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ក្រមុស្រាវក្ាវយ ើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអុំណរគញណយ៉ាងយាម ោះចុំយ ោះ យវទិកានៃអងគ
ការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា ៃិងអងគការទសសៃៈពិភពយោររមពញា ថ្ែលបាៃ
ផ្ដល់ឱកាសែល់យ ើងខ្ញុំរនញងការស្រាវក្ាវយៃោះ ាពិយសស អនរស្រសី យៅ វចិឆិកា មន្តៃរី
ស្រាវក្ាវ យៅយវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា ថ្ែលបាៃផ្ដល់ការ
ថ្ណនុំ ៃិងការគុំក្ទែល់ក្រុមស្រាវក្ាវរបស់យ ើងខ្ញុំ។ 

យ ើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអុំណរគញណយ៉ាងក្ាលយក្ៅចុំយ ោះក្បាពលរែាយៅភូមិ
ទុំៃប់ រនញងរាជធាៃីភនុំយពញ ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរធ្នូរនញងយខតរបនា  មាៃជ័  
ភូមិ៣ រនញងយខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន រនញងយខតររុំពង់ចាម 
ថ្ែលបាៃយ្ែៀតយពលជួបយ ើងខ្ញុំ ៃិងបាៃថ្ចររ ុំថ្លរយរឿងរា៉ា វយផ្សងៗែល់ក្រមុយ ើង
ខ្ញុំ។ យ ើងខ្ញុំរ៏សូមថ្លែងអុំណរគញណចុំយ ោះក្រុមជុំៃួ ការការស្រាវក្ាវយៃោះ:ែូចា 
ជិៃ ភារមយ អញិៃ សញភារញៃ បា៉ា ៃ់ សញីថាៃ ៃិង វ ៉ាញៃ ពិសិែា ថ្ែលបាៃជួ ចញោះក្បមូល
ទិៃនៃ័ តាមក្គួារៃីមួ ៗ។ យ ើងខ្ញុំរ៏សូមថ្លែងអុំណរគញណថ្ែរចុំយ ោះ យោរ 
 ស សុំរទិធ ថ្ែលបាៃជួ បញ្ចូ លទិៃនៃ័ រនញងក្បព័ៃធ SPSS យោរស្រសី Monica 
Sherchan ថ្ែលបាៃជួ វភិាគទិៃនៃ័  ៃិង យោរ អ ញ ៊ុំ ដ្ឋរា ថ្ែលបាៃផ្ដល់ថ្ផ្ៃទី
ែល់ក្រុមយ ើងខ្ញុំ។ 

យ ើងខ្ញុំសូមថ្លែងអុំណរគញណ ាពិយសសចុំយ ោះមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ អាា្ធ្រ
ក្រមុក្បឹរាឃញុំ-សង្កា ត់ ៃិងមន្តៃរីក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ យៅ
ថាន រ់ស្រសុរ យខតរ-ក្រុង ថ្ែលបាៃចុំណា យពលយវោចូលរមួ រនញងការស្រាវក្ាវរបស់
យ ើងខ្ញុំ។ 

យ ើងខ្ញុំសូមអរគញណចុំយ ោះ អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសដីក្រីក្ររនញងទីក្រងុ ថ្ែលបាៃ
ផ្ដល់រិចចសហក្បតិបតរិការ ៃិងជួ គុំក្ទែល់ក្រមុយ ើងខ្ញុំ យៅយពលក្រុមចញោះយធ្វើការយៅ
តាមតុំបៃ់យគលយៅយៅរាជធាៃីភនុំយពញ យហើ រ៏សូមអរគញណ អងគការឃ្ែ ុំយមើលសិទធិ
មៃញសស ក្បចាុំយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម ៃិងសមាគមអាែហញរ យខតរ
ក្ពោះសីហៃញ។ យ ើងខ្ញុំរ៏សូមថ្លែងអុំណរគញណថ្ែរចុំយ ោះយោរ សញខ សញខញម ក្បធាៃ
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ក្រមុស្រាវក្ាវយ ើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអុំណរគញណយ៉ាងយាម ោះចុំយ ោះ យវទិកានៃអងគ
ការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា ៃិងអងគការទសសៃៈពិភពយោររមពញា ថ្ែលបាៃ
ផ្ដល់ឱកាសែល់យ ើងខ្ញុំរនញងការស្រាវក្ាវយៃោះ ាពិយសស អនរស្រសី យៅ វចិឆិកា មន្តៃរី
ស្រាវក្ាវ យៅយវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា ថ្ែលបាៃផ្ដល់ការ
ថ្ណនុំ ៃិងការគុំក្ទែល់ក្រុមស្រាវក្ាវរបស់យ ើងខ្ញុំ។ 

យ ើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអុំណរគញណយ៉ាងក្ាលយក្ៅចុំយ ោះក្បាពលរែាយៅភូមិ
ទុំៃប់ រនញងរាជធាៃីភនុំយពញ ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរធ្នូរនញងយខតរបនា  មាៃជ័  
ភូមិ៣ រនញងយខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន រនញងយខតររុំពង់ចាម 
ថ្ែលបាៃយ្ែៀតយពលជួបយ ើងខ្ញុំ ៃិងបាៃថ្ចររ ុំថ្លរយរឿងរា៉ា វយផ្សងៗែល់ក្រមុយ ើង
ខ្ញុំ។ យ ើងខ្ញុំរ៏សូមថ្លែងអុំណរគញណចុំយ ោះក្រុមជុំៃួ ការការស្រាវក្ាវយៃោះ:ែូចា 
ជិៃ ភារមយ អញិៃ សញភារញៃ បា៉ា ៃ់ សញីថាៃ ៃិង វ ៉ាញៃ ពិសិែា ថ្ែលបាៃជួ ចញោះក្បមូល
ទិៃនៃ័ តាមក្គួារៃីមួ ៗ។ យ ើងខ្ញុំរ៏សូមថ្លែងអុំណរគញណថ្ែរចុំយ ោះ យោរ 
 ស សុំរទិធ ថ្ែលបាៃជួ បញ្ចូ លទិៃនៃ័ រនញងក្បព័ៃធ SPSS យោរស្រសី Monica 
Sherchan ថ្ែលបាៃជួ វភិាគទិៃនៃ័  ៃិង យោរ អ ញ ៊ុំ ដ្ឋរា ថ្ែលបាៃផ្ដល់ថ្ផ្ៃទី
ែល់ក្រុមយ ើងខ្ញុំ។ 

យ ើងខ្ញុំសូមថ្លែងអុំណរគញណ ាពិយសសចុំយ ោះមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ អាា្ធ្រ
ក្រមុក្បឹរាឃញុំ-សង្កា ត់ ៃិងមន្តៃរីក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ យៅ
ថាន រ់ស្រសុរ យខតរ-ក្រុង ថ្ែលបាៃចុំណា យពលយវោចូលរមួ រនញងការស្រាវក្ាវរបស់
យ ើងខ្ញុំ។ 

យ ើងខ្ញុំសូមអរគញណចុំយ ោះ អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសដីក្រីក្ររនញងទីក្រងុ ថ្ែលបាៃ
ផ្ដល់រិចចសហក្បតិបតរិការ ៃិងជួ គុំក្ទែល់ក្រមុយ ើងខ្ញុំ យៅយពលក្រុមចញោះយធ្វើការយៅ
តាមតុំបៃ់យគលយៅយៅរាជធាៃីភនុំយពញ យហើ រ៏សូមអរគញណ អងគការឃ្ែ ុំយមើលសិទធិ
មៃញសស ក្បចាុំយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម ៃិងសមាគមអាែហញរ យខតរ
ក្ពោះសីហៃញ។ យ ើងខ្ញុំរ៏សូមថ្លែងអុំណរគញណថ្ែរចុំយ ោះយោរ សញខ សញខញម ក្បធាៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ាខាអងគការស្រាវក្ាវាតិរមពញា (CNRO) យខតរក្ពោះសីហៃញ ថ្ែលបាៃផ្ដល់សថិតិៃិង
ទិៃនៃ័ សុំខាៃ់ៗអុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ យខតរក្ពោះសីហៃញ។ 

យ ើងខ្ញុំរ៏សូមថ្លែងអុំណរគញណយដ្ឋ យាម ោះ ចុំយ ោះយោរ Daniel Adler 
(អតីតបញគគលិរធ្នគរពិភពយោរ) យោរ Franz-Volker Mueller (អងគការសហ
ក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ GIZ) ៃិងយោរ Jouni Anttonen (FINNMAP) ថ្ែល
បាៃចូលរមួផ្ដល់គុំៃិតែ៏មាៃតនមែ ចុំយ ោះលទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវជុំហាៃែុំបូង ៃិង
អរគញណចុំយ ោះយោរ George Cooper (ទីភាន រ់សហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ 
GIZ) ថ្ែលបាៃផ្រល់យយបល់យៅយលើយសចរដីក្ ងនៃរបា ការណ៍យៃោះ។ 

ាចញងយក្កា  យ ើងខ្ញុំសូមថ្លែងអុំណរគញណចុំយ ោះយោរ យោរស្រសីទុំងអស់
ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់យយបល់ ៃិងគុំៃិតយលើសុំយណរក្ ងនៃរបា ការណ៍យៃោះ ា
ពិយសស យ ើងខ្ញុំសូមថ្លែងអុំណរគញណចុំយ ោះ យោរស្រសី Jessie Connell ថ្ែលបាៃ
ចូលរមួផ្ដល់យយបល់យ៉ាងមាៃតនមែ ៃិងសុំខាៃ់បុំផ្ញត ក្ពមទុំងបាៃអាៃៃិងថ្រ
សក្មួលរបា ការណ៍ាថ ពរយៃោះ។ 
 
 

 
 

សេចក្ដេីសងេប  
 

យៅចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០ មូលដ្ឋា ៃក្គឹោះសក្មាប់ក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបចចញបបៃន
យៃោះ យៅក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា បាៃចាប់យផ្ដើមយ ើង។ យក្កា ពីចាប់ភូមិបាលក្តូវ
បាៃរែាសភាអៃញម័តយៅឆ្ន ុំ២០០១ យពលយនោះមាៃបទបញ្ជជ មួ ចុំៃួៃបាៃដ្ឋរ់យចញ
ៃូវក្របខ័ណឌ ចាប់សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ បាៃដ្ឋរ់យចញៃូវតួនទី ៃិងការ
ទទួលខញសក្តូវននសក្មាប់អាា្ធ្រសញរយិយែីនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា។ ាង
មួ ទសវតសរយ៍ៃោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យដ្ឋ មាៃការឧបតថមភគុំក្ទពីនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍
របស់ខែួៃ បាៃខិតខុំក្បឹងថ្ក្បង រនញងការអភិវឌ្ឍសមតថភាពអងគភាពរែាបាលែីធ្ែីរបស់
ក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា រនញងយគលបុំណងយែើមបចីញោះបញ្ជ ីរាលែីទុំងអស់យៅរនញងក្ពោះ
រាាណាចក្ររមពញា។ យហតញផ្លនៃការអភិវឌ្ឍយៃោះគឺយែើមបយីធ្វើឲ្យសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែី
កាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព តាមរ ៈការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិ ៃិងយរៀបចុំឯរារាផ្ែូវការ 
យហើ ថ្ែលាលទធផ្លៃឹងចូលរមួចុំថ្ណររនញងការកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ យដ្ឋ យលើរ
រមពស់លទធភាពរបស់ក្បាពលរែារនញងការខចីក្បារ់ពីធ្នគរ អភិវឌ្ឍមញខង្ករទីផ្ារែីធ្ែី 
ៃិងបយងាើៃការវៃិិយយគទញៃ។  

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ កាលពីែុំបូងក្តូវបាៃអៃញវតរយក្កាម
គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែីថ្ែលផ្ដល់មូលៃិធិ្យដ្ឋ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ យហើ 
ពីែុំបូងគយក្មាងយៃោះ យដដ តការង្កររបស់ខែួៃយលើយខតរចុំៃួៃ១០ រមួទុំងរាជធាៃីភនុំយពញ 
ផ្ង។    គយក្មាងយៃោះ   បាៃបញ្ច ប់តាុំងពីយពលយនោះ   ប៉ាញថ្ៃរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ 
លរខណៈាក្បព័ៃធយៅថ្តបៃរ យហើ រហូតមរែល់យពលយៃោះ រុំពញងែុំយណើ រការយៅតាម
យខតរក្រុងចុំៃួៃ១៥យទៀត រនញងចុំយណាមយខតរក្រងុទុំង២៤ រមួទុំងរាជធាៃីភនុំយពញ។ ការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ មាៃ រ់ព័ៃធរនញងការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ
តុំបៃ់ារ់ោរ់សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ យក្កា ពីបាៃរុំណត់អតរសញ្ជា ណ
តុំបៃ់សក្មាប់ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរចួយហើ  ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីៃឹងចូលយៅអយងាតវាស់ថ្វង ៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី យធ្វើការអោះអាងៃិងវៃិិចឆ័  យហើ ទីបុំផ្ញតប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ក្តូវបាៃយចញ
ជូៃមាច ស់រមមសិទធិាផ្ែូវការ។ រហូតមរែល់យពលយៃោះ រមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

សេចក្ដេីសងេប  
 

យៅចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០ មូលដ្ឋា ៃក្គឹោះសក្មាប់ក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបចចញបបៃន
យៃោះ យៅក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា បាៃចាប់យផ្ដើមយ ើង។ យក្កា ពីចាប់ភូមិបាលក្តូវ
បាៃរែាសភាអៃញម័តយៅឆ្ន ុំ២០០១ យពលយនោះមាៃបទបញ្ជជ មួ ចុំៃួៃបាៃដ្ឋរ់យចញ
ៃូវក្របខ័ណឌ ចាប់សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ បាៃដ្ឋរ់យចញៃូវតួនទី ៃិងការ
ទទួលខញសក្តូវននសក្មាប់អាា្ធ្រសញរយិយែីនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា។ ាង
មួ ទសវតសរយ៍ៃោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យដ្ឋ មាៃការឧបតថមភគុំក្ទពីនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍
របស់ខែួៃ បាៃខិតខុំក្បឹងថ្ក្បង រនញងការអភិវឌ្ឍសមតថភាពអងគភាពរែាបាលែីធ្ែីរបស់
ក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា រនញងយគលបុំណងយែើមបចីញោះបញ្ជ ីរាលែីទុំងអស់យៅរនញងក្ពោះ
រាាណាចក្ររមពញា។ យហតញផ្លនៃការអភិវឌ្ឍយៃោះគឺយែើមបយីធ្វើឲ្យសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែី
កាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព តាមរ ៈការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិ ៃិងយរៀបចុំឯរារាផ្ែូវការ 
យហើ ថ្ែលាលទធផ្លៃឹងចូលរមួចុំថ្ណររនញងការកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ យដ្ឋ យលើរ
រមពស់លទធភាពរបស់ក្បាពលរែារនញងការខចីក្បារ់ពីធ្នគរ អភិវឌ្ឍមញខង្ករទីផ្ារែីធ្ែី 
ៃិងបយងាើៃការវៃិិយយគទញៃ។  

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ កាលពីែុំបូងក្តូវបាៃអៃញវតរយក្កាម
គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែីថ្ែលផ្ដល់មូលៃិធិ្យដ្ឋ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ យហើ 
ពីែុំបូងគយក្មាងយៃោះ យដដ តការង្កររបស់ខែួៃយលើយខតរចុំៃួៃ១០ រមួទុំងរាជធាៃីភនុំយពញ 
ផ្ង។    គយក្មាងយៃោះ   បាៃបញ្ច ប់តាុំងពីយពលយនោះ   ប៉ាញថ្ៃរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ 
លរខណៈាក្បព័ៃធយៅថ្តបៃរ យហើ រហូតមរែល់យពលយៃោះ រុំពញងែុំយណើ រការយៅតាម
យខតរក្រុងចុំៃួៃ១៥យទៀត រនញងចុំយណាមយខតរក្រងុទុំង២៤ រមួទុំងរាជធាៃីភនុំយពញ។ ការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ មាៃ រ់ព័ៃធរនញងការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ
តុំបៃ់ារ់ោរ់សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ យក្កា ពីបាៃរុំណត់អតរសញ្ជា ណ
តុំបៃ់សក្មាប់ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរចួយហើ  ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីៃឹងចូលយៅអយងាតវាស់ថ្វង ៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី យធ្វើការអោះអាងៃិងវៃិិចឆ័  យហើ ទីបុំផ្ញតប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ក្តូវបាៃយចញ
ជូៃមាច ស់រមមសិទធិាផ្ែូវការ។ រហូតមរែល់យពលយៃោះ រមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា 



IV

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ទទួលបាៃយាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យដ្ឋ រមមវធីិ្យៃោះបាៃយចញប័ណណរមមសិទធិែី
ធ្ែីយក្ចើៃាង១,៧ោៃ គិតមរែល់ក្តឹមថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ (យៃោះាតួយលខលមីបុំផ្ញត
ថ្ែលយ ើងររបាៃយពលរុំពញងសរយសររបា ការណ៍យៃោះ)។ មយ៉ាងយទៀត ក្រសួងយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់រ៏បាៃបយងាើត ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ថ្ែលមាៃ
មញខង្ករពិយសស សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទ រ់ព័ៃធែីធ្ែីមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ី ៃិងវវិាទ
ទុំងឡា ណាថ្ែលយរើតយ ើង អុំ ញងយពលែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ឥ ូវយៃោះ 
សរមមភាពការង្ករទុំងយៃោះ ក្តូវបាៃអៃញវតរយក្កាមរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី នៃ
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។ 

ចុំណញ ចយ៉ាងសុំខាៃ់នៃការស្រាវក្ាវយៃោះគឺ យែើមបរីរឲ្យយឃើញថា យតើរាលែី
របស់ក្បាពលរែា មិៃក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីយៅយពលណា ៃិង
យដ្ឋ រយបៀបណា ៃិងររឲ្យយឃើញឧបសគគននថ្ែលរារាុំងក្បាពលរែាមិៃឲ្យមាៃ
លទធភាពរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាលរខណៈក្បព័ៃធ ៃិងររឲ្យយឃើញថា យតើវាមាៃផ្លប៉ាោះ
 ល់យ៉ាងែូចយមដច យលើផ្លក្បយយជៃ៍យ៉ាងធ្ុំនៃក្បព័ៃធផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី។ 
យពលយៃោះ   “ការយ្វៀល”  មាៃៃ័ ថា រាលែីរបស់ក្បាពលរែាក្តូវយ្វៀលពីតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ មញៃយពល ឬយៅរនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ៃិង
សុំយៅែល់ររណីនៃរាលែីននថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារ “ាថ ៃភាព
មិៃចាស់ោស់”។ ការស្រាវក្ាវយៃោះ រ៏បាៃពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃលមអិត រ់ព័ៃធ
ៃឹងវវិាទនន ថ្ែលយរើតយ ើងយៅយពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធ ៃិងបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ ថ្ែលាែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីថ្ែលមាៃប័ណណរមមសិទធិរចួយហើ  យៅយពលែីយនោះក្តូវបាៃយផ្ារយៅមាច ស់លមី។ ការ
សិរាស្រាវក្ាវយៃោះបាៃយក្បើក្បាស់លទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវថ្ែលមាៃស្រាប់ាមូល
ដ្ឋា ៃ យហើ មាៃយគលបុំណងពក្ងីរលទធផ្លទុំងយនោះយដ្ឋ យធ្វើការសិរាសញីជយក្ៅ 
យដ្ឋ ររឲ្យយឃើញថា យតើក្បព័ៃធយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរារ់ថ្សដងយដ្ឋ រយបៀបណាយៅរនញង
តុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំង៤យៅទូទុំងក្បយទសរមពញា។ 
 

 
 

ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលមាៃឱកាសបាៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅរនញង
ចុំយណាមតុំបៃ់យគលយៅសិរាបីនៃតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ (យខតរបនា  មាៃ
ជ័  រុំពង់ចាម ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ) ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះបាៃបង្កា ញថា 
បាៃអៃញវតរស្រសបយៅតាមៃីតិវធីិ្ យហើ រ៏ពញុំយឃើញមាៃការក្បាសចារខាែ ុំងពីលរខខណឌ
ផ្ែូវចាប់ែូចា ការក្បកាសជូៃែុំណឹង ការក្បជញុំាាធារណៈ ការរុំណត់ក្ពុំែី ការ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយ ើ ។ វវិាទែីធ្ែីពិតាយរើត
មាៃរនញងយពលែុំយណើ រការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយនោះថ្មៃ ប៉ាញថ្ៃរមាៃររណីភាគយក្ចើៃ 
វាាវវិាទក្ពុំែីតូចៗថ្តប៉ាញយណាណ ោះ យហើ រ៏ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួរាល់យៅរនញងែុំយណើ រ
ការនៃការវៃិិចឆ័ យនោះរចួយហើ ។ យៅរនញងតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ 
ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យនោះ ក្តូវបាៃដអ រយៅវញិតាុំងពីយែើមទី យហើ បាៃទទួល
លទធផ្លមិៃលអទល់ថ្តយាោះ    យក្ ោះយ៉ាងតិច៨០%    នៃភូមិយគលយៅមិៃក្តូវបាៃ 
ចញោះបញ្ជ ី។ ប៉ាញថ្ៃរ ក្បាពលរែាថ្ែលបាៃយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរ យៅ
តាមតុំបៃ់យគលយៅសិរាយផ្សងៗយទៀត បាៃសថ្មដងការសបា ចិតរាឯរចឆ័ៃា 
យដ្ឋ ពួរគត់បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់ខែួៃ។ 

យៅតាមភូមិាយក្ចើៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញថ្ែលក្រមុ
ការង្ករបាៃចញោះយៅស្រាវក្ាវ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃមិៃក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញង
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ យហើ រ៏មាៃវវិាទែីធ្ែី
យក្ចើៃបាៃយរើតយ ើងថ្ែរ យដ្ឋ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គាួរមាៃវវិាទាមួ ភាគី
មាៃអុំណាច ឬមាៃខនងក្កាសមាន រ់ឬពីរនរ់។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃបា៉ា ៃ់ាម ៃថា 
មាៃែី ូត៍ក្បមាណ៨០% យៅភូមិទុំៃប់ រនញងរាជធាៃីភនុំយពញ យៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅយ ើ  រឯីយៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ យក្កា ពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ មាៃរាលែីយក្ចើៃ
ាង៣៣% យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។ រឯីយៅតាមភូមិយៅតុំបៃ់ជៃបទយៅ
យខតររុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័  ថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរាស្រាវក្ាវ
យៃោះវញិ មាៃក្បាពលរែាតិចតួចថ្ែលមិៃក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ         យហើ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ 



V

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ទទួលបាៃយាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យដ្ឋ រមមវធីិ្យៃោះបាៃយចញប័ណណរមមសិទធិែី
ធ្ែីយក្ចើៃាង១,៧ោៃ គិតមរែល់ក្តឹមថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ (យៃោះាតួយលខលមីបុំផ្ញត
ថ្ែលយ ើងររបាៃយពលរុំពញងសរយសររបា ការណ៍យៃោះ)។ មយ៉ាងយទៀត ក្រសួងយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់រ៏បាៃបយងាើត ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ថ្ែលមាៃ
មញខង្ករពិយសស សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទ រ់ព័ៃធែីធ្ែីមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ី ៃិងវវិាទ
ទុំងឡា ណាថ្ែលយរើតយ ើង អុំ ញងយពលែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ឥ ូវយៃោះ 
សរមមភាពការង្ករទុំងយៃោះ ក្តូវបាៃអៃញវតរយក្កាមរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី នៃ
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។ 

ចុំណញ ចយ៉ាងសុំខាៃ់នៃការស្រាវក្ាវយៃោះគឺ យែើមបរីរឲ្យយឃើញថា យតើរាលែី
របស់ក្បាពលរែា មិៃក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីយៅយពលណា ៃិង
យដ្ឋ រយបៀបណា ៃិងររឲ្យយឃើញឧបសគគននថ្ែលរារាុំងក្បាពលរែាមិៃឲ្យមាៃ
លទធភាពរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាលរខណៈក្បព័ៃធ ៃិងររឲ្យយឃើញថា យតើវាមាៃផ្លប៉ាោះ
 ល់យ៉ាងែូចយមដច យលើផ្លក្បយយជៃ៍យ៉ាងធ្ុំនៃក្បព័ៃធផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី។ 
យពលយៃោះ   “ការយ្វៀល”  មាៃៃ័ ថា រាលែីរបស់ក្បាពលរែាក្តូវយ្វៀលពីតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ មញៃយពល ឬយៅរនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ៃិង
សុំយៅែល់ររណីនៃរាលែីននថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារ “ាថ ៃភាព
មិៃចាស់ោស់”។ ការស្រាវក្ាវយៃោះ រ៏បាៃពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃលមអិត រ់ព័ៃធ
ៃឹងវវិាទនន ថ្ែលយរើតយ ើងយៅយពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធ ៃិងបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ ថ្ែលាែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីថ្ែលមាៃប័ណណរមមសិទធិរចួយហើ  យៅយពលែីយនោះក្តូវបាៃយផ្ារយៅមាច ស់លមី។ ការ
សិរាស្រាវក្ាវយៃោះបាៃយក្បើក្បាស់លទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវថ្ែលមាៃស្រាប់ាមូល
ដ្ឋា ៃ យហើ មាៃយគលបុំណងពក្ងីរលទធផ្លទុំងយនោះយដ្ឋ យធ្វើការសិរាសញីជយក្ៅ 
យដ្ឋ ររឲ្យយឃើញថា យតើក្បព័ៃធយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរារ់ថ្សដងយដ្ឋ រយបៀបណាយៅរនញង
តុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំង៤យៅទូទុំងក្បយទសរមពញា។ 
 

 
 

ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលមាៃឱកាសបាៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅរនញង
ចុំយណាមតុំបៃ់យគលយៅសិរាបីនៃតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ (យខតរបនា  មាៃ
ជ័  រុំពង់ចាម ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ) ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះបាៃបង្កា ញថា 
បាៃអៃញវតរស្រសបយៅតាមៃីតិវធីិ្ យហើ រ៏ពញុំយឃើញមាៃការក្បាសចារខាែ ុំងពីលរខខណឌ
ផ្ែូវចាប់ែូចា ការក្បកាសជូៃែុំណឹង ការក្បជញុំាាធារណៈ ការរុំណត់ក្ពុំែី ការ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយ ើ ។ វវិាទែីធ្ែីពិតាយរើត
មាៃរនញងយពលែុំយណើ រការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយនោះថ្មៃ ប៉ាញថ្ៃរមាៃររណីភាគយក្ចើៃ 
វាាវវិាទក្ពុំែីតូចៗថ្តប៉ាញយណាណ ោះ យហើ រ៏ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួរាល់យៅរនញងែុំយណើ រ
ការនៃការវៃិិចឆ័ យនោះរចួយហើ ។ យៅរនញងតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ 
ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យនោះ ក្តូវបាៃដអ រយៅវញិតាុំងពីយែើមទី យហើ បាៃទទួល
លទធផ្លមិៃលអទល់ថ្តយាោះ    យក្ ោះយ៉ាងតិច៨០%    នៃភូមិយគលយៅមិៃក្តូវបាៃ 
ចញោះបញ្ជ ី។ ប៉ាញថ្ៃរ ក្បាពលរែាថ្ែលបាៃយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរ យៅ
តាមតុំបៃ់យគលយៅសិរាយផ្សងៗយទៀត បាៃសថ្មដងការសបា ចិតរាឯរចឆ័ៃា 
យដ្ឋ ពួរគត់បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់ខែួៃ។ 

យៅតាមភូមិាយក្ចើៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញថ្ែលក្រមុ
ការង្ករបាៃចញោះយៅស្រាវក្ាវ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃមិៃក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញង
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ យហើ រ៏មាៃវវិាទែីធ្ែី
យក្ចើៃបាៃយរើតយ ើងថ្ែរ យដ្ឋ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គាួរមាៃវវិាទាមួ ភាគី
មាៃអុំណាច ឬមាៃខនងក្កាសមាន រ់ឬពីរនរ់។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃបា៉ា ៃ់ាម ៃថា 
មាៃែី ូត៍ក្បមាណ៨០% យៅភូមិទុំៃប់ រនញងរាជធាៃីភនុំយពញ យៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅយ ើ  រឯីយៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ យក្កា ពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ មាៃរាលែីយក្ចើៃ
ាង៣៣% យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។ រឯីយៅតាមភូមិយៅតុំបៃ់ជៃបទយៅ
យខតររុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័  ថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរាស្រាវក្ាវ
យៃោះវញិ មាៃក្បាពលរែាតិចតួចថ្ែលមិៃក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ         យហើ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ 



VI

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ រ៏បាៃែុំយណើ រការយ៉ាងលអថ្ែរ យដ្ឋ រាលែីយសាើរថ្តទុំងអស់
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ 

ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី បាៃ
យរើតមាៃយក្ចើៃបុំផ្ញតយៅភូមិទុំៃប់រនញងរាជធាៃីភនុំយពញ យហើ យទោះបីាមាៃក្បា
ពលរែាចុំៃួៃ៨៦១ក្គួាររស់យៅរនញងភូមិយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃរាលែីថ្ត១៩៥ប៉ាញយណាណ ោះ
ថ្ែលក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  ៃិងប័ណណរមមសិទធិថ្ត៤១ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តវូបាៃផ្ដល់ជូៃក្បា
ពលរែាយៅភូមិយៃោះ។ យៃោះមាៃៃ័ ថា រនញងចុំយណាមែី ូត៍វៃិិចឆ័ សរញប៥រាល មាៃ
ថ្ត១រាលថ្តប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីយៅភូមិទុំៃប់ មាៃយហតញផ្លមិៃចាស់ោស់ទល់ថ្តយាោះ 
យទោះបីាមាៃរតារ យក្ចើៃបង្កា ញថា បាៃបណាដ លឲ្យមាៃបញ្ជា ប៉ាោះ ល់យលើែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះរ៏យដ្ឋ ។ រតារ ទុំងយៃោះបូរបញ្ចូ លគន  
បង្កា ញឲ្យយឃើញថា ែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ មាៃភាពសមញគាម ញខាែ ុំងណាស់ យហើ 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តូវដអ រតាុំងពីែុំបូងទីនៃ
ែុំណារ់កាលនៃការអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី។ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរង
ផ្លប៉ាោះ ល់បាៃដ្ឋរ់ញតរិយៅអាា្ធ្រ យហើ បាៃរង់ចាុំការយដ្ឋោះស្រា ាយក្ចើៃឆ្ន ុំ 
យៅទីបុំផ្ញតយៅចញងឆ្ន ុំ២០១១ យគបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា ាយគលការណ៍ ការចញោះបញ្ជ ី
បុំយពញបថ្ៃថមអាចក្តូវអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ ប៉ាញថ្ៃរ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
បុំយពញបថ្ៃថម យៅថ្តមិៃទៃ់បាៃែុំយណើ រការយៅយ ើ  រឯីក្រមុមន្តៃរីវញិបាៃបញ្ជជ រ់
ថា ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅរនញងតុំបៃ់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលវតថញយៃោះ យៅថ្តក្តូវ
យ្វៀលពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះែថ្ែល។ 

យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅសិរាយៅភូមិ៣នៃសង្កា ត់៣ 
រនញងខណឌ មិតរភាព។ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃសមាគ ល់យឃើញថា ការយ្វៀលរាលែីក្បា
ពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបាៃយរើតយ ើងយ៉ាងយក្ចើៃយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ 
យក្កា ពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបាៃបញ្ច ប់ រាលែីយៅ
រនញងភូមិយៃោះសរញបយក្ចើៃាង៣៣%យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។ ែី ូត៍ា
យក្ចើៃ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ គឺបណាដ លមរពីមូលយហតញយក្ចើៃែូចា ែីយនោះរុំពញង

 
 

មាៃវវិាទ ក្ពុំែីក្តួតយលើែីរបស់រែា ឬែីយនោះគម ៃទិៃនៃ័ ឬគម ៃឯរារក្គប់ក្គៃ់។ 
យទោះាយ៉ាងយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃែីចុំៃួៃ៦៦៨ ូត៍មិៃក្តូវបាៃយធ្វើការវៃិិចឆ័ យទ 
យដ្ឋ ារែី ូត៍ទុំងយនោះ  សថិតយៅជិតតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្  ជិតែីគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស   ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង  ឬសថិតយៅយលើែីថ្ែលក្តូវពក្ងីរ
ផ្ែូវ។ មិៃខញសអវីពីររណីយៅភូមិទុំៃប់យទ ាងពីរឆ្ន ុំយៃោះក្រុមក្គួារក្បាពលរែាថ្ែល
ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ បាៃពយយមយសនើសញុំអាា្ធ្រឲ្យចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ា
លរខណៈក្បព័ៃធ។ ែូចគន យៃោះថ្ែរ ពួរគត់រ៏ក្តូវអាា្ធ្រក្បាប់យៅ រ់រណាដ លឆ្ន ុំ
២០១១ថា ពួរគត់ក្តូវរង់ចាុំការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញបថ្ៃថម។ ប៉ាញថ្ៃរ ចាប់តាុំងពីយពល
យនោះមរ ពញុំថ្ែលមាៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីថ្បបយៃោះយ ើ ។ 

ការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ ក្តូវបាៃសយងាតយឃើញ
ថា បាៃយរើតយ ើង យក្ ោះខវោះៃីតិវធីិ្ចាស់ោស់។ ក្របខ័ណឌ ផ្ែូវចាប់សក្មាប់ែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពញុំមាៃថ្ចងលរខខណឌ ថា ក្តូវយ្វៀល
រាលែីយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យដ្ឋ ារតុំបៃ់ទុំងយនោះមាៃ “លរខណៈសមញគាម ញ” 
រនញងការវៃិិចឆ័ យនោះយទ យហតញែូយចនោះយហើ វាមិៃចាស់ថា មាៃយហតញផ្លផ្ែូវចាប់អវីា
សុំអាងយែើមបយី្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការយៃោះយទ។ ទុំងយៅ
រាជធាៃីភនុំយពញ   ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ   ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពី
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះ    ក្តូវបាៃក្បក្ពឹតរយៅរនញងាថ ៃភាពមួ មាៃតមាែ ភាពតិច
បុំផ្ញត    រឯីលទធភាពនៃការទទួលបាៃព័ត៌មាៃរ៏មាៃតិចតួចណាស់ថ្ែរ។ ពញុំមាៃ ៃរ
ការយដ្ឋោះស្រា បណដឹ ងផ្ែូវការសក្មាប់ក្បាពលរែា ថ្ែលរាលែីរបស់ពួរគត់ក្តូវ
យ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះយ ើ  យហើ ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបាៃ
ែឹងថា ពួរគត់មិៃអាចទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី យក្កា យពលថ្ែលែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃបញ្ច ប់។ បចចញបបៃនយៃោះ គម ៃទិៃនៃ័  
ឬព័ត៌មាៃផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ អុំពីាថ ៃភាពទូយៅនៃការយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ ែូយចនោះ
យហើ វាមាៃការលុំបាររនញងការវា តនមែថា យតើបញ្ជា យៃោះមាៃទុំហុំប៉ាញណាណ  យហើ យតើវា



VII

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ រ៏បាៃែុំយណើ រការយ៉ាងលអថ្ែរ យដ្ឋ រាលែីយសាើរថ្តទុំងអស់
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ 

ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី បាៃ
យរើតមាៃយក្ចើៃបុំផ្ញតយៅភូមិទុំៃប់រនញងរាជធាៃីភនុំយពញ យហើ យទោះបីាមាៃក្បា
ពលរែាចុំៃួៃ៨៦១ក្គួាររស់យៅរនញងភូមិយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃរាលែីថ្ត១៩៥ប៉ាញយណាណ ោះ
ថ្ែលក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  ៃិងប័ណណរមមសិទធិថ្ត៤១ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តវូបាៃផ្ដល់ជូៃក្បា
ពលរែាយៅភូមិយៃោះ។ យៃោះមាៃៃ័ ថា រនញងចុំយណាមែី ូត៍វៃិិចឆ័ សរញប៥រាល មាៃ
ថ្ត១រាលថ្តប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីយៅភូមិទុំៃប់ មាៃយហតញផ្លមិៃចាស់ោស់ទល់ថ្តយាោះ 
យទោះបីាមាៃរតារ យក្ចើៃបង្កា ញថា បាៃបណាដ លឲ្យមាៃបញ្ជា ប៉ាោះ ល់យលើែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះរ៏យដ្ឋ ។ រតារ ទុំងយៃោះបូរបញ្ចូ លគន  
បង្កា ញឲ្យយឃើញថា ែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ មាៃភាពសមញគាម ញខាែ ុំងណាស់ យហើ 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តូវដអ រតាុំងពីែុំបូងទីនៃ
ែុំណារ់កាលនៃការអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី។ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរង
ផ្លប៉ាោះ ល់បាៃដ្ឋរ់ញតរិយៅអាា្ធ្រ យហើ បាៃរង់ចាុំការយដ្ឋោះស្រា ាយក្ចើៃឆ្ន ុំ 
យៅទីបុំផ្ញតយៅចញងឆ្ន ុំ២០១១ យគបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា ាយគលការណ៍ ការចញោះបញ្ជ ី
បុំយពញបថ្ៃថមអាចក្តូវអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ ប៉ាញថ្ៃរ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
បុំយពញបថ្ៃថម យៅថ្តមិៃទៃ់បាៃែុំយណើ រការយៅយ ើ  រឯីក្រមុមន្តៃរីវញិបាៃបញ្ជជ រ់
ថា ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅរនញងតុំបៃ់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលវតថញយៃោះ យៅថ្តក្តូវ
យ្វៀលពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះែថ្ែល។ 

យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅសិរាយៅភូមិ៣នៃសង្កា ត់៣ 
រនញងខណឌ មិតរភាព។ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃសមាគ ល់យឃើញថា ការយ្វៀលរាលែីក្បា
ពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបាៃយរើតយ ើងយ៉ាងយក្ចើៃយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ 
យក្កា ពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបាៃបញ្ច ប់ រាលែីយៅ
រនញងភូមិយៃោះសរញបយក្ចើៃាង៣៣%យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។ ែី ូត៍ា
យក្ចើៃ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ គឺបណាដ លមរពីមូលយហតញយក្ចើៃែូចា ែីយនោះរុំពញង

 
 

មាៃវវិាទ ក្ពុំែីក្តួតយលើែីរបស់រែា ឬែីយនោះគម ៃទិៃនៃ័ ឬគម ៃឯរារក្គប់ក្គៃ់។ 
យទោះាយ៉ាងយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃែីចុំៃួៃ៦៦៨ ូត៍មិៃក្តូវបាៃយធ្វើការវៃិិចឆ័ យទ 
យដ្ឋ ារែី ូត៍ទុំងយនោះ  សថិតយៅជិតតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្  ជិតែីគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស   ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង  ឬសថិតយៅយលើែីថ្ែលក្តូវពក្ងីរ
ផ្ែូវ។ មិៃខញសអវីពីររណីយៅភូមិទុំៃប់យទ ាងពីរឆ្ន ុំយៃោះក្រុមក្គួារក្បាពលរែាថ្ែល
ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ បាៃពយយមយសនើសញុំអាា្ធ្រឲ្យចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ា
លរខណៈក្បព័ៃធ។ ែូចគន យៃោះថ្ែរ ពួរគត់រ៏ក្តូវអាា្ធ្រក្បាប់យៅ រ់រណាដ លឆ្ន ុំ
២០១១ថា ពួរគត់ក្តូវរង់ចាុំការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញបថ្ៃថម។ ប៉ាញថ្ៃរ ចាប់តាុំងពីយពល
យនោះមរ ពញុំថ្ែលមាៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីថ្បបយៃោះយ ើ ។ 

ការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ ក្តូវបាៃសយងាតយឃើញ
ថា បាៃយរើតយ ើង យក្ ោះខវោះៃីតិវធីិ្ចាស់ោស់។ ក្របខ័ណឌ ផ្ែូវចាប់សក្មាប់ែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពញុំមាៃថ្ចងលរខខណឌ ថា ក្តូវយ្វៀល
រាលែីយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យដ្ឋ ារតុំបៃ់ទុំងយនោះមាៃ “លរខណៈសមញគាម ញ” 
រនញងការវៃិិចឆ័ យនោះយទ យហតញែូយចនោះយហើ វាមិៃចាស់ថា មាៃយហតញផ្លផ្ែូវចាប់អវីា
សុំអាងយែើមបយី្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការយៃោះយទ។ ទុំងយៅ
រាជធាៃីភនុំយពញ   ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ   ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពី
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះ    ក្តូវបាៃក្បក្ពឹតរយៅរនញងាថ ៃភាពមួ មាៃតមាែ ភាពតិច
បុំផ្ញត    រឯីលទធភាពនៃការទទួលបាៃព័ត៌មាៃរ៏មាៃតិចតួចណាស់ថ្ែរ។ ពញុំមាៃ ៃរ
ការយដ្ឋោះស្រា បណដឹ ងផ្ែូវការសក្មាប់ក្បាពលរែា ថ្ែលរាលែីរបស់ពួរគត់ក្តូវ
យ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះយ ើ  យហើ ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបាៃ
ែឹងថា ពួរគត់មិៃអាចទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី យក្កា យពលថ្ែលែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃបញ្ច ប់។ បចចញបបៃនយៃោះ គម ៃទិៃនៃ័  
ឬព័ត៌មាៃផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ អុំពីាថ ៃភាពទូយៅនៃការយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ ែូយចនោះ
យហើ វាមាៃការលុំបាររនញងការវា តនមែថា យតើបញ្ជា យៃោះមាៃទុំហុំប៉ាញណាណ  យហើ យតើវា



VIII

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អាចមាៃផ្លប៉ាោះ ល់អវីខែោះ យៅយលើយាគជ័ យ៉ាងធ្ុំយធ្ងនៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ 

យៅទូទុំងតុំបៃ់យគលយៅសិរា បញ្ជា នៃការក្គប់ក្គងែីរែាាក្បធាៃបទ
ថ្ែលយរើតយ ើងែថ្ែលៗ យហើ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃសយងាតយឃើញមាៃរាលែីា
យក្ចើៃថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារមាៃ “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់”។ 
ចុំណញ ចយៃោះ យរើតមាៃចុំយ ោះរាលែីទុំងឡា ថ្ែលក្តូវបាៃទមទរាមាច ស់រមម
សិទធិ យដ្ឋ បញគគលផ្ង ៃិងាថ ប័ៃរែា ឬអាា្ធ្រផ្ង។ អនរស្រាវក្ាវរបា ការណ៍រ៏
បាៃែឹងថ្ែរថា មាៃែី ូត៍ាយក្ចើៃក្តវូបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា មាៃាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ យក្ ោះែី ូត៍ទុំងយនោះមាៃក្ពុំែីាប់ែីរែាថ្ែលយៅមិៃទៃ់បាៃរុំណត់
ក្ពុំែីយៅយ ើ  
។ មាៃររណីាយក្ចើៃ បាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញថា ការទមទរែីាែីរមមសិទធិរបស់រែា
អាចមាៃបញ្ជា យក្ចើៃ។ យក្ៅពីររណី រ់ព័ៃធៃឹងាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យៃោះ យៅ
តាមស្រសរុ-ខណឌ ទុំងអស់ថ្ែលាតុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរា មាៃែីាយក្ចើៃរាល
មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារថ្តែីទុំងយនោះក្តួតយលើែីរបស់រែា ឬយដ្ឋ ារថ្ត 
រាលែីយនោះមាៃក្ពុំែីាប់ៃឹងែីរែាថ្ែលយៅមិៃទៃ់រុំណត់ក្ពុំែីយៅយ ើ ។ ក្បសិៃ
យបើែីយនោះារមមសិទធិរបស់រែា ែូយចនោះមិៃអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃយទ ប៉ាញថ្ៃរអវីថ្ែលគួរឲ្យក្ពួ 
បារមភយនោះគឺ ែីថ្ែលរែាទមទរថាាែីរបស់ខែួៃយនោះ ាទូយៅគម ៃទិៃនៃ័  ឬគម ៃ
ឯរារ ៃិងថ្ផ្ៃទីចាស់ោស់មរអោះអាងយ ើ  យហើ បញ្ជា ថ្បបយៃោះយៅថ្តបៃរ
យរើតមាៃយដ្ឋ ារការង្ករមិៃសញីចង្កវ រ់គន  ៃិងគម ៃតមាែ ភាពរនញងការរុំណត់អតរ
សញ្ជា ណ ៃិងក្ពុំែីរែា។ 

បញ្ជា ទីពីរ ថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវពយយមសិរាកាៃ់ថ្តលអិតលអៃ់យនោះគឺ វវិាទ
ែីធ្ែីថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ ៃិងែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យៅតាមតុំបៃ់ននថ្ែលាយគល
យៅនៃការសិរាយៃោះ។ រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សាយក្ចើៃនរ់ ថ្ែលមាៃវវិាទ
យរើតយ ើងយៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ អនរ
យ្ែើ សមាភ ស៨៧,៥% បាៃៃិយ ថា វវិាទទុំងយនោះយទើបថ្តយរើតយ ើង យក្កា យពល

 
 

ចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យៃោះបញ្ជជ រ់ថា 
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពិតាអាចបណាដ លឲ្យមាៃវវិាទយរើៃយ ើងយ៉ា
ងពិតក្បារែថ្មៃយៅចុំយ ោះមញខ យទោះបីាផ្លវបិារទុំងយៃោះក្តូវបាៃរមមវធីិ្យៃោះ
ពយររណ៍ទញររ៏យដ្ឋ  យហើ បញ្ជា យៃោះក្តូវបាៃររយឃើញ ទុំងយៅរនញងរបា ការណ៍
វា តនមែគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ទុំងយៅរនញងឯរារសិរាស្រាវក្ាវ
ាមូលដ្ឋា ៃ របស់វទិយាថ ៃស្រាវក្ាវមាៃមូលដ្ឋា ៃយៅភនុំយពញ។ លវីតបតិថា លទធផ្ល
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះបាៃ “យដ្ឋោះស្រា ” វវិាទតូចៗយក្ចើៃ
ចុំយ ោះមញខរ៏យដ្ឋ  រ៏បថ្ៃរយសចរដីសងឃមឹយនោះគឺ វវិាទក្តវូបាៃកាត់បៃថ រនញងរ ៈ
យពលថ្វងែូចាបញ្ជា ក្ពុំែី ក្តូវបាៃរុំណត់យដ្ឋោះស្រា យហើ រមមសិទធិែីធ្ែីក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ីាផ្ែូវការ។ 

ប៉ាញថ្ៃរាអរញសល ព័ត៌មាៃលមអិតអុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើងទុំងយនោះ ៃិង
ែុំយណើ រការនៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ពិតាពិបារររបាៃណាស់។ យៃោះមាៃៃ័ 
ថា បញ្ជា ាយក្ចើៃ ថ្ែលក្រុមស្រាវក្ាវយលើរ រមរពិភារាឲ្យបាៃចាស់ោស់មិៃ
អាចពឹងថ្ផ្អរថ្តយលើលទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវយៃោះថ្តមួ មញខបាៃយ ើ ។ ាពិយសស
គឺ ក្រុមស្រាវក្ាវពិបារររបាៃព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃ ៃិងក្បយភទនៃវវិាទថ្ែល
យរើតយ ើងយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ ថ្ែលាតុំបៃ់យគលយៅនៃការ
សិរាស្រាវក្ាវយៃោះបាៃយ ើ ។ លវីតបតិថា យ ើងអាចក្បមូលបាៃព័ត៌មាៃយក្ចើៃយៅ
យខតររុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័ រ៏យដ្ឋ  រ៏មន្តៃរីាយក្ចើៃរបូថ្ែលយ ើងបាៃ
ជួបសមាភ សយនោះ មិៃអាចផ្ដល់តួយលខលមអិតអុំពីចុំៃួៃវវិាទ ៃិងព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹង
វវិាទថ្ែលក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួយហើ  យៅថាន រ់ណាខែោះយនោះយ ើ ។ យទោះាយ៉ាង
យៃោះរដី រ៏ព័ត៌មាៃថ្បបបរមិាណក្តូវបាៃក្បមូល យហើ ព័ត៌មាៃយៃោះ បាៃផ្ដល់តនមែ
យ៉ាងក្ាលយក្ៅ អុំពីបទពិយាធ្របស់អនរទទួលផ្ល រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែី។ វវិាទែីធ្ែី
ាយក្ចើៃ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា មញៃយពលមាៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទាផ្ែូវការ 
ែុំយណើ រការយៅយទៀត។ ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ ភាគីមាៃវវិាទ
ជួបពិភារាគន  យែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះ យដ្ឋ ពញុំមាៃជុំៃួ ពីខាងយក្ៅ ឬ
ជុំៃួ ពីក្រុមយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ៃិងអាា្ធ្រភូមិយ ើ ។ ក្បសិៃយបើ ការយដ្ឋោះ



IX

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អាចមាៃផ្លប៉ាោះ ល់អវីខែោះ យៅយលើយាគជ័ យ៉ាងធ្ុំយធ្ងនៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ 

យៅទូទុំងតុំបៃ់យគលយៅសិរា បញ្ជា នៃការក្គប់ក្គងែីរែាាក្បធាៃបទ
ថ្ែលយរើតយ ើងែថ្ែលៗ យហើ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃសយងាតយឃើញមាៃរាលែីា
យក្ចើៃថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារមាៃ “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់”។ 
ចុំណញ ចយៃោះ យរើតមាៃចុំយ ោះរាលែីទុំងឡា ថ្ែលក្តូវបាៃទមទរាមាច ស់រមម
សិទធិ យដ្ឋ បញគគលផ្ង ៃិងាថ ប័ៃរែា ឬអាា្ធ្រផ្ង។ អនរស្រាវក្ាវរបា ការណ៍រ៏
បាៃែឹងថ្ែរថា មាៃែី ូត៍ាយក្ចើៃក្តវូបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា មាៃាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ យក្ ោះែី ូត៍ទុំងយនោះមាៃក្ពុំែីាប់ែីរែាថ្ែលយៅមិៃទៃ់បាៃរុំណត់
ក្ពុំែីយៅយ ើ  
។ មាៃររណីាយក្ចើៃ បាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញថា ការទមទរែីាែីរមមសិទធិរបស់រែា
អាចមាៃបញ្ជា យក្ចើៃ។ យក្ៅពីររណី រ់ព័ៃធៃឹងាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យៃោះ យៅ
តាមស្រសរុ-ខណឌ ទុំងអស់ថ្ែលាតុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរា មាៃែីាយក្ចើៃរាល
មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារថ្តែីទុំងយនោះក្តួតយលើែីរបស់រែា ឬយដ្ឋ ារថ្ត 
រាលែីយនោះមាៃក្ពុំែីាប់ៃឹងែីរែាថ្ែលយៅមិៃទៃ់រុំណត់ក្ពុំែីយៅយ ើ ។ ក្បសិៃ
យបើែីយនោះារមមសិទធិរបស់រែា ែូយចនោះមិៃអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃយទ ប៉ាញថ្ៃរអវីថ្ែលគួរឲ្យក្ពួ 
បារមភយនោះគឺ ែីថ្ែលរែាទមទរថាាែីរបស់ខែួៃយនោះ ាទូយៅគម ៃទិៃនៃ័  ឬគម ៃ
ឯរារ ៃិងថ្ផ្ៃទីចាស់ោស់មរអោះអាងយ ើ  យហើ បញ្ជា ថ្បបយៃោះយៅថ្តបៃរ
យរើតមាៃយដ្ឋ ារការង្ករមិៃសញីចង្កវ រ់គន  ៃិងគម ៃតមាែ ភាពរនញងការរុំណត់អតរ
សញ្ជា ណ ៃិងក្ពុំែីរែា។ 

បញ្ជា ទីពីរ ថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវពយយមសិរាកាៃ់ថ្តលអិតលអៃ់យនោះគឺ វវិាទ
ែីធ្ែីថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ ៃិងែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យៅតាមតុំបៃ់ននថ្ែលាយគល
យៅនៃការសិរាយៃោះ។ រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សាយក្ចើៃនរ់ ថ្ែលមាៃវវិាទ
យរើតយ ើងយៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ អនរ
យ្ែើ សមាភ ស៨៧,៥% បាៃៃិយ ថា វវិាទទុំងយនោះយទើបថ្តយរើតយ ើង យក្កា យពល

 
 

ចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យៃោះបញ្ជជ រ់ថា 
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពិតាអាចបណាដ លឲ្យមាៃវវិាទយរើៃយ ើងយ៉ា
ងពិតក្បារែថ្មៃយៅចុំយ ោះមញខ យទោះបីាផ្លវបិារទុំងយៃោះក្តូវបាៃរមមវធីិ្យៃោះ
ពយររណ៍ទញររ៏យដ្ឋ  យហើ បញ្ជា យៃោះក្តូវបាៃររយឃើញ ទុំងយៅរនញងរបា ការណ៍
វា តនមែគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ទុំងយៅរនញងឯរារសិរាស្រាវក្ាវ
ាមូលដ្ឋា ៃ របស់វទិយាថ ៃស្រាវក្ាវមាៃមូលដ្ឋា ៃយៅភនុំយពញ។ លវីតបតិថា លទធផ្ល
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះបាៃ “យដ្ឋោះស្រា ” វវិាទតូចៗយក្ចើៃ
ចុំយ ោះមញខរ៏យដ្ឋ  រ៏បថ្ៃរយសចរដីសងឃឹមយនោះគឺ វវិាទក្តវូបាៃកាត់បៃថ រនញងរ ៈ
យពលថ្វងែូចាបញ្ជា ក្ពុំែី ក្តូវបាៃរុំណត់យដ្ឋោះស្រា យហើ រមមសិទធិែីធ្ែីក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ីាផ្ែូវការ។ 

ប៉ាញថ្ៃរាអរញសល ព័ត៌មាៃលមអិតអុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើងទុំងយនោះ ៃិង
ែុំយណើ រការនៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ពិតាពិបារររបាៃណាស់។ យៃោះមាៃៃ័ 
ថា បញ្ជា ាយក្ចើៃ ថ្ែលក្រុមស្រាវក្ាវយលើរ រមរពិភារាឲ្យបាៃចាស់ោស់មិៃ
អាចពឹងថ្ផ្អរថ្តយលើលទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវយៃោះថ្តមួ មញខបាៃយ ើ ។ ាពិយសស
គឺ ក្រុមស្រាវក្ាវពិបារររបាៃព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃ ៃិងក្បយភទនៃវវិាទថ្ែល
យរើតយ ើងយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ ថ្ែលាតុំបៃ់យគលយៅនៃការ
សិរាស្រាវក្ាវយៃោះបាៃយ ើ ។ លវីតបិតថា យ ើងអាចក្បមូលបាៃព័ត៌មាៃយក្ចើៃយៅ
យខតររុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័ រ៏យដ្ឋ  រ៏មន្តៃរីាយក្ចើៃរបូថ្ែលយ ើងបាៃ
ជួបសមាភ សយនោះ មិៃអាចផ្ដល់តួយលខលមអិតអុំពីចុំៃួៃវវិាទ ៃិងព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹង
វវិាទថ្ែលក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួយហើ  យៅថាន រ់ណាខែោះយនោះយ ើ ។ យទោះាយ៉ាង
យៃោះរដី រ៏ព័ត៌មាៃថ្បបបរមិាណក្តូវបាៃក្បមូល យហើ ព័ត៌មាៃយៃោះ បាៃផ្ដល់តនមែ
យ៉ាងក្ាលយក្ៅ អុំពីបទពិយាធ្របស់អនរទទួលផ្ល រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែី។ វវិាទែីធ្ែី
ាយក្ចើៃ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា មញៃយពលមាៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទាផ្ែូវការ 
ែុំយណើ រការយៅយទៀត។ ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ ភាគីមាៃវវិាទ
ជួបពិភារាគន  យែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះ យដ្ឋ ពញុំមាៃជុំៃួ ពីខាងយក្ៅ ឬ
ជុំៃួ ពីក្រុមយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ៃិងអាា្ធ្រភូមិយ ើ ។ ក្បសិៃយបើ ការយដ្ឋោះ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ស្រា យក្ៅផ្ែូវការយៃោះគម ៃក្បសិទធភាពយទ យពលយនោះវវិាទទុំងយនោះក្តូវបញ្ជូ ៃយៅ    
គណៈរមាម ធិ្ការរែាបាល ថ្ែលពយយមសក្មុោះសក្មលួវវិាទយនោះ។ ក្រមុស្រាវក្ាវ
មិៃបាៃជួបៃរណាមាន រ់ ថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅគណៈរមមការសញរយិយែីយទ។ 
ព័ត៌មាៃាមូលដ្ឋា ៃថ្ែលយ ើងបាៃទទួល អុំ ញងយពលស្រាវក្ាវយៃោះ បញ្ជជ រ់ថា 
ក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាលរខណៈក្បព័ៃធយៃោះ    មាៃក្បសិទធភាពរនញងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ
តូចៗ ាយក្ចើៃថ្ែលយរើតយ ើងរនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ប៉ាញថ្ៃរ យែើមបី
ទទួលបាៃព័ត៌មាៃចាស់ោស់ថា យតើែុំយណើ រការយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរយដ្ឋ រយបៀប
ណា យហើ ក្បាពលរែាអាចមាៃលទធភាពសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់តាមក្បព័ៃធ
យៃោះបាៃែល់រក្មិតណាយនោះ ែូយចនោះយ ើងចាុំបាច់ក្តូវការយធ្វើការសិរាយដ្ឋ ថ្ រ
មួ អុំពីបញ្ជា យៃោះ។ 

យក្កា ពីែីក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ  ការយផ្ាររមមសិទធិបនា ប់មរយទៀត គឺក្តវូ
ចញោះបញ្ជ ីយៅអាា្ធ្រសញរយិយែី។ ការចញោះបញ្ជ ីែីតាមរ ៈអាា្ធ្រសញរយិយែីយៃោះ មាៃ
ក្បសិទធភាពរនញងការបញ្ចូ លយ ម្ ោះលមីរបស់មាច ស់ែីយពញសិទធិ យៅរនញងយសៀវយៅយគល
បញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ែលាលទធផ្ល អាា្ធ្រយៃោះយចញវញិ្ជា បៃបក្តបញ្ជជ រ់រមមសិទធិែីយៅមាច ស់
ែី យហើ រ៏យែើមបសីក្មួលការក្បមូលពៃធយលើការយផ្ាររមមសិទធិ ៃិងពៃធយលើែីថ្ែលមិៃ
យក្បើក្បាស់ថ្ែរ។ ែុំយណើ រការយៃោះយៅថា ការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ (ឬកាត់យ ម្ ោះ) ថ្ែល
មាៃារៈសុំខាៃ់ណាស់សក្មាប់តមាែ ភាពរ ៈយពលថ្វងនៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ក្រមុ
អនរស្រាវក្ាវ រ៏មិៃអាចក្បមូលព័ត៌មាៃអុំពីបញ្ជា យៃោះបាៃយក្ចើៃែូចការរ ុំពឹងទញរពី
ែុំបូងយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរ ព័ត៌មាៃថ្ែលយ ើងអាចររបាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅថ្តមាៃបញ្ជា យក្ចើៃ
បៃរយរើតយ ើងយដ្ឋ ការចញោះបញ្ជ ីរាលែីយផ្ាររមមសិទធិ។ ឧទហរណ៍ យៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅយខតររុំពង់ចាម មាៃររណីយផ្ាររមមសិទធិចុំៃួៃ៥៥ ប៉ាញថ្ៃរ
មាៃថ្តបីររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ យទោះបីា ររទិៃនៃ័ 
លមអិតសក្មាប់តុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរាស្រាវក្ាវទុំងអស់ មិៃបាៃរ៏យដ្ឋ  រ៏
តាមភសរញតាងថ្ែលយ ើងបាៃាដ ប់ ៃិងតាមព័ត៌មាៃថ្ែលយ ើងក្បមូលបាៃយៅយពល
យធ្វើសមាភ សាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ ៃិងមន្តៃរីថាន រ់យខតរបាៃឲ្យែឹងថា ការចញោះបញ្ជ ីែី

 
 

បៃររមមសិទធិបៃរយៅមាច ស់បនា ប់យៅមាៃរក្មិតទបយៅតុំបៃ់ជៃបទ     ប៉ាញថ្ៃរ យៅរនញង
ទីក្រុងវញិមាៃចុំៃួៃយរើៃយ ើងយក្ចើៃ។  
 
យហតញផ្លាមញ្ាបុំផ្ញតថ្ែលបណាដ លឲ្យមាៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៅមាច ស់បនា ប់មាៃ
ចុំៃួៃតិចគឺ យដ្ឋ ារនលែយសវារមមខពស់ រមួទុំងការចុំណា ផ្ែូវការ ៃិងមិៃផ្ែូវការ។ 
មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃាយក្ចើៃរ៏បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា យៅយពលថ្ែលក្បាពលរែាយផ្ារែីយៅឲ្យ
ក្រមុក្គួាររបស់គត់ ឬយផ្ារយៅអនរថ្ែលាគ ល់ៃិងទញរចិតរ យពលយនោះពួរគត់ ល់
ថា វាមិៃចាុំបាច់ក្តូវចញោះបញ្ជ ីែីថ្ែលយផ្ារយនោះាផ្ែូវការយទ ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់ថ្បរាយៅពឹង
ថ្ផ្អរអាា្ធ្រភូមិ ឬឃញុំ-សង្កា ត់ឲ្យយធ្វើាារសរីនញងការយផ្ាររមមសិទធិយនោះយៅវញិ។ មយ៉ាង
យទៀត មាៃររណីយក្ចើៃថ្ែលឪពញរ-មាដ  ក្តូវយផ្ាររមមសិទធិែីយៅរូៃៗ យហើ វាហារ់ែូច
ាបង្កា ញថា ក្បាពលរែាមិៃសបា ចិតរយាោះថ្ែលពួរគត់ក្តូវបង់ពៃធៃិងនលែយស
វារមមយក្ៅផ្ែូវការសក្មាប់ការយផ្ាររមមសិទធិនលែថ្បបយៃោះ ។ ែីថ្ែលមាៃបញ្ជា យនោះយក្ចើៃ
ថ្តាែីថ្ែលមាៃទុំហុំតូចៃិងមាៃតនមែទប យហើ យដ្ឋ ារែីយនោះគម ៃតនមែទីផ្ារ
សក្មាប់លរ់ែូរ ែូយចនោះការបង់ក្បារ់យក្ចើៃសក្មាប់ការយផ្ាររមមសិទធិអាចាបៃាញរយ៉ាង
ធ្ងៃ់យលើក្រមុក្គួារក្រីក្រយៅតុំបៃ់ជៃបទ។ ខវោះការ ល់ែឹង រ៏ាបញ្ជា ថ្ែរ យទោះបីា
មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃៃិយ ថា ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ ក្តវូបាៃពៃយល់យៅ
យពលក្បជញុំាធារណៈាយក្ចើៃយលើរ ៃិងយៅរនញងវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការ
ចូលរមួរបស់សហគមៃ៍រ៏យដ្ឋ  រ៏រនញងចុំយណាមក្បាពលរែា១២៨នរ់ ថ្ែលបាៃ
ចូលរមួយ្ែើ សមាភ សយៅយពលចញោះអយងាតតាមក្គួារ មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ៨៤%
បាៃៃិយ ថា ពួរគត់ ល់មិៃចាស់អុំពីែុំយណើ រការាផ្ែូវការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ
រមមសិទធិយៃោះយទ។ 

ក្រមុស្រាវក្ាវរ៏បាៃចុំណា យពលយវោ យែើមបទីញ របទពិយាធ្នៃ
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពីស្ដសរីយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅទុំងបួៃ
នៃការសិរាយៃោះថ្ែរ។ តាមរ ៈការស្រាវក្ាវ ៃិងវា តនមែយលើរមញៃៗ បាៃបង្កា ញ
ឲ្យយឃើញយ៉ាងចាស់ អុំពីការលុំបាររបស់ស្ដសដីរនញងការពយយមសញុំប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី
របស់ពួរគត់ យៅយពលថ្ែលពួរគត់ថ្បរបារ់ក្គាួរ ឬក្តូវបដីយបាោះបង់។ ផ្ាញ យៅ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ស្រា យក្ៅផ្ែូវការយៃោះគម ៃក្បសិទធភាពយទ យពលយនោះវវិាទទុំងយនោះក្តូវបញ្ជូ ៃយៅ    
គណៈរមាម ធិ្ការរែាបាល ថ្ែលពយយមសក្មុោះសក្មលួវវិាទយនោះ។ ក្រមុស្រាវក្ាវ
មិៃបាៃជួបៃរណាមាន រ់ ថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅគណៈរមមការសញរយិយែីយទ។ 
ព័ត៌មាៃាមូលដ្ឋា ៃថ្ែលយ ើងបាៃទទួល អុំ ញងយពលស្រាវក្ាវយៃោះ បញ្ជជ រ់ថា 
ក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាលរខណៈក្បព័ៃធយៃោះ    មាៃក្បសិទធភាពរនញងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ
តូចៗ ាយក្ចើៃថ្ែលយរើតយ ើងរនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ប៉ាញថ្ៃរ យែើមបី
ទទួលបាៃព័ត៌មាៃចាស់ោស់ថា យតើែុំយណើ រការយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរយដ្ឋ រយបៀប
ណា យហើ ក្បាពលរែាអាចមាៃលទធភាពសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់តាមក្បព័ៃធ
យៃោះបាៃែល់រក្មិតណាយនោះ ែូយចនោះយ ើងចាុំបាច់ក្តូវការយធ្វើការសិរាយដ្ឋ ថ្ រ
មួ អុំពីបញ្ជា យៃោះ។ 

យក្កា ពីែីក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ  ការយផ្ាររមមសិទធិបនា ប់មរយទៀត គឺក្តវូ
ចញោះបញ្ជ ីយៅអាា្ធ្រសញរយិយែី។ ការចញោះបញ្ជ ីែីតាមរ ៈអាា្ធ្រសញរយិយែីយៃោះ មាៃ
ក្បសិទធភាពរនញងការបញ្ចូ លយ ម្ ោះលមីរបស់មាច ស់ែីយពញសិទធិ យៅរនញងយសៀវយៅយគល
បញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ែលាលទធផ្ល អាា្ធ្រយៃោះយចញវញិ្ជា បៃបក្តបញ្ជជ រ់រមមសិទធិែីយៅមាច ស់
ែី យហើ រ៏យែើមបសីក្មួលការក្បមូលពៃធយលើការយផ្ាររមមសិទធិ ៃិងពៃធយលើែីថ្ែលមិៃ
យក្បើក្បាស់ថ្ែរ។ ែុំយណើ រការយៃោះយៅថា ការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ (ឬកាត់យ ម្ ោះ) ថ្ែល
មាៃារៈសុំខាៃ់ណាស់សក្មាប់តមាែ ភាពរ ៈយពលថ្វងនៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ក្រមុ
អនរស្រាវក្ាវ រ៏មិៃអាចក្បមូលព័ត៌មាៃអុំពីបញ្ជា យៃោះបាៃយក្ចើៃែូចការរ ុំពឹងទញរពី
ែុំបូងយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរ ព័ត៌មាៃថ្ែលយ ើងអាចររបាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅថ្តមាៃបញ្ជា យក្ចើៃ
បៃរយរើតយ ើងយដ្ឋ ការចញោះបញ្ជ ីរាលែីយផ្ាររមមសិទធិ។ ឧទហរណ៍ យៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅយខតររុំពង់ចាម មាៃររណីយផ្ាររមមសិទធិចុំៃួៃ៥៥ ប៉ាញថ្ៃរ
មាៃថ្តបីររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ យទោះបីា ររទិៃនៃ័ 
លមអិតសក្មាប់តុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរាស្រាវក្ាវទុំងអស់ មិៃបាៃរ៏យដ្ឋ  រ៏
តាមភសរញតាងថ្ែលយ ើងបាៃាដ ប់ ៃិងតាមព័ត៌មាៃថ្ែលយ ើងក្បមូលបាៃយៅយពល
យធ្វើសមាភ សាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ ៃិងមន្តៃរីថាន រ់យខតរបាៃឲ្យែឹងថា ការចញោះបញ្ជ ីែី

 
 

បៃររមមសិទធិបៃរយៅមាច ស់បនា ប់យៅមាៃរក្មិតទបយៅតុំបៃ់ជៃបទ     ប៉ាញថ្ៃរ យៅរនញង
ទីក្រុងវញិមាៃចុំៃួៃយរើៃយ ើងយក្ចើៃ។  
 
យហតញផ្លាមញ្ាបុំផ្ញតថ្ែលបណាដ លឲ្យមាៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៅមាច ស់បនា ប់មាៃ
ចុំៃួៃតិចគឺ យដ្ឋ ារនលែយសវារមមខពស់ រមួទុំងការចុំណា ផ្ែូវការ ៃិងមិៃផ្ែូវការ។ 
មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃាយក្ចើៃរ៏បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា យៅយពលថ្ែលក្បាពលរែាយផ្ារែីយៅឲ្យ
ក្រមុក្គួាររបស់គត់ ឬយផ្ារយៅអនរថ្ែលាគ ល់ៃិងទញរចិតរ យពលយនោះពួរគត់ ល់
ថា វាមិៃចាុំបាច់ក្តូវចញោះបញ្ជ ីែីថ្ែលយផ្ារយនោះាផ្ែូវការយទ ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់ថ្បរាយៅពឹង
ថ្ផ្អរអាា្ធ្រភូមិ ឬឃញុំ-សង្កា ត់ឲ្យយធ្វើាារសរីនញងការយផ្ាររមមសិទធិយនោះយៅវញិ។ មយ៉ាង
យទៀត មាៃររណីយក្ចើៃថ្ែលឪពញរ-មាដ  ក្តូវយផ្ាររមមសិទធិែីយៅរូៃៗ យហើ វាហារ់ែូច
ាបង្កា ញថា ក្បាពលរែាមិៃសបា ចិតរយាោះថ្ែលពួរគត់ក្តូវបង់ពៃធៃិងនលែយស
វារមមយក្ៅផ្ែូវការសក្មាប់ការយផ្ាររមមសិទធិនលែថ្បបយៃោះ ។ ែីថ្ែលមាៃបញ្ជា យនោះយក្ចើៃ
ថ្តាែីថ្ែលមាៃទុំហុំតូចៃិងមាៃតនមែទប យហើ យដ្ឋ ារែីយនោះគម ៃតនមែទីផ្ារ
សក្មាប់លរ់ែូរ ែូយចនោះការបង់ក្បារ់យក្ចើៃសក្មាប់ការយផ្ាររមមសិទធិអាចាបៃាញរយ៉ាង
ធ្ងៃ់យលើក្រមុក្គួារក្រីក្រយៅតុំបៃ់ជៃបទ។ ខវោះការ ល់ែឹង រ៏ាបញ្ជា ថ្ែរ យទោះបីា
មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃៃិយ ថា ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ ក្តវូបាៃពៃយល់យៅ
យពលក្បជញុំាធារណៈាយក្ចើៃយលើរ ៃិងយៅរនញងវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការ
ចូលរមួរបស់សហគមៃ៍រ៏យដ្ឋ  រ៏រនញងចុំយណាមក្បាពលរែា១២៨នរ់ ថ្ែលបាៃ
ចូលរមួយ្ែើ សមាភ សយៅយពលចញោះអយងាតតាមក្គួារ មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ៨៤%
បាៃៃិយ ថា ពួរគត់ ល់មិៃចាស់អុំពីែុំយណើ រការាផ្ែូវការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ
រមមសិទធិយៃោះយទ។ 

ក្រមុស្រាវក្ាវរ៏បាៃចុំណា យពលយវោ យែើមបទីញ របទពិយាធ្នៃ
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពីស្ដសរីយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅទុំងបួៃ
នៃការសិរាយៃោះថ្ែរ។ តាមរ ៈការស្រាវក្ាវ ៃិងវា តនមែយលើរមញៃៗ បាៃបង្កា ញ
ឲ្យយឃើញយ៉ាងចាស់ អុំពីការលុំបាររបស់ស្ដសដីរនញងការពយយមសញុំប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី
របស់ពួរគត់ យៅយពលថ្ែលពួរគត់ថ្បរបារ់ក្គាួរ ឬក្តូវបដីយបាោះបង់។ ផ្ាញ យៅ



XII

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

វញិ ការស្រាវក្ាវយៃោះ បាៃររយឃើញថា ភាគយក្ចើៃបទពិយាធ្របស់ស្ដសរីយៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាមាៃលរខណៈវជិជមាៃ។ ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃ ល់ក្ជួតក្ាបអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
រាលែីារមមសិទធិរមួ ឬរមមសិទធិបញគគល រនញងររណីថ្ែលបដី-ក្បពៃធបាៃទទួលែីា
មរតរ យក្កា ពីពួរគត់បាៃយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ រនញងក្រមុពិភារា ស្ដសដីបាៃយលើរ
យ ើងថា ពួរគត់ទទួលបាៃការពៃយល់អុំពីបញ្ជា យៃោះយ៉ាងចាស់ោស់ យហើ មាៃ
ការលុំបារតិចតួចរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរមួគន  ឬចញោះបញ្ជ ីែីមរតរាលរខណៈបញគគល។ 
ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃសយងាតយឃើញថា គម ៃររណីណាមួ ថ្ែលែីរមួក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី
ាែីរមមសិទធិដដ ច់មញខរបស់បដីយ ើ ។ ក្រុមស្ដសរីថ្ែលបាៃចូលរមួរនញងក្រមុពិភារា ៃិង
អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ ាទូយៅបាៃបញ្ជជ រ់ថា ែីថ្ែលពួរគត់
បាៃទិញយក្កា ពីយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រចួយនោះ ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីារមមសិទធិរមួ។ រឯីែី
មរតរថ្ែលភាគីបដី ឬក្បពៃធមាៃមញៃយពលយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីារមម
សិទធិរបស់បដី ឬក្បពៃធ។ 

សរញបយសចរដីយៅ ការសិរាយៃោះបាៃឯរភាពយលើលទធផ្លនៃការសិរាយលើរ
មញៃៗថ្ែលបាៃររយឃើញថា ក្បព័ៃធនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅរនញង
ក្បយទសរមពញា បៃរទទួលបាៃលទធផ្លយក្ចើៃគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ ាពិយសសយៅតាម
តុំបៃ់វៃិិចឆ័ យៅជៃបទថ្ែលមាៃចុំៃួៃរាលែីយក្ចើៃ យទោះបីាយាគជ័ នៃក្បព័ៃធ
យៃោះខញសគន គួរចាប់អារមមណ៍យៅតាមាថ ៃភាពយៅមូលដ្ឋា ៃរ៏យដ្ឋ ។ យៅរនញងតុំបៃ់ 
យគលយៅសិរាថ្ែលមាៃវវិាទតិច  មាៃែីរែាតិច ៃិងគម ៃែីាយគលយៅសក្មាប់
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃែុំយណើ រការយៅយ៉ាង
រលូៃ។ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម 
ចុំៃួៃរាលែីយក្ចើៃាង៩៩%ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ យៅរនញងរិចចសមាភ សៃិងពិភារា
ាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ៃិងាមួ ក្បាពលរែាថ្ែលបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី 
តាមរ ៈែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃ
សយងាតយឃើញថា មាៃទសសៃៈវជិជមាៃយក្ចើៃចុំយ ោះការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីថ្បបយៃោះ។ អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារចុំៃួៃ៩១% យដ្ឋ មិៃរាប់បញ្ចូ លក្បា

 
 

ពលរែាយៅភូមិទុំៃប់នៃរាជធាៃីភនុំយពញ  (យហើ ថ្ែលគម ៃៃរណាមាន រ់បាៃទទួលប័
ណណរមមសិទធិែីធ្ែី)   បាៃៃិយ ថា   ពួរគត់សបា ចិតរៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។  

មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ៃិងអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតាយក្ចើៃនរ់ យៅយខតររុំពង់
ចាមបាៃបញ្ជជ រ់ថា ការទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីបាៃបយងាើៃសញវតថិភាពនៃការកាៃ់កាប់
ែីធ្ែី យហើ មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃនរ់បាៃយក្បើក្បាស់ប័ណណរមមសិទធិ ាវតថញបញ្ជច ុំ
យែើមបខីចីក្បារ់ពីធ្នគរ។ មន្តៃរីមាន រ់យៅយខតរក្ពោះសីហៃញបាៃៃិយ ថា ការចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ បាៃកាត់បៃថ វវិាទក្ពុំក្បទល់ែី យហើ ឥ ូវយៃោះវាយធ្វើ
ឲ្យកាៃ់ថ្តង្ក ស្រសួលាងមញៃយក្ចើៃ សក្មាប់ក្រុមក្បឹរាសង្កា ត់រនញងការយរៀបចុំក្គប់
ក្គងែីរែា ៃិងអៃញវតរថ្ផ្ៃការយក្បើក្បាស់ែីធ្ែីបាៃក្តឹមក្តូវ។ យមភូមិមួ របូយៅយខតរ
បនា  មាៃជ័ បាៃៃិយ ថា ឥ ូវយៃោះក្ពុំក្បទល់ែីក្តូវបាៃរុំណត់ចាស់ោស់
យហើ  រឯីក្បាពលរែារ៏ែឹងយ៉ាងចាស់ថា រថ្ៃែងណាខែោះាែីាធារណៈ ថ្ែល
អាចកាត់បៃថ ការរញររាៃទន្តនា ៃ រែីយៅយពលអនគត។ យោររ៏បាៃសថ្មដង
ជុំយៃឿថា ក្បសិៃយបើ ៃិងយៅយពលថ្ែលមាៃទុំនស់យរើតយ ើង យពលយនោះព័ត៌មាៃយៅ
រនញងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃឹងក្តវូ រមរយក្បើក្បាស់យែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំង
យនោះ។ ែូចយ ើងបាៃែឹងយហើ ថា ក្បាពលរែា យៅតុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរា
ស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ថ្ែលមិៃក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅ
រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ឬមិៃអាចមាៃលទធភាពចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយដ្ឋ យហតញផ្លយផ្សងៗយនោះ មាៃទសសៃៈខញសគន
ខាែ ុំងណាស់ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ 

ទៃាឹមៃឹងការវា តនមែខពស់ ចុំយ ោះយាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍របស់ក្រសួង
យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ រនញងការយរៀបចុំក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ    
លរខណៈាក្បព័ៃធរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃបញ្ជា យក្ចើៃថ្ែលការសិរាយៃោះបាៃររយឃើញថា
ចាុំបាច់ក្តវូយដ្ឋោះស្រា ាបនា ៃ់។ យទោះបីា សុំណារនៃការសិរាយៃោះមិៃធ្ុំលមម
អាចសៃមតថា លទធផ្លនៃការសិរាតុំណាងយអា ការអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅទូទុំងក្បយទសរ៏យដ្ឋ  រ៏វាអាចផ្ដល់គុំៃិតយ៉ាងលអៗ  ៃិង



XIII

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

វញិ ការស្រាវក្ាវយៃោះ បាៃររយឃើញថា ភាគយក្ចើៃបទពិយាធ្របស់ស្ដសរីយៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាមាៃលរខណៈវជិជមាៃ។ ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃ ល់ក្ជួតក្ាបអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
រាលែីារមមសិទធិរមួ ឬរមមសិទធិបញគគល រនញងររណីថ្ែលបដី-ក្បពៃធបាៃទទួលែីា
មរតរ យក្កា ពីពួរគត់បាៃយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ រនញងក្រមុពិភារា ស្ដសដីបាៃយលើរ
យ ើងថា ពួរគត់ទទួលបាៃការពៃយល់អុំពីបញ្ជា យៃោះយ៉ាងចាស់ោស់ យហើ មាៃ
ការលុំបារតិចតួចរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរមួគន  ឬចញោះបញ្ជ ីែីមរតរាលរខណៈបញគគល។ 
ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃសយងាតយឃើញថា គម ៃររណីណាមួ ថ្ែលែីរមួក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី
ាែីរមមសិទធិដដ ច់មញខរបស់បដីយ ើ ។ ក្រុមស្ដសរីថ្ែលបាៃចូលរមួរនញងក្រមុពិភារា ៃិង
អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ ាទូយៅបាៃបញ្ជជ រ់ថា ែីថ្ែលពួរគត់
បាៃទិញយក្កា ពីយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រចួយនោះ ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីារមមសិទធិរមួ។ រឯីែី
មរតរថ្ែលភាគីបដី ឬក្បពៃធមាៃមញៃយពលយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីារមម
សិទធិរបស់បដី ឬក្បពៃធ។ 

សរញបយសចរដីយៅ ការសិរាយៃោះបាៃឯរភាពយលើលទធផ្លនៃការសិរាយលើរ
មញៃៗថ្ែលបាៃររយឃើញថា ក្បព័ៃធនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅរនញង
ក្បយទសរមពញា បៃរទទួលបាៃលទធផ្លយក្ចើៃគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ ាពិយសសយៅតាម
តុំបៃ់វៃិិចឆ័ យៅជៃបទថ្ែលមាៃចុំៃួៃរាលែីយក្ចើៃ យទោះបីាយាគជ័ នៃក្បព័ៃធ
យៃោះខញសគន គួរចាប់អារមមណ៍យៅតាមាថ ៃភាពយៅមូលដ្ឋា ៃរ៏យដ្ឋ ។ យៅរនញងតុំបៃ់ 
យគលយៅសិរាថ្ែលមាៃវវិាទតិច  មាៃែីរែាតិច ៃិងគម ៃែីាយគលយៅសក្មាប់
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃែុំយណើ រការយៅយ៉ាង
រលូៃ។ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម 
ចុំៃួៃរាលែីយក្ចើៃាង៩៩%ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ យៅរនញងរិចចសមាភ សៃិងពិភារា
ាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ៃិងាមួ ក្បាពលរែាថ្ែលបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី 
តាមរ ៈែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃ
សយងាតយឃើញថា មាៃទសសៃៈវជិជមាៃយក្ចើៃចុំយ ោះការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីថ្បបយៃោះ។ អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារចុំៃួៃ៩១% យដ្ឋ មិៃរាប់បញ្ចូ លក្បា

 
 

ពលរែាយៅភូមិទុំៃប់នៃរាជធាៃីភនុំយពញ  (យហើ ថ្ែលគម ៃៃរណាមាន រ់បាៃទទួលប័
ណណរមមសិទធិែីធ្ែី)   បាៃៃិយ ថា   ពួរគត់សបា ចិតរៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។  

មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ៃិងអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតាយក្ចើៃនរ់ យៅយខតររុំពង់
ចាមបាៃបញ្ជជ រ់ថា ការទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីបាៃបយងាើៃសញវតថិភាពនៃការកាៃ់កាប់
ែីធ្ែី យហើ មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃនរ់បាៃយក្បើក្បាស់ប័ណណរមមសិទធិ ាវតថញបញ្ជច ុំ
យែើមបខីចីក្បារ់ពីធ្នគរ។ មន្តៃរីមាន រ់យៅយខតរក្ពោះសីហៃញបាៃៃិយ ថា ការចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ បាៃកាត់បៃថ វវិាទក្ពុំក្បទល់ែី យហើ ឥ ូវយៃោះវាយធ្វើ
ឲ្យកាៃ់ថ្តង្ក ស្រសួលាងមញៃយក្ចើៃ សក្មាប់ក្រុមក្បឹរាសង្កា ត់រនញងការយរៀបចុំក្គប់
ក្គងែីរែា ៃិងអៃញវតរថ្ផ្ៃការយក្បើក្បាស់ែីធ្ែីបាៃក្តឹមក្តូវ។ យមភូមិមួ របូយៅយខតរ
បនា  មាៃជ័ បាៃៃិយ ថា ឥ ូវយៃោះក្ពុំក្បទល់ែីក្តូវបាៃរុំណត់ចាស់ោស់
យហើ  រឯីក្បាពលរែារ៏ែឹងយ៉ាងចាស់ថា រថ្ៃែងណាខែោះាែីាធារណៈ ថ្ែល
អាចកាត់បៃថ ការរញររាៃទន្តនា ៃ រែីយៅយពលអនគត។ យោររ៏បាៃសថ្មដង
ជុំយៃឿថា ក្បសិៃយបើ ៃិងយៅយពលថ្ែលមាៃទុំនស់យរើតយ ើង យពលយនោះព័ត៌មាៃយៅ
រនញងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃឹងក្តវូ រមរយក្បើក្បាស់យែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំង
យនោះ។ ែូចយ ើងបាៃែឹងយហើ ថា ក្បាពលរែា យៅតុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរា
ស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ថ្ែលមិៃក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅ
រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ឬមិៃអាចមាៃលទធភាពចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយដ្ឋ យហតញផ្លយផ្សងៗយនោះ មាៃទសសៃៈខញសគន
ខាែ ុំងណាស់ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ 

ទៃាឹមៃឹងការវា តនមែខពស់ ចុំយ ោះយាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍របស់ក្រសួង
យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ រនញងការយរៀបចុំក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ    
លរខណៈាក្បព័ៃធរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃបញ្ជា យក្ចើៃថ្ែលការសិរាយៃោះបាៃររយឃើញថា
ចាុំបាច់ក្តវូយដ្ឋោះស្រា ាបនា ៃ់។ យទោះបីា សុំណារនៃការសិរាយៃោះមិៃធ្ុំលមម
អាចសៃមតថា លទធផ្លនៃការសិរាតុំណាងយអា ការអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅទូទុំងក្បយទសរ៏យដ្ឋ  រ៏វាអាចផ្ដល់គុំៃិតយ៉ាងលអៗ  ៃិង



XIV

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃក្បយយជៃ៍ អុំពីរយបៀបអៃញវតរែុំយណើ រការយៅរនញងតុំបៃ់ទុំងបួៃថ្ែលាយគលយៅ
នៃការសិរាស្រាវក្ាវយៅទូទុំងក្បយទសរមពញាថ្ែរ។ ពិតណាស់ ក្បសិៃយបើរមមវធីិ្
អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ក្តវូថ្តសយក្មចយគលយៅរនញងផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីឲ្យបាៃ
១០០% ែូយចនោះាការចាុំបាច់ក្តូវថ្តមាៃការវា តនមែយ៉ាងយពញយលញអុំពីវាិលភាព 
ៃិងអក្តានៃការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ យ ើងសងឃឹមថា យគអាចយរៀៃសូក្តពីយមយរៀៃននថ្ែលបាៃ
យលើរយ ើងមរពិភារាយៅយពលយៃោះ យហើ យមយរៀៃទុំងអស់យៃោះអាចចូលរមួជួ ែល់
រិចចក្បឹងថ្ក្បងបចចញបបៃនរបស់ក្រសួង រនញងការយរៀបចុំថ្ផ្ៃការសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
ាមួ ក្បាពលរែា ថ្ែលរាលែីរបស់ពួរគត់ក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ែូចគន យៃោះថ្ែរ យ ើងរ៏សងឃឹមថ្ែរថា លទធ
ផ្លនៃការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះៃឹងផ្ដល់ាវភិាគទៃ ែល់ការសិរាននយៅយពល
អនគតអុំពីការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ ៃិងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី។ 

យៅចញងបញ្ជច ប់នៃរបា ការណ៍យៃោះ មាៃផ្ដល់អៃញាសៃ៍មាៃក្បយយជៃ៍
មួ ចុំៃួៃថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវសងឃឹមថា      ៃឹងផ្ដល់ក្បយយជៃ៍ែល់រាជរដ្ឋា ភិបាល   
រមពញា នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអងគការសងគមសញីវលិ។ អៃញាសៃ៍ទុំងយនោះមាៃែូចា ការ
ជុំរញញែុំយណើ រការរនញងការយធ្វើថ្ផ្ៃការ សក្មាប់បយញ្ច ៀសការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា
ពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ៃិងយែើមបយីដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យៅតាមតុំបៃ់
មួ ចុំៃួៃ ថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៃោះរចួយហើ ។ ទៃាឹមគន យៃោះថ្ែរ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះរ៏ក្តូវថ្តបញ្ជជ រ់ឲ្យ
បាៃចាស់ថ្ែរថា យតើលរខខណឌ នៃ "ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” អាចក្តូវអៃញវតរបាៃ
យៅរនញងកាលៈយទសៈណាខែោះ។ ចាុំបាច់ក្តវូយរៀបចុំថ្ផ្ៃការចាស់ោស់សក្មាប់បយងាើៃ
ការក្គប់ក្គងែីរែាឲ្យកាៃ់ថ្តលអក្បយសើរ យដ្ឋ មាៃបញ្ចូ លគុំៃិតពីក្គប់ក្រសួង រ់ព័ៃធ
ទុំងអស់។ ក្តូវមាៃការវា តនមែយ៉ាងលអិតលអៃ់អុំពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយដ្ឋ 
អៃញវតរបៃរ ៃិងពក្ងឹងបថ្ៃថមយលើលទធផ្លនៃការសិរាស្រាវក្ាវយលើរមញៃរបស់ទីភាន រ់
ង្ករសហក្បតិបតរិការបយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ ៃិងរបស់ធ្នគរពិភពយោរ។ ក្បា
ពលរែាមួ ចុំៃួៃថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងក្តវូការជុំៃួ គុំក្ទ យហើ ក្តូវធានឲ្យ

 
 

មាៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ មាៃក្បសិទធភាពសក្មាប់ក្បាពលរែាទុំងយនោះ។ គបបី
ក្តូវមាៃការសិរាស្រាវក្ាវអុំពីបញ្ជា ក្បឈមរនញងការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃររមមសិទធិ ៃិងថ្រលមអការង្ករយៃោះឲ្យកាៃ់ថ្តលអក្បយសើរ យហើ ក្តូវមាៃថ្ផ្ៃការ
ចាស់ោស់មួ  ថ្ែលៃឹងបយងាើៃអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិែីធ្ែីឲ្យបាៃកាៃ់ថ្ត
យក្ចើៃ ៃិងជុំរញញមាច ស់ែី ៃិងអាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃឲ្យយគរពតាមៃីតិវធីិ្ក្តឹមក្តូវ។ ាចញង
យក្កា  ក្តវូអៃញវតររមមវធីិ្ពិៃិតយតាមដ្ឋៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធឲ្យ
កាៃ់ថ្តលអិតលអៃ់ ៃិងកាៃ់ថ្តមាៃតមាែ ភាព រឯីសិទធិទទួលៃិងយក្បើក្បាស់ព័ត៌មាៃ រ់
ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ រ៏ក្តូវយលើររមពស់ឲ្យកាៃ់
ថ្តលអក្បយសើរថ្ែរ។ 



XV

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃក្បយយជៃ៍ អុំពីរយបៀបអៃញវតរែុំយណើ រការយៅរនញងតុំបៃ់ទុំងបួៃថ្ែលាយគលយៅ
នៃការសិរាស្រាវក្ាវយៅទូទុំងក្បយទសរមពញាថ្ែរ។ ពិតណាស់ ក្បសិៃយបើរមមវធីិ្
អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ក្តវូថ្តសយក្មចយគលយៅរនញងផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីឲ្យបាៃ
១០០% ែូយចនោះាការចាុំបាច់ក្តូវថ្តមាៃការវា តនមែយ៉ាងយពញយលញអុំពីវាិលភាព 
ៃិងអក្តានៃការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ យ ើងសងឃឹមថា យគអាចយរៀៃសូក្តពីយមយរៀៃននថ្ែលបាៃ
យលើរយ ើងមរពិភារាយៅយពលយៃោះ យហើ យមយរៀៃទុំងអស់យៃោះអាចចូលរមួជួ ែល់
រិចចក្បឹងថ្ក្បងបចចញបបៃនរបស់ក្រសួង រនញងការយរៀបចុំថ្ផ្ៃការសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
ាមួ ក្បាពលរែា ថ្ែលរាលែីរបស់ពួរគត់ក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ែូចគន យៃោះថ្ែរ យ ើងរ៏សងឃឹមថ្ែរថា លទធ
ផ្លនៃការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះៃឹងផ្ដល់ាវភិាគទៃ ែល់ការសិរាននយៅយពល
អនគតអុំពីការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ ៃិងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី។ 

យៅចញងបញ្ជច ប់នៃរបា ការណ៍យៃោះ មាៃផ្ដល់អៃញាសៃ៍មាៃក្បយយជៃ៍
មួ ចុំៃួៃថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវសងឃមឹថា      ៃឹងផ្ដល់ក្បយយជៃ៍ែល់រាជរដ្ឋា ភិបាល   
រមពញា នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអងគការសងគមសញីវលិ។ អៃញាសៃ៍ទុំងយនោះមាៃែូចា ការ
ជុំរញញែុំយណើ រការរនញងការយធ្វើថ្ផ្ៃការ សក្មាប់បយញ្ច ៀសការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា
ពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ៃិងយែើមបយីដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យៅតាមតុំបៃ់
មួ ចុំៃួៃ ថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៃោះរចួយហើ ។ ទៃាឹមគន យៃោះថ្ែរ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះរ៏ក្តូវថ្តបញ្ជជ រ់ឲ្យ
បាៃចាស់ថ្ែរថា យតើលរខខណឌ នៃ "ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” អាចក្តូវអៃញវតរបាៃ
យៅរនញងកាលៈយទសៈណាខែោះ។ ចាុំបាច់ក្តវូយរៀបចុំថ្ផ្ៃការចាស់ោស់សក្មាប់បយងាើៃ
ការក្គប់ក្គងែីរែាឲ្យកាៃ់ថ្តលអក្បយសើរ យដ្ឋ មាៃបញ្ចូ លគុំៃិតពីក្គប់ក្រសួង រ់ព័ៃធ
ទុំងអស់។ ក្តូវមាៃការវា តនមែយ៉ាងលអិតលអៃ់អុំពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយដ្ឋ 
អៃញវតរបៃរ ៃិងពក្ងឹងបថ្ៃថមយលើលទធផ្លនៃការសិរាស្រាវក្ាវយលើរមញៃរបស់ទីភាន រ់
ង្ករសហក្បតិបតរិការបយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ ៃិងរបស់ធ្នគរពិភពយោរ។ ក្បា
ពលរែាមួ ចុំៃួៃថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងក្តវូការជុំៃួ គុំក្ទ យហើ ក្តូវធានឲ្យ

 
 

មាៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ មាៃក្បសិទធភាពសក្មាប់ក្បាពលរែាទុំងយនោះ។ គបបី
ក្តូវមាៃការសិរាស្រាវក្ាវអុំពីបញ្ជា ក្បឈមរនញងការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃររមមសិទធិ ៃិងថ្រលមអការង្ករយៃោះឲ្យកាៃ់ថ្តលអក្បយសើរ យហើ ក្តូវមាៃថ្ផ្ៃការ
ចាស់ោស់មួ  ថ្ែលៃឹងបយងាើៃអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិែីធ្ែីឲ្យបាៃកាៃ់ថ្ត
យក្ចើៃ ៃិងជុំរញញមាច ស់ែី ៃិងអាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃឲ្យយគរពតាមៃីតិវធីិ្ក្តឹមក្តូវ។ ាចញង
យក្កា  ក្តវូអៃញវតររមមវធីិ្ពិៃិតយតាមដ្ឋៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធឲ្យ
កាៃ់ថ្តលអិតលអៃ់ ៃិងកាៃ់ថ្តមាៃតមាែ ភាព រឯីសិទធិទទួលៃិងយក្បើក្បាស់ព័ត៌មាៃ រ់
ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ រ៏ក្តូវយលើររមពស់ឲ្យកាៃ់
ថ្តលអក្បយសើរថ្ែរ។ 
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បញ្ជពីាក្្យកាត់ 
 
AC  គណៈរមមការរែាបាល  
ADB  ធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសញី  
ADHOC សមាគមការ រសិទធិមៃញសស ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍យៅរមពញា 
AusAID ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិអូស្ដារ លី 
AMK អងគរមីក្រូហិរញ្ាវតថញ (រមពញា)  
CAS  មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់  
CC  គណៈរមមការសញរយិយែី  
CDRI  វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ ល ៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា 
CEDT  ក្រមុការង្ករពក្ងឹងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សហគមៃ៍  
CIDA  ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ  
CLASP គយក្មាងគុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញា  
CLP  ក្រមុក្បឹរាយគលៃយយបា ែីធ្ែី 
CMDP  នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ក្គប់ក្គងសហគមៃ៍  
COHRE មជឈមណឌ លសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងការបយណដ ញយចញ 
COI  ក្ចរផ្ែូវរយបៀង 
CNRO  អងគការស្រាវក្ាវាតិរមពញា  
CSES  ការអយងាតយសែារិចចសងគមរមពញា  
DKCC  គណៈរមមការសញរយិយែីស្រសុរ-ខណឌ  
DMS  ការអយងាតវាស់ថ្វងលមអិត  
ELC  សមបទៃែីយសែារិចច 
ERM ធ្នគរពិភពយោរ-យបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិ 
FAO  អងគការយសបៀងអាហារៃិងរសិរមម 
FINNMAP ទីភាន រ់ង្ករ ហវីៃថ្មបអៃររាតិ  
FGD  ការពិភារាាក្រុម 
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បញ្ជពីាក្យ្កាត់ 
 
AC  គណៈរមមការរែាបាល  
ADB  ធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសញី  
ADHOC សមាគមការ រសិទធិមៃញសស ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍យៅរមពញា 
AusAID ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិអូស្ដារ លី 
AMK អងគរមីក្រូហិរញ្ាវតថញ (រមពញា)  
CAS  មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់  
CC  គណៈរមមការសញរយិយែី  
CDRI  វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ ល ៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា 
CEDT  ក្រមុការង្ករពក្ងឹងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍សហគមៃ៍  
CIDA  ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ  
CLASP គយក្មាងគុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញា  
CLP  ក្រមុក្បឹរាយគលៃយយបា ែីធ្ែី 
CMDP  នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ក្គប់ក្គងសហគមៃ៍  
COHRE មជឈមណឌ លសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងការបយណដ ញយចញ 
COI  ក្ចរផ្ែូវរយបៀង 
CNRO  អងគការស្រាវក្ាវាតិរមពញា  
CSES  ការអយងាតយសែារិចចសងគមរមពញា  
DKCC  គណៈរមមការសញរយិយែីស្រសុរ-ខណឌ  
DMS  ការអយងាតវាស់ថ្វងលមអិត  
ELC  សមបទៃែីយសែារិចច 
ERM ធ្នគរពិភពយោរ-យបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិ 
FAO  អងគការយសបៀងអាហារៃិងរសិរមម 
FINNMAP ទីភាន រ់ង្ករ ហវីៃថ្មបអៃររាតិ  
FGD  ការពិភារាាក្រុម 

 
 

FLMA  មហាវទិយល័ យរៀបចុំែីធ្ែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
GDCG  អគគន រដ្ឋា ៃសញរយិយែីៃិងភូមិាស្ដសរ 
GIS  ក្បព័ៃធព័ត៌មាៃភូមិាស្ដសរ 
GIZ   ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់  
GMS  មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ 
GTZ  ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការបយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ 
HBF  មូលៃិធិ្ Heinrich Böll  
HHS  ការអយងាតតាមក្គួារ 
IRC  គណៈរមាម ធិ្ការអៃររក្រសួងទទួលបៃាញរតាុំងទីលុំយៅលមី 
JICA  ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិជប៉ាញៃ 
LAMDP រមមវធីិ្រែាបាល យរៀបចុំ ៃិងថ្បងថ្ចរែីធ្ែី  
LAND Network បណាដ ញសរមមភាពែីធ្ែីយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍នៃយវទិកាអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា

ភិបាល សដីពីរមពញា  
LASSP  រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី 
LICADHO សមព័ៃធថ្ខមរជុំយរឿៃ ៃិងការ រសិទធិមៃញសស 
LMAP  គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
LRT  ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី  
MAFF  ក្រសួងរសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ 
MCFA  ក្រសួងវបបធ្ម៌ ៃិងវចិិក្តសិលបៈ 
MDLM មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគររបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែីរាជធាៃី

ភនុំយពញ 
MLMUPC ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគររបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ 
MOE  ក្រសួងបរាិថ ៃ  
MPP  ាោរាជធាៃីភនុំយពញ 
MPWT  ក្រសួងាធាណការៃិងែឹរជញ្ជូ ៃ 
NCC  គណៈរមមកាសញរយិយែីថាន រ់ាតិ  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
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NGO  អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល 
NGOF  យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា 
NSDP  ថ្ផ្ៃការ ញទធាស្ដសរអភិវឌ្ឍៃ៍ាតិ  
ODA  ជុំៃួ អភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវការ 
PACP  ការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍  
PAD  ឯរារវា តនមែគយក្មាង  
PAS  រុំពង់ថ្ផ្សវ ័តក្រងុក្ពោះសីហៃញ  
PDLM  មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគររបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី 
PMCC  គណៈរមមការសញរយិយែីយខតរ-ក្រងុ 
PPAP  រុំពង់ថ្ផ្សវ ័តភនុំយពញ 
PRK  ាធារណរែាក្បាមាៃិតរមពញា 
RGC  រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា 
ROW  ែីចុំណីផ្ែូវ 
RUA  ារលវទិយល័ ភូមិៃារសិរមម 
SEZ  តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស  
SLC  សមបទៃែីសងគមរិចច 
SLR  ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
SPSS  រញ្ច ប់សថិតិយែើមបរីមមវធីិ្វទិយាស្ដសរសងគម 
STT  សមាគមធាងយតាន ត 
UN  សហក្បាាតិ 
UNDP  រមមវធីិ្អភិវឌ្ឍៃ៍សហក្បាាតិ 
UPDF  មូលៃិធិ្អភិវឌ្ឍៃ៍កាត់បៃថ ភាពក្រីក្ររនញងទីក្រងុ 
UPWD  អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រុង 
WB  ធ្នគរពិភពយោរ 
WHH  ស្ដសរីយមក្គួារ 
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ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

NGO  អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល 
NGOF  យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា 
NSDP  ថ្ផ្ៃការ ញទធាស្ដសរអភិវឌ្ឍៃ៍ាតិ  
ODA  ជុំៃួ អភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវការ 
PACP  ការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍  
PAD  ឯរារវា តនមែគយក្មាង  
PAS  រុំពង់ថ្ផ្សវ ័តក្រងុក្ពោះសីហៃញ  
PDLM  មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគររបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី 
PMCC  គណៈរមមការសញរយិយែីយខតរ-ក្រងុ 
PPAP  រុំពង់ថ្ផ្សវ ័តភនុំយពញ 
PRK  ាធារណរែាក្បាមាៃិតរមពញា 
RGC  រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា 
ROW  ែីចុំណីផ្ែូវ 
RUA  ារលវទិយល័ ភូមិៃារសិរមម 
SEZ  តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស  
SLC  សមបទៃែីសងគមរិចច 
SLR  ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
SPSS  រញ្ច ប់សថិតិយែើមបរីមមវធីិ្វទិយាស្ដសរសងគម 
STT  សមាគមធាងយតាន ត 
UN  សហក្បាាតិ 
UNDP  រមមវធីិ្អភិវឌ្ឍៃ៍សហក្បាាតិ 
UPDF  មូលៃិធិ្អភិវឌ្ឍៃ៍កាត់បៃថ ភាពក្រីក្ររនញងទីក្រងុ 
UPWD  អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រុង 
WB  ធ្នគរពិភពយោរ 
WHH  ស្ដសរីយមក្គួារ 
 

 
 

រុំណត់សមាគ ល់អុំពីរចនសមព័ៃធរែាបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា  
 
ក្បយទសរមពញាថ្ចរយចញា២៣យខតរ ៃិងរាជធាៃីមួ គឺ រាជធាៃីភនុំយពញ។ យខតរ 
ៃីមួ ៗថ្ចរយចញាស្រសុរ យហើ ស្រសុរថ្ចរយចញាឃញុំ ឃញុំថ្ចរាភូមិ។ រាជធាៃី
ភនុំយពញថ្ចរយចញាខណឌ  យហើ ខណឌ ថ្ចរាសង្កា ត់ សង្កា ត់ថ្ចរយចញាភូមិ រនញង
ភូមិថ្ចរយចញាក្រមុ។  
 

អក្តាបដូរក្បារ់ថ្ែលបាៃយក្បើយៅរនញងរបា ការណ៍យៃោះ (ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២):  
 
១ ែញោែ រសហរែាអាយមររិ = ៤.០០០ យរៀល (រមពញា) 
១ ែញោែ រសហរែាអាយមររិ = ៣០,៧បាត (នល) 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរទី១: យសចរដីយផ្ដើម អុំពីការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ  
 
១.១ សេចក្ដីស្ដើម  
 

ក្ពោះរាាណាចក្ររមពញាសថិតយៅរនញងតុំបៃ់អាសញីអាយគន ៍   យហើ មាៃក្ពុំ
ក្បទល់ាប់ក្បយទសយវៀតណាម ឡាវ ៃិងក្បយទសនល។ ក្បយទសយៃោះ មាៃនផ្ាែីទុំហុំ
ក្បថ្ហល១៨១.០០០គី ូថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា 1 ៃិងមាៃលរខណៈភូមិាស្ដសរចក្មុោះ។ យៅយក្ៅ
តុំបៃ់ទីក្បជញុំជៃ ក្បយទសរមពញាោតសៃធឹរយដ្ឋ ែីថ្ស្រស ៃិងនក្ពក្កាស់យ៉ាងធ្ុំយធ្ង 
មាៃជួរភនុំាយក្ចើៃយៅភាគ  ពយ ៃិងតាមតុំបៃ់ក្ពុំថ្ែៃភាគខាងយជើង មាៃតុំបៃ់នក្ព
លិចទឹរយៅរែូវវសា ៃិងមាៃជួរយ្នរសមញក្ទោតសៃធឹងក្បថ្វងាង៤០០គី ូថ្ម៉ាក្ត។ 
យៅឆ្ន ុំ២០១០ ក្បាពលរែានៃក្បយទសរមពញាមាៃចុំៃួៃយក្ចើៃាង១៤,១ោៃនរ់

2 
យដ្ឋ មាៃក្បាពលរែារស់យៅយក្ចើៃរញោះររបុំផ្ញត តាមតុំបៃ់ខពង់រាបភាគរណាដ ល ៃិង
តុំបៃ់បឹងទយៃែាបែ៏សមបូរជីាតិ។  

យក្កា យពលថ្ខមរក្រហមបាៃចូលកាៃ់អុំណាចយៅឆ្ន ុំ១៩៧៥ រមមសិទធិឯរជៃ
ក្តូវលញបបុំបាត់ទុំងស្រសុង យហើ ែីទុំងអស់កាែ  ារមមសិទធិសមូហភាពរបស់រែា។ 
បៃរមរយទៀត យក្កា ពីរបបថ្ខមរក្រហមទទួលបរាជ័ យៅឆ្ន ុំ១៩៧៩ របបាធារណ
រែាក្បាមាៃិតរមពញា  ថ្ែលគុំក្ទយដ្ឋ ក្បយទសយវៀតណាមបាៃបៃរយែើរតាមមាគ៌
ែឹរ 
នុំរបស់មា៉ារ-យ ៃីៃៃិ ម យហើ ែីធ្ែីទុំងអស់យៅថ្តារមមសិទធិរបស់រែាែថ្ែល។ 
រិចចក្បឹងថ្ក្បងរនញងការរាងយ ើងវញិៃូវយសែារិចចថ្ែលហិៃយហាចទុំងស្រសុង ៃិងាថ
ប័ៃរបស់រែាបាៃចាប់យផ្ដើមមិៃ ូរប៉ាញនម ៃយក្កា ពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃែូលរលុំ យហើ 
ាបៃរបនា ប់មរយទៀត ក្បយទសយៃោះបាៃ្ែងកាត់សម័ អៃររកាលយ៉ាងលុំបារពីរែា

                                                           
1 ធ្នគរពិភពយោរ, ព័ត៌មាៃអុំពីក្បយទសរមពញា មាៃយៅយលើវបិា ៈ http://ddp-

ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=  
&REPORT_ ID=9147&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED (បាៃចូលយមើល ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។  
2
 Ibid.  

ផ្នេកទី១: សេចក្ដីផ្ដើម អំពីការសិកេសាសេេវជេេវនេះ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

សងគមៃិ មគណបរសថ្តមួ  យៅាក្បយទសក្បាធិ្បយត យអាស្រស័ ធ្មមៃញញ្ា 
យហើ មាៃការររីចយក្មើៃថ្ផ្នរយសែារិចចទីផ្ារយ៉ាងរហ័ស។ រហូតមរែល់ទសវតសរ ៍
ឆ្ន ុំ១៩៨០ ក្បយទសយៃោះបាៃចាប់យផ្ដើមយបាោះជុំហាៃារលបងយឆ្ព ោះយៅរររុំថ្ណទក្មង់
ែីធ្ែី។ ក្បាពលរែាក្តវូបាៃរែាក្បគល់សិទធិឲ្យក្គប់ក្គងែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងែីរសិរមម
របស់ពួរគត់ាលរខណៈឯរជៃ កាៃ់ថ្តយក្ចើៃយ ើងៗ យហើ រមមសិទធិឯរជៃយលើ
អចលៃវតថញាយក្ចើៃក្បយភទក្តូវបាៃអៃញវតរាយលើរែុំបូងយៅឆ្ន ុំ១៩៨៩។ 

យៅឆ្ន ុំ១៩៩២ ក្បយទសរមពញាបាៃអៃញម័តចាប់សដីពីែីធ្ែីយ៉ាងលមអិតបុំផ្ញត
របស់ខែួៃ យហើ បាៃបយងាើៃរិចចក្បឹងថ្ក្បង រនញងការយរៀបចុំឯរាររមមសិទធិែីធ្ែីាផ្ែូវ  
ការ។ ប៉ាញថ្ៃរ រិចចក្បឹងថ្ក្បងយៃោះ មាៃការលុំបារសមញគាម ញណាស់យដ្ឋ ារថ្តការ
ខូចខាត ៃិងការអារ់ខាៃទុំងស្រសុងថ្ែលបណាដ លមរពីសន្តង្កគ មសញីវលិ។ យដ្ឋ ារ
សន្តង្កគ មបាៃយរើៃយ ើងកាៃ់ថ្តខាែ ុំងយៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៧០ ក្បាពលរែារាប់ ៃ់នរ់
បាៃរត់យភៀសខែួៃពីភូមិឋាៃ ៃិងបាៃយបាោះបង់យចាលែីធ្ែីរបស់ខែួៃ ថ្ែលមាៃររណីខែោះ
ពួរគត់បាៃយក្បើែីយនោះ សក្មាប់ក្បរបរបររសិរមមយពញមួ ជីវតិរបស់ពួរគត់។ 
យក្កា ពីបាៃចូលក្គប់ក្គងក្រុងភនុំយពញ ពួរថ្ខមរក្រហមបាៃបយណដ ញក្បាពលរែាឲ្យ
យចញពីទីក្រងុភនុំយពញ ៃិងទីក្រុងធ្ុំៗាយក្ចើៃយទៀត យហើ បាៃបងខុំក្បាពលរែាឲ្យយធ្វើ
រសិរមមសមូហភាព។   យក្កា របបថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរលុំយៅឆ្ន ុំ១៩៧៩    តុំបៃ់
ាយក្ចើៃក្តូវបាៃក្បាពលរែាតាុំងទីលុំយៅរស់យៅ   យហើ ែីក្តវូបាៃថ្ចរជូៃទហាៃ
រ ុំា ។ យៅតាមតុំបៃ់ខែោះ ែីក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃជៃយភៀសខែួៃមាតញភូមិៃិវតរ យហើ រ៏
មាៃររណីខែោះយទៀតែីក្តូវមាច ស់យែើមទមទរ រយៅវញិ។ ប៉ាញថ្ៃរែុំយណើ រការយនោះ យរើត
យ ើងយដ្ឋ នចែៃយយៅតាមតុំបៃ់ាយក្ចើៃ ៃិងមាៃក្បាពលរែាតិចតួចប៉ាញយណាណ ោះថ្ែល
មាៃឯរារបង្កា ញភសរញតាងថា ខែួៃមាៃសិទធិយលើែីយនោះ។ មរែល់ទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៩០ ទុំនស់ រ់ព័ៃធបញ្ជា ែីធ្ែីបាៃកាែ  ាបញ្ជា យ៉ាងធ្ុំរចួយៅយហើ  យដ្ឋ ចាប់
តាុំងពីយពលយនោះមរ បញ្ជា ែីធ្ែីបាៃកាែ  ាបញ្ជា មួ  ថ្ែលយធ្វើឲ្យមាៃការក្ពួ បារមភ
អុំពីសិទធិមៃញសសយ៉ាងខាែ ុំងបុំផ្ញតយៅរនញងក្បយទសរមពញា។ វវិាទែីធ្ែីយក្ចើៃាវវិាទតូច
តាច យហើ យក្ចើៃថ្តយរើតយ ើងរវាងអនរភូមិជិតខាង ឬរនញងចុំយណាមសមាជិរក្រមុ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

សងគមៃិ មគណបរសថ្តមួ  យៅាក្បយទសក្បាធិ្បយត យអាស្រស័ ធ្មមៃញញ្ា 
យហើ មាៃការររីចយក្មើៃថ្ផ្នរយសែារិចចទីផ្ារយ៉ាងរហ័ស។ រហូតមរែល់ទសវតសរ ៍
ឆ្ន ុំ១៩៨០ ក្បយទសយៃោះបាៃចាប់យផ្ដើមយបាោះជុំហាៃារលបងយឆ្ព ោះយៅរររុំថ្ណទក្មង់
ែីធ្ែី។ ក្បាពលរែាក្តវូបាៃរែាក្បគល់សិទធិឲ្យក្គប់ក្គងែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងែីរសិរមម
របស់ពួរគត់ាលរខណៈឯរជៃ កាៃ់ថ្តយក្ចើៃយ ើងៗ យហើ រមមសិទធិឯរជៃយលើ
អចលៃវតថញាយក្ចើៃក្បយភទក្តូវបាៃអៃញវតរាយលើរែុំបូងយៅឆ្ន ុំ១៩៨៩។ 

យៅឆ្ន ុំ១៩៩២ ក្បយទសរមពញាបាៃអៃញម័តចាប់សដីពីែីធ្ែីយ៉ាងលមអិតបុំផ្ញត
របស់ខែួៃ យហើ បាៃបយងាើៃរិចចក្បឹងថ្ក្បង រនញងការយរៀបចុំឯរាររមមសិទធិែីធ្ែីាផ្ែូវ  
ការ។ ប៉ាញថ្ៃរ រិចចក្បឹងថ្ក្បងយៃោះ មាៃការលុំបារសមញគាម ញណាស់យដ្ឋ ារថ្តការ
ខូចខាត ៃិងការអារ់ខាៃទុំងស្រសុងថ្ែលបណាដ លមរពីសន្តង្កគ មសញីវលិ។ យដ្ឋ ារ
សន្តង្កគ មបាៃយរើៃយ ើងកាៃ់ថ្តខាែ ុំងយៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៧០ ក្បាពលរែារាប់ ៃ់នរ់
បាៃរត់យភៀសខែួៃពីភូមិឋាៃ ៃិងបាៃយបាោះបង់យចាលែីធ្ែីរបស់ខែួៃ ថ្ែលមាៃររណីខែោះ
ពួរគត់បាៃយក្បើែីយនោះ សក្មាប់ក្បរបរបររសិរមមយពញមួ ជីវតិរបស់ពួរគត់។ 
យក្កា ពីបាៃចូលក្គប់ក្គងក្រុងភនុំយពញ ពួរថ្ខមរក្រហមបាៃបយណដ ញក្បាពលរែាឲ្យ
យចញពីទីក្រងុភនុំយពញ ៃិងទីក្រុងធ្ុំៗាយក្ចើៃយទៀត យហើ បាៃបងខុំក្បាពលរែាឲ្យយធ្វើ
រសិរមមសមូហភាព។   យក្កា របបថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរលុំយៅឆ្ន ុំ១៩៧៩    តុំបៃ់
ាយក្ចើៃក្តូវបាៃក្បាពលរែាតាុំងទីលុំយៅរស់យៅ   យហើ ែីក្តវូបាៃថ្ចរជូៃទហាៃ
រ ុំា ។ យៅតាមតុំបៃ់ខែោះ ែីក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃជៃយភៀសខែួៃមាតញភូមិៃិវតរ យហើ រ៏
មាៃររណីខែោះយទៀតែីក្តូវមាច ស់យែើមទមទរ រយៅវញិ។ ប៉ាញថ្ៃរែុំយណើ រការយនោះ យរើត
យ ើងយដ្ឋ នចែៃយយៅតាមតុំបៃ់ាយក្ចើៃ ៃិងមាៃក្បាពលរែាតិចតួចប៉ាញយណាណ ោះថ្ែល
មាៃឯរារបង្កា ញភសរញតាងថា ខែួៃមាៃសិទធិយលើែីយនោះ។ មរែល់ទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៩០ ទុំនស់ រ់ព័ៃធបញ្ជា ែីធ្ែីបាៃកាែ  ាបញ្ជា យ៉ាងធ្ុំរចួយៅយហើ  យដ្ឋ ចាប់
តាុំងពីយពលយនោះមរ បញ្ជា ែីធ្ែីបាៃកាែ  ាបញ្ជា មួ  ថ្ែលយធ្វើឲ្យមាៃការក្ពួ បារមភ
អុំពីសិទធិមៃញសសយ៉ាងខាែ ុំងបុំផ្ញតយៅរនញងក្បយទសរមពញា។ វវិាទែីធ្ែីយក្ចើៃាវវិាទតូច
តាច យហើ យក្ចើៃថ្តយរើតយ ើងរវាងអនរភូមិជិតខាង ឬរនញងចុំយណាមសមាជិរក្រមុ

 
 

ក្គួារថ្តប៉ាញយណាណ ោះ ប៉ាញថ្ៃរមាៃវវិាទមួ ចុំៃួៃធ្ុំបាៃយរើតយ ើងរវាងភាគីឬក្រុមហ ញៃមាៃ
អុំណាច ៃិងសហគមៃ៍ក្រីក្រ ឬក្រុមក្បាពលរែាទៃ់យខា ៃិងអនរយក្បើក្បាស់ែី។ 

យៅចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០ រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យដ្ឋ មាៃការគុំក្ទពីនែគូ
អភិវឌ្ឍៃ៍នន បាៃចាប់យផ្ដើមយរៀបចុំក្របខ័ណឌ ចាប់យ៉ាងយពញយលញមួ សក្មាប់
ក្គប់ក្គងែីធ្ែី យហើ បាៃចាប់យផ្ដើមយរៀបចុំមូលដ្ឋា ៃក្គឹោះសក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ យហតញផ្លនៃការចញោះបញ្ជ ីថ្បបយៃោះគឺ តាមរ ៈការបយងាើតៃិងការ
យរៀបចុំឯរាររមមសិទធិែីធ្ែីាផ្ែូវការ សិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីកាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព យហើ 
ាលទធផ្លៃឹងកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ យដ្ឋ បយងាើៃសិទធិយក្បើក្បាស់ឥណទៃ ការ
អភិវឌ្ឍមញខង្ករទីផ្ារែីធ្ែី ៃិងបយងាើៃការវៃិិយយគទញៃ។ 

ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០២មរ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ 
បាៃអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅទូទុំងក្បយទស។  ការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពីែុំបូងយ ើ ក្តូវបាៃអៃញវតរយដ្ឋ គយក្មាងយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី ថ្ែលទទួលបាៃមូលៃិធិ្ពីនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ យហើ ថ្ែលតាម
គយក្មាងយែើមែុំបូងគឺយដដ តយលើយខតរចុំៃួៃ១០ ៃិងរាជធាៃីភនុំយពញ។ គយក្មាងយៃោះក្តូវ
បាៃបញ្ច ប់ ប៉ាញថ្ៃរ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅបៃរែុំយណើ រការ យហើ 
ឥ ូវយៃោះរុំពញងអៃញវតរតាមយខតរចុំៃួៃ១៥រនញងយខតរទុំង២៤ ៃិងរាជធាៃីភនុំយពញ។ ពីមញៃ 
ការចញោះបញ្ជ ីទុំងអស់ក្តវូបាៃអៃញវតរាលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ ាការយ្ែើ តបយៅៃឹង
ការយសនើសញុំរបស់ក្គួារៃីមួ ៗ    ប៉ាញថ្ៃរក្បព័ៃធនៃការចញោះបញ្ជ ីថ្បបយៃោះគម ៃក្បសិទធភាព 
ចុំណា ក្បារ់យក្ចើៃ ៃិងមិៃយ្ែើ តបៃឹងយសចរដីក្តវូការនៃការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃ
ក្បាពលរែា យៅទូទុំងក្បយទសយ ើ ។ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវ
បាៃអៃញម័តឲ្យយក្បើក្បាស់យែើមបចីញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅក្គប់ស្រសុរ-ខណឌ  ឬឃញុំ-សង្កា ត់ យដ្ឋ 
ក្រមុការង្ករថ្ែលមាៃជុំនញចាស់ោស់ ចញោះយៅអយងាតវាស់ថ្វងរាលែី ៃិងរុំណត់
ក្ពុំែី ក្បមូលភសរញតាង ៃិងវៃិិចឆ័ សិទធិរមមសិទធិ។ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់
យដ្ឋ ែញុំ រ៏យៅថ្តអាចអៃញវតរបាៃថ្ែរ ប៉ាញថ្ៃរក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីថ្បបយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរា
ចមបងសក្មាប់ថ្តយៅយក្ៅតុំបៃ់ចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ឬយដ្ឋ ក្បាពលរែា
ថ្ែលខរខាតមិៃបាៃចូលរមួរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅរនញងតុំបៃ់របស់ពួរគត់ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ រហូតមរែល់ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ រមមវធីិ្ចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីយៅក្បយទសរមពញា ទទួលបាៃយាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យក្ ោះរមមវធីិ្យៃោះ
បាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយក្ចើៃាង១,៧ោៃជូៃក្បាពលរែា។ យៅយពលសរយសរ
របា ការណ៍យៃោះ អនរស្រាវក្ាវមិៃអាចររសថិតិលមីាងយៃោះបាៃយទ។ មយ៉ាងយទៀត 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់រ៏បាៃបយងាើត ៃរការយដ្ឋោះស្រា 
វវិាទថ្ែរ ថ្ែល ៃរការយៃោះមាៃមញខង្ករពិយសសរនញងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ រ់ព័ៃធែីមិៃ
ទៃ់ចញោះបញ្ជ ី ៃិងវវិាទថ្ែលយរើតយ ើងយៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ឥ ូវ
យៃោះ សរមមភាពទុំងយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរយក្កាមរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី របស់
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។ 

យទោះបីាមាៃការររីចយក្មើៃរនញងការបយងាើតក្បព័ៃធយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃបញ្ជា
យក្ចើៃបាៃយរើតយ ើង យហើ បងាាឧបសគគយ៉ាងធ្ុំសក្មាប់សហគមៃ៍ាយក្ចើៃថ្ែល
ក្បឈម យក្គោះថាន រ់បុំផ្ញតចុំយ ោះការបយណដ ញយចញ ឬសក្មាប់សហគមៃ៍ថ្ែលមាៃ
 រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែីាមួ ភាគីថ្ែលមាៃអុំណាចខាែ ុំងៗ។ មាៃភសដញតាងបង្កា ញថា 
អនរកាៃ់កាប់ែីខែោះ ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីក្បព័ៃធនៃការចញោះបញ្ច ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៃោះ ទុំងមញៃយពលយធ្វើការវៃិិចឆ័  ទុំងយពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី 
ថ្ែលមាៃររណីខែោះ យដ្ឋ ពញុំមាៃគិតែល់ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ថ្ែលបាៃរុំណត់
តាមផ្ែូវចាប់ ៃិងយដ្ឋ គម ៃឧបាស្រស័ យ ើ ។  
 ចុំណញ ចសុំខាៃ់នៃការស្រាវក្ាវយៃោះគឺក្តូវររឲ្យយឃើញថា យតើការយ្វៀលរាល
ែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅ
យពលណា ៃិងយរើតយ ើងយដ្ឋ រយបៀបណា ៃិងយតើឧបសគគយផ្សងៗយទៀតបាៃរារាុំង
ក្បាពលរែា    មិៃឲ្យមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយរើតយ ើង 
យដ្ឋ រយបៀបណា ៃិងយៅយពលណា យហើ យតើវាជោះឥទធិពលយលើផ្លក្បយយជៃ៍យ៉ាង
ធ្ុំយធ្ង ៃិងផ្លប៉ាោះ ល់នៃក្បព័ៃធផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីែល់រក្មិតណា។ ការសិរា
ស្រាវក្ាវយៃោះ រ៏ពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃលមអិត អុំពីអក្តានៃវវិាទថ្ែលយរើតយ ើងរនញង
យពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃររមមសិទធិថ្ែរ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅរនញងតុំបៃ់របស់ពួរគត់ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ រហូតមរែល់ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ រមមវធីិ្ចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីយៅក្បយទសរមពញា ទទួលបាៃយាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យក្ ោះរមមវធីិ្យៃោះ
បាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយក្ចើៃាង១,៧ោៃជូៃក្បាពលរែា។ យៅយពលសរយសរ
របា ការណ៍យៃោះ អនរស្រាវក្ាវមិៃអាចររសថិតិលមីាងយៃោះបាៃយទ។ មយ៉ាងយទៀត 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់រ៏បាៃបយងាើត ៃរការយដ្ឋោះស្រា 
វវិាទថ្ែរ ថ្ែល ៃរការយៃោះមាៃមញខង្ករពិយសសរនញងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ រ់ព័ៃធែីមិៃ
ទៃ់ចញោះបញ្ជ ី ៃិងវវិាទថ្ែលយរើតយ ើងយៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ឥ ូវ
យៃោះ សរមមភាពទុំងយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរយក្កាមរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី របស់
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។ 

យទោះបីាមាៃការររីចយក្មើៃរនញងការបយងាើតក្បព័ៃធយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃបញ្ជា
យក្ចើៃបាៃយរើតយ ើង យហើ បងាាឧបសគគយ៉ាងធ្ុំសក្មាប់សហគមៃ៍ាយក្ចើៃថ្ែល
ក្បឈម យក្គោះថាន រ់បុំផ្ញតចុំយ ោះការបយណដ ញយចញ ឬសក្មាប់សហគមៃ៍ថ្ែលមាៃ
 រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែីាមួ ភាគីថ្ែលមាៃអុំណាចខាែ ុំងៗ។ មាៃភសដញតាងបង្កា ញថា 
អនរកាៃ់កាប់ែីខែោះ ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីក្បព័ៃធនៃការចញោះបញ្ច ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៃោះ ទុំងមញៃយពលយធ្វើការវៃិិចឆ័  ទុំងយពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី 
ថ្ែលមាៃររណីខែោះ យដ្ឋ ពញុំមាៃគិតែល់ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ថ្ែលបាៃរុំណត់
តាមផ្ែូវចាប់ ៃិងយដ្ឋ គម ៃឧបាស្រស័ យ ើ ។  
 ចុំណញ ចសុំខាៃ់នៃការស្រាវក្ាវយៃោះគឺក្តូវររឲ្យយឃើញថា យតើការយ្វៀលរាល
ែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅ
យពលណា ៃិងយរើតយ ើងយដ្ឋ រយបៀបណា ៃិងយតើឧបសគគយផ្សងៗយទៀតបាៃរារាុំង
ក្បាពលរែា    មិៃឲ្យមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយរើតយ ើង 
យដ្ឋ រយបៀបណា ៃិងយៅយពលណា យហើ យតើវាជោះឥទធិពលយលើផ្លក្បយយជៃ៍យ៉ាង
ធ្ុំយធ្ង ៃិងផ្លប៉ាោះ ល់នៃក្បព័ៃធផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីែល់រក្មិតណា។ ការសិរា
ស្រាវក្ាវយៃោះ រ៏ពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃលមអិត អុំពីអក្តានៃវវិាទថ្ែលយរើតយ ើងរនញង
យពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃររមមសិទធិថ្ែរ។ 

 
 

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា បាៃកាែ  ាយគលយៅនៃការសិរា
ស្រាវក្ាវ យដ្ឋ អងគការសងគមសញីវលិ វទិយាថ ៃស្រាវក្ាវ វទិយាថ ៃសិរាធិ្ការ 
ៃិងរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ក្ពមទុំងនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍របស់ខែួៃ។ ការសិរាយៃោះបាៃយក្បើ
ក្បាស់ឯរារស្រាវក្ាវថ្ែលមាៃស្រាប់ យហើ មាៃយគលបុំណងពក្ងីរលទធផ្លពី
ការស្រាវក្ាវទុំងយនោះ យដ្ឋ យធ្វើការសិរាលមអិតថា យតើក្បព័ៃធយៃោះរុំពញងក្តូវបាៃអៃញ
វតរ    ារ់ថ្សដង   យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅទុំងបួៃយៅទូទុំងក្បយទស  យ៉ាងែូចយមដច។ 
ែុំយណើ រការនៃការស្រាវក្ាវមាៃយគលបុំណង យែើមបបីរស្រា បញ្ជា ននែូចបាៃ
យលើរយ ើងខាងយលើឲ្យបាៃចាស់ោស់បថ្ៃថមយទៀត គឺយធ្វើការបរស្រា អុំពី បញ្ជា នៃ
យ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការ នៃក្បព័ៃធផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិ 
បញ្ជា វវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង រនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធ ៃិងសិទធិយក្បើក្បាស់ ៃរការែុំយណាោះស្រា វវិាទ ៃិងរក្មិតនៃការចញោះ
បញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ ការស្រាវក្ាវយៃោះក្តូវបាៃយសនើយ ើងយដ្ឋ បណាដ ញែីធ្ែី3  របស់
យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលសដីពីរមពញា រមួទុំងអងគការទសសៃៈពិភពយោរ
រមពញា។ បណាដ ញអងគការទុំងយៃោះ យៅថ្ត ល់ថា មាៃអងគការសងគមសញីវលិយក្ចើៃខវោះ
ការ ល់ែឹងអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ែូចា ការ
 ល់ែឹងអុំពីវធីិ្អៃញវតរែុំយណើ រការយៃោះារ់ថ្សដង ឧបសគគអវីខែោះរុំពញងយរើតយ ើង ៃិងក្តូវ
ជមនោះឧបសគគទុំងយនោះយដ្ឋ វធីិ្ណា យហើ អងគការសងគមសញីវលិអាចយែើរតួនទីចូល
រមួាថ បនយដ្ឋ វធីិ្ណា យែើមបជួី យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា ទុំងយៃោះ។ យហតញែូយចនោះយហើ  
ការសិរាយៃោះមាៃយគលបុំណងែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  

1> ផ្ដល់ទសសៃៈទូយៅអុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងអុំពីែុំយណើ រ
ការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទសក្មាប់ក្បាពលរែាថ្ែលអាចមិៃែឹងអុំពីែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ី។  

                                                           
3 បណាដ ញែីធ្ែី ឬបណាដ ញសរមមភាពែីធ្ែីយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍នៃយវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា គឺា
បណាដ ញមួ របស់អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលមរពីយខតរក្រុងទុំង២០យៅក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា ថ្ែលយធ្វើការយលើ
បញ្ជា ែីធ្ែី។ 



6

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

2> វា តនមែអុំពីាថ ៃភាពបចចញបបៃន ៃិងាថ ៃភាពនៃការចូលរមួរបស់ភាគីទទួល
ផ្លក្បយយជៃ៍ រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិង
រុំណត់បញ្ជា បញ្ជា ក្បឈម ឧបសគគ ៃិងផ្លក្បយយជៃ៍ថ្ែលក្បាពលរែា
ទទួលបាៃ។ 

3> យសញើបអយងាត វា តនមែ ៃិងថ្សវង ល់អុំពីបញ្ជា នៃយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា
ពលរែាយចញ បញ្ជា វវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងលទធភាពយក្បើក្បាស់ ៃរការ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទ ៃិងការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ 

4> វភិាគអុំពីសរមមភាពចូលរមូ រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ របស់អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលៃិងអាា្ធ្រ រ់ព័ៃធនន ៃិងវា 
តនមែថា យតើអងគការៃិងអាា្ធ្រទុំងយនោះអាចៃឹងមាៃលទធភាពយធ្វើការយដ្ឋ 
វធីិ្ណាយែើមបឲី្យកាៃ់ថ្តមាៃក្បសិទធភាពរនញងការថ្រលមអក្បសិទធផ្ល ៃិងសិទធិ
យក្បើក្បាស់ក្បព័ៃធយៃោះ សក្មាប់អនរទទួលផ្លក្បយយជៃ៍។    

5>  យលើរយ ើងៃូវសុំយណើ  ៃិងដ្ឋរ់យចញៃូវអៃញាសៃ៍ ាថ បន   យែើមបីររវធីិ្
ថ្ែលអាចអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធឲ្យកាៃ់
ថ្តក្បយសើរ។   
 

១.២  វិធីសាស្តេរ 
 

វធីិ្ាស្ដសរនៃការសិរាយៃោះ ថ្ផ្អរយលើការស្រាវក្ាវព័ត៌មាៃថ្ែលមាៃស្រាប់ 
ៃិងចញោះយៅស្រាវក្ាវយៅតុំបៃ់យគលយៅ។ យៅចយនែ ោះថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ ៃិងថ្ខមីន 
ឆ្ន ុំ២០១២ ឯរារលមអិតក្តូវបាៃក្បមូល យហើ អតថបទ ឯរារស្រាវក្ាវ ៃិង
ព័ត៌មាៃថ្ែលមាៃស្រាប់ រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវបាៃពិៃិតយៃិងសិរា។ យៅ
យែើមឆ្ន ុំ២០១២  ក្រមុស្រាវក្ាវក្តូវបាៃបយងាើតយ ើង យដ្ឋ មាៃសមាសភាព អនរ
ែឹរនុំការស្រាវក្ាវបីរបូ ៃិងក្រមុក្បមូលព័ត៌មាៃបួៃរបូ។ យៅថ្ខមររា ៃិងថ្ខរញមភៈ 
ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ បាៃចញោះយៅស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃថ្ែលាយគលយៅយៅតាមយខតរ
ក្រងុបួៃយផ្សងៗគន  ថ្ែលយខតរក្រងុទុំងបួៃយៃោះបាៃ្ែងកាត់ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី

 
 

មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ពីថ្ខរញមភៈ ែល់ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១២ រិចចសមាភ សសួរបញ្ជជ រ់
តាមទូរស័ពាាយក្ចើៃយលើរក្តូវបាៃអៃញវតរ យែើមបរីរព័ត៌មាៃបថ្ៃថម ៃិងសួរបញ្ជជ រ់
ព័ត៌មាៃថ្ែលក្បមូលបាៃយៅយពលចញោះសមាភ សយៅតាមតុំបៃ់យគលយៅ។ 
 
១.២.១  វធីិ្ាស្ដសរស្រាវក្ាវ  
 

ការស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃថ្ែលាយគលយៅ ក្តូវយក្បើវធីិ្យផ្សងៗាយក្ចើៃយែើមបី
ក្បមូលទុំងទិៃនៃ័ ថ្បបបរមិាណៃិងគញណភាព។ យែើមបកី្បមូលបាៃទិៃនៃ័ ថ្បប
បរមិាណ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះសួរព័ត៌មាៃ ឬអយងាតតាមក្គួារៃីមួ ៗ យៅរនញង
តុំបៃ់ថ្ែលបាៃ្ែងកាត់ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ វធីិ្យៃោះក្តូវ
បាៃយធ្វើការយផ្ាៀងដា ត់ាមួ ទិៃនៃ័ វភិាគថ្បបគញណភាព ថ្ែលក្បមូលបាៃយៅយពល
ពិភារាសញីជយក្ៅលមអិតាមួ ក្រមុពិភារា។ មយ៉ាងយទៀត រិចចសមាភ សាមួ អនរ
ផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗក្តវូបាៃយរៀបចុំយ ើង ាមួ ភាគី រ់ព័ៃធយក្ចើៃ ែូចា អាា្ធ្រ
ភូមិ ឃញុំ យខតរ បញគគលិរក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ថាន រ់យខតរ រ៏
ែូចា នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍នន ៃិងអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលាតិ ៃិងអៃររាតិថ្ែលយធ្វើ
ការថ្ផ្នរបញ្ជា ែីធ្ែីថ្ែរ។   
 

តារាង១: ឧបររណ៍សក្មាប់ក្បមូលទិៃនៃ័ យពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ 
 

ឧបររណ៍សក្មាប់ក្បមូលទិៃនៃ័  ចុំៃួៃ 
ការអយងាតតាមក្គួារៃីមួ ៗ ១២៨ 
ការពិភារាាក្រុម ៧ 
ការសមាភ សអនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗ ២៥ 
ររណីសិរា ៦ 

 
យទោះបីា ការង្ករចមបងរបស់ក្រុមអនរស្រាវក្ាវក្តូវចញោះយៅស្រាវក្ាវយៅតាម

តុំបៃ់យគលយៅរ៏យដ្ឋ  រ៏ក្រុមបាៃពិយក្គោះយយបល់ាមួ រមមវធីិ្ែីធ្ែីៃិងជីវភាពនៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

2> វា តនមែអុំពីាថ ៃភាពបចចញបបៃន ៃិងាថ ៃភាពនៃការចូលរមួរបស់ភាគីទទួល
ផ្លក្បយយជៃ៍ រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិង
រុំណត់បញ្ជា បញ្ជា ក្បឈម ឧបសគគ ៃិងផ្លក្បយយជៃ៍ថ្ែលក្បាពលរែា
ទទួលបាៃ។ 

3> យសញើបអយងាត វា តនមែ ៃិងថ្សវង ល់អុំពីបញ្ជា នៃយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា
ពលរែាយចញ បញ្ជា វវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងលទធភាពយក្បើក្បាស់ ៃរការ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទ ៃិងការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ 

4> វភិាគអុំពីសរមមភាពចូលរមូ រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ របស់អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលៃិងអាា្ធ្រ រ់ព័ៃធនន ៃិងវា 
តនមែថា យតើអងគការៃិងអាា្ធ្រទុំងយនោះអាចៃឹងមាៃលទធភាពយធ្វើការយដ្ឋ 
វធីិ្ណាយែើមបឲី្យកាៃ់ថ្តមាៃក្បសិទធភាពរនញងការថ្រលមអក្បសិទធផ្ល ៃិងសិទធិ
យក្បើក្បាស់ក្បព័ៃធយៃោះ សក្មាប់អនរទទួលផ្លក្បយយជៃ៍។    

5>  យលើរយ ើងៃូវសុំយណើ  ៃិងដ្ឋរ់យចញៃូវអៃញាសៃ៍ ាថ បន   យែើមបីររវធីិ្
ថ្ែលអាចអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធឲ្យកាៃ់
ថ្តក្បយសើរ។   
 

១.២  វិធីសាស្តេរ 
 

វធីិ្ាស្ដសរនៃការសិរាយៃោះ ថ្ផ្អរយលើការស្រាវក្ាវព័ត៌មាៃថ្ែលមាៃស្រាប់ 
ៃិងចញោះយៅស្រាវក្ាវយៅតុំបៃ់យគលយៅ។ យៅចយនែ ោះថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ ៃិងថ្ខមីន 
ឆ្ន ុំ២០១២ ឯរារលមអិតក្តូវបាៃក្បមូល យហើ អតថបទ ឯរារស្រាវក្ាវ ៃិង
ព័ត៌មាៃថ្ែលមាៃស្រាប់ រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវបាៃពិៃិតយៃិងសិរា។ យៅ
យែើមឆ្ន ុំ២០១២  ក្រមុស្រាវក្ាវក្តូវបាៃបយងាើតយ ើង យដ្ឋ មាៃសមាសភាព អនរ
ែឹរនុំការស្រាវក្ាវបីរបូ ៃិងក្រមុក្បមូលព័ត៌មាៃបួៃរបូ។ យៅថ្ខមររា ៃិងថ្ខរញមភៈ 
ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ បាៃចញោះយៅស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃថ្ែលាយគលយៅយៅតាមយខតរ
ក្រងុបួៃយផ្សងៗគន  ថ្ែលយខតរក្រងុទុំងបួៃយៃោះបាៃ្ែងកាត់ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី

 
 

មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ពីថ្ខរញមភៈ ែល់ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១២ រិចចសមាភ សសួរបញ្ជជ រ់
តាមទូរស័ពាាយក្ចើៃយលើរក្តូវបាៃអៃញវតរ យែើមបរីរព័ត៌មាៃបថ្ៃថម ៃិងសួរបញ្ជជ រ់
ព័ត៌មាៃថ្ែលក្បមូលបាៃយៅយពលចញោះសមាភ សយៅតាមតុំបៃ់យគលយៅ។ 
 
១.២.១  វធីិ្ាស្ដសរស្រាវក្ាវ  
 

ការស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃថ្ែលាយគលយៅ ក្តូវយក្បើវធីិ្យផ្សងៗាយក្ចើៃយែើមបី
ក្បមូលទុំងទិៃនៃ័ ថ្បបបរមិាណៃិងគញណភាព។ យែើមបកី្បមូលបាៃទិៃនៃ័ ថ្បប
បរមិាណ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះសួរព័ត៌មាៃ ឬអយងាតតាមក្គួារៃីមួ ៗ យៅរនញង
តុំបៃ់ថ្ែលបាៃ្ែងកាត់ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ វធីិ្យៃោះក្តូវ
បាៃយធ្វើការយផ្ាៀងដា ត់ាមួ ទិៃនៃ័ វភិាគថ្បបគញណភាព ថ្ែលក្បមូលបាៃយៅយពល
ពិភារាសញីជយក្ៅលមអិតាមួ ក្រមុពិភារា។ មយ៉ាងយទៀត រិចចសមាភ សាមួ អនរ
ផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗក្តវូបាៃយរៀបចុំយ ើង ាមួ ភាគី រ់ព័ៃធយក្ចើៃ ែូចា អាា្ធ្រ
ភូមិ ឃញុំ យខតរ បញគគលិរក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ថាន រ់យខតរ រ៏
ែូចា នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍នន ៃិងអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលាតិ ៃិងអៃររាតិថ្ែលយធ្វើ
ការថ្ផ្នរបញ្ជា ែីធ្ែីថ្ែរ។   
 

តារាង១: ឧបររណ៍សក្មាប់ក្បមូលទិៃនៃ័ យពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ 
 

ឧបររណ៍សក្មាប់ក្បមូលទិៃនៃ័  ចុំៃួៃ 
ការអយងាតតាមក្គួារៃីមួ ៗ ១២៨ 
ការពិភារាាក្រុម ៧ 
ការសមាភ សអនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗ ២៥ 
ររណីសិរា ៦ 

 
យទោះបីា ការង្ករចមបងរបស់ក្រុមអនរស្រាវក្ាវក្តូវចញោះយៅស្រាវក្ាវយៅតាម

តុំបៃ់យគលយៅរ៏យដ្ឋ  រ៏ក្រុមបាៃពិយក្គោះយយបល់ាមួ រមមវធីិ្ែីធ្ែីៃិងជីវភាពនៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលសដីពីរមពញា អងគការទសសៃៈពិភពយោររមពញា 
ៃិងសមាជិរបណាដ ញែីធ្ែី រនញងែុំណារ់កាលនននៃការយធ្វើថ្ផ្ៃការ ការង្ករចញោះមូល
ដ្ឋា ៃ ការវភិាគទិៃនៃ័  ៃិងរនញងែុំណារ់កាលនៃការសរយសររបា ការណ៍យៃោះថ្ែរ។ 
ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា ការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះយក្បើទុំងវធីិ្ាស្ដសរ 
ថ្បបគញណភាពផ្ង ៃិងវធីិ្ាស្ដសរ ថ្បបបរមិាណផ្ង ែូចមាៃយរៀបរាប់លមអិតខាង
យក្កាម៖     

ការសិរាយលើឯរារ: ឯរារៃិងអតថបទសិរាាយក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹង
គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី គយក្មាងអៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ៃិងែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃពិៃិតយ។ អតថបទព័ត៌មាៃ មតិរោិះគៃ់ 
ៃិងបទអតាថ ធិ្បា ននរបស់អងគការសងគមសញីវលិ រ៏ក្តូវបាៃយលើរ រមរវា 
តនមែថ្ែរ។  

ការអយងាតតាមក្គាួរ: បញ្ជ ីសុំណួរទុំរង់បិទមួ ថ្ែលមាៃ២៤ទុំព័រ ក្តូវបាៃ
យរៀបចុំយ ើង សក្មាប់ក្បមូលទិៃនៃ័ ថ្បបបរមិាណ ថ្ែលទរ់ទងៃឹងបទពិយាធ្
របស់ក្គួារក្បាពលរែា  រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ។ វធីិ្អយងាតតាមក្គាួរក្តូវបាៃថ្រតក្មូវ ៃិងពក្ងីរបថ្ៃថម យក្កា ពីបាៃអៃញវតរ
ារលបងមញៃយពលអៃញវតរារ់ថ្សដង។ ការារលបងយៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅាងមួ 
នលងយៅភូមិបឹងទុំពញៃ រាជធាៃីភនុំយពញ យៅថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២។  

វធីិ្ាស្ដសរថ្ណនុំបៃរក្តូវបាៃអៃញវតរ យែើមបយីក្ជើសយរ ើសក្គួារថ្ែលក្តវូ
សមាភ ស យហើ បនា ប់ពីយនោះ យ ើងបាៃសវោះថ្សវងររអៃញាសៃ៍ពីយមភូមិ ៃិង
សមាជិរសហគមៃ៍ យែើមបរីរក្បាពលរែាថ្ែលធាែ ប់្ែងកាត់បទពិយាធ្ារ់ថ្សរង 
(ទុំងបទពិយាធ្វជិជមាៃៃិងអវជិជមាៃ)  រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ ចុំៃួៃសុំណារសក្មាប់ការអយងាតក្គួារមាៃពី២% យៅ៥% នៃ
ក្គួារសរញបយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរាស្រាវក្ាវ      ថ្ែលក្តវូបាៃយក្ជើស
យរ ើស។ ាលទធផ្ល មាៃក្បាពលរែាក្បថ្ហល៣២ក្គួារយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅ
ៃីមួ ៗ។  សរញបទុំងអស់មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ១២៨ក្គួារ យៅរនញងតុំបៃ់បួៃថ្ែល
ាយគលយៅនៃការសិរាយៃោះ ក្តូវបាៃជួបសមាភ ស។ 

 
 

ការពិភារាាក្រមុ: ឯរារថ្ណនុំសក្មាប់ការពិភារាក្រមុថ្ែលមាៃ
ទក្មង់យបើរ ចុំៃួៃ៥ទុំព័រ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងសក្មាប់ក្បមូលទិៃនៃ័ ថ្បបគញណភា
ព។ ការពិភារាទុំងយៃោះក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងរនញងយគលបុំណងយធ្វើការយផ្ាៀងដា ត់ ៃិង
បថ្ៃថមព័ត៌មាៃលមអិតយលើទិៃនៃ័  ថ្បបគញណភាពៃិងបរមិាណ  ថ្ែលក្បមូលបាៃតាម 
រ ៈការចញោះអយងាតតាមក្គាួរ    ៃិងតាមរ ៈការសមាភ ស  ាមួ អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃ
សុំខាៃ់ៗ។ 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗ: ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃជួបសមាភ ស
ាមួ ក្បធាៃក្រុម យមភូមិ តុំណាងសហគមៃ៍ សមាជិរក្រមុក្បឹរាឃញុំ សមាជិរក្រុម
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី មន្តៃរីសញរយិយែី បញគគលិរមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល
ថ្ែលយធ្វើការថ្ផ្នរបញ្ជា ែីធ្ែី ៃិងាមួ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍យផ្សងៗ។  

ររណីសិរា: ររណីសិរាចុំៃួៃក្បាុំមួ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើង យដ្ឋ បាៃ
បង្កា ញយ៉ាងចាស់អុំពីការក្បឈមាយក្ចើៃថ្ែលយរើតយ ើង រនញងការអៃញវតរែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ររណីសិរាទុំងយៃោះយ ើងទទួល
បាៃពីការអយងាតតាមក្គាួរ។  
 លទធផ្លថ្ែលទទួលបាៃពីការសិរាស្រាវក្ាវព័ត៌មាៃថ្ែលមាៃស្រាប់ ៃិង
ការចញោះក្បមូលទិៃនៃ័ យៅមូលដ្ឋា ៃ ក្តូវបាៃយរៀបចុំ យហើ របា ការណ៍ាថ ពររ៏ក្តូវ
បាៃយរៀបចុំយ ើងយៅចយនែ ោះថ្ខរញមភៈ ៃិងថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១២។  
 
១.២.២  ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវ  
 
យខតរចុំៃួៃបី ៃិងរាជធាៃីភនុំយពញក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសយចញពីរនញងចុំយណាមតុំបៃ់

យគលយៅចុំៃួៃ១៦របស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី។ លរខណៈវៃិិចឆ័ សក្មាប់ការ
យក្ជើសយរ ើសយៃោះ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងយដ្ឋ មាៃការផ្ដល់គុំៃិតពីយវទិកានៃអងគការមិៃ
ថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា អងគការទសសៃៈពិភពយោររមពញា  ៃិងសមាជិរ
បណាដ ញែីធ្ែី។ តុំបៃ់យគលយៅទុំងយៃោះក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសយដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើលរខណៈ
វៃិិចឆ័ បីយ៉ាងែូចខាងយក្កាម៖  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលសដីពីរមពញា អងគការទសសៃៈពិភពយោររមពញា 
ៃិងសមាជិរបណាដ ញែីធ្ែី រនញងែុំណារ់កាលនននៃការយធ្វើថ្ផ្ៃការ ការង្ករចញោះមូល
ដ្ឋា ៃ ការវភិាគទិៃនៃ័  ៃិងរនញងែុំណារ់កាលនៃការសរយសររបា ការណ៍យៃោះថ្ែរ។ 
ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា ការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះយក្បើទុំងវធីិ្ាស្ដសរ 
ថ្បបគញណភាពផ្ង ៃិងវធីិ្ាស្ដសរ ថ្បបបរមិាណផ្ង ែូចមាៃយរៀបរាប់លមអិតខាង
យក្កាម៖     

ការសិរាយលើឯរារ: ឯរារៃិងអតថបទសិរាាយក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹង
គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី គយក្មាងអៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ៃិងែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃពិៃិតយ។ អតថបទព័ត៌មាៃ មតិរោិះគៃ់ 
ៃិងបទអតាថ ធិ្បា ននរបស់អងគការសងគមសញីវលិ រ៏ក្តូវបាៃយលើរ រមរវា 
តនមែថ្ែរ។  

ការអយងាតតាមក្គាួរ: បញ្ជ ីសុំណួរទុំរង់បិទមួ ថ្ែលមាៃ២៤ទុំព័រ ក្តូវបាៃ
យរៀបចុំយ ើង សក្មាប់ក្បមូលទិៃនៃ័ ថ្បបបរមិាណ ថ្ែលទរ់ទងៃឹងបទពិយាធ្
របស់ក្គួារក្បាពលរែា  រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ។ វធីិ្អយងាតតាមក្គាួរក្តូវបាៃថ្រតក្មូវ ៃិងពក្ងីរបថ្ៃថម យក្កា ពីបាៃអៃញវតរ
ារលបងមញៃយពលអៃញវតរារ់ថ្សដង។ ការារលបងយៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅាងមួ 
នលងយៅភូមិបឹងទុំពញៃ រាជធាៃីភនុំយពញ យៅថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២។  

វធីិ្ាស្ដសរថ្ណនុំបៃរក្តូវបាៃអៃញវតរ យែើមបយីក្ជើសយរ ើសក្គួារថ្ែលក្តវូ
សមាភ ស យហើ បនា ប់ពីយនោះ យ ើងបាៃសវោះថ្សវងររអៃញាសៃ៍ពីយមភូមិ ៃិង
សមាជិរសហគមៃ៍ យែើមបរីរក្បាពលរែាថ្ែលធាែ ប់្ែងកាត់បទពិយាធ្ារ់ថ្សរង 
(ទុំងបទពិយាធ្វជិជមាៃៃិងអវជិជមាៃ)  រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ ចុំៃួៃសុំណារសក្មាប់ការអយងាតក្គួារមាៃពី២% យៅ៥% នៃ
ក្គួារសរញបយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរាស្រាវក្ាវ      ថ្ែលក្តវូបាៃយក្ជើស
យរ ើស។ ាលទធផ្ល មាៃក្បាពលរែាក្បថ្ហល៣២ក្គួារយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅ
ៃីមួ ៗ។  សរញបទុំងអស់មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ១២៨ក្គួារ យៅរនញងតុំបៃ់បួៃថ្ែល
ាយគលយៅនៃការសិរាយៃោះ ក្តូវបាៃជួបសមាភ ស។ 

 
 

ការពិភារាាក្រមុ: ឯរារថ្ណនុំសក្មាប់ការពិភារាក្រមុថ្ែលមាៃ
ទក្មង់យបើរ ចុំៃួៃ៥ទុំព័រ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងសក្មាប់ក្បមូលទិៃនៃ័ ថ្បបគញណភា
ព។ ការពិភារាទុំងយៃោះក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងរនញងយគលបុំណងយធ្វើការយផ្ាៀងដា ត់ ៃិង
បថ្ៃថមព័ត៌មាៃលមអិតយលើទិៃនៃ័  ថ្បបគញណភាពៃិងបរមិាណ  ថ្ែលក្បមូលបាៃតាម 
រ ៈការចញោះអយងាតតាមក្គាួរ    ៃិងតាមរ ៈការសមាភ ស  ាមួ អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃ
សុំខាៃ់ៗ។ 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗ: ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃជួបសមាភ ស
ាមួ ក្បធាៃក្រុម យមភូមិ តុំណាងសហគមៃ៍ សមាជិរក្រមុក្បឹរាឃញុំ សមាជិរក្រុម
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី មន្តៃរីសញរយិយែី បញគគលិរមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល
ថ្ែលយធ្វើការថ្ផ្នរបញ្ជា ែីធ្ែី ៃិងាមួ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍យផ្សងៗ។  

ររណីសិរា: ររណីសិរាចុំៃួៃក្បាុំមួ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើង យដ្ឋ បាៃ
បង្កា ញយ៉ាងចាស់អុំពីការក្បឈមាយក្ចើៃថ្ែលយរើតយ ើង រនញងការអៃញវតរែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ររណីសិរាទុំងយៃោះយ ើងទទួល
បាៃពីការអយងាតតាមក្គាួរ។  
 លទធផ្លថ្ែលទទួលបាៃពីការសិរាស្រាវក្ាវព័ត៌មាៃថ្ែលមាៃស្រាប់ ៃិង
ការចញោះក្បមូលទិៃនៃ័ យៅមូលដ្ឋា ៃ ក្តូវបាៃយរៀបចុំ យហើ របា ការណ៍ាថ ពររ៏ក្តូវ
បាៃយរៀបចុំយ ើងយៅចយនែ ោះថ្ខរញមភៈ ៃិងថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១២។  
 
១.២.២  ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវ  
 
យខតរចុំៃួៃបី ៃិងរាជធាៃីភនុំយពញក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសយចញពីរនញងចុំយណាមតុំបៃ់

យគលយៅចុំៃួៃ១៦របស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី។ លរខណៈវៃិិចឆ័ សក្មាប់ការ
យក្ជើសយរ ើសយៃោះ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងយដ្ឋ មាៃការផ្ដល់គុំៃិតពីយវទិកានៃអងគការមិៃ
ថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា អងគការទសសៃៈពិភពយោររមពញា  ៃិងសមាជិរ
បណាដ ញែីធ្ែី។ តុំបៃ់យគលយៅទុំងយៃោះក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសយដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើលរខណៈ
វៃិិចឆ័ បីយ៉ាងែូចខាងយក្កាម៖  



10

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 ចុំៃួៃក្បាពលរែា: មញៃែុំបូង យខតរយគលយៅទុំង១៦យនោះក្តូវបាៃលែឹងថ្លែង
យៅតាមសមាមាក្តនៃចុំៃួៃក្បាពលរែារបស់យខតរៃីមួ ៗ។ ទីក្រុង ៃិងយខតរ 
ថ្ែលមាៃចុំៃួៃក្បាពលរែាយក្ចើៃាងយគក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើស។ យខតរក្រុងទុំង
យនោះមាៃែូចា រាជធាៃីភនុំយពញ   (១.៥០១,៧២៥នរ់)4 ៃិងយខតររុំពង់ចាម 
(១.៨២១,៩៩៣នរ់)5។  

 យខតរដ្ឋច់ស្រសយល: រនញងែុំណារ់កាលទី២នៃែុំយណើ រការយក្ជើសយរ ើសយៃោះ យក្ៅ
ពីយខតរៃិងរាជធាៃីខាងយលើ ក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសយៅតាមចុំណញ ចក្បទរ់គន រវាង
ទីក្រុងៃិងជៃបទ ឬយៅតាមចមាង  ពីរាជធាៃីភនុំយពញ។ យខតរបនា  មាៃជ័  
មាៃចមាង  ៣៥៩គី ូថ្ម៉ាក្តពីរាជធាៃីភនុំយពញ 6  យហើ ក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសា
យខតរយគលយៅទី៣។  

 ចុំៃួៃវវិាទែីធ្ែីៃិងទុំហុំភូមិាស្ដសរ: ទីបុំផ្ញតយខតរននក្តូវបាៃលែឹងថ្លែង ៃិង
យផ្ាៀងដា ត់តាមតារាងនៃចុំៃួៃវវិាទែីធ្ែីថ្ែលមាៃយៅរនញងរបា ការណ៍។ ចុំៃួៃ
នៃវវិាទែីធ្ែីគឺក្តវូថ្ផ្អរយលើរបា ការណ៍សដីពី “ការវភិាគទិៃនៃ័  សរីពីររណី
វវិាទែីធ្ែីយៅរមពញា ឆ្ន ុំ២០១០"

7 របស់យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដី
ពីរមពញា។ យខតរបាត់ែុំបង យខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ ាយខតរ
ថ្ែលមាៃវវិាទែីធ្ែីយក្ចើៃបុំផ្ញត។  យែើមបធីានអុំពីទុំហុំភូមិាស្ដសរ យខតរក្ពោះ
សីហៃញ ថ្ែលសថិតយៅតាមយ្នរសមញក្ទក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសាតុំបៃ់យគលយៅ។    
 

                                                           
4 ាោរាជធាៃីភនុំយពញ, ទិែាភាពទូយៅ: http://www.phnompenh.gov.kh/phnom-penh-city-facts-99.html  

(បាៃចូលយមើលថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
5 គណៈរមាម ធិ្ការាតិសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមថ្បបក្បាធិ្បយត យយៅថាន រ់យក្កាមាតិ (គជអប): យសៀវយៅទិៃនៃ័ 
យខតររុំពង់ចាម ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ១៥)។ 

6 យទសចរណ៍រមពញា ភូមិាស្ដសរ យខតរបនា  មាៃជ័  រមពញា
http://www.tourismcambodia.com/travelguides/provinces/banteay-meanchey/geography.htm (បាៃ
ចូលយមើលថ្ខ មិលញន ឆ្ន ុំ២០១០)។  

7 មណឌ លស្រាវក្ាវៃិងព័ត៌មាៃរបស់យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា: ការវភិាគទិៃនៃ័ សរីពីររណី
វវិាទែីធ្ែីយៅរមពញា ឆ្ន ុំ២០១០ យចញផ្ា ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១១។ 

 
 

ថ្ផ្ៃទី១: តុំបៃ់យគលយៅ សិរាស្រាវក្ាវទុំងបួៃ  

 
យៅរនញងយខតរថ្ែលាយគលយៅៃីមួ ៗ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃសហការការង្ករ

ាមួ  យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា ៃិងសមាជិរបណាដ ញែីធ្ែី 
យែើមបយីក្ជើសយរ ើសភូមិយគលយៅយៅរនញងយខតរយគលយៅៃីមួ ៗនៃយខតរទុំងបួៃ។  
 
 
 
 
 
 
 



11

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 ចុំៃួៃក្បាពលរែា: មញៃែុំបូង យខតរយគលយៅទុំង១៦យនោះក្តូវបាៃលែឹងថ្លែង
យៅតាមសមាមាក្តនៃចុំៃួៃក្បាពលរែារបស់យខតរៃីមួ ៗ។ ទីក្រុង ៃិងយខតរ 
ថ្ែលមាៃចុំៃួៃក្បាពលរែាយក្ចើៃាងយគក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើស។ យខតរក្រុងទុំង
យនោះមាៃែូចា រាជធាៃីភនុំយពញ   (១.៥០១,៧២៥នរ់)4 ៃិងយខតររុំពង់ចាម 
(១.៨២១,៩៩៣នរ់)5។  

 យខតរដ្ឋច់ស្រសយល: រនញងែុំណារ់កាលទី២នៃែុំយណើ រការយក្ជើសយរ ើសយៃោះ យក្ៅ
ពីយខតរៃិងរាជធាៃីខាងយលើ ក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសយៅតាមចុំណញ ចក្បទរ់គន រវាង
ទីក្រុងៃិងជៃបទ ឬយៅតាមចមាង  ពីរាជធាៃីភនុំយពញ។ យខតរបនា  មាៃជ័  
មាៃចមាង  ៣៥៩គី ូថ្ម៉ាក្តពីរាជធាៃីភនុំយពញ 6  យហើ ក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសា
យខតរយគលយៅទី៣។  

 ចុំៃួៃវវិាទែីធ្ែីៃិងទុំហុំភូមិាស្ដសរ: ទីបុំផ្ញតយខតរននក្តូវបាៃលែឹងថ្លែង ៃិង
យផ្ាៀងដា ត់តាមតារាងនៃចុំៃួៃវវិាទែីធ្ែីថ្ែលមាៃយៅរនញងរបា ការណ៍។ ចុំៃួៃ
នៃវវិាទែីធ្ែីគឺក្តវូថ្ផ្អរយលើរបា ការណ៍សដីពី “ការវភិាគទិៃនៃ័  សរីពីររណី
វវិាទែីធ្ែីយៅរមពញា ឆ្ន ុំ២០១០"

7 របស់យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដី
ពីរមពញា។ យខតរបាត់ែុំបង យខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ ាយខតរ
ថ្ែលមាៃវវិាទែីធ្ែីយក្ចើៃបុំផ្ញត។  យែើមបធីានអុំពីទុំហុំភូមិាស្ដសរ យខតរក្ពោះ
សីហៃញ ថ្ែលសថិតយៅតាមយ្នរសមញក្ទក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើសាតុំបៃ់យគលយៅ។    
 

                                                           
4 ាោរាជធាៃីភនុំយពញ, ទិែាភាពទូយៅ: http://www.phnompenh.gov.kh/phnom-penh-city-facts-99.html  

(បាៃចូលយមើលថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
5 គណៈរមាម ធិ្ការាតិសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមថ្បបក្បាធិ្បយត យយៅថាន រ់យក្កាមាតិ (គជអប): យសៀវយៅទិៃនៃ័ 
យខតររុំពង់ចាម ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ១៥)។ 

6 យទសចរណ៍រមពញា ភូមិាស្ដសរ យខតរបនា  មាៃជ័  រមពញា
http://www.tourismcambodia.com/travelguides/provinces/banteay-meanchey/geography.htm (បាៃ
ចូលយមើលថ្ខ មិលញន ឆ្ន ុំ២០១០)។  

7 មណឌ លស្រាវក្ាវៃិងព័ត៌មាៃរបស់យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា: ការវភិាគទិៃនៃ័ សរីពីររណី
វវិាទែីធ្ែីយៅរមពញា ឆ្ន ុំ២០១០ យចញផ្ា ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១១។ 

 
 

ថ្ផ្ៃទី១: តុំបៃ់យគលយៅ សិរាស្រាវក្ាវទុំងបួៃ  

 
យៅរនញងយខតរថ្ែលាយគលយៅៃីមួ ៗ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃសហការការង្ករ

ាមួ  យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា ៃិងសមាជិរបណាដ ញែីធ្ែី 
យែើមបយីក្ជើសយរ ើសភូមិយគលយៅយៅរនញងយខតរយគលយៅៃីមួ ៗនៃយខតរទុំងបួៃ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

តារាង២: តុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវ  

យខតរ 
ក្គាួរ
សរញប  

ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 

រាលែី 

បាៃចាប់
យផ្ដើម  

បាៃបញ្ច ប់  
សរញប
រាលែី
វៃិិចឆ័ រចួ 

សរញប
រាលែីចញោះ
បញ្ជ រីចួ 

រាជធាៃីភនុំយពញ:  
ភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់
ភនុំយពញលមី ខណឌ ថ្សៃ
សញខ 

៨៦១ ២០០៦8 ថ្ខរញមភៈ 
ឆ្ន ុំ២០០៩ 

១៩៥ ៤១ 

យខតរបនា  មាៃជ័ : 
ភូមិអូរអណរូ ងយរើត ៃិង
ភូមិយគរយនន  ឃញុំ
បនា  នងស្រសុរ
មងគលបញរ ី

៧៤០ ថ្ខមររា 
ឆ្ន ុំ២០០៩ 

 

ថ្ខតញោ 
ឆ្ន ុំ២០១០ 

១.៧១៣ ១.៧០០ 

យខតរក្ពោះសីហៃញ: 
ភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ
មិតរភាព  

១.៣២
៩ 

ថ្ខមររា 
ឆ្ន ុំ២០០៧ 

ឆ្ន ុំ២០០៩9 ១.៧៥៩ ១.៦៣៦ 

យខតររុំពង់ចាម: 
ភូមិក្ប ញគៃិងភូមិ
ក្ត ុំងយាន  ឃញុំទុំៃប់ 
ស្រសុរបាធា  

៦៧០ ថ្ខសីហា
ឆ្ន ុំ២០០៨ 

 

ថ្ខមិលញន 
ឆ្ន ុំ២០១០ 

 

៣.២៨៨ ៣.២៧១ 

                                                           
8 អនរសរយសររបា ការណ៍មិៃអាចបញ្ជជ រ់អុំពីកាលបរយិចឆទចាស់ោស់អុំពីការចាប់យផ្ដើមការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ 
លរខណៈាក្បព័ៃធយទ។ 

9 អនរសរយសររបា ការណ៍មិៃអាចបញ្ជជ រ់អុំពីកាលបរយិចឆទចាស់ោស់អុំពីការបញ្ច ប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធយទ។ 

 
 

១.២.៣  ថ្ែៃរុំណត់នៃវធីិ្ាស្ដសរស្រាវក្ាវ  
 

វាាយរឿងសុំខាៃ់ថ្ែលក្តវូពិចារណា អុំពីថ្ែៃរុំណត់នៃវធីិ្ាស្ដសរស្រាវក្ាវ។ 
ទីមួ  ការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ បាៃអៃញវតរវធីិ្យក្ជើសយរ ើសសុំណារ non-probability 
ថ្ែលមិៃអាចយចៀសផ្ញតពីភាពលយមអៀងរនញងការយក្ជើសយរ ើសសុំណារ ៃិងភាពក្តឹមក្តូវ
ពីខាងយក្ៅ។ យដ្ឋ ារការយក្ជើសយរ ើសសុំណារតាមរ ៈការថ្ណនុំតគន  មិៃយក្ជើស
យរ ើសសុំណារយដ្ឋ  ថ្ផ្អរយលើការយក្ជើសយរ ើសនចែៃ្ ែូយចនោះវា អាចៃឹងមិៃតុំណាងយអា
 ក្បាពលរែាថ្ែលារមមវតថញនៃការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ ែូចវធីិ្យក្ជើសយរ ើសសុំណារ
ថ្បប Probability យទ។ ទីពីរយដ្ឋ ារថ្ត រមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៃោះ ក្គបែណដ ប់១៦យខតរ យហើ បាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃក្បាពលរែាចុំៃួៃាង
១,៧ោៃ ែូយចនោះតុំបៃ់សិរាថ្ែលាយគលយៅនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ តុំណាងអក្តា
ភាគរ នៃក្បាពលរែា ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ាររមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធតិចតួចប៉ាញយណាណ ោះ។ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃពយយមកាត់បៃថ  
ចុំណញ ចខវោះខាតយៃោះឲ្យយៅតិចបុំផ្ញត យដ្ឋ យក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់បួៃយផ្សងៗគន  យៅរនញង
ក្បយទសរមពញា យហើ បាៃពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ី យៅតាមតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ទុំងអស់ថ្ែលមាៃបញ្ជា  តាមលទធភាពថ្ែលអាចយធ្វើបាៃ 
មិៃថ្មៃក្តឹមថ្តភូមិសុំណារយនោះយទ។ 
 ារ់ថ្សដង   មាៃបញ្ជា មួ ថ្ែលក្រុមស្រាវក្ាវបាៃយឃើញគឺ   រនញងររណីខែោះ    
រ ៈយពលបីឆ្ន ុំបាៃរៃែងយៅ ចាប់តាុំងពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់។ យៃោះមាៃៃ័ ថា ការចងចាុំរបស់ក្បាពលរែាខែោះថ្ែលបាៃ
ចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅ
មាៃរក្មិត  ថ្ែលាយហតញនុំឲ្យខវោះខាតព័ត៌មាៃមួ ចុំៃួៃ ៃិងមិៃមាៃព័ត៌មាៃ
លមអិតក្គប់ក្គៃ់។ យែើមបយីដ្ឋោះស្រា  ឬបុំយពញចុំណញ ចខវោះខាតទុំងយៃោះ ក្រុមអនរ
ស្រាវក្ាវបាៃយក្បៀបយធ្ៀបសរខីភាពននពីការអយងាតតាមក្គួារ រ៏ែូចាទិៃនៃ័ 
ថ្ែលទទួលបាៃពីការពិភារាជក្រុម។ ការជួបសមាភ សាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ៃិងអងគ
ការសងគមសញីវលិថ្ែលរុំពញងយធ្វើការយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា រ៏បាៃផ្ដល់ទិៃនៃ័ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

តារាង២: តុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវ  

យខតរ 
ក្គាួរ
សរញប  

ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 

រាលែី 

បាៃចាប់
យផ្ដើម  

បាៃបញ្ច ប់  
សរញប
រាលែី
វៃិិចឆ័ រចួ 

សរញប
រាលែីចញោះ
បញ្ជ រីចួ 

រាជធាៃីភនុំយពញ:  
ភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់
ភនុំយពញលមី ខណឌ ថ្សៃ
សញខ 

៨៦១ ២០០៦8 ថ្ខរញមភៈ 
ឆ្ន ុំ២០០៩ 

១៩៥ ៤១ 

យខតរបនា  មាៃជ័ : 
ភូមិអូរអណរូ ងយរើត ៃិង
ភូមិយគរយនន  ឃញុំ
បនា  នងស្រសុរ
មងគលបញរ ី

៧៤០ ថ្ខមររា 
ឆ្ន ុំ២០០៩ 

 

ថ្ខតញោ 
ឆ្ន ុំ២០១០ 

១.៧១៣ ១.៧០០ 

យខតរក្ពោះសីហៃញ: 
ភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ
មិតរភាព  

១.៣២
៩ 

ថ្ខមររា 
ឆ្ន ុំ២០០៧ 

ឆ្ន ុំ២០០៩9 ១.៧៥៩ ១.៦៣៦ 

យខតររុំពង់ចាម: 
ភូមិក្ប ញគៃិងភូមិ
ក្ត ុំងយាន  ឃញុំទុំៃប់ 
ស្រសុរបាធា  

៦៧០ ថ្ខសីហា
ឆ្ន ុំ២០០៨ 

 

ថ្ខមិលញន 
ឆ្ន ុំ២០១០ 

 

៣.២៨៨ ៣.២៧១ 

                                                           
8 អនរសរយសររបា ការណ៍មិៃអាចបញ្ជជ រ់អុំពីកាលបរយិចឆទចាស់ោស់អុំពីការចាប់យផ្ដើមការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ 
លរខណៈាក្បព័ៃធយទ។ 

9 អនរសរយសររបា ការណ៍មិៃអាចបញ្ជជ រ់អុំពីកាលបរយិចឆទចាស់ោស់អុំពីការបញ្ច ប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធយទ។ 

 
 

១.២.៣  ថ្ែៃរុំណត់នៃវធីិ្ាស្ដសរស្រាវក្ាវ  
 

វាាយរឿងសុំខាៃ់ថ្ែលក្តវូពិចារណា អុំពីថ្ែៃរុំណត់នៃវធីិ្ាស្ដសរស្រាវក្ាវ។ 
ទីមួ  ការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ បាៃអៃញវតរវធីិ្យក្ជើសយរ ើសសុំណារ non-probability 
ថ្ែលមិៃអាចយចៀសផ្ញតពីភាពលយមអៀងរនញងការយក្ជើសយរ ើសសុំណារ ៃិងភាពក្តឹមក្តូវ
ពីខាងយក្ៅ។ យដ្ឋ ារការយក្ជើសយរ ើសសុំណារតាមរ ៈការថ្ណនុំតគន  មិៃយក្ជើស
យរ ើសសុំណារយដ្ឋ  ថ្ផ្អរយលើការយក្ជើសយរ ើសនចែៃ្ ែូយចនោះវា អាចៃឹងមិៃតុំណាងយអា
 ក្បាពលរែាថ្ែលារមមវតថញនៃការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ ែូចវធីិ្យក្ជើសយរ ើសសុំណារ
ថ្បប Probability យទ។ ទីពីរយដ្ឋ ារថ្ត រមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៃោះ ក្គបែណដ ប់១៦យខតរ យហើ បាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃក្បាពលរែាចុំៃួៃាង
១,៧ោៃ ែូយចនោះតុំបៃ់សិរាថ្ែលាយគលយៅនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ តុំណាងអក្តា
ភាគរ នៃក្បាពលរែា ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ាររមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធតិចតួចប៉ាញយណាណ ោះ។ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃពយយមកាត់បៃថ  
ចុំណញ ចខវោះខាតយៃោះឲ្យយៅតិចបុំផ្ញត យដ្ឋ យក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់បួៃយផ្សងៗគន  យៅរនញង
ក្បយទសរមពញា យហើ បាៃពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ី យៅតាមតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ទុំងអស់ថ្ែលមាៃបញ្ជា  តាមលទធភាពថ្ែលអាចយធ្វើបាៃ 
មិៃថ្មៃក្តឹមថ្តភូមិសុំណារយនោះយទ។ 
 ារ់ថ្សដង   មាៃបញ្ជា មួ ថ្ែលក្រុមស្រាវក្ាវបាៃយឃើញគឺ   រនញងររណីខែោះ    
រ ៈយពលបីឆ្ន ុំបាៃរៃែងយៅ ចាប់តាុំងពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់។ យៃោះមាៃៃ័ ថា ការចងចាុំរបស់ក្បាពលរែាខែោះថ្ែលបាៃ
ចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅ
មាៃរក្មិត  ថ្ែលាយហតញនុំឲ្យខវោះខាតព័ត៌មាៃមួ ចុំៃួៃ ៃិងមិៃមាៃព័ត៌មាៃ
លមអិតក្គប់ក្គៃ់។ យែើមបយីដ្ឋោះស្រា  ឬបុំយពញចុំណញ ចខវោះខាតទុំងយៃោះ ក្រុមអនរ
ស្រាវក្ាវបាៃយក្បៀបយធ្ៀបសរខីភាពននពីការអយងាតតាមក្គួារ រ៏ែូចាទិៃនៃ័ 
ថ្ែលទទួលបាៃពីការពិភារាជក្រុម។ ការជួបសមាភ សាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ៃិងអងគ
ការសងគមសញីវលិថ្ែលរុំពញងយធ្វើការយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា រ៏បាៃផ្ដល់ទិៃនៃ័ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យ៉ាងយក្ចើៃ យហើ រ៏បាៃជួ បុំយពញចុំណញ ចខវោះខាតយៃោះថ្ែរ រនញងការយរៀបរាប់អុំពី
ែុំយណើ រយរឿងថា យតើការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបាៃអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាៃីមួ ៗយដ្ឋ វធីិ្ណា។ 

បញ្ជា ែ៏ធ្ុំថ្ែលបណាដ លឲ្យប៉ាោះ ល់លទធផ្លនៃការសិរាយៃោះគឺ បញ្ជា លុំបារ
រនញងការររទិៃនៃ័ គួរឲ្យយជឿទញរចិតរ។ យៅយពលពិៃិតយយលើបញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែី
យចញពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃែឹងថា ការររទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងការ
យ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅ
សិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញពិតាមាៃការលុំបារ
ណាស់។ យៃោះបង្កា ញឲ្យយឃើញយ៉ាងចាស់ថា យ ើងមិៃអាចររបាៃទិៃនៃ័ ផ្ែូវការា
ាធារណៈ  រ់ព័ៃធៃឹងការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីទុំង
យៃោះបាៃយទ។ យហតញែូយចនោះយហើ  យ ើងក្តូវចញោះយៅស្រសង់ ឬក្បមូលព័ត៌មាៃពីក្បាពល
រែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃថ្ែលសម័ក្គចិតរផ្ដល់រិចចសមាភ ស ៃិងអងគ
ការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលថ្ែលរុំពញងយធ្វើការយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរាយៃោះ រចួ
យ ើងបាៃ “យរៀបចុំទិៃនៃ័ ទុំងយនោះបញ្ចូ លគន "។ យទោះបីា ការយធ្វើថ្បបយៃោះ ទីបុំផ្ញត
បយងាើតបាៃទិែាភាពទូយៅគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍អុំពីបញ្ជា យនោះរ៏យដ្ឋ  រ៏វាពិតាមាៃខវោះ
ចយនែ ោះរនញងការយរៀបរាប់ែុំយណើ រយរឿងាមិៃខាៃ។  

ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃខិតខុំក្បឹងថ្ក្បងក្បមូលទិៃនៃ័   ថ្ែលអាចយក្បើក្បាស់បាៃ 
 រ់ព័ៃធៃឹងអក្តានៃវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង អុំពីរក្មិតនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ 
យៅតាមតុំបៃ់ទុំងបួៃថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរាយៃោះ។ មន្តៃរីាយក្ចើៃថ្ែលបាៃ
ចូលរមួពិភារាអុំពីបញ្ជា ទុំងយនោះ ៃិងអុំពីែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យក្ចើៃ
ថ្តយលើរយ ើងាទូយៅ យហើ មិៃសូវមាៃតួយលខយៅរនញងនែាៃិចចយ ើ  ថ្ែលយៃោះយធ្វើ
ឲ្យប៉ាោះ ល់សមតថភាពនៃការសិរាយៃោះ រនញងការយធ្វើយសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃយ៉ាងរងឹមាុំសដីពី
អក្តានៃវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងអុំពីែុំយណើ រការរបស់ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។ 
ែូចគន យៃោះថ្ែរ សថិតិសដីពីការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ រ៏ពិបារររណាស់ថ្ែរ យហើ សថិតិ
យៃោះមាៃសក្មាប់ថ្តតុំបៃ់ពីរនៃតុំបៃ់យគលយៅទុំងបួៃថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។      រនញងចុំយណាម 
អនរថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សអុំ ញងយពលអយងាតតាមក្គួារ ៃិងអនរថ្ែល

 
 

បាៃចូលរមួពិភារាក្រុម មាៃតិចណាស់ថ្ែលបាៃទិញ ឬលរ់ែី ចាប់តាុំងពី ែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីក្តូវបាៃអៃញវតរ យហតញែូយចនោះយហើ  ការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ មិៃា
បញ្ជា ធ្ុំែញុំយទ។ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ក្គួារភាគយក្ចើៃ
ក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី យហើ ប័ណណរមមសិទធិតិចតួចប៉ាញយណាណ ោះក្តូវ
បាៃផ្ដល់ជូៃក្បាពលរែា រឯីបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិរ៏រក្មៃឹងយរើតយ ើង
ណាស់ថ្ែរ។ យទោះបីា ខវោះព័ត៌មាៃរ៏យដ្ឋ  រ៏ទិៃនៃ័ ថ្បបគញណភាពគួរឲ្យចាប់
អារមមណ៍មួ ចុំៃួៃក្តវូបាៃក្បមូល យហើ យ ើងអាចយធ្វើការអយងាតាទូយៅបាៃពី
ទិៃនៃ័ យៃោះ។ ចុំយ ោះតុំបៃ់ននថ្ែលខវោះព័ត៌មាៃ យ ើងបាៃគូសចុំណាុំទញរ សក្មាប់
ការសិរាយៅយពលអនគត។  
 
១.៣  រចនាេមព័ន្ធនន្របាយការណ៍  
 

របា ការណ៍យៃោះក្តូវបាៃថ្ចរយចញា៨ថ្ផ្នរធ្ុំៗ។ ថ្ផ្នរទី២ ថ្ែលបៃរពីថ្ផ្នរ
នៃយសចរដីយផ្ដើមយៃោះ ៃឹងសិរាអុំពីែុំយណើ រវវិឌ្ឍៃ៍នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា យដ្ឋ 
មាៃការយរៀបរាប់យដ្ឋ សយងខប អុំពីាថ ៃភាពែីធ្ែីរនញងយពលបចចញបបៃនយៅក្បយទសរមពញា 
មញៃបៃរចូលយៅពិៃិតយយលើែុំយណើ រវវិឌ្ឍៃ៍នៃរុំថ្ណទក្មង់វស័ិ ែីធ្ែីយៅរមពញា ចាប់
តាុំងពីសម័ ថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរលុំ។ ថ្ផ្នរយៃោះ រ៏មាៃសយងខបអុំពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិង ៃរការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទថ្ែរ។ ថ្ផ្នរទី
៣ ផ្ដល់ទសសៃៈទូយៅអុំពីលទធផ្លននពីការស្រាវក្ាវយៃោះ យហើ បនា ប់មរមាៃការ
សិរាលមអិតបថ្ៃថមយទៀត យៅរនញងថ្ផ្នរបៃរបនា ប់យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើលទធផ្លទុំងយៃោះ។ 
ថ្ផ្នរទី៤ យដដ តយលើការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ថ្ផ្នរទី៥ 
យដរ តយលើវវិាទនន ៃិងយលើែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យហើ យៅរនញងថ្ផ្នរទី៦ 
យដរ តយលើបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ ថ្ផ្នរទី៧ យដដ តយលើបញ្ជា យផ្សងៗយទៀត 
ថ្ែលបាៃជួបក្បទោះ អុំ ញងយពលចញោះសិរាស្រាវក្ាវារ់ថ្សដង។ បញ្ជា ទុំងយនោះមាៃ
ែូចា បញ្ជា យ ៃឌ័្រ ការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័ៃធ ៃិងទសសៃៈរបស់អនរយ្ែើ 
សមាភ ស រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងអុំពី



15

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យ៉ាងយក្ចើៃ យហើ រ៏បាៃជួ បុំយពញចុំណញ ចខវោះខាតយៃោះថ្ែរ រនញងការយរៀបរាប់អុំពី
ែុំយណើ រយរឿងថា យតើការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបាៃអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាៃីមួ ៗយដ្ឋ វធីិ្ណា។ 

បញ្ជា ែ៏ធ្ុំថ្ែលបណាដ លឲ្យប៉ាោះ ល់លទធផ្លនៃការសិរាយៃោះគឺ បញ្ជា លុំបារ
រនញងការររទិៃនៃ័ គួរឲ្យយជឿទញរចិតរ។ យៅយពលពិៃិតយយលើបញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែី
យចញពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃែឹងថា ការររទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងការ
យ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅ
សិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញពិតាមាៃការលុំបារ
ណាស់។ យៃោះបង្កា ញឲ្យយឃើញយ៉ាងចាស់ថា យ ើងមិៃអាចររបាៃទិៃនៃ័ ផ្ែូវការា
ាធារណៈ  រ់ព័ៃធៃឹងការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីទុំង
យៃោះបាៃយទ។ យហតញែូយចនោះយហើ  យ ើងក្តូវចញោះយៅស្រសង់ ឬក្បមូលព័ត៌មាៃពីក្បាពល
រែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃថ្ែលសម័ក្គចិតរផ្ដល់រិចចសមាភ ស ៃិងអងគ
ការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលថ្ែលរុំពញងយធ្វើការយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅនៃការសិរាយៃោះ រចួ
យ ើងបាៃ “យរៀបចុំទិៃនៃ័ ទុំងយនោះបញ្ចូ លគន "។ យទោះបីា ការយធ្វើថ្បបយៃោះ ទីបុំផ្ញត
បយងាើតបាៃទិែាភាពទូយៅគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍អុំពីបញ្ជា យនោះរ៏យដ្ឋ  រ៏វាពិតាមាៃខវោះ
ចយនែ ោះរនញងការយរៀបរាប់ែុំយណើ រយរឿងាមិៃខាៃ។  

ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃខិតខុំក្បឹងថ្ក្បងក្បមូលទិៃនៃ័   ថ្ែលអាចយក្បើក្បាស់បាៃ 
 រ់ព័ៃធៃឹងអក្តានៃវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង អុំពីរក្មិតនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ 
យៅតាមតុំបៃ់ទុំងបួៃថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរាយៃោះ។ មន្តៃរីាយក្ចើៃថ្ែលបាៃ
ចូលរមួពិភារាអុំពីបញ្ជា ទុំងយនោះ ៃិងអុំពីែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យក្ចើៃ
ថ្តយលើរយ ើងាទូយៅ យហើ មិៃសូវមាៃតួយលខយៅរនញងនែាៃិចចយ ើ  ថ្ែលយៃោះយធ្វើ
ឲ្យប៉ាោះ ល់សមតថភាពនៃការសិរាយៃោះ រនញងការយធ្វើយសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃយ៉ាងរងឹមាុំសដីពី
អក្តានៃវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងអុំពីែុំយណើ រការរបស់ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។ 
ែូចគន យៃោះថ្ែរ សថិតិសដីពីការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ រ៏ពិបារររណាស់ថ្ែរ យហើ សថិតិ
យៃោះមាៃសក្មាប់ថ្តតុំបៃ់ពីរនៃតុំបៃ់យគលយៅទុំងបួៃថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។      រនញងចុំយណាម 
អនរថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សអុំ ញងយពលអយងាតតាមក្គួារ ៃិងអនរថ្ែល

 
 

បាៃចូលរមួពិភារាក្រុម មាៃតិចណាស់ថ្ែលបាៃទិញ ឬលរ់ែី ចាប់តាុំងពី ែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីក្តូវបាៃអៃញវតរ យហតញែូយចនោះយហើ  ការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ មិៃា
បញ្ជា ធ្ុំែញុំយទ។ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ក្គួារភាគយក្ចើៃ
ក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី យហើ ប័ណណរមមសិទធិតិចតួចប៉ាញយណាណ ោះក្តូវ
បាៃផ្ដល់ជូៃក្បាពលរែា រឯីបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិរ៏រក្មៃឹងយរើតយ ើង
ណាស់ថ្ែរ។ យទោះបីា ខវោះព័ត៌មាៃរ៏យដ្ឋ  រ៏ទិៃនៃ័ ថ្បបគញណភាពគួរឲ្យចាប់
អារមមណ៍មួ ចុំៃួៃក្តវូបាៃក្បមូល យហើ យ ើងអាចយធ្វើការអយងាតាទូយៅបាៃពី
ទិៃនៃ័ យៃោះ។ ចុំយ ោះតុំបៃ់ននថ្ែលខវោះព័ត៌មាៃ យ ើងបាៃគូសចុំណាុំទញរ សក្មាប់
ការសិរាយៅយពលអនគត។  
 
១.៣  រចនាេមព័ន្ធនន្របាយការណ៍  
 

របា ការណ៍យៃោះក្តូវបាៃថ្ចរយចញា៨ថ្ផ្នរធ្ុំៗ។ ថ្ផ្នរទី២ ថ្ែលបៃរពីថ្ផ្នរ
នៃយសចរដីយផ្ដើមយៃោះ ៃឹងសិរាអុំពីែុំយណើ រវវិឌ្ឍៃ៍នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា យដ្ឋ 
មាៃការយរៀបរាប់យដ្ឋ សយងខប អុំពីាថ ៃភាពែីធ្ែីរនញងយពលបចចញបបៃនយៅក្បយទសរមពញា 
មញៃបៃរចូលយៅពិៃិតយយលើែុំយណើ រវវិឌ្ឍៃ៍នៃរុំថ្ណទក្មង់វស័ិ ែីធ្ែីយៅរមពញា ចាប់
តាុំងពីសម័ ថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរលុំ។ ថ្ផ្នរយៃោះ រ៏មាៃសយងខបអុំពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិង ៃរការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទថ្ែរ។ ថ្ផ្នរទី
៣ ផ្ដល់ទសសៃៈទូយៅអុំពីលទធផ្លននពីការស្រាវក្ាវយៃោះ យហើ បនា ប់មរមាៃការ
សិរាលមអិតបថ្ៃថមយទៀត យៅរនញងថ្ផ្នរបៃរបនា ប់យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើលទធផ្លទុំងយៃោះ។ 
ថ្ផ្នរទី៤ យដដ តយលើការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ថ្ផ្នរទី៥ 
យដរ តយលើវវិាទនន ៃិងយលើែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យហើ យៅរនញងថ្ផ្នរទី៦ 
យដរ តយលើបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ ថ្ផ្នរទី៧ យដដ តយលើបញ្ជា យផ្សងៗយទៀត 
ថ្ែលបាៃជួបក្បទោះ អុំ ញងយពលចញោះសិរាស្រាវក្ាវារ់ថ្សដង។ បញ្ជា ទុំងយនោះមាៃ
ែូចា បញ្ជា យ ៃឌ័្រ ការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័ៃធ ៃិងទសសៃៈរបស់អនរយ្ែើ 
សមាភ ស រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងអុំពី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

គញណក្បយយជៃ៍នៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី។ ថ្ផ្នរទី៨ ថ្ែលាថ្ផ្នរចញងយក្កា នៃរបា 
ការណ៍យៃោះ មាៃយសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃ ៃិងអៃញាសៃ៍ននមួ ចុំៃួៃ យហើ បៃរពី
យសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃយៃោះ មាៃយសចរដីសយងខបអុំពីក្បវតរិ ៃិងលទធផ្លពីតុំបៃ់យគលយៅ
សិរាៃីមួ ៗ។  
 
 

 
 

ថ្ផ្នរទី២: ការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីយៅរមពញា 
 

ថ្ផ្នរយៃោះពិៃិតយយលើក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបចចញបបៃនយៅរនញងក្បយទសរមពញា យដ្ឋ 
មាៃយលើរយ ើងយ៉ាងសយងខបអុំពីរយបៀបថ្ែលក្បយទសយៃោះ បរូរពីការក្គប់ក្គងែីរមមសិទធិ
រែា យៅារមមសិទធិឯរជៃ ៃិងរយបៀបយរៀបចុំាបៃរបនា ប់ៃូវក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ថ្ផ្នរ
យៃោះមាៃបង្កា ញអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ែូចមាៃថ្ចងយៅរនញងចាប់នៃក្ពោះ
រាាណាចក្ររមពញា ៃិងអុំពីតួនទីរបស់នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ននរបស់ក្បយទសរមពញា រនញង
ការគុំក្ទែុំយណើ រការនៃការបយងាើតក្បព័ៃធយៃោះយ ើង។ 

ប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ មាៃរបា ការណ៍យក្ចើៃអុំពីវវិាទែីធ្ែីថ្ែលបាៃយរើតយ ើង
យៅទូទុំង ក្បយទសរមពញា។ ព័ត៌មាៃរនញងស្រសុរ បាៃចញោះផ្ា យរឿងរា៉ា វអុំពីវវិាទែីធ្ែី ៃិង
ការគុំរាមរុំថ្ហង ឬការបយណដ ញយចញយសាើរថ្តរាល់នលង រឯីព័ត៌មាៃអៃររាតិវញិបាៃ
បង្កា ញអុំពីចុំណាប់អារមមណ៍របស់ខែួៃយលើយរឿងរា៉ា វទុំងយៃោះថ្ែរ។ ទុំងអងគការាតិ ៃិង
អៃររាតិ ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍នន ៃិងអងគការសហក្បាាតិ បាៃសថ្មដងការក្ពួ 
បារមភ ចុំយ ោះបញ្ជា ែីធ្ែីថ្ែលរុំពញងយរើតយ ើងយក្ចើៃរថ្ៃែងយៅរនញងក្បយទសរមពញា។ យទោះ
បីា របា ការណ៍យៃោះ គម ៃបុំណងយលើរបញ្ជា យៃោះមរពិភារាលមអិតយ ើងវញិរ៏
យដ្ឋ  រ៏ចុំណញ ចចាប់យផ្ដើមយៅរនញងថ្ផ្នរយៃោះ មាៃយលើរយ ើងៃូវទសសៃៈទូយៅ រ់ព័ៃធ
ៃឹងាថ ៃភាពបចចញបបៃនអុំពីបញ្ជា ែីធ្ែី ៃិងវវិាទែីធ្ែីយៅរនញងក្បយទសរមពញាថ្ែរ។  
 
២.១  សារៈេំខាន្់នន្ដីធែី  
 

ឥ ូវយៃោះមាៃរ ៈយពលយក្ចើៃាងនមភឆ្ន ុំយហើ  ចាប់តាុំងពីក្បយទសរមពញា
បាៃយចញផ្ញតពីទុំនស់បងាូរ្មាយក្ចើៃទសវតសរ ៍ ៃិងយទោះបីាក្បយទសរមពញា 
មាៃការររីចយក្មើៃថ្ផ្នរយសែារិចច ៃិងសងគមរិចចគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍យៅអុំ ញងយពល
យៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏ក្បយទសរមពញាយៅថ្តមិៃទៃ់យរ ើបក្មោះយចញផ្ញតពីភាពក្រីក្រយៅទូទុំង
ក្បយទសយៅយ ើ ។ លវីយបើ រុំយណើ ៃផ្លិតផ្លរនញងស្រសុរសរញប បាៃររាលុំៃឹងគួរឲ្យ
ចាប់អារមមណ៍ តាុំងពីចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០រ៏យដ្ឋ  រ៏ភាពក្រីក្រយៅមាៃរក្មិតខពស់
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

គញណក្បយយជៃ៍នៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី។ ថ្ផ្នរទី៨ ថ្ែលាថ្ផ្នរចញងយក្កា នៃរបា 
ការណ៍យៃោះ មាៃយសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃ ៃិងអៃញាសៃ៍ននមួ ចុំៃួៃ យហើ បៃរពី
យសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃយៃោះ មាៃយសចរដីសយងខបអុំពីក្បវតរិ ៃិងលទធផ្លពីតុំបៃ់យគលយៅ
សិរាៃីមួ ៗ។  
 
 

 
 

ថ្ផ្នរទី២: ការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីយៅរមពញា 
 

ថ្ផ្នរយៃោះពិៃិតយយលើក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបចចញបបៃនយៅរនញងក្បយទសរមពញា យដ្ឋ 
មាៃយលើរយ ើងយ៉ាងសយងខបអុំពីរយបៀបថ្ែលក្បយទសយៃោះ បរូរពីការក្គប់ក្គងែីរមមសិទធិ
រែា យៅារមមសិទធិឯរជៃ ៃិងរយបៀបយរៀបចុំាបៃរបនា ប់ៃូវក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ថ្ផ្នរ
យៃោះមាៃបង្កា ញអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ែូចមាៃថ្ចងយៅរនញងចាប់នៃក្ពោះ
រាាណាចក្ររមពញា ៃិងអុំពីតួនទីរបស់នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ននរបស់ក្បយទសរមពញា រនញង
ការគុំក្ទែុំយណើ រការនៃការបយងាើតក្បព័ៃធយៃោះយ ើង។ 

ប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ មាៃរបា ការណ៍យក្ចើៃអុំពីវវិាទែីធ្ែីថ្ែលបាៃយរើតយ ើង
យៅទូទុំង ក្បយទសរមពញា។ ព័ត៌មាៃរនញងស្រសុរ បាៃចញោះផ្ា យរឿងរា៉ា វអុំពីវវិាទែីធ្ែី ៃិង
ការគុំរាមរុំថ្ហង ឬការបយណដ ញយចញយសាើរថ្តរាល់នលង រឯីព័ត៌មាៃអៃររាតិវញិបាៃ
បង្កា ញអុំពីចុំណាប់អារមមណ៍របស់ខែួៃយលើយរឿងរា៉ា វទុំងយៃោះថ្ែរ។ ទុំងអងគការាតិ ៃិង
អៃររាតិ ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍នន ៃិងអងគការសហក្បាាតិ បាៃសថ្មដងការក្ពួ 
បារមភ ចុំយ ោះបញ្ជា ែីធ្ែីថ្ែលរុំពញងយរើតយ ើងយក្ចើៃរថ្ៃែងយៅរនញងក្បយទសរមពញា។ យទោះ
បីា របា ការណ៍យៃោះ គម ៃបុំណងយលើរបញ្ជា យៃោះមរពិភារាលមអិតយ ើងវញិរ៏
យដ្ឋ  រ៏ចុំណញ ចចាប់យផ្ដើមយៅរនញងថ្ផ្នរយៃោះ មាៃយលើរយ ើងៃូវទសសៃៈទូយៅ រ់ព័ៃធ
ៃឹងាថ ៃភាពបចចញបបៃនអុំពីបញ្ជា ែីធ្ែី ៃិងវវិាទែីធ្ែីយៅរនញងក្បយទសរមពញាថ្ែរ។  
 
២.១  សារៈេំខាន្់នន្ដីធែី  
 

ឥ ូវយៃោះមាៃរ ៈយពលយក្ចើៃាងនមភឆ្ន ុំយហើ  ចាប់តាុំងពីក្បយទសរមពញា
បាៃយចញផ្ញតពីទុំនស់បងាូរ្មាយក្ចើៃទសវតសរ ៍ ៃិងយទោះបីាក្បយទសរមពញា 
មាៃការររីចយក្មើៃថ្ផ្នរយសែារិចច ៃិងសងគមរិចចគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍យៅអុំ ញងយពល
យៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏ក្បយទសរមពញាយៅថ្តមិៃទៃ់យរ ើបក្មោះយចញផ្ញតពីភាពក្រីក្រយៅទូទុំង
ក្បយទសយៅយ ើ ។ លវីយបើ រុំយណើ ៃផ្លិតផ្លរនញងស្រសុរសរញប បាៃររាលុំៃឹងគួរឲ្យ
ចាប់អារមមណ៍ តាុំងពីចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០រ៏យដ្ឋ  រ៏ភាពក្រីក្រយៅមាៃរក្មិតខពស់

ផ្នេកទី២: ការចុះបញ្ជីដីធ្លីៅកម្ពុជា
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅយ ើ  យហើ គិតមរក្តឹមឆ្ន ុំ២០០៨ ក្បាពលរែារមពញា២៥,៨% យៅថ្តរស់យៅ
ពឹងថ្ផ្អរយលើក្បារ់ចុំណូលតិចាង១,២៥ែញោែ រសហរែាអាយមររិ  រនញងមួ នលងយៅ   
យ ើ ។10 ចុំយ ោះក្បាពលរែាក្រីក្របុំផ្ញតាយក្ចើៃយៅរនញងក្បយទសរមពញា ែីមាៃារៈ
សុំខាៃ់ណាស់សក្មាប់ជីវភាពរស់យៅរបស់ពួរគត់។ មាៃររណីយក្ចើៃថ្ែលែីជួ 
គុំក្ទជីវភាពរបស់ក្បាពលរែា ថ្ែលពឹងថ្ផ្អរយ៉ាងខាែ ុំងយលើការយក្បើក្បាស់ែីៃិង
ធ្ៃធាៃធ្មមាតិ មិៃថា ថ្ផ្នររសិរមម ការក្បមូលអៃញវផ្លនក្ពយឈើ ឬការយៃាទ 
យ ើ ។ យដ្ឋ យហតញផ្លែូយចនោះយហើ  យទើបសិទធិសមរមយរនញងការយក្បើក្បាស់ែី ៃិង
ធ្ៃធាៃធ្មមាតិ ៃិងសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីពិតាសុំខាៃ់ខាែ ុំងណាស់។ តួយលខថ្ែល
បញ្ជជ រ់អុំពីចុំៃួៃក្បាពលរែារមពញា រុំពញងក្បរបរបររសិរមមយៅរមពញា មិៃែូចគន
យទ។ ឧទហរណ៍ អងគការយសបៀងអាហារៃិងរសិរមមនៃអងគការសហក្បាាតិ
បញ្ជជ រ់ថា មាៃក្បាពលរែាយក្កាម៨០% ថ្តបៃរិចប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលរស់យៅតុំបៃ់ជៃបទ 
យហើ មាៃក្បាពលរែា៦៦%      ពឹងអាស្រស័ យលើរបររសិរមមយែើមបីគុំក្ទជីវភាព
របស់ពួរ    គត់។11 រឯីធ្នគរពិភពយោរវញិ បញ្ជជ រ់ថា មាៃក្បាពលរែាថ្ែល
ក្បរបរបររសិរមមយក្ចើៃយលើស៧០%ថ្តបៃរិចប៉ាញយណាណ ោះ។12 យទោះបីា តួយលខយៃោះពិតឬ
មិៃពិតរ៏យដ្ឋ  រ៏វាពិតាមាៃារៈសុំខាៃ់ណាស់ យហើ វាពិតាបញ្ជជ រ់អុំពីសិទធិ
ទទួលបាៃៃិងយក្បើក្បាស់ែីធ្ែី សក្មាប់ក្បាពលរែារមពញាភាគយក្ចើៃបុំផ្ញត។  

យទោះបីាមាៃការលុំបាររនញងការគណនតួយលខយៃោះ យហើ ការសិរានន
បាៃបង្កា ញសថិតិខញសៗគន រ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃការទទួលាគ ល់យ៉ាងទូលុំទូោ ថា 
ចុំៃួៃក្បាពលរែារមពញាថ្ែលគម ៃែីធ្ែី ឬមាៃែីថ្តក្រីក្រ រុំពញងយរើៃយ ើង។ យៅឆ្ន ុំ

                                                           
10 មូលៃិធិ្អៃររាតិសក្មាប់អភិវឌ្ឍៃ៍រសិរមម របា ការណ៍សដីពីភាពក្រីក្រយៅជៃបទឆ្ន ុំ២០១១ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ 
(ទុំព័រ២៤៨)។ 

11 វបិា របស់អងគការយសបៀងអាហារៃិងរសិរមមនៃអងគការសហក្បាាតិ ព័ត៌មាៃអុំពីក្បយទសរមពញា: 
http://www.fao.org/countries/55528/en/khm/ (បាៃចូលយមើល យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

12 វបិា របស់ធ្នគរពិភពយោរ រសិរមមៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទយៅរមពញា: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CAMBODIAEXTN/0,,c
ontentMDK:20534324~menuPK:293886~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:293856,00.html 
(បាៃចូលយមើល យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅយ ើ  យហើ គិតមរក្តឹមឆ្ន ុំ២០០៨ ក្បាពលរែារមពញា២៥,៨% យៅថ្តរស់យៅ
ពឹងថ្ផ្អរយលើក្បារ់ចុំណូលតិចាង១,២៥ែញោែ រសហរែាអាយមររិ  រនញងមួ នលងយៅ   
យ ើ ។10 ចុំយ ោះក្បាពលរែាក្រីក្របុំផ្ញតាយក្ចើៃយៅរនញងក្បយទសរមពញា ែីមាៃារៈ
សុំខាៃ់ណាស់សក្មាប់ជីវភាពរស់យៅរបស់ពួរគត់។ មាៃររណីយក្ចើៃថ្ែលែីជួ 
គុំក្ទជីវភាពរបស់ក្បាពលរែា ថ្ែលពឹងថ្ផ្អរយ៉ាងខាែ ុំងយលើការយក្បើក្បាស់ែីៃិង
ធ្ៃធាៃធ្មមាតិ មិៃថា ថ្ផ្នររសិរមម ការក្បមូលអៃញវផ្លនក្ពយឈើ ឬការយៃាទ 
យ ើ ។ យដ្ឋ យហតញផ្លែូយចនោះយហើ  យទើបសិទធិសមរមយរនញងការយក្បើក្បាស់ែី ៃិង
ធ្ៃធាៃធ្មមាតិ ៃិងសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីពិតាសុំខាៃ់ខាែ ុំងណាស់។ តួយលខថ្ែល
បញ្ជជ រ់អុំពីចុំៃួៃក្បាពលរែារមពញា រុំពញងក្បរបរបររសិរមមយៅរមពញា មិៃែូចគន
យទ។ ឧទហរណ៍ អងគការយសបៀងអាហារៃិងរសិរមមនៃអងគការសហក្បាាតិ
បញ្ជជ រ់ថា មាៃក្បាពលរែាយក្កាម៨០% ថ្តបៃរិចប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលរស់យៅតុំបៃ់ជៃបទ 
យហើ មាៃក្បាពលរែា៦៦%      ពឹងអាស្រស័ យលើរបររសិរមមយែើមបីគុំក្ទជីវភាព
របស់ពួរ    គត់។11 រឯីធ្នគរពិភពយោរវញិ បញ្ជជ រ់ថា មាៃក្បាពលរែាថ្ែល
ក្បរបរបររសិរមមយក្ចើៃយលើស៧០%ថ្តបៃរិចប៉ាញយណាណ ោះ។12 យទោះបីា តួយលខយៃោះពិតឬ
មិៃពិតរ៏យដ្ឋ  រ៏វាពិតាមាៃារៈសុំខាៃ់ណាស់ យហើ វាពិតាបញ្ជជ រ់អុំពីសិទធិ
ទទួលបាៃៃិងយក្បើក្បាស់ែីធ្ែី សក្មាប់ក្បាពលរែារមពញាភាគយក្ចើៃបុំផ្ញត។  

យទោះបីាមាៃការលុំបាររនញងការគណនតួយលខយៃោះ យហើ ការសិរានន
បាៃបង្កា ញសថិតិខញសៗគន រ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃការទទួលាគ ល់យ៉ាងទូលុំទូោ ថា 
ចុំៃួៃក្បាពលរែារមពញាថ្ែលគម ៃែីធ្ែី ឬមាៃែីថ្តក្រីក្រ រុំពញងយរើៃយ ើង។ យៅឆ្ន ុំ

                                                           
10 មូលៃិធិ្អៃររាតិសក្មាប់អភិវឌ្ឍៃ៍រសិរមម របា ការណ៍សដីពីភាពក្រីក្រយៅជៃបទឆ្ន ុំ២០១១ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ 
(ទុំព័រ២៤៨)។ 

11 វបិា របស់អងគការយសបៀងអាហារៃិងរសិរមមនៃអងគការសហក្បាាតិ ព័ត៌មាៃអុំពីក្បយទសរមពញា: 
http://www.fao.org/countries/55528/en/khm/ (បាៃចូលយមើល យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

12 វបិា របស់ធ្នគរពិភពយោរ រសិរមមៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទយៅរមពញា: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CAMBODIAEXTN/0,,c
ontentMDK:20534324~menuPK:293886~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:293856,00.html 
(បាៃចូលយមើល យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

 
 

២០០៧ របា ការណ៍រមួរវាងក្រសួងថ្ផ្ៃការ ៃិងរមមវធីិ្អភិវឌ្ឍៃ៍នៃអងគការសហ
ក្បាាតិ បាៃែរស្រសង់ទិៃនៃ័ អយងាតអុំពីាថ ៃភាពយសែារិចចសងគម យដ្ឋ បាៃ
បញ្ជជ រ់ថា ភាពឥតមាៃែីធ្ែីរបស់ក្គាួរយៅជៃបទបាៃយរើៃយ ើងពី១៥,៨% យៅឆ្ន ុំ
១៩៩៧ យៅ២០%យៅឆ្ន ុំ២០០៤។ ការសិរាយផ្សងមួ យទៀត សដីពីភាពឥតែីធ្ែីៃិង
ឧបររណ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ព័ត៌មាៃ ក្តូវបាៃសិរាយៅឆ្ន ុំ២០០៤។ ការសិរាយៃោះយដដ តយ៉ាង
សុំខាៃ់យលើក្គួាររសិររ យហើ បាៃររយឃើញថា មាៃក្គួាររសិររតិចាង១២% 
គម ៃែីធ្ែី។ លវីតបតិថ្ត តួយលខយៃោះតិចាងទិៃនៃ័ អយងាតអុំពីាថ ៃភាពយសែារិចចសងគម
គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍រ៏យដ្ឋ  រ៏តួយលខយៃោះយៅថ្តខពស់ថ្ែរ។ 13  មយ៉ាងយទៀត មាៃការ
បា៉ា ៃ់ាម ៃថា យៅរនញងតុំបៃ់ខែោះ ក្បាពលរែាយក្ចើៃាង២៥% ាក្គួារ “មាៃែីថ្តក្រី
ក្រ”។ យៃោះសុំយៅែល់ក្បាពលរែាថ្ែលមាៃែីតិចាងរៃែោះហិរតា ថ្ែលាទុំហុំែី
តូចបុំផ្ញតសក្មាប់ក្បរបរបររសិរមមចិញ្ច ឹមជីវតិ។ 14  ការស្រាវក្ាវរនញងយពលលមីៗយៃោះ 
ថ្ែលយធ្វើយ ើងយដ្ឋ វទិយាថ ៃបណរញ ោះបណារ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា 
កាលពីឆ្ន ុំ២០០៨ បាៃររយឃើញថា រនញងចុំយណាមក្បាពលរែា២,២៣៥ក្គួារថ្ែល
បាៃយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត មាៃក្បាពលរែា ២១,១% ក្គួារ គម ៃែីធ្ែី ៃិង
២៦,៣%ក្គួារមាៃែីតិចាងរៃែោះហិរតារ។ 15  យហតញថ្ែលបណាដ លឲ្យមាៃការបាត់
បង់ែីធ្ែីយៅរមពញាមាៃយក្ចើៃយ៉ាង យហើ មាៃររណីាយក្ចើៃគឺបណាដ លមរពី “ការ
លរ់ែីយដ្ឋ ជួបការលុំបារ” យដ្ឋ ាថ ៃភាពមិៃែឹងមញៃបាៃយរើតយ ើង ែូចា ការ
មាៃជមងឺយៅរនញងក្រមុក្គួារ   បាៃបងខុំចិតរឲ្យពួរគត់លរ់ែី  យែើមប ីរក្បារ់សក្មាប់
បង់នលែពយបាល។ យដ្ឋ ារគម ៃយសវាផ្ដល់ឥណទៃ ឬសៃសុំក្បារ់ ែូយចនោះមាៃថ្ត
ការលរ់ែីយដ្ឋ វធីិ្យៃោះយទាជយក្មើសលអបុំផ្ញតសក្មាប់ក្គួារក្បាពលរែា ថ្ែល
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 ក្រសួងថ្ផ្ៃការ ៃិងរមមវធីិ្អភិវឌ្ឍៃ៍នៃអងគការសហក្បាាតិយៅរមពញា។ របា ការណ៍សដីពីការអភិវឌ្ឍមៃញសស 
យៅរមពញា ឆ្ន ុំ២០០៧: ការសយក្មចចិតរកាៃ់ថ្តយក្ចើៃសក្មាប់ក្បាពលរែាយៅជៃបទ ឆ្ន ុំ២០០៧ (ទុំព័រ៤៨)។  

14 ទសសៃៈសក្មាប់សរមមភាព ឯរារពិភារា: ែីធ្ែីៃិងការអភិវឌ្ឍមៃញសសយៅរមពញា រមមវធីិ្អភិវឌ្ឍៃ៍នៃអងគការ
សហក្បាាតិ ឆ្ន ុំ២០០៧ (ទុំព័រ១២)។  

15 យោរ ច័ៃា សញផ្ល សយងខបសក្មាប់យគលៃយយបា : ផ្លប៉ាោះ ល់នៃមាូបអាហាមាៃតនមែខពស់ វទិយាថ ៃបណរញ ោះ
បណារ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញាឆ្ន ុំ២០០៨ (ទុំព័រ២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បឈមបញ្ជា បនា ៃ់ ែូចាក្រុមក្គាួរមាៃជុំងឺាយែើម។ 16  ក្បាពលរែាយផ្សងៗ
យទៀតបាៃបាត់បង់ែីរបស់ពួរគត់ យក្កា ពីពួរគត់ រដ្ឋរ់ារបស់បញ្ជច ុំយែើមបខីចី
ក្បារ់ យហើ មិៃអាចមាៃលទធភាពសងវញិ។17 រឯីក្បាពលរែាាយក្ចើៃយទៀត រ៏បាៃ
ែឹងថា ខែួៃបាៃបាត់បង់ែីធ្ែីថ្ែរ យពលមាៃវវិាទែីធ្ែី យហើ បាៃបាត់បង់ែីមួ ចុំថ្ណរ 
ឬបាត់បង់ទុំងអស់យដ្ឋ ារបញគគល ឬក្រមុហ ញៃរ ុំយោភ រ។18 
 
២.២ ទំនាេ់ ន្ិងេុវតថិភាពនន្ការកាន្់កាប់ដីធែីសៅក្មពុជា  
 

ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា យ៉ាងយហាចណាស់មាៃក្បាពលរែា
រមពញាចុំៃួៃ២/៣ក្បរបរបររសិរមមយែើមបផី្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់យៅរបស់ពួរគត់។ កាល
ពីឆ្ន ុំ២០០៩ មាៃការបា៉ា ៃ់ាម ៃថា ក្បយទសរមពញា មាៃែីថ្ែលអាចយធ្វើរសិរមមបាៃ 
ក្បថ្ហល៣,៩ោៃហិរតា ឬ២២,១%នៃនផ្ាែីសរញបរបស់ក្បយទសយៃោះ។19 ការថ្សវងររ
ែីរសិរមម បាៃយរើៃយ ើងរនញងរ ៈយពលប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ យហើ សមបទៃែីយសែារិចច
រាប់មញឺៃហិរតា ក្តូវបាៃក្បគល់ជូៃក្រុមហ ញៃវៃិិយយគ សក្មាប់យធ្វើរសិរមមថ្បប
ឧសាហរមមក្ទង់ក្ទ ធ្ុំ ៃិងមាៃរបា ការណ៍ាយក្ចើៃថា សមបទៃែីយសែារិចច
យនោះ បាៃបណាដ លឲ្យមាៃការរ ុំយោភសិទធិែីធ្ែីរបស់ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃ។20 
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 យសៀរ បូរារ់ (Sik Boreak) រមមសិទធិ ការលរ់ែូរ ៃិងចុំណាប់អារមមណ៍យលើែីធ្ែីយៅរមពញា: សយងខបជុំហាៃែុំបូងអុំពី
ទិៃនៃ័ បនា ប់បៃសុំ ៃិងទិៃនៃ័ បឋមពីការអយងាតបួៃយលើរនយពលលមីៗ វទិយាថ ៃបណរញ ោះបណារ លៃិងស្រាវក្ាវ
យែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០០ (ទុំព័រ៣៨)។  

17 ាឧទហរណ៍ សូមយមើល: ឯរារសដីពី ការវា តនមែអុំពីែីធ្ែីយៅរមពញា ឯរារសិរាមូលដ្ឋា ៃ (ឯរារពិយក្គោះ
យលខ២០) របស់យោរ សូ សញវណាណ រទិធ ៃិងអនរយផ្សងយទៀត វទិយាថ ៃបណរញ ោះបណារ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍
រមពញា ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០១ (ទុំព័រ៣៤)។ 

18 សូមយមើលរបា ការណ៍របស់គណៈរមាម ធិ្ការក្បក្ពឹតរិរមមនៃអងគការសមាគមសិទធិមៃញសសរមពញាសដីពីការបាត់បង់
ែីៈ ការបយណដ ញយចញយដ្ឋ បងខុំៃិងការគុំរាមរុំថ្ហងយៅរមពញា ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៦។  

19 វបិា ទិៃនៃ័ របស់ធ្នគរពិភពយោរ ែីរសិរមម 
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS (បាៃចូលយមើល ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។  

20 សូមយមើលរបា ការណ៍របស់ការយិល័ នៃឧតរមសនងការអងគការសហក្បាាតិទទួលបៃាញរសិទធិមៃញសសក្បចាុំ
រមពញា សដីពីសមបទៃែីយសែារិចចយៅរមពញា: ទសសៃៈវស័ិ ខាងសិទធិមៃញសស ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០០៧។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បឈមបញ្ជា បនា ៃ់ ែូចាក្រុមក្គាួរមាៃជុំងឺាយែើម។ 16  ក្បាពលរែាយផ្សងៗ
យទៀតបាៃបាត់បង់ែីរបស់ពួរគត់ យក្កា ពីពួរគត់ រដ្ឋរ់ារបស់បញ្ជច ុំយែើមបខីចី
ក្បារ់ យហើ មិៃអាចមាៃលទធភាពសងវញិ។17 រឯីក្បាពលរែាាយក្ចើៃយទៀត រ៏បាៃ
ែឹងថា ខែួៃបាៃបាត់បង់ែីធ្ែីថ្ែរ យពលមាៃវវិាទែីធ្ែី យហើ បាៃបាត់បង់ែីមួ ចុំថ្ណរ 
ឬបាត់បង់ទុំងអស់យដ្ឋ ារបញគគល ឬក្រមុហ ញៃរ ុំយោភ រ។18 
 
២.២ ទំនាេ់ ន្ិងេុវតថិភាពនន្ការកាន្់កាប់ដីធែីសៅក្មពុជា  
 

ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា យ៉ាងយហាចណាស់មាៃក្បាពលរែា
រមពញាចុំៃួៃ២/៣ក្បរបរបររសិរមមយែើមបផី្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់យៅរបស់ពួរគត់។ កាល
ពីឆ្ន ុំ២០០៩ មាៃការបា៉ា ៃ់ាម ៃថា ក្បយទសរមពញា មាៃែីថ្ែលអាចយធ្វើរសិរមមបាៃ 
ក្បថ្ហល៣,៩ោៃហិរតា ឬ២២,១%នៃនផ្ាែីសរញបរបស់ក្បយទសយៃោះ។19 ការថ្សវងររ
ែីរសិរមម បាៃយរើៃយ ើងរនញងរ ៈយពលប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ យហើ សមបទៃែីយសែារិចច
រាប់មញឺៃហិរតា ក្តូវបាៃក្បគល់ជូៃក្រុមហ ញៃវៃិិយយគ សក្មាប់យធ្វើរសិរមមថ្បប
ឧសាហរមមក្ទង់ក្ទ ធ្ុំ ៃិងមាៃរបា ការណ៍ាយក្ចើៃថា សមបទៃែីយសែារិចច
យនោះ បាៃបណាដ លឲ្យមាៃការរ ុំយោភសិទធិែីធ្ែីរបស់ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃ។20 
                                                           
16
 យសៀរ បូរារ់ (Sik Boreak) រមមសិទធិ ការលរ់ែូរ ៃិងចុំណាប់អារមមណ៍យលើែីធ្ែីយៅរមពញា: សយងខបជុំហាៃែុំបូងអុំពី
ទិៃនៃ័ បនា ប់បៃសុំ ៃិងទិៃនៃ័ បឋមពីការអយងាតបួៃយលើរនយពលលមីៗ វទិយាថ ៃបណរញ ោះបណារ លៃិងស្រាវក្ាវ
យែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០០ (ទុំព័រ៣៨)។  

17 ាឧទហរណ៍ សូមយមើល: ឯរារសដីពី ការវា តនមែអុំពីែីធ្ែីយៅរមពញា ឯរារសិរាមូលដ្ឋា ៃ (ឯរារពិយក្គោះ
យលខ២០) របស់យោរ សូ សញវណាណ រទិធ ៃិងអនរយផ្សងយទៀត វទិយាថ ៃបណរញ ោះបណារ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍
រមពញា ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០១ (ទុំព័រ៣៤)។ 

18 សូមយមើលរបា ការណ៍របស់គណៈរមាម ធិ្ការក្បក្ពឹតរិរមមនៃអងគការសមាគមសិទធិមៃញសសរមពញាសដីពីការបាត់បង់
ែីៈ ការបយណដ ញយចញយដ្ឋ បងខុំៃិងការគុំរាមរុំថ្ហងយៅរមពញា ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៦។  

19 វបិា ទិៃនៃ័ របស់ធ្នគរពិភពយោរ ែីរសិរមម 
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS (បាៃចូលយមើល ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។  

20 សូមយមើលរបា ការណ៍របស់ការយិល័ នៃឧតរមសនងការអងគការសហក្បាាតិទទួលបៃាញរសិទធិមៃញសសក្បចាុំ
រមពញា សដីពីសមបទៃែីយសែារិចចយៅរមពញា: ទសសៃៈវស័ិ ខាងសិទធិមៃញសស ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០០៧។ 

 
 

យសចរដីរា ការណ៍របស់ព័ត៌មាៃរនញងស្រសុរកាលពីយែើមឆ្ន ុំ២០១២ បាៃែរស្រសង់តួ
យលខថ្ែលចងក្រងយដ្ឋ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលរនញងស្រសុរ ថ្ែលបាៃបង្កា ញថា 
ែីរបស់ក្បយទសរមពញាទុំហុំ២ោៃហិរតា ក្តវូបាៃក្បគល់យៅក្រមុហ ញៃឯរជៃនន
ាសមបទៃែីយសែារិចច សមបទៃនក្ព ៃិងាតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស។ របា ការណ៍
ែថ្ែលយៃោះបាៃែរស្រសង់ទិៃនៃ័ របស់ក្រសួងរសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ 
ថ្ែលបាៃបញ្ជជ រ់ថា សមបទៃែីយសែារិចចមាៃទុំហុំ១,២ោៃហិរតា។21  ទៃាឹមគន
យៃោះថ្ែរ ការអភិវឌ្ឍយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធ បាៃបណាដ លឲ្យមាៃការែរហូត រែីលុំយៅ
ដ្ឋា ៃ ៃិងែីរសិរមម22 យហើ តាមយសចរដីរា ការណ៍ថា ក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារ
បាៃបាត់បង់ែីធ្ែី យក្កា ពីពួរគត់មាៃវវិាទាមួ ភាគីមាៃអុំណាចថ្ែលបាៃ្រ់
ឱកាសយរងចុំយណញពីការទិញលរ់ែី។ 23  ថ្ផ្ៃទីខាងយក្កាមយៃោះក្តវូបាៃយរៀបចុំយ ើង
យដ្ឋ អងគការលីកាែូ ថ្ែលាអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលរនញងស្រសុរ យហើ បាៃ
បង្កា ញអុំពីសមាព ធ្ ណិជជរមមនយពលលមីៗយៃោះយលើធ្ៃធាៃែីរបស់ក្បយទសរមពញា។ 

 
  

                                                           
21 អតថបទកាថ្សត ខាុំបូឌា យែលី សរយសរយដ្ឋ  Paul Vriaze ៃិង គញជ ណាយរ ៉ាៃ ចញោះផ្ា យៅនលងទី១០-១១ ថ្ខមិន 
ឆ្ន ុំ២០១២ យក្កាមចុំណងយជើងថា បាៃលរ់: ក្បញាប់ក្បញាល់យរងចុំយណញពីែីធ្ែីៃិងនក្ពយឈើរមពញា ថ្ផ្ៃទីលមីៗបាៃ
បង្កា ញឲ្យយឃើញអុំពីការររីរាលដ្ឋលនៃចមាា រែុំណាុំ ៃិងអាជីវរមមថ្រ ៉ា យៅទូទុំងក្បយទសរមពញា។ 

22 ាឧទហរណ៍ សូមយមើលរបា ការណ៍សដីពី ការសិរាអុំពីែុំយណើ រការតាុំងទីលុំយៅលមីៃិងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារ
គយក្មាងជួសជញលៃិងាដ រផ្ែូវរលយភែើងរមពញាយ ើងវញិ យដ្ឋ  Natalie Bugalski  ៃិង Jocelyn Medallo នៃអងគការ
ាព ៃយៅកាៃ់សៃរិភាព យចញផ្ា ឆ្ន ុំ២០១២។ 

23 របា ការណ៍សដីពី សិទធិែីធ្ែីយៅរមពញា រុំថ្ណទក្មង់មិៃទៃ់ចប់ យដ្ឋ  សូ សញគញណយធ្ឿៃ នៃមជឈមណឌ ល East-

West យចញផ្ា ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ៣)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្ៃទី២: ថ្ផ្ៃទីបង្កា ញតុំបៃ់អៃញម័តគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្ទង់ក្ទ ធ្ុំ  
 

 
(ថ្ផ្ៃទីថ្ផ្អរយលើឯរារផ្ែូវការ ៃិងយរៀបចុំយដ្ឋ អងគការលីកាែូ ថ្ែលាអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលរនញងស្រសុរ)

24 
 

គួរឲ្យយារាដ   ថ្ែលយ ើងមិៃអាចររបាៃសថិតិអុំពីចុំៃួៃនៃការបយណដ ញ
យចញ ថ្ែលបាៃយរើតយ ើងរនញងរ ៈយពលប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ ហ ើយចំនួនប៉ា ន់ស្មា ន
ដែលអាចយកជាការបនក៏មានការលំបកនឹងរកដែរ។ 

យសចរដីរា ការណ៍ភាគយក្ចើៃអុំពីបញ្ជា វវិាទែីធ្ែី ៃិងការបយណដ ញយចញគឺា
យសចរដីរា ការណ៍ថ្ែលយធ្វើយ ើងភាែ មៗយដ្ឋ គម ៃការយក្ពៀងទញរ យហើ ការវភិាគ
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 វបិា របស់អងគការលីកាែូ: http://www.licadho-cambodia.org/land2012/ (បាៃយបើរយមើល ថ្ខសីហាឆ្ន ុំ
២០១២)។  

 
 

លមអិតអុំពីៃិនន ការននរ៏មាៃឧបសគគយដ្ឋ ារ ខវោះខាតព័ត៌មាៃាធារណៈ។ 
យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រ៏បណាដ អងគការសងគមសញីវលិ ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍នន ៃិងក្រមុ
អនរស្រាវក្ាវបាៃពយយមបា៉ា ៃ់ាម ៃអុំពីចុំៃួៃក្បាពលរែាថ្ែលបាៃទទួលរងផ្ល
ប៉ាោះ ល់យៃោះថ្ែរ។ កាលពីឆ្ន ុំ២០០៨ អងគការយលើរថ្លងយទសអៃររាតិបាៃបា៉ា ៃ់
ាម ៃថា មាៃក្បាពលរែាយៅទូទុំងក្បយទសរមពញាក្បមាណ១៥០,០០០ នរ់បាៃ
ក្បឈមការគុំរាមរុំថ្ហងការបយណដ ញយចញ។ 25  រនញងយពលលមីៗយៃោះ ារព័ត៌មាៃថ្ខមរ
បាៃែរស្រសង់តួយលខពីអងគការលីកាែូ ថ្ែលបាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងយខតរចុំៃួៃ១២ 
ថ្ែលមាៃាខាក្បចាុំការយៅតាមយខតរទុំងយនោះ បាៃរា ការណ៍ថា មាៃវវិាទែីធ្ែី
ចុំៃួៃ៦៥៤ររណីថ្ែល រ់ៃឹងែីរបស់ក្បាពលរែាចុំៃួៃ៨៥,០០០ក្គាួរ ឬ
៤០០,០០០នរ់។ តួយលខពីអងគការាតិមួ យទៀតគឺ អងគការអាែហញរ បាៃបង្កា ញតួ
យលខកាៃ់ថ្តគួរឲ្យបារមភ។ អងគការយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០០មរ 
ការយិល័ អាែហញរបាៃរត់ក្តាវវិាទយៅទូទុំងក្បយទសរមពញា ថ្ែលមាៃក្បា
ពលរែា១៥០,០០០ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែា៧០០,០០០នរ់មាៃបញ្ជា វវិាទែី
ធ្ែី។26   

យទោះបីា រហូតមរែល់យពលយៃោះ មាៃការពិភារាយដដ តយលើបញ្ជា ែីធ្ែីថ្ែល
យរើតមាៃយៅតុំបៃ់ជៃបទរ៏យដ្ឋ  រ៏មិៃថ្មៃមាៃថ្តក្បាពលរែាយៅតុំបៃ់ជៃបទយទ
ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ អសញវតថិភាពនៃសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែី ៃិងវវិាទែីធ្ែី
យនោះ។ ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅតុំបៃ់ក្រងុ ថ្ែលាទូយៅមាៃែី ូត៍តូចៗ យហើ 
មិៃពឹងថ្ផ្អរយលើែីទុំងយនោះសក្មាប់យធ្វើរសិរមម ចាស់ណាស់ពិតាក្តូវការមាៃសញវតថិ
ភាពរនញងការកាៃ់កាប់ែីលុំយៅដ្ឋា ៃរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃរស់យៅ
រនញងទីក្រុង ៃិងាអនរក្បរបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ ែូយចនោះែីធ្ែីរបស់ពួរគត់មិៃថ្មៃសក្មាប់

                                                           
25 របា ការណ៍របស់អងគការយលើរថ្លងយទសអៃររាតិ: សិទធិមៃញសសក្តូវបុំដែ ញៈ ការបយណដ ញយចញយដ្ឋ បងខុំ យៅ
រមពញា ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៨ (ទុំព័រ២)។ 

26 អតថបទកាថ្សត ខាុំបូឌា យែលី សរយសរយដ្ឋ  Paul Vriaze ៃិង គញជ ណាយរ ៉ាៃ ចញោះផ្ា យៅនលងទី១០-១១ ថ្ខមិន 
ឆ្ន ុំ២០១២ យក្កាមចុំណងយជើងថា បាៃលរ់: ក្បញាប់ក្បញាល់យរងចុំយណញពីែីធ្ែីៃិងនក្ពយឈើរមពញា ថ្ផ្ៃទីលមីៗបាៃ
បង្កា ញឲ្យយឃើញអុំពីការររីរាលដ្ឋលនៃចមាា រែុំណាុំ ៃិងអាជីវរមមថ្រ ៉ា យៅទូទុំងក្បយទសរមពញា។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្ៃទី២: ថ្ផ្ៃទីបង្កា ញតុំបៃ់អៃញម័តគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្ទង់ក្ទ ធ្ុំ  
 

 
(ថ្ផ្ៃទីថ្ផ្អរយលើឯរារផ្ែូវការ ៃិងយរៀបចុំយដ្ឋ អងគការលីកាែូ ថ្ែលាអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលរនញងស្រសុរ)

24 
 

គួរឲ្យយារាដ   ថ្ែលយ ើងមិៃអាចររបាៃសថិតិអុំពីចុំៃួៃនៃការបយណដ ញ
យចញ ថ្ែលបាៃយរើតយ ើងរនញងរ ៈយពលប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ ហ ើយចំនួនប៉ា ន់ស្មា ន
ដែលអាចយកជាការបនក៏មានការលំបកនឹងរកដែរ។ 

យសចរដីរា ការណ៍ភាគយក្ចើៃអុំពីបញ្ជា វវិាទែីធ្ែី ៃិងការបយណដ ញយចញគឺា
យសចរដីរា ការណ៍ថ្ែលយធ្វើយ ើងភាែ មៗយដ្ឋ គម ៃការយក្ពៀងទញរ យហើ ការវភិាគ

                                                           
24

 វបិា របស់អងគការលីកាែូ: http://www.licadho-cambodia.org/land2012/ (បាៃយបើរយមើល ថ្ខសីហាឆ្ន ុំ
២០១២)។  

 
 

លមអិតអុំពីៃិនន ការននរ៏មាៃឧបសគគយដ្ឋ ារ ខវោះខាតព័ត៌មាៃាធារណៈ។ 
យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រ៏បណាដ អងគការសងគមសញីវលិ ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍នន ៃិងក្រមុ
អនរស្រាវក្ាវបាៃពយយមបា៉ា ៃ់ាម ៃអុំពីចុំៃួៃក្បាពលរែាថ្ែលបាៃទទួលរងផ្ល
ប៉ាោះ ល់យៃោះថ្ែរ។ កាលពីឆ្ន ុំ២០០៨ អងគការយលើរថ្លងយទសអៃររាតិបាៃបា៉ា ៃ់
ាម ៃថា មាៃក្បាពលរែាយៅទូទុំងក្បយទសរមពញាក្បមាណ១៥០,០០០ នរ់បាៃ
ក្បឈមការគុំរាមរុំថ្ហងការបយណដ ញយចញ។ 25  រនញងយពលលមីៗយៃោះ ារព័ត៌មាៃថ្ខមរ
បាៃែរស្រសង់តួយលខពីអងគការលីកាែូ ថ្ែលបាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងយខតរចុំៃួៃ១២ 
ថ្ែលមាៃាខាក្បចាុំការយៅតាមយខតរទុំងយនោះ បាៃរា ការណ៍ថា មាៃវវិាទែីធ្ែី
ចុំៃួៃ៦៥៤ររណីថ្ែល រ់ៃឹងែីរបស់ក្បាពលរែាចុំៃួៃ៨៥,០០០ក្គាួរ ឬ
៤០០,០០០នរ់។ តួយលខពីអងគការាតិមួ យទៀតគឺ អងគការអាែហញរ បាៃបង្កា ញតួ
យលខកាៃ់ថ្តគួរឲ្យបារមភ។ អងគការយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០០មរ 
ការយិល័ អាែហញរបាៃរត់ក្តាវវិាទយៅទូទុំងក្បយទសរមពញា ថ្ែលមាៃក្បា
ពលរែា១៥០,០០០ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែា៧០០,០០០នរ់មាៃបញ្ជា វវិាទែី
ធ្ែី។26   

យទោះបីា រហូតមរែល់យពលយៃោះ មាៃការពិភារាយដដ តយលើបញ្ជា ែីធ្ែីថ្ែល
យរើតមាៃយៅតុំបៃ់ជៃបទរ៏យដ្ឋ  រ៏មិៃថ្មៃមាៃថ្តក្បាពលរែាយៅតុំបៃ់ជៃបទយទ
ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ អសញវតថិភាពនៃសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែី ៃិងវវិាទែីធ្ែី
យនោះ។ ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅតុំបៃ់ក្រងុ ថ្ែលាទូយៅមាៃែី ូត៍តូចៗ យហើ 
មិៃពឹងថ្ផ្អរយលើែីទុំងយនោះសក្មាប់យធ្វើរសិរមម ចាស់ណាស់ពិតាក្តូវការមាៃសញវតថិ
ភាពរនញងការកាៃ់កាប់ែីលុំយៅដ្ឋា ៃរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃរស់យៅ
រនញងទីក្រុង ៃិងាអនរក្បរបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ ែូយចនោះែីធ្ែីរបស់ពួរគត់មិៃថ្មៃសក្មាប់

                                                           
25 របា ការណ៍របស់អងគការយលើរថ្លងយទសអៃររាតិ: សិទធិមៃញសសក្តូវបុំដែ ញៈ ការបយណដ ញយចញយដ្ឋ បងខុំ យៅ
រមពញា ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៨ (ទុំព័រ២)។ 

26 អតថបទកាថ្សត ខាុំបូឌា យែលី សរយសរយដ្ឋ  Paul Vriaze ៃិង គញជ ណាយរ ៉ាៃ ចញោះផ្ា យៅនលងទី១០-១១ ថ្ខមិន 
ឆ្ន ុំ២០១២ យក្កាមចុំណងយជើងថា បាៃលរ់: ក្បញាប់ក្បញាល់យរងចុំយណញពីែីធ្ែីៃិងនក្ពយឈើរមពញា ថ្ផ្ៃទីលមីៗបាៃ
បង្កា ញឲ្យយឃើញអុំពីការររីរាលដ្ឋលនៃចមាា រែុំណាុំ ៃិងអាជីវរមមថ្រ ៉ា យៅទូទុំងក្បយទសរមពញា។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្តារថ្ៃែងរស់យៅយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់រ៏យក្បើវាារថ្ៃែងក្បរបរបរអាជីវរមមថ្ែរ។ 
ែូយចនោះយហើ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់បាត់បង់លុំយៅដ្ឋា ៃ  យនោះពួរគត់រ៏បាត់បង់មូលដ្ឋា ៃ
សក្មាប់ជីវភាពរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ រនញងរ ៈយពលប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ អសញវតថិភាពនៃ
សិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងតុំបៃ់ក្រុងបាៃកាែ  ាចុំណញ ច រចិតរ
ទញរដ្ឋរ់យ៉ាងខាែ ុំង យក្ ោះគយក្មាងយរៀបចុំថ្រលមអយាភ័ណភាពទីក្រងុ គយក្មាងអភិវឌ្ឍ
ៃ៍អចលៃវតថញ ៃិងគយក្មាងពក្ងីរយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធនន បាៃបណាដ លឲ្យមាៃការ
បយណដ ញក្បាពលរែាយចញក្ទង់ក្ទ ធ្ុំ     ថ្ែលរនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំងយនោះ 
ភាគយក្ចើៃបាៃកាៃ់កាប់ែីរបស់ពួរគត់យក្ចើៃឆ្ន ុំយហើ ។ តាមការបា៉ា ៃ់ាម ៃបាៃឲ្យ
ែឹងថា ពីឆ្ន ុំ១៩៩៨ ែល់ឆ្ន ុំ២០០៣ មាៃក្បាពលរែាយៅរាជធាៃីភនុំយពញចុំៃួៃ
១១,០០០ ក្គាួរក្តូវបយណដ ញយចញពីលុំយៅដ្ឋា ៃយដ្ឋ បងខុំ27  យហើ ពីឆ្ន ុំ២០០៣ 
ែល់ឆ្ន ុំ២០០៨ មាៃក្បាពលរែា៣០,០០០ នរ់យទៀតក្តូវបាៃបយណដ ញយចញយដ្ឋ 
បងខុំពីរាជធាៃីភនុំយពញ។28  មាៃអងគការាតិមួ យទៀតថ្ែលបាៃចងក្រងព័ត៌មាៃ តាម
រ ៈយសចរដីរា ការណ៍ពីក្បព័ៃធផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័ ពីបណាដ អងគការ
សងគមសញីវលិនន បាៃបា៉ា ៃ់ាម ៃថា ពីឆ្ន ុំ១៩៩០ ែល់ឆ្ន ុំ២០១១ ក្បាពលរែាជិត
១៤៦,៨០០នរ់ក្តូវបាៃបយណដ ញយចញយដ្ឋ បងខុំ តាុំងទីលុំយៅលមី ឬ ល់ក្ពមចារ
យចញពីលុំយៅដ្ឋា ៃ យៅរាជធាៃីភនុំយពញទុំងាា រ់យសាើរ។29 

យទោះបីា រដ្ឋា ភិបាលរមពញាមាៃយពលខែោះ បាៃយ្ែើ តបទុំងរុំហឹងចុំយ ោះការ
យចាទក្បកាៃ់ពីអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងពីក្បព័ៃធផ្សពវផ្ា ននថា ក្បយទស
យៃោះរុំពញងមាៃ “វបិតរិែីធ្ែី” រ៏យដ្ឋ  រ៏ក្បយទសយៃោះបាៃទទួលាគ ល់ថា ការផ្ដល់សិទធិ
កាៃ់កាប់ែីមាៃសញវតថិភាពជូៃក្បាពលរែា មាៃារៈសុំខាៃ់ណាស់យែើមបរីរាសថិរ
ភាព ៃិងកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ។  ញទធាស្ដសរែឹរនុំថ្ែលគុំក្ទយគលៃយយបា  ៃិង

                                                           
27 ធ្នគរពិភពយោរ តុំបៃ់អាសញីៃិងបា៉ាសញីហវិរ រមពញា: កាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ រ់រណាដ លក្តឹមឆ្ន ុំ២០១៥? របា 
ការណ៍វា តនមែសដីពីភាពក្រីក្រយៅរមពញា ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៦ (ទុំព័រ៤៨)។  

28 អងគការយលើរថ្លងយទសអៃររាតិ ឆ្ន ុំ២០០៨ (ទុំព័រ៧)។  
29 សមាគមធាងយតាន ត អងគយហតញៃិងតួយលខ ១៩: ក្គួារក្បាពលរែាក្តូវយគបយណដ ញយចញ ភនុំយពញ ១៩៩០-២០១១ 
ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១១។ 

 
 

រុំថ្ណទក្មង់ននរបស់ក្បយទសរមពញាគឺ  ញទធាស្ដសរចតញយកាណយែើមបជីុំរញញរុំយណើ ៃ 
បយងាើតការង្ករ ធានសមធ្ម៌ ៃិងក្បសិទធភាពយឆ្ព ោះយៅសយក្មចយគលយៅសហសវតសរ ៍
យៅរមពញា  ថ្ែលយគយក្ចើៃយៅកាត់ថា  ញទធាស្ដសរចតញយកាណ។ យៅរនញងចតញយកាណទី
១នៃ ញទធាស្ដសរសដីពី “ការយលើរសាួ វស័ិ រសិរមម” រដ្ឋា ភិបាលបាៃយបដា្ចិតរ “ផ្ដល់
អាទិភាពយលើការពក្ងឹងសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីរបស់ក្បាពលរែា”។30  តាមរ ៈការពក្ងីរ
បថ្ៃថមយលើ ញទធាស្ដសរចតញយកាណយម រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា បាៃដ្ឋរ់យចញថ្ផ្ៃការ
 ញទធាស្ដសរអភិវឌ្ឍៃ៍ាតិ ថ្ែលរនញងចុំយណាមអាទិភាពសុំខាៃ់ៗនៃថ្ផ្ៃការយៃោះបាៃ
បញ្ជជ រ់យ ើងវញិអុំពីារៈសុំខាៃ់នៃរុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែីែូចខាងយក្កាម៖  

 
“រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ទទួលាគ ល់ថា រុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែីមាៃារៈសុំខាៃ់
ណាស់សក្មាប់ ការយលើររមពស់សថិរភាពសងគម ការអភិវឌ្ឍទីផ្ារែីធ្ែីក្បរប
យដ្ឋ ក្បសិទធភាព ចីរភាពបរាិថ ៃ ៃិងសក្មាប់ការបយងាើៃផ្លិតរមម រសិរមម 
តាមរ ៈ ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃក្បាពលរែា ាពិយសស ជូៃែល់ក្បា
រសិររថ្ែលរុំពញងយធ្វើការដ្ឋុំែញោះយលើែីធ្ែី ថ្ែលពួរគត់រុំពញងកាៃ់កាប់។ ការ
ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃក្បាពលរែាមាៃារៈសុំខាៃ់ណាស់ សក្មាប់ការយធ្វើ
ឲ្យក្បយសើរយ ើងៃូវការក្គប់ក្គងការយក្បើក្បាស់ែី ាពិយសស ការក្គប់ក្គងែី
រមមសិទធិរែា យែើមបធីានសញវតថិភាពរនញងការកាៃ់កាប់ែីធ្ែី តាមរបូភាពមួ ថ្ែល
មាៃតមាែ ភាព ៃិងសមធ្ម៌ ក្ពមទុំងយែើមបបីៃរកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រយដ្ឋ 
ជួ ឲ្យក្បាពលរែាអាចមាៃលទធភាព យក្បើក្បាស់ទីផ្ារហិរញ្ាវតថញ យដ្ឋ យក្បើ
ក្បាស់ប័ណណរមមសិទធិាវតថញបញ្ជច ុំរនញងការខចីបញល”។31 

                                                           
30 សញៃាររថារបស់សយមដច ហ ញៃ ថ្សៃ ន ររែាមន្តៃរីនៃក្ពោះរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា សដីពី ញទធាស្ដសរចតញយកាណយែើមបី
ជុំរញញរុំយណើ ៃ បយងាើតការង្ករ ធានសមធ្ម៌ ៃិងក្បសិទធភាព យៅរមពញា។ ាសញៃាររថាថ្ែលសយមដចបាៃថ្លែងយៅ
កាៃ់សម័ ក្បជញុំគណៈរែាមន្តៃរីយលើរទី១នៃៃីតិកាលទី៣នៃរែាសភា យៅឯទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ
២០០៤ (ទុំព័រ១៤)។   

31
 រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ថ្ផ្ៃការ ញទធាស្ដសរអភិវឌ្ឍៃ៍ាតិ ឆ្ន ុំ២០០៩-២០១៣ យបាោះពញមពថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ
៥៩)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្តារថ្ៃែងរស់យៅយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់រ៏យក្បើវាារថ្ៃែងក្បរបរបរអាជីវរមមថ្ែរ។ 
ែូយចនោះយហើ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់បាត់បង់លុំយៅដ្ឋា ៃ  យនោះពួរគត់រ៏បាត់បង់មូលដ្ឋា ៃ
សក្មាប់ជីវភាពរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ រនញងរ ៈយពលប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ អសញវតថិភាពនៃ
សិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងតុំបៃ់ក្រុងបាៃកាែ  ាចុំណញ ច រចិតរ
ទញរដ្ឋរ់យ៉ាងខាែ ុំង យក្ ោះគយក្មាងយរៀបចុំថ្រលមអយាភ័ណភាពទីក្រងុ គយក្មាងអភិវឌ្ឍ
ៃ៍អចលៃវតថញ ៃិងគយក្មាងពក្ងីរយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធនន បាៃបណាដ លឲ្យមាៃការ
បយណដ ញក្បាពលរែាយចញក្ទង់ក្ទ ធ្ុំ     ថ្ែលរនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំងយនោះ 
ភាគយក្ចើៃបាៃកាៃ់កាប់ែីរបស់ពួរគត់យក្ចើៃឆ្ន ុំយហើ ។ តាមការបា៉ា ៃ់ាម ៃបាៃឲ្យ
ែឹងថា ពីឆ្ន ុំ១៩៩៨ ែល់ឆ្ន ុំ២០០៣ មាៃក្បាពលរែាយៅរាជធាៃីភនុំយពញចុំៃួៃ
១១,០០០ ក្គាួរក្តូវបយណដ ញយចញពីលុំយៅដ្ឋា ៃយដ្ឋ បងខុំ27  យហើ ពីឆ្ន ុំ២០០៣ 
ែល់ឆ្ន ុំ២០០៨ មាៃក្បាពលរែា៣០,០០០ នរ់យទៀតក្តូវបាៃបយណដ ញយចញយដ្ឋ 
បងខុំពីរាជធាៃីភនុំយពញ។28  មាៃអងគការាតិមួ យទៀតថ្ែលបាៃចងក្រងព័ត៌មាៃ តាម
រ ៈយសចរដីរា ការណ៍ពីក្បព័ៃធផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័ ពីបណាដ អងគការ
សងគមសញីវលិនន បាៃបា៉ា ៃ់ាម ៃថា ពីឆ្ន ុំ១៩៩០ ែល់ឆ្ន ុំ២០១១ ក្បាពលរែាជិត
១៤៦,៨០០នរ់ក្តូវបាៃបយណដ ញយចញយដ្ឋ បងខុំ តាុំងទីលុំយៅលមី ឬ ល់ក្ពមចារ
យចញពីលុំយៅដ្ឋា ៃ យៅរាជធាៃីភនុំយពញទុំងាា រ់យសាើរ។29 

យទោះបីា រដ្ឋា ភិបាលរមពញាមាៃយពលខែោះ បាៃយ្ែើ តបទុំងរុំហឹងចុំយ ោះការ
យចាទក្បកាៃ់ពីអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងពីក្បព័ៃធផ្សពវផ្ា ននថា ក្បយទស
យៃោះរុំពញងមាៃ “វបិតរិែីធ្ែី” រ៏យដ្ឋ  រ៏ក្បយទសយៃោះបាៃទទួលាគ ល់ថា ការផ្ដល់សិទធិ
កាៃ់កាប់ែីមាៃសញវតថិភាពជូៃក្បាពលរែា មាៃារៈសុំខាៃ់ណាស់យែើមបរីរាសថិរ
ភាព ៃិងកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ។  ញទធាស្ដសរែឹរនុំថ្ែលគុំក្ទយគលៃយយបា  ៃិង

                                                           
27 ធ្នគរពិភពយោរ តុំបៃ់អាសញីៃិងបា៉ាសញីហវិរ រមពញា: កាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ រ់រណាដ លក្តឹមឆ្ន ុំ២០១៥? របា 
ការណ៍វា តនមែសដីពីភាពក្រីក្រយៅរមពញា ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៦ (ទុំព័រ៤៨)។  

28 អងគការយលើរថ្លងយទសអៃររាតិ ឆ្ន ុំ២០០៨ (ទុំព័រ៧)។  
29 សមាគមធាងយតាន ត អងគយហតញៃិងតួយលខ ១៩: ក្គួារក្បាពលរែាក្តូវយគបយណដ ញយចញ ភនុំយពញ ១៩៩០-២០១១ 
ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១១។ 

 
 

រុំថ្ណទក្មង់ននរបស់ក្បយទសរមពញាគឺ  ញទធាស្ដសរចតញយកាណយែើមបជីុំរញញរុំយណើ ៃ 
បយងាើតការង្ករ ធានសមធ្ម៌ ៃិងក្បសិទធភាពយឆ្ព ោះយៅសយក្មចយគលយៅសហសវតសរ ៍
យៅរមពញា  ថ្ែលយគយក្ចើៃយៅកាត់ថា  ញទធាស្ដសរចតញយកាណ។ យៅរនញងចតញយកាណទី
១នៃ ញទធាស្ដសរសដីពី “ការយលើរសាួ វស័ិ រសិរមម” រដ្ឋា ភិបាលបាៃយបដា្ចិតរ “ផ្ដល់
អាទិភាពយលើការពក្ងឹងសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីរបស់ក្បាពលរែា”។30  តាមរ ៈការពក្ងីរ
បថ្ៃថមយលើ ញទធាស្ដសរចតញយកាណយម រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា បាៃដ្ឋរ់យចញថ្ផ្ៃការ
 ញទធាស្ដសរអភិវឌ្ឍៃ៍ាតិ ថ្ែលរនញងចុំយណាមអាទិភាពសុំខាៃ់ៗនៃថ្ផ្ៃការយៃោះបាៃ
បញ្ជជ រ់យ ើងវញិអុំពីារៈសុំខាៃ់នៃរុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែីែូចខាងយក្កាម៖  

 
“រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ទទួលាគ ល់ថា រុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែីមាៃារៈសុំខាៃ់
ណាស់សក្មាប់ ការយលើររមពស់សថិរភាពសងគម ការអភិវឌ្ឍទីផ្ារែីធ្ែីក្បរប
យដ្ឋ ក្បសិទធភាព ចីរភាពបរាិថ ៃ ៃិងសក្មាប់ការបយងាើៃផ្លិតរមម រសិរមម 
តាមរ ៈ ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃក្បាពលរែា ាពិយសស ជូៃែល់ក្បា
រសិររថ្ែលរុំពញងយធ្វើការដ្ឋុំែញោះយលើែីធ្ែី ថ្ែលពួរគត់រុំពញងកាៃ់កាប់។ ការ
ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃក្បាពលរែាមាៃារៈសុំខាៃ់ណាស់ សក្មាប់ការយធ្វើ
ឲ្យក្បយសើរយ ើងៃូវការក្គប់ក្គងការយក្បើក្បាស់ែី ាពិយសស ការក្គប់ក្គងែី
រមមសិទធិរែា យែើមបធីានសញវតថិភាពរនញងការកាៃ់កាប់ែីធ្ែី តាមរបូភាពមួ ថ្ែល
មាៃតមាែ ភាព ៃិងសមធ្ម៌ ក្ពមទុំងយែើមបបីៃរកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រយដ្ឋ 
ជួ ឲ្យក្បាពលរែាអាចមាៃលទធភាព យក្បើក្បាស់ទីផ្ារហិរញ្ាវតថញ យដ្ឋ យក្បើ
ក្បាស់ប័ណណរមមសិទធិាវតថញបញ្ជច ុំរនញងការខចីបញល”។31 

                                                           
30 សញៃាររថារបស់សយមដច ហ ញៃ ថ្សៃ ន ររែាមន្តៃរីនៃក្ពោះរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា សដីពី ញទធាស្ដសរចតញយកាណយែើមបី
ជុំរញញរុំយណើ ៃ បយងាើតការង្ករ ធានសមធ្ម៌ ៃិងក្បសិទធភាព យៅរមពញា។ ាសញៃាររថាថ្ែលសយមដចបាៃថ្លែងយៅ
កាៃ់សម័ ក្បជញុំគណៈរែាមន្តៃរីយលើរទី១នៃៃីតិកាលទី៣នៃរែាសភា យៅឯទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ
២០០៤ (ទុំព័រ១៤)។   

31
 រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ថ្ផ្ៃការ ញទធាស្ដសរអភិវឌ្ឍៃ៍ាតិ ឆ្ន ុំ២០០៩-២០១៣ យបាោះពញមពថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ
៥៩)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យដ្ឋ ារមាៃ ញទធាស្ដសរថ្បបយៃោះ ែូយចនោះយហើ ថ្ផ្នរបនា ប់យៃោះៃឹងយដដ តយលើការ
អភិវឌ្ឍវស័ិ ែីធ្ែីយៅរមពញា ៃិងរយបៀបថ្ែលរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ាថ ប័ៃរែា ៃិងនែគូ
អភិវឌ្ឍៃ៍បាៃពយយមអភិវឌ្ឍក្បព័ៃធរែាបាលែីធ្ែី ៃិងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។  
 
២.៣ ក្ំថ្ណទម្មងដ់ីធែី ឆ្នំ១៩៨៩- ២០០១ 
 

ាថ ៃភាពែីធ្ែីនយពលបចចញបបៃនយៅរមពញា គឺមួ ថ្ផ្នរធ្ុំបណាដ លមរពីភាព
វរឹវរយៅរនញងក្បយទសយៃោះ តាុំងពីទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៧០ ែល់ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ ៃិង
យដ្ឋ ារថ្តែុំយណើ រការនៃការដែ ស់បដូរៃយយបា ក្ចបូរក្ចបល់ ៃិងសមញគាម ញ 
ថ្ែលក្បយទសយៃោះបាៃ្ែងកាត់ចាប់តាុំងពីយពលចប់សន្តង្កគ ម។ យែើមបផី្ដល់ជូៃព័ត៌មាៃ
អុំពីក្បវតរិសដីពីែុំយណើ រវវិតរៃ៍នៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី មញៃែុំបូងក្តវូពិចារណាអុំពីែុំយណើ រ
ថ្ក្បក្បួល រ់ព័ៃធៃឹងរមមសិទធិែីធ្ែីថ្ែលក្បយទសយៃោះបាៃ្ែងកាត់ ៃិងយតើែុំយណើ រថ្ក្ប
ក្បួលយៃោះបាៃចារ់ក្គឹោះយ៉ាងែូចយមដចសក្មាប់ក្បព័ៃធថ្ែលមាៃសពវនលងយៃោះ។ 

យក្កា ពីការយ ើងកាៃ់អុំណាចយដ្ឋ របបរមពញាក្បាធិ្បយត យ ឬរបបថ្ខមរ
ក្រហម ែីធ្ែីទុំងអស់យៅរនញងក្បយទសរមពញា ក្តូវបាៃថ្ក្បកាែ  ាែីរែាទុំងស្រសុង។ 
បញគគលមាន រ់ៗ មិៃអាចមាៃែីរមមសិទធិឯរជៃបាៃយទ រឯីក្បាពលរែាយៅទីក្រងុក្តូវ
បយណដ ញយចញពីទីក្រងុ យហើ ក្តូវបងខុំឲ្យយៅយធ្វើរសិរមមសមូហភាព ថ្ែលាទូយៅ
សថិតយៅចមាង  ាយក្ចើៃគី ូថ្ម៉ាក្តពីភូមិ ៃិងស្រសុររុំយណើ តរបស់ពួរគត់។ យៅឆ្ន ុំ
១៩៧៩ របបថ្ខមរក្រហមក្តូវបាៃផ្ដួលរ ុំលុំ យហើ មិៃ ូរប៉ាញនម ៃរបបាធារណរែា
ក្បាមាៃិតរមពញាក្តូវបាៃបយងាើតយ ើង យហើ យទោះបីារបបយៃោះ ពិតាមិៃក្ជុល
ៃិ មយពរែូចរបបថ្ខមរក្រហមថ្ែលក្តវូផ្ដួលរ ុំលុំយនោះរ៏យដ្ឋ  រ៏របបាធារណរែា
ក្បាមាៃិតរមពញា យៅថ្តក្បកាៃ់ រទសសៃៈសងគមៃិ មសក្មាប់ក្គប់ក្គងក្បយទស
យៃោះែថ្ែល។32 ែីធ្ែីក្តវូបាៃក្គប់ក្គងយដ្ឋ រែា ប៉ាញថ្ៃរយៅយែើមឆ្ន ុំ១៩៧៩ ក្បាពលរែា

                                                           
32 ក្បវតរិក្បយទសរមពញា ៃិពៃធយដ្ឋ  David P. Chandler យចញផ្ា យៅឆ្ន ុំ១៩៩៣ ទុំព័រ២២៥។ 

 
 

បាៃចាប់យផ្ដើមវលិក្ត ប់យៅរស់យៅស្រសុររុំយណើ តរបស់ខែួៃវញិ យហើ បាៃចាប់យផ្ដើម
យធ្វើថ្ស្រសចមាា រាលរខណៈបញគគល ឬាលរខណៈក្គាួរ។ យៅតាមតុំបៃ់ភាគយក្ចើៃ 
ក្បាពលរែាយធ្វើថ្ស្រសចមាា រាលរខណៈ "ក្រមុាមគគី" ឬក្រុមសហររណ៍។33 

យៅថ្ខយមា ឆ្ន ុំ១៩៨៩ រដ្ឋា ភិបាលបាៃយចញអៃញក្រឹតយមួ ថ្ែលទទួល
ាគ ល់រមមសិទធិែីលុំយៅដ្ឋា ៃ រ៏ែូចាទទួលាគ ល់សិទធិរនញងការបៃររមមសិទធិាមរតរត
យៅរូៃយៅថ្ែរ។ 34   យគលៃយយបា លមីសដីពីការក្គប់ក្គងែីធ្ែី រ៏ក្តូវបាៃអៃញម័ត 
យហើ យគលៃយយបា លមីយៃោះ បាៃបញ្ជជ រ់ថា រែាារមមសិទធររយដ្ឋ សវ័ ក្បវតរិយលើ
ែីធ្ែីយៅរនញងក្បយទសយៃោះ ប៉ាញថ្ៃររ៏បាៃបញ្ជជ រ់អុំពីសិទធិទទួលបាៃរមមសិទធិែីលុំយៅដ្ឋា ៃ
ថ្ែរ។ រតារ យៃោះមាៃលរខណៈខញសគន ពីការកាៃ់កាប់ែីរសិរមម ថ្ែលារមមសិទធិរបស់
រែា ប៉ាញថ្ៃរក្បាពលរែាអាចយក្បើ ៃិងក្គប់ក្គងែីក្បយភទាលរខណៈឯរជៃបាៃែរាប
ណា ែីយៃោះយៅថ្តក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់សក្មាប់យធ្វើរសិរមម។ យគលៃយយបា យៃោះ 
បាៃក្បគល់កាតពវរិចចយៅក្រសួងរសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ រនញងការទទួល
ខញសក្តូវបយងាើតន រដ្ឋា ៃសញរយិយែី យែើមបកី្គប់ក្គងការយក្បើក្បាស់ែីរសិរមមយៅទូ
ទុំងក្បយទស។ 35  យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី ក្រសួងរសិរមមបាៃែឹងថា ខែួៃមាៃការង្ករ
យក្ចើៃយលើសលប់ យដ្ឋ បាៃទទួល រយសញុំចញោះបញ្ជ ីរាលែីចុំៃួៃ៣,៧ោៃ យៅក្តឹម
ែុំណាច់ឆ្ន ុំ១៩៩០។36 រហូតមរែល់ រ់រណាដ លទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០ ប័ណណរមមសិទធិ
ែីធ្ែីក្តឹមថ្តាង ៥១៨,០០០ ក្តូវបាៃយចញជូៃក្បាពលរែា ថ្ែលាការបញ្ជជ រ់ថា 

                                                           
33 យមើល អតថបទៃិពៃធយដ្ឋ  Brett Ballard សដីពីការយរៀបចុំក្បព័ៃធក្គប់ក្គងទិៃនៃ័ សដីពីការកាៃ់កាប់ែីធ្ែី យចញ
ផ្ា ឆ្ន ុំ២០០៦: http://www.fao.org/docrep/009/a0306t/A0306T08.htm (បាៃចូលយមើលយៅថ្ខ ឧសភាឆ្ន ុំ
២០១២)។ 

34 អៃញក្រឹតយយលខ២៥សដីពីការផ្ដល់រមមសិទធិយលើផ្ាោះជូៃពលរែារមពញា យចញយដ្ឋ ក្រុមក្បឹរារែាមន្តៃរីនៃាធារណរែា
ក្បាមាៃិតរមពញា យៅនលងទី២២ ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ១៩៨៩។ 

35 យសចរដីថ្ណនុំអៃញវតរយលខ០៣សដីពីយគលៃយយបា អៃញវតរៃិងក្គប់ក្គងែីធ្ែី យចញយដ្ឋ ក្រុមក្បឹរារែាមន្តៃរី នៃ
ាធារណរែាក្បាមាៃិតរមពញា យៅនលងទី៣ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ១៩៨៩។ 

36 យសចរដីថ្ណនុំអៃញវតរយលខ០៣សដីពីវយិាធ្ៃរមមយលើយសចរដីថ្ណនុំអៃញវតរយលខ០៣ ចញោះកាលបរយិចឆទ នលងទី៣ ថ្ខ
មិលញន ឆ្ន ុំ១៩៨៩ យដ្ឋ ក្រុមក្បឹរារែាមន្តៃរី នលងទី៨ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ១៩៩០។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យដ្ឋ ារមាៃ ញទធាស្ដសរថ្បបយៃោះ ែូយចនោះយហើ ថ្ផ្នរបនា ប់យៃោះៃឹងយដដ តយលើការ
អភិវឌ្ឍវស័ិ ែីធ្ែីយៅរមពញា ៃិងរយបៀបថ្ែលរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ាថ ប័ៃរែា ៃិងនែគូ
អភិវឌ្ឍៃ៍បាៃពយយមអភិវឌ្ឍក្បព័ៃធរែាបាលែីធ្ែី ៃិងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។  
 
២.៣ ក្ំថ្ណទម្មងដ់ីធែី ឆ្នំ១៩៨៩- ២០០១ 
 

ាថ ៃភាពែីធ្ែីនយពលបចចញបបៃនយៅរមពញា គឺមួ ថ្ផ្នរធ្ុំបណាដ លមរពីភាព
វរឹវរយៅរនញងក្បយទសយៃោះ តាុំងពីទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៧០ ែល់ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ ៃិង
យដ្ឋ ារថ្តែុំយណើ រការនៃការដែ ស់បដូរៃយយបា ក្ចបូរក្ចបល់ ៃិងសមញគាម ញ 
ថ្ែលក្បយទសយៃោះបាៃ្ែងកាត់ចាប់តាុំងពីយពលចប់សន្តង្កគ ម។ យែើមបីផ្ដល់ជូៃព័ត៌មាៃ
អុំពីក្បវតរិសដីពីែុំយណើ រវវិតរៃ៍នៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី មញៃែុំបូងក្តវូពិចារណាអុំពីែុំយណើ រ
ថ្ក្បក្បួល រ់ព័ៃធៃឹងរមមសិទធិែីធ្ែីថ្ែលក្បយទសយៃោះបាៃ្ែងកាត់ ៃិងយតើែុំយណើ រថ្ក្ប
ក្បួលយៃោះបាៃចារ់ក្គឹោះយ៉ាងែូចយមដចសក្មាប់ក្បព័ៃធថ្ែលមាៃសពវនលងយៃោះ។ 

យក្កា ពីការយ ើងកាៃ់អុំណាចយដ្ឋ របបរមពញាក្បាធិ្បយត យ ឬរបបថ្ខមរ
ក្រហម ែីធ្ែីទុំងអស់យៅរនញងក្បយទសរមពញា ក្តូវបាៃថ្ក្បកាែ  ាែីរែាទុំងស្រសុង។ 
បញគគលមាន រ់ៗ មិៃអាចមាៃែីរមមសិទធិឯរជៃបាៃយទ រឯីក្បាពលរែាយៅទីក្រងុក្តូវ
បយណដ ញយចញពីទីក្រងុ យហើ ក្តូវបងខុំឲ្យយៅយធ្វើរសិរមមសមូហភាព ថ្ែលាទូយៅ
សថិតយៅចមាង  ាយក្ចើៃគី ូថ្ម៉ាក្តពីភូមិ ៃិងស្រសុររុំយណើ តរបស់ពួរគត់។ យៅឆ្ន ុំ
១៩៧៩ របបថ្ខមរក្រហមក្តូវបាៃផ្ដួលរ ុំលុំ យហើ មិៃ ូរប៉ាញនម ៃរបបាធារណរែា
ក្បាមាៃិតរមពញាក្តូវបាៃបយងាើតយ ើង យហើ យទោះបីារបបយៃោះ ពិតាមិៃក្ជុល
ៃិ មយពរែូចរបបថ្ខមរក្រហមថ្ែលក្តវូផ្ដួលរ ុំលុំយនោះរ៏យដ្ឋ  រ៏របបាធារណរែា
ក្បាមាៃិតរមពញា យៅថ្តក្បកាៃ់ រទសសៃៈសងគមៃិ មសក្មាប់ក្គប់ក្គងក្បយទស
យៃោះែថ្ែល។32 ែីធ្ែីក្តវូបាៃក្គប់ក្គងយដ្ឋ រែា ប៉ាញថ្ៃរយៅយែើមឆ្ន ុំ១៩៧៩ ក្បាពលរែា

                                                           
32 ក្បវតរិក្បយទសរមពញា ៃិពៃធយដ្ឋ  David P. Chandler យចញផ្ា យៅឆ្ន ុំ១៩៩៣ ទុំព័រ២២៥។ 

 
 

បាៃចាប់យផ្ដើមវលិក្ត ប់យៅរស់យៅស្រសុររុំយណើ តរបស់ខែួៃវញិ យហើ បាៃចាប់យផ្ដើម
យធ្វើថ្ស្រសចមាា រាលរខណៈបញគគល ឬាលរខណៈក្គាួរ។ យៅតាមតុំបៃ់ភាគយក្ចើៃ 
ក្បាពលរែាយធ្វើថ្ស្រសចមាា រាលរខណៈ "ក្រមុាមគគី" ឬក្រុមសហររណ៍។33 

យៅថ្ខយមា ឆ្ន ុំ១៩៨៩ រដ្ឋា ភិបាលបាៃយចញអៃញក្រឹតយមួ ថ្ែលទទួល
ាគ ល់រមមសិទធិែីលុំយៅដ្ឋា ៃ រ៏ែូចាទទួលាគ ល់សិទធិរនញងការបៃររមមសិទធិាមរតរត
យៅរូៃយៅថ្ែរ។ 34   យគលៃយយបា លមីសដីពីការក្គប់ក្គងែីធ្ែី រ៏ក្តូវបាៃអៃញម័ត 
យហើ យគលៃយយបា លមីយៃោះ បាៃបញ្ជជ រ់ថា រែាារមមសិទធររយដ្ឋ សវ័ ក្បវតរិយលើ
ែីធ្ែីយៅរនញងក្បយទសយៃោះ ប៉ាញថ្ៃររ៏បាៃបញ្ជជ រ់អុំពីសិទធិទទួលបាៃរមមសិទធិែីលុំយៅដ្ឋា ៃ
ថ្ែរ។ រតារ យៃោះមាៃលរខណៈខញសគន ពីការកាៃ់កាប់ែីរសិរមម ថ្ែលារមមសិទធិរបស់
រែា ប៉ាញថ្ៃរក្បាពលរែាអាចយក្បើ ៃិងក្គប់ក្គងែីក្បយភទាលរខណៈឯរជៃបាៃែរាប
ណា ែីយៃោះយៅថ្តក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់សក្មាប់យធ្វើរសិរមម។ យគលៃយយបា យៃោះ 
បាៃក្បគល់កាតពវរិចចយៅក្រសួងរសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ រនញងការទទួល
ខញសក្តូវបយងាើតន រដ្ឋា ៃសញរយិយែី យែើមបកី្គប់ក្គងការយក្បើក្បាស់ែីរសិរមមយៅទូ
ទុំងក្បយទស។ 35  យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី ក្រសួងរសិរមមបាៃែឹងថា ខែួៃមាៃការង្ករ
យក្ចើៃយលើសលប់ យដ្ឋ បាៃទទួល រយសញុំចញោះបញ្ជ ីរាលែីចុំៃួៃ៣,៧ោៃ យៅក្តឹម
ែុំណាច់ឆ្ន ុំ១៩៩០។36 រហូតមរែល់ រ់រណាដ លទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០ ប័ណណរមមសិទធិ
ែីធ្ែីក្តឹមថ្តាង ៥១៨,០០០ ក្តូវបាៃយចញជូៃក្បាពលរែា ថ្ែលាការបញ្ជជ រ់ថា 

                                                           
33 យមើល អតថបទៃិពៃធយដ្ឋ  Brett Ballard សដីពីការយរៀបចុំក្បព័ៃធក្គប់ក្គងទិៃនៃ័ សដីពីការកាៃ់កាប់ែីធ្ែី យចញ
ផ្ា ឆ្ន ុំ២០០៦: http://www.fao.org/docrep/009/a0306t/A0306T08.htm (បាៃចូលយមើលយៅថ្ខ ឧសភាឆ្ន ុំ
២០១២)។ 

34 អៃញក្រឹតយយលខ២៥សដីពីការផ្ដល់រមមសិទធិយលើផ្ាោះជូៃពលរែារមពញា យចញយដ្ឋ ក្រុមក្បឹរារែាមន្តៃរីនៃាធារណរែា
ក្បាមាៃិតរមពញា យៅនលងទី២២ ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ១៩៨៩។ 

35 យសចរដីថ្ណនុំអៃញវតរយលខ០៣សដីពីយគលៃយយបា អៃញវតរៃិងក្គប់ក្គងែីធ្ែី យចញយដ្ឋ ក្រុមក្បឹរារែាមន្តៃរី នៃ
ាធារណរែាក្បាមាៃិតរមពញា យៅនលងទី៣ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ១៩៨៩។ 

36 យសចរដីថ្ណនុំអៃញវតរយលខ០៣សដីពីវយិាធ្ៃរមមយលើយសចរដីថ្ណនុំអៃញវតរយលខ០៣ ចញោះកាលបរយិចឆទ នលងទី៣ ថ្ខ
មិលញន ឆ្ន ុំ១៩៨៩ យដ្ឋ ក្រុមក្បឹរារែាមន្តៃរី នលងទី៨ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ១៩៩០។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មួ ថ្ផ្នរនៃ រយសញុំប័ណណរមមសិទធិ ក្បថ្ហល៤,៥ោៃថ្ែលបាៃយសនើសញុំរហូតែល់
យពលយនោះ។37 

ការថ្បងថ្ចរែីយៅចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ មួ ថ្ផ្នរាការទទួលាគ ល់ែីារ់
ថ្សដង ថ្ែលក្បាពលរែាបាៃក្គប់ក្គងតាមក្បព័ៃធក្រុមាមគគីរចួយហើ  ប៉ាញថ្ៃរ ែីលមីរ៏
ក្តូវបាៃថ្បងថ្ចរជូៃក្បាពលរែាថ្ែរ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី ការបដូរាបយណដើ រៗពីការ
ក្គប់ក្គងែីាលរខណៈសមូហភាព យៅលរខណៈឯរជៃ មាៃៃ័ ថា ទសសៃៈវស័ិ 
នៃរមមសិទធិឯរជៃ មិៃក្តូវបាៃទទួលាគ ល់យដ្ឋ ឯរភាពគន ពីសុំណារ់ក្បា
ពលរែាផ្ង ឬពីាថ ប័ៃរែាបាលននផ្ង។ មយ៉ាងយទៀត ការរុំណត់រាលែីឲ្យបាៃ
ចាស់ោស់ ពញុំក្តូវបាៃអៃញវតរាផ្ែូបការយ ើ  យក្ ោះអាា្ធ្រយៅខវោះសមតថភាពរនញង
ការអៃញវតរ។38 

បៃរពីរិចចក្បឹងថ្ក្បងែុំបូងរនញងការយធ្វើរុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែីយៃោះមរ រដ្ឋា ភិបាលបាៃ
ចាប់យផ្ដើមយដដ តការង្ករយលើចាប់ភូមិបាលយ៉ាងទូលុំទូោ យលើរទី១ ថ្ែលពញុំថ្ែល
មាៃតាុំងពីមញៃសម័ ថ្ខមរក្រហម។ ចាប់ភូមិបាលយៃោះទីបុំផ្ញតក្តូវបាៃអៃញម័តយៅឆ្ន ុំ
១៩៩២។ ចាប់យៃោះបាៃបញ្ជជ រ់អុំពីមយធ្យបា ននថ្ែលតាមរ ៈមយធ្យបា យៃោះ 
ក្បាពលរែាអាចទទួលបាៃរមមសិទធិែីធ្ែី ាពិយសស តាមរ ៈការថ្ចរ មរតរបៃរយៅ
រូៃ-យៅ យដ្ឋ យធ្វើរិចចសៃយ ឬយដ្ឋ បដូរពី “ការកាៃ់កាប់បយណាដ ោះអាសៃន” យៅារមម
សិទធិាថ ពរ។39  យៅយពលយនោះ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវបាៃអៃញវតរ យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើការចញោះ
បញ្ជ ីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ យៅតាមការយសនើសញុំរបស់បញគគលថ្ែលាមាច ស់ែី។ យៅ
យពលយនោះ គម ៃយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅថាន រ់ាតិយទ រឯីសមតថភាពរបស់អាា្ធ្រ
មូលដ្ឋា ៃ រនញងការថ្លររាយសៀវយៅបញ្ជ ីរមមសិទធិែីធ្ែីលមអិតរ៏មាៃរក្មិតណាស់ថ្ែរ។ 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះរ៏ក្តូវចុំណា យក្ចើៃថ្ែរ យហើ ក្បព័ៃធយៃោះាទូយៅក្តូវ
បាៃយក្បើក្បាស់យដ្ឋ អនរថ្ែលមាៃមយធ្យបា បង់នលែយសវារមម (ទុំងផ្ែូវការៃិងមិៃ

                                                           
37 ឯរារសិរាស្រាវក្ាវលមី យលខ១៩ សដីពីការកាៃ់កាប់ែីធ្ែីយៅរមពញា យដ្ឋ យោរ ច័ៃា សញផ្ល ៃិងអនរយផ្សងនៃ
វទិយាថ ៃបណរញ ោះបណារ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា យចញផ្ា ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០១ (ទុំព័រ៣០)។ 

38 ែូចរុំណត់ចុំណាុំខាងយលើ (ទុំព័រ៣៧)។  
39 ចាប់សដីពីភូមិបាល ឆ្ន ុំ១៩៩២ មាក្តា៥៩។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មួ ថ្ផ្នរនៃ រយសញុំប័ណណរមមសិទធិ ក្បថ្ហល៤,៥ោៃថ្ែលបាៃយសនើសញុំរហូតែល់
យពលយនោះ។37 

ការថ្បងថ្ចរែីយៅចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ មួ ថ្ផ្នរាការទទួលាគ ល់ែីារ់
ថ្សដង ថ្ែលក្បាពលរែាបាៃក្គប់ក្គងតាមក្បព័ៃធក្រុមាមគគីរចួយហើ  ប៉ាញថ្ៃរ ែីលមីរ៏
ក្តូវបាៃថ្បងថ្ចរជូៃក្បាពលរែាថ្ែរ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី ការបដូរាបយណដើ រៗពីការ
ក្គប់ក្គងែីាលរខណៈសមូហភាព យៅលរខណៈឯរជៃ មាៃៃ័ ថា ទសសៃៈវស័ិ 
នៃរមមសិទធិឯរជៃ មិៃក្តូវបាៃទទួលាគ ល់យដ្ឋ ឯរភាពគន ពីសុំណារ់ក្បា
ពលរែាផ្ង ឬពីាថ ប័ៃរែាបាលននផ្ង។ មយ៉ាងយទៀត ការរុំណត់រាលែីឲ្យបាៃ
ចាស់ោស់ ពញុំក្តូវបាៃអៃញវតរាផ្ែូបការយ ើ  យក្ ោះអាា្ធ្រយៅខវោះសមតថភាពរនញង
ការអៃញវតរ។38 

បៃរពីរិចចក្បឹងថ្ក្បងែុំបូងរនញងការយធ្វើរុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែីយៃោះមរ រដ្ឋា ភិបាលបាៃ
ចាប់យផ្ដើមយដដ តការង្ករយលើចាប់ភូមិបាលយ៉ាងទូលុំទូោ យលើរទី១ ថ្ែលពញុំថ្ែល
មាៃតាុំងពីមញៃសម័ ថ្ខមរក្រហម។ ចាប់ភូមិបាលយៃោះទីបុំផ្ញតក្តូវបាៃអៃញម័តយៅឆ្ន ុំ
១៩៩២។ ចាប់យៃោះបាៃបញ្ជជ រ់អុំពីមយធ្យបា ននថ្ែលតាមរ ៈមយធ្យបា យៃោះ 
ក្បាពលរែាអាចទទួលបាៃរមមសិទធិែីធ្ែី ាពិយសស តាមរ ៈការថ្ចរ មរតរបៃរយៅ
រូៃ-យៅ យដ្ឋ យធ្វើរិចចសៃយ ឬយដ្ឋ បដូរពី “ការកាៃ់កាប់បយណាដ ោះអាសៃន” យៅារមម
សិទធិាថ ពរ។39  យៅយពលយនោះ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវបាៃអៃញវតរ យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើការចញោះ
បញ្ជ ីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ យៅតាមការយសនើសញុំរបស់បញគគលថ្ែលាមាច ស់ែី។ យៅ
យពលយនោះ គម ៃយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅថាន រ់ាតិយទ រឯីសមតថភាពរបស់អាា្ធ្រ
មូលដ្ឋា ៃ រនញងការថ្លររាយសៀវយៅបញ្ជ ីរមមសិទធិែីធ្ែីលមអិតរ៏មាៃរក្មិតណាស់ថ្ែរ។ 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះរ៏ក្តូវចុំណា យក្ចើៃថ្ែរ យហើ ក្បព័ៃធយៃោះាទូយៅក្តូវ
បាៃយក្បើក្បាស់យដ្ឋ អនរថ្ែលមាៃមយធ្យបា បង់នលែយសវារមម (ទុំងផ្ែូវការៃិងមិៃ

                                                           
37 ឯរារសិរាស្រាវក្ាវលមី យលខ១៩ សដីពីការកាៃ់កាប់ែីធ្ែីយៅរមពញា យដ្ឋ យោរ ច័ៃា សញផ្ល ៃិងអនរយផ្សងនៃ
វទិយាថ ៃបណរញ ោះបណារ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា យចញផ្ា ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០១ (ទុំព័រ៣០)។ 

38 ែូចរុំណត់ចុំណាុំខាងយលើ (ទុំព័រ៣៧)។  
39 ចាប់សដីពីភូមិបាល ឆ្ន ុំ១៩៩២ មាក្តា៥៩។ 

 
 

ផ្ែូវការ) សក្មាប់សញុំប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ថ្ែលយយងតាមរបា ការណ៍មួ បាៃឲ្យែឹង
ថា អាចក្តូវចុំណា យក្ចើៃរហូតែល់៣០០យៅ៤០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ ឯ
យណាោះ។ យៅយពលយៃោះ ែុំយណើ រការនៃការដ្ឋរ់ រយសញុំវញិ្ជា បៃប័ក្តបញ្ជជ រ់រមមសិទធិែី
ធ្ែី ាធ្មមតាក្តូវ្ែងកាត់យ៉ាងតិចបុំផ្ញតពី៨ យៅ១០ រថ្ៃែង (ការយិល័ ) ថ្ែលសថិត
យៅថាន រ់ភូមិ ឃញុំ-សង្កា ត់ ស្រសុរ-ខណឌ  យខតរ-ក្រងុ ៃិងថាន រ់ាតិ យហើ ែុំយណើ រការថ្បប
យៃោះពិតាក្តូវយក្បើយពល ូរណាស់។40 

យៅឆ្ន ុំ១៩៩៩ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ក្តូវបាៃ
បយងាើតយ ើង យហើ ក្រសួងយៃោះមាៃ “សមតថរិចចែឹរនុំ ៃិងក្គប់ក្គងយលើវស័ិ យរៀបចុំ
ថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់នៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា”។

41  យៅរនញងឆ្ន ុំយនោះ
ថ្ែរ ការង្ករតារ់ថ្តងយសចរដីក្ ងចាប់ភូមិបាលលមី ថ្ែលក្តូវជុំៃួសចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ
១៩៩២ បាៃចាប់យផ្ដើម យហើ បាៃបយងាើតាមូលដ្ឋា ៃសក្មាប់យរៀបចុំយសៀវយៅយគល
បញ្ជ ីែីធ្ែីថាន រ់ាតិ ៃិងក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ចាប់ភូមិបាលលមី
យៃោះក្តូវបាៃអៃញម័តយៅថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០១។ ចាប់យៃោះក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងយដ្ឋ 
មាៃជុំៃួ បយចចរយទសពីនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ននរមួទុំងធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសញីផ្ង។ 
រហូតមរែល់យពលយៃោះ ចាប់ភូមិបាលយៃោះ ក្តូវបាៃយធ្វើវយិាធ្ៃរមមយដ្ឋ ក្រមរែា
បបយវណីលមីនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា។ 

ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១យៃោះ មាៃថ្ចងលរខខណឌ សក្មាប់លទធរមមរមមសិទធិ
តាមរ ៈយភាគៈ (ការកាៃ់កាប់) យក្ចើៃែូចចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ១៩៩២ថ្ែរ ប៉ាញថ្ៃរចាប់លមី
យៃោះបញ្ជជ រ់ថា មាៃថ្តការកាៃ់កាប់ថ្ែលបាៃចាប់យផ្ដើមមញៃយពលអៃញម័តចាប់យៃោះយទ 
ថ្ែលអាចកាែ  ារមមសិទធិយពញយលញបាៃ។42 ការកាៃ់កាប់ទុំងឡា ណាថ្ែល
ចាប់យផ្ដើមយក្កា យពលអៃញម័តចាប់ភូមិបាលលមីយៃោះ ថ្លងាការកាៃ់កាប់យដ្ឋ ស្រសប

                                                           
40 ឯរារស្រាវក្ាវសដីពីការវា តនមែែីសងគមរិចច យៅរមពញា (ឯរារពិភារា យលខ២០) យចញផ្ា ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ
២០០១ (ទុំព័រ២)  យដ្ឋ  សូ សញវណាណ រទិធិ ៃិងអនរយផ្សងយទៀត វទិយាថ ៃបណរញ ោះបណារ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍
រមពញា។  

41 ចាប់សដីពីការបយងាើតក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ឆ្ន ុំ១៩៩៩។  
42 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា២៩។   
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចាប់យទៀតយហើ ។ 43  យយងតាមចាប់យៃោះបាៃថ្ចងថា “បញគគលទុំងឡា ថ្ែលបាៃ
អាស្រស័ ផ្លនៃយភាគៈយដ្ឋ សៃរិវធីិ្ ៃិងមិៃមាៃការជុំទស់ ចាប់ពី៥ឆ្ន ុំយ៉ាងតិច 
គិតមរែល់កាលបរយិចឆទនៃការក្បកាសឲ្យយក្បើចាប់យៃោះ យលើអចលៃវតថញថ្ែលមាៃ
លរខណៈក្តឹមក្តវូតាមចាប់រនញងការកាៃ់កាប់ាឯរជៃ មាៃសិទធិយសនើសញុំប័ណណរមមសិទធិ
ាថ ពរ”។ 44   ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ខមររាប់រ  ៃ់ក្គាួរថ្ែលយៅមិៃទៃ់បាៃទទួល
ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី សិទធិយភាគៈស្រសបចាប់ែូចមាៃថ្ចងរនញងចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ គឺ
ាមូលដ្ឋា ៃនៃការទមទរយសនើសញុំប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់ពួរគត់។ 
 
២.៤ គសម្ោងសរៀបចំថ្ដន្ដី ន្ិងរដឋបាលដីធែី ន្ិងក្មមវិធអីន្ុវិេ័យ 
        រដឋបាលដីធែី   
 

យៅឆ្ន ុំ២០០១ ទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី បាៃយចញយសចរដីថ្លែងការណ៍មួ សដីពី
យគលៃយយបា ែីធ្ែី ាការបញ្ជជ រ់អុំពីទិសយៅនៃការពក្ងឹងសញវតថិភាពនៃការកាៃ់
កាប់ែីធ្ែី ៃិងទីផ្ារែីធ្ែី ក្ពមទុំងយែើមបទីប់ាា ត់ៃិងយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ក្គប់ក្គងែី
ធ្ែីៃិងធ្ៃធាៃធ្មមាតិក្បរបយដ្ឋ សមធ្ម៌ ចីរភាព ៃិងក្បសិទធភាព ៃិងយែើមបយីលើរ
សាួ ការថ្បងថ្ចរែីធ្ែីក្បរបយដ្ឋ សមធ្ម៌។

45  យគលៃយយបាលបយណាដ ោះអាសៃនសដី
ពីែីធ្ែី ក្តវូបាៃអៃញម័តយៅឆ្ន ុំ២០០២ ថ្ែលបាៃពៃយល់បថ្ៃថមយ៉ាងលអិតលអៃ់យលើ
យសចរដីថ្លែងការណ៍យៃោះ។ រនញងការយរៀបចុំយគលៃយយបា របស់ខែួៃទុំងយៃោះសក្មាប់
ការយធ្វើរុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែី រដ្ឋា ភិបាលបាៃរុំណត់សរសរក្ទងូធ្ុំៗបីគឺ: រែាបាលែីធ្ែី ក្គប់
ក្គងែីធ្ែី   ៃិងការថ្បងថ្ចរែីធ្ែី។   សរសរក្ទងូទុំងបីយៃោះក្តូវយគាគ ល់ថា   រមមវធីិ្រែា

                                                           
43
 ែូចរុំណត់ចុំណាុំខាងយលើ មាក្តា៣៤។ សូមយមើល យសចរដីជូៃែុំណឹងយលខ៤៣របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា សដីពី
ការបញ្ឈប់ការកាៃ់កាប់ារមមសិទធិៃូវអចលៃវតថញ  នលងទី៦ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០១។  

44 ែូចរុំណត់ចុំណាុំខាងយលើ មាក្តា៣០។ 
45 យសចរដីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញាសដីពីយគលៃយយបា ែីធ្ែី កាលពីថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០១ ពីទីសដីការ
គណៈរែាមន្តៃរីនៃរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចាប់យទៀតយហើ ។ 43  យយងតាមចាប់យៃោះបាៃថ្ចងថា “បញគគលទុំងឡា ថ្ែលបាៃ
អាស្រស័ ផ្លនៃយភាគៈយដ្ឋ សៃរិវធីិ្ ៃិងមិៃមាៃការជុំទស់ ចាប់ពី៥ឆ្ន ុំយ៉ាងតិច 
គិតមរែល់កាលបរយិចឆទនៃការក្បកាសឲ្យយក្បើចាប់យៃោះ យលើអចលៃវតថញថ្ែលមាៃ
លរខណៈក្តឹមក្តវូតាមចាប់រនញងការកាៃ់កាប់ាឯរជៃ មាៃសិទធិយសនើសញុំប័ណណរមមសិទធិ
ាថ ពរ”។ 44   ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ខមររាប់រ  ៃ់ក្គាួរថ្ែលយៅមិៃទៃ់បាៃទទួល
ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី សិទធិយភាគៈស្រសបចាប់ែូចមាៃថ្ចងរនញងចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ គឺ
ាមូលដ្ឋា ៃនៃការទមទរយសនើសញុំប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់ពួរគត់។ 
 
២.៤ គសម្ោងសរៀបចំថ្ដន្ដី ន្ិងរដឋបាលដីធែី ន្ិងក្មមវិធអីន្ុវិេ័យ 
        រដឋបាលដីធែី   
 

យៅឆ្ន ុំ២០០១ ទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី បាៃយចញយសចរដីថ្លែងការណ៍មួ សដីពី
យគលៃយយបា ែីធ្ែី ាការបញ្ជជ រ់អុំពីទិសយៅនៃការពក្ងឹងសញវតថិភាពនៃការកាៃ់
កាប់ែីធ្ែី ៃិងទីផ្ារែីធ្ែី ក្ពមទុំងយែើមបទីប់ាា ត់ៃិងយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ក្គប់ក្គងែី
ធ្ែីៃិងធ្ៃធាៃធ្មមាតិក្បរបយដ្ឋ សមធ្ម៌ ចីរភាព ៃិងក្បសិទធភាព ៃិងយែើមបយីលើរ
សាួ ការថ្បងថ្ចរែីធ្ែីក្បរបយដ្ឋ សមធ្ម៌។

45  យគលៃយយបាលបយណាដ ោះអាសៃនសដី
ពីែីធ្ែី ក្តវូបាៃអៃញម័តយៅឆ្ន ុំ២០០២ ថ្ែលបាៃពៃយល់បថ្ៃថមយ៉ាងលអិតលអៃ់យលើ
យសចរដីថ្លែងការណ៍យៃោះ។ រនញងការយរៀបចុំយគលៃយយបា របស់ខែួៃទុំងយៃោះសក្មាប់
ការយធ្វើរុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែី រដ្ឋា ភិបាលបាៃរុំណត់សរសរក្ទងូធ្ុំៗបីគឺ: រែាបាលែីធ្ែី ក្គប់
ក្គងែីធ្ែី   ៃិងការថ្បងថ្ចរែីធ្ែី។   សរសរក្ទងូទុំងបីយៃោះក្តូវយគាគ ល់ថា   រមមវធីិ្រែា

                                                           
43
 ែូចរុំណត់ចុំណាុំខាងយលើ មាក្តា៣៤។ សូមយមើល យសចរដីជូៃែុំណឹងយលខ៤៣របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា សដីពី
ការបញ្ឈប់ការកាៃ់កាប់ារមមសិទធិៃូវអចលៃវតថញ  នលងទី៦ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០១។  

44 ែូចរុំណត់ចុំណាុំខាងយលើ មាក្តា៣០។ 
45 យសចរដីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញាសដីពីយគលៃយយបា ែីធ្ែី កាលពីថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០១ ពីទីសដីការ
គណៈរែាមន្តៃរីនៃរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា។ 

 
 

បាលក្គប់ក្គង ៃិងថ្បងថ្ចរែីធ្ែី។46  សរសរក្ទងូទុំងបីយៃោះក្តូវបាៃយលើរយ ើងាលមី
យទៀតយៅរនញងយសចរដីក្បកាសសដីពីយគលៃយយបា ែីធ្ែីឆ្ន ុំ២០០៩  យដ្ឋ រាជរដ្ឋា ភិ
បាលរមពញា។

47 សរសរក្ទងូទីមួ  រែាបាលែីធ្ែី មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិង
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យហតញែូយចនោះយហើ សរសរក្ទូងទីមួ យៃោះ រ់ព័ៃធៃឹងរបា 
ការណ៍យៃោះបុំផ្ញត។ រាល់សរមមភាពយក្កាមចុំណញ ោះសរសរក្ទងូយៃោះ ពីែុំបូងបាៃចាប់
យផ្ដើមតាមរ ៈគយក្មាង យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី យដ្ឋ មាៃការគុំក្ទពីនែគូផ្ដល់
ជុំៃួ យក្ចើៃ។ 

គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី បាៃចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការយៅឆ្ន ុំ២០០២ 
យហើ តាមថ្ផ្ៃការយែើមក្តវូែុំយណើ រការរ ៈយពល៥ឆ្ន ុំ ប៉ាញថ្ៃរយៅឆ្ន ុំ២០០៧ គយក្មាង
យៃោះក្តូវបាៃបៃររ ៈយពលពីរឆ្ន ុំយទៀត។ ការបៃរគយក្មាងយៃោះក្តវូបាៃបញ្ច ប់មញៃយពល
រុំណត់រនញងាថ ៃភាពយ៉ាងជូរចត់ យក្កា ពីមាៃការថ្ខវងគុំៃិតគន រវាងធ្នគរពិភព
យោរ ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា រ់ព័ៃធៃឹងការអៃញវតរយគលៃយយបា សដីពីការ
តាុំងទីលុំយៅលមីយក្កាមគយក្មាងយៃោះ។48  យគលយៅរមួនៃគយក្មាងយៃោះគឺយែើមបកីាត់បៃថ 
ភាពក្រីក្រ យលើរសាួ សថិរភាពសងគម ៃិងជុំរញញការអភិវឌ្ឍយសែារិចច។ យែើមបសីយក្មច
បាៃយគលយៅធ្ុំយៃោះ គយក្មាងយៃោះមាៃយគលយៅា ញទធាស្ដសររនញងការយធ្វើឲ្យក្បយសើរ
សញវតថិភាពនៃការកាៃ់កាប់ែីធ្ែី ៃិងជុំរញញការអភិវឌ្ឍទីផ្ារែីធ្ែីក្បរបយដ្ឋ ក្បសិទធ
ភាព។ រហូតមរយពលយៃោះ គយក្មាងយៃោះក្តូវបាៃបុំថ្បរាក្បាុំថ្ផ្នរធ្ុំៗគឺ49: 

                                                           
46 ឯរារអៃររកាលសដីពី ញទធាស្ដសរនៃក្របខ័ណឌ យគលៃយយបា ែីធ្ែី ឆ្ន ុំ២០០២ យរៀបចុំយដ្ឋ ក្រុមក្បឹរាែីធ្ែី 
នៃរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា។ 

47 យសចរដីក្បកាសរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញាសដីពីយគលៃយយបា ែីធ្ែី នលងទី១ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៩ ពីទីសដីការគណៈ
រែាមន្តៃរីនៃរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា។ 

48 យសចរដីថ្លែងការណ៍របស់ធ្នគរពិភពយោរសដីពីការបញ្ច ប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីយដ្ឋ រាជរដ្ឋា ភិ
បាលរមពញា នលងទី៦ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩។ 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CAMBODIAEXTN/0,,c
ontentMDK:22303344~menuPK:293861~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:293856,00.html 
(បាៃចូលយមើលអតថបទយៃោះយៅថ្ខមិលញនឆ្ន ុំ២០១២)។ 

49
 ធ្នគរពិភពយោរ: ឯរារវា តនមែគយក្មាងសដីពីសុំយណើ ឥណទៃទឹរក្បារ់យសមើៃឹង២៤,៣ោៃែញោែ រជូៃក្ពោះ
រាាណាចក្ររមពញា សក្មាប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី នលងទី២៩ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០២ (ទុំព័រ២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 អភិវឌ្ឍៃ៍យគលៃយយបា ែីធ្ែី ៃិងក្របខណឌ ក្គប់ក្គងែីធ្ែី 
 អភិវឌ្ឍៃ៍ាថ ប័ៃនៃក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ 
 រមមវធីិ្ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
 ពក្ងឹង ៃរការសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទ  
 ក្គប់ក្គងែីរែា 

 
យៅយពលថ្ែលគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីជិតចប់ គយក្មាងយៃោះបាៃ

ចាប់យផ្ដើម្ែងចូលយៅរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ថ្ែលមាៃបួៃថ្ផ្នរ គឺពីថ្ផ្នរ១ែល់
ថ្ផ្នរ៤ែូចគន ៃឹងគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីថ្ែរ ប៉ាញថ្ៃរថ្ផ្នរ ”ការក្គប់ក្គងែី
រែា” ក្តូវជុំៃួសយដ្ឋ ថ្ផ្នរ “វា តនមែែីធ្ែី” វញិ។50 

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃចាប់យផ្ដើមយៅចញងឆ្ន ុំ២០០៣ 
យហើ ពីែុំបូងបាៃយដដ តយលើយខតរចុំៃួៃ១០ ៃិងរាជធាៃីភនុំយពញ។51 យទោះបីា គយក្មាង
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីបាៃបញ្ច ប់ាផ្ែូវការកាលពីថ្ខរញ្ជា ឆ្ន ុំ២០០៩រ៏យដ្ឋ  
រ៏រមមវធីិ្ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីបាៃបៃរែុំយណើ រការរបស់ខែួៃ យក្កាមរមមវធីិ្អៃញវស័ិ 
រែាបាលែីធ្ែីែថ្ែល យហើ ឥ ូវយៃោះ ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៅថ្តបៃរអៃញវតរយៅរនញងយខតរចុំៃួៃ១៥ បូររាជធាៃីភនុំយពញ។

52        មរែល់ក្តឹម    
ថ្ខវចិឆិកា  
ឆ្ន ុំ២០១១ រមមវធីិ្យៃោះ បាៃយចញប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីចុំៃួៃ១,៧៤០,៨៣៩ ជូៃក្បា
ពលរែា។53  យក្ៅពីការយរៀបចុំក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
                                                           
50
យោរ ស សញវណណ ន ររមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី: រុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែីយៅរមពញា ឯរារបង្កា ញយៅឯសៃនិសីទ
សហព័ៃធវាស់ថ្វងែីធ្ែីអៃររាតិ យៅក្រុងសញីែៃី ក្បយទសអូស្ដារ លី ពីនលងទី១១ ែល់នលងទី១៦ ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០១០ 
(ទុំព័រ៩)។ 

51 មញៃែុំបូងគយក្មាងយៃោះយដដ តយគលយៅយលើ រាជធាៃីភនុំយពញ យខតររណាដ ល តាថ្រវ រុំពត ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម 
រុំពង់ធ្ុំ នក្ពថ្វង រុំពង់សពឺ បាត់ែុំបង ៃិងយខតរយសៀមរាម។ 

52 ឥ ូវយៃោះ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបាៃអៃញវតរយៅយខតរបនា  មាៃជ័  រុំពង់ឆ្ន ុំង យ ធ្ិ៍ាត់ 
ថ្រប ៃិងយខតរាវ  យរៀង។ 

53 ែីាជីវតិ ក្ពឹតរិបក្តរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យលខ២ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 អភិវឌ្ឍៃ៍យគលៃយយបា ែីធ្ែី ៃិងក្របខណឌ ក្គប់ក្គងែីធ្ែី 
 អភិវឌ្ឍៃ៍ាថ ប័ៃនៃក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ 
 រមមវធីិ្ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
 ពក្ងឹង ៃរការសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទ  
 ក្គប់ក្គងែីរែា 

 
យៅយពលថ្ែលគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីជិតចប់ គយក្មាងយៃោះបាៃ

ចាប់យផ្ដើម្ែងចូលយៅរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ថ្ែលមាៃបួៃថ្ផ្នរ គឺពីថ្ផ្នរ១ែល់
ថ្ផ្នរ៤ែូចគន ៃឹងគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីថ្ែរ ប៉ាញថ្ៃរថ្ផ្នរ ”ការក្គប់ក្គងែី
រែា” ក្តូវជុំៃួសយដ្ឋ ថ្ផ្នរ “វា តនមែែីធ្ែី” វញិ។50 

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃចាប់យផ្ដើមយៅចញងឆ្ន ុំ២០០៣ 
យហើ ពីែុំបូងបាៃយដដ តយលើយខតរចុំៃួៃ១០ ៃិងរាជធាៃីភនុំយពញ។51 យទោះបីា គយក្មាង
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីបាៃបញ្ច ប់ាផ្ែូវការកាលពីថ្ខរញ្ជា ឆ្ន ុំ២០០៩រ៏យដ្ឋ  
រ៏រមមវធីិ្ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីបាៃបៃរែុំយណើ រការរបស់ខែួៃ យក្កាមរមមវធីិ្អៃញវស័ិ 
រែាបាលែីធ្ែីែថ្ែល យហើ ឥ ូវយៃោះ ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៅថ្តបៃរអៃញវតរយៅរនញងយខតរចុំៃួៃ១៥ បូររាជធាៃីភនុំយពញ។

52        មរែល់ក្តឹម    
ថ្ខវចិឆិកា  
ឆ្ន ុំ២០១១ រមមវធីិ្យៃោះ បាៃយចញប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីចុំៃួៃ១,៧៤០,៨៣៩ ជូៃក្បា
ពលរែា។53  យក្ៅពីការយរៀបចុំក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
                                                           
50
យោរ ស សញវណណ ន ររមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី: រុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែីយៅរមពញា ឯរារបង្កា ញយៅឯសៃនិសីទ
សហព័ៃធវាស់ថ្វងែីធ្ែីអៃររាតិ យៅក្រុងសញីែៃី ក្បយទសអូស្ដារ លី ពីនលងទី១១ ែល់នលងទី១៦ ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០១០ 
(ទុំព័រ៩)។ 

51 មញៃែុំបូងគយក្មាងយៃោះយដដ តយគលយៅយលើ រាជធាៃីភនុំយពញ យខតររណាដ ល តាថ្រវ រុំពត ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម 
រុំពង់ធ្ុំ នក្ពថ្វង រុំពង់សពឺ បាត់ែុំបង ៃិងយខតរយសៀមរាម។ 

52 ឥ ូវយៃោះ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបាៃអៃញវតរយៅយខតរបនា  មាៃជ័  រុំពង់ឆ្ន ុំង យ ធ្ិ៍ាត់ 
ថ្រប ៃិងយខតរាវ  យរៀង។ 

53 ែីាជីវតិ ក្ពឹតរិបក្តរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យលខ២ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១។  

 
 

រ៏បាៃជួ គុំក្ទរនញងការយរៀបចុំ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទថ្ែរ យដ្ឋ បាៃបយងាើតគណៈ
រមមការសញរយិយែីសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែីថ្ែលមិៃទៃ់មាៃប័ណណរមមសិទធិ យៅ
យក្ៅក្បព័ៃធតញោការ។ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តូវបាៃ
យលើរមរពៃយល់យៅរនញងថ្ផ្នរ២.៦ យហើ ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ មាៃពៃយល់កាៃ់ថ្ត
លមអិតយៅរនញងថ្ផ្នរ២.៧។     
 
 

ថ្ផ្ៃទី៣: តុំបៃ់យគលយៅចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  

 

 

២.៥ ការចូលរួមរបេ់ភាគី្ដល់ជំន្ួយក្នុងវេិ័យដីធែីសៅក្មពុជា 
 

គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ពីែុំបូងបាៃទទួលមូលៃិធិ្ពីធ្នគរ
ពិភពយោរ ក្ពមទុំងបាៃទទួលជុំៃួ បយចចរយទសពីទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ថ្ែលយៅយពលយនោះមាៃយ ម្ ោះថា GTZ54  ៃិងពីក្រសួងការ
បរយទសក្បយទសហាវ ុំង ង់។ ធ្នគរពិភពយោរបាៃសៃយផ្ដល់លវកិាចុំៃួៃ២៤,៣
ោៃែញោែ រសហរែាអាយមររិ សក្មាប់ថ្ផ្នរទុំងអស់នៃគយក្មាងយៃោះ។55  ទីភាន រ់ង្ករ
សហក្បតិបតរិការបយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់បាៃផ្ដល់ជុំៃួ បយចចរយទស យហើ បាៃយដដ ត
យលើការយរៀបចុំយគលៃយយបា ែីធ្ែីៃិងក្របខ័ណឌ ក្គប់ក្គងែីធ្ែី យលើការពក្ងឹងសមតថ
ភាពាថ ប័ៃរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ក្ពមទុំងយដដ តយលើ
ការគុំក្ទការបយងាើតៃិងយរៀបចុំ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។56 ក្បយទសហាវ ុំង ង់រ៏បាៃ
ផ្ដល់ជុំៃួ បយចចរយទសថ្ែរគឺ តាមរ ៈក្រមុហ ញៃយធ្វើថ្ផ្ៃទីៃិងវាស់ថ្វងែីធ្ែីឯរជៃ
យ ម្ ោះហវីៃថ្មប (FINNMAP) 57 យដ្ឋ បាៃយដដ តការគុំក្ទយលើការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងការ
យរៀបចុំក្បព័ៃធសញរយិយែី។ 58  នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ខាងយលើយៃោះ ាអនរគុំក្ទរុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែី
យៅរមពញារ ៈយពល ូរ យហើ បាៃចូលរមួរនញងវស័ិ ែីធ្ែីតាុំងពីចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៩០។ យៅឆ្ន ុំ២០០៨ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំងពីរក្តវូបាៃចូលរមួយដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករ
អភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ     យដ្ឋ បាៃផ្ដល់ការគុំក្ទតាមរ ៈគយក្មាងគុំក្ទរែា
បាលែីធ្ែីរមពញា។59 ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ ក្បយទស

                                                           
54 យៅថ្ខមររាឆ្ន ុំ២០១១ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់បាៃក្ចបាច់បញ្ចូ លគន ាមួ ទី
ភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ (DED) ៃិងវទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លសមតថភាពអាលែឺម៉ាង់ (InWEnt) យហើ ក្តូវដ្ឋរ់
យ ម្ ោះលមីថាទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ (GIZ)។  

55
 ធ្នគរពិភពយោរ: ឯរារវា តនមែគយក្មាងសដីពីសុំយណើ ឥណទៃទឹរក្បារ់យសមើៃឹង២៤,៣ោៃែញោែ រជូៃក្ពោះរាា
ណាចក្ររមពញា សក្មាប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី យចញផ្ា នលងទី២៩ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០២ (ទុំព័រ២)។ 

56 វបិា របស់ GIZ ការក្គប់ក្គងែីធ្ែី  http://www.gtz.de/en/themen/laendliche-entwicklung/11786.htm 

(បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១១)។ 
57 វបិា របស់ក្រុមហ ញៃ ហវីៃថ្មប (FINNMAP) អុំពីយ ើង http://www.finnmap.com/about.php (បាៃចូល
អាៃ យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១១)។  

58 វបិា របស់ក្រុមហ ញៃ ហវីៃថ្មប (FINNMAP) គយក្មាងាសុំអាងធ្ុំៗ
http://www.finnmap.com/doc/REF%20LIST%20January%202012.pdf (បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ
២០១១)។ 

59 គយក្មាងគុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញា របា ការណ៍អយងាតសដីពីសមធ្ម៌យ ៃឌ័្រយៅរនញ ងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ១)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ថ្ែលយៅយពលយនោះមាៃយ ម្ ោះថា GTZ54  ៃិងពីក្រសួងការ
បរយទសក្បយទសហាវ ុំង ង់។ ធ្នគរពិភពយោរបាៃសៃយផ្ដល់លវកិាចុំៃួៃ២៤,៣
ោៃែញោែ រសហរែាអាយមររិ សក្មាប់ថ្ផ្នរទុំងអស់នៃគយក្មាងយៃោះ។55  ទីភាន រ់ង្ករ
សហក្បតិបតរិការបយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់បាៃផ្ដល់ជុំៃួ បយចចរយទស យហើ បាៃយដដ ត
យលើការយរៀបចុំយគលៃយយបា ែីធ្ែីៃិងក្របខ័ណឌ ក្គប់ក្គងែីធ្ែី យលើការពក្ងឹងសមតថ
ភាពាថ ប័ៃរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ក្ពមទុំងយដដ តយលើ
ការគុំក្ទការបយងាើតៃិងយរៀបចុំ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។56 ក្បយទសហាវ ុំង ង់រ៏បាៃ
ផ្ដល់ជុំៃួ បយចចរយទសថ្ែរគឺ តាមរ ៈក្រមុហ ញៃយធ្វើថ្ផ្ៃទីៃិងវាស់ថ្វងែីធ្ែីឯរជៃ
យ ម្ ោះហវីៃថ្មប (FINNMAP) 57 យដ្ឋ បាៃយដដ តការគុំក្ទយលើការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងការ
យរៀបចុំក្បព័ៃធសញរយិយែី។ 58  នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ខាងយលើយៃោះ ាអនរគុំក្ទរុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែី
យៅរមពញារ ៈយពល ូរ យហើ បាៃចូលរមួរនញងវស័ិ ែីធ្ែីតាុំងពីចញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៩០។ យៅឆ្ន ុំ២០០៨ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំងពីរក្តវូបាៃចូលរមួយដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករ
អភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ     យដ្ឋ បាៃផ្ដល់ការគុំក្ទតាមរ ៈគយក្មាងគុំក្ទរែា
បាលែីធ្ែីរមពញា។59 ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ ក្បយទស

                                                           
54 យៅថ្ខមររាឆ្ន ុំ២០១១ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់បាៃក្ចបាច់បញ្ចូ លគន ាមួ ទី
ភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ (DED) ៃិងវទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លសមតថភាពអាលែឺម៉ាង់ (InWEnt) យហើ ក្តូវដ្ឋរ់
យ ម្ ោះលមីថាទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ (GIZ)។  

55
 ធ្នគរពិភពយោរ: ឯរារវា តនមែគយក្មាងសដីពីសុំយណើ ឥណទៃទឹរក្បារ់យសមើៃឹង២៤,៣ោៃែញោែ រជូៃក្ពោះរាា
ណាចក្ររមពញា សក្មាប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី យចញផ្ា នលងទី២៩ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០២ (ទុំព័រ២)។ 

56 វបិា របស់ GIZ ការក្គប់ក្គងែីធ្ែី  http://www.gtz.de/en/themen/laendliche-entwicklung/11786.htm 

(បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១១)។ 
57 វបិា របស់ក្រុមហ ញៃ ហវីៃថ្មប (FINNMAP) អុំពីយ ើង http://www.finnmap.com/about.php (បាៃចូល
អាៃ យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១១)។  

58 វបិា របស់ក្រុមហ ញៃ ហវីៃថ្មប (FINNMAP) គយក្មាងាសុំអាងធ្ុំៗ
http://www.finnmap.com/doc/REF%20LIST%20January%202012.pdf (បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ
២០១១)។ 

59 គយក្មាងគុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញា របា ការណ៍អយងាតសដីពីសមធ្ម៌យ ៃឌ័្រយៅរនញ ងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ១)។ 

 
 

ហាវ ុំង ង់ ៃិងទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ បាៃបៃរផ្ដល់ជុំៃួ គុំក្ទរបស់
ខែួៃែល់វស័ិ ែីធ្ែីយៅរមពញា តាមរ ៈរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យក្កា ពី
គយក្មាងយរៀបចុំៃិងក្គប់ក្គងែីធ្ែីបាៃបញ្ច ប់។ 

គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីែុំបូងក្តវូបាៃយក្គងយរៀបចុំ រ ៈយពល
ក្បាុំឆ្ន ុំ ៃិងយៅយពលយនោះមាៃយគលបុំណងផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិចុំៃួៃ១ោៃប័ណណ។ 
ប៉ាញថ្ៃរគយក្មាងយៃោះ មិៃបាៃសយក្មចយគលបុំណងយៃោះយទ យហើ ក្តូវបាៃបៃររ ៈយពល
ពីរឆ្ន ុំយទៀត យហើ យៅអុំ ញងយពលបៃរគយក្មាងយៃោះ យគលយៅផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិចុំៃួៃ
១ោៃប័ណណយនោះ បាៃសយក្មចតាមយគលបុំណង។ គយក្មាងយៃោះបាៃយធ្វើឲ្យមាៃការ
ររីចយក្មើៃរនញងការពក្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ៃនៃក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
ៃិងសុំណង់ ាថ ប័ៃសញរយិយែី ៃិង ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ក្ពមទុំងបាៃយរៀបចុំ
ក្របខ័ណឌ ចាប់យ៉ាងយពញយលញមួ សក្មាប់រែាបាលែីធ្ែី។ យទោះបីាទទួលបាៃ
យាគជ័ ទុំងយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏យៅថ្តមាៃការយលើរយ ើងអុំពីការក្ពួ បារមភយក្ចើៃ ពី
សុំណារ់សហគមៃ៍ ៃិងអងគការសងគមសញីវលិមួ ចុំៃួៃថា យៅរនញងតុំបៃ់ខែោះក្បព័ៃធនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមិៃក្តូវបាៃអៃញវតរបាៃក្តឹមក្តូវយ ើ  ៃិងថាលទធភាពរបស់ក្បា
ពលរែាខែោះរនញងការដ្ឋរ់ រយយសនើសញុំប័ណណរមមសិទធិមាៃឧបសគគយក្ចើៃ។ រនញងររណីា
យក្ចើៃ យគបាៃសយងាតយឃើញថា មាៃការអៃញវតរៃីតិវធីិ្មិៃបាៃក្តឹមក្តូវ យហើ យៅឆ្ន ុំ
២០០៩ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលអៃររាតិមួ  រនញងនមក្បាពលរែារស់យៅតុំបៃ់
បឹងររ់ ថ្ែលសថិតយៅរណាដ លរាជធាៃីភនុំយពញ បាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅក្រមុ
អធិ្ការរិចចរបស់ធ្នគរពិភពយោរ។ យែើមបណដឹ ងបាៃ ល់ថា ពួរគត់ក្តវូបាៃ
យ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយដ្ឋ អ ញតរិធ្ម៌ យក្ ោះថាារ់ថ្សដងក្បា
ពលរែាាយក្ចើៃរ ក្គាួរ មាៃភសដញតាងបញ្ជជ រ់ក្គប់ក្គៃ់អុំពីសិទធិយភាគៈរបស់ពួរ
គត់។ យក្កា មរយទៀត ក្បាពលរែាទុំងយៃោះាយក្ចើៃក្គួារ ក្តវូបាៃយគបញ្ចញ ោះ
បញ្ចូ លឲ្យទទួល រសុំណងៃិងចារយចញ ឬក្តវូយគបយណដ ញយចញយដ្ឋ បងខុំ។ ក្រុម
អធិ្ការរិចចយៃោះ បាៃររយឃើញថា មាៃការរ ុំយោភយគលៃយយបា ការ រសញវតថិភាព
របស់ធ្នគរ យហើ ទៃាឹមៃឹងការទទួលាគ ល់អុំពីយាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ 
ថ្ែលគយក្មាងយៃោះ ទទួលបាៃរនញងការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិាងមួ ោៃជូៃក្បា
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ពលរែារ៏យដ្ឋ     រ៏ក្រុមអធិ្ការរិចចយៃោះមាៃការមិៃយពញយ៉ាងខាែ ុំង   ចុំយ ោះថ្ផ្នរនៃ
ការអៃញវតរ ៃិងការក្គប់ក្គងមួ ចុំៃួៃរបស់គយក្មាងយៃោះថ្ែរ។60 

យៅថ្ខរញ្ជា      ឆ្ន ុំ២០០៩     ធ្នគរពិភពយោរបាៃយសនើដអ រគយក្មាងយៃោះ  
យែើមបី “រង់ចាុំការពិភារាអុំពីការអៃញវតរយគលៃយយបា ការ រសញវតថិភាពយែើមបយីដ្ឋោះ
ស្រា បញ្ជា នន រ់ព័ៃធៃឹងការតាុំងទីលុំយៅលមី”។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី យៅនលងទី៧ 
ថ្ខរញ្ជា  រដ្ឋា ភិបាលរមពញាបាៃក្បតិរមមតបមរវញិយដ្ឋ លញបយចាលគយក្មាងយៃោះ។

61 
យហើ មិៃ ូរប៉ាញនម ៃយក្កា ពីការលញបយចាលគយក្មាងយៃោះ ន ររែាមន្តៃរីនៃក្បយទស
រមពញា បាៃបង្កា ញខែួៃតាមរញ្ច រ់ទូរទសសៃ៍ាតិ យដ្ឋ បាៃមាៃក្បាសៃ៍បញ្ជជ រ់
ថា គយក្មាងយៃោះក្តូវបាៃបញ្ឈប់ យដ្ឋ ារធ្នគរពិភពយោរបាៃភាជ ប់ “លរខខណឌ
លុំបារៗ” យក្ចើៃយពរ។ លទធផ្លនៃែុំយណើ រយរឿងយៃោះ ពិតាធ្ងៃ់ធ្ងរ យហើ យដ្ឋ ារ
មិៃអាច្ៃែល់ការផ្សោះផ្ាបាៃ ថាយតើក្តូវយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យៅតុំបៃ់បឹងររ់បាៃ
យ៉ាងែូចយមរច ែូយចនោះយៅថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០១១ ធ្នគរពិភពយោរបាៃក្បកាសថា 
ធ្នគរបាៃដអ រផ្ដល់ក្បារ់រមចីយៅក្បយទសរមពញាចាប់ពីយពលយៃោះយៅ យែើមបីរង់ចាុំ
រហូតែល់យពលណាថ្ែលបញ្ជា យៃោះក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា បាៃសមរមយ យទើបបៃរផ្ដល់
ក្បារ់រមចីយៃោះយ ើងវញិ។62  មិៃ ូរប៉ាញនម ៃយក្កា ពីធ្នគរពិភពយោរបាៃក្បកាស
ដអ រផ្ដល់ក្បារ់រមចី ន ររែាមន្តៃរីនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា បាៃយចញអៃញក្រឹតយ

                                                           
60 វបិា ក្រុមអធិ្ការរិចចធ្នគរពិភពយោរ, ក្បយទសរមពញាៈ គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី (ឆ្ន ុំ២០០៩) 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:22512162~page
PK:64129751~piPK:64128378~theSitePK:380794,00.html (បាៃចូលអាៃ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

61 វបិា ធ្នគរពិភពយោរ: គណៈក្គប់ក្គងនៃន រក្បតិបតរិធ្នគរពិភពយោរពិចារណារបា ការណ៍
របស់ក្រុមអធិ្ការរិចច សដីពីគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី នលងទី៨ ថ្ខមិន ឆ្ន ុំ២០១១ 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CAMBODIAEXTN/0,,c
ontentMDK:22851984~menuPK:293861~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:293856,00.html 
(បាៃចូលអាៃ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។  

62 កាថ្សត ឌឹ្ហាគ ឌាៃ (the guardian) អតថបទសរយសរយដ្ឋ  មា៉ារ ថ្ក្លៃ (Mark Tran) ចញោះផ្ា នលងទី១០ ថ្ខសីហា 
ឆ្ន ុំ២០១១ មាៃចុំណងយជើងថា ធ្នគរពិភពយោរដអ រការផ្ដល់ក្បារ់រមចីលមីយៅក្បយទសរមពញា  រ់ព័ៃធរនញ ងយរឿងការ
បយណដ ញមាច ស់ែីាយក្ចើៃក្គួារ ៃិងអតថបទយៅរនញងកាថ្សតែថ្ែលយៃោះថ្ែលសរយសរយដ្ឋ  លម ហវ័រស្រសប (Tom 

Fawthrop) មាៃចុំណងយជើងថា ក្បាពលរែាយៅរាជធាៃីភនុំយពញទទួលបាៃជ័ ជមនោះាក្បវតរិាស្ដសរ រ់ព័ៃធការ
រ ុំយោភែីធ្ែី ចញោះផ្ា នលងទី១៤ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០១១។  



37

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ពលរែារ៏យដ្ឋ     រ៏ក្រុមអធិ្ការរិចចយៃោះមាៃការមិៃយពញយ៉ាងខាែ ុំង   ចុំយ ោះថ្ផ្នរនៃ
ការអៃញវតរ ៃិងការក្គប់ក្គងមួ ចុំៃួៃរបស់គយក្មាងយៃោះថ្ែរ។60 

យៅថ្ខរញ្ជា      ឆ្ន ុំ២០០៩     ធ្នគរពិភពយោរបាៃយសនើដអ រគយក្មាងយៃោះ  
យែើមបី “រង់ចាុំការពិភារាអុំពីការអៃញវតរយគលៃយយបា ការ រសញវតថិភាពយែើមបយីដ្ឋោះ
ស្រា បញ្ជា នន រ់ព័ៃធៃឹងការតាុំងទីលុំយៅលមី”។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី យៅនលងទី៧ 
ថ្ខរញ្ជា  រដ្ឋា ភិបាលរមពញាបាៃក្បតិរមមតបមរវញិយដ្ឋ លញបយចាលគយក្មាងយៃោះ។

61 
យហើ មិៃ ូរប៉ាញនម ៃយក្កា ពីការលញបយចាលគយក្មាងយៃោះ ន ររែាមន្តៃរីនៃក្បយទស
រមពញា បាៃបង្កា ញខែួៃតាមរញ្ច រ់ទូរទសសៃ៍ាតិ យដ្ឋ បាៃមាៃក្បាសៃ៍បញ្ជជ រ់
ថា គយក្មាងយៃោះក្តូវបាៃបញ្ឈប់ យដ្ឋ ារធ្នគរពិភពយោរបាៃភាជ ប់ “លរខខណឌ
លុំបារៗ” យក្ចើៃយពរ។ លទធផ្លនៃែុំយណើ រយរឿងយៃោះ ពិតាធ្ងៃ់ធ្ងរ យហើ យដ្ឋ ារ
មិៃអាច្ៃែល់ការផ្សោះផ្ាបាៃ ថាយតើក្តូវយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យៅតុំបៃ់បឹងររ់បាៃ
យ៉ាងែូចយមរច ែូយចនោះយៅថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០១១ ធ្នគរពិភពយោរបាៃក្បកាសថា 
ធ្នគរបាៃដអ រផ្ដល់ក្បារ់រមចីយៅក្បយទសរមពញាចាប់ពីយពលយៃោះយៅ យែើមបីរង់ចាុំ
រហូតែល់យពលណាថ្ែលបញ្ជា យៃោះក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា បាៃសមរមយ យទើបបៃរផ្ដល់
ក្បារ់រមចីយៃោះយ ើងវញិ។62  មិៃ ូរប៉ាញនម ៃយក្កា ពីធ្នគរពិភពយោរបាៃក្បកាស
ដអ រផ្ដល់ក្បារ់រមចី ន ររែាមន្តៃរីនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា បាៃយចញអៃញក្រឹតយ

                                                           
60 វបិា ក្រុមអធិ្ការរិចចធ្នគរពិភពយោរ, ក្បយទសរមពញាៈ គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី (ឆ្ន ុំ២០០៩) 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:22512162~page
PK:64129751~piPK:64128378~theSitePK:380794,00.html (បាៃចូលអាៃ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

61 វបិា ធ្នគរពិភពយោរ: គណៈក្គប់ក្គងនៃន រក្បតិបតរិធ្នគរពិភពយោរពិចារណារបា ការណ៍
របស់ក្រុមអធិ្ការរិចច សដីពីគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី នលងទី៨ ថ្ខមិន ឆ្ន ុំ២០១១ 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CAMBODIAEXTN/0,,c
ontentMDK:22851984~menuPK:293861~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:293856,00.html 
(បាៃចូលអាៃ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២)។  

62 កាថ្សត ឌឹ្ហាគ ឌាៃ (the guardian) អតថបទសរយសរយដ្ឋ  មា៉ារ ថ្ក្លៃ (Mark Tran) ចញោះផ្ា នលងទី១០ ថ្ខសីហា 
ឆ្ន ុំ២០១១ មាៃចុំណងយជើងថា ធ្នគរពិភពយោរដអ រការផ្ដល់ក្បារ់រមចីលមីយៅក្បយទសរមពញា  រ់ព័ៃធរនញ ងយរឿងការ
បយណដ ញមាច ស់ែីាយក្ចើៃក្គួារ ៃិងអតថបទយៅរនញងកាថ្សតែថ្ែលយៃោះថ្ែលសរយសរយដ្ឋ  លម ហវ័រស្រសប (Tom 

Fawthrop) មាៃចុំណងយជើងថា ក្បាពលរែាយៅរាជធាៃីភនុំយពញទទួលបាៃជ័ ជមនោះាក្បវតរិាស្ដសរ រ់ព័ៃធការ
រ ុំយោភែីធ្ែី ចញោះផ្ា នលងទី១៤ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០១១។  

 
 

មួ យដ្ឋ ផ្ដល់ែីទុំហុំ១២,៤៤ហិរតា យៅរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍បឹងររ់ ជូៃក្បាពលរែា
ថ្ែលយៅសល់ យែើមបយីធ្វើការអភិវឌ្ឍលុំយៅដ្ឋា ៃយៅៃឹងរថ្ៃែង។ 63  យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី 
វាយៅមិៃទៃ់ចាស់យទថា យតើចុំណាត់ការថ្បបយៃោះ ក្គប់ក្គៃ់រនញងការបញ្ចញ ោះបញ្ចូ ល
ធ្នគរពិភពយោរឲ្យចូលរមួរនញងវស័ិ ែីធ្ែីយៅរមពញាវញិថ្ែរឬយ៉ាងណាយនោះយទ។ 

យទោះបីា ការផ្ដល់ហិរញ្ាវតថញសក្មាប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
ក្តូវបាៃបញ្ឈប់រ៏យដ្ឋ  រ៏រមមវធីិ្ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយៃោះ យៅថ្តបៃរការង្កររបស់ខែួៃ
យក្កាមរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យដ្ឋ មាៃការគុំក្ទពីនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍បីយផ្សងយទៀត
មាៃែូចា ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ (GIZ) ក្បយទសហាវ ុំង ង់ 
ៃិងទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ (CIDA)។ រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី 
បៃរផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយដ្ឋ យាគជ័  យហើ ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើ រហូត
មរែល់ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយក្ចើៃាង១,៧៤ោៃក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃ
ក្បាពលរែា។ បចចញបបៃនយៃោះ ក្បយទសហាវ ុំង ង់មាៃគយក្មាងផ្ដល់ជុំៃួ មួ រញ្ច ប់
សក្មាប់រ ៈយពលពីឆ្ន ុំ២០១២ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៦ រឯីរមមវធីិ្គុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញាវញិ 
រុំពញង្ៃាបយណដើ រៗយៅររការបញ្ច ប់គយក្មាង យហើ ការគុំក្ទវស័ិ ែីធ្ែីរបស់ទី
ភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ ៃឹងក្តូវបញ្ច ប់យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១៣។ 
បចចញបបៃនយៃោះ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ រុំពញងវា តនមែការគុំក្ទ
របស់ខែួៃយលើវស័ិ ែីធ្ែី យហើ ៃឹងយធ្វើយសចរដីសយក្មចយៅឆ្ន ុំ២០១៣ថា យតើក្តវូបៃរ ឬ
មិៃបៃរជុំៃួ គុំក្ទរបស់ខែួៃ។

64 
 
 
 

 

                                                           
63 រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា: អៃញក្រឹតយយលខ១៨៣សដីពីការថ្រសក្មួលនផ្ាក្រឡាែីតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍បឹងររ់ ចញោះនលងទី១១ ថ្ខ
សីហា ឆ្ន ុំ២០១១។ 

64 បាៃទទួលព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងរិចចសៃយនយពលអនគតរបស់ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ 
ក្បយទសហាវ ុំង ង់ ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ យៅយពលក្បជញុំនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

២.៦ ដំសណើរការចុុះបញ្ជីដីធែី  
 
ែូចបាៃបញ្ជជ រ់យៅរនញងយសចរដីយផ្ដើមរចួយហើ ថា យគលបុំណងមួ នៃរបា 

ការណ៍យៃោះ  គឺពៃយល់អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ជូៃ
ក្បាពលរែា ឬអនរថ្ែលយៅមិៃទៃ់ែឹងអុំពីែុំយណើ រការយៃោះយៅយ ើ  ឬអនរថ្ែលមិៃ
 ល់ចាស់អុំពីែុំយណើ រការយពញយលញនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ វា
រ៏ាព័ត៌មាៃ សដីពីក្បវតរិយ៉ាងសុំខាៃ់សក្មាប់ថ្ផ្នរបៃរបនា ប់នៃរបា ការណ៍ថ្ែល
បង្កា ញអុំពីលទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវ ៃិងយយងែល់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ។ មូលដ្ឋា ៃសក្មាប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៅរមពញា ក្តូវបាៃរុំណត់យៅរនញងចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ យហើ 
បៃរពីចាប់ភូមិបាលយៃោះ អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ ឆ្ន ុំ២០០២ សដីពីៃីតិវធីិ្នៃការរាងបែង់
សញរយិយែី ៃិងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ចងយ៉ាងលមអិតអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ថ្ែលមាៃក្បាុំែុំណារ់កាលសុំខាៃ់ៗែូចខាងយក្កាម៖  

1> ែុំណារ់កាល យក្តៀមយរៀបចុំ  
2> ែុំណារ់កាលក្បតិបតរិការបយចចរយទស  
3> ែុំណារ់កាលបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័   
4> ែុំណារ់កាលសយក្មចយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័   
5> ែុំណារ់កាលចញោះបញ្ជ ី យចញប័ណណ ៃិងថ្ចរប័ណណ 

 
២.៦.១  ែុំណារ់កាលយក្តៀមយរៀបចុំ  
 

ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ : ែុំណារ់កាលទីមួ  រនញងែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ គឺការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ ។ យយង
តាម អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ អភិបាលយខតរ-ក្រុង មាៃភាររិចចក្បកាសតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័  
យៅរនញងថ្ែៃសមតថរិចចរបស់ខែួៃ ប៉ាញថ្ៃរមាៃព័ត៌មាៃលមអិតខែោះយទៀតថ្ែលពៃយល់ថា យតើ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

២.៦ ដំសណើរការចុុះបញ្ជីដីធែី  
 
ែូចបាៃបញ្ជជ រ់យៅរនញងយសចរដីយផ្ដើមរចួយហើ ថា យគលបុំណងមួ នៃរបា 

ការណ៍យៃោះ  គឺពៃយល់អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ជូៃ
ក្បាពលរែា ឬអនរថ្ែលយៅមិៃទៃ់ែឹងអុំពីែុំយណើ រការយៃោះយៅយ ើ  ឬអនរថ្ែលមិៃ
 ល់ចាស់អុំពីែុំយណើ រការយពញយលញនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ វា
រ៏ាព័ត៌មាៃ សដីពីក្បវតរិយ៉ាងសុំខាៃ់សក្មាប់ថ្ផ្នរបៃរបនា ប់នៃរបា ការណ៍ថ្ែល
បង្កា ញអុំពីលទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវ ៃិងយយងែល់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ។ មូលដ្ឋា ៃសក្មាប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៅរមពញា ក្តូវបាៃរុំណត់យៅរនញងចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ យហើ 
បៃរពីចាប់ភូមិបាលយៃោះ អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ ឆ្ន ុំ២០០២ សដីពីៃីតិវធីិ្នៃការរាងបែង់
សញរយិយែី ៃិងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ចងយ៉ាងលមអិតអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ថ្ែលមាៃក្បាុំែុំណារ់កាលសុំខាៃ់ៗែូចខាងយក្កាម៖  

1> ែុំណារ់កាល យក្តៀមយរៀបចុំ  
2> ែុំណារ់កាលក្បតិបតរិការបយចចរយទស  
3> ែុំណារ់កាលបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័   
4> ែុំណារ់កាលសយក្មចយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័   
5> ែុំណារ់កាលចញោះបញ្ជ ី យចញប័ណណ ៃិងថ្ចរប័ណណ 

 
២.៦.១  ែុំណារ់កាលយក្តៀមយរៀបចុំ  
 

ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ : ែុំណារ់កាលទីមួ  រនញងែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ គឺការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ ។ យយង
តាម អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ អភិបាលយខតរ-ក្រុង មាៃភាររិចចក្បកាសតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័  
យៅរនញងថ្ែៃសមតថរិចចរបស់ខែួៃ ប៉ាញថ្ៃរមាៃព័ត៌មាៃលមអិតខែោះយទៀតថ្ែលពៃយល់ថា យតើ

 
 

ក្តូវយធ្វើយ៉ាងែូចយមដចយែើមបយីក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ ឲ្យបាៃពិតក្បារែ។65 អុំ ញង
យពលចញោះយធ្វើការស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ រិចចសមាភ សក្តូវបាៃយធ្វើយ ើងាមួ មន្តៃរី
សញរយិយែីាយក្ចើៃនរ់ យហើ ព័ត៌មាៃលមអិតាយក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹងៃីតិវធីិ្ថ្ែលរុំពញង
អៃញវតរ យែើមបយីក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័  រ៏ក្តូវបាៃក្បមូលថ្ែរ។ ចុំណញ ចយៃោះក្តូវ
បាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញងថ្ផ្នរ៤.៤។ 

ការថ្តងតាុំងគណៈរមមការរែាបាល:     យក្កា ពីបាៃក្បកាសអុំពីតុំបៃ់យធ្វើការ 
វៃិិចឆ័ រចួយហើ  ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ក្តូវយធ្វើការាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃយែើមបយីរៀបចុំ
ព័ត៌មាៃសក្មាប់ភូមិៃីមួ ៗយៅរនញងតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ យនោះ។ ជុំហាៃបនា ប់មរ
យទៀត គឺអភិបាលយខតរ-ក្រងុក្តូវថ្តងតាុំងគណៈរមមការរែាបាលមួ ក្រុម។ គណៈរមម
ការរែាបាលមាៃតុំណាងអភិបាលាក្បធាៃ យដ្ឋ មាៃមន្តៃរីមរពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ចាស់ក្ពឹទធ ចារយពីភូមិៃីមួ ៗ
ាសមាជិរ។ គណៈរមមការរែាបាលយៃោះមាៃភាររិចចទទួលខញសក្តវូរនញងការយរៀបចុំបិទ
ក្បកាសាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័ (បែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ីយ ម្ ោះមាច ស់
ែី) ៃិងទទួលរាល់ រយបណដឹ ងជុំទស់ៃឹងបែង់ឬបញ្ជ ីយ ម្ ោះ។ ក្បសិៃយបើ មាៃ រយ
បណដឹ ង គណៈរមមការរែាបាលគបបីពយយមផ្សោះផ្ាវវិាទទុំងយនោះ ៃិងជួ ភាគីមាៃ
វវិាទរនញងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។

66   
ការក្បជញុំាាធារណៈ: បនា ប់មរយទៀត អភិបាលយខតរ-ក្រងុគបបកី្តូវយចញ

លិខិតាផ្ែូវការមួ យែើមបកី្បកាសអុំពីតុំបៃ់យធ្វើកាវៃិិចឆ័ ។ យក្កា ពីបាៃក្បកាសរចួ
យហើ  ក្តូវយរៀបចុំ “ការក្បជញុំាាធារណៈ” មួ យែើមបីឲ្យក្បាពលរែាយៅរនញងតុំបៃ់
ៃីមួ ៗ ថ្ែលក្តូវយធ្វើការវៃិិចឆ័ ចូលរមួ។ យៅយពលក្បជញុំ ក្បធាៃក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ឬ
តុំណាងនៃគណៈរមមការរែាបាល គបបកី្តូវពៃយល់អុំពីែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះ 
ក្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់អុំពីសិទធិ ៃិងការទទួលខញសក្តវូរបស់ក្បាពលរែាទុំង

                                                           
65 រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា: មាក្តា២ នៃអៃញក្រឹតយយលខ៤៦សដីពីៃីតិវធីិ្នៃការរាងបែង់សញរយិយែី ៃិងយសៀវយៅយគល
បញ្ជ ីែីធ្ែី ចញោះកាលបរយិចឆទ នលងទី៣១ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០២។  

66 មាក្តា៣នៃអៃញក្រឹតយយលខ៤៦។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឡា ថ្ែលរុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ យៃោះ យហើ គបបីក្តូវយ្ែើ សុំណួរពី
អនរថ្ែលចូលរមួក្បជញុំ។67 
 
២.៦.២ ែុំណារ់កាលក្បតិបតរិការបយចចរយទស 
 

ការរុំណត់ក្ពុំែី ការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងការវៃិិចឆ័ : ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវចញោះ
យៅតាមផ្ាោះៃីមួ ៗ យៅរនញងតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័  ស្រសង់អុំណោះអុំណាងរមមសិទធិ ពិៃិតយ
ៃិងស្រសង់ឯរារនន រុំណត់ក្ពុំ ៃិងអយងាតវាស់ថ្វងរាលែី ៃិងបញ្ជជ រ់អុំពីក្ពុំ
ក្បទល់ែីាមួ មាច ស់ែី ូត៍យៅាប់គន ។68  ក្បាពលរែាក្គប់របូយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ 
ក្តូវមាៃកាតពវរិចចចូលរមួ ៃិងសហការរនញងការរុំណត់ក្ពុំែី ៃិងរនញងែុំយណើ រការនៃ
វៃិិចឆ័  យដ្ឋ ផ្ដល់សរខីរមមដា ល់មាត់ ក្បគល់ឯរារ ៃិងភសដញតាងនន ក្ពមទុំង
ព័ត៌មាៃយផ្សងៗថ្ែលក្រមុចញោះបញ្ជ ីយសនើសញុំ។69 

ក្បសិៃយបើ មាច ស់ែី ៃិងអនរកាៃ់កាប់ែី ូត៍យៅាប់គន បាៃចូលរមួ ៃិងឯរ
ភាពយលើក្ពុំក្បទល់ ែូយចនោះែី ូត៍ទុំងយនោះគបបកី្តូវរុំណត់យៅតាមការឯរភាពគន
យនោះ។ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់មិៃឯរភាពគន យទ ឬក្បសិៃយបើ មាច ស់ែីទុំងអស់មិៃបាៃ
ចូលរមួយទ ែូយចនោះក្ពុំក្បទល់ ក្តូវរុំណត់យៅតាមឯរារថ្ែលមាៃ ភសរញតាងរបូវៃរ 
ោ លរខណ៍អរសរ ៃិងដា ល់មាត់  រ់ព័ៃធៃឹងក្ពុំក្បទល់។70 ទិៃនៃ័ ថ្ែលក្បមូល
បាៃយៅយពលចញោះវាស់ថ្វង ៃឹងក្តូវចញោះយៅរនញងបញ្ជ ីយៅឯការយិល័ សញរយិយែី យហើ 
បែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ីមាច ស់ែីក្តូវបាៃយរៀបចុំ។ 

ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ: យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការយធ្វើវៃិិចឆ័  ទុំនស់ រ់ព័ៃធៃឹង
ក្ពុំក្ពទល់ៃិងរមមសិទធិអាចៃឹងយរើតមាៃ។ រនញងររណីថ្បបយៃោះ មន្តៃរីវៃិិចឆ័ ក្តូវ
អយញ្ជ ើញភាគីថ្ែលមាៃវវិាទមរផ្សោះផ្ាគន ។ ក្បសិៃយបើ ការផ្សោះផ្ាមិៃទទួលបាៃ
                                                           
67 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា៦។ 
68 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា២៣៦។ អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា៤។  
69 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា៥។ 
70 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា៧។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឡា ថ្ែលរុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ យៃោះ យហើ គបបកី្តូវយ្ែើ សុំណួរពី
អនរថ្ែលចូលរមួក្បជញុំ។67 
 
២.៦.២ ែុំណារ់កាលក្បតិបតរិការបយចចរយទស 
 

ការរុំណត់ក្ពុំែី ការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងការវៃិិចឆ័ : ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវចញោះ
យៅតាមផ្ាោះៃីមួ ៗ យៅរនញងតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័  ស្រសង់អុំណោះអុំណាងរមមសិទធិ ពិៃិតយ
ៃិងស្រសង់ឯរារនន រុំណត់ក្ពុំ ៃិងអយងាតវាស់ថ្វងរាលែី ៃិងបញ្ជជ រ់អុំពីក្ពុំ
ក្បទល់ែីាមួ មាច ស់ែី ូត៍យៅាប់គន ។68  ក្បាពលរែាក្គប់របូយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ 
ក្តូវមាៃកាតពវរិចចចូលរមួ ៃិងសហការរនញងការរុំណត់ក្ពុំែី ៃិងរនញងែុំយណើ រការនៃ
វៃិិចឆ័  យដ្ឋ ផ្ដល់សរខីរមមដា ល់មាត់ ក្បគល់ឯរារ ៃិងភសដញតាងនន ក្ពមទុំង
ព័ត៌មាៃយផ្សងៗថ្ែលក្រមុចញោះបញ្ជ ីយសនើសញុំ។69 

ក្បសិៃយបើ មាច ស់ែី ៃិងអនរកាៃ់កាប់ែី ូត៍យៅាប់គន បាៃចូលរមួ ៃិងឯរ
ភាពយលើក្ពុំក្បទល់ ែូយចនោះែី ូត៍ទុំងយនោះគបបីក្តូវរុំណត់យៅតាមការឯរភាពគន
យនោះ។ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់មិៃឯរភាពគន យទ ឬក្បសិៃយបើ មាច ស់ែីទុំងអស់មិៃបាៃ
ចូលរមួយទ ែូយចនោះក្ពុំក្បទល់ ក្តូវរុំណត់យៅតាមឯរារថ្ែលមាៃ ភសរញតាងរបូវៃរ 
ោ លរខណ៍អរសរ ៃិងដា ល់មាត់  រ់ព័ៃធៃឹងក្ពុំក្បទល់។70 ទិៃនៃ័ ថ្ែលក្បមូល
បាៃយៅយពលចញោះវាស់ថ្វង ៃឹងក្តូវចញោះយៅរនញងបញ្ជ ីយៅឯការយិល័ សញរយិយែី យហើ 
បែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ីមាច ស់ែីក្តូវបាៃយរៀបចុំ។ 

ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ: យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការយធ្វើវៃិិចឆ័  ទុំនស់ រ់ព័ៃធៃឹង
ក្ពុំក្ពទល់ៃិងរមមសិទធិអាចៃឹងយរើតមាៃ។ រនញងររណីថ្បបយៃោះ មន្តៃរីវៃិិចឆ័ ក្តូវ
អយញ្ជ ើញភាគីថ្ែលមាៃវវិាទមរផ្សោះផ្ាគន ។ ក្បសិៃយបើ ការផ្សោះផ្ាមិៃទទួលបាៃ
                                                           
67 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា៦។ 
68 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា២៣៦។ អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា៤។  
69 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា៥។ 
70 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា៧។  

 
 

លទធផ្លយទ យពលយនោះ គណៈរមមការរែាបាលមាៃកាតពវរិចចក្តូវពយយមផ្សោះផ្ា
វវិាទយៃោះ យហើ ក្បសិៃយបើ វវិាទយៃោះយៅថ្តមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃយទ ែូយចនោះរាលែី
យៃោះក្តូវយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីមាៃវវិាទ ៃិងមិៃអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃយទ។71 បនា ប់មរ 
ក្តូវបញ្ជូ ៃវវិាទយៃោះយៅថាន រ់បនា ប់ គឺគណៈរមមការសញរយិយែី ថ្ែលយ ើងៃឹងយលើរមរ
ពិភារាកាៃ់ថ្តលមអិតយៅយពលយក្កា ។ រាលែីថ្ែលមាៃវវិាទមិៃអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃ
យទ លញោះក្តាថ្ត វវិាទយនោះក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួសិៃ យទើបអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃ។  
 
២.៦.៣ ែុំណារ់កាលបិទផ្ា ាាធារណៈ ៃូវឯរារនៃការវៃិិច័ឆ   
 

ការបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័ : យក្កា ពីបាៃវាស់ថ្វង 
ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីរចួរាល់យហើ  ក្តូវបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវបែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ី
យ ម្ ោះមាច ស់ែី យៅរថ្ៃែងថ្ែលអាចង្ក យមើលយឃើញយៅរនញងតុំបៃ់នៃការវៃិិចឆ័ រ ៈ
យពល៣០នលង។ យៅរនញងអុំ ញងយពលបិទផ្ា យៃោះ ភាគី រ់ព័ៃធទុំងអស់អាចយមើលឯរ
ារននយែើមបយីផ្ាៀងដា ត់ថា ទិៃនៃ័ យនោះក្តឹមក្តវូ យហើ អាចដ្ឋរ់ រយបណដឹ ង 
ក្បសិៃយបើ ពួរគត់មិៃយពញចិតរៃឹងទិៃនៃ័ យនោះយទ។ រនញងអុំ ញងយពលយៃោះថ្ែរ ក្រមុ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី អាចយធ្វើការថ្រតក្មូវចុំយ ោះការខញស្គង ឬការយធ្វសក្បថ្ហសណាមួ 
ថ្ែលយរើតមាៃ។ ការថ្រថ្ក្បខែឹមារឯរារវៃិិចឆ័  អាចយធ្វើយៅបាៃ លញោះក្តាថ្តមាៃ
ការ ល់ក្ពមពីភាគីថ្ែលមាៃផ្លក្បយយជៃ៍យលើរាលែីក្តូវថ្រតក្មូវយៃោះ។72 អុំ ញង
យពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈយៃោះ ក្តូវមាៃមាន រ់ក្បចាុំការាយរៀងរាល់នលង យែើមបី
ពៃយល់ ឬបុំភែឺខែឹមារនៃទិៃនៃ័ នៃការវៃិិចឆ័ ថ្ែលបាៃបិទផ្ា ាាធារណៈ
យនោះ។73 

                                                           
71 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា២៣៧។  
72 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១១។  
73 ក្កសួងហរៀបចំដែនែី នគរបូនីយកម្ា និងសំណង់: ហសចកដីដណនំអនុវត្តហលខ០០១ ចុុះថ្ងៃទី១៩ ដខសីហា ឆ្ន ំ

២០០២ ពាក់ព័នធនឹងនីតិ្វធីិថ្នការកស្មងបលង់សុរហិោែី និងហសៀវហៅហោលបញ្ជ ីែីធលី ែំណាក់កាលទី៣។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ: រនញងអុំ ញងយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ ជៃ
ណាថ្ែលមាៃយ ម្ ោះរនញងបញ្ជ ី ឬថ្ែលមាៃផ្លក្បយយជៃ៍យលើរាលែីណាមួ ថ្ែល
បាៃចាត់ទញរថា ឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះមិៃារ់ោរ់ ឬមិៃយពញយលញ អាចផ្ដល់
ែុំណឹងយៅគណៈរមមការរែាបាលអុំពីការជុំទស់របស់ខែួៃ។ គណៈរមមការរែាបាល
ក្តូវពយយមផ្សោះផ្ាវវិាទយនោះ។ ជុំទស់ ឬវវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះ
ស្រា បាៃយទ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែី។

74 
 
២.៦.៤  ែុំណារ់កាលសយក្មចយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័  
 

ការផ្ដល់ការ ល់ក្ពមយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័ : រ ៈយពល៣០នលងយក្កា ពី
បាៃបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះរចួមរ គណៈរមមការរែាបា
លគបបកី្តវូផ្ដល់ការ ល់ក្ពមយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័  ចុំយ ោះរាលែីទុំងឡា 
ណាថ្ែលមិៃមាៃទុំនស់។ បនា ប់ពីបាៃផ្ដល់ការ ល់ក្ពមយហើ  គណៈរមមការរែា
បាល ក្តូវបញ្ជូ ៃឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យៅមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ 
ៃិងសញរយិយែី យែើមបពិីៃិតយយលើលរខណៈបយចចរយទសៃិងចញោះហតថយលខា យហើ បញ្ជូ ៃ
យៅអភិបាលយខតរ-ក្រងុយែើមបចីញោះហតថយលខា។75 យពលយនោះ ឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះ
ក្តូវបាៃចាត់ទញរថា បាៃបញ្ច ប់ាាថ ពរចុំយ ោះរាលែីថ្ែលមិៃមាៃទុំនស់។ 
ចុំយ ោះឯរារនៃការវៃិិចឆ័ ថ្ែលយៅមាៃវវិាទ ៃឹងក្តូវបញ្ច ប់ាាថ ពរបាៃលញោះក្តា
ថ្តមាៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទបាៃចប់សពវក្គប់។76 
 
 
 
 
                                                           
74 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១២។  
75 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១៣។ 
76 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១៤។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ: រនញងអុំ ញងយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ ជៃ
ណាថ្ែលមាៃយ ម្ ោះរនញងបញ្ជ ី ឬថ្ែលមាៃផ្លក្បយយជៃ៍យលើរាលែីណាមួ ថ្ែល
បាៃចាត់ទញរថា ឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះមិៃារ់ោរ់ ឬមិៃយពញយលញ អាចផ្ដល់
ែុំណឹងយៅគណៈរមមការរែាបាលអុំពីការជុំទស់របស់ខែួៃ។ គណៈរមមការរែាបាល
ក្តូវពយយមផ្សោះផ្ាវវិាទយនោះ។ ជុំទស់ ឬវវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះ
ស្រា បាៃយទ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែី។

74 
 
២.៦.៤  ែុំណារ់កាលសយក្មចយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័  
 

ការផ្ដល់ការ ល់ក្ពមយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័ : រ ៈយពល៣០នលងយក្កា ពី
បាៃបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះរចួមរ គណៈរមមការរែាបា
លគបបកី្តវូផ្ដល់ការ ល់ក្ពមយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័  ចុំយ ោះរាលែីទុំងឡា 
ណាថ្ែលមិៃមាៃទុំនស់។ បនា ប់ពីបាៃផ្ដល់ការ ល់ក្ពមយហើ  គណៈរមមការរែា
បាល ក្តូវបញ្ជូ ៃឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យៅមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ 
ៃិងសញរយិយែី យែើមបពិីៃិតយយលើលរខណៈបយចចរយទសៃិងចញោះហតថយលខា យហើ បញ្ជូ ៃ
យៅអភិបាលយខតរ-ក្រងុយែើមបចីញោះហតថយលខា។75 យពលយនោះ ឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះ
ក្តូវបាៃចាត់ទញរថា បាៃបញ្ច ប់ាាថ ពរចុំយ ោះរាលែីថ្ែលមិៃមាៃទុំនស់។ 
ចុំយ ោះឯរារនៃការវៃិិចឆ័ ថ្ែលយៅមាៃវវិាទ ៃឹងក្តូវបញ្ច ប់ាាថ ពរបាៃលញោះក្តា
ថ្តមាៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទបាៃចប់សពវក្គប់។76 
 
 
 
 
                                                           
74 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១២។  
75 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១៣។ 
76 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១៤។  

 
 

២.៦.៥  ែុំណារ់កាលចញោះបញ្ជ យីចញប័ណណ ៃិងថ្ចរប័ណណ  
 

ការចញោះបញ្ជ ីឯរារនៃការវៃិិចឆ័ : យៅយពលថ្ែលឯរារនៃការវៃិិចឆ័ ក្តូវ
បាៃបញ្ច ប់ាាថ ពរយហើ  ក្តូវបញ្ចូ លយៅរនញងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែី។

77   
 

ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិ: យក្កា ពីរាលែីថ្ែលមាៃរនញងឯរារនៃការវៃិិចឆ័  
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយហើ  វញិ្ជា បៃប័ក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ ឬប័ណណសមាគ ល់សិទធិ
កាៃ់កាប់អចលៃវតថញគបបីក្តូវផ្ដល់ជូៃមាច ស់អចលៃវតថញ។

78 ាទូយៅប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី
ក្តូវយធ្វើយ ើងរនញងពិធី្ក្បគល់ាាធារណៈ ប៉ាញថ្ៃររនញងររណីថ្ែលមាច ស់អចលៃវតថញមិៃ
អាចចូលរមួទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរនញងពីធី្ក្បគល់យៃោះយទ ែូយចនោះមាច ស់អចលៃវតថញអាច
មរ រយៅយពលយក្កា រ៏បាៃ។ អនរទទួលក្តូវបង់ក្បារ់សក្មាប់ប័ណណរមមសិទធិយៃោះ 
ថ្ែលនលែបង់យៃោះក្តូវបាៃរុំណត់យដ្ឋ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិង
សុំណង់យៅតាមតុំបៃ់ក្រងុ ឬតុំបៃ់ជៃបទ ៃិងអាស្រស័ យលើក្បយភទ ៃិងតនមែនៃែីយៅ
តុំបៃ់យនោះ។     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១៤។  
78 អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ មាក្តា១៤។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បអប់ទី១: ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

 

ែុំណារ់កាលយក្តៀមយរៀបចុំ 
ការយក្ជើសយរ ើសៃិងការក្បកាសអុំពីតុំបៃ់នៃការវៃិិចឆ័   

ការថ្តងតាុំងគណៈរមមការរែាបាល 
ការក្បជញុំាធារណៈយែើមបីជូៃែុំណឹងយៅាធារណជៃអុំពីែុំយណើ រការនៃការ

ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាលរខណៈក្បព័ៃធ 
 

ែុំណារ់កាលក្បតិបតិរការបយចចរយទស  
 ការរុំណត់ក្ពុំែី ការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងការវៃិិចឆ័ ែី ូត៍ទុំងអស់យៅរនញង

តុំបៃ់នៃការវៃិិចឆ័  
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទជុំហាៃែុំបូងយដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាល រនញងររណីមាៃ

វវិាទយរើតយ ើង 
(វវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅ 

គណៈរមមការសញរយិយែី) 
 

ែុំណារ់កាលបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័  
ការបិទផ្ា ឯរារនៃការវៃិិចឆ័ ាាធារណៈ  

ភាគី រ់ព័ៃធអាចយសនើសញុំថ្រថ្ក្ប ក្បសិៃយបើ ពួរគត់ ល់ថា ទិៃនៃ័ ណាមួ 
មិៃក្តឹមក្តូវ 

ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាល ក្បសិៃយបើមាៃវវិាទណាមួ 
យរើតយ ើង 

(វវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅ 
គណៈរមមការសញរយិយែី) 

 
ែុំណារ់កាលសយក្មចយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័   
ការផ្ដល់ការ ល់ក្ពមយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័  

 
ែុំណារ់កាលចញោះបញ្ជ ីយចញប័ណណ ៃិងថ្ចរប័ណណ 

ការចញោះបញ្ជ ីរាលែី 
ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បអប់ទី១: ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

 

ែុំណារ់កាលយក្តៀមយរៀបចុំ 
ការយក្ជើសយរ ើសៃិងការក្បកាសអុំពីតុំបៃ់នៃការវៃិិចឆ័   

ការថ្តងតាុំងគណៈរមមការរែាបាល 
ការក្បជញុំាធារណៈយែើមបីជូៃែុំណឹងយៅាធារណជៃអុំពីែុំយណើ រការនៃការ

ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាលរខណៈក្បព័ៃធ 
 

ែុំណារ់កាលក្បតិបតិរការបយចចរយទស  
 ការរុំណត់ក្ពុំែី ការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងការវៃិិចឆ័ ែី ូត៍ទុំងអស់យៅរនញង

តុំបៃ់នៃការវៃិិចឆ័  
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទជុំហាៃែុំបូងយដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាល រនញងររណីមាៃ

វវិាទយរើតយ ើង 
(វវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅ 

គណៈរមមការសញរយិយែី) 
 

ែុំណារ់កាលបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័  
ការបិទផ្ា ឯរារនៃការវៃិិចឆ័ ាាធារណៈ  

ភាគី រ់ព័ៃធអាចយសនើសញុំថ្រថ្ក្ប ក្បសិៃយបើ ពួរគត់ ល់ថា ទិៃនៃ័ ណាមួ 
មិៃក្តឹមក្តូវ 

ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាល ក្បសិៃយបើមាៃវវិាទណាមួ 
យរើតយ ើង 

(វវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅ 
គណៈរមមការសញរយិយែី) 

 
ែុំណារ់កាលសយក្មចយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័   
ការផ្ដល់ការ ល់ក្ពមយលើឯរារនៃការវៃិិចឆ័  

 
ែុំណារ់កាលចញោះបញ្ជ ីយចញប័ណណ ៃិងថ្ចរប័ណណ 

ការចញោះបញ្ជ ីរាលែី 
ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី 

 
 

២.៧ ការស ុះម្សាយវិវាទ  
 

យក្ៅពីបយងាើតមូលដ្ឋា ៃក្គឹោះ សក្មាប់ក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ រ៏បាៃបយងាើតយ ើងៃូវ ៃរការមួ លមីសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
វវិាទ រ់ព័ៃធៃឹងែីថ្ែលមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ។ យយងតាមចាប់ភូមិបាលយៃោះ បញ្ជជ រ់
ថាវវិាទទុំងឡា ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹងែីមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ី គបបបីញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការ
សញរយិយែីថ្ែលាាថ ប័ៃយដ្ឋោះស្រា វវិាទថ្ែលក្តូវបាៃបយងាើតយ ើង ចុំណញ ោះក្រសួង
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។79  តួនទីរបស់គណៈរមមការសញរយិយែី
មាៃថ្ចងយៅរនញង អៃញក្រឹតយសដីពីការយរៀបចុំៃិងការក្បក្ពឹតរយៅនៃគណៈរមមការសញរយិយ
ែី។     

គណៈរមមការសញរយិយែី មាៃភាររិចចទទួលខញសក្តូវរនញងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ
 រ់ព័ៃធៃឹងែីធ្ែីថ្ែលមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ីថ្ែលយរើតយ ើងយៅយក្ៅតុំបៃ់នៃការវៃិិចឆ័  រ៏
ែូចា វវិាទទុំងឡា ថ្ែលយរើតយ ើងយៅរនញងអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័
  យហើ ថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃយដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាល។80  គណៈរមម
ការសញរយិយែីគម ៃ ញតារ ធិ្ការយលើវវិាទែីធ្ែី រ់ព័ៃធៃឹងែីចញោះបញ្ជ ីយទ យហើ វវិាទថ្បប
យនោះក្តូវថ្តជុំៃញុំជក្មោះយដ្ឋ តញោការ។ វវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធរិចច
សៃយ ឬមរតរ រ៏ក្តូវជុំៃញុំជក្មោះយដ្ឋ តញោការថ្ែរ យទោះបីា ែីយនោះបាៃចញោះបញ្ជ ី
យហើ  ឬមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ីរដី។81  គណៈរមមការសញរយិយែី មាៃបីថាន រ់គឺ: ថាន រ់ស្រសុរ-
ខណឌ  ថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី ៃិងថាន រ់ាតិ។82    រយបណរឹ ងថ្ែលដ្ឋរ់ជូៃយៅ 

                                                           
79 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា៤៧។  
80
 រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា: មាក្តា៣ នៃអៃញក្រឹតយយលខ៤៧ សដីពីការយរៀបចុំៃិងការក្បក្ពឹតរយៅនៃគណៈរមមការ
សញរយិយែី ចញោះកាលបរយិចឆទនលងទី៣១ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០២។ 

81 យសចរដីក្បកាសរមួនៃក្រសួង ញតរិធ្ម៌ ៃិងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់: មាក្តា១ៃិងមាក្តា៤ 
នៃយសចរដីក្បកាសរមួយលខ៣សដីពីការរុំណត់ភាររិចចរបស់តញោការៃិងគណៈរមមការសញរយិយែី  រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែី
ធ្ែី ចញោះកាលបរយិចឆទនលងទី២៦ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០៣។ 

82 អៃញក្រឹតយយលខ៤៧ មាក្តា៤។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

គណៈរមមការសញរយិយែី  ក្តវូាបណដឹ ងថ្ែលយធ្វើយ ើងយដ្ឋ ភាគីមួ នៃភាគីថ្ែល
មាៃវវិាទ។ 

គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  មាៃភាររិចចរនញងការយសញើបអយងាត ៃិង 
ពយយមផ្សោះផ្ាទុំនស់នន ថ្ែលយរើតមាៃយៅយក្ៅតុំបៃ់នននៃការវៃិិចឆ័ ។83 
ក្បសិៃយបើ គម ៃែុំយណាោះស្រា យៅគណៈរមមការថាន រ់យៃោះយទ ក្តូវបញ្ជូ ៃយរឿងរដីវវិាទ
យៃោះយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី។84  កាលពីែុំបូង គណៈរមម
ការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី ក្គៃ់ថ្តមាៃអុំណាចរនញងការផ្សោះផ្ាវវិាទថ្ត
ប៉ាញយណាណ ោះ 85   ប៉ាញថ្ៃរការមាៃអុំណាចថ្បបយៃោះបាៃបណាដ លឲ្យយរឿងរដីថ្ែលមិៃទៃ់យដ្ឋោះ
ស្រា ររសាោះកាៃ់ថ្តយក្ចើៃយៅៗ ែូយចនោះយហើ  យៅចញងឆ្ន ុំ២០០៩ គណៈរមមការ
សញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី ទទួលបាៃសិទធិអុំណាចរនញងការយធ្វើយសចរដីសយក្មច
ចិតរយលើររណីថ្ែលការផ្សោះផ្ាមិៃអាចក្បក្ពឹតរយៅបាៃ។86 រនញងររណីថ្ែលវវិាទមិៃ
អាចយដ្ឋោះស្រា បាៃយៅគណៈរមមការយខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមម
ការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ ថ្ែលមាៃអុំណាចរនញងការយធ្វើយសចរដីសយក្មច។

87 យហើ រនញង
ររណីថ្ែលភាគីណាមួ មិៃសបា ចិតរចុំយ ោះការសយក្មចចិតរយដ្ឋ គណៈរមមការ       
សញរយិយែីថាន រ់ាតិ    ែូយចនោះភាគីយៃោះអាចបដឹងតវា៉ាយៅតញោការ    រនញងរ ៈយពល៣០នលង 

                                                           
83

 ែូចខាងយលើ មាក្តា៦។ 
84 ែូចខាងយលើ មាក្តា១១។  
85 ែូចខាងយលើ មាក្តា៣។  
86 អុំណាចនៃការសយក្មចចិតរក្តូវបាៃយផ្ារយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី យៅថ្ខធ្នូឆ្ន ុំ២០០៩។ 
យៃោះាក្បតិភូរមមអុំណាច យដ្ឋ មាៃការយសនើសញុំយៅរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យដ្ឋ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
ៃិងសុំណង់ យហើ ថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័តយដ្ឋ ទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី ក្ពមទុំងក្តូវបញ្ជជ រ់យៅរនញងក្បកាសយលខ
៣២ របស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់សដីពីក្បតិភូរមមអុំណាចយៅក្រុមក្បឹរាអភិបាលយខតរ-
ក្រុង-រាជធាៃី ក្បធាៃគណៈរមមការសញរយិយែីយខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី រនញ ងការយធ្វើយសចរដីសយក្មចយលើវវិាទែីធ្ែីយៅរនញង
 ៃរការគណៈរមមការសញរយិយែី ចញោះកាលបរយិចឆទ នលងទី២១ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១០។ ៃីតិវធីិ្ក្តូវបាៃរុំណត់យៅរនញង
ារាចរថ្ណនុំយលខ១យចញយដ្ឋ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ សដីពីការអៃញវតរៃីតិវធីិ្រនញ ងការ
សយក្មចចិតរយលើវវិាទែីធ្ែីយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី ចញោះនលងទី២១ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១១។  

87 អៃញក្រឹតយយលខ៤៧ មាក្តា១៩។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

គណៈរមមការសញរយិយែី  ក្តវូាបណដឹ ងថ្ែលយធ្វើយ ើងយដ្ឋ ភាគីមួ នៃភាគីថ្ែល
មាៃវវិាទ។ 

គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  មាៃភាររិចចរនញងការយសញើបអយងាត ៃិង 
ពយយមផ្សោះផ្ាទុំនស់នន ថ្ែលយរើតមាៃយៅយក្ៅតុំបៃ់នននៃការវៃិិចឆ័ ។83 
ក្បសិៃយបើ គម ៃែុំយណាោះស្រា យៅគណៈរមមការថាន រ់យៃោះយទ ក្តូវបញ្ជូ ៃយរឿងរដីវវិាទ
យៃោះយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី។84  កាលពីែុំបូង គណៈរមម
ការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី ក្គៃ់ថ្តមាៃអុំណាចរនញងការផ្សោះផ្ាវវិាទថ្ត
ប៉ាញយណាណ ោះ 85   ប៉ាញថ្ៃរការមាៃអុំណាចថ្បបយៃោះបាៃបណាដ លឲ្យយរឿងរដីថ្ែលមិៃទៃ់យដ្ឋោះ
ស្រា ររសាោះកាៃ់ថ្តយក្ចើៃយៅៗ ែូយចនោះយហើ  យៅចញងឆ្ន ុំ២០០៩ គណៈរមមការ
សញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី ទទួលបាៃសិទធិអុំណាចរនញងការយធ្វើយសចរដីសយក្មច
ចិតរយលើររណីថ្ែលការផ្សោះផ្ាមិៃអាចក្បក្ពឹតរយៅបាៃ។86 រនញងររណីថ្ែលវវិាទមិៃ
អាចយដ្ឋោះស្រា បាៃយៅគណៈរមមការយខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមម
ការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ ថ្ែលមាៃអុំណាចរនញងការយធ្វើយសចរដីសយក្មច។

87 យហើ រនញង
ររណីថ្ែលភាគីណាមួ មិៃសបា ចិតរចុំយ ោះការសយក្មចចិតរយដ្ឋ គណៈរមមការ       
សញរយិយែីថាន រ់ាតិ    ែូយចនោះភាគីយៃោះអាចបដឹងតវា៉ាយៅតញោការ    រនញងរ ៈយពល៣០នលង 

                                                           
83

 ែូចខាងយលើ មាក្តា៦។ 
84 ែូចខាងយលើ មាក្តា១១។  
85 ែូចខាងយលើ មាក្តា៣។  
86 អុំណាចនៃការសយក្មចចិតរក្តូវបាៃយផ្ារយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី យៅថ្ខធ្នូឆ្ន ុំ២០០៩។ 
យៃោះាក្បតិភូរមមអុំណាច យដ្ឋ មាៃការយសនើសញុំយៅរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យដ្ឋ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
ៃិងសុំណង់ យហើ ថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័តយដ្ឋ ទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី ក្ពមទុំងក្តូវបញ្ជជ រ់យៅរនញងក្បកាសយលខ
៣២ របស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់សដីពីក្បតិភូរមមអុំណាចយៅក្រុមក្បឹរាអភិបាលយខតរ-
ក្រុង-រាជធាៃី ក្បធាៃគណៈរមមការសញរយិយែីយខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី រនញ ងការយធ្វើយសចរដីសយក្មចយលើវវិាទែីធ្ែីយៅរនញង
 ៃរការគណៈរមមការសញរយិយែី ចញោះកាលបរយិចឆទ នលងទី២១ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១០។ ៃីតិវធីិ្ក្តូវបាៃរុំណត់យៅរនញង
ារាចរថ្ណនុំយលខ១យចញយដ្ឋ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ សដីពីការអៃញវតរៃីតិវធីិ្រនញ ងការ
សយក្មចចិតរយលើវវិាទែីធ្ែីយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី ចញោះនលងទី២១ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១១។  

87 អៃញក្រឹតយយលខ៤៧ មាក្តា១៩។ 

 
 

យក្កា ពីគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ាតិយចញយសចរដីសយក្មច។88 
ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយៃោះថា រនញងអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែី

ធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បណាដ វវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលយរើតយ ើងរនញងអុំ ញងយពល
នៃការយធ្វើវៃិិចឆ័  ឬអុំ ញងយពលនៃការបិទបង្កា ញាាធារណៈ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈ
រមមការរែាបាលយែើមបយីធ្វើការផ្សោះផ្ា។ យហើ ចុំយ ោះវវិាទថ្ែលមិៃអាចផ្សោះផ្ាបាៃ
យដ្ឋ យាគជ័ យដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាលក្តវូបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែី
ថាន រ់ាតិ។89 

យយងតាមអៃញក្រឹតយសដីពីការក្បក្ពឹតរយៅនៃគណៈរមមការសញរយិយែី ភាគី
ទុំងឡា ថ្ែលមាៃវវិាទ មាៃសិទធិចូលបង្កា ញខែួៃចុំយ ោះមញខតញោការយដ្ឋ ដា ល់ 
មាៃសិទធិររៃរណាមាន រ់ ឬអងគការណាមួ ឲ្យជួ ខែួៃរនញងអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទ ក្ពមទុំងមាៃសិទធិបង្កា ញភសដញតាងដា ល់មាត់ ឬភសរញតាងាឯរ
ារ ៃិងមាៃសិទធិឲ្យយគយរៀបចុំាឯរារភសដញងទុំងយៃោះ។ គណៈរមមការសញរយិយែី
ក្តូវថ្តររាឯរារ រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទ រមួទុំងឯរារៃិងភសរញតាងទុំងអស់ ថ្ែល
គបបកី្តូវបង្កា ញាាធារណៈ យែើមបឲី្យភាគី រ់ព័ៃធពិៃិតយយមើល។ ការក្បជញុំគណៈរ
មមការសញរយិយែី គបបកី្តូវយបើរឲ្យាធារណជៃចូលរមួ យហើ រាល់ការសយក្មចចិតរ
ក្តូវយធ្វើយ ើងាោ លរខណ៍អរសរ ៃិងភាជ ប់យដ្ឋ របា ការណ៍សដីពីវវិាទ។90 
  

                                                           
88 ែូចខាងយលើ មាក្តា២៣។  
89 ែូចខាងយលើ មាក្តា១២។  
90 អៃញក្រឹតយយលខ៤៧ មាក្តា២៧។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បអប់ទី២: ែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា វវិាទសក្មាប់វវិាទ រ់ព័ៃធែីធ្ែីមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ  ី
 
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទអុំ ញងយពលចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ

លរខណៈាក្បព័ៃធ 
 

ក្រមុចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី 
ក្បសិៃយបើ មាៃវវិាទយរើតយ ើងរនញងអុំ ញងយពល
ែុំយណើ រការយធ្វើការវៃិិចឆ័  ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី អាច

អយញ្ជ ើញភាគីមាៃវវិាទមរផ្សោះផ្ា។  
 
 

 
គណៈរមមការរែាបាល 

ក្បសិៃយបើ ភាគី រ់ព័ៃធមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា
របស់ខែួៃបាៃយទ ែូយចនោះវវិាទយៃោះគបបីក្តូវបញ្ជូ ៃយៅ
គណៈរមមការរែាបាលយែើមបីយដ្ឋោះស្រា ។  

 
 
 
 

គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ  
ក្បសិៃយបើ មិៃអាចយដ្ឋោះស្រា វវិាទយៅគណៈរមម
ការរែាបាលបាៃយទ ែូយចនោះវវិាទយៃោះ គបបីក្តូវបញ្ជូ ៃ
យៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ ថ្ែលមាៃ

អុំណាចយធ្វើយសចរដីសយក្មច។  
 
 
 

 
តុ្លាការ  

ក្បសិនហបើ ភាគីទំងពីរ មិ្នហពញចិត្តនឹងការ
សហក្ម្ចចិត្តរបស់គណៈកម្ាការសុរហិោែីថ្នន ក់
ជាតិ្ហទ ែូហចនុះពួកោត់្អាច បដឹងត្វ៉ាហៅតុ្លាការ។ 

ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយក្ៅតុំបៃ់ចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃ 
លរខណៈាក្បព័ៃធ  

 
គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ស្រសរុ-ខណឌ  
វវិាទទុំងឡា យៅយក្ៅតុំបៃ់វៃិិចឆ័ គបបីក្តូវ

បញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  
ថ្ែលមាៃសមតថរិចចរនញងការផ្សោះផ្ា។  

 
 

 

គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី 
ក្បសិៃយបើ គណៈរមមការថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  មិៃអាច
យដ្ឋោះស្រា បាៃយទ គណៈរមមការថាន រ់យខតរ-ក្រុង-
រាជធាៃីក្តូវពយយមផ្សោះផ្ា យបើផ្សោះផ្ាមិៃបាៃ

យទ អាចយចញយសចរដីសយក្មចមួ ។  
 
 
 

គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ 
ក្បសិៃយបើ មិៃអាចយដ្ឋោះស្រា វវិាទយៅគណៈរមម
ការថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃីបាៃយទ ែូយចនោះវវិាទយៃោះ 
គបបីក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់
ាតិ ថ្ែលមាៃអុំណាចយធ្វើយសចរដីសយក្មច។ 

 
 
 

តុ្លាការ  
ក្បសិនហបើ ភាគីទំងពីរ មិ្នហពញចិត្តនឹងការ

សហក្ម្ចចិត្តរបស់គណៈកម្ាការសុរហិោែីថ្នន ក់
ជាតិ្ហទ ែូហចនុះពួកោត់្អាច បដឹងត្វ៉ាហៅតុ្លាការ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បអប់ទី២: ែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា វវិាទសក្មាប់វវិាទ រ់ព័ៃធែីធ្ែីមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ  ី
 
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទអុំ ញងយពលចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ

លរខណៈាក្បព័ៃធ 
 

ក្រមុចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី 
ក្បសិៃយបើ មាៃវវិាទយរើតយ ើងរនញងអុំ ញងយពល
ែុំយណើ រការយធ្វើការវៃិិចឆ័  ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី អាច

អយញ្ជ ើញភាគីមាៃវវិាទមរផ្សោះផ្ា។  
 
 

 
គណៈរមមការរែាបាល 

ក្បសិៃយបើ ភាគី រ់ព័ៃធមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា
របស់ខែួៃបាៃយទ ែូយចនោះវវិាទយៃោះគបបីក្តូវបញ្ជូ ៃយៅ
គណៈរមមការរែាបាលយែើមបយីដ្ឋោះស្រា ។  

 
 
 
 

គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ  
ក្បសិៃយបើ មិៃអាចយដ្ឋោះស្រា វវិាទយៅគណៈរមម
ការរែាបាលបាៃយទ ែូយចនោះវវិាទយៃោះ គបបីក្តូវបញ្ជូ ៃ
យៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ ថ្ែលមាៃ

អុំណាចយធ្វើយសចរដីសយក្មច។  
 
 
 

 
តុ្លាការ  

ក្បសិនហបើ ភាគីទំងពីរ មិ្នហពញចិត្តនឹងការ
សហក្ម្ចចិត្តរបស់គណៈកម្ាការសុរហិោែីថ្នន ក់
ជាតិ្ហទ ែូហចនុះពួកោត់្អាច បដឹងត្វ៉ាហៅតុ្លាការ។ 

ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយក្ៅតុំបៃ់ចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃ 
លរខណៈាក្បព័ៃធ  

 
គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  
វវិាទទុំងឡា យៅយក្ៅតុំបៃ់វៃិិចឆ័ គបបីក្តូវ

បញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  
ថ្ែលមាៃសមតថរិចចរនញងការផ្សោះផ្ា។  

 
 

 

គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី 
ក្បសិៃយបើ គណៈរមមការថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  មិៃអាច
យដ្ឋោះស្រា បាៃយទ គណៈរមមការថាន រ់យខតរ-ក្រុង-
រាជធាៃីក្តូវពយយមផ្សោះផ្ា យបើផ្សោះផ្ាមិៃបាៃ

យទ អាចយចញយសចរដីសយក្មចមួ ។  
 
 
 

គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ 
ក្បសិៃយបើ មិៃអាចយដ្ឋោះស្រា វវិាទយៅគណៈរមម
ការថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃីបាៃយទ ែូយចនោះវវិាទយៃោះ 
គបបីក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់
ាតិ ថ្ែលមាៃអុំណាចយធ្វើយសចរដីសយក្មច។ 

 
 
 

តុ្លាការ  
ក្បសិនហបើ ភាគីទំងពីរ មិ្នហពញចិត្តនឹងការ

សហក្ម្ចចិត្តរបស់គណៈកម្ាការសុរហិោែីថ្នន ក់
ជាតិ្ហទ ែូហចនុះពួកោត់្អាច បដឹងត្វ៉ាហៅតុ្លាការ។ 

 

 
 

ថ្ផ្នរទី៣:  ទិែាភាពទូយៅអុំពីលទធផ្លនៃការសិរាស្រាវក្ាវ  
 

យក្ៅពីការសិរាយលើឯរារនន ៃិងឯរារចាប់ យៅរនញងែុំណារ់កាលនៃ
ការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅមូលដ្ឋា ៃយែើមបយីធ្វើការស្រាវក្ាវ
ដា ល់ ពីថ្ខមររា ែល់ថ្ខរញមភៈឆ្ន ុំ២០១២។ ែូចបាៃយលើរយ ើងរចួយហើ ថា យគល
បុំណងនៃការស្រាវក្ាវយៃោះគឺយែើមប ី ពិៃិតយយលើការអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ យៅតាមតុំបៃ់ភូមិាស្ដសរខញសៗគន ចុំៃួៃបួៃ យដ្ឋ យដដ តយលើ បញ្ជា
នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី វវិាទ
ថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ៃិងការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ។ ថ្ផ្នរយៃោះមាៃ
ពណ៌ន អុំពីទិែាភាពទូយៅយលើលទធផ្លនៃការសិរាស្រាវក្ាវ យដ្ឋ ចាប់យផ្ដើមពីការ
អៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅរនញងតុំបៃ់បួៃថ្ែលា
យគលយៅនៃការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ ក្ពមទុំងមាៃយសចរដីសយងខបអុំពីលទធផ្លនៃ
ការសិរាស្រាវក្ាវយៅតាមតុំបៃ់ៃីមួ ៗ។ ចាប់ពីថ្ផ្នរទី៤ែល់ថ្ផ្នរទី៧ មាៃ
បង្កា ញការវភិាគកាៃ់ថ្តលមអិតអុំពីការពិៃិតយៃិងសិរាយ ើងវញិយលើឯរារ ៃិងយលើ
លទធផ្លររយឃើញពីការចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ។ 
 
៣.១ ទិដឋភាពទូសៅអំពីលទធ្លេំខាន្់ៗ 
 

លទធផ្លនន ថ្ែលក្បមូលបាៃពីតុំបៃ់ទុំងបួៃថ្ែលាយគលយៅនៃការ
សិរាស្រាវក្ាវយៃោះ បាៃបង្កា ញយ៉ាងចាស់អុំពីគមាែ តរវាងទីក្រុងៃិងជៃបទ។ ក្រុម
ស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅែល់ភូមិននយៅរនញងរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ 
យហើ បាៃររយឃើញថា ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃអក្តាខពស់ យហើ ក្បាពលរែាយក្ចើៃ
ក្គួារមាៃ រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទាមួ ភាគីមាន រ់ ឬពីរនរ់ថ្ែលាអនរមាៃអុំណាច ៃិង
មាៃខនងក្កាស់។ រឯីភូមិយគលយៅនៃការសិរាស្រាវក្ាវយៅតុំបៃ់ជៃបទ យៅយខតរ
រុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័ វញិ យក្ៅពីមាៃបញ្ជា តិចតួចយនោះ ក្រមុសិរា

ផ្នេកទី៣: ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីលទ្ធផលនេការសិកេសាសេេវជេេវ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ 
ហារ់ែូចាែុំយណើ រការយៅមញខយ៉ាងរលូៃ យហើ អក្តានៃការយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ៃិងវវិាទែីធ្ែីរ៏យរើតមាៃតិចតួចណាស់
ថ្ែរ។ ែូយចនោះយ ើងអាចយធ្វើការសៃនិដ្ឋា ៃបាៃថា យហតញផ្លនុំឲ្យមាៃគមាែ តថ្បបយៃោះគឺ 
បណាដ លមរពី យៅរនញងតុំបៃ់ជៃបទែីធ្ែីសថិតយៅឆ្ង  ៗ យហើ ក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់ា
ចមបងសក្មាប់យធ្វើថ្ស្រសៃិងចមាា រ91  ៃិងមាៃតនមែទបាងយៅតុំបៃ់ក្រុងថ្ែលែីមាៃ
តនមែខពស់ ៃិងមាៃតុំបៃ់ាយក្ចើៃាយគលយៅសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍។ អនរស្រាវ
ក្ាវរបា ការណ៍យៃោះ បាៃវា តនមែថា រាលែី៨០% យៅភូមិទុំៃប់នៃរាជធាៃី
ភនុំយពញ យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ  យហើ យៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ 
រាលែីយក្ចើៃាង៣៣%រ៏មិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបញ្ច ប់។ 

យៅរនញងតុំបៃ់ចុំៃួៃបីនៃតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវទុំងបួៃ (យខតរបនា  មាៃជ័  
រុំពង់ចាម ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ) ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីហារ់ែូចាបាៃែុំយណើ រការ
ស្រសបយៅតាមៃីតិវធីិ្ យហើ រ៏ពញុំយឃើញមាៃការក្បាសចារធ្ុំែញុំពីលរខខណឌ ចាប់ថ្ែល
តក្មូវឲ្យ មាៃការក្បកាសជូៃែុំណឹង ការក្បជញុំាាធារណៈ ការអយងាតវាស់ថ្វងៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី ការបិទផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីយ ើ ។ វវិាទែី
ធ្ែីពិតាយរើតមាៃ រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយនោះថ្មៃ ប៉ាញថ្ៃររនញងររណីភាគយក្ចើៃ វា
ាវវិាទតូចតាច យហើ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួយហើ រនញងែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ។ 
យៅរនញងតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  ក្តូវបាៃ
យបាោះបង់មញៃយពលរុំណត់ យហើ ទទួលបាៃលទធផ្លមិៃលអទល់ថ្តយាោះ។ 

ក្បាពលរែារស់យៅតាមតុំបៃ់    ថ្ែលក្តូវចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
បាៃែឹង អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីរាលែីារមមសិទធិរមួ ឬបញគគលរនញងររណីថ្ែល
បដីក្បពៃធទទួលបាៃែីមរតរ បនា ប់ពីបាៃយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រចួ។ ក្រុមស្ដសរីាយក្ចើៃ
                                                           
91 ែីចមាា រ ាែីថ្ែលក្តូវយក្បើក្បាស់សក្មាប់ដ្ឋុំែុំណាុំ យក្ៅពីយធ្វើថ្ស្រស។ ែុំណាុំទុំងយនោះមាៃែូចា បថ្ៃែ យឈើហូបថ្ផ្ែ 
ឬែុំណាុំយផ្សងៗយទៀតែូចា ថាន ុំ ែុំ ូង យៅស ូ។ល។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ 
ហារ់ែូចាែុំយណើ រការយៅមញខយ៉ាងរលូៃ យហើ អក្តានៃការយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ៃិងវវិាទែីធ្ែីរ៏យរើតមាៃតិចតួចណាស់
ថ្ែរ។ ែូយចនោះយ ើងអាចយធ្វើការសៃនិដ្ឋា ៃបាៃថា យហតញផ្លនុំឲ្យមាៃគមាែ តថ្បបយៃោះគឺ 
បណាដ លមរពី យៅរនញងតុំបៃ់ជៃបទែីធ្ែីសថិតយៅឆ្ង  ៗ យហើ ក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់ា
ចមបងសក្មាប់យធ្វើថ្ស្រសៃិងចមាា រ91  ៃិងមាៃតនមែទបាងយៅតុំបៃ់ក្រុងថ្ែលែីមាៃ
តនមែខពស់ ៃិងមាៃតុំបៃ់ាយក្ចើៃាយគលយៅសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍។ អនរស្រាវ
ក្ាវរបា ការណ៍យៃោះ បាៃវា តនមែថា រាលែី៨០% យៅភូមិទុំៃប់នៃរាជធាៃី
ភនុំយពញ យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ  យហើ យៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ 
រាលែីយក្ចើៃាង៣៣%រ៏មិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបញ្ច ប់។ 

យៅរនញងតុំបៃ់ចុំៃួៃបីនៃតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវទុំងបួៃ (យខតរបនា  មាៃជ័  
រុំពង់ចាម ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ) ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីហារ់ែូចាបាៃែុំយណើ រការ
ស្រសបយៅតាមៃីតិវធីិ្ យហើ រ៏ពញុំយឃើញមាៃការក្បាសចារធ្ុំែញុំពីលរខខណឌ ចាប់ថ្ែល
តក្មូវឲ្យ មាៃការក្បកាសជូៃែុំណឹង ការក្បជញុំាាធារណៈ ការអយងាតវាស់ថ្វងៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី ការបិទផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីយ ើ ។ វវិាទែី
ធ្ែីពិតាយរើតមាៃ រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយនោះថ្មៃ ប៉ាញថ្ៃររនញងររណីភាគយក្ចើៃ វា
ាវវិាទតូចតាច យហើ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួយហើ រនញងែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ។ 
យៅរនញងតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  ក្តូវបាៃ
យបាោះបង់មញៃយពលរុំណត់ យហើ ទទួលបាៃលទធផ្លមិៃលអទល់ថ្តយាោះ។ 

ក្បាពលរែារស់យៅតាមតុំបៃ់    ថ្ែលក្តូវចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
បាៃែឹង អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីរាលែីារមមសិទធិរមួ ឬបញគគលរនញងររណីថ្ែល
បដីក្បពៃធទទួលបាៃែីមរតរ បនា ប់ពីបាៃយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រចួ។ ក្រុមស្ដសរីាយក្ចើៃ
                                                           
91 ែីចមាា រ ាែីថ្ែលក្តូវយក្បើក្បាស់សក្មាប់ដ្ឋុំែុំណាុំ យក្ៅពីយធ្វើថ្ស្រស។ ែុំណាុំទុំងយនោះមាៃែូចា បថ្ៃែ យឈើហូបថ្ផ្ែ 
ឬែុំណាុំយផ្សងៗយទៀតែូចា ថាន ុំ ែុំ ូង យៅស ូ។ល។ 

 
 

បាៃបញ្ជជ រ់ថា  រ់ព័ៃធៃឹងចុំណញ ចយៃោះពួរគត់បាៃទទួលការពៃយល់យ៉ាងចាស់ 
យហើ មាៃការលុំបារតិចតួចណាស់រនញងការចញោះបញ្ជ ីែីក្គួារាែីរមមសិទធិរមួ ៃិងែី
មរតរាែីរមមសិទធិបញគគល។ អនរយ្ែើ សមាភ សនៃការអយងាតតាមក្គួារៃីមួ ៗ យសាើរ
ទុំងអស់សញទធថ្តមាៃការសបា ចិតរ ថ្ែលពួរគត់បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី 
យហើ បាៃៃិយ ថា ពួរគត់ហារ់ែូចាកាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព យក្កា ពីបាៃ
ទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី។ 

យទោះបីាយ៉ាងណារ៏យដ្ឋ  រ៏បញ្ជា នៃការក្គប់ក្គងែីរែាគឺាក្បធាៃបទមួ 
ថ្ែលយៅថ្តយរើតមាៃែថ្ែលៗ យហើ យៅតាមតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលាយគលយៅនៃ
ការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ មាៃរាលែីាយក្ចើៃក្តូវបាៃរុំណត់ថា ាែីថ្ែលក្តូវទញរ
មិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ីយក្ ោះថា ែីទុំងយនោះក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីថ្ែលមាៃ 
“ាថ ៃភាពមិៃចាស់”។ ការយធ្វើរុំណត់យហតញថ្បបយៃោះ ាទូយៅយក្ចើៃថ្តយធ្វើយ ើងចុំយ ោះ
រាលែីថ្ែលមាៃបញគគលឯរជៃផ្ង ៃិងាថ ប័ៃរែា ឬអាា្ធ្រផ្ងទមទរថា ាែី
របស់ខែួៃ។ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវរបា ការណ៍យៃោះ រ៏បាៃែឹងថ្ែរអុំពីរាលែីថ្ែលក្តូវ
បាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ យដ្ឋ ារែីទុំងយនោះមាៃ
ក្ពុំក្បទល់ាប់ែីរែា ថ្ែលយៅមិៃទៃ់បាៃរុំណត់ក្ពុំែីយៅយ ើ ។ ការទមទរថា ា
ែីរបស់រែាមាៃយក្ចើៃររណីថ្ែលមាៃបញ្ជា  យហើ បញ្ជា ទុំងយនោះអាចក្តូវបយញ្ច ៀស
បាៃតាមរ ៈរិចចក្បឹងថ្ក្បងរមួគន ឲ្យកាៃ់ថ្តមាៃតមាែ ភាព យែើមបយីធ្វើថ្ផ្ៃទីែីរែា។ 

ក្រមុស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃតួយលខាផ្ែូវការ  រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃវវិាទថ្ែល
បាៃយរើតយ ើងយៅរនញងតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវៃីមួ ៗ អុំ ញងយពលនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ ប៉ាញថ្ៃរអុំ ញងយពលជួបសមាភ សាមួ មន្តៃរី ៃិងក្បា
ពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃ បាៃបង្កា ញយ៉ាងចាស់ថា យៅក្គប់តុំបៃ់ថ្ែលារថ្ៃែងក្តូវចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពិតាមាៃវវិាទក្ទង់ក្ទ តូចៗគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍
មួ ចុំៃួៃបាៃយរើតយ ើងថ្មៃ។ វវិាទទុំងយៃោះាលទធផ្លរ ុំពឹងទញររបស់រមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ តាមរ ៈនៃការរ ុំពឹងទញរែូយចនោះយហើ យទើប  ៃរការ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះ។ មន្តៃរីមូល
ដ្ឋា ៃាយក្ចើៃថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវបាៃជួបសមាភ ស មិៃអាចផ្ដល់ព័ត៌មាៃលមអិតអុំពី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អក្តានៃវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងអុំពី ៃរការននថ្ែលយក្បើសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
វវិាទទុំងយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់ពិតាបាៃពៃយល់ថា មាៃបញ្ជា ភាគយក្ចើៃថ្ែលគណៈ
រមមការរែាបាលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យហើ មាៃររណីាយក្ចើៃ
ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា ាលរខណៈបញគគលរចួយហើ  មញៃយពលបញ្ជូ ៃវវិាទយនោះយៅគណៈ
រមមការរែាបាល។ 

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវរបស់យ ើង រ៏មិៃអាចររទិៃនៃ័ អុំពីបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃររមមសិទធិបាៃយក្ចើៃែូចការរ ុំពឹងទញរយនោះថ្ែរ ប៉ាញថ្ៃរទិៃនៃ័ ថ្ែលយ ើងររបាៃយនោះ
បាៃបញ្ជជ រ់ថា មាៃបញ្ជា  រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិែីធ្ែីយរើតយ ើងាបៃរ។ 
ឧទហរណ៍ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតររុំពង់ចាម រនញងចុំយណាម អនរយផ្ារែី
ចុំៃួៃ៥៥នរ់ មាៃថ្តបីនរ់ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ យទោះបីា គម ៃ
ទិៃនៃ័ សក្មាប់តុំបៃ់ថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរាយៃោះរ៏យដ្ឋ  ភសរញតាងតាមការ
យរៀបរាប់ារ់ថ្សដង ៃិងព័ត៌មាៃថ្ែលយ ើងក្បមូលបាៃតាមរ ៈការជួបសមាភ សា
មួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ បាៃឲ្យែឹងថា អក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៅមាៃរក្មិតទបយៅ
យ ើ យៅតុំបៃ់ជៃបទ ប៉ាញថ្ៃរមាៃរុំយណើ ៃយក្ចើៃយៅតុំបៃ់ក្រងុ។ ចុំណញ ចយៃោះក្តវូបាៃ
យគយជឿថា យដ្ឋ ារថ្ត ក្បាពលរែាយៅទីក្រុងចង់មាៃសញវតថិភាពកាៃ់កាប់ែីកាៃ់ថ្ត
ខាែ ុំងសក្មាប់ែីថ្ែលមាៃតនមែខពស់ាងយៅតុំបៃ់ជៃបទ យហើ អនរទិញែីយៅតុំបៃ់
ក្រងុទុំៃងាមាៃលទធភាពយក្ចើៃរនញងការបង់ពៃធ ៃិងនលែយសវារមម រ់ព័ៃធនន។  

       
៣.២ ដំសណើរការនន្ការចុុះបញ្ជីដីធែោីន្លក្េណៈជាម្បព័ន្ធ អន្ុវតរសៅ
តាមតំបន្់សោលសៅនន្ការេិក្្ាម្សាវម្ជាវ  
 
 រនញងរ ៈយពលនៃការចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ      ព័ត៌មាៃក្តូវបាៃក្បមូល   
ពីក្បាពលរែា ៃិងមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ យែើមបយីធ្វើការវា តនមែថា យតើែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តូវបាៃអៃញវតរារ់ថ្សដងយ៉ាងែូចយមដច ៃិងថា យតើការ
អៃញវតរយនោះបុំយពញយៅតាមៃីតិវធីិ្ ថ្ែលបាៃរុំណត់យៅរនញងចាប់នៃក្ពោះរាាណាចក្រ
រមពញា បាៃែល់រក្មិតណា យហើ បញ្ជា យៃោះក្តូវបាៃសយងខបរចួយហើ  យៅរនញងចុំណញ ច
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អក្តានៃវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងអុំពី ៃរការននថ្ែលយក្បើសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
វវិាទទុំងយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់ពិតាបាៃពៃយល់ថា មាៃបញ្ជា ភាគយក្ចើៃថ្ែលគណៈ
រមមការរែាបាលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យហើ មាៃររណីាយក្ចើៃ
ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា ាលរខណៈបញគគលរចួយហើ  មញៃយពលបញ្ជូ ៃវវិាទយនោះយៅគណៈ
រមមការរែាបាល។ 

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវរបស់យ ើង រ៏មិៃអាចររទិៃនៃ័ អុំពីបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃររមមសិទធិបាៃយក្ចើៃែូចការរ ុំពឹងទញរយនោះថ្ែរ ប៉ាញថ្ៃរទិៃនៃ័ ថ្ែលយ ើងររបាៃយនោះ
បាៃបញ្ជជ រ់ថា មាៃបញ្ជា  រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិែីធ្ែីយរើតយ ើងាបៃរ។ 
ឧទហរណ៍ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតររុំពង់ចាម រនញងចុំយណាម អនរយផ្ារែី
ចុំៃួៃ៥៥នរ់ មាៃថ្តបីនរ់ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ យទោះបីា គម ៃ
ទិៃនៃ័ សក្មាប់តុំបៃ់ថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរាយៃោះរ៏យដ្ឋ  ភសរញតាងតាមការ
យរៀបរាប់ារ់ថ្សដង ៃិងព័ត៌មាៃថ្ែលយ ើងក្បមូលបាៃតាមរ ៈការជួបសមាភ សា
មួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ បាៃឲ្យែឹងថា អក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៅមាៃរក្មិតទបយៅ
យ ើ យៅតុំបៃ់ជៃបទ ប៉ាញថ្ៃរមាៃរុំយណើ ៃយក្ចើៃយៅតុំបៃ់ក្រងុ។ ចុំណញ ចយៃោះក្តវូបាៃ
យគយជឿថា យដ្ឋ ារថ្ត ក្បាពលរែាយៅទីក្រុងចង់មាៃសញវតថិភាពកាៃ់កាប់ែីកាៃ់ថ្ត
ខាែ ុំងសក្មាប់ែីថ្ែលមាៃតនមែខពស់ាងយៅតុំបៃ់ជៃបទ យហើ អនរទិញែីយៅតុំបៃ់
ក្រងុទុំៃងាមាៃលទធភាពយក្ចើៃរនញងការបង់ពៃធ ៃិងនលែយសវារមម រ់ព័ៃធនន។  

       
៣.២ ដំសណើរការនន្ការចុុះបញ្ជីដីធែោីន្លក្េណៈជាម្បព័ន្ធ អន្ុវតរសៅ
តាមតំបន្់សោលសៅនន្ការេិក្្ាម្សាវម្ជាវ  
 
 រនញងរ ៈយពលនៃការចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ      ព័ត៌មាៃក្តូវបាៃក្បមូល   
ពីក្បាពលរែា ៃិងមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ យែើមបយីធ្វើការវា តនមែថា យតើែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តូវបាៃអៃញវតរារ់ថ្សដងយ៉ាងែូចយមដច ៃិងថា យតើការ
អៃញវតរយនោះបុំយពញយៅតាមៃីតិវធីិ្ ថ្ែលបាៃរុំណត់យៅរនញងចាប់នៃក្ពោះរាាណាចក្រ
រមពញា បាៃែល់រក្មិតណា យហើ បញ្ជា យៃោះក្តូវបាៃសយងខបរចួយហើ  យៅរនញងចុំណញ ច

 
 

២.៦។ យៅរនញងយសចរដីសយងខបខាងយក្កាម ទិៃនៃ័ ថ្ែលក្បមូលបាៃយៅយខតរបនា  
មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម បង្កា ញថា ភាគយក្ចើៃ ែុំយណើ រការយៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅ
បាៃលអណាស់យៅរនញងតុំបៃ់ទុំងយនោះ។ យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ប័ណណរមមសិទធិចុំៃួៃ
១,៦៣៦ ក្តវូបាៃផ្ដល់ជូៃក្បាពលរែា ប៉ាញថ្ៃររ៏មាៃរាលែីាយក្ចើៃក្តូវបាៃយ្វៀលពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ យហើ មាៃែី ូត៍ា
យក្ចើៃមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ មាៃមូលយហតញយផ្សងៗាយក្ចើៃ។ យទោះបីា មាៃ
រាលែីាយក្ចើៃមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្បបយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏យៅតាមរថ្ៃែងយផ្សងៗយៅ
យខតរក្ពោះសីហៃញ  ថ្ែលគម ៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ី មាៃអនរតបសមាភ សយៅរនញងការអយងាតតាមក្គួារយក្ចើៃ បាៃយធ្វើការ
វា តនមែវជិជមាៃចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ។ យៅឯតុំបៃ់យគលយៅនៃការ
សិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញវញិ តុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័ យសាើរថ្តទុំងអស់ក្តវូបាៃយ្វៀល
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី     យហតញែូយចនោះយហើ     ការយ្ែើ សុំណួរអយងាតយៃោះ 
មាៃលរខណៈអវជិជមាៃយក្ចើៃយលើសលប់ យហើ យដ្ឋ ារែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ 
យៃោះអៃញវតរមិៃបាៃចប់សពវក្គប់ ែូយចនោះយ ើងមិៃអាចវា តនមែអុំពីការក្បតិបតរិៃីតិវធីិ្
បាៃយ ើ ។  

យៅតាមតុំបៃ់នន  ថ្ែលែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធអាចអៃញវតរតាុំងពីយែើមរហូតែល់ចប់ ាទូយៅែុំយណើ រការយៃោះបាៃអៃញវតរតាម
ៃីតិវធីិ្ថ្ែលមាៃថ្ចងយៅរនញង អៃញក្រឹតយយលខ៤៦។ ខាងយក្កាមយៃោះាយសចរដីសយងខប
អុំពីលទធផ្ល នៃការស្រាវក្ាវ រ់ព័ៃធៃឹងការអៃញវតរារ់ថ្សដងនៃែុំណារ់កាលនន 
នៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ យែើមបថី្សវង ល់អុំពីាថ ៃភាព
ទូយៅ សូមអាៃព័ត៌មាៃខាងយក្កាមយៃោះ យដ្ឋ ភាជ ប់យៅៃឹងថ្ផ្នរាបៃរបនា ប់នៃរបា 
ការណ៍ ថ្ែលយកាដ បយលើបញ្ជា មួ ចុំៃួៃ ថ្ែលបាៃយរើតមាៃរនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅរនញងតុំបៃ់ទុំងបួៃថ្ែលាយគលយៅ
នៃការសិរាយៃោះ។            
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៣.២.១ ការយក្ជើសយរ ើសគណៈរមមការរែាបាល  
 

យៅតាមតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលក្រុមបាៃចញោះយធ្វើការស្រាវក្ាវ     គណៈរមមការ
រែាបាល ក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើស យក្កា ពីការក្បកាសអុំពីតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័  តាម
លរខខណឌ នៃអៃញក្រឹតយយលខ៤៦។ សមាជិរនៃគណៈរមមការរែាបាល មាៃតុំណាង
មរពីការយិល័ អភិបាលយខតរ-ក្រងុ ៃិងការយិល័ ស្រសុរ-ខណឌ  សមាជិរក្រមុ
ក្បឹរាឃញុំ-សង្កា ត់ យមភូមិ ៃិងក្បធាៃក្រមុ ក្ពមទុំងចាស់ក្ពឹទធចារយយៅរនញងភូមិ។ 
យយងតាមការសមាភ សាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ  យៅយខតរបនា  មាៃជ័   យខតរក្ពោះ
សីហៃញ ៃិងយខតររុំពង់ចាម បាៃឲ្យែឹងថាគណៈរមមការរែាបាលបាៃយែើរតួនទីយ៉ាង
សុំខាៃ់រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យដ្ឋ បាៃគុំក្ទែល់
 ញទធនការផ្សពវផ្ា ចុំយណោះែឹងែល់ក្បាពលរែា     ៃិងយរៀបចុំការក្បជញុំាធារណៈ 
ក្ពមទុំងធានថា ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃក្តូវបាៃអយញ្ជ ើញឲ្យមរចូលរមួក្បជញុំ។ 
សមាជិរនននៃគណៈរមមការរែាបាលបាៃជួ ក្បាពលរែា ៃិងក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
រនញងអុំ ញងយពលអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងែុំយណើ រការនៃការរុំណត់ក្ពុំែី យដ្ឋ ចងអញល
បង្កា ញក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី អុំពីទីតាុំងក្ពុំក្បទល់ភូមិ ៃិងឃញុំ-សង្កា ត់ យហើ រ៏បាៃជួ 
អនរដ្ឋរ់ រយសញុំប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី រនញងការក្បមូលឯរារសុំខាៃ់ៗថ្ែលាភសដញតាង
បញ្ជជ រ់ការកាៃ់កាប់ែីរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ គណៈរមមការរែាបាលយែើរតួនទីយ៉ាង
សុំខាៃ់បុំផ្ញតរនញងការជួ ផ្សោះផ្ាវវិាទ ថ្ែលយរើតយ ើងអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃព័ត៌មាៃលមអិត រ់ព័ៃធៃឹងការយក្ជើសយរ ើស 
ៃិងការក្បក្ពឹតរយៅនៃគណៈរមមការរែាបាល យៅរាជធាៃីភនុំយពញយទ។ 
 

៣.២.២ រិចចក្បជញុំ ៃិងការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍  
អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ បាៃតក្មូវឲ្យ យបើរការក្បជញុំាាធារណៈ មញៃយពលអៃញវតរ

ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  យហើ ការក្បជញុំថ្បបយៃោះ ក្តវូបាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅរនញងតុំបៃ់
ទុំងបួៃថ្ែលាយគលយៅនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ។ អុំ ញងយពលក្បជញុំទុំងយៃោះ យគបាៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៣.២.១ ការយក្ជើសយរ ើសគណៈរមមការរែាបាល  
 

យៅតាមតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលក្រុមបាៃចញោះយធ្វើការស្រាវក្ាវ     គណៈរមមការ
រែាបាល ក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើស យក្កា ពីការក្បកាសអុំពីតុំបៃ់យធ្វើការវៃិិចឆ័  តាម
លរខខណឌ នៃអៃញក្រឹតយយលខ៤៦។ សមាជិរនៃគណៈរមមការរែាបាល មាៃតុំណាង
មរពីការយិល័ អភិបាលយខតរ-ក្រងុ ៃិងការយិល័ ស្រសុរ-ខណឌ  សមាជិរក្រមុ
ក្បឹរាឃញុំ-សង្កា ត់ យមភូមិ ៃិងក្បធាៃក្រមុ ក្ពមទុំងចាស់ក្ពឹទធចារយយៅរនញងភូមិ។ 
យយងតាមការសមាភ សាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ  យៅយខតរបនា  មាៃជ័   យខតរក្ពោះ
សីហៃញ ៃិងយខតររុំពង់ចាម បាៃឲ្យែឹងថាគណៈរមមការរែាបាលបាៃយែើរតួនទីយ៉ាង
សុំខាៃ់រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យដ្ឋ បាៃគុំក្ទែល់
 ញទធនការផ្សពវផ្ា ចុំយណោះែឹងែល់ក្បាពលរែា     ៃិងយរៀបចុំការក្បជញុំាធារណៈ 
ក្ពមទុំងធានថា ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃក្តូវបាៃអយញ្ជ ើញឲ្យមរចូលរមួក្បជញុំ។ 
សមាជិរនននៃគណៈរមមការរែាបាលបាៃជួ ក្បាពលរែា ៃិងក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
រនញងអុំ ញងយពលអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងែុំយណើ រការនៃការរុំណត់ក្ពុំែី យដ្ឋ ចងអញល
បង្កា ញក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី អុំពីទីតាុំងក្ពុំក្បទល់ភូមិ ៃិងឃញុំ-សង្កា ត់ យហើ រ៏បាៃជួ 
អនរដ្ឋរ់ រយសញុំប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី រនញងការក្បមូលឯរារសុំខាៃ់ៗថ្ែលាភសដញតាង
បញ្ជជ រ់ការកាៃ់កាប់ែីរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ គណៈរមមការរែាបាលយែើរតួនទីយ៉ាង
សុំខាៃ់បុំផ្ញតរនញងការជួ ផ្សោះផ្ាវវិាទ ថ្ែលយរើតយ ើងអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃព័ត៌មាៃលមអិត រ់ព័ៃធៃឹងការយក្ជើសយរ ើស 
ៃិងការក្បក្ពឹតរយៅនៃគណៈរមមការរែាបាល យៅរាជធាៃីភនុំយពញយទ។ 
 

៣.២.២ រិចចក្បជញុំ ៃិងការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍  
អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ បាៃតក្មូវឲ្យ យបើរការក្បជញុំាាធារណៈ មញៃយពលអៃញវតរ

ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  យហើ ការក្បជញុំថ្បបយៃោះ ក្តវូបាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅរនញងតុំបៃ់
ទុំងបួៃថ្ែលាយគលយៅនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ។ អុំ ញងយពលក្បជញុំទុំងយៃោះ យគបាៃ

 
 

បង្កា ញអនរចូលរមួៃូវថ្ផ្ៃទីនៃតុំបៃ់យធ្វើវៃិិចឆ័  ៃិងការពៃយល់អុំពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ យគបាៃក្បាប់ក្បាពលរែាអុំពីឯរារអវីខែោះ
ថ្ែលពួរគត់ចាុំបាច់ក្តូវដ្ឋរ់ាមួ  រយសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ក្ពមទុំងទទួលបាៃការ
ថ្ណនុំឲ្យចាប់យផ្ដើមក្បមូល ៃិងយរៀបចុំឯរារទុំងយៃោះយក្កា ពីក្បជញុំចប់។ ក្បា
ពលរែារ៏ក្តូវបាៃយលើរទឹរចិតរឲ្យបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ អុំពីក្ពុំក្បទល់ែីរបស់ពួរគត់ 
ៃិងយដ្ឋោះស្រា វវិាទក្ពុំក្បទល់ែីាមួ អនរជិតខាង មញៃយពលក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីចញោះមរ
យធ្វើការ។ រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាថ្ែលបាៃផ្ដល់រិចចសមាភ សយៅយពលអយងាតតាម
ក្គួារ បាៃឲ្យែឹងថា ការក្បជញុំយនោះមាៃអនរចូលរមួយក្ចើៃ យលើរថ្លងថ្តយៅរាជធាៃី
ភនុំយពញ ថ្ែលមាៃក្បាពលរែាចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរ ថ្ត
១៦%ប៉ាញយណាណ ោះបាៃចូលរមួក្បជញុំ។ 
 

ចយមែើ អយងាតតាមក្គាួរ សុំណួរទី១: យតើអនរ ឬសមាជិរណាមាន រ់យៅរនញងផ្ាោះយៃោះបាៃ
ចូលរមួក្បជញុំាាធារណៈ យៅរនញងភូមិរបស់អនរ មញៃយពលចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការនៃការវ ិ
ៃិចឆ័ យទ?  
 

 ភនុំយពញ  បនា  មាៃជ័   ក្ពោះសីហៃញ  រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស ១៥,៦ ៨៤,៤ ៨៦,៧ ៩០ ៦៦,១ 
យទ ៨៤,៤  ១៥,៦ ១៣,៣ ១០ ៣៣,៩ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

ការក្បជញុំាាធារណៈក្តវូបាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅតាមរថ្ៃែងយផ្សងៗគន  ែូចា 
វតរ ៃិងាោយរៀៃាយែើម។ មន្តៃរីភូមិ រ៏មាៃភាររិចចទទួលខញសក្តូវរនញងការទរ់ទង
មាច ស់ែី ថ្ែលមាៃែីយៅរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ប៉ាញថ្ៃររស់យៅឬយធ្វើការយៅតុំបៃ់យផ្សងៗថ្ែរ។ 
ាពិយសស  ចុំណញ ចយៃោះ មាៃការលុំបារយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ យក្ ោះមាៃថ្ខមរសញ្ជជ តិ
អាយមររិ ៃិងថ្ខមរសញ្ជជ តិបារាុំងយក្ចើៃមាៃែីយៅភូមិ៣ ប៉ាញថ្ៃររស់យៅយក្ៅក្បយទស ា
យក្ចើៃឆ្ន ុំ។ យៅភូមិយៃោះ រ៏មាៃក្បាពលរែាមួ ចុំៃួៃធ្ុំថ្ែលមាៃែីយៅរនញងភូមិយៃោះថ្ែរ 
ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់រស់យៅរាជធាៃីភនុំយពញ។    យមភូមិអាចទរ់ទងមាច ស់ែី    បាៃមួ ចុំៃួៃ
តាមរ ៈអនរចាុំែី។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរបាៃឲ្យែឹងថា រិចច
ក្បជញុំាធារណៈយៃោះ ហារ់ែូចាបាៃទទួលយាគជ័ រនញងការពៃយល់អនរចូលរមួ អុំពី
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី យហើ មាៃអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរចុំៃួៃ
៩៣%រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សទុំងអស់បាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់បាៃទទួល
ព័ត៌មាៃក្គប់ក្គៃ់ ថ្ែលយធ្វើឲ្យពួរគត់ ល់អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

យក្ៅពីការក្បជញុំាាធារណៈយៃោះ វគគផ្សពវផ្ា ពិយសសាយក្ចើៃយលើរយៅ
សហគមៃ៍រ៏ក្តវូបាៃយរៀបចុំយ ើងថ្ែរ យែើមបពីៃយល់បថ្ៃថមយទៀតអុំពីែុំយណើ រការ ៃិង
យែើមបឲី្យក្បាពលរែាយក្តៀមខែួៃចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ។ រិចចការទុំងអស់
យៃោះក្តូវបាៃចាត់ថ្ចង ៃិងយរៀបចុំយ ើងយដ្ឋ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យដ្ឋ មាៃការគុំក្ទពីគ
ណៈរមមការរែាបាលយៅរនញងមូលដ្ឋា ៃ។ យៅតាមតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលាយគលយៅនៃ
ការស្រាវក្ាវយៃោះ យលើរថ្លងថ្តរាជធាៃីភនុំយពញយចញ វគគក្បជញុំផ្សពវផ្ា ាាធារ
ណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍ ពីរឬបីយលើរក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើង មញៃយពល
ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ចាប់យផ្ដើម។ យយងតាមសមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍
យៅភូមិទុំៃប់នៃរាជធាៃីភនុំយពញ បាៃឲ្យែឹងថា មាៃរិចចក្បជញុំាាធារណៈមួ យលើរ
ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ យហើ យក្កា ពីយនោះមរយទៀត គម ៃការក្បជញុំផ្សពវផ្ា ាផ្ែូវការបថ្ៃថម
យទៀតយ ើ ។ អនរចូលរមួភាគយក្ចើៃមាៃក្បុសស្រសីចក្មុោះគន  ប៉ាញថ្ៃរយៅតាមតុំបៃ់ខែោះ 
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃយរៀបចុំវគគសក្មាប់ស្ដសរី ៃិងបញរសយដ្ឋ ថ្ រពីគន ។ ការក្បជញុំទុំង
យៃោះក្តូវបាៃយធ្វើយ ើងតាមរ ៈការក្បកាសតាមក្បព័ៃធផ្សពវផ្ា  កាថ្សត វទិយញ ការ
ក្បកាសតាមឧបររណ៍បុំពងសុំយ ង ៃិងដា ុំងរបូភាព យៅតាមរថ្ៃែងក្បជញុំរនញងសហ
គមៃ៍សុំខាៃ់ៗ ៃិងតាមអាហារដ្ឋា ៃយៅមូលដ្ឋា ៃមួ ចុំៃួៃ។ យមភូមិ យគរធ្នូ យខតរ
បនា  មាៃជ័  រ៏បាៃចុំណា យពលាយក្ចើៃនលង ពីផ្ាោះមួ យៅផ្ាោះមួ យែើមបកី្បាប់
ក្បាពលរែាអុំពី ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ ា
ពិយសស តាមផ្ាោះនៃក្រមុក្គាួរថ្ែលមិៃបាៃចូលរមួក្បជញុំាាធារណៈ។ 

ឥ ូវយៃោះ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ រ៏បាៃជួលតួ
សថ្មដងមួ ក្រមុ យែើមបយីលងយោខ ៃ ថ្ែលមាៃចុំណងយជើងថា ែីរបស់យ ើង យែើមបី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរបាៃឲ្យែឹងថា រិចច
ក្បជញុំាធារណៈយៃោះ ហារ់ែូចាបាៃទទួលយាគជ័ រនញងការពៃយល់អនរចូលរមួ អុំពី
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី យហើ មាៃអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរចុំៃួៃ
៩៣%រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សទុំងអស់បាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់បាៃទទួល
ព័ត៌មាៃក្គប់ក្គៃ់ ថ្ែលយធ្វើឲ្យពួរគត់ ល់អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

យក្ៅពីការក្បជញុំាាធារណៈយៃោះ វគគផ្សពវផ្ា ពិយសសាយក្ចើៃយលើរយៅ
សហគមៃ៍រ៏ក្តវូបាៃយរៀបចុំយ ើងថ្ែរ យែើមបពីៃយល់បថ្ៃថមយទៀតអុំពីែុំយណើ រការ ៃិង
យែើមបឲី្យក្បាពលរែាយក្តៀមខែួៃចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ។ រិចចការទុំងអស់
យៃោះក្តូវបាៃចាត់ថ្ចង ៃិងយរៀបចុំយ ើងយដ្ឋ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យដ្ឋ មាៃការគុំក្ទពីគ
ណៈរមមការរែាបាលយៅរនញងមូលដ្ឋា ៃ។ យៅតាមតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលាយគលយៅនៃ
ការស្រាវក្ាវយៃោះ យលើរថ្លងថ្តរាជធាៃីភនុំយពញយចញ វគគក្បជញុំផ្សពវផ្ា ាាធារ
ណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍ ពីរឬបីយលើរក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើង មញៃយពល
ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ចាប់យផ្ដើម។ យយងតាមសមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍
យៅភូមិទុំៃប់នៃរាជធាៃីភនុំយពញ បាៃឲ្យែឹងថា មាៃរិចចក្បជញុំាាធារណៈមួ យលើរ
ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ យហើ យក្កា ពីយនោះមរយទៀត គម ៃការក្បជញុំផ្សពវផ្ា ាផ្ែូវការបថ្ៃថម
យទៀតយ ើ ។ អនរចូលរមួភាគយក្ចើៃមាៃក្បុសស្រសីចក្មុោះគន  ប៉ាញថ្ៃរយៅតាមតុំបៃ់ខែោះ 
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃយរៀបចុំវគគសក្មាប់ស្ដសរី ៃិងបញរសយដ្ឋ ថ្ រពីគន ។ ការក្បជញុំទុំង
យៃោះក្តូវបាៃយធ្វើយ ើងតាមរ ៈការក្បកាសតាមក្បព័ៃធផ្សពវផ្ា  កាថ្សត វទិយញ ការ
ក្បកាសតាមឧបររណ៍បុំពងសុំយ ង ៃិងដា ុំងរបូភាព យៅតាមរថ្ៃែងក្បជញុំរនញងសហ
គមៃ៍សុំខាៃ់ៗ ៃិងតាមអាហារដ្ឋា ៃយៅមូលដ្ឋា ៃមួ ចុំៃួៃ។ យមភូមិ យគរធ្នូ យខតរ
បនា  មាៃជ័  រ៏បាៃចុំណា យពលាយក្ចើៃនលង ពីផ្ាោះមួ យៅផ្ាោះមួ យែើមបកី្បាប់
ក្បាពលរែាអុំពី ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ ា
ពិយសស តាមផ្ាោះនៃក្រមុក្គាួរថ្ែលមិៃបាៃចូលរមួក្បជញុំាាធារណៈ។ 

ឥ ូវយៃោះ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ រ៏បាៃជួលតួ
សថ្មដងមួ ក្រមុ យែើមបយីលងយោខ ៃ ថ្ែលមាៃចុំណងយជើងថា ែីរបស់យ ើង យែើមបី

 
 

ផ្សពវផ្ា  ៃិងពៃយល់អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃយៅយខតរ
បនា  មាៃជ័  បាៃបញ្ជជ រ់ថា ក្រុមយោខ ៃយៃោះ រ៏បាៃសថ្មដងយៅតុំបៃ់របស់ពួរ
គត់ថ្ែរ។  

យៅតុំបៃ់ខែោះ    វគគផ្សពវផ្ា ក្តូវបាៃយរៀបចុំបថ្ៃថម      យដ្ឋ អងគការមិៃថ្មៃ
រដ្ឋា ភិបាល។ យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ការយលើររមពស់ការ ល់ែឹងក្តូវបាៃយបើរវគគជូៃ
សមាជិរសហគមៃ៍យដ្ឋ អងគការទសសៃៈពិភពយោររមពញា ៃិងអងគការអភិវឌ្ឍៃ៍
ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រុង។ បនា ប់មរ សមាជិរសហគមៃ៍ថ្ែលបាៃចូលរមួវគគផ្សពវផ្ា 
យៃោះ បាៃ រឯរារយៅផ្សពវផ្ា បៃរ ៃិងបាៃពៃយល់ក្បាពលរែាយផ្សងៗយទៀត 
អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ យៅភូមិក្ប ញគនៃយខតរ
រុំពង់ចាម អងគការឃ្ែ ុំយមើលសិទធិមៃញសស រនញងស្រសុររ៏បាៃយបើរបណដញ ោះបណាដ លចុំយណោះ
ែឹងអុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះថ្ែរ យហើ អងគការវឌ្ឍៃភាព រ៏បាៃយបើរវគគបណដញ ោះ
បណាដ លចុំយណោះែឹងអុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅយខតរក្ពោះសីហៃញថ្ែរ។ យ ើងបាៃសួរ អនរ
ចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារថា យតើពួរគត់បាៃចូលរមួរនញងវគគ
ផ្សពវផ្ា ចុំយណោះែឹងទុំងយៃោះថ្ែរឬយទ។ យពលយនោះអនរយ្ែើ សមាភ សភាគយក្ចើៃ (៦០
%) បាៃយ្ែើ ថា ពួរគត់មិៃបាៃចូលរមួយទ ប៉ាញថ្ៃរតួយលខអុំពីអនរថ្ែលបាៃចូលរមួវគគ
ផ្សពវផ្ា យៅភនុំយពញមាៃអក្តាខពស់។ វគគផ្សពវផ្ា  ាាធារណៈៃិងការចូលរមួ
របស់សហគមៃ៍៧១% ក្តវូបាៃយរៀបចុំយដ្ឋ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ២៦%យដ្ឋ 
អាា្ធ្រ ៃិងមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ៃិង២%យដ្ឋ ក្រមុ ញវជៃ។  
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២: យតើអនរបាៃចូលរមួវគគផ្សពវផ្ា ចុំយណោះែឹងអុំពីការ
ចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយទ?  

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស ៨១,៣ ៣៣,៣ ១៤,៣ ១៣,៣ ៣៩,៦ 
យទ ១៨,៧ ៦៦,៧ ៨៥,៧ ៨៦,៧ ៦០,៤ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 
 



58

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៣.២.៣ ែុំយណើ រការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី  
 

ែុំយណើ រការនៃការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីាទូយៅក្បក្ពឹតរយៅបាៃ
យ៉ាងរលូៃយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម 
យហើ យៅតុំបៃ់ទុំងពីរយៃោះ រាលែីថ្ែលវៃិិចឆ័ យហើ យក្ចើៃាង៩៩% ក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ី ៃិងបាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃក្បាពលរែា។ ែូចបាៃយលើរយ ើងរចួយហើ ថា 
មាៃរាលែីយក្ចើៃក្តូវបាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ឬមិៃបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅ
យខតរក្ពោះសីហៃញ យហើ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅរាជ
ធាៃីភនុំយពញ ក្តូវបាៃយបាោះបង់មញៃយពលែុំយណើ រការនៃការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់
ក្ពុំែីក្តូវបាៃបញ្ច ប់។ បញ្ជា មួ ចុំៃួៃថ្ែលបាៃយរើតយ ើងរនញងែុំណារ់កាលយៃោះ ៃឹង
ក្តូវបង្កា ញជូៃយៅរនញងថ្ផ្នរទី៤។  
 
៣.២.៤ ការបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័   
 

រ ៈយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ ៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័  គឺា 
ែុំណារ់កាលមួ យ៉ាងសុំខាៃ់ រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ យក្ ោះវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគី រ់ព័ៃធយមើល ៃិងបញ្ជជ រ់អុំពីលទធផ្លនៃែុំយណើ រ
ការវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ក្ពមទុំងយែើមបយីធ្វើការជុំទស់ ក្បសិៃយបើពួរគត់បាៃ
យឃើញភាពមិៃក្តឹមក្តវូ ឬយែើមបតីវា៉ាចុំយ ោះលទធផ្លយនោះ។ ការបិទផ្ា ាាធារ
ណៈក្តូវបាៃអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់ទុំងបួៃនៃយគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ រមួទុំង
យៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលមាៃយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការ នៃការ
ចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ។ 

យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ការបិទផ្ា ាាធារណៈ ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើងយក្កា ពី
ែុំយណើ រការនៃការយធ្វើវៃិិចឆ័ ក្តូវបាៃបញ្ច ប់មញៃយពលរុំណត់ យហើ បែង់សញរយិយែី ៃិង
បញ្ជ ីយ ម្ ោះមាច ស់ែីបាៃបង្កា ញថ្ត៤១រាលែីថ្តប៉ាញយណាណ ោះ យដ្ឋ ពញុំមាៃបង្កា ញ
ព័ត៌មាៃអុំពីរាលែីយផ្សងៗយទៀតយ ើ ។  ក្រមុស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃព័ត៌មាៃ
បថ្ៃថមយទៀត  រ់ព័ៃធៃឹងាថ ៃភាពនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈយៃោះយទ យហើ វា



59

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៣.២.៣ ែុំយណើ រការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី  
 

ែុំយណើ រការនៃការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីាទូយៅក្បក្ពឹតរយៅបាៃ
យ៉ាងរលូៃយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម 
យហើ យៅតុំបៃ់ទុំងពីរយៃោះ រាលែីថ្ែលវៃិិចឆ័ យហើ យក្ចើៃាង៩៩% ក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ី ៃិងបាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃក្បាពលរែា។ ែូចបាៃយលើរយ ើងរចួយហើ ថា 
មាៃរាលែីយក្ចើៃក្តូវបាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ឬមិៃបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅ
យខតរក្ពោះសីហៃញ យហើ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅរាជ
ធាៃីភនុំយពញ ក្តូវបាៃយបាោះបង់មញៃយពលែុំយណើ រការនៃការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់
ក្ពុំែីក្តូវបាៃបញ្ច ប់។ បញ្ជា មួ ចុំៃួៃថ្ែលបាៃយរើតយ ើងរនញងែុំណារ់កាលយៃោះ ៃឹង
ក្តូវបង្កា ញជូៃយៅរនញងថ្ផ្នរទី៤។  
 
៣.២.៤ ការបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័   
 

រ ៈយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ ៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័  គឺា 
ែុំណារ់កាលមួ យ៉ាងសុំខាៃ់ រនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ យក្ ោះវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគី រ់ព័ៃធយមើល ៃិងបញ្ជជ រ់អុំពីលទធផ្លនៃែុំយណើ រ
ការវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ក្ពមទុំងយែើមបយីធ្វើការជុំទស់ ក្បសិៃយបើពួរគត់បាៃ
យឃើញភាពមិៃក្តឹមក្តវូ ឬយែើមបតីវា៉ាចុំយ ោះលទធផ្លយនោះ។ ការបិទផ្ា ាាធារ
ណៈក្តូវបាៃអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់ទុំងបួៃនៃយគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ រមួទុំង
យៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលមាៃយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការ នៃការ
ចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ។ 

យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ការបិទផ្ា ាាធារណៈ ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើងយក្កា ពី
ែុំយណើ រការនៃការយធ្វើវៃិិចឆ័ ក្តូវបាៃបញ្ច ប់មញៃយពលរុំណត់ យហើ បែង់សញរយិយែី ៃិង
បញ្ជ ីយ ម្ ោះមាច ស់ែីបាៃបង្កា ញថ្ត៤១រាលែីថ្តប៉ាញយណាណ ោះ យដ្ឋ ពញុំមាៃបង្កា ញ
ព័ត៌មាៃអុំពីរាលែីយផ្សងៗយទៀតយ ើ ។  ក្រមុស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃព័ត៌មាៃ
បថ្ៃថមយទៀត  រ់ព័ៃធៃឹងាថ ៃភាពនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈយៃោះយទ យហើ វា

 
 

មិៃចាស់យទថា យតើមាច ស់ែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយនោះ អាចយមើល
ឯរារយនោះ ៃិងយលើរយ ើងអុំពីរដីបារមភរបស់ពួរគត់បាៃថ្ែរឬយ៉ាងណាយនោះយទ។ 
យៅរនញងតុំបៃ់បីយទៀតថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរាយៃោះ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ អនរយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ ៃិងអនរចូលរមួពិភារាក្រមុ សញទធថ្តបាៃអោះអាង
ថា ពិតាមាៃការបិទបង្កា ញាាធារណៈយនោះថ្មៃ យហើ ក្បាពលរែាអាចដ្ឋរ់
 រយបណដឹ ង ៃិងយសនើសញុំថ្រតក្មូវបាៃ។ 

យៅយពលយធ្វើអយងាតតាមក្គាួរ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃសួរសុំណួរាយក្ចើៃបៃរ
បនា ប់  រ់ព័ៃធៃឹងរ ៈយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈយៃោះ។ អនរចូលរមួយ្ែើ 
សមាភ សយក្ចើៃាង៩៣%បាៃអោះអាងថា រ ៈយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ 
បាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅរនញងភូមិ        រឯីអនរយ្ែើ សមាភ សយក្ៅពីយៃោះែឹងមិៃចាស់យទ។ 
អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ តក្មូវឲ្យបិទផ្ា ឯរារនៃការវៃិិចឆ័ រ ៈយពល៣០នលង យហើ 
យយងតាមអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរចុំៃួៃ៧៨% បាៃឲ្យែឹងថា ការ
បិទក្បកាសយៃោះ មាៃរ ៈយពលយ៉ាងតិច៣០នលង។ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃខែោះយទៀតថ្ែលបាៃ
ចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សបាៃពៃយល់ថា ជួៃកាលការបិទបង្កា ញាាធារណៈយៃោះ 
ក្តូវបាៃបញ្ច ប់មញៃរ ៈយពលរុំណត់ ក្បសិៃយបើ ែី ូត៍ទុំងអស់ក្តូវបាៃឯរភាព 
ទទួលាគ ល់មញៃផ្ញតរុំណត់រ ៈយពល៣០នលង។  
  

 
 

របូទី១: យលខរូែែីធ្ែីរបស់មាខ ស់ែីសក្មាប់យផ្ាៀងដា ត់បញ្ជជ រ់អុំពីក្ពុំក្បទល់ែី អុំ ញងយពលបិទ
ផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការវៃិិចឆ័ ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៣: យតើមាៃបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការ
យធ្វើវៃិិចឆ័ យទ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការយធ្វើវៃិិចឆ័ ក្តវូបាៃបញ្ច ប់? 
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស 0 ៩៦,៦ ៨៦,៧ ៩៦,៦ ៩៣,២ 
មិៃែឹង ១០០ ៣,៤ ១៣,៣ ៣,៤ ៦,៨ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៤: យតើការបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការយធ្វើ
វៃិិចឆ័  មាៃរ ៈយពលប៉ាញនម ៃ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
៣០នលង ០ ៦២,១ ៤២,៩ ៧៩,៣ ៦៤,៤ 

 ូរាង៣០នលង 0 ២៧,៦ ១៤,៣ ០ ១៣,៧ 
តិចាង៣០នលង 0 ៣,៤ ២១,៤ ១៧,២ ១២,៣ 
មិៃែឹង ១០០ ៦,៩ ២១,៤ ៣,៤ ៩,៦ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៥: យតើឯរារនៃការយធ្វើវៃិិចឆ័ យៃោះបិទផ្ា យៅរថ្ៃែង
ណា? 

 

៧០% 

២០% 

៣% 
៧% 

វត្តអារាម្ 

ស្មលាឃំុ 

ស្មស្មហរៀន/ម្ណឌ លសុខភាព 

ហសេងៗ 



61

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៣: យតើមាៃបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការ
យធ្វើវៃិិចឆ័ យទ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការយធ្វើវៃិិចឆ័ ក្តវូបាៃបញ្ច ប់? 
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស 0 ៩៦,៦ ៨៦,៧ ៩៦,៦ ៩៣,២ 
មិៃែឹង ១០០ ៣,៤ ១៣,៣ ៣,៤ ៦,៨ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៤: យតើការបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារនៃការយធ្វើ
វៃិិចឆ័  មាៃរ ៈយពលប៉ាញនម ៃ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
៣០នលង ០ ៦២,១ ៤២,៩ ៧៩,៣ ៦៤,៤ 

 ូរាង៣០នលង 0 ២៧,៦ ១៤,៣ ០ ១៣,៧ 
តិចាង៣០នលង 0 ៣,៤ ២១,៤ ១៧,២ ១២,៣ 
មិៃែឹង ១០០ ៦,៩ ២១,៤ ៣,៤ ៩,៦ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៥: យតើឯរារនៃការយធ្វើវៃិិចឆ័ យៃោះបិទផ្ា យៅរថ្ៃែង
ណា? 

 

៧០% 

២០% 

៣% 
៧% 

វត្តអារាម្ 

ស្មលាឃំុ 

ស្មស្មហរៀន/ម្ណឌ លសុខភាព 

ហសេងៗ 

 
 

អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារក្តូវបាៃសួរសុំណួរថា យតើពួរគត់
បាៃពិៃិតយយផ្ាៀងដា ត់ឯរារវៃិិចឆ័ យែើមបអីោះអាង ព័ត៌មាៃយៅរនញងឯរារយនោះថ្ែរឬ
អត់។ ក្បាពលរែា៨០% ថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះ បាៃ
អោះអាងថា ពួរគត់ ឬសមាជិររនញងក្គាួររបស់ពួរគត់ បាៃពិៃិតយយមើលឯរារ
បិទផ្ា ាាធារណៈយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរមាៃ ក្បាពលរែា២០%យទៀតមិៃបាៃយមើលយទ។ 
តាមចាប់រុំណត់ ភាគី រ់ព័ៃធក្តវូបញ្ជជ រ់ទទួលាគ ល់ខែឹមារនៃឯរារនៃការ
វៃិិចឆ័ យៃោះ មញៃយពលរាលែី ូត៍ណាមួ ក្តូវបាៃទទួលាគ ល់ យហើ ចុំណញ ចយៃោះ 
មិៃចាស់ថា ក្តវូបាៃអៃញវតរថ្បបណាយនោះយទ រនញងររណីថ្ែលក្បាពលរែាឬភាគី
 រ់ព័ៃធមិៃបាៃពិៃិតយយមើលឯរារបិទផ្ា ាាធារណៈយៃោះ។ រនញងចុំយណាម
ក្បាពលរែាថ្ែលបាៃយៅយមើលឯរារនៃការវៃិិចឆ័  មាៃក្បាពលរែា៨៨%មាៃ
ការយពញចិតរៃឹងខែឹមារយនោះ រឯីក្បាពលរែាយក្ៅពីយៃោះ បាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងសញុំបដូរ
ខែឹមារ។  
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៦: យតើអនរ ឬសមាជិររនញងក្គាួររបស់អនរបាៃពិៃិតយ
យមើលឯរារវៃិិចឆ័ យៅយពលបិទផ្ា ាាធារណៈយទ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស ០ ៨៣,៣ ១០០ ៧៩,៣ ៧៩.៧ 
យទ ១០០ ១៦,៧ ០ ២០.៧ ២០.៣ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៧: យតើព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធរាលែីរបស់អនរក្តវូបាៃ
បញ្ចូ លយៅរនញងឯរារវៃិិចឆ័ យៃោះយទ យហើ ព័ត៌មាៃយនោះក្តឹមក្តវូ ៃិងយពញយលញយទ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស ០ ៩៣,១ ៩១,៧ ៨៣,៣ ៨៦,៨១ 
យទ ១០០ ៦,៩ ៨,៣ ១៦,៧ ១៣,១៩ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៣.២.៥ ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី   
 
 យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរា យៅយខតរបនា  មាៃជ័  យខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងយខតរ
រុំពង់ចាម មាៃពីធី្ក្បគល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីជូៃមាច ស់រមមសិទធិាាធារណៈ យៅ
តាមវតរ ឬាោឃញុំ-សង្កា ត់។ រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ មាៃក្បាពលរែា៦៨%បាៃចូលរមួរនញងពិធី្ក្បគល់
ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីាាធារណៈយៃោះ។   ក្បសិៃយបើ   ក្បាពលរែាមិៃអាចយៅទទួល
ប័ណណរមមសិទធិយៅរនញងពិធី្ក្បគល់យៃោះយទ ប័ណណរមមសិទធិយៃោះាទូយៅក្តវូទញរយៅាមួ 
យមភូមិាយក្ចើៃនលង យក្កា ពីយនោះមរ ក្តវូបញ្ជូ ៃយៅថាន រ់ស្រសុរ យហើ យក្កា មរក្បា
ពលរែាអាចយៅ រប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៅទីយនោះបាៃ ប៉ាញថ្ៃរវាយស្រសចថ្តយលើមាច ស់ែី
ថ្ែលក្តូវយៅ រ។ 

យៅយខតរបនា  មាៃជ័  ក្បាពលរែាថ្ែលមិៃបាៃយៅចូលរមួពិធី្ក្បគល់
ៃិងទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី អាចយៅ រប័ណណរមមសិទធិែីរបស់ខែួៃពីទីាន រ់ការភូមិ
រនញងរ ៈយពលបីនលងយក្កា ពីពិធី្ក្បគល់ៃិងទទួលយៃោះ។ យក្កា ពីយៃោះ ប័ណណរមមសិទធិែី
ធ្ែីទុំងអស់ៃឹងក្តូវបញ្ជូ ៃយៅអាា្ធ្រសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ។ ក្បាពលរែាមួ ចុំៃួៃ
តូចខរខាៃមិៃបាៃយៅ រប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់ខែួៃយទ យក្ ោះពួរគត់យៅយធ្វើការ
យៅក្បយទសនល ឬពីយក្ ោះពួរគត់មិៃចង់យធ្វើែុំយណើ រយៅការយិល័ ស្រសុរ យដ្ឋ ារ
ពួរគត់ក្តូវចុំណា យក្ចើៃ ៃិងផ្ែូវឆ្ង  ។ យយងតាមមន្តៃរីរែាបាលមាន រ់នៃមៃាីរយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី  ៃគរបូៃី រមម  សុំណង់    ៃិងសញរយិយែី យខតរបនា  មាៃជ័ បាៃឲ្យែឹងថា 
ក្បាពលរែាយៅឃញុំបនា  នង យខតរបនា  មាៃជ័  ក្បថ្ហល១% យៅមិៃទៃ់មរ
ទទួលប័ណណរមមសិទធិយៅយ ើ ។ យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅយខតររុំពង់
ចាម រិចចក្បជញុំាាធារណៈមួ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើង យៅចញងបញ្ច ប់នៃរ ៈយពលបិទ
ផ្ា ាាធារណៈ ថ្ែលយៅយពលក្បជញុំយនោះ ក្បាពលរែាក្តវូបាៃជូៃែុំណឹងអុំពី
ែុំយណើ រការនៃការយៅទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ឯរារអវីខែោះថ្ែលពួរគត់ក្តវូការ ៃិង
អុំពីចុំៃួៃក្បារ់ថ្ែលពួរគត់ក្តូងបង់។ ែូចររណីយៅយខតរបនា  មាៃជ័ ថ្ែរ ប័ណណ
រមមសិទធិ ក្តូវបាៃក្បគល់ជូៃក្បាពលរែាយៅរនញងពិធី្ក្បគល់ៃិងទទួលាាធារណៈ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៣.២.៥ ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី   
 
 យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរា យៅយខតរបនា  មាៃជ័  យខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងយខតរ
រុំពង់ចាម មាៃពីធី្ក្បគល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីជូៃមាច ស់រមមសិទធិាាធារណៈ យៅ
តាមវតរ ឬាោឃញុំ-សង្កា ត់។ រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ មាៃក្បាពលរែា៦៨%បាៃចូលរមួរនញងពិធី្ក្បគល់
ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីាាធារណៈយៃោះ។   ក្បសិៃយបើ   ក្បាពលរែាមិៃអាចយៅទទួល
ប័ណណរមមសិទធិយៅរនញងពិធី្ក្បគល់យៃោះយទ ប័ណណរមមសិទធិយៃោះាទូយៅក្តវូទញរយៅាមួ 
យមភូមិាយក្ចើៃនលង យក្កា ពីយនោះមរ ក្តវូបញ្ជូ ៃយៅថាន រ់ស្រសុរ យហើ យក្កា មរក្បា
ពលរែាអាចយៅ រប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៅទីយនោះបាៃ ប៉ាញថ្ៃរវាយស្រសចថ្តយលើមាច ស់ែី
ថ្ែលក្តូវយៅ រ។ 

យៅយខតរបនា  មាៃជ័  ក្បាពលរែាថ្ែលមិៃបាៃយៅចូលរមួពិធី្ក្បគល់
ៃិងទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី អាចយៅ រប័ណណរមមសិទធិែីរបស់ខែួៃពីទីាន រ់ការភូមិ
រនញងរ ៈយពលបីនលងយក្កា ពីពិធី្ក្បគល់ៃិងទទួលយៃោះ។ យក្កា ពីយៃោះ ប័ណណរមមសិទធិែី
ធ្ែីទុំងអស់ៃឹងក្តូវបញ្ជូ ៃយៅអាា្ធ្រសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ។ ក្បាពលរែាមួ ចុំៃួៃ
តូចខរខាៃមិៃបាៃយៅ រប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់ខែួៃយទ យក្ ោះពួរគត់យៅយធ្វើការ
យៅក្បយទសនល ឬពីយក្ ោះពួរគត់មិៃចង់យធ្វើែុំយណើ រយៅការយិល័ ស្រសុរ យដ្ឋ ារ
ពួរគត់ក្តូវចុំណា យក្ចើៃ ៃិងផ្ែូវឆ្ង  ។ យយងតាមមន្តៃរីរែាបាលមាន រ់នៃមៃាីរយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី  ៃគរបូៃី រមម  សុំណង់    ៃិងសញរយិយែី យខតរបនា  មាៃជ័ បាៃឲ្យែឹងថា 
ក្បាពលរែាយៅឃញុំបនា  នង យខតរបនា  មាៃជ័  ក្បថ្ហល១% យៅមិៃទៃ់មរ
ទទួលប័ណណរមមសិទធិយៅយ ើ ។ យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅយខតររុំពង់
ចាម រិចចក្បជញុំាាធារណៈមួ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើង យៅចញងបញ្ច ប់នៃរ ៈយពលបិទ
ផ្ា ាាធារណៈ ថ្ែលយៅយពលក្បជញុំយនោះ ក្បាពលរែាក្តវូបាៃជូៃែុំណឹងអុំពី
ែុំយណើ រការនៃការយៅទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ឯរារអវីខែោះថ្ែលពួរគត់ក្តវូការ ៃិង
អុំពីចុំៃួៃក្បារ់ថ្ែលពួរគត់ក្តូងបង់។ ែូចររណីយៅយខតរបនា  មាៃជ័ ថ្ែរ ប័ណណ
រមមសិទធិ ក្តូវបាៃក្បគល់ជូៃក្បាពលរែាយៅរនញងពិធី្ក្បគល់ៃិងទទួលាាធារណៈ 

 
 

យហើ ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលមិៃបាៃចូលរមួយៅរនញងពិធី្យនោះ មាៃរ ៈយពលបីនលង
យែើមបយីៅ រប័ណណរមមសិទធិរបស់ខែួៃយៅឯទីាន រ់ការភូមិ យក្កា ពីរ ៈយពលបីនលង
យៃោះ ពួរគត់ក្តវូយធ្វើែុំយណើ រយៅការយិល័ ស្រសុរ យែើមប ីរប័ណណរមមសិទធិរបស់ពួរ
គត់។ យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ការក្បគល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរ៏បាៃយធ្វើយ ើងរនញងពិធី្
ក្បគល់ៃិងទទួលាាធារណៈថ្ែរ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃទិៃនៃ័ 
 រ់ព័ៃធៃឹងការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិ ថ្ែលមាៃថ្តពីរបីយៅភូមិទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ
យនោះយទ។ 

អនរទទួលប័ណណរមមសិទធិ ក្តូវបង់ក្បារ់តិចតួច យែើមបទីទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិ
របស់ខែួៃ យដ្ឋ ការបង់ក្បារ់យៃោះ ខញសគន យៅទីរថ្ៃែងៃិងក្បយភទែី។ នលែថ្ែលក្តូវបង់
យៃោះ មាៃរុំណត់យៅរនញងយសចរដីថ្ណនុំពីក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិង
សុំណង់។ អនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរក្តូវបាៃសួរសុំណួរថា 
យតើពួរគត់ចាុំបាច់ក្តូវបង់ក្បារ់យក្ៅផ្ែូវការថ្ែរឬយទ យហើ មាៃអនរយ្ែើ សមាភ សាង
៤៤%បាៃយ្ែើ ថា ពួរគត់ក្តូវបង់ក្បារ់ថ្បបយៃោះ។ ពួរគត់ក្តូវបង់ក្បារ់យៃោះយៅ
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃថ្ែលជួ រនញងការដ្ឋរ់ រយសញុំ ឬរនញងែុំយណើ រការនៃ
ការវាស់ថ្វង។ ភាគយក្ចើៃយគបាៃពៃយល់យហតញផ្លថា ក្បារ់យក្ៅផ្ែូវការយៃោះ ក្តវូយក្បើ
សក្មាប់អាហារៃិងយភសជជៈ យហើ ៩៤%នៃក្បាពលរែាថ្ែលបាៃបង់ក្បារ់យក្ៅផ្ែូវ
ការយៃោះ បាៃៃិយ ថា តនមែក្បារ់ថ្ែលពួរគត់បាៃបង់យនោះមាៃចុំៃួៃតិចាង៥
ែញោែ រសហរែាអាយមររិ ។  
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៨: យតើអនរបាៃបង់ក្បារ់យៅរនញងែុំណារ់កាលណាមួ 
នៃែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីយៃោះយទ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស គម ៃ ៥៨,១ ៤៦,២ ២៨,៦ ៤៤,៤ 
យទ គម ៃ ៣៨,៧ ៥៣,៨ ៧១,៤ ៥៤,២ 

មិៃអាចចាុំ គម ៃ ៣,២ ០ ០ ១,៤ 
(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៣.២.៦ ការយពញចិតរចុំយ ោះែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

ក្គួារថ្ែលបាៃយ្ែើ សមាភ សយៅរាជធាៃីភនុំយពញ សញទធថ្តមិៃយពញចិតរ
ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ យក្ ោះថា ក្រមុ
ក្គួារទុំងអស់ថ្ែលបាៃយក្ជើសរនញងការសិរា សញទធថ្តក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ មិៃបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិយទ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារភាគយក្ចើៃយលើសលប់ យៅរនញងយខតរបីយផ្សង
យទៀត ថ្ែលក្បាពលរែាអាចមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃ
យពញចិតរៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ទៃាឹមៃឹងយៃោះ
ថ្ែរ អក្តានៃការយពញចិតរយៅយខតររុំពង់ចាមមាៃរក្មិតទប យដ្ឋ ារយៅយខតរយៃោះ 
អនរយ្ែើ សមាភ សយក្ចើៃក្គាួរមិៃសបា ចិតរ យក្ ោះវវិាទែីចមាា ររបស់ពួរគត់មិៃ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យហើ រនញងររណីខែោះយទៀត យរើតយ ើងយដ្ឋ ារសមាជិរក្រុមចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីខែោះ មិៃយចោះគួរសម ៃិងមាៃ“អារបបរិរយិមិៃលអ” ចុំយ ោះអនរភូមិ។  
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៩: ាទូយៅ យតើអនរយពញចិតរៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស គម ៃ ១០០ ១០០ ៧៦,៩ ៩១ 
យទ គម ៃ ០ ០ ២៣,១ ៩ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

៣.៣ ទិដឋភាពទូសៅនន្លទធ្លម្សាវម្ជាវសៅតំបន្់សោលសៅទំងបួន្ 
 

៣.៣.១ រាជធាៃីភនុំយពញ  
 

តុំបៃ់យគលយៅទី១ថ្ែលយ ើងបាៃចញោះសិរាស្រាវក្ាវគឺ ភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់
ភនុំយពញលមី ខណឌ ថ្សៃសញខ រាជធាៃីភនុំយពញ។ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅយធ្វើការ
ស្រាវក្ាវយៅតាមសហគមៃ៍ចុំៃួៃបី ថ្ែលមាៃការជួ យរៀបចុំយដ្ឋ អងគការរនញង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៣.២.៦ ការយពញចិតរចុំយ ោះែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

ក្គួារថ្ែលបាៃយ្ែើ សមាភ សយៅរាជធាៃីភនុំយពញ សញទធថ្តមិៃយពញចិតរ
ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ យក្ ោះថា ក្រមុ
ក្គួារទុំងអស់ថ្ែលបាៃយក្ជើសរនញងការសិរា សញទធថ្តក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ មិៃបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិយទ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារភាគយក្ចើៃយលើសលប់ យៅរនញងយខតរបីយផ្សង
យទៀត ថ្ែលក្បាពលរែាអាចមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃ
យពញចិតរៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ទៃាឹមៃឹងយៃោះ
ថ្ែរ អក្តានៃការយពញចិតរយៅយខតររុំពង់ចាមមាៃរក្មិតទប យដ្ឋ ារយៅយខតរយៃោះ 
អនរយ្ែើ សមាភ សយក្ចើៃក្គាួរមិៃសបា ចិតរ យក្ ោះវវិាទែីចមាា ររបស់ពួរគត់មិៃ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យហើ រនញងររណីខែោះយទៀត យរើតយ ើងយដ្ឋ ារសមាជិរក្រុមចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីខែោះ មិៃយចោះគួរសម ៃិងមាៃ“អារបបរិរយិមិៃលអ” ចុំយ ោះអនរភូមិ។  
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី៩: ាទូយៅ យតើអនរយពញចិតរៃឹងែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស គម ៃ ១០០ ១០០ ៧៦,៩ ៩១ 
យទ គម ៃ ០ ០ ២៣,១ ៩ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

៣.៣ ទិដឋភាពទូសៅនន្លទធ្លម្សាវម្ជាវសៅតំបន្់សោលសៅទំងបួន្ 
 

៣.៣.១ រាជធាៃីភនុំយពញ  
 

តុំបៃ់យគលយៅទី១ថ្ែលយ ើងបាៃចញោះសិរាស្រាវក្ាវគឺ ភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់
ភនុំយពញលមី ខណឌ ថ្សៃសញខ រាជធាៃីភនុំយពញ។ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅយធ្វើការ
ស្រាវក្ាវយៅតាមសហគមៃ៍ចុំៃួៃបី ថ្ែលមាៃការជួ យរៀបចុំយដ្ឋ អងគការរនញង

 
 

ស្រសុរគឺ អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រុង។ សហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះមាៃយ ម្ ោះថា 
សហគមៃ៍ ភនុំយពញលមី ទុំៃប់២ ៃិងទុំៃប់៣។ ភូមិទុំៃប់ បាៃក្បឈមការយ្វៀលពី
ែុំយណើ រការ នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធភាគយក្ចើៃ យហើ យទោះបីាយៅ
រនញងភូមិយៃោះមាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ៨៦១ក្គួាររ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃរាលែី១៩៥ថ្ត
ប៉ាញយណាណ ោះក្តវូបាៃវៃិិចឆ័  យហើ ប័ណណរមមសិទធិថ្ត៤១ប៉ាញយណាណ ោះក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃក្បា
ពលរែា។ យៃោះមាៃៃ័ ថា រនញងចុំយណាមរាលែី៥ថ្ែលបាៃវៃិិចឆ័ រចួយហើ  មាៃ
រាលែីថ្ត១ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ យ ើងមិៃអាចររបាៃទិៃនៃ័ សក្មាប់
ចុំៃួៃរាលែីសរញបយៅភូមិទុំៃប់យទ ប៉ាញថ្ៃរយដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើាថ ៃភាពារ់ថ្សដងថ្ែល
ក្បាពលរែាចុំៃួៃ៨៦១ក្គាួររស់យៅទីយៃោះ ែូយចនោះអនរស្រាវក្ាវបាៃវា តនមែថា 
យ៉ាងយហាចណាស់ រាលែី៨០%យៅភូមិយៃោះ មិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។   

យហតញផ្លនៃការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃយចញពីែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៅភូមិទុំៃប់ មិៃចាស់ោស់យទ យទោះបីា មាៃរតារ យក្ចើៃថ្ែល
បណាដ លឲ្យមាៃ ការរារាុំងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះរ៏
យដ្ឋ ។ មាៃថ្ផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍យហដ្ឋា រចនសមព័ៃធយក្ចើៃយៅតុំបៃ់យៃោះ ថ្ែលទុំៃងា
បណាដ លឲ្យមាៃផ្លប៉ាោះ ល់ែីរបស់ក្បាពលរែា។ ថ្ផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំងយៃោះមាៃ 
ែូចា គយក្មាងយរៀបចុំក្បព័ៃធក្បឡា ៃិងលូបងាូរទឹរ/ការសុំណល់ រ៏ែូចាគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញឯរជៃថ្ែរ។ យលើសពីយៃោះយទៀត មាៃវវិាទក្ទង់ក្ទ ធ្ុំៗមួ 
ចុំៃួៃ ថ្ែលមាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃាងពីររ ក្គាួរ រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទាមួ អនរ
មាៃអុំណាចមួ ចុំៃួៃ។ រតារ ទុំងយៃោះរមួគន យៅអាចាយហតញបណាដ លឲ្យែុំយណើ រការ
នៃការវៃិិចឆ័  សមញគាម ញខាែ ុំងណាស់ យហើ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធ ក្តវូបាៃបញ្ឈប់យៅវញិយៅយពលរុំពញងអៃញវតរែុំណារ់កាលនៃការ
អយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី។ 

ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ថ្ែលបាៃក្បក្ពឹតរយៅយនោះ មាៃចុំណញ ចខវោះខាត 
យហើ យទោះបីា មាៃការក្បកាសាាធារណៈអុំពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ក្ពមទុំងមាៃយបើរ
ការក្បជញុំាាធារណៈរ៏យដ្ឋ  រ៏អនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ
ាយក្ចើៃ មិៃបាៃៃឹរយឃើញថា ពួរគត់បាៃចូលរមួក្បជញុំាាធារណៈយនោះយ ើ ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យទោះបីា ក្បាពលរែាទទួលបាៃការថ្ណនុំឲ្យយរៀបចុំឯរារ ៃិងយក្តៀមខែួៃទទួល
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ែលៃឹងចញោះមរអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីរបស់ពួរគត់រ៏
យដ្ឋ  រ៏ររណីភាគយក្ចើៃបុំផ្ញត ក្រមុយៃោះមិៃថ្ែលបាៃមរបង្កា ញខែួៃយ ើ ។ 

ក្បាពលរែាាយក្ចើៃ យៅភូមិទុំៃប់បាៃរស់យៅតុំបៃ់យៃោះតាុំងពីទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៨០ យហើ ពួរគត់ភាគយក្ចើៃាទហាៃរ ុំា ថ្ែលក្តូវបាៃរដ្ឋា ភិបាលយរៀបចុំ
ឲ្យមរតាុំងទីលុំយៅរស់យៅទីយៃោះ។ រឯីក្បាពលរែាាយក្ចើៃយផ្សងយទៀត ថ្ែលបាៃ
ទិញែីយក្កា ៗមរ មាៃវញិ្ជា បៃប័ក្តបញ្ជជ រ់ការកាៃ់កាប់ែី ថ្ែលអាចបង្កា ញសិទធិ
កាៃ់កាប់ាបៃរបនា ប់ចាប់តាុំងពីទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ ែល់ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០។ ក្រមុ
ក្គួារថ្ែលក្តវូយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃយធ្វើញតរិយៅរដ្ឋា ភិបាល
តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០៩ យែើមបសីញុំឲ្យែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាក្បព័ៃធយៃោះចាប់យផ្ដើម
យ ើងវញិ ៃិងយែើមបសីញុំឲ្យមាៃ “ការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម”។ ក្បាពលរែាបាៃទទួល
ចយមែើ ពីរដ្ឋា ភិបាលគួរឲ្យមាៃសងឃឹម យហើ យៅថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១ ក្បាពលរែាបាៃ
ទទួលែុំណឹងាយគលការណ៍ថា ពួរគត់អាចមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធបុំយពញបថ្ៃថម ប៉ាញថ្ៃររហូតមរែល់យពលយៃោះ ការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម
យៃោះ ពញុំបាៃែុំយណើ រការយទ។ មយ៉ាងយទៀត ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅជិតតុំបៃ់ថ្ែលមាៃ
ថ្ផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញ បាៃទទួលែុំណឹងថា ពួរគត់មិៃអាចមាៃលទធភាពចញោះ
បញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់តាមរ ៈែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយទ យៅ
យពលថ្ែលការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះចាប់យផ្ដើម។  
 
៣.៣.២ យខតរបនា  មាៃជ័    
 

យៅយខតរបនា  មាៃជ័  មាៃភូមិចុំៃួៃពីរថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរា
ស្រាវក្ាវគឺ ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន ។ ភូមិទុំងពីរយៃោះ សថិតយៅរនញងឃញុំ
បនា  នង នៃស្រសុរមងគលបញរ។ី ទិៃនៃ័ ថ្ែលទទួលបាៃពីការអយងាតតាមក្គួារ 
ៃិងការពិភារាក្រមុាមួ អនរទទួលផ្លក្បយយជៃ៍ពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ ៃិងការសមាភ សាមួ មន្តៃរីាយក្ចើៃបាៃបង្កា ញថា ភាគយក្ចើៃែុំយណើ រការ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យទោះបីា ក្បាពលរែាទទួលបាៃការថ្ណនុំឲ្យយរៀបចុំឯរារ ៃិងយក្តៀមខែួៃទទួល
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ែលៃឹងចញោះមរអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីរបស់ពួរគត់រ៏
យដ្ឋ  រ៏ររណីភាគយក្ចើៃបុំផ្ញត ក្រមុយៃោះមិៃថ្ែលបាៃមរបង្កា ញខែួៃយ ើ ។ 

ក្បាពលរែាាយក្ចើៃ យៅភូមិទុំៃប់បាៃរស់យៅតុំបៃ់យៃោះតាុំងពីទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៨០ យហើ ពួរគត់ភាគយក្ចើៃាទហាៃរ ុំា ថ្ែលក្តូវបាៃរដ្ឋា ភិបាលយរៀបចុំ
ឲ្យមរតាុំងទីលុំយៅរស់យៅទីយៃោះ។ រឯីក្បាពលរែាាយក្ចើៃយផ្សងយទៀត ថ្ែលបាៃ
ទិញែីយក្កា ៗមរ មាៃវញិ្ជា បៃប័ក្តបញ្ជជ រ់ការកាៃ់កាប់ែី ថ្ែលអាចបង្កា ញសិទធិ
កាៃ់កាប់ាបៃរបនា ប់ចាប់តាុំងពីទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ ែល់ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០។ ក្រមុ
ក្គួារថ្ែលក្តវូយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃយធ្វើញតរិយៅរដ្ឋា ភិបាល
តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០៩ យែើមបសីញុំឲ្យែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាក្បព័ៃធយៃោះចាប់យផ្ដើម
យ ើងវញិ ៃិងយែើមបសីញុំឲ្យមាៃ “ការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម”។ ក្បាពលរែាបាៃទទួល
ចយមែើ ពីរដ្ឋា ភិបាលគួរឲ្យមាៃសងឃឹម យហើ យៅថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១ ក្បាពលរែាបាៃ
ទទួលែុំណឹងាយគលការណ៍ថា ពួរគត់អាចមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធបុំយពញបថ្ៃថម ប៉ាញថ្ៃររហូតមរែល់យពលយៃោះ ការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម
យៃោះ ពញុំបាៃែុំយណើ រការយទ។ មយ៉ាងយទៀត ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅជិតតុំបៃ់ថ្ែលមាៃ
ថ្ផ្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញ បាៃទទួលែុំណឹងថា ពួរគត់មិៃអាចមាៃលទធភាពចញោះ
បញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់តាមរ ៈែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយទ យៅ
យពលថ្ែលការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះចាប់យផ្ដើម។  
 
៣.៣.២ យខតរបនា  មាៃជ័    
 

យៅយខតរបនា  មាៃជ័  មាៃភូមិចុំៃួៃពីរថ្ែលាយគលយៅនៃការសិរា
ស្រាវក្ាវគឺ ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន ។ ភូមិទុំងពីរយៃោះ សថិតយៅរនញងឃញុំ
បនា  នង នៃស្រសុរមងគលបញរ។ី ទិៃនៃ័ ថ្ែលទទួលបាៃពីការអយងាតតាមក្គួារ 
ៃិងការពិភារាក្រមុាមួ អនរទទួលផ្លក្បយយជៃ៍ពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ ៃិងការសមាភ សាមួ មន្តៃរីាយក្ចើៃបាៃបង្កា ញថា ភាគយក្ចើៃែុំយណើ រការ

 
 

យៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរស្រសបយៅតាមចាប់ ៃិងអៃញក្រឹតយសក្មាប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ រនញងចុំយណាមតុំបៃ់ទុំងបួៃ ថ្ែលាយគលយៅនៃការចញោះ
សិរាស្រាវក្ាវ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅយខតរបនា  
មាៃជ័  បាៃែុំយណើ រការយ៉ាងរលូៃបុំផ្ញត។ 

សរញបរាលែីទុំងពីរភូមិមាៃ១,៧១៣រាលែី យហើ មាៃ៩៩%នៃរាលែី
ទុំងអស់ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ តួយលខសក្មាប់ឃញុំបនា  នងរ៏ក្បហារ់ក្បថ្ហលគន ថ្ែរ 
យហើ រនញងចុំយណាមែី ូត៍ថ្ែលបាៃវៃិិចឆ័ រចួ មាៃថ្ត០,០៧% ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលយៅមិៃ
ទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ី។ ែីយៅតុំបៃ់យៃោះភាគយក្ចើៃយលើសលប់ាែីថ្ស្រស យដ្ឋ មាៃអក្តានៃ
វវិាទរក្មិតទប ថ្ផ្ៃការគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ ឬគយក្មាងថ្ែលរុំពញងែុំយណើ រការរ៏គម ៃ 
យៃោះាយហតញផ្លថ្ែលបណាដ លឲ្យមាៃតួយលខខពស់ថ្ែលយអា គម ៃអវីគួរឲ្យភ្ារ់យផ្អើល
យ ើ ។ 

ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃលរខណៈសមញគ
ាម ញខែោះថ្ែរ យដ្ឋ ារយហតញថា ក្បាពលរែាយក្ចើៃយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះ យៅយធ្វើ
ការយៅក្បយទសនល ារមមររចុំណារស្រសរុ។ យៃោះមាៃៃ័ ថា ក្បាពលរែាខែោះ មិៃ
បាៃមរដ្ឋរ់ រយសញុំ ផ្ដិតយមនែយលើឯរារ ឬអោះអាងក្ពុំក្បទល់ែីរបស់ខែួៃ អុំ ញង
យពលចញោះអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរនញងរ ៈយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈៃូវឯរារ
វៃិិចឆ័ យទ។ ប៉ាញថ្ៃរអាា្ធ្រសញរយិយែីបាៃផ្ដល់ឱកាសបថ្ៃថមឲ្យក្បាពលរែាវលិក្ត
 ប់មរវញិ យែើមបបីុំយពញែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី។ យទោះបីា យៅមាៃក្បាពលរែា
មួ ចុំៃួៃបាៃបាត់បង់ឱកាស រនញងការសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ យដ្ឋ ារពួរ
គត់អវតរមាៃរ៏យដ្ឋ  រ៏រនញងររណីភាគីយក្ចើៃ ការលុំបារយៃោះក្តវូបាៃពញោះ រថ្ែរ។ 

វវិាទែីធ្ែីភាគយក្ចើៃថ្ែលយរើតយ ើងយៅរនញងតុំបៃ់សិរាយៃោះ មាៃលរខណៈា
វវិាទតូចតាច យហើ ាវវិាទ រ់ព័ៃធៃឹងការថ្ខវងគុំៃិតគន អុំពីបញ្ជា ក្ពុំក្បទល់ែី។ ភាគ
យក្ចើៃនៃវវិាទទុំងយៃោះ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួរាល់ អុំ ញងយពលរុំណត់ក្ពុំែី ឬតាមរ
 ៈការចរចាថាន រ់ភូមិ ឬឃញុំ។ យៅទូទុំងយខតរបនា  មាៃជ័  រាលែីមួ ចុំៃួៃយៅ
មិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារមាៃ “ាថ ៃភាពមិៃចាស់" ឬយដ្ឋ ារែីទុំងយនោះ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ាៃ់យលើែីរមមសិទធិាធារណៈរបស់រែា ថ្ែលរនញងររណីយៃោះគឺែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ប៉ាញថ្ៃរ 
មាៃតិចតួចយទ។ 

ចាប់តាុំងពី បាៃបញ្ច ប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
មរ មាៃររណីយផ្ាររមមសិទធិែីធ្ែីតិចតួចយៅរនញងតុំបៃ់សិរាយៃោះ យហើ យមភូមិថ្ែល
បាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សសក្មាប់ការសិរាយៃោះបាៃឲ្យែឹងថា យោរបាៃែឹងថា 
មាៃររណីយផ្ាររមមសិទធិែីធ្ែីថ្តក្បាុំររណីប៉ាញយណាណ ោះ។ ររណីយផ្ាររមមសិទធិយៃោះ គម ៃររណី
ណាមួ ក្តូវបាៃបញ្ច ប់យៅតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិាផ្ែូវការយទ។  

 
៣.៣.៣ យខតរក្ពោះសីហៃញ  
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី៣ គឺសថិតយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ាយខតរសថិតយៅតាម
យ្នរសមញក្ទយៅភាគខាងតបូងក្បយទសរមពញា។ យៅយខតរយៃោះ ការចញោះសិរាស្រាវក្ាវ
បាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព។ យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ បញ្ជា នៃការ
យ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ ក្តវូបាៃសយងាតយឃើញថា យរើតមាៃយក្ចើៃ។ រនញងចុំយណាមរាលែីចុំៃួៃ
១,៧៥៩ ថ្ែលក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ រចួយហើ  តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃរាលែីចុំៃួៃ១,៦៣៦ (៧%) មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារ
យហតញផ្លាយក្ចើៃ ែូចា ែីរុំពញងមាៃវវិាទ ែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ៃិងែី
បុំ ៃយលើែីាធារណៈរបស់រែា។ បថ្ៃថមយលើរាលែីទុំងយៃោះ មាៃរាលែីចុំៃួៃ
៦៦៨ ូត៍ក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  តាុំងពីយពលចាប់យផ្ដើម ខ
ណៈថ្ែលែីទុំងយនោះក្តវូយគយឃើញថា សថិតយៅថ្របរតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ ែីគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ឬសថិតរនញងផ្ែូវថ្ែលក្តវូពក្ងីរ។ 
យហតញែូយចនោះយហើ  រាលែីសរញបយៅរនញងភូមិយៃោះាង៣៣%មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ 
យក្កា ពីបញ្ច ប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

រាលែីខែោះនៃរាលែីទុំងយៃោះ ាែីថ្ែលសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង 
ែូយចនោះយហើ ែីយៃោះមិៃអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃយទ ប៉ាញថ្ៃរយមើលយៅវាហារ់ែូចា មិៃថ្ែលមាៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ាៃ់យលើែីរមមសិទធិាធារណៈរបស់រែា ថ្ែលរនញងររណីយៃោះគឺែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ប៉ាញថ្ៃរ 
មាៃតិចតួចយទ។ 

ចាប់តាុំងពី បាៃបញ្ច ប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
មរ មាៃររណីយផ្ាររមមសិទធិែីធ្ែីតិចតួចយៅរនញងតុំបៃ់សិរាយៃោះ យហើ យមភូមិថ្ែល
បាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សសក្មាប់ការសិរាយៃោះបាៃឲ្យែឹងថា យោរបាៃែឹងថា 
មាៃររណីយផ្ាររមមសិទធិែីធ្ែីថ្តក្បាុំររណីប៉ាញយណាណ ោះ។ ររណីយផ្ាររមមសិទធិយៃោះ គម ៃររណី
ណាមួ ក្តូវបាៃបញ្ច ប់យៅតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិាផ្ែូវការយទ។  

 
៣.៣.៣ យខតរក្ពោះសីហៃញ  
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី៣ គឺសថិតយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ាយខតរសថិតយៅតាម
យ្នរសមញក្ទយៅភាគខាងតបូងក្បយទសរមពញា។ យៅយខតរយៃោះ ការចញោះសិរាស្រាវក្ាវ
បាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព។ យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ បញ្ជា នៃការ
យ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ ក្តវូបាៃសយងាតយឃើញថា យរើតមាៃយក្ចើៃ។ រនញងចុំយណាមរាលែីចុំៃួៃ
១,៧៥៩ ថ្ែលក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ រចួយហើ  តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃរាលែីចុំៃួៃ១,៦៣៦ (៧%) មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារ
យហតញផ្លាយក្ចើៃ ែូចា ែីរុំពញងមាៃវវិាទ ែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ៃិងែី
បុំ ៃយលើែីាធារណៈរបស់រែា។ បថ្ៃថមយលើរាលែីទុំងយៃោះ មាៃរាលែីចុំៃួៃ
៦៦៨ ូត៍ក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  តាុំងពីយពលចាប់យផ្ដើម ខ
ណៈថ្ែលែីទុំងយនោះក្តវូយគយឃើញថា សថិតយៅថ្របរតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ ែីគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ឬសថិតរនញងផ្ែូវថ្ែលក្តវូពក្ងីរ។ 
យហតញែូយចនោះយហើ  រាលែីសរញបយៅរនញងភូមិយៃោះាង៣៣%មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ 
យក្កា ពីបញ្ច ប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

រាលែីខែោះនៃរាលែីទុំងយៃោះ ាែីថ្ែលសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង 
ែូយចនោះយហើ ែីយៃោះមិៃអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃយទ ប៉ាញថ្ៃរយមើលយៅវាហារ់ែូចា មិៃថ្ែលមាៃ

 
 

ការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យែើមបអីោះអាងអុំពីបញ្ជា យៃោះយទ។ មយ៉ាងយទៀត ក្បា
ពលរែាាយក្ចើៃរនញងចុំយណាមក្បាពលរែា២៧៧ក្គាួរ ថ្ែលរស់យៅថ្របរតុំបៃ់
អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ ៃិងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័តយហើ យនោះ មាៃ
ឯរារបញ្ជជ រ់អុំពីសិទធិយភាគៈ (សិទធិកាៃ់កាប់) យហើ បាៃរស់យៅទីយៃោះតាុំងពីមញៃ
គយក្មាងទុំងយៃោះក្តូវបាៃអៃញម័តយៅយទៀត។ ក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គួារថ្ែលរស់យៅ
រនញងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស យហើ ថ្ែលក្តវូបាៃបែិយសធ្មិៃឲ្យសញុំចញោះបញ្ជ ីតាមរ ៈ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃយធ្វើញតរិដ្ឋរ់ជូៃអាា្ធ្រក្គប់លុំដ្ឋប់ថាន រ់ 
ពីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃរហូតែល់ខញទាកាល័ ន ររែាមន្តៃរី រ ៈយពលពីរឆ្ន ុំ យហើ យៅទី
បុំផ្ញតយគបាៃក្បាប់ពួរគត់យៅ រ់រណាដ លឆ្ន ុំ២០១១ថា ពួរគត់អាចមាៃលទធភាព
សញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់តាមរ ៈការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបុំយពញ
បថ្ៃថម។ ប៉ាញថ្ៃររហូតមរែល់យពលយៃោះពញុំមាៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះយ ើ ។ 
 ទៃាឹមៃឹងការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះថ្ែរ ក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៥ក្គួារក្តូវបាៃបែិយសធ្មិៃឲ្យសញុំចញោះបញ្ជ ី
យដ្ឋ ារក្ពុំែីមិៃចាស់ោស់ាមួ ែីក្ពោះរាជសុំណារ់។ ប៉ាញថ្ៃរ ារ់ថ្សដងែីយៃោះា
ែីថ្ែលអនរមាៃអុំណាចមាន រ់បាៃទិញ យហើ ឥ ូវយៃោះែីយៃោះ រុំពញងក្តវូបាៃអភិវឌ្ឍ
យៅារមណី ដ្ឋា ៃយ៉ាងក្បណីតមួ ។ ក្បាពលរែាខែោះយទៀត មិៃអាចចញោះបញ្ជ ីែី
តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីយៃោះយទ យក្ ោះពួរគត់អវតរមាៃ អុំ ញងយពលនៃ
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ឬយដ្ឋ ារអនរជិតខាងរបស់ពួរគត់
អវតរមាៃ យហើ មិៃអាចបញ្ជជ រ់ឯរភាពអុំពីក្ពុំែី។ 

យទោះបីា ចុំៃួៃនៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរដ្ឋា យចញពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃចុំៃួៃយក្ចើៃរ៏យដ្ឋ  យយងតាមមន្តៃរី
មូលដ្ឋា ៃ បាៃឲ្យែឹងថា អក្តានៃវវិាទមិៃយក្ចើៃយទ យហើ វវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង
ទុំងយនោះាវវិាទតូចតាចយទ។ មន្តៃរីាយក្ចើៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា វវិាទភាគយក្ចើៃគឺ រ់ព័ៃធ
បញ្ជា ក្ពុំែី យហើ វវិាទទុំងយនោះក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃរចួយហើ ។ 

អនរស្រាវក្ាវមិៃអាចររបាៃទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមម
សិទធិយទ ប៉ាញថ្ៃរយយងយលើភសរញតាងតាមការយរៀបរាប់ារ់ថ្សដងបាៃបង្កា ញថា យៅតុំបៃ់
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៃោះ មាៃអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិយក្ចើៃាងយៅតុំបៃ់ជៃបទ យក្ ោះែីយៅទី
យៃោះមាៃតនមែខពស់ យហើ អនរទិញែីយក្ចើៃថ្តមរពីខាងយក្ៅតុំបៃ់យៃោះ យហតញែូយចនោះ
យហើ  អនរទិញទុំងយនោះ បាៃគិតគូរយក្ចើៃរនញងការអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ក្តឹមក្តវូយែើមបី
ធានសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីរបស់ពួរគត់។ 

 
៣.៣.៤ យខតររុំពង់ចាម  
 

តុំបៃ់ទី៤ ៃិងាតុំបៃ់ចញងយក្កា នៃយគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៃោះគឺភូមិក្ប
 ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន   ថ្ែលាភូមិដ្ឋច់ស្រសយលសថិតយៅរនញងឃញុំទុំៃប់   ស្រសុរបា
ធា  យខតររុំពង់ចាម។ ភូមិទុំងពីរយៃោះ រ៏ែូចាររណីនៃតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវយផ្ស
ងៗយទៀតយៅតុំបៃ់ជៃបទថ្ែរ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
បាៃែុំយណើ រការយៅយ៉ាងរលូៃ យហើ រាលែីាង៩៩%ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ ែីចុំៃួៃ
ក្បាុំបួៃ ូត៍មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទយក្ ោះែីទុំងយៃោះក្តតួគន ៃិងមាៃក្ពុំក្បទល់រែាបាល
មិៃចាស់ោស់ យហើ បញ្ជា យៃោះបាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ែីសរញបចុំៃួៃ៣០ហិរតា រមួទុំង
រាលែីែប់ ូត៍យទៀតយៅរនញងភូមិាប់គន ។ ែីមួ  ូត៍ថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី ាែី
មាៃវវិាទ រ់ព័ៃធមរតរ យហើ មាៃររណីមួ យទៀតមាច ស់ែីអវតរមាៃ។  

យក្ៅពីវវិាទថ្ែលបាៃអូសបនែ  យពលា ូរមរយហើ  រវាងក្រមុហ ញៃ
រសិរមមរនញងស្រសុរ ៃិងក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារយៃោះ វវិាទភាគយក្ចើៃាវវិាទតូច
តាច យហើ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ វវិាទកាៃ់ថ្តសមញគាម ញបាៃយរើត
យ ើងរវាងអនរភូមិ ៃិងក្រមុហ ញៃវៃិិយយគអាយន្តហាគ ារ រ (Agro Star Investment 
Company) ថ្ែលបាៃទមទរថា ែីចមាា រាយក្ចើៃរថ្ៃែងថ្ែលអនរភូមិបាៃយក្បើក្បាស់
ាយក្ចើៃឆ្ន ុំមរយហើ យនោះាែីរបស់ក្រមុហ ញៃ។ ែីចមាា រសរញបចុំៃួៃក្បាុំបួៃ ូត៍ ក្តូវ
បាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីរុំពញងមាៃវវិាទ អុំ ញងយពលនៃការវៃិិចឆ័  យហើ ាលទធ
ផ្លមាៃមាច ស់ែីចុំៃួៃក្បាុំក្គួារបាៃសយក្មចចិតរលរ់ែីយៃោះឲ្យយៅក្រមុហ ញៃ។ រឯី
ក្បាពលរែាបួៃក្គួារយទៀត បាៃបែិយសធ្មិៃក្ពមលរ់ែីយៃោះយៅឲ្យក្រមុហ ញៃយទ 
ែូយចនោះយហើ ែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ ែីមួ  ូត៍យផ្សងយទៀត យៅថ្ត
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៃោះ មាៃអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិយក្ចើៃាងយៅតុំបៃ់ជៃបទ យក្ ោះែីយៅទី
យៃោះមាៃតនមែខពស់ យហើ អនរទិញែីយក្ចើៃថ្តមរពីខាងយក្ៅតុំបៃ់យៃោះ យហតញែូយចនោះ
យហើ  អនរទិញទុំងយនោះ បាៃគិតគូរយក្ចើៃរនញងការអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ក្តឹមក្តវូយែើមបី
ធានសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីរបស់ពួរគត់។ 

 
៣.៣.៤ យខតររុំពង់ចាម  
 

តុំបៃ់ទី៤ ៃិងាតុំបៃ់ចញងយក្កា នៃយគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៃោះគឺភូមិក្ប
 ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន   ថ្ែលាភូមិដ្ឋច់ស្រសយលសថិតយៅរនញងឃញុំទុំៃប់   ស្រសុរបា
ធា  យខតររុំពង់ចាម។ ភូមិទុំងពីរយៃោះ រ៏ែូចាររណីនៃតុំបៃ់សិរាស្រាវក្ាវយផ្ស
ងៗយទៀតយៅតុំបៃ់ជៃបទថ្ែរ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
បាៃែុំយណើ រការយៅយ៉ាងរលូៃ យហើ រាលែីាង៩៩%ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ ែីចុំៃួៃ
ក្បាុំបួៃ ូត៍មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទយក្ ោះែីទុំងយៃោះក្តតួគន ៃិងមាៃក្ពុំក្បទល់រែាបាល
មិៃចាស់ោស់ យហើ បញ្ជា យៃោះបាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ែីសរញបចុំៃួៃ៣០ហិរតា រមួទុំង
រាលែីែប់ ូត៍យទៀតយៅរនញងភូមិាប់គន ។ ែីមួ  ូត៍ថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី ាែី
មាៃវវិាទ រ់ព័ៃធមរតរ យហើ មាៃររណីមួ យទៀតមាច ស់ែីអវតរមាៃ។  

យក្ៅពីវវិាទថ្ែលបាៃអូសបនែ  យពលា ូរមរយហើ  រវាងក្រមុហ ញៃ
រសិរមមរនញងស្រសុរ ៃិងក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារយៃោះ វវិាទភាគយក្ចើៃាវវិាទតូច
តាច យហើ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ វវិាទកាៃ់ថ្តសមញគាម ញបាៃយរើត
យ ើងរវាងអនរភូមិ ៃិងក្រមុហ ញៃវៃិិយយគអាយន្តហាគ ារ រ (Agro Star Investment 
Company) ថ្ែលបាៃទមទរថា ែីចមាា រាយក្ចើៃរថ្ៃែងថ្ែលអនរភូមិបាៃយក្បើក្បាស់
ាយក្ចើៃឆ្ន ុំមរយហើ យនោះាែីរបស់ក្រមុហ ញៃ។ ែីចមាា រសរញបចុំៃួៃក្បាុំបួៃ ូត៍ ក្តូវ
បាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីរុំពញងមាៃវវិាទ អុំ ញងយពលនៃការវៃិិចឆ័  យហើ ាលទធ
ផ្លមាៃមាច ស់ែីចុំៃួៃក្បាុំក្គួារបាៃសយក្មចចិតរលរ់ែីយៃោះឲ្យយៅក្រមុហ ញៃ។ រឯី
ក្បាពលរែាបួៃក្គួារយទៀត បាៃបែិយសធ្មិៃក្ពមលរ់ែីយៃោះយៅឲ្យក្រមុហ ញៃយទ 
ែូយចនោះយហើ ែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ ែីមួ  ូត៍យផ្សងយទៀត យៅថ្ត

 
 

មិៃទៃ់ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារមាៃវវិាទយដ្ឋ ថ្ រាមួ ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ
ារ រ យហើ រាលែីមួ រថ្ៃែងយទៀតគឺយដ្ឋ ារ វវិាទមាច ស់ែីថ្ែលអវតរមាៃ ៃិង
ាោបឋមសិរាយៅមូលដ្ឋា ៃ។ យយងតាមយមឃញុំបាធា បាៃឲ្យែឹងថា យៅទូទុំង
ឃញុំយៃោះ មាៃវវិាទ៣៥ររណី ថ្ែលបាៃយរើតយ ើងរនញងអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ      យហើ វវិាទភាគយក្ចើៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ 
គណៈរមមការរែាបាល យៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ វវិាទចុំៃួៃក្បាុំមួ ររណីក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃ
យៅថាន រ់ឃញុំ យហើ គម ៃររណីវវិាទណាមួ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែី
យទ។ មាៃវវិាទពីរររណីក្តវូបាៃបញ្ជូ ៃយៅតញោការ។ 

លទធផ្លទទួលបាៃគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍បុំផ្ញតយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះគឺ រនញង
ចុំយណាមការយផ្ាររមមសិទធិែីថ្ែលចញោះបញ្ជ ីយហើ ចុំៃួៃ៥៥ររណី មាៃថ្តបីររណី
ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែល បាៃអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្សក្មាប់ចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិែី។  
 
៣.៤ ម្បវតរនិន្េំណាក្ម្សាវម្ជាវ  
៣.៤.១ ាថ ៃភាពទូយៅរបស់អនរថ្ែលបាៃចូលរមួរនញងការសិរាស្រាវក្ាវ  
 

 ការអយងាតតាមក្គួារ បាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ បាៃយធ្វើរិចចសមាភ សាមួ ក្បា
ពលរែាចុំៃួៃ១២៨នរ់យៅតាមភូមិយគលយៅ យៅរាជធាៃីភនុំយពញ យខតរបនា  មាៃ
ជ័  យខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងយខតររុំពង់ចាម (រនញងមួ ភូមិមាៃអនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ ស
ចុំៃួៃ៣២នរ់)។ រនញងចុំយណាមអនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សទុំង១២៨នរ់យនោះ មាៃស្ដសរី
ចុំៃួៃ៦៤% ៃិងបញរសចុំៃួៃ៣៦%។ មូលយហតញថ្ែលមាៃស្ដសដីយក្ចើៃចូលរមួែូយចនោះ គឺ
យដ្ឋ ារបញរសភាគយក្ចើៃ ាពិយសសបញរសយៅតាមភូមិយៅតុំបៃ់ជៃបទយៅយធ្វើការ
យៅយក្ៅភូមិស្រសុរារមមររចុំណារស្រសរុ ឬយៅថ្ស្រសចុំការ។    
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១០: យភទនៃអនរចូលរមួរនញងការសិរាស្រាវក្ាវ  

 
 រ់ព័ៃធៃឹងាថ ៃភាពក្គាួរ ភាគយក្ចើៃ (៧៩%) នៃអនរចូលរមួយ្ែើ 

សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះ ាអនរថ្ែលមាៃក្គួារយហើ  ១៨%ាស្ដសរីយមមា៉ា  ៃិង
២%យៅលីវ យហើ មួ ចុំៃួៃតូច (ក្បថ្ហល១%) រស់យៅថ្បរគន ។ រនញងចុំយណាមស្ដសរី
អនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត មាៃស្ដសរី២០% បាៃក្បាប់ថា ាយមក្គាួរ។ 
ចុំណញ ចយៃោះៃឹងក្តូវបង្កា ញលមអិតយៅរនញងថ្ផ្នរ៧.១។  
   
ចយមែើ  អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១១: ាថ ៃភាពក្គាួរ  
 

 

៦៤% 

៣៦% 

ស្រសតី 
បុរស 

២% 

៧៩% 

១៨% 

១% 

យៅលីវ 
យរៀបការ 
យមមា៉ា  
រស់យៅថ្បរគន  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១០: យភទនៃអនរចូលរមួរនញងការសិរាស្រាវក្ាវ  

 
 រ់ព័ៃធៃឹងាថ ៃភាពក្គាួរ ភាគយក្ចើៃ (៧៩%) នៃអនរចូលរមួយ្ែើ 

សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះ ាអនរថ្ែលមាៃក្គួារយហើ  ១៨%ាស្ដសរីយមមា៉ា  ៃិង
២%យៅលីវ យហើ មួ ចុំៃួៃតូច (ក្បថ្ហល១%) រស់យៅថ្បរគន ។ រនញងចុំយណាមស្ដសរី
អនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត មាៃស្ដសរី២០% បាៃក្បាប់ថា ាយមក្គាួរ។ 
ចុំណញ ចយៃោះៃឹងក្តូវបង្កា ញលមអិតយៅរនញងថ្ផ្នរ៧.១។  
   
ចយមែើ  អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១១: ាថ ៃភាពក្គាួរ  
 

 

៦៤% 

៣៦% 

ស្រសតី 
បុរស 

២% 

៧៩% 

១៨% 

១% 

យៅលីវ 
យរៀបការ 
យមមា៉ា  
រស់យៅថ្បរគន  

 
 

អនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះាង២៣% មិៃទទួលបាៃការ
អប់រ ុំាផ្ែូវការយទ យហើ មិៃថ្ែលបាៃចូលយរៀៃយៅាោយ ើ ។ ៩%បាៃទទួល
ការអប់រ ុំយក្ៅក្បព័ៃធ ៣៣%បាៃយរៀៃថាន រ់បឋមសិរា ៃិង២៦%បាៃយរៀៃថាន រ់មធ្យម
សិរាបឋមភូមិ។ មាៃអនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត តិចតួចណាស់ថ្ែល
បាៃយរៀៃែល់ថាន រ់បរញិ្ជា បក្ត។ ការអយងាតយៃោះបាៃររយឃើញថា អនរចូលរមួយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតាស្ដសរីទទួលបាៃការអប់រ ុំ ៃិងមាៃចុំយណោះែឹងរក្មិតទបាង
អនរចូលរមួ យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតាបញរស។ 
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១២: រក្មិតវបបធ្ម៌របស់អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការ
អយងាត 
 

 

 
៣.៤.២ ក្បារ់ចុំណូលរនញងក្គាួរ  
 

រនញងចុំយណាមអនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតទុំងអស់ មាៃ៣០%ពឹង
ថ្ផ្នរយលើការក្បរបអាជីវរមមតូចតាចៃិងការលរ់ែូរ ែូចា យបើររថ្ៃែងកាត់យែរ 

២៣% 

៩% 

៣៣% 

២៦% 

៨% 

១% 

មិៃបាៃទទួលការអប់រ ុំាផ្ែូវការ 

ទទួលបាៃការអប់យក្ៅក្បព័ៃធខែោះ 

យរៀៃថាន រ់បឋមសិរា 

យរៀៃថាន រ់មធ្យមសិរាបឋមភូមិ 

យរៀៃថាន រ់វទិយល័  ឬក្បហារ់ក្បថ្ហល 

យរៀៃថាន រ់បរញិ្ាបក្ត 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

សយមែៀរបុំ រ់ តូបលរ់ែូរយក្គឿងមាូបអាហារ(លរ់ចាប់ហួ ) ៃិងយបើររថ្ៃែងថ្រ
សមផសសយៅផ្ាោះ ឬលរ់ែូរបថ្ៃែៃិងក្តីាយែើម ថ្ែលាក្បភពររក្បារ់ចុំណូលយ៉ាង
សុំខាៃ់របស់ពួរគត់។ បនា ប់មរមាៃ២៨%ពឹងថ្ផ្អរយលើរបររសិរមម យហើ មាៃ
១៨%យទៀតពឹងថ្ផ្អរយលើជុំនញែូចាយធ្វើារមមររយៅតាមយរាងចក្រកាត់យែរសយមែៀរ
បុំ រ់ាយែើម។   
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៣: ក្បភពក្បារ់ចុំណូលយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងក្គាួរ 

 
 
 
 
 
 

២៨% 

១% 

២% 

១៨% 
៣០% 

៨% 

៥% 
៦% 

២% 

រសិរមម 

យៃាទ 

ចិញ្ច ឹមសតវ 

រមមររជុំនញ 

ររសញីខាន តតូច ឬលរ់ែូរ 

រមមររសញីឈនួលគម ៃជុំនញ 

មន្តៃរីរាជការ 

ចាុំទទួលក្បារ់ថ្ែលក្គួារ
យផ្្ើយអា  
បញគគលិរក្រុមហ ញៃ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

សយមែៀរបុំ រ់ តូបលរ់ែូរយក្គឿងមាូបអាហារ(លរ់ចាប់ហួ ) ៃិងយបើររថ្ៃែងថ្រ
សមផសសយៅផ្ាោះ ឬលរ់ែូរបថ្ៃែៃិងក្តីាយែើម ថ្ែលាក្បភពររក្បារ់ចុំណូលយ៉ាង
សុំខាៃ់របស់ពួរគត់។ បនា ប់មរមាៃ២៨%ពឹងថ្ផ្អរយលើរបររសិរមម យហើ មាៃ
១៨%យទៀតពឹងថ្ផ្អរយលើជុំនញែូចាយធ្វើារមមររយៅតាមយរាងចក្រកាត់យែរសយមែៀរ
បុំ រ់ាយែើម។   
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៣: ក្បភពក្បារ់ចុំណូលយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងក្គាួរ 

 
 
 
 
 
 

២៨% 

១% 

២% 

១៨% 
៣០% 

៨% 

៥% 
៦% 

២% 

រសិរមម 

យៃាទ 

ចិញ្ច ឹមសតវ 

រមមររជុំនញ 

ររសញីខាន តតូច ឬលរ់ែូរ 

រមមររសញីឈនួលគម ៃជុំនញ 

មន្តៃរីរាជការ 

ចាុំទទួលក្បារ់ថ្ែលក្គួារ
យផ្្ើយអា  
បញគគលិរក្រុមហ ញៃ 

 
 

តារាង៣: ក្បារ់ចុំណូលាមធ្យមក្បចាុំថ្ខ92 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវ  

ក្បារ់ចុំណូលា
មធ្យមរបស់អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញង
អយងាតក្គាួរ 

ក្បារ់ចុំណូលា
មធ្យមយៅរនញង
តុំបៃ់យគលយៅ
សិរាស្រាវក្ាវ  

ភូមិទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ ៧៥-១០០ ៣០០+ 
ភូមិអូរអណដូ ងយរើត យខតរបនា  មាៃជ័   ៥០-៧៥ ១៥០-២០០ 
ភូមិយគរយនន  យខតរបនា  មាៃជ័  ៤៥-៥០ ១៥០-២០០ 
ភូមិ៣ យខតរក្ពោះសីហៃញ ៣០០ ៣០០+ 
ភូមិក្ប ញគ យខតររុំពង់ចាម ៦០-៧៥ ១០០-១៥០ 
ភូមិក្ត ុំងយាន  យខតររុំពង់ចាម ៦០-៧៥ ១០០-១៥០ 

(តួយលខទុំងអស់គិតាែញោែ រសហរែាអាយមររិរនញងមួ ថ្ខ) 
 
៣.៤.៣ ាថ ៃភាពលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងការតាុំងទីលុំយៅ 
 

យៅតុំបៃ់យគលយៅទុំងបួៃយៃោះ អនរចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត៤៤%
បាៃចាប់យផ្ដើមរស់យៅយលើែីលុំយៅដ្ឋា ៃរបស់ពួរគត់រ ៈយពលយក្ចើៃាង២៥ឆ្ន ុំយហើ  
គឺយក្កា ពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរ ុំលុំ។ ាពិយសស ររណីថ្បបយៃោះមាៃយៅតុំបៃ់
ជៃបទគឺ យខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម រឯីអនរថ្ែលយទើបមររស់យៅលមីៗ 
ភាគយក្ចើៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ។ 
 
 

                                                           
92 ថ្ផ្អរយលើការយ្ែើ សុំណួរអយងាតក្គាួរ ព័ត៌មាៃទទួលបាៃពីការពិភារាក្រុម ៃិងក្បភពព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗពីការ
សមាភ សៃ៍ាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៤: យតើអនរមាៃែីៃិងរស់យៅយលើែីយៃោះរ ៈយពលប៉ាញនម ៃ
ឆ្ន ុំមរយហើ ?  
 

 
 
 ភាគយក្ចើៃ (៨០%) នៃអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះបាៃៃិយ ថា ពួរ
គត់មាៃែីៃិងផ្ាោះដា ល់ខែួៃ រឯី១៥%យទៀត ថ្ែលភាគយក្ចើៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ បាៃ
ៃិយ ថា ពួរគត់បាៃរស់យៅយលើែី យដ្ឋ មាៃការអៃញញ្ជា តឲ្យរស់យៅស្រសបចាប់ 
ថ្ែលផ្ដល់ជូៃពួរគត់យដ្ឋ រដ្ឋា ភិបាលយៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០។ យៅសល់៥%យទៀត
បាៃយលើរយ ើងថា ពួរគត់គម ៃែីដា ល់ខែួៃយទ យក្ ោះពួរគត់បាៃកាៃ់កាប់ៃិងរស់
យៅយលើែីាធារណៈរបស់រែា   យហើ ររណីយៃោះ យរើតមាៃភាគយក្ចើៃយៅយខតរក្ពោះ
សីហៃញ យដ្ឋ ក្គួារថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៅរនញងយខតរយនោះ
២២%បាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់រស់យៅយលើែីរបស់រែា ឬយក្បើក្បាស់ែីរបស់រែា។ ចុំយ ោះ
អនរថ្ែលមាៃែីៃិងផ្ាោះដា ល់ខែួៃ មាៃ៤៨%បាៃទិញែី ៤៥%ទទួលបាៃចុំថ្ណរែី
ក្រមុាមគគីយៅឆ្ន ុំ១៩៨៩ រឯី២%យទៀត បាៃកាប់ឆ្ា រែីនក្ពយហើ បាៃរស់យៅទីយនោះ។ 

០ 
១០ 
២០ 
៣០ 
៤០ 
៥០ 
៦០ 
៧០ 
ភាគរ  

ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  
ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៤: យតើអនរមាៃែីៃិងរស់យៅយលើែីយៃោះរ ៈយពលប៉ាញនម ៃ
ឆ្ន ុំមរយហើ ?  
 

 
 
 ភាគយក្ចើៃ (៨០%) នៃអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះបាៃៃិយ ថា ពួរ
គត់មាៃែីៃិងផ្ាោះដា ល់ខែួៃ រឯី១៥%យទៀត ថ្ែលភាគយក្ចើៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ បាៃ
ៃិយ ថា ពួរគត់បាៃរស់យៅយលើែី យដ្ឋ មាៃការអៃញញ្ជា តឲ្យរស់យៅស្រសបចាប់ 
ថ្ែលផ្ដល់ជូៃពួរគត់យដ្ឋ រដ្ឋា ភិបាលយៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០។ យៅសល់៥%យទៀត
បាៃយលើរយ ើងថា ពួរគត់គម ៃែីដា ល់ខែួៃយទ យក្ ោះពួរគត់បាៃកាៃ់កាប់ៃិងរស់
យៅយលើែីាធារណៈរបស់រែា   យហើ ររណីយៃោះ យរើតមាៃភាគយក្ចើៃយៅយខតរក្ពោះ
សីហៃញ យដ្ឋ ក្គួារថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៅរនញងយខតរយនោះ
២២%បាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់រស់យៅយលើែីរបស់រែា ឬយក្បើក្បាស់ែីរបស់រែា។ ចុំយ ោះ
អនរថ្ែលមាៃែីៃិងផ្ាោះដា ល់ខែួៃ មាៃ៤៨%បាៃទិញែី ៤៥%ទទួលបាៃចុំថ្ណរែី
ក្រមុាមគគីយៅឆ្ន ុំ១៩៨៩ រឯី២%យទៀត បាៃកាប់ឆ្ា រែីនក្ពយហើ បាៃរស់យៅទីយនោះ។ 
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១០ 
២០ 
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ភាគរ  

ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  
ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម 

 
 

ថ្ផ្នរទី៤: ការយ្វៀលរាលែីយចញពីក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
 

បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី គឺា
បញ្ជា មួ ថ្ែលពញុំមាៃចងក្រងឯរារលអិតលអៃ់ យហើ រហូតមរែល់យពលយៃោះ ពញុំក្តូវ
បាៃយលើរមរពិភារាលអិតលអៃ់យ ើ ។ រនញងរ ៈយពលនៃការស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ
សក្មាប់ឯរារយៃោះ បាៃបង្កា ញចាស់ថា មាៃមូលយហតញាយក្ចើៃថ្ែលក្បាពលរែា
មិៃអាចមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ យហើ មិៃថ្មៃយហតញផ្លទុំងអស់យៃោះសញទធថ្តអាចយក្បើ
 រយ “ការយ្វៀលរាលែី” យនោះយទ។ យហតញែូយចនោះយហើ  សក្មាប់យគលបុំណងនៃ
របា ការណ៍យៃោះ វាសុំខាៃ់ណាស់ថ្ែលក្តូវរុំណត់ៃិ ម រយ ការយ្វៀលរាលែី 
យៅតាមាថ ៃភាពនៃរបា ការណ៍យៃោះ។ យៅយពលចញោះយធ្វើការស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ 
បញ្ជា សុំខាៃ់ៗពីរ នៃការយ្វៀលរាលែីយចញក្តវូបាៃរុំណត់។ ទី១ សុំយៅយលើតុំបៃ់
ននថ្ែលក្តូវយ្វៀលពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ មញៃ ឬយៅអុំ ញងយពលែុំយណើ រការនៃការអយងាត
វាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី។ រនញងររណីននថ្ែលបញ្ជា យៃោះបាៃយរើតយ ើង ាទូយៅ
ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើងយដ្ឋ គម ៃតមាែ ភាព យហើ មាៃែុំយណាោះស្រា ជូៃក្បាពលរែា
ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់តិចតួចណាស់។ ទី២ ការយ្វៀលរាលែីយចញគឺ យរើត
យ ើងយៅយពលថ្ែលរាលែីាយក្ចើៃមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារមាៃ "ាថ ៃភាព
មិៃចាស់"។  រយថា ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យៃោះ មិៃក្តូវបាៃរុំណត់ៃិ មៃ័ 
យដ្ឋ ចាប់ ឬឯរារផ្ែូវចាប់ណាមួ យទ ប៉ាញថ្ៃរវាហារ់ែូចាបង្កា ញថា ររណីភាគ
យក្ចើៃនៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ យក្ចើៃ រ់ព័ៃធែីថ្ែលក្តូវបាៃទមទរយដ្ឋ រែាថ្ែរ 
ប៉ាញថ្ៃរយៅមិៃទៃ់បាៃរុំណត់ក្ពុំែីាផ្ែូវការែូចការទមទរយនោះយៅយ ើ ។ តុំបៃ់
ថ្ែលមាៃក្ពុំាប់ែីរែា យពលខែោះរ៏ក្តូវបាៃរា ការណ៍ថា ាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ថ្ែរ ក្បសិៃយបើ ក្ពុំែីរែាយនោះយៅមិៃទៃ់បាៃរុំណត់យៅយ ើ ។ រនញង
ររណីថ្បបយៃោះ ែីយៃោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីឲ្យយៅៃរណាមាន រ់យ ើ  យហើ ក្តូវបាៃយធ្វើ
រុំណត់យហតញថា “មិៃចាស់ោស់” យៅរនញងបែង់សញរយិយែី។ 
 

ផ្នេកទី៤: ការឆ្វៀលកេបាលដីចេញពីបេព័ន្ធចុះបញ្ជី 

ដីធ្លីានលក្ខណៈាបេព័ន្ធ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ទៃាឹមៃឹងការ រចិតរទញរដ្ឋរ់ចុំយ ោះក្បយភទទុំងពីរនៃការយ្វៀលរាលែីយចញ ែូច
បាៃយលើរយ ើងខាងយលើ ថ្ផ្នរនៃរបា ការណ៍យៃោះរ៏បាៃយលើរយ ើងអុំពីបញ្ជា យផ្សងៗ
យទៀត ថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅតាមរថ្ៃែងថ្ែលែីមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យក្កា ពី
បញ្ច ប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធថ្ែរ។ បញ្ជា ទុំងយនោះរមួ
មាៃ:   

1> មាច ស់ែីអវតរមាៃអុំ ញងយពលវៃិិចឆ័ : រនញងររណីខែោះ មាច ស់ែីអវតរមាៃអុំ ញង
យពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ែូយចនោះគត់បាត់
បង់ឱកាសរនញងការយសនើសញុំចញោះបញ្ជ ីែីរបស់គត់។ ររណីថ្បបយៃោះ រ៏យរើតមាៃ
ថ្ែរចុំយ ោះមាច ស់ែីមាៃវតរមាៃ ប៉ាញថ្ៃរអនរជិតខាងរបស់គត់អវតរមាៃ ែូយចនោះ
យហើ មិៃអាចបញ្ជជ រ់ឯរភាពអុំពីក្ពុំក្បទល់រាលែីបាៃយ ើ ។  

2> ែីរបស់រែា: មញៃយពល ឬយៅរនញងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការវាស់ថ្វង 
ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី យគបាៃែឹងថា ែីមាៃបញ្ជា យនោះាែីរបស់រែា ែូយចនោះយហើ 
មិៃអាចផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃៃរណាបាៃយ ើ ។ រនញងររណីថ្បបយៃោះ ែីយៃោះ
ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញយៅរនញងបែង់សញរយិយែីថាាែីរែា។ មាៃររណីខែោះ
យទៀត ែីយៃោះយក្កា មរក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីាផ្ែូវការឲ្យយៅរែា ប៉ាញថ្ៃរាទូយៅមិៃ
យរើតមាៃររណីថ្បបយៃោះយទ។ 

3> ែីមាៃវវិាទ: អាចមាៃររណីថ្ែលថា ែី ូត៍មួ មាៃវវិាទមញៃយពលយធ្វើវៃិិចឆ័ 
ឬាវវិាទថ្ែលយរើតយ ើង អុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅយពលអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ឬយៅរនញង
ែុំណារ់កាលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ។ ក្បសិៃយបើ ែីមាៃវវិាទ ែូយចនោះ
មិៃអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃយទ។    

យក្ៅពីការពិៃិតយយលើអក្តានៃការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើ ៃិងយលើបញ្ជា យផ្សងៗយទៀតថ្ែល
បណាដ លមរពី មិៃចញោះបញ្ជ ីរាលែី ការស្រាវក្ាវយៃោះ រ៏បាៃពយយមពិៃិតយយៅយលើ
ែុំយណើ រការនៃការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្ែរ។ មាៃការយលើរយ ើងយៅរនញងរបា 
ការណ៍ ៃិងការវភិាគាយក្ចើៃអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធថា 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ទៃាឹមៃឹងការ រចិតរទញរដ្ឋរ់ចុំយ ោះក្បយភទទុំងពីរនៃការយ្វៀលរាលែីយចញ ែូច
បាៃយលើរយ ើងខាងយលើ ថ្ផ្នរនៃរបា ការណ៍យៃោះរ៏បាៃយលើរយ ើងអុំពីបញ្ជា យផ្សងៗ
យទៀត ថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅតាមរថ្ៃែងថ្ែលែីមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យក្កា ពី
បញ្ច ប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធថ្ែរ។ បញ្ជា ទុំងយនោះរមួ
មាៃ:   

1> មាច ស់ែីអវតរមាៃអុំ ញងយពលវៃិិចឆ័ : រនញងររណីខែោះ មាច ស់ែីអវតរមាៃអុំ ញង
យពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ែូយចនោះគត់បាត់
បង់ឱកាសរនញងការយសនើសញុំចញោះបញ្ជ ីែីរបស់គត់។ ររណីថ្បបយៃោះ រ៏យរើតមាៃ
ថ្ែរចុំយ ោះមាច ស់ែីមាៃវតរមាៃ ប៉ាញថ្ៃរអនរជិតខាងរបស់គត់អវតរមាៃ ែូយចនោះ
យហើ មិៃអាចបញ្ជជ រ់ឯរភាពអុំពីក្ពុំក្បទល់រាលែីបាៃយ ើ ។  

2> ែីរបស់រែា: មញៃយពល ឬយៅរនញងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការវាស់ថ្វង 
ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី យគបាៃែឹងថា ែីមាៃបញ្ជា យនោះាែីរបស់រែា ែូយចនោះយហើ 
មិៃអាចផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃៃរណាបាៃយ ើ ។ រនញងររណីថ្បបយៃោះ ែីយៃោះ
ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញយៅរនញងបែង់សញរយិយែីថាាែីរែា។ មាៃររណីខែោះ
យទៀត ែីយៃោះយក្កា មរក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីាផ្ែូវការឲ្យយៅរែា ប៉ាញថ្ៃរាទូយៅមិៃ
យរើតមាៃររណីថ្បបយៃោះយទ។ 

3> ែីមាៃវវិាទ: អាចមាៃររណីថ្ែលថា ែី ូត៍មួ មាៃវវិាទមញៃយពលយធ្វើវៃិិចឆ័ 
ឬាវវិាទថ្ែលយរើតយ ើង អុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅយពលអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ឬយៅរនញង
ែុំណារ់កាលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ។ ក្បសិៃយបើ ែីមាៃវវិាទ ែូយចនោះ
មិៃអាចចញោះបញ្ជ ីបាៃយទ។    

យក្ៅពីការពិៃិតយយលើអក្តានៃការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើ ៃិងយលើបញ្ជា យផ្សងៗយទៀតថ្ែល
បណាដ លមរពី មិៃចញោះបញ្ជ ីរាលែី ការស្រាវក្ាវយៃោះ រ៏បាៃពយយមពិៃិតយយៅយលើ
ែុំយណើ រការនៃការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្ែរ។ មាៃការយលើរយ ើងយៅរនញងរបា 
ការណ៍ ៃិងការវភិាគាយក្ចើៃអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធថា 

 
 

បណាដ តុំបៃ់ថ្ែលយរើតមាៃវវិាទែីធ្ែីយក្ចើៃ     ឬតុំបៃ់ននថ្ែលអាចមាៃលរខណៈ
សមញគាម ញយក្ចើៃរនញងការវៃិិចឆ័  ក្តូវបាៃយមើលរ ុំលង ឬមាៃការយធ្វសក្បថ្ហសអុំ ញង
យពលនៃការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។ អនរស្រាវក្ាវរបា ការណ៍យៃោះ ពយយមវា 
តនមែអុំពីភាពគួរឲ្យទញរចិតរនៃការអោះអាងយៃោះ។ 
ថ្ផ្នរបនា ប់យៃោះ ៃឹងយធ្វើការវភិាគអុំពីបញ្ជា ខាងយលើ យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើឯរារថ្ែល

មាៃផ្ង ៃិងលទធផ្លពីការចញោះអយងាតយៅមូលដ្ឋា ៃផ្ង។   
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 តា
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(៧

%
) 

យទ
ោះបី
ា
មិៃ
អា
ចរ
របា
ៃតួ
យល
ខច
ាស់
ោ
ស់
រ៏យ
ដ្ឋ
 
 

ខា
ង

យក្កា
មយ
ៃោះ
ា
យហ
តញផ្
ល
យល
ើរយ
 
ើងយ
ដ្ឋ
 
មន្ត
ៃរីមូ
ល
ដ្ឋា
ៃ:

 
 
ខវោះ
ទិៃ
នៃ័ 

:: មា
ចស់
ែីអ
វត
រមា
ៃ 

 
ែីមា
ៃវ
វាទ

 
 
ា
ថៃ
ភា
ពមិ
ៃច
ាស់

 
 
រា
ល
ែីចូ
ល
រន ញង
ែីរ
ែា 

រុំព
ង់ចា
ម:
  

ភូមិ
ក្ប
 
ញគៃិ
ងភូ
មិ

ក្ត
 
ុំងយ
ា
ន 

៣
,២
៨៨

 
៣
,២
៧
១ 

១៧
 (០
,៥

) 
 
វវា
ទម
រត
រ 
(១
ររ
ណី
) 

 
ក្ព
ុំក្ប
ទល់
រែ
ាបា
ល
មិៃ
ចា
ស់
(១
០រ
រណី
) 

 
ែីមា
ៃវ
វាទ

:: ា
មួ 
ក្រ
ុមហ
 ញៃអា
យន្តហា
គា
ររ 
(៥
ររ
ណី
)

ា
មួ 
ា
ោ
យរៀ
ៃ 
(១
ររ
ណី
) 

 *មា
ៃរ
ាល
ែីយ
ក្ច
ើៃយ
ទៀ
តមិ
ៃក្
តូវ
បា
ៃវ
ៃិិច
ឆ័ 
។ 
មិៃ
មា
ៃតួ
យល
ខច
ាស់
ោ
ស់
ថ្ែ
ល
អា
ចរ
របា
ៃស
ក្មា
ប់រ
ាល
ែីស
រញប
យៅ
ភូមិ
ទុំៃ
ប់យ
ទ 
យហ
តញែូ
យច
នោះ 

អនរ
ស្រា
វក្ា
វមិ
ៃអា
ចរ
ុំណ
ត់ច
ាស់
ោ
ស់
 
អុំពី
ចុំៃួ
ៃន
ៃកា
រយ្
វៀល
រា
ល
ែីរ
បស់
ក្ប
ា
ពល
រែ
ាយច
ញ
ពីែ
ុំយណ
ើរកា
រនៃ
កា
រច
ញោះប
ញ្
ជីយៅ
រន ញង
តុំប
ៃ់យ
ៃោះ

យទ
។ 
ប៉ាញថ្
ៃរតា
មកា
រវា
 
តន
មែថា
 មា
ៃរ
ាល
ែីយ
ក្ច
ើៃា
ង៨
០%
យៅ
ទូទ
ុំងភូ
មិយ
ៃោះ
មិៃ
ក្ត
ូវបា
ៃច
ញោះប
ញ្
ជី។
  

 ⁺មា
ៃរ
ាល
ែីយ
ក្ច
ើៃយ
ទៀ
តមិ
ៃក្
តូវ
បា
ៃវ
ៃិិច
ឆ័ 
។ 
យយ
ងតា
មទិ
ៃនៃ័
 
ក្ប
មូល
បា
ៃយ
ពល
ចញោះ
ស្រា
វក្ា
វយៅ
មូល
ដ្ឋា
ៃបា
ៃឲ្
យែឹ
ងថា
 រ
ាល
ែី៦
៦៨
យទ
ៀត
 

មិៃ
ស
ថិតយ
ក្កា
មែ
ុំយណ
ើរកា
រនៃ
កា
រវៃិិ
ចឆ័ 
យទ
 មា
ៃៃ័
 
ថា
 រ
ាល
ែីស
រញប
៣
៣
%
យៅ
ភូមិ
៣
 មិ
ៃក្
តូវ
បា
ៃច
ញោះប
ញ្
ជីយទ
 យក្
កា
 
ពីែ
ុំយណ
ើរកា
រនៃ
កា
រច
ញោះប
ញ្
ជី

ែីធ្
ែីមា
ៃល
រខណ

ៈា
ក្ប
ព័ៃ
ធបា
ៃប
ញ្
ចប់
។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 ក្ព
ោះសី
ហ
ៃញ:
  

ភូមិ
៣
  

   

១,
៧
៥៩

 
១,
៦៣
៦ 

 
១២
៣

⁺ 
(៧

%
) 

យទ
ោះបី
ា
មិៃ
អា
ចរ
របា
ៃតួ
យល
ខច
ាស់
ោ
ស់
រ៏យ
ដ្ឋ
 
 

ខា
ង

យក្កា
មយ
ៃោះ
ា
យហ
តញផ្
ល
យល
ើរយ
 
ើងយ
ដ្ឋ
 
មន្ត
ៃរីមូ
ល
ដ្ឋា
ៃ:

 
 
ខវោះ
ទិៃ
នៃ័ 

:: មា
ចស់
ែីអ
វត
រមា
ៃ 

 
ែីមា
ៃវ
វាទ

 
 
ា
ថៃ
ភា
ពមិ
ៃច
ាស់

 
 
រា
ល
ែីចូ
ល
រន ញង
ែីរ
ែា 

រុំព
ង់ចា
ម:
  

ភូមិ
ក្ប
 
ញគៃិ
ងភូ
មិ

ក្ត
 
ុំងយ
ា
ន 

៣
,២
៨៨

 
៣
,២
៧
១ 

១៧
 (០
,៥

) 
 
វវា
ទម
រត
រ 
(១
ររ
ណី
) 

 
ក្ព
ុំក្ប
ទល់
រែ
ាបា
ល
មិៃ
ចា
ស់
(១
០រ
រណី
) 

 
ែីមា
ៃវ
វាទ

:: ា
មួ 
ក្រ
ុមហ
 ញៃអា
យន្តហា
គា
ររ 
(៥
ររ
ណី
)

ា
មួ 
ា
ោ
យរៀ
ៃ 
(១
ររ
ណី
) 

 *មា
ៃរ
ាល
ែីយ
ក្ច
ើៃយ
ទៀ
តមិ
ៃក្
តូវ
បា
ៃវ
ៃិិច
ឆ័ 
។ 
មិៃ
មា
ៃតួ
យល
ខច
ាស់
ោ
ស់
ថ្ែ
ល
អា
ចរ
របា
ៃស
ក្មា
ប់រ
ាល
ែីស
រញប
យៅ
ភូមិ
ទុំៃ
ប់យ
ទ 
យហ
តញែូ
យច
នោះ 

អនរ
ស្រា
វក្ា
វមិ
ៃអា
ចរ
ុំណ
ត់ច
ាស់
ោ
ស់
 
អុំពី
ចុំៃួ
ៃន
ៃកា
រយ្
វៀល
រា
ល
ែីរ
បស់
ក្ប
ា
ពល
រែ
ាយច
ញ
ពីែ
ុំយណ
ើរកា
រនៃ
កា
រច
ញោះប
ញ្
ជីយៅ
រន ញង
តុំប
ៃ់យ
ៃោះ

យទ
។ 
ប៉ាញថ្
ៃរតា
មកា
រវា
 
តន
មែថា
 មា
ៃរ
ាល
ែីយ
ក្ច
ើៃា
ង៨
០%
យៅ
ទូទ
ុំងភូ
មិយ
ៃោះ
មិៃ
ក្ត
ូវបា
ៃច
ញោះប
ញ្
ជី។
  

 ⁺មា
ៃរ
ាល
ែីយ
ក្ច
ើៃយ
ទៀ
តមិ
ៃក្
តូវ
បា
ៃវ
ៃិិច
ឆ័ 
។ 
យយ
ងតា
មទិ
ៃនៃ័
 
ក្ប
មូល
បា
ៃយ
ពល
ចញោះ
ស្រា
វក្ា
វយៅ
មូល
ដ្ឋា
ៃបា
ៃឲ្
យែឹ
ងថា
 រ
ាល
ែី៦
៦៨
យទ
ៀត
 

មិៃ
ស
ថិតយ
ក្កា
មែ
ុំយណ
ើរកា
រនៃ
កា
រវៃិិ
ចឆ័ 
យទ
 មា
ៃៃ័
 
ថា
 រ
ាល
ែីស
រញប
៣
៣
%
យៅ
ភូមិ
៣
 មិ
ៃក្
តូវ
បា
ៃច
ញោះប
ញ្
ជីយទ
 យក្
កា
 
ពីែ
ុំយណ
ើរកា
រនៃ
កា
រច
ញោះប
ញ្
ជី

ែីធ្
ែីមា
ៃល
រខណ

ៈា
ក្ប
ព័ៃ
ធបា
ៃប
ញ្
ចប់
។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៤.១ ការស្វៀលក្្ាលដីតំបន្់សេដឋក្ិចចពិសេេសចញពតីំបន្់វិន្ិចឆយ័  
 

ប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ មាៃរបា ការណ៍ាយក្ចើៃអុំពីការយ្វៀលតុំបៃ់ាយក្ចើៃ
យចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ទុំងមញៃឬរនញងអុំ ញងយពលនៃការអៃញវតរែុំយណើ រការអយងាតវាស់
ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី។ ររណីថ្បបយៃោះក្តូវបាៃសយងាតយឃើញថា យរើតមាៃយៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញថ្ែលមាៃរាលែី
រាប់រ  ូត៍ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់។ ខាងយក្កាមយៃោះាយសចរដីសយងខបអុំពីការយ្វៀល
រាលែីយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ។  

៤.១.១ ការយ្វៀលរាលែីភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់ភនុំយពញលមី រាជធាៃីភនុំយពញ  
 

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ ររណីយ្វៀលយចញយក្ចើៃបុំផ្ញតពីតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ ក្តវូបាៃសយងាតយឃើញថា យរើតមាៃយៅភូមិទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ ថ្ែលយៅទី
យៃោះមាៃរាលែីវៃិិចឆ័ យហើ យ៉ាងតិច៧៩% មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យហើ មាៃរាល
ែីាយក្ចើៃយទៀត ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ។   ការសយក្មចចិតរ   រនញងការយ្វៀលភូមិយៃោះយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃយធ្វើយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការវាស់ថ្វងៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី។ ក្រុមស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃសថិតិអុំពីចុំៃួៃសរញបនៃរាលែីយៅភូមិ
ទុំៃប់យទ ប៉ាញថ្ៃរតាមការវា តនមែបាៃឲ្យែឹងថា រាលែីយ៉ាងតិច៨០%យៅទូទុំងភូមិ
យៃោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
បាៃបញ្ច ប់។ លិខិតពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅភូមិទុំៃប់មាៃរាលែីថ្ត
១៩៥ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃយធ្វើវៃិិចឆ័  យហើ មាៃរាលែីថ្ត៤១ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ី។ រឯីរាលែីចុំៃួៃ១៥៤យទៀតក្តូវបាៃរា ការណ៍ថា “គម ៃទិៃនៃ័ ”។ 
រាលែីយៅសល់ទុំងប៉ាញនម ៃយៅរនញងភូមិយៃោះ ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៤.១ ការស្វៀលក្្ាលដីតំបន្់សេដឋក្ិចចពិសេេសចញពតីំបន្់វិន្ិចឆយ័  
 

ប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ មាៃរបា ការណ៍ាយក្ចើៃអុំពីការយ្វៀលតុំបៃ់ាយក្ចើៃ
យចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ទុំងមញៃឬរនញងអុំ ញងយពលនៃការអៃញវតរែុំយណើ រការអយងាតវាស់
ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី។ ររណីថ្បបយៃោះក្តូវបាៃសយងាតយឃើញថា យរើតមាៃយៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញថ្ែលមាៃរាលែី
រាប់រ  ូត៍ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់។ ខាងយក្កាមយៃោះាយសចរដីសយងខបអុំពីការយ្វៀល
រាលែីយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ។  

៤.១.១ ការយ្វៀលរាលែីភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់ភនុំយពញលមី រាជធាៃីភនុំយពញ  
 

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ ររណីយ្វៀលយចញយក្ចើៃបុំផ្ញតពីតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ ក្តវូបាៃសយងាតយឃើញថា យរើតមាៃយៅភូមិទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ ថ្ែលយៅទី
យៃោះមាៃរាលែីវៃិិចឆ័ យហើ យ៉ាងតិច៧៩% មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យហើ មាៃរាល
ែីាយក្ចើៃយទៀត ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ។   ការសយក្មចចិតរ   រនញងការយ្វៀលភូមិយៃោះយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃយធ្វើយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការវាស់ថ្វងៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី។ ក្រុមស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃសថិតិអុំពីចុំៃួៃសរញបនៃរាលែីយៅភូមិ
ទុំៃប់យទ ប៉ាញថ្ៃរតាមការវា តនមែបាៃឲ្យែឹងថា រាលែីយ៉ាងតិច៨០%យៅទូទុំងភូមិ
យៃោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
បាៃបញ្ច ប់។ លិខិតពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅភូមិទុំៃប់មាៃរាលែីថ្ត
១៩៥ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃយធ្វើវៃិិចឆ័  យហើ មាៃរាលែីថ្ត៤១ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ី។ រឯីរាលែីចុំៃួៃ១៥៤យទៀតក្តូវបាៃរា ការណ៍ថា “គម ៃទិៃនៃ័ ”។ 
រាលែីយៅសល់ទុំងប៉ាញនម ៃយៅរនញងភូមិយៃោះ ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការ

 
 

ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 93     មូលយហតញទុំងស្រសុងចុំយ ោះការយ្វៀល
ក្ទង់ក្ទ ធ្ុំថ្បបយៃោះ ពិតាមិៃចាស់ោស់យទ យហើ ចុំយ ោះែុំយណើ រការថ្ែលបាៃ
យរើតយ ើង យហើ បាៃ្ៃែល់ការសយក្មចចិតរយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាា
យក្ចើៃក្គួារយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ រ៏មិៃចាស់ោស់ថ្ែរ។ យដ្ឋ ារគម ៃ
ទិៃនៃ័ ាផ្ែូវការាាធារណៈអុំពីការយ្វៀលយៃោះ ែូយចនោះព័ត៌មាៃខាងយក្កាមយៃោះ ក្តវូ
បាៃក្រុមស្រាវក្ាវក្បមូលបាៃតាមរ ៈចញោះអយងាតតាមក្គួារ ការពិភារាក្រមុ ៃិង
ការសមាភ សាមួ សមាជិរសហគមៃ៍ ៃិងមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ។ 

យយងតាមការពិភារាក្រមុ បាៃឲ្យែឹងថា មាៃយសចរដីក្បកាសជូៃែុំណឹង
អុំពីការក្បជញុំាាធារណៈមួ យៅឆ្ន ុំ២០០៦។ អនរថ្ែលបាៃចូលរមួក្បជញុំបាៃ
ពៃយល់ថា យៅយពលក្បជញុំយនោះ យគបាៃបង្កា ញថ្ផ្ៃទីខណឌ ឲ្យអនរចូលរមួយមើល យហើ 
បាៃក្បាប់អនរចូលរមួថា តុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃក្បកាសថា ាតុំបៃ់វៃិិចឆ័ សក្មាប់ការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងក្បាប់ថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីៃឹងចាប់យផ្ដើម
រនញងយពលឆ្ប់ៗយៃោះ។ យគបាៃក្បាប់ក្បាពលរែាឲ្យចាប់យផ្ដើមក្បមូល ៃិងយរៀបចុំឯរ
ារបង្កា ញភសរញតាងកាៃ់កាប់ែី ៃិងចាប់យផ្ដើមយៅក្ពុំែី ូត៍របស់ពួរគត់ ក្ពមទុំង
យដ្ឋោះស្រា វវិាទក្ពុំែី ឬក្ពុំែីាៃ់គន ាមួ អនរជិតខាង។ យក្កា ពីរិចចក្បជញុំយៃោះ ពួរ
គត់មិៃបាៃទទួលព័ត៌មាៃបថ្ៃថមយទៀត អុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយទ 
រនញងរ ៈយពលមួ ឆ្ន ុំយនោះ។ ក្បាពលរែាថ្ែលបាៃចូលរមូពិភារាក្រមុ បាៃរ ុំលឹរ
ថា ទីបុំផ្ញត ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃចញោះមរតុំបៃ់យៃោះយៅឆ្ន ុំ២០០៨ យែើមបអីយងាតវាស់ថ្វង 
ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីយៅភូមិទុំៃប់២។ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃយសនើក្បាពលរែាឲ្យដ្ឋរ់ឯរ
ារ រ់ព័ៃធនន ប៉ាញថ្ៃរយយងតាមអនរចូលរមួពិភារាក្រមុ បាៃឲ្យែឹងថា ក្បា
ពលរែាថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយសញុំទុំងយនោះ មិៃថ្ែលបាៃឮែុំណឹងពីក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
យៃោះយទៀតយ ើ ។       

                                                           
93 លិខិតពីក្បធាៃការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃីភនុំយពញ យផ្្ើជូៃក្បធាៃន រដ្ឋា ៃសញរយិយែីៃិងភូមិាស្ដសរ 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ចញោះនលងទី២២ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅយពលថ្ែលក្បាពលរែាយៅភូមិទុំៃប់បាៃែឹងថា មាៃបញ្ជា មិៃស្រសួល
ែូយចនោះ ពួរគត់បាៃចាប់យផ្ដើមារសួរអុំពីាថ ៃភាពនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី។ អនរចូល
រមួក្រុមពិភារាក្រមុបាៃពៃយល់ថា យក្កា មរយៅឆ្ន ុំ២០០៨ មាៃក្បាពលរែារនញង
សហគមៃ៍ាយក្ចើៃក្គាួរ ថ្ែលភាគយក្ចើៃាមន្តៃរីរាជការមាៃមញខតុំថ្ណងទបៗ ក្តវូ
បាៃយកាោះក្បជញុំាមួ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ យៅយពលយនោះ យគបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា តុំបៃ់
យៃោះ ក្តវូបាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយហើ  
យក្ ោះតុំបៃ់យៃោះ មាៃ រ់ព័ៃធគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យក្ចើៃ ែូចា គយក្មាងាថ ៃី ៍ក្គប់
ក្គងលូបងាូរទឹរៃិងសុំណល់រាវ គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញ ៃិងគយក្មាងាដ រៃិង
ជួសជញលផ្ែូវរលយភែើង ៃិងយដ្ឋ ារមាៃវវិាទែីធ្ែីយក្ចើៃ។ ព័ត៌មាៃយៃោះ មិៃក្តវូបាៃ
ក្បកាសាាធារណៈយទ ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបាៃែឹងអុំពីការយ្វៀលរាលែី
របស់ពួរគត់យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ ពីមាន រ់យៅមាន រ់។ ែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់យៅថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៩។ ការបិទ
បង្កា ញាាធារណៈ បាៃក្បក្ពឹតរយៅយក្កា ពីែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ ក្តូវបាៃបញ្ច ប់មញៃ
យពលរុំណត់ យហើ ែូចបាៃយលើរយ ើងពីខាងយលើរចួយហើ ថា បែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ី
មាច ស់ែី បាៃបង្កា ញទិៃនៃ័ រាលែីថ្ត៤១ប៉ាញយណាណ ោះ យដ្ឋ មាៃរាលែីចុំៃួៃ១៥៤ 
ក្តូវបាៃរត់សមាគ ល់ថា “គម ៃទិៃនៃ័ ” រឯីព័ត៌មាៃអុំពីរាលែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃវាស់
ថ្វង រ៏គម ៃបង្កា ញថ្ែរ។ 
មាៃការលុំបារយក្ចើៃ រនញងការរុំណត់ចាស់ោស់អុំពីការយ្វៀលភូមិទុំៃប់យចញពី

ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ តាមរ ៈព័ត៌មាៃថ្ែលទទួល
បាៃពីសហគមៃ៍ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ បាៃបង្កា ញថា វាអាចមាៃមូលយហតញ
ធ្ុំៗាយក្ចើៃថ្ែលតុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃចាត់ទញរថា ាតុំបៃ់មាៃការលុំបារខាែ ុំងរនញងការ
វៃិិចឆ័ ឲ្យបាៃយពញយលញ។ មូលយហតញទុំងយនោះមាៃ:  

 មាៃថ្ផ្ៃការសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បឡា  
 មាៃថ្ផ្ៃការសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បព័ៃធលូទឹរ ៃិងបងាូរទឹរសអញ  
(សុំណល់រាវ)  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅយពលថ្ែលក្បាពលរែាយៅភូមិទុំៃប់បាៃែឹងថា មាៃបញ្ជា មិៃស្រសួល
ែូយចនោះ ពួរគត់បាៃចាប់យផ្ដើមារសួរអុំពីាថ ៃភាពនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី។ អនរចូល
រមួក្រុមពិភារាក្រមុបាៃពៃយល់ថា យក្កា មរយៅឆ្ន ុំ២០០៨ មាៃក្បាពលរែារនញង
សហគមៃ៍ាយក្ចើៃក្គាួរ ថ្ែលភាគយក្ចើៃាមន្តៃរីរាជការមាៃមញខតុំថ្ណងទបៗ ក្តវូ
បាៃយកាោះក្បជញុំាមួ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ យៅយពលយនោះ យគបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា តុំបៃ់
យៃោះ ក្តវូបាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយហើ  
យក្ ោះតុំបៃ់យៃោះ មាៃ រ់ព័ៃធគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យក្ចើៃ ែូចា គយក្មាងាថ ៃី ៍ក្គប់
ក្គងលូបងាូរទឹរៃិងសុំណល់រាវ គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញ ៃិងគយក្មាងាដ រៃិង
ជួសជញលផ្ែូវរលយភែើង ៃិងយដ្ឋ ារមាៃវវិាទែីធ្ែីយក្ចើៃ។ ព័ត៌មាៃយៃោះ មិៃក្តវូបាៃ
ក្បកាសាាធារណៈយទ ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបាៃែឹងអុំពីការយ្វៀលរាលែី
របស់ពួរគត់យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ ពីមាន រ់យៅមាន រ់។ ែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់យៅថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៩។ ការបិទ
បង្កា ញាាធារណៈ បាៃក្បក្ពឹតរយៅយក្កា ពីែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ ក្តូវបាៃបញ្ច ប់មញៃ
យពលរុំណត់ យហើ ែូចបាៃយលើរយ ើងពីខាងយលើរចួយហើ ថា បែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ី
មាច ស់ែី បាៃបង្កា ញទិៃនៃ័ រាលែីថ្ត៤១ប៉ាញយណាណ ោះ យដ្ឋ មាៃរាលែីចុំៃួៃ១៥៤ 
ក្តូវបាៃរត់សមាគ ល់ថា “គម ៃទិៃនៃ័ ” រឯីព័ត៌មាៃអុំពីរាលែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃវាស់
ថ្វង រ៏គម ៃបង្កា ញថ្ែរ។ 
មាៃការលុំបារយក្ចើៃ រនញងការរុំណត់ចាស់ោស់អុំពីការយ្វៀលភូមិទុំៃប់យចញពី

ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ តាមរ ៈព័ត៌មាៃថ្ែលទទួល
បាៃពីសហគមៃ៍ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ បាៃបង្កា ញថា វាអាចមាៃមូលយហតញ
ធ្ុំៗាយក្ចើៃថ្ែលតុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃចាត់ទញរថា ាតុំបៃ់មាៃការលុំបារខាែ ុំងរនញងការ
វៃិិចឆ័ ឲ្យបាៃយពញយលញ។ មូលយហតញទុំងយនោះមាៃ:  

 មាៃថ្ផ្ៃការសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បឡា  
 មាៃថ្ផ្ៃការសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បព័ៃធលូទឹរ ៃិងបងាូរទឹរសអញ  
(សុំណល់រាវ)  

 
 

 មាៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញឯរជៃថ្ែលទទួលបាៃការអៃញម័តរចួ
យហើ  

 មាៃគយក្មាងារ រយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធផ្ែូវរលយភែើងរបស់រមមវធីិ្អភិវឌ្ឍៃ៍មហាអៃញ
តុំបៃ់ទយៃែយមគងគ 

 ៃិង មាៃវវិាទធ្ុំៗយក្ចើៃ ៃិងអូសបនែ  ា ូរមរយហើ ។ 
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បឡា  សថិតយៅថ្របរផ្ែូវយលខ៥៩៨ យហើ យធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បា

ពលរែាចុំៃួៃ២៣០ក្គួារយៅរនញងភូមិទុំៃប់។ គយក្មាងលូទឹរ ៃិងបងាូរទឹរសអញ  
(សុំណល់រាវ) រុំពញងក្តូវបាៃអភិវឌ្ឍៃ៍យដ្ឋ ាោរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយធ្វើឲ្យប៉ាោះ
 ល់ែីរបស់ក្បាពលរែាចុំៃួៃ៣៩ក្គួារ។ ក្រមុហ ញៃឯរជៃមួ បាៃទទួលការ
អៃញញ្ជា តឲ្យាងសង់ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ យដ្ឋ ក្តវូចារ់ែី
បុំយពញនផ្ាែីបឹងទុំហុំ៧ហិរតា នៃអាងសដញរទឹរយៅរនញងភូមិបឹងក្បយប។ ក្រមុហ ញៃយៃោះ
ារ់ថ្សដង រ៏បាៃទិញែីចុំៃួៃ២,៦ហិរតា ថ្ែលបចចញបបៃនែីយៃោះាែីមាៃអនរកាៃ់កាប់ 
សថិតយៅថ្របរអាងសដញរទឹររនញងភូមិទុំៃប់។ គយក្មាងយៃោះ ក្តូវបាៃយធ្វើថ្ផ្ៃការតាុំងពីឆ្ន ុំ
២០០៥ យហើ ទទួលបាៃការឯរភាពាាថ ពរយៅយែើមឆ្ន ុំ២០១២ យដ្ឋ យធ្វើឲ្យប៉ាោះ
 ល់ែីរបស់ក្បាពលរែាចុំៃួៃ៣០ក្គួារ។  រឯីគយក្មាងារ រយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធផ្ែូវ
រលយភែើងវញិ បាៃបណាដ លឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៩ក្គួារ ថ្ែលបចចញបបៃនយៃោះ
រុំពញងរស់យៅយលើែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង។ យហតញផ្លចញងយក្កា គឺ បចចញបបៃនរុំពញងមាៃវវិាទ
ធ្ុំៗចុំៃួៃក្បាុំយៅរនញងភូមិទុំៃប់ យហើ វវិាទយៃោះបាៃអូសបនែ  ា ូរមរយហើ  ៃិង
យៅមិៃទៃ់មាៃែុំយណាោះស្រា យៅយ ើ ។ វវិាទទុំងក្បាុំយៃោះ យរើតយ ើងរវាងអនរ
មាៃអុំណាចមាន រ់ ៃិងក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារ។ សរញបយសចរដីយៅ វវិាទទុំងយៃោះ 
បាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាាង២០០ក្គួារ។ គយក្មាងៃិងវវិាទទុំងយៃោះៃឹងក្តូវ
យលើរមរពិភារាកាៃ់ថ្តលមអិតរនញងថ្ផ្នរអុំពី ក្បវតរិៃិងយសចរដីសយងខប យៅចញងបញ្ច ប់នៃ
របា ការណ៍យៃោះ។ 
យដ្ឋ បាៃែឹងថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃ

បញ្ច ប់ាផ្ែូវការយៅថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៩ យពលយនោះក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ
 ល់ បាៃចាប់យផ្ដើមយធ្វើញតរិដ្ឋរ់ជូៃអាា្ធ្រ យែើមបយីសនើសញុំឲ្យមាៃែុំយណើ រការនៃការចញោះ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបុំយពញបថ្ៃថម យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ យៅឆ្ន ុំ២០០៩ 
លិខិតមួ ថ្ែលចញោះហតថយលខាយដ្ឋ ក្បាពលរែាចុំៃួៃ១៤៥ក្គួារក្តូវបាៃដ្ឋរ់ជូៃ
យៅមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃីភនុំយពញ យែើមបយីសនើសញុំការអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
បុំយពញបថ្ៃថមមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅរនញងភូមិទុំៃប់។ រនញងការពៃយល់អុំពីមូលយហតញ
អវីបាៃាសហគមៃ៍បាៃសយក្មចចិតរសរយសរលិខិតយៃោះ ក្បាពលរែាមាន រ់ថ្ែល
ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់បាៃៃិយ ថា:   
“យ ើងបារមភ អុំពីសញវតថិភាពនៃកាៃ់កាប់ែី
របស់យ ើង ពីយក្ ោះយ ើងមិៃថ្ែលទទួលបាៃ
ព័ត៌មាៃអុំពីការយ្វៀលរាលែីរបស់ពួរយ ើង
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយទ។ យ ើង
ថ្តងថ្តឮថា យៅយពលណាថ្ែលមាៃគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍ យពលយនោះគយក្មាងយនោះថ្តងថ្ត
មាៃការរ ុំយោភ រែី របស់ក្បាពលរែាក្រី
ក្រ យហើ ក្បាពលរែាក្រីក្រយនោះយហើ  ា
អនរថ្ែលថ្តងថ្តទទួលបាៃលិខិតជូៃែុំណឹង 
អុំពីការរញោះយរ ើលុំយៅដ្ឋា ៃយចញយៅ រស់យៅតុំបៃ់
យផ្សង យហើ ពួរយ ើងមិៃចង់យឃើញយរឿងថ្បប
យៃោះយរើតមាៃ ចុំយ ោះពួរយ ើងយទ”។ 

យៅចយនែ ោះថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩ ៃិងថ្ខ
ធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១ មាៃលិខិតផ្ែូវការាបៃរបនា ប់ 
រវាងាថ ប័ៃរដ្ឋា ភិបាល យហើ ថ្ែលក្តូវបាៃថ្ចររ ុំថ្លរាមួ គណៈរមាម ធិ្ការសហ
គមៃ៍។ លិខិតចញោះ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១ ពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃីភនុំយពញ យផ្្ើជូៃន រ
រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីបាៃបញ្ជជ រ់ថា រាលែីយៅភូមិទុំៃប់យនោះ ក្តូវបាៃ
យ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ពីយក្ ោះអតរសញ្ជា ណរាលែីទុំងយនោះមាៃ
លរខណៈសមញគាម ញយពរ។ លិខិតយៃោះបញ្ជជ រ់ថា អាចៃឹងមាៃែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម យហើ ឥ ូវយៃោះក្បាពលរែារុំពញងរង់ចាុំការចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការ

របូទី២: លិខិតពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃី 
ចញោះនលងទី៦ ថ្ខធ្នូ  ឆ្ន ុំ២០១១។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបុំយពញបថ្ៃថម យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ យៅឆ្ន ុំ២០០៩ 
លិខិតមួ ថ្ែលចញោះហតថយលខាយដ្ឋ ក្បាពលរែាចុំៃួៃ១៤៥ក្គួារក្តូវបាៃដ្ឋរ់ជូៃ
យៅមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃីភនុំយពញ យែើមបយីសនើសញុំការអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
បុំយពញបថ្ៃថមមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅរនញងភូមិទុំៃប់។ រនញងការពៃយល់អុំពីមូលយហតញ
អវីបាៃាសហគមៃ៍បាៃសយក្មចចិតរសរយសរលិខិតយៃោះ ក្បាពលរែាមាន រ់ថ្ែល
ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់បាៃៃិយ ថា:   
“យ ើងបារមភ អុំពីសញវតថិភាពនៃកាៃ់កាប់ែី
របស់យ ើង ពីយក្ ោះយ ើងមិៃថ្ែលទទួលបាៃ
ព័ត៌មាៃអុំពីការយ្វៀលរាលែីរបស់ពួរយ ើង
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយទ។ យ ើង
ថ្តងថ្តឮថា យៅយពលណាថ្ែលមាៃគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍ យពលយនោះគយក្មាងយនោះថ្តងថ្ត
មាៃការរ ុំយោភ រែី របស់ក្បាពលរែាក្រី
ក្រ យហើ ក្បាពលរែាក្រីក្រយនោះយហើ  ា
អនរថ្ែលថ្តងថ្តទទួលបាៃលិខិតជូៃែុំណឹង 
អុំពីការរញោះយរ ើលុំយៅដ្ឋា ៃយចញយៅ រស់យៅតុំបៃ់
យផ្សង យហើ ពួរយ ើងមិៃចង់យឃើញយរឿងថ្បប
យៃោះយរើតមាៃ ចុំយ ោះពួរយ ើងយទ”។ 

យៅចយនែ ោះថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩ ៃិងថ្ខ
ធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១ មាៃលិខិតផ្ែូវការាបៃរបនា ប់ 
រវាងាថ ប័ៃរដ្ឋា ភិបាល យហើ ថ្ែលក្តូវបាៃថ្ចររ ុំថ្លរាមួ គណៈរមាម ធិ្ការសហ
គមៃ៍។ លិខិតចញោះ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១ ពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃីភនុំយពញ យផ្្ើជូៃន រ
រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីបាៃបញ្ជជ រ់ថា រាលែីយៅភូមិទុំៃប់យនោះ ក្តូវបាៃ
យ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ពីយក្ ោះអតរសញ្ជា ណរាលែីទុំងយនោះមាៃ
លរខណៈសមញគាម ញយពរ។ លិខិតយៃោះបញ្ជជ រ់ថា អាចៃឹងមាៃែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម យហើ ឥ ូវយៃោះក្បាពលរែារុំពញងរង់ចាុំការចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការ

របូទី២: លិខិតពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃី 
ចញោះនលងទី៦ ថ្ខធ្នូ  ឆ្ន ុំ២០១១។ 
 

 
 

នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះ។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅឆ្ន ុំ២០១២ សមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការ
សហគមៃ៍ បាៃជួបមន្តៃរីាយក្ចើៃនរ់យៅមៃាីរសញរយិយែីរាជធាៃីភនុំយពញ យែើមបីសួរនុំ
អុំពីលិខិតចញោះថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១យនោះ ៃិងយែើមបាីរសួរអុំពីមូលយហតញអវីបាៃាការចញោះ
បញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយនោះមិៃចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការរហូតមរែល់យពលយៃោះ។ យពលយនោះ
យគបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា ៃឹងចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការរនញងយពលឆ្ប់ៗខាងមញខយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរយគ
រ៏បាៃបង្កា ញពួរគត់ៃូវថ្ផ្ៃទីគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញយនោះថ្ែរ យហើ បាៃ
ក្បាប់ថា ចុំយ ោះអនរថ្ែលរស់យៅរនញងតុំបៃ់នៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៃោះ ៃឹងមិៃក្តវូបញ្ចូ ល
យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញបថ្ៃថម មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ។ 
យយងតាមមន្តៃរីទុំងយនោះ បាៃឲ្យែឹងថា ក្បសិៃយបើ ក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលទទួល
រងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ា ថាយហតញ យពលយនោះៃឹងមាៃការ
យដ្ឋោះស្រា ជូៃយៅតាមចាប់សដីពីអសាមិររណ៍។   

 

៤.១.២ ការយ្វៀលរាលែី ភូមិ៣ សង្កា ត់៣ យខតរក្ពោះសីហៃញយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ  ី 
 

យយងតាមសថិតិផ្ែូវការ ថ្ែលផ្ដល់ជូៃយដ្ឋ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃបង្កា ញឲ្យ
យឃើញថា យៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ថ្ែលាតុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅយខតរក្ពោះ
សីហៃញ មាៃរាលែី១២៣ថ្ែលបាៃវៃិិចឆ័ រចួយហើ  មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្កា 
ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបញ្ច ប់។ មាៃមូលយហតញ
យក្ចើៃចុំយ ោះបញ្ជា យៃោះ ែូចា ែីរុំពញងមាៃវវិាទ ែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ ៃិងែី
បុំ ៃយលើែីាធារណៈរបស់រែា។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី ក្រមុអនរស្រាវក្ាវរ៏បាៃររ
យឃើញថ្ែរថា មាៃរាលែីយ៉ាងតិច៦៦៨ ូត៍ក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃ
ការវៃិិចឆ័ មញៃយពល ៃិងរនញងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី។ 
យៃោះហារ់ែូចាបង្កា ញថា រាលែីថ្ែលក្តវូយ្វៀលយៃោះ មិៃក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញង
ចុំៃួៃរាលែីសរញបថ្ែលមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃផ្ដល់ជូៃយនោះយទ យក្ ោះទិៃនៃ័ យៃោះក្គប
ែណដ ប់ ថ្តយលើរាលែីទុំងឡា ថ្ែលក្តូវវៃិិចឆ័ ប៉ាញយណាណ ោះ។ យដ្ឋ ាររាលែី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ទុំង៦៦៨យនោះមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  ែូយចនោះរាលែីទុំងយៃោះ មិៃក្តូវបង្កា ញរនញងរបា 
ការណ៍ទិៃនៃ័ យទ។94   

ែី ូត៍ថ្ែលមាៃបញ្ជា ទុំងយនោះមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្ ោះវាសថិតយៅរនញង
តុំបៃ់ ថ្ែលក្តូវបាៃយរៀបចុំទញរាតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ សក្មាប់គយក្មាងយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធ
ធ្ុំៗាយក្ចើៃ មាៃែូចា រុំពង់ថ្ផ្ តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស គយក្មាងាដ រផ្ែូវរលយភែើង
របស់អៃញមហាតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ ៃិងគយក្មាងពក្ងីរផ្ែូវ។ ការពៃយល់កាៃ់ថ្តលមអិតអុំពី
គយក្មាងទុំងយៃោះ មាៃបញ្ចូ លយៅរនញងថ្ផ្នរអុំពី ក្បវតរិៃិងយសចរដីសយងខប យៅចញងបញ្ច ប់
នៃរបា ការណ៍យៃោះ។  

យយងតាមទិៃនៃ័ ជុំយរឿៃ      ថ្ែលបាៃអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស 
យដ្ឋ ក្រមុការង្ករមរពីាោយខតរក្ពោះសីហៃញ កាលពីថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០៨ បាៃឲ្យ
ែឹងថា ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍នន 
យៅរនញងភូមិ៣ មាៃចុំៃួៃសរញប៦៦៨ក្គួារ ថ្ែលរនញងចុំយណាមយនោះមាៃក្បាពលរែា
ចុំៃួៃ: 

 ២៧៧ ក្គួារ ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារការអភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចច
ពិយសស ៃិងគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ 

 ១៦៤ ក្គួារ ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារ គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវ ៃិង  
 ២២៧ ក្គួារ ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងពក្ងីរផ្ែូវរលយភែើង
របស់មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ។  

 
 
 
 

                                                           
94 ព័ត៌មាៃអុំពីការកាត់រាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីក្តូវបាៃក្បមូលយៅរនញងការ
ពិភារាក្រុមយគលយៅ រុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ ៃិងតាមែងផ្ែូវរលយភែើង។ ព័ត៌មាៃយៃោះរ៏ក្តូវបាៃ
បុំយពញបថ្ៃថមយដ្ឋ ទិៃនៃ័ ទទួលបាៃពីអងគការស្រាវក្ាវាតិរមពញា ៃិងក្តូវអោះអាងតាមរ ៈការចងក្រងឯរ
ារ ៃិងការារសួរបថ្ៃថមយទៀតាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ទុំង៦៦៨យនោះមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  ែូយចនោះរាលែីទុំងយៃោះ មិៃក្តូវបង្កា ញរនញងរបា 
ការណ៍ទិៃនៃ័ យទ។94   

ែី ូត៍ថ្ែលមាៃបញ្ជា ទុំងយនោះមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្ ោះវាសថិតយៅរនញង
តុំបៃ់ ថ្ែលក្តូវបាៃយរៀបចុំទញរាតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ សក្មាប់គយក្មាងយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធ
ធ្ុំៗាយក្ចើៃ មាៃែូចា រុំពង់ថ្ផ្ តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស គយក្មាងាដ រផ្ែូវរលយភែើង
របស់អៃញមហាតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ ៃិងគយក្មាងពក្ងីរផ្ែូវ។ ការពៃយល់កាៃ់ថ្តលមអិតអុំពី
គយក្មាងទុំងយៃោះ មាៃបញ្ចូ លយៅរនញងថ្ផ្នរអុំពី ក្បវតរិៃិងយសចរដីសយងខប យៅចញងបញ្ច ប់
នៃរបា ការណ៍យៃោះ។  

យយងតាមទិៃនៃ័ ជុំយរឿៃ      ថ្ែលបាៃអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស 
យដ្ឋ ក្រមុការង្ករមរពីាោយខតរក្ពោះសីហៃញ កាលពីថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០៨ បាៃឲ្យ
ែឹងថា ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍នន 
យៅរនញងភូមិ៣ មាៃចុំៃួៃសរញប៦៦៨ក្គួារ ថ្ែលរនញងចុំយណាមយនោះមាៃក្បាពលរែា
ចុំៃួៃ: 

 ២៧៧ ក្គួារ ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារការអភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចច
ពិយសស ៃិងគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ 

 ១៦៤ ក្គួារ ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារ គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវ ៃិង  
 ២២៧ ក្គួារ ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងពក្ងីរផ្ែូវរលយភែើង
របស់មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ។  

 
 
 
 

                                                           
94 ព័ត៌មាៃអុំពីការកាត់រាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីក្តូវបាៃក្បមូលយៅរនញងការ
ពិភារាក្រុមយគលយៅ រុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ ៃិងតាមែងផ្ែូវរលយភែើង។ ព័ត៌មាៃយៃោះរ៏ក្តូវបាៃ
បុំយពញបថ្ៃថមយដ្ឋ ទិៃនៃ័ ទទួលបាៃពីអងគការស្រាវក្ាវាតិរមពញា ៃិងក្តូវអោះអាងតាមរ ៈការចងក្រងឯរ
ារ ៃិងការារសួរបថ្ៃថមយទៀតាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ។  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
របូទី៣: ផ្ាោះរបស់ក្បាពលរែាយៅតាមបយណាដ  តុំបៃ់ពក្ងីរផ្ែូ វរលយភែើងយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ 

 
តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសក្តូវបាៃអៃញម័តាយលើរទី១ យដ្ឋ ារាចរថ្ណនុំ

យលខ១៤៧ ថ្ែលចញោះហតថយលខាយដ្ឋ ន ររែាមន្តៃរី យៅថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០០០។ 
យយងតាមារាចរយៃោះ បាៃបញ្ជជ រ់ថា សង្កា ត់២ ៃិងសង្កា ត់៣ ក្តូវបាៃយធ្វើសមបទៃ
សក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ យហើ បាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែា២០,៣៧៦នរ់។ 
យៅថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩ រដ្ឋា ភិបាលបាៃយចញអៃញក្រឹតយទី២ យែើមបបីយងាើតតុំបៃ់យសែារិចច
ពិយសសយៃោះាផ្ែូវការ ប៉ាញថ្ៃរមាៃទុំហុំតូចាងមញៃ ៃិងយធ្វើឲ្យផ្លប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែា
រ៏តិចាងមញៃថ្ែរ។95 អៃញក្រឹតយយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសយៃោះមាៃនផ្ា
ែី៦៧,៤៩ហិរតា យៅរនញងសង្កា ត់២ ៃិងសង្កា ត់៣ ៃិងបាៃក្បកាសថា ែីទុំងអស់
ថ្ែលសថិតយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះាែីឯរជៃរបស់រែា សថិតយក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់អាា្
ធ្ររុំពង់ថ្ផ្សវ ័តក្រងុក្ពោះសីហៃញ។ តុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ ៃិងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសក្តូវ
បាៃអភិវឌ្ឍយដ្ឋ មាៃការជួ គុំក្ទពីរដ្ឋា ភិបាលជប៉ាញៃ។96  ថ្ផ្ៃទីខាងយក្កាមយៃោះ

                                                           
95 រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា: អៃញក្រឹតយយលខ១៤៧សរីពីការបយងាើតតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសនៃរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងក្ពោះសីហៃញ ចញោះ
នលងទី២ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩។   

96 វបិា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ: អុំពីយ ើង http://www.pas.gov.kh/spsez/aboutus.php 

(បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បង្កា ញតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ៃិង រមរពីវបិា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់
ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ។ 
 
ថ្ផ្ៃទី៤: តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ក្រងុក្ពោះសីហៃញ97 

យក្កា ពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃ

បញ្ច ប់យៅឆ្ន ុំ២០១០ រាល
ែីចុំៃួៃ៦៦៨ ថ្ែលទទួល

រងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ 
គយក្មាងទុំងយៃោះ មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ រ ៈ
ប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំយៃោះ ក្បាពលរែា
ថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពី

ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែី យដ្ឋ ារ គយក្មាងតុំបៃ់
យសែារិចចពិយសស បាៃដ្ឋរ់
បណដឹ ងាយក្ចើៃយលើរ យៅ
អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ អាា្ធ្
រាតិ តញោការ ៃិង
ខញទាកាល័ ន ររែាមន្តៃរី

។ យៅឆ្ន ុំ២០១០ ក្បាពលរែា១៧ក្គួារ ថ្ែលាតុំណាងក្បាពលរែា ២៧៧
ក្គួារយៅភូមិ៣ ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្   
ៃិងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស  បាៃយធ្វើបណដឹ ងដ្ឋរ់យៅាោឧទធរណ៍ក្រងុក្ពោះសីហៃញ។ 
                                                           
97  វបិា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ: បែង់ទូយៅនៃតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់ថ្ផ្សីហៃញ:

http://www.pas.gov.kh/spsez/outline.php (បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។  



91

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បង្កា ញតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ៃិង រមរពីវបិា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់
ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ។ 
 
ថ្ផ្ៃទី៤: តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ក្រងុក្ពោះសីហៃញ97 

យក្កា ពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃ

បញ្ច ប់យៅឆ្ន ុំ២០១០ រាល
ែីចុំៃួៃ៦៦៨ ថ្ែលទទួល

រងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ 
គយក្មាងទុំងយៃោះ មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ រ ៈ
ប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំយៃោះ ក្បាពលរែា
ថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពី

ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែី យដ្ឋ ារ គយក្មាងតុំបៃ់
យសែារិចចពិយសស បាៃដ្ឋរ់
បណដឹ ងាយក្ចើៃយលើរ យៅ
អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ អាា្ធ្
រាតិ តញោការ ៃិង
ខញទាកាល័ ន ររែាមន្តៃរី

។ យៅឆ្ន ុំ២០១០ ក្បាពលរែា១៧ក្គួារ ថ្ែលាតុំណាងក្បាពលរែា ២៧៧
ក្គួារយៅភូមិ៣ ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្   
ៃិងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស  បាៃយធ្វើបណដឹ ងដ្ឋរ់យៅាោឧទធរណ៍ក្រងុក្ពោះសីហៃញ។ 
                                                           
97  វបិា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ: បែង់ទូយៅនៃតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់ថ្ផ្សីហៃញ:

http://www.pas.gov.kh/spsez/outline.php (បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។  

 
 

យែើមបណដឹ ងទុំងយនោះ បាៃយសនើសញុំការអៃញញ្ជា តឲ្យពួរគត់មាៃលទធភាពយសនើសញុំ 
ប័ណណរមមសិទធិតាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ យពលយនោះ
តញោការបាៃយកាោះយៅសហគមៃ៍មរក្បជញុំយៅនលងទី១៩ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១១ យហើ 
ការក្បជញុំមួ យលើរយទៀតក្តវូបាៃយធ្វើយ ើងយៅាោក្រុងក្ពោះសីហៃញ រវាងមៃាីរយរៀបចុំ
ថ្ែៃែីក្រងុក្ពោះសីហៃញ ៃិងសមាជិរសហគមៃ៍ យៅនលងទី២៧ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១១។ 
បណដឹ ងយនោះក្តូវបាៃពិភារា យហើ តាមរុំណត់យហតញនៃរិចចក្បជញុំយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា 
ភាគី រ់ព័ៃធទុំងអស់ បាៃ ល់ក្ពមយៅតាមសុំយណើ សញុំអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅតុំបៃ់យៃោះ។ តញោការបាៃយសនើឲ្យភាគី រ់ព័ៃធទុំងអស់រមួ
គន អៃញវតរយសចរដីសយក្មចយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរមរែល់យពលសរយសររបា ការណ៍យៃោះ ក្បា
ពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ទុំងយនោះ យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញ
បថ្ៃថមមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយៅយ ើ ។ 

ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា តុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ ៃិងតុំបៃ់
យសែារិចចពិយសសមាៃការគុំក្ទគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ពីរដ្ឋា ភិបាលជប៉ាញៃ យដ្ឋ បាៃ
ផ្ដល់ក្បារ់រមចីយៅឆ្ន ុំ២០០៦ ឆ្ន ុំ២០០៨ ៃិងឆ្ន ុំ២០០៩ សរញបាង១១៤ោៃែញោែ រ
សហរែាអាយមររិ។ យៅឆ្ន ុំ២០១១ ជុំៃួ បយចចរយទសបថ្ៃថមយទៀត ក្តវូបាៃអៃញម័ត
យែើមបយីរៀបចុំបែង់យមសក្មាប់រុំពង់ថ្ផ្ ៃិងបយងាើៃសមតថភាពក្បរួតក្បថ្ជងរបស់រុំពង់
ថ្ផ្។98  យយងតាមការអយងាតយលើបញ្ជា បរាិថ ៃ ៃិងសងគមចុំយ ោះគយក្មាងយៃោះ បាៃ
បង្កា ញថា ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិជប៉ាញៃ បាៃយរៀបចុំលវកិាសក្មាប់ផ្ដល់
ាសុំណង ៃិងការតាុំងទីលុំយៅលមី សក្មាប់ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃ “យទោះបីាពួរ
គត់បាៃរស់យៅយដ្ឋ មិៃស្រសបចាប់យៅរនញងទីតាុំងរបស់គយក្មាងរ៏យដ្ឋ  យៃោះយបើ
យយងយៅតាមគុំៃិតរបស់ភាគី រ់ព័ៃធទុំងអស់ ថ្ែលមាៃាោយខតរក្ពោះសីហៃញ 
ក្រសួងបរាិថ ៃ រុំពង់ថ្ផ្សវ ័តភនុំយពញ ៃិងរុំពង់ថ្ផ្សវ ័តក្រងុសីហៃញ”។ របា 
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 វបិា របស់ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិជប៉ាញៃ (JICA): គយក្មាងសហក្បតិបតរិការរុំពញងែុំយណើ រការ:  
គយក្មាងសក្មាប់ការសិរាអុំពីការពក្ងឹងសមតថភាពក្បរួតក្បថ្ជង ៃិងការអភិវឌ្ឍរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ។  
http://www.jica.go.jp/english/operations/social_environmental/archive/pro_asia/cambodia_14.html 
(បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការណ៍យៃោះបាៃបញ្ជជ រ់យទៀតថា “យៃោះមិៃថ្មៃាក្បព័ៃធចាប់យទ [sic] ប៉ាញថ្ៃរាយគល
ៃយយបា ាមូលដ្ឋា ៃថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ឲ្យចូលាធ្រមាៃយៅរមពញា។ ការដ្ឋា ៃនៃ
គយក្មាងសក្មាប់អភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ ថ្ែលឥ ូវយៃោះ
រុំពញងែុំយណើ រការាងសង់យនោះ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងយៅតាមអៃញក្រឹតយកាលពី
ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៦០ ថាាែីរែាសក្មាប់ទីតាុំងរុំពង់ថ្ផ្ យហើ ការរស់យៅរនញងតុំបៃ់នៃ
ការដ្ឋា ៃរបស់គយក្មាងយៃោះ ាការរស់យៅយដ្ឋ មិៃស្រសបចាប់"។99  ការយលើរយ ើង
ថ្បបយៃោះាសញ្ជា បង្កា ញថា ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅថ្របរតុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ ៃិងតុំបៃ់
យសែារិចចពិយសសក្តូវបាៃចាត់ទញរថា ាអនរតាុំងទីលុំយៅខញសចាប់ យដ្ឋ យយងយៅ
យលើអៃញក្រឹតយមួ     ថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័តយៅរនញងសម័ ក្គប់ក្គង យដ្ឋ របបសងគម
រាស្ដសរៃិ ម យៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៦០។ យៃោះអាចាររណីថ្ែលនុំឲ្យមាៃការយក្បើយហតញ
ផ្លែូចគន  យែើមបយី្វៀលតុំបៃ់ទុំងយៃោះយចញពីការវា តនមែ ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ប៉ាញថ្ៃរក្រុមស្រាវក្ាវ មិៃអាចអោះអាងបញ្ជជ រ់អុំពីចុំណញ ចយៃោះ
បាៃយទ។  

តាមទិែាភាពទូយៅនៃគយក្មាងែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើយៃោះ យ ើងអាច
យឃើញថា គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ននយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ មាៃលរខណៈធ្ុំយធ្ង យដ្ឋ មាៃ
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស គយក្មាងសង់ផ្ែូវៃិងារ រយហដ្ឋា
រចនសមព័ៃធផ្ែូវរលយភែើង។ ថ្ផ្ៃទីខាងយក្កាមយៃោះ ក្តូវបាៃ រមរពីវបិា តុំបៃ់
យសែារិចចពិយសស រុំពង់ថ្ផ្ក្រុងក្ពោះសីហៃញ យដ្ឋ មាៃបង្កា ញទីតាុំងនៃគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍យៅាប់គន  (យដ្ឋ មិៃបញ្ចូ លផ្ែូវលមី)។  
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 ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិជប៉ាញៃ (JICA): គយក្មាងសក្មាប់ការសិរាអុំពីការពក្ងឹងសមតថភាពក្បរួត
ក្បថ្ជង ៃិងការអភិវឌ្ឍរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ: ការពិចារណាយលើបញ្ជា បរាិថ ៃៃិងសងគម រនញងការអយងាតសក្មាប់យធ្វើ
ថ្ផ្ៃការលមអិត ឆ្ន ុំ២០១១ (ទុំព័រ៨-៩)។ 
http://www.jica.go.jp/english/operations/social_environmental/archive/pro_asia/pdf/cambodia14_01
.pdf (បាៃយបើរយមើលយៅ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការណ៍យៃោះបាៃបញ្ជជ រ់យទៀតថា “យៃោះមិៃថ្មៃាក្បព័ៃធចាប់យទ [sic] ប៉ាញថ្ៃរាយគល
ៃយយបា ាមូលដ្ឋា ៃថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ឲ្យចូលាធ្រមាៃយៅរមពញា។ ការដ្ឋា ៃនៃ
គយក្មាងសក្មាប់អភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ ថ្ែលឥ ូវយៃោះ
រុំពញងែុំយណើ រការាងសង់យនោះ ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងយៅតាមអៃញក្រឹតយកាលពី
ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៦០ ថាាែីរែាសក្មាប់ទីតាុំងរុំពង់ថ្ផ្ យហើ ការរស់យៅរនញងតុំបៃ់នៃ
ការដ្ឋា ៃរបស់គយក្មាងយៃោះ ាការរស់យៅយដ្ឋ មិៃស្រសបចាប់"។99  ការយលើរយ ើង
ថ្បបយៃោះាសញ្ជា បង្កា ញថា ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅថ្របរតុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ ៃិងតុំបៃ់
យសែារិចចពិយសសក្តូវបាៃចាត់ទញរថា ាអនរតាុំងទីលុំយៅខញសចាប់ យដ្ឋ យយងយៅ
យលើអៃញក្រឹតយមួ     ថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័តយៅរនញងសម័ ក្គប់ក្គង យដ្ឋ របបសងគម
រាស្ដសរៃិ ម យៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៦០។ យៃោះអាចាររណីថ្ែលនុំឲ្យមាៃការយក្បើយហតញ
ផ្លែូចគន  យែើមបយី្វៀលតុំបៃ់ទុំងយៃោះយចញពីការវា តនមែ ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ប៉ាញថ្ៃរក្រុមស្រាវក្ាវ មិៃអាចអោះអាងបញ្ជជ រ់អុំពីចុំណញ ចយៃោះ
បាៃយទ។  

តាមទិែាភាពទូយៅនៃគយក្មាងែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើយៃោះ យ ើងអាច
យឃើញថា គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ននយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ មាៃលរខណៈធ្ុំយធ្ង យដ្ឋ មាៃ
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស គយក្មាងសង់ផ្ែូវៃិងារ រយហដ្ឋា
រចនសមព័ៃធផ្ែូវរលយភែើង។ ថ្ផ្ៃទីខាងយក្កាមយៃោះ ក្តូវបាៃ រមរពីវបិា តុំបៃ់
យសែារិចចពិយសស រុំពង់ថ្ផ្ក្រុងក្ពោះសីហៃញ យដ្ឋ មាៃបង្កា ញទីតាុំងនៃគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍យៅាប់គន  (យដ្ឋ មិៃបញ្ចូ លផ្ែូវលមី)។  
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 ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិជប៉ាញៃ (JICA): គយក្មាងសក្មាប់ការសិរាអុំពីការពក្ងឹងសមតថភាពក្បរួត
ក្បថ្ជង ៃិងការអភិវឌ្ឍរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងសីហៃញ: ការពិចារណាយលើបញ្ជា បរាិថ ៃៃិងសងគម រនញងការអយងាតសក្មាប់យធ្វើ
ថ្ផ្ៃការលមអិត ឆ្ន ុំ២០១១ (ទុំព័រ៨-៩)។ 
http://www.jica.go.jp/english/operations/social_environmental/archive/pro_asia/pdf/cambodia14_01
.pdf (បាៃយបើរយមើលយៅ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)  

 
 

ថ្ផ្ៃទី៥: ថ្ផ្ៃទីរុំពង់ថ្ផ្ តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ៃិងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវរលយភែើងយៅក្រងុ
ក្ពោះសីហៃញ100 
 

 
 

យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើក្បភពទិៃនៃ័ ថ្ែលមាៃ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវរបា ការណ៍យៃោះ
មិៃអាចយធ្វើការវា តនមែអុំពីភាពស្រសបចាប់នៃការកាៃ់កាប់របស់ក្គួារទុំងអស់យៅ
រនញងតុំបៃ់យៃោះយទ ប៉ាញថ្ៃរររណីយៃោះ បង្កា ញបថ្ៃថមយទៀតអុំពីបញ្ជា ននថ្ែលយរើតយ ើង 
យៅយពលថ្ែលតុំបៃ់ធ្ុំៗក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  យដ្ឋ ារថ្តមាៃ
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ថ្ែលទទួលបាៃការអៃញម័ត។ យៅរនញងសង្កា ត់៣ ពិតាមាៃររណី
មួ ចុំៃួៃថ្ែលក្បាពលរែារស់យៅយលើែីាធារណៈរបស់រែា ាពិយសសក្បា
ពលរែាថ្ែលរស់រនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងក្បារែថ្មៃ ប៉ាញថ្ៃរយទោះាយ៉ាងយៃោះរដី ចុំយ ោះ
ាថ ៃភាពរបស់ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅរនញងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស  មាៃលរខណៈ
មិៃសូវចាស់យ ើ ។ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់បាៃរស់យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះមញៃយពលែីយៃោះ
ក្តូវអៃញម័តសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់មាៃឯរារបង្កា ញភសដញ
តាងបញ្ជជ រ់ការកាៃ់កាប់ែីស្រសបចាប់ យហើ ែរាបណាែីយៃោះមិៃសថិតយៅរនញងៃិ ម

                                                           
100 វបិា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងក្ពោះសីហៃញ: ទីតាុំងៃិងលរខណៈភូមិាស្ដសរ

http://www.pas.gov.kh/spsez/location.php (បាៃយបើរយមើល យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ៃ័ ណាមួ អុំពីែីរបស់រែាយទ ែូយចនោះតាមក្ទឹសដី ពួរគត់អាចសញុំចញោះបញ្ជ ីែីរបស់ពួរ
គត់តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។  

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃព័ត៌មាៃចាស់ោស់អុំពីមូលយហតញអវីបាៃ
ារាលែីននថ្ែលយៅថ្របរតុំបៃ់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ អាច
ៃិយ ថា ែីទុំងយនោះសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវ ប៉ាញថ្ៃរែូចគន យៃោះថ្ែរ ក្បសិៃយបើ វាមិៃ
ថ្មៃែូយចនោះយទ ៃិង ក្បសិៃយបើ គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវាគយក្មាងថ្ែលក្តូវពក្ងីរផ្ែូវ
យលើសពីែីចុំណីផ្ែូវ ឬាគយក្មាងយធ្វើផ្ែូវលមី ែូយចនោះក្បាពលរែាថ្ែលមាៃឯរារបញ្ជជ រ់
អុំពីសិទធិកាៃ់កាប់ស្រសបចាប់ តាមក្ទឹសដី  ពួរគត់អាចសញុំចញោះបញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់តាម
រ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ បញ្ជា នៃការយ្វៀល
រាលែីរបស់ក្បាពលរែារស់យៅតាមបយណាដ  ផ្ែូវរលយភែើង យចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីៃឹងក្តវូយលើរមរពិភារាយៅរនញងថ្ផ្នរ ៤.៣.៣ ថ្ែលយធ្វើការសិរាអុំពីបញ្ជា ែី
ាធារណៈរបស់រែា។  

៤.១.៣  បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័   
 

បចចញបបៃនយៃោះ គម ៃទិៃនៃ័ ាាធារណៈអុំពីអក្តានៃការយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែា យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ 
យហតញែូយចនោះយហើ  មាៃការលុំបាររនញងការវា តនមែអុំពីទុំហុំនៃបញ្ជា ថ្ែលបាៃយរើត
យ ើង ៃិងយតើវាអាចមាៃឥទធិពលអវីខែោះយៅយលើយាគជ័ ធ្ុំយធ្ងនៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
យៃោះ។ ប៉ាញថ្ៃរ ទុំងនែគូអភិវឌិ្ឍៃ៍ ទុំងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី  ៃិងសុំណង់បាៃ
ទទួលាគ ល់ថា បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីពិតាយរើតមាៃថ្មៃ យហើ ចាុំបាច់ក្តូវការយដ្ឋោះស្រា ។ បញ្ជា យៃោះៃឹងក្តូវ
បង្កា ញជូៃែូចខាងយក្កាម។  

អវីថ្ែលបាៃបង្កា ញពីការយ្វៀលរាលែី ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យៅភូមិទុំៃប់នៃរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ  
បាៃយរើតយ ើងយដ្ឋ ារគម ៃៃីតិវធីិ្ចាស់ោស់។ អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ សដីពីៃីតិវធីិ្

 
 

បយងាើតបែង់សញរយិយែីៃិងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ពញុំមាៃថ្ចងបញ្ាតរិចាប់សក្មាប់
យ្វៀលតុំបៃ់ននយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យដ្ឋ ារតុំបៃ់ទុំងយនោះមាៃលរខណៈ “សមញគ
ាម ញយពរ” សក្មាប់យធ្វើការវៃិិចឆ័  យហតញែូយចនោះយហើ  វាហារ់ែូចាមិៃចាស់ោស់
យទថា យតើមាៃយហតញផ្លផ្ែូវចាប់ណាមួ សក្មាប់ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា
ពលរែាយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្បបយៃោះ។ ពិតណាស់ ក្បសិៃយបើ ក្តូវអៃញវតរតាមអៃញ
ក្រឹតយយៃោះ ែូយចនោះការអោះអាងថា ក្បាពលរែាបាៃតាុំងទីលុំយៅយលើែីរែាយដ្ឋ មិៃស្រសប
ចាប់ យហើ ការអោះអាងថា ែីមាៃវវិាទយនោះ គបបកី្តូវបាៃវា តនមែតាមរ ៈែុំយណើ រ
ការនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះ។ ក្បសិៃយបើការអោះអាងថ្បបយនោះមាៃភសដញតាងបញ្ជជ រ់ក្គប់
ក្គៃ់ ែូយចនោះែីយនោះគបបកី្តូវបាៃវៃិិចឆ័ ថា ាែីរបស់រែា ឬក្បសិៃយបើររយឃើញថា ែី
យនោះមាៃវវិាទ ែូយចនោះគបបបីញ្ជូ ៃររណីវវិាទយៃោះយៅ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យហើ 
គបបកី្តូវចញោះបញ្ជ ីែីយៃោះថ្តរនញងររណី ថ្ែលែីមាៃវវិាទយៃោះក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួរាល់
សិៃ។ ែូចយ ើងបាៃយឃើញស្រាប់យហើ ថា តុំបៃ់ថ្ែលយ្វៀលយនោះ ក្តូវបាៃលញប
យចញពីែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  យដ្ឋ ការសយក្មចថ្ផ្នររែាបាល មិៃថ្មៃយធ្វើយ ើងយៅ
តាមៃីតិវធីិ្ ៃិងការវា តនមែក្បរបយដ្ឋ តមាែ ភាព យៅតាមការអោះអាងរបស់ក្បា
ពលរែាយទ។ 

យៅចញងឆ្ន ុំ២០០៩ ររណីមួ យទៀតនៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅភនុំយពញ ក្តូវបាៃរា ការណ៍យដ្ឋ ក្បព័ៃធផ្ា 
ព័ត៌មាៃរនញងស្រសុរ។ ររណីយៃោះក្តូវបាៃែឹងឮាាធារណៈ យក្កា ពីមាៃលិខិតមួ 
ក្តូវបាៃយផ្្ើពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី យៅគណៈរមមការរែាបាលរាជធាៃីភនុំយពញយែើមបយីសនើសញុំ
ការអៃញញ្ជា តយ្វៀលតុំបៃ់ចុំៃួៃ៧យចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យៅរនញងសង្កា ត់ទយៃែបាារ់។101 
លិខិតយៃោះបាៃពៃយល់ថា សង្កា ត់ទយៃែបាារ់រនញងខណឌ ចុំការមៃ ក្តូវបាៃក្បកាសា
តុំបៃ់វៃិិចឆ័ រនញងយគលបុំណងយែើមបចីញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ប៉ាញថ្ៃរមាៃ
តុំបៃ់ចុំៃួៃក្បាុំពីរ    យៅរនញងសង្កា ត់យៃោះក្តូវបាៃចាត់ទញរថាាតុំបៃ់      “មាៃភាព

                                                           
101 តុំបៃ់កាត់យចញទុំងយនោះមាៃ បែញរអគរប ូឌី្ង (២២.៤៩២m2) វតរក្ប ូវងគ (១៣.១៩៩m2) វតរថ្រវក្ពោះយភែើង 
(១៧.៧១៤m2) តុំបៃ់ T85 (៥៩.០៦៤m2) តុំបៃ់ T87 (៧៦.៣៥៧m2) ែីយៅពីយក្កា ក្រសួងរសិរមម (៧.៦២៥m2) 
ៃិងែីយៅខាងយក្កា វមិាៃចុំការមៃ (១៦.៨៥៤m2)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ៃ័ ណាមួ អុំពីែីរបស់រែាយទ ែូយចនោះតាមក្ទឹសដី ពួរគត់អាចសញុំចញោះបញ្ជ ីែីរបស់ពួរ
គត់តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។  

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃព័ត៌មាៃចាស់ោស់អុំពីមូលយហតញអវីបាៃ
ារាលែីននថ្ែលយៅថ្របរតុំបៃ់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ អាច
ៃិយ ថា ែីទុំងយនោះសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវ ប៉ាញថ្ៃរែូចគន យៃោះថ្ែរ ក្បសិៃយបើ វាមិៃ
ថ្មៃែូយចនោះយទ ៃិង ក្បសិៃយបើ គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវាគយក្មាងថ្ែលក្តូវពក្ងីរផ្ែូវ
យលើសពីែីចុំណីផ្ែូវ ឬាគយក្មាងយធ្វើផ្ែូវលមី ែូយចនោះក្បាពលរែាថ្ែលមាៃឯរារបញ្ជជ រ់
អុំពីសិទធិកាៃ់កាប់ស្រសបចាប់ តាមក្ទឹសដី  ពួរគត់អាចសញុំចញោះបញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់តាម
រ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ បញ្ជា នៃការយ្វៀល
រាលែីរបស់ក្បាពលរែារស់យៅតាមបយណាដ  ផ្ែូវរលយភែើង យចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីៃឹងក្តវូយលើរមរពិភារាយៅរនញងថ្ផ្នរ ៤.៣.៣ ថ្ែលយធ្វើការសិរាអុំពីបញ្ជា ែី
ាធារណៈរបស់រែា។  

៤.១.៣  បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័   
 

បចចញបបៃនយៃោះ គម ៃទិៃនៃ័ ាាធារណៈអុំពីអក្តានៃការយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែា យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយទ 
យហតញែូយចនោះយហើ  មាៃការលុំបាររនញងការវា តនមែអុំពីទុំហុំនៃបញ្ជា ថ្ែលបាៃយរើត
យ ើង ៃិងយតើវាអាចមាៃឥទធិពលអវីខែោះយៅយលើយាគជ័ ធ្ុំយធ្ងនៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
យៃោះ។ ប៉ាញថ្ៃរ ទុំងនែគូអភិវឌិ្ឍៃ៍ ទុំងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី  ៃិងសុំណង់បាៃ
ទទួលាគ ល់ថា បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីពិតាយរើតមាៃថ្មៃ យហើ ចាុំបាច់ក្តូវការយដ្ឋោះស្រា ។ បញ្ជា យៃោះៃឹងក្តូវ
បង្កា ញជូៃែូចខាងយក្កាម។  

អវីថ្ែលបាៃបង្កា ញពីការយ្វៀលរាលែី ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យៅភូមិទុំៃប់នៃរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ  
បាៃយរើតយ ើងយដ្ឋ ារគម ៃៃីតិវធីិ្ចាស់ោស់។ អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ សដីពីៃីតិវធីិ្

 
 

បយងាើតបែង់សញរយិយែីៃិងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ពញុំមាៃថ្ចងបញ្ាតរិចាប់សក្មាប់
យ្វៀលតុំបៃ់ននយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យដ្ឋ ារតុំបៃ់ទុំងយនោះមាៃលរខណៈ “សមញគ
ាម ញយពរ” សក្មាប់យធ្វើការវៃិិចឆ័  យហតញែូយចនោះយហើ  វាហារ់ែូចាមិៃចាស់ោស់
យទថា យតើមាៃយហតញផ្លផ្ែូវចាប់ណាមួ សក្មាប់ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា
ពលរែាយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្បបយៃោះ។ ពិតណាស់ ក្បសិៃយបើ ក្តូវអៃញវតរតាមអៃញ
ក្រឹតយយៃោះ ែូយចនោះការអោះអាងថា ក្បាពលរែាបាៃតាុំងទីលុំយៅយលើែីរែាយដ្ឋ មិៃស្រសប
ចាប់ យហើ ការអោះអាងថា ែីមាៃវវិាទយនោះ គបបីក្តូវបាៃវា តនមែតាមរ ៈែុំយណើ រ
ការនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះ។ ក្បសិៃយបើការអោះអាងថ្បបយនោះមាៃភសដញតាងបញ្ជជ រ់ក្គប់
ក្គៃ់ ែូយចនោះែីយនោះគបបកី្តូវបាៃវៃិិចឆ័ ថា ាែីរបស់រែា ឬក្បសិៃយបើររយឃើញថា ែី
យនោះមាៃវវិាទ ែូយចនោះគបបបីញ្ជូ ៃររណីវវិាទយៃោះយៅ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យហើ 
គបបកី្តូវចញោះបញ្ជ ីែីយៃោះថ្តរនញងររណី ថ្ែលែីមាៃវវិាទយៃោះក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួរាល់
សិៃ។ ែូចយ ើងបាៃយឃើញស្រាប់យហើ ថា តុំបៃ់ថ្ែលយ្វៀលយនោះ ក្តូវបាៃលញប
យចញពីែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  យដ្ឋ ការសយក្មចថ្ផ្នររែាបាល មិៃថ្មៃយធ្វើយ ើងយៅ
តាមៃីតិវធីិ្ ៃិងការវា តនមែក្បរបយដ្ឋ តមាែ ភាព យៅតាមការអោះអាងរបស់ក្បា
ពលរែាយទ។ 

យៅចញងឆ្ន ុំ២០០៩ ររណីមួ យទៀតនៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅភនុំយពញ ក្តូវបាៃរា ការណ៍យដ្ឋ ក្បព័ៃធផ្ា 
ព័ត៌មាៃរនញងស្រសុរ។ ររណីយៃោះក្តូវបាៃែឹងឮាាធារណៈ យក្កា ពីមាៃលិខិតមួ 
ក្តូវបាៃយផ្្ើពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី យៅគណៈរមមការរែាបាលរាជធាៃីភនុំយពញយែើមបយីសនើសញុំ
ការអៃញញ្ជា តយ្វៀលតុំបៃ់ចុំៃួៃ៧យចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យៅរនញងសង្កា ត់ទយៃែបាារ់។101 
លិខិតយៃោះបាៃពៃយល់ថា សង្កា ត់ទយៃែបាារ់រនញងខណឌ ចុំការមៃ ក្តូវបាៃក្បកាសា
តុំបៃ់វៃិិចឆ័ រនញងយគលបុំណងយែើមបចីញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ប៉ាញថ្ៃរមាៃ
តុំបៃ់ចុំៃួៃក្បាុំពីរ    យៅរនញងសង្កា ត់យៃោះក្តូវបាៃចាត់ទញរថាាតុំបៃ់      “មាៃភាព

                                                           
101 តុំបៃ់កាត់យចញទុំងយនោះមាៃ បែញរអគរប ូឌី្ង (២២.៤៩២m2) វតរក្ប ូវងគ (១៣.១៩៩m2) វតរថ្រវក្ពោះយភែើង 
(១៧.៧១៤m2) តុំបៃ់ T85 (៥៩.០៦៤m2) តុំបៃ់ T87 (៧៦.៣៥៧m2) ែីយៅពីយក្កា ក្រសួងរសិរមម (៧.៦២៥m2) 
ៃិងែីយៅខាងយក្កា វមិាៃចុំការមៃ (១៦.៨៥៤m2)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

សមញគាម ញខាែ ុំងសក្មាប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ” យៃោះ។ 
លិខិតយៃោះបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងតុំបៃ់ពីរនៃតុំបៃ់ទុំងក្បាុំពីរយៃោះ ក្បាពលរែារុំពញងកាៃ់
កាប់ៃិងាងសង់ “លុំយៅដ្ឋា ៃបយណាដ ោះអាសៃន” យៅយលើែីរបស់រែា យហើ យៅតុំបៃ់
យផ្សងៗយទៀត ក្បាពលរែារុំពញងកាៃ់កាប់ ៃិងរស់យៅយលើែីវតរអារាម។ មូលយហតញនៃ
ការយ្វៀលបែញរអគរប ូឌី្ងយចញពីែុំយណើ រយៃោះ មាៃលរខណៈមិៃចាស់ោស់យទ។ រឯី
ការយ្វៀលតុំបៃ់យត៨៥ (T85) ៃិង យត៨៧ (T87) យចញពីែុំយណើ រការយៃោះវញិ យគបាៃ
ពៃយល់យហតញផ្លថា យដ្ឋ ារតុំបៃ់ទុំងយនោះមាៃ "យសចរដីជូៃែុំណឹងមួ យចញ
យដ្ឋ រាជរដ្ឋា ភិបាល យដ្ឋ អៃញញ្ជា តឲ្យក្រុមហ ញៃទិញែីយៅតុំបៃ់យៃោះរនញងតនមែតាម
រិចចក្ពមយក្ពៀង”។ សក្មាប់យហតញផ្លទុំងយៃោះ លិខិតយៃោះបញ្ជជ រ់ថា  “យែើមបឲី្យែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ រលូៃ ៃិងស្រសបយៅ
តាមថ្ផ្ៃការរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ខ្ញុំសូមយសនើ យោរ
ស្រសីថ្ែលាក្បធាៃគណៈរមមការរែាបាល យមតារ អៃញញ្ជា តឲ្យយ ើងខ្ញុំបាៃយ្វៀលតុំបៃ់
ែូចមាៃយរៀបរាប់ជូៃខាងយលើ យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយដ្ឋ អៃញយក្គោះ”។102 

តុំបៃ់ទុំងបីយៃោះ (ភូមិទុំៃប់  ៃិងទយៃែបាារ់យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងភូមិ៣
យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ) មាៃលរខណៈក្បហារ់ក្បថ្ហលគន  ថ្ែលយៅរនញងលរខណៈទុំង
យនោះ តុំបៃ់ទុំងយៃោះសញទធថ្តសថិតយៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលែីមាៃតនមែខពស់ផ្ង ៃិងសថិតយៅ
រនញងតុំបៃ់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ននថ្ែលទទួលបាៃការអៃញម័តរចួយហើ ផ្ង។ រនញង
ររណីភូមិ៣យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ មាៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៅាប់គន យក្ចើៃ។ យៅតុំបៃ់
យៃោះ ពិតាមាៃក្បាពលរែាមួ ចុំៃួៃរស់យៅយលើែីាធារណៈរបស់រែាថ្មៃ យក្ ោះ
ក្បាពលរែាទុំងយនោះក្តូវបាៃរុំណត់ថា រស់យៅរនញងតុំបៃ់ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង។ 
ក្បសិៃយបើ វាពិតែូយចនោះថ្មៃ យៃោះមាៃៃ័ ថា តាមចាប់ភូមិបាល ពួរគត់គម ៃសិទធិចញោះ

                                                           
102 ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់រាជធាៃីភនុំយពញ: 
លិខិតយលខ៣៧២ ចញោះនលងទី៦ ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០៩ ពីាោរាជធាៃីភនុំយពញ យផ្្ើជូៃយោរស្រសីក្បធាៃគណៈរមមការ
រែាបាលរាជធាៃីភនុំយពញ រមមវតថញ : សុំយណើ សញុំកាត់តុំបៃ់មួ ចុំៃួៃែូចខាងយក្កាមយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។    
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

សមញគាម ញខាែ ុំងសក្មាប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ” យៃោះ។ 
លិខិតយៃោះបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងតុំបៃ់ពីរនៃតុំបៃ់ទុំងក្បាុំពីរយៃោះ ក្បាពលរែារុំពញងកាៃ់
កាប់ៃិងាងសង់ “លុំយៅដ្ឋា ៃបយណាដ ោះអាសៃន” យៅយលើែីរបស់រែា យហើ យៅតុំបៃ់
យផ្សងៗយទៀត ក្បាពលរែារុំពញងកាៃ់កាប់ ៃិងរស់យៅយលើែីវតរអារាម។ មូលយហតញនៃ
ការយ្វៀលបែញរអគរប ូឌី្ងយចញពីែុំយណើ រយៃោះ មាៃលរខណៈមិៃចាស់ោស់យទ។ រឯី
ការយ្វៀលតុំបៃ់យត៨៥ (T85) ៃិង យត៨៧ (T87) យចញពីែុំយណើ រការយៃោះវញិ យគបាៃ
ពៃយល់យហតញផ្លថា យដ្ឋ ារតុំបៃ់ទុំងយនោះមាៃ "យសចរដីជូៃែុំណឹងមួ យចញ
យដ្ឋ រាជរដ្ឋា ភិបាល យដ្ឋ អៃញញ្ជា តឲ្យក្រុមហ ញៃទិញែីយៅតុំបៃ់យៃោះរនញងតនមែតាម
រិចចក្ពមយក្ពៀង”។ សក្មាប់យហតញផ្លទុំងយៃោះ លិខិតយៃោះបញ្ជជ រ់ថា  “យែើមបឲី្យែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ រលូៃ ៃិងស្រសបយៅ
តាមថ្ផ្ៃការរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ខ្ញុំសូមយសនើ យោរ
ស្រសីថ្ែលាក្បធាៃគណៈរមមការរែាបាល យមតារ អៃញញ្ជា តឲ្យយ ើងខ្ញុំបាៃយ្វៀលតុំបៃ់
ែូចមាៃយរៀបរាប់ជូៃខាងយលើ យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយដ្ឋ អៃញយក្គោះ”។102 

តុំបៃ់ទុំងបីយៃោះ (ភូមិទុំៃប់  ៃិងទយៃែបាារ់យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងភូមិ៣
យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ) មាៃលរខណៈក្បហារ់ក្បថ្ហលគន  ថ្ែលយៅរនញងលរខណៈទុំង
យនោះ តុំបៃ់ទុំងយៃោះសញទធថ្តសថិតយៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលែីមាៃតនមែខពស់ផ្ង ៃិងសថិតយៅ
រនញងតុំបៃ់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ននថ្ែលទទួលបាៃការអៃញម័តរចួយហើ ផ្ង។ រនញង
ររណីភូមិ៣យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ មាៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៅាប់គន យក្ចើៃ។ យៅតុំបៃ់
យៃោះ ពិតាមាៃក្បាពលរែាមួ ចុំៃួៃរស់យៅយលើែីាធារណៈរបស់រែាថ្មៃ យក្ ោះ
ក្បាពលរែាទុំងយនោះក្តូវបាៃរុំណត់ថា រស់យៅរនញងតុំបៃ់ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង។ 
ក្បសិៃយបើ វាពិតែូយចនោះថ្មៃ យៃោះមាៃៃ័ ថា តាមចាប់ភូមិបាល ពួរគត់គម ៃសិទធិចញោះ

                                                           
102 ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់រាជធាៃីភនុំយពញ: 
លិខិតយលខ៣៧២ ចញោះនលងទី៦ ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០៩ ពីាោរាជធាៃីភនុំយពញ យផ្្ើជូៃយោរស្រសីក្បធាៃគណៈរមមការ
រែាបាលរាជធាៃីភនុំយពញ រមមវតថញ : សុំយណើ សញុំកាត់តុំបៃ់មួ ចុំៃួៃែូចខាងយក្កាមយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។    

 
 

បញ្ជ ីែីទុំងយនោះារមមសិទធិរបស់ខែួៃយទ។ ប៉ាញថ្ៃរ រ៏មាៃក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅថ្របរ
តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យសែារិចចពិយសស ថ្ែលយទើបថ្តក្តវូបាៃអៃញម័តាផ្ែូវការយៅឆ្ន ុំ២០០០
ថ្ែរ យហើ ារ់ថ្សដងមាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃ បាៃរស់យៅយលើែីរបស់ពួរគត់ តាុំងពី
ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ យហើ មាៃការទទួលាគ ល់ពីអាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ។ មាៃការយលើរ
យ ើងថា តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្យៃោះក្តវូបាៃអៃញម័តាយលើរែុំបូងយៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៦០ ប៉ាញថ្ៃរភាពស្រសបចាប់យដ្ឋ យយងយៅយលើឯរារផ្ែូវចាប់មញៃឆ្ន ុំ១៩៧៩ គឺ
មាៃលរខណៈមិៃចាស់ោស់យ ើ ។      ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១   បាៃបញ្ជជ រ់ថា 
“របបរមមសិទធិយលើអចលៃវតថញមញៃឆ្ន ុំ១៩៧៩ មិៃក្តូវបាៃទទួលាគ ល់”។

103    ប៉ាញថ្ៃរ 
ចុំណញ ចយៃោះ មិៃចាស់យទថា យតើមាក្តាយៃោះរ៏អៃញវតរចុំយ ោះការទមទររមមសិទធិយដ្ឋ 
រែា ែូចរនញងររណីយៃោះថ្ែរឬយ៉ាងណាយនោះយទ។ 

ែូចគន យៃោះថ្ែរ យៅភូមិទុំៃប់រ៏មាៃការលុំបាររនញងការវា តនមែអុំពីភាពស្រសប
ចាប់តាមការទមទររមមសិទធិរបស់ក្បាពលរែាយដ្ឋ មិៃពិៃិតយយលើការអៃញវតរថ្ែល
ថ្ផ្អរយលើមូលដ្ឋា ៃារ់ថ្សដងៃីមួ ៗយនថ្ែរ។ ែូចបាៃបញ្ជជ រ់ខាងយលើរចួយហើ ថា 
ក្បសិៃយបើ ក្បាពលរែាក្តូវបាៃររយឃើញថា រុំពញងរស់យៅយលើែីរបស់រែាែូចបាៃ
រុំណត់យដ្ឋ ចាប់ ឬរុំពញងរស់យៅយលើែីថ្ែលមាៃវវិាទ ែូយចនោះក្បាពលរែាមិៃអាច
ចញោះបញ្ជ ីែីយនោះារមមសិទធិរបស់ខែួៃបាៃយ ើ ។ ប៉ាញថ្ៃរ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរង
ផ្លប៉ាោះ ល់ាយក្ចើៃនរ់ ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សសក្មាប់របា ការណ៍
យៃោះ ហារ់ែូចាបង្កា ញថា ពួរគត់មាៃសិទធិទមទរយភាគៈស្រសបចាប់ក្គប់ក្គៃ់។ 
មន្តៃរីមាន រ់យៅក្រមុក្បឹរាឃញុំ-សង្កា ត់បាៃបញ្ជជ រ់ថា គត់មិៃបាៃែឹងយទថា មូលយហតញអវី
បាៃារាលែីរបស់ក្បាពលរែាទុំងយនោះ   ក្តវូយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
វៃិិចឆ័ យៃោះយទ   យក្ ោះក្បាពលរែារស់យៅយលើ  “ែីភូមិ”    មិៃថ្មៃាែីបឹង ឬយលើែី
ាធារណៈរបស់រែាយទ យហើ ពួរគត់មាៃឯរារក្គប់ក្គៃ់យែើមបបីញ្ជជ រ់អុំពីសិទធិ
យភាគៈរបស់ពួរគត់។ យៅភូមិទុំៃប់ យគបាៃយលើរយ ើងថា ក្បាពលរែាពលរែាខែោះ
យៅថ្តក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅយពល

                                                           
103 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា៧។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អនគតែថ្ែល យក្ ោះមាៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញមួ យទើបថ្តទទួលបាៃការ
អៃញម័តាថ ពរ យៅឆ្ន ុំ២០១២យៃោះ។ រនញងររណីយៃោះ វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា គយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍ឯរជៃ រយក្បៀបយលើសិទធិយភាគៈរបស់ក្បាពលរែា។ រនញងររណីថ្ែលក្រុម
ហ ញៃអភិវឌ្ឍៃ៍មាៃបុំណងចង់ទិញែី ថ្ែលមាៃអនរកាៃ់កាប់ាលរខណៈឯរជៃរចួ
យហើ  ែូយចនោះក្រមុហ ញៃយនោះ មញៃែុំបូងក្តូវថ្តទិញែីយៃោះពីមាច ស់ឬយភាគីថ្ែលរុំពញងកាៃ់
កាប់ែីយនោះសិៃ។ យហើ រនញងររណីថ្ែលគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យនោះាគយក្មាងថ្ែលបយក្មើ
ផ្លក្បយយជៃ៍ាធារណៈែូចបាៃរុំណត់យដ្ឋ ចាប់អសាមិររណ៍104    ែូយចនោះែី
យៃោះអាចៃឹងក្តូវរែាែរហូតយដ្ឋ ស្រសបចាប់ពីក្បាពលរែា ៃិងយដ្ឋ អៃញវតរតាមៃីតិ
វធីិ្ចាប់ ៃិងយក្កា ពីបាៃទូទត់សុំណងសមរមយៃិង ញតរិធ្ម៌ជូៃក្បាពលរែាាមញៃ
សិៃ។ 105  វាាជុំហាៃវជិជមាៃមួ ថ្ែលមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃីភនុំយពញ បាៃឯរ
ភាពាយគលការណ៍រនញងការអៃញវតរការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបៃរ ប៉ាញថ្ៃរវា
មិៃចាស់យាោះយៅរនញងែុំណារ់កាលយៃោះថា មូលយហតញអវីបាៃាែី ូត៍ថ្ែលសថិតយៅ
ជញុំវញិបឹងក្បយបយៅថ្តក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការយៃោះថ្ែរ។ 

ធ្នគរពិភពយោរ បាៃសថ្មដងរដីបារមភអុំពីបញ្ជា នៃការយ្វៀលយចញថ្បបយៃោះ
យៅរនញងរបា ការណ៍ពិៃិតយយ ើងវញិឆ្ន ុំ២០០៩ យដ្ឋ បញ្ជជ រ់ថា: 

  
“អាា្ធ្រក្រុងបាៃក្បទៃសិទធិខែួៃឯងាឯរយតាភាគី រនញងការយ្វៀលចុំថ្ណរែី
ាយក្ចើៃថ្ែលបាៃអយងាតវាស់ថ្វងយដ្ឋ រែាបាលសញរយិយែី។ ការយធ្វើែូយចនោះ 
អាា្ធ្រយៃោះ បាៃសយក្មចចិតរមិៃអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធចុំយ ោះតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលយចញទុំងយៃោះ។ មយ៉ាងយទៀត អាា្
ធ្រក្រុងពញុំបាៃអៃញវតរវធិាៃសញវតថិភាពសងគម ចុំយ ោះក្បាពលរែាទុំងឡា 
ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារការសយក្មចយ្វៀលែី ថ្ែលពួរគត់
បាៃរស់យៅយចញពីតុំបៃ់ក្តូវវៃិិចឆ័ យៃោះយ ើ ។ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរង

                                                           
104 ចាប់អសាមិររណ៍ ឆ្ន ុំ២០១០ មាក្តា៥។  
105 សូមយមើល រែាធ្មមៃញញ្ានៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា មាក្តាត៤៤ ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា៥ ៃិងចាប់សដីពី
អសាមិររណ៍ ឆ្ន ុំ២០១០ មាក្តា១ ៃិងមាក្តា២។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អនគតែថ្ែល យក្ ោះមាៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញមួ យទើបថ្តទទួលបាៃការ
អៃញម័តាថ ពរ យៅឆ្ន ុំ២០១២យៃោះ។ រនញងររណីយៃោះ វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា គយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍ឯរជៃ រយក្បៀបយលើសិទធិយភាគៈរបស់ក្បាពលរែា។ រនញងររណីថ្ែលក្រុម
ហ ញៃអភិវឌ្ឍៃ៍មាៃបុំណងចង់ទិញែី ថ្ែលមាៃអនរកាៃ់កាប់ាលរខណៈឯរជៃរចួ
យហើ  ែូយចនោះក្រមុហ ញៃយនោះ មញៃែុំបូងក្តូវថ្តទិញែីយៃោះពីមាច ស់ឬយភាគីថ្ែលរុំពញងកាៃ់
កាប់ែីយនោះសិៃ។ យហើ រនញងររណីថ្ែលគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យនោះាគយក្មាងថ្ែលបយក្មើ
ផ្លក្បយយជៃ៍ាធារណៈែូចបាៃរុំណត់យដ្ឋ ចាប់អសាមិររណ៍104    ែូយចនោះែី
យៃោះអាចៃឹងក្តូវរែាែរហូតយដ្ឋ ស្រសបចាប់ពីក្បាពលរែា ៃិងយដ្ឋ អៃញវតរតាមៃីតិ
វធីិ្ចាប់ ៃិងយក្កា ពីបាៃទូទត់សុំណងសមរមយៃិង ញតរិធ្ម៌ជូៃក្បាពលរែាាមញៃ
សិៃ។ 105  វាាជុំហាៃវជិជមាៃមួ ថ្ែលមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីរាជធាៃីភនុំយពញ បាៃឯរ
ភាពាយគលការណ៍រនញងការអៃញវតរការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបៃរ ប៉ាញថ្ៃរវា
មិៃចាស់យាោះយៅរនញងែុំណារ់កាលយៃោះថា មូលយហតញអវីបាៃាែី ូត៍ថ្ែលសថិតយៅ
ជញុំវញិបឹងក្បយបយៅថ្តក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការយៃោះថ្ែរ។ 

ធ្នគរពិភពយោរ បាៃសថ្មដងរដីបារមភអុំពីបញ្ជា នៃការយ្វៀលយចញថ្បបយៃោះ
យៅរនញងរបា ការណ៍ពិៃិតយយ ើងវញិឆ្ន ុំ២០០៩ យដ្ឋ បញ្ជជ រ់ថា: 

  
“អាា្ធ្រក្រុងបាៃក្បទៃសិទធិខែួៃឯងាឯរយតាភាគី រនញងការយ្វៀលចុំថ្ណរែី
ាយក្ចើៃថ្ែលបាៃអយងាតវាស់ថ្វងយដ្ឋ រែាបាលសញរយិយែី។ ការយធ្វើែូយចនោះ 
អាា្ធ្រយៃោះ បាៃសយក្មចចិតរមិៃអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធចុំយ ោះតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលយចញទុំងយៃោះ។ មយ៉ាងយទៀត អាា្
ធ្រក្រុងពញុំបាៃអៃញវតរវធិាៃសញវតថិភាពសងគម ចុំយ ោះក្បាពលរែាទុំងឡា 
ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារការសយក្មចយ្វៀលែី ថ្ែលពួរគត់
បាៃរស់យៅយចញពីតុំបៃ់ក្តូវវៃិិចឆ័ យៃោះយ ើ ។ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរង

                                                           
104 ចាប់អសាមិររណ៍ ឆ្ន ុំ២០១០ មាក្តា៥។  
105 សូមយមើល រែាធ្មមៃញញ្ានៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា មាក្តាត៤៤ ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា៥ ៃិងចាប់សដីពី
អសាមិររណ៍ ឆ្ន ុំ២០១០ មាក្តា១ ៃិងមាក្តា២។  

 
 

ផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស ាមួ យបសររមមពិៃិតយ
យ ើងវញិយែើមបយីធ្វើឲ្យក្បយសើរយ ើង បាៃយលើរយ ើងថា គម ៃការពិយក្គោះ
យយបល់ាាធារណៈ ឬមិៃបាៃផ្ដល់ព័ត៌មាៃឲ្យពួរគត់ មញៃយពលសយក្មច
យ្វៀលតុំបៃ់យៃោះ យចញពីែុំយណើ រការនៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយទ 
យហើ រ៏គម ៃផ្ដល់ជុំៃួ ថ្ផ្នរចាប់ែល់ពួរគត់រនញងការបដឹងទមទរ យដ្ឋ 
ថ្ផ្អរយលើសិទធិយភាគៈរបស់ពួរគត់ ៃិងយលើសិទធិរបស់ពួរគត់រនញងការទទួល
បាៃសុំណងសមរមយៃិង ញតរិធ្ម៌ ឬពញុំបាៃផ្ដល់ជុំៃួ ែល់ពួរគត់រនញងការ
តាុំងទីលុំយៅលមីយទ”។ 

 

របា ការណ៍យៃោះបាៃបញ្ជជ រ់យទៀតថា:  
 

“យគលបុំណងទូយៅ រនញងការយរៀបចុំយ ើងៃូវែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី  
យដ្ឋ ស្រសបយៅតាមចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១យៃោះ សៃមតថា តុំបៃ់ភូមិាស្ដសរ
ែុំបូងថ្ែលក្តូវវៃិិចឆ័  យហើ ក្តូវចញោះបញ្ជ ីយនោះ គបបកី្តូវយរៀបចុំបាៃាបែង់
ទុំងមូលនៃតុំបៃ់យនោះ យដ្ឋ មាៃបង្កា ញែី ូត៍ ៃិងការយក្បើក្បាស់ែីទុំង
យនោះរនញងលរខណៈមួ មាៃការចូលរមូ។ ការយធ្វើថ្បបយៃោះៃឹងចងក្រងបាៃឯរ
ារមួ អុំពីការយក្បើក្បាស់ែីថ្ែលមាៃស្រាប់តាមទិៃនៃ័ នៃការវាស់ថ្វង។ 
សិទធិអនរយក្បើក្បាស់ យភាគីៃិងសិទធិរបស់អនរជួល រ៏ក្តូវថ្តវា តនមែ ឬវៃិិចឆ័ 
រចួក្តូវចងក្រងាឯរារយ៉ាងក្តឹមក្តវូថ្ែរ។ ក្បសិៃយបើ អៃញវតរបាៃក្តឹមក្តូវ 
យនោះការរុំណត់អតរសញ្ជា ណែីរបស់រែាារ់ថ្សដង ៃឹងមិៃក្តូវបាៃយធ្វើយ ើង
តាមរ ៈការយ្វៀលតុំបៃ់ទុំងយនោះយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ណាមួ យនោះយទ មិៃ
ថា យដ្ឋ មាៃការថ្ណនុំពីយខតរ/រាជធាៃី ឬមាៃការរុំណត់យនោះយ ើ ។ ា
ការធានថា ែុំយណើ រការថ្ែលអៃញវតរយដ្ឋ អាា្ធ្ររនញងការយ្វៀល ឬែររាល
ែី យចញពីតុំបៃ់ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ តមាែ ភាព
យនោះ ែូយចនោះការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងទូលុំទូោ គឺារបូមៃរយ៉ាង
សុំខាៃ់ថ្ែលមាៃមូលដ្ឋា ៃយ៉ាងរងឹមាុំយៅរនញងចាប់ក្គប់ក្គង ថ្ែលក្តូវបាៃគុំ
ក្ទយដ្ឋ គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី។ ការរុំណត់អតរសញ្ជា ណែី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

រែា (ាធារណៈ ឬឯរជៃ) គបបកី្តូវរុំណត់ឲ្យបាៃមញៃ ឬរនញងយពលចញោះបញ្ជ ីែី
 ូត៍ៃីមួ ៗ។ រហូតមរែល់យពលយៃោះ បញ្ជា យៃោះមិៃក្តូវបាៃអៃញវតរយៅតុំបៃ់
ជៃបទយទ យហតញែូយចនោះយហើ បាៃាអាា្ធ្រយខតរ/រាជធាៃី រុំពញងពយយម
រុំណត់អវីថ្ែលាែីរបស់រែា យហើ យសនើសញុំយ្វៀលតុំបៃ់យនោះយចញពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ  ៃិងការយធ្វើ
បែង់ែីរែា (ឯរជៃ ឬាធារណៈ) មិៃក្តូវអៃញវតរតាមរ ៈការយ្វៀលយចញា
ឯរយតាភាគីយនោះយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរក្តូវថ្តអៃញវតរយៅតាមែុំយណើ រការ ថ្ែលមាៃតមាែ
ភាព ៃិងមាៃការចូលរមួ ែូចមាៃថ្ចងយដ្ឋ បទបញ្ាតរិចាប់ រ់ព័ៃធ”។106 
យទោះបីា ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ

បញ្ជ ីយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញមាៃ
ចុំៃួៃយក្ចើៃ ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងយសចរដីសយងខបអុំពីលទធផ្លនៃការសិរា
ស្រាវក្ាវរ៏យដ្ឋ  រ៏មិៃយឃើញមាៃការយ្វៀលយចញថ្បបយៃោះយរើតមាៃយៅតុំបៃ់យគល
យៅសិរាស្រាវក្ាវយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ឬយខតររុំពង់ចាមយ ើ ។ ការយ្វៀល
រាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធថ្បបយៃោះ ហារ់ែូចាយរើតមាៃយក្ចើៃយៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលមាៃថ្ផ្ៃការអៃញវតរ
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍  ឬតុំបៃ់ថ្ែលមាៃវវិាទែីធ្ែីក្ទង់ក្ទ ធ្ុំៗ ៃិងសមញគាម ញថ្ត
ប៉ាញយណាណ ោះ។   
 

៤.១.៤  រដ្ឋា ភិបាលមាៃថ្ផ្ៃការយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ  ី
 

លមីៗយៃោះ ទីភាន រ់សហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ ៃិងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់ បាៃទទួលាគ ល់ថា បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ាបញ្ជា គួរ
ឲ្យបារមភយ៉ាងខាែ ុំង យហើ បចចញបបៃនយៃោះរុំពញងយរៀបចុំថ្ផ្ៃការមួ សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
                                                           
106 យបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិយែើមបីយធ្វើឲ្យលអក្បយសើររបស់ធ្នគរពិភពយោរ, របា ការពិៃិតយយ ើងវញិយែើមបីយធ្វើ
ឲ្យក្បយសើរ - គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីរមពញា នលងទី១៣ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ៨)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

រែា (ាធារណៈ ឬឯរជៃ) គបបកី្តូវរុំណត់ឲ្យបាៃមញៃ ឬរនញងយពលចញោះបញ្ជ ីែី
 ូត៍ៃីមួ ៗ។ រហូតមរែល់យពលយៃោះ បញ្ជា យៃោះមិៃក្តូវបាៃអៃញវតរយៅតុំបៃ់
ជៃបទយទ យហតញែូយចនោះយហើ បាៃាអាា្ធ្រយខតរ/រាជធាៃី រុំពញងពយយម
រុំណត់អវីថ្ែលាែីរបស់រែា យហើ យសនើសញុំយ្វៀលតុំបៃ់យនោះយចញពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ  ៃិងការយធ្វើ
បែង់ែីរែា (ឯរជៃ ឬាធារណៈ) មិៃក្តូវអៃញវតរតាមរ ៈការយ្វៀលយចញា
ឯរយតាភាគីយនោះយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរក្តូវថ្តអៃញវតរយៅតាមែុំយណើ រការ ថ្ែលមាៃតមាែ
ភាព ៃិងមាៃការចូលរមួ ែូចមាៃថ្ចងយដ្ឋ បទបញ្ាតរិចាប់ រ់ព័ៃធ”។106 
យទោះបីា ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ

បញ្ជ ីយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាស្រាវក្ាវយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញមាៃ
ចុំៃួៃយក្ចើៃ ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងយសចរដីសយងខបអុំពីលទធផ្លនៃការសិរា
ស្រាវក្ាវរ៏យដ្ឋ  រ៏មិៃយឃើញមាៃការយ្វៀលយចញថ្បបយៃោះយរើតមាៃយៅតុំបៃ់យគល
យៅសិរាស្រាវក្ាវយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ឬយខតររុំពង់ចាមយ ើ ។ ការយ្វៀល
រាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធថ្បបយៃោះ ហារ់ែូចាយរើតមាៃយក្ចើៃយៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលមាៃថ្ផ្ៃការអៃញវតរ
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍  ឬតុំបៃ់ថ្ែលមាៃវវិាទែីធ្ែីក្ទង់ក្ទ ធ្ុំៗ ៃិងសមញគាម ញថ្ត
ប៉ាញយណាណ ោះ។   
 

៤.១.៤  រដ្ឋា ភិបាលមាៃថ្ផ្ៃការយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ  ី
 

លមីៗយៃោះ ទីភាន រ់សហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ ៃិងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់ បាៃទទួលាគ ល់ថា បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ាបញ្ជា គួរ
ឲ្យបារមភយ៉ាងខាែ ុំង យហើ បចចញបបៃនយៃោះរុំពញងយរៀបចុំថ្ផ្ៃការមួ សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
                                                           
106 យបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិយែើមបីយធ្វើឲ្យលអក្បយសើររបស់ធ្នគរពិភពយោរ, របា ការពិៃិតយយ ើងវញិយែើមបីយធ្វើ
ឲ្យក្បយសើរ - គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីរមពញា នលងទី១៣ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ៨)។ 

 
 

ាមួ តុំបៃ់ទុំងឡា  ថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធរចួយហើ  ៃិងយែើមបកីារ ររញុំឲ្យមាៃការយ្វៀលថ្បបយៃោះយៅ
យពលអនគត។ រដ្ឋា ភិបាលអាលែឺម៉ាង់បាៃចាប់យផ្ដើមយធ្វើការាមួ រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញ
ា យៅឆ្ន ុំ២០០៩ យែើមបយីរៀបចុំ "យគលយៅសុំខាៃ់ៗ" ាបៃរបនា ប់ថ្ែលក្តូវយក្បើក្បាស់
ាសូចនររសក្មាប់រិចចសហក្បតិបតរិរនញងវស័ិ ែីធ្ែីនយពលអនគត។ យៅចញងឆ្ន ុំ
២០១១ រដ្ឋា ភិបាលអាលែឺម៉ាង់ ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញាបាៃចញោះរិចចក្ពមយក្ពៀងាយលើរ
ទី២ អុំពីយគលយៅសុំខាៃ់ៗសក្មាប់ឆ្ន ុំ២០១២-២០១៥។ យយងយៅតាមខែឹមារ
សយងខបអុំពីរិចចចរចា     យគលយៅសុំខាៃ់ៗទុំងយៃោះក្តូវបាៃចញោះរិចចក្ពមយក្ពៀងរវាង
រមពញា ៃិងរដ្ឋា ភិបាលអាលែឺម៉ាង់ យែើមបគីុំក្ទ   ៃិងពយៃែឿៃរមមវធីិ្រុំថ្ណទក្មង់របស់រាជ
រដ្ឋា ភិបាលរមពញា យៅរនញងវស័ិ ែីធ្ែី ាពិយសស វស័ិ ននថ្ែល រ់ព័ៃធក្បា
ពលរែាក្រីក្រ ៃិងគម ៃែីធ្ែី។ យគលយៅសុំខាៃ់ៗទុំងយៃោះ ៃឹងក្តវូយក្បើក្បាស់យែើមបីវាស់
សាង់ការររីចយក្មើៃរនញងរមមវធីិ្រុំថ្ណទក្មង់ែីធ្ែី រមួទុំងវស័ិ ននថ្ែល រ់ព័ៃធសិទធិ
មៃញសសផ្ង។107  
 ាលទធផ្ល រិចចចរចាយៃោះសយក្មចបាៃយគលយៅសុំខាៃ់ៗពីរសក្មាប់រ ៈ
យពលខែី ៃិងយគលយៅសុំខាៃ់ៗ៤សក្មាប់រ ៈយពលមធ្យម។ 108  ចុំណញ ច រ់ព័ៃធៃឹង
របា ការណ៍យៃោះគឺយគលយៅសុំខាៃ់ទី១ ៃិងយគលយៅសុំខាៃ់ទី២ ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹង

                                                           
107 ក្រុមក្បឹរាាដ រៃីតិសមបទ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា ក្រមុក្បឹរាអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា: រុំណត់យហតញសយងខបអុំពីរិចចចរចា
សដីពីរិចចសហក្បតិបតរិយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រវាងរដ្ឋា ភិបាលសហព័ៃធអាលែឺម៉ាង់ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យៅទីក្រុងបៃ 
ថ្ែលបាៃក្បក្ពឹតរយៅពីនលង១៣ ែល់នលងទី១៤ ថ្ខធ្នូឆ្ន ុំ២០១១។ http://www.cdc-

crdb.gov.kh/cdc/Donor_Development_Cooperation_Programs/Germany/Negotiation_on_Developmen
t_Cooperation_2011/summary_record.htm (បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

108 យគលយៅសុំខាៃ់សក្មាប់រ ៈយពលខែី: (១) ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៅយខតរាវ  យរៀង យ៉ាងតិចបុំផ្ញតក្តូវ
មាៃចុំៃួៃយទវែងរនញងអុំ ញងយពលក្បាុំថ្ខ ពីថ្ខមររាែល់ថ្ខឧសភាឆ្ន ុំ២០១២ (២) ការយរៀបចុំឯរារជុំៃួ ាម រតី
លមអិតសក្មាប់ពយៃែឿៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ យគលសុំខាៃ់សក្មាប់រ ៈយពលមធ្យម: (១) 
ការថ្រលមអការចញោះបញ្ជ ីយផ្ាររមមសិទធិ (២) ការបយញ្ច ៀសការកាត់យចញ (ាបយណាដ ោះអាសៃន) ពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី (៣) 
 ញទធាស្ដសរ ៃិងថ្ផ្ៃការសក្មាប់ថ្បងថ្ចរែីរែាជូៃអនរគម ៃែី ៃិងអនរមាៃែីប៉ាញថ្ៃរក្រីក្រ ៃិង (៤) ការបយងាើតយគល
ៃយយបា ៃិងាថ ៃភាពចាប់ថ្ែលចាុំបាច់ យែើមបីយធ្វើឲ្យលទធផ្លនៃការយធ្វើថ្ផ្ៃការយក្បើក្បាស់ែីធ្ែីាផ្ែូវការា
កាតពវរិចចតាមផ្ែូវចាប់។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ ៃិងការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ យគលយៅសុំខាៃ់ទី២ មាៃ “ការបយញ្ច ៀសការយ្វៀលរាលែី
យចញ (ាបយណាដ ោះអាសៃន) ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី” ៃិងតក្មវូឲ្យមាៃ “ឯរារ
ជុំៃួ ាម រតី ថ្ផ្ៃការអៃញវតរ យរៀបរាប់ៃិងរុំណត់វធីិ្ចញោះបញ្ជ ីតុំបៃ់នន ថ្ែលក្តវូបាៃ
យ្វៀលាបយណាដ ោះអាសៃនរចួយហើ ពីការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងវធីិ្យែើមបី
បយញ្ច ៀសការយ្វៀលថ្បបយៃោះយៅយពលអនគត”។ យគលយៅសុំខាៃ់ ថ្ែលបាៃចញោះរិចច
ក្ពមយក្ពៀងយដ្ឋ ក្បយទសអាលែឺម៉ាង់ ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា បញ្ជជ រ់ថាបញ្ជា នៃការ
យ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ក្តវូការឲ្យមាៃ
ែុំយណាោះស្រា  យែើមបធីានថាការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅទូទុំងក្បយទសរមពញា អាចក្បក្ពឹតរ
យៅបាៃរនញងរ ៈយពល១០ឆ្ន ុំខាងមញខយៃោះ យដ្ឋ យគលយៅសុំខាៃ់យៃោះបញ្ជជ រ់ថា “ការ
បញ្ច ប់ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីែុំបូងមាៃៃ័ ថា ែីយៅទូទុំងក្បយទសក្តូវថ្តបាៃចញោះប
ញ្ជ ី។ យហើ ការចញោះបញ្ជ ីយៃោះរមួទុំងែីទុំងឡា ក្តូវបាៃចាត់ទញរថា មាៃការលុំបារ
រនញងការចញោះបញ្ជ ីយៅតាមៃីតិវធីិ្បចចញបបៃន សដីពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ”
។109   យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២ យសចរដីក្ ងឯរារមួ ក្តូវបាៃផ្សពវផ្ា យដ្ឋ 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។ យសចរដីក្ ងយៃោះ បង្កា ញថ្ផ្ៃការ
យដ្ឋ សយងខបបុំផ្ញត សក្មាប់ពយៃែឿៃែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ ៃិងមាៃបញ្ចូ លថ្ផ្ៃការនន សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាល
ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី ៃិងសក្មាប់បយងាើៃអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមម
សិទធិ។ យៅយពលសរយសររបា ការណ៍យៃោះ ឯរារយនោះយៅាយសចរដីក្ ងៃិងយៅ
មិៃទៃ់ក្តូវបាៃអៃញម័តយៅយ ើ ។110 

                                                           
109 ក្រុមក្បឹរាាដ រៃីតិសមបទ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា ក្រុមក្បឹរាអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា: រុំណត់យហតញសយងខបអុំពីរិចចចរចាសដី
ពីរិចចសហក្បតិបតរិយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រវាងរដ្ឋា ភិបាលសហព័ៃធអាលែឺម៉ាង់ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យៅទីក្រុងបៃ ថ្ែល
បាៃក្បក្ពឹតរយៅពីនលង១៣ ែល់នលងទី១៤ ថ្ខធ្នូឆ្ន ុំ២០១១។  http://www.cdc-

crdb.gov.kh/cdc/Donor_Development_Cooperation_Programs/Germany/Negotiation_on_Developmen
t_Cooperation_2011/summary_record.htm (បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

110 ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី: យសចរដីក្ ងនៃ ញទធាស្ដសរយែើមបី
ពយៃែឿៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២។   
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ ៃិងការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ យគលយៅសុំខាៃ់ទី២ មាៃ “ការបយញ្ច ៀសការយ្វៀលរាលែី
យចញ (ាបយណាដ ោះអាសៃន) ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី” ៃិងតក្មវូឲ្យមាៃ “ឯរារ
ជុំៃួ ាម រតី ថ្ផ្ៃការអៃញវតរ យរៀបរាប់ៃិងរុំណត់វធីិ្ចញោះបញ្ជ ីតុំបៃ់នន ថ្ែលក្តវូបាៃ
យ្វៀលាបយណាដ ោះអាសៃនរចួយហើ ពីការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងវធីិ្យែើមបី
បយញ្ច ៀសការយ្វៀលថ្បបយៃោះយៅយពលអនគត”។ យគលយៅសុំខាៃ់ ថ្ែលបាៃចញោះរិចច
ក្ពមយក្ពៀងយដ្ឋ ក្បយទសអាលែឺម៉ាង់ ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា បញ្ជជ រ់ថាបញ្ជា នៃការ
យ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ក្តវូការឲ្យមាៃ
ែុំយណាោះស្រា  យែើមបធីានថាការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅទូទុំងក្បយទសរមពញា អាចក្បក្ពឹតរ
យៅបាៃរនញងរ ៈយពល១០ឆ្ន ុំខាងមញខយៃោះ យដ្ឋ យគលយៅសុំខាៃ់យៃោះបញ្ជជ រ់ថា “ការ
បញ្ច ប់ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីែុំបូងមាៃៃ័ ថា ែីយៅទូទុំងក្បយទសក្តូវថ្តបាៃចញោះប
ញ្ជ ី។ យហើ ការចញោះបញ្ជ ីយៃោះរមួទុំងែីទុំងឡា ក្តូវបាៃចាត់ទញរថា មាៃការលុំបារ
រនញងការចញោះបញ្ជ ីយៅតាមៃីតិវធីិ្បចចញបបៃន សដីពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ”
។109   យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២ យសចរដីក្ ងឯរារមួ ក្តូវបាៃផ្សពវផ្ា យដ្ឋ 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។ យសចរដីក្ ងយៃោះ បង្កា ញថ្ផ្ៃការ
យដ្ឋ សយងខបបុំផ្ញត សក្មាប់ពយៃែឿៃែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ ៃិងមាៃបញ្ចូ លថ្ផ្ៃការនន សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាល
ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី ៃិងសក្មាប់បយងាើៃអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមម
សិទធិ។ យៅយពលសរយសររបា ការណ៍យៃោះ ឯរារយនោះយៅាយសចរដីក្ ងៃិងយៅ
មិៃទៃ់ក្តូវបាៃអៃញម័តយៅយ ើ ។110 

                                                           
109 ក្រុមក្បឹរាាដ រៃីតិសមបទ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា ក្រុមក្បឹរាអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា: រុំណត់យហតញសយងខបអុំពីរិចចចរចាសដី
ពីរិចចសហក្បតិបតរិយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រវាងរដ្ឋា ភិបាលសហព័ៃធអាលែឺម៉ាង់ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យៅទីក្រុងបៃ ថ្ែល
បាៃក្បក្ពឹតរយៅពីនលង១៣ ែល់នលងទី១៤ ថ្ខធ្នូឆ្ន ុំ២០១១។  http://www.cdc-

crdb.gov.kh/cdc/Donor_Development_Cooperation_Programs/Germany/Negotiation_on_Developmen
t_Cooperation_2011/summary_record.htm (បាៃចូលអាៃ យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

110 ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី: យសចរដីក្ ងនៃ ញទធាស្ដសរយែើមបី
ពយៃែឿៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២។   

 
 

៤.២ សាាន្ភាពមិន្ច្ាេ់លាេ ់
 

អុំ ញងយពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃយៅតាមតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ 
ក្រមុស្រាវក្ាវ បាៃររយឃើញថា មាៃរាលែីាយក្ចើៃក្តូវយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យក្ ោះរាលែីទុំងយនោះ “មាៃាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់”។ យទោះបីា រយយៃោះក្តូវបាៃក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី មន្តៃរីសញរយិយែី ៃិងមន្តៃរី
យផ្សងៗយទៀតយក្បើរនញងយពលជួបសមាភ សរ៏យដ្ឋ  រ៏ រយយៃោះពញុំមាៃរុំណត់យដ្ឋ ចាប់
ណាមួ  ឬយដ្ឋ ឯរារផ្ែូវចាប់ណាមួ ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
យ ើ  យហើ អនរស្រាវក្ាវរបា ការណ៍យៃោះ រ៏ពញុំបាៃែឹងអុំពីៃីតិវធីិ្ណាមួ ថ្ែល
រុំពញងក្តូវបាៃអៃញវតររនញងការយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា ទុំងយៃោះយ ើ ។       ក្បសិៃយបើ   មាៃ
ររណី ែូយចនោះថ្មៃ យនោះការពិតថ្ែលថា ែីធ្ែីក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  យហើ ក្តូវបាៃររយឃើញ
ថា មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យនោះ       ពិតាបៃសល់ទញរៃូវាថ ៃភាពមួ មិៃ
ក្បារែក្បា។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃបាៃររយឃើញររណីណាមួ ថ្ែលក្បា
ពលរែាក្តវូបាៃយគក្បាប់ឲ្យរញោះយរ ើយចញ ឬឲ្យឈប់យក្បើក្បាស់ែីថ្ែលយគររយឃើញថាមាៃ
ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យនោះយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរែីទុំងយនោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យហើ អនរ
កាៃ់កាប់ ៃិងយក្បើក្បាស់ែីធ្ែីទុំងយនោះមិៃទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយទ។ តាមការ
វភិាគអុំពី ររណីននថ្ែល រ់ព័ៃធ វាហារ់ែូចាបង្កា ញឲ្យយឃើញថា ភាគយក្ចើៃ
បញ្ជា ទុំងយនោះ បាៃយរើតយ ើងយៅទីណាថ្ែលែីទុំងយនោះក្តូវបាៃទមទរាមាច ស់
រមមសិទធិ យដ្ឋ បញគគល ៃិងយដ្ឋ រែាឬាថ ប័ៃរែាថាាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់ខែួៃ ឬ
យដ្ឋ ាររាលែីទុំងយនោះមាៃក្ពុំក្បទល់ាប់ែីរមមសិទធិរបស់រែា ថ្ែលយៅមិៃក្តូវ
បាៃរុំណត់ក្ពុំែីយៅយ ើ ។ 

ពិតណាស់ ក្បសិៃយបើ មិៃអាចរុំណត់ក្ពុំក្បទល់រាលែីបាៃយទ ែូយចនោះរាល
ែីយនោះរ៏មិៃអាចក្តូវចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រ៏វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា 
ែុំយណើ រការ ឺតយ៉ា វរនញងការបយងាើតបែង់ែីរែា រ៏ាចុំថ្ណរយ៉ាងធ្ុំថ្ែលបណាដ លឲ្យ
មាៃរាលែីាយក្ចើៃ ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថាាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់
ថ្ែរ។ បញ្ជា យៃោះមាៃសភាពកាៃ់ថ្តធ្ងៃ់យដ្ឋ ារខវោះតមាែ ភាពរនញងការក្គប់ក្គងែីរែា 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យហើ ែូចបាៃអយងាតយឃើញរនញងររណីខែោះ យៅយពលចញោះយធ្វើការស្រាវក្ាវារ់ថ្សដងយៅ
មូលដ្ឋា ៃ បាៃយឃើញថា ការរុំណត់ែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ថ្បបយៃោះា
យហតញបណាដ លឲ្យមាៃការរ ុំយោភបុំ ៃសិទធិមាៃែីធ្ែី។     
 
៤.២.១  យខតរបនា  មាៃជ័   
 

រនញងយពលចញោះស្រាវក្ាវយៅយខតរបនា  មាៃជ័  យ ើងបាៃជួក្បទោះររណីពីរ 
ថ្ែលយៅរនញងររណីយនោះ       ែីមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារាថ ៃភាពមិៃចាស់
ោស់។ រនញងររណីមួ  មាៃ រ់ព័ៃធរាលែីមួ  ូត៍ថ្ែលក្តវូបាៃទមទរាមាច ស់
រមមសិទធិយដ្ឋ ក្បាពលរែាផ្ង ៃិងយដ្ឋ ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈផ្ង។ យៅ
រនញងររណីយៃោះ ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈបាៃទមទរថាែីយៃោះារមមសិទធិរបស់
ខែួៃ យក្ ោះែីយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះមាៃលមបញរាណាយក្ចើៃថ្ែលមាៃតនមែខាងវបបធ្ម៌ ៃិង
ខាងបញរាណវតថញវទិយ។ ែី ូត៍ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថាាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់
ោស់ យហើ វវិាទយៅថ្តយរើតមាៃាបៃរ យហើ រ៏មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី ៃិងយៅថ្តគម ៃ
អនរកាៃ់កាប់យៅយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរ ក្គាួរយនោះក្តូវបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យយក្បើក្បាស់ែីយៃោះ យែើមបី
ដ្ឋុំបថ្ៃែ ៃិងែុំណាុំយផ្សងៗ។ រនញងររណីមួ យទៀត ែីរបស់ស្ដសរីមាន រ់ក្តូវបាៃអាា្ធ្រ
មូលដ្ឋា ៃចាត់ទញរថាបាុំងផ្ែូវាធារណៈ យហើ យដ្ឋ ារររណីយៃោះមិៃអាចយដ្ឋោះ
ស្រា បាៃ ែូយចនោះ ក្តូវទញរយៅយដ្ឋ មិៃយចញប័ណណរមមសិទធិយ ើ  យហើ ក្តូវបាៃ យធ្វើ
រុំណត់យហតញថាាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ (ររណីយៃោះក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅ
រនញងររណីសិរា យៅរនញងថ្ផ្នរអុំពីក្បវតរិៃិងយសចរដីសយងខប យៅចញងបញ្ច ប់នៃរបា 
ការណ៍យៃោះ)។  

 

៤.២.២ យខតរក្ពោះសីហៃញ  
 

យៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ មាៃររណីមួ ក្តូវបាៃររយឃើញ យហើ រនញងររណីយៃោះ
មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៥ក្គួារ ក្តូវយ្វៀលមិៃឲ្យពួរគត់សញុំចញោះបញ្ជ ីរាលែី យក្ ោះ
ែីថ្ែលមាៃបញ្ជា យៃោះសថិតយៅរនញងអវីថ្ែលយគចាត់ទញរថាាែី “ក្ពោះរាជែុំណារ់” ថ្ែល
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យហើ ែូចបាៃអយងាតយឃើញរនញងររណីខែោះ យៅយពលចញោះយធ្វើការស្រាវក្ាវារ់ថ្សដងយៅ
មូលដ្ឋា ៃ បាៃយឃើញថា ការរុំណត់ែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ថ្បបយៃោះា
យហតញបណាដ លឲ្យមាៃការរ ុំយោភបុំ ៃសិទធិមាៃែីធ្ែី។     
 
៤.២.១  យខតរបនា  មាៃជ័   
 

រនញងយពលចញោះស្រាវក្ាវយៅយខតរបនា  មាៃជ័  យ ើងបាៃជួក្បទោះររណីពីរ 
ថ្ែលយៅរនញងររណីយនោះ       ែីមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារាថ ៃភាពមិៃចាស់
ោស់។ រនញងររណីមួ  មាៃ រ់ព័ៃធរាលែីមួ  ូត៍ថ្ែលក្តវូបាៃទមទរាមាច ស់
រមមសិទធិយដ្ឋ ក្បាពលរែាផ្ង ៃិងយដ្ឋ ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈផ្ង។ យៅ
រនញងររណីយៃោះ ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈបាៃទមទរថាែីយៃោះារមមសិទធិរបស់
ខែួៃ យក្ ោះែីយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះមាៃលមបញរាណាយក្ចើៃថ្ែលមាៃតនមែខាងវបបធ្ម៌ ៃិង
ខាងបញរាណវតថញវទិយ។ ែី ូត៍ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថាាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់
ោស់ យហើ វវិាទយៅថ្តយរើតមាៃាបៃរ យហើ រ៏មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី ៃិងយៅថ្តគម ៃ
អនរកាៃ់កាប់យៅយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរ ក្គាួរយនោះក្តូវបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យយក្បើក្បាស់ែីយៃោះ យែើមបី
ដ្ឋុំបថ្ៃែ ៃិងែុំណាុំយផ្សងៗ។ រនញងររណីមួ យទៀត ែីរបស់ស្ដសរីមាន រ់ក្តូវបាៃអាា្ធ្រ
មូលដ្ឋា ៃចាត់ទញរថាបាុំងផ្ែូវាធារណៈ យហើ យដ្ឋ ារររណីយៃោះមិៃអាចយដ្ឋោះ
ស្រា បាៃ ែូយចនោះ ក្តូវទញរយៅយដ្ឋ មិៃយចញប័ណណរមមសិទធិយ ើ  យហើ ក្តូវបាៃ យធ្វើ
រុំណត់យហតញថាាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ (ររណីយៃោះក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅ
រនញងររណីសិរា យៅរនញងថ្ផ្នរអុំពីក្បវតរិៃិងយសចរដីសយងខប យៅចញងបញ្ច ប់នៃរបា 
ការណ៍យៃោះ)។  

 

៤.២.២ យខតរក្ពោះសីហៃញ  
 

យៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ មាៃររណីមួ ក្តូវបាៃររយឃើញ យហើ រនញងររណីយៃោះ
មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៥ក្គួារ ក្តូវយ្វៀលមិៃឲ្យពួរគត់សញុំចញោះបញ្ជ ីរាលែី យក្ ោះ
ែីថ្ែលមាៃបញ្ជា យៃោះសថិតយៅរនញងអវីថ្ែលយគចាត់ទញរថាាែី “ក្ពោះរាជែុំណារ់” ថ្ែល

 
 

យយងតាមចាប់ភូមិបាលក្តូវចាត់ទញរថា ាក្ទពយសមបតរិាធារណៈរបស់រែា 
ក្បសិៃយបើែីយនោះាក្ពោះែុំណារ់ផ្ែូវការរបស់ក្ពោះរាជវងាៃញវងស។

111  យក្កា ពីការ
អយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែីរចួ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃបញ្ជជ រ់ថាក្ពុំែីមាៃលរខណៈ
មិៃចាស់ោស់ យហតញែូយចនោះយហើ រាលែីទុំងយនោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យហើ 
ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថាាែីថ្ែលមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់វញិ។ ក្បា
ពលរែាថ្ែលក្បឈមផ្លប៉ាោះ ល់យសាើរថ្តទុំងអស់ សញទធថ្តមាៃឯរារបង្កា ញថា 
ការយផ្ាររមមសិទធិរបស់ពួរគត់មាៃការទទួលាគ ល់ាផ្ែូវការ។ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃ
ទរ់ទងយៅក្រមុក្បឹរាក្ពោះរាជសមបតរិ យហើ បាៃយសនើសញុំឲ្យយធ្វើរបងរងឹមាុំយៅតាមក្ពុំ
ក្បទល់ែីក្ពោះរាជែុំណារ់ ប៉ាញថ្ៃរពញុំយឃើញមាៃយធ្វើរបងែូចការយសនើសញុំយនោះយទ។ ក្រមុអនរ
ស្រាវក្ាវបាៃអយងាតយឃើញថា ក្ពោះរាជែុំណារ់យនោះ ារ់ថ្សដងក្តូវបាៃអភិវឌ្ឍយៅា
រមណី ដ្ឋា ៃយ៉ាងក្បណីត។ ក្រមុយៃោះរ៏បាៃែឹងថ្ែរថា មន្តៃរីាៃ់ខពស់មួ របូមាៃផ្ាោះ
មួ យៅយលើែីយៃោះថ្ែរ យហើ មន្តៃរីាៃ់ខពស់របូយនោះទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិ។ ែូយចនោះ 
ការយលើរយ ើងថាែីយនោះាក្ពោះរាជក្ទពយ ឬាក្ពោះរាជែុំណារ់ បណាដ លឲ្យមាៃបញ្ជា
យក្ចើៃណាស់។   
 
ររណីសិរា: ក្ពោះរាជែុំណារ់ យៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព យខតរក្ពោះសីហៃញ 

 

           អនរស្រសី យៅ112  មាៃអា ញក្បថ្ហលា៥០ឆ្ន ុំ អនរស្រសីយធ្វើការាអនរយរៀបចុំ
បៃាប់យៅឯផ្ាោះសុំណារ់មួ យៅទីក្បជញុំជៃយៅថ្របរយនោះ។ ផ្ាោះសុំណារ់យៃោះបាៃផ្ដល់
ជូៃអនរស្រសីៃូវក្បារ់ឈនួល រថ្ៃែងាន រ់យៅ ៃិងបា ទឹរ។ យៅឆ្ន ុំ១៩៩៣ អនរស្រសី
យៅ បាៃទិញែីមួ  ូត៍ថ្ែលមាៃទុំហុំរាល៦ថ្ម៉ាក្តៃិងជយក្ៅ២៥ថ្ម៉ាក្ត (៦ x ២៥
m) យហើ ការទិញលរ់យៃោះមាៃារស ី ៃិងចញោះហតថយលខាយដ្ឋ យមភូមិ ៃិងក្រុម
ក្បឹរាសង្កា ត់។ យៅយលើែីយៃោះ អនរស្រសីបាៃសង់ផ្ាោះយឈើមួ  យហើ អនរស្រសីបាៃជួល

                                                           
111 ចាប់ភូមិបាល ឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា១៥។ 
112 យ ម្ ោះពិតរបស់ក្បាពលរែាក្តូវបាៃបដូរ យែើមបីការ រសិទធិឯរជៃ។ រិចចសមាភ សៃ៍បាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅនលងទី៤ ថ្ខ
រញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ផ្ាោះយៃោះ រឯីែីថ្ែលយៅសល់យក្ៅពីសង់ផ្ាោះ ក្តូវបាៃយក្បើាែីដ្ឋុំយែើមាវ  ៃិងយែើម
យឈើហូបថ្ផ្ែយផ្សងៗយទៀត។ 
            ក្បធាៃក្រមុ ៃិងយមភូមិបាៃក្បាប់អនរស្រសីយៅថា ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធៃឹងចាប់ែុំយណើ រការយៅរនញងតុំបៃ់របស់អនរស្រសី យហើ យក្កា ពីយនោះ
អនរស្រសីបាៃយៅចូលរមួក្បជញុំាាធារណៈយៅរនញងភូមិរបស់អនរស្រសី។ ែីរបស់អនរស្រសី
ក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ប៉ាញថ្ៃរយៅយពលថ្ែលក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីចញោះមរ
រុំណត់ក្ពុំែី ក្រមុយៃោះបាៃៃិយ ថា ែីយៃោះមាៃក្ពុំក្បទល់ក្តតួគន ាមួ ែីយៅាប់
យៃោះ ថ្ែលាែីរបស់ក្ពោះរាជវងាៃញវងស។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី យដ្ឋ ារអនរស្រសីបាៃ
ទិញែីយៃោះ យៅឆ្ន ុំ១៩៩៣ ែូយចនោះពញុំយរើតមាៃវវិាទ រ់ព័ៃធៃឹងក្ពុំែីយទ គម ៃៃរណា
មាន រ់ធាែ ប់បដឹងអុំពីបញ្ជា ក្ពុំែីយទ យហើ រហូតមរែល់យពលថ្ែលែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃចាប់យផ្ដើម អនរស្រសីមិៃថ្ែលគិតថា ការកាៃ់កាប់
ែីរបស់អនរស្រសីមាៃបញ្ជា ថ្បបយៃោះយ ើ ។ 
           ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃៃិយ ថា យដ្ឋ ារថ្តក្ពុំក្បទល់ែីក្តួតគន  ែូយចនោះែី
ទុំហុំរាល៦ថ្ម៉ាក្ត ៃិងជយក្ៅ១០ថ្ម៉ាក្ត ក្តូវយ្វៀលយចញពីរាលែីរបស់យោរស្រសី។ 
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃគូសសញ្ជា សមាគ ល់ក្ពុំក្បទល់ែីលមី យដ្ឋ ទញរែីឲ្យអនរស្រសីថ្ត
រាល៦ថ្ម៉ាក្តៃិងជយក្ៅ១៥ថ្ម៉ាក្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យក្កា ពីការរុំណត់ក្ពុំែីក្តូវបាៃ
បញ្ច ប់ ក្រមុយៃោះបាៃយចញបង្កា ៃ់នែមួ ឲ្យអនរស្រសី។ យៅរថ្ៃែងបិទផ្ា ាាធារ
ណៈយនោះ អនរស្រសីបាៃយឃើញែីរបស់គត់ក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងបែង់សញរយិយែី ៃិង
បញ្ជ ីមាច ស់រមមសិទធិ។ 
          ប៉ាញថ្ៃរ យៅយពលអនរស្រសីយៅទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់អនរស្រសី យៅនលង
ក្បគល់ប័ណណរមមសិទធិ ស្រាប់ថ្តយគក្បាប់អនរស្រសីថា ែីរបស់អនរស្រសីយៅមាៃបញ្ជា ក្ពុំែី 
យហើ មិៃអាចយចញប័ណណរមមសិទធិជូៃអនរស្រសីបាៃយ ើ ។ អនរស្រសី យៅ មាៃភាព
ក្ចបូរក្ចបល់យ៉ាងខាែ ុំងយដ្ឋ ារថ្តបញ្ជា យៃោះ យក្ ោះថាអនរស្រសីបាៃយចាលែីរបស់
អនរស្រសីទុំហុំ៦០ថ្ម៉ាក្តក្រឡា នៃែី ូត៍យ៉ាងតូចរបស់អនរស្រសីរចួយហើ ។ យពលយនោះ 
អនរស្រសីបាៃយៅជួបយមភូមិ យហើ បាៃពយយមសួរនុំយមភូមិ យពលយនោះអនរស្រសីបាៃ
ែឹងថា ក្បាពលរែាាង២៥ក្គួារយទៀត ថ្ែលមាៃែីយៅយលើក្ពុំែីែូចគន រ៏មិៃបាៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ផ្ាោះយៃោះ រឯីែីថ្ែលយៅសល់យក្ៅពីសង់ផ្ាោះ ក្តូវបាៃយក្បើាែីដ្ឋុំយែើមាវ  ៃិងយែើម
យឈើហូបថ្ផ្ែយផ្សងៗយទៀត។ 
            ក្បធាៃក្រមុ ៃិងយមភូមិបាៃក្បាប់អនរស្រសីយៅថា ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធៃឹងចាប់ែុំយណើ រការយៅរនញងតុំបៃ់របស់អនរស្រសី យហើ យក្កា ពីយនោះ
អនរស្រសីបាៃយៅចូលរមួក្បជញុំាាធារណៈយៅរនញងភូមិរបស់អនរស្រសី។ ែីរបស់អនរស្រសី
ក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ប៉ាញថ្ៃរយៅយពលថ្ែលក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីចញោះមរ
រុំណត់ក្ពុំែី ក្រមុយៃោះបាៃៃិយ ថា ែីយៃោះមាៃក្ពុំក្បទល់ក្តតួគន ាមួ ែីយៅាប់
យៃោះ ថ្ែលាែីរបស់ក្ពោះរាជវងាៃញវងស។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី យដ្ឋ ារអនរស្រសីបាៃ
ទិញែីយៃោះ យៅឆ្ន ុំ១៩៩៣ ែូយចនោះពញុំយរើតមាៃវវិាទ រ់ព័ៃធៃឹងក្ពុំែីយទ គម ៃៃរណា
មាន រ់ធាែ ប់បដឹងអុំពីបញ្ជា ក្ពុំែីយទ យហើ រហូតមរែល់យពលថ្ែលែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃចាប់យផ្ដើម អនរស្រសីមិៃថ្ែលគិតថា ការកាៃ់កាប់
ែីរបស់អនរស្រសីមាៃបញ្ជា ថ្បបយៃោះយ ើ ។ 
           ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃៃិយ ថា យដ្ឋ ារថ្តក្ពុំក្បទល់ែីក្តួតគន  ែូយចនោះែី
ទុំហុំរាល៦ថ្ម៉ាក្ត ៃិងជយក្ៅ១០ថ្ម៉ាក្ត ក្តូវយ្វៀលយចញពីរាលែីរបស់យោរស្រសី។ 
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃគូសសញ្ជា សមាគ ល់ក្ពុំក្បទល់ែីលមី យដ្ឋ ទញរែីឲ្យអនរស្រសីថ្ត
រាល៦ថ្ម៉ាក្តៃិងជយក្ៅ១៥ថ្ម៉ាក្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យក្កា ពីការរុំណត់ក្ពុំែីក្តូវបាៃ
បញ្ច ប់ ក្រមុយៃោះបាៃយចញបង្កា ៃ់នែមួ ឲ្យអនរស្រសី។ យៅរថ្ៃែងបិទផ្ា ាាធារ
ណៈយនោះ អនរស្រសីបាៃយឃើញែីរបស់គត់ក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងបែង់សញរយិយែី ៃិង
បញ្ជ ីមាច ស់រមមសិទធិ។ 
          ប៉ាញថ្ៃរ យៅយពលអនរស្រសីយៅទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់អនរស្រសី យៅនលង
ក្បគល់ប័ណណរមមសិទធិ ស្រាប់ថ្តយគក្បាប់អនរស្រសីថា ែីរបស់អនរស្រសីយៅមាៃបញ្ជា ក្ពុំែី 
យហើ មិៃអាចយចញប័ណណរមមសិទធិជូៃអនរស្រសីបាៃយ ើ ។ អនរស្រសី យៅ មាៃភាព
ក្ចបូរក្ចបល់យ៉ាងខាែ ុំងយដ្ឋ ារថ្តបញ្ជា យៃោះ យក្ ោះថាអនរស្រសីបាៃយចាលែីរបស់
អនរស្រសីទុំហុំ៦០ថ្ម៉ាក្តក្រឡា នៃែី ូត៍យ៉ាងតូចរបស់អនរស្រសីរចួយហើ ។ យពលយនោះ 
អនរស្រសីបាៃយៅជួបយមភូមិ យហើ បាៃពយយមសួរនុំយមភូមិ យពលយនោះអនរស្រសីបាៃ
ែឹងថា ក្បាពលរែាាង២៥ក្គួារយទៀត ថ្ែលមាៃែីយៅយលើក្ពុំែីែូចគន រ៏មិៃបាៃ

 
 

ទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីថ្ែរ។ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ក្តូវបាៃ
យកាោះយៅមរក្បជញុំយៅក្រុមក្បឹរាសង្កា ត់ យហើ យគបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា មិៃចាុំបាច់
ក្ពួ បារមភយទ ែីយនោះមាៃសញវតថិភាព យហើ បញ្ជា ៃឹងក្តូវយដ្ឋោះស្រា រនញងយពលឆ្
ប់ៗ។ មន្តៃរីសញរយិយែីមាន រ់រ៏បាៃក្បាប់ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យនោះ
ថ្ែរថា គម ៃអវីក្តវូភ័ ខាែ ចយនោះយទ។ 
           យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រហូតមរែល់យពលយៃោះ ក្បាពលរែាទុំងយនោះយៅថ្ត
មិៃទៃ់ទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិយៅយ ើ  យទោះបីាវារៃែងយៅាង២ឆ្ន ុំ តាុំងពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈក្បព័ៃធក្តូវបាៃបញ្ច ប់យហើ រដី។ អនរស្រសី 
យៅ មាៃអារមមណ៍ថា អនរស្រសីែូចាគម ៃសញវតថិភាពទល់ថ្តយាោះ រឯីក្បាពលរែា
ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ក្តូវបាៃយគក្បាប់ថា ពួរគត់មិៃក្តូវបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យ
ាងសង់ ឬជួសជញលសុំណង់យៅយលើែីយនោះយទ លញោះក្តាថ្តវវិាទក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា 
សិៃ។ ចុំណញ ចយៃោះបាៃយធ្វើឲ្យអនរស្រសីក្ពួ បារមភយ៉ាងខាែ ុំង យហើ មាៃអារមមណ៍ថា 
យគយធ្វើថ្បបយៃោះចុំយ ោះអនរស្រសីយដ្ឋ អ ញតរិធ្ម៌ខាែ ុំងណាស់។ មយ៉ាងយទៀត ក្បា
ពលរែាថ្លងមាៃរិចចសៃយទិញលរ់ ៃិងឯរារចាស់ៗយៅរនញងនែយែើមបីគុំក្ទការ
ទមទរសិទធិយភាគៈរបស់ពួរគត់យទៀតយហើ  យក្ ោះអាា្ធ្រសញរយិយែីបាៃ ររិចច
សៃយ ៃិងឯរារទុំងយនោះយៅអស់យហើ ។ 
            ឥ ូវយៃោះមាៃ រយចចាមអារាមឮតៗគន ថា ែីយនោះ ារ់ថ្សដងមិៃថ្មៃាែី
ក្ពោះរាជក្ទពយយទ យហើ ក្តវូបាៃ “របឹអូស រ” យដ្ឋ មន្តៃរីាៃ់ខពស់ថ្ែលបាៃលរ់
មួ ថ្ផ្នរនៃែីយៃោះយៅក្រុមហ ញៃបរយទសមួ  យែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍យៅារមណី ដ្ឋា ៃ
យ៉ាងក្បណីតមួ ។ ក្គាួរក្បាពលរែាទុំង២៥ក្គួារយនោះ មាៃការក្ពួ បារមភ
ថា ពួរគត់ៃឹងក្តវូបយណដ ញយចញ យហើ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់ក្តូវបយណដ ញយចញថ្មៃ 
យពលយនោះពួរគត់ៃឹងមិៃទទួលបាៃសុំណងសមរមយយ ើ ។ ឥ ូវយៃោះ មាៃសៃរិ
សញខក្បចាុំការយៅទីយនោះ ៃិងរមមររាងសង់របង ៃិងសង់សុំណង់យផ្សងៗ ប៉ាញថ្ៃរមិៃ
ាងសង់យៅយលើែី ថ្ែលាែីរបស់ក្បាពលរែាថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីការចញោះបញ្ជ ី
យនោះយទ។ អនរស្រសីយៅ មិៃថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងាផ្ែូវការអុំពីបញ្ជា យៃោះយទ 
យក្ ោះអនរស្រសីមិៃែឹងថាក្តវូយធ្វើយដ្ឋ រយបៀបណាយនោះយទ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 
 

ការបុំភែឺពីមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ 
 

            យែើមបបីញ្ជជ រ់ចុំយ ោះព័ត៌មាៃថ្ែលអនរស្រសី យៅ បាៃផ្ដល់ជូៃ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ
មួ របូក្តវូបាៃជួបសមាភ ស។113  យោរបាៃបញ្ជជ រ់ថា ែីយៃោះកាលពីយែើមក្តវូបាៃ
យក្បើក្បាស់យដ្ឋ សយមដចក្ពោះៃយរាតរម សីហៃញ ាែុំណារ់សក្មាប់សក្មារក្ពោះកា 
យពលវសិសមកាល ប៉ាញថ្ៃរចាប់តាុំងពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃចូលកាៃ់អុំណាចយៅឆ្ន ុំ
១៩៧៥ ទីយៃោះមិៃក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់យដ្ឋ ក្ពោះរាជវងាៃញវងសាលមីយ ើ ។ 
            មន្តៃរីរបូយៃោះបាៃឯរភាពយរឿងរា៉ា វរបស់អនរស្រសី យៅ ប៉ាញថ្ៃរមាៃមៃាិលសងស័ 
យលើតួយលខរបស់ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ទុំង២៥ក្គួារ យដ្ឋ 
យោរយជឿថា ចុំៃួៃក្បាពលរែាតិចាងយៃោះ។ យោរបាៃបញ្ជជ រ់ថា ែីយៃោះកាលពី
មញៃមាៃទុំហុំ១៣,៥ហិរតា ប៉ាញថ្ៃរឥ ូវយៃោះមាៃទុំហុំ៦-៧ហិរតាថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យោរ
បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងែីយៃមាៃយទសភាពាអ តណាស់ យហើ ក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់ា
រថ្ៃែងរុំាៃរនលងឈប់សក្មារ រថ្ៃែងរុំាៃរយដ្ឋ មាៃបរយិភាគចុំណីអាហារ
សក្មាប់ក្គួារឧរញា៉ា 114 ថ្ែលបាៃអោះអាងថាារមមសិទធិរបស់ខែួៃ។ 
             យោរបាៃអោះអាងថា បចចញបបៃនយៃោះ មាៃសុំណង់ពីររុំពញងែុំយណើ រការាង
សង់យៅយលើែីយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរមិៃែឹងថា សុំណង់យនោះសក្មាប់យធ្វើអវីយទ។ មាៃអនរយម
ក្បចាុំការយៅទីយនោះ យហើ អនរយមទុំងយនោះមិៃអៃញញ្ជា តឲ្យអនរយក្ៅចូលយៅទី
យនោះយ ើ ។ តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍មួ យៅទល់មញខែីយៃោះ ក្តូវបាៃថ្រលមអ យហើ ឥ ូវ
យៃោះមាៃសណាា គរ ៃិងគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍លុំយៅដ្ឋា ៃទុំយៃើបៗ។ មន្តៃរីរបូយៃោះ មិៃ
បាៃឲ្យែឹងថា មាៃក្រមុហ ញៃបរយទស រ់ព័ៃធថ្ែរឬយ៉ាងណាយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរថា “គម ៃ
អវីគួរឲ្យភ្ារ់យផ្អើលយទ” យក្ ោះថា វាាែីថ្ែលសថិតយៅថ្របរយ្នរសមញក្ទ មាៃតនមែខពស់ 
ៃិងសុំខាៃ់ណាស់។     

                                                           
113 រិចចសមាភ សៃ៍យៃោះក្តូវយធ្វើយ ើងយៅនលងទី៤ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២។ 
114  រយថា “ឧរញា៉ា ” ារិតរិ សមួ ថ្ែលផ្ដល់ជូៃយៅអនរថ្ែលយគចាត់ទញរថា បាៃផ្ដល់វភិាគទៃយ៉ាងយក្ចើៃរនញង
រាងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បយទសរមពញាយ ើងវញិ។ ង្ករយៃោះក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃយៅអនរថ្ែលបាៃផ្ដល់អុំយណា ាក្បារ់ ឬ
សមាភ រៈ រនញងទឹរក្បារ់១០០.០០០ ែញោែ រសហរែាអាយមររិ ឬយក្ចើៃាងយៃោះ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 
 

ការបុំភែឺពីមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ 
 

            យែើមបបីញ្ជជ រ់ចុំយ ោះព័ត៌មាៃថ្ែលអនរស្រសី យៅ បាៃផ្ដល់ជូៃ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ
មួ របូក្តវូបាៃជួបសមាភ ស។113  យោរបាៃបញ្ជជ រ់ថា ែីយៃោះកាលពីយែើមក្តវូបាៃ
យក្បើក្បាស់យដ្ឋ សយមដចក្ពោះៃយរាតរម សីហៃញ ាែុំណារ់សក្មាប់សក្មារក្ពោះកា 
យពលវសិសមកាល ប៉ាញថ្ៃរចាប់តាុំងពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃចូលកាៃ់អុំណាចយៅឆ្ន ុំ
១៩៧៥ ទីយៃោះមិៃក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់យដ្ឋ ក្ពោះរាជវងាៃញវងសាលមីយ ើ ។ 
            មន្តៃរីរបូយៃោះបាៃឯរភាពយរឿងរា៉ា វរបស់អនរស្រសី យៅ ប៉ាញថ្ៃរមាៃមៃាិលសងស័ 
យលើតួយលខរបស់ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ទុំង២៥ក្គួារ យដ្ឋ 
យោរយជឿថា ចុំៃួៃក្បាពលរែាតិចាងយៃោះ។ យោរបាៃបញ្ជជ រ់ថា ែីយៃោះកាលពី
មញៃមាៃទុំហុំ១៣,៥ហិរតា ប៉ាញថ្ៃរឥ ូវយៃោះមាៃទុំហុំ៦-៧ហិរតាថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យោរ
បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងែីយៃមាៃយទសភាពាអ តណាស់ យហើ ក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់ា
រថ្ៃែងរុំាៃរនលងឈប់សក្មារ រថ្ៃែងរុំាៃរយដ្ឋ មាៃបរយិភាគចុំណីអាហារ
សក្មាប់ក្គួារឧរញា៉ា 114 ថ្ែលបាៃអោះអាងថាារមមសិទធិរបស់ខែួៃ។ 
             យោរបាៃអោះអាងថា បចចញបបៃនយៃោះ មាៃសុំណង់ពីររុំពញងែុំយណើ រការាង
សង់យៅយលើែីយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរមិៃែឹងថា សុំណង់យនោះសក្មាប់យធ្វើអវីយទ។ មាៃអនរយម
ក្បចាុំការយៅទីយនោះ យហើ អនរយមទុំងយនោះមិៃអៃញញ្ជា តឲ្យអនរយក្ៅចូលយៅទី
យនោះយ ើ ។ តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍មួ យៅទល់មញខែីយៃោះ ក្តូវបាៃថ្រលមអ យហើ ឥ ូវ
យៃោះមាៃសណាា គរ ៃិងគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍លុំយៅដ្ឋា ៃទុំយៃើបៗ។ មន្តៃរីរបូយៃោះ មិៃ
បាៃឲ្យែឹងថា មាៃក្រមុហ ញៃបរយទស រ់ព័ៃធថ្ែរឬយ៉ាងណាយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរថា “គម ៃ
អវីគួរឲ្យភ្ារ់យផ្អើលយទ” យក្ ោះថា វាាែីថ្ែលសថិតយៅថ្របរយ្នរសមញក្ទ មាៃតនមែខពស់ 
ៃិងសុំខាៃ់ណាស់។     

                                                           
113 រិចចសមាភ សៃ៍យៃោះក្តូវយធ្វើយ ើងយៅនលងទី៤ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២។ 
114  រយថា “ឧរញា៉ា ” ារិតរិ សមួ ថ្ែលផ្ដល់ជូៃយៅអនរថ្ែលយគចាត់ទញរថា បាៃផ្ដល់វភិាគទៃយ៉ាងយក្ចើៃរនញង
រាងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បយទសរមពញាយ ើងវញិ។ ង្ករយៃោះក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃយៅអនរថ្ែលបាៃផ្ដល់អុំយណា ាក្បារ់ ឬ
សមាភ រៈ រនញងទឹរក្បារ់១០០.០០០ ែញោែ រសហរែាអាយមររិ ឬយក្ចើៃាងយៃោះ។ 

 
 

៤.២.៣  យខតររុំពង់ចាម  
 
យៅភូមិក្ប ញគ    ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន    ែីចមាា រចុំៃួៃ៩ ូត៍   ក្តូវបាៃកាយចញ 

ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យក្ ោះែីទុំងយៃោះសថិតយៅយលើ
ក្ពុំក្បទល់រែាបាលមិៃចាស់ោស់ រវាងស្រសុរយជើងនក្ព ៃិងស្រសុរបាធា ។ សរញប
យសចរដីយៅ ែីថ្ែលមាៃក្ពុំក្បទល់រែាបាលមិៃចាស់ោស់យៃោះ បាៃបណាដ លឲ្យែី
ចមាា រចុំៃួៃ៣០ហិរតាខរខាៃមិៃបាៃចញោះបញ្ជ ី យហើ បាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បា
ពលរែាចុំៃួៃ១៩ក្គួារយៅភូមិក្បាុំ ភូមិជឹង ភូមិក្ត ុំងយាន  ៃិងភូមិក្ប ញគ។ ក្រមុ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃអោះអាងចុំយ ោះមញខក្បាពលរែា ៃិងយមភូមិថា រាលែីថ្ែលក្តវូបាៃ
យ្វៀលយចញយនោះៃឹងក្តវូបញ្ចូ លវញិ យៅយពលែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធចាប់យផ្ដើមយៅឃញុំយគររយវៀង ថ្ែលាឃញុំាប់គន យៃោះ។ ររណីយៃោះ ៃឹងក្តូវ
យលើរមរពៃយល់បថ្ៃថមយទៀត យៅរនញងថ្ផ្នរអុំពីក្បវតរិ ៃិងយសចរដីសយងខប យៅចញងបញ្ច ប់
នៃរបា ការណ៍យៃោះ។     
 
៤.២.៤  “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ” ៃិងការក្គប់ក្គងែីរែា  
 

ររណីទុំងយៃោះ បង្កា ញឧទហរណ៍យ៉ាងលអអុំពីលរខណៈក្តតួគន រវាងការង្ករ
រែាបាលែីធ្ែី ៃិងការយរៀបចុំែីរែា។ បញ្ជា យៃោះក្តវូបាៃបង្កា ញយ៉ាងចាស់រនញងការ
ពិភារាាមួ ក្បធាៃការយិល័ សញរយិយែីស្រសុរបាធា ។ យោរបាៃពៃយល់ថា 
ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាមួ ចុំៃួៃយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៅទូ
ទុំងឃញុំគឺ យដ្ឋ ារាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ាទូយៅគឺយដ្ឋ ារក្បាពលរែា
កាៃ់កាប់ ឬយក្បើក្បាស់ែីថ្ែលរែារ៏អោះអាងថា ារមមសិទធិរបស់ខែួៃថ្ែរ ឬយដ្ឋ ារែី
ថ្ែលមាៃក្ពុំក្បទល់ាប់តុំបៃ់ថ្ែលាែីរបស់រែា។ រាលែីាយក្ចើៃ រនញងចុំយណាម
រាលែីទុំងយៃោះសថិតយៅយលើ ឬជិតតុំបៃ់ភនុំ រូៃភនុំ នក្ពៃិងតុំបៃ់ែីយសើម។ ែីឯរជៃ 
ៃិងែីាធារណៈរបស់រែាមាៃពី៣% យៅ៤% នៃែីទុំងអស់យៅស្រសុរបាធា  ប៉ាញថ្ៃរ
យដ្ឋ ារមាៃការលុំបាររនញងការរុំណត់ក្ពុំក្បទល់ឲ្យបាៃពិតក្បារែ ែូយចនោះរាលែី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

របស់ក្បាពលរែាាយក្ចើៃថ្ែលរស់យៅតាមក្ពុំែីរបស់រែា ក្តវូបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា 
មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។ យដ្ឋ ារក្ពុំែីរបស់រែា មាៃាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ ែូយចនោះ ែីថ្ែលយៅាប់ៃឹងែីរបស់រែា រ៏មាៃាថ ៃភាពក្ពុំែីមិៃចាស់
ោស់ថ្ែរ យហើ យបើយយងតាមមន្តៃរីរបូយៃោះ បាៃឲ្យែឹងថា ែីថ្ស្រសាយក្ចើៃថ្ែលមាៃ
ក្ពុំក្បទល់ាប់ែីរបស់រែា យៅរនញងស្រសុរបាធា មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ 

មន្តៃរីាយក្ចើៃថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស យៅតាមតុំបៃ់យគលយៅ
សិរាទុំងអស់ បាៃយលើរយ ើងថា ែីថ្ែលក្តវូបាៃចាត់ទញរថា ាក្ទពយសមបតរិរបស់
រែា មាៃការលុំបារសក្មាប់ក្រុមចញោះបញ្ជ ី។ រនញងររណីមួ  មន្តៃរីសញរយិយែីយៅស្រសុរបា
ធា  យខតររុំពង់ចាម បាៃយលើរយ ើងថា យៅភូមិអូរមា៉ា ល់មាៃែីថ្ស្រស៥០០ហិរតា មិៃ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។ រាលែីថ្ែលមាៃបញ្ជា
ទុំងយៃោះ សថិតយៅជិតទយៃែាប ៃិងបឹងធ្មមាតិទយៃែាប យហើ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
យទ យក្ ោះរាលែីទុំងយនោះក្តវូបាៃចាត់ទញរថា ាែីសថិតរនញង “តុំបៃ់យក្គោះថាន រ់” ថ្ែល
អាចមាៃទឹរជុំៃៃ់ យហតញែូយចនោះយហើ  ក្តវូបាៃចាត់ទញរថា សថិតយក្កាមរែាបាលក្រសួង
រសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ។ វាពិតាមិៃចាស់ទល់ថ្តយាោះថា យតើការចាត់
ទញរតុំបៃ់យក្គោះថាន រ់ាក្ទពយសមបតរិរបស់រែាថ្បបយៃោះ ថ្ផ្អរយលើមូលដ្ឋា ៃអវី យហើ 
ររណីយៃោះបាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាក្បមាណ៣០០ក្គួារ។ វារ៏មិៃចាស់ថ្ែរ
ថា យតើតុំបៃ់ទុំងយៃោះក្តូវវៃិិចឆ័ ថា ាែីរបស់រែា ឬាែីថ្ែលមាៃាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ ប៉ាញថ្ៃរែូចការយលើរយ ើងមញៃៗថ្ែរថា ចុំណញ ចយៃោះបង្កា ញឲ្យយឃើញអុំពី
ភាពក្បទរ់គន យ៉ាងសមញគាម ញរវាងែីឯរជៃរបស់បញគគល ៃិងែីឯរជៃរបស់រែា ថ្ែល
យៅមិៃទៃ់មាៃការរុំណត់ក្ពុំែីយៅយ ើ ។ 

ែីយៅតាមតុំបៃ់ភាគយក្ចើៃយៅរមពញា គម ៃទិៃនៃ័ ែីរែាចាស់ោស់យទ យហើ 
រហូតមរែល់យពលយៃោះ ែីរែាតិចតួចបុំផ្ញតថ្ែលមាៃការរុំណត់ក្ពុំែី ៃិងក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ីាែីរបស់រែា ថ្ែលមាៃៃ័ ថា ររណីនៃែីថ្ែលមាៃ “ាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់” ាយក្ចើៃទុំៃងាៃឹងយៅថ្តបៃរយរើតមាៃអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី ពី
ែុំបូងយ ើ មាៃយគលបុំណងយរៀបចុំបែង់ែីរែា យដ្ឋ មាៃក្បាុំថ្ផ្នរសក្មាប់អៃញវតរ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

របស់ក្បាពលរែាាយក្ចើៃថ្ែលរស់យៅតាមក្ពុំែីរបស់រែា ក្តវូបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា 
មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។ យដ្ឋ ារក្ពុំែីរបស់រែា មាៃាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ ែូយចនោះ ែីថ្ែលយៅាប់ៃឹងែីរបស់រែា រ៏មាៃាថ ៃភាពក្ពុំែីមិៃចាស់
ោស់ថ្ែរ យហើ យបើយយងតាមមន្តៃរីរបូយៃោះ បាៃឲ្យែឹងថា ែីថ្ស្រសាយក្ចើៃថ្ែលមាៃ
ក្ពុំក្បទល់ាប់ែីរបស់រែា យៅរនញងស្រសុរបាធា មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ 

មន្តៃរីាយក្ចើៃថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស យៅតាមតុំបៃ់យគលយៅ
សិរាទុំងអស់ បាៃយលើរយ ើងថា ែីថ្ែលក្តវូបាៃចាត់ទញរថា ាក្ទពយសមបតរិរបស់
រែា មាៃការលុំបារសក្មាប់ក្រុមចញោះបញ្ជ ី។ រនញងររណីមួ  មន្តៃរីសញរយិយែីយៅស្រសុរបា
ធា  យខតររុំពង់ចាម បាៃយលើរយ ើងថា យៅភូមិអូរមា៉ា ល់មាៃែីថ្ស្រស៥០០ហិរតា មិៃ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។ រាលែីថ្ែលមាៃបញ្ជា
ទុំងយៃោះ សថិតយៅជិតទយៃែាប ៃិងបឹងធ្មមាតិទយៃែាប យហើ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
យទ យក្ ោះរាលែីទុំងយនោះក្តវូបាៃចាត់ទញរថា ាែីសថិតរនញង “តុំបៃ់យក្គោះថាន រ់” ថ្ែល
អាចមាៃទឹរជុំៃៃ់ យហតញែូយចនោះយហើ  ក្តវូបាៃចាត់ទញរថា សថិតយក្កាមរែាបាលក្រសួង
រសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ។ វាពិតាមិៃចាស់ទល់ថ្តយាោះថា យតើការចាត់
ទញរតុំបៃ់យក្គោះថាន រ់ាក្ទពយសមបតរិរបស់រែាថ្បបយៃោះ ថ្ផ្អរយលើមូលដ្ឋា ៃអវី យហើ 
ររណីយៃោះបាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាក្បមាណ៣០០ក្គួារ។ វារ៏មិៃចាស់ថ្ែរ
ថា យតើតុំបៃ់ទុំងយៃោះក្តូវវៃិិចឆ័ ថា ាែីរបស់រែា ឬាែីថ្ែលមាៃាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ ប៉ាញថ្ៃរែូចការយលើរយ ើងមញៃៗថ្ែរថា ចុំណញ ចយៃោះបង្កា ញឲ្យយឃើញអុំពី
ភាពក្បទរ់គន យ៉ាងសមញគាម ញរវាងែីឯរជៃរបស់បញគគល ៃិងែីឯរជៃរបស់រែា ថ្ែល
យៅមិៃទៃ់មាៃការរុំណត់ក្ពុំែីយៅយ ើ ។ 

ែីយៅតាមតុំបៃ់ភាគយក្ចើៃយៅរមពញា គម ៃទិៃនៃ័ ែីរែាចាស់ោស់យទ យហើ 
រហូតមរែល់យពលយៃោះ ែីរែាតិចតួចបុំផ្ញតថ្ែលមាៃការរុំណត់ក្ពុំែី ៃិងក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ីាែីរបស់រែា ថ្ែលមាៃៃ័ ថា ររណីនៃែីថ្ែលមាៃ “ាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់” ាយក្ចើៃទុំៃងាៃឹងយៅថ្តបៃរយរើតមាៃអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី ពី
ែុំបូងយ ើ មាៃយគលបុំណងយរៀបចុំបែង់ែីរែា យដ្ឋ មាៃក្បាុំថ្ផ្នរសក្មាប់អៃញវតរ

 
 

គយក្មាងយៃោះ យហើ យទោះបីា វាយលើសពីយសចរដីក្ ងនៃអៃញក្រឹតយៃិងក្បកាសរ៏យដ្ឋ  
រ៏ភាគយក្ចើៃ នៃសរមមភាពយក្ៅពីយៃោះយៅរនញងថ្ផ្នរៃីមួ ៗ មិៃក្តវូបាៃអៃញវតរយ ើ  
យហើ ទីបុំផ្ញតក្តូវលញបយចាល។115  យបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិរបស់ធ្នគរពិភពយៅ
ឆ្ន ុំ២០០៩ បាៃសៃនិដ្ឋា ៃថា បញ្ជា ខវោះបែង់ែីរែាយក្កាមគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបា
លែីធ្ែី យហើ បណាដ លឲ្យគម ៃទិៃនៃ័ ែីរែា “គឺាក្បភពថ្ែលយធ្វើឲ្យមាៃការបារមភ
យ៉ាងពិតក្បារែ ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលរុំពញងក្បឈមការគុំរាមរុំថ្ហងបយណដ ញ
យចញ យដ្ឋ ារថ្តគម ៃបែង់ែីទុំងយៃោះយហើ អាា្ធ្ររាជធាៃីថ្ែល រ់ព័ៃធ អាច
យ្វៀលក្បាពលរែាទុំងយនោះ យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីមួ ថ្ផ្នរថ្ែលបាៃ
អយងាតវាស់ថ្វង ៃិងយសនើសញុំយធ្វើការវៃិិចឆ័ រចួយហើ យដ្ឋ ក្រុមបយចចរយទសសញរយិយែី 
យហើ ាយហតញនុំឲ្យមាៃការចញោះបញ្ជ ីែីទុំងយនោះ ថ្ែលចាស់ណាស់ គឺយក្កាមយ ម្ ោះ
របស់រែា”។ 116  យៃោះាភសដញតាងបញ្ជជ រ់ថា បញ្ជា យៃោះបាៃកាែ  ារដីបារមភាយក្ចើៃឆ្ន ុំ
មរយហើ  ៃិងតាមការពិៃិតយវា តនមែយដ្ឋ ឯររាជយយលើគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែា
បាលែីធ្ែីកាលពីឆ្ន ុំ២០០៦ បាៃររយឃើញថា ១/៥នៃក្គួារថ្ែលក្តូវបាៃយក្ជើសយរ ើស
ាសុំណារអយងាតមាៃបញ្ជា រនញងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យដ្ឋ ពួរគត់ក្តូវយគបែិយសធ្ 
យដ្ឋ ារថ្តែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ឬាែីថ្ែលរែាអោះអាងថាារមមសិទធិ
របស់រែាថ្ែរ។117    

ររណីសិរាខាងយក្កាម ពីយខតរក្ពោះសីហៃញ ាឧទហរណ៍មួ យទៀតអុំពីបញ្ជា
ខវោះភាពក្បារែក្បា ថ្ែលបយងាើតយ ើងយដ្ឋ បញ្ជា ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។  
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 យបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិយែើមបីយធ្វើឲ្យក្បយសើរយ ើងរបស់ធ្នគរពិភពយោរ: -របា ការណ៍ពិៃិតយយ ើងវញិ
យែើមបីយធ្វើឲ្យក្បយសើរយ ើង-គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីរមពញា នលងទី១៣ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ៥)។  

116
យបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិយែើមបីយធ្វើឲ្យក្បយសើរយ ើងរបស់ធ្នគរពិភពយោរ: -របា ការណ៍ពិៃិតយយ ើងវញិ
យែើមបីយធ្វើឲ្យក្បយសើរយ ើង-គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីរមពញា នលងទី១៣ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ៦)។ 

117 របា ការណ៍ពិៃិតយៃិងវា តនមែ មិៃផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ថ្ែលក្តូវបាៃែរស្រសង់បញ្ចូ លយៅរនញងរបា 
ការណ៍របស់ក្រុមអធិ្ការរិចចនៃធ្នគរពិភពយោរ របា ការណ៍យសញើបអយងាតសដីពីគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបា
លែីធ្ែី (ឥណទៃយលខ No. 3650 – KH) ចញោះនលងទី២៣ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ៤៩)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ររណីសិរា: ែីផ្ែូវរលយភែើង? យៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព យខតរក្ពោះសីហៃញ  
 
          អនរស្រសី សញដ118  ៃិងក្គួាររបស់អនរស្រសីបាៃទិញែីមួ  ូត៍មាៃទុំហុំ២៦០
ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា រនញងតនមែាង១០.០០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ។ យពលទិញយៃោះ ពួរគត់
បាៃយក្បើរិចចសៃយទិញលរ់ ៃិងមាៃយមភូមិាារស ី យហើ ក្តូវបាៃចញោះហតថយលខា
ទទួលាគ ល់យដ្ឋ មន្តៃរីសង្កា ត់ ៃិងមាៃឯរារបញ្ជជ រ់ថា អនរស្រសីបាៃកាៃ់កាប់ែី
យៃោះតាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៩៨។ យក្កា មរ អនរស្រសី សញដ ៃិងក្គួាររបស់អនរស្រសីបាៃទិញែី
មួ  ូត៍យទៀត មាៃទុំហុំ៦២៥ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា យៅរនញងតុំបៃ់ែថ្ែលយៃោះ។ 
           អនរស្រសី សញដ មាៃជីវភាពរស់យៅមាៃសថិរភាព យដ្ឋ ារថ្តក្បារ់ចុំណូលពី
ការយបើរឱសលាថ ៃ គួបផ្សុំៃឹងក្បារ់ថ្ខចុំៃួៃាង៣ោៃយរៀល (៧៥០ែញោែ រសហរែា
អាយមររិ) រនញងមួ ថ្ខរបស់បដីអនរស្រសីថ្ែលាមន្តៃរីរាជការ។ ក្បាពលរែាថ្ែលាអនរ
ជិតខាងរបស់អនរស្រសី មាៃផ្ាោះរស់យៅលអៗ  ៃិងមាៃយបើរអាជីវរមមខាន តតូចយៅខាងមញខ
ផ្ាោះ។ អនរជិតខាងរបស់អនរស្រសីខែោះ បាៃកាៃ់កាប់ែីយៅតុំបៃ់យៃោះតាុំងពីទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៨០ គឺយៅយពលថ្ែលរដ្ឋា ភិបាលថ្ចរែីឲ្យពួរគត់។ យក្កា ពីឆ្ន ុំ១៩៩១ ក្បា
ពលរែាថ្ែលាអនរចុំណូលលមីបាៃចាប់យផ្ដើមទិញែីយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ ចាប់ពីយពល
យនោះរហូតែល់យពលថ្ែលែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃ
ចាប់យផ្ដើម អនរស្រសី សញដ ៃិងក្បាពលរែាយផ្សងៗយទៀតពញុំថ្ែលមាៃវវិាទែីធ្ែីយទ ប៉ាញថ្ៃរ
យក្កា ពីបាៃក្បកាសែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យនោះមរ ពួរគត់បាៃែឹងថា ែីរបស់
ពួរគត់មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។ 
          យៅឆ្ន ុំ២០០៧ អនរស្រសី សញដ ៃិងអនរជិតខាងរបស់អនរស្រសី ក្តូវបាៃមន្តៃរី
សញរយិយែីក្បាប់ថា ពួរគត់បាៃរស់យៅរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័  យហើ បាៃយសនើសញុំឲ្យក្គួារ
ៃីមួ ៗយរៀបចុំឯរារ រ់ព័ៃធសក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ពួរ
គត់បាៃរង់ចាុំក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ យៅអុំ ញងយពលរង់ចាុំយនោះ ពួរគត់បាៃឮថា ែី
របស់អនរមាៃយក្ចើៃនរ់ថ្ែលយៅជិតៗយនោះ ក្តូវបាៃអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី
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 យ ម្ ោះរបស់ក្បាពលរែាក្តូវបាៃបដូរយែើមបីការ រសញវតថិភាពដា ល់ខែួៃ។ រិចចសមាភ សៃ៍យៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅ យៅនលង
ទី៤ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ររណីសិរា: ែីផ្ែូវរលយភែើង? យៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព យខតរក្ពោះសីហៃញ  
 
          អនរស្រសី សញដ118  ៃិងក្គួាររបស់អនរស្រសីបាៃទិញែីមួ  ូត៍មាៃទុំហុំ២៦០
ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា រនញងតនមែាង១០.០០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ។ យពលទិញយៃោះ ពួរគត់
បាៃយក្បើរិចចសៃយទិញលរ់ ៃិងមាៃយមភូមិាារស ី យហើ ក្តូវបាៃចញោះហតថយលខា
ទទួលាគ ល់យដ្ឋ មន្តៃរីសង្កា ត់ ៃិងមាៃឯរារបញ្ជជ រ់ថា អនរស្រសីបាៃកាៃ់កាប់ែី
យៃោះតាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៩៨។ យក្កា មរ អនរស្រសី សញដ ៃិងក្គួាររបស់អនរស្រសីបាៃទិញែី
មួ  ូត៍យទៀត មាៃទុំហុំ៦២៥ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា យៅរនញងតុំបៃ់ែថ្ែលយៃោះ។ 
           អនរស្រសី សញដ មាៃជីវភាពរស់យៅមាៃសថិរភាព យដ្ឋ ារថ្តក្បារ់ចុំណូលពី
ការយបើរឱសលាថ ៃ គួបផ្សុំៃឹងក្បារ់ថ្ខចុំៃួៃាង៣ោៃយរៀល (៧៥០ែញោែ រសហរែា
អាយមររិ) រនញងមួ ថ្ខរបស់បដីអនរស្រសីថ្ែលាមន្តៃរីរាជការ។ ក្បាពលរែាថ្ែលាអនរ
ជិតខាងរបស់អនរស្រសី មាៃផ្ាោះរស់យៅលអៗ  ៃិងមាៃយបើរអាជីវរមមខាន តតូចយៅខាងមញខ
ផ្ាោះ។ អនរជិតខាងរបស់អនរស្រសីខែោះ បាៃកាៃ់កាប់ែីយៅតុំបៃ់យៃោះតាុំងពីទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៨០ គឺយៅយពលថ្ែលរដ្ឋា ភិបាលថ្ចរែីឲ្យពួរគត់។ យក្កា ពីឆ្ន ុំ១៩៩១ ក្បា
ពលរែាថ្ែលាអនរចុំណូលលមីបាៃចាប់យផ្ដើមទិញែីយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ ចាប់ពីយពល
យនោះរហូតែល់យពលថ្ែលែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃ
ចាប់យផ្ដើម អនរស្រសី សញដ ៃិងក្បាពលរែាយផ្សងៗយទៀតពញុំថ្ែលមាៃវវិាទែីធ្ែីយទ ប៉ាញថ្ៃរ
យក្កា ពីបាៃក្បកាសែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យនោះមរ ពួរគត់បាៃែឹងថា ែីរបស់
ពួរគត់មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។ 
          យៅឆ្ន ុំ២០០៧ អនរស្រសី សញដ ៃិងអនរជិតខាងរបស់អនរស្រសី ក្តូវបាៃមន្តៃរី
សញរយិយែីក្បាប់ថា ពួរគត់បាៃរស់យៅរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័  យហើ បាៃយសនើសញុំឲ្យក្គួារ
ៃីមួ ៗយរៀបចុំឯរារ រ់ព័ៃធសក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ពួរ
គត់បាៃរង់ចាុំក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ យៅអុំ ញងយពលរង់ចាុំយនោះ ពួរគត់បាៃឮថា ែី
របស់អនរមាៃយក្ចើៃនរ់ថ្ែលយៅជិតៗយនោះ ក្តូវបាៃអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី
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 យ ម្ ោះរបស់ក្បាពលរែាក្តូវបាៃបដូរយែើមបីការ រសញវតថិភាពដា ល់ខែួៃ។ រិចចសមាភ សៃ៍យៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅ យៅនលង
ទី៤ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២។  

 
 

រចួយហើ  យហើ ែីទុំងយនោះរមួទុំងែី ូត៍ធ្ុំមួ របស់ជុំទវលបីយ ម្ ោះមាន រ់ ថ្ែលសថិត
យៅចមាង  ថ្ត១០០ថ្ម៉ាក្តពីែីរបស់អនរស្រសី សញដ។119 
           អនរស្រសី ៃិងអនរជិតខាងរបស់អនរស្រសីបាៃនុំគន យៅជួបាមួ មន្តៃរីសញរយិយែី
យហើ បាៃសួរនុំ អុំពីមូលយហតញអវីបាៃាគម ៃមន្តៃរីសញរយិយែីយៅវាស់ថ្វងែីរបស់ពួរ
គត់។យពលយនោះ មន្តៃរីសញរយិយែីបាៃៃិយ ថា អនរថ្ែលមាៃែីក្តូវបាៃវាស់ថ្វងរចួ
យហើ យនោះ គឺពួរគត់មាៃប័ណណរមមសិទធិមញៃគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី ឬ
មាៃប័ណណចញោះបញ្ជ ីែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំរចួយហើ  យហតញែូយចនោះយហើ  ពួរគត់
អាចបដូរប័ណណយនោះ រប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីលមីបាៃ។ មន្តៃរីយនោះបាៃៃិយ ថា ក្រុមចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែី បៃរការង្ករយៅរនញងភូមិ៣ យហើ ៃឹងវលិមរវាស់ថ្វងែីរបស់អនរស្រសី សញដ យៅ
យពលយក្កា ។ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ បាៃ ុំនុំរដីបារមភរបស់ពួរ
គត់យៅអភិបាលយខតរ យហើ អភិបាលយខតររ៏បាៃក្បាប់ឲ្យពួរគត់អត់ធ្មត់សិៃថ្ែរ 
យែើមបរីង់ចាុំក្រុមចញោះបញ្ជ ីវលិមរវាស់ថ្វង។ យក្កា មរយទៀត អនរស្រសី សញដ ៃិងអនរជិត
ខាងរបស់អនរស្រសី បាៃែឹងថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវបាៃបញ្ច ប់យហើ  
យហើ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃនុំគន យៅវាស់ថ្វងយៅភូមិ១អស់យហើ ។ 
          យក្កា មរយទៀត យៅឆ្ន ុំ២០០៧ អនរស្រសី សញដ ៃិងអនរជិតខាងរបស់អនរស្រសី 
បាៃសយក្មចចិតរយរៀបចុំ រយបណដឹ ងយៅមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី យដ្ឋ យសនើសញុំឲ្យមៃាីរយរៀបចុំ
ថ្ែៃែីចាត់ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមរចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់។ ក្បាពលរែាទុំងអស់៦៩
ក្គួារបាៃផ្ដិតយមនែយលើ រយបណដឹ ងយនោះ យដ្ឋ មាៃការបញ្ជជ រ់ពីយមភូមិ រ៏ែូចា
អាា្ធ្រសង្កា ត់៣ នៃខណឌ មិតរភាពថ្ែរ។  រយបណដឹ ងយនោះក្តូវបាៃដ្ឋរ់ជូៃយៅ
ក្បធាៃមៃាីរសញរយិយែី យហើ ក្បធាៃមៃាីរសញរយិយែីបាៃក្បាប់ក្បាពលរែាឲ្យដ្ឋរ់
បណដឹ ងយៃោះយៅអភិបាលយខតរ។ 
           ក្បាពលរែាថ្ែលក្បឈមផ្លប៉ាោះ ល់ទុំងយនោះ បាៃយធ្វើតាមអវីថ្ែលក្បធាៃ
មៃាីរបាៃក្បាប់ យហើ បាៃដ្ឋរ់លិខិតមួ យៅអភិបាលយខតរ។ យពលយនោះាោយខតរ
បាៃក្បាប់ឲ្យពួរគត់យអា សញុំលិខិតគុំក្ទពីអាា្ធ្រថាន រ់ាតិ យហតញែូយចនោះយហើ យៅ
                                                           
119 “ជុំទវ” គឺាង្ករថ្ែលក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃភរយិរបស់មន្តៃរីរដ្ឋា ភិបាលមាៃឋាៃៈខពង់ខពស់ថ្ែលមាៃង្ករថា “ឯរ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឆ្ន ុំ២០០៨ ពួរគត់បាៃសយក្មចចិតរដ្ឋរ់លិខិតមួ យៅខញទាកាល័ ន ររែាមន្តៃរី 
យែើមបយីសនើសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់។ យពលយនោះ ក្បធាៃខញទធកាល័ របស់ន រ
រែាមន្តៃរីបាៃយផ្្ើលិខិតមួ យៅអភិបាលយខតរ យដ្ឋ យអា យធ្វើតាមសុំយណើ សញុំរបស់
ក្បាពលរែា។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រហូតមរែល់យពលយៃោះ (យពលសរយសររបា 
ការណ៍) យរឿងរដីយៃោះ យៅថ្តគម ៃែុំយណាោះស្រា យៅយ ើ ។ 
          យក្កា ពីបាៃទទួលលិខិតពីខញទាកាល័ ន ររែាមន្តៃរីរចួយហើ  អវីៗបាៃ
កាែ  យៅាសងប់ាង ត់ មួ រ ៈយដ្ឋ ារថ្តការយបាោះយឆ្ន ត ប៉ាញថ្ៃរយក្កា ពីយបាោះយឆ្ន ត
រចួ ក្បាពលរែាបាៃយឃើញថា ែីរបស់ពួរគត់ក្តវូយ្វៀលពីបែង់សញរយិយែី។ យពល
យនោះពួរគត់បាៃ ុំនុំរដីបារមភរបស់ពួរគត់យៅអាា្ធ្រសញរយិយែី ថ្ែលយៅទីយៃោះយគ
បាៃក្បាប់ពួរគត់ថា ពួរគត់បាៃរស់យៅរនញងែីទុំហុំ២៣ហិរតា ថ្ែលាែីផ្ែូវរលយភែើង
។ ពួរគត់ក្តូវបាៃយគបង្កា ញឯរារននថ្ែលបញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់យៃោះសថិតរនញងបែង់
អភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវរលយភែើងតាុំងពីឆ្ន ុំ១៩២៣ ៃិងឆ្ន ុំ១៩៦០ ប៉ាញថ្ៃរមន្តៃរីទុំងយនោះមិៃអាច
បង្កា ញពួរគត់ៃូវថ្ផ្ៃការយក្បើក្បាស់ែី ថ្ែលយរៀបចុំយក្កា ឆ្ន ុំ១៩៧៩យ ើ ។ ពួរ
គត់យៅថ្តមិៃក្តូវបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ែថ្ែល។ 
          យៅថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១  ក្បាពលរែាបាៃនុំគន យៅការយិល័ នៃមៃាីរយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី យខតរក្ពោះសីហៃញមដងយទៀត យែើមបយីសនើសញុំឲ្យមាៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរ
គត់។ យពលយនោះមន្តៃរីសញរយិយែី បាៃឲ្យពួរគត់ៃូវទក្មង់មួ សក្មាប់យសនើសញុំ “ការ
ចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម” ថ្ែលមាៃតនមែ១០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ សក្មាប់ទក្មង់ថ្បប
បទមួ ចាប់ ៃិង២០ែញោែ រសហរែាអាយមររិយទៀតសក្មាប់មន្តៃរីបុំយពញទក្មង់យៃោះ 
ៃិងក្បារ់១០ែញោែ រសហរែាអាយមររិបថ្ៃថមយទៀតសក្មាប់នលែយសវារមម។ រនញងចុំយណាម
ក្បាពលរែា៦៩ក្គាួរយនោះ មាៃថ្ត២០ក្គួារប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ង
ពីែុំបូងយៃោះ  បាៃបុំយពញែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះ រឯីក្បាពលរែា
យផ្សងយទៀតថ្ែលមិៃឯរភាពៃឹងតនមែយៃោះយដ្ឋ បាៃបែិយសធ្មិៃក្ពមបុំយពញទក្មង់
 រយសញុំចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះយទ។ 
          ការយិល័ សញរយិយែីក្រុង បាៃយចញលិខិតាផ្ែូវការមួ យៅនលងទី២៨ ថ្ខធ្នូ 
ឆ្ន ុំ២០១១ យែើមបជូីៃែុំណឹងយៅអនរថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយយសនើសញុំចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឆ្ន ុំ២០០៨ ពួរគត់បាៃសយក្មចចិតរដ្ឋរ់លិខិតមួ យៅខញទាកាល័ ន ររែាមន្តៃរី 
យែើមបយីសនើសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់។ យពលយនោះ ក្បធាៃខញទធកាល័ របស់ន រ
រែាមន្តៃរីបាៃយផ្្ើលិខិតមួ យៅអភិបាលយខតរ យដ្ឋ យអា យធ្វើតាមសុំយណើ សញុំរបស់
ក្បាពលរែា។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រហូតមរែល់យពលយៃោះ (យពលសរយសររបា 
ការណ៍) យរឿងរដីយៃោះ យៅថ្តគម ៃែុំយណាោះស្រា យៅយ ើ ។ 
          យក្កា ពីបាៃទទួលលិខិតពីខញទាកាល័ ន ររែាមន្តៃរីរចួយហើ  អវីៗបាៃ
កាែ  យៅាសងប់ាង ត់ មួ រ ៈយដ្ឋ ារថ្តការយបាោះយឆ្ន ត ប៉ាញថ្ៃរយក្កា ពីយបាោះយឆ្ន ត
រចួ ក្បាពលរែាបាៃយឃើញថា ែីរបស់ពួរគត់ក្តវូយ្វៀលពីបែង់សញរយិយែី។ យពល
យនោះពួរគត់បាៃ ុំនុំរដីបារមភរបស់ពួរគត់យៅអាា្ធ្រសញរយិយែី ថ្ែលយៅទីយៃោះយគ
បាៃក្បាប់ពួរគត់ថា ពួរគត់បាៃរស់យៅរនញងែីទុំហុំ២៣ហិរតា ថ្ែលាែីផ្ែូវរលយភែើង
។ ពួរគត់ក្តូវបាៃយគបង្កា ញឯរារននថ្ែលបញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់យៃោះសថិតរនញងបែង់
អភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវរលយភែើងតាុំងពីឆ្ន ុំ១៩២៣ ៃិងឆ្ន ុំ១៩៦០ ប៉ាញថ្ៃរមន្តៃរីទុំងយនោះមិៃអាច
បង្កា ញពួរគត់ៃូវថ្ផ្ៃការយក្បើក្បាស់ែី ថ្ែលយរៀបចុំយក្កា ឆ្ន ុំ១៩៧៩យ ើ ។ ពួរ
គត់យៅថ្តមិៃក្តូវបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ែថ្ែល។ 
          យៅថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១  ក្បាពលរែាបាៃនុំគន យៅការយិល័ នៃមៃាីរយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី យខតរក្ពោះសីហៃញមដងយទៀត យែើមបយីសនើសញុំឲ្យមាៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរ
គត់។ យពលយនោះមន្តៃរីសញរយិយែី បាៃឲ្យពួរគត់ៃូវទក្មង់មួ សក្មាប់យសនើសញុំ “ការ
ចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម” ថ្ែលមាៃតនមែ១០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ សក្មាប់ទក្មង់ថ្បប
បទមួ ចាប់ ៃិង២០ែញោែ រសហរែាអាយមររិយទៀតសក្មាប់មន្តៃរីបុំយពញទក្មង់យៃោះ 
ៃិងក្បារ់១០ែញោែ រសហរែាអាយមររិបថ្ៃថមយទៀតសក្មាប់នលែយសវារមម។ រនញងចុំយណាម
ក្បាពលរែា៦៩ក្គាួរយនោះ មាៃថ្ត២០ក្គួារប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ង
ពីែុំបូងយៃោះ  បាៃបុំយពញែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះ រឯីក្បាពលរែា
យផ្សងយទៀតថ្ែលមិៃឯរភាពៃឹងតនមែយៃោះយដ្ឋ បាៃបែិយសធ្មិៃក្ពមបុំយពញទក្មង់
 រយសញុំចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះយទ។ 
          ការយិល័ សញរយិយែីក្រុង បាៃយចញលិខិតាផ្ែូវការមួ យៅនលងទី២៨ ថ្ខធ្នូ 
ឆ្ន ុំ២០១១ យែើមបជូីៃែុំណឹងយៅអនរថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយយសនើសញុំចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម

 
 

ថា ក្រុមចញោះបញ្ជ ីៃឹងចញោះមរវាស់ថ្វងែីរនញងយពលឆ្ប់ៗយៃោះ។ ប៉ាញថ្ៃរគួរឲ្យាដ  ណាស់ 
ក្រមុយៃោះមិៃថ្ែលបាៃមរបង្កា ញខែួៃយ ើ ។ ក្បាពលរែាបាៃបដឹងយៅអាា្ធ្រ
សញរយិយែីាលមីយទៀត ថ្ែលយពលយនោះអាា្ធ្រយៃោះបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា អាា្ធ្រ
សញរយិយែីរុំពញងរង់ចាុំការយ្ែើ តបពីអាា្ធ្រផ្ែូវរលយភែើង ថ្ែលយៅទមទរសិទធិា
មាច ស់រមមសិទធិយលើែីយៃោះយៅយ ើ ។ ែុំយណើ រការនៃការរុំណត់ក្ពុំែីមិៃអាចបញ្ច ប់បាៃ
យទ លញោះក្តាថ្តអាា្ធ្រផ្ែូវរលយភែើងមរបញ្ជជ រ់ឯរភាពក្ពុំែីរបស់ខែួៃសិៃ យហើ រហូត
មរែល់យពលយៃោះ យគមិៃបាៃយធ្វើែូយចនោះយ ើ ។ អនរស្រសី សញដ ៃិងអនរជិតខាងរបស់
អនរស្រសី មិៃសបា ចិតរទល់ថ្តយាោះចុំយ ោះាថ ៃភាពថ្បបយៃោះ យក្ ោះពួរគត់យជឿ
ថា ែីរបស់ពួរគត់សថិតយៅយក្ៅក្ពុំែីរមមសិទធិរបស់អាា្ធ្រផ្ែូវរលយភែើង ក្ពមទុំងបាៃ
អោះអាងថា សូមបថី្តបញគគលិររបស់អាា្ធ្រផ្ែូវរលយភែើងរ៏អនរស្រសីមិៃថ្ែលបាៃយឃើញយៅ
រនញងតុំបៃ់យៃោះយ ើ ។ 
            ែីយនោះយៅថ្តមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ  យហើ អនរស្រសី សញដ ៃិងអនរជិត
ខាងរបស់អនរស្រសី កាៃ់ថ្តក្ពួ បារមភខាែ ុំងយ ើងៗថា ែីរបស់ពួរគត់មញខថ្តៃឹងក្តូវ
បញគគលមាៃអុំណាចមួ ចុំៃួៃបុំ ៃ រយៅយពលខាងមញខាមិៃខាៃ។ អនរស្រសី បាៃ
ៃិយ ថា សហគមៃ៍របស់អនរស្រសី ៃឹងបៃរដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយទៀត យហើ ៃឹង
ពយយមថ្សវងររជុំៃួ ពីអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ក្បសិៃយបើពួរគត់ចាុំបាច់ក្តូវ
យធ្វើែូយចាន ោះ។  
 
 ររណីតុំបៃ់បឹងររ់ យៅរាជធាៃីភនុំយពញ អាចាឧទហរណ៍ថ្ែលមាៃក្បា
ពលរែាែឹងឮបុំផ្ញត  រ់ព័ៃធៃឹងររណីយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីក្បព័ៃធ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។120  ររណីយៅតុំបៃ់បឹងររ់ មាៃក្បាពលរែា
ចុំៃួៃ៤,២៥០ក្គាួរ រស់យៅយលើៃិងជញុំវញិបឹងររ់ ថ្ែលសថិតយៅភាគខាងយជើងរាជ
ធាៃីភនុំយពញ។ យក្កា ពីមាៃការវៃិិចឆ័ មិៃក្តឹមក្តវូ ក្បាពលរែាទុំងយនោះបាៃែឹង

                                                           
120 អាចររឯរារយ៉ាងយពញយលញរបស់ក្រុមអធិ្ការរិចចអុំពីររណីតុំបៃ់បឹងររ់តាមអាស ដ្ឋា យៃោះ: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTINSPECTIONPANEL/0,,contentMDK:22512162~page
PK:64129751~piPK:64128378~theSitePK:380794,00.html (បាៃចូលយមើល យៅថ្ខឧសភាឆ្ន ុំ២០១២)។ 



116

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថា សិទធិទមទរែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ក្តូវបាៃបែិយសធ្ យក្ ោះយគថាពួរគត់ទុំងយនោះ
បាៃរស់យៅយលើែីរបស់រែា។ យទោះបីាក្រមុស្រាវក្ាវមិៃបាៃចញោះយៅតុំបៃ់យៃោះ អុំ ញង
យពលស្រាវក្ាវតាមមូលដ្ឋា ៃរដី រ៏បញ្ជា ថ្ែលយរើតយ ើងយៅតុំបៃ់បឹងររ់មាៃឯរារ
បញ្ជជ រ់ភសរញតាងយ៉ាងក្គប់ក្គៃ់ ៃិងយដ្ឋ ារវាបាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែា
យក្ចើៃាង២០,០០០នរ់ ែូយចនោះចុំណញ ចយៃោះសមថ្តក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាបថ្ៃថម
យទៀត។ យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០៦ តុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃក្បកាសថា ាថ្ផ្នរនៃតុំបៃ់វៃិិចឆ័
 សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ការវាស់ថ្វង ៃិងការរុំណត់ក្ពុំែី
ក្តូវបាៃអៃញវតរពីថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០៦ ែល់ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០៧ យហើ ការបិទបង្កា ញ
ាាធារណៈបាៃក្បក្ពឹតរយៅពីថ្ខមររា ែល់ថ្ខរញមភៈឆ្ន ុំ២០០៨។ យពលយនោះ គណៈ
ក្គប់ក្គងរបស់ធ្នគរពិភពយោរបាៃរា ការណ៍ថា អុំ ញងយពលនៃការរុំណត់ក្ពុំ
ែី ៃិងរនញងយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈយៃោះ ការទមទរពីក្បាពលរែា មិៃ
ក្តូវបាៃយលើរមរពិចារណាយ ើ  យហើ មាៃថ្តក្ពុំក្បទល់ភូមិប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃ
រត់ក្តាចូលរនញងបញ្ជ ី។ មាច ស់រមមសិទធិក្តូវបាៃចញោះរនញងបញ្ជ ីថា “មិៃែឹង” យក្ ោះាោ
រាជធាៃីភនុំយពញ បាៃចាត់ទញរតុំបៃ់យៃោះថា ាែីាធារណៈរបស់រែា។ មិៃ ូរប៉ាញនម ៃ
យក្កា ពីការបិទផ្ា ាាធារណៈយៅឆ្ន ុំ២០០៧ រិចចសៃយជួលែីយៃោះ រ ៈយពល
៩៩ឆ្ន ុំ ក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃយៅក្រុមហ ញៃឯរជៃមួ សក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៅតុំបៃ់
យៃោះ។ ែីយៅតុំបៃ់យៃោះ យក្កា មរក្តូវបាៃចាត់ថាន រ់យ ើងវញិ (យធ្វើអៃញក្បយយគ) ពីែី
ាធារណៈរបស់រែា យៅាែីឯរជៃរបស់រែា យៅថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០៨។ 

គម ៃៃរណាបាៃែឹងថា មាៃការអៃញវតរៃិងយរៀបចុំបយងាើតបែង់ែីរែាយៅរនញងតុំបៃ់
យៃោះយទ យហើ ថ្ផ្នរយ៉ាងសុំខាៃ់នៃតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ រ៏ហារ់ែូចាមិៃ
បង្កា ញថា ក្តូវតាមៃិ មៃ័ ផ្ែូវចាប់អុំពីែីរែាយ ើ ។ នផ្ាែីសរញបថ្ែលក្តវូបាៃ
យ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធមាៃ១៣៣ហិរតា 
យដ្ឋ បូរទុំងនផ្ាបឹង ៃិងតុំបៃ់ជញុំវញិបឹងចុំៃួៃ៩០ហិរតាផ្ង។ ែីបឹងក្តូវបាៃរុំណត់
ៃិ មៃ័ យ៉ាងចាស់ថា ាែីាធារណៈរបស់រែា យហតញែូយចនោះយហើ  ក្បាពលរែា
ថ្ែលរស់យៅយលើបឹង មិៃអាចមាៃសិទធិទមទររមមសិទធិែីបាៃយទ យក្ ោះថាគម ៃបញគគល
ណាមាន រ់អាចទមទររមមសិទធិយលើែីាធារណៈរបស់រែាបាៃយ ើ ។ មាត់បឹង ៃិង



117

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថា សិទធិទមទរែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ក្តូវបាៃបែិយសធ្ យក្ ោះយគថាពួរគត់ទុំងយនោះ
បាៃរស់យៅយលើែីរបស់រែា។ យទោះបីាក្រមុស្រាវក្ាវមិៃបាៃចញោះយៅតុំបៃ់យៃោះ អុំ ញង
យពលស្រាវក្ាវតាមមូលដ្ឋា ៃរដី រ៏បញ្ជា ថ្ែលយរើតយ ើងយៅតុំបៃ់បឹងររ់មាៃឯរារ
បញ្ជជ រ់ភសរញតាងយ៉ាងក្គប់ក្គៃ់ ៃិងយដ្ឋ ារវាបាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែា
យក្ចើៃាង២០,០០០នរ់ ែូយចនោះចុំណញ ចយៃោះសមថ្តក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាបថ្ៃថម
យទៀត។ យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០៦ តុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃក្បកាសថា ាថ្ផ្នរនៃតុំបៃ់វៃិិចឆ័
 សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ការវាស់ថ្វង ៃិងការរុំណត់ក្ពុំែី
ក្តូវបាៃអៃញវតរពីថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០៦ ែល់ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០៧ យហើ ការបិទបង្កា ញ
ាាធារណៈបាៃក្បក្ពឹតរយៅពីថ្ខមររា ែល់ថ្ខរញមភៈឆ្ន ុំ២០០៨។ យពលយនោះ គណៈ
ក្គប់ក្គងរបស់ធ្នគរពិភពយោរបាៃរា ការណ៍ថា អុំ ញងយពលនៃការរុំណត់ក្ពុំ
ែី ៃិងរនញងយពលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈយៃោះ ការទមទរពីក្បាពលរែា មិៃ
ក្តូវបាៃយលើរមរពិចារណាយ ើ  យហើ មាៃថ្តក្ពុំក្បទល់ភូមិប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃ
រត់ក្តាចូលរនញងបញ្ជ ី។ មាច ស់រមមសិទធិក្តូវបាៃចញោះរនញងបញ្ជ ីថា “មិៃែឹង” យក្ ោះាោ
រាជធាៃីភនុំយពញ បាៃចាត់ទញរតុំបៃ់យៃោះថា ាែីាធារណៈរបស់រែា។ មិៃ ូរប៉ាញនម ៃ
យក្កា ពីការបិទផ្ា ាាធារណៈយៅឆ្ន ុំ២០០៧ រិចចសៃយជួលែីយៃោះ រ ៈយពល
៩៩ឆ្ន ុំ ក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃយៅក្រុមហ ញៃឯរជៃមួ សក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៅតុំបៃ់
យៃោះ។ ែីយៅតុំបៃ់យៃោះ យក្កា មរក្តូវបាៃចាត់ថាន រ់យ ើងវញិ (យធ្វើអៃញក្បយយគ) ពីែី
ាធារណៈរបស់រែា យៅាែីឯរជៃរបស់រែា យៅថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០៨។ 

គម ៃៃរណាបាៃែឹងថា មាៃការអៃញវតរៃិងយរៀបចុំបយងាើតបែង់ែីរែាយៅរនញងតុំបៃ់
យៃោះយទ យហើ ថ្ផ្នរយ៉ាងសុំខាៃ់នៃតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ រ៏ហារ់ែូចាមិៃ
បង្កា ញថា ក្តូវតាមៃិ មៃ័ ផ្ែូវចាប់អុំពីែីរែាយ ើ ។ នផ្ាែីសរញបថ្ែលក្តវូបាៃ
យ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធមាៃ១៣៣ហិរតា 
យដ្ឋ បូរទុំងនផ្ាបឹង ៃិងតុំបៃ់ជញុំវញិបឹងចុំៃួៃ៩០ហិរតាផ្ង។ ែីបឹងក្តូវបាៃរុំណត់
ៃិ មៃ័ យ៉ាងចាស់ថា ាែីាធារណៈរបស់រែា យហតញែូយចនោះយហើ  ក្បាពលរែា
ថ្ែលរស់យៅយលើបឹង មិៃអាចមាៃសិទធិទមទររមមសិទធិែីបាៃយទ យក្ ោះថាគម ៃបញគគល
ណាមាន រ់អាចទមទររមមសិទធិយលើែីាធារណៈរបស់រែាបាៃយ ើ ។ មាត់បឹង ៃិង

 
 

តុំបៃ់យៅជញុំវញិបឹងយៃោះ មិៃថ្មៃាែីាធារណៈរបស់រែាយទ យហើ ក្បកាសរបស់
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ថ្ែលាឯរារយយងមញៃយៃោះ បាៃ
បញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់ចយនែ ោះមាត់ទឹរទបបុំផ្ញតយៅរែូវក្បាុំង ៃិងមាត់ទឹរខពស់បុំផ្ញតយៅរែូវ
វសា ាែីឯរជៃរបស់រែា។121  នផ្ាែីថ្ែលសថិតយៅខាងយលើមាត់ទឹរខពស់បុំផ្ញតនៃនផ្ា
បឹង ាែីថ្ែលក្បាពលរែាអាចយធ្វើារមមសិទធិស្រសបចាប់ ឬអាចកាៃ់កាប់យដ្ឋ ស្រសប
ចាប់ែូចែីយផ្សងឯយទៀតថ្ែរ ែរាបណារមមសិទធិ ឬការកាៃ់កាប់យនោះបុំយពញ ឬអៃញវតរ
យៅតាមលរខខណឌ តក្មូវ ថ្ែលមាៃថ្ចងយៅរនញងចាប់ភូមិបាល។ យដ្ឋ ារក្បា
ពលរែាាយក្ចើៃថ្ែលរស់យៅតុំបៃ់យៃោះសញទធថ្តមាៃឯរារបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់ាយភា
គី ឬអនរកាៃ់កាប់ែីយៃោះយដ្ឋ ស្រសបចាប់ ែូយចនោះពួរគត់គបបីក្តូវបាៃរែាផ្ដល់ឱកាស
ឲ្យមាៃការវា តនមែែីរបស់ពួរគត់ទុំងស្រសុង តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
។ បញ្ជា ទុំងយៃោះ ាយហតញបណាដ លឲ្យមជឈមណឌ លសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងការបយណដ ញ
យចញ បាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅក្រមុអធិ្ការរិចចរបស់ធ្នគរពិភពយោររនញងនម
ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់។122 

ររណីបឹងររ់ក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាយៅយពលយៃោះ យក្ ោះវាបង្កា ញៃិង
បញ្ជជ រ់យ៉ាងចាស់អុំពីមូលយហតញថ្ែលអាចបងាាឧបសគគែល់ការអៃញវតរែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យដ្ឋ ារបញ្ជា ថ្ែលរែាទមទរាមាច ស់
រមមសិទធិ យដ្ឋ គម ៃបែង់ែីរែា ៃិងបែង់យក្បើក្បាស់ែី។ រនញងររណីយៃោះ យគសយងាតយឃើញ
មាៃឧបសគគាយក្ចើៃយរើតយ ើងរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ រាលែីរបស់
ក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គួារ ក្តូវបាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី យហើ 
ពញុំយឃើញមាៃ រយបណដឹ ងយៅរនញងែុំណារ់កាលនៃការបិទក្បកាសាាធារណៈយទ 
យហើ  ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែីពញុំបាៃបយញ្ចញាន នែណាមួ យ ើ ។ ក្រមុ
                                                           
121
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ យសចរដីសយក្មចយលខ៥២ ភាជ ប់អតថបទសដីពីលរខណៈវៃិិចឆ័ 
សក្មាប់ការយធ្វើអៃញក្បយយគែីរែា ាឧបសមព័ៃធនៃក្បកាសយលខ៤២ ចញោះកាលបរយិចឆទនលងទី១០ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ២០០៦ សដី
ពីការរុំណត់អតរសញ្ជា ៃែីររែា ការយធ្វើបែង់ែីរែា ៃិងការចាត់ថាន រ់ែីយ ើងវញិ ចញោះនលងទី២៥ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០០៦ ក្បការ២។ 

122 ធ្នគរពិភពយោរ: របា ការណ៍ៃិងអៃញាសៃ៍របស់គណៈក្គប់ក្គងាការយ្ែើ តបៃឹងរបា ការយសញើប
អយងាតរបស់ក្រុមអធិ្ការរិចច យលើគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីរមពញា (ឥណទៃសមាគមអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិ 
យលខ 3605-KH) ចញោះនលងទី២១ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១១ (ទុំព័រ៦-៧)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អធិ្ការរិចចរបស់ធ្នគរពិភពយោរ បាៃរត់សមាគ ល់យឃើញថា “អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ 
ៃិងៃីតិវធីិ្វៃិិចឆ័  ថ្ែលបាៃយរៀបចុំយ ើងយក្កាមគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
មិៃបាៃបញ្ចូ លការផ្រល់ណាមួ  សក្មាប់ការយ្វៀលចុំថ្ណរែីរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្ែល
បាៃក្បកាសយនោះយទ យៅយពលថ្ែលែុំយណើ រការយៃោះបាៃចាប់យផ្ដើមតាមផ្ែូវចាប់យនោះ”
។123 យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី បញ្ជា ហារ់ែូចាបង្កា ញថា យៅថ្តបៃរយរើតមាៃ ែូចបាៃ
បង្កា ញយៅរនញងររណីតុំបៃ់បឹងររ់ ៃិងររណីយៅសង្កា ត់ទយៃែបាារ់ ភូមិទុំៃប់ ៃិង
ភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញាយែើម។  
 
៤.៣ សេតុ្លស្្េងៗថ្ដលបណាាលឲ្យដធីែីមួយចំន្ួន្មិន្ម្តូវបាន្ចុុះ
បញ្ជី សម្កាយសពលដំសណើរការនន្ការចុុះបញ្ជីដីធែីោន្លក្េណៈជាម្បព័ន្ធ
បាន្បញ្ចប់ 
 

យក្ៅពីការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែី ែូចមាៃយរើតយ ើងខាងយលើយៃោះ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញយហតញផ្លមួ 
ចុំៃួៃយទៀត ថ្ែលក្បាពលរែាាមាច ស់ែីមិៃអាចមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរ
គត់តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ លវីតបតិថា អនរ
ស្រាវក្ាវមិៃចាុំបាច់យរៀបរាប់ររណីទុំងយៃោះថា “ការយ្វៀល” រ៏យដ្ឋ  រ៏ររណីទុំង
យៃោះសមៃឹងមាៃការពិៃិតយ  ៃិងសិរាបថ្ៃថមថ្ែរ   យហើ ក្តូវបាៃបង្កា ញជូៃែូចខាង
យក្កាម។  
 
៤.៣.១  មាច ស់ែីអវតរមាៃអុំ ញងយពលវៃិិចឆ័  
 

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាបីនៃតុំបៃ់ទុំងយនោះ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវបាៃររ
យឃើញមាៃររណីាយក្ចើៃ ថ្ែលរនញងយនោះ ក្បាពលរែាមិៃអាចបុំយពញែុំយណើ រការនៃ
                                                           
123 ក្រុមអិធិ្ការរិចចធ្នគរពិភពយោរ: របា ការយសញើបអយងាត គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី រមពញា ចញោះនលង
ទី២៣ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១០ (ទីព័រ xix) (ឥណទៃយលខ 3650 - KH)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អធិ្ការរិចចរបស់ធ្នគរពិភពយោរ បាៃរត់សមាគ ល់យឃើញថា “អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ 
ៃិងៃីតិវធីិ្វៃិិចឆ័  ថ្ែលបាៃយរៀបចុំយ ើងយក្កាមគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
មិៃបាៃបញ្ចូ លការផ្រល់ណាមួ  សក្មាប់ការយ្វៀលចុំថ្ណរែីរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្ែល
បាៃក្បកាសយនោះយទ យៅយពលថ្ែលែុំយណើ រការយៃោះបាៃចាប់យផ្ដើមតាមផ្ែូវចាប់យនោះ”
។123 យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី បញ្ជា ហារ់ែូចាបង្កា ញថា យៅថ្តបៃរយរើតមាៃ ែូចបាៃ
បង្កា ញយៅរនញងររណីតុំបៃ់បឹងររ់ ៃិងររណីយៅសង្កា ត់ទយៃែបាារ់ ភូមិទុំៃប់ ៃិង
ភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញាយែើម។  
 
៤.៣ សេតុ្លស្្េងៗថ្ដលបណាាលឲ្យដធីែីមួយចំន្ួន្មិន្ម្តូវបាន្ចុុះ
បញ្ជី សម្កាយសពលដំសណើរការនន្ការចុុះបញ្ជីដីធែីោន្លក្េណៈជាម្បព័ន្ធ
បាន្បញ្ចប់ 
 

យក្ៅពីការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែី ែូចមាៃយរើតយ ើងខាងយលើយៃោះ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញយហតញផ្លមួ 
ចុំៃួៃយទៀត ថ្ែលក្បាពលរែាាមាច ស់ែីមិៃអាចមាៃលទធភាពចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរ
គត់តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ លវីតបតិថា អនរ
ស្រាវក្ាវមិៃចាុំបាច់យរៀបរាប់ររណីទុំងយៃោះថា “ការយ្វៀល” រ៏យដ្ឋ  រ៏ររណីទុំង
យៃោះសមៃឹងមាៃការពិៃិតយ  ៃិងសិរាបថ្ៃថមថ្ែរ   យហើ ក្តូវបាៃបង្កា ញជូៃែូចខាង
យក្កាម។  
 
៤.៣.១  មាច ស់ែីអវតរមាៃអុំ ញងយពលវៃិិចឆ័  
 

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាបីនៃតុំបៃ់ទុំងយនោះ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវបាៃររ
យឃើញមាៃររណីាយក្ចើៃ ថ្ែលរនញងយនោះ ក្បាពលរែាមិៃអាចបុំយពញែុំយណើ រការនៃ
                                                           
123 ក្រុមអិធិ្ការរិចចធ្នគរពិភពយោរ: របា ការយសញើបអយងាត គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី រមពញា ចញោះនលង
ទី២៣ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១០ (ទីព័រ xix) (ឥណទៃយលខ 3650 - KH)។ 

 
 

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះបាៃយទ យក្ ោះពួរគត់អវតរមាៃរនញងថ្ផ្នរខែោះ 
ឬរនញងែុំយណើ រការទុំងមូល ឬយដ្ឋ ារមាច ស់ែីយៅជិតខាងអវតរមាៃ។ ែូចបាៃយលើរ
យ ើងរចួយហើ យៅរនញងថ្ផ្នរ២.៦ ថា មាច ស់ែីក្តូវថ្តចូលរមួ យែើមបីផ្ដល់ឯរារភសរញតាង
នន ជូៃក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងយែើមបបីង្កា ញក្ពុំែីរបស់ខែួៃ រឯីមាច ស់រាលែីយៅាប់
គន រ៏ក្តូវថ្តមាៃវតរមាៃថ្ែរ។ ក្បាពលរែាថ្ែលដ្ឋរ់ រយសញុំទុំងអស់រ៏ក្តវូថ្តផ្ដិតយម
នែយលើ រយសញុំប័ណណរមមសិទធិយៃោះថ្ែរ ៃិងក្តូវឯរភាពតាមបែង់សញរយិយែី រនញងអុំ ញង
យពលបិទផ្ា ាាធារណៈ។  

អុំ ញងយពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃរនញងយខតរបនា  មាៃជ័  មន្តៃរីាយក្ចើៃ
នរ់បាៃក្បាប់ក្រុមស្រាវក្ាវថា មាៃររណីាយក្ចើៃថ្ែលមាច ស់ែីបាៃអវតរមាៃ
អុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី យក្ ោះពួរគត់យៅយធ្វើ
ការារមមររចុំណារស្រសរុយៅក្បយទសនល។ ប៉ាញថ្ៃរាការលអថ្ែរ ថ្ែលែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីមាៃភាពបត់ថ្បៃគួរសម យហើ យទោះបីាមាច ស់ែីខរខាៃមិៃបាៃចូលរមួរនញង
ែុំយណើ រការនៃការវាស់ថ្វងៃិងវៃិិចឆ័  យហើ ក្បសិៃយបើពួរគត់ក្ត ប់មរវញិ យៅរនញង
រ ៈយពល៣០នលងនៃការបិទបង្កា ញាាធារណៈ ែូយចនោះពួរគត់អាចសញុំឲ្យក្រុមចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីវាស់ថ្វងរាលែីរបស់ពួរគត់ យែើមបបីញ្ច ប់ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី។ ក្បា
ពលរែាភាគយក្ចើៃ ថ្ែលមិៃបាៃចូលរមួអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់
ក្ពុំែី បាៃវលិក្ត ប់មរវញិយៅរនញងរ ៈយពលនៃការបិទបង្កា ញាាធារណៈ យហតញ
ែូយចនោះយហើ ពួរគត់អាចបុំយពញែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី។ ប៉ាញថ្ៃរគួរឲ្យាដ   មាៃ
មាច ស់ែីបួៃនរ់បាៃវលិក្ត ប់មរវញិ ឺតយពរ យហតញែូយចនោះយហើ ជយក្មើសថ្តមួ 
គត់សក្មាប់ពួរគត់យពលយៃោះ គឺក្តូវដ្ឋរ់ រយសញុំប័ណណរមមសិទធិតាមរ ៈក្បព័ៃធចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ។ យយងតាមក្បធាៃក្រមុក្បឹរាឃញុំបនា  នង
មួ របូបាៃឲ្យែឹងថា  ការយសនើសញុំប័ណណរមមសិទធិតាមរ ៈក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈ
ដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំអាចមាៃតនមែរហូតែល់១ោៃយរៀល ឬ២៥០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ 
សក្មាប់ចុំណា មិៃផ្ែូវការ យហតញែូយចនោះវាយលើសសមតថភាពរបស់ក្បាពលរែាទុំង
យៃោះ។ រាលែីរបស់ក្បាពលរែាថ្ែលអវតរមាៃទុំងបួៃនរ់យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ី
យៅយ ើ ។ យយងតាមក្បធាៃក្រុមក្បឹរាឃញុំយៃោះ បាៃឲ្យែឹងថា យៅទូទុំងឃញុំបនា  
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នងមាៃរាលែីចុំៃួៃ៣៩រាលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារខវោះព័ត៌មាៃ 
យហើ ាទូយៅគឺបណាដ លមរពីមាច ស់ែីទុំងយនោះអវតរមាៃ យដ្ឋ ពួរគត់ារមមររចុំ
ណារស្រសរុ។ យរឿងថ្ែលគួរឲ្យយារាដ  គឺ រមមររចុំណារស្រសុរទុំងយនោះ មាៃការ
លុំបារាខាែ ុំង រនញងការវលិក្ត ប់មរចូលរមួែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ យក្ ោះពួរ
គត់ារមមររចូលយៅក្បយទសនលយដ្ឋ ខញសចាប់ យហើ ក្តូវឲ្យក្បារ់យៅឈមួញ
រណាដ ល ឬឆ្ម ុំក្ពុំថ្ែៃ យែើមបបីាៃវលិក្ត ប់មររមពញាវញិ យហើ បនា ប់មរយទៀត
យពលពួរគត់ក្ត ប់យៅយធ្វើការយៅនលវញិរ៏ក្តូវឲ្យបង់ក្បារ់យទៀត។  

ក្បសិៃយបើ មាៃការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈរនញងរ ៈយពលមួ សមស្រសប 
ៃិងក្គប់ក្គៃ់ ែូយចនោះអាា្ធ្រអាចយធ្វើការតិចតួចយែើមបជីុំរញញឲ្យមាច ស់ែីមាៃវតរមាៃ
អុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅយខតរបនា  មាៃជ័  ក្រមុអនរ
ស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញពីរររណីថ្ែលរាលែីមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារអនរ
ជិតខាងអវតរមាៃ យហើ មិៃអាចបញ្ជជ រ់ៃិងឯរភាពយលើការរុំណត់ក្ពុំែីបាៃ យទោះបី
ាមាច ស់ែីមាៃវតរមាៃរ៏យដ្ឋ ។ មាច ស់ែីទុំងយៃោះរ៏បាៃបាត់បង់ឱកាសរនញងការសញុំចញោះ
បញ្ជ ីរាលែីរបស់ពួរគត់ តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ យហើ យទោះបីាមាច ស់ែីមាៃវតរមាៃយៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធរ៏យដ្ឋ  រ៏ឥ ូវយៃោះពួរគត់ក្តូវថ្តដ្ឋរ់ រយសញុំ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំថ្ែរ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់ចង់យធ្វើប័ណណរមមសិទធិែី
ធ្ែី។ អវីថ្ែលបាៃយរើតយ ើងថ្បបយៃោះ ាយរឿងគួរឲ្យក្ពួ បារមភខាែ ុំងណាស់ យហើ 
ចុំយ ោះមាច ស់ែីថ្ែលបាៃយធ្វើអវីៗតាមលរខខណឌ តក្មូវឲ្យពួរគត់យធ្វើ មិៃគួរបាត់បង់
ឱកាសយដ្ឋ ារថ្ត អនរជិតខាងរបស់ពួរគត់មិៃបាៃចូលរមួយៃោះយ ើ ។ 

បញ្ជា ថ្បបយៃោះ រ៏យរើតមាៃយៅតុំបៃ់សិរាយៅយខតរក្ពោះសីហៃញថ្ែរ។ យយង
តាមយៅសង្កា ត់៣បាៃឲ្យែឹងថា រនញងបណាដ ររណីថ្ែលអនរជិតខាងមិៃបាៃចូលរមួ 
ប៉ាញថ្ៃរក្ពុំែីក្តូវបាៃបង្កា ញយដ្ឋ សញ្ជា យ៉ាងចាស់ ែូចា របងរងឹមាុំយៅយលើក្ពុំែី 
ែូយចនោះមាច ស់ែីថ្ែលមាៃវតរមាៃអាចចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់បាៃ យៅយពលថ្ែលពួរ
គត់មាៃលិខិតបញ្ជជ រ់ក្ពុំែីពីសង្កា ត់។ រនញងររណីថ្ែលក្ពុំែីមាៃលរខណៈមិៃ
ចាស់ោស់ ែូយចនោះ រាលែីយៃោះក្តវូរុំណត់យៅតាមព័ត៌មាៃថ្ែលមាច ស់ែីបាៃក្បាប់ 
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នងមាៃរាលែីចុំៃួៃ៣៩រាលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារខវោះព័ត៌មាៃ 
យហើ ាទូយៅគឺបណាដ លមរពីមាច ស់ែីទុំងយនោះអវតរមាៃ យដ្ឋ ពួរគត់ារមមររចុំ
ណារស្រសរុ។ យរឿងថ្ែលគួរឲ្យយារាដ  គឺ រមមររចុំណារស្រសុរទុំងយនោះ មាៃការ
លុំបារាខាែ ុំង រនញងការវលិក្ត ប់មរចូលរមួែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ យក្ ោះពួរ
គត់ារមមររចូលយៅក្បយទសនលយដ្ឋ ខញសចាប់ យហើ ក្តូវឲ្យក្បារ់យៅឈមួញ
រណាដ ល ឬឆ្ម ុំក្ពុំថ្ែៃ យែើមបបីាៃវលិក្ត ប់មររមពញាវញិ យហើ បនា ប់មរយទៀត
យពលពួរគត់ក្ត ប់យៅយធ្វើការយៅនលវញិរ៏ក្តូវឲ្យបង់ក្បារ់យទៀត។  

ក្បសិៃយបើ មាៃការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈរនញងរ ៈយពលមួ សមស្រសប 
ៃិងក្គប់ក្គៃ់ ែូយចនោះអាា្ធ្រអាចយធ្វើការតិចតួចយែើមបជីុំរញញឲ្យមាច ស់ែីមាៃវតរមាៃ
អុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅយខតរបនា  មាៃជ័  ក្រមុអនរ
ស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញពីរររណីថ្ែលរាលែីមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារអនរ
ជិតខាងអវតរមាៃ យហើ មិៃអាចបញ្ជជ រ់ៃិងឯរភាពយលើការរុំណត់ក្ពុំែីបាៃ យទោះបី
ាមាច ស់ែីមាៃវតរមាៃរ៏យដ្ឋ ។ មាច ស់ែីទុំងយៃោះរ៏បាៃបាត់បង់ឱកាសរនញងការសញុំចញោះ
បញ្ជ ីរាលែីរបស់ពួរគត់ តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ យហើ យទោះបីាមាច ស់ែីមាៃវតរមាៃយៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធរ៏យដ្ឋ  រ៏ឥ ូវយៃោះពួរគត់ក្តូវថ្តដ្ឋរ់ រយសញុំ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំថ្ែរ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់ចង់យធ្វើប័ណណរមមសិទធិែី
ធ្ែី។ អវីថ្ែលបាៃយរើតយ ើងថ្បបយៃោះ ាយរឿងគួរឲ្យក្ពួ បារមភខាែ ុំងណាស់ យហើ 
ចុំយ ោះមាច ស់ែីថ្ែលបាៃយធ្វើអវីៗតាមលរខខណឌ តក្មូវឲ្យពួរគត់យធ្វើ មិៃគួរបាត់បង់
ឱកាសយដ្ឋ ារថ្ត អនរជិតខាងរបស់ពួរគត់មិៃបាៃចូលរមួយៃោះយ ើ ។ 

បញ្ជា ថ្បបយៃោះ រ៏យរើតមាៃយៅតុំបៃ់សិរាយៅយខតរក្ពោះសីហៃញថ្ែរ។ យយង
តាមយៅសង្កា ត់៣បាៃឲ្យែឹងថា រនញងបណាដ ររណីថ្ែលអនរជិតខាងមិៃបាៃចូលរមួ 
ប៉ាញថ្ៃរក្ពុំែីក្តូវបាៃបង្កា ញយដ្ឋ សញ្ជា យ៉ាងចាស់ ែូចា របងរងឹមាុំយៅយលើក្ពុំែី 
ែូយចនោះមាច ស់ែីថ្ែលមាៃវតរមាៃអាចចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់បាៃ យៅយពលថ្ែលពួរ
គត់មាៃលិខិតបញ្ជជ រ់ក្ពុំែីពីសង្កា ត់។ រនញងររណីថ្ែលក្ពុំែីមាៃលរខណៈមិៃ
ចាស់ោស់ ែូយចនោះ រាលែីយៃោះក្តវូរុំណត់យៅតាមព័ត៌មាៃថ្ែលមាច ស់ែីបាៃក្បាប់ 

 
 

យហើ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីទញរឱកាសរហូតែល់បញ្ច ប់រ ៈយពល៣០នលងនៃការបិទផ្ា ា
ាធារណៈ យែើមបឲី្យអនរជិតខាងថ្ែលអវតរមាៃយនោះបញ្ជជ រ់ក្ពុំែី។ ក្បសិៃយបើ អនរ
ជិតខាងយនោះ មិៃអាចផ្ដល់ការបញ្ជជ រ់អោះអាង ៃិងចញោះហតថយលខាយលើឯរារវៃិិចឆ័ 
យទ ែូយចនោះរាលែីក្តូវបាៃរត់ក្តាថា "គម ៃទិៃនៃ័ " ៃិងមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ 
យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី យៅយពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃអយងាត
យឃើញររណីមួ ថ្ែល យទោះបីាក្ពុំែីក្តូវបាៃរុំណត់យ៉ាងចាស់តាមរ ៈជញ្ជជ ុំងរមួ
គន រដី រ៏មាច ស់ែីថ្ែលមាៃវតរមាៃយនោះមិៃអាចចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់គត់យ ើ ។  
 

 

ររណីសិរា: អនរជិតខាងអវតរមាៃ ភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព យខតរក្ពោះសីហៃញ  
 

         អនរស្រសី សញខា124 ាស្ដសរីយមមា៉ា  រស់យៅាមួ រូៃបីនរ់ ៃិងរូៃក្បារ
ថ្ែលាបដីរបស់រូៃស្រសីចបងរបស់អនរស្រសី។ អនរស្រសីធាែ ប់យធ្វើការាអនរយបាសសមាអ ត 
យៅសណាា គរមួ  ប៉ាញថ្ៃរចូលៃិវតរៃ៍យហើ ឥ ូវយៃោះ។ អនរស្រសីបាៃទិញែីមួ 
រាលយៅឆ្ន ុំ២០០៤ យដ្ឋ មាៃរិចចសៃយយផ្ាររមមសិទធិ យហើ បាៃទទួលាគ ល់
យដ្ឋ យមភូមិ យហើ អនរស្រសីបាៃសង់ផ្ាោះយៅយលើែីយនោះ។ អនរស្រសីមាៃែីមួ  ូត៍
មួ យទៀត យៅរថ្ៃែងយផ្សង ប៉ាញថ្ៃរយគក្បាប់ថា ែីយនោះសថិតយៅយលើែីចុំណីផ្ែូវ យហើ ក្តូវ
យគក្បាប់ឲ្យចារយចញពីែីយនោះ។ ឥ ូវយៃោះបអូៃក្បុសរបស់អនរស្រសីរស់យៅទីយនោះ 
យហើ គត់ៃឹងចារយចញពីែីយនោះ យៅយពលយគក្បាប់ឲ្យចារយចញ។ 
           ែីលុំយៅដ្ឋា ៃរបស់អនរស្រសី ក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  
យហើ យក្កា ពីបាៃវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែីរចួ អនរស្រសី សញខា បាៃទទួលបង្កា ៃ់នែ
មួ ។ យៅរនញងែុំណារ់កាលែុំបូងនៃការរុំណត់ក្ពុំែី អនរស្រសីបាៃចូលរមួ រឯីអនរជិត
ខាងរបស់យោរស្រសីរ៏មាៃវតរមាៃថ្ែរ។ ប៉ាញថ្ៃរ ែុំណារ់កាលចញងយក្កា នៃែុំយណើ រ
ការយនោះតក្មូវឲ្យមាៃការផ្ដិតយមនែពីអនរជិតខាង ប៉ាញថ្ៃរយពលយនោះមិៃអាចទរ់ទង
អនរជិតខាងយនោះបាៃយទ។ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃ ល់ក្ពមទទួលឯរាររបស់អនរ
ស្រសី យហើ បាៃទទួលាគ ល់រិចចសៃយយផ្ារែីយនោះាភសដញតាងនៃយភាគៈស្រសបចាប់

                                                           
124 យ ម្ ោះរបស់ក្បាពលរែាក្តូវបាៃបដូរយែើមបីការ រសញវតថិភាពដា ល់ខែួៃ។ រិចចសមាភ សៃ៍យៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅនលង
ទី៤ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

របស់អនរស្រសី។ 
          អនរស្រសី សញខា មិៃៃឹរាម ៃថាអនរស្រសីក្បឈមបញ្ជា ណាមួ យ ើ  យក្ ោះ
រាលែីរបស់អនរស្រសីមាៃរបងរមួគន ាមួ ែីអនរជិតខាង យហើ ែីរបស់អនរស្រសី
មាៃក្ពុំែីចាស់ោស់ណាស់ យហើ មិៃថ្ែលមាៃវវិាទយទរៃែងយៅយៃោះ។ យៅយពល
អនរស្រសី យៅពិៃិតយឯរារថ្ែលបិទផ្ា ាាធារណៈ អនរស្រសីបាៃយឃើញថា ែី
របស់អនរស្រសីក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងបែង់សញរយិយែី ៃិងរនញងបញ្ជ ីមាច ស់រមមសិទធិ។ ប៉ាញថ្ៃរ 
យៅយពលអនរស្រសីយៅចូលរមួទទួលប័ណណរមមសិទធិែី យៅនលងក្បគល់ប័ណណរមមសិទធិយៅ
ឆ្ន ុំ២០១១ យពលយនោះមន្តៃរីចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃៃិយ ថា អនរស្រសីមិៃអាចទទួលប័ណណ
រមមសិទធិយទ យក្ ោះអនរជិតខាងរបស់អនរស្រសីមិៃបាៃបញ្ជជ រ់ក្ពុំែី។ ប៉ាញថ្ៃរគួរឲ្យយារ
ាដ  ណាស់ អនរជិតខាងថ្ែលអវតរមាៃយនោះ ាថ្ខមរសញ្ជជ តិបារាុំង យហើ បាៃ
ចុំណា យពលយៅយក្ៅក្បយទស ូរណាស់ ៃិងមិៃអាចទរ់ទងបាៃយដ្ឋ ង្ក 
ស្រសួលយ ើ ។ 
          អនរស្រសី សញខា បាៃៃិយ ថា អនរស្រសីមិៃ ល់ទល់ថ្តយាោះថា យតើអនរស្រសី
ក្តូវយធ្វើអវីខែោះយទៀត ៃិងមិៃែឹងថា យតើអនរស្រសីក្តូវយធ្វើយ៉ាងែូចយមដច យែើមបបីាៃាន មយម
នែរបស់មាច ស់ែីថ្ែលអវតរមាៃយនោះយ ើ ។ អនរស្រសីៃឹងពយយមារសួរព័ត៌មាៃ
បថ្ៃថមយទៀតពីអាា្ធ្រសញរយិយែី ៃិងពយយមររជុំៃួ ពីអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបា
លាតិ ក្បសិៃយបើចាុំបាច់។ អនរស្រសី សញខា បាៃឮថា អនរជិតខាងមាន រ់របស់អនរស្រសី
ថ្ែលមិៃអាចមាៃាន មយមនែថ្ែរយនោះ រ៏មាៃបញ្ជា ែូចអនរស្រសីថ្ែរ ប៉ាញថ្ៃរអាចទទួល
ប័ណណរមមសិទធិរបស់គត់បាៃ យដ្ឋ គត់ចា ក្បារ់១០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ 
(នលែយសវាធ្មមតាសក្មាប់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីគឺពី ១០-២០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

របស់អនរស្រសី។ 
          អនរស្រសី សញខា មិៃៃឹរាម ៃថាអនរស្រសីក្បឈមបញ្ជា ណាមួ យ ើ  យក្ ោះ
រាលែីរបស់អនរស្រសីមាៃរបងរមួគន ាមួ ែីអនរជិតខាង យហើ ែីរបស់អនរស្រសី
មាៃក្ពុំែីចាស់ោស់ណាស់ យហើ មិៃថ្ែលមាៃវវិាទយទរៃែងយៅយៃោះ។ យៅយពល
អនរស្រសី យៅពិៃិតយឯរារថ្ែលបិទផ្ា ាាធារណៈ អនរស្រសីបាៃយឃើញថា ែី
របស់អនរស្រសីក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងបែង់សញរយិយែី ៃិងរនញងបញ្ជ ីមាច ស់រមមសិទធិ។ ប៉ាញថ្ៃរ 
យៅយពលអនរស្រសីយៅចូលរមួទទួលប័ណណរមមសិទធិែី យៅនលងក្បគល់ប័ណណរមមសិទធិយៅ
ឆ្ន ុំ២០១១ យពលយនោះមន្តៃរីចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃៃិយ ថា អនរស្រសីមិៃអាចទទួលប័ណណ
រមមសិទធិយទ យក្ ោះអនរជិតខាងរបស់អនរស្រសីមិៃបាៃបញ្ជជ រ់ក្ពុំែី។ ប៉ាញថ្ៃរគួរឲ្យយារ
ាដ  ណាស់ អនរជិតខាងថ្ែលអវតរមាៃយនោះ ាថ្ខមរសញ្ជជ តិបារាុំង យហើ បាៃ
ចុំណា យពលយៅយក្ៅក្បយទស ូរណាស់ ៃិងមិៃអាចទរ់ទងបាៃយដ្ឋ ង្ក 
ស្រសួលយ ើ ។ 
          អនរស្រសី សញខា បាៃៃិយ ថា អនរស្រសីមិៃ ល់ទល់ថ្តយាោះថា យតើអនរស្រសី
ក្តូវយធ្វើអវីខែោះយទៀត ៃិងមិៃែឹងថា យតើអនរស្រសីក្តូវយធ្វើយ៉ាងែូចយមដច យែើមបបីាៃាន មយម
នែរបស់មាច ស់ែីថ្ែលអវតរមាៃយនោះយ ើ ។ អនរស្រសីៃឹងពយយមារសួរព័ត៌មាៃ
បថ្ៃថមយទៀតពីអាា្ធ្រសញរយិយែី ៃិងពយយមររជុំៃួ ពីអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបា
លាតិ ក្បសិៃយបើចាុំបាច់។ អនរស្រសី សញខា បាៃឮថា អនរជិតខាងមាន រ់របស់អនរស្រសី
ថ្ែលមិៃអាចមាៃាន មយមនែថ្ែរយនោះ រ៏មាៃបញ្ជា ែូចអនរស្រសីថ្ែរ ប៉ាញថ្ៃរអាចទទួល
ប័ណណរមមសិទធិរបស់គត់បាៃ យដ្ឋ គត់ចា ក្បារ់១០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ 
(នលែយសវាធ្មមតាសក្មាប់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីគឺពី ១០-២០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ)។ 

 

 
 
 
 

 
 

 

ការបញ្ជជ រ់អោះអាងយដ្ឋ ក្បធាៃក្រមុ125 
 

           ក្បធាៃក្រមុបាៃបញ្ជជ រ់អោះអាងលមអិតអុំពីររណីរបស់អនរស្រសី សញខា យដ្ឋ 
បាៃពៃយល់ថា រនញងអុំ ញងយពលនៃែុំយណើ រការរុំណត់ក្ពុំែី យគយជឿថា អនរជិតខាង
របស់អនររុំពញងយៅក្បយទសបារាុំង។ យដ្ឋ ារអនរស្រសីអាចឲ្យអនរជិតខាងមាន រ់
យទៀតផ្ដិតយមនែ ៃិងយដ្ឋ ារែីរបស់អនរស្រសីមិៃថ្ែលមាៃវវិាទ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
បាៃបៃរទទួល រយសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់អនរស្រសី។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី អនរស្រសីយៅថ្ត
ក្តូវការមាៃាន មយមនែរបស់អនរជិតខាងយនោះែថ្ែលយែើមបទីទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិ
ាថ ពរ។ 
           យរឿងយៃោះបាៃយរើតយ ើងយៅឆ្ន ុំ២០០៧ យហើ មន្តៃរីយៃោះបាៃពៃយល់ថា យដ្ឋ 
ារឥ ូវយៃោះែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃបញ្ច ប់ ែូយចនោះវា
 ឺតយពលយពរយហើ  យែើមបីឲ្យអនរស្រសីអាចទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ យៅយពលអនគត ក្បសិៃយបើ អនរស្រសីអាចចាត់ថ្ចងឲ្យអនរ
ជិតខាងរបស់អនរស្រសី ផ្ដិតយមនែបាៃ យពលយនោះអនរស្រសីអាចពយយមសញុំប័ណណរមម
សិទធិតាមរ ៈការសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ។ ក្បធាៃក្រមុយៃោះ មិៃ
អាចអោះអាងថា អនរជិតខាងរបស់អនរស្រសី សញខា បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិយទ ប៉ាញថ្ៃរ 
ពិតាបាៃសថ្មដងភាពក្ចបូរក្ចបល់ថា យហតញអវីបាៃាអនរថ្ែលមាៃបញ្ជា ែូចគន
យនោះទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិ យហើ អនរស្រសីថ្បរាមិៃបាៃយៅវញិ។       

 
៤.៣.២ ែីរុំពញងមាៃវវិាទ 
 
 អាចមាៃររណីថ្ែលរាលែីបាៃយរើតមាៃវវិាទមញៃយពលយធ្វើការវៃិិចឆ័   ឬា
វវិាទថ្ែលយរើតយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
គឺយៅយពលអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ឬយរើតយ ើងរនញងែុំណារ់កាលនៃការបិទ

                                                           
125 រិចចសមាភ សៃ៍បាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅនលងទី៤ ថ្ខរមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ផ្ា ាាធារណៈ។ ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងថ្ផ្នរ២.៦ ៃិង២.៧ រចួយហើ ថា 
ែរាបណាវវិាទែីធ្ែីយៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួរាល់យទ ែរាបយនោះប័ណណរមម
សិទធិែីធ្ែីរ៏មិៃក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃមាច ស់រមមសិទធិថ្ែរ។ វវិាទអាចយរើតមាៃយក្ចើៃរបូភាព 
យហើ វាអាចយរើតយ ើងរវាងអនរជិតខាង សមាជិរក្គាួរ ក្បាពលរែារស់យៅ ូរមរ
យហើ  ៃិងអនរយៅយក្ៅភូមិ ស្រសុរ។ល។ មាៃររណីខែោះ វវិាទអាចយរើតយ ើងរវាងបញគគល 
ៃិងបញគគល រឯីវវិាទខែោះយទៀតអាចយរើតយ ើងរវាងអនរកាៃ់កាប់យក្ចើៃនរ់ ៃិងភាគីថ្ែល
មាៃអុំណាច ឬភាគីថ្ែលមាៃខនងក្កាស់ថ្តមាន រ់។ វវិាទអាចយរើតយ ើងយដ្ឋ ារ 
ភាពមិៃចញោះសក្មងុគន  រ់ព័ៃធក្ពុំែី ឬយដ្ឋ ារែី ូត៍ទុំងមូលរ៏មាៃ។ ក្បសិៃយបើ 
មាៃការក្បថ្ជងទមទររមមសិទធិែីធ្ែី ែូយចនោះររណីយៃោះគបបីក្តូវចាត់ចូលយៅរនញងែុំយណើ រ
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។ យក្កា ពីបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងរចួយហើ  ែីថ្ែលមាៃបញ្ជា ឬ
មាៃវវិាទទុំងយនោះ ក្តវូបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីមាៃវវិាទ យហើ យក្កា ពីបាៃ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយៃោះរចួយហើ  ែីយនោះក្តូវចញោះបញ្ជ ីារមមសិទធិរបស់ភាគី រ់ព័ៃធ
ណាមាន រ់។ អុំ ញងយពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ ទិៃនៃ័ អុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើត
យ ើង ៃិងអុំពីមញខង្កររបស់ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទក្តូវបាៃក្បមូល យហើ ចុំណញ ច
ទុំងអស់យៃោះក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញងថ្ផ្នរទី៥។  
   
៤.៣.៣ ែីាក្ទពយសមបតរិរបស់រែា  
 

យយងតាមចាប់ភូមិបាល ការកាៃ់កាប់ែីាធារណៈរបស់រែាយដ្ឋ ៃរណា
មាន រ់ាអុំយពើយលមើសចាប់។126  យៅតុំបៃ់បីរនញងចុំយណាមតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ 
មាៃររណីមួ ចុំៃួៃក្តូវបាៃអយងាតយឃើញថា ក្បាពលរែាមិៃអាចមាៃលទធភាពសញុំ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់បាៃ យក្ ោះែីទុំងយនោះក្តូវបាៃចាត់ទញរថា ាក្ទពយសមបតរិ

                                                           
126 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា១៦ៃិង២៥៩។ មាៃររណីយលើរថ្លងចុំយ ោះវធិាៃយៃោះ ថ្ែលរនញងវធិាៃយៃោះសហ
គមៃ៍ជៃាតិយែើមភាគតិច មាៃាថ ៃភាពខែោះ អាចរស់យៅៃិងយក្បើក្បាស់ែីរនញងតុំបៃ់ថ្ែលាែីាធារណៈរបស់រែា 
ប៉ាញថ្ៃរយដ្ឋ ារគម ៃសហគមៃ៍ជៃាតិយែើមភាគតិច រ់ព័ៃធៃឹងការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ ែូយចនោះ យ ើងមិៃបាៃ
យលើរមរពិភារាយៅយពលយៃោះយទ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ផ្ា ាាធារណៈ។ ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងថ្ផ្នរ២.៦ ៃិង២.៧ រចួយហើ ថា 
ែរាបណាវវិាទែីធ្ែីយៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រចួរាល់យទ ែរាបយនោះប័ណណរមម
សិទធិែីធ្ែីរ៏មិៃក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃមាច ស់រមមសិទធិថ្ែរ។ វវិាទអាចយរើតមាៃយក្ចើៃរបូភាព 
យហើ វាអាចយរើតយ ើងរវាងអនរជិតខាង សមាជិរក្គាួរ ក្បាពលរែារស់យៅ ូរមរ
យហើ  ៃិងអនរយៅយក្ៅភូមិ ស្រសុរ។ល។ មាៃររណីខែោះ វវិាទអាចយរើតយ ើងរវាងបញគគល 
ៃិងបញគគល រឯីវវិាទខែោះយទៀតអាចយរើតយ ើងរវាងអនរកាៃ់កាប់យក្ចើៃនរ់ ៃិងភាគីថ្ែល
មាៃអុំណាច ឬភាគីថ្ែលមាៃខនងក្កាស់ថ្តមាន រ់។ វវិាទអាចយរើតយ ើងយដ្ឋ ារ 
ភាពមិៃចញោះសក្មងុគន  រ់ព័ៃធក្ពុំែី ឬយដ្ឋ ារែី ូត៍ទុំងមូលរ៏មាៃ។ ក្បសិៃយបើ 
មាៃការក្បថ្ជងទមទររមមសិទធិែីធ្ែី ែូយចនោះររណីយៃោះគបបកី្តូវចាត់ចូលយៅរនញងែុំយណើ រ
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។ យក្កា ពីបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងរចួយហើ  ែីថ្ែលមាៃបញ្ជា ឬ
មាៃវវិាទទុំងយនោះ ក្តវូបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីមាៃវវិាទ យហើ យក្កា ពីបាៃ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយៃោះរចួយហើ  ែីយនោះក្តូវចញោះបញ្ជ ីារមមសិទធិរបស់ភាគី រ់ព័ៃធ
ណាមាន រ់។ អុំ ញងយពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ ទិៃនៃ័ អុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើត
យ ើង ៃិងអុំពីមញខង្កររបស់ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទក្តូវបាៃក្បមូល យហើ ចុំណញ ច
ទុំងអស់យៃោះក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញងថ្ផ្នរទី៥។  
   
៤.៣.៣ ែីាក្ទពយសមបតរិរបស់រែា  
 

យយងតាមចាប់ភូមិបាល ការកាៃ់កាប់ែីាធារណៈរបស់រែាយដ្ឋ ៃរណា
មាន រ់ាអុំយពើយលមើសចាប់។126  យៅតុំបៃ់បីរនញងចុំយណាមតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ 
មាៃររណីមួ ចុំៃួៃក្តូវបាៃអយងាតយឃើញថា ក្បាពលរែាមិៃអាចមាៃលទធភាពសញុំ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់ពួរគត់បាៃ យក្ ោះែីទុំងយនោះក្តូវបាៃចាត់ទញរថា ាក្ទពយសមបតរិ

                                                           
126 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា១៦ៃិង២៥៩។ មាៃររណីយលើរថ្លងចុំយ ោះវធិាៃយៃោះ ថ្ែលរនញងវធិាៃយៃោះសហ
គមៃ៍ជៃាតិយែើមភាគតិច មាៃាថ ៃភាពខែោះ អាចរស់យៅៃិងយក្បើក្បាស់ែីរនញងតុំបៃ់ថ្ែលាែីាធារណៈរបស់រែា 
ប៉ាញថ្ៃរយដ្ឋ ារគម ៃសហគមៃ៍ជៃាតិយែើមភាគតិច រ់ព័ៃធៃឹងការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ ែូយចនោះ យ ើងមិៃបាៃ
យលើរមរពិភារាយៅយពលយៃោះយទ។ 

 
 

ាធារណៈរបស់រែា។ ចុំយ ោះែីភាគយក្ចើៃ បញ្ជា ទុំងយៃោះមាៃ រ់ព័ៃធរាលែីា
យក្ចើៃថ្ែលសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង   ថ្ែលរុំពញងសថិតរនញងែុំយណើ រការាដ រ   ៃិង 
ជួសជញលយ ើងវញិ យហើ ផ្ែូវរលយភែើងយៃោះរត់កាត់តុំបៃ់សិរាបីថ្ែលសថិតយៅរាជធាៃី
ភនុំយពញ យខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ។ 

យៅរនញងយខតរបនា  មាៃជ័  គយក្មាងាដ រៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើងយ ើងវញិ
យដ្ឋ មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគយៃោះ បាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារ
ថ្ែលរុំពញងរស់យៅអមតាមផ្ែូវរលយភែើង។ គយក្មាងថ្ែលផ្ដល់មូលៃិធិ្យដ្ឋ ធ្នគរ
អភិវឌ្ឍៃ៍អាសញី ៃិងទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិអូស្ដារ លី (AusAID) បាៃសវោះថ្សវង
ាដ រ ៃិងជួសជញលថ្ខសរលយភែើងចាស់ៗយ ើងវញិ យែើមបអីាចែុំយណើ រការយ ើងវញិសក្មាប់
ាមយធ្យបា ែឹរទុំៃិញ។ 127  ផ្ែូវរលយភែើងទុំងយៃោះ ាក្ទពយសមបតរិាធារណៈរបស់
រែា រឯីែីចុំណីយៅសងខាងផ្ែូវរលយភែើងរ៏ែូយចនោះថ្ែរ។

128  យយងយៅតាមក្បកាសរបស់
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ បញ្ជជ រ់ថា ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងយៅ
យក្ៅទីក្បជញុំជៃមាៃទុំហុំ៣០ថ្ម៉ាក្ត ៃិងយៅរនញងទីក្បជញុំជៃមាៃទុំហុំ២០ថ្ម៉ាក្ត។

129  យៅ
រនញងយខតរបនា  មាៃជ័  មញៃយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ ក្រុមការង្ករនៃគយក្មាងាដ រៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើង បាៃរុំណត់ក្ពុំែីក្ចរ
រយបៀងផ្ែូវថ្ែលប៉ាោះ ល់យៅតាមបយណាដ  ផ្ែូវរលយភែើងទុំហុំ៣,៥ថ្ម៉ាក្ត យហើ បាៃក្បាប់
ក្បាពលរែាឲ្យរញោះយរ ើយចញពីតុំបៃ់ក្ពុំែីថ្ែលបាៃរុំណត់យនោះ។ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃចាប់យផ្ដើម ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃវាស់ថ្វង 
ៃិងបាៃយបាោះបយង្កគ លក្ពុំែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង យៅតាមលរខខណឌ  ែូចមាៃថ្ចងយៅរនញង
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 សូមចូលយមើលវបិា របស់ធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសញី: The Cambodian Railway Tracker, 

http://www2.adb.org/Projects/CAM-Railway/default.asp  (បាៃចូលយមើល យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
128 ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្តា១៥។ 
129 ែីចុំណីផ្ែូវ មាៃទុំហុំ២០ថ្ម៉ាក្តយៅរនញងទីក្បជញុំជៃ ៣០ថ្ម៉ាក្តយៅរនញងតុំបៃ់មិៃថ្មៃទីក្បជញុំជៃ ៃិង១០០ថ្ម៉ាក្តយៅ
តុំបៃ់ភនុំៃិងនក្ព។ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់: យសចរដីសយក្មចយលខ៥២ ភាជ ប់អតថបទសដីពីលរខ
ណៈវៃិិចឆ័ សក្មាប់ការយធ្វើអៃញក្បយយគែីរែា ាឧបសមព័ៃធនៃក្បកាសយលខ៤២ ចញោះកាលបរយិចឆទនលងទី១០ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ
២០០៦ សដីពីការរុំណត់អតរសញ្ជា ៃណែីររែា ការយធ្វើបែង់ែីរែា ៃិងការចាត់ថាន រ់ែីយ ើងវញិ ចញោះនលងទី២៥ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ
២០០៦ ក្បការ២។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បកាសខាងយលើ។ យដ្ឋ ារែីយៃោះាក្ទពយសមបតរិាធារណៈរបស់រែា ែូយចនោះ មិៃ
អាចចញោះបញ្ជ ីឲ្យយៅក្បាពលរែាថ្ែលបាៃកាប់ទុំងយៃោះយទ យហើ រ៏គម ៃផ្ដល់ប័ណណរមម
សិទធិែីធ្ែីថ្ែលសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងយៃោះយ ើ ។ ការយធ្វើរយបៀបយៃោះ បាៃយធ្វើឲ្យ
ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅទីយនោះមាៃភាពក្ចបូរក្ចបល់ យក្ ោះពួរគត់សៃមតថា 
យក្កា ពីែីក្ចររយបៀបផ្ែូវថ្ែលប៉ាោះ ល់យនោះក្តូវបាៃរុំណត់រចួយហើ  អវីៗក្តូវបាៃ
យដ្ឋោះស្រា រចួរាល់អស់យហើ ។     

យៅតាមរថ្ៃែងខែោះ ក្បាពលរែាក្តវូបាៃយគយសនើឲ្យរ ុំរិលក្ពុំែីរបស់ពួរគត់
ល យចញពីផ្ែូវរលយភែើងចមាង  ២៥ថ្ម៉ាក្ត យហើ យៅយពលយនោះក្ពុំែីលមីក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី។ 
យៅរនញងររណីខែោះការយធ្វើថ្បបយៃោះមិៃអាចយៅរចួយទ ពីយក្ ោះក្បាពលរែា គម ៃែី ូត៍ធ្ុំ
ក្គប់ក្គៃ់ សក្មាប់កាត់យចញក្គប់២៥ថ្ម៉ាក្តយនោះយ ើ ។ រនញងររណីថ្បបយៃោះ ក្បា
ពលរែាក្តវូបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យបៃរកាៃ់កាប់ែីយនោះ ប៉ាញថ្ៃរមិៃទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី
ថ្ែលសថិតយៅរនញងតុំបៃ់ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងយទ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃជួបបញរសមាន រ់ 
ថ្ែលបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីមាៃទុំហុំថ្ត១ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ាប៉ាញយណាណ ោះ យក្ ោះែីថ្ែលយៅ
សល់យក្ៅពីយៃោះសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង។ ររណីរបស់គត់ៃឹងក្តូវយលើរមរ
ពិភារាបថ្ៃថមយទៀត យៅរនញងថ្ផ្នរក្បវតរិៃិងយសចរដីសយងខប យៅចញងបញ្ច ប់នៃរបា 
ការណ៍យៃោះ។ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរបនា  មាៃជ័  រ៏បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា យៅទូទុំង
ស្រសុរមងគលបញរ ី ែី ូត៍ទុំងឡា ថ្ែលមាៃក្ពុំែីក្តតួយលើែីភនុំ បឹង ៃិងក្ត ុំងមិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ 

ែូចបាៃពិភារាយៅរនញងថ្ផ្នរទី៤រចួយហើ ថា ក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គួារយៅ
សង្កា ត់៣ នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ រស់យៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ៃិងយៅរនញងបរយិវណយផ្សង
ៗយទៀត ែូចា រនញងាថ ៃី រលយភែើងាយែើម។ មិៃខញសអវីពីររណីយៅយខតរបនា  ជ័ 
យទ ផ្ែូវរលយភែើងៃិងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីរមមសិទធិឲ្យអនរកាៃ់កាប់ា
លរខណៈឯរជៃយនោះយទ យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៃោះ។ ក្រមុការង្ករនៃគយក្មាងផ្ែូវរលយភែើង រ៏បាៃចញោះរុំណត់ក្ពុំផ្ែូវរលយភែើងថ្ែលមាៃផ្ល
ប៉ាោះ ល់យៃោះថ្ែរ យហើ យបើយយងតាមក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីបាៃឲ្យែឹងថា បចចញបបៃន
រុំពញងមាៃការពិភារាាបៃររវាងធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសញី ៃិងរដ្ឋា ភិបាលអុំពីការយចញ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បកាសខាងយលើ។ យដ្ឋ ារែីយៃោះាក្ទពយសមបតរិាធារណៈរបស់រែា ែូយចនោះ មិៃ
អាចចញោះបញ្ជ ីឲ្យយៅក្បាពលរែាថ្ែលបាៃកាប់ទុំងយៃោះយទ យហើ រ៏គម ៃផ្ដល់ប័ណណរមម
សិទធិែីធ្ែីថ្ែលសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងយៃោះយ ើ ។ ការយធ្វើរយបៀបយៃោះ បាៃយធ្វើឲ្យ
ក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅទីយនោះមាៃភាពក្ចបូរក្ចបល់ យក្ ោះពួរគត់សៃមតថា 
យក្កា ពីែីក្ចររយបៀបផ្ែូវថ្ែលប៉ាោះ ល់យនោះក្តូវបាៃរុំណត់រចួយហើ  អវីៗក្តូវបាៃ
យដ្ឋោះស្រា រចួរាល់អស់យហើ ។     

យៅតាមរថ្ៃែងខែោះ ក្បាពលរែាក្តវូបាៃយគយសនើឲ្យរ ុំរិលក្ពុំែីរបស់ពួរគត់
ល យចញពីផ្ែូវរលយភែើងចមាង  ២៥ថ្ម៉ាក្ត យហើ យៅយពលយនោះក្ពុំែីលមីក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី។ 
យៅរនញងររណីខែោះការយធ្វើថ្បបយៃោះមិៃអាចយៅរចួយទ ពីយក្ ោះក្បាពលរែា គម ៃែី ូត៍ធ្ុំ
ក្គប់ក្គៃ់ សក្មាប់កាត់យចញក្គប់២៥ថ្ម៉ាក្តយនោះយ ើ ។ រនញងររណីថ្បបយៃោះ ក្បា
ពលរែាក្តវូបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យបៃរកាៃ់កាប់ែីយនោះ ប៉ាញថ្ៃរមិៃទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី
ថ្ែលសថិតយៅរនញងតុំបៃ់ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងយទ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃជួបបញរសមាន រ់ 
ថ្ែលបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីមាៃទុំហុំថ្ត១ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ាប៉ាញយណាណ ោះ យក្ ោះែីថ្ែលយៅ
សល់យក្ៅពីយៃោះសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង។ ររណីរបស់គត់ៃឹងក្តូវយលើរមរ
ពិភារាបថ្ៃថមយទៀត យៅរនញងថ្ផ្នរក្បវតរិៃិងយសចរដីសយងខប យៅចញងបញ្ច ប់នៃរបា 
ការណ៍យៃោះ។ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរបនា  មាៃជ័  រ៏បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា យៅទូទុំង
ស្រសុរមងគលបញរ ី ែី ូត៍ទុំងឡា ថ្ែលមាៃក្ពុំែីក្តតួយលើែីភនុំ បឹង ៃិងក្ត ុំងមិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ 

ែូចបាៃពិភារាយៅរនញងថ្ផ្នរទី៤រចួយហើ ថា ក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គួារយៅ
សង្កា ត់៣ នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ រស់យៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ៃិងយៅរនញងបរយិវណយផ្សង
ៗយទៀត ែូចា រនញងាថ ៃី រលយភែើងាយែើម។ មិៃខញសអវីពីររណីយៅយខតរបនា  ជ័ 
យទ ផ្ែូវរលយភែើងៃិងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីរមមសិទធិឲ្យអនរកាៃ់កាប់ា
លរខណៈឯរជៃយនោះយទ យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៃោះ។ ក្រមុការង្ករនៃគយក្មាងផ្ែូវរលយភែើង រ៏បាៃចញោះរុំណត់ក្ពុំផ្ែូវរលយភែើងថ្ែលមាៃផ្ល
ប៉ាោះ ល់យៃោះថ្ែរ យហើ យបើយយងតាមក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីបាៃឲ្យែឹងថា បចចញបបៃន
រុំពញងមាៃការពិភារាាបៃររវាងធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសញី ៃិងរដ្ឋា ភិបាលអុំពីការយចញ

 
 

វញិ្ជា បៃបក្តសិទធិអាស្រស័ ផ្ល ជូៃក្បាពលរែាថ្ែលរុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់ចយនែ ោះ
ផ្ែូវរលយភែើងថ្ែលមាៃផ្លប៉ាោះ ល់ៃឹងែីចុំណីផ្ែូវ។ ការយចញវញិ្ជា បៃបក្តថ្បបយៃោះ ា
ការផ្ដល់សិទធិមាៃរក្មិតរនញងការយក្បើក្បាស់ែីមួ រ ៈយពលមាៃរុំណត់ យដ្ឋ អាច
ៃឹងក្តូវបៃរសិទធិយក្បើក្បាស់ យៅយពលថ្ែលផ្ញតរុំណត់។ យៅសង្កា ត់យៅសង្កា ត់៣ រ៏
បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា យៅរនញងសង្កា ត់៣ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃាង២០០ក្គាួរថ្ែល
រស់យៅយលើែីនក្ព មិៃបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិយទ ពីយក្ ោះែីយនោះាក្ទពយសមបតរិា
ធារណៈរបស់រែា។ 

យយងតាមការពិភារាក្រមុ យៅភូមិលមីនៃរាជធាៃីភនុំយពញ បាៃឲ្យែឹងថា មាៃ
ក្បាពលរែា     ចុំៃួៃ២៩ក្គួារ   បាៃកាៃ់កាប់ែី ូត៍យដ្ឋ បុំ ៃចូលែីចុំណីផ្ែូវ
រលយភែើង។ រាលែីទុំងយៃោះ ចាស់ណាស់ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  មញៃ
យពលែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃចាប់យផ្ដើម។ 

មាៃររណីាយក្ចើៃ ការទមទរថា រាលែីននសថិតយៅយលើែីាធារណៈ
របស់រែាអាចាការទមទរស្រសបចាប់   យហើ អាចបយក្មើផ្លក្បយយជៃ៍ាធារណៈ 
យដ្ឋ ការរារាុំងមិៃឲ្យក្បាពលរែាកាៃ់កាប់ែីថ្បបយៃោះ។ ឧទហរណ៍ ការកាៃ់កាប់ែី
ថ្បបយៃោះ អាចយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់តុំបៃ់ ៃិងធ្ៃធាៃបរាិថ ៃថ្ែលង្ក រងយក្គោះ រមួទុំង
តុំបៃ់នក្ព ៃិងផ្ែូវទឹរផ្ង។ ការកាៃ់កាប់ែីាធារណៈរបស់រែារ៏អាចបងាាឧបសគគ ឬ
រារាុំងែល់ការយក្បើក្បាស់តុំបៃ់ាធារណៈយដ្ឋ ក្បាពលរែាទូយៅ ថ្ែលមាៃែូចា
ែីចុំណីផ្ែូវាធារណៈាយែើម។ រនញងររណីថ្ែលែីតុំបៃ់ណាមួ បាៃបុំយពញតាម
ៃិ មៃ័ រុំណត់អុំពីែីាធារណៈរបស់រែា ែូចមាៃថ្ចងយៅរនញងចាប់ភូមិបាល ៃិង
មាៃឯរារផ្ែូវចាប់គុំក្ទផ្ងយនោះ ែូយចនោះែីក្បភយទយៃោះ មិៃអាចក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីា
រមមសិទធិរបស់ក្បាពលរែាបាៃយទ។ ប៉ាញថ្ៃរ ែូចបាៃពិភារាខាងយលើ អុំពីែីយៅតាម
តុំបៃ់ថ្ែលមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់រចួយហើ ថា ការខវោះទិៃនៃ័  ៃិងខវោះតមាែ
ភាព រនញងការរុំណត់ៃិ មៃ័ ែីរបស់រែា ាយហតញបណាដ លឲ្យមាៃការរ ុំយោភបុំ ៃ
ធ្ុំៗ យហើ បងាឲ្យមាៃឧបសគគចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលគបបមីាៃលទធភាពសញុំចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ តាមរ ៈក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។      
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៤.៤ ការសម្ជើេសរើេតំបន្់វិន្ិចឆ័យ 
 

ែូចគន ៃឹងការថ្សវង ល់អុំពីបញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី   ៃិងរាលែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ   អនរសរ
យសររបា ការណ៍យៃោះ រ៏មាៃយគលបុំណងចង់ទទួលបាៃព័ត៌មាៃយ៉ាងចាស់ោស់
អុំពីរយបៀបថ្ែលក្តូវអៃញវតររនញងការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្ែរ។ តាមរ ៈអនរអយងាត
ការាយក្ចើៃបាៃបង្កា ញឲ្យែឹងថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ បាៃយដដ តយគលយៅភាគយក្ចើៃយៅតាមតុំបៃ់ននថ្ែលមាៃលរខណៈង្ក 
ស្រសួល រនញងការចញោះបញ្ជ ី យហើ បាៃយចៀសវាងតុំបៃ់មួ ចុំៃួៃថ្ែលយរើតមាៃវវិាទយក្ចើៃ 
ៃិងអសញវតថិភាពនៃការកាៃ់កាប់ែីធ្ែីមាៃអក្តាខពស់។ ការវា តនមែយ៉ាងយពញយលញ
អុំពីភាពក្តឹមក្តវូចុំយ ោះការយលើរយ ើងយៃោះ យលើសពីរក្មិតនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ យក្ ោះ
ថា ការយធ្វើថ្បបយៃោះតក្មវូឲ្យមាៃការយក្បៀបយធ្ៀបថ្ផ្ៃទី ថ្ែលបង្កា ញទិៃនៃ័ យ៉ាង
ចាស់ោស់ ៃិងទីតាុំងនននៃវវិាទែីធ្ែីាមួ ថ្ផ្ៃទីនៃតុំបៃ់ក្តូវបាៃយធ្វើវៃិិចឆ័ រចួ
យហើ ។ យពលរុំពញងសរយសររបា ការណ៍យៃោះ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវមិៃអាចររបាៃ
ទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងចុំណញ ចទុំងពីរយៃោះយទ។ 
យដ្ឋ ារទិៃនៃ័ មាៃរក្មិតសក្មាប់ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ ែូយចនោះយហើ យទើបក្រមុ

បាៃសវោះថ្សវងក្បមូលព័ត៌មាៃយក្ចើៃយទៀត រ់ព័ៃធៃឹងរយបៀបនៃការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ។ ែូចបាៃពិភារារចួយហើ យៅរនញង
ថ្ផ្នរ២.៦ថា យយងតាមតាម អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ អភិបាលយខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី រ់ព័ៃធ 
ក្តូវថ្តក្បកាសអុំពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។130  យទោះបីាយ៉ាងយៃោះរដី រ៏ពញុំមាៃៃីតិវធីិ្លមអិតអុំពី
ការយក្ជើសយរ ើសក្តូវបាៃតារ់ថ្តងយ ើងាឯរារផ្ែូវការណាមួ  យហើ ក្តូវបាៃ
ក្បកាសាាធារណៈយ ើ ។ អុំ ញងយពលសមាភ សាមួ មន្តៃរីាយក្ចើៃយៅយខតរ
បនា  មាៃជ័  យខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងយខតររុំពង់ចាម មន្តៃរីថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចច
សមាភ សទុំងអស់បាៃយរៀបរាប់អុំពីែុំយណើ រការែូចគន រនញងការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។ 
                                                           
130
 រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា: អៃញក្រឹតយយលខ៤៦សដីពីៃីតិវធីិ្សដីពីការបយងាើតបែង់សញរយិយែី ៃិងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី 
ចញោះកាលបរយិចឆទ នលងទី៣១ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០២ មាក្តា២។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៤.៤ ការសម្ជើេសរើេតំបន្់វិន្ិចឆ័យ 
 

ែូចគន ៃឹងការថ្សវង ល់អុំពីបញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី   ៃិងរាលែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ   អនរសរ
យសររបា ការណ៍យៃោះ រ៏មាៃយគលបុំណងចង់ទទួលបាៃព័ត៌មាៃយ៉ាងចាស់ោស់
អុំពីរយបៀបថ្ែលក្តូវអៃញវតររនញងការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្ែរ។ តាមរ ៈអនរអយងាត
ការាយក្ចើៃបាៃបង្កា ញឲ្យែឹងថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ បាៃយដដ តយគលយៅភាគយក្ចើៃយៅតាមតុំបៃ់ននថ្ែលមាៃលរខណៈង្ក 
ស្រសួល រនញងការចញោះបញ្ជ ី យហើ បាៃយចៀសវាងតុំបៃ់មួ ចុំៃួៃថ្ែលយរើតមាៃវវិាទយក្ចើៃ 
ៃិងអសញវតថិភាពនៃការកាៃ់កាប់ែីធ្ែីមាៃអក្តាខពស់។ ការវា តនមែយ៉ាងយពញយលញ
អុំពីភាពក្តឹមក្តវូចុំយ ោះការយលើរយ ើងយៃោះ យលើសពីរក្មិតនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ យក្ ោះ
ថា ការយធ្វើថ្បបយៃោះតក្មវូឲ្យមាៃការយក្បៀបយធ្ៀបថ្ផ្ៃទី ថ្ែលបង្កា ញទិៃនៃ័ យ៉ាង
ចាស់ោស់ ៃិងទីតាុំងនននៃវវិាទែីធ្ែីាមួ ថ្ផ្ៃទីនៃតុំបៃ់ក្តូវបាៃយធ្វើវៃិិចឆ័ រចួ
យហើ ។ យពលរុំពញងសរយសររបា ការណ៍យៃោះ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវមិៃអាចររបាៃ
ទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងចុំណញ ចទុំងពីរយៃោះយទ។ 
យដ្ឋ ារទិៃនៃ័ មាៃរក្មិតសក្មាប់ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ ែូយចនោះយហើ យទើបក្រមុ

បាៃសវោះថ្សវងក្បមូលព័ត៌មាៃយក្ចើៃយទៀត រ់ព័ៃធៃឹងរយបៀបនៃការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ។ ែូចបាៃពិភារារចួយហើ យៅរនញង
ថ្ផ្នរ២.៦ថា យយងតាមតាម អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ អភិបាលយខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី រ់ព័ៃធ 
ក្តូវថ្តក្បកាសអុំពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។130  យទោះបីាយ៉ាងយៃោះរដី រ៏ពញុំមាៃៃីតិវធីិ្លមអិតអុំពី
ការយក្ជើសយរ ើសក្តូវបាៃតារ់ថ្តងយ ើងាឯរារផ្ែូវការណាមួ  យហើ ក្តូវបាៃ
ក្បកាសាាធារណៈយ ើ ។ អុំ ញងយពលសមាភ សាមួ មន្តៃរីាយក្ចើៃយៅយខតរ
បនា  មាៃជ័  យខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងយខតររុំពង់ចាម មន្តៃរីថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចច
សមាភ សទុំងអស់បាៃយរៀបរាប់អុំពីែុំយណើ រការែូចគន រនញងការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។ 
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ចញោះកាលបរយិចឆទ នលងទី៣១ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០២ មាក្តា២។ 

 
 

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃព័ត៌មាៃណាមួ មួ សដីពីលរខណៈវៃិិចឆ័ 
សក្មាប់ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យៅរាជធាៃីភនុំយពញយទ ប៉ាញថ្ៃរក្រមុបាៃសៃមតថា 
ែុំយណើ រការែូចគន យៃោះរ៏ក្តវូបាៃអៃញវតរយៅរាជធាៃីភនុំយពញថ្ែរ។ ែុំយណើ រការាមូល
ដ្ឋា ៃរនញងការយក្ជើសយរ ើសមាៃែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

 ការអយងាតវាស់ថ្វងជុំហាៃតុំបូងក្តូវបាៃអៃញវតរ យដ្ឋ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ-
ក្រងុ-រាជធាៃី។  

 ក្រមុអយងាតវាស់ថ្វងក្បមូលទិៃនៃ័ អុំពីក្បាាស្ដសរ ព័ត៌មាៃអុំពីភូមិាស្ដសរ 
ក្បយភទែី ក្ពុំក្បទល់ភូមិៃិងឃញុំ ចុំៃួៃរាលែី ក្បយភទឯរារបញ្ជជ រ់រមមសិទធិ
ែីធ្ែី ៃិងចុំៃួៃវវិាទែីធ្ែីថ្ែលរុំពញងយរើតមាៃយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។  

 របា ការណ៍លទធផ្ល ក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាយៅថាន រ់ភូមិ ឃញុំ-សង្កា ត់ 
ៃិងថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  រចួយហើ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅថាន រ់យខតរ ៃិងអភិបាល។  

 យដ្ឋ មាៃការពិយក្គោះយយបល់ាមួ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី 
អភិបាលយធ្វើយសចរដីសយក្មចថា តុំបៃ់ណាខែោះៃឹងក្តូវសថិតយក្កាមការវៃិិចឆ័  ា
ែុំណារ់កាលចញងយក្កា ។  

 អភិបាលយខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី ក្តូវក្បកាសាាធារណៈអុំពីតុំបៃ់ថ្ែលក្តវូ
បាៃយក្ជើសយរ ើសាតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។ 

យយងតាមមន្តៃរីទុំងអស់ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស     បាៃឲ្យែឹងថា 
អាទិភាពនៃការអៃញវតរការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ គឺយៅតាមតុំបៃ់ថ្ែល
មាៃរាលែីតូចៗយក្ចើៃ ៃិងមាៃវវិាទែីធ្ែីតិច។ យយងយៅតាមយៅសង្កា ត់៣ នៃយខតរ
ក្ពោះសីហៃញ បាៃឲ្យែឹងថា សង្កា ត់៣ក្តវូបាៃរុំណត់យដ្ឋ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីថា 
សង្កា ត់យៃោះ “មាៃបញ្ជា តិចបុំផ្ញត”។ ចុំណញ ចយៃោះ ក្តវូបាៃបញ្ជជ រ់ ៃិងឯរភាពយដ្ឋ  
ក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ថ្ែលបាៃៃិយ ថា អាទិភាពគឺក្តូវអៃញវតរការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
យៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលមាៃវវិាទែីធ្ែីតិចៃិងរាលែីតូចៗយក្ចើៃ។ មន្តៃរីមួ របូ មរពីមៃាីរ
យរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរបនា  មាៃជ័  បាៃបញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់ននថ្ែលាតុំបៃ់ 
សមបទៃែីយសែារិចច ឧទយៃាតិ តុំបៃ់ការ រ ក្តវូបាៃយចៀសវាង យក្ ោះតុំបៃ់ទុំង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៃោះ ាតុំបៃ់ថ្ែលពិបារយដ្ឋោះស្រា ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី មន្តៃរីសញរយិយែីមួ របូ
យៅយខតររុំពង់ចាម ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស បាៃបញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់សមបទៃ
ែីយសែារិចច មិៃក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយទ។ យហើ យៃោះបញ្ជជ រ់ថា វធីិ្អៃញវតរអាចខញសគន ពីយខតរមួ យៅយខតរមួ  ប៉ាញថ្ៃរ
វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា អាទិភាពរនញងការចញោះបញ្ជ ី ក្តូវបាៃអៃញវតរចុំយ ោះតុំបៃ់នន
ថ្ែលមាៃចុំៃួៃលទធផ្លនៃការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយក្ចើៃ យដ្ឋ មាៃការលុំបារតិច
បុំផ្ញត។ 
រនញងែុំណារ់កាលែុំបូង រនញងការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ

ាក្បព័ៃធ យៅយពលថ្ែលការចញោះបញ្ជ ីយៅរុំពញងអៃញវតរយក្កាមគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិង
រែាបាលែីធ្ែី វាក្តវូបាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញយ៉ាងចាស់ថា គយក្មាង “ៃឹងមិៃយចញប័ណណ
រមមសិទធិយៅតាមតុំបៃ់ណាថ្ែលទុំៃងាមាៃវវិាទយនោះយទ លញោះក្តាថ្តមាៃរិចចឯរភាព
គន អុំពីាថ ៃភាពនៃែីយនោះសិៃ”។131  ការអៃញវតរមាៃរក្មិតយ៉ាងទូយៅថ្បបយៃោះ បាៃ
បណាដ លឲ្យមាៃមតិរោិះគៃ់ពីមជឈដ្ឋា ៃមួ ចុំៃួៃថា បាៃកាត់ក្បាពលរែាថ្ែលអាច
មាៃលទធភាពទទួលផ្លក្បយយជៃ៍យក្ចើៃបុំផ្ញត យចញពីែុំយណើ រការនៃការផ្ដល់ប័ណណ
រមមសិទធិែីធ្ែី។ ឧទហរណ៍ យៅរនញងៃិយរខបបទមួ  យៅឆ្ន ុំ២០១០របស់ Biddulph បាៃ
យលើរយ ើងថា គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី លវីតបតិថា ាគយក្មាងថ្ែលមាៃ
យគលបុំណងយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា  នៃអសញវតថិភាពនៃសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីរ៏យដ្ឋ  រ៏
គយក្មាងយៃោះ “ក្តូវបាៃអៃញវតរយៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលាទូយៅ សញវតថិភាពនៃសិទធិកាៃ់កាប់
ែីធ្ែីគម ៃបញ្ជា ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ”។ ាការយ្ែើ តបយៅៃឹងការយលើរយ ើងថ្បបយៃោះ ក្បធាៃ
គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី បាៃយដ្ឋោះារអុំពីវធីិ្អៃញវតរយដ្ឋ យក្បើវធីិ្យក្បៀប
ក្បែូចយៅៃឹងការជល់មាៃ់។ មញៃយពល រមាៃ់មួ យៅជល់ាមួ គូក្បរួតថ្ែល
ខាែ ុំងាង យគក្តវូថ្តឲ្យមាៃ់យនោះជល់គន  រឈនោះមាៃ់យខា ៗាយក្ចើៃយលើរសិៃ។ 
ែូយចនោះ ក្បសិៃយបើមាៃ់យនោះវាទៃ់ ឬចញោះយខា ឆ្ប់យពរ វាៃឹងចាញ់ យហើ នលងថ្ែលក្តូវ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៃោះ ាតុំបៃ់ថ្ែលពិបារយដ្ឋោះស្រា ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី មន្តៃរីសញរយិយែីមួ របូ
យៅយខតររុំពង់ចាម ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស បាៃបញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់សមបទៃ
ែីយសែារិចច មិៃក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយទ។ យហើ យៃោះបញ្ជជ រ់ថា វធីិ្អៃញវតរអាចខញសគន ពីយខតរមួ យៅយខតរមួ  ប៉ាញថ្ៃរ
វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា អាទិភាពរនញងការចញោះបញ្ជ ី ក្តូវបាៃអៃញវតរចុំយ ោះតុំបៃ់នន
ថ្ែលមាៃចុំៃួៃលទធផ្លនៃការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយក្ចើៃ យដ្ឋ មាៃការលុំបារតិច
បុំផ្ញត។ 
រនញងែុំណារ់កាលែុំបូង រនញងការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ

ាក្បព័ៃធ យៅយពលថ្ែលការចញោះបញ្ជ ីយៅរុំពញងអៃញវតរយក្កាមគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិង
រែាបាលែីធ្ែី វាក្តវូបាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញយ៉ាងចាស់ថា គយក្មាង “ៃឹងមិៃយចញប័ណណ
រមមសិទធិយៅតាមតុំបៃ់ណាថ្ែលទុំៃងាមាៃវវិាទយនោះយទ លញោះក្តាថ្តមាៃរិចចឯរភាព
គន អុំពីាថ ៃភាពនៃែីយនោះសិៃ”។131  ការអៃញវតរមាៃរក្មិតយ៉ាងទូយៅថ្បបយៃោះ បាៃ
បណាដ លឲ្យមាៃមតិរោិះគៃ់ពីមជឈដ្ឋា ៃមួ ចុំៃួៃថា បាៃកាត់ក្បាពលរែាថ្ែលអាច
មាៃលទធភាពទទួលផ្លក្បយយជៃ៍យក្ចើៃបុំផ្ញត យចញពីែុំយណើ រការនៃការផ្ដល់ប័ណណ
រមមសិទធិែីធ្ែី។ ឧទហរណ៍ យៅរនញងៃិយរខបបទមួ  យៅឆ្ន ុំ២០១០របស់ Biddulph បាៃ
យលើរយ ើងថា គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី លវីតបិតថា ាគយក្មាងថ្ែលមាៃ
យគលបុំណងយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា  នៃអសញវតថិភាពនៃសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីរ៏យដ្ឋ  រ៏
គយក្មាងយៃោះ “ក្តូវបាៃអៃញវតរយៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលាទូយៅ សញវតថិភាពនៃសិទធិកាៃ់កាប់
ែីធ្ែីគម ៃបញ្ជា ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ”។ ាការយ្ែើ តបយៅៃឹងការយលើរយ ើងថ្បបយៃោះ ក្បធាៃ
គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី បាៃយដ្ឋោះារអុំពីវធីិ្អៃញវតរយដ្ឋ យក្បើវធីិ្យក្បៀប
ក្បែូចយៅៃឹងការជល់មាៃ់។ មញៃយពល រមាៃ់មួ យៅជល់ាមួ គូក្បរួតថ្ែល
ខាែ ុំងាង យគក្តវូថ្តឲ្យមាៃ់យនោះជល់គន  រឈនោះមាៃ់យខា ៗាយក្ចើៃយលើរសិៃ។ 
ែូយចនោះ ក្បសិៃយបើមាៃ់យនោះវាទៃ់ ឬចញោះយខា ឆ្ប់យពរ វាៃឹងចាញ់ យហើ នលងថ្ែលក្តូវ
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ជល់ៃឹងែល់ទីបញ្ច ប់។132  យហតញផ្លនៃការយដ្ឋោះារចុំយ ោះវធីិ្យៃោះគឺថា តាមរ ៈនៃ
ការយដដ តយគលយៅយលើតុំបៃ់ថ្ែលមាៃភាពសមញគាម ញតិចាងមញៃថ្បបយៃោះ នុំឲ្យ
គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី អាចមាៃលទធភាពពក្ងឹងសមតថភាពរបស់អាា្
ធ្រសញរយិយែី ៃិងក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យធ្វើឲ្យមាៃការររីចយក្មើៃយ៉ាងរហ័សរនញងការបយងាើត
យសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែីថ្ែលអាចយក្បើការបាៃ ៃិងផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយក្ចើៃយដ្ឋ 
ចុំណា ក្បារ់តិច។   
 
៤.៥ សេចក្ដេីសងេប: ការស្វៀលក្្ាលដីរបេ់ម្បជាពលរដឋសចញពីក្នុង
តំបន្់ថ្ដលជាសោលសៅេិក្្ា 
 

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា
ពលរែាយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃាថ ៃ
ភាពធ្ងៃ់ធ្ងរបុំផ្ញត យៅរនញងតុំបៃ់នៃរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ ប៉ាញថ្ៃរយដ្ឋ 
ារសុំណារនៃការសិរាយៃោះមាៃក្ទង់ក្ទ តូច ែូយចនោះនុំឲ្យមាៃការលុំបាររនញងការ
យធ្វើយសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃរមួទូទុំងក្បយទសណាស់។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រ៏លទធផ្លពីការ
ស្រាវក្ាវ អមយដ្ឋ ភសរញតាងពីការយរៀបរាប់ារ់ថ្សដងផ្ង បាៃបង្កា ញឲ្យែឹងថា ការ
យ្វៀលក្បាពលរែាយ៉ាងយក្ចើៃយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីថ្បបយៃោះ ភាគ
យក្ចើៃ យរើតមាៃយៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលែីមាៃតនមែខពស់ ៃិងតាមតុំបៃ់ថ្ែលមាៃគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍ថ្ែលអៃញម័តរចួយហើ  (ទុំងគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ឯរជៃ ៃិងាធារណៈ)។ 
យក្ៅពីការរុំណត់បញ្ជា  នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃ
ការវៃិិចឆ័ ការស្រាវក្ាវយៃោះ រ៏មាៃបុំភែឺអុំពីមូលយហតញយផ្សងៗយទៀត ថ្ែលអាចនុំឲ្យែី
ធ្ែីមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី  ថ្ែលមូលយហតញទុំងយនោះមាៃែូចា   មាច ស់ែីអវតរមាៃយពល

                                                           
132 យោរ Robin Biddulph, ភូមិាស្ដសរក្តូវបយញ្ច ៀស: ឧសាហរមមអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអៃររាគមៃ៍សិទធិអចលៃវតថញ យៅ 
យែើមទសវតសរទី៍២១ យៅរមពញា, ារលវទិយល័  Gothenburg, ថ្ផ្នរភូមិាស្ដសរមៃញសសៃិងយសែារិចច ាោធ្ញរ
រិចច វទិយាស្ដសរយសែារិចចៃិងចាប់ ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ៩៨)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យធ្វើការវៃិិចឆ័ រាលែី  រាលែីរុំពញងមាៃវវិាទ ៃិងរាលែីក្តតួយលើែីាធារណៈ
របស់រែា។ 
យៅយពលចាប់យផ្ដើមការស្រាវក្ាវយៃោះ អនរស្រាវក្ាវមាៃយគលបុំណងយលើរ រ

បញ្ជា មួ ចុំៃួៃ ថ្ែលក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ ថ្ រៗពីគន ែូចខាងយក្កាមយៃោះ: 
  

 យតើយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាៃីមួ ៗ មាៃក្បាពលរែាប៉ាញនម ៃក្គួារ ក្តូវ
បាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ៃិងយតើមូលយហតញអវីបាៃាមាៃ
ការយ្វៀលក្បាពលរែាទុំងយៃោះយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ?  

 យតើរាលែីទុំងយៃោះក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ យៅរនញងែុំណារ់កាល
ណា? 

 យតើក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ 
មាៃក្បវតរិែូចយមដច?  

 យតើមាច ស់ែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ មាៃរថ្ៃែង
ក្តូវដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយទ យហើ យតើការបដឹងរបស់ពួរគត់ទទួលបាៃយាគជ័ 
យទ? 

 យតើទីបុំផ្ញតមាៃលទធផ្លែូចយមដច យហើ យតើរាលែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញយនោះ
បចចញបបៃនយៃោះមាៃាថ ៃភាពែូចយមដច?  

  
យតើយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាៃីមួ ៗ មាៃក្បាពលរែាប៉ាញនម ៃក្គួារក្តូវបាៃ
យ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ៃិងយតើមូលយហតញអវីបាៃាមាៃការយ្វៀល
ក្បាពលរែាទុំងយៃោះយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ? 

ររណីនៃការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី យរើតមាៃយក្ចើៃ
បុំផ្ញតយៅភូមិទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ ថ្ែលយៅទីយៃោះ មាៃរាលែីថ្ត១៥៤រាល
ប៉ាញយណាណ ោះក្តវូបាៃវៃិិចឆ័  យហើ រនញងចុំយណាមរាលែីទុំង១៥៤យៃោះ មាៃមាច ស់រាល
ែី៤១ក្គួារទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិ។ ែី១១៣រាល ថ្ែលក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ យហើ  
ប៉ាញថ្ៃរពញុំក្តូវបាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយនោះ ក្តូវបាៃចញោះយៅរនញងបញ្ជ ីថា “គម ៃទិៃនៃ័ ”  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យធ្វើការវៃិិចឆ័ រាលែី  រាលែីរុំពញងមាៃវវិាទ ៃិងរាលែីក្តតួយលើែីាធារណៈ
របស់រែា។ 
យៅយពលចាប់យផ្ដើមការស្រាវក្ាវយៃោះ អនរស្រាវក្ាវមាៃយគលបុំណងយលើរ រ

បញ្ជា មួ ចុំៃួៃ ថ្ែលក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ ថ្ រៗពីគន ែូចខាងយក្កាមយៃោះ: 
  

 យតើយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាៃីមួ ៗ មាៃក្បាពលរែាប៉ាញនម ៃក្គួារ ក្តូវ
បាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ៃិងយតើមូលយហតញអវីបាៃាមាៃ
ការយ្វៀលក្បាពលរែាទុំងយៃោះយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ?  

 យតើរាលែីទុំងយៃោះក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ យៅរនញងែុំណារ់កាល
ណា? 

 យតើក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ 
មាៃក្បវតរិែូចយមដច?  

 យតើមាច ស់ែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ មាៃរថ្ៃែង
ក្តូវដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយទ យហើ យតើការបដឹងរបស់ពួរគត់ទទួលបាៃយាគជ័ 
យទ? 

 យតើទីបុំផ្ញតមាៃលទធផ្លែូចយមដច យហើ យតើរាលែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញយនោះ
បចចញបបៃនយៃោះមាៃាថ ៃភាពែូចយមដច?  

  
យតើយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាៃីមួ ៗ មាៃក្បាពលរែាប៉ាញនម ៃក្គួារក្តូវបាៃ
យ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ៃិងយតើមូលយហតញអវីបាៃាមាៃការយ្វៀល
ក្បាពលរែាទុំងយៃោះយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ? 

ររណីនៃការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី យរើតមាៃយក្ចើៃ
បុំផ្ញតយៅភូមិទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ ថ្ែលយៅទីយៃោះ មាៃរាលែីថ្ត១៥៤រាល
ប៉ាញយណាណ ោះក្តវូបាៃវៃិិចឆ័  យហើ រនញងចុំយណាមរាលែីទុំង១៥៤យៃោះ មាៃមាច ស់រាល
ែី៤១ក្គួារទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិ។ ែី១១៣រាល ថ្ែលក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ យហើ  
ប៉ាញថ្ៃរពញុំក្តូវបាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយនោះ ក្តូវបាៃចញោះយៅរនញងបញ្ជ ីថា “គម ៃទិៃនៃ័ ”  

 
 

ប៉ាញថ្ៃរមិៃបាៃបញ្ជជ រ់យហតញផ្លចាស់ោស់យទ។ យដ្ឋ ារគម ៃទិៃនៃ័ គួរឲ្យ រ
ាការបាៃអុំពីចុំៃួៃរាលែីសរញប ែូយចនោះនុំឲ្យមាៃការលុំបាររនញងការវា តនមែឲ្យ
បាៃក្តឹមក្តូវថា យតើមាៃរាលែីប៉ាញនម ៃថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញ ប៉ាញថ្ៃរក្រមុអនរស្រាវក្ាវ
បា៉ា ៃ់ាម ៃថា មាៃរាលែីយ៉ាងតិច៨០% មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ 

យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ  រនញងចុំយណាមរាលែីចុំៃួៃ១,៧៥៩រាល   ថ្ែលយធ្វើ
វៃិិចឆ័ យហើ  មាៃរាលែីចុំៃួៃ១២៣រាលមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារមូល
យហតញយផ្សងៗាយក្ចើៃ ែូចាមាច ស់ែីអវតរមាៃអុំ ញងយពលយធ្វើការវៃិិចឆ័  ែីក្តតួគន យលើ
ែីាធារណៈរបស់រែា ៃិងែីរុំពញងមាៃវវិាទាយែើម។ យៃោះបញ្ជជ រ់ថា រាលែី៧%
ថ្ែលបាៃយធ្វើការវៃិិចឆ័ យហើ  មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបាៃបញ្ច ប់។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រាលែី៦៦៨
រាលយទៀត មិៃថ្ែលក្តូវបាៃយធ្វើការវៃិិចឆ័ យ ើ  យក្ ោះរាលែីទុំងយនោះសថិតយៅ
ជិតតុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ ៃិងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យសែារិចចពិយសស សថិតយៅរនញងតុំបៃ់ក្តូវពក្ងីរផ្ែូវ 
ឬសថិតយៅតុំបៃ់ថ្ែលាគយក្មាងាដ រៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើង។ រាលែីខែោះរនញង
ចុំយណាមរាលែីទុំងយៃោះ ពិតាែីថ្ែលសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវាធារណៈយ៉ាងពិត
ក្បារែយដ្ឋ គម ៃមៃាិលសងស័ យ ើ  ប៉ាញថ្ៃរាថ ៃភាពស្រសបចាប់នៃែីយៅរនញងតុំបៃ់
យសែារិចចពិយសស ៃិងតុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្យនោះមាៃភាពចាស់ោស់តិចណាស់។ រាប់
បញ្ចូ លទុំងចុំៃួៃរាលែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញយៃោះ មាៃរាលែីសរញបចុំៃួៃ៧៩១
រាល មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ ថ្ែលរាលែីទុំងយៃោះមាៃចុំៃួៃក្បថ្ហល ៣៣%នៃ
រាលែីយៅរនញងភូមិ៣។  

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម 
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ   បាៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃមាច ស់ែី
យក្ចើៃបុំផ្ញត យហើ យៅតុំបៃ់យគលយៅទុំងពីរយៃោះ មាៃរាលែីថ្ត១% ប៉ាញយណាណ ោះ ថ្ែល
មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ រនញងចុំយណាមរាលែីចុំៃួៃយ៉ាងតិចតួចថ្ែលមិៃក្តវូបាៃចញោះ
បញ្ជ ីយៃោះ មាៃ៩ររណី យៅយខតររុំពង់ចាមក្តូវតាមៃិ មៃ័ នៃ រយ “ការយ្វៀល
យចញ” ែូចបាៃយក្បើយៅរនញងឯរារយៃោះ យក្ ោះែីទុំង៩ររណីយៃោះមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ 
យទ យដ្ឋ ារក្ពុំែីរែាបាលមិៃចាស់ោស់។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលាយគលយៅសិរាទុំងបួៃយៃោះ អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការ
អយងាតតាមក្គួារាយក្ចើៃនរ់ ថ្ែលមាៃែីខែោះ ឬែីទុំងអស់ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
យនោះ ក្តវូបាៃសួរថា យតើយគបាៃពៃយល់យហតញផ្លអវីខែោះ ថ្ែលែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ី?    
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៥: យតើយគបាៃពៃយល់យហតញផ្លអវីខែោះចុំយ ោះែីរបស់អនរ
ថ្ែលមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយៃោះ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប% 
ាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ 

៣០,៤ ៣៣,៣ ៣៨,១ ៤០ ៣៥,៧ 

មិៃែឹង ឬគម ៃ
ពៃយល់យហតញផ្ល 

៦៩,៦ ៥០ ០ ៥ ២៨,៦ 

តុំបៃ់សថិតរនញង
យគលយៅ

សក្មាប់គយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍  

០ ១៦,៧ ៤៧,៦ ០ ១៥,៧ 

ែីមាៃវវិាទ ០ ០ ១៤,៣ ៣០ ១២,៩ 
ែីសថិតរនញងតុំបៃ់
សក្មាប់
សមបទៃ 

០ ០ ០ ២៥ ៧,១ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

ែូចបាៃបង្កា ញយៅរនញងតារាងខាងយក្កាមយៃោះ លទធផ្លនៃការអយងាតតាម
ក្គួារបង្កា ញថា ក្បយភទែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយក្ចើៃបុំផ្ញតគឺែីលុំយៅដ្ឋា ៃ យៃោះគឺ
មួ ថ្ផ្នរបណាដ លមរពីការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបុំផ្ញត បាៃ
យរើតយ ើងយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលាយគលយៅសិរាទុំងបួៃយៃោះ អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការ
អយងាតតាមក្គួារាយក្ចើៃនរ់ ថ្ែលមាៃែីខែោះ ឬែីទុំងអស់ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
យនោះ ក្តវូបាៃសួរថា យតើយគបាៃពៃយល់យហតញផ្លអវីខែោះ ថ្ែលែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ី?    
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៥: យតើយគបាៃពៃយល់យហតញផ្លអវីខែោះចុំយ ោះែីរបស់អនរ
ថ្ែលមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយៃោះ?  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប% 
ាថ ៃភាពមិៃ
ចាស់ោស់ 

៣០,៤ ៣៣,៣ ៣៨,១ ៤០ ៣៥,៧ 

មិៃែឹង ឬគម ៃ
ពៃយល់យហតញផ្ល 

៦៩,៦ ៥០ ០ ៥ ២៨,៦ 

តុំបៃ់សថិតរនញង
យគលយៅ

សក្មាប់គយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍  

០ ១៦,៧ ៤៧,៦ ០ ១៥,៧ 

ែីមាៃវវិាទ ០ ០ ១៤,៣ ៣០ ១២,៩ 
ែីសថិតរនញងតុំបៃ់
សក្មាប់
សមបទៃ 

០ ០ ០ ២៥ ៧,១ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

ែូចបាៃបង្កា ញយៅរនញងតារាងខាងយក្កាមយៃោះ លទធផ្លនៃការអយងាតតាម
ក្គួារបង្កា ញថា ក្បយភទែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយក្ចើៃបុំផ្ញតគឺែីលុំយៅដ្ឋា ៃ យៃោះគឺ
មួ ថ្ផ្នរបណាដ លមរពីការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបុំផ្ញត បាៃ
យរើតយ ើងយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ។  
 

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៦: យតើែីក្បយភទអវីថ្ែលមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ?ី  
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប% 
ែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ១០០ ៥០ ៩៥,៥ ០ ៦៨,៤ 
ែីចមាា រ ០ ១៦,៧ ០ ១០០ ២៧,៨ 

ែីរសិរមម (ែីថ្ស្រស) ០ ១៦,៧ ០ ០ ១,៣ 
ែី ណីជជរម្ ០ ០ ៤,៥ ០ ១,៣ 
ែីទុំយៃរ ០ ១៦,៧ ០ ០ ១,៣ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
យតើរាលែីទុំងយៃោះក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការយៃោះ យៅរនញងែុំណារ់កាលណា? 

យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីបាៃយរើតយ ើងយៅយពលថ្ែលការអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ែុំយណើ រការ
បាៃមួ ថ្ផ្នរ។ ែូចបាៃយលើរយ ើងរចួយហើ ថា រាលែីចុំៃួៃ១៥៤ក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  
ប៉ាញថ្ៃរែុំយណើ រការយនោះក្តវូបាៃបញ្ច ប់យៅវញិ យហើ ទីបុំផ្ញតប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីថ្ត៤១
ប៉ាញយណាណ ោះ ថ្ែលក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃមាច ស់ែី។ លិខិតមួ ពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីបញ្ជជ រ់ថា 
តុំបៃ់ថ្ែលមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ ទុំងយនោះ មាៃបញ្ជា សមញគាម ញពិបារចញោះវាស់ថ្វង
ណាស់។ យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ការយ្វៀលយចញយៃោះហារ់ែូចាក្តូវបាៃអៃញវតរមញៃ
ែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យៅយទៀត យហើ ក្បាពលរែា៦៦៨ក្គួារថ្ែលរស់យៅរនញង
តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ មិៃថ្ែលក្តូវបាៃយធ្វើការវៃិិចឆ័ យ ើ ។  
 

យតើក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ មាៃ
ក្បវតរិែូចយមដច? 

តាមរ ៈលទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ យ ើងមិៃអាចទញបាៃៃូវការ
សៃនិដ្ឋា ៃណាមួ  ថ្ែល រ់ព័ៃធរវាងក្បវតរិសងគមរបស់ក្គួារក្បាពលរែា ៃិងការ
យ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយទ។ ទុំងយៅរាជធាៃីភនុំយពញ 
ទុំងយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់សថិតយៅរនញងក្បវតរិ
សងគមចក្មុោះ រមួទុំងក្គួារក្បាពលរែាវណណៈរណាដ លផ្ង។ ក្បារ់ចុំណូលាមធ្យម
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បថ្ហល៣០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិរនញងមួ ថ្ខ យដ្ឋ មាៃអនរខែោះមាៃក្បារ់
ចុំណូលក្បចាុំថ្ខយលើស៣០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ។ យហតញែូយចនោះយហើ  ចុំយ ោះថ្ត
ររណីពីរយៃោះ មិៃអាចទញបាៃៃូវទសសៃៈដ្ឋច់ខាតថា យតើការយ្វៀលក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ ក្តូវយដដ តឬមិៃយដរ តយលើតុំបៃ់ថ្ែលមាៃក្បា
ពលរែាទៃ់យខា កាៃ់ថ្តយក្ចើៃយនោះយទ។ យែើមបយីធ្វើការវា តនមែចុំណញ ចយៃោះបាៃ គបបី
ក្តូវមាៃការសិរាកាៃ់ថ្តលអិតលអៃ់មួ  អុំពីតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញយនោះ។ អនរ
ចូលរមួផ្ដល់បទសមាភ សខែោះ យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ការយ្វៀល
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី បាៃយលើរយ ើងថា មាច ស់ែីថ្ែលាអនរមាៃក្ទពយ
ធ្ៃ ៃិងអនរមាៃខនងក្កាស់អាចទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ប៉ាញថ្ៃរក្រមុអនរស្រាវក្ាវ
យៃោះ មិៃអាចបញ្ជជ រ់បាៃអុំពីចុំណញ ចយៃោះយទ។ 

ចុំយ ោះលទធផ្លថ្ែលទទួលបាៃ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវកាៃ់ថ្តមាៃជុំយៃឿថា 
ទីតាុំងនៃែីទុំងយនោះមាៃ រ់ព័ៃធយក្ចើៃាងាថ ៃភាពសងគមរបស់ក្គួារក្បាពល
រែា។ រនញងររណីទុំងពីរនៃការយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីក្ទង់ក្ទ ធ្ុំយៃោះ 
រាលែីាយក្ចើៃថ្ែលមាៃបញ្ជា  សញទធថ្តមាៃទីតាុំងសថិតយៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលែីមាៃ
តនមែខពស់ ៃិងាយគលយៅនៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យ៉ាងយក្ចើៃ។       
 

យតើមាច ស់ែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ មាៃរថ្ៃែងក្តវូដ្ឋរ់
 រយបណដឹ ងយទ យហើ យតើបណដឹ ងរបស់ពួរគត់ទទួលបាៃយាគជ័ យទ? 

យៅរនញងក្គប់ររណីនៃការយ្វៀលយចញ ថ្ែលយរើតមាៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិង
យខតរក្ពោះសីហៃញ យ ើងសយងាតយឃើញថា គម ៃ ៃរការផ្ែូវការសក្មាប់ឲ្យក្បាពលរែា
ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយទ។ យៅរនញងតុំបៃ់សិរាទុំងពីរ យ ើង
សយងាតយឃើញថា ែុំយណើ រការនៃការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីការចញោះបញ្ជ ី
គម ៃតមាែ ភាព យហើ ការផ្ដល់ព័ត៌មាៃយៅក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ 
មាៃរក្មិត រ់ព័ៃធៃឹងាថ ៃភាពរបស់ពួរគត់ រនញងការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ។ គម ៃ ៃរការណាមួ  ក្តវូបាៃផ្ដល់ជូៃក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ
 ល់ យែើមបឲី្យពួរគត់បដឹងចុំយ ោះការសយក្មចយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញ
ពីែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះយទ។ យដ្ឋ ារថ្តគម ៃក្ចរាផ្ែូវការសក្មាប់ដ្ឋរ់
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បថ្ហល៣០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិរនញងមួ ថ្ខ យដ្ឋ មាៃអនរខែោះមាៃក្បារ់
ចុំណូលក្បចាុំថ្ខយលើស៣០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ។ យហតញែូយចនោះយហើ  ចុំយ ោះថ្ត
ររណីពីរយៃោះ មិៃអាចទញបាៃៃូវទសសៃៈដ្ឋច់ខាតថា យតើការយ្វៀលក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ ក្តូវយដដ តឬមិៃយដរ តយលើតុំបៃ់ថ្ែលមាៃក្បា
ពលរែាទៃ់យខា កាៃ់ថ្តយក្ចើៃយនោះយទ។ យែើមបយីធ្វើការវា តនមែចុំណញ ចយៃោះបាៃ គបបី
ក្តូវមាៃការសិរាកាៃ់ថ្តលអិតលអៃ់មួ  អុំពីតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញយនោះ។ អនរ
ចូលរមួផ្ដល់បទសមាភ សខែោះ យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ការយ្វៀល
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី បាៃយលើរយ ើងថា មាច ស់ែីថ្ែលាអនរមាៃក្ទពយ
ធ្ៃ ៃិងអនរមាៃខនងក្កាស់អាចទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ប៉ាញថ្ៃរក្រមុអនរស្រាវក្ាវ
យៃោះ មិៃអាចបញ្ជជ រ់បាៃអុំពីចុំណញ ចយៃោះយទ។ 

ចុំយ ោះលទធផ្លថ្ែលទទួលបាៃ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវកាៃ់ថ្តមាៃជុំយៃឿថា 
ទីតាុំងនៃែីទុំងយនោះមាៃ រ់ព័ៃធយក្ចើៃាងាថ ៃភាពសងគមរបស់ក្គួារក្បាពល
រែា។ រនញងររណីទុំងពីរនៃការយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីក្ទង់ក្ទ ធ្ុំយៃោះ 
រាលែីាយក្ចើៃថ្ែលមាៃបញ្ជា  សញទធថ្តមាៃទីតាុំងសថិតយៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលែីមាៃ
តនមែខពស់ ៃិងាយគលយៅនៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យ៉ាងយក្ចើៃ។       
 

យតើមាច ស់ែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ មាៃរថ្ៃែងក្តវូដ្ឋរ់
 រយបណដឹ ងយទ យហើ យតើបណដឹ ងរបស់ពួរគត់ទទួលបាៃយាគជ័ យទ? 

យៅរនញងក្គប់ររណីនៃការយ្វៀលយចញ ថ្ែលយរើតមាៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិង
យខតរក្ពោះសីហៃញ យ ើងសយងាតយឃើញថា គម ៃ ៃរការផ្ែូវការសក្មាប់ឲ្យក្បាពលរែា
ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយទ។ យៅរនញងតុំបៃ់សិរាទុំងពីរ យ ើង
សយងាតយឃើញថា ែុំយណើ រការនៃការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីការចញោះបញ្ជ ី
គម ៃតមាែ ភាព យហើ ការផ្ដល់ព័ត៌មាៃយៅក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ 
មាៃរក្មិត រ់ព័ៃធៃឹងាថ ៃភាពរបស់ពួរគត់ រនញងការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ។ គម ៃ ៃរការណាមួ  ក្តវូបាៃផ្ដល់ជូៃក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ
 ល់ យែើមបឲី្យពួរគត់បដឹងចុំយ ោះការសយក្មចយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញ
ពីែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យៃោះយទ។ យដ្ឋ ារថ្តគម ៃក្ចរាផ្ែូវការសក្មាប់ដ្ឋរ់

 
 

បណដឹ ង ែូយចនោះក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ សរយសរលិខិត ៃិងញតរិដ្ឋរ់
យៅាថ ប័ៃរែានន រមួមាៃអាា្ធ្រសញរយិយែីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគ
របូៃី រមម ៃិងសុំណង់ តញោការ ៃិងខញទាកាល័ របស់ន ររែាមន្តៃរីាយែើម យែើមបី
ពយយមសញុំឲ្យមាៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៅតាមតុំបៃ់របស់ពួរគត់។ ក្បា
ពលរែាបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងតាមរយបៀបយៃោះាយក្ចើៃឆ្ន ុំ យទើបពួរគត់ទទួលបាៃ
ចយមែើ ចញងយក្កា ។ វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា ក្បសិៃយបើ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរង
ផ្លប៉ាោះ ល់មិៃខិតខុំក្បឹងថ្ក្បងរមួគន  ៃិងគម ៃការគុំក្ទពីអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល 
យទ យនោះពួរគត់យៅថ្តក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី។ 
យតើទីបុំផ្ញតមាៃលទធផ្លែូចយមដច យហើ យតើរាលែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញយនោះបចចញបបៃន
យៃោះមាៃាថ ៃភាពែូចយមដច? 
 យក្កា ពីក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ទុំងយនោះ បាៃដ្ឋរ់លិខិត
ៃិងញតរិ ចាប់ពីយពលយនោះមរ អាា្ធ្របាៃយលើរយ ើងថា ាយគលការណ៍ ការចញោះ
បញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមអាចៃឹងក្បក្ពឹតរយៅយៅភូមិទុំៃប់ ៃិងភូមិ៣ យទោះបីាតុំបៃ់ខែោះយៅ
ថ្តក្តូវបាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការយៃោះរ៏យដ្ឋ ។ ការ ល់ក្ពមថ្បបយៃោះ ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើង
យៅថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១១ យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងយៅថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១ យៅរាជធាៃី
ភនុំយពញ យហើ បចចញបបៃនយៃោះ សហគមៃ៍យៅរនញងតុំបៃ់ទុំងពីរយៃោះ រុំពញងរង់ចាុំការចាប់
យផ្ដើមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញបថ្ៃថមមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរទី៥: ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ 
 
បញ្ជា ទីពីរ ថ្ែលសិរាពយយមពិៃិតយយមើលកាៃ់ថ្តលមអិតថ្លមយទៀតគឺ វវិាទែីធ្ែី

ថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
ៃិងែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ថ្ែលអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា។ 
តាមការស្រាវក្ាវយៃោះបាៃររយឃើញថា រាលែីខែោះបាៃយរើតមាៃវវិាទរចួយហើ មញៃ
យពលក្បកាសែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ រឯីវវិាទខែោះយទៀត
យទើបថ្តយរើតយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការយៃោះ។ យៅរនញងែុំយណើ រកានៃការចញោះ
ស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ មូលយហតញថ្ែលយរើតយ ើងយក្ចើៃបុំផ្ញតក្តវូបាៃសយងាតយឃើញ
មាៃែូចា:  

1> វវិាទក្ពុំែីាមួ អនរជិតខាង  
2> វវិាទរនញងក្គួារ 
3> វវិាទាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃៃិងាថ ប័ៃរែា  
4> ៃិង វវិាទាមួ បញគគល  ឬក្រុមហ ញៃ 
គួរឲ្យាដ    រ់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័ លមអិតអុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងអុំពី

ែុំយណើ រការនៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ក្រុមស្រាវក្ាវមាៃការលុំបាររនញងការររ
ទិៃនៃ័  មាៃៃ័ ថាបញ្ជា មួ ចុំៃួៃថ្ែលក្រមុសិរាស្រាវក្ាវបាៃរុំណត់យែើមបី
យដ្ឋោះស្រា  មិៃអាចររចយមែើ បាៃយដ្ឋ ថ្ផ្អរថ្តយលើលទធផ្លពីការស្រាវក្ាវយៃោះ
មួ មញខបាៃយ ើ ។ ាពិយសស មិៃអាចររទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃៃិងក្បយភទែី 
យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញយទ។ យទោះបីា 
ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃក្បមូលទិៃនៃ័ បាៃយក្ចើៃ   យៅយខតររុំពង់ចាម  ៃិងយខតរបនា  
មាៃជ័  រ៏យដ្ឋ    រ៏មន្តៃរីាយក្ចើៃ    ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សមិៃអាចផ្ដល់
តួយលខលមអិតអុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងវវិាទយៃោះក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅ
រក្មិតណាយនោះយ ើ ។ ខាងយក្កាមយៃោះគឺាទសសៃៈទូយៅ យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើទិៃនៃ័ 
ថ្ែលអាចររបាៃ យហើ បនា ប់មរាការវភិាគទូយៅអុំពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ 

ផ្នេកទី៥: ការដោះសេេយវិវាទ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរទី៥: ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ 
 
បញ្ជា ទីពីរ ថ្ែលសិរាពយយមពិៃិតយយមើលកាៃ់ថ្តលមអិតថ្លមយទៀតគឺ វវិាទែីធ្ែី

ថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
ៃិងែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ថ្ែលអៃញវតរយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា។ 
តាមការស្រាវក្ាវយៃោះបាៃររយឃើញថា រាលែីខែោះបាៃយរើតមាៃវវិាទរចួយហើ មញៃ
យពលក្បកាសែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ រឯីវវិាទខែោះយទៀត
យទើបថ្តយរើតយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការយៃោះ។ យៅរនញងែុំយណើ រកានៃការចញោះ
ស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ មូលយហតញថ្ែលយរើតយ ើងយក្ចើៃបុំផ្ញតក្តវូបាៃសយងាតយឃើញ
មាៃែូចា:  

1> វវិាទក្ពុំែីាមួ អនរជិតខាង  
2> វវិាទរនញងក្គួារ 
3> វវិាទាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃៃិងាថ ប័ៃរែា  
4> ៃិង វវិាទាមួ បញគគល  ឬក្រុមហ ញៃ 
គួរឲ្យាដ    រ់ព័ៃធៃឹងទិៃនៃ័ លមអិតអុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងអុំពី

ែុំយណើ រការនៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ក្រុមស្រាវក្ាវមាៃការលុំបាររនញងការររ
ទិៃនៃ័  មាៃៃ័ ថាបញ្ជា មួ ចុំៃួៃថ្ែលក្រមុសិរាស្រាវក្ាវបាៃរុំណត់យែើមបី
យដ្ឋោះស្រា  មិៃអាចររចយមែើ បាៃយដ្ឋ ថ្ផ្អរថ្តយលើលទធផ្លពីការស្រាវក្ាវយៃោះ
មួ មញខបាៃយ ើ ។ ាពិយសស មិៃអាចររទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃៃិងក្បយភទែី 
យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញយទ។ យទោះបីា 
ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃក្បមូលទិៃនៃ័ បាៃយក្ចើៃ   យៅយខតររុំពង់ចាម  ៃិងយខតរបនា  
មាៃជ័  រ៏យដ្ឋ    រ៏មន្តៃរីាយក្ចើៃ    ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សមិៃអាចផ្ដល់
តួយលខលមអិតអុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង ៃិងវវិាទយៃោះក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅ
រក្មិតណាយនោះយ ើ ។ ខាងយក្កាមយៃោះគឺាទសសៃៈទូយៅ យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើទិៃនៃ័ 
ថ្ែលអាចររបាៃ យហើ បនា ប់មរាការវភិាគទូយៅអុំពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ 

 
 

យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើព័ត៌មាៃថ្ែលបាៃក្បមូលតាមរ ៈការស្រាវក្ាវ ៃិងការសិរាពី
ក្បភពឯរារនន។  
 
៥.១ វិវាទសក្ើតស ើងសៅក្នុងតំបន្់សោលសៅេិក្្ា  
៥.១.១  វវិាទក្ពុំែីាមួ អនរជិតខាង  
 

តាមរ ៈការពិភារា ាមួ បណាដ សហគមៃ៍យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា 
ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃែឹងថា មាៃវវិាទតូចតាចយក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹងក្ពុំែី ថ្ែលាទូយៅ
យក្ចើៃថ្តយរើតយ ើងរវាងមាច ស់ែីយៅជិតខាង។ វវិាទតូចៗទុំងយៃោះ ាទូយៅក្តូវបាៃររ
យឃើញយៅយពលែុំយណើ រការវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ឬយៅរនញងែុំណារ់កាលបិទផ្ា 
ាាធារណៈ        យហើ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា     អុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃ
ការវៃិិចឆ័ ។ មាៃររណីាយក្ចើៃ វវិាទទុំងយៃោះមាៃ រ់ព័ៃធតុំបៃ់តូចៗ យហើ ក្តូវ
បាៃចរចាាលរខណៈឯរជៃ       យដ្ឋ គម ៃអៃររាគមៃ៍ពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ    
យ ើ ។ យដ្ឋ ារ វវិាទទុំងយៃោះមិៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា តាមរ ៈែុំយណើ រការយដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទផ្ែូវការ ែូយចនោះគម ៃសថិតិយទ។ វវិាទថ្ែលមាៃាថ ៃភាពធ្ងៃ់ធ្ងរ ក្តូវបញ្ជូ ៃ
យៅយដ្ឋោះស្រា យៅគណៈរមមការរែាបាល។  
 
៥.១.២  វវិាទរនញងក្គាួរ  
 
 អុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការវៃិិចឆ័  វាមិៃថ្មៃាយរឿងអវីថ្បែរយទថ្ែលវវិាទ
យរើតយ ើងយៅរនញងក្គួារយនោះ ាពិយសស យៅយពលមាៃររណីែីមរតរ។      អាា្ធ្រ 
មូលដ្ឋា ៃ ៃិងគណៈរមមការរែាបាល អាចពយយមជួ យដ្ឋោះស្រា វវិាទ រ់ព័ៃធៃឹង
ែីមរតរ ថ្ែលយរើតមាៃរនញងែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័  ប៉ាញថ្ៃរក្បសិៃយបើ វវិាទថ្បបយៃោះ
មិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃយទ    ែូយចនោះក្តូវបញ្ជូ ៃយៅយដ្ឋោះស្រា យៅតញោការ    យក្ ោះ
គណៈរមមការសញរយិយែីគម ៃសមតថរិចចរនញងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ  រ់ព័ៃធៃឹងែីមរតរ
យ ើ ។ មាៃររណីថ្បបយៃោះមួ បាៃយរើតយ ើងយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា គឺភូមិ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អូរអណដូ ងយរើត យខតរបនា  មាៃជ័  យហើ ររណីមួ យទៀតយៅភូមិក្ត ុំងយាន  យខតរ
រុំពង់ចាម។ ររណីយៅយខតរបនា  មាៃជ័  មាៃវវិាទមួ បាៃយរើតយ ើង យហើ វវិាទ
យៃោះមិៃអាចផ្សោះផ្ាយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃបាៃយ ើ  រឯីភាគីថ្ែលមាៃវវិាទវញិរ៏មិៃបាៃ
ដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅតញោការថ្ែរ ែូយចនោះយហើ  ែីយៃោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ 
ររណីថ្ែលយរើតយ ើងយៅភូមិក្ត ុំងយាន ក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅយដ្ឋោះស្រា យៅតញោការ 
យហើ យៅរុំពញងយដ្ឋោះស្រា យៅយ ើ  យៅយពលក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅយធ្វើការ
ស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ។ 
 
៥.១.៣  វវិាទាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃៃិងាថ ប័ៃរែា  
 

មាៃររណីាយក្ចើៃក្តវូបាៃរត់សមាគ ល់យឃើញថា មាៃវវិាទរមមសិទធិែីយរើត
យ ើងរវាងបញគគល ៃិងាថ ប័ៃរែា ឬអាា្ធ្រ។ មាៃររណីខែោះយទៀត រាលែីទុំងយៃោះ 
ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីមាៃវវិាទ ប៉ាញថ្ៃរមាៃររណីខែោះយទៀតក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់
យហតញថា ាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ែូចបាៃយលើរមរពិភារារចួយហើ យៅ
រនញងថ្ផ្នរទី៤។ ឧទហរណ៍ យៅយខតរបនា  មាៃជ័  មាៃវវិាទមួ បាៃយរើតយ ើង
រវាងក្បាពលរែា ៃិងក្រសួងវបបធ្ម៌ ៃិងវចិិក្តសិលបៈ ៃិងវវិាទមួ យទៀតយរើតយ ើង
យដ្ឋ មាៃ រ់ព័ៃធយមភូមិ។  រ់ព័ៃធៃឹងររណីទុំងពីរយៃោះ វវិាទមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា 
បាៃយទ យហើ ែីក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។ 
យៅភូមិក្ត ុំងយាន  នៃយខតររុំពង់ចាម មាៃក្បាពលរែាមាន រ់មាៃវវិាទែី ូត៍មួ 
ាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ ថ្ែលបាៃាងសង់ាោយរៀៃយលើែី ូត៍ថ្ែលក្បា
ពលរែាយនោះបាៃទមទរារមមសិទធិរបស់ខែួៃ។ រនញងររណីយៃោះ ែីយៃោះក្តូវបាៃយធ្វើ
រុំណត់យហតញថា ាែីមាៃវវិាទ។ យៃោះាភាពខញសគន មួ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យក្ ោះែី
ថ្ែលក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់យៃោះ ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីទុំងស្រសុង។ ែូយចនោះក្បសិៃយបើ ែីយៃោះក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញ
ថាមាៃវវិាទ ែូយចនោះររណីយៃោះគបបីក្តវូបញ្ជូ ៃយៅ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ថ្ែល



141

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អូរអណដូ ងយរើត យខតរបនា  មាៃជ័  យហើ ររណីមួ យទៀតយៅភូមិក្ត ុំងយាន  យខតរ
រុំពង់ចាម។ ររណីយៅយខតរបនា  មាៃជ័  មាៃវវិាទមួ បាៃយរើតយ ើង យហើ វវិាទ
យៃោះមិៃអាចផ្សោះផ្ាយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃបាៃយ ើ  រឯីភាគីថ្ែលមាៃវវិាទវញិរ៏មិៃបាៃ
ដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅតញោការថ្ែរ ែូយចនោះយហើ  ែីយៃោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ 
ររណីថ្ែលយរើតយ ើងយៅភូមិក្ត ុំងយាន ក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅយដ្ឋោះស្រា យៅតញោការ 
យហើ យៅរុំពញងយដ្ឋោះស្រា យៅយ ើ  យៅយពលក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅយធ្វើការ
ស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ។ 
 
៥.១.៣  វវិាទាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃៃិងាថ ប័ៃរែា  
 

មាៃររណីាយក្ចើៃក្តវូបាៃរត់សមាគ ល់យឃើញថា មាៃវវិាទរមមសិទធិែីយរើត
យ ើងរវាងបញគគល ៃិងាថ ប័ៃរែា ឬអាា្ធ្រ។ មាៃររណីខែោះយទៀត រាលែីទុំងយៃោះ 
ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីមាៃវវិាទ ប៉ាញថ្ៃរមាៃររណីខែោះយទៀតក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់
យហតញថា ាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ែូចបាៃយលើរមរពិភារារចួយហើ យៅ
រនញងថ្ផ្នរទី៤។ ឧទហរណ៍ យៅយខតរបនា  មាៃជ័  មាៃវវិាទមួ បាៃយរើតយ ើង
រវាងក្បាពលរែា ៃិងក្រសួងវបបធ្ម៌ ៃិងវចិិក្តសិលបៈ ៃិងវវិាទមួ យទៀតយរើតយ ើង
យដ្ឋ មាៃ រ់ព័ៃធយមភូមិ។  រ់ព័ៃធៃឹងររណីទុំងពីរយៃោះ វវិាទមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា 
បាៃយទ យហើ ែីក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់។ 
យៅភូមិក្ត ុំងយាន  នៃយខតររុំពង់ចាម មាៃក្បាពលរែាមាន រ់មាៃវវិាទែី ូត៍មួ 
ាមួ អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ ថ្ែលបាៃាងសង់ាោយរៀៃយលើែី ូត៍ថ្ែលក្បា
ពលរែាយនោះបាៃទមទរារមមសិទធិរបស់ខែួៃ។ រនញងររណីយៃោះ ែីយៃោះក្តូវបាៃយធ្វើ
រុំណត់យហតញថា ាែីមាៃវវិាទ។ យៃោះាភាពខញសគន មួ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យក្ ោះែី
ថ្ែលក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់យៃោះ ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីទុំងស្រសុង។ ែូយចនោះក្បសិៃយបើ ែីយៃោះក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញ
ថាមាៃវវិាទ ែូយចនោះររណីយៃោះគបបកី្តវូបញ្ជូ ៃយៅ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ថ្ែល

 
 

យក្កា ពីយដ្ឋោះស្រា រចួយហើ  ែីយនោះក្តវូចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ អៃញយោមយៅតាមលទធផ្ល
នៃែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។  

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាមាៃររណីយក្ចើៃ ាពិយសស យៅរាជធាៃី
ភនុំយពញ ៃិងយៅយខតរក្ពោះសីហៃញាតុំបៃ់ថ្ែលមាៃែីយក្ចើៃ ូត៍ ក្តូវបាៃយ្វៀលពី
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី ឬាែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី   យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍
យហដ្ឋា រចនសមព័ៃធនន ែូចា ាថ ៃី ក្គប់ក្គងសុំណល់រាវ ៃិងផ្ែូវលនល់ គយក្មាង
ាដ រៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើង ៃិងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី វាហារ់
ែូចាបង្កា ញថា មាៃវវិាទតិចតួចប៉ាញយណាណ ោះ ថ្ែលក្តវូបាៃបញ្ជូ ៃាផ្ែូវការយៅ ៃរការ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី។   
 
៥.២.៤  វវិាទាមួ បញគគលៃិងក្រមុហ ញៃ 
 

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា មាៃវវិាទយក្ចើៃបាៃយរើតយ ើង។ យៅទីយៃោះមាៃ
ក្បាពលរែាថ្ែលតាុំងទីលុំយៅា ូរមរយហើ  មាៃវវិាទាមួ បញគគល ឬក្រមុហ ញៃ
នន ថ្ែលមរពីខាងយក្ៅសហគមៃ៍។ យៅរនញងភូមិទុំៃប់ យគបាៃក្បាប់ក្រុមអនរ
ស្រាវក្ាវថា   មាៃវវិាទែីធ្ែីក្ទង់ក្ទ ធ្ុំចុំៃួៃក្បាុំររណីបាៃយរើតយ ើង    យដ្ឋ ភាគី
អនរមាៃអុំណាចមួ ក្រមុ មាៃវវិាទាមួ ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃាយក្ចើៃនរ់។ 
វវិាទទុំងយៃោះបាៃអូសបនែ  យពលយ៉ាង ូរ យហើ បាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែា
យ៉ាងតិច ២០០ក្គាួរ។ វាហារ់ែូចាបង្កា ញឲ្យយឃើញថា រនញងចុំយណាមវវិាទទុំង
យនោះ គម ៃវវិាទណាមួ ក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែីយទ យទោះបីាយគ
បាៃយឃើញយ៉ាងចាស់ថា ែីទុំងអស់យនោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីរ៏យដ្ឋ ។ 

យៅភូមិក្ត ុំងយាន  យខតររុំពង់ចាម វវិាទែីធ្ែីមួ យទៀតថ្ែលអូសបនែ  យពល
ា ូរមរយហើ រវាងក្បាពលរែាមូលដ្ឋា ៃ ៃិងក្រមុហ ញៃរសិរមមមួ បាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ
 ល់ែល់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ វវិាទាមួ ក្រុម
ហ ញៃរសិរមម យ ម្ ោះ ក្រមុហ ញៃវៃិិយយគ អាយន្តហាគ ាដ  (Agro Star Investment) បាៃ
ចាប់យផ្ដើមយរើតយ ើង យៅឆ្ន ុំ១៩៩៦ យក្កា ពីក្រមុហ ញៃយៃោះបាៃទទួលសមបទៃែីទុំហុំ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

២,៤០០ហិរតា យហើ ទុំនស់ាយក្ចើៃបាៃយរើតយ ើងាមួ ក្បាពលរែាយៅមូល
ដ្ឋា ៃយៅយពលថ្ែលក្រមុហ ញៃបាៃចាប់យផ្ដើមឈូសឆ្ ែី យៅឆ្ន ុំ១៩៩៧។ យក្កា មរ 
ក្បាពលរែាាង២០០ក្គាួរ បាៃយរៀបចុំៃិងដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងមួ យៅក្រសួង
រសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ យដ្ឋ អោះអាងថា ក្រមុហ ញៃយៃោះបាៃ រែីរបស់
ក្បាពលរែាចុំៃួៃ៣០០ហិរតា។ យៅឆ្ន ុំ២០០០ អភិបាលយខតរយៃោះបាៃ ល់ក្ពម
ក្បគល់ែីទុំហុំ ០,៧ហិរតា ជូៃក្បាពលរែារនញងក្គាួរៃីមួ ៗ។  រនញងអុំ ញងយពល
អៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ វវិាទែីធ្ែីាយក្ចើៃបាៃយរើត
យ ើងាលមីរវាងក្រុមហ ញៃ ៃិងក្បាពលរែាក្បាុំបួៃក្គាួរ ថ្ែលែីចមាា ររបស់ពួរគត់
មាៃក្ពុំែីាមួ សមបទៃែីយនោះ។ រាលែីទុំងយនោះក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  ប៉ាញថ្ៃរក្រមុហ ញៃ
យៃោះបាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងតវា៉ា យហើ រាលែីយនោះក្តូវបាៃរត់ក្តាថា ាែីមាៃវវិាទ។ 
បនា ប់ពីយៃោះ រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំងក្បាុំបួៃក្គាួរ មាៃក្បាុំក្គួារបាៃ ល់
ក្ពមលរ់ែីរបស់ពួរគត់យៅក្រុមហ ញៃ រឯីក្បាពលរែាបួៃក្គួារយទៀត បាៃបែិយសធ្
មិៃក្ពមលរ់ែីរបស់ពួរគត់យទ យហើ ែីថ្ែលមាៃវវិាទយនោះយៅថ្តមិៃទៃ់ក្តវូបាៃ
ចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។  
 
៥.២  មុខងារនន្ដំសណើរការស ុះម្សាយវិវាទសៅក្នុងតំបន្់សោលសៅ
េិក្្ា 
 
 ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងយសចរដីយផ្ដើមនៃថ្ផ្នរយៃោះរចួយហើ ថា យ ើងមាៃការ
លុំបារណាស់រនញងការររទិៃនៃ័ លមអិត  អុំពីែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។ 
ការស្រាវក្ាវរបស់យ ើងយៃោះ មាៃយគលបុំណងចង់យលើរយ ើងមរបុំភែឺអុំពីវវិាទមួ 
ចុំៃួៃថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅរនញងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ ក្តូវអៃញវតរ ៃរការយដ្ឋ រយបៀបណាយែើមបយីដ្ឋោះស្រា 
វវិាទទុំងយនោះ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស
មិៃអាចផ្ដល់ទិៃនៃ័ ចាស់ោស់យទ យហើ ចុំយ ោះការពៃយល់របស់មន្តៃរីទុំងយនោះ 
អុំពីមញខង្ករនៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យក្ចើៃថ្តមាៃភាពមិៃចាស់ោស់។ មាៃការ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

២,៤០០ហិរតា យហើ ទុំនស់ាយក្ចើៃបាៃយរើតយ ើងាមួ ក្បាពលរែាយៅមូល
ដ្ឋា ៃយៅយពលថ្ែលក្រមុហ ញៃបាៃចាប់យផ្ដើមឈូសឆ្ ែី យៅឆ្ន ុំ១៩៩៧។ យក្កា មរ 
ក្បាពលរែាាង២០០ក្គាួរ បាៃយរៀបចុំៃិងដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងមួ យៅក្រសួង
រសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ យដ្ឋ អោះអាងថា ក្រមុហ ញៃយៃោះបាៃ រែីរបស់
ក្បាពលរែាចុំៃួៃ៣០០ហិរតា។ យៅឆ្ន ុំ២០០០ អភិបាលយខតរយៃោះបាៃ ល់ក្ពម
ក្បគល់ែីទុំហុំ ០,៧ហិរតា ជូៃក្បាពលរែារនញងក្គាួរៃីមួ ៗ។  រនញងអុំ ញងយពល
អៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ វវិាទែីធ្ែីាយក្ចើៃបាៃយរើត
យ ើងាលមីរវាងក្រុមហ ញៃ ៃិងក្បាពលរែាក្បាុំបួៃក្គាួរ ថ្ែលែីចមាា ររបស់ពួរគត់
មាៃក្ពុំែីាមួ សមបទៃែីយនោះ។ រាលែីទុំងយនោះក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  ប៉ាញថ្ៃរក្រមុហ ញៃ
យៃោះបាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងតវា៉ា យហើ រាលែីយនោះក្តូវបាៃរត់ក្តាថា ាែីមាៃវវិាទ។ 
បនា ប់ពីយៃោះ រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំងក្បាុំបួៃក្គាួរ មាៃក្បាុំក្គួារបាៃ ល់
ក្ពមលរ់ែីរបស់ពួរគត់យៅក្រុមហ ញៃ រឯីក្បាពលរែាបួៃក្គួារយទៀត បាៃបែិយសធ្
មិៃក្ពមលរ់ែីរបស់ពួរគត់យទ យហើ ែីថ្ែលមាៃវវិាទយនោះយៅថ្តមិៃទៃ់ក្តវូបាៃ
ចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។  
 
៥.២  មុខងារនន្ដំសណើរការស ុះម្សាយវិវាទសៅក្នុងតំបន្់សោលសៅ
េិក្្ា 
 
 ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងយសចរដីយផ្ដើមនៃថ្ផ្នរយៃោះរចួយហើ ថា យ ើងមាៃការ
លុំបារណាស់រនញងការររទិៃនៃ័ លមអិត  អុំពីែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។ 
ការស្រាវក្ាវរបស់យ ើងយៃោះ មាៃយគលបុំណងចង់យលើរយ ើងមរបុំភែឺអុំពីវវិាទមួ 
ចុំៃួៃថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅរនញងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ ក្តូវអៃញវតរ ៃរការយដ្ឋ រយបៀបណាយែើមបយីដ្ឋោះស្រា 
វវិាទទុំងយនោះ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស
មិៃអាចផ្ដល់ទិៃនៃ័ ចាស់ោស់យទ យហើ ចុំយ ោះការពៃយល់របស់មន្តៃរីទុំងយនោះ 
អុំពីមញខង្ករនៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ យក្ចើៃថ្តមាៃភាពមិៃចាស់ោស់។ មាៃការ

 
 

បង្កា ញយ៉ាងចាស់តាុំងពីែុំណារ់ែុំបូងយហើ ថា ការវា តនមែថ្បបយៃោះតក្មវូឲ្យមាៃ
ការសិរាស្រាវក្ាវមួ ថ្ែលក្តូវចុំណា យពលយវោៃិងរមាែ ុំងកា ចិតរ យដ្ឋ 
យដដ តយលើបញ្ជា ថ្ែលយរើតយ ើង យហើ ចាុំបាច់ក្តូវអៃញវតរយៅតាមសុំណារសិរាយ៉ាង
ក្តឹមក្តូវ។ ឧទហរណ៍ ក្តូវសិរាយៅយលើតុំបៃ់មួ ចុំៃួៃយៅទូទុំងក្បយទស ថ្ែល
តុំបៃ់ទុំងយនោះសញទធថ្តបាៃ្ែងកាត់ ឬយរើតមាៃបញ្ជា វវិាទែីធ្ែីយក្ចើៃយៅយពលអៃញវតរ
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ តុំបៃ់យគលយៅសិរារ៏តក្មូវ
ឲ្យមាៃសុំណារក្បាពលរែាមួ ចុំៃួៃធ្ុំ   ថ្ែលបាៃពយយមយដ្ឋោះស្រា វវិាទតាម
រ ៈ ៃរការថ្ែលមាៃស្រាប់ យហើ រ៏គបបកី្តវូយធ្វើការវា តនមែយលើវវិាទមួ ចុំៃួៃ
ថ្ែលបាៃយរើតយ ើងយដ្ឋ ពញុំមាៃយសចរដីរា ការណ៍ថ្ែរ។ យទោះបីាទិៃនៃ័ ថ្ែល
ទទួលបាៃយនោះ មិៃលអិតលអៃ់ែូចការរ ុំពឹងទញររ៏យដ្ឋ  រ៏វាយៅថ្តបាៃផ្ដល់ៃូវព័ត៌មាៃ
គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍មួ ចុំៃួៃ    រ់ព័ៃធៃឹងមញខង្ករនៃ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី
ថ្ែរ។ ព័ត៌មាៃទុំងយៃោះក្តូវបាៃសយងខបជូៃែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  

យៅរនញងតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលាយគលយៅសិរា មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា 
វវិាទក្ទង់ក្ទ តូចៗយក្ចើៃ          បាៃយរើតយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការ 
វៃិិចឆ័ ។ យយងតាមរិចចសមាភ ស ថ្ែលបាៃអៃញវតរអុំ ញងយពលចញោះយធ្វើការអយងាតតាម
ក្គួារ បាៃឲ្យែឹងថា រនញងចុំយណាមវវិាទននថ្ែលបាៃយរើតយ ើង អុំ ញងយពលអៃញវតរ
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃវវិាទថ្ត១២,៥%ប៉ាញយណាណ ោះ
រនញងចុំយណាមវវិាទទុំងអស់ ាវវិាទមាៃស្រាប់ថ្ែលយរើតយ ើងមញៃយពលអៃញវតរែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។  
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរសុំណួរទី១៧: យតើវវិាទទុំងយនោះាវវិាទមាៃស្រាប់មញៃយពល
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីបាៃចាប់យផ្ដើមថ្ែរឬយទ? 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប% 
បាទ/ចាស ៦,៣ ៦,៣ ១៨,៨ ១៨,៨ ១២,៥ 
យទ ៩៣,៨ ៩៣,៨ ៨១,៣ ៨១,៣ ៨៧,៥ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា%) 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃវវិាទយក្ចើៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា  មញៃយពលែុំយណើ រការ ៃរការផ្ែូវការសក្មាប់យដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទ។ ចុំណញ ចយៃោះក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់ៃិងឯរភាពយដ្ឋ មន្តៃរីាយក្ចើៃរបូយៅយខតរ
បនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម ថ្ែលយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងពីរយខតរយៃោះ 
វវិាទតូចៗាយក្ចើៃ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ គម ៃអៃររាគមៃ៍ពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា 
វវិាទយ ើ ។ ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទថ្បបយៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ ភាគីមាៃវវិាទជួប
ពិភារាគន  យែើមបរីរែុំយណាោះស្រា ចុំយ ោះវវិាទ យដ្ឋ គម ៃជុំៃួ ពីខាងយក្ៅណា
មួ យ ើ  ឬយដ្ឋ មាៃជុំៃួ ពីក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងមន្តៃរីភូមិ។ យយងតាមមន្តៃរីមូល
ដ្ឋា ៃាយក្ចើៃរបូបាៃឲ្យែឹងថា មាៃវវិាទយក្ចើៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា តាមវធីិ្យៃោះ។ 
យដ្ឋ ារែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា យៃោះ បាៃយរើតយ ើងយក្ៅក្បព័ៃធែុំយណើ រការ
យដ្ឋោះស្រា ផ្ែូវការ ែូយចនោះគម ៃសថិតិក្បាប់ថា យតើររណីថ្បបយៃោះបាៃយរើតយ ើងយក្ចើៃ
ប៉ាញណាណ យនោះយទ។ ក្បសិៃយបើ ែុំយណាោះស្រា យក្ៅក្បព័ៃធថ្បបយៃោះគម ៃក្បសិទធភាពយទ 
ែូយចនោះ វវិាទទុំងយៃោះក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការរែាបាល ថ្ែលពយយមផ្សោះផ្ាវវិាទ
យៃោះ។  

យៅតុំបៃ់សិរាយខតរបនា  មាៃជ័  ែុំយណើ រការផ្សោះផ្ាយដ្ឋ គណៈរមមការ
រែាបាល ក្តូវបាៃអៃញវតរយដ្ឋ សមាជិរគណៈរមមការរែាបាលថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ថ្ែល
ក្បក្ពឹតរយៅយៅតាមវតរអារាម       យហើ ក្បសិៃយបើ      ការផ្សោះផ្ាយៃោះមិៃទទួលបាៃ
យាគជ័ យទ យពលយនោះក្តូវបញ្ជូ ៃយៅថាន រ់ឃញុំ-សង្កា ត់ ៃិងបនា ប់មរយៅថាន រ់ស្រសុរ-
ខណឌ  យែើមបពីយយមផ្សោះផ្ាបថ្ៃថមយទៀត។ យមភូមិយគរយនន  បាៃពៃយល់ថា ភាគីថ្ែល
មាៃវវិាទមាៃយសរភីាពរនញងការចូលរមួរិចចក្បជញុំផ្សោះផ្ាយៃោះ យដ្ឋ អាចមាៃការគុំក្ទ
ថ្ផ្នរចាប់ ក្បសិៃយបើភាគីយនោះមាៃ។ ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលគម ៃជុំៃួ ថ្ផ្នរចាប់ 
យហើ មាៃមយធ្យបា មិៃក្គប់ក្គៃ់   ក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃៃូវព័ត៌មាៃលមអិតសក្មាប់
ទរ់ទងាមួ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ថ្ែលអាចផ្ដល់ជុំៃួ គុំក្ទថ្ផ្នរចាប់
យដ្ឋ មិៃ ររនក្ម។ យក្កា ពីបាៃ្ៃែល់រិចចក្ពមយក្ពៀងយហើ  ភាគីទុំង
សងខាងចញោះហតថយលខាយលើឯរារ ថ្ែលមាៃខែឹមារលមអិតអុំពីែុំយណាោះស្រា យៃោះ 
យហើ ការចញោះបញ្ជ ីែី ូត៍ថ្ែលមាៃវវិាទក្តវូបាៃបញ្ច ប់។ ចុំយ ោះវវិាទណាថ្ែលមិៃក្តូវ
បាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាលយទ  ក្តវូបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃវវិាទយក្ចើៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា  មញៃយពលែុំយណើ រការ ៃរការផ្ែូវការសក្មាប់យដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទ។ ចុំណញ ចយៃោះក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់ៃិងឯរភាពយដ្ឋ មន្តៃរីាយក្ចើៃរបូយៅយខតរ
បនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម ថ្ែលយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងពីរយខតរយៃោះ 
វវិាទតូចៗាយក្ចើៃ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ គម ៃអៃររាគមៃ៍ពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា 
វវិាទយ ើ ។ ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទថ្បបយៃោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ ភាគីមាៃវវិាទជួប
ពិភារាគន  យែើមបរីរែុំយណាោះស្រា ចុំយ ោះវវិាទ យដ្ឋ គម ៃជុំៃួ ពីខាងយក្ៅណា
មួ យ ើ  ឬយដ្ឋ មាៃជុំៃួ ពីក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងមន្តៃរីភូមិ។ យយងតាមមន្តៃរីមូល
ដ្ឋា ៃាយក្ចើៃរបូបាៃឲ្យែឹងថា មាៃវវិាទយក្ចើៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា តាមវធីិ្យៃោះ។ 
យដ្ឋ ារែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា យៃោះ បាៃយរើតយ ើងយក្ៅក្បព័ៃធែុំយណើ រការ
យដ្ឋោះស្រា ផ្ែូវការ ែូយចនោះគម ៃសថិតិក្បាប់ថា យតើររណីថ្បបយៃោះបាៃយរើតយ ើងយក្ចើៃ
ប៉ាញណាណ យនោះយទ។ ក្បសិៃយបើ ែុំយណាោះស្រា យក្ៅក្បព័ៃធថ្បបយៃោះគម ៃក្បសិទធភាពយទ 
ែូយចនោះ វវិាទទុំងយៃោះក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការរែាបាល ថ្ែលពយយមផ្សោះផ្ាវវិាទ
យៃោះ។  

យៅតុំបៃ់សិរាយខតរបនា  មាៃជ័  ែុំយណើ រការផ្សោះផ្ាយដ្ឋ គណៈរមមការ
រែាបាល ក្តូវបាៃអៃញវតរយដ្ឋ សមាជិរគណៈរមមការរែាបាលថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ថ្ែល
ក្បក្ពឹតរយៅយៅតាមវតរអារាម       យហើ ក្បសិៃយបើ      ការផ្សោះផ្ាយៃោះមិៃទទួលបាៃ
យាគជ័ យទ យពលយនោះក្តូវបញ្ជូ ៃយៅថាន រ់ឃញុំ-សង្កា ត់ ៃិងបនា ប់មរយៅថាន រ់ស្រសុរ-
ខណឌ  យែើមបពីយយមផ្សោះផ្ាបថ្ៃថមយទៀត។ យមភូមិយគរយនន  បាៃពៃយល់ថា ភាគីថ្ែល
មាៃវវិាទមាៃយសរភីាពរនញងការចូលរមួរិចចក្បជញុំផ្សោះផ្ាយៃោះ យដ្ឋ អាចមាៃការគុំក្ទ
ថ្ផ្នរចាប់ ក្បសិៃយបើភាគីយនោះមាៃ។ ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលគម ៃជុំៃួ ថ្ផ្នរចាប់ 
យហើ មាៃមយធ្យបា មិៃក្គប់ក្គៃ់   ក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃៃូវព័ត៌មាៃលមអិតសក្មាប់
ទរ់ទងាមួ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ថ្ែលអាចផ្ដល់ជុំៃួ គុំក្ទថ្ផ្នរចាប់
យដ្ឋ មិៃ ររនក្ម។ យក្កា ពីបាៃ្ៃែល់រិចចក្ពមយក្ពៀងយហើ  ភាគីទុំង
សងខាងចញោះហតថយលខាយលើឯរារ ថ្ែលមាៃខែឹមារលមអិតអុំពីែុំយណាោះស្រា យៃោះ 
យហើ ការចញោះបញ្ជ ីែី ូត៍ថ្ែលមាៃវវិាទក្តវូបាៃបញ្ច ប់។ ចុំយ ោះវវិាទណាថ្ែលមិៃក្តូវ
បាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាលយទ  ក្តវូបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការ

 
 

សញរយិយែី។ វវិាទទុំងឡា ថ្ែល រ់ព័ៃធមរតរ យហើ មិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃយទ 
ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅតញោការ។ 

យៅឃញុំបនា  នង យខតរបនា  មាៃជ័ វញិ យមឃញុំបាៃពៃយល់ថា រនញង
ចុំយណាមែីមាៃវវិាទទុំងអស់ មាៃវវិាទក្បថ្ហល៧០% ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា មញៃ
យពលផ្ញតរុំណត់រ ៈយពល៣០នលងនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ យដ្ឋ ររណីភាគ
យក្ចើៃក្តូវយក្បើរ ៈយពល យដ្ឋោះស្រា ពី១យៅ២នលង រឯីវវិាទថ្ែលមាៃការលុំបារខាែ ុំង
ក្តូវយក្បើរ ៈយពលពី៥យៅ៧នលង យែើមបយីដ្ឋោះស្រា ។ ទីបុំផ្ញត៨០%នៃររណីវវិាទទុំង
យនោះក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់ភូមិៃិងថាន រ់ឃញុំ យហើ ២០%នៃររណីវវិាទទុំងយនោះ
ក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅយដ្ឋោះស្រា យៅគណៈរមមការសញរយិយែី។ ក្បធាៃក្រមុមរពីភូមិ៣
នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅទូទុំងសង្កា ត់៣ អក្តានៃវវិាទថ្ែលយរើតយ ើង
មាៃមិៃយក្ចើៃយទ      យហើ វវិាទយក្ចើៃាង៩៥%   ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ គណៈ
រមមការរែាបាល យៅថាន រ់ភូមិឬសង្កា ត់។ 

យៅតាមតុំបៃ់យគលយៅសិរាយខតររុំពង់ចាម ភាគយក្ចើៃនៃវវិាទរ៏ហារ់ែូចា
បង្កា ញថា ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា  តាុំងពីែុំណារ់កាលែុំបូងយដ្ឋ  ៃរការយដ្ឋោះស្រា 
វវិាទ។ ែូចគន យៃោះថ្ែរ វវិាទតូចៗាយក្ចើៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា ាលរខណៈបញគគល ឬ
យដ្ឋ មាៃការគុំក្ទយដ្ឋ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ។ យយងតាមយមភូមិក្ប ញគបាៃឲ្យែឹងថា 
វវិាទភាគយក្ចើៃ ថ្ែលបាៃយរើតយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ  រ់ព័ៃធៃឹងក្ពុំែី ឬវវិាទរនញងក្គួារ ក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់
មូលដ្ឋា ៃ យហើ គម ៃររណីណាមួ  ក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែីយទ។ 
យមឃញុំបាធា  បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅទូទុំងឃញុំបាធា  មាៃវវិាទ៣៥ររណីបាៃយរើត
យ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ 
វវិាទភាគយក្ចើៃ ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាលយៅទីាន រ់ការយៅ
មូលដ្ឋា ៃ។ ក្បាុំមួ ររណីក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅថាន រ់ឃញុំ យហើ ក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅ
ទីយនោះ ៃិងពញុំមាៃររណីណាមួ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការរែាបាលយទ។ មាៃពីរ
ររណី  រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីមរតរ ក្តវូបាៃបញ្ជូ ៃយៅតញោការ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរមួ យទៀតថ្ែលសមៃឹងយធ្វើការសិរាបថ្ៃថមយទៀតយនោះគឺ លទធភាព ឬ
ឱកាសថ្ែលក្បាពលរែាអាចដ្ឋរ់បណដឹ ង ក្បសិៃយបើ ក្បាពលរែាមិៃយពញចិតរៃឹង
លទធផ្លនៃការវៃិិចឆ័ ។     រិចចក្បជញុំាាធារណៈ   ៃិងសរមមភាពផ្សពវផ្ា ា
ាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍ ក្តូវបាៃអៃញវតរយៅក្គប់តុំបៃ់ថ្ែលា
យគលយៅសិរា យហើ រិចចក្បជញុំទុំងយៃោះមាៃការពិភារាអុំពី ៃរការនៃការយដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទ យហតញែូយចនោះយហើ តាមក្ទឹសដី យ៉ាងយហាចណាស់រ៏ក្បាពលរែាថ្ែល
 រ់ព័ៃធគបបកី្តវូែឹងអុំពី ៃរការថ្ែលមាៃយៅមូលដ្ឋា ៃថ្ែរ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រនញង
ចុំយណាមក្បាពលរែាថ្ែលបាៃចូលរមួរនញងការអយងាតតាមក្គួារ យហើ ថ្ែលមិៃ
យពញចិតរៃឹងឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យនោះ ឬចុំយ ោះការបែិយសធ្មិៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់
គត់មួ ថ្ផ្នរ ឬទុំងអស់ បាៃឲ្យែឹងថា ក្បាពលរែាជិតបីភាគបួៃនៃអនរយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារយៃោះ មិៃបាៃយធ្វើ រយបណដឹ ងយ ើ ។ គបបីក្តូវរត់
សមាគ ល់ថា បណដឹ ងថ្ែលបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងតារាងខាងយក្កាមយៃោះ រ៏មាៃបញ្ចូ ល
ទុំង រយបណដឹ ង   ថ្ែលក្តូវបាៃដ្ឋរ់ជូៃយៅអាា្ធ្រយផ្សងៗយទៀត      យក្ៅពីគណៈ
រមមការរែាបាលៃិងគណៈរមមការសញរយិយែីថ្ែរ។      
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៨: យតើអនរមាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ង រ់ព័ៃធៃឹងភាពមិៃ
ក្តឹមក្តវូយៅរនញងឯរារនៃការវៃិិចឆ័  ៃិង/ឬ រ់ព័ៃធៃឹងការបែិយសធ្មិៃចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី
របស់អនរយទ?   
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័   ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស ៦២,៥ ០ ២៥ ១៨,៨ ២៦,៦ 
យទ ៣៧,៥ ១០០ ៧៥ ៨១,២ ៧៣,៤ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

យៅយពលថ្ែលសួរថា មូលយហតញអវីបាៃាពួរគត់មិៃយធ្វើ រយបណដឹ ង អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារទុំងយនោះ  បាៃយលើរយ ើងៃូវយហតញផ្លា
យក្ចើៃែូចា: “យៃោះារុំហញសរបស់យ ើង យក្ ោះយ ើងកាៃ់កាប់ែីរបស់រែា” “ខ្ញុំមិៃែឹង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរមួ យទៀតថ្ែលសមៃឹងយធ្វើការសិរាបថ្ៃថមយទៀតយនោះគឺ លទធភាព ឬ
ឱកាសថ្ែលក្បាពលរែាអាចដ្ឋរ់បណដឹ ង ក្បសិៃយបើ ក្បាពលរែាមិៃយពញចិតរៃឹង
លទធផ្លនៃការវៃិិចឆ័ ។     រិចចក្បជញុំាាធារណៈ   ៃិងសរមមភាពផ្សពវផ្ា ា
ាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍ ក្តូវបាៃអៃញវតរយៅក្គប់តុំបៃ់ថ្ែលា
យគលយៅសិរា យហើ រិចចក្បជញុំទុំងយៃោះមាៃការពិភារាអុំពី ៃរការនៃការយដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទ យហតញែូយចនោះយហើ តាមក្ទឹសដី យ៉ាងយហាចណាស់រ៏ក្បាពលរែាថ្ែល
 រ់ព័ៃធគបបកី្តវូែឹងអុំពី ៃរការថ្ែលមាៃយៅមូលដ្ឋា ៃថ្ែរ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី រនញង
ចុំយណាមក្បាពលរែាថ្ែលបាៃចូលរមួរនញងការអយងាតតាមក្គួារ យហើ ថ្ែលមិៃ
យពញចិតរៃឹងឯរារនៃការវៃិិចឆ័ យនោះ ឬចុំយ ោះការបែិយសធ្មិៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់
គត់មួ ថ្ផ្នរ ឬទុំងអស់ បាៃឲ្យែឹងថា ក្បាពលរែាជិតបីភាគបួៃនៃអនរយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារយៃោះ មិៃបាៃយធ្វើ រយបណដឹ ងយ ើ ។ គបបកី្តូវរត់
សមាគ ល់ថា បណដឹ ងថ្ែលបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងតារាងខាងយក្កាមយៃោះ រ៏មាៃបញ្ចូ ល
ទុំង រយបណដឹ ង   ថ្ែលក្តូវបាៃដ្ឋរ់ជូៃយៅអាា្ធ្រយផ្សងៗយទៀត      យក្ៅពីគណៈ
រមមការរែាបាលៃិងគណៈរមមការសញរយិយែីថ្ែរ។      
 
ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៨: យតើអនរមាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ង រ់ព័ៃធៃឹងភាពមិៃ
ក្តឹមក្តវូយៅរនញងឯរារនៃការវៃិិចឆ័  ៃិង/ឬ រ់ព័ៃធៃឹងការបែិយសធ្មិៃចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី
របស់អនរយទ?   
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័   ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 
បាទ/ចាស ៦២,៥ ០ ២៥ ១៨,៨ ២៦,៦ 
យទ ៣៧,៥ ១០០ ៧៥ ៨១,២ ៧៣,៤ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

យៅយពលថ្ែលសួរថា មូលយហតញអវីបាៃាពួរគត់មិៃយធ្វើ រយបណដឹ ង អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារទុំងយនោះ  បាៃយលើរយ ើងៃូវយហតញផ្លា
យក្ចើៃែូចា: “យៃោះារុំហញសរបស់យ ើង យក្ ោះយ ើងកាៃ់កាប់ែីរបស់រែា” “ខ្ញុំមិៃែឹង

 
 

អុំពីែុំយណើ រការយៃោះ ឬមិៃែឹងថា ក្តូវដ្ឋរ់បណដឹ ងយៅណាយទ” “ខ្ញុំមិៃហា ៃដ្ឋរ់បណដឹ ង
យទ យក្ ោះអាចបណាដ លឲ្យមាៃយរឿងកាៃ់ថ្តធ្ុំ ខ្ញុំមិៃចង់ឲ្យមាៃបញ្ជា យទ”  “ខ្ញុំាប់រវល់
រិចចការយផ្សងៗយទៀត” ៃិងថា “ខ្ញុំ ល់ថា វាគម ៃក្បយយជៃ៍អវីៃឹងដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយទ 
វាគម ៃយហតញផ្លណាមួ ថ្ែលបញ្ជា យៃោះៃឹងក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យនោះយ ើ  យក្ ោះ
អុំណាចសថិតយៅរនញងរណាដ ប់នែរបស់អនរធ្ុំ ៃិងអនរមាៃអុំណាច”។ 

យ ើងបាៃសួរ ក្បាពលរែាថ្ែលបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងថា យតើពួរគត់មាៃ
បាៃទទួលជុំៃួ ណាមួ រនញងការយរៀបចុំដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៃោះយទ។ យ ើងអាចយឃើញ 
តាមរ ៈការយក្បៀបយធ្ៀបចយមែើ អយងាតតាមក្គាួរ សុំណួរទី១៨ៃិង១៩ថា តុំបៃ់ពីរ
ថ្ែលមាៃអក្តាក្បាពលរែាដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយក្ចើៃបុំផ្ញតគឺ យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិង
យៅយខតរក្ពោះសីហៃញ។ តុំបៃ់ទុំងពីរយៃោះ រ៏មាៃក្បាពលរែាថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារយក្ចើៃបុំផ្ញត ថ្ែលបាៃទទួលការគុំក្ទពីអងគការមិៃ
ថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលរនញងការយរៀបចុំ ៃិងដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ យៃោះបង្កា ញ
ថា ការគុំក្ទពីសុំណារ់អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលថ្បបយៃោះ យធ្វើឲ្យក្បាពលរែាមាៃ
លទធភាពរនញងការដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទយរើៃយ ើង។ យហើ 
យៃោះរ៏ាការបង្កា ញឲ្យយឃើញថ្ផ្នរមួ        ថ្ែលអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលអាចយែើរ
តួនទីរនញងៃ័ ាថ បនយ៉ាងសុំខាៃ់      យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ យដ្ឋ ជួ គុំក្ទរនញងការយរៀបចុំក្ ង រយបណដឹ ង ៃិងដ្ឋរ់ រយ
បណដឹ ង ៃិងតាមដ្ឋៃការយដ្ឋោះស្រា ចុំយ ោះបណដឹ ងយៃោះ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៩: យតើៃរណាជួ អនររនញងការយរៀបចុំ រយបណដឹ ងៃិង
ែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ? 
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័ * ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប % 
 អងគការមិៃថ្មៃ 
រដ្ឋា ភិបាល 

៨៥ គម ៃ ៣៧,៥ ១៦,៧ ៦១,៨ 

ក្គាួរ ឬមិតរភ័ររិ ០ គម ៃ ១២,៥ ៥០ ១១,៨ 
យមភូមិ ១៥ គម ៃ ០ ១៦,៧ ១១,៨ 

សមាជិរក្រមុ
ក្បឹរាឃញុំ-សង្កា ត់ 

០ គម ៃ ៣៧,៥ ០ ៨,៨ 

ខែួៃឯង ០ គម ៃ ០ ១៦,៦ ២,៩ 
យមធាវ ី ០ គម ៃ ១២,៥ ០ ២,៩ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា%) 
 

*យៅយខតរបនា  មាៃជ័  គម ៃអនរយ្ែើ សមាភ សអយងាតណាមាន រ់បាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយទ។ 
 
៥.៣ ការសរៀបចំយន្រការស ុះម្សាយវិវាទ   
 

យក្ៅពីការក្បមូលទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែី ៃិងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី
យៅមូលដ្ឋា ៃ មាៃការសិរាស្រាវក្ាវក្បមូលឯរារ ៃិងការសិរាយលើឯរារ
ថ្ែលមាៃស្រាប់ យហើ ពិៃិតយយលើែុំយណើ រវវិតរ ៃិងការអៃញវតរ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ 
រនញងរ ៈយពលប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ។    ថ្ផ្នរបនា ប់នៃរបា ការណ៍យៃោះ   យដដ តយៅយលើ
លទធផ្លពីការស្រាវក្ាវថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹងការសិរាយៃោះ។ 

តួយលខរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីបង្កា ញថា យៅចយនែ ោះថ្ខយមា ឆ្ន ុំ
២០០៣ ៃិងថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០១១ គណៈរមមការសញរយិយែីបាៃទទួល រយបណដឹ ង
ចុំៃួៃ៥,៧១៥ររណី  យហើ លទធផ្លនៃការយដ្ឋោះស្រា មាៃែូចបង្កា ញរនញងតារាង
ខាងយក្កាមយៃោះ៖      
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី១៩: យតើៃរណាជួ អនររនញងការយរៀបចុំ រយបណដឹ ងៃិង
ែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ? 
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័ * ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប % 
 អងគការមិៃថ្មៃ 
រដ្ឋា ភិបាល 

៨៥ គម ៃ ៣៧,៥ ១៦,៧ ៦១,៨ 

ក្គាួរ ឬមិតរភ័ររិ ០ គម ៃ ១២,៥ ៥០ ១១,៨ 
យមភូមិ ១៥ គម ៃ ០ ១៦,៧ ១១,៨ 

សមាជិរក្រមុ
ក្បឹរាឃញុំ-សង្កា ត់ 

០ គម ៃ ៣៧,៥ ០ ៨,៨ 

ខែួៃឯង ០ គម ៃ ០ ១៦,៦ ២,៩ 
យមធាវ ី ០ គម ៃ ១២,៥ ០ ២,៩ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា%) 
 

*យៅយខតរបនា  មាៃជ័  គម ៃអនរយ ែ្ើ សមាភ សអយងាតណាមាន រ់បាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយទ។ 
 
៥.៣ ការសរៀបចំយន្រការស ុះម្សាយវិវាទ   
 

យក្ៅពីការក្បមូលទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែី ៃិងការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី
យៅមូលដ្ឋា ៃ មាៃការសិរាស្រាវក្ាវក្បមូលឯរារ ៃិងការសិរាយលើឯរារ
ថ្ែលមាៃស្រាប់ យហើ ពិៃិតយយលើែុំយណើ រវវិតរ ៃិងការអៃញវតរ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ 
រនញងរ ៈយពលប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំលមីៗយៃោះ។    ថ្ផ្នរបនា ប់នៃរបា ការណ៍យៃោះ   យដដ តយៅយលើ
លទធផ្លពីការស្រាវក្ាវថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹងការសិរាយៃោះ។ 

តួយលខរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីបង្កា ញថា យៅចយនែ ោះថ្ខយមា ឆ្ន ុំ
២០០៣ ៃិងថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០១១ គណៈរមមការសញរយិយែីបាៃទទួល រយបណដឹ ង
ចុំៃួៃ៥,៧១៥ររណី  យហើ លទធផ្លនៃការយដ្ឋោះស្រា មាៃែូចបង្កា ញរនញងតារាង
ខាងយក្កាមយៃោះ៖      

 
 

តារាង៥: ររណីវវិាទែីធ្ែីថ្ែលក្តវូបាៃដ្ឋរ់ជូៃគណៈរមមការសញរយិយែី រនញងរ ៈយពល
ពី ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០០៣ ែល់ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០១១133 
 

លទធផ្លែុំយណាោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ចុំៃួៃយរឿងរដី ភាគរ  
បាៃយដ្ឋោះស្រា តាមរ ៈផ្សោះផ្ា

ឬការសក្មចចិតរ 
២,២២៣  ៣៩% 

យលើរបណដឹ ង (មិៃយដ្ឋោះស្រា ) ១,៧៥០  ៣១% 

ែរបណដឹ ងវញិយដ្ឋ យែើមបណដឹ ង  ៤៧៤  ៨% 

យរឿងរដីរង់ចាុំការយដ្ឋោះស្រា   ១,២៦៨  ២២% 

សរញប ៥,៧១៥ ១០០% 
 

យយងតាមតួយលខខាងយលើយៃោះ បង្កា ញថា យរឿងរដីជិត៧៨%នៃយរឿងរដីទុំងអស់ 
ថ្ែល គណៈរមមការសញរយិយែីបាៃទទួលក្តូវបាៃែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា  ៃិងក្តូវ
បាៃយដ្ឋោះស្រា រ៏មាៃ ក្តវូបាៃទត់យចាល (មិៃយដ្ឋោះស្រា ) រ៏មាៃ ឬែរវញិយដ្ឋ 
យែើមបណដឹ ងរ៏មាៃ។ មាៃថ្ត២២% ឬ១រនញងចុំយណាម៥ររណីប៉ាញយណាណ ោះ ថ្ែលរង់ចាុំការ
យដ្ឋោះស្រា  យៅរនញងែុំណារ់កាលយផ្សងៗនៃែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា ។ ការល ចញោះនៃ
យរឿងរដីថ្ែលរុំពញងរង់ចាុំការយដ្ឋោះស្រា យៃោះ ក្តូវបាៃរត់សមាគ ល់ថា មាៃភាពយជឿៃ
យលឿៃ យក្បៀបយធ្ៀបៃឹងការវា តនមែមញៃ។ ផ្ាញ យៅវញិ តាមការសិរាមួ យៅឆ្ន ុំ
២០០៦ ថ្ែលក្តវូបាៃយបាោះពញមភផ្ា យដ្ឋ ធ្នគរពិភពយោរ ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហ
ក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ បាៃររយឃើញថា រនញងចុំយណាមយរឿងរដីទុំងអស់ថ្ែល
ទទួលបាៃយៅចយនែ ោះថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០០២ ៃិងថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០០៦ មាៃយរឿងរដី៥១%នៃ
យរឿងរដីទុំងអស់ក្តូវបាៃែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា ទុំងស្រសុង (២៩%ក្តូវបាៃយដ្ឋោះ
ស្រា  ២០%ក្តូវបាៃទត់យចាល ៃិង២%ក្តូវបាៃែរយៅវញិ) យហើ ៤៩% រង់ចាុំការ
យដ្ឋោះស្រា ។ 

                                                           
133 ព័ត៌មាៃពីរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, ែីគឺាជីវតិ: ក្ពឹតរិប័ក្តរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យចញផ្ា 
យលខ២ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

តួយលខ ១: ែុំយណាោះស្រា វវិាទែីធ្ែីយដ្ឋ គណៈរមមការសញរយិយែី (តួយលខរុំយណើ ៃបូរ
បថ្ៃថមសក្មាប់ចយនែ ោះថ្ខយមាឆ្ន ុំ២០០៣ ៃិងថ្ខរញ្ជា ឆ្ន ុំ២០១១) 
 
លទធផ្លែុំយណាោះ
ស្រា វវិាទែីធ្ែី 

រហូតែល់ថ្ខយមា  
ឆ្ន ុំ២០០៦134 

រហូតែល់ថ្ខធ្នូ  
ឆ្ន ុំ២០០៨135 

រហូតែល់ថ្ខរញ្ជា  
ឆ្ន ុំ២០១១136 

ចុំៃួៃ % ចុំៃួៃ % ចុំៃួៃ % 
យរឿងរដីបាៃផ្សោះផ្ា 
ឬបាៃសយក្មច 

១,១៤៦  ២៩% ១,៦៥
៣ 

៣៣% ២,២២៣ ៣៩% 

យរឿងរដីបាៃទត់
យចាល 

៧៧៣ ២០% ១,២១១ ២៤% ១,៧៥០ ៣១% 

យរឿងរដីបាៃែរយៅ
វញិ 

៧០ ២% ២២០ ៤% ៤៧៤ ៨% 

យរឿងរដីរុំពញងរង់ចាុំ
ការយដ្ឋោះស្រា  

១,៩៦០ ៤៩% ១,៩៧
៥ 

៣៩% ១,២៦៨ ២២% 

យរឿងរដីបាៃទទួល
សរញប  

៣,៩៤៩ ១០០% ៥,០៥៩ ១០០% ៥,៧១៥ ១០០% 

 

                                                           
134 មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់: យឆ្ព ោះយៅររ ញតរិធ្ម៌ទទួលាគ ល់យដ្ឋ ាថ ប័ៃ? ការពិៃិតយយ ើងវញិយលើការង្ករ
របស់គណៈរមមការសញរយិយែីរបស់ក្បយទសរមពញា  រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណាោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ភនុំយពញ: ធ្នគរពិភព
យោរ ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ ថ្ខតញោឆ្ន ុំ២០០៦(ទុំព័រ៩)។ 

135 ឯរារវា តនមែនផ្ារនញងរបស់គយក្មាងយរៀបចុំៃិងរែាបាលែីធ្ែី ក្តូវបាៃែរស្រសង់បញ្ចូ លយៅរនញងរបា ការណ៍ 
យដ្ឋ  Mark Grimsditch & Nicholas Henderson, មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី: អសញវតថិភាព ៃិងអសមភាពនៃការកាៃ់
កាប់ែីធ្ែីយៅរនញ ងវស័ិ ែីធ្ែីនៃក្បយទសរមពញា, ភនុំយពញ អងគការាព ៃយឆ្ព ោះយៅកាៃ់សៃរិភាពអាសញីអាយគន ៍ 
មជឈមណឌ លសដីពីសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងការបយណដ ញយចញ ៃិងអងគការយសវាជៃយភៀសខែួៃJesuit (JRS)  យចញផ្ា 
ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ៤៩)។   

136 រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, ែីគឺាជីវតិ: ក្ពឹតរិប័ក្តរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យចញផ្ា យលខ២ ថ្ខវចិឆិ
កា ឆ្ន ុំ២០១១។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

តួយលខ ១: ែុំយណាោះស្រា វវិាទែីធ្ែីយដ្ឋ គណៈរមមការសញរយិយែី (តួយលខរុំយណើ ៃបូរ
បថ្ៃថមសក្មាប់ចយនែ ោះថ្ខយមាឆ្ន ុំ២០០៣ ៃិងថ្ខរញ្ជា ឆ្ន ុំ២០១១) 
 
លទធផ្លែុំយណាោះ
ស្រា វវិាទែីធ្ែី 

រហូតែល់ថ្ខយមា  
ឆ្ន ុំ២០០៦134 

រហូតែល់ថ្ខធ្នូ  
ឆ្ន ុំ២០០៨135 

រហូតែល់ថ្ខរញ្ជា  
ឆ្ន ុំ២០១១136 

ចុំៃួៃ % ចុំៃួៃ % ចុំៃួៃ % 
យរឿងរដីបាៃផ្សោះផ្ា 
ឬបាៃសយក្មច 

១,១៤៦  ២៩% ១,៦៥
៣ 

៣៣% ២,២២៣ ៣៩% 

យរឿងរដីបាៃទត់
យចាល 

៧៧៣ ២០% ១,២១១ ២៤% ១,៧៥០ ៣១% 

យរឿងរដីបាៃែរយៅ
វញិ 

៧០ ២% ២២០ ៤% ៤៧៤ ៨% 

យរឿងរដីរុំពញងរង់ចាុំ
ការយដ្ឋោះស្រា  

១,៩៦០ ៤៩% ១,៩៧
៥ 

៣៩% ១,២៦៨ ២២% 

យរឿងរដីបាៃទទួល
សរញប  

៣,៩៤៩ ១០០% ៥,០៥៩ ១០០% ៥,៧១៥ ១០០% 

 

                                                           
134 មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់: យឆ្ព ោះយៅររ ញតរិធ្ម៌ទទួលាគ ល់យដ្ឋ ាថ ប័ៃ? ការពិៃិតយយ ើងវញិយលើការង្ករ
របស់គណៈរមមការសញរយិយែីរបស់ក្បយទសរមពញា  រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណាោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ភនុំយពញ: ធ្នគរពិភព
យោរ ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ ថ្ខតញោឆ្ន ុំ២០០៦(ទុំព័រ៩)។ 

135 ឯរារវា តនមែនផ្ារនញងរបស់គយក្មាងយរៀបចុំៃិងរែាបាលែីធ្ែី ក្តូវបាៃែរស្រសង់បញ្ចូ លយៅរនញងរបា ការណ៍ 
យដ្ឋ  Mark Grimsditch & Nicholas Henderson, មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី: អសញវតថិភាព ៃិងអសមភាពនៃការកាៃ់
កាប់ែីធ្ែីយៅរនញ ងវស័ិ ែីធ្ែីនៃក្បយទសរមពញា, ភនុំយពញ អងគការាព ៃយឆ្ព ោះយៅកាៃ់សៃរិភាពអាសញីអាយគន ៍ 
មជឈមណឌ លសដីពីសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងការបយណដ ញយចញ ៃិងអងគការយសវាជៃយភៀសខែួៃJesuit (JRS)  យចញផ្ា 
ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ៤៩)។   

136 រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, ែីគឺាជីវតិ: ក្ពឹតរិប័ក្តរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យចញផ្ា យលខ២ ថ្ខវចិឆិ
កា ឆ្ន ុំ២០១១។  

 
 

តួយលខ ២: ែុំយណាោះស្រា វវិាទែីធ្ែីយដ្ឋ គណៈរមមការសញរយិយែី (ថ្ផ្អរយលើតួយលខ
ខាងយលើ សក្មាប់រ ៈយពលពីថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០០៣ ែល់ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០១១)។  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

តួយលខខាងយលើយៃោះបង្កា ញថា មាៃការររីចយក្មើៃគួរយអា រត់សមាគ ល់រនញង
ការបយងាើៃសមតថភាព ៃិងក្បសិទធភាពរបស់គណៈរមមការសញរយិយែី ប៉ាញថ្ៃរតុំបៃ់មួ 
ថ្ែលសមៃឹងយធ្វើការសិរាបថ្ៃថមគឺ រុំយណើ ៃយលរនៃចុំៃួៃយរឿងរដីថ្ែលក្តូវទត់យចាល 
(មិៃយដ្ឋោះស្រា )។ គណៈរមមការសញរយិយែីអាចយលើរថ្តមួ ររណីប៉ាញយណាណ ោះ ក្បសិៃ
យបើ វាគម ៃមូលដ្ឋា ៃ137 ឬក្បសិៃយបើ វាយលើសពីសមតថភាពរបស់ខែួៃ មាៃៃ័ ថា ា
វវិាទមួ ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹងែីមិៃចញោះបញ្ជ ី ឬរិចចសៃយ ឬ រ់ព័ៃធៃឹងែីមរតរ។138 

របា ការណ៍របស់មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់ខាងយលើ រ៏សយងាតយឃើញយៅ
ឆ្ន ុំ២០០៦យនោះថ្ែរថា មាៃរុំយណើ រយលរនៃចុំៃួៃទត់យចាលបណដឹ ង យហើ បាៃររ
យឃើញថា មាៃភាពក្ចបូរក្ចបល់រនញងចុំយណាមមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ រ់ព័ៃធៃឹង “រយបៀប

                                                           
137
 ក្បកាសរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់: មាក្តា១៨នៃ ក្បកាសយលខ១១២ សដីពីយគល
ការណ៍ថ្ណនុំៃិងៃីតិវធីិ្នៃគណៈរមមការសញរយិយែី ចញោះនលងទី២១ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០២។    

138 ក្បកាសរមួយដ្ឋ  ក្រសួង ញតរិធ្ម៌ ៃិងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់: មាក្តា១ៃិង៤នៃ 
ក្បកាសរមួយលខ៣សដីពីការរុំណត់សមតថរិចចរបស់តញោការៃិងគណៈរមមការសញរយិយែី រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែី ចញោះនលង
ទី២៦ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០៣។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ៃិងមូលយហតញ" ថ្ែលបណដឹ ងទុំងយនោះក្តូវបាៃទត់យចាល។ សុំខាៃ់គឺ អនរសរយសរ
របា ការណ៍ បាៃររយឃើញថា ខវោះភាពចាស់ោស់ រ់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា ថ្ែលថា យតើគ
ណៈរមមការសញរយិយែី គបបឬីមិៃគបបីែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា បណដឹ ង យៅយពលថ្ែល
វវិាទមួ មាៃ រ់ព័ៃធបញ្ជា ែីរបស់រែាបាៃយរើតយ ើង។ អនរស្រាវក្ាវទុំងយនោះបាៃ
ររយឃើញថា មាៃររណីខែោះ គណៈរមមការសញរយិយែីបាៃែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា 
បណដឹ ង យហើ មាៃររណីខែោះយទៀតគណៈរមមការយៃោះទត់យចាលបណដឹ ងយនោះ។ ការ
សិរាស្រាវក្ាវយៃោះរ៏បាៃររយឃើញថ្ែរថា “គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  
ៃិងថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី រុំពញងយក្បើក្បាស់អុំណាចរបស់ខែួៃ រនញងការទត់យចាល
បណដឹ ង ថ្ែលាវធីិ្អៃញវតរយែើមបឲី្យយរឿងរដីយនោះយចញផ្ញតពីក្បព័ៃធយៃោះ”។ ររណីថ្បបយៃោះ
បាៃយរើតយ ើងយៅយពលថ្ែលបៃាញរយរឿងរដីបាៃយរើៃយ ើងកាៃ់ថ្តយក្ចើៃ យហើ ក្តូវបាៃ
យលើរយ ើងថា គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ទបាង អាចទត់យចាលបណដឹ ងយដ្ឋ 
មិៃក្តឹមក្តូវ ាមយធ្យបា នៃការជក្មោះបៃាញរយរឿងរដីយៃោះ។

139  យទោះបីាឥ ូវយៃោះ 
បៃាញរយរឿងរដីយៃោះក្តូវបាៃកាត់បៃថ មួ ចុំៃួៃធ្ុំយហើ រដី រ៏ថ្ផ្នរយៃោះាថ្ផ្នរមួ ថ្ែល
សមៃឹងយធ្វើការយសញើបអយងាតបថ្ៃថមយទៀតថ្ែរ យក្ ោះថា ភាគរ នៃររណីទត់យចាល
បណដឹ ងបាៃយរើៃយ ើងពី២០% យៅឆ្ន ុំ២០០៦ យៅ៣១% យៅចញងឆ្ន ុំ២០១១។     

បញ្ជា មួ យទៀត    ថ្ែលអូសបនែ  យពលា ូរមរយហើ ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹង
គណៈរមមការសញរយិយែី បាៃកាែ  ាការលុំបារចុំយ ោះការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ថ្ែល
មាៃភាគីយក្ចើៃ រ់ព័ៃធ ៃិង/ឬថ្ែលមាៃភាគីអនរមាៃអុំណាចយក្ចើៃ រ់ព័ៃធ។140បញ្ជា
យៃោះ   ក្តូវបាៃសយងាតយឃើញយៅរនញងរបា ការណ៍        ៃិងឯរារសិរាស្រាវក្ាវ
ាយក្ចើៃ យដ្ឋ អងគការសងគមសញីវលិផ្ង ៃិងនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ងថា យៅរនញងររណីថ្បប
យៃោះ គណៈរមមការសញរយិយែី មិៃថ្ែលអាចយចញយសចរដីសយក្មចយដ្ឋោះស្រា វវិាទ 
ស្រសបយៅតាមៃីតិវធីិ្យ ើ ។ ឧទហរណ៍ រនញងររណីវវិាទែីធ្ែីយៅតុំបៃ់បឹងររ់ ៃិង

                                                           
139 មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់: យឆ្ព ោះយៅររ ញតរិធ្ម៌ទទួលាគ ល់យដ្ឋ ាថ ប័ៃ? ការពិៃិតយយ ើងវញិយលើការង្ករ
របស់គណៈរមមការសញរយិយែីរបស់ក្បយទសរមពញា  រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណាោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ភនុំយពញ: ធ្នគរពិភព
យោរ ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ ថ្ខតញោឆ្ន ុំ២០០៦(ទុំព័រ១៦-១៧)។  

140 ែូចរុំណត់សមាគ ល់ខាងយលើ (ទុំព័រ៩)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ៃិងមូលយហតញ" ថ្ែលបណដឹ ងទុំងយនោះក្តូវបាៃទត់យចាល។ សុំខាៃ់គឺ អនរសរយសរ
របា ការណ៍ បាៃររយឃើញថា ខវោះភាពចាស់ោស់ រ់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា ថ្ែលថា យតើគ
ណៈរមមការសញរយិយែី គបបីឬមិៃគបបែីុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា បណដឹ ង យៅយពលថ្ែល
វវិាទមួ មាៃ រ់ព័ៃធបញ្ជា ែីរបស់រែាបាៃយរើតយ ើង។ អនរស្រាវក្ាវទុំងយនោះបាៃ
ររយឃើញថា មាៃររណីខែោះ គណៈរមមការសញរយិយែីបាៃែុំយណើ រការយដ្ឋោះស្រា 
បណដឹ ង យហើ មាៃររណីខែោះយទៀតគណៈរមមការយៃោះទត់យចាលបណដឹ ងយនោះ។ ការ
សិរាស្រាវក្ាវយៃោះរ៏បាៃររយឃើញថ្ែរថា “គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  
ៃិងថាន រ់យខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី រុំពញងយក្បើក្បាស់អុំណាចរបស់ខែួៃ រនញងការទត់យចាល
បណដឹ ង ថ្ែលាវធីិ្អៃញវតរយែើមបឲី្យយរឿងរដីយនោះយចញផ្ញតពីក្បព័ៃធយៃោះ”។ ររណីថ្បបយៃោះ
បាៃយរើតយ ើងយៅយពលថ្ែលបៃាញរយរឿងរដីបាៃយរើៃយ ើងកាៃ់ថ្តយក្ចើៃ យហើ ក្តូវបាៃ
យលើរយ ើងថា គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ទបាង អាចទត់យចាលបណដឹ ងយដ្ឋ 
មិៃក្តឹមក្តូវ ាមយធ្យបា នៃការជក្មោះបៃាញរយរឿងរដីយៃោះ។

139  យទោះបីាឥ ូវយៃោះ 
បៃាញរយរឿងរដីយៃោះក្តូវបាៃកាត់បៃថ មួ ចុំៃួៃធ្ុំយហើ រដី រ៏ថ្ផ្នរយៃោះាថ្ផ្នរមួ ថ្ែល
សមៃឹងយធ្វើការយសញើបអយងាតបថ្ៃថមយទៀតថ្ែរ យក្ ោះថា ភាគរ នៃររណីទត់យចាល
បណដឹ ងបាៃយរើៃយ ើងពី២០% យៅឆ្ន ុំ២០០៦ យៅ៣១% យៅចញងឆ្ន ុំ២០១១។     

បញ្ជា មួ យទៀត    ថ្ែលអូសបនែ  យពលា ូរមរយហើ ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹង
គណៈរមមការសញរយិយែី បាៃកាែ  ាការលុំបារចុំយ ោះការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ថ្ែល
មាៃភាគីយក្ចើៃ រ់ព័ៃធ ៃិង/ឬថ្ែលមាៃភាគីអនរមាៃអុំណាចយក្ចើៃ រ់ព័ៃធ។140បញ្ជា
យៃោះ   ក្តូវបាៃសយងាតយឃើញយៅរនញងរបា ការណ៍        ៃិងឯរារសិរាស្រាវក្ាវ
ាយក្ចើៃ យដ្ឋ អងគការសងគមសញីវលិផ្ង ៃិងនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ងថា យៅរនញងររណីថ្បប
យៃោះ គណៈរមមការសញរយិយែី មិៃថ្ែលអាចយចញយសចរដីសយក្មចយដ្ឋោះស្រា វវិាទ 
ស្រសបយៅតាមៃីតិវធីិ្យ ើ ។ ឧទហរណ៍ រនញងររណីវវិាទែីធ្ែីយៅតុំបៃ់បឹងររ់ ៃិង

                                                           
139 មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់: យឆ្ព ោះយៅររ ញតរិធ្ម៌ទទួលាគ ល់យដ្ឋ ាថ ប័ៃ? ការពិៃិតយយ ើងវញិយលើការង្ករ
របស់គណៈរមមការសញរយិយែីរបស់ក្បយទសរមពញា  រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណាោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ភនុំយពញ: ធ្នគរពិភព
យោរ ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ ថ្ខតញោឆ្ន ុំ២០០៦(ទុំព័រ១៦-១៧)។  

140 ែូចរុំណត់សមាគ ល់ខាងយលើ (ទុំព័រ៩)។ 

 
 

ក្រមុ៧៨ ថ្ែលតុំបៃ់ទុំងពីរយៃោះសញទធថ្តសថិតយៅរាជធាៃីភនុំយពញយនោះ គណៈរមមការ
សញរយិយែីមិៃអាចយចញយសចរដីសយក្មចបាៃយទ។ យទោះបីាារ់ថ្សដង យៅយពលថ្ែល
យរើតមាៃការបដឹងតវា៉ាយនោះ   ែីថ្ែលមាៃបញ្ជា ទុំងពីរររណីយៃោះ    មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
រ៏យដ្ឋ ។ តាមភសដញតាងពីយរឿងរាវថ្ែលយរើតយ ើងារ់ថ្សដង បាៃបញ្ជជ រ់ថា មាៃ
ររណីមិៃសូវធ្ុំែញុំាយក្ចើៃយផ្សងយទៀតថ្ែលគណៈរមមការសញរយិយែីមិៃអាចយដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទបាៃ។ 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ បាៃសយងាតយឃើញរងវល់
ននថា សមតថភាពរបស់ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទក្តូវទទួលបៃាញរកាៃ់ថ្តធ្ងៃ់យដ្ឋ 
ារចុំៃួៃយរឿងរដីកាៃ់ថ្តយក្ចើៃ យហើ បណាដ ររណីថ្ែលមាៃបញគគលមាៃអុំណាច ឬភា
គីយក្ចើៃ រ់ព័ៃធទុំងយនោះ ជួៃកាលបង្កា ញឲ្យយឃើញថា មាៃការលុំបារខាែ ុំងណាស់ 
ឬាចុំណញ ចថ្ែលង្ក ក្បតិរមមយ៉ាងខាែ ុំង សក្មាប់គណៈរមមការសញរយិយែីរនញងការ
យដ្ឋោះស្រា ។ ាការយ្ែើ តបៃឹងបញ្ជា យៃោះ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិង
សុំណង់បាៃពយយមបៃធូរបៃាញរការង្កររបស់គណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់ាតិ ៃិង
យធ្វើឲ្យ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែីកាៃ់ថ្តមាៃក្បសិទធភាព។ យក្ៅពីយធ្វើក្បតិភូរមម
អុំណាចយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី ក្រសួងបាៃបយងាើតក្រមុ
ចល័តសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែីាយក្ចើៃក្រុម ចុំណញ ោះគណៈរមមការសញរយិយែីថាន រ់
ាតិ។ យៅឆ្ន ុំ២០០៧ ក្រមុារលបងាយក្ចើៃក្រមុក្តូវបញ្ជូ ៃយៅបុំយពញការង្ករ យៅ
យខតររុំពង់ចាម បាត់ែុំបង ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័ ។ ក្រមុទុំងយៃោះបាៃយដដ តការង្ករ
យៅតាមតុំបៃ់ននថ្ែលមាៃវវិាទយក្ចើៃ យហើ បាៃចល័តពីស្រសុរមួ យៅស្រសុរមួ  
យែើមបពីយយមសក្មាលែល់ការយដ្ឋោះស្រា បៃាញរនៃវវិាទយ៉ាងយក្ចើៃយនោះ។

141 យយង
តាមក្ពឹតរិបក្តរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីបាៃឲ្យែឹងថា ក្រមុទុំងយៃោះ បាៃយធ្វើ
ការយៅថាន រ់ស្រសរុ យដ្ឋ បាៃយដរ តការង្ករយលើររណីទុំងឡា ថ្ែលយៅមិៃទៃ់
យដ្ឋោះស្រា  រមួទុំងវវិាទននថ្ែលមាៃភាគីយក្ចើៃ រ់ព័ៃធ ៃិងវវិាទថ្ែលមាៃភាគី
អនរមាៃអុំណាច រ់ព័ៃធផ្ង។ យៅចយនែ ោះឆ្ន ុំ២០០៧ ៃិងឆ្ន ុំ២០០៩ ក្រុមចល័តទុំង
                                                           
141
 ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់: SSR No69 យសចរដីសយក្មច សដីពីការបយងាើតក្រុមចល័តយដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទែីធ្ែី ចញោះនលងទី១៥ ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០៧។ 



154

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៃោះ បាៃចូលរមួយដ្ឋោះស្រា វវិាទបាៃចុំៃួៃ៥៦០ររណី យដ្ឋ រមួទុំងររណីថ្ែល
មាៃភាគីយក្ចើៃ រ់ព័ៃធចុំៃួៃ១៨ររណី យហើ រនញងររណីទុំង១៨យៃោះ មាៃ រ់
រណាដ លមាៃភាគីអនរមាៃអុំណាចយៅមូលដ្ឋា ៃ រ់ព័ៃធថ្ែរ។ យយងតាមក្ពឹតរបក្ត
របស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីយៃោះ បាៃឲ្យែឹងថា លទធផ្លនៃវវិាទទុំងយនោះក្តូវ
បាៃវា តនមែ យហើ  “ាទូយៅ” ក្តូវបាៃររយឃើញថា លទធផ្លទុំងយនោះស្រសបយៅ
តាមចាប់ ៃិងបាៃររយឃើញថា ៨៣%រនញងចុំយណាមភាគីទុំងអស់ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹង
ររណីទុំង១៨យៃោះ បាៃសថ្មដងការយពញចិតរចុំយ ោះែុំយណាោះស្រា ទុំងយៃោះ ៃិង
ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។142  តាមតួយលខថ្ែលទទួលបាៃពីទីភាន រ់
ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ បាៃបង្កា ញថា ក្រុមចល័តទុំងយៃោះ បាៃ
ចូលរមួយដ្ឋោះស្រា វវិាទាយក្ចើៃចាប់តាុំងពីក្រុមទុំងយៃោះ ក្តូវបាៃបយងាើតយ ើងយៅឆ្ន ុំ
២០០៧។ 
តួយលខ ៣: ភាគរ នៃយរឿងរដីយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថ្ែលក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា 
យដ្ឋ មាៃជុំៃួ ពីក្រមុចល័តយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី143 

 
                                                           
142 រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, ែីគឺាជីវតិ: ក្ពឹតរិប័ក្តរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យចញផ្ា យលខ២ ថ្ខវចិឆិ
កា ឆ្ន ុំ២០១១។ 

143 សថិតិរបស់គណៈរមមការសញរយិយែី ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២។ ឯរារផ្ដល់ជូៃអនរសរយសរបា ការណ៍ យដ្ឋ ទី
ភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២។ 

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

ភាគរ  នៃ យរឿងរដីយៅគណៈ
រមមការសញរយិយែីថ្ែលក្តូវ
បាៃយដ្ឋោះ ស្រា  យដ្ឋ CC 

៥១ ៥៨ ៣៨ ៤៥ ៥១ ៦៧ 

០ 
១០ 
២០ 
៣០ 
៤០ 
៥០ 
៦០ 
៧០ 
៨០ 

ភា
គរ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៃោះ បាៃចូលរមួយដ្ឋោះស្រា វវិាទបាៃចុំៃួៃ៥៦០ររណី យដ្ឋ រមួទុំងររណីថ្ែល
មាៃភាគីយក្ចើៃ រ់ព័ៃធចុំៃួៃ១៨ររណី យហើ រនញងររណីទុំង១៨យៃោះ មាៃ រ់
រណាដ លមាៃភាគីអនរមាៃអុំណាចយៅមូលដ្ឋា ៃ រ់ព័ៃធថ្ែរ។ យយងតាមក្ពឹតរបក្ត
របស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីយៃោះ បាៃឲ្យែឹងថា លទធផ្លនៃវវិាទទុំងយនោះក្តូវ
បាៃវា តនមែ យហើ  “ាទូយៅ” ក្តូវបាៃររយឃើញថា លទធផ្លទុំងយនោះស្រសបយៅ
តាមចាប់ ៃិងបាៃររយឃើញថា ៨៣%រនញងចុំយណាមភាគីទុំងអស់ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹង
ររណីទុំង១៨យៃោះ បាៃសថ្មដងការយពញចិតរចុំយ ោះែុំយណាោះស្រា ទុំងយៃោះ ៃិង
ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ។142  តាមតួយលខថ្ែលទទួលបាៃពីទីភាន រ់
ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ បាៃបង្កា ញថា ក្រុមចល័តទុំងយៃោះ បាៃ
ចូលរមួយដ្ឋោះស្រា វវិាទាយក្ចើៃចាប់តាុំងពីក្រុមទុំងយៃោះ ក្តូវបាៃបយងាើតយ ើងយៅឆ្ន ុំ
២០០៧។ 
តួយលខ ៣: ភាគរ នៃយរឿងរដីយៅគណៈរមមការសញរយិយែីថ្ែលក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា 
យដ្ឋ មាៃជុំៃួ ពីក្រមុចល័តយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី143 

 
                                                           
142 រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, ែីគឺាជីវតិ: ក្ពឹតរិប័ក្តរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យចញផ្ា យលខ២ ថ្ខវចិឆិ
កា ឆ្ន ុំ២០១១។ 

143 សថិតិរបស់គណៈរមមការសញរយិយែី ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២។ ឯរារផ្ដល់ជូៃអនរសរយសរបា ការណ៍ យដ្ឋ ទី
ភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២។ 

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

ភាគរ  នៃ យរឿងរដីយៅគណៈ
រមមការសញរយិយែីថ្ែលក្តូវ
បាៃយដ្ឋោះ ស្រា  យដ្ឋ CC 

៥១ ៥៨ ៣៨ ៤៥ ៥១ ៦៧ 

០ 
១០ 
២០ 
៣០ 
៤០ 
៥០ 
៦០ 
៧០ 
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ភា
គរ
 

 

 
 

យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១១ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ 
ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ បាៃចញោះហតថយលខាយលើរិចចក្ពម
យក្ពៀងមួ សក្មាប់ែុំណារ់កាលទី១   នៃរមមវធីិ្សិទធិែីធ្ែី    ថ្ែលតាមរ ៈរមមវធីិ្យៃោះ 
ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់      ផ្ដល់ជុំៃួ គុំក្ទសក្មាប់រមមវធីិ្
អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី។ រិចចក្ពមយក្ពៀងយៃោះមាៃបញ្ចូ លសូចនររាយក្ចើៃសក្មាប់
វាស់ថ្វងយាគជ័ នៃរមមវធីិ្យៃោះ រមួទុំងយាគជ័ ឆ្ន ុំ២០១១ ៃិងយៅឆ្ន ុំ២០១២ ថ្ែល
ក្រមុចល័តយៃោះ ៃឹងបាៃយដ្ឋោះស្រា វវិាទថ្ែលមាៃភាគីយក្ចើៃ រ់ព័ៃធយ៉ាងតិចចុំៃួៃ
១៥ររណី ថ្ែលមាៃយក្ចើៃាង១០ភាគី រ់ព័ៃធ។144 
 
៥.៤ សេចក្ដីេសងេប: វវិាទន្ិងការស ុះម្សាយវិវាទសៅតំបន្ស់ោល
សៅេិក្្ា 
 
យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើការពិៃិតយៃិងសិរាឯរារស្រាវក្ាវនន ៃិងលទធផ្លពីការចញោះ

ស្រាវក្ាវារ់ថ្សដងយៅមូលដ្ឋា ៃ ថ្ផ្នរយៃោះបាៃយធ្វើការវភិាគអុំពីបញ្ជា នៃការយដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទ ៃិងលទធភាពយក្បើក្បាស់ ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី។ ការសិរាយៃោះ 
មាៃយគលបុំណងយលើរមរយដ្ឋោះស្រា ៃូវបញ្ជា មួ ចុំៃួៃែូចខាងយក្កាម យហើ ក្តូវ
យលើរមរវភិាគយដ្ឋ ថ្ រៗពីគន ែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖ 

 
 យតើមាៃរាលែីចុំៃួៃប៉ាញនម ៃថ្ែលយរើតមាៃវវិាទ រនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ? 

 យតើាទូយៅវវិាទទុំងយនោះបាៃយរើតយ ើងមញៃយពលចាប់យផ្ដើមការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ឬបាៃយរើតយ ើងរនញងអុំ ញងយពលយធ្វើការវៃិិចឆ័ ?  

 យតើវវិាទក្បយភទអវីថ្ែលរុំពញងយរើតយ ើង?  

                                                           
144 រិចចក្ពមយក្ពៀង ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺ
ម៉ាង់: រិចចក្ពមយក្ពៀងអៃញវតរៃ៍: រមមវធីិ្សិទធិែីធ្ែី ជុំហាៃទី១ (ថ្ខមីនឆ្ន ុំ២០១១ ែល់ថ្ខរញមភៈឆ្ន ុំ២០១៣) នលងទី២៥ ថ្ខ
ឧសភា ឆ្ន ុំ២០១១ (ទុំព័រ៥០។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 យតើ ៃរការអវីខែោះ ថ្ែលរុំពញងក្តូវបាៃអៃញវតរយែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះ 
យហើ យតើ ៃរការទុំងយនោះក្តូវអៃញវតរស្រសបយៅតាមចាប់ឬយទ? យតើាទូយៅ
វវិាទទុំងយនោះ ក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅរនញងែុំណារ់កាលណា? 

 
យតើមាៃរាលែីចុំៃួៃប៉ាញនម ៃថ្ែលយរើតមាៃវវិាទ រនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ? 

យៅរនញងរ ៈយពលនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ ក្រមុអនរសរយសររបា ការណ៍មិៃ
អាចររបាៃទិៃនៃ័ គួរឲ្យ រាការបាៃអុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាយទ។ គម ៃទិៃនៃ័ សក្មាប់ភូមិទុំៃប់យៅរាជធាៃីភនុំយពញយទ ែូចគន
យៃោះថ្ែរ  យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ រ៏គម ៃទិៃនៃ័ ថ្បបយៃោះថ្ែរ។ 
រឯីយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាមវញិ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃភាគយក្ចើៃ អាច
ៃិយ ទូយៅអុំពីរក្មិតនៃវវិាទែីធ្ែី ៃិងអុំពី ៃរការថ្ែលក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់រនញងការ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ ពួរគត់អាចក្បាប់អុំពីយរឿងរដីនៃវវិាទែីធ្ែីារ់
ោរ់មួ ចុំៃួៃថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យៅក្គប់តុំបៃ់យគលយៅសិរា យក្ៅពីតុំបៃ់យៅរាជធាៃី
ភនុំយពញ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅយពលែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ រាលែី វវិាទយរើត
មាៃាធ្មមតា ប៉ាញថ្ៃរវវិាទភាគយក្ចើៃាវវិាទតូចៗ យហើ ភាគយក្ចើៃក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា 
យដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាលយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ 
 
យតើាទូយៅ វវិាទទុំងយនោះបាៃយរើតយ ើងយៅមញៃយពលចាប់យផ្ដើមការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ ឬបាៃយរើតយ ើងរនញងអុំ ញងយពលយធ្វើការវៃិិចឆ័ ? 

ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា ភាគយក្ចើៃនៃវវិាទទុំងយនោះបាៃយរើត
យ ើង យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តូវបាៃក្បកាស
ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ អនរយ្ែើ សមាភ សតាមក្គាួរថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែី បាៃរា 
ការណ៍ថា រនញងចុំយណាមររណីវវិាទែីធ្ែីទុំងអស់យនោះ មាៃ៨៧% មិៃថ្មៃាបញ្ជា
ថ្ែលយរើតមាៃមញៃការវៃិិចឆ័ យទ។ លទធផ្លយៃោះគម ៃអវីគួរឲ្យចថ្មែរយនោះយទ យហើ ការ
វា តនមែយែើមែុំបូងចុំយ ោះគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីបាៃបញ្ជជ រ់ថា:  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 យតើ ៃរការអវីខែោះ ថ្ែលរុំពញងក្តូវបាៃអៃញវតរយែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះ 
យហើ យតើ ៃរការទុំងយនោះក្តូវអៃញវតរស្រសបយៅតាមចាប់ឬយទ? យតើាទូយៅ
វវិាទទុំងយនោះ ក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅរនញងែុំណារ់កាលណា? 

 
យតើមាៃរាលែីចុំៃួៃប៉ាញនម ៃថ្ែលយរើតមាៃវវិាទ រនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ? 

យៅរនញងរ ៈយពលនៃការស្រាវក្ាវយៃោះ ក្រមុអនរសរយសររបា ការណ៍មិៃ
អាចររបាៃទិៃនៃ័ គួរឲ្យ រាការបាៃអុំពីវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅរនញងតុំបៃ់
យគលយៅសិរាយទ។ គម ៃទិៃនៃ័ សក្មាប់ភូមិទុំៃប់យៅរាជធាៃីភនុំយពញយទ ែូចគន
យៃោះថ្ែរ  យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ រ៏គម ៃទិៃនៃ័ ថ្បបយៃោះថ្ែរ។ 
រឯីយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាមវញិ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃភាគយក្ចើៃ អាច
ៃិយ ទូយៅអុំពីរក្មិតនៃវវិាទែីធ្ែី ៃិងអុំពី ៃរការថ្ែលក្តូវបាៃយក្បើក្បាស់រនញងការ
យដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ ពួរគត់អាចក្បាប់អុំពីយរឿងរដីនៃវវិាទែីធ្ែីារ់
ោរ់មួ ចុំៃួៃថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យៅក្គប់តុំបៃ់យគលយៅសិរា យក្ៅពីតុំបៃ់យៅរាជធាៃី
ភនុំយពញ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅយពលែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ រាលែី វវិាទយរើត
មាៃាធ្មមតា ប៉ាញថ្ៃរវវិាទភាគយក្ចើៃាវវិាទតូចៗ យហើ ភាគយក្ចើៃក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា 
យដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាលយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ 
 
យតើាទូយៅ វវិាទទុំងយនោះបាៃយរើតយ ើងយៅមញៃយពលចាប់យផ្ដើមការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ ឬបាៃយរើតយ ើងរនញងអុំ ញងយពលយធ្វើការវៃិិចឆ័ ? 

ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា ភាគយក្ចើៃនៃវវិាទទុំងយនោះបាៃយរើត
យ ើង យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តូវបាៃក្បកាស
ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ អនរយ្ែើ សមាភ សតាមក្គាួរថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែី បាៃរា 
ការណ៍ថា រនញងចុំយណាមររណីវវិាទែីធ្ែីទុំងអស់យនោះ មាៃ៨៧% មិៃថ្មៃាបញ្ជា
ថ្ែលយរើតមាៃមញៃការវៃិិចឆ័ យទ។ លទធផ្លយៃោះគម ៃអវីគួរឲ្យចថ្មែរយនោះយទ យហើ ការ
វា តនមែយែើមែុំបូងចុំយ ោះគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីបាៃបញ្ជជ រ់ថា:  

 
 

“យៅទីបុំផ្ញត គយក្មាងយៃោះៃឹងកាត់បៃថ វវិាទែីធ្ែីមួ ចុំៃួៃ។ ប៉ាញថ្ៃរចុំយ ោះមញខ 
ការវៃិិចឆ័ ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅតាមគយក្មាងយៃោះៃឹង ‘បណាដ លឲ្យ
យរើតយ ើង វវិាទែីធ្ែីយ៉ាងយក្ចើៃ យហើ ទសសៃៈនៃការយផ្ារសិទធិាាថ ពរ ៃឹង
បណាដ លឲ្យយរើតមាៃបណដឹ ងទមទរាយក្ចើៃ ថ្ែលពីមញៃមិៃយឃើញយរើតមាៃ 
ឬពញុំក្តូវបាៃអៃញវតរយ៉ាងសរមមយ ើ ”។145  

 

ការពយររណ៍យៃោះហារ់ែូចាបង្កា ញថាក្តឹមក្តូវ យហើ ៃិយ ាទូយៅ 
យក្កា ពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះបាៃចាប់យផ្ដើម វវិាទែីធ្ែី
ក្ទង់ក្ទ តូចៗយក្ចើៃគួរសមក្តូវបាៃសយងាតយឃើញថាយរើតមាៃ។ យៃោះមិៃថ្មៃា
បញ្ជា ធ្ុំែញុំយនោះយទ ក្បសិៃយបើ  ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទបងាលទធភាពឲ្យក្បាពលរែា
អាចយក្បើក្បាស់បាៃ ៃិងែុំយណើ រការយដ្ឋ ក្បសិទធផ្ល ៃិងយសមើភាពគន ។ ការសិរាា
មូលដ្ឋា ៃយៅតុំបៃ់ជៃបទរបស់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ថ្ែលបាៃយធ្វើ
យៅឆ្ន ុំ២០០៧ រ៏បាៃពយររណ៍ផ្លប៉ាោះ ល់ថ្បបយៃោះថ្ែរថា: 

 

“យ ើងរ ុំពឹងថា បញ្ជា ែីធ្ែី ឬទុំនស់ែីធ្ែីថ្ែលគម ៃែុំយណាោះស្រា  អាចៃឹងយរើត
យ ើងយៅយពលថ្ែលរមមវធីិ្ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីក្តវូបាៃអៃញវតរ យៅតាមភូមិ 
ារ់ោរ់មួ ចុំៃួៃ យក្ ោះក្បាពលរែាែឹងថា ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី
យដ្ឋ គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី ាែុំណារ់កាលចញងយក្កា ។ 
យៅយពលថ្ែលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃក្បាពលរែាយហើ  យពល
យនោះយ ើងរ ុំពឹងថា វវិាទមួ ចុំៃួៃៃឹងល ចញោះ ាពិយសសវវិាទ រ់ព័ៃធៃឹង
បញ្ជា ក្ពុំែីរវាងអនរជិតខាង”។146 

 
                                                           
145 ធ្នគរពិភពយោរ: ឯរារវា តនមែគយក្មាងសដីពីសុំយណើ ឥណទៃមួ ថ្ែលមាៃទឹរក្បារ់យសមើៃឹង២៤,៣
ោៃែញោែ រសហរែាអាយមររិ ផ្ដល់ជូៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា សក្មាប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ចញោះ
កាលបរយិចឆទ នលងទី២៩ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០២ (ទុំព័រ៣៧)។ 

146 វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបីអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា យដ្ឋ មាៃរិចចសហការាមួ ក្រសួងយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់: របា ការណ៍សដីពីការអយងាតាមូលដ្ឋា ៃយៅជៃបទអុំពីការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិ
ែីធ្ែីយៅរមពញា ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០០៧ (ទុំព័រ៧៨)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យតើវវិាទក្បយភទអវីថ្ែលរុំពញងយរើតយ ើង? 
វវិាទភាគយក្ចើៃក្តូវបាៃរា ការណ៍ថា បាៃយរើតយ ើងរវាងអនរជិតខាង ឬ

ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិាមួ គន  យដ្ឋ ពួរគត់មិៃចញោះសក្មុងគន  រ់ព័ៃធៃឹងក្ពុំែី។ 
មាៃវវិាទខែោះយទៀត រ៏ក្តូវបាៃសយងាតយឃើញថា បាៃយរើតយ ើងយដ្ឋ ារមាៃ រ់ព័ៃធ
ក្បាពលរែាមូលដ្ឋា ៃ ៃិងក្រុមហ ញៃរសិ-ឧសាហរមមយៅយខតររុំពង់ចាម រ៏ែូចា 
វវិាទតូចៗាយក្ចើៃថ្ែលយរើតយ ើងរវាងក្បាពលរែាមូលដ្ឋា ៃៃិងាថ ប័ៃរែាឬអាា្ធ្រ 
មូលដ្ឋា ៃ។ រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតក្គួារថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធ
ៃឹងវវិាទ បាៃឲ្យែឹងថា វវិាទ៣៥% រ់ព័ៃធៃឹងភាពមិៃចញោះសក្មងុគន អុំពីបញ្ជា ក្ពុំែី 
៣០% រ់ព័ៃធាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ១៧%យដ្ឋ ារែីាយគលយៅនៃគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍ ១១% រ់ព័ៃធភាគីពីរទមទរារមមសិទធិរបស់ខែួៃ យហើ ៧%  រ់ព័ៃធ
ទុំនស់សមបទៃែី។  
 
យតើ ៃរការអវីខែោះថ្ែលរុំពញងក្តូវបាៃអៃញវតរយែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះ យហើ យតើ
 ៃរការទុំងយនោះក្តូវអៃញវតរស្រសបយៅតាមចាប់ឬយទ? យតើាទូយៅវវិាទទុំងយនោះ ក្តូវ
បាៃយដ្ឋោះស្រា យៅរនញងែុំណារ់កាលណា? 

មាៃវវិាទាយក្ចើៃ រុំពញងក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យក្ៅ ៃរការផ្ែូវការ តាមរ ៈ
ការចរចាាលរខណៈបញគគលរវាងភាគីមាៃវវិាទ។ រនញងររណីថ្ែលការចរចាថ្បបយៃោះ 
មិៃទទួលបាៃយាគជ័ យទ យពលយនោះគណៈរមមការរែាបាលមាៃភាររិចចចូលរមួ ៃិង
ពយយម យដ្ឋោះស្រា វវិាទយៃោះយៅថាន រ់ភូមិសិៃ មញៃៃឹងបញ្ជូ ៃយៅផ្សោះផ្ាយៅថាន រ់ឃញុំ-
សង្កា ត់ ៃិងអាា្ធ្រថាន រ់ស្រសុរ។ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវមិៃបាៃជួបៃរណាមាន រ់ យៅរនញង
តុំបៃ់យគលយៅសិរា ថ្ែលបាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងយៅគណៈរមមការសញរយិយែីយទ ប៉ាញថ្ៃរ
មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញបាៃសរយសរ រយ
បណដឹ ងយៅអាា្ធ្រននាយក្ចើៃ។ ររណីាយក្ចើៃថ្ែល រ់ព័ៃធវវិាទែីមរតរក្គួារ
ថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃរនញងយពលរុំពញងែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យទ ក្តូវបញ្ជូ ៃ
យៅតញោការក្បសិៃយបើមាៃ រយបណដឹ ង។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យតើវវិាទក្បយភទអវីថ្ែលរុំពញងយរើតយ ើង? 
វវិាទភាគយក្ចើៃក្តូវបាៃរា ការណ៍ថា បាៃយរើតយ ើងរវាងអនរជិតខាង ឬ

ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិាមួ គន  យដ្ឋ ពួរគត់មិៃចញោះសក្មុងគន  រ់ព័ៃធៃឹងក្ពុំែី។ 
មាៃវវិាទខែោះយទៀត រ៏ក្តូវបាៃសយងាតយឃើញថា បាៃយរើតយ ើងយដ្ឋ ារមាៃ រ់ព័ៃធ
ក្បាពលរែាមូលដ្ឋា ៃ ៃិងក្រុមហ ញៃរសិ-ឧសាហរមមយៅយខតររុំពង់ចាម រ៏ែូចា 
វវិាទតូចៗាយក្ចើៃថ្ែលយរើតយ ើងរវាងក្បាពលរែាមូលដ្ឋា ៃៃិងាថ ប័ៃរែាឬអាា្ធ្រ 
មូលដ្ឋា ៃ។ រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតក្គួារថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធ
ៃឹងវវិាទ បាៃឲ្យែឹងថា វវិាទ៣៥% រ់ព័ៃធៃឹងភាពមិៃចញោះសក្មងុគន អុំពីបញ្ជា ក្ពុំែី 
៣០% រ់ព័ៃធាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ១៧%យដ្ឋ ារែីាយគលយៅនៃគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍ ១១% រ់ព័ៃធភាគីពីរទមទរារមមសិទធិរបស់ខែួៃ យហើ ៧%  រ់ព័ៃធ
ទុំនស់សមបទៃែី។  
 
យតើ ៃរការអវីខែោះថ្ែលរុំពញងក្តូវបាៃអៃញវតរយែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះ យហើ យតើ
 ៃរការទុំងយនោះក្តូវអៃញវតរស្រសបយៅតាមចាប់ឬយទ? យតើាទូយៅវវិាទទុំងយនោះ ក្តូវ
បាៃយដ្ឋោះស្រា យៅរនញងែុំណារ់កាលណា? 

មាៃវវិាទាយក្ចើៃ រុំពញងក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យក្ៅ ៃរការផ្ែូវការ តាមរ ៈ
ការចរចាាលរខណៈបញគគលរវាងភាគីមាៃវវិាទ។ រនញងររណីថ្ែលការចរចាថ្បបយៃោះ 
មិៃទទួលបាៃយាគជ័ យទ យពលយនោះគណៈរមមការរែាបាលមាៃភាររិចចចូលរមួ ៃិង
ពយយម យដ្ឋោះស្រា វវិាទយៃោះយៅថាន រ់ភូមិសិៃ មញៃៃឹងបញ្ជូ ៃយៅផ្សោះផ្ាយៅថាន រ់ឃញុំ-
សង្កា ត់ ៃិងអាា្ធ្រថាន រ់ស្រសុរ។ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវមិៃបាៃជួបៃរណាមាន រ់ យៅរនញង
តុំបៃ់យគលយៅសិរា ថ្ែលបាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងយៅគណៈរមមការសញរយិយែីយទ ប៉ាញថ្ៃរ
មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញបាៃសរយសរ រយ
បណដឹ ងយៅអាា្ធ្រននាយក្ចើៃ។ ររណីាយក្ចើៃថ្ែល រ់ព័ៃធវវិាទែីមរតរក្គួារ
ថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃរនញងយពលរុំពញងែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ យទ ក្តូវបញ្ជូ ៃ
យៅតញោការក្បសិៃយបើមាៃ រយបណដឹ ង។  

 
 

ថ្ផ្នរទី៦: ការចញោះបញ្ជ បីៃរ147 

 
ថ្ផ្នរមួ យ៉ាងសុំខាៃ់នៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធគឺ “ការចញោះ

បញ្ជ ីបៃរ” (Subsequent Registration) ថ្ែលាែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីថ្ែលមាៃ
ប័ណណរមមសិទធិរចួយហើ  យៅយពលថ្ែលែីយៃោះក្តូវបាៃយផ្ារយៅមាច ស់លមី។ យៅយពលថ្ែល
ែីធ្ែីក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី ក្ពមទុំងក្តូវបាៃបញ្ជូ លយៅរនញងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែីរចួ
យហើ  ចាប់បាៃបញ្ជជ រ់ថា ការយផ្ាររមមសិទធិយក្កា ៗមរយទៀត រ៏ក្តូវ្ែងកាត់ក្បព័ៃធ
សញរយិយែីថ្ែរ។ ការយធ្វើថ្បបយៃោះ មាៃក្បសិទធភាពរនញងការថ្រថ្ក្បឬបញ្ចូ លយ ម្ ោះរបស់
មាច ស់យពញសិទធិយៅរនញងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងលិខិតបញ្ជជ រ់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី 
យហើ រ៏ាការជួ សក្មលួែល់ការក្បមូលពៃធពីការយផ្ាររមមសិទធិ ៃិងពៃធយលើែីថ្ែល
មិៃយក្បើក្បាស់ថ្ែរ។    
 
៦.១ ដំសណើរការនន្ការចុុះបញ្ជីបន្រ  
 

យយងតាមក្រមរែាបបយវណីនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា បាៃបញ្ជជ រ់ថា ការយផ្ារ
ឬបដូរមាច ស់រមមសិទធិ ក្តវូចូលាធ្រមាៃយដ្ឋ អៃញយោមយៅតាមរិចចក្ពមយក្ពៀងរបស់
ភាគីថ្ែល រ់ព័ៃធ។ 148  យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី បញ្ជា យៃោះមិៃអាចក្តូវបាៃអៃញវតរចុំយ ោះ
ភាគីទីបីបាៃយទ ក្បសិៃយបើ ែុំយណើ រការនៃការយផ្ាររមមសិទធិមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីក្តឹមក្តូវ
យទ149  យហើ ការយផ្ាររមមសិទធិអាចចូលាធ្រមាៃ យក្កា ពីការយផ្ាររមមសិទធិយៃោះក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីាផ្ែូវការ។

150  យយងតាមក្បកាសអៃររក្រសួងរបស់ក្រសួងមហានផ្ា ៃិង
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ក្រមុក្បឹរាឃញុំ-សង្កា ត់ ៃិងអភិបាល
ស្រសុរ-ខណឌ  មាៃភាររិចចទទួលខញសក្តូវរនញងការបញ្ជជ រ់ភាពក្តឹមក្តូវនៃឯរារផ្ែូវ
                                                           
147

  ការចុុះបញ្ជ ីបនតហៅកនុងឯកស្មរហនុះសំហៅហលើការហសេរកម្ាសិទិធ ហោយមានការចុុះបញ្ជ ីហៅអងគភាពសុរោិែី។ 
148 ក្រមរែាបបយវណី ឆ្ន ុំ២០០៧ មាក្តា១៣៣។   
149 ែូចខាងយលើ មាក្តា១៣៤។  
150 ែូចខាងយលើ មាក្តា១៣៥។  

ផ្នេកទី៦: ការចុះបញ្ជីបន្ត១៤៧



160

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចាប់នន ែូចា រិចចសៃយទិញ-លរ់ រិចចសៃយបញ្ជច ុំ ៃិងរិចចសៃយជួល យដ្ឋ 
ថ្ផ្អរយលើរិចចក្ពមយក្ពៀងរវាងភាគីចញោះរិចចសៃយយនោះ។151 ឯរារថ្ែលបញ្ជជ រ់ថាក្តឹម
ក្តូវយៃោះ ក្តូវដ្ឋរ់ជូៃអាា្ធ្រសញរយិយែីថាន រ់ស្រសរុ-ខណឌ  យែើមបអីាចយធ្វើឲ្យែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរអាចក្បក្ពឹតរយៅបាៃ។ ការយិល័ សញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  
អាចអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៃោះបាៃ លញោះក្តាថ្តរិចចសៃយយៃោះក្តូវបាៃ
បុំយពញរនញងទក្មង់បញ្ជជ រ់ភាពក្តឹមក្តូវ ៃិងលញោះក្តាថ្តរិចចសៃយយៃោះក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់ថា 
ក្បារ់ពៃធៃិងនលែយសវារមមយផ្សងៗក្តូវបាៃទូទត់រចួអស់យហើ ។152  ក្រុមក្បឹរាឃញុំ-
សង្កា ត់ មាៃភាររិចចរនញងការផ្ដល់ព័ត៌មាៃជូៃក្បាពលរែា យៅរនញងថ្ែៃសមតថរិចចរបស់
ខែួៃ អុំពីក្បសិទធភាពនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ភាពចាុំបាច់រនញងការចូលរមួរនញងសរមមភាពចញោះ
បញ្ជ ី ៃិងអុំពីផ្លវបិារបណាដ លមរពីមិៃចញោះបញ្ជ ីការដែ ស់បដូររមមសិទធិែីយៅមាច ស់រមម
សិទធិលមី។153 ចាប់ភូមិបាលថ្ែលបាៃយធ្វើវយិាធ្ៃរមមយហើ  បាៃបញ្ជជ រ់ថា រិចចសៃយ
ទិញ-លរ់ែី អាចក្តូវចញោះបញ្ជ ីបាៃយៅយពលថ្ែលភាគី រ់ព័ៃធទុំងអស់បាៃបញ្ជជ រ់
អោះអាងថា ក្បារ់ពៃធទុំងអស់ក្តូវបាៃទូទត់រចួយហើ 154  ក្បារ់ពៃធយៃោះរមួទុំងក្បារ់
ពៃធយផ្ាររមមសិទធិ៤%ផ្ង។155   ក្បារ់ពៃធយផ្ាររមមសិទធិ ក្តូវបង់ជូៃក្រសួងយសែារិចចៃិង
ហិរញ្ាវតថញ យហើ ក្បារ់នលែយផ្ាររមមសិទធិសញរយិយែីក្តូវបង់ជូៃយៅអាា្ធ្រសញរយិយែី។    
 
 
 

                                                           
151
ក្រសួងមហានផ្ាៃិងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់: ក្បកាសអៃររក្រសួងយលខ២១៩សដីពីតួនទី
ៃិងការទទួលខញសក្តូវរបស់រែាបាលឃញុំ-សង្កា ត់រនញ ងរិចចការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ចញោះនលងទី៩ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៥ (មាក្តា៩)។     

152
ែូចខាងយលើ មាក្តា១០។  

153
ែូចខាងយលើ មាក្តា១១។  

154
ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ វយិាធ្ៃរមមយដ្ឋ ចាប់សដីពីការអៃញវតរក្រមរែាបបយវណី ឆ្ន ុំ២០១១ មាក្តា៦៩។  

155 ាជីវរមមហិរញ្ាវតថញអៃររាតិ/ធ្នគរពិភពយោរ, វបិា គយក្មាងអាជីវរមម, ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា  
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cambodia/registering-property (បាៃយបើរចូល
យមើល យៅថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចាប់នន ែូចា រិចចសៃយទិញ-លរ់ រិចចសៃយបញ្ជច ុំ ៃិងរិចចសៃយជួល យដ្ឋ 
ថ្ផ្អរយលើរិចចក្ពមយក្ពៀងរវាងភាគីចញោះរិចចសៃយយនោះ។151 ឯរារថ្ែលបញ្ជជ រ់ថាក្តឹម
ក្តូវយៃោះ ក្តូវដ្ឋរ់ជូៃអាា្ធ្រសញរយិយែីថាន រ់ស្រសរុ-ខណឌ  យែើមបីអាចយធ្វើឲ្យែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរអាចក្បក្ពឹតរយៅបាៃ។ ការយិល័ សញរយិយែីថាន រ់ស្រសុរ-ខណឌ  
អាចអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៃោះបាៃ លញោះក្តាថ្តរិចចសៃយយៃោះក្តូវបាៃ
បុំយពញរនញងទក្មង់បញ្ជជ រ់ភាពក្តឹមក្តូវ ៃិងលញោះក្តាថ្តរិចចសៃយយៃោះក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់ថា 
ក្បារ់ពៃធៃិងនលែយសវារមមយផ្សងៗក្តូវបាៃទូទត់រចួអស់យហើ ។152  ក្រុមក្បឹរាឃញុំ-
សង្កា ត់ មាៃភាររិចចរនញងការផ្ដល់ព័ត៌មាៃជូៃក្បាពលរែា យៅរនញងថ្ែៃសមតថរិចចរបស់
ខែួៃ អុំពីក្បសិទធភាពនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ភាពចាុំបាច់រនញងការចូលរមួរនញងសរមមភាពចញោះ
បញ្ជ ី ៃិងអុំពីផ្លវបិារបណាដ លមរពីមិៃចញោះបញ្ជ ីការដែ ស់បដូររមមសិទធិែីយៅមាច ស់រមម
សិទធិលមី។153 ចាប់ភូមិបាលថ្ែលបាៃយធ្វើវយិាធ្ៃរមមយហើ  បាៃបញ្ជជ រ់ថា រិចចសៃយ
ទិញ-លរ់ែី អាចក្តូវចញោះបញ្ជ ីបាៃយៅយពលថ្ែលភាគី រ់ព័ៃធទុំងអស់បាៃបញ្ជជ រ់
អោះអាងថា ក្បារ់ពៃធទុំងអស់ក្តូវបាៃទូទត់រចួយហើ 154  ក្បារ់ពៃធយៃោះរមួទុំងក្បារ់
ពៃធយផ្ាររមមសិទធិ៤%ផ្ង។155   ក្បារ់ពៃធយផ្ាររមមសិទធិ ក្តូវបង់ជូៃក្រសួងយសែារិចចៃិង
ហិរញ្ាវតថញ យហើ ក្បារ់នលែយផ្ាររមមសិទធិសញរយិយែីក្តូវបង់ជូៃយៅអាា្ធ្រសញរយិយែី។    
 
 
 

                                                           
151
ក្រសួងមហានផ្ាៃិងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់: ក្បកាសអៃររក្រសួងយលខ២១៩សដីពីតួនទី
ៃិងការទទួលខញសក្តូវរបស់រែាបាលឃញុំ-សង្កា ត់រនញ ងរិចចការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ចញោះនលងទី៩ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៥ (មាក្តា៩)។     

152
ែូចខាងយលើ មាក្តា១០។  

153
ែូចខាងយលើ មាក្តា១១។  

154
ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ុំ២០០១ វយិាធ្ៃរមមយដ្ឋ ចាប់សដីពីការអៃញវតរក្រមរែាបបយវណី ឆ្ន ុំ២០១១ មាក្តា៦៩។  

155 ាជីវរមមហិរញ្ាវតថញអៃររាតិ/ធ្នគរពិភពយោរ, វបិា គយក្មាងអាជីវរមម, ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា  
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cambodia/registering-property (បាៃយបើរចូល
យមើល យៅថ្ខយមា ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

 
 

៦.២ ការបារមភអំពីក្ម្មិតទបនន្ការចុុះបញ្ជីបន្រ 
 ចុំណញ ចខវោះខាតរនញងការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ក្តូវបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងរបា ការណ៍
ននាយក្ចើៃថា ាយហតញនុំឲ្យមាៃរដីបារមភ។ ការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិសុំខាៃ់ណាស់
រនញងការយធ្វើឲ្យក្បារែអុំពីៃិរៃររភាពនៃក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យក្ ោះ
វាអាចបយងាើៃក្បារ់ចុំណូលពីការបង់ពៃធ ថ្ែលអាចក្តូវបាៃដ្ឋរ់បញ្ចូ លយៅរនញងក្បព័ៃធ
យៃោះវញិ យធ្វើបចចញបបៃនភាពយ ម្ ោះមាច ស់ែីថ្ែលមាៃយៅរនញងបញ្ជ ីប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ៃិង 

យសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ក្ពមទុំងធានថា សិទធិ រមមសិទធិក្តូវយផ្ារទុំងស្រសុង។ យទោះបី
ាយ៉ាងយៃោះរដី មាៃយសចរដីរា ការណ៍ាយក្ចើៃក្បភពថា អក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
រហូតមរែល់យពលមាៃចុំៃួៃតិចតួចណាស់។ ការវា តនមែសុំយៅយែើមអុំពីគយក្មាង
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី បាៃដ្ឋរ់យចញ “សូចនររបុំយពញការង្ករយ៉ាងសុំខាៃ់” 
ថា រហូតែល់ចញងបញ្ច ប់នៃគយក្មាងយៃោះយៅឆ្ន ុំ២០០៧ ការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ៃឹងបាៃក្បក្ពឹតរ
យៅរនញងអក្តា៧៥%រនញងចុំយណាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរទុំងអស់។156  យទោះបីា 
គម ៃតួយលខគួរឲ្យ រាការបាៃសក្មាប់ចុំៃួៃពិតក្បារែនៃការយផ្ាររមមសិទធិថ្ែល
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ រ៏យដ្ឋ រ៏មាៃការពយររណ៍ថា យៅឆ្ន ុំ២០១២ តួយលខយៅថ្ត
យក្កាម៧៥%ឆ្ង  ណាស់។ 

ការសិរាមួ យៅឆ្ន ុំ២០០៧ ថ្ែលពិៃិតយយៅយលើផ្លប៉ាោះ ល់បណាដ លមរពី
ការចញោះបញ្ជ ីផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី យៅរនញងសង្កា ត់ចុំៃួៃពីរយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ បាៃររ
យឃើញថា ការចញោះបញ្ជ ីបៃរមាៃរក្មិតទបណាស់។ ការសិរាយៃោះបាៃសយងាតយឃើញ
ថា មញៃយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយក្កាមគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិង 
រែាបាលែីធ្ែី ការយផ្ាររមមសិទធិែីភាគយក្ចើៃក្តូវបាៃបុំយពញតាមរ ៈនៃការក្បកាសជូៃ
ែុំណឹងយៅថាន រ់ភូមិ (២៣%) ៃិងយៅថាន រ់ឃញុំ-សង្កា ត់ (៥២%)។ យសាើរថ្តគម ៃអវីដែ ស់បដូរ
យ ើ  យក្កា យពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

                                                           
156 ធ្នគរពិភពយោរ: ឯរារវា តនមែគយក្មាងសដីពីសុំយណើ ឥណទៃមួ ថ្ែលមាៃទឹរក្បារ់យសមើៃឹង២៤,៣
ោៃែញោែ រសហរែាអាយមររិ ផ្ដល់ជូៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា សក្មាប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ចញោះ
កាលបរយិចឆទ នលងទី២៩ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០២ (ទុំព័រ២៩)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការសិរាយៃោះ បាៃររយឃើញថា មាៃថ្តមួ ររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលការចញោះបញ្ជ ី
បៃរ ក្តូវបាៃអៃញវតរតាមរ ៈអាា្ធ្រសញរយិយែី ៃិងបាៃររយឃើញថា យៅរនញងខណឌ  
នក្ពៃប់ទុំងមូល ថ្ែលាចុំណញ ចយគលយៅនៃការសិរាយៃោះ មាៃររណីបៃររមមសិទធិ
ែីថ្ត ៩ររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ របា ការណ៍យៃោះបាៃពៃយល់យហតញ
ផ្លថា យៃោះគឺបណាដ លមរពីទុំយៃៀមទមាែ ប់ថ្ែលពិបារថ្រថ្ក្ប។  រនញងអុំ ញងយពល
សមាភ សាមួ អនរថ្ែលបាៃទិញឬលរ់ែីថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ីយហើ  អនរយ្ែើ សមាភ ស
ភាគយក្ចើៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់ ល់ថា វាមិៃចាុំបាច់ក្តូវចញោះបញ្ជ ីបៃរ ឲ្យបាៃក្តឹម
ក្តូវយទ យក្ ោះថា ភាគយក្ចើៃភាគីទិញលរ់ាគ ល់គន  ៃិងទញរចិតរគន យៅវញិយៅមរ។157 

៥៤%រនញងចុំយណាមររណីបៃររមមសិទធិទុំងអស់ថ្ែលក្រុមស្រាវក្ាវ បាៃររ
យឃើញយនោះ អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរបាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់គិត
ថា វាគម ៃអវីចាុំបាច់ក្តវូ្ែងកាត់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ ១៣%មិៃបាៃែឹង
អុំពីែុំយណើ រការយៃោះ យហើ ១៣%ៃិយ ថា នលែបង់យក្ៅផ្ែូវការខពស់យពរ។ អនរយ្ែើ 
សមាភ សររនញងការអយងាតតាមក្គួារថ្តប៉ាញនម ៃនរ់ប៉ាញយណាណ ោះ បាៃយលើរយ ើងអុំពីបុំណង
នៃការយគចយវសការបង់ពៃធបៃររមមសិទធិ។158  យៃោះបង្កា ញថា អវតរមាៃនៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃរ គឺបណាដ លមរពីគម ៃការ ល់ែឹងអុំពីារៈសុំខាៃ់នៃការអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ 
ផ្ែូវការ។ ការជមនោះបាៃបញ្ជា យៃោះ  ទមទរឲ្យមាៃការដែ ស់បដូរទសសៃៈ ៃិងទមាែ ប់ រ៏
ែូចាទមទរឲ្យមាៃការក្បតិបតរិលរខខណឌ ចាប់ឲ្យបាៃក្តឹមក្តូវថ្ែរ។ ក្រុមអនរ
ស្រាវក្ាវបាៃយលើរយហតញផ្លមរពៃយល់ថា “គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
មាៃបុំណងចង់យលើររមពស់ការយក្បើក្បាស់យសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ប៉ាញថ្ៃរពញុំបាៃគិត
ែល់អាៃញភាពនៃទុំយៃៀមទមាែ ប់យៅមូលដ្ឋា ៃយ ើ ។ វធីិ្អៃញវតររនញងការយផ្ាររមមសិទធិែីធ្ែី 
យដ្ឋ ការជូៃែុំណឹងយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃក្តូវបាៃរប់យ៉ាងយក្ៅយៅរនញងសង្កា ត់ពីរថ្ែល

                                                           
157 ការវភិាគយលើបញ្ជា គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ ាមួ មជឈមណឌ លព័ត៌មាៃែីធ្ែី, ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីៃិងការកាត់
បៃថ ភាពក្រីក្រ: ការសិរាអុំពីសង្កា ត់ចុំៃួៃពីរយៅខណឌ នក្ពៃប់ ក្រងុក្ពោះក្ពោះសីហៃញ (ឯរារថ្រសក្មូលយ ើង
វញិ) យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា ៃិងគណៈរមាម ធិ្ការសហក្បតិបតរិការយែើមបីរមពញា ថ្ខវចិឆិកា 
ឆ្ន ុំ២០០៧ (ទុំព័រ៣៣)។    

158 ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ៣៤)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការសិរាយៃោះ បាៃររយឃើញថា មាៃថ្តមួ ររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលការចញោះបញ្ជ ី
បៃរ ក្តូវបាៃអៃញវតរតាមរ ៈអាា្ធ្រសញរយិយែី ៃិងបាៃររយឃើញថា យៅរនញងខណឌ  
នក្ពៃប់ទុំងមូល ថ្ែលាចុំណញ ចយគលយៅនៃការសិរាយៃោះ មាៃររណីបៃររមមសិទធិ
ែីថ្ត ៩ររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ របា ការណ៍យៃោះបាៃពៃយល់យហតញ
ផ្លថា យៃោះគឺបណាដ លមរពីទុំយៃៀមទមាែ ប់ថ្ែលពិបារថ្រថ្ក្ប។  រនញងអុំ ញងយពល
សមាភ សាមួ អនរថ្ែលបាៃទិញឬលរ់ែីថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ីយហើ  អនរយ្ែើ សមាភ ស
ភាគយក្ចើៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់ ល់ថា វាមិៃចាុំបាច់ក្តូវចញោះបញ្ជ ីបៃរ ឲ្យបាៃក្តឹម
ក្តូវយទ យក្ ោះថា ភាគយក្ចើៃភាគីទិញលរ់ាគ ល់គន  ៃិងទញរចិតរគន យៅវញិយៅមរ។157 

៥៤%រនញងចុំយណាមររណីបៃររមមសិទធិទុំងអស់ថ្ែលក្រុមស្រាវក្ាវ បាៃររ
យឃើញយនោះ អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរបាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់គិត
ថា វាគម ៃអវីចាុំបាច់ក្តវូ្ែងកាត់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ ១៣%មិៃបាៃែឹង
អុំពីែុំយណើ រការយៃោះ យហើ ១៣%ៃិយ ថា នលែបង់យក្ៅផ្ែូវការខពស់យពរ។ អនរយ្ែើ 
សមាភ សររនញងការអយងាតតាមក្គួារថ្តប៉ាញនម ៃនរ់ប៉ាញយណាណ ោះ បាៃយលើរយ ើងអុំពីបុំណង
នៃការយគចយវសការបង់ពៃធបៃររមមសិទធិ។158  យៃោះបង្កា ញថា អវតរមាៃនៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃរ គឺបណាដ លមរពីគម ៃការ ល់ែឹងអុំពីារៈសុំខាៃ់នៃការអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ 
ផ្ែូវការ។ ការជមនោះបាៃបញ្ជា យៃោះ  ទមទរឲ្យមាៃការដែ ស់បដូរទសសៃៈ ៃិងទមាែ ប់ រ៏
ែូចាទមទរឲ្យមាៃការក្បតិបតរិលរខខណឌ ចាប់ឲ្យបាៃក្តឹមក្តូវថ្ែរ។ ក្រុមអនរ
ស្រាវក្ាវបាៃយលើរយហតញផ្លមរពៃយល់ថា “គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី 
មាៃបុំណងចង់យលើររមពស់ការយក្បើក្បាស់យសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ប៉ាញថ្ៃរពញុំបាៃគិត
ែល់អាៃញភាពនៃទុំយៃៀមទមាែ ប់យៅមូលដ្ឋា ៃយ ើ ។ វធីិ្អៃញវតររនញងការយផ្ាររមមសិទធិែីធ្ែី 
យដ្ឋ ការជូៃែុំណឹងយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃក្តូវបាៃរប់យ៉ាងយក្ៅយៅរនញងសង្កា ត់ពីរថ្ែល

                                                           
157 ការវភិាគយលើបញ្ជា គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ ាមួ មជឈមណឌ លព័ត៌មាៃែីធ្ែី, ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីៃិងការកាត់
បៃថ ភាពក្រីក្រ: ការសិរាអុំពីសង្កា ត់ចុំៃួៃពីរយៅខណឌ នក្ពៃប់ ក្រងុក្ពោះក្ពោះសីហៃញ (ឯរារថ្រសក្មូលយ ើង
វញិ) យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា ៃិងគណៈរមាម ធិ្ការសហក្បតិបតរិការយែើមបីរមពញា ថ្ខវចិឆិកា 
ឆ្ន ុំ២០០៧ (ទុំព័រ៣៣)។    

158 ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ៣៤)។ 
 

 

ក្តូវបាៃស្រាវក្ាវ”។ អនរស្រាវក្ាវបាៃយធ្វើការសៃនិដ្ឋា ៃថា ែរាបណាលរខខណឌ តក្មូវ
សក្មាប់ការចញោះបញ្ច ីបៃរ មិៃក្តូវបាៃអៃញវតរឲ្យបាៃមញឺងមា៉ា ត់យទ ឬមិៃដែ ស់បដូរៃីតិវធីិ្យទ 
“ែរាបយនោះ វធីិ្អៃញវតររនញងការការចញោះបញ្ជ ីបៃរយក្ៅក្បព័ៃធចាប់ យៅថ្តបៃរយរើតមាៃ
ែថ្ែល យហើ ទីបុំផ្ញតយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ែល់ភាពសថិតយសថរនៃរមមវធីិ្ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិ
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ"។159  យពលយៃោះក្រុមសិរាស្រាវក្ាវ គួរែរស្រសង់ខែឹមារ
លមអិតមរបង្កា ញែូចខាងយក្កាម៖ 
 

“មាៃបញ្ជា  រ់ព័ៃធាយក្ចើៃយរើតមាៃាទូយៅ សក្មាប់ការយផ្ារប័ណណរមមសិទធិ
បៃរតាមរ ៈមយធ្យបា យក្ៅក្បព័ៃធចាប់។ បញ្ជា ទី១ គឺរែាបាត់បង់ក្បារ់
ចុំណូល យដ្ឋ ារមិៃបង់ពៃធយលើការយផ្ាររមមសិទធិ៤% ៃិងពៃធយលើែីមិៃយក្បើ
ក្បាស់២%។ បញ្ជា ទី២ គឺយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែីមិៃអាចក្តូវបាៃចាត់ទញរថា 
ាឯរារភសរញតាងារ់ថ្សដង    បញ្ជជ រ់អុំពីការកាៃ់កាប់ែីពិតក្បារែយៅ
ក្ពោះរាាណាចក្ររមពញាយ ើ ។ វាមិៃ្ែញោះបញ្ជច ុំងអុំពីទិៃនៃ័ ក្តឹមក្តូវនៃទុំហុំ
ែី តនមែែី ៃិងព័ត៌មាៃក្បាាស្ដសរ រ់ព័ៃធៃឹងមាច ស់រមមសិទធិ ៃិងអនរយផ្ាររមម
សិទធិយទ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី អវីថ្ែលកាៃ់ថ្តសុំខាៃ់ាងយៃោះគឺ ក្បសិៃយបើ 
មាៃទុំនស់យរើតយ ើង រ់ព័ៃធៃឹងែីធ្ែីថ្ែលក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិ យពលយនោះ
តញោការ មាៃកាតពវរិចចតាមផ្ែូវចាប់រនញងការទទួលាគ ល់មាច ស់ែីយៅតាម
យ ម្ ោះថ្ែលមាៃចញោះយៅរនញងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី យដ្ឋ មិៃគិតពីចុំៃួៃនៃ
រិចចសៃយលរ់ ៃិងយផ្ាររាលែីយនោះយៅអនរយផ្សងប៉ាញនម ៃែងយ ើ ”។160 
 
យៅរនញងៃិយរខបបទមួ កាលពីឆ្ន ុំ២០១០ យោរ Biddulph បាៃររយឃើញយៅ

រនញងភូមិមួ ថា រនញងចុំយណាមក្បាុំនរ់ថ្ែលបាៃយផ្ាររមមសិទធិយក្កា យពលពួរគត់
ទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិ គម ៃៃរណាមាន រ់បាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរយ ើ ។ ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី
ក្តូវបាៃក្បគល់ជូៃមាច ស់ែីលមី យដ្ឋ យៅមាៃយ ម្ ោះរបស់មាច ស់ែីយែើមែថ្ែល។ មាៃបី

                                                           
159
ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ៣៣)។ 

160
ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ៣៦)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ររណី បាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ គម ៃារសីយ ើ  យហើ ពីរររណីយទៀត បាៃក្បក្ពឹតរយៅ
យដ្ឋ មាៃអាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃយធ្វើាារសី “យសាើរថ្តផ្ែូវការ”។ មាៃររណីបួៃរនញង
ចុំយណាមររណីទុំងយៃោះ ពញុំមាៃបញ្ជា យទ យហើ មាច ស់រមមសិទធិលមីបាៃយលើរយ ើងថា 
ពួរគត់មិៃបារមភអុំពីាថ ៃភាព រ់រណាដ លផ្ែូវការនៃការយផ្ាររមមសិទធិរបស់ពួរគត់
យទ។ ប៉ាញថ្ៃរ មាៃររណីមួ  ែីថ្ែលមាៃប័ណណរមមសិទធិយហើ យនោះ ក្តវូបាៃយផ្ារពីមាច ស់
ប័ណណរមមសិទធិយែើម យៅមាច ស់រមមសិទធិលមីយៅឆ្ន ុំ២០០៤។ យៅយពលថ្ែលមាច ស់រមមសិទធិ
លមីយៃោះ ពយយមយផ្ាររាលែីយៅឆ្ន ុំ២០០៩ មាច ស់ែីយែើមបាៃរារាុំងមិៃឲ្យលរ់ែីយៃោះ 
យ ើ ។ ពួរគត់ អាចយធ្វើែូយចនោះបាៃ យក្ ោះយ ម្ ោះរបស់ពួរគត់យៅមាៃយៅរនញងប័ណណ
រមមសិទធិយនោះយៅយ ើ ។161  យោរ Biddulph បាៃសៃនិដ្ឋា ៃថា មូលយហតញយ៉ាង
សុំខាៃ់ ថ្ែលក្បាពលរែាមិៃបាៃបុំយពញៃីតិវធីិ្ឲ្យបាៃក្តឹមក្តូវ គឺបញ្ជា ហិរញ្ាវតថញ: “
ក្បសិៃយបើ យមភូមិអាចធានការយផ្ាររមមសិទធិរបស់អនរយដ្ឋ  រថ្តបីែញោែ រសហរែា
អាយមររិ យហតញអវីអនរចាុំបាច់យៅក្បលញ ចា ក្បារ់បីរ ែញោែ រសហរែាអាយមររិ ឬ
យក្ចើៃាងយៃោះ យែើមបឲី្យអាា្ធ្រសញរយិយែីបុំយពញការង្ករែូចគន ”។ 

 

ការវា តនមែមួ អុំពីការទទួលផ្លពីរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ថ្ែលបាៃ
យធ្វើយ ើងយៅឆ្ន ុំ២០០៩ យដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ 
(GTZ) (ឥ ូវយៃោះ យៅថា ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ GIZ) បាៃ
ររយឃើញថា យទោះបីាមាៃអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរយក្ចើៃបាៃ
 ល់អុំពីារៈសុំខាៃ់នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររ៏យដ្ឋ  រ៏យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាមាៃអនរ
យផ្ាររមមសិទធិបៃរថ្ត១០%ប៉ាញយណាណ ោះបាៃចញោះបញ្ជ ីក្តឹមក្តូវ។ មូលយហតញថ្ែលនុំឲ្យមាៃ
ចុំណញ ចខវោះខាតទុំងយៃោះ គឺខវោះព័ត៌មាៃអុំពីការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ៃិងភាពមិៃចាស់ោស់
របស់អនរទទួលផ្ល អុំពីលរខខណឌ តក្មូវ ៃិងែុំយណើ រការសក្មាប់ចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ រ៏បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា គត់គិតថាតនមែសក្មាប់
ការចញោះបញ្ជ ីមាៃតនមែខពស់យពរ រឯីការយិល័ សញរយិយែីរ៏យៅឆ្ង  ណាស់ថ្ែរ 
                                                           
161 យោរ Robin Biddulph, ភូមិាស្ដសរក្តូវបយញ្ច ៀស: ឧសាហរមមអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអៃររាគមៃ៍សិទធិអចលៃវតថញ យៅ 
យែើមទសវតសរទី៍២១ យៅរមពញា, ារលវទិយល័  Gothenburg, ថ្ផ្នរភូមិាស្ដសរមៃញសសៃិងយសែារិចច ាោធ្ញរ
រិចច វទិយាស្ដសរយសែារិចចៃិងចាប់ ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ១៩៧)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ររណី បាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ គម ៃារសីយ ើ  យហើ ពីរររណីយទៀត បាៃក្បក្ពឹតរយៅ
យដ្ឋ មាៃអាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃយធ្វើាារសី “យសាើរថ្តផ្ែូវការ”។ មាៃររណីបួៃរនញង
ចុំយណាមររណីទុំងយៃោះ ពញុំមាៃបញ្ជា យទ យហើ មាច ស់រមមសិទធិលមីបាៃយលើរយ ើងថា 
ពួរគត់មិៃបារមភអុំពីាថ ៃភាព រ់រណាដ លផ្ែូវការនៃការយផ្ាររមមសិទធិរបស់ពួរគត់
យទ។ ប៉ាញថ្ៃរ មាៃររណីមួ  ែីថ្ែលមាៃប័ណណរមមសិទធិយហើ យនោះ ក្តវូបាៃយផ្ារពីមាច ស់
ប័ណណរមមសិទធិយែើម យៅមាច ស់រមមសិទធិលមីយៅឆ្ន ុំ២០០៤។ យៅយពលថ្ែលមាច ស់រមមសិទធិ
លមីយៃោះ ពយយមយផ្ាររាលែីយៅឆ្ន ុំ២០០៩ មាច ស់ែីយែើមបាៃរារាុំងមិៃឲ្យលរ់ែីយៃោះ 
យ ើ ។ ពួរគត់ អាចយធ្វើែូយចនោះបាៃ យក្ ោះយ ម្ ោះរបស់ពួរគត់យៅមាៃយៅរនញងប័ណណ
រមមសិទធិយនោះយៅយ ើ ។161  យោរ Biddulph បាៃសៃនិដ្ឋា ៃថា មូលយហតញយ៉ាង
សុំខាៃ់ ថ្ែលក្បាពលរែាមិៃបាៃបុំយពញៃីតិវធីិ្ឲ្យបាៃក្តឹមក្តូវ គឺបញ្ជា ហិរញ្ាវតថញ: “
ក្បសិៃយបើ យមភូមិអាចធានការយផ្ាររមមសិទធិរបស់អនរយដ្ឋ  រថ្តបីែញោែ រសហរែា
អាយមររិ យហតញអវីអនរចាុំបាច់យៅក្បលញ ចា ក្បារ់បីរ ែញោែ រសហរែាអាយមររិ ឬ
យក្ចើៃាងយៃោះ យែើមបឲី្យអាា្ធ្រសញរយិយែីបុំយពញការង្ករែូចគន ”។ 

 

ការវា តនមែមួ អុំពីការទទួលផ្លពីរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ថ្ែលបាៃ
យធ្វើយ ើងយៅឆ្ន ុំ២០០៩ យដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់ 
(GTZ) (ឥ ូវយៃោះ យៅថា ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ GIZ) បាៃ
ររយឃើញថា យទោះបីាមាៃអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គាួរយក្ចើៃបាៃ
 ល់អុំពីារៈសុំខាៃ់នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររ៏យដ្ឋ  រ៏យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាមាៃអនរ
យផ្ាររមមសិទធិបៃរថ្ត១០%ប៉ាញយណាណ ោះបាៃចញោះបញ្ជ ីក្តឹមក្តូវ។ មូលយហតញថ្ែលនុំឲ្យមាៃ
ចុំណញ ចខវោះខាតទុំងយៃោះ គឺខវោះព័ត៌មាៃអុំពីការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ៃិងភាពមិៃចាស់ោស់
របស់អនរទទួលផ្ល អុំពីលរខខណឌ តក្មូវ ៃិងែុំយណើ រការសក្មាប់ចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ អនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ រ៏បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា គត់គិតថាតនមែសក្មាប់
ការចញោះបញ្ជ ីមាៃតនមែខពស់យពរ រឯីការយិល័ សញរយិយែីរ៏យៅឆ្ង  ណាស់ថ្ែរ 
                                                           
161 យោរ Robin Biddulph, ភូមិាស្ដសរក្តូវបយញ្ច ៀស: ឧសាហរមមអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអៃររាគមៃ៍សិទធិអចលៃវតថញ យៅ 
យែើមទសវតសរទី៍២១ យៅរមពញា, ារលវទិយល័  Gothenburg, ថ្ផ្នរភូមិាស្ដសរមៃញសសៃិងយសែារិចច ាោធ្ញរ
រិចច វទិយាស្ដសរយសែារិចចៃិងចាប់ ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ១៩៧)។ 

 
 

យហើ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីសមញគាម ញខាែ ុំងណាស់។ ការវា តនមែយៃោះ រ៏បាៃររ
យឃើញថ្ែរថា មាៃការមិៃយពញចិតរចុំយ ោះការបង់ពៃធ៤%សក្មាប់ការយផ្ាររមមសិទធិយៅ
យពលទិញ-លរ់ ាពិយសស យៅយពលយផ្ាររមមសិទធិែី រ់ព័ៃធៃឹងការយផ្ាររមមសិទធិយដ្ឋ 
គម ៃការលរ់-ែូរ ែូចា ការយផ្ាររមមសិទធិែីមរតរ ៃិងែីថ្ចរយៅឲ្យរូៃៗាយែើម ៃិង
យៅយពលថ្ែលការទិញ-លរ់យនោះ  រ់ព័ៃធៃឹងរាលែីទុំហុំតូចៗាយែើម។162 លទធ
ផ្លទុំងយៃោះ ក្តូវបាៃយលើរ រមរពិភារាាលមីយទៀតយៅរនញងលទធផ្លនៃរបា 
ការណ៍នៃការសិរាយៃោះ។ ការវា តនមែអុំពីអនរទទួលផ្ល ពិតាបាៃររយឃើញថា 
ចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរបាៃយរើៃយ ើងសក្មាប់រាលែីថ្ែលមាៃតនមែខពស់ ៃិងរាល
ែីថ្ែលទិញយដ្ឋ អនរមរពីយក្ៅតុំបៃ់ យហើ យៅយពលយធ្វើរបា ការណ៍យៃោះ រែាបាៃ
ទទួលក្បារ់ក្បថ្ហល៦០ោៃែញោែ រសហរែាអាយមររិ ពីនលែយសវារមម ៃិងពៃធយផ្ាររមម
សិទធិែីធ្ែី តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០៣។163  យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី ក្បាពលរែាថ្ខមរភាគយក្ចើៃថ្ែល
 រ់ព័ៃធរនញងែុំយណើ រការទិញ-លរ់ែី យៅថ្តបៃរអៃញវតរតាមរយបៀបចាស់ យហើ ពឹងថ្ផ្អរ
យលើែុំយណើ រការនៃការយផ្ារសិទធិថ្ែលមាៃមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃយធ្វើាារស ី យលើរថ្លងថ្តយៅ
រនញងទីក្រុងៃិងតុំបៃ់ា ក្រុង ៃិងតុំបៃ់ថ្ែលែីមាៃតនមែខពស់។

164  ការវា តនមែយៃោះ
បាៃសៃនិដ្ឋា ៃថា “យទោះបីា មាៃៃិនន ការមួ ្ៃយៅររការចញោះបញ្ជ ីបៃរ បាៃយរើៃ
យ ើងរ៏យដ្ឋ  រ៏យៃោះយៅថ្តាចុំណញ ចយខា បុំផ្ញត របស់រមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធ យហើ ៃឹងបៃថ ឥទធិពលរ ៈយពលថ្វងរបស់រមមវធីិ្យៃោះ”។165 

នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ននថ្ែលគុំក្ទវស័ិ ែីធ្ែី បាៃែឹងអុំពីបញ្ជា យៃោះា ូរមរ
យហើ ថ្ែរ យហើ យៅ រ់រណាដ លឆ្ន ុំ២០០៧ ការពិៃិតយយ ើងវញិរបស់ធ្នគរពិភព
យោរយលើគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី បាៃបញ្ជជ រ់ថា ការចញោះបញ្ជ ីបៃរថ្ែល

                                                           
162
យោរ Robert Deutsch & យោរ បណឌិ ត យទព មា៉ាខាធី្, ការវា តនមែយលើរទី២អុំពីអនរទទួលផ្លក្បយយជៃ៍ 
សក្មាប់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីនៃអងគការGTZ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ vii-viii)។  

163
ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ៤៧)។  

164 ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ៤៩)។ 
165 ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ៥៩)។ 



166

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃរក្មិតទបថ្បបយៃោះ ចាុំបាច់ក្តវូការយលើរមរយដ្ឋោះស្រា យ៉ាងសរមម។166     រនញង
យពលលមីៗយៃោះ បញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ក្តូវបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងៃីតិវធីិ្នៃយគលយៅ
សុំខាៃ់របស់ក្បយទសអាលែឺម៉ាង់ យហើ ថ្ែលក្តូវបាៃយលើរយ ើងពីខាងយែើមរចួយហើ 
យៅរនញងរបា ការណ៍យៃោះ។ យគលយៅសុំខាៃ់ទី១នៃយគលយៅសុំខាៃ់រ ៈយពល
មធ្យមទុំងយនោះ ថ្ែលបាៃឯរភាពគន រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ៃិងក្បយទសអាលែឺ
ម៉ាង់ គឺបយងាើៃអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ ាពិយសស យគលយៅសុំខាៃ់ទី១យៃោះតក្មូវឲ្យ
មាៃ “ទសសៃៈៃិងថ្ផ្ៃការអៃញវតរ” យែើមបបីរយិ ៃិងរុំណត់អុំបីរយបៀបក្តវូបយងាើត
រចនសមព័ៃធ ៃិងែុំយណើ រការក្បរបយដ្ឋ ក្បសិទធភាពយែើមបយីលើរជុំរញញការចញោះបញ្ជ ីបៃរ
រមមសិទធិែីធ្ែី។ យហតញផ្លសក្មាប់យគលយៅសុំខាៃ់យៃោះ ក្តូវបាៃយលើរមរពៃយល់ែូច
ខាងយក្កាមយៃោះ៖     

 

“ក្បសិៃយបើ គម ៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិយទ យនោះឯរារបញ្ជជ រ់ការ
កាៃ់កាប់ែីធ្ែីថ្លងទៃ់សម័  យហើ មិៃ្ែញោះបញ្ជច ុំងតលភាពរនញងការកាៃ់កាប់
ែីធ្ែីយទៀតយ ើ ។ ែូយចនោះការង្ករាយក្ចើៃឆ្ន ុំរនញងការដ្ឋរ់ឲ្យអៃញវតរែុំយណើ រការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាយលើរែុំបូងយនោះ ក្តូវសថិតរនញងយក្គោះថាន រ់ យហើ កាែ  ាថ្លង
មាៃតនមែ។ រនញងយពលលមីៗយៃោះយៅរមពញា ែុំយណើ រការនៃការទិញ-លរ់ែី ៃិងការ
ដែ ស់បដូរទុំហុំរាលែីមាៃបៃរិចបៃរួចថ្តប៉ាញយណាណ ោះ ថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ”
។167 យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២ យសចរដីក្ ងនៃឯរារមួ ថ្ែលផ្សពវផ្ា 
យដ្ឋ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ បាៃបង្កា ញថ្ផ្ៃការ
យ៉ាងសយងខបសក្មាប់បយងាើៃយលបឿៃចញោះបញ្ជ ី។ យសចរដីក្ ងយៃោះបាៃបញ្ចូ ល
ថ្ផ្ៃការននរនញងការយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា  នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា

                                                           
166
 ក្រុមអធិ្ការរិចចនៃធ្នគរពិភពយោរ, របា ការណ៍យសញើបអយងាត: ក្បយទសរមពញា គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែា
បាលែីធ្ែី (ឥណទៃយលខ ) នលងទី២៣ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ ៤៨)។  

167 ក្រុមក្បឹរាអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងារ រៃីតិសមបទរមពញា ក្រុមក្បឹរារអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា, រុំណត់យហតញសយងខបអុំពីការចរចា
សដីពីសហក្បតិបតរិការអភិវឌ្ឍៃ៍រវាងរដ្ឋា ភិបាលាធារណរែាសហភាពអាលែឺម៉ាង់ ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាា
ណាចក្ររមពញា ថ្ែលបាៃយធ្វើយៅក្រងុបៃ ពីនលងទី១៣ែល់នលងទី១៤ ថ្ខធ្នូ  ឆ្ន ុំ២០១១។  http://www.cdc-

crdb.gov.kh/cdc/Donor_Development_Cooperation_Programs/Germany/Negotiation_on_Developmen
t_Cooperation_2011/summary_record.htm (បាៃយបើរយមើល យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។  



167

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃរក្មិតទបថ្បបយៃោះ ចាុំបាច់ក្តវូការយលើរមរយដ្ឋោះស្រា យ៉ាងសរមម។166     រនញង
យពលលមីៗយៃោះ បញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ក្តូវបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងៃីតិវធីិ្នៃយគលយៅ
សុំខាៃ់របស់ក្បយទសអាលែឺម៉ាង់ យហើ ថ្ែលក្តូវបាៃយលើរយ ើងពីខាងយែើមរចួយហើ 
យៅរនញងរបា ការណ៍យៃោះ។ យគលយៅសុំខាៃ់ទី១នៃយគលយៅសុំខាៃ់រ ៈយពល
មធ្យមទុំងយនោះ ថ្ែលបាៃឯរភាពគន រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា ៃិងក្បយទសអាលែឺ
ម៉ាង់ គឺបយងាើៃអក្តានៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ ាពិយសស យគលយៅសុំខាៃ់ទី១យៃោះតក្មូវឲ្យ
មាៃ “ទសសៃៈៃិងថ្ផ្ៃការអៃញវតរ” យែើមបបីរយិ ៃិងរុំណត់អុំបីរយបៀបក្តវូបយងាើត
រចនសមព័ៃធ ៃិងែុំយណើ រការក្បរបយដ្ឋ ក្បសិទធភាពយែើមបយីលើរជុំរញញការចញោះបញ្ជ ីបៃរ
រមមសិទធិែីធ្ែី។ យហតញផ្លសក្មាប់យគលយៅសុំខាៃ់យៃោះ ក្តូវបាៃយលើរមរពៃយល់ែូច
ខាងយក្កាមយៃោះ៖     

 

“ក្បសិៃយបើ គម ៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិយទ យនោះឯរារបញ្ជជ រ់ការ
កាៃ់កាប់ែីធ្ែីថ្លងទៃ់សម័  យហើ មិៃ្ែញោះបញ្ជច ុំងតលភាពរនញងការកាៃ់កាប់
ែីធ្ែីយទៀតយ ើ ។ ែូយចនោះការង្ករាយក្ចើៃឆ្ន ុំរនញងការដ្ឋរ់ឲ្យអៃញវតរែុំយណើ រការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាយលើរែុំបូងយនោះ ក្តូវសថិតរនញងយក្គោះថាន រ់ យហើ កាែ  ាថ្លង
មាៃតនមែ។ រនញងយពលលមីៗយៃោះយៅរមពញា ែុំយណើ រការនៃការទិញ-លរ់ែី ៃិងការ
ដែ ស់បដូរទុំហុំរាលែីមាៃបៃរិចបៃរួចថ្តប៉ាញយណាណ ោះ ថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ”
។167 យៅថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២ យសចរដីក្ ងនៃឯរារមួ ថ្ែលផ្សពវផ្ា 
យដ្ឋ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ បាៃបង្កា ញថ្ផ្ៃការ
យ៉ាងសយងខបសក្មាប់បយងាើៃយលបឿៃចញោះបញ្ជ ី។ យសចរដីក្ ងយៃោះបាៃបញ្ចូ ល
ថ្ផ្ៃការននរនញងការយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា  នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា

                                                           
166
 ក្រុមអធិ្ការរិចចនៃធ្នគរពិភពយោរ, របា ការណ៍យសញើបអយងាត: ក្បយទសរមពញា គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែា
បាលែីធ្ែី (ឥណទៃយលខ ) នលងទី២៣ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១០ (ទុំព័រ ៤៨)។  

167 ក្រុមក្បឹរាអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងារ រៃីតិសមបទរមពញា ក្រុមក្បឹរារអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា, រុំណត់យហតញសយងខបអុំពីការចរចា
សដីពីសហក្បតិបតរិការអភិវឌ្ឍៃ៍រវាងរដ្ឋា ភិបាលាធារណរែាសហភាពអាលែឺម៉ាង់ ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាា
ណាចក្ររមពញា ថ្ែលបាៃយធ្វើយៅក្រងុបៃ ពីនលងទី១៣ែល់នលងទី១៤ ថ្ខធ្នូ  ឆ្ន ុំ២០១១។  http://www.cdc-

crdb.gov.kh/cdc/Donor_Development_Cooperation_Programs/Germany/Negotiation_on_Developmen
t_Cooperation_2011/summary_record.htm (បាៃយបើរយមើល យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។  

 
 

ពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងរនញងការបយងាើៃរក្មិតនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីបៃរ។    យៅយពលរុំពញងសរយសររបា ការណ៍ ឯរារយៃោះយៅា
យសចរដីក្ ងយៅយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរមាៃបញ្ចូ លថ្ផ្ៃការយរៀបចុំ “យសវារមមក្ចរថ្ត
មួ ” យែើមបអីៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ៃិងមាៃធ្នគរឯរយទស
 ណិជជរមមសក្មាប់ទទួលនលែយសវារមមយៃោះ។ ទៃាឹមគន ៃឹងក្បព័ៃធលមីយៃោះក្បព័ៃធ
វា តនមែែីធ្ែីមួ ៃឹងក្តូវបយងាើតយ ើង      យែើមបរីុំណត់ពៃធសមស្រសបចាស់
ោស់ យហើ ខិតខុំក្បឹងថ្ក្បង យែើមបកីាត់បៃថ ចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរមិៃផ្ែូវ
ការ។ ការផ្សពវផ្ា ការ ល់ែឹងាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់ 
សហគមៃ៍រ៏ៃឹងក្តូវបយងាើៃយ ើងថ្ែរ យែើមបអីប់រ ុំក្បាពលរែាអុំពីតក្មវូការរនញង
ការអៃញវតរការចញោះបញ្ជ ីបៃរ។168 

 
៦.៣ ការចុុះបញ្ជីបន្រសៅក្នុងតំបន្់សោលសៅេិក្្ា 
 
 យៅរនញងែុំណារ់កាលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃពយយម
ក្បមូលទិៃនៃ័  អុំពីចុំៃួៃនៃអនរយផ្ាររមមសិទធិែី យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ ៃិងយែើមបបីា៉ា ៃ់ក្បមាណថា យតើមាៃអនរយផ្ារែីចុំៃួៃ
ប៉ាញនម ៃថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ ប៉ាញថ្ៃរ គួរឲ្យយារាដ  ណាស់ យក្ ោះថា យ ើងពិត
ាមាៃការលុំបារខាែ ុំងណាស់រនញងការក្បមូលទិៃនៃ័ ទុំងយៃោះ។ ទុំងយៅភូមិទុំៃប់
យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ទុំងយៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ គម ៃតួយលខអុំពីការចញោះបញ្ជ ីបៃរ
យទ។ ប៉ាញថ្ៃរយទោះបីា  យ ើងមិៃអាចររបាៃទិៃនៃ័ យៅទូទុំងតុំបៃ់យគលយៅសិរា
ទុំងអស់សក្មាប់យធ្វើការសៃនិដ្ឋា ៃរ៏យដ្ឋ  រ៏យ ើងអាចររបាៃចយមែើ គួរចាប់
អារមមណ៍តាមរ ៈការជួបសមាភ សាមួ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃថ្ែរ ាពិយសសយៅយខតរ
រុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័  យហើ អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាម
ក្គួារ ៃិងអនរចូលរមួពិភារាថ្ែលាក្រុមយគលយៅ រ៏បាៃផ្ដល់គុំៃិត ឬព័ត៌មាៃ
                                                           
168 ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, យសចរដីក្ ង ញទធាស្ដសរបយងាើៃ
យលបឿៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២។  



168

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃក្បយយជៃ៍ាយក្ចើៃថ្ែរអុំពីការ ល់ែឹងាាធារណៈ ៃិងឥរយិបទចុំយ ោះ
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ 

មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃយៅតុំបៃ់សិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័  រុំពង់ចាម ៃិង
យខតរក្ពោះសីហៃញ សញទធថ្តបាៃបញ្ជជ រ់ថា បញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ក្តូវបាៃផ្សពវផ្ា 
យៅយពលក្បជញុំាធារណៈ ៃិងរនញងយពលផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួពី
សហគមៃ៍។ ប៉ាញថ្ៃរ អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារភាគយក្ចើៃ បាៃបញ្ជជ រ់
ថា ពួរគត់ពញុំបាៃ ល់ចាស់អុំពីែុំយណើ រការាផ្ែូវការសក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ។ 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២០: យតើអនរែឹងអុំពីែុំយណើ រការាផ្ែូវការសក្មាប់ចញោះបញ្ជ ី
បៃរឬយទ?   
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប% 
បាទ/ចាស  ៦,២ ៦,២ ១៥,៦ ៣៤,៤ ១៥,៦ 
យទ ៩៣,៨ ៩៣,៨ ៨៤,៤ ៦៥,៦ ៨៤,៤ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ ស រនញងការអយងាតតាមក្គួារយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ 
មាៃអនរយ្ែើ សមាភ សពីរនរ់បាៃរា ការណ៍ថា មាៃ រ់ព័ៃធរនញងការទិញ-លរ់ែី 
យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ (ទិញមាន រ់ 
លរ់មាន រ់)។ ទុំងពីរនរ់យៃោះ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់បាៃអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៃោះបាៃចប់សពវក្គប់។ ប៉ាញថ្ៃរយៅយពលថ្ែលសួរថា យតើពួរគត់មាៃបង់
ពៃធថ្ែរឬអត់យនោះ មាៃថ្តមាន រ់ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលយ្ែើ ាវជិជមាៃ ថ្ែលយៃោះបង្កា ញថា អនរ
យផ្ាររមមសិទធិមាន រ់យទៀត ារ់ថ្សដងមិៃបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរយទយក្ ោះថា ការបង់ពៃធយផ្ាររមម
សិទធិគឺាែុំណារ់កាលយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៃោះ។ 

មន្តៃរីមួ របូមរពីការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែីថាន រ់ស្រសរុ នៃយខតរបនា  មាៃ
ជ័ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ចាប់តាុំងពីយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយនោះមរ មាៃរាលែីក្បថ្ហលថ្ត១%ប៉ាញយណាណ ោះក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិ ថ្ែលភាគ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃក្បយយជៃ៍ាយក្ចើៃថ្ែរអុំពីការ ល់ែឹងាាធារណៈ ៃិងឥរយិបទចុំយ ោះ
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ 

មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃយៅតុំបៃ់សិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័  រុំពង់ចាម ៃិង
យខតរក្ពោះសីហៃញ សញទធថ្តបាៃបញ្ជជ រ់ថា បញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ក្តូវបាៃផ្សពវផ្ា 
យៅយពលក្បជញុំាធារណៈ ៃិងរនញងយពលផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួពី
សហគមៃ៍។ ប៉ាញថ្ៃរ អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារភាគយក្ចើៃ បាៃបញ្ជជ រ់
ថា ពួរគត់ពញុំបាៃ ល់ចាស់អុំពីែុំយណើ រការាផ្ែូវការសក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ។ 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២០: យតើអនរែឹងអុំពីែុំយណើ រការាផ្ែូវការសក្មាប់ចញោះបញ្ជ ី
បៃរឬយទ?   
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប% 
បាទ/ចាស  ៦,២ ៦,២ ១៥,៦ ៣៤,៤ ១៥,៦ 
យទ ៩៣,៨ ៩៣,៨ ៨៤,៤ ៦៥,៦ ៨៤,៤ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា %) 
 

រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ ស រនញងការអយងាតតាមក្គួារយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ 
មាៃអនរយ្ែើ សមាភ សពីរនរ់បាៃរា ការណ៍ថា មាៃ រ់ព័ៃធរនញងការទិញ-លរ់ែី 
យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ (ទិញមាន រ់ 
លរ់មាន រ់)។ ទុំងពីរនរ់យៃោះ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់បាៃអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៃោះបាៃចប់សពវក្គប់។ ប៉ាញថ្ៃរយៅយពលថ្ែលសួរថា យតើពួរគត់មាៃបង់
ពៃធថ្ែរឬអត់យនោះ មាៃថ្តមាន រ់ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលយ្ែើ ាវជិជមាៃ ថ្ែលយៃោះបង្កា ញថា អនរ
យផ្ាររមមសិទធិមាន រ់យទៀត ារ់ថ្សដងមិៃបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរយទយក្ ោះថា ការបង់ពៃធយផ្ាររមម
សិទធិគឺាែុំណារ់កាលយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៃោះ។ 

មន្តៃរីមួ របូមរពីការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែីថាន រ់ស្រសរុ នៃយខតរបនា  មាៃ
ជ័ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ចាប់តាុំងពីយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយនោះមរ មាៃរាលែីក្បថ្ហលថ្ត១%ប៉ាញយណាណ ោះក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិ ថ្ែលភាគ

 
 

យក្ចើៃាែីសថិតយៅតុំបៃ់ក្រងុ។ មន្តៃរីរបូយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា រនញងររណីថ្ែលមាៃមាច ស់
ែីយផ្ារែីរបស់គត់ថ្តមួ ថ្ផ្នរ ែូយចនោះពួរគត់ក្តូវអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ
ឲ្យបាៃសពវក្គប់ យហើ មាច ស់ែីលមីគបបទីទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិលមីថ្ែលមាៃយ ម្ ោះ
ដា ល់ខែួៃយៅរនញងប័ណណរមមសិទធិលមីយៃោះ។ រនញងររណីថ្ែលមាៃក្បាពលរែាលរ់រាលែី
ទុំងមូល យពលយនោះពួរគត់ាទូយៅក្តវូបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យសរយសរយ ម្ ោះមាច ស់លមីយៅ
ថ្ផ្នរខាងយក្កា ប័ណណរមមសិទធិែីចាប់យែើម យហើ មាៃយបាោះក្តាបញ្ជជ រ់អុំពីការយផ្ាររមម
សិទធិយៃោះ។ យយងតាមយមភូមិអណដូ ងយរើត បាៃឲ្យែឹងថា មាៃរាលែីបីរថ្ៃែងក្តូវ
បាៃយផ្ាររមមសិទធិ យហើ ែុំយណើ រការនៃការយផ្ារែីទុំងបីរាលយៃោះ ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើង
យក្ៅផ្ែូវការយៅថាន រ់ឃញុំ។ យៅភូមិយគរធ្នូ មាៃរាលែីពីររថ្ៃែងក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិ 
យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវអៃញវតរ។ ការយផ្ាររមម
សិទធិមួ ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើងយដ្ឋ មាៃារសយីៅថាន រ់ភូមិ រឯីការយផ្ារមួ យទៀតក្តវូបាៃ
អនរជិតខាងយធ្វើាារសី។ តាមរ ៈព័ត៌មាៃយៃោះ បញ្ជជ រ់ថា រនញងចុំយណាមការយផ្ាររមម
សិទធិែីរនញងចុំៃួៃយ៉ាងតិចតួចថ្ែលបាៃយរើតយ ើង តាុំងពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តវូបាៃបញ្ច ប់ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរបនា  
មាៃជ័ យនោះ គម ៃការយផ្ាររមមសិទធិណាមួ ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរយ ើ ។ តាមរ ៈនៃ
ការសមាភ សាមួ យមភូមិទុំងពីររបូ បាៃឲ្យែឹងថា ក្បាពលរែាមិៃក្ពមអៃញវតរតាម
ែុំយណើ រការផ្ែូវការរនញងការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ យក្ ោះពួរគត់យជឿថា ការយធ្វើថ្បបយនោះក្តូវ
ចុំណា ក្បារ់យក្ចើៃយពរ។ 

តួយលខថ្ែលបាៃផ្ដល់ឲ្យយដ្ឋ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅ
សិរាយៅយខតររុំពង់ចាមបាៃបង្កា ញថា ចាប់តាុំងពីយពលថ្ែលបាៃអៃញវតរែុំយណើ រការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះមរ មាៃការយផ្ាររមមសិទធិែីយៅទីយៃោះតិចតួច
ណាស់ថ្ែលក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ យមភូមិក្ប ញគបាៃបញ្ជជ រ់ថា រាលែីក្បថ្ហល
២០រថ្ៃែងក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិ ចាប់តាុំងពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់។ រនញងចុំយណាមការយផ្ាររមមសិទធិទុំងយៃោះ មាៃក្បាុំររណីក្តូវយផ្ារ
បៃរាែីមរតរ ឬាែីអុំយណា ឲ្យយៅសមាជិររនញងក្រមុក្គួារ យដ្ឋ ការយផ្ាររមម
សិទធិយៃោះក្តវូបាៃយធ្វើារសីយៅថាន រ់ឃញុំថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យហតញែូយចនោះយហើ  ែុំយណើ រការនៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការចញោះបញ្ជ ីបៃរ មិៃក្តូវបាៃអៃញវតរយ ើ ។ ែី ូត៍រសិរមមចុំៃួៃ១៥រថ្ៃែង ាែីរមម
វតថញនៃការលរ់ែូរ យហើ រនញងររណីភាគយក្ចើៃ ែីយនោះក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិយៅក្បា
ពលរែាភូមិក្ប ញគឬយៅភូមិយផ្សងយៅរនញងឃញុំទុំៃប់។ ភាគយក្ចើៃនៃការយផ្ាររមមសិទធិទុំង
យៃោះ   រ៏ក្តូវបាៃយធ្វើាារសយីៅក្តឹមថ្តថាន រ់ឃញុំថ្ែរ    យលើរថ្លងថ្តែីបី ូត៍ ថ្ែលក្តូវ
បាៃយផ្ាររមមសិទធិយៅអនរមរពីភនុំយពញ ថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ 

យៅភូមិក្ត ុំងយាន  យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ មាៃការយផ្ាររមមសិទធិែី៣៥ររណី។ យយងតាមយមភូមិបាៃឲ្យែឹងថា 
មាៃ១៥ររណីាការយផ្ារែីយៅឲ្យសមាជិរក្រមុក្គួារ យហើ ២០ររណី ាការលរ់
ែី ូត៍តូចៗយៅក្បាពលរែាយផ្សងៗមរពីភូមិក្ត ុំងយាន ។ ការយផ្ារែីទុំងអស់យៃោះ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅថាន រ់ឃញុំ យហើ ពញុំបាៃអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ។ 
យយងតាមយមឃញុំទុំៃប់ បាៃឲ្យែឹងថា យៅទូទុំងឃញុំទុំៃប់មាៃការយផ្ាររមមសិទធិែីចុំៃួៃ
១៧៨ររណីថ្ែលបាៃយរើតយ ើងយក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ យហើ មាៃថ្ត១០ររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលយគែឹងថា ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
បៃរយៅការយិល័ សញរយិយែី។ 

វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា មាៃមូលយហតញយក្ចើៃ ថ្ែលការយផ្ាររមមសិទធិទុំងយៃោះ
មិៃក្តូវបាៃអៃញវតរយៅតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរាផ្ែូវការ។ ការចុំណា ខពស់
យៅយលើការចញោះបញ្ជ ីបៃរាឧបសគគែ៏ធ្ុំបុំផ្ញត។ យយងតាមមន្តៃរីមួ របូមរពីក្រមុក្បឹរា
ឃញុំទុំៃប់បាៃឲ្យែឹងថា ក្បាពលរែាថ្ែលារសួរអុំពីតនមែនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៅឯ
ការយិល័ សញរយិយែីក្តូវបាៃយគក្បាប់យ៉ាងចាស់ថា តនមែយសមើគឺ៤០០ែញោែ រសហ
រែាអាយមររិ យដ្ឋ មិៃគិតអុំពីទុំហុំែីយ ើ  យហតញែូយចនោះយហើ ពួរគត់មិៃបាៃយក្តៀម
ខែួៃចុំណា ក្បារ់ថ្បបយៃោះយ ើ ។ យៃោះមិៃចាស់យទថា យតើតនមែ៤០០ែញោែ រសហរែា
អាយមររិយៃោះ ាតនមែផ្ែូវការ មិៃផ្ែូវការ ឬាតនមែបូរបញ្ចូ លគន ទុំងពីរយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរ
យទោះាយ៉ាងណារ៏យដ្ឋ  វាាតនមែខពស់ហួសយហតញណាស់ យក្ ោះាទូយៅែីថ្ែលក្តូវ
យផ្ាររមមសិទធិយនោះាែីទុំហុំតូចៗយហើ មាៃតនមែយថារ។ មាៃររណីខែោះ ែីថ្ែលក្តូវយផ្ារ
រមមសិទធិយនោះគម ៃតនមែលរ់យទ យក្ ោះាែីថ្ែលក្តវូយផ្ារយៅឲ្យរូៃៗយធ្វើារមមសិទធិ។ 
យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលមាៃក្បាពលរែាអាចររក្បារ់បាៃាមធ្យម ២,៥០ែញោែ រសហរែា
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការចញោះបញ្ជ ីបៃរ មិៃក្តូវបាៃអៃញវតរយ ើ ។ ែី ូត៍រសិរមមចុំៃួៃ១៥រថ្ៃែង ាែីរមម
វតថញនៃការលរ់ែូរ យហើ រនញងររណីភាគយក្ចើៃ ែីយនោះក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិយៅក្បា
ពលរែាភូមិក្ប ញគឬយៅភូមិយផ្សងយៅរនញងឃញុំទុំៃប់។ ភាគយក្ចើៃនៃការយផ្ាររមមសិទធិទុំង
យៃោះ   រ៏ក្តូវបាៃយធ្វើាារសយីៅក្តឹមថ្តថាន រ់ឃញុំថ្ែរ    យលើរថ្លងថ្តែីបី ូត៍ ថ្ែលក្តូវ
បាៃយផ្ាររមមសិទធិយៅអនរមរពីភនុំយពញ ថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ 

យៅភូមិក្ត ុំងយាន  យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ មាៃការយផ្ាររមមសិទធិែី៣៥ររណី។ យយងតាមយមភូមិបាៃឲ្យែឹងថា 
មាៃ១៥ររណីាការយផ្ារែីយៅឲ្យសមាជិរក្រមុក្គួារ យហើ ២០ររណី ាការលរ់
ែី ូត៍តូចៗយៅក្បាពលរែាយផ្សងៗមរពីភូមិក្ត ុំងយាន ។ ការយផ្ារែីទុំងអស់យៃោះ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅថាន រ់ឃញុំ យហើ ពញុំបាៃអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ។ 
យយងតាមយមឃញុំទុំៃប់ បាៃឲ្យែឹងថា យៅទូទុំងឃញុំទុំៃប់មាៃការយផ្ាររមមសិទធិែីចុំៃួៃ
១៧៨ររណីថ្ែលបាៃយរើតយ ើងយក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ យហើ មាៃថ្ត១០ររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលយគែឹងថា ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
បៃរយៅការយិល័ សញរយិយែី។ 

វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា មាៃមូលយហតញយក្ចើៃ ថ្ែលការយផ្ាររមមសិទធិទុំងយៃោះ
មិៃក្តូវបាៃអៃញវតរយៅតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរាផ្ែូវការ។ ការចុំណា ខពស់
យៅយលើការចញោះបញ្ជ ីបៃរាឧបសគគែ៏ធ្ុំបុំផ្ញត។ យយងតាមមន្តៃរីមួ របូមរពីក្រមុក្បឹរា
ឃញុំទុំៃប់បាៃឲ្យែឹងថា ក្បាពលរែាថ្ែលារសួរអុំពីតនមែនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយៅឯ
ការយិល័ សញរយិយែីក្តូវបាៃយគក្បាប់យ៉ាងចាស់ថា តនមែយសមើគឺ៤០០ែញោែ រសហ
រែាអាយមររិ យដ្ឋ មិៃគិតអុំពីទុំហុំែីយ ើ  យហតញែូយចនោះយហើ ពួរគត់មិៃបាៃយក្តៀម
ខែួៃចុំណា ក្បារ់ថ្បបយៃោះយ ើ ។ យៃោះមិៃចាស់យទថា យតើតនមែ៤០០ែញោែ រសហរែា
អាយមររិយៃោះ ាតនមែផ្ែូវការ មិៃផ្ែូវការ ឬាតនមែបូរបញ្ចូ លគន ទុំងពីរយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរ
យទោះាយ៉ាងណារ៏យដ្ឋ  វាាតនមែខពស់ហួសយហតញណាស់ យក្ ោះាទូយៅែីថ្ែលក្តូវ
យផ្ាររមមសិទធិយនោះាែីទុំហុំតូចៗយហើ មាៃតនមែយថារ។ មាៃររណីខែោះ ែីថ្ែលក្តូវយផ្ារ
រមមសិទធិយនោះគម ៃតនមែលរ់យទ យក្ ោះាែីថ្ែលក្តវូយផ្ារយៅឲ្យរូៃៗយធ្វើារមមសិទធិ។ 
យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលមាៃក្បាពលរែាអាចររក្បារ់បាៃាមធ្យម ២,៥០ែញោែ រសហរែា

 
 

អាយមររិរនញងមួ នលង តនមែនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរពិតាខពស់មិៃអាចយៅរចួយ ើ ។ មន្តៃរី
ក្រមុក្បឹរាឃញុំែថ្ែលយៃោះ បាៃៃិយ សុំយៅររណីមួ ថ្ែលយោរបាៃែឹង ថ្ែល
រនញងររណីយនោះ មាៃក្បាពលរែារនញងឃញុំមាន រ់បាៃយៅារសួរមន្តៃរីយៅការយិល័ 
សញរយិយែី យហើ មន្តៃរីយនោះបាៃក្បាប់ថា ពួរគត់ក្តូវបង់ក្បារ់សរញប៧០០ែញោែ រសហ
រែាអាយមររិ ទុំងក្បារ់ពៃធៃិងក្បារ់នលែយសវារមម (ផ្ែូវការៃិងមិៃផ្ែូវការ) យែើមបបីុំយពញ
ថ្បបបទនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ យដ្ឋ ារក្បឈមៃឹងតនមែខពស់ថ្បបយៃោះ 
គត់រ៏បាៃសយក្មចចិតរយផ្ាររមមសិទធិែីរបស់គត់មិៃផ្ែូវការវញិ យដ្ឋ ក្តូវចុំណា 
ក្បថ្ហលពី៣០០ យៅ៤០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ។ មន្តៃរីឃញុំរបូយនោះ មាៃការបារមភ 
ាពិយសសអុំពីតនមែសក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីបៃរ យហើ បាៃយសនើសញុំឲ្យក្រុមស្រាវក្ាវ ុំនុំ
បញ្ជា យៃោះយៅក្បាប់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់ផ្ង។ 

យក្ៅពីបញ្ជា តនមែ ក្បាពលរែាថ្ែលយផ្ារែី ហារ់ែូចាមិៃគិតអុំពីារៈ
សុំខាៃ់នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទយៅយពលថ្ែលពួរគត់ ក្បគល់រាលែីយៅឲ្យសមាជិរ
ក្រមុក្គួារ ឬយៅឲ្យរូៃៗ។ យៅយពលសួរយមភូមិក្ប ញគៃិងក្ត ុំងយាន ថា មូលយហតញ
អវីបាៃាក្បាពលរែាមិៃចញោះបញ្ជ ីែីថ្ែលលរ់យនោះ ពួរគត់បាៃៃិយ ថា យក្ៅពី
យែើមបយីចៀសវាងការចុំណា ខពស់ ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃ “លរ់ែីយៅឲ្យក្បាពលរែា
យៅរនញងភូមិែូចគន ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ”។ យហតញែូយចនោះយហើ  វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា យៅរនញង
ាថ ៃភាពថ្ែលភាគីទិញ-លរ់ែី ាគ ល់គន យៅវញិយៅមរ យហើ មាៃទុំនរ់ទុំៃង
យដ្ឋ ទញរចិតរគន យនោះ ពួរគត់មិៃចាុំបាច់ក្តវូអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
ទុំងស្រសុងយនោះយ ើ ។ យទោះបីា ទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃនៃការយផ្ាររមមសិទធិបៃរ
យៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាយខតរក្ពោះសីហៃញ មិៃក្តវូបាៃក្បមូលរ៏យដ្ឋ  រ៏មន្តៃរីថាន រ់
មូលដ្ឋា ៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា ការយផ្ាររមមសិទធិែីថ្ែលមាៃតនមែខពស់ ៃិងែីយៅតុំបៃ់ក្រុង 
ទុំៃងាអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយក្ចើៃាង។ យទោះបីាយ ើងពញុំបាៃ
ក្បមូលទិៃនៃ័ ថ្ែលគុំក្ទែល់ការយលើរយ ើងខាងយលើយៃោះរដី រ៏ចុំណញ ចយៃោះក្តូវបាៃ
យលើរយ ើងាយក្ចើៃយលើរយក្ចើៃារយ៉ាងចាស់ យៅតាមលទធផ្លនៃការវា តនមែអុំពី
អនរទទួលផ្ល ែូចបាៃពិភារាយៅរនញងថ្ផ្នរ៦.២ ខាងយលើរចួយហើ ថ្ែរ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៦.៤ សេចក្ដេីសងេបៈ: ការចុុះបញ្ជីបន្រសៅក្នុងតំបន្់សោលសៅេិក្្ា 
 

 ែូចបាៃយឃើញខាងយលើរចួយហើ ថា យ ើងមាៃការលុំបាររនញងការររព័ត៌មាៃ
 រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីបៃរ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ។ យ ើងទទួលបាៃ 
ទិៃនៃ័ លមអិតពីតុំបៃ់សិរាយៅយខតររុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័  ថ្ែលយៅទី
យនោះ ការចញោះបញ្ជ ីបៃរពិតាមាៃអក្តាទបថ្មៃថ្ទៃ។ រនញងចុំយណាមការយផ្ាររមមសិទធិ
ចុំៃួៃ៦០ររណីយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរា ថ្ែលមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃែឹង មាៃថ្តបី
ររណីប៉ាញយណាណ ោះក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ។  ទិៃនៃ័ ទទួលបាៃយនោះមិៃទៃ់ក្គប់ក្ជុង
យក្ា យែើមបយីធ្វើការសៃនិដ្ឋា ៃរមួ អុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅក្គប់
តុំបៃ់យនោះយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរពិតាបាៃគុំក្ទែល់លទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវថ្ែលមាៃ
ស្រាប់ រ់ព័ៃធៃឹងរក្មិតនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការក្បមូល
ទិៃនៃ័  ការសិរាយៃោះបាៃពយយមថ្សវងររែុំយណាោះស្រា ចុំយ ោះបញ្ជា មួ ចុំៃួៃ
ែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
  

 ាទូយៅ យតើក្បាពលរែាែឹងថា ពួរគត់ក្តូវថ្តអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ផ្ែូវការយែើមបី
យផ្ារែីថ្ែលចញោះបញ្ជ ីយហើ យនោះឬយទ?  

 យតើយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា មាៃែីប៉ាញនម ៃរាលក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិចាប់
តាុំងពីបាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ  យហើ មាៃែីប៉ាញនម ៃរាលថ្ែលក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី
បៃរ ?   

 ក្បសិៃយបើ ក្គួារក្បាពលរែាពិតាអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃរ យតើពួរគត់បាៃបង់នលែយសវារមមៃិងពៃធយផ្ាររមមសិទធិឬយទ? យតើនលែយសវារមម
យនោះសមស្រសបឬយទ ឧ. តនមែផ្ែូវការៃិងមិៃផ្ែូវការ? 

 ក្បសិៃយបើ ភាគី រ់ព័ៃធមិៃបាៃអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ 
យតើពួរគត់បាៃយក្បើវធីិ្អវីខែោះយែើមបយីផ្ារែី ៃិងយហតញអវីបាៃាពួរគត់មិៃអៃញវតរ
តាមៃីតិវធីិ្ក្តឹមក្តូវ?  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

៦.៤ សេចក្ដេីសងេបៈ: ការចុុះបញ្ជីបន្រសៅក្នុងតំបន្់សោលសៅេិក្្ា 
 

 ែូចបាៃយឃើញខាងយលើរចួយហើ ថា យ ើងមាៃការលុំបាររនញងការររព័ត៌មាៃ
 រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីបៃរ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ។ យ ើងទទួលបាៃ 
ទិៃនៃ័ លមអិតពីតុំបៃ់សិរាយៅយខតររុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័  ថ្ែលយៅទី
យនោះ ការចញោះបញ្ជ ីបៃរពិតាមាៃអក្តាទបថ្មៃថ្ទៃ។ រនញងចុំយណាមការយផ្ាររមមសិទធិ
ចុំៃួៃ៦០ររណីយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរា ថ្ែលមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃែឹង មាៃថ្តបី
ររណីប៉ាញយណាណ ោះក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ។  ទិៃនៃ័ ទទួលបាៃយនោះមិៃទៃ់ក្គប់ក្ជុង
យក្ា យែើមបយីធ្វើការសៃនិដ្ឋា ៃរមួ អុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅក្គប់
តុំបៃ់យនោះយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរពិតាបាៃគុំក្ទែល់លទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវថ្ែលមាៃ
ស្រាប់ រ់ព័ៃធៃឹងរក្មិតនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការក្បមូល
ទិៃនៃ័  ការសិរាយៃោះបាៃពយយមថ្សវងររែុំយណាោះស្រា ចុំយ ោះបញ្ជា មួ ចុំៃួៃ
ែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
  

 ាទូយៅ យតើក្បាពលរែាែឹងថា ពួរគត់ក្តូវថ្តអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ផ្ែូវការយែើមបី
យផ្ារែីថ្ែលចញោះបញ្ជ ីយហើ យនោះឬយទ?  

 យតើយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា មាៃែីប៉ាញនម ៃរាលក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិចាប់
តាុំងពីបាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ  យហើ មាៃែីប៉ាញនម ៃរាលថ្ែលក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី
បៃរ ?   

 ក្បសិៃយបើ ក្គួារក្បាពលរែាពិតាអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
បៃរ យតើពួរគត់បាៃបង់នលែយសវារមមៃិងពៃធយផ្ាររមមសិទធិឬយទ? យតើនលែយសវារមម
យនោះសមស្រសបឬយទ ឧ. តនមែផ្ែូវការៃិងមិៃផ្ែូវការ? 

 ក្បសិៃយបើ ភាគី រ់ព័ៃធមិៃបាៃអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ 
យតើពួរគត់បាៃយក្បើវធីិ្អវីខែោះយែើមបយីផ្ារែី ៃិងយហតញអវីបាៃាពួរគត់មិៃអៃញវតរ
តាមៃីតិវធីិ្ក្តឹមក្តូវ?  

 

 
 

ាទូយៅ យតើក្បាពលរែាែឹងថា ពួរគត់ក្តវូថ្តអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ផ្ែូ វការយែើមបយីផ្ារែី
ថ្ែលចញោះបញ្ជ ីយហើ យនោះឬយទ? 
 

យទោះបីាមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃបាៃពៃយល់ថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ ក្តវូបាៃ
ផ្សពវផ្ា យៅយពលក្បជញុំាធារណៈៃិងយៅរនញងវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការ
ចូលរមួពីសហគមៃ៍រ៏យដ្ឋ  រ៏ការ ល់ែឹងរបស់អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត
តាមក្គាួរមាៃរក្មិតទបណាស់។ រនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ សមាភ សចុំៃួៃ១២៨នរ់
ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស មាៃយក្ចើៃាង៨៤% បាៃៃិយ ថា ពួរគត់មិៃ
បាៃែឹងអុំពីែុំយណើ រការាផ្ែូវការសក្មាប់ចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ។  
 
យតើយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាមាៃែីប៉ាញនម ៃរាលក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិចាប់តាុំងពី
បាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ  យហើ មាៃែីប៉ាញនម ៃរាលថ្ែលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ? 
 

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាពីរថ្ែលមាៃទិៃនៃ័  បាៃឲ្យែឹងថា ចុំៃួៃនៃ
ការយផ្ាររមមសិទធិែីយក្កា យពលចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃរក្មិតទប
ណាស់។ យៅរនញងភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងយគរធ្នូ មាៃរាលែីថ្តក្បាុំរថ្ៃែងប៉ាញយណាណ ោះ 
ថ្ែលយគែឹងថាក្តូវបាៃយផ្ាររមមសិទធិ (រនញងចុំយណាមរាលែីសរញប១,៧០០រថ្ៃែង) 
យហើ យៅរនញងភូមិក្ប ញគៃិងភូមិក្ត ុំងយាន  មាៃរាលែី៥៥រថ្ៃែងក្តូវបាៃយផ្ាររមម
សិទធិ (រនញងចុំយណាមរាលែីសរញបចុំៃួៃ៣,២៧១រថ្ៃែងថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ )។ 
រនញងចុំយណាមែីថ្ែលបាៃយផ្ាររមមសិទធិទុំងយនោះ មាៃថ្តបីររណីប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តវូបាៃ
ចញោះបញ្ជ ីបៃរ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

តារាង៦: ចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ បីៃរយៅរនញងតុំបៃ់សិរា 
 

តុំបៃ់ 
ចុំៃួៃនៃការយផ្ាររមមសិទធិ
ែីយក្កា ការចញោះបញ្ជ  ី

ចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ បីៃរ  

ភនុំយពញ:  
ភូមិទុំៃប់ 

គម ៃទិៃនៃ័  គម ៃទិៃនៃ័  

បនា  មាៃជ័ : 
ភូមិអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិ
យគរយនន   

៥ ០ 

ក្ពោះសីហៃញ:  
ភូមិ៣  

គម ៃទិៃនៃ័  គម ៃទិៃនៃ័  

រុំពង់ចាម: 
ភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំង
យាន  

៥៥ ៣ 

 

ក្បសិៃយបើ  ក្គួារក្បាពលរែាពិតាអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
យតើពួរគត់បាៃបង់នលែយសវារមមៃិងពៃធយផ្ាររមមសិទធិឬយទ? យតើនលែយសវារមមយនោះសម
ស្រសបយទ ឧ. តនមែផ្ែូ វការៃិងមិៃផ្ែូ វការ? 

យដ្ឋ ារថ្តចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរមាៃតិចតួច ែូយចនោះ គម ៃៃរណាមាន រ់ក្តូវ
បាៃសមាភ សអុំពីការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិយទ យហើ រ៏គម ៃ
ទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងសុំណួរយៃោះក្តូវបាៃក្បមូលយនោះយ ើ ។  
 
ក្បសិៃយបើ ភាគី រ់ព័ៃធមិៃបាៃអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ យតើពួរ
គត់បាៃយក្បើវធីិ្អវីខែោះយែើមបយីផ្ារែី ៃិងយហតញអវីបាៃាពួរគត់មិៃអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ក្តឹម
ក្តូវ? 

ចុំយ ោះការយផ្ាររមមសិទធិ ថ្ែលបាៃយរើតមាៃយៅរនញងតុំបៃ់សិរាយខតររុំពង់ចាម 
ៃិងបនា  មាៃជ័  ភាគយក្ចើៃក្តូវបាៃយធ្វើារសយីដ្ឋ មន្តៃរីថាន រ់ឃញុំ យហើ មួ ចុំៃួៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

តារាង៦: ចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ បីៃរយៅរនញងតុំបៃ់សិរា 
 

តុំបៃ់ 
ចុំៃួៃនៃការយផ្ាររមមសិទធិ
ែីយក្កា ការចញោះបញ្ជ  ី

ចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ បីៃរ  

ភនុំយពញ:  
ភូមិទុំៃប់ 

គម ៃទិៃនៃ័  គម ៃទិៃនៃ័  

បនា  មាៃជ័ : 
ភូមិអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិ
យគរយនន   

៥ ០ 

ក្ពោះសីហៃញ:  
ភូមិ៣  

គម ៃទិៃនៃ័  គម ៃទិៃនៃ័  

រុំពង់ចាម: 
ភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំង
យាន  

៥៥ ៣ 

 

ក្បសិៃយបើ  ក្គួារក្បាពលរែាពិតាអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
យតើពួរគត់បាៃបង់នលែយសវារមមៃិងពៃធយផ្ាររមមសិទធិឬយទ? យតើនលែយសវារមមយនោះសម
ស្រសបយទ ឧ. តនមែផ្ែូ វការៃិងមិៃផ្ែូ វការ? 

យដ្ឋ ារថ្តចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរមាៃតិចតួច ែូយចនោះ គម ៃៃរណាមាន រ់ក្តូវ
បាៃសមាភ សអុំពីការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិយទ យហើ រ៏គម ៃ
ទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងសុំណួរយៃោះក្តូវបាៃក្បមូលយនោះយ ើ ។  
 
ក្បសិៃយបើ ភាគី រ់ព័ៃធមិៃបាៃអៃញវតរតាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ យតើពួរ
គត់បាៃយក្បើវធីិ្អវីខែោះយែើមបយីផ្ារែី ៃិងយហតញអវីបាៃាពួរគត់មិៃអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្ក្តឹម
ក្តូវ? 

ចុំយ ោះការយផ្ាររមមសិទធិ ថ្ែលបាៃយរើតមាៃយៅរនញងតុំបៃ់សិរាយខតររុំពង់ចាម 
ៃិងបនា  មាៃជ័  ភាគយក្ចើៃក្តូវបាៃយធ្វើារសយីដ្ឋ មន្តៃរីថាន រ់ឃញុំ យហើ មួ ចុំៃួៃ

 
 

តូចក្តូវបាៃយធ្វើារសយីដ្ឋ អនរជិតខាងៃិងគម ៃការទទួលាគ ល់ផ្ែូវការយទ។ តួយលខ
ថ្ែលបាៃែរស្រសង់ខាងយលើទទួលបាៃពីមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ៃិងអាចមាៃការយផ្ាររមម
សិទធិែីយដ្ឋ គម ៃារសយីក្ចើៃយទៀតថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យហើ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃពញុំ
បាៃែឹង។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរទី៧: លទធភាពសក្មាប់ស្ដសរី  ការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័ៃធ 
ៃិងទសសៃៈរបស់អនរទទួលផ្ល 

 
 រនញងែុំយណើ រការនៃការង្ករចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ ក្រមុស្រាវក្ាវរ៏បាៃ
ពយយមក្បមូលទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា យផ្សងៗយទៀតថ្ែលមាៃែូចា យ ៃឌ័្រៃិង
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័ៃធរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងទសសៃៈអុំពីផ្លប៉ាោះ ល់បណាដ លមរពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ 
បញ្ជា ទុំងអស់យៃោះ ក្តូវយលើរមរពិភារាែូចតយៅយៃោះ។  
 
៧.១ សយន្ឌ័រន្ិងការចុុះបញ្ជីដីធែីោន្លក្េណៈជាម្បព័ន្ធ 
 

ែូចបាៃយលើរយ ើងពីខាងយែើមយៅរនញងរបា ការណ៍យៃោះរចួយហើ ថា ែីមាៃ
ារៈសុំខាៃ់បុំផ្ញតចុំយ ោះជីវភាពរស់យៅរបស់ក្បាពលរែារាប់ោៃនរ់ យៅទូទុំង
ក្បយទសរមពញា។ ាពិយសស ស្ដសរីៃិងរញមារអាចង្ក ទទួលរងយក្គោះណាស់ យៅរនញង
ររណីថ្ែលបដីាែ ប់យចាល ឬទុំនរ់ទុំៃងរនញងក្គួារថ្បរបារ់គន យដ្ឋ បណាដ លមរពី
ការថ្លងលោះគន  ឬបដីយបាោះបង់យចាល។ សិទធិកាៃ់កាប់ែីយដ្ឋ សញវតថិភាពអាចការ រ
ក្បឆ្ុំងៃឹងការបាត់បង់ែីធ្ែី ៃិងក្ទពយសមបតរិ រ់ព័ៃធនន។169  ចាប់តាុំងពីការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃចាប់យផ្ដើមយៅរមពញា មាៃការសិរាស្រាវក្ាវា
យក្ចើៃយដដ តយលើផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ែលបណាដ លមរពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ែលមាៃការសិរា
ស្រាវក្ាវយៅឆ្ន ុំ២០១០ យដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករអភវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ (SIDA)170 ៃិង

                                                           
169
 សក្មាប់ការពិភារាបថ្ៃថមយលើក្បធាៃបទយៃោះសូមយមើល: យ ៃឌ័្រៃិងក្រុមក្បធាៃបទអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ 

(PREM/ARD) ៃិងក្រុមក្បធាៃបទយគលៃយយបា ៃិងរែាបាលែីធ្ែី (ARD) នៃធ្នគរពិភពយោរ, បញ្ជា ថ្ ៃឌ័្រ
ៃិងវធីិ្អៃញវតរលអបុំផ្ញតរនញ ងគយក្មាងរែាបាលែីធ្ែី: របា ការណ៍សុំយយគ, ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០០៥។  
170 គយក្មាងគុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញា, របា ការណ៍អយងាត: សមធ្ម៌យ ៃឌ័្ររនញ ងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាក្បព័ៃធ, ថ្ខយមា 
ឆ្ន ុំ២០១០។ 

ផ្នេកទី៧: លទ្ធភាពសមេេប់ស្តេី  ការចូលរួមរបស់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធនិងទសេសនៈរបស់អ្នកទទួលផល
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរទី៧: លទធភាពសក្មាប់ស្ដសរី  ការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័ៃធ 
ៃិងទសសៃៈរបស់អនរទទួលផ្ល 

 
 រនញងែុំយណើ រការនៃការង្ករចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ ក្រមុស្រាវក្ាវរ៏បាៃ
ពយយមក្បមូលទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា យផ្សងៗយទៀតថ្ែលមាៃែូចា យ ៃឌ័្រៃិង
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ការចូលរមួរបស់ភាគី រ់ព័ៃធរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងទសសៃៈអុំពីផ្លប៉ាោះ ល់បណាដ លមរពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ 
បញ្ជា ទុំងអស់យៃោះ ក្តូវយលើរមរពិភារាែូចតយៅយៃោះ។  
 
៧.១ សយន្ឌ័រន្ិងការចុុះបញ្ជីដីធែីោន្លក្េណៈជាម្បព័ន្ធ 
 

ែូចបាៃយលើរយ ើងពីខាងយែើមយៅរនញងរបា ការណ៍យៃោះរចួយហើ ថា ែីមាៃ
ារៈសុំខាៃ់បុំផ្ញតចុំយ ោះជីវភាពរស់យៅរបស់ក្បាពលរែារាប់ោៃនរ់ យៅទូទុំង
ក្បយទសរមពញា។ ាពិយសស ស្ដសរីៃិងរញមារអាចង្ក ទទួលរងយក្គោះណាស់ យៅរនញង
ររណីថ្ែលបដីាែ ប់យចាល ឬទុំនរ់ទុំៃងរនញងក្គួារថ្បរបារ់គន យដ្ឋ បណាដ លមរពី
ការថ្លងលោះគន  ឬបដីយបាោះបង់យចាល។ សិទធិកាៃ់កាប់ែីយដ្ឋ សញវតថិភាពអាចការ រ
ក្បឆ្ុំងៃឹងការបាត់បង់ែីធ្ែី ៃិងក្ទពយសមបតរិ រ់ព័ៃធនន។169  ចាប់តាុំងពីការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃចាប់យផ្ដើមយៅរមពញា មាៃការសិរាស្រាវក្ាវា
យក្ចើៃយដដ តយលើផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ែលបណាដ លមរពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ែលមាៃការសិរា
ស្រាវក្ាវយៅឆ្ន ុំ២០១០ យដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករអភវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ (SIDA)170 ៃិង

                                                           
169
 សក្មាប់ការពិភារាបថ្ៃថមយលើក្បធាៃបទយៃោះសូមយមើល: យ ៃឌ័្រៃិងក្រុមក្បធាៃបទអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ 

(PREM/ARD) ៃិងក្រុមក្បធាៃបទយគលៃយយបា ៃិងរែាបាលែីធ្ែី (ARD) នៃធ្នគរពិភពយោរ, បញ្ជា ថ្ ៃឌ័្រ
ៃិងវធីិ្អៃញវតរលអបុំផ្ញតរនញ ងគយក្មាងរែាបាលែីធ្ែី: របា ការណ៍សុំយយគ, ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០០៥។  
170 គយក្មាងគុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញា, របា ការណ៍អយងាត: សមធ្ម៌យ ៃឌ័្ររនញ ងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីាក្បព័ៃធ, ថ្ខយមា 
ឆ្ន ុំ២០១០។ 

 
 

ររណីសិរាននយដ្ឋ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល។171  បញ្ជា យ ៃឌ័្រ រ៏ក្តវូបាៃ
វា តនមែថ្ែរយៅរនញងរបា ការណ៍ក្តតួពិៃិតយ ៃិងរបា ការណ៍វា តនមែអុំពីអនរ
ទទួលផ្ល យដ្ឋ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ននថ្ែលគុំក្ទវស័ិ ែីធ្ែី។ 

របា ការណ៍ឆ្ន ុំ២០០៨ យចញផ្ា យដ្ឋ មូលៃិធិ្យហៃរចិបញល (Heinrich 
Böll Foundation (HBF) បាៃររយឃើញថា ការ ល់ែឹងតិចតួចរបស់ស្ដសរី អុំពីែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យធ្វើឲ្យរារាុំងែល់លទធភាពរនញងការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែី យហើ ការ ល់ែឹងមាៃរក្មិតថ្បបយៃោះបាៃយធ្វើឲ្យមាៃសភាពកាៃ់ថ្តធ្ងៃ់ធ្ងរថ្លម
យទៀត យដ្ឋ ារវធីិ្អៃញវតរមិៃសញីចង្កវ រ់គន របស់មន្តៃរីមួ ចុំៃួៃ ៃិងរបស់ក្រមុចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែី។172 ការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ បាៃក្បមូលររណីសិរា រ់ព័ៃធៃឹងបទពិយាធ្ៃ៍
របស់ស្ដសរីថ្ែលបាៃ្ែងកាត់ែុំយណើ រនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ ការសិរាយៃោះរ៏បាៃ
បង្កា ញអុំពីរដីបារមភមួ ចុំៃួៃថ្ែរ។ រនញងយនោះ មាៃររណីមួ ថ្ែលស្ដសរីមាន រ់ក្តូវបដី
យបាោះបង់យចាលតាុំងពីក្បាុំពីរឆ្ន ុំមញៃ បាៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់គត់រមួគន ាមួ បដីថ្ែល
អវតរមាៃយនោះ យក្ ោះយ ម្ ោះរបស់បដីគត់យៅមាៃយៅរនញងយសៀវយៅក្គួារយៅយ ើ ។ 
អនរសរយសររបា ការណ៍យៃោះ បាៃររយឃើញររណីែូចគន យៃោះចុំៃួៃ១៥ររណី។173 
ររណីសិរាមួ យទៀត ៃិយ អុំពីររណីរបស់ក្គាួរមួ ថ្ែលបដីយបាោះបង់យចាល 
យហើ បាៃចញោះបញ្ជ ីរាលែីរមួគន  យក្ ោះអាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ ល់យឃើញថា ទល់ថ្តបដី
ាែ ប់យទើបអាចចញោះបញ្ជ ីែីយៃោះាលរខណៈបញគគលជូៃស្ដសរីយៃោះបាៃ។174 

ការវា តនមែអុំពីអនរទទួលផ្ល ថ្ែលយធ្វើយ ើងយដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិ
ការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់យៅឆ្ន ុំ២០០៦ រុំណត់បាៃៃូវតក្មវូការឲ្យមាៃការ
 ល់ែឹងាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍កាៃ់ថ្តក្បយសើរសក្មាប់ស្ដសរី 
ៃិងព័ត៌មាៃយដដ តាពិយសសយលើបញ្ជា យ ៃឌ័្រ ថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការនៃ

                                                           
171
យោរ Mehrak Mehrvar យោរ ឆ្  គីម ៃិងយោរ មី សមបតរិ, ទសសៃៈរបស់ស្ដសរី: ររណីសិរាអុំពីការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ, មូលៃិធិ្ យហៃរចិ បញល ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៨។    

172 ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ៤)។  
173 ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ១០)។ 
174 ែូចខាងយលើ (ទុំព័រ១២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។175  ការវា តនមែបៃរមរយទៀតយៅឆ្ន ុំ២០០៩ រ៏បាៃររយឃើញថ្ែរថា
រមមវធីិ្យៃោះយៅថ្តក្តូវការឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ ញទធាស្ដសរយ ៃឌ័្រ ៃិងមាៃយសចរដី
ថ្លែងបញ្ជជ រ់យគលៃយយបា ចាស់ោស់អុំពីការ ល់ែឹងថ្ផ្នរយ ៃឌ័្រ។176  ការ
សិរាមួ យទៀតនយពលលមីៗយៃោះ យដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ បាៃ
ររយឃើញថា យទោះបីាមាៃឧបសគគយក្ចើៃរ៏យដ្ឋ  រ៏ការយពញចិតររបស់ស្ដសរីចុំយ ោះ
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីមាៃរក្មិតខពស់ថ្ែរ យហើ ភាគយក្ចើៃបុំផ្ញតគឺមាៃសមភាពចុំយ ោះ
ស្ដសរី។177 

យដ្ឋ ៃឹរយឃើញអុំពីការអយងាតមញៃៗយនោះ ក្រមុសិរាស្រាវក្ាវបាៃនលយពល
យវោយែើមបទីញ របទពិយាធ្ៃ៍របស់ស្ដសដី យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ។ 
យធ្វើថ្បបយៃោះ គឺយែើមបថី្សវង ល់ឲ្យបាៃចាស់អុំពីលទធភាពយក្បើក្បាស់ៃិងទសសៃៈរបស់
ស្ដសរីចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ទក្មង់មាច ស់រមមសិទធិែី
ធ្ែី ៃិងឧបសគគយផ្សងៗ ថ្ែលស្ដសដីក្បឈមរនញងការសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីតាមរ ៈែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។  
 
៧.១.១. ក្បវតរិអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត   
 

អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតចុំៃួៃ៦៤% (ឬ៨២នរ់) គឺាស្ដសរី។ រនញង
ចុំយណាមស្ដសរីទុំងយៃោះ មាៃអនរយ្ែើ សមាភ ស២០% ឬ២៦នរ់ បាៃយ្ែើ ថា ាយមក្គួ
ារ។ 
 
                                                           
175 យោរ Robert Deutsch, របា ការណ៍វា តនមែអនរទទួលផ្លប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី យក្កាមគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី
ៃិងរែាបាលែីធ្ែី, យរៀបចុំសក្មាប់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ យដ្ឋ មាៃជុំៃួ គុំក្ទយដ្ឋ 
GTZ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០៦ (ទុំព័រ ii )។ 

176 យោរ Robert Deutsch & យោរ បណឌិ ត យទព មា៉ាខាធី្, ការវា តនមែយលើរទី២អុំពីអនរទទួលផ្លក្បយយជៃ៍ 
សក្មាប់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី នៃអងគការ GTZ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ ៥៩)។ 

177 គយក្មាងគុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញា, របា ការណ៍អយងាត: សមធ្ម៌យ ៃឌ័្ររនញ ងការចញោះបញ្ជ ីាក្បព័ៃធ, ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ
២០១០ (ទុំព័រ vii)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។175  ការវា តនមែបៃរមរយទៀតយៅឆ្ន ុំ២០០៩ រ៏បាៃររយឃើញថ្ែរថា
រមមវធីិ្យៃោះយៅថ្តក្តូវការឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ ញទធាស្ដសរយ ៃឌ័្រ ៃិងមាៃយសចរដី
ថ្លែងបញ្ជជ រ់យគលៃយយបា ចាស់ោស់អុំពីការ ល់ែឹងថ្ផ្នរយ ៃឌ័្រ។176  ការ
សិរាមួ យទៀតនយពលលមីៗយៃោះ យដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ បាៃ
ររយឃើញថា យទោះបីាមាៃឧបសគគយក្ចើៃរ៏យដ្ឋ  រ៏ការយពញចិតររបស់ស្ដសរីចុំយ ោះ
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីមាៃរក្មិតខពស់ថ្ែរ យហើ ភាគយក្ចើៃបុំផ្ញតគឺមាៃសមភាពចុំយ ោះ
ស្ដសរី។177 

យដ្ឋ ៃឹរយឃើញអុំពីការអយងាតមញៃៗយនោះ ក្រមុសិរាស្រាវក្ាវបាៃនលយពល
យវោយែើមបទីញ របទពិយាធ្ៃ៍របស់ស្ដសដី យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ។ 
យធ្វើថ្បបយៃោះ គឺយែើមបថី្សវង ល់ឲ្យបាៃចាស់អុំពីលទធភាពយក្បើក្បាស់ៃិងទសសៃៈរបស់
ស្ដសរីចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ទក្មង់មាច ស់រមមសិទធិែី
ធ្ែី ៃិងឧបសគគយផ្សងៗ ថ្ែលស្ដសដីក្បឈមរនញងការសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីតាមរ ៈែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។  
 
៧.១.១. ក្បវតរិអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត   
 

អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតចុំៃួៃ៦៤% (ឬ៨២នរ់) គឺាស្ដសរី។ រនញង
ចុំយណាមស្ដសរីទុំងយៃោះ មាៃអនរយ្ែើ សមាភ ស២០% ឬ២៦នរ់ បាៃយ្ែើ ថា ាយមក្គួ
ារ។ 
 
                                                           
175 យោរ Robert Deutsch, របា ការណ៍វា តនមែអនរទទួលផ្លប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី យក្កាមគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី
ៃិងរែាបាលែីធ្ែី, យរៀបចុំសក្មាប់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ យដ្ឋ មាៃជុំៃួ គុំក្ទយដ្ឋ 
GTZ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០៦ (ទុំព័រ ii )។ 

176 យោរ Robert Deutsch & យោរ បណឌិ ត យទព មា៉ាខាធី្, ការវា តនមែយលើរទី២អុំពីអនរទទួលផ្លក្បយយជៃ៍ 
សក្មាប់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី នៃអងគការ GTZ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ ៥៩)។ 

177 គយក្មាងគុំក្ទរែាបាលែីធ្ែីរមពញា, របា ការណ៍អយងាត: សមធ្ម៌យ ៃឌ័្ររនញ ងការចញោះបញ្ជ ីាក្បព័ៃធ, ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ
២០១០ (ទុំព័រ vii)។ 

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២១: យតើយៃោះាក្គាួរក្បយភទអវី?   
 

 ភនុំយពញ បនា  មាៃជ័  ក្ពោះសីហៃញ រុំពង់ចាម សរញប (%) 

ក្គួារមាៃថ្ត 
ឪពញរឬមាដ   

០ ០ ០ ០ ០ 

យមក្គួារ 
ាស្ដសរី 

២៥ ១២ ២៨ ១៦ ២០ 

ក្គួារតូច/
ក្គួារធ្ុំ 

៧៥ ៨៨ ៧២ ៨៤ ៨០ 

(តួយលខទុំងអស់គិតា%) 
 
 អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតាស្ដសរីយមក្គួារ ភាគយក្ចើៃាយមក្គួារតាម
ៃីតិៃ័  ថ្ែលរនញងយនោះមាៃ៦៥%ាយមមា៉ា  ១២%ាស្ដសរីមិៃបាៃយរៀបការ ៃិង៤%
ាស្ដសរីថ្ចរផ្ែូវគន ។ មាៃស្ដសរី១៩%បាៃយ្ែើ ថា ាយមក្គួារតាមក្ពឹតរិៃ័  យក្ ោះថា 
យទោះបីាពួរគត់បាៃយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដី រ៏បដីរបស់ពួរគត់បាៃចារយចញយៅ
ក្បយទសនល ៃិងទីក្រងុននយៅរនញងក្បយទសរមពញា យែើមបថី្សវងររការង្ករយធ្វើ។ ការ
ទទួលខញសក្តូវរនញងការក្គប់ក្គងក្គួារ ៃិងការចាត់ថ្ចងលញ ការ់ (ហិរញ្ាវតថញ) ធាែ រ់
យៅស្ដសរីទុំងយៃោះ យហតញែូយចនោះយហើ  ពួរគត់បាៃចាត់ទញរខែួៃឯងថា ាយមក្គាួរ។ 
ាពិយសស ររណីយៃោះមាៃយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិង
យខតររុំពង់ចាម។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២២: ាថ ៃភាពក្គាួររបស់ស្ដសរីយមផ្ាោះ 

 
 

យៅយពលសួរអុំពីក្បភពចមបងនៃការររក្បារ់ចុំណូល ស្ដសរីយមផ្ាោះ៣៨%ថ្ែល
បាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ បាៃៃិយ ថា ពួរគត់ពឹងថ្ផ្អរ
យលើការង្ករជុំនញ ែូចា ការង្ករយៅតាមយរាងចក្រកាត់យែរាយែើម យហើ មាៃ២៧%
ពឹងថ្ផ្អរយលើមញខរបរតូចតាច ែូចា យបើររថ្ៃែងកាត់យែរ លរ់ែូរយក្គឿងមាូបអាហារ ៃិង
យបើររថ្ៃែងថ្រសមផសសយៅផ្ាោះ ឬលរ់ែូរបថ្ៃែៃិងក្តីាយែើម។ មាៃ១៩% ពឹងថ្ផ្អរយលើ
របររសិរមម ៨%ពឹងថ្ផ្អរយលើការង្ករគម ៃជុំនញ (សញីឈមួល) យហើ ៨%យទៀតពឹងថ្ផ្អរ
យលើក្បារ់ថ្ែលក្រុមក្គាួរយធ្វើការយៅក្បយទសនល ឬយៅទីក្រងុរនញងក្បយទសរមពញាយផ្្ើ
មរឲ្យ។ ស្ដសរីយៅរនញងភូមិយគលយៅសិរាយៅជៃបទ បាៃៃិយ ថា យដ្ឋ ារមាៃ
ភាពថ្ក្បក្បួលរែូវកាលយធ្វើរសិរមម ែូយចនោះ ពួរគត់កាៃ់ថ្តពឹងថ្ផ្អរយលើក្បភពក្បារ់
ចុំណូលយផ្សងៗយែើមបផី្គត់ផ្គង់ក្គួារ។  
 
 
 
 
 

៦៥% 
១៩% 

១២% 
៤% 

យមមា៉ា  
យរៀបការ 
មិៃទៃ់យរៀបការ 
រស់យៅថ្បរគន  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២២: ាថ ៃភាពក្គាួររបស់ស្ដសរីយមផ្ាោះ 

 
 

យៅយពលសួរអុំពីក្បភពចមបងនៃការររក្បារ់ចុំណូល ស្ដសរីយមផ្ាោះ៣៨%ថ្ែល
បាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ បាៃៃិយ ថា ពួរគត់ពឹងថ្ផ្អរ
យលើការង្ករជុំនញ ែូចា ការង្ករយៅតាមយរាងចក្រកាត់យែរាយែើម យហើ មាៃ២៧%
ពឹងថ្ផ្អរយលើមញខរបរតូចតាច ែូចា យបើររថ្ៃែងកាត់យែរ លរ់ែូរយក្គឿងមាូបអាហារ ៃិង
យបើររថ្ៃែងថ្រសមផសសយៅផ្ាោះ ឬលរ់ែូរបថ្ៃែៃិងក្តីាយែើម។ មាៃ១៩% ពឹងថ្ផ្អរយលើ
របររសិរមម ៨%ពឹងថ្ផ្អរយលើការង្ករគម ៃជុំនញ (សញីឈមួល) យហើ ៨%យទៀតពឹងថ្ផ្អរ
យលើក្បារ់ថ្ែលក្រុមក្គាួរយធ្វើការយៅក្បយទសនល ឬយៅទីក្រងុរនញងក្បយទសរមពញាយផ្្ើ
មរឲ្យ។ ស្ដសរីយៅរនញងភូមិយគលយៅសិរាយៅជៃបទ បាៃៃិយ ថា យដ្ឋ ារមាៃ
ភាពថ្ក្បក្បួលរែូវកាលយធ្វើរសិរមម ែូយចនោះ ពួរគត់កាៃ់ថ្តពឹងថ្ផ្អរយលើក្បភពក្បារ់
ចុំណូលយផ្សងៗយែើមបផី្គត់ផ្គង់ក្គួារ។  
 
 
 
 
 

៦៥% 
១៩% 

១២% 
៤% 

យមមា៉ា  
យរៀបការ 
មិៃទៃ់យរៀបការ 
រស់យៅថ្បរគន  

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២៣: ក្បភពចុំណូលសុំខាៃ់ៗរបស់ស្ដសរយីមក្គាួរ  
 

 
 
 

ការអយងាតយៃោះបាៃររយឃើញថា ក្បាពលរែាថ្ែលាស្ដសរីយៅរនញងតុំបៃ់យគល
យៅសិរាមាៃរក្មិតអប់រ ុំ ឬយរៀៃសូក្តបាៃតិចតួចាងបញរស។ រនញងចុំយណាមស្ដសរីថ្ែល
បាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារ មាៃស្ដសរី២៧%មិៃថ្ែលបាៃយៅ
យរៀៃ ឬចូលាោយទ យបើយក្បៀបយធ្ៀបាមួ បញរសមាៃក្តឹមថ្ត១៧%ប៉ាញយណាណ ោះ។ ការ
បយងាើៃរក្មិតអប់រ ុំ ឬចុំយណោះែឹងរបស់ស្ដសរីឲ្យមាៃការ ល់ែឹងយក្ចើៃអុំពីចាប់ារតារ
រុំណត់សុំខាៃ់ណាស់យែើមបីឲ្យស្ដសរីែឹងអុំពីសិទធិ ៃិងមាៃលទធភាពអាចយក្បើក្បាស់ែីធ្ែី។ 
យទោះបីា ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់បាៃខិតខុំក្បឹងថ្ក្បងយែើមបី
យរៀបចុំ ៃិងថ្ចរចា ឯរារសដីពីសិទធិែីធ្ែី ៃិងៃីតិវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីសិទធិែីធ្ែីយៅតាមទក្មង់
ារបូភាពយែើមបធីានឲ្យស្ដសរីៃិងបញរសថ្ែលមិៃយចោះអរសរទទួលបាៃព័ត៌មាៃសមស្រសប
រ៏យដ្ឋ  រ៏ស្ដសរីាយក្ចើៃនរ់ថ្ែលបាៃយ្ែើ សមាភ សបាៃបញ្ជជ រ់ថា ចុំយ ោះស្ដសរីខែោះ ការ
ខវោះចុំយណោះែឹង ឬខវោះការអប់រ ុំាឧបសគគយ៉ាងធ្ុំរនញងការចូលរមួយ៉ាងសរមម រនញងែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ច ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ាពិយសសគឺ រនញងការយរៀបចុំឯរារ 
ការបុំយពញ រយសញុំ ៃិងរនញងការពិៃិតយយផ្ាៀងដា ត់បែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ីមាច ស់ែីថ្ក្រង
យោមាៃរុំហញស។   

៣៨% 

២៧% 

១៩% 

៨% 
៨% 

រមមររជុំនញ 

ររសញីខាន តតូច ឬលរ់ែូរ 

រសិរមម 

រមមររសញីឈនួលគម ៃជុំនញ 

ចាុំទទួលក្បារ់ថ្ែលក្គួារយផ្្ើយអា  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២៤: យតើអនរយរៀៃបាៃែល់រក្មិតណា?  

 
 
៧.១.២ ទក្មង់នៃភាពាមាច ស់រមមសិទធិរបស់ស្ដសរ ី 
 

លទធផ្លនៃការអយងាតតាមក្គួារបាៃបង្កា ញថា យៅរនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ 
សមាភ សទុំងអស់ មាៃរាលែី៨៩%ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីរមួគន យដ្ឋ មាៃទុំងយ ម្ ោះ
ក្បពៃធៃិងយ ម្ ោះបដី។ យៅរនញងការពិភារាក្រមុ ក្រុមស្ដសរីបាៃពៃយល់ថា ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែី បាៃយបើរវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍សក្មាប់ស្ដសរី
យសាើរថ្តក្គប់ភូមិ។ ការយបើរវគគផ្សពវផ្ា សក្មាប់ស្ដសរីទុំងយៃោះ បាៃសងាត់ធ្ងៃ់យលើទ
សសៃៈ ៃិងភាពសមញរគាម ញអុំពីរមមសិទធិរមួៃិងរមមសិទធិបញគគល។ អនរចូលរមួពិភារា
ភាគយក្ចើៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់បាៃ ល់យក្ចើៃគួរសមអុំពីទសសៃៈទុំងយនោះ ៃិង
ថា អុំ ញងយពលចូលរមួរនញងវគគផ្សពវផ្ា យនោះ ពួរគត់មាៃឱកាសសួរសុំណួរ ៃិងសញុំ
ការស្រា បុំភែឺអុំពីបញ្ជា មួ ចុំៃួៃែូចា សិទធិយលើែីមរតរ ៃិងសិទធិាមាច ស់រមមសិទធិ
របស់ស្ដសរីថ្លងលោះគន  ថ្ចរផ្ែូវគន  ៃិងស្ដសរីបដីយបាោះបង់។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២៤: យតើអនរយរៀៃបាៃែល់រក្មិតណា?  

 
 
៧.១.២ ទក្មង់នៃភាពាមាច ស់រមមសិទធិរបស់ស្ដសរ ី 
 

លទធផ្លនៃការអយងាតតាមក្គួារបាៃបង្កា ញថា យៅរនញងចុំយណាមអនរយ្ែើ 
សមាភ សទុំងអស់ មាៃរាលែី៨៩%ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីរមួគន យដ្ឋ មាៃទុំងយ ម្ ោះ
ក្បពៃធៃិងយ ម្ ោះបដី។ យៅរនញងការពិភារាក្រមុ ក្រុមស្ដសរីបាៃពៃយល់ថា ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែី បាៃយបើរវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍សក្មាប់ស្ដសរី
យសាើរថ្តក្គប់ភូមិ។ ការយបើរវគគផ្សពវផ្ា សក្មាប់ស្ដសរីទុំងយៃោះ បាៃសងាត់ធ្ងៃ់យលើទ
សសៃៈ ៃិងភាពសមញរគាម ញអុំពីរមមសិទធិរមួៃិងរមមសិទធិបញគគល។ អនរចូលរមួពិភារា
ភាគយក្ចើៃបាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់បាៃ ល់យក្ចើៃគួរសមអុំពីទសសៃៈទុំងយនោះ ៃិង
ថា អុំ ញងយពលចូលរមួរនញងវគគផ្សពវផ្ា យនោះ ពួរគត់មាៃឱកាសសួរសុំណួរ ៃិងសញុំ
ការស្រា បុំភែឺអុំពីបញ្ជា មួ ចុំៃួៃែូចា សិទធិយលើែីមរតរ ៃិងសិទធិាមាច ស់រមមសិទធិ
របស់ស្ដសរីថ្លងលោះគន  ថ្ចរផ្ែូវគន  ៃិងស្ដសរីបដីយបាោះបង់។ 

 
 

ស្ដសរីភាគយក្ចើៃថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សបាៃៃិយ ថា ពួរគត់បាៃ
ពិភារាាមួ បដីរបស់ពួរគត់ យហើ បាៃសយក្មចចិតរចញោះបញ្ជ ីែីរមួយនោះារមមសិទធិ
រមួគន ។ អនរចូលរមួពិភារាក្រុមយជឿថា ការទទួលបាៃប័ណណរមមសិទធិរមួ បាៃយលើរ
រមពស់ជុំហររបស់ស្ដសរីយ៉ាងខាែ ុំង។ ែូចបាៃយលើរយ ើងយដ្ឋ ស្ដសរីមាន រ់ យៅរនញងរិចចក្បជញុំ
ពិភារាក្រុមយៅយខតររុំពង់ចាមថា “រនញងចុំយណាមពួរយ ើង មាៃខែោះមិៃយជឿភាពយាម ោះ
ក្តង់របស់បដីយ ើងយទ។ យតើៃរណាែឹងយៅថាពួរគត់អាចៃឹងបដូរចិតរយៅនលងថ្សអរ យហើ 
យរៀបការាមួ ស្រសីយផ្សង ឬយលងថ្លបង ឬលរ់ែីរបស់យ ើង។ ក្បសិៃយបើ ែីយនោះមាៃ
យ ម្ ោះយ ើងារមមសិទធិថ្ែរ ែូយចនោះយ ើងអាចឃ្ត់មិៃឲ្យយរើតយរឿងថ្បបយៃោះយទ យហើ 
យ ើងអាចការ រែីទញរសក្មាប់រូៃៗរបស់យ ើងយៅយពលអនគត”។ 

ភាគយក្ចើៃនៃស្ដសរីយមក្គាួរថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាម
ក្គួារ សញទធថ្តមាៃែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងែី ូត៍សក្មាប់យធ្វើរសិរមម។ ែីលុំយៅដ្ឋា ៃភាគ
យក្ចើៃាែីមរតរ រឯីែីរសិរមមវញិាែីទទួលបាៃពីក្រមុាមគគីថ្ែលបាៃថ្ចរែី
ក្បយភទយៃោះឲ្យពួរគត់។ មាៃររណីភាគយក្ចើៃ ែីមរតរក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីាែីរមមសិទធិ
បញគគល ារមមសិទធិរបស់បដី ឬារមមសិទធិរបស់ក្បពៃធ ថ្ែលាអនរទទួលមរតរយនោះ។ 
ែីរសិរមមភាគយក្ចើៃ ថ្ែលបាៃទិញយក្កា ពីយរៀបការរចួក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីាែីរមមសិទធិ
រមួគន ។ រនញងចុំយណាមស្ដសរីយមក្គួារថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះ 
មាៃស្ដសរីចុំៃួៃ១៧នរ់ បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីាបញគគលសក្មាប់ែីមរតរថ្ែល
ពួរគត់បាៃទទួល។ យយងតាមមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរបនា  មាៃជ័  វគគក្បជញុំ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍បាៃពៃយល់ចាស់ថា មាច ស់
រមមសិទធិរមួគន មិៃថ្មៃយចោះថ្តក្តូវយធ្វើបាៃយដ្ឋ សវ័ ក្បវតរិយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរវាអាស្រស័ យលើ
ការសយក្មចចិតររបស់មាច ស់រមមសិទធិ ថ្ែលាថ ៃភាពែីរបស់គត់ក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ ។ 
ក្បសិៃយបើ បដីក្បពៃធយនោះបាៃទិញែីយក្កា យពលយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ យហើ បដីចង់ចញោះ
បញ្ជ ីែីយនោះារមមសិទធិយដ្ឋ យក្បើថ្តយ ម្ ោះរបស់ខែួៃ យពលយនោះក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ក្តូវ
យសនើសញុំឲ្យភាគីក្បពៃធបុំយពញថ្បបបទមួ យែើមបបីញ្ជជ រ់ថា គត់ ល់ក្ពមថា ែីយៃោះក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីារមមសិទធិរបស់បដីថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ រនញងយពលពិភារាក្រុម ាមួ ក្រុមស្ដសរី
យៅភូមិក្ត ុំងយាន  យខតររុំពង់ចាម អនរចូលរមួរនញងអងគក្បជញុំយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា បដី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បពៃធថ្ែលមាៃវ ័ចាស់ៗ ចង់ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីទុំងអស់ារមមសិទធិរមួគន  យទោះបីាែី
យនោះាែីមរតររ៏យដ្ឋ  ប៉ាញថ្ៃរមាៃអនរខែោះយពញចិតរៃឹងចញោះបញ្ជ ីែីារមមសិទធិថ្ែលមាៃ
ថ្តយ ម្ ោះរបស់ខែួៃប៉ាញយណាណ ោះ យក្ ោះយធ្វើថ្បបយៃោះយធ្វើឲ្យពួរគត់ ល់ថា មាៃសញវតថិភាព
យក្ចើៃ   ៃិងបាៃបយងាើៃអុំណាច ៃិងឥទធិពលរបស់ខែួៃរនញងទុំនរ់ទុំៃងអា ហ៍ពិ ហ៍
ផ្ង។ ស្ដសរីមាន រ់បាៃបញ្ជជ រ់ថា គត់មាៃទុំនស់ាមួ បដីរបស់គត់យៅយពលពយយម
ចញោះបញ្ជ ីែីមរតរាែីរមមសិទធិរបស់គត់ថ្តមាន រ់ ប៉ាញថ្ៃរទុំនស់យៃោះក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា 
យក្កា ពីយមភូមិ បាៃមរផ្ាោះរបស់បដីក្បពៃធយៃោះ យហើ ពៃយល់បដីរបស់គត់អុំពីែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ី យក្កា មរគត់រ៏បាៃ ល់ យហើ បដូរចិតរ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃ
បាៃររយឃើញររណីណាមួ ថ្ែលបដីយបាោះបង់ក្គួារ ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីរមមសិទធិរមួ
យនោះយ ើ    រឯីររណីសិរាាយក្ចើៃថ្ែលបញ្ចូ លរនញងរបា ការណ៍របស់មូលៃិធិ្
យហៃរចិបញល (HBF) ថ្ែលបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរ៏ែូយចាន ោះថ្ែរ។   
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២៥: យតើែីរបស់អនរក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ាីរមមសិទធិរបស់
ៃរណា? 

 
 
 
  

៨៩% 

៥% 
៣% ៣% 

រមួ្: បតីនិងក្បពនធ 

ឯកត្តបុគគល: ក្បពនធ 

ឯកត្តបុគគល: ស្រសតីហម្ក្គួស្មរ 

ឯកត្តបុគគល: កូនក្បុស/ស្សី 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បពៃធថ្ែលមាៃវ ័ចាស់ៗ ចង់ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីទុំងអស់ារមមសិទធិរមួគន  យទោះបីាែី
យនោះាែីមរតររ៏យដ្ឋ  ប៉ាញថ្ៃរមាៃអនរខែោះយពញចិតរៃឹងចញោះបញ្ជ ីែីារមមសិទធិថ្ែលមាៃ
ថ្តយ ម្ ោះរបស់ខែួៃប៉ាញយណាណ ោះ យក្ ោះយធ្វើថ្បបយៃោះយធ្វើឲ្យពួរគត់ ល់ថា មាៃសញវតថិភាព
យក្ចើៃ   ៃិងបាៃបយងាើៃអុំណាច ៃិងឥទធិពលរបស់ខែួៃរនញងទុំនរ់ទុំៃងអា ហ៍ពិ ហ៍
ផ្ង។ ស្ដសរីមាន រ់បាៃបញ្ជជ រ់ថា គត់មាៃទុំនស់ាមួ បដីរបស់គត់យៅយពលពយយម
ចញោះបញ្ជ ីែីមរតរាែីរមមសិទធិរបស់គត់ថ្តមាន រ់ ប៉ាញថ្ៃរទុំនស់យៃោះក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា 
យក្កា ពីយមភូមិ បាៃមរផ្ាោះរបស់បដីក្បពៃធយៃោះ យហើ ពៃយល់បដីរបស់គត់អុំពីែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ី យក្កា មរគត់រ៏បាៃ ល់ យហើ បដូរចិតរ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃ
បាៃររយឃើញររណីណាមួ ថ្ែលបដីយបាោះបង់ក្គួារ ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីរមមសិទធិរមួ
យនោះយ ើ    រឯីររណីសិរាាយក្ចើៃថ្ែលបញ្ចូ លរនញងរបា ការណ៍របស់មូលៃិធិ្
យហៃរចិបញល (HBF) ថ្ែលបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរ៏ែូយចាន ោះថ្ែរ។   
 

ចយមែើ អយងាតក្គាួរ សុំណួរទី២៥: យតើែីរបស់អនរក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ាីរមមសិទធិរបស់
ៃរណា? 

 
 
 
  

៨៩% 

៥% 
៣% ៣% 

រមួ្: បតីនិងក្បពនធ 

ឯកត្តបុគគល: ក្បពនធ 

ឯកត្តបុគគល: ស្រសតីហម្ក្គួស្មរ 

ឯកត្តបុគគល: កូនក្បុស/ស្សី 

 
 

៧.១.៣ ការចូលរមួរបស់ស្ដសរ ីរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 
 ចយមែើ ពីស្ដសរីថ្ែលបាៃចូលរមួរនញងអយងាតក្គួារយៃោះ ៃិងពីអនរចូលរមួរនញងការ
ពិភារាក្រុម ាទូយៅយក្ចើៃាចយមែើ វជិជមាៃ  រ់ព័ៃធៃឹងលទធភាពសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
តាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ យយងតាមមន្តៃរីមួ 
ចុំៃួៃថ្ែលយ ើងបាៃជួបសមាភ ស បាៃឲ្យែឹងថា ស្ដសរីយែើរតួនទីយ៉ាងសុំខាៃ់រនញង
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ាពិយសសរនញងែុំយណើ រការអយងាត
វាស់ថ្វង រុំណត់ក្ពុំែី ៃិងវៃិិចឆ័ រាលែី។ យហើ យយងតាមមន្តៃរីមួ របូមរពីមៃាីរ
យរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរបនា  មាៃជ័ បាៃឲ្យែឹងថា ាធ្មមតា ស្ដសរីាអនរថ្ែលទទួលខញស
ក្តូវរនញងការៃិយ ាមួ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ យោរបាៃពៃយល់ថា យៃោះគឺក្បថ្ហលា
យដ្ឋ ារស្ដសរីមាៃទុំៃញរចិតរយក្ចើៃរនញងការចូលរមួាមួ មន្តៃរីទុំងយនោះ ប៉ាញថ្ៃររ៏
ក្បថ្ហលាយដ្ឋ ារ ស្ដសរីយៅតុំបៃ់ជៃបទ យក្ចើៃថ្តមិៃយែើរយៅណាមរណាយក្ៅភូមិ 
ែូចបដីរបស់ពួរគត់ថ្ែលចារយចញពីភូមិយៅតុំបៃ់យផ្សងយែើមបយីធ្វើការ។ ស្ដសរីយមក្គួារ
ថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះ    បាៃបញ្ជជ រ់ថា   ពួរគត់បាៃ
សហការាមួ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យែើមបបីញ្ជជ រ់ក្បាប់មន្តៃរីជុំនញរុំណត់ក្ពុំែី អុំពីក្ពុំ
រាលែីរបស់ពួរគត់ ៃិងចរចាអុំពីក្ពុំែី ក្បសិៃយបើ រាលែីាប់ែី ូត៍ឯរជៃរបស់
អនរយផ្សង ឬែីរបស់រែា។ ស្ដសរីរ៏ាអនរផ្ដល់ឯរារ រ់ព័ៃធៃឹងរាលែីថ្ែរ យហើ បាៃ
សហការាមួ មន្តៃរីជុំនញយែើមបបីុំយពញថ្បបបទរាលែី។ ស្ដសរីភាគយក្ចើៃបាៃ
ៃិយ ថា ពួរគត់យពញចិតរៃឹងសហការាមួ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងថាសមាជិរ
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យក្ចើៃថ្តាមៃញសសរសួរា រារ់ទរ់ ៃិងគួរឲ្យយគរព។ 

យៅយពលសួរអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ា
ទូយៅ ស្ដសរីយមក្គួារភាគយក្ចើៃថ្ែលបាៃចូលរមួយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតយៃោះ បាៃ
ៃិយ ថា       ពួរគត់យពញចិតរណាស់ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ រនញងចុំយណាមស្ដសរីយមក្គាួរថ្ែលបាៃយ្ែើ សមាភ សរនញងការ
អយងាត មាៃស្ដសរី៦៣% បាៃៃិយ ថា   ពួរគត់មាៃការលុំបារខាែ ុំងរនញងការបង្កា ញ
ភសរញតាងអុំពីាថ ៃភាពយៅថ្តឯង ាពិយសស ក្បសិៃយបើ ពួរគត់ាស្ដសរីក្តូវបដី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យបាោះបង់ ឬរស់យៅថ្បរគន ។ ស្ដសរីទុំងយនោះបាៃៃិយ ថា យគតក្មូវឲ្យពួរគត់បង្កា ញ 
ឬផ្ដល់ភសរញតាងាឯរារ ែូចា លិខិតបញ្ជជ រ់មរណភាពរបស់បដី ែីកាថ្លងលោះពី
តញោការ ឬរិចចក្ពមយក្ពៀងរស់យៅថ្បរគន  ថ្ែលចញោះហតថយលខាឬផ្រិតយមនែយដ្ឋ ភាគី
ទុំងពីរ។ រនញងររណីបដីយបាោះបង់ ស្ដសរីយមក្គួារ ក្តូវថ្តមាៃលិខិតគុំក្ទពីយមភូមិ ឬយមឃញុំ
យែើមបបីញ្ជជ រ់ថា បដីរបស់គត់ពិតាបាៃយបាោះបង់ថ្មៃ រឯីាថ ៃភាពមិៃទៃ់យរៀបការ
បចចញបបៃន រ៏ក្តូវមាៃលិខិតបញ្ជជ រ់ថ្បបយៃោះថ្ែរ។ ស្ដសរីខែោះបាៃយលើរយ ើងថា ការររឯរ
ាររិចចក្ពមយក្ពៀងរស់យៅថ្បរគន ាែុំណារ់កាលលុំបារបុំផ្ញត រនញងែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈបញគគល ាពិយសស ការរស់យៅថ្បរគន គឺាយរឿងគួរឲ្យជូរ
ចត់បុំផ្ញត។ យទោះបីា ការររឯរារទុំងយៃោះមាៃការលុំបាររ៏យដ្ឋ  អនរយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតទុំងអស់បាៃៃិយ ថា ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃក្ពមទទួលឯរ
ារទុំងយៃោះ ាភសរញតាងបញ្ជជ រ់ាថ ៃភាពយៅថ្តឯងរបស់ពួរគត់ យហើ ស្ដសរីទុំង
អស់គន ថ្ែលបាៃចូលរមួយធ្វើរិចចសមាភ សសញទធថ្តអាចចញោះបញ្ជ ីែីារមមសិទធិបញគគលយដ្ឋ 
យក្បើយ ម្ ោះរបស់ខែួៃ ក្បសិៃយបើពួរគត់ចង់។  
 

៧.២ ការចូលរួមរបេ់ភាគីពាក្់ព័ន្ធ  
 

ថ្ផ្នរយ៉ាងសុំខាៃ់មួ  នៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធគឺការ
ចូលរមួពីសុំណារ់ភាគី រ់ព័ៃធនន យហើ ការរុំណត់ភាគី រ់ព័ៃធសុំខាៃ់ៗក្តូវ
បាៃអៃញវតរ យែើមបផី្ដល់ទសសៃៈទូយៅអុំពីការចូលរមួរបស់ភាគីននរនញងែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ភាគី រ់ព័ៃធសុំខាៃ់ៗទុំងយនោះក្តូវបាៃ
រុំណត់ៃិងថ្ចរយចញាបីក្បយភទថ្ែលមាៃែូចា: ភាគី រ់ព័ៃធបឋម ភាគី រ់ព័ៃធ
បនា ប់បៃសុំ ៃិងភាគី រ់ព័ៃធសរមម/សុំខាៃ់។178  
 
                                                           
178 ភាគី រ់ព័ៃធបឋមគឺាអនរទទួលផ្លពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធតាមការយក្គង ភាគី
 រ់ព័ៃធបនា ប់បៃសុំគឺាភាគីទុំងឡា ថ្ែលយែើរតួាអៃររការយីៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ រឯីភាគី រ់ព័ៃធសរមមវញិ ាភាគីទុំងឡា ណាថ្ែលរុំណត់ៃិងអៃញវតរយសចរដីសយក្មចចិតរ ៃិងយធ្វើ
សរមមភាពយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យបាោះបង់ ឬរស់យៅថ្បរគន ។ ស្ដសរីទុំងយនោះបាៃៃិយ ថា យគតក្មូវឲ្យពួរគត់បង្កា ញ 
ឬផ្ដល់ភសរញតាងាឯរារ ែូចា លិខិតបញ្ជជ រ់មរណភាពរបស់បដី ែីកាថ្លងលោះពី
តញោការ ឬរិចចក្ពមយក្ពៀងរស់យៅថ្បរគន  ថ្ែលចញោះហតថយលខាឬផ្រិតយមនែយដ្ឋ ភាគី
ទុំងពីរ។ រនញងររណីបដីយបាោះបង់ ស្ដសរីយមក្គួារ ក្តូវថ្តមាៃលិខិតគុំក្ទពីយមភូមិ ឬយមឃញុំ
យែើមបបីញ្ជជ រ់ថា បដីរបស់គត់ពិតាបាៃយបាោះបង់ថ្មៃ រឯីាថ ៃភាពមិៃទៃ់យរៀបការ
បចចញបបៃន រ៏ក្តូវមាៃលិខិតបញ្ជជ រ់ថ្បបយៃោះថ្ែរ។ ស្ដសរីខែោះបាៃយលើរយ ើងថា ការររឯរ
ាររិចចក្ពមយក្ពៀងរស់យៅថ្បរគន ាែុំណារ់កាលលុំបារបុំផ្ញត រនញងែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈបញគគល ាពិយសស ការរស់យៅថ្បរគន គឺាយរឿងគួរឲ្យជូរ
ចត់បុំផ្ញត។ យទោះបីា ការររឯរារទុំងយៃោះមាៃការលុំបាររ៏យដ្ឋ  អនរយ្ែើ 
សមាភ សរនញងការអយងាតទុំងអស់បាៃៃិយ ថា ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃក្ពមទទួលឯរ
ារទុំងយៃោះ ាភសរញតាងបញ្ជជ រ់ាថ ៃភាពយៅថ្តឯងរបស់ពួរគត់ យហើ ស្ដសរីទុំង
អស់គន ថ្ែលបាៃចូលរមួយធ្វើរិចចសមាភ សសញទធថ្តអាចចញោះបញ្ជ ីែីារមមសិទធិបញគគលយដ្ឋ 
យក្បើយ ម្ ោះរបស់ខែួៃ ក្បសិៃយបើពួរគត់ចង់។  
 

៧.២ ការចូលរួមរបេ់ភាគីពាក្់ព័ន្ធ  
 

ថ្ផ្នរយ៉ាងសុំខាៃ់មួ  នៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធគឺការ
ចូលរមួពីសុំណារ់ភាគី រ់ព័ៃធនន យហើ ការរុំណត់ភាគី រ់ព័ៃធសុំខាៃ់ៗក្តូវ
បាៃអៃញវតរ យែើមបផី្ដល់ទសសៃៈទូយៅអុំពីការចូលរមួរបស់ភាគីននរនញងែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ភាគី រ់ព័ៃធសុំខាៃ់ៗទុំងយនោះក្តូវបាៃ
រុំណត់ៃិងថ្ចរយចញាបីក្បយភទថ្ែលមាៃែូចា: ភាគី រ់ព័ៃធបឋម ភាគី រ់ព័ៃធ
បនា ប់បៃសុំ ៃិងភាគី រ់ព័ៃធសរមម/សុំខាៃ់។178  
 
                                                           
178 ភាគី រ់ព័ៃធបឋមគឺាអនរទទួលផ្លពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធតាមការយក្គង ភាគី
 រ់ព័ៃធបនា ប់បៃសុំគឺាភាគីទុំងឡា ថ្ែលយែើរតួាអៃររការយីៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ រឯីភាគី រ់ព័ៃធសរមមវញិ ាភាគីទុំងឡា ណាថ្ែលរុំណត់ៃិងអៃញវតរយសចរដីសយក្មចចិតរ ៃិងយធ្វើ
សរមមភាពយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។  

 
 

៧.២.១ ភាគី រ់ព័ៃធសរមម/សុំខាៃ់ៗ  
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី    ៃគរបូៃី រមម   ៃិងសុំណង់:    ក្រសួងយៃោះាាថ ប័ៃ
រដ្ឋា ភិបាល្ៃមញខ រនញងការទទួលខញសក្តូវចុំយ ោះការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៅរនញងក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា។ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិង
សុំណង់បចចញបបៃនយៃោះ រុំពញងអៃញវតររមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ថ្ែលាែុំណារ់កាល
ទី២នៃរមមវធីិ្រែាបាល យរៀបចុំ ៃិងថ្បងថ្ចរែីធ្ែី ឆ្ន ុំ២០០២-២០១៧ យដ្ឋ មាៃជុំៃួ 
បយចចរយទសពីនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ធ្ុំៗបីគឺ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ 
(GIZ) ក្រុមហ ញៃអយងាតវាស់ថ្វងៃិងយរៀបចុំបែង់ែី (FINNMAP) ៃិងទីភាន រ់ង្ករអភិវឌ្ឍៃ៍
កាណាដ្ឋ (CIDA)។ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់បាៃយែើរតួនទី
យ៉ាងសុំខាៃ់បុំផ្ញត រនញងការយរៀបចុំៃិងអៃញវតរក្របខណឌ ចាប់សដីពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងក្គប់ក្គងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
យៅទូទុំងក្បយទសរមពញា។  

មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី: មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ-ក្រុង ៃិងរាជ
ធាៃីមាៃតួនទីយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ។ យៅយពលចាប់យផ្ដើម ាថ ប័ៃយៃោះបាៃអៃញវតរការវា តនមែជុំហាៃែុំបូងយលើ
តុំបៃ់ាយក្ចើៃថ្ែលយៅមិៃទៃ់វៃិិចឆ័  យហើ បាៃយសនើយយបល់យៅអភិបាលយខតរ-
ក្រងុអុំពីការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យធ្វើរបា ការណ៍ជូៃមៃាីរ
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃីមួ ៗ។ 

អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ: ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធពឹង
ថ្ផ្អរយ៉ាងខាែ ុំងយលើការជួ គុំក្ទ ៃិងសហក្បតិបតរិការពីសុំណារ់អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ។ 
មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃមាៃភាររិចចបង្កា ញក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីអុំពីក្ពុំក្បទល់ភូមិ ៃិងឃញុំ-
សង្កា ត់ ៃិងផ្ដល់ទិៃនៃ័ អុំពីក្បាាស្ដសរ។ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃរ៏ជួ គុំក្ទែល់ក្រុមចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីរនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ រាលែី ៃិងផ្ដល់ការគុំក្ទែល់
ក្គួារក្បាពលរែារនញងការយរៀបចុំ ៃិងយក្តៀមឯរាររបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ មន្តៃរីមូល
ដ្ឋា ៃៃឹងជួ យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា  ឬវវិាទថ្ែលយរើតយ ើង យហើ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃទុំងយៃោះរ៏
ាតុំណាងនៃគណៈរមមការរែាបាលថ្ែរ។ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃមាៃការទទួលខញសក្តូវរនញង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការបញ្ជូ ៃក្បាពលរែាយៅរនញងថ្ែៃសមតថរិចចរបស់ខែួៃ យៅអាា្ធ្រសញរយិយែី 
ក្បសិៃយបើ ក្បាពលរែាទុំងយនោះចង់ចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិែីធ្ែី។ 

នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍នន:       យទោះបីានែគូអភិវឌ្ឍៃ៍គម ៃតួនទីរនញងការអៃញវតរ ឬ
ពិៃិតយតាមដ្ឋៃរ៏យដ្ឋ  រ៏នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំងយៃោះយែើរតួនទីយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងការជួ 
គុំក្ទ ៃិងផ្ដល់យយបល់យៅក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់តាមរ ៈ
ជុំៃួ បយចចរយទសរបស់ខែួៃថ្ែរ។ ែូចបាៃយលើរយ ើងមរពិភារាមញៃៗយៅរនញងរបា 
ការណ៍យៃោះរចួយហើ ថា រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីបចចញបបៃនទទួលបាៃជុំៃួ គុំក្ទ
ពីទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ ទីភាន រ់អភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ 
ៃិងពីរដ្ឋា ភិបាលក្បយទសហាវ ុំង ង់ ថ្ែលបាៃគុំក្ទថ្ផ្នរាយក្ចើៃនៃរមមវធីិ្រុំថ្ណ
ទក្មង់ែីធ្ែីរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។ 
 

៧.២.២ ភាគី រ់ព័ៃធបឋម  
 

 អនរកាៃ់កាប់ែីធ្ែី:: ភាគី រ់ព័ៃធបឋម ឬអនរទទួលផ្លពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ គឺអនរកាៃ់កាប់ែីលុំយៅដ្ឋា ៃឬែីរសិរមម។ អនរកាៃ់
កាប់ែីយៃោះមាៃសិទធិបដូរពីសិទធិកាៃ់កាប់ ឬសិទធិយភាគៈយៅាមាច ស់រមមសិទធិតាមរ ៈការ
ចញោះបញ្ជ ីយៃោះ យហើ ទទួលបាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់រមមសិទធិែីធ្ែី។ អនរកាៃ់កាប់
ែី ក្តូវចូលរមួយក្ចើៃរនញងែុំណារ់កាលនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
គឺចាប់ពី ការចូលរមួរនញងែុំណារ់កាលយក្តៀម អយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី រហូត
ែល់ការបិទផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ     ៃិងការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីជូៃក្បាពល
រែា។ ចាស់ទញុំ យៅរនញងភូមិនៃតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ៃីមួ ៗ គបបីក្តូវចូលរមួាតុំណាងក្បា
ពលរែារនញងភូមិយៅរនញងគណៈរមមការរែាបាល។    
 

៧.២.៣ ភាគី រ់ព័ៃធបនា ប់បៃសុំ   
 

អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល:: រនញងអុំ ញងយពលពិភារាក្រមុ យៅរនញងភូមិ យគល
យៅសិរាទុំងបួៃ អនរចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សាយក្ចើៃ បាៃែឹងអុំពីតួនទីយ៉ាង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការបញ្ជូ ៃក្បាពលរែាយៅរនញងថ្ែៃសមតថរិចចរបស់ខែួៃ យៅអាា្ធ្រសញរយិយែី 
ក្បសិៃយបើ ក្បាពលរែាទុំងយនោះចង់ចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិែីធ្ែី។ 

នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍នន:       យទោះបីានែគូអភិវឌ្ឍៃ៍គម ៃតួនទីរនញងការអៃញវតរ ឬ
ពិៃិតយតាមដ្ឋៃរ៏យដ្ឋ  រ៏នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំងយៃោះយែើរតួនទីយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងការជួ 
គុំក្ទ ៃិងផ្ដល់យយបល់យៅក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់តាមរ ៈ
ជុំៃួ បយចចរយទសរបស់ខែួៃថ្ែរ។ ែូចបាៃយលើរយ ើងមរពិភារាមញៃៗយៅរនញងរបា 
ការណ៍យៃោះរចួយហើ ថា រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីបចចញបបៃនទទួលបាៃជុំៃួ គុំក្ទ
ពីទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិអាលែឺម៉ាង់ ទីភាន រ់អភិវឌ្ឍៃ៍អៃររាតិកាណាដ្ឋ 
ៃិងពីរដ្ឋា ភិបាលក្បយទសហាវ ុំង ង់ ថ្ែលបាៃគុំក្ទថ្ផ្នរាយក្ចើៃនៃរមមវធីិ្រុំថ្ណ
ទក្មង់ែីធ្ែីរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់។ 
 

៧.២.២ ភាគី រ់ព័ៃធបឋម  
 

 អនរកាៃ់កាប់ែីធ្ែី:: ភាគី រ់ព័ៃធបឋម ឬអនរទទួលផ្លពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ គឺអនរកាៃ់កាប់ែីលុំយៅដ្ឋា ៃឬែីរសិរមម។ អនរកាៃ់
កាប់ែីយៃោះមាៃសិទធិបដូរពីសិទធិកាៃ់កាប់ ឬសិទធិយភាគៈយៅាមាច ស់រមមសិទធិតាមរ ៈការ
ចញោះបញ្ជ ីយៃោះ យហើ ទទួលបាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់រមមសិទធិែីធ្ែី។ អនរកាៃ់កាប់
ែី ក្តូវចូលរមួយក្ចើៃរនញងែុំណារ់កាលនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ
គឺចាប់ពី ការចូលរមួរនញងែុំណារ់កាលយក្តៀម អយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី រហូត
ែល់ការបិទផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ     ៃិងការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីជូៃក្បាពល
រែា។ ចាស់ទញុំ យៅរនញងភូមិនៃតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ៃីមួ ៗ គបបកី្តូវចូលរមួាតុំណាងក្បា
ពលរែារនញងភូមិយៅរនញងគណៈរមមការរែាបាល។    
 

៧.២.៣ ភាគី រ់ព័ៃធបនា ប់បៃសុំ   
 

អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល:: រនញងអុំ ញងយពលពិភារាក្រមុ យៅរនញងភូមិ យគល
យៅសិរាទុំងបួៃ អនរចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សាយក្ចើៃ បាៃែឹងអុំពីតួនទីយ៉ាង

 
 

សុំខាៃ់ ៃិងមិៃអាចកាត់នលែបាៃរបស់អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលថ្ែលអាចយែើរតួរនញង
ការគុំក្ទអនរទទួលផ្ល ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ តួ
នទីទុំងយៃោះមាៃែូចា សរមមភាពនៃការផ្សពវផ្ា ចុំយណោះែឹង ៃិងការគុំក្ទសហ
គមៃ៍រនញងការសរយសរ រយបណដឹ ង រ់ព័ៃធៃឹងការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។  

យដ្ឋ ារចុំៃួៃមន្តៃរីផ្សពវផ្ា ាធារណៈ ៃិងការចូលរមូរបស់សហគមៃ៍ 
មាៃតិចយៅរនញងក្រមុចញោះបញ្ជ ីៃីមួ ៗ   ែូយចនោះ   អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលនន មាៃ
តួនទីចូលរមួរនញងសរមមភាពផ្សពវផ្ា ាធារណៈបថ្ៃថមយៅរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។ យៅ
រនញងភូមិក្ប ញគនៃយខតររុំពង់ចាម អងគការឃ្ែ ុំយមើលសិទធិមៃញសសរមពញា (VIGILANCE) 
បាៃយបើរវគគផ្សពវផ្ា អុំពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ អងគការស្រាវក្ាវាតិរមពញា 
ៃិងអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលននបាៃយបើរវគគែូចគន យៃោះថ្ែរយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ។ 
យៅរាជធាៃីភនុំយពញ អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រុង ៃិងអងគការទសសៃៈពិភព
យោររមពញា បាៃយបើរវគគផ្សពវផ្ា ឯររាជយាយក្ចើៃយដ្ឋ មាៃសមាជិរសហគមៃ៍
ទុំៃប់ចូលរមួ។ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលរ៏បាៃចូលរមួរនញងការពិៃិតយតាមដ្ឋៃ 
ែុំណារ់កាលទី២   ៃិងែុំណារ់កាលទី៣   នៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធថ្ែរ    ាពិយសស  ចូលរមួជួ ក្បាពលរែារនញងការក្បមូលឯរារបង្កា ញ
ភសរញតាងសិទធិយភាគៈ ៃិងជួ ពួរគត់រនញងការបុំយពញថ្បបបទនៃការវៃិិចឆ័ ។ យៅរនញង
ែុំណារ់កាលនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ រនញងររណីថ្ែលមាៃភាពមិៃក្តឹមក្តូវ 
ៃិងមាៃរុំហញស្គងរនញងបែង់សញរយិយែី អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលជួ អនរភូមិរនញងការ
បុំយពញ រយបណដឹ ង ៃិងតាមសួរនុំយៅគណៈរមមការរែាបាល។  

យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរារនញងទីក្រងុក្ពោះសីហៃញ ៃិងរាជធាៃីភនុំយពញ អនរ
ចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ ស រ៏បាៃទទួលាគ ល់រិចចក្បឹងថ្ក្បងរបស់អងគការស្រាវក្ាវ
ាតិរមពញា សមាគមការ រសិទធិមៃញសសៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា (អាែហញរ) អងគការទសស
ៃៈពិភពយោរ អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រងុ អងគការនែគូអភិវឌ្ឍក្គប់ក្គង
សហគមៃ៍ ៃិងក្រមុការង្ករពក្ងឹងៃិងអភិវឌ្ឍសហគមៃ៍ រ់ព័ៃធៃឹងការតស ូមតិអុំពី
បញ្ជា យ្វៀលរាលែីក្បាពលរែា យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ាក្បព័ៃធ។ អនរភូមិបាៃបញ្ជជ រ់ថា ក្បសិៃយបើ គម ៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងការ
ពិៃិតយតាមដ្ឋៃយដ្ឋ ក្បងុក្ប ័តនរបស់អងគការទុំងយៃោះយទ យនោះពួរគត់ពិតាមិៃ
បាៃែឹងថា ែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ក្តូវយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ មិៃបាៃែឹងពីរយបៀបដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី ៃិងយៅថាន រ់យផ្សងៗយទៀតរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី
 រមម ៃិងសុំណង់យនោះយ ើ ។ តុំណាងសហគមៃ៍ភូមិទុំៃប់យៅរាជធាៃីភនុំយពញ
បាៃៃិយ ថា “ក្បសិៃយបើ គម ៃការជួ គុំក្ទពីសុំណារ់អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល
យទ ៃិងក្បសិៃយបើបញ្ជា របស់យ ើងមិៃបាៃឮែល់ធ្នគរពិភពយោរ ៃិងគយក្មាង
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីយទ យនោះខ្ញុំគិតថា យ ើងៃឹងមិៃបាៃ្ៃែល់ចុំណញ ចនៃ
ការជថ្ជរអុំពីែុំយណាោះស្រា ពិតក្បារែ យែើមបឲី្យមាៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម យៅ
រនញងសហគមៃ៍របស់យ ើង ែូចសពវនលងយៃោះយទ”។ 

យទោះបីា អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ាយក្ចើៃបាៃយែើរតួនទីរនញងការជួ គុំ
ក្ទយ៉ាងសុំខាៃ់ យៅរនញងតុំបៃ់ននថ្ែលយ ើងបាៃចញោះយៅស្រាវក្ាវសក្មាប់ការ
សិរាយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏សមតថភាពរនញងការជួ គុំក្ទអនរទទួលផ្លទុំងយនោះ យៅមាៃ
រក្មិត យដ្ឋ ារមាៃការលុំបារខាងថ្ផ្នរហិរញ្ាវតថញសក្មាប់អៃញវតរារ់ថ្សដង យហើ 
មាៃររណីខែោះ បណាដ លមរពីគម ៃលទធភាពរនញងការទទួលព័ត៌មាៃ។ រនញងថ្ផ្នរ
សៃនិដ្ឋា ៃនៃរបា ការណ៍យៃោះ មាៃផ្ដល់អៃញាសៃ៍មួ ចុំៃួៃយែើមបយីធ្វើឲ្យការ
ក្បាស្រស័ ទរ់ទងគន រវាងអងគការសងគមសញីវលិ ៃិងរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី
ែុំយណើ រការកាៃ់ថ្តក្បយសើរ យៅយពលអនគត។ 

មហាវទិយល័ យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី (នៃារលវទិយល័ ភូមិៃា
រសិរមម):: ភាគី រ់ព័ៃធមួ យទៀតថ្ែលយក្ចើៃថ្តក្តវូយគយមើលរ ុំលងគឺមហាវទិយល័ 
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី      ថ្ែលក្តូវបាៃយរៀបចុំៃិងបយងាើតយ ើងយៅារល
វទិយល័ ភូមិៃារសិរមម យៅឆ្ន ុំ២០០៣។ មរែល់យពលថ្ែលគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃិងរែាបាលែីធ្ែីបាៃចប់យៅឆ្ន ុំ២០០៩ ៃិសសតិចុំៃួៃ១៥០នរ់បាៃក្ប ងបញ្ច ប់ថាន រ់
បរញិ្ជា បក្ត វទិយាស្ដសរយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ៃិងៃិសសតិចុំៃួៃ១៩៩នរ់យទៀត
រុំពញងសិរាយៅយ ើ ។ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ បាៃយក្ជើស
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ាក្បព័ៃធ។ អនរភូមិបាៃបញ្ជជ រ់ថា ក្បសិៃយបើ គម ៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ៃិងការ
ពិៃិតយតាមដ្ឋៃយដ្ឋ ក្បងុក្ប ័តនរបស់អងគការទុំងយៃោះយទ យនោះពួរគត់ពិតាមិៃ
បាៃែឹងថា ែីធ្ែីរបស់ពួរគត់ក្តូវយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធ មិៃបាៃែឹងពីរយបៀបដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី ៃិងយៅថាន រ់យផ្សងៗយទៀតរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី
 រមម ៃិងសុំណង់យនោះយ ើ ។ តុំណាងសហគមៃ៍ភូមិទុំៃប់យៅរាជធាៃីភនុំយពញ
បាៃៃិយ ថា “ក្បសិៃយបើ គម ៃការជួ គុំក្ទពីសុំណារ់អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល
យទ ៃិងក្បសិៃយបើបញ្ជា របស់យ ើងមិៃបាៃឮែល់ធ្នគរពិភពយោរ ៃិងគយក្មាង
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីយទ យនោះខ្ញុំគិតថា យ ើងៃឹងមិៃបាៃ្ៃែល់ចុំណញ ចនៃ
ការជថ្ជរអុំពីែុំយណាោះស្រា ពិតក្បារែ យែើមបឲី្យមាៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម យៅ
រនញងសហគមៃ៍របស់យ ើង ែូចសពវនលងយៃោះយទ”។ 

យទោះបីា អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ាយក្ចើៃបាៃយែើរតួនទីរនញងការជួ គុំ
ក្ទយ៉ាងសុំខាៃ់ យៅរនញងតុំបៃ់ននថ្ែលយ ើងបាៃចញោះយៅស្រាវក្ាវសក្មាប់ការ
សិរាយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏សមតថភាពរនញងការជួ គុំក្ទអនរទទួលផ្លទុំងយនោះ យៅមាៃ
រក្មិត យដ្ឋ ារមាៃការលុំបារខាងថ្ផ្នរហិរញ្ាវតថញសក្មាប់អៃញវតរារ់ថ្សដង យហើ 
មាៃររណីខែោះ បណាដ លមរពីគម ៃលទធភាពរនញងការទទួលព័ត៌មាៃ។ រនញងថ្ផ្នរ
សៃនិដ្ឋា ៃនៃរបា ការណ៍យៃោះ មាៃផ្ដល់អៃញាសៃ៍មួ ចុំៃួៃយែើមបយីធ្វើឲ្យការ
ក្បាស្រស័ ទរ់ទងគន រវាងអងគការសងគមសញីវលិ ៃិងរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី
ែុំយណើ រការកាៃ់ថ្តក្បយសើរ យៅយពលអនគត។ 

មហាវទិយល័ យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី (នៃារលវទិយល័ ភូមិៃា
រសិរមម):: ភាគី រ់ព័ៃធមួ យទៀតថ្ែលយក្ចើៃថ្តក្តវូយគយមើលរ ុំលងគឺមហាវទិយល័ 
យរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី      ថ្ែលក្តូវបាៃយរៀបចុំៃិងបយងាើតយ ើងយៅារល
វទិយល័ ភូមិៃារសិរមម យៅឆ្ន ុំ២០០៣។ មរែល់យពលថ្ែលគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃិងរែាបាលែីធ្ែីបាៃចប់យៅឆ្ន ុំ២០០៩ ៃិសសតិចុំៃួៃ១៥០នរ់បាៃក្ប ងបញ្ច ប់ថាន រ់
បរញិ្ជា បក្ត វទិយាស្ដសរយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ៃិងៃិសសតិចុំៃួៃ១៩៩នរ់យទៀត
រុំពញងសិរាយៅយ ើ ។ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ បាៃយក្ជើស

 
 

យរ ើសៃិសសិតបញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ជា បក្តទុំងយនោះ យក្ចើៃាង៧០នរ់ឲ្យចូលរមួបយក្មើការ
ង្ករាមួ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។179 
 
៧.៣ ទេ្េន្ៈរបេអ់នក្ទទួល្លចំសពាុះ្លម្បសោជន្ន៍ន្ប័ណណក្មម
េិទធិដីធែី  
 
 រនញងរិចចសមាភ ស ៃិងការពិភារាាមួ ក្បាពលរែាមួ ចុំៃួៃថ្ែលបាៃ
ទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីតាមរ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
ៃិងាមួ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃមួ ចុំៃួៃ     ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃសយងាតយឃើញថា 
ទិែាភាពទូយៅ រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  មាៃភាពវជិជមាៃ
យក្ចើៃ។ យដ្ឋ មិៃរាប់បញ្ចូ លអនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារយៅភូមិ
ទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ តាមតួយលខបាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញថា រនញងចុំយណាមក្បាពលរែា
ថ្ែលបាៃយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតទុំងអស់ មាៃ៩១%បាៃៃិយ ថា ពួរគត់
យពញចិតរចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី។ ែូចគន យៃោះថ្ែរ យដ្ឋ មិៃរាប់បញ្ចូ លអនរ
យ្ែើ សមាភ សយៅរាជធាៃីភនុំយពញ មាៃអនរយ្ែើ សមាភ ស៩៥%បាៃៃិយ ថា 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះអាចឲ្យពួរគត់នលលរបង់ក្បារ់បាៃ ៩៥%ៃិយ ថា 
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយធ្វើការសរមមៃិងចិតរបាៃ យហើ ៩២%យទៀត បាៃៃិយ បញ្ជជ រ់ថា 
ពួរគត់បាៃទទួលយសចរដីជូៃែុំណឹង អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធក្គប់ក្គៃ់។ 

យៅភូមិក្ប ញគ រនញងយខតររុំពង់ចាម យមភូមិបាៃបញ្ជជ រ់ថា យក្កា ពីបាៃទទួល
ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរចួយហើ  ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិរបស់គត់មាៃអារមមណ៍ែឹងកាៃ់
ថ្តចាស់អុំពីភាពាមាច ស់រមមសិទធិែី យហើ មាៃអារមមណ៍ថា កាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព

                                                           
179 ឯរារយដ្ឋ  Jouni Johannes Anttonen, រិចចក្បឹងក្បឹងរបស់អនរផ្ដល់ជុំៃួ ចក្មុោះ សក្មាប់ថ្រលមអក្បព័ៃធរែា
បាលែីធ្ែីយៅរនញ ងក្បទសរុំពញងអភិវឌ្ឍៃ៍: យមយរៀៃបទពិយាធ្ៃ៍ពីគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី, ឯរារ
បង្កា ញយៅឯ សមាជសហព័ៃធអៃររាតិសដីពីការអយងាតវាស់ថ្វងែី យៅទីក្រុងរ ៉ាមូ ក្បយទសអញីតាលី ពីនលងទី៦-១០ ថ្ខ
ឧសភា ឆ្ន ុំ២០១២ (ទុំព័រ៧)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

រនញងការកាៃ់កាប់ែីធ្ែី។ យោរយមភូមិយៃោះ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ាពិយសសស្ដសរី មាៃអារមមណ៍
ថា កាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព យក្កា ពីបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីាលរខណៈបញគគល 
សក្មាប់ែីមរតររបស់ពួរគត់។ ក្បាពលរែារ៏សបា ចិតរណាស់ថ្ែរថ្ែលពួរ
គត់មាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីសក្មាប់ដ្ឋរ់បញ្ជច ុំយែើមបខីចីក្បារ់ពីធ្នគរ។ រតារ យៃោះរ៏ក្តូវ
បាៃ្ែញោះបញ្ជច ុំងយលើចយមែើ ពីស្ដសរីក្រុមយគលយៅថ្ែរ។ យៅរនញងយពលពិភារាក្រមុ យៅ
ភូមិក្ប ញគថ្ែលាភូមិមួ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃជុំ រ់បុំណញ លយគយនោះ បាៃររ
យឃើញថា អនរចូលរមួក្បជញុំមាន រ់ៗបាៃយក្បើក្បាស់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៃោះរចួយហើ  ា
របស់បញ្ជច ុំសក្មាប់ខចីក្បារ់។ ក្បាពលរែាខចីក្បារ់សក្មាប់ទិញជី ៃិងជួលែីសក្មាប់
យធ្វើថ្ស្រសក្បាុំង ៃិងសក្មាប់ជួលមា៉ាសញីៃសក្មាប់ជក្មោះែីយែើមបយីធ្វើចមាា រលមី។ 

យៅយពលយធ្វើរិចចសមាភ សយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់៣ 
បាៃបញ្ជជ រ់ថា ផ្លក្បយយជៃ៍យ៉ាងសុំខាៃ់ពីការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៅរនញងតុំបៃ់
យៃោះគឺ ការកាត់បៃថ វវិាទែីធ្ែី ៃិងមាៃការយគរពក្ពុំែីរបស់អនរជិតខាងកាៃ់ថ្តយក្ចើៃ
។ ភាពចាស់ោស់ថ្បបយៃោះ បាៃបណាដ លឲ្យមាៃទុំនរ់ទុំៃងគន រវាងអនរជិតខាង
ៃិងអនរជិតខាងកាៃ់ថ្តក្បយសើរ ពីមួ នលងយៅមួ នលង។ ឥ ូវយៃោះ ក្បាពលរែារុំពញង
យក្បើក្បាស់ែីរបស់ពួរគត់ារបស់បញ្ជច ុំយែើមបខីចីក្បារ់។ ក្បធាៃក្រមុក្បឹរារបូយៃោះ រ៏
បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា ឥ ូវយៃោះមាៃភាពកាៃ់ថ្តង្ក ស្រសួលាងមញៃ សក្មាប់ក្រមុ
ក្បឹរាសង្កា ត់រនញងការក្គប់ក្គង់ែីរែា ៃិងអៃញវតរថ្ផ្ៃការយក្បើក្បាស់ែីយ៉ាងក្តឹមក្តូវ។ 

យមភូមិអូរអណដូ ងយរើត នៃយខតរបនា  មាៃជ័  បាៃបញ្ជជ រ់ថា ចាប់តាុំងពី
បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរចួមរ ក្បាពលរែាាគ ល់ចាស់ក្ពុំែីរបស់ខែួៃ ថ្ែលា
យហតញនុំឲ្យពួរគត់កាត់បៃថ ការយរើតយ ើងៃូវវវិាទែីធ្ែីយៅយពលអនគត។ ពួរគត់
រ៏បាៃែឹងយ៉ាងចាស់ថ្ែរថា រថ្ៃែងណាខែោះថ្ែលាែីចុំណីផ្ែូវាធារណៈ 
ឧទហរណ៍ែីយៅតាមបយណាដ  ផ្ែូវ ថ្ែលាយហតញនុំឲ្យពួរគត់អាចកាត់បៃថ ការ
រ ុំយោភបុំ ៃែីរែានយពលអនគត។ យោររ៏បាៃសថ្មដងជុំយៃឿថា ក្បសិៃយបើ ៃិងយៅ
យពលថ្ែលវវិាទពិតាយរើតមាៃថ្មៃ យពលយនោះយគៃឹងយក្បើយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី
យែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះ។ យមភូមិយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា ាទូយៅក្បាពលរែា
មាៃអារមមណ៍ថា ឥ ូវយៃោះពួរគត់កាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព យក្ ោះថា សិទធិាមាច ស់
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

រនញងការកាៃ់កាប់ែីធ្ែី។ យោរយមភូមិយៃោះ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ាពិយសសស្ដសរី មាៃអារមមណ៍
ថា កាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព យក្កា ពីបាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីាលរខណៈបញគគល 
សក្មាប់ែីមរតររបស់ពួរគត់។ ក្បាពលរែារ៏សបា ចិតរណាស់ថ្ែរថ្ែលពួរ
គត់មាៃប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីសក្មាប់ដ្ឋរ់បញ្ជច ុំយែើមបខីចីក្បារ់ពីធ្នគរ។ រតារ យៃោះរ៏ក្តូវ
បាៃ្ែញោះបញ្ជច ុំងយលើចយមែើ ពីស្ដសរីក្រុមយគលយៅថ្ែរ។ យៅរនញងយពលពិភារាក្រមុ យៅ
ភូមិក្ប ញគថ្ែលាភូមិមួ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃជុំ រ់បុំណញ លយគយនោះ បាៃររ
យឃើញថា អនរចូលរមួក្បជញុំមាន រ់ៗបាៃយក្បើក្បាស់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៃោះរចួយហើ  ា
របស់បញ្ជច ុំសក្មាប់ខចីក្បារ់។ ក្បាពលរែាខចីក្បារ់សក្មាប់ទិញជី ៃិងជួលែីសក្មាប់
យធ្វើថ្ស្រសក្បាុំង ៃិងសក្មាប់ជួលមា៉ាសញីៃសក្មាប់ជក្មោះែីយែើមបយីធ្វើចមាា រលមី។ 

យៅយពលយធ្វើរិចចសមាភ សយៅយខតរក្ពោះសីហៃញ ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់៣ 
បាៃបញ្ជជ រ់ថា ផ្លក្បយយជៃ៍យ៉ាងសុំខាៃ់ពីការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៅរនញងតុំបៃ់
យៃោះគឺ ការកាត់បៃថ វវិាទែីធ្ែី ៃិងមាៃការយគរពក្ពុំែីរបស់អនរជិតខាងកាៃ់ថ្តយក្ចើៃ
។ ភាពចាស់ោស់ថ្បបយៃោះ បាៃបណាដ លឲ្យមាៃទុំនរ់ទុំៃងគន រវាងអនរជិតខាង
ៃិងអនរជិតខាងកាៃ់ថ្តក្បយសើរ ពីមួ នលងយៅមួ នលង។ ឥ ូវយៃោះ ក្បាពលរែារុំពញង
យក្បើក្បាស់ែីរបស់ពួរគត់ារបស់បញ្ជច ុំយែើមបខីចីក្បារ់។ ក្បធាៃក្រមុក្បឹរារបូយៃោះ រ៏
បាៃបញ្ជជ រ់ថ្ែរថា ឥ ូវយៃោះមាៃភាពកាៃ់ថ្តង្ក ស្រសួលាងមញៃ សក្មាប់ក្រមុ
ក្បឹរាសង្កា ត់រនញងការក្គប់ក្គង់ែីរែា ៃិងអៃញវតរថ្ផ្ៃការយក្បើក្បាស់ែីយ៉ាងក្តឹមក្តូវ។ 

យមភូមិអូរអណដូ ងយរើត នៃយខតរបនា  មាៃជ័  បាៃបញ្ជជ រ់ថា ចាប់តាុំងពី
បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរចួមរ ក្បាពលរែាាគ ល់ចាស់ក្ពុំែីរបស់ខែួៃ ថ្ែលា
យហតញនុំឲ្យពួរគត់កាត់បៃថ ការយរើតយ ើងៃូវវវិាទែីធ្ែីយៅយពលអនគត។ ពួរគត់
រ៏បាៃែឹងយ៉ាងចាស់ថ្ែរថា រថ្ៃែងណាខែោះថ្ែលាែីចុំណីផ្ែូវាធារណៈ 
ឧទហរណ៍ែីយៅតាមបយណាដ  ផ្ែូវ ថ្ែលាយហតញនុំឲ្យពួរគត់អាចកាត់បៃថ ការ
រ ុំយោភបុំ ៃែីរែានយពលអនគត។ យោររ៏បាៃសថ្មដងជុំយៃឿថា ក្បសិៃយបើ ៃិងយៅ
យពលថ្ែលវវិាទពិតាយរើតមាៃថ្មៃ យពលយនោះយគៃឹងយក្បើយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី
យែើមបយីដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយនោះ។ យមភូមិយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា ាទូយៅក្បាពលរែា
មាៃអារមមណ៍ថា ឥ ូវយៃោះពួរគត់កាៃ់ថ្តមាៃសញវតថិភាព យក្ ោះថា សិទធិាមាច ស់

 
 

យ៉ាងយពញយលញរបស់ពួរគត់ក្តូវបាៃទទួលាគ ល់ យហើ ក្បាពលរែាសបា 
ចិតរណាស់ ពីយក្ ោះពួរគត់ អាចយក្បើប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីារបស់បញ្ជច ុំសក្មាប់ខចីក្បារ់
ពីធ្នគរ។ យមភូមិយៃោះ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ក្បាពលរែាក្បថ្ហល៣០ក្គួារយៅរនញងភូមិ
បាៃយក្បើក្បាស់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីរបស់ពួរគត់រចួយហើ  ារបស់បញ្ជច ុំយែើមបខីចីក្បារ់ពី
ាថ ប័ៃឥណទៃខាន តតូច។ ពីមញៃពួរគត់ក្តូវការមាៃារសី ៃិងមាៃលិខិតបញ្ជជ រ់ពី
អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ ៃិងពីយមភូមិ ប៉ាញថ្ៃរឥ ូវយៃោះ ពួរគត់យក្បើថ្តប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីាការ
យស្រសច។ ស្ដសរីថ្ែលបាៃចូលរមួក្បជញុំការពិភារាក្រមុ រ៏បាៃយលើរយ ើងថ្ែរថា ពួរគត់
សបា ចិតរណាស់យក្ ោះថា ឥ ូវយៃោះពួរគត់មាៃភសរញតាងចាស់ោស់អុំពីរមម
សិទធិថ្ែលពួរគត់អាចការ រក្ពុំែីរបស់ពួរគត់កាៃ់ថ្តក្បយសើរ ៃិងកាៃ់កាប់ែីរបស់
ពួរគត់យដ្ឋ សញវតថិភាព យែើមបពួីរគត់អាចថ្ចរយៅឲ្យរូៃៗយៅយពលអនគត។ 

គួររត់សមាគ ល់ថា ការយ្ែើ តបទុំងប៉ាញនម ៃខាងយលើយៃោះ យទោះបីាសញទធថ្តា
ចយមែើ បាៃការទុំងស្រសងុរ៏យដ្ឋ  រ៏វាាទសសៃៈ ល់ែឹងអុំពីផ្លក្បយយជៃ៍ពីការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ អាចៃិយ បាៃថា មាៃយពលយវោមិៃក្គប់ក្គៃ់រនញងការ
វា តនមែយ៉ាងយពញយលញអុំពីផ្លប៉ាោះ ល់ទូយៅាងយៃោះ អុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ មាៃថ្ផ្នរមួ ថ្ែលពិតាសមៃឹងយធ្វើការសិរាបថ្ៃថម
កាៃ់ថ្តលអិតលអៃ់គឺ ផ្លប៉ាោះ ល់ារ់ថ្សដងពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ាពិយសស រ់ព័ៃធៃឹង
ការបយងាើៃសញវតថិភាពនៃការកាៃ់កាប់ែី ៃិងការកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ។ យៃោះរ៏បង្កា ញ
យ៉ាងចាស់ថ្ែរថា ក្បាពលរែាយៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិង
យខតរក្ពោះសីហៃញ ថ្ែលក្តវូយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ ឬគម ៃលទធភាពអាចចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី តាមរ ៈនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធ យដ្ឋ ារមូលយហតញយផ្សងៗយនោះ មាៃទសសៃៈខញសគន ណាស់ចុំយ ោះ
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរទី៨: យសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃៃិងអៃញាសៃ៍ 
 
សេចក្ដីេន្និ ាន្ 
 

តាមរ ៈគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ៃិងបនា ប់មរយទៀតតាមរ ៈ
រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ក្ពោះរាាណាចក្ររមពញាបាៃយធ្វើឲ្យមាៃការររីចយក្មើៃគួរ
ឲ្យចាប់អារមមណ៍ រនញងការបយងាើតក្បព័ៃធមញខង្ករសញរយិយែីមួ  រនញងរ ៈ១០ឆ្ន ុំចញង
យក្កា យៃោះ។ ែុំយណើ រការយៃោះ ពិតាមាៃភាពសមញគាម ញៃិងការលុំបារ ប៉ាញថ្ៃរចាប់
តាុំងពីយពលចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការ   ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃទទួលយាគជ័ រនញងការផ្ដល់
ប័ណណរមមសិទធិយក្ចើៃាង១,៧ោៃ ជូៃមាច ស់អចលៃវតថញ។   ក្របខ័ណឌ ចាប់រងឹមាុំមួ  
ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងសក្មាប់មញខង្កររបស់ាថ ប័ៃរែាបាលែីធ្ែី ៃិង ៃរការនន ាថ ប័
ៃននក្តវូបាៃបយងាើតយ ើងយហើ ក្តូវបាៃពក្ងឹង យហើ ែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទក្តូវបាៃបយងាើតយ ើង សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទ រ់ព័ៃធៃឹងែីធ្ែីមិៃទៃ់ចញោះ
បញ្ជ ី។ យទោះបីាយាគជ័ ទុំងយៃោះ មួ ភាគធ្ុំបណាដ លមរពីរតារ នៃរិចចក្បឹងថ្ក្បង
របស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ៃិងមៃាីរ រ់ព័ៃធននរបស់
ខែួៃរ៏យដ្ឋ  រ៏ការររីចយក្មើៃយ៉ាងរហ័សយៃោះអាចែុំយណើ រការយៅបាៃយដ្ឋ ារមាៃ
ជុំៃួ ហិរញ្ាវតថញៃិងបយចចរយទសពីនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ននាយក្ចើៃថ្ែរ។ លវីយបើ ទទួលបាៃ
យាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ទុំងយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏យៅយពលអៃញវតរមាៃឧបសគគ ៃិង
ការលុំបារាយក្ចើៃ យហើ បញ្ជា ទុំងយៃោះក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញងឯរារ
ស្រាវក្ាវយផ្សងៗ របា ការណ៍របស់អងគការសងគមសញីវលិ ៃិងក្បព័ៃធផ្សពវផ្ា 
ព័ត៌មាៃននរចួយហើ ។ មាៃភសដញតាងបញ្ជជ រ់ថា លវីយបើមាៃការយរៀបចុំក្របខណឌ ចាប់ 
ៃិងមាៃាថ ប័ៃក្បរបយដ្ឋ បទពិយាធ្ៃ៍រ៏យដ្ឋ  រ៏ ៃរការថ្ែលបាៃបយងាើតយ ើង
យនោះក្តូវបាៃអៃញវតរទទួលបាៃយាគជ័ តាមតុំបៃ់ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ គឺយៅតាមតុំបៃ់ខែោះ
ទទួលបាៃយាគជ័ យក្ចើៃាងរថ្ៃែងយផ្សងយទៀត។    យៅរនញងការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ 
ក្រមុអនរសរយសររបា ការណ៍បាៃពយយមវា តនមែ អុំពីរយបៀបថ្ែលែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅ

ផ្នេកទី៨: សេចក្ដីសន្និដ្ឋេននិងអនុសាសន៍
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ថ្ផ្នរទី៨: យសចរដីសៃនិដ្ឋា ៃៃិងអៃញាសៃ៍ 
 
សេចក្ដីេន្និ ាន្ 
 

តាមរ ៈគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែី ៃិងបនា ប់មរយទៀតតាមរ ៈ
រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី ក្ពោះរាាណាចក្ររមពញាបាៃយធ្វើឲ្យមាៃការររីចយក្មើៃគួរ
ឲ្យចាប់អារមមណ៍ រនញងការបយងាើតក្បព័ៃធមញខង្ករសញរយិយែីមួ  រនញងរ ៈ១០ឆ្ន ុំចញង
យក្កា យៃោះ។ ែុំយណើ រការយៃោះ ពិតាមាៃភាពសមញគាម ញៃិងការលុំបារ ប៉ាញថ្ៃរចាប់
តាុំងពីយពលចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការ   ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃទទួលយាគជ័ រនញងការផ្ដល់
ប័ណណរមមសិទធិយក្ចើៃាង១,៧ោៃ ជូៃមាច ស់អចលៃវតថញ។   ក្របខ័ណឌ ចាប់រងឹមាុំមួ  
ក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើងសក្មាប់មញខង្កររបស់ាថ ប័ៃរែាបាលែីធ្ែី ៃិង ៃរការនន ាថ ប័
ៃននក្តវូបាៃបយងាើតយ ើងយហើ ក្តូវបាៃពក្ងឹង យហើ ែុំយណើ រការនៃការយដ្ឋោះ
ស្រា វវិាទក្តូវបាៃបយងាើតយ ើង សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទ រ់ព័ៃធៃឹងែីធ្ែីមិៃទៃ់ចញោះ
បញ្ជ ី។ យទោះបីាយាគជ័ ទុំងយៃោះ មួ ភាគធ្ុំបណាដ លមរពីរតារ នៃរិចចក្បឹងថ្ក្បង
របស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ៃិងមៃាីរ រ់ព័ៃធននរបស់
ខែួៃរ៏យដ្ឋ  រ៏ការររីចយក្មើៃយ៉ាងរហ័សយៃោះអាចែុំយណើ រការយៅបាៃយដ្ឋ ារមាៃ
ជុំៃួ ហិរញ្ាវតថញៃិងបយចចរយទសពីនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ននាយក្ចើៃថ្ែរ។ លវីយបើ ទទួលបាៃ
យាគជ័ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ទុំងយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏យៅយពលអៃញវតរមាៃឧបសគគ ៃិង
ការលុំបារាយក្ចើៃ យហើ បញ្ជា ទុំងយៃោះក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញងឯរារ
ស្រាវក្ាវយផ្សងៗ របា ការណ៍របស់អងគការសងគមសញីវលិ ៃិងក្បព័ៃធផ្សពវផ្ា 
ព័ត៌មាៃននរចួយហើ ។ មាៃភសដញតាងបញ្ជជ រ់ថា លវីយបើមាៃការយរៀបចុំក្របខណឌ ចាប់ 
ៃិងមាៃាថ ប័ៃក្បរបយដ្ឋ បទពិយាធ្ៃ៍រ៏យដ្ឋ  រ៏ ៃរការថ្ែលបាៃបយងាើតយ ើង
យនោះក្តូវបាៃអៃញវតរទទួលបាៃយាគជ័ តាមតុំបៃ់ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ គឺយៅតាមតុំបៃ់ខែោះ
ទទួលបាៃយាគជ័ យក្ចើៃាងរថ្ៃែងយផ្សងយទៀត។    យៅរនញងការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ 
ក្រមុអនរសរយសររបា ការណ៍បាៃពយយមវា តនមែ អុំពីរយបៀបថ្ែលែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះក្តូវបាៃអៃញវតរ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅ

 
 

សិរាទុំងបួៃ គឺយៅតុំបៃ់ក្រុងពីរ រាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសហៃញ ៃិងតុំបៃ់
ជៃបទពីរ យៅយខតរបនា  មាៃជ័  ៃិងយខតររុំពង់ចាម។ ាពិយសស ការសិរាយៃោះ
បាៃពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃសដីពីបញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញ
ពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ ៃិងការចញោះបញ្ជ ីបៃររមមសិទធិ។ 

របា ការណ៍ាថ ពរយៃោះ បាៃយក្បើក្បាស់វធីិ្អយងាតក្គួារចុំៃួៃ១២៨ក្គួារ 
ៃិងវធីិ្ពិភារាក្រុម ររណីសិរា ៃិងរិចចសមាភ សាមួ អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗ
ថ្ែលាតុំណាងសហគមៃ៍ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ៃិងថាន រ់យខតរ អងគការសងគមសញីវលិ 
ៃិងនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍។ យទោះបីា សុំណារសិរាមាៃចុំៃួៃមិៃសមលមមសក្មាប់យធ្វើការ
សៃនិដ្ឋា ៃឲ្យបាៃលអឥតយខាច ោះថា លទធផ្លពីការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ ាតុំណាងនៃការ
អៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅទូទុំងក្បយទសរ៏យដ្ឋ  រ៏
លទធផ្លនៃការសិរាស្រាវក្ាវយៃោះ សមស្រសបណាស់សក្មាប់តុំបៃ់ថ្ែលបាៃចញោះយៅ
ស្រាវក្ាវ ាពិយសស លទធផ្ល រ់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា នៃការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ែលបាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់យលើក្បាពលរែាាយក្ចើៃ
ក្គួារយៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ។ មយ៉ាងយទៀត របា ការណ៍យៃោះ ផ្ដល់
ៃូវការវភិាគលមអិតែុំបូងយគ អុំពីបញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ឬយ៉ាងយហាចណាស់រ៏ាការ
វភិាគទីមួ អុំពីបញ្ជា  ថ្ែលមាៃបង្កា ញាាធារណៈថ្ែរ។ លទធផ្លនៃការសិរា
យៃោះ រ៏ឯរភាពយលើរដីបារមភាយក្ចើៃថ្ែលបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងរបា ការណ៍យផ្សងៗ
ថ្ែរ យហើ បង្កា ញតុំបៃ់ាយក្ចើៃថ្ែលក្តូវការសិរាលមអិតបថ្ៃថមយទៀត។ 

លទធផ្លថ្ែលទទួលបាៃពីតុំបៃ់យគលយៅសិរសទុំងបួៃយៃោះ បង្កា ញការ
ថ្ចរដ្ឋច់ពីគន យ៉ាចាស់ណាស់រវាងតុំបៃ់ក្រុងៃិងជៃបទ។ ភូមិយៅជៃបទថ្ែលា
យគលយៅយៅយខតររុំពង់ចាម ៃិងយខតរបនា  មាៃជ័  យក្ៅពីបញ្ជា តូចៗតិចតួចយនោះ 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ ហារ់ែូចាបង្កា ញថា បាៃ
ែុំយណើ រការយៅយ៉ាងរលូៃ រឯីបញ្ជា នៃការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះ
បញ្ជ ី ៃិងរក្មិតនៃវវិាទរ៏មាៃតិចថ្ែរ។ រនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ មាៃបី
តុំបៃ់ (យៅយខតរបនា  មាៃជ័  រុំពង់ចាម ៃិងក្ពោះសីហៃញ) ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែល
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គម ៃលទធភាពយក្បើក្បាស់ក្បព័ៃធយៃោះ ែុំយណើ រការយៃោះហារ់ែូចាបាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ 
អៃញវតរយៅតាមៃីតិវធីិ្ យហើ រ៏ពញុំយឃើញមាៃការក្បាស់ចារធ្ុំែញុំពីលរខខណឌ ចាប់ថ្ែរ។ 
ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃថ្ែលបាៃផ្ដល់រិចចសមាភ សសក្មាប់ការសិរាយៃោះ បាៃសថ្មដង
ការយពញចិតរយក្ចើៃ ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ 
សបា ចិតរណាស់ ថ្ែលពួរគត់បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិរបស់ពួរគត់។ 

យទោះបីាយ៉ាងយៃោះរដី យៅតាមភូមិរនញងទីក្រងុថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅ
ែល់ យៅរនញងរាជធានភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ មាៃការយ្វៀលរាលែីក្បា
ពលរែាយក្ចើៃពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ រ៏មាៃវវិាទ
មួ ចុំៃួៃ រ់ព័ៃធៃឹងក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គួារ ថ្ែលមាៃវវិាទាមួ ភាគីអនរមាៃ
អុំណាច ៃិងមាៃខនងក្កាស់មាន រ់ឬពីរនរ់។ យៅភូមិទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ រាលែី
យក្ចើៃាង៨០%មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ រឯីយៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញមាៃរាលែីយ៉ាងតិច
៣៣%មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ ការយ្វៀលរាលែីយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃ
យរើតយ ើងរនញងាថ ៃភាពមាៃតមាែ ភាពតិចណាស់ យហើ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរង
ផ្លប៉ាោះ ល់បាៃពយយមតវា៉ារ ៈយពលាងពីរឆ្ន ុំ យែើមបទីទួលព័ត៌មាៃចាស់ោស់
អុំពីយហតញផ្ល នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ពួរគត់យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី 
យដ្ឋ ក្បាពលរែាក្តវូយរៀបចុំ ៃិងដ្ឋរ់ រយយសនើសញុំាយក្ចើៃយៅាថ ប័ៃរែាយែើមបីសញុំឲ្យ
មាៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញបថ្ៃថមយៅរនញងតុំបៃ់របស់ពួរគត់។ ទុំងភូមិ៣ ទុំងភូមិ
ទុំៃប់បាៃទទួលព័ត៌មាៃថា ភូមិទុំងពីរយៃោះសថិតយក្កាមគយក្មាងចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញ
បថ្ៃថម ប៉ាញថ្ៃរពញុំមាៃអវីយរើតយ ើងែូចបាៃក្បាប់យនោះយ ើ ។  រ់ព័ៃធររណីទុំងពីរយៃោះ 
វាពញុំចាស់យទថា  យតើមាៃែីកាណាមួ   បញ្ជជ ឲ្យយ្វៀលតុំបៃ់ទុំងយៃោះ   យចញពីតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ យនោះឬយ៉ាងណាយនោះយទ យហើ ក្បសិៃយបើមាៃែីកាថ្បបយៃោះថ្មៃយនោះរ៏មិៃ
ែឹងថា អាា្ធ្រណាាអនរយចញែីកាយៃោះយ ើ ។ អនរសរយសររបា ការណ៍យៃោះបាៃ
ែឹងអុំពីររណីថ្ែលមាៃភសរញតាងាឯរារថ្តមួ ប៉ាញយណាណ ោះ  ថ្ែលក្រសួងយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ផ្ដល់អៃញាសៃ៍ឲ្យយ្វៀលតុំបៃ់មួ យចញពីតុំបៃ់
វៃិិចឆ័  គឺររណីសង្កា ត់ទយៃែបាារ់ ថ្ែលររណីយៃោះបាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញង
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គម ៃលទធភាពយក្បើក្បាស់ក្បព័ៃធយៃោះ ែុំយណើ រការយៃោះហារ់ែូចាបាៃក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ 
អៃញវតរយៅតាមៃីតិវធីិ្ យហើ រ៏ពញុំយឃើញមាៃការក្បាស់ចារធ្ុំែញុំពីលរខខណឌ ចាប់ថ្ែរ។ 
ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃថ្ែលបាៃផ្ដល់រិចចសមាភ សសក្មាប់ការសិរាយៃោះ បាៃសថ្មដង
ការយពញចិតរយក្ចើៃ ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ 
សបា ចិតរណាស់ ថ្ែលពួរគត់បាៃទទួលប័ណណរមមសិទធិរបស់ពួរគត់។ 

យទោះបីាយ៉ាងយៃោះរដី យៅតាមភូមិរនញងទីក្រងុថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅ
ែល់ យៅរនញងរាជធានភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ មាៃការយ្វៀលរាលែីក្បា
ពលរែាយក្ចើៃពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ រ៏មាៃវវិាទ
មួ ចុំៃួៃ រ់ព័ៃធៃឹងក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គួារ ថ្ែលមាៃវវិាទាមួ ភាគីអនរមាៃ
អុំណាច ៃិងមាៃខនងក្កាស់មាន រ់ឬពីរនរ់។ យៅភូមិទុំៃប់ រាជធាៃីភនុំយពញ រាលែី
យក្ចើៃាង៨០%មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ រឯីយៅភូមិ៣នៃយខតរក្ពោះសីហៃញមាៃរាលែីយ៉ាងតិច
៣៣%មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ ការយ្វៀលរាលែីយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃ
យរើតយ ើងរនញងាថ ៃភាពមាៃតមាែ ភាពតិចណាស់ យហើ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរង
ផ្លប៉ាោះ ល់បាៃពយយមតវា៉ារ ៈយពលាងពីរឆ្ន ុំ យែើមបទីទួលព័ត៌មាៃចាស់ោស់
អុំពីយហតញផ្ល នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ពួរគត់យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី 
យដ្ឋ ក្បាពលរែាក្តវូយរៀបចុំ ៃិងដ្ឋរ់ រយយសនើសញុំាយក្ចើៃយៅាថ ប័ៃរែាយែើមបីសញុំឲ្យ
មាៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញបថ្ៃថមយៅរនញងតុំបៃ់របស់ពួរគត់។ ទុំងភូមិ៣ ទុំងភូមិ
ទុំៃប់បាៃទទួលព័ត៌មាៃថា ភូមិទុំងពីរយៃោះសថិតយក្កាមគយក្មាងចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបុំយពញ
បថ្ៃថម ប៉ាញថ្ៃរពញុំមាៃអវីយរើតយ ើងែូចបាៃក្បាប់យនោះយ ើ ។  រ់ព័ៃធររណីទុំងពីរយៃោះ 
វាពញុំចាស់យទថា  យតើមាៃែីកាណាមួ   បញ្ជជ ឲ្យយ្វៀលតុំបៃ់ទុំងយៃោះ   យចញពីតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ យនោះឬយ៉ាងណាយនោះយទ យហើ ក្បសិៃយបើមាៃែីកាថ្បបយៃោះថ្មៃយនោះរ៏មិៃ
ែឹងថា អាា្ធ្រណាាអនរយចញែីកាយៃោះយ ើ ។ អនរសរយសររបា ការណ៍យៃោះបាៃ
ែឹងអុំពីររណីថ្ែលមាៃភសរញតាងាឯរារថ្តមួ ប៉ាញយណាណ ោះ  ថ្ែលក្រសួងយរៀបចុំ
ថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ផ្ដល់អៃញាសៃ៍ឲ្យយ្វៀលតុំបៃ់មួ យចញពីតុំបៃ់
វៃិិចឆ័  គឺររណីសង្កា ត់ទយៃែបាារ់ ថ្ែលររណីយៃោះបាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញង

 
 

ថ្ផ្នរទី៤នៃរបា ការណ៍យៃោះយហើ ។ ប៉ាញថ្ៃរមាៃការសៃនិដ្ឋា ៃថា ភាគីយក្ៅពីក្រសួង
យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមមៃិងសុំណង់ ឧទហរណ៍អាា្ធ្រយខតរ-រាជធាៃី អាចយសនើ
សញុំឲ្យលញបតុំបៃ់ារ់ោរ់មួ ចុំៃួៃ      យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ យហតញែូយចនោះយហើ  អៃញាសៃ៍មួ ចុំៃួៃខាងយក្កាម ថ្ែល
 រ់ព័ៃធៃឹងការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មិៃគបបីសុំយៅចុំយ ោះថ្តក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
ៃិងសុំណង់យនោះយ ើ ។ 

យទោះបីា គម ៃតួយលខផ្ែូវការ ៃិងក្គប់ក្ជុងយក្ា  រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃវវិាទថ្ែល
បាៃយរើតយ ើងយៅរនញងតុំបៃ់សិរាៃីមួ ៗរ៏យដ្ឋ    រ៏មាៃការបង្កា ញយ៉ាងចាស់ថា 
ចុំៃួៃនៃវវិាទតូចៗ គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ រ់ព័ៃធក្ពុំែីថ្ែលបាៃយរើតយ ើងយក្កា ពីការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្តូវបាៃក្បកាស។ យយងតាមមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ 
បាៃឲ្យែឹងថា ចុំយ ោះវវិាទទុំងយៃោះ ភាគយក្ចើៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យ៉ាងមាៃក្បសិទធ
ភាពយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាល។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី តាមអនរ
យ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាតតាមក្គួារមួ ចុំៃួៃបាៃពៃយល់ថា  យទោះបីា ពួរគត់
មិៃសបា ចិតរទុំងស្រសុងចុំយ ោះវធីិ្វៃិិចឆ័ ែីរបស់ពួរគត់រ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរគត់មិៃ
បាៃបដឹងតវា៉ាយ ើ ។ អនរសរយសររបា ការណ៍ រ៏បាៃសយងាតយឃើញថ្ែរថា យទោះបីា
តួយលខបណដឹ ងននយៅទូទុំងក្បយទស ក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅែល់គណៈរមមការ
សញរយិយែី យហើ បាៃបង្កា ញថា ចុំៃួៃនៃបណដឹ ងរង់ចាុំែុំយណាោះស្រា បាៃល ចញោះរ៏
យដ្ឋ  រ៏មាៃៃិនន ការមួ បង្កា ញថា ការយលើរបណដឹ ងមាៃចុំៃួៃយរើៃយ ើង។ គម ៃ
ព័ត៌មាៃចាស់ោស់អុំពីមូលយហតញអវីបាៃាមាៃបណដឹ ងយក្ចើៃ ក្តូវយលើរថ្បបយៃោះយនោះ
យទ ប៉ាញថ្ៃរបញ្ជា យៃោះក្តវូធានថាមាៃការយសញើបអយងាតបថ្ៃថមយទៀត។ 

ការររទិៃនៃ័ គួរឲ្យទញរចិតរ ៃិងយក្បើការបាៃ រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃនៃការបៃររមម
សិទធិយក្កា ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងអុំពីចុំៃួៃនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃររ៏
មាៃការលុំបារថ្ែរ។ យទោះបីាយ៉ាងយៃោះរដី រ៏វាបង្កា ញយ៉ាងចាស់ថា ការចញោះបញ្ជ ីបៃរ
យៅថ្តមាៃរក្មិតទប ាពិយសស យៅតុំបៃ់ជៃបទថ្ែលែីមាៃតនមែទប យៅយពល
យផ្ារែីយៅរូៃៗាមរតរ ឬយៅយពលឲ្យែីយៅរូៃៗ ឬយៅយពលអនរទិញ-លរ់ែីា
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មៃញសសយៅមូលដ្ឋា ៃៃិងាគ ល់គន ។ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចច
សមាភ សបាៃបញ្ជជ រ់ថា យហតញផ្លចមបងថ្ែលបណាដ លឲ្យខរខាៃរនញងការចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
គឺតនមែខពស់យពរ (ទុំងតនមែផ្ែូវការ ៃិងមិៃផ្ែូវការ) ប៉ាញថ្ៃរ រ៏មាៃការសយងាតយឃើញថ្ែរថា 
ការ ល់ែឹងអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត
តាមក្គាួរមាៃរក្មិតទប រ៏ាបញ្ជា ថ្ែលនុំឲ្យមាៃការខរខាៃយៃោះថ្ែរ យហើ 
បញ្ជា មួ យទៀតគឺក្បាពលរែា ល់ថា ពួរគត់មិៃចាុំបាច់ក្តូវអៃញវតរការចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
យទ យៅយពលថ្ែលពួរគត់គិតថា ពួរគត់ទញរចិតរអនរថ្ែលទទួលែី។ យទោះបីាអក្តា
នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយសាើរថ្តពញុំយរើតមាៃយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅជៃបទរ៏យដ្ឋ  រ៏
តាមរ ៈភសរញតាងយរៀបរាប់ាច់យរឿង ៃិងតាមរ ៈព័ត៌មាៃ ថ្ែលយ ើងបាៃក្បមូល
យៅយពលសមាភ សាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ យៅយខតរក្ពោះសីហៃញបាៃបង្កា ញថា អក្តានៃ
ការចញោះបញ្ជ ីបៃរអាចមាៃចុំៃួៃយរើៃយ ើងយៅតុំបៃ់ក្រងុ ៃិងរនញងររណីថ្ែលអនរទិញែី
ាមៃញសសមរពីយក្ៅតុំបៃ់ ៃិងមិៃាគ ល់គន ាមួ អនរលរ់ែី។ 

ការសិរាយៃោះ រ៏បាៃពយយមថ្សវង ល់លមអិតថ្ែរ តាមរ ៈបទពិយាធ្ៃ៍
របស់ស្ដសរី ថ្ែលបាៃ្ែងកាត់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 
ការសិរាយៃោះបាៃររយឃើញថា អនរទទួលផ្ល (ក្បាពលរែា) បាៃទទួលព័ត៌មាៃអុំពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីារមមសិទធិរមួគន  ឬរមមសិទធិាលរខណៈបញគគល។ ក្រមុស្ដសរី
បាៃយលើរយ ើងថា បញ្ជា យៃោះក្តូវបាៃពៃយល់យ៉ាងចាស់ យហើ ពួរគត់មាៃការ
លុំបារតិចតួចរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីក្គួាររមួគន  ៃិងរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីមរតរាលរខណៈ
បញគគល រនញងររណីថ្ែលពួរគត់មាៃឯរារក្គប់ក្គៃ់។ មាៃររណីខែោះ ស្ដសរីពញោះ រររ
ឯរារផ្ែូវការយែើមបបីញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់ាស្ដសរីយមមា៉ា  ឬក្តូវបដីយបាោះបង់ ប៉ាញថ្ៃររនញង
ររណីទុំងអស់ថ្ែលអនរសរយសររបា ការណ៍បាៃែឹង ការលុំបារយនោះទីបុំផ្ញតក្តូវ
បាៃជមនោះ។ 

រនញងយពលចញោះស្រាវក្ាវយៃោះ វាបាៃបង្កា ញយ៉ាងចាស់ថា មញខង្ករនៃែុំយណើ រ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ ពឹងថ្ផ្អរយលើរិចចសហក្បតិបតរិការ ៃិងការ
យបដា្ចិតររបស់ភាគីចក្មុោះ។ ចាប់ពីថាន រ់ភូមិយ ើងយៅ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃក្តូវថ្តយបដា្
ចិតរចុំណា យពលយវោ ៃិងការ ល់ែឹងអុំពីតុំបៃ់របស់ខែួៃ យែើមបគីុំក្ទក្រុមចញោះបញ្ជ ី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មៃញសសយៅមូលដ្ឋា ៃៃិងាគ ល់គន ។ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចច
សមាភ សបាៃបញ្ជជ រ់ថា យហតញផ្លចមបងថ្ែលបណាដ លឲ្យខរខាៃរនញងការចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
គឺតនមែខពស់យពរ (ទុំងតនមែផ្ែូវការ ៃិងមិៃផ្ែូវការ) ប៉ាញថ្ៃរ រ៏មាៃការសយងាតយឃើញថ្ែរថា 
ការ ល់ែឹងអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរបស់អនរយ្ែើ សមាភ សរនញងការអយងាត
តាមក្គាួរមាៃរក្មិតទប រ៏ាបញ្ជា ថ្ែលនុំឲ្យមាៃការខរខាៃយៃោះថ្ែរ យហើ 
បញ្ជា មួ យទៀតគឺក្បាពលរែា ល់ថា ពួរគត់មិៃចាុំបាច់ក្តូវអៃញវតរការចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
យទ យៅយពលថ្ែលពួរគត់គិតថា ពួរគត់ទញរចិតរអនរថ្ែលទទួលែី។ យទោះបីាអក្តា
នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយសាើរថ្តពញុំយរើតមាៃយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅជៃបទរ៏យដ្ឋ  រ៏
តាមរ ៈភសរញតាងយរៀបរាប់ាច់យរឿង ៃិងតាមរ ៈព័ត៌មាៃ ថ្ែលយ ើងបាៃក្បមូល
យៅយពលសមាភ សាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ យៅយខតរក្ពោះសីហៃញបាៃបង្កា ញថា អក្តានៃ
ការចញោះបញ្ជ ីបៃរអាចមាៃចុំៃួៃយរើៃយ ើងយៅតុំបៃ់ក្រងុ ៃិងរនញងររណីថ្ែលអនរទិញែី
ាមៃញសសមរពីយក្ៅតុំបៃ់ ៃិងមិៃាគ ល់គន ាមួ អនរលរ់ែី។ 

ការសិរាយៃោះ រ៏បាៃពយយមថ្សវង ល់លមអិតថ្ែរ តាមរ ៈបទពិយាធ្ៃ៍
របស់ស្ដសរី ថ្ែលបាៃ្ែងកាត់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 
ការសិរាយៃោះបាៃររយឃើញថា អនរទទួលផ្ល (ក្បាពលរែា) បាៃទទួលព័ត៌មាៃអុំពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីារមមសិទធិរមួគន  ឬរមមសិទធិាលរខណៈបញគគល។ ក្រមុស្ដសរី
បាៃយលើរយ ើងថា បញ្ជា យៃោះក្តូវបាៃពៃយល់យ៉ាងចាស់ យហើ ពួរគត់មាៃការ
លុំបារតិចតួចរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីក្គួាររមួគន  ៃិងរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីមរតរាលរខណៈ
បញគគល រនញងររណីថ្ែលពួរគត់មាៃឯរារក្គប់ក្គៃ់។ មាៃររណីខែោះ ស្ដសរីពញោះ រររ
ឯរារផ្ែូវការយែើមបបីញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់ាស្ដសរីយមមា៉ា  ឬក្តូវបដីយបាោះបង់ ប៉ាញថ្ៃររនញង
ររណីទុំងអស់ថ្ែលអនរសរយសររបា ការណ៍បាៃែឹង ការលុំបារយនោះទីបុំផ្ញតក្តូវ
បាៃជមនោះ។ 

រនញងយពលចញោះស្រាវក្ាវយៃោះ វាបាៃបង្កា ញយ៉ាងចាស់ថា មញខង្ករនៃែុំយណើ រ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ ពឹងថ្ផ្អរយលើរិចចសហក្បតិបតរិការ ៃិងការ
យបដា្ចិតររបស់ភាគីចក្មុោះ។ ចាប់ពីថាន រ់ភូមិយ ើងយៅ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃក្តូវថ្តយបដា្
ចិតរចុំណា យពលយវោ ៃិងការ ល់ែឹងអុំពីតុំបៃ់របស់ខែួៃ យែើមបគីុំក្ទក្រុមចញោះបញ្ជ ី

 
 

ែីធ្ែី រនញងការរុំណត់ក្ពុំែីភូមិ ៃិងឃញុំ-សង្កា ត់ ផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាៃយៅក្បាពលរែាយៅ
មូលដ្ឋា ៃ ៃិងជួ គុំក្ទែុំយណើ រការនៃការអយងាតវាស់ថ្វងៃិងការវៃិិចឆ័ ែី។ អាា្ធ្រ
សញរយិយែី រ៏ចាុំបាច់ក្តូវមាៃរិចចសហក្បតិបតរិការលអាមួ ក្រសួង រ់ព័ៃធនន
យែើមបបីុំយពញការង្កររបស់ខែួៃថ្ែរ។ ាពិយសស យៅយពលថ្ែលតុំបៃ់វៃិិចឆ័  មាៃរាប់
បញ្ចូ លែីថ្ែលារមមសិទធិរបស់រែា ឬែីថ្ែលរែាទមទរថា ាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់
ខែួៃ។ មយ៉ាងយទៀត ក្រុមអងគការសងគមសញីវលិបាៃយធ្វើការយៅតុំបៃ់បីនៃតុំបៃ់យគលយៅ
សិរាទុំងបួៃយែើមបផី្សពវផ្ា យៅមូលដ្ឋា ៃ អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងរយបៀបថ្ែលក្បាពលរែា អាចចូលរមួយ៉ាងសរមមរនញងែុំយណើ រ
ការយៃោះ។ យៅរាជធាៃីភនុំយពញ ៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលននរ៏
បាៃជួ សហគមៃ៍រនញងការសរយសរលិខិតននយផ្្ើយៅអាា្ធ្រយផ្សងៗ  រ់ព័ៃធៃឹង
ាថ ៃភាពនៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែី។ ាមួ ៃឹងមយធ្យបា មាៃរក្មិតថ្បបយៃោះ ក្រមុអងគការសងគមសញីវលិបាៃយែើរតួ
នទីាវជិជមាៃមួ រនញងការគុំក្ទសហគមៃ៍ ឲ្យអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ គបបីក្តវូយលើរទឹរចិតរឲ្យមាៃតួនទីរនញងការគុំក្ទ ៃិង
ការពិៃិតយតាមដ្ឋៃយៃោះយៅយពលអនគតថ្ែរ។ 

ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើ ៃិងតាមរ ៈនៃការសិរាយៃោះតាុំងពីយែើមែល់
ចប់ បាៃយលើរយ ើងថា លទធផ្លននពីការស្រាវក្ាវយៅរនញងរបា ការណ៍យៃោះ មិៃ
អាចក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  អុំពីរយបៀបអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ យៅទូទុំងក្បយទសយនោះយទ ប៉ាញថ្ៃរារ់ថ្សដង ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បា
ពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះ បាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាា
យក្ចើៃក្គួារយៅរនញងរាជធាៃីភនុំយពញៃិងយខតរក្ពោះសីហៃញ ៃិងអាចយៅរនញងតុំបៃ់យផ្សងៗ
យទៀតយៅទូទុំងក្បយទសផ្ងរ៏មាៃ។ បញ្ជា នៃការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ាបញ្ជា ថ្ែលក្តវូយដ្ឋោះស្រា ាបនា ៃ់ យក្ ោះវាាការគុំរាមយធ្វើ
ឲ្យខូចយគលយៅរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី   ៃគរបូៃី រមម  ៃិងសុំណង់រនញងការផ្ដល់
ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៅទូទុំងក្បយទសរមពញា រនញងរ ៈប៉ាញនម ៃឆ្ន ុំខាងមញខយៃោះ។ ែូចគន
យៃោះថ្ែរ តុំបៃ់ថ្ែលក្តវូបាៃសយក្មចថា “មាៃការលុំបារ” សក្មាប់ការវៃិិចឆ័  រ៏មិៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្តូវយចៀសវាងមិៃអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយ ើ យៅយពលអនគត ក្បសិៃយបើចង់
ឲ្យយគលយៅយៃោះបាៃសយក្មចយាគជ័  យហើ តុំបៃ់ថ្ែលពីមញៃក្តូវបាៃយចៀសវាង
យនោះគបបកី្តូវយៅចញោះបញ្ជ ីយៅទីយនោះយ ើងវញិ។ រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី រ៍ចាុំបាច់
ក្តូវការបៃរយធ្វើការថ្រលមអគញណភាព ៃិងក្បសិទធភាពនៃសរមមភាពការង្ករផ្សពវផ្ា 
ាាធារណៈថ្ែរ  យែើមបធីានថាអនរទទួលផ្លពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ  ល់ចាស់អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលមិៃ
យពញចិតរ ឬមិៃសបា ចិតរៃឹងែុំយណើ រការយៃោះ គបបកី្តូវែឹងអុំពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា 
វវិាទ ៃិងគបបកី្តូវមាៃការជួ គុំក្ទរនញងការដ្ឋរ់ រយបណដឹ ង ៃិងតាមដ្ឋៃបណដឹ ង
យនោះ។ យែើមបរីរាៃិរៃររភាពរ ៈយពលថ្វងនៃរមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងយែើមបធីានថា 
យសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តវូបាៃយធ្វើបចចញបបៃនភាពាក្បចាុំយនោះ វារ៏សុំខាៃ់ណាស់ថ្ែរ 
ថ្ែលក្តូវយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា នន ថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធៃឹងលទធផ្លតិចតួចរនញងការចញោះ
បញ្ជ ីបៃរ។ ចញងយក្កា  ការបយងាើៃការផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាៃអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ៃិងការវវិឌ្ឍនៃការវៃិិចឆ័ 
តុំបៃ់ៃីមួ ៗ     អាចយធ្វើឲ្យក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី     ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ធាន
បាៃៃូវតមាែ ភាពកាៃ់ថ្តក្បយសើរ យៅរនញងក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 
ការយធ្វើរយបៀបយៃោះ នុំឲ្យមាៃទុំៃញរចិតរកាៃ់ថ្តយក្ចើៃយលើរមមវធីិ្យៃោះ យហើ រ៏អាចជួ 
ធានបាៃថា យៅយពលមាៃបញ្ជា យរើតយ ើង យពលយនោះយគអាចែឹងភាែ មៗ ៃិងអាច
ជួ អៃររាគមៃ៍យដ្ឋោះស្រា បាៃយ៉ាងរហ័ស។ 

ការពិភារាយែើមបថី្សវងររលទធភាព   រនញងការពក្ងីររមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ យដ្ឋ មាៃការគុំក្ទពីធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ (KfW) 180   បាៃ
ក្បក្ពឹតរយៅតាុំងពីឆ្ន ុំ២០១១។ តាមទសសៃៈដា ល់របស់ក្រុមអនរស្រាវក្ាវ  ល់ថា 

                                                           
180 កាលពីថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ ធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ (KfW) បាៃយធ្វើបទបង្កា ញមួ អុំពីលទធផ្លនៃការសិរា
លទធភាពមួ អុំពីសការ ៃញពលនៃការគុំក្ទរមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ សូមយមើល: របា ការណ៍សដីពី
ការសិរាលទធភាពសក្មាប់សការ ៃញពលគយក្មាងវស័ិ ែីធ្ែី: រិចចសហក្បតិបតរិការហិរញ្ាវតថញអាលែឺម៉ាង់ាមួ ក្បយទស
រមពញា យដ្ឋ ធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ (KfW), បាៃយធ្វើបទបង្កា ញយៅឯសិកាខ ាោបង្កា ញលទធផ្លៃិងទសសៃៈ
គយក្មាង ភនុំយពញ នលងទី១៨ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្តូវយចៀសវាងមិៃអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយ ើ យៅយពលអនគត ក្បសិៃយបើចង់
ឲ្យយគលយៅយៃោះបាៃសយក្មចយាគជ័  យហើ តុំបៃ់ថ្ែលពីមញៃក្តូវបាៃយចៀសវាង
យនោះគបបីក្តូវយៅចញោះបញ្ជ ីយៅទីយនោះយ ើងវញិ។ រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី រ៍ចាុំបាច់
ក្តូវការបៃរយធ្វើការថ្រលមអគញណភាព ៃិងក្បសិទធភាពនៃសរមមភាពការង្ករផ្សពវផ្ា 
ាាធារណៈថ្ែរ  យែើមបធីានថាអនរទទួលផ្លពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ  ល់ចាស់អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលមិៃ
យពញចិតរ ឬមិៃសបា ចិតរៃឹងែុំយណើ រការយៃោះ គបបកី្តូវែឹងអុំពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា 
វវិាទ ៃិងគបបីក្តូវមាៃការជួ គុំក្ទរនញងការដ្ឋរ់ រយបណដឹ ង ៃិងតាមដ្ឋៃបណដឹ ង
យនោះ។ យែើមបរីរាៃិរៃររភាពរ ៈយពលថ្វងនៃរមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងយែើមបធីានថា 
យសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តវូបាៃយធ្វើបចចញបបៃនភាពាក្បចាុំយនោះ វារ៏សុំខាៃ់ណាស់ថ្ែរ 
ថ្ែលក្តូវយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា នន ថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធៃឹងលទធផ្លតិចតួចរនញងការចញោះ
បញ្ជ ីបៃរ។ ចញងយក្កា  ការបយងាើៃការផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាៃអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ៃិងការវវិឌ្ឍនៃការវៃិិចឆ័ 
តុំបៃ់ៃីមួ ៗ     អាចយធ្វើឲ្យក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី     ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ធាន
បាៃៃូវតមាែ ភាពកាៃ់ថ្តក្បយសើរ យៅរនញងក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 
ការយធ្វើរយបៀបយៃោះ នុំឲ្យមាៃទុំៃញរចិតរកាៃ់ថ្តយក្ចើៃយលើរមមវធីិ្យៃោះ យហើ រ៏អាចជួ 
ធានបាៃថា យៅយពលមាៃបញ្ជា យរើតយ ើង យពលយនោះយគអាចែឹងភាែ មៗ ៃិងអាច
ជួ អៃររាគមៃ៍យដ្ឋោះស្រា បាៃយ៉ាងរហ័ស។ 

ការពិភារាយែើមបថី្សវងររលទធភាព   រនញងការពក្ងីររមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ យដ្ឋ មាៃការគុំក្ទពីធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ (KfW) 180   បាៃ
ក្បក្ពឹតរយៅតាុំងពីឆ្ន ុំ២០១១។ តាមទសសៃៈដា ល់របស់ក្រុមអនរស្រាវក្ាវ  ល់ថា 

                                                           
180 កាលពីថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១ ធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ (KfW) បាៃយធ្វើបទបង្កា ញមួ អុំពីលទធផ្លនៃការសិរា
លទធភាពមួ អុំពីសការ ៃញពលនៃការគុំក្ទរមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ សូមយមើល: របា ការណ៍សដីពី
ការសិរាលទធភាពសក្មាប់សការ ៃញពលគយក្មាងវស័ិ ែីធ្ែី: រិចចសហក្បតិបតរិការហិរញ្ាវតថញអាលែឺម៉ាង់ាមួ ក្បយទស
រមពញា យដ្ឋ ធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ (KfW), បាៃយធ្វើបទបង្កា ញយៅឯសិកាខ ាោបង្កា ញលទធផ្លៃិងទសសៃៈ
គយក្មាង ភនុំយពញ នលងទី១៨ ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១១។ 

 
 

ក្បសិៃយបើ ធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍អាលែឺម៉ាង់ ពិតាសៃយគុំក្ទរមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរមពញា
ថ្មៃយនោះ ែូយចនោះរមមវធីិ្យៃោះ មិៃគបបយីដដ តថ្តយលើបរមិាណនៃការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី
យពរយនោះយទ យក្ ោះែូចបាៃយលើរយ ើងរនញងរបា ការណ៍យៃោះៃិងរនញងឯរារនន 
យផ្សងៗយទៀតយហើ ថា ការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីបាៃចុំៃួៃយក្ចើៃទុំៃងាមិៃអាច
យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹងឧបសគគ ៃិងការលុំបារននថ្ែលក្បឈមយដ្ឋ 
រមមវធីិ្ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែីយៃោះយ ើ ។ យែើមបសីយក្មចយគលយៅនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
ថ្ែលកាៃ់កាប់យដ្ឋ ឯរជៃទុំងអស់យៅទូទុំងក្បយទស រនញងទសវតសរខ៍ាងមញខយៃោះ រ៏
ែូចាយែើមបបីយងាើៃរិចចក្បឹងថ្ក្បងរនញងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ែូយចនោះបញ្ជា មួ ចុំៃួៃែូចាការ
យ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី ការក្គប់ក្គងែីរែា ៃិង
ការចញោះបញ្ជ ី “តុំបៃ់លុំបារៗ” ចាុំបាច់ក្តូវការយដ្ឋោះស្រា ាដ្ឋច់ខាត រឯីបញ្ជា អូស
បនែ  យពលា ូរមរយហើ  រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីបៃរមាៃរក្មិតទបយនោះ រ៏ក្តូវ
ការយដ្ឋោះស្រា ថ្ែរ។ 
 
អន្ុសាេន្៍  
 

បនា ប់ពីការសៃនិដ្ឋា ៃខាងយលើយៃោះ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវសូមដ្ឋរ់យចញៃូវអៃញ
ាសៃ៍មួ ចុំៃួៃែូចខាងយក្កាម  យដ្ឋ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវសងឃមឹថាផ្ដល់ា
ក្បយយជៃ៍ែល់រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា បណាដ នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិង
ក្រមុអងគការសងគមសញីវលិនន។  
 
ការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី  

យចៀសវាង រញុំឲ្យមាៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការ
ចញោះបញ្ជ ីតយៅយទៀត: ក្បសិៃយបើ ររណីយៃោះក្តូវបាៃររយឃើញអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រ
ការវៃិិចឆ័ ថា មាៃចុំណញ ចក្តួតគន ាមួ ែីរែា ឬែីថ្ែលមាៃវវិាទ ែូយចនោះបញ្ជា យៃោះ
គបបកី្តូវយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ អៃញយោមយៅតាមៃីតិវធីិ្ាវជិជមាៃ។ ការសយក្មចចិតរផ្ដល់ 
ឬមិៃផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិ គបបកី្តូវថ្ផ្អរយលើាថ ៃភាពផ្ែូវចាប់របស់អនរកាៃ់កាប់គឺថា 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យតើការកាៃ់កាប់យនោះបាៃបុំយពញលរខខណឌ ចាប់ ែូចមាៃថ្ចងយៅរនញងចាប់ភូមិបាល
ថ្ែរឬយ៉ាងណា។    

បញ្ជជ រ់អុំពីាថ ៃភាពមញៃយពលអៃញម័តគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសិទធិយភាគៈឬសិទធិ
កាៃ់កាប់ស្រសបចាប់: ែូចររណីាយក្ចើៃថ្ែលក្បាពលរែាក្តវូអាា្ធ្របែិយសធ្មិៃ
ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយដ្ឋ ារថ្តែីថ្ែលក្បាពលរែារុំពញងរស់យៅ ឬរុំពញងយក្បើក្បាស់
យធ្វើថ្ស្រសចមាា រាយក្ចើៃឆ្ន ុំមរយហើ យនោះ ក្តូវបាៃអៃញម័តាែីគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍នន។ 
បញ្ជា យៃោះគបបកី្តវូបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ថា រនញងររណីថ្បបយៃោះ ែីគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ឯរ
ជៃមិៃក្តវូក្តួតគន យលើសិទធិែីធ្ែីាធ្រមាៃែូចមាៃថ្ចរយៅរនញងចាប់ភូមិបាលយ ើ ។  

បញ្ជជ រ់អុំពីាថ ៃភាពផ្ែូ វចាប់ ចុំយ ោះគយក្មាងននថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័តមញៃ
ឆ្ន ុំ១៩៧៩:  ចាប់ភូមិបាលបញ្ជជ រ់ថា របបរមមសិទធិមញៃឆ្ន ុំ១៩៧៩ ថ្លងមាៃសញពល
ភាព។ ចុំណញ ចយៃោះ គបបកី្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ថា យតើលរខខណឌ យៃោះអៃញវតរបាៃថ្ែរ
ឬយ៉ាងណា យៅយពលថ្ែលរែាទមទរាមាច ស់រមមសិទធិយលើែីថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័ត
សក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៅមញៃឆ្ន ុំ១៩៧៩ ប៉ាញថ្ៃរចាប់ពីយនោះមរ ែីយនោះក្តូវបាៃ
បញគគល ឬក្បាពលរែាកាៃ់កាប់ាលរខណៈឯរជៃ។  

យរៀបចុំ ៃិងផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃូវថ្ផ្ៃការមួ  សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី: ាអាទិ
ភាពខពស់បុំផ្ញត ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ គបបយីរៀបចុំថ្ផ្ៃការ
មួ សក្មាប់បយងាើៃយលបឿៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា នៃការយ្វៀល
រាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី ៃិងគបបីយបើរឲ្យមាៃការពិយក្គោះ
យយបល់ាាធារណៈពីសុំណារ់អងគការសងគមសញីវលិននអុំពីថ្ផ្ៃការយៃោះ យហើ 
យៅយពលថ្ែលថ្ផ្ៃការយៃោះ      ក្តូវបាៃអៃញម័តាផ្ែូវការយហើ      ក្តវូផ្សពវផ្ា ា
ាធារណៈឲ្យបាៃទូលុំទូោ ។  

យធ្វើការស្រាវក្ាវក្គប់ក្ជងុយក្ា  អុំពីការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី : ចាុំបាច់ក្តូវមាៃការវភិាគក្គប់ក្ជងុយក្ា មួ  
សក្មាប់វា តនមែអុំពីចុំៃួៃតុំបៃ់ ថ្ែលក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅទូទុំងក្បយទស។ គបបីបយងាើតក្បព័ៃធររាទិៃនៃ័  ឬតារាង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យតើការកាៃ់កាប់យនោះបាៃបុំយពញលរខខណឌ ចាប់ ែូចមាៃថ្ចងយៅរនញងចាប់ភូមិបាល
ថ្ែរឬយ៉ាងណា។    

បញ្ជជ រ់អុំពីាថ ៃភាពមញៃយពលអៃញម័តគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងសិទធិយភាគៈឬសិទធិ
កាៃ់កាប់ស្រសបចាប់: ែូចររណីាយក្ចើៃថ្ែលក្បាពលរែាក្តវូអាា្ធ្របែិយសធ្មិៃ
ផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិយដ្ឋ ារថ្តែីថ្ែលក្បាពលរែារុំពញងរស់យៅ ឬរុំពញងយក្បើក្បាស់
យធ្វើថ្ស្រសចមាា រាយក្ចើៃឆ្ន ុំមរយហើ យនោះ ក្តូវបាៃអៃញម័តាែីគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍នន។ 
បញ្ជា យៃោះគបបកី្តវូបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ថា រនញងររណីថ្បបយៃោះ ែីគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ឯរ
ជៃមិៃក្តវូក្តួតគន យលើសិទធិែីធ្ែីាធ្រមាៃែូចមាៃថ្ចរយៅរនញងចាប់ភូមិបាលយ ើ ។  

បញ្ជជ រ់អុំពីាថ ៃភាពផ្ែូ វចាប់ ចុំយ ោះគយក្មាងននថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័តមញៃ
ឆ្ន ុំ១៩៧៩:  ចាប់ភូមិបាលបញ្ជជ រ់ថា របបរមមសិទធិមញៃឆ្ន ុំ១៩៧៩ ថ្លងមាៃសញពល
ភាព។ ចុំណញ ចយៃោះ គបបីក្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ថា យតើលរខខណឌ យៃោះអៃញវតរបាៃថ្ែរ
ឬយ៉ាងណា យៅយពលថ្ែលរែាទមទរាមាច ស់រមមសិទធិយលើែីថ្ែលក្តូវបាៃអៃញម័ត
សក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៅមញៃឆ្ន ុំ១៩៧៩ ប៉ាញថ្ៃរចាប់ពីយនោះមរ ែីយនោះក្តូវបាៃ
បញគគល ឬក្បាពលរែាកាៃ់កាប់ាលរខណៈឯរជៃ។  

យរៀបចុំ ៃិងផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃូវថ្ផ្ៃការមួ  សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា 
បញ្ជា នៃការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី: ាអាទិ
ភាពខពស់បុំផ្ញត ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ គបបយីរៀបចុំថ្ផ្ៃការ
មួ សក្មាប់បយងាើៃយលបឿៃចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា នៃការយ្វៀល
រាលែីរបស់ក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី ៃិងគបបយីបើរឲ្យមាៃការពិយក្គោះ
យយបល់ាាធារណៈពីសុំណារ់អងគការសងគមសញីវលិននអុំពីថ្ផ្ៃការយៃោះ យហើ 
យៅយពលថ្ែលថ្ផ្ៃការយៃោះ      ក្តូវបាៃអៃញម័តាផ្ែូវការយហើ      ក្តវូផ្សពវផ្ា ា
ាធារណៈឲ្យបាៃទូលុំទូោ ។  

យធ្វើការស្រាវក្ាវក្គប់ក្ជងុយក្ា  អុំពីការយ្វៀលរាលែីរបស់ក្បាពលរែា
យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី : ចាុំបាច់ក្តូវមាៃការវភិាគក្គប់ក្ជងុយក្ា មួ  
សក្មាប់វា តនមែអុំពីចុំៃួៃតុំបៃ់ ថ្ែលក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅទូទុំងក្បយទស។ គបបបីយងាើតក្បព័ៃធររាទិៃនៃ័  ឬតារាង

 
 

មា៉ា ក្ទីសមួ  អុំពីតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែី ក្តូវយធ្វើការវភិាគអុំពីមូលយហតញអវីបាៃាមាៃការយ្វៀលថ្បបយៃោះ យតើវាយរើតយ ើង 
យៅរនញងែុំណារ់កាលណានៃែុំយណើ រការយៃោះ យហើ បាៃយធ្វើយ ើងយដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើមូល
ដ្ឋា ៃអវីខែោះ។ ក្បយសើរបុំផ្ញត ក្តូវផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃូវលទធផ្លអុំពីការស្រាវក្ាវ
យៃោះ ប៉ាញថ្ៃរយ៉ាងយហាចណាស់ រ៏ក្តូវថ្ចររ ុំថ្លរលទធផ្លនៃការស្រាវក្ាវយៃោះាមួ 
ក្បាពលរែា ៃិងមន្តៃរីយៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវទទួលរងប៉ាោះ ល់ៃីមួ ៗថ្ែរ។ 

យរៀបចុំថ្ផ្ៃការអៃញវតរមួ សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា ការយ្វៀលែីក្បាពលរែាយចញ
ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី: គបបីមាៃថ្ផ្ៃការមួ  សក្មាប់វលិមរឲ្យឆ្ប់បុំផ្ញតតាម
ថ្តអាចយធ្វើបាៃ យែើមបយីធ្វើការវៃិិចឆ័ យៅតាមតុំបៃ់ទុំងឡា ថ្ែលក្បាពលរែាក្តូវ
បាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យដ្ឋ គម ៃយហតញផ្លផ្ែូវចាប់។ យែើមបី
ធានឲ្យមាៃតមាែ ភាព ៃិងររាទុំៃញរចិតរពីាធារណជៃចុំយ ោះក្បព័ៃធចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
ែុំយណើ រការយៃោះគបបីក្តូវយបើរឲ្យមាៃការពិៃិតយយ៉ាងែិតែល់ យហើ ខិតខុំយធ្វើយ៉ាងណា
យែើមបធីានថា តុំបៃ់ថ្ែលក្តូវយ្វៀលយនោះ មិៃក្តូវបាៃយ្វៀលាលមីយទៀតពីែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ    យដ្ឋ គម ៃយហតញផ្លចាប់ចាស់ោស់
យ ើ ។  

បណដញ ោះបណាដ ល ៃិងផ្ដល់ជុំៃួ គុំក្ទែល់ក្រុមជុំនញចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី : អាចមាៃ
ការចាុំបាច់រនញងការបញ្ជូ ៃក្រុមឯរយទស ឬក្រមុជុំនញយៅចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលពីមញៃក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី។ ការ
យធ្វើថ្បបយៃោះ អាចជួ ពយៃែឿៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបថ្ៃថមយៅតាម
តុំបៃ់ថ្ែលយគយឃើញថា មាៃការលុំបារ ឬសមញគាម ញរនញងការវៃិិចឆ័  យហើ រ៏អាចទញរ
ឱកាសឲ្យក្រមុសនូលចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី មាៃយសរភីាពរនញងការចញោះបញ្ជ ីាយលើរែុំបូងយៅតាម
តុំបៃ់យផ្សងៗស្រសបយៅតាមថ្ផ្ៃការាធ្រមាៃ។  
 ចញោះបញ្ជ ីបថ្ៃថមយៅភូមិ៣ៃិងភូមិទុំៃប់:         ទុំងយៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ នៃយខតរ
ក្ពោះសីហៃញ ទុំងយៅភូមិទុំៃប់យៅរាជធាៃីភនុំយពញ អាា្ធ្របាៃសៃយថាៃឹងវលិមរ
ចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម   ប៉ាញថ្ៃររហូតមរែល់យពលយៃោះ  គម ៃការចញោះបញ្ជ ីបថ្ៃថមយៅទីយៃោះ
យ ើ ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការបិទផ្ា ព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញ
ពីការចញោះបញ្ជ ីយៅយពលអនគត: ក្បសិៃយបើ មាៃការសយក្មចចិតរយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែា ឬរថ្ៃែងណាមួ យចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ការយ្វៀលយនោះគបបកី្តវូក្បកាស
ាាធារណៈ យហើ ព័ត៌មាៃៃិងមូលយហតញសក្មាប់ការយ្វៀលយនោះ គបបីក្តូវបិទ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈយ៉ាងទូលុំទូោ ។ ក្តវូពៃយល់យហតញផ្លផ្ែូវចាប់ចាស់
ោស់ចុំយ ោះការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។  

យរៀបចុំបយងាើត ៃរការសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា បណដឹ ង: ក្បសិៃយបើ រថ្ៃែងណាមួ 
ក្តូវយ្វៀលពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ែូយចនោះក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់គបបីមាៃ
រថ្ៃែងសក្មាប់បដឹងតវា៉ាចុំយ ោះការសយក្មចយនោះ យហើ បណដឹ ងរបស់ពួរគត់គបបីក្តូវ
យលើរ រយៅយដ្ឋោះស្រា យ៉ាងក្តឹមក្តវូ។ ក្បសិៃយបើ ររយឃើញថា គម ៃមូលដ្ឋា ៃផ្ែូវ
ចាប់ចាស់ោស់សក្មាប់ការយ្វៀលយទ ែូយចនោះក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ
 ល់យនោះគបបកី្តូវមាៃសិទធិចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។  
 
ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់  

បញ្ជជ រ់ការយក្បើក្បាស់យសចរដីសយក្មចអុំពី “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” : គបបី
ក្តវូបាៃបញ្ជជ រ់ថា យតើ រយថា “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” ក្តូវបាៃអៃញវតរយៅរនញង
ាថ ៃភាពអវីខែោះ។  រនញងររណីថ្ែលែីក្តូវបាៃទមទរាមាច ស់រមមសិទធិយដ្ឋ បញគគល
ឯរជៃផ្ង ៃិងយដ្ឋ រែាឬអាា្ធ្រាធារណៈផ្ង ែូយចនោះក្តូវបញ្ជជ រ់ថា យតើែីយនោះក្តូវ
បាៃយធ្វើរុំណត់យហតញាែី “មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” ឬាែី “មាៃវវិាទ”។ 

ក្ត ប់យៅចញោះបញ្ជ ីែីតុំបៃ់មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់: ក្បសិៃយបើ មិៃ
អាចយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា ែីមាៃភាពមិៃចាស់ោស់ ថ្ែលបាៃយរើតយ ើងអុំ ញងយពល
អៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីជុំហាៃែុំបូងយទ ែូយចនោះគបបីក្តូវយរៀបចុំែុំយណើ រការមួ 
សក្មាប់វលិមររាលែីយនោះវញិយៅយពលយក្កា  យែើមបពិីៃិតយររណីយៃោះឲ្យបាៃ
ចាស់ ៃិងយធ្វើយសចរដីសយក្មចអុំពីមាច ស់រមមសិទធិែីយនោះ ាពិយសសក្តូវយដរ តយលើតុំបៃ់
ននថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គួារ។ ក្បសិៃយបើ ែីយៃោះក្តូវបាៃចាត់
ទញរថា ាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យដ្ឋ ារក្ពុំែីាមួ ែីរែាមិៃចាស់ 

 
 

យហើ ែីរែាថ្ែលមាៃបញ្ជា យៃោះយក្កា មរក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី ែូយចនោះរាលែីរមមសិទធិឯរ
ជៃយៅាប់ៃឹងែីរែាយៃោះ រ៏ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ យហើ ក្តូវផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃមាច ស់
ែី។ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ គបបកី្តូវមាៃតនមែែូចគន ៃឹងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធថ្ែរ។  
 
អនរកាៃ់កាប់ែីអវតរមាៃ 

យរៀបចុំបយងាើត ៃរការមួ  សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា អនរជិតខាងអវតរមាៃ: 
គបបកី្តូវយរៀបចុំបយងាើត ៃរការមួ  សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា ររណីថ្ែលអនរកាៃ់កាប់ែី
មិៃអាចមរបញ្ជជ រ់ក្ពុំែី យដ្ឋ ារអនរជិតខាងយនោះអវតរមាៃយៅយពលវៃិិចឆ័ ែី។ 
ការយដ្ឋោះស្រា យៃោះគបបកី្តូវយធ្វើយ ើង  រនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធរ៏បាៃ ឬតាមរ ៈនៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៅយពលយក្កា រ៏បាៃ 
យៅយពលថ្ែលមាច ស់ែីយៅជិតខាងយនោះក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់។ មាច ស់ែីថ្ែលមាៃវតរមាៃ
រនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពីែុំបូង គបបីមិៃ
ចាុំបាច់តក្មូវឲ្យបង់ក្បារ់សក្មាប់ចញោះបញ្ជ ីែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ យៅយពល
យក្កា យនោះយ ើ ។  
 
ការក្គប់ក្គងែីរែា 

យរៀបចុំបយងាើតថ្ផ្ៃការសក្មាប់បយងាើៃសមតថភាពក្គប់ក្គងែីរែា: ការយរៀបចុំ
បយងាើតក្បព័ៃធក្គប់ក្គងែីរែារមួ មិៃថ្មៃក្តូវសយក្មចបាៃយៅរនញងរ ៈយពលខែី យហើ 
តក្មូវឲ្យមាៃរិចចសហការគន រវាងទីភាន រ់ង្ករយក្ចើៃ ប៉ាញថ្ៃរជុំហាៃែុំបូងរនញងការយធ្វើែូយចនោះ 
គឺគបបកី្តូវយរៀបចុំៃិងបយងាើតថ្ផ្ៃការមួ សក្មាប់រមមវធីិ្ថ្បបយៃោះ ថ្ែលមាៃការផ្ដល់
គុំៃិតពីក្គប់ក្រសួង រ់ព័ៃធ។  

បញ្ជជ រ់អុំពីរយបៀបថ្ែលក្តូវយដ្ឋោះស្រា ការទមទរាមាច ស់រមមសិទធិយដ្ឋ រែា 
អុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ: យគល
ការណ៍ថ្ណនុំសក្មាប់រុំណត់អតរសញ្ជា ណែីរែា គបបកី្តូវបាៃបញ្ជជ រ់ចាស់ោស់ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការបិទផ្ា ព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងការយ្វៀលរាលែី របស់ក្បាពលរែាយចញ
ពីការចញោះបញ្ជ ីយៅយពលអនគត: ក្បសិៃយបើ មាៃការសយក្មចចិតរយ្វៀលរាលែីរបស់
ក្បាពលរែា ឬរថ្ៃែងណាមួ យចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ការយ្វៀលយនោះគបបកី្តវូក្បកាស
ាាធារណៈ យហើ ព័ត៌មាៃៃិងមូលយហតញសក្មាប់ការយ្វៀលយនោះ គបបកី្តូវបិទ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈយ៉ាងទូលុំទូោ ។ ក្តវូពៃយល់យហតញផ្លផ្ែូវចាប់ចាស់
ោស់ចុំយ ោះការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។  

យរៀបចុំបយងាើត ៃរការសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា បណដឹ ង: ក្បសិៃយបើ រថ្ៃែងណាមួ 
ក្តូវយ្វៀលពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ែូយចនោះក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់គបបមីាៃ
រថ្ៃែងសក្មាប់បដឹងតវា៉ាចុំយ ោះការសយក្មចយនោះ យហើ បណដឹ ងរបស់ពួរគត់គបបកី្តូវ
យលើរ រយៅយដ្ឋោះស្រា យ៉ាងក្តឹមក្តវូ។ ក្បសិៃយបើ ររយឃើញថា គម ៃមូលដ្ឋា ៃផ្ែូវ
ចាប់ចាស់ោស់សក្មាប់ការយ្វៀលយទ ែូយចនោះក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ
 ល់យនោះគបបីក្តូវមាៃសិទធិចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។  
 
ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់  

បញ្ជជ រ់ការយក្បើក្បាស់យសចរដីសយក្មចអុំពី “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” : គបបី
ក្តវូបាៃបញ្ជជ រ់ថា យតើ រយថា “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” ក្តូវបាៃអៃញវតរយៅរនញង
ាថ ៃភាពអវីខែោះ។  រនញងររណីថ្ែលែីក្តូវបាៃទមទរាមាច ស់រមមសិទធិយដ្ឋ បញគគល
ឯរជៃផ្ង ៃិងយដ្ឋ រែាឬអាា្ធ្រាធារណៈផ្ង ែូយចនោះក្តូវបញ្ជជ រ់ថា យតើែីយនោះក្តូវ
បាៃយធ្វើរុំណត់យហតញាែី “មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” ឬាែី “មាៃវវិាទ”។ 

ក្ត ប់យៅចញោះបញ្ជ ីែីតុំបៃ់មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់: ក្បសិៃយបើ មិៃ
អាចយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា ែីមាៃភាពមិៃចាស់ោស់ ថ្ែលបាៃយរើតយ ើងអុំ ញងយពល
អៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីជុំហាៃែុំបូងយទ ែូយចនោះគបបកី្តូវយរៀបចុំែុំយណើ រការមួ 
សក្មាប់វលិមររាលែីយនោះវញិយៅយពលយក្កា  យែើមបពិីៃិតយររណីយៃោះឲ្យបាៃ
ចាស់ ៃិងយធ្វើយសចរដីសយក្មចអុំពីមាច ស់រមមសិទធិែីយនោះ ាពិយសសក្តូវយដរ តយលើតុំបៃ់
ននថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គួារ។ ក្បសិៃយបើ ែីយៃោះក្តូវបាៃចាត់
ទញរថា ាែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យដ្ឋ ារក្ពុំែីាមួ ែីរែាមិៃចាស់ 

 
 

យហើ ែីរែាថ្ែលមាៃបញ្ជា យៃោះយក្កា មរក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី ែូយចនោះរាលែីរមមសិទធិឯរ
ជៃយៅាប់ៃឹងែីរែាយៃោះ រ៏ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ យហើ ក្តូវផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិជូៃមាច ស់
ែី។ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ គបបកី្តូវមាៃតនមែែូចគន ៃឹងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធថ្ែរ។  
 
អនរកាៃ់កាប់ែីអវតរមាៃ 

យរៀបចុំបយងាើត ៃរការមួ  សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា បញ្ជា អនរជិតខាងអវតរមាៃ: 
គបបកី្តូវយរៀបចុំបយងាើត ៃរការមួ  សក្មាប់យដ្ឋោះស្រា ររណីថ្ែលអនរកាៃ់កាប់ែី
មិៃអាចមរបញ្ជជ រ់ក្ពុំែី យដ្ឋ ារអនរជិតខាងយនោះអវតរមាៃយៅយពលវៃិិចឆ័ ែី។ 
ការយដ្ឋោះស្រា យៃោះគបបីក្តូវយធ្វើយ ើង  រនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធរ៏បាៃ ឬតាមរ ៈនៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៅយពលយក្កា រ៏បាៃ 
យៅយពលថ្ែលមាច ស់ែីយៅជិតខាងយនោះក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់។ មាច ស់ែីថ្ែលមាៃវតរមាៃ
រនញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពីែុំបូង គបបីមិៃ
ចាុំបាច់តក្មូវឲ្យបង់ក្បារ់សក្មាប់ចញោះបញ្ជ ីែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ យៅយពល
យក្កា យនោះយ ើ ។  
 
ការក្គប់ក្គងែីរែា 

យរៀបចុំបយងាើតថ្ផ្ៃការសក្មាប់បយងាើៃសមតថភាពក្គប់ក្គងែីរែា: ការយរៀបចុំ
បយងាើតក្បព័ៃធក្គប់ក្គងែីរែារមួ មិៃថ្មៃក្តូវសយក្មចបាៃយៅរនញងរ ៈយពលខែី យហើ 
តក្មូវឲ្យមាៃរិចចសហការគន រវាងទីភាន រ់ង្ករយក្ចើៃ ប៉ាញថ្ៃរជុំហាៃែុំបូងរនញងការយធ្វើែូយចនោះ 
គឺគបបកី្តូវយរៀបចុំៃិងបយងាើតថ្ផ្ៃការមួ សក្មាប់រមមវធីិ្ថ្បបយៃោះ ថ្ែលមាៃការផ្ដល់
គុំៃិតពីក្គប់ក្រសួង រ់ព័ៃធ។  

បញ្ជជ រ់អុំពីរយបៀបថ្ែលក្តូវយដ្ឋោះស្រា ការទមទរាមាច ស់រមមសិទធិយដ្ឋ រែា 
អុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ: យគល
ការណ៍ថ្ណនុំសក្មាប់រុំណត់អតរសញ្ជា ណែីរែា គបបីក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់ចាស់ោស់ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ៃិងផ្សពវផ្ា ឲ្យបាៃក្ជតួក្ាបែល់ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យដ្ឋ 
ពៃយល់យ៉ាងចាស់អុំពីក្បយភទែី ថ្ែលក្តូវចាត់ចូលាែីរបស់រែា។    

ពៃយល់ឲ្យបាៃចាស់ថា តុំបៃ់ណាខែោះថ្ែលក្តូវបាៃរុំណត់ាែីរបស់រែា: យៅ
យពលក្បជញុំាធារណៈ ៃិងយពលយបើរវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួពី
សហគមៃ៍បៃរបនា ប់មរយទៀត គបបីក្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ោស់ថា ថ្ផ្នរណាខែោះ
នៃតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ក្តូវបាៃរុំណត់ាែីរែា។ អុំ ញងយពលក្បជញុំាធារណៈយលើរែុំបូង 
ៃិងយពលយបើរវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួពីសហគមៃ៍យក្កា ៗមរ
យទៀត គបបកី្តូវក្បាប់ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃ ៃិងមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃឲ្យបាៃចាស់
ោស់ថា យតើមាៃអវីយរើតយ ើងក្បសិៃយបើមាៃរាលែីណាមួ សថិតយៅរនញងែីរែា។     
 
ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័   

បយងាើៃតមាែ ភាពរនញងការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ :  ែុំយណើ រការរុំណត់តុំបៃ់
វៃិិចឆ័ គបបកី្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ ៃិងក្តវូយធ្វើឲ្យកាៃ់ថ្តមាៃតមាែ ភាព។ ក្បសិៃយបើ 
មាៃតុំបៃ់ណាមួ ក្តវូបាៃចាត់ទញរថា មិៃសមស្រសបសក្មាប់ការវៃិិចឆ័ យទ ក្តូវយធ្វើ
រុំណត់យហតញ យហើ ក្តូវពៃយល់យហតញផ្លាាធារណៈឲ្យបាៃចាស់ោស់ យែើមបី
ធានថា តុំបៃ់ទុំងយៃោះ មិៃក្តូវបាៃរ ុំលងយៅយដ្ឋ គម ៃយហតញផ្លលអសមរមយ។ 

ពិចារណាបញ្ចូ លវធីិ្ារលបង ថ្ែលថ្ផ្អរយលើតក្មវូការយែើមបីយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ : ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធគបបីក្តវូមាៃវធិាៃការយដដ តយគលយៅ
យលើតុំបៃ់ថ្ែលចាុំបាច់ខាៃមិៃបាៃ។ ការយធ្វើថ្បបយៃោះអាចក្បក្ពឹតរយៅបាៃយដ្ឋ 
បថ្ៃថមវធីិ្ារលបងថ្ែលថ្ផ្អរយលើតក្មូវការ យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការយក្ជើសយរ ើស
តុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។  
 
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ  

វា តនមែក្គប់ក្ជុងយក្ា មួ អុំពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ: ការវា តនមែយលើ
គណៈរមមការសញរយិយែីថ្ែលបាៃយចញផ្សពវផ្ា យលើរចញងយក្កា  ក្តវូបាៃយធ្វើយ ើង
យដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់                ៃិងធ្នគរ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ៃិងផ្សពវផ្ា ឲ្យបាៃក្ជតួក្ាបែល់ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យដ្ឋ 
ពៃយល់យ៉ាងចាស់អុំពីក្បយភទែី ថ្ែលក្តូវចាត់ចូលាែីរបស់រែា។    

ពៃយល់ឲ្យបាៃចាស់ថា តុំបៃ់ណាខែោះថ្ែលក្តូវបាៃរុំណត់ាែីរបស់រែា: យៅ
យពលក្បជញុំាធារណៈ ៃិងយពលយបើរវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួពី
សហគមៃ៍បៃរបនា ប់មរយទៀត គបបកី្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ោស់ថា ថ្ផ្នរណាខែោះ
នៃតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ក្តូវបាៃរុំណត់ាែីរែា។ អុំ ញងយពលក្បជញុំាធារណៈយលើរែុំបូង 
ៃិងយពលយបើរវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួពីសហគមៃ៍យក្កា ៗមរ
យទៀត គបបកី្តូវក្បាប់ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃ ៃិងមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃឲ្យបាៃចាស់
ោស់ថា យតើមាៃអវីយរើតយ ើងក្បសិៃយបើមាៃរាលែីណាមួ សថិតយៅរនញងែីរែា។     
 
ការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័   

បយងាើៃតមាែ ភាពរនញងការយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់វៃិិចឆ័ :  ែុំយណើ រការរុំណត់តុំបៃ់
វៃិិចឆ័ គបបកី្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ ៃិងក្តវូយធ្វើឲ្យកាៃ់ថ្តមាៃតមាែ ភាព។ ក្បសិៃយបើ 
មាៃតុំបៃ់ណាមួ ក្តវូបាៃចាត់ទញរថា មិៃសមស្រសបសក្មាប់ការវៃិិចឆ័ យទ ក្តូវយធ្វើ
រុំណត់យហតញ យហើ ក្តូវពៃយល់យហតញផ្លាាធារណៈឲ្យបាៃចាស់ោស់ យែើមបី
ធានថា តុំបៃ់ទុំងយៃោះ មិៃក្តូវបាៃរ ុំលងយៅយដ្ឋ គម ៃយហតញផ្លលអសមរមយ។ 

ពិចារណាបញ្ចូ លវធីិ្ារលបង ថ្ែលថ្ផ្អរយលើតក្មវូការយែើមបីយក្ជើសយរ ើសតុំបៃ់
វៃិិចឆ័ : ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធគបបីក្តវូមាៃវធិាៃការយដដ តយគលយៅ
យលើតុំបៃ់ថ្ែលចាុំបាច់ខាៃមិៃបាៃ។ ការយធ្វើថ្បបយៃោះអាចក្បក្ពឹតរយៅបាៃយដ្ឋ 
បថ្ៃថមវធីិ្ារលបងថ្ែលថ្ផ្អរយលើតក្មូវការ យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការយក្ជើសយរ ើស
តុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។  
 
ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ  

វា តនមែក្គប់ក្ជុងយក្ា មួ អុំពី ៃរការយដ្ឋោះស្រា វវិាទ: ការវា តនមែយលើ
គណៈរមមការសញរយិយែីថ្ែលបាៃយចញផ្សពវផ្ា យលើរចញងយក្កា  ក្តវូបាៃយធ្វើយ ើង
យដ្ឋ ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការជុំៃួ បយចចរយទសអាលែឺម៉ាង់                ៃិងធ្នគរ

 
 

ពិភពយោរយៅឆ្ន ុំ២០០៦។ ការអៃញវតរបៃរពីការសិរាែុំបូងយៃោះ បាៃផ្ដល់ផ្ល
ក្បយយជៃ៍យក្ចើៃ។ រនញងចុំយណាមបញ្ជា ថ្ែលគបបកី្តវូយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ ការសិរាយៃោះ
មាៃែូចា:  
 

o យតើក្បាពលរែាយចោះដ្ឋរ់បណដឹ ង ៃិងតាមដ្ឋៃការយដ្ឋោះស្រា បណដឹ ងឬយទ 
ឬយតើពួរគត់ក្តវូការជុំៃួ បថ្ៃថមឬយទ? 

o យតើក្បាពលរែាទុំៃងាដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងឬយទ ក្បសិៃយបើពួរគត់មាៃ
 រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទណាមួ  ឬក្បសិៃយបើ   ពួរគត់មិៃសបា ចិតរៃឹង
លទធផ្លនៃការវៃិិចឆ័  សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ? 
យតើអវីខែោះថ្ែលអាចារតារ រារាុំងពួរគត់មិៃឲ្យយធ្វើែូយចាន ោះ?  

o យតើៃីតិវធីិ្ ក្តូវបាៃអៃញវតរតាមយៅក្គប់ែុំណារ់កាលនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះឬយទ ចាប់តាុំងពីគណៈរមមការរែាបាល 
រហូតែល់រុំរតិនននៃគណៈរមមការសញរយិយែី?  

o យតើមូលយហតញអវីខែោះ ថ្ែលបណាដ លឲ្យមាៃចុំៃួៃនៃការទត់យចាលបណដឹ ង
យរើៃយ ើងយលរយ៉ាងែូយចនោះ?  

o យតើមាៃបណដឹ ងប៉ាញនម ៃររណី ថ្ែលាប់គុំងយៅគណៈរមមការសញរយិយែី 
យហើ យតើមាៃមូលយហតញអវីខែោះថ្ែលបណាដ លឲ្យាប់គុំងែូយចនោះ?  
 

ជួ គុំក្ទក្បាពលរែាថ្ែលមាៃបុំណងចង់ដ្ឋរ់ រយបណដឹ ង: មន្តៃរីថាន រ់មូល
ដ្ឋា ៃគបបបីាៃ្ែងកាត់វគគបណដញ ោះបណាដ ល អុំពីរយបៀបជួ គុំក្ទក្បាពលរែាថ្ែលដ្ឋរ់
 រយបណដឹ ងយៅគណៈរមមការសញរយិយែី រឯីក្រមុអងគការសងគមសញីវលិរ៏គបបចូីលរមួ
រនញងែុំយណើ រការយៃោះថ្ែរ។  

ជួ គុំក្ទអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ឬការយិល័ យមធាវថី្ែលផ្ដល់យសវា
រមមចាប់ជូៃយែើមបណដឹ ងយៅគណៈរមមការសញរយិយែី:: រនញងររណីថ្ែលក្បាពលរែា
មាៃក្បារ់ចុំណូលទប យសវារមមថ្ផ្នរចាប់យដ្ឋ មិៃគិតរនក្ម ឬគិតក្បារ់រនក្មទប
ពិតាលអៃិងសុំខាៃ់ណាស់ រឯីរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែីវញិ រ៏គបបពិីចារណាយតើ
ខែួៃអាចផ្ដល់យសវារមមថ្បបយៃោះយដ្ឋ វធីិ្ណា។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ោស់ អុំពីាថ ៃភាពនៃវវិាទថ្ែលយរើតយ ើងរវាងបញគគល
ៃិងរែា:: ចុំណញ ចយៃោះ រ៏គបបកី្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ថា យតើក្បាពលរែាអាច ឬមិៃ
អាចបដឹងយៅគណៈរមមការសញរយិយែី ក្បសិៃយបើ ពួរគត់មាៃវវិាទាមួ រែា។ 
 

ការចញោះបញ្ជ បីៃរ  
អៃញវតរការសិរាសដីពីបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ: រនញងយពលពិភារាាមួ នែគូ

អភិវឌ្ឍៃ៍ននកាលពីថ្ខមិលញន ក្រមុអនរសរយសររបា ការណ៍បាៃែឹងថា មាៃ
ថ្ផ្ៃការសិរាមួ សដីពីបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ យ ើងសងឃឹមថា ការសិរាយៃោះៃឹង
ពិៃិតយយ៉ាងលមអិតយលើបញ្ជា  ថ្ែលយ ើងបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងរបា ការណ៍យៃោះ រ៏
ែូចាបញ្ជា ថ្ែលមាៃយលើរយ ើងយៅរនញងរបា ការណ៍សិរាៃិងការវា តនមែមញៃៗ
ថ្ែរ។  
 ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ អុំពីថ្ផ្ៃការយែើមបីយធ្វើឲ្យការចញោះបញ្ជ ីបៃរលអក្បយសើរ: 
គបបយីរៀបចុំ ៃិងដ្ឋរ់ឲ្យមាៃការពិយក្គោះយយបល់រនញងចុំយណាមអងគការសងគមសញីវលិៃូវ
ឯរារាថ ពរអុំពីថ្ផ្ៃការរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យែើមបយីធ្វើឲ្យអក្តានៃការ
ចញោះបញ្ជ ីបៃរកាៃ់លអក្បយសើរ។ ថ្ផ្ៃការយៃោះគបបពីៃយល់ឲ្យបាៃលអិតលអៃ់អុំពីរយបៀប
បយងាើៃការយលើរទឹរចិតរមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យែើមបបីយញ្ច ៀសការយធ្វើារសី ឬទទួលាគ ល់
ការទិញ-លរ់យក្ៅផ្ែូវការ ៃិងយលើរទឹរចិតរមាច ស់ែីឲ្យអៃញវតរៃីតិវធីិ្ក្តឹមក្តូវ។ គួររត់
សមាគ ល់ថា ការចញោះបញ្ជ ីបៃរមិៃថ្មៃាការទទួលខញសក្តវូទុំងស្រសុងរបស់ក្រសួង
យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់យទ។ ក្រសួងយសែារិចច ៃិងហិរញ្ាវតថញរ៏ក្តូវ
ចូលរមួរនញងការយរៀបចុំ ៃិងយធ្វើឲ្យក្បយសើរយ ើងៃូវក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ។  

បញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ោស់ អុំពីអក្តាពៃធៃិងយាហ ញ យក្ៅផ្ែូ វការ: ថ្ផ្ៃការ
របស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យែើមបអីៃញវតរយសវារមមវា តនមែែីធ្ែី ៃិងយសវារមម
ក្ចរថ្តមួ សក្មាប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ យែើមបបីញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ោស់
អុំពីអក្តាពៃធសក្មាប់ែី ូត៍ារ់ោរ់ ៃិងយែើមបកីាត់បៃថ ការយ្ែៀតឱកាសររក្បារ់
ចុំយណញពីសុំណារ់មន្តៃរីអៃញវតរគយក្មាង។ អមាមួ ៃឹងក្បព័ៃធយៃោះ ក្តូវថ្តមាៃ
ព័ត៌មាៃចាស់ោស់សក្មាប់ាធារណជៃ រ៏ែូចាផ្លវបិារសក្មាប់មន្តៃរីថ្ែល
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ោស់ អុំពីាថ ៃភាពនៃវវិាទថ្ែលយរើតយ ើងរវាងបញគគល
ៃិងរែា:: ចុំណញ ចយៃោះ រ៏គបបកី្តូវបញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ថា យតើក្បាពលរែាអាច ឬមិៃ
អាចបដឹងយៅគណៈរមមការសញរយិយែី ក្បសិៃយបើ ពួរគត់មាៃវវិាទាមួ រែា។ 
 

ការចញោះបញ្ជ បីៃរ  
អៃញវតរការសិរាសដីពីបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ: រនញងយពលពិភារាាមួ នែគូ

អភិវឌ្ឍៃ៍ននកាលពីថ្ខមិលញន ក្រមុអនរសរយសររបា ការណ៍បាៃែឹងថា មាៃ
ថ្ផ្ៃការសិរាមួ សដីពីបញ្ជា នៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ យ ើងសងឃឹមថា ការសិរាយៃោះៃឹង
ពិៃិតយយ៉ាងលមអិតយលើបញ្ជា  ថ្ែលយ ើងបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងរបា ការណ៍យៃោះ រ៏
ែូចាបញ្ជា ថ្ែលមាៃយលើរយ ើងយៅរនញងរបា ការណ៍សិរាៃិងការវា តនមែមញៃៗ
ថ្ែរ។  
 ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ អុំពីថ្ផ្ៃការយែើមបីយធ្វើឲ្យការចញោះបញ្ជ ីបៃរលអក្បយសើរ: 
គបបីយរៀបចុំ ៃិងដ្ឋរ់ឲ្យមាៃការពិយក្គោះយយបល់រនញងចុំយណាមអងគការសងគមសញីវលិៃូវ
ឯរារាថ ពរអុំពីថ្ផ្ៃការរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យែើមបយីធ្វើឲ្យអក្តានៃការ
ចញោះបញ្ជ ីបៃរកាៃ់លអក្បយសើរ។ ថ្ផ្ៃការយៃោះគបបីពៃយល់ឲ្យបាៃលអិតលអៃ់អុំពីរយបៀប
បយងាើៃការយលើរទឹរចិតរមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យែើមបបីយញ្ច ៀសការយធ្វើារសី ឬទទួលាគ ល់
ការទិញ-លរ់យក្ៅផ្ែូវការ ៃិងយលើរទឹរចិតរមាច ស់ែីឲ្យអៃញវតរៃីតិវធីិ្ក្តឹមក្តូវ។ គួររត់
សមាគ ល់ថា ការចញោះបញ្ជ ីបៃរមិៃថ្មៃាការទទួលខញសក្តវូទុំងស្រសុងរបស់ក្រសួង
យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់យទ។ ក្រសួងយសែារិចច ៃិងហិរញ្ាវតថញរ៏ក្តូវ
ចូលរមួរនញងការយរៀបចុំ ៃិងយធ្វើឲ្យក្បយសើរយ ើងៃូវក្បព័ៃធយៃោះថ្ែរ។  

បញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ោស់ អុំពីអក្តាពៃធៃិងយាហ ញ យក្ៅផ្ែូ វការ: ថ្ផ្ៃការ
របស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យែើមបអីៃញវតរយសវារមមវា តនមែែីធ្ែី ៃិងយសវារមម
ក្ចរថ្តមួ សក្មាប់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ យែើមបបីញ្ជជ រ់ឲ្យបាៃចាស់ោស់
អុំពីអក្តាពៃធសក្មាប់ែី ូត៍ារ់ោរ់ ៃិងយែើមបកីាត់បៃថ ការយ្ែៀតឱកាសររក្បារ់
ចុំយណញពីសុំណារ់មន្តៃរីអៃញវតរគយក្មាង។ អមាមួ ៃឹងក្បព័ៃធយៃោះ ក្តូវថ្តមាៃ
ព័ត៌មាៃចាស់ោស់សក្មាប់ាធារណជៃ រ៏ែូចាផ្លវបិារសក្មាប់មន្តៃរីថ្ែល

 
 

ទរក្បារ់យក្ៅផ្ែូវការថ្ែរ។ ក្បព័ៃធវា តនមែែីធ្ែីក្តូវមាៃការពិៃិតយតាមដ្ឋៃយ៉ាងែិត
ែល់យែើមបធីានថា ែីថ្ែលក្តូវវា តនមែយនោះក្តវូយធ្វើយ ើងយៅតាមតនមែមួ ថ្ែល្ែញោះ
បញ្ជច ុំងតនមែទីផ្ារ។ មយ៉ាងយទៀត រ៏ក្តូវមាៃភាពចាស់ោស់ថ្ែរថា ទក្មង់នៃការយផ្ារ
ែីយនោះបញ្ជជ រ់ថា  នលែពៃធ៤% យលើការយផ្ាររមមសិទធិពិតាក្តូវបាៃបង់ក្គប់គម ៃខវោះ។  

បយងាើៃការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈអុំពីការចញោះបញ្ជ ីបៃរ:  អនរយ្ែើ សមាភ ស
រនញងការអយងាតតាមក្គួារមួ ចុំៃួៃធ្ុំបាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់មិៃបាៃែឹង ឬ ល់មិៃ
ចាស់អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរយទ។ ចាុំបាច់ក្តូវការអប់រ ុំក្បាពលរែាបថ្ៃថម
យទៀតអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបៃរ។ ការផ្សពវផ្ា យៃោះ អាចមាៃរបូភាពាការ
ក្បជញុំាធារណៈ ការថ្ចរចា ខិតប័ណណផ្សពវផ្ា  ៃិងតាមរ ៈដា ុំងផ្សពវផ្ា  
ាធារណៈយៅតាមផ្ែូវាយែើម។  

យធ្វើយអា អក្តាពៃធយលើការចញោះបញ្ជ ីបៃរ មាៃតនមែសមរមយថ្ែលក្បាពលរែា
អាចចុំណា បាៃ ៃិងពិចារណាយលើរថ្លងពៃធ ឬបៃថ ពៃធសក្មាប់ក្បាពលរែាក្រី
ក្រ:: អក្តានៃការបៃររមមសិទធិអាចយរើៃយ ើងយដ្ឋ ការយបាោះបង់ ឬបៃថ ពៃធយលើការ
បៃររមមសិទធិថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹងការថ្ចរែីឲ្យរូៃៗាែីមរតរ។ ការកាត់បៃថ ពៃធរ៏
គបបផី្ដល់ជូៃក្គួារក្បាពលរែាក្រីក្រថ្ែលយផ្ារែីទុំហុំតូចៗ ៃិងែីថ្ែលមាៃតនមែទី
ផ្ារទបថ្ែរ។  
 
បញ្ជា យ ៃឌ័្រ   

បយងាើៃការផ្សពវផ្ា  អុំពីសិទធិរបស់ស្ដសរីរនញ ងការចញោះបញ្ជ ីែីាលរខណៈបញគគល:
គបបបីៃររិចចខិតខុំក្បឹងថ្ក្បងយៅតាមតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ទុំងអស់ យែើមបធីានថា ការចញោះបញ្ជ ី
ែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធផ្ដល់លទធភាពយសមើៗគន ែល់ស្ដសរី យដ្ឋ បយងាើៃការ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍។ គបបយីរៀបចុំវគគ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍យៅតាមយពលយវោ ៃិងទី
រថ្ៃែងាពិយសសសក្មាប់ស្ដសរីចូលរមួ យហើ យៅតាមតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ទុំងអស់ គបបីមាៃ
យរៀបចុំវគគផ្សពវផ្ា ាពិយសសសក្មាប់ថ្តស្ដសរី។ គបបយីរៀបចុំបយងាើតឯរារារ់ោរ់
សដីពីស្ដសរីៃិងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ វាអាចមាៃក្បយយជៃ៍រនញងការយបើរវគគបណដញ ោះបណាដ ល
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អុំពីយ ៃឌ័្រ   ៃិងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី    យដ្ឋ មាៃការចូលរមួពីសុំណារ់ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
គណៈរមមការរែាបាល ៃិងមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យែើមបបីយងាើៃការ ល់ែឹងអុំពីបញ្ជា
ថ្ែលស្ដសរីក្បឈម។ មន្តៃរីមរពីអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលថ្ែលយធ្វើការថ្ផ្នរបញ្ជា យ ៃ
ឌ័្រ អាចចូលរមួជួ វគគបណដញ ោះបណាដ លថ្បបយៃោះ។  

ជួ គុំក្ទស្ដសរីយមក្គាួររនញងែុំយណើ រការដ្ឋរ់ រយសញុំ: គបបីផ្ដល់ការជួ គុំក្ទ
បថ្ៃថមែល់ស្ដសរី ថ្ែលទទួលខញសក្តូវរនញងការចូលរមួាមួ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
ឧទហរណ៍ យដ្ឋ ារ បដីរបស់គត់ារមមររចុំណារស្រសុរ ឬយដ្ឋ ារពួរគត់ា
ស្ដសរីយមមា៉ា  ថ្លងលោះគន  ឬាស្ដសរីថ្បរបារ់ក្គួារ។  

បយងាើៃមន្តៃរីាស្ដសរីយៅរនញងក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី: ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី
 រមម ៃិងសុំណង់គបបចីាត់វធិាៃបង្កា រមញៃ យែើមបយីក្ជើសយរ ើសស្ដសរីឲ្យចូលបយក្មើការង្ករ
ាមួ អាា្ធ្រសញរយិយែីឲ្យបាៃយក្ចើៃ យៅក្គប់លុំដ្ឋប់ថាន រ់។ ាពិយសស វាមាៃ
ក្បយយជៃ៍ណាស់ថ្ែលក្តវូមាៃស្ដសរីកាៃ់ថ្តយក្ចើៃយៅរនញងក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ ឲ្យ
មាៃស្ដសរីយែើរតួនទី រនញងការអៃញវតរសរមមភាពផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូល
រមួរបស់សហគមៃ៍។  
 
ការពិៃិតយតាមដ្ឋៃ  

បយងាើតក្បព័ៃធពិៃិតយតាមដ្ឋៃយទៀងទត់ យលើែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ: បញ្ជា ៃិងឧបសគគននអាចក្តូវបាៃររយឃើញ យហើ ក្តូវបាៃ
យដ្ឋោះស្រា  តាុំងពីែុំបូង ក្បសិៃយបើក្បព័ៃធពិៃិតយតាមដ្ឋៃយទៀងទត់មួ ក្តវូបាៃ
បយងាើតយ ើង ៃិងអៃញវតរ។ ទៃាឹមៃឹងជួបាមួ អាា្ធ្រសញរយិយែី ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
អាា្ធ្រថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ៃិងក្រមុអងគការសងគមសញីវលិ ក្រុមពិៃិតយតាមដ្ឋៃគួរជួបយដ្ឋ 
មាច ស់ការាមួ ក្បាពលរែាថ្ែលាអនរទទួលផ្ល យែើមបវីា តនមែអុំពីការយពញចិតរ
របស់ពួរគត់ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងយែើមបយីធ្វើរុំណត់យហតញអុំពី
បណដឹ ងឬរដីបារមភរបស់អនរទទួលផ្ល។ 
  យលើរទឹរចិតរអងគការសងគមសញីវលិឲ្យចូលរមួពិៃិតយតាមដ្ឋៃ: ក្រមុអងគការ
សងគមសញីវលិ អាចយែើរតួនទីយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងការពិៃិតយតាមដ្ឋៃែុំយណើ រការនៃការចញោះ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អុំពីយ ៃឌ័្រ   ៃិងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី    យដ្ឋ មាៃការចូលរមួពីសុំណារ់ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
គណៈរមមការរែាបាល ៃិងមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ យែើមបបីយងាើៃការ ល់ែឹងអុំពីបញ្ជា
ថ្ែលស្ដសរីក្បឈម។ មន្តៃរីមរពីអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលថ្ែលយធ្វើការថ្ផ្នរបញ្ជា យ ៃ
ឌ័្រ អាចចូលរមួជួ វគគបណដញ ោះបណាដ លថ្បបយៃោះ។  

ជួ គុំក្ទស្ដសរីយមក្គាួររនញងែុំយណើ រការដ្ឋរ់ រយសញុំ: គបបផី្ដល់ការជួ គុំក្ទ
បថ្ៃថមែល់ស្ដសរី ថ្ែលទទួលខញសក្តូវរនញងការចូលរមួាមួ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
ឧទហរណ៍ យដ្ឋ ារ បដីរបស់គត់ារមមររចុំណារស្រសុរ ឬយដ្ឋ ារពួរគត់ា
ស្ដសរីយមមា៉ា  ថ្លងលោះគន  ឬាស្ដសរីថ្បរបារ់ក្គួារ។  

បយងាើៃមន្តៃរីាស្ដសរីយៅរនញងក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី: ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី
 រមម ៃិងសុំណង់គបបចីាត់វធិាៃបង្កា រមញៃ យែើមបយីក្ជើសយរ ើសស្ដសរីឲ្យចូលបយក្មើការង្ករ
ាមួ អាា្ធ្រសញរយិយែីឲ្យបាៃយក្ចើៃ យៅក្គប់លុំដ្ឋប់ថាន រ់។ ាពិយសស វាមាៃ
ក្បយយជៃ៍ណាស់ថ្ែលក្តវូមាៃស្ដសរីកាៃ់ថ្តយក្ចើៃយៅរនញងក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ ឲ្យ
មាៃស្ដសរីយែើរតួនទី រនញងការអៃញវតរសរមមភាពផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូល
រមួរបស់សហគមៃ៍។  
 
ការពិៃិតយតាមដ្ឋៃ  

បយងាើតក្បព័ៃធពិៃិតយតាមដ្ឋៃយទៀងទត់ យលើែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ: បញ្ជា ៃិងឧបសគគននអាចក្តូវបាៃររយឃើញ យហើ ក្តូវបាៃ
យដ្ឋោះស្រា  តាុំងពីែុំបូង ក្បសិៃយបើក្បព័ៃធពិៃិតយតាមដ្ឋៃយទៀងទត់មួ ក្តវូបាៃ
បយងាើតយ ើង ៃិងអៃញវតរ។ ទៃាឹមៃឹងជួបាមួ អាា្ធ្រសញរយិយែី ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី 
អាា្ធ្រថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ៃិងក្រមុអងគការសងគមសញីវលិ ក្រុមពិៃិតយតាមដ្ឋៃគួរជួបយដ្ឋ 
មាច ស់ការាមួ ក្បាពលរែាថ្ែលាអនរទទួលផ្ល យែើមបវីា តនមែអុំពីការយពញចិតរ
របស់ពួរគត់ចុំយ ោះែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងយែើមបយីធ្វើរុំណត់យហតញអុំពី
បណដឹ ងឬរដីបារមភរបស់អនរទទួលផ្ល។ 
  យលើរទឹរចិតរអងគការសងគមសញីវលិឲ្យចូលរមួពិៃិតយតាមដ្ឋៃ: ក្រមុអងគការ
សងគមសញីវលិ អាចយែើរតួនទីយ៉ាងសុំខាៃ់រនញងការពិៃិតយតាមដ្ឋៃែុំយណើ រការនៃការចញោះ

 
 

បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលអងគការទុំងយៃោះយធ្វើការ។ ការចូល
រមួរបស់អងគការសងគមសញីវលិ រនញងការពិៃិតយតាមដ្ឋៃការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ អាចបយងាើៃតមាែ ភាព ៃិងបណាដ លឲ្យមាៃជុំយៃឿចិតរពី
សុំណារ់ាធារណជៃយលើក្បព័ៃធយៃោះ។  អាចាររណីថ្ែលថា  ក្រុមអងគការមិៃថ្មៃ
រដ្ឋា ភិបាលមាៃបុំណងចង់ររាឯររាជភាព យៅយពលថ្ែលអងគការទុំងយនោះចូលរមួ
យែើរតួនទីរនញងការពិៃិតយតាមដ្ឋៃយលើរមមវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ ថ្ែលចុំណញ ចយៃោះរ៏ក្តូវ
យលើរទឹរចិតរថ្ែរ។ រមមវធីិ្គុំក្ទអៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យៅថ្តអាចទទួលផ្ល
ក្បយយជៃ៍ពីទុំនរ់ទុំៃងាមួ ក្រមុអងគការសងគមសញីវលិ ៃិងពីការាដ ប់អុំពីរដីបារមភ 
យហើ យ្ែើ តបចុំយ ោះរដីបារមភយនោះយៅយពលថ្ែលអាចយធ្វើបាៃ។  

យធ្វើយអា មាៃការចូលរមួរបស់ក្រុមអងគការសងគមសញីវលិ រនញងការវា តនមែអុំពី
អនរទទួលផ្ល យៅយពលអនគត: យែើមបីទទួលបាៃៃូវការ ល់ែឹងចាស់ោស់ អុំពី
បទពិយាធ្ៃ៍របស់ក្បាពលរែាយៅមូលដ្ឋា ៃ ែូយចនោះាការសុំខាៃ់ណាស់ថ្ែលការ
វា តនមែនន យៅយពលអនគតគបបីផ្ដល់ឱកាសក្គប់ក្គៃ់ែល់អងគការសងគមសញីវលិ
ចូលរមួផ្ដល់គុំៃិត រ់ព័ៃធៃឹងការអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៅតាមតុំបៃ់នន ថ្ែលអងគការសងគមសញីវលិរុំពញងយធ្វើការយ៉ាងសរមមយៅទី
យនោះ។  
 

ការផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍ ៃិងឯរារព័ត៌មាៃ
យផ្សងៗ  

ពិៃិតយយ ើងវញិយលើឯរារផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ពិៃិតយខែឹមារយ ើង
វញិយែើមបធីានថា ខែឹមារចាស់ោស់ យហើ ក្តូវបាៃផ្សពវផ្ា យៅែល់អនរទទួល
ផ្ល ាពិយសសយៅែល់ក្បាពលរែាថ្ែលមាៃរក្មិតអប់រ ុំថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ ក្រមុអងគ
ការសងគមសញីវលិ ថ្ែលមាៃបទពិយាធ្ៃ៍រនញងការអៃញវតរសរមមភាពផ្សពវផ្ា យៅ
សហគមៃ៍ អាចចូលរមួចុំថ្ណរជួ រនញងការពិៃិតយយ ើងវញិយៃោះ។  

ធានថាវគគផ្សពវផ្ា ក្បក្ពឹតរយៅយដ្ឋ អៃររសរមមៃិងគួរឲ្យសបា : អនរ
ចូលរមួ ាយក្ចើៃ ទុំៃងា រចិតរទញរដ្ឋរ់យៅយពលក្បជញុំ យហើ ចងចាុំអវីថ្ែលពួរគត់
បាៃែឹងយក្កា ពីបញ្ច ប់ការក្បជញុំ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់ចូលរមួរនញងវគគផ្សពវផ្ា ថ្បប
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៃោះ។ វគគផ្សពវផ្ា ថ្បបអៃររសរមម អាចយធ្វើយ ើងតាមរ ៈសុំណួរ ចយមែើ  ការ
ពិភារា ការសថ្មដងតួ ៃិងវធីិ្ាស្ដសរថ្បបអៃររសរមមយផ្សងៗយទៀត។ ែូចគន យៃោះថ្ែរ 
ក្រមុអងគការសងគមសញីវលិ អាចជួ រនញងការយរៀបចុំបយងាើតវធីិ្ាស្ដសរថ្បបយៃោះបាៃ។  

ជួ គុំក្ទក្រមុអងគការសងគមសញីវលិ រនញងការអៃញវតររមមវធីិ្ផ្សពវផ្ា ាធារ
ណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍: រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី រ៏អាចគុំក្ទក្រុម
អងគការសងគមសញីវលិ យែើមបយីបើរវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួរបស់
សហគមៃ៍យដ្ឋ ឯររាជយបាៃថ្ែរ។   

ពិៃិតយយ ើងវញិយលើយពលយវោ នៃការក្បជញុំផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការ
ចូលរមួរបស់សហគមៃ៍: ការក្បជញុំផ្សពវផ្ា ាធារណៈយក្ចើៃយលើរ គបបកី្តូវក្បក្ពឹតរ
យៅតាមយពលយវោ ៃិងទីរថ្ៃែងថ្ែលធានថា ការផ្សពវផ្ា យនោះអាចបាៃយៅែល់
ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបុំផ្ញត។ យៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលមាៃរមមររចុំណារស្រសរុយក្ចើៃ 
ក្បសិៃយបើអាចនលលរបាៃ ការក្បជញុំផ្សពវផ្ា យៃោះគបបីក្តូវយធ្វើយ ើងយៅយពលថ្ែល
រមមររចុំណារស្រសរុទុំងយនោះវលិក្ត ប់មរផ្ាោះវញិ។ យៃោះរមួបញ្ជូ លទុំងយពលក្បជញុំ
ថ្ែលរមមររអាចវលិមរផ្ាោះ អាចមញៃឬយក្កា នលងបញណយចូលឆ្ន ុំថ្ខមរ ឬបញណយភជញុំបិណឌ ។  

ពិចារណាយលើការយក្បើក្បាស់ទូរទសសៃ៍ ឬវទិយញ យែើមបផី្សពវផ្ា ាាធារណៈ 
រមមវធីិ្ អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី អាចថ្សវងររលទធភាពរនញងការយក្បើក្បាស់ឈញត
ផ្សពវផ្ា តាមទូរទសសៃ៍ ៃិងវទិយញយែើមបកី្បកាសអុំពីការក្បជញុំាាធារណៈ ៃិងអុំពី
កាលបរយិចឆទចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ។  រលអគបបីក្តូវបយងាើតរមមវធីិ្ ឬ
ឈញតខែីៗថ្ែលពៃយល់អុំពីែុំយណើ រយៃោះ យក្ ោះការយធ្វើថ្បបយៃោះអាចបយងាើៃលទធភាពែល់
ក្បាពលរែាទុំងឡា ថ្ែលមាៃការអប់រ ុំ ឬយចោះអរសរតិចតួច។  
 យបាោះពញមពផ្ា ឯរារព័ត៌មាៃថ្ែលសហគមៃ៍ង្ក  ល់: វារ៏មាៃ
ក្បយយជៃ៍ថ្ែរ ក្បសិៃយបើ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីអាចថ្ចរចា ឯរារយបាោះពញមពយគលៗ
 រ់ព័ៃធៃឹងថ្ផ្នរនននៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ឯរារ
ទុំងយៃោះគបបកី្តូវមាៃខែឹមារាមញ្ា ៃិងង្ក  ល់ យដ្ឋ មាៃបញ្ចូ លរបូភាព
សក្មាប់អនរយចោះអរសរតិចតួចៗ ៃិងគបបីមាៃខែឹមារឲ្យក្តូវតាមវបបធ្ម៌ ក្បនពណី
របស់ក្បាពលរែាផ្ង។ ឯរារទុំងយៃោះគបបកី្តូវថ្ចរជូៃក្បាពលរែាយៅយពលក្បជញុំ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៃោះ។ វគគផ្សពវផ្ា ថ្បបអៃររសរមម អាចយធ្វើយ ើងតាមរ ៈសុំណួរ ចយមែើ  ការ
ពិភារា ការសថ្មដងតួ ៃិងវធីិ្ាស្ដសរថ្បបអៃររសរមមយផ្សងៗយទៀត។ ែូចគន យៃោះថ្ែរ 
ក្រមុអងគការសងគមសញីវលិ អាចជួ រនញងការយរៀបចុំបយងាើតវធីិ្ាស្ដសរថ្បបយៃោះបាៃ។  

ជួ គុំក្ទក្រមុអងគការសងគមសញីវលិ រនញងការអៃញវតររមមវធីិ្ផ្សពវផ្ា ាធារ
ណៈ ៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍: រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី រ៏អាចគុំក្ទក្រុម
អងគការសងគមសញីវលិ យែើមបយីបើរវគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួរបស់
សហគមៃ៍យដ្ឋ ឯររាជយបាៃថ្ែរ។   

ពិៃិតយយ ើងវញិយលើយពលយវោ នៃការក្បជញុំផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ៃិងការ
ចូលរមួរបស់សហគមៃ៍: ការក្បជញុំផ្សពវផ្ា ាធារណៈយក្ចើៃយលើរ គបបកី្តូវក្បក្ពឹតរ
យៅតាមយពលយវោ ៃិងទីរថ្ៃែងថ្ែលធានថា ការផ្សពវផ្ា យនោះអាចបាៃយៅែល់
ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបុំផ្ញត។ យៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលមាៃរមមររចុំណារស្រសរុយក្ចើៃ 
ក្បសិៃយបើអាចនលលរបាៃ ការក្បជញុំផ្សពវផ្ា យៃោះគបបកី្តូវយធ្វើយ ើងយៅយពលថ្ែល
រមមររចុំណារស្រសរុទុំងយនោះវលិក្ត ប់មរផ្ាោះវញិ។ យៃោះរមួបញ្ជូ លទុំងយពលក្បជញុំ
ថ្ែលរមមររអាចវលិមរផ្ាោះ អាចមញៃឬយក្កា នលងបញណយចូលឆ្ន ុំថ្ខមរ ឬបញណយភជញុំបិណឌ ។  

ពិចារណាយលើការយក្បើក្បាស់ទូរទសសៃ៍ ឬវទិយញ យែើមបផី្សពវផ្ា ាាធារណៈ 
រមមវធីិ្ អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី អាចថ្សវងររលទធភាពរនញងការយក្បើក្បាស់ឈញត
ផ្សពវផ្ា តាមទូរទសសៃ៍ ៃិងវទិយញយែើមបកី្បកាសអុំពីការក្បជញុំាាធារណៈ ៃិងអុំពី
កាលបរយិចឆទចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ ។  រលអគបបកី្តូវបយងាើតរមមវធីិ្ ឬ
ឈញតខែីៗថ្ែលពៃយល់អុំពីែុំយណើ រយៃោះ យក្ ោះការយធ្វើថ្បបយៃោះអាចបយងាើៃលទធភាពែល់
ក្បាពលរែាទុំងឡា ថ្ែលមាៃការអប់រ ុំ ឬយចោះអរសរតិចតួច។  
 យបាោះពញមពផ្ា ឯរារព័ត៌មាៃថ្ែលសហគមៃ៍ង្ក  ល់: វារ៏មាៃ
ក្បយយជៃ៍ថ្ែរ ក្បសិៃយបើ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីអាចថ្ចរចា ឯរារយបាោះពញមពយគលៗ
 រ់ព័ៃធៃឹងថ្ផ្នរនននៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ឯរារ
ទុំងយៃោះគបបីក្តូវមាៃខែឹមារាមញ្ា ៃិងង្ក  ល់ យដ្ឋ មាៃបញ្ចូ លរបូភាព
សក្មាប់អនរយចោះអរសរតិចតួចៗ ៃិងគបបីមាៃខែឹមារឲ្យក្តូវតាមវបបធ្ម៌ ក្បនពណី
របស់ក្បាពលរែាផ្ង។ ឯរារទុំងយៃោះគបបីក្តូវថ្ចរជូៃក្បាពលរែាយៅយពលក្បជញុំ

 
 

ផ្សពវផ្ា  ៃិងដ្ឋរ់ឲ្យក្បាពលរែាមរ រយៅយមើលយៅការយិល័ ថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ
រ៏បាៃ។   

យបើរវគគផ្សពវផ្ា សក្មាប់អងគការសងគមសញីវលិយៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ: ក្បសិៃយបើ
មាៃឱកាសៃិងធ្ៃធាៃអាចយធ្វើបាៃ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីគបបីពិចារណាយបើរវគគបណដញ ោះ
បណាដ លសក្មាប់ក្រុមអងគការសងគមសញីវលិនន ថ្ែលយធ្វើការយៅតាមតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។ 
ការបយងាើៃចុំយណោះែឹង អុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធរនញង
ចុំយណាមក្រមុអងគការសងគមសញីវលិ អាចបងាលរខណៈង្ក ស្រសួលឲ្យអងគការទុំងយនោះ
អាចជួ គុំក្ទក្បាពលរែាថ្ែលាអនរទទួលផ្ល        ៃិងអាចចូលរមួជួ បុំយពញ
តួនទីាអនរពិៃិតយតាមដ្ឋៃ។  

 

 

ការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ  
យសញើបអយងាត យលើចុំណា រនញងការសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ 

ៃិងចាត់វធិាៃការយែើមបកីាត់បៃថ យា ហ ញ យក្ៅផ្ែូ វការ: គបបកី្តវូចញោះស្រាវក្ាវររ
ឲ្យយឃើញថា មូលយហតញអវីបាៃាការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំយៅថ្តក្តូវ
ចុំណា មិៃផ្ែូវការយក្ចើៃថ្បបយៃោះ     ៃិងយតើអាចយធ្វើអវីខែោះយែើមបយីដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យៃោះ
បាៃ។  
 

ការផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាៃ  
បយងាើតវបិា មួ របស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី សក្មាប់ផ្សពវផ្ា 

ទិៃនៃ័  ឬព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី: ាយក្ចើៃឆ្ន ុំរៃែងយៅ វធីិ្នៃការ
ផ្សពវផ្ា ទិៃនៃ័ សដីពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ាាធារណៈមាៃ
តិចតួចថ្មៃថ្ទៃ។ ាថ ៃភាពថ្បបយៃោះក្តវូបាៃថ្រលមអ ចាប់តាុំងពីយពលយនោះមរ 
យហើ ជុំហាៃាវជិជមាៃបនា ប់យទៀត ថ្ែលអាច្ៃយៅសយក្មចបាៃការបយងាើៃការ
ផ្សពវផ្ា ព័ត៌មាៃគបបបីយងាើតវបិា ារ់ោរ់មួ របស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាល
ែីធ្ែី សក្មាប់ផ្សពផ្ា ព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 
ព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធថ្ែលក្តវូផ្សពវផ្ា មាៃែូចា:  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 ទិៃនៃ័  ៃិងរបា ការណ៍អុំពីការក្បក្ពឹតរយៅនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

 បញ្ជ ីយ ម្ ោះតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលបាៃវៃិិចឆ័ រចួយហើ  រហូតែល់បចចញបបៃន។ 
បញ្ជ ីយៃោះអាចបុំថ្បរយៅាបញ្ជ ីប័ណណរមមសិទធិថ្ែលក្តវូបាៃក្បគល់ជូៃមាច ស់
អចលៃវតថញយៅតាម ស្រសុរ-ខណឌ  ឃញុំ-សង្កា ត់ ៃិងភូមិៃីមួ ៗ។ 

 កាលបរយិចឆទយក្គង សក្មាប់ការចញោះយធ្វើការវៃិិចឆ័ យៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលយៅ
យសសសល់។ 

 ថ្ផ្ៃទីបង្កា ញតុំបៃ់ថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ  ៃិងបង្កា ញតុំបៃ់ននថ្ែល
ាែីរមមសិទធិរបស់រែា តុំបៃ់មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ឬតុំបៃ់នន
ថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 ទិៃនៃ័  ៃិងរបា ការណ៍អុំពីការក្បក្ពឹតរយៅនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

 បញ្ជ ីយ ម្ ោះតុំបៃ់ទុំងអស់ថ្ែលបាៃវៃិិចឆ័ រចួយហើ  រហូតែល់បចចញបបៃន។ 
បញ្ជ ីយៃោះអាចបុំថ្បរយៅាបញ្ជ ីប័ណណរមមសិទធិថ្ែលក្តវូបាៃក្បគល់ជូៃមាច ស់
អចលៃវតថញយៅតាម ស្រសុរ-ខណឌ  ឃញុំ-សង្កា ត់ ៃិងភូមិៃីមួ ៗ។ 

 កាលបរយិចឆទយក្គង សក្មាប់ការចញោះយធ្វើការវៃិិចឆ័ យៅតាមតុំបៃ់ថ្ែលយៅ
យសសសល់។ 

 ថ្ផ្ៃទីបង្កា ញតុំបៃ់ថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ  ៃិងបង្កា ញតុំបៃ់ននថ្ែល
ាែីរមមសិទធិរបស់រែា តុំបៃ់មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ឬតុំបៃ់នន
ថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ។  

 
 

 
  

 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទុំងបួៃ: ក្បវតរិ ៃិងយសចរដីសយងខប  
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី១: ភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់ភនុំយពញលមី ខណឌ ថ្សៃសញខ រាជធាៃីភនុំយពញ181 
 

យៅចយនែ ោះពីនលងទី១៨ ែល់នលងទី២០ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃ
ចញោះយធ្វើការអយងាតក្គួារ យបើររិចចក្បជញុំពិភារាក្រុម ៃិងយធ្វើការសមាភ សអនរផ្ដល់
ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗ យៅរាជធាៃីភនុំយពញ។ តុំបៃ់សិរាយៃោះគឺ ភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់ភនុំយពញលមី 
ខណឌ ថ្សៃសញខ។ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃចាប់យផ្ដើមយៅតុំបៃ់យៃោះ
យៅឆ្ន ុំ២០០៦ យហើ បាៃបញ្ច ប់យៅថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៩។ ប៉ាញថ្ៃរ រាលែីភាគយក្ចើៃក្តូវ
បាៃយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ 

ភូមិទុំៃប់ាភូមិមួ ធ្ុំណាស់ ែូយចនោះយហើ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃយដដ តការ
ស្រាវក្ាវយលើសហគមៃ៍ចុំៃួៃបី ថ្ែលពីែុំបូងយ ើ ក្តវូបាៃយរៀបចុំចងក្រងយដ្ឋ 
អងគការរនញងស្រសុរគឺ អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រុង។ សហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះមាៃ
ែូចា: ភនុំយពញលមី ទុំៃប់២ ៃិងទុំៃប់៣។ សហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះមាៃក្បាពលរែា១២៧
ក្គួារ។     ទិៃនៃ័ សដីពីភូមិទុំងមូល   ក្តូវបាៃក្បមូលតាមការសមាភ សាមួ 
អាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ។    
 

 ភូមិទុំៃប់ 
ចុំៃួៃក្បាពលរែា ៨៦១ក្គួារ/៤,២២២នរ់  

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលបាៃវៃិិចឆ័  ១៩៥ 
ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ី ៤១ 

                                                           
181 ព័ត៌មាៃរនញងថ្ផ្នរបនា ប់យៃោះ ក្តូវបាៃក្បមូលពីនលងទី១៨ែល់នលងទី២០ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២ តាមរ ៈការអយងាត
ក្គួារ, ការសមាភ សៃ៍អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗាមួ សមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍ទុំៃប់២ មៃញសស
សុំខាៃ់រនញងសហគមៃ៍ទុំៃប់២ ក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់ភនុំយពញលមី សមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍ភនុំយពញលមី, ការ
ពិភារាក្រុមយគលយៅាមួ ក្រុមស្ដសរីយៅសហគមៃ៍ទុំៃប់២ ៃិងក្រុមចក្មុោះយៅសហគមៃ៍ភនុំយពញលមី (រមួមាៃ 
ក្បធាៃក្រមុ សមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍ ៃិងក្បាពលរែា)។  

តំបន់គោលដៅសិកេសាទាំងបួន: 
បេវត្តិ និងសេចក្ដីសង្ខេប 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលមិៃបាៃចញោះបញ្ជ ី  ១៥៤ (៧៩%)* 

ចុំៃួៃយផ្ាររមមសិទធិែី / ចុំៃួៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
គម ៃទិៃនៃ័  

 
 

* មាៃរាលែីាយក្ចើៃយទៀតមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ ។ គម ៃតួយលខចាស់ោស់អុំពីចុំៃួៃសរញបនៃ
រាលែីយៅភូមិទុំៃប់យទ យហតញែូយចនោះយហើ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវរបា ការណ៍ មិៃអាចរុំណត់
បាៃក្តឹមក្តូវឥតយខាច ោះ អុំពីរក្មិតនៃការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរនញងតុំបៃ់ទុំងស្រសុងយៃោះយទ។ ប៉ាញថ្ៃរ តាមការបា៉ា ៃ់ាម ៃយឃើញថា ែីធ្ែីរនញងភូមិយៃោះ
ក្បមាណ៨០% យៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។ 
 
ក្បវតរិនៃភូមិទុំៃប់   
 

ភូមិទុំៃប់សថិតយៅរនញងសង្កា ត់ភនុំយពញលមី ភាគ  ពយនៃរាជធាៃីភនុំយពញ ភូមិ
យៃោះមាៃបីសហគមៃ៍សថិតយៅាប់ៗគន គឺ សហគមៃ៍ភនុំយពញលមី ទុំៃប់២ ៃិងទុំៃប់៣។ 
តាមទិៃនៃ័ ផ្ែូវការអុំពីចុំៃួៃក្បាពលរែា បង្កា ញថា យៅរនញងភូមិទុំៃប់មាៃក្បា
ពលរែាចុំៃួៃ៨៦១ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃជិត៤,២២២នរ់។ រនញងចុំយណាម
ក្បាពលរែា៨៦១ក្គួារយៃោះ មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៦៦ក្គាួរាអនរជួលផ្ាោះយគ។
182  យៅរនញងសហគមៃ៍ទុំងបី ថ្ែលក្រុមអនរស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅស្រាវក្ាវ ក្បា
ពលរែាក្តវូបាៃបុំថ្បរយៅតាមសហគមៃ៍ៃីមួ ៗែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

 សហគមៃ៍ភនុំយពញលមី: មាៃ៣៤ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែាជិត២៣៣នរ់ 
 សហគមៃ៍ទុំៃប់២: មាៃ៤៩ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែាជិត១៤៩នរ់  
 សហគមៃ៍ទុំៃប់៣: មាៃ៤៤ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែាជិត២៣២នរ់។183 

                                                           
182 រិចចសមាភ សាមួ យមភូមិទុំៃប់ យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើទិៃនៃ័ របស់សង្កា ត់ឆ្ន ុំ២០១១ (នលងទី១៥ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
183 រិចចសមាភ សាមួ សមាជិរសហគមៃ៍ទុំៃប់២ ៃិងទិៃនៃ័ ក្បវតរភូមិរបស់អង្កគ រអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្រយៅរនញងទីក្រុង 
(នលងទី២០ ថ្ខមររា ៃិងនលងទី២ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលមិៃបាៃចញោះបញ្ជ ី  ១៥៤ (៧៩%)* 

ចុំៃួៃយផ្ាររមមសិទធិែី / ចុំៃួៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ 
គម ៃទិៃនៃ័  

 
 

* មាៃរាលែីាយក្ចើៃយទៀតមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ ។ គម ៃតួយលខចាស់ោស់អុំពីចុំៃួៃសរញបនៃ
រាលែីយៅភូមិទុំៃប់យទ យហតញែូយចនោះយហើ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវរបា ការណ៍ មិៃអាចរុំណត់
បាៃក្តឹមក្តូវឥតយខាច ោះ អុំពីរក្មិតនៃការយ្វៀលរាលែីក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៅរនញងតុំបៃ់ទុំងស្រសុងយៃោះយទ។ ប៉ាញថ្ៃរ តាមការបា៉ា ៃ់ាម ៃយឃើញថា ែីធ្ែីរនញងភូមិយៃោះ
ក្បមាណ៨០% យៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅយ ើ ។ 
 
ក្បវតរិនៃភូមិទុំៃប់   
 

ភូមិទុំៃប់សថិតយៅរនញងសង្កា ត់ភនុំយពញលមី ភាគ  ពយនៃរាជធាៃីភនុំយពញ ភូមិ
យៃោះមាៃបីសហគមៃ៍សថិតយៅាប់ៗគន គឺ សហគមៃ៍ភនុំយពញលមី ទុំៃប់២ ៃិងទុំៃប់៣។ 
តាមទិៃនៃ័ ផ្ែូវការអុំពីចុំៃួៃក្បាពលរែា បង្កា ញថា យៅរនញងភូមិទុំៃប់មាៃក្បា
ពលរែាចុំៃួៃ៨៦១ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃជិត៤,២២២នរ់។ រនញងចុំយណាម
ក្បាពលរែា៨៦១ក្គួារយៃោះ មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៦៦ក្គាួរាអនរជួលផ្ាោះយគ។
182  យៅរនញងសហគមៃ៍ទុំងបី ថ្ែលក្រុមអនរស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅស្រាវក្ាវ ក្បា
ពលរែាក្តវូបាៃបុំថ្បរយៅតាមសហគមៃ៍ៃីមួ ៗែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

 សហគមៃ៍ភនុំយពញលមី: មាៃ៣៤ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែាជិត២៣៣នរ់ 
 សហគមៃ៍ទុំៃប់២: មាៃ៤៩ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែាជិត១៤៩នរ់  
 សហគមៃ៍ទុំៃប់៣: មាៃ៤៤ក្គួារ ឬមាៃក្បាពលរែាជិត២៣២នរ់។183 

                                                           
182 រិចចសមាភ សាមួ យមភូមិទុំៃប់ យដ្ឋ ថ្ផ្អរយលើទិៃនៃ័ របស់សង្កា ត់ឆ្ន ុំ២០១១ (នលងទី១៥ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
183 រិចចសមាភ សាមួ សមាជិរសហគមៃ៍ទុំៃប់២ ៃិងទិៃនៃ័ ក្បវតរភូមិរបស់អង្កគ រអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្រយៅរនញងទីក្រុង 
(នលងទី២០ ថ្ខមររា ៃិងនលងទី២ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។  

 
 

រនញងចុំយណាមរាលែីសរញបយៅរនញងសហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះ គម ៃរាលែីណាមួ 
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវមិៃអាចររបាៃតួយលខសរញបអុំពីរាលែី
សរញបយៅភូមិទុំៃប់យទ ប៉ាញថ្ៃរទូទុំងភូមិយៃោះមាៃរាលែីថ្ត១៩៥រថ្ៃែងប៉ាញយណាណ ោះក្តវូបាៃ
វៃិិចឆ័  ថ្ែលរនញងយនោះ មាៃរាលែីថ្ត៤១រថ្ៃែងប៉ាញយណាណ ោះក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី រឯីរាលែី
ទុំងអស់យផ្សងពីយៃោះ មិៃសថិតយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយ ើ ។ 
អុំ ញងយពលយធ្វើរិចចសមាភ សាមួ អនរយ្ែើ សមាភ ស រនញងការអយងាតតាមក្គាួរ 

អនរចូលរមួរនញងការពិភារាក្រមុ ៃិងមន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃពយយម
ក្បមូលព័ត៌មាៃអុំពីក្បវតរិនៃការរយរើតភូមិទុំៃប់។ យក្កា ពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃែួល
រលុំយៅ ក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារបាៃនុំគន មរតុំបៃ់យៃោះយែើមបីររែីតាុំងភូមិឋាៃ
រស់យៅ ៃិងរាងជីវភាពយ ើងវញិ យហើ ចាប់យផ្រើមពី រ់រណាដ លទសវតសរឆ៍្ន ុំ
១៩៨០ អតីតទហាៃបាៃចាប់យផ្ដើមចូលមរកាៃ់កាប់ែីយៅភូមិទុំៃប់ យៅជញុំវញិបឹង
ក្បយប។ យៅចយនែ ោះឆ្ន ុំ១៩៨៩ ៃិងឆ្ន ុំ១៩៩១ ក្រសួងការ រាតិបាៃចាប់យផ្ដើមថ្ចរ
ែីឲ្យក្គួារទហាៃាយក្ចើៃរស់យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ ប៉ាញថ្ៃរគម ៃយចញឯរារាផ្ែូវការ
ជូៃក្គួារទហាៃថ្ែលទទួលែីយនោះយ ើ ។ យក្កា មរ ក្គួារទុំងយនោះបាៃចាប់
យផ្ដើមកាត់ែីរបស់ខែួៃលរ់យៅឲ្យក្គួារក្បាពលរែា ថ្ែលយទើបមរែល់លមីៗពីយខតរន
ន។ ក្បាពលរែាទុំងយៃោះ បាៃនុំគន មរររក្តី ៃិងយបោះក្តរួៃយៅរនញងបឹងយៃោះ យហើ 
មាៃខែោះយទៀតមរររការង្ករយធ្វើយៅរនញងទីក្រងុ។ យៅយពលយនោះ ឯរារយផ្ាររមមសិទធិែី
ក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់យដ្ឋ  ក្បធាៃក្រមុ ៃិងយមភូមិ។ 
ក្បាពលរែាយៅរនញងសហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះ មាៃរក្មិតជីវភាពក្រមធ្យម ប៉ាញថ្ៃររហូត

មរែល់បចចញបបៃនយៃោះ ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិយៃោះ មិៃក្តូវបាៃវា តនមែយដ្ឋ រមមវធីិ្
រុំណត់អតរសញ្ជា ណជៃក្រីក្រយទ។ យៅយែើមឆ្ន ុំ១៩៩៨ អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញង
ទីក្រុង បាៃចាប់យផ្ដើមយរៀបចុំចងក្រងសហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះ។ យៅយពលយនោះ តុំបៃ់ទុំង
បីយៃោះគម ៃយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធៃិងយសវារមមយក្បើក្បាស់ក្បចាុំនលងយទ ែូចា យសវារមមផ្គត់
ផ្គង់ទឹរាអ ត អនម័  (ការក្បមូលសុំរាម) ៃិងបណាដ ញអគគិសៃីាយែើម។ ភូមិយៃោះ 
ថ្តងថ្តក្បឈមទឹរជុំៃៃ់ាក្បចាុំយៅរែូវវសា។ យដ្ឋ មាៃជុំៃួ ពីអងគការអភិវឌ្ឍៃ៍
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្រីក្ររនញងទីក្រុង យសវារមមទុំងយនោះ មាៃលរខណៈលអក្បយសើរ ៃិងយដ្ឋ ារទីតាុំង
ភូមិយៃោះសថិតយៅជិតទីក្រុង ែូយចនោះសហគមៃ៍ថ្តងថ្តទទួលបាៃយសវារមម ែូចាមៃាីរ
យពទយ ៃិងាោយរៀៃាយែើម ក្បយសើរាងក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅរនញងយគលយៅ
សិរាបីយផ្សងយទៀត។ យៅឆ្ន ុំ២០០៣ សហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះ ក្តូវបាៃតភាជ ប់បណាដ ញ
ទឹរាអ តរបស់រែា។ យៃោះមួ ថ្ផ្នរគឺយដ្ឋ ារ រិចចក្បឹងថ្ក្បង ៃិងការផ្ដល់វភិាគទៃ
ហិរញ្ាវតថញពីសុំណារ់សហគមៃ៍ ថ្ែលបាៃផ្ដល់នលែតបណាដ ញចុំៃួៃ៥០%។ ភូមិយៃោះ
ក្តូវបាៃតភាជ ប់បណាដ ញអគគិសៃីយៅឆ្ន ុំ២០១០។     យដ្ឋ មាៃជុំៃួ ពីអងគការរនញង
ស្រសុរ សហគមៃ៍យៃោះ រ៏បាៃផ្ដល់វភិាគទៃមួ ថ្ផ្នរ ៃិងបាៃផ្ដល់រមាែ ុំងពលរមម រនញង
ការពក្ងីរផ្ែូវចូលភូមិ ៃិងយធ្វើក្បព័ៃធលូបងាូរទឹររនញងតនមែយថារ។  
 

ថ្ផ្ៃទី៦: ទីតាុំងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ជីវភាពអនរភូមិ  
 

យៅសហគមៃ៍ភនុំយពញលមី      ស្ដសរីភាគយក្ចើៃយធ្វើការារមមររយរាងចក្រកាត់យែរ
សយមែៀរបុំ រ់ ឬាអនរលរ់បថ្ៃែ ឬក្តី យៅផ្ារមាៃ់អាុំង។ ស្ដសរីយក្ៅពីយៃោះ ាអនរ
ក្បរបរបរលរ់យក្គឿងមាូបអាហារ ឬយបើររថ្ៃែងថ្រសមផសសយៅផ្ាោះ។ ចុំយ ោះបញរសវញិ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្រីក្ររនញងទីក្រុង យសវារមមទុំងយនោះ មាៃលរខណៈលអក្បយសើរ ៃិងយដ្ឋ ារទីតាុំង
ភូមិយៃោះសថិតយៅជិតទីក្រុង ែូយចនោះសហគមៃ៍ថ្តងថ្តទទួលបាៃយសវារមម ែូចាមៃាីរ
យពទយ ៃិងាោយរៀៃាយែើម ក្បយសើរាងក្បាពលរែាថ្ែលរស់យៅរនញងយគលយៅ
សិរាបីយផ្សងយទៀត។ យៅឆ្ន ុំ២០០៣ សហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះ ក្តូវបាៃតភាជ ប់បណាដ ញ
ទឹរាអ តរបស់រែា។ យៃោះមួ ថ្ផ្នរគឺយដ្ឋ ារ រិចចក្បឹងថ្ក្បង ៃិងការផ្ដល់វភិាគទៃ
ហិរញ្ាវតថញពីសុំណារ់សហគមៃ៍ ថ្ែលបាៃផ្ដល់នលែតបណាដ ញចុំៃួៃ៥០%។ ភូមិយៃោះ
ក្តូវបាៃតភាជ ប់បណាដ ញអគគិសៃីយៅឆ្ន ុំ២០១០។     យដ្ឋ មាៃជុំៃួ ពីអងគការរនញង
ស្រសុរ សហគមៃ៍យៃោះ រ៏បាៃផ្ដល់វភិាគទៃមួ ថ្ផ្នរ ៃិងបាៃផ្ដល់រមាែ ុំងពលរមម រនញង
ការពក្ងីរផ្ែូវចូលភូមិ ៃិងយធ្វើក្បព័ៃធលូបងាូរទឹររនញងតនមែយថារ។  
 

ថ្ផ្ៃទី៦: ទីតាុំងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយៅរាជធាៃីភនុំយពញ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ជីវភាពអនរភូមិ  
 

យៅសហគមៃ៍ភនុំយពញលមី      ស្ដសរីភាគយក្ចើៃយធ្វើការារមមររយរាងចក្រកាត់យែរ
សយមែៀរបុំ រ់ ឬាអនរលរ់បថ្ៃែ ឬក្តី យៅផ្ារមាៃ់អាុំង។ ស្ដសរីយក្ៅពីយៃោះ ាអនរ
ក្បរបរបរលរ់យក្គឿងមាូបអាហារ ឬយបើររថ្ៃែងថ្រសមផសសយៅផ្ាោះ។ ចុំយ ោះបញរសវញិ 

 
 

ភាគយក្ចើៃាអនររត់ម៉ាូតូឌ្ញប សៃរិសញខ ឬារមមររសុំណង់។ ក្បារ់ចុំណូលាមធ្យម
ក្បចាុំថ្ខរបស់ក្គួារពលរែាយៅរនញងសហគមៃ៍យៃោះគឺពី ១០០.០០០ យៅ២០០.០០០ 
យរៀល (ឬពី២៥យៅ៥០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ)។ 

ឱកាសការង្ករយៅរនញងសហគមៃ៍ទុំៃប់២លអាទីយពញចិតរ យដ្ឋ មាៃស្ដសរីវ ័
យរមងភាគយក្ចើៃយធ្វើការថ្ផ្នររែាបាល យៅតាមក្រុមហ ញៃវសិវរមម ៃិងអគគិសៃីយៅជិតៗ
យនោះ យធ្វើការយៅតាមយរាងចក្រកាត់យែរសយមែៀរបុំ រ់  ឬយបើររថ្ៃែងកាត់យែរសយមែៀរ
បុំ រ់យៅផ្ាោះ។ រឯីបញរសយធ្វើការាអនររត់ម៉ាូតូឌ្ញប ារមមររសុំណង់ ៃិងាមន្តៃរីរាជការ 
យហើ ក្បារ់ចុំណូលាមធ្យមក្បចាុំថ្ខរបស់ក្គាួរក្បាពលរែា យៅរនញងសហគមៃ៍
យៃោះគឺជិត៤០០.០០០យរៀល (១០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ)។ 

យៅសហគមៃ៍ទុំៃប់៣វញិ   ស្ដសរីយធ្វើការារមមររយរាងចក្រកាត់យែរសយមែៀរ
បុំ រ់ ឬាអនរលរ់បថ្ៃែៃិងក្តីយៅផ្ារ។ បញរសភាគយក្ចើៃយធ្វើការាមន្តៃរីរាជការ ក្គូ
បយក្ងៀៃ ៃគរបាល ឬាទហាៃ។  

សហគមៃ៍ទុំងបីយៃោះ មាៃក្រុមសៃសុំក្បារ់សហគមៃ៍ ថ្ែលក្តូវបាៃផ្រួចយផ្ដើម
គុំៃិតបយងាើតយ ើងយដ្ឋ អងគការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រងុ។ ក្រមុសៃសុំក្បារ់យៃោះ 
ផ្ដល់ក្បារ់រមចីយៅសមាជិរាយរៀងពីរថ្ខមដង សក្មាប់ រយៅយក្បើក្បាស់ ែូចា បយងាើត
មញខរបរ (អាជីវរមមខាន តតូច) លមី   ែូចាយបើររថ្ៃែងជួសជញលម៉ាូតូ  ឬម៉ាូតូរង់បី     ឬទិញ
សមាភ រៈសក្មាប់ជួសជញលលុំយៅដ្ឋា ៃាយែើម។ ក្បាពលរែាខចីក្បារ់បថ្ៃថមពីាថ ប័ៃ
ហិរញវតថញខាន តតូច ែូចាធ្នគរយអសញីលីដ្ឋ ៃិងហតាថ រសិររ សក្មាប់យសវារមមថ្លទុំ
សញខភាព ឬទិញម៉ាូតូៃិងម៉ាូតូរង់បី។  
 

រមមសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃ ែីធ្ែី ៃិងអចលៃវតថញ   
 

ក្គួារក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃថ្ែលរស់យៅរនញងភូមិទុំៃប់ សញទធថ្តមាៃែីលុំយៅ
ដ្ឋា ៃ យហើ មាៃថ្តប៉ាញនម ៃក្គួារប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលមាៃែីរសិរមម។ ទុំហុំរាលែីា
មធ្យមគឺ ៣x៥ថ្ម៉ាក្ត យហើ រាលែីថ្ែលធ្ុំបុំផ្ញតគឺ១១x១៧ថ្ម៉ាក្ត។ ែូចបាៃយលើរ
យ ើងពីខាងយែើមរចួយហើ ថា ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបាៃកាៃ់កាប់ែីធ្ែីយក្កា របបប៉ាញ
លពត យហើ មាៃអតីតទហាៃាយក្ចើៃក្តូវបាៃក្រសួងការ រាតិថ្ចរែីឲ្យមិៃផ្ែូវ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការ។ យក្កា មរ ក្គួារទហាៃទុំងយនោះបាៃពញោះែីរបស់ខែួៃលរ់យៅឲ្យអនរចុំណូល
លមីមរពីយខតរជិតខាង។ ក្គួារក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃថ្ែលបាៃទិញែីយៅរនញងតុំបៃ់
យៃោះ មាៃឯរារយផ្ារែី ឬលិខិតបញ្ជជ រ់ការទិញលរ់ែីគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ ប៉ាញថ្ៃរការ
ទិញលរ់ភាគយក្ចើៃក្តវូបាៃបញ្ជជ រ់យដ្ឋ អាា្ធ្រថាន រ់ភូមិថ្តប៉ាញយណាណ ោះ យហើ តិចតួច
ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តវូបាៃចញោះហតថយលខាទទួលាគ ល់យដ្ឋ អាា្ធ្រថាន រ់សង្កា ត់។ ការ
បញ្ជជ រ់លិខិតយផ្ារែីយៅថាន រ់ខណឌ ពិតារក្មៃឹងមាៃយៅរនញងភូមិយៃោះណាស់។ 

ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៩៧ អាា្ធ្រសង្កា ត់បាៃចាប់យផ្ដើមថ្ចរលិខិតបញ្ជជ រ់សិទធិ
យភាគៈ (សិទធិកាៃ់កាប់) របស់ក្បាពលរែា ថ្ែលមាច ស់ែីយៅថា “បែង់ទៃ់”។ លិខិត
បញ្ជជ រ់យៃោះ ក្តូវបាៃក្បាពលរែាឲ្យតនមែយ៉ាងខពស់ យហើ មាៃស្ដសរីមាន រ់ថ្ែលបាៃ
ចូលរមួ ផ្ដល់បទសមាភ ស បាៃរា ការណ៍អុំពីាថ ៃភាពថ្ែលគត់បាៃរត់យភៀសខែួៃ
យៅយពលថ្ែលការក្ប ញទធគន រវាងបរសពួរៃិ មបាៃផ្ាញោះយ ើងយៅឆ្ន ុំ១៩៩៧ យហើ 
យៅយពល យនោះឯរាររបស់គត់ក្តវូបាត់បង់អស់គម ៃសល់។ គត់បាៃក្ត ប់មរ
ផ្ាោះរបស់គត់វញិ យក្កា ពីការក្ប ញទធគន បាៃចប់យៅ យហើ យៅឆ្ន ុំ២០០៥ គត់បាៃ
យសនើសញុំអាា្ធ្រសង្កា ត់ឲ្យយចញឯរារលមីឲ្យគត់ យពលយនោះលិខិតបញ្ជជ រ់សិទធិកាៃ់
កាប់មួ ក្តូវបាៃយចញជូៃគត់រនញងតនមែ១០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ។ ឯរារថ្ែល
បាៃយចញជូៃគត់យនោះ មាៃថ្ផ្ៃទីបង្កា ញក្ពុំែីរបស់គត់។ ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០១១ 
ទក្មង់លមីនៃការយផ្ាររមមសិទធិក្តូវបាៃយចញជូៃយដ្ឋ អាា្ធ្ររាជធាៃីភនុំយពញ។ ទក្មង់
នៃ “លិខិតយផ្ារលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងសិទធិកាៃ់កាប់ៃិងយក្បើក្បាស់ែីធ្ែី” យៃោះ ក្តូវបញ្ជជ រ់ទទួល
ាគ ល់យដ្ឋ អាា្ធ្រថាន រ់ឃញុំ-សង្កា ត់ យហើ ក្តូវបាៃក្បាពលរែាយៅថា      បែង់ទៃ់
ែថ្ែល។ ក្បាពលរែាបាៃតអូញថ្តអថា យែើមបទីទួលបាៃលិខិតបញ្ជជ រ់យៃោះ ពួរគត់
ក្តូវថ្តបង់ក្បារ់នលែយសវារមមជូៃយមភូមិ   ៃិងយមឃញុំឬយៅសង្កា ត់ បថ្ៃថមយលើនលែដ្ឋរ់
 រយសញុំ។  

យទោះបីា ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃយៅថ្តគម ៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
អចលៃវតថញរ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរគត់យៅថ្តក្តូវបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យយផ្ាររមមសិទធិែីថ្ែរ ក្បសិៃយបើ
ពួរគត់មាៃឯរារភសរញតាងបញ្ជជ រ់សិទធិយភាគៈ ឬសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែី យហើ យយង
តាមក្រុមក្បឹរាសង្កា ត់បាៃឲ្យែឹងថា ក្បសិៃយបើពួរគត់រស់យៅយ៉ាងយហាចណាស់
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការ។ យក្កា មរ ក្គួារទហាៃទុំងយនោះបាៃពញោះែីរបស់ខែួៃលរ់យៅឲ្យអនរចុំណូល
លមីមរពីយខតរជិតខាង។ ក្គួារក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃថ្ែលបាៃទិញែីយៅរនញងតុំបៃ់
យៃោះ មាៃឯរារយផ្ារែី ឬលិខិតបញ្ជជ រ់ការទិញលរ់ែីគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ ប៉ាញថ្ៃរការ
ទិញលរ់ភាគយក្ចើៃក្តវូបាៃបញ្ជជ រ់យដ្ឋ អាា្ធ្រថាន រ់ភូមិថ្តប៉ាញយណាណ ោះ យហើ តិចតួច
ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តវូបាៃចញោះហតថយលខាទទួលាគ ល់យដ្ឋ អាា្ធ្រថាន រ់សង្កា ត់។ ការ
បញ្ជជ រ់លិខិតយផ្ារែីយៅថាន រ់ខណឌ ពិតារក្មៃឹងមាៃយៅរនញងភូមិយៃោះណាស់។ 

ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៩៧ អាា្ធ្រសង្កា ត់បាៃចាប់យផ្ដើមថ្ចរលិខិតបញ្ជជ រ់សិទធិ
យភាគៈ (សិទធិកាៃ់កាប់) របស់ក្បាពលរែា ថ្ែលមាច ស់ែីយៅថា “បែង់ទៃ់”។ លិខិត
បញ្ជជ រ់យៃោះ ក្តូវបាៃក្បាពលរែាឲ្យតនមែយ៉ាងខពស់ យហើ មាៃស្ដសរីមាន រ់ថ្ែលបាៃ
ចូលរមួ ផ្ដល់បទសមាភ ស បាៃរា ការណ៍អុំពីាថ ៃភាពថ្ែលគត់បាៃរត់យភៀសខែួៃ
យៅយពលថ្ែលការក្ប ញទធគន រវាងបរសពួរៃិ មបាៃផ្ាញោះយ ើងយៅឆ្ន ុំ១៩៩៧ យហើ 
យៅយពល យនោះឯរាររបស់គត់ក្តវូបាត់បង់អស់គម ៃសល់។ គត់បាៃក្ត ប់មរ
ផ្ាោះរបស់គត់វញិ យក្កា ពីការក្ប ញទធគន បាៃចប់យៅ យហើ យៅឆ្ន ុំ២០០៥ គត់បាៃ
យសនើសញុំអាា្ធ្រសង្កា ត់ឲ្យយចញឯរារលមីឲ្យគត់ យពលយនោះលិខិតបញ្ជជ រ់សិទធិកាៃ់
កាប់មួ ក្តូវបាៃយចញជូៃគត់រនញងតនមែ១០០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ។ ឯរារថ្ែល
បាៃយចញជូៃគត់យនោះ មាៃថ្ផ្ៃទីបង្កា ញក្ពុំែីរបស់គត់។ ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០១១ 
ទក្មង់លមីនៃការយផ្ាររមមសិទធិក្តូវបាៃយចញជូៃយដ្ឋ អាា្ធ្ររាជធាៃីភនុំយពញ។ ទក្មង់
នៃ “លិខិតយផ្ារលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងសិទធិកាៃ់កាប់ៃិងយក្បើក្បាស់ែីធ្ែី” យៃោះ ក្តូវបញ្ជជ រ់ទទួល
ាគ ល់យដ្ឋ អាា្ធ្រថាន រ់ឃញុំ-សង្កា ត់ យហើ ក្តូវបាៃក្បាពលរែាយៅថា      បែង់ទៃ់
ែថ្ែល។ ក្បាពលរែាបាៃតអូញថ្តអថា យែើមបទីទួលបាៃលិខិតបញ្ជជ រ់យៃោះ ពួរគត់
ក្តូវថ្តបង់ក្បារ់នលែយសវារមមជូៃយមភូមិ   ៃិងយមឃញុំឬយៅសង្កា ត់ បថ្ៃថមយលើនលែដ្ឋរ់
 រយសញុំ។  

យទោះបីា ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃយៅថ្តគម ៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
អចលៃវតថញរ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរគត់យៅថ្តក្តូវបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យយផ្ាររមមសិទធិែីថ្ែរ ក្បសិៃយបើ
ពួរគត់មាៃឯរារភសរញតាងបញ្ជជ រ់សិទធិយភាគៈ ឬសិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែី យហើ យយង
តាមក្រុមក្បឹរាសង្កា ត់បាៃឲ្យែឹងថា ក្បសិៃយបើពួរគត់រស់យៅយ៉ាងយហាចណាស់

 
 

ចមាង  ៨០ថ្ម៉ាក្តពីផ្ែូវ ពួរគត់អាចយផ្ាររមមសិទធិបាៃ។ រនញងររណីយៃោះ អាា្ធ្រថាន រ់
ខណឌ អាច ឯរភាពយលើការយផ្ារសិទធិយៃោះ។ ប៉ាញថ្ៃរ យយងតាមរិចចសមាភ សថ្ែលបាៃ
ក្បក្ពឹតរយៅាមួ តុំណាងសហគមៃ៍ទុំៃប់២ បាៃឲ្យែឹងថា រិចចសៃយទិញលរ់ែី 
យៅថ្តក្តូវបាៃយរៀប ចុំយដ្ឋ អនរលរ់ យហើ ក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់យដ្ឋ ក្បធាៃក្រមុ ៃិង
ជួៃកាលយដ្ឋ យមភូមិ      ប៉ាញថ្ៃរមិៃក្តូវបាៃបញ្ជជ រ់យដ្ឋ អាា្ធ្រថាន រ់ខពស់ាងយៃោះ
យ ើ ។  
 

ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅភូមិទុំៃប់  
 

ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ រនញងយពលលមីៗយៃោះ រុំពញង
ែុំយណើ រការ យៅរនញងខណឌ ចុំៃួៃ៦នៃខណឌ ទុំង៨ យៅរនញងរាជធាៃីភនុំយពញ មាៃខណឌ ចុំ
ការមៃ ថ្សៃសញខ ទួលយគរ ែយង្កា  មាៃជ័  ៃិងខណឌ ែូៃយពញ។ យៅរនញងខណឌ
ថ្សៃសញខ ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរុំពញងក្តូវបាៃអៃញវតរយៅរនញងសង្កា ត់ទុំងបីគឺ សង្កា ត់
ឃមួញ សង្កា ត់ភនុំយពញលមី ៃិងសង្កា ត់ទឹរថាែ ។ យៅរនញងសង្កា ត់ភនុំយពញលមី មាៃ១០ភូមិ 
ថ្ែលមាៃក្បាពលរែាសរញបាង៩,០០០ក្គួារ។ យៅរនញងចុំយណាមភូមិទុំង១០យៅ
រនញងសង្កា ត់ភនុំយពោះលមីយៃោះ មាៃភូមិចុំៃួៃ៩ ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធក្តូវបញ្ច ប់យហើ ។ 

អនរចូលរមួពិភារាក្រមុបាៃពៃយល់ថា យៅឆ្ន ុំ២០០៦ មាៃការក្បកាសអុំពី
ការក្បជញុំាធារណៈមួ  ប៉ាញថ្ៃរក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចច
សមាភ សអុំ ញងយពលអយងាតក្គួារយៃោះ មិៃអាចៃឹរយឃើញថា ពួរគត់ធាែ ប់បាៃចូល
រមួក្បជញុំាាធារណៈសដីពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយ ើ ។ ចុំយ ោះ
ក្បាពលរែាថ្ែលបាៃចូលរមួ បាៃពៃយល់ថា យៅរនញងយពលក្បជញុំយនោះ យគបាៃបង្កា ញ
ពួរគត់ៃូវថ្ផ្ៃទីរបស់ខណឌ  យហើ បាៃក្បាប់ពួរគត់ថា តុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃក្បកាស
ាតុំបៃ់វៃិិចឆ័ សក្មាប់ការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ៃិងបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយៃោះចាប់យផ្ដើមរនញងយពលឆ្ប់ៗយៃោះ។ យគបាៃក្បាប់ក្បា
ពលរែាឲ្យចាប់យផ្ដើមក្បមូល ៃិងយរៀបចុំឯរារ រ់ព័ៃធនន យហើ ចាប់យផ្ដើមគូស
មាគ ល់ក្ពុំែី ូត៍របស់ពួរគត់ ៃិងយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា វវិាទក្ពុំែី ឬែីក្តតួគន ាមួ អនរ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ជិតខាង។ យក្កា ពីរិចចក្បជញុំបាៃបញ្ច ប់យៅ ពួរគត់មិៃថ្ែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃ អុំពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយទៀតយ ើ  យៅរនញងឆ្ន ុំយនោះ។ 

សមាជិរសហគមៃ៍ភាគយក្ចើៃ មិៃអាចៃឹរយឃើញក្ពឹតរិការណ៍នៃការក្បជញុំ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍ ថ្ែលក្តូវបាៃយរៀបចុំយដ្ឋ 
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយទ ប៉ាញថ្ៃរមាៃរិចចក្បជញុំផ្សពវផ្ា ៃិងសិកាខ ាោបណដញ ោះបណាដ លខែោះ
សដីពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធៃិងអុំពីចាប់ភូមិបាល ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើង
យដ្ឋ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលែូចា អងគការទសសៃៈពិភពយោរ ៃិងអងគការ
អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រងុ សក្មាប់សមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍។ យក្កា 
ពីយនោះមរ សមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការយៃោះ បាៃ រឯរារថ្ែលពួរគត់បាៃចូលរមួ
វគគផ្សពវផ្ា  ឬបណដញ ោះបណាដ លយនោះយៅសហគមៃ៍របស់ខែួៃ យហើ បាៃពៃយល់
ក្បាពលរែាយផ្សងៗអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ 

សហគមៃ៍ទុំងយនោះបាៃចាប់យផ្ដើមក្បមូលព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធ ៃិងពិភារាៃិង
បញ្ជជ រ់ចាស់ោស់   អុំពីក្ពុំែីរបស់ពួរគត់ាមួ មាច ស់ែី  ថ្ែលាអនរជិតខាង។ 
សូមបីថ្ត ក្បាពលរែាខែោះរ៏បាៃចាប់យផ្ដើមយធ្វើរបង ៃិងគូសចុំណាុំ ឬយៅក្ពុំែីរបស់ខែួៃ 
យពលពួរគត់រង់ចាុំក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីចញោះមរវាស់ថ្វង ប៉ាញថ្ៃរ ែីរបស់ក្បាពលរែាភាគ
យក្ចើៃយៅរនញងភូមិយៃោះ មិៃថ្ែលក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ យ ើ ។ អវីថ្ែលយរើតយ ើងបនា ប់មរ
យទៀតយនោះ មិៃចាស់យ ើ  ប៉ាញថ្ៃរពិតណាស់ តុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្តមួ ចុំថ្ណរតូច
ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តវូបាៃវាស់ថ្វង។ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីពិតាបាៃវាស់ថ្វងែី ូត៍មួ ចុំៃួៃ
ថ្មៃ    ប៉ាញថ្ៃរយយងតាមក្រុមក្បឹរាសង្កា ត់មួ របូ   ៃិងតុំណាងសហគមៃ៍ទុំៃប់២ 
មួ របូបាៃឲ្យែឹងថា ែីថ្ត១៩៥រាលប៉ាញយណាណ ោះក្តវូបាៃវៃិិចឆ័  យហើ រនញងចុំយណាមែី
វៃិិចឆ័ ទុំងយៃោះ មាៃថ្ត៤១រាលែីប៉ាញយណាណ ោះក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។    
  
ការយ្វៀលរាលែីយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី ៃិងអក្តានៃែី ូត៍មិៃបាៃចញោះ
បញ្ជ យីៅភូមិទុំៃប់ 
 

ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃវាស់ថ្វងរាល
ែីយៅរនញងភូមិទុំៃប់ ថ្តមួ ចុំៃួៃប៉ាញយណាណ ោះ មិៃទុំងអស់យទ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី មូល
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ជិតខាង។ យក្កា ពីរិចចក្បជញុំបាៃបញ្ច ប់យៅ ពួរគត់មិៃថ្ែលទទួលបាៃព័ត៌មាៃ អុំពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយទៀតយ ើ  យៅរនញងឆ្ន ុំយនោះ។ 

សមាជិរសហគមៃ៍ភាគយក្ចើៃ មិៃអាចៃឹរយឃើញក្ពឹតរិការណ៍នៃការក្បជញុំ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈៃិងការចូលរមួរបស់សហគមៃ៍ ថ្ែលក្តូវបាៃយរៀបចុំយដ្ឋ 
ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយទ ប៉ាញថ្ៃរមាៃរិចចក្បជញុំផ្សពវផ្ា ៃិងសិកាខ ាោបណដញ ោះបណាដ លខែោះ
សដីពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធៃិងអុំពីចាប់ភូមិបាល ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើង
យដ្ឋ អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលែូចា អងគការទសសៃៈពិភពយោរ ៃិងអងគការ
អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ដសរីក្រីក្ររនញងទីក្រងុ សក្មាប់សមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍។ យក្កា 
ពីយនោះមរ សមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការយៃោះ បាៃ រឯរារថ្ែលពួរគត់បាៃចូលរមួ
វគគផ្សពវផ្ា  ឬបណដញ ោះបណាដ លយនោះយៅសហគមៃ៍របស់ខែួៃ យហើ បាៃពៃយល់
ក្បាពលរែាយផ្សងៗអុំពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ 

សហគមៃ៍ទុំងយនោះបាៃចាប់យផ្ដើមក្បមូលព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធ ៃិងពិភារាៃិង
បញ្ជជ រ់ចាស់ោស់   អុំពីក្ពុំែីរបស់ពួរគត់ាមួ មាច ស់ែី  ថ្ែលាអនរជិតខាង។ 
សូមបីថ្ត ក្បាពលរែាខែោះរ៏បាៃចាប់យផ្ដើមយធ្វើរបង ៃិងគូសចុំណាុំ ឬយៅក្ពុំែីរបស់ខែួៃ 
យពលពួរគត់រង់ចាុំក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីចញោះមរវាស់ថ្វង ប៉ាញថ្ៃរ ែីរបស់ក្បាពលរែាភាគ
យក្ចើៃយៅរនញងភូមិយៃោះ មិៃថ្ែលក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ យ ើ ។ អវីថ្ែលយរើតយ ើងបនា ប់មរ
យទៀតយនោះ មិៃចាស់យ ើ  ប៉ាញថ្ៃរពិតណាស់ តុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្តមួ ចុំថ្ណរតូច
ប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលក្តវូបាៃវាស់ថ្វង។ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីពិតាបាៃវាស់ថ្វងែី ូត៍មួ ចុំៃួៃ
ថ្មៃ    ប៉ាញថ្ៃរយយងតាមក្រុមក្បឹរាសង្កា ត់មួ របូ   ៃិងតុំណាងសហគមៃ៍ទុំៃប់២ 
មួ របូបាៃឲ្យែឹងថា ែីថ្ត១៩៥រាលប៉ាញយណាណ ោះក្តវូបាៃវៃិិចឆ័  យហើ រនញងចុំយណាមែី
វៃិិចឆ័ ទុំងយៃោះ មាៃថ្ត៤១រាលែីប៉ាញយណាណ ោះក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។    
  
ការយ្វៀលរាលែីយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី ៃិងអក្តានៃែី ូត៍មិៃបាៃចញោះ
បញ្ជ យីៅភូមិទុំៃប់ 
 

ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃវាស់ថ្វងរាល
ែីយៅរនញងភូមិទុំៃប់ ថ្តមួ ចុំៃួៃប៉ាញយណាណ ោះ មិៃទុំងអស់យទ។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី មូល

 
 

យហតញទុំងស្រសុងចុំយ ោះការយ្វៀលក្បាពលរែាយៅទូទុំងភូមិថ្បបយៃោះ ពិតាមិៃ
ចាស់ោស់យ ើ  យហើ យហតញផ្លសក្មាប់ែុំយណើ រការថ្ែលបណាដ លឲ្យមាៃការ
សយក្មចចិតររនញងការយ្វៀលក្គួារក្បាពលរែាទុំងយៃោះ យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែី រ៏មិៃចាស់ោស់ថ្ែរ។ រនញងចុំយណាមែីចុំៃួៃ១៩៥រាលយនោះ  មាៃែីចុំៃួៃ
១៥៤រាល មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី ៃិងផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយទ 
យហើ ក្រមុអនរសរយសររបា ការណ៍ មិៃអាចររយឃើញថា យតើការបែិយសធ្មិៃក្ពម
ផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយៃោះ មាៃយហតញផ្លចាស់ថ្ែរឬយ៉ាងណា
យនោះយទ។ យយងតាម រិចចសមាភ សាមួ មន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃបាៃឲ្យែឹងថា រាលែី
ទុំងយនោះក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា “គម ៃទិៃនៃ័ ”។ យទោះាយ៉ាងយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏ែី
 ូត៍ភាគយក្ចើៃមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ យទ យហើ ខាងយក្កាមយៃោះ ាទសសៃៈសយងខបអុំពី
ព័ត៌មាៃថ្ែលបាៃក្បមូលអុំ ញងយពលយធ្វើរិចចសមាភ សាមួ មន្តៃរីមូលដ្ឋា ៃ ៃិងយធ្វើ
អយងាតក្គួារ ាមួ ក្បាពលរែាយៅតុំបៃ់យៃោះ។ 

ក្បាពលរែាាយក្ចើៃ រនញងចុំយណាមអនរថ្ែលរាលែីរបស់គត់ក្តូវបាៃវាស់
ថ្វងបាៃក្បគល់ឯរារយផ្សងៗ ប៉ាញថ្ៃរយក្កា មរមិៃបាៃទទួលព័ត៌មាៃយទៀត រ់ព័ៃធ
ាថ ៃភាពដ្ឋរ់ រយសញុំរបស់ពួរគត់យទ។ ចាប់ពីយពលយនោះមរ ក្បាពលរែាបាៃ
ចាប់យផ្ដើមសួរនុំអុំពីាថ ៃភាពនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ។ អនរចូលរមួពិភារាក្រុម
បាៃពៃយល់ថា យក្កា មរយៅឆ្ន ុំ២០០៨ សមាជិរសហគមៃ៍មួ ចុំៃួៃថ្ែលភាគ
យក្ចើៃមាៃមញខតុំថ្ណងយៅរនញងគណៈរមាម ធិ្ការអភិវឌ្ឍៃ៍ភូមិ ក្តវូបាៃអយញ្ជ ើញឲ្យចូល
រមួក្បជញុំាមួ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ យៅយពលយនោះ យគបាៃក្បាប់ពួរគត់ថា តុំបៃ់យៃោះ
ក្តូវយ្វៀលពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយហើ  យក្ ោះតុំបៃ់យៃោះ
មាៃផ្លប៉ាោះ ល់ យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យក្ចើៃ ែូចា គយក្មាងយធ្វើទុំៃប់ទឹរ 
ាដ រៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើងយ ើងវញិ ៃិងគយក្មាងពក្ងីរផ្ែូវាយែើម យហើ រ៏យដ្ឋ 
ារតុំបៃ់យៃោះមាៃវវិាទយក្ចើៃថ្ែរ។ អនរចូលរមួពិភារាបាៃបញ្ជជ រ់ថា ព័ត៌មាៃទុំង
យៃោះមិៃក្តូវបាៃក្បកាសាាធារណៈយទ យហើ ក្បាពលរែាាយក្ចើៃបាៃែឹងអុំពី
ការយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ ពីមាត់មួ យៅមាត់មួ ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

  សហគមៃ៍ថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី បាៃពិភារាអុំពី
បញ្ជា យៃោះាមួ នែគូអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល យហើ យៅឆ្ន ុំ២០០៩ បាៃសរយសរ
លិខិតមួ  យផ្្ើជូៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី យែើមបយីសនើ
សញុំបញ្ចូ លពួរគត់យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធវញិ។ 
យៅយពលផ្ដល់រិចចសមាភ សាមួ ក្រមុស្រាវក្ាវ មន្តៃរីមួ របូយៅក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់ 
បាៃបញ្ជជ រ់ថា គត់មិៃបាៃែឹងយហតញផ្លអវីថ្ែលក្បាពលរែាក្តូវយ្វៀលយចញពី
ែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ យៃោះយទ យក្ ោះក្បាពលរែាបាៃរស់យៅយលើ “ែីភូមិ” មិៃថ្មៃយលើែី
បឹង ឬមិៃថ្មៃយលើែីរមមសិទធិាធារណៈរបស់រែាយទ យហើ ក្បាពលរែាមាៃឯរារ
ភសរញតាងបញ្ជជ រ់សិទធិកាៃ់កាប់របស់ពួរគត់។ 

យដ្ឋ ារក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យនោះ បាៃទទួលព័ត៌មាៃ
ថ្ែលមាៃលរខណៈលមអិតតិចតួច  រ់ព័ៃធៃឹងមូលយហតញនៃការយ្វៀលពួរគត់យចញពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ែូយចនោះវាមាៃការលុំបាររនញងការវា តនមែឲ្យយពញយលញ
ថា មូលយហតញអវីបាៃាែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ បាៃទទួលលទធផ្លមិៃលអថ្បបយៃោះ 
យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ យៅឆ្ន ុំ២០០៩ ក្រុមយបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិរបស់ធ្នគរពិភព
យោរ បាៃចញោះយៅតុំបៃ់យៃោះ យែើមបកី្បមូលព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងការយ្វៀលក្បាពលរែា
យចញយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរក្រមុយៃោះ រ៏មិៃអាចទទួលបាៃព័ត៌មាៃចាស់ោស់អុំពីមូលយហតញអវី
បាៃាតុំបៃ់យៃោះក្តូវយ្វៀលយចញថ្បបយៃោះយ ើ ។184  ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួ
យហើ ថា ក្បាពលរែាខែោះបាៃទទួលព័ត៌មាៃថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីក្តូវបញ្ឈប់
យដ្ឋ ារមាៃការអៃញម័តគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ាយក្ចើៃរចួយហើ  ៃិងមាៃវវិាទក្ទង់
ក្ទ ធ្ុំៗយក្ចើៃយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃ រ់
ព័ៃធគយក្មាងទុំងយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរមាៃការលុំបារយក្ចើៃ។ ព័ត៌មាៃអវីខែោះថ្ែលយ ើងក្បមូល
បាៃ មាៃបង្កា ញជូៃយដ្ឋ សយងខប ែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

                                                           
184 ធ្នគរពិភពយោរ, គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីរមពញា: របា ការណ៍សដីពីយបសររមមពិៃិតយយ ើង
វញិ ចញោះនលងទី១៣ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ៧)។    
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

  សហគមៃ៍ថ្ែលក្តូវយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី បាៃពិភារាអុំពី
បញ្ជា យៃោះាមួ នែគូអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល យហើ យៅឆ្ន ុំ២០០៩ បាៃសរយសរ
លិខិតមួ  យផ្្ើជូៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី យែើមបយីសនើ
សញុំបញ្ចូ លពួរគត់យៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធវញិ។ 
យៅយពលផ្ដល់រិចចសមាភ សាមួ ក្រមុស្រាវក្ាវ មន្តៃរីមួ របូយៅក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់ 
បាៃបញ្ជជ រ់ថា គត់មិៃបាៃែឹងយហតញផ្លអវីថ្ែលក្បាពលរែាក្តូវយ្វៀលយចញពី
ែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ យៃោះយទ យក្ ោះក្បាពលរែាបាៃរស់យៅយលើ “ែីភូមិ” មិៃថ្មៃយលើែី
បឹង ឬមិៃថ្មៃយលើែីរមមសិទធិាធារណៈរបស់រែាយទ យហើ ក្បាពលរែាមាៃឯរារ
ភសរញតាងបញ្ជជ រ់សិទធិកាៃ់កាប់របស់ពួរគត់។ 

យដ្ឋ ារក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យនោះ បាៃទទួលព័ត៌មាៃ
ថ្ែលមាៃលរខណៈលមអិតតិចតួច  រ់ព័ៃធៃឹងមូលយហតញនៃការយ្វៀលពួរគត់យចញពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ែូយចនោះវាមាៃការលុំបាររនញងការវា តនមែឲ្យយពញយលញ
ថា មូលយហតញអវីបាៃាែុំយណើ រការនៃការវៃិិចឆ័ បាៃទទួលលទធផ្លមិៃលអថ្បបយៃោះ 
យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ យៅឆ្ន ុំ២០០៩ ក្រុមយបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិរបស់ធ្នគរពិភព
យោរ បាៃចញោះយៅតុំបៃ់យៃោះ យែើមបកី្បមូលព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងការយ្វៀលក្បាពលរែា
យចញយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរក្រមុយៃោះ រ៏មិៃអាចទទួលបាៃព័ត៌មាៃចាស់ោស់អុំពីមូលយហតញអវី
បាៃាតុំបៃ់យៃោះក្តូវយ្វៀលយចញថ្បបយៃោះយ ើ ។184  ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួ
យហើ ថា ក្បាពលរែាខែោះបាៃទទួលព័ត៌មាៃថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីក្តូវបញ្ឈប់
យដ្ឋ ារមាៃការអៃញម័តគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ាយក្ចើៃរចួយហើ  ៃិងមាៃវវិាទក្ទង់
ក្ទ ធ្ុំៗយក្ចើៃយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃពយយមក្បមូលព័ត៌មាៃ រ់
ព័ៃធគយក្មាងទុំងយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរមាៃការលុំបារយក្ចើៃ។ ព័ត៌មាៃអវីខែោះថ្ែលយ ើងក្បមូល
បាៃ មាៃបង្កា ញជូៃយដ្ឋ សយងខប ែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

                                                           
184 ធ្នគរពិភពយោរ, គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីរមពញា: របា ការណ៍សដីពីយបសររមមពិៃិតយយ ើង
វញិ ចញោះនលងទី១៣ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៩ (ទុំព័រ៧)។    

 
 

រ)  គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំៃប់ទឹរ: យយងតាមអនរចូលរមួពិភារាក្រមុថ្ែលបាៃក្បជញុំ
យៅសហគមៃ៍ភនុំយពញលមី យហើ មាៃសមាជិរសហគមៃ៍ សមាជិរគណៈរមាម
ធិ្ការសហគមៃ៍មួ របូ ៃិងក្បធាៃក្រុមចូលរមួយនោះ បាៃឲ្យែឹងថា ក្បា
ពលរែាយៅភូមិទុំៃប់ចុំៃួៃ២៣០ក្គាួរ ក្តូវទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារ
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំៃប់យលើផ្ែូវ៥៩៨។ ទុំៃប់យៃោះក្តូវបាៃតភាជ ប់ាមួ 
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បឡា បងាូរទឹរ ថ្ែលមាៃពិភារាខាងយក្កាម។ 

ខ)  គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បព័ៃធក្បឡា ទឹរៃិងលូបងាូ រទឹរសអញ : ក្រមុពិភារារ៏បាៃ
ក្បាប់អនរស្រាវក្ាវថ្ែរថា ក្បាពលរែា៣៩ក្គួារ ថ្ែលភាគយក្ចើៃយៅសហ
គមៃ៍ភនុំយពញលមី បាៃទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងក្គប់ក្គង
ក្បព័ៃធក្បឡា ទឹរៃិងលូបងាូរទឹរសអញ  ថ្ែលាគយក្មាងរបស់ាោរាជ
ធាៃីភនុំយពញ។ រនញងយពលរុំពញងែុំយណើ រការស្រាវក្ាវយៃោះ គណៈរមាម ធិ្ការសហ
គមៃ៍ទុំៃប់ បាៃយៅជួបមន្តៃរីការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែីខណឌ ថ្សៃសញខ យហើ 
យពលយនោះយគបាៃបង្កា ញពួរគត់ៃូវថ្ផ្ៃទីៃិងបែង់មួ  ថ្ែលបង្កា ញគយក្មាង
អភិវឌ្ឍៃ៍ ថ្ែលក្តវូបាៃអៃញម័តយដ្ឋ អភិបាលាោរាជធាៃីភនុំយពញ យៅឆ្ន ុំ
២០០៥។  

គ)  គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញឯរជៃ: យៅយែើមឆ្ន ុំ២០១២ ក្រមុហ ញៃអភិវឌ្ឍៃ៍
អចលៃវតថញពិភពលមី ទទួលបាៃអាា្ប័ណណពីាោរាជធាៃីភនុំយពញ យែើមបី
ែុំយណើ រការាងសង់ខៃ់ែូ យដ្ឋ មាៃការាងសង់ផ្ែូវមួ ថ្ខស ៃិងក្បព័ៃធលូ
បងាូរទឹរសអញ ផ្ង យលើនផ្ាែីទុំហុំ៩,៦ហិរតា យៅរនញងភូមិទុំៃប់។ គយក្មាងយៃោះ 
តក្មូវឲ្យចារ់ែីលប់អាងទឹរមួ ទុំហុំ៧ហិរតា   យៅរនញងភូមិក្បយប  ៃិង
លទធរមមែីទុំហុំ២,៦ហិរតា យៅជញុំវញិបឹងយៅរនញងភូមិទុំៃប់យៃោះ។ បចចញបបៃនែី
យៃោះរុំពញងកាៃ់កាប់យដ្ឋ ក្បាពលរែាក្បថ្ហល២០ក្គួារ យៅសហគមៃ៍
ទុំៃប់២ ៃិង១០ក្គួារយៅសហគមៃ៍ទុំៃប់៣។   

ឃ)  គយក្មាងារ រៃិងជួសជញលផ្ែូ វរលយភែើងរបស់ មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ: មាៃ
រថ្ៃែងាយក្ចើៃនៃភូមិទុំៃប់ សថិតយៅរនញងថ្ផ្នរនៃផ្ែូវរលយភែើងយៅរនញងរាជធាៃី
ភនុំយពញ ថ្ែលក្តូវារ រៃិងជួសជញលយដ្ឋ គយក្មាងារ រៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

របស់មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ យដ្ឋ ទទួលបាៃមូលៃិធិ្ពីធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍
អាសញី យហើ គយក្មាងយៃោះយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៩ក្គួារ។  

ង)  វវិាទែីធ្ែី: យៅភូមិទុំៃប់ មាៃវវិាទធ្ុំៗយក្ចើៃ។ មាៃវវិាទបីបាៃយរើតយ ើងយៅរនញង
សហគមៃ៍ថ្ែលសថិតយៅខាងលិចផ្ែូវ១៩៨៦ យហើ មាៃវវិាទពីរយទៀតបាៃ
យរើតយ ើងយៅរនញងសហគមៃ៍ថ្ែលសថិតយៅខាងយរើតផ្ែូវយៃោះ។ វវិាទទុំងយៃោះ
បាៃអូសបនែ  យពលា ូរមរយហើ  ៃិងយៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា 
យៅយ ើ ។ 

វវិាទទុំងបីយៅថ្ផ្នរខាងលិចផ្ែូវ១៩៨៦  រ់ព័ៃធក្បាពលរែាយក្ចើៃ
ាង១០០ក្គាួរ ថ្ែលមាៃវវិាទាមួ អនរមាៃអុំណាចបីរបូថ្ែលមាៃខនង
ក្កាស់។ អនរមាៃអុំណាចទុំងបីរបូយៃោះ សញទធថ្តបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅ
ាោែុំបូងរាជធាៃីភនុំយពញយដ្ឋ បដឹងថា ក្បាពលរែាយក្ចើៃាង១០០
ក្គួារយៃោះរុំពញងរស់យៅយលើែីរបស់ខែួៃ។ 

យៅថ្ផ្នរខាងយរើតផ្ែូវ១៩៨៦ មាៃវវិាទធ្ុំៗពីរ ថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធក្បា
ពលរែាក្បថ្ហល១០០ក្គាួរមាៃវវិាទាមួ អនរមាៃអុំណាច ៃិងមាៃខនង
ក្កាស់ពីររបូ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃតួយលខាផ្ែូវការ រ់ព័ៃធ
ៃឹងចុំៃួៃក្បាពលរែា ថ្ែលមាៃវវិាទយៃោះយទ។ មាៃររណីមួ យនោះ ភរយិ
របស់មន្តៃរីមួ របូបាៃអោះអាងថា ែីយនោះាែីរបស់គត់ ប៉ាញថ្ៃរអុំ ញងយពលយធ្វើ
សមាភ សសមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍មួ របូបាៃៃិយ ថាគត់យជឿ
ារ់ថា តាមការពិតែីយនោះក្តូវបាៃរត់ក្តាាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់រែា។ 
យោរបាៃបញ្ជជ រ់ថា ែីយៃោះគបបីសថិតរនញងការក្គប់ក្គងរបស់មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី
ថ្ែលបដីរបស់ស្ដសរីយនោះបយក្មើការង្ករ។ យៅរនញងររណីយក្ៅពីយៃោះ មាៃតារាលបី
យ ម្ ោះមួ របូបាៃអោះអាងថា ែីយនោះាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់ខែួៃ យហើ 
បាៃយចាទក្បាពលរែាទុំងយនោះថា បចចញបបៃនរុំពញងរស់យៅយលើែីរបស់ខែួៃ
យដ្ឋ ខញសចាប់។ 

វវិាទទុំងអស់យៃោះ បាៃអូសបនែ  តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០០ យហើ មាៃ
ររណីខែោះរុំពញងែុំយណើ រការជុំៃញុំជក្មោះយៅឯតញោការយៅយ ើ ។ មាៃព័ត៌មាៃ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

របស់មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ យដ្ឋ ទទួលបាៃមូលៃិធិ្ពីធ្នគរអភិវឌ្ឍៃ៍
អាសញី យហើ គយក្មាងយៃោះយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៩ក្គួារ។  

ង)  វវិាទែីធ្ែី: យៅភូមិទុំៃប់ មាៃវវិាទធ្ុំៗយក្ចើៃ។ មាៃវវិាទបីបាៃយរើតយ ើងយៅរនញង
សហគមៃ៍ថ្ែលសថិតយៅខាងលិចផ្ែូវ១៩៨៦ យហើ មាៃវវិាទពីរយទៀតបាៃ
យរើតយ ើងយៅរនញងសហគមៃ៍ថ្ែលសថិតយៅខាងយរើតផ្ែូវយៃោះ។ វវិាទទុំងយៃោះ
បាៃអូសបនែ  យពលា ូរមរយហើ  ៃិងយៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា 
យៅយ ើ ។ 

វវិាទទុំងបីយៅថ្ផ្នរខាងលិចផ្ែូវ១៩៨៦  រ់ព័ៃធក្បាពលរែាយក្ចើៃ
ាង១០០ក្គាួរ ថ្ែលមាៃវវិាទាមួ អនរមាៃអុំណាចបីរបូថ្ែលមាៃខនង
ក្កាស់។ អនរមាៃអុំណាចទុំងបីរបូយៃោះ សញទធថ្តបាៃដ្ឋរ់ រយបណដឹ ងយៅ
ាោែុំបូងរាជធាៃីភនុំយពញយដ្ឋ បដឹងថា ក្បាពលរែាយក្ចើៃាង១០០
ក្គួារយៃោះរុំពញងរស់យៅយលើែីរបស់ខែួៃ។ 

យៅថ្ផ្នរខាងយរើតផ្ែូវ១៩៨៦ មាៃវវិាទធ្ុំៗពីរ ថ្ែលមាៃ រ់ព័ៃធក្បា
ពលរែាក្បថ្ហល១០០ក្គាួរមាៃវវិាទាមួ អនរមាៃអុំណាច ៃិងមាៃខនង
ក្កាស់ពីររបូ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ មិៃអាចររបាៃតួយលខាផ្ែូវការ រ់ព័ៃធ
ៃឹងចុំៃួៃក្បាពលរែា ថ្ែលមាៃវវិាទយៃោះយទ។ មាៃររណីមួ យនោះ ភរយិ
របស់មន្តៃរីមួ របូបាៃអោះអាងថា ែីយនោះាែីរបស់គត់ ប៉ាញថ្ៃរអុំ ញងយពលយធ្វើ
សមាភ សសមាជិរគណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍មួ របូបាៃៃិយ ថាគត់យជឿ
ារ់ថា តាមការពិតែីយនោះក្តូវបាៃរត់ក្តាាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់រែា។ 
យោរបាៃបញ្ជជ រ់ថា ែីយៃោះគបបសីថិតរនញងការក្គប់ក្គងរបស់មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី
ថ្ែលបដីរបស់ស្ដសរីយនោះបយក្មើការង្ករ។ យៅរនញងររណីយក្ៅពីយៃោះ មាៃតារាលបី
យ ម្ ោះមួ របូបាៃអោះអាងថា ែីយនោះាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់ខែួៃ យហើ 
បាៃយចាទក្បាពលរែាទុំងយនោះថា បចចញបបៃនរុំពញងរស់យៅយលើែីរបស់ខែួៃ
យដ្ឋ ខញសចាប់។ 

វវិាទទុំងអស់យៃោះ បាៃអូសបនែ  តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០០ យហើ មាៃ
ររណីខែោះរុំពញងែុំយណើ រការជុំៃញុំជក្មោះយៅឯតញោការយៅយ ើ ។ មាៃព័ត៌មាៃ

 
 

របូទី៤: លិខិត ចញោះនលងទី២៤ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ
២០១១ ពីក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី
 រមម ៃិងសុំណង់ ចញោះហតថយលខាយដ្ឋ ឯរ
ឧតដម ឆ្ៃ់ ាដៃ រែាយលខាធិ្ការ យផ្្ើជូៃ 
មៃាីរយរៀបុំចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ 
ៃិងសញរយិយែី។  

បថ្ៃថមតិចតួចណាស់ រ់ព័ៃធៃឹងែុំយណើ រការ នៃការយដ្ឋោះស្រា វវិាទទុំងយៃោះ 
យហើ ែីថ្ែលមាៃវវិាទទុំងអស់ មិៃអាចចញោះបញ្ជ ី ៃិងផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្ត
សមាគ ល់មាច ស់រមមសិទធិបាៃយទ ែរាបណាវវិាទទុំងយៃោះយៅមិៃទៃ់បាៃយដ្ឋោះ
ស្រា ។      
យក្កា ពីក្រមុយបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិរបស់ធ្នគរពិភពយោរ បាៃចញោះ

យៅពិៃិតយភូមិទុំៃប់រចួ គណៈរមាម ធិ្ការសហគមៃ៍ បាៃយកាោះយៅសមាជិររបស់ខែួៃ
មរចូលរមួក្បជញុំមួ  ថ្ែលតាមរ ៈរិចចក្បជញុំយនោះក្បាពលរែាបាៃសយក្មចសរយសរ
លិខិតមួ យផ្្ើយៅមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូ
ៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី យែើមបយីសនើ
សញុំបញ្ចូ លពួរគត់យៅរនញងែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម។ លិខិតយៃោះ
ក្តូវបាៃយធ្វើយ ើង យដ្ឋ មាៃការជួ គុំក្ទ
ពីសុំណារ់នែគូអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល 
យហើ មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ១៤៥ក្គួារ
បាៃផ្ដិតយមនែយលើលិខិតយៃោះ រនញងនមក្បា
ពលរែាភូមិទុំៃប់ ក្ពមទុំងមាៃចញោះហតថ
យលខាទទួលាគ ល់យដ្ឋ យមភូមិ  ៃិងយៅ
សង្កា ត់។  

យៅថ្ខរញ្ជា ឆ្ន ុំ២០០៩185សហគម
ៃ៍បាៃទទួលលិខិតមួ ចាប់ ថ្ែលយផ្្ើ
យចញពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី យៅក្បធាៃមៃាីរ
សញរយិយែីយែើមបយីសនើសញុំមតិថ្ណនុំ អុំពីការ

                                                           
185 មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី រាជធាៃីភនុំយពញ: លិខិតយផ្្ើជូៃក្បធាៃមៃាីរសញរយិយែី, 
រមមវតថញ: សុំយណើ សញុំមតិថ្ណនុំអុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថមយលើរាលែីបាៃកាត់យចញសថិតយៅភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់
ភនុំយពញ ខណឌ ថ្សៃសញខ ចញោះនលងទី២២ រញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម សក្មាប់រាលែីថ្ែលក្តវូបាៃយ្វៀល ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីយៅភូមិទុំៃប់។ ចាប់តាុំងពីយពលយនោះមរ មាៃយចញលិខិតាបៃរបនា ប់ រ់ព័ៃធ
ៃឹងលទធភាពនៃការចញោះបញ្ជ ីបថ្ៃថមយៃោះ។ 

យៅនលងទី២៤ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០១១ សហគមៃ៍យៃោះ បាៃទទួលលិខិតចមែងមួ 
ចាប់ពីក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ថ្ែលចញោះហតថយលខា យដ្ឋ 
ឯរឧតដម ឆ្ៃ់ ាដៃ រែាយលខាធិ្ការ យផ្្ើជូៃក្បធាៃមៃាីរយរៀបុំចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី
 រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី យដ្ឋ យយងតាមលិខិត ចញោះថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩យៃោះ។ 
យៅរនញងលិខិតយៃោះ ឯរឧតមដមរែាយលខាធិ្ការ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះ អាចអៃញវតរយៅបាៃ ថ្តរនញងររណីថ្ែលរាលែីទុំងយនោះ
សថិតរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ ប៉ាញថ្ៃរមាច ស់ែីខរខាៃមិៃបាៃចូលរមួរនញងែុំយណើ រការ
យដ្ឋ ារយហតញផ្លស្រសបចាប់ ែូចមាៃថ្ចងយៅរនញងារាចរថ្ណនុំយលខ០៦ យដ្ឋ 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០៦។ ារាចរ
ថ្ណនុំយៃោះ បាៃដ្ឋរ់យចញៃូវយគលការណ៍ៃិងៃីតិវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម។ 186

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី   ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់បាៃឯរភាពាយគលការណ៍ រនញង
ការអៃញញ្ជា តឲ្យចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថមយៅភូមិទុំៃប់ យហើ បាៃយសនើសញុំព័ត៌មាៃលមអិត
អុំពីក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលក្តូវយ្វៀលពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។  

ចាប់តាុំងពីយពលយនោះមរ ក្បាពលរែាបាៃទទួលព័ត៌មាៃតិចតួចណាស់
 រ់ព័ៃធបញ្ជា យៃោះ    យហើ យៅនលងទី១១  ថ្ខតញោ  ឆ្ន ុំ២០១១  ក្បាពលរែាយៅរនញង
សហគមៃ៍យៃោះ  បាៃសរយសរលិខិតមួ ចាប់យទៀតយផ្្ើជូៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី   ៃគរបូ
ៃី រមម ៃិងសុំណង់។ លិខិតរបស់ពួរគត់បាៃយយងលិខិតចញោះនលងទី២៤ ថ្ខសីហា 
ឆ្ន ុំ២០១១ របស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ថ្ែលបាៃយសនើសញុំឲ្យ
មាៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម សក្មាប់ក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៅភូមិទុំៃប់ ៃិងយសនើសញុំរា ការណ៍អុំពីាថ ៃភាពលមីៗ។ 

                                                           
186

 ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់: ារាចរថ្ណនុំយលខ០៦ ស.ណ.ៃ. ចញោះនលងទី៥ ថ្ខឧសភា សដីពី
យគលការណ៍ៃិងៃីតិវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម សក្មាប់រាលែីថ្ែលក្តវូបាៃយ្វៀល ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីយៅភូមិទុំៃប់។ ចាប់តាុំងពីយពលយនោះមរ មាៃយចញលិខិតាបៃរបនា ប់ រ់ព័ៃធ
ៃឹងលទធភាពនៃការចញោះបញ្ជ ីបថ្ៃថមយៃោះ។ 

យៅនលងទី២៤ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០១១ សហគមៃ៍យៃោះ បាៃទទួលលិខិតចមែងមួ 
ចាប់ពីក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ថ្ែលចញោះហតថយលខា យដ្ឋ 
ឯរឧតដម ឆ្ៃ់ ាដៃ រែាយលខាធិ្ការ យផ្្ើជូៃក្បធាៃមៃាីរយរៀបុំចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី
 រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី យដ្ឋ យយងតាមលិខិត ចញោះថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩យៃោះ។ 
យៅរនញងលិខិតយៃោះ ឯរឧតមដមរែាយលខាធិ្ការ បាៃបញ្ជជ រ់ថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះ អាចអៃញវតរយៅបាៃ ថ្តរនញងររណីថ្ែលរាលែីទុំងយនោះ
សថិតរនញងតុំបៃ់វៃិិចឆ័ ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ ប៉ាញថ្ៃរមាច ស់ែីខរខាៃមិៃបាៃចូលរមួរនញងែុំយណើ រការ
យដ្ឋ ារយហតញផ្លស្រសបចាប់ ែូចមាៃថ្ចងយៅរនញងារាចរថ្ណនុំយលខ០៦ យដ្ឋ 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០៦។ ារាចរ
ថ្ណនុំយៃោះ បាៃដ្ឋរ់យចញៃូវយគលការណ៍ៃិងៃីតិវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម។ 186

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី   ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់បាៃឯរភាពាយគលការណ៍ រនញង
ការអៃញញ្ជា តឲ្យចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថមយៅភូមិទុំៃប់ យហើ បាៃយសនើសញុំព័ត៌មាៃលមអិត
អុំពីក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលក្តូវយ្វៀលពីែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។  

ចាប់តាុំងពីយពលយនោះមរ ក្បាពលរែាបាៃទទួលព័ត៌មាៃតិចតួចណាស់
 រ់ព័ៃធបញ្ជា យៃោះ    យហើ យៅនលងទី១១  ថ្ខតញោ  ឆ្ន ុំ២០១១  ក្បាពលរែាយៅរនញង
សហគមៃ៍យៃោះ  បាៃសរយសរលិខិតមួ ចាប់យទៀតយផ្្ើជូៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី   ៃគរបូ
ៃី រមម ៃិងសុំណង់។ លិខិតរបស់ពួរគត់បាៃយយងលិខិតចញោះនលងទី២៤ ថ្ខសីហា 
ឆ្ន ុំ២០១១ របស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ថ្ែលបាៃយសនើសញុំឲ្យ
មាៃការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថម សក្មាប់ក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលក្តូវបាៃយ្វៀលពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៅភូមិទុំៃប់ ៃិងយសនើសញុំរា ការណ៍អុំពីាថ ៃភាពលមីៗ។ 

                                                           
186

 ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់: ារាចរថ្ណនុំយលខ០៦ ស.ណ.ៃ. ចញោះនលងទី៥ ថ្ខឧសភា សដីពី
យគលការណ៍ៃិងៃីតិវធីិ្ចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម។  

 
 

លិខិតយៃោះ ក្តូវបាៃផ្រិតយមនែយដ្ឋ ក្បាពលរែាចុំៃួៃ១៤៥ក្គាួរ ៃិងមាៃចញោះហតថ
យលខាទទួលាគ ល់យដ្ឋ យមភូមិ ៃិងយៅសង្កា ត់។   
 

 
របូទី៥: លិខិតរបស់សហគមៃ៍ថ្ែលចញោះហតថយលខាយដ្ឋ ក្បាពលរែា១៤៥ក្គួារ យផ្្ើជូៃ

មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណាង់ នលងទី១១ ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០១១។  
 

យៅនលងទី៦ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១១ សហគមៃ៍យៃោះ បាៃទទួលលិខិតយ្ែើ តបមួ  
យហើ ក្តូវបាៃចមែងយៅរនញងលិខិតយនោះ ពីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ 
ៃិងសញរយិយែី យៅរមមវធីិ្គុំក្ទអៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី យដ្ឋ យយងលិខិតមញៃៗទុំងពី
រ។ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី បាៃបញ្ជជ រ់ថា សង្កា ត់
ភនុំយពញលមី ្ែងផ្ញតែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះរចួយហើ  រ ី
ឯវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញាថ ពរ ក្តូវបាៃក្បគល់ជូៃក្បាពលរែា យៅ
នលងទី២០ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៩។  រ់ព័ៃធៃឹងភូមិទុំៃប់ មៃាីរបាៃបញ្ជជ រ់ថា រាលែីមួ 
ចុំៃួៃក្តូវបាៃយ្វៀល រមួទុំងរាលែីចុំៃួៃ១៤៥យៅភូមិទុំៃប់ផ្ង យក្ ោះថា ការ
រុំណត់អតរសញ្ជា ណរាលែីទុំងយនោះមាៃបញ្ជា យក្ចើៃ។ លិខិតយៃោះបាៃបញ្ជជ រ់ថា 
យែើមបអីៃញវតរការចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថមបាៃ ែូយចនោះមញៃែុំបូង ចាុំបាច់ក្តូវរុំណត់ក្ពុំែី 
ៃិងវាស់ថ្វងរាលែីថ្ែលក្តូវយ្វៀលយនោះសិៃ រចួយហើ រាលែីៃីមួ ៗក្តវូរុំណត់
យលខរាលែីឲ្យចាស់ោស់ (បៃរពីយលខរាលែីចញងយក្កា  យៅរនញងភូមិយៃោះ)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យក្កា ពីយធ្វើែូយចនោះយហើ  យពលយនោះការចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថមអាចចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រ
ការយៅបាៃ។    

ឥ ូវយៃោះ សហគមៃ៍រុំពញងរង់ចាុំការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ ៃិងការបង់យលខ
រាលែី ៃិងការចាប់យផ្ដើមចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅយពលក្បជញុំាមួ 
សមាជិរសហគមៃ៍ អៃញក្បធាៃការយិល័ សញរយិយែីខណឌ ថ្សៃសញខបាៃបញ្ជជ រ់
ថា ក្បាពលរែាថ្ែលរុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញថ្ែលមាៃនផ្ាែីទុំហុំ
២,៦ហិរតាយៃោះ មិៃក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធបុំយពញបថ្ៃថមបាៃយទ។ មន្តៃរីទុំងយនោះបាៃក្បាប់ក្បាពលរែាថា ក្បសិៃយបើ 
ពួរគត់រស់យៅយលើែីរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យៃោះ ែូយចនោះែីរបស់ពួរគត់មិៃអាចចញោះបញ្ជ ី
បាៃយទ។ មន្តៃរីទុំងយនោះបាៃបញ្ជជ រ់យ៉ាងចាស់ថា ក្បសិៃយបើ ក្គាួរក្បាពលរែា
ទុំងយនោះ យៅទីបុំផ្ញតក្តូវទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់បឹង
យៃោះថ្មៃ ែូយចនោះបញ្ជា យៃោះក្តូវយដ្ឋោះស្រា យៅតាមចាប់អសាមិររណ៍។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យក្កា ពីយធ្វើែូយចនោះយហើ  យពលយនោះការចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថមអាចចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រ
ការយៅបាៃ។    

ឥ ូវយៃោះ សហគមៃ៍រុំពញងរង់ចាុំការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ ៃិងការបង់យលខ
រាលែី ៃិងការចាប់យផ្ដើមចញោះបញ្ជ ីែីបុំយពញបថ្ៃថម។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅយពលក្បជញុំាមួ 
សមាជិរសហគមៃ៍ អៃញក្បធាៃការយិល័ សញរយិយែីខណឌ ថ្សៃសញខបាៃបញ្ជជ រ់
ថា ក្បាពលរែាថ្ែលរុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍អចលៃវតថញថ្ែលមាៃនផ្ាែីទុំហុំ
២,៦ហិរតាយៃោះ មិៃក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីមាៃលរខណៈ
ាក្បព័ៃធបុំយពញបថ្ៃថមបាៃយទ។ មន្តៃរីទុំងយនោះបាៃក្បាប់ក្បាពលរែាថា ក្បសិៃយបើ 
ពួរគត់រស់យៅយលើែីរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យៃោះ ែូយចនោះែីរបស់ពួរគត់មិៃអាចចញោះបញ្ជ ី
បាៃយទ។ មន្តៃរីទុំងយនោះបាៃបញ្ជជ រ់យ៉ាងចាស់ថា ក្បសិៃយបើ ក្គាួរក្បាពលរែា
ទុំងយនោះ យៅទីបុំផ្ញតក្តូវទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់បឹង
យៃោះថ្មៃ ែូយចនោះបញ្ជា យៃោះក្តូវយដ្ឋោះស្រា យៅតាមចាប់អសាមិររណ៍។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី២: ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន  ឃញុំបនា  នង ស្រសុរ
មងគលបញរ ីយខតរបនា  មាៃជ័ 187 

 
តុំបៃ់យគលសិរាទី២ សថិតយៅរនញងឃញុំបនា  នង ស្រសុរមងគលបញរ ី យខតរ

បនា  មាៃជ័ ។ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅែល់ភូមិទុំងពីរយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះគឺ
ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន ។  
 

 ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ភូមិយគរយនន  សរញប  

ចុំៃួៃក្បាពលរែា 
៤៥៦ក្គួារ/ 
១,៩១០នរ់ 

២៨៤ក្គាួរ/ 
៩១៣នរ់ 

៧៤០ក្គួារ/ 
២,៨២៣នរ់ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែល
បាៃវៃិិចឆ័  

១,២៥២ ៤៦១ ១,៧១៣ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែល
បាៃចញោះបញ្ជ ី  

១,២៥០ ៤៥២ ១,៧០០ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែល
មិៃបាៃចញោះបញ្ជ ី 

៤ (០,៣%) ៩ (២%) ១៣ (០,៨%) 

ចុំៃួៃយផ្ាររមមសិទធិែី /
ចុំៃួៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ 

៣ / ០ ២ / ០ ៥ / ០ 

 
 
 
 

                                                           
187

 ព័ត៌មាៃយៅរនញងថ្ផ្នរបនា ប់យៃោះក្តូវបាៃក្បមូលយៅចយនែ ោះពីនលងទី២៤ែល់នលង២៧ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២ តាមរ ៈ
អយងាតក្គួារ, ការសមាភ សៃ៍អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗែូចាក្បធាៃក្រុមអប់រ ុំអុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីនៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃ
ែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែីយខតរបនា  មាៃជ័  ក្បធាៃក្រុមក្បឹរាឃញុំបនា  នង យមភូមិអូរអណរូ ង
យរើត ៃិងភូមិយគរយនន , ការពិភារាក្រុមយគលយៅែូចា ក្រុមស្ដសរីយៅភូមិយគរយនន ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បវតរិនៃភូមិអូរអណដូ ងយរើតៃិងភូមិយគរយនន   
   

រនញងចុំយណាមក្បាពលរែា៤៥៦ក្គួារ    យៅរនញងភូមិអូរអណដូ ងយរើត    មាៃ
យមក្គួារក្បថ្ហល៨០% បាៃយរើតយៅរនញងភូមិយៃោះ យហើ បាៃរស់យៅទីយៃោះតាុំងពីមញៃ
សម័ ថ្ខមរក្រហមកាៃ់អុំណាច។ ក្បាពលរែាយក្ៅពីយៃោះ សញទធថ្តាក្បាពលរែា
ចុំណូលលមីថ្ែលបាៃចារយចញពីយខតរយផ្សងៗមររស់យៅទីយៃោះ ែូចាមរពីយខតរតាថ្រវ 
នក្ពថ្វង យសៀមរាប ៃិងមរពីភនុំយពញាយែើម។ អនរស្រសុរចុំណូលលមីភាគយក្ចើៃបាៃកាៃ់
កាប់ែីរសិរមមទុំយៃរ ឬមិៃយក្បើក្បាស់ យក្កា ពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរលុំ។ ចុំៃួៃ
ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិបាៃយរើៃយ ើងយក្កា ពីយបើរក្ពុំថ្ែៃរមពញា-នល រឯីឱកាស
ការង្កររ៏បាៃយរើៃយ ើងយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះថ្ែរ។  

ភូមិយគរយនន មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៨៤ក្គួារ ឬក្បថ្ហល៩១៣នរ់។ 
ភាគយក្ចើៃនៃក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិយគរយនន  បាៃយរើតៃិងរស់យៅរនញងភូមិយៃោះតាុំងពី
មញៃសម័ ថ្ខមរក្រហម យហើ យទោះបីាយៅរនញងសម័ យៃោះ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃ
បាៃចារយចញរ៏យដ្ឋ  រ៏យក្កា ពីរបបយៃោះបាៃែូលរលុំយៅ ពួរគត់បាៃវលិក្ត ប់
មរវញិ យហើ កាៃ់កាប់ែីែថ្ែលរបស់ពួរគត់វញិ។ មាៃក្បាពលរែាខែោះយទៀតបាៃ
ក្បគល់ែីរបស់ខែួៃឲ្យយៅរូៃៗជុំនៃ់យក្កា ។  

ទុំងយៅភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន  ក្គួារក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃ
ថ្ែលបាៃមររស់យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះអុំ ញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ សញទធថ្តបាៃទទួលែី
រសិរមម តាមរ ៈការថ្បងថ្ចរែីក្រមុាមគគីយៅឆ្ន ុំ១៩៨៩។ រឯីក្គួារក្បាពលរែា
ខែោះ ថ្ែលបាៃមរតុំបៃ់យៃោះយក្កា យពលថ្ចរែី ពួរគត់បាៃទិញពីក្បាពលរែាយៅ
មូលដ្ឋា ៃ ប៉ាញថ្ៃរពញុំបាៃយក្បើឯរារ ឬរិចចសៃយទិញ-លរ់ែីាផ្ែូវការយទ។ 

ភាពក្រីយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះមាៃរក្មិតខពស់ ៃិងយសវារមមយផ្សងៗរ៏មាៃ
រក្មិតណាស់ថ្ែរ។ ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះក្តូវវា តនមែតាមរ ៈ រមមវធីិ្
អតរសញ្ជា ណរមមក្បាពលរែាក្រីក្រ យហើ យៅរនញងភូមិអូរអណដូ ងយរើត ក្បាពលរែា
ចុំៃួៃ១០១ក្គួារថ្ែលភាគយក្ចើៃ ាអនរគម ៃែីធ្ែី ារមមររសញីឈនួល ាមៃញសសចាស់
ជរា ៃិងាស្ដសរីយមក្គួារ ក្តូវបាៃរុំណត់ អតរសញ្ជា ណរមមាក្គាួរក្រីក្រ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បវតរិនៃភូមិអូរអណដូ ងយរើតៃិងភូមិយគរយនន   
   

រនញងចុំយណាមក្បាពលរែា៤៥៦ក្គួារ    យៅរនញងភូមិអូរអណដូ ងយរើត    មាៃ
យមក្គួារក្បថ្ហល៨០% បាៃយរើតយៅរនញងភូមិយៃោះ យហើ បាៃរស់យៅទីយៃោះតាុំងពីមញៃ
សម័ ថ្ខមរក្រហមកាៃ់អុំណាច។ ក្បាពលរែាយក្ៅពីយៃោះ សញទធថ្តាក្បាពលរែា
ចុំណូលលមីថ្ែលបាៃចារយចញពីយខតរយផ្សងៗមររស់យៅទីយៃោះ ែូចាមរពីយខតរតាថ្រវ 
នក្ពថ្វង យសៀមរាប ៃិងមរពីភនុំយពញាយែើម។ អនរស្រសុរចុំណូលលមីភាគយក្ចើៃបាៃកាៃ់
កាប់ែីរសិរមមទុំយៃរ ឬមិៃយក្បើក្បាស់ យក្កា ពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរលុំ។ ចុំៃួៃ
ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិបាៃយរើៃយ ើងយក្កា ពីយបើរក្ពុំថ្ែៃរមពញា-នល រឯីឱកាស
ការង្កររ៏បាៃយរើៃយ ើងយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះថ្ែរ។  

ភូមិយគរយនន មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៨៤ក្គួារ ឬក្បថ្ហល៩១៣នរ់។ 
ភាគយក្ចើៃនៃក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិយគរយនន  បាៃយរើតៃិងរស់យៅរនញងភូមិយៃោះតាុំងពី
មញៃសម័ ថ្ខមរក្រហម យហើ យទោះបីាយៅរនញងសម័ យៃោះ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃ
បាៃចារយចញរ៏យដ្ឋ  រ៏យក្កា ពីរបបយៃោះបាៃែូលរលុំយៅ ពួរគត់បាៃវលិក្ត ប់
មរវញិ យហើ កាៃ់កាប់ែីែថ្ែលរបស់ពួរគត់វញិ។ មាៃក្បាពលរែាខែោះយទៀតបាៃ
ក្បគល់ែីរបស់ខែួៃឲ្យយៅរូៃៗជុំនៃ់យក្កា ។  

ទុំងយៅភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន  ក្គួារក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃ
ថ្ែលបាៃមររស់យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះអុំ ញងទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ សញទធថ្តបាៃទទួលែី
រសិរមម តាមរ ៈការថ្បងថ្ចរែីក្រមុាមគគីយៅឆ្ន ុំ១៩៨៩។ រឯីក្គួារក្បាពលរែា
ខែោះ ថ្ែលបាៃមរតុំបៃ់យៃោះយក្កា យពលថ្ចរែី ពួរគត់បាៃទិញពីក្បាពលរែាយៅ
មូលដ្ឋា ៃ ប៉ាញថ្ៃរពញុំបាៃយក្បើឯរារ ឬរិចចសៃយទិញ-លរ់ែីាផ្ែូវការយទ។ 

ភាពក្រីយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះមាៃរក្មិតខពស់ ៃិងយសវារមមយផ្សងៗរ៏មាៃ
រក្មិតណាស់ថ្ែរ។ ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះក្តូវវា តនមែតាមរ ៈ រមមវធីិ្
អតរសញ្ជា ណរមមក្បាពលរែាក្រីក្រ យហើ យៅរនញងភូមិអូរអណដូ ងយរើត ក្បាពលរែា
ចុំៃួៃ១០១ក្គួារថ្ែលភាគយក្ចើៃ ាអនរគម ៃែីធ្ែី ារមមររសញីឈនួល ាមៃញសសចាស់
ជរា ៃិងាស្ដសរីយមក្គួារ ក្តូវបាៃរុំណត់ អតរសញ្ជា ណរមមាក្គាួរក្រីក្រ។ 

 
 

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃអយងាតយឃើញថា ជីវភាពរបស់ក្បាពលរែាយៅរនញង
តុំបៃ់យៃោះមាៃភាពក្រីក្រគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យហើ អវីថ្ែលគួរឲ្យបារមភបុំផ្ញតយនោះគឺ
ក្បាពលរែាយៅទូទុំងភូមិទុំងពីរយៃោះ ជុំ រ់បុំណញ លយគយក្ចើៃ។ យៅរនញងភូមិអូរ
អណដូ ងយរើត ក្គួារក្បាពលរែាជិត៣០%នៃក្គាួរទុំងអស់ ជុំ រ់បុំណញ លអនរររ
សញីចងការក្បារ់ ៃិងក្គឹោះាថ ៃឥណទៃខាន តតូច ែូចា ក្គឹោះាថ ៃអងគរមីក្រហិូរញ្ាវតថញ
រមពញា  (យអអឹមយខ, AMK)  ហតាថ រសិររ ឥណទៃពលរែារញងយរឿង  ក្បាារ់   វសិិៃ
ហាវ ៃ់ ៃិងធ្នគរយអសញីលីដ្ឋ។ រនញងររណីយសាើរថ្តទុំងអស់ យគលបុំណងនៃការថ្សវង
ររឥណទៃ គឺសក្មាប់សញខភាព យបើរអាជីវរមមខាន តតូច ឬទិញសមាភ រៈ ែូចា ម៉ាូតូ 
សុំណាញ់ឬមង ឬសមាភ រៈសក្មាប់ជួសជញល។ យៅភូមិយគរយនន  យ ើងសយងាតយឃើញថា 
មាៃក្បាពលរែាក្បថ្ហល៣០ក្គួារ បាៃជុំ រ់បុំណញ លយគ យដ្ឋ ារពួរគត់ក្តូវ
ការក្បារ់ រយៅឲ្យឈមួញរណាដ ល (យមខយល់) យែើមបនីុំពួរគត់យៅយធ្វើការយៅ
ក្បយទសនលារមមររចុំណារស្រសុរ។ យក្ៅពីជុំ រ់បុំណញ លក្គឹោះាថ ៃឥណទៃខាន ត
តូច មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារជុំ រ់បុំណញ លអនរចងការក្បារ់។ យៅរនញងភូមិ
ទុំងពីរយៃោះ គម ៃក្រុមសៃសុំក្បារ់សហគមៃ៍យទ យហើ រ៏គម ៃបយងាើតធ្នគរស្រសូវយែើមបី
ផ្ដល់រមចីាស្រសូវយៅរែូវក្បាុំងថ្ែរ។ 

គម ៃភូមិណាមួ រនញងចុំយណាមភូមិទុំងពីរយៃោះ បាៃតបណាដ ញអគគិសៃី ឬទឹរ
ាអ តសក្មាប់យក្បើក្បាស់យ ើ ។ ក្បាពលរែាយក្បើអាគញ  ឬមា៉ាសញីៃយភែើងសក្មាប់បុំភែឺ 
ៃិងយក្បើអណដូ ងសនប់យែើមប ីរទឹរយក្បើក្បាស់ ៃិងសក្មាប់ពិា។ យៅរែូវក្បាុំង ក្បា
ពលរែាខវោះទឹរយក្បើក្បាស់ យហើ រ៏រារាុំងែល់ការយធ្វើថ្ស្រសរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ យៅរនញង
ភូមិទុំងពីរយៃោះ គម ៃមណឌ លសញខភាព ៃិងាោយរៀៃយទ ែូយចនោះយៅយពលក្បា
ពលរែារនញងភូមិទុំងពីរយៃោះមាៃបញ្ជា សញខភាព ឬក្តូវឲ្យរូៃៗចូលយរៀៃ ពួរគត់ក្តូវថ្ត
យធ្វើែុំយណើ រយៅភូមិជិតខាង ឬទីក្បជញុំជៃថ្ែលយៅជិតបុំផ្ញត។  

 

ជីវភាពរបស់ក្បាពលរែា 
 

យៅរនញងភូមិអូរអណដូ ងយរើត ជីវភាពរបស់ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃ ពឹងថ្ផ្អរយលើ
របរយធ្វើថ្ស្រសៃិងចមាា រ។ ពួរគត់យធ្វើថ្ស្រសពីរែងរនញងមួ ឆ្ន ុំគឺ ថ្ស្រសវសា ៃិងថ្ស្រសក្បាុំង 
យហើ ពួរគត់រ៏យធ្វើចមាា រថ្ែរ។ យក្ៅពីរបរយធ្វើថ្ស្រសៃិងចមាា រ ពួរគត់រ៏យៃាទក្តី ៃិង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បរបាញ់សតវថ្ែរ។ ក្បារ់ចុំណូលក្បចាុំថ្ខាមធ្យមគឺក្បថ្ហលពី ២០០,០០០ យៅ
៣០០,០០០យរៀល (៥០យៅ៧៥ែញោែ រសហរែាអាយមររិ)។ បចចញបបៃន ក្បាពលរែាាង
២០០នរ់ បាៃយធ្វើែុំយណើ រយៅយធ្វើការារមមររចុំណារស្រសុរយៅក្បយទសនលថ្ែលយៅទី
យនោះពួរគត់យធ្វើការារសិររ រមមររសុំណង់ ៃិងរមមររចមាា រែុំណាុំ។ រមមររចុំណា
រស្រសុរ អាចររបាៃក្បារ់ក្បថ្ហលពី១២០ យៅ ២០០បាត (៦យៅ១០ែញោែ រសហរែា
អាយមររិ) រនញងមួ នលង ថ្ែលក្បថ្ហលាពី១៨០យៅ២៥០ែញោែ រសហរែាអាយមររិរនញង
មួ ថ្ខ ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់ក្តវូបង់ក្បារ់យក្ចើៃគួរសមថ្ែរឲ្យយៅឈមួញរណាដ ល យែើមបធីាន
សញវតថិភាពការង្ករ ៃិងសក្មបសក្មួលការ្ែងថ្ែៃចូលយៅក្បយទសនល។ ភាគយក្ចើៃ
បុំផ្ញត រមមររចុំណារស្រសុរក្ត ប់មរស្រសុរវញិ ថ្តរនញងអុំ ញងយពលបញណយទៃធ្ុំៗថ្ត
ប៉ាញយណាណ ោះ។ យក្ៅពីយៃោះ មៃញសសវ ័យរមងាយក្ចើៃ យធ្វើការយៅរនញងបៃថ្លបងយៅក្រុង
យបា៉ា ថ្ប៉ាតនៃយខតរបនា  មាៃជ័ ។  

ឱកាសការង្ករយៅរនញងភូមិយគរធ្នូមាៃរក្មិតណាស់។ យទោះបីា មាៃក្បា
ពលរែាាយក្ចើៃយធ្វើការារសិររយធ្វើថ្ស្រសរ៏យដ្ឋ  រ៏យៅថ្តមាៃមៃញសសយក្ចើៃាង៩០
នរ់ សយក្មចចិតរយធ្វើែុំយណើ រយៅយធ្វើារមមររសុំណារស្រសុរយៅក្បយទសនល បញរសយធ្វើា
រមមររ រឯីស្ដសរីយធ្វើាអនរបយក្មើតាមផ្ាោះ។ យយងតាមស្ដសរីថ្ែលបាៃចូលរមួក្បជញុំពិភារា
ក្រមុ បាៃឲ្យែឹងថា រមមររចុំណារស្រសុរយធ្វើការយៅតាមរថ្ៃែងយផ្សងៗគន  យៅរនញង
ក្បយទសនល ប៉ាញថ្ៃរភាគយក្ចើៃបុំផ្ញតាន រ់យៅក្រុងបាងររ យហើ វលិមរភូមិស្រសុរវញិថ្ត
មដងប៉ាញយណាណ ោះរនញងមួ ឆ្ន ុំ គឺយពលបញណយចូលឆ្ន ុំថ្ខមរ។ ក្បាពលរែាយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ
បាៃរា ការណ៍ថា រមមររចុំណារស្រសរុអាចររក្បារ់បាៃាមធ្យម២០០បាត (៦,៥
ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) រនញងមួ នលង។ ក្បាពលរែាយៅថ្តបៃរចារយចញពីស្រសុរយៅ
ក្បយទសនល យដ្ឋ ារយៅទីយនោះមាៃការង្ករសក្មាប់រមមររគម ៃជុំនញ យទោះបីា
យ៉ាងណា ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបាៃ្ែងយៅក្បយទសនលយដ្ឋ ខញសចាប់ យដ្ឋ បង់
ក្បារ់ឲ្យឈមួញរណាដ លរហូតែល់២,៥០០បាត (៧៨ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) យែើមបី
ជួ ពួរគត់បាៃ្ែងចូលយៅយធ្វើការយៅក្បយទសនល។ រមមររចុំណារស្រសរុភាគយក្ចើៃ
ាក្បាពលរែាវ ័យរមង ៃិងា ញវជៃ យហើ ពួរគត់យផ្្ើក្បារ់មរក្គួារតាមរ ៈ
ធ្នគរនលថ្ែលមាៃាខាមួ យៅរនញងភូមិ។          
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បរបាញ់សតវថ្ែរ។ ក្បារ់ចុំណូលក្បចាុំថ្ខាមធ្យមគឺក្បថ្ហលពី ២០០,០០០ យៅ
៣០០,០០០យរៀល (៥០យៅ៧៥ែញោែ រសហរែាអាយមររិ)។ បចចញបបៃន ក្បាពលរែាាង
២០០នរ់ បាៃយធ្វើែុំយណើ រយៅយធ្វើការារមមររចុំណារស្រសុរយៅក្បយទសនលថ្ែលយៅទី
យនោះពួរគត់យធ្វើការារសិររ រមមររសុំណង់ ៃិងរមមររចមាា រែុំណាុំ។ រមមររចុំណា
រស្រសុរ អាចររបាៃក្បារ់ក្បថ្ហលពី១២០ យៅ ២០០បាត (៦យៅ១០ែញោែ រសហរែា
អាយមររិ) រនញងមួ នលង ថ្ែលក្បថ្ហលាពី១៨០យៅ២៥០ែញោែ រសហរែាអាយមររិរនញង
មួ ថ្ខ ប៉ាញថ្ៃរពួរគត់ក្តវូបង់ក្បារ់យក្ចើៃគួរសមថ្ែរឲ្យយៅឈមួញរណាដ ល យែើមបធីាន
សញវតថិភាពការង្ករ ៃិងសក្មបសក្មួលការ្ែងថ្ែៃចូលយៅក្បយទសនល។ ភាគយក្ចើៃ
បុំផ្ញត រមមររចុំណារស្រសុរក្ត ប់មរស្រសុរវញិ ថ្តរនញងអុំ ញងយពលបញណយទៃធ្ុំៗថ្ត
ប៉ាញយណាណ ោះ។ យក្ៅពីយៃោះ មៃញសសវ ័យរមងាយក្ចើៃ យធ្វើការយៅរនញងបៃថ្លបងយៅក្រុង
យបា៉ា ថ្ប៉ាតនៃយខតរបនា  មាៃជ័ ។  

ឱកាសការង្ករយៅរនញងភូមិយគរធ្នូមាៃរក្មិតណាស់។ យទោះបីា មាៃក្បា
ពលរែាាយក្ចើៃយធ្វើការារសិររយធ្វើថ្ស្រសរ៏យដ្ឋ  រ៏យៅថ្តមាៃមៃញសសយក្ចើៃាង៩០
នរ់ សយក្មចចិតរយធ្វើែុំយណើ រយៅយធ្វើារមមររសុំណារស្រសុរយៅក្បយទសនល បញរសយធ្វើា
រមមររ រឯីស្ដសរីយធ្វើាអនរបយក្មើតាមផ្ាោះ។ យយងតាមស្ដសរីថ្ែលបាៃចូលរមួក្បជញុំពិភារា
ក្រមុ បាៃឲ្យែឹងថា រមមររចុំណារស្រសុរយធ្វើការយៅតាមរថ្ៃែងយផ្សងៗគន  យៅរនញង
ក្បយទសនល ប៉ាញថ្ៃរភាគយក្ចើៃបុំផ្ញតាន រ់យៅក្រុងបាងររ យហើ វលិមរភូមិស្រសុរវញិថ្ត
មដងប៉ាញយណាណ ោះរនញងមួ ឆ្ន ុំ គឺយពលបញណយចូលឆ្ន ុំថ្ខមរ។ ក្បាពលរែាយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ
បាៃរា ការណ៍ថា រមមររចុំណារស្រសរុអាចររក្បារ់បាៃាមធ្យម២០០បាត (៦,៥
ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) រនញងមួ នលង។ ក្បាពលរែាយៅថ្តបៃរចារយចញពីស្រសុរយៅ
ក្បយទសនល យដ្ឋ ារយៅទីយនោះមាៃការង្ករសក្មាប់រមមររគម ៃជុំនញ យទោះបីា
យ៉ាងណា ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបាៃ្ែងយៅក្បយទសនលយដ្ឋ ខញសចាប់ យដ្ឋ បង់
ក្បារ់ឲ្យឈមួញរណាដ លរហូតែល់២,៥០០បាត (៧៨ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) យែើមបី
ជួ ពួរគត់បាៃ្ែងចូលយៅយធ្វើការយៅក្បយទសនល។ រមមររចុំណារស្រសរុភាគយក្ចើៃ
ាក្បាពលរែាវ ័យរមង ៃិងា ញវជៃ យហើ ពួរគត់យផ្្ើក្បារ់មរក្គួារតាមរ ៈ
ធ្នគរនលថ្ែលមាៃាខាមួ យៅរនញងភូមិ។          

 
 

រមមសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃ ែីធ្ែី ៃិងអចលៃវតថញ   
 

យៅរនញងភូមិអូរអណដូ ងយរើត ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃមាៃែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងែី
រសិរមមសក្មាប់យធ្វើថ្ស្រស។ ែីលុំយៅដ្ឋា ៃមាៃទុំហុំាមធ្យម ៥x៣០ថ្ម៉ាក្ត យហើ ទុំហុំធ្ុំ
បុំផ្ញតគឺ ២០x៥០ថ្ម៉ាក្ត។ រឯីែីរសិរមមវញិមាៃទុំហុំាមធ្យម ពី២យៅ៣ហិរតា
សក្មាប់មួ ក្គួារ។ ទុំហុំែីលុំយៅដ្ឋា ៃាមធ្យមរបស់ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិយគរ
យនន គឺ១២x២០ថ្ម៉ាក្ត យហើ ទុំហុំធ្ុំបុំផ្ញតគឺ២២x៥០ថ្ម៉ាក្ត។ ប៉ាញថ្ៃរក្បាក្បាពលរែាយៅ
ភូមិយៃោះមាៃែីរសិរមមតិចគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍។ ែីរសិរមមមាៃទុំហុំមិៃែល់រៃែោះហិរ
តាយ ើ ។ ក្បាពលរែាខែោះ ាពិយសស ចុំយ ោះក្បាពលរែាយធ្វើការារមមររចុំណារ
ស្រសុរយៅក្បយទសនល គម ៃែីថ្ស្រសយទ។ យមភូមិ បាៃរា ការណ៍ថា ែីរសិរមមយៅភូមិ
យៃោះ មាៃតនមែទបណាស់ គឺមាៃតនមែតិចាងមួ ែញោែ រសហរែាអាយមររិរនញងមួ 
ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា   រឯីែីលុំយៅដ្ឋា ៃថ្ែលសថិតយៅជិតផ្ែូវធ្ុំវញិ   មាៃតនមែ៣៣ែញោែ រសហរែា
អាយមររិ រនញងមួ ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា។  
 

ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅភូមិអូរអណដូ ងយរើតៃិងភូមិយគរយនន  
 

ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៅយខតរបនា  មាៃជ័  
បាៃចាប់យផ្ដើមយៅស្រសុរបងគលបញរ ីយៅឆ្ន ុំ២០០៨។ ស្រសរុមងគលបញរមីាៃបីឃញុំគឺ:  
 

 ឃញុំបនា  នង មាៃ១៩ភូមិ  
 ឃញុំឫសសយីក្ការ មាៃ១៧ភូមិ  
 ៃិងឃញុំបាត់ក្ទុង មាៃ១១ភូមិ។  
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃចាប់យផ្ដើមយៅឃញុំបនា  

នង យៅនលងទី១៣ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០០៩ យហើ បាៃបញ្ច ប់យៅនលងទី២៩ ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ
២០១០។ យៅឃញុំបនា  នង ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីបាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅក្គប់ទុំង
១៩ភូមិ យហើ រនញងចុំយណាមរាលែីទុំងអស់ចុំៃួៃ១១,២៩៧រាលយៅរនញងឃញុំយៃោះ 
មាៃរាលែីចុំៃួៃ១១,២២២រាលក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី។ រាលែីសរញបថ្ែលមិៃក្តវូបាៃ
ចញោះបញ្ជ ីមាៃ៧៥រាល។ ការចញោះបញ្ជ ីរ៏ក្តូវបាៃបញ្ច ប់យៅឃញុំឫសសយីក្ការថ្ែរ រឯីយៅ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឃញុំបាត់ក្ទងុជិតបញ្ច ប់យហើ ។ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា គឺភូមិអូរអណដូ ងយរើត 
ៃិងភូមិយគរយនន  រនញងចុំយណាមរាលែីសរញបចុំៃួៃ១,៧១៣ មាៃរាលែីចុំៃួៃ
១,៧០០រាល ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ 
ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងតួយសចរដីនៃរបា ការណ៍យៃោះរចួយហើ ថា យៅរនញង

អុំ ញងយពលយធ្វើការសមាភ សតាមក្គួារ ការពិភារាក្រុម ៃិងការសមាភ សាមួ មន្តៃរី
ថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា បាៃែុំយណើ រការយៅយ៉ាងរលូៃលអ
ណាស់។ បញ្ជា ចមបងថ្ែលបាៃយរើតយ ើងគឺ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃអវតរមាៃ
ទុំងស្រសុង ឬអវតរមាៃខែោះ យក្ ោះពួរគត់បាៃយៅយធ្វើការារមមររយៅក្បយទសនល។ 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅយពលយធ្វើសមាភ ស ៃិងពិភារា
ាមួ ក្បាពលរែា ហារ់ែូចាបង្កា ញថា បាៃអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្យ៉ាងតឹងរញងឹ គឺចាប់
តាុំងពីការក្បកាសជូៃែុំណឹងែុំបូងអុំពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ៃិងការយក្ជើសយរ ើសគណៈរមមការ
រែាបាល រហូតែល់យពលយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ ថ្ែលាែុំណារ់
កាលចញងយក្កា ។  
 

ការយ្វៀលរាលែី យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី ៃិងអក្តានៃែី ូត៍មិៃបាៃចញោះ
បញ្ជ យីៅភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន   
 

យយងតាមមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី បាៃឲ្យ
ែឹងថា ពញុំមាៃតុំបៃ់ណាមួ  ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យៅរនញងស្រសុរ
មងគលបញរមីញៃយពលចញោះវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីយទ រឯីតុំបៃ់ទុំងអស់យៅរនញងស្រសរុយៃោះ 
ក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ យលើរថ្លងថ្តែីាធារណៈ
របស់រែាយចញ ែូចា ភនុំ បឹង ៃិងក្ត ុំង។ ចុំណញ ចែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើយៃោះ 
ក្តូវបាៃឯរភាពយដ្ឋ ក្បធាៃក្រុមក្បឹរាឃញុំបនា  នង ថ្ែលាសមាជិរនៃគណៈ
រមមការរែាបាលថ្ែរ។ យទោះបីា គម ៃការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
វាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃែីខែោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ  យក្ ោះែីទុំង
យនោះគម ៃទិៃនៃ័ ក្គប់ក្គៃ់ ែីមាៃវវិាទ ឬែីមាៃាថ ៃភាព “មិៃចាស់ោស់”។ 

 
 

យៅភូមិអូរអណដូ ងយរើត មាៃរាលែីចុំៃួៃបួៃមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ រនញង
យនោះ មាៃបីររណី មាច ស់ែីារមមររចុំណារស្រសរុ ៃិងអវតរមាៃទុំងស្រសុង ឬអវតរមាៃ
ខែោះរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ថ្ែលនុំឲ្យមាៃទិៃនៃ័ 
មិៃក្គប់ក្គៃ់សក្មាប់វៃិិចឆ័ ែី ូត៍។ ររណីមួ យទៀត រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទយរឿងែីមរតរ 
ថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ 

យៅភូមិយគរធ្នូ មាៃរាលែីចុំៃួៃក្បាុំបួៃមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ ររណីទុំង
ក្បាុំបួៃយៃោះ មាៃបួៃររណី ក្បាពលរែាារមមររចុំណារស្រសរុអវតរមាៃយពលអៃញវតរ
ែុំយណើ រការយៃោះ យហើ មាៃររណីមួ  អនរភូមិបាៃរត់យគចខែួៃយដ្ឋ ារជុំ រ់
បុំណញ លគម ៃក្បារ់សង។ មាៃពីរររណីថ្ែលអនរកាៃ់កាប់ែីមាៃវតរមាៃអុំ ញងយពល
អៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ប៉ាញថ្ៃរអនរកាៃ់កាប់ែីយៅជិតខាងអវតរមាៃយដ្ឋ 
មិៃអាចបញ្ជជ រ់អោះអាងយលើការរុំណត់ក្ពុំែីបាៃយ ើ ។ មាៃែី ូត៍មួ យនោះ មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្ ោះវាមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យដ្ឋ ារ មាៃវវិាទាមួ 
ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈ រឯីររណីចញងយក្កា គឺយដ្ឋ ារែីបិទក្ចរផ្ែូវ។ 

យៅរនញងររណីបួៃថ្ែល រ់ព័ៃធរមមររចុំណារស្រសរុ យទោះបីាពួរគត់បាៃ
ទញរឯរារបញ្ជជ រ់សិទធិកាៃ់កាប់ែីយៅាមួ បងបអូៃរ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរគត់មិៃបាៃយៅ
ផ្ដិតាន មយមនែយលើ រយសញុំវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ យៅយពលរុំពញង
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយ ើ  យហតញែូយចនោះយហើ   រយសញុំចញោះបញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់មិៃ
ក្តូវបាៃពិៃិតយសយក្មចយ ើ ។ មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃយទៀត រ៏បាៃែឹងថា មាៃ
បញ្ជា ែូចយៃោះថ្ែរ     ប៉ាញថ្ៃរបាៃវលិមរផ្ាោះយៅអុំ ញងយពល៣០នលងនៃការបិទផ្ា ា
ាធារណៈយនោះ យហើ អាចបុំយពញែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី។ ប៉ាញថ្ៃរ អនរកាៃ់កាប់ែី
ទុំងបួៃនរ់ ថ្ែលមាៃបញ្ជា យនោះ បាៃមរវញិ ឺតយពលយពរ ែូយចនោះយហើ  ឥ ូវយៃោះ
ជយក្មើសថ្តមួ សក្មាប់ពួរគត់គឺ ពួរគត់ក្តូវដ្ឋរ់ រយសញុំចញោះបញ្ជ ីតាមរ ៈក្បព័ៃធ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ ថ្ែលពួរគត់គម ៃក្បារ់អាចនលលរយធ្វើបាៃ 
ែូយចនោះយហើ ែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ យៅរនញងររណីមួ ថ្ែល រ់
ព័ៃធែី មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ែីយនោះក្តូវបាៃទមទរាមាច ស់រមមសិទធិយដ្ឋ 
ក្បាពលរែាមាន រ់យៅរនញងភូមិយគរយនន  ៃិងយដ្ឋ ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឃញុំបាត់ក្ទងុជិតបញ្ច ប់យហើ ។ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា គឺភូមិអូរអណដូ ងយរើត 
ៃិងភូមិយគរយនន  រនញងចុំយណាមរាលែីសរញបចុំៃួៃ១,៧១៣ មាៃរាលែីចុំៃួៃ
១,៧០០រាល ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ 
ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅរនញងតួយសចរដីនៃរបា ការណ៍យៃោះរចួយហើ ថា យៅរនញង

អុំ ញងយពលយធ្វើការសមាភ សតាមក្គួារ ការពិភារាក្រុម ៃិងការសមាភ សាមួ មន្តៃរី
ថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញថា ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ យៅរនញងតុំបៃ់យគលយៅសិរា បាៃែុំយណើ រការយៅយ៉ាងរលូៃលអ
ណាស់។ បញ្ជា ចមបងថ្ែលបាៃយរើតយ ើងគឺ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃអវតរមាៃ
ទុំងស្រសុង ឬអវតរមាៃខែោះ យក្ ោះពួរគត់បាៃយៅយធ្វើការារមមររយៅក្បយទសនល។ 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី ែូចបាៃយលើរយ ើងយៅយពលយធ្វើសមាភ ស ៃិងពិភារា
ាមួ ក្បាពលរែា ហារ់ែូចាបង្កា ញថា បាៃអៃញវតរតាមៃីតិវធីិ្យ៉ាងតឹងរញងឹ គឺចាប់
តាុំងពីការក្បកាសជូៃែុំណឹងែុំបូងអុំពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ៃិងការយក្ជើសយរ ើសគណៈរមមការ
រែាបាល រហូតែល់យពលយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ ថ្ែលាែុំណារ់
កាលចញងយក្កា ។  
 

ការយ្វៀលរាលែី យចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី ៃិងអក្តានៃែី ូត៍មិៃបាៃចញោះ
បញ្ជ យីៅភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន   
 

យយងតាមមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី បាៃឲ្យ
ែឹងថា ពញុំមាៃតុំបៃ់ណាមួ  ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័ យៅរនញងស្រសុរ
មងគលបញរមីញៃយពលចញោះវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីយទ រឯីតុំបៃ់ទុំងអស់យៅរនញងស្រសរុយៃោះ 
ក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីយៃោះ យលើរថ្លងថ្តែីាធារណៈ
របស់រែាយចញ ែូចា ភនុំ បឹង ៃិងក្ត ុំង។ ចុំណញ ចែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើយៃោះ 
ក្តូវបាៃឯរភាពយដ្ឋ ក្បធាៃក្រុមក្បឹរាឃញុំបនា  នង ថ្ែលាសមាជិរនៃគណៈ
រមមការរែាបាលថ្ែរ។ យទោះបីា គម ៃការយ្វៀលក្បាពលរែាយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
វាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីរ៏យដ្ឋ  រ៏មាៃែីខែោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ  យក្ ោះែីទុំង
យនោះគម ៃទិៃនៃ័ ក្គប់ក្គៃ់ ែីមាៃវវិាទ ឬែីមាៃាថ ៃភាព “មិៃចាស់ោស់”។ 

 
 

យៅភូមិអូរអណដូ ងយរើត មាៃរាលែីចុំៃួៃបួៃមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ។ រនញង
យនោះ មាៃបីររណី មាច ស់ែីារមមររចុំណារស្រសរុ ៃិងអវតរមាៃទុំងស្រសុង ឬអវតរមាៃ
ខែោះរនញងែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ថ្ែលនុំឲ្យមាៃទិៃនៃ័ 
មិៃក្គប់ក្គៃ់សក្មាប់វៃិិចឆ័ ែី ូត៍។ ររណីមួ យទៀត រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទយរឿងែីមរតរ 
ថ្ែលមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ 

យៅភូមិយគរធ្នូ មាៃរាលែីចុំៃួៃក្បាុំបួៃមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី។ ររណីទុំង
ក្បាុំបួៃយៃោះ មាៃបួៃររណី ក្បាពលរែាារមមររចុំណារស្រសរុអវតរមាៃយពលអៃញវតរ
ែុំយណើ រការយៃោះ យហើ មាៃររណីមួ  អនរភូមិបាៃរត់យគចខែួៃយដ្ឋ ារជុំ រ់
បុំណញ លគម ៃក្បារ់សង។ មាៃពីរររណីថ្ែលអនរកាៃ់កាប់ែីមាៃវតរមាៃអុំ ញងយពល
អៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ប៉ាញថ្ៃរអនរកាៃ់កាប់ែីយៅជិតខាងអវតរមាៃយដ្ឋ 
មិៃអាចបញ្ជជ រ់អោះអាងយលើការរុំណត់ក្ពុំែីបាៃយ ើ ។ មាៃែី ូត៍មួ យនោះ មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្ ោះវាមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់យដ្ឋ ារ មាៃវវិាទាមួ 
ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈ រឯីររណីចញងយក្កា គឺយដ្ឋ ារែីបិទក្ចរផ្ែូវ។ 

យៅរនញងររណីបួៃថ្ែល រ់ព័ៃធរមមររចុំណារស្រសរុ យទោះបីាពួរគត់បាៃ
ទញរឯរារបញ្ជជ រ់សិទធិកាៃ់កាប់ែីយៅាមួ បងបអូៃរ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរគត់មិៃបាៃយៅ
ផ្ដិតាន មយមនែយលើ រយសញុំវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ យៅយពលរុំពញង
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីយ ើ  យហតញែូយចនោះយហើ   រយសញុំចញោះបញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់មិៃ
ក្តូវបាៃពិៃិតយសយក្មចយ ើ ។ មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃយទៀត រ៏បាៃែឹងថា មាៃ
បញ្ជា ែូចយៃោះថ្ែរ     ប៉ាញថ្ៃរបាៃវលិមរផ្ាោះយៅអុំ ញងយពល៣០នលងនៃការបិទផ្ា ា
ាធារណៈយនោះ យហើ អាចបុំយពញែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ី។ ប៉ាញថ្ៃរ អនរកាៃ់កាប់ែី
ទុំងបួៃនរ់ ថ្ែលមាៃបញ្ជា យនោះ បាៃមរវញិ ឺតយពលយពរ ែូយចនោះយហើ  ឥ ូវយៃោះ
ជយក្មើសថ្តមួ សក្មាប់ពួរគត់គឺ ពួរគត់ក្តូវដ្ឋរ់ រយសញុំចញោះបញ្ជ ីតាមរ ៈក្បព័ៃធ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈដ្ឋច់យដ្ឋ ែញុំ ថ្ែលពួរគត់គម ៃក្បារ់អាចនលលរយធ្វើបាៃ 
ែូយចនោះយហើ ែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ យៅរនញងររណីមួ ថ្ែល រ់
ព័ៃធែី មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ ែីយនោះក្តូវបាៃទមទរាមាច ស់រមមសិទធិយដ្ឋ 
ក្បាពលរែាមាន រ់យៅរនញងភូមិយគរយនន  ៃិងយដ្ឋ ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈបាៃទមទរថា ែីយនោះារមមសិទធិរបស់ខែួៃ យក្ ោះថា 
យៅរនញងតុំបៃ់យនោះមាៃលមបញរាណខែោះថ្ែលមាៃតនមែខាងវបបធ្ម៌ ៃិងវតថញបញរាណវទិយ។ 
វវិាទយៃោះ យៅថ្តយរើតមាៃ ែូយចនោះយហើ  ែី ូត៍យនោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរ
ក្គួារយនោះយៅថ្តបៃរយក្បើក្បាស់ែីយនោះសក្មាប់ដ្ឋុំបថ្ៃែៃិងែុំណាុំយផ្សងៗែថ្ែរ។ 
ររណីែី ថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាយៅររណីសិរាខាង
យក្កាមយៃោះ។  
 

ររណីសិរា: ផ្ែូវយែើរាធារណៈមួ ក្តវូបិទ  
ភូមិយគរយនន  ឃញុំបនា  នង ស្រសុរបងគលបញរ ីយខតរបនា  មាៃជ័   

 

          យៅឆ្ន ុំ១៩៧៩ អនរស្រសីសញធា188 ៃិងក្រុមក្គាួររបស់អនរស្រសីបាៃដែ ស់ពីយខតរ
បាត់ែុំបងមររស់យៅាមួ ជីែូៃរបស់ខែួៃយៅភូមិយគរធ្នូ យដ្ឋ តាុំងលុំយៅដ្ឋា ៃយៅ
យលើែី ូត៍យៅថ្របរស្រសោះតូចមួ ។ យក្កា មរ ជីែូៃរបស់អនរស្រសីបាៃទិញែីយៅខាង
មញខស្រសោះយៃោះពីអនរជិតខាងរបស់គត់។ គត់បាៃចារ់ែីលញបស្រសោះយៃោះ យហើ បាៃយក្បើ
ែីយនោះសក្មាប់ដ្ឋុំបថ្ៃែ ៃិងសង់ផ្ាោះមួ ាប់ៃឹងរថ្ៃែងថ្ែលចារ់ែីលញបយនោះ។ ក្បា
ពលរែាាយក្ចើៃក្គួារថ្ែលយៅថ្របរៗយៃោះ បាៃយក្បើផ្ែូវយែើរតូចមួ កាត់ែី ូត៍យៃោះ 
ប៉ាញថ្ៃរ យក្កា មរ អនរស្រសីសញធាបាៃសង់របងជញុំវញិែីរបស់អនរស្រសី មិៃឲ្យយចញចូលា
ាធារណៈយ ើ ។ 
          អនរស្រសី សញធា   បាៃដ្ឋរ់ រយសញុំវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ   តាម
រ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ យៅយពលរុំពញង
ែុំយណើ រការ វាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងគណៈរមមការរែាបាល បាៃ
យសនើសញុំឲ្យអនរស្រសី ផ្ដល់វភិាគទៃែីរបស់អនរស្រសីពី៣យៅ៤ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា យែើមបយីធ្វើផ្ែូវយែើរ
សក្មាប់ឲ្យក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារថ្ែលរស់យៅខាងយក្កា ផ្ាោះរបស់អនរស្រសី យក្បើ
ក្បាស់ាាធារណៈ។ ប៉ាញថ្ៃរ អនរស្រសីមិៃ ល់ក្ពមតាមសុំយណើ ខាងយលើយៃោះយទ។ 
          អនរស្រសី សញធា  ល់ថា យមភូមិបាៃផ្ដល់ព័ត៌មាៃមិៃក្តឹមក្តវូយៅក្រុមចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែី យក្ ោះថា អនរស្រសីបាៃរស់យៅយលើែីរបស់អនរស្រសីាយក្ចើៃឆ្ន ុំមរយហើ  យដ្ឋ គម ៃ

                                                           
188 យ ម្ ោះពិតរបស់ក្បាពលរែាក្តូវបាៃបដូរយែើមបីការ រភាពឯរជៃរបស់គត់។ រិចចសមាភ សៃ៍បាៃយធ្វើយ ើងយៅនលងទី
២៥ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្រសួងវបបធ្ម៌ៃិងវចិិក្តសិលបៈបាៃទមទរថា ែីយនោះារមមសិទធិរបស់ខែួៃ យក្ ោះថា 
យៅរនញងតុំបៃ់យនោះមាៃលមបញរាណខែោះថ្ែលមាៃតនមែខាងវបបធ្ម៌ ៃិងវតថញបញរាណវទិយ។ 
វវិាទយៃោះ យៅថ្តយរើតមាៃ ែូយចនោះយហើ  ែី ូត៍យនោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរ
ក្គួារយនោះយៅថ្តបៃរយក្បើក្បាស់ែីយនោះសក្មាប់ដ្ឋុំបថ្ៃែៃិងែុំណាុំយផ្សងៗែថ្ែរ។ 
ររណីែី ថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីក្តូវបាៃយលើរមរពិភារាយៅររណីសិរាខាង
យក្កាមយៃោះ។  
 

ររណីសិរា: ផ្ែូវយែើរាធារណៈមួ ក្តវូបិទ  
ភូមិយគរយនន  ឃញុំបនា  នង ស្រសុរបងគលបញរ ីយខតរបនា  មាៃជ័   

 

          យៅឆ្ន ុំ១៩៧៩ អនរស្រសីសញធា188 ៃិងក្រុមក្គាួររបស់អនរស្រសីបាៃដែ ស់ពីយខតរ
បាត់ែុំបងមររស់យៅាមួ ជីែូៃរបស់ខែួៃយៅភូមិយគរធ្នូ យដ្ឋ តាុំងលុំយៅដ្ឋា ៃយៅ
យលើែី ូត៍យៅថ្របរស្រសោះតូចមួ ។ យក្កា មរ ជីែូៃរបស់អនរស្រសីបាៃទិញែីយៅខាង
មញខស្រសោះយៃោះពីអនរជិតខាងរបស់គត់។ គត់បាៃចារ់ែីលញបស្រសោះយៃោះ យហើ បាៃយក្បើ
ែីយនោះសក្មាប់ដ្ឋុំបថ្ៃែ ៃិងសង់ផ្ាោះមួ ាប់ៃឹងរថ្ៃែងថ្ែលចារ់ែីលញបយនោះ។ ក្បា
ពលរែាាយក្ចើៃក្គួារថ្ែលយៅថ្របរៗយៃោះ បាៃយក្បើផ្ែូវយែើរតូចមួ កាត់ែី ូត៍យៃោះ 
ប៉ាញថ្ៃរ យក្កា មរ អនរស្រសីសញធាបាៃសង់របងជញុំវញិែីរបស់អនរស្រសី មិៃឲ្យយចញចូលា
ាធារណៈយ ើ ។ 
          អនរស្រសី សញធា   បាៃដ្ឋរ់ រយសញុំវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ   តាម
រ ៈែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ យៅយពលរុំពញង
ែុំយណើ រការ វាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងគណៈរមមការរែាបាល បាៃ
យសនើសញុំឲ្យអនរស្រសី ផ្ដល់វភិាគទៃែីរបស់អនរស្រសីពី៣យៅ៤ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា យែើមបយីធ្វើផ្ែូវយែើរ
សក្មាប់ឲ្យក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារថ្ែលរស់យៅខាងយក្កា ផ្ាោះរបស់អនរស្រសី យក្បើ
ក្បាស់ាាធារណៈ។ ប៉ាញថ្ៃរ អនរស្រសីមិៃ ល់ក្ពមតាមសុំយណើ ខាងយលើយៃោះយទ។ 
          អនរស្រសី សញធា  ល់ថា យមភូមិបាៃផ្ដល់ព័ត៌មាៃមិៃក្តឹមក្តវូយៅក្រុមចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែី យក្ ោះថា អនរស្រសីបាៃរស់យៅយលើែីរបស់អនរស្រសីាយក្ចើៃឆ្ន ុំមរយហើ  យដ្ឋ គម ៃ

                                                           
188 យ ម្ ោះពិតរបស់ក្បាពលរែាក្តូវបាៃបដូរយែើមបីការ រភាពឯរជៃរបស់គត់។ រិចចសមាភ សៃ៍បាៃយធ្វើយ ើងយៅនលងទី
២៥ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២។ 

 
 

អនរភូមិ ឬអនរជិតខាងយផ្សងៗយទៀតបដឹងយ ើ ។  អនរស្រសីៃឹងផ្ដល់វភិាគទៃែីរបស់អនរ
ស្រសីសក្មាប់យធ្វើផ្ែូវយែើរ ក្បសិៃយបើ ែីរបស់អនរស្រសីធ្ុំាងយៃោះ យហើ អនរស្រសីយជឿថា គត់
ពិតាបាត់បង់ែីថ្ែលរុំពញងថ្តតូចស្រាប់យៃោះយក្ចើៃណាស់ ក្បសិៃយបើ អនរស្រសីក្ពម
យបាោះបង់ែីសក្មាប់យធ្វើផ្ែូវ។ 
           អនរស្រសីបាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងតវា៉ាយៅក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី យហើ ក្រុមយៃោះបាៃជួបអនរ
ស្រសី ៃិងយមភូមិាយក្ចើៃែងយែើមបពិីភារាអុំពីបញ្ជា យៃោះ។ យក្កា មរ អនរស្រសី ៃិងបដី
របស់អនរស្រសីក្តវូបាៃអយញ្ជ ើញឲ្យយៅយដ្ឋោះស្រា វវិាទយៃោះយៅាោឃញុំ។ ការយដ្ឋោះ
ស្រា យៃោះ មិៃសយក្មចផ្លយទ ែូយចនោះយហើ ែី ូត៍របស់អនរស្រសីក្តូវយ្វៀលពីែុំយណើ រ
ការនៃការវៃិិចឆ័  ថ្ែលយៃោះាលទធផ្លមួ ថ្ែលអនរស្រសីៃិយ ថា អនរស្រសីមិៃ
 ល់ទល់ថ្តយាោះ។ អនរស្រសីបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់ែីថ្ស្រសៃិងចមាា ររបស់
អនរស្រសី ប៉ាញថ្ៃរែីលុំយៅដ្ឋា ៃរបស់អនរស្រសីយៅមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យហើ អនរស្រសីយៅ
ថ្តមាៃរដីបារមភយ៉ាងខាែ ុំង យក្ ោះថា ផ្ាោះរបស់អនរជិតខាងរបស់អនរស្រសីសញទធថ្តទទួល
បាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញក្គប់គន យហើ  យលើរថ្លងថ្តអនរស្រសី។  
  

យក្ៅពីការក្បមូលព័ត៌មាៃអុំពីែី ូត៍ថ្ែលមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅរនញងភូមិទុំង
ពីរ ក្រុមអនរស្រាវក្ាវ រ៏បាៃសួរនុំក្រុមក្បឹរាឃញុំររព័ត៌មាៃអុំពីររណីែូចគន យៃោះថ្ែរ
យៅទូទុំងឃញុំ។ យយងតាមព័ត៌មាៃថ្ែលក្រមុក្បឹរាឃញុំបាៃផ្ដល់ឲ្យ បាៃបង្កា ញថា 
រាលែីសរញបចុំៃួៃ៧៥រាលែី យៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
អចលៃវតថញយៅយ ើ  យក្កា ពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅឃញុំបនា  
នង បាៃបញ្ច ប់។ ែីចុំៃួៃ៣៦ ូត៍ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្ ោះែីយនោះមាៃវវិាទ 
យដ្ឋ ារមាៃ “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” ឬយដ្ឋ ារែី ូត៍ទុំងយនោះក្តតួគន យលើ
ែីរមមសិទធិាធារណៈរបស់រែា យហើ ែី៣៩ ូត៍យទៀត រ៏មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ 
យដ្ឋ ារមាៃទិៃនៃ័ មិៃក្គប់ក្គៃ់ (ពិយសស គឺយដ្ឋ ារ រមមររចុំណារស្រសុរ 
មិៃយៅផ្ាោះយពលចញោះវៃិិចឆ័ រាលែី)។ 

រនញងចុំយណាមរាលែីទុំងអស់ ថ្ែលមិៃក្តូវបាៃផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់
មាច ស់អចលៃវតថញ យដ្ឋ  រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទយនោះ មាៃភាគយក្ចើៃគឺគុំងែុំយណើ រការយដ្ឋ 
ារវវិាទក្ពុំែី។ យយងយៅតាមសមាជិរក្រុមក្បឹរាឃញុំ បាៃឲ្យែឹងថា មាៃក្បា
ពលរែាយ៉ាងតិច១០ក្គួារ មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងវវិាទែីធ្ែីអុំពីែីថ្ែលអតីតអភិបាលយខតរ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

រ៏បាៃទមទរថា ែីយនោះារមមសិទធិរបស់យោរថ្ែរ។   រឯីវវិាទយផ្សងៗយទៀត មាៃ
 រ់ព័ៃធៃឹងែីមរតរ ឬវវិាទនផ្ារនញងក្គាួរ ថ្ែលមាៃបីររណីរុំពញងយដ្ឋោះស្រា យៅ
តញោការ។  

យក្ៅពីររណីសិរាខាងយលើ អុំពីអនរស្រសី សញធា មាៃរាលែីយ៉ាងតិចក្បាុំ យៅ
រនញងឃញុំបនា  នងមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារ “ាថ ៃភាពមិៃចាស់”។ ភាព
មិៃចាស់ោស់ថ្បបយៃោះ មាៃររណីមួ  រ់ព័ៃធែី ូត៍មួ រថ្ៃែងថ្ែលក្តូវបាៃ
ទមទរារមមសិទធិយដ្ឋ បញគគលមួ របូ ប៉ាញថ្ៃរយដ្ឋ ារែីយៃោះមាៃមួ ថ្ផ្នរារថ្ៃែង
បញ្ចញ ោះសព ែូយចនោះរែារ៏ទមទរថាារមមសិទធិាធារណៈរបស់រែាថ្ែរ។ មាៃពីរក្គួារ
បាៃទមទរែីទួលថា ារមមសិទធិរបស់ខែួៃ ថ្ែលែីយៃោះអាា្ធ្រឃញុំបាៃចាត់ទញរថាា 
“ទីទួលសញវតថិភាព” សក្មាប់រនញងររណីមាៃទឹរជុំៃៃ់ខាែ ុំង យហើ អាា្ធ្រឃញុំបាៃ
ទមទរថា ែីយៃោះ ាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់រែា។ រនញងររណីមួ  មាៃែីមួ រថ្ៃែង
ក្តូវបាៃយគររយឃើញថា មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ យក្ ោះយគយជឿថា ាែីរមមសិទធិ
របស់មៃាីរវបបធ្ម៌ ៃិងវចិិក្តសិលបៈ យហើ យទោះបីាមៃាីរយៃោះមិៃបាៃទមទរែីយៃោះ
ថា ារមមសិទធិរបស់ខែួៃ រនញងយពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធរ៏យដ្ឋ  រ៏ែីយៅថ្តមិៃក្តូវបាៃយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
អចលៃវតថញយ ើ ។        ែី ូត៍មួ រថ្ៃែងយទៀតមាៃវវិាទ   យក្ ោះអូរមួ ថ្ែលាែី
ាធារណៈរបស់រែា រត់កាត់ែីយនោះ។ 

មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារយទៀត រ៏មិៃបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់
មាច ស់អចលៃវតថញថ្ែរ យដ្ឋ ារពួរគត់រស់យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលាគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍។ 
មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួាររស់យៅយលើែី ថ្ែលាែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង៣០ថ្ម៉ាក្ត
សងខាងផ្ែូវរលយភែើង ថ្ែលាែីរមមសិទធិាធារណៈរបស់រែា។

189 យដ្ឋ ារចាប់ថ្ចង
យ៉ាងចាស់ថា តុំបៃ់ទុំងយៃោះាែីាធារណៈរបស់រែា ែូយចនោះក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវថ្ត

                                                           
189 យយងយៅតាមក្បកាសរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ែីចុំណីរលយភែើងសថិតយៅសងខាង
អ័រសផ្ែូវរលយភែើងទុំងអស់។ ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងមាៃទុំហុំ២០ថ្ម៉ាក្ត យៅទីក្រុង ៃិង៣០ថ្ម៉ាក្តយៅតុំបៃ់យក្ៅក្រុង ៃិង
១០០ថ្ម៉ាក្តយៅតុំបៃ់នក្ពភនុំ។ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ យសចរដីសយក្មចយលខ៥២ភាជ ប់អតថបទ
សដីពីលរខណៈវៃិិចឆ័ សក្មាប់ការយធ្វើអៃញក្បយយគែីរែា ាឧបសមព័ៃធនៃក្បកាសយលខ៤២ ចញោះនលងទី១០ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ
២០០៦ សដីពីការរុំណត់អតរសញ្ជា ណែីរែា ការយរៀបចុំបែង់ ៃិងចុំណាត់ថាន រ់ែីយ ើងវញិ នលងទី២៥ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០០៦ 
មាក្តា២។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

រ៏បាៃទមទរថា ែីយនោះារមមសិទធិរបស់យោរថ្ែរ។   រឯីវវិាទយផ្សងៗយទៀត មាៃ
 រ់ព័ៃធៃឹងែីមរតរ ឬវវិាទនផ្ារនញងក្គាួរ ថ្ែលមាៃបីររណីរុំពញងយដ្ឋោះស្រា យៅ
តញោការ។  

យក្ៅពីររណីសិរាខាងយលើ អុំពីអនរស្រសី សញធា មាៃរាលែីយ៉ាងតិចក្បាុំ យៅ
រនញងឃញុំបនា  នងមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យដ្ឋ ារ “ាថ ៃភាពមិៃចាស់”។ ភាព
មិៃចាស់ោស់ថ្បបយៃោះ មាៃររណីមួ  រ់ព័ៃធែី ូត៍មួ រថ្ៃែងថ្ែលក្តូវបាៃ
ទមទរារមមសិទធិយដ្ឋ បញគគលមួ របូ ប៉ាញថ្ៃរយដ្ឋ ារែីយៃោះមាៃមួ ថ្ផ្នរារថ្ៃែង
បញ្ចញ ោះសព ែូយចនោះរែារ៏ទមទរថាារមមសិទធិាធារណៈរបស់រែាថ្ែរ។ មាៃពីរក្គួារ
បាៃទមទរែីទួលថា ារមមសិទធិរបស់ខែួៃ ថ្ែលែីយៃោះអាា្ធ្រឃញុំបាៃចាត់ទញរថាា 
“ទីទួលសញវតថិភាព” សក្មាប់រនញងររណីមាៃទឹរជុំៃៃ់ខាែ ុំង យហើ អាា្ធ្រឃញុំបាៃ
ទមទរថា ែីយៃោះ ាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់រែា។ រនញងររណីមួ  មាៃែីមួ រថ្ៃែង
ក្តូវបាៃយគររយឃើញថា មាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់ យក្ ោះយគយជឿថា ាែីរមមសិទធិ
របស់មៃាីរវបបធ្ម៌ ៃិងវចិិក្តសិលបៈ យហើ យទោះបីាមៃាីរយៃោះមិៃបាៃទមទរែីយៃោះ
ថា ារមមសិទធិរបស់ខែួៃ រនញងយពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខ
ណៈាក្បព័ៃធរ៏យដ្ឋ  រ៏ែីយៅថ្តមិៃក្តូវបាៃយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
អចលៃវតថញយ ើ ។        ែី ូត៍មួ រថ្ៃែងយទៀតមាៃវវិាទ   យក្ ោះអូរមួ ថ្ែលាែី
ាធារណៈរបស់រែា រត់កាត់ែីយនោះ។ 

មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារយទៀត រ៏មិៃបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់
មាច ស់អចលៃវតថញថ្ែរ យដ្ឋ ារពួរគត់រស់យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលាគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍។ 
មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួាររស់យៅយលើែី ថ្ែលាែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង៣០ថ្ម៉ាក្ត
សងខាងផ្ែូវរលយភែើង ថ្ែលាែីរមមសិទធិាធារណៈរបស់រែា។

189 យដ្ឋ ារចាប់ថ្ចង
យ៉ាងចាស់ថា តុំបៃ់ទុំងយៃោះាែីាធារណៈរបស់រែា ែូយចនោះក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីក្តូវថ្ត

                                                           
189 យយងយៅតាមក្បកាសរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ែីចុំណីរលយភែើងសថិតយៅសងខាង
អ័រសផ្ែូវរលយភែើងទុំងអស់។ ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងមាៃទុំហុំ២០ថ្ម៉ាក្ត យៅទីក្រុង ៃិង៣០ថ្ម៉ាក្តយៅតុំបៃ់យក្ៅក្រុង ៃិង
១០០ថ្ម៉ាក្តយៅតុំបៃ់នក្ពភនុំ។ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ យសចរដីសយក្មចយលខ៥២ភាជ ប់អតថបទ
សដីពីលរខណៈវៃិិចឆ័ សក្មាប់ការយធ្វើអៃញក្បយយគែីរែា ាឧបសមព័ៃធនៃក្បកាសយលខ៤២ ចញោះនលងទី១០ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ
២០០៦ សដីពីការរុំណត់អតរសញ្ជា ណែីរែា ការយរៀបចុំបែង់ ៃិងចុំណាត់ថាន រ់ែីយ ើងវញិ នលងទី២៥ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០០៦ 
មាក្តា២។  

 
 

ដ្ឋរ់សញ្ជា សមាគ ល់ថាាែីាធារណៈរបស់រែា យហើ មិៃអាចផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្ត
សមាគ ល់មាច ស់ែីទុំងយៃោះបាៃយទ។ យៅរនញងតុំបៃ់ខែោះ ក្បាពលរែាក្តវូបាៃយសនើឲ្យបៃថ 
ក្ពុំែី ូត៍របស់ពួរគត់យៅយក្កា ២៥ថ្ម៉ាក្ត ថ្ែលយក្កា ពីយនោះមរក្ពុំែីលមីក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ី។ រនញងររណីថ្ែលមិៃអាចយធ្វើែូយចនោះបាៃ មាច ស់ែីទទួលបាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់
មាច ស់អចលៃវតថញ សក្មាប់ថ្តែីថ្ែលមិៃសថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។   
 

ររណីសិរា: ែីសថតិយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង 
ភូមិយគរយនន  ឃញុំបនា  នង ស្រសុរមងគលបញរ ីយខតរបនា  មាៃជ័   

 

          យោរ សញឃីម190 បាៃយរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ៃិងមាៃរូៃក្បាុំពីរនរ់ ក្ពមទុំង
បាៃរស់យៅាមួ ក្គាួររបស់គត់យៅភូមិយគរយនន យៃោះតាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៧៨។ ក្បភព
ក្បារ់ចុំណូលចមបងរបស់ក្គួារយៃោះគឺយធ្វើថ្ស្រស យហើ រូៃៗរបស់គត់ខែោះបាៃចារ
យចញពីភូមិស្រសុរយៅយធ្វើការយៅក្បយទសនល យហើ បាៃយផ្្ើក្បារ់ពីក្បយទសនលមរ 
ក្គួារ។ ក្គាួររបស់យោរមាៃែីថ្ស្រសបី ូត៍ ែីចមាា រមួ  ូត៍ ៃិងែីលុំយៅដ្ឋា ៃ
មួ  ូត៍ថ្ែលមាៃទុំហុំ២៦ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា។ យោរ មាៃវញិ្ជា បៃបក្តចាស់បញ្ជជ រ់ការ
កាៃ់កាប់ែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ថ្ែលបញ្ជជ រ់ទទួលាគ ល់យដ្ឋ អាា្ធ្រឃញុំ។ 
         យៅឆ្ន ុំ២០០៩ ក្រមុវាស់ថ្វងែីមួ ក្រមុពីក្រសួងាធារណការៃិងែឹរជញ្ជូ ៃ 
បាៃចញោះមរវាស់ថ្វងលមអិតយៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលយោររស់យៅ យហើ យពលយនោះយគបាៃ
ក្បាប់យោរថា យោររុំពញងរស់យៅយលើរយបៀងផ្ែូវរលយភែើងថ្ែលមាៃផ្លប៉ាោះ ល់ យហតញ
ែូយចនោះយហើ យោរៃឹងទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងារ រ ៃិងជួសជញលផ្ែូវ
រលយភែើងថ្ែលយក្គងយធ្វើយ ើងយដ្ឋ មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ។ ក្រុមវាស់ថ្វងបាៃ
ក្បាប់គត់ថា រយបៀងផ្ែូវរលយភែើងយៃោះៃឹងប៉ាោះែីថ្ែលគត់រុំពញងរស់យៅ១០ថ្ម៉ាក្ត។ យក្កា 
មរយទៀតយគបាៃក្បាប់យោរថា តុំបៃ់ថ្ែលមាៃផ្លប៉ាោះ ល់យៃោះ ក្តូវកាត់បៃថ មរ
ក្តឹម៥ថ្ម៉ាក្តវញិ យក្កា ពីយធ្វើការវាស់ថ្វងលមអិតយលើរទី២។ ក្រមុវាស់ថ្វងបាៃយបាោះ
បយង្កគ លយៅយលើែីរបស់គត់ យែើមបបីង្កា ញថាែីថ្ែលប៉ាោះ ល់។ 

                                                           
190 យ ម្ ោះពិតរបស់ក្បាពលរែាក្តូវបាៃបដូរយែើមបីការ រភាពឯរជៃរបស់គត់។ រិចចសមាភ សៃ៍បាៃយធ្វើយ ើងយៅនលងទី
២៦ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១២។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

          យក្កា មរ តុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  រនញងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ យោរ សញឃីម បាៃចូលរមួរនញងរិចចក្បជញុំ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ថ្ែលែឹរនុំយដ្ឋ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងអាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ 
យហើ យក្កា មរគត់បាៃចូលរមួរនញងែុំយណើ រការវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី យែើមបី
បង្កា ញក្ពុំែីរបស់គត់យៅក្រុមចញោះបញ្ជ ីែី ឯរភាពយលើក្ពុំែីាមួ អនរជិតខាងរបស់
គត់ ៃិងជួ មន្តៃរីចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរនញងការវាស់ថ្វង ៃិងយៅចុំណាុំក្ពុំែី ូត៍គត់។ យោរ
បាៃផ្ដល់ឯរារ រ់ព័ៃធទុំងអស់យៅក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ 
          អុំ ញងយពលវាស់ថ្វង ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃក្បាប់យោរ សញឃីមថា ែីរបស់គត់
យសាើរថ្តទុំងអស់សថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ែូយចនោះមិៃអាចយចញវញិ្ជា បៃបក្ត
សមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញជូៃគត់បាៃយទ។ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីបាៃយៅសញ្ជា យលើែីរបស់
គត់ថា ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង យហើ បាៃពៃយល់គត់ថា ភាគយក្ចើៃនៃែី (២៥ថ្ម៉ាក្ត
ក្រឡា) របស់យោរ សញឃីម ក្តួតគន ាមួ ែីចុំណីរលយភែើង។ ក្រុមយៃោះបាៃរុំណត់ែី
មួ ថ្ផ្នរតូចរបស់យោរ សញឃីម ថ្ែលសថិតយៅយក្ៅែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង យហើ របា 
ការណ៍ចញងយក្កា នៃការរុំណត់ក្ពុំែីបង្កា ញថា យោរ សញឃីមមាៃែី១ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា។ 
យោរ រ៏ទទួលបាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែីមួ ែញុំយ៉ាងតូចបុំផ្ញតយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរយគ
បាៃក្បាប់គត់ថា យដ្ឋ ារគត់បាៃរស់យៅយលើែីយៃោះា ូរឆ្ន ុំមរយហើ  ៃិងបាៃ
សង់លុំយៅដ្ឋា ៃរងឹមាុំយៅយលើែីយៃោះ ែូយចនោះគត់ៃិងក្គួាររបស់គត់អាចបៃររស់យៅ
យលើែីយៅយពលចុំយ ោះមញខយៃោះ។ 
         យោរ សញឃីមបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែីថ្ស្រស ែីចមាា រ ៃិងលុំយៅ
ដ្ឋា ៃទុំហុំ១ថ្ម៉ាក្តក្រឡាយៃោះ។ យោរសបា ចិតរៃឹងវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែី
យផ្សងយទៀត យហើ ពញុំមាៃបដឹងផ្ដល់អុំពីែុំយណើ រការយៃោះយទ។ យោរ មិៃបាៃដ្ឋរ់ រយ
បណដឹ ង រ់ព័ៃធៃឹងការវៃិិចឆ័ ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងយ ើ  យហើ យោររ៏មិៃែឹងថា យតើ
គត់មាៃសិទធិរនញងការបដឹងទមទរសុំណងបថ្ៃថម ចុំយ ោះការបាត់បង់អចលៃវតថញរបស់
គត់ថ្ែលបាត់បង់យដ្ឋ ារការសង់ផ្ែូវរលយភែើងយៃោះថ្ែរឬយ៉ាងណាយនោះយទ។ យោរ
បាៃយលើរយ ើងថា យោរ មិៃបារមភអុំពីែីលុំយៅដ្ឋា ៃរបស់គត់យទ ៃិងសងឃមឹថា យៅ
យពលអនគត គម ៃបញ្ជា ណាមួ យរើតយ ើង រ់ព័ៃធៃឹងការយធ្វើផ្ែូវរលយភែើងយៃោះយទ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

          យក្កា មរ តុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃវៃិិចឆ័  រនញងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ យោរ សញឃីម បាៃចូលរមួរនញងរិចចក្បជញុំ
ផ្សពវផ្ា ាាធារណៈ ថ្ែលែឹរនុំយដ្ឋ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងអាា្ធ្រមូលដ្ឋា ៃ 
យហើ យក្កា មរគត់បាៃចូលរមួរនញងែុំយណើ រការវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់ក្ពុំែី យែើមបី
បង្កា ញក្ពុំែីរបស់គត់យៅក្រុមចញោះបញ្ជ ីែី ឯរភាពយលើក្ពុំែីាមួ អនរជិតខាងរបស់
គត់ ៃិងជួ មន្តៃរីចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីរនញងការវាស់ថ្វង ៃិងយៅចុំណាុំក្ពុំែី ូត៍គត់។ យោរ
បាៃផ្ដល់ឯរារ រ់ព័ៃធទុំងអស់យៅក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី។ 
          អុំ ញងយពលវាស់ថ្វង ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃក្បាប់យោរ សញឃីមថា ែីរបស់គត់
យសាើរថ្តទុំងអស់សថិតយៅរនញងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ែូយចនោះមិៃអាចយចញវញិ្ជា បៃបក្ត
សមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញជូៃគត់បាៃយទ។ ក្រមុចញោះបញ្ជ ីបាៃយៅសញ្ជា យលើែីរបស់
គត់ថា ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង យហើ បាៃពៃយល់គត់ថា ភាគយក្ចើៃនៃែី (២៥ថ្ម៉ាក្ត
ក្រឡា) របស់យោរ សញឃីម ក្តួតគន ាមួ ែីចុំណីរលយភែើង។ ក្រុមយៃោះបាៃរុំណត់ែី
មួ ថ្ផ្នរតូចរបស់យោរ សញឃីម ថ្ែលសថិតយៅយក្ៅែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង យហើ របា 
ការណ៍ចញងយក្កា នៃការរុំណត់ក្ពុំែីបង្កា ញថា យោរ សញឃីមមាៃែី១ថ្ម៉ាក្តកាយរ ៉ា។ 
យោរ រ៏ទទួលបាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែីមួ ែញុំយ៉ាងតូចបុំផ្ញតយៃោះ ប៉ាញថ្ៃរយគ
បាៃក្បាប់គត់ថា យដ្ឋ ារគត់បាៃរស់យៅយលើែីយៃោះា ូរឆ្ន ុំមរយហើ  ៃិងបាៃ
សង់លុំយៅដ្ឋា ៃរងឹមាុំយៅយលើែីយៃោះ ែូយចនោះគត់ៃិងក្គួាររបស់គត់អាចបៃររស់យៅ
យលើែីយៅយពលចុំយ ោះមញខយៃោះ។ 
         យោរ សញឃីមបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែីថ្ស្រស ែីចមាា រ ៃិងលុំយៅ
ដ្ឋា ៃទុំហុំ១ថ្ម៉ាក្តក្រឡាយៃោះ។ យោរសបា ចិតរៃឹងវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែី
យផ្សងយទៀត យហើ ពញុំមាៃបដឹងផ្ដល់អុំពីែុំយណើ រការយៃោះយទ។ យោរ មិៃបាៃដ្ឋរ់ រយ
បណដឹ ង រ់ព័ៃធៃឹងការវៃិិចឆ័ ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងយ ើ  យហើ យោររ៏មិៃែឹងថា យតើ
គត់មាៃសិទធិរនញងការបដឹងទមទរសុំណងបថ្ៃថម ចុំយ ោះការបាត់បង់អចលៃវតថញរបស់
គត់ថ្ែលបាត់បង់យដ្ឋ ារការសង់ផ្ែូវរលយភែើងយៃោះថ្ែរឬយ៉ាងណាយនោះយទ។ យោរ
បាៃយលើរយ ើងថា យោរ មិៃបារមភអុំពីែីលុំយៅដ្ឋា ៃរបស់គត់យទ ៃិងសងឃមឹថា យៅ
យពលអនគត គម ៃបញ្ជា ណាមួ យរើតយ ើង រ់ព័ៃធៃឹងការយធ្វើផ្ែូវរលយភែើងយៃោះយទ។  

 
 

វវិាទថ្ែលយរើតយ ើងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

វវិាទែីធ្ែីតូចតាច ថ្តងថ្តយរើតមាៃយៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែី
ធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ប៉ាញថ្ៃរវវិាទភាគយក្ចើៃក្តវូបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ 
មញៃែុំបូង ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីគបបយីលើរទឹរចិតរភាគីមាៃវវិាទឲ្យយដ្ឋោះស្រា បញ្ជា យដ្ឋ 
ខែួៃឯង ប៉ាញថ្ៃរ ក្បសិៃយបើ ការយដ្ឋោះស្រា វវិាទរវាងភាគីៃិងភាគីមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា 
បាៃយទ ក្តូវបញ្ជូ ៃវវិាទយៃោះយៅគណៈរមមការរែាបាល យែើមបីពយយមផ្សោះផ្ា។ ការ
ផ្សោះផ្ាវវិាទក្តូវក្បក្ពឹតរយៅយៅទីវតរអារាម យហើ ក្បសិៃយបើ យៅថ្តមិៃអាចផ្សោះផ្ា
បាៃយទ ក្តូវបញ្ជូ ៃយៅយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់ឃញុំ ៃិងថាន រ់ស្រសុរ។ វវិាទក្បថ្ហល៧០%
ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា រនញងរ ៈយពល៣០នលងនៃការបិទផ្ា ាាធារណៈ យដ្ឋ វវិាទ
ភាគយក្ចើៃក្តវូយក្បើរ ៈពី១យៅ២នលង រឯីវវិាទថ្ែលលុំបារខាែ ុំងក្តូវយក្បើរ ៈពី៥យៅ៧នលង 
យែើមបយីដ្ឋោះស្រា ។ 

យមភូមិយគរយនន បាៃពៃយល់ថា ភាគីមាៃវវិាទមាៃយសរភីាពរនញងការចូលរមួ
ក្បជញុំផ្សោះផ្ា យដ្ឋ អាចមាៃជុំៃួ ថ្ផ្នរចាប់ ក្បសិៃយបើ ពួរគត់មាៃ។ ចុំយ ោះក្បា
ពលរែាថ្ែលគម ៃជុំៃួ ថ្ផ្នរចាប់ ប៉ាញថ្ៃរខវោះមយធ្យបា  ៃឹងទទួលបាៃព័ត៌មាៃលមអិត
សក្មាប់ទរ់ទងអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល ថ្ែលអាចផ្ដល់ជុំៃួ ថ្ផ្នរចាប់ែល់ពួរ
គត់។ យក្កា ពីបាៃ្ៃែល់រិចចក្ពមយក្ពៀងគន យហើ  ភាគីទុំងពីរក្តូវចញោះហតថ
យលខាយលើឯរារមួ ាភសដញតាងនៃការក្ពមយក្ពៀងយៃោះ យហើ យពលយនោះ ការចញោះ
បញ្ជ ីែីមាៃវវិាទយនោះក្តវូបាៃបុំយពញ រឯីវវិាទទុំងឡា ណាថ្ែលគណៈរមមការរែាបា
លមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា យទ ក្តវូបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមកាសញរយិយែីយែើមបយីដ្ឋោះស្រា ។ 
វវិាទមិៃអាចយដ្ឋោះស្រា បាៃ ថ្ែល រ់ព័ៃធៃឹងែីមរតរក្តូវបញ្ជូ ៃយៅយដ្ឋោះស្រា 
យៅតញោការ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី៣: ភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព យខតរក្ពោះសីហៃញ191 
 

យគលយៅសិរាទី៣គឺយខតរក្ពោះសីហៃញ។ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅយធ្វើការ
សិរាស្រាវក្ាវយៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ សថិតយៅរនញងខណឌ មិតរភាព។ ែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្បក្ពឹតរយៅរវាងពីថ្ខមររាឆ្ន ុំ២០០៧ ែល់ឆ្ន ុំ
២០០៩។    
 

 ភូមិ៣192 

ចុំៃួៃក្បាពលរែា  ១.៣២៩ក្គួារ/៦,២៨៣នរ់ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលបាៃវៃិិចច័  ១,៧៥៩ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ី ១,៦៣៦ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលមិៃ បាៃចញោះបញ្ជ ី ១២៣ (៧%)* 

ចុំៃួៃយផ្ាររមមសិទធិែី / ចុំៃួៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ មិៃអាចររទិៃនៃ័ បាៃ 

* មាៃរាលែីយក្ចើៃយទៀតមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ យទ។ យយងតាមទិៃនៃ័ ថ្ែលក្បមូលបាៃអុំ ញង
យពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ បាៃបង្កា ញថា រាលែីចុំៃួៃ៦៦៨រាលយទៀតក្តូវបាៃ
យ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការវៃិិចឆ័  យៃោះមាៃៃ័ ថា រាលែីសរញបយៅរនញងភូមិ ៣៣% មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយទយក្កា ពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់។  
 
 
 
 
                                                           
191 ព័ត៌មាៃយៅរនញងថ្ផ្នរបៃរបនា ប់យៃោះក្តូវបាៃក្បមូលរវាងពីនលងទី២ែល់នលងទី៤ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២ តាមរ ៈអយងាត
ក្គួារ, សមាភ សៃ៍ាមួ អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗ ែូចា ក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិង
សញរយិយែីយខតរក្ពោះសីហៃញ ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់៣ យមភូមិ៣ ក្បធាៃក្រុម២៤នៃភូមិ៣ អងគការស្រាវក្ាវាតិ
រមពញា ការពិភារាក្រុមយគលយៅ ែូចា ក្បាពលរែាថ្ែលក្បឈមផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវ
រលយភែើង ៃិងគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស។  

192 ទិៃនៃ័ អុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ថ្ែលផ្ដល់ជូៃយដ្ឋ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី យខតរក្ពោះសីហៃញ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី៣: ភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព យខតរក្ពោះសីហៃញ191 
 

យគលយៅសិរាទី៣គឺយខតរក្ពោះសីហៃញ។ ក្រុមស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅយធ្វើការ
សិរាស្រាវក្ាវយៅភូមិ៣ សង្កា ត់៣ សថិតយៅរនញងខណឌ មិតរភាព។ ែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធក្បក្ពឹតរយៅរវាងពីថ្ខមររាឆ្ន ុំ២០០៧ ែល់ឆ្ន ុំ
២០០៩។    
 

 ភូមិ៣192 

ចុំៃួៃក្បាពលរែា  ១.៣២៩ក្គួារ/៦,២៨៣នរ់ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលបាៃវៃិិចច័  ១,៧៥៩ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលបាៃចញោះបញ្ជ ី ១,៦៣៦ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែលមិៃ បាៃចញោះបញ្ជ ី ១២៣ (៧%)* 

ចុំៃួៃយផ្ាររមមសិទធិែី / ចុំៃួៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ មិៃអាចររទិៃនៃ័ បាៃ 

* មាៃរាលែីយក្ចើៃយទៀតមិៃក្តូវបាៃវៃិិចឆ័ យទ។ យយងតាមទិៃនៃ័ ថ្ែលក្បមូលបាៃអុំ ញង
យពលចញោះស្រាវក្ាវយៅមូលដ្ឋា ៃ បាៃបង្កា ញថា រាលែីចុំៃួៃ៦៦៨រាលយទៀតក្តូវបាៃ
យ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការវៃិិចឆ័  យៃោះមាៃៃ័ ថា រាលែីសរញបយៅរនញងភូមិ ៣៣% មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយទយក្កា ពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់។  
 
 
 
 
                                                           
191 ព័ត៌មាៃយៅរនញងថ្ផ្នរបៃរបនា ប់យៃោះក្តូវបាៃក្បមូលរវាងពីនលងទី២ែល់នលងទី៤ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២ តាមរ ៈអយងាត
ក្គួារ, សមាភ សៃ៍ាមួ អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗ ែូចា ក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិង
សញរយិយែីយខតរក្ពោះសីហៃញ ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់៣ យមភូមិ៣ ក្បធាៃក្រុម២៤នៃភូមិ៣ អងគការស្រាវក្ាវាតិ
រមពញា ការពិភារាក្រុមយគលយៅ ែូចា ក្បាពលរែាថ្ែលក្បឈមផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវ
រលយភែើង ៃិងគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស។  

192 ទិៃនៃ័ អុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ថ្ែលផ្ដល់ជូៃយដ្ឋ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី យខតរក្ពោះសីហៃញ។  

 
 

ក្បវតរិនៃភូមិ៣  
 

សង្កា ត់៣ សថិតយៅតាមយ្នរសមញក្ទ យហើ សថិតថ្របរទីតាុំងនៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍ
ៃ៍តុំបៃ់យសែារិចច ាថ ៃី រលយភែើង ៃិងចុំណតរបា៉ាល់ែឹរទុំៃិញ។ រនញងសង្កា ត់យៃោះមាៃ
ភូមិទុំងអស់បី គឺភូមិ១ ភូមិ២ ៃិងភូមិ៣ ថ្ែលមាៃក្បាពលរែាបូរចូលគន ចុំៃួៃ
១៤,៥៤៦នរ់។ ក្បាពលរែារស់យៅទីយៃោះភាគយក្ចើៃាជៃាតិថ្ខមរ ប៉ាញថ្ៃររ៏មាៃជៃ
ាតិយវៀតណាម ចាម ៃិងថ្ខមររមពញាយក្កាម មួ ចុំៃួៃតូចរស់យៅទីយៃោះថ្ែរ។  

ភូមិ៣ ាភូមិមួ ធ្ុំណាស់ ភូមិយៃោះមាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ១,៣២៩ក្គាួរ ឬ
៦,២៨៣នរ់។ ក្បាពលរែាចុំៃួៃ១,២៦៥ក្គួារ រស់យៅរនញងភូមិយៃោះាអចិនន្តៃរ ៍ រ ី
ឯក្បាពលរែាចុំៃួៃ ៦៤ក្គួារ ឬ១៩០នរ់យទៀត ថ្តងថ្តយធ្វើែុំយណើ រយៅភនុំយពញ ៃិង
ក្បយទសនល យែើមបយីធ្វើារមមររចុំណារស្រសុរយៅទីយនោះ។ ភូមិ៣មាៃយមភូមិមួ របូ 
យហើ យដ្ឋ ារភូមិយៃោះាភូមិធ្ុំ ែូយចនោះក្តវូបាៃថ្ចរយចញា៣១ក្រមុ ថ្ែលក្រុម
ៃីមួ ៗមាៃក្បធាៃក្រុមមួ របូ ៃិងអៃញក្បធាៃក្រុមមួ របូ យែើមបីង្ក ស្រសួលរនញងការ
ក្គប់ក្គង។ 

ក្បាពលរែាបាៃរស់យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះតាុំងពីយែើមទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ យក្កា 
ពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃែូលរលុំ យហើ ក្បាពលរែាមរកាៃ់កាប់ែីយៅទីយៃោះយក្ ោះមាៃ
ឱកាសយក្ចើៃរនញងការររការង្ករយធ្វើ យទោះបីាចុំៃួៃក្បាពលរែាបាៃយរើៃយ ើងយ៉ាង
រហ័សតាុំងពីអុំ ញងឆ្ន ុំ២០០០រ៏យដ្ឋ ។ អនរចុំណូលលមីបាៃមរពីយខតរជិតខាង ែូចា 
យខតររុំពត ថ្រប តាថ្រវ ៃិងយខតរយកាោះរញង យក្កា ពីពួរគត់បាៃទិញែីពីក្បាពលរែា
ថ្ែលរស់យៅទីយៃោះស្រាប់។    
 

ជីវភាពក្បាពលរែា  
 

អនរភូមិមួ ចុំៃួៃធ្ុំ ពីមញៃបយក្មើការយៅក្រសួងាធារណការៃិងែឹរជញ្ជូ ៃ 
យហតញែូយចនោះយហើ  ពួរគត់បាៃនុំគន ដែ ស់មររស់យៅជិតរថ្ៃែងយធ្វើការរបស់ពួរគត់ 
យៅរុំពង់ថ្ផ្ ៃិងយៅជិតាថ ៃី រលយភែើង។ មាៃបញរសភាគយក្ចើៃ ាយយធា ៃគរបាល 
ឬាសៃរិសញខាថ ៃី រលយភែើង។ ឥ ូវយៃោះ រ៏មាៃឱកាសការង្ករ ែូចាការយៃាទ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្តី រមមររយៅតុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ អាជីវរមមខាន តតូច លរ់ែូរតាមចិយញ្ច ើមផ្ែូវ រត់ម៉ាូតូឌ្ញបា
យែើម។ 

ក្បារ់ចុំណូលាមធ្យមរនញងក្គួារគឺ ក្បថ្ហលពី៣០,០០០យៅ៤០,០០០យរៀល 
រនញងមួ នលង (១០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ)។ យទោះបីាក្បារ់ចុំណូលយៃោះយបើយក្បៀបយធ្ៀប
យៅយក្ចើៃាងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយផ្សងៗ ថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅសិរារដី 
រ៏យៅមាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃក្តូវបាៃចាត់ទញរថា ាក្បាពលក្រីក្រ យហើ ក្តូវបញ្ចូ ល
យៅរនញងបញ្ជ ីអតរសញ្ជា ណរមមក្គួារក្រីក្រ។ យក្ចើៃាង រ់រណាដ លនៃក្គាួរក្បា
ពលរែាភូមិ៣ បាៃខចីក្បារ់ពីក្គឹោះាថ ៃឥណទៃខាន តតូច យែើមប ីរក្បារ់មរយបើរ
អាជីវរមមខាន តតូច ៃិងជួសជញលផ្ាោះាយែើម។ កាលពីមញៃ សហគមៃ៍យៃោះក្តូវបាៃចង
ក្រងបយងាើតយ ើង តាមរ ៈមូលៃិធិ្កាត់បៃថ ភាពក្រីក្ររនញងទីក្រងុ ថ្ែលចាត់ថ្ចង
យរៀបចុំាសរមមភាពឥណទៃ ៃិងសៃសុំក្បារ់។ ប៉ាញថ្ៃរក្រុមយៃោះក្តូវបញ្ឈប់ែុំយណើ រការ
យៅឆ្ន ុំ២០០៨។   
 

រមមសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃ ែីធ្ែី ៃិងអចលៃវតថញ   
 
 ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា ក្បាពលរែាែុំបូងយគបាៃមរកាៃ់
កាប់ែីយៅតុំបៃ់យៃោះយៅយែើមទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០។ យយងតាមយមភូមិ៣ បាៃឲ្យែឹងថា 
រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាថ្ែលបាៃទិញែីយក្កា ៗមរយនោះ មាៃក្បាពលរែាាង
៩៨%មាៃឯរារ ឬរិចចសៃយយផ្ាររមមសិទធិថ្ែលចញោះហតថយលខាយដ្ឋ យមភូមិ ៃិងយៅ
សង្កា ត់ ប៉ាញថ្ៃរមាៃក្បាពលរែាថ្តមួ ចុំៃួៃតូចប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលមាៃឯរារទិញ-លរ់
ថ្ែលបញ្ជជ រ់យដ្ឋ ាោខណឌ ។ 

ក្បាពលរែា ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សអុំ ញងយពលចញោះយធ្វើអយងាត
ក្គួារ មាៃលុំយៅដ្ឋា ៃរងឹមាុំ ឬលុំយៅដ្ឋា ៃអចិនន្តៃរ ៍រស់យៅថ្ែលយធ្វើពីយឈើ ឬលម។ 
ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃមាៃរមមសិទធិែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងមាៃក្បាពលរែាថ្តប៉ាញនម ៃ
ក្គួារប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលមាៃែីរសិរមម។ ទុំហុំាមធ្យមនៃែី ូត៍លុំយៅដ្ឋា ៃគឺ ២០x៣០
ថ្ម៉ាក្ត យហើ ទុំហុំតូចបុំផ្ញតគឺ ៥x២០ថ្ម៉ាក្ត។ ចុំយ ោះក្បាពលរែា ថ្ែលមាៃែីរសិរមម 
ពួរគត់យក្បើែីយៃោះ សក្មាប់យធ្វើថ្ស្រសៃិងចមាា រ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្តី រមមររយៅតុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ អាជីវរមមខាន តតូច លរ់ែូរតាមចិយញ្ច ើមផ្ែូវ រត់ម៉ាូតូឌ្ញបា
យែើម។ 

ក្បារ់ចុំណូលាមធ្យមរនញងក្គួារគឺ ក្បថ្ហលពី៣០,០០០យៅ៤០,០០០យរៀល 
រនញងមួ នលង (១០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ)។ យទោះបីាក្បារ់ចុំណូលយៃោះយបើយក្បៀបយធ្ៀប
យៅយក្ចើៃាងតុំបៃ់យគលយៅសិរាយផ្សងៗ ថ្ែលក្រមុស្រាវក្ាវបាៃចញោះយៅសិរារដី 
រ៏យៅមាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃក្តូវបាៃចាត់ទញរថា ាក្បាពលក្រីក្រ យហើ ក្តូវបញ្ចូ ល
យៅរនញងបញ្ជ ីអតរសញ្ជា ណរមមក្គួារក្រីក្រ។ យក្ចើៃាង រ់រណាដ លនៃក្គាួរក្បា
ពលរែាភូមិ៣ បាៃខចីក្បារ់ពីក្គឹោះាថ ៃឥណទៃខាន តតូច យែើមប ីរក្បារ់មរយបើរ
អាជីវរមមខាន តតូច ៃិងជួសជញលផ្ាោះាយែើម។ កាលពីមញៃ សហគមៃ៍យៃោះក្តូវបាៃចង
ក្រងបយងាើតយ ើង តាមរ ៈមូលៃិធិ្កាត់បៃថ ភាពក្រីក្ររនញងទីក្រងុ ថ្ែលចាត់ថ្ចង
យរៀបចុំាសរមមភាពឥណទៃ ៃិងសៃសុំក្បារ់។ ប៉ាញថ្ៃរក្រុមយៃោះក្តូវបញ្ឈប់ែុំយណើ រការ
យៅឆ្ន ុំ២០០៨។   
 

រមមសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃ ែីធ្ែី ៃិងអចលៃវតថញ   
 
 ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើរចួយហើ ថា ក្បាពលរែាែុំបូងយគបាៃមរកាៃ់
កាប់ែីយៅតុំបៃ់យៃោះយៅយែើមទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០។ យយងតាមយមភូមិ៣ បាៃឲ្យែឹងថា 
រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាថ្ែលបាៃទិញែីយក្កា ៗមរយនោះ មាៃក្បាពលរែាាង
៩៨%មាៃឯរារ ឬរិចចសៃយយផ្ាររមមសិទធិថ្ែលចញោះហតថយលខាយដ្ឋ យមភូមិ ៃិងយៅ
សង្កា ត់ ប៉ាញថ្ៃរមាៃក្បាពលរែាថ្តមួ ចុំៃួៃតូចប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលមាៃឯរារទិញ-លរ់
ថ្ែលបញ្ជជ រ់យដ្ឋ ាោខណឌ ។ 

ក្បាពលរែា ថ្ែលបាៃចូលរមួផ្ដល់រិចចសមាភ សអុំ ញងយពលចញោះយធ្វើអយងាត
ក្គួារ មាៃលុំយៅដ្ឋា ៃរងឹមាុំ ឬលុំយៅដ្ឋា ៃអចិនន្តៃរ ៍រស់យៅថ្ែលយធ្វើពីយឈើ ឬលម។ 
ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃមាៃរមមសិទធិែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងមាៃក្បាពលរែាថ្តប៉ាញនម ៃ
ក្គួារប៉ាញយណាណ ោះថ្ែលមាៃែីរសិរមម។ ទុំហុំាមធ្យមនៃែី ូត៍លុំយៅដ្ឋា ៃគឺ ២០x៣០
ថ្ម៉ាក្ត យហើ ទុំហុំតូចបុំផ្ញតគឺ ៥x២០ថ្ម៉ាក្ត។ ចុំយ ោះក្បាពលរែា ថ្ែលមាៃែីរសិរមម 
ពួរគត់យក្បើែីយៃោះ សក្មាប់យធ្វើថ្ស្រសៃិងចមាា រ។ 

 
 

យយងយៅតាមយៅសង្កា ត់៣ បាៃឲ្យែឹងថា រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណា
ចក្ររមពញា រុំពញងែុំយណើ រការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ ៃិងរុំណត់ក្ពុំែីាធារណៈ ៃិង
ឯរជៃរបស់រែា យដ្ឋ អៃញវតរយៅតាមអៃញក្រឹតយសដីពីការក្គប់ក្គងែីរែា។ ែីរមមសិទធិឯរ
ជៃរបស់រែាខែោះ ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីរចួយហើ  យដ្ឋ ថ្ផ្អរយៅយលើឯរាររបស់ក្រសួង
 រ់ព័ៃធ យទោះាយ៉ាងយៃោះរដី ការចញោះបញ្ជ ីែីាធារណៈរបស់រែាបង្កា ញថា មាៃការ
លុំបារ យដ្ឋ ារខវោះទិៃនៃ័ ។ យៅសង្កា ត់៣ បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងសង្កា ត់៣ មាៃ
ក្បាពលរែាយក្ចើៃាង២០០ក្គួាររស់យៅយលើែីនក្ព យហើ មាៃក្បាពលរែាមួ 
ចុំៃួៃធ្ុំរុំពញងរស់យៅយលើែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង ថ្ែលទុំងែីនក្ពៃិងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង
សញទធថ្តាក្ទពយសមបតរិាធារណៈរបស់រែា។  
  
ែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីយៅភូមិ៣  
 

មញៃយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មាៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីខែោះបាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅចយនែ ោះពីឆ្ន ុំ១៩៩៩ែល់ឆ្ន ុំ២០០៣ យៅខណឌ នក្ពៃប់
នៃយខតរក្ពោះសីហៃញ។ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ បាៃសហការ
ាមួ អងគការយក្គត (GRET) ថ្ែលាអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលអៃររាតិ យែើមបចីញោះ
បញ្ជ ីែីថ្ស្រស យៅជញុំវញិគយក្មាងសង់ទុំៃប់មួ  ថ្ែលឧបតថមភគុំក្ទយដ្ឋ អងគការមិៃថ្មៃ
រដ្ឋា ភិបាល។ យក្កា ពីយៃោះ ែុំយណើ រការយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញនៃ
គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី    ៃិងរែាបាលែីធ្ែីបាៃចាប់យផ្ដើម   យហើ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តវូបាៃអៃញវតរយៅខណឌ បីនៃខណឌ ទុំងបួៃនៃយខតរក្ពោះសីហៃញ
ថ្ែលខណឌ ទុំងបីយនោះគឺ ខណឌ មិតរភាព ខណឌ សាឹងហាវ ៃិងខណឌ នក្ពៃប់។  

យៅរនញងខណឌ មិតរភាព មាៃបួៃសង្កា ត់ គឺសង្កា ត់១ សង្កា ត់២ សង្កា ត់៣ ៃិង
សង្កា ត់៤   យហើ សង្កា ត់ទុំងបួៃយៃោះ   សញទធថ្តសថិតយក្កាមគយក្មាងចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធ។ ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅ
សង្កា ត់៣ យៅចយនែ ោះពីឆ្ន ុំ២០០៧ ែល់ឆ្ន ុំ២០១០។ យយងតាមយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ធ្ែី បង្កា ញថា មាៃរាលែីសរញប ៦,៤១៤រាល យៅរនញងសង្កា ត់៣ យហើ ក្តវូបុំថ្បរ
យៅតាមភូមិៃីមួ ៗែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

 ភូមិ១ មាៃ៣,០៧៤ រាលែី  
 ភូមិ២ មាៃ១,៥៨១ រាលែី ៃិង 
 ភូមិ៣ មាៃ១,៧៥៩ រាលែី។  

 ការយ្វៀលរាលែីយចញពីែុំយណើ រការ នៃការផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
អចលៃវតថញមាៃចុំៃួៃយក្ចើៃគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យហើ មាៃរាលែីយក្ចើៃគួរសមមិៃ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃ
បញ្ជច ប់យៅឆ្ន ុំ២០១០ យដ្ឋ មាៃមូលយហតញាយក្ចើៃ។ ភាគយក្ចើៃ រាលែីថ្ែលក្តូវ
យ្វៀលយចញ ៃឹងមិៃក្តវូវបាៃផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញទុំងយនោះ 
សថិតយៅថ្របរតុំបៃ់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ធ្ុំៗាយក្ចើៃ។ យៅយក្ៅតុំបៃ់ទុំងយៃោះ ែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ        ហារ់ែូចាបាៃែុំយណើ រការយៅយដ្ឋ 
រលូៃ។ យក្កា ពីបាៃក្បកាសអុំពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  រិចចក្បជញុំាាធារណៈមួ ក្តូវបាៃ
យធ្វើយ ើង យហើ វគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើង។ ការបិទផ្ា ា
ាធារណៈក្តូវបាៃអៃញវតរតាមរ ៈយពលរុំណត់ យក្កា ពីការវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំ
ែីរចួ យហើ យៅទីបុំផ្ញត វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញក្តូវផ្ដល់ជូៃក្បា
ពលរែា យៅឯពិធី្ក្បគល់មួ យៅាោសង្កា ត់។  
 
ការយ្វៀលរាលែីយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី ៃិងអក្តានៃែី ូត៍មិៃបាៃចញោះ
បញ្ជ យីៅភូមិ៣  
 

យយងយៅតាមសថិតិផ្ែូវការថ្ែលផ្ដល់ជូៃយដ្ឋ យមភូមិ៣ បាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញ
ថា មាៃរាលែីចុំៃួៃ១២៣រាលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារមូលយហតញាយក្ចើៃ 
យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់។ រាលែី
ទុំងយៃោះ មិៃក្តវូបាៃផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយទ យដ្ឋ ារវវិាទែី
ធ្ែី យក្ ោះមាច ស់ែីអវតរមាៃយៅយពលែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ធ្ែី បង្កា ញថា មាៃរាលែីសរញប ៦,៤១៤រាល យៅរនញងសង្កា ត់៣ យហើ ក្តវូបុំថ្បរ
យៅតាមភូមិៃីមួ ៗែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

 ភូមិ១ មាៃ៣,០៧៤ រាលែី  
 ភូមិ២ មាៃ១,៥៨១ រាលែី ៃិង 
 ភូមិ៣ មាៃ១,៧៥៩ រាលែី។  

 ការយ្វៀលរាលែីយចញពីែុំយណើ រការ នៃការផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
អចលៃវតថញមាៃចុំៃួៃយក្ចើៃគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ យហើ មាៃរាលែីយក្ចើៃគួរសមមិៃ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃ
បញ្ជច ប់យៅឆ្ន ុំ២០១០ យដ្ឋ មាៃមូលយហតញាយក្ចើៃ។ ភាគយក្ចើៃ រាលែីថ្ែលក្តូវ
យ្វៀលយចញ ៃឹងមិៃក្តវូវបាៃផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញទុំងយនោះ 
សថិតយៅថ្របរតុំបៃ់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ធ្ុំៗាយក្ចើៃ។ យៅយក្ៅតុំបៃ់ទុំងយៃោះ ែុំយណើ រការ
នៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ        ហារ់ែូចាបាៃែុំយណើ រការយៅយដ្ឋ 
រលូៃ។ យក្កា ពីបាៃក្បកាសអុំពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  រិចចក្បជញុំាាធារណៈមួ ក្តូវបាៃ
យធ្វើយ ើង យហើ វគគផ្សពវផ្ា ាាធារណៈក្តូវបាៃយរៀបចុំយ ើង។ ការបិទផ្ា ា
ាធារណៈក្តូវបាៃអៃញវតរតាមរ ៈយពលរុំណត់ យក្កា ពីការវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំ
ែីរចួ យហើ យៅទីបុំផ្ញត វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញក្តូវផ្ដល់ជូៃក្បា
ពលរែា យៅឯពិធី្ក្បគល់មួ យៅាោសង្កា ត់។  
 
ការយ្វៀលរាលែីយចញពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែី ៃិងអក្តានៃែី ូត៍មិៃបាៃចញោះ
បញ្ជ យីៅភូមិ៣  
 

យយងយៅតាមសថិតិផ្ែូវការថ្ែលផ្ដល់ជូៃយដ្ឋ យមភូមិ៣ បាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញ
ថា មាៃរាលែីចុំៃួៃ១២៣រាលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារមូលយហតញាយក្ចើៃ 
យក្កា ពីែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់។ រាលែី
ទុំងយៃោះ មិៃក្តវូបាៃផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយទ យដ្ឋ ារវវិាទែី
ធ្ែី យក្ ោះមាច ស់ែីអវតរមាៃយៅយពលែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ែីមាៃាថ ៃភាពមិៃចាស់

 
 

ោស់ ឬយដ្ឋ ាររាលែីទុំងយនោះ រ ុំយោភចូលែីាធារណៈរែារបស់រែា។ យទោះ
ាយ៉ាងយៃោះរដី ក្រមុអនរស្រាវក្ាវបាៃររយឃើញថា មាៃរាលែីយ៉ាងតិច៦៦៨រាល
យទៀត មិៃក្តូវបាៃផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលវតថញយទ យដ្ឋ ារែីទុំងយនោះ
សថិតយៅរនញងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស សថិតយៅរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវ ឬសថិតយៅរនញងែី
ចុំណីផ្ែូវរលយភែើង។ បញ្ជា យៃោះ ក្តូវបាៃយលើរយ ើងមរពិភារាែូចខាងយក្កាម។ 

តាមរ ៈការសមាភ សាមួ ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិ៣ បាៃឲ្យែឹងថា ក្បា
ពលរែាយក្ចើៃាង២៥ក្គាួរថ្ែលរុំពញងរស់យៅយលើែី ូត៍ាប់ែីក្ពោះរាជែុំណារ់ មិៃ
បាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយទ យក្ ោះែី ូត៍ទុំងយនោះក្តូវបាៃ
ចាត់ទញរថា មាៃក្ពុំក្បទល់មិៃចាស់ោស់។ យយងតាមក្បធាៃក្រុមក្បឹរាសង្កា ត់ 
បាៃឲ្យែឹងថា មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី បាៃទរ់ទង
យៅក្រមុក្បឹរារាជសមបតរិ ៃិងបាៃយសនើសញុំឲ្យក្រុមក្បឹរារាជសមបតរិសង់របងរងឹមាុំយៅ
តាមក្ពុំែីក្ពោះរាជែុំណារ់ ប៉ាញថ្ៃរពញុំយឃើញមាៃការាងសង់តាមការយសនើសញុំយៃោះយ ើ ។ 
ក្គួារក្បាពលរែាយសាើរថ្តទុំងអស់ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ មាៃឯរារ
បង្កា ញថា ពួរគត់មាៃភសដញតាងបញ្ជជ រ់សិទធិយភាគៈ ឬសិទធិកាៃ់កាប់ែីយ៉ាង
ចាស់ោស់ រឯីការយផ្ាររមមសិទធិរបស់ពួរគត់រ៏ក្តវូបាៃទទួលាគ ល់ាផ្ែូវការថ្ែរ។ 
យទោះបីាែូយចនោះរ៏យដ្ឋ  រហូតមរែល់យពលយៃោះ ការទមទរសញុំវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់
មាច ស់អចលៃវតថញរបស់ពួរគត់មិៃទទួលបាៃយាគជ័ យទ។ ររណីយៃោះក្តូវបាៃយលើរ
មរពិភារាយៅរនញងតួយសចរដីនៃរបា ការណ៍យៃោះរចួយហើ  គឺរនញងររណីរបស់អនរស្រសី
យៅ។ យទោះបីា ររណីយៃោះ បាៃក្បាប់ក្រមុអនរស្រាវក្ាវថា ាររណីែីមាៃ “ាថ ៃ
ភាពមិៃចាស់ោស់” រ៏យដ្ឋ  រ៏យគបាៃសយងាតយឃើញថា ែីក្ពោះរាជែុំណារ់យៃោះ 
ារ់ថ្សដងរុំពញងក្តូវបាៃអភិវឌ្ឍយៅាតុំបៃ់រមណី ដ្ឋា ៃយ៉ាងក្បណីត។ យគរ៏បាៃ
សយងាតយឃើញថ្ែរថា មាៃមន្តៃរីាៃ់ខពស់មួ របូមាៃផ្ាោះមួ យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ យហើ ម
ន្តៃរីយៃោះបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលវតថញរចួយហើ  ែូយចនោះយហើ ការយលើរ
យ ើងថា ែីយៃោះាែីក្ពោះរាជក្ទពយបណាដ លឲ្យមាៃបញ្ជា យក្ចើៃ។ 

មាៃររណីាយក្ចើៃយទៀត ថ្ែលមាច ស់ែីអវតរមាៃ យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ មាៃររណីខែោះយទៀតគឺយដ្ឋ ារមាច ស់ែីរស់
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅយខតរយផ្សងៗ យហើ រ៏មាៃររណីខែោះយទៀត ថ្ែលមាច ស់ែីាជៃាតិថ្ខមរ-អាយមររិ 
ៃិងថ្ខមរ-បារាុំងថ្ែលរស់យក្ៅក្បយទសយ៉ាង ូរ។ មាៃររណីខែោះ ែី ូត៍ទុំងយៃោះ មិៃ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្ ោះមាច ស់ែីអវតរមាៃ យៅយពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ក្រុមអនរចញោះស្រាវក្ាវបាៃជួបក្បាពលរែាា
យក្ចើៃថ្ែលមាៃវតរមាៃយៅយពលវៃិិចឆ័ រាលែីប៉ាញថ្ៃរមិៃអាចទទួលបាៃវញិ្ជា បៃបក្ត
សមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយទ យដ្ឋ ារថ្តអនរជិតខាងរបស់ពួរគត់អវតរមាៃ យហើ 
មិៃអាចបញ្ជជ រ់ ៃិងឯរភាពចុំយ ោះក្ពុំែីរមួ។ ររណីបាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញង 
តួយសចរដីនៃរបា ការណ៍យៃោះរចួយហើ  គឺររណីសិរារបស់អនរស្រសី សញខា។ 

ទុំងក្បធាៃក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់ ទុំងក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងសង្កា ត់៣ គម ៃការយ្វៀលរាលែីយចញ
ពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  មញៃយពលចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយទ។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅយពលចញោះសិរាយៅមូលដ្ឋា ៃ បាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញយ៉ាងចាស់
ថា វាមិៃថ្មៃែូយចាន ោះយទ។ មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួាររស់យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវ
បាៃរុំណត់ថា ាតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ សក្មាប់គយក្មាងធ្ុំៗាយក្ចើៃ។ តាមរ ៈការ
ពិយក្គោះយយបល់ាមួ ក្បាពលរែា ៃិងមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ បាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញថា 
មាៃភាពក្ច ូរក្ច ុំយក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹងលរខណៈពិតក្បារែនៃតុំបៃ់យៃោះ។ អនរខែោះថា 
វាាសមបទៃែីយសែារិចច រឯីអនរខែោះយទៀតថា ាែីតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស យហើ អនរ
ខែោះយទៀតក្គៃ់ថ្តថា “តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍”។ 

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ បាៃយមើលថ្ផ្ៃទីថ្ែលផ្ដល់ឲ្យយដ្ឋ ក្បាពលរែាយៅរនញង
ភូមិ៣មាន រ់ ថ្ែលថ្ផ្ៃទីយៃោះបង្កា ញឲ្យយឃើញារ់ថ្សដងថា មាៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ធ្ុំៗ
ចុំៃួៃបីយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំងយនោះមាៃ គយក្មាងតុំបៃ់យសែារិចច
ពិយសសសក្មាប់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ៃិងយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធនៃរុំពង់ថ្ផ្យៃោះ គយក្មាងាដ រ
ៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើងរបសមហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ ៃិងគយក្មាងពក្ងីរផ្ែូវធ្ុំមួ ។ 
យទោះបីា មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃបៃររស់យៅថ្របរតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរ
គត់មិៃអាចមាៃលទធភាពសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី តាមរ ៈ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយ ើ ។ វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា រាលែីថ្ែលយ្វៀលយចញ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅយខតរយផ្សងៗ យហើ រ៏មាៃររណីខែោះយទៀត ថ្ែលមាច ស់ែីាជៃាតិថ្ខមរ-អាយមររិ 
ៃិងថ្ខមរ-បារាុំងថ្ែលរស់យក្ៅក្បយទសយ៉ាង ូរ។ មាៃររណីខែោះ ែី ូត៍ទុំងយៃោះ មិៃ
ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្ ោះមាច ស់ែីអវតរមាៃ យៅយពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ក្រុមអនរចញោះស្រាវក្ាវបាៃជួបក្បាពលរែាា
យក្ចើៃថ្ែលមាៃវតរមាៃយៅយពលវៃិិចឆ័ រាលែីប៉ាញថ្ៃរមិៃអាចទទួលបាៃវញិ្ជា បៃបក្ត
សមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយទ យដ្ឋ ារថ្តអនរជិតខាងរបស់ពួរគត់អវតរមាៃ យហើ 
មិៃអាចបញ្ជជ រ់ ៃិងឯរភាពចុំយ ោះក្ពុំែីរមួ។ ររណីបាៃយលើរមរពិភារាយៅរនញង 
តួយសចរដីនៃរបា ការណ៍យៃោះរចួយហើ  គឺររណីសិរារបស់អនរស្រសី សញខា។ 

ទុំងក្បធាៃក្រមុក្បឹរាសង្កា ត់ ទុំងក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅរនញងសង្កា ត់៣ គម ៃការយ្វៀលរាលែីយចញ
ពីតុំបៃ់វៃិិចឆ័  មញៃយពលចាប់យផ្ដើមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយទ។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅយពលចញោះសិរាយៅមូលដ្ឋា ៃ បាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញយ៉ាងចាស់
ថា វាមិៃថ្មៃែូយចាន ោះយទ។ មាៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួាររស់យៅរនញងតុំបៃ់ថ្ែលក្តូវ
បាៃរុំណត់ថា ាតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍ សក្មាប់គយក្មាងធ្ុំៗាយក្ចើៃ។ តាមរ ៈការ
ពិយក្គោះយយបល់ាមួ ក្បាពលរែា ៃិងមន្តៃរីថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ បាៃបង្កា ញឲ្យយឃើញថា 
មាៃភាពក្ច ូរក្ច ុំយក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹងលរខណៈពិតក្បារែនៃតុំបៃ់យៃោះ។ អនរខែោះថា 
វាាសមបទៃែីយសែារិចច រឯីអនរខែោះយទៀតថា ាែីតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស យហើ អនរ
ខែោះយទៀតក្គៃ់ថ្តថា “តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍”។ 

ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ បាៃយមើលថ្ផ្ៃទីថ្ែលផ្ដល់ឲ្យយដ្ឋ ក្បាពលរែាយៅរនញង
ភូមិ៣មាន រ់ ថ្ែលថ្ផ្ៃទីយៃោះបង្កា ញឲ្យយឃើញារ់ថ្សដងថា មាៃគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ធ្ុំៗ
ចុំៃួៃបីយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំងយនោះមាៃ គយក្មាងតុំបៃ់យសែារិចច
ពិយសសសក្មាប់អភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ៃិងយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធនៃរុំពង់ថ្ផ្យៃោះ គយក្មាងាដ រ
ៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើងរបសមហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ ៃិងគយក្មាងពក្ងីរផ្ែូវធ្ុំមួ ។ 
យទោះបីា មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃបៃររស់យៅថ្របរតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរ
គត់មិៃអាចមាៃលទធភាពសញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី តាមរ ៈ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះយ ើ ។ វាហារ់ែូចាបង្កា ញថា រាលែីថ្ែលយ្វៀលយចញ

 
 

យនោះមិៃក្តវូបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងរបា ការណ៍ទិៃនៃ័  ថ្ែលផ្ដល់ឲ្យយដ្ឋ អាា្ធ្រ
មូលដ្ឋា ៃយទ យក្ ោះថា វាបាៃបង្កា ញថ្តចុំៃួៃរាលែីសរញបថ្ែលបាៃវៃិិចឆ័ យហើ ថ្ត
ប៉ាញយណាណ ោះ យហតញែូយចនោះយហើ  រាលែីថ្ែលយ្វៀលយចញយនោះ មិៃក្តូវបាៃបង្កា ញយៅ
រនញងទិៃនៃ័ យៃោះយ ើ ។ 

ែូចបាៃបញ្ជជ រ់យៅរនញងតួយសចរដីនៃរបា ការណ៍យៃោះរចួយហើ ថា យយងតាម
ការយធ្វើជុំយរឿៃមួ ថ្ែលបាៃអៃញវតរ យៅរនញងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសយៃោះយដ្ឋ ក្រុម
ការង្ករមរ ពីាោក្រុងក្ពោះសីហៃញកាលពីថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០៨ បាៃបង្កា ញថា ក្បា
ពលរែា ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ទុំងយនោះ យៅរនញង
ភូមិ៣ មាៃចុំៃួៃ៦៦៨ក្គាួរ ថ្ែលរនញងចុំយណាមយៃោះ មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៧៧
ក្គួារ ក្តូវទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ យដ្ឋ ារគយក្មាងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ៃិង
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ មាៃ១៦៤ក្គាួរបាៃទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារ
គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូវ យហើ មាៃ២២៧ក្គាួរទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារ
គយក្មាងពក្ងីរផ្ែូវរលយភែើងរបស់មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ។ 

យៅឆ្ន ុំ២០១០ ក្បាពលរែា១៧ក្គាួរ តុំណាងក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៧៧
ក្គួារ យៅរនញងភូមិ៣ ថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យដ្ឋ ារគយក្មាងតុំបៃ់យសែារិចច
ពិយសស ៃិងគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្ បាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងមួ យៅាោែុំបូងយខតរ
ក្ពោះសីហៃញ។ យែើមបណដឹ ងទុំងយនោះ បាៃយសនើសញុំតញោការអៃញញ្ជា តឲ្យពួរគត់មាៃ
លទធភាពយក្បើក្បាស់ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យែើមបចីញោះបញ្ជ ី
បុំយពញបថ្ៃថមែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងអចលៃវតថញយផ្សងៗយទៀត។ តញោការបាៃយកាោះយៅ
សហគមៃ៍យៃោះមរក្បជញុំយៅនលងទី១៩ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១១ យហើ មាៃរិចចក្បជញុំមួ 
យទៀត ាមួ ាោក្រងុក្ពោះសីហៃញ មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិង
សញរយិយែី ៃិងសមាជិរសហគមៃ៍ យៅនលងទី២៧ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១១។ បណដឹ ងយៃោះ
ក្តូវបាៃពិភារា យហើ រុំណត់យហតញនៃការក្បជញុំយៃោះបញ្ជជ រ់ថា ភាគីទុំងអស់បាៃឯរ
ភាពតាមសុំយណើ សញុំចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ។ តញោការ
បាៃយសនើសញុំឲ្យភាគី រ់ព័ៃធទុំងអស់ អៃញវតរយសចរដីសយក្មចយៃោះ ប៉ាញថ្ៃររហូតមរែល់
យពលសរយសររបា ការណ៍យៃោះ ក្គួារក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់យៅ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់ តាមរ ៈការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះយៅ 
យ ើ ។ 
ខាងយក្កាមយៃោះ ាយសចរដីសយងខបអុំពីគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ធ្ុំៗថ្ែលយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់

ែល់ក្បាពលរែារស់យៅរនញងតុំបៃ់យនោះ។  
 
រ) គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូ វ: អាា្ធ្ររុំពង់ថ្ផ្ មាៃថ្ផ្ៃការជួសជញលផ្ែូវតូចមួ យៅ
រនញងតុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ តភាជ ប់ផ្ែូវាតិយលខ៤។ គយក្មាងយៃោះបណាដ លឲ្យប៉ាោះ ល់
ក្បាពលរែាយៅភូមិ៣ ចុំៃួៃ១៦៤ក្គាួរ។ 

ខ) គយក្មាងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្: គយក្មាងតុំបៃ់យសែា
រិចចពិយសស ក្តវូបាៃអៃញម័តាយលើរែុំបូងតាមរ ៈារាចរយលខ១៤៧ 
ថ្ែលក្តូវបាៃចញោះហតថយលខាយដ្ឋ ន ររែាមន្តៃរី កាលពីថ្ខយមា ឆ្ន ុំ
២០០០។ យយងតាមារាចរយៃោះ ែីយៅរនញងសង្កា ត់២ ៃិងសង្កា ត់៣ ក្តវូបាៃ
រែាយធ្វើសមបទៃសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៃោះ យហើ ថ្ែលយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់
ក្បាពលរែាចុំៃួៃ២០,៣៧៦នរ់។      យៅថ្ខរញ្ជា   ឆ្ន ុំ២០០៩  មាៃយចញ
អៃញក្រឹតយយលើរទីពីរ សដីពីការបយងាើតតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសយៃោះាផ្ែូវការ ប៉ាញថ្ៃរ
រនញងទុំហុំតូចាងមញៃ ៃិងប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាកាៃ់ថ្តតិច។

193   អៃញក្រឹតយយៃោះ 
បញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសយៃោះមាៃទុំហុំ៦៧,៤៩ហិរតា សថិតយៅរនញង
សង្កា ត់២ ៃិងសង្កា ត់៣ ៃិងបាៃក្បកាសថា ែីទុំងអស់ថ្ែលសថិតយៅរនញង
តុំបៃ់យៃោះ ាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់រែា យហើ សថិតយៅយក្កាមការក្គប់ក្គង
របស់អាា្ធ្ររុំពង់ថ្ផ្សវ ័តក្រុងក្ពោះសីហៃញ។ 
 
គយក្មាងរុំពង់ថ្ផ្ៃិងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសយៃោះ ក្តវូបាៃអភិវឌ្ឍៃ៍យដ្ឋ មាៃ
ការជួ គុំក្ទពីរដ្ឋា ភិបាលជប៉ាញៃ។ គយក្មាងយៃោះមាៃយគលបុំណង “បយងាើត
តុំបៃ់ជុំរញញពិយសសមួ ថ្ែលអភិវឌ្ឍៃ៍ឧសាហរមមលមី យៅរនញងក្បយទសរមពញា 

                                                           
193
រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា អៃញក្រឹតយយលខ១៤៧សដីពីការបយងាើតតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសនៃរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងក្ពោះសីហៃញ ចញោះ
នលងទី២ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩។   
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់ តាមរ ៈការចញោះបញ្ជ ីបុំយពញបថ្ៃថមយៃោះយៅ 
យ ើ ។ 
ខាងយក្កាមយៃោះ ាយសចរដីសយងខបអុំពីគយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ធ្ុំៗថ្ែលយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់

ែល់ក្បាពលរែារស់យៅរនញងតុំបៃ់យនោះ។  
 
រ) គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូ វ: អាា្ធ្ររុំពង់ថ្ផ្ មាៃថ្ផ្ៃការជួសជញលផ្ែូវតូចមួ យៅ
រនញងតុំបៃ់រុំពង់ថ្ផ្ តភាជ ប់ផ្ែូវាតិយលខ៤។ គយក្មាងយៃោះបណាដ លឲ្យប៉ាោះ ល់
ក្បាពលរែាយៅភូមិ៣ ចុំៃួៃ១៦៤ក្គាួរ។ 

ខ) គយក្មាងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសស ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍រុំពង់ថ្ផ្: គយក្មាងតុំបៃ់យសែា
រិចចពិយសស ក្តវូបាៃអៃញម័តាយលើរែុំបូងតាមរ ៈារាចរយលខ១៤៧ 
ថ្ែលក្តូវបាៃចញោះហតថយលខាយដ្ឋ ន ររែាមន្តៃរី កាលពីថ្ខយមា ឆ្ន ុំ
២០០០។ យយងតាមារាចរយៃោះ ែីយៅរនញងសង្កា ត់២ ៃិងសង្កា ត់៣ ក្តវូបាៃ
រែាយធ្វើសមបទៃសក្មាប់គយក្មាងអភិវឌ្ឍៃ៍យៃោះ យហើ ថ្ែលយធ្វើឲ្យប៉ាោះ ល់
ក្បាពលរែាចុំៃួៃ២០,៣៧៦នរ់។      យៅថ្ខរញ្ជា   ឆ្ន ុំ២០០៩  មាៃយចញ
អៃញក្រឹតយយលើរទីពីរ សដីពីការបយងាើតតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសយៃោះាផ្ែូវការ ប៉ាញថ្ៃរ
រនញងទុំហុំតូចាងមញៃ ៃិងប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាកាៃ់ថ្តតិច។

193   អៃញក្រឹតយយៃោះ 
បញ្ជជ រ់ថា តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសយៃោះមាៃទុំហុំ៦៧,៤៩ហិរតា សថិតយៅរនញង
សង្កា ត់២ ៃិងសង្កា ត់៣ ៃិងបាៃក្បកាសថា ែីទុំងអស់ថ្ែលសថិតយៅរនញង
តុំបៃ់យៃោះ ាែីរមមសិទធិឯរជៃរបស់រែា យហើ សថិតយៅយក្កាមការក្គប់ក្គង
របស់អាា្ធ្ររុំពង់ថ្ផ្សវ ័តក្រុងក្ពោះសីហៃញ។ 
 
គយក្មាងរុំពង់ថ្ផ្ៃិងតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសយៃោះ ក្តវូបាៃអភិវឌ្ឍៃ៍យដ្ឋ មាៃ
ការជួ គុំក្ទពីរដ្ឋា ភិបាលជប៉ាញៃ។ គយក្មាងយៃោះមាៃយគលបុំណង “បយងាើត
តុំបៃ់ជុំរញញពិយសសមួ ថ្ែលអភិវឌ្ឍៃ៍ឧសាហរមមលមី យៅរនញងក្បយទសរមពញា 

                                                           
193
រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា អៃញក្រឹតយយលខ១៤៧សដីពីការបយងាើតតុំបៃ់យសែារិចចពិយសសនៃរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងក្ពោះសីហៃញ ចញោះ
នលងទី២ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩។   

 
 

យែើមបពីក្ងីរការនុំយចញទុំៃិញយក្បើក្បាស់ ៃិងក្បមូលផ្ដញុំបយចចរវទិយលមីតាមរ ៈ
ការវៃិិយយគដា ល់ពីបរយទស”។194  យៅឆ្ន ុំ២០០៦ រដ្ឋា ភិបាលជប៉ាញៃបាៃឯរ
ភាពផ្ដល់ក្បារ់រមចី៣១៨ោៃយ ៃ (២,៧៦ោៃែញោែ រសហរែាអាយមររិ) 
សក្មាប់យរៀបចុំែុំណារ់កាលនៃគយក្មាង យហើ បនា ប់មរយទៀតបាៃចញោះហតថ
យលខាផ្ដល់ក្បារ់រមចីចុំៃួៃ៣,៦៥១ោៃយ ៃ (៣៦ោៃែញោែ រសហរែាអាយម
ររិ) យៅថ្ខមិន ឆ្ន ុំ២០០៨ សក្មាប់ែុំណារ់កាលាងសង់។195  បនា ប់មរ 
យៅឆ្ន ុំ២០០៩ រដ្ឋា ភិបាលជប៉ាញៃបាៃចញោះហតថយលខាផ្ដល់ក្បារ់រមចីយលើរទី៣ 
ថ្ែលមាៃទឹរក្បារ់៧,១៧៦ោៃយ ៃ (៧៥,៦៧ោៃែញោែ រសហរែាអាយមរ ិ
រ) សក្មាប់ការយរៀបចុំយហដ្ឋា រចនសមព័ៃធរុំពង់ថ្ផ្។ 196  រមចីទុំងអស់ក្តវូបាៃ
ផ្ដល់ជូៃតាមរ ៈទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិជប៉ាញៃ (JICA)។   

គ) គយក្មាងាដ រៃិងជួសជញលផ្ែូ វរលយភែើង យដ្ឋ មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ: 
ក្គួារក្បាពលរែាាយក្ចើៃ    ថ្ែលយៅរនញងតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍    រស់យៅជិតផ្ែូវ
រលយភែើង ៃិងាថ ៃី រលយភែើងថ្ែលមាៃក្ពុំក្បទល់ាប់តុំបៃ់យសែារិចចពិយសស។ 
ាថ ៃី រលយភែើង   ផ្ែូវរលយភែើង   ៃិងែីចុំណីផ្ែូវ  ថ្ែល រ់ព័ៃធាក្ទពយសមបតរិ
ាធារណៈរបស់រែា យហតញែូយចនោះយហើ  គម ៃែីរថ្ៃែងណាមួ យៅរនញងតុំបៃ់
យៃោះក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ ែូចគន ៃឹងអវីថ្ែលបាៃយរើតយ ើង យៅតុំបៃ់
យគលយៅសិរាយៅយខតរបនា  មាៃជ័ ថ្ែរ ក្រមុការង្ករនៃគយក្មាងាដ រ 
ៃិងជួសជញលផ្ែូវរលយភែើងយដ្ឋ មហាអៃញតុំបៃ់ទយៃែយមគងគ បាៃចញោះយៅតុំបៃ់យៃោះ 
មញៃយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យហើ 

                                                           
194
 វបិា របស់តុំបៃ់យសែារិចចពិយសសនៃរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងក្ពោះសីហៃញ, អុំពីយ ើង 

http://www.pas.gov.kh/spsez/aboutus.php (បាៃចូលយមើល យៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
195 វបិា របស់ាថ ៃទូតជប៉ាញៃក្បចាុំរមពញា:http://www.kh.emb-

japan.go.jp/economic/oda/odalist_march2011-e.pdf (បាៃចូលយមើលយៅថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។  
196
 វបិា របស់ទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការអៃររាតិជប៉ាញៃ, យសចរដីក្បកាសព័ត៌មាៃ: ពិធី្ចញោះហតថយលខាយលើរិចច
ក្ពមយក្ពៀងផ្ដល់រមចីជុំៃួ អភិវឌ្ឍៃ៍ផ្ែូ វការាមួ ក្បយទសរមពញាយែើមបីគុំក្ទការអភិវឌ្ឍៃ៍ឧសាហរមមរបស់ក្បយទស
រមពញាតាមរ ៈការអភិវឌ្ឍៃ៍យហដ្ឋា រចនសមព័ៃធរុំពង់ថ្ផ្ នលងទី២១ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០៩។  
http://www.jica.go.jp/english/news/press/2009/090821.html (បាៃយបើរយមើល ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បាៃរុំណត់ក្ពុំែីរយបៀងផ្ែូវ    ថ្ែលមាៃផ្លប៉ាោះ ល់យៅសងខាងអ័រសនៃផ្ែូវ
រលយភែើង។ យៅយពលថ្ែលតុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃអយងាតវាស់ថ្វងតាមរ ៈែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងក្តូវបាៃ
រុំណត់ក្ពុំែីយៅតាមយគលការណ៍ថ្ណនុំរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី   ៃគរបូ
ៃី រមម  ៃិងសុំណង់ រនញងការរុំណត់ែីាធារណៈរបស់រែា។   យៃោះមាៃៃ័ 
ថា មាៃក្បាពលរែាមិៃបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយទ 
យដ្ឋ ារក្បាពលរែាទុំងយនោះសថិតយៅរនញងតុំបៃ់ែីចុំណីរលយភែើង។  

យយងតាមក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិង
សញរយិយែី បាៃឲ្យែឹងថា បចចញបបៃនរុំពញងមាៃការពិភារាគន រវាងធ្នគរ
អភិវឌ្ឍៃ៍អាសញី ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា អុំពីការយចញវញិ្ជា បៃបក្តបញ្ជជ រ់
ការយក្បើក្បាស់ៃិងទទួលផ្ល ជូៃក្បាពលរែាថ្ែលរុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់
ចយនែ ោះែីរយបៀង ៃិងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង។ វញិ្ជា បៃបក្តយៃោះផ្ដល់សិទធិមាៃរក្មិត
រនញងការយក្បើក្បាស់ែីយដ្ឋ មាៃរុំណត់រ ៈយពល យហើ អាចពៃយរបាៃយៅ
យពលវញិ្ជា បៃបក្តយៃោះផ្ញតរុំណត់។ 

 
ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ រ៏បាៃពយយមររទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃែី ូត៍ថ្ែល

ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញ ឬមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យៅទូទុំងសង្កា ត់ថ្ែលភូមិ៣សថិតយៅយៃោះ
ថ្ែរ។ យៅរនញងសង្កា ត់៣ រាលែីវៃិិចឆ័ យហើ សរញបចុំៃួៃ៧២៩រាលមិៃក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ីយ ើ  យដ្ឋ យហតញផ្លចមបងៗគឺ ែីមាៃវវិាទ ៃិងសថិតយៅយលើែីាធារណៈ
របស់រែា យទោះបីា បញ្ជា យៃោះមិៃរាប់បញ្ចូ លរាលែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅរនញង
តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យៅរនញងភូមិ៣រ៏យដ្ឋ ។ រាលែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីទុំង៧២៩
រាលយៃោះ ក្តូវបាៃបុំថ្បរយៅតាមភូមិៃីមួ ៗែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

 ភូមិ១ មាៃចុំៃួៃ៥៤៤រាលែី  
 ភូមិ២ មាៃចុំៃួៃ៦២រាលែី ៃិង 
 ភូមិ៣ មាៃចុំៃួៃ១២៣ រាលែី។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បាៃរុំណត់ក្ពុំែីរយបៀងផ្ែូវ    ថ្ែលមាៃផ្លប៉ាោះ ល់យៅសងខាងអ័រសនៃផ្ែូវ
រលយភែើង។ យៅយពលថ្ែលតុំបៃ់យៃោះក្តូវបាៃអយងាតវាស់ថ្វងតាមរ ៈែុំយណើ រ
ការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើងក្តូវបាៃ
រុំណត់ក្ពុំែីយៅតាមយគលការណ៍ថ្ណនុំរបស់ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី   ៃគរបូ
ៃី រមម  ៃិងសុំណង់ រនញងការរុំណត់ែីាធារណៈរបស់រែា។   យៃោះមាៃៃ័ 
ថា មាៃក្បាពលរែាមិៃបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញយទ 
យដ្ឋ ារក្បាពលរែាទុំងយនោះសថិតយៅរនញងតុំបៃ់ែីចុំណីរលយភែើង។  

យយងតាមក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិង
សញរយិយែី បាៃឲ្យែឹងថា បចចញបបៃនរុំពញងមាៃការពិភារាគន រវាងធ្នគរ
អភិវឌ្ឍៃ៍អាសញី ៃិងរាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា អុំពីការយចញវញិ្ជា បៃបក្តបញ្ជជ រ់
ការយក្បើក្បាស់ៃិងទទួលផ្ល ជូៃក្បាពលរែាថ្ែលរុំពញងរស់យៅរនញងតុំបៃ់
ចយនែ ោះែីរយបៀង ៃិងែីចុំណីផ្ែូវរលយភែើង។ វញិ្ជា បៃបក្តយៃោះផ្ដល់សិទធិមាៃរក្មិត
រនញងការយក្បើក្បាស់ែីយដ្ឋ មាៃរុំណត់រ ៈយពល យហើ អាចពៃយរបាៃយៅ
យពលវញិ្ជា បៃបក្តយៃោះផ្ញតរុំណត់។ 

 
ក្រមុអនរស្រាវក្ាវ រ៏បាៃពយយមររទិៃនៃ័  រ់ព័ៃធៃឹងចុំៃួៃែី ូត៍ថ្ែល

ក្តូវបាៃយ្វៀលយចញ ឬមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យៅទូទុំងសង្កា ត់ថ្ែលភូមិ៣សថិតយៅយៃោះ
ថ្ែរ។ យៅរនញងសង្កា ត់៣ រាលែីវៃិិចឆ័ យហើ សរញបចុំៃួៃ៧២៩រាលមិៃក្តូវបាៃចញោះ
បញ្ជ ីយ ើ  យដ្ឋ យហតញផ្លចមបងៗគឺ ែីមាៃវវិាទ ៃិងសថិតយៅយលើែីាធារណៈ
របស់រែា យទោះបីា បញ្ជា យៃោះមិៃរាប់បញ្ចូ លរាលែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅរនញង
តុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍យៅរនញងភូមិ៣រ៏យដ្ឋ ។ រាលែីថ្ែលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីទុំង៧២៩
រាលយៃោះ ក្តូវបាៃបុំថ្បរយៅតាមភូមិៃីមួ ៗែូចខាងយក្កាមយៃោះ៖  
 

 ភូមិ១ មាៃចុំៃួៃ៥៤៤រាលែី  
 ភូមិ២ មាៃចុំៃួៃ៦២រាលែី ៃិង 
 ភូមិ៣ មាៃចុំៃួៃ១២៣ រាលែី។  

 
 

ព័ត៌មាៃ រ់ព័ៃធៃឹងលរខណៈនៃររណីទុំងយៃោះមិៃអាចររបាៃយទ ប៉ាញថ្ៃរ មាៃ
ររណីគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ខែោះពីទូទុំងសង្កា ត់ ក្តូវបាៃយលើរយ ើងមរពិភារាែូចខាង
យក្កាមយៃោះ។ 
ររណីយៅភូមិ១ ពីែុំបូងនផ្ាែីទុំហុំ១៦ហិរតា ក្តូវបាៃយធ្វើរុំណត់យហតញថា ាែី

មាៃវវិាទ យហតញែូយចនោះយហើ  មិៃអាចមាៃសិទធិទទួលបាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
អចលៃវតថញយទ យដ្ឋ ារមាៃវវិាទរវាងក្រមុហ ញៃនលប ញៃរ ៉ាញងៃិងក្បាពលរែាចុំៃួៃ
១២៥ ក្គួារ។ ក្រុមហ ញៃយៃោះ ទីបុំផ្ញតបាៃ្ៃែល់ទុំនស់អុំយពើហិងាាមួ អនរ
ភូមិយៅថ្ខមីន ឆ្ន ុំ២០០៨ យក្កា ពីរមមរររបស់ក្រមុយៃោះបាៃយធ្វើរបងព័ទធែីមាៃវវិាទ
យៃោះ យហើ ាការយ្ែើ តបវញិក្បាពលរែាបាៃនុំគន វា រយមាចរបងយៃោះ។ អុំ ញង
យពលមាៃការប៉ាោះទងគិចគន មួ យលើរយនោះ រងរាជអាវញធ្ហតថ (យប៉ាអឹម) បាៃបាញ់អនរ
ភូមិមាន រ់ យហើ បាៃចាប់ខែួៃក្បាពលរែាាយក្ចើៃយទៀត។ ក្បាពលរែាបាៃអុំ វនវ
យៅយោរន ររែាមន្តៃរី យហើ យពលយនោះយោរបាៃមរយមើលតុំបៃ់មាៃវវិាទយដ្ឋ 
ដា ល់ យហើ បាៃយចញបញ្ជជ ឲ្យក្រមុហ ញៃក្បគល់ែីឲ្យក្បាពលរែាវញិ យហើ បាៃ
ក្បកាសថា ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលផ្លប៉ាោះ ល់មាៃសិទធិយពញយលញរនញងការចញោះ
បញ្ជ ីែីរបស់ពួរគត់តាមរ ៈការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ។ ក្គួារក្បា
ពលរែាទុំងអស់យនោះ យក្កា មរបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ
ក្គប់ៗគន ។197 

ររណីមួ យទៀតយៅរនញងភូមិ១ មាៃ រ់ព័ៃធក្បាពលរែាចុំៃួៃ១០០ក្គួារ
ថ្ែលក្តូវយគយធ្វើរុំណត់យហតញថា រុំពញងរស់យៅយលើែីាធារណៈរបស់រែា យក្ ោះរែាបាល
នក្ពយឈើបាៃក្បកាសថាតុំបៃ់យៃោះសថិតយៅរនញងតុំបៃ់អភិររស Poy Sampenh។   
 
ក្បាពលរែាចុំៃួៃ៩២ក្គាួរយៅភូមិ២ មញៃែុំបូងក្តវូបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ច ីែីធ្ែី យក្ ោះពួរគត់ក្តូវយគយចាទក្បកាៃ់ថា រុំពញងរស់យៅជិតតុំបៃ់ថ្ែលទុំហុំ
៨២ហិរតាយៅជញុំវញិបឹងទឹរាប ថ្ែលយៅថា បឹងថ្ក្ពរទប់ ថ្ែល ឧរញា៉ា គិត យម៉ាង
                                                           
197 កាថ្សតយកាោះសៃរិភាព, យោរ ហ ញៃ ថ្សៃ ផ្ដល់ែី១៦ហិរតារជូៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ១២៥ក្គួារ យក្កា ពីមាៃ
ការបាញ់ក្បហារយដ្ឋ អ ញតរិធ្ម៌យដ្ឋ ក្រុមហ ញៃឯរជៃ ចញោះនលងទី២៥ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ២០០៨។   
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃគយក្មាងជួលរ ៈយពល៩៩ឆ្ន ុំ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យៃោះយៅាតុំបៃ់យទសចរណ៍ធ្មម
ាតិ។  យក្កា ពីមាៃបណដឹ ងពីក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ គណៈរមាម
ធិ្ការអៃររក្រសួងទទួលបៃាញរតាុំងទីលុំយៅលមី បាៃបែិយសធ្សុំយណើ សញុំគយក្មាងអភិវឌ្ឍ
ៃ៍របស់ក្រមុហ ញៃ ៃិងបាៃសយក្មចផ្ដល់ែី៦២ហិរតានៃតុំបៃ់បឹងទុំហុំ៨២ហិរតាឲ្យ
យៅក្បាពលរែា។ អនរនុំ រយមួ របូមរពីក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិង
សុំណង់ បាៃៃិយ ថា គម ៃក្បាពលរែាណាមាន រ់ៃឹងក្តូវបយណដ ញយចញយទ យហើ 
ជុំហាៃបនា ប់មរយទៀតគឺ ក្តូវផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញជូៃក្បា
ពលរែា យទោះបីា យៅមិៃទៃ់ចាស់ថា យតើែីយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះបាៃចញោះបញ្ជ ីយហើ  ឬ
យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីរដី។198 
 
វវិាទយរើតយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

យយងយៅតាមក្បធាៃក្រមុ៤នៃភូមិ៣ បាៃឲ្យែឹងថា វវិាទថ្ែលបាៃយរើត
យ ើងយៅសង្កា ត់យៃោះ យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ មាៃរក្មិតទប យហើ ភាគយក្ចើៃនៃវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើងយនោះ ាវវិាទតូច
តាច។ ភាគយក្ចើៃវវិាទទុំងយៃោះ យក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹងការបិទផ្ែូវាធារណៈចូលយៅែី
ាប់យនោះ ឬយៅយពលថ្ែលភាគីជិតខាងមិៃចញោះសក្មុងគន អុំពីក្ពុំែី។ មន្តៃរីែថ្ែលយៃោះ
បាៃៃិយ ថា វវិាទក្បមាណ៩៥%ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់សង្កា ត់ឬថាន រ់ភូមិ។  
 
 
 

                                                           
198 ឆ្  ចាៃ់ៃីដ្ឋ: ជ័ ជមនោះយ៉ាងរក្មសក្មាប់ក្បាពលរែារនញ ងការតស ូាមួ អនរជុំៃួញ កាថ្សងភនុំយពញប៉ាញសរិ៍ ចញោះ
ផ្ា នលងទី១៤ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ២០១២។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

មាៃគយក្មាងជួលរ ៈយពល៩៩ឆ្ន ុំ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍តុំបៃ់យៃោះយៅាតុំបៃ់យទសចរណ៍ធ្មម
ាតិ។  យក្កា ពីមាៃបណដឹ ងពីក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់ គណៈរមាម
ធិ្ការអៃររក្រសួងទទួលបៃាញរតាុំងទីលុំយៅលមី បាៃបែិយសធ្សុំយណើ សញុំគយក្មាងអភិវឌ្ឍ
ៃ៍របស់ក្រមុហ ញៃ ៃិងបាៃសយក្មចផ្ដល់ែី៦២ហិរតានៃតុំបៃ់បឹងទុំហុំ៨២ហិរតាឲ្យ
យៅក្បាពលរែា។ អនរនុំ រយមួ របូមរពីក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិង
សុំណង់ បាៃៃិយ ថា គម ៃក្បាពលរែាណាមាន រ់ៃឹងក្តូវបយណដ ញយចញយទ យហើ 
ជុំហាៃបនា ប់មរយទៀតគឺ ក្តូវផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញជូៃក្បា
ពលរែា យទោះបីា យៅមិៃទៃ់ចាស់ថា យតើែីយៅរនញងតុំបៃ់យៃោះបាៃចញោះបញ្ជ ីយហើ  ឬ
យៅមិៃទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីរដី។198 
 
វវិាទយរើតយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

យយងយៅតាមក្បធាៃក្រមុ៤នៃភូមិ៣ បាៃឲ្យែឹងថា វវិាទថ្ែលបាៃយរើត
យ ើងយៅសង្កា ត់យៃោះ យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធ មាៃរក្មិតទប យហើ ភាគយក្ចើៃនៃវវិាទថ្ែលបាៃយរើតយ ើងយនោះ ាវវិាទតូច
តាច។ ភាគយក្ចើៃវវិាទទុំងយៃោះ យក្ចើៃ រ់ព័ៃធៃឹងការបិទផ្ែូវាធារណៈចូលយៅែី
ាប់យនោះ ឬយៅយពលថ្ែលភាគីជិតខាងមិៃចញោះសក្មុងគន អុំពីក្ពុំែី។ មន្តៃរីែថ្ែលយៃោះ
បាៃៃិយ ថា វវិាទក្បមាណ៩៥%ក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់សង្កា ត់ឬថាន រ់ភូមិ។  
 
 
 

                                                           
198 ឆ្  ចាៃ់ៃីដ្ឋ: ជ័ ជមនោះយ៉ាងរក្មសក្មាប់ក្បាពលរែារនញ ងការតស ូាមួ អនរជុំៃួញ កាថ្សងភនុំយពញប៉ាញសរិ៍ ចញោះ
ផ្ា នលងទី១៤ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ២០១២។ 

 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី៤: ភូមិក្ប ញគៃិងភូមិក្ត ុំងយាន   
ឃញុំទុំៃប់ ស្រសុរបាធា  យខតររុំពង់ចាម199 

 
ចយនែ ោះពីនលងទី៦ ែល់នលងទី៨ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២ ក្រមុស្រាវក្ាវបាៃយៅតុំបៃ់

យគលយៅសិរាចញងយក្កា ទីបួៃ យៅឃញុំទុំៃប់ ស្រសរុបាធា  យខតររុំពង់ចាម។ ភូមិ
ក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន  គឺាចុំណញ ចយគលយៅនៃការសិរាយៃោះ យហើ ភូមិទុំង
ពីរយៃោះសថិតយក្កាមែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ចាប់ពីថ្ខ
សីហា ឆ្ន ុំ២០០៨ ែល់ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១០។  
 

 ភូមិក្ប ញគ ភូមិក្ត ុំងយាន  សរញប 

ចុំៃួៃក្បាពលរែា 
៤១០ក្គួារ/
១,៧៤៤នរ់ 

២៦០ក្គាួរ/
១,២៨៩នរ់ 

៦៧០ក្គួារ/
៣,០៣៣នរ់  

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែល
បាៃវៃិិចឆ័  

១,៩០១ ១,៣៨៧ ៣.,២៨៨ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែល
បាៃចញោះបញ្ជ ី 

១,៨៩៤ ១,៣៧៧ ៣,២៧១ 

ចុំៃួៃរាលែីថ្ែល
មិៃបាៃចញោះបញ្ជ ី 

៧ (០,០៤%) ១០(២,៨%) ១៧(០,៥%) 

ចុំៃួៃយផ្ាររមមសិទធិែី 
/ ចុំៃួៃចញោះបញ្ជ ីបៃរ 

៥៥ / ៣ ៥ / ០ ៦០ / ៣ 

 
 

                                                           
199 ព័ត៌មាៃយៅរនញងថ្ផ្នរខាងយក្កាមយៃោះក្តូវបាៃក្បមូលពីចយនែ ោះនលងទី៦ែល់នលង៨ថ្ខរញមភៈតាមរ ៈអយងាតក្គួារ, ការ
សមាភ សៃ៍ាមួ អនរផ្ដល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ៗែូចា ក្បធាៃការយិល័ សញរយិយែីយខតររុំពង់ចាម ក្បធាៃក្រុមក្បឹរា
ឃញុំទុំៃប់ យមភូមិក្ប ញរ, ៃិងតាមរ ៈរិចចសមាភ សៃ៍ក្រុមយគលយៅ ក្រុមចក្មុោះយៅភូមិក្ប ញគៃិងក្រុមស្ដសរីយៅភូមិ
ក្ត ុំងយាន ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បវតរិនៃភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន   
 

ទុំងភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន សថិតយៅរនញងឃញុំទុំៃប់ ស្រសរុបាធា  នៃ
យខតររុំពង់ចាម យហើ សថិតយៅចមាង  ពីគន ក្បថ្ហល១គី ូថ្ម៉ាក្ត។ 

មាៃក្បាពលរែា៤១០ក្គាួរ ថ្ែលមាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ១៧៤៤នរ់ រស់
យៅរនញងភូមិក្ប ញគ។ ភូមិក្ប ញគាភូមិចាស់ ថ្ែលបាៃរយរើតយ ើងា ូរឆ្ន ុំមរយហើ
 ។ ភូមិយៃោះសថិតយៅតុំបៃ់ែីខពង់រាប យហើ មាៃក្ត ុំងតូចមួ ៃិងក្បព័ៃធយស្រាច
ស្រសព ថ្ែលផ្ដល់ាក្បយយជៃ៍យ៉ាងសុំខាៃ់សក្មាប់រសិរមម ៃិងយៃាទ។ កាលពី
មញៃ តុំបៃ់យៃោះាតុំបៃ់នក្ពក្កាស់ ប៉ាញថ្ៃររនញងទសវតសរច៍ញងយក្កា យៃោះ ការកាប់ឆ្ា រ ៃិង
ការសឹរយរចរលឹ បាៃបណាដ លឲ្យែីតុំបៃ់យៃោះកាែ  ាែីនក្ពគញយមាព ត។ ភូមិក្ត ុំងយាន  
មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៦០ក្គួារ ឬក្បថ្ហល១,២៨៩នរ់ ៃិងមាៃការយក្បើក្បាស់ែី
ែូចគន ៃឹងភូមិក្ប ញគថ្ែរ។  

ភាពក្រីក្រយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះ    មាៃរក្មិតខពស់ណាស់     រឯីយសវារមម
ាធារណៈរ៏មាៃរក្មិតថ្ែរ។ ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះក្តូវបាៃវា តនមែ
ថាាក្គួារក្រីក្រតាមរ ៈរមមវធីិ្អតរសញ្ជា ណរមមក្គួារក្រីក្រ។     យៅភូមិក្ប ញគ 
រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំង៤១០ក្គាួរ មាៃក្បាពលរែាសរញប១៥៩ក្គាួរ ក្តូវ
បាៃរុំណត់ថា ាក្គាួរក្រីក្រ យដ្ឋ មាៃ១០៥ក្គាួរក្តូវបាៃចាត់ចូលរនញងក្បយភទ
ក្រីក្ររក្មិត១ (ក្រណាស់) ៃិង៥៤ក្គួារ ក្រីក្ររក្មិត២ (ក្រ)។ យៅភូមិក្ត ុំងយាន  
រនញងចុំយណាមក្បាពលរែា២៦០ក្គាួរ មាៃក្បាពលរែា១០៣ក្គួារក្តូវបាៃ
រុំណត់ថា ាក្គួារក្រីក្រ។ យៅរនញងភូមិក្ត ុំងយាន  មាៃក្បាពលរែាក្បថ្ហល
៣០%ជុំ រ់បុំណញ លយគ  រឯីយៅភូមិក្ប ញគវញិ មាៃក្បាពលរែាជុំ រ់បុំណញ លយគ
៥០%។    
 

ជីវភាពរបស់ក្បាពលរែា  
 

ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃយៅភូមិក្ប ញគ ក្បរបរបរាអនរយធ្វើថ្ស្រស យធ្វើចមាា រ ៃិង
យធ្វើារមមររយៅតាមចមាា រាវ  ចៃាីរបស់ក្រមុហ ញៃវៃិិយយគអាយន្តហាគ ារ រ(Agro Star)
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ក្បវតរិនៃភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន   
 

ទុំងភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន សថិតយៅរនញងឃញុំទុំៃប់ ស្រសុរបាធា  នៃ
យខតររុំពង់ចាម យហើ សថិតយៅចមាង  ពីគន ក្បថ្ហល១គី ូថ្ម៉ាក្ត។ 

មាៃក្បាពលរែា៤១០ក្គាួរ ថ្ែលមាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ១៧៤៤នរ់ រស់
យៅរនញងភូមិក្ប ញគ។ ភូមិក្ប ញគាភូមិចាស់ ថ្ែលបាៃរយរើតយ ើងា ូរឆ្ន ុំមរយហើ
 ។ ភូមិយៃោះសថិតយៅតុំបៃ់ែីខពង់រាប យហើ មាៃក្ត ុំងតូចមួ ៃិងក្បព័ៃធយស្រាច
ស្រសព ថ្ែលផ្ដល់ាក្បយយជៃ៍យ៉ាងសុំខាៃ់សក្មាប់រសិរមម ៃិងយៃាទ។ កាលពី
មញៃ តុំបៃ់យៃោះាតុំបៃ់នក្ពក្កាស់ ប៉ាញថ្ៃររនញងទសវតសរច៍ញងយក្កា យៃោះ ការកាប់ឆ្ា រ ៃិង
ការសឹរយរចរលឹ បាៃបណាដ លឲ្យែីតុំបៃ់យៃោះកាែ  ាែីនក្ពគញយមាព ត។ ភូមិក្ត ុំងយាន  
មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ២៦០ក្គួារ ឬក្បថ្ហល១,២៨៩នរ់ ៃិងមាៃការយក្បើក្បាស់ែី
ែូចគន ៃឹងភូមិក្ប ញគថ្ែរ។  

ភាពក្រីក្រយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះ    មាៃរក្មិតខពស់ណាស់     រឯីយសវារមម
ាធារណៈរ៏មាៃរក្មិតថ្ែរ។ ក្បាពលរែាយៅរនញងភូមិទុំងពីរយៃោះក្តូវបាៃវា តនមែ
ថាាក្គួារក្រីក្រតាមរ ៈរមមវធីិ្អតរសញ្ជា ណរមមក្គួារក្រីក្រ។     យៅភូមិក្ប ញគ 
រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំង៤១០ក្គាួរ មាៃក្បាពលរែាសរញប១៥៩ក្គាួរ ក្តូវ
បាៃរុំណត់ថា ាក្គាួរក្រីក្រ យដ្ឋ មាៃ១០៥ក្គាួរក្តូវបាៃចាត់ចូលរនញងក្បយភទ
ក្រីក្ររក្មិត១ (ក្រណាស់) ៃិង៥៤ក្គួារ ក្រីក្ររក្មិត២ (ក្រ)។ យៅភូមិក្ត ុំងយាន  
រនញងចុំយណាមក្បាពលរែា២៦០ក្គាួរ មាៃក្បាពលរែា១០៣ក្គួារក្តូវបាៃ
រុំណត់ថា ាក្គួារក្រីក្រ។ យៅរនញងភូមិក្ត ុំងយាន  មាៃក្បាពលរែាក្បថ្ហល
៣០%ជុំ រ់បុំណញ លយគ  រឯីយៅភូមិក្ប ញគវញិ មាៃក្បាពលរែាជុំ រ់បុំណញ លយគ
៥០%។    
 

ជីវភាពរបស់ក្បាពលរែា  
 

ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃយៅភូមិក្ប ញគ ក្បរបរបរាអនរយធ្វើថ្ស្រស យធ្វើចមាា រ ៃិង
យធ្វើារមមររយៅតាមចមាា រាវ  ចៃាីរបស់ក្រមុហ ញៃវៃិិយយគអាយន្តហាគ ារ រ(Agro Star)

 
 

។  ញវជៃាយក្ចើៃ ាពិយសសនរ ី បាៃនុំគន ចារយចញពីភូមិយៅយធ្វើការយៅតាមយរាង
ចក្រកាត់យែរសយមែៀរបុំ រ់យៅក្រុងរុំពង់ចាម ៃិងរាជធាៃីភនុំយពញ។  ញវៃ័ៃិង ញវនរ ី
ចុំៃួៃ៦៤នរ់ បាៃចារយចញពីភូមិយៅយធ្វើការយៅក្បយទសនលារមមររសុំណង់ៃិងរមម
ររយរាងចក្រ។ ក្បាពលរែាថ្ែលយៅសល់ យធ្វើការារមមររកាប់ឆ្ា រនក្ព ៃិងកាប់យឈើ 
ឬាអនរលរ់ែូររុំបញិររុំប៉ាញរ ាអនរយធ្វើសារយតាន ត ៃិងាអនរយែើរយរ ើសយអតចា លរ់។ 

ក្បាពលរែាយសាើរថ្តទុំងអស់យៅរនញងភូមិាក្គួារក្រីក្រ យហើ ក្បារ់ចុំណូល
ាមធ្យមគឺពី ៨,០០០ យៅ១០,០០០ យរៀល (២យៅ២,៥០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) រនញង
មួ នលង។ យក្ៅពីក្បារ់ចុំណូលយៃោះ ស្រសូវៃិងែុំណាុំពីចមាា រក្តវូបាៃយក្បើក្បាស់សក្មាប់
ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្បចាុំនលង។ ក្គួារខែោះយៅថ្តខវោះយសបៀងអាហារតាមរែូវកាល ថ្ែល
បណាដ លមរពីទឹរជុំៃៃ់ យក្គោះរាុំងសងតួ ៃិងផ្លែុំណាុំមិៃលអ យហើ មួ ឆ្ន ុំៗ ពួរ
គត់ក្តូវទិញអងារកាៃ់ថ្តយក្ចើៃពីផ្ារយែើមបបីុំយពញបថ្ៃថមយសបៀងថ្ែលខវោះខាត។ ក្បា
ពលរែាក្បថ្ហល៥០% ាប់បុំណញ លយគ ខែោះជុំ រ់អនរចងការឯរជៃថ្ែល រការ
ក្បារ់យ៉ាងខពស់ រឯីអនរខែោះយទៀតជុំ រ់បុំណញ លក្គឹោះាថ ៃឥណទៃខាន តតូច (ថ្ែល
មាៃែូចា យអសញីលីដ្ឋ យក្រឌី្ត ធ្នគរភូមិ យអអឹមយខ ៃិងហតាថ រសិររ) យដ្ឋ អក្តា
ការក្បារ់សមលមម។ ពីឆ្ន ុំ២០០៩ ែល់ឆ្ន ុំ២០១០ មាៃក្រុមសៃសុំក្បារ់ភូមិមួ ថ្ែល
ក្តូវបាៃយរៀបចុំចងក្រងយដ្ឋ អងគការមិៃរដ្ឋា ភិបាលមួ  យៅថា មជឈមណឌ លសិរា
ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍រសិរមមរមពញា (យសដ្ឋរ)។ ប៉ាញថ្ៃរ ចាប់ពីយពលយនោះមរ អងគការ យសដ្ឋរ 
បាៃបញ្ច ប់សរមមភាពរបស់ខែួៃ យហើ ក្រុមសៃសុំក្បារ់រ៏ថ្លងែុំយណើ រការ មួ ថ្ផ្នរគឺ
យដ្ឋ ារ មាៃអនរខចីក្បារ់យក្ចើៃមិៃបាៃសងក្បារ់វញិ យហតញែូយចនោះយហើ  យធ្វើឲ្យ
ក្បាពលរែាយផ្សងៗបារ់ទឹរចិតរ យហើ បាៃែរខែួៃយចញាបៃរបនា ប់។ 

ភូមិក្ត ុំងយាន  មាៃក្ពុំក្បទល់ាប់ភូមិក្ប ញគយហើ លរខណៈែីមិៃខញសពី
ភូមិក្ប ញគយទ។     ក្បាពលរែាយៅភូមិក្ត ុំងយាន   រ៏យធ្វើថ្ស្រសបងាបយងាើៃផ្លយែើមបី
ផ្គត់ផ្គង់ក្គាួរថ្ែរ។ ែូចគន ៃឹងររណីយៅភូមិក្ប ញគថ្ែរ ក្បាពលរែាាយក្ចើៃក្គួារ
ក្តូវការទិញអងារបថ្ៃថមយែើមបបីុំយពញរងវោះខាតយសបៀងរបស់ខែួៃ។ ក្គួារខែោះមាៃែី
ចមាា រ ថ្ែលពួរគត់ដ្ឋុំាវ  ចៃាី ៃិងសួៃែុំណាុំរនញងភូមិថ្ែលពួរគត់ដ្ឋុំែុំ ូងមី ៃិង
យែើមយឈើហូបថ្ផ្ែ។ ផ្លដ្ឋុំណាុំទុំងយៃោះ អាចផ្ដល់ក្បារ់ចុំណូលពី១០០,០០០ យៅ
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២០០,០០០យរៀល (២៥យៅ៥០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) រនញងមួ រែូវ អាស្រស័ យលើទុំហុំ
ែី ៃិងផ្លែុំណាុំថ្ែលទទួលបាៃ។ ក្បាពលរែាខែោះយទៀត ាពិយសសក្គាួរក្រីក្រ
បុំផ្ញត ៃិងក្គួារថ្ែលគម ៃែី យធ្វើការយៅចមាា រាវ  ចៃាីរបស់ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ 
ថ្ែលពួរគត់អាចទទួលបាៃក្បារ់ឈនួលពី៨,០០០ យៅ១០,០០០ យរៀល (២យៅ២,៥
ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) រនញងមួ នលង។  ញវៃ័ៃិង ញវនរាីយក្ចើៃបាៃចារយចញពីភូមិ
យៅយធ្វើការ ារមមររយៅតាមយរាងចក្រកាត់យែរ ារមមររសុំណង់ រមមររបិតស្រាយតាន ត 
ៃិងបយក្មើការយផ្សងៗយទៀត យៅយខតររុំពង់ចាម ៃិងយៅរាជធាៃីភនុំយពញ។ 

ការជុំ រ់បុំណញ លយៅភូមិក្ត ុំងយាន  មាៃរក្មិតទបាងភូមិក្ប ញគ យហើ 
មាៃក្បាពលរែាក្បថ្ហល៣០% ថ្ែលភាគយក្ចើៃជុំ រ់បុំណញ លក្គឹោះាថ ៃហិរញ្ាវតថញ
ខាន តតូច ែូចា យអសញីលីដ្ឋ ក្បាារ់ យក្រឌី្ត យអអឹមយខ ៃិងហតាថ រសិររ។ មយ៉ាង
យទៀត យៅរនញងភូមិយៃោះ មាៃក្រុមសៃសុំក្បារ់ភូមិមួ ថ្ែលសមាជិរចុំៃួៃ១៩ក្គាួរ។ 
ក្គួារៃីមួ ៗ សៃសុំក្បារ់ក្បថ្ហល១០,០០០យរៀលរនញងមួ ថ្ខ យហើ ទទួលបាៃការ
ក្បារ់រនញងអក្តា១%រនញងមួ ថ្ខ។ ក្រមុសៃសុំក្បារ់យៃោះ ឲ្យអនរភូមិខចីក្បារ់បរមិាណតិច 
រនញងអក្តាការក្បារ់៣% រនញងមួ ថ្ខសក្មាប់សមាជិរ ៃិង៥%សក្មាប់អនរខចីថ្ែលមិៃ
ថ្មៃាសមាជិរ។  
 
រមមសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃ ែីធ្ែី ៃិងអចលៃវតថញ   
 

ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃ យរើតយៅរនញងភូមិក្ប ញគ យហើ យទោះបីាមាៃអនរ
ចុំណូលពីខាងយក្ៅពីរបីក្គាួរមររស់យៅរនញងភូមិយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរគត់មរពីភូមិ
ជិតខាងថ្ែលរនញងឃញុំថ្តមួ ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យមភូមិក្ប ញគបាៃបញ្ជជ រ់ថា ក្ពុំែីភូមិយៃោះ 
យៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃរុំណត់ចាស់ោស់យៅយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរមាៃនផ្ាែីសរញបក្បថ្ហល
១៥០ហិរតា យហើ ែីភាគយក្ចើៃាែីរសិរមម។ ែីលុំយៅដ្ឋា ៃមាៃទុំហុំាមធ្យម ៦x៨
ថ្ម៉ាក្ត ែីថ្ស្រស០,៥ហិរតា ៃិងែីចមាា រពី០,៥ ហិរតា យៅ៨ហិរតា។ មាៃក្បាពលរែា
៤០ក្គួារ ាក្គួារថ្ែលគម ៃែីធ្ែី។  
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២០០,០០០យរៀល (២៥យៅ៥០ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) រនញងមួ រែូវ អាស្រស័ យលើទុំហុំ
ែី ៃិងផ្លែុំណាុំថ្ែលទទួលបាៃ។ ក្បាពលរែាខែោះយទៀត ាពិយសសក្គាួរក្រីក្រ
បុំផ្ញត ៃិងក្គួារថ្ែលគម ៃែី យធ្វើការយៅចមាា រាវ  ចៃាីរបស់ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ 
ថ្ែលពួរគត់អាចទទួលបាៃក្បារ់ឈនួលពី៨,០០០ យៅ១០,០០០ យរៀល (២យៅ២,៥
ែញោែ រសហរែាអាយមររិ) រនញងមួ នលង។  ញវៃ័ៃិង ញវនរាីយក្ចើៃបាៃចារយចញពីភូមិ
យៅយធ្វើការ ារមមររយៅតាមយរាងចក្រកាត់យែរ ារមមររសុំណង់ រមមររបិតស្រាយតាន ត 
ៃិងបយក្មើការយផ្សងៗយទៀត យៅយខតររុំពង់ចាម ៃិងយៅរាជធាៃីភនុំយពញ។ 

ការជុំ រ់បុំណញ លយៅភូមិក្ត ុំងយាន  មាៃរក្មិតទបាងភូមិក្ប ញគ យហើ 
មាៃក្បាពលរែាក្បថ្ហល៣០% ថ្ែលភាគយក្ចើៃជុំ រ់បុំណញ លក្គឹោះាថ ៃហិរញ្ាវតថញ
ខាន តតូច ែូចា យអសញីលីដ្ឋ ក្បាារ់ យក្រឌី្ត យអអឹមយខ ៃិងហតាថ រសិររ។ មយ៉ាង
យទៀត យៅរនញងភូមិយៃោះ មាៃក្រុមសៃសុំក្បារ់ភូមិមួ ថ្ែលសមាជិរចុំៃួៃ១៩ក្គាួរ។ 
ក្គួារៃីមួ ៗ សៃសុំក្បារ់ក្បថ្ហល១០,០០០យរៀលរនញងមួ ថ្ខ យហើ ទទួលបាៃការ
ក្បារ់រនញងអក្តា១%រនញងមួ ថ្ខ។ ក្រមុសៃសុំក្បារ់យៃោះ ឲ្យអនរភូមិខចីក្បារ់បរមិាណតិច 
រនញងអក្តាការក្បារ់៣% រនញងមួ ថ្ខសក្មាប់សមាជិរ ៃិង៥%សក្មាប់អនរខចីថ្ែលមិៃ
ថ្មៃាសមាជិរ។  
 
រមមសិទធិលុំយៅដ្ឋា ៃ ែីធ្ែី ៃិងអចលៃវតថញ   
 

ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃ យរើតយៅរនញងភូមិក្ប ញគ យហើ យទោះបីាមាៃអនរ
ចុំណូលពីខាងយក្ៅពីរបីក្គាួរមររស់យៅរនញងភូមិយៃោះរ៏យដ្ឋ  រ៏ពួរគត់មរពីភូមិ
ជិតខាងថ្ែលរនញងឃញុំថ្តមួ ថ្តប៉ាញយណាណ ោះ។ យមភូមិក្ប ញគបាៃបញ្ជជ រ់ថា ក្ពុំែីភូមិយៃោះ 
យៅមិៃទៃ់ក្តូវបាៃរុំណត់ចាស់ោស់យៅយ ើ  ប៉ាញថ្ៃរមាៃនផ្ាែីសរញបក្បថ្ហល
១៥០ហិរតា យហើ ែីភាគយក្ចើៃាែីរសិរមម។ ែីលុំយៅដ្ឋា ៃមាៃទុំហុំាមធ្យម ៦x៨
ថ្ម៉ាក្ត ែីថ្ស្រស០,៥ហិរតា ៃិងែីចមាា រពី០,៥ ហិរតា យៅ៨ហិរតា។ មាៃក្បាពលរែា
៤០ក្គួារ ាក្គួារថ្ែលគម ៃែីធ្ែី។  

 
 

កាលពីែុំបូងែីក្តូវបាៃថ្បងថ្ចរជូៃក្គាួរក្បាពលរែាវញិ តាមរ ៈក្បព័ៃធ
ក្រមុាមគគី យៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៨០ យហើ ទុំហុំែីថ្ែលថ្ចរជូៃយនោះ អាស្រស័ តាម
ទុំហុំក្គួារៃីមួ ៗ យហើ យយងតាមយមឃញុំទុំៃប់ បាៃឲ្យែឹងថា ក្បាពលរែា៦០%
នៃក្បាពលរែាថ្ែលរុំពញងរស់យៅរនញងឃញុំយៃោះ      សញទធថ្តបាៃទទួលែីចុំថ្ណរក្រុម
ាមគគី។ ចាប់តាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៩៣រហូតមរ ក្បាពលរែាបាៃែីបថ្ៃថមយដ្ឋ ការកាប់
ឆ្ា រែីនក្ពសក្មាប់យធ្វើចមាា រ។ ចុំយ ោះក្បាពលរែាថ្ែលមិៃទទួលបាៃែីចុំថ្ណរក្រុម
ាមគគី ពួរគត់បាៃែីតាមរ ៈែីមរតរ ឬទិញពីយគ។ មញៃយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្បាពលរែាាយក្ចើៃមាៃបង្កា ៃ់នែសមាគ ល់ែី
ថ្ស្រសរបស់ពួរគត់ថ្ែលយចញជូៃយដ្ឋ ក្រសួងរសិរមម យៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០ ប៉ាញថ្ៃរ
ពួរគត់គម ៃឯរារសមាគ ល់រមមសិទធិាផ្ែូវការយទ។      ែីភាគយក្ចើៃរបស់ភូមិាែី
ឯរជៃ យលើរថ្លងថ្តែីមួ ហិរតាថ្ែលាែីរមមសិទធិវតរអារាម យហើ យបើយយងតាម
យមឃញុំបាៃឲ្យែឹងថា មាៃែីស្រសោះមួ រថ្ៃែង ៃិងែីមួ  ូត៍ាែីាោឃញុំ។ យៅរនញង
ភូមិយៃោះ គម ៃសមបទៃែីយសែារិចចយទ យទោះបីា ែីចមាា រាវ  ចៃាីរបស់ក្រមុហ ញៃអា
យន្តហាគ ារ រ យៅជិតភូមិក្ប ញគ យហើ ក្រមុហ ញៃយៃោះមាៃវវិាទាមួ អនរភូមិជិតខាង
យដ្ឋ ារការរ ុំយោភ រែីភូមិ ៃិងយធ្វើឲ្យបាត់បង់ែីសក្មាប់ឃ្វ លយគក្របី។ 

ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃយៅភូមិក្ត ុំងយាន  រ៏បាៃទទួលែីរបស់ខែួៃតាមរ ៈ
ការកាត់ ែីក្រុមាមគគីថ្ចរបៃរថ្ែរ។ ាមធ្យម ក្បាពលរែាមាៃែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ទុំហុំ
ក្បថ្ហលពី១៥x៤០ថ្ម៉ាក្ត    ែីដ្ឋុំែុំណាុំរនញងភូមិទុំហុំ១៥x៥០ថ្ម៉ាក្ត     ៃិងែីថ្ស្រសទុំហុំ៤
ហិរតា។ មាៃក្បាពលរែាយក្ចើៃក្គាួរ មាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ
យក្ចើៃ សក្មាប់ែី ូត៍តូចៗ។   
 
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីយៅភូមិក្ប ញគៃិងភូមិក្ត ុំងយាន   
 

ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃចាប់យផ្ដើមយៅយខតរ
រុំពង់ចាមយៅឆ្ន ុំ២០០៥ យហើ យយងតាមតួយលខរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី 
បាៃឲ្យែឹងថា យខតរយៃោះបាៃសយក្មចយគលយៅរនញងការផ្ដល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អចលៃវតថញខពស់បុំផ្ញតលុំដ្ឋប់ទី២ បនា ប់ពីយខតររុំពត។
200   បាធា ាស្រសុរទី១ ថ្ែល

ក្តូវអៃញវតរែុំយណើ រការវៃិិចឆ័      យហើ យយងតាមក្បធាៃការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ស្រសរុបាធា  បាៃឲ្យែឹងថា ែី៨០% នៃែីយៅរនញងស្រសុរ
យៃោះាែីថ្ស្រស ១០%ាែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិង១០%ាែីចមាា រ។ យោរក្បធាៃបាៃឲ្យែឹង
បថ្ៃថមយទៀតថា ែីពី៣%យៅ៤%ាែីរមមសិទធិរបស់រែា។ 

ឃញុំទុំៃប់មាៃភូមិសរញប៧ភូមិគឺ ភូមិក្ប ញគក្ត ុំងយាន  ទុំៃប់យលើ ែូៃថ្ប៉ាៃ រងូ 
ក្បាុំ ៃិងភូមិសនឹង។ ឃញុំយៃោះមាៃក្បាពលរែាសរញបចុំៃួៃ១,៦៤៨ក្គួារ ឬ៧,៤៣៩
នរ់។    យយងតាមក្បធាៃក្រុមក្បឹរាឃញុំបាៃឲ្យែឹងថា  ឃញុំយៃោះមាៃែីបឹងចុំៃួៃ១៨
ហិរតា  ៃិងែីទុំៃប់ពី៦យៅ៧ហិរតា ប៉ាញថ្ៃរគម ៃែីនក្ពរបស់រែាយទៀតយទ យក្ ោះែីនក្ពក្តូវ
បាត់បង់អស់យដ្ឋ ារការកាប់យឈើ យហើ ែីនក្ពថ្ែលយៅសល់ក្តូវបាៃផ្ដល់ា
សមបទៃយៅក្រុមហ ញៃវៃិិយយគអាយន្តហាគ ារ រអស់យហើ ។  

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តវូបាៃអៃញវតរយៅរនញងភូមិក្ប ញគពីថ្ខ
សីហា ឆ្ន ុំ២០០៨រហូត ែល់ថ្ខររាដ្ឋឆ្ន ុំ២០០៩ យហើ រនញងចុំយណាមរាលែីចុំៃួៃ
១,៩០១រាលែី មាៃរាលែីចុំៃួៃ១,៨៩៤រាលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី (ថ្ែលរនញងយៃោះមាៃ
ែីចុំៃួៃ១,៤៣៧រាល ាែីរសិរមម ៃិង៤៥៧ ាែីលុំយៅដ្ឋា ៃ)។ ែីសរញប មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីមាៃទុំងអស់៧រាលែី។ យទោះបីាយៅរនញងភូមិយៃោះ មាៃក្បាពលរែាថ្ត
៤១០ក្គួាររ៏យដ្ឋ  រ៏វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ ក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃក្បា
ពលរែាចុំៃួៃ៧៧៩ក្គួារយផ្សងៗគន  យក្ ោះក្បាពលរែាយៅភូមិជិតៗរ៏មាៃែី
រសិរមមយៅរនញងភូមិក្ប ញគយៃោះថ្ែរ។ 

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅរនញងភូមិក្ត ុំង
យាន  ចាប់ពីថ្ខមីនឆ្ន ុំ២០០៩ ែល់ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១០ យហើ រនញងចុំយណាមរាលែី
សរញប១,៣៨៧រាលែី យៅរនញងភូមិយៃោះ មាៃរាលែីចុំៃួៃ១,៣៧៧ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី 
ៃិងមាៃ១០រាលែីមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី។ 

                                                           
200 រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, ែីគឺាជីវតិ:ក្ពឹតរិប័ក្តរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, យលខ២ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ
២០១១។ 



263

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

អចលៃវតថញខពស់បុំផ្ញតលុំដ្ឋប់ទី២ បនា ប់ពីយខតររុំពត។
200   បាធា ាស្រសុរទី១ ថ្ែល

ក្តូវអៃញវតរែុំយណើ រការវៃិិចឆ័      យហើ យយងតាមក្បធាៃការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ស្រសរុបាធា  បាៃឲ្យែឹងថា ែី៨០% នៃែីយៅរនញងស្រសុរ
យៃោះាែីថ្ស្រស ១០%ាែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិង១០%ាែីចមាា រ។ យោរក្បធាៃបាៃឲ្យែឹង
បថ្ៃថមយទៀតថា ែីពី៣%យៅ៤%ាែីរមមសិទធិរបស់រែា។ 

ឃញុំទុំៃប់មាៃភូមិសរញប៧ភូមិគឺ ភូមិក្ប ញគក្ត ុំងយាន  ទុំៃប់យលើ ែូៃថ្ប៉ាៃ រងូ 
ក្បាុំ ៃិងភូមិសនឹង។ ឃញុំយៃោះមាៃក្បាពលរែាសរញបចុំៃួៃ១,៦៤៨ក្គួារ ឬ៧,៤៣៩
នរ់។    យយងតាមក្បធាៃក្រុមក្បឹរាឃញុំបាៃឲ្យែឹងថា  ឃញុំយៃោះមាៃែីបឹងចុំៃួៃ១៨
ហិរតា  ៃិងែីទុំៃប់ពី៦យៅ៧ហិរតា ប៉ាញថ្ៃរគម ៃែីនក្ពរបស់រែាយទៀតយទ យក្ ោះែីនក្ពក្តូវ
បាត់បង់អស់យដ្ឋ ារការកាប់យឈើ យហើ ែីនក្ពថ្ែលយៅសល់ក្តូវបាៃផ្ដល់ា
សមបទៃយៅក្រុមហ ញៃវៃិិយយគអាយន្តហាគ ារ រអស់យហើ ។  

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្តវូបាៃអៃញវតរយៅរនញងភូមិក្ប ញគពីថ្ខ
សីហា ឆ្ន ុំ២០០៨រហូត ែល់ថ្ខររាដ្ឋឆ្ន ុំ២០០៩ យហើ រនញងចុំយណាមរាលែីចុំៃួៃ
១,៩០១រាលែី មាៃរាលែីចុំៃួៃ១,៨៩៤រាលក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី (ថ្ែលរនញងយៃោះមាៃ
ែីចុំៃួៃ១,៤៣៧រាល ាែីរសិរមម ៃិង៤៥៧ ាែីលុំយៅដ្ឋា ៃ)។ ែីសរញប មិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីមាៃទុំងអស់៧រាលែី។ យទោះបីាយៅរនញងភូមិយៃោះ មាៃក្បាពលរែាថ្ត
៤១០ក្គួាររ៏យដ្ឋ  រ៏វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ ក្តូវបាៃផ្ដល់ជូៃក្បា
ពលរែាចុំៃួៃ៧៧៩ក្គួារយផ្សងៗគន  យក្ ោះក្បាពលរែាយៅភូមិជិតៗរ៏មាៃែី
រសិរមមយៅរនញងភូមិក្ប ញគយៃោះថ្ែរ។ 

ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ បាៃក្បក្ពឹតរយៅយៅរនញងភូមិក្ត ុំង
យាន  ចាប់ពីថ្ខមីនឆ្ន ុំ២០០៩ ែល់ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ២០១០ យហើ រនញងចុំយណាមរាលែី
សរញប១,៣៨៧រាលែី យៅរនញងភូមិយៃោះ មាៃរាលែីចុំៃួៃ១,៣៧៧ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី 
ៃិងមាៃ១០រាលែីមិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី។ 

                                                           
200 រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, ែីគឺាជីវតិ:ក្ពឹតរិប័ក្តរបស់រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, យលខ២ថ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ
២០១១។ 

 
 

ែូចគន ៃឹងររណីយៅតុំបៃ់យគលយៅសិរា យៅតុំបៃ់ជៃបទយផ្សងៗយទៀតយៅ
យខតរបនា  មាៃជ័ ថ្ែរ ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធហារ់ែូច
ា បាៃែុំយណើ រការយៅយដ្ឋ រលូៃ ទុំងយៅរនញងភូមិក្ប ញគៃិងភូមិក្ត ុំងយាន ។ មាៃ
យសចរដីជូៃែុំណឹងអុំពីការវៃិិចឆ័ យៅរនញងតុំបៃ់យៃោះ យហើ យក្កា ពីបាៃក្បកាសជូៃ
ែុំណឹងរចួយហើ  មាៃរិចចក្បជញុំាាធារណៈ ៃិងវគគផ្សពវផ្ា ថ្ែលាការបុំយពញ
បថ្ៃថមយលើសិកាខ ាោអុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ថ្ែលក្តវូបាៃយរៀបចុំយ ើងយដ្ឋ  អងគការ
ឃ្ែ ុំយមើលសិទធិមៃញសសរមពញា (VIGILANCE)។ យក្កា ពីការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិងរុំណត់
ក្ពុំែីរចួយហើ  មាៃការបិទផ្ា ាាធារណៈតាមរ ៈយពលរុំណត់ ៃិងមាៃពិធី្
ក្បគល់វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ ាាធារណៈ។    
 
ការយ្វៀលរាលែីៃិងចុំៃួៃែី ូត៍មិៃបាៃចញោះបញ្ជ យីៅភូមិក្ប ញគៃិងភូមិក្ត ុំងយាន  
 

យៅភូមិក្ប ញគមាៃរាលែីចុំៃួៃ៧មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ច ីយទ ថ្ែលរនញងយនោះមាៃ
ែីមួ រាល ាែីលុំយៅដ្ឋា ៃ ៃិងក្បាុំមួ រាលយទៀតាែីចមាា រ។ រាលែីលុំយៅ
ដ្ឋា ៃយៃោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារមាៃទុំនស់រនញងក្គួារ ថ្ែលបាៃយរើតយ ើង
តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០៨ រឯីែីចមាា រចុំៃួៃក្បាុំរាល មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារែីទុំង
យៃោះសថិតយៅតាមក្ពុំក្បទល់រែាបាលមិៃចាស់ោស់ រវាងស្រសុរយជើងនក្ពៃិងស្រសុរបា
ធា  រឯីែីចមាា រមួ រាលយទៀតមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ារមាច ស់ែីអវតរមាៃយៅ
យពលអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែី។ 

បញ្ជា ក្ពុំែីមិៃចាស់ោស់ថ្ែលបាៃយលើរយ ើងខាងយលើយៃោះ  រ់ព័ៃធក្ពុំែីរែា
បាលរវាងស្រសុរយជើងនក្ព ៃិងស្រសុរបាធា ។ សរញបយៅ ក្ពុំក្បទល់រែាបាលមិៃចាស់
យៃោះ មាៃៃ័ ថា ែីចមាា រចុំៃួៃ៣០ហិរតាមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យៅរនញងឃញុំយៃោះ 
ថ្ែលាយហតញបណាដ លឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាចុំៃួៃ១៩ក្គួារយៅភូមិក្បាុំ ភូមិ
យជើង ភូមិក្ត ុំងយាន  ៃិងភូមិក្ប ញគ។ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់
យដ្ឋ បញ្ជា យៃោះយៅរនញងភូមិក្ប ញគ បាៃពៃយល់អុំពីក្ពឹតរការណ៍តាមលុំដ្ឋប់លុំយដ្ឋ 
អុំ ញងយពលក្បជញុំពិភារាក្រុម។ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់បាៃែឹងថា 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅរនញងែុំណារ់កាលនៃការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី។ ក្បាពលរែាខែោះបាៃទទួលែុំណឹងអុំពីកាលបរយិចឆទនៃការរុំណត់ក្ពុំែី 
យហើ ែល់នលងរុំណត់ ពួរគត់បាៃរង់ចាុំក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ប៉ាញថ្ៃរមិៃថ្ែលយឃើញក្រុម
យៃោះចញោះមរយ ើ ។ យក្កា ពីបាៃែឹងថា ែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យពល
យនោះ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់បាៃយសនើសញុំព័ត៌មាៃពីគណៈរមមការរែា
បាល ថ្ែលបាៃសៃយថា  ុំនុំបញ្ជា យៃោះយៅអាា្ធ្រសញរយិយែី។ យក្កា មរយទៀត 
ពួរគត់បាៃបដឹងយៅយមឃញុំយដ្ឋ ដា ល់មាត់ ថ្ែលយក្កា ពីយៃោះមរ ពួរគត់បាៃែឹង
ថា ែីចមាា រយនោះក្តវូបាៃយ្វៀល យដ្ឋ ារមាៃបញ្ជា ក្ពុំក្បទល់រែាបាលមិៃ
ចាស់ោស់ រវាងស្រសុរាប់គន  គឺស្រសុរយជើងនក្ពៃិងស្រសុរបាធា ។ 

យយងយៅតាមយមភូមិក្ប ញគបាៃឲ្យែឹងថា ែីយៃោះពីែុំបូងយ ើ សថិតយៅរនញង
ស្រសុរបាធា  ប៉ាញថ្ៃរអុំ ញងយពលនៃការរុំណត់អតរសញ្ជា ណនៃតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ក្ពុំក្បទល់
ស្រសុរក្តូវបាៃថ្រសក្មួល យហើ ចាប់ពីយពលយៃោះតយៅ ក្តវូបាៃចាត់ទញរថា ាែីឃញុំ
យគររយវៀង ស្រសរុយជើងនក្ព ថ្ែលមិៃទៃ់រុំណត់ាតុំបៃ់ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៅយ ើ ។ យយងតាមយមភូមិយៃោះ ក្ពុំក្បទល់មិៃចាស់ោស់យៃោះ បាៃ
បណាដ លឲ្យមាៃភាពក្ច ូរក្ច ុំយ៉ាងយក្ចើៃរនញងចុំយណាមក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងគណៈ
រមមការរែាបាល យហតញែូយចនោះែី ូត៍ទុំងយៃោះក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃធានចុំយ ោះយមភូមិថា 
រាលែីថ្ែលទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៃោះៃឹងក្តូវបញ្ចូ លវញិ យៅយពលថ្ែលែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធចាប់យផ្ដើមយៅឃញុំយគររយវៀង ស្រសុរយជើងនក្ព។ 
បញ្ជា នៃក្ពុំក្បទល់មិៃចាស់ោស់យៃោះ  រ៏បាៃបណាដ លឲ្យប៉ាោះ ល់ភូមិក្ត ុំងយាន
ថ្ែរ។ 

យទោះបីា ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃធានថា ែីរបស់ពួរគត់ៃឹងក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី
យៅយពលយក្កា រ៏យដ្ឋ  រ៏រនញងយពលក្បជញុំពិភារាក្រមុយគលយៅ ក្បាពលរែាថ្ែល
ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់បាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់បារមភថា ែីរបស់ពួរគត់ៃឹងមិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ ពួរគត់បាៃៃិយ បញ្ជជ រ់ថា យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពួរគត់បាៃសយងាតយឃើញមន្តៃរីចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយៅរនញងែុំណារ់កាលនៃការអយងាតវាស់ថ្វង ៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី។ ក្បាពលរែាខែោះបាៃទទួលែុំណឹងអុំពីកាលបរយិចឆទនៃការរុំណត់ក្ពុំែី 
យហើ ែល់នលងរុំណត់ ពួរគត់បាៃរង់ចាុំក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ប៉ាញថ្ៃរមិៃថ្ែលយឃើញក្រុម
យៃោះចញោះមរយ ើ ។ យក្កា ពីបាៃែឹងថា ែីរបស់ពួរគត់មិៃក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យពល
យនោះ ក្បាពលរែាថ្ែលទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់បាៃយសនើសញុំព័ត៌មាៃពីគណៈរមមការរែា
បាល ថ្ែលបាៃសៃយថា  ុំនុំបញ្ជា យៃោះយៅអាា្ធ្រសញរយិយែី។ យក្កា មរយទៀត 
ពួរគត់បាៃបដឹងយៅយមឃញុំយដ្ឋ ដា ល់មាត់ ថ្ែលយក្កា ពីយៃោះមរ ពួរគត់បាៃែឹង
ថា ែីចមាា រយនោះក្តវូបាៃយ្វៀល យដ្ឋ ារមាៃបញ្ជា ក្ពុំក្បទល់រែាបាលមិៃ
ចាស់ោស់ រវាងស្រសុរាប់គន  គឺស្រសុរយជើងនក្ពៃិងស្រសុរបាធា ។ 

យយងយៅតាមយមភូមិក្ប ញគបាៃឲ្យែឹងថា ែីយៃោះពីែុំបូងយ ើ សថិតយៅរនញង
ស្រសុរបាធា  ប៉ាញថ្ៃរអុំ ញងយពលនៃការរុំណត់អតរសញ្ជា ណនៃតុំបៃ់វៃិិចឆ័  ក្ពុំក្បទល់
ស្រសុរក្តូវបាៃថ្រសក្មួល យហើ ចាប់ពីយពលយៃោះតយៅ ក្តវូបាៃចាត់ទញរថា ាែីឃញុំ
យគររយវៀង ស្រសរុយជើងនក្ព ថ្ែលមិៃទៃ់រុំណត់ាតុំបៃ់ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈា
ក្បព័ៃធយៅយ ើ ។ យយងតាមយមភូមិយៃោះ ក្ពុំក្បទល់មិៃចាស់ោស់យៃោះ បាៃ
បណាដ លឲ្យមាៃភាពក្ច ូរក្ច ុំយ៉ាងយក្ចើៃរនញងចុំយណាមក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី ៃិងគណៈ
រមមការរែាបាល យហតញែូយចនោះែី ូត៍ទុំងយៃោះក្តូវបាៃយ្វៀលយចញពីែុំយណើ រការនៃការ
ចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ ក្រុមចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃធានចុំយ ោះយមភូមិថា 
រាលែីថ្ែលទៃ់បាៃចញោះបញ្ជ ីយៃោះៃឹងក្តូវបញ្ចូ លវញិ យៅយពលថ្ែលែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធចាប់យផ្ដើមយៅឃញុំយគររយវៀង ស្រសុរយជើងនក្ព។ 
បញ្ជា នៃក្ពុំក្បទល់មិៃចាស់ោស់យៃោះ  រ៏បាៃបណាដ លឲ្យប៉ាោះ ល់ភូមិក្ត ុំងយាន
ថ្ែរ។ 

យទោះបីា ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃធានថា ែីរបស់ពួរគត់ៃឹងក្តវូបាៃចញោះបញ្ជ ី
យៅយពលយក្កា រ៏យដ្ឋ  រ៏រនញងយពលក្បជញុំពិភារាក្រមុយគលយៅ ក្បាពលរែាថ្ែល
ទទួលរងផ្លប៉ាោះ ល់បាៃបញ្ជជ រ់ថា ពួរគត់បារមភថា ែីរបស់ពួរគត់ៃឹងមិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ ពួរគត់បាៃៃិយ បញ្ជជ រ់ថា យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃ
ការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ពួរគត់បាៃសយងាតយឃើញមន្តៃរីចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី

 
 

បាៃអយងាតវាស់ថ្វងែីចមាា រយផ្សងយទៀតថ្ែលសថិតរនញងតុំបៃ់មិៃចាស់ោស់យៃោះ។ ពួរ
គត់ៃិយ ថា អនរមាៃមួ របូថ្ែលបាៃទិញែីចមាា រាយក្ចើៃ ូត៍យៅរនញងតុំបៃ់មិៃ
ចាស់ោស់យៃោះ គម ៃបញ្ជា រនញងការចញោះបញ្ជ ីែីរបស់គត់យទរនញងយពលចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃ
លរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ។ មាៃយសចរដីរា ការណ៍ថា អនរមាៃែថ្ែលយៃោះបាៃយៅជួប
មាច ស់ែីយៅជិតៗយៃោះាយក្ចើៃនរ់ អាចយសនើសញុំទិញែីចមាា ររបស់ក្បាពលរែា ប៉ាញថ្ៃរ
ក្បាពលរែាភាគយក្ចើៃបាៃបែិយសធ្មិៃក្ពមលរ់ែីចមាា ររបស់ពួរគត់យ ើ  យក្ ោះ
ថា ពួរគត់ក្តវូពឹងអាស្រស័ យលើែីចមាា រយៃោះ សក្មាប់បុំយពញតក្មូវការនៃជីវភាពរបស់
ពួរគត់។ អនរចូលរមួពិភារាក្រមុ បាៃៃិយ ថា ពួរគត់ពិតាមិៃចង់ឲ្យបាត់បង់
ែីរបស់ពួរគត់យទ យក្ ោះថា ក្បសិៃយបើពួរគត់បាត់បង់ែី យពលយនោះពួរគត់ៃឹងគម ៃ
ជយក្មើសអវីយផ្សងយក្ៅពីយធ្វើការារមមរររបស់ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ ថ្ែលពួរគត់ៃឹង
ទទួលបាៃក្បារ់ឈនួលយ៉ាងទប យហើ ក្តវូយធ្វើការយក្ចើៃយមា៉ាង ៃិងមាៃៃ័ ថា ពួរ
គត់ក្តូវលោះបង់យសរភីាពយ៉ាងយក្ចើៃថ្ែលពួរគត់មាៃ រនញងការយធ្វើថ្ស្រសចមាា រយលើែី
របស់ខែួៃឯង។ ពួរគត់រ៏បាៃយលើរយ ើងថ្ែរថា យក្កា ពីពួរគត់បាៃយឃើញៃូវអវី
ថ្ែលយៅថា “ការរ ុំយោភែីធ្ែី” ពីសុំណារ់អនរមាៃអុំណាចៃិងក្រមុហ ញៃសមបទៃែី
យសែារិចចយៅយខតររុំពង់ចាម ពួរគត់រ៏បារមភយ៉ាងខាែ ុំងចុំយ ោះែីរបស់ពួរគត់ថ្ែរ។ 
យហតញែូយចនោះយហើ  ពួរគត់បាៃបៃរទុំនរ់ទុំៃងាមួ យមឃញុំយគររយវៀង យែើមបទីទួល
ព័ត៌មាៃលមីៗអុំពីលរខខណឌ  ៃិងយពលយវោថ្ែលពួរគត់អាចមាៃលទធភាពសញុំចញោះបញ្ជ ី
ែីរបស់ពួរគត់តាមរ ៈការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ យៅយពលអនគត។ 

យៅភូមិក្ត ុំងយាន  រាលែីចុំៃួៃ១០រាល មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ យក្កា ពី
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធបាៃបញ្ច ប់ ថ្ែលរនញងយនោះមាៃ
រាលែីចុំៃួៃបួៃ រ់ព័ៃធក្ពុំក្បទល់រែាបាលមិៃចាស់ោស់ រវាងស្រសុរយជើងនក្ព ៃិង
ស្រសុរបាធា  (ែូចបាៃយលើរយ ើងខាងយលើស្រាប់)។ មាៃក្បាុំររណី រ់ព័ៃធវវិាទរវាង
ក្បាពលរែាមាន រ់ ៃិងាោបឋមសិរាមួ ។ វវិាទយៃោះៃឹងក្តវូយលើរមរពិភារា
ខាងយក្កាម។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យយងតាមក្បធាៃការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី
ស្រសុរបាធា  បាៃឲ្យែឹងថា យៅទូទុំងឃញុំយៃោះ មាៃរាលែីចុំៃួៃ១៦រាលមិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ ភាគយក្ចើៃនៃរាលែីទុំងយៃោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ាថ ៃ
ភាពមិៃចាស់ោស់ ថ្ែលាទូយៅគឺយដ្ឋ ារក្បាពលរែាកាៃ់កាប់ែី ឬយក្បើក្បាស់
ែីថ្ែលរែាទមទរថា ារមមសិទធិរបស់រែាថ្ែរ។ រាលែីទុំងយៃោះមួ ចុំៃួៃសថិតយៅ
រនញង យលើ ឬថ្របតុំបៃ់នក្ពភនុំ ភនុំតូចៗ ែីនក្ព ៃិងតុំបៃ់ែីភរ់។ ែីឬក្ទពយសមបតរិឯរជៃ
ៃិងាធារណៈរបស់រែា មាៃក្បមាណពី៣%យៅ៤%នៃែីសរញបយៅរនញងស្រសុរបាធា  
ប៉ាញថ្ៃរយដ្ឋ ារថ្តមាៃការលុំបាររនញងការរុំណត់ក្ពុំែីពិតក្បារែ ពួរគត់រ៏បាៃយធ្វើ
រុំណត់យហតញថា ាែីមាៃ “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” យៅយពលអយងាតវាស់ថ្វង ៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី យហើ ែីទុំងអស់យៃោះមិៃទៃ់ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីាផ្ែូវការយៅយ ើ ។  
យដ្ឋ យហតញែូយចនោះ  ែីថ្ស្រសក្បាុំងថ្ែលសថិតយៅាប់ែីរែា មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ 

រនញងររណីពិយសសមួ  ថ្ែលយរៀបរាប់យដ្ឋ ក្បធាៃការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែីស្រសុរបាធា  បាៃឲ្យែឹងថា យៅភូមិអូរមា៉ា ល់ 
ស្រសុរបាធា  មាៃែីថ្ស្រសាង៥០០ហិរតាមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យហើ បាៃបណាដ ល
ឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាក្បថ្ហល៣០០ក្គួារ ថ្ែលរាលែីរបស់ពួរគត់សថិតយៅ
ជិតបឹងទយៃែាប យហើ រ៏មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ យក្ ោះែីទុំងយនោះក្តវូបាៃចាត់ទញរ
ថា សថិតយៅរនញង “តុំបៃ់យក្គោះថាន រ់” ថ្ែលអាចក្បឈមយក្គោះទឹរជុំៃៃ់។ យយងតាមម
ន្តៃរីរបូយៃោះ បាៃឲ្យែឹងថា យហតញែូយចនោះយហើ  យទើបតុំបៃ់ទុំងយៃោះក្តវូបាៃចាត់ទញរថា 
សថិតយក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់ក្រសួងរសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ។  
 
វវិាទននថ្ែលយរើតយ ើងអុំ ញងយពលចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

យយងតាមយមភូមិក្ប ញគបាៃឲ្យែឹងថា មាៃវវិាទមួ ចុំៃួៃបាៃយរើតយ ើងរនញង
យពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ថ្ែលភាគ
យក្ចើៃមាៃ រ់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា ក្ពុំែី ឬបញ្ជា វវិាទរនញងក្គួារ ប៉ាញថ្ៃរវវិាទទុំងយនោះក្តូវបាៃ
យដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ រាលែីមួ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារវវិាទរនញង
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យយងតាមក្បធាៃការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី
ស្រសុរបាធា  បាៃឲ្យែឹងថា យៅទូទុំងឃញុំយៃោះ មាៃរាលែីចុំៃួៃ១៦រាលមិៃក្តូវ
បាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ ភាគយក្ចើៃនៃរាលែីទុំងយៃោះមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យដ្ឋ ាថ ៃ
ភាពមិៃចាស់ោស់ ថ្ែលាទូយៅគឺយដ្ឋ ារក្បាពលរែាកាៃ់កាប់ែី ឬយក្បើក្បាស់
ែីថ្ែលរែាទមទរថា ារមមសិទធិរបស់រែាថ្ែរ។ រាលែីទុំងយៃោះមួ ចុំៃួៃសថិតយៅ
រនញង យលើ ឬថ្របតុំបៃ់នក្ពភនុំ ភនុំតូចៗ ែីនក្ព ៃិងតុំបៃ់ែីភរ់។ ែីឬក្ទពយសមបតរិឯរជៃ
ៃិងាធារណៈរបស់រែា មាៃក្បមាណពី៣%យៅ៤%នៃែីសរញបយៅរនញងស្រសុរបាធា  
ប៉ាញថ្ៃរយដ្ឋ ារថ្តមាៃការលុំបាររនញងការរុំណត់ក្ពុំែីពិតក្បារែ ពួរគត់រ៏បាៃយធ្វើ
រុំណត់យហតញថា ាែីមាៃ “ាថ ៃភាពមិៃចាស់ោស់” យៅយពលអយងាតវាស់ថ្វង ៃិង
រុំណត់ក្ពុំែី យហើ ែីទុំងអស់យៃោះមិៃទៃ់ក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីាផ្ែូវការយៅយ ើ ។  
យដ្ឋ យហតញែូយចនោះ  ែីថ្ស្រសក្បាុំងថ្ែលសថិតយៅាប់ែីរែា មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយ ើ ។ 

រនញងររណីពិយសសមួ  ថ្ែលយរៀបរាប់យដ្ឋ ក្បធាៃការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែី 
ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែីស្រសុរបាធា  បាៃឲ្យែឹងថា យៅភូមិអូរមា៉ា ល់ 
ស្រសុរបាធា  មាៃែីថ្ស្រសាង៥០០ហិរតាមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី យហើ បាៃបណាដ ល
ឲ្យប៉ាោះ ល់ក្បាពលរែាក្បថ្ហល៣០០ក្គួារ ថ្ែលរាលែីរបស់ពួរគត់សថិតយៅ
ជិតបឹងទយៃែាប យហើ រ៏មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរ យក្ ោះែីទុំងយនោះក្តវូបាៃចាត់ទញរ
ថា សថិតយៅរនញង “តុំបៃ់យក្គោះថាន រ់” ថ្ែលអាចក្បឈមយក្គោះទឹរជុំៃៃ់។ យយងតាមម
ន្តៃរីរបូយៃោះ បាៃឲ្យែឹងថា យហតញែូយចនោះយហើ  យទើបតុំបៃ់ទុំងយៃោះក្តវូបាៃចាត់ទញរថា 
សថិតយក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់ក្រសួងរសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ។  
 
វវិាទននថ្ែលយរើតយ ើងអុំ ញងយពលចញោះបញ្ជ ែីីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ  
 

យយងតាមយមភូមិក្ប ញគបាៃឲ្យែឹងថា មាៃវវិាទមួ ចុំៃួៃបាៃយរើតយ ើងរនញង
យពលរុំពញងអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ថ្ែលភាគ
យក្ចើៃមាៃ រ់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា ក្ពុំែី ឬបញ្ជា វវិាទរនញងក្គួារ ប៉ាញថ្ៃរវវិាទទុំងយនោះក្តូវបាៃ
យដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់មូលដ្ឋា ៃ។ រាលែីមួ មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយដ្ឋ ារវវិាទរនញង

 
 

ក្គួារ រ់ព័ៃធែីមរតរ ថ្ែលបាៃយរើតយ ើងតាុំងពីឆ្ន ុំ២០០៨។ វវិាទយៃោះមិៃក្តូវបាៃ
យដ្ឋោះស្រា រនញងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការវៃិិចឆ័ យ ើ  យហើ ឥ ូវយៃោះ រុំពញងរង់
ចាុំការយដ្ឋោះស្រា យៅតញោការ។ យយងតាមយមភូមិយៃោះ បាៃឲ្យែឹងថា ពញុំមាៃបណដឹ ង
ណាមួ ក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការសញរយិយែីយទ។ 

យៅភូមិក្ត ុំងយាន  មាៃរាលែីចុំៃួៃក្បាុំរាលមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីយទ 
យក្ ោះរាលែីទុំងយនោះ   មាៃ រ់ព័ៃធវវិាទរវាងក្បាពលរែាៃិងក្រុមហ ញៃវៃិិយយគ
អាយន្តហាគ ារ រ។ វវិាទយៃោះបាៃចាប់យផ្ដើមយរើតយ ើងយៅឆ្ន ុំ១៩៩៦ គឺយក្កា ពីក្រុមហ ញៃ
យៃោះបាៃទទួលសមបទៃែីទុំហុំ២,៤០០ហិរតា   សក្មាប់ដ្ឋុំាវ  ចៃាី   ៃិងចិញ្ច ឹម
សតវ។201 យៅឆ្ន ុំ១៩៩៧ ក្រមុហ ញៃយៃោះបាៃចាប់យផ្ដើមឈូសឆ្ ពក្ង្កបែី រមួទុំងែី
ថ្ស្រស ៃិងែីចមាា រផ្ង។ ក្បាពលរែាយៅភូមិក្ត ុំងយាន  ាង២០០ក្គួារបាៃដ្ឋរ់
 រយបណដឹ ងមួ យៅក្រសួងរសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ យដ្ឋ បដឹងអុំពីអវីថ្ែល
ពួរគត់បាៃយឃើញថា ក្រុមហ ញៃរ ុំយោភ រែីរបស់ក្បាពលរែា។ យៅឆ្ន ុំ២០០០ 
អភិបាលយខតរ បាៃ ល់ក្ពមក្បគល់ែីទុំហុំ២០ហិរតាជូៃយៅក្បាពលរែាវញិ  
យហើ ក្គួារៃីមួ ៗបាៃទទួលែីបាៃែីចមាា ររបស់ពួរគត់ក្បថ្ហល០,៧ហិរតា។ 
ពីរបីឆ្ន ុំមញៃ ក្រមុហ ញៃវៃិិយយគអាយន្តហាគ ារ រ បាៃពយយមររទិញែីរបស់ក្បាពលរែា
ថ្ែលសថិតយៅជិតតុំបៃ់សមបទៃ យហើ យៅយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
មាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ ក្រុមហ ញៃបាៃចរចាទិញែីក្បាពលរែាយដ្ឋ យាគជ័  
យលើរថ្លងថ្តក្បាពលរែាចុំៃួៃក្បាុំបួៃក្គួារថ្ែលមិៃក្ពមលរ់។ យៅយពលថ្ែល
ក្បាពលរែាទុំងក្បាុំបួៃក្គួារយនោះ មិៃក្ពមកាត់ ឬលរ់ែីរបស់ពួរគត់ យពលយនោះ
ក្រមុហ ញៃបាៃផ្ដល់ជយក្មើសបដូរែីយៅឲ្យក្គួារទុំងយនោះ យដ្ឋ ឲ្យែីទុំហុំ ៃិងតនមែែូច
គន ៃឹងែីយៅតុំបៃ់យផ្សងថ្ែរ។ ក្គួារទុំងយៃោះយៅថ្តមិៃក្ពម យហើ អុំ ញងយពលចរចា
យនោះ រាលែីរបស់ពួរគត់ក្តវូបាៃវៃិិចឆ័  យហើ បាៃបញ្ចូ លយៅរនញងបែង់សញរយិយែី 
ៃិងបញ្ជ ីយ ម្ ោះមាច ស់រមមសិទធិ។ ប៉ាញថ្ៃរ យយងតាមយមភូមិយៃោះបាៃឲ្យែឹងថា ក្រមុហ ញយៃោះ

                                                           
201 ក្រសួងរសិរមម រញកាខ ក្បមាញ់ ៃិងយៃាទ ក្បវតរិក្រុមហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ

http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile/10-kcm/23-kcm-agrostar.html (បាៃចូលយមើល យៅថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ
២០១២)។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងយសនើសញុំយៅការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិង
សញរយិយែីស្រសុរបាធា  រញុំឲ្យយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់អចលៃវតថញជូៃក្បាពលរែា
ទុំងក្បាុំបួៃក្គួារយៃោះ។ យក្កា មរយទៀត ក្បាពលរែាក្បាុំក្គួាររនញងចុំយណាម
ក្បាុំបួៃក្គាួរយៃោះ បាៃ ល់ក្ពមលរ់ែីរបស់ពួរគត់ឲ្យក្រមុហ ញៃ យហើ ក្រុមចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃចញោះបញ្ជ ីែីយៃោះារមមសិទធិរបស់ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ។ រឯីរាលែីរបស់
ក្បាពលរែាបួៃក្គួារថ្ែលមិៃក្ពមលរ់ែីរបស់ពួរគត់ យៅថ្តមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
យ ើ ។ យក្ៅពីយៃោះ ែីចមាា ររបស់ក្គួារមួ យទៀត រ៏មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរយដ្ឋ 
ារមាៃវវិាទយដ្ឋ ថ្ រ ាមួ ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រយៃោះ។  

រាលែីយៅមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ីមួ រថ្ៃែងយទៀតយៅរនញងភូមិក្ត ុំងយាន គឺ ែី រ់
ព័ៃធៃឹងវវិាទរវាងក្បាពលរែាមាន រ់ ៃិងាោយរៀៃ។ យមភូមិបាៃពៃយល់ថា រនញងររណី
យៃោះ មាច ស់ែីបាៃទទួលរាលែីយៃោះាែីមរតរពីឪពញរមាដ  របស់អនរស យៅអុំ ញង
ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៧០ ប៉ាញថ្ៃរយក្កា មរ បាៃរត់យភៀសខែួៃយចញពីភូមិ យហើ បាៃវលិមរ
វញិយក្កា ពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរលុំ។ យក្កា ពីបាៃវលិមររស់យៅយលើែីយៃោះ
វញិយហើ  យៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០ អនរស្រសីបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់រមមសិទធិពី
ការយិល័ រសិរមមស្រសុរ។ អនរស្រសីបាៃដែ ស់យៅរស់យៅភូមិយផ្សង យក្កា បាៃយរៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ យហើ បាៃទញរែីយៃោះយៅទុំយៃរាយក្ចើៃឆ្ន ុំ។ យៅយពលយនោះ អាា្ធ្រ
ភូមិ ៃិងឃញុំបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យសង់អគរថាន រ់យរៀៃ យៅយលើែីយៃោះសក្មាប់ាោបឋម
សិរាមួ ។ អុំ ញងយពលែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ អនរស្រសីបាៃ
ពយយមទមទរ រែីយៃោះមរវញិ យហើ បាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងមួ យៅគណៈរមមការរែា
បាល។ យដ្ឋ ារអគរថាន រ់យរៀៃក្តូវបាៃាងសង់រចួយហើ  ែូយចនោះអាា្ធ្រមូល
ដ្ឋា ៃៃិងគណៈរមមការរែាបាល បាៃយសនើសញុំឲ្យអនរស្រសីទទួល រែីមួ ហិរតាថ្ែល
យៅទុំយៃរ  ប៉ាញថ្ៃរអនរស្រសីមិៃក្ពមតាមសុំយណើ សញុំយៃោះយទ យហើ ចង់ចញោះបញ្ជ ីែីទុំងមូល 
ារមមសិទធិរបស់អនរស្រសី។ យដ្ឋ វវិាទយៃោះមិៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា អុំ ញងយពលអៃញវតរ
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ ែូយចនោះែីយៃោះមិៃក្តវូបាៃចញោះ
បញ្ជ ីយ ើ ។  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

បាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងយសនើសញុំយៅការយិល័ យរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិង
សញរយិយែីស្រសុរបាធា  រញុំឲ្យយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់អចលៃវតថញជូៃក្បាពលរែា
ទុំងក្បាុំបួៃក្គួារយៃោះ។ យក្កា មរយទៀត ក្បាពលរែាក្បាុំក្គួាររនញងចុំយណាម
ក្បាុំបួៃក្គាួរយៃោះ បាៃ ល់ក្ពមលរ់ែីរបស់ពួរគត់ឲ្យក្រមុហ ញៃ យហើ ក្រុមចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃចញោះបញ្ជ ីែីយៃោះារមមសិទធិរបស់ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ។ រឯីរាលែីរបស់
ក្បាពលរែាបួៃក្គួារថ្ែលមិៃក្ពមលរ់ែីរបស់ពួរគត់ យៅថ្តមិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ី
យ ើ ។ យក្ៅពីយៃោះ ែីចមាា ររបស់ក្គួារមួ យទៀត រ៏មិៃក្តូវបាៃចញោះបញ្ជ ីថ្ែរយដ្ឋ 
ារមាៃវវិាទយដ្ឋ ថ្ រ ាមួ ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រយៃោះ។  

រាលែីយៅមិៃទៃ់ចញោះបញ្ជ ីមួ រថ្ៃែងយទៀតយៅរនញងភូមិក្ត ុំងយាន គឺ ែី រ់
ព័ៃធៃឹងវវិាទរវាងក្បាពលរែាមាន រ់ ៃិងាោយរៀៃ។ យមភូមិបាៃពៃយល់ថា រនញងររណី
យៃោះ មាច ស់ែីបាៃទទួលរាលែីយៃោះាែីមរតរពីឪពញរមាដ  របស់អនរស យៅអុំ ញង
ទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៧០ ប៉ាញថ្ៃរយក្កា មរ បាៃរត់យភៀសខែួៃយចញពីភូមិ យហើ បាៃវលិមរ
វញិយក្កា ពីរបបថ្ខមរក្រហមបាៃែួលរលុំ។ យក្កា ពីបាៃវលិមររស់យៅយលើែីយៃោះ
វញិយហើ  យៅទសវតសរឆ៍្ន ុំ១៩៩០ អនរស្រសីបាៃទទួលវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់រមមសិទធិពី
ការយិល័ រសិរមមស្រសុរ។ អនរស្រសីបាៃដែ ស់យៅរស់យៅភូមិយផ្សង យក្កា បាៃយរៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ យហើ បាៃទញរែីយៃោះយៅទុំយៃរាយក្ចើៃឆ្ន ុំ។ យៅយពលយនោះ អាា្ធ្រ
ភូមិ ៃិងឃញុំបាៃអៃញញ្ជា តឲ្យសង់អគរថាន រ់យរៀៃ យៅយលើែីយៃោះសក្មាប់ាោបឋម
សិរាមួ ។ អុំ ញងយពលែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ អនរស្រសីបាៃ
ពយយមទមទរ រែីយៃោះមរវញិ យហើ បាៃដ្ឋរ់បណដឹ ងមួ យៅគណៈរមមការរែា
បាល។ យដ្ឋ ារអគរថាន រ់យរៀៃក្តូវបាៃាងសង់រចួយហើ  ែូយចនោះអាា្ធ្រមូល
ដ្ឋា ៃៃិងគណៈរមមការរែាបាល បាៃយសនើសញុំឲ្យអនរស្រសីទទួល រែីមួ ហិរតាថ្ែល
យៅទុំយៃរ  ប៉ាញថ្ៃរអនរស្រសីមិៃក្ពមតាមសុំយណើ សញុំយៃោះយទ យហើ ចង់ចញោះបញ្ជ ីែីទុំងមូល 
ារមមសិទធិរបស់អនរស្រសី។ យដ្ឋ វវិាទយៃោះមិៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា អុំ ញងយពលអៃញវតរ
ែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធយៃោះ ែូយចនោះែីយៃោះមិៃក្តវូបាៃចញោះ
បញ្ជ ីយ ើ ។  
 

 
 

ររណីសិរា: អនរភូមិមាៃវវិាទាមួ ក្រមុហ ញៃរសិរមមរនញងស្រសុរ  
យៅភូមិក្ត ុំងយាន  ឃញុំទុំៃប់ ស្រសុរបាធា  យខតររុំពង់ចាម  

 
          យោរ សញទធ202 មាៃអា ញ៤៧ឆ្ន ុំ ៃិងរស់យៅរនញងភូមិក្ត ុំងយាន ។ យោរ មាៃ
ែីចុំៃួៃបីរាល ថ្ែលមួ រាលាែីលុំយៅដ្ឋា ៃ មួ រាលាែីថ្ស្រស ៃិងមួ រាល
យទៀតាែីចមាា រ។ ែីលុំយៅដ្ឋា ៃាែីមរតរ រឯីែីថ្ស្រសាែីថ្ែលក្រុមាមគគីថ្ចរឲ្យ 
យហើ ែីចមាា រាែីទទួលបាៃពីការកាប់ឆ្ា រែីនក្ពយៅជិតយនោះ។ យោរ សញទធមាៃ រ់
ព័ៃធវវិាទអូសបនែ  យ៉ាង ូរាមួ ក្រុមហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ ថ្ែលចមាា ររបស់ក្រុម
ហ ញៃយៃោះយៅាប់ែីចមាា ររបស់យោរ។ ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ បាៃទទួលសមបទៃែី
ទុំហុំ២,៤០០ហិរតា ពីរាជរដ្ឋា ភិបាលយៅឆ្ន ុំ១៩៩៦ សក្មាប់យធ្វើរសិរមម ែូចា ដ្ឋុំ
ាវ  ចៃាី ៃិងចិញ្ច ឹមសតវាយែើម។ 
          យៅឆ្ន ុំ១៩៩៩ មន្តៃរីមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម សុំណង់ ៃិងសញរយិយែី 
បាៃចញោះមរវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែីថ្ែលាសមបទៃយៃោះ យហើ យៅយពលវាស់ថ្វង
យនោះ មន្តៃរីទុំងយនោះបាៃបញ្ជជ រ់អោះអាងថា ែីរបស់អនរភូមិក្តតួយលើែីរបស់ក្រុមហ ញៃ 
យហើ បាៃយបាោះបយង្កគ លក្ពុំយៅរនញងែីរបស់ក្បាពលរែា។ ទយងវើថ្បបយៃោះបាៃយធ្វើឲ្យប៉ាោះ
 ល់ែីចមាា ររបស់អនរភូមិយក្ចើៃក្គួារ។ យៅយពលថ្ែលក្រុមហ ញៃចាប់យផ្ដើមឈូស
ឆ្ ែីចមាា ររបស់អនរភូមិ ក្បាពលរែាាង២០០នរ់រមួទុំងយោរសញទធផ្ង បាៃនុំ
គន យធ្វើ ញតរិយៅក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ៃិងន ររែាមន្តៃរី
 រ់ព័ៃធៃឹងអវីថ្ែលពួរគត់បាៃយឃើញថា ា “ការរ ុំយោភ” ែីរបស់អនរភូមិ។ យៅឆ្ន ុំ
២០០០ យក្កា ពីមាៃបញ្ជជ មួ ពីន ររែាមន្តៃរី អភិបាលយខតរបាៃ ល់ក្ពម
ក្បគល់ែី២០ហិរតាជូៃក្បាពលរែាវញិ យហើ ក្បាពលរែាមួ ក្គាួរៗទទួល
បាៃែីចមាា រវញិក្បថ្ហល០,៧ហិរតា។ យក្កា ពីថ្បងថ្ចរែីចមាា រយៅអនរភូមិវញិ 
ក្រមុហ ញៃបាៃពយយមទិញែីពីអនរភូមិ។ 
 
                                                           
202

 យ ម្ ោះក្តូវបាៃបដូរយែើមបីការ រសញវតថិភាព ៃិងបញគគលភាពរបស់អនរយ្ែើ សុំណួរសមាភ ស។ ការសមាភ សបាៃយធ្វើយៅ
នលងទី២៩ ថ្ខរញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១២)។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅឆ្ន ុំ២០០៩ មន្តៃរីក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃចញោះមរអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែីយៅ
តុំបៃ់យៃោះ ាថ្ផ្នរនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មន្តៃរីទុំងយនោះ
បាៃក្បាប់ក្បាពលរែាក្បាុំបួៃក្គួារថា រាលែីរបស់ពួរគត់យៅក្តួតគន យលើែីរមម
សិទធិរបស់ក្រមុហ ញៃែថ្ែល ៃិងបាៃក្បាប់ថា ពួរគត់ក្តូវកាត់ែីរបស់អនរភូមិទុំហុំ
០,០៧ហិរតាយចញ។ មន្តៃរីរុំណត់ក្ពុំែីបាៃយបាោះបយង្កគ លចុំណាុំក្ពុំែីរបស់អនរភូមិ 
យហើ រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំងក្បាុំបួៃក្គួារយនោះ មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ
ក្បាុំមួ ក្គួារបាៃ ល់ក្ពមកាត់ែីតាមសុំយណើ យៃោះ រឯីបីក្គួារយទៀតមិៃក្ពមតាម
សុំយណើ យនោះយទ។ យោរ សញទធ រ៏សថិតរនញងចុំយណាមក្បាពលរែាក្បាុំមួ ក្គួារថ្ែល
បាៃ ល់ក្ពមកាត់ែីរបស់គត់យនោះថ្ែរ។    
          យក្កា ពីការអយងាតវាស់ថ្វង   ៃិងវៃិិចឆ័ រាលែីរចួយហើ    យោរសញទធបាៃ
ពិៃិតយយឃើញថា ែីទុំងបី ូត៍របស់គត់ក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងបែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ី
យ ម្ ោះមាច ស់រមមសិទធិ ថ្ែលបាៃបិទផ្ា ាាធារណៈយនោះ។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅនលងក្បគល់
វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ យោរសញទធទទួលបាៃ វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់
មាច ស់ែីលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងែីថ្ស្រស ប៉ាញថ្ៃរយោរមិៃបាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែីចមាា រ
របស់យោរយទ។ យគបាៃក្បាប់យោរថា យដ្ឋ ារែីរបស់យោរយៅមាៃទុំនស់
ាមួ ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ ែូយចនោះយគមិៃអាចយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែី
ចមាា ររបស់យោរបាៃយទ។ យោរបាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅយពលថ្ែលយោរយៅទទួល
វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់អចៃលវតថញរបស់យោរ យោររ៏បាៃយឃើញវញិ្ជា បៃបក្ត
សមាគ ល់មាច ស់ែីចមាា ររបស់យោរយៅការយិល័ យនោះថ្ែរ យដ្ឋ មាៃ យបាោះក្តា ៃិង
ហតថយលខារចួយហើ  ប៉ាញថ្ៃរមន្តៃរីយនោះមិៃឲ្យយោរ។ 
          ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃក្បាប់យោរ សញទធ រញុំយអា ក្ពួ  យហើ យៅយពលថ្ែល
វវិាទក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យហើ  យគៃឹងក្បគល់វញិ្ជា បៃបក្តយៃោះឲ្យយោរ។ យោរ រ៏
បាៃវលិមរផ្ាោះវញិយហើ មិៃបាៃដ្ឋរ់ រយបដឹងផ្ដល់យទ។ យក្កា មរក្បាពលរែាក្បាុំ
ក្គួាររនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំងក្បាុំបួៃក្គាួរយនោះ បាៃសយក្មចចិតរលរ់ែី
របស់ខែួៃយៅឲ្យក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ ប៉ាញថ្ៃរយោរ សញទធមិៃក្ពមលរ់ែីរបស់គត់យទ។ 
បចចញបបៃនយៃោះ អនរកាៃ់កាប់ែី ូត៍ថ្ែលមាៃវវិាទយៅសល់ទុំងបួៃយនោះ យៅថ្តអាចយក្បើ
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

យៅឆ្ន ុំ២០០៩ មន្តៃរីក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី បាៃចញោះមរអយងាតវាស់ថ្វងៃិងរុំណត់ក្ពុំែីយៅ
តុំបៃ់យៃោះ ាថ្ផ្នរនៃែុំយណើ រការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ មន្តៃរីទុំងយនោះ
បាៃក្បាប់ក្បាពលរែាក្បាុំបួៃក្គួារថា រាលែីរបស់ពួរគត់យៅក្តួតគន យលើែីរមម
សិទធិរបស់ក្រមុហ ញៃែថ្ែល ៃិងបាៃក្បាប់ថា ពួរគត់ក្តូវកាត់ែីរបស់អនរភូមិទុំហុំ
០,០៧ហិរតាយចញ។ មន្តៃរីរុំណត់ក្ពុំែីបាៃយបាោះបយង្កគ លចុំណាុំក្ពុំែីរបស់អនរភូមិ 
យហើ រនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំងក្បាុំបួៃក្គួារយនោះ មាៃក្បាពលរែាចុំៃួៃ
ក្បាុំមួ ក្គួារបាៃ ល់ក្ពមកាត់ែីតាមសុំយណើ យៃោះ រឯីបីក្គួារយទៀតមិៃក្ពមតាម
សុំយណើ យនោះយទ។ យោរ សញទធ រ៏សថិតរនញងចុំយណាមក្បាពលរែាក្បាុំមួ ក្គួារថ្ែល
បាៃ ល់ក្ពមកាត់ែីរបស់គត់យនោះថ្ែរ។    
          យក្កា ពីការអយងាតវាស់ថ្វង   ៃិងវៃិិចឆ័ រាលែីរចួយហើ    យោរសញទធបាៃ
ពិៃិតយយឃើញថា ែីទុំងបី ូត៍របស់គត់ក្តូវបាៃបញ្ចូ លយៅរនញងបែង់សញរយិយែី ៃិងបញ្ជ ី
យ ម្ ោះមាច ស់រមមសិទធិ ថ្ែលបាៃបិទផ្ា ាាធារណៈយនោះ។ ប៉ាញថ្ៃរ យៅនលងក្បគល់
វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញ យោរសញទធទទួលបាៃ វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់
មាច ស់ែីលុំយៅដ្ឋា ៃៃិងែីថ្ស្រស ប៉ាញថ្ៃរយោរមិៃបាៃវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែីចមាា រ
របស់យោរយទ។ យគបាៃក្បាប់យោរថា យដ្ឋ ារែីរបស់យោរយៅមាៃទុំនស់
ាមួ ក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ ែូយចនោះយគមិៃអាចយចញវញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់ែី
ចមាា ររបស់យោរបាៃយទ។ យោរបាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅយពលថ្ែលយោរយៅទទួល
វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់អចៃលវតថញរបស់យោរ យោររ៏បាៃយឃើញវញិ្ជា បៃបក្ត
សមាគ ល់មាច ស់ែីចមាា ររបស់យោរយៅការយិល័ យនោះថ្ែរ យដ្ឋ មាៃ យបាោះក្តា ៃិង
ហតថយលខារចួយហើ  ប៉ាញថ្ៃរមន្តៃរីយនោះមិៃឲ្យយោរ។ 
          ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីបាៃក្បាប់យោរ សញទធ រញុំយអា ក្ពួ  យហើ យៅយពលថ្ែល
វវិាទក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យហើ  យគៃឹងក្បគល់វញិ្ជា បៃបក្តយៃោះឲ្យយោរ។ យោរ រ៏
បាៃវលិមរផ្ាោះវញិយហើ មិៃបាៃដ្ឋរ់ រយបដឹងផ្ដល់យទ។ យក្កា មរក្បាពលរែាក្បាុំ
ក្គួាររនញងចុំយណាមក្បាពលរែាទុំងក្បាុំបួៃក្គាួរយនោះ បាៃសយក្មចចិតរលរ់ែី
របស់ខែួៃយៅឲ្យក្រមុហ ញៃអាយន្តហាគ ារ រ ប៉ាញថ្ៃរយោរ សញទធមិៃក្ពមលរ់ែីរបស់គត់យទ។ 
បចចញបបៃនយៃោះ អនរកាៃ់កាប់ែី ូត៍ថ្ែលមាៃវវិាទយៅសល់ទុំងបួៃយនោះ យៅថ្តអាចយក្បើ

 
 

ែីចមាា ររបស់ពួរគត់ែថ្ែល យដ្ឋ ទុំងក្រមុហ ញៃៃិងអាា្ធ្រមិៃថ្ែលហាមក្បាម
ពួរគត់មិៃឲ្យយក្បើក្បាស់ែីយៃោះយទ។ ប៉ាញថ្ៃរ យោរសញទធ បាៃៃិយ ថា: “គម ៃ
វញិ្ជា បៃបក្តសមាគ ល់មាច ស់អចលៃវតថញថ្បបយៃោះ យធ្វើឲ្យខ្ញុំបារមភ ខ្ញុំមាៃអារមមណ៍ថា ខ្ញុំ
ហារ់ែូចាគម ៃរមមសិទធិែូយចនោះថ្ែរ យហើ ខ្ញុំបារមភថា ែីយៃោះៃឹងក្តូវក្រមុហ ញៃ ឬអនរ
យផ្សងរ ុំយោភ រ”។  
 

យមឃញុំបាធា  បាៃបញ្ជជ រ់ថា យៅទូទុំងឃញុំបាធា  មាៃវវិាទ៣៥ររណីថ្ែល
បាៃយរើតយ ើងអុំ ញងយពលអៃញវតរែុំយណើ រការនៃការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ 
យហើ វវិាទភាគយក្ចើៃក្តូវបាៃយដ្ឋោះស្រា យដ្ឋ គណៈរមមការរែាបាល   យៅថាន រ់
មូលដ្ឋា ៃ។ មាៃវវិាទចុំៃួៃក្បាុំមួ ររណីក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅថាន រ់ឃញុំ យហើ ក្តវូបាៃ
យដ្ឋោះស្រា យៅថាន រ់យៃោះ។ គម ៃវវិាទណាមួ ក្តូវបាៃបញ្ជូ ៃយៅគណៈរមមការ
សញរយិយែីយទ។ មាៃវវិាទពីរររណីក្តវូបាៃបញ្ជូ ៃយៅតញោការ។ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឯក្សារពិសម្ោុះ 
 

របាយការណ៍ ន្ិងអតថបទស្្េងៗ  
 
វភិាគបញ្ជា អភិវឌ្ឍៃ៍យដ្ឋ សហការាមួ មជឈមណឌ លព័ត៌មាៃែីធ្ែី, ការផ្ដល់ប័ណណ
រមមសិទធិែីធ្ែីៃិងការកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ: ការស្រាវក្ាវយៅរនញងសង្កា ត់ពីរនៃខណឌ នក្ព
ៃប់ ក្រងុក្ពោះសីហៃញ (ថ្រសក្មួលយ ើងវញិ) យដ្ឋ យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបា
ល សដីពីរមពញា ៃិងគណៈរមាម ធិ្ការសហក្បតិបតរិការសក្មាប់រមពញា ឆ្ន ុំ២០០៧  
 
ៃិយរខបបទរបស់យោរ Robin Biddulph, តុំបៃ់ភូមិាស្ដសរថ្ែលក្តូវបយញ្ច ៀស::
ឧសាហរមមអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការអៃររាគមៃ៍សិទធិយលើរមមសិទធិ យៅរមពញា យៅយែើម
ទសវតសរទី៍២១ ារលវទិយល័  Gothenburg, ថ្ផ្នរមៃញសសាស្ដសរៃិងយសែារិចចភូមិ
ាស្ដសរ នៃាោធ្ញររិចច យសែារិចច ៃិងចាប់, ឆ្ន ុំ២០១០ 
 
មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់, យឆ្ព ោះយៅររាថ ប័ៃ ញតរិធ្ម៌? ការពិៃិតយយ ើងវញិយលើ
ការង្កររបស់គណៈរមមការសញរយិយែីនៃក្បយទសរមពញា  រ់ព័ៃធែុំយណាោះស្រា វវិាទ
ែីធ្ែី, ភនុំយពញ, ធ្នគរពិភពយោរ ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការបយចចរយទសអាលែឺ
ម៉ាង់ (GTZ) ឆ្ន ុំ២០០៦ 
 
វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា (CDRI) យដ្ឋ មាៃរិចច
សហការាមួ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, របា ការណ៍
អយងាតាមូលដ្ឋា ៃយៅជៃបទសដីពីការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ឆ្ន ុំ២០០៧ 
 
ក្ពឹតរិបក្តសយងខបយគលៃយយបា : ផ្លប៉ាោះ ល់នៃមាូបអាហារមាៃតនមែខពស់យៅរមពញ
ា យដ្ឋ  យោរ ច័ៃា សញផ្ល, វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍ
ៃ៍រមពញា (CDRI) ឆ្ន ុំ២០០៨ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឯក្សារពិសម្ោុះ 
 

របាយការណ៍ ន្ិងអតថបទស្្េងៗ  
 
វភិាគបញ្ជា អភិវឌ្ឍៃ៍យដ្ឋ សហការាមួ មជឈមណឌ លព័ត៌មាៃែីធ្ែី, ការផ្ដល់ប័ណណ
រមមសិទធិែីធ្ែីៃិងការកាត់បៃថ ភាពក្រីក្រ: ការស្រាវក្ាវយៅរនញងសង្កា ត់ពីរនៃខណឌ នក្ព
ៃប់ ក្រងុក្ពោះសីហៃញ (ថ្រសក្មួលយ ើងវញិ) យដ្ឋ យវទិកានៃអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបា
ល សដីពីរមពញា ៃិងគណៈរមាម ធិ្ការសហក្បតិបតរិការសក្មាប់រមពញា ឆ្ន ុំ២០០៧  
 
ៃិយរខបបទរបស់យោរ Robin Biddulph, តុំបៃ់ភូមិាស្ដសរថ្ែលក្តូវបយញ្ច ៀស::
ឧសាហរមមអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការអៃររាគមៃ៍សិទធិយលើរមមសិទធិ យៅរមពញា យៅយែើម
ទសវតសរទី៍២១ ារលវទិយល័  Gothenburg, ថ្ផ្នរមៃញសសាស្ដសរៃិងយសែារិចចភូមិ
ាស្ដសរ នៃាោធ្ញររិចច យសែារិចច ៃិងចាប់, ឆ្ន ុំ២០១០ 
 
មជឈមណឌ លសិរាាៃ់ខពស់, យឆ្ព ោះយៅររាថ ប័ៃ ញតរិធ្ម៌? ការពិៃិតយយ ើងវញិយលើ
ការង្កររបស់គណៈរមមការសញរយិយែីនៃក្បយទសរមពញា  រ់ព័ៃធែុំយណាោះស្រា វវិាទ
ែីធ្ែី, ភនុំយពញ, ធ្នគរពិភពយោរ ៃិងទីភាន រ់ង្ករសហក្បតិបតរិការបយចចរយទសអាលែឺ
ម៉ាង់ (GTZ) ឆ្ន ុំ២០០៦ 
 
វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា (CDRI) យដ្ឋ មាៃរិចច
សហការាមួ ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, របា ការណ៍
អយងាតាមូលដ្ឋា ៃយៅជៃបទសដីពីការផ្ដល់ប័ណណរមមសិទធិែីធ្ែី ឆ្ន ុំ២០០៧ 
 
ក្ពឹតរិបក្តសយងខបយគលៃយយបា : ផ្លប៉ាោះ ល់នៃមាូបអាហារមាៃតនមែខពស់យៅរមពញ
ា យដ្ឋ  យោរ ច័ៃា សញផ្ល, វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍ
ៃ៍រមពញា (CDRI) ឆ្ន ុំ២០០៨ 

 
 

 
ក្បវតរិាស្ដសររមពញា យដ្ឋ  David P. Chandler, Westview Press, Boulder, 
Colorado, ឆ្ន ុំ១៩៩៣  
 
សិទធិកាៃ់កាប់ែីធ្ែីយៅរមពញា: ទិៃនៃ័ លមី (ឯរារពិយក្គោះ យលខ១៩) វទិយាថ ៃបណដញ ោះ
បណាដ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា (CDRI) ឆ្ន ុំ២០០១ យោរ ច័ៃធ សញផ្ល 
ៃិងអនរយផ្សងយទៀត 
 
គុំៃិតសក្មាប់សរមមភាព, ឯរារពិភារា: ការអភិវឌ្ឍែីធ្ែីៃិងមៃញសសយៅរមពញា, រមម
វធីិ្អភិវឌ្ឍៃ៍នៃអងគការសហក្បាាតិក្បចាុំរមពញា (UNDP) ឆ្ន ុំ២០០៧ 
 
រមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី, ែីៃិងជីវតិ: ក្ពឹតរិបក្តនៃរមមវធីិ្អៃញវស័ិ រែាបាលែីធ្ែី 
យលខ២ ឆ្ន ុំ២០១១ 
 
ទសសៃៈរបស់ស្ដសរី: ររណីសិរាអុំពីការចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីមាៃលរខណៈាក្បព័ៃធ, យដ្ឋ  
Mehrak Mehrvar, ឆ្  គឹមសួ ៃិង មី សមបតរិ, មូលៃិធិ្ យហៃរចិ បញល (Heinrich 
Boll) ឆ្ន ុំ២០០៨ 
 

ក្រសួងថ្ផ្ៃការ ៃិងរមមវធីិ្អភិវឌ្ឍៃ៍នៃអងគការសហក្បាាតិក្បចាុំរមពញា(UNDP), 
របា ការណ៍សដីពីការអភិវឌ្ឍៃ៍មៃញសសឆ្ន ុំ២០០៧: ការពក្ងីរជយក្មើសសក្មាប់ក្បា
ពលរែាយៅជៃបទ ឆ្ន ុំ២០០៧ 
 

ការវភិាគទិៃនៃ័  សដីពីររណីវវិាទែីធ្ែី យៅរមពញា ឆ្ន ុំ២០១០, យដ្ឋ មជឈមណឌ ល
ស្រាវក្ាវៃិងព័ត៌មាៃ នៃយវទិកាអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល សដីពីរមពញា, ឆ្ន ុំ២០១១ 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា ទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី, យសចរដីថ្លែង
ការណ៍យដ្ឋ រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា សដីពីយគលៃយយបា ែីធ្ែី ឆ្ន ុំ២០០១ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា, ឯរារបយណាដ ោះអាសៃនសដីពី ញទធាស្ដសរ
នៃក្របខ័ណណយគលៃយយបា ែីធ្ែី, យរៀបចុំយដ្ឋ  ក្រមុក្បឹរាយគលៃយយបា ែីធ្ែី 
ឆ្ន ុំ២០០២   
 

រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា, ទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី, យសចរដីក្បកាស
របស់រាជរែាភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា សដីពីយគលៃយយបា ែីធ្ែី ឆ្ន ុំ២០០៩ 
 

Sik Boreak, រមមសិទធិែីធ្ែី ការលរ់ែូរ ៃិង ការរស់យៅក្បមូលផ្ដញ ុំគន យៅរមពញា:: ការពិ
ៃិតយយ ើងវញិជុំហាៃែុំបូងអុំពីទិៃនៃ័ បនា ប់បៃសុំ ៃិងទិៃនៃ័ បឋមពីការអយងាតបួៃ
នយពលលមីៗ វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា (CDRI) 
ឆ្ន ុំ២០០០ 
 

សូ សញខប ញៃយធ្ឿៃ, សិទធិែីធ្ែីយៅរមពញា: រុំថ្ណទក្មង់មិៃទៃ់សយក្មច មជឈមណឌ ល
បសចិម-បូ ៌ ឆ្ន ុំ២០១០ 
 

សូ សញវណាណ រទិធិ ៃិងអនរយផ្សង, ការវា តនមែែីសងគមរិចច: ការសិរាារ់ថ្សដងយៅមូល
ដ្ឋា ៃ (ឯរារពិយក្គោះ យលខ២០) វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ ល ៃិងស្រាវក្ាវយែើមបី
អភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា (CDRI) ឆ្ន ុំ២០០១ 
 

ធ្នគរពិភពយោរ, របា ការណ៍ៃិងអៃញាសៃ៍របស់គណៈក្គប់ក្គងាការយ្ែើ 
តបៃឹងរបា ការណ៍យសញើបអយងាតរបស់ក្រមុអធិ្ការរិចច, គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែា
បាលែីធ្ែី (ឥណទៃ IDA យលខ3605-KH) ឆ្ន ុំ២០១១    
 
ធ្នគរពិភពយោរ ឯរារវា តនមែគយក្មាងសដីពីសុំយណើ ឥណទៃ ទឹរក្បារ់ 
១៩,៣ោៃSDR (យសមើ២៤,៣ោៃែញោែ រសហរែាអាយមររិ) ផ្ដល់ជូៃក្ពោះរាាណា
ចក្ររមពញា សក្មាប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី, ឆ្ន ុំ២០០២ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា, ឯរារបយណាដ ោះអាសៃនសដីពី ញទធាស្ដសរ
នៃក្របខ័ណណយគលៃយយបា ែីធ្ែី, យរៀបចុំយដ្ឋ  ក្រមុក្បឹរាយគលៃយយបា ែីធ្ែី 
ឆ្ន ុំ២០០២   
 

រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា, ទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី, យសចរដីក្បកាស
របស់រាជរែាភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា សដីពីយគលៃយយបា ែីធ្ែី ឆ្ន ុំ២០០៩ 
 

Sik Boreak, រមមសិទធិែីធ្ែី ការលរ់ែូរ ៃិង ការរស់យៅក្បមូលផ្ដញ ុំគន យៅរមពញា:: ការពិ
ៃិតយយ ើងវញិជុំហាៃែុំបូងអុំពីទិៃនៃ័ បនា ប់បៃសុំ ៃិងទិៃនៃ័ បឋមពីការអយងាតបួៃ
នយពលលមីៗ វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ លៃិងស្រាវក្ាវយែើមបអីភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា (CDRI) 
ឆ្ន ុំ២០០០ 
 

សូ សញខប ញៃយធ្ឿៃ, សិទធិែីធ្ែីយៅរមពញា: រុំថ្ណទក្មង់មិៃទៃ់សយក្មច មជឈមណឌ ល
បសចិម-បូ ៌ ឆ្ន ុំ២០១០ 
 

សូ សញវណាណ រទិធិ ៃិងអនរយផ្សង, ការវា តនមែែីសងគមរិចច: ការសិរាារ់ថ្សដងយៅមូល
ដ្ឋា ៃ (ឯរារពិយក្គោះ យលខ២០) វទិយាថ ៃបណដញ ោះបណាដ ល ៃិងស្រាវក្ាវយែើមបី
អភិវឌ្ឍៃ៍រមពញា (CDRI) ឆ្ន ុំ២០០១ 
 

ធ្នគរពិភពយោរ, របា ការណ៍ៃិងអៃញាសៃ៍របស់គណៈក្គប់ក្គងាការយ្ែើ 
តបៃឹងរបា ការណ៍យសញើបអយងាតរបស់ក្រមុអធិ្ការរិចច, គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែា
បាលែីធ្ែី (ឥណទៃ IDA យលខ3605-KH) ឆ្ន ុំ២០១១    
 
ធ្នគរពិភពយោរ ឯរារវា តនមែគយក្មាងសដីពីសុំយណើ ឥណទៃ ទឹរក្បារ់ 
១៩,៣ោៃSDR (យសមើ២៤,៣ោៃែញោែ រសហរែាអាយមររិ) ផ្ដល់ជូៃក្ពោះរាាណា
ចក្ររមពញា សក្មាប់គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃិងរែាបាលែីធ្ែី, ឆ្ន ុំ២០០២ 
 

 
 

យបសររមមពិៃិតយយ ើងវញិរបស់ធ្នគរពិភពយោរ, របា ការណ៍ពិៃិតយយ ើងវញិ
យលើគយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែីៃិងរែាបាលែីធ្ែីរមពញា ឆ្ន ុំ២០០៩ 
 

ក្រមុអធិ្ការរិចចធ្នគរពិភពយោរ, របា ការយសញើបអយងាត: គយក្មាងយរៀបចុំថ្ែៃែី
ៃិងរែាបាលែីធ្ែី (ឥណទៃ យលខ3650 - KH ), ឆ្ន ុំ២០១០ 
 
ឯក្សារច្ាប់  
 
រែាធ្មមៃញញ្ានៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា  
 

ក្រមរែាបបយវណីរមពញា ឆ្ន ុំ២០០៧ 
 

ចាប់ភូមិបាល ឆ្ន ុំ១៩៩២  
 

ចាប់សដីពីការបយងាើតក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់ ឆ្ន ុំ១៩៩៩ 
 

ចាប់ភូមិបាល ឆ្ន ុំ២០០១  
 

ចាប់សដីពីអសាមីររណ៍ ឆ្ន ុំ២០១០  
 
អន្ុម្ក្ឹត្យ ម្បកាេ សារាចរ ន្ិងសេចក្ដីថ្ណនំា  
 
ទីសដីការគណៈរែាមន្តៃរី, អៃញក្រឹតយយលខ២៥ សដីពីការផ្ដល់រមមសិទធិយលើផ្ាោះជូៃក្បា
ពលរែារមពញា ចញោះនលងទី២២ ថ្ខយមា ឆ្ន ុំ១៩៨៩ (ាធារណរែាក្បាមាៃិតរមពញា) 
 

ក្រមុក្បឹរារែាមន្តៃរី, យសចរដីថ្ណនុំអៃញវតរយលខ០៣ សដីពីការអៃញវតរយគលៃយយបា 
យក្បើក្បាស់ៃិងក្គប់ក្គង់ែីធ្ែី ចញោះនលងទី៣ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ១៩៨៩ (ាធារណរែាក្បាមា
ៃិតរមពញា) 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 

ក្រមុក្បឹរារែាមន្តៃរី, យសចរដីថ្ណនុំយលខ០៣ ចញោះនលងទី៨ ថ្ខធ្នូ  ឆ្ន ុំ១៩៩០ សដីពីការថ្រ
សក្មួលយសចរដីថ្ណនុំ០៣ ចញោះនលងទី៣ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ១៩៨៩របស់ទីសដីការក្រមុក្បឹរា
គណៈរែាមន្តៃរី (រែារមពញា) 
 

ក្រសួងមហានផ្ា ៃិងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ក្បកាសរមួ 
យលខ២១៩ សដីពីតួនទីៃិងការទទួលខញសក្តូវរបស់រែាបាលឃញុំ-សង្កា ត់ រនញងបញ្ជា ចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែី  ចញោះនលងទី៩ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៥ 
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ារាចរថ្ណនុំយលខ០១ សដីពីការ
អៃញវតរៃីតិវធីិ្នៃការបយងាើតបែង់សញរយិយែីៃិងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ចញោះនលងទី១៩ ថ្ខ
សីហា ឆ្ន ុំ២០០២ 
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ក្បកាសយលខ១១២ សដីពីយគល
ការណ៍ថ្ណនុំៃិងៃីតិវធីិ្នៃគណៈរមមការសញរយិយែី ចញោះនលងទី២១ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០២ 
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, យសចរដីសយក្មចយលខ៥២យែើមបភីាជ ប់
អតថបទសដីពីលរខណៈវៃិិចឆ័ សក្មាប់ការយធ្វើអៃញក្បយយគែីរែា ាឧបសមព័ៃធនៃ
ក្បកាសយលខ៤២ ចញោះនលងទី១០ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ២០០៦ សដីពីការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ ការ
គូសថ្ផ្ៃទី ៃិងចុំណាត់ថាន រ់ែីរែា ចញោះនលងទី២៥ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០០៦ 
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, យសចរដីសយក្មចយលខ៦៩សដីពីការ
បយងាើតក្រមុចល័តសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ចញោះនលងទី១៥ ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០៧ 
 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ក្បកាសយលខ៣២សដីពីក្បតិភូរមម
អុំណាចយៅក្រមុក្បឹរាអភិបាលយខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី, ក្បធាៃគណៈរមមការសញរយិយែី
យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី យែើមបយីធ្វើយសចរដីសយក្មចយលើវវិាទែីធ្ែីយៅ ៃរការនៃគណៈរមមការ
សញរយិយែី ចញោះនលងទី២១ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១០  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

 

ក្រមុក្បឹរារែាមន្តៃរី, យសចរដីថ្ណនុំយលខ០៣ ចញោះនលងទី៨ ថ្ខធ្នូ  ឆ្ន ុំ១៩៩០ សដីពីការថ្រ
សក្មួលយសចរដីថ្ណនុំ០៣ ចញោះនលងទី៣ ថ្ខមិលញន ឆ្ន ុំ១៩៨៩របស់ទីសដីការក្រមុក្បឹរា
គណៈរែាមន្តៃរី (រែារមពញា) 
 

ក្រសួងមហានផ្ា ៃិងក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ក្បកាសរមួ 
យលខ២១៩ សដីពីតួនទីៃិងការទទួលខញសក្តូវរបស់រែាបាលឃញុំ-សង្កា ត់ រនញងបញ្ជា ចញោះ
បញ្ជ ីែីធ្ែី  ចញោះនលងទី៩ ថ្ខររាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០០៥ 
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ារាចរថ្ណនុំយលខ០១ សដីពីការ
អៃញវតរៃីតិវធីិ្នៃការបយងាើតបែង់សញរយិយែីៃិងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ចញោះនលងទី១៩ ថ្ខ
សីហា ឆ្ន ុំ២០០២ 
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ក្បកាសយលខ១១២ សដីពីយគល
ការណ៍ថ្ណនុំៃិងៃីតិវធីិ្នៃគណៈរមមការសញរយិយែី ចញោះនលងទី២១ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០២ 
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, យសចរដីសយក្មចយលខ៥២យែើមបភីាជ ប់
អតថបទសដីពីលរខណៈវៃិិចឆ័ សក្មាប់ការយធ្វើអៃញក្បយយគែីរែា ាឧបសមព័ៃធនៃ
ក្បកាសយលខ៤២ ចញោះនលងទី១០ ថ្ខមីន ឆ្ន ុំ២០០៦ សដីពីការរុំណត់អតរសញ្ជា ណ ការ
គូសថ្ផ្ៃទី ៃិងចុំណាត់ថាន រ់ែីរែា ចញោះនលងទី២៥ ថ្ខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០០៦ 
 

ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, យសចរដីសយក្មចយលខ៦៩សដីពីការ
បយងាើតក្រមុចល័តសក្មាប់យដ្ឋោះស្រា វវិាទែីធ្ែី ចញោះនលងទី១៥ ថ្ខតញោ ឆ្ន ុំ២០០៧ 
 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ក្បកាសយលខ៣២សដីពីក្បតិភូរមម
អុំណាចយៅក្រមុក្បឹរាអភិបាលយខតរ-ក្រុង-រាជធាៃី, ក្បធាៃគណៈរមមការសញរយិយែី
យខតរ-ក្រងុ-រាជធាៃី យែើមបយីធ្វើយសចរដីសយក្មចយលើវវិាទែីធ្ែីយៅ ៃរការនៃគណៈរមមការ
សញរយិយែី ចញោះនលងទី២១ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១០  

 
 

 
ក្រសួងយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម ៃិងសុំណង់, ារាចរយលខ១ សដីពីការអៃញវតរៃីតិ
វធីិ្សក្មាប់យធ្វើយសចរដីសយក្មចយលើ វវិាទែីធ្ែីយៅគណៈរមមការសញរយិយែីយខតរ-ក្រងុ-រាជ
ធាៃី ចញោះនលងទី២១ ថ្ខមររា ឆ្ន ុំ២០១១ 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពញា យសចរដីជូៃែុំណឹងយលខ៤៣ សដីពីការបញ្ឈប់ការចូលកាៃ់កាប់
យភាគៈអចលៃវតថញ  ចញោះនលងទី៦ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០១ 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា, អៃញក្រឹតយយលខ៤៦ សដីពីៃីតិវធីិ្យែើមបី
រាងបែង់សញរយិយែី ៃិងយសៀវយៅយគលបញ្ជ ីែីធ្ែី ចញោះនលងទី៣១ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០២ 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា, អៃញក្រឹតយយលខ៤៧ សដីពីការយរៀបចុំៃិងការ
ក្បក្ពឹតរយៅនៃគណៈរមមការសញរយិយែី ចញោះនលងទី៣១ ថ្ខឧសភា ឆ្ន ុំ២០០២ 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា, អៃញក្រឹតយយលខ១៤៧ សដីពីការបយងាើតតុំបៃ់
យសែារិចចពិយសសនៃរុំពង់ថ្ផ្ក្រុងក្ពោះសីហៃញ ចញោះនលងទី២ ថ្ខរញ្ជា  ឆ្ន ុំ២០០៩ 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលនៃក្ពោះរាាណាចក្ររមពញា, អៃញក្រឹតយយលខ១៨៣ សដីពីការសយក្មចថ្រ
សក្មួលក្រឡានផ្ាែីតុំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍បឹងររ់ ចញោះនលងទី១១ ថ្ខសីហា ឆ្ន ុំ២០០១ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឧបេមព័ន្ធ 
 

បញ្ជ ីយ ម្ ោះនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលថ្ែលក្តូវបាៃ
សមាភ ស ៃិងពិភារាយយបល់ : 
 

នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ 

1 Daniel Adler បញរស World Bank Previously Team Leader, 
Justice for the Poor 

2 Dr Franz-Volker 
Mueller 

បញរស GIZ Team Leader, GIZ Land 
Rights Programme 

3 George Cooper បញរស GIZ Consultant, Land Rights 
Program 

4 Jouni Anttonen បញរស FINNMAP Chief Technical Advisor 

5 Tim Coulas បញរស McElhanney (Consulting 
Services Ltd) Project Field Manager  

6 Srey Chanthy បញរស CIDA Senior Agriculture and 
Land Specialist 

អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល 

1 Abdul Rashid 
Khatri 

បញរស CMDP Advisor 

2 Lor Lymeng បញរស VIGILANCE, Phnom 
Penh Program Officer 

3 Wathana បញរស VIGILANCE, Banteay 
Meanchey Field Officer 

4 Houl Sophal បញរស VIGILANCE, Kampong 
Cham Coordinator 

5 Om Dara បញរស CEDT Project Officer 

6 Sim Dara បញរស World Vision Program Manager 

7 Sia Phearum បញរស HRTF Executive Director 

8 Kou Sina ស្ដសរី UPWD Program Manager 

9 Sok Sokhom បញរស CNRO, Preah Sihanouk Project Officer 

10 Cheap Sotheary ស្ដសរី ADHOC, Preah Sihanouk Coordinator 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ឧបេមព័ន្ធ 
 

បញ្ជ ីយ ម្ ោះនែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាលថ្ែលក្តូវបាៃ
សមាភ ស ៃិងពិភារាយយបល់ : 
 

នែគូអភិវឌ្ឍៃ៍ 

1 Daniel Adler បញរស World Bank Previously Team Leader, 
Justice for the Poor 

2 Dr Franz-Volker 
Mueller 

បញរស GIZ Team Leader, GIZ Land 
Rights Programme 

3 George Cooper បញរស GIZ Consultant, Land Rights 
Program 

4 Jouni Anttonen បញរស FINNMAP Chief Technical Advisor 

5 Tim Coulas បញរស McElhanney (Consulting 
Services Ltd) Project Field Manager  

6 Srey Chanthy បញរស CIDA Senior Agriculture and 
Land Specialist 

អងគការមិៃថ្មៃរដ្ឋា ភិបាល 

1 Abdul Rashid 
Khatri 

បញរស CMDP Advisor 

2 Lor Lymeng បញរស VIGILANCE, Phnom 
Penh Program Officer 

3 Wathana បញរស VIGILANCE, Banteay 
Meanchey Field Officer 

4 Houl Sophal បញរស VIGILANCE, Kampong 
Cham Coordinator 

5 Om Dara បញរស CEDT Project Officer 

6 Sim Dara បញរស World Vision Program Manager 

7 Sia Phearum បញរស HRTF Executive Director 

8 Kou Sina ស្ដសរី UPWD Program Manager 

9 Sok Sokhom បញរស CNRO, Preah Sihanouk Project Officer 

10 Cheap Sotheary ស្ដសរី ADHOC, Preah Sihanouk Coordinator 

 
 

 

          បញ្ជ ីយ ម្ ោះអនរចូលរមួរនញងការពិភារាាក្រមុៃិងការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់
ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់: 

 
តុំបៃ់សិរាទី១: ភូមិទុំៃប់ សង្កា ត់ភនុំយពញលមី ខណឌ ថ្សៃសញខ រាជធាៃីភនុំយពញ 

ការពិភារាាក្រមុាមួ ស្ដសរ ី
1 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ អនរភូមិ 

2 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ អនរភូមិ 

3 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ អនរភូមិ 

4 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ អនរភូមិ 

5 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ អនរភូមិ 

6 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ អនរភូមិ 

7 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ អនរភូមិ 

ការពិភារាាក្រមុចុំរញោះ 
8 បញរស ភូមិទុំៃប់២ អនរភូមិ 

9 បញរស ភូមិភនុំយពញលមី យមក្រុម 
10 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី ក្បធាៃសហគមៃ៍ 

11 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

12 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

13 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

14 បញរស ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

15 បញរស ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

16 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

17 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

18 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

19 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

20 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ 

21 បញរស ភូមិទុំៃប់២ សមាជិរគណៈរមមការ 
22 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ សមាជិរគណៈរមមការ 
23 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ ស្ដសរីជៃបយង្កគ ល 
24 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ ក្រមុស្ដសរី 
25 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី សមាជិរក្រមុក្បឹរាឃញុំ 
26 បញរស ភូមិទុំៃប់ យមភូមិ 

 
 
 
 
 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី២: ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន  ឃញុំបនា  នង ស្រសុរ
មងគលបញរ ីយខតរបនា  មាៃជ័  

ការពិភារាាក្រមុាមួ ស្ដសរ ី
1 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

2 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

3 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

4 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

5 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

6 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

7 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ 

8 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

9 បញរស ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

10 បញរស ភូមិអូអណរូ ងយរើត យមភូមិ 

11 បញរស ភូមិយគរយនន  យមភូមិ 

12 បញរស ឃញុំបនា  នង ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាឃញុំ/
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

20 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី អនរភូមិ 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ 

21 បញរស ភូមិទុំៃប់២ សមាជិរគណៈរមមការ 
22 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ សមាជិរគណៈរមមការ 
23 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ ស្ដសរីជៃបយង្កគ ល 
24 ស្ដសរី ភូមិទុំៃប់២ ក្រមុស្ដសរី 
25 ស្ដសរី ភូមិភនុំយពញលមី សមាជិរក្រមុក្បឹរាឃញុំ 
26 បញរស ភូមិទុំៃប់ យមភូមិ 

 
 
 
 
 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី២: ភូមិអូរអណដូ ងយរើត ៃិងភូមិយគរយនន  ឃញុំបនា  នង ស្រសុរ
មងគលបញរ ីយខតរបនា  មាៃជ័  

ការពិភារាាក្រមុាមួ ស្ដសរ ី
1 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

2 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

3 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

4 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

5 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

6 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

7 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ 

8 ស្ដសរី ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

9 បញរស ភូមិយគរយនន  អនរភូមិ 

10 បញរស ភូមិអូអណរូ ងយរើត យមភូមិ 

11 បញរស ភូមិយគរយនន  យមភូមិ 

12 បញរស ឃញុំបនា  នង ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាឃញុំ/

 
 

សមាជិរគណៈរមមការរែា
បាល 

13 បញរស ឃញុំបនា  នង ក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី នៃមៃាីរ
យរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ 

14 បញរស ឃញុំបនា  នង អនរអភិបាល នៃមៃាីរ
យរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ 

15 បញរស ឃញុំបនា  នង ក្បធាៃក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែី
ថ្ែលចញោះែល់មូលដ្ឋា ៃ នៃ
មៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ 

 
 
ររណីសិរាទី៣: ភូមិ៣ សង្កា ត់៣ ខណឌ មិតរភាព យខតរក្ពោះសីហៃញ 
ការពិភារាាក្រមុាមួ សហគមៃ៍ថ្ែលយៅផ្ែូវរលយភែើង 

1 ស្ដសរី ក្រមុ៦ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

2 បញរស ក្រមុ៧ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

3 បញរស ក្រមុ៧ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

4 បញរស ក្រមុ៧ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

5 បញរស ក្រមុ៧ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

6 ស្ដសរី ក្រមុ៧ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

7 ស្ដសរី ក្រមុ១៣ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

8 ស្ដសរី ក្រមុ១៣ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

9 ស្ដសរី ក្រមុ១៣ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

10 បញរស ក្រមុ១៣ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

11 បញរស ក្រមុ១៣ ភូមិ៣ ក្បធាៃ Sathani Routh Phleung  
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការពិភារាាក្រមុាមួ សហគមៃ៍ថ្ែលយៅរុំពង់ថ្ផ្រ 
12 បញរស ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

13 បញរស ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

14 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

15 បញរស ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

16 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

17 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

18 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

19 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

20 ស្ដសរី ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

21 ស្ដសរី ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

22 ស្ដសរី ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

23 ស្ដសរី ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

24 បញរស ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

25 បញរស ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ 

26 ស្ដសរី ក្រមុ៣២ ភូមិ៣ អនរភូមិរស់យៅថ្របរផ្ែូវរលយភែើង 

27 ស្ដសរី ក្រមុ៣ ភូមិ៣ អនរភូមិថ្ែលរស់យៅថ្របរែីក្ពោះរាជែុំណារ់ 

28 ស្ដសរី ក្រមុ៣ ភូមិ៣ អនរភូមិថ្ែលមាៃវវិាទក្ពុំែី 

29 បញរស ភូមិ៣ យមភូមិ 

30 បញរស ក្រមុ២៤ ភូមិ៣ យមក្រុម 

31 បញរស ខណឌ មិតរភាព ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាឃញុំ/សមាជិរគណៈរមម
ការរែាបាល 

32 
 

បញរស យខតរក្ពោះសីហៃញ ក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
ៃិងសុំណង់ យខតរក្ពោះសីហៃញ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការពិភារាាក្រមុាមួ សហគមៃ៍ថ្ែលយៅរុំពង់ថ្ផ្រ 
12 បញរស ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

13 បញរស ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

14 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

15 បញរស ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

16 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

17 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

18 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

19 ស្ដសរី ក្រមុ៩ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

20 ស្ដសរី ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

21 ស្ដសរី ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

22 ស្ដសរី ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

23 ស្ដសរី ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

24 បញរស ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

25 បញរស ក្រមុ១០ ភូមិ៣ អនរភូមិ 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ 

26 ស្ដសរី ក្រមុ៣២ ភូមិ៣ អនរភូមិរស់យៅថ្របរផ្ែូវរលយភែើង 

27 ស្ដសរី ក្រមុ៣ ភូមិ៣ អនរភូមិថ្ែលរស់យៅថ្របរែីក្ពោះរាជែុំណារ់ 

28 ស្ដសរី ក្រមុ៣ ភូមិ៣ អនរភូមិថ្ែលមាៃវវិាទក្ពុំែី 

29 បញរស ភូមិ៣ យមភូមិ 

30 បញរស ក្រមុ២៤ ភូមិ៣ យមក្រុម 

31 បញរស ខណឌ មិតរភាព ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាឃញុំ/សមាជិរគណៈរមម
ការរែាបាល 

32 
 

បញរស យខតរក្ពោះសីហៃញ ក្បធាៃមៃាីរយរៀបចុំថ្ែៃែី ៃគរបូៃី រមម 
ៃិងសុំណង់ យខតរក្ពោះសីហៃញ 

 
 

តុំបៃ់យគលយៅសិរាទី៤: ភូមិក្ប ញគ ៃិងភូមិក្ត ុំងយាន   
ឃញុំទុំៃប់ ស្រសុរបាធា  យខតររុំពង់ចាម 

ការពិភារាាក្រមុាមួ ស្ដសរ ី
1 ស្ដសរី ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិ 

2 ស្ដសរី ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិ 

3 ស្ដសរី ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិ 

4 ស្ដសរី ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិ 

5 ស្ដសរី ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិ 

6 ស្ដសរី ភូមិក្ត ុំងយាន  អៃញក្បធាៃភូមិ 

7 បញរស ភូមិក្ត ុំងយាន  យមភូមិ 

ការពិភារាាក្រមុ-ការយ្វៀលរាលែីថ្ែលមាៃក្ពុំែីមិៃចាស់ោស់ 

8 បញរស ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

9 បញរស ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

10 បញរស ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

11 បញរស ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

12 បញរស ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

13 ស្ដសរី ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

14 បញរស ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

15 ស្ដសរី ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

16 ស្ដសរី ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

17 ស្ដសរី ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

18 ស្ដសរី ភូមិក្ប ញគ អនរភូមិ 

19 ស្ដសរី ភូមិក្ប ញគ អៃញក្បធាៃភូមិ 
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ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីៅកម្ពុជា
ការសិក្សាស្្វជ្្វអំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធៅៅ្េតចំនួនបី និិងរាជនីៅនៅ្ះងាាណចច្កម្ពុជា

 
 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ 

20 បញរស ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិថ្ែលមាៃវវិាទាមួ 
ក្រមុហ ញៃ អាយន្តហាគ  ារ  

21 ស្ដសរី ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិ 

22 បញរស ភូមិក្ប ញគ យមភូមិ 

23 បញរស ឃញុំទុំៃប់ ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាឃញុំ 
24 បញរស ស្រសុរបាធា  ក្បធាៃក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីនៃមៃាីរ

យរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ 
 
 
 

 
 
 



 
 

ការសមាភ សាមួ អនរផ្រល់ព័ត៌មាៃសុំខាៃ់ 

20 បញរស ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិថ្ែលមាៃវវិាទាមួ 
ក្រមុហ ញៃ អាយន្តហាគ  ារ  

21 ស្ដសរី ភូមិក្ត ុំងយាន  អនរភូមិ 

22 បញរស ភូមិក្ប ញគ យមភូមិ 

23 បញរស ឃញុំទុំៃប់ ក្បធាៃក្រមុក្បឹរាឃញុំ 
24 បញរស ស្រសុរបាធា  ក្បធាៃក្រមុចញោះបញ្ជ ីែីធ្ែីនៃមៃាីរ

យរៀបចុំថ្ែៃែីយខតរ 
 
 
 

 
 
 



េវទិកានេអង្គកការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា
អាសយដ្ឋានៈជ ផ្ទះលាខ ៩-១១ ផ្លូវលាខ ៤៧៦ សង្កាេ់ទួលទំពូង ១ 

បាអប់សំបុតា ២២៩៥ ភ្នំុពាញ កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលាខៈជ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤២៩

ទូរារលាខៈជ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ០៦៣ 

អីុមា៉លៈជ ngoforum@ngoforum.org.kh

គាហទំព័រៈជ www.ngoforum.org.kh


