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របាយការណ៍សយំោគ 
 សដពីី 

 “ចំយណះដឹង និងចំយណះយធវើ ននយទុធសាស្រសតចតុយកាណ” 
            
 រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានអនុវត្ថរបកបដដ្ឋយដជាគជ័យនូវ “យុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណ” ដណំាក់ោលទី ១ 
ដ យីបានដ្ឋក់ដចញ និងកំពុងតត្អនុវត្ថជាបនឋនូវ យុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណ ដំណាក់ោលទី ២  តដលជាដំណាក់
ោលដ៏្ំខាន់ ដដីមផកីសាង្ទិរភាពនដោបាយ កំដណីនដ្ដឌកិចចខ្ព្់ ្ទិរភាពម៉៉រកដូ្ដឌកិចច កំដណីនននោរ  
វនិិដោគ និងលំ ូរចូលោ៉ងដរចីនននទុនវនិិដោគពដីរៅរបដទ្។ យុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណដំណាក់ោលទី ២ 
នឹងរត្វូបញ្ច ប់កបុងដពលឆាប់ៗខាងមុខ្ដនះ ដ យីតាមោររពំឹងទុក  វានឹងរត្ូវជំនួ្មកវញិ  ដដ្ឋយោរអនុវត្ថជា   
បនឋនូវដំណាក់ោលទី ៣ ្រម៉ប់នីត្ិោលទី ៥ ននរដឌ្ ភាជាត្ិ កបុងដពលខាងមុខ្ដនះ។ 

 ដៅកបុងបុពវដ តុ្ នងិឆនធៈដម៉ះមុត្ ដដីមផផីឋល់នូវោររត្ិះរះិពិចារណាតបប្ុីជដរៅ និងចំដណះដឹងនានា   
ជុំវញិរបធានបទដនះ សាលាភូមិនធរដឌបាល តដលជាដ្នាធិោររប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលដលោីរបណថុ ះបណាថ លមស្តនថី
រាជោរបានដរៀបចំបដងកីត្ឱ្យម៉ន ្ិោា សាលា បទបង្ហា ញ បទឧដទធ្នាម បទអនឋរាគមន៍  ឋកថា តដលអដញ្ជ ីញ
ចូលរមួដធវីបទបង្ហា ញដដ្ឋយវាគមិន តដលជាថាប ក់ដកឹនា ំ នងិជំនាញោររបកបដដ្ឋយបទពិដសាធន៍ខ្ព្់ទាងំរទឹ្ថ ី
និងោរអនុវត្ថ កបុងដោលបណំងតចករតំលកចំដណះដឹង និងចំដណះដធវ ី រពមទាងំពរងងឹពរងីក្មត្ទភាពដល់
្ិ្ស និងកមម្ិកាោរ ី ននសាលាភូមនិធរដឌបាល កបុងោរដឆលីយត្បឱ្យបានោន់តត្ម៉នរប្ិទនភាពដ ងី កបុងោរ
បំដពញភារកិចចជូនរាជរដ្ឋឌ ភិបាល នាយុគ្ម័យ្កលភាវូបនីយកមម ។ 

 ្រម៉ប់្ិ្សមស្តនថីជាន់ខ្ព្់ជំនាន់ទី ៧ តដលនឹងោល យជារោប់ឈាម ្រម៉ប់ចាក់បញ្ចូលដៅកបុងដបះដូង
ននរដឌបាលកមពុជា នាដពលអនាគត្ដ៏ខ្លខីាងមុខ្ដនះ ពិត្ជាចាបំាច់ណា្់តដលរត្ូវត្វងយល់អំពីោរង្ហររាជរដ្ឋឌ -
ភិបាល ោរវវិត្ថនន្ងគម ននិាប ោរនដោបាយ-ដ្ដឌកិចចជាត្ ិ នដោបាយោរទូត្ ពិដ្្រត្វូតត្យល់ឱ្យចា្់
អំពយុីទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណ ដំណាក់ោលទី ២ ដដីមផកីំដណីន ោរង្ហរ ្មធម៌ រប្ទិនភាពដៅកមពុជា។ អ្់រយៈ
ដពលជិត្មួយឆាប កំនលងដៅដនះ របធានបទចំនួន ២៥ រមួបញ្ចូ លទាងំ្ុនធរកថាចំនួន ០២ (ឧប្មព័នន ១)រប្់
ថាប ក់ដឹកនា ំ កបុងពិធី្ដម៉ព ធ្មិទនិផលរូបវន័ថ រត្ូវបានដរជី្ដរ ី្ យកមកបង្ហា ញ តដលវា្ុទន្ឹងតត្ជារបធាន
បទទាក់ទងដៅនឹងោរអនុវត្ថ យុទនសាស្ត្ឋចតុ្ដោណដណំាក់ោលទ ី២ រប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ។  

 យុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា រត្ូវបានដរៀបចដំ ងីដៅតាមរចនា្មព័ននជាមុបំួនននចតុ្-
ដោណ តដលរបទាក់រកឡាោប  ដ យីផារភាជ ប់ោប ដៅរគប់រជុងដរជាយទាងំអ្់។ អភបិាលកិចចលអ រត្ូវបានដគចាត់្
ទុកជា្បូលននយុទនសាស្ត្ថដនះ ដ យីរត្ូវរគបដណឋ ប់ដដ្ឋយបរសិាទ ន្រម៉ប់អនុវត្ថយុទនសាស្ត្ថទាងំមូល និងម៉ន
ចតុ្ដោណយុទនសាស្ត្ថចំនួនបនួ ្រម៉ប់ជំរុញកំដណីន ភាជ ប់ដដ្ឋយមុំយុទនសាស្ត្ឋបួនដរៀងោប ។ ដដីមផឱី្យម៉នភាព
ង្ហយរ្ួល កបុងោរត្វងយល់អំពអីត្ទន័យខ្លឹមសារ ននអងគ្ោិា សាលា បទបង្ហា ញ បទឧដទធ្នាម បទអនាឋ គមន៍ 
 ឋកថា ទាងំ ២៥ នងិ ្ុនធរកថាទាងំ ២ ខាងដលដីនះ របាយោរណ៍្ំដោគ្ឋីពី “ចំដណះដឹង និង ចំដណះដធវី 
ននយុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណ” រត្ូវបានចងរកង្ំដោគដ ងី ដដ្ឋយតបងតចកជារបាពំីរតផបករមួម៉ន ៖ តផបកទី១ 
“អភិបាលកចិចលអ” តផបកទី២ “បរសិាទ នរគបដណថ ប់ោរំទដល់អភិបាលកិចចលអ្ រម៉ប់កមពុជា” តផបកទី៣ “ោរអភិវឌណ
តផបកវ ិ្ ័យឯកជន និងោរង្ហរ” តផបកទ៤ី “ោររគប់រគងបរសិាទ ន និងធនធានធមមជាត្ិ” តផបកទ៥ី  “ោរបនថសាថ រ 
និងកសាងដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័ននរបូវនថ” តផបកទី ៦ “ោរកសាង្មត្ទភាព និង ោរអភិវឌណធនធានមនុ្ស” និង តផបក
ទី ៧ “ោរ្នបិដ្ឋឌ ននិងោរដឆលយីត្ប” ។ 
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ផ្ផែកទ ី១  
អភិបាលកចិចលអ 

  តផបកដនះនឹងបរោិយអំពីោរវវិត្ថ  ទ្សនទាន នងិោរង្ហរកំតណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈកមពុជា តដល
         ដៅ                                                          
                                                      វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរ  កមពុជា។ 
ទនធឹមោប ដនះ ចាប់និងរបព័ននយុត្ថិធម៌    ោររបយុទនរបឆាងំនឹងអំដពីពុករលួយកបុងវ ិ្ ័យពាណិជជកមម នងិគយ  
ក៏រត្ូវបានដលកីយកមកពភិាកា និងបករសាយផងតដរ។ 

 ១.១ ការវិវតត  ទសសនទាន នងិការងារកំផ្ណទម្មង់រដឋបាលសាធារណៈកមពុជា  
  ១.១.១ រដ្ឋបាលសាធារណៈសមយ័អង្គរ 
  រ ូត្មកដល់បចចុបផនបដនះ រដឌបាលតខ្មរ្ម័យអងគរមិន្ូវម៉នដគ្កិាដរចីនដៅដ យីដទ តដលជាដ តុ្
ដធវីឱ្យមស្តនថរីដឌបាលសាធារណៈ ្ិ្ស និ្ សតិ្ នងិអបក្កិារសាវរជាវខាងវ ិ្ ័យរដឌបាលសាធារណៈមនិទាន់
អាចយល់បានចា្់លា្់ពោីររគប់រគងរដឌបាលសាធារណៈដៅ្ម័យដនាះដទ។ រ ូត្ដល់ទ្វត្ស  ឆាប  ំ ៧០ 
ដទីបម៉នោរ្ិការសាវរជាវ  ្ថីអំពី រដឌបាលសាធារណៈ្ម័យអងគរ រត្ូវបានដធវីដ ងី។  

  ក. ដត្អីវដីៅជារដឌ? 
  ដត្ីអវីដៅជារដឌ? ដត្ីរដឌម៉នរូបរាងោ៉ងដូចដមថច? ោម នសាទ ប័នណាមួយម៉នដឈាម ះថា ជារដឌ ដនាះដទ។ រដឌ
គឺ ោម នរ្ដម៉ល នងិអរូបយិ។ ដគអាចចាត់្ទុកថាជារដឌមយួបាន លុះរតាតត្រដឌដនាះ ម៉នធាតុ្បនួ្ំខាន់គ ឺទឹកដ ី
របជាជន រដ្ឋឌ ភិបាលដឹកនា ំ និងអធបិដត្យយ។ ម៉នរដឌ គរឺត្ូវតត្ម៉នអណំាចអធិបដត្យយតដលជាអណំាចខ្ព្ ់
បំផុត្រប្់រដឌ។ ដរៅពីជនជាត្ិតខ្មរ ម៉នជនជាត្ជិាដរចីនដទៀត្តដលម៉នោររបកបរបបក្ិកមម ដ្ឋរំ្ូវ ដនសាទ
រត្ី ដូចតខ្មរតដរ តត្មនិអាចបដងកីត្ជារដឌបានដទ ដូចជា ជនជាត្ិពបង ជាដដីម។ ោរបដងកីត្ជារដឌមួយ គឺម៉នោរជួប
របទះនូវបញ្ហា របឈមជាដរចីន។  

  រដឌជាដរចីនរត្ូវបានបដងកតី្ ដ យីក៏រត្ូវាបានបាត់្បង់ដៅវញិ។ ោររកាបាននូវនិរនថរភាពរប្់រដឌ គឺជាកចិច
ោរដ៏ម៉នសារៈ្ំខាន់បំផុត្ និងពិបាកបផុំត្រប្់ជនជាត្ិនីមួយៗ។ ជនជាត្ិមយួចំនួនបានរបមូលផថុ ំោប ជា
្ងគមបដងកីត្បានជារដឌ កបុងរយៈដពលណាមួយននរបវត្ថិសាស្ត្ថ ដ យីរដឌទាងំដនាះក៏រលាយបាត់្ដៅវញិ ជាដ តុ្
ដធវីឱ្យរបជាជនតដលរ្់ដៅកបុងរដឌដនាះ ោល យជាជនោម នរដឌ ដូចជាជនជាត្ចិាមជាដដមី។ ជនជាត្ចិាម ជាជន
ោម នរដឌ ដរពាះជនជាត្ចិាមបានបាត់្បង់ទឹកដីរប្់ខ្លួន។ ដបដូីដចបះ ដត្ដី តុ្អវីបានជាតខ្មរមនិបានោល យជាជនោម ន
រដឌ   ខ្ណៈដពលតដរ របដទ្តខ្មររត្ូវបានឈាល នពានជាដរចីនដលីកដរចនីសារពី្ ំណាក់ជនជាត្ិយួន ដ្ៀម 
និងចាម? 

  ខ្. ទ្សនទានននោររគប់រគងរដឌបាលសាធារណៈ្ម័យអងគរ 
  តខ្មរម៉នបទពិដសាធន៍ដជាគជ័យកបុងោររគប់រគងរដឌបាលរប្់ខ្លួនកបុងរបដទ្រប្់ខ្លួន។ របដទ្តខ្មរបាន
អនុវត្ថោររគប់រគងរដឌបាលរប្់ខ្លួនតាមតបប      សា្នា នងិដរោយមកតាមតបបរពះពុទនសា្នា។ 
របដទ្កមពុជាធាល ប់បានអនុវត្ថរដឌបាលតបបរបនពណី ឬរដឌបាលតបបរពះពុទនសា្នា  តដលបានយកដោលោរណ៍
រគឹះរប្់រពះពុទនសា្នាមកអនុវត្ថកបុងោររគប់រគងរបដទ្ ដ យីវាបានោល យជារដបៀបគិត្ និងរដបៀបរ្់ដៅ
រប្់តខ្មររ ូត្ដល់ដពលបចចុបផនបដនះ។  



ទព័ំរទី 3 
 

  តាងំពី ១៥០០ឆាប មុំន ្ងគមតខ្មរ្ម័យអងគរម៉នោរតបងតចកវណតៈជាបីថាប ក់ គឺ ថាប ក់កពូំល(UTTAMA) 
ថាប ក់កណាថ ល(MADHYAM) និង ថាប ក់ដរោម(ADHAMA)។ អបកតដលឋតិ្ដៅវណតៈខ្ព្ ់ តដលម៉នដឈាម ះថាជា 
ឯកឧត្ថម (Ekdom) គឺជាមនុ្សកបុងចំដណាមកំពូលមនុ្ស (Best of the Best) តដលម៉នត្នួាទីភារកចិចកបុង
ោរចិញ្ច ឹមបបីាច់តែរកាអបកតដលជាកូនដៅរប្់ខ្លួន រាប់តាងំពីោរផថល់ជរមក មាូបអាហារ ោរកសាង្មត្ទ-
ភាព និងអវីៗ រគប់ោ៉ង ដដមីផធីានាថាកូនដៅម៉នដ្ចកថី្ ុខ្ និងរកីចដរមីន។ 

  ោរគិត្គូរយកចិត្ថដ្ឋក់ចំដពាះអបកដៅដរោមបង្ហគ ប់ គជឺាចរតិ្មួយដ៏លអរបនពណីរប្់អបកដឹកនាតំខ្មរ្ម័យ
អងគរ។ ោររគប់រគងរដឌបាលសាធារណៈនា្ម័យដនាះ គឺតផអកដៅដលីដោលោរណ៍ននយុត្ថិធម៌។ ោម ននរណា
ម៉ប ក់អាចដគចដវ ពីោរទទលួខុ្្រត្ូវចំដពាះទដងវីដលមី្ ឬកំ ុ្តដលខ្លួនបានរបរពតឹ្ថ ដទាះបជីាខ្លួន ជាកូន
រប្់រពះមហាកសរត្ក៏ដដ្ឋយ។ ដនះគឺជាទ្សនទានននោរដកឹនាតំដលរបកបដដ្ឋយគុណធម៌ និងោរទទួលខុ្្
រត្វូខ្ព្់បផុំត្។ ដៅកបុងរាជោររប្់រពះមហាកសរត្ ្ូរយិវរ មន័ កបុងឆាប ៨ំ៨៩ គ.្ រពះអងគជាដ្ថចដំបូងតដល
បដងកីត្អងគរ និងជាដ្ថចតដលម៉នអំណាចខាល ងំោល ។ រពះអងគខាល ងំពូតកមិនតមនដដ្ឋយសារអំណាចរប្់រពះអងគដទ 
បុ៉តនថដដ្ឋយសារោរង្ហរ នងិសាប រពះ ្ទរប្់រពះអងគដដ្ឋយតផអកដលីដោលោរណ៍យុត្ថធិម៌។ ទ្សនយុត្ថធិម៌កបុង
គំនិត្ដ្ថចតខ្មរបានឆលុះបញ្ហច ងំ តាមរយៈរដបៀបននោរពិន័យកបុង្ម័យដនាះ។ ោរដ្ឋក់ពន័ិយដៅកបុង្ម័យដនាះ
ម៉នករមិត្ខុ្្ោប  (ធងន់ ឬរសាល) គអឺារ្័យដៅដលឋីានៈ នងិត្ួនាទីរប្់អបករបរពតឹ្ថកំ ុ្។ កបុងករណីអបក
តដលបានរបរពឹត្ថក ុំ្ ឬបទដលមី្ ជាអបកតដលម៉នឋានៈ និងត្ួនាទីោន់តត្ខ្ព្់ បុគគលដនាះនងឹទទលួពន័ិយ
ោន់តត្ធងន់ ឬដរចីន  បុ៉តនថដបអីបករបរពឹត្ថកំ ុ្ ជាអបកម៉នឋានៈត្នួាទីោន់តត្ទាប ដនាះោរទទួលពន័ិយរប្់
ជនដនាះ ោន់តត្ត្ិច ឬរសាល។  

  តាមរយៈទ្សនទានននោររគប់រគងរដឌបាលតាមតបបយុត្ថិធម៌ បានដធវឱី្យរពះមហាកសរត្ នងិរបជាជនតខ្មរ
បានកសាងរបាសាទដ៏អសាច រយ និងវដិ្្វសិាលរាប់រយពា្ដពញនផធរបដទ្ ដរពាះរបជាជន  និងមស្តនថីតខ្មរម៉ន 
ទំនួលខុ្្រត្ូវខ្ព្ ់ចំដពាះទដងវរីប្់ខ្លួន។  

  ទនធឹមនងឹោររគប់រគងរដឌបាលតដលរបោន់ខាជ ប់នូវដោលោរណ៍យុត្ថធិម៌ រដឌបាលតខ្មរ្ម័យអងគរម៉ន
របព័ននរគប់រគងរដឌបាលតាមរាជធានី ដខ្ត្ថ រ្ុក នងិរបព័ននរបមូលព័ត៌្ម៉នពី្ុខ្ទុការប្់របជាពលរដឌ។ ោរ
រគប់រគងរដឌបាលតាមរាជធាន ីដខ្ត្ថ រ្ុក គឺម៉ន្ភា (Saphea) តាមលដំ្ឋប់ថាប ក់តដលទទួលខុ្្រត្ូវដលី្ ុខ្
ទុការប្់របជាពលរដឌ។ រឯីោររបមូលព័ត៌្ម៉ន និងគំនតិ្សាធារណៈពីរបជាពលរដឌ  គឺមិនដរបីបញ្ជ ី្ំនួរដូច
ដពលបចចុបផនបដទ គឺដគដរបី VARTAMANA (សាថ ប់ព័ត៌្ម៉ន)។ សាថ ប់ព័ត៌្ម៉ន ្ំដៅដល់ោរសាថ ប់នូវអវីតដលអបក
រ្ុកនិោយ។ ដដីមផដីធវដូី    បាន មស្តនថសីាធារណៈរត្ូវតត្្រមបខ្លួនជាអបករ្ុក រ្់ដៅជាមួយអបករ្ុក ម៉ន
ទំនាក់ទំនងធមមតា ឬជារបរកត្ីជាមួយអបករ្ុក ដទីបអាចទទួលព័ត៌្ម៉នពិត្ពីអបករ្ុកបាន។ ោរទទួលបាននូវ
ព័ត៌្ម៉នពិត្ពីអបករ្ុក គឺពិត្ជាម៉នសារៈ្ំខាន់ណា្់កបុងោរបដងកីត្នូវដោលនដោបាយ ដដីមផដីឆលយីត្បនឹង
បញ្ហា ពិត្របាកដរប្់អបករ្កុ។  

  ១.១.២ ទសសនទានរដ្ឋបាលសាធារណៈសម័យទំននើប នងិ្កំណណទរមង្រ់ដ្ឋបាល 
  ក. ទ្សនទានរដឌបាលសាធារណៈតបបទដំនបី   
  ោររគប់រគងរដឌបាលសាធារណៈតបបទំដនបី គឺជាោរបរងួញ និងបដងកីនរប្ិទនភាពរដឌបាលសាធារណៈ 
ឬោរដធវឯីកជនូបនីយកមមននដ្វាសាធារណៈ និងោរដរបីរបា្់      ជាក់លាក់ ដដីមផដីធវោីរវា្់្ធង់រប្ិទន
ភាពកបុងោររគប់រគង និងោរផថល់ដ្វាសាធារណៈជូនរបជាពលរដឌឱ្យោន់តត្លអរបដ្ីរ។  



ទព័ំរទី 4 
 

  មុន្ត្វត្សទ១ី៩ រដ្ឋឌ ភបិាលននបណាថ របដទ្ជាដរចនីបានដធវោីររគប់រគងវ ិ្ ័យរដឌបាលសាធារណៈ 
តាមរដបៀបមជឈោរ(ផ្តថ ច់ោរ) ដដ្ឋយមិន្ូវបានគិត្ពីរប្ិទនភាពននោរផលិត្ និងោរផថល់ដ្វាសាធារណៈ
ជូនរបជាពលរដឌដទ។ ដៅ្ត្វត្សទី ១៩ ោររគប់រគងរដឌបាលសាធារណៈរត្ូវបានតកលមអ តាមរយៈោរអនុវត្ថ       
រទឹ្ថោីរោិធបិដត្យយ តដលបដងកីត្ដដ្ឋយ្ងគមវទូិជនជាត្ិអាលលម៉ឺង់ Max Weber (១៨៦៤-១៩២០)។ 
ដោលោរណ៍្ំខាន់ៗ ននោររគប់រគងតាមតបបោរោិធិបដត្យយរមួម៉ន៖  

 ឯកដទ្កមមននកម៉ល ងំពលកមម 
 វធិាន និងនីត្ិវធិផីលូវោរចា្់លា្់  
 រចនា្មព័ននរគប់រគង នងិរបត្បិត្ថិោរចា្់លា្់ 
 ោរផថល់របាក់លាភោរ និងោរដំដ ងីថាប ក់ដដ្ឋយតផអកដលីគុណវឌុណ ិ
 ោរតញកដ្ឋច់ពីោប រវាងដរឿងសាទ ប័ន និងដរឿងផ្តធ ល់ខ្លួន(Impersonality) 

  រទឹ្ថីោរោិធបិដត្យយបានរមួចំតណកបដងកីនផលតិ្ភាព និងរប្ទិនភាពននោរផថល់ដ្វាសាធារណៈនា
្ម័យដនាះ បុ៉តនថវាមិនដឆលីយត្បនឹងត្ថាភាពជាក់ត្ថងនា្ត្វត្សទី ២១ ដនះដទ។ ដ តុ្ដនះដ យីបានជារដ្ឋឌ -
ភិបាលដៅរបដទ្ជាដរចីន បានដធវីោរផ្តល ្់បថូរពីោររគប់រគងរដឌបាលសាធារណៈតបបមជឈោរ និងោរោិធិប-   
ដត្យយ ួ្ដ តុ្ មកជាោររគប់រគងរដឌបាលសាធារណៈតាមតបបវមិជឈោ  ដដ្ឋយគិត្គូរដៅដលីភាព្័កថិ្ ិ    និង
រប្ិទនភាពននោរផថល់ដ្វាសាធារណៈនិងរប  បត្ថិោរ ្វ័យភាពមូលដ្ឋឌ ន និងគណដនយយសាធារណៈ។ 

  ដដីមផធីានាថា អងគភាពមួយអនុវត្ថោរង្ហររប្់ខ្លួនម៉នរប្ិទនភាព និងភាព្័កថិ្ិទន ិ ជាោរចាបំាច់
ណា្់តដលអបកដឹកនា ំ (អាជាញ ធររដឌបាល) រត្ូវតត្ដោរពនូវដ្ចកថី្ ដរមចតដលខ្លួនបានដ្ឋក់ដចញ និងម៉នោរ
រត្ួត្ពិនតិ្យរត្ឹមរត្ូវ។ ោររត្តួ្ពិនិត្យម៉នបីរបដភទ គឺ ោររត្ួត្ពិនតិ្យដៅដលីោររគប់រគង ោរវាយត្នមល និងោរ
ដធវី្វនកមម។ ោររត្ួត្ពិនិត្យបានលអិត្លអន់ និងរត្ឹមរត្ូវ នងឹរមួចំតណកកបុងោរដរបីរបា្់ែវោិសាធារណៈ ឱ្យចំ
ដោលដៅនននដោបាយសាធារណៈ ។  

  រទឹ្ថី្ំខាន់ៗបី តដលរត្ូវបានដរបីរបា្់្រម៉ប់ផ្តល ្់បថូររដបៀបដធវីោរដៅកបុងអងគភាពមួយ គឺរទឹ្ ថីោរ
ដរៀបចំអងគោរ1 រទឹ្ថី្ងគមវទិា2 និងរទឹ្ថោីររគប់រគង3។ ោរអនុវត្ថរទឹ្ ថីទាងំបីដនះនងឹរមួចំតណកកបុងោរដធវីឱ្យ
របដ្ីរដ ងីនូវទំនាក់ទនំងដៅកបុងអងគភាព ទំនាក់ទំនងជាមួយអត្ែិិជន ជំរុញោរបដងកីត្ែម ីោរដធវឱី្យរបដ្ីដ ងី
កបុងោរផថល់ដ្វាសាធារណៈ និងផលតិ្ភាព រពមទាងំ្ដរមចដប្កកមមរប្់អងគភាព។   

  ខ្. ទ្សនទានកតំណទរមង់រដឌបាល 
  ោរដធវីកំតណទរមង់ដ្ដឌកចិចនាឱំ្យម៉នោរដធវកីំតណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈ ដៅកបុងបណាថ របដទ្ជា
ដរចីន។ កំតណទរមង់ដ្ដឌកិចចបានចាប់ដផថមីដៅទ្វត្ស  ទី ៦០ បាននាឱំ្យម៉នកំតណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈ 
ដៅទ្វត្ស  ទី ៩០ ដដីមផទីទលួបានអភិបាលកិចចលអ និងដឆលយីត្បនងឹត្រមូវោរទីផារ។      
                                                 
1
 រទឹ ថ្ីោរដរៀបចំអងគោរ្ំដៅដៅោរ្ិកាពីសាទ បន័ជាផលរបដោជនក៍បុងោរកំណត្ដ់ោលដៅរមួ ដដីមផដីដ្ឋះរសាយបញ្ហា  បដងកីនផលិត្ 
ភាព និងរប្ិទនភាពជាអតិ្បរម៉ រពមទាងំដឆលីយត្បត្រមូវរប្ភ់ាគីពាក់ពន័ន។ 
2
 រទឹ ថ្ី្ងគមវទិា ្ំដៅដៅដលីរកបខ្ណ័ឍ រទឹ ថ្ី និងវធីិសាស្ត ថ្តដលដរបីរបា្់្ រម៉បវ់ភិាគ និងពនយល់ពីកមមវត្ទុននោរ្ិកាពី្ងគម និង
្រមប្រមួលោរដរៀបចំចំដណះដឹងទាកទ់ងនឹង្ងគម រពមទាងំដផ្តថ ត្្ំខានដ់ៅដលីរចនា្មពន័ន និងអនថរអំដពីដៅកបុង្ងគម។ 
3
 រទឹ ថ្ីោររគបរ់គង្ំដៅដៅដលី្ិលផៈ និងរដបៀបននោររបមូលផថុ ំមនុ្សមកដធវីោរជាមយួោប ដដីមផី្ ដរមចនូវដោលដៅរមួ ដដ្ឋយដរបី
របា្ធ់នធានតដលម៉នរបកបដដ្ឋយរប្ិទនភាព និងរប្ិទនផល។ ោររគបរ់គងម៉នធាតុ្ផសដូំចជា ោរដធវីតផនោរ ោរដរៀបចំ ោរចាត្់
តាងំ ោរដឹកនា ំោរត្រមង់ទិ្ និងោររតួ្ត្ពិនិត្យអងគភាព ឬសាទ ប័ន។ 



ទំព័រទី 5 
 

  កំតណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈ អាចរត្ូវដធវីដៅកបុងតផបកដផសងៗោប ដូចជារដឌធមមនុញ្ដ ទនំាក់ទំនងរដឌបាល 
និងនដោបាយ កំតណទរមង់រដឌបាល របព័ននរប្់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល (របព័ននរគប់រគងធនធានមនុ្ស របព័នន រិញ្ដ
វត្ទុ របព័ននព័ត៌្ម៉នវទិាជាដដីម) ោររគប់រគងវ ិ្ ័យឯកជន និង្ងគម្ុីវលិ ោរកសាង្មត្ទភាព ោររគប់រគង
ោរអនុវត្ថ ោរចូលរមួ និងោរពរងឹងអណំាចជាដដីម។  

  ដដីមផដីធវកីំតណទរមង់រដឌបាលរគប់ជាន់ថាប ក់ ថាប ក់ដឹកនារំត្ូវផ្តល ្់បឋូរ និងតកតរបអត្ថចរតិ្ និងរដបៀបដធវី
ោរង្ហររប្់ខ្លួនពថីាប ក់ដលីចុះដរោម និងពីថាប ក់ដរោមដ ងីដលី។ ោរដធវីកំតណទរមង់កបុងសាទ ប័ន និងអភិបាលកិចច 
ទាមទារឱ្យម៉នជំនួយអនថរជាត្ិ ោរដបថជាញ ចិត្ថ និងោរចូលរមួោ៉ង្កមមរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ ោរង្ហរកំតណ
ទរមង់រត្ូវតត្ដធវដូីចជាោរង្ហរធុរៈកិចចកបុងវ ិ្ ័យឯកជនតដរ បុ៉តនថវាជាធុរៈកចិចរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ ដូដចបះដ យី
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរត្ូវគិត្គូរឱ្យបានម៉ត់្ចត់្កបុងោរអភិវឌណ្មត្ទភាព ដ យីោរតត្ងតាងំ ោរដំដ ងីឋាននថរ្កឋរិត្ូវ
ដផ្តឋ ត្្ំខាន់ដលី្មត្ទភាព និងលទនផលោរង្ហរទទួលបានជា្ំខាន់។ ោរចូលរមួ និងោរផឋល់អំណាចដល់
របជាពលរដឌ នឹងដធវឱី្យពួកដគអាចរត្ួត្ពិនិត្យោរអនុវត្ថរប្់មស្តនថ ី និងអាចទាមទារនូវត្រមូវោរ និងដ្វា       
សាធារណៈតដលពួកោត់្រត្ូវោរ។ 

  ដៅកបុងរបដទ្កំពុងអភិវឌណ របដទ្ផឋល់ជំនួយ និងនដគូអភិវឌណន៍ជួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកបុងោរអនុវត្ថកមម
វធិី និងដោលនដោបាយជាត្ិ តាមរយៈោរផឋល់ជនំួយ រិញ្ដវត្ទុ និងបដចចកដទ្។  

  ជារមួ កំតណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈរត្ូវដធវចីាប់ពីថាប ក់ដឹកនា ំមស្តនថីរាជោរ ចិត្ថសាស្ត្ថដឹកនា ំសាទ ប័ន និង
របព័ននោរង្ហរ។ ដបីម៉នោរចូលរមួ្រសាក់្រសាពំីអបកនដោបាយ ថាប ក់ដឹកនា ំមស្តនឋីរាជោរ នដគូអភិវឌណន៍ និង
របជាពលរដឌ ដនាះោរង្ហរកំតណទរមង់នឹង្ដរមចបានជាក់ជាមិនខាន។ 

  គ. ដត្ដីោលនដោបាយលអ គជឺាអវ?ី 
  រដ្ឋឌ ភិបាលននរបដទ្នីមួយៗម៉នជដរមី្ដោលនដោបាយជាដរចីនតដលរត្ូវដធវដូីចជាចាប់ បទបញ្ហជ  
កមមវធិនីដោបាយ ោររបមូលពនន ោរដធវីឯក    នីយកមម ោរចុះកិចចរពមដរពៀង របាក់កមច ី ឥណទានឥត្
្ំណង របព័ននរគប់រគង(ធនធានមនុ្ស  រិញ្ដវត្ទុ ព័ត៌្ម៉នវទិាជាដដីម) ោរផថល់ព័ត៌្ម៉នដល់សាធារណៈជន 
ោររបឹកាដោបល់ និងោរចូលរមួរប្់របជាពលរដឌ។ ដដីមផឱី្យោរ្ដរមចចិត្ថដរជី្ ដរ ី្ ដោលនដោបាយមយួ
បានលអ អបកដធវីោរ្ដរមចចិត្ថរត្ូវដដ្ឋះរសាយនឹង្នំួរដូចខាងដរោម៖  

 ដត្ីវានឹងដំដណីរោរឬដទ? ដត្ីវាម៉នអវជីាភ្ឋុតាងដដីមផយីកមកបញ្ហជ ក់? 
 ដត្ីវាអាចនឹងដធវដីៅដកីត្តដរឬដទ? ដត្ីម៉នចំដណះដឹង ្មត្ទភាព និងជំនាញរគប់រោន់្រម៉ប់អនុវត្ថ
ដោលនដោបាយដនាះតដរឬដទ? 

 ដត្ីវាអាចទទួលយកបានតដរឬដទ? ដត្វីានឹងម៉នអបករបឆាងំពីភាគីពាក់ព័នន ឬដទ? 

  ជាទូដៅ ោរ្ដរមចចិត្ថដរជី្ ដរ ី្ ដោលនដោបាយរត្ូវពិចារណាដៅដលីភ្ថុតាង រដឌបាល និងនដោ-
បាយ។ ដោលនដោបាយជាដរចីនទាមទារឱ្យម៉នោរទទលួយក ោរចូលរមួ ោររបឹកាដោបល់ រប្ិទនភាព 
និងរប្ទិនផល។ ្ម៉្ធាតុ្្ំខាន់ៗ ននោរ្ដរមចចិត្ថដោលនដោបាយរមួម៉នដូចខាងដរោម៖  

 ដត្ីអវីដៅជាបញ្ហា តដលរត្ូវដដ្ឋះរសាយ? 
 ដត្ីម៉នជដរមី្ ដោលនដោបាយអវីខ្លះ? ដត្ីជដរមី្ដោលនដោបាយណាមួយតដលលអបំផុត្? 
 ដត្ីដោលនដោបាយដនះរត្ូវរចនា និងដរៀបចំោ៉ងដូចដមថច? 



ទំព័រទី 6 
 

 ដត្ីដោលនដោបាយនឹងរត្ូវផសពវផាយ និងអនុវត្ថោ៉ងដូចដមថច? 
 ដត្ីដោលនដោបាយរត្ូវបានតាមដ្ឋន និងវាយត្នមលោ៉ងដូចដមថច? 

  ដដីមផបីានដោលនដោបាយតដលលអ ចាបំាច់រត្ូវម៉នោរយល់ដឹងពោីលៈដទ្ៈដផសងៗ សាទ នភាពជាត្ ិ
ត្ំបន់ អនឋរជាត្ិ រចនា្មព័នន និងឱ្ោ្លអនានា តដលដធវឱី្យោរអនុវត្ថ្ ុ ី្ ង្ហវ ក់នឹងសាទ នភាពជាក់ត្ថង។ ដ តុ្
ដនះដ យី យុទនសាស្ត្ឋរត្ូវអភិវឌណ និងផ្តល ្់បឋូរជាដរឿយៗ ដដមីផអីាចដដ្ឋះរសាយបញ្ហា ទាន់្ភាពោរណ៍។ 
 
  ឃ. ោរវនិចិឆយ័នដោបាយ 
  ោរវាយត្នមលនដោបាយរត្ូវតត្តផអកដលីោរអដងកត្ និងោររត្ួត្ពិនតិ្យដលីសាទ នភាពនដោបាយ ដ្ដឌកិចច 
្ងគម ព័ត៌្ម៉នវទិា និងបរសិាទ នឱ្យបានចា្់លា្់ នងិ្ុីជដរៅ។ ោរពិនិត្យដមីលចកាុវ ិ្ ័យពិភពដលាក
បចចុបផនប និងអនាគត្ គឺជាកតាថ ្ំខាន់្រម៉ប់រចនាគដរម៉ង ោរវភិាគ SWOT និង ោរដរត្ៀមទុកចំដពាះដពល
ខាងមុខ្។ ដដីមផី្ រមចបានចកាុវ ិ្ ័យដនះ អបកដឹកនាទំាងំអ្់រត្ូវម៉នគំនិត្ផឋួចដផឋីម នងិរគប់រគងោរផ្តល ្់បឋូរ 
ទំនាក់ទនំងលអ និងោរចូលរមួ ដដីមផអីាចរគប់រគងជដម៉ល ះទាងំកបុងនិងដរៅសាទ ប័ន  កសាង្មព័ននមតិ្ថនដោបាយ 
ដដីមផី្ ៊ូរទា ំនិងទប់ទល់ដៅនឹងបុគគល និងោរផ្តល ្់បឋូរនានា។  

  ង. ភាពជាអបកដកឹនា ំនងិបញ្ហា របឈម 
  ថាប ក់ដឹកនារំត្ូវតត្អភិវឌណ្មត្ទភាព និងភាពរបកួត្របតជងជាដរៀងរាល់នែង។ ពួកដគរត្ូវតត្យល់ដឹងជា 
្កលពបីញ្ហា តដលបានដកីត្ម៉នដៅជុំវញិពិភពដលាក ដូចជាដៅអឺរ ៉ុប អា្ុ ីអាស្ត វកិ ្ រដឌអាដមរកិ និងដៅ
កតនលងដផសងៗដទៀត្។ ោរតរបរបួល ឬោរផ្តល ្់បឋូរនដោបាយ ដ្ដឌកិចច ្ងគម បដចចកវទិា និងបរសិាទ នអាចដធវឱី្យ
ម៉នោរផ្តល ្់បឋូររចនា្មព័នន និងអងគោរចាត់្តាងំ។ ដូដចបះោរអភិវឌណ្មត្ទភាព និងយុទនសាស្ត្ថរត្ូវតត្ដធវី
បចចុបផនបភាពជារបចា ំ ដដីមផអីាចវនិិចឆ័យនដោបាយបានរត្ឹមរត្ូវ។ រគប់ោលៈដទ្ៈទាងំអ្់ ថាប ក់ដឹកនា ំមស្តនឋី
រាជោរ ្ិ្សនិ្សតិ្ រត្ូវដចះបដងកីត្យុទនសាស្ត្ថ្រម៉ប់ដពលអនាគត្ ោរកសាង្មត្ទភាពសាទ ប័ន នងិបុគគល 
បុ៉តនថោរង្ហរទាងំអ្់មិនតមនជាោរង្ហរង្ហយរ្លួនងឹ្ដរមចដនាះដទ គឺទាមទារឱ្យម៉នោរអត់្ធមត់្ ពាោម 
និងកិចចខ្ិត្ខ្រំបឹងតរបងោ៉ងខាល ងំ។   

  ១.១.៣ តនួាទីរដ្ឋបាលកនុង្ការកសាង្នីតរិដ្ឋ 
  ក. នយិមន័យនតី្រិដឌ  
  អបកចាប់ភាគដរចីន តត្ងយល់ថានីត្ិរដឌ គជឺា្នថិភាព និងភាព្ំបូរ្បាយម៉នអវីៗ្ពវតបបោ៉ង 
បុ៉តនថដបីគិត្ឱ្យតមនតទនដៅ នតី្ិរដឌមិនតមនម៉នរត្ឹមតត្្នថភិាពនិងម៉នអវីៗ ូបរគប់រោន់បុ៉ណតឹ ងដនាះដទ នីត្ិរដឌ
ទាមទារនូវរាល់អវីៗទាងំអ្់រត្ូវដោរពចាប់។ ដនះម៉នន័យថា ដបចីាប់ផថល់្ិទនិឱ្យរត្ឹមណា ដយងីរត្ូវទទួល
បាន្ិទនិដនាះរត្ឹមដនាះ ដ យីោរដរបីរបា្់្ិទនដិនាះរត្ូវម៉នរពតំដនកណំត់្ ។ 

  ោរកសាងនីត្ិរដឌដៅកបុងរបដទ្មួយ មនិអាច្ដរមចបានកបុងរយៈដពលតត្ ២-៣ ឆាប បុ៉ំដណាត ះដទ វា
ទាមទារដពលដវលាតវងឆាង យកបុងោរកសាងលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថ ោរអប់ររំបជាពលរដឌ ោរបណថុ ះមន្ិោរវជិាជ
ជីវៈ និង្នថិភាពពិត្របាកដដៅកបុងរបដទ្នមីួយៗដនាះ ។ និោយឱ្យរ្ួលសាឋ ប់ នតី្ិរដឌដរបៀបដូចជាផលូវដៅ
ោន់និពាវ ន តដលមកទល់ដពលដនះមិនទាន់ម៉នរបដទ្ណាមួយបានដៅដល់ដោលដៅដៅដ យីដទ។ 
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  ខ្. រដឌបាល នងិោរតបងតចកអណំាច 
  រដឌបាល្ំដៅដៅដល់សាទ ប័ន និងមស្តនថរីាជោរទាងំអ្់តដលបដរមោីរង្ហរដៅកបុងអងគនីត្ិរបត្ិបត្ថិ តដលដធវី
ោរដរោមឋានានុរកមរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល និងម៉នត្ួនាទីបដរមរីបដោជន៍សាធារណៈ ឬផលរបដោជន៍ទូដៅ។ 
ដផឋីមដចញពីទ្សនទានននោរបដរមីផលរបដោជន៍ទូដៅ ដយងីដឃញីម៉នអបករបាជញជាដរចីនបានបដញ្ចញទ្សនៈ
រប្់ខ្លួន ជុំវញិរទឹ្ ថីននោរតបងតចកអំណាចរដឌ។ ជាក់ត្ឋង ដៅ្ត្វត្សទី ១៧ ដលាក Montesquieu បាន
ដលីកដ ងីថា ដដីមផឱី្យនគរមួយអាចផឋល់្ិទនិដ្រភីាពជូនរបជាពលរដឌ ដ យីរដឌបាលោល យជាឧបករណ៍
្រម៉ប់បដរមីផលរបដោជន៍សាធារណៈពិត្របាកដ លគឹកណាតត្អំណាចរដឌរត្ូវបានតបងតចកជាបីតផបក តដល
តផបកនីមួយៗ រត្ូវតត្ឯករាជយពីោប  គឺោរតាក់តត្ងចាប់(អងគនីត្ិបញ្ដត្ថិ) ោរយកចាប់តដលបានអនុម័ត្រចួដៅ
អនុវត្ថ(អងគនីត្ិរបត្ិបត្ថិ) នងិោរដដ្ឋះរសាយទំនា្់តដលដកីត្ម៉នកបុងដពលអនុវត្ថចាប់(អងគតុ្លាោរ)។ អងគ
ទាងំបីដនះ អាចរបរពឹត្ថដៅបានអារ្័យដដ្ឋយ រដឌបាល ជាពិដ្្ អងគនីត្រិបត្ិបត្ថិ។  

  តាមរទឹ្ឋីននោរតបងតចកអំណាច អងគតដលដដីរត្ួនាទី្ ំខាន់កបុងោរតាក់តត្ងចាប់ គអឺងគនីត្ិបញ្ដត្ថ ិ បុ៉តនថ 
កបុងោរអនុវត្ថជាក់ត្ឋង គអឺងគនីត្រិបត្ិបត្ថ ិ តដលជាអបក្រដ្រចាប់ដរចីនជាងដគ រឯី ្ភារោន់តត្ជាអបករង់ចាំ
អនុម័ត្តត្បុ៉ដណាត ះ។ ដគ្ដងកត្ដឃញីថា ដ្ចកថរីពាងចាប់ តដលដ្បីដ ងីដដ្ឋយអងគនីត្ិរបត្ិបត្ថិ ជាទូដៅម៉ន
និនាប ោរដកីនដ ងី រឯីដ្ចកឋីដ្បីចាប់ តដលដ្បដី ងីដដ្ឋយអងគនីត្ិបញ្ដត្ថិ ជាទូដៅម៉ននិនាប ោរែយចុះ ។ 

  ោរណ៍ដនះ បង្ហា ញឱ្យដឃញីពីរបត់្ែមី តដលផធុយពីរទឹ្ឋរីប្់ដលាក Montesquieu តដលថា អំណាចទាងំ
បី រត្ូវតត្ដ្ឋច់ពោីប  និងឯករាជយពីោប  ។ របត់្ែមីដនះ ដកតី្ដ ងីដដ្ឋយសារកតាថ រមួផសដូំចខាងដរោម៖ 

 ទាក់ទងដៅនឹងអត្ទបទចាប់ ដូចជា្ននិ្ញ្ហដ  កចិចរពមដរពៀងអនថរជាត្ិ ជាទូដៅមិនតមន្ម៉ជិក្ភា 
ឬមស្តនថី្ ភាដទជាអបកចូលរមួរបជុ ំ ពិភាកា ឬចរចា បុ៉តនថជាមស្តនថរីដ្ឋឌ ភិបាលជាអបកចូលរមួរបជុ ំ ឬចរចា
ជាមួយភាគី្ននិ្ ញ្ហដ  ឬកិចចរពមដរពៀងអនថរជាត្ិទាងំដនាះ ។ ដម៉ល៉ ះដ យី ពួកដគដឹងចា្់ និងជាអបក
ទទួលខុ្្រត្ូវដធវីដ្ចកថរីពាងននកិចចរពមដរពៀងទាងំដនាះ ដ យី្ភារោន់តត្ជាអបកចាផំឋល់្ចាច ប័នតត្
បុ៉ដណាត ះ ។ 

 អងគនីត្ិរបត្ិបត្ថិជាអបកដធវីដ្ចកថីរពាងរកម្ំខាន់ៗដូចជា រកមរដឌបផដវណី រកមនតី្ិវធិីរដឌបផដវណី រកម
រព មទណឍ  រកមនីត្ិវធិីរព មទណឍ  រកមពាណិជជកមមជាដដមី។ អត្ទបទរកមទាងំដនះទាមទារចំដណះ
ជំនាញឯកដទ្ខាល ងំណា្់ ដដ្ឋយត ក្ម៉ជកិរដឌ្ ភាភាគដរចនីមិនតមនជាអបកឯកដទ្ដនាះដទ 
ដ តុ្ដនះដ យីម៉នតត្អបកជំនាញបដចចកដទ្ពិត្ ដទីបអាចតាក់តត្ង និងអាចយល់ដល់ជដរៅនន
របដភទចាប់ទាងំដនះ។ ជាមួយោប ដនះ អងគនីត្ិរបត្បិត្ថមិ៉នអបកជំនាញបដចចកដទ្ និងម៉នែវោិ   
រោប់រោន់្រម៉ប់ដធវីោរង្ហរទាងំអ្់ដនះ។ 

 បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថជាបទបញ្ហជ  តដលដរបីរបា្់កបុងោរបករសាយលមអិត្ដលីចាប់ រដឌធមមនុញ្ដ កិចចរពម
ដរពៀងអនថរជាត្និានា រត្ូវតត្ដចញដដ្ឋយអងគនីត្ិរបត្ិបត្ថិ ។ 

  គ. លដំ្ឋប់ឋានានុរកម នងិរបដភទ ននលខិ្តិ្បទដ្ឋឌ នគត្យុិត្ថ 
  ជាទូដៅ រាល់លិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថរត្ូវតត្ដចញដដ្ឋយបុគគល ឬសាទ ប័ន តដលម៉នបុគគលភាពគត្ិយុត្ថ 
និងរត្ូវតត្ដោរពដៅតាមឋានានុរកម រពមទាងំម៉នវសិាលភាពគត្ិយុត្ថ ។ បុគគលភាពគត្ិយុត្ថ  គជឺា្មត្ទភាព
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តាមផលូវចាប់ ឬចាប់របគល់អំណាចឱ្យ ដដីមផអីនុវត្ថនូវភារកិចចរប្់ខ្លួន។ បុគគលណាមួយតដលចាប់មិនបាន   
ផថល់បុគគលភាពគត្ិយុត្ថកបុងោរដចញលិខ្តិ្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថដនាះដទ ដនាះរាល់លិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថតដលដចញ
ដដ្ឋយបុគគលដនាះនឹងមិនម៉ននីត្ានុកូលភាពដទ ។  

  លំដ្ឋប់ឋានានុរកម  គជឺាលំដ្ឋប់លំដដ្ឋយននអំណាចកបុងោរដចញលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ ន តដលថាប ក់ដរោមរត្ូវតត្
ដោរពថាប ក់ដលី ជាដ្ឋច់ខាត្។ លំដ្ឋប់ឋានានុរកមលិខ្តិ្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថរប្់អងគនីត្ិរបត្បិត្ថិរមួម៉ន៖ 

 រពះរាជរកឹត្យ 
 អនុរកឹត្យ 
 របោ្ 
 ដីោ (រាជធានី-ដខ្ត្ថ រកុង-រ្កុ-ខ្ណឍ  ឃុ-ំ្ង្ហក ត់្) ។ 

 បទបញ្ហជ រប្់អងគនីត្ិរបត្ិបត្ថរិត្ូវតត្អនុដលាមដៅតាមរដឌធមមនុញ្ដ នងិចាប់តដលអនុម័ត្ដដ្ឋយអងគនីត្ិ
បញ្ហដ ត្ថិ។ រដឌធមមនុញ្ដ4 គឺជាចាប់កំពូលតដលរាល់ចាប់ និងលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថទាងំអ្់រត្ូវតត្អនុដលាមតាម 
ដបីពុំដនាះដសាត្ដទ ចាប់ នងិលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្យុិត្ថទាងំអ្់ដនាះនឹងអធមមនុញ្ដភាព។ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ5ជា
អបកធានាោរពារោរដោរពរដឌធមមនុញ្ដ។  

  លំដ្ឋប់ឋានានុរកមននលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថ បង្ហា ញឱ្យដឃញីអំពវីសិាលភាពគត្ិយុត្ថ។ វសិាលភាពគត្-ិ
យុត្ថម៉នពីរ គឺវសិាលភាពគត្យុិត្ថតដនដី និងវសិាលភាពគត្ិយុត្ថតាមវ ិ្ ័យ។ រពះរាជរកឹត្យ និងអនុរកឹត្យ ម៉ន
វសិាលភាពតដនដីពា្ដពញរពះរាជាណាចរកកមពុជា និងរគបដណឋ ប់ដលរីគប់វ ិ្ ័យ។ របោ្ម៉នវសិាលភាព
តដនដពីា្ដពញរពះរាជាណាចរកកមពុជា និងរគបដណឋ ប់ដលីវ ិ្ ័យរប្់ខ្លួន។ ដីោ (រាជធាន ីដខ្ត្ថ រកុង រ្ុក
ខ្ណឍ  ឃុ ំ ្ង្ហក ត់្) ម៉នវសិាលភាពរគបដណឋ ប់ដលីរគប់វ ិ្ ័យ បុ៉តនថរគបដណឋ ប់តត្កបុងតដន្មត្ទកិចចរដឌបាល
រប្់ខ្លួនបុ៉ដណាត ះ ។ 

                                                 
4
 រដឌធមមនុញ្ដ ឆាប  ំ១៩៩៣ គឺជារដឌធមមនុញ្ដទី ៦ រប្រ់ពះរាជាណាចរកកមពុជា តដលម៉នបុពវកថាមួយ ម៉ន១៦ ជំពូក តចកដចញ ១៥៨ 
ម៉រតា។ រដឌធមមនុញ្ដម៉នដោលដៅ ១) កំណត្ពី់ោដរៀបចំ និងរបរពឹត្ថិដៅរប្ស់ាទ បន័នដោបាយកំពូលរប្រ់ដឌ ២)កំណត្ពី់្ិទនិដ្រ ី
ភាពរប្់របជាពលរដឌ និង៣)កំណត្ពី់របបនដោបាយ ដ្ដឌកិចច ោរអបរ់ ំវបផធម ៌និង្ងគមកិចច។ សាទ បន័នដោបាយកំពូលរប្រ់ដឌរមួ
ម៉ន សាទ បន័រពះមហាកសរត្(ម៉រតា៧ ដលម់៉រតា ៣០ែមី) សាទ បន័រដឌ្ភា(ម៉រតា៧៦ ដល៩់៨ែមី) សាទ បន័រពឹទន្ភា(ម៉រតា ៩៩ ដល់
ម៉រតា ១១៥ែមី) សាទ បន័រាជរដ្ឋឌ ភិបាល (ម៉រតា១១៨ែមី ដលម់៉រតា ១២៧ែមី) សាទ បន័យុតាថ ធិោរ (ម៉រតា១២៨ែមី ដលម់៉រតា ១៣៥ែមី) 
និងសាទ បន័រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ (ម៉រតា ១៣៦ែមី ដលម់៉រតា ១៤៤ែមី)។ ដៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដម៉នតត្ម៉រតាចំនួន ២ប៉ុដណាត ះ តដលតចងពី
ោររគបរ់គងរដឌបាល គឺម៉រតា ១៤៥ែមី(មយួ) និង១៤៦ ែមី(មយួ)។ 

5 រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ គឺជាសាទ ប័នឯករាជយ តដលម៉ន្មត្ទកិចចធានាោរពារោរដោរពរដឌធមមនុញ្ដ ោរបករសាយរដឌធមមនុញ្ដ និងចាប់
តដលរដឌ្ភាបានអនុមត័្ និងរពឹទន្ភាបានពិនិត្យចប់្ ពវរគបដ់ យី។ ចាបទ់ាងំឡាយតដលរតូ្វបានរបោ្ថា អធមមនុញ្ដភាព គឺមិន
អាចយកដៅអនុវត្ថបានដទ។ ដលី្ពីដនះដៅដទៀត្ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដម៉ន្ិទនិពិនិត្យ និង្ដរមចអំពីករណីវវិាទកមមទាកទ់ងនឹងោរដបាះ
ដឆាប ត្ដរជី្ដរ ី្ តំ្ណាងរាស្ត ថ្ និងោរដបាះដឆាប ត្ដរជី្តាងំ្ម៉ជិករពឹទន្ភា។ ោរពិនិត្យ្ដរមចអំពីវវិាទកមមទាកទ់ងនឹងោរដបាះដឆាប ត្
ដនះ ម៉នចាបពី់ដំណាកោ់លននោរចុះបញ្ជ ីគណបកសនដោបាយឈរដឈាម ះដបាះដឆាប ត្ និងបញ្ជ ីដបកាជនឈរដឈាម ះ ោរចុះដឈាម ះអបក
ដបាះដឆាប ត្និងបញ្ជ ីដបាះដឆាប ត្ ោរឃា្នាដបាះដឆាប ត្ កដូ៏ចជាលទនផលបដណាថ ះអា្នបននោរដបាះដឆាប ត្។  ដ្ចកថី្ដរមចរប្រ់កុម
របឹកាធមមនុញ្ដជាដ្ចកថី្ដរមចចុងដរោយបិទផលូវត្វ៉ា។ រកុមរបឹកាធមមនុញ្ដម៉ន្ម៉ជិក ៩រូប (៣រូបតត្ងតាងំដដ្ឋយរពះមហាកសរត្ ៣
រូប តត្ងតាងំដដ្ឋយឧត្ថមរកុមរបឹកាននអងគដៅរកម និង៣រូបតត្ងតាងំដដ្ឋយរដឌ្ភា)។    
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  លិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថម៉ន ២របដភទ គលឺិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថម៉នលកាណៈជាបទបញ្ហជ  និងលខិ្ិត្
បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថម៉នលកាណៈជាឯកត្ថភូត្។ លិខ្តិ្បទដ្ឋឌ នម៉នលកាណៈជាបទបញ្ហជ  ម៉នចរតិ្ជាោរបញ្ហជ តបប
ចាប់បងាំ ទូដៅ និងមិនចំដពាះ។ លិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នម៉នលកាណៈជាឯកត្ថភូត្ ្ំដៅដល់លិខ្ិត្ទាងំឡាយណាទាក់
ទងដៅនឹងោរបដងកតី្ ោរតត្ងតាងំ ឬោរដក ូត្បុគគលម៉ប ក់ ឬដរចីននាក់។ 

   រាល់លិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នម៉នលកាណៈជាឯកត្ថភូត្ ដទាះបីដចញដដ្ឋយអងគរពះមហាកសរត្ (រពះរាជរកឹត្យ) ឬ
ដចញដដ្ឋយនាយករដឌមស្តនថី (អនុរកឹត្យ) រត្ូវតត្ដោរពរាល់លិខ្តិ្បទដ្ឋឌ នម៉នលកាណៈជាបទបញ្ហជ តដលដចញ
ដដ្ឋយអាជាញ ធររដឌបាលរគប់ថាប ក់ ។ ឧទា រណ៍ មស្តនថមី៉ប ក់រត្ូវបានតត្ងតាងំដដ្ឋយរពះរាជរកឹត្យ(លិខ្ិត្បទដ្ឋឌ ន
ម៉នលកាណៈជាឯកត្ថភូត្)ឱ្យម៉នឋានៈជាអគគនាយកននរក្ួងមួយ ដៅដពលមស្តនថីដនាះចូលដរៀនដៅសាលា
ភូមិនធរដឌបាល ោត់្រត្ូវតត្ដោរពបទបញ្ហជ នផធកបុងរប្់សាលា (លិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នម៉នលកាណៈជាបទបញ្ហជ ) ដូចកមម
្ិកាោរដីនទដទៀត្   ។ 

  ឃ. ដោលោរណ៍នតី្ានុកូលភាព 
  ដដីមផធីានាថារដឌបាល ពិត្ជាបំដពញ្មត្ទកចិចរប្់ខ្លួនបានោ៉ងរត្ឹមរត្ូវ និងម៉ននីត្ានុកូលភាព រដឌ-
បាលរត្ូវដោរពឱ្យបានខាជ ប់ខ្ជួននូវដោលោរណ៍នីត្ានុកូលភាពទាងំ ៦ ចណុំចដូចខាងដរោមដនះ ៖ 

   ឃ.១ ដោលោរណ៍្មត្ទកចិច 
  ដោលោរណ៍្មត្ទកិចចម៉នបោ៉ីង គឺ្មត្ទកចិចឋានានុរកម ្មត្ទកិចចតដនដី និង្មត្ទកិចចដពលដវលា។ 
រដឌបាលរត្ូវដោរព្មត្ទកិចចឋានានុរកម ម៉នន័យថាអាជាញ ធរម៉ន្មត្ទកចិចរត្ឹមឋានានុរកមណារត្ូវដចញលិខ្ិត្
រត្ឹមឋានានុរកមដនាះ ដចៀ្វាងោររដំលាភ្មត្ទកិចចឋានានុរកម តដលនាឱំ្យលខិ្ិត្ដនាះមិនម៉ននតី្ានុកូល 
ភាព។ រដឌបាលរត្ូវដោរព្មត្ទកិចចតដនដី ដបីពុំដនាះដសាត្ លិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នដនាះនឹងរត្ូវចាត់្ទុកថាអនីត្ានុកូល
ភាពដដ្ឋយខ្វះ្មត្ទកិចចតដនដី។ ឧទា រណ៍ អភិបាលដខ្ត្ថដ្ៀមរាប ម៉ន្មត្ទកិចចដចញដីោ្រម៉ប់អនុវត្ថកបុង
ដខ្ត្ថដ្ៀមរាប មិនអាចដចញដីោអនុវត្ថកបុងដខ្ត្ថដផសងដនាះដទ ។ រដឌបាលរត្ូវដោរព្មត្ទកិចចដពលដវលា។ ជាក់
ត្ថង ដៅរបដទ្រកិច ោលពីឆាប ២ំ០១២ កនលងដៅ របជាជនរកិចបានដបាះដឆាប ត្រចួដ យី  បុ៉តនថមិនអាចបដងកតី្ 
រដ្ឋឌ ភិបាលមិនបាន ដពលដនាះរដ្ឋឌ ភិបាលចាផំធះរត្ូវបានបដងកីត្ដ ងី ដដីមផដីកឹនាោំរង្ហររបចានំែង កបុងរយៈដពល
មួយតខ្។  រដ្ឋឌ ភិបាលដនះ ោម ន្ិទនដិចញដ្ចកថី្ ដរមចធំៗទាក់ទិនដៅនឹងដជាគវា្នារប្់ជាត្ិដនាះដ យី ។ 

   ឃ.២ ដោលោរ  ឋានានុរកម នងិទរមង់ននលខិ្តិ្បទដ្ឋឌ នគត្យុិត្ថ 
  រដឌបាលរត្ូវដោរពឋានានុរកមននលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្យុិត្ថ ដៅតាមលំដ្ឋប់លំដដ្ឋយពីដរោមដ ងីដៅដលី
ដពាលគឺ ដីោរត្ូវដោរពរបោ្ របោ្រត្ូវដោរពអនុរកឹត្យ អនុរកឹត្យរត្ូវដោរពរពះរាជរកឹត្យ។  

  អបកដចញលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នរត្ូវដោរពទរមង់ននលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថ។ កបុងន័យដនះ ទរមង់ រមួម៉ន ោល
បរដិចឆទ ទកីតនលង ដោង  ត្ទដលខា នងិទរមង់ពិដ្្ៗននលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នរបដភទនីមួយៗ ជាដដីម។ ដូដចបះលិខ្ិត្
រដឌបាលរត្ូវតត្ដោរពវធិានននទរមង់។ 

   ឃ.៣ ដោលោរណ៍នតី្វិធិ ី
  ចាប់អ្ាមកិរណ៍បានកណំត់្ថា មុននឹងដក ូត្រទពយ្មផត្ថឯិកជន ដដមីផបីដរមរីបដោជន៍ទូដៅ 
ចាប់ត្រមូវឱ្យ អាជាញ ធររត្ូវជូនដំណឹងមុនោ៉ងត្ិច ៦០ នែង និងរត្ូវទូទាត់្្ំណង្មរមយ និងយុត្ថិធម៌ជាមុន។ 
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រប្ិនដបីអាជាញ ធរមិនបានដោរពនីត្ិវធិដីនះដទ ដនាះទដងវរីប្់អាជាញ ធរដនាះ គជឺាអំដពអីនីត្ានុកូល។ ករណី
រក្ួងដចញដ្ចកថី្ ដរមចបដណឋ ញមស្តនថីរាជោរណាមួយ ដដ្ឋយមិនដោរពតាមនីត្ិវធិីតដលម៉នតចងកបុងចាប់
្ លកានថិកៈមស្តនថរីាជោរ្ុីវលិដនាះ  ដ្ចកថី្ ដរមចដនះក៏ោម ននីត្ានុកូលភាពតដរ។ 

   ឃ.៤ ដោលោរណ៍របា្ចាកអដំពអីនតី្ានុកូលដដ្ឋយអគត្ធិម៌ទាងំ ៤ 
  ដៅរបដទ្បារាងំ ដៅរកមតុ្លាោររដឌបាលតត្ងតត្ដធវោីរែលឹងតែលងោ៉ងម៉មត់្ចត់្ដដមីផធីានាថារដឌបាល
រប្់រដឌមិនរត្ូវលដមអៀងដដ្ឋយអគត្ធិម៌ទាងំបួន (ឆនាធ គត្ិ ភោគត្ិ ដទាសាគត្ិ នងិដម៉ហាគត្ិ)។ ជាក់ត្ឋង 
ករណីដៅសាលារដឌបាលជាត្បិារាងំ ្ិ្សម៉ប ក់បានបឋឹងសាលាថា បានតកទម៉ល ក់កិចចោររប្់ខ្លួនដដ្ឋយមូល
ដ តុ្ថា្ិ្ សដនាះម៉ននិនាប ោរដៅរក្ងគមនិយម។ ដរោយពតុី្លាោររដឌបាលបានរសាវរជាវរកដឃញីដូចោរ
បឋឹងរប្់្ិ្សដនាះរបាកដតមន តុ្លាោរបាន្ដរមចដ្ចកថីឱ្យ្ិ្សដនាះឈបះកឋីដនះ។ 

   ឃ.៥ ដោលោរណ៍អនតី្ានុកូលភាពដដ្ឋយ្ដរមចខុ្្ពដីោលដៅតដលចាប់កណំត់្ 
  រដឌបាលរត្ូវតត្្ដរមចអវដីៅតាមដោលដៅតដលចាប់កំណត់្។ ដៅរបដទ្បារាងំ ចាប់បានផឋល់្មត្ទ-
កិចចដល់ដមឃុឱំ្យដ្ចកថី្ ដរមចទាក់ទងនឹងោរហាមឃាត់្ោររសាត្ងូត្ទឹក នងិោរផ្តល ្់បថូរ្ដំលៀកបពំាក់
ដដ្ឋយោម នបតិ្បាងំដករខាម ្ដៅដឆបរ្មុរទ។ ដោងដៅតាមចាប់ដនះ ដមឃុបំានដចញដ្ចកថី្ ដរមចបដងកីត្
បនធប់ផ្តល ្់្ំដលៀកបំពាក់ ដ យីត្រមូវឱ្យអបកចុះមុជទឹករត្ូវផ្តល ្់ដខាអាវកបុងបនធប់ទឹកដនាះ ដដ្ឋយបង់របាក់។ 
ដ្ចកថី្ ដរមចរប្់ដមឃុដំនះ គឺអនីត្ានុកូលដដ្ឋយ្ដរមចខុ្្ពីដោលដៅតដលចាប់បានកំណត់្។ 

   ឃ.៦ ដោលោរណ៍រដឌបាលរត្វូតត្តផអកដលដីរឿងពតិ្ដទបី្ដរមច 
  ដបីោម នភ្ថុតាងពិត្របាកដ រដឌបាលមិនអាច្ដរមចតាមតត្ទំដនីងចិត្ថរប្់ខ្លួនដទ។ ដ្ចកថី្ដរមច
រប្់រដឌបាលរត្ូវតត្តផអកដៅដលីដរឿងពិត្។  

  ង. អណំាចឆនាធ នុ្ទិន ិនងិ អណំាចជាប់ចណំង 
  អំណាចជាប់ចំណងជាចំណងោត្ពវកចិចកំណត់្ដដ្ឋយចាប់ តដលត្រមូវឱ្យអបករដឌបាលម៉ន្មត្ទកិចចរត្ូវ
តត្ផឋល់ ឬបំដពញដដ្ឋយោម នលកាខ្ណឍ  ដពាលគឺមស្តនថតីដលម៉នអំណាចជាប់ចំណងរត្វូតត្ដធវកីិចចោរដនះដដ្ឋយ
ោម នជដរមី្។ កបុងន័យដនះ អបករដឌបាល ឬសាទ ប័នតដលម៉នអំណាចជាប់ចណំងតដលមិនបានបំដពញតាមោរ
កំណត់្រប្់ចាប់ ឬបំដពញដលី្ចាប់កណំត់្ គជឺាអំដពីអនីត្ានុកូល។  

  អំណាចឆនាធ នុ្ិទនិ គជឺា្ិទនិរប្់អបករដឌបាលម៉ន្មត្ទកចិចកបុងោរ្ដរមច ថាដត្គីួរដធវី ឬមិនរត្ូវដធវ។ី 
អំណាចឆនាធ នុ្ិទនិជាអំណាចតដលចាប់ផឋល់លទនភាពដល់អបករដឌបាល ឬសាទ ប័នរដឌបាល ឬតុ្លាោររដឌបាល 
ជាអបក្ដរមច វនិចិឆ័យដលីករណីនីមួយៗ នងិអនុវត្ថតាមដ្ចកថី្ ដរមចតដលខ្លួនបានដចញដនាះ ។  

  ជាទូដៅ ដបកីបុង្ងគមមួយម៉នអំណាចឆនាធ នុ្ិទនិដរចនីដពក ដនាះនឹងបណាថ លឱ្យម៉នភាពយតឺ្ោ៉វតផបក
រដឌបាល និងអាចបងកឱ្យម៉នភាពអនាធបិដត្យយ។ ផធុយដៅវញិ ដបកីបុង្ងគមមួយម៉នតត្អំណាចជាប់ចណំង 
ដនាះ វានឹងដធវីឱ្យរដឌបាលម៉នភាពចដងអៀត្រជុល តដលមិនអាចដឆលីយត្បដៅនឹង្ភាពោរណ៍ និងរបត់្ែមីនន្ងគម
មនុ្ស ។ 
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  ច. ោរទទលួខុ្្រត្វូរដឌបាល 
  រដឌបាលទទួលខុ្្រត្ូវចំដពាះកំ ុ្តដលខ្លួនបានរបរពតឹ្ថ និងកំ ុ្តដលខ្លួនមនិបានរបរពឹត្ថ។ រដឌបាល
ម៉នោត្ពវកិចចជួ្ជុ្្ំណងខូ្ចខាត្ ដៅដពលតដលមស្តនថរីដឌបាល ឬ/និង ្ម៉ា រៈរប្់រដឌបាល បានដធវឱី្យប៉ះ
ពាល់ខូ្ចរបដោជន៍ដល់របជាពលរដឌ។ បុ៉តនថដទាះបីជាខ្លួនមិនបានរបរពឹត្ថក ុំកក៏ដដ្ឋយ ក៏រដឌបាលរត្ូវទទលួ
ខុ្្រត្ូវផងតដរ ជាក់ត្ថង ករណីរត់្ជាន់ោប សាល ប់ដៅដលីសាព នដោះដពរជោលពីនែងទ២ី២ តខ្វចិិឆោ ឆាប ២ំ០១០។ 
ោរទទួលខុ្្រត្ូវរដឌបាលម៉នបរីបដភទ និងឯករាជយពីោប  គឺោរទទលួខុ្្រត្ូវតផបករដឌបផដវណី ោរទទួលខុ្្រត្ូវ
តផបករព មទណឍ  និងោរទទួលខុ្្រត្ូវតផបករដឌបាល។ 

  ោរទទួលខុ្្រត្ូវតផបករដឌបផដវណី ្ំដៅដៅដល់ោរទទួលខុ្្រត្ូវ្ងជា្ណំង(លុយ) តដលរដឌបាល
រត្ូវផថល់ឱ្យជនរងដរោះតដលបានរងពយ្នកមមដដ្ឋយ្កមមភាព ឬដ្ចកថី្ដរមចរដឌបាល។ រដឌបាលក៏នឹងរត្ូវ
ទទួលខុ្្រត្ូវតផបករព មទណឍ ផងតដរ រប្ិនដបតុី្លាោររកដឃញីថារដឌបាលដនាះពិត្ជាម៉នកំ ុ្តផបករព ម 
ទណឍ ។ ជាទូដៅ រដឌបាលជាអងគអរូបី ដម៉៉ល ះដ យីរប្ិនដបរីដឌបាល រត្ូវបានតុ្លាោររបោ្ថាម៉នដទា្ 
របធានរដឌបាល ឬរបធានសាទ ប័ន តដលជារូបវន័ថបុគគល គជឺាអបកតដលរត្ូវរបឈមមុខ្នងឹតផបករព មទណឍ  ។ ោរ
ទទលួខុ្្រត្ូវតផបករដឌបាល ្ំដៅដៅដលីោរទទួលខុ្្រត្ូវខាងពិន័យរដឌបាលតដលដធវដី ងីដដ្ឋយអងគភាពផ្តធ ល់ 
ឬអងគភាពថាប ក់ដល។ី 

  ឆ. អងគភាពរត្តួ្ពនិតិ្យ្កមមភាពរដឌបាល  
  អងគភាពរត្ួត្ពិនិត្យដលី្កមមភាពរដឌបាល រមួម៉នអងគភាពរត្ួត្ពិនិត្យរដឌបាលខ្លួនឯង ្វនកមមនផធកបុង 
អាជាញ ធរ្វនកមមជាត្ ិនិងតុ្លាោររដឌបាល។ 

  ្រម៉ប់របដទ្កមពុជានាដពលបចចុបផនប អងគភាពរត្ួត្ពិនិត្យរដឌបាលរមួម៉ន អងគភាពរត្ួត្ពិនិត្យរដឌបាល
ខ្លួនឯង ្វនកមមនផធកបុង និងអាជាញ ធរ្វនកមមជាត្ិ។ ដដ្ឋយត កតុ្លាោររដឌបាល កមពុជាមិនទាន់ម៉នដៅដ យី
ដទ ដរពាះកមពុជាអនុវត្ថយនថោរតុ្លាោរតត្មួយ។ តុ្លាោរកមពុជាម៉ន្មត្ទកិចចដដ្ឋះរសាយនូវរគប់វវិាទទាងំអ្់ 
ដដ្ឋយរាប់ទាងំដរឿងកថីរដឌបាលផង ។    

 ១.១.៤ ទសសនទានសខំាន់ៗសតីព ីវិមជ្ឈការ និង្វិសហមជ្ឈការនៅកមពុជា 
  កំតណទរមង់វមិជឈោរ នងិវ ិ្  មជឈោរ គឺជាកំតណទរមង់មួយកបុងចំដណាមកំតណទរមង់្ំខាន់ៗ ដផសង
ដទៀត្ដូចជា                                          វ                     
                      រប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលតដលកំពុងតត្ដំដណីរោ៉ង្កមម នងិរបកបដដ្ឋយដម៉ទនភាពកបុង
ោរ្ដរមចបានដៅដជាគជ័យជារបវត្ថិសាស្ត្ថជាដរចីន។ របវត្ថិ ដំដណីរោរ រចនា្មព័នន ្មទិនិផល និងបញ្ហា
របឈមកបុងោរអនុវត្ថដោលនដោបាយវមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោររត្ូវដលកីយកមកបង្ហា ញដូចខាងដរោម។ 

  ក. នយិមន័យននវមិជឈោរ វ ិ្  មជឈោរ នងិ ដោលោរណ៍សាប់្ុឌីោ៉ីរធី ី
  វមិជឈោរ គឺ្ំដៅដលោីរដផធរមុខ្ង្ហរ ធនធានមនុ្ស និង រិញ្ដវត្ទុ (អំណាច នងិឆនាធ នុ្ិទនិដពញដលញ) 
រប្់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលដៅឱ្យរកមុរបឹកាថាប ក់ដរោមជាត្ិ តដលជាប់ដឆាប ត្ ដ យីរកុមរបឹកាដនះរត្ូវម៉នគណដនយយ
ភាពចំដពាះរបជាពលរដឌរប្់ខ្លួន។ រឯី វ ិ្  មជឈោរ គឺ្ ំដៅដៅដលីោរដធវីរបត្ិភូកមមោរង្ហរពីថាប ក់ជាត្ិដៅឱ្យ
អងគភាពថាប ក់ដរោមជាត្រិប្់រក្ួង-សាទ ប័នមួយ ឬដៅឱ្យភាប ក់ង្ហររដ្ឋឌ ភិបាលថាប ក់ជាត្ិដនទដទៀត្ ត្ួោ៉ងោរដធវី
អរតានុកូលដ្ឋឌ នដៅថាប ក់ឃុ ំនងិោរចុះដឈាម ះដបាះដឆាប ត្ថាប ក់ឃុ។ំ 
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  វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរ គឺជាមដធាបាយដៅោន់ដោលដៅ តដលទាមទារឱ្យម៉នោរកំណត់្វសិាល
ភាពឱ្យបានចា្់លា្់។ វមិជឈោរ គឺជាមដធាបាយលអ បុ៉តនថដបកីំណត់្ខ្លឹមសារ និងម៉ត្ោិមិនលអដទ ដនាះដធវីឱ្យ
ម៉នបញ្ហា ដូចជាអំដពីពុករលយួជាដដីម។  

  ភាពខុ្្ោប រវាងវមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរ គឺ្ទតិ្ដៅរត្ង់ថា វមិជឈោរគឺដផធរនូវភាពជាម៉ច ្់ដពញដលញ
ដល់ថាប ក់ដរោម ឯវ ិ្  មជឈោរ គឺដផធរតត្មុខ្ង្ហរដទ តត្ភាពជាម៉ច ្់ដៅតត្ជាថាប ក់ដលដីតដល បុ៉តនថមិនតមនម៉ន
ន័យថា ថាប ក់ដរោមអាចដធវអីវីៗបានទាងំអ្់ដរ្ចតត្ចិត្ថដទ គឺ្ទិត្ដរោមចាប់កំណត់្។ វមិជឈោរម៉នរបដោជន៍
រត្ង់ថា របគល់ឱ្យទទលួខុ្្រត្ូវខ្លួនឯង មនិតមនដឆលីយដ្ឋក់ថាប ក់ដលីរ ូត្ដទ តត្វ ិ្  មជឈោរ ថាប ក់ដរោមដធវី
ថាប ក់ដលីទទួលខុ្្រត្ូវ តត្រត្ូវរាយោរណ៍ជារបចា ំ ដ យីវ ិ្  មជឈោរទំដនីបរត្ូវម៉នោរតណនាតំ្ិចបំផុត្។     
វមិជឈោរ នងិវ ិ្  មជឈោរតដលម៉នន័យ គឺរត្ូវផថល់្វ័យភាពមិនតមនអធិបដត្យយភាពដនាះដទ។ ោរអនុវត្ថ
ដោលនដោបាយវ ិ្  មជឈោរ ថាប ក់ជាត្រិត្ូវតត្របយត័្បរបតយង នងិរត្ូវដជៀ្វាងឱ្យបាននូវសាទ នភាពបដងកីត្រដឌ
កបុងរដឌ។ 

  កបុងោរអនុវត្ថនូវនដោបាយវមិជឈោរ នងិវ ិ្  មជឈោរ គឺរត្ូវតត្ម៉នដោលោរណ៍សាប់្ុឌីីោ៉រធីី។ 
ដោលោរណ៍ដនះ កណំត់្ថាថាប ក់ដរោមណាមួយតដលគួរទទួលបាននូវមុខ្ង្ហរ ឬោរង្ហររប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ 
ដោលោរណ៍ដនះ គឺជាឆនធៈនដោបាយរប្់របមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាល តដលបានតែលងកបុង្ោិា សាលាជាត្ិ្ថីពីរកប
ខ្ណឍ យុទនសាស្ត្ថ្ រម៉ប់កំតណទរមង់វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរដៅនែង ១ ដមសា ២០០៥ ថា «រក្ងួសាទ ប័ន
នានាមិនអាចដធវីអីវៗរគប់ោ៉ង ដ ីយក៏មិនរត្ូវពាោមដធវីអវីៗទាងំអ្់ តដលជាត្រមូវោររប្់មូលដ្ឋឌ នជនំួ្
មូលដ្ឋឌ នដនាះដ ីយ»។ ោរដលីកដ ងីដនះបានន័យថា មុខ្ង្ហរមួយនឹងរត្ូវបានដគអនុវត្ថរបកបដដ្ឋយរប្ទិន
ភាពខ្ព្់ ដៅដពលតដលមុខ្ង្ហរទាងំដនះរត្ូវបានដគបងាិត្ឱ្យដៅជិត្នងឹរបជាពលរដឌតដលម៉នោរប៉ះពាល់ ដ យី
ម៉នតត្អងគភាពតដលដៅដកៀកនឹងរបជាពលរដឌដទ តដលអាចទទួល ្រមបខ្លួន និងអាចដឆលីយត្បបានោ៉ងង្ហយ
រ្ួលដៅនងឹត្រមូវោរ និងផលរបដោជន៍ដៅមូលដ្ឋឌ ន តដលនឹងដធវឱី្យរបដ្ីរដ ងីនូវត្ម៉ល ភាព និងគណដនយយ
ភាពដៅមូលដ្ឋឌ ន។ 

  ខ្. របវត្ថនិនោរអនុវត្ថវមិជឈោរ នងិវ ិ្  មជឈោរដៅកមពុជា 
  រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានអនុវត្ថដោលនដោបាយកំតណទរមង់វមិជឈោរ នងិវ ិ្  មជឈោរ រយៈដពល
ជាង ១០ឆាប រំចួមកដ យី ចាប់តាងំពីឆាប  ំ ២០០២ រ ូត្មកទល់ដពលបចចុបផនបដនះ ដ យីោរអនុវត្ថកនលងមក 
របដទ្កមពុជាបានដរៀបចំោរដបាះដឆាប ត្ដរជី្ ដរ ី្ រកមុរបឹកាឃុ-ំ្ង្ហក ត់្ ចនំួន ៣ដងរចួដ យី គដឺលីកទ១ី ឆាប ំ
២០០២ ដលកីទ២ី ឆាប ២ំ០០៧ និងដលកីទី៣ ឆាប ២ំ០១២។ ឧបករណ៍ ឬមដធាបាយចាបំាច់្រម៉ប់អនុវត្ថចាប់ 
និងដោលនដោបាយរមួម៉ន រចនា្មព័នន ោរដរៀបចំឱ្យម៉នជាលកាណៈរបព័នន ធនធានមនុ្ស និង រិញ្ដវត្ទុ។ 
ចាប់្ថីពោីររគប់រគងរដឌបាលឃុ ំ្ង្ហក ត់្ ឆាប  ំ២០០១ តដលដបីកផលូវឱ្យម៉នោរដបាះដឆាប ត្ដរជី្ដរ ី្ រកុមរបកឹា
ឃុ ំ ្ង្ហក ត់្ ដ យីរកុមរបកឹាដនះរត្ូវបានចាត់្ទុកថាជា អងគភាពអភបិាលកចិចមូលដ្ឋឌ នដំបូងបំផុត្តដលដកីត្
ដ ងីដៅកបុងរដឌបាលរប្់កមពុជា។  

  ចំណុច្ំខាន់ននោរដធវកីំតណទរមង់ោរដនះ គឺដធវីឱ្យរបដទ្របោន់របបរបជាធិបដត្យយ តដលនឹងនាដំៅ
ដល់កំតណទរមង់របបដ្ដឌកចិចតផនោរដៅដ្ដឌកិចចទីផារដ្រ។ី ជាក់ត្ថង របដទ្ចិ តដលបានដធវីកំតណទរមង់
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របបដ្ដឌកិចចទផីារបានដធវីឱ្យោរផ្តល ្់បថូរោ៉ងធំដធងដៅកបុងរកបខ្ណឍ ត្បំន់ និងពិភពដលាក តដលដធវឱី្យចិន
ោល យជាមហាអំណាចដ្ដឌកចិចលំដ្ឋប់ទី២ នាដពលបចចុបផនប។  

  របដទ្កមពុជា ម៉ននដោបាយកំតណទរមង់របបដ្ដឌកិចចតាងំពីឆាប  ំ ១៩៨៩ តដលជាោរផ្តល ្់បថូរដៅរក
ដ្ដឌកិចចទីផារ តាមរយៈោរផថល់នូវកមម្ទិនឯិកជនដលដីីធល ីផធះ្ំតបង តដលដនាះគឺជាោរចាប់ដផថីមកំតណទរមង់
វមិជឈោរទីផារដ៏ចាបំាច់។ ដរោយោរដបាះដឆាប ត្្កលឆាប  ំ ១៩៩៣ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានបដងកីត្អគគនាយកដ្ឋឌ ន 
រដឌបាលដៅរក្ួងមហានផធ ដ យីដៅឆាប  ំ ១៩៩៦ ោរពិភាកា្ថីពីោរដរៀបចំឱ្យម៉នោរដបាះដឆាប ត្មូលដ្ឋឌ ន ឬ 
រដឌបាលថាប ក់ទាបបំផុត្រត្ូវបានដរៀបចំដ ងី កបុងដោលបំណងដធវីោរសាកលផងអនុវត្ថនដោបាយវមិជឈោរដៅថាប ក់
មូលដ្ឋឌ ន។ ទាងំដនះបញ្ហជ ក់ថា កមពុជាមិនតមននាផំលិត្ផលវមិជឈោរពខីាងដរៅដទ តត្ជាឆនធៈនដោបាយរប្់
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកបុងោរតកទរមង់រដឌបាលមួយតដលអាចផថល់ដ្វាជូនរបជាពលរដឌ ដ យីបងាិត្រដឌបាលដៅជិត្
របជាពលរដឌឱ្យោន់តត្ម៉នរប្ិទនភាព។ តត្ដទាះោ៉ងដនះកថី នដោបាយវមិជឈោរ ពិត្ជាបានដរៀន្ូរត្ពីខាង
ដរៅ បុ៉តនថកមពុជាបានដរៀបចំ និងអនុវត្ថដៅជាដោលនដោបាយ តដលរ្បនឹងបរបិទ សាទ នភាពភូមសិាស្ត្ថ 
នដោបាយ ដ្ដឌកិចច និងវបផធម៌រប្់កមពុជា។ 

  គ. ្មទិនផិល នងិោរពរងកីដោលនដោបាយវមិជឈោរ នងិវ ិ្  មជឈោរដៅកមពុជា 
  ចំដពាះ្មិទនិផលរប្់វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរចាប់តាងំពីឆាប  ំ២០០២ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានបដងកតី្យនថ
ោរនានា ្រម៉ប់ោរអភិវឌណតាមតបបរបជាធិបដត្យយ ជាពិដ្្រកមុរបឹកាឃុ-ំ្ង្ហក ត់្ទាងំ ១៦៣៣ រមួម៉ន
ភាពជាត្ំណាងសាធារណៈ(ដកីត្ដចញតាមោរដបាះដឆាប ត្)  ោរពិដរោះដោបល់នងិោរចូលរមួ (ោររបជុរំត្ូវដធវី
ជាសាធារណៈ) រពមទាងំោរដឆលីយត្បនងឹគណដនយយភាព ត្ម៉ល ភាព និង្ុចរតិ្ភាព។ ដលី្ពដីនះ ្មទិនិផល
បតនទមដទៀត្រមួម៉ន ោរកសាង និងអភិវឌណន៍្មត្ទភាពមស្តនថីថាប ក់ជាត្ិ និងថាប ក់ដរោមជាត្ិចំននួរបម៉ណជាង 
៦០ ០០០នាក់ ោរកសាងដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័ននតូ្ច និងមធយមជាដរចីនរត្ូវបានបដងកីត្ដៅមូលដ្ឋឌ ន ដដីមផដីលីក
កមព្់គុណភាពជីវភាពរប្់របជាពលរដឌ នងិធនធាន រិញ្ដវត្ទុ តាមរយៈគដរម៉ងរាប់ពាន់តដលបានដធវីដៅថាប ក់
ឃុ-ំ្ង្ហក ត់្។ ោរអនុវត្ថវមិជឈោរ ដធវីឱ្យឃុមំ៉នែវោិផ្តធ ល់ខ្លួន តដលបានមកពីរបភពបីគ ឺ ចំណូលខ្លួនឯង (ពនន
មូលដ្ឋឌ ន) មុខ្ង្ហររបត្ភូិកមម (កិចចោរតដលថាប ក់ជាត្ិរបគល់ឱ្យ) និងវភិាជន៍តដលតបងតចកពីថាប ក់ជាត្ិរបចាំ
ឆាប ដំៅតាមឃុ។ំ 

  ទនធឹមនងឹដនះ ោរពរងីកវមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរដៅថាប ក់ដរោមជាត្ិទាងំមូល រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបាន
ដរៀបចំនូវរកបខ្ណឍ យុទនសាស្ត្ថកំតណទរមង់វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរឆាប  ំ ២០០៥ ចាប់្ថីពោីររគប់រគងរដឌ
បាលរាជធាន ី ដខ្ត្ថ រកុង រ្ុក ខ្ណឍ  ឆាប ២ំ០០៨ និងចាប់្ថីពោីររគប់រគងរដឌបាលឃុ-ំ្ង្ហក ត់្ ឆាប ២ំ០០១។ 
ជាមួយោប ដនះ កមពុជាបានដរៀបចំដធវីោរដបាះដឆាប ត្ដរជី្ ដរ ី្ រកុមរបកឹាថាប ក់ដរោមជាត្ទិាងំអ្់រមួម៉ន រកុម
របឹកាថាប ក់រាជធាន ីដខ្ត្ថ រកុង រ្ុក ខ្ណឍ  ឃុ ំ្ង្ហក ត់្។ ោរដបាះដឆាប ត្រកមុរបឹកាឃុ-ំ្ង្ហក ត់្ គឺជាោរដបាះដឆាប ត្
្កល រឯីោរដបាះដឆាប ត្រកមុរបឹកាថាប ក់ដរោមជាត្ិដផសងដទៀត្ ជាោរដបាះដឆាប ត្អ្កល ដដ្ឋយរកុមរបកឹាឃុ-ំ
្ង្ហក ត់្។ ដោលដៅចំបងននោរអនុវត្ថវមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរដនះ គឺបដងកីន ជំរុញ និងដធវីឱ្យម៉នចីរភាពដល់
ោរអភិវឌណតាមតបបរបជាធិបដត្យយ តដលរមួម៉នោរអភិវឌណតផបករដឌបាល ឬមូលធន្ងគម និងោរអភិវឌណតផបក
នដោបាយ ឬមូលធននដោបាយ។ 
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  ោរអភិវឌណតផបករដឌបាល គឺោរផថល់ដ្វា មដធាបាយ និងដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័នននានា របកបដដ្ឋយត្ម៉ល ភាព 
គណដនយយភាព និង្មត្ទភាព ្ទិត្ដរោមោររត្តួ្ពិនតិ្យរប្់រកុមរបឹកាតដលជាប់ដឆាប ត្។ ឯោរអភិវឌណតផបក
នដោបាយ គឺោរបដងកីត្រកុមរបឹកាដៅថាប ក់ដរោមជាត្ិតដលម៉ន្វ័យភាព បុ៉តនថមិនតមនជាអធិបដត្យយភាព និង
តដលរត្វូបានដរជី្ដរ ី្ ដដ្ឋយផ្តធ ល់ ឬដដ្ឋយរបដោលពីរបជាពលរដឌដៅកបុងមូលដ្ឋឌ ន។ 

  ឃ. បទពដិសាធន៍អនថរជាត្ដិលោីរអនុវត្ថវមិជឈោរ នងិវ ិ្  មជឈោរ៖ ករណី្កិារបដទ្ជបុ៉ន 
  របដទ្ជបុ៉ន គជឺារបដទ្មួយកបុងចំដណាមរបដទ្តដលបានអនុវត្ថវមិជឈោរ្ុីជដរៅ និងដជាគជ័យ
ដៅដលីពិភពដលាក។ របដទ្ជបុ៉នបានចាប់ដផថមីោរង្ហរកំតណទរមង់វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោររប្់ខ្លួន តាងំ
ពីឆាប  ំ១៨៨៨។ ទរមង់វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរជបុ៉នតបងតចងជាបីដណំាក់ោល ៖ 
 - ដំណាក់ោលទី ១ ពីឆាប ១ំ៨៨៨-១៩៤៦ ៖ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលជបុ៉នបានចាប់ដផថីមដធវីទំដនីបកមមរបព័ននរដ្ឋឌ ភិបាល
មូលដ្ឋឌ ន (Prefecture និង Municipality6)រប្់ខ្លួន កបុងដោលបណំងបំដពញដ្ចកថរីត្ូវោររប្់របជាជន
មូលដ្ឋឌ ន នងិអភិវឌណន៍ដ្ដឌកិចច្ងគម តាមរយៈោរអនុម័ត្ចាប់រដឌបាលរកុង(Municipal Law) ឆាប ១ំ៨៨៨ 
រដឌធមមនុញ្ដ ឆាប ១ំ៨៨៩ និងចាប់រដឌបាលដខ្ត្ថ (Prefectural Law) ១៨៩០។ តាមចាប់រដឌបាលរកុងបាន
កំណត់្ថា រកមុរបឹការកងុរត្ូវដរជី្ដរ ី្ ដដ្ឋយផ្តធ ល់ពីរបជាពលរដឌមូលដ្ឋឌ ន ដ យីអភិបាលរកងុ (Mayor) 
រត្ូវដរជី្ដរ ី្ ដដ្ឋយ្ម៉ជកិរកុមរបឹកា។ រកុមរបឹកាម៉នអំណាចបញ្ដត្ថ ិ ដ យីអភបិាលរកុងម៉នអណំាច
របត្ិបត្ថ។ិ តាមចាប់រដឌបាលដខ្ត្ថ បានផថល់ឱ្ោ្ឱ្យរបជាពលរដឌចូលរមួដដ្ឋយផ្តធ ល់កបុងោរដរជី្ ដរ ី្ រកមុ
របឹកាដខ្ត្ថ(Assembly) តដលជាអបកម៉នអណំាចបញ្ដត្ថិ មកដធវីជាមយួអភបិាលដខ្ត្ថ (Governor) តដលម៉ន
អំណាចរបត្ិបត្ថ ិតត្ងតាងំដដ្ឋយរក្ួងមហានផធ។  

 - ដំណាក់ោលទី ២ ពីឆាប ១ំ៩៤៧-១៩៩៩ ៖ ដរោយ្ស្តង្ហគ មដលាកដលីទី ២ របដទ្ជបុ៉នបានអនុម័ត្  
រដឌធមមនុញ្ដែមី (១៩៤៦) តដលបានផថល់អណំាចោន់តត្ទូលំទូលាយដល់រដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ ន។ ជាក់ត្ថង   
តាមរយៈចាប់្វ័យភាពមូលដ្ឋឌ ន ឆាប  ំ១៩៤៧ បានកំណត់្ថា អភិបាលរកុង អភិបាលដខ្ត្ថ និងរកុមរបឹការត្ូវ
ដបាះដឆាប ត្ដរជី្ ដរ ី្ ដដ្ឋយផ្តធ ល់ពីរបជាពលរដឌ។ 

 - ដំណាក់ោលទ ី៣ ពីឆាប ២ំ០០០ រ ូត្ដល់បចចុបផនប ៖ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលជបុ៉នបានផថល់អណំាចោ៉ងដពញ
ទំ ងឹ និងទូលទូំលាយដល់រដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ ន តាមរយៈោរអនុម័ត្ចាប់វមិជឈោរ ឆាប ១ំ៩៩៩ (ចូលជាធរម៉ន
ឆាប ២ំ០០០)។ ចាប់វមិជឈោរែមីដនះ បានលុបដចាលនូវរបព័ននមុខ្ង្ហរតដលរត្ូវបានរបត្ិភូកមមពីភាប ក់ង្ហរថាប ក់ជាត្ ិ
(Agency Delegated Function System) តដលបានអនុវត្ថតាងំពីឆាប  ំ១៩៤៧។ ចាប់វមិជឈោរដនះ មនិរត្ឹម
តត្ដធវីវមិជឈោរនដោបាយបុ៉ដណាត ះដទ តែមទាងំដធវីវមិជឈោរ រិញ្ដវត្ទុ វមិជឈោរមុខ្ង្ហរសាធារណៈ និងមុខ្ង្ហរ
ដទៀត្ផង។    ដ តុ្ដនះដ យី រដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ នជបុ៉នម៉នរបភពចំណូលផ្តធ ល់ខ្លួន(ោររបមូលពនន) ម៉ន្ទិនិ
ខ្ចីលុយ ដធវោីររគប់រគងដលីរគប់វ ិ្ ័យដៅថាប ក់មូលដ្ឋឌ នតដលចាប់បានរបគល់ឱ្យោរដរជី្ ដរ ី្ បុគគល និងោរ
អភិវឌណមូលដ្ឋឌ នរប្់ខ្លួន។ 
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 រាជរដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ នរប្ជ់ប៉ុនម៉នពីរថាប ក ់គឺ Prefecture (រដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ ន និងមនធីរជំនាញនានា) និង Municipality (រដ្ឋឌ ភិ
បាលមូលដ្ឋឌ ន) ។ ដបីដធវីោរដរបៀបដធៀបនិងរដឌបាលថាប ក់ដរោមជាតិ្ដៅកមពុជា Prefecture ដ ម្ីនឹងថាប កដ់ខ្ត្ថ ដ យី Municipality ដ ម្ី
នឹងថាប ករ់កុង។ ដៅកបុងរបាយោរណ៍ ពាកយ Prefecture តរបថា រដឌបាលដខ្ត្ថ និង Municipality តរបថា រដឌបាលរកុង (ជាបដណាថ ះ
អា្នប) ដដីមផងី្ហយរ្ួលពនយល ់និងបករសាយ។ 



ទព័ំរទី 15 
 

  របដទ្ជបុ៉នម៉ន រដឌបាលដខ្ត្ថចំនួន ៤៧ និងរដឌបាលរកងុចំនួន ១៧១៩។ រដឌបាលទាងំដនះម៉នទាងំ
អំណាចបញ្ដត្ថិ និងអណំាចរបត្ិបត្ថ ិ បុ៉តនថមនិម៉នអំណាចយុតាថ ធិោរដទ។ អភិបាលដខ្ត្ថ និងអភិបាលរកុងជា
អបកទទួលខុ្្រត្ូវកបុងោរអនុវត្ថោរង្ហរសាធារណៈមូលដ្ឋឌ នទាងំអ្់ (Local Public Affairs) ដលីកតលងតត្
ោរង្ហរណាតដលចាប់បានកណំត់្ជាក់លាក់ថាជា្មត្ទកចិចថាប ក់ជាត្ ិ នងិអាជាញ ធរពិដ្្។ អាជាញ ធរពិដ្្ 
្ំដៅដលអីាជាញ ធរតដលចាប់បានផថល់អំណាចកបុងោរដឹកនា ំនិងរគប់រគងវ ិ្ ័យជាក់លាក់។ ឧទា រណ៍ ៖ 

- វ ិ្ ័យអប់ររំត្ូវដឹកនា ំនិងរគប់រគងដដ្ឋយរកមុរបឹកាភិបាលវ ិ្ ័យអប់រ ំ
- ្ុវត្ទិភាពសាធារណៈរត្ូវដកឹនា ំនិងរគប់រគងដដ្ឋយគណៈកមមោរ្ុវត្ទិភាពសាធារណៈ 
- កិចចោរដបាះដឆាប ត្រត្ូវដកឹនា ំនងិរគប់រគងដដ្ឋយរកុមរបឹកាភបិាលដបាះដឆាប ត្។ 

  អាជាញ ធរពិដ្្ទាងំដនះរត្ូវដធវីោរោ៉ងជតិ្្បិទនជាមួយអភបិាលដខ្ត្ថ នងិអភបិាលរកងុ ដរពាះពួកដគជា
អបកដរៀបចំតផនោរ រិញ្ដវត្ទុរបចាឆំាប រំប្់រដឌបាលដខ្ត្ថ នងិរដឌបាលរកងុដៅ្ុំោរអនុម័ត្ពីរកុមរបឹកានីមួយៗ។ 
រដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ នដៅរបដទ្ជបុ៉នចំណាយែវោិជាត្ិដរចីនជាងរដ្ឋឌ ភិបាលថាប ក់ជាត្ិដៅដទៀត្ គឺ ៦:៤ ។ ម៉ន
ន័យថារដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ នចណំាយអ្់៦០% ននែវោិជាត្ិរបចាឆំាប  ំ ដៅខ្ណៈដពលតដរ រដ្ឋឌ ភិបាលកណាថ ល
ចំណាយអ្់តត្ ៤០% ននែវោិជាត្ិ្រុបរបចាឆំាប ។ំ រដឌបាលថាប ក់ដខ្ត្ថ និងរដឌបាលថាប ក់រកុង ចំណាយែវោិដ្មី
ោប ។ ដលី្ពីដនះដៅដទៀត្ រដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ នម៉នគណៈកមមោរពិដ្្មយួ្រម៉ប់ដធវីោរដរជី្ដរ ី្ បុគគលិក
្រម៉ប់ដធវីោរដៅរដ្ឋឌ ភិបាលមូលដ្ឋឌ នដទៀត្ផង។  

  របជាពលរដឌជបុ៉នមិនរត្មឹតត្ម៉ន្ិទនិដរជី្ដរ ី្  និងឈរដឈាម ះឱ្យដគដបាះដឆាប ត្ជា្ម៉ជិករកុមរបឹកា 
អភិបាលដខ្ត្ថ និងអភិបាលរកងុបុ៉ដណាត ះដទ តែមទាងំម៉ន្ិទនិដ្ឋក់ញត្ថិដដ្ឋយផ្តធ ល់ដដមីផផីថល់ដោបល់ តកតរប ឬ
លុបដចាលដ្ចកថី្ ដរមចរដឌបាល ្វនកមម្កមមភាពរដ្ឋឌ ភិបាល រលំាយរកុមរបកឹា បដណថ ញ្ម៉ជកិរកុម
របឹកាណាម៉ប ក់ និងបដណថ ញអភិបាលដខ្ត្ថ នងិអភិបាលរកុងពីត្ំតណង រពមទាងំអាចបថឹងដៅតុ្លាោរដទៀត្ផង 
(ព័ត៌្ម៉នបតនទមម៉នដៅកបុងឧប្មព័នន ២)។  

  ដរៅពីដរៀនបទពិដសាធន៍វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរដៅរបដទ្ជបុ៉ន កមពុជាបានដករ្ង់បទពិដសាធន៍
ជាលកាណៈអនថរជាត្ិជាដរចីនដទៀត្ ពបីណាថ របដទ្មួយចំនួនតដលធាល ប់អនុវត្ថវមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរ    
ដូចជាបារាងំ អា ម៉ឺង់ អង់ដគល្ ឥណឍូ ដន្ុ ីនិង វលីពីនី។ ករណីរបដទ្បារាងំបានចាប់ដផថីមសាកលផងមុន
ដគនូវោរដធវវី ិ្  មជឈោរ ដៅឆាប ១ំ៩៦៤ រ ូត្ដល់១៩៨៤ ដទីបចាប់ដផថីមអនុវត្ថវមិជឈោរ។ ចំដពាះរបដទ្  
អា ម៉ឺង់ និងអង់ដគល្អនុវត្ថវមិជឈោរតាមដំណាក់ោល។ ដំបូង ដគដធវីវមិជឈោររដឌបាលកបុងករមិត្មយួ បនាធ ប់
មកដគអនុវត្ថវមិជឈោរនដោបាយ និងវមិជឈោរសារដពីពនន។ របដទ្ វលីពីីន ោរអនុវត្ថវមិជឈោរ គឺដគដធវីដល់
ថាប ក់ភូម ិ ឯរបដទ្ឥណឍូ ដន្ុីវញិ ដគដធវីវមិជឈោរដៅរត្ឹមតត្ថាប ក់រ្ុកដទ។ ជារមួកមពុជា ក៏មិន្ូវខុ្្ពីបារាងំ 
និងជបុ៉នតដរ តដលមុននឹងចាប់ដផថីមអនុវត្ថវមិជឈោរនាឆាប ២ំ០០២ គឺកមពុជាបានអនុវត្ថវ ិ្  មជឈោររចួដៅដ យី។  

  ង. ចាប់ដរៀបចអំងគោរ្រម៉ប់ោរអភវិឌណតាមតបបរបជាធបិដត្យយ 
  ោរអភិវឌណតាមតបបរបជាធិបដត្យយតផអកដលីមូលដ្ឋឌ ន្ខំាន់ពីរ គឺមូលដ្ឋឌ ន្ងគម (មនុ្ស និង រិញ្ដវត្ទុ) 
និងមូលធននដោបាយ (គំនតិ្ននោរដឹកនា)ំ។ ចាប់្ថីពោីររគប់រគងរដឌបាលរាជធាន ីដខ្ត្ថ រកុង រ្ុក ខ្ណឍ  
ម៉នដោលបំណងរគប់រគងរដឌបាលឱ្យម៉នលកាណៈជារដឌបាលឯកភាព និងោរំទជំរុញដល់ោរអភិវឌណតាមតបប
របជាធិបដត្យយរបកបដដ្ឋយចរីភាព។ 
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  រដឌបាលឯកភាព បានន័យថាម៉ច ្់ោរកបុងោររគប់រគង ចាត់្តចង មុខ្ង្ហរ និងធនធានរាប់ទាងំ រិញ្ដវត្ទុ 
បុគគលិក និងរទពយ្មផត្ិថកបុងតដន្មត្ទកចិចរកុមរបឹកាកបុងោរផថល់ដ្វា និងោរអភិវឌណដផសងៗដទៀត្។ ដដីមផី
ទទួលបានរដឌបាលឯកភាព រាល់តផនោរអភិវឌណន៍ និងែវោិរប្់ជំនាញទាងំអ្់ដៅថាប ក់ដខ្ត្ថ រត្ូវ្ម៉ រណ
កមមដៅកបុងតផនោរអភិវឌណន៍ និងែវោិរបចាឆំាប រំប្់រកុមរបកឹា។ រកុមរបឹកា ឬអភិបាលដខ្ត្ថ ឬគណៈកមមោរ
្រមប្រមួលបដចចកដទ្ តដលជាត្ំណាងឱ្យរដឌបាលឯកភាព គឺដធវីោ៉ងណាឱ្យតខ្សទទឹង និងតខ្សបដណាថ យ 
ម៉នលកាណៈ្ុី្ ង្ហវ ក់ោប ។ 

  ច. រចនា្មព័នន នងិត្នួាទរីប្់រដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ ិ
  ដដីមផជីំរុញោរតកទរមង់អភិបាលកិចចថាប ក់ដរោមជាត្ ិ កបុងន័យអនុវត្ថនូវដោលនដោបាយវមិជឈោរ និង    
វ ិ្  មជឈោរ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានបដងកីត្ជារចនា្មព័ននថាប ក់ជាត្ ិ តដលោរំទរដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ ិ តដលកបុង
ដនាះរមួម៉ន គណៈកម៉ម ធិោរជាត្ិោរំទឃុ-ំ្ង្ហក ត់្ (គ.ជ.ឃ.្) គណៈកម៉ម ធិោរជាត្ិ្រម៉ប់កំតណទរមង់    
វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរ (គ.ជ.វ.វ) និងតដលចុងដរោយនាដពលបចចុបផនប គឺម៉នតត្ គណៈកម៉ម ធិោរជាត្ិ
្រម៉ប់ោរអភិវឌណតាមតបបរបជាធិបដត្យយដៅថាប ក់ដរោមជាត្ ិ(គ.ជ.អ.ប)។ 

  គ.ជ.ឃ.្ បដងកីត្ដ ងីដដីមផទីទួលខុ្្រត្ូវកបុងោរដកឹនា ំ និងតាក់តត្ងដោលនដោបាយវមិជឈោររប្់
រាជរដ្ឋឌ ភិបាល រពមទាងំធានាោរោរំទរគប់រោន់ដល់ឃុ-ំ្ង្ហក ត់្។ គ.ជ.វ.វបដងកីត្ដ ងីដដីមផជីំរុញោរង្ហរកំតណ
ទរមង់វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរ តដលដនះឆលុះបញ្ហច ងំពីោរដបថជាញ ចិត្ថរប្់រដ្ឋឌ ភិបាលចំដពាះកំតណទរមង់        
វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរដៅកមពុជា។  រឯី គ.ជ.អ.ប វញិ ម៉នត្ួនាទីទទួលខុ្្រត្ូវដ៏ធំដធងកបុងោរជំរុញ
ដោលនដោបាយវមិជឈោរ និង វ ិ្  មជឈោរ រត្ួត្ពិនតិ្យោរអនុវត្ថចាប់អងគោរ ោរអនុវត្ថកមមវធិជីាត្ិរយៈ
ដពល ១០ឆាប  ំ ោរអនុវត្ថតផនោររយៈដពលខ្លីនានា និងបនថោរំទដល់រកុមរបឹកាឃុ-ំ្ង្ហក ត់្ និងរត្ួត្ពិនិត្យោរ
ពរងីកកំតណទរមង់វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរដៅរាជធាន ីដខ្ត្ថ រកុង រ្ុក ខ្ណឍ ។ 

  រកុមរបឹកាថាប ក់ដរោមជាត្មិ៉នត្ួនាទដីឹកនា ំ ោររបជុំរកុមរបឹកា តដលម៉នទំនាក់ទំនងោ៉ងជិត្្បទិនជា
មួយនឹងគណៈអភបិាល។ រកមុរបឹកាម៉នទាងំអំណាចនីត្បិញ្ដត្ិថ និងអណំាចនតី្ិរបត្បិត្ថិ។ រកុមរបឹកាជាអបក
អនុម័ត្តផនោរអភិវឌណន៍ និងែវោិ រពមទាងំដចញដីោ និងរត្ួត្ពិនិត្យោរអនុវត្ថដោី បុ៉តនថនាដពលបចចុបផនប 
អំណាចនីត្ិរបត្បិត្ថ ិ គឺ្ទិត្ដៅដរោមគណៈអភិបាល តត្គណៈអភិបាលរត្ូវម៉នគណដនយយភាពចំដពាះរកុម
របឹកា ដដ្ឋយរាយោរណ៍ជារបចាជូំនរកុមរបឹកា។ រកុមរបកឹាអាចអដញ្ជ ីញដមឃុ ំដៅ្ង្ហក ត់្ ត្ំណាងអងគោរដរៅ
រដ្ឋឌ ភិបាល ឬ្ម៉គមន៍ស្ត្ថ ី ឱ្យចូលរមួរបជុំរបចាឆំាប  ំ ឬោររបជុំតាមោរចាបំាច់នានា។ រកុមរបឹកា រត្ូវម៉ន
គណដនយយភាពដទវទិ្ ជាមយួថាប ក់ដល ីគរឺាជរដ្ឋឌ ភិបាល និងជាមួយថាប ក់ដរោម គឺរបជាពលរដឌ។ 

   រដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ិម៉នមុខ្ង្ហរ បុគគលកិ និងធនធានរប្់ខ្លួន្រម៉ប់ធានាដល់ោរអភិវឌណតាម
តបបរបជាធិបដត្យយដៅថាប ក់ដរោមជាត្។ិ មុខ្ង្ហររប្់រដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ិរមួម៉ន មុខ្ង្ហរជាោត្ពវកចិច 
(ម៉រតា ២២៨) និងមុខ្ង្ហរជាជដរមី្ (ម៉រតា ២២៧) ដ យីោរដផធរមុខ្ង្ហររមួម៉ន ោររបគល់(ម៉រតា 
២២៣) និងោរដធវីរបត្ិភូកមម(ម៉រតា ២២៤)។ ចំដពាះបុគគលិកវញិ គឺម៉នបុគគលិកតត្ងតាងំដដ្ឋយរកុមរបឹកា 
បុគគលិកតត្ងតាងំឱ្យដធវីោរជាមួយរកុមរបកឹា និងបុគគលិកតដលរត្ូវដរៀបចំដ ងីវញិ (ម៉រតា ១៧៥)។ ធនធាន
រប្់រដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ ិ រមួម៉នែវោិរប្់ដខ្ត្ថ ឬរប្់រដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ ិ (ម៉រតា ៤៤) ចំណូល
តដលបានពីមូលដ្ឋឌ ន ថាប ក់ជាត្ិ និងរបភពដផសងៗដទៀត្ (ម៉រតា ២៤៤) និងរទពយ្មផត្ិថរប្់ឃុ-ំ្ង្ហក ត់្។ 
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  ឆ.                          វ                 នងិ        វត្ថ យៈ        
     វ           ្ រម៉ប់ោរអភិវឌណតាមតបបរបជាធបិដត្យយដៅថាប ក់ដរោមជាត្ិ ២០១០-២០១៩ បាន
កំណត់្្ម៉្ធាតុ្កមមវធិី្ ខំាន់ចំននួ ៥ គឺ  ដរៀបចំសាទ ប័នដៅថាប ក់ដរោមជាត្ ិោរដរៀបចំរបព័ននរគប់រគង និង
អភិវឌណន៍ធនធានមនុ្ស ្រម៉ប់រដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ិដ៏រងឹម៉ ំ ោរដផធរមុខ្ង្ហរ នងិធនធាន ោរដរៀបចំរបព័នន
ែវោិ  រិញ្ដវត្ទុ នងិរទពយ្មផត្ថិរប្់រដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ិ និងសាទ ប័នោរំទដល់ដំដណីរោរកំតណទរមង់      
វមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរ កបុងដោលបណំងបដងកតី្វបផធម៌របជាធិបដត្យយដដ្ឋយម៉នោរចូលរមួពីរបជាពលរដឌ 
ោរតកលមអោរផថល់ដ្វាសាធារណៈ និងដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័នន ោរអភិវឌណដ្ដឌកចិច ្ងគមកិចច នងិោរបនទយភាព 
រកីរក។  

  ដដីមផអីនុវត្ថតផនោរជាត្ិខាងដលី រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានដ្ឋក់ដចញតផនោរអនុវត្ថរយៈដពលបីឆាប ដំដ្ឋយម៉ន
ោរោរំទពីនដគូអភិវឌណន៍ នងិដដ្ឋយម៉នោរពិភាការគប់រជងុដរជាយពីអបកពាក់ព័ននទាងំអ្់។ តផនោររយៈដពល
បីឆាប ដំនះ ដផ្តថ ត្្ំខាន់ដៅដលោីរបដងកីត្រចនា្មព័ននករមតិ្រកុងរ្ុក ោរបនថផថល់ោរោរំទដល់ឃុ ំ ្ង្ហក ត់្ ោរ
អភិវឌណ្មត្ទភាព ោរអភិវឌណរបព័នន រិញ្ដវត្ទុ្រម៉ប់រដឌបាលថាប ក់ដរោមជាត្ ិ និងោរំទោរអនុវត្ថអណត្ថិរប្់
រកុមរបឹកាថាប ក់ដរោមជាត្។ិ នដគូអភិវឌណន៍ជាដរចីនដូចជា ្ ភាពអឺរ ៉ុប(EU) SIDA BMZ និងDFID បាន
កំពុងនងឹោរំទោ៉ង្កមមកបុងោរអនុវត្ថតផនោរ ៣ឆាប ដំនះ។ ជាក់ត្ថង ្ ភាពអឺរ ៉ុបបានផថល់ោរោរំទោ៉ង
្កមមកបុងោរអនុវត្ថតផនោរបឆីាប  ំ កបុងទំ ទំឹករបាក់ ៣ ៨៨០ ០០០ អឺរ ៉ូ ្រម៉ប់រយៈដពល ២ឆាប  ំ (២០១០-
២០១២) ។ 

  ជ. បញ្ហា របឈមននោរអនុវត្ថវមិជឈោរ នងិវ ិ្  មជឈោរដៅកមពុជា  
  ដទាះបីជាោរអនុវត្ថវមិជឈោរ និងវ ិ្  មជឈោរ ្ដរមចបាន្មិទនិផលមួយចំនួនកថ ីតត្ដោលនដោបាយ
ដនះម៉នបញ្ហា របឈមជាដរចីន តដលទាមទារឱ្យម៉នោរដបថជាញ ចិត្ថខ្ព្់    រដ្ឋឌ ភិបាល និងអបកពាក់ព័នន ជាពិដ្្
ទាមទារឱ្យម៉នលិខ្តិ្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថនានាោរំទ។ 

  ោរង្ហរដនះជាោរង្ហរែមីរត្ូវដធវទីាងំអ្់ោប  ដយងីមិនអាចយកទ្សនទានវមិជឈោររប្់បរដទ្មកដ្ឋក់
ទាងំរ្ុងដៅកមពុជាភាល មដនាះបានដទ ដរពាះសាទ នភាពរបដទ្ដផសងៗោប ។ ដូដចបះដយងីរត្វូពាោមដធវីោ៉ងណា 
តក្រមួលទ្សនទានវមិជឈោរទាងំដនាះ ឱ្យោល យដៅជាទ្សនទានវមិជឈោររប្់កមពុជា។ 

  កំតណទរមង់ដនះ ជាកំតណទរមង់រប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលទាងំមូល ដូដចបះោរអនុវត្ថវមិជឈោរ និងវ ិ្  -   
មជឈោរ គោឺរង្ហរកំតណទរមង់រប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល តដលចាត់្ទុកជាឆអងឹខ្បងននអភិបាលកិចច តដលជា្បូលនន
យុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណ។ 

  វមិជឈោរបានជួយទប់សាក ត់្ បង្ហក រអំដពីពុករលួយ និងោត់្បនទយោរោិធបិដត្យយ ដរពាះពមុីនថាប ក់ជាត្ិជា
អបក្ដរមចទាងំអ្់ បុ៉តនថឥ ូវដនះ ថាប ក់មូលដ្ឋឌ នក៏ចូលរមួ្ដរមចដលីោរង្ហរមូលដ្ឋឌ នមួយចំននួធំ។ វាជាោរ
ចា្់លា្់ណា្់ថា នដោបាយកំតណទរមង់អភិបាលកិចចដៅថាប ក់ដរោមជាត្ិរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល នាឱំ្យម៉ន
ោរដធវីវដិសាធនកមមរដឌធមមនុញ្ដដ៏ម៉នសារៈ្ំខាន់ និង្ុជីដរៅដៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា ដូដចបះវានឹងម៉នោរ
ប៉ះពាល់្ុីជដរៅដល់ោរង្ហររប្់ដយងីទាងំអ្់ោប ។  
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 ១.២ ចាប់ នងិ ម្បព័នធយតុតិធម ៌
  ោរដធវីកំតណទរមង់រដឌបាល និងរបព័ននយុត្ថិធម៌ គជឺាោរដបឋជាញ ចិត្ថោ៉ងមុះមុត្រប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា 
កបុងោរដរៀបចំរកបខ័្ណឍ ចាប់ឱ្យបានរងឹម៉ ំនិងោរដធវទីំដនីបនីយកមមចាប់ រពមទាងំដ្ឋក់ដចញនូវយុទនសាស្ត្ថ និង
វធិានោរចាបំាច់នានា កបុងដោលដៅពរងឹង្មត្ទភាព ឯករាជយ និងអពារកឹត្យភាពននសាទ ប័នតុ្លាោរ តដលជា
កតាថ ្ំខាន់កបុងដំដណីរោរពរងឹងនីត្ិរដឌ។ 

  ១.២.១ សមទធិផល និង្ទិសនៅអនុវតតបនតននការន្វើកំណណទរមង្រ់រព័នធតុលាការ 
  អោរសាលាដំបូង និងអយយោរអមសាលាដំបូងរាជធានភីបដំពញ និងអោរសាលាឧទនរណ៍ របព័ននទិនបន័យ
រប្់សាលាឧទនរណ៍ និងមហាអយយោរអមសាលាឧទនរណ៍ គជឺា្មិទនផិលដ៏ែមរី្ឡាង និងម៉នត្នមលោ៉ង
វដិ្្វសិាល តដលបានផុ្ដចញអំពីោរដធវកីំតណទរមង់ចាប់ និង របព័ននយុត្ថិធម៌។ 

  ជាដរឿយៗ របព័ននយុត្ថិធម៌ដៅកមពុជា តត្ងរត្ូវបានមហាជន និងអងគោរ្ងគម្ុីវលិ ដធវោីររះិគន់ោ៉ង
ចា្់នដ ដដ្ឋយដលីកដ ងីថា តុ្លាោរកមពុជា ោម នត្ម៉ល ភាព អយុត្ថិធម៌ រពមទាងំម៉នអដំពពុីករលយួ ជាដដីម។ 
ោ៉ងណាមញិ ោរដធវកីំតណទរមង់ចាប់ នងិរបព័ននយុត្ថិធម៌ តដលរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្ថ   
នាដពលបចចុបផនប គជឺាជំហានដ៏រត្ឹមរត្ូវ ដលគីនលងដ៏របនពបផុំត្ ដដីមផដីឆលយីត្បដៅនឹងភាពអ្កមមទាងំដនាះ។ 

  តែលងកបុងឱ្ោ្ចូលរមួ្ដម៉ព ធ ដ្ឋក់ឱ្យដរបីរបា្់អោរ និងរបព័ននទិនបន័យសាលាឧទនរណ៍ និងមហា
អយយោរអមសាលាឧទនរណ៍ ឯកឧត្ថម ្ុខ្ អាន ឧបនាយករដឌមស្តនថ ី រដឌមស្តនថីទទលួបនធុកទី្ថោីរគណៈរដឌមស្តនថ ី
និងជា្ របធានរកុមរបកឹាកំតណទរមង់ចាប់ និងរបព័ននយុត្ថិធម៌ដៅកមពុជាបានម៉នរបសា្ន៍ថា កមពុជា 
បចចុបផនបដនះ ចាប់តដលរត្ូវបានរបោ្ឱ្យដរបីម៉នជាង៤០០ចាប់ដ យី តដលកបុងដនាះម៉នរកមជាមូលដ្ឋឌ ន 
្ំខាន់ៗចនំួន៤ ទាក់ទងោ៉ងជិត្្បទិនដៅនងឹដំដណីរោររប្់តុ្លាោរដូចជា រកមរដឌបផវរណី រកមនីត្ិវធិីរដឌ-
បផដវណី រកមរព មទណឍ  នងិ រកមនីត្ិវធិីរព មទណឍ ។ ជាមួយោប ដនះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកពុំងតាក់តត្ងដ្ចកថីរពាង
ចាប់្ំខាន់ៗ មួយចំនួនបតនទមដទៀត្ដូចជា ដ្ចកថីរពាងចាប់ចាត់្តាងំតុ្លាោរ ជាដដីម ដដីមផធីានាដល់ោរ
អភិវឌណដ្ដឌកិចច្ ងគម រកា្នថិ្ុខ្ ្ណាថ ប់ធាប ប់ ្ុវត្ទភិាព និងភាព្ុខ្ដុមរមនារប្់របជាពលរដឌ។ 

  ឯកឧត្ថមបានបនថថា “របព័ននតុ្លាោរមួយ អាចដំដណីរោរោន់តត្លអ លុះរតាតត្ោរវនិចិឆ័យរកយុត្ថិធម៌កបុង
ដរឿងកថីណាមយួរត្ូវរបរពឹត្ថ ដៅដដ្ឋយអនុដលាមដៅតាមចាប់ និងនីត្ិវធិជីាធរម៉ន ដូដចាប ះខ្ញុ ំ្ ូមអំពាវនាវដល់
រគប់បណាថ រក្ងួសាទ ប័នជាប់ពាក់ព័នន កបុងវ ិ្ ័យយុត្ថធិម៌ទាងំអ្់ដៅកមពុជា ឱ្យយកចតិ្ថទុកដ្ឋក់បំដពញភារកិចច
រប្់ខ្លួន ដដីមផដីធវីឱ្យសាទ ប័នតុ្លាោរកមពុជា ទទួលបានជំដនឿទុកចតិ្ថដពញដលញ ពីរគប់មជឈមដ្ឋឌ ន្ងគម”  
(ព័ត៌្ម៉នបតនទមម៉នដៅកបុងឧប្មព័នន ៣)។ 

  ១.២.២ ការនោះរសាយវិវាទនរៅររព័នធតុលាការ 
  ោរដដ្ឋះរសាយទំនា្់ដរៅរបព័ននតុ្លាោរ ្ំដៅដល់វធិីដផសងៗ តដលភាគីតដលម៉នវវិាទនឹងោប  អាច
ដដ្ឋះរសាយវវិាទដរៅអំពីរបព័ននជំនុំជរមះតដលម៉នពីមុនមកតដលពឹងតផអកទាងំរ្ុងដលតុី្លាោរ។   

  ោរដដ្ឋះរសាយទំនា្់ដរៅរបព័ននតុ្លាោរម៉នអត្ទរបដោជន៍ជាដរចីនដូចជា៖ 
 ោរដដ្ឋះរសាយទំនា្់ម៉នភាពឆាប់រ ័្ ចណំាយែវោិត្ចិ និងចំដណញដពលដវលា 
 ោត់្បនទយោរកក្ធះ្ណំុំដរឿងដៅតុ្លាោរ 
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 ផថល់ភាពជាម៉ច ្់ដលីជដរមី្ ដំដណីរោរ និងយនថោរដដ្ឋះរសាយទំនា្់ 
 អាចរកាបាននូវទំនាក់ទំនងលអរវាងគូភាគ ី
 ោម នោររពួយបារមាអំពពុីករលយួដៅកបុងដំដណីរោរដដ្ឋះរសាយទំនា្់ 
 ោរដដ្ឋះរសាយតាមរបព័ននតុ្លាោរម៉នគុណវបិត្ថិដរចីនដូចជាភាព្មុគសាម ញនននីត្ិវធិ ី អំដពីពុករលួយ 
ោរចំណាយដរចីន និងរយៈដពលយូរ រពមទាងំអាចជះឥទនិពលជាអវជិជម៉នដលគូីភាគ។ី  

  វធិីសាស្ត្ថនន ោរដដ្ឋះរសាយទំនា្់ដរៅរបព័ននតុ្លាោររមួម៉ន៖  
 ោរពិភាកា ៖ ភាគីពិភាកាោប ដដីមផតី្វងរកដំដណាះរសាយរមួោប ដដ្ឋយោម នវត្ថម៉នអបកទបី។ី 

 ោរចរចារ ៖ គឺជាដំដណីរោរននោរដឆលីយឆលងោប ដៅវញិដៅមក តដលតាមរយៈដនះ ភាគីទាងំអ្់ដ្ឋក់ជូន 
ឬពិចារណាដលី្ដមបីដផសងៗ រ ូត្ដល់្ដមបណីាមួយរត្ូវបានដធវីដ ងីដ យីរត្ូវបានដគទទួលយក។ 

 ្នាន នកមម ៖ ភាគជីួបោប ដដ្ឋយសារវត្ថម៉នអបកទបីី(្នាន នោរ)ីតដលជាមនុ្សអពារកឹត្ ដដមីផដីធវីោរ
្រមប្រមួលទំនា្់ បុ៉តនថ្ នាន នោរមីិនម៉ន្ិទនិផថល់នូវដំដណាះរសាយណាមួយដនាះដទ គឺរោន់តត្    
ផថល់នូវដំដណីរោរ្រមប្រមួលឱ្យម៉នកចិចរពមដរពៀងរវាងភាគីទំនា្់ តាមរយៈោរពភិាកាដលីបញ្ហា ។ 
ភាគីទំនា្់បដងកតី្នូវកិចចរពមដរពៀងដលីបញ្ហា រប្់ពកួដគដដ្ឋយខ្លួនពកួដគ។ ្នាន នោររីត្ូវទទួលោរ   
បណថុ ះបណាថ លបដចចកដទ្្នាន នកមម។  

 ោរផសះផា៖ ភាគីជួបោប ដដ្ឋយសារវត្ថម៉នអបកទបីី តដលជាអបកដធវីឱ្យម៉នោររ្ះុរ្លួោប តាមរយៈោរ 
ផថល់ដោបល់ដៅដលជីដរមី្តដលលអបំផុត្។ ោរ្រមះុ្រមួលម៉នលកាណៈរ្ដដៀងោប នឹង្នាន ន- 
កមមតដរ បុ៉តនថវាដរបីរបា្់របព័ននចាប់ដរចីនជាង។ 

 មជឈត្ថោរ ៖ គូភាគីដ្ឋក់វវិាទរប្់ខ្លួនជូនដៅភាគីទីបីតដលអពារកឹត្មយួ (មជឈត្ថករ) ដដីមផវីនិិចឆ័យ
ទំនា្់រប្់ពួកដគ។ ភាគទីីបដីនះ ពចិារណាអំពីភ្ថុតាងតដលភាគីវវិាទបានដ្ឋក់ជូន នងិដចញដ្ចកថី
្ដរមចមយួដៅថា «មជឈត្ថវនិិចឆ័យ» តដលជាទូដៅ គឺម៉នភាជ ប់ោត្ពវកិចចចំដពាះគូភាគីទាងំអ្់។ 
ដំដណីរោរដនះ គឺភាគីទនំា្់បាត់្បង់ោររគប់រគងដលលីទនផល។ មជឈត្ថករសាថ ប់នូវករណីទំនា្់នីមយួ  ៗ
(អងគដ តុ្)បនាធ ប់មកដផធៀងផ្តធ ត់្ជាមួយចាប់(អងគចាប់) ដដីមផដីធវីោរ្ដរមចចិត្ថចុងដរោយ។ មជឈត្ថ-
ករនឹងរបាប់ថាអបកណាខុ្្ និងអបកណារត្ូវ។ 

  ១.២.៣ ការវាយតនមលផលប៉ះពាល់ននលិខិតបទោឋ នគតិយុតត (RIA) 
                                                ។             វ                
   ៨              វ                                      ្រម៉ប់      
     ចាប់ព ី      ៩ មកដម៉លះ ។             វ        ឥ លដមអៀង                 
                           ដដីមផ ី                                          ឬ        ថា
ដត្ីវាអាចផឋល់  វបិាកតបបណាខ្លះ ទាងំកបុងោរអនុវត្ថ    កបុងបញ្ដត្ថិកមម។             វ       វ  
              វ                      ឥ លដមអៀង ដដ្ឋយម៉ន                     
ចា្់លា្់ និងម៉នយនថោររត្ ួ                       ទាងំដនាះ  ។ 



ទព័ំរទី 20 
 

  វធិីសាស្ត្ថ្ បូល និងម៉នរប្ិទនភាពបំផុត្ននោរវាយត្នមលដលីផលប៉ះពាល់ននលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថ គឺ
                           ទាងំអ្់ ដដមីផតី្វងយល់ពីោប ដៅវញិដៅមក មុនដពល្ដរមចដធវីអវី   
មួយ។            ជាឯ   ផលូវចាប់ ដពាលគឺជា                 ឬ       
          បញ្ហជ ក់អំពីផលវបិាកនានា នន         ត្ថិ    ។ នាដពលបចចុបផនបដនះ RIA បានោល យ 
      ដ៏ម៉នរប្ិទនភាព តដលនាដំៅរកទរមង់        ោ៉ង  របនពមួយ                   លិខ្តិ្
បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថ ។ 

        RIA រត្ូវបានអនុវត្ថដៅ                   តដលម៉នរកុមោរង្ហររកុមរបឹកាអដងកត្ដ្ដឌកិចច 
និង្ងគម (ECOSOCC) ជាដ្នាធិោរ ។ រកុមោរង្ហរដនះ ម៉នមស្តនថចីំនួន ១៨ របូ ដដ្ឋយតបងតចកជា ៤      
គឺ តផបកវាយត្នមល (ORIA)     វភិាគចំដណញខាត្ (Cost and Benefit Analysis)     រដឌបាល (PIU)     
    ព័ត៌្ម៉នវទិា (i-center)។ តផបក ORIA ម៉នត្ួនាទកីបុង                               ណ៍
                                                                 RIA         សាមុី
តដលកំពុង   វ  គដរម៉ងដនះ ។ ្ពវនែង ដៅកមពុជាគដរម៉ង RIA កំពុងរត្ូវបានអនុវត្ថដៅកបុងរក្ួងចំនួន ៤ រមួ
ម៉ន                                                                    ។ 

               និងគុណ្មផត្ថដ៏ិធំដធងននោរអនុវត្ថ RIA គោឺរ្ដរមចបាននូវដោលបំណង 
តដលម៉នផលប៉ះពាល់ត្ិចបផុំត្ ពិដ្្ោត់្បនទយបានជាអត្ិបរម៉ននបនធុកចំណាយដលោីរកសាងបទដ្ឋឌ ន
គត្ិយុត្ថទាងំដនាះ។ RIA ជំរុញឱ្យ                         ោ៉ងផុ្ផុលដៅកបុងដំណាក់ោលនានា 
ននដំដណីរោរដនះ ។ ដៅ             RIA    រត្ូវបានដគដរបីរបា្់ជាទម៉ល ប់ដៅកបុងរដឌបាលរប្់រដ្ឋឌ ភិបាល  
អូស្តសាថ លី ។ ជាក់ត្ថង រាល់បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថរត្ូវតត្ដធវី RIA ពុំដនាះដសាត្                          ឬផថល់
ឯកភាពណាមួយដ យី ។  

                                   រមួម៉ន ៖ 
            ៖ កណំត់្អត្ថ្ញ្ហដ ណននបញ្ហា តដលរត្វូដដ្ឋះរសាយ។ រាប់ដរៀបពី្ ញ្ហដ បុពវនិងអបក
តដលរងផលប៉ះពាល់។ ផថល់ភ្ថុតាងជាក់លាក់ ដ តុ្អវបីានជាលខិ្ិត្បទដ្ឋឌ នតដលម៉នរសាប់មនិអាច
ដដ្ឋះរសាយបាន។ 

 ដោលដៅ ៖ កណំត់្ដោលដៅតដលរត្ូវអនថរាគមន៍ ជាជាងមដធាបាយដដីមផី្ ដរមចបានលទនផល។ 
 ជដរមី្ ៖  កណំត់្ជដរមី្ ដផសងៗ ដដ្ឋយដបាះបង់ដចាលនូវជដរមី្តដលមិនអាចដដ្ឋះរសាយបញ្ហា បាន 
ឬមិន្មរ្ប និងដរៀបរាប់ពជីដរមី្តដលអាចដដ្ឋះរសាយបញ្ហា បានដដ្ឋយលមអតិ្។ 

 ោរវភិាគផលប៉ះពាល់ ៖ កណំត់្ និងប៉ាន់សាម នដលីបនធុកចំណាយ និងផលចំដណញ ក៏ដូចជាវាយត្នមល
ផលប៉ះពាល់ដយនឌ័រ និងោររបកួត្របតជងននជដរមី្ទាងំដនាះ។ 

 ោរពិដរោះដោបល់ ៖ ដធវោីរពិដរោះដោបល់ជាមយួអបកពាក់ព័ននកបុងអំ ុងដពលដរៀបចំ ោរវាយត្នមល
បឋម ឬ ោរវាយត្នមលដពញដលញ និងដរបីរបា្់លទនផលននោរពិដរោះដនាះ ដដីមផបីំដពញបតនទមដល់
ដ្ចកថី្ នបិដ្ឋឌ នរប្់ RIA។ 

 ដ្ចកថី្ នបិដ្ឋឌ ន ៖ កំណត់្ជដរមី្តដលចូលចិត្ថជាងជដរមី្ តដលម៉នរប្ទិនភាពបំផុត្ ដដីមផី្ ដរមច
ដោលដៅននោរអនថរាគមន៍ នងិផថល់ផលចំដណញខ្ព្់ដល់្ងគម។ 



ទព័ំរទី 21 
 

 ោរអនុវត្ថ ៖ ពនយល់ថា ដត្ជីដរមី្តដលដឃញី្មរ្បជាងដនាះ នឹងរត្ូវបានអនុវត្ថ និងវាយត្នមល
ោ៉ងដូចដមថច?  

  ជាទូដៅ      វ     ស្ត្ថ   តដលម៉នរប្ិទនភាពបំផុត្              ចណុំចខ្វះខាត្មួយចំនួន ដៅ
កបុងោរ   វ   ពិដ្្្រម៉ប់             វ   ដដ្ឋយដ តុ្ថា RIA រត្ូវោរទិនបន័យពីររបដភទ គឺ ទិនបន័យ
តបបគុណភាព នងិ ទនិបន័យតបបបរមិ៉ណ ដដ្ឋយត ករបដទ្កំពុងអភិវឌណម៉នោរពិបាកកបុងោររបមូល
ទិនបន័យ ពីដរពាះវារត្ូវោរជំនាញ និងចណំាយខ្ព្់ (ព័ត៌្ម៉នបតនទមម៉នដៅកបុងឧប្មព័នន ៤)។ 

 ១.៣ ការម្បយទុធម្បឆាងំនឹងអំយពើពុករលយួកែងុវិសយ័ពាណិជជកមម និងគយ 
  រាជរដ្ឋឌ ភិបាលនីត្ិោលទី ៤ បានអនុម័ត្រចួមកដ យីនូវចាប់របឆាងំអំដពពុីករលួយ រ្បោប ដៅនឹងោរ
បដងកីត្អងគភាពរបឆាងំអំដពពុីករលួយ តដលដនះជាោរបង្ហា ញឱ្យដឃញី នូវជំ រចា្់លា្់រប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល
កបុងោររបយុទនរបឆាងំអំដពពុីករលួយ ។ ោ៉ងណាមិញ កមមវធិី្ ិកាវគគបណថុ ះបណាឋ លដំបូង ដៅសាលាភូមិនធ 
រដឌបាលឆាប ២ំ០១២-២០១៣ មិនទាន់ម៉នោរ្ិកាអំពចីាប់របឆាងំអំដពពុីករលួយ ឬក៏ត្វងយល់ឱ្យបាន្ុី
ជដរៅពរីចនា្មព័នន  នងិនីត្ិវធិបីំដពញោរង្ហររប្់អងគភាពដនះកឋី  បុ៉តនឋរបធានបទដនះរត្ូវបាន្ិកាដដ្ឋយ      
អដនលីៗ ចំដពាះយនថោរមួយចំនួនតដលរាជរដ្ឋឌ ភិបាលបាននងិកំពុងដរបីរបា្់កបុងវ ិ្ ័យមយួចំនួន តដលជាវ ិ្ ័យ
ង្ហយនឹងម៉នអំដពីពុករលួយដូចជា វ ិ្ ័យដ្ដឌកចិច ដូចជាតផបកគយនិងរដ្ឋឌ ករ តផបកពននដ្ឋរ និងវ ិ្ ័យពាណិជជ
កមមដូចជា តផបកពាណិជជកមមរ្ូវ-អងករ ជាដដីម ។ 

  អគគនាយកដ្ឋឌ នគយ និងរដ្ឋឌ ករកមពុជា តដលជាដ្នាធោិររប្់រក្ួងដ្ដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ បានអនុវត្ថ
យុទនសាស្ត្ថ កមមវធិោីរង្ហរកំតណទរមង់ នងិោរដធវទីំដនីបកមមកបុងអងគភាពរប្់ខ្លួន ្ដំៅបដងកីនរប្ិទនភាព
ោរង្ហរ និងដដីមផលុីបបំបាត់្អំដពពុីករលួយ ។ ចាប់្ថពីីគយ រត្ូវបានបដងកីត្ដ ងី ដដ្ឋយបានអនុម័ត្ដៅនែងទី 
២០ តខ្កកកដ្ឋ ឆាប  ំ២០០៧ តដលម៉ន ១៣ ជំពូក និង ៨០ ម៉រតា ។ ោរបដងកីត្ឱ្យម៉នចាប់្ថីពគីយ គជឺា
ទិដឌភាពននោររបយុទនរបឆាងំនឹងអំដពីពុករលួយោ៉ងធំដធង កបុងន័យបដញ្ច ៀ្ឱ្យបាន និងបញ្ច ប់នូវោរអនុវត្ថ
តាមទម៉ល ប់ ពិដ្្បំដពញបតនទមនូវអវីតដលជាភាពខ្វះចដនាល ះនានាតដលធាល ប់ដកីត្ម៉ន ។ ជាក់ត្ឋង ពាក់ព័នននឹង
ោរករមិត្ចដនាល ះននោរគិត្ពននពីមុន ចដនាល ះដនះម៉នគម៉ល ត្ពកីរមិត្អបផបរម៉ដៅករមិត្អត្ិបរម៉ធំដពក តដល
ង្ហយនឹងដកីត្ម៉នអំដពពុីករលយួ បុ៉តនថឥ ូវចាប់្ថីពគីយបានដដ្ឋះរសាយបញ្ហា ដនះ និងោត់្បនទយបានោរ
របរពឹត្ថអំពីពុករលួយដដ្ឋយមស្តនថីគយ។ ទនធមឹោប ដនះ ោរអនុវត្ថកមមវធិី្ វ័យរបវត្ថកិមមទនិបន័យគយ (ASYCUDA) 
គឺជាតផបកមយួោ៉ង្ំខាន់កបុងោរតកលមអបរសិាទ នវនិិដោគ និងកិចច្ រមលួពាណិដឌកមម រពមទាងំោត់្បនទយអំដពី
ពុករលួយ។  

  ជាមួយោប ដនះ ោរដរបីរបា្់នូវរបព័ននមជឈោរ កបុងវ ិ្ ័យដ្ដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ តផបកគយដនះ ក៏ជាដ តុ្
ផលមួយដ៏លអរបដ្ីរ តដលអាចបដញ្ច ៀ្បាននូវោរដកីត្ម៉នអំដពពុីករលួយ។ ជាក់ត្ថង ម៉នតត្រដឌមស្តនថរីក្ួង
ដ្ដឌកិចច នងិ រិញ្ដវត្ទុ នងិនាយករដឌមស្តនថបុ៉ីដណាត ះ តដលម៉ន្ិទនអិនុញ្ហដ ត្ឱ្យម៉នោរដលីកតលងពនន ឬបននូរ
បនទយពនន។ ដរៅពីដនះ ម៉នយនឋោរមួយចំនួន តដលរត្ូវបានអនុវត្ថដៅកបុងតផបកដនះ ដដីមផធីានានូវរប្ិទនភាព
ោរង្ហរ និងរបឆាងំរគប់រូបភាពននោររបរពឹត្ថអំដពីពុករលួយ ជាអាែ៍ ោរអនុវត្ថយនថោររចកដចញ-ចូលតត្មួយ
ដៅកបុងអងគភាពគយ និង   ករ តដលឈរដជីងដៅឯកំពង់តផដខ្ត្ថរពះ្ី នុ គជឺាកំតណទរមង់មួយោ៉ងធំ កបុង
ោររបយុទនរបឆាងំអំដពីពុករលួយ។ 



ទព័ំរទី 22 
 

  ជាក់ត្ថងកបុងោរទប់សាក ត់្ បស្តង្ហក បអំដពីរត់្ដគចពនន និងអំដពពុីករលួយកបុងវ ិ្ ័យគយ នងិរដ្ឋឌ ករ រាជរដ្ឋឌ -
ភិបាលកមពុជាបានដចញលខិ្ិត្បញ្ហជ  ្ថីពីវធិានោរបដងកីនរប្ិទនភាពកបុងោរទប់សាក ត់្ និងបស្តង្ហក បអំដពីរត់្ដគចពនន 
តដលម៉នខ្លឹមសារដូចខាងដរោម៖ 

  ១. កងដោធពលដខ្មរភូមនិធ កងរាជអាវុធ ត្ទ នគរបាលជាត្ ិ អាជាញ ធរតដនដីរគប់លំដ្ឋប់ថាប ក់ និង
្មត្ទកចិចពាក់ព័ននម៉នោត្ពវកិចចរត្ូវោរំទ និងចូលរមួ្ ោរជាមួយ្មត្ទកចិចគយ នងិរដ្ឋឌ ករ ដៅដពលតដល
ម៉នោរដ្បី្ុំដចៀ្វាងលូកនដដដ្ឋយផ្តធ ល់។ កិចចរបត្ិបត្ថោិរ គឺដធវីដ ងីតាមបីទរមង់។ របដភទទី ១ គឺរបត្ិបត្ិថោរ
បស្តង្ហក បអំដពីដលមី្ដគចពននរទង់រទាយធ ំ តាមរយៈោរដឹកនារំប្់គណៈកមមោរចរមុះអនថររក្ួងមួយតដលម៉ន
្ិទនិដរបីរបា្់កងកម៉ល ងំរបដ្ឋប់អាវុធ។ របដភទទី ២ គឺរបត្ិបត្ថោិរតដលម៉នរទង់រទាយមធយម តាមរយៈោរ
ដឹកនារំប្់គណៈកមមោរចរមុះតាមដខ្ត្ថ-រកុងនីមួយៗ តដលម៉ន្ិទនិដរបីរបា្់កម៉ល ងំរបដ្ឋប់អាវុធ។ របដភទទ ី
៣ គឺរបត្ិបត្ថោិររសាវរជាវ ពូនសាធ ក់ជាលកាណៈបនាធ ន់បផុំត្កបុងោរតាមដ្ឋនរបកតិ្ជាលកាណៈបទដលមី្ជាក់
ត្ថង និងោរដដញចាប់ភាល មៗ តដលអាជាញ ធររត្ូវតត្ចូលរមួោរំទ និង្ ោរជាបនាធ ន់ ដដ្ឋយពុំចាបំាច់រង់ចាោំរ
អនុញ្ហដ ត្ ឬបទបញ្ហជ ណាដផសងដរៅពលីិខ្ិត្ដ្បី្ុរំប្់ទចីាត់្ោរគយ និងរដ្ឋឌ ករដនាះដទ។ 

  ២. កងកម៉ល ងំរបដ្ឋប់អាវុធរគប់អងគភាព អាជាញ ធរតដនដីរគប់លំដ្ឋប់ថាប ក់ រពមទាងំ្មត្ទកិចចពាក់ព័នន
ដផសងដទៀត្ រត្ូវជូនដណឹំងជាបនាធ ន់ដល់្មត្ទកចិចគយ និងរដ្ឋឌ ករ ដៅដពលម៉នបទដលមី្ ជាក់ត្ថង។ 

  ៣. ទីចាត់្ោរគយ និងរដ្ឋឌ ករ ននរក្ងួដ្ដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ រត្ូវទទួលបនធុករ៉ាប់រងនូវោរចំណាយ
ចាបំាច់នានា និងរង្ហវ ន់ដលីកទកឹចិត្ថកបុងរបត្បិត្ថិោរនមីួយៗ។ ករណីទឹករបាក់តដលរត្ូវផថល់រង្ហវ ន់ដលី្ ពី ១០០ 
លានដរៀល រក្ួងដ្ដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ រត្ូវ្ុំដោបល់្ដរមចពីរបមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ របាក់រង្ហវ ន់រត្ូវតបង
តចក ៣០%ននផលពោីរបស្តង្ហក បឱ្យដៅរបត្ិបត្ថកិរ និង ៧០% ដៅអាជាញ ធរដខ្ត្ថរកុង ដដីមផដីរបីរបា្់្រម៉ប់ោរ
អភិវឌណដខ្ត្ថ-រកុង (ព័ត៌្ម៉នបតនទមម៉នកបុង ឧប្មព័នន ៥)។ 

  ដដ្ឋយត ក ដៅកបុងវ ិ្ ័យពាណិជជកមម តផបកពាណិជជកមមរ្ូវ-អងករ ក៏ជាវ ិ្ ័យមួយតដលង្ហយដកីត្ម៉ន
អំដពពុីករលួយផងតដរ។ កបុងន័យដនះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានដ្ឋក់ដចញនូវ ឯកសារដោលនដោបាយ ្ថីព ី
ោរជរមុញផលិត្កមមរ្ូវ និងោរនាដំចញអងករ ទនធមឹោប ដៅនឹងោរដ្ឋក់ចុះនូវយនឋោរមួយចំនួន ដដីមផធីានាភាព
រត្ឹមរត្ូវកបុងវ ិ្ ័យដនះ របឆាងំទល់នឹងអំដពីពុករលួយ។ ជាក់ត្ឋង ោរអនុវត្ថដូចដភលៀងរលឹមនូវយនថោរលុប
បំបាត់្កុងរត្ូលជជុះ តដដលជាជមងរុឺានំរត៉ាមផលូវជាត្ ិកបុងដនាះ ្ដមឋច  ុ៊ន ត្ន នាយករដឌមស្តនថនីនរពះរាជាណា-
ចរកកមពុជា បានរបគល់ោរង្ហរដនះឱ្យដៅ ឯកឧត្ថម ្ ដខ្ង ឧបនាយករដឌមស្តនថី រដឌមស្តនថរីក្ួងមហានផធ។ ជា
មួយោប ដនះ ដដីមផជីរមុញោរអនុវត្ថដោលនដោបាយដនះ របកបដដ្ឋយរប្ិទនភាព និងោត់្បនទយចំណាយដរៅ
ផលូវោរ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានបដងកីត្ឱ្យម៉នដវទិោជំនួបធុរកិចចរវាងពាណិជជករ និងរាជរដ្ឋឌ ភបិាល របដោជន៍ដដ្ឋះ
រសាយបញ្ហា របឈមនានា តដលវ ិ្ ័យឯកជនជួបរបទះ។ 
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ផ្ផែកទី ២ 
បរសិាា នម្គបដណត បគ់ាមំ្ទដលអ់ភិបាលកចិចលអសម្ាប់កមពុជា 

                         ្នថិ្ុខ្និង្ម៉ រណ            កិចច្ របត្ិបត្ថកិមពុជាកបុង 
ត្ំបន់នងិពិភពដលាក ភាពជានដគូកបុងោរអភិវឌណរបដទ្កមពុជា         អងគោរ្ របជាជាត្ ិ ចរកភព
អង់ដគល្                          ASEAN ។           ឥទនពិលននមហាអំណាចដ្ដឌកចិចដលី
ដ្ដឌកិចចកមពុជា                            វ  យកមកបង្ហា ញ             ផង   ។ 

 ២.១ សនតសិខុ និង             កែងុតបំន ់និងពភិពយោក 
  ២.១.១ សភាពការណ៍ពិភពនលាក 
  ពិភពដលាកដយងី្ពវនែងដនះ ជាពិភពមួយដ៏្មុគសាម ញបំផុត្ តដលម៉នត្ួអងគ្ ំខាន់ពីរ គឺ ត្ួអងគជារដឌ 
និង ត្អួងគមិនតមនជារដឌ។ ត្អួងគទាងំដនះរបឹងរបតជងោប ដដណថី មោន់ោប់ពិភពដលាក។ ដូដចបះ ភាពដដីរដៅមុខ្
ដលឿន ឬ យតឺ្រប្់ពិភពដលាក គវឺាអារ្័យដៅដលីត្ួអងគទាងំអ្់រប្់ពិភពដលាក រាប់ទាងំរបដទ្កមពុជាផង 
ថាដត្ពីួកដគយល់ចិត្ថោប រត្ឹមករមិត្ណា។ រយៈោលជាង ៥០០ឆាប  ំ កនលងមកដនះ ដៅដលីពិភពដលាកម៉នរបត់្
ធំៗ ចនំួន៣ គ ឺោររត្ួត្រតាដ្ដឌកិចចរប្់ពួកដលាកខាងលិច (ភាគដរចីនពួកអឺរ ៉ុប) ោរដងីបដ ងីនូវដ្ដឌកចិច
អាដមរកិតដលនាឱំ្យអាដមរកិោល យជារបដទ្មហាអំណាចដឹកនាពំិភពដលាក និង ោរដងីបដ ងីនូវមហាអំណាច
ដផសងៗដទៀត្ដូចជា ចនិ នងិឥណាឍ  ជាដដមី។ 

  ដទាះបីរបដទ្អាដមរកិដៅតត្ឈានមុខ្ដគខាងតផបកបដចចកវទិា បដិវត្ថន៍អាវោ្ វទិាសាស្ត្ថ អប់រ ំ រកុម-
 ុ៊នឧ្ា កមមលផីៗ ធំៗមួយចំនួនកថ ី បុ៉នាម នឆាប ចុំងដរោយដនះ ្ រដឌអាដមរកិបានជួប  វវបិត្ថិោ៉ងដរចីនដូច
ជាោរចំណាយោ៉ង្ននឹក្នាន ប់ដលី្ស្តង្ហគ មដៅអុីរ៉ាក់ អាហាគ នីសាទ ន និងបញ្ហា បំណុលសាធារណៈ តដលជា
ដ តុ្ដធវឱី្យអាដមរកិោន់តត្ដខ្ាយដៅៗ និងកំពុងជំនួ្ មកវញិនូវោរដងីបដ ងីននមហាអំណាចែមរីប្់ពិភព
ដលាក ដៅោត់្ថា BRICS (Brazil, Russia, India, China and South-Africa) តដលនឹងដដណថី ម
របជារបិយភាព  ្ រដឌអាដមរកិ ដដ្ឋយសាររបដទ្ទាងំរបាដំនះម៉នទ    ធងន់ទាងំខាងទឹកដី របជាជន វបផធម៌ 
និង ធនធានធមមជាត្ិ។ នាដពលបចចុបផនប ក     នងិអំណាចរប្់បណាថ របដទ្ដលាកខាងលិចម៉នោរធាល ក់ចុះ 
ដដ្ឋយសារោរធាល ក់ចុះនូវអណំាចរប្់្ រដឌអាដមរកិ តដលមិនអាចដឹកនាពំិភពដលាកតត្ម៉ប ក់ឯងបានត្ដៅ 
ដទៀត្។ រឯីបណាថ របដទ្កបុង្ ភាពអឺរ ៉ុប កំពុងជួបវបិត្ថិដ្ដឌកិចចឥត្រសាករសានថ ។ ដដ្ឋយត ក របដទ្ដៅ
អា្ុប៉ីា្ុី វចិ បានដងីបដ ងីនូវដ្ដឌកិចចរប្់ខ្លួន គួរឱ្យកត់្្ម៉គ ល់ ទនធមឹោប និងោរដងីបដ ងីរប្់របដទ្
ទាងំរបា ំBRICS តដលរបត់្ែមីដនះបានដធវឱី្យពិភពដលាក វវិត្ថពីោរដឹកនាពំីឯកបូ៉ល ដៅជាព ុបូ៉ល ។ 

  ជាមួយោប ដនះ បញ្ហា ្ងគមកបុងករមតិ្ពិភពដលាក ក៏កពុំងដចាទជាបញ្ហា តដល្ុទនតត្គួរឱ្យរពួយបារមា    
ដូចជា ម នថរាយធមមជាត្ ិ    ឆលង ដរគឿងដញៀន   ្ាចារ ោរ   ពននរគប់រូបភាព ោរលក់្ពាវ វុធ        
ោរលាងលុយកខ្វក់ ោរចាប់ជរមិត្ ដភវរកមម(ពួកអាល់នកដ្ឋ) តដល្ុទនតត្ម៉នអងគោរចាត់្តាងំចា្់លា្់ 
និងម៉នោរបញ្ហជ រត្ឹមរត្ូវ បាននឹងកពុំងបងកឱ្យម៉នោរគំរាមគំត ងដល់្នថិ្ុខ្ពិភពដលាក។ ដដីមផដីចៀ្វាង
នូវោរដកីត្ម៉ន្ស្តង្ហគ មដលាក អងគោរ្ របជាជាត្ ិ បានដដីរត្ួនាទជីាអបក្រមប្រមួល ទប់សាក ត់្នូវរាល់    
បាតុ្ភាព វ      ទាងំឡាយ តដលកំពុងតត្ដកីត្ម៉នដលីពិភពដលាក។ 
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   ២.១.២ ទិដ្ឋភាពទូនៅននសនតសិុខ និង្ យនតការសនតិសខុតំបន ់
  ជាទូដៅកបុងពិភពដលាក ្នថិ្ ុខ្ គឺដផ្តថ ត្្ំខាន់ដលីដោធា ដ យីដគបានដធវីោរតបងតចក្នថិ្ ុខ្ជាពីរ 
គឺ្នថិ្ ុខ្តបបរបនពណី                       ។                                    
                              ។ ទិដឌភាពដនះរគបដណថ ប់ដ្ធីរតត្ទាងំអ្់ដៅកបុងរបវត្ថិសាស្ត្ថពិភព
ដលាក ជាពិដ្្្ដស្តង្ហគ មដលាកទាងំ ២    ។       ឯ ្នថិ្ុខ្មិនតមនរបនពណីដផ្តថ ត្្ំខាន់ដៅដលីបញ្ហា
អ្នថិ្ ុខ្ទូដៅ មិនចំដពាះ  កតនលង រកុមជនជាត្ិ       ណាមយួជាក់លាក់ដនាះដទ ត្ួោ៉ង្ស្តង្ហគ មរបឆាងំ
ដភវរកមម ឧរកដិឌកមមឆលងតដន ដរោះម នថរាយធមមជាត្ិជាដដមី។ 

  ដៅកបុងត្ំបន់អា្ុីអាដគបយ ៍ ម៉នយនថោរថាប ក់ត្បំន់មួយចនំួនរត្ូវបានបដងកីត្ដ ងីដដីមផដីដ្ឋះរសាយបញ្ហា
្នថិ្ ុខ្ តាងំពីដរោយ្ស្តង្ហគ មដលាកដលកីទី២។                     វ           ដរោយ    បដងកីត្
អាស៊ាន អ្នថិ្ ុខ្តបបរបនពណីរត្ូវបានោត់្បនទយ       វញិ បញ្ហា អ្នថិ្ ុខ្មិនតមនរបនពណីម៉នោរ
ដកីនដ ងី      ។        បងក  ជាោរគំរាមគំត ងោ៉ង       ដល់្នថិ្ ុខ្ត្បំន់។  

  នាដពលបចចុបផនប អាស៊ានកពុំង  របឈមនឹងបញ្ហា              ទាងំបញ្ហា អ្នថិ្ ុខ្តបបមិនតមន
របនពណី ដូចជាដរោះម នថរាយធមមជាត្ិ អំដពីដភវរកមម ដចារ្មុរទ ឧរកិដឌកមមឆលងតដន ោរលាងលុយកខ្វក់
ដរគឿងដញៀន ជាដដីម និងទាងំបញ្ហា អ្នថិ្ុខ្តបបរបនពណី ដូចជាជដម៉ល ះរបដ្ឋប់អាវុធរវាងកមពុជា-នែ បញ្ហា ្មុរទ
ចិនខាងត្ផូង ជាដដីម។  

  បញ្ហា ្មុរទចិនខាងត្ផូងម៉នោរពាក់ព័ននរវាងរបដទ្ចិន និងរបដទ្     អាស៊ានមួយចំននួដូចជា 
 វលីីពីន រប៊ុយដណ ដវៀត្ណាម នងិឥណឍូ ដន្ុី ។        ទាមទារឱ្យអាស៊ានរបោន់យកយនថោរដដ្ឋះរសាយ
ដដ្ឋយ្នថិវធិី ដចៀ្វាង  បាននូវោរបងកជាអ្នថិ្ុខ្ណាមួយកបុងត្ំបន់។ យនថោរតដលបានបដងកីត្ដ ងីកនលង
មកដៅកមពុជា ដលីបញ្ហា ្មុរទចិនខាងត្ផូង គឺ         រកបខ័្ណឍ អនុវត្ថកបុង្មុរទចិនខាងត្ផូង(DOC)។ 
បុ៉តនថដទាះជាោ៉ងដនះកថ ីដគ្ដងកត្ដឃញីថា របដទ្មួយចនំួនតដលពាក់ព័នននឹងជដម៉ល ះ បានចាប់ដផថមីពរងងឹ និង
ពរងីកកងទ័ពដជងីទឹករប្់ខ្លួន ដូចជាបដងកីននាវាមុជទឹក យនថដហាះ នងិោរទិញរែដរោះបតនទម។ ោរពរងឹង 
និងពរងីកកងទ័ពដជីងទឹករប្់របដទ្ទាងំដនាះ គឺដធវីដ ងីកបុងបណំង ១) បដងកីនោរោរពារ និងរបឆាងំនងឹ
ដចារ្មុរទ ២) ោររបយុទនរបឆាងំនឹងោររត់្   ពនន    អំដពីដភវរកមម ៣) បង្ហា ញព ី   អំណាច និងោរពារ
ផលរបដោជន៍ត្ំបន់ដោះរប្់ខ្លួន  និង ៤) ោរបដងកីន្មត្ទភាពកងទ័ព។  

        ដឆលីយត្បដៅបញ្ហា ្នថិ្ ុខ្ យនថោរត្ំបន់រប្់អាស៊ានមួយចំនួនរត្ូវបានបដងកីត្ដ ងី ដូចជា៖ 
 ដវទិោត្ំបន់អាស៊ាន 
 យនថោរតដលម៉នរកបខ័្ណឍ ជាក់ត្ថងថាប ក់ជាត្ ិ(ម៉នចាប់ និងរកបខ័្ណឍ សាទ ប័នចា្់លា្់) 
 យនថោររកបខ័្ណឍ មិនផលូវោរ ដូចជាោរ្ម័រគចិត្ថរប្់រដឌ ោរផ្តល ្់បថូរគំនិត្ដោបល់ទាក់ទងនឹងដ្ដឌកិចច 
្ងគម នដោបាយ និងម៉នរបត្ិបត្ថោិរជាក់ត្ថ           

 យនថោរផលូវោរ និងយនថោរមនិផលូវោរ (មស្តនថជីំនាញ មស្តនថីរប្់រដឌ និងអបករសាវរជាវ) តដលដផ្តថ ត្្ំខាន់
ដៅដលីបញ្ហា ល ំ្មុរទ ដចារ្មុរទ ឧរកិដឌកមម ដភវរកមម ោរជួញដូរ ជំងឺឆលង ដរោះធមមជាត្ ិនិងោរ
ផ្តល ្់បថូរអាោ្ធាតុ្  

 វទិាសាទ ន្កិាយុទនសាស្ត្ថ និងអនថរជាត្ិរប្់អាស៊ាន 



ទំព័រទី 25 
 

 កិចចរបជុំរដឌមស្តនថីោរពារជាត្ិអាស៊ាន នងិកិចចរបជុំរដឌមស្តនថីោរពារជាត្ិអាស៊ានបូក 
 រកុមរបឹកា្នថិ្ុខ្ និងកិចច្  របត្បិត្ថិោរត្បំន់អា្ុប៉ីា្ុី វកិ។ 

   ក. កចិចរបជុរំដឌមស្តនថោីរពារជាត្អិាស៊ាន នងិកចិចរបជុរំដឌមស្តនថោីរពារជាត្អិាស៊ានបូក 
  កិចចរបជុំរដឌមស្តនថីោរពារជាត្ិអាស៊ាន (ADMM)  គឺជាយនថោរខ្ព្់បផុំត្ថាប ក់រដឌមស្តនថកីបុង្ របត្បិត្ថិោរ  
វ ិ្ ័យោរពារជាត្ ិនិង្នថិ្ ុខ្កបុងត្បំន់អាស៊ាន។ ADMM ដលីកទី ១ បានរបរពតឹ្ថដៅកបុងរបដទ្ម៉៉ដ ្ុី កបុង
ឆាប  ំ២០០៦។ កិចចរបជុំដនះ ម៉នដោលបំណងកបុងោរកសាងជំដនឿទុកចតិ្ថ និងវធិានោរ្នថិ្ុខ្ត្ំបន់ រពមទាងំ
បដងកីនត្ម៉ល ភាព និងភាពដបីកចំ  ដូចជាកិចច្  ោរអនុវត្ថដ៏ជាក់លាក់្រម៉ប់្នថិ្ុខ្ និង្ទិរភាពត្ំបន់។ 
ដលី្ពីដនះ ADMM ជាអបកផថល់មគគុដទធ្ក៍ដល់របមុខ្រដឌ និងរបមុខ្  រដ្ឋឌ ភិបាលអាស៊ានខាងវ ិ្ ័យ្នថិ្ុខ្ 
និង្ទិរភាពត្ំបន់ ជាពិដ្្្ដរមចឱ្យបាន្ គមន៍នដោបាយ ្នថិ្ុខ្ អាស៊ាន នាឆាប  ំ២០១៥។  រដបៀប
វារៈទូដៅរប្់ ADMM រមួម៉ន៖ 

 ោរផ្តល ្់បថូរទ្សនៈអំពីបញ្ហា ោរពារជាត្ិ នងិ្នថិ្ ុខ្កបុងត្ំបន់ 
 ដ្ចកថីរាយោរណ៍ដដ្ឋយ្ម័រគចិត្ថអពំីដោលនដោបាយោរពារជាត្ិ និង្នថិ្ ុខ្ 
 ពិភាកាដលីកចិចោរនានាដរៅត្ំបន់អាស៊ា  និងកិចច្  របត្ិបត្ថិោរជាមួយនដគូដរៅអាស៊ាន 
                  កិចច្ របត្ិបត្ថោិរ្នថិ្ ុខ្អាស៊ាន។ (ព័ត៌្ម៉នបតនទមម៉នកបុង          ៦) 

  កិចចរបជុំរដឌមស្តនថីោរពារជាត្ិអាស៊ានបូក (ADMM Plus) គឺជាកិចចរបជុំរដឌមស្តនថោីរពារជាត្ិអាស៊ានបូក 
ជាមួយនឹងរបដទ្នដគូ រមួម៉ន អូស្តសាថ ល ីចិន ឥណាឍ  ជបុ៉ន សាធារណៈរដឌកូដរ ៉ញូ៉វដ សត ន ្ ព័ននរូ្ស ីនិង
្ រដឌអាដមរកិ។ កិចចរបជុ ំADMM Plus ដនះ ដធវីដ ងីកបុងដោលបណំង៖ 

 បដងកីនោរដជឿជាក់ នងិជំដនឿទុកចិត្ថ តាមរយៈកចិច្នធនា 
 ោរផ្តល ្់បថូររបភពធនធានោរពារជាត្ិ  
 ដផ្តថ ត្ោរយកចិត្ថទុកដ្ឋក់ដលី្ នថិ្ុខ្ត្ំបន់ និងពិភពដលាក និង 
 ជំរុញកិចចពភិាការបកបដដ្ឋយអត្ទន័យទាក់ទងនឹងរចនា្មព័នន្នថិ្ ុខ្ត្បំន់។ 

  ADMM Plus បានរមួចំតណកកបុងោរបដងកីនកចិច្ របត្ិបត្ថោិរតផបកោរពារជាត្ិ ដដ្ឋយដោរពតាម    
ធមមនុញ្ដអងគោរ្ របជាជាត្ិ     អធិបដត្យយ និងបូរណភាពតដនដីរប្់របដទ្នមីួយៗ។ ADMM Plus 
ដលីកទ១ី បានដធវីដ ងីដៅកបុងរបដទ្ដវៀត្ណាម នាតខ្តុ្លា ឆាប ២ំ០១០។ ADMM Plus ដធវីដ ងីកបុងរយៈដពល 
៣ឆាប មំថង។ កិចចរបជុំដនះបានរមួចំតណកកបុងោរដដ្ឋះរសាយនូវោរតខ្វងគនំិត្ោប  ោរបដងកីនជំដនឿទុកចតិ្ថ រពមទាងំ
បានដ្ឋក់ដចញនូវតផនោរអនុវត្ថជាក់ត្ថង្ំដៅជំរុញកិចច្  របត្ិបត្ថោិរ និង្ទិរភាពកបុងត្ំបន់ ជាពិដ្្ោរ
បដងកីន្មត្ទភាពកបុងោរពរងងឹវ ិ្ ័យោរពារជាត្ិរប្់របដទ្នីមយួៗ ដដីមផដីឆលីយត្បដៅនឹង្នថិ្ ុខ្តបប
របនពណី នងិ្នថិ្ុខ្មិនតមនរបនពណី។ ADMM Plus បាន្ដរមចកិចច្  របត្ិបត្ថិោរដលវី ិ្ ័យជាដរចីន
តាងំពីរបត្ិបត្ថិោរ្ដស្តង្ហគ ះដរោះម នថរាយ រ ូត្ដល់្ របត្ិបត្ថោិរជាមួយអងគោរ្ងគម្ុីវលិ ្ថីពបីញ្ហា
្នថិ្ុខ្មិន   របនពណី។ កិចច្ របត្ិបត្ថិដនះ បានកពុំងដធវីដ ងីកបុងវ ិ្ ័យចំននួ ៥ គឺ ១)្នថិ្ ុខ្្មុរទ 
២) របឆាងំដភវរកមម ៣) របត្ិបត្ថិោរមនុ្សធម៌ និង្ដស្តង្ហគ ះដពលម៉នដរោះម នថរាយ ៤) របត្ិបត្ថិោរតែរកា
្នថិភាព និង ៥)ដវជជសាស្ត្ថដោធា។ 



ទព័ំរទី 26 
 

       កមពុជាកពុំង្រមប្រមួលឱ្យម៉នោរបថូរោររបជុំ ADMM Plus ពី ៣ឆាប មំថង មក ២ឆាប មំថង។ ោរ
របជុំ ៣ឆាប មំថងគឺយូរដពក ដ យីកមពុជាចង់ឱ្យម៉នោររបជុំញឹកញាប់ ដរពាះរប  ្ជានដគូទាងំដនាះ ជាមហា
អំណាច ដ យី្មផូរធនធាន និងបដចចកដទ្ខាល ងំណា្់ ជាពិដ្្ដរឿងដរោះម នថរាយ។      រប  ្ជា
នដគូទាងំដនាះ ម៉នភាពខាល ងំពូតកខាងវ ិ្ ័យោរពារជាត្ិ ដូដចបះោរជបួរបជុំ ញឹកញាប់ គឺ   ្ំខាន់។ 

   ខ្. កចិចរបជុរំដឌមស្តនថោីរពារជាត្អិាស៊ានដលកីទ ី៦ ដៅរបដទ្កមពុជា 
  ដៅកបុងឆាប  ំ ២០១២ ដនះ កចិចរបជុំ                            ៥                  
                      កងទ័ពដជីងដោក ដជីងទកឹ ដជីងអាោ្ ចារកចិច បណាថ ញវទិាសាទ ន្នថិ្ ុខ្អាស៊ាន 
និងកិចច្  របត្ិបត្ថោិរជាដរចីនដទៀត្។ កចិចរបជុំរដឌមស្តនថីោរពារជាត្ិ                  ២ដលកី គឺ កិចចរបជុំ
ផលូវោរដៅរាជធានីភបំដពញ និងកិចចរបជុំដរៅផលូវោរដៅដខ្ត្ថដ្ៀមរាប។    

  អាទិភាព និងដោលដៅ ៨ចណុំច្រម៉ប់ ADMM ឆាប  ំ២០១២7 ម៉នតចងកបុង្ុនធរកថាគនលឹះ តដលបាន
តែលងដៅកបុង្ណាឌ ោរោបូំឌោ៉ីណា នានែងទី១៧ តខ្មករា ឆាប ២ំ០១២។ បតនទមដលអីាទិភាព និងដោលដៅ 
ចំណុចរប្់ADMM ចំណុច្ំខាន់ៗដនទដទៀត្រមួម៉ន៖  

 ្ដរមចបាននូវោរឯកភាពមយួ ្ថីពីោរបរងួមដពលដវលាកិចចរបជុំ ADMM Plus ពី ៣ ឆាប  ំមក ២ ឆាប  ំ
 ្ដរមចបាននូវោរចងរកង នងិដ្ចកថីតែលងោរណ៍រមួមួយ រចួបញ្ជូ នដៅអគគដលខាធិោរ ASEAN 
 ADMM Plus ម៉ន ADMM ជាកំលាងំ្បូល បូកនឹងយនថោរ្នថិ្ុខ្ទាងំ ៥។ ជនំួយមនុ្សធម៌ ដរោះ
ម នទរាយ និង្ុខាភបិាលដោធា  បានចូលរមួកបុងោរដដ្ឋះរសាយរបកបដដ្ឋយរប្ទិនភាពចំដពាះ
ដរោះធមមជាត្ិ។  

 គំនិត្ផថួចដផថីមែមី្ថីព ីត្ំបន់អាស៊ានោម ន្ស្តង្ហគ ម្ុីវលិ។ 

  ២.១.៣ ជំ្ហរកមពជុានៅកនុង្តំបន ់និង្នលើពិភពនលាក 
  ជំ រ នងិបនាធ ត់្នដោបាយ្បូលរប្់របដទ្កមពុជា គឺតផអកដលីរដឌធមមនុញ្ដតដលបានតចងថា កមពុជា ជា
របដទ្អពារកឹត្យជាអចិនស្តនថយ ៍មិនចូលប  ្មព័នន មិនដរជៀត្តរជកោរង្ហរបរដទ្ និង្នថិ្ វជិជម៉ន។ បុ៉តនថ 
ដនះមិនតមនម៉នន័យថា របដទ្កមពុជាជារបដទ្តដលឯដោ ោម នទំនាក់ទំនងោរបដទ្ ឬោម នកិចច្  
របត្ិបត្ថិោរជាមួយរបដទ្ដនទដៅដលពីិភពដលាកដនាះដទ។ ផធុយដៅវញិ របដទ្កមពុជាម៉នដោលនដោបាយ
ជាក់លាក់ នងិគត់្មត់្ជាមួយរបដទ្ជិត្ខាង គឈឺរដលជីំ រមួយដដ្ឋយរបោន់យករទឹ្ ថី“ដធវីមិត្ថរបដ្ីរជាងដធវី
្រត្ូវ”។ ចំតណកឯ ដោលនដោបាយរប្់កមពុជាចំដពាះរបដទ្មហាអំណាចទាងំអ្់វញិ របដទ្កមពុជាមិន
តដលបដិដ្ធ ឬរបោន់យករបដទ្មហាអំណាចមួយណាដនាះដទ ម៉នន័យថាកមពុជាមនិអាចឱ្យម៉នមូលដ្ឋឌ ន
ទ័ពបរដទ្ ឬ បញ្ជូ នទ័ពតាមោរបញ្ហជ រប្់មហាអំណាចណាមួយដ យី លុះរតាតត្វាជាោរដ្បី្ុរំប្់អងគោរ
្ របជាជាត្ិ។ ជារមួដោលនដោបាយោរបរដទ្កមពុជា គឺោរចង្មព័ននមិត្ថជាមួយរបដទ្តដលផថល់្ិទនឱិ្យ
កមពុជា ដោរពកមពុជា កបុងភាពដ្មី្ិទនោិប កបុងទំនាក់ទំនងោរបរដទ្។ របដទ្កមពុជាសាវ គមន៍រគប់របដទ្ 
តដលម៉នបណំងលអជាមួយនឹងខ្លួន។ 

  ចាប់តាងំពីបានោល យខ្លួនជារបដទ្្ម៉ជិករប្់អងគោរ្ របជាជាត្ ិ របដទ្កមពុជាបានបនថបង្ហា ញ
មុខ្ម៉ត់្រប្់ខ្លួនជាជំហានៗ ដៅដលីឆាកអនថរជាត្ ិ តាមរយៈោរចូលជា្ម៉ជិក្ម៉គមរបជាជាត្អិា្ុ ី      
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អាដគបយដ៍ៅោត់្ថា “អាស៊ាន”   SE N , អងគោរពាណិជជកមមពិភពដលាក (WTO) ោរបញ្ជូ នទ័ពចូលរមួកបុង
ដប្កកមមរកា្នថិភាពមនុ្សធម៌អនថរជាត្ិ ោរចូលរមួកចិចរបជុំ G20 និងរកុមរបដទ្មិនចូលបកស្មព័នន  ជា
ដដីម។ ទាងំដនះបានបង្ហា ញពជីំ ររប្់កមពុជាកបុងោរបង្ហា ញមុខ្ម៉ត់្សារជាែមដីលឆីាកអនថរជាត្ ិតដលដផថីមដចញ
ពីដោលនដោបាយ ឈបះ-ឈបះ រប្់្ដមឋចអគគមហាដ្នាបត្ីដត្ដជា  ុ៊ន ត្ន នាយករដឌមស្តនថនីនរពះរាជា
ណាចរកកមពុជា ។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានដ្ឋក់ដចញនូវោរង្ហរជាអាទិភាពចំនួនបី កបុង្ម័យរបជុឯំកអគគរាជ
ទូត្តខ្មររបចាបំរដទ្ទាងំអ្់រមួម៉ន ភាពជារបធានអាស៊ានរប្់កមពុជា ដបកាភាពរប្់កមពុជាឈរជា្ម៉ជកិ
មិនអចិនស្តនថយរ៍ប្់រកុមរបកឹា្នថិ្ុខ្អងគោរ្ របជាជាត្ិ និងោរដ្បីឱ្យតុ្លាោរយុត្ថិធម៌អនថរជាត្ទិីរកុង
ឡាដអ (ICJ) បករសាយសាលដីោតដលបានដចញនែងទី១៥ តខ្មិែុនា ឆាប ១ំ៩៦២ ករណីរបាសាទរពះវហិារ។  

- កមពុជា ជាររធានអាស៊ាន 
  ខ្ណៈតដលរបដទ្កមពុជាទទលួបានឋានៈជារបធានអាស៊ានកបុងឆាប ២ំ០១២ដនះ ដគដឃញីម៉ននូវោលា-
នុវត្ថភាពជាដរចីនតដលនា ំ កមពុជា ម៉នលទនភាពចាកដចញពីភាពឯោ ដរពាះដរោយ ឆាប ១ំ៩៧៩      កមពុជា
រត្ូវបានដគដមីលង្ហយ ោម ននរណាសាគ ល់ដទ ដបដីគសាគ ល់គឺសាគ ល់តត្ដរឿងអារ្ូវ។ ម៉ាងដទៀត្ កបុងឋានៈជារបធាន
អាស៊ាន បានដធវីឱ្យកមពុជាអាចចូលរមួដវទិោធំៗដផសងៗដទៀត្កបុងឆាកអនថរជាត្។ិ ជាក់ត្ថង ោលពចុីងតខ្មិែុនា 
្ដមឋច  ុ៊ន ត្ន បានចូលរមួកបុងកិចចរបជុំរប្់របដទ្មហាអំណាចដ្ដឌកចិចទាងំ២០    G20។ 

- នបកខភាពរបសក់មពុជា ជាសមាជិ្កមិនអចិន្នតយរ៍បស់                អង្គការសហររជាជាត ិ
  រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានដធវីោរដ្បី្ ុ ំឈរដឈាម ះជាដបកាភាពដរជី្ដរ ី្ ជា្ម៉ជិកមិនអចិនស្តនថយរ៍ប្់
រកុមរបឹកា្នថិ្ុខ្អងគោរ្ របជាជាត្ ិ្រម៉ប់អាណត្ថដិរោយ (២០១២-២០១៤) ពីដរពាះកមពុជាយល់ថា 
វាជាដពល្មរ្បតដលដយងីរត្ូវម៉ន្ំដ ងខ្លះ ដដីមផឱី្យពិភពដលាកបានឮមថង កបុងដោលដៅបង្ហា ញជំដនឿដជឿ
ជាក់រប្់កមពុជា ចំដពាះអងគោរ្ របជាជាត្ិ    ដដីមផដីចៀ្ផុត្ពោីរទាញដៅដឆវង ដៅសាថ  ំ រប្់របដទ្
មហាអំណាចណាមួយ ក៏ដូចជាបង្ហា ញ្មត្ទភាពរប្់កមពុជាឱ្យពិភពដលាកបានដឹងថា កមពុជាបចចុបផនបមិនតមន
ជាកមពុជា ោលពី ៣០ឆាប  ំ មុនដទ។ របដទ្កមពុជាម៉នដម៉ទនភាពណា្់តដលបានបញ្ជូ នកងទ័ពមកួដខ្ៀវតខ្មរ
ចូលកបុងរកបខ័្ណឍ អងគោរ្ របជាជាត្ ិ ដ យីតដលទទួលបាននូវោរដោត្្រដ្រីពីអងគោរ្ របជាជាត្ ិ
និងរបដទ្ជាមិត្ថ។ ដូដចបះ ្ួរថាដត្ីកមពុជា គួរតត្ឈរដឈាម ះជាដបកាភាពដនះតដរឬដទ ខ្ណៈដពលតដលកមពុជា
មិនតដលទទលួបានមុខ្ង្ហរជាក់លាក់អវីទាល់តត្ដសាះកបុងរកបខ្ណឍ អងគោរ្ របជាជាត្។ិ 

- ការនសនើឱ្យ ICJ បករសាយសាលដី្កា ឆ្នន ១ំ៩៦២ ករណីរាសាទរពះវិហារ 
  មូលដ តុ្តដលកមពុជា ដ្បី្ុឱំ្យ ICJ បករសាយសាលដោី    ដចញនានែងទី១៥ តខ្មិែុនា ឆាប ១ំ៩៦២ 
ករណីរបាសាទរពះវហិារ គឺដដ្ឋយសារតត្របដទ្កមពុជារ្លាញ់   ្នថិភាព ដូដចបះដចត្នារប្់កមពុជាមិនចង់
ឱ្យវវិាទជុំវញិបញ្ហា ដនះអូ្បនាល យោន់តត្យូរ។ វវិាទដនះ ដរបៀបបានដៅនឹងឆអឹងទទឹងក ដ យីកមពុជាចាបំាច់រត្ូវ
តត្ដកវាដចញ ដដីមផកុីឱំ្យវារាងំ្ធះដល់ដំដណីរោរអភិវឌណរបដទ្។ ្ុឆនធៈរប្់កមពុជាកបុងោរដដ្ឋះរសាយ
ទំនា្់ដនះ គដឺដីមផបីង្ហា ញោរពិត្ដល់ពិភពដលាកឱ្យបានដឹងថាកមពុជា គជឺារបដទ្តដល្បហា្ុខ្្នថិភាព 
មិនរដំលាភបំពាន មិនឈាល នពានទឹកដរីបដទ្ជិត្ខាង និងមិនរបឆាងំនឹងដ្ចកថី្ ដរមចរប្់តុ្លាោរយុត្ថិធម៌
អនថរជាត្ដិទ។  

  ជំ ររប្់កមពុជា កបុងដរឿងរបាសាទរពះវហិារ ម៉នដូចជា៖ 
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 រកាជំ រមុឺងម៉៉ត់្ ដដ្ឋយតផអកដលោីរដោរពបទដ្ឋឌ ន       អនថរជាត្ ិ តដលម៉នបញ្ដត្ថកិបុងសាលដីោ
រប្់ ICJ ជាមូលដ្ឋឌ ន  

 ចូលរមួ្ ោរជាមួយរកុមោរង្ហរ គណៈកមមោរទាងំអ្់រគប់រូបភាព តត្មិនតមនជាោរដដ្ឋះរសាយ
ជ    ដទ គរឺោន់តត្ទប់សាក ត់្ោរទាមទារខុ្្ពីអវីតដលសាលរកមបានកំណត់្។ 

  ២.១.៤ កមពុជា និង្កិចចសហររតបិតតិអនតរជាត ិ
  ោម នរបដទ្ណាមយួ អាចដដ្ឋះរសាយបញ្ហា តត្ម៉ប ក់ឯងបានដទ ដរពាះពភិពដលាកនាដពលបចចុបផនបម៉ន
ោរពាក់ព័នន ពឹងពាក់ោប ដៅវញិដៅមក នងិជាប់ោប ោ៉ង្អតិ្រមួត្ ដូដចបះ ទាមទារឱ្យម៉នយនថោរថាប ក់ត្ំបន់ និង
ពិភពដលាក។ អារ្័យដ តុ្ដនះ បានជារបដទ្កមពុជាបានភាជ ប់ខ្លួនដធវីជា្ម៉ជិករប្់អងគោរពិភពដលាក គ ឺ
អងគោរ្ របជាជាត្ិ (ក) និងជា្ម៉ជកិរប្់អងគោរថាប ក់ត្ំបន់ គឺ្ ម៉គមរបជាជាត្អិា្ុីអាដគបយ ៍ ដៅ
ោត់្ថា អាស៊ាន (ខ្)។   

  ក.           អងគោរ្ របជាជាត្ ិ(UN) 
  បចចុបផនប អងគោរ្ របជាជាត្ ិ ម៉ន្ម៉ជិកចំនួន ១៩៣របដទ្។ របដទ្កមពុជាបានចូលជា
្ម៉ជិកអងគោរ្ របជាជាត្ិផលូវោរដៅនែងទី១៤ តខ្ធបូ ឆាប ១ំ៩៥៥។ អងគោរ្ របជាជាត្បិានចូលមក
របដទ្កមពុជា ដដីមផដីរៀបចំោរដបាះដឆាប ត្ ដៅឆាប ១ំ៩៩៣ តដលម៉នដឈាម ះថា "អុ៊នតាក់"។ ដរោយពីបានបញ្ច ប់
ដប្កកមមដរៀបចំដំដណីរោរដបាះដឆាប ត្ ឆាប ១ំ៩៩៣ ដរោយមក អុ៊នតាក់បានវលិរត្លប់ដៅវញិ បុ៉តនថត្ួនាទរីប្់
អងគោរ្ របជាជាត្ ិ ដៅតត្បនថម៉នវត្ថម៉នដៅរបដទ្កមពុជា ជាក់ត្ថង អងគោរ្ របជាជាត្បិានចូលរមួ
ោ៉ង្កមមកបុងោរអភិវឌណរបដទ្កមពុជាដលីរគប់វ ិ្ ័យ និងបានោរំទអងគជំនុំជរមះវសិាមញ្ដកបុងតុ្លាោរកមពុជា។ 

  ខ្. កមពុជា នងិ អាស៊ាន 
  របដទ្កមពុជា គឺជារបដទ្ទ១ី០ តដលបានោល យជារបដទ្្ម៉ជិករប្់អាស៊ាន ោលព ីនែងទី៣០ តខ្
ដមសា ឆាប ១ំ៩៩៩។ អាស៊ានម៉នទីផាររមួមួយោ៉ងធំ តដលម៉នចនំួនរបជាជនជាង ៦០០ លាននាក់ និងផល
ទុនជាត្កិបុងរ្ុក្រុប ២លានលានដុលាល រ្ រដឌអាដមរកិ។  អាស៊ាន គជឺាចំណុចកណាថ លរវាងរបដទ្ចនិ 
និងរបដទ្ឥណាឍ  តដលជាបូ៉លមួយកបុងចំដណាមបូ៉លទាងំបួន រមួម៉នរបដទ្ចិន របដទ្ឥណាឍ  របដទ្ជបុ៉ន 
និងអាស៊ាន។ អាស៊ានម៉នត្ួនាទីជាអបក្រមប្រមួលទនំាក់ទំនងរវាងអនថររដឌកបុងត្ំបន់ ពីដរពាះតត្អាស៊ាន 
ម៉នលកាណៈអពារកឹត្យ អាចដជឿទុកចិត្ថបាន ដ យីោម នកម៉ល ងំគំរាមគំត ងដល់្នថិភាព និង្ិទរភាពកបុងត្ំបន់។ 

 ២.២                               
  ២.២.១                               
  អងគោរ្ របជាជាត្ិ  គជឺាអងគោរអនថរជាត្ដ៏ិធបំំផុត្មួយដៅកបុងពិភពដលាកដនះ  តដលម៉នទីសាប ក់ោរ 
កណាថ លដៅឯទីរកុងញូវយក៉។ ដោលបណំងននោរបដងកីត្អងគោរអនថរជាត្មិួយដនះគ៖ឺ  

 រកា្នថិភាព និង ្ទិរភាពដលីពិភពដលាក  
 អភិវឌណភាពជាមិ  កបុងរងវង់ជាត្ិសា្ន៍ដលីពិភពដលាក 
 ្ របត្បិត្ថ ិ ដដ្ឋះរសាយបញ្ហា អនថរជាត្ ិ
 ដលីក     ោរដោរព្ិទនមិនុ្សដលពីិភពដលាក 
 ផថល់នូវភាព្ុខ្ដុមរមនាជូនជាត្សិា្ន៍ទាងំអ្់ ។ 
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  ដប្កកមមរប្់អងគោរ្ របជាជាត្ិ រមួម៉ន ៖ រកា្នថភិាព ផថល់្ដស្តង្ហគ ះបនាធ ន់ដល់មនុ្សជាត្រិគប់
ជាត្សិា្ន៍ របយុទនរបឆាងំដៅនឹងភាពរកីរក កិចចោរពារបរសិាទ ន ោរពារោរដោរព្ិទនិមនុ្ស ដធវឱី្យម៉នភាព
របដ្ីរដ ងីតផបក្ុខាភិបាល និងអប់រ ំ ពរងឹងលទនរិបជាធិបដត្យយ ដលីកកមព្់្ិទនសិ្ត្ថី កំណត់្ម៉រត្ដ្ឋឌ ន និង 
ដដ្ឋះរសាយបញ្ហា មីនកបុងដី ។ ែវោិ នងិ្កមមភាពរប្់ UN របម៉ណជាង ៦០%    គកឺំពុងអនុវត្ថដៅរបដទ្ 
អា    ច នងិរបដទ្តដលមិនទាន់ម៉ន្ទិរភាពនដោបាយ ។ 

  ដដ្ឋយត កដៅកបុងរបដទ្កមពុជា ភាប ក់ង្ហរជំនាញរប្់UN ចំនួន២៦ បាននឹងកំពុងរបត្ិបត្ថោិរ    
            ្ ំខាន់ៗរមួម៉ន កំដណីនដ្ដឌកិចចនិងនិរនថរភាពននោរអភិវឌណ ្ុខាភិបាលនងិរបព័ននអប់រ ំ
្មភាពរវាងបុរ្នងិស្ត្ថី អភិបាលកិចច និងកិចចោរពារ្ងគម។                 អងគោរ្ របជាជាត្ិ
បានដ្ឋក់ដចញនូវចកាុវ ិ្ ័យមួយចំនួន្រម៉ប់បំដពញដប្កកមមដៅកមពុជាដូចជា ោរពារអាយុជីវតិ្មនុ្សជាត្ ិ
និងធានាឱ្យម៉នោរអប់រដំល់កុម៉រ  លទនិរបជាធិបដត្យយ ្មភាពបុរ្នងិរ្ីថ ោរតែរកា្នថិភាព នគរូបន-ី
យកមម ដដ្ឋះរសាយបញ្ហា ដ្ផៀងអាហារ បញ្ហា វបិត្ថិបំណុល បញ្ហា ត្នមលដរបងឥនននៈ បញ្ហា ជំងឺដអដ្៍ ឧ្ា កមម
ដទ្ចរណ៍ បតរមបរមលួអាោ្ធាតុ្ ោត់្បនទយភាពរកីរក និងដរោះម នថរាយ។  

  ២.២.២        កមពជុា    ចរកភពអង្ន់គលស 
  ចរកភពអង់ដគល្   បានជួយកមពុជាកបុងម៉ោ៌ដឆាព ះដៅរកោរអភិវឌណរបជាធបិដត្យយរបកបដដ្ឋយចីរភាពកបុង 
រយៈដពលកនលងមកដនះ ដដ្ឋយបានផថល់ជាជំនួយអភិវឌណជាបនថបនាធ ប់ និងបនថ្ កមមភាពកបុងវ ិ្ ័យ្ុខាភិបាល 
កំចាត់្មីន ោរអភិវឌណរបកបដដ្ឋយចីរភាព    ្ិទនមិនុ្ស។ ជាជំហានបនាធ ប់ អង់ដគល្ នឹងបនថរបឹងតរបងជួយ
កសាង្មត្ទភាព និងជំនាញ ពរងឹងអភិបាលកិចច រពមដរពៀងដលីកកមព្់របជាធិប  យយ។ 

  តាម្ទិត្ិបង្ហា ញថាចណំងមិត្ថភាពរវាងកមពុជា និងអង់ដគល្ ម៉នភាពរកីចំដរនីោ៉ងឆាប់រ ័្។ ពាណិជជ
កមមរវាងកមពុជា និង ចរកភពអង់ដគល្ ម៉នោរដកីនដ ងីជាលំដ្ឋប់កបុងរបម៉ណ ៥ ឆាប ចុំងដរោយដនះ។  ដទ្ចរ
ជនជាត្ិអង់ដគល្ របម៉ណជាង ១០០.០០០ នាក់ មកទ្សនាដៅកមពុជាជាដរៀងរាល់ឆាប ។ំ ម៉ាងកមពុជាគឺជា
របដទ្តដលទទួលជំនួយដ៏ធំបំផុត្ពីចរកភពអង់ដគល្កបុងវ ិ្ ័យដដ្ឋះមីនដៅដលពីិភពដលាក។ របដទ្ទាងំពីរ
នឹងដធវីោរ្ ោរ ដដីមផធីានាចំណងមិត្ថភាពដនះបនថលូត្លា្់។  

  ចំណងទំនាក់ទំនងដនះ មនិតមនភាជ ប់ចរកភពអង់ដគល្ជាមួយតត្របដទ្កមពុជាដទ តត្ក៏ភាជ ប់ជាមួយ      
បណាថ របដទ្្ម៉ជិកអាស៊ានទាងំមូលផងតដរ។   ចរកភពអង់ដគល្បានពរងីកបណាថ ញោរទូត្រប្់ខ្លួនកបុង   
អាស៊ាន តាមរយៈបុគគលិករបម៉ណជា៤០នាក់។ អង់ដគល្បានកំពុងដបកីដ ងីវញិនូវសាទ នទូត្រប្់ខ្លួនដៅ     
ទីរកុង ដវៀងច័នធ របដទ្ឡាវ តដលបានបិទអ្់រយៈដពល ២៧ ឆាប  ំ មកដ យី ដូដចបះអង់ដគល្នឹងម៉នសាទ ន
ត្ំណាងដៅរគប់របដទ្្ម៉ជិកអាស៊ាន។  

  ចរកភពអង់ដគល្ ម៉នម ចិឆតា្ របត្ិបត្ថិោរោន់តត្្បទិនសាប ល និងទូលំទូលាយជាមួយអាស៊ាន និង
ជាមយួរបដទ្្ម៉ជិកនីមយួៗ។ ម ចិឆតាដនះ គឺតផអកដលីឧប្គគតដលរត្ូវយកចិត្ថទុកដ្ឋក់ចំនួន៤ គ៖ឺ  

 បញ្ហា របឈមជាដរចីនតដលទាមទារឱ្យម៉នោរទទលួខុ្្រត្វូរមួោប ជាព ុភាគ ី
 ផ្ត្ុខ្ភាព និងកំដណីនដ្ដឌកិចច គឺអារ្័យនឹងពាណិជជកមមដ្រ ីនិងោរដបីកចំ  
 ោររបឈមរមួោប ចំដពាះបញ្ហា     កំត ងបញ្ហា ្ុវត្ទភិាព និង្នថិ្ ុខ្  
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 ដដីមផី្ នថភិាព ្ុខ្ដុមរមនយីកមម និងភាពជានដគូរបកបដដ្ឋយចីរភាព ពួកដគរត្ូវ្ទិត្ដៅដរោមត្នមល
ននោរដោគយល់ោប រមួ និងដោរពោប  ដដីមផដី្ចកថនីែលែបូររប្់មនុ្ស។ 

  ២.២.៣      ៖ សហគមន៍ណតមួយ វាសនាណតមួយ 
  តាមរយៈកចិច្ របត្ិបត្ឋិោរត្ំបន់អាស៊ានកនលងមក អាស៊ានទទួលបាននូវកំដណីនផលិត្ផល្រុប
ចដនាល ះព ី៥,២ ភាគរយ ដៅ ៥,៩ ភាគរយ តដលជាកំដណីនមួយម៉នលកាណៈលអរបដ្ីរកបុងករមិត្អនឋរជាត្។ិ 
ទនធមឹដនាះ ោរវនិិដោគកបុងចំដណាមរបដទ្្ម៉ជិកអាស៊ាន បានដកីនដ ងី ២៣ភាគរយ កបុងឆាប ២ំ០១១ 
តដលគិត្ជាទឹករបាក់ ម៉នចនំនួ ១៧,៥ ពាន់លានដុលាល រអាដមរកិ ដ្មីនឹង ១៩,៧ ភាគរយ ននលំ ូរទុនវនិិដោគ
ផ្តធ ល់ពីបរដទ្្រុបមកោន់ត្ំបន់អាស៊ាន។ របោរដនះបញ្ហជ ក់ថា អាស៊ានដៅតត្ជាត្ំបន់មួយរប្់ពិភពដលាក 
តដលម៉នភាពទាក់ទាញ ចំដពាះោរវនិិដោគផ្តធ ល់ពីបរដទ្។               ពាណិជជកមមទំនិញរប្់អាស៊ាន 
បានដកីនដ ងី ១៦,៨ភាគរយ ដៅកបុងឆាប ២ំ០១១ ដពាលគឺដកីនដ ងីពី ២,០៥ លានលានដុលាល រអាដមរកិ កបុងឆាប ំ
២០១០ ដៅ ២,៣៩ លានលាន ដុលាល រអាដមរកិ ដទាះបជីា្កមមភាពពាណិជជកមមពិភពដលាកម៉នោរធាល ក់ចុះក៏
ដដ្ឋយ។ ោរបនឋជំរុញកិចច្  របត្បិត្ឋិោរត្បំន់នងឹផឋល់នូវអត្ទរបដោជន៍ដ៏ដរចីន្ននឹក្នាន ប់្រម៉ប់្ -
គមន៍រប្់ដយងី។ ្កមមភាពពាណិជជកមមរវាង្ម៉ជិកអាស៊ាន ម៉នភាពរងឹម៉កំបុងឆាប  ំ ២០១១ ដដ្ឋយបាន
បដងកីនទំ ទំឹករបាក់ដ ងី ដល់ ៥៨៩ ពាន់លានដុលាល រ។ 

  អាស៊ាន បានដធវីោរង្ហរោ៉ងលអ ដលោីររកា្នថិ្ ុខ្ដ្ផៀង និងោររកាកំដណីនដ្ដឌកចិច ។ នវា  វត្ថន៍
រប្់អាស៊ាន អារ្័យដលោីរជំរុញោរចូលរមួរប្់វ ិ្ ័យឯកជន  ្ រោ្ធុនមធយម នងិតូ្ច(SMEs) ោរ
ដធវីដ្រភីាវូបនយីកមម នងិោរអភិវឌណតផបករបព័ននព័ត៌្ម៉នវទិា(IT) បដចចកវទិា ដនាះដទីបោរដធវី្ ម៉ រណកមម
អាស៊ានអាចរបរពឹត្ថដៅដដ្ឋយរលួន និង ដជាគជ័យ ។ ដរៅពីដនះ ដៅម៉នចណុំច្ំខាន់ៗមួយចំនួនដទៀត្ដូចជា 
ោរកំណត់្លំដ្ឋប់អាទិភាពរវាង ថាមពល ្នថិ្ុខ្ដ្ផៀង និងកិចចោពំារ្ងគម ជាដដមី ។ 

  ជាមួយោប ដនះ កិចចរបជុំកំពូល អាស៊ានដលកីទ ី ២១ តដលបានរបរពឹត្ថ ដៅរាជធានភីបដំពញោលពីនែងទី
១៥-២០ តខ្វចិឆិោ ឆាប ២ំ០១២ គពឺិត្ជាម៉នសារៈ្ំខាន់ នងិរត្ូវបានដផ្តឋ ត្ោរចាប់អារមមណ៍ោ៉ងខាល ងំពី
្ំណាក់្ គមន៍ជាត្ិ និង្ គមន៍អនថរជាត្ិ។ 

  ោរ្ដរមចឱ្យបាននូវ្ គមន៍អាស៊ានមួយ តដលោន់តត្ម៉ន្ម៉ រណកមម ភាពរបកួត្របតជង ្ម
ធម៌ នងិរងឹម៉ជំាងមុន                       ) គឺជាកិចចោរគនលឹះមយួតដលអាស៊ានចង់បាន និង
កំពុងតត្ខ្ិត្ខ្ដំឆាព ះដៅោន់ ដពាលគឺជាោរវវិត្ថដៅជុំវញិោរឈានដៅបដងកីត្ ្ គមន៍ដ្ដឌកិចច ្ គមន៍
្ងគម-វបផធម៌ និង ្ គមន៍នដោបាយ-្នថិ្ុខ្ នាឆាប  ំ២០១៥ ខាងមុខ្ និងត្ដៅ។  

  ោរកសាង្ គមន៍ដ្ដឌកចិចអាស៊ានឆាប ២ំ០១៥ គឺោរជរុំញកិចច្ របត្ិបត្ឋិោរឱ្យឈាន ួ្ពីករមិត្
រប្់  រដ្ឋឌ ភិបាល និងធានាឱ្យបាននូវោរចូលរមួោន់តត្ទូលទូំលាយពីរគប់នដគូពាក់ព័ននទាងំអ្់ ជាពិដ្្    
វ ិ្ ័យឯកជន និង្ងគម្ុីវលិ។ កបុងនាមជារបធានអាស៊ានឆាប  ំ           កិចចរបជុកំំពូលអាស៊ានដលីកទី
២១ កមពុជា   ជំរុញដលីកទឹកចិត្ឋដល់្ម៉ជិក និងនដគូពាក់ព័នន ទាងំអ្់បនឋកិចច្  របត្ិបត្ឋជិិត្្បទិន កបុងោរ
ពដនលឿនដំដណីរោរដឆាព ះដៅសាទ បនា្ គមន៍ដ្ដឌកចិចអាស៊ាន ឆាប ២ំ០១៥ និងបនឋដធវតីផនោ្រម៉ប់អាទិភាព
ដផសងដទៀត្ ដរោយឆាប ២ំ០១៥ ្ំដៅ្ដរមចឱ្យបាននូវចកាុវ ិ្ ័យរមួរប្់ដយងី៖ ្ គមន៍តត្មួយ វា្នាតត្ 
មួយ។                     នឹងជំរុញដំដណីរោរ្ម៉ រណកមមអាស៊ាន និងពរងឹងត្នួាទី្ បូលរប្់អាស៊ាន 
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ដៅកបុងដំដណីរោរផ្តល ្់បឋូរដ្ដឌកិចច និង្ងគមកបុងត្ំបន់។ ោរបនឋពរងឹងកិចចខ្ិត្ខ្ំរបឹងតរបងរប្់អាស៊ាន កបុងោរ
អនុវត្ឋតផនទីចងអុលផលូវ្រម៉ប់្ គមន៍ដ្ដឌកិចចអាស៊ានរមួម៉ន ោរបដងកីត្ទីផារ និងមូលដ្ឋឌ នផលិត្កមមរងឹម៉ំ
មួយ ត្ំបន់ដ្ដឌកិចចមយួ តដលម៉នភាពរបកួត្របតជង ោរអភិវឌណដ្ដឌកិចចរបកបដដ្ឋយ ្មធម៌ និង្ម៉ -
រណកមម ត្ំបន់អាស៊ានដៅកបុងដ្ដឌកិចចពិភពដលាក។ 

  ដៅកបុងឆាប ២ំ០១៥ខាងមុខ្ របដទ្ជា្ម៉ជកិអាស៊ានទាងំអ្់ នឹងរមួោប បដងកតី្្ គមន៍ដ្ដឌកចិច  
អាស៊ានមយួ ដដីមផដីធវីោ៉ងណាឱ្យរបដទ្កបុងត្ំបន់អាស៊ាន ម៉នោរអភិវឌណដជឿនដលឿនបតនទមដទៀត្ឱ្យរ្ប
តាមមូលបទពិភពដលាក។ បុ៉តនថអាស៊ានកំពុងជួបបញ្ហា របឈមមួយចំនួនដទៀត្ ចំដពាះោរដធវីឱ្យ្ដរមចដជាគ
ជ័យោ៉ងពិត្របាកដដៅកបុងោរតរបោល យអាស៊ាន តដលម៉នរបជាជនរបម៉ណ ៦០០លាននាក់ ឱ្យដៅជាមហា
រគួសារ តដលម៉ន្ គមន៍តត្មួយ វា្នាតត្មួយ តដលអាស៊ានមិនទាន់្ដរមចលទនផល។ ជាក់ត្ថងោរឈាន
ដៅរក្ គមន៍អាស៊ាន ដៅ ឆាប ២ំ០១៥ ម៉នបញ្ហា ដរចីនតដលរត្ូវដដ្ឋះរសាយ       ៖ 

 ោររបឈមដៅកបុងោរបដងកីនដលផឿនននោរកសាង្ គមន៍ដ្ដឌកចិចអាស៊ាន 
 ោរធានាឱ្យបាននូវកំដណីនដ្ដឌកិចចអាស៊ានដដ្ឋយ្មធម៌ ម៉ន្ទិរភាព នងិរងឹម៉ ំ
 កំតណទរមង់ជាបតនទមនូវបទបផញ្ដត្ថិ និងោរកសាងសាទ ប័ន ដដីមផជីំរុញដំដណីរោរ្ម៉ រណកមម និង
ោរកសាង្ គមន៍ឱ្យោន់តត្្ុជីដរៅ 

 ោរពរងឹងភាពត្ជាប់ោប  ោរផថួចដផថីមែម ី និង្មត្ទភាពខាងបដចចកវទិា ដឆាព ះដៅ្ គមន៍អាស៊ានមួយ
តដលម៉នកំដណីនភាពរបកួត្របតជង នបត្ង នងិឆាល ត្នវ  

 ោរពិភាកាត្វងរកមដធាបាយ្មរ្ប ដដីមផដីដ្ឋះរសាយបញ្ហា របឈមទាក់ទងដៅនឹង គម៉ល ត្ដ្ដឌ-
កិចចរវាងរបដទ្ជា្ម៉ជិកអាស៊ាន តដលម៉នករមិត្ខុ្្ោប ោ៉ងខាល ងំ រមួទាងំគម៉ល ត្ននោរអភិវឌណរវាង
ទីរកុង នងិជនបទ  

 ោរពិភាកាត្វងរកមដធាបាយទប់សាក ត់្ និងបំបាត់្នដោបាយោពំារនិយម កបុងចំដណាមរបដទ្ជា
្ម៉ជិកអាស៊ាន និងអាស៊ានបូក  

 របត្ិបត្ថិោរ និងកិចចោរំទ្ គមន៍អាស៊ាន ដដ្ឋយដលីកទឹកចិត្ថឱ្យរបជាជាត្អិាស៊ានទាងំអ្់ដធវោីរ
ជាមួយោប ដដ្ឋយដជាគជ័យ  

 
របភព: IMF, World Economic Outlook Database, ដមសា ២០១២ 

                           ចកាុវ ិ្ ័យ ននោរកសាង ្ គមន៍អាស៊ាន ឆាប ២ំ០១៥ ដោលោរណ៍ ១១ 
ចំណុច    វ               វ                 ។                    ៖ 
  ទី១-ោរលុបបំបាត់្ទាងំរ្ងុនូវរបាងំពននគយ និងមិនតមនពននគយ្រម៉ប់ ោរដធវី្ម៉ រណកមមដ្ដឌ-
កិចច្ ុ ីជដរៅ។ អាស៊ាននឹងរបោ្ជាផលូវោរ អពំីោរ្ដរមចចិត្ឋដនះ ដៅដពលតដល្ គមន៍ដ្ដឌកិចចអាស៊ាន 
រត្វូបានបដងកតី្ដ ងីនាឆាប ២ំ០១៥។ 
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  ទី២-ោរ្រមប្រមលួពាណិជជកមម គបផរីត្ូវបនឋពរងឹងបតនទមដទៀត្ ដដីមផជីំរុញោរអភិវឌណ និងោរពរងីក
តខ្ស្ង្ហវ ក់ផលិត្កមម របកបដដ្ឋយរប្ទិនភាព តដលជាកតាឋ ចាបំាច់្រម៉ប់ោរបដងកីត្ទីផារ និងមូលដ្ឋឌ ន
ផលិត្កមមរងឹម៉ ំនិងោរពរងឹងនូវភាពរបកតួ្របតជងកបុងត្ំបន់។ 
  ទី៣-ោរបនឋដធវីដ្រភីាវូបនីយកមម ដ្វាកមម និងកំតណទរមង់កបុងរ្កុ ដដីមផសីាទ បនាវ ិ្ ័យដ្វាកមមរប្់
ត្ំបន់មួយ តដលម៉នភាពរងឹម៉ំ្ រម៉ប់ ជាលកាខ្ណឍ ចាបំាច់ កបុងោរអភិវឌណមូលដ្ឋឌ នផលិត្កមមអាស៊ាន។ 
  ទី៤-ោរអនុវត្ឋឱ្យបានឆាប់រ ័្នូវរកបខ្ណឍ ត្ំបន់មួយ្រម៉ប់ដធវីដ្រភីាវូបនីយកមម នងិ្រមលួលំ ូរ
មូលធនឆលងតដន រ្បតាមកចិចរពមដរពៀងវនិិដោគអាស៊ាន តដលដទបីបានអនុម័ត្កនលងដៅែមីៗដនះ ដដីមផធីានា
បរោិោ្វនិិដោគ កបុងត្ំបន់ឱ្យម៉នភាពលអរបដ្ីរ។ 
  ទី៥-ោរត្ភាជ ប់ និងោរ្រមលួដល់ោរដឹកជញ្ជូ ន គបផរីត្វូពរងឹងបតនទមដទៀត្ ដដមីផបីដងកីត្ទីផារ នងិ 
មូលដ្ឋឌ នផលតិ្កមមរងឹម៉មំួយដៅត្ំបន់អាស៊ាន។ កបុងដនាះអាស៊ាន រត្ូវោរដ្វាដកឹជញ្ជូ នភ្ឋុភារ នងិ ោរតបង
តចកផលិត្ផលតដលម៉នរប្ិទនភាព ដដីមផពីរងឹងភាពរបកួត្របតជងឧ្ា កមមកបុងត្បំន់។ ជាមួយោប ដនះ ោរ
ដធវី្ម៉ រណកមមឱ្យោន់តត្ជិត្្បិទនិរវាងដ្ដឌកិចចជនបទ និងតខ្ស្ង្ហវ ក់ផលិត្កមម ដៅកបុងត្ំបន់អាស៊ានដៅនឹង
ទីផារពិភពដលាក នងិជំរុញឱ្យម៉នោរអភិវឌណរបកបដដ្ឋយ្មធម៌កបុងត្បំន់។ 
  ទី៦-ោរអភិវឌណ្ រោ្ធុនតូ្ច និងមធយម គបផរីត្ូវជំរុញតែមដទៀត្ ដដីមផបីដងកីនោលានុវត្ឋភាពោរង្ហរ 
និងដទពដោ្លយ្ រគនិ ពីដរពាះថា្ រោ្ធុនតូ្ច និងមធយមរងឹម៉ ំ គឺជាកម៉ល ងំចលកររបកបដដ្ឋយ
ថាមភាពដ៏ចាបំាច់្រម៉ប់ដលកី្ធួយកំដណីនដ្ដឌកិចច នងិ្មធម៌កបុងត្បំន់ ្ំដៅឈានដៅ្ដរមចដោលដៅ
ននោរកសាង្ គមន៍ដ្ដឌកិចចអាស៊ាន។ 
  ទី៧-ោរអភិវឌណភាពជានដគូដ្ដឌកិចចទូលទូំលាយ ដៅកបុងត្ំបន់ គបផរីត្ូវអនុវត្ឋជាតផបកមយួ ននោរកសាង
្ គមន៍អាស៊ាន ឆាប ២ំ០១៥ ដដ្ឋយរត្ូវដធវឱី្យ្ម៉ រណកមមដ្ដឌកិចចអាស៊ានម៉នលកាណៈទូលំទូលាយ និង
ម៉នភាពជានដគូរគប់រជុងដរជាយ កបុងចំដណាមរបដទ្្ម៉ជិក ដដីមផជីំរុញពិពិធភាវូបនីយកមមពាណិជជកមមកបុង
ត្ំបន់។ 
  ទី៨-ោរពរងងឹ្ម៉ រណកមម ទីផារ រិ  វត្ទុគួរជាអាទភិាពមួយ។ ទីផារ រិ  វត្ទុអាស៊ាន តដលម៉ន
្ម៉ រណកមមជិត្្បិទន អាចផឋល់នូវអត្ទរបដោជន៍ដល់អាស៊ាន ដូចជាោរបដងកនីវសិាលភាព និង ចលនាសាច់
របាក់កបុងទផីារទុន ោរបដងកនី្ោឋ នុពលកបុងោរតចករតំលកហានិភ័យ ោររគប់រគងរចនា្មព័ននទុនបងវិលរប្់
រកុម ុ៊នបានលអ និងោរអភិវឌណទីផារបណុំល ្រម៉ប់ោរដរបីរបា្់រូបិយវត្ទុកបុងរ្កុរយៈដពលតវង។ ជាចុង
ដរោយ ោរដលចដ ងីនូវ្ម៉ រណកមមទផីារ រិ  វត្ទុត្ំបន់កបុងអាស៊ាននឹងបដងកីននូវភាពទាក់ទាញរប្់ត្បំន់
ដនះ ជាដោលដៅវនិិដោគ្ខំាន់មួយ។ 
  ទី៩-ោរផគត់្ផគង់ថាមពល នងិោរផឋល់ដ្វាព័ត៌្ម៉នវទិារបកបដដ្ឋយរប្ិទនភាព និងចីរភាព គជឺាមូល
ដ្ឋឌ នរគឹះ្រម៉ប់ជំរុញ និងោរំទដល់ោរបដងកីត្មូលដ្ឋឌ នផលិត្កមមរងឹម៉មំយួ តដលម៉នឧត្ឋមភាពរបកួត្របតជង
ជា្កល។ របោរដនះ ទាមទារនូវកញ្ច ប់វធិានោរដោលនដោបាយមួយចនំួន ដដីមផជីំរុញោរវនិិដោគឯកជន
កបុងវ ិ្ ័យទាងំដនះ។ 
  ទី១០-របដទ្ជា្ម៉ជកិ គបផពីដនលឿនោរអនុវត្ឋកិចចរពមដរពៀង ្ឋីពីោរទទួលសាគ ល់ដលីដ្វាវជិាជ ជីវៈ
ដៅវញិដៅមក នងិោរចល័ត្កម៉ល ងំពលកមម ដដមីផី្ រមលួចលនាឆលងោត់្រពំតដន្រម៉ប់ពលករម៉នជំនាញកបុង
ត្ំបន់។ 
  ទី១១-អាស៊ានគបផរីត្ូវពិនតិ្យដ ងីវញិ និងពរងឹងបតនទមនូវរចនា្មព័ននសាទ ប័នបចចុបផនបរប្់ខ្លួនតាមរយៈ
ោរវាយត្នមលអំព៖ី ១)រប្ិទនភាពននរបព័ននរត្ួត្ពិនិត្យ ២)មុខ្ង្ហរននយនឋោរដដ្ឋះរសាយជដម៉ល ះ ៣)ទំ  ំ និង
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រប្ិទនភាពននោរចូលរមួរប្់វ ិ្ ័យឯកជន ៤) តុ្លយភាពរវាងទំ ោំរង្ហរ និងកចិចរបជុំតដលោន់តត្ដកីនដ ងី 
ចំដពាះកិចចខ្ិត្ខ្រំបឹងតរបង បដងកីត្្ គមន៍ដ្ដឌកចិចអាស៊ានឆាប ២ំ០១៥ និង ៥) ោរ្រមប្រមួលរវាងសាទ ប័ន
តាមវ ិ្ ័យនីមួយៗ្រម៉ប់ោរដរៀបចំកិចចរបជុំនានា។   

 ២.៣ ឥទធិពលននមហាអណំាចយសដឋកចិចយលើយសដឋកិចចកមពុជា 
  របដទ្កមពុជា ជារបដទ្កពុំងអភិវឌណមួយ តដលជាប់ចណំាត់្ថាប ក់ទី ១៥ កបុងចំដណាមរបដទ្តដល
ម៉នកំដណីនដ្ដឌកិចចដលឿនបផុំត្កបុងពិភពដលាកកបុងរយៈដពលមួយទ្វត្ស  ចុងដរោយដនះ និងម៉នកំដណីន
ផលិត្ផល្រុបកបុងរ្ុក (ផ្្) គិត្ជាមធយម ៨.២% ពីឆាប  ំ ២០០០-២០១០។ ដៅកបុងឆាប ២ំ០១១ 
របដទ្កមពុជាបានជួបរបទះទឹកជំនន់ោ៉ងធងន់ធងរតដលដធវឱី្យប៉ះពាល់ដល់វ ិ្ ័យក្ិកមម បុ៉តនថកមពុជាបានដងីប
ផុត្ពីបញ្ហា ដនះោ៉ងឆាប់រ ័្ដដ្ឋយទទួលបាន ផ្្ ៦.៩% ដដ្ឋយសារម៉នោររកីចដរមីនោ៉ងខាល ងំកបុង      
ោរនាដំចញ្ំដលៀកបំពាក់ ោរវនិិដោគឯកជន វ ិ្ ័យដទ្ចរណ៍ និងោរដរបីរបា្់កបុងរ្ុក។ តាមោរ
ពាករណ៍ដ្ដឌកចិចកមពុជាឆាប  ំ២០១២ នងិ២០១៣ ដ្ដឌកិចចកមពុជានឹងបនថម៉នកំដណីនខ្ព្់ជាមួយនងឹ ផ្្ 
៦.៦%កបុងឆាប  ំ ២០១២ និង ៦.៧% កបុងឆាប  ំ ២០១៣ ដដ្ឋយសារតត្កំដណីនខ្ព្់កបុងវ ិ្ ័យដ្វាកមម(ពាណិជជ-
កមម ធានាោរ និងអចលនវត្ទុ) ក្ិកមម (រ្ូវអងករ ដៅ្ូ៊) ដទ្ចរណ៍ នងិ្ណំង់។ ដលី្ពដីនះដៅដទៀត្ 
ោររគប់រគងសារដពីពននម៉នលកាណៈរងឹម៉ ំ ដដ្ឋយសារតត្កមពុជាពរងកី នងិពរងងឹដោលនដោបាយសារដពីពនន
រប្់ខ្លួន។ ជាក់ត្ថងកមពុជាបានោត់្បនទយឱ្នភាពែិវោជាត្ិពី ៧.៥% ននផ្្ កបុងឆាប ២ំ០១០ ដល់ ៦% 
ននផ្្ កបុងឆាប  ំ ២០១១។ ទនធឹមោប ដនះ កមពុជាបានបដងកីត្ោរង្ហរែមីៗ ចនំួន ២១ ៩០០ ោរង្ហរ ដៅចុងឆាប  ំ
២០១១ ដៅកបុងវ ិ្ ័យោត់្ដដរ។  

  ្ ភាពអឺរ ៉ុបកពុំងតត្ោល យជាទីផារនាដំចញោ៉ង្ខំាន់រប្់កមពុជា ដដ្ឋយសារតត្ោរដលីកតលងពនន 
ដរោមគដរម៉ង ”អវីៗ រគប់ោ៉ងដលកីតលងតត្អាវុធ” តដល្ ភាពអឺរ ៉ុបបានរបគល់ឱ្យរបដទ្តដលម៉នោរអភិវឌណ
ត្ិចត្ួចបផុំត្។ កមពុជាបានដធវោីរនាដំចញអងករ និង្ំដលៀកបំពាក់ោ៉ងដរចីនដៅ្ ភាពអឺរ ៉ុប ដៅខ្ណៈដពល
តដ ្ រដឌអាដមរកិ ជាទផីារធំបំផុត្តដលទទួលទិញ្ំដលៀកបពំាក់កមពុជា។ កមពុជាម៉នោរពងឹតផអកោ៉ង
ខាល ងំដៅដលីទផីារ្ ភាពអរឺ ៉ុប និង្ រដឌអាដមរកិ។ ដៅកបុងឆាប ២ំ០១១ កមពុជាបាននាដំចញ ៤០.២%នន
ផលិត្ផលនាដំចញរប្់ខ្លួនដៅោន់្ រដឌអាដមរកិ នងិ ២៨.៥%ដៅោន់្ ភាពអរឺ ៉ុប។ រប្ិនដបីវបិត្ថដិៅ
កបុងត្ំបន់ចាយរបាក់អឺរ ៉ូ រត្ូវបានរកីរាលដ្ឋលដៅោន់របដទ្ភាគដរចនីដៅកបុង្ ភាពអឺរ ៉ុប ដនាះវានឹងដធវីឱ្យប៉ះ
ពាល់ដដ្ឋយផ្តធ ល់ដលីោរនាដំចញ និងកំដណីនដ្ដឌកចិចរប្់កមពុជា។ រប្ិនដបីោរនាដំចញដៅ្ ភាពអឺរ ៉ុប
ធាល ក់ចុះ ១០% ដនាះវានងឹដធវឱី្យប៉ះពាល់ ផ្្ ពី១.០%  ដៅ២.០%  ជាពិដ្្កបុងវ ិ្ ័យនាដំចញអងករ ដរពាះ
កមពុជាបាននាដំចញអងករ ៧៦%ដៅទីផា្ ភាពអឺរ ៉ុប។ ដលី្ពីដនះដៅដទៀត្ រប្និដបីវបិត្ថិដៅកបុង្ ភាព
អឺរ ៉ុបោន់តត្ធងន់ធងរ ដនាះវានងឹប៉ះពាល់ដល់ដំដណីរដងីបដ ងីវញិននដ្ដឌកិចច្ កល។ កបុងករណីដនះ ដ្ដឌកិចច
កមពុជាអាចនឹងរងនូវផលប៉ះពាល់ជាអវជិជម៉ន ជាពិដ្្វ ិ្ ័យនាដំចញ និងវ ិ្ ័យ រិញ្ដវត្ទុកបុងរយៈដពលខ្លី នងិ
មធយម។ រ្បោប ដនះតដរ ោរធាល ក់ចុះដ្ដឌកចិចរប្់្ រដឌអាដមរកិអាចនឹងម៉នផលប៉ះពាល់ដលីវ ិ្ ័យនាដំចញ 
និងដទ្ចរណ៍រប្់កមពុជា ដរពាះ្ រដឌអាដមរកិជាទីផារ្ំដលៀកបពំាក់ធបំំផុត្រប្់កមពុជា។ ដលី្ពី   ដៅ
ដទៀត្ ្ រដឌអាដមរកិ គឺជារបដទ្មួយកបុងចំដណាមរបដទ្ ៥ តដលម៉នដភញៀវដទ្ចរមកដលងកមពុជាដរចីន
បំផុត្កបុងឆាប  ំ២០១១។  



ទព័ំរទី 34 
 

  ជារមួ ភាពមនិចា្់លា្់ននដ្ដឌកចិចមហាយកស្ រដឌអាដមរកិ និង្ ភាពអឺរ ៉ុប អាចម៉នផល    
ប៉ះពាល់ដដ្ឋយផ្តធ ល់មកដលីកំដណីនដ្ដឌកចិចរប្់កមពុជារយៈដពលខ្ល ី ដៅរយៈដពលមធយម (ព័ត៌្ម៉នបតនទមម៉ន
ដៅកបុងឧប្មព័នន ៨)។  

 ២.៤ ម្បព័នធគយយៅកមពជុា  
  ពាកយ គយ បានមកពីពាកយបាល ី ្ុងកៈ។ ពាកយ គយ ោល យមកពីពាកយ គយគន់   គយឃាល ។ំ ដៅកបុង
្ម័យអាណានិគមបារាងំ អាជាញ ធរបារាងំជាអបករគប់រគងដលីវ ិ្ ័យគយរប្់កមពុជាទាងំរ្ងុរ ូត្ដល់ឆាប ១ំ៩៤៩ 
ដទីបបារាងំតចកផលពននមយួភាគតដលរបមូលបានពកីំពង់តផរកុងរពះ្ី នុឱ្យតខ្មរ។ ដៅឆាប  ំ ១៩៥១  រពះបាទ
នដរាត្ថម ្ី នុ               បារាងំរបគល់ឯករាជយខាងពននគយ       មក  កមពុជាវ   ។  

  ដៅឆាប  ំ ១៩៩៨ អងគភាពគយរបមូលពននបានរប   ១៣០-១៤០ លានដុលាល រ            ដ យី
បចចុបផនប                  ៧០០-៨០០ លានដុលាល រ       វជា ៦-៧% ននផ្្។   គយម៉ន    
ត្ួនាទពីាក់កណាឋ ល្មត្ទកចិច     ោរកា្នឋិ្ុខ្ ្ុវត្ទិភាព នងិ្ណាឋ ប់ធាប ប់ផង និងរបមូលពនន អាករ កនរម
រគប់របដភទផង។   ោរករមិត្អរតាពននគយមិនរត្ូវឱ្យធងន់ដពក ឬរសាលដពកដ យី។   គយម៉នដោលោរណ៍    
្ំខាន់ៗ ចំននួ ៤ គឺ ១) ោរជំរុញចំណូលែវោិជាត្ិ ដដីមផអីភិវឌណដ្ដឌកចិចជាត្ ិ ២) ដោលោណ៍្មភាព 
និង្មធម៌ ៣) អពារកឹត្យភាព និង ៤)ភាពយតឺ្ននរបព័ននពនន ។ 

  ២.៤.១ តួនាទ ីភារកិចច និង្សិទធិរបសគ់យ  
                           វ                  វ    កបុងោរ                   
                                             ។ អងគភាពគយម៉នភារកចិច្ំខាន់ៗ ចំនួន ៣ គ ឺ
១)                                                   ២) បង្ហក រ និងបរង្ហបបទដលមី្រគប់
របដភទ ជាពិដ្្បទដលមី្ គយ និង ៣) បងកោរង្ហយរ្ួលដល់ពាណិ  កមមអនថរជាត្ិ។  

  សាទ ប័នគយ និងរដ្ឋឌ ករកមពុជាម៉ន្ិទនិ្ ំខាន់ៗ តាមនីត្ិវធិចីាប់ដូចជា៖  
 ្ិទនិតឆកពិនិត្យ និងឃាត់្ទុកនូវទំនិញ មដធាបាយដកឹជញ្ជូ ន និងមនុ្ស 
 ្ិទនិតឆកពិនិត្យកបុងលំដៅដ្ឋឌ ន 
 ្ិទនិពិដ្្ទាមទារដមីលឯកសារ និងរត្តួ្ពិនតិ្យបដញ្ដីតាមនរប្ណីយ ៍
 ្ិទនិ្រមប្រមួល និងវនិិចឆ័យបទដលមី្ គយ មុននងឹបញ្ជូ នដៅតុ្លាោរ។  

  ២.៤.២ ម្នតីគយ 
  អងគភាពគយ និងរដ្ឋឌ ករកមពុជា គឺជាអងគភាពមួយតដលបានអនុវត្ថយនថោរបងវិលជុមំស្តនថរីាជោរគយ តដល
ផឋល់ឱ្ោ្ឱ្យពួកដគអាចផ្តល ្់បថូរកតនលងដធវីោរង្ហរ និង ទទួលបានបទពិដសាធន៍ែមីៗបតនទមដទៀត្ ដទាះបដីបយីនថ-
ោរដនះ មិនម៉នតចងកបុងបទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថណាមួយក៏ដដ្ឋយ។ មស្តនថីគយ ពី ៨០% ដៅ ៩០% រត្ូវបថូរទីកតនលងដធវី
ោរដរៀងរាល់ឆាប ។ំ ដដ្ឋយត ក ្រម៉ប់ោរតត្ងតាងំ ោរដ ងីថាប ក់ ោរផ្តល ្់បថូរភារកិចច នងិ ោរដ ងីឋាននថរ្កថិ
រប្់មស្តនថីគយ គ ឺ  វដោរពតាមចាប់្ លកានថិកៈមស្តនថរីាជោរ្ុីវលិ និងដ្ចកថីតណនា ំ និង សារាចរដលខ្ 
០១ ចុះនែងទី ៦   មករា ឆាប  ំ ៩៩៥ រប្់រក្ួងដ្ដឌកចិច និង រិញ្ដវត្ទុ។  



ទព័ំរទី 35 
 

      បចចុបផនបដនះ ្មត្ទកចិចគយ         ចំនួន ១.១៦០ នាក់                          
ឃាល ដំមីល            តដនរបតវង ៣.០០០ គ ូីតម៉រត្ រមួទាងំោររត្ួត្ពិនិត្យចល័ត្ តផអកតាមតផនោរ
្កមមភាពរប្់អងគភាពគយ និង រដ្ឋឌ ករកមពុជា ។ 

  ២.៤.៣ នីតិវិ្គីយ 
                           វ                                              
               -     ។               វ                                      
               -   ។           មួយចនំួន                  វ                    
                                                                      ឱ្យ។      
     មួយចំននួដទៀត្     វឱ្យ                                                      
                      វ                                                         វ   ។ 

   .                        
                                តដនដី តដនទឹក តដនអាោ្ និងដោះនានា ននរពះរាជាណា-
ចរកកមពុជា។       របត្ិបត្ថោិរ កបុងវង់អំណាចគយ តដលម៉នមណឍ ល្មុរទ (រពំតដនពីដឆបរដៅដរៅចម៉ង យ 
២០ គ ូីតម៉រត្) និងមណឍ លដីដោក (រពំតដនដោកចូលមកខាងកបុងចម៉ង យ ២០គ ូីតម៉រត្ ឬពីដឆបរ្មុរទ  
ម៉ត់្ទដនល ម៉ត់្្ធងឹ ម៉ត់្តរពកតដលចាក់ដៅ្មុរទមកទល់នឹងោរោិល័យគយដៅដដីមដគបងអ្់ និងរងវង់ ២០ 
គី ូតម៉រត្ ជុំវញិោរោិល័យដនះ)។ 

  ទំនិញទាងំអ្់រត្វូ     -       រចកគយ   បី       ផលូវអាោ្ (អាោ្ោនថអនថរជាត្ទិាងំ
ពីរ) ផលូវទឹក (កំពង់តផភបំដពញ ដខ្ត្ថកណាថ ល ដខ្ត្ថកំពង់ចាម ្ធឹងតរត្ង និងកំពង់តផ្មុរទដខ្ត្ថរពះ្ី នុ 
ដោះកុង កំពត្  ្រុបចំនួន ៧កតនលង)  និងផលូវដោក (ដៅតាមរចករពំតដន្ខំាន់  ្របុចំនួន ៩ កតនលង ។  

                     រត្ូវដធវដីៅចំដពាះមុខ្ម៉ច ្់ទំនញិ ឬត្ំណាងម៉ច ្់ទំនិញ    កតនលង និងដពល
ដវលាតដលកណំត់្ដដ្ឋយគយកបុងករណីចាបំាច់ និងរត្ូវដធវីកិចច្ រមប្រមួលពាណិជជកមម                 
ោររគប់រគងហានិភ័យ។ កញ្ច ប់បដញ្ដីដចញ-    តាមបុ៉្ថ៍នរប្ណីយ ៍ រត្ូវឆលងោររត្តួ្ពិនិត្យ    គយ ដលីក
តលងតត្្បុំរត្ និងនរប្ណីយប័៍រត្ តដលោររត្ួត្ពិនតិ្យកញ្ច ប់នរប្ណីយរ៍ត្ូវដធវីដ ងីចំដពាះទំនិញតដលរត្ូវ
បង់ពនន ដដីមផទីប់សាក ត់្ និងរបឆាងំោរនាចូំលទំនិញហាមឃាត់្។ 

   .ោរ          ឯ              បញ្ចូល      
  ទំនិញនងឹរត្ូវអនុញ្ហដ ត្ឱ្យយកដចញ លុះរតាឯកសារតដលពាក់ព័ននរត្ូវបានពិនិត្យ និងោរឯកភាពពី 
្មត្ទក ិ គយ            រត្ួត្ពិនិត្យជាក់ត្ថងរត្ូវបានបញ្ច ប់ពននគយ អាករ និងកនរម        រត្ូវបាន
បង់រចួ   ។     ទំនិញនាចូំលតាមផលូវអាោ្ ឬ្មុរទ រត្ូវតត្ដធវីោររបោ្ដដ្ឋយម៉នភាជ ប់ជាមួយឯកសារ
ដូចជា និដវទន៍ប័ណត វក័ិយប័រត្ បញ្ជ ីដវចខ្ចប់ លខិ្ិត្ធានារ៉ាប់រង ឬរបាយោរណ៍លទនផលរត្ួត្ពនិិត្យជាក់ត្ថង   
អញ្ដត្ថិប័ណតនាចូំល វញិ្ហដ បនប័រត្្ថីពីរបភព និងលិខ្តិ្បញ្ហជ ក់ដផសងៗដទៀត្ តដលរត្ូវបំដពញឱ្យបានរគប់រោន់ 
និងរត្ឹមរត្ូវ រពមទាងំបានបង់ពននគយ និងពននដផសងៗដទៀត្។ ដរោយដពលទំនញិមកដល់ ទំនិញតដលទុកកបុង 
្នបិធគិយបដណាថ ះអា្នប             រ ៣០ នែង                វ     និង ៤៥ នែង ្រម៉ប់
ទំនិញដឹកតាមផលូវ្មុរទ ផលូវដោក ឬរែដភលីង       ដសាត្   វ      ។  
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   .                  -    
        ោរបង់ពនន   វ          ោរោិល័យគយ និងរដ្ឋឌ ករ ដ យីរត្ូវបង់ជាសាច់របាក់្ុទន ឬ
មូលបផទានប័រត្ ដដ្ឋយម៉នោរធានាពីធនាោរ កបុងដនាះរាល់រូបិយប័ណតបរដទ្ទាងំអ្់នឹងរត្ូវបថូរមកជារូបិយ-
ប័ណតកមពុជា(ដរៀល) ដដ្ឋយយកតាមអរតា  ធនាោរជាត្និនកមពុជា។ ពាណិជជករអាចដ្ឋក់ពាកយមកអគគនាយក
ដ្ឋឌ នគយ និងរដ្ឋឌ ករ កបុងោរទាមទារឱ្យ្ងរបាក់វញិនូវោរ   រច  ំឬោរបង់ដលី្របាក់ពនន។ 

  អរតាពនន   ៤ របដភទ គអឺរតាពននគយ ០% ៧% ១៥% និង ៣៥%។ រាល់ទំនិញនាចូំលរត្ូវជាប់ពនន
គយ និងអាករ       អាករពិដ្្ដលីត្នមលបតនទម ១០% និងអាករបតនទមននផលិត្ផលដត្ល្ិលា។   ឯអាករ
     នា ំ  ចំដពាះមុខ្ទនំិញតដលផលិត្ផលពីដឈ ីជលផល ដៅ្ូ៊ និងធនធានតរម៉ិនទាន់តកនចប អរតារត្ូវ
បង់គឺពី ៥% ដៅ ១០         ។          ោរដលីកតលងពនន និងអាករ និងោរដលីកទឹកចិត្ថដផសងៗដទៀត្
     ្មផទានពននគយ     ទំនិញ          បាក់តបក ឬបាត់្បង់ អាចអនុញ្ហដ ត្អនុដរោះទាងំ
រ្ុង ឬតផបកខ្លះននពននតដលរត្វូបង់។  

  ្មផទានពននគយតចកជាបី       បុគគលនិង្ម៉ា រៈដរបីរបា្់ផ្តធ ល់ខ្លួន (អបកដំដណីរ ឬអបកដទ្ចរ) 
  ោរដលីកទកឹចិត្ថចំដពាះោរវនិិដោគ (ទំនិញជាមូលធន ដរគឿងចរក វត្ទុធាតុ្ដដីម និងភាគដផសងៗដទៀត្តដល
ដរបីរបា្់ផ្តធ ល់កបុងផលិត្កមមផលិត្ផល្រម៉ប់នាដំចញ)និង    របបដលីកទឹកចិត្ថដផសងដទៀត្ (មនុ្សធម៌ 
ោរង្ហរសាទ នទូត្ ទំនិញពិពណ៌ នងិទំនិញតដលអនុញ្ហដ ត្ដដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភិបាល ជាដដីម)។  

  ោរកំណត់្ត្នមលគិត្ពននគយ រត្ូវដធវីដ ងីដដ្ឋយអនុដលាមតាម បញ្ដត្ជិំពូកទី ៣ ននចាប់្ថីពគីយជា
ធរម៉ន     វាតផអកដលីត្នមលជា CIF តដលជាត្នមលទិញលក់ជាក់ត្ថងកបុងវក័ិយប័រត្។ ដបី្ិនត្នមលពននមិនអាចរក
បាន                  វ       របភពមួយចំនួនដទៀត្ដូចជា របព័ននទិនបន័យត្នមល PSI តារាងត្នមលចមលង និង
នែលលក់ដុកំបុងរ្កុតដលមិនគតិ្ពនន និងអាករ។ 

  ឃ.                        
          វ   ត់្        តារាងពននគយ     តកលមអ            ១៩៩៣ ឆាប  ំ ១៩៩៩ 
និង ឆាប  ំ២០០៤។ ចាប់ព ី   ២០០៧ រ ូត្មកដល់ដពលបចចុបផនប     តារាងពននគយ AHTN-2007 តាម
របព័នន HS-2004         ម៉នរបម៉ណជាង ៦.៨០០ បនាធ ត់្ពនន។ ទំនិញជាប់អាយត័្ និងទំនិញហាមឃា  
ោរនាដំចញ ឬនាចូំល ម៉ន     ្រុប ១.៥៣៧ មុខ្ទំនិញ     ឧប្មព័ននននអនុរកឹត្យដលខ្ ២០៩ អនរក.បក 
ចុះនែងទ ី៣១ តខ្ធបូ ឆាប  ំ២០០៧។  

   .                                       
  ្នបិធិគយបដណាថ ះអា្នប្ ំដៅដលី្នបធិិទំនញិ តដល្ទិត្ដរោមោររគប់រគង និងរត្ួត្ពនិិត្យរប្់គយ
ដៅទីកតនលងតដលបានទទលួោរអនុញ្ហដ ត្ ដដីមផរីង់ចាោំរបំដពញតបបបទបដញ្ចញទំនញិពីគយ។ អាជាញ ប័ណត
្រម៉ប់របត្ិបត្ថិោរ   រត្ូវ្ដរមចដដ្ឋយរដឌមស្តនថីរក្ងួដ្ដឌកិចច និង រិញ្ដវត្ទុ ដ យី  ចំណាយពាក់ព័នននឹង
កតនលងដនាះជាបនធុករប្់ម៉ច ្់កមម្ិទន ិឬរបត្ិបត្ថកិរ។ 

  ភណាឍ ោរគយម៉នតដនកណំត់្ ជាទីកតនលងតដលទំនិញរត្ូវបានដ្ឋក់្រម៉ប់រយៈដពលជាក់លាក់មួយ្ទិត្
ដៅដរោមោររត្ួត្ពិនិត្យគយ ដដ្ឋយម៉នប  ក់ពីដពលដវលាចា្់លា្់ ដ យីរាល់ទនំិញដនាះរត្ូវបានពយួរោរ
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បង់ពនន អាករ និងោរដ្ឋក់ករមិត្      ទំនិញទាងំដនាះរត្ូវជាប់។ ភណាឍ ោរគយម៉នតដនកំណត់្ម៉ន  របដភទ
គឺ ភណាឍ ោរសាធារណៈ ភណាឍ ោរឯកជន និងភណាឍ ោរពិដ្្     រដឌមស្តនថីរក្ងួដ្ដឌកចិច និង រិញ្ដវត្ទុ 
អាចដចញរបោ្កំណត់្បានរគប់ករណីទាងំឡាយពាក់ព័នននឹងភណាឍ ោរគយម៉នតដនកណំត់្។ (ព័ត៌្ម៉នបតនទម
ម៉នដៅកបុងឧប្មព័នន ៩) 

 ២.៤.៤                        
                                       វ      ។ ជាក់ត្ឋង         ៧           
                                     ៦                                
                   . ៥៤                                            
   ៦។                         វ                          វ    វ                       
                             វ                          វ                     
                                                                          វ               
                   ។ វ           វ                            ឥ                    
             ។ 

 ២.៤.៥                     
                                                      ឬ                  
           វ                 ៖ 

   .    វ                                                 វញ                   
            វ                                                                    
                                                វ                                
       -                                                                        
                                                                 ។          
                                                                    
        រាជធាន-ី                                               វ             
               វ    វ                      វ                                   វ
                                                                                 
                                                         ។ 

   .         ញ                វ                                          
                   
                           បានដ្ឋក់ដចញនូវវធិានោរ      និងវ               
                       ។ វ          រមួម៉ន ក)                             
                ខ្)         វ  វ                                                  
រត្ូវ                                    ឱ្យបានជាប់ជារបចាដូំចដភលៀងរលឹម គ)        វ   
          វវ                                            និង ឃ)        វ            -
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  វ                ASYCUDA      វ                                TCMS           
          វ                                                                 ។ 
 

  វ              ៖                                              
                                                                        វ    
                         ៖ 

 វ                                                       ៖               
                         វ                                             
   ោល យ                        ។ 

 វ                            VAT ៖           VAT        ៥                  
វ     វ                                               ។ 

 វ                         ៖                       តដល                    
                                              វ              វ  វ          
                         នងឹ្ដរមច       ។ 

   .         វ  វ                                     
                              នឹ            វ                              
          ៩                                             ៤                                   
                      ។ 

   ២.៤.៦ កំពង្ណ់ផ និង្កំពង្ណ់ផសវយ័តរកុង្រពះសីហន ុ
   . កពំង់តផ នងិតដន្មុរទ 
  កំពង់តផ              តចកដចញជា      កំពង់តផទនំិញ និងកំពង់តផដរបង រប្់ដលាកឧកញ៉ា ្ុខ្ 
គង់ តដលទទួលបានោរវនិិដោគពរីកុម ុ៊នជបុ៉ន(ម៉៉រ ៉ូនី)។ ចំណត្កុងតត្ន័រកំពង់តផរកុងរពះ្ី នុ និងកំពង់
តផ្វយត័្រកុងរពះ្ី នុ     ត្ំបន់ដ្ដឌកិចចពិដ្្។ ដគ្ដងកត្ដឃញីថា ត្បំន់ដ្ដឌកិចចពិដ្្ម៉នទំ ំ
ធំជាងត្បំន់តកនចបនាដំចញ ដដ្ឋយសារត្ំបន់ដ្ដឌកិចចពិដ្្ម៉នកមមករសាប ក់ដៅ និងម៉នដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័នន
តដលកមមករអាចរ្់ដៅបាន ឯត្ំបន់តកនចបនាដំចញមិនអនុញ្ហដ ត្ឱ្យកមមករសាប ក់ដៅកបុងត្ំបន់ដនាះដទ។         
ដៅហាវ យរកុង តយម៉ មុនីរត្ប ម៉នង្ហរជារបត្ិភូរាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានកសាងកំពង់តផរពះ្ ីនុចាប់តាងំពទី្វត្សរ ៍
១៩៦០ តត្ោលដនាះរោន់តត្ជាទំនប់រលកបុ៉ដណាត ះ ។  

                  ៩៥.                                                     
     ឯ      វ       E  -E                 វ           ៩៦៩        វ            
         ៧៧ ៧   E          ៦             ៩៧                        ឯ     ៦៧ 
                                                                   ៩ ៩    
                 e i ។                      ៦៤                                   
                    ។  
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  ពាក់ព័នននឹងត្រម៉យផលូវនាវា    ឃ   បដង្ហគ លត្រមយុកបុង្មុរទតដលម៉នដពាងពណ៌រក ម្ម៉គ ល់
ត្ំបន់ទកឹរាក់ រឯីពណ៌នបត្ង្ម៉គ ល់ត្ំបន់ទឹកដរៅ្រម៉ប់កប៉ាល់ ដ យីរបតវង ៣០០ តម៉រត្្ងខាងត្រមយុ
ដនាះគឺជាត្រម៉យផលូវគយ។ ដៅតាមកំពង់តផ ដគអាចសាគ ល់្ញ្ហជ ត្ិនាវា តាមរយៈដឈាម ះ និងដលខ្្ម៉គ ល់រប្់
នាវាដនាះ ដ យីដៅដលីនាវាម៉នទង់ជាត្រិបដទ្ដដីមកំដណីត្ (ដៅខាងដឆវង) និងរបដទ្តដលដធវីដំដណីរដៅ
ោន់ (ដៅខាងសាថ )ំ។  

   . ោររត្តួ្ពនិតិ្យដៅកពំង់តផ 
  សាទ នីយរ៍ត្តួ្ពិនតិ្យទំនិញដៅកំពង់តផរកុងរពះ្ី នុ            ។ សាទ នីយទ៍ី ១ គឺ សាទ នីយត៍្កន
កុងតាន័រតាមរបព័ននោរំ្មីហាគ ម៉៉ (Gamma Ray Scanner Station) តដលដរប ី Cobal 60 និង Xray។       
សាទ នីយទ៍ី ២ គឺ សាទ នីយត៍្កនចល័ត្ (Relocatable Scanner)       ដំដណីរោរដរៀងរាល់ចុង្បាថ  ៍     
ករណីម៉នទំនិញដរចីន ឬដៅដពលតដល Gamma Ray Scanner ដធវីោរមិនទាន់ដពលដវលា។ សាទ នីយទ៍ ី៣ គឺ 
អោរោរំ្មីអុិច (X-ray Shelter) តដលរត្ួត្ពិនិត្យដដ្ឋយរបព័ននបដចចកវទិា្ុទនសាធ ដ យីតដលរត្ូវបានឱ្យ
ដឈាម ះថា ជារបព័ននរត្តួ្ពិនិត្យដទវដងទាងំទំនិញ និងអាវុធ (Double-checking)។  

                           ្វ័យរបវត្ថិកមមទិនបន័យគយ (Cambodia ASYCUDA Project) រត្ូវបាន
ដ្ឋក់ដៅកបុងទីសាប ក់ោរគយ និងរដ្ឋឌ ករកំពង់តផរកុងរពះ្ី នុ               ឯកសារ           
្ំខាន់។                               ឯកជន   វ     $៨០ កបុង   កុងតាន័រ តត្ឥ ូវ  
                                    $៤០        កបុង   កុងតាន័រ។ ដៅកបុងដំដណីរោរត្កន
ទំនិញ ដភលីង្ញ្ហដ ននម៉៉្ុីន្វ័យរបវតិ្ថកមមគឺជាកតាថ ្ំខាន់កបុងោររត្ួត្ពិនតិ្យទាងំទំនញិ នងិឯកសារ ដបម៉ី៉្ុីន
បង្ហា ញដភលីងនបត្ងម៉នន័យថា មិនរត្ូវោរតឆកដឆរដនាះដទ ដ យីមស្តនថីគយរត្ូវអនុញ្ហដ ត្ឱ្យយកទនំិញតត្មថង    
តត្ដបីដភលងី្ញ្ហដ ពណ៌ដខ្ៀវម៉នន័យថា មស្តនថគីយរត្ូវរត្ួត្ពនិិត្យដលីឯកសារនានា ដបីដភលីងពណ៌ដលឿងម៉នន័យថា
រត្ូវតត្តឆកដឆរទនំិញ៥% តត្ដបីដភលីងពណ៌រក មវញិ ម៉នន័យថារត្ូវតឆកដឆរទំនិញទាងំអ្់។ 

  ២.៤.៧ ឯកសារគយ 
  ឯកសារគណដនយយរប្់សាខាគយរកុងរពះ្ី នុ ក៏ជាសាខាគយឯដទៀត្    វ   ទុក      ព ី១០-
១៥ ឆាប  ំ មុននឹងឯកសារទាងំដនះរត្ូវបំផ្តល ញដចាល។ ឯកសារ            វក័ិយប័រត្ពាណិជជកមម បញ្ជ ីដវច
ខ្ចប់ និដវទប័ណត លិខ្ិត្ធានារ៉ាប់រង អាជាញ ប័ណតនាចូំល វញិ្ហដ បនប័រត្បញ្ហច ក់ពរីបភពដដមីននទំនិញ និងលិខ្តិ្
បញ្ហជ ក់ដផសងៗដទៀត្តដលរត្ូវបំដពញឱ្យបានរគប់រោន់ និងរត្ឹមរត្ូវ រពមទាងំបានបង់ពននគយ និង   ដផសងៗ
ដទៀត្។ តាងំពីឆាប  ំ២០១០ មក ឯកសារ    ៤០ មុ    វ  បញ្ចូ លជា Softcopy       ។  

  ដៅឆាប  ំ២០១២ ដនះ     ហាមឃាត់្     ជាង ១៥០០ មុខ្         ទំនិញជាង ៨០០០ មុខ្។ 
របដភទទំនញិ     រមួម៉ន ទំនិញហាមឃាត់្ដ្ឋច់ខាត្ ទំនិញហាមឃាត់្ម៉នករមិត្កំណត់្ និងទំនិញម៉ន
ោរអនុញ្ហដ ត្ដដ្ឋយត កតដលរត្ូវកំណត់្ថាជាទំនិញជាប់អញ្ដត្ថិ។ រាល់ទំនញិជាប់អញ្ដត្ថរិត្ូវម៉នលិខ្ិត្អនុញ្ហដ ត្ 
    ទំនិញខ្លះរត្ូវោរអនុញ្ហដ ត្ពីរក្ួងជំនាញ និង     ខ្លះដទៀត្មិនត្រមូវដនាះដទ។ ដៅនែងអនាគត្ ោរដរបី
របា្់មនុ្សកបុងោររត្ួត្ពិនតិ្យឯកសារនឹងមិនម៉នដរចីនដនាះដទ ដរពាះម៉នោរដរបរីបា្់ម៉្ុីន្វ័យរបវត្ថិ
ជំនួ្វញិ ដ យីរបព័ននដនះជយួោត់្បនទយអំដពីពុករលួយ និងម៉នភាពរ ័្ ដដីមផឱី្យរ្បនឹង្កលភាវូនីយ-
កមម និងតាមយុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណរប្់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា។ 
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       ៣ 
                               

                        ោរអភិវឌណវ ិ្ ័យពាណិជជកមមដៅកមពុជា      ជំនយួ្រម៉ប់ពាណិជជកមម 
           វ     កមមវធិ ីSWAp    កមមវធិីបណថុ ះបណាថ លទាក់ទងនឹងពាណិជជកមម។                   
                              ោរនាដំចញអងករកមពុជាដៅទីផារអនថរជាត្ិ               
                                  ោរឈានដជងីចូលទីផារអនថរជាត្ិរប្់រកមុ ុ៊នកមពុជា  ឯកសារ 
ដោលនដោបាយ្ថីពោីរជំរុញផលិត្កមមរ្ូវ នងិោរនាដំចញអងករ    ោររត្ួត្ពនិិត្យគុណភាពអងករ្រម៉ប់
ោរនាដំចញដៅ្ គមន៍អឺរ ៉បុ។ 

 ៣. ១                              
  ៣.១.១      សរមាប ់                                          
  ជំនួយ្រម៉ប់ពាណិជជកមម គឺរត្ូវបានបដងកតី្ដ ងីកបុងឆាប ២ំ០០៥្រម៉ប់ជួយរបដទ្កំពុងអភិវឌណកបុងោរ
ពរងឹង្មត្ទភាពរប្់ខ្លួន ដដីមផអីាចទទលួយកនូវផលរបដោជន៍ពីោរចូលរមួរបព័ននពាណិជជកមមជា្កល កបុង
ដោលបណំងោត់្បនទយភាពរកីរក និងោរអភិវឌណជានិរនថ   តាមរយៈោរដធវពីាណិជជកមម។    

  ជំនួយ្រម៉ប់ពាណិជជកមម គឺ្ំដៅដល់ោរផថល់នូវ រិញ្ដបផទានជាលកាណៈជំនយួអភិវឌណន៍ផលូវោរ
(ODA)។ ជំនួយដនះម៉នពីររដបៀប គឺជំនួយ រិញ្ដវត្ទុ និងជនំួយបដចចកដទ្។ ជំនួយ្រម៉ប់ពាណិជជកមម គឺបាន
មកពីនដគូពាណិជជកមមទាងំដទវ និងព ុភាគី ែវោិជាត្ ិ និងឧបករណ៍ រិញ្ដវត្ទុដផសងៗដទៀត្។ ជំនួយ្រម៉ប់
ពាណិជជកមម គឺដផ្តថ ត្ដៅដលីកមមវធី ី៦ ចណុំចតដល្ំខាន់ គឹ៖ 
   ១)ដោលនដោបាយ  និងចាប់ពាណិជជកមម  តដលជួយបដងកីន្មត្ទភាពចងរកងជាដោលនដោបាយ   
ពាណិជជកមម ោរចរចា នងិោរអនុវត្ថកចិចរពមដរពៀង។ 
  ២)ដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័នដ្ដឌកចិច        ោរវនិិដោគដៅដលីផលូវ កំពង់តផ ទូរគមនាគមន៍ បណាថ ញ
ថាមពល តដលត្ភាជ ប់ពផីលតិ្ផលដៅទផីារ្កល។ 
  ៣)ោរកសាង្មត្ទភាពផលតិ្កមម ្ំដៅដៅដលីោរពរងឹងវ ិ្ ័យដ្ដឌកចិច តាមរយៈោរដធវីឱ្យតខ្ស
    ផគត់្ផគង់ោន់តត្លអរបដ្ីរដ ងី។ 
  ៤)ោរជួយ្    ពាណិជជកមម ្ំដៅដលោីរជួយ្រមួលតដលទាក់ទងនងឹ Transition Cost។ 
  ៥)ោរអភិវឌណពាណិជជកមម ្ំដៅដលីោរផថល់នូវដ្វាោរំទ្រម៉ប់ពាណិជជកមម តាមរយៈោរវនិិដោគ 
ោររសាវរជាវ និងវភិាគដៅដលទីីផារ និងោរពាណិជជកមមតបបដអ រិត្ូនចិ។ 
  ៦)ដ្ចកថីរត្ូវោរដផសងៗដទៀត្ទាក់ទងនឹងពាណិជជកមម (ព័ត៌្ម៉នបតនទមម៉នដៅកបុងឧប្មព័នន   )។ 

  ៣.១.២ កមមវិ្ី Sector Wide Approach (SWAp) 
  កមមវធិី SWAp គឺរត្ូវបានបដងកីត្ដ ងីដដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា និងរត្ូវដឹកនាដំដ្ឋយរក្ួងពាណិជជ-
កមម។ វារត្ូវបានបដងកីត្ដ ងី ដដីមផោីរំទកមមវធិីចណំាយ នងិដោលនដោបាយវ ិ្ ័យមយួជាក់លាក់ ដដ្ឋយដរបី
របា្់អភិរកមរមួអនថរវ ិ្ ័យ ដដីមផី្ ដរមចនូវលទនផលតដលម៉នលកាណៈនិរនថរភាព។ កមពុជាបានដរបនូីវអភិរកម
ពីរដផសងៗ គឺអភិរកមគដរម៉ង និង អភិរកមកមមវធិី។ អភិរកមគដរម៉ង គឺគដរម៉ងនីមយួៗម៉នលកាណៈដ្ឋច់ពី
ោប ។ អភិរកមកមមវធិី គឺ្ណំុំននអនថ គមន៍តដលម៉នដោលបំណងដឆាព ះដៅរកដោលដៅរមួរប្់កមមវធិ។ី 
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  យុទនសាស្ត្ថននោរដធវី្ម៉ រណកមមពាណិជជកមមរប្់កមពុជា គឺបានដរបនូីវកមមវធិSីWAp។ SWAp 
្រម៉ប់ពាណិជជកមម គឺម៉ន្្រ្ថមា ៣្ំខាន់ ។ ្្រ្ថមាទីមយួគឺទាក់ទងនងឹោរតកទរមង់ចាប់តដល 
ពាក់ព័ននដៅនឹង    កមម្ិ   បញ្ហដ  បទដ្ឋឌ នកំលាងំពលកមម          រិញ្ដវត្ទុពាណិជជកមម។ ្្រ្ថមាទីពីរ គឺ
ោរអភិវឌណោរនាដំចញដលីផលិផល និងដ្វាកមម តដល្ំដៅដល់ោរដលីកទឹកចតិ្ថដល់ោរដធវីពាណិជជកមម ោរ
ពរងឹងរគះឹសាទ ន្រម៉ប់ោរំទពាណិជជកមម និងោរដធវឱី្យតខ្សចង្ហវ ក់ផលិត្កមមោន់តត្លអរបដ្ីរដ ងី។ ្្រ្ថមា
ទីប ីគឺោរបដងកនី្មត្ទភាព ្ំដៅដលីោរចូលរមួពបីណាថ រក្ួងសាទ ប័នពាក់ព័ននកបុងោរដធវីកំតណទរមង់ពាណិជជ-
កមម និងោរអនុវត្ថដោលនដោបាយពាណិជជកមម។8 

  ោរអនុវត្ថSWAp ្រម៉ប់ពាណិជជកមមគ ឺ តផអកទាងំរ្ងុដៅដលីោរដបថជាញ ចិត្ថរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកបុងោរ
ដរបីរបា្់ នងិរគប់រគងជំនយួពាណិជជកមមឱ្យម៉នរប្ិទនភាព។ កមពុជាបានបដងកតី្យុទនសាស្ត្ថ្ ម៉ រណកមម
ពាណិជជកមមដដ្ឋយដរបីរបា្់ SWAp កបុងវ ិ្ ័យពាណិជជកមមដូចជា វ ិ្ ័យោត់្ដដរ និងត្ផកដជីង ដំ ូងមី ដៅ្ូ៊ 
ដពាត្ រ្ូវ ្តណថ កដ្ៀង រសាដបៀ រោប់សាវ យចនធ ីជាដដីម។ 

  The Diagnostic for Trade Integration Study (DTIS) តដលរត្ូវបានបញ្ច ប់ដៅឆាប  ំ២០០៧ បាន
កំណត់្ដោលនដោបាយគនលឹះតដលពាក់ព័នននងឹពាណិជជកមមជាដរចីនដូចជា របាងំពននគយ និងរបាងំមិនតមនពនន
គយ ោរ្រមប្រមួលពាណិជជកមម កំតណទរមង់ចាប់ វធិានោរអនាម័យ នងិភូត្ោមអនាម័យ កមម្ ិ   បញ្ហដ  
និងោរទាក់ទាញវនិិដោគ។ ដដីមផអីនុវត្ថ The Diagnostic for Trade Integration Study (DTIS) រាជរដ្ឋឌ ភ-ិ
បាលកមពុជា បានបដងកីត្ Trade Sector Wide Approach (Trade SWAp)9។  

  នដគូ្ំខាន់កបុងោរអនុវត្ថSWAp គឺម៉នរក្ួងនិងសាទ ប័នតដលពាក់ព័នន(រក្ួងពាណិដឌកមម រក្ួង
ក្ិកមម រុោា របម៉ញ់ និងដនសាទ សាលាភូមិនធរដឌបាល ជាដដីម) មស្តនថ ី(អបក្រមប្រមួល និងអនុវត្ថ)ទីរបកឹា
(ជាត្ិ និងអនថរជាត្ិ) រកុម ុ៊នឯករាជតដលរត្ូវបានដរជី្ដរ ី្  និង រក្ួងដ្ដឌកិចចនិង  រិញ្ដវត្ទុ តដលជាអបក
្រមប្រមួលដៅដលអីបកផថល់ជំនួយ។ 

  ៣.១.៣           នជំ៍្នួយសរមាប់ពាណិដ្ឋកមម 
                               N   , E      UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization)                Multi Donor Tru     nd                   
១២.៣៥         ្រម៉ប់   គដរម៉ងជនំួយបដចចកដទ្ទាក់ទងនងឹពាណិជជកមម (Trade Related 
Technical Assistance) ដៅកមពុជា។      ្រម៉ប់                                         
     

  EIF 1 (Enhanced Integrated Framework)10                                  
      វ          ្រម៉ប់   វ          ។                                      
                 វ                                 ជនំួយបដចចកដទ្ទាក់ទងនងឹពាណិជជ

                                                 
8                                     Aid for Trade in CAMBODIA: Programs and Projects 
9 Trade SWAp: Camdodia Trade Sector Wide Approach, issue 1, Vol 1, May 2010 
10  ambodia’    ofile  ambodia: Enhanced  n eg a ed   amewo k E   , 2011 
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កមម    ជនំួយ្រម៉ប់ពាណិជជកមម ដដីមផ ី  វ        ចំបងៗ តដលម៉នតចងកបុង Diagnostic Trade  
Integrated Strategy។                                ៩                  វ         
៩ ៩.៩        ។ 

  EIF ២                                                                      វ
        ,៥              ។ 

  ៣.១.៤ កមមវិ្ីបណតុ ះបណ្តត ល                 
  ដៅ    ្្រ្ថមាទី ៣   Trade SWAp សាលាភូមនិធរដឌបាលបានទទួលមូលនិធពិីកមមវធិីោរំទោរ
អភិវឌណពាណិជជកមម ដដីមផដីរៀបចំ នងិអភិវឌណកមមវធិបីដរងៀន និង្ម៉ា រៈបណថុ ះបណាថ ល ទាក់ទងនឹងពាណិជជកមម 
ភាពរបកួត្របតជង និងរកបខ័្ណឍ ពាណិជជកមមអនថរជាត្ិ។ កមមវធិីបដរងៀនដនះ នឹងជាឯកសារគនលឹះ្រម៉ប់វគគ     
បណថុ ះបណាថ លនាដពលអនាគត្ ្រម៉ប់មស្តនថីរដ្ឋឌ ភិបាលទាងំថាប ក់ជាត្ិ នងិថាប ក់ដរោមជាត្ិ។  

  កមមវធិីបណថុ ះបណាថ លដនះ ម៉ន ២០ មូ៉លឌុល តដលដផ្តថ ត្្ំខាន់ដៅដលី៖ 
 ដ្ដឌកិចចនដោបាយននរបព័ននពាណិជជកមមពភិពដលាក 
 រទឹ្ថី នងិគំរូពាណិជជកមមអនថរជាត្ ិ
 ភាពរបកួត្របតជងដៅករមិត្មរីកូ និងករមិត្ម៉៉រក ូ
 សាទ ប័នពាណិជជកមមអនថរជាត្ ិ
 ដោលនដោបាយពាណិជជកមមកមពុជា 
 អងគោរពាណិជជកមមពភិពដលាក 
 ពាណិជជកមម និងត្បំន់ភាវូបនយីកមម 
 ពាណិជជកមមក្ិកមម រមួទាងំអនាម័យ នងិភូត្ោមអនាម័យ 
 ពាណិជជកមមដ្វាកមម 
 ពាណិជជកមមទនំិញ 
 យនថោរដដ្ឋះរសាយជដម៉ល ះរប្់អងគោរពាណិជជកមមពិភពដលាក 
 កមម្ិ   បញ្ហដ  នងិ្ុខ្ភាពសាធារណៈ 
 ពាណិជជកមម និងបរសិាទ ន 
 ពាណិជជកមម និងោរោត់្បនទយភាពរកីរក 
 ពាណិជជកមម និងដយនឌ័រ 
 សាទ ប័នោរំទពាណិជជកមម 
  រិញ្ដវត្ទុពាណិជជកមម 
 នីត្ិវធិីនាដំចញនាចូំល 
 ជំនាញកបុងោរវភិាគ 
 ឧបករណ៍កបុងោររសាវរជាវ នងិវភិាគពាណិជជកមម 

 

 



ទព័ំរទី 43 
 

 ៣.២ ការនាយំចញអងករកមពុជាយៅទីផារអនតរជាត ិ
  កមពុជា ជារបដទ្តដលម៉ន្ោថ នុពលខាងវ ិ្ ័យក្ិកមមជាពិដ្្ខាងដំណារំ្ូវ។ រ្បតាមយុទន
សាស្ត្ថចតុ្ដោណដំណាក់ោលទី ២ កមមវធិីនដោបាយរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលអាណត្ថទិី ៤ននរដឌ្ភា និងតផនោរ
យុទនសាស្ត្ថអភិវឌណន៍ជាត្ិ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានដ្ឋក់ដចញនូវដោលនដោបាយ្ថីព ី ជំរុញផលិត្កមមរ្ូវ និងនាំ
ដចញអងករ ដដមីផពីរងីកមូលដ្ឋឌ នផលតិ្កមម្ រម៉ប់ោរនាដំចញ បដងកីនរបាក់ចណូំលជូនរបជាក្កិរ បដងកីត្    
បតនទម បដងកីត្ោរង្ហរ និងរមួចំតណកអភិវឌណដ្ដឌកចិចជាត្។ិ ទនធឹមោប ដនះ ក្ិកមមដណំារំ្ូវ គឺជា ទិភាព ១
កបុង      ទិភាពទាងំ១០ កបុងដោលនដោបាយដ្ដឌកិចច តដលរមួម៉ន វ     ក្ិកមម      របព័នន  
ធារាសាស្ត្ថ     ដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័ននដឹកជញ្ជូ ន អគគិ្នី អភិវឌណន៍ធនធានមនុ្ស វ     ដទ្ចរណ៍ 
ឧ្ា កមមតកនចប្ រម៉ប់នាដំចញ និងឧ្ា កមមអត្ពិលកមម ោររុករកដរបង ឧ្ម័ននិងតរ ៉ ព័ត៌្ម៉នវទិា នងិ
ទូរគមនាគមន៍ និងពាណិជជកមម។ 

  ោរ  ដចញអងកររប្់កមពុជាដៅោន់របដទ្អបកម៉ន អាចនឹងជបួរបទះបញ្ហា ជាដរចីន ដូចជាម៉ន  
                        ោរឧបត្ទមា ធនកបុងរបដទ្អបកម៉ន និងបទដ្ឋឌ ន  វ   ភាពចំណីអាហារោន់តត្
ម៉នភាព្មុគសាម ញ។ តត្ដទាះោ៉ងដនះកថី កមពុជាទទួលបាននូវរបព័ននអនុដរោះពាណិដឌកមមទូដៅ ជាពិដ្្ពី
្ គមន៍អឺរ ៉ុប តដលកបុងដនាះម៉នោរបង់ពននទាប ោរដលីកតលងពនន នងិោរផថល់កូតាចំដពាះទំនិញនាចូំល 
តាមរយៈកមមវធិី ទនំិញរគប់របដភទ ដលីកតលងតត្អាវុធជាត្ផិធុះ។  

  ៣.២.១ សាា នភាពនសដ្ឋកចិច និង្ពាណិជ្ជកមម 
  ដៅដវទិោដ្ដឌកិចចកមពុជាដលកីទី ៣ ្ដមថចអគគមហាដ្នាបត្ីដត្ដជា  ុ៊ន ត្ន នាយករដឌមស្តនថនីន   
រពះរាជណាចរកកមពុជាបានដលីកដ ងី្ំនួរគនលឹះ បី តដលឆលុះបញ្ហច ងំពីដោលនដោបាយ      ៖ 
  ១. ដត្ីកមពុជារកាកំដណីនដ្ដឌកិចចរប្់ខ្លួនោ៉ងដូចដមថច? 
  ២. ដត្មី៉នឧប្គគអវីខ្លះដល់្មត្ទភាពរបកតួ្របតជង ដ យីរត្ូវតកលមអដូចដមថច? 
  ៣. ដត្ីដយងីរត្ូវែលងឹតែលងដោលនដោបាយរយៈដពលតវង និងខ្លីោ៉ងដូចដមថច ដដីមផដីឆលយីត្បនងឹវបិត្ថពិី
ខាងដរៅ   កបុងដនាះដត្ីតផបកឯកជនរត្ូវពរងឹង្មត្ទភាពដូចដមថច   ដដីមផអីាចបដងកនី្មត្ទភាពរបកួត្របតជង និង 
តកលមអអភិបាលកិចចពាណិជជកមម? 

  របដទ្កមពុជា រត្ូវតត្ដធវីពិពធិកមមដ្ដឌកិចច តដលជាដរឿងចាបំាច់ នងិបនាធ ន់បំផុត្ ។ ពិពិធកមមកំដណីន
ដ្ដឌកិចចម៉នរសាប់ ោរដធវី          ដ្ដឌកចិច និងោរត្ភាជ ប់វ ិ្ ័យទាងំអ្់ចូលោប  អាចដបីកតដនដ្ដឌ-
កិចចែមីដូចជា ទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌្ម៉នវទិា ដរបង តរ ៉ នងិដ្វា រិញ្ដវត្ទុ ជាដដីម។ ដូដចបះ ោរជំរុញផលតិ្កមម
រ្ូវ និងោរនាដំចញអងករជាោរង្ហរ ទិភាព។  

  ៣.២.២ ការឈាននជ្ើ ង្ចូលទីផារអនតរជាតិរបសរ់កុមហ៊ុនកមពជុា 
  តាមរយៈ្ម៉ជិកភាពកបុងអងគោរពាណិជជកមមពិភពដលាក (WTO) និងវត្ថម៉នកបុងត្ំបន់ពាណិជជកមមដ្រ ី
អាស៊ាន នងិកិចចរពមដរពៀងពាណិជជកមមដ្ររីវាងអាស៊ាន ជាមួយ      អឺរ ៉ុប      ចិន      ជបុ៉ន 
     កូដរ ៉      ឥណាឍ       អូស្តសាថ លី នងិ     ញូដ្ត ន បានផថល់ឱ្ោ្ោ៉ងដរចីន្រម៉ប់រកុម-
 ុ៊នកមពុជា      នាដំចញផលិត្ផលរប្់ខ្លួន។  
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  កមពុជាបានជំរុញ       ផលិត្កមមននទីផារផលតិ្ផល ្រម៉ប់នាដំចញដៅបរដទ្រប្់ខ្លួន ជា
ពិដ្្ពាណិជជកមមក្-ិអាជីវកមម តដលដធវឱី្យទទលួបាននូវត្នមលបតនទមោ៉ងដរចនី រពមទាងំម៉នោរទទួល
សាគ ល់គុណភាពពីទផីារអនថរជាត្ិដទៀត្ផង។ ទនធមឹនឹងដនះ កមពុជារត្ូវដធវោីរត្វងយល់បតនទមពីរបាងំពននគយ 
របព័ននកូតា នងិ្ថង់ដ្ឋរ  វ   ភាពចណីំអាហារ និងោរផ្តល ្់បថូរឥរោិបទជារបនពណី និងោររបត្ិបត្ថរិប្់ធុរ-
កិចច។ របដទ្អបកម៉ន ម៉នឆនធៈកបុងោរចណំាយខ្ព្ ់ ដដីមផទីទលួបាននូវចណីំអាហារ្ររីាងគ ចណីំអាហារ
តដលម៉ន្ុវ   ភាព          មិនប៉ះពាល់ដល់្ុខ្ភាព និងបរសិាទ ន ោម នសារធាតុ្គីមី និងម៉នោរដវចខ្ចប់
បានរត្ឹមរត្ូវ ដូដចបះកមពុជារត្ូវតត្ដរត្ៀមខ្លួនកបុងោរផថល់ផលិត្ផលតដលម៉នគុណភាពខ្ព្់ ដដីមផបីំដពញត្រមូវោរ
ទីផារ និងដដ្ឋះរសាយឧប្គគដៅចំដពាះមុខ្ គឺរបាងំពននខ្ព្ ់ដៅរបដទ្មួយចំនួន និងរបាងំមិនតមនពននគយ។ 
ទីផារអងកររត្ូវបានោរពារ នងិឧប       ជាដរចីន ដូចដនះ      ពាណិជជកមមអនថរជាត្ិ  វម៉នករមិត្ ដបីដធៀប
នឹងត្រមូវោរ។  

  ៣.២.៣ ឯកសារនោលននោបាយសតីពកីារជំ្រញុផលតិកមមរសូវ នងិ្ការនានំចញអង្ករ 
  ត្នមលអងករម៉នោរធាល ក់ចុះតាងំពីឆាប  ំ ២០០៨ បុ៉តនថដទាះជាោ៉ងដនះកថី វានូវម៉នករមិត្នែល ដ យីដៅឆាប ំ
២០១១ ត្នមលអងករម៉ននិនាប ោរដកីនដ ងីវញិ។ ទីផារដនះដៅតត្ម៉នអនថរាគម  ករមិត្ខ្ព្់ និងម៉នោរឧបត្ទមា-
 ធនចំដពាះតផបកផលិត្កមម។ នផធដីដ្ឋដុំះ    រដូវវ្ា និងរដូវរបាងំដៅកមពុជា ម៉នោរដកីនដ ងីរ្បោប នឹង
កំដណីនទិនបផល បុ៉តនថោរខូ្ត្ខាងកបុងដពលរបមូលផល និងដរោយដពលរបមូលផលដៅតត្ជាបញ្ហា    តដល
រត្ូវោត់្បនទយ។  

  កមពុជាបាននាដំចញអងកររបដភទដផសងៗោប  ដូចជាអងករ្ (៦៧%)  អងកររកអូប (២៦.៥%) និងអងករ
ដផសងដទៀត្ នាងឃុន ្ូម៉៉លី នាងមុិញផ្តក រដំួល (៦.៥%) តាមរយៈកំពង់តផរកុងភបំដពញ (១០%) និងកំពង់
តផរកុងរពះ្ី នុ(៩០%)។ ្ គមន៍អឺរ ៉ុប គឺជាទផីា ធំបំផុត្រប្់កមពុជាកបុងោរនាដំចញអងគរ  គ ឺ៨២%។ 

  ឯកសារដោលនដោបាយ្ថពីីោរជំរុញផលិត្កមមរ្ូវ និងោរនាដំចញអងករ បានកណំត់្ដោលដៅឆាប  ំ
២០១៥ ្រម៉ប់កមពុជា គឺ៖ ១) ោរនាដំចញផលូវោរោ៉ងដហាចណា្់ឱ្យបាន ១លានដតាន ២)   ផលិត្ឱ្យ
បាន ៤លានដតាន ផលតិ្ផលរ្ូវដលី្ ឬដរចីនជាងដនះ នងិ ៣)   ជំរុញដឈាម ះផលតិ្ផលកមពុជា។11  

  ដដីមផី្ ដរមចនូវដោលដៅទាងំដនាះ រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ផថួចដផថីមបតងវរពោីរនាដំចញរ្ូវដរៅផលូវោរ មកជា
ោរនាដំចញរ្ូវ អងករផលូវោរ និងដលីក     ភាពរបកួងរបតជងកបុងរយៈ   មធយម     វ ។ ទនធឹមនងឹដនះ រាជ-
រដ្ឋឌ ភិបាលបានដ្ឋក់ដចញនូវវធិានោរដោលនដោបាយឈបះ-ឆាប់  រមួម៉នោរវនិិដោគវ ិ្ ័យធារាសាស្ត្ថ ោរ
ពរងីក បដចចកវទិា្មរ្ប ោរផថល់ឥណទានខាប ត្តូ្ច ោរជំរុញតផបកឯកជន ោរដដ្ឋះរសាយបញ្ហា តផបកឥណទាន 
ោរ្រមួលនីត្ិវធិនីិងតបបបទនាដំចញ និងោរោត់្បនទយកនរមដរៅផលូវោរ រពមទាងំវធិានោរដោលនដោបាយ 
រយៈដពលមធយម    តវង គឺតកលមអភាពរបកួត្របតជងរប្់រកុម ុ៊នកមពុជា។ 

  ឯកសារដោលនដោបាយបានកណំត់្នូវវធិានោរដោលនដោបាយ្ំខាន់ៗរមួម៉ន ផលិត្កមម ោរតកនចប 
របព័ននដកឹជញ្ជូ ន និង ទីផារ (ព័ត៌្ម៉នលមអិត្ម៉នដៅកបុងតារាងខាងដរោម)។ 

                                                 
11 ឯ                                 វ               ,         
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វធិានោរដោល
នដោបាយ 

វធិានោរឈបះ-ឆាប់ វធិានរយៈដពលមធយមដៅរយៈ   តវង 

ផលតិ្កមម 

 បដញ្ចញពូជរ្ូវ ១០មុខ្ ោត់្បនទយពនន
នាចូំលឱ្យដល់្ូនយ ចំដពាះវត្ទុធាតុ្ដដីម 
និងដរគឿងម៉៉្ុីនក្ិកមម 

 បដងកីនោរវនិិដោគឱ្យដល់ ១៨៩លាន
ដុលាល រ្រម៉ប់ោរ         ធារា
 ស្ត្ថកបុងឆាប  ំ២០១០ 

 បដងកីនោរផថល់ឥណទានដល់តផបកក្កិមម 

       តផនោរ្កមមភាពវបុិលកមម
ក្ិកមម 

       បញ្ដ   ចាប់ពាក់ព័នននានា 
          អគគិ្នី  
ជនបទ 

 បដងកីនោររគប់រគងដីក្កិមមឱ្យ
ោន់តត្ម៉នរប្ិទនភាព 
 

ដដំណីរោរតកនចប 

 បញ្ចុ ះត្នមលពនននាចូំលឱ្យដល់     ្ូនយ
ចំដពាះឧបករណ៍តកនចបអងករ 

 ផថល់ោរដលកីតលងពននរយៈដពលបីឆាប  ំ
ចំដពាះ     វនិិដោគក្-ិឧ្ា កមម 

 បដងកីនមូលនិធអិភិវឌណន៍ក្កិមមឱ្យដល់ 
៣៦លានដុលាល រ តដលដៅកបុងដនាះ ៥,៦៥
លានដុលាល រ្រម៉ប់ោរវនិិដោគ 

 ផថល់មូលនិធបិតនទម ៧លានដុលាល រដល់
ធានាោរអភិវឌណន៍ជនបទ 

 បញ្ច ប់ោរដរៀបចមំដធាបាយតចករតំលក
ឥណទាន នងិរបព័ននធានាឥណទាន 
 

 ពរងីក    អគគី្នី នងិោត់្
បនទយនែលអគគី្នី ចំនួន ៦៧.៥% 
ដៅកបុងភូមចិំនួន ៥.៦១៣ ភូមិ 

 បដងកីត្ឱ្យម៉ន       រិញ្ដវត្ទុ
ែមីៗ ឱ្យបានឆាប់ 

 ោរបដងកីត្ទផីារដបីកច ំ្រម៉ប់
ផលិត្ផលរ្ូវ  

 

របព័ននដកឹជញ្ជូ ន 

 ោត់្បនទយកនរមដរៅផលូវោរ 
      កនរមផលូវោរ            
និង្រមលួនតី្ិវធិីតបបបទ្រម៉ប់ោរ  
នាដំចញ 

      ឧបករណ៍   ៗ និង    មដធាបាយ
្រម៉ប់មនធីរពិដសាធន៍        រោន់ 
   ដរៀបចំបទដ្ឋឌ ន្រម៉ប់គុណភាពអងករ 

 ពរងីក                
                កពំង់តផរកងុភបំដពញ 
     ោរពរងីកកពំង់តផ នងិោរសាង
្ង់ឃាល ងំែម ី
 

 វធិានោរអនាម័យ នងិភូត្ោមអ
នាម័យ ដ្ចកថីរពាងចាប់ នងិនីត្ិ
វធិីអនុវត្ថរត្ូវតកលមអ  

              ផលូវរែដភលងី
្រម៉ប់ោរដកឹជញ្ជូ ន 
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ទផីារ 

 បញ្ជូ នគណរបត្ិភូដៅទ្សនកិចចដៅ       
បណាថ របទ្នាចូំលអងករ 

         ត្ំណាងពាណិជជកមម     
ដៅដរៅរបដទ្ 

 ដរៀបចំរពឹត្ថិោរណ៍នានាទាក់ទងនឹងអងករ
ឱ្យោន់តត្ដរចនី 

 ដរៀបចំឯកសាររបវត្ថិននវ ិ្ ័យរ្ូវ-
អងករ 

 ដរៀបចំតផនោរយុទនសាស្ត្ថដរជៀត្
ចូល និងជ ំរកមពុជា ្រម៉ប់ោរ
របកតួ្របតជងកបុងទីផារត្ំបន់ 

 

  ដដីមផអីាចនាអំងកររប្់កមពុជាដៅោន់ទីផារអឺរ ៉ុប គឺអងករកមពុជារត្ូវឆលងោត់្ដំដណីរោររត្ួត្ពិនិត្យ និងោរ
ដរៀបចមំួយចនំួនដូចជា៖ របមូលយកគំរូទំនញិ ដធវីោរវភិាគគំរូទំនិញ ដធវោីរែល ឹសាកលផង ោរយកគំរូ នងិោរ
វភិាគកបុងដពលផធុក ោរបាញ់ថាប បំងាុយដរោយដពលផធុក ោរដលីកដ្ឋក់ដលីមដធាបាយដឹកជញ្ជូ ន និងោរបាញ់ថាប ំ
បងាុយដៅកបុងឃាល ងំសា ង់។  
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ផ្ផែកទី ៤ 
 ការម្គប់ម្គងបរសិាា ន និងធនធានធមមជាត ិ

                                                          ចកាុវ ិ្ ័យរប្់រាជរដ្ឋឌ ភ-ិ 
បាលកមពុជាទាក់ទងនងឹវ ិ្ ័យបរសិាទ ន ដោលនដោបាយ និងយុទនសាស្ត្ថរគប់រគងបរសិាទ ន       បញ្ហា
របឈម នងិតផនោរយុទនសាស្ត្ថយូរអតងវង្រម៉ប់រគប់រគងបរសិាទ ន។ 

 ៤.១ ចកខវុិសយ័របសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាទាកទ់ងនងឹវសិយ័បរសិាា ន 
  នាដពលបចចុបផនប ្ងគមម៉នោរអភិវឌណោ៉ងដជឿនដលឿន ដ តុ្ដនះកិចចោរពារបរសិាទ ន និងធនធានធមម-
ជាត្ ិគឺមិនតមនដធវីដ ងី្រម៉ប់តត្មនុ្សជំនាន់ដនះដទ បុ៉តនថរត្ូវដធវី្ រម៉ប់មនុ្សជំនាន់ដរោយផងតដរ។ 

  រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ម៉រតា ៥៩ តដលបានតចងថា «រដឌរត្ូវរកាោរពារបរសិាទ ន និង
តុ្លយភាពននដភាគរទពយធមមជាតិ្ ដ ីយរត្ូវចាត់្តចងឱ្យម៉នតផនោរចា្់លា្់ កបុ ងោររគប់រគងម៉នជាអាទ៍ ដី
ធលី ទឹក អាោ្ ខ្យល់ ដភាដោត្ថសាស្ត្ថ របព័ននដអកូ ូ្ីុ តរ ៉ថាមពល ដរបងោត្ និងឧ្ម័ន ែម និងខ្ាច់ ត្ផូងែម 
នរពដឈី និង អនុផលនរពដឈី ពពួក្ត្វនរព មចាឆ ជាតិ្ ធនធានជលផល» ។ 

  រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ដដ្ឋយម៉នរក្ងួបរសិាទ នជាដ្នាធិោរ បានកណំត់្នូវចកាុវ ិ្ ័យ តផនោរជាត្ ិ
និងតផនោរថាប ក់ដរោមជាត្ិ ្ថីពោីររគប់រគងបរសិាទ ន។ រក្ួងបរសិាទ នម៉នភារកចិចទទលួខុ្្រត្ូវដលកីិចចោរពារ
បរសិាទ ន និងអភិរកសធនធានធមមជាត្ិដៅទូទាងំរបដទ្ ដដីមផរីមួចំតណកតកលមអគុណភាពបរសិាទ នរទរទង់្ុខ្ភាព
សាធារណៈ វបផធម៌ជាត្ិ និងដ្ដឌកិចច្ ងគម ដដ្ឋយ្ងកត់្ធងន់ពីសារៈ្ំខាន់ននោរោរពារបរសិាទ ន និងអភិរកស
ធនធានធមមជាត្។ិ ែវីដបីោរអនុវត្ថកនលងមកម៉នភាពអ្កមមខ្លះកថ ីចណុំចអ្កមមមយួចនំួនជាចំណុចអនុដរោះ
បាន។ រក្ងួបរសិាទ នរត្ូវ្ ោរ និង្រមប្រមួលជាមួយរក្ួងសាទ ប័ននានារប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល អងគោរ
ដរៅរដ្ឋឌ ភិបាល នដគូអនថរជាត្ិ និងវ ិ្ ័យឯកជននានា ដដីមផដីករ្ង់បទពិដសាធន៍ពបីណាថ របដទ្នានាដលី
ពិភពដលាក និងធានាឱ្យម៉នោររគប់រគង ោរអភិរកស និងោរដរបីរបា្់ធនធានធមមជាត្ ិ ដដ្ឋយ្មដ តុ្ផល 
និងរបកបដដ្ឋយចីរភាព។ ដលី្ពីដនះ រក្ួងបរសិាទ នម៉នភារកិចចដលីកទកឹចិត្ថ និងោរំទឱ្យម៉នោរចូលរមួដធវី
ដ្ចកថី្ ដរមចចិត្ថនានាពី្ណំាក់របជាពលរដឌកមពុជា ដលីោរដដ្ឋះរសាយបញ្ហា បរសិាទ ន និង ោរដរបីរបា្់
ធនធានធមមជាត្។ិ 

 ៤.២ យគាលនយោបាយ និងយទុធសាស្រសតម្គប់ម្គងបរសិាា ន 
  ដោលនដោបាយយុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណដណំាក់ោលទី២ ជាឯកសារដោលននដោលនដោបាយ និង
យុទនសាស្ត្ថរគប់រគងបរសិាទ នរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា តដលបានដ្ឋក់ដចញនូវកំតណទរមង់នរពដឈ ី(ចតុ្ដោណ
ទី ១ មុំទី ៤) និង ោររគប់រគងធនធានទឹក និងរបព័ននធារាសាស្ត្ថ (ចតុ្ដោណទី ២ មុំទ២ី) ្ំដៅធានានិរនថរ-
ភាពបរសិាទ ន។ កំតណទរមង់នរពដឈនីឹងជួយឱ្យម៉ននរពដឈដីរចីន ោលណាម៉ននរពដឈដីរចីនដនាះដធវីឱ្យធនធាន
្ំបូរដៅតាមដនាះតដរ។ របភពធនធានដ៏្ំខាន់គឺត្បំន់ដីដ្ីម (Wetland) តដលបចចុបផនបម៉នរបម៉ណ ៣០%
នននផធរបដទ្។ ចំដពាះោររគប់រគងធនធានទឹក គឺរត្ូវធានានូវគុណភាពទឹកឱ្យសាអ ត្ ធានារបព័ននដអកូ ូ្ុី និង 
បរសិាទ នទឹក តដលោម នោរបំពុល និងោរទទលួបានទឹកសាអ ត្្រម៉ប់របជាជន។ 
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  ចំណុចទ៧ី ននដោលដៅអភវិឌណន៍្   វត្សររ៍ប្់ពិភពដលាក និងកមពុជាឆាប ២ំ០១៥ បានបង្ហា ញពី
ភាព្ំខាន់ននោរតែរកាបរសិាទ ន តដលកបុងដនាះកមពុជាបានដបថជាញ រកាឱ្យម៉ននូវគរមបនរពដឈ ី ទកឹសាអ ត្ដរបី
របា្់ និងធានាឱ្យរបជាជនម៉ន្ុវត្ទភិាពោន់ោប់ដធីលី នងិពរងឹងោររគប់រគងដីធល។ី ោរដធវីឱ្យម៉ននូវតុ្លយភាព
រវាងោរអភិវឌណដ្ដឌកិចច នងិោរអភិរកសធនធានធមមជាត្ ិ និងជីវចរមុះ គឺសារៈ្ំខាន់ណា្់្រម៉ប់របដទ្  
ជាត្ិ។ ទនធមឹនឹងដនះតដរ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានជំរុញឱ្យម៉នោរដរបីរបា្់របភពថាមពលតដលមិនប៉ះពាល់ដល់    
បរសិាទ ន និងវនិិដោគដលីថាមពលកដកីត្ដ ងីវញិ រពមទាងំជំរុញនូវោរវនិិដោគសាធារណៈ នងិឯកជន ដលី
តផបកទឹកសាអ ត្ អនាម័យ និងោរអភិវឌណនបត្ង។  

  របដទ្តដលឈានមុខ្ដគកបុងកិចចអភិវឌណន៍នបត្ង គឺភាគដរចីនជាបណាថ របដទ្ OECD តដលម៉ន
ដប្កកមម ដធវីឱ្យពភិពដលាកោល យជា្ងគមមួយតដលមិនឱ្យបដញ្ចញោបូនដៅកបុងបរោិោ្។ របដទ្ទាងំ
អ្់ដនាះចង់បំបាត់្នូវោរដរបីរបា្់ោបូនតដលនាឱំ្យម៉នោរដកីនដ ងីកំដៅតផនដី តាមរយៈោរលក់ ឬផថល់នូវ
ឥណទានោបូនដៅដល់របដទ្តដលរកីរក ឬរបដទ្កំពុងអភិវឌណន៍។ កមពុជាក៏ទទលួបានោរចូលរមួជាមួយ 
ភាគីកូដរ ៉(អងគោរ UNESCAP) កបុងោរដរៀបចំ និងដ្ឋក់ដចញនូវតផនោរដមធំៗ តដលធានាចីរភាពបរសិាទ ន។ 

  រកបខ័្ណឍ ចាប់្ំខាន់ៗមួយចំនួន តដលជាមូលដ្ឋឌ ន្រម៉ប់ោររគប់រគងបរសិាទ នដៅរពះរាជាណាចរក
កមពុជា រមួម៉ន រពះរាជរកឹត្យ្ថីពោីរបដងកីត្ត្បំន់ោរពារធមមជាត្ិ (ឆាប  ំ ១៩៩៣) ចាប់ដរៀបចំទឹកដី នគរូបន-ី
យកមម និង្ណំង់ (ឆាប  ំ១៩៩៤) ចាប់្ថីពីកិចចោរពារបរសិាទ ន នងិរគប់រគងធនធានធមមជាត្ិ (ឆាប  ំ១៩៩៦) 
ចាប់ភូមិបាល (ឆាប  ំ២០០១) ចាប់្ថពីីោររគប់រគង និងោរដធវីអាជីវកមមតរ ៉(ឆាប  ំ២០០១) និងចាប់្ថីពីត្ំបន់
ោរពារធមមជាត្ិ (ឆាប  ំ២០០៨) ជាដដីម។ 

  ដលី្ពីដនះដទៀត្ កមពុជាបានចុះ ត្ទដលខា និង/ឬ ផថល់្ចាច ប័នដលីអនុ្ញ្ហដ អនថរជាត្មិួយចំននួរមួម៉ន 
អនុ្ញ្ហដ ជីវៈចរមុះ (ពិធីសារោតាដ សណា) អនុ្ញ្ហដ រកបខ័្ណឍ ្ របជាជាត្ិ្ ថីពីោរតរបរបួលអាោ្ធាតុ្ 
(ពិធសីារកយូតូ្តដលចាប់បងាំឱ្យរបដទ្ឧ្ា កមមឱ្យបង់ពននជូនរបដទ្តដលរងដរោះ) អនុ្ញ្ហដ បាត្ល ្ថពីី
ោររត្ួត្ពិនិត្យចលនាឆលងតដននន្ំណល់ដរោះថាប ក់និងោរដបាះដចាល្ំណល់ដរោះថាប ក់ អនុ្ញ្ហដ ទីរកុងវតីយន៉ 
្ថីពីកិចចោរពាររ្ទាប់អូ្ូន (ពិធីសារមុ៉ងដរអ៉ាល តដលកមពុជាទទលួបានដជាគជ័យដលោីរោត់្បនទយសារធាតុ្ 
CFC) អនុ្ញ្ហដ ្ថពីពីាណិជជកមមអនថរជាត្ិដលរីបដភទ្ត្វនិងរុកាជាត្ិតដលកំពុងទទួលោរគំរាមកំត ង (CITES) 
និង អនុ្ញ្ហដ ្ថពីីត្ំបន់ដីដ្ីមតដលម៉នសារៈ្ំខាន់អនថរជាត្ិ ឬអនុ្ញ្ហដ រ៉ាមសារជាដដីម។  

 ៤.៣                           ម្គប់ម្គងបរសិាា ន 
  រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជាបានលុបដចាលអាជីវកមមនរព្មផទានពីឆាប  ំ ១៩៩៥ ដ យីក៏បានដធវីោរកណំត់្ថា 
រត្ូវរកានូវគរមបនរពដឈកីបុងករមិត្ ៦០%ដលីនផធដី្រុបដៅឆាប  ំ ២០០០ ឱ្យដៅដែរដល់ឆាប  ំ ២០១៥ តដលរាប់
បញ្ចូ លទាងំត្ំបន់ោរពារធមមជាត្ិ នរពដឈអីភិរកស និងនរពដ្ឋមំួយចំននួ។ ទនធឹមនឹងដនាះ កមមវធិីនរពដឈជីាត្ិរត្ូវ
បានដរៀបចំដ ងី ដដីមផជីំរុញោរអភិរកស ោររគប់រគង និងោរដរបីរបា្់នរពដឈដីដ្ឋយនរិនថរភាព។ 

  រក្ួងបរសិាទ នបានកណំត់្ដោលនដោបាយរគប់រគងនរពដឈ ីនិងអភិរកសជីវៈចរមុះកបុងត្ំបន់ោរពារធមម-
ជាត្ិ ដដ្ឋយបានតចកត្បំន់ោរពារធមមជាត្ជិាបួនត្ំបន់ គឺត្បំន់្បូល ត្ំបន់អភិរកស ត្បំន់ដរបីរបា្់ដដ្ឋយចីរភាព 
និងត្ំបន់្ គមន៍។ ចំដពាះោរដរៀបចំ្  គមន៍កបុងត្ំបន់ោរពារធមមជាត្ិ គឺម៉នោរ្ ោរោប រវាងរក្ួង  
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បរសិាទ ន និងរក្ួងដរៀបចំតដនដី នគរូបនីយកមម និង្ណំង់ ដ យីចំនួន្ គមន៍ម៉នោរដកីនដ ងីពី ៣ ដៅ
ឆាប  ំ១៩៩៤ រ ូត្ដល់ ៩៨ ដៅឆាប ២ំ០១០។ 

  ដលី្ពីដនះដទៀត្ រក្ួងបរសិាទ នបានចូលរមួោ៉ង្កមម កបុងោរង្ហររគប់រគងបរសិាទ នត្ំបន់ដឆបរ្មុរទ 
តដលជាត្ំបន់ព ុវ ិ្ ័យននោរអភិវឌណ តាមរយៈោរដរៀបចតំផនោរដម រ្បដពលតដលត្ំបន់ដឆបរ្មុរទកមពុជា 
ោល យជា្ម៉ជិកកលឹបដឆបរសាអ ត្បំផុត្ដលី្ កលដលាក។ ោរវាយត្នមលដ តុ្ប៉ះពាល់បរសិាទ ន ោរោរពារគុណភាព
បរសិាទ ន(រគប់រគង្ណំល់ គុណភាពទឹក និងគុណភាពខ្យល់) ោរអប់រ ំ និងោរដលីកកមព្ ់ោរយល់ដឹង       
បរសិាទ ន រពមទាងំបញ្ហា ោរតរបរបួលអាោ្ធាតុ្ គឺកំពុងរត្ូវបានយកចិត្ថទុកដ្ឋក់ោ៉ងខាល ងំោល ផងតដរ។ ោរ
វាយត្នមលដ តុ្ប៉ះពាល់បរសិាទ ន ចូលរមួោត់្បនទយទំនាក់ទំនងរូបសាស្ត្ថបរសិាទ ន ជីវសាស្ត្ថបរសិាទ ន (លំនងឹ    
បរសិាទ ន) និង្ងគម។ គួរបញ្ហជ ក់ថា របដទ្កមពុជាតដលម៉នរបជាជនជនបទ ៨០% ពឹងតផអកដលីក្កិមម និង
ម៉នរបជាជន ២,៥% កំពុងរ្់ដរោមបនាធ   ភាពរកីរក (GDP ៧៩២ ដុលាល  /ឆាប )ំ ង្ហយរងដរោះបំផុត្ពផីលប៉ះ
ពាល់ននោរតរបរបួលអាោ្ធាតុ្ និងបងកផលប៉ះពាល់ធងន់ធងរដល់បរសិាទ ន ដ្ដឌកិចច និង្ងគម តដលកនលងមករមួ
ម៉នបញ្ហា ទកឹជំនន់ ភាពរាងំ្ងួត្ រនធះ នងិខ្យល់ពយុះជាដដមី។ ជាោរដឆលីយត្ប ដដីមផរីមួចំតណកកុំឱ្យម៉នបតរម   
បរមួលអាោ្ធាតុ្ខាល ងំ គដរម៉ងវនិិដោគឥណទានោដបាន និងគដរម៉ងយនថោរអភិវឌណន៍សាអ ត្ដៅរបដទ្  
កមពុជាតដលរមួម៉ន ោរផលតិ្អគគិ្នីដដ្ឋយដុត្អ  ម ោរផលិត្អគគិ្នដីដ្ឋយដរបីដមតាន (CH4) ដចញពី
លាមករជូក រត្ូវបានអនុវត្ថ ដដីមផរីមួចំតណកដដ្ឋះរសាយបញ្ហា តរបរបួលអាោ្ធាតុ្កបុងត្ំបន់ នងិពិភពដលាក។ 

 ៤.៤ បញ្ហា ម្បឈម នងិផ្ផនការយទុធសាស្រសតយរូអផ្ងវងសម្ាប់ម្គប់ម្គងបរសិាា ន 
  បញ្ហា របឈមមួយចនំួនពាក់ព័នននឹងបរសិាទ នរមួម៉ន ោរដកីនដ ងីនូវជនចំណាករ្ុកចំដពាះោរទស្តនាធ នដី
នរពកបុងត្ំបន់ោរពារធមមជាត្ិដធវីជាកមម្ទិន ិ ភាពរកីរក និង្ំពាធននកំដណីនរបជាជនដៅដលីធនធានធមមជាត្ ិ    
កងវះខាត្បទពិដសាធន៍កបុងោរង្ហរវាយត្នមល  ប៉ះពាល់បរសិាទ នពីម៉ច ្់គដរម៉ងអភិវឌណន៍មួយចំនួន រពមទា ំភាព
ដៅម៉នករមិត្ននោរអនុវត្ថចាប់ និងោរចូលរមួរប្់សាធារណៈជនមិនទាន់បានទូលទូំលាយដលីោរពារបរសិាទ ន 
និងបញ្ហា បរសិាទ ន។ 

  ជាោរដឆលីយត្បចំដពាះបញ្ហា បរសិាទ នខាងដលី រក្ួងបរសិាទ នបានដ្ឋក់ដចញនូវតផនោរយុទនសាស្ត្ថយូរ
អតងវង្រម៉ប់រគប់រគងបរសិាទ ន តដលកបុងដនាះរមួម៉ន៖ 

 ពរងឹងោរអនុវត្ថោរវាយត្នមលដ តុ្ប៉ះពាល់បរសិាទ នដៅរគប់គដរម៉ងអភិវឌណន៍ 
 ពរងឹងោរអប់របំរសិាទ ន និងដលីកកមព្ ់ោរយល់ដឹងរប្់សាធារណៈជន អំពីកចិចោរពារបរសិាទ ន នងិ
ោរអភិរកសជីវៈចរមុះ 

 ពរងឹងោររគប់រគង្ គមន៍ត្ំបន់ោរពារធមមជាត្ ិ
 ពរងីកកចិច្ របត្ិបត្ថិោរជាមួយសាទ ប័នពាក់ព័នន អងគោរ្ងគម្ុីវលិ នងិវ ិ្ ័យឯកជន 
 ពិនិត្យដ ងីវញិនូវភាពខាល ងំ នងិដខ្ាយននោរអនុវត្ថចាប់ នងិលិខ្ិត្បទដ្ឋឌ នដនទដទៀត្ 
 ដធវីបចចុបផនបភាព និងពនិិត្យលទនភាពកបុងោរកសាងចាប់ នងិបរធិានចាប់តដលចាបំាច់បតនទម។ 
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ផ្ផែកទី ៥ 
ការបនតសាត រ និងកសាងយេដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរបូវនត 

  ដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័ននរូបវនថមួយតដលម៉នដំដណីរោរលអ គឺជាបុដរលកា  មួយ្រម៉ប់ោរអភិវឌណដ្ដឌកិចច 
កំដណីនដ្ដឌកិចច   និងោរោត់្បនទយភាពរកីរករបកបដដ្ឋយចីរភាព។   អាទភិាព្ំខាន់ៗរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល   
កមពុជាកបុងតផបកដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័ននរូបវនថ រមួម៉នោរជួ្ជុល ោរតែទា ំនិងោរតកលមអបណាថ ញផលូវែបល់ពីថាប ក់ជាត្ិ
រ ូត្ដល់ជនបទ ោរដធវឱី្យរបដ្ីរដ ងីនូវោរផគត់្ផគង់ទឹក និងអនាម័យ ោរបដងកីត្ដ ងីនូវវ ិ្ ័យថាមពលមួយ
តដលម៉នរប្ិទនភាព ោរដធវីអគគិ្នភីាវ បនយីកមមដៅជនបទ ោរដធវីឱ្យម៉នបណាថ ញទូរគមនាគមន៍លអជាងមុន 
ជាដដីម។ ដៅកបុងរកបខ័្ណឍ ននយុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណដណំាក់ោលទី២ ចតុ្ដោណដនះនឹងដផ្តថ ត្ោរយកចិត្ថ
ទុកដ្ឋក់ដដ្ឋះរសាយបញ្ហា ្ខំាន់ៗបួន គឺ៖ ១) ោរបនថសាថ រ និងកសាងដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័ននគមនាគមន៍ ២) ោរ
រគប់រគងធនធានទឹក និងរបព័ននធារាសាស្ត្ថ ៣) ោរអភិវឌណវ ិ្ ័យថាមពល និងបណាថ ញអគគិ្ន។ី  

 ៥.១ ការបនតសាត រ និងកសាងយេដ្ឋឋ រចនាសមព័នធគមនាគមន ៍
  ោរសាថ រ និងោរកសាង រដ្ឋឌ រចនា្មព័ននរូបវនថ ដូចជាបណាថ ញផលូវែបល់ (ទាងំផលូវដោក ផលូវទឹក និងផលូវ
តដក)កំពង់តផ នងិអាោ្ោនដ្ឋឌ ន្ំខាន់ៗ្   ចបានលទនផលធំៗគួរឱ្យកត់្្ម៉គ ល់ដៅកបុងោរបដងកីត្ដ ងី
នូវបណាថ ញដឹកជញ្ជូ នមួយតដលត្ភាជ ប់ោប រវាងត្ំបន់នានាដៅទូទាងំរបដទ្ ក៏ដូចជាជាមួយបណាថ របដទ្ជិត្
ខាង។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ផថល់អាទិភាពខ្ព្់កបុងោរធានាឱ្យម៉នោរតែទាោ៉ំងរត្ឹមរត្ូវនូវរបព័ននគមនាគមន៍
ដ យីបានជំរុញដលីកទឹកចិត្ថឱ្យម៉នោរចូលរមួពី្ំណាក់វ ិ្ ័យឯកជនកបុងោរដ្ឋក់ឱ្យដំដណីរោរ និងោរតែទាំ
នូវរបព័ននគមនាគមន៍ផងតដរ។ ជាក់ត្ថង ផលូវតដក្រម៉ប់ោរដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវរែដភលីងកពុំងតត្ដរៀបចំ ដ យីោរ
ដរបីរបា្់កំពង់តផរាជធានីភបំដពញ គកឺំពុងរត្ូវបានដគពរងីក។ ដលី្ពីដនះដទៀត្ ដគដឃញីម៉នោរពរងីកកំពង់តផ 
និងម៉នោរសាង្ង់ឃាល ងំ្ថុកទំនិញែមី។ ជាងដនះដៅដទៀត្ ែមីៗ ដនះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបាន្ដម៉ា ធ ោរតុ្លាោរ
ចំនួនពីរកតនលង រមួម៉ន  ោរសាលាដំបូងរាជធានីភបំដពញ និង  ោរសាលាឧទនរណ៍ ដ យីដនះគឺជា្មិទនផលដ៏
អសាច រយតដលរាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានខ្ិត្ខ្ំបនថសាថ រ និងកសាងដ ងីជារបដោជន៍ទូដៅ។  

 ៥.២ ការម្គប់ម្គងធនធានទឹក និងម្បព័នធធារាសាស្រសត 
  ដរៅពីដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័ននគមនាគមន៍ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានយកចិត្ថទុកដ្ឋក់ោ៉ងខាល ងំដលោីរដរៀបចោំររគប់
រគងធនធានទឹក និងោរកសាងរបព័ននធារាស្ត្ថ។ ត្ួោ៉ង រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានដ្ឋក់ដចញនូវដោលនដោបាយពាក់
ព័នននឹងផលិត្កមម តដលជាតផបកមួយននដោលនដោបាយនារំ្ូវអងករដចញ ដដ្ឋយបានកណំត់្អំពវីធិានោរឈបះ-
ឆាប់ កបុងដោលដៅទាក់ទាញវនិិដោគកបុងវ ិ្ ័យធារាសាស្ត្ថ និងពរងីកបដចចកវទិាឱ្យបាន្មរ្ប។ វធិានោរ
ដនះ រត្វូបានដ្ឋក់ដចញដដីមផបីដងកីនោរវនិិដោគឱ្យដល់ ១៨៩លានដុលាល រ ្រម៉ប់ោរង្ហរធារាសាស្ត្ថកបុងឆាប  ំ
២០១០។  

 ៥.៣ ការអភវិឌ្ឍវសិយ័ថាមពល និងបណាត ញអគគសិន ី
  ទនធឹមនឹងោប ដនះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានដ្ឋក់ដចញនូវវធិានោររយៈដពលមធយមដឆាព ះដៅរយៈដពលតវងកបុងោរ
្ដរមចឱ្យបាននូវដោលដៅនាដំចញអងករចំនួន ១លានដតាន ដៅឆាប ២ំ០១៥ ដដ្ឋយដផ្តថ ត្ជា្ំខាន់ដលីោរអភិវឌណ 
វ ិ្ ័យថាមពល និងបណាថ ញអគគិ្ន ីដរពាះបញ្ហា ត្នមលននចរនថអគគិ្នី គជឺាឧប្គគមួយដ៏ធំដៅកបុងវ ិ្ ័យផលិត្-
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កមម។ ដ តុ្ដូដចបះដ យី រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានដ្ឋក់ដចញនូវវធិានោរពរងីកអគគិ្នីភាវូបនយីកមមជនបទ ដដ្ឋយដធវី
ោរពរងីកោរផថល់ចរនថអគគិ្នី និងោត់្បនទយនែលចរនថអគគិ្ នចីំនួន ៦៧.៥% ។  

  ជារមួ អវតីដលបានដរៀបរាប់ខាងដលី្ុទន្ ឹងតត្ជាទ ាកីរណ៍ តដលបង្ហា ញឱ្យដឃញីថា រាជរដ្ឋឌ ភិបាល   
កមពុជាកំពុងតត្បនថ្ កមមភាពរប្់ខ្លួនឥត្ឈប់ឈរកបុងោរបនថសាថ រ និងកសាងដ ដ្ឋឌ រចនា្មព័ននរូបវនថ តដល
បដរមឱី្យរគប់វ ិ្ ័យ ជាពិដ្្គវឺ ិ្ ័យក្កិមម កបុងដោលដៅបដងកីនផលិត្កមមដដីមផដីឆលយីត្បនឹងត្រមូវោរទផីារ 
កបុងដោលដៅបដរមរីបដោជន៍រមួ ដពាលគឺរបដោជន៍សាធារណៈ។ 
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ផ្ផែកទី ៦ 
ការកសាងសមតាភាព និង ការអភិវឌ្ឍធនធានមនសុស 

                        ោរអនុវត្ថដោលនដោបាយ្មភាពដយនឌ័រ កមមវធិបីណថុ ះបណាថ លអពំី
ពាណិជជកមមជាត្-ិអនថរជាត្ិ រដបៀបននោររសាវរជាវែមីៗ     ទ្សនទាន្រម៉ប់មស្តនថីរាជោរកបុងោរអភិវឌណ្មត្ទ-
ភាពផ្តធ ល់ខ្លួន។ 

 ៦.១ ការអនុវតតយគាលនយោបាយសមភាពយយនឌ្័រ 
  រាជរដ្ឋឌ ភិបាល បានចាត់្ទុកស្ត្ថីជាឆអឹងខ្បងននដ្ដឌកចិច និង្ងគមជាត្ិ ។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានអនុវត្ថ
តផនោរយុទនសាស្ត្ថ “នាររីត្នៈទី ២” ្ំដៅដលីកកមព្់្ទិននារ ី និងទប់សាក ត់្អំដព ីងិាកបុងរគួសារ ពិដ្្គឺ
ដដីមផជីំរុញស្ត្ថី កបុងទិ្ដៅជាអបកដឹកនា ំ។ 

  រដឌធមមនុញ្ដ ឆាប  ំ១៩៩៣ ម៉រតា ៤៥ បានតចងថា “                                        
                                     វ                              វ          
                                  ។                                             
                                       ។ ”           បានបង្ហា ញោ៉ងចា្់ពីោរយកចិត្ថ
ទុកដ្ឋក់ និងផឋល់ត្នមលខ្ព្់ដល់ស្ត្ថី។ ដផថីមដចញពបីញ្ដត្ថិខាងដលដីនះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាល បានដ្ឋក់ដចញតផនោរយុទន
សាស្ត្ថអភិវឌណន៍ជាត្ិបចចុបផនបកមម ២០០៩-២០១៣ តដលជាតផបកមួយដ៏្ំខាន់ ដដមីផ ី            
       ឱ្យោន់តត្                                           វ              វ           
                                                               ៖  

                          
                                           វ      
                            ងិា         ឥ                         
                             
                                   ។ 

  ដរៅពីដនះ រក្ួងកិចចោរនារ ី តដលជាដ្នាធិោររប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ទទលួបនធុកដលីវ ិ្ ័យដនះ   
        វ                       ដដីមផជីំរុញោរអនុវត្ថយុទនសាស្ត្ថរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល និង     
  នូវ        វ        វ          រត្ង់                 ោរជំរុញ                
                     ។                        ដនាះ    វ                    ៖ 

              ៖                                                                   
                                                                          
                     ។ 

                   ៖                                                           
                                  -         -    -                   
                                ឃ  -     ។  
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  ដដ្ឋយត ក                                                                    -   
និង                                         ៨     ជាតផបកមួយតដលបានជំរុញ និងដលីកកមព្់
្ិទននិារជីា្កល ។ របដទ្កមពុជាបាន                                 ៥           ៩៩  
                      នងិ                                    វ               ដ យី
រត្ូវបាន    ឱ្យ                ចុះ                      ៩ ។ 

 ៦.២ កមមវធិីបណតុ ះបណាត លអំពពីាណិជជកមមជាត-ិអនតរជាត ិនិងការម្បកតួម្បផ្ជង 
  The Diagnostic for Trade Integration Study (DTIS) តដលរត្ូវបានបញ្ច ប់ដៅឆាប  ំ២០០៧ បាន
កំណត់្ដោលនដោបាយគនលឹះតដលពាក់ព័នននងឹពាណិជជកមមជាដរចីនដូចជា របាងំពននគយ និងរបាងំមិនតមនពនន
គយ ោរ្រមប្រមួលពាណិជជកមម កំតណទរមង់ចាប់ វធិានោរអនាម័យ នងិភូត្ោមអនាម័យ កមម្ ិ   បញ្ហដ  
និងោរទាក់ទាញវនិិដោគ។  

  ដដីមផអីនុវត្ថ The Diagnostic for Trade Integration Study (DTIS) រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បាន
បដងកីត្ Trade Sector Wide Approach (Trade SWAp) តដលដកឹនាដំដ្ឋយរក្ងួពាណិជជកមម។ Trade 
Sector Wide Approach (Trade SWAp) ម៉ន្្រ្ថមា ៣ គឺ ៖ 

 ្្រ្ថមាទី ១ ៖ កំតណទរមង់អនថរវ ិ្ ័យដដីមផោីរអភិវឌណពាណិជជកមម 
 ្្រ្ថមាទី ២ ៖ ោរអភិវឌណវ ិ្ ័យទំនញិ និងដ្វាកមម 
 ្្រ្ថមាទី ៣ ៖ ោរកសាង្មត្ទភាព្រម៉ប់ោររគប់រគង និងោរអភិវឌណពាណិជជកមម 

  ដៅដរោម្្រ្ថមាទី ៣ សាលាភូមនិធរដឌបាលបានទទលួមូលនិធិ ពកីមមវធិីោរំទោរអភិវឌណពាណិជជកមម
ដដីមផដីរៀបចំ និងអភិវឌណកមមវធិីបដរងៀន និង្ម៉ា រៈបណថុ ះបណាថ ល ទាក់ទងនឹងពាណិជជកមម ភាពរបកួត្របតជង 
និងរកបខ័្ណឍ ពាណិជជកមមអនថរជាត្ិ។ កមមវធិីបដរងៀនដនះ នងឹជាឯកសារគនលះឹ្រម៉ប់វគគបណថុ ះបណាថ លនាដពល
អនាគត្ ្រម៉ប់មស្តនថីរដ្ឋឌ ភបិាលទាងំថាប ក់ជាត្ិ និងថាប ក់ដរោមជាត្ិ។  

  កមមវធិីបណថុ ះបណាថ លដនះ ម៉ន ២០ មូ៉លឌុល តដលដផ្តថ ត្ដលីរបធានបទ្ខំាន់ៗដូចខាងដរោម ៖ 
 ដ្ដឌកិចចនដោបាយននរបព័ននពាណិជជកមមពភិពដលាក 
 រទឹ្ថី នងិគំរូពាណិជជកមមអនថរជាត្ ិ
 ភាពរបកួត្របតជងដៅករមិត្មរីកូ និងម៉៉រក ូ
 សាទ ប័នពាណិជជកមមអនថរជាត្ ិ
 ដោលនដោបាយពាណិជជកមមកមពុជា 
 អងគោរពាណិជជកមមពភិពដលាក 
 ពាណិជជកមម និងត្បំន់ភាវូបនយីកមម 
 ពាណិជជកមមក្ិកមម រមួទាងំអនាម័យ នងិភូត្ោមអនាម័យ 
 ពាណិជជកមមដ្វាកមម 
 ពាណិជជកមមទនំិញ 
 យនថោរដដ្ឋះរសាយជដម៉ល ះរប្់អងគោរពាណិជជកមមពិភពដលាក 
 កមម្ិ   បញ្ហដ  នងិ្ុខ្ភាពសាធារណៈ 
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 ពាណិជជកមម និងបរសិាទ ន 
 ពាណិជជកមម និងោរោត់្បនទយភាពរកីរក 
 ពាណិជជកមម និងដយនឌ័រ 
 សាទ ប័នោរំទពាណិជជកមម 
  រិញ្ដវត្ទុពាណិជជកមម 
 នីត្ិវធិីនាដំចញនាចូំល 
 ជំនាញកបុងោរវភិាគ 
 ឧបករណ៍កបុងោររសាវរជាវ នងិវភិាគពាណិជជកមម។ 

 ៦.៣ រយបៀបននការម្សាវម្ជាវថមីៗ 
  រដឌបាលម៉នោរង្ហរដរចីនណា្់តដលរត្ូវដធវី និងដដ្ឋះរសាយជារបចា។ំ ដៅដពលខ្លះ ោរង្ហរ ឬបញ្ហា ទាងំ
ដនាះម៉នលកាណៈ្មុគសាម ញោ៉ងខាល ងំ តដលទាមទារឱ្យម៉នោរអដងកត្រសាវរជាវ ដដីមផអីាចយល់បានពបីញ្ហា  ឬ
ឬ្គល់ននបញ្ហា ឱ្យបានចា្់លា្់ កបុងដោលបណំងដ្ឋក់ដចញនូវវធិានោរដឆលីយត្បឱ្យម៉នរប្ិទនភាព នងិ
រប្ិទនផល។ ដៅដពលខ្លះដទៀត្ រដឌបាលរត្ូវោរវាយត្នមលពីដោលនដោបាយ និងកមមវធិីបានខ្លួនបានអនុវត្ថ
កនលង ដដីមផអីាចកំណត់្បានពីភាពដឆលីយត្ប រប្ិទនភាព រប្ិទនផល និងដមដរៀនតដលអាចដរៀន្ូរត្បាន 
្រម៉ប់ោរដរៀបច ំនងិោរអនុវត្ថដោលនដោបាយ នងិកមមវធិីនាដពលបនថបនាធ ប់ដទៀត្។  ដូដចបះវាទាមទារឱ្យមស្តនថី
បដរមីោរង្ហរកបុងរដឌបាលម៉ន្មត្ទភាពរគប់រោន់កបុងោរដធវីោររសាវរជាវ ដដ្ឋយដរបរីបា្់វធិីសាស្ត្ថរសាវរជាវ
ម៉នលកាណៈ្ថង់ដ្ឋរ ដដីមផអីាចកំណត់្ពីបញ្ហា  និងឬ្គ្់ននបញ្ហា  រពមទាងំអាចដធវោីរវាយត្នមលដោលនដោ-
បាយ និងកមមវធិីរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល។   

 ោររសាវរជាវលអ គជឺារដបៀបរសាវរជាវមួយតដលអបករសាវរជាវរត្ូវតត្ដចះដរបីរបា្់នូវករមង្ំណួរ ឬវធិី
សាស្ត្ថដផសងដទៀត្ របដោជន៍ដដីមផដីរចាះយកទិនបន័យតដលខ្លួនរត្ូវោរ ចំទិ្ដៅ និងចំដណញដពលដវលា។ 
្ំណួរតដលអបករសាវរជាវរត្ូវដរបីរបា្់គួរតត្ជា្ណួំរតដលម៉នលកាណៈរបដដញ ដូចជា  “អវី ដ តុ្អវី ដដ្ឋយ
រដបៀបណា ដូចដមថច ដពលណា ទីកតនលងណា ជាដដីម” ដ យីបនាធ ប់មក ដយងីរត្ូវយកចដមលីយទាងំដនាះមកដធវីោរ
្ំដោគ នងិវភិាគដៅតាមកមមវធិ ី ឬវធិីសាស្ត្ថវភិាគដ៏្មរ្បណាមួយ ។ អបករសាវរជាវរត្ូវចងចាថំា ោរ
រសាវរជាវ គោឺរត្វងរកនូវអវមីួយ ឬជាោរបករសាយរទឹ្ថី របកគំដ ញី ឬជាោរចងរកងនូវទិនបន័យ ដដីមផី
ឈានដៅរកោរដធវីដ្ចកឋី្ នបិដ្ឋឌ នជាដដមី។ អបករសាវរជាវរត្ូវតត្កណំត់្ឱ្យបានចា្់អពំីទំ  ំ នងិករមិត្ននោរ
រសាវរជាវរប្់ខ្លួន រ្បតាមដោលបណំង តដលជាកមមវត្ទុននោររសាវរជាវរប្់ខ្លួន ដពាលគ ឺ អបករសាវរជាវរត្ូវ
តត្ម៉នរចនា្មព័នន និងបលង់រសាវរជាវជាក់លាក់មួយ (ព័ត៌្ម៉នបតនទមម៉នកបុង ឧប្មព័នន   )។ 

  ោររសាវរជាវម៉នពីររបដភទ គឺោររសាវរជាវតបបគុណភាព12 និងោររសាវរជាវតបបបរមិ៉ណ13។ ដៅកបុង  
វដថននោររសាវរជាវម៉ន ៥ជហំាន គ ឺ៖  

                                                 

12
 ោររសាវរជាវតបបគុណភាពម៉នដោលបំណងរបមូលនូវោរយល់ដឹង្ីុជដរៅអំពីអត្ថចរតិ្រប្ម់នុ្ស និងដ តុ្ផលដផសងៗតដល
រគបរ់គងអត្ថចរតិ្ដនាះ។ ជាទូដៅោររសាវរជាវតបបដនះ ដផ្តថ ត្្ំខានដ់លី្ំនរួ ដ តុ្អវី និង រដបៀបណា ជាជាង្ំនរួ អវី ឯណា និងដពល
ណា។ ដ តុ្ដនះោររសាវរជាវដនះដរជី្ដរ ី្ ្ំណាកតូ្ចជាង ដបីដរបៀបដធៀបនិងោររសាវរជាវតបបបរមិ៉ណ។ របដភទននោររបមូល
ទិនបនយ័រមួម៉នោរ្ម៉ា ្ន ៍ោរអដងកត្  ោររសាវរជាវឯកសារ ករណី្ិកា និងោរពិភាការកុមជាដដីម។ 



ទព័ំរទី 55 
 

 ជំហាន ១ ៖ ោរកណំត់្បញ្ហា ននោររសាវរជាវ 
 ជំហាន ២ ៖ ោររចនាបលង់ននោររសាវរជាវ 
 ជំហាន ៣ ៖ ោរចុះរសាវរជាវ និងរបមូលទនិបន័យ 
 ជំហាន ៤ ៖ ោរវាយត្នមលននោររសាវរជាវ  
 ជំហាន ៥ ៖ ោរដបាះពុមពលទនផលរសាវរជាវ។ 

ជាមួយោប ដនះ អបករសាវរជាវម៉ន្ំនួរនាមុំខ្មួយចំននួ្រម៉ប់ជួយនាផំលូវដូចខាងដរោម៖ 
 ដត្ីអវីជាដោលបណំងននោររសាវរជាវ? 
 ដត្ីអបកណាជារកុមដោលដៅចបំងននោររសាវរជាវ? 
 ដត្ី្ំនួរអវខី្លះនងឹរត្ូវដរបី្ រម៉ប់នាមុំខ្ោររសាវរជាវ? 
 ដត្ីទិនបន័យអវីខ្លះនឹងផថល់ចដមលយីត្បនងឹដោលបំណងននោររសាវរជាវ? 
 ដត្ីធនធាន (ដពលដវលា ែវោិ ្ម៉ា រៈ)អីវខ្លះតដលចាបំាច់្រម៉ប់ោរំទដល់ោររសាវរជាវ? 
 ដត្ីលកាណៈវនិចិឆ័យអវខី្លះតដលនឹងរត្ូវដរបីរបា្់្រម៉ប់វាយត្នមលគុណភាពននរបកគំដឃញី? 

  ជារមួ ោរយល់ដងឹចា្់ពីវដថននោររសាវរជាវ វធិីសាស្ត្ថននោររសាវរជាវ និងោរដចះបំតបក្នំួរនាផំលូវ
នឹងអាចដធវឱី្យអបកដធវីោរកបុងរដឌបាលម៉នលទនភាពកបុងោរដធវោីររសាវរជាវកបុងវ ិ្ ័យ ឬអងគភាពរប្់ខ្លួន ដដមីផី
ត្វងយល់ពីោររបរពឹត្ថដៅ នងិរប្ិទនភាពននោរផថល់ដ្វាសាធារណៈរប្់ខ្លួន រពមទាងំអាចត្វងរកវធិីសាស្ត្ថ
ែមី ដដីមផអីភិវឌណអងគភាព នងិដធវីឱ្យរបដ្ីរដ ងីនូវោរផថល់ដ្វាសាធារណៈ។    

 ៦.៤ ទសសនទានសម្ាប់មស្រនតរីាជការកែងុការអភិវឌ្ឍសមតាភាពផ្ទា លខ់លួន 
  ៦.៤.១ ទសសនទានគណុភាពននជី្វិតតាងំ្ពីនកើតរហូតដ្លស់ាល ប ់
  ទ្សនទានដ៏ម៉នត្តមលរប្់ឯកឧត្ថមបណឍិ ត្ តប៉ន ្ុីម៉ន ្ថីពីគុណភាពននជីវតិ្ បានផថល់ជាគំនតិ្ោ៉ង
្ំខាន់្រម៉ប់យកដៅអនុវត្ថ ដដីមផទីទួលបាននូវដ្ចកថី និង្ុភមងគលកបុងរគួសារ ោរង្ហរ និងជីវតិ្រ្់ដៅ។ 
ខ្លឹមសារ្ខំាន់ៗននទ្សនទានគុណភាពននជីវតិ្រមួម៉នដូចខាងដរោម៖ 

 ចង់ឱ្យអបកម៉ឋ យទទួលបានឆង្្ហញ់ ម៉នឱ្ជារ្កបុងដោលបំណងោពំារម៉តា និងទារក 
 ចង់ឱ្យអបកម៉ថ យម៉ន្ុខ្ភាពលអ មិនម៉នកូនបដងកីនដរចីនដពក និងដគៀកោប ដពក  
 ចង់ម៉នរគួសាររ្់ដៅរមួ្ុខ្រមួទុកាជាមួយោប   
 ចង់បរដិភាគអាហារម៉នជីវជាត្ិរគប់រោន់ ដដីមផអីនាគត្ននោរអភិវឌណ្ររីាងគ និង្ត្ិបញ្ហដ  
 ចង់ទទលួបានោរ្ិការបកបដដ្ឋយគុណភាព នងិរត្ូវោរោរង្ហរដធវីដរោយដពលបញ្ច ប់ោរ្ិកា 
ដដីមផចូីលរមួកសាង្ងគម  
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 ោររសាវរជាវតបបបរមិ៉ណ គឺជាដំដណីោរននោររសាវរជាវម៉នលកាណៈជារបពន័ន ផលូវោរ និងជាកល់ាក ់តដលទិនបនយ័ជាដលខ្រតូ្វបាន
ដរបីរបា្ដ់ដីមផទីទលួបានពត័្ម៌៉នអំពីអវីមយួ។ វធីិសាស្ត ថ្ដនះរតូ្វបានដគដរបីរបា្់្ រម៉បប់រោិយពីអញ្ដត្ថិ កំណត្ពី់ទំនាកទំ់នងរវាង  
អញ្ដត្ថិ និងត វ្ងយលពី់អនថរ្កមម ដ តុ្ និងផលរវាងអញ្ដត្ថិ។  

 



ទព័ំរទី 56 
 

 ចង់រ្់ដៅកបុង្ងគមមយួតដលដពារដពញដដ្ឋយោរដោរពចាប់ និងោម នបាបកមមទុកាដទា្ដសាកដៅ 
រពមទាងំម៉នទំនាក់ទំនងលអជាមួយពិភពដលាកខាងដរៅដដីមផយីល់ដឹងពីវបផធម៌ បដចចកដទ្ និងរ្ូប
ទុនពីបរដទ្ ដដមីផអីភិវឌណរបដទ្ 

 ចង់ឱ្យរបដទ្ម៉នទំនិញ្ំបូរតបប ត្នមលដថាកគួរ្មតដលផលិត្ដដ្ឋយខ្ញុ ំ និងរបជាពលរដឌខ្ញុ ំ
 ចង់ឱ្យក្ិករម៉នកមម្ ិទនិដធីល ី ម៉នរបព័ននបដចចកដទ្ក្កិមមទំដនបី ម៉នទផីារលក់ផលិត្ផលកបុង
ត្នមល្មរមយ 

  ចង់ឱ្យកមមករម៉នចំដណះដឹងបដចចកដទ្រត្ឹមរត្ូវ និងអាចរមួផថល់ដោបល់ដៅដរាងចរករប្់ពួកដគ 
 ចង់ឱ្យម៉នរបព័ននផសពវផាយរបកបដដ្ឋយ្ីលធម៌នងិផថល់ោរអប់រ ំ  ម៉នដ្វា្ុខ្ភាពរគប់រោន់និង
ត្នមលដថាក  ម៉នកតនលងលំត កមានថរបកបភាពរ្្់បំរពងនិងខ្យល់អាោ្បរ ិ្ ុទន ម៉នមជឈមណឍ ល
វបផធម៌្រម៉ប់របារពនពធិីសា្នា ម៉នយនថោរននកិចចោរពារ្ងគមលអៗ  ដដីមផបីំដពញត្រមូវោរ្ងគម 

 ចង់ឱ្យម៉នឱ្ោ្ចូលរមួកបុងោរត្រមង់ដ្ចកថី្ ដរមចម៉ោ៌ដ្ដឌកចិច ្ងគម និងនដោបាយ 
 ចង់ម៉នភាពចុះ្រមង់កបុងរគសួារ និងចង់ឱ្យស្ត្ថមី៉នឱ្ោ្ដូចបុរ្ 
 ចង់ម៉នរបព័នន្ ុវត្ទិភាព្ងគមមួយ្មរ្ប្រម៉ប់មនុ្សចា្់តដលចូលនិវត្ថន៍ 
 ដពលទទួលមរណភាព ចង់ម៉នរទពយមួយចំនួនទុក្រម៉ប់ភរោិ និងមួយចំនួនដទៀត្ជូនរដ្ឋឌ ភិបាល
្រម៉ប់ជួយ្ងគម និងអបកដនទកបុងោររ្់ដៅ។  

  ៦.៤.២ ទសសនទានម្នតីរដ្ឋបាលលអ 
  ដដីមផោីល យខ្លួនជាមស្តនថីរដឌបាលលអ មស្តនថីរដឌបាលគបផយីកចិត្ថទុកដ្ឋក់ដលបីញ្ហា មួយចំនួនដូចខាងដរោម៖ 

 រត្ូវម៉ន្មធម៌កបុងោរបដរមីដ្វាដដ្ឋយដ្មីភាព 
 ោរ្ដរមចចិត្ថរត្ូវដជៀ្វាងអគត្ទិាងំ៤ (ភោគត្ ិឆនាធ គត្ ិដទាសាគត្ ិដម៉ហាគត្)ិ 
 អនុវត្ថរទឹ្ ឋ ីប៤ ( បញ្ហជ  បដនាធ ្ បដញ្ហជ រ បដញ្ច ះ) តាមោលៈដទ្ៈ 
 អបកតូ្ចរត្ូវរបោន់ដ្ចកថីដោរពជានិចចចំដពាះដៅហាវ យនាយ (រ្លាញ់ចាញ់ដោរព ដោរពចាញ់សាឋ ប់
បញ្ហជ  សាឋ ប់បញ្ហជ ចាញ់ោរអនុវត្ថ ោរអនុវត្ថចាញ់លទនផល)  

 អបកធំរត្ូវម៉ន្ុខ្ភាពលអ រាងោយម៉មំួន បុគគលកិលកាណៈខាល ងំោល  បុពវ្ិទន ិនងិម៉នរទពយ្មផត្ថ ិ
 អនុវត្ថោរង្ហរដូចទឹក ូរមិនដ្ឋច់ រត្ូវដឹងថា ទូកដៅកំពង់ដៅ 
 កបុងោរង្ហរ មនុ្សរត្ូវម៉ន្មត្ទភាព និងម៉នបកសពួក រត្ូវត្្ូ៊អត់្ធមត់្ ដដីមផរីកោរោរំទ និងរត្ូវ
្ដរមចដោលដៅតដលខ្លួនបានកណំត់្ឱ្យបាន 

 ចាប់អារមមណ៍ដលីពិភពដលាក និងសាគ ល់ចា្់ពីអងគភាពខ្លួន 
 យល់ដឹងពបីរសិាទ ននដោបាយ និងអភិវឌណយុទនសាស្ត្ថ្ រម៉ប់នែងអនាគត្ រពមទាងំោរអភិវឌណ្មត្ទ-
ភាពនដោបាយ និងោរវនិិចឆ័យនដោបាយ 

 រត្ូវចងចាថំាដយងីកំពុងដដ្ឋះរសាយបញ្ហា រប្់របជាជន។ 

  ៦.៤.៣ សិលបៈកនុង្ការសនទនា នងិ្ការនោិយជាមួយអនកកាណសត 
  មស្តនថីរាជោរគបផមី៉ន្លិផៈកបុងោរ្នធនា និងោរនិោយជាមួយអបកោត្ត្ ដរពាះវាជាោរចាបំាច់
ណា្់កបុងោរង្ហររបចានំែង និងោរបដរមីដ្វាសាធារណៈជូនរបជាពលរដឌ។ គំនិត្្ខំាន់ៗនន្លិផៈកបុងោរ
្នធនា និងោរនិោយជាមយួអបកោត្ត្រមួម៉នដូចខាងដរោម ៖ 
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 ដចះសាឋ ប់ដគនិោយ ដរពាះោម នអវអីារកក់ជាងនិោយម៉ប ក់ឯង និងរត្ូវដចះនិោយដៅោន់អបកដនទ 
 មិនរត្ូវនិោយខ្សបឹៗ រត្ូវនោិយដរឿងចំៗ កុំឱ្យចាករបធាន 
 រត្ូវដចះនិោយដរឿងតដលខ្លួនមិនបានដឹង និងបតងវរ្នំួរដៅរកអបកជំនាញដដីមផឱី្យជួយបករសាយ 
 រត្ូវដរបី្ំដតីផអមតលាម ទន់ភលន់រគប់ដពលដវលាដៅោន់អបកដនទ និងរត្ូវដជៀ្វាងោរចំអក ឬដ្ីចខាល ងំៗ  
 រត្ូវដចះដរបី្ដមលងដ្មជីារបរកត្ី កុំដរបី្ដំីដលីកដ្ឋក់ និោយឱ្យចា្់ កុំត្ិចដពក កុខំាល ងំដពក 
 រត្ូវដចះដរបីពាកយ្ំដឱី្យរត្ូវតាមដពលដវលា តាមទកីតនលង តាមរបដភទ និងឋានៈននគូ្នធនា 
 ដោរពត្ួនាទ ីនិងទទួលសាគ ល់្ម៉ព ធរប្់អបកសារព័ត៌្ម៉ន 
 ដធវីោរសាធ ប្ធង់ជាមុន ោរដរៀបចំភាសា្រម៉ប់ទំនាក់ទនំង និងគិត្មុនដពលដលាកអបកនិោយដចញ 
 ោរកសាងទំនាក់ទនំងជាមួយអបកពាក់ព័នន នងិអបកសារព័ត៌្ម៉ន 
 ដឆលីយនឹង្ណួំរតដលដលាកអបកចង់ដឆលីយ ដ យីតដលពួកដគបាន្ួរ 
 ្ូមកុំបារមារជុលដពលពីដរឿងអារកក់ នងិរបុងរបយត័្បចំដពាះកម៉ល ងំរុញរចានឱ្យតកត្រមូវ។ 
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ផ្ផែកទី ៧ 
ការសនែិដ្ឋឋ ន និង ការយឆលើយតប 

កមមវធិបីណឋុ ះបណាឋ លរប្់សាលាភូមិនធរដឌបាលតត្ងតត្រត្ូវបានដធវីបចចុបផនបភាពជារបចា ំ ដដ្ឋយតផអកដៅ
ដលីោរវវិត្ថននកំតណទរមង់របដទ្ និងតាមត្រមូវោរជាក់ត្ឋងរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ ោរ្ដរមចចិត្ថរប្់ថាប ក់
ដឹកនាសំាលា តដលបដងកីត្ឱ្យម៉នកមមវធិីបណថុ ះបណាឋ លតបប្នបិ្ ីទ ្ោិា សាលា បទឧដទធ្នាម បាឋកថា 
ដដ្ឋយម៉នោរអដញ្ជ ីញចូលរមួដធវីបទបង្ហា ញពី្ំណាក់ឥ្សរជនជាន់ខ្ព្់ និងសាស្តសាថ ចារយលផីៗ  តដលដនះជា
រដបៀបននោរដរៀន្ូរត្ នងិតចករតំលកបទពិដសាធន៍ោ៉ងលអ និងរបកបដដ្ឋយរប្ិទនភាព។ ដយងីខ្ញុជំា្ិ្សមស្តនថី
ជាន់ខ្ព្់ជំនាន់ទី៧ ពតិ្ជាម៉នដម៉ទនភាពនរកតលង តដលបានទទួលោរបណឋុ ះបណាឋ លពសីាលាភូមិនធរដឌបាល 
និង្ូមដោត្្រដ្ីរដដ្ឋយដសាម ះចំដពាះដទពដោ្លយ នងិភាពបុិនរប្ប់រប្់ថាប ក់ដឹកនាសំាលា ពិដ្្ឯក-
ឧត្ថម នាយកោរ្ិកាបណឋុ ះបណាឋ លដំបូង តដលបានដ ឹនាឱំ្យម៉នោរចងរកងជារបាយោរណ៍្ំដោគដនះ។ 

ដរោយអំពោីរចងរកងនូវសាប នដរបាយោរណ៍្ំដោគមួយកាលដនះ ដយងីខ្ញុ ំ្ូមទទួលសាគ ល់ថា ដយងី
ពិត្ជាបានដរៀន្ូរត្នូវោរង្ហរជាក់ត្ឋងោ៉ងដរចីន តាងំពីរដបៀបដរៀបចំរបាយោរណ៍កបុងអងគ្នបិ្ ីទ រដបៀបកត់្
រតាកំណត់្ដ តុ្កបុងកិចចរបជុ ំ រដបៀប្ដងាបខ្លឹមសារ រដបៀបវភិាគព័ត៌្ម៉ន  រដបៀប្ំដោគព័ត៌្ម៉ន ោរដធវោីរង្ហរ
ជារកុម និងោរង្ហរដផសងៗដទៀត្ជាដរចីន តដល្ុទន្ ឹងតត្ជាជំនាញែមីៗ នងិចាបំាច់្រម៉ប់អនាគត្មស្តនថីរាជោរ 
្ម័យដត្ដជាត្ន ។ 

ចំដណះដឹង្បូលតដលដយងីបាន្ំដោគបញ្ចូ លដៅកបុងរបាយោរណ៍ដនះ គពឺាក់ព័ននោ៉ងជិត្្បទិនដៅនឹង
យុទនសាស្ត្ថចតុ្ដោណ ដំណាក់ោលទី ២ នតី្ិោលទី ៤ ននរដឌ្ ភាជាត្។ិ តត្ដទាះបជីាោ៉ងដនះកថី ក៏ដយងីដៅ
ម៉នភាពខ្វះចដនាល ះដដ្ឋយអដនល ីចំដពាះព័ត៌្ម៉នមួយចំនួន តដល្ទិត្កបុងរដបៀបវារៈននយុទនសាស្ត្ថដនះ។ ជាក់ត្ថង 
ដៅកបុងតផបកអភិបាលកិចចលអរត្ង់ “ោររបយុទនរបឆាងំអដំពពុីករលយួ“ ដយងីមិនទាន់បាន្ិកាអំពីចាប់របឆាងំ
អំដពពុីករលួយ រចនា្មព័នន និងនីត្ិវធិបីំដពញោរង្ហររប្់អងគភាពដនះដៅដ យី។ ជាមួយោប ដនះ ដៅរត្ង់ 
“កតំណទរមង់កងកម៉ល ងំរបដ្ឋប់អាវុធ” ដយងីក៏មិនទាន់បានយល់ដឹង្ុជីដរៅអំ  រចនា្មព័នន ឋាននថរ្កថិ និង
រដបៀបចាត់្តចងោរង្ហរបុគគលកិរប្់កងកម៉ល ងំរបដ្ឋប់អាវុធ ដៅដ យី ។ ទនធឹមនឹងដនះ ដៅរត្ង់ចតុ្ដោណទី ១ 
“ោរដលកី្ធួយវ ិ្ យ័ក្កិមម” ក៏ដៅម៉នចំណុចខ្វះចដនាល ះដ្ធីរទាងំរ្ុង ពិដ្្ពាក់ព័ននដៅនឹងោរដលីក
កមព្់ផលិត្ភាព ោរង្ហរកំតណទរមង់ដីធលី នងិ ោរដបា្្ម៉អ ត្មីន ោរង្ហរកំតណទរមង់ជលផល នងិោរង្ហរ
កំតណទរមង់នរពដឈ ីជាដដីម ។ បតនទមដលីដនះ ដៅរត្ង់ចតុ្ដោណទី ៣  “ោរអភវិឌណវ ិ្ យ័ឯកជន នងិោរង្ហរ” 
ដយងីដៅខ្វះព័ត៌្ម៉នទាក់ទិនដៅនឹងោរង្ហរដរៀបចំរបព័នន្ុវត្ទិភាព្ងគម តដលជាតផបកមួយដ៏្ំខាន់ននចតុ្ដោណ
ដនះ។ តផបកចុងដរោយ “ោរកសាង្មត្ទភាព នងិោរអភវិឌណធនធានមនុ្ស” ចំដណះដឹងតដលដយងីមិនទាន់ទទួល
បានដពញដលញគ ឺោរដលីកកមព្់ដ្វា្ុខាភិបាល នងិោរអនុវត្ថដោលនដោបាយជាត្រិបជាជន។ 

 ជាែមមីឋងដទៀត្ កបុងនាមដយងីខ្ញុ ំជា្ិ្សមស្តនថជីាន់ខ្ព្់ជំនាន់ទី ៧ ដយងីខ្ញុ ំ្ូម្ំណូមពរ ឱ្យថាប ក់ដឹកនាំ
សាលាភូមនិធរដឌបាល បនថអនុវត្ថរបនពណីបណឋុ ះបណាឋ លដ៏លអផូរផង់ដនះ    និង្ូមដលីកទឹកចិត្ថឱ្យម៉នោររសាវ
រជាវកមមវធិបីណឋុ ះបណាឋ លែមីៗបតនទមដទៀត្។ រ្បជាមួយោប ដនះ ដយងីខ្ញុ ំ្ ូម្ំណូមពរ ឱ្យថាប ក់ដឹកនាសំាលា 
ដមតាថ ចាត់្តចងបំដពញបតនទមនូវរបធានបទតដលខ្វះចដនាល ះ ដូចបានដរៀបរាប់ខាងដលី ដដីមផរីបដោជន៍ផឋល់ឱ្ោ្
ឱ្យដយងីខ្ញុ ំ បានយល់ដឹងដពញដលញចំដពាះោរង្ហរដនះ និងអាចជាទុនដ៏របដ្ីរ ដដីមផឈីានដៅត្វងយល់អំពី
យុទនសាស្ត្ថែមីៗរប្់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល នងិ្ដរមចបានភារកិចចែមីៗ ជូនជាត្ិម៉តុ្ភូម៕ិ 
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