឱ្យរបបសើរបឡើងនូវសុវតទភិាពផលូវងបល់។ 

-ការសរមបសរមលួរបស់ភាប ក់្្រពហុជាត ិ  បៅក្បុងរបបទសជាបរច្ើនការទទួល
ែុសរតូវសរមាប់សុវតទិភាពផលូ វ គឺសទិតបៅបរកាមអងគការបផសងៗថ្នរោឌ ភិបាល។ បៅក្បុង
របបទសភាគបរច្ើនក្មមវធិើសុវតទភិាពផលូវងបល់រតូវបានក្ាំណ្ត់ខបងខច្ក្សមតទក្ចិ្ច ការទទួល
ែុសរតូវ ដូច្ខ្ងបរកាម  

-រក្សួងសាធារណ្ការ និងភាប ក់្ រ្ាក់្ព័នឌនានា ទទលួែុសរតវូផឋល់ និងខងរក្ាផលូវ 
-រក្សួងគមនាគមន៍ទទលួែុសរតូវបលើច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ នងិបទោឌ ននានា និង

ផឋល់ការបញ្ហជ ក់្បៅបលើអបក្បបើក្បរ និងោនយនឋ។ បៅរបបទសែលះបទៀត សក្មមភាពែលះ
អាច្ជាការទទួលែុសរតូវ ថ្ននាយក្ោឌ នបូ៉លសិ។ 

-រក្សួងមហាថ្ផធទទួលែុសរតូវសរមាប់ការអនុម័តច្ាប់ និងការអនុវតឋច្រាច្រណ៍្ 
និងអប់រ ាំដល់អបក្បបើក្បរ និងអបក្បរបើរបាស់ផលូវ។ 

-រក្សួងអប់រ ាំទទួលែុសរតូវសរមាប់ការអប់រ ាំសុវតទិភាពផលូវងបល់ 
-រក្សួងសុខ្ភិបាលទទួលែុសរតូវផឋល់បសវាក្មមពាបាលសបន្ដ គ្ ះបនាធ ន់ ការ

ពាបាលបៅមនធើរបពទយ និងការសាឋ រនើតិសមផទសរមាប់ជនពិការ 
-រក្សួងហិរញ្ដវតទុទទួលែុសរតូវក្បុងការបធវើវភិាជន៍ធនធានឱ្យបានរគប់រោន់

សរមាប់ភាប ក់្្រាក់្ព័នឌ។ 
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បទះបើជាវស័ិយរោឌ ភបិាលបានទទួលែុសរតូវក្បុងការជាំរុញ និងធានាសុវតទភិាព
ផលូវក្ថើ ក៏្អបក្មានតួនាទើនានា បៅខតមានសារៈសាំខ្ន់ ជាថ្ដគូបៅក្បុងសក្មមភាពនានា 
បដើមផើបបងាើនសកាឋ នុពល បដើមផើឱ្យមានលទឌផលលែរបបសើរ។ ការអភិវឌណសមតទភាពសាទ ប័ន
ពហុវស័ិយ ទាំងក្បុងរោឌ ភិបាល និងមជឈោឌ នអងគការមិនខមនរោឌ ភិបាល គឺជាបញ្ហា សាំខ្ន់
បដើមផើអនុវតឋសុវតទិភាពផលូវងបល់ និងអាច្ផឋល់បោយការបបឋជាញ  តាមរយៈបោលនបោបាយ
ជាតិ។ ភាប ក់្្ររបស់ រោឌ ភិបាលគួរក្ាំណ្ត់បដើមផើខណ្នាាំនូវក្ចិ្ចរបឹងខរបងសុវតទិភាពផលូវងបល់។ 

-សហរបតបិតឋកិារឈរបលើមូលោឌ នសហគមន៍ក្បុងរសកុ្   
សកាឋ នុពលរបស់របជាជនសរមាប់ខក្លមែសាទ នភាពសហគមន៍របស់បគ គមឺាន

ទាំហាំធាំបធង។ ទសសនៈសថើពើការចូ្លរួមរបស់សហគមន៍បៅក្បុងបញ្ហា សុែភាព និងការ
អភិវឌណបានរតូវជាំរុញបដើមផើប្លើយតបយុទឌសាន្ដសឋខដលធាល ប់ខតមានការែក្ខ្នថ្នការចូ្ល
រមួរបស់របជាជនក្បុងការគតិគូរ តាមរយៈគាំនិតផឋួច្បផឋើមនានា និងការរមួវភិាគទន ក្បុង
ការរក្ដាំបណាះរសាយបលើបញ្ហា នានាខដលសងគមក្ាំពុងជួបរបទះ។ ទើក្ខនលងសរមាប់ការ
ចូ្លរមួរបស់សហគមន៍ អាច្បធវើបឡើងតាមរយៈក្មមវធិើខងទាំបឋម និងការបណ្ឋុ ះបណាឋ ល
បុគគលកិ្សុខ្ភិបាលសហគមន៍ អងគការមនិខមនរោឌ ភបិាល អងគការបធវើការបៅតាមមូលោឌ ន 
និងរក្ុមរបជាជនបៅមូលោឌ ន។ 

គបរមាងសុវតទិភាពផលូ វងបល់ទមទរឱ្យមានការជួយឧបតទមភ និងការផឋួច្បផឋើមពើ
សហគមន៍ ខដលរស់បៅក្បុងខផបក្ណាមួយថ្នរបជាជាតិ។ សាទ ប័នរោឌ ភិបាល និងរក្ុង 
រាជធានើ ឬបែតឋ អាច្បបងាើតសមាគមន៍ដ៏សក្មមជាមួយអបក្ាក់្ព័ននទាំងអស់ បោយរាប់
បញ្ចូ លអងគការមិនខមនរោឌ ភបិាល អបក្រសាវរជាវបៅតាមសាក្លវទិាល័យ មនធើរបពទយ និង
អបក្បធវើបសច្ក្ឋើសបរមច្ិតឋខផបក្នបោបាយ បដើមផើបធវើការបលើក្មមវធិើសរមាប់ប ា្ របរោះថ្នប ក់្
ច្រាច្រណ៍្។ ឧទហរណ៍្មួយ ថ្នក្ិច្ចរបឹងខរបងបដើមផើធានាឱ្យមានការចូ្លរមួពើខផបក្បផសងៗ 
ថ្នសហគមន៍មូលោឌ នក្បុងការប ា្ របរោះថ្នប ក់្រាប់បញ្ចូលទាំងបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ គឺជា
ច្លនាសហគមន៍ខដលាក់្ព័នននឹងការ្រសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្។ កិ្ច្ចរបឹងខរបងសហ-
របតិបតឋិការខដលបានរបមូលផឋុ ាំសមាជិក្បដើមផើោាំរទមានដូច្ជា អបក្មាឋ យរបឆ្ាំងនឹងអបក្
បបើក្បរបរកាមឥទនិពលបរគឿងរសវងឹ។ 

ច្លនាសហគមន៍សុវតទិភាព  ជារបបភទយនថការមួយ ខដលរតូវបានចាប់បផឋើម
អនុវតថបៅក្បុងរបបទសសុ៊យខអតបៅចុ្ងឆ្ប ាំ១៩៨០ បហើយជាបនឋបនាធ ប់ពើសនបិសើទពិភព
បលាក្ សឋើពើបរោះថ្នប ក់្ នងិការប ា្ របរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បានបធវើក្បុងទើរក្ុងសឋុក្ែូម របបទស
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សុ៊យខអត ឆ្ប ាំ១៩៨៩។ មានគណ្ៈរបតិភូជាង ៥០០ ពើរបបទសច្ាំននួ ៥០ បានចូ្លរមួ
ក្បុងសនបិសើទបនះ។ របតិភូចូ្លរមួភាគបរច្ើន បានសនាយក្ក្មមវធិើបនះ បៅអនុវតថបៅ
ថ្នប ក់្មូលោឌ នសរមាប់ប ា្ របរោះថ្នប ក់្។ បនះគឺជា្នធៈបបថជាញ មួយដ៏មានសារៈសាំខ្ន់ បដើមផើ
តាាំងច្ិតថបធវើការកាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្។ លទនផលចុ្ងបរកាយខដលសបរមច្បោយអងគសនបសិើទ 
គឺការសបរមច្ោក់្បច្ញនូវបសច្ក្ឋើរបកាស សឋើពើសហគមន៍របក្បបោយសុវតទិភាពខដល
បានសបងខបបោលការណ៍្សាំខ្ន់ៗ ខដលមានការាក់្ព័នននឹងការរតួតពិនិតយបរោះថ្នប ក់្
ច្រាច្រណ៍្។ ច្លនាសហគមន៍មានសុវតទិភាពរតូវបានអភិវឌណឱ្យរ ើក្ច្បរមើនបឡើង បោយ
អងគការសុែភាពពិភពបលាក្ (WHO) បោយសហការជាមួយមជឈមណ្ឍ លសឋើពើការជាំរុញ
សុវតទិភាពសហគមន៍ បៅវទិាសាទ នការ ៉ូលើនសាា របស់របបទសសុ៊យខអត។ សហគមន៍
មានសុវតទភិាព អាច្មានបៅក្រមិតទើរក្ងុ រសុក្ ែណ្ឍ  ថ្នរាជធានើ បែតថ ខដលបធវើការ
ជាំរុញការបលើក្ក្មពស់សុវតទិភាព ការប ា្ របរោះថ្នប ក់្ អាំបពើហងិា នងិការបធវើអតឋឃាត។ 
ក្មមវធិើបនះ អាច្រតូវបានអនុវតថបោយច្លនាសហគមន៍មួយខដលមានការយល់ដឹងលែ
អាំពើតរមូវការពិតរបាក្ដរបស់សហគមន៍ បញ្ហា នានា រទពយសមផតឋិ និងសមតទភាព
សរមាប់បធវើសក្មមភាពឱ្យមានរបសិទនភាព។ ការចូ្លរួមបធវើការបបឋជាញ ច្ិតថរបស់សមាជិក្
សហគមន៍ គឺមានសារសាំខ្ន់ពិតរបាក្ដក្បុងការបធវើសក្មមភាព នងិការរបមូលធនធាន
សរមាប់បធវើសក្មមភាពបៅក្រមតិសហគមន៍ បោយមានរបសទិឌភាព នងិោ៉ងទូលាំទូលាយ។ 
មក្ដល់បពលបច្ចុបផនបមានច្លនាសហគមន៍សុវតទិភាព ច្ាំនួន ៨៣។ 

៤. ការអនុវត្ដចាប់ចរាចរណ៍ 
បរកាយពើការអនុម័តរបស់គណ្ៈរដឌមន្ដនថើបៅថ្ងៃទើ២៣ ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០០៥ បសច្ក្ថើ

រាងច្ាប់សថើពើច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្រតូវបានបញ្ជូ នបៅកាន់រដឌសភា បដើមផើសុាំការពិនិតយ និង
អនុម័ត។ រដឌសភាជាតិបានពិនិតយ និងអនុម័តច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បនះបៅថ្ងៃទើ២០ 
ខែធបូ ឆ្ប ាំ២០០៦ បហើយរពទឹនសភាបានយល់រពមតាមទរមង់ នងិគតិច្ាប់បនះ បៅថ្ងៃទើ១៦ 
ខែមក្រា ឆ្ប ាំ២០០៧។ ច្ាប់បនះ រតូវបានអនុញ្ហដ តឱ្យបរបើរបាស់ជាផលូវការបោយរពះរាជ
រក្មបលែ ០៧០២. ០៦១ ចុ្ះថ្ងៃទើ០៨ ខែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០០៧។ បទះបើជាច្ាប់ច្រាច្រណ៍្
ឆ្ប ាំ២០០៧ មិនទន់រតូវបានអនុវតឋឱ្យបានទូលាំទូលាយក្ថើ ក៏្ច្ាប់ច្រាច្រណ៍្បនះ គឺជា
បោលការណ៍្រគឹះដ៏សាំខ្ន់ បហើយការអនុម័តច្ាប់បនះរតូវបានបគចាត់ទុក្ជាជាំហានដាំបូង
របស់រាជរោឌ ភិបាលក្មពុជាបៅក្បុងការតសូ៊របយុទនរបឆ្ាំងនឹងការបក្ើនបឡើងថ្នបរោះថ្នប ក់្
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ច្រាច្រណ៍្ និងជនរងបរោះបោយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្ និងបញ្ហា សុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្
ខដលកាន់ខតអារក្ក់្បឡើងៗបនះ បបើតាមតួបលែក្បុងរបាយការណ៍្រសាវរជាវបនះ។ 
 បោយសារខតក្តាឋ មនុសស គឺជាមូលបហតុច្មផងជាងបគ ខដលបងាឱ្យមានបរោះថ្នប ក់្
ច្រាច្រណ៍្ និងជនរងបរោះបៅតាមដងផលូវក្បុងរបបទសក្មពុជា បគគបផើមានវធិានការចាាំបាច់្
មួយច្ាំននួ ជាពិបសសគឺវធិានការបដឋ តបៅបលើការអប់រ ាំ និងការអនុវតឋច្ាប់ បដើមផើដល ស់បឋូរ
ឥរោិបងរបស់អបក្បបើក្បរ។ ច្ាំបាះឥរោិបងទាំងបនាះ មានដូច្ជា  ការបបើក្ហួស
បលផឿនក្ាំណ្ត់ ការបបើក្បរក្បុងសាទ នភាពរសវងឹ ការមិនាក់្មួក្សុវតទិភាព បហើយទាំងអស់
បនះគឺជាក្តាឋ  ខដលបងាឱ្យមានបរោះថ្នប ក់្ និងជនរងបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បរច្ើនជាងបគ។ 
 ជាមួយនឹងការរច្បាច់្បញ្ចូ លោប ថ្នទិនបន័យ ខដលទទួលបានពើឧបក្រណ៍្ GPS 
បៅក្បុងរបាយការណ៍្របព័នន គណ្ៈក្មាម ធិការជាតិសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្បានបធវើឱ្យ
មានភាព្យរសួលក្បុងការក្ាំណ្ត់ទើតាាំងបរោះថ្នប ក់្ និងតាំបន់បជើងក្ប។ ព័ត៌មានបនះ
បានបខនទមនូវសមាសភាគងមើមយួបខនទមបទៀត សរមាប់បធវើការវភិាគបរោះថ្នប ក់្ បហើយបយើង
សងឈមឹថ្ន ព័ត៌មានបនះអាច្ផឋល់ឱ្យអាជាញ ធរ រពមទាំងភាប ក់្្រ ខដលក្ាំពុងខតបធវើសក្មមភាព
ាក់្ព័នននឹងសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្នូវព័ត៌មានមួយដ៏បពញបលញបខនទមបទៀត បដើមផើជាមូលោឌ ន
រគឹះក្បុងការបរៀបច្ាំបោលនបោបាយ និងអនឋរាគមន៍នានា ក្បុងន័យកាត់បនទយបរោះថ្នប ក់្ 
និងជនរងបរោះបោយបរោះថ្នប ក់្ច្រាច្រណ៍្បៅតាមដងផលូវបៅក្បុងរពះរាជាណាច្រក្ក្មពុជា។ 

ងវើតផិតខតច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ឆ្ប ាំ២០០៧ រតូវបានោក់្ឱ្យអនុវតថបហើយក្ថើ ក៏្បុ៉ខនថ
ច្ាប់បនះ បៅមានច្ាំណុ្ច្ែវះខ្តមួយច្ាំនួនខដលមិនអាច្ធានានូវរបសិទនភាពថ្នការ
អនុវតឋ ជាពិបសសាក់្ព័នឌនឹងសុវតទិភាពច្រាច្រណ៍្។ សពវថ្ងៃ តាមការអបងាតរបស់អបក្
រសាវរជាវក្នលងមក្បានឱ្យប ើញថ្ន បូ៉លសិច្រាច្រណ៍្បានចាប់បផឋើមអនុវតថវធិានការដក្
ពិន័យជារបាក់្ច្ាំបាះអបក្ជិះមូ៉តូខដលពុាំបានោក់្ក្ញ្ច ក់្ឱ្យរតមឹរតូវ។ បុ៉ខនឋបៅមានបផញ្ដតឋិ
ជាបរច្ើន បៅក្បុងច្ាប់ច្រាច្រណ៍្ឆ្ប ាំ២០០៧ ពុាំទន់រតូវបានអនុវតឋបៅបឡើយបទ។ 
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ឯក្សារឈោង 

១- ច្ាប់សថើពើច្រាច្រណ៍្ផលូវបោក្ ឆ្ប ាំ២០០៧ 
២- អគគបលខ្ធិការោឌ នថ្ន គ.ស.ច្.គ របាយការណ៍្សថើពើសក្មមភាពការ្រសុវតទិភាព

ច្រាច្រណ៍្ផលូ វបោក្ ខែមក្រា ដល់ខែក្ក្ាោ ឆ្ប ាំ២០១២ 
៣- បវបសាយសារព័ត៌មានបដើមអមពិល ID-015 ចុ្ះថ្ងៃទើ១៥ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៤ 

បម៉ាង១៨ ០៨ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/92903-
2014-08-15-11-08-53.html 

៤- Penden M. et al. World report on road traffic injury prevention. 
Geneva, World Health Organization, 2004 

៥- Penden M. et al. World report on road traffic injury prevention. 
Geneva, World Health Organization, 2007 

៦- Resolution WHA57.10. Road safety and health. In: Fifty-seven World 
Health Assembly, Geneva, 22 May 2004 

៧- Silcock D. Strategies for action. In: FIA Foundation for the Automobile 
and society, 2003:56-57 

៨- United Nations General Assembly Resolution A/58/289 on Improving 
global Road safety, 11 May, 2004, New York, NY, United Nations 
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/en/unga
_58_289_en.pdf, accessed 1 February 2006). 
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អំណាចនីតិបញ្ញតដិននព្ពឹទ្ធសភាកម្ពុជា 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត សុមឹ្ ហ៊ា ង 

១. សសចកតីសផតើម្ 
រដឋធមមនុញ្ញឆ្ន ាំ១៩៩៣ រតូវបានបធវើវបិោធនក្មមបៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ បដើមបើបប្កើត

រពឹទ្ធសភា ដដលរតូវបានចាត់ទុ្ក្ថា ជាសភាជាន់ខ្ពស់ននអ្គការនើតិបញ្ញតដិរបស់ក្មពុជា 
ប ើយក៏្ជាការបផេរដាំណាក់្កាលជារបវតដិោស្ដសដ ពើរបបសភាមួយ បៅជារបបសភាពើរ។ 
តួនាទ្ើសាំខាន់របស់រពឹទ្ធសភា គឺការពិនិតយប ើ្ វញិរាល់ច្បាប់ទា្ំ ឡាយ ដដលរដឋសភា
បានអនុម័តរួច្បប ើយ។ រដឋសភាមិនអាច្បបញ្ជូ នច្បាប់ដដលខ្លួនបានអនុម័តរួច្បប ើយ 
របកាសឱ្យបរបើរបាស់ជាផលូ វការមុនបពលដាក់្ឆ្ល្ឱ្យរពឹទ្ធសភាពិនិតយផដល់បោបល់បាន
ប ើយ។ រពឹទ្ធសភាអាច្បផដួច្បបផដើមបធវើច្បាប់ ពិនិតយ រពមទា្ំ ផដល់បោបល់បៅបលើបសច្បក្ដើរា្ 
ឬ បសច្បក្ដើបសនើច្បាប់ ដដលរតូវបានអនុម័តបដាយរដឋសភា។ បទោះបើជារពឹទ្ធសភាអាច្បទ្ទ្ួល
យក្ បដិបសធ ឬបសនើឱ្យមានការបធវើវបិោធនក្មមបៅបលើច្បាប់នានាក្ដើ រពឹទ្ធសភាគ្មម នអាំណាច្ប
ក្នុ្ការចាប់ប្ខាំឱ្យរដឋសភាទ្ទ្ួលយក្ ឬរចានបចាលនូវអនុោសន៍របស់ខ្លួនប ើយ។ 
ច្បាំដណ្ក្រដឋសភាវញិ អាច្បបដិបសធមិនទ្ទ្លួយក្អនុោសន៍របស់រពទឹ្ធសភា ប ើយនឹ្
អាច្បអនុម័តឱ្យបច្បញនូវច្បាប់ដដលរពឹទ្ធសភាបដិបសធ។ ច្បាំបាោះច្បាំនួនអតិបរមាននសមាជិក្
រពឹទ្ធសភា មិនអាច្បបលើសពើាក់្ក្ណាដ លននសមាជិក្របស់រដឋសភាបានបទ្។ សរមាប់
បពលបច្បចុបបនន មារា១៥៧ ននរដឋធមមនុញ្ញបានក្ាំណ្ត់ថា សមាជិក្រពឹទ្ធសភាមានច្បាំនួន 
៦១រូប។ រពឹទ្ធសភាននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា រតូវបានបប្កើតប ើ្ បនាេ ប់ពើក្ិច្បចរបជុាំរវា្
ថាន ក់្ដឹក្នាាំជាន់ខ្ពស់ របស់គណ្បក្សនបោបាយធាំៗពើរ គគឺណ្បក្សរបជាជនក្មពុជា និ្
គណ្បក្ស វវើនសុិនបុិច្ប បៅនងៃទ្ើ១២-១៣ ដខ្វចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ បរកាមរពោះរាជធិបតើភាព
ដ៏ខ្ព្់ខ្ពស់របស់រពោះក្រុណារពោះបាទ្សបមដច្បរពោះនបរាតដមសើ នុ បៅរពោះបរមរាជវា ា្ំ  ក្នុ្
បគ្មលបាំណ្្បញ្ច ប់នូវវបិតដិនបោបាយ និ្ការបលើក្ក្មពស់នូវការបរ្ួបបរ្ួមជាតិ 
ផសោះផារជាត ិនិ្ពរ្ឹ្សថិរភាពនបោបាយ។  

ការបប្កើតោថ ប័នរពទឹ្ធសភាបនោះ គឺជារពឹតដការណ៍្នបោបាយដ៏សាំខាន់មួយក្នុ្
របវតដិោស្ដសដក្មពុជា ដដលបានបង្ហា ញឱ្យប ើញនូវពនលងឺមើមួយ សរមាប់អនាគតននរបបទ្ស
ក្មពុជា ាមរយៈសថិរភាពដផនក្នបោបាយ រពមទា្ំ បង្ហា ញឱ្យប ើញពើការបបដជាញាច ច្បិតដ ជាបនដ
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បនាេ ប់ក្នុ្ការក្ោ្លទ្ធិរបជាធិបបតយយ និ្នើតិរដឋបៅក្នុ្របបទ្សក្មពុជា។ បដាយ
អនុបោមបៅាមវបិោធនក្មមរដឋធមមនុញ្ញ ននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា រពឹទ្ធសភាបាន
បបើក្សម័យរបជុាំបពញអ គ្បលើក្ទ្ើ១ នើតិកាលទ្ើ១ បៅនងៃទ្ើ២៥ ដខ្មើនា ឆ្ន ាំ១៩៩៩។ 
ដដលក្ាដ បនោះ បានបញ្ជជ ក់្ោ៉ា ្ច្បាស់ថា របបទ្សក្មពុជាមានោថ ប័នរពឹទ្ធសភារបស់ខ្លួន 
ដូច្បរបបទ្សនានាបៅក្នុ្តាំបន់ និ្ពិភពបោក្ទា្ំ មូលផ្ដដរ។ 

២. អំណាចនីតិបញ្ញតដនិនព្ពឹទ្ធសភាតាម្ស្មា រតីរដ្ឋធម្ានុញ្ញ  
ាមោម រតើរដឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា រពឹទ្ធសភា គឺជាអ្គការដដល

មានអាំណាច្បនើតបិញ្ញតដ ិប ើយបាំបពញភារក្ិច្បចរបស់ខ្លួន ាមការក្ាំណ្ត់បៅក្នុ្រដឋធមមនុញ្ញ 
និ្ច្បាប់ជាធរមាន1។ រ ើឯាមន័យទូ្បៅ រពឹទ្ធសភា គឺជាោថ ប័នក្ាំពូលសរមាប់ការរបជុាំ
បធវើច្បាប់ ឬ ពិនិតយអនុម័តច្បាប់ោប ើ្ វញិ បនាេ ប់ពើរដឋសភាអនុម័តរចួ្ប បដាយបធវើការ
ពិនិតយ និ្សបរមច្បជាចុ្ប្បរកាយ ឬ ប្វិលរត ប់បៅរដឋសភាវញិ បដាយបោ្ាម
លក្ខនដិក្ៈ ឬ បទ្បញ្ជជ នផេក្នុ្របស់ោថ ប័នននរពឹទ្ធសភាបនាោះ។ មានន័យថា រពឹទ្ធសភា 
គឺជាសភាជាន់ខ្ពស់ ឬ រក្ុមរបកឹ្ាជាន់ខ្ពស់ដដលមានអាំណាច្បនើតិបញ្ញតដ ិដូច្បគ្មន នឹ្សភា
ជាន់ខ្ពស់ ឬ រដឋសភាបៅក្នុ្របបទ្សដដលមានសភាពើរ ឬ បទ្វសភា។ ក្នុ្ន័យបនោះដដរ 
បយើ្ ប ើញថា រពឹទ្ធសភា គឺជាោថ ប័នជាន់ខ្ពស់របស់សភាបធវើច្បាប់ ឬ បប្កើតច្បាប់ 
បៅក្នុ្បណាដ របបទ្សមួយច្បាំននួ (Senate is upper house of the law-making 
assembly in some countries)2។ ាមន័យមួយបទ្ៀត រពឹទ្ធសភា គឺជាប ម្ ោះសភា
មួយដដលជាអ គ្ការនបោបាយសរមាប់របបទ្សខ្លោះ រសបដៀ្នឹ្រក្ុមរបឹក្ារពោះរាជា-
ណាច្បរក្បៅក្នុ្របបទ្សក្មពុជា (សម័យស្គមរាស្ដសដនិយម)។ 

ាមបគ្មលការណ៍្ទូ្បៅ បានបង្ហា ញថា រពឹទ្ធសភា គឺជាអ្គការដដលមាន
អាំណាច្បនើតបិញ្ញតដិដូច្បជា រដឋសភាដដរ ប៉ាុដនដអាំណាច្បបនោះ គឺដសដ្ប ើ្ បៅាមការក្ាំណ្ត់
របស់រដឋធមមនុញ្ញននបណាដ របបទ្សនើមយួៗ ដដលមានសភាពើរបនោះ។ ាមរដឋធមមនុញ្ញនន
រពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា អាំណាច្បរបស់រពឹទ្ធសភា គឺមានភារក្ិច្បចសរមបសរមួលការង្ហរ
រវា្រដឋសភា និ្រដាឋ ភបិាល ប ើយនិ្មានអាំណាច្បពនិិតយផដល់បោបល់បលើបសច្បក្ដើរា្

                                                           
1
 រដឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា មារា ៩៩ ងមើ ភនាំបពញ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ 

2
 Janathan crowthe “Oxford Advance Leaner’s Encyclopedic Dictionary” Printed in Hong 

Kong 1999 p.824  
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ច្បាប់ ឬ បសច្បក្ដើបសនើច្បាប់ ដដលរដឋសភាបានអនុម័តយល់រពមបលើក្ដាំបូ្រួច្បប ើយ 
រពមទា្ំ ពិនិតយបលើបញ្ជា ទា្ំ ពួ្ដដលរដឋសភាបានដាក់្ឱ្យពិនិតយ។ មានន័យថា របសិន
បបើរពឹទ្ធសភា សុាំឱ្យដក្សរមួលបលើបសច្បក្ដើរា្ច្បាប់ ឬ បសច្បក្ដើបសនើច្បាប់មួយណាបនាោះ 
រដឋសភារតូវយក្មក្ពិចារណាភាល មជាបលើក្ទ្ើ២3។ បដនថមបលើបនោះបទ្ៀត អាំណាច្បរបស់
រពឹទ្ធសភា គឺ រតូវបានទ្ទ្ួលោគ ល់ជាោថ ប័ននបោបាយក្ាំពូលរបស់រពោះរាជាណាច្បរក្
ក្មពុជា បនាេ ប់ពើោថ ប័នរពោះមហាក្សរត។ បានបសច្បក្ដើថា រពឹទ្ធសភា បដើរតួនាទ្ើជាោថ ប័ន
នើតិបញ្ញតដិក្ាំពូលរបស់រដឋ បដាយមានភារក្ិច្បចសរមិតសរមាា្ំ ច្បាប់ និ្បធវើជាអាជាញាច ក្ណាដ ល
ក្នុ្ការសរមបសរមួលការង្ហររវា្រដឋសភា និ្រាជរដាឋ ភិបាល។ ជាពិបសសរពឹទ្ធសភា 
មានអាំណាច្បខា្នើតិបញ្ញតដ ិ ដដលតាំណា្ឱ្យរក្ុមរបឹក្ា ុាំ សង្ហក ត់ ដដលជាមាច ស់បឆ្ន ត
បៅាមភូមិភាគ របជាពលរដឋ និ្តាំណា្ឱ្យរពោះមហាក្សរត រពមទា្ំ តាំណា្ឱ្យរដឋសភា
ផ្ដដរ។ បដាយដ ក្មានអាំណាច្បរតួតពិនិតយ និ្ផដល់បោបល់បលើអតថបទ្ច្បាប់ ឬ 
បញ្ជា បផស្ៗ ដដលោថ ប័នាក់្ព័នធដាក់្ជូនរពឹទ្ធសភាពិនតិយ។ មយ៉្ា វញិបទ្ៀត រពឹទ្ធសភា
មានអាំណាច្បរតួតពិនិតយ និ្ាមដានការង្ហររបស់រាជរដាឋ ភិបាល ប៉ាុដនដ ពុាំបដើរតួនាទ្ើជា
អនក្របឆ្ា្ំ  ឬ គ្មាំរទ្រាជរដាឋ ភិបាលប ើយ4។ បនោះមានន័យថា រពឹទ្ធសភាមានអាំណាច្ប
បបសក្ក្មមក្នុ្ការផលតិច្បាប់ឱ្យបានលអ និ្បធវើោ៉ា ្ណាបដើមបើការរ ើក្ច្បបរមើនរបស់របបទ្ស
ជាតិ។ ជាពិបសស មានបគ្មលបៅជាអាទ្ភិាព បដាយមិនច្បាំណុ្ោះបរោិកាសនបោបាយ 
និ្កាលៈបទ្សៈននោថ ប័នណាមួយប ើយ។ 

ទ្នេឹមនឹ្ បនោះ អាំណាច្បរបស់រពឹទ្ធសភា គឺមានសិទ្ធផិដួច្បបផដើមគាំនិតបធវើច្បាប់ និ្
សិទ្ធិបសនើសុាំការបក្រោយពើរក្មុរបឹក្ាធមមនុញ្ញ រពមទា្ំ មានសិទ្ធទិ្ទ្លួាក្យបណ្ដឹ ្ពើ
របជាពលរដឋដដលជាអនក្តាំណា្5។ បានបសច្បក្ដើថា សមាជិក្រពឹទ្ធសភា គឺតាំណា្របស់
របជាជាតិដខ្មរទា្ំ មូល បដាយពុាំដមនរគ្មន់ដតជាតាំណា្ឱ្យភូមិភាគរបស់ខ្លួនប ើយ។ 
ច្បាំបាោះអាំណាច្បននអភ័យឯក្សទិ្ធិរបស់សមាជិក្រពឹទ្ធសភា គឺរតូវបានធានាក្នុ្ការបបញ្ចញ
មត ិ និ្ផដល់បោបល់បៅក្នុ្ការអនុម័តទា្ំ ឡាយរបស់សមាជិក្រពឹទ្ធសភា ដដលសថិត
បៅក្នុ្រក្បខ័្ណ្ឌ ននការបាំបពញតួនាទ្ើ និ្ភារកិ្ច្បចរបស់ខ្លួនជាសមាជិក្រពឹទ្ធសភា និ្

                                                           
3
 រដឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា មារា ១១២ និ្១១៣ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ 

4
 អគគបលខាធិការដាឋ នរពឹទ្ធសភា “រពឹទ្ធសភាននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា” ឆ្ន ាំ២០០៧ ទ្ាំព័រ១៣-១៤ 

5
 រដឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា មារា ៩១ និ្១៤១ ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ 
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ធានាមិនឱ្យមានការបចាទ្របកាន់ ការចាប់ខ្លួន ឬ  ុាំខ្លួនសមាជិក្រពឹទ្ធសភាណាមួយ 
បដាយោរការសដមដ្បោបល់ ឬ បបញ្ចញមតិក្នុ្ការបាំបពញមុខ្ង្ហររបស់ខ្លួនប ើយ 
បលើក្ដល្ដតបទ្បលមើសរព មទ្ណ្ឌ ជាក់្ដសដ្

6។ ប៉ាុដនដ បទោះបើជាោ៉ា ្ណាក៏្បដាយ ក៏្រតូវ
ផដល់ព័ត៌មានបៅឱ្យគណ្ៈក្មមការអច្បិនស្ដនដយរ៍បស់រពឹទ្ធសភាដដរ។ ក្នុ្ខ្ណ្ៈបនោះផ្ដដរ 
រពឹទ្ធសភាមានតួនាទ្ើបាំបពញមុខ្ង្ហរជារបមុខ្រដឋសដើទ្ើ ជាំនួសរពោះមហាក្សរត ក្នុ្ក្រណ្ើ
រពោះមហាក្សរតមានរបឈួន ឬ មានធុរក្ចិ្បចបច្បញបៅបរៅរបបទ្ស បដាយទ្ទ្ួលតាំដណ្្
ក្នុ្ឋានៈជារពោះរាជានុសទិ្ធិ។ 

៣. ការបសងកើនព្បសទិ្ធភាពនីតិរដ្ឋ និងព្បជាធិបសតយ្យរបសព់្ពឹទ្ធសភា 
ច្បាំបាោះខ្លឹមោរននការបប្កើនរបសិទ្ធភាពនើតិរដឋ និ្របជាធិបបតយយបៅក្នុ្ោថ ប័ន

រពឹទ្ធសភាបនោះ គឺច្ប្់បញ្ជជ ក់្ថារបបទ្សក្មពុជាគឺបានរបកាន់យក្របបរបជាធិបបតយយបសរ ើ
ព ុបក្ស ប ើយបានអនុវតដបគ្មលការណ៍្នើតិរដឋបដើមបើបធវើការរគប់រគ្របបទ្សជាតិឱ្យមាន
ការរ ើក្ច្បបរមើន និ្បប្កើនបសថរភាពសនដិសុខ្ សណាដ ប់ធាន ប់ស្គមឱ្យបានលអ ជាពិបសស
បលើក្សេួយដល់ការធានារា៉ា ប់រ្ដល់ដផនក្សិទ្ធមិនុសស និ្ភាពយុតដិធម៌ស្គមរបក្បបដាយ
ច្បើរភាព។ ជា្បនោះបទ្ៀត គឺការបលើក្សេួយលទ្ឋរិបជាធិបបតយយ និ្ឆ្នេៈរបជាធិបបតយយ
ដល់មូលដាឋ ន។ ការណ៍្បនោះអាច្បបញ្ជជ ក់្បានថា រពឹទ្ធសភាដដលជាអ គ្ការនើតិបញ្ញតដិ 
ដូច្បរដឋសភាឬសភាតាំណា្រាស្ដសដដដរបនាោះ គឺរតូវដតមានឆ្នេៈ និ្ឧតដមគតិគិតគូរដល់
របជាពលរដឋ និ្បបរមើបសវាក្មមដល់ស្គមជាតិ។ ប តុដូបច្បនោះ រពឹទ្ធសភារតូវមាន
បគ្មលការណ៍្ និ្បបរមើបសវាក្មមដល់ស្គមជាតិ។ រពឹទ្ធសភារតូវមានបគ្មលការណ៍្ និ្
គាំនិតដ៏ខ្ព្់ខ្ពស់ក្នុ្ការបប្កើនរបសិទ្ធភាពនើតិរដឋ និ្របជាធិបបតយយ (របជាធិបបតយយ
បៅទ្ើបនោះ គឺរបជាធិបបតយយបសរ ើ បដាយពុាំដមនជារបជាធិបបតយយរបមូលផដុ ាំបនាោះបទ្)។ 

បផដើមបច្បញពើបនោះ បយើ្សិក្ាពើបគ្មលការណ៍្ ឬ ខ្លឹមោរននាក្យនើតិរដឋ និ្
របជាធិបបតយយបនោះាមការពចិារណា និ្វភិាគនូវច្បាំណុ្ច្បមួយច្បាំននួដូច្បតបៅ៖ 

ការភាជ ប់ាក្យគ្មន រវា្នើតិរដឋ និ្របជាធិបបតយយបនោះបយើ្ អាច្បបប្កើតបាននូវឃ្លល
មួយដដលបៅថា “នើតិរដឋរបជាធិបបតយយ”។ ជាការសននិដាឋ នឃ្លល ននាក្យនើតិរដឋ និ្
របជាធិបបតយយ គឺពុាំអាច្បផ្ដដ ច់្បបច្បញពើគ្មន បានប ើយ បរាោះច្បាំណុ្ច្បសនូលរបស់របជាធិបបតយយ 
គឺនើតិរដឋបនោះដតមដ្។ បានជាបាលដូច្បបនោះពើបរាោះថា “របជាធិបបតយយ” គឺជារបប
                                                           
6
 ច្បាប់សដើពើលក្ខនដកិ្ៈសមាជកិ្រពឹទ្ធសភា មារា ២ និ្មារា ៤ ឆ្ន ាំ ២០០៨ 
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រគប់រគ្មួយដដលមានមូលដាឋ នរគោឹះច្បាស់ោស់ បដាយមានច្បាំណុ្ច្បសនូលជានើតិរដឋ
ប ើយដដលបានបញ្ជជ ក់្ថា ជាច្បាប់ដដលមានរបសិទ្ធភាពបៅក្នុ្លទ្ឋិរបជាធិបបតយយ។ 
មយ៉្ា វញិបទ្ៀតច្បាប់បនាោះរតូវដតបប្កើតប ើ្ បដាយក្មាល ា្ំ របជាពលរដឋជាធាំ និ្មានការ
គ្មាំារ និ្ការធានានូវសិទ្ធបិសរ ើភាពរបស់របជាពលរដឋ រពមទា្ំ ជាលក្ខណ្ៈរគឹោះននការ
បគ្មរពច្បាប់ដដលអាច្បទ្ទ្ួលយក្បានទា្ំ អស់គ្មន ននមនុសសរស់បៅក្នុ្ស្គម។ 

ជាការពិតណាស់សញ្ជញ ណ្នននើតិរដឋ គឺមិនអាច្បមានច្បរតិសថិតបៅក្នុ្ស្គមផ្ដដ ច់្ប
ការបនាោះបទ្។ ការណ៍្បនោះគឺច្ប្់បញ្ជជ ក់្ថារបបផ្ដដ ច់្បការពុាំមានច្បាប់ធានារា៉ា ប់រ្ និ្អាច្ប
បគ្មរពបដាយលក្ខណ្ៈទ្ទ្លួយក្បានទា្ំ អស់គ្មន បនាោះបទ្ បានបសច្បក្ដើថា ច្បាប់បៅក្នុ្
របបផ្ដដ ច់្បការ គឺជាច្បាប់គ្មបស្កត់ដល់របជាពលរដឋ ឬ ជាច្បាប់សរមាប់បបរមើឱ្យរក្ុម
មួយកាដ ប់តូច្ប ឬ រក្ុមដឹក្នាាំប៉ាុបណាណ ោះ។ ជាមួយគ្មន បនោះផ្ដដរ បៅក្នុ្របបរគប់រគ្
ដបបផ្ដដ ច់្បការ បគមិនរតូវការច្បាប់មានតមាល ភាព ឬ សរមាប់ការារនូវសិទ្ធបិសរ ើភាពរបស់
របជាពលរដឋប ើយ។ ផេុយបៅវញិ បៅក្នុ្ស្គមរបជាធិបបតយយបសរ ើ គឺបគយក្ច្បាប់
នើតិរដឋបនោះ យក្បៅបធវើជាជនេល់ក្នុ្ការក្ោ្របបទ្ស និ្បបរមើផលរបបោជន៍ជាតិ
និ្របជាពលរដឋ។ ជាសក្ខើភាពបនោះដដរ ច្បាំណុ្ច្បោរវនដនននើតិរដឋ គឺការដប្ដច្បក្អាំណាច្ប
បៅក្នុ្ស្គម ឬ បៅក្នុ្រដឋ (របបទ្ស) បដាយមានការធានាការារនូវសិទ្ធបិគ្មលរបស់
បុគគល និ្ រដឋធមមនុញ្ញរបស់រដឋ ជាពិបសសគឺបានក្ាំណ្ត់នូវគនល្គតិយុតដសរមាប់
រគប់រគ្រដឋឱ្យមានលក្ខណ្ៈរបជាធិបបតយយបសរ ើដងមបទ្ៀតផ្។ 

ដូបច្បនោះបដើមបើបធវើឱ្យរដឋ ឬ របបទ្សមួយមានលក្ខណ្ៈនើតិរដឋបានលុោះរាដតរបបទ្ស 
ឬ រដាឋ ភបិាលបនាោះមានរបជាធបិបតយយពតិរបាក្ដ។ សថិតក្នុ្ឆ្នេៈបនោះផ្ដដរ ការរបកាស
ឱ្យបរបើច្បាប់ ឬ អនុវតដច្បាប់ ក្ាដ ចាាំបាច់្ប ច្បាប់បនាោះ គឺមានអាំណាច្បខ្ព្់ខ្ពស់ ប ើយទា្ំ
អនក្បធវើច្បាប់ អនក្គ្មាំរទ្ច្បាប់ និ្របជាពលរដឋដដលសថិតបៅក្នុ្រដឋបនាោះ រតូវដតបគ្មរព
ច្បាប់បនាោះទា្ំ អស់គ្មន បដាយគ្មម ននរណាមាន ក់្បៅពើបលើច្បាប់បនាោះប ើយ។ បលើសពើបនោះ
បទ្ៀត របសិនបបើច្បាប់រដឋធមមនុញ្ញ ឬ ច្បាប់បផស្ៗដដលមានការខ្វោះខាត ឬ ខុ្សឆ្គ្
បដាយរបការណាមួយ ជាការចាាំបាច់្ប បគរតូវបធវើវបិោធនក្មមច្បាប់បនាោះរបក្បបដាយ
តមាល ភាព ាមលក្ខណ្ៈរបជាធិបបតយយ បដាយយក្ឆ្នេៈរបស់របជាពលរដឋ និ្គាំនិត
អនក្គិតផលរបបោជន៍ជាតិ និ្ផលរបបោជន៍របស់របជាពលរដឋមក្ពិភាក្ា បដើមបើឱ្យ
បគ្មលការណ៍្ននការដក្ដរបច្បាប់បនាោះមានទិ្ដឋភាពជានើតិរដឋ និ្បបរមើអតថរបបោជន៍
មនុសសបដាយមិនលាំបអៀ្ និ្មិនមានការគ្មបស្កត់។ ជាពិបសស បគរតូវដតពិភាក្ា
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ោ៉ា ្លអិតលអន់ បដើមបើធានានូវការការារសិទ្ធិបសរ ើភាពរបស់របជាពលរដឋ និ្សិក្ា
រោវរជាវដសវ្រក្លក្ខណ្ៈយុតដិធម៌ដបបវទិ្យោស្ដសដ និ្វចិារណ្ញ្ជញ ណ្ បដាយរក្ា
សណាដ ប់ធាន ប់ និ្របបៀបបរៀបរយស្គមឱ្យបានលអ។ 

បដាយប តុផលខា្បលើបនោះ រពឹទ្ធសភារតូវមានបគ្មលការណ៍្ និ្បគ្មលគាំនិត
ោ៉ា ្ជាក់្ោក់្ក្នុ្ការបប្កើនរបសិទ្ធភាពនើតិរដឋ និ្របជាធិបបតយយបនោះ បដើមបើបប្កើន
សកាដ នុពលក្នុ្ការអនុវតដច្បាប់ឱ្យមានរបសិទ្ធភាព និ្ពុាំមានការរារា ា្ំ  ឬ បង្ហអ ក់្ដាំបណ្ើ រ
ការបដាយរក្ុម ឬ អ្គការណាមួយប ើយ។ 
 ក្នុ្បរបិទ្បនោះ រពឹទ្ធសភាគួរបប្កើនរបសិទ្ធភាពនើតិរដឋ និ្របជាធិបបតយយដដល
មានច្បាំណុ្ច្បសាំខាន់មួយច្បាំនួន មានជាអាទ្ិ៍ ការធានានិ្ការបគ្មរពសិទ្ធិមនុសស សិទ្ធិនិ្
ការទ្ទួ្លខុ្សរតូវ សមភាពច្បាំបាោះមុខ្ច្បាប់ ការអនុវតដាមគនល្ច្បាប់ និ្ការ
បរបើរបាស់ច្បាប់ឱ្យមានភាពយុតដិធម៌។ បផដើមបច្បញពើបនោះ រពឹទ្ធសភារតូវបប្កើនសមតថភាព
របស់ខ្លួនាមរយៈការសិក្ារោវរជាវ និ្អនុវតដការង្ហរបៅាមបគ្មលការណ៍្នើតិរដឋ
របជាធិបបតយយបដាយឆ្នេៈបមាោះមុត និ្គតិបណ្ឌិ ត។ 
៤. សននិដ្ឋឋ ន 

សរុបបសច្បក្ដើមក្បយើ្ អាច្បសននិដាឋ នបានថា រពឹទ្ធសភា គឺជាោថ ប័នក្ាំពូលនន
អ្គការនើតិបញ្ញតដ ិ ឬ ជាសភាជាន់ខ្ពស់ ដដលមានតនួាទ្ើភារក្ិច្បច និ្អាំណាច្បខា្នើតិ
បញ្ញតដ ិ ដដលអាច្បពិនិតយ អនុម័តច្បាប់ និ្អាច្បបធវើច្បាប់ ឬ មានអាំណាច្បក្នុ្ការសបរមច្ប
ជាចុ្ប្បរកាយ បនាេ ប់ពើរដឋសភា ឬ សភាជាន់ទបអនុម័តរចួ្បមដ្ប ើយ ឬ ក៏្អាច្បប្វិល
ច្បាប់បនាោះរត ប់បៅរដឋសភា ឬ សភាជាន់ទបបនាោះវញិ បដើមបើពិចារណា ឬ ពនិិតយ
ោប ើ្ វញិ បដាយបោ្បៅាមរដឋធមមនុញ្ញននរបបទ្សនើមយួៗ។ 

ដផអក្ាមឆ្នេៈបនោះ រពឹទ្ធសភាននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា បានបាំបពញតួនាទ្ើ 
ភារក្ិច្បចរបស់ខ្លួន ក្នុ្នាមជាោថ ប័ននើតិបញ្ញតដិ ដដលមានភាពចាស់ទុ្ាំ និ្បធវើកិ្ច្បចការ
ទ្ទួ្លបាននូវលទ្ធផលជាបរច្បើន ដូច្បជាការពិនិតយ និ្ឱ្យបោបល់បលើអតថបទ្ច្បាប់ 
សនធិសញ្ជញ  ក្តិកាសញ្ជញ  អនុសញ្ជញ  និ្ក្ិច្បចរពមបរពៀ្បផស្ៗ ជាពិបសសក្ចិ្បចការចុ្បោះ
ាមដានការអនុវតដច្បាប់ និ្ ក្ិច្បចការក្នុ្នាមជាអនក្តាំណា្ ដដលបានចុ្បោះសួរសុខ្ទុ្ក្ខ 
និ្ដសវ្យល់ពើជើវភាព ការរស់បៅរបស់របជាពលរដឋ រពមទា្ំ បធវើការសរមបសរមួល
នូវសាំណូ្មពររបស់របជាពលរដឋបៅាមមូលដាឋ ន  និ្បលើក្ជាអនុោសន៍ជូនរាជរដាឋ -
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ភិបាល បដើមបើរមួច្បាំដណ្ក្ក្នុ្ការក្ោ្របព័នធច្បាប់ និ្បទ្ដាឋ នបផស្ៗឱ្យមានតមាល ភាព 
និ្អាច្បទ្ទ្ួលយក្បានទា្ំ អស់គ្មន ។ ក្ាដ បនោះ ជាការបង្ហា ញពើការទ្ទ្ួលខុ្សរតូវ និ្ 
តួនាទ្ើ ភារកិ្ច្បច របស់រពឹទ្ធសភា ដដលចាាំបាច់្បរតូវដតមានការដក្ទ្រម្់ខ្លោះ បដើមបើបប្កើន
សកាដ នុពលននការអនុវតដរបបរបជាធិបបតយយ និ្នើតិរដឋ ជាពិបសសបប្កើនសមតថភាព 
ននការអនុវតដការង្ហរ ឱ្យមានតុលយភាពអាំណាច្បបៅក្នុ្ស្គមរបជាធិបបតយយ ជាពិបសស
ពរ្ឹ្ការបគ្មរពច្បាប់ និ្ការអនុវតដច្បាប់ឱ្យមានរបសិទ្ធភាព សមភាព តមាល ភាព និ្
របក្បបដាយយុតដិធម៌។ 

ឯកស្មរសោង 

១- រដឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា  ឆ្ន ាំ១៩៩៣ 
២- Janathan crowthe “Oxford Advance Leaner’s Encyclopedic Dictionary” 

Printed in Hong Kong 1999  
៣-  អគគបលខាធិការដាឋ នរពឹទ្ធសភា “រពឹទ្ធសភាននរពោះរាជាណាច្បរក្ក្មពុជា” ឆ្ន ាំ២០០៧ 
៤- ច្បាប់សដើពើ លក្ខនដិក្ៈសមាជិក្រពឹទ្ធសភា  ឆ្ន ាំ២០០៨ 
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ឡជីវឧស្មន័ និងអត្ថប្រយោជន៍ររស្វ់ា 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ប្រងឹ ស្អំាត្ 

១. យស្ចរតីយ្តើម 
បច្ចុបបននការបឡើងថ្លលបរបងឥនធនៈ បានជះឥទ្ធិពលយ៉ងខ្ល ាំងដល់ដាំបណ្ើ រការរបក្ប

របរច្ិញ្ច ឹមជើវតិ មិនតតបុ៉ប ណ្ ះ ទ្ាំនិញររប់សារបពើក៏្បានបឡើងថ្លលផងតដរ តដលក្ត្តត ទាំង
បនះបានផតល់ផលប៉ះពាល់យ៉ងដាំណ្ាំ ដល់ការរក្របាក់្ច្ាំណូ្លរបស់ក្សិក្រ។ ក្ត្តត បនះ
ជាំរុញឱ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល អងគការជាតិ អងគការអនតរជាតិ នងិសាថ ប័ននានា បានខិតខាំរះិរក្
វធិើសាស្រសតររប់តបបយ៉ង បដើមបើទញយក្ថាមពលជូនដល់ក្សិក្របរបើរបាស់ជាំនសួបរបង
ឥនធនៈតដលក្ាំពុងបឡើងថ្លល រមួមាន ការរុក្រក្អណ្តូ ងបរបងកាត ការបរៀបច្ាំរបរមាងតក្ថ្ច្ន
ដាំឡូងមើ ឧបក្រណ៍្អារុយបរបើពនលឺថ្លង ការតបមលើងឡជើវឧសម័ន។ល។ ក្នុងច្ាំប្មជបរមើស
ទាំងបនះ ការតបមលើងឡជើវឧសម័ន រឺជាវធិើមួយដ៏លអតដលនឹងរតូវបលើក្យក្មក្បធវើការ
ផសពវផយយ បដ្ឋយក្មមវធិើឡជើវឧសម័នជាតិ បដើមបើឱ្យក្សិក្របរបើរបាស់ជាំនួសថាមពល និង
ចូ្លរមួអភិរក្សបរសិាថ ន។ អតថបទ្រសាវរជាវបនះ នឹងបង្ហា ញអាំពើរបវតតិសបងខបថ្នឡជើវឧសម័ន 
និងអតថរបបយជន៍របស់វាជូនច្ាំបពាះក្សិក្រ និងសហរមន៍ជនបទ្ បហើយក្មមវធិើឡជើវ
ឧសម័ន ក៏្ជាយនតការដ៏របបសើរមួយសរមាប់កាត់បនថយភាពរក្ើរក្ និងបលើក្ក្មពស់ការច្ិញ្ច ឹម
ជើវតិរបស់ររួសារ របជាពលរដាបៅជនបទ្ផងតដរ។ 

២. ប្រវត្តិស្យងេរឡជវីឧស្មន័ 
 ២.១-និយមនយ័  
ជើវឧសម័នរឺជាឧសម័នតដលប ះរតូវបានផលិតមក្ពើការបឡើងបមថ្នសារធាតុ 

សរ ើរាងគបរកាមអាំបពើបាក់្បតរ ើតដលរស់បៅមិនរតូវការខយល់។ ឧសម័នបនះរតូវបានផសាំបឡើង
បដ្ឋយសារធាតុពើរ រឺបមត្តន និងកាបូនឌើអុក្សុើត។ បរមិាណ្របស់សារធាតុផសាំថ្នជើវ
ឧសម័ននើមួយៗ អាច្តរបរបួលបៅត្តមលក្ខណ្ៈពិបសាធន៍ តដលមានបង្ហា ញបៅក្នុងត្តរាង
ខ្ងបរកាម៖ 
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ត្តរាង១៖ សារធាតុផសាំមធយមថ្នជើវឧសមន័ 

សារធាតុ អតថសញ្ញា ណ្ ភាររយ % 
បមត្តន CH4

 ៥០-៧០ 
កាបូនឌើអុក្សុើត CO2 ៣០-៤០ 
អុើរដូតសន H2 ៥-១០ 
នើរតូតសន N2 ១-២ 
ច្ាំហាយទ្ឹក្ H2O ០,៣ 
អុើរដូតសនសុ៊លផាត H2S ច្ាំនួនតចិ្តួច្ 
របភព៖ Karki and Dixit, ២០០៥១ 

២.២-ប្រវត្តសិ្យងេរឡជីវឧស្មន័ 
ត្តមរបវតតិមួយច្ាំនួនពើការរសាវរជាវឡជើវឧសម័នបានឱ្យដឹងថា របភពបដើមថ្ន

ការបធវើឡជើវឧសម័ន បានចាប់បផតើមបឡើងបៅឆ្ន ាំ១៩០០មក្បម៉លះ បុ៉តនតមនិទ្ទ្លួបានបជារ 
ជ័យ។ ក្នុងឆ្ន ាំ១៩៣៧ ការអភិវឌឍឡជើវឧសម័នបានទ្ទ្ួលបជារជ័យ បហើយបានបដើរតួនាទ្ើ
យ៉ងសាំខ្ន់ក្នុងវស័ិយក្សិក្មមរបស់ឥ ឌ្ ។ ឆ្ន ាំ១៩៣៧ ឡជើវឧសម័នបានបធវើបឡើងបដ្ឋយ
បរបើរបាស់ទ្ឹក្សាំអុយសថិតបៅក្នុងទ្ើរក្ុង Bombay របបទ្សឥ ឌ្ ។ ការបបងកើតវាមាន
សារៈរបបយជន៍សរមាប់អនក្វទិ្ាសាស្រសត នងិអនក្រសាវរជាវពើដាំបណ្ើ រការរលាយថ្នលាមក្
បោ-រក្បើសរមាប់ផលិតជាឧសម័ន និងអាច្ផលិតជាជើ តដលទញបច្ញពើកាក្សាំណ្ល់
ថ្នការរលាយបនះ។ បទ្ពិបសាធន៍សរមាប់ការដាំបឡើងឡជើវឧសម័នបនះរតូវបានបរបរៀបច្ាំ
ជារបរមាងបៅឆ្ន ាំ១៩៤០ បហើយរតូវបានបរអភិវឌឍរបរមាងបៅឆ្ន ាំ១៩៥០២។ បៅទ្សសវតសរ ៍
ឆ្ន ាំ១៩៥០ បៅរបបទ្សបនប៉ាល់ បបច្ចក្វទិ្ាឡជើវឧសម័នបានរ ើក្សាយភាយយ៉ងឆ្ប់រហ័ស
បៅរសុក្ច្ាំនួន ៦៦ ក្នុងច្ាំប្មរសុក្ទាំង៧៥ ក្នុងអាំឡុងបពល ២-៣ឆ្ន ាំបរកាយការ
បក្ើនបឡើងថ្នច្ាំនួនឡជើវឧសម័នរឺមានច្ាំនួន ១២៣,៣៩៥។ 

                                                           
១ Karki, B. and Dixit, A., Biogas as renewable source of energy in Nepal Theory and 

Development, Kathmendu, Nepal, 2005, page 71-74. 
២ សិុន ខណ្ឌើ , អតថរបបយជនរ៍បស់ឡជើវឧសមន័ និងបបច្ចក្បទ្សសាងសងឡ់ជើវឧសមន័,ឯក្សាររសាវរជាវថ្ផទ
ក្នុង, សាក្លវទិ្ាលយ័ភូមិនទក្សិក្មម, ភនាំបពញ, ឆ្ន ាំ១៩៩៤, ទ្ាំពរ័ ២៤-២៦។ 
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២.៣-ប្រវត្តឡិជីវឧស្មន័យៅរមពជុា 
បបច្ចក្វទិ្ាឡជើវឧសម័នបាននាាំចូ្លមក្ក្មពុជាបៅឆ្ន ាំ១៩៨៩ ត្តមរយៈអងគការ

CWS និងអងគការ AFC។ ឡជើវឧសម័នរបបភទ្ Deenbandhu រតូវបានបរដាំបឡើងបៅក្នុង
សាថ នើយច្ិញ្ច ឹមបោ ភនាំត្តប ៉ និងសាថ នើយច្ិញ្ច ឹមរជូក្បៅរើទ្បូតម៉រតបលខ១១។ ក្នុងឆ្ន ាំ
១៩៩០ បរកាមរបរមាងអងគការ LWS ឡជើវឧសម័នរតូវបានបរដាំបឡើងបៅត្តមភូមិសថិត
បៅបខតតក្ ត្ លតតឡជើវឧសម័នរបបភទ្បនះ មិនទ្ទួ្លបានបជារជ័យក្នុងសហរមន៍
ក្សិក្របទ្បដ្ឋយសារតថ្មលខពស់ (៥០០ដុលាល រ) តរមូវការបោ-រក្បើបរច្ើន ក្សិក្រោម ន
លទ្ធភាពដាំបឡើង និងជួសជុលហាគ សផលិតបានបរច្ើន តតទមទរឱ្យមានការបរៀបច្ាំជា
សហរមន៍បដើមបើបរបើរបាស់។ បៅឆ្ន ាំ១៩៩១ អងគការ LWS បានដាំបឡើងឡជើវឧសម័នបៅ
ត្តមសហរមន៍ក្នុងរសុក្បាទ្ើ បខតតត្តតក្វ ត្តមរាំរូហវើលើពើនបដ្ឋយដ្ឋក់្សាក្លបងបៅទ្ើ
បនាះ។ ឡជើវឧសម័នរបបភទ្បនះមានបញ្ញា ក្នុងការររប់ររងផងតដរដូច្ជា ការបញ្ចូ លលាមក្ 
និងការបញ្ចញលាមក្មក្បរៅ។ ក្នុងឆ្ន ាំ១៩៩២ មានអងគការ FAO បាននាាំឡជើវឧសម័ន
បធវើពើបាល សទិច្មក្ក្មពុជា។ ក្នុងរយៈបពលតតជាងមួយឆ្ន ាំឡជើវឧសម័នរបបភទ្បនះបានដាំបឡើង
ជាង ៥០០បររឿង បៅត្តមប ត្ បខតតមយួច្ាំននួបៅក្មពុជា៣។ 

៣. អត្ថប្រយោជន ៍
 ៣.១-ថវិកា 

ការបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័ន បានបក្ើនរបាក់្ច្ាំបណ្ញជាមធយមរបមាណ្ពើ ០,៣៥-
០,៧៥ ដុលាល រក្នុង១ថ្លង ឬពើ១០,៥ បៅ២២,៥ដុលាល រក្នុង១តខ និងពើ១២៦-២៧០ដុលាល រ
ក្នុង១ឆ្ន ាំ។ បបើជាបរៀលបសមើនឹង ៥០៤.០០០បរៀល បៅ១.០៨០.០០០បរៀល ក្នុង១ឆ្ន ាំ៤។ 
 

  
 
 

                                                           
៣ តងត៉ សុខន, របសិទ្ធភាពក្មមវធិើឡជើវឧសមន័បៅបខតតត្តតក្វ, សារ្បទ្ថាន ក្ប់រញិ្ញា បរតពិបសស, 
សាក្លវទិ្ាលយ័ភូមិនទក្សិក្មម, ភនាំបពញ, ឆ្ន ាំ២០០២, ទ្ាំពរ័ ៣០-៣៣។ 

៤ រក្សងួក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងបនសាទ្, ក្មមវធិើឡជើវឧសម័នថាន ក្ជ់ាតិបៅរបបទ្សក្មពុជា, ឆ្ន ាំ២០០៨, ទ្ាំពរ័ 
៧៦-៨១។ 
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 ៣.២-យេលយវលា 
ក្សិក្រតដលមានឡជើវឧសម័ន បានច្ាំបណ្ញបពលបវលារបមាណ្ជា១-២បម៉ាង

ក្នុង១ថ្លង ឬ៣០-៦០បម៉ាងក្នុង១តខនិងពើ៣៦០-៧២០បម៉ាងក្នុង១ឆ្ន ាំ។ បបើជាថ្លងបសមើនឹង
១៥-៣០ថ្លងក្នុង១ឆ្ន ាំ4។ 

 ៣.៣-ការស្ណំលឡ់ជវីឧស្មន័ 
ក្.ផលរបបយជន៍ថ្នការបរបើរបាស់កាក្សាំណ្ល់ទ្បជើវឧសម័នក្នុ ងទ្រមងខុ់សៗោន  
កាក្សាំណ្ល់ទ្បជើវឧសម័នអាច្បរបើរបាស់បានបៅក្នុងទ្ើវាលច្មាក រត្តមទ្រមង់ ៣

ខុសៗោន  ៖  
-ទ្រមង់រាវ (Liquid Form)៖ កាក្សាំណ្ល់ទ្បជើវឧសម័នក្នុងទ្រមង់រាវបនះ 

អាច្បរបើរបាស់បដ្ឋយផាទ ល់បៅបលើដើច្មាក រត្តមរយៈវធិើពើរយ៉ងរឺ បរអាច្បរបើរបាស់ធុង ឬ
អាច្បរបើរបាស់បាំពង់បរសាច្រសព។ បទះបើជាយ៉ង្ក៏្បដ្ឋយ វធិើសាស្រសតទាំងបនះបៅ
តតជួបរបទ្ះនូវបញ្ញា មួយច្ាំនួន។ បញ្ញា ទ្ើ១ រឺការបរបើរបាស់ឧបក្រណ៍្បរសាច្រសពរយៈ
បពលមួយឆ្ន ាំ វាមិនអាច្បរបើរបាស់បានររប់ក្សិក្រទាំងអស់បនាះបទ្។ បញ្ញា ទ្ើ២ រឺបៅ
បពលតដលបរសាច្រសពទ្ឹក្ពើច្មាក រមួយបៅច្មាក រមួយបទ្ៀត វារតូវបានសតុក្ទុ្ក្បៅក្នុងច្មាក រ
ទ្ើ១សិន បទ្ើបអាច្បងាូរបច្ញបៅច្មាក រទ្ើ២បាន បដ្ឋយបលបឿនថ្នការហូរយតឺៗដូច្បនះវា
បាច្សាច្ទ្ឹក្មិនសពវ។ សរុបមក្បៅបពលតដលក្សិដ្ឋា នបៅឆ្ង យពើទ្បជើវឧសម័ន បនាះ
នឹងផតល់ផលវបិាក្ក្នុងការដឹក្ជញ្ជូ នទ្ឹក្។ ដូច្បនះវធិើសាស្រសតបនះ សមរសបសរមាប់
ក្សិក្រតដលដ្ឋាំបតនលបៅសួនជុាំវញិផទះបាយឬច្ិញ្ច ឹមរតើបៅក្នុងរសះ។ របសិនបបើរតូវ
បរបើរបាស់បរសាច្រសពបលើរបបភទ្រុក្ខជាតិឈរ បររតូវយក្កាក្សាំណ្ល់បនះបៅលាយ
ជាមួយទ្ឹក្ក្នុងសមាមារត (១-១,៥ ឬ ១-២.០)។ ជាងបនះបៅបទ្ៀតវាបធវើឱ្យមានផល
ប៉ះពាល់ដល់សលឹក្រុក្ខជាតិតដលបៅទបៗ ពើបរពាះវានឹងបធវើឱ្យរលួយបដ្ឋយសារតតមាន
ក្រមិតខពស់ថ្នអាមូ៉ក់ក់្ (NH3) និងផូសវ័រ៥។ 

-ទ្រមងស់ងួ ត(Dry Form)៖ បដ្ឋយសារការដឹក្ជញ្ជូ នថ្នកាក្សាំណ្ល់រាវមាន
ការលាំបាក្ ក្សិក្រភារបរច្ើនចូ្លច្ិតតសមងួតកាក្សាំណ្ល់ទ្បជើវឧសម័នជាមុនសិន មុននឹង
យក្បៅបរបើរបាស់បៅត្តមទ្ើវាលនិងច្មាក រ។ បៅបពលតដលកាក្សាំណ្ល់សងួត បហើយ
                                                           
៥ Kijne,V. and Demont, T.,Biogas Sector in Nepal: Highlighting Historical Heights and 

Present Status. Nepal Biogas Promotion group, Nepal, 1990, page 105-112. 
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អាសូតតដលជាសារធាតុច្មបងថ្នទ្រមង់អាមូ៉ញូ៉ម (NH4)+ រតូវបានបាត់បង់បដ្ឋយសារ
ក្ប ត រពះអាទ្ិតយ បហើយតថ្មលថ្នសារធាតុច្ិញ្ច ឹម រតូវបានលយចុ្ះផងតដរ។ ដូច្បនះជា
វធិើសាស្រសតតដលមានរបសិទ្ធភាពតិច្តួច្។ បៅក្នុងសហរមន៍ធាំៗ តដលដ្ឋាំដាំ្ាំបាន
អនុវតតន៍នូវវធិើសាស្រសតជាបរច្ើន បដើមបើកាត់បនថយសាំបណ្ើ មពើកាក្សាំណ្ល់ឡជើវឧសម័ន បុ៉តនត
មិនមានការសិក្យរសាវរជាវបរច្ើនបទ្បៅក្នុងវធិើសាស្រសតទាំងអស់បនាះ។  

-ទ្រមងផ់សាំ ឬជាក្ាំបុ៉សត (Composed Form)៖ បដើមបើឱ្យការបាត់បង់ថ្នសារធាតុ
ច្ិញ្ច ឹមបៅក្នុងទ្រមង់ផសាំបនះមានបរមិាណ្តិច្តួច្ បររតូវយក្វាបៅបរបើរបាស់បៅបពលតដល
រតូវការតតបុ៉ប ណ្ ះ និង បរសាច្បៅបលើដើឱ្យបានឆ្ប់រហ័សត្តមតដលអាច្បធវើបៅបាន។ 
បដើមបើឱ្យការបរបើរបាស់ទ្រមង់ផសាំបនះ ឱ្យកាន់តតផតល់ផលលអបទ្ៀតបនាះ រឺបរលាយជាមួយ
នឹងសារធាតុសរ ើរាងគសងួតបផសងៗ និងកាក្សាំណ្ល់ផទះបាយ។  

ខ.របសិទ្ធភាពថ្នកាក្សាំណ្ល់ទ្បបៅបលើផលដា្ំ ាំ និងបតនលបៅក្នុងរបបទ្សបនប៉ាល់ 
ទ្ិននផលតដលមានបៅក្នុងត្តរាងខ្ងបរកាមច្ងអុលបង្ហា ញថា ច្ាំននួបតនថមថ្នការ

បរបើរបាស់កាក្សាំណ្ល់ទ្បជើវឧសម័នបៅបលើដា្ំ ាំរសូវមាន ១០% បៅខណ្ៈបពលតដល
បប៉ងបប៉ាះ និងផាក ខ្ត់្មានរបតហល១៦% និង១៨%។ ជាងបនះបៅបទ្ៀត ច្ាំនួន
បតនថមថ្នសតណ្ត ក្បារា ាំងមាន ភាររយខពស់ រឺមានដល់បៅ ៧០%។ 

ត្តរាង២ ទ្និនផលដា្ំ ាំ បតនលបានពើការបរបើរបាស់កាក្សាំណ្ល់ឡ 

របបភទ្ដា្ំ ាំ 
នងិបតនល 

ទ្និនផលថ្នដា្ំ ាំ នងិបតនល (រតិជាបត្តន/ហកិ្ត្ត) ច្ាំននួបតនថមបៅក្នុង 
ទ្និនផលបរបើរបាស់ 
កាក្សាំណ្លទ់្ប  

(រតិជា%) 

មនិបរបើរបាស់កាក្ 
សាំណ្លទ់្ប 

បរបើរបាស់កាក្ 
សាំណ្លទ់្ប 

រសូវ ២,៧០ ៣,០០ ១០,០០% 
បប៉ងបបាះ ១៥,០០ ១៧,៨០ ១៥,៧០% 
ផាក ខ្ត់្ ៤,៦០ ៥,៦០ ១៧,៨០% 
សតណ្ត ក្បារា ាំង ០,៣០ ១,០០ ៧០,០០% 
របភព: Kijne and Demont, 1990៦ 

                                                           
៦ Kijne,V. and Demont, T.,Biogas Sector in Nepal: Highlighting Historical Heights and 

Present Status. Nepal Biogas Promotion group, Nepal, 1990, page 120. 
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 ៣.៤-ស្ខុភាេ នងិ អនាម័យ 
 -ពពួក្រពូន បាក់្បតរ ើ និងវ ើរុស៖ បៅក្នុងលាមក្សតវមានពពួក្រពូន (រពូនមូល 
រពូនច្ងកះឹ...) បាក់្បតរ ើ និងវ ើរុសមួយច្ាំនួន។ ដាំបណ្ើ រការថ្នការរ ាំលាយរបស់បាក់្បតរ ើតដល
រស់បៅមិនរតូវការខយល់ មានរបសិទ្ធភាពជួយកាត់បនថយនូវច្ាំនួនភាន ក់្ង្ហរបងករជាំងឺបៅក្នុង
លាមក្សតវ។  
 -ជួយតផនក្សុខភាពស្រសតើ៖ បៅរបបទ្សក្ាំពុងអភិវឌឍសុខភាពនិងអនាម័យរបស់
ស្រសតើតដលរបឈមមុខបៅនឹងផលលាំបាក្ថ្នការច្មអិនអាហារបដ្ឋយបរបើរបាស់អុស រឺមាន
ផលប៉ះពាល់ធងន់ធងរ។ វារតូវបានបរដឹងថាផលលាំបាក្ថ្នតផសងតដលផលិតបច្ញពើអុស រឺ
មានផទុក្សារធាតុដូច្ជា ៖ កាបូន មូ៉ណូ្សុើត និងបបនសូភើបរន៉ តដលសារធាតុទាំងបនះបធវើ
ឱ្យមានជាតពុិលក្នុងផទះ។ 
 -ជួយកាត់បនថយនូវច្ាំនួនការង្ហររបស់ស្រសតើ៖ ការបរបើរបាស់អុសរឺបធវើឱ្យបក្ើនបទ្បើង
នូវច្ាំនួនការង្ហរ៧៨% ច្ាំបពាះស្រសតើបៅជនបទ្ភារបរច្ើនបក្មងរសើមានច្ាំនួន២០% បដើមបើ
ច្ាំ្យបពលសរមាប់ការរក្អុស។  

 ៣.៥-ររសិ្ថថ ន  
 ការបក្ើនបឡើងថ្នឡជើវឧសម័ន រឺជួយទ្ប់សាក ត់ការកាប់បាំផាល ញថ្រពបឈើសរមាប់
យក្មក្បធវើជា អុស ធយូង។ ការកាត់បនថយការបរបើរបាស់ថាមពលហវូសុើល ម៉ាងវញិបទ្ៀត
ការបរបើឡជើវឧសម័នជាំនួស អុស ធយូង អាច្កាត់បនថយនូវបរមិាណ្ឧសម័នកាបូនិច្ និងបមត្តន
(កាត់បនថយឧសម័នផទះក្ញ្ច ក់្តដលបធវើឱ្យមានការតរបរបួលអាកាសធាតុ) តដលបៅផតុ ាំបៅ
ក្នុងបរយិកាសបងកឱ្យមានការបក្ើនបឡើងនូវក្ប ត ។ បយើងក៏្មិនបភលច្ផងតដរការបក្ើនបឡើង
ថ្នឡជើវឧសម័ន នឹងបធវើឱ្យការង្ហរររប់ររងលាមក្សតវ (បោរក្បើ.រជូក្.មាន់ទ) កាន់តត
លអរបបសើរ។ ដូច្បនះការបក្ើនបឡើងថ្នឡជើវឧសម័ននឹងអាច្ជួយឱ្យថ្រពបឈើដុះបឡើងវញិ។ 

សារៈសាំខ្ន់ថ្នឡជើវឧសម័នមានវសិាលភាពធាំទូ្លាយ រឺជយួការពារបរសិាថ នក៏្
ដូច្ជាជួយការពារថ្រពបឈើ។ ការជួយការពារថ្រពបឈើ រឺឱ្យមានភាពរបបសើបឡើងនូវបរសិាថ ន 
បដ្ឋយបផតើមបច្ញពើការកាត់បនថយនូវបរោះធមមជាតិ ដូច្ជាការហូរបរចាះថ្នដើ ទឹ្ក្ជាំនន់ 
បរោះរា ាំងសងួត។ បៅបពលតដលសកាត នុពលថ្នឡជើវឧសម័នរតូវបានរក្ប ើញ និងមានការ
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បក្ើនបឡើង បៅទ្ើបនាះនឹងមានការបក្ើនបឡើងជាបរច្ើននូវររមបថ្រពបឈើ។ ការបក្ើនបឡើងថ្ន
ររមបថ្រពបឈើតបបបនះនឹងបាំតលងបអកូ្ឡូសុើពើដើតដលពុក្ផុយបៅជាថ្រពបឈើ។ ឧសម័ន
កាបូឌើអុក្សុើតបក្ើនបឡើងត្តមរយៈការបក្ើនបឡើងថ្នជាតិពុលតដលនឹងរតូវរសូបយក្ត្តម
រយៈការបក្ើនបឡើងថ្នររមបថ្រពបឈើ។ ដូច្បនះរតូវបានបរសងឃមឹថា នឹងមានភាពខុស
តបលក្ោន ជាបរច្ើនរវាងបរសិាថ ននាបពលបច្ចុបបនន និងបពលអនារត។  

 ៣.៦-ថាមេល 
 មានឡជើវឧសម័ន រឺមានថាមពលសរមាប់បរបើរបាស់បៅក្នុងររួសារ អាច្និយយ
បានថាជាថាមពលឯក្រាជយ។ ក្សិក្រអាច្ដ្ឋាំសល ដ្ឋាំទ្ឹក្ និងបាំភលឺបៅបពលរារតើ។ 

ត្តរាង ៣ ការផតល់លាមក្ដ្ឋក់្បញ្ចូលឡ នងិថាមពល 

ទ្ាំហាំឡ 
(ម៣) 

លាមក្ដ្ឋក់្ក្នុងឡ 
ថ្លងដាំបូង(ររក្) 

លាមក្ដ្ឋក់្ក្នុងឡ 
របចាាំថ្លង(ររក្) 

បរមិាណ្ទ្កឹ្ 
លាយ(លើរត) 

ថាមពលច្ស្រង្ហក ន 
បរបើរបាស់(បម៉ាង) 

ថាមពលច្បងកៀង 
បរបើរបាស់(បម៉ាង) 

៤ ១៥០០ ២០-៤០ ២០-៤០ ៣,៥-៤ ៨-១០ 
៦ ២៣០០ ៤០-៦០ ៤០-៦០ ៥,៥-៦ ១២-១៥ 
៨ ៣០០០ ៦០-៨០ ៦០-៨០ ៧,៥-៨ ១៦-២០ 
១០ ៣៨០០ ៨០-១០០ ៨០-១០០ ៩,៥-១០ ២១-២៥ 
១៥ ៦០០០ ១២០-១៥០ ១២០-១៥០ ១៤-១៥ ២៨-៣២ 

របភព: រក្សួងក្សកិ្មម រុកាខ របមាញ់ នងិបនសាទ្, ២០០៨៧ 
 

៤. គុណស្មបត្តិ និងគណុវិរត្តិននទ្បជីវឧស្មន័ 
 ៤.១-គុណស្មបត្ត ិ 
 ក្.ថាមពល  

ឡជើវឧសម័នអាច្បរបើរបាស់សរមាប់បោលបាំណ្ងជាបរច្ើនក្នុងការជួយសនសាំនូវ
ថាមពល៖ 

- អុសរតូវបានសាំថ្ច្បៅខណ្ៈបពលបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័នសរមាប់ការច្មអិនអាហារ 

                                                           
៧ រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងបនសាទ្, ក្មមវធិើឡជើវឧសមន័ថាន ក្់ជាតិបៅរបបទ្សក្មពុជា, ឆ្ន ាំ២០០៨, ទ្ាំព័រ ៩១។ 
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- បរបងកាតរតូវបានសាំថ្ច្បៅខណ្ៈបពលបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័នសរមាប់បាំភល ឺ
- ម៉ាសូ៊តរតូវបានសាំថ្ច្បៅខណ្ៈបពលបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័នសរមាប់ដាំបណ្ើ រការ
បររឿងច្រក្ 

- អរគើសនើរតូវបានបបងកើតបទ្បើងបៅខណ្ៈបពលបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័នសរមាប់បបងកើត
អរគើសនើ។ 

 ខ.ជាជើតដលអាច្បរបើរបាស់បាន  
-លាមក្បោរតូវបានបរបើរបាស់ជាវតថុបដើមបៅក្នុងឡជើវឧសម័នអាំទ្បុងបពលផលិត

ឧសម័ន បហើយកាក្សាំណ្ល់នឹងបបញ្ចញមក្បរៅត្តមបាំពង់បងាូ របច្ញតដលបរបៅថា
អនុផល 

-ដើជើឬមបមាក្តដលផទុក្បៅក្នុងកាក្សាំណ្ល់ទ្បជួយបធវើឱ្យមានភាពរបបសើរបទ្បើង
នូវសារធាតុសរ ើរាងគបៅក្នុងដើបធវើឱ្យមានលាំនឹងទ្ឹក្និងខយល់បៅក្នុងដើ បហើយបធវើឱ្យផលដាំ្ាំ
បក្ើនបទ្បើងពើ២០-៣០%។  
 រ.សាំថ្ច្បពលបវលា  

ការបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័នរឺជួយសាំថ្ច្បពលបវលាក្នុងមបធាបាយជាបរច្ើនដូច្
ខ្ងបរកាម៖ 
 -បពលបវលារតូវបានសាំថ្ច្ដូច្ជាផតល់ភាពង្ហយរសួលបៅបពលច្ាំបហះជើវឧសម័ន 
បបើបធៀបបៅនងឹការដុតអុស 
 -ឡជើវឧសម័នបបងកើតសើតុណ្ា ភាពខពស់ បហើយច្ាំ្យបពលតិច្បដើមបើច្មអិនអាហារ 
 -ការលាងសមាអ តច្ស្រង្ហក នមានភាពង្ហយរសលួ បដ្ឋយសារឡជើវឧសម័នមិនផលិត
នូវតរមងបភលើង បហើយជាងបនាះបៅបទ្ៀតជួយកាត់បនថយនូវច្ាំននួការង្ហររបស់ស្រសតើបមផទះ 
 -បដើមបឈើតដលបៅឆ្ង យៗ រតូវច្ាំ្យបពលយូរសរមាប់ការរបមូលអុស។ ដូបច្នះ
ការបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័នជួយសាំថ្ច្បពលបវលាសរមាប់របមូល និងកាប់បឈើ 
 -សាំថ្ច្បពលបវលាសរមាប់ការសមាអ តសបមលៀក្បាំពាក់្នងិសាំអាតផទះ តដលការបរបើ
របាស់ឡជើវឧសម័នមិនផលិតតផសងនិងបផះបទ្។  
  .សុខភាព និងអនាម័យ 

ឡជើវឧសម័ន ជួយបធវើឱ្យមានភាពរបបសើរបទ្បើងច្ាំបពាះសុខភាពនិងអនាម័យសរមាប់
ស្រសតើបមផទះនិងបក្មងៗត្តមវធិើបរច្ើនរបបៀប៖ 
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 -តផសងបច្ញពើអុស លាមក្សតវ និងក្បមទច្ក្ាំទ្ើរុក្ខជាតិ ជាមូលបហតុប ត្ លឱ្យ
មានជាំងផឺលូវ ដបងាើមនិងជាំងតឺភនក្ ជាពិបសសច្ាំបពាះស្រសតើបមផទះ 
 -ពនលឺថ្នឡជើវឧសម័នផតល់ពនលឺររប់រោន់សរមាប់ការអាន និងការបធវើការជាបរច្ើន
នាទ្ើ ជួយកាត់បនថយជាំងឺតភនក្ច្ាំបពាះបក្មងៗ 
 -របសិនបបើបងគន់រតូវបានតភាជ ប់ជាមួយទ្បជើវឧសម័ន វានឹងជយួកាត់បនថយនូវការ
រ ាំខ្នថ្នជាំងឺបផសង  ៗពើបរពាះ៩០-៩៥%ថ្នសុ៊តបរាសិត រតវូបានបាំផាល ញបដ្ឋយសើតុណ្ា ភាព
mesophilic បៅក្នុងអាងរ ាំលាយ។  

ង.ភាពសាអ ត 
ឡជើវឧសម័នជួយតលរក្យ និងសាំអាតទាំងក្នុង នងិបរៅផទះត្តមរបបៀបជាបរច្ើនដូច្ជា៖ 
-ច្ាំបពាះផទះ ជាពិបសសផទះបាយនឹងមានភាពសាអ តបដ្ឋយសារតតោម នបផះ ធយូង

និងភាពក្ខវក់្ តដលផលិតបដ្ឋយអុសបនាះបទ្ 
-របសិនបបើបងគន់រតូវបានតភាជ ប់ជាមួយឡជើវឧសម័ន មានន័យថាទ្ើធាល ជុាំវញិផទះ

នឹងមិនមានលាមក្ តដលជាភាន ក់្ង្ហរបងកជាំងឺបទ្ 
-តផសងតដលបច្ញពើអុសនឹងបធវើឱ្យជញ្ញជ ាំងមានពណ៌្បមម  បហើយសបមលៀក្បាំពាក់្

មានពណ៌្បត្តន ត។ ជាមួយនឹងការបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័នជញ្ញជ ាំង និងសបមលៀក្បាំពាក់្នឹង
មានសភាពសាអ ត។  

ច្.កាត់បនថយការច្ា្ំ យ 
លវើតបតិតតឡជើវឧសម័នមិនបបងកើតនូវរបាក់្ច្ាំណូ្លបដ្ឋយផាទ ល់ក្នុងទ្រមង់ជាលុយ

សុទ្ធក៏្បដ្ឋយ ក៏្បុ៉តនតវាជួយកាត់បនថយការច្ា្ំ យក្នុងច្ាំនួនថ្នមបធាបាយជាបរច្ើនដូច្
ខ្ងបរកាម ៖  

-វាជួយកាត់បនថយការច្ាំ្យបៅបលើការសាំអាតបដ្ឋយរក្យផទះ និងសបមលៀក្
បាំពាក់្មានភាពសាអ តបច្ៀសផុតពើតផសងតដលបងកឱ្យមានភាពក្ខវក់្ 

-វាជួយកាត់បនថយការច្ាំ្យបៅបលើថាន ាំត្តមរយៈតផសង តដលប ត្ លឱ្យមាន
ជាំងឺផលូវដបងាើម នងិជាំងឺតភនក្ 

-វាជួយកាត់បនថយការច្ាំ្យបៅបលើថាន ាំ ត្តមរយៈការរ ាំខ្នថ្នជាំងឺបផសងៗបដ្ឋយ
រតូវតភាជ ប់បងគន់ជាមួយនងឹឡជើវឧសម័ន 

-វាជួយកាត់បនថយការច្ាំ្យបៅបលើការបរបើរបាស់ឥនធនៈសរមាប់ច្មអិនអាហារ 
-ជួយកាត់បនថយការច្ា្ំ យបៅបលើការបរបើរបាស់បរបងកាតសរមាប់ផតល់ជាពនល។ឺ 
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 .ការពារបរសិាថ ន  
របភពថ្នថាមពលជាលក្ខណ្ៈរបថ្ពណ្ើ មានដូច្ជាអុស កាក្សាំណ្ល់ក្សិក្មម 

និងកាក្សាំណ្ល់សតវតដលមានរបតហលជា៩១% ថ្នតរមូវការថាមពលថ្នជាតិសរុប។
កាក្សាំណ្ល់ក្សកិ្មម និងកាក្សាំណ្ល់សតវ រតូវបានបរបើរបាស់បៅក្នុងក្សកិ្មម របសិន
បបើអាច្បរបើបាន។ ក្មមវធិើរទ្រទ្ង់ឡជើវឧសម័ន(BSP) របបទ្សបនប៉ាល់ធាល ប់បានទ្ទ្ួល
ភាពបជារជ័យបដ្ឋយបយងបៅត្តមលទ្ធផលបៅចុ្ងតខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ ៖  

-ដាំបទ្បើងទ្បជើវឧសម័នច្ាំនួន ១២៣.៣៩៥ ទ្ប  
-បងគន់ច្ាំននួ ៨០.០០០រតូវបានតភាជ ប់ជាមួយនងឹឡជើវឧសម័ន 
-៨៥%ថ្នកាក្សាំណ្ល់ឡជើវឧសម័ន រតូវបានបរបើរបាស់ជាជើក្ាំបុ៉សតសរ ើរាងគ ការ

សនសាំសាំថ្ច្ របចាាំឆ្ន ាំបានពើឡជើវឧសម័នទាំងអស់បនាះមានដូច្ខ្ងបរកាម៖ 
-សនសាំសាំថ្ច្អុសសរុប ២៤៦.៧៩០បត្តន/ឆ្ន ាំ 
-សនសាំសាំថ្ច្បរបងកាតសរបុ ៣.០៨៤.៨៧៥លើរត/ឆ្ន ាំ 
-ផលិតផលថ្នក្ាំបុ៉សតជើវៈ (ក្នុងទ្រមង់សងួតរ ឺ២១៥.៩៤១បត្តន/ឆ្ន ាំ) 
ជ.បសដាកិ្ច្ច និងការង្ហរ  
បៅតខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ មានរក្មុហុ៊នច្ាំននួ៥៧ នងិការបធវើសកិាខ សាលាច្ាំនួន ១៣

បលើក្ សតើអាំពើ បររឿងរបដ្ឋប់សរមាប់បធវើទ្បជើវឧសម័ន។ បតនថមពើបលើបនះ មានអងគការបរៅ
រដ្ឋា ភិបាល រកុ្មហុ៊ន និងសហររិនជាបរច្ើន បានផសពវផយយអាំពើបបច្ចក្បទ្សបធវើឡជើវ
ឧសម័ន។ បដ្ឋយសារតតក្ាំបណ្ើ នថ្នទ្បជើវឧសម័នមានការបក្ើនបទ្បើង បធវើឱ្យច្ាំនួនការង្ហរបៅ
ក្នុងរក្ុមហុ៊ន និងអងគការមានការបក្ើនបទ្បើងតដរ។ របតហលជា១១.០០០នាក់្ រតូវបាន
កាល យជាបុរគលិក្ និងជាក្មមក្រមិនមានជាំនាញរបស់ពួក្បរ។ ដូច្បនះសកាត នុពលថ្នការ
អភិវឌឍឡជើវឧសម័ន រឺជយួបបងកើតការង្ហរដល់របជាជនបៅត្តមទ្ើជនបទ្។ បច្ចុបបននបនះ 
ភារបរច្ើនថ្នការទ្ទ្ួលយក្បររឿងរបដ្ឋប់សរមាប់បបងកើតទ្បជើវឧសម័នរតូវបានបបងកើតបៅ
ក្នុងរបបទ្សបនប៉ាល់។ ជាមួយនឹងក្ាំបណ្ើ នថ្នទ្បជើវឧសម័ន បររឿងរបដ្ឋប់ជាបរច្ើន រតូវបាន
ផលិតបទ្បើងជាចាាំបាច់្បៅក្នុងរបបទ្ស។ ដូច្បនះ វស័ិយឡជើវឧសម័នមានសមតថភាពបបងកើត 
នូវបរយិកាសឱ្កាសការង្ហរនិងតច្ក្រ ាំតលក្បៅក្នុងការអភិវឌឍបសដាក្ចិ្ចជាត។ិ  
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 ៤.២-គណុវិរបត្តិ  
-មិនមានរបាក់្ច្ាំណូ្លបដ្ឋយផាទ ល់ 
បទះបើជាឡជើវឧសម័នមានរុណ្របបយជន៍ជាបរច្ើន បុ៉តនតវាមិនផតល់របាក់្ច្ាំណូ្ល

ក្នុងទ្រមង់ជាលុយសុទ្ធបទ្។ ក្សិក្រជាបរច្ើនចូ្លច្ិតតរបាក់្ច្ាំណូ្លបដ្ឋយផាទ ល់បដើមបើង្ហយ
រសួលនងឹច្ាំ្យបៅវញិ បហើយនិងការចាប់អារមមណ៍្ជាមួយរបាក់្ក្មចើ។ ពួក្បរមានឱ្កាស
តិច្តួច្្ស់បដើមបើបបងកើតរបាក់្ច្ាំណូ្ល សរមាប់សនសាំសាំថ្ច្បពលបវលាពើការដាំបទ្បើង
ទ្បជើវឧសម័ន។ ជាងបនះបៅបទ្ៀត ពួក្ោត់សាទ ក់្បសទើរជាមួយនឹងការវនិិបយររបាក់្ក្មចើ។  

- ផតល់ច្ាំណ្ើ សតវរបចាាំថ្លង  
ឡជើវឧសម័នតរមូវឱ្យដ្ឋក់្ច្ាំណ្ើ សតវរបចាាំថ្លង បដើមបើរបមូលយក្លាមក្បៅលាយ

ជាមួយនឹងទ្ឹក្សរមាប់ដាំបណ្ើ រការផលិតឧសម័ន។ អនក្បរបើរបាស់បានរិតថា ទ្បជើវឧសម័ន
រឺជាបនទុក្ការង្ហរបតនថមសរមាប់ពួក្ោត់។  

- របមូលទឹ្ក្  
ឡជើវឧសម័នរតូវការលាយលាមក្និងទ្ឹក្ក្នុងសមាមារតបសមើោន ។ ឡជើវឧសម័នកាន់

តតធាំបនាះបរមិាណ្ថ្នទ្ឹក្និងលាមក្ក៏្បក្ើនបទ្បើងតដរ។ការរបមូលទ្កឹ្រឺជាបញ្ញា របសិនបបើ
របភពទ្កឹ្បៅឆ្ង យ។ បដ្ឋយបហតុបនះបហើយការដាំបទ្បើងទ្បជើវឧសម័នមិនរតូវបានផតល់ជា
អនុសាសន៍បទ្ របសិនបបើរបភពទ្ឹក្បៅឆ្ង យបដ្ឋយបរបើរយៈបពលបដើរ២០នាទ្ើ។ 

- រតវូការបឈើរូស  
បឈើរូសរតូវការបតនថមជាញឹក្ក់ប់សរមាប់ផតល់ពនលឺដល់ឡជើវឧសម័ន។ ដូច្បនះ

បបើបរបៀបបធៀបជាមួយនឹងការបរបើរបាស់អុស បតើអនក្បរបើរបាស់ទាំងអស់រតូវការច្ាំ្យ
លុយបតនថម សរមាប់ទ្ិញបឈើរូសតដរឬបទ្?  

- បាំផាល ញពិដ្ឋនតដលបធវើពើបឈើ  
ជាទ្ាំបនៀមទ្មាល ប់របថ្ពណ្ើ ផទះបៅត្តមទ្ើជនបទ្ពើត្តនជញ្ញជ ាំងផទះបធវើមក្ពើបឈើ

តដលការពារ របឆ្ាំងជាមួយនឹងសតវលអិតត្តមរយៈការផលិតជាតរមងបភលើងពើការដុតអុស។
ច្ាំតណ្ក្ការបរបើរបាស់ឡជើវឧសម័នវញិ ផលិតតផសងោម នអ ត្ តបភលើង ពិត្តនបឈើនឹង
ង្ហយបាំផាល ញបដ្ឋយពពកួ្សតវលអិត ដូច្ជារសបមាច្ ក្បណ្ត ៀរ។  

- បបងកើនមូស 
ត្តមរយៈការសិក្យរសាវរជាវជាបរច្ើន បរបានរក្ប ើញថាមានការបក្ើនបទ្បើងនូវ

ច្ាំនួនមូស បដ្ឋយការដាំបទ្បើងទ្បជើវឧសម័ន។ 
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៥. ស្ននិដ្ឋា ន 
ការបបងកើតក្មមវធិើឡជើវឧសម័ន និងការជាំរុញការសាងសង់ឡជើវឧសម័ន ជាយនតការ

ដ៏របបសើរសរមាប់ចូ្លរួមបលើក្ក្មពស់ជើវភាពរបជាជនបៅត្តមតាំបន់ជនបទ្ និងកាត់
បនថយភាពរក្ើរក្។ ឡជើវឧសម័ន មានអតថរបបយជន៍ជាបរច្ើនដល់ការច្ិញ្ច ឹមជើវតិរបស់
របជាជនដូច្ជា កាត់បនថយបពលបវលាក្នុងការរុក្រក្អុសច្មអិនអាហារ ថាមពលបាំភលឺបពល
យប់ បបងកើនការង្ហរចិ្ញ្ច ឹមសតវរបស់ក្សិក្រ កាត់បនថយការច្ាំ្យ បបងកើនបសដាក្ិច្ច 
ររួសារ ជួយតលរក្យបរសិាថ ន សុខភាពមនុសស និង សតវ។ មិនតតបុ៉ប ណ្ ះកាក្សាំណ្ល់
ឡជើវឧសម័ន មានអតថរបបយជន៍ក្នុងការបបងកើនទ្ិននផលដាំ្ាំក្សិក្មមរបស់ក្សិក្រ បពាល
រឺវាជាជើដ៏មានជើជាតិ នងិរបសិទ្ធភាពជាំនសួជើរើមើ។  
 

ឯរស្ថរយោង 

១. រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងបនសាទ្, ក្មមវធិើឡជើវឧសម័នថាន ក់្ជាតិបៅរបបទ្ស
ក្មពុជា, ភនាំបពញ, ឆ្ន ាំ២០០៨ 

២. តង៉ត សុខន, របសិទ្ធភាពក្មមវធិើឡជើវឧសម័នបៅបខតតត្តតក្វ, សារ្ថាន ក់្បរញិ្ញា បរត
ពិបសស, សាក្លវទិ្ាល័យភូមិនទក្សកិ្មម, ភនាំបពញ, ឆ្ន ាំ២០០២ 
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គុណសម្បត្ដិ និង គុណវិបត្ដិរបសដ់ុល្លា របូនីយកម្ម 

បេក្ខជនេណ្ឍិ ត ជា សភុាព 

១-សសចកតីសផតើម្ 
ក្មពុជា ស្ទិតបៅក្បុងចំបោមរេបេស្ដដលមានបស្ដឌក្ិចចដុលល រូេនយីក្មមខ្ល ងំបៅ

ក្បុងពភិពបលក្1 បោយជាេ់ចោំត់ថ្នប ក់្បលខ៤ (អរារាក់្េប ដ្ីជារូេយិេ័ណ្តបស្មីនឹង
៧០% ននរូេិយវតទុេូបៅ-M2) បេីបរេៀេប ៀេបៅនឹងរេបេស្អ ុយរ៉ាហ្គគ យ (Uraguay) 
ឡាវ (Lao) និងេូលីវ ី(Bolivia)។ បៅក្មពុជា រាក់្ដុលល រ រតូវានបរេីរាស់្ជាឧេក្រណ៍្
ស្រមាេ់ស្នស ំឧេក្រណ៍្េូរទាត់ និងឯក្ាស្រមាេ់ក្ំណ្ត់នលលេំនិញបៅបលីេផី្សារ។ ាម
ការា៉ា ន់ស្មម ន បៅបដីមឆ្ប ២ំ០០១ មានរាក់្ដុលល ររេមាណ្ជា ២.៩ ពាន់លនដុលល រ 
ដដលប វចីរចរបៅរេបេស្ក្មពុជា។ បេតីិតាមមូលោឌ នននផ្សលប ៀេរវងរាក់្េប ដ្ីជា
រូេិយេ័ណ្តរួមជាមួយស្មច់រាក់្ដុលល របៅក្បុងចរចរបៅបលីរូេិយវតទុ េូបៅ (Broad 
Money-M2) ក្រមិតដុលល រូេនីយក្មមបៅក្មពុជាមានរេមាណ្ពី ៩៣ បៅ ៩៥% ។ 

នាបពលេចចុេផនបបនេះ មានរេបេស្រេមាណ្ជាងដេ់ ដដលអាចចាត់េុក្ថ្ន ជា
រេបេស្ដដលរេកាន់យក្រេេដុលល រូេនីយក្មមពាក់្ក្ោឋ លផ្សលូ វការ (Semi-official 
dollarization) ឬរេព័ននរូេយិវតទុបេវជាផ្សលូវការ (Official bi-monetary system) ដដល
ជារេព័ននបរេីរាស់្រូេិយវតទុពីរ។ បរកាមរេេដុលល រូេនីយក្មមពាក់្ក្ោឋ លផ្សលូ វការបនេះ 
រាក់្ដុលល រ តឺជារូេិយវតទុរស្េចាេ់ នងិរតូវានបផ្សញីេុក្ក្បុងេរមិាណ្ដ៏បរចនីបលីស្លេ់
បៅក្បុងតណ្នីបផ្សញីរាក់្បៅក្បុង នាគារ។  

ក៏្េ៉ាុដនឋ រូេយិវតទុជាតិបៅបដីរតួនាេីឈានមុខក្បុងការបេកី្រាក់្បេៀវតសរឱ៍្យដល់
មន្ដនឋីរជការ ការេង់ពនន និងចំោយរេចានំលៃដូចជា ចំោយេិញមហូេអាហ្គរ និង
េង់នលលេឹក្ និងអតគីស្នីជាបដមី។ រេបេស្ទាងំបនេះរមួមានរេបេស្ក្មពុជា ឡាវ (បៅក្បុង
រេបេស្ទាងំពីរបនេះមានចរចររាក់្ាតនលផ្សងដដរ) ាហ្គមា៉ា ស្ នៃេី និង រេបេស្
លីបេរយី៉ា ដដលបៅរក្ាេុក្នូវតនួាេីរេស់្ នាគារក្ោឋ ល ស្រមាេ់អនុវតឋបគាលនបយាយ
រូេិយវតទុរេស់្ខលួន។ ចំដណ្ក្រេបេស្ដដលរេកាន់យក្រេេដុលល រូេនយីក្មមបពញេំៃងឹ 
                                                      
1
 ៃុងី លូរ៉ា ក្់សីុ្ និង ហ្គ ន ស្មៃុេី វចនានុរក្មេបចចក្ស្ព័ធបស្ដឌកិ្ចច ភបំបពញ វេិាស្មទ ន បស្ដឌក្ចិច និងៃរិ ដ្វតទុ 
ននរក្សួ្ងបស្ដឌក្ចិច   និងៃរិ ដ្វតទុ បាេះពុមភបលីក្េី២ ឆ្ប ២ំ០០៤ េំព័រ១៨៤-១៨៥ នងិេពំ័រ ២០៦-២១៤ 
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(Official dollarization) តឺជារេបេស្ដដលបរេីរាស់្រាក់្ដុលល រ បោយមនិចាាំច់
មានរូេិយវតទុជាតិចរចរបលីេីផ្សារ និងបោយលុេេំាត់បចាលទាងំរសុ្ងនូវតួនាេី
រេស់្ នាគារក្ោឋ លដតមឋង ដូចក្រណី្រេបេស្ា៉ាោមា៉ា  និងបអកាវ េ័រ ជាបដីម។ 

េនធឹមនងឹបនេះ បៅាមតំេន់រពំដដនក្មពុជា-នល និងក្មពុជា-បវៀតោម រាក់្ាត 
និងរាក់្ដុង ក៏្មានចរចរ បដីមផសី្រមលួដល់ការប វីពាណិ្ជជក្មម និង រុក្ិចចបេវភាត។ី 
ក៏្េ៉ាុដនឋចរចរបនេះមានក្រមិតរតឹមដតតេំន់មួយចំនួនតូចបនាេះ បៃយីេនធឹមនងឹបនេះ រាក់្
ដុលល រក៏្បៅដតមានតួនាេីដ៏ស្ខំ្ន់ដដរបៅាមតំេន់ទាងំបនាេះ។ មា៉ាងវញិបេៀត េីផ្សារ
ៃរិ ដ្វតទុ (Foreign Exchange Market) ក៏្ក្ំពុងដំបណី្រការបៅេីផ្សារ ំៗបៅភបំបពញ 
ដូចជាផ្សារ ំលមី ផ្សារអូឡាពិំក្ និងផ្សារអូរឫស្សីជាបដីម។ បៅបលីេីផ្សារេឋូ ររាក់្បនេះ 
រាក់្ដុលល រអាបមរកិ្ បដីរតួនាេីជារូេិយេ័ណ្តអនឋរការយីក្មម បដីមផដូីរជាមួយរូេយិេ័ណ្ត
ឯបេៀតដូចជា រាក់្បយ៉ានរេស់្ជេ៉ាុន រាក់្ន្ដៃវង់ រេស់្ារងំ រាក់្ដុងរេស់្បវៀតោម 
រាក់្ាតរេស់្នល រាក់្យន័រេស់្ចិន រាក់្បោនរេស់្អង់បតលស្ រាក់្ដុលល រអូន្ដស្មឋ ល ី
រាក់្ដុលល រៃុងកុ្ង និងរូេយិេ័ណ្តននរេបេស្ឯបេៀត។ 

២-គុណសម្បត្ដិននដលុ្លា របូនីយកម្ម  
 ការពរងងឹលក្ខខណ្ឍ ស្រមាេ់អនឋរការយីក្មមៃរិ្ ដវតទុ ៖ ផ្សលរេបយជន៍មួយបេៀតពី
ដុលល រូេនីយក្មមបៅរេបេស្ក្មពុជា តឺការេងកលក្ខណ្ៈងាយរស្ួលស្រមាេ់អនឋរការយីក្មម
ៃរិ ដ្វតទុ ការពរងីក្ និងពរងឹងរេព័នន នាគារ។ បោយក្មពុជាធ្លល េ់ជួេរេេេះនូវអតិផ្សរោ
ក្រមិតខពស់្ និងអស្ទិរភាពមា៉ា រក្ូបស្ដឌក្ចិច រេជាជនដតងដតខ្ល ចរអារក្បុងការបផ្សញីរាក់្បៅ
ក្បុង នាគារក្បុងរស្ុក្ជារាក់្បរៀល។ ក្បុងន័យបនេះដុលល រូេនយីក្មម ាមរយៈការអនុញ្ញដ ត
ឱ្យោក់្រាក់្េប ដ្ីជារូេិយេ័ណ្តេរបេស្បៅក្បុងរេព័នន នាគារក្បុងរស្ុក្ បលីក្េកឹ្ចតិឋ
ដល់ភាប ក់្ងារបស្ដឌក្ិចចឱ្យបរេីរាស់្បស្វ នាគារក្បុងរស្ុក្ រេស្ិនបេបីតបៅអាចកាន់កាេ់
រេពយស្មផតឋិជាដុលល រដដដលាន។ 

មា៉ាងវញិបេៀត ដុលល រូេនីយក្មមអាចជួយេប ជ្ ៀស្រេក្េបោយរេស្េិនភាពនូវ
វេិតឋិរូេិយវតទុ។ បៅក្បុងលក្ខខណ្ឍ ននដុលល រូេនីយក្មម តួអងគសំ្ខ្ន់ននបស្ដឌក្ិចចជាតិ
មិនភ័យខ្ល ចចំបពាេះការាត់េង់តនមលរាក់្បរៀលប ីយ ដដលបនេះតឺជារេការអាចជួយ
េេ់ស្មក ត់ានយ៉ា ងស័្ក្ឋិស្េិនិនូវលំៃូរបចញយ៉ា ងតំៃុក្ននមូល ន។ បៅក្បុងេរយិកាស្
ដុលល រូេនីយក្មម វនិិបយតិនអាចា៉ា ន់រេមាណ្ានជាមុននូវេំៃំេុនវនិិបយត និង
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ចំោយរេស់្ខលួនស្រមាេ់ដំបណី្រការវនិិបយតបនេះ។ ដូបចបេះការរេកាន់យក្ដុលល រូេនីយក្មម 
អាចជួយពរងឹងស្មទ េ័នៃរិ ដ្វតទុ និងក្ស្មងាននូវេរសិ្មទ នលអស្រមាេ់ការវនិិបយត។  

ស្មាៃរណ្ក្មមបស្ដឌក្ចិច នងិៃរិ ដ្វតទុ ៖ ដុលល រូេនីយក្មមអាចជួយស្រមួលដល់
ការប វីស្មាៃរណ្ក្មម បស្ដឌក្ិចច និងៃរិ ដ្វតទុក្មពុជាចូលក្បុងតំេន់ និងក្បុងពិភពបលក្
កាន់ដតរេបស្ីរប ងី។ ការបរេីរាស់្ដុលល រអាបមរកិ្ ដដលរតូវានបរេីរាស់្យ៉ា ងេូលំេូលយ
បៅក្បុងពាណិ្ជជក្មមអនឋរជាតិ ជួយកាត់េនទយចំោយអនឋរការយីក្មម (Transaction 
costs) ក្បុងការេឋូររាក់្ពីរាក់្បរៀលបៅរូេិយេ័ណ្តេរបេស្។ បោយេំនាក់្េំនង
ពាណិ្ជជក្មម នងិៃរិ ដ្វតទុរេស់្ក្មពុជា ជាមួយរេបេស្បរេរីាស់្ដុលល រស្ៃរដឌអាបមរកិ្
កាន់ដតរេបស្ីរប ងី ក្មពុជាកាន់ដតេេលួនូវអតទរេបយជន៍កាន់ដតខ្ល ងំប ងីពីការកាត់
េនទយហ្គនិភ័យននការេឋូររាក់្ ដដលជំរុញឱ្យពាណិ្ជជក្មមអនឋរជាតិបក្ីនប ីងកាន់ដត
ខ្ល ងំ។ 

ជារួមដុលល រូេនីយក្មមប វីឱ្យវនិិបយតិននិង ុរជនេរបេស្ មានជំបនឿេុក្ចិតឋ
បលីស្ទិរភាពមា៉ា រក្ូបស្ដឌក្ិចច លុេេំាត់ហ្គនភ័ិយននអរាេឋូររាក់្ ជាពិបស្ស្ហ្គនិភ័យ
ទាក់្េងបៅនឹងការបផ្សធររាក់្ចំបណ្ញបៅបរៅរេបេស្។ ដុលល រូេនីយក្មមក៏្ជួយកាត់
េនទយបរគាេះថ្នប ក់្ចំបពាេះឥេនិពលននវេិតឋិរូេិយេ័ណ្ត និងស្មទ នភាពរលោលននវេិតឋិ
បផ្សសងៗដូចជា បពលមានវេិតឋរូិេិយវតទុអាសុ្ី ឆ្ប ១ំ៩៩៧ ជាបដីម។ ក្បុងរយៈបពលម យម
ដុលល រូេនយីក្មម អាចជួយជរុំញការអភិវឌ្ណន៍េីផ្សារៃរិ ដ្វតទុក្បុងរស្កុ្ផ្សងដដរ ពីបរពាេះ
ការបរេីរាស់្រាក់្ដុលល រ ជួយស្រមួលដល់ការប វីស្មាៃរណ្ក្មមេីផ្សារក្បុងរស្ុក្
ជាមួយេីផ្សារពិភពបលក្ បោយកាត់េនទយចោំយអនឋរការយីក្មមៃរិ ដ្វតទុឱ្យស្ទិតបៅ
ក្បុងក្រមតិទាេ។ 

ការពរងងឹវន័ិយលវកិា2 ៖ ផ្សលរេបយជន៍មយួបេៀតននដុលល រូេនីយក្មម តឺការ
ពរងឹងវន័ិយលវកិាបោយដុលល រូេនីយក្មម ជយួកាត់េនទយលេនភាពរេស់្រោឌ ភិាលក្បុង
ការដុតេប ឆ្ េះអតផិ្សរោ ាមរយៈការប វីៃរិ ដ្េផទានឱ្នភាពលវកិាបោយការខចេុីលពី
 នាគារក្ោឋ ល។ បដីមផកីារពារកុ្ំឱ្យអតិផ្សរោ  នាគារក្ោឋ ល មនិរតូវប វៃីរិ ដ្េផទាន
ឱ្នភាពលវកិា បោយបាេះពុមពលុយលមីបនាេះប យី បោយស្ងឈមឹថ្ន រក្ស្ួងបស្ដឌក្ចិច និង 
ៃរិ ដ្វតទុ នឹងខតិខកំាត់េនទយឱ្នភាពលវកិារេស់្ខលួន។ 
                                                      
2
 ដត  ូរនិ េដិដុលល ររូេនីយក្មម  ការផ្សាយរេស្អ់បក្និពនន  ឆ្ប ១ំ៩៩៦ េំព័រ៥-៨ 
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ក៏្េ៉ាុដនឋបទាេះជារក្ស្ងួបស្ដឌក្ិចច និងៃរិ ដ្វតទុ ឬរជរោឌ ភិាលជមបេះថ្ន រតូវដត
បាេះពុមពរាក់្ បដីមផីប វីៃិញ្ញដ េផទានឱ្នភាពបនេះ ក៏្ការបាេះពុមពបនេះមានក្រមិតដដរ 
បោយស្មរក្បុងក្រណី្ដុលល រូេនីយក្មម អាជាញ  ររូេិយវតទុ ពុមំានលេនភាពបាេះពុមពផ្សាយ
រាក់្ដុលល រស្រមាេ់ចរចរប យី។ បោយស្មររាក់្បរៀលបៅក្បុងចរចរមានស្មាមារត
តិច ការបាេះពុមពេដនទមនូវរាក់្បរៀលេ ច្ូ លបៅក្បុងេីផ្សារនឹងប វីរាក់្បរៀលធ្លល ក់្តនមល
យ៉ា ងឆ្េ់រៃ័ស្ ដដលជារេការប វីឱ្យមានផ្សលេ៉ាេះពាល់អារក្ក់្ដល់ អោំចេិញ រេស់្
មន្ដនឋីរជការ និងរស្ទាេ់ជនរក្ីរក្ភាល មៗដដរ។ បនេះតឺជារេការដដលរដឌយក្ចិតឋេុក្ោក់្
ជាេីេំផុ្សត។  
  

រោឌ ភាិលដដលអាចបាេះពុមពរាក់្ស្រមាេ់ស្មធ្លរណ្ៈ ៖ អាចោក់្ពននអតិផ្សរោ  
(Inflation Tax) ដដលបតបមីលមិនប ញី។ េបងវីបនេះ េបោឋ យឱ្យ នធ្លនរេស់្ស្មធ្លរណ្ៈ
មួយចនំួនៃូរចូលរោឌ ភិាល (បោយមនិការដរេរេួល នធ្លនក្បុងបស្ដឌក្ិចចទាងំមូលបេ)។ 
ឧទាៃរណ៍្តបៅបនេះ នឹងពនយល់អំពីអវីបៅដដលបៅថ្ន ពននអតិផ្សរោ។ 

រេស្ិនបេកី្មពុជា មានដតរាក់្បរៀលដតមួយតត់បៅក្បុងបស្ដឌក្ិចច រោឌ ភិាលអាច
ស្បរមចចិតឋប វីតបរមាងលវកិាឱ្យមានឱ្នភាព បៃីយប វីឱ្យៃិរ ដ្េផទានបនាេះឱ្នភាព 
ាមរយៈការបាេះពុមពរាក់្េដនទមបោយមិនចាាំច់ដំប ីងពននោរ។ បៅក្បុងបស្ដឌកិ្ចច
ចាយដតរាក់្បរៀល រោឌ ភិាលអាចជាវេំនិញ  និងបស្វេដនទមបោយមិនចាាំច់រក្
ចំណូ្លពីពននោរប យី ពបីរពាេះបតអាចចាយរាក់្ដដលបេីេដតបាេះពុមពបនាេះដតមឋង។ 
បតីអបក្ោដដលរតូវេង់ខ្តចំបពាេះការជាវរេស់្រោឌ ភិាលបោយបរេីរាស់្លុយបរៀល
លមីបនេះ? តឺពិតជារេជាជនដដលរតូវបរេីរាស់្ រាក់្បរៀលបនេះជាអបក្េង់ខ្តរេពយស្មផតឋ ិ
បរពាេះលុយបរៀលបនេះវចុេះនលល។ ឧទាៃរណ៍្ រេស្ិនបេីការបាេះពុមព រាក់្លមីបនេះ នាមំក្នូវ
ក្ំបណី្នស្មច់រាក់្ក្បុងបស្ដឌក្ចិចមួយជាពីរបនាេះ នលលេំនញិក៏្នឹងបក្ីនប ងីមួយជាពីរដដរ។ 
រេជាជនដដលមានរាក់្បរៀលស្ល់េុក្បនាេះ នឹងដងឹថ្ន អំោចេិញរេស់្ពួក្បតលយ
ចុេះមួយជាពីរ បោយស្មរនលលេនំិញប ងីបេវរមួយជាពីរ។ បៅក្បុងបស្ដឌក្ិចចដដលបរេីរាស់្
រាក់្ដុលល រដូចបៅក្មពុជា លេនភាពរេស់្រោឌ ភិាលក្បុងការបាេះពុមពរាក់្ចាយ តឺមាន
ការក្ំណ្ត់ បរពាេះ នាគារក្ោឋ លមិនអាចបាេះពុមពលុយដុលល រានបេ។ ដុលល រូេនីយក្មម
បៅក្បុងក្រណី្បនេះ ានោក់្ក្រមិតបៅបលីរោឌ ភិាល ក្បុងការចាយវយបោយការបាេះពុមព
រក្ោស់្រាក់្។ វក៏្បជៀស្វងាននូវេញ្ញហ វសិ្មភាពដដលពាក់្ព័ននឥេនិពលននអតិផ្សរោ 
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ដដលេងកប ងីបលីរោឌ ភិាលបៅបលីរក្ុមមនុស្សក្បុងស្ងគម។ បនាេះតឺរេជាជនដដលមាន
រេពយស្មផតឋិជាបរៀល ឬមានចណូំ្លបោយមិនមានការដរេរេួលបៅាមអតផិ្សរោ នងឹ
រតូវរក្ជាងមុនបេីបរេៀេប ៀេបៅនឹងអបក្មានចណូំ្លជារាក់្ដុលល រ។ បោយេរមិាណ្
ស្មច់រាក់្ក្បុងចរចរស្ពវនលៃបនេះមានរេមាណ្ ៧០% ជាដុលល រ នឹងរេមាណ្ ៣០% 
ជាបរៀល នាឱំ្យលេនភាពននការេបងកីតលុយាមរយៈននការបាេះពុមពរក្ោស្រាក់្បរៀលលមី
រេស់្រដឌ មានរតឹមដត ៣០% ដតេ៉ាុបោត េះ។ មានន័យថ្ន ដុលល រូេនីយក្មមបៅក្មពុជា ាន
កាត់េនទយលេនភាពននការយក្ពននរេស់្រដឌាមរយៈពននអតផិ្សរោាន ៧០% រចួបៅ
បៃយី។ េ៉ាុដនឋក្បុងក្រណី្ដដលរេបេស្ក្មពុជា អាចអនុវតឋាននូវវន័ិយរូេយិវតទុមួយដដល
បតហ្គមមិនឱ្យប វីៃរិ ដ្េផទានបៅឱ្យរដឌានបនាេះ ក្រណី្បនេះពននអតិផ្សរោមិនអាច
បក្ីតមានប ងីានបេ។ ក្បុងន័យបនេះ រេព័ននរូេយិវតទុបេវ ឬដុលល រូេនីយក្មម តពឺិតជាក្ាឋ
រមួយ៉ា ងស្ំខ្ន់ស្រមាេ់ជួយឱ្យក្មពុជា ពរងឹងនូវវន័ិយលវកិា និងកាត់េនទយ ឬលុេេំាត់
នូវឱ្នភាពលវកិា។  
 វជយួេដងវចណូំ្លចតិឋរេស់្ស្មធ្លរណ្ជនពកីារបរេរីាស់្មាស្ មក្ជារក្ោស្
រាក់្វញិ ៖ ក្បុងបពលដដលរាក់្បរៀលមិនទាន់ានេូរទាត់ឱ្យានេូលំេូលយបៅប យី 
េោឋ លមក្ពសី្មរធ្លរណ្ជន មិនទាន់មានការេុក្ចិតឋ នងិបោយរតូវការរក្ោស្រាក់្
បរចីនបពក្ក្បុងបពលេូរទាត់មឋងៗ។ 
 ដុលល រូេនយីក្មម អាចជយួស្រមលួដល់អបក្នាចូំល នងិអបក្នាបំចញ ៖ បរពាេះអបក្
ទាងំពីរមិនភិតភ័យក្បុងការយក្ដុលល របៅដូរយក្រូេិយវតទុបនាេះបេ បរពាេះបតបរេីរាស់្ដុលល រ
បនេះជាេូបៅបៃយី។ 
 

៣-គុណវិបត្ដិននដុល្លា របូនីយកម្ម 
 ការាត់េង់លភការពកីារបាេះពុមពរាក់្ (Seigniorage)3 ៖ ការខ្តេង់ដ៏
ស្ំខ្ន់មួយរេស់្រដឌពកី្រមិតននការបរេីរាស់្ដុលល រខពស់្បៅក្មពុជា តឺការាត់ចំណូ្ល
ពីការបាេះពុមពរក្ោស្រាក់្ បដីមផីចាយ (Seigniorage) តឺជារាក់្ចំបណ្ញដដល

                                                      
3
 Fischer Stanley, 1982, Seigniorage and the Case for a National Money, Journal of Political Economy, 

Vol.90, pp. 295-313, April, 1993, Seigniorage and Official Dollarization  In Nissan Liviatan, editor, 
Proceedings of a Conference on Currency Substitution and Currency Boards, pp.6-10. World Bank 
Discussion Paper 207 (Washington: World Bank). 
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បស្មីនឹងផ្សលដក្រវងតនមលរាក់្បរៀលដដលរតូវេេួលានពីការបាេះពុមពស្រមាេ់បរេីរាស់្ 
និងនលលបដីមស្រមាេ់ការបាេះពុមពបនេះ។ លេនភាពរេស់្រដឌក្បុងការបាេះពុមពរក្ោស្រាក់្
បរៀល ស្រមាេ់ចរចរបលីេីផ្សារនាមំក្នូវរាក់្ស្នសំយ៉ា ងបរចីនស្ននឹក្ស្នាន េ់ស្រមាេ់
ស្ងគម។ ការបរេីរាស់្រក្ោស្រាក់្ដុលល រក្បុងពិភពបលក្ ានប វីឱ្យស្ៃរដឌអាបមរកិ្ 
េេួលនូវផ្សលចំបណ្ញយ៉ា ងខ្ល ងំ បោយរគាន់ដតបាេះពុមពរក្ោស្រាក់្ដុលល រស្រមាេ់
ចាយ បោយគាម នតិតអតិផ្សរោប យី។ នាបពលេចចុេផនបបនេះ រាក់្ដុលល រចនំួន ៧៥% 
ក្ំពុងចរចរបរៅស្ៃរដឌអាបមរកិ្។ ាមការា៉ា ន់ស្មម នការបរេីរាស់្រាក់្ដុលល រ ប វីឱ្យរដឌ
ាត់េង់នូវលភស្កាក រៈពីការបាេះពុមពរក្ោស្រាក់្ក្បុងចំនួន ពី ១ បៅ ១.៥% នន
ផ្សលិតផ្សលស្រុេក្បុងរស្ុក្ (ផ្ស.ស្.ស្.) ឬពី ១០០ បៅ ១៥០ ពាន់លនបរៀលក្បុងមួយ
ឆ្ប ។ំ 
 ចំណុ្ចេ១ី បនេះ ដដលរេដៃលជាចណុំ្ចស្ំខ្ន់ជាងបត តកឺារខ្តេង់បោយស្មរ
បរេីដុលល រ ដដលបតបៅដុលល រូេនីយក្មមបនាេះ តឺការខ្តេង់តនមលលំបអៀងរវងតនមលចារកឹ្
ននរក្ោស្រាក់្ដុលល រ និងតនមលបាេះពុមព រក្ោស្រាក់្ដុលល រ ដដលបតបៅថ្ន 
Seigniorage បពាលតឺការខ្តេង់រវងតនមលចារកឹ្ (Face Value) ននរូេិយេ័ណ្ត និង
ការចំោយស្រមាេ់ផ្សលិតរូេយិេ័ណ្តបនាេះ។ រេស្និបេីបតចំោយ ៥បរៀល ស្រមាេ់
ផ្សលិតរក្ោស្រាក់្ ៥០០បរៀល បនាេះបតខ្តេង់ Seigniorage ចំននួ ៤៩៥បរៀល។ 
លេនភាពរេស់្រោឌ ភិាលក្បុងការបាេះពុមពរក្ោស្រាក់្ អាចេបងកីតាននូវស្ ជ្ ័យ
ស្ងគម (Social saving) ដ៏បរចីនបៅក្បុងការបរេីរាស់្ នធ្លន។  

ទាក់្េងបៅនឹងការខ្តេង់បលី Seigniorage បតប ញីមានស្មាស្ធ្លតុពីរ 
ដដលជាេ់ជំពាក់្បៅនឹងការខ្តេង់ចំបពាេះស្ងគមក្មពុជា តឺស្ឋុក្ (Stock) និងលំៃូរ 
(Flow)។ បតអាចយល់ចាស់្អំពសី្ឋុក្ បោយពិនិតយបមលីថ្ន បតីរាក់្ដុលល ររតូវានបត
យក្មក្ោក់្បៅក្បុងចរចរយ៉ា ងដូចបមឋច។ រល់រាក់្ដុលល រទាងំអស់្ដដលក្ំពុងប វី
ចរចរបៅបលីរេបេស្ក្មពុជា តឺានមក្ពីការបោេះដូរេនំិញ និងបស្វរេស់្ក្មពុជា ឬពី
ការលក់្រេពយស្មផតឋិរេស់្ក្មពុជា ដដលស្មមូលបៅនឹងតនមលចារកឹ្ននរូេយិេ័ណ្តេរបេស្
បនាេះ។ ដូបចបេះ សុ្ណូី្រ៉ា  ឬតនមលលំបអៀងរវងតនមលចារកឹ្ននស្មច់រាក់្ និងតនមលចំោយក្បុង
ការបាេះពុមពស្មច់រាក់្បស្មីសូ្នយ។  
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ក្មពុជា មិនានេេួលផ្សលចំបណ្ញពសុី្ណូី្រ៉ា បេ ក្បុងការចាយរាក់្ដុលល រ ផ្សធុយ
បៅវញិផ្សលចំបណ្ញបនាេះ តាឺនបៅបលីេភីាប ក់្ងារដដលបាេះពុមពស្មច់រាក់្បនាេះ បៃយី
បៅក្បុងក្រណី្បនេះ តសឺ្ៃរដឌអាបមរកិ្ជាអបក្េេួលផ្សលចំបណ្ញ។  

រេស្ិនបេសី្ឋុក្រេស់្រាក់្ដុលល របៅក្មពុជា មានចនំួន ១៧០ បៅ ១,៥០០ពាន់
លនដុលល រ បនាេះការាត់េង់សុ្ណូី្រ៉ា  (ឬេរមិាណ្េឹក្រាក់្ដដលបក្ីនពលីំបអៀងបនេះ) 
ចំបពាេះក្មពុជា តឺរេហ្គក់្រេដៃលនឹង ៧៥០ បៅ ១,៥០០លនដុលល រអាបមរកិ្ដដរ។ 

 

Estimated Seigniorage Loss (in USD million, unless otherwise specified) 
 

Scenario 
USD notes  

in circulation 

Interest 

forgone 

General 

reserve 

20% 

NBC 

persona

l 5% 

National 

budget 

75% 

Forgone 

government 

income to 

actual revenue 

Forgone 

government 

income to 

GDP 

i 

ii 

iii 

170 

1,000 

1,500 

22.50 

30.00 

45.00 

4.50 

6.00 

9.00 

1.10 

1.50 

2.30 

16.80 

22.50 

33.70 

4.30% 

5.70% 

8.50% 

0.50% 

0.70% 

1.00% 

 

Soure: Hafiz A. Pasha: ‘The Macroeconomics of Poverty reduction in Cambodia’ Phnom Penh, United 
Nations Development Programme, The Asia-Pacific Regional Programme on Macroeconomics 
of Poverty Reduction March 2004. 95-100 and 106-111 p. 

 

ទាក់្េងបៅនឹងស្ឋុក្បនេះ ក៏្មានការេង់ខ្តផ្សងដដរ ក្បុងការដដលមនិានេុក្
ោក់្រូេិយវតទុេរបេស្បៅក្បុង នាគារ។ ការេង់ខ្តបនេះ វជាេ់ទាក់្េងជាមយួនឹងការ
បរេីរាស់្រក្ោស្រាក់្ដុលល រេចចុេផនបស្រមាេ់ចមលងការ (transactions) បនាេះ តឺជា
ចំណូ្លការរាក់្ដដលបតអាចរក្ានចំបពាេះរូេិយរេពយដដលផ្សឋល់ការរាក់្។ បនេះតជឺា
រាក់្ចំណូ្លដដលបតអាចានេេួល រេស្ិនបេសី្ឋុក្ននរាក់្ដុលល រដដលបតរក្ាស្រមាេ់
ចមលងការរតូវានបតបរេីរាស់្ស្រមាេ់វនិិបយត បលីរូេិយវតទុដដលផ្សឋល់ការរាក់្ដូចជា
ស្ ជ្ ័យ នាគារ ឬស្ញ្ញដ េ័ណ្ត។ 

បតានប វីការា៉ា ន់ស្មម នថ្ន រាក់្បរៀលមានចំនួនរេដៃល ៣០% ននស្ឋុក្
រូេិយវតទុបៅក្មពុជា។ បតីជាការ ពិតថ្នដុលល រូេនីយក្មមដ៏ ៃន់ ៃរបៅក្មពុជាមិនអាចប វីឱ្យ
ក្មពុជាានេេួលផ្សលចំបណ្ញពីសុ្ណូី្រ៉ា បនាេះ? ចបមលីយតឺមិនពិតបនាេះបេ។ ផ្សលចំបណ្ញ
ពីសុ្ណូី្រ៉ា  តសឺ្ ជ្ ័យស្ងគមដដលមានេរមង់ជាលំបអៀងរវងតនមលចារកឹ្ននស្ឋុក្រេស់្រាក់្
បរៀល និងតនមលចំោយការផ្សលិតរក្ោស្រាក់្បនេះឯង។ ជាការពិតោស់្ថ្ន រេស្ិន
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បេីរោឌ ភិាលោក់្បចញនូវវន័ិយរូេិយវតទុ បៃយីេបងកនីស្ឋុក្រាក់្បរៀលស្មមូលនឹងអរា
ភាតរយននក្ំបណី្ន ផ្ស.ស្.ស្. តុណ្ជាមួយនឹងស្មាមារតរាក់្បរៀលបៅក្បុងស្ឋុក្បនាេះ 
រោឌ ភិាលនឹងេេួលាននូវផ្សលចំបណ្ញពីសុ្ីណូ្រ៉ា  ចំបពាេះរក្ោស្រាក់្លមីបនាេះជា
រេចា។ំ ឧេមាថ្ន ផ្ស.ស្.ស្. បក្ីន ៦% បៃយីតរមូវការស្មច់រាក់្បក្នី ៦% បនាេះ
រោឌ ភិាលអាចបាេះពុមពស្មច់រាក់្េដនទម បោយមិនេងកឱ្យមានអតិផ្សរោបៅាម
ចំនួនដូចខ្ងបរកាម (បៃយីរោឌ ភិាលេេួលានផ្សលពសុី្ណូី្រ៉ា  ៖ ០.៣ x ០.០៦ x 
ស្ឋុក្រូេិយវតុទ ក្បុងបនាេះ ០.៣ = ស្មាមារតរាក់្បរៀលបៅក្បុងស្ឋុក្រូេយិវតទុ រឯី ០.០៦ = 
ក្ំបណី្នតរមូវការស្មច់រាក់្ (ដផ្សអក្បៅាមអរាក្ំបណី្នបស្ដឌក្ិចច)។  

រេស្ិនបេីស្មាមារតននរាក់្បរៀលបៅក្បុងស្ឋុក្រូេិយវតទុបក្ីនពី ៣០% បៅ ៤០% 
បតីវនឹងបៅជាយ៉ា ងដូចបមឋចបៅវញិ? ាមរយៈឧទាៃរណ៍្ខ្ងបលី បយីងប ីញការ
បក្ីនប ីងនូវការបរេីរាស់្រាក់្បរៀលបៅក្បុងបស្ដឌកិ្ចច អាចប វីឱ្យស្ងគមានចំបណ្ញ
យ៉ា ងបរចីនពីសីុ្ណូ្រ៉ា ។ បតអាចេេួលានអតទរេបយជន៍ាមរយៈស្ឋុក្ និងលំៃូរ។ 
ស្ឋុក្បៅេីបនេះ មានន័យថ្ន រេមាណ្ជា ១០% ននរាក់្ដុលល របៅក្បុងចរចរ បតអាចេឋូរ
ជាមួយនឹង េំនិញ និងបស្វ បោយមូលបៃតុថ្ន បតមិនរតូវការរាក់្បនេះ ប វីជា
មប ាាយេូរទាត់បេៀតបេ។ ក្មពុជាអាចស្មឋ រយក្ការចំោយពីដំេូងក្បុងការេងកឱ្យ
មានជារាក់្ដុលល របៅក្បុងចរចរ។ 
រាក់្ចំបណ្ញ ដដលបតមិនានេេួលពីស្ឋុក្បស្មីនងឹ ០.១ x ០.៧ x ស្ឋុក្រូេិយវតទុ  

ក្បុងបនាេះ ០.១ = ក្ំបណី្នរាក់្បរៀល ព ី៣០% បៅ ៤០% នឹង ០.៧ = ស្មាមារត
រាក់្ដុលល របៅក្បុងស្ឋុក្រូេិយវតទុ។ រាក់្ចំបណ្ញ ដដលរតូវានេេួលពីលំៃូរ រតូវបស្មីនឹង 
០.៤ x ០.០៦ x ស្ឋុក្រូេយិវតទុ ក្បុងបនាេះ ០.៤ = ស្មាមារតរាក់្បរៀលបៅក្បុងស្ឋុក្
រូេិយវតទុ ចំដណ្ក្ឯ ០.០៦ = ក្ំបណី្នតរមូវការការរាក់្បរៀល (ដផ្សអក្បៅាមអរាក្ំបណី្ន
បស្ដឌក្ិចច)។ 

រាក់្ចំបណ្ញពលីំៃូរបនេះ បតអាចេេលួានជារេចា។ំ ការេបងកីនប ងីនូវ
ស្មាមារតរាក់្បរៀលបៅក្បុងស្ឋុក្រូេិយវតទុជាេនឋេនាធ េ់ នងឹប វីឱ្យស្ងគមានេេួលផ្សល
ចំបណ្ញពីស្ឋុក្និងពីលំៃូរ។ ផ្សលចំបណ្ញពីស្ឋុក្ នឹងរតូវអស់្បៅបពលោដដល
ក្មពុជាប វីេដដុិលល រូេនីយក្មមទាងំរស្ុង។ ចំដណ្ក្ផ្សលចំបណ្ញពលីំៃូរនងឹបក្ីនប ងី
ជាៃូរដៃរគាម នេេី ច្ េ់បេ បៅបពលោដដលតរមូវការស្មច់រាក់្បក្ីនប ងីេនធឹមគាប
និងក្ំបណី្នបស្ដឌក្ចិច ផ្សសគំាប ជាមួយនឹងការោក់្បចញវន័ិយរូេយិវតទុបោយរោឌ ភាិល។ 
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ការប វីនបយាយរូេិយវតទុ  ឱ្យមានរេស្ិេនភាពបៅក្មពុជា ជួេនឹងឧេស្តគ
បោយស្មរាតុភូតពីរ ដដល មានេំនាក់្េំនងបៅវញិបៅមក្ បពាលតដុឺលល រូេនីយក្មម 
និងភាពក្ំបស្មយននរេព័ននៃិរ ដ្វតទុ។ បោយស្មរដត ដុលល រូេនីយក្មម នាគារជាតិនន
ក្មពុជា មិនអាចោក់្ និងអនុវតឋនូវនបយាយរូេិយវតទុបោយឯក្រជយបេ។ បនេះ បោយស្មរ
ដតការៃូរចូល ឬៃូរបចញជាស្វ័យរេវតឋិននមូល ន ប វឱី្យការផ្សគត់ផ្សគង់រូេិយវតទុមានការ
ដរេរេួលបៅបពលដដលរូេិយេ័ណ្តេរបេស្ ដូចជារាក់្ដុលល រអាចរតូវានបតបរេីរាស់្
ប វីជាមប ាាយេូរទាត់។ ការៃូរបចញនូវរាក់្ដុលល រ ប វីឱ្យេរមិាណ្ផ្សគត់ផ្សគង់រូេិយវតទុ
មានការលយចុេះ ផ្សធុយបៅវញិការៃូរចូលនូវរាក់្ដុលល រប វឱី្យ េរមិាណ្រូេយិវតទុមានការ
បក្ីនប ងី។ ការៃូរបចញនូវរាក់្ដុលល រ អាចប វីឱ្យមានេរតិឋផ្សរោ រឯីការៃូរចូលនូវ
រាក់្ដុលល រអាចប វីឱ្យមានអតផិ្សរោ។ 

ដុលល រូេនយីក្មមបៅរេបេស្ោអាចប វឱី្យរេបេស្បនាេះ គាម នអរាេឋូររាក់្ដដល
អាចបឆលយីតេបៅនងឹវេិតឋបិស្ដឌក្ចិច ៖ រេស្ិនបេីនលលេនំិញនាចូំលមក្ក្មពុជា ក្ណំ្ត់ជា
ដុលល រ បៃយីនលលេំនិញក្បុងរស្ុក្ក៏្ក្ណំ្ត់ជា រាក់្ដុលល រដដរបនាេះ អរាេឋូររាក់្បរៀល 
និងដុលល រមិនេ៉ាេះពាល់ដល់ការក្ំណ្ត់នលលេំនញិនាចូំលក្បុងេផី្សារក្មពុជាបេ។ រស្បដៀងគាប
បនេះដដរ រេស្និបេីនលលេនំិញនាបំចញពីក្មពុជា រតូវក្ណំ្ត់ជាដុលល របនាេះ ការោល ស់្េឋូរអរា
ការរាក់្ ក៏្មនិេ៉ាេះពាល់ដល់នលលេំនិញនាបំចញដដរ។  

ក្បុងក្រណី្ទាងំបនេះ សូ្មផដីតពាក្យ អរាេឋូ ររាក់្  ក៏្មិនមានន័យចំរេស់្វដដរ។ 
រេសិ្នបេីបតចាាំច់រតូវដតបរេីពាក្យបនេះ បនាេះពាក្យអរាេឋូ ររាក់្ តួរដតចាត់េុក្ថ្ន ជា
អរាបលរបស្មីនឹង ១ (ឬ១០០ បេីតិតជាស្នធស្សន៏) ក្បុងេរមង់ដេេបនេះ ឥេនិពលនន
ដុលល រូេនយីក្មម តឺដូចគាប នឹងការអរាេឋូររាក់្បលរជានិចច។ 

រេស្ិនបេីបនេះជាក្រណី្ពិតបនាេះ នបយាយអរាការរាក់្ តឺមិនអាចយក្ជា
ការានបេ។ បៃយីការដក្ ស្រមួលបៅាមវេិតឋិបស្ដឌក្ិចច នងឹតរមូវឱ្យមានការដក្ដរេនលល 
រេសិ្នបេីអរាេឋូ ររាក់្មិនអាចោល ស់្េឋូរាន។ អាចនិយយានមា៉ាងបេៀតថ្ន ការ
ដរេរេួលអរាេឋូររាក់្ ដដលចាាំច់ស្រមាេ់ដក្ស្រមួលវេិតឋិបស្ដឌក្ចិច ឱ្យមានលំនឹងវញិ
បនាេះ នឹងកាល យបៅជាការដក្ដរេនលលបៅវញិ។ ការបនេះនឹងតរមវូឱ្យមានការដក្ដរេការចោំយ
បៅបលីក្ាឋ ផ្សលិតក្មមដូចជារាក់្ឈបួលពលក្មម ឈបួលបរតឿងចរក្។ល។ បនេះតឺជា
យនឋការដក្ស្រមួលគាម នរេស្ិេនភាពមួយ ពីបរពាេះការដក្ដរេការចំោយបៅបលីក្ាឋ
ផ្សលិតក្មម អាចមានភាពយតឺយ៉ា វ ឬមិនអាចបឆលីយតេានបពញបលញបោយស្មរភាព
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ងាេ់ស្ឋូក្ននេីផ្សារ ក្ាឋ ផ្សលិតក្មមដដលគាម នលក្ខណ្ៈសុ្រកឹ្ត ក្បុងការរេកួ្តរេដជង 
(ដូចជាក្ាឋ ពលក្មមដដលរតេ់រតងបោយស្ៃជពី)។ ក្ាឋ បនេះ អាចេោឋ លឱ្យមាន
ការេង់ខ្តដផ្សបក្ស្ងគម ដូចជាក្ំបណី្ននននិក្មមភាព និងភាពស្ល់េុន។ 

ដុលល រូេនីយក្មមអាចប វីឱ្យវសិ្មភាពរាក់្ចំណូ្លបៅក្មពុជាកាន់ដតបកី្នប ងី
ដលមបេៀត ៖ េញ្ញហ  ដុលល រូេនីយក្មម រតង់ចណុំ្ចបនេះ មនិរតូវានបតយក្ចតិឋេុក្ោក់្
េ៉ាុនាម នបេ។ បៅក្មពុជា បតអាចដេងដចក្អបក្ប វកីារេេលួក្នរមពីររក្ុម តអឺបក្ដដលេេលួ
ានរាក់្ដខជាដុលល រ និងអបក្ដដលមានចណូំ្លជាបរៀល។ រក្ុមេមីួយ បរចីនជាអបក្មាន
ចំណូ្លខពស់្ នងិម យម ឯរក្ុមេីពីរ តឺជារក្មុដដលមានចំណូ្លទាេ និងមានចនំួន
បរចីនបលីស្លេ់។ ក្បុងលក្ខណ្ៈដេេបនេះ ការធ្លល ក់្ចុេះតនមលរាក់្បរៀល មានឥេនិពលខុស្គាប
បៅបលីរក្ុមទាងំពីរបនេះ។ រេស្ិនបេីនលលក្បុងរសុ្ក្ រតូវានក្ំណ្ត់ជារាក់្ដុលល របនាេះ 
អំោចេិញរេស់្រក្ុមដដលេេួលានចណូំ្លជាដុលល រនឹងមិនដរេរេលួបេ រឯីអំោច
េិញរេស់្អបក្េេួលានចណូំ្លជាបរៀលនងឹធ្លល ក់្ចុេះ។ រេស្ិនបេីនលលក្បុងរស្ុក្រតូវាន
ក្ំណ្ត់ជារាក់្បរៀល បនាេះអោំចេិញរេស់្រក្មុដដលេេលួានចណូំ្លជាដុលល រនឹង
បក្ីនប ងី រឯីអោំចេិញរេស់្អបក្េេួលានចណូំ្លជាបរៀល នឹងបៅដដដល។ ក្បុង
ក្រណី្ទាងំពីរបនេះ រាយចណូំ្ល (Income distribution) េំនងរតឺដតមានវសិ្មភាព
ជាងមុនបពលមានការធ្លល ក់្ចុេះតនមលរាក់្បរៀល បោយផ្សឋល់អំបោយផ្សលលអដល់អបក្ដដល
មានចណូំ្លជារាក់្ដុលល រ។ 
 អបក្ជំនាញការា៉ា ន់ស្មម នថ្ន មានចំនួនរេដៃល ១៧០ បៅ ១,៥០០លន
ដុលល រស្ៃរដឌអាបមរកិ្ ដដលក្ំពុងស្មប ក់្បៅក្បុងបហ្គប ៉ា  ក្បុងេូបរកាមបខបយី ក្បុងេូដដក្ 
បពាលតឺក្ំពុងចរចរបរៅរេព័នន នាគារបៅរេបេស្ក្មពុជាបយងីស្ពវនលៃ។   
 ទាងំអស់្បនេះ ានេងាហ ញថ្ន ស្ៃរដឌអាបមរកិ្ ានេិញេំនិញ និងបស្វពី
បយងីដដលមានតនមលរេដៃល ៧៥០ បៅ ១,៥០០លនដុលល រស្ៃរដឌអាបមរកិ្ បៃយី
ដដលក្ំពុងេូរទាត់ពិតរាក្ដ តឺចំបពាេះស្ៃរដឌអាបមរកិ្បតចំោយអស់្រតឹមដតបស្មៃ ុយ
ស្រមាេ់បាេះពុមពរក្ោស់្ដុលល រទាងំអស់្បនេះដតេនឋិចេនឋួចេ៉ាុបោត េះ ឬបយងីអាចនិយយ
ានមា៉ាងបេៀតថ្ន រេបេស្ក្មពុជាបយីងានប វីៃិរ ដ្េផទានចំបពាេះ នាគារក្ោឋ ល
ស្ៃរដឌអាបមរកិ្ចំនួន ៧៥០ បៅ ១,៥០០លនដុលល រ ស្ៃរដឌអាបមរកិ្ បោយឥតយក្
ការរាក់្។ 
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 ការាត់េង់នូវេុនេរមុងេរបេស្ផ្សលូវការ
4 ៖ ផ្សលវាិក្ ំមួយចំនួនបេៀតនន

ដុលល រូេនីយក្មមខពស់្បៅក្មពុជា តឺជាការាត់េង់នូវេុនេរមុងរូេិយេ័ណ្តផ្សលូវការ។ ក្បុង
ក្រណី្ដដលរូេិយវតទុជាតិអាចបរេីរាស់្រេក្េបោយរេស្ិេនភាព រល់ភាប ក់្ងារបស្ដឌក្ិចច
ទាងំអស់្ដដលមានរូេិយេ័ណ្តេរបេស្ (ឧទាៃរណ៍្ អបក្នាបំចញ និងអងគការេេួល
ជំនួយពីបរៅរេបេស្) រតូវយក្រូេិយេ័ណ្តេរបេស្ ដូចជាដុលល របៅេឋូរយក្រាក់្បរៀល 
បដីមផដីំបណី្រការ ុរក្ិចចរេស់្ខលួន។ ាម មមា រូេិយេ័ណ្តដដលភាប ក់្ងារទាងំបនាេះាន
លក់្ បដីមផេីិញយក្រាក់្បរៀលអាចនងឹធ្លល ក់្ដល់នដ នាគារជាតិននក្មពុជា ដដលនឹង
េបងកីនេុនេរមុងរូេិយេ័ណ្តរេស់្ក្មពុជា។ ផ្សធុយបៅវញិភាប ក់្ងារបស្ដឌក្ចិចទាងំឡាយោ 
ដដលចង់េិញរូេិយេ័ណ្តេរបេស្ បដីមផបី វីពាណិ្ជជក្មមអនឋរជាតិ រតូវេិញវពីេីផ្សារេឋូរ
រាក់្។ រេស្ិនបេ ីនាគារក្ោឋ ល ក្រមិតការផ្សគត់ផ្សគង់រូេយិេ័ណ្តបៅឱ្យេផី្សារ បនាេះការ
ៃូរបចញរូេិយេ័ណ្តពីេុនេរមុងេរបេស្នឹងរតូវានកាត់េនទយ អារស័្យបៃតុបនេះ 
បទាេះេីេុនេរមងុេរបេស្រេស់្ក្មពុជា ានបក្នីប ងីជារេចាចំាេ់ាងំពីបដីមេស្វតសរ ៍
ឆ្ប ៩ំ០ នងិដដលក្បុងបពលេចចុេផនបបនេះ អាចធ្លនាាននូវការនាចូំលេំនិញ និងបស្វ
ស្រមាេ់រយៈបពលេីដខក៏្បោយ ក៏្ក្រមិតននេុនបនេះ អាចខពស់្ជាងបនេះ រេស្ិនបេរីេបេស្
ក្មពុជា គាម នដុលល រូេនីយក្មមក្រមិតខពស់្ដេេបនេះបេ។ 

ការាត់េង់នូវបគាលនបយាយរូេយិវតទុមយួដដលមានរេស្េិនភាព
5 ៖ បៅក្បុង

បស្ដឌកិ្ចចក្មពុជាដដលមានការបរេីរាស់្ដុលល រក្រមិតខពស់្  នាគារក្ោឋ លមិនអាច
រតួតរាានបោយោធ ល់នូវរូេយិវតទុេូបៅមួយចំដណ្ក្ដដលជារូេិយេ័ណ្តេរបេស្។ ក្បុង
ន័យបនេះ ការផ្សគត់ផ្សគង់រូេិយវតទុ មិនដមនក្ណំ្ត់បោយ នាគារជាតនិនក្មពុជាបនាេះបេ ដត
ក្ំណ្ត់បោយឥរយិេលរេស់្ភាប ក់្ងារដដលមានរេពយស្មផតឋិជារូេិយេ័ណ្តេរបេស្ និង
ជារាក់្បរៀល រមួទាងំស្មច់រាក់្បៅក្បុងនដផ្សងដដរ។ ការៃូរចូល ឬៃូរបចញននមូល ន
ជារាក់្ដុលល រ ប វីឱ្យមានការដរេរេួលដល់ការផ្សគត់ផ្សគង់ស្មច់រាក់្ជាស្វ័យរេវតឋ។ិ  

                                                      
4 ៃុងី លូរ៉ា ក្់សីុ្ និង ហ្គ ន ស្មៃុេី វចនានុរក្មេបចចក្ស្ព័ធបស្ដឌកិ្ចច  ភបំបពញ វេិាស្មទ ន បស្ដឌក្ិចច និងៃរិ ដ្វតទុ 
ននរក្សួ្ងបស្ដឌក្ចិច និងៃរិ ដ្វតទុ បាេះពុមភបលីក្េី២ ឆ្ប ២ំ០០៤ េំព័រ១៨៤-១៨៥ នងិេពំ័រ ២០៦-២១៤ 
5
 Baliño, Tomas J., Adam Bennett, and Eduardo Borensztein, 1999, Monetar Policy in Dollarized 

Economies Occasional Paper 171. Washington: International Monetary Fund. 
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ក្បុងន័យបនេះ  នាគារក្ោឋ លមិនអាចេេ់ស្មក ត់អតិផ្សរោ បោយរតឹេនឋងឹការ
ផ្សគត់ផ្សគង់ស្មច់រាក់្ានប ីយ ដដលបនេះជាការប វីឱ្យេ៉ាេះដល់រេសិ្េនភាពននការអនុវតឋ
បគាលនបយាយរូេិយវតទុ មា៉ាងវញិបេៀតរេតិេតឋកិារ ជារាក់្បរៀលរេស់្ នាគារជាត ិ
បស្ធីរដតគាម នឥេនិពលទាល់ដតបស្មេះ បៅបលីការវវិឌ្ណននរូេិយវតទុជាេូបៅ។ 

ាមរេឹស្ឋ ីនាគារក្ោឋ ល អាចរតេ់រតងនូវអ ដ្តឋិពាក់្ព័ននបផ្សសងបេៀត ដូចជា
រូេិយវតទុមូលោឌ ន (Base money) និងអរាេុនេរមុងក្ំណ្ត់ (Reserve requirement 
rate) រេស់្ នាគារពាណិ្ជជ ដដលអនុញ្ញដ តឱ្យ នាគារជាតិពិនិតយនូវការផ្សគត់ផ្សគង់រូេិយវតទុ
ក្បុងរស្ុក្បោយរេបយលាន។ ក៏្េ៉ាុដនឋ បោយស្មរអនឋរការកី្មមៃិរ ដ្វតទុ  បៅក្មពុជាបៅ
មានក្រមិតបៅប យី បៃយីមា៉ាងបេៀតអនឋរការកី្មមបនេះ បរចីនរតូវានអនុវតឋជារូេិយេ័ណ្ត
េរបេស្ ដលមបេៀតបនាេះ លេនភាពរេស់្ នាគារជាតិននក្មពុជា ក្បុងការរតេ់រតងរូេិយវតទុ
មូលោឌ ន ក៏្បៅមានក្រមតិបៅប យីដដរ។  នាគារជាតិននក្មពុជា អាចដក្ដរេអរាេុន
េរមុងក្ំណ្ត់ដដលជាឧេក្រណ៍្ដ៏ស្ំខ្ន់មួយ។ ក៏្េ៉ាុដនឋឧេក្រណ៍្បនេះ មនិអាចបរេីរាស់្
ជាញឹក្ញាេ់បេ ពីបរពាេះវអាចេបោឋ យមានការរពយួារមភចបំពាេះេញ្ញហ ស្ទិរភាពៃរ ិ្ ដវតទុ។ 
 ការាត់េង់រេសិ្េនភាពក្បុងការអនុវតឋបគាលនបយាយអរាេឋូ ររាក់្ ៖ 
ដុលល រូេនីយក្មមក្រមិតខពស់្ ប វីឱ្យការអនុវតឋបគាលនបយាយអរាេឋូររាក់្ាត់េង់នូវ
ភាពេន់ភលន់ បដីមផបីឆលយីតេបៅនឹងវេិតឋិពីបរៅរេបេស្។ រេការបនេះ ប វីឱ្យ នាគារក្ោឋ ល
មិនអាចបរេីរាស់្អរាេឋូររាក់្ បដីមផជីំរុញក្ំបណី្នបស្ដឌក្ចិច ាមរយៈការបលីក្េឹក្ចតិឋ
ដល់ការនាបំចញានប ីយ។ ក្បុងន័យបនេះ េដរមេរមួលននអរាេឋូ ររាក់្បរៀលគាម ន
រេស្ិេនភាពអវីប ីយ បោយស្មររាក់្ដុលល រមានតួនាេីដ៏បលីស្លុេបៅក្បុងបស្ដឌកិ្ចច
ជាតិ។ វេិតឋិបស្ដឌក្ិចចបៅបរៅរេបេស្អាច ជេះឥេនិពលបលកី្មពុជា ាមរយៈេដរមេរមួល
នលលេំនិញ និងក្ាឋ ផ្សលិតក្មមបផ្សសងៗដូចជា លំៃូរននមូល នជាបដីម។ ផ្សធុយបៅវញិការ
េ ច្ុ េះតនមលរាក់្បរៀល អាចនងឹេបងកីតស្មាព  អតិផ្សរោបលរីស្ទាេ់មនុស្សភាតបរចីនក្បុង
ស្ងគមជាតិ ដដលមានរេភពចណូំ្លជារាក់្បរៀល ដដលជារេការអាចេបងកីតនូវផ្សលវាិក្
ជាបរចីនដល់ស្ទិរភាពស្ងគម។ 

យ៉ា ងោក៏្បោយ េេពិបស្ម ន៍រេបេស្ខលេះ ានេងាហ ញឱ្យប ញីថ្ន ការាត់េង់
នូវភាពេន់ភលន់ននបគាលនបយាយអរាេឋូររាក់្ដេេបនេះ អាចមានអតទរេបយជន៍បរចីន
ជាងផ្សលវាិក្ជាអវជិជមាន។ ភស្ឋុាងស្ទិតិេញ្ញជ ក់្ថ្ន រេបេស្ដដលមានដុលល រូេនីយក្មម
ខពស់្រតូវាត់េង់នូវភាពេន់ភលន់បគាលនបយាយរូេិយវតទុក៏្ពិតដមន ក៏្េ៉ាុដនឋបតអាច
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េេួលាននូវផ្សលរេបយជន៍រយៈបពលដវង តឺអរាអតិផ្សរោទាេអរាេឋូ ររាក់្មួយ
មានស្ទិរភាពជាងមុន និងមានក្ំបណី្នបស្ដឌក្ិចចខពស់្ជាងរេបេស្ដដលមនិរេកាន់យក្
រេេដុលល រូេនីយក្មម។ 

េដិឌភាពនបយាយដុលល រូេនយីក្មម6៖ េនធមឹនងឹបនេះដដរ បយងីក៏្រតូវពិនិតយផ្សង
ដដរបលីេិដឌភាពនបយាយននដុលល រូេនីយក្មមជាការពិតោស់្ រូេិយវតទុជាតិតឺជា
ស្មាស្ធ្លតុមួយមិនអាចខវេះានស្រមាេ់ស្មាគ ល់អតឋស្ញ្ញដ ណ្ជាតិ។  

ដូបចបេះ ការពរងឹង និងេបងកីនជំបនឿបលីរូេិយវតទុជាតិ តឺជាបគាលនបយាយ 
បដីមផពីរងឹងក្ិតានុភាពជាត ិ ដដលផ្សារភាជ េ់បៅនឹងអ ិេបតយយភាពរេស់្ជាតនិីមួយៗ
ផ្សងដដរ។ ដូបចបេះបៃយី បេីេរេបេស្អង់បតលស្មិនរពម បាេះេង់បចាលរូេិយវតទុរេស់្ខលួន 
តឺរាក់្បោន បៅក្បុងខណ្ៈដដលរេបេស្ស្ៃតមន៍អឺរ ៉ាុេឯបេៀតានអនុម័តយក្រាក់្
អឺរ ៉ាូជារូេិយវតទុផ្សលូវការបនាេះ។ ក៏្េ៉ាុដនឋ ក៏្រតូវដតេេួលស្មគ ល់ផ្សងដដរថ្ន ក្ាឋ ដដលស្ំខ្ន់
ជាងបនេះបៅបេៀតបៅក្បុងការអនុវតឋបស្ដឌក្ិចចេផី្សារបៅក្បុងបពលេចចុេផនប តឺបគាលការណ៍្
ននស្ិេនសិ្បរមចរេស់្អតលិិជន (Consumer Sovereignty) ដដលជាមូលោឌ នរតឺេះនន
បស្ដឌក្ិចចេំបនីេក្បុងស្ម័យស្ក្លភាវូេនីយក្មម។ ចណុំ្ចបនេះ ពាក់្ព័ននបៅនឹងបស្រភីាព
រេស់្តួអងគបស្ដឌក្ិចចក្បុងការបរជីស្បរសី្យក្រូេិយវតទុដដលខលួនេុក្ចតិឋ បដីមផរីក្ានូវរាក់្ 
ដដលរតូវស្នសកំ្បុងតណ្នីយក្មម នាគារ និងស្រមាេ់េូរទាត់រេចានំលៃ។ 

ក្បុងខណ្ៈដដលដំបណី្រការស្ក្លភាវូេនីយក្មមឈានបៅមុខ បគាលនបយាយ
រូេិយវតទុានេឋូ រេិស្ពីការយក្ចិតឋេុក្ោក់្បលីេញ្ញហ េូរណ្ភាពជាតិ បៅបោឋ តបលី
ស្មាៃរណ្ក្មមតំេន់វញិ។ ឧទាៃរណ៍្ តឺការេបងកីតរាក់្អឺរ ៉ាូស្រមាេ់ ២៥ រេបេស្ 
នាបពលលមីៗបនេះ រឯីដុលល រូេនីយក្មមជាផ្សលូវការបៅក្បុងរេបេស្មួយចនំួន ពិបស្ស្បៅ
តំេន់អាបមរកិ្ឡាេនីក៏្ជាក្មមវតទុននការយក្ចិតឋេុក្ោក់្បៅក្បុងេិនាប ការោល ស់្េឋូរចមផងៗ
នននបយាយបស្ដឌក្ិចចនាបពលេចចុេផនបបនេះផ្សងដដរ។ 

ដូបចបេះបៅបពលខលេះ ក្ាឋ វជិជមានបដីរតួយ៉ា ងបលីស្លេ់ បៃយីរតេដណ្ឋ េ់បលី
ក្ាឋ អវជិជមានបៅក្បុងក្រណី្ ដដលស្មទ េ័នបស្ដឌក្ិចចនងិៃរិ ដ្វតទុ នងិ នាគារក្ោឋ ល 

                                                      
6
 Gokhan Yilmaz (2005),  Financial Dollarization, (De) Dollarization and the Turkish Experience. 
And Kang Kiwon, Is Dollarization Good for Cambodia, Phnom Penh, Cambodian Economic 
Association, May 2005. P.85-96  
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រពមទាងំស្មទ េ័នដដលមានការពាក់្ព័ននឯបេៀតបៅមិនទាន់អាចបរៀេចំ និងអនុវតឋាន
រេក្េបោយរេស្ិេនភាពនូវបគាលនបយាយមា៉ា រក្ូបស្ដឌក្ចិច បគាលនបយាយរូេិយវតទុ 
និងបគាលនបយាយស្មរបពីពនន ជាពិបស្ស្ក្បុងក្រណី្ដូចជារេបេស្ក្មពុជា ដដល
ស្មធ្លរណ្ជន និងេីផ្សារបៅមិនទាន់រជេះរស្ េះទាងំរស្ុងអំពេីញ្ញហ ស្ទិរភាពនបយាយ
និងស្ងគម និងមិនទាន់មានជំបនឿបលីរូេិយេ័ណ្តជាតិ តឺរាក់្បរៀល។ រពឹតឋិការណ៍្
ជាក់្ដស្ឋងានេញ្ញជ ក់្ថ្ន ការាត់េង់នូវេូរណ្ភាពរូេយិេ័ណ្ត ានកាល យជាក្កាឋ េនាធ េ់
េនស ំ រេស្និបេីរេស្េិនភាពបស្ដឌក្ិចច បដីមផជីំរុញបលផឿនននក្ំបណី្ន និងស្មាៃរណ្ក្មម
បស្ដឌក្ិចច ដូចជាមានក្រណី្ដដលេោឋ រេបេស្ននស្មាតមន៍អឺរ ៉ាុេចំនួន ២៥ ាន
បាេះេង់បចាលនូវរូេិយេ័ណ្តជាតិ បដីមផេីេលួយក្រាក់្អឺរ ៉ាជូាឧេក្រណ៍្រស្មេ់ បទាេះេីថ្ន
េនធឹមនងឹបនេះ មានបលចប ងីនូវនិនាប ការនបយាយស្មថ នំយិម ដដលទាមទារឱ្យបគារព
នូវអតឋស្ញ្ញដ ណ្ជាតិនយិមផ្សងដដរក៏្បោយ។ 

ក្បុងរយៈបពលម យម និងរយៈបពលដវង ជបរមីស្ដ៏លអរេស់្ក្មពុជា តឺជាការអនុវតឋ
បោយរេយត័បរេដយងនូវបគាលនបយាយេដិដុលល រូេនីយក្មម បដីមផឱី្យ នាគារក្ោឋ ល
អាចអនុវតឋនូវបគាលនបយាយរូេិយវតទុ  និង បគាលនបយាយអរាេឋូររាក់្រេក្េ
បោយរេស្ិេនភាព ក្បុងបគាលបៅពរងឹងរាក់្បរៀល ក៏្ដូចជាបលីក្ស្ធួយនូវ អតឋស្ញ្ញដ ណ្
ជាតិ។ បៅក្បុងស្មទ នភាពននបស្ដឌក្ិចចក្មពុជានាបពលេចចុេផនបបៅក្បុងរយៈបពលខលីបៅម យម 
ការអនុវតឋបគាលនបយាយេដិដុលល រូេនីយក្មម មិនអាចឈានៃួស្ានពីក្រមិតនន
ការអនុវតឋលវកិាជាតិជារូេិយវតទុជាតទិាងំរស្ុង។ បៅក្បុងរយៈបពលដវងការអនុវតឋបគាល
នបយាយបនេះ នឹងអារស័្យបៅនឹងការោល ស់្េឋូ រននស្មទ នភាពបស្ដឌកិ្ចចជាតិ ដដល
រជរោឌ ភិាលរតូវេនឋាមោន និងវយតនមលជារេចាឱំ្យានៃមត់ចត់។ 
 តរមវូការរូេយិវតទុក្បុងរស្កុ្ទាេ នងិរេពយអក្មមក្បុងរស្កុ្ទាេ   ៖ មានន័យថ្នមាន
លេនភាពតិចតួចស្រមាេ់បគាលនបយាយរូេិយវតទុក្បុងការប វីស្ក្មមភាព។ ការបរេីដុលល រ
អាបមរកិ្ជំនួស្រូេិយវតទុ  ប វីឱ្យអនឋរយដល់ការរេរពឹតឋបៅយ៉ា ងមានរេស្ិេនភាពរេស់្
បគាលនបយាយរូេិយវតទុ។ បោយបៃតុថ្នឥណ្ទានរេស់្ នាគារពាណិ្ជជ និងរាក់្
េប ដ្ីរេស់្អតិលជិនរតូវានក្ណំ្ត់ជារូេិយេ័ណ្តយ៉ា ងេូលេូំលយ  នាគារជាតិនន
ក្មពុជាមានឱ្កាស្ តចិតួចបដមីផអីភិវឌ្ណន៍ឧេក្រណ៍្បគាលនបយាយរូេិយវតទុ។ បលីស្
ពីបនេះបៅបេៀត  នាគារជាតិននក្មពុជាមិនអាច េំបពញតួនាេីរេស់្ខលួនជាអបក្ឱ្យខចី
ចុងបរកាយដល់ នាគារដដលរេឈមមុខនឹងេញ្ញហ ស្មច់រាក់្ងាយរស្លួបេ។ 
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បោយស្មរមានតុណ្ភាពជារូេយិវតទុេរមងុ ៖ ដុលល រអាបមរកិ្រតូវានស្មធ្លរណ្ជន
បពញចិតឋជាងរាក់្បរៀល បៃីយប វីឱ្យមានផ្សលអារក្ក់្ដល់ការខិតខំរេឹងដរេងរេស់្
 នាគារជាតិននក្មពុជា បដីមផេីបងកីនជំបនឿេុក្ចិតឋរេស់្ ស្មធ្លរណ្ជនបលីរាក់្បរៀល។ 

តរមូវការរូេិយវតទុក្បុងរសុ្ក្ទាេ ៖ េងាអ ក់្ នាគារក្ោឋ លបៅក្បុងការខិតខំ
រេឹងដរេងរេស់្ខលួន បដីមផេីបងកីន េុនេរមងុអនឋរជាត។ិ 

ដុលល រូេនយីក្មមផ្សឋល់ឥេនពិលអារក្ក់្ដល់នបយាយរូេយិវតទុជាតិ
7 ៖ ក្មពុជា តឺជា

រេបេស្មួយក្បុងចំបោមរេបេស្ដដលបរេីរាស់្រក្ោស្រាក់្ដុលល រជាមប ាាយក្បុង
ការេូរទាត់ រពមទាងំជាមប ាាយស្ ច្ ័យក្បុងស្មាមារតមួយខពស់្ប ៀេបៅនឹងេំៃំ
រូេិយវតទុជាត ិបៃយីបៅដតបរេីរាស់្មប ាាយស្មច់រាក់្បរចីនជាង មប ាយាយដនេ
បេៀត។ ដុលល រូេនីយក្មម តឺជាបក្រ ឋដំ៍ដណ្លរេវតឋិស្មន្ដស្ឋដដលប វីឱ្យជំបនឿេុក្ចិតឋបលី
រូេិយវតទុជាតិបៅមានក្រមិតបៅប ីយ ក្បុងក្រណី្ដដលរពឹតឋិការណ៏្មិនអំបោយផ្សល
ោមួយបក្តីប ងីជំបនឿេុក្ចតិឋ ដដលក្ំពុងដតមានបនាេះក៏្លយចុេះបៅវញិ។ 

ការអនុវតឋបនេះានប វីឱ្យេរមិាណ្ស្មច់រាក់្រេស់្បយងីមានស្មាស្ភាពពីរតឺ ៖ 
  - េរមិាណ្ស្មច់រាក់្ជាបរៀល MM (KHR) 
  - េរមិាណ្ស្មច់រាក់្ជារូេិយេ័ណ្ត MM (USD) ដដលតនមលជាបរៀល
ដរេរេួលបៅាមអរាេឋូររាក់្ USD/KHR នបយាយមា៉ា រក្ូបស្ដឌក្ិចច ដដល នាគារ
ជាតនិនក្មពុជារតូវរេកាន់យក្ចំបពាេះការេបងកីនស្មច់រាក់្បៅបលីេីផ្សារតឺ ៖ 
      
   
  
 MM  = Money  
 G D P  = Gross Domestic Product 
 បោយ MM រេស់្បយងីមាន  KHR + USD បពាលតឺ ៖ 
 
                                                      
7 Jayant Menon ស្មក្លវេិាលយ័ម៉ាូោស្ហ បរៀេរេ់អពំីដុលល ររូេនយីក្មម ប វកីារវយតំនលអំពី អតឋរេបយជន៍ និង
ចំណុ្ចស្ក្មមននដុលល រូេនីយក្មមបៅក្មពុជា បៃយីពិនិតយបមីលនូវការខ្តេង់មួយចំនួនននការប វីេដដុិលល រូេនីយក្មមបលី
បស្ដឌក្ិចចក្មពុជា ភបំបពញ វេិាស្មទ នេណ្ឋុ េះេោឋ ល នងិរស្មវរជាវ បដមីផអីភិវឌ្ណន៍បៅក្មពុជា ឆ្ប េំី២ បលខ២ ដខមលុិនា 
ឆ្ប ១ំ៩៩៨ េពំ័រ ៦-៨          

∆ MM = ∆ GDP 
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 ដូចបនេះបៅបពលេបងកីតប ងី MM (KHR) ាមការផ្សឋល់ឥណ្ទាន ឬេុបររេទាន
បៅឱ្យរដឌ បពលបនាេះ បយងីប ញី MM បក្ីនប ងីពីរដង បពាលតឺ ៖ 
 MM (KHR) បក្ីនប ងី នងិ MM (USD) រតូវបក្ីនដដរ បរពាេះបៅបពលដដល 
MM (KHR) បក្ីនអរាេឋូររាក់្ USD/KHR នឹងបក្ីនប ងីដដរ ដដលជាបៃតុប វីឱ្យ MM 
(USD) បក្ីនតនមលបោយតិតជាលុយបរៀល។ 
  រេស្ិនបេីបៅបពលបនាេះ ផ្ស.ស្.ស្ បយងីឥតដរេរេលួ បនាេះរាក្ដជាមានការ
បក្ីនប ងីននតនមលជាមិនខ្ន បពាលតឺអរាអតផិ្សរោបក្នីប ងី។ 
 អារស័្យបៃតុបនេះ ធ្លនាគារជាតិននក្មពុជា មានការលំាក្ោស់្ក្បុងការ
អនុវតឋនបយាយរូេិយវតទុ បដីមផីឱ្យានស្មរស្េបៅនឹងនបយាយមា៉ា រក្ូបស្ដឌកិ្ចច 
(∆MM = ∆GDP) បោយស្មរមានវតឋមានរូេិយេ័ណ្តេរបេស្បៅក្បុងេរមិាណ្ស្មច់
រាក់្ MM បៃយីបេសី្ិននបយាយបស្ដឌក្ិចចពុំអាចរតេ់រតងឱ្យានតឹងរងឹលអរេបស្ីរ
បេបនាេះ ការនិយមចាយវយរាក់្ដុលល របនេះក្បុងបស្ដឌកិ្ចច នឹងបក្ីនប ីងជាលំោេ់ 
រពមទាងំយ៉ា ងបលឿនេំផុ្សត បរពាេះរក្ុមរេតិេតឋិក្រដដលយល់ថ្ននឹងមានការបក្ីនប ងីនូវ
តនមល ឬការចុេះនលលននរាក់្បរៀល បពលបនាេះពួក្បតនឹងេបងកនីការរក្ាេុក្ នធ្លនរេស់្បត
ជារាក់្ដុលល រឱ្យានយ៉ា ងបរចីនេំផុ្សតដដលអាចប វីាន។ 

បៅក្បុងរេព័ននេឋូររាក់្បស្រ ី ការចាយវយជាដុលល របនេះ មនិរគាន់ដតប វឱី្យមាន
អតិផ្សរោ និងអបស្ទរភាព រូេយិវតទុេ៉ាុបោត េះបេ តឺវានប វឱី្យមានអបស្ទរភាពននអរាេឋូរ
រាក់្ផ្សងដដរ។ ទាងំអស់្បនេះ ានេងាហ ញឱ្យប ីញនូវភាពលំាក្ស្មុតស្មម ញក្បុងការ
អនុវតឋនបយាយរូេិយវតទុ បោយស្មរមានដុលល រូេនីយក្មមបៅក្បុងេរមិាណ្ស្មច់រាក់្ 
MM បពាលតឺបោយស្មរដុលល រូេនីយក្មមបៅក្មពុជា ដដលខុស្ដេលក្ពីរេបេស្ដនេបេៀត
ក្បុងបលក្បនេះ។ 
 ដុលល ររូេនយីក្មមផ្សឋល់ឥេនពិលអារក្ក់្ដល់ នាគារទាងំមូល៖ កាលពពីាក់្
ក្ោឋ លឆ្ប ១ំ៩៩៧ រេបេស្ក្មពុជា ានរេឈរមុខនូវវេិតឋពិីរយ៉ា ង ៖  
 េី១ តឺវេិតឋិៃរិ ដ្វតទុក្បុងតំេន់ដដលានេងកនូវផ្សលវាិក្រុនំររៃូតដល់េចចុេផនប 
ជាអាេិ៍អតផិ្សរោប ងី ខពស់្ រាក់្បរៀលចុេះនលល ក្ំបណី្នផ្សលិតផ្សលក្បុងរស្ុក្រតូវធ្លល ក់្ចុេះ 

េរមិាណ្ស្មច់រាក់្  MM = MM (KHR) + MM (USD) 
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រពមនឹងេញ្ញហ និក្មមភាពបកី្តមានប ីងក្បុងខណ្ៈបពលដដលក្មពុជា ពំុានេេួលការ
រេរេង់ដផ្សបក្ៃរិ ដ្វតទុពអីងគការមូលនិ ិរូេិយវតទុអនឋរជាត។ិ 
 េី២ តឺរពឹតឋកិារណ៏្នលៃេី ៥-៦ ដខក្ក្ឋោ ឆ្ប ១ំ៩៩៧ ដដលមានផ្សធុេះអាវុ បៅ
េីរក្ុងភបំបពញ ានប វឱី្យ នាគារពាណិ្ជជក្មមជាបរចីនរតូវេិេទាវ អស់្រយៈបពលជាបរចីន
ដខ។ ក្ាឋ ចមផងដដលប វីឱ្យ នាគារពាណិ្ជជក្មម ទាងំបនាេះេិេទាវ រ តឺមិនដមនបោយស្មរ
េញ្ញហ អស្នឋិសុ្ខក្បុងរេបេស្បនាេះបេ តឺបោយស្មរការខ្ល ចខវេះស្មច់រាក់្ ដុលល រស្រមាេ់
បេីក្ឱ្យមាច ស់្រាក់្េប ដ្ី។ ជាការពិតោស់្ រតេ់ធ្លនាគារពាណិ្ជជក្មមទាងំអស់្ ដតងដត
បរេីរាស់្េប ដ្ីជាដុលល រទាងំអស់្បនេះស្រមាេ់ផ្សឋល់ឥណ្ទានបៅឱ្យភាប ក់្ងារបស្ដឌក្ចិចក្បុង
រស្ុក្ បៃយីការផ្សឋល់ឥណ្ទានសុ្េនដតមានការក្ំណ្ត់រតូវស្ង បោយអារស័្យអបក្ខចីប វី
ក្ិចចស្នាស្ងបៅបពលោ។ បេីរស្ុក្បេស្បក្ីតចលចល ដេេបនេះ បតី នាគារពាណិ្ជជ
ទាងំអស់្បនាេះ រតូវបៅទារេណុំ្លពីអបក្ោាន បេីមាប ក់្ៗរត់យក្ដតរចួខលួនយ៉ា ងបនេះ។  
បេីទារេណុំ្លពុាំនបេ បតីឱ្យ នាគារពាណិ្ជជក្មមទាងំបនេះានរាក់្មក្ពីោបដីមផី
ស្ងមាច ស់្េប ដ្ី បេបីតសុ្ំបេីក្ស្ឹងដតរតេ់គាប បនាេះ? 
 េញ្ញហ ទាងំបនេះ តឺរាក្ដជាធ្លល ក់្មក្បល ីនាគារជាតិននក្មពុជា ដដលជាអាជាញ  រ
រតេ់រតង នាគារពាណិ្ជជក្មមទាងំបនាេះ។ រេស្ិនបេី នាគារជាតិននក្មពុជាមានមូលនិ  ិ
ជារាក់្ដុលល ររតេ់រគាន់ស្រមាេ់ប វីេុបររេទានដល់ នាគារពាណិ្ជជក្មមមួយរយៈបពល
ស្ិន បដមីផបីោេះរស្មយេញ្ញហ បនេះ បនាេះរេព័នន នាគារមិនអាចរងំស្ធេះានបេ។ ដតរេស្ិន
បេី នាគារជាតិននក្មពុជា ពុំមានលេនភាពបៅវញិ បតីរតូវប វយី៉ា ងដូចបមឋច? 
  នាគារជាតិននក្មពុជា មិនអាចបាេះពុមពជារាក់្ដុលល រានបេ ដតអាចបាេះពុមព
រាក់្បរៀលាន បនេះេងាហ ញឱ្យប ញីថ្ន រេស្និបេីរេព័ននធ្លនាគារពុមំានរាក់្ដុលល រូេនីយក្មម
បេបនាេះ បៅក្បុងខណ្ៈខ្ងបល ីនាគារជាតិ ននក្មពុជា អាចេប ច្ញស្មច់រាក់្បរៀល បដីមផី
ដក្ស្រមួលដល់រេព័នន នាគារពុំឱ្យរងំស្ធេះាន។ 

ជារួមពំុមានភស្ឋុាងជាក់្ដស្ឋងោមួយដដលថ្ន តុណ្វេិតឋិមានេំៃំ ំជាង 
តុណ្ស្មផតឋិននដុលល រូេនីយក្មមបនាេះបេ។ ាមមូលេេបនេះ រោឌ ភិាលានេេួលរពម 
ឱ្យមានការបរេីរាស់្ដុលល រអាបមរកិ្បៅក្បុងបស្ដឌក្ចិច បៃយីមានការរតឹេះរេិះ ជាបគាលបៅ 
រយៈបពលម យមស្រមាេ់ប វីេដិដុលល រូេនីយក្មម ដដលចាេ់បផ្សឋីមជាមួយនឹងជំហ្គនបលកី្ 
េឹក្ចិតឋឱ្យមានការបរេីរាស់្រូេិយវតទុក្បុងរស្ុក្។ 
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 ផ្សលវាិក្ទាងំអស់្ដូចានបរៀេរេ់មក្បនេះ តរមូវឱ្យមាននបយាយរូេិយវតទុ 
មួយ តឺេដដុិលល រេូនីយក្មម ជាចាាំច់។ 
 បតីរតូវមានឧេក្រណ៍្អវីខលេះស្រមាេ់ប វីការងារបនេះ? 
 បតីអបក្ោខលេះជាអបក្ប វកីារងារបនេះ? 
 បតីរតូវប វីយ៉ា ងដូចបមឋចដដរ? 

បយងីរេដៃលជាអាចប ញីថ្ន ដុលល រូេនយីក្មមបៅក្មពុជា មានការខ្តេង់ 
បរចីនជាងចំបណ្ញ។ រេស្និបេីពិតជាដូបចបេះដមនបនាេះ បតីក្មពុជារតូវប វេីដដុិលល រូេនីយក្មម 
ឬរតូវេបងកីនការបរេីរាស់្រាក់្បរៀលបោយវ ិីោ? វ ិីដតវ ិីមួយតត់ក្បុងការចាក្បចញ
ពីដុលល រូេនីយក្មម ឈានបៅរក្ការបរេីរាស់្រាក់្បរៀល តកឺារប វីឱ្យកាន់ដតមានបស្ចក្ឋី
េុក្ចិតឋបលីរាក់្បរៀល។ ក្បុងន័យបនេះ តដុឺលល រូេនីយក្មមបៅក្មពុជា មនិដមនជាេញ្ញហ បេ 
ដតវតឺជាបរតស្ញ្ញដ បៅវញិបេ។ េញ្ញហ  ឬក៏្េុពវបៃតុ តឺក្ងវេះខ្តបស្ចក្ឋីេុក្ចិតឋបលីរាក់្
បរៀល រឯីបរតស្ញ្ញដ វញិ តកឺារបរេីរាស់្រក្ោស្រាក់្មយួបផ្សសងបេៀត ឬរាក់្ដុលល របៅ
វញិ។ េុពវបៃតុននេញ្ញហ តឺបក្តីមក្ពីរេព័ននៃរិ ដ្វតទុេន់បខាយ ភាពមិនរាក្ដរេជានន
នបយាយ និងបស្ដឌក្ចិច រពមទាងំរចនាស្មព័ននស្មទ េ័ន និងចាេ់បៅេន់បខាយ។ បលសី្
ពីបនេះក្ងវេះខ្តមប ាាយរូេយិវតទុក្បុងរូេភាពជារូេយិរេពយ ដដលផ្សឋល់ការរាក់្ជាបរៀល
ានក្រមិតដលមបេៀត បៅបលីការបរេីរាស់្រាក់្បរៀលជាការស្ឋុក្តនមល។ ភាតបរចីននន
េញ្ញហ ទាងំបនេះមានលក្ខណ្ៈរយៈបពលដវង។ វមិនេំនងជាអាចបោេះរស្មយានក្បុង
រយៈបពលខលីឬម យមបេ។ បៅបពលេញ្ញហ ទាងំបនេះរតូវានបោេះរស្មយបពលបនាេះ បរត
ស្ញ្ញដ ក្បុងេរមង់ជាដុលល រូេនយីក្មមនងឹាត់បៅបោយឯក្ឯង។  

បតីរតូវប វីដូចបមឋច បដីមផចីាេ់បផ្សឋីមដំបណី្រការប វីេដិដុលល រូេនីយក្មមក្បុងរយៈបពល
ខលីបៅម យម? បតីរោឌ ភិាលតួរេងខំឱ្យេបងកីនការបរេីរាស់្រាក់្បរៀលឬបេ? មា៉ាងវញិ
បេៀត បតីរោឌ ភិាលតួរបោេះរស្មយបរតស្ញ្ញដ ោធ ល់ បោយស្ងឈឹមថ្ន បៃតុបនាេះនឹង
រលយាត់ាមបពលបវលឬ? ការេងខំឱ្យបរេីរាស់្រាក់្បរៀលេំនងជាអាចមានផ្សល
អារក្ក់្ជាជាងការបរេីរាស់្រាក់្បរៀលដដលានបកី្នប ីង។ ការេងខំបនេះនឹងអាចនាំ
មានការចុេះបខាយនូវបស្ចក្ឋីេុក្ចិតឋបលីរាក់្បរៀលេដនទមបេៀត។ ការកាត់េនទយការ
បរេីរាស់្រាក់្ដុលល រ តឺរតូវកាត់េនទយភាពខុស្គាប រវងរាក់្បរៀល នងិដុលល ររេដៃល
ជាមប ាាយលអេំផុ្សត។ ការេងខំឱ្យបរេីរាស់្រាក់្បរៀលត ឺ អាចេដនទមការបមីលប ញី
ភាពខុស្គាប រវងរាក់្បរៀល និងដុលល រ ឬឱ្យបតយល់ថ្នមានភាពខុស្គាប ជាជាងកាត់ 
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េនទយការបរេីរាស់្រាក់្ដុលល រ។ បេីស្ិនជាបតផ្សឋល់ឱ្យរេជាពលរដឌនូវការបរជីស្បរសី្
បោយបស្រ ី បដីមផបីរេីរាស់្ទាងំរាក់្បរៀល ឬដុលល រក្បុងចមលងការោមយួ និងទាងំអស់្
បនាេះ បពលបនាេះការយល់ដឹងពីភាពខុស្គាប រវង រូេិយវតទុទាងំពីរបនេះ អាចនឹងរលយាត់
េនឋិចមឋងៗ។ 

េចចុេផនបបនេះ មានបលចប ងីឧេស្តគាមស្មទ េ័នមួយចំនួនដដលេដនទមាម
ស្មទ េ័នមយួចំននួ ដដលេដនទមដល់ភាពខុស្គាប រវងរូេិយវតទុទាងំពីរបនេះ បៃយីេនំងជា
រងំស្ធេះដល់ដំបណី្រការជាេបណ្ឋី រៗននេដិដុលល រូេនីយក្មម។ ឧេស្តគទាងំបនេះ រមួមាន
ការចូលចិតឋផ្សឋល់រាក់្ដុលល រក្បុងការបេីក្រាក់្បេៀវតសរឱ៍្យអបក្ប វីការដផ្សបក្ឯក្ជន។ ការពិត
តឺថ្ន ចាេ់ការងារានក្ណំ្ត់រាក់្បេៀវតសរអ៍េផរមាជាដុលល រដដលានេងាហ ញអំពីការ
ចូលចិតឋបនេះ។ ឧទាៃរណ៍្មយួបេៀត តឺអងគការជំនួយអនឋរជាតិ និងអងគការបរៅរោឌ ភិាល 
ានបេីក្រាក់្បេៀវតសរឱ៍្យេុតគលិក្រេស់្បតជាដុលល រសុ្េនក្បុងរេបេស្ក្មពុជាខុស្ពីអងគការ
បៅរេបេស្ដនេបេៀត ដដលបៅេីបនាេះអងគការស្ៃរេជាជាតិ បេីក្រាក់្បេៀវតសរជ៍ា
អេផរមាចំនួន ៣០ភាតរយ ននរាក់្បេៀវតសរស៍្រុេជារូេិយវតទុរេស់្រេបេស្បនាេះ។ ជំហ្គន
មានរេបយជន៍មួយក្បុងការេបងកីតលក្ខខណ្ឍ ជាមុនស្រមាេ់ការប វីេដិដុលល រូេនីយក្មម
បនេះ តឺរតូវដក្បចញស្មទ នភាពចូលចិតឋដុលល រក្បុងការបេីក្រាក់្បេៀវតសរប៍នេះ។ ចាេ់េមាល េ់
និងេេេញ្ញជ បផ្សសងៗ ដដលលំបអៀងបៅការបរេីរាស់្ដុលល រ មិនថ្នានដេងជាក់្លក់្ ឬ
មិនជាក់្លក់្បនាេះបេ តឺរគាន់ដតប វីឱ្យេ៉ាេះពាល់ ៃន់ ៃរបៅដល់ចាេ់ដដលោក់្ឱ្យបរេីរាស់្
រាក់្បរៀល ក្បុងបគាលបៅននការប វីេដិដុលល រូេនយីក្មមរយៈបពលដវង។ 

ជាមូលោឌ ន ការកាត់េនទយភាពខុស្គាប រវងរូេិយវតទុទាងំពីរបនេះនឹងពាក់្ព័នន
ដល់ការធ្លនាថ្ន បតអាចេឋូររាក់្បរៀលបៅជាដុលល របោយបស្រ ី និងក្បុងេរមិាណ្មិន
ក្ំណ្ត់។ បយងាមស្មទ នភាពេចចុេផនប បស្ចក្ឋីេុក្ចិតឋបៅបលីរាក់្បរៀលបៅទាេ 
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Abstract 
The real time detection of road traffic events is important because they can 

affect traffic flow and human driving significantly. In spite of advanced 

intelligent transportation systems (ITS), such real time detection is still 

considered to be challenging. Complex Event Processing (CEP) is a novel 

technology designed to monitor streams of events and to detect user-specified 

patterns of events in a real time manner. In this paper, we propose a CEP-based 

real time traffic event detection system intended to extend conventional ITS 

systems. We present the system architecture, the implementation approach and 

some preliminary evaluation results with real world road traffic data and 

incident reports from Korea Expressway Corporation.  
 

Keywords: Real Time Event Detection, Road Traffic Events, Complex Event 

Processing (CEP), the APID Algorithm, Event Processing Language 
 

1. Introduction 
 

Road traffic events affect traffic flow and human driving. They can cause severe 

dangers to drivers and result in longer travel times. Therefore detecting and 

dealing with such events as quickly as possible is very important [1]. Intelligent 

Transportation Systems (ITS) are developed to monitor road traffic, analyze 

traffic information, manage traffic flow, and provide drivers with such 

information. These days, developed countries usually have large-scale ITS 

infrastructures operating on their major roads. In spite of such advanced ITS 

infrastructures, the real time detection of road traffic events is still considered to 

be challenging.  
 

 

Figure 1. The layers of road traffic information system 
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Complex Event Processing (CEP)[2] is a novel technology designed to monitor 

streams of events and detect user-specified patterns of events in a real time 

manner. It allows us to add real time event detection services to existing 

monitoring infrastructures without causing too many changes to those existing 

systems. It also allows us to add new event detection techniques or to modify 

existing techniques in an easy and flexible way. Therefore, CEP has advantages 

at extending large-scale monitoring systems such as ITS to support real time 

detection. 

 

In this paper, we propose a CEP-based real time traffic event detection system 

intended to extend conventional ITS systems. We present the system 

architecture and the implementation approach. We explain some evaluation 

results with an implementation of a well-known traffic incident detection 

algorithm called APID[3] in the Event Processing Language (EPL). We 

evaluated our research results with real world road traffic data and incident 

reports from Korea Expressway Corporation.  

 

The remainder of the paper is structured as follows. Section 2 gives a brief 

review of ITS. Section 3 presents our CEP-based real time road traffic event 

detection system. This section is focused on the system architecture and 

implementation approach. Section 4 introduces a real world road traffic event 

detection algorithm called APID and shows some evaluation results about the 

EPL implementation with real world road traffic data and incident reports from 

Korea Expressway Corporation. Section 5 and 6 provide related works and 

conclude this paper, respectively. 

 

2. Road Traffic Information System 

The Intelligent Transportation System (ITS) uses a number of sensors such as 

VDS (Vehicle Detection System), TCS (Toll Collection System), and CCTV. 

ITS monitor‟s road traffic flow in a real time manner and generates an 

enormous amount of road traffic data [4]. ITS intends to analyze these data and 

detect road traffic events. Therefore, effective data management is crucial for 

ITS.  In Korea, Korea Expressway Corporation responsible for the management 

of all expressways has a data center for all ITS data called OASIS (Operations 

Analysis & Supportive Information System)[5]. The center archives all traffic 

data from ITS and supports analyses for transportation planning. The system 

architecture of OASIS is shown in Figure 2. 
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Figure 2. System Structure of the OASIS Road Traffic Information System 

OASIS currently receives tens of gigabytes of raw traffic data from ITS and 

store them in a high performance data management system. It supports a variety 

of analyses for traffic management and planning. However, current ITS 

infrastructures and OASIS are not effective for real time road traffic event 

detection. Traffic data from some sensors in ITS are examined in a real time 

manner, but not collectively.  OASIS which has traffic data from most sensors 

in ITS together is not designed for real time data analyses. 
 

3. CEP based Real-time Road Traffic Event Detection System 
3.1. Complex Event Processing (CEP) Overview 

Complex Event Processing (CEP) is a technology which performs pattern 

recognition operations on event data from various event streams such as sensors 

and network data[6]. In CEP, a single instance of data from a certain stream is 

called an event. There are two types of event processing techniques: simple and 

complex. Simple event processing concerns the analysis of data from a single 

event stream; complex event processing (CEP) deals with events from multiple 

streams and recognizes event patterns co-relating multiple streams[7].  

CEP is an effective approach to the analysis of ITS data because it is important 

to collectively analyze various road traffic data from multiple different sensors 

in ITS. Road traffic events such as congestion are usually complicated and 

difficult to decide only by examining a small number of traffic data records 

from a single sensor. They require collectively analyzing data from multiple 

sensors for detection[15,16].  

CEP does not have any specific requirements about event streams. It simply 

assumes that events are generated by arbitrary sensors and delivered to CEP by 

various communication methods. Therefore, CEP does not require substantial 

changes to existing monitoring systems and can support various legacy sensors 

easily. ITS is generally based on a large scale communication and sensing 
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infrastructure. It is, therefore, very complicated and expensive to modify or 

extend. Therefore, CEP has a great potential for ITS[9,10].  

Figure 3 shows a general architecture of complex event processing (CEP). It 

illustrates how complex events are detected and generated from multiple simple 

event streams of various independent event sources including various sensors 

and other information systems. The event processing engine receives multiple 

simple event streams from various sources and merges them into streams of 

complex events according to event pattern rules co-relating those multiple 

simple event streams. The user provides event pattern rules for detecting 

complex events and can easily specify event pattern rules in the SQL-like Event 

Processing Language (EPL). Such event pattern rules can be easily added to the 

CEP system. 

 

Figure 3. System Architecture of Complex Event Processing 

 

3.2. CEP based Real-time Road Traffic Event Detection System 
 

In this section, we present the system architecture to handle and analyze 

multiple streams of sensor data from ITS systems in real-time. Our main design 

and implementation strategies are to develop a set of extensions to a general 

purpose event processing system instead of developing the whole system from 

scratch. For implementation, we choose the open source event processing 

engine Esper and develop a set of extensions to Esper that is aimed at the 

management of road traffic data and event patterns management [11]. 

We take this approach because a general purpose event processing system has a 

similar system architecture and already supports most of the functions required 

for real time detection. This minimal approach has advantages at reducing 

implementation overhead and improving compatibility with both currently 

available and to-be-available CEP systems and related tools. 
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Major system components are: 

 Road Traffic Data Sources (ITS sensors). They generate road traffic data. 

 Event Source Agents. They receive or fetch road traffic data from ITS 

sensors and generate simple event streams to be processed by the Complex 

Event Processing Engine. 

 Road Traffic Event Source Manager. This system allows the system 

manager to manage road traffic event sources. 

 Road Traffic Event Pattern Manager. This system allows the system 

manager to manage road traffic event patterns written in EPL. 

 Complex Event Processing Engine. This is in fact the Esper system [11]. 

 Road Traffic Event Databases. They are simple database systems that store 

road traffic events and support simple event searches. 

 Road Traffic Management Systems. They manage traffic flow by detected 

road traffic events and take actions to deal with road traffic events. 
 

 

Figure 4. CEP based Real-time Road Traffic Event Detection System 

 

4. CEP based Incident Detection: APID Algorithm 

 
We tested the viability of CEP for road traffic event detection by implementing 

the APID algorithm in EPL because algorithms can be easily deployed as event 

pattern rules and used to detect complex events once they are implemented in 

EPL. More detailed results about this work are found in [12]. We just show 

some summary of the work in this paper. APID (All Purpose Incident 
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Detection) is one of the most well-known road traffic incident detection 

algorithms. It is based on the California Algorithm for detecting incidents on the 

road networks [13]. It defines traffic patterns for high, medium and light traffic 

volume incidents.  

Its algorithm uses the occupancy, the average speed of passing vehicles, and the 

total number of passing vehicles as main variables [14]. Such information is 

collected by vehicle detection systems (VDSs) on the road network of 

expressways. More specifically, the following variables are computed and used: 

Table 1. List of variables in APID 

Variables Method Description 
DOCC(i,t) OCC(i+1,t) Downstream Occupancies 
OCCDF(i,t) OCC(i,t)-OCC(i+1,t) Spatial Difference  in Occupancies 
OCCRDF(i,t) OCCDF(i,t)/OCC(i,t) Relative-Spatial Difference in Occupancies 

DOCCTD(i,t) [OCC(i+1,t-2) –OCC(i+1,t)]/OCC (i+1,t-2) 
Relative-Temporal Difference in Downstream 

Occupancies 
SPDTDF  [SPD(i,t-2) – SPD(i,t)]/SPD(i,t-2) Relative-Temporal  Difference in Speed 

 

In addition, the APID algorithm uses the following incident conditions as 

follows: 

Table 2. List of traffic incident conditions 

Condition Status 
OCCDF>TH_ID1 and OCCRDF>TH_ID2 and  

DOCC>TH_ID3 
High Volume Traffic Flow 

OCCRDF>TH_ME_ID1 and SPDTDF>TH_ME_ID2 Medium Volume  Traffic Flow 

SPDTDF>TH_LIT_ID1 Low Volume Traffic Flow 

 

We implemented the APID algorithm in the EPL and found that such 

implementation is usually easy and mostly straightforward. The following code 

shows a simplified version of EPL  programmed to detect the pattern of the high 

volume traffic incident.  

 

A simplified EPL event pattern code for high volume traffic incident is: 

@Name („Incident on High Volume Traffic Flow‟) 

Insert into High 

Select  allCurrentStreamVDSProperties, 

From  CurrentStreamVDSID, DownStreamVDSID 

Where  ( CurrentStreamVDSID.OCC – DownStreamVDSID.OCC ) > TH_HAV_ID1 

 AND ( CurrentStreamVDSID.OCC – DownStreamVDISID.OCC ) /  

   CurrentStreamVDS > TH_HAV_ID2 

  AND DownStreamVDSID.OCC > TH_HAV_ID3 

 

We evaluated the performance of the algorithm by comparing the result of 

APID algorithm from the CEP system with real traffic incident data from Korea 
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Expressway Corporation. We found that our EPL implementation of the APID 

algorithm reported the occurrence of the high volume traffic incident in most 

cases of when speeds of vehicles were slow or there were traffic accidents such 

as car accidents. Figure 5 shows how we compared results from our system with 

real traffic incident or accident data.  
 

 

Figure 5. Comparison of results from CEP-based APID with real incident data 

 

In our opinion, the accuracy of the CEP based APID algorithm was not good 

enough for a real world service, but since incident detection is difficult to 

specify, results from most APID algorithms are not highly accurate [3][11]. 

However, the main objective of this work is not to develop an efficient and 

highly accurate APID algorithm implementation but to examine if the CEP-

based approach to road traffic event detection is viable. 

 

5. Related Works 
 

There has been a great deal of research work on ITS and road traffic data 

analyses [15][16]. Our work is not intended to replace or modify current ITS but 

to add an additional layer of real time road traffic event detection to ITS.  

Complex event processing is a novel approach to enterprise information systems 

that deal with changes to their business environments in an agile and timely way 

[17][18]. The technology has been mostly used for a variety of enterprise 

applications. However, CEP is also a viable approach to the development of 

agile and timely monitoring and control infrastructures such as ITS. There has 

been some research efforts to research the application of CEP for road traffic 

management. Pawlowski et al. proposed a reference architecture for event-

driven traffic management [9]. Patroumpas et al. presented a comprehensive 

system approach to CEP-based traffic management [10].  Fernando et al. did 

research on connecting the situation context of a vehicle and its interior 

situations using CEP [19]. Our work is a minimal approach where we develop a 

CEP-based real time traffic event detection by adding a set of extensions to the 

existing open source event processing engine instead of developing the whole 

system from scratch. In addition, our work is evaluated with real world traffic 

data. 
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6. Conclusion 
 

Roads are crucial for not only individual human but also the national economy 

and safety. ITS is developed to detect and analyze road traffic events for the 

effective management of road traffic. However, the real time detection of road 

traffic events is still considered to be challenging. In this paper, we proposed the 

application of CEP (Complex Event Processing) to such real time detection.  

We presented a CEP based real time road traffic event detection system which is 

a set of extensions to the open source event processing system called Esper. 

These extensions are designed only to manage road traffic data and event 

pattern rules but to use  main technologies available in Esper for most event 

processing jobs. Our CEP based approach has potential advantages. First, it 

does not require substantial modifications to existing monitoring or control 

infrastructures. This is an important advantage for large-scale infrastructures 

such as ITS. Second,  a variety of event patterns can be easily added or modified 

without modifying the system. Adding new event patterns is similar to adding 

SQL queries to a relational database system. Finally, it improves the 

compatibility with current general purpose event processing systems and tools. 

In this paper, we showed the system architecture and the implementation 

approach. In addition, we introduced the EPL implementation and performance 

evaluation of a real world road traffic event detection algorithm called APID 

with real road traffic data from Korea Expressway Corporation. The evaluation 

results showed that the CEP-based detection of road traffic events is viable. 

 

8. Acknowledgments  
 

This research was supported by MSIP (Ministry of Science, ICT and Future 

Planning), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) 

support program (NIPA-2013-(H0301-13-1012)) supervised by the NIPA 

(National IT Industry Promotion Agency). We would like to thank the 

Expressway and Transportation Research Institute for providing us with their 

traffic data for this research.  
 

References 
 

[1] Jürgen Dunkel, Alberto Femandez, Ruben Ortiz, Sascha Ossowski, “Event-

driven architecture for decision support in traffic management systems”, 

International Journal of Expert Systems with Applications, vol. 38, Issue 6, 

pp.6530-6539, 2011 

[2] David C. Luckham, and Brian Frasca. "Complex event processing in 

distributed systems", Computer Systems Laboratory Technical Report CSL-

TR-98-754, Stanford University, Stanford 28, 1998 



 

181 

 

[3] OnurDeniz, HilmiBerkCelikoglu, Gurka n EmreGurcanli "Overview to 

some Incident to Some Incident Detection Algorithms: A Comparative 

Evaluation with ISTANBul Freeway Data", Proceedings of the 12
th 

International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and 

Communication” (RelStat‟12), Transport and Telecommunication Institute, 

Lomonosova 1, LV-1019, pp. 274–284, 2012 

[4] Massimo Bertozzi, Alberto Broggi, Stefano Castellucio “A real-time 

oriented system for vehicle detection”, International Journal of System 

Architecture 43, pp.317-325, 1997 

[5] Sunghan Lim, "Intelligent transport systems in Korea", IJEI: International 

Journal of Engineering and Industries, Vol. 3, No. 4, pp. 58 ~ 64, 2012 
[6] David Luckham, Power of Events, Addison-Wesley, USA, 2001 
[7] David C. Luckham, "What‟s the Difference Between ESP and CEP." Online 

Article, August (2006). 

[8] Museux, Nicolas, et al, "Complex event processing approach for strategic 

intelligence", Information Fusion, 2006 9th International Conference on. 

IEEE, 2006. 

[9] Oliver Pawlowski, Jürgen Dunkel, Ralf Bruns, Sascha Ossowski, “Applying 

Event Stream Processing on Traffic Problem Detection”, Proceedings of the 

14th Portuguese Conference on Artificial Intelligence: Progress in Artificial 

Intelligence, pp27-38, 2009 

[10] Patroumpas, Kostas, and Timos Sellis, "Event processing and real-time 

monitoring over streaming traffic data", Web and Wireless Geographical 

Information Systems, Springer Berlin Heidelberg, pp116-133, 2012 

[11] Esper.ESPERTECH: Esper Reference Documentation, Version 4.6.0 

Technical Report: http://esper.codehaus.org/. 

[12] Sokha Y, Karpjoo Jeong, Jonghyun Lee, Sanghyun Lee, Yongmin Baek, 

Seongwan Koo , "Complex Event Processing Based Real Time Detection 

of Road Traffic Events", Proceeding on 9th International Conference on 

Computing Technology and Information Management (NCM, ICNIT), 

volume 14, p 195-200, 2013 

[13] Karl F. Petty, Michael Ostland, Jaimyoung Kwon, John Rice, Peter J. 

Bickel "A new methodology for evaluating incident detection algorithms", 

International Journal of Transportation Research Part C 10, pp. 189-204, 

2012 

[14] H. J. Payne and S. C. Tingor, "Freeway incident detection algorithm based 

on decision tree with states," Transportation Research Record, vol. 782, 

pp378-382, 1978. 

[15] Dipti Srinivasan, Ruey Long Cheu, Young Peng Poh, Albert Kim Chwee 

Ng "Development of an intelligent technique for traffic network incident 

detection", International Journal of Engineering Applications of Artificial 

Intelligence 13, pp.311-322 , 2000 

[16] An, Sheng-hai, Byung-Hyug Lee, and Dong-Ryeol Shin, "A Survey of 

Intelligent Transportation Systems.", Computational Intelligence, 



 

182 

 

Communication Systems and Networks (CICSyN), 2011 Third 

International Conference on. IEEE, pp332-337, 2011 

[17] Opher Etzion, Peter Niblett: Event Processing In Action, Manning, USA, 

2011 

[18] Kening Cao, Yongheng Wang, Fengjuan Wang, "Context-aware 

Distributed Complex Event Processing Method for Event Cloud in Internet 

of Things", AICIT International Journal of Advances in Information 

Science and Service Science, Vol 5, No. 8, pp. 1212-1222, 2013. 

[19] Fernando Terroso-S
‟
aenz, Mercedes Vald

‟
es-Vela, Francisco Campuzano, 

Juan A. Botia, Antonio  F. Skarmeta-G‟omez "A complex event processing 

approach to perceive the vehicular context", International Journal of 

Information Fusion on 30 August,  2012 



 

183 

 

SALES PROBLEMS AND THE SOLUTIONS  

OF SMEs IN CAMBODIA 

Prof. Kveng Hong KAO, PhD and PEAV Savy, PhD candidate  

1. INTRODUCTION 

There are many problems of SMEs happened in the market which were the 

barricade for them to grow their Enterprises (Westhead, 1996).  Small and 

Medium Enterprises (SMEs) were different from large enterprises in terms of 

the scope of the products or services available to the customer (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” 

originating from the lack of control over the Market and Sales Environment as 

well as the problem of SMEs. This is an external factor that characterizes small 

business operations. Due to lack of control over the market place, SMEs mostly 

set and run short term policies and strategies, including sales strategies, which 

enable them to change the strategy whenever necessary by looking to the market 

situation.  

Both small and medium enterprises faced different kinds of problems in their 

operation. Though small and medium enterprises encountered with sales 

problems such as strong competition with the imported products, high cost of 

advertisement, fluctuation of exchange rate, high production cost due to high 

cost of water, electricity, and gasoline, smuggled products, high cost of 

marketing operation, political instability, low quality products, social factors, 

dominance of the wholesalers on prices of the products manufactured by SMEs, 

unavailability of skilled workers, price competition, low income of the people, 

complex export policy, use of low standard technology,  and location of the 

enterprises, but the sales problems of small enterprises were more than the 

medium enterprises. Thus, the sales of the medium enterprises were better off 

compared to small enterprises due to the different sales strategies even though 

medium enterprises faced the sales problems (Barray, 2002). 

The necessary of SMEs were contributed to economic growth, develop social 

infrastructure, create employment opportunities and help in regional and local 

development of an economy (Scupola, 2001). But, most of the problem of the 

SMEs was lacking of technical expertise (Barry and Milner, 2002) and 

inadequate of 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‟ problems (Tetteh and 

Burn, 2001; Miller and Beser, 2000).  



 

184 

 

The study reported in this paper aimed to find out the problems faced and the solution of 

SMEs in Cambodia.  

2. BACKGROUND 

The Government of Cambodia commenced introducing various reforms in the 

economy in the 1980s. In 1989 the state economy was transformed to a free 

market economy; i.e. enterprises owned by the state were privatized and the 

government increased motivation to local and foreign private investment. Price 

control was blocked and private property rights were restored. Large numbers of 

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

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

Government forum on the privates sector was held on August 20, 2004, the aim 

being to reduce the bureaucracy and corruption. In October 2004, Cambodia 

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).  

In August 2004, an SME subcommittee was established. This consisted of nine 

Ministries and Chamber of Commerce. They were to play an essential role in 

proposing measures necessary to develop policy and programs to act in 

accordance with the 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. The 

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 motivation of the private sector development and 

employments generation. The importance of SMEs is not just their contribution 

towards solving economic issues but also eradicating social problems in the 

whole country (Sen, 2004).  

The Asian Development Bank (ADB) in 2006 pointed out four main barriers to 

SME development: the lack of an SME development framework, business 

registration, business license system and assessment of finance to limit the 

growth. ADB aimed to solve this problem by working in cooperation 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). 
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Beside the above issue, SMEs have confronted many other problems. The 

Cambodia Development Resource Institute (CDRI) reported in 2002 that SMEs 

in the country faced aggressive competition with imported products, in 

particular, products smuggled from Thailand and Vietnam were being dumped 

on the market at very low prices. Another problem was that though the 

production costs of the domestic products were very low, the wholesalers, 

because of their dominance, on-sold products at high prices. 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 market. And 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. 

In addition, due to the lack of skill and outdated technology, the local SMEs 

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

market. The SMEs, which were situated outside Phnom Penh 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).  

The Mekong Project Development Facility (MPDF), a private organization 

supported by International Finance Corporation (IFC), has also been conducting 

various researches on SMEs in Cambodia and helping to contribute to the 

development of the private sector not only in Phnom Penh capital but also in 

other provinces through a number of programs. Furthermore, the government of 

Cambodia also has committed to make reforms and tried to create better 

business environment for all investors. As a result, various laws have been 

passed by the parliament and many others are being drafted and sent to the 

parliament for discussion and approval. By perceiving the significance role of 

SMEs in economic development of Cambodia, the government has given more 

emphasis on the development of private sector. 

The above discussion indicates that SMEs play a very important role in the 

economic development of the economy. But the SMEs in Cambodia were facing 

many sales problems because of the factors like corruption, fluctuation of 

exchange rates, dominance of the wholesalers, smuggled products, outdated 

technology, etc. It is in this context, the present study has made an attempt to 

make a comparative analysis of the sales strategies of SMEs including their 

sales problems in the study area. 
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3. LITERATURE REVIEW 

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

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

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

must develop the advertising materials, public relations and marketing activities 

to support and build brand image of their products (Kawasaki, 2007). 

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

contacting of all the intermediaries (retailer and wholesalers, etc…). Then 

convince the intermediaries to sell the product or display the product on the 

shelves. Moreover, to make solution of sales problem and convince the 

intermediaries to accept the products, SMEs must provide the advertisings, 

public relations and marketing activities to support and build brand image of the 

products. Those help the sellers and intermediaries easy to sell the product to 

final consumers. Additionally, sales promotions at any seasons can help to 

improve sales volume and it was considered as a supporting component in sales 

strategies (ibid). 

Sales strategies are not only the complement of marketing and customer relation 

management but also sales management. Jonathan Simpson-bint, Publisher 

Revolution, president of Imagines Entertainment Division, says “Sales 

management is covering from creating sales culture in an organization to how to 

hold a decent sales meeting. It takes on old problem and put forward active, 

tangible solutions that are both plausible and devastatingly simple”. Jim Sahka, 

Vice President of sales at Publisher Revolution says “we hire more „A‟ players, 

increase every one‟s selling skill, and create a sense of urgency- resulting in 40 

per cent quarter- over- quarter growth” (ibid). 

The private sector is the key to develop the economy to be healthy and solve the 

social issues. The success of private sector development in Cambodia depends 

on strengthening the capacities of SMEs by the government as a strategy (CIC, 

2003). 
 

The bankers were reluctant and became more careful to provide the loan to the 

small and medium enterprises in the country. They took risk to provide the loan 

to SMEs investors because of the difficulty in the recovery of the loan from 

them and the high cost of assets invested by the SMEs owners. The banks also 

increased interest rate while providing loan to SMEs (CDRI, 2004). The high 

interest rate increased the total cost of production, which marked up the selling 

prices of the products of the SMEs in Cambodia.   

Informal payment had added the cost to the process of production, marketing 

and sales, and frequently, because of the above payment there were delays in the 

transport of the products from one place to another and finally the customers 



 

187 

 

faced the problem of getting the products on time. Obviously, the World Bank 

Report (August 12, 2004) on investment environment in Cambodia showed that 

four fifth of the private companies equaled to 800 enterprises in Cambodia 

mentioned that it was necessary to bribe to do business in Cambodia. In 

particular, on August 17, 2004, the King Majesty of Cambodia wrote on the 

French newspaper, Cambogde Soir that “Cambodia is a very corrupted country 

and the corruption issue is number one” (COFFREL, 2004).   

Selling with dumping prices of the smuggling 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, but the implementation of the policy to control 

the smuggling activities was not effective. Another point is that the wholesalers 

dominated the prices of the products produced by local manufacturers. They 

always put pressure on the SMEs to lower the price, which made the SMEs 

impossible to survive with low profit margin. The SMEs tried to become united 

by forming an association to maintain the stability in the prices of their 

products. But this effort failed because of the lacking of knowledge and 

experiences of the SMEs. Moreover, the fluctuation of Thai Bath and 

Vietnamese Dong currencies in terms of Cambodian Riel mostly influenced in 

the increase of the prices of consumer products and decrease in the level of sales 

revenue of the SMEs and sometimes, they sold the products at the most 

competitive prices (Archarya, 2002). 

The exchange rates of Thai Bath and Vietnamese Dong had effect on the level 

of sales revenue, purchasing power and profit of manufacturers in Cambodia. 

The nominal exchange rate of the Bath against the dollars depreciated sharply 

after the Thai government adopted a floating foreign exchange rate system in 

July 1997. During January 1998, the value of Thai Bath and Cambodian Riel 

decreased significantly against the US Dollar, and this was because of the 

fighting between the two political parties in the country. Further, rapid and 

large-scale outflows of short-term foreign capital triggered the depreciation of 

the currencies (CDRI, 2004).  

The producers complained that Cambodia had become an expensive economy 

because of high electricity cost, high transportation cost, and informal payment. 

Incapableness to pay and the late in debt payment of the intermediaries was a 

big problem for the business owners because the producers needed money to 

continue their next operations. This issue was also related to setting of sales and 

market strategy to collect the fast payment. Producers added that it had been 

important to build good relationship with retailers and transporters to bring the 

products to the markets, sometime they needed to pay the informal payment to 

the police for their distribution. Most of the small enterprises were not interested 

to expand their businesses (ibid).  
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The Mekong Private Sector Development Facility (MPDF) supported the small 

and medium sized enterprises (SMEs) through investment and advisory works. 

Promoting the growth of SMEs in developing countries such as Cambodia, Lao 

and Viet Nam, MPDF mentioned that all the above problems had taken place in 

the market, and had negative effect on sales strategy or selling (ibid).  

Macroeconomic components such as dollarization, gross national product 

(GNP) and level of income also had effect on sales strategy and market in the 

country. Furthermore, unskilled labor, outdated technologies, high expenditure 

on production and low standard products were the barriers of Cambodian 

enterprises to compete in the market. Besides, the smuggling activities at the 

border and corruption were a creating a lot problems for the SMEs in 

Cambodia.  
Based on Cambodia Craft Cooperation (CCC) in 2005, the entrepreneurs had no 

professional sales strategies, sales supporting activities and business plan. Due 

to the high cost of advertisement, the sales promotion to increase sales was done 

by flyers, word of mouth and internet which were supported by CCC. 

International Trade Center (ITC) of the CCC, an association of small business 

enterprises has performed as the chamber for professionals and micro-

enterprises of Cambodia (CPM) by legal basis of the Royal decree, signed by 

King Sihamoni on 28th December, 2005 which consisted of 2,000 SMEs, as 

members, showed that some products had been successfully exported to 

international markets like United States and Europe since the quality and design 

had met the needs of the international markets. The success was due to 

teamwork capacity building and differentiation the products from others. 

Nevertheless, many manufactures had failed because of low technologies and 

techniques, lack of production skills, and high cost of input. These caused 

decrease in the standard of production and increase in the prices of the 

productions. 

The local market of small enterprises (SEs) was very limited in Cambodia 

because it was not much so supported by the local people and the sales in the 

market were dominated by the imported and medium firms‟ products. The late 

debt payment by the retailers and wholesalers, which was after selling out of the 

products, was the problem for the small enterprises to go for the next 

production. Moreover, majority of the small enterprises did not have their own 

professional sales strategies, marketing activities, advertising and business 

plans. They sold the products through word of mouths announcements (CCC, 

2005). 

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

creates many problems for domestic products and demands a sales strategy 

response. The Government tries to control smuggling activities, but is only 

partially effective. The dominance of wholesalers also remains a problem for 

manufacturers. Producers have tried to unite by forming an association to 
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maintain the stability of prices, but the effort failed because of lack of 

knowledge and experiences. Moreover, the fluctuation of Thai Bath and 

Vietnamese Dong currencies in term of Cambodian Riel has greatly influenced 

the price of consumer products and lowered the level of sales revenue 

(Archarya, 2002). 

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

difference sales problem of SMEs. SEs and MEs had common and also different 

sales problem. In Cambodia, the sales problems of SMEs mostly focused on 

lacking of skill forced them to lacking of technology, corruption, smuggling of 

the products, and dominant of wholesalers‟ prices.  

4. STUDY OBJECTIVES 
 

The objectives of the study were:  

 

 To find out the sales problems faced by the small and medium 

enterprises in the study area. 

 To identify strategies used by small and medium enterprises to solve the 

sales problems. 

 To provide recommendations to solve the sales problems of small and 

medium enterprises in the study area.  

5. 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 a sample of SEs and MEs through structured 

questionnaires. The study also depended on data from secondary sources: the 

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

Government of Cambodia; the Ministry of Industry, Mines and Energy 

(MIME), Government of Cambodia; the International Labor Organization 

(ILO); the Mekong Project Development Facility (MPDF); and the SMEs 

Association. 

The study looked at small and medium enterprises, which were producing 

consumer products, especially foods and beverages. 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 companies are trying to turn 

their budgets to invest on consumer products, especially foods and beverages, as 

a second option after the option of investing in the field of construction failed. 

Secondly, the percentage of aggressive brand marketing activities of consumer 

products, which are mainly foods and drinks, is 40%. Thirdly, 60% of consumer 

product brands are in the top of investments made on advertising. Fourthly, 

local small and medium food and beverage enterprises as well as the new 
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enterprises fail to compete in the market because they don‟t have the funds to 

advertise or conduct marketing activities to compete with imported products. 

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

much. 

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

products in Phnom Penh city. This area was selected because Phnom Penh city 

has 60% of the companies located in Cambodia. Of the total consumer products 

produced in the country, 60% are sold in Phnom Penh (FCB, 2006). 

To determine the sample sizes of small and medium enterprises, the study 

follows the model used by Rana (2004). There were 363 SEs operating in 

Phnom Penh city at the time of the survey (Yellow Pages, 2007 and Industry 

Directory, 2007). Thirty two (32) enterprises were taken as the sample. The 

population of MEs was 336 (ibid), and the same sized sample (32 enterprises) 

was taken by systematic random sampling.  

The primary data have been collected from the general managers, sales and 

marketing managers, supervisors and sales representatives of the selected 

enterprises. The data have been gathered through face to face interviews with 

structured questionnaires that included both quantitative and qualitative data. 

The significance of differences between the problem of small and medium 

enterprises was tested with the “t” test.  

6. SALES PROBLEMS OF THE SMES 

The surveyed SMEs encountered different problems during their sales 

at different points of time. The important sales problems are mentioned below: 
   

 Strong Competition with the Imported Products 

 Out of the 64 surveyed small and medium enterprises, 82.81 per cent of 

them faced strong competition with the imported products coming from the 

countries like Thailand, Vietnam, China, Korea, Malaysia and Singapore. 

Among the 32 surveyed small enterprises, 93.75 per cent encountered the 

problem of strong competition with imported products as against 71.88 per cent 

in case of medium enterprises. This indicates that the percentage of small 

enterprises facing the above problem was more than of medium enterprises.   
 

 High Cost of Advertisement  

 With regard to high cost of advertisement, altogether, 75 per cent of the 

surveyed small and medium enterprises faced this problem while making the 

advertisement, and the rest 25 per cent did not face any problem because of their 

adequate budget for the same purpose. But the above problem was found to be 

more among the small enterprises compared to medium enterprises. Among the 

small enterprises, 87.50 per cent encountered this problem as against 62.50 per 

cent in case of medium enterprises. The reasons were: medium enterprises were 
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comparatively better in terms of their budget on advertisement; and they 

managed the sales and sales promotions properly compared to small enterprises. 
 

 Fluctuation of Exchange Rate 

 Because of the fluctuation of exchange rate between US Dollar, and 

Thai Bath, Vietnam Dong, and Cambodia Riel, the small and medium 

enterprises faced problems in the country. It is found from the survey that 40.63 

per cent small and medium enterprises had experienced the above problem.  The 

percentage of medium enterprises experiencing this problem was 46.88, which 

was more than that of small enterprises (34.38).  
 

 High Production Cost Due to High Cost of Water, Electricity, and 

Gasoline   

 Many enterprises complain that the production cost in the country is 

higher because of the high cost of water, electricity and gasoline. This problem 

was observed by 39.06 per cent small and medium enterprises in the study area. 

The problem was observed more among the medium enterprises compared to 

small enterprises. The percentages of surveyed small and medium enterprises 

facing this problem were 31.25 and 46.88 respectively.    

 

 Smuggled Products 

 In Cambodia, many products are the smuggled products, which come 

from the countries like Thailand, Vietnam, China, Malaysia, Korea and 

Singapore. The smuggled products were sold at less prices compared to the 

normal products or legally imported products. As a result, the enterprises selling 

normal or legal products faced problems in selling their products in the market. 

Out of the 64 surveyed small and medium enterprises, 31.25 per cent enterprises 

were found to have this problem in the study area. The percentage of the 

medium enterprises facing the above problem was more (37.50) than that of 

small enterprises (25.00).   
 

 High Cost of Marketing Operation  

 Both small and medium enterprises invest money to penetrate the 

market in order to increase their sales. The result of the survey reveals that 

51.56 per cent small and medium enterprises faced the problem of high cost of 

marketing operation. This problem was faced by 65.63 per cent surveyed small 

enterprises as against 37.50 per cent in case of medium enterprises. Thus, the 

problem was found to be more among the small enterprises as they had less 

budget for penetration of market for their products.    

 Political Instability 

 According to the opinions of 25 per cent surveyed enterprises, 

expectation of political instability was creating problem in their business. The 

above problem was felt more by the medium enterprises (34.38 per cent), 
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whereas, only 15.63 per cent small enterprises observed this problem. This is 

because the small enterprises were familiar in their localities, whereas, medium 

enterprises were widely known by the people.  
 

 Low Quality Products   

 With regard to the quality of the products, it is found from the survey 

that 40.63 per cent enterprises had low quality products. The percentages of 

small and medium enterprises having low quality products in the study area 

were 46.88 and 34.38 respectively. The percentage was more among the small 

enterprises, because, mostly they used the low technologies compared to the 

medium enterprises. 
 

 Social Factors 

 Social factors such as problems of health, education, etc. had negative 

influence on the business of small and medium enterprises in the study area. Out 

of the 64 surveyed small and medium enterprises, 21.88 per cent of them said 

that they faced the negative impact of the social factors like poor health, poor 

education, etc. of the people on their business. The problem was observed more 

by medium enterprises (31.25 per cent) compared to small enterprises (12.50 

per cent) in the study area.  
 

 Dominance of the Wholesalers on Prices of the Products 

Manufactured by SMEs  

 Many small and medium enterprises sell their products to the 

wholesalers at low prices, because, the wholesalers pressurise them to decrease 

the prices of the products. Otherwise, they will not keep the products of those 

small and medium enterprises in their shops. This problem was experienced by 

20.31 per cent of the total number of surveyed enterprises. The percentage of 

small enterprises facing the above problem was 21.88 as against 18.75 per cent 

in case of medium enterprises.       
 

 Unavailability of Skilled Workers 

 Skilled workers are found to be less in the country. Because of this, the 

small and medium enterprises face problem in getting skilled workers for their 

enterprises. It is found from the study that 17.19 per cent small and medium 

enterprises in total had the problem of getting skilled workers. Further, the 

percentages of small and medium enterprises who had faced the problems to get 

the skilled workers for their organizations were 18.75 and 15.63 respectively. 
 

 Price Competition 

 Price competition is found among the enterprises to sell their products. 

Because of this competition, 17.19 per cent enterprises out of 64 surveyed 

enterprises faced this problem in the study area. Compared to medium 
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enterprises (15.63 per cent), the percentage of small enterprises experiencing the 

above problem was more, i.e., 18.75.   
 

 Low Income of the People  

 In the study area, only 6.25 per cent of the selected enterprises had 

mentioned that the purchasing power of the people was low to buy their 

products. No surveyed small enterprises faced this problem in the study area, 

whereas, only 12.50 per cent medium enterprises had expressed that the buying 

capacity of the people was less because of their low income level. 
 

 Complex Export Policy  

 Because of complex export policy of the government of Cambodia, the 

small and medium enterprises face problems in exporting their products to the 

international markets. Among all the surveyed enterprises, 14.06 per cent of 

them revealed that, because of complex export policy, it was very difficult to 

export the products to other countries. The percentage of small enterprises 

experiencing the above problem was more, i.e., 18.75 as against 9.38 per cent in 

case of medium enterprises. 
 

 Use of Low Standard Technology  

The quality of products becomes low, and cost of production increases 

due to the use of low standard technology by the enterprises. In the study area, 

the percentage of enterprises using low standard technology was 18.75. The use 

of low standard technology was found to be more among small enterprises 

compared to medium enterprises. It is revealed from the study that 28.13 per 

cent small enterprises used low standard technology, whereas, it was 9.38 per 

cent in case of medium enterprises. 
 

 Location of the Enterprises  

 Location of any enterprise is very important for the proper distribution 

of the products. If the enterprise is located far away from the market, this adds 

more transport cost and increase the risk of transportation. In aggregate, 12.50 

per cent enterprises experienced the above problems, because, these were 

located far from the market. In this regard, the problems faced by the small 

enterprises were more (18.75 per cent enterprises), whereas, the percentage of 

medium enterprises was only 6.25.  

 

Thus, the major sales problems faced by the small and medium 

enterprises were strong competition with imported products, high cost of 

advertisement, fluctuation of exchange rate, high production cost due to high 

cost of water, electricity and gasoline, high cost of marketing operation, sale of 

smuggled products, low quality products and price competition. Except the sales 

problems like fluctuation of exchange rate, high production cost, and sales of 
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smuggled products, in all other major cases, the problems of small enterprises 

were found to be more compared to medium enterprises.  
  

7. STRATEGIES UNDERTAKEN BY THE SMES TO SOLVE THE 

SALES PROBLEMS 
 

In order to solve the sales problems, the following sales strategies were 

undertaken by the small and medium enterprises: 

 

 Minimizing the Factor Creating the Sales Problem 

 Out of 64 surveyed enterprises, 57.18 per cent enterprises tried to solve 

the sales problems by minimizing the factors creating the sales problems in the 

study area. The percentage of medium enterprises adopting the above strategy 

was more, i.e., 68.75 as against 46.88 per cent in case of small enterprises. This 

indicates that medium enterprises tried to minimize the sales problems more 

compared to small enterprises. 
 

 Providing Training to the Employees to Improve Working Skills 

 In order to improve the working skills of the employees, half of the 

sample enterprises provided training to the staff, and the rest 50 per cent 

enterprises did not provide any training to the staff with the hope that the 

working skills of the staff were enough to do the work. Between small and 

medium enterprises, the percentage of medium enterprises providing training to 

the employees was more, i.e., 59.38 than that of small enterprises (40.63 per 

cent).  
 

 Using New Technology  

 For the improvement in the quality of the product and reduction in the 

cost of production, 31.25 per cent surveyed enterprises used the new technology 

to produce their products. Further, surprisingly equal percentage of small and 

medium enterprises was found to have used the new technology. But, still it was 

at lower level. 
 

 

 Solving the Problems by Joining with or creating an Association 

 The study reveals that 21.88 per cent of the selected small and medium 

enterprises joined with or created an association to help each other and solve the 

sales problems. Because of this, they could discuss their problems, made sales 

strategies in the changing situation of the market and found the way to get more 

profit. Regarding the small enterprises, 28.13 per cent of them were found to 

have joined with or created an association, and this percentage was quite more 

than that of medium enterprises (15.63 per cent).    
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 Requesting Government to Solve Sales Problems 

 Out of the 64 studied small and medium enterprises, 15.63 per cent of 

them had requested the government to organize trade fairs, reduce the tax rate 

and find the market for them. As a result, because of the above mentioned help 

provided by the government, the small and medium enterprises could solve their 

sales problems to some extent. The percentage of small enterprises getting the 

help from the government to solve the sales problems was 18.75 as against 

12.50 in case of medium enterprises.  
 

 Seeking Assistance from NGOs  

 NGOs like SME Cambodia, Mekong Project Development Facility 

(MPDF), Micro Small and Medium Enterprises (MSME), SME Development, 

SME Research and SME Association provided assistance to small and medium 

enterprises in terms of improvement of marketing, provision of micro finance, 

and improvement of skills and technology of them. The percentage of small and 

medium enterprises that had got the above assistances from the NGOs was only 

6.25, and the same percentage was found both in case of small and medium 

enterprises separately.     
 

8. SURVEY SUMMARY 
 

The analysis on the strategies adopted by small and medium enterprises 

to solve the sales problems reveals that there were differences between the 

percentages of small and medium enterprises using different sales tactics to 

solve the problems of sales.  They used the tactics like minimizing the factors 

creating the sales problems, providing training to the employees to improve 

working skills,  using the new technology, joining with or creating an 

association, solving the problems through government help and taking the 

assistances of NGOs to minimize their sales problems.  In this regard, the 

percentage of medium enterprises was found to be more compared to small 

enterprises in solving the sales problems.  
 

The overall discussion shows that both small and medium enterprises faced the 

sales problems like strong competition with imported products, high cost of 

advertisement, fluctuation of exchange rate, high production cost due to high cost of 

water, electricity and gasoline, high cost of marketing operation, sale of smuggled 

products, low quality products of the SMEs and price competition. In most of the cases 

of the above sales problems, the percentage of small enterprises facing the problems was 

more than that of medium enterprises. But medium enterprises were found to be more 

advanced  in solving the sales problems compared to small enterprises through the 

tactics such as minimizing the factors creating the sales problems, providing training to 

the employees to improve their working skills, using the new technology, and taking the 

help of association, government and NGOs.  
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