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សស្ចកតីស្សង្េរ 

ព្រវតតិសាគស្តរ ា្ ញថា កម្ពុជាានឆ្ាងកាតដ់ាំ ក់កាលថ្នស្គ គ្ ម្
និងការផ្តា ស្់រតូររររព្គរ់ព្គងរដឋជារនតរនាទ រ់ ខដលរកីតរ ងីរដ្ឋយ្មូ្លរហតុ
ជារព្ចីន រមួ្មានការដរណតី ម្ភូ្ម្ិសាគស្តនរោាយ្ ការព្រកួតព្រខជងម្រនាគម្
វជិាា  ការរព្ជៀតខព្ជករីម្ហាអាំ ច ជរមាា ុះដរណតី ម្ទឹកដ ី និងការដរណតី ម្
អាំ ចថ្ផ្ទកនុង រររព្រល័យ្រូជសាស្ន៍។ តាម្រយ្ៈអាជាា ធរររ ត ុះអាស្នន
ររស្់អងគការស្ហព្រជាជាតិរៅកម្ពុជា (UNTAC) កម្ពុជាានររៀរចាំការ
រាុះរឆ្ន តស្កលរលីកទី១ រៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ រព្កាយ្ស្គ គ្ ម្សុ្ីវលិអស្ជ់ាង
២ទស្វតសរ។៍ 

រដ្ឋយ្សាររួកឧទ្ទទ ម្ខែមរព្កហម្ានរធវរីហកិាការរាុះរឆ្ន ត ស្គ គ្ ម្
សុ្ីវលិរៅខតរនតរលទីឹកដីកម្ពុជា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ខដលជាថ្ងៃ
រចនាស្ម្ពន័ធនរោាយ្ នងិរោធាររស្ខ់ែមរព្កហម្ ព្តូវានរញ្ចរ់តាម្រយ្ៈ
នរោាយ្ឈ្នុះ-ឈ្នុះររស្់ ស្រម្តចអគគម្ហារស្នារតរីតរជា ហ ុ្ សស្្។ 

រដឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាខដលានអនុម្័តរៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ានរមួ្រញ្ចូ លនូវ
ែាឹម្សារស្ាំខាន់ៗថ្នកិចចព្រម្រព្រៀងព្កងុា៉ា រសី្ឆ្ន ាំ១៩៩១ ស្តីរដីាំរ ុះព្សាយ្
នរោាយ្រៅកម្ពុជា និងានររងកតីសាា រ័ននីតរិបញ្ញតតិ ខដលមានរដឋស្ភា
និងព្រឹទធស្ភា សាា រ័ននីតិព្រតិរតតិ សាា រ័នតុលាការ ព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញ 
គណៈកមាម ធិការជាតិររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត សាា រ័នរ័ត៌មាន អងគការស្ងគម្សុ្ីវលិ 
និងគណរកសនរោាយ្។ 

កនុងរយ្ៈររលខត២០ឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្ កម្ពុជាស្រព្ម្ចាននូវស្ម្ិទធផ្ល
ជារព្ចីន រ៉ាុ ខនតព្កុម្ព្រឆ្ាំងរៅខតព្ររងីយ្ករនតីយ្ និងម្ិនទទួលសាគ ល់នូវ
ស្មិ្ទធផ្លទ្ទាំងរនុះរទ។ ផ្ទុយ្រៅវញិ ព្កុម្រនុះខតងខតរចាទនិងព្រឌ្ិតររឿង
រាំរផ្ាីស្ការរតិ រដីម្បរីធវីឱ្យមានការយ្ល់ព្ច ាំនងិរាំផុ្ស្គាំនតិអវជិាមាន ដល់
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សាធារណជនខែមរនិងរររទស្ អាំរីការដឹកនាាំររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ រទ្ទុះជា
ោ៉ា ង ក៏រដ្ឋយ្ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលររតជាា ចិតតររៀរចាំសាា រ័នរដឋ កសាងព្ករែ័ណឌ
ចារ ់អនុវតតចារ ់ធានាស្នតភិារនងិស្ាិរភារនរោាយ្ និងអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកចិច 
ស្ងគម្ ខដលជាមូ្លដ្ឋឋ នព្គឹុះថ្នការរព្ងឹងនតីិរដឋ លទធពិ្រជាធិររតយ្យ និងការ
រោររស្ិទធមិ្នុស្ស។   

រស្ដឋកចិចកម្ពុជាានស្រព្ម្ចកាំរណីនោ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស្ រដ្ឋយ្រកាអព្តា
ជាម្ធយម្៧% ខដលព្តូវានចាតទុ់កថា ជាព្ររទស្មានកាំរណីនែពស្់រដ្ឋយ្
ធនាោររិភ្ររលាក និងជាខាា រស្ដឋកចិចងមីម្យួ្រៅអាសុ្ី។ កាំរណីនដរ៏ងឹមាាំថ្ន
ផ្លិតផ្លស្រុរកនុងព្ស្ុក (ផ្.ស្.ស្.) រធវីឱ្យចាំណូលម្ធយម្ស្ព្មារ់ម្នុស្ស
មាន ក់រកីនរ ីងដល់ ១ ៤៣៥ដុលាា រអារម្រកិ កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ រធៀរនឹងឆ្ន ាំ
២០១០ ស្ព្មារម់្នុស្សមាន កម់ានព្តឹម្ខត៨៣០ដុលាា រអារម្រកិរ៉ាុរ ណ ុះ។ អព្តា
ភារព្កីព្ករៅកម្ពុជាមានចាំនួន១០០% រៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ រហីយ្ធាា ក់ចុុះម្ក
ព្តឹម្១៣,៥% រៅឆ្ន ាំ២០១៤។ កនុងរយ្ៈររល៥ឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្រនុះ ជាម្ួយ្
កាំរណីនរស្ដឋកិចច ព្ាក់ររៀវតសអរបររមាររស្់ម្គនតីោជការានរកីនរ ងីរដីង។ 
ចាំខណកព្ាក់ររៀវតសររស្់កម្មករ កម្មការនិីរៅកម្ពុជា មានចាំ តថ់ាន កទ់៥ី 
រធៀរនឹងព្ាក់ររៀវតសររស្់កម្មករ កម្មការនិី រៅព្ររទស្ចាំនួន១៣កនុងតាំរន់
អាសុ្ី រដ្ឋយ្ម្ិនគិតអាំរីអតាព្ររោជន៍ដថ្ទរទៀត រព្ៅរីព្ាក់ររៀវតស។ 

កម្ពុជាានររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តជារទៀងទ្ទត ់តាម្អាណតតិខដលកាំណត់
រដ្ឋយ្រដឋធម្មនុញ្ញ និងចារជ់ាធរមាន ទ្ទាំងការរាុះរឆ្ន តស្កលនងិអស្កល 
រមួ្មាន ការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្ត ការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំង
ស្មាជិកព្រឹទធស្ភា ការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្ររសី្ព្កុម្ព្រឹកាោជធានី រែតត ព្កុង 
ព្ស្ុក ែណឌ  និងការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្ររសី្ព្កុម្ព្រឹកាឃុាំ ស្ ក្ ត ់គឺព្រព្រឹតតរៅ
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រដ្ឋយ្រស្រ ី ព្តឹម្ព្តូវ និងយុ្តតិធម្៌ រុាំមានការគាំោម្កាំខហង និងការភ្័យ្ខាា ច 
ខដលានរ ា្ ញឱ្យរឃញីអាំរកីារវវិឌ្ឍជាវជិាមាន ថ្នការអនុវតតលទធពិ្រជាធិររតយ្យ
រៅកម្ពុជា។ រដ្ឋយ្ខ ក ចាំរ ុះការរាុះរឆ្ន តស្កលឆ្ន ាំ២០១៣ គឺជាការ
រាុះរឆ្ន តខដលមានព្រឹតតិការណ៍រិរស្ស្ ទ្ទក់ទងនឹងចលនារដិវតតន៍រណ៌ 
រដ្ឋយ្សាររម្ដឹកនាាំគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ រួម្ជាមួ្យ្អងគការស្ងគម្សុ្ីវលិ
ម្ួយ្ចាំនួន ខដលមានការឃុរឃតិជាម្ួយ្រររទស្ ានរព្រីលបចិកលព្រឌ្ិត 
រាំរផ្ាីស្ រាំភ្័នត និងរងកការរ ាំខាន រៅថ្ងៃរាុះរឆ្ន តនងិរព្កាយ្ថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត។ 
ចលនារនុះានរោជ័យ្ រដ្ឋយ្ែវុះការោាំព្ទរមី្ហាជន រដ្ឋយ្វធិានការទរ់សាក ត ់
ររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលានទ្ទនរ់រលរវលា រហយី្រដ្ឋយ្មានការចូលរមួ្រីព្គរ់
ស្ម្តាកិចច ក់រន័ធ ស្ាំរៅរព្ងឹងស្ ត រ់ធាន រ់សាធារណៈនងិនីតិរដឋ រដីម្បី
ការ រអាយុ្ជីវតិព្រជាជន ព្ទរយស្ម្បតតសិាធារណៈនិងឯកជន រីការរាំផ្តា ញ
រដ្ឋយ្កមាា ាំងកុរកម្ម ខដលវវិតតម្ករាីតុកម្មអហងិា។ 

រដិវតតន៍រណ៌ឬរដិវតតនរ៍ដ្ឋយ្អាំ ចម្ហាជន គឺជាចលនារុះរារ
តាម្រយ្ៈាតុកម្មអហងិា រហយី្ខព្រកាា យ្រៅជាកុរកម្ម រដ្ឋយ្មានការជួយ្
ររៀរចាំនិងផ្តល់ម្រធោាយ្ហិរញ្ញវតាុ  រីព្ររទស្ម្ហាអាំ ចនិងស្ម្ព័នធម្ិតត
រព្កាម្រលស្លទធិព្រជាធិររតយ្យនិងស្ិទធិម្នុស្ស កនុងរោលរៅផ្តួលរ ាំលាំរម្ដឹកនាាំ
ព្ររទស្ ខដលម្ិនព្រម្ររព្ម្ីផ្លព្ររោជន៍ដល់ព្ររទស្ម្ហាអាំ ចនិង
ស្ម្ព័នធម្ិតត រទ្ទុះរីជាព្ររទស្រោលរៅរនាុះមានលទធពិ្រជាធិររតយ្យនិងការ
រោររស្ិទធិម្នុស្ស ឬោម នក៏រដ្ឋយ្។ ឧរករណ៍រោស្នាដ៏មានព្រស្ិទធភារគឺ
រ ត ញសាររ័ត៌មាននិងរ ត ញទាំនាក់ទាំនងស្ងគម្ និងអងគការម្ិនខម្ន
រដ្ឋឋ ភ្ិាលម្ួយ្ចាំននួ ខដលានរដីរតួនាទសី្នូលជួយ្គណរកសព្រឆ្ាំង កនុងការ
ខចកចាយ្រត័៌មានដល់ព្រជារលរដឋព្គរ់ព្ស្ទ្ទរ់វណណៈ ខដលមានចរតិព្រឌ្ិត
រាំរផ្ាីស្ររឿង ររញ្ឆ ុះកាំហងឹ ររងកីនការស្អរឬ់ព្រឆ្ាំងនឹងរដឋអាំ ច ជារដីម្។ 
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ចលនារដិវតតនរ៍ណ៌ព្តូវានរោជយ័្ោ៉ា ងធៃន់ធៃររៅកម្ពុជា រទ្ទុះរីជា
មានការរណតុ ុះរ ត លកមាា ាំង ជួយ្ររៀរចាំកម្មវធិនីរោាយ្និងយុ្ទធសាគស្ត 
និងការផ្តលម់្រធោាយ្ហរិញ្ញវតាុ រីម្ហាអាំ ចនិងស្ម្ព័នធម្ិតតស្ព្មារផ់្តួល
រ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ ់ រដ្ឋយ្មានតអួងគជាអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលនងិ
សាា នទូតរររទស្ម្ួយ្ចាំនួនជាទីរខងអកក៏រដ្ឋយ្។ រទ្ទុះរីជាចលនារដិវតតន៍
រណ៌ព្តូវានរោជ័យ្ រហយី្គណរកសព្រឆ្ាំងព្តូវរងខាំចិតតចូលស្ភាក៏រដ្ឋយ្ 
ក៏ចលនារនាុះម្និទ្ទន់ានរញ្ចររ់ៅរ យី្រទ រីរព្ ុះព្កុម្ព្រឆ្ាំងនិងស្កម្មជន
ទ្ទាំងរនុះ រៅខតចិញ្ច ឹម្ម្ហចិឆតារនតរធវរីដិវតតនរ៍ណ៌តរទៀត តាម្រូរភាររផ្សងៗ 
ដូចជាការររងកតីចលនាែុស្ចារ ់ និងការរោស្នាទុចចរតិនានា រៅកនុងនិង
រព្ៅព្ររទស្ ជារដីម្។  

រដិវតតនរ៍ណ៌ម្ិនខម្នជាការការ រ និងរលីកកម្ពស្ល់ទធពិ្រជាធិររតយ្យ 
និងស្ិទធមិ្នុស្ស ដូចព្កុម្គណរកសព្រឆ្ាំងយ្កម្ករធវជីាអាជីវកម្មនរោាយ្
រនាុះរទ ខតគឺជាចលនាោស្់រ ាំរលីងរររដឹកនាាំខដលម្ិនយ្ល់ព្រម្រដីរតាម្
រោលនរោាយ្រ គ្ ររ់ញ្ជា ររស្់ម្ហាអាំ ចនិងស្ម្ព័នធម្ិតត ឬររព្ម្ផី្ល
ព្ររោជន៍ម្រនាគម្វជិាា  ឥទធិរលនរោាយ្ និងភូ្ម្ិសាគស្តនរោាយ្
ររស្់ែាួនខតរ៉ាុរ ណ ុះ។  

ការទរ់សាក តច់លនារដិវតតនរ៍ណ៌ តាម្រយ្ៈការរ ាំលាយ្អងគការចាតត់ាាំង
នរោាយ្ រដ្ឋយ្វធិានការចារ់ គឺរដីម្បីធានាសុ្ែស្នតិភារ ស្ាិរភារ
នរោាយ្ ស្ ត រ់ធាន រស់្ងគម្ និងការអភ្ិវឌ្ឍ។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាររតជាា
ចិតតរនតដឹកនាាំព្ររទស្ព្ស្រតាម្រដឋធម្មនុញ្ញ រដ្ឋយ្រោររតាម្រោលការណ៍
នីតិរដឋ លទធពិ្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស និងការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស។ រដ្ឋយ្
យ្ល់ចាស្់រីតថ្ម្ាថ្នស្នតិភារ និងការអភ្ិវឌ្ឍ ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលម្ិនអនុញ្ជញ តឱ្យ
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ជន មាន ក់ឬព្កុម្ ម្ួយ្ រធវីស្កម្មភាររាំផ្តា ញស្នតិភារនិងស្ម្ិទធផ្ល
ខដលស្រព្ម្ចានរដ្ឋយ្លាំាក ឬការរព្ជៀតខព្ជកចូលកិចចការថ្ផ្ទកនុងររីររទស្ 
ខដលអាចរធវីឱ្យកម្ពុជា ធាា ក់ចូលរភ្ាីងស្គ គ្ ម្សារជាងមីរទៀតានរ ីយ្។ 
ព្រស្ិនររីស្គ គ្ ម្រកីតរ ងីខម្នរនាុះ ព្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអនកទទួលរងរព្ោុះ 
ម្ិនខម្នជនរររទស្ខដលរៅខាងរព្ៅព្ររទស្រនាុះរទ។ 

 រៅកម្ពុជា ការចារ់ែាួនអនកនរោាយ្ ស្មាជកិស្ភា ឬព្រឹទធស្ភា
ម្ួយ្ចាំនួន គរឺធវីរ ងីតាម្នីតវិធិចីារ់ រហយី្ម្ិនខម្នជាការរ ាំរលាភ្ស្ិទធិម្នុស្ស 
និងស្ទិធិរស្រភីារថ្នការររញ្ចញម្ត ិ ឬរទិស្ទិធិរធវីនរោាយ្រនាុះរទ ខតជាការ
អនុវតតរោលការណ៍នីតិរដឋ កនុងនាម្ជារដឋឯកោជយនងិអធរិរតយ្យខតរ៉ាុរ ណ ុះ។ 
ការចារ់ែាួនអនកនរោាយ្ខដលព្រព្រឹតតរលមីស្ចារ ់ ម្ិនខម្នរកីតមានរ ងី
ខតរៅកម្ពុជារទ ខតមានរៅព្ររទស្ដថ្ទរទៀត ខតព្ោន់ជារទរចាទព្រកាន ់ឬ
ការព្រព្រឹតតរទរលមីស្មានលកខណៈែុស្ៗោន  ដូចជា រៅព្ររទស្ថ្ង ហវលីីរីន 
មា៉ា រ សុ្ី សាធារណរដឋកូររ ៉ា ឥណឌូ រណសុ្ី សាធារណរដឋព្រជាមានិតចិន 
ស្ហរដឋអារម្រកិ រុស្សុ ីព្ររទស្រៅអារម្រកិឡាទីន អាគហវកិ និងអឺរ ៉ាុរ ជារដីម្។ 
រៅកម្ពុជា ោម នរទអនករទ្ទស្នរោាយ្ ខតមានអនកនរោាយ្ជារ់រទ្ទស្
រដ្ឋយ្សារអាំរររី ាំរលាភ្រាំ នចារ់។ 

ព្រជាធិររតយ្យខដលោម ននីតិរដឋ គឺជាឫស្គល់ថ្នអនាធិររតយ្យ។ 
ដូរចនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលមានភារកិចចព្គរ់ព្គងសាា នការណ៍កនុងព្ររទស្ អនុវតតចារ់
ឱ្យមានព្រស្ិទធភារ និងរលកីតរម្កងីតថ្ម្ាថ្នអាំ ចរដឋ។ នីតរុិគគលឬរូរវនត
រុគគលទ្ទាំងឡាយ្  ខដលព្រព្រឹតតអាំររីរធវីឱ្យរ៉ាុះ ល់ធៃន់ធៃរដល់ស្នតិភារ 
ស្ាិរភារ ស្ ត រធ់ាន រស់្ងគម្ ស្នតសុិ្ែជាតនិងិទាំនាកទ់ាំនងការទូត ព្រម្ទ្ទាំង
ញុុះញងឱ់្យមានការររសី្រអីងជាតិសាស្ន៍ និងររញ្ឆ ុះកាំហងឹម្ហាជន គឺព្តូវ
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ទទួលែុស្ព្តូវចាំរ ុះមុ្ែចារ់ រហយី្ព្ររទស្រផ្សងៗកច៏ាត់វធិានការខរររនុះ 
ដូចកម្ពុជាខដរ។  

ការយ្ល់ដឹងអាំរីស្ទិធិរស្រភីារររស្់រុគគលឱ្យកាន់ខតចាស្់ ការយ្ល់
ដឹងអាំរីចារ់ឱ្យានទូលាំទូលាយ្ ការអនុវតតចារ់ឱ្យមានព្រស្ិទធភារ ការ
រលីកកម្ពស្ស់្ីលធម្រ៌រស្់អនកនរោាយ្ និងការជាំរុញការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកចិច 
គឺជាមូ្លដ្ឋឋ នព្គុឹះ កនុងការស្រព្ម្ចរោលរៅរព្ងឹងលទធពិ្រជាធរិរតយ្យ និង
ការរោររស្ិទធិម្នុស្ស។ កម្ពុជាព្រកាន់ខាា រ់នូវរោលជាំហរដ៏មុ្តមាាំកនុងការ
ធានានិងការ រព្ររ័នធព្រជាធរិរតយ្យ រស្ររីហុរកស ឱ្យកាន់ខតរងឹមាាំ ព្ស្រតាម្
និនាន ការជាក់ខស្ែងថ្នការរកីចរព្ម្ីនររស្់ស្ងគម្ជាត ិ និងការខងរកាស្នតិភារ 
ព្រម្ទ្ទាំងធានានូវស្ិទធិរស្រភីារព្គរ់ោ៉ា ងររស្់រលរដឋ រដ្ឋយ្ខផ្អករលីរដឋធម្មនុញ្ញ 
និងចារ់ជាធរមាន។ 

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល សូ្ម្អាំ វនាវដល់ម្ជឈដ្ឋឋ នម្ួយ្ចាំននួ ខដលាននងិ
កាំរុងរព្ជៀតខព្ជកចូលកិចចការថ្ផ្ទកនុងររស្់កម្ពុជា ឱ្យរញ្ឈរ់ោល់ស្កម្មភារ
ទ្ទាំងរនុះ រហីយ្សូ្ម្សាវ គម្ន៍អនកនរោាយ្ សាា រ័នរររទស្ និងរ ត
ព្ររទស្ជាម្ិតត ចូលរមួ្ោាំព្ទនិងរមួ្ចាំខណកកនុងរុរវរហតុកសាងមូ្លដ្ឋឋ នព្គឹុះ
ថ្នការរព្ងឹងនីតិរដឋ លទធពិ្រជាធិររតយ្យ និងការរោររស្ិទធិម្នុស្ស ជាម្ួយ្
ព្រជាជននិងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា។ 
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១. សស្ចកតីស ត្ើម   

រៅកនុងរិភ្ររលាករយ្ីងរនុះ ម្នុស្សជាតិមានចព្ម្ុុះជាតិសាស្ន៍ 
មានភារែុស្ោន ថ្នភាសា ជាំរនឿ សាស្នា វរបធម្៌ ព្រថ្រណី ទាំរនៀម្ទមាា រ ់
រររៀររស្់រៅ ការអររ់ ាំ ចាំរណុះដឹង និងដាំរណីរឆ្ាងកាតព់្រវតតិសាគស្តែុស្ៗោន ។ 
ជាម្ួយ្ោន រនុះ ព្ររ័នធព្គរ់ព្គងរដឋថ្នព្រជាជាតិនីម្ួយ្ៗ កែុ៏ស្ៗោន ខដរ ដូចជា 
ព្ររ័នធព្គរ់ព្គងខររោជានិយ្ម្ផ្តត ច់ការ ខររោជានិយ្ម្អាព្ស្័យ្រដឋធម្មនុញ្ញ 
ខររស្ងគម្និយ្ម្ ខររផ្តត ចក់ារ និងខររព្រជាធិររតយ្យរស្រ ី អាព្ស្័យ្រលី
កតាត ព្រវតតិសាគស្តររស្់ែាួន។ រហតុដូរចនុះ ព្ររ័នធព្គរ់ព្គងរដឋថ្នព្ររទស្ម្ួយ្ 
ម្ិនអាចយ្កម្ករព្រៀររធៀរ ឬចម្ាងយ្ករៅអនុវតតរៅកនុងព្ររទស្ម្ួយ្រផ្សង
រទៀត ានទ្ទាំងព្ស្ុងរទ។ ខផ្អកតាម្ព្រវតតិសាគស្តកម្ពុជាធាា រ់ានឆ្ាងកាត់
ទព្ម្ងថ់្នព្ររ័នធព្គរ់ព្គងរដឋជារព្ចនី ដូចានររៀរោរ់ខាងរលី ជារិរស្ស្ កនុង
ដាំ កក់ាលចុងរព្កាយ្ ខដលានផ្តលរ់ទរិរសាធន៍ដ៏លវីងជូរចត់ ខដលកម្ពុជា
ានែតិែាំតស្ ូោ៉ា ងលាំាក រដីម្បសីាត រនងិអភ្ិវឌ្ឍព្ររទស្រចញរីគាំនររផ្ុះផ្ង។់ 

 កនុងអាំ ុងរីឆ្ន ាំ១៩៧៥ដល់ឆ្ន ាំ១៩៧៩ កម្ពុជាានឆ្ាងកាត់រររ
ព្រល័យ្រូជសាស្ន ៍ ខដលានស្មាា រព់្រជាជនអស្ជ់ាង៣លាននាក់ កនុងរនាុះ
ានការ់ស្មាា ររ់ញ្ញវនតខែមរ ម្គនតីោជការ ព្គូររព្ងៀន និងអនកជាំនាញ ខដល
សុ្ទធស្ឹងខតជាធនធានស្នូលស្ព្មារក់ារអភ្ិវឌ្ឍស្ងគម្ជាតិ រហយី្ានរនសល់
ទុកគស្តរីម្មា៉ា យ្ រកមងកាំព្  នងិអនកាត់រង់កាយ្ស្ម្បទ្ទ ព្រម្ទ្ទាំងភាររែទចខាទ ាំ
ថ្នរហដ្ឋឋ រចនាស្ម្ព័នធ កងវុះខាតរស្បៀងអាហារ និងកមាា ាំងផ្លិតកម្ម។ រដ្ឋយ្សារ
ថ្ងៃជ័យ្ជាំនុះ៧ម្កោ១៩៧៩ ព្រជាជាតិរយ្ីងានរួចផុ្តរីរររដ៏សាហាវ
យ្ង់ឃនងរនុះ ានរស្់ោនមានជីវតិ និងានទទួលស្ទិធរិស្រភីាររ ងីវញិ។ 
រនាទ រ់រីឆ្ន ាំ១៩៨៥ម្ក កម្ពុជាម្ិនព្ោន់ខតានរធវីកាំខណទព្ម្ង់ព្ររ័នធនរោាយ្
ដឹកនាាំព្ររទស្រ៉ាុរ ណ ុះរទ រ៉ាុខនតខងម្ទ្ទាំងានដ្ឋក់រចញនូវរោលនរោាយ្ 
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និងយុ្ទធសាគស្ត ស្ព្មារ់សាត រនិងអភ្ិវឌ្ឍព្ររទស្តាម្ព្ររ័នធរស្ដឋកិចចទីផ្ារ
រស្រ។ី រៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ព្ររទស្កម្ពុជាានឈានចូលដាំ ក់កាលងមីថ្នការ
រកាស្នតភិារ នងិការរព្ងួររព្ងមួ្ជាតិ ព្រម្ទ្ទាំងានទទលួយ្ករដឋធម្មនុញ្ញងម ី
តាម្រររព្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស។ 

 រទ្ទុះរីជាការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ១៩៩៣ ាននាាំម្កនូវការរព្ងរួរព្ងមួ្ជាតិ
និងការទទួលសាគ លក់ម្ពុជារៅរលីឆ្កអនតរជាតិក៏រដ្ឋយ្ ក៏ខែមរព្កហម្រៅខត
រនតស្កម្មភាររាំផ្ាិចរាំផ្តា ញរហូតដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨។ រនាទ ររ់ីការដលួរលាំអងគការ
ចាត់តាាំងខែមរព្កហម្ កម្ពុជាានទទួលស្នតភិារទ្ទាំងព្ស្ងុ រហយី្ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិល 
រព្កាម្ការដឹកនាាំររស្់គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ខដលមានស្រម្តចអគគម្ហា
រស្នារតីរតរជា ហ ុន ខស្ន ជានាយ្ករដឋម្គនតី ានដឹកនាាំព្ររទស្ឱ្យទទួល
ានសុ្ែស្នតិភារ ស្ាិរភារនរោាយ្ និងការអភ្ិវឌ្ឍ គួរឱ្យកត់ស្មាគ ល់ 
ព្ស្រតាម្រោលការណ៍នីតិរដឋ លទធិព្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស និងការ
រោររស្ិទធិម្នុស្ស។ ការដួលរលាំអងគការចាត់តាាំងនរោាយ្ និងរោធាររស្់
ខែមរព្កហម្រៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ គជឺារជាគជ័យ្ដធ៏ាំរធង រហយី្ានរធវីឱ្យព្រជាជន
សាគ ល់សុ្ែស្នតិភារររញរលញ ខដលម្ិនធាា រ់មានរៅកនុងព្រវតតិសាគស្តរយ្ៈ
ររលព្រខហល៥០០ឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្ររស្់កម្ពុជា។  

 ព្តឹម្ខតរយ្ៈររល២០ឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្រ៉ាុរ ណ ុះ កម្ពុជាស្រព្ម្ចាននូវ
ស្ម្ិទធផ្លជារព្ចីន រ៉ាុខនតផ្ទុយ្រៅវញិ ព្កុម្ព្រឆ្ាំងរៅខតព្ររងីយ្ករនតីយ្ នងិ
ម្ិនទទលួសាគ លស់្ម្ទិធផ្លទ្ទាំងរនុះ រហយី្ខតងខតរចាទព្រកាន់ ព្រឌ្ិតរាំរផ្ាសី្
ររឿង និងរាំភ្ន័តការរិត រដីម្បរីធវីឱ្យសាធារណជនកនុងនិងរព្ៅព្ររទស្ មានការ
យ្ល់ព្ច ាំ និងមានគាំនិតអវជិាមាន រលីការដឹកនាាំររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ 
ស្កម្មភារជារព្ចីនររស្់ព្កមុ្ទ្ទាំងរនុះ គឺផ្ទុយ្នឹងរោលការណ៍ចារ់ ខតរកួ
រគខតងខតរធវីអាជីវកម្មរលីសាា នភារនរោាយ្ រព្កាម្រលស្ព្រជាធរិរតយ្យ



 

3 

និងស្ិទធិម្នុស្ស។ អស្់រយ្ៈររលជារព្ចីនឆ្ន ាំ ព្កុម្ព្រឆ្ាំងានឃុរឃតិជាម្ួយ្
រររទស្ ររៀរចាំខផ្នការទុចចរតិ រ៉ាុនរ៉ាងផ្ែួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ រៅោល់
ររលខដលទទួលរោជយ័្កនុងការរាុះរឆ្ន ត។ 

 ទរងវី ររស្់ ព្កុម្ព្រឆ្ាំងានព្រព្រឹតត រៅជារនតរនាទ រ់ រៅតាម្
ដាំ ក់កាល ជារិរស្ស្គកឺារព្រមូ្លផ្តុ ាំកមាា ាំងម្ហាជន រដីម្បពី្រឆ្ាំងតទល់
ជាម្ួយ្រដឋអាំ ចកនុងអាំ ុងរីឆ្ន ាំ២០១៣ នងិឆ្ន ាំ២០១៤ រហយី្ចលនារនុះ
រៅខតរនតអនុវតតខផ្នការផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ រដ្ឋយ្យ្កគាំរូតាម្
ព្ររទស្យូ្រហាគ សាា វ។ី ភ្ស្តុតាងខដលមានលកខណៈសុ្ីស្ វ្ ក់ោន នឹងស្កម្មភារ
ជារព្ចីន ានរ ា្ ញោ៉ា ងចាស្់អាំរកីាររធវីរដិវតតនរ៍ណ៌ រដីម្បផី្តួលរ ាំលាំរររ
ដឹកនាាំតាម្ខររលទធិព្រជាធិររតយ្យ ខដលផ្ទុយ្នឹងរោលការណ៍ចារ់និង
រដឋធម្មនុញ្ញ។ រដ្ឋយ្ព្រកានខ់ាា ររ់ោលការណ៍នីតិរដឋ អាជាា ធរមានស្ម្តាកចិច 
ានចាត់វធិានការទរ់សាក តច់លនារនុះរដ្ឋយ្រជាគជ័យ្ រហយី្ានឈានដល់
ការចារ់ែាួន កឹម្ សុ្ខា និងការរ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាត។ិ  

 រដីម្បកីារ រស្ម្ិទធផ្ល ធមាម នុរូរភារថ្នចាំ ត់ការ និងជាំហរររស្់ោជ
រដ្ឋឋ ភ្ិាល អងគភាររ័ត៌មាននិងព្រតិកម្មរហ័ស្ថ្នទីស្តកីារគណៈរដឋម្គនត ីាន
ររៀរចាំតាក់ខតងរស្ៀវរៅស្រនុះរ ងី ស្ាំរៅរកព្សាយ្រាំភ្ាជូឺនសាធារណជនអាំរី
សាា នភាររិតរៅកម្ពុជា  ករ់័នធនឹងដាំរណីរការលទធពិ្រជាធិររតយ្យនិងនីតិរដឋ 
ព្រម្ទ្ទាំងការរិតទ្ទក់ទងនឹងព្រឹតតិការណ៍នានា ខដលជាខផ្នការនិង ការអនុវតត 
ខផ្នការរដិវតតន៍រណ៌ រព្កាម្ការជួយ្រព្ជាម្ខព្ជងខផ្នកយុ្ទធសាគស្ត ម្រធោាយ្ 
ររចចករទស្ និងហរិញ្ញវតាុររីររទស្។ ឯកសាររនុះក៏ានរលីករ ងីអាំរីជាំហរ 
ររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា កនុងការការ រអធិររតយ្យភារ និងឯកោជយភារ
ររស្់ែាួន រមួ្ទ្ទាំងវធិានការម្ួយ្ចាំនួនទរ់ទលន់ឹងរម្រខាា ងកបត់ជាតិនិងរកសរួក 
រដីម្បធីានាការ រស្នតិភារ ស្ាិរភារ ស្ ត រ់ធាន រ់ ស្ងគម្ និងស្នតិសុ្ែជាត ិ



 

4 

ព្រម្ទ្ទាំងទរ់សាក ត់ម្និឱ្យមានការករកីតស្គ គ្ ម្រ ងីវញិរៅកម្ពុជា ដូចខដល 
កាំរុងរកតីមានរ ងីរៅកនុងព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួន ខដលកាំរុងទទួលរងផ្លវាិក 
រ ត លម្កររីដិវតតនរ៍ណ៌។ ចាំ ត់ការររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា គឺរធវីរ ងី 
រដ្ឋយ្ខផ្អករលីមូ្លដ្ឋឋ នចារជ់ាធរមាន ស្ាំរៅរព្ងឹងនីតិរដឋ លទធិព្រជាធិរតយ្យ 
និងការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស រដីម្បជីាព្ររោជន៍រមួ្ដល់ព្ររទស្ជាតិនងិព្រជាជន។ 

  



 

5 

២. មូលដ្ឋឋ ្ប្គឹះន្ការពប្ង្ឹង្្ីតិរដ្ឋ ្ិង្លទធិប្រជាធិរសតយយ 

 ព្រុះោជា ចព្កកម្ពុជា ព្រកាន់យ្ករររោជានិយ្ម្អាព្ស្័យ្រដឋធម្មនុញ្ញ 
ខដលមានព្រុះម្ហាកសព្តព្គងោជយស្ម្បតតិ និងជាព្រុះព្រមុ្ែរដឋអស្់ម្ួយ្ជីវតិ 
រ៉ាុខនតម្ិនកាន់អាំ ច។  

 ការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្ររសី្ស្ភាធម្មនុញ្ញ ព្តូវានររៀរចាំរ ងីជារលីក
ដាំរូងកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣ រដ្ឋយ្អាជាា ធរររ ត ុះអាស្ននររស្់អងគការស្ហព្រជាជាតិ
រៅកម្ពុជា (United Nations Transitional Authority in Cambodia – 
UNTAC) តាម្សាម រតីថ្នកិចចព្រម្រព្រៀងស្នតិភារទីព្កុងា៉ា រសី្ឆ្ន ាំ១៩៩១ ស្តីរី
ដាំរ ុះព្សាយ្នរោាយ្រៅកម្ពុជា រហយី្ស្ភាធម្មនុញ្ញរនុះ ានតាក់ខតង
និងអនុម្័តរដឋធម្មនុញ្ញថ្នព្រុះោជា ចព្កកម្ពុជា មុ្ននឹងកាា យ្ជារដឋស្ភា
នីតិកាលទ១ី។ រដឋធម្មនុញ្ញងមីរនុះ គជឺាចារក់ាំរូលររស្់ជាត ិ ខដលកនុងរនាុះ
ែាឹម្សារស្ាំខាន់ៗ ថ្នកិចចព្រម្រព្រៀងរនុះ ព្តូវានព្ចាច់រញ្ចូ ល។ តាម្រយ្ៈ
រដឋធម្មនុញ្ញរនុះ សាា រ័នកាំរូលៗររស្់ជាតិព្តូវានររងកីតរ ីង និងចារ់
ដាំរណីរការ។ រៅឆ្ន ាំ២០១៦ រលាក Jean-David Levitte អតីតអនកការទូត
ជាន់ែពស្់ថ្នព្កស្ួងការរររទស្ាោ ាំង ខដលានចូលរួម្ោ៉ា ងស្កម្មកនុង
ដាំរណីរការស្នតិភាររៅកម្ពុជា ានកតស់្មាគ លថ់ា រនាទ រ់រកីាររាុះរឆ្ន ត
ខដលានររៀរចាំរដ្ឋយ្ UNTAC រៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ រដឋជាហតារលែថី្នកិចចព្រម្រព្រៀង
ទីព្កុងា៉ា រសី្ានរញ្ចររ់រស្កកម្មរៅកម្ពុជា រហយី្កនុងនាម្ជារដឋអធរិរតយ្យ
ម្ួយ្ កម្ពុជាានស្ាិតរលីមាោ៌ស្នតិភារនិងការអភ្ិវឌ្ឍ។  

២ .១.  ការកសាងសាា រន័  

 ដូចរៅរ ត ព្ររទស្ព្រកានយ់្កលទធិព្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស
នានាខដរ កម្ពុជាព្រកាន់យ្កព្ររ័នធខរងខចកអាំ ចកាំរូលជារីដ្ឋច់រដ្ឋយ្ខ ក
និងឯកោជយរីោន  គសឺាា រ័ននតីិរបញ្ញតតិ នីតិព្រតិរតតិ នងិតុលាការ ស្ាំរៅធានា
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និរនតរភារថ្នអាំ ចរដឋ។ អាំ ចទ្ទាំងអស្់គជឺាររស្់ព្រជារលរដឋ រហយី្ព្រជា
រលរដឋរព្រីស្ិទធអិាំ ចររស្់ែាួន តាម្រយ្ៈរដឋស្ភា ព្រឹទធស្ភា ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល 
និងតុលាការ។ រព្ៅរីអាំ ចទ្ទាំងរីរនុះ សាា រន័ ឯកោជយម្ួយ្ចាំននួព្តូវាន
ររងកីតរ ងី រដីម្បធីានាដាំរណីរការព្រព្រឹតតរៅថ្នអាំ ចទ្ទាំងរីរដ្ឋយ្រលូន 
ព្ស្រតាម្រោលការណ៍លទធពិ្រជាធរិរតយ្យ មានជាអាទិ៍ ឧតតម្ព្កុម្ព្រកឹាថ្ន
អងគរៅព្កម្ ព្កុម្ព្រកឹាធម្មនុញ្ញ អាជាា ធរស្វនកម្មជាតិ និងគណៈកមាម ធិការ
ជាតិររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត ជារដីម្។ 

សាា រន័នតីរិបញ្ញតត ិរមួ្មាន រដឋស្ភា នងិព្រឹទធស្ភា។ 

រដឋស្ភា គឺជាស្ភាតាំ ងោគស្ត ខដលរកីតរចញរីការរាុះរឆ្ន ត
ជាស្កល រដ្ឋយ្រស្រ ី រស្មីភារ និងចាំរ ុះ រហយី្តាម្វធិរីាុះរឆ្ន តជាស្មាៃ ត់ 
ស្ព្មារអ់ាណតតិ៥ឆ្ន ាំ។ រដឋស្ភាមានស្ិទធិអាំ ច ជាអាទិ៍ រាុះរឆ្ន តផ្តល់រស្ចកតី
ទុកចិតត ឬទមាា ក់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ឬស្មាជកិគណៈរដឋម្គនត ីរធវីរស្ចកតរីស្នីចារ់ 
អនុម្ត័ចារ ់ ងវកិារដឋ និងខផ្នការរដឋ ព្រម្ទ្ទាំងផ្តលស់្ចាច រ័នរលីស្នធិស្ញ្ជញ  
អនុស្ញ្ជញ  និងកិចចព្រម្រព្រៀងអនតរជាតិ។ គណៈកម្មការររស្់រដឋស្ភា មានស្ិទធិ
អរញ្ា ីញរដឋម្គនតមី្ករាំភ្ាឺអាំរីរញ្ជា  ក់រ័នធនឹងវស័ិ្យ្ខដលែាួនទទួលែុស្ព្តូវ។
ចាំខណកព្កុម្តាំ ងោគស្តមានស្ិទធផិ្តួចរផ្តមី្គាំនិតរធវចីារ់ រិភាកាចារ់ រស្នី
រធវីវរិសាធនកម្មចារ់ និងរចាទស្ួរោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ រចចុរបនន រដឋស្ភាមាន
ស្មាជិកចាំនួន១២៣រូរ រហយី្នឹងរកីនរ ងីដល់១២៥រូរ រៅកនុងការរាុះរឆ្ន ត
ឆ្ន ាំ២០១៨។ អងគការដឹកនាាំកាំរូលររស្់រដឋស្ភា គគឺណៈកមាម ធិការអចិថ្គនតយ្៍
រដឋស្ភា ខដលដឹកនាាំរដ្ឋយ្ព្រធាន និងអនុព្រធានរីររូរ រដ្ឋយ្មានព្រធាន
គណៈកម្មការទ្ទាំង១០ ជាស្មាជិក។ 

ព្រឹទធស្ភា មានស្មាជិកចាំនួនម្ិនរលីស្រី ក់ក ត លថ្នចាំនួន
ស្មាជិករដឋស្ភា។ ស្មាជកិ២រូរ ព្តូវានចាត់តាាំងរដ្ឋយ្ព្រុះម្ហាកសព្ត 
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និងស្មាជកិ២រូរព្តូវានរព្ជីស្តាាំងរដ្ឋយ្រដឋស្ភា តាម្ម្តិភាគរព្ចីនរដ្ឋយ្
រព្រៀរ រហីយ្ស្មាជិករផ្សងរទៀត ព្តូវានរព្ជីស្តាាំងរដ្ឋយ្ការរាុះរឆ្ន ត
អស្កលស្ព្មារអ់ាណតតិ៦ឆ្ន ាំ។ ព្រឹទធស្ភាមានស្ិទធអិាំ ច ជាអាទិ៍ រនិិតយនិង 
ផ្តលរ់ោរលរ់លីរស្ចកតីព្ ងចារ់ ឬរស្ចកតីរស្នចីារ ់រនាទ ររ់រីដឋស្ភាាន
អនុម្័តយ្ល់ព្រម្រួច និងរញ្ជា ស្ាំខាន់ៗម្ួយ្ចាំនួនរទៀត។ អងគការដឹកនាាំ
កាំរូលររស្់ព្រឹទធស្ភា គឺគណៈកមាម ធិការអចិថ្គនតយ្ព៍្រឹទធស្ភា ខដលដឹកនាាំ
រដ្ឋយ្ព្រធាន និងអនុព្រធានរីររូរ រដ្ឋយ្មានព្រធានគណៈកម្មការទ្ទាំង១០ 
ជាស្មាជិក។ 

សាា រន័នតីពិ្រតរិតត៖ិ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលគជឺាសាា រ័ននីតិព្រតរិតិត ដកឹនាាំ
រដ្ឋយ្នាយ្ករដឋម្គនតមី្ួយ្រូរជាតាំ ងោគស្តថ្នគណរកសឈ្នុះរឆ្ន ត អម្រដ្ឋយ្
ឧរនាយ្ករដឋម្គនតី រទស្រដឋម្គនតី រដឋម្គនតី និងរដឋរលខាធិការជាស្មាជកិ 
ខដលព្តូវានរាុះរឆ្ន តផ្តល់រស្ចកតទុីកចិតតរដ្ឋយ្រដឋស្ភា រហយី្ព្រុះម្ហាកសព្ត 
ឡាយ្ព្រុះហស្តរលខារលីព្រុះោជព្កឹតយខតងតាាំងគណៈរដឋម្គនតីទ្ទាំងមូ្ល។ ោជ
រដ្ឋឋ ភ្ិាលមានភារកិចចដឹកនាាំព្ររទស្ រធវីរស្ចកតពី្ ងចារ ់រធវខីផ្នការអភ្ិវឌ្ឍន៍ 
រស្នីគរព្មាងងវកិាជាត ិការ រលទធិព្រជាធរិរតយ្យនិងស្ិទធមិ្នុស្ស និងការអនុវតត 
រោលនរោាយ្ការរររទស្ ជារដីម្។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលព្គរ់ព្គង រញ្ជា  និង
រព្រីព្ាស្់រោធា នគរាល និងកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរអ់ាវុធព្គរ់ព្ររភ្ទ រដីម្បី
ធានានិងការ រស្នតសុិ្ែជាតិ ស្ ត រ់ធាន រស់ាធារណៈ រូរណភារទកឹដ ីនិង
អធិររតយ្យភារជាតិ។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលដកឹនាាំការចរចានងិចុុះហតារលខារលី
កិចចព្រម្រព្រៀងនានា ជាអាទិ៍ កិចចព្រម្រព្រៀង ក់រ័នធនឹងវស័ិ្យ្ ណិជាកម្ម 
ស្ហព្រតិរតតិការរស្ដឋកិចច វរបធម៌្ វទិោសាគស្ត និងររចចករទស្។ រដ្ឋយ្
រោររតាម្រោលការណ៍ថ្នការខរងខចកអាំ ចរដឋ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលរកាកិចច
ស្ហព្រតិរតតិការលអជាម្ួយ្សាា រ័ននីតិរបញ្ញតតិ នងិតុលាការ។ ទនទឹម្នឹងរនុះ 
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ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ព្តូវរិនតិយជារនតរនាទ រ់នូវរោលនរោាយ្ និងកាំខណទព្ម្ង់
រលីព្គរ់វសិ្័យ្ ជារិរស្ស្កាំខណទព្ម្ង់ចារ់និងព្ររ័នធយុ្តតិធម៌្ រដីម្បីជាំរុញ
ការរាំររញការ្រឱ្យកាន់ខតមានឯកោជយភារនិងព្រស្ិទធភារ។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល 
ស្ហការោ៉ា ងជិតស្និទធជាម្យួ្វសិ្័យ្ឯកជន អងគការសាររ័ត៌មាន ស្ងគម្សុ្ីវលិ 
និងស្ហជរី កនុងភារជាថ្ដគូ រដីម្បធីានាកាំរណីនរស្ដឋកិចច លទធពិ្រជាធរិរតយ្យ 
ស្ិទិធរស្រភីារជាមូ្លដ្ឋឋ ន អភ្ិាលកចិចលអ និងយុ្តតិធម្ស៌្ងគម្។  

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលទទួលែុស្ព្តូវចាំរ ុះមុ្ែរដឋស្ភា អាំរីនរោាយ្
កនុងព្ស្ុកនិងការរររទស្ រហយី្ស្មាជិកោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលមាន ក់  ៗព្តូវទទួលែុស្ព្តូវ
ចាំរ ុះមុ្ែនាយ្ករដឋម្គនត ី និងរដឋស្ភា។ ព្រមុ្ែោជរដ្ឋឋ ភ្ាិល និងស្មាជកិ
ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលអាចរៅរឆ្ាីយ្រាំភ្ាឺជូនរដឋស្ភា ឬរឆ្ាីយ្តរជាលាយ្លកខណ៍អកសរ
ជូនតាំ ងោគស្ត តាម្ការរស្នីសុ្ាំរលរីញ្ជា ជាក់លាក ់ម្ួយ្។ 

សាា រន័តុលាការ៖ តុលាការជាសាា រ័នឯកោជយ ខដលធានារកាអនាគតិ 
និងការ រស្ិទធិរស្រភីាររលរដឋ។ អាំ ចតុលាការព្គរដណត រ់រលីររឿងកតី
ទ្ទាំងអស្់។ អាំ ចនីតិរបញ្ញតតិ ឬនីតិព្រតរិតតមិ្ិនអាចរព្ជៀតខព្ជកចូលកិចចការ
ថ្ផ្ទកនុងររស្អ់ាំ ចតុលាការានរ យី្។ ព្រុះម្ហាកសព្តធានាឯកោជយភារ
ថ្នអាំ ចតុលាការ ខដលមានឧតតម្ព្កមុ្ព្រឹកាថ្នអងគរៅព្កម្ជារស្នាធកិារ។ 
ឧតតម្ព្កុម្ព្រឹកាថ្នអងគរៅព្កម្ រលីករស្ចកតរីស្នីថាវ យ្ព្រុះម្ហាកសព្តអាំរីការ
ខតងតាាំងរៅព្កម្ និងព្រុះោជអាជាា អម្សាលាជព្ម្ុះកត។ី រៅព្កម្មានស្ិទធិ
ជព្ម្ុះកត ី នងិព្តូវរាំររញភារកចិចរដ្ឋយ្ឯកោជយ នងិរោររចារោ់៉ា ងមុ្ងឺមា៉ា ត់។ 
ទណឌ កម្មវនិ័យ្ ក់រ័នធនឹងករណីអស្ម្តាភារ កាំហុស្ខផ្នកវនិ័យ្ និងព្កម្
ស្ីលធម្វ៌ជិាា ជីវៈររស្់រៅព្កម្និងព្រុះោជអាជាា  ព្តូវានព្តួតរនិិតយនងិចាត់
វធិានការ រដ្ឋយ្ព្កុម្ព្រឹកាវនិ័យ្ថ្នឧតតម្ព្កុម្ព្រឹកាថ្នអងគរៅព្កម្។ ទនទឹម្
នឹងរនុះ រដីម្បរីណតុ ុះរ ត លធនធានម្នុស្សរខនាម្ព្រកររដ្ឋយ្ស្ម្តាភារ 
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និងវជិាា ជីវៈកនុងវសិ្័យ្យុ្តតិធម្៌ ោជរដ្ឋឋ ភិ្ាលានររងកីតោជរណឌិ តយស្ភា
វជិាា ជីវៈតុលាការ ខដលមានសាលាជាំនាញចាំនួន៤គឺ សាលាភូ្មិ្នទរៅព្កម្  
សាលាភូ្ម្ិនទព្កទារញ្ា ី សាលាភូ្ម្ិនទសារការ ី និងសាលាភូ្ម្ិនទអាជាា សាលា 
ព្រម្ទ្ទាំងម្ជឈម្ណឌ លរណតុ ុះរ ត លវជិាា ជីវៈរម្ធាវ។ី  

ព្កមុ្ព្រកឹាធម្មនុញ្ញ មានស្ម្តាកិចចធានាការ រការរោរររដឋធម្មនុញ្ញ 
រកព្សាយ្រដឋធម្មនុញ្ញនិងចារខ់ដលរដឋស្ភាានអនុម្ត័ និងព្រទឹធស្ភាាន
រិនិតយចរ់ស្រវព្គរ់រហយី្។ ព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញមានស្ទិធិរិនតិយនិងស្រព្ម្ច
អាំរីករណីវវិទកម្មទ្ទក់ទងនឹងការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្ត និង
ការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងស្មាជិកព្រឹទធស្ភា។ ព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញមាន
ស្មាជិកចាំនួន៩រូរ ខដលស្មាជិក៣រូរព្តូវខតងតាាំងរដ្ឋយ្ព្រុះម្ហាកសព្ត 
ស្មាជិក៣រូររព្ជីស្តាាំងរដ្ឋយ្រដឋស្ភា និងស្មាជិក៣រូររទៀតខតងតាាំងរដ្ឋយ្
ឧតតម្ព្កុម្ព្រឹកាថ្នអងគរៅព្កម្ ស្ព្មារ់អាណតតិ៩ឆ្ន ាំ។ ព្រធានព្កុម្ព្រឹកា
ធម្មនុញ្ញព្តូវានរព្ជីស្តាាំងរដ្ឋយ្ស្មាជិកព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញ។ ស្មាជិក
១ភាគ៣ថ្នព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញ ព្តូវានផ្តា ស្់រតូរររៀងោល់៣ឆ្ន ាំម្តង។ ស្មាជិក
ព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញមានវសិ្ម្តិភារនឹងមុ្ែ្រស្មាជិកព្រទឹធស្ភា ស្មាជិក
រដឋស្ភា ស្មាជិកោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល រៅព្កម្កនុងតាំខណង តាំខណងមុ្ែ រ្សាធារណៈ 
ព្រធានឬអនុព្រធានគណរកសនរោាយ្ នងិព្រធានឬអនុព្រធានស្ហជីរ។   

គណៈកមាម ធកិារជាតរិរៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត (គ.ជ.រ.) ជាសាា រ័នឯកោជយ 
និងអរោព្កតឹ ខដលធានាឱ្យការរាុះរឆ្ន តព្រព្រឹតតរៅរដ្ឋយ្រស្រ ី ព្តឹម្ព្តូវ 
និងយុ្តតិធម្៌ ព្ស្រតាម្រោលការណ៍ថ្នលទធពិ្រជាធរិរតយ្យ រស្ររីហុរកស។ 
គ.ជ.រ. មានស្ម្តាកិចចររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងស្មាជិករដឋស្ភា 
ស្មាជិកព្រឹទធស្ភា ព្កុម្ព្រឹកាោជធាន ីរែតត ព្កុម្ព្រឹកាព្កុង ព្ស្កុ ែណឌ  និង
ព្កុម្ព្រឹកាឃុាំ ស្ ក្ ត់។ កនុងដាំ ក់កាលថ្នការចុុះរឈាម ុះរាុះរឆ្ន ត គ.ជ.រ. 
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ានរធវីតាម្នីតវិធិីព្តឹម្ព្តូវ និងតាម្ចារក់ាំណត់ រដីម្បរីងកលកខណៈឱ្យព្រជា
រលរដឋទ្ទាំងអស្់អាចរៅចុុះរឈាម ុះ អាចរៅខករឈាម ុះែុស្ ឬក៏ខកថ្ងៃ ខែ ឆ្ន ាំ
កាំរណីត និងរភ្ទជារដីម្ ជារិរស្ស្ រញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន តងមឆី្ន ាំ២០១៧ 
ព្តូវានរធវីទាំរនីរកម្មរព្កាម្ជាំនួយ្ឧរតាម្ភររស់្រដ្ឋឋ ភ្ិាលជរ៉ាុន ខដលមាន
លកខណៈកាន់ខតលអព្ររស្ីរព្គរ់ព្ជុងរព្ជាយ្។ អាជាា ធរ ក់រ័នធ និង គ.ជ.រ. 
ក៏ានរងកលកខណៈនិងររងកីតររោិកាស្ ឱ្យដាំរណីរការថ្នយុ្ទធនាការរាុះរឆ្ន ត
ព្រព្រឹតតរៅរដ្ឋយ្រលូន ោម នការគាំោម្កាំខហង និងោម នអាំររីហិងា។ ព្គរ់
គណរកសនរោាយ្ទ្ទាំងអស់្ មានស្ិទធិររញរលញកនុងការរធវីយុ្ទធនាការ 
រទ្ទុះជាព្ទងព់្ទ្ទយ្តូចឬធាំក៏រដ្ឋយ្។ ព្ស្រររលខដលការររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត
ព្រព្រឹតតរៅានកាន់ខតលអព្ររស្ីររ ងី គ.ជ.រ. ានរធវកីាំខណទព្ម្ងជ់ារនត
រនាទ រ់៖ (១) ស្មាជិកព្តូវានរព្ជីស្ររសី្រចញរីគណរកសនរោាយ្
មានអាស្នៈរៅរដឋស្ភា និងស្ងគម្សុ្ីវលិ (២) រញ្ា ីរឈាម ុះងមីថ្នអនករាុះរឆ្ន ត
ព្តូវានររៀរចាំតាម្ព្ររ័នធរ័តម៌ានវទិោ នងិ (៣) គ.ជ.រ. ានកាា យ្ជាសាា រន័
ខដលមានខចងកនុងរដឋធម្មនុញ្ញរៅឆ្ន ាំ២០១៤ ជារដមី្។ 

គណរកសនរោាយ្  ជាតួអងគនិងធាតុដស៏្ាំខាន់រៅកនុងការដឹកនាាំ
ព្គរ់ព្គងរដឋកនុងព្ររ័នធព្រជាធិររតយ្យ។ ការចូលរមួ្ស្កម្មភារនរោាយ្ 
និងការព្រកួតព្រខជងកនុងការរាុះរឆ្ន ត ឆ្ាុុះរញ្ជច ាំងអាំរីការអនុវតតរោលការណ៍
លទធិព្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស។ រចចុរបនន កម្ពុជាមានគណរកសនរោាយ្
ចាំនួន៣៥ ខដលានចុុះរញ្ា ីនិងរព្តៀម្ចូលរមួ្ព្រកួតព្រខជងកនុងការរាុះរឆ្ន ត
រព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្តរៅឆ្ន ាំ២០១៨។ គណរកសនរោាយ្អាចចង
ស្ម្ព័នធភារ និងមានរស្រភីារកនុងការររៀរចាំកម្មវធិនីរោាយ្ ព្ស្រតាម្លកខនតិកៈ
ររស្់ែាួន រ៉ាុខនតព្តូវរោររតាម្រទរបញ្ញតតថិ្នរដឋធម្មនុញ្ញ ចារស់្តីរគីណរកស
នរោាយ្ នងិចារ់នានាជាធរមាន។  
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គណរកសនរោាយ្ មានតួនាទីចូលរួម្ចាំខណកដល់ការរព្ងឹង
លទធិព្រជាធិររតយ្យ និងការអភ្ិវឌ្ឍព្ររទស្ ដូចជា ការទរិតៀនរដីម្បខីកលម្អ
ស្កម្មភារររស្ោ់ជរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ រៅកម្ពុជា គណរកសនរោាយ្មានស្ិទធិ
រស្រភីារ កនុងការរធវីយុ្ទធនាការរាុះរឆ្ន ត រោស្នាអាំរកីម្មវធិនីរោាយ្ 
រធវីរិធីជួរជុាំស្មាជិក និងចូលរួម្ោល់ស្កម្មភារនរោាយ្រដ្ឋយ្រស្រ ី
រ៉ាុខនត ក៏ព្តូវទទួលែុស្ព្តូវចាំរ ុះោល់ស្កម្មភារទ្ទាំងឡាយ្  ខដលផ្ទុយ្នឹង
ចារក់ាំណតខ់ដរ។ ោលក់ាររាុះរឆ្ន ត មានការចូលរមួ្ព្រកួតព្រខជងរីគណរកស 
ខដលមាននិនាន ការនិងកម្មវធិនីរោាយ្ែុស្ៗោន  រដ្ឋយ្រស្រ ី និងរស្មីភារ។ 
គណរកសរធវីស្កម្មភារនរោាយ្ ព្ស្រតាម្ចារ់និងនីតិវធីិជាធរមាន 
រដ្ឋយ្រស្មីភារ និងោម នការគាំោម្កាំខហង។  

សាា រន័រត័ម៌ាន៖ ព្កស្ួងរ័ត៌មានជាសាា រន័ព្គរ់ព្គងសាររ័ត៌មាន
ទ្ទាំងអស្រ់ៅកម្ពុជា។ ចារស់្តីររីររសាររ័ត៌មានមានលកខណៈរស្រនីងិររីក
ទូលាយ្ កនុងការររងកីតអងគភារសាររ័ត៌មាន សាា នីយ្វទិយុនងិទូរទស្សន៍ ភាន ក់្ រ
និងការោិល័យ្តាំ ងវទិយុ ទូរទស្សន៍រររទស្ ព្រម្ទ្ទាំងភាន ក់ រ្និងការោិល័យ្
តាំ ងសាររ័ត៌មានរររទស្ជារដីម្ រ៉ាុខនតសាររត័៌មានក៏ព្តូវរាំររញវជិាា ជីវៈ
ររស្់ែាួនរដ្ឋយ្សុ្ចរតិ ផ្សរវផ្ាយ្ខផ្អករលីការរតិ មានភារឯកោជយ ទទលួ
ែុស្ព្តូវ នងិម្និព្តូវម្ួលរ ក្ ច់ ឬព្រឌ្ិតរាំរផ្ាីស្ររឿង រដីម្បខីតផ្លព្ររោជន៍
អាជីវកម្ម និងនរោាយ្ រនាុះរទ។ កនុងរយ្ៈររលជិត៣ទស្វតសររ៍នុះ អងគភារ 
សាា នីយ្ ភាន ក់្រ និងការោិល័យ្សាររ័តម៌ានចាំនួន៨២៦អងគភារ ព្តូវាន
អនុញ្ជញ តឱ្យដាំរណីរការ កនុងរនាុះអាជាា រណណចាំនួន៣៣០ព្តូវានលុរ រដ្ឋយ្
មូ្លរហតុម្ិនដាំរណីរការឬផុ្តសុ្រលភារ ចាំខណកអាជាា រណណចាំនួន៤៩៦
កាំរុងដាំរណីរការ។ អនកសាររ័ត៌មានមានស្ិទធរិស្រភីារកនុងការព្រករវជិាា ជវីៈ 
រដ្ឋយ្រស្រនីិងោម នការរាំភ្តិរាំភ្័យ្ រ៉ាុខនតម្ិនព្តូវរាំ នរលីសិ្ទធិរស្រភីារអនក
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ដថ្ទរនាុះរ ីយ្។ ស្មាគម្សាររ័ត៌មាន ម្ជឈម្ណឌ លសាររ័ត៌មាន និងកាឹរ
អនកកាខស្តព្តូវានររងកីតរ ងីជារនតរនាទ រ់ រដីម្បរីព្ងឹងវសិ្័យ្រ័ត៌មានឱ្យ
កាន់ខតលអព្ររស្ីរ និងការ រផ្លព្ររោជន៍ររស្អ់ងគភារសាររ័ត៌មាន នងិ
អនកសាររ័ត៌មាន។ 

 អងគការស្ងគម្សុ្វីលិ៖ ព្កស្ងួម្ហាថ្ផ្ទទទួលព្គរ់ព្គងនងិចុុះរញ្ា ីអងគ
ការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល និងស្មាគម្កនុងព្ស្ុក ចាំខណកព្កស្ួងការរររទស្និង
ស្ហព្រតិរតតិការអនតរជាតិ ទទួលព្គរ់ព្គងនិងចុុះរញ្ា ីអងគការមិ្នខម្នរដ្ឋឋ
ភ្ិាលរររទស្ រៅតាម្នីតិវធិខីដលមានភារ្យ្ព្ស្ួលនិងឆ្រ់រហ័ស្។ 
តាម្ចារ់ស្តីរីស្មាគម្ និងអងគការមិ្នខម្នរដ្ឋឋ ភិ្ាល អងគការខដលរធវី
ព្រតិរតតិការរៅកម្ពុជា ព្តូវរញ្ាូ នរាយ្ការណ៍ស្តីរសី្កម្មភារនិងហរិញ្ញវតាុ 
ព្រចាាំឆ្ន ាំររស្់ែាួន ជូនព្កស្ួងមានស្ម្តាកិចច។ រហូតដល់រចចុរបននរនុះ អងគការ
ម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលនិងស្មាគម្កនុងព្ស្ុកជាង៣ ០០០ និងស្ហជីរជារព្ចីន
រទៀត ាននិងកាំរុងរធវីព្រតិរតតិការរៅកម្ពុជា រដ្ឋយ្រស្រពី្ស្រតាម្ចារ់។ 
ស្ងគម្សុ្ីវលិ និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល មានភារកិចចចូលរមួ្ចាំខណក
អភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចច ស្ងគម្ រដ្ឋយ្ឈ្ររលីរោលការណ៍អរោព្កឹត និងផ្ល
ព្ររោជនព៍្រជារលរដឋជាធាំ រហយី្ម្ិនព្តូវចូលរមួ្ស្កម្មភារទ្ទាំងឡាយ្  
ខដលររព្ម្ដីល់ការ្រនរោាយ្ គណរកសនរោាយ្ ឬព្កុម្ខដលមាន
និនាន ការនរោាយ្ ផ្ទុយ្នឹងររស្កកម្មររស្ែ់ាួន ជារិរស្ស្ គរឺព្រីព្ាស្់
ងវកិាខដលជាជាំនួយ្ររស្់រររទស្ ស្របុរស្ជន រដីម្បីរ៉ាុនរ៉ាងផ្តួលរ ាំលាំរដឋ
អាំ ចព្ស្រចារ់។  

២ .២.  ការកសាងព្ករែណ័ឌ ចារ ់ 

ចារ់តាាំងរីឆ្ន ាំ២០០៣ រហូតម្កដល់ររលរនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលាន
រផ្តត តការយ្កចិតតទុកដ្ឋក់ និងផ្តល់អាទិភារដល់ការរធវីកាំខណទព្ម្ង់ចារ់
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និងព្ររ័នធយុ្តតិធម្៌។ ខផ្នការយុ្ទធសាគស្ត ខផ្នការអភ្ិវឌ្ឍន៍ជាតិ លិែិត
រទដ្ឋឋ នគតយុិ្តត នងិស្កម្មភារជារព្ចីន ព្តូវានដ្ឋក់រចញរដីម្បសី្រព្ម្ចឱ្យ
ានរជាគជ័យ្ថ្នកាំខណទព្ម្ង់រនុះ។ យុ្ទធសាគស្តនិងខផ្នការស្កម្មភារនានា 
ព្តូវានដ្ឋក់រចញរៅកនុងឯកសារស្ាំខាន់ចាំនួន២គឺ ខផ្នការយុ្ទធសាគស្ត
អភិ្វឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ និងយុ្ទធសាគស្តចតុរកាណ រដីម្បកីាំរណីន 
ការ្រ ស្ម្ធម្ ៌នងិព្រស្ិទធភារ ដាំ ក់កាលទី៣ រៅឆ្ន ាំ២០១៣។ រលីស្រី
រនុះរទៀត រដីម្បធីានានូវឯកោជយភារថ្នអាំ ចតុលាការ រៅឆ្ន ាំ២០១៤ 
ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលានដ្ឋក់រចញនូវព្ករែ័ណឌ រោលនរោាយ្និងចារង់មីៗ គឺ
ការររៀរចាំនិងដ្ឋកឱ់្យអនុវតតចារ់រោល៣ រមួ្មាន (១) ចារស់្តរីកីារររៀរចាំ
អងគការតុលាការ (២) ចារស់្តរីលីកខនតកិៈរៅព្កម្ នងិព្រុះោជអាជាា  និង(៣) 
ចារស់្តរីកីារររៀរចាំនងិការព្រព្រតឹតរៅថ្នឧតតម្ព្កមុ្ព្រកឹាថ្នអងគរៅព្កម្។  

កនុងររលខដលសាា រន័ព្ទព្ទងល់ទធិព្រជាធិររតយ្យ ព្តូវានររងកតីរ ងី 
ការ្ រចម្បងររស្ោ់ជរដ្ឋឋ ភ្ិាល គឺព្តូវយ្កចិតតទុកដ្ឋកក់សាងព្ករែ័ណឌ ចារ ់
ខដលជាឧរករណ៍ស្ព្មារ់រព្ងឹង ព្ទព្ទង ់និងរលីកកម្ពស្ល់ទធពិ្រជាធិររតយ្យ។ 
កនុងរយ្ៈររល៣ទស្វតសរចុ៍ងរព្កាយ្រនុះ រដ្ឋយ្មានការររតជាា ចិតតោ៉ា ងរមាុះមុ្ត 
កម្ពុជាានព្រកាស្ឱ្យរព្រីចារច់ាំននួ៤៩៧ ខដលមានចរតិនិងែាឹម្សារព្ស្រតាម្
រោលការណ៍នីតរិដឋ លទធិព្រជាធិររតយ្យ ស្ិទធិម្នុស្ស តមាា ភារ ស្ងគតិភារ 
និងររព្ម្ីផ្លព្ររោជន៍សាធារណៈ រហីយ្ការតាក់ខតងចារ់រនុះមានការ
ចូលរមួ្រីតួអងគ ក់រ័នធនានា រដីម្បអីាចឆ្ាុុះរញ្ជច ាំងនិងរឆ្ាីយ្តររៅនឹងតងភារ
ស្ងគម្ជាក់ខស្តង និងធានាឱ្យការអនុវតតមានភាររលូននិងព្រស្ិទធភារ ស្ព្មារ់
ជាឧតតម្ព្ររោជនជ៍ាតនិិងព្រជាជន ព្ស្រតាម្រោលការណ៍តាក់ខតងចារ់
រៅតាម្រ ត ព្ររទស្ព្រជាធិររតយ្យនានាផ្ងខដរ។ រខនាម្រលីរនុះរទៀត 
កម្ពុជាានចូលរមួ្ជាម្ួយ្ស្ហគម្នអ៍នតរជាតិ ជាហតារលែកីនុងកិចចព្រម្រព្រៀង
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ស្ាំខាន់ៗ   ក់រ័នធនឹងស្នតសុិ្ែ អាំររីរភ្រវកម្ម និងការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចចតាំរន់
និងរិភ្ររលាក ព្រម្ទ្ទាំងានផ្តលស់្ចាច រ័នរលកីិចចព្រម្រព្រៀងជារព្ចីន ខដល
ផ្តលផ់្លព្ររោជន៍ដលម់្នុស្សជាតិទ្ទាំងមូ្ល។ ស្មាហរណកម្មររស្់កម្ពុជា
កនុងរភិ្ររលាក ដូចរញ្ជា កខ់ាងរលរីនុះ តព្ម្ូវឱ្យកម្ពុជាកសាងរទដ្ឋឋ នគតិយុ្តត
ព្ស្រតាម្រោលការណ៍អនតរជាត ិ និងររងកីតសាា រ័ន ក់រ័នធ រដីម្បធីានាដល់
ការអនុវតតកិចចព្រម្រព្រៀងអនតរជាតិនានា ឱ្យមានព្រស្ិទធភារ។   

រដីម្បធីានាដល់ការអនុវតតលទធិព្រជាធរិរតយ្យ និងការ រស្ិទធរិរស្់
ព្រជារលរដឋ ចារន់ិងលិែតិរទដ្ឋឋ នគតយុិ្តតជារព្ចីន ព្តូវានកសាងនិង
ព្រកាស្ឱ្យរព្រ ី ខដលកនុងរនាុះមានចារម់្ួយ្ចាំនួន ករ់័នធផ្តទ ល់រៅនឹងការ
ររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត មានជាអាទិ៍ រដឋធម្មនុញ្ញ ចារស់្តីរគីណរកសនរោាយ្ 
ចារស់្តីរកីារររៀរចាំនិងការព្រព្រឹតតរៅ ររស្់គណៈកមាម ធិការជាតិររៀរចាំការ
រាុះរឆ្ន ត ចារស់្តីរីការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្ត ចារស់្តីរកីារ
រាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងស្មាជកិព្រឹទធស្ភា ចារ់ស្តីរីការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្ររសី្
ព្កុម្ព្រឹកាោជធាន ី រែតត ព្កុម្ព្រឹកាព្កុង ព្ស្ុក ែណឌ  ចារស់្តីរីការរាុះ
រឆ្ន តរព្ជីស្ររសី្ព្កុម្ព្រឹកាឃុាំ ស្ ក្ ត់ រទរញ្ជា និងនតីិវធិសី្ព្មារ់ការរាុះ
រឆ្ន តនានា ព្កម្ជាមូ្លដ្ឋឋ នទ្ទាំង៤ ខដលមាន ព្កម្ព្រហមទណឌ  ព្កម្នីតវិធិី
ព្រហមទណឌ  ព្កម្រដឋរបរវណី និងព្កម្នីតិវធិីរដឋរបរវណី ព្រម្ទ្ទាំងលិែិត
រទដ្ឋឋ នគតយុិ្តត ករ់័នធរផ្សងៗរទៀត។ រលីស្រីរនុះរទៀត កនុងរោលរៅធានា
ឱ្យព្រជារលរដឋអនុវតតស្ិទធិររស្់ែាួន រដ្ឋយ្រលូននងិោម នការគាំោម្កាំខហង កនុង
ការចូលរមួ្ព្គរ់ដាំ ក់កាល ថ្នការរាុះរឆ្ន តតាម្ខររព្រជាធិរតយ្យ ោជ
រដ្ឋឋ ភ្ិាលានររងកតីយ្នតការខដលមានរឈាម ុះថា «គណៈរញ្ជា ការស្នតសុិ្ែ
អចថិ្គនតយ្ស៍្ព្មារក់ារ រការចុុះរឈាម ុះរាុះរឆ្ន ត រដមី្បរីរៀរចាំរញ្ា ីរាុះរឆ្ន តងមឆី្ន ាំ
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២០១៦ ការរនិតិយរញ្ា រីឈាម ុះ នងិចុុះរឈាម ុះរាុះរឆ្ន តព្រចាាំឆ្ន ាំ នងិការរាុះ
រឆ្ន តថាន កជ់ាត ិថាន ករ់ព្កាម្ជាត ិចាររ់ឆី្ន ាំ២០១៦ ដលឆ់្ន ាំ២០១៩»។ 

២.៣. ការអនុវតតចារ ់

មាព្តា៤៩ ថ្នរដឋធម្មនុញ្ញ ខចងថា «ព្រជារលរដឋខែមរព្គរ់រូរព្តូវ
រោរររដឋធម្មនុញ្ញនិងរោររចារ់»។ រព្កាយ្រីចារ់ព្តូវានព្រកាស្ឱ្យរព្រី
និងចូលជាធរមាន អតារទចារ់ទ្ទាំងរនាុះព្តូវានរាុះរុម្ពផ្ាយ្រៅកនុងោជកចិច 
ខដលជាកព្ម្ងឯកសារផ្ាូវការររស្់រដឋ។ ព្កស្ួង សាា រ័នរធវីការផ្សរវផ្ាយ្ទូលាំ
ទូលាយ្ជាម្ួយ្ភាគី ក់រ័នធនានា ជារិរស្ស្ព្រជារលរដឋទូរៅ រដីម្បី
រគញ្ជា រការយ្ល់ដឹងអាំរីែាឹម្សារថ្នចារ់ទ្ទាំងរនុះ ដល់ព្ស្ទ្ទរ់ម្ហាជន 
តាម្រយ្ៈស្ិកាខ សាលា ការផ្សរវផ្ាយ្ និងកម្មវធិអីរ់រ ាំរផ្សងៗ កនុងរោលរៅ
ជាំរុញការអនុវតតឱ្យរលូននិងមានព្រស្ិទធភារ។ ទនទឹម្នឹងរនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលក៏
យ្កចិតតទុកដ្ឋករ់ណតុ ុះរ ត លម្គនតអីនុវតតចារត់ាម្វសិ្័យ្ កងកមាា ាំងមាន
ស្ម្តាកិចច ម្គនតតុីលាការ រៅព្កម្ និងព្រុះោជអាជាា ។ល។  

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលររតជាា ចិតតអនុវតតចារ់ឱ្យមានព្រស្ិទធភារ រដ្ឋយ្មាន
ធាតុផ្សាំរីស្មាស្ធាតុស្ាំខាន់៣ោ៉ា ងតិច គឺ (១) ចារម់ានស្ងគតភិារនិង
ឆ្ាុុះរញ្ជច ាំងរតីងភាររិតកនុងស្ងគម្ (២) ព្រជារលរដឋយ្ល់ដឹងចាស្់ អាំរី
ែាឹម្សារនិងការរោររចារ ់ និង (៣) អនកអនុវតតចារព់្តូវមានវជិាា ជីវៈ និង
យ្ល់ដឹងអាំរីែាឹម្សារចារ់ និងអនុវតតចារ់ រដ្ឋយ្អរោព្កឹត ម្ិនលរម្អៀង 
រស្មីភារ និងព្រស្ិទធភារ។  

កនុងរយ្ៈររល៣ទស្វតសរចុ៍ងរព្កាយ្រនុះ ការររងកីតសាា រ័នខដលជា
យ្នតការព្គរ់ព្គងនិងអនុវតតចារ់ ព្តូវានររៀរចាំ រហយី្ចារ់ជារព្ចីនព្តូវាន
អនុម្ត័រដ្ឋយ្សាា រ័ននីតិរបញ្ញតត ិ និងព្តូវានព្រកាស្ឱ្យរព្រីជារនតរនាទ រ។់ 
ទនទឹម្នឹងរនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលក៏យ្កចិតតទុកដ្ឋករ់រៀរចាំលិែិតរទដ្ឋឋ នគតិយុ្តត
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ជារព្ចីន រលីការរព្ងឹងស្ម្តាភារសាា រ័ន រណតុ ុះរ ត លធនធានម្នុស្ស 
ម្គនតីអនុវតតចារព់្រកររដ្ឋយ្វជិាា ជីវៈ ព្រម្ទ្ទាំងរគញ្ជា រការយ្ល់ដឹងអាំរែីាឹម្សារ
ថ្នចារន់ិងលែិតិរទដ្ឋឋ នគតិយុ្តត ដល់អនក ករ់័នធទ្ទាំងអស្ ់ រមួ្ទ្ទាំងព្រជា
រលរដឋផ្ង។ ការ្រទ្ទាំងអស្់រនុះ ក់រន័ធទ្ទាំងព្ស្ងុរៅនឹងការរលីកកម្ពស្ ់
និងព្ទព្ទង់ដល់ដាំរណីការថ្នការអនុវតតលទធិព្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស 
រៅកម្ពុជា។  

អាទិភារចម្បងម្ួយ្ រឆ្ព ុះរៅរកការរព្ងឹងលទធិព្រជាធិររតយ្យរៅ
កនុងព្ររទស្ម្ួយ្ គឺការររៀរចាំឱ្យមានយ្នតការសាា រ័ន និងព្ករែ័ណឌ ចារ់ 
ស្ព្មារ់ការោាំព្ទដល់ការអនុវតតលទធពិ្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស និងការ
រោររស្ិទធមិ្នុស្ស។ កនុងន័យ្រនុះ រដ្ឋយ្សារការររតជាា ចិតតដ៏រមាុះមុ្តរាំផុ្ត
ររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល កម្ពុជាានររងកតីសាា រន័និងព្ករែណ័ឌ ចារច់ាាំាចន់ិង
 ក់រ័នធជារព្ចីន។ ជារមួ្ រយ្ងីស្រងកតរឃញីថា សាា រ័នព្រជាធិររតយ្យទ្ទាំងអស្់
ខាងរលី ាននិងកាំរុងរាំររញការ្រររស្់ែាួនោ៉ា ងស្កម្ម ខតដាំរណីរការព្តូវ
ការទ្ទម្ទ្ទរររលរវលាខងម្រទៀត រដីម្បរីព្ងឹងស្ម្តាភារ ភារជាមាច ស្ ់ និង
ព្រស្ិទធភារការ្រររស្់ម្គនត ីក់រន័ធ ឱ្យានកានខ់តលអព្ររស្ីរ។  

២.៤.  ការររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត 

រដ្ឋយ្ម្ិនោរ់រញ្ចូ លការរាុះរឆ្ន តខដលររៀរចាំរដ្ឋយ្ UNTAC រៅ
ឆ្ន ាំ១៩៩៣ គ.ជ.រ. ានររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្តចាំនួន
៤ដង នងិកាំរុងដាំរណីការររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរលីកទ៥ី រៅខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ
២០១៨ រហយី្ស្មាជិកព្រឹទធស្ភាចាំនួន៣ដង នងិកាំរុងដាំរណីការររៀរចាំការ
រាុះរឆ្ន តរលីកទី៤ រៅខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ ព្រម្ទ្ទាំងស្មាជិកព្កុម្ព្រឹកា
ោជធានី រែតត ព្កុង ព្ស្ុក ែណឌ  ចាំនួន២ដង និងស្មាជិកព្កុម្ព្រឹកាឃុាំ 
ស្ ក្ តច់ាំនួន៤ដង រដ្ឋយ្រជាគជ័យ្រចួម្ករហយី្។ ការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ 
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រ ា្ ញថា ព្រជាជនខដលានរៅរាុះរឆ្ន តមានអព្តា៦៩,៦១% រស្មីនឹង
៦ ៧៣៥ ២៤៤នាក ់កនុងចាំរ ម្អនកចុុះរឈាម ុះរាុះរឆ្ន តចាំនួន៩ ៦៧៥ ៤៥៣
នាក់ រហយី្ការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៧ ព្រជាជនខដលានរៅរាុះរឆ្ន តមាន
អព្តា៩០,៣៧% រស្មីនឹង៧ ១០៧ ៣៩៥នាក់ កនុងចាំរ ម្អនកចុុះរឈាម ុះ
រាុះរឆ្ន តចាំនួន៧ ៨៦៥ ០៣៣នាក ់ខដលអព្តារនុះមានកព្ម្តិែពស្ ់ រធៀរនងឹ
អព្តាព្រជាជនខដលរៅរាុះរឆ្ន តរៅព្ររទស្ជារព្ចីន។ ររោិកាស្ថ្នការ
រាុះរឆ្ន តានព្រព្រឹតតរៅ រដ្ឋយ្រលូន និងស្នតិភារ។ រជាគជ័យ្ថ្នការរាុះរឆ្ន ត
រនុះ ឆ្ាុុះរញ្ជច ាំងឱ្យរឃញីអាំរកីារវវិតតជាវជិាមាន ព្រកររដ្ឋយ្រមាទនភារចាំរ ុះ
លទធិព្រជាធិររតយ្យរៅកម្ពុជា។ ព្រជារលរដឋមានស្ិទធរិរញរលញ កនុងការ
ស្ខម្តងរចញនូវឆ្នទៈររស្់ែាួន រៅព្គរ់ដាំ ក់កាលថ្នដាំរណីរការរាុះរឆ្ន ត។ 
ព្រជារលរដឋ ានចូលរមួ្កនុងយុ្ទធនាការរោស្នារាុះរឆ្ន ត រដីម្បរី ា្ ញអាំរី
ការោាំព្ទចាំរ ុះគណរកសនរោាយ្ ខដលែាួនររញចតិត រដ្ឋយ្រុាំមានការ
ភ្័យ្ខាា ច។ ស្កម្មជនគណរកសនីម្យួ្ៗ ានរធវសី្កម្មភារនរោាយ្ររស្់
ែាួនរដ្ឋយ្រស្រ ី រុាំមានការោរស្ងកត់ឬការគាំោម្កាំខហងរមី្ជឈដ្ឋឋ ន ម្ួយ្
រ យី្។ កនុងដាំរណីរការរាុះរឆ្ន តរនុះ រុាំមានអាំររហីងិាធៃន់ធៃរខដលរ៉ាុះ ល់
ដលដ់ាំរណីរការរាុះរឆ្ន ត រហយី្ក៏រុាំរឃញីមានរាយ្ការណ៍ ម្ួយ្ អាំរីការ
រ ាំរលាភ្រាំ នឬការរធវីោតខាងនរោាយ្ ដល់ស្មាជកិគណរកសនរោាយ្
 មួ្យ្រនាុះរទ។ ការរាុះរឆ្ន តានព្រព្រតឹតរៅរព្កាម្ការោា ាំរម្ីលររស្់
អនកស្រងកតការណ៍អនតរជាតិ ចាំនួន២៩២នាក់ និងអនកស្រងកតការណ៍ជាតិ
ចាំនួន៤០ ១៤២នាក់ ខដលានវយ្តថ្ម្ាថា ការរាុះរឆ្ន តរនុះានព្រព្រឹតតរៅ
រដ្ឋយ្រស្រ ីយុ្តតិធម្ ៌និងតមាា ភារ។ អនកស្រងកតការណ៍ជាតិនិងអនតរជាតាិន
រធវីការវយ្តថ្ម្ាថា ការររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តជារនតរនាទ រ់ ានព្រព្រឹតតរៅ
កាន់ខតលអព្ររស្ីររ ងី ជារិរស្ស្ ការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្ររសី្ព្កុម្ព្រឹកាឃុាំ 
ស្ ក្ តក់ាលរីខែម្ិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ កនាងរៅរនុះ រហយី្ព្ររ័នធចុុះរឈាម ុះ
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រាុះរឆ្ន តខដលព្តូវានរធវទីាំរនីរកម្ម រុាំព្តូវានគណរកសនរោាយ្ 
ម្ួយ្ រធវីការរុិះគន់ឬយ្ករៅររងកីតជារលស្ រដីម្បមី្ួលរ ក្ ចល់ទធផ្លថ្នការ
រាុះរឆ្ន តរនុះ ថាមានភារម្ិនព្រព្កតីរនាុះរទ។ 

២.៥.  ការធានាស្នតភិារ ស្ារិភារ នងិការអភ្វិឌ្ឍរស្ដឋកចិច ស្ងគម្ 

ព្រវតតិសាគស្តានរ ា្ ញថា កម្ពុជាានឆ្ាងកាតនូ់វដាំ ក់កាលថ្ន
ស្គ គ្ ម្ និងការផ្តា ស្់រតូររររព្គរព់្គងរដឋ រដ្ឋយ្មូ្លរហតុជារព្ចីន ដូចជា 
ការដរណតី ម្ភូ្ម្ិសាគស្តនរោាយ្ ការព្រកួតព្រខជងម្រនាគម្វជិាា  ជរមាា ុះ
ដរណតី ម្ទឹកដី ការដរណតី ម្អាំ ចថ្ផ្ទកនុង រររព្រល័យ្រូជសាស្ន៍ ខដល
រ ត លម្ករកីាររព្ជៀតខព្ជក និងការរព្ងីកឥទធរិលនរោាយ្កនុងតាំរន់
ររស្រ់ររទស្។ ចាររ់សី្ម្យ័្ចព្កភ្រអងគរម្ក រហូតដល់រចចុរបននរនុះ កម្ពុជា
ានឆ្ាងកាត់រររព្រល័យ្រូជសាស្ន៍ដ៏សាហាវរោររៅ ខដលជាម្ហា
វនិាស្កម្មដ៏ធាំរាំផុ្តកនុងព្រវតតិសាគស្តម្នុស្សជាតិ នាចុងស្តវតសរទ៍ី២០ រៅ
ចរនាា ុះឆ្ន ាំ១៩៧៥-១៩៧៩។  

រនាទ ររ់ីការដួលរលាំរររ រ៉ាុល រត ព្រជារលរដឋខែមរានទទលួស្ទិធិ
រស្រភីាររ ីងវញិ និងានែិតែាំកសាងព្ររទស្រីចាំណុចសូ្នយ រទ្ទុះរីជា
ធនធានម្នុស្សព្តូវានការ់ស្មាា រ់រស្ទីរខតទ្ទាំងអស្់ រហីយ្ព្រជារលរដឋ
ភាគរព្ចីនជាគស្តីរម្មា៉ា យ្ ជនរិការ នងិកុមារកាំព្  រហយី្មានជាំងឺនងិសុ្ែភារ
ព្ទុឌ្រព្ទ្ទម្ក៏រដ្ឋយ្។ ព្ស្រររលខដលោជរដ្ឋឋ ភិ្ាលែិតែាំសាត រនិងកសាង
សាា រ័នរដឋ និងរហដ្ឋឋ រចនាស្ម្ព័នធរស្ដឋកចិច ស្ងគម្រ ងីវញិ ការរដ្ឋុះព្សាយ្
រញ្ជា អត់ោា ន និងការទរ់សាក ត់ការវលិព្ត រ់ថ្នរររព្រល័យ្រូជសាស្ន៍ 
រ៉ាុល រត គឺជាអាទភិារដ៏ស្ាំខានរ់ាំផុ្តរៅររលរនាុះ។ រខនាម្រលីកាលៈរទស្ៈដ៏
លាំាករនុះ រស្ចិម្ព្ររទស្ានដ្ឋក់ការហ ុ ៊ុំរ័ទធរស្ដឋកិចច និងនរោាយ្ 
រដីម្បរីធវីឱ្យកម្ពុជាស្ាិតរៅកនុងភារឯរការលីឆ្កអនតរជាតិ រហយី្ព្ររទស្ែាុះ
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រទៀតានោាំព្ទរួកោតករ រ៉ាុល រត ឱ្យរនតកាន់ការ់អាស្នៈកម្ពុជារៅ
អងគការស្ហព្រជាជាត ិអស្់រយ្ៈររលជាង១០ឆ្ន ាំ ។ 

រទ្ទុះរីជាមានអនតោគម្ន៍ររស្់ស្ហគម្ន៍អនតរជាតិ តាម្រយ្ៈ UNTAC 
ខដលានចាំ យ្ងវកិាអស្់ជាង២ ន់លានដុលាា រអារម្រកិ រដីម្បរីញ្ច រ់
ស្គ គ្ ម្និងររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ ព្ស្រតាម្សាម រតីថ្នកិចច
ព្រម្រព្រៀងទីព្កុងា៉ា រសី្ឆ្ន ាំ១៩៩១កតី កស៏្គ គ្ ម្រៅខតរនតរកីតមានរលីទកឹដី
កម្ពុជាដខដល រដ្ឋយ្សាររួកឧទ្ទទ ម្ខែមរព្កហម្រធវីរហិកាការរាុះរឆ្ន ត 
រហយី្រចនាស្ម្ព័នធអងគការចាត់តាាំងនរោាយ្ និងរោធាររស្់ខែមរព្កហម្
ម្ិនទ្ទនព់្តូវានរ ាំលាយ្រៅរ យី្។ ទនទឹម្ោន រនុះខដរ ភាគរីីកនុងចាំរ ម្ភាគី
ទ្ទាំងរួន គភឺាគរីដឋកម្ពុជា ភាគីហវ ៊ុនសុ្និរុចិ និងភាគីរណស្ិរសជាតិរ ាំរដ្ឋុះព្រជា
រលរដឋខែមរ ានចូលរួម្អនុវតតកិចចព្រម្រព្រៀងទីព្កុងា៉ា រសី្។ រនុះរញ្ជា ក់ថា 
ការអនុវតតកិចចព្រម្រព្រៀងទីព្កុងា៉ា រសី្ ខដលមាន UNTAC ជាអាជាា ធរររ ត ុះ
អាស្នន នងិឧតតម្ព្កុម្ព្រឹកាជាតជិាន់ែពស្(់SNC) ម្ិនអាចស្រព្ម្ចាន
រជាគជ័យ្ កនុងការរព្ងួររព្ងួម្ជាតិទ្ទាំងព្ស្ុងរៅកម្ពុជារនាុះរទ។ រៅររល
ខដល UNTAC ានចាករចញរកីម្ពុជា សាា រន័រដឋនានាម្ិនទ្ទន់ព្តូវានរព្ងងឹ
និងដ្ឋកឱ់្យដាំរណីរការរលូនរៅរ យី្រទ រហយី្អងគការចាត់តាាំងនរោាយ្
និងរោធាររស្់ខែមរព្កហម្ រៅខតរនតស្កម្មភារឧទ្ទទ ម្ព្រឆ្ាំងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល
ព្ស្រចារ់ ខដលព្តូវានរព្ជីស្តាាំងតាម្រយ្ៈការរាុះរឆ្ន តជាស្កលរលីកទី១ 
រៅកម្ពុជា។ អងគការចាតត់ាាំងនរោាយ្និងរោធាររស្់ខែមរព្កហម្រទីរខត
ព្តូវានរ ាំលាយ្រចាលទ្ទាំងព្ស្ុង រៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ រដ្ឋយ្សារនរោាយ្
ឈ្នុះ-ឈ្នុះ ររស្់ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ខដលឈ្ររលីរោលការណ៍ ៣គឺ
(១) ការធានាអាយុ្ជីវតិនងិរូរកាយ្ (២) ការធានារកានូវអាជីរនិងមុ្ែ
រររ និង(៣) ការរកានូវកម្មសិ្ទធិរលីព្ទរយស្ម្បតតិ ទ្ទាំងអចលនព្ទរយនិង
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ទ្ទាំងចលនព្ទរយររស់្កមាា ាំងអតីតខែមរព្កហម្ព្គរ់ជានថ់ាន ក់ ខដលផ្តត ច់ែាួន
រចញរីចលនាររស្ខ់ែមរព្កហម្។ ជាម្ួយ្ោន រនុះខដរ ចារ់ដ្ឋកឱ់្យខែមរព្កហម្
រៅរព្ៅចារ់ ក៏ព្តូវានអនុម្័តរដ្ឋយ្រដឋស្ភា។  

កនុងរោលរៅស្រព្ម្ចានរជាគជ័យ្ ថ្នការអនុវតតរោលនរោាយ្
ខាងរល ី  ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ានលុះរងព់្គរ់ខររោ៉ា ង តម្កលផ់្ល
ព្ររោជន៍ជាតិជាធាំ និងខស្វងរកការរព្ងួររព្ងួម្ជាតិ ខដលខរកាករ់ដ្ឋយ្សារ
ស្គ គ្ ម្។ ការលុះរងដ់៏រព្ោុះថាន ករ់ាំផុ្តម្ួយ្ គសឺ្រម្តចរតរជាានចូលរៅ
ដលត់ាំរនថ់្រ៉ាលិន ខដលជាមូ្លដ្ឋឋ នដ៏រងឹមាាំររស្់ខែមរព្កហម្ រដីម្បផី្តលជ់ាំរនឿ
ទុកចតិត នងិសាវ គម្ន៍ចាំរ ុះការរធវីស្មាហរណកម្មររស្រ់ងរអូនអតតីខែមរព្កហម្
រហីយ្ការលុះរង់រនុះ ានកាា យ្រៅជាចាំណុចចារ់រផ្តីម្ថ្នការទ្ទក់ទ្ទញ
កមាា ាំងខែមរព្កហម្រផ្សងរទៀត ឱ្យវលិព្ត រចូ់លម្ករមួ្រស្់កនុងស្ងគម្ជាតិវញិ 
ខដលរនុះជាកតាត  រធវីឱ្យកម្ពុជាទទួលានសុ្ែស្នតិភារររញរលញរៅទូទ្ទាំង
ព្ររទស្។ រតីនរ ជាអនកទទួលផ្លរីស្នតិភាររនុះ? គឺព្រជារលរដឋខែមរទូ
ទ្ទាំងព្ររទស្ រហយី្កនុងរនាុះកម៏ានព្កមុ្អនកព្រឆ្ាំងខដរ។ 

កនុងរយ្ៈររលជតិ៣ទស្វតសរថ៍្នស្គ គ្ ម្ថ្ផ្ទកនុង កម្ពុជាម្ិនព្ោន់ខត
ាតរ់ងឱ់្កាស្ទ្ទាំងព្ស្ុងកនុងការអភ្ិវឌ្ឍ រធៀរនឹងព្ររទស្នានាកនុងតាំរន់នងិ
រលីរិភ្ររលាករ៉ាុរ ណ ុះរទ ខតខងម្ទ្ទាំងព្តូវានរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញដលឫ់ស្គល។់ 
តាម្រយ្ៈរម្ររៀននិងរទរិរសាធន៍ដល៏វីងជូរចត់រនុះ ព្រជាជនកម្ពុជាព្រឆ្ាំង
ដ្ឋច់ខាតចាំរ ុះទរងវឬីការរ៉ាុនរ៉ាង ម្ួយ្ ខដលអាចរងកឱ្យរកីតមានស្គ គ្ ម្
រ ីងវញិ។ កនុងនាម្ជាព្រជាជាតិម្ួយ្ ខដលធាា រ់ឆ្ាងកាត់នូវព្រឹតតិការណ៍ដ៏
រខាា ចផ្ាររនុះ កម្ពុជាសូ្ម្ចូលរមួ្រសាកសាត យ្ោ៉ា ងខាា ាំង ចាំរ ុះព្រជាជនថ្ន
ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួន ខដលកាំរុងទទួលរងទុកខរវទនាព្គរខ់ររោ៉ា ង ខដលរងករ ងី
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រដ្ឋយ្ស្គ គ្ ម្រៅអាសុ្ី ម្ជឈមិ្រូ ៌ អាគហវកិ និងអឺរ ៉ាុរខាងរកីត ខដលានដុត
រោលរដ្ឋយ្ម្ហាអាំ ច។  

កម្ពុជាជាព្រជាជាតិ ខដលព្តូវានសាគ ល់តាម្រយ្ៈអាំររពី្រល័យ្រូជ
សាស្ន ៍(វលរោិដ) និងស្គ គ្ ម្ រ៉ាុខនតរចចុរបននានរលចមុ្ែមាតរ់លីឆ្ក
អនតរជាតិ តាម្រយ្ៈការចូលរមួ្ោ៉ា ងស្កម្មកនុងកិចចការតាំរនន់ិងអនតរជាតិ រដ្ឋយ្
ឈ្ររលីរោលការណ៍រស្មីភារ និងរស្មីស្ិទធិ។ កម្ពុជាខដលធាា រព់្តូវានព្ររទស្
ជិតខាង និងស្ហគម្នអ៍នតរជាតិជួយ្ខស្វងរកស្នតិភារ និងការ រស្នតិសុ្ែ 
ខតានខព្រកាា យ្ជាព្រជាជាតមិ្ួយ្ ខដលចូលរមួ្ជួយ្ការ រស្នតិសុ្ែនិងខស្វងរក
ស្នតិភារ ជូនព្រជាជាតិដថ្ទ ខដលកាំរុងជួរវរិតតិ ឬមានស្គ គ្ ម្ធៃន់ធៃរ។ 
រខនាម្រលរីនុះរទៀត កម្ពុជាានចូលរមួ្ោ៉ា ងស្កម្មកនុងការខងរកានិងអភ្ិរកស
ស្ម្បតតវិរបធម្ម៌្នុស្សជាតិ រៅតាម្រវទិកាវរបធម្អ៌នតរជាតនិានា ទនទឹម្ររល
ខដលកម្ពុជាក៏ានកាា យ្ជាគាំរូថ្នការសាត រ ជួស្ជុល នងិអភ្ិរកសស្ម្បតតរិរតិកភ្ណឌ  
និងវរបធម្រ៌រស្់ម្នុស្សជាត។ិ 

កនុងព្រវតតិសាគស្ត៥០០ឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្រនុះ កម្ពុជាទទួលានសុ្ែស្នតិភារ
ររញរលញជារលីកដាំរូងរៅទូទ្ទាំងព្ររទស្។ ស្នតិភារមានតថ្ម្ាធាំរធងរាំផុ្ត
ស្ព្មារ់ព្រជារលរដឋខែមរទូរៅ ដូរចនុះរហីយ្រទីរស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន រ ្
រតជាា ខងរកាស្នតិភារខដលស្រព្ម្ចានរដ្ឋយ្លាំាករនុះ ឱ្យស្ាិតរស្ារជាររៀង
រហូត រទ្ទុះកនុងតថ្ម្ា ក៏រដ្ឋយ្។ ស្គ គ្ ម្អាចរកីតរ ងីោ៉ា ង្យ្និង
ឆ្ររ់ហ័ស្ រហយី្រកីោលដ្ឋលោ៉ា ងរលឿន រ៉ាុខនតម្និអាចរញ្ចររ់ៅវញិរដ្ឋយ្
្យ្ព្ស្លួរនាុះរទ។ ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ខងាងម្តងរហយី្ម្តងរទៀតថា ស្
គ គ្ ម្ខដលរទរីចរង់មីៗ រនុះ អាចរកតីរ ងីវញិានរៅកម្ពុជា។ ព្រសាស្នខ៍ររ
រនុះ ម្ិនខម្នជាការគាំោម្កាំខហង ឬការរព្រីចិតតសាគស្ត រដីម្បយី្ករព្រៀររលគូី
ព្រខជង ដូចការរលីករ ងីររស្់ព្កុម្ព្រឆ្ាំង ខដលថា រួករគោម នអាវុធរនាុះ
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រទ រ៉ាុខនតរដ្ឋយ្សារស្ាំដី ស្កម្មភារ និងអាំររីព្រទូស្តោ៉ាយ្រផ្សងៗ ក៏ជាមូ្ល
រហតុខដលអាចនាាំឱ្យមានស្គ គ្ ម្រកីតរ ងីខដរ ដូចជា៖ 

១. គណរកសព្រឆ្ាំង ានរព្រីព្ាស់្រញ្ជា ព្រាំខដនជាម្ួយ្ព្ររទស្
ជិតខាង រធវីជាម្រធោាយ្ររញ្ឆ ុះកាំហងឹនងិញុុះញង់ឱ្យមានគាំនុាំជាតិសាស្ន ៍
កនុងរោលរាំណងទ្ទក់ទ្ទញស្មានចិតតរីអនកោាំព្ទែាួន ខដលជារហតុរធវីឱ្យ
មានការព្រទូស្តោ៉ាយ្ រវងព្រជាជនកម្ពុជានងិព្រជាជនថ្នព្ររទស្ម្ួយ្រផ្សង 
រវងរដ្ឋឋ ភ្ិាលនិងរដ្ឋឋ ភ្ិាល ខដលអាចនាាំរៅដល់ការខរកាក់ជាតិនិង
ការករកីតស្គ គ្ ម្រវងព្ររទស្និងព្ររទស្។ រដ្ឋយ្សារខតចង់ានអាំ ច 
អនកនរោាយ្ម្និគួររលងខលបងដ៏រព្ោុះថាន ក់ខរររនុះ រដីម្បរុីញព្ចានព្ររទស្ 
ឱ្យធាា ក់កនុងភ្នករ់ភ្ាីងស្គ គ្ ម្រ ងីវញិរនាុះរទ។  

២. ស្ម្ រងសុ ី និងរកសរកួានអាំ វនាវជារព្ចីនរលីករព្ចីនសា ឱ្យ
ព្រជាជននិងកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធ រុះរារនិងខររចុងអាវុធព្រឆ្ាំងនឹង
ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលព្ស្រចារ់។ ទរងវីព្ជុលនិយ្ម្ខរររនុះ គឺជាការអុចអាលខដល
អាចរងកឱ្យមានភារព្រទូស្តោ៉ាយ្ និងការខរកាក់ថ្ផ្ទកនុងកនុងចាំរ ម្កមាា ាំង
ព្រដ្ឋរ់អាវុធ ព្រស្ិនររមីានព្កុម្ ម្ួយ្រធវីតាម្ការអាំ វនាវររស្់រម្ដឹកនាាំ
គណរកសព្រឆ្ាំង រហយី្ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលោម នស្ម្តាភារព្គរ់ព្គងសាា នការណ៍។  

៣. គណរកសព្រឆ្ាំង ានទ្ទម្ទ្ទរឱ្យកាត់រទ្ទស្រម្ដឹកនាាំខែមរព្កហម្
 ក់រន័ធជារព្ចីននាក់រទៀត រដ្ឋយ្ម្ិនែវលអ់ាំរផី្លវាិកធៃន់ធៃរនានា ខដល
នឹងអាចរកីតមានរ ងី ដូចជា ការរងីររុះរារនិងការវលិព្ត រ់ររស្់អតីត
ខែមរព្កហម្ រៅរងកររងកីតជាកមាា ាំងឧទ្ទទ ម្រ ងីវញិ ខដលអាចរធវីឱ្យរ៉ាុះ ល់
ដល់ស្នតិភារនិងការអភ្ិវឌ្ឍព្ររទស្ និងរដ្ឋយ្ម្ិនានគតិគូរដលរ់ោលការណ៍
ស្ាំខាន់ៗម្ួយ្ចាំនួន ដូចជា (១) ការកាត់រទ្ទស្អតីតរម្ដឹកនាាំជាន់ែពស្់ខែមរ
ព្កហម្ រដីម្បខីស្វងរកយុ្តតិធម្៌ជូនជនរងរព្ោុះ ខដលានាតរ់ង់ជីវតិ នងិ
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ជនរងរព្ោុះនិងព្កុម្ព្គួសារខដលរៅរស្់ោនមានជីវតិ (២) ការរមួ្ចាំខណក
ដល់ការរព្ងងឹព្ររន័ធយុ្តតធិម្៌អនតរជាតិ និង (៣) ជារម្ររៀនដលម់្នុស្ស
ជាំនាន់រព្កាយ្ ឱ្យរចៀស្វងព្រព្រឹតតរទឧព្កិដឋខរររនុះរទៀត។  

៤. រដិវតតនរ៍ណ៌ ខដលានររៀរចាំរដ្ឋយ្គណរកសព្រឆ្ាំងអស្់រយ្ៈ
ររលជារព្ចីនឆ្ន ាំម្ករនុះ ជារិរស្ស្ រៅឆ្ន ាំ២០១៣ និងខដលរនតដ្ឋក់
រោលរៅកនុងការរធវីរដិវតតនរ៍ណ៌ជាងមីរៅឆ្ន ាំ២០១៨ គឺជាររងីករភ្ាីងខដល
អាចនាាំឱ្យរកីតមានស្គ គ្ ម្រៅកម្ពុជា ររីោម នការទរស់ាក ត់ និងការរ ាំលាយ្
រចាលអងគការចាត់តាាំងនរោាយ្ររស្ច់លនារដិវតតនរ៍ណ៌ានទ្ទន់ររល
រវលារនាុះរទ។ 

ថាន ក់ដឹកនាាំកម្ពុជាមានសុ្ភ្វនិចិឆ័យ្ោ៉ា ងចាស្់ថា ស្នតិភារ និងស្ាិរភារ
នរោាយ្ គឺជាកតាត ចម្បងស្ព្មារ់នាាំព្ររទស្ ឱ្យមានការអភ្ិវឌ្ឍ លទធិ
ព្រជាធិររតយ្យ និងការរោររស្ិទធិម្នុស្ស រហីយ្ម្ិនអនុញ្ជញ តឱ្យរុគគល 
រកស ព្កុម្ ឬរររទស្ ម្ួយ្ រាំផ្តា ញជាដ្ឋច់ខាត។ ទរងវីទ្ទាំងឡាយ្ 
ខដលរងករ ងីរដ្ឋយ្ព្កុម្ ម្ួយ្កនុងរោលរៅរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញជាតិ ស្នតិភារ 
និងរងកររងកតីឱ្យមានស្គ គ្ ម្ជាងមមី្តងរទៀតរៅរលីទឹកដកីម្ពុជារនាុះ គមឺ្ិន
អាចអត់ឱ្នឱ្យានជាដ្ឋច់ខាត និងព្តូវចាត់វធិានការតាម្ផ្ាូវចារ់ រីរព្ ុះ
ទរងវីខរររនុះអាចរ៉ាុះ លដ់ល់ជីវភាររស្់រៅ ឬអាយុ្ជីវតិររស្់ម្នុស្សោរ់មុ្ឺន 
ោរ់ខស្ន ឬោរ់លាននាក់។ 

ស្គ គ្ ម្រយ្ៈររល៣ទស្វតសរ ៍ ានរងកជាឧរស្គគោ៉ា ងធាំដល់ការ
កសាងព្ររទស្ កនុងអាំ ុងររលរនុះរ ត ព្ររទស្នានាានែិតែាំព្រឹងខព្រង
រកៀរគរធនធានស្រុរកនុងព្ស្កុ ទ្ទក់ទ្ទញជាំនយួ្អភ្ិវឌ្ឍន ៍ និងវនិិរោគរររទស្ 
រដីម្បរីព្ងឹងមូ្លដ្ឋឋ នផ្លតិកម្ម ជាំរុញវសិ្័យ្ឯកជន នងិកសាងរហដ្ឋឋ រចនា
ស្ម្ព័នធស្ាំខាន់ៗ ស្ព្មារក់ារអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចច ស្ងគម្។ រនាទ រ់រីការរាុះរឆ្ន ត
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ឆ្ន ាំ១៩៩៣ម្ក កម្ពុជាានរផ្តត តការយ្កចិតតទុកដ្ឋក់រលីការអភ្ិវឌ្ឍ រទ្ទុះរីជា
ខែមរព្កហម្រៅខតរនតរងកវនិាស្កម្ម នងិរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញរៅតាម្តាំរនម់្ួយ្ចាំនួន 
រហយី្ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលចព្ម្ុុះម្និមានភារសុ្ីស្ វ្ ក់ការ្រ និងរងកជាភារចព្ម្ងូ
ចព្មាស្់ជារព្ចីន។ រៅកនុងដាំ ក់កាលងមីរនុះ កម្ពុជាព្តូវព្រឈ្ម្ការព្រកួត
ព្រខជងោ៉ា ងព្ស្ួចព្សាលជ់ាម្ួយ្ព្ររទស្នានា កនុងការទ្ទក់ទ្ទញវនិិរោគ
រររទស្ និងការអភិ្វឌ្ឍផ្លិតកម្មកនុងព្ស្ុក ព្ស្រររលខដលកម្ពុជារៅែវុះ
ទុនវនិិរោគរលីរហដ្ឋឋ រចនាស្ម្ព័នធ និងធនធានម្នុស្សស្ព្មារក់ារអភ្ិវឌ្ឍររស្់
ែាួន។ ព្រឈ្ម្មុ្ែនឹងស្ភារការណ៍ខរររនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលកម្ពុជាានដ្ឋក់
រចញនូវកម្មវធិីកាំខណទព្ម្ងន់ានា ដូចជា កាំខណទព្ម្ងរ់ដឋាលសាធារណៈនងិ
អភ្ិាលកិចច កាំខណទព្ម្ង់ការព្គរ់ព្គងហរិញ្ញវតាុសាធារណៈ និងកាំខណទព្ម្ង ់
ដីធាី ជារដមី្ រដីម្បពី្ទព្ទង់ការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចចព្រកររដ្ឋយ្ចីរភារ។ 

រដ្ឋយ្សារនរោាយ្ឈ្នុះ-ឈ្នុះ រៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ អងគការចាត់តាាំង
រោធា និងនរោាយ្ររស្់ខែមរព្កហម្ព្តូវានដួលរលាំ រហយី្កម្ពុជាាន
ទទួលនូវស្នតិភារទ្ទាំងព្ស្ងុ។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា រព្កាម្ការដឹកនាាំព្រករ
រដ្ឋយ្គតរិណឌិ តររស្់ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ានររតជាា ចតិតជាំរុញការ
អភ្ិវឌ្ឍព្ររទស្រលីព្គរ់វសិ្យ័្ រ៉ាុខនតកនុងកាំលុងររលវរិតតហិរិញ្ញវតាុឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
ខដលរផ្តីម្រចញរីព្ររទស្ថ្ង រហយី្ខដលានោលដ្ឋលនងិរក់រាកោ៉ា ងខាា ាំង 
ដលរ់ ត ព្ររទស្អាសា នជារព្ចីនរទៀត រស្ដឋកចិចកម្ពុជាករ៏ងផ្លរ៉ាុះ ល់
ជាអវជិាមានរីវរិតតរិនុះផ្ងខដរ។ រនាទ ររ់វីរិតតិហរិញ្ញវតាុព្តូវានរញ្ចរ់ រស្ដឋកចិច
កម្ពុជាកា៏នរងីររ ងីវញិ ព្ស្រររលខដលរស្ដឋកចិចកនុងតាំរន ់ ព្តូវានរធវី
កាំខណទព្ម្ង់សុ្ជីរព្ៅ រដីម្បសីាត រទាំនុកចិតតនិងដ្ឋករ់ចញនូវរោលនរោាយ្
ងមីថ្នការអភ្ិវឌ្ឍព្រកររដ្ឋយ្ចីរភារ។ ទនទឹម្នឹងរនុះ កម្ពុជាកា៏នរងផ្លរ៉ាុះ
 ល់ជារនតរទៀតរវីរិតតថិ្នជម្ៃឺ SARS ខដលានរកីតរ ងីកនុងតាំរន់ រៅឆ្ន ាំ
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២០០៣ រខនាម្រលីវរិតតិនរោាយ្ថ្ផ្ទកនុង អស្់រយ្ៈររលជិតម្ួយ្ឆ្ន ាំ រព្កាយ្រី
ការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៣ រហូតដលឆ់្ន ាំ២០០៤។ 

 
 

រទ្ទុះជាោ៉ា ងរនុះកត ី រដ្ឋយ្សារកិចចែិតែាំព្រឹងខព្រងររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិល 
កម្ពុជាស្រព្ម្ចានកាំរណីន ផ្លិតផ្លកនុងព្ស្ុកស្រុរ (ផ្.ស្.ស្.) កនុងអព្តា
១៣,៣% កនុងឆ្ន ាំ២០០៥ រ៉ាុខនតអព្តារនុះានធាា កចុ់ុះោ៉ា ងខាា ាំង ដល០់,១% 
កនុងឆ្ន ាំ២០០៩ រដ្ឋយ្សារផ្លរ៉ាុះ លរ់ីវរិតតិហរិញ្ញវតាុនិងរស្ដឋកិចចរិភ្ររលាក
រៅឆ្ន ាំ២០០៨ កនុងររលខដលព្ររទស្ភាគរព្ចីនកនុងតាំរន់និងរិភ្ររលាក
មានអព្តាកាំរណីនអវជិាមាន។ រៅឆ្ន ាំ២០១០ រស្ដឋកិចចកម្ពុជាទទួលាន
កាំរណីន៦% រហយី្ានរកាកាំរណីនរនុះកនុងរងវង៧់% ចារ់រីឆ្ន ាំ២០១១ ដល់
ឆ្ន ាំ២០១៧។ ជាម្យួ្ោន រនុះ ធនាោរអភ្ិវឌ្ឍនអ៍ាសុ្ាីនចាត់ទុកកម្ពុជាថា ជា
ព្ររទស្ម្ួយ្ កនុងចាំរ ម្ព្ររទស្ខដលមានកាំរណីនរស្ដឋកិចចែពស្រ់ាំផុ្តរៅ
កនុងតាំរនអ់ាសុ្ី រហយី្ានព្រស្ិទធនាម្ថា ជា«ខាា រស្ដឋកចិចងមរីៅអាសុ្ី» រទៀត
ផ្ង។ រៅឆ្ន ាំ២០១៧-២០១៨ តាម្ការា៉ា ន់សាម ន កម្ពុជាានរនតរកា
កាំរណីនរស្ដឋកិចចកនុងអព្តាជាម្ធយម្៧% រដ្ឋយ្សារកាំរណីនជាវជិាមាន កនុង

រូរភារទី១៖ វមិានឯកោជយ 
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វសិ្័យ្កស្ិកម្ម ឧស្ាហកម្ម វសិ្័យ្កាត់រដរ រទស្ចរណ៍ និងការរកីធាំធាត់ថ្ន
វសិ្័យ្ស្ាំខាន់ៗដថ្ទរទៀត ដូចជារស្វកម្ម  និងអចលនព្ទរយ។  

រដ្ឋយ្សារកាំរណីនរងឹមាាំថ្នរស្ដឋកចិច ព្ាក់ចាំណូលម្ធយម្ស្ព្មារ់
ម្នុស្សមាន ក់មានចាំនួន១ ៤៣៥ដុលាា រអារម្រកិ កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ រធៀរនឹង
ព្ាក់ចាំណូលម្ធយម្ស្ព្មារម់្នុស្សមាន ក់ មានព្តឹម្ខត៨៣០ដុលាា រអារម្រកិ 
រៅឆ្ន ាំ២០១០។ អតិផ្រ ព្តូវានា៉ា ន់សាម នថានឹងមានអព្តា៣,៨% កនុង
ឆ្ន ាំ២០១៧ រធៀរនឹង៣,០% កនុងឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋយ្សារការរកីនរ ងីថ្នថ្ងា
រព្រងកនុងទីផ្ារអនតរជាតិ។  

 អព្តាភារព្កីព្ករៅកម្ពុជាមានចាំននួ១០០% រៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ ាន
ធាា ក់ម្ករៅព្តឹម្៥៣,២% រៅឆ្ន ាំ២០០៤ រហយី្រនតធាា ក់ចុុះោ៉ា ងរលឿនម្ក
ព្តឹម្១៣,៥% រៅឆ្ន ាំ២០១៤។ អព្តាថ្នភារព្កីព្ករនុះានរនតធាា ក់ចុុះខងម្
រទៀតរៅឆ្ន ាំ២០១៦ រដ្ឋយ្សារកាំរណីនរស្ដឋកិចចរៅរកាកនុងអព្តាម្ធយម្៧% 
រីឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៧។ ជាម្ួយ្ោន រនុះខដរ កនុងែណៈខដលគមាា តរវងអនកមាន
ចាំណូលទ្ទរនិងអនកមានចាំណូលែពស្់រលីស្កលរលាក រនតរកីនរ ងី គមាា តរនុះ
ខររជាមានការធាា កចុ់ុះជារនតរនាទ ររ់ៅកម្ពុជា។ រដ្ឋយ្សារស្នតិភារ ស្ាិរភារ
នរោាយ្ នងិស្នតសុិ្ែដ៏រងឹមាាំ កម្ពុជារនតស្រព្ម្ចាននូវស្ម្ិទធផ្លងមីៗជា
រព្ចីនរទៀត កនុងដាំរណីរការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកចិច ស្ងគម្ នងិខកលម្អជីវភាររស្់រៅ
ររស្់ព្រជាជន។ ជាលទធផ្ល កម្ពុជាានកាា យ្រីព្ររទស្មានចាំណូលទ្ទរ រៅ
ជាព្ររទស្ចាំណូលម្ធយម្កព្ម្ិតទ្ទរ នងិកាំរុងរនតកាា យ្ជាព្ររទស្ចាំណូល
ម្ធយម្កព្ម្ិតែពស្់ រៅឆ្ន ាំ២០៣០។ រតីព្កុម្ព្រឆ្ាំងមានានរឃីញរទអាំរី
ស្ម្ទិធផ្លទ្ទាំងរនុះ? 

កនុងរយ្ៈររលរ៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្រនុះ កម្ពុជាានរកៀរគរហរិញ្ញវតាុ
ស្ព្មារ់ការវនិិរោគសាធារណៈ ោ៉ា ងរព្ចីនស្នធឹកស្នាធ រ់រីថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍន៍ 
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រ ត ព្ររទស្ជាមិ្តត និងវសិ្័យ្ឯកជន ព្រម្ទ្ទាំងានអនុម័្តរលីគរព្មាង
វនិិរោគឯកជនដរ៏ព្ចីនស្នធកឹស្នាធ រ ់ រដីម្បពី្ទព្ទង់កាំរណីនរស្ដឋកិចចព្រករ
រដ្ឋយ្ចីរភារ។  

រទស្ចរណ៍វរបធម៌្ គឺជាវសិ្័យ្អាទិភារចម្បង ខផ្អករលីស្ម្បតតិ
ររតកិភ្ណឌ វរបធម្ព៌្រវតតសិាគស្ត រៅតាំរន់រស្ៀម្ោរ-អងគរ ព្ាសាទព្រុះវហិារ 
ព្ាសាទស្ាំរូរថ្ព្រគុក និងតាំរន់រផ្សងៗរទៀត ែណៈខដលរទស្ចរណ៍ធម្មជាតិ
ក៏មានស្កាត នុរលធាំរធង និងមានរព្រៀរព្រកួតព្រខជងកនុងតាំរន់ផ្ងខដរ។ 
រដ្ឋយ្សារមានស្ិារភារនិងស្នតិភារ រៅទូទ្ទាំងព្ររទស្ រភ្ាៀវរទស្ចរអនតរជាតិ
ម្កទស្សនាកម្ពុជា មានការរកីនរ ងីរីម្ួយ្ឆ្ន ាំរៅម្ួយ្ឆ្ន ាំ។ ជាក់ខស្តង រៅឆ្ន ាំ
១៩៩៣ ចាំននួរភ្ាៀវរទស្ចរអនតរជាតមិានខត១១៨ ១៨៣នាក់រ៉ាុរ ណ ុះ រធៀរ
នឹងចាំនួន៥,៦លាននាករ់ៅឆ្ន ាំ២០១៧ រហយី្តាម្ការា៉ា ន់សាម ន ចាំណូលាន
ម្ករីវសិ្័យ្រនុះ មានអព្តាព្រមាណ១២% ថ្ន ផ្.ស្.ស្. និងអាចររងកីតការ្រ
រដ្ឋយ្ផ្តទ ល់និងព្ររោលោរ់លានកខនាង។ តាម្ការរោករ កម្ពុជានឹងទទួល
ានរភ្ាៀវរទស្ចរអនតរជាតិព្រមាណ១៥លាននាក់ រៅឆ្ន ាំ២០៣០។ កនុងររល
ខដលស្ហរដឋអារម្រកិ ក៏ដូចជាស្ភាអឺរ ៉ាុរកាំរុងគាំោម្ដ្ឋក់ស្មាព ធម្ករលីកម្ពុជា 
រដ្ឋយ្ោម នសុ្ភ្វនិិចឆ័យ្ ព្កុម្ព្រឹការទស្ចរណ៍ និង ណិជាកម្មអឺរ ៉ារុានផ្តល់
យុ្តតិធម្ ៌ ចាំរ ុះកិចចែិតែាំព្រឹងខព្រងររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា តាម្រយ្ៈការ
រព្ជីស្តាាំង ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ជា «ឯកអគគរដឋទូតសុ្ចឆនទៈរិភ្ររលាក
ស្ព្មារវ់សិ្យ័្រទស្ចរណ៍ នងិរោលរៅថ្នការអភ្វិឌ្ឍព្រកររដ្ឋយ្ចរីភារ» 
រហយី្ខងម្ទ្ទាំងានផ្តលជ់័យ្លាភ្ីជូនោជធានីភ្នាំររញជា «ោជធានថី្នវរបធម្៌
នងិរទស្ចរណ៍រភិ្ររលាក» ផ្ងខដរ។  

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ានយ្កចតិតទុកដ្ឋកច់ាំរ ុះកាំខណទព្ម្ង់រលីវសិ្័យ្
អរ់រ ាំ រហយី្ជាលទធផ្ល រយ្ងីរិនតិយរឃញីថា វសិ្័យ្អររ់ ាំព្តូវានខកលម្អឱ្យ
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កាន់ខតព្ររស្ីររីម្ួយ្ឆ្ន ាំរៅម្ួយ្ឆ្ន ាំ កនុងរោលរៅរធវីឱ្យគុណភារថ្នការអរ់រ ាំ
ស្រព្ម្ចានរៅព្គរ់កព្ម្ិត។ ទនទមឹ្នឹងរនុះ រៅឆ្ន ាំ២០១៨ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលក៏
យ្កចិតតទុកដ្ឋក់រលីវសិ្័យ្រណតុ ុះរ ត លវជិាា ជីវៈ រដីម្បរីព្ងឹងស្ម្តាភារ 
ចាំរណុះដងឹ ចាំរណុះរធវី និងជាំនាញដលក់ម្មករ កម្មការនិី រុគគលិកព្កុម្ហ ុន 
និងអនក ក់រន័ធទ្ទាំងអស្់ ឱ្យព្ស្ររៅនឹងលកខែណឌ ការ្រងម ីនិងរខព្ម្រព្ម្ួល
ថ្នសាា នភារការ្រនិងររចចកវទិោទាំរនីរ។  

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ានកាំណតយ់្កការរលីកកម្ពស្សុ់្ែភារសាធារណៈ
ជាអាទិភារម្ួយ្ កនុងការចូលរួម្ចាំខណកដល់ការអភ្ិវឌ្ឍធនធានម្នុស្ស 
តាម្រយ្ៈការកសាងម្ណឌ លសុ្ែភាររៅតាម្មូ្លដ្ឋឋ នព្គរ់ឃុាំ ស្ ក្ ត់ រខនាម្
រៅរលីម្នទីរររទយរខងអក ម្នទីរររទយរែតត និងម្នទីរររទយជាត។ិ ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលក៏
យ្កចិតតទុកដ្ឋករ់លីការកសាងស្ម្តាភាររុគគលិកររទយ គិលានុរដ្ឋឋ ក និង
រវជារណឌិ តទូរៅនិងជាំនាញ រដីម្បឱី្យរួករគមានលទធភារផ្តល់រស្វសុ្ខាភ្ិាល
ជូនព្រជារលរដឋ ព្រកររដ្ឋយ្ស្ីលធម្៌ វជិាា ជីវៈ នងិព្រស្ិទធភារែពស្។់  

កនុងរយ្ៈររល៥ឆ្ន ាំរនុះ ជាម្ួយ្នងឹខផ្ាផ្តក ថ្នកាំរណីនរស្ដឋកិចច ព្ាក់
ររៀវតសអរបររមាររស្់ម្គនតីោជការានរកីនរ ងីរីដង រហយី្រៅឆ្ន ាំ២០១៨រនុះ 
ព្ាក់ររៀវតសម្គនតីោជការនឹងរកីនដលោ់៉ា ងតចិ១លានររៀល កនុងម្ួយ្ខែ។  

វសិ្័យ្កាត់រដរមានការអភ្វិឌ្ឍោ៉ា ងខាា ាំង រនាទ រ់រកីម្ពុជាានទទួល
ស្នតភិារទូទ្ទាំងព្ររទស្។ រៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ រោងចព្កកាត់រដរមានចាំននួព្រមាណ
៤០រ៉ាុរ ណ ុះ និងព្ាក់ររៀវតសព្រខហល៣៥ដុលាា រអារម្រកិ រដ្ឋយ្រុាំមានអតា
ព្ររោជន៍រផ្សងៗរទៀតរ ីយ្ រ៉ាុ ខនតរចចុរបននានរកីនរ ីងដល់ព្រមាណ
១ ២០០រោងចព្ក រដ្ឋយ្ានផ្តលក់ារ្រនិងរលីកកម្ពស្ជ់ីវភាររស្់រៅររស្់
ព្រជារលរដឋោរ់លាននាក់។ កនុងររលខដលមានកាំរណីនការ្ររលីវសិ្័យ្
កាត់រដរ គស្តាីនព្ស្ូរយ្កការ្ររស្ទីរខត៩០% ផ្ទុយ្នងឹ២០ឆ្ន ាំមុ្ន គគឺស្តី



 

29 

ភាគរព្ចីនរធវកីារ្ររៅកនុងផ្ទុះ រហយី្ស្ងគម្ម្ិនសូ្វឱ្យតថ្ម្ាែពស្់។ រដ្ឋយ្សារ
ការចូលរមួ្ចាំខណកររស្់គស្តោី៉ា ងស្ាំខាន ់ រៅកនុងរស្ដឋកិចចព្គួសារនិងស្ងគម្ 
ដូរចនុះ រយ្ីងកត់ស្មាគ ល់រឃីញថា តួនាទីររស្់គស្តីកាន់ខតលអព្ររស្ីររ ីង 
រហយី្រនុះគឺជាការរលីកតរម្កងីស្ិទធរិស្រភីារររស្់គស្តីរខនាម្រទៀត តាម្រយ្ៈ
ការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកចិច រព្កាម្ការយ្កចិតតទុកដ្ឋករ់ាំផុ្តររស្ោ់ជរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ 
រដ្ឋយ្រម្ីលរឃញីអាំរីសារៈស្ាំខាន់ថ្នការ្រររស្ក់ម្មករ កម្មការនិី ស្រម្តច
រតជា ហ ុន ខស្ន ានចុុះជរួស្ាំរណុះស្ាំ លជាម្ួយ្កម្មករ កម្មការនិី រៅ
តាម្រោងចព្ក រហូតដល់ររលរនុះ ានចាំនួនជិត៤០មុ្នឺនាក់ រដមី្បខីស្វង
យ្ល់អាំរសុី្ែទុកខ រដ្ឋុះព្សាយ្រញ្ជា ព្រឈ្ម្និងស្ាំណូម្ររនានាររស្ក់ម្មករ 
កម្មការនិី រនយល់អាំរីអតាព្ររោជន៍ជាររៀវតសនិងអតាព្ររោជន៍រផ្សងៗ
រព្ៅរីររៀវតស ស្ភារការណ៍នរោាយ្ និងទិស្រៅថ្នការអភ្ិវឌ្ឍព្ររទស្ 
ព្រម្ទ្ទាំងរលីកទឹកចិតតឱ្យកម្មករ កម្មការនិី ែិតែាំយ្កចិតតទុកដ្ឋក់រាំររញ
ការ្រ។ 

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលានែិតែាំរកៀរគរវនិិរោគិន ឱ្យម្ករ ត ក់ទុនរលី
វសិ្័យ្កាត់រដរ នងិកសាងព្ករែណ័ឌ ចារន់ានា ស្ព្មារ់ព្គរ់ព្គងវសិ្័យ្រនុះ 
រហីយ្ក៏ែិតែាំរធវីោ៉ា ង រដីម្បីឱ្យកម្មករ កម្មការនិី ទទួលាននូវអតា
ព្ររោជន៍ជាររៀវតសនិងអតាព្ររោជន៍ម្ិនខម្នជាររៀវតស។ រដ្ឋយ្សារការ
យ្កចិតតទុកដ្ឋក់រនុះ រទីរទ្ទាំងព្ករែ័ណឌ ចារ់និងអតាព្ររោជន៍រផ្សងៗ
ររស្់កម្មករ កម្មការនិីរៅកម្ពុជា មានលកខណៈលអព្ររស្ីររធៀររៅនឹងរៅ
រ ត ព្ររទស្ជារព្ចីន។ ព្ាករ់រៀវតសអរបររមាររស្់កម្មការ កម្មការនិរីៅ
ឆ្ន ាំរនុះ មានចាំននួ១៧០ដុលាា រអារម្រកិ ខដលមានចាំ ត់ថាន ករ់លែ៥ រធៀរ
នឹងព្ាក់ររៀវតសររស្់កម្មករ កម្មការនិី រៅព្ររទស្ចាំនួន១៣ កនុងតាំរនអ់ាសុ្ី។ 
តួរលែរនុះរញ្ជា ក់ោ៉ា ងចាស្់ អាំរីរជាគជ័យ្ររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកនុងការ
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អភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចច និងរលីកកម្ពស្ជ់ីវភាររស្់រៅររស្ព់្រជារលរដឋទូរៅ។ កម្មករ 
កម្មការនិ ី ក៏ានទទួលអតាព្ររោជនម៍្ិនខម្នជាររៀវតសរផ្សងៗ កានខ់តលអ
ព្ររស្ីរ ដូចជា (១) រោលនរោាយ្សុ្វតាិភារការ្រខដលកម្មករ កម្មការនិី
ទទួលានជាព្ាក់ស្ាំណង អាព្ស្័យ្រលីសាា នភាររព្ោុះថាន ក់ខដលរកីតមាន
ជាយ្ថារហតុ (២) ព្ាកឧ់រតាម្ភ១២០%ថ្នព្ាករ់រៀវតសស្ព្មារ់លាំខហមាតុភារ
រយ្ៈររល៣ខែ រខនាម្រលពី្ាក១់០០ដុលាា រអារម្រកិ ស្ព្មារ់ការស្ព្មាលកូន
មាន ក ់(៣) ការធានាោ៉ារ់រងសុ្ែភារ រដ្ឋយ្មាច ស្់រោងចព្កជាអនករង់ថ្ងារស្វ
សុ្ែភារទ្ទាំងព្ស្ុង ចាំខណកររឡាជាតិស្នតិសុ្ែស្ងគម្ជាអនកោ៉ា រ់រងរលីការ
រិនិតយរោាល (៤) ការធានាោ៉ារ់រងចាំ យ្រលីការរធវដីាំរណីរសាធារណៈ
តាម្រងយ្នតព្កុង (៥) ការរព្ោងផ្តលព់្ាក់រសាធននិវតតជូនកម្មករ កម្មការនិី
ចារ់រីឆ្ន ាំ២០១៩ ជារដមី្។ ទនទមឹ្នឹងរនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលក៏ានរិចារ រធវី
ោ៉ា ង  រដីម្បរីកាវនិិរោគិនខដលាននិងកាំរុងវនិិរោគរៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា
ការទ្ទក់ទ្ទញរខនាម្រទៀត។ ដូរចនុះ ោលរ់ោលនរោាយ្ខដលដ្ឋក់រចញព្តូវ
មានតុលយភាររវងវនិិរោគនិ និងកម្មករ កម្មការនិ។ី  

ការអភ្ិវឌ្ឍរលពី្គរ់វសិ្័យ្ ខដលជាស្ម្ិទធផ្លថ្នការែិតែាំព្រឹងខព្រង 
និងការររតជាា ចិតតររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ានរធវីឱ្យស្ងគម្កម្ពុជាទ្ទាំងមូ្លមានការ
វវិតតជាវជិាមាន ព្ស្រតាម្ននិាន ការអភ្ិវឌ្ឍន៍កនុងតាំរន ់ រហយី្រស្ដឋកិចចកម្ពុជាក៏
ាននិងកាំរុងរធវីស្មាហរណកម្មព្រកររដ្ឋយ្ស្កាត នុរល ចូលកនុងរស្ដឋកិចច
តាំរន ់ និងរិភ្ររលាក។ វឌ្ឍនភាររនុះានជុះឥទធិរលជាវជិាមានដលជ់ីវភារ
រស្់រៅររស្់ព្រជារលរដឋ រហយី្ជាកតាត ធាំរាំផុ្តកនុងការរមួ្ចាំខណកដលក់ារ
រលីកកម្ពស្ស់្ិទធរិស្រភីារ ស្ិទធិម្នុស្ស និងលទធិព្រជាធិររតយ្យរៅកម្ពុជា។ 

ការររងកីតសាា រ័ន ការកសាងព្ករែ័ណឌ ចារ ់ ការអនុវតតចារ ់ ការ
ធានានូវស្នតិភារនិងស្ាិរភារនរោាយ្ និងការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចច ស្ងគម្ គឺ
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ជាមូ្លដ្ឋឋ នព្គឹុះ ខដលមានអនតរទាំនាក់ទាំនងកនុងការស្រព្ម្ចាននូវរោលរៅ
ថ្នការរព្ងឹងលទធិព្រជាធរិរតយ្យ ការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស និងការកសាងនីតិរដឋ។ 
ព្រជារលរដឋខដលជាមាច ស្់រឆ្ន តមានការយ្លដ់ឹងកាន់ខតរព្ចីន និងទូលាំទូលាយ្
ជាងមុ្នអាំរតីថ្ម្ាថ្នលទធពិ្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស តាម្រោលការណ៍
ស្កលកនុងរររិទកម្ពុជា ខដលផ្ារភាា រជ់ាម្ួយ្នងឹតងភារជាក់ខស្តង ម្រតក
រីស្គ គ្ ម្និងព្រវតតិសាគស្ត តាម្រយ្ៈការរព្រីព្ាស្់ស្ិទធរិស្រភីារ ការររញ្ចញ
ម្ត ិ ការចូលរមួ្កនុងស្កម្មភារនរោាយ្ និងការចូលរមួ្រាុះរឆ្ន ត រដមី្បី
រព្ជីស្ររសី្គណរកសនរោាយ្ និងរម្ដឹកនាាំខដលែាួនររញចិតត។ រទ្ទុះរីជា
កម្ពុជាស្រព្ម្ចានស្ម្ិទធផ្លជាវជិាមានជារព្ចីន គួរឱ្យកត់ស្មាគ ល់កនុងរយ្ៈររល
រ៉ាុនាម នទស្វតសរចុ៍ងរព្កាយ្រនុះកត ី កល៏ទធពិ្រជាធរិរតយ្យដ៏រកមងែចពី្តូវរនតដាំរណីរ
រៅរលីផ្ាូវដខ៏វងឆ្ៃ យ្រទៀត រដ្ឋយ្ព្តូវជាំនុះឧរស្គគនិងរញ្ជា ព្រឈ្ម្ជារព្ចនី 
រហយី្កម្ពុជារៅខតររតជាា ចិតតរាុះជាំហានរៅមុ្ែ រឆ្ព ុះរៅស្រព្ម្ចាននូវស្ងគម្
ព្រជាធិររតយ្យនងិនីតិរដឋ ខដលររព្ម្ឱី្យឧតតម្ព្ររោជន៍ជាតនិិងព្រជាជន។ 

  

៣. កិចចស្ហប្រតិរតតិការអ ត្រជាតិ ្ិង្ស្មាហរណកមមកនងុ្
តំរ្់ 

ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ានមានព្រសាស្ន៍ថា «ដាំរណីរវវិតតថ្ន
នរោាយ្ការរររទស្ររស្់ព្ររទស្កម្ពុជា គឺឈ្ររលីមូ្លដ្ឋឋ នអរោព្កតឹ 
និងម្ិនចូលរកសស្ម្ពន័ធ រហយី្រធវីទាំនាកទ់ាំនងជាម្ួយ្ព្ររទស្ទ្ទាំងអស្រ់ដីម្បី
ររព្ម្ីរោលរៅរមួ្គឺការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកចិច ស្ងគម្កម្ពុជា។ រលីស្រីរនុះ កម្ពុជា
កាំរុងខតចរចាជាម្ួយ្រ ត ព្ររទស្នានា រដីម្បរីចៀស្វងការយ្ករនធព្តួតោន  
កនុងរោលរាំណងស្ព្ម្ួលឱ្យអនកវនិិរោគម្កកាន់ព្ររទស្កម្ពុជា ឬរយ្ងីរៅ
កានព់្ររទស្រគ»។ 
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រដឋធម្មនុញ្ញថ្នព្រុះោជា ចព្កកម្ពុជា ានខចងោ៉ា ងចាស្់អាំរី
រោលការណ៍ស្ព្មារ់តព្ម្ង់ទិស្នរោាយ្ការរររទស្ររស្់កម្ពុជា រមួ្មាន 
(១) ព្រកាន់ខាា រ់ជានិចចនូវនរោាយ្អរោព្កឹតអចិថ្គនតយ្ ៍ និងម្ិនចូល
រកសស្ម្ព័នធ (២) រមួ្រស្់រដ្ឋយ្ស្នតិស្ហវជិាមានជាម្យួ្ព្ររទស្ជតិខាងនិង
ព្ររទស្ដថ្ទរទៀតទ្ទាំងអស្់រៅរលីស្កលរលាក (៣) ម្ិនឈាា ន នព្ររទស្ 
ដ្ឋច់ខាត ម្និរព្ជៀតខព្ជកកិចចការថ្ផ្ទកនុងថ្នព្ររទស្ដថ្ទរដ្ឋយ្ផ្តទ ល់ ឬរដ្ឋយ្
ព្ររោល រទ្ទុះរីរព្កាម្រូរភារ ក៏រដ្ឋយ្ រដ្ឋុះព្សាយ្ោលរ់ញ្ជា រដ្ឋយ្
ស្នតិវធិី និងរោររផ្លព្ររោជន៍ោន រៅវញិរៅម្ក (៤) ម្និចងស្ម្ព័នធរោធា
ឬចូលកនុងកិចចព្រម្រព្រៀងរោធា ម្ួយ្ ខដលម្ិនព្ស្រនងឹអរោព្កតឹភារ
ររស្់ែាួនរ យី្ (៥) ម្ិនអនុញ្ជញ តឱ្យមានមូ្លដ្ឋឋ នរោធារររទស្រៅរលី
ទឹកដីររស្់ែាួន រហយី្ក៏ម្ិនអនុញ្ជញ តឱ្យមានមូ្លដ្ឋឋ នរោធាររស្់ែាួនរៅរររទស្
ខដរ រលីកខលងខតកនុងព្ករែ័ណឌ ថ្នស្ាំណូម្ររររស្អ់ងគការស្ហព្រជាជាត ិ
(៦) រកាស្ទិធទិទួលយ្កជាំនួយ្រររទស្ ជាស្មាភ ររោធា អាវុធ ព្ោរ់រ ាំរស្វ 
ការហវកឹហវនឺកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធ និងជាំនួយ្រផ្សងៗរទៀត រដីម្បកីារ រែាួន 
និងធានាស្ ត រធ់ាន រ់ និងស្នតិសុ្ែសាធារណៈរៅថ្ផ្ទកនុងព្ររទស្។ 

កនុងរររិទថ្នការរកីនរ ងីនូវភារតានតឹង និងាតុភូ្តខដលម្ិនអាច
ទស្សន៍ទ្ទយ្ានកនុងតាំរន់នងិរិភ្ររលាក រោលនរោាយ្ការរររទស្កម្ពុជា 
ខដលរមួ្មាន នរោាយ្ វរបធម្៌ រស្ដឋកចិច នងិស្ងគម្ ានរដីរតួនាទកីាន់ខត
ស្ាំខាន់ រដីម្បីរធវីស្មាហរណកម្មកម្ពុជាកនុងតាំរន់ និងរិភ្ររលាក នាររល
រចចុរបនននិងអនាគត។  

រោលនរោាយ្ការរររទស្ររស់្កម្ពុជា មានមូ្លដ្ឋឋ នរចញរី
ភូ្ម្ិសាគស្តនរោាយ្ ព្រវតតសិាគស្ត នងិសាា នភាររស្ដឋកចិច។ ជាព្ទឹស្តសី្កល 
រោលនរោាយ្ការរររទស្ ព្តូវានកាំណត់រដ្ឋយ្នរោាយ្កនុងព្ស្ុក 
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ការផ្តា ស្់រតូរជាំនានអ់នកដឹកនាាំ និងាតុភូ្តខាងរព្ៅព្ររទស្។ កម្ពុជាជារដឋតូច
ម្ួយ្ ព្តូវខតមានយុ្ទធសាគស្តរស្់ោន និងរកីចរព្ម្ីនកនុងព្ររ័នធស្នតសុិ្ែ និង
រស្ដឋកិចចរិភ្ររលាកដស៏្មុគសាម ញ ខដលម្ិនអាចទ្ទយ្ទុកជាមុ្នាន។ ដូរចនុះ 
ស្នតិភារ ឯកោជយភារ និងអរោព្កតឹភារ គជឺារុររលកខែណឌ ថ្នសុ្ែដុម្នីយ្កម្ម 
ការរួម្រស្់រដ្ឋយ្ស្នតិស្ហវជិាមាន និងការកសាងចកខុ វសិ្័យ្ស្ព្មារ់ររល
អនាគត។ 

ការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចចជាតិ នងិការកាត់រនាយ្ភារព្កីព្ក ានកាា យ្ជា
រោលរៅស្នូលថ្នរោលនរោាយ្ការរររទស្ និងកិចចស្ហព្រតិរតតិការ
អនតរជាតិ។ កនុងន័យ្រនុះ កម្ពុជាានរផ្តត តរលីការរព្ងឹងកិចចស្ហព្រតិរតតិការ
ជាម្ួយ្រ ត ព្ររទស្អាសា ន និងយ្នតការស្ហព្រតិរតតិការដថ្ទរទៀត 
ខដលមានតួនាទអីាសា នជាស្នូល និងថ្ដគូស្នទនាស្ាំខាន់ៗ ព្រម្ទ្ទាំងសាា រ័ន
អនតរជាតិនានាផ្ងខដរ។ រព្ៅរីរនុះ កម្ពុជាក៏ានរព្ងឹងកិចចស្ហព្រតិរតតិការ
ជាម្ួយ្យ្នតការងមី  ៗដូចជា គាំនិតផ្តួចរផ្តីម្ខែសព្កវតន់ិងផ្ាូវ កិចចស្ហព្រតិរតតិការ
រម្គងគ-ឡានឆ្ង (Mekong-Lancang Cooperation) រមួ្ទ្ទាំងយ្នតការ
ស្ហព្រតរិតតិការអនុតាំរន់រផ្សងរទៀត។ 

រៅឆ្ន ាំ២០១៨ កម្ពុជាានរធវជីាមាច ស្់ផ្ទុះថ្នកិចចព្រជុាំកាំរូលថ្នកិចច
ស្ហព្រតិរតតិការរម្គងគ-ឡានឆ្ងរលីកទី២ រដ្ឋយ្មានការចូលរួម្រីថាន ក់
ដឹកនាាំកាំរូលម្ករីព្ររទស្ថ្នតាំរន់ទរនារម្គងគ រមួ្មានឯកឧតតម្ ងងលូន 
សីុ្ស្ ូលីត នាយ្ករដឋម្គនតីថ្នសាធារណរដឋព្រជាធិររតយ្យព្រជាមានិតឡាវ 
ឯកឧតតម្ ម្និ រស្វ អនុព្រធានាធិរតថី្នសាធារណរដឋស្ហភារម្ីោ៉ា ន់មា៉ា  ឯក
ឧតតម្នាយ្ឧតតម្រស្នីយ្ ៍ ព្ាយុ្ទធ ចន័ទអូឆ្ នាយ្ករដឋម្គនតថី្នព្រុះោជា 
ចព្កថ្ង និងឯកឧតតម្ រងវៀន ស្នួហវ ៊ុក នាយ្ករដឋម្គនតថី្នសាធារណរដឋស្ងគម្
និយ្ម្រវៀត ម្ និងឯកឧតតម្ លី ែឺឈាង នាយ្ករដឋម្គនតីថ្នសាធារណ
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រដឋព្រជាមានិតចិន។ កនុងនាម្ជាស្ហព្រធាន ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន និងឯក
ឧតតម្ លី ែឺឈាង ានដឹកនាាំកិចចព្រជុាំព្រកររដ្ឋយ្រជាគជ័យ្ ជា
ព្រវតតិសាគស្ត រព្កាម្ព្រធានរទ «ទរនាររស្់រយ្ងីរដីម្បសី្នតភិារ នងិការអភ្ិវឌ្ឍ 
ព្រកររដ្ឋយ្ចីរភារ»។ ជាលទធផ្ល ព្ររទស្រៅតាំរន់ទរនារម្គងគានផ្តល់
សារៈស្ាំខានដ់លយ់្នតការថ្នការកសាងមូ្លដ្ឋឋ នព្គឹុះ រឆ្ព ុះរៅកានដ់ាំ ក់កាល 
រកីលូតលាស្ ់កនុងភារជាថ្ដគូនិងស្ហព្រតិរតតកិារោ៉ា ងជិតស្និទធ។  

ការររងកីតស្ហគម្នរ៍ស្ដឋកចិចអាសា ន គកឺនុងរោលរាំណងរដីម្បរីធវី
ស្មាហរណកម្មរស្ដឋកិចចថ្នរ ត ព្ររទស្ជាស្មាជិក ឱ្យកាា យ្រៅជា
ស្ហគម្ន៍រមួ្ ដូចជាទីផ្ាររមួ្ មូ្លដ្ឋឋ នផ្លតិកម្មស្តងដ់្ឋខតម្ួយ្ នងិរររ
រនធគយ្រមួ្ ជារដមី្ រដមី្បខីព្រកាា យ្តាំរន់រនុះ ជាតាំរនរ់ស្ដឋកិចចម្ួយ្ព្រកររដ្ឋយ្ 
ភារព្រកួតព្រខជង ការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចចព្រកររដ្ឋយ្ស្ម្ធម្៌ និងស្មាហរណ
កម្មរៅកនុងព្ររ័នធរស្ដឋកិចចរិភ្ររលាក។ កតាត ទ្ទាំងរនុះនឹងជួយ្រលីកស្ទួយ្ដល ់
រស្ដឋកិចចកនុងតាំរនអ់ាសា ន ក៏ដូចជាទ្ទក់ទ្ទញថ្ដគូរស្ដឋកចិចរព្ៅតាំរនចូ់ល
ម្កវនិិរោគ។  

រោលនរោាយ្ការរររទស្ដ៏ព្តឹម្ព្តូវររស្ក់ម្ពុជា ាននាាំម្កនូវ
ស្នតិភារ ស្ាិរភារនរោាយ្ និងការអភ្ិវឌ្ឍយូ្រអខងវង។ នាររលអនាគត 
ការអភិ្វឌ្ឍព្រកររដ្ឋយ្ចីរភារ រុាំព្តឹម្ខតរឹងខផ្អករលីការកសាងរស្ដឋកិចច 
ខដលឈ្ររលីមូ្លដ្ឋឋ នកមាា ាំងរលកម្មជាំនាញ នវនុវតតន៍ ររចចកវទិោ 
ស្ហព្គិនភារ នងិអភ្ិាលកិចចលអរ៉ាុរ ណ ុះរទ រ៉ាុខនតខងម្ទ្ទាំងព្តូវរឹងខផ្អករលី
ការដ្ឋក់រចញនូវរោលនរោាយ្ការរររទស្ដ៏ព្តឹម្ព្តូវ ជារនតរទៀតផ្ងខដរ។ 
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៤ .រដិ្វតត្៍ពណ៌ 

៤.១. ការករកតីរដវិតតនរ៍ណ៌រៅកនុងព្ររទស្ម្យួ្ចាំននួ 

រដវិតតនគ៍ឺជាចលនាតស្ ូដរណតី ម្អាំ ច រដីម្បរីធវីការផ្តា ស្់រតូររររ
ដឹកនាាំ តាម្រយ្ៈស្គ គ្ ម្ព្រដ្ឋរអ់ាវុធ រដីម្បផី្តួលរ ាំលាំរររម្ួយ្ ខដលម្នុស្ស
ម្ួយ្ព្កុម្ម្ិនររញចិតត ឬមានម្ហចិឆតាកនុងការដឹកនាាំកិចចការរដឋ។ រដិវតតនត៍ាម្
រូរភារព្រដ្ឋរ់អាវុធ គឺជាចលនាដ៏ររញនិយ្ម្រៅកនុងស្ម្័យ្ស្គ គ្ ម្ព្តជាក់។ 
រដវិតតនរ៍ណ៌ គឺជាចលនារុះរាររដ្ឋយ្ម្ហាជន តាម្រយ្ៈាតុកម្មអហងិា
ឬកូដកម្ម រហយី្ខព្រកាា យ្រៅជាកុរកម្មរនតិចម្តងៗ ខដលមានការជួយ្ររៀរចាំ
និងផ្តលម់្រធោាយ្ហរិញ្ញវតាុ តាម្រូរភាររផ្សង  ៗរពី្ររទស្ម្ហាអាំ ចនិង
ស្ម្ព័នធម្ិតត រព្កាម្រលស្រព្ងឹងលទធិព្រជាធិររតយ្យនិងការ រស្ិទធមិ្នុស្ស 
កនុងរោលរៅផ្តួលរ ាំលាំរម្ដឹកនាាំព្ររទស្ ម្ួយ្ ខដលម្ិនព្រម្ររព្ម្ីឱ្យ
នរោាយ្ ឬផ្លព្ររោជន៍ជាយុ្ទធសាគស្តររស្់ព្ររទស្ម្ហាអាំ ចរនាុះ 
រទ្ទុះរីជាព្ររទស្រោលរៅរនាុះមានលទធិព្រជាធិររតយ្យ និងការរោររស្ិទធិ
ម្នុស្ស ឬរុាំមានក៏រដ្ឋយ្។ រដិវតតន៍រណ៌គឺជាទព្ម្ង់ងមីថ្នរដឋព្រហារ ខដល
រព្រីព្ាស្់កមាា ាំងម្ហាជន ជាឧរករណ៍កនុងការផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ ់
ផ្ទុយ្នងឹរោលការណ៍លទធិព្រជាធិររតយ្យ ចារ ់ និងសាម រតីថ្នរដឋធម្មនុញ្ញ។ 
រៅព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួន រដិវតតន៍រណ៌ផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារា់នទទួល
រោជ័យ្ រហយី្ស្គ គ្ ម្ម្ិនានរកីតរ ងីរទ។ ផ្ទុយ្រៅវញិ រៅព្ររទស្
រផ្សងរទៀតជារព្ចីន ដូចជា រៅអ ុយ្ខព្កន លីរ ី សុ្ីរ ី រអហសុរី ទុយ្រណសុ្ ី
រយ្ខម្៉ាន និងហសកហសុ ីជារដីម្ រទ្ទុះរីជារជាគជ័យ្ឬរោជ័យ្កតី រដិវតតនរ៍ណ៌
ាននាាំម្កនូវអស្ាិរភារនរោាយ្ ការរងាូរឈាម្ ការខរកាកថ់្ផ្ទកនុង ស្គ គ្ ម្ 
ការរាំខរករដឋ ព្កុម្ផ្តត ចែ់ាួន ឬព្កុម្រភ្រវកររផ្សងៗ។ 
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រដិវតតនរ៍ណ៌ ានរកីតមានរ ងីតាម្រូរភារនងិមានរឈាម ុះរផ្សងៗោន  
ដូចជា រដិវតតនរ៍ ុលដូហសរ័រៅយូ្រហាគ សាា វ ី រដិវតតនផ៍្តក កុលាររៅហស  កហសុ ី
រដិវតតន៍រណ៌ទឹកព្កចូរៅអ ុយ្ខព្កន រដិវតតន៍ផ្តក ម្ាិុះរៅទុយ្រណសុ្ ី រដិវតតន៍
រដីម្រឈ្ ី Cedar រៅលីរង ់ រដិវតតន៍ផ្តក ទុយ្លីររៅរគៀហគគីីស្តង់ រដិវតតន៍
រណ៌រែៀវរៅគុយ្ខវ ៉ាត រដិវតតនរ៍ណ៌សាវ យ្រៅអុីោ៉ា ក់ រដិវតតនរ៍ណ៌ថ្រតងរៅ
អុីរ ៉ាង ់រដិវតតនផ៍្តក ឈូ្ករៅរអហសុរី និងរដិវតតនរ៍ណ៌រៅលីរ ី ហុងកុង រយ្រម្៉ាន 
សុ្ីរ ីាខរ ៉ាន មា៉ា រ ៉ាុក អាល់រហសរ ី។ល។  

 

 

 

 

 

 

រូរភារទី២៖ ទិដឋភារព្ររទស្លីរ រីៅមុ្នររលនិងរព្កាយ្ររលរដិវតតន៍រណ៌ 

រូរភារទី៣៖ រដិវតតន៍រណ៌ទឹកព្កចូរៅអ ុយ្ខព្កន 
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រដិវតតន៍រណ៌រៅយូ្រហាគ សាា វ ី មានអងគការចាត់តាាំងចាស្់លាស្់
ខដលជាចលនាយុ្វជនរៅថា OTPOR។ រនាទ ររ់ីានទទលួរជាគជ័យ្រៅ
យូ្រហាគ សាា វរីចួម្ក ចលនារនុះក៏ានោលដ្ឋលដលព់្ររទស្ហស  កហសុ ី រហយី្
រម្ដឹកនាាំាតុកររៅយូ្រហាគ សាា វ ី ានអរញ្ា ីញព្កុម្រម្ដឹកនាាំាតុកររៅហស  កហសុ ី
រៅរណតុ ុះរ ត លអាំរវីធិីសាគស្តរធវីរដិវតតនរ៍ណ៌ នងិជាញឹកញារ ់ានរៅ
ជួយ្ររៀរចាំចលនារនុះរៅហស  កហសុ។ី ដូចោន រនុះខដរ រដិវតតនរ៍ណ៌រៅអ ុយ្ខព្កន 
ព្តូវានររៀរចាំនិងជួយ្រព្ជាម្ខព្ជងរីរម្ាតុករថ្នយូ្រហាគ សាា វ ី និងហស  កហសុ ី
និងមានការ ក់រន័ធោ៉ា ងរព្ៅជាម្ួយ្ព្ររទស្ម្ហាអាំ ច។  

 

 

 

 

 

 

 

រដិវតតន៍រណ៌ព្តូវានររៀរចាំរ ងីរៅតាម្លាំនាាំព្ស្រដៀងោន  រដ្ឋយ្
មានការជួយ្រណតុ ុះរ ត លររចចករទស្ ររៀរចាំខផ្នការយុ្ទធសាគស្ត និងផ្តល់
ម្រធោាយ្ហិរញ្ញវតាុរីព្ររទស្ម្ហាអាំ ចនិងស្ម្ព័នធម្ិតត។ តាម្ព្រភ្រ
រណឌិ តយស្ភាការ រជាតិថ្នព្ររទស្ Latvia ានឱ្យដឹងថា ម្ហាអាំ ច
រស្ចិម្ព្ររទស្ានចាំ យ្ងវកិាោ៉ា ងរព្ចីនស្នធឹកស្នាធ រ់ រដីម្បីផ្តួលរ ាំលាំ
រដ្ឋឋ ភ្ិាលព្ររទស្យូ្រហាគ សាា វ ីហស  កហសុ ីនិងអ ុយ្ខព្កន។  

រូរភារទី៤៖ រដិវតតន៍រ ុលដូហសរ័រៅខស្ រ  ី
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រៅព្ររទស្អ ុយ្ខព្កន រលាក John McCain ស្មាជិកព្រឹទធស្ភា
អារម្រកិ ានចូលរមួ្រៅកនុងាតុកម្ម រដីម្បជីាំរុញរលីកទឹកចិតតាតុករឱ្យផ្តួល
រ ាំលាំរម្ដឹកនាាំព្ររទស្រនុះ ខដលរលាកានរៅថា«ជាាតុកម្មអហងិារដមី្បី
ផ្តា ស្រ់តូរ»។ រ៉ាុខនត ជាររណតី រៗ ាតុកម្មរនុះានឈានដល់អាំររីហងិាខដល
រងកការែូចខាតព្ទរយស្ម្បតតិរដឋនិងឯកជន និងការាត់រងអ់ាយុ្ជីវតិម្នុស្ស
ជារព្ចីន រហយី្រដ្ឋឋ ភ្ិាលព្ស្រចារព់្តូវានផ្តួលរ ាំលាំ។ ជាលទធផ្ល ព្ររទស្
រនុះព្តូវានខរកាក់ រាំខរកជាតាំរនអ់រគម្ន ៍ាត់រង់ទឹកដ ី និងរកតីមាន
ស្គ គ្ ម្សុ្ីវលិរងាូរឈាម្ ខដលរធវឱី្យាត់រង់អាយុ្ជីវតិម្នុស្សោរ់មុ្ឺននាក់។ 
រត ី John McCain មានចាំខណកទទលួែុស្ព្តវូចាំរ ុះការែូចខាត នងិាតរ់ង់
ទ្ទាំងរនុះខដរឬរទ? រលាក John McCain ក៏ានរៅព្ររទស្ទុយ្រណសុ្ ី
រហយី្ានចូលរមួ្ជាម្ួយ្ាតុករ ខដលកាំរុងខតរដីររធវីាតុកម្មតាម្ដងវងិ។ី 

រូរភារទី៥៖ រលាក John McCain រដីរជាម្យួ្ព្កមុ្ាតុកររៅអ ុយ្ខព្កន 
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រចចុរបនន ព្ររទស្រនុះមានអស្ាិរភារនរោាយ្និងជរមាា ុះព្រដ្ឋរអ់ាវុធ ខដល
ជាលទធផ្លថ្នរដិវតតនរ៍ណ៌។  

រាយ្ការណ៍ានរ ា្ ញថា ទីរញ្ជា ការររៀរចាំខផ្នការរដិវតតន៍រណ៌ 
គឺរចញរីសាា នទូតរររទស្ និងរ ត ញចារកម្មរៅកនុងព្ររទស្រោលរៅ 
រដ្ឋយ្មានអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលនានា ជាតួអងគស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលអនុវតត
គរព្មាងការរដិវតតនរ៍ណ៌។ ររស្កកម្មស្ាំខាន់រាំផុ្តររស្់តួអងគខាងរលទី្ទាំង
រនុះ គឺរដីម្បរីគញ្ជា រម្រនាគម្វជិាា  និងរព្ងកីឥទធិរលនរោាយ្ររស្់ម្ហា
អាំ ចរស្ចិម្ព្ររទស្និងស្ម្ព័នធម្ិតត។ ស្កម្មភារររស្អ់ងគការ ករ់័នធ គរឺធវី
ោ៉ា ង ជាំរុញឱ្យចលនារដិវតតនរ៍ណ៌មានលកខណៈ ដូចជាាតុភូ្តស្ងគម្និង
ជាឆ្នទៈរិតររស់្ព្រជារលរដឋ កនុងរោលរៅរលីកទឹកចិតតឱ្យម្ហាជនហា ន
រចញមុ្ែតវ៉ា  រដ្ឋយ្រមាុះមុ្តនិងោម នការភ្័យ្ខាា ចព្រឆ្ាំងនឹងរររព្គរ់ព្គងឬ
រម្ដឹកនាាំព្ររទស្។ អងគការម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលនងិស្ងគម្សុ្វីលិ ជាអនកស្ហការ
ជាម្ួយ្ស្កម្មជន និងរម្ដឹកនាាំគណរកសព្រឆ្ាំង អនុវតតគរព្មាងការរដិវតតន៍
រណ៌ រដ្ឋយ្រកៀរគរកមាា ាំងម្ហាជន រដីម្បរីធវីការទ្ទម្ទ្ទរ តវ៉ា  ដខងារកបនួ
ាតុកម្ម និងររងកតីនូវព្រឹតតការណ៍រផ្សងៗ កនុងរោលរៅរនារអាំ ចររស្់
រដឋ ឬរនាទ រតថ្ម្ាថាន កដ់ឹកនាាំ តាម្រយ្ៈការរដៀលរតមុះ ការរចាទអាំរីការព្រព្រឹតត
អាំររីរុករលួយ្ អយុ្តតិធម៌្ស្ងគម្ ការរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញធនធានធម្មជាតិ ឬការ
ដឹកនាាំតាម្ខររផ្តត ចក់ារ ជារដីម្។ 

អងគការរឈាម ុះ OTPOR ខដលមានន័យ្ថា «ចលនាតស្ ូ» គឺជាអងគការ
យុ្វជនដាំរូង ថ្នចលនារដវិតតនរ៍ណ៌ានរជាគជ័យ្រៅព្ររទស្យូ្រហាគ សាា វ ី
រហយី្ានកាា យ្ជាតួអងគគាំរូស្ព្មារ់ព្ររទស្រផ្សងៗ។ រៅឆ្ន ាំ២០០៤ រម្ដកឹនាាំ
អងគការរនុះ ានររងកតីម្ជឈម្ណឌ លដកឹនាាំព្រតរិតតកិាររដវិតតនរ៍ណ៌ (Centre 
for Applied Nonviolent Action and Strategies – CANVAS) រដមី្បី
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ផ្សរវផ្ាយ្គាំរូរដិវតតន៍រណ៌រៅព្ររទស្ខស្ រ ី រចញរៅកាន់រិភ្ររលាក។ 
អនកជាំនាញការររស្ ់ CANVAS ានជួយ្រណតុ ុះរ ត លស្កម្មជនជាយុ្វជន
ររស្់គណរកសព្រឆ្ាំងរៅកនុងព្ររទស្ជាង៤០ ខដលមានរររព្គរព់្គងរផ្សងៗោន  
រដ្ឋយ្ានទទលួងវកិារីម្ហាអាំ ចរស្ចមិ្ព្ររទស្នងិស្ម្ពន័ធម្តិត។  

វធិីសាគស្តថ្នការរណតុ ុះរ ត លររស្់ CANVAS គឺរររៀររធវាីតុកម្ម
តាម្រយ្ៈការររញ្ឆ ុះកាំហងឹម្ហាជន ព្រឆ្ាំងនឹងរររព្គរព់្គងឬរម្ដឹកនាាំព្ររទស្ 
ខដលជាទូរៅព្តូវការរព្រីររលរវលាយូ្រ និងការរណតុ ុះព្ោរ់រូជរដិវតតនរ៍ណ៌
ទុកជាមុ្ន រដមី្បមីានស្ម្តាភាររកៀរគរនិងព្រមូ្លផ្តុ ាំម្ហាជន រធវីការតវ៉ា រៅ
ររលរវលាចាាំាច់ ម្ួយ្។ ការតវ៉ាទ្ទម្ទ្ទររព្កាម្រលស្ «អហងិា» គជឺា
ឧាយ្កលដ៏មានព្រស្ិទធភារ កនុងការធានាឱ្យរដិវតតនរ៍ណ៌ភាគរព្ចីនាន
ទទួលរជាគជ័យ្ រីរព្ ុះថា (១) ការតវ៉ា  ទ្ទម្ទ្ទរខតងខតទទួលានស្មាន
ចិតតអាណិតអាសូ្រ និងការចូលរមួ្រព្ចីនកុុះកររមី្ហាជន (២) នឹងរធវឱី្យ
ាត់រង់ជាំរនឿទុកចតិត នងិធមាម នុរូរភារររស្់រដ្ឋឋ ភ្ិាល ព្រស្ិនររីមានការ
រគ ក្ ររដ្ឋយ្រព្រីអាំររហីងិា ឬមានការាត់រង់អាយុ្ជីវតិម្នុស្ស និង(៣) 
អាចយ្កឈ្នុះទឹកចិតត និងជាំរុញឱ្យកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធ និងស្ម្តាកិចច្ក
រៅោាំព្ទហវូងាតុករ ឬមានជាំហរអរោព្កឹតវញិ រៅររលខដលព្កុម្ាតុករ
រព្រីស្ម្ែខីផ្អម្ខលាម្ យ្កផ្តក ឈូ្ក ទឹក ឬម្ាូរអាហារ រៅឱ្យកមាា ាំងស្ម្តាកចិច។ 
រ៉ាុខនតរលស្អហងិារនុះ គពឺ្ោនខ់តជាការរាំភ្័នត ឬរិទាាំងនូវរោលរាំណងរតិ
ថ្នគរព្មាងការរធវរីដិវតតន៍រណ៌ខតរ៉ាុរ ណ ុះ រីរព្ ុះរុរវរហតុរិតរៅររីព្កាយ្ 
គឺរដីម្បីព្រមូ្លផ្តុ ាំកមាា ាំងម្ហាជននិងកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធ ឱ្យចូលរមួ្រធវី
ាតុកម្មទ្ទម្ទ្ទរតវ៉ា  ឬររណត ញរម្ដឹកនាាំរចញរីតាំខណង ស្ាំរៅស្រព្ម្ច
រាំណងចុងរព្កាយ្ គឺការដរណតី ម្អាំ ច។ ដូរចនុះ រដវិតតនរ៍ណ៌ម្និខម្នជា
ការស្ខម្តងឆ្នទៈរតិររស្ព់្រជារលរដឋ ឬម្ហាជនរនាុះរទ រ៉ាុខនតជាការររៀរចាំ
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គរព្មាងស្មាៃ ត់គិតទុកជាមុ្ន រឆ្ព ុះរៅដរណតី ម្អាំ ចរដ្ឋយ្ម្នុស្សមួ្យ្
ព្កមុ្ខតរ៉ាុរ ណ ុះ ផ្ទុយ្នងឹរោលការណ៍លទធពិ្រជាធរិរតយ្យ គកឺាររាុះរឆ្ន ត។  

ឧរករណ៍រោស្នាដ៏មានព្រស្ិទធភារ គរឺ ត ញសាររត័៌មានលបីៗ
ររស្់រលាកខាងលចិ និងរ ត ញទាំនាក់ទាំនងស្ងគម្ ខដលានរដីរតួនាទី
ស្នូលកនុងការខចកចាយ្រ័ត៌មានដល់ព្រជារលរដឋព្គរ់ព្ស្ទ្ទរ់វណណៈ ខដល
ភាគរព្ចីនរលីស្លរ់ គជឺារត័៌មានព្រឌ្ិតរាំរផ្ាីស្ ររញ្ឆ ុះកាំហងឹ ររងកីនការស្អរ់ 
ឬព្រឆ្ាំងនឹងរដឋអាំ ច ជារដីម្។ 

រដិវតតន៍រណ៌រៅម្ជឈមិ្រូ ៌ អាគហវកិខាងរជីង អឺរ ៉ាុរខាងរកីត អាសុ្ី 
និងតាំរនដ់ថ្ទរទៀត ានរងកភារអនតោយ្ ខដលម្និអាចគណនាាន ដូចជា 
វរិតតិនរោាយ្ អស្ាិរភារស្ងគម្ ស្គ គ្ ម្សុ្ីវលិ ការតស្ ូព្រដ្ឋរ់អាវុធ 
រភ្រវកម្ម វរិតតជិនរភ្ៀស្ែាួននិងជនរភ្ៀស្ស្កឹ ឱ្នភាររស្ដឋកចិច ការាត់រង់
ធនធានម្នុស្ស ការាត់រង់ឱ្កាស្អភ្ិវឌ្ឍន ៍ និងការរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញរហដ្ឋឋ
រចនាស្ម្ព័នធរូរវន័ត ជារដីម្។ រដវិតតនរ៍ណ៌គជឺាឧរករណ៍នរោាយ្ងម ី នងិជា
យុ្ទធសាគស្តឈាា ន ន រដ្ឋយ្ម្និរព្រកីមាា ាំងរោធា រព្កាម្រលស្ថ្នលទធពិ្រជាធរិ
រតយ្យនងិស្ទិធមិ្នុស្ស រដមី្បរីព្ជៀតខព្ជកចូលកចិចការថ្ផ្ទកនុងររស្ព់្ររទស្ដថ្ទ រី
ស្ាំ ក់ព្ររទស្ម្ហាអាំ ចនិងស្ម្ព័នធមិ្តត ខដលរដ្ឋឋ ភិ្ាលឬរម្ដឹកនាាំ
ព្ររទស្រនាុះ មិ្នព្រម្ររព្មី្ផ្លព្ររោជន៍ររស់្ព្ររទស្ម្ហាអាំ ចនងិ
ស្ម្ពន័ធម្តិត។  

៤.២. ចលនារដវិតតនរ៍ណ៌រៅកម្ពុជា 

 រដិវតតនរ៍ណ៌រកីតរ ងីរព្កាម្រូរភារ និងទព្ម្ងរ់ផ្សងៗោន រៅតាម្
ព្ររទស្នានា។ រដ្ឋយ្ខ ករៅកម្ពុជា រដិវតតនរ៍ណ៌ានរកីតរ ងី ក់រ័នធនឹង
ដាំរណីរការថ្នការរាុះរឆ្ន ត។ កនុងរយ្ៈររល១០ឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្រនុះ ររោិកាស្
ថ្នការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្ត ក៏ដូចជាការរាុះរឆ្ន តឃុាំ ស្ ក្ ត ់
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ានព្រព្រឹតតរៅរដ្ឋយ្រលូន រស្រ ី និងោម នអាំររីហងិា។ រជាគជ័យ្រនុះាន
រ ា្ ញឱ្យរឃីញរីការវវិតតជាវជិាមានថ្នការអនុវតតលទធិព្រជាធិររតយ្យ និង
ការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស រៅកម្ពុជា។ ព្រជារលរដឋមានស្ទិធិររញរលញកនុងការ
ស្ខម្តងឆ្នទៈររស់្ែាួនរដ្ឋយ្រស្រ ី រៅព្គរ់ដាំ ក់កាលថ្នដាំរណីរការរាុះ
រឆ្ន ត រហយី្ានចូលរមួ្កនុងយុ្ទធនាការរោស្នារាុះរឆ្ន ត រដីម្បសី្ខម្តងការ
ោាំព្ទចាំរ ុះគណរកសនរោាយ្ខដលែាួនររញចតិត រដ្ឋយ្រុាំមានការគាំោម្
កាំខហង នងិការភ្័យ្ខាា ច។  

 

 

 

 

 

 

 

ស្កម្មជនគណរកសនរោាយ្នីម្ួយ្  ៗ ានរធវីស្កម្មភារនរោាយ្
រដ្ឋយ្រស្រ ីោម នការោរស្ងកត់ ឬការគាំោម្កាំខហង រមី្ជឈដ្ឋឋ ន ម្ួយ្រ យី្។ 
ទ្ទាំងមុ្ននងិរព្កាយ្យុ្ទធនាការរាុះរឆ្ន ត រុាំមានអាំររហីងិា ខដលរ៉ាុះ លដ់ល់
ដាំរណីរការរាុះរឆ្ន ត រហីយ្ក៏រុាំមានរាយ្ការណ៍អាំរីការរ ាំរលាភ្រាំ ន ឬ
ការរធវីោត ក់រ័នធនឹងនរោាយ្ ចាំរ ុះស្មាជិកគណរកសនរោាយ្
 ម្ួយ្រ យី្។ 

រូរភារទី៦៖ យុ្ទធនាការរោស្នារាុះរឆ្ន តនាររលកនាងរៅ  
(ព្រភ្រ៖ កាខស្តភ្នាំររញរ៉ាុស្តិ៍) 
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៤.២.១. គរព្មាងការរដរិស្ធលទធផ្លរាុះរឆ្ន ត 

ររីរទ្ទុះរីជាលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន តឃុាំ ស្ ក្ ត់ឆ្ន ាំ២០១២ ព្តូវាន
គណរកសទ្ទាំងអស្់ទទួលយ្ក ករ៏ដ្ឋយ្ ក៏គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិានររៀរចាំ
គរព្មាងខផ្នការជារនតរនាទ រ់ រដីម្បរីរងកតីរលស្ឈានរៅរដិរស្ធលទធផ្ល
ថ្នការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្តឆ្ន ាំ២០១៣ ដូចខាងរព្កាម្៖ 

- រព្កាយ្ការរាុះរឆ្ន តឃុាំ ស្ ក្ ត់ឆ្ន ាំ២០១២ គណរកស ស្ម្ រងសុ ី
(រចចុរបនន គណរកសរភ្ាីងរទៀន) និងគណរកសស្ិទធមិ្នុស្ស ដងឹោ៉ា ងចាស្់ថា 
ែាួនម្ិនអាចដរណតី ម្យ្កជ័យ្ជាំនុះរលីគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា រៅរលី
ស្ម្រភូ្ម្ិរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ានរទ ដូរចនុះ ថាន ក់ដឹកនាាំថ្នគណរកសទ្ទាំងរីរ
ព្តូវរងខាំចតិតររងកីតជាគណរកសខតម្ួយ្ គគឺណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ រដ្ឋយ្មាន
ការចូលរមួ្ជួយ្ររៀរចាំរីអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល រព្កាម្ការជួយ្រព្ជាម្ខព្ជង
និងឧរតាម្ភររីររទស្។ រៅកនុងការរាុះរឆ្ន តឃុាំ ស្ ក្ ត់ឆ្ន ាំ២០១២ គណរកស
ព្រជាជនកម្ពុជាទទួលាន៣ ៦៣១ ០៨២ស្ាំរ ង ចាំខណកគណរកស 
ស្ម្ រងសុ ីទទួលាន១ ២២៤ ៤៦០ស្ាំរ ង រហយី្គណរកសស្ិទធិម្នុស្ស
ទទួលាន៥៨០ ៤៨៣ស្ាំរ ង ជាស្រុរ គណរកសទ្ទាំងរីរទទួលាន
១ ៨០៤ ៩៤៣ស្ាំរ ង។ រទ្ទុះរីជាគណរកសទ្ទាំងរីរទទួលានស្ាំរ ង
តិចជាងគណរកសព្រជាជនកម្ពុជាក៏រដ្ឋយ្ ក៏រុាំរឃីញមានការតវ៉ា ម្ួយ្
គួរឱ្យកតស់្មាគ ល ់ព្រឆ្ាំងនងឹលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន តរនុះរទ រហយី្គណរកស
ទ្ទាំងអស្ក់ា៏នព្រម្ទទួលយ្កលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន តរនុះ។ 

- គណរកស ស្ម្ រងសុ ីនិងគណរកសស្ទិធិម្នុស្ស ានរដិរស្ធម្និ
ចូលរមួ្ កនុងដាំរណីរការថ្នការរធវីរចចុរបននភាររញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ
២០១៣ ខដលមានរញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២ ជាមូ្លដ្ឋឋ ន។ តួអងគ
ម្ួយ្ចាំនួន ក់រន័ធកនុងដាំរណីរការរាុះរឆ្ន ត ានវយ្តថ្ម្ាថា រញ្ា ីរឈាម ុះអនក
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រាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១២រនុះ មានលកខណៈលអព្ររស្ីរជាងរញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន ត
ឆ្ន ាំ២០០៨កនាងរៅ។ គ.ជ.រ. ានទុកររល៤ខែឱ្យគណរកសនរោាយ្
ទ្ទាំងអស្់ រមួ្ទ្ទាំងគណរកសទ្ទាំងរីររនុះផ្ងខដរ រធវីការរតឹងតវ៉ា ឬរតឹងជាំទ្ទស្់
នានា ក់រន័ធនឹងរញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន ត។ ការម្ិនចូលរមួ្កនុងដាំរណីរការ 
រិនិតយរញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន ត គឺជារចតនាររងកីតរលស្រព្ោងទុកជាមុ្ន 
រដីម្បរីចាទ គ.ជ.រ. ថារញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន តរនុះម្ិនព្តឹម្ព្តូវ រដ្ឋយ្សារ
ែាួនរុាំានចូលរមួ្។ 

- រព្កាយ្ការព្រកាស្ជាផ្ាូវការ ថ្នរញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣
ម្ក វទិោសាា នជាតិព្រជាធិររតយ្យ (National Democratic Institute - 
NDI) ានព្រឌ្ិតតួរលែថា គ.ជ.រ. ានលុររឈាម ុះអនកោាំព្ទគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតិចាំននួ១,០៤លាននាក់ រហយី្ COMFREL ក៏ានព្រឌ្ិតតួរលែ
ព្រខហលោន រនុះខដរ គឺ១,២៥លាននាក់។ រនុះគឺជាការព្តូវរ ៉ាូវោន ជាខែសច វ្ ក់
រវងគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ វទិោសាា ន NDI និង COMFREL រដីម្បទីមាា ក់
កាំហុស្រលី គ.ជ.រ. ថាានលួចលុររឈាម ុះអនកោាំព្ទែាួន កនុងរាំណងរដិរស្ធ
លទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត រៅររលគណរកសព្រឆ្ាំងចាញ់។ រៅឆ្ន ាំ២០០៨ 
វទិោសាា ន NDI ានរចាទថា មានព្រជារលរដឋចាំននួ៨៨នាក់ានាតរ់ឈាម ុះរី
រញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន ត រ៉ាុខនត គ.ជ.រ. ានរករឃញីថា កនុងចាំរ ម្ម្នុស្ស
៨៨នាក់រនាុះ១៥នាកម់ានរឈាម ុះកនុងរញ្ា ីរាុះរឆ្ន ត ១៩នាក់មានរឈាម ុះស្ទួន
កនុងការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តខតម្ួយ្ ៧នាកចុ់ុះរឈាម ុះរីរដង ៩នាក់មានរឈាម ុះ
រីររផ្សងោន  ៣១នាក់ផ្តា ស្ទ់ីលាំរៅរចញរីឃុាំ ២នាកា់ត់រងស់្ិទធរិាុះរឆ្ន ត 
២នាក់សាា រ់ ២នាក់រុាំមានអាស្យ្ដ្ឋឋ ន និង១នាក់រទៀតរុាំានចុុះរឈាម ុះ។ 
តួរលែរនុះរញ្ជា ក់ឱ្យរឃីញថា ការរចាទព្រកាន់ររស់្វទិោសាា ន NDI អាំរី
ររឿងអនកាត់រឈាម ុះទ្ទាំង៨៨នាក់ គឺមានចរតិម្ួលរ ក្ ច់ និងព្រឌិ្តររឿង។ 
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រៅឆ្ន ាំ២០១៣ វទិោសាា ន NDI ានរដិរស្ធផ្តលរ់ញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន ត
ខដលែាួនអុះអាងថា ាត់រឈាម ុះចាំនួន១,០៤លាននាក់រីរញ្ា ីរាុះរឆ្ន ត 
រព្កាម្រហតុផ្លថារដីម្បរីកាការស្មាៃ ត់ រហយី្ COMFREL ក៏ានរដិរស្ធ
ផ្តល់រញ្ា ីរឈាម ុះ១,២៥លាននាក់ខដរ។ ទរងវីខាងរលីរនុះ រ ា្ ញឱ្យរឃញី
ោ៉ា ងចាស្់ អាំររុីតតបុតគិតទុកជាមុ្នររស្់អងគការទ្ទាំងរីររនុះ និងគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាត។ិ 

- កាលរីថ្ងៃទី២៣ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១១ ខងាងកនុងកិចចព្រជុាំតាម្វរីដអូ
រីព្ររទស្ទុយ្រណសុ្ី រៅកានអ់នកោាំព្ទែាួន ស្ម្ រងសុ ី ានរលីកររីោល
រាំណងផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ រដ្ឋយ្អនុវតតការផ្តា ស្់រតូ រដូចរៅ
ទុយ្រណសុ្ី។ ស្ម្ រងសុ ីានរលីករ ងីរីកតីស្ងឃមឹ្ថា «កម្ពុជានឹងរឃញីការ
ផ្តា ស្់រតូ រដូចទុយ្រណសុ្ី រីរព្ ុះចលនារនុះកាំរុងរនតរៅកនុងព្ររទស្លីរ ី 
រយ្ខម្៉ាន និងសុ្ីរ ី រហយី្ម្ិនយូ្ររទ នឹងឈានដលក់ម្ពុជា»។ ស្ម្ រងសុ ីចង់ឱ្យ
សាា នការណ៍រៅកម្ពុជាមានការផ្តា ស្់រតូ រ ដូចរៅរ ត ព្ររទស្ខដលាន
ររៀរោរខ់ាងរលី រហយី្រចចុរបនន ព្ររទស្ទុយ្រណសុ្ ីនិងរអហសុរី កាំរុងមាន
ភារវកឹវរ អស្នតិសុ្ែ និងអស្ាិរភារនរោាយ្ ចាំខណកលីរ ី រយ្ខម្៉ាន និងសុ្ីរ ី
កាំរុងធាា ក់ចូលកនុងភ្នករ់ភ្ាីងស្គ គ្ ម្ោ៉ា ងរខាា ចផ្ាររាំផុ្ត។  

- កនុងដាំរណីររឆ្ព ុះរៅកាន់ការរាុះរឆ្ន ត រម្ដឹកនាាំគណរកសស្រគ គ្ ុះ
ជាតិ ានអនុវតតខផ្នការរកៀរគរព្រមូ្លផ្តុ ាំកមាា ាំងព្រជារលរដឋ រដ្ឋយ្ញុុះញង់ឱ្យ
រធវីការទ្ទម្ទ្ទរតវ៉ា រលីរញ្ជា រផ្សងៗមានដូចជា រញ្ជា ដីធា ីស្ិទធមិ្នុស្ស ររសិាា ន 
និងធនធានធម្មជាតិ ែណៈខដលោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលាននងិកាំរុងែិតែាំរដ្ឋុះព្សាយ្។ 
គណរកសរនុះានម្ួលរ ក្ ច ់និងរចាទព្រកាន់រលីការដឹកនាាំររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល
រលីរញ្ជា រផ្សងៗ រដ្ឋយ្ោម នមូ្លដ្ឋឋ ន កនុងរោលរាំណងរាំភ័្នតម្តិជាតិនិង
អនតរជាតឱិ្យយ្ល់រឃញីថា ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលអស្ម្តាភារកនុងការដឹកនាាំព្ររទស្។  
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- រ ត ញផ្សរវផ្ាយ្រ័ត៌មាន មាននិនាន ការោាំព្ទគណរកសព្រឆ្ាំង
ទ្ទាំងកនុងនិងរព្ៅព្ររទស្ ដូចជាវទិយុស្ាំរ ងស្ហរដឋអារម្រកិ (VOA) វទិយុ
អាសុ្ីរស្រ ី(RFA) វទិយុស្ាំរ ងព្រជាធិររតយ្យ (VOD) វទិយុស្ាំរុកឃមុ ាំ កដូ៏ចជា
រ ត ញផ្សរវផ្ាយ្ស្ងគម្រផ្សងៗ ដូចជា Facebook, YouTube និង Twitter 
ានផ្សរវផ្ាយ្រដ្ឋយ្រស្រ ីនូវរ័ត៌មានរាំរផ្ាីស្ ក់រ័នធនឹងនរោាយ្និង
ស្ងគម្ ខដលមានចរតិព្រឌ្ិតនិងញុុះញង ់ ខដលគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ និង
ស្កម្មជនររស្់ែាួនានររៀរចាំរ ងី កនុងរោលរាំណងរាំរុលររោិកាស្ស្ងគម្ 
រកងចាំរណញនរោាយ្ ឬញុុះញងរ់ាំខរករាំាកថ់្ផ្ទកនុងគណរកសព្រជាជន
កម្ពុជា។ រ ត ញរ័ត៌មានខដលមាននិនាន ការព្រឆ្ាំងានផ្គុ ាំោន ចងជារ ត ញ
និងានរធវីស្កម្មភារទ្ទាំងមុ្ននិងរព្កាយ្ការរាុះរឆ្ន ត រដ្ឋយ្សុ្ីស្ វ្ ក់
ព្រទ្ទកព់្កឡាោន  រហយី្ម្ិនានគិតដល់សុ្ចរតិភារវជិាា ជីវៈ និងព្កម្ស្ីលធម្៌
អនកសាររ័ត៌មានរទ កនុងរោលរាំណងខតម្ួយ្គត់ គឺរដីម្បីជួយ្គណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតឱិ្យឈ្នុះរឆ្ន ត ឬផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់។ 

- រីរស្ាត ហ៍មុ្នថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតាិនររញ្ចញ
ឯកសារខកាងកាា យ្ និងហា នរព្រីរឈាម ុះវទិោសាា នសាធារណរដឋអនតរជាតិ (IRI) ថា
ានរធវីការស្ទង់ម្តិរដ្ឋយ្ទទលួានលទធផ្លខដលថា គណរកសររស្់ែាួនាន
ទទួលស្ាំរ ងរឆ្ន តរស្មីនឹង៦៤រៅអី។ ការររញ្ចញឯកសារខកាងកាា យ្រនុះ 
មានរោលរាំណងរកងយ្កចាំរណញខផ្នកចិតតសាគស្តរមី្ហាជន រដីម្បឈី្នុះរឆ្ន ត 
និងរព្តៀម្លកខណៈរដិរស្ធលទធផ្លរាុះរឆ្ន ត រដ្ឋយ្យ្កតួរលែរនុះជារធវីជា
រលស្ម្ួយ្ ស្ាំអាងថា មានការលួចរនាាំស្នាឹករឆ្ន ត រៅររលខដលគណរកស
ែាួនចាញ់រឆ្ន ត។ រព្កាយ្ម្ក វទិោសាា ន IRI ានរដិរស្ធថា ឯកសាររនុះរុាំ
ខម្នជាឯកសារររស្់ែាួនរទ។ 
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- រៅថ្ងៃទី១៩ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ ស្ម្ រងសុ ីនិង កឹម្ សុ្ខា ាន
និោយ្រៅទីលានព្រជាធិររតយ្យ និងកនុងកចិចស្មាភ ស្នជ៍ាម្ួយ្វទិយុ RFA ថា 
គ.ជ.រ. គឺជាអនកលួចស្នាឹករឆ្ន ត រហយី្ានព្រកាស្ទុកជាមុ្នថា គណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតិនឹងឈ្នុះរឆ្ន ត រហយី្ម្ិនទទួលសាគ លល់ទធផ្លរាុះរឆ្ន ត នងិ
ព្រកាស្ព្រមូ្លផ្តុ ាំកមាា ាំងតវ៉ា  ព្រស្ិនររគីណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិខររជាចាញ់។  

- រៅថ្ងៃទី២០ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ រៅរែតតកាំរង់ស្ពឺ ស្ម្ រងសុ ី
ាននិោយ្ថា «ជនរមួ្ជាតិទ្ទាំងអស្់ រនុះជាឱ្កាស្ចុងរព្កាយ្រហយី្ ព្រស្ិន
ររីរយ្ងីម្ិនស្រគ គ្ ុះជាតិរទ រួន ឬព្ាាំឆ្ន ាំរទៀត គឺយ្តឺររលរហយី្ រដ្ឋយ្សារ
ជនជាតិរវៀត ម្នឹងម្ករស្់រៅររញព្ររទស្កម្ពុជា រហយី្រយ្ងីនឹងកាា យ្ជា
ទ្ទស្ករថ្នព្ររទស្រវៀត ម្»។ ររគីតិម្កដលរ់រលរនុះ គជឺតិ៥ឆ្ន ាំរហយី្ 
រតសី្ម្ែរីរស្ ់ស្ម្ រងសុ ីរតិខដរឬរទ?  

- ម្ួយ្ថ្ងៃមុ្នថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត ខដលជាថ្ងៃស្ៃរ់សាៃ ត់ COMFREL ាន
ររញ្ចញរ័ត៌មានរាំរផ្ាីស្ថា ទឹករមម ស្ព្មារ់ព្ជលក់ព្មាម្ថ្ដស្មាគ លអ់នករាុះ
រឆ្ន តរចួ គឺជាទឹករមម ខដលអាចលាងស្មាអ តរចញានកនុងរយ្ៈររលខតរ៉ាុនាម ន
នាទីរ៉ាុរ ណ ុះ។ រនុះជារលកីទីម្យួ្រហយី្ ខដលរញ្ជា ទឹករមម ព្តូវានរលីក
រ ងីរៅមុ្នររលរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣។ ការអុះអាងរនុះព្តូវានផ្សរវផ្ាយ្ 
ោ៉ា ងទូលាំទូលាយ្ រដ្ឋយ្មានរចតនារធវីឱ្យម្ហាជនយ្ល់ព្ច ាំ និងស្ងសយ័្
ថាអនករាុះរឆ្ន តមាន ក់អាចរាុះរឆ្ន តានរព្ចីនដង។  រនុះគឺជាការវយ្ព្រហារ
ខផ្នកចិតតសាគស្ត ខដលជុះឥទធិរលដល់ការស្រព្ម្ចចិតតររស្់អនករាុះរឆ្ន ត 
ឱ្យមានស្មានចិតតនិង្កម្ករាុះរឆ្ន តឱ្យគណរកសព្រឆ្ាំងវញិ ឬរធវីឱ្យ
ម្ហាជនមានម្នទិលស្ងសយ័្ ចាំរ ុះដាំរណីរការនិងលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត 
រីរព្ ុះរួករគអាចរជឿថា គណរកសព្រជាជនរព្រីលបិចរនាាំស្នាឹករឆ្ន ត។ 
កលលបចិរនុះ គឺជាខផ្នការររៀរចាំទុកជាមុ្ន រហយី្រធវរី ងីខតម្ួយ្ថ្ងៃមុ្នថ្ងៃ
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រាុះរឆ្ន ត រដីម្បជីួយ្គណរកសព្រឆ្ាំងឱ្យទទួលានជ័យ្ជាំនុះរៅថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត 
ឬអាចទុករព្រីព្ាស្់ជារលស្ រដីម្បតីវ៉ា ព្រឆ្ាំងនងឹលទធផ្លរាុះរឆ្ន ត រៅ
ររលចាញ់រឆ្ន ត។ តាម្រិតទឹករមម រនុះ ព្តូវានទទួលសាគ ល់គុណភារនិង
រព្រីព្ាស្់ស្ព្មារស់្មាគ លអ់នករាុះរឆ្ន តរចួ រដ្ឋយ្ព្ររទស្ជារព្ចីន ដូចជា 
ឥ ឌ  អាហវហាគ នីសាា ន ស្ងឹារុរ ី ថ្ង មា៉ា រ សុ្ី អាគហវកិខាងតបូង នីរហសរោី៉ា  
ជារដីម្។  

- រៅកនុងដាំរណីរការរឆ្ព ុះរៅកាន់ការរាុះរឆ្ន ត ថាន កដ់ឹកនាាំគណរកស
ព្រឆ្ាំងខតងខតរព្រីលបិចកល រដ្ឋយ្រលីករ ីងម្តងរហីយ្ម្តងរទៀតថា ការ
រាុះរឆ្ន តរនុះម្ិនមានលកខណៈរស្រ ី ព្តឹម្ព្តូវ និងយុ្តតិធម្៌ រហីយ្ែាួន
រដិរស្ធចូលរមួ្ព្រកតួព្រខជងកនុងការរាុះរឆ្ន ត នងិម្និទទួលសាគ លល់ទធផ្ល
ថ្នការរាុះរឆ្ន ត រ៉ាុខនតទីរញ្ចរ់ គណរកសរនុះ រៅខតចូលរមួ្ដខដល។ រៅ
ររលជួរជាម្ួយ្អនកស្រងកតការណ៍អនតរជាតិ ស្ម្ រងសុ ី និង កឹម្ សុ្ខា ាន
ព្រកាស្ថា ម្និទទួលសាគ ល់ គ.ជ.រ. រហយី្នងឹរដិរស្ធលទធផ្លថ្នការរាុះ
រឆ្ន ត រ៉ាុខនតខររជា រញ្ជា កថ់ា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតអិាចនងឹឈ្នុះ។ អនក
ស្រងកតការណ៍អនតរជាត ិ ខដលជាឥស្សរជននរោាយ្ជាន់ែពស្ម់្ួយ្រូរថ្ន
អងគការ ICAPP ានស្ួរ ស្ម្ រងសុ ីថា «រររីលាកម្និទទលួសាគ ល ់គ.ជ.រ. នងិ
លទធផ្លរាុះរឆ្ន ត រតីគណរកសររស់្រលាកចូលរួម្រាុះរឆ្ន តរដីម្បីអវី? 
រហយី្ចុុះររគីណរកសររស្រ់លាកឈ្នុះវញិ រតរីលាករៅខតរដរិស្ធលទធផ្ល
រាុះរឆ្ន តខដរឬរទ?» ចាំរ ុះស្ាំណួរទ្ទាំងរនុះ ស្ម្ រងសុ ីនងិ កឹម្ សុ្ខា រុាំាន
រឆ្ាីយ្តររទ រហីយ្ខររជារខងវរការរិភាការៅរកព្រធានរទរផ្សងវញិ។ 
ឥរោិរងខរររនុះរ ា្ ញោ៉ា ងចាស្់ថា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតនិឹងទទួល
យ្កលទធផ្លរាុះរឆ្ន ត ខតកនុងករណីខដលគណរកសែាួនឈ្នុះរ៉ាុរ ណ ុះ រ៉ាុខនត
រិតជានឹងរដិរស្ធលទធផ្លរាុះរឆ្ន ត រៅររលគណរកសែាួនចាញ់។ 
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រៅមានស្កម្មភារជារព្ចីនរទៀត ខដលគណរកសព្រឆ្ាំងានរធវី
យុ្ទធនាការតាម្រូរភាររផ្សងៗ រដីម្បរីធវីឱ្យម្ហាជនាតរ់ង់ជាំរនឿទុកចិតតម្ក 
រលីោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល កនុងរោលរាំណងខស្វងរកជ័យ្ជាំនុះកនុងររលរាុះរឆ្ន ត។ 
ជាម្ួយ្ោន រនុះខដរ គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិានរព្រីព្ាស្់ទ ាកីរណ៍រផ្សងៗ 
រដីម្បរីចាទ គ.ជ.រ. នងិគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា មុ្នររលរាុះរឆ្ន ត រដីម្បី
ជារលស្រដិរស្ធលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត។ 

៤.២.២. សាា នការណ៍រៅថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត 

ដាំរណីរការកនុងការោិលយ័្រាុះរឆ្ន តរៅថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត៖ រដ្ឋយ្មាន
រទរិរសាធអស្់រយ្ៈររលជារព្ចីនឆ្ន ាំម្ក គ.ជ.រ. ានររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត 
រដ្ឋយ្រលូននិងព្រកររដ្ឋយ្វជិាា ជីវៈែពស្់ រៅតាម្ការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត 
រទ្ទុះរីជាមានការរ ាំខានរៅរព្ៅការោិល័យ្ជារព្ចីន រសី្ាំ កស់្កម្មជន
គណរកសព្រឆ្ាំងក៏រដ្ឋយ្។ ព្កុម្ព្រឆ្ាំងរុិះរកម្រធោាយ្ព្គរ់ខររោ៉ា ង 
កនុងរោលរាំណងរដីម្បឱី្យស្កម្មជននិងអនកោាំព្ទែាួន ាតរ់ងជ់ាំរនឿរលី គ.ជ.រ. 
រហយី្រធវីឱ្យរួករគយ្ល់រឃញីថា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិចាញ់ គរឺដ្ឋយ្សារ 
គ.ជ.រ. លួចរនាាំស្នាកឹរឆ្ន ត។  

រៅថ្ងៃទ២ី៨ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ តាម្នីតិវធិី រៅមុ្នរមា៉ា ង៧ព្រកឹ 
ម្គនតីការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តរមួ្ទ្ទាំង ព្រធានមានចាំនួន៦នាក់ ភាន ក់ រ្គណរកស
ព្រជាជនកម្ពុជាចាំននួ២នាក ់ គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិចាំននួ២នាក់។ ចាំខណក
ឯគណរកសហ វុនសុ្និរុិច គណរកស ស្ម្ រងសុ ីគណរកសស្ិទធិម្នុស្ស គណរកស 
នរោតតម្ រណឫទធ ិ និងអនកស្រងកតការណ៍ COMFREL ានព្រមូ្លផ្តុ ាំោន រៅ
ការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត។ ដូរចនុះ រៅកនុងការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តនីម្ួយ្ៗ 
ភាន ក់្រគណរកសព្រជាជនកម្ពុជាមានចាំននួ២នាករ់៉ាុរ ណ ុះ រធៀរនងឹភាន ក់្រ
គណរកសដថ្ទរទៀត ខដលមានោន រហូតដល់៥ឬ៦នាក់ កនុងរនាុះមានភាន ក់្រ



 

50 

គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិមានចាំនួន២នាក់ និងភាន ក់្រគណរកសដថ្ទរទៀត 
ព្រម្ទ្ទាំងអនកស្រងកតការណ៍ររស្ ់COMFREL ផ្ងខដរ។ 

ភាន ក់្រគណរកសនរោាយ្ អងគការម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល និងអនក
ស្រងកតការណ៍ានរធវីជាសាកស ីរៅព្គរ់ដាំ ក់កាលរៅថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត ចារ់តាាំង
រីការព្តួតរនិិតយហរិរឆ្ន ត ការរាុះរឆ្ន ត ការររីកនិងរទិហរិរឆ្ន ត ការោរ់
ស្នាឹករឆ្ន ត និងការដឹកជញ្ាូ នហរិរឆ្ន ត រៅកានទ់ីសាន កក់ារគណៈកម្មការឃុាំ 
ស្ ក្ តរ់រៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត គណៈកម្មការោជធាន ី រែតតររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត 
និង គ.ជ.រ.។ ភាន ក់្រគណរកសនរោាយ្ខដលានចូលរមួ្ទ្ទាំងរនាុះ សុ្ទធខត
ានចុុះហតារលខារលីទព្ម្ងខ់រររទ ក់រ័នធនឹងការរាុះរឆ្ន តទ្ទាំងអស្ ់ រៅ
តាម្ការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តនីមួ្យ្ៗ រៅររលព្រគល់ ទទួលរាយ្ការណ៍
រៅឃុាំ ស្ ក្ ត់ ោជធានី រែតត និង គ.ជ.រ.។ ភាន ក់្រគណរកសនរោាយ្ 
និងអនកស្រងកតការណ៍ ានទទួលរ័ត៌មានអាំរីលទធផ្លរាុះរឆ្ន ត តាម្រយ្ៈ
ទព្ម្ង់ខរររទរលែ១១០៤ ខដលព្រគល់ជូនរៅព្គរក់ារោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត
ទ្ទាំង១៩ ០០៩។ រទ្ទុះរជីា ភាន ក់្រគណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិនិងអនកស្រងកត
ការណ៍ានចុុះហតារលខារលទីព្ម្ងខ់រររទ ក់រ័នធនានា រៅព្គរក់ារោិល័យ្ 
រាុះរឆ្ន ត គឃ/ស្រ គធ/ែរ នងិ គ.ជ.រ. ក៏រដ្ឋយ្ កគ៏ណរកសរនុះរៅខត
រដិរស្ធលទធផ្លរាុះរឆ្ន តដខដល រហយី្រចាទទ្ទាំងងរងីលថា ការរាុះរឆ្ន ត 
រនុះមានភារម្ិនព្រព្កត។ី ព្រស្ិនររដូីចការរចាទព្រកានរ់នុះខម្ន មានន័យ្ថា 
ទ្ទាំងភាន ក់្រគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ ភាន ក់្រគណរកសរផ្សងៗ និងអនក
ស្រងកតការណ៍ សុ្ទធខតានចូលរមួ្លួចរនាាំស្នាឹករឆ្ន តរៅទូទ្ទាំងព្ររទស្។ 

ព្រស្ិនររីមានភារម្ិនព្រព្កត ីម្ួយ្ ភាន ក់ រ្គណរកសនរោាយ្
អាចជាំទ្ទស្រ់ដ្ឋយ្ផ្តទ ល់មាតភ់ាា ម្ រៅកាន់ព្រធានការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត។ 
ព្រស្ិនររីភាន ក់្រគណរកសនរោាយ្ ម្ិនសុ្ែចិតតនឹងដាំរ ុះព្សាយ្
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ររស្់ព្រធានរទ ភាន ក់្ររនាុះអាចសុ្ាំទព្ម្ង១់២០២ ម្ករាំររញ កយរតងឹ 
និងដ្ឋក់ជូនគណៈកម្មការឃុាំ ស្ ក្ តរ់រៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត (គឃ/ស្រ) មុ្ន
រមា៉ា ង១១:៣០នាទី រៅថ្ងៃរនាទ រ់។ រ៉ាុខនតជាក់ខស្តងរុាំមានរណតឹ ងតវ៉ា ម្ួយ្
ថា ភាន ក់្រគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ ម្ិនានយ្ល់ព្រម្ចុុះហតារលខារលីទព្ម្ង់
 ក់រន័ធ ខដលតព្ម្ូវរដ្ឋយ្ គ.ជ.រ. រៅការោិលយ័្រាុះរឆ្ន ត ម្ួយ្រ យី្។ 

ទរងវីរនុះោម នអវខីដលងមីរនាុះរទ រីរព្ ុះរៅររៀងោល់ររលរាុះរឆ្ន ត 
គណរកសខដលដឹកនាាំរដ្ឋយ្ ស្ម្ រងសុ ី ខតងខតរដិរស្ធលទធផ្លថ្នការរាុះ
រឆ្ន ត។ ចាំខណក COMFREL វញិ ខដលតាាំងែាួនថាជាយ្នតការស្រងកតការណ៍
រដីម្បកីាររាុះរឆ្ន តរដ្ឋយ្រស្រនិីងយុ្តតិធម្៌រនាុះ រហតុអវីានជាមានជាំហរ
លរម្អៀងរៅតាម្គណរកសព្រឆ្ាំងរៅវញិថា ការរាុះរឆ្ន តរនុះមានភារម្ិន
ព្រព្កតី រៅររលខដលអនកស្រងកតការណ៍ររស្់ែាួនានចូលរមួ្កនុងព្គរដ់ាំរណីរការ
រៅថ្ងៃរាុះរឆ្ន តរមួ្ទ្ទាំងការោរ់ស្នាកឹរឆ្ន ត រហយី្ខងម្ទ្ទាំងានគណនារឃញី
លទធផ្លរចួរហយី្ផ្ងខដរ។ 

តាម្រយ្ៈភាន ក់្រររស្់ែាួន គណរកសនរោាយ្ និងអងគការម្ិនខម្ន
រដ្ឋឋ ភ្ិាល អាចគណនាលទធផ្ល ថ្នការរាុះរឆ្ន តរដ្ឋយ្ែាួនឯងរចញរទីព្ម្ង់
ខរររទរលែ១១០២ ខដលរិទរៅការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត ឬទព្ម្ង់ខរររទ
រលែ១១០៤ ខដលផ្តល់ជូនដល់ភាន ក់្រគណរកសនរោាយ្ និងអនក
ស្រងកតការណ៍ទ្ទាំងអស្់រៅតាម្ការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត។ ទព្ម្ង់ខរររទរលែ
១១០៤ គឺស្ព្មារ់ខតផ្តលរ់ត័៌មានអាំរលីទធផ្លរឋម្ដលគ់ណរកសនរោាយ្
ខតរ៉ាុរ ណ ុះ។ រដ្ឋយ្ខផ្អករលីទព្ម្ង់ខរររទរលែ១១០៤ ថ្នការោិល័យ្
រាុះរឆ្ន តនីម្ួយ្ៗ ខដលានរញ្ាូ នម្កតាម្រយ្ៈ គឃ/ស្រ និង គធ/ែរ 
គ.ជ.រ. រៅលាៃ ចថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣ គ.ជ.រ. ានព្រកាស្លទធផ្ល
រឋម្ ថ្នការរាុះរឆ្ន ត។  
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សាា នការណ៍រព្ៅការោិលយ័្រាុះរឆ្ន ត៖ គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ
ានររៀរចាំព្កុម្យុ្វជនជារព្ចីនព្កុម្ រដីរអុក ុករៅតាម្ការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត 
រដីម្បីព្រឌិ្តររឿងនិងរាំផុ្ស្រញ្ជា រផ្សងៗ ខដលជាចិតតសាគស្តទ្ទក់ទ្ទញអនក
រាុះរឆ្ន ត រទ្ទុះរីជាទរងវីរនុះផ្ទុយ្នឹងចារក់៏រដ្ឋយ្។ 

- រៅការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តម្ួយ្កនុងស្ ក្ តរ់ឹងទាំរុន តាាំងររីមា៉ា ង
៧ព្រឹក ដល់រមា៉ា ង៦លាៃ ច ស្កម្មជនម្ួយ្ព្កុម្ព្រខហល១០០នាក់ ររស្់
គណរកសព្រឆ្ាំង កនុងរនាុះមានខត៤-៥នាក់រទ ខដលមានទីលាំរៅកនុងស្ ក្ ត់
រនុះ ានព្រមូ្លផ្តុ ាំោន ខព្ស្ក ូឡារ ាំខានដលអ់នករាុះរឆ្ន ត និងរងកចលាចលថា 
ាត់រឈាម ុះ ោម នរឈាម ុះ ទឹករមម លុរព្ជុះ និងខព្ស្កថា «រលែ៧ៗ»។ ព្កមុ្រនុះ
ានគាំោម្ម្គនតកីារោិល័យ្រាុះរឆ្ន តរដ្ឋយ្រព្រី កយថា «រចញរីការោិល័យ្ 
[...] នឹងស្មាា ររ់ចាល» ជារដីម្។ ព្កុម្រនុះមានទូរស្័រទទាំរនីរព្គរោ់ន ខដល
អាចងតរូរភារ និងវរីដអូានរៅកនុងការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តរនុះ។ តាម្ចារ់
ស្ែីរីការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្ត ស្កម្មភារទ្ទាំងរនុះព្តូវាន
ហាម្ោតរ់ៅកនុងការោិលយ័្រាុះរឆ្ន ត។ រៅរមា៉ា ង១០ព្រឹក ស្ម្ រងសុ ីាន
រៅដលទ់ីរនាុះ រ៉ាុខនតព្តូវានហាម្ោតម់្ិនឱ្យចូលវញិ។  

- រៅការោិល័យ្ម្ួយ្រទៀត ជនែិលែូចម្ួយ្ព្កុម្ានរចាទអនុព្រធាន
ការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តថា ានលួចរនាាំស្នាកឹរឆ្ន ត រដ្ឋយ្យ្កស្នាឹករឆ្ន ត
ម្ិនានការរៅទុករៅកនុងងតតុចាំនួន៤ស្នាឹក រួចរនាទ រ់ម្កខងម្៣ស្នាឹក
រទៀត រៅចាំរ ុះមុ្ែម្គនតីការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត ភាន ក់្រគណរកស នងិអនក
ស្រងកតការណ៍។ ការដ្ឋក់ស្នាឹករឆ្ន តម្ិនានការរៅកនុងងតតុរនុះ ររីព្ ុះ
ខតរចៀស្វងកុាំឱ្យព្ច ាំនឹងស្នាឹករឆ្ន តានការ។ ទរងវខីរររនុះ គរុឺាំផ្ទុយ្នឹង
រទរញ្ជា និងនីតវិធិីថ្នការរាុះរឆ្ន តរទ។ ជាងរនុះរទៀត ភាន ក់្រគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតកិ៏ានទទួលសាគ ល់ខដរថា រួករគានដឹងឮអាំរីការដ្ឋក់ស្នាកឹ
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រឆ្ន តទ្ទាំងរនុះខដរ និងរញ្ជា ក់ថាោម នការរនាាំរទ ខតជនែលិែូចទ្ទាំងរនាុះ រៅ
ខតគាំោម្ថា ព្រស្ិនររីម្ិនលុតជងគង់ស្ាំរុះសុ្ាំរទ្ទស្រនាុះ រៅររលខដលរលាក
អនុព្រធានការោិល័យ្ រចញរីការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តនឹងស្មាា រ់រចាល។ 
រដ្ឋយ្សារភ្័យ្ខាា ចអាំរីសុ្វតាិភារផ្តទ ល់ែាួន រលាកអនុព្រធានការោិល័យ្
ានលុតជងគងស់្ាំរុះ រហយី្ព្កុម្ជនែិលែូចរនុះ ានងតរូររចួររ ា្ ុះកនុង 
Facebook ថា «ចារា់នរចារ ឥ ូវរនុះរចារស្ាំរុះសុ្ាំរទ្ទស្រចួរហយី្»។ 
តាម្រតិ ម្គនតីការោិល័យ្ ភាន ក់្ររីព្គរគ់ណរកសនរោាយ្ នងិអនក
ស្រងកតការណ៍ខដលមានវតតមានកនុងការោិល័យ្រនាុះ ានចុុះហតារលខារលី
រាយ្ការណ៍និងទព្ម្ង់ខរររទទ្ទាំងអស្់ រដ្ឋយ្ម្ិនមានការតវ៉ាអាំរីភារម្និ
ព្រព្កតីកនុងការោិល័យ្រនុះរទ។ 

- រៅការោិល័យ្ម្ួយ្រៅរែតតក ត ល ព្កុម្ស្កម្មជនគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតិានចូលរៅអុក ុករៅការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត រហីយ្ាន
ហាម្ោត់អនករាុះរឆ្ន តម្ិនឱ្យចូលរាុះរឆ្ន ត រដ្ឋយ្រចាទថា ជាយួ្ន។ 
ជាក់ខស្តង ព្រជារលរដឋទ្ទាំងរនុះជាអនកភូ្ម្រិៅការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តរនាុះ 
ខដលមានរឈាម ុះកនុងរញ្ា ីរាុះរឆ្ន តព្តឹម្ព្តូវ ទីលាំរៅរិតព្ាកដ និងអតត
ស្ញ្ជញ ណរណណចាស្់លាស្។់ ទរងវីរងករដ្ឋយ្ព្កុម្គណរកសព្រឆ្ាំងខរររនុះ 
គឺផ្ទុយ្ទ្ទាំងព្ស្ុងនឹងចារ់ ខដលជារទរលមីស្ព្រហមទណឌ ។  

- រៅតាម្ការោិល័យ្ជារព្ចីន កនុងរែតតក ត ល ថ្ព្រខវង កាំរង់ចាម្ 
តាខកវ កាំរង់ធាំ និងោជធានភី្នាំររញ ជារដីម្ ស្កម្មជនគណរកសព្រឆ្ាំងាន
រធវីស្កម្មភារ តាម្រូរភាររផ្សងៗ ដូចជាចូលខព្ស្ក ូឡាអុក ុក និងរព្រី
ចិតតសាគស្តរលអីនករាុះរឆ្ន តថា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិឈ្នុះ យ្ួនរាុះរឆ្ន ត 
ម្គនតីការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តលួចរនាាំស្នាឹករឆ្ន ត ររញ្ច ុះព្រជាជនរាុះរឆ្ន តឱ្យ
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រលែ៧ (គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ) ឬរៅររលរឃញីអនកឈ្រតព្ម្ងជ់ួរមាន
ស្ម្បុរស្ ខព្ស្កថា យ្ួន ជារដីម្។ 

- រៅររលោរ់ស្នាឹករឆ្ន ត ស្កម្មជនគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតឈិ្រ
រម្ីលការោរស់្នាឹករឆ្ន តរៅមុ្ែការោិល័យ្ រដ្ឋយ្រងកភារអនាធរិរតយ្យ 
ដូចជាខព្ស្ករហា ករគញ្ា ៀវ រៅររលឮម្គនតកីារោិល័យ្អានស្នាកឹរឆ្ន ត រលែ៧ 
(គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ) រ៉ាុខនតរធវកីារតិុះរដៀលនិងរចាលដរទឹកសុ្ទធ រៅររល
ឮម្គនតីការោិល័យ្អានស្នាឹករឆ្ន តរលែ៤ (គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា) ជារដីម្។  

- អាំររីហិងាានរកីតរ ីង រៅការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តម្ួយ្រៅ
ស្ទឹងមានជ័យ្ រងករ ងីរដ្ឋយ្ស្កម្មជនគណរកសព្រឆ្ាំងរធវីការអុក ុក និង
ានញុុះញង់ឱ្យអនកោាំព្ទគណរកសែាួន តតាាំងជាម្ួយ្អាជាា ធរមានស្ម្តាកិចច
រព្កាម្រលស្ជាការតវ៉ា ចាំរ ុះភារម្ិនព្រព្កតី រៅការោិល័យ្រាុះរឆ្ន ត។ 
អាំររហីងិារនុះ ានឈានដល់អាំររពី្រទូស្តោ៉ាយ្ជាម្ួយ្អាជាា ធរមានស្ម្តាកិចច 
និងឈានដល់ការដុតរាំផ្តា ញរងយ្នតររស្់កងោជអាវុធហតា ចាំនួន២រព្គឿង។  
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២០១៣ 
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ស្កម្មភាររនុះគឺជាចាំណុចចារ់រផ្តីម្ម្ួយ្ថ្នខផ្នការរព្ោងទុកជាមុ្ន រដីម្បជីា
រលស្រចាទថា មានភារម្និព្រព្កតីថ្នការរាុះរឆ្ន ត នងិឈានរៅដល់ការ
រដិរស្ធលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត។ 

- រៅលាៃ ចថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត ស្ម្ រងសុ ីានព្រកាស្ថា ែាួនានឈ្នុះរឆ្ន ត
រហយី្ រ៉ាុខនតភាា ម្ៗរនាុះ រុគគលរូររនុះ កា៏នព្រកាស្ដក កយរនុះវញិ។ 

- គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិានរព្រីឧាយ្កលទុចចរតិ រងកចលាចល 
និងររងកតីឱ្យមានអស្ាិរភារនរោាយ្ រដ្ឋយ្ព្រឌ្តិររឿងតាម្រយ្ៈការររញ្ចញ
សារជាស្ាំរ ងររស្ស់្កម្មជនែាួនថា ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន និងស្រម្តច
កិតតិព្រទឹធរណឌិ ត ានរត់រគចែាួនរចញរៅរព្ៅព្ររទស្។ ទរងវីរនុះានរធវឱី្យ
ព្រជារលរដឋកម្ពុជា មានការភ្័យ្ខាា ចចាំរ ុះដាំណឹងអាំរីអវតតមានររស្់
ស្រម្តចរតរជា រកីនុងព្ររទស្ រហយី្ាននាាំោន ចាកស់ាាំងឡាន ទិញរស្បៀង
អាហាររព្ម្ុងទុក និងមានការគិតគូរជរព្ម្ីស្រផ្សងៗ រដីម្បរីព្តៀម្សុ្វតាិភារ
កនុងករណីព្ររទស្ធាា ក់ចូលកនុងសាា នភារស្គ គ្ ម្ រដ្ឋយ្សាររួកោត់ធាា រ់
ឆ្ាងកាត់ជីវតិជូរចតជ់ារព្ចីនទស្វតសរថ៍្នស្គ គ្ ម្ោុ ាំថ្រ ៉ារៅកម្ពុជា។ 

- គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ខដលព្គរ់ព្គងអាំ ចានហាម្ព្ាម្
ជាដ្ឋច់ខាតមិ្នឱ្យម្គនតីស្ម្តាកិចចចាត់វធិានការ រចៀស្វងភារព្រទូស្តោ៉ាយ្
រៅថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត ខដលអាចរងកឱ្យមានអាំររីហិងា ខដលជាឱ្កាស្ររស្់
គណរកសព្រឆ្ាំងររងកតីជារលស្រចាទោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលាន។    

៤.២.៣. សាា នការណ៍រព្កាយ្ថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត 

- រព្កាយ្ថ្ងៃរាុះរឆ្ន តម្ួយ្ថ្ងៃ គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតាិនព្រឌ្តិ
រ័ត៌មានរដ្ឋយ្រាំរផ្ាីស្ថា មានភារម្ិនព្រព្កតជីារព្ចីនកនុងដាំរណីរការរាុះរឆ្ន ត 
រហីយ្ានរស្នីសុ្ាំររងកីតយ្នតការងមីម្ួយ្រៅថា «គណៈកម្មការចព្ម្ុុះ» ឬ    
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«គណៈកម្មការរិរស្ស្» រព្កាម្ការដឹកនាាំររស្អ់ងគការស្ហព្រជាជាត ិឬអងគការ
ម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលម្ួយ្ រដីម្បរីសុ្ីរអរងកតរលីអវីខដលគណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិ 
រៅថាភារម្និព្រព្កត ីរដ្ឋយ្ គ.ជ.រ. មានតួនាទពី្តឹម្ខតជាអនកស្ព្ម្រស្ព្ម្ួល
រ៉ាុរ ណ ុះ។ ស្ាំរណីរនុះផ្ទុយ្នឹងចារស់្តីរកីាររាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្ត 
និងរដឋធម្មនុញ្ញខដលមានខចងអាំរសី្ម្តាកចិច និងការទទលួែុស្ព្តូវររស្ ់គ.ជ.រ. 
និងព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញ។ 

- រនាទ រម់្ក រៅថ្ងៃដខដលរនុះ COMFREL ានព្រកាស្ថាែាួនាន
គណនារឃញីថា គណរកសព្រជាជនកម្ពុជាទទួលានស្ាំរ ង៤៩,៤៩% ថ្ន
ស្ាំរ ងរឆ្ន តស្រុរ រហយី្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតទិទួលានស្ាំរ ង៤៣,០៥% 
ខដលរធវីឱ្យគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ទទួលាន៦៧អាស្នៈនិងគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតទិទួលាន៥៦អាស្នៈ។ ការគណនាែុស្ោន ០១អាស្នៈររស្ ់
COMFREL គរឺដ្ឋយ្សារមានការគណនាែុស្រៅរែតតព្ករចុះ។ COMFREL 
អាចគណនាចាំននួអាស្នៈស្រុរទូទ្ទាំងព្ររទស្ររស្់គណរកសនីម្យួ្ៗ តាម្
ទព្ម្ង់ខរររទ១១០៤ ខដលអនកស្រងកតការណ៍ែាួនានទទួលរកីារោិល័យ្
រាុះរឆ្ន ត ឬតាម្ទព្ម្ងខ់រររទ១១០២ ខដលានរិទរៅតាម្ការោិល័យ្
រាុះរឆ្ន ត។ COMFREL ានព្រកាស្លទធផ្លរាុះរឆ្ន ត ខដលផ្ទុយ្នឹង
ខផ្នការរដិរស្ធលទធផ្ល ថ្នការរាុះរឆ្ន តខដលានរព្ោងទុក។ ភាា ម្ៗរនាុះ 
COMFREL ក៏ានដកតួរលែផ្សរវផ្ាយ្រនុះ រចញររីគហទាំរ័រររស្់ែាួនវញិ 
រដីម្បោីាំព្ទការព្រឌ្ិតលទធផ្ល ថ្នការរាុះរឆ្ន តររស្់គណរកសស្រគ គ្ ុះជាត។ិ 
រទ្ទុះជាោ៉ា ងរនុះកតី ក៏រ័ត៌មានរនុះព្តូវានខចកផ្ាយ្រលីរគហទាំរ័ររផ្សង  ៗ
រហយី្កាខស្តរែម្រូឌារដលី ក៏ានចុុះផ្ាយ្រចួរហយី្ខដរ។ 

- រៅថ្ងៃទី៤ ខែស្ីហា កឹម្ សុ្ខា ានព្រកាស្ថា «រៅរមា៉ា ង៥ ោរ់
រៅរឃញីគណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិរ ងីដល់៧៦រៅអី។ រគ (ម្ិនដឹងនរ រទ) 
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ោយ្ការណ៍ព្ារ់អងគទូតថា រយ្ងីឈ្នុះរហយី្ ព្សារ់ខតឈ្រ់ោរ់ខតម្តង។ រគ 
(គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា) ព្រកាស្ថា រគឈ្នុះវញិ គឺរគមានលបចិលួច
រយ្ងីរហយី្។ ... អងគការអនតរជាត ិ ទូតរៅព្ររទស្ព្រជាធរិរតយ្យ និងអងគការ
ម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលទ្ទាំងអស្ ់ រគដឹងចាស្ថ់ា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិជាអនក
ឈ្នុះរហយី្»។  

- រៅថ្ងៃទី៤ ខែស្ហីាដខដល ស្ម្ រងសុ ីានរលីករ ងីថា «គណរកស
ព្រជាជនកម្ពុជាានអុះអាងថា ែាួនមានស្មាជកិរី៦រៅ៧លាននាក ់ ដល់
រាុះរឆ្ន តានខត៣លាន ម្ិនដឹងថារៅ អស្់។ ាន៣លាននាក់ គឺភាគរព្ចីន
ានរសី្ាំរ ងស្ម្ាុត ស្ាំរ ងលចួ ស្ាំរ ងរនាាំ ស្ាំរ ងទិញ ស្ាំរ ងរឈាម ុះ
រខាម ច ស្ាំរ ងយ្នួ និងស្ាំរ ងែយល»់។ ព្រស្និររីស្ម្ែីររស្់ ស្ម្ រងសុ ីរតិខម្ន
រនាុះ មានន័យ្ថាគណរកសព្រជាជនកម្ពុជារស្ទីរខតោម នអនកោាំព្ទ។  

- រៅថ្ងៃទី៦ ខែស្ីហា កឹម្ សុ្ខា ាននោិយ្ព្ារ់ស្កម្មជននងិ
ព្កុម្ាតុករថា «ែាុ ាំអត់ព្ារ់ថាានរីរររទស្ រទ ែាុ ាំជាម្ួយ្ឯកឧតតម្ 
ស្ម្ រងសុ ីរៅថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត រមា៉ា ង៥-៦លាៃ ច ទទួលានរ័ត៌មានចាស្់ ស្ ់
រគព្ារ់ថារយ្ងីាន៧៦រៅអី ព្សារ់ខតម្ួយ្រមា៉ា ងរព្កាយ្ម្ក ព្កឡារច់ាក់
រៅអរញ្ច ុះវញិ»។  

- រៅរលីទាំរ័រ Facebook ររស្់ ស្ម្ រងសុ ីរៅថ្ងៃទ៨ី ខែស្ីហា ាន
ស្ររស្រថា៖ «ែាុ ាំដឹងថាស្កម្មភារចល័តកមាា ាំងព្រដ្ឋរអ់ាវុធ រកីតរ ងីតាម្
ការរញ្ជា ររស្់រុគគលកាន់អាំ ចមាន ករ់៉ាុរ ណ ុះ រហយី្ែាុ ាំក៏ដងឹរទៀតថា រងរអូន 
កូនកមួយ្ រលទ្ទហាន រ៉ាូលីស្ និងកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរអ់ាវុធទ្ទាំងអស្់ កាំរុង
ទនទឹងរង់ចាាំរដ្ឋឋ ភ្ិាលងមី ខដលនឹងផ្តល់ព្ាក់ខែជូនោ៉ា ងតិច១លានររៀលកនុង
ម្ួយ្ខែ។ រៅររលរនុះ ជាឱ្កាស្មាស្ររស្់រងរអូនរមួ្ោន រព្កាករ ងី ជាម្ួយ្
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ព្រជារលរដឋ និងជាម្ួយ្យុ្វជនស្រគ គ្ ុះជាត ិ រដីម្បទី្ទម្ទ្ទរឱ្យមានការផ្តា ស្់
រតូររឆ្ព ុះរៅរកការររងកីតរដ្ឋឋ ភ្ិាលងមី កនុងឆ្ន ាំ២០១៣រនុះឱ្យទ្ទល់ខតាន»។  

- រៅថ្ងៃទី១២ ខែស្ីហា កឹម្ សុ្ខា ានព្រកាស្រទៀតថា «គណរកស
ែាួនានទទួលោ៉ា ងតិច ៦៣អាស្នៈ» ផ្ទុយ្រកីារព្រកាស្រៅថ្ងៃទី៤ និងថ្ងៃទ៦ី 
ខែស្ហីា ខដលព្រកាស្ថា   «គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតទិទួលាន៧៦អាស្នៈ»។ 
ការរ លអុះអាងរនុះ ព្ោនខ់តជាការព្រឌ្ិត រដីម្បភូី្តកុហកព្រជារលរដឋ និង
សាធារណម្តអិនតរជាតខិតរ៉ាុរ ណ ុះ រហយី្អនកខដលោយ្ការណ៍រៅអងគទូតរនាុះ 
គឺោម ននរ រព្ៅរ ីកឹម្ សុ្ខា ែាួនឯងរនាុះរទ ឬក៏ជាការព្រឌ្ិតររឿងទ្ទាំងព្ស្ុង 
រដ្ឋយ្យ្ករឈាម ុះសាា នទូតរព្រីខតរ៉ាុរ ណ ុះ។  

ស្ាំណួរស្រួថា៖ 

១- រតីអងគការអនតរជាត ិ ទូតព្ររទស្ព្រជាធិររតយ្យ និងអងគការម្ិន
ខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល ម្ួយ្ ខដលានដឹងនងិព្ារ់ កឹម្ សុ្ខា និង 
ស្ម្ រងសុ ីថា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិានទទួល៧៦ឬ៦៣អាស្នៈ?   

២- រតីតួរលែកនុងទព្ម្ង់ខរររទ១១០៤ ខដលភាន ក់្រគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតិ ទទួលានរៅព្គរ់ការោិល័យ្រាុះរឆ្ន តរៅឯ ?  

 រហូតដល់ថ្ងៃចារ់ែាួន កឹម្ សុ្ខា រុាំមានសាា នទូត ម្ួយ្ ខដលាន
អុះអាងថា ែាួនជាអនកផ្តលរ់័តម៌ាន ឬ កមឹ្ សុ្ខា ព្ារថ់ា សាា នទូត ម្យួ្ជា
អនកផ្តលរ់័តម៌ានរនាុះរទ។  

- ស្ម្ រងសុ ីក៏ានញុុះញងឱ់្យព្រជារលរដឋរៅតាម្រែតតជុាំវញិោជធានី
ភ្នាំររញ «ចូលរមួ្ម្ហាាតុកម្មម្ួយ្ដ៏ធាំកនុងព្រវតតិសាគស្ត... ឱ្យញ័រខផ្នដ.ី.. 
រដីម្បីរ ាំរដ្ឋុះព្ររទស្ជាតិរយ្ីង... ឱ្យទ្ទល់ខតាន ររីរយ្ីងររ ត យ្ឱ្យរួក
ផ្តត ច់ការ រួកខដលស្មាា រជ់ាតិឯង រួករុករលួយ្ដលឆ់្អឹង រួកឱ្យយួ្នែចីថ្ដ
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ស្មាា រ់ជាតិឯង។ ររីរយ្ងីររ ត យ្ឱ្យខតរួន ព្ាាំឆ្ន ាំរទៀត ជាតិរយ្ងីរលាយ្
រហយី្ ដូរចនុះរយ្ងីអតសុ់្ែចតិតរទ រព្តៀម្ែាួនទ្ទាំងអស្ោ់ន  ស្រគ គ្ ុះជាតរិយ្ងី
ឱ្យទ្ទល់ខតាន»។   

- រៅរស្ទីរព្គររ់វទិកាសាធារណៈ គណរកសព្រឆ្ាំងានរព្រីព្ាស្់
ទិនននយ័្ព្រឌ្តិររស្់ COMFREL ខដលថា គ.ជ.រ. ានលុររឈាម ុះ១,២៥
លាននាក់ និង NDI ខដលថា គ.ជ.រ. ានលុររឈាម ុះ១,០៤លាននាក់ រចញ
រីរញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន ត រដីម្បរីចាទថា គឺជាមូ្លរហតុថ្នការចាញ់រឆ្ន ត
ររស្់គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ។ រម្ដឹកនាាំគណរកសព្រឆ្ាំងានរាំរផ្ាីស្ការរិត
ថ្នលទធផ្លរាុះរឆ្ន តថា គណរកសព្រជាជនកម្ពុជាឈ្នុះរឆ្ន ត រដ្ឋយ្សារការ
លួចរនាាំ រហីយ្តាាំងែាួនជាអនករកយុ្តតិធម្៌ជូនមាច ស្់រឆ្ន ត។ គណរកសរនុះក៏
ានញុុះញង ់ និងរកៀរគរព្រជារលរដឋឱ្យចូលរមួ្ាតុកម្មម្ួយ្ ខដលរគរៅថា 
«ម្ហាាតុកម្មស្ខម្តងឆ្នទៈររស្់មាច ស្រ់ឆ្ន ត»។  

- រៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ រៅកាលងនល់ រម្ដឹកនាាំគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតិានញុុះញង់ព្រមូ្លកមាា ាំងព្រព្រឹតតអាំររីហងិា និងរងកអស្នតិសុ្ែ
រៅតាំរន់រនាុះ រហីយ្រព្រីលបចិកលរុញព្កុម្ាតុករ ឱ្យព្រឈ្ម្និងរ៉ាុះទងគិច
ជាមួ្យ្កមាា ាំងស្ម្តាកិចចរកាស្នតិសុ្ែកនុងោជធានី ខដលរ ត លឱ្យមាន
ម្នុស្សរងររួស្និងាត់រង់ជីវតិ។ រម្ដឹកនាាំគណរកសព្រឆ្ាំងានអនុវតត
ខផ្នការទ្ទម្ទ្ទរដខងារសាកស្រ រៅកាន់ទីលានព្រជាធិររតយ្យ ខដលជា
ទីកខនាងព្រមូ្លផ្តុ ាំាតុករ នងិជាទីលានស្ព្មារ់រធវយុី្ទធនាការ និងចាត់តាាំង
ស្កម្មភារចល័តកមាា ាំង។ ស្កម្មភារខរររនុះ គពឺ្ស្រដៀងោន រៅនឹងអវីខដល
ធាា រ់រកីតមានរ ងី កនុងព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួន ខដលរកីតមានចលនារដិវតតន៍រណ៌ 
នាររលកនាងម្ក។  
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- រីរឬរីថ្ងៃរព្កាយ្ថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត គណរកសព្រឆ្ាំងានចារ់រផ្តីម្រកៀរគរ
កមាា ាំងររស្់ែាួន រធវីាតុកម្មតាម្ដងផ្ាូវកនុងម្ួយ្ស្ាត ហ៍ម្តង រហយី្ានខព្រកាា យ្
រៅជាការរធវីាតុកម្មជាររៀងោល់ថ្ងៃ និងព្រកាស្រធវាីតុកម្មជារជ់ានិចច រហូត
រដឋអាំ ចព្ស្រចារដ់ួលរលាំ រដ្ឋយ្ចារ់រផ្តីម្រាីតុកម្មអហងិា រនាទ រម់្ក
ជាំរុញចលនារនុះឱ្យកាា យ្ជាការរងីររ ងីរធវីកូដកម្ម កុរកម្ម និងការរុះរារ
រដ្ឋយ្ហងិា រពី្រជារលរដឋ កម្មករ យុ្វជនម្ួយ្ចាំននួតូច និងម្ជឈដ្ឋឋ នអម្ិតត 
ខដលព្តូវានគណរកសព្រឆ្ាំងខតងខតអុះអាងថា ជាឆ្នទៈររស្់ោគស្ត រដ្ឋយ្
មានការជួយ្រព្ជាម្ខព្ជង និងឧរតាម្ភម្រធោាយ្ហរិញ្ញវតាុ និងររចចករទស្ រី
អងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលរររទស្ម្ួយ្ចាំនួន ខដលតាាំងែាួនជាស្ម្ព័នធកាំខណ
ទព្ម្ង់ការរាុះរឆ្ន ត (Electoral Reform Alliance – ERA) ជារិរស្ស្
វទិោសាា ន NDI។  

រដីម្បសី្រព្ម្ចានម្ហចិឆតារនុះ គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតាិនរព្រីលបចិ
កិចកលជារព្ចីន រព្រី កយស្ម្ែីអសុ្រោុះនិងញុុះញងរ់ដ្ឋយ្ោម នការទទួលែុស្ព្តូវ 
រដីម្បីរណតុ ុះផ្នត់គាំនិតអនកោាំព្ទែាួន ឱ្យស្អរ់រែពីម្និងមាក់្យ្គណរកស
ព្រជាជនកម្ពុជា និងថាន ក់ដកឹនាាំោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ ស្កម្មភារទ្ទាំងរនុះខស្តង
រចញជារនតរនាទ រ ់ ទ្ទាំងររលមុ្ននិងរព្កាយ្រាុះរឆ្ន ត រៅររលរធវីាតុកម្ម 
និងដខងារកបនួតាម្ផ្ាូវ ដូចជា៖ 

● គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតាិនខព្ស្ករដៀលស្មាជិក និងថាន ក់ដឹកនាាំ
គណរកសព្រជាជនកម្ពុជាថា «រួកអាយ្៉ាងយ្ួន» «រួកអាកាលយ្ួន 
ែាួនខែមរ» «រកួកបត់ជាតិ» «រួកលក់ជាត»ិ ។ល។ 

● គណរកសព្រឆ្ាំង ានរព្រីអាំររីទុចចរតិទ្ទម្ទ្ទរឱ្យថាន ក់ដឹកនាាំកាំរូល
ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ចុុះរចញរតីាំខណង រដីម្បរីរៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរ ងី
វញិ ដូចជាានខព្ស្កថា «ហ ុន ខស្ន រអីយ្ ចុុះរចញរៅ»។ 
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គណរកសព្រឆ្ាំងានយ្កឆ្នទៈម្នុស្សម្ួយ្ចាំនួនតូច រធៀរនឹង
ព្រជារលរដឋជាង១៥លាននាក ់ រធវីអាជីវកម្មនរោាយ្។ ព្កុម្
រនុះានស្នោ ផ្តល់ព្ាក់ខែជូនព្គូររព្ងៀននិងម្គនតីោជការ២៥០
ដុលាា រអារម្រកិកនុង១ខែ រដីម្បជីានុយ្ទ្ទក់ទ្ទញរួករគម្ករធវីាតុកម្ម 
អុជអាលឱ្យមានកាំហឹងវណណៈ និងការព្រកាន់រូជសាស្ន៍ កនុង
រោលរៅរកៀរគរចាំនួនអនកចូលរមួ្រធវីាតុកម្ម ឱ្យានកានខ់តរព្ចីន
ខងម្រទៀត។ រៅឆ្ន ាំ២០១៣ កនុងររលាតុកម្មម្តង  ៗ ព្កមុ្ព្រឆ្ាំង
ខតងខតរាំរផ្ាីស្ថា មានអនកោាំព្ទដខងារកបនួាតុកម្ម១លាន ឬ២
លាននាក ់ខតតាម្ការរិត កនុងកាំលុងយុ្ទធនាការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៧ 
ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ានដឹកនាាំដខងារកបនួរោស្នា ខដលកាល
កបនួរៅគល់សាព នរព្ជាយ្ច វ្ រ ចាំខណកកនទុយ្កបនួរៅផ្ាូវ៦០ខម្៉ាព្ត 
(កាលងនល់) រដ្ឋយ្មានអនកចូលរមួ្ខតព្រមាណ២៥០ ០០០នាក់
ខតរ៉ាុរ ណ ុះ។ តាម្រយ្ៈតួរលែរនុះ គរឺញ្ជា កច់ាស្់ថា គណរកស
ព្រឆ្ាំងហា នរធវីអវីព្គរោ់៉ា ងទ្ទាំងអស្់ សូ្ម្បខីតតួរលែថ្នចាំនួនាតុករ
ករ៏ាំរា៉ា ងខដរ រដីម្បរីធវីជារលស្ទ្ទក់ទ្ទញម្ហាជន និងរាំភ្ន័តថា មាន
ាតុករមួ្យ្លាន ឬរីរលាននាក់ ខដលស្ខម្តងឆ្នទៈចង់ផ្តួលរ ាំលាំ
រដឋអាំ ច។ 

● កនុងរោលរៅជាំរុញនិងញុុះញង់ឱ្យមានាតុកម្ម និងកូដកម្ម រៅ
ថ្ងៃទ២ី៣ ខែធនូ ស្ម្ រងសុ ីនិង កឹម្ សុ្ខា ានកុហក នងិព្រឌ្ិតព្ារ់
ព្កុម្ាតុករថា «ម្សលិម្ិញរនុះ ែាុ ាំ (កឹម្ សុ្ខា) ដឹងដាំណឹងមាន
អនករៅជិតោត ់ (ស្រម្ែចរតរជា ហ ុន ខស្ន) ឱ្យរ័ត៌មានម្កថា 
រៅម្ិនានរទរយ្ងី ររីស្ ូរ៉ាុណណឹ ងរៅម្ិនានរទ។ ម្សលិម្ិញរនុះ
ោត់ (ស្រម្ែចរតរជា ហ ុន ខស្ន) ព្រុងចុុះរហីយ្ រ៉ាុខនតឥ ូវរគ 
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(រវៀត ម្) រកាុះរៅភាា ម្ខតម្ែង...។ ...ែាុ ាំខាា ចរគ (រវៀត ម្) 
យ្ករៅដ្ឋកថ់ាន ាំ ព្សារ់ខតម្កវញិខលងចុុះ...។» «...ម្សលិម្ិញរនុះ
ព្រុងខតចុុះរៅថ្ងៃខស្អកហនងឹរហយី្ រហយី្កមាា ាំងម្សលិម្ិញរនុះររៀរចាំ
រៅសុ្ាំសារភារជាម្ួយ្ព្រជាោគស្តរហយី្...។» 

● ស្ម្ រងសុ ីនងិ កមឹ្ សុ្ខា ានចុុះរៅដលរ់ោងចព្កម្យួ្ចាំននួ ដូចជា 
រោងចព្កកាត់រដររអស្អិល រោងចព្កកាត់រដរោ៉ា កជ់ិន នងិតាំរន់
រស្ដឋកិចចរិរស្ស្ាវតិ រដីម្បញុីុះញង់ឱ្យកម្មករឈ្រ់រធវីការ និងស្នោ
ដាំរ ងីព្ាក់ខែ១៦០ដុលាា រកនុងម្យួ្ខែ ចាំខណកស្កម្មជន ល
ររស្់គណរកសរនុះ ានរៅស្ាំ ុតគាំោម្កាំខហងកម្មករម្និឱ្យចូល
រធវីការ រងកការែូចខាត ឬដុតរាំផ្តា ញព្ទរយស្ម្បតតរិោងចព្កជារដីម្។ 
ទនទឹម្នឹងរនុះ រលាក វន់ រៅ ព្រធានស្មាគម្រស្ដឋកិចចរព្ៅព្ររ័នធ 
ខដលោាំព្ទគណរកសព្រឆ្ាំង ានដឹកនាាំកម្មកររធវីការព្រមូ្លផ្តុ ាំ
តវ៉ា រៅមុ្ែព្កស្ងួការ្រនិងរណតុ ុះរ ត លវជិាា ជីវៈ នងិរៅមុ្ែ
ទីស្តីការគណៈរដឋម្គនតី។ ព្កមុ្ាតុករានរាំផ្ាចិរាំផ្តា ញព្ទរយស្ម្បតតិ
សាធារណៈ នងិឯកជនម្ួយ្ចាំននួ ដូចជា រៅហាងខកស្ម្ផស្សលុចស 
រៅមុ្ែសាលាោជធានីភ្នាំររញ និងរៅទីលានព្រជាធិររតយ្យ។ 

● រៅររលខតម្ួយ្ ស្ម្ រងសុ ី និង កឹម្ សុ្ខា ព្រកាស្ចរចាជាម្ួយ្
គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ខតខររជាររៀរចាំខផ្នការដឹកជញ្ាូ ន ដុាំងម 
ព្ោរ់ខរកដរសាាំង (molotov cocktail) ដាំរង ជាំ ម្រៅស្ ូ
ខដលរព្រីព្ោរ់ឃាខីដក ដ្ឋវ កាាំរភ្ាីង និងកងឡ់ានរៅស្តុកទុករៅ
កខនាងាតុកម្ម រដីម្បជីាំរុញជនអនាធិររតយ្យព្រព្រឹតតអាំររីហងិា
និងរទឧព្កដិឋ រព្រីអាវុធនិងដ្ឋវព្រឆ្ាំងនឹងស្ម្តាកចិច រាំផ្តា ញព្ទរយ
ស្ម្បតតរិោងចព្ក ព្ទរយស្ម្បតតរិដឋនិងឯកជន និងរងកភារវកឹវរ
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ោ៉ា ងធៃន់ធៃររៅតាម្ដងផ្ាូវរវងរព្ស្ង រៅថ្ងៃទី២និងទី៣ ខែម្កោ 
ឆ្ន ាំ២០១៤។ ស្កម្មភាររនុះរ ា្ ញឱ្យរឃញីថា រុគគលទ្ទាំងរីររនុះ 
ព្រកាស្ថានឹងចរចាជាមួ្យ្គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា គឺព្ោន់ខត
រដីម្បរីកងររលរវលា និងរិទាាំងគរព្មាងការរធវីាតុកម្មហិងា
ររស្់ែាួនរ៉ាុរ ណ ុះ។ រោលរាំណងររស្រ់ម្ដឹកនាាំគណរកសរនុះ គរឺធវី
ោ៉ា ង ឱ្យមានការរងាូរឈាម្ រដីម្បទីមាា ក់កាំហុស្ម្ករលីោជរដ្ឋឋ
ភ្ិាល និងឈានដល់ខផ្នការរព្ោងទុកចុងរព្កាយ្ គឺដរណតី ម្
អាំ ច ដូចខដល កឹម្ សុ្ខា និោយ្ថាយ្កគាំរូតាម្ព្ររទស្
យូ្រហាគ សាា វ។ី  

 រដ្ឋយ្ដឹងអាំរគីរព្មាងការរនុះ សាា នទូតសាធារណរដឋកូររ ៉ា ជរ៉ាុន 
និងចិន ានរស្នីសុ្ាំឱ្យស្ម្តាកិចចកម្ពុជា ជួយ្ការ រជនជាតិនិងព្កុម្ហ ុន
ររស្់ែាួន។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាានចាត់វធិានការ រដីម្បទីរ់សាក តអ់ាំររីហងិា
ខដលមានលកខណៈជាចលនារដិវតតន៍រណ៌រនុះ។ កនុងការរឆ្ាីយ្តរនឹងការ
រចាទថា សាា នទូតសាធារណរដឋកូររ ៉ារៅរីរព្កាយ្រោធា រដីម្បរីព្រអីាំររីហងិា
រលីាតុករ ព្កស្ួងការរររទស្ថ្នសាធារណរដឋកូររ ៉ាានរផ្ាីលិែិតម្ួយ្ជូន
សាររ័ត៌មាន Global Post រដ្ឋយ្មានែាឹម្សារថា សាា នទូតសាធារណរដឋកូររ ៉ា 
ានរស្នីឱ្យមានការការ រដល់ជនជាតិនិងព្កុម្ហ ុនកូររ ៉ា។ រដ្ឋយ្សារគរព្មាង
ការាតុកម្មរនុះ អាចឈានរៅដល់ការរងាូរឈាម្ ខដលគាំោម្កាំខហងោ៉ា ង
ធៃន់ធៃរ ដលសុ់្វតាិភារររស្់ជនជាតនិិងព្កុម្ហ ុនកូររ ៉ារនាុះ សាា នទូតសាធារណរដឋ
កូររ ៉ាានរស្នីថា ការការ រចាំរ ុះជនជាតិនិងព្កុម្ហ ុនកូររ ៉ាព្តូវខតយ្កចិតត
ទុកដ្ឋក់ែពស្។់ 

ាតុកម្មហងិា នងិរងាូរឈាម្រៅផ្ាូវរវងរព្ស្ង រិតជាានរកីតមាន
រ ងីដូចរ័ត៌មានចារកម្មខដលសាា នទូតព្ររទស្ទ្ទាំងរីខាងរលី ានផ្តល់ជូនដល់
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ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលជាមុ្នខម្ន។ គណរកសព្រឆ្ាំងានទទួលផ្លព្ររោជនរ៍ី
ាតុកម្មហងិារនុះ រហយី្ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួនអាចានដងឹ ឬម្ិនានដឹងអាំរី
ខផ្នការរព្ោងទុកជាមុ្នរនុះ ជារិរស្ស្ ព្ររទស្ខដលានជួយ្ររៀរចាំខផ្នការ
រនុះ ខររជាោាំព្ទទរងវីែុស្ចាររ់រស្់គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ រហយី្ទិរតៀន
ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលថាានរព្រីព្ាស្់កមាា ាំងរគ ក្ រាតុករអហងិា រាំរិទស្ិទធរិស្រភីារ 
និងម្ិនរោររស្ទិធិម្នុស្សរៅវញិ។   

 

 

 

កាលរថី្ងៃទ២ី៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ ស្ម្ រងសុ ីាននិោយ្ថា «រនុះ
រហយី្ជា 

 

 

 

 

កាលរីថ្ងៃទី២៥ ខែធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៣ ស្ម្ រងសុ ីាននិោយ្ថា «រនុះ
រហយី្ជាការររតជាា ចិតតររស្គ់ណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិ ខដលមាន ស្ម្ រងសុ ីនិង 
កឹម្ សុ្ខា សូ្ម្ព្រកាស្ចាំរ ុះកម្មករ រៅថ្ងៃទី២៥ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣រនុះ សូ្ម្
ព្រកាស្សាជាងមីម្តងរទៀតថា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិនឹងររៀរចាំរដ្ឋឋ ភ្ិាលងមី 
ររៀរចាំព្ររទស្រ ងីវញិ រហយី្ជារិរស្ស្ ថ្ងៃអាទិតយទ២ី៩ ខែធនូ ផ្តត ចព់្រ័ត
រហយី្»។ ការអាំ វនាវខរររនុះ គរឺ ា្ ញឱ្យរឃញីោ៉ា ងចាស្់ថា រនុះគជឺា

រូរភារទី៨៖ ព្កុម្ាតុករថ្នរដិវតតន៍រណ៌រងកអាំររីហិងារៅផ្ាូ វរវងរព្ស្ង ថ្ងៃទី
២-៣ ខែម្កោ ឆ្ន ាំ២០១៤ 
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ចលនារដិវតតន៍រណ៌ផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ និងជាំរុញឱ្យមានការ
ព្រមូ្លផ្តុ ាំកមាា ាំងម្ហាជន រធវកុីរកម្ម។ 

រៅកនុងររលរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ គណរកសព្រឆ្ាំង ព្ររ័នធរោស្នា
ព្រឆ្ាំង នងិអងគការម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលខដលជាស្ម្ពន័ធម្តិត ានរធវីយុ្ទធនាការ
រោស្នាទ្ទាំងកនុងនិងរព្ៅព្ររទស្ រដីម្បរីធវីឱ្យម្ហាជននិងអនកនរោាយ្
ថ្នរ ត ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំននួ រជឿរលីការភូ្តកុហក រាំថ្ភ្ា និងព្រឌ្ិតររឿងររស្់
រួកែាួនថា ព្ររ័នធររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរៅកម្ពុជា នងិយ្នតការររៀរចាំការរាុះ
រឆ្ន ត គឺោម នយុ្តតធិម្៌ នងិោម នតមាា ភារ រហយី្ថាលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត
ព្តូវានលួចរនាាំ រដ្ឋយ្ គ.ជ.រ. នងិគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា កនុងរោលរៅ
ដ្ឋក់ស្មាព ធឱ្យថាន កដ់ឹកនាាំកាំរូលោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលចុុះរចញរីតាំខណង និងររៀរចាំ
ការរាុះរឆ្ន តរ ងីវញិ ឬផ្ែួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ តាម្រយ្ៈការរព្រីព្ាស្់
កមាា ាំងម្ហាជន និងរញ្ចុ ុះរញ្ចូ លអនតរជាតិឱ្យដ្ឋក់ស្មាព ធម្ករលីរដ្ឋឋ ភ្ិាល
តាម្រូរភាររផ្សងៗ។ 

រដ្ឋយ្សារាតុកម្មព្រឆ្ាំងលទធផ្លរាុះរឆ្ន ត ខដលមានចរតិជា
រដិវតតន៍រណ៌ ឈានរៅផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ ានអូស្រនាា យ្អស្់
រយ្ៈររលោ៉ា ងយូ្រនិងោម នលទធផ្ល រហីយ្អនកចូលរួម្ានាត់រង់ជាំរនឿ 
និងងយ្ចាំនួនកាន់ខតតិចរៅៗ រទីរថាន ក់ដឹកនាាំគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិាន
ររៀរចាំខផ្នការរព្រីអាំររីហងិា រៅរលីកងកមាា ាំងរកាស្ ត រធ់ាន រ់សាធារណៈ 
រដីម្បឱី្យមានការរគ ក្ ររកីមាា ាំងស្ម្តាកចិច កនុងរោលរាំណងរព្រីព្ាស្់ររឿងរនុះ
រធវីជារលស្ រដីម្បីចូលម្កកាន់តុចរចាជាម្ួយ្គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា។ 
អាំររីហិងារនុះ ានរធវីឱ្យកមាា ាំងរកាស្ ត រ់ធាន រ់សាធារណៈរងររួស្ធៃន់
ព្សាលចាំនួន៣៩នាក់។ ព្រតឹតការណ៍រនុះម្និខម្នជាការព្រទូស្តោ៉ាយ្ រវងាតុករ
និងកមាា ាំងរកាស្ ត រ់ធាន រស់ាធារណៈរដ្ឋយ្ថ្ចដនយរទ ខតជាការរព្ោងទុក
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ជាមុ្ន រដ្ឋយ្មានឧរករណ៍រផ្សងៗស្ព្មារអ់នុវតតអាំររីហងិា ចាំខណកឯកមាា ាំង
រកាស្ ត រ់ធាន រ់សាធារណៈរុាំមានអវីការ រែាួន ដូរចនុះរទីរព្តូវររួស្ ផ្ទុយ្
រៅវញិ ភាគីាតុកររុាំមានរងររួស្មាន ក់រ យី្។ 

៤.២.៤. ដាំរ ុះព្សាយ្រណតឹ ងតវ៉ា  

ការរដ្ឋុះព្សាយ្រណតឹ ងតវ៉ា រៅ គ.ជ.រ.៖ រៅរមា៉ា ង៩ព្រឹកនាថ្ងៃទី១២ 
ខែស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ គ.ជ.រ. ានព្រកាស្លទធផ្លររ ត ុះអាស្ននតាម្
ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា រនាទ រ់រីានរដ្ឋុះព្សាយ្ កយរតឹងចាំនួន១៣ និង
រចញរស្ចកតសី្រព្ម្ចរលីរណតឹ ងចាំនួន៤ រដ្ឋយ្អនុរលាម្តាម្ចារស់្តីរីការ
រាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្ត និងរទរញ្ជា និងនតីិវធិ។ី រស្ចកតីស្រព្ម្ច
ររស្់ គ.ជ.រ. រធវីរ ងីគឺខផ្អករលកីាររចាទស្ួររដីម្រណតឹ ងផ្តទ ល់មាត ់នងិរិនិតយ
រលីភ្ស្តុតាងខដលផ្តល់រដ្ឋយ្រដីម្រណតឹ ង។ 

ការរដ្ឋុះព្សាយ្រណតឹ ងតវ៉ា រៅព្កមុ្ព្រកឹាធម្មនុញ្ញ៖ គណរកសស្រគ គ្ ុះ
ជាតិដ្ឋក់ កយរណតឹ ងចាំនួន១៥ ជាំទ្ទស់្នឹងរស្ចកតីស្រព្ម្ចររស់្ គ.ជ.រ.  
ព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញានស្រព្ម្ចឱ្យររីកកញ្ចរ់សុ្វតាិភារ «ក» ស្រុរចាំនួន៤១
កញ្ចរ់ កនុងរែតតចាំនួន៤ គឺ ព្ករចុះ រស្ៀម្ោរ ាត់ដាំរង និងក ត ល។ គ.ជ.រ. 
ានររីកកញ្ចរសុ់្វតាិភារ «ក» រៅតាម្ដីការ គ្ រ់ររស្់ព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញ 
រដ្ឋយ្មានតាំ ងឬភាន ក់្រ ដូចជា ព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញ គ.ជ.រ. សាា នទូត 
គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ គណរកសហ វុនសីុ្នរុិច 
អនកសាររត័៌មាន រមួ្ទ្ទាំងអនកស្រងកតការណ៍ម្ករអីងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល
ជាត ិនិងអនតរជាត។ិ 

រនាទ ររ់ទីទលួានលទធផ្ល ថ្នការររកីកញ្ចរ់សុ្វតាិភាររៅតាម្រែតត
នីម្ួយ្ៗ តាម្ កយរណតឹ ងររស្គ់ណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិ ព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញ
ានរចញរស្ចកតីស្រព្ម្ចចុុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៣៖ 
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● តម្កល់រស្ចកតសី្រព្ម្ចររស្ ់គ.ជ.រ. ទុកជាានការររញទ្ទាំងព្ស្ុង 

●  រស្ចកតីស្រព្ម្ចរនុះជារស្ចកតីស្រព្ម្ចសាា ររ និងរិទផ្ាូវតវ៉ា  រហយី្
មានអនុភាររៅរលអីាំ ចទ្ទាំងអស្់ ខដលមានខចងកនុងរដឋធម្មនុញ្ញ 
និងព្តូវចុុះផ្ាយ្កនុងោជកចិច។   

រទ្ទុះរីជាព្កុម្ព្រឹកាធម្មនុញ្ញានស្រព្ម្ចរចួរហយី្កត ី រហយី្លទធផ្ល
រាុះរឆ្ន តផ្ាូវការព្តូវានព្រកាស្រៅថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ក៏រដ្ឋយ្ ក៏
គណរកសព្រឆ្ាំងរៅខតរាំ នរលីចារ់ រដ្ឋយ្ម្ិនរោររតាម្ការស្រព្ម្ច
ររស្់ព្កមុ្ព្រកឹាធម្មនុញ្ញ។ ចារ់ខចងថា ការស្រព្ម្ចររស្់ព្កុម្ព្រកឹាធម្មនុញ្ញគឺ
ជាការស្រព្ម្ចរិទផ្ាូ វតវ៉ា  រហីយ្ជន រាំ ននឹងរស្ចកតីស្រព្ម្ចរនុះ ព្តូវ
ផ្តនាទ រទ្ទស្ជារ់រនធនាោរ រី១ខែរៅ១ឆ្ន ាំ និងព្តូវរិន័យ្ជាព្ាក់រី១០មុ្ឺន
ររៀល ដល់៦០មុ្នឺររៀល ឬផ្តនាទ រទ្ទស្ ម្ួយ្កនុងចាំរ ម្រទ្ទស្ទ្ទាំងរីរ។  

៤.២.៥. ការរញ្ចររ់ហកិាររស្គ់ណរកសព្រឆ្ាំង 

រព្កាយ្រី គ.ជ.រ. ានព្រកាស្លទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន តផ្ាូ វការ 
គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតរុិាំព្រម្ទទលួសាគ ល់លទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត នងិាន
រធវីរហកិាចូលស្បងកានត់ាំខណង។ រួករគានរធវឱី្យស្ភារការណ៍នរោាយ្
ររស្់ព្ររទស្ធាា កចូ់លកនុងសាា នភារអារ់អួរ រដីម្បទី្ទញយ្កផ្លចាំរណញរី
សាា នភារខរររនុះ រដ្ឋយ្ខរររៅរកខផ្នការរព្ោងទុកជាមុ្ន រដីម្បរីដិរស្ធ
លទធផ្លរាុះរឆ្ន ត និងដរណតី ម្អាំ ចតាម្វធិីថ្នការរធវីរដិវតតន៍រណ៌ 
រដ្ឋយ្ចារ់រផ្តីម្រីការរធវីាតុកម្មអហិងា រៅជាាតុកម្មហងិាជាររណតី រៗ  
ខដលមានរម្រខាា ងជាតាំ ងោគស្តជាររ់ឆ្ន ត និងជនថ្ដដលម់្ួយ្ចាំនួន។  

រនាទ ររ់រីព្រីអាំររីហងិារលីកមាា ាំងរកាស្ ត រ់ធាន រស់ាធារណៈ រៅ
សាព ននាគ ការងយ្ចុុះថ្នចាំននួអនកចូលរមួ្ាតុកម្ម និងកងវុះខាតម្រធោាយ្
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ហរិញ្ញវតាុផ្ង និងរដ្ឋយ្ដឹងោ៉ា ងចាស្ថ់ា ចលនារដិវតតនរ៍ណ៌រដីម្បផី្តួលរ ាំលាំ
រដឋអាំ ចព្ស្រចារ ់ ម្ិនអាចទទួលានរជាគជ័យ្ តាម្ខផ្នការខដលាន
រព្ោងទុករនាុះ គណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិ ានសុ្ាំចរចាជាម្ួយ្គណរកសព្រជា
ជនកម្ពុជា។ កនុងសាម រតីរព្ងួររព្ងួម្ជាតិ តម្កលផ់្លព្ររោជន៍ជាតិជាធាំ និង
រដីម្បរីចៀស្វងការខរកាក់ថ្ផ្ទកនុងជាត ិគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ានទទួល
យ្កស្ាំរណីសុ្ាំចរចាររស្់គណរកសរនុះ។ ជាលទធផ្ល គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ
ានយ្លព់្រម្ទទួលសាគ លល់ទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត ទទួលយ្កអាស្នៈកនុង
រដឋស្ភា និងទទលួយ្កតាំខណងអនុព្រធានរដឋស្ភាទី១ នងិព្រធានគណៈកម្មការ
ចាំននួ៥ កនុងចាំរ ម្គណៈកម្មការទ្ទាំង១០ ររស្រ់ដឋស្ភា។  

គណរកសទ្ទាំងរីរានឯកភារររងកីតរ ីងនូវ «វរបធម៌្ស្នទនា» 
ស្ាំរៅររងកតីឱ្យមានភារសុ្ែដុម្កនុងចាំរ ម្អនកនរោាយ្ រហយី្ «វរបធម្៌
ស្នទនា» រនុះ រផ្តីម្រចញរីការជួរោន រវងស្រម្តចរតរជានាយ្ករដឋម្គនតី នងិ 
ស្ម្ រងសុ ី រមួ្ទ្ទាំងការជួរជុាំរសិាាយ្សាម្គគ ីជាព្គួសារផ្ងខដរ។ រ៉ាុខនត ម្ិនយូ្រ
រ៉ាុនាម ន «វរបធម្ស៌្នទនា» រនុះ ព្តូវានរលាយ្ាតរ់ៅវញិ រដ្ឋយ្សារភារម្ិន
រសាម ុះព្តងរ់រស្់ ស្ម្ រងសុ ីរមួ្ទ្ទាំងថាន ក់ដឹកនាាំររស្គ់ណរកសស្រគ គ្ ុះជាត។ិ  

ទ្ទាំងរៅកនុងនិងរព្ៅរដឋស្ភា រដីម្បទី្ទញយ្កព្រជាព្រិយ្ភារ គណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតខិតងខតរព្រីព្ាស្រ់វទិកាស្ភា និងរវទិកាកនុងព្ស្ុកនិងរព្ៅព្ស្ុក 
រធវីការវយ្ព្រហាររដ្ឋយ្ម្ិនព្តឹម្ព្តូវ រលីគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ោជរដ្ឋឋ
ភ្ិាលនងិស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ជារិរស្ស្ រួករគានរនយុុះឱ្យស្កម្មជន
ររស់្ែាួន ព្រឌិ្តររឿងនិងរ ក្ ច់រងខូចស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន តាម្រររៀរ
រផ្សងៗ រហយី្ែាួនរធវីព្ររងីយ្ករនតីយ្ហាកដូ់ចម្ិនានដងឹឬ ក់រ័នធរ យី្។ 
ជាររឿយ្ៗ ព្កុម្ស្មាជកិស្ភាររស្គ់ណរកសរនុះ ានរដិរស្ធចូលរមួ្ព្រជុាំ
និងរិភាការលីរស្ចកតីព្ ងចារន់ានា រហយី្ខតងខតររញ្ចញឥរោិរងផ្ទុយ្
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នឹងកាតរវកិចច ជាស្មាជិកស្ភាខដលព្តូវររព្ម្ីផ្លព្ររោជន៍ព្រជាជាតនិិង
ព្រជាជន។ រទ្ទុះជាោ៉ា ង ក៏រដ្ឋយ្ គណរកសព្រជាជនកម្ពុជារៅខតរនត
រធវីការនិងស្ហការជាម្ួយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិរដ្ឋយ្ឈ្ររលីផ្លព្ររោជន៍
ជាតនិិងព្រជារលរដឋជាធាំ។  

គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិរៅខតចិញ្ច ឹម្ចិតតរនតអនុវតតខផ្នការ ឧាយ្កល 
និងស្កម្មភាររដិវតតន៍រណ៌ ដូចជាការរ ា្ ញអាំរីអតតស្ញ្ជញ ណថ្នចលនា
រដិវតតនរ៍ណ៌រមម ជារដីម្ កនុងរោលរាំណងរព្តៀម្ផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ 
រៅមុ្នររលឬរព្កាយ្ររលរាុះរឆ្ន ត រព្ជីស្តាាំងតាំ ងោគស្តឆ្ន ាំ២០១៨
ដខដល រហីយ្ការខរកធាា យ្នូវអាំនួតររស់្ កឹម្ សុ្ខា ខដល ក់រ័នធនឹងអាំររី
កបត់ជាត ិាននាាំរៅដល់ការចារ់ែាួន នងិការរ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ។ 

៤.៣. រោជយ័្ថ្នរដវិតតនរ៍ណ៌រៅកម្ពុជា 

រដិវតតន៍រណ៌ានរកីតមានរ ីងរៅកម្ពុជារិតព្ាកដ តាម្រយ្ៈ
ខផ្នការរព្ោងទុក ស្កម្មភារនានា រស្ចកតខីងាងការណ៍ ទរងវែុីស្ចារ់។ល។
គរព្មាងការររៀរចាំរធវីរដិវតតន៍រណ៌ផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ ានរកីត
រ ីងអស្់រយ្ៈររលជារព្ចីនឆ្ន ាំម្ករហីយ្ រដ្ឋយ្សារោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលាន
ដឹកនាាំព្ររទស្ រដ្ឋយ្ឯកោជយនិងម្ិនររព្ម្ីនរោាយ្ររស្់រររទស្ ខតឈ្ររលី
រោលការណ៍រស្មីភារនិងផ្លព្ររោជនរ៍ៅវញិរៅម្ក។ ជាម្ួយ្ោន រនុះខដរ 
ការព្រកួតព្រខជងររស្់គណរកសព្រឆ្ាំង រដីម្បរី ងីដឹកនាាំព្ររទស្តាម្រយ្ៈ
ការរាុះរឆ្ន ត ទទួលរោជ័យ្ជារនតរនាទ រ់ រដ្ឋយ្រហតុថាោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល
ដឹកនាាំព្ររទស្តាម្ទិស្រៅព្តឹម្ព្តូវ និងមានការអភ្ិវឌ្ឍរដ្ឋយ្គិតគូរផ្ល
ព្ររោជន៍ជាតិនិងព្រជាជនជាធាំ។ រនុះគឺជាមូ្លរហតុខដលរធវីឱ្យរម្ដឹកនាាំ
គណរកសស្ិទធមិ្នុស្ស និងគណរកស ស្ម្ រងសុ ី ព្តូវរងខាំចតិតព្ចាចរ់ញ្ចូ លោន  
រដីម្បចូីលរមួ្ព្រយុ្ទធកនុងស្ម្រភូ្ម្ិខតម្ួយ្ រព្កាម្ការររៀរចាំររស្់ម្ហាអាំ ច
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រស្ចិម្ព្ររទស្និងស្ម្ព័នធម្តិតររស្់ែាួន ររីរទ្ទុះរជីារម្ដឹកនាាំគណរកសទ្ទាំងរីរ
ម្ិនចុុះស្ព្ម្ុងោន និងធាា រវ់យ្ព្រហារោន ជាររឿយ្ៗក៏រដ្ឋយ្។  

រដីម្បរីគញ្ជា រម្រនាគម្វជិាា  ម្ហាអាំ ចរស្ចិម្ព្ររទស្និងស្ម្ពន័ធម្តិត 
ានផ្សរវផ្ាយ្ព្ទឹស្តីថ្នរដិវតតន៍រណ៌ និងវធិសីាគស្តថ្នការរធវីរដិវតតនរ៍ណ៌ផ្តួល
រ ាំលាំរដឋអាំ ច។ រស្ៀវរៅស្តីអាំររីដិវតតនរ៍ណ៌ខដលររៀរោងរដ្ឋយ្អនកនិរនធ
ដ៏លបីលាញមាន ក់ ព្តូវានរកខព្រជាភាសាខែមរ និងខចកចាយ្ោ៉ា ងទូលាំ
ទូលាយ្រៅទូទ្ទាំងព្ររទស្ រដីម្បរីគញ្ជា រការយ្លដ់ឹងអាំររីដិវតតនរ៍នុះ ដល់
ព្ស្ទ្ទរម់្ហាជន។ 

ការរណតុ ុះរ ត លកមាា ាំង ស្ព្មារអ់នុវតតគរព្មាងការរដិវតតនរ៍ណ៌ 
ព្តូវានរធវីរ ងីដូចរៅព្ររទស្រផ្សងៗ រហយី្ស្ងគម្សុ្ីវលិនិងអងគការម្ិនខម្ន
រដ្ឋឋ ភ្ិាល ខដលទទលួហរិញ្ញវតាុរីព្ររទស្ម្ហាអាំ ចនិងស្ម្ពន័ធម្ិតត ាន
រធវីស្កម្មភាររដ្ឋយ្ចាំហ រព្កាម្រលស្ជាំរុញលទធិព្រជាធិររតយ្យនិងរលីក
កម្ពស្ស់្ិទធមិ្នុស្ស ខតធាតុរតិស្កម្មភារទ្ទាំងរនុះ គឺជាការរព្ជៀតខព្ជកចូល
កិចចការថ្ផ្ទកនុងកម្ពុជា តាម្រយ្ៈការជួយ្រព្ជាម្ខព្ជងដល់គណរកសព្រឆ្ាំង 
កនុងការររៀរចាំកម្មវធិនីរោាយ្នងិយុ្ទធសាគស្ត និងផ្តលម់្រធោាយ្ហរិញ្ញវតាុ 
រដីម្បឈីានរៅផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់។ អងគការទ្ទាំងរនុះានស្ហការ
ោ៉ា ងជិតស្និទធជាម្ួយ្ថាន ក់ដឹកនាាំគណរកសព្រឆ្ាំង និងស្កម្មជនខដលាន
ទទួលការរណតុ ុះរ ត ល រដីម្បអីនុវតតគរព្មាងការរនុះ ឱ្យានរលូននិងសុ្ី
ស្ វ្ ក់។ ជាក់ខស្តង រៅកនុងកាំលុងររលាតុកម្មឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ អងគការ
ម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលម្ួយ្ចាំននួ ានដឹកនាាំរញ្ជា កមាា ាំងាតុកម្មរៅខកបរទីលាន
ព្រជាធិររតយ្យ រិនិតយ វភិាគសាា នការណ៍ាតុកម្មនិងរុិះរកម្រធោាយ្ឱ្យ
ាតុកម្មទទួលានរជាគជយ័្។  
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មុ្នាតុកម្មព្ទង់ព្ទ្ទយ្ធាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៣ ថាន ក់ដឹកនាាំនិង
ស្កម្មជនគណរកសព្រឆ្ាំង ធាា រ់ទទួលានការរណតុ ុះរ ត លរ ីCANVAS អាំរី
យុ្ទធសាគស្ត និងយុ្ទធវធិីរធវីាតុកម្ម និងកុរកម្ម។ រៅរដីម្ខែម្កោ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
CANVAS ានជួយ្រណតុ ុះរ ត លយុ្វជនជាស្កម្មជនគណរកសព្រឆ្ាំង 
១៥នាក ់ រៅព្ររទស្ឥណឌូ រណសុ្ ី រដីម្បរីរៀរចាំរធវីាតុកម្មជារនតរនាទ រ់ និង
គរព្មាងរធវីាតុកម្មឆ្ន ាំ២០១៨។  

គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ ានររៀរចាំរណតុ ុះរ ត លយុ្វជន ខដល
មានចរតិនិងឥរោិរងព្ជុលនិយ្ម្រដីម្បវីយ្ព្រហារោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល រព្រីស្ម្ែី
អស្លីធម្៌រលីថាន ក់ដកឹនាាំគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា នងិរព្តៀម្អុក ុករៅថ្ងៃ
រាុះរឆ្ន ត និងរព្កាយ្ថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត។ យុ្វជនទ្ទាំងរនុះានទទួលការរណតុ ុះ
រ ត លរីជាំនាញការរររទស្ ខដលមានរទរិរសាធរធវីរដវិតតនរ៍ណ៌រៅតាំរន់
ម្ួយ្ចាំននួដូចជា អឺរ ៉ាុរខាងរកតី ម្ជឈមិ្រូ ៌ នងិអាសុ្ី រដីម្បឱី្យរួករគដកឹនាាំរធវី
ស្កម្មភារព្រឆ្ាំងនឹងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល រដ្ឋយ្រកៀរគរយុ្វជន កម្មករ និងស្កម្មជន
ចូលរមួ្រធវីាតុកម្មរដ្ឋយ្អហងិា និងឈានរៅរកអាំររហីងិាជារនតរនាទ រ់។ 
យុ្វជនែាុះមានចរតិព្ចរឡាងខាម្ និងរព្រី កយស្ម្ែអីសុ្រោុះ រដៀលរតមុះថាន ក់
ដឹកនាាំ រហយី្ខព្ស្ករជរថា ផ្តត ច់ការ ោម នលទធពិ្រជាធិររតយ្យ និងោម នការ

រូរភារទី៩៖ ព្កមុ្យុ្វជនអតីតគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិរៅរណតុ ុះរ ត ល 

រៅឥណឌូ រណសីុ្ រដ្ឋយ្ CANVAS 
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រោររស្ិទធមិ្នុស្ស រៅតាម្ទីសាធារណៈនងិរលរី ត ញសាររ័ត៌មានស្ងគម្
រដ្ឋយ្រចញមុ្ែ។ ព្រស្និររកីម្ពុជាផ្តត ចក់ារ ោម នការរោររស្ទិធមិ្នុស្ស នងិ
ោម នលទធពិ្រជាធរិរតយ្យខម្ន រតពី្កមុ្យុ្វជន លទ្ទាំងរនុះអាចរព្រ ីកយស្ម្ែអី
ស្លីធម្ ៌ នងិព្រមាងមាក់្ យ្ថាន កដ់កឹនាាំ ខដលព្តវូានព្រជារលរដឋភាគ
រព្ចនីរោររព្ស្ឡាញ់ានរដ្ឋយ្រស្រ ី នងិចាំហខរររនុះ ានខដរឬរទ? ទរងវី
ទ្ទាំងរនុះរកីតរចញរមី្រនាគម្វជិាា ររស្រ់ម្ដឹកនាាំគណរកសព្រឆ្ាំង ខដលព្រកាន់
យ្កនូវការភូ្តកុហក រាំរផ្ាីស្និងរាំថ្ភ្ាការរិត ឈានរៅញុុះញង់ឱ្យមានទាំនាស្់
ថ្ផ្ទកនុងជាតសិាស្ន៍ នងិការព្រកានរូ់ជសាស្ន៍ រ៉ាុខនតអាំររទី្ទាំងរនាុះ ក៏ព្តូវាន
ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលចាត់វធិានការទរ់សាក ត់ានជារនតរនាទ រ ់ រដីម្បរីព្ងឹងនីតិរដឋ 
លទធិព្រជាធិររតយ្យ នងិការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស។ 

ជាររឿយ្ៗ រម្ដឹកនាាំគណរកសព្រឆ្ាំងខតងខតរលីករ ងី ឬររញ្ចញ
សារនរោាយ្ អាំររីជាគជ័យ្ថ្នការរធវីរដិវតតនរ៍ណ៌ រៅព្ររទស្រនុះឬរៅ
ព្ររទស្រនាុះ ទ្ទាំងមុ្ននិងរព្កាយ្ររលរាុះរឆ្ន ត។ ជាក់ខស្តង ស្ម្ រងសុ ី
និោយ្អាំររីដិវតតនរ៍ណ៌ រៅទុយ្រណសុ្ ីហវលីីរីន លីរ  ី រយ្ខម្៉ាន រអហសុរី 
សុ្ីរ ីជារដីម្ ចាំខណក កឹម្ សុ្ខា និោយ្អាំរកីារយ្កគាំរូតាម្រដិវតតនរ៍ណ៌រៅ
យូ្រហាគ សាា វ។ី សារនរោាយ្ទ្ទាំងរនុះ គឺជាខផ្នការរគញ្ជា រការយ្ល់ដងឹអាំរី
ព្រឹតតកិារណ៍ខដលរកីតមានរៅព្ររទស្ទ្ទាំងរនាុះ និងរដីម្បរីនាុាំស្ភារការណ៍
ឱ្យស្កម្មជននិងអនកោាំព្ទែាួន រព្តៀម្យ្កគាំរូតាម្ចលនារនុះអនុវតតរៅកម្ពុជា 
កនុងកតសី្ងឃមឹ្ថា រុរវរហតុររស្់រួករគនឹងទទលួានរជាគជ័យ្។  

រដ្ឋយ្មានខផ្នការចាស្់លាស្់ រហតុដូរចនុះរទីរគណរកសព្រឆ្ាំង
ានឃុរឃតិជាម្ួយ្វទិោសាា ន NDI និងអងគការ COMFREL រដីម្បពី្រឌ្ិត
ទិននន័យ្ថា អនករាុះរឆ្ន តជាង១លាននាក់រុាំមានរឈាម ុះកនុងរញ្ា ីរាុះរឆ្ន ត 
ចាំខណកគណរកសព្រឆ្ាំង ានរដិរស្ធម្ិនព្រម្ចូលរមួ្ស្រងកតការណ៍ កនុង
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ដាំរណីរការចុុះរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន ត ស្ព្មារ់ការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ រទ 
ខដលជាឧាយ្កលព្រម្ោន និងមានភារសុ្ីស្ វ្ ក់ោន ។ រទ្ទុះរីជាររលរវលា
ថ្នការរាុះរឆ្ន តម្ិនទ្ទនម់្កដលក់៏រដ្ឋយ្ ក៏រម្ដកឹនាាំគណរកសព្រឆ្ាំងខតងខត
ព្រកាស្ថា គ.ជ.រ. ម្ិនមានតមាា ភារ នងិលរម្អៀងរៅគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា 
រហយី្ការរាុះរឆ្ន តរុាំមានលកខណៈរស្រ ី យុ្តតិធម្ ៌និងព្តឹម្ព្តូវ ដូរចនុះែាួននងឹ
ម្ិនទទួលសាគ លល់ទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន តរទ។ ការខងាងររស្រ់ម្ដកឹនាាំព្រឆ្ាំង 
រៅររលម្ិនទ្ទន់ានដឹងអាំរីលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន តរៅរ យី្ផ្ងរនាុះ គឺ
មានរោលរាំណងខតម្ួយ្គត ់ រដីម្បរីរងកីតរលស្ថា លទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត
រនុះម្និមានយុ្តតធិម្ន៌ងិមានការលចួរនាាំ រៅររលខដលគណរកសែាួនចាញ់រឆ្ន ត។  

ចលនារដិវតតនរ៍ណ៌ានវយ្ព្រហារព្រម្ៗោន  រលីព្គរ់រញ្ជា ស្ងគម្
ខដលមានលកខណៈររស្ីរ ដូចជារញ្ជា ដីធាីជារដមី្។ ករណីដីធាកីនុងតាំរនរ់ឹងកក ់
ព្តូវានព្កុម្ាតុកររី២០រៅ៣០នាក ់តាាំងែាួនជាជនរងរព្ោុះខដលភាគរព្ចនី
ម្ិនខម្នជាមាច ស់្លាំរៅដ្ឋឋ នរៅតាំរន់រឹងកក់រនុះរទ រ៉ាុខនតធាតុរិត រួករគ
ជាស្កម្មជន ឬជាអនកខដលមានការ ករ់័នធនឹងគណរកសព្រឆ្ាំង ខដលតាាំង
ែាួនថាជាអនកការ រស្ិទធមិ្នុស្សរៅតាំរនរ់ឹងកក់។ ជាកខ់ស្តង ករណីរលាកព្ស្ ី
រោ៉ា ម្ រុាផ  ខដលជាស្កម្មជនដីធាីរៅតាំរន់រឹងកក់មាន ក់រៅកនុងចាំរ ម្
ស្កម្មជនទ្ទាំងរនាុះ ជាព្ស្ីកាំ នរ់រស្់អតីតតាំ ងោគស្តគណរកសព្រឆ្ាំង 
ររៀល រែម្រគិនទ។ ទណឌិ ត រទរ វននី ព្តូវានរាំ ករ់ម្ដ្ឋយ្ថាន ក់ដកឹនាាំស្កល 
រដីម្បរីលីកទកឹចតិតឱ្យកាា ហានខងម្រទៀត កនុងការររៀរចាំកបនួាតុកម្ម រដមី្បតីវ៉ា
ព្រឆ្ាំងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ម្ិនព្ោន់ខតរលីរញ្ជា ដីធាីរ៉ាុរ ណ ុះរទ រ៉ាុខនតខងម្ទ្ទាំង
ោលដ្ឋលដល់រញ្ជា រផ្សងៗរទៀត រព្កាម្រលស្ស្ិទធិម្នុស្ស។ រៅររលរធវី
ាតុកម្មថ្ងៃទ២ី៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ ទណឌិ ត រទរ វនន ីនិងស្ហការាីន
ដខងារកបនួាតុកម្មរដ្ឋយ្ស្ព្ម្ុកចូលសាលាោជធានភី្នាំររញ រហយី្ានរជរ
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ព្រមាងម្គនតីោជការ និងរងកអាំររហីងិារលីម្គនតសីាលាោជធានភី្នាំររញ២នាក់
រហូតដលខ់រកកាលហូរឈាម្។  

សាររ័ត៌មានោាំព្ទគណរកសព្រឆ្ាំងទ្ទាំងកនុងនិងរព្ៅព្ររទស្ ព្តូវាន
ររៀរចាំព្រមូ្លផ្តុ ាំោន ជារ ត ញ និងរធវីការផ្សរវផ្ាយ្រ័ត៌មានព្រឌ្ិតរាំរផ្ាីស្ 
និងវយ្ព្រហារព្ររន័ធរាុះរឆ្ន ត និង គ.ជ.រ. រដ្ឋយ្រគញ្ជា ររ័តម៌ានម្ិនរតិ
ដល់ម្ហាជន តាម្រយ្ៈរ ត ញរ័ត៌មានស្ងគម្និងឧរករណ៍រាំរា៉ា ងស្ាំរ ង 
ខដលមាននិនាន ការព្រឆ្ាំង។ សាររ័ត៌មានទ្ទាំងរនុះានរធវយុី្ទធនាការរោស្នា
ោ៉ា ងស្កម្ម និងទទួលានការោាំព្ទខផ្នកហិរញ្ញវតាុរីព្ររទស្ម្ហាអាំ ច 
រដីម្បីឱ្យម្ហាជនយ្ល់ព្ច ាំថា ជ័យ្ជាំនុះររស្់គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា 
ានម្ករដ្ឋយ្សារការលួចរនាាំស្នាឹករឆ្ន ត។  

 

 

 

 

 

 

 

ព្ររ័នធផ្សរវផ្ាយ្ទ្ទាំងរនុះ ានរធវីស្កម្មភាររោស្នារព្កាម្រូរភារ
លទធពិ្រជាធិររតយ្យ រស្រភីារថ្នសាររ័ត៌មាន និងរស្រភីារកនុងការររញ្ចញម្តិ
រោរល ់រដ្ឋយ្រធវីការផ្សរវផ្ាយ្រ័ត៌មានម្ិនរិតនិងព្រឌ្តិ កនុងរចតនាររញ្ឆ ុះ

រូរភារទី១០៖ អាំររីហិងារៅសាព នអាកាលកាលងនល់ 
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កាំហឹងព្រជារលរដឋឱ្យស្អរ់រររព្គរ់ព្គង ជាំរុញាតុករហា នព្រឆ្ាំងតទល់
ោ៉ា ងរមាុះមុ្តជាម្ួយ្រដឋអាំ ច និងរនារអាំ ចររស់្រដឋ។  

រនាទ ររ់ីានដឹងលទធផ្លរាុះរឆ្ន ត  រម្ដកឹនាាំគណរកសព្រឆ្ាំងាន
អាំ វនាវឱ្យស្កម្មជនររស់្ែាួនរធវីម្ហាាតុកម្មអហិងា ដូចខផ្នការខដល
រួករគានររៀរចាំ រដីម្បតីវ៉ាចាំរ ុះលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត រដ្ឋយ្រចាទថា 
គ.ជ.រ. និងគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា លួចរនាាំស្នាឹករឆ្ន ត។ ការរកៀរគរ
កមាា ាំងស្កម្មជនរដីម្បរីរៀរចាំព្រឹតតិការណ៍ាតុកម្មព្ទង់ព្ទ្ទយ្ធាំ ានចាររ់ផ្តីម្
រចញរចីាំណុចអហងិា រហយី្ឈានរៅដលក់ាររិទផ្ាូវ ការខព្ស្កតិុះរដៀល
ដលរ់ដឋអាំ ច ការររសី្រអីងជាតសិាស្ន៍ នងិការទ្ទម្ទ្ទររកយុ្តតិធម្ស៌្ងគម្ 
ខដលាននាាំរៅដល់អាំររីហិងារៅគល់សាព នកាលងនល់ និងរោងកុនលុចស 
ជារិរស្ស្ រៅស្ួនឧស្ាហកម្មកា ឌ្ីោ៉ា  និងរៅខកបរសាព ននាគ។ ជា
ជាំហាន  ៗាតុកម្មម្ួយ្ស្ាត ហ៍ម្តងានខព្រកាា យ្រៅជាាតុកម្មោលថ់្ងៃ ខដលរធវី
ឱ្យមានភារវកឹវរ ការភ្័យ្ខាា ច អស្ាិរភារនរោាយ្ រ ាំខានដលជ់ីវភាររស្់រៅ
ររស្់ព្រជារលរដឋ។ សារនរោាយ្ែាីៗររស្់គណរកសព្រឆ្ាំង ខដលរងវក់
ាតុករគ ឺ«ដូរម្និដូរ? ដូរ!» «រកួអាកាលយួ្ន ែាួនខែមរ» «គណរកសព្រជាជន
កម្ពុជាឈ្នុះក៏ចាញ់ ចាញ់កច៏ាញ់» «ហ ុន ខស្ន រអីយ្ ចុុះរចញរៅ!»។ល។ 

គណរកសព្រឆ្ាំងានរាុះទតីាាំង នងិកាន់ការ់ជាព្រចាាំរៅទីលាន
ព្រជាធិររតយ្យ រដីម្បី្ យ្ព្ស្ួលកនុងការព្រមូ្លនិងចលត័កមាា ាំង រដីរខហរជា
កបនួរធវីាតុកម្មតាម្ដងផ្ាូវ នងិរញ្ាូ នកមាា ាំងរៅតាម្រោលរៅខដលានរព្ោង
រធវីាតុកម្ម។ រម្ដឹកនាាំគណរកសព្រឆ្ាំងានអាំ វនាវដល់ព្រជារលរដឋ ម្គនតី
ោជការ កម្មករ កម្មការនិី កងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធព្គរ់ព្ររភ្ទ ម្តងរហយី្ម្តងរទៀត 
ឱ្យរព្កាកឈ្ររ ងីរុះរារព្រឆ្ាំងនឹងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល រដ្ឋយ្ស្នោថានឹងផ្តល់
ព្ាក់ររៀវតសកនុងកព្ម្ិតម្ួយ្ដ៏ែពស់្ហួស្រហតុ។ ព្កុម្រនុះក៏ានព្រឌ្ិតររឿង
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កុហក ដូចជា «ព្រស្និរររីលាក ហ ុន ខស្ន រៅរនតកាន់អាំ ច៤-៥ឆ្ន ាំរទៀត 
ទឹកដីកម្ពុជានឹងកាា យ្ជាខផ្នកម្ួយ្ររស្់រវៀត ម្រហយី្។ រលាក ហ ុន ខស្ន 
រព្ោងនឹងចុុះរចញរីតាំខណងរៅថ្ងៃខស្អក រ៉ាុខនតយ្ួនដឹងទ្ទន់ រៅរៅចាក់ថាន ាំ 
រហយី្ររលព្ត រម់្កវញិ ព្សារ់ខតឈ្រល់ាខលងរនីាយ្ករដឋម្គនត»ី ជារដមី្។  

អងគការស្ងគម្សុ្ីវលិ ខដលមាននិនាន ការព្រឆ្ាំង និងឃុរឃតិជាម្ួយ្
គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ កនុងការររៀរចាំចលនារដិវតតនរ៍ណ៌ ានចងព្កងោន
ជារ ត ញព្រទ្ទកព់្កឡា រដីម្បរីធវសី្កម្មភាររដ្ឋយ្ស្មាៃ តឬ់ចាំហព្រម្ៗោន  
វយ្ព្រហាររដ្ឋយ្ព្ររោលឬផ្តទ ល់រលីោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ រដីម្បកីាត រ់ាននូវ
ស្ភារការណ៍ ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលការ្រជាម្ួយ្រម្ដឹកនាាំនិងស្កម្មជនគណរកស
ព្រឆ្ាំង និងររៀរចាំខផ្នការនិងយុ្ទធសាគស្ត្យ្ព្ស្ួល ព្កុម្អងគការទ្ទាំងរនុះ
ររងកីតអងគការចាត់តាាំងម្ួយ្ ខដលជាទរីញ្ជា ការ រដ្ឋយ្ដ្ឋក់រឈាម ុះថា «រនទរ់
សាា នការណ៍កម្ពុជា»។ រតីអងគការទ្ទាំងរនុះររងកីតរនទរ់សាា នការណ៍កម្ពុជា 
រដមី្បអីវ?ី រតទីរងវរីនុះមាន ករ់ន័ធនងឹនរោាយ្ឬរទ? 

គរព្មាងការម្ួយ្ររស់្ព្កុម្ព្រឆ្ាំង គឺជាំរុញឱ្យព្កុម្ាតុករចូលវយ្
ករម្ទចតូរលក់មាស្និងតូរលក់ររស្់មានតថ្ម្ារផ្សងៗ រៅតាម្ផ្ារ រដីម្បី
អុក ុក រងកចលាចល និងលួចព្ទរយស្ម្បតតិនិងទាំនិញររស្់ព្រជារលរដឋ 
កនុងរោលរៅរុញព្ចានព្ររទស្ឱ្យធាា កចូ់លកនុងសាា នភារវកឹវរ អនាធិររតយ្យ 
និងមានការរងាូរឈាម្ ព្រស្ិនររោីជរដ្ឋឋ ភ្ិាលម្ិនអាចទរ់សាក តា់នទ្ទន់
ររលរវលា។   

គណរកសព្រឆ្ាំង ានរងកអុក ុកនិងររងកីតឱ្យមានភារអនាធិររតយ្យ 
តាម្រូរភាររផ្សងៗ ខដលរធវីឱ្យរ៉ាុះ លដ់ល់ការរាំររញភារកិចចនិងការអនុវតត
ចារ់ររស្ស់្ម្តាកិចច យ្កកមាា ាំងម្ហាជនរដីម្បតីទលន់ឹងស្ម្តាកចិច ក៏ដូចជា
ញុុះញង់ឱ្យាតុករមានទស្សនៈថា រួករគរស្់រៅរដ្ឋយ្ោម នយុ្តតិធម្៌និង



 

77 

រព្កាម្អាំ ចផ្តត ច់ការ កនុងរោលរៅរនារអាំ ចរដឋ និងម្ិនឱ្យអនុវតត
ព្រកររដ្ឋយ្ព្រស្ិទធភារ។ ស្កម្មភារររស្់គណរកសព្រឆ្ាំងមានលកខណៈ
ព្រទ្ទកព់្កឡានិងសុ្ីស្ វ្ កោ់ន  ជាម្ួយ្អងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលម្ួយ្ចាំននួ 
រដ្ឋយ្មានការររៀរចាំស្ព្ម្រស្ព្ម្ួល និងមានកាលមា៉ា សុ្ីនដឹកនាាំអនុវតត
ចាស្់លាស្ ់មានម្រធោាយ្ហរិញ្ញវតាុព្គរ់ព្ោន់ និងមានការជួយ្រព្ជាម្ខព្ជង
រីរររទស្។ 

រទ្ទុះរីជាចលនារដិវតតនរ៍ណ៌ានរោជ័យ្ រហយី្ព្កុម្ស្មាជកិស្ភា
គណរកសព្រឆ្ាំងានចូលរដឋស្ភាក៏រដ្ឋយ្ ក៏រដិវតតន៍រណ៌មិ្នទ្ទន់ាន
រញ្ចរ់រៅរ យី្រទ រីរព្ ុះព្កុម្ព្រឆ្ាំងនងិស្កម្មជនទ្ទាំងរនុះ រៅខតចិញ្ច ឹម្
ម្ហិចឆតារនតរធវីរដិវតតន៍រណ៌តរៅរទៀត តាម្រូរភាររផ្សងៗ។ រដីម្បីរនត
អនុវតតខផ្នការផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ រៅររលរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨
ខាងមុ្ែ គណរកសព្រឆ្ាំងានរធវីស្កម្មភារនិងររៀរចាំយុ្ទធសាគស្តម្ួយ្
ចាំនួន ដូចជា (១) រណតុ ុះរ ត លយុ្វជនអាំរីវធិីសាគស្តផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ច
ព្ស្រចារ ់ (២) ឃុរឃតិជាម្ួយ្អងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលម្ួយ្ចាំនួន រនត
ររៀរចាំយុ្ទធសាគស្តផ្តួលរ ាំលាំរររដឹកនាាំ (៣) រនយុុះនិងរងវក់យុ្វជនឱ្យរជរ
ព្រមាងថាន ក់ដឹកនាាំ រដមី្បរីនារកិតតិយ្ស្ ព្រជាព្រិយ្ភារ នងិាតរ់ងក់ារ
រោរររីព្រជារលរដឋម្ួយ្ចាំនួន (៤) រនតរោស្នាររសី្រអីងរូជសាស្ន៍ 
(៥) រនតវយ្ព្រហារតាម្រ ត ញទាំនាកទ់ាំនងស្ងគម្ រដ្ឋយ្ព្រឌ្ិតរ័ត៌មាន
អវជិាមានរផ្សងៗ (៦) ររៀរចាំខផ្នការរផ្ាីសាររៅអនករាុះរឆ្ន ត រៅថ្ងៃជិត
រាុះរឆ្ន តថា «គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតឈិ្នុះការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨» និង
ថា «គណរកសព្រជាជនកម្ពុជាលួចស្នាឹករឆ្ន ត» កនុងករណីខដលគណរកស
ព្រឆ្ាំងចាញ់រឆ្ន ត (៧) ការផ្សរវផ្ាយ្រត័៌មានព្រឌ្ិត តាម្រ ត ញទាំនាក់
ទាំនងស្ងគម្ ថាមានជនជាតរិវៀត ម្ចារ់រកមងវុះយ្កព្គរលៀន ខដលរធវឱី្យ
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ព្រជាជនភ្័យ្ព្ជួលព្ចរលទូ់ទ្ទាំងព្ររទស្ (៨) អនុវតតចលនារដិវតតនរ៍ណ៌
ជារនតរនាទ រត់ាម្រូរភាររផ្សងៗ ដូចជា រដិវតតនផ៍្តក ឈូ្ក រដិវតតន៍ថ្រតង 
យុ្ទធនាការ ថ្ងៃច័នទរណ៌រមម  និងយុ្ទធនាការថ្ងៃអាទិតយរណ៌ស្ ជារដីម្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខផ្នការនិងចលនាថ្នរដិវតតន៍រណ៌ ព្តូវានទទលួរោជយ័្ រហយី្
កម្ពុជាានរចៀស្ផុ្តរីការរងាូ រឈាម្ រដ្ឋយ្សារកតាត ម្ួយ្ចាំនួន (១) 
កាលមា៉ា សុ្ីនដកឹនាាំររស្់គណរកសព្រជាជនកម្ពុជានងិោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល មាន
សាម្គគីភាររងឹមាាំ នងិមានការទទួលែុស្ព្តូវរមួ្ោន ចាំរ ុះរជាគវស្នាររស្់
ព្ររទស្ជាតនិិងព្រជាជន (២) មានការោាំព្ទោ៉ា ងទូលាំទូលាយ្រីព្រជារលរដឋ 
រទ្ទុះរីជាព្រជារលរដឋមួ្យ្ចាំនួន ម្ិនានរាុះរឆ្ន តឱ្យគណរកសព្រជាជន
កម្ពុជាក៏រដ្ឋយ្ រ៉ាុខនតរួករគម្ិនោាំព្ទនូវទរងវីរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញជាតិ ររស្់គណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតរិនាុះរទ (៣) កងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធានោាំព្ទោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល 
រហីយ្ានកាា យ្ជាកមាា ាំងស្នូលថ្នការការ ររដឋធម្មនុញ្ញ និងោជរដ្ឋឋ ភិ្ាល 
ព្រម្ទ្ទាំងការ រោល់ស្ម្ិទធផ្លររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល (៤) ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលមាន

រូរភារទី១១៖ ទព្ម្ងថ់្នការរធវីរដិវតតន៍រណ៌ររស់្ព្កមុ្ព្រឆ្ាំង 
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ស្ម្តាភារព្គរ់ព្ោន់ កនុងការព្គរ់ព្គងសាា នភារមា៉ា ព្កូរស្ដឋកចិចានលអព្ររស្ីរ 
រទ្ទុះរីជាកនុងសាា នភារដ៏លាំាករៅកនុងររលមានាតុកម្មអូស្រនាា យ្រយ្ៈររល
យូ្រ ខដលមានចរតិលកខណៈចលនារដិវតតន៍រណ៌ក៏រដ្ឋយ្ (៥) ព្រុះម្ហាកសព្ត
អនុវតតតាម្ព្រុះោជតួនាទី ខដលមានខចងកនុងរដឋធម្មនុញ្ញថ្នព្រុះោជា ចព្ក
កម្ពុជា រដីម្បផី្តល់ឱ្កាស្ឱ្យោជរដ្ឋឋ ភិ្ាល ទរ់ទល់ាននូវោល់ទរងវី ខដល
មានចរតិរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញជាតិ និងស្កម្មភាររងាូរឈាម្ ខដលជាផ្លវាិកថ្ន
ចលនារដិវតតនរ៍ណ៌។ 

រដីម្បទីរ់សាក តម់្ហចិឆតាររស្់ព្កុម្គណរកសព្រឆ្ាំង កនុងការកាំណត់
យ្កឆ្ន ាំ២០១៨ គឺជារោលរៅផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល
ានចាត់វធិានការផ្ាូវចារ ់ ចាំរ ុះព្កុម្គណរកសព្រឆ្ាំងរនុះរៅឆ្ន ាំ២០១៧ 
ខដលជាវធិានការដព៏្តឹម្ព្តូវកនុងការទរ់សាក តច់លនារដិវតតនរ៍ណ៌ នងិររញ្ច ៀស្
ាននូវការរងាូរឈាម្។ រចចុរបនន ចលនារដិវតតន៍រណ៌រនុះរៅមានរៅរ យី្ 
រហយី្ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលកាំរុងតាម្ដ្ឋនោ៉ា ងយ្កចិតតទុកដ្ឋក ់ រដីម្បចីាត់វធិានការ
ផ្ាូវចារន់ិងម្ិនអនុញ្ជញ តឱ្យចលនារនុះ ករកតីរ ងីវញិជាដ្ឋច់ខាត។ 

៥. ការពប្ង្ឹង្្ីតិរដ្ឋ  ្ិង្ការធានាស្ណាត រ់ធាន រ់ស្ង្គម 

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលធានាឱ្យាននូវស្នតិសុ្ែ សុ្វតាិភារស្ងគម្ នងិររោិកាស្
លអស្ព្មារ់ការអភ្ិវឌ្ឍជាតិ តាម្រយ្ៈការអនុវតតចារ់ឱ្យមានព្រស្ិទធភារ និង
ការរលីកតរម្កីងតថ្ម្ាថ្នអាំ ចរដឋ។ ដូរចនុះ ោល់អាំររទី្ទាំងឡាយ្  ខដលរធវីឱ្យ
រ៉ាុះ ល់ធៃន់ធៃរ ដល់ស្នតិភារ ស្ាិរភារនរោាយ្ ស្ ត រ់ធាន រ់ស្ងគម្
ស្នតិសុ្ែជាត ិនងិទាំនាក់ទាំនងការទូត ព្រម្ទ្ទាំងញុុះញងឱ់្យមានការររសី្រអីង
ជាតិសាស្ន ៍និងររញ្ឆ ុះកាំហងឹម្ហាជន គឺព្តូវទទលួែុស្ព្តូវចាំរ ុះមុ្ែចារ់។ 
កនាងម្ក រម្ដកឹនាាំគណរកសព្រឆ្ាំង ស្កម្មជន នងិតអួងគ ករ់័នធម្ួយ្ចាំននួ
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ានព្រព្រឹតតស្កម្មភាររ ាំរលាភ្ចារ់ ខដលជាការរងករព្ោុះម្ហនតោយ្ធៃន់ធៃរ
ដល់ស្ងគម្ជាតិទ្ទាំងមូ្ល ដូចជា៖  

- ស្ម្ រងសុ ីានព្រព្រឹតតអាំរររីលមីស្ចារ ់រមួ្មាន (១) ការដកតព្ម្ុយ្
ររ គ្ លព្រាំខដនរលែ១៨៥ រវងកម្ពុជានិងរវៀត ម្ (២)ការខកាងរនាាំ
ែាឹម្សារថ្នឯកសារសាធារណៈ (៣) ការរចាទឯកឧតតម្ រហា  ាំហុង 
ថា ជាព្រធានគុករឹងព្តខរក រៅកនុងរររកម្ពុជាព្រជាធិររតយ្យ 
(៤) ការស្ម្គាំនិតរដ្ឋយ្អនុញ្ជញ តឱ្យរឈាម ុះ ហុង សុ្ែហួរ រព្រី
គណន ី Facebook ផ្ាូវការររស្់ ស្ម្ រងសុ ី រដីម្បរីរ ា្ ុះែាឹម្សារខកាង
កាា យ្ថ្នកិចចព្រម្រព្រៀងព្រាំខដន រវងរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជានិងរវៀត ម្
ឆ្ន ាំ១៩៧៩ (៥) ការព្រឌ្ិតររឿងថា តុលាការរដឋកម្ពុជាានកាតរ់ទ្ទស្
ព្រហារជីវតិ ស្រម្តចព្រុះនរោតតម្ ស្ហីនុ ជាជនកបត់ជាត ិ (៦) ការ
រចាទថាការាញ់ស្មាា រ់រលាក ខកម្   ី គជឺាអាំររីោតកម្មររៀរចាំ
រដ្ឋយ្រដឋអាំ ច (៧) ការញុុះញង់ឱ្យព្រជារលរដឋនិងកងកមាា ាំង
ព្រដ្ឋរ់អាវុធរុះរារព្រឆ្ាំងនងឹរររព្គរ់ព្គង និង (៨) ការញុុះញង់
ឱ្យមានការររសី្រអីងជាតសិាស្ន៍។ល។  

- ទណឌិ ត មាជ សុ្វ ណ ោ៉ា  នងិគូកន ានព្រព្រឹតតអាំររហីងិារៅខកបរ
សាព ននាគ ខដលរ ត លឱ្យកមាា ាំង រកាស្ ត រ់ធាន រ់សាធារណៈ
ទទួលរងររួស្ចាំនួន៣៩នាក់។ 

- រលាក អ ុ ៊ុំ ស្ាំអាន ានររ ា្ ុះផ្សរវផ្ាយ្ខផ្នទខីកាងកាា យ្ព្រាំខដនកម្ពុជា-
រវៀត ម្ជាសាធារណៈ រៅរលី Facebook Page រឈាម ុះ UM SAM AN 
និងរចាទោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលថា ានរព្រីព្ាស្់ខផ្នទីខកាងកាា យ្ ព្រម្ទ្ទាំង
ានញុុះញងឱ់្យមានការររសី្រអីងជាតិសាស្ន៍។ 
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- រព្ៅរកីរណីដូចមានររៀរោរ់ខាងរលរីនុះ រម្ដឹកនាាំ និងស្កម្មជន
គណរកសព្រឆ្ាំង ានព្រព្រឹតតអាំរររីលមីស្ចារ ់មានដូចជា ការរជរ
ព្រមាង និងការរងកររួស្សាន ម្រលីម្គនតសីាធារណៈ ការសូ្កា៉ា នស់ាកស ី
និងការររហិាររករ ត ិ៍រលីថាន ក់ដកឹនាាំោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ល។ 

រលរដឋខែមរព្គរ់រូរព្តូវរោរររដឋធម្មនុញ្ញនងិរោររចារ់។ លទធពិ្រជា
ធិររតយ្យអាចរកីតមានរៅររលខដលព្ររទស្មានស្ាិរភារនរោាយ្ ស្នតិភារ 
និងមានការអនុវតតចារ់ព្រកររដ្ឋយ្ព្រស្ិទធភារ ចាំខណកព្រជារលរដឋព្តូវ
មានការយ្ល់ដឹងអាំរចីារ់នងិរោររចារ់។ ទរងវរីរស្់រម្ដឹកនាាំនិងស្កម្មជន
ររស់្គណរកសព្រឆ្ាំង ដូចមានររៀរោរ់ខាងរលី គឺជាការរ ាំរលាភ្រាំ ន
ោ៉ា ងធៃន់ធៃរ រលីចារ់និងរដឋធម្មនុញ្ញ ខដលតព្មូ្វឱ្យោជរដ្ឋឋ ភិ្ាលចាាំាច់
ព្តូវចាត់វធិានការតាម្ផ្ាូវចារ់ោ៉ា ងមុ្ឺងមា៉ា ត់ រដីម្បទីរស់ាក ត់ោលស់្កម្មភារ
ខដលអាចរងកឱ្យមានភារវកឹវរ និងម្ហនតោយ្ដលស់្ងគម្ជាតិ។ រដីម្បរីព្ងឹង
នីតិរដឋ លទធពិ្រជាធិររតយ្យ នងិការរោររស្ិទធិម្នុស្ស ការអនុវតតចារគ់ឺជា
ជរព្ម្ីស្ខតម្ួយ្គត។់  

៦. ស្កមមភាពប្កុមប្រឆងំ្សប្ៅចារ់  

រដីម្បសី្រព្ម្ចាននូវម្ហចិឆតារឆ្ព ុះរៅដរណតី ម្អាំ ច រៅខាងរព្ៅ
ព្ររទស្ ព្កុម្ព្រឆ្ាំងរព្ៅចារ ់ រៅខតរនតរធវរីស្ចកតខីងាងការណ៍ ខដលមាន
ចរតិជាការព្រឌ្ិតររឿង ការញុុះញង់ និងការរាំរផ្ាីស្ រដ្ឋយ្រចាទោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល 
និងគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា រលរីញ្ជា រផ្សងៗ ផ្ទុយ្រកីាររិត។  

ស្ម្ រងសុ ីាននោិយ្ថា «ថ្ងៃ ៧ ម្កោ ១៩៧៩ គជឺាឆ្ករលាខ នខដល
យ្នួានររៀរចាំទ្ទាំងអស្.់.. រយ្ងីព្តូវចងចាាំជានិចចថា យួ្នរងករ់ានញុុះញង់
ឱ្យខែមរការ់ស្មាា រ់ខែមរោន ឯង រព្កាម្រររខែមរព្កហម្ (១៩៧៥-១៩៧៩)... 
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រលាក ហ ុន ខស្ន ានរធវឱី្យព្ររទស្កម្ពុជាាតរ់ងទ់កឹដជីារព្ចីន រដ្ឋយ្សារ
ការចុុះហតារលខារលីស្នធសិ្ញ្ជញ ព្រាំខដនដ៏អាព្កក់ ជាម្យួ្ព្ររទស្រវៀត ម្
កនុងទស្វតសរ៨៍០»។ «រៅព្ស្ុកខែមរសុ្ទធខតយ្ួន អនករាុះរឆ្ន តសុ្ទធខតយ្ួន 
យួ្នឈាា ន នទឹកដីកម្ពុជាម្យួ្ថ្ងៃម្ួយ្គី ូខម្៉ាព្ត»។ រដ្ឋយ្ខ ក កឹម្ សុ្ខា ក៏
ាននិោយ្ខដរថា គុកទួលខស្ាងជាកខនាងស្ិរបនិម្មិតខដលររងកីតរ ីង
រដ្ឋយ្រវៀត ម្។ រម្ដឹកនាាំទ្ទាំងរីរានញុុះញង់ឱ្យស្កម្មជនររស្់រកសែាួន 
ររសី្រអីងជាតិសាស្ន៍ និងររញ្ឆ ុះកាំហងឹម្ហាជនជាម្ួយ្ជនជាតិរវៀត ម្។ 
រតរីស្ចកតខីងាងការណ៍ររស្រ់ម្ដកឹនាាំគណរកសព្រឆ្ាំងខាងរលរីនុះ ានររងកតីឱ្យ
មានទាំនាកទ់ាំនងលអ រវងកម្ពុជានងិរវៀត ម្ ខដរឬរទ? រតកីារររសី្រអងី ជាតិ
សាស្នខ៍រររនុះ រររីកតីមានរ ងីរៅរស្ចមិ្ព្ររទស្មានរទ្ទស្ព្រហមទណឌ ខដរ
ឬរទ? រតរីស្ចមិ្ព្ររទស្គរួោាំព្ទោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលកម្ពុជា កនុងការទរស់ាក តម់្ហនត
ោយ្ខរររនុះ ឬោាំព្ទ ស្ម្ រងសុី និង កឹម្ សុ្ខា ឱ្យរនតអរយិ្ភារ
នរោាយ្ជាម្យួ្ព្ររទស្ជតិខាង? 

ព្ររទស្ជាម្ិតតនានា ានទទលួសាគ លន់ិងផ្តលយុ់្តតិធម្ច៌ាំរ ុះការតស្ ូ
ររស្់ព្រជាជនកម្ពុជា ខដលានរ ាំរដ្ឋុះព្ររទស្ជាតិរីរររព្រល័យ្រូជសាស្ន៍
នាថ្ងៃទី៧ ខែម្កោ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ខដលព្រជាជាតិរយ្ីងចាត់ទុកជាថ្ងៃកាំរណីត
ទីរីរ។ រ៉ាុខនតរដីម្បអីាំ ចនិងផ្លព្ររោជនរ៍រស្់ព្កុម្ែាួន រម្ដឹកនាាំគណរកស
ព្រឆ្ាំងហា នរធវីអវីព្គរ់ខររោ៉ា ង រាំរផ្ាីស្ រាំថ្ភ្ាការរតិ និងព្រឌ្ិតព្រតឹតិការណ៍
រផ្សង  ៗ រដីម្បរីរញ្ឆ ុះកាំហងឹព្រជារលរដឋឱ្យព្រឆ្ាំងនឹងសាម រតថី្ងៃ៧ម្កោ១៩៧៩។ 
រតជីនខរររនុះស្ម្នងឹកាា យ្ជារម្ដកឹនាាំររស្ព់្ររទស្ម្យួ្ខដរឬរទ? 

រទ្ទុះរីជាដឹងថាែាួនានព្រព្រតឹតអាំររផី្ទុយ្នឹងចារក់៏រដ្ឋយ្ ក៏ ស្ម្ រងសុ ី
រៅខតរនតអាំ វនាវ ឱ្យកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធរព្កាកឈ្រខររចុងអាវុធព្រឆ្ាំង
នឹងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលតាម្គណនី Facebook រឈាម ុះ Sam Rainsy  ខដល
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រ័ត៌មានរនុះានព្ជួតព្ជាររៅដល់ម្ហាជន និងកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធ
ព្គរ់ព្ររភ្ទ។ រៅររលខដលោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាចាត់វធិានការផ្ាូ វចារ់
ព្រឆ្ាំងនងឹរម្ដឹកនាាំខរររនុះ ខររជាអនកនរោាយ្ខែមរនិងរររទស្ម្ួយ្ចាំនួន
រុិះគនថ់ា ជាការរាំរទិស្ិទធិរស្រភីារអនកនរោាយ្ និងរព្រីព្ររ័នធយុ្តតិធម្៌
រដីម្បកីមាច តអ់នកព្រឆ្ាំង។ រតរីៅរស្ចមិ្ព្ររទស្ អនកនរោាយ្អាចរធវកីារ
អាំ វនាវខរររនុះានខដរឬរទ? 

ថាន ក់ដឹកនាាំព្កុម្ព្រឆ្ាំងរព្ៅចារ់ ម្ិនព្ោន់ខតមិ្នានគិតគូរអាំរី
ផ្លព្ររោជន៍ទូរៅររស្់ព្រជាជន នងិព្ររទស្ជាតរិ៉ាុរ ណ ុះរទ រ៉ាុខនតខងម្ទ្ទាំង
ានអាំ វនាវឱ្យអនតរជាតិដ្ឋក់ទណឌ កម្មរលីព្ររទស្ររស្់ែាួន កនុងររលខដល
ជីវភាររស្រ់ៅររស្់ព្រជារលរដឋ កាំរុងខតព្តូវានរលីកកម្ពស្ជ់ាររណតី រៗ។ 
ការអាំ វនាវម្ិនឱ្យមានការដ្ឋកទុ់នវនិិរោគរីរររទស្ និងឱ្យមានការដ្ឋក់
ទណឌ កម្មរស្ដឋកិចច ការផ្តអ កជាំនួយ្ ការដកភារអនុរព្ោុះរនធ ឬការរតឹតបតិរផ្សង  ៗ
គឺជាទរងវីរាំផ្ាចិរាំផ្តា ញជាតិ និងកបត់ផ្លព្ររោជនព៍្រជាជន។ 

រៅថ្ងៃទី១៩ ខែធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៧ កញ្ជញ  កឹម្ ម្រនាវទិោ ានអាំ វនាវ
ឱ្យតាំ ងព្ររទស្រៅអងគការស្ហព្រជាជាតិ រស្នីរៅអគគរលខាធិការដ្ឋឋ ន
ររស្់អងគការស្ហព្រជាជាត ិ រដីម្បរីញ្ាូ នររស្កកម្មម្យួ្ម្កកម្ពុជា នងិឱ្យ
គិតគូររ ងីវញិ អាំរីស្មាជិកភារររស្់កម្ពុជារៅអងគការស្ហព្រជាជាតិ។ 
រៅកនុងព្ររទស្ ព្កមុ្រម្ដកឹនាាំព្រឆ្ាំងានរាំ នចារ់ ភូ្តកុហក នងិព្រឌ្តិ
ររឿងរផ្សងៗ រហីយ្រៅរលីឆ្កអនតរជាតិព្កុម្រនុះក៏ានរធវីដូចោន រនុះខដរ 
ខដលរធវីឱ្យែូចមុ្ែមាត់ព្ររទស្ជាតិ រនតុុះរ អ្ រ់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល និងរងក
ររោិកាស្នរោាយ្អារ់អួរ។ ការរយរួឬការររណត ញរចញថ្នស្មាជិកភារ
ររស្់កម្ពុជារៅអងគការស្ហព្រជាជាត ិអាចរធវីរៅានលុុះព្តាខតកម្ពុជា ាន
រ ាំរលាភ្ោ៉ា ងធៃន់ធៃរ រលធីម្មនុញ្ញអងគការស្ហព្រជាជាតិព្តង់មាព្តា៤ ខដល
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ខចងអាំរីការរយរួស្មាជិកភារ នងិព្តង់មាព្តា៥ ខដលខចងអាំរីការររណត ញ
រចញថ្នស្មាជិកភារ ខដលរ ាំរលាភ្រលីរោលការណ៍ ម្ួយ្កនុងចាំរ ម្
រោលការណ៍ទ្ទាំង៧ថ្នមាព្តា២។ កនុងនាម្ជាស្មាជិកររស់្អងគការស្ហ
ព្រជាជាតិ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាានដឹកនាាំព្ររទស្រលផី្ាូវដ៏ព្តឹម្ព្តូវ រដ្ឋយ្
រោររតាម្ចារន់ិងរដឋធម្មនុញ្ញថ្នព្រុះោជា ចព្កកម្ពុជា ក៏ដូចជាធម្មនុញ្ញ
ថ្នអងគការស្ហព្រជាជាតិ។ ដូរចនុះ ោម នរហតុផ្ល ម្យួ្ខដល កញ្ជញ  កមឹ្ 
ម្រនាវទិោ រស្នីរៅអងគការស្ហព្រជាជាតិ ឱ្យមានការរយួរឬការររណត ញកម្ពុជា
រចញរីស្មាជិកភារររស្អ់ងគការស្ហព្រជាជាតិ។ ទរងវដី៏អាមា៉ា ស្ខ់រររនុះ
ព្ោន់ខតជាការរាំភ្័នតសាធារណម្តិជាតិនិងអនតរជាតិ និងរងខូចរករ ត ិ៍រឈាម ុះ
ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលកម្ពុជារីស្ាំ ក់ព្កមុ្ព្រឆ្ាំង រដ្ឋយ្មានការឃុរឃតិជាម្ួយ្
ស្ម្ព័នធម្ិតតរររទស្ ខដលម្ិនយ្ល់ឬម្ិនែវលអ់ាំររីោលការណ៍ចារ់ ខដលរនុះ
គឺជាភ្ស្តុតាងោ៉ា ងចាស្់ថា ព្កុម្រររទស្ទ្ទាំងរនុះរៅរីរព្កាយ្ែនងគណរកស
ព្រឆ្ាំង រហយី្រនតោាំព្ទព្កមុ្ព្រឆ្ាំងរព្ៅចារ់រនុះ តរៅរទៀត។ 

ងមីៗរនុះ រលាក រអង ថ្ឆ្អា ង ានព្រកាស្អាំរីការររងកីតចលនា
ស្រគ គ្ ុះជាត ិ រហយី្ព្រលយ្ កយចលនារនុះនឹងទ្ទក់ទងជាស្មាៃ តជ់ាម្ួយ្
កងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធ។ ទរងវីរនុះរញ្ជា កថ់ា ព្កុម្ព្រឆ្ាំងរនតរធវសី្កម្មភារ
ស្មាៃ ត ់ រដីម្បផី្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ។់ ជាព្ររទស្មានអធរិរតយ្យភារ 
កម្ពុជារសាកសាត យ្ចាំរ ុះព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួន ខដលានរនតោាំព្ទនិងរងក
លកខណៈឱ្យព្កុម្ព្រឆ្ាំងរព្ៅចារ់រនុះរធវីស្កម្មភារនានា រដីម្បពី្រឆ្ាំងោជ
រដ្ឋឋ ភ្ិាលព្ស្រចារ ់ ផ្ទុយ្នឹងរោលការណ៍ថ្នការម្ិនរព្ជៀតខព្ជកចូលកិចចការ
ថ្ផ្ទកនុងររស្់ព្ររទស្ដថ្ទ ខដលជារោលការណ៍ស្ាំខានថ់្នការអនុវតតជាអនតរជាតិ។ 
ព្រស្ិនររីោម នការរលីកទកឹចិតតររីររទស្រទ រនាុះព្កមុ្រកសព្រឆ្ាំងរព្ៅចារ់
ទ្ទាំងរនុះម្ិនហា នរដីរហួស្រខីែសរនាទ ត់ព្រាំខដនថ្នចារ់រទ។ 
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៧. ធមាម ្ុររូភាពន្ចំណាត់ការ្ិង្ជំហរររស្រ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

 ររីរទ្ទុះរីជាកម្ពុជា ទទួលានស្នតិភារររញរលញកនុងរយ្ៈររល
ជិត២០ឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្រនុះក៏រដ្ឋយ្ ក៏ភារម្ិនសុ្ីស្ វ្ ក់ោន រវងគណរកស
នរោាយ្រៅរកីតមានរ ងីជារនតរនាទ រ់ ខដលោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលរុាំអាចព្រមូ្លផ្តុ ាំ
កមាា ាំងស្រុររដមី្បអីភ្ិវឌ្ឍព្ររទស្ ជារិរស្ស្គឺរៅចរនាា ុះឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ 
ខដលរងករ ងីរដ្ឋយ្ព្កមុ្ព្រឆ្ាំង។ ព្រជារលរដឋកដូ៏ចជាអនកវនិិរោគកនុងព្ស្កុ
និងរររទស្ ចង់ានកម្ពុជាម្យួ្មានស្នតិភារនិងស្ាិរភារនរោាយ្ររញរលញ 
ខដលជាកតាត ចាាំាច់រាំផុ្តកនុងការជាំរុញកាំរណីនរស្ដឋកិចច និងរលីកកម្ពស្់
ជីវភាររស្់រៅររស្ព់្រជារលរដឋ។  

  រផ្តីម្រចញរីការរ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ នងិការរចាទព្រកាន ់
កឹម្ សុ្ខា អាំរីទរងវីកបត់ជាតិ ខដលរចចុរបននករណីរនុះកាំរុងស្ាិតកនុងស្ម្តាកិចច
ររស្់តុលាការរនាុះ រ ត ព្ររទស្រៅអាសុ្ីនិងព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួន រៅអឺរ ៉ាុរ 
ានព្រកានយ់្កជាំហរអរោព្កតឹនិងម្ិនលរម្អៀង រដ្ឋយ្រហតុថាព្ររទស្ទ្ទាំងរនុះ
ានយ្ល់ដឹងចាស្អ់ាំរីស្ភារការណ៍កម្ពុជា រលីកខលងខតស្ហរដឋអារម្រកិ 
និងស្ភាអឺរ ៉ាុរខដលម្ិនែវល់ចាំរ ុះរញ្ជា ខដលានរកីតរ ងី រហយី្ខររជាមាន
ព្រតិកម្មចាំរ ុះការវវិតតនរោាយ្រៅកម្ពុជា។ ព្រតកិម្មរនុះ ម្ិនខម្នរធវីរ ងី
រដីម្បរីឆ្ាីយ្តររៅនងឹសាា នការណ៍រិតរៅកម្ពុជារទ រ៉ាុខនតរធវីរ ងីរដីម្បោីាំព្ទ
គណរកសព្រឆ្ាំងររស្អ់នកនរោាយ្អារម្រកិម្ួយ្ចាំននួ រដ្ឋយ្ព្រកាន់ខាា រ់
នូវជាំហរលរម្អៀងនងិខតងខតវយ្ព្រហាររលីោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល អស្់រយ្ៈររលជា
រព្ចីនឆ្ន ាំម្ករហយី្។ 

  ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាស្ងឃមឹ្ថា អនកនរោាយ្រររទស្ ក់រន័ធនានា 
គួរខស្វងរករ័ត៌មានឱ្យានព្គរ់ព្ជុងរព្ជាយ្រីភាគី ក់រ័នធ រដីម្បរីចៀស្វង
ខផ្អករលរី័ត៌មានលរម្អៀងរីភាគីខតមាខ ង មុ្ននឹងព្រកានជ់ាំហរ ឬរធវកីារស្រព្ម្ច
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ចិតត ម្ួយ្ រលីរញ្ជា កម្ពុជា។ កនុងន័យ្រនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាមានការ
រសាកសាត យ្ចាំរ ុះការយ្លែុ់ស្ររស្់រុគគល ជាអនកនរោាយ្អារម្រកិនងិ
ស្ភាអឺរ ៉ារុអាំរដីាំរណីរការលទធពិ្រជាធរិរតយ្យ និងស្ិទធមិ្នុស្សរៅកម្ពុជា រហយី្
ស្ភារការណ៍រិតរៅកម្ពុជា មានដូចខាងរព្កាម្៖   

៧.១. លទធពិ្រជាធរិរតយ្យ 

ការរាុះរឆ្ន តរដ្ឋយ្រស្រ ី ព្តឹម្ព្តូវ និងយុ្តតិធម្៌ ព្តូវានររៀរចាំរ ងី
តាម្ររលកាំណត ់ រហយី្ព្រជារលរដឋមានស្ិទធរិរញរលញកនុងការរាុះរឆ្ន ត
រព្ជីស្ររសី្រម្ដឹកនាាំនិងគណរកសខដលែាួនររញចិតត។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលដឹកនាាំ
ព្ររទស្តាម្ឆ្នទៈររស្់ព្រជារលរដឋ សាត រ់រោរល់ព្រជារលរដឋ និងរឆ្ាីយ្តរ
រស្ចកតីព្តូវការររស្រ់ួកោត។់ ព្រជារលរដឋកម្ពុជាមានស្ិទធកិនុងការរព្ជីស្ររសី្
ជាំរនឿសាស្នា ការររញ្ចញម្តិ ស្ិទធិររងកីតស្មាគម្ អងគការ រមួ្ទ្ទាំងស្ហជីរ 
និងស្ិទធកិនុងការជួរជុាំស្ខម្តងម្តិ ខតព្រជារលរដឋព្តូវមានកាតរវកចិចអនុវតតស្ិទធិ
ររស្់ែាួនរដ្ឋយ្ស្នតិវធិី រោររចារ់ នងិរោររស្ិទធិររស្អ់នកដថ្ទ។ 

កនុងរយ្ៈររលរ៉ាុនាម នទស្វតសរចុ៍ងរព្កាយ្រនុះ កម្ពុជាស្រព្ម្ចាននូវ
ស្ម្ិទធផ្លវជិាមានជារព្ចីន គួរឱ្យកតស់្មាគ ល់ រមួ្ទ្ទាំងការកសាងនិងរព្ងឹង
លទធិព្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស និងការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស ខដលាននិង
កាំរុងរនតដាំរណីរវវិតតរៅមុ្ែ។ រដីម្បសី្រព្ម្ចាននូវរោលរៅរនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល
ានយ្កចិតតទុកដ្ឋករ់នតររៀរចាំព្ករែ័ណឌ ចារ ់ រោលនរោាយ្ និងរព្ងឹង
ការអនុវតតចារ់ជាជាំហានៗ។ ទនទឹម្នឹងរនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកា៏នររីកទូលាយ្
ស្ិទធរិស្រភីារ កនុងការររញ្ចញម្តិរោរល់និងស្ិទធកិនុងការចូលរមួ្ស្កម្មភារ
នរោាយ្ រស្ដឋកិចច ស្ងគម្ និងវរបធម្៌ ព្ស្រតាម្សាម រតីថ្នរដឋធម្មនុញ្ញ។  

កម្ពុជា ានអនុវតតតាម្រោលការណ៍ជាសាកលថ្នលទធិព្រជាធិររតយ្យ 
រស្ររីហុរកស រដ្ឋយ្ែិតែាំរលីកកម្ពស្់ការយ្លដ់ឹងររស្ព់្រជារលរដឋ ខដល
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ជាមាច ស្់រឆ្ន ត អាំរីការដកឹនាាំរដឋនិងស្ិទធិចូលរមួ្រាុះរឆ្ន ត រដីម្បរីព្ជីស្ររសី្
គណរកសនរោាយ្និងរម្ដឹកនាាំ ខដលែាួនររញចតិត រ៉ាុខនតដាំរណីរការលទធិ
ព្រជាធិររតយ្យរនុះព្តូវផ្ារភាា រ់នឹងតងភារជាក់ខស្តង ថ្នស្ងគម្និងព្រវតតិសាគស្ត 
ក៏ដូចជាម្រតកថ្នស្គ គ្ ម្។ កនុងររលជាម្ួយ្ោន រនុះខដរ អនកនរោាយ្ព្តូវ
រធវីជាគាំរូស្ព្មារ់ព្រជារលរដឋទូរៅ មានស្ីលធម្៌រស្់រៅលអ មានសាម រតី
រស្នហាជាតិ និងតម្កល់ផ្លព្ររោជន៍ជាតិជាធាំ រហីយ្ម្ិនព្តូវភូ្តកុហក 
និងរាកព្ាស្់ព្រជារលរដឋ រដីម្បសី្រព្ម្ចនូវម្ហចិឆតាចង់ានអាំ ចខត
រ៉ាុរ ណ ុះរនាុះរទ។ រម្ដឹកនាាំគណរកសព្រឆ្ាំង ានរព្រីម្រធោាយ្ទុចចរតិ
ព្គរ់ខររោ៉ា ង រដ្ឋយ្ព្ជករព្កាម្សាា កលទធិព្រជាធិររតយ្យ រដីម្បឈី្នុះរឆ្ន ត 
រ៉ាុខនតកនុងររលទទួលរោជយ័្កនុងការរាុះរឆ្ន ត រួករគខរររៅអនុវតតខផ្នការ
រព្ោងទុកថ្នការផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ តាម្ខរររដិវតតនរ៍ណ៌ រដ្ឋយ្
រាំផ្តា ញនូវលទធពិ្រជាធិររតយ្យរិត ខដលកាំរុងរកីដុុះដ្ឋលរៅកនុងស្ងគម្កម្ពុជា។ 
ការញុុះញងព់្រជារលរដឋឱ្យរធវីាតុកម្ម រដ្ឋយ្កុហកថាមានការលួចស្នាឹក
រឆ្ន ត ការររញ្ឆ ុះកាំហងឹព្រជារលរដឋ ឱ្យស្អរ់ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិល ការអាំ វនាវឱ្យ
ព្រជារលរដឋនិងកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធរព្កាកឈ្រព្រឆ្ាំងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ការ
រណតុ ុះរ ត លយុ្វជនឱ្យរជរព្រមាងថាន ក់ដកឹនាាំ និងការអុចអាលររសី្រអីង
ជាតសិាស្ន៍ ខដលរងករ ងីរដ្ឋយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ គឺជាការរាំផ្ាិច
រាំផ្តា ញលទធិព្រជាធរិរតយ្យ និងការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស ផ្ទុយ្នងឹរស្រភីារថ្ន
ការររញ្ច ញម្តិ និងការរធវីស្កម្មភារនរោាយ្។ រតីរនុះជាតថ្ម្ាថ្ន
ព្រជាធិររតយ្យខដលរស្ចមិ្ព្ររទស្ចងា់នរៅកម្ពុជាឬ? 

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា រនតកចិចែិតែាំព្រឹងខព្រងកសាងព្ករែ័ណឌ ចារ់ 
ផ្សរវផ្ាយ្ែាឹម្សារចារ់ និងការអនុវតតចារ់ ឱ្យកាន់ខតលអព្ររស្ីរ រដីម្បធីានា
ការរព្ងឹងលទធិព្រជាធរិរតយ្យ និងការរោររស្ិទធិម្នុស្ស ឱ្យានដលក់ព្ម្ិត 
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ដូចព្ររទស្កាំរុងអភ្ិវឌ្ឍនានា។ កម្ពុជាព្តូវការររលរវលាស្ម្ព្ស្រម្ួយ្ រដីម្បឱី្យ
ព្រជារលរដឋ ម្គនតោីជការ កងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធ អនកនរោាយ្ នងិតអួងគ
 ក់រន័ធនានាយ្លដ់ឹងអាំរលីទធពិ្រជាធិររតយ្យ កាន់ខតទូលាំទូលាយ្។ លទធិ
ព្រជាធិរតយ្យរៅកម្ពុជា មានសាា នភារស្ម្ព្ស្ររៅនឹងរររិទរដ្ឋយ្ខ ក
ររស្់ែាួន ខដលជាព្ររទស្រទីររចួផុ្តរីស្គ គ្ ម្ និងការខរកាកថ់្ផ្ទកនុង ព្រម្ទ្ទាំង
មានការវវិតតរៅមុ្ែព្ររស្ីរជាងព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួនកនុងតាំរនរ់ទៀតផ្ង។  

៧.២. ស្ទិធមិ្នុស្ស 

រោងតាម្រដឋធម្មនុញ្ញឆ្ន ាំ១៩៩៣ ព្រុះោជា ចព្កកម្ពុជាទទួលសាគ ល់
និងរោររស្ិទធិម្នុស្ស ដូចមានខចងកនុងធម្មនុញ្ញថ្នអងគការស្ហព្រជាជាតិ 
រស្ចកតីព្រកាស្ជាស្កលស្តីរសី្ិទធិម្នុស្ស និងកតិកាស្ញ្ជញ  ព្រម្ទ្ទាំងអនុស្ញ្ជញ
ទ្ទាំងឡាយ្ទ្ទក់ទងនឹងសិ្ទធិម្នុស្ស ស្ិទធិនារ ីនិងស្ិទធិកុមារ។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល
ររតជាា រោររនងិអនុវតតតាម្រដឋធម្មនុញ្ញ ខដលជាចារក់ាំរូលររស្់ជាតិ។ រូរវនត
រុគគលឬនីតិរុគគលទ្ទាំងឡាយ្  ខដលព្រព្រឹតតផ្ទុយ្នងឹសាម រតីថ្នរដឋធម្មនុញ្ញ
និងចារន់ានា ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលព្តូវខតចាត់វធិានការោ៉ា ងមុ្ឺងមា៉ា ត់ រដីម្បធីានា
ឱ្យាននូវនីតិរដឋ លទធិព្រជាធិររតយ្យ នងិការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស។  

កនុងព្រវតតិសាគស្ត៥០ឆ្ន ាំចុងរព្កាយ្រនុះ ព្រជាជនកម្ពុជាានឆ្ាងកាត់
ដាំ ក់កាលដ៏ឈ្ចឺារ់ជារព្ចីន។ រៅកនុងកាំលុងឆ្ន ាំ១៩៧០ដល់១៩៧៥ 
ស្ហរដឋអារម្រកិានទមាា កព់្ោរខ់រកស្មាា រ់ព្រជាជនខែមរស្ាូតព្តងព់្រមាណ
៥០មុ្ឺននាក់ ខដលរុាំមានរស្ចិម្ព្ររទស្ មួ្យ្ានរថាក លរទ្ទស្ ចាំរ ុះ
ទរងវីរ ាំរលាភ្ស្ិទធមិ្នុស្សោ៉ា ងធៃន់ធៃររនុះ និងជួយ្រកយុ្តតិធម្៌ជូនអនកខដលាន
សាា រ់ាត់រង់ជីវតិនិងព្គួសារររស្់រួករគរទ។ រលីស្រីរនុះរទៀត កនុងរររ
ព្រល័យ្រូជសាស្ន ៍ រ៉ាុល រត ព្រជារលរដឋកម្ពុជាានទទួលរងទ្ទរុណកម្ម 
និងការការ់ស្មាា រអ់ស្ជ់ាង៣លាននាក់។ ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន នងិថាន ក់
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ដឹកនាាំគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ខដលានរ ាំរដ្ឋុះព្រជាជន ឱ្យរចួផុ្តរីរររ
ព្រល័យ្រូជសាស្ន៍ រ៉ាុល រត គជឺាអនកការ រស្ិទធិម្នុស្សរិតព្ាកដ ផ្ទុយ្រី
រស្ចិម្ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំននួ ខដលរៅខតោាំព្ទព្កុម្ោតកខែមរព្កហម្ រដីម្បរីនត
ការស់្មាា រព់្រជាជនខែមររៅតាម្តាំរនម់្ួយ្ចាំនួន ព្រឆ្ាំងនឹងការរស្់ោនមាន
ជីវតិរ ងីវញិតាម្រយ្ៈការដ្ឋក់ទណឌ កម្មរស្ដឋកចិចនិងនរោាយ្ រធវីឱ្យកម្ពុ
ជាស្ាិតកនុងសាា នភារឯរការៅរលីឆ្កអនតរជាតិ នងិោាំព្ទឱ្យខែមរព្កហម្ឈ្រ
ជាតាំ ងកម្ពុជារៅអងគការស្ហព្រជាជាតិ រទ្ទុះរីជាព្ររទស្ទ្ទាំងរនាុះមាន
ទិនននយ័្រដ្ឋយ្ខ កថា ព្កុម្រនុះានស្មាា រព់្រជាជនអស្ជ់ិត២លាននាក ់
(ជាក់ខស្តងតួរលែររស្់រដឋកម្ពុជាមានជាង៣លាននាក់) ក៏រដ្ឋយ្ រ៉ាុខនតរួករនុះ
រៅខតជាោតកដខដល។   

រតនីរ គតិគូរររីញ្ជា ស្ទិធរិរស្ព់្រជាជនកម្ពុជា ខដលានាតរ់ង់
ជវីតិ រដ្ឋយ្សារការទមាា កព់្ោរខ់រកររស្អ់ារម្រកិ នងិការាតរ់ងជ់វីតិកនុង
រររខែមរព្កហម្ នងិអនកខដលរស្ោ់នមានជវីតិរនាទ ររ់រីររខែមរព្កហម្? 

រៅកនុងព្ររទស្ កមឹ្ សុ្ខា និង ស្ម្ រងសុ ីខតងខតយ្ករញ្ជា ព្រាំខដន
និងជនជាតរិវៀត ម្ ម្ករធវីជាព្រធានរទកនុងការវយ្ព្រហារោជរដ្ឋឋ ភ្ាិល 
និងញុុះញង់ ររញ្ឆ ុះកាំហងឹឱ្យព្រជារលរដឋររសី្រអីងជាតិសាស្ន៍ និងស្អរ់ជនជាតិ
រវៀត ម្ រ៉ាុខនតរៅររលខដលអនកទ្ទាំងរីររនុះស្ាិតរៅកនុងរស្ចិម្ព្ររទស្
វញិ រស្ចកតខីងាងការណ៍ររស្់រគមានការព្រុងព្រយ្ត័ន រដ្ឋយ្រចៀស្វងការររសី្
រអីងជាតិសាស្ន ៍រដ្ឋយ្រហតុថារញ្ជា រនុះជាររឿងររស្ីររាំផុ្ត និងជាទរងវីម្និ
អាចទទួលយ្កានរទ រៅកនុងព្ររទស្អភ្ិវឌ្ឍន។៍ រៅររលយុ្ទធនាការរាុះ
រឆ្ន តម្តងៗ ព្កមុ្គណរកសព្រឆ្ាំងានរព្រី កយស្ម្ែីអសុ្រោុះ រជរ និងមាក់្យ្
អនកោាំព្ទ ស្មាជិក និងថាន ក់ដឹកនាាំគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ថាជាយ្ួន ឬ
អាយ្៉ាងយ្ួន ជារដីម្។ រដីម្បរីកងចាំរណញខផ្នកនរោាយ្ កឹម្ សុ្ខា ាន
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ព្រឌ្ិតររឿងថា ទួលខស្ាងគជឺាកខនាងស្ិរបនិម្មតិខដលររងកីតរ ងីរដ្ឋយ្រវៀត ម្ 
រទ្ទុះរីជាែាួនានដឹងោ៉ា ងចាស់្ថា ទីរនុះគឺជាកខនាងព្រមូ្លផ្តុ ាំរញ្ញវនតជាង
២មុ្ឺននាក់រៅទូទ្ទាំងព្ររទស្ ដ្ឋក់គុក រធវីទ្ទរុណកម្ម និងស្ួរចរម្ាីយ្មុ្ន
ររលយ្ករៅស្មាា រ់។ ការខងាងខរររនុះរញ្ជា កោ់៉ា ងចាស្់អាំរកីារភូ្តកុហក 
ការររសី្រអីងជាតិសាស្ន៍ និងការជាំរុញឱ្យមានភារព្រទូស្តោ៉ាយ្ជាម្ួយ្ព្រជា
ជាតជិិតខាង ខដលជាព្រភ្រនាាំឱ្យរកីតស្គ គ្ ម្។ ដូរចនុះ រតពី្រជារលរដឋខដល
ានរៅរាុះរឆ្ន តឱ្យគណរកសព្រជាជនកម្ពុជាោរល់ាននាករ់នាុះ គជឺាយួ្ន
ខម្នរទ? រហយី្ការខដលគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតរិណតុ ុះឱ្យព្រជារលរដឋររសី្រអងី
ជាតសិាស្នខ៍រររនុះ គជឺាររឿងព្តមឹ្ព្តវូខដរឬរទ? រតរីនុះគជឺាការរព្ងងឹលទធិ
ព្រជាធរិរតយ្យ ឬការការ រស្ទិធមិ្នុស្ស រៅកម្ពុជា ខដរឬរទ?  

សូ្ម្បខីត កមឹ្ សុ្ខា ែាួនឯង កធ៏ាា រ់ានសារភារខដរថា យុ្ទធនាការ
រោស្នាថ្នការររសី្រអីងជាតិសាស្ន៍ ជាម្ួយ្រវៀត ម្ រុាំានទទួល
រជាគជ័យ្កនុងការរាុះរឆ្ន ត នាររលកនាងម្ករនាុះរទ ខតរនុះជាយុ្ទធសាគស្ត
នរោាយ្ររស្់ែាួន។ ឥរោិរងររស្់គណរកសព្រឆ្ាំងជុាំវញិការររសី្រអីង
រូជសាស្ន៍ និងការរណតុ ុះគាំនិតញុុះញងឱ់្យមានគាំនុាំជាតសិាស្ន៍ គឺជាការ
រាំ នោ៉ា ងធៃនធ់ៃរ ដលស់្ិទធិម្នុស្សនិងស្ិទធរិស្រភីារជាមូ្លដ្ឋឋ ន ផ្ទុយ្នឹង
អនុស្ញ្ជញ អនតរជាត ិ ស្តីរកីារលុររាំាត់ោល់ទព្ម្ងថ់្នការររសី្រអីងរូជសាស្ន៍ 
ព្កម្ព្រហមទណឌ  និងរទរបញ្ញតតជិាធរមាន ក់រន័ធដថ្ទរទៀត។ រហតុអវាីនជា
ស្ហរដឋអារម្រកិ ស្ភាអឺរ ៉ាុរ និងអងគការខដលអុះអាងថាជាអនកការ រស្ិទធិ
ម្នុស្ស ជាររិស្ស្ អងគការោា ាំរម្លីស្ទិធមិ្នុស្ស នងិអនកោយ្ការណ៍ររិស្ស្
ររស់្អងគការស្ហព្រជាជាតិទទួលរនទុកសិ្ទធិម្នុស្សរៅកម្ពុជា មិ្នខដល
រថាក លរទ្ទស្ជាសាធារណៈ ចាំរ ុះអាំររីរ ាំរលាភ្សិ្ទធិម្នុស្សររស់្គណរកស
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ព្រឆ្ាំង នងិទរស់ាក តភ់ារព្ជលុនយិ្ម្ររស្គ់ណរកសរនុះ ខតខររជារៅរនតោាំ
ព្ទដលរ់កួរគោ៉ា ងររញទាំហងឹរៅវញិ?  

អងគការសិ្ទធិម្នុស្ស ព្តូវមានកាតរវកិចចស្ហការជាម្ួយ្រដ្ឋឋ ភ្ិាល 
ជួយ្រណតុ ុះរ ត លព្រជារលរដឋ ឱ្យរចុះរោររចារ់ ក់រ័នធនឹងស្ទិធិម្នុស្ស 
និងម្និព្តូវញុុះញង់ឱ្យព្រជារលរដឋរដីរចាករីគនាងចារ ់ រដ្ឋយ្យ្ករញ្ជា
ស្ិទធិម្នុស្សម្ករធវីជាខែលរនាុះរទ។ រុគគលកិថ្នអងគការស្ិទធិម្នុស្សម្ិនព្តូវ
រព្រីព្ាស្់អភ្័យ្ឯកស្ទិធែិាួន រដីម្បកីារ រនូវអាំររែុីស្ចារ់ ឬឧព្កដិឋជនរនាុះ
រ យី្។ ឧទ្ទហរណ៍ជាក់ខស្តង ព្រធានការោិលយ័្ឧតតម្ស្នងការអងគការស្ហ
ព្រជាជាតទិទួលរនទុកស្ិទធិម្នុស្ស (OHCHR) ព្រចាាំកម្ពុជាានរញ្ចុ ុះរញ្ចូ ល 
កាាំង រហគកអា វ រៅ ឌុ្ច ជារម្ោតកថ្ដដល់ខដលស្មាា រ់រញ្ញវនតខែមរកនុងរររ
ព្រល័យ្រូជសាស្ន៍ រ៉ាុល រត និងជាអតតីព្រធានគុកទួលខស្ាង ឱ្យសុ្ាំការ
ព្ជករកានរៅព្ររទស្ទីរី មុ្នព្តូវោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា ចារ់យ្កម្កកាត់រទ្ទស្។ 
រុគគលកិមាន កថ់្នការោិល័យ្ឧតតម្ស្នងការអងគការស្ហព្រជាជាត ិ ទទលួរនទុក
ស្ិទធិម្នុស្សព្រចាាំកម្ពុជា ានរោោម្រញ្ចុ ុះរញ្ចូ លជន ករ់័នធនឹងរស្នហា
លួចលាក់ររស្់ កឹម្ សុ្ខា ឱ្យផ្តល់ស្កខីកម្មខកាង រដីម្បសី្រគ គ្ ុះ កឹម្ សុ្ខា 
ឱ្យរចួផុ្តរីររឿងអាព្ស្ូវផ្ាូវរភ្ទ រដ្ឋយ្ធានាថា អងគការររស្់ែាួននឹងផ្តលស់្ិទធិ
ព្ជករកានដលជ់នរនាុះ នងិព្កុម្ព្គួសាររៅរស្់រៅរព្ៅព្ររទស្។ ទរងវីខាងរលី
រនុះ ផ្ទុយ្ទ្ទាំងព្ស្ុងនឹងែាឹម្សារថ្នព្កម្ព្រតិរតត ិ ស្ព្មារម់្គនតីសុ្ីវលិអនតរជាតឆិ្ន ាំ
២០១៣ ខដលានខចងរៅព្តងវ់កយែណឌ ទី៣៣ «... ម្គនតសុី្ីវលិអនតរជាតិទ្ទាំង
អស់្ព្តូវរកាទាំនាក់ទាំនង ឱ្យានលអរាំផុ្តជាម្ួយ្រដ្ឋឋ ភ្ិាល និងរចៀស្វង
ស្កម្មភារ ម្ួយ្ ខដលអាចរ៉ាុះ លដ់លទ់ាំនាក់ទាំនងរនុះ រហយី្ម្ិនព្តូវ
រព្ជៀតខព្ជកចូលកិចចការនរោាយ្ និងកិចចការររស្រ់ដ្ឋឋ ភ្ិាលរ យី្...»។  
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រៅឆ្ន ាំ២០១៦ តាំ ងការោិល័យ្ OHCHR ានរធវរីស្ចកតខីងាង
ការណ៍ថា «ជាររឿងម្ិនស្ម្រហតុស្ម្ផ្ល» រៅររលោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលហាម្
ម្ិនឱ្យ ស្ម្ រងសុ ី ចូលព្ស្កុ។ រដ្ឋយ្រុាំានទទួលរ័ត៌មានចាស្ល់ាស្ ់ និង 
ការរនយល់រីោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលជាមុ្ន តាំ ងការោិល័យ្រនុះានខងាងររញ្ចញ
ទស្សនៈផ្តទ លែ់ាួន រហយី្ទរងវីរនុះព្តូវានចាតទុ់កថា ជាជាំហរលរម្អៀងទ្ទាំងព្ស្ុង
ព្រឆ្ាំងនងឹោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល កដូ៏ចជាផ្ទុយ្នឹងែាឹម្សារថ្នព្កម្ព្រតរិតត ិ ស្ព្មារ់
ម្គនតីសុ្ីវលិអនតរជាតិឆ្ន ាំ២០១៣ ខដលានខចងរៅព្តង់វកយែណឌ ទី៤៨ 
«... ម្គនតីសុ្ីវលិអនតរជាតិ ព្តូវរចៀស្វងោាំព្ទចាំរ ុះគណរកសនរោាយ្ ឬ
យុ្ទធនាការនរោាយ្ រហយី្រួករគម្ិនព្តូវទទួលយ្ក ឬថ្រអ គ្ ស្មូ្លនិធិ 
ស្ររស្រអតារទ ឬរធវីសុ្នទរកថាជាសាធារណៈ ឬរចញរស្ចកតីខងាងការណ៍
រៅកាន់សាររ័ត៌មានរ ីយ្»។  

រតសី្កម្មភារររស្អ់ងគការស្ទិធមិ្នុស្សទ្ទាំងរនុះ រធវរី ងីរដមី្បកីារ រ
ស្ទិធមិ្នុស្ស ឬការ រឧព្កដិឋជនរ ាំរលាភ្ស្ទិធមិ្នុស្ស?  

ជារួម្ ការយ្ល់ដឹងអាំរីស្ិទធិរស្រភីារររស្់រុគគលឱ្យកាន់ខតចាស្់ 
ការយ្លដ់ឹងអាំរចីារឱ់្យានទូលាំទូលាយ្ ការអនុវតតចារ់ឱ្យមានព្រស្ិទធភារ 
ការរលីកកម្ពស្ស់្ីលធម្រ៌រស្់អនកនរោាយ្ និងការជាំរុញការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកចិច 
គឺជាមូ្លដ្ឋឋ នព្គឹុះ កនុងការស្រព្ម្ចាននូវរោលរៅរព្ងឹងលទធិព្រជាធិររតយ្យ
និងការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស។ កនុងនយ័្រនុះ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលម្ិនព្ោន់ខតមានការ
ររតជាា ចិតតោ៉ា ងមុ្តមាាំ រដីម្បសី្រព្ម្ចឱ្យាននូវចកខុវសិ្័យ្ខាងរលរី៉ាុរ ណ ុះរទ 
ខតខងម្ទ្ទាំងែិតែាំទរ់សាក ត់កុាំឱ្យមានការញុុះញង់ និងររសី្រអីងជាតិសាស្ន៍
រៅកម្ពុជា ខដលជារទរលមីស្ម្ួយ្រិភ្ររលាកមានការស្អរ់រែពីម្ និងមាន
កាតរវកិចចរមួ្ោន កនុងការព្រយុ្ទធព្រឆ្ាំង តាម្រយ្ៈការចូលរមួ្ោ៉ា ងស្កម្ម រដីម្ប ី
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អនុវតតអនុស្ញ្ជញ អនតរជាតិ ស្តីរីការលុររាំាត់ោល់ទព្ម្ង់ថ្នការររសី្រអីង
ជាតិសាស្ន៍។ 

៧.៣. រស្រភីារសាររត័ម៌ាន 

ការរលីករ ងីអាំរីការរ ាំរលាភ្រលីរស្រភីារររញ្ចញម្តិ គឺជាការរាំរផ្ាសី្ 
និងម្លួរ ក្ ច់ទ្ទាំងព្ស្ងុ រីរព្ ុះកម្ពុជាានអនុវតតោ៉ា ងខាា រ់ែាួននូវរោលការណ៍
 ក់រ័នធស្ិទធិរស្រភីារកនុងការររញ្ចញម្តិ ស្ិទធិកនុងការរធវីាតុកម្ម ស្ិទធិកនុង
ការជួរព្រជុាំរដ្ឋយ្ស្នតិវធិី ដូចមានខចងកនុងមាព្តា៣១ និងមាព្តា៣៧ថ្ន
រដឋធម្មនុញ្ញ នងិមាព្តា២ថ្នចារស់្តីរកីាររធវីាតុកម្មរដ្ឋយ្ស្នតិវធិី។ រៅកម្ពុជា 
រស្រភីារកនុងការររញ្ចញម្តពិ្តូវានរលីកកម្ពស្ ់តាម្ព្គរ់ម្រធោាយ្រដ្ឋយ្
ោម នការរតឹតបតិ ម្និដូចរៅរ ត ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំននួរនាុះរទ។ ខផ្អកតាម្និនាន ការ
រកីចរព្ម្ីនថ្នររចចកវទិោទាំរនរី ព្រជារលរដឋព្គរ់រូរកអ៏ាចររញ្ចញម្តិោ៉ា ង
ទូលាំទូលាយ្ រដ្ឋយ្ោម នការព្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន រលីការស្ររស្រផ្សរវផ្ាយ្
រ័ត៌មាននិងអតារទរផ្សង រៗទៀត ជារិរស្ស្ តាម្ព្ររ័នធរអ ចិព្តូនិច រលីកខលង
ខតការផ្សរវផ្ាយ្រ័ត៌មាន ខដលរ ាំរលាភ្រាំ នចារ។់ អនកយ្កការណ៍ោម ន
ព្រាំខដនានវយ្តថ្ម្ារៅឆ្ន ាំ២០១៦ថា កម្ពុជាទទួលានចាំ តថ់ាន ក់រលែ១
រលីរស្រភីារសាររ័ត៌មានរៅអាសា ន ខតរទ្ទុះជាមានការរលីកស្ររស្ីរខររ
រនុះកតី រស្រភីាររនាុះព្តូវស្ាិតរៅកនុងព្ករែ័ណឌ ចារ់ និងម្ិនព្តូវរាំ នរលី
កិតតិយ្ស្ និងរស្ចកតថី្ងាងនូរររស្រុ់គគលដថ្ទ សាា រ័នជាតិ ឬរងកអស្នតិសុ្ែនងិ
ចលាចលកនុងស្ងគម្រ យី្។ 

កនុងររលយុ្ទធនាការរាុះរឆ្ន តម្តងៗ គ.ជ.រ. ានផ្ែល់ម្រធោាយ្
រស្មីភារោន  ចាំរ ុះគណរកសនរោាយ្ ខដលានចូលរមួ្រាុះរឆ្ន ត ស្ព្មារ់
ផ្សរវផ្ាយ្រ័តម៌ានដលអ់នករាុះរឆ្ន ត រដីម្បឱី្យានដឹងអាំរកីម្មវធិនីរោាយ្ 
ររស្់គណរកសនីម្ួយ្  ៗ រដ្ឋយ្ធានាតមាា ភារនិងស្ម្ភារចាំរ ុះការរព្រីព្ាស្់
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វទិយុនិងទូរទស្សន៍រដឋ។ ទនទឹម្នឹងរនុះ គ.ជ.រ. ក៏ានខណនាាំដល់វទិយុរដឋនិង
ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ឱ្យខរងខចករមា៉ា ងរោស្នាឱ្យានរស្មីៗោន  ដល់ព្គរ់
គណរកសទ្ទាំងអស្់ រៅកនុងកាំលុងររលយុ្ទធនាការរោស្នារាុះរឆ្ន ត។ 
រព្ៅរីរនុះ ចាំរ ុះរ ត ញវទិយុនិងទូរទស្សន៍ឯកជន នងិសាររ័ត៌មានកនុងព្ស្ុក 
ការផ្ាយ្សារនរោាយ្ររស្់គណរកស មួ្យ្ គឺរោងរៅតាម្ការ
ព្រម្រព្រៀងជាលកខណៈឯកជន និងអតាព្ររោជន៍ធុរកិចចរវងគណរកសនិង
មាច ស្់ព្ររន័ធផ្សរវផ្ាយ្។  

រដ្ឋយ្ខ ក រៅមានព្ររ័នធផ្សរវផ្ាយ្ជារព្ចីន ខដលមាននិនាន ការ
ព្រឆ្ាំងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល រហយី្ផ្សរវផ្ាយ្រ័ត៌មានោាំព្ទគណរកសព្រឆ្ាំង កនុងរនាុះ
មានជាអាទិ៍ វទិយុស្ាំរុកឃមុ ាំ FM១០៥ នងិវទិយុស្ាំរ ងគស្ែី FM១០២ ជារដមី្ 
រហយី្រព្ៅរីរនុះ វទិយុ VOA វទិយុ VOD និងវទិយុ RFA ានផ្ាយ្រនតផ្តទ លរ់ចញ
រីទីព្កុងវ៉ា សុ្ីនរតានម្កកាន់ព្ររទស្កម្ពុជា។ វទិយុទ្ទាំងរីខដលទទួលងវកិា
រីស្ហរដឋអារម្រកិ ផ្ាយ្រ័ត៌មានលរម្អៀង ែុស្រីការរិតរៅកម្ពុជា និងជា
ឧរករណ៍នរោាយ្ររព្ម្ីឱ្យគណរកសព្រឆ្ាំងោ៉ា ងផ្តក រ់មុ្ែ រព្កាម្រលស្
រព្ងឹងលទធិព្រជាធិររតយ្យ និងស្ិទធិម្នុស្ស រហីយ្រហូតម្កដល់ររលរនុះ 
វទិយុ VOA និងវទិយុ RFA រៅខតរនតផ្សរវផ្ាយ្ស្កម្មភារ ករ់័នធនានា ខដល
ភាគរព្ចីនសុ្ទធស្ឹងជារ័ត៌មានព្រឌ្ិតរាំរផ្ាីស្ និងម្ួលរ ក្ ច់។ កាខស្តរររទស្
ម្ួយ្ចាំនួននិងកាខស្តកនុងព្ស្ុកែាុះ ក៏ានរធវីស្កម្មភារររព្ម្ីរោលរៅ
ដូចោន រនុះខដរ។  

ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលានកតស់្មាគ លរ់ឃញីថា គណរកសនរោាយ្ភាគរព្ចីន
ាននិងកាំរុងរព្រីព្ាស្់ស្ិទធិរស្រភីារររញរលញ ព្ស្រតាម្រោលការណ៍
រដឋធម្មនុញ្ញ និងចារ់ស្តីរគីណរកសនរោាយ្ រហយី្សាររ័ត៌មានទ្ទាំងរនាុះ
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ក៏កាំរុងរាំររញភារកិចចររស្់ែាួនតាម្វជិាា ជីវៈ និងរស្រភីារសាររ័ត៌មាន ដូចរៅ
រ ត ព្ររទស្ព្រជាធិររតយ្យនានាខដរ។  

រ ែ ញទាំនាកទ់ាំនងស្ងគម្ដូចជា Facebook, Youtube, Twitter 
និងរ ត ញរ័ត៌មានស្ងគម្ម្ួយ្ចាំនួន ព្តូវានរព្រីព្ាស្់ោ៉ា ងទូលាំទូលាយ្ 
រដីម្បីផ្សរវផ្ាយ្រ័ត៌មានខដល ក់រ័នធនឹងនរោាយ្ និងរូរភាររផ្សងៗ 
ខដលមានចរតិជាការព្រឌ្ិតរាំរផ្ាីស្ ការញុុះញង់ ឬជា កយចចាម្អាោ៉ា ម្ 
ខដលគណរកសព្រឆ្ាំងនិងអនកោាំព្ទ ានររងកីតរ ីងកនុងរោលរៅរាំរុល
ររោិកាស្ស្ងគម្ រកងចាំរណញខផ្នកនរោាយ្ ឬញុុះញង់រ៉ាុនរ៉ាងរាំខរក
រាំាកថ់្ផ្ទកនុងជាត ិនិងការររសី្រអីងជាតសិាស្ន៍ជារដីម្។  

ងមីៗរនុះ ការឈ្រ់រចញផ្ាយ្ររស្់កាខស្ត The Cambodia Daily គឺ
រដ្ឋយ្សារកាខស្តរនុះ ម្ិនានរង់រនធតាម្ចារ់ស្តរីីរររសារររីរនធកម្ពុជា។ 
ការអនុវតតរនុះ ម្ិនស្ាំរៅខតរៅរលីកាខស្ត The Cambodia Daily ម្ួយ្
រ៉ាុរ ណ ុះរទ រីរព្ ុះស្ម្តាកិចចរនធដ្ឋរានរធវីស្វនកម្មទូទ្ទាំងព្ររទស្ និង
ានរស្នីឱ្យព្កុម្ហ ុន ខដលជាំ ក់រនធទ្ទាំងអស្់ព្តូវរង់រនធតាម្ការកាំណត់។ 
រដ្ឋយ្ខ ក មានព្កុម្ហ ុនម្ួយ្ចាំនួនតូចម្ិនានរាំររញកាតរវកិចចរនធដ្ឋរ 
និងានរិទអាជីវកម្មរដ្ឋយ្ែាួនឯង រហីយ្កនុងរនាុះរួម្ទ្ទាំងកាខស្ត The 
Cambodia Daily ក៏ម្ិនានរាំររញកាតរវកិចចរនធដ្ឋរខដរ ែណៈខដលកាខស្ត
រនុះានព្រតរិតតិការ អស្រ់យ្ៈររលជាង២០ឆ្ន ាំរៅកម្ពុជា។  

ចាំខណកឯវទិយុ RFA និងវទិយុ VOA ខដលព្តូវានររងកតីរ ងី រដ្ឋយ្
មានជាំនួយ្ខផ្នកហិរញ្ញវតាុ រីរដ្ឋឋ ភិ្ាលអារម្រកិ និងមានទីតាាំងរៅស្ហរដឋ
អារម្រកិ ានររីកការោិល័យ្និងរធវកីារផ្ាយ្រនតរៅទូទ្ទាំងព្ររទស្កម្ពុជា
អស្់រយ្ៈររលជារព្ចីនឆ្ន ាំកនាងម្ក រដ្ឋយ្រុាំានរស្នីសុ្ាំការអនុញ្ជញ តរីព្កស្ួង
រ័ត៌មាន និងរធវីការចុុះរញ្ា ីឱ្យានព្តឹម្ព្តូវរនាុះរទ។ រលីស្រីរនុះរទៀត វទិយុ
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ទ្ទាំងរីរក៏មិ្នានរាំររញកាតរវកិចចរនធដ្ឋរខដរ។ រនុះរហីយ្ជាមូ្លរហតុថ្ន
ការស្រព្ម្ចរិទការោិល័យ្រៅភ្នាំររញ រដ្ឋយ្ែាួនឯង រ៉ាុខនតវទិយុទ្ទាំងរនុះរៅ
ខតផ្ាយ្រនតផ្តទ ល់រីស្ហរដឋអារម្រកិដខដល។ វទិយុជាភាសាខែមរទ្ទាំងរីររនុះ 
ខតងខតផ្សរវផ្ាយ្រ័ត៌មានលរម្អៀង រាំថ្ភ្ា និងរាំរា៉ា ង រហីយ្ជាឧរករណ៍
នរោាយ្ដ្ឋច់ថ្ងាស្ព្មារ់ផ្សរវផ្ាយ្ម្រនាគម្វជិាា  ព្រឆ្ាំងនឹងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល 
រដ្ឋយ្ម្ិនានរាំររញតួនាទីជាម្ជឈម្ណឌ លរ័ត៌មានអរោព្កឹត ខដលររព្ម្ីឱ្យ
ស្ងគម្និងព្រជារលរដឋកម្ពុជាទូរៅរទ។  

កម្ពុជាមានព្ករែ័ណឌ ចារ់ រដីម្បកីារ រនិងរលីកតរម្កីងការអនុវតត
ស្ិទធិរស្រភីារថ្នការររញ្ចញម្តិឱ្យានព្តឹម្ព្តូវ ដូចជា រដឋធម្មនុញ្ញ ចារស់្តីរី
រររសាររ័ត៌មាន ព្កម្ព្រហមទណឌ  ចារ់ព្រហមទណឌ ររិស្ស្ និងចារជ់ាត ិ
ព្រម្ទ្ទាំងលិែិតូរករណ៍គតិយុ្តតអនតរជាតិ ក់រ័នធម្ួយ្ចាំនួន ខដលកម្ពុជា
ានផ្តលស់្ចាច រន័។ កនាងម្ក អនកសាររ័ត៌មាន ស្កម្មជនស្ិទធិម្នុស្ស នងិ
ស្កម្មជនស្ងគម្សុ្ីវលិមួ្យ្ចាំនួន ព្តូវានតុលាការផ្តនាទ រទ្ទស្ រដ្ឋយ្សារ
រួករគានព្រព្រឹតតហួស្ព្រាំខដនថ្នស្ិទធិរស្រភីារ ផ្ទុយ្នឹងព្កម្វជិាា ជីវៈ និង
រ ាំរលាភ្រាំ នរលីស្ិទធិរស្រភីារអនកដថ្ទ។ ការអនុវតតចារ់ចាំរ ុះជនខដល
ព្រព្រឹតតរលមីស្ គឺជាម្រធោាយ្ខតម្ួយ្គត់ រដីម្បកីារ រស្ិទធមិ្នុស្ស ខងរកា
ស្ ត រ់ធាន រ់ ស្នតិសុ្ែស្ងគម្ និងស្ាិរភារនរោាយ្ ដូចរ ត ព្ររទស្
ព្រជាធិររតយ្យនានា ខដលព្រកាន់យ្កជរព្ម្ីស្ខរររនុះខដរ។ ព្កម្ព្រហមទណឌ
កម្ពុជា រៅព្តង់មាព្តា៣០៥ និងមាព្តា៣០៦ ានកាំណត់ថា អាំររីខដល
រ៉ាុះ ល់ដល់កិតតិយ្ស្ឬកិតតិស្័រទថ្នរុគគលឬសាា រ័ន រដ្ឋយ្អសុ្ទធចិតតជា
សាធារណៈ ឬតាម្សាររ័ត៌មាន គឺជារទរលមីស្ព្រហមទណឌ  ខតការអនុវតតចារ់
និងការផ្តនាទ រទ្ទស្ចាំរ ុះរទររហិារករ ត ិ៍រនុះ គមឺានខតរទ្ទស្រិន័យ្ជាព្ាក់ខត
រ៉ាុរ ណ ុះ ម្ិនមានការអនុវតតរទ្ទស្ដ្ឋករ់នធនាោររ យី្។   
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ការររីកទូលាយ្រស្រភីារសាររ័ត៌មានរៅកម្ពុជា ានរធវីឱ្យវសិ្័យ្រនុះ
មានការរកីចរព្ម្ីនោ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស្។ រចចុរបនន កម្ពុជាមានអងគភាររ័ត៌មាន
ចាំនួន៥៣០ កនុងរនាុះមានកាខស្តផ្ាយ្ជាភាសារររទស្ចាំននួ៤៣អងគភារ 
សាា នីយ្វទិយុ២២១ វទិយុទូរទស្សនផ៍្ាយ្ផ្តទ លន់ិងផ្ាយ្រនតចាំននួ១៣៤សាា នីយ្ 
វទិយុអនឡាញនិងវទិយុទូរទស្សន៍រហវស្ហ ុក ខដលកាំរុងរធវអីាជីវកម្មរដ្ឋយ្រស្រ ី
ទ្ទាំងចុុះរញ្ា ិកាព្ស្រចារ់ និងរុាំទ្ទន់ចុុះរញ្ា ិកាចាំនួនជាង១០០អងគភារ 
ទូរទស្សន៍ឌ្ីជីងល(Pay-TV)៥សាា នីយ្ ទូរទស្សន៍អនឡាញ៥៨អងគភារ 
ព្រម្ទ្ទាំងការោិល័យ្តាំ ងទីភាន ក់្រសាររ័ត៌មានរររទស្ និងការោិល័យ្
តាំ ងវទិយុ ទូរទស្សន៍រររទស្ព្រចាាំការអចិថ្គនតយ្២៍១អងគភារ។  

រតសី្ហរដឋអារម្រកិនងិស្ភាអរឺ ៉ាុរ អនុញ្ជញ តឱ្យព្កមុ្ហ ុនខដលម្និាន
រាំររញកាតរវកចិចរនធដ្ឋរ អាចព្រតរិតតកិាររៅកនុងព្ររទស្ែាួនានខដរឬរទ? 
រតសី្ហរដឋអារម្រកិនងិស្ភាអរឺ ៉ារុ កាំរុងខតោាំព្ទដលស់ាររត័ម៌ានខដលរលមសី្
ចារ់ឬោ៉ា ង ? រហីយ្ចាំនួនសាររ័ត៌មានដូចររៀរោរ់ខាងរលី គឺជា
ស្ញ្ជញណថ្នការរតឹតបតិខផ្នកសាររត័ម៌ានខដរឬរទ?  

រដីម្បរីលីកកម្ពស្វ់សិ្័យ្រ័តម៌ាន ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ានកាំណត់
យ្កការជួររិភាកាផ្តា ស្់រតូររោរលជ់ាម្ួយ្អនកកាខស្តម្តងកនុងម្ួយ្ឆ្ន ាំ រហយី្
កនុងខែម្កោ ឆ្ន ាំ២០១៨រនុះ គជឺាការជួររលីកទី២ នងិរិសាអាហារសាម្គគី
ជាមួ្យ្អនកកាខស្តចាំនួនព្រមាណ២ ០០០នាក់ រដ្ឋយ្ម្ិនគិតអាំរីនិនាន ការ
នរោាយ្។ ស្កម្មភារខរររនុះ រញ្ជា ក់ឱ្យរឃីញថា ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលាន
យ្កចិតតទុកដ្ឋកក់នុងការររីកទូលាយ្ ដលវ់សិ្័យ្រ័ត៌មានកនុងនាម្ជាថ្ដគូរិត
ព្ាកដ ខដលានរមួ្ចាំខណកដល់ការែិតែាំព្រឹងខព្រងររស្់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល កនុង
ការរព្ងឹងលទធិព្រជាធិររតយ្យ និងការរលីកកម្ពស្់ស្ិទធិម្នុស្ស  រស្រភីារថ្ន
សាររ័ត៌មាន និងការររញ្ចញម្តិ។  
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 ៧.៤. អងគការស្ងគម្សុ្វីលិ   

ព្ររទស្កម្ពុជាព្តូវានចាត់ទុកថា ជាឋានសួ្គ៌ររស់្ស្ងគម្សីុ្វលិ
និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលខតងចាត់ទុកថា ស្ងគម្សុ្ីវលិ
និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលអរោព្កឹត ជាថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍន៍ដស៏្ាំខាន់ររស្់ែាួន។ 
អងគការម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលកនុងព្ស្ុកនងិរររទស្ ខដលមាននិនាន ការលរម្អៀង
ខាងគណរកសព្រឆ្ាំង ានរុិះរកព្គរ់ម្រធោាយ្ រដីម្បមី្ួលរ ក្ ច់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល
និងជួយ្រព្ជាម្ខព្ជងគណរកសព្រឆ្ាំងទ្ទាំងហិរញ្ញវតាុនិងររចចករទស្ ស្ាំរៅ
រាំរុលររោិកាស្នរោាយ្រៅកម្ពុជា កនុងរោលរៅផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ច
ព្ស្រចារ់។ អងគការទ្ទាំងរនុះមានដូចជា៖ វទិោសាា ន NDI (National 
Democratic Institute), COMFREL (Committee for Free and Fair 
Elections in Cambodia), LICADHO (Cambodian League for the 
Promotion and Defense of Human Rights), ADHOC (Cambodian 
Human Rights and Development Association), CISA (Coalition 
for Integrity and Social Accountability), NICFEC (Neutral and 
Impartial Committee for Free and Fair Elections in Cambodia), 
TIC (Transparency International Cambodia) និង PDP (People 
Center for Development and Peace) ជារដីម្។ ស្កម្មភារររស្់អងគការ
ទ្ទាំងរនុះ មានទាំនាក់ទាំនងព្រទ្ទក់ព្កឡានិងផ្ារភាា រ់ោន  ជាម្ួយ្គណរកស
ព្រឆ្ាំង។ រួករគជាអនកចូលរួម្ររៀរចាំយុ្ទធសាគស្តនរោាយ្ ឱ្យគណរកស
ព្រឆ្ាំង និងរដីរតជួាឧរករណ៍កនុងការរគញ្ជា រទស្សនៈអវជិាមានដលព់្ស្ទ្ទរ់
ម្ហាជន អាំរោីជរដ្ឋឋ ភ្ិាលនិងគណរកសកាន់អាំ ច រដីម្បអូីស្ទ្ទញព្រជា
រលរដឋឱ្យោាំព្ទគណរកសព្រឆ្ាំង។ ជាងរនុះរទៀត រួករគានររៀរចាំកលលបចិ
រាំថ្ភ្ាការរិត តាម្រូរភាររផ្សងៗ ផ្ទុយ្នឹងរោលការណ៍នីតិរដឋ ដូចជាការ
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ផ្សរវផ្ាយ្រ័តម៌ានរាំភ្័នតរៅរព្ៅព្ររទស្ ការរញ្ចុ ុះរញ្ចូ លរុគគលនរោាយ្
រររទស្ និងរកៀរគរកមាា ាំងខាងរព្ៅ ឱ្យមានជាំហរព្រឆ្ាំងឬអវជិាមាននឹង
ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល ជារដីម្។  

ងមីៗរនុះ ចាំរ ុះករណីខដលម្ិនអនុញ្ជញ តឱ្យវទិោសាា ន NDI រនត
ស្កម្មភាររៅកម្ពុជា គឺជាការអនុវតតចារ់ដ៏ព្តឹម្ព្តូវ ព្ស្រតាម្ចារ់ស្តីរី
ស្មាគម្និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល រដ្ឋយ្សារវទិោសាា នរនុះានព្រតិរតតិ
រៅកម្ពុជាអស់្រយ្ៈររលជាង២០ឆ្ន ាំ រ៉ាុខនតម្ិនានចុុះអនុស្សរណៈជាម្ួយ្
ព្កស្ួងការរររទស្និងស្ហព្រតិរតតិការអនតរជាត។ិ ជាក់ខស្តង រៅមុ្នររល
រាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ វទិោសាា នរនុះានររៀរចាំខផ្នការរាំរផ្ាីស្រដ្ឋយ្យ្ក
មូ្លរហតុថ្នការស្ទង់ម្តិថា គ.ជ.រ. ានលុររឈាម ុះអនកោាំព្ទគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាត១ិ,២៥លាននាក់។ រតមីានព្ររទស្ ខដលអនុញ្ជញ តឱ្យអងគការ
ម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្ាិល ព្រតរិតតកិាររដ្ឋយ្ោម នការចុុះរញ្ា ីានខដរឬរទ? រតមីាន
ព្ររទស្ ខដលអនុញ្ជញ តឱ្យរដ្ឋឋ ភ្ាិលរររទស្ ផ្តលហ់រិញ្ញវតាុដលអ់ងគការ
ម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្ាិល  រដមី្បពី្រឆ្ាំងនងឹរដ្ឋឋ ភ្ាិល ខដលកាំរុងព្គរព់្គងអាំ ច
ព្ស្រចារខ់ដរឬរទ? កនុងររលខដលមានអងគការម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្ាិលនងិស្មាគម្
ជាង៣ ០០០ ានចុុះរញ្ា ីព្ស្រចារ ់ នងិកាំរុងព្រតរិតតកិាររៅកម្ពុជា រហយី្
មានអងគការមិ្នខម្នរដ្ឋឋ ភិ្ាលមួ្យ្ មិ្នានចុុះរញ្ា ីរយ្ៈររលជាង២០ឆ្ន ាំ 
ខងម្ទ្ទាំង មានស្កម្មភារ ករ់ន័ធនងឹការផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចាររ់នាុះ 
រតរីនុះគជឺាការរតឹតបតិរលអីងគការម្និខម្នរដ្ឋឋ ភ្ាិលទ្ទាំងអស្ខ់ដរឬរទ?  

អងគការស្ងគម្សុ្ីវលិ ខដលមាននិនាន ការព្រឆ្ាំងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលម្ួយ្ចាំននួ 
រធវីស្កម្មភារព្ោន់ខតផ្តគ រច់ិតតមាច ស្់ជាំនួយ្ខតរ៉ាុរ ណ ុះ រដីម្បទីទួលានធនធាន
ហរិញ្ញវតាុស្ព្មាររ់នតនិរនតរភារការ្រររស្់ែាួន។ ព្រស្ិនររសី្មាគម្ឬអងគការ
ទ្ទាំងរនុះ ម្ិនរុិះគន់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលឬម្ិនររងកីតឱ្យមានចលាចលស្ងគម្រនាុះរទ 



 

100 

រួករគអាចនឹងព្តូវានចាតទុ់កថាជាអងគការអរោព្កឹត ឬោាំព្ទោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល 
រហយី្អងគការទ្ទាំងរនាុះ អាចព្តូវានផ្តអ កឬព្តូវានកាត់ផ្តត ច់ជាំនយួ្។ ព្ររទស្
ជារព្ចីនរៅអាសុ្ី ានរព្ងឹងការអនុវតតចារ់ោ៉ា ងតឹងរុងឹ រលីការព្គរ់ព្គង
អងគការស្ងគម្សុ្ីវលិ រដីម្បរី ក្ រការព្រព្រឹតតអាំររីខដលផ្ទុយ្នឹងចារ់ ដូចជា
ស្កម្មភារនរោាយ្ ឬផ្តល់ហរិញ្ញវតាុដលគ់ណរកសនរោាយ្ រីរព្ ុះថា 
តាម្ចារ់ ររស្កកម្មររស្់អងគការទ្ទាំងរនុះ គឺព្តូវចូលរមួ្ចាំខណកជាម្ួយ្រដ្ឋឋ
ភ្ិាលកនុងការអភ្ិវឌ្ឍស្ងគម្។ រដ្ឋយ្ខ ករៅកម្ពុជា អងគការម្ួយ្ចាំនួន ជា
រិរស្ស្អងគការខដលមានននិាន ការព្រឆ្ាំង គឺមានការ ក់រ័នធោ៉ា ងសុ្ីជរព្ៅរៅ
នឹងស្កម្មភារនរោាយ្ ផ្ារភាា រ់ជាម្ួយ្នឹងគណរកសព្រឆ្ាំង។ ដូរចនុះ ការ
អនុវតតចារក់នុងការព្គរ់ព្គងអងគការស្ងគម្សុ្ីវលិរៅកម្ពុជា ម្ិនខម្នជាករណី
រដ្ឋយ្ខ ករនាុះរ យី្។  

រដ្ឋយ្រាំរភ្ាចរចាលនូវកិចចែិតែាំព្រឹងខព្រង និងស្ម្ិទធផ្លដ៏រព្ចីន
រលីស្លរខ់ដលស្រព្ម្ចានកនុងស្ងគម្ អងគការទ្ទាំងរនុះ រផ្តត តខតរលីចាំណុច
ែវុះខាតម្ួយ្ចាំនួនររស្់អាជាា ធរមានស្ម្តាកិចច ឬោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល រហយី្រធវីការ
រាំរា៉ា ងឬរាំរផ្ាីស្ការរិត រធវីោ៉ា ង ឱ្យមានការរព្រុះឆ្និងខរកាក់កនុង
ស្ងគម្ជាត ិ ផ្ទុយ្នងឹរោលការណ៍ថ្នការចូលរមួ្ររស្អ់ងគការស្ងគម្សុ្ីវលិ។ អងគការ
ម្ួយ្ចាំនួនរទៀត ានយ្ករោលការណ៍និងការអនុវតតថ្នលទធពិ្រជាធិររតយ្យ
និងស្ិទធមិ្នុស្ស ខដលព្តូវានកសាងរ ងីជាជាំហានៗ នងិចាកឫ់ស្ោ៉ា ងរព្ៅ
កនុងព្ររទស្អភ្ិវឌ្ឍនអ៍ស្រ់យ្ៈររលោរ់រយ្ឆ្ន ាំរហយី្រនាុះ ម្កអនុវតតរដ្ឋយ្រងខាំ
រៅកម្ពុជា ខដលលទធពិ្រជាធិររតយ្យរទីររកីតមានកនុងរយ្ៈររល៣ទស្វតសរ ៍
ចុងរព្កាយ្រ៉ាុ រ ណ ុះ រហីយ្ខដលព្រជារលរដឋកម្ពុជាមានការយ្ល់ដឹងអាំរី
រោលការណ៍ជាមូ្លដ្ឋឋ នថ្នលទធិព្រជាធិររតយ្យរៅមានកព្ម្ិត និងរុាំទ្ទន់មាន
ស្ម្តាភារកនុងការអនុវតតទស្សនទ្ទនរនុះ ានទ្ទាំងព្ស្ុងរៅរ យី្។  
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 រៅឆ្ន ាំ២០១៦ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលានររងកីតរវទិកាស្ម្ព័នធស្ងគម្សុ្ីវលិ 
(វ.ស្.ស្.) ជាយ្នតការរាំររញរខនាម្រលីយ្នតការខដលមានព្សារ់ រដីម្បពី្រមូ្ល
ផ្តុ ាំទស្សនៈ ម្តិរោរលរ់ីស្ាំ ករ់ញ្ញវនត ព្កុម្ព្សាវព្ជាវ រណឌិ តស្ភាចារយ 
និងស្ងគម្សុ្ីវលិ តាម្រយ្ៈការរិភាកានិងការព្សាវព្ជាវ តាម្ខររវទិោសាគស្ត 
ស្ព្មារចូ់លរមួ្ររៀរចាំរោលនរោាយ្ងមីៗ ររព្ម្ីផ្លព្ររោជន៍សាធារណៈ 
តាម្រោលការណ៍ស្ម័ព្គចិតត។ វ.ស្.ស្. ជារវទិកាស្ព្មារ់ស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលនងិ
រព្ងងឹកិចចស្ហព្រតរិតតកិារ រវងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលជាម្ួយ្អងគការ ស្មាគម្នានា 
និងតួអងគ ក់រ័នធទ្ទាំងឡាយ្ រដីម្បីផ្តា ស្់រតូ រម្តិរោរល់រឆ្ាីយ្តររៅនឹង
រញ្ជា ស្ាំខាន់ៗ កនុងព្ររទស្ តាំរន ់នងិរិភ្ររលាក។ ទនទមឹ្នឹងរនុះ វ.ស្.ស្. 
ក៏នឹងកាា យ្រៅជាយ្នតការម្យួ្ ស្ព្មារ់ផ្តលត់ថ្ម្ាថ្នគុណភារនិងររស្កកម្ម
ររស្់ស្ងគម្សុ្ីវលិ ខដលមានតួនាទជីាកមាា ាំងចលករជួយ្ជាំរុញកាំរណីនរស្ដឋកិចច
និងការអភ្ិវឌ្ឍស្ងគម្។ 

 ៧.៥. ការរធវវីរិសាធនកម្មចារស់្តរីគីណរកសនរោាយ្ 

រយ្ីងស្រងកតរឃីញថា ជាទូរៅចារ់ស្តីរីគណរកសនរោាយ្ថ្ន
រ ត ព្ររទស្នានា អាចមានលកខណៈរផ្សងៗោន  ខដលអាចខរងខចកជា៣
ព្ររភ្ទធាំៗគឺ៖ (១) មានលកខណៈធូររលុង (២) មានលកខណៈតឹងខតងរាំផុ្ត 
ឬចារឯ់ករកស និង (៣) មានលកខណៈក ត ល (ម្ិនធូរនិងម្និតឹងររក) 
ដូចជា ចារស់្តីរគីណរកសនរោាយ្កម្ពុជារចចុរបនន និងរៅរ ត ព្ររទស្
ម្ួយ្ចាំនួនរទៀត។ 

ចារ់ស្តរីីគណរកសនរោាយ្ ព្តូវានររងកីតរ ងីរៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
ខដលរៅររលរនាុះ កម្ពុជារុាំទ្ទនទ់ទួលានស្នតិភារររញរលញរៅរ យី្ 
រហយី្ចារ់រនុះរៅមានលកខណៈធូរលុង ររីរព្រៀររធៀរនឹងចាររ់ៅព្ររទស្
ជិតខាង ខតសាម រតីថ្នចារ់រនុះគឺព្ស្រតាម្សាា នភារស្ងគម្នាររលរនាុះ។ 
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ការរធវីវរិសាធនកម្មចារ់ស្តីរីគណរកសនរោាយ្រៅឆ្ន ាំ២០១៧រនុះ គឺ
រដីម្បរីឆ្ាីយ្តររៅនឹងការវវិតតថ្នសាា នភារនរោាយ្ រស្ដឋកចិច ស្ងគម្ នងិ
ស្ិទធរិស្រភីារររស្់ព្រជារលរដឋ ព្រម្ទ្ទាំងការរកីដុុះដ្ឋល និងការវវិតតថ្នលទធិ
ព្រជាធិររតយ្យរៅកម្ពុជា នាររលរចចុរបនន។ ការរធវីវរិសាធនកម្មរនុះ គាឺនរមួ្
ចាំខណកដល់ការរលីកកម្ពស្គុ់ណភារ ថ្នលទធិព្រជាធរិរតយ្យរិតព្ាកដរៅ
កម្ពុជា។  

ចារ់វរិសាធនកម្មងមីរនុះ ផ្តល់ឱ្យគណរកសនរោាយ្ទ្ទាំងអស្់ នូវ
ភាររស្មីោន កនុងការអនុវតតស្ទិធិររស្ែ់ាួន រដ្ឋយ្ម្ិនររសី្រអីងចាំរ ុះគណរកស
នរោាយ្ ម្ួយ្រ យី្ រហយី្ែាឹម្សារថ្នចាររ់នុះ ម្ិនព្តមឹ្ខតរមួ្រញ្ចូ ល
រោលការណ៍លទធិព្រជាធិររតយ្យជាមូ្លដ្ឋឋ ន ដូចមានខចងរៅកនុងចារស់្តីរី
គណរកសនរោាយ្ថ្នរ ត ព្ររទស្ព្រជាធិររតយ្យរ៉ាុ រ ណ ុះរទ ខត
ខងម្ទ្ទាំងមានលកខណៈលអព្ររស្ីរជាងចារថ់្នរ ត ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួនរទៀត
ផ្ង។ ចារ់រនុះស្ាំរៅការ ររររោជានិយ្ម្អាព្ស័្យ្រដឋធម្មនុញ្ញ និងលទធិ
ព្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស ព្រម្ទ្ទាំងទរ់សាក តោ់លក់ាររ៉ាុនរ៉ាងផ្តួលរ ាំលាំរដឋ
អាំ ចព្ស្រចារ។់  ជាក់ខស្តង កនុងមាព្តា៦ងមី(រីរ)ខចងថា «ព្គរគ់ណរកស
នរោាយ្មិ្នព្តូវរធវីស្កម្មភារ មួ្យ្ដូចខាងរព្កាម្៖ (១) រធវីឱ្យមាន
អរគម្នខ៍ដលនាាំឱ្យអនតោយ្ដលឯ់កភារជាត ិ នងិរូរណភារខដនដ ី (២) រធវី
វទិធងសនាព្រឆ្ាំងនឹងរររព្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស និងរររោជានិយ្ម្
អាព្ស្យ័្រដឋធម្មនុញ្ញ (៣) រធវឱី្យរ៉ាុះ លដ់លស់្នតសុិ្ែរដឋ (៤) ររងកតីកងកមាា ាំង
ព្រដ្ឋរអ់ាវុធ (៥) រធវកីារញុុះញង ់ ខដលអាចនាាំឱ្យមានការខរកាកជ់ាត.ិ..»។ 
រៅព្តងម់ាព្តា២៩ងម ី កា៏នខចងថា «គណរកសនរោាយ្ព្តវូានហាម្ោត់
មិ្នឱ្យទទលួវភិាគទ្ទន រទ្ទុះជាតាម្រូរភារ ករ៏ដ្ឋយ្ រសីាា រន័រដឋ ស្មាគម្ 
អងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល ស្ហព្ោស្សាធារណៈ ព្គុឹះសាា នសាធារណៈ 
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វទិោសាា នសាធារណៈ រលកីខលងករណីដូចមានខចងកនុងមាព្តា២៨ថ្នចាររ់នុះ។ 
គណរកសនរោាយ្ព្តូវានហាម្ោត់មិ្នឱ្យទទួលវភិាគទ្ទន រទ្ទុះតាម្
រូរភារ ក៏រដ្ឋយ្ រីសាា រ័នរររទស្ ព្កុម្ហ ុនរររទស្ ជនរររទស្ ឬអងគ
ការខដលមានព្រភ្រហរិញ្ញរបទ្ទនររីររទស្»។ រៅព្តង់មាព្តា៤៤ងមី(រីរ) 
ានខចងររីបញ្ញតិតអាចផ្តអ កស្កម្មភារឬរ ាំលាយ្គណរកសនរោាយ្។ 

រទរិរសាធររស់្រ ែ ព្ររទស្នានារលីរិភ្ររលាក  ក់រ័នធនឹង
ចារ់ស្តរីីគណរកសនរោាយ្ ានរ ា្ ញថា រៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ គណៈកម្មការ
ទីព្កុងខវនីស្ថ្នព្ររទស្អុីតាលី ានអនុម្ត័ «រោលការណ៍ស្តីរកីារហាម្ោត ់
និងការរ ាំរលាយ្គណរកសនរោាយ្ នងិវធិានការព្រហាកព់្រខហល»។ រៅ
រ ត ព្ររទស្ជារព្ចីន ជាររិស្ស្រៅអឺរ ៉ាុរ ដូចជាព្ររទស្ដ្ឋណឺមា៉ា ក ាោ ាំង 
រ័រទុយ្ហាក ល់ អង់រគាស្ អា មឺ្៉ាង់ តួកគី កនុងរដឋធម្មនុញ្ញ ចារ់ ក់រន័ធ ឬចារ់
ស្តីរីគណរកសនរោាយ្ មានខចងអាំរីការរ ាំលាយ្ ឬការហាម្ោត់គណរកស
នរោាយ្ ព្រស្ិនររីគណរកស ព្រព្រឹតតអាំររីផ្ទុយ្នឹងរោលការណ៍
ស្ាំខាន់ៗ ដូចជា (១) ការរលីកទឹកចតិតឱ្យរកីតមានអាំររហីងិា ការររសី្រអីង
សាស្នា ឬការព្រកានរូ់ជសាស្ន៍ (២) ការរធវឱី្យរ៉ាុះ ល់ដលស់្នតសុិ្ែជាត ិ
រររៀរររៀររយ្ស្ងគម្ នងិការោាំព្ទស្កម្មភាររភ្រវកម្ម នងិ(៣) ការទទួល
ហរិញ្ញវតាុរីភាន ក់ រ្រររទស្។ រដ្ឋយ្ខ ក រៅព្ររទស្អូគសាត លី ស្ហរដឋអារម្រកិ 
និងកា ដ្ឋ ក៏ានហាម្ោត់ការរព្ជៀតខព្ជកនិងការទទួលហិរញ្ញវតាុរី
រររទស្ផ្ងខដរ។  

ជាក់ខស្តង ស្ហរដឋអារម្រកិ ខដលខតងខតរលីកតរម្កងីែាួនថាជារិតាថ្ន
លទធពិ្រជាធិររតយ្យ ក៏រៅខតម្ិនអនុញ្ជញ តឱ្យរររទស្លូកថ្ដចូលកនុងដាំរណីរការ
ថ្នការរាុះរឆ្ន ត និងកិចចការថ្ផ្ទកនុងររស្់ែាួនខដរ ខដលកនុងររលរចចុរបនន 
ស្ហរដឋអារម្រកិែាួនឯង កាំរុងខតមានភារចព្ម្ូងចព្មាស្់រលីករណីជារព្ចីន ខដល
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រលីករ ងីថា រុស្សុាីនលូកថ្ដចូលកនុងការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្ររសី្ព្រធានាធិរតី
ទី៤៥ររស្ែ់ាួន។  

រដ្ឋយ្ខ ករៅអាសុ្ី ក៏មានករណីថ្នការហាម្ោត់ ឬការរ ាំលាយ្
គណរកសនរោាយ្ ខដលានព្រព្រឹតតផ្ទុយ្នងឹចារ់ស្តគីណរកសនរោាយ្ 
ចារ់ ក់រន័ធ ឬរដឋធម្មនុញ្ញខដរ។ ជាទូរៅ រៅរ ត ព្ររទស្អាសុ្ី ចារ់មាន
លកខណៈរផ្សងៗោន ។ ចារ់ថ្នព្ររទស្ែាុះព្រកាន់យ្កការព្គរ់ព្គងរដឋខររ
ឯករកស ព្ររទស្ែាុះរទៀតព្រកាន់យ្ក ក់ក ត លព្រជាធិររតយ្យ និង
ព្ររទស្ែាុះរទៀត អនុវតតព្ររ័នធព្គរ់ព្គងរដឋតាម្ខររព្រជាធិររតយ្យ រស្រ ី
រហុរកស។ រទ្ទុះរីជាែាឹម្សារថ្នចារ់ថ្នព្ររទស្នីម្ួយ្  ៗមានលកខណៈែុស្ៗោន  
រៅតាម្រររថ្នការព្គរ់ព្គងរដឋក៏រដ្ឋយ្ ខតរោលការណ៍ស្ាំខាន់ៗ គឺមាន
លកខណៈព្រហាក់ព្រខហលោន  រ លគឺ ផ្តល់អាំ ចឱ្យតុលាការមានស្ិទធិ
រ ាំលាយ្គណរកសនរោាយ្  ខដលព្រព្រឹតតផ្ទុយ្នឹងរោលការណ៍ព្គឹុះ 
(១) ស្កម្មភារផ្ទុយ្នឹងលទធពិ្រជាធិររតយ្យ ការព្រព្រឹតតអាំររីហងិា ការររសី្រអីង
សាស្នា ឬការព្រកានរូ់ជសាស្ន ៍(២) ការរធវីឱ្យរ៉ាុះ លដ់លអ់ធិររតយ្យភារ 
ស្នតិសុ្ែជាតិ និងរររៀរររៀររយ្ស្ងគម្ (៣) ការទទលួហរិញ្ញវតាុរភីាន ក់្រ
រររទស្។ 

កម្ពុជាព្តូវានទទួលរងការរុិះគន់ ចាំរ ុះការរធវីវរិសាធនកម្មចារ់
ស្តីរីគណរកសនរោាយ្នាររលងមីៗរនុះ។ រ៉ាុខនតមុ្ននឹងរធវីការវនិិចឆ័យ្អាំរី
ចារ់ររស្់កម្ពុជា រដ្ឋឋ ភ្ិាលថ្នរ ត ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំននួនិងសាា រ័នរររទស្ 
ខដលានរុិះគន់រនាុះ គួរខតរិនិតយរម្ីលព្ររន័ធចារ់ររស្់ែាួនរ ងីវញិ ថារតី
មានការអនុញ្ជញ តឱ្យគណរកសនរោាយ្ ព្រព្រឹតតផ្ទុយ្នឹងរោលការណ៍លទធិ
ព្រជាធិររតយ្យ ស្នតិសុ្ែជាតិ ឬអនុញ្ជញ តឱ្យរររទស្ ឬអងគការអនតរជាតិ  
រព្ជៀតខព្ជកចូលកចិចការថ្ផ្ទកនុងររស្់ព្ររទស្ែាួន ឬទទួលហរិញ្ញរបទ្ទនរីរររទស្ 
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ជារិរស្ស្ គឺហិរញ្ញរបទ្ទនកនុងរោលរៅផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ 
ខដរឬរទ។ 

ការព្រួយ្ារម្ភនិងការរលីករ ងីររស្់ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំននួថា កម្ពុជា
រដីរចាកឆ្ៃ យ្រីគនាងព្រជាធិររតយ្យ គឺរិតជាម្ិនព្តឹម្ព្តូវរទ។ រដីម្បរីឆ្ាីយ្តរ
នឹងសាា នការណ៍វវិតតន៍រស្ដឋកិចច ស្ងគម្ និងនរោាយ្ កម្ពុជាព្តូវការរធវី
វរិសាធនកម្មចារម់្ួយ្ចាំនួន និងរធវកីាំខណទព្ម្ងស់ាា រ័ន ក់រ័នធ ឱ្យកាន់ខតមាន
ព្រស្ិទធភារខងម្រទៀត រីរព្ ុះថាសាា នភាររស្ដឋកិចចស្ងគម្និងនរោាយ្
កាលរី២០ឆ្ន ាំមុ្ន ម្ិនអាចរឆ្ាីយ្តរានរៅនឹងតព្ម្ូវការថ្នការអភ្ិវឌ្ឍស្ងគម្
រៅររលរនុះរទ។ 

៧.៦. ការចារែ់ាួន កមឹ្ សុ្ខា 

 កឹម្ សុ្ខា ជារម្ដកឹនាាំចលនារដិវតតនរ៍ណ៌រៅកម្ពុជា រដ្ឋយ្មាន
ការរណតុ ុះរ ត ល នងិជយួ្រព្ជាម្ខព្ជងទ្ទាំងម្រធោាយ្ ររចចករទស្ និង
ហិរញ្ញវតាុរីរររទស្ រហីយ្ោជរដ្ឋឋ ភិ្ាលានរករឃីញវរីដអូឃាីរខដលាន
ផ្សរវផ្ាយ្ជាសាធារណៈរដ្ឋយ្រ ត ញរ័ត៌មាន CBN (Cambodian 
Broadcasting Network) រៅអូគសាត លី ខដលរៅររលរនាុះ កមឹ្ សុ្ខា ជា
អនុព្រធានគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ ាននិោយ្រៅចាំរ ុះមុ្ែរលរដឋខែមរថា 
«...តាាំងរីឆ្ន ាំ១៩៩៣ ែាុ ាំជារ់តាំ ងោគស្តដាំរូង រដ្ឋឋ ភ្ិាលអារម្រកិ រៅែាុ ាំ
រៅព្ស្ុកអារម្រកិមុ្នរគរងអស្់កនុងនាម្អនកនរោាយ្ខែមរម្ួយ្ឆ្ន ាំម្តង រដីម្បឱី្យ
ខស្វងយ្ល់រីដាំរណីរការព្រជាធិររតយ្យ។ អារម្រកិានស្រព្ម្ចចិតតថា រដីម្បី
ឱ្យព្ររទស្កម្ពុជាមានការផ្តា ស្់រតូររនាុះ ែាុ ាំព្តូវដកែាួនរចញរនីរោាយ្ម្ួយ្ព្ោ
ស្ិន។ ែាុ ាំក៏លាឈ្ររ់ីគណរកសនរោាយ្ រដមី្បរីរងកតីអងគការម្ួយ្រឈាម ុះ
រៅថា ម្ជឈម្ណឌ លស្ិទធិម្នុស្សកម្ពុជា។ រតីអារម្រកិឱ្យររងកីតរដីម្បអីវី? រគថា 
ររីចងរ់តូរអនកដឹកនាាំ រយ្ងីម្និអាចរៅជលឬ់រតូរខាងរលាីនរទ ដូរចនុះមុ្ននឹង
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រតូរខាងរលីាន ទ្ទល់ខតោស្់អារព្កាម្ស្ិន។ ទ្ទល់ខតរតូររីរព្កាម្រៅមុ្ន ជា
យុ្ទធសាគស្តនរោាយ្ររស្់ព្ររទស្ព្រជាធិររតយ្យ រហយី្ស្ហរដឋអារម្រកិ
ខដលជួយ្ែាុ ាំ គឺឱ្យយ្កម្៉ាូខឌ្លតាម្ព្ររទស្យូ្រហាគ សាា វ ី រៅខស្ រ ី ខដលរគរតូរ
រម្ដឹកនាាំផ្តត ច់ការ Milosevic ាន។ Milosevic មានរងរព្ោុះស្រម្បមី្ ស្់
រងរអូន រ៉ាុខនតរគរតូ រានរដ្ឋយ្សាររគរធវីយុ្ទធសាគស្តរនុះ រហីយ្រគយ្ករទ
រិរសាធរនុះម្កឱ្យែាុ ាំរធវីរៅព្ស្ុកខែមរ ខតអត់មានអនក ដឹងរទ រ៉ាុខនតរដ្ឋយ្សារ
ថ្ងៃរនុះ រយ្ងីឈានដល់ម្ួយ្ដាំ ក់រហយី្ ដូរចនុះ ែាុ ាំព្តូវខតព្ារ់រងរអូនឱ្យដឹង។ 
រជាគជ័យ្ខដលរយ្ងីទទួលាន ែាុ ាំអត់រធវីតាម្ែាុ ាំនឹករឃញីរទ គឺមានអនកជាំនាញការ 
សាគសាត ចារយ (Professor) រៅសាកលវទិោល័យ្ រៅទីព្កុង Washington DC 
រៅទីព្កុង Montreal ព្ររទស្កា ដ្ឋ ខដលអារម្រកិកាាំងជួលម្ក រដីម្បរីធវីការ
ផ្តល់ម្តិឱ្យែាុ ាំរររៀរជាយុ្ទធសាគស្តកនុងការផ្តា ស្់រតូររម្ដឹកនាាំ រហយី្ររីែាុ ាំរធវីតាម្
កបនួរ៉ាុណណឹ ង នងិយុ្ទធសាគស្តរ៉ាុណណឹ ង ររមី្ិនរជាគជ័យ្រទៀតែាុ ាំម្និដងឹថាោ៉ា ង
រម្៉ាចរទៀតរទ។»   
  ខផ្អករលីភ្ស្តុតាងកនុងវរីដអូឃាីរខដល កឹម្ សុ្ខា ានអួតអាងរៅ
ទីព្កុងខម្៉ាលរ នថា អារម្រកិជួយ្ររៀរចាំយុ្ទធសាគស្តរដីម្បរីតូ ររម្ដឹកនាាំតាម្គាំរូ
ព្ររទស្យូ្រហាគ សាា វ ីនិងភ្ស្តុតាងម្យួ្ចាំននួរទៀត កឹម្ សុ្ខា ព្តូវានកមាា ាំង
នគរាលយុ្តតិធម្៌ចារែ់ាួន និងព្តូវានរចាទព្រកានរ់ីរទស្នទដិឋិភារជាម្ួយ្
រររទស្  ក់រ័នធនឹងការរមួ្គាំនិតនិងឃុរឃតិជាម្ួយ្រររទស្ កនុងការអនុវតត
ខផ្នការស្មាៃ តផ់្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ រដ្ឋយ្រោងតាម្មាព្តា៤៤៣ 
ថ្នព្កម្ព្រហមទណឌ ថ្នព្រុះោជា ចព្កកម្ពុជា ខដលខចងថា «រទស្នទដិឋិភារ
ជាម្ួយ្រររទស្ គឺជាអាំររពី្តូវរ ៉ាូវោន រដ្ឋយ្ស្មាៃ ត់ជាម្ួយ្រដឋរររទស្ ឬភាន ក់្រ
រររទស្ រដីម្បរីរងកីតឱ្យមានអាំររីព្រទូស្តោ៉ាយ្ ឬឱ្យមានអាំររឈីាា ន ន ព្រឆ្ាំង
នឹងព្រុះោជា ចព្កកម្ពុជា។ រទស្នទិដឋិភារជាម្ួយ្រររទស្ ព្តូវផ្តនាទ រទ្ទស្
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ដ្ឋក់រនធនាោររី១៥ឆ្ន ាំ រៅ៣០ឆ្ន ាំ»។ រព្ៅរីវរីដអូឃារីរនុះ រៅមានវរីដអូឃារី
ម្ួយ្ចាំនួនរទៀត ជាភ្ស្តុតាងដ៏រងឹមាាំ ខដលរ ា្ ញនូវខផ្នការដ៏ចាស្់លាស្់ 
ម្ិនអាចព្រខកកានអាំរីការឃុរឃតិោន ជាស្មាៃ ត់ជាម្ួយ្រររទស្ រដីម្បផី្តួល
រ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ រដ្ឋយ្ានអនុវតតរមួ្ោន រវងគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ 
អងគការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាល និងភាន ក់្ររររទស្ ដូចខដលានរកីតរ ងីរៅ
កនុងព្ររទស្ម្ួយ្ចាំនួន។ ស្កម្មភាររនតរនាទ រ់ោន  ជារិរស្ស្គឺកនុងកាំលុង
ឆ្ន ាំ២០១៣ដល់២០១៤ រហូតដល់ថ្ងៃចារ់ែាួន កឹម្ សុ្ខា គឺជារទរលមីស្
ជាក់ខស្តង។  

 ករណីររស្់ កឹម្ សុ្ខា កាំរុងស្ាិតកនុងស្ម្តាកចិចររស្់តុលាការរធវីការ
រសុ្ីរអរងកត នងិព្សាវព្ជាវរនតរទៀត មុ្ននឹងវនិិចឆ័យ្រទ្ទស្។ រទ្ទុះជាការដរណតី ម្
អាំ ចតាម្ម្រធោាយ្ ក៏រដ្ឋយ្ ខដលផ្ទុយ្នងឹចារស់្តីរីការរាុះរឆ្ន ត 
រដ្ឋយ្មានឬោម នការរព្ជៀតខព្ជកររីររទស្ តាម្រយ្ៈម្រធោាយ្ ម្រនាគម្វជិាា  
ឬហិរញ្ញវតាុកតី គឺរៅខតជាការរ៉ាុនរ៉ាងផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ រដីម្បី
ដរណតី ម្អាំ ចរដ្ឋយ្ែុស្ចារ់។ 

  ចាំរ ុះការចារ់ែាួនអនកនរោាយ្ ស្មាជិកស្ភា ឬព្រឹទធស្ភាខដល
ព្រព្រឹតតែុស្ចារ់ តាម្នីតិវធិីចារ់ ម្ិនខម្នមានន័យ្ថាជាការរ ាំរលាភ្សិ្ទធិ
ម្នុស្ស និងស្ិទធិរស្រភីារថ្នការររញ្ចញម្តិ ឬរាំរិទស្ិទធរិធវីនរោាយ្រនាុះ
រទ។ ការចារែ់ាួនអនកនរោាយ្ខដលព្រព្រតឹតរលមសី្ចារ ់ ម្និខម្នរកតីមាន
រ ងីខតរៅកម្ពុជារទ ខតមានរៅរស្ទីរព្គរ់ព្ររទស្ ព្ោន់ខតរទរចាទព្រកាន់ 
ឬការព្រព្រតឹតមានលកខណៈែុស្ៗោន  តាម្ព្ករែណ័ឌ ចារថ់្នព្ររទស្នមី្យួ្ៗ 
ដូចជារៅព្ររទស្ថ្ង ហវីលីរីន មា៉ា រ សីុ្ សាធារណរដឋកូររ ៉ា ឥណឌូ រណសីុ្ 
សាធារណរដឋព្រជាមានតិចនិ ស្ហរដឋអារម្រកិ រុស្សុ ី នងិរៅព្ររទស្ម្យួ្ចាំននួ 
រៅអារម្រកិឡាទនី អាគហវកិ នងិអរឺ ៉ារុ ជារដមី្។  
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រស្ចិម្ព្ររទស្ម្ួយ្ចាំននួានអាំ វនាវឱ្យរដ្ឋុះខលង កឹម្ សុ្ខា ខដល
រនុះជាការរព្ជៀតខព្ជកចូលកចិចការថ្ផ្ទកនុងររស្់កម្ពុជា និងរ ាំរលាភ្រលីស្ម្តាកិចច
ររស្់តុលាការ ផ្ទុយ្នឹងរោលការណ៍នីតិរដឋ និងធម្មនុញ្ញអងគការស្ហព្រជាជាត ិ
និងលិែិតូរករណ៍អនតរជាតិរផ្សងៗ រៅររលខដលរ ត ព្ររទស្ទ្ទាំងរនាុះ
ខតងខតជាំរុញឱ្យកម្ពុជារោររនិងអនុវតតចារ់។ អនកនរោាយ្ព្តូវទទួល
ែុស្ព្តូវចាំរ ុះទរងវីររស្់ែាួន ខដលានព្រព្រឹតតនិងម្ិនព្តូវរធវីតាម្ការរ គ្ រ់
រញ្ជា ររស្់រររទស្ រដីម្បសី្រព្ម្ចរោលរៅដរណតី ម្អាំ ច រដ្ឋយ្រព្រីព្ាស្់
លទធពិ្រជាធិររតយ្យ និងស្ិទធមិ្នុស្ស ជាខែលស្ព្មាររ់ាកព្ាស្ព់្រជារលរដឋ
រនាុះរទ។ 

រហូតម្កដលរ់រលរនុះ សាា នទូតអារម្រកិរុាំានរឆ្ាយី្តរនងឹស្ាំណួរ
ររស្ស់្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ខដលានរចាទស្រួថា រតសី្ម្ែរីរស្ ់កមឹ្ សុ្ខា 
ខដលនិោយ្កនុងវរីដអូឃាីរថា អារម្រកិជាអនកជួយ្រព្ជាម្ខព្ជងឱ្យផ្តួលរ ាំលាំរ
ដ្ឋឋ ភ្ាិល តាម្គាំរូព្ររទស្យូ្រហាគ សាា វ ីគជឺាការរតិខដរឬរទ។   

កនុងនាម្ជាព្ររទស្ខដលានទទួលរងនូវឥទធិរល ថ្នចលនារដិវតតន៍
រណ៌ កម្ពុជាោាំព្ទទ្ទាំងព្ស្ងុចាំរ ុះរស្ចកតខីងាងការណ៍ររស្់រលាកព្រធានាធរិតី
ជារ់រឆ្ន តអារម្រកិ ដូ ល ់ ព្តាាំ កនុងរិធខីងាងអាំណរគុណដលអ់នករាុះរឆ្ន ត
ោាំព្ទែាួន រៅថ្ងៃទ៦ី ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដលានរលីករ ងីថា «រយ្ងីនឹង
ឈ្រ់ព្រកួតព្រខជងោន  រដីម្បផី្តួលរ ាំលាំរដ្ឋឋ ភ្ិាលរររទស្ ខដលរយ្ងីម្ិនសាគ ល ់
រហីយ្រយ្ីង ក៏ម្ិនព្តូវជារ់ ក់រ័នធជាម្ួយ្នឹងការផ្តួលរ ាំលាំរដ្ឋឋ ភ្ិាលថ្ន
ព្ររទស្ទ្ទាំងរនាុះរទ»។ 

 ៧.៧. ការរ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិ

គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ ានព្រព្រឹតតអាំររផី្ទុយ្នឹងរដឋធម្មនុញ្ញនិងចារ់
ជាធរមាន ដូចជា អាំររីវទិធងសនាចាំរ ុះលទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន ត រងកឱ្យមាន
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អស្នតិសុ្ែនិងចលាចលរៅទូទ្ទាំងព្ររទស្ រធវីស្កម្មភារនាាំឱ្យមានការ
ររសី្រអីងរូជសាស្ន៍នងិខរកាកថ់្ផ្ទកនុងជាតិជារដមី្ ស្ាំរៅរព្រីព្ាស្់កមាា ាំង
ម្ហាជនរដីម្បទីមាា ករ់ររដឹកនាាំព្ស្រចារ់ រដ្ឋយ្មានការោាំព្ទ ការឃុរឃតិ 
និងការរ គ្ រ់រញ្ជា រីរររទស្ អស្់រយ្ៈររលជារព្ចីនឆ្ន ាំម្ករហយី្ ជារិរស្ស្ 
រៅឆ្ន ាំ២០១៣ ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូតដលឆ់្ន ាំ២០១៧។ រៅរដីម្ឆ្ន ាំ២០១៤ អាំររី
ហិងាខដលឈានដល់ការរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញព្ទរយស្ម្បតតិ និងាត់រង់អាយុ្ជីវតិ
ម្នុស្ស គឺរដ្ឋយ្ការរព្ោងទុកររស់្ថាន ក់ដឹកនាាំថ្នគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ។ 
សាា នទូតរររទស្ចាំនួនរី ានផ្តល់រ័ត៌មានដល់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា អាំរី
គរព្មាងការាតុកម្មហិងារនុះជាមុ្ន រដ្ឋយ្មានការររៀរចាំដឹកជញ្ាូ នដុាំងម 
ព្ោរ់ខរកដរសាាំង ជាំ ម្ ដ្ឋវ នងិឧរករណ៍រផ្សងរទៀត ដ្ឋករ់ៅកខនាងម្យួ្
ស្ព្មាររ់ព្រីព្ាស្់រៅថ្ងៃាតុកម្ម។ រតរីនុះជាាតុកម្មអហងិា រហយី្ាតុករ
ជាជនស្ាូតព្តងខ់ម្នរទ? រខនាម្រលីរនុះរទៀត ភ្ស្តុតាងខដលម្ិនអាចព្រខកកាន 
គឺ កឹម្ សុ្ខា ាននិោយ្និងានទទួលសាគ ល់ជាសាធារណៈថា រដ្ឋឋ ភ្ិាល
អារម្រកិជាអនកខណនាាំ ររព្ងៀន និងទាំនុករព្ម្ុងដល់ែាួន រៅកនុងការររៀរចាំ
ដរណតី ម្អាំ ចរដ្ឋយ្យ្កគាំរូតាម្រដិវតតន៍រណ៌ទមាា ក់រលាក Slobodan 
Milosevic រៅព្ររទស្យូ្រហាគ សាា វ។ី  

  ខផ្នការជារនតរនាទ រ់ខដលានររៀរចាំនិងអនុវតតកនាងម្ក គឺមាន
លកខណៈជាព្ររ័នធ តាាំងរីដាំរណីរការររៀរចាំខផ្នការ រហូតដល់ការអនុវតត
ជាក់ខស្តង រមួ្ទ្ទាំង ការផ្សរវផ្ាយ្ ការញុុះញង់ ការខចកចាយ្រ័ត៌មាន ការ
រកៀរគរអនកោាំព្ទឱ្យរងីររ ងីរុះរារព្រឆ្ាំងនឹងរដឋអាំ ច ការរិទផ្ាូវ ការរធវី
ាតុកម្ម និងការរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញព្ទរយស្ម្បតតិសាធារណៈនងិឯកជន។ រម្ដឹកនាាំ
និងស្កម្មជនថ្នគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិានរធវីស្កម្មភាររ ាំរលាភ្ រលីរដឋធម្មនុញ្ញ
និងចារ់ រដីម្បរី ងីកាន់អាំ ច។ គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតាិនព្រព្រឹតតអាំររី
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ទុចចរតិ រដ្ឋយ្មានរររទស្ជាអនកផ្គត់ផ្គង់ហរិញ្ញវតាុ ររៀរចាំរោលនរោាយ្ 
យុ្ទធសាគស្ត នងិកម្មវធិនីរោាយ្ ខដលរធវីឱ្យរ៉ាុះ ល់ដលអ់ធរិរតយ្យភារ 
និងដាំរណីរការរាុះរឆ្ន ត រដ្ឋយ្រស្រនីិងយុ្តតិធម្៌។  

 ខផ្អករលី កយរណតឹ ងររស្់គណរកសហ វុនសុ្ីនរុិច  និងគណរកស
យុ្វជនកម្ពុជា ព្កស្ួងម្ហាថ្ផ្ទានដ្ឋក់ កយរណតឹ ងរៅតុលាការកាំរូល រដីម្បី
រស្នីសុ្ាំរ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ រៅថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ រដ្ឋយ្
រោងរលីរដឋធម្មនុញ្ញ ព្កម្ព្រហមទណឌ  និងចារ់ស្តីរីគណរកសនរោាយ្ 
ព្រម្ទ្ទាំងានរស្នីសុ្ាំឱ្យតុលាការកាំរូល ហាម្ោតក់ាររធវសី្កម្មភារនរោាយ្
ររស្់ថាន កដ់ឹកនាាំគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិចាំនួន១១៨នាក់ ខដលជាម្គនតជីាន់ែពស្់
ឬរុគគលស្ាិតកនុងរចនាស្ម្ព័នធដឹកនាាំររស់្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ  ខដលមាន
ស្ិទធអិនុម្័ត កសាងយុ្ទធសាគស្ត រោលនរោាយ្ ដ្ឋក់រចញរស្ចកតសី្រព្ម្ច 
រទរញ្ជា  និងដឹកនាាំការអនុវតត។  

 រោងតាម្ចារ់ថ្នព្រុះោជា ចព្កកម្ពុជា តុលាការកាំរូលាន
ស្រព្ម្ចរ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ រដ្ឋយ្ខផ្អករលីអងគចារ់ (មាព្តា៦ងមី
(រីរ) នងិមាព្តា៧ ថ្នចារស់្តីរគីណរកសនរោាយ្) និងអងគរហតុខដល 
មានភ្ស្តុតាងចាស់្លាស្់ ព្រទ្ទក់ព្កឡា និងសុ្ីស្ វ្ ក់ោន  ចារ់រីការរផ្តីម្
ឃុរឃិតជាមួ្យ្រររទស្ រដីម្បរីរៀរចាំខផ្នការរធវីរដិវតតន៍រណ៌ផ្តួលរ ាំលាំោជ
រដ្ឋឋ ភ្ិាល រហូតដល់ថ្ងៃរ ាំលាយ្គណរកសរនុះ។ តាម្នីតិវធិចីារ់ គណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតិមានស្ិទធិកនុងការតតាាំង និងដ្ឋក់ភ្ស្តុតាងជាអាំណុះអាំ ង
តទលន់ឹងការរចាទព្រកានខ់ាងរល ី ខតគណរកសរនុះរុាំមានទ ាកីរណ៍ 
រឆ្ាីយ្តរនឹងការរចាទព្រកាន់រនុះរទ។ កនុងររលជាម្ួយ្ោន រនុះខដរ ថាន ក់ដឹកនាាំ
ទ្ទាំង១១៨នាក់ររស្់គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ ក៏ព្តូវហាម្ោត់រធវីស្កម្មភារ
នរោាយ្ស្ព្មារ់រយ្ៈររល៥ឆ្ន ាំ។ 
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 រោងតាម្រោលការណ៍ចារ់ថ្នព្ររទស្នានា ការរ ាំលាយ្គណរកស
នរោាយ្គឺជាវធិានការផ្ាូវចារ់ រដីម្បរី ក្ រនិងទរ់សាក តគ់ណរកសនរោាយ្ 
ខដលរធវសី្កម្មភាររ៉ាុះ លដ់ល់ស្នតិសុ្ែជាតិ ដាំរណីរការលទធិព្រជាធិររតយ្យ 
និងអធិររតយ្យភារជាតិ ខដលមានការរព្ជៀតខព្ជករីរររទស្ តាម្រយ្ៈ
ម្រនាគម្វជិាា  ម្រធោាយ្ ហរិញ្ញវតាុ និងការោាំព្ទរផ្សងៗរទៀត។ ការរ ាំលាយ្
គណរកសនរោាយ្ម្ិនខម្នជាររឿងងមី ខដលរកីតរ ងីរៅកនុងព្ររទស្កម្ពុជារទ 
ខតកម៏ានរកីតរ ងីរៅកនុងព្ររទស្ជារព្ចីន ដូចជា ព្ររទស្ថ្ង សាធារណរដឋកូររ ៉ា 
តួកគី រអស្ា៉ាញ អា មឺ្៉ាង់ ាខរ ៉ាន និងអុីព្សាខអល ជារដីម្។ 

 ការរ ាំលាយ្គណរកសរនុះ គឺរដីម្បីរ ាំលាយ្អងគការចាត់តាាំងនិងរចនា
ស្ម្ព័នធថ្នចលនារដិវតតនរ៍ណ៌ ស្ាំរៅការ ររដឋធម្មនុញ្ញ រររោជានិយ្ម្ លទធិ
ព្រជាធិររតយ្យ អធិររតយ្យជាតិ ស្នតិសុ្ែ ស្ាិរភារស្ងគម្ និងស្នតិភារ ខដល
ជាមូ្លដ្ឋឋ នព្គឹុះថ្នការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចច ស្ងគម្ ជារិរស្ស្គឺការទរ់សាក ត់នូវការ
រងាូរឈាម្ ខដលនឹងអាចរកីតមានរៅមុ្នថ្ងៃឬរព្កាយ្ថ្ងៃរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨។ 

  រទ្ទុះរីជាគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិព្តូវានរ ាំលាយ្ក៏រដ្ឋយ្ ក៏រៅមាន
គណរកសជារព្ចីន ខដលមានម្រនាគម្វជិាា និងនិនាន ការនរោាយ្ែុស្ៗោន  
រព្តៀម្នឹងចូលរមួ្ព្រកតួព្រខជងកនុងការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨រនុះ រហយី្ថាន ក់
ដឹកនាាំ នងិស្កម្មជនថ្នអតតីគណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិ ខដលម្និស្ាតិកនុងរញ្ា ី
ហាម្ោត់រធវនីរោាយ្ មានស្ិទធិររងកីតគណរកសនរោាយ្ងមី ឬចូលរមួ្
ជាម្ួយ្គណរកសនរោាយ្ ម្ួយ្ ខដលរួករគររញចិតត។ រទ្ទុះរីជា
គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ ព្តូវានរ ាំលាយ្រដ្ឋយ្តុលាការកាំរូលក៏រដ្ឋយ្ ក៏
សាា នភារនរោាយ្ ស្នតសុិ្ែ ស្ ត រ់ធាន រ ់នងិស្ាិរភារស្ងគម្រៅកម្ពុជារុាំ
មានការខព្រព្រួលរ យី្ រហយី្ខងម្ទ្ទាំងមានលកខណៈលអព្ររស្ីររទៀតផ្ង។ 



 

112 

 ស្ាិរភារនរោាយ្រចចុរបនន ានផ្តល់នូវររោិកាស្នរោាយ្លអ
ព្ររស្ីរ រងកលកខណៈ្យ្ព្ស្ួលឱ្យព្រជារលរដឋព្រកររររទទួលទ្ទន និង
ជាំរុញស្កម្មភាររស្ដឋកិចច នងិានទ្ទក់ទ្ទញវនិិរោគិនររីររទស្ម្កដ្ឋក់ទុន
វនិិរោគកនុងវសិ្័យ្រផ្សងៗ។   

អនកការទូតអាសុ្ី និងស្ហគម្ន៍ធុរកិចចរៅកម្ពុជា ានវយ្តថ្ម្ាថា 
ការរ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ រុាំជុះឥទធិរលដល់រស្ដឋកិចចកម្ពុជារទ ជា
រិរស្ស្ ការវនិិរោគរររទស្ខដលភាគរព្ចីនម្ករីរ ត ព្ររទស្អាសុ្ី។ 
ភាររជាគជ័យ្ររស្គ់ណរកសព្រជាជនកម្ពុជា កនុងការរាុះរឆ្ន តរៅឆ្ន ាំ២០១៨
ខាងមុ្ែ ព្តូវានចាត់ទុកថាជាជរព្ម្ីស្ដ៏លអរាំផុ្ត ស្ព្មារធ់ានាស្ាិរភារដល់
ធុរកិចចរៅកម្ពុជា។ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជារនតជាំរុញររោិកាស្វនិិរោគ និង
ធុរកិចចឱ្យានកាន់ខតលអព្ររស្ីរ ព្រម្ទ្ទាំងស្ហការោ៉ា ងជិតស្និទធជាម្ួយ្វសិ្័យ្
ឯកជន កនុងភារជាថ្ដគូ រដីម្បរីរងកីតឱ្កាស្ការ្ររខនាម្រទៀត និងរមួ្ចាំខណក
ដល់ការជាំរុញកាំរណីនរស្ដឋកចិច។  

 ៧.៨. ការគាំោម្លុរភារអនុរព្ោុះរនធស្ព្មារទ់ាំនញិកម្ពុជានាាំចូលអរឺ ៉ាុរ  

រដីម្បរីឆ្ាីយ្តរនឹងភារអនុរព្ោុះរនធ ស្ព្មារ់ទាំនិញកម្ពុជានាាំចូល
អឺរ ៉ាុរ និងរដីម្បរីលីកកម្ពស្់ជីវភាររស់្រៅររស្់ព្រជារលរដឋ ោជរដ្ឋឋ ភិ្ាល
ាននងិកាំរុងែតិែាំព្រឹងខព្រងយ្កចតិតទុកដ្ឋក់ រលីការខកលម្អលកខែណឌ ការ្រ 
ការដាំរ ីងព្ាក់ររៀវតស និងការផ្តល់អតាព្ររោជន៍រផ្សងៗ ជូនដល់កម្មករ 
កម្មការនិីោរ់ខស្ននាក់។ ការយ្កចិតតទុកដ្ឋក់ចាំរ ុះកម្មករ កម្មការនិីរី
ស្ាំ កស់្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន ខដលភាគរព្ចីនរលីស្លុរជាគស្តី គឺជាការ
រលីកកម្ពស្់ការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស ស្ិទធនិិងតួនាទីររស្់ព្ស្ីតកនុងស្ងគម្កម្ពុជា និង
ជារិរស្ស្គឺជួយ្ខកលម្អ សាា នភារជីវភាររស្់រៅររស្់កម្មករ កម្មការនិី 
ឱ្យកាន់ខតលអព្ររស្ីររ ីង កនុងររលខដលអនកនរោាយ្ម្ួយ្ចាំនួនាននិង
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កាំរុងអាំ វនាវឱ្យស្ហរដឋអារម្រកិនងិអឺរ ៉ាុរ លុរភារអនុរព្ោុះរនធឬហាម្ោត់
ការនាាំចូលទាំនិញរីកម្ពុជា ខដលទរងវីរនុះជាការរាំផ្ាិចរាំផ្តា ញផ្លព្ររោជន៍
ព្រជាជននិងព្ររទស្ជាតិ។  

 ព្រស្ិនររីស្ភាអឺរ ៉ាុរលុរភារអនុរព្ោុះរនធរលទីាំនិញកម្ពុជា រនាុះគឺ
មានន័យ្ថា ស្ភាអឺរ ៉ាុរម្ិនព្ោន់ខតម្ិនានគិតគូរអាំរសី្ទិធទិទលួានការ្រ
និងសុ្ែុមាលភារររស្់កម្មករ កម្មការនីិកម្ពុជាោរ់ខស្ននាក់ ខដលអាចនឹង
ទទលួរងផ្លរ៉ាុះ ល ់រដ្ឋយ្សារការស្រព្ម្ចរដ្ឋយ្អយុ្តតធិម្៌ខរររនុះរ៉ាុរ ណ ុះ
រទ ខតទរងវីរនុះគឺផ្ទុយ្ទ្ទាំងព្ស្ុងរៅនឹងរោលការណ៍ ណិជាកម្មអនតរជាតិ 
និងការស្នោររស្់ែាួនកនុងការគិតគូរចាំរ ុះសុ្ែុមាលភារ និងការរស្់រៅររស្់
ព្រជារលរដឋថ្នព្ររទស្កាំរុងអភ្ិវឌ្ឍ។ 

កម្ពុជាាននិងកាំរុងខងរកាទាំនាក់ទាំនង ដ៏លអខដលមានកនាងម្ក កនុង
ឋានៈជាថ្ដគូរស្មីភារ និងកនុងនាម្ជារដឋអធិររតយ្យ ខដលមានស្ិទធិស្វ័យ្
ស្រព្ម្ច ទទួលែុស្ព្តូវចាំរ ុះព្រជាជន និងតម្កល់ផ្លព្ររោជន៍ជាតជិាធាំ។ 
ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា ជាំរុញទាំនាកទ់ាំនងលអជាព្រថ្រណីជាម្ួយ្រ ត ព្ររទស្
ជាស្មាជិកស្ហភារអឺរ ៉ាុរ ខដលានផ្តល់យុ្តតិធម្៌ដលក់ម្ពុជា។ កម្ពុជារជឿជាក់ថា 
ស្ភាអឺរ ៉ាុរនឹងម្ិនយ្ករញ្ជា រនុះរដីម្បរីធវីការស្រព្ម្ចចិតត ខដលមានលកខណៈ
នរោាយ្រទ រហយី្នឹងរនតគិតគូររីផ្លព្ររោជនទូ៍រៅររស្ក់ម្មករ កម្មការនិី 
និងព្កុម្ព្គួសារ ជាជាងផ្តលស់ារៈស្ាំខានរ់ៅរលីខតអនកនរោាយ្ម្ួយ្ព្កមុ្តូច។ 

 ៧.៩. គរព្មាងរតឹតបតិទដិ្ឋឋ ការនងិការរងកកព្ទរយស្ម្បតត ិ

គរព្មាងរតឹតបតិទិដ្ឋឋ ការ រលីថាន ក់ដឹកនាាំថ្នសាា រ័ននានាររស់្កម្ពុជា 
ម្ិនខម្នជាជរព្ម្ីស្លអព្តឹម្ព្តូវរនាុះរទ រហយី្កម្ពុជាកម៏ានស្ិទធចិាត់វធិានការ
ចាាំាច់ម្ួយ្ចាំនួន តរតវញិខដរ។ រទ្ទុះរីជាស្ហរដឋអារម្រកិ និងស្ភាអឺរ ៉ាុរ
ានគាំោម្រតឹតបតិទិដ្ឋឋ ការររស្់ម្គនតីកម្ពុជាក៏រដ្ឋយ្ ក៏កម្ពុជារៅខតមានទាំនាក់
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ទាំនង នងិកចិចស្ហព្រតិរតតិការរទវភាគីលអជាម្ួយ្រ ត ព្ររទស្ជាម្ិតតម្ួយ្ចាំននួ
ខដលជាស្មាជកិស្ហភារអរឺ ៉ាុរខដរ។ 

ជាងរនុះរទៀត កម្ពុជាក៏ម្ិនផ្តល់សារៈស្ាំខាន់ដល់ការគាំោម្រងកកព្ទរយ
ស្ម្បតតិររស្់ថាន កដ់កឹនាាំកម្ពុជារនាុះខដរ។ ផ្ទុយ្រៅវញិ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា នងឹ
ចូលរមួ្ស្ហការ រដីម្បខីស្វងរកឱ្យរឃញីនូវព្ទរយស្ម្បតិតែុស្ចារ់ទ្ទាំងឡាយ្  
ខដលកាំរុងស្ាិតរៅអារម្រកិ ឬអឺរ ៉ាុរ។  

ជារមួ្ គរព្មាងការរតឹតបតឹទិដ្ឋឋ ការ និងការរងកកព្ទរយស្ម្បតិត រុាំអាច
រធវីឱ្យកម្ពុជា្ករចញរពី្ករែណ័ឌ ចារ់ និងរុរវរហតុថ្នការការ រ និងទរ់សាក ត់
នូវការរ៉ាុនរ៉ាងផ្តួលរ ាំលាំោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល តាម្រររៀររដិវតតនរ៍ណ៌ខដលានរកីត
រៅកនុងព្ររទស្កម្ពុជាកនាងម្ករទ។ ផ្ទុយ្រៅវញិ វធិានការរនុះគឺអាចរធវីឱ្យ
ទាំនាក់ទាំនងការទូតរវងកម្ពុជា ជាម្ួយ្អារម្រកិនិងស្ហភារអឺរ ៉ាុរ រដីរងយ្
រព្កាយ្រៅវញិរ៉ាុរ ណ ុះ។  

 ៧.១០. ការផ្តត ចជ់ាំនយួ្នងិរុររវនិចិឆយ័្ ស្ព្មារក់ាររាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨ 

ភ្ស្តុតាងចាស្ម់្ួយ្ខដលជាធាតុផ្សាំរៅកនុងស្ងគម្ព្រជាធិររតយ្យ គឺ
កម្ពុជាានររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរដ្ឋយ្រជាគជ័យ្ តាម្ខររព្រជាធិររតយ្យរស្រ ី
ជារនតរនាទ រ់ កនុងរយ្ៈររលកនាងម្ករនុះ។ រៅថ្ងៃទ២ី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
កម្ពុជា នឹងររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំងស្មាជកិព្រឹទធស្ភាស្ព្មារន់ីតិកាល
ទី៤ និងរៅថ្ងៃទី២៩ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៨ គឺការរាុះរឆ្ន តរព្ជីស្តាាំង
តាំ ងោគស្តនីតិកាលទី៦។ ការរាុះរឆ្ន តរដ្ឋយ្រទៀងទ្ទត់តាម្ររលរវលា
កាំណត់ រដ្ឋយ្មានសាា រ័ន ក់រ័នធអនុវតតព្រកររដ្ឋយ្វជិាា ជីវៈនិងជាំនាញ
ចាស្់លាស្់ មានការទទួលែុស្ព្តូវែពស្់ និងរាំររញការ្រព្រកររដ្ឋយ្
ព្រស្ិទធភារ គឺជាធាតុផ្សាំចាាំាច់រដីម្បធីានាឱ្យការរាុះរឆ្ន តម្ួយ្ព្រព្រឹតតរៅ 
រដ្ឋយ្រស្រ ីព្តឹម្ព្តូវ យុ្តតិធម្ ៌និងតមាា ភារ។ គ.ជ.រ. ខដលានកាា យ្ជាសាា រ័ន
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ខដលមានខចងកនុងរដឋធម្មនុញ្ញចារ់តាាំងរីឆ្ន ាំ២០១៤ម្ក គឺជាយ្នតការស្នូល
កនុងកិចចការរនុះ ខដលានរព្ងឹងតួនាទីររស្់ែាួនកាន់ខតព្ររស្ីរខងម្រទៀត 
តាម្រយ្ៈការជួយ្ឧរតាម្ភខផ្នកររចចករទស្ និងហិរញ្ញវតាុរីព្ររទស្ជាម្ិតត
ម្ួយ្ចាំនួន។ ជាម្ួយ្ោន រនុះ គ.ជ.រ. ក៏ានអនុញ្ជញ តឱ្យអងគការស្ងគម្សុ្ីវលិ 
ភាន ក់្រគណរកសនរោាយ្ អនកស្រងកតការណ៍រររទស្ និងអងគការអនតរជាតិ
នានា ចូលរមួ្ស្រងកតការកនុងព្គរដ់ាំ ក់កាលថ្នដាំរណីការរាុះរឆ្ន តនាររល
ខាងមុ្ែ រដីម្បរីញ្ជា កអ់ាំរសុី្ចរតិភារ និងភារព្តឹម្ព្តូវថ្នដាំរណីរការរនុះ។  

រចចុរបនន កម្ពុជាមានគណរកសនរោាយ្ចាំនួន៣៥ ខដលានចុុះរញ្ា ី
និងរព្តៀម្ព្រកួតព្រខជងកនុងការរាុះរឆ្ន តរៅឆ្ន ាំ២០១៨។ កម្ពុជាសាវ គម្ន៍
ោល់ជាំនួយ្ឧរតាម្ភនានា ស្ព្មារ់ការររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត រហីយ្ររតជាា ចិតត
ររៀរចាំដាំរណីរការការរាុះរឆ្ន តរៅឆ្ន ាំ២០១៨ ព្រកររដ្ឋយ្លកខណៈរស្រ ី
ព្តឹម្ព្តូវ និងយុ្តតិធម្៌ ោម នការគាំោម្កាំខហង និងធានាាននូវររោិកាស្
ព្រកួតព្រខជងរស្មីភារ រដ្ឋយ្មានគណរកសខដលមាននិនាន ការនរោាយ្
រផ្សងៗោន  ចូលរមួ្ព្រកួតព្រខជង រហយី្ររតជាា ររៀរចាំការរាុះរឆ្ន តរនុះឱ្យាន
កាន់ខតលអព្ររស្ីរជាងការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៧រៅរទៀត ដូចខដលស្ហភារ
អឺរ ៉ាុរធាា រ់ានរលីកស្ររស្ីរ នាររលកនាងម្ក។ ទនទឹម្នឹងរនុះ កម្ពុជានឹង
សាវ គម្ន៍អនកស្រងកតការណ៍ជាតិនិងអនតរជាតិ ខដលមានរាំណងម្កស្រងកតការ
ដូចការរាុះរឆ្ន តកនាងរៅ រដីម្បឆី្ាុុះរញ្ជច ាំងអាំរីដាំរណីរការថ្នការរាុះរឆ្ន ត 
តាម្ខររលទធពិ្រជាធិររតយ្យ។  

ទនទឹម្នឹងជាំនួយ្ឧរតាម្ភរលកីារររៀរចាំការរាុះរឆ្ន ត រីរ ែ ព្ររទស្
ជាម្ិតត កម្ពុជាកា៏នរព្តៀម្ធនធានហរិញ្ញវតាុែាួនឯង រដីម្បធីានាការព្រព្រឹតតរៅ
ថ្នការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨រនុះ ឱ្យានរលូននងិរជាគជយ័្។ ការផ្តអ កជាំនួយ្
ស្ព្មារ់កិចចការរាុះរឆ្ន តនិងវធិានការដ្ឋក់ទណឌ កម្ម ម្ិនខម្នជាជរព្ម្ីស្
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ព្តឹម្ព្តូវរដីម្បរីព្ងឹងគុណភារលទធិព្រជាធិររតយ្យរៅកម្ពុជារនាុះរទ រហយី្
ការផ្តអ កជាំនួយ្រនុះ ក៏ម្ិនរ៉ាុះ ល់ដលដ់ាំរណីរការរាុះរឆ្ន តរៅកម្ពុជាខដរ។ 

រទ្ទុះរកីាររាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣កនាងម្ក មានលកខណៈរស្រ ី ព្តឹម្ព្តូវ 
និងយុ្តតិធម្៌ ខតគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិមួ្លរ ក្ ច់ និងរាំរផ្ាីស្ថា គ.ជ.រ. 
លួចរនាាំស្នាឹករឆ្ន ត រដីម្បីឱ្យគណរកសព្រជាជនកម្ពុជាានឈ្នុះរឆ្ន ត។ 
តាម្រយ្ៈការរចាទព្រកាន់រនុះ រម្ដឹកនាាំគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិានរកៀរគរ
ាតុករ ឱ្យរធវីាតុកម្មព្រឆ្ាំងតវ៉ា អស្់រយ្ៈររល១ឆ្ន ាំ តាម្ខរររដិវតតន៍រណ៌ 
ផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចារ់ កនុងរូរភាររផ្សងៗ ដូចជា (១) កុហកថា 
សាា នទូតថ្នព្ររទស្ព្រជាធិររតយ្យម្ួយ្ានព្ារថ់ា គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ
ឈ្នុះរឆ្ន ត (២) រាំផុ្ស្ឱ្យព្រជាជន កងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់អាវុធ និងស្ងគម្សុ្ីវលិ
រព្កាកឈ្ររ ងីព្រឆ្ាំង និងខររចុងអាវុធព្រឆ្ាំងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល (៣) រចាទថា 
គណរកសព្រជាជនកម្ពុជានិង គ.ជ.រ. លួចស្នាឹករឆ្ន ត តាម្វធិីលួចរនាាំ 
ស្នាឹករឆ្ន តែយល់ និងយ្ួនរាុះរឆ្ន តឱ្យ (៤) ររព្ងៀនាតុករឱ្យរដៀលតមិុះ
ថាន កដ់ឹកនាាំ និងស្មាជកិគណរកសព្រជាជនកម្ពុជាថា «រួកអាកាលយ្ួន ែាួន
ខែមរ» និងររសី្រអីងរូជសាស្ន៍ចាំរ ុះព្រជាជនរវៀត ម្ (៥) រចាទថាទឹក
រមម លុរព្ជុះ រដ្ឋយ្ម្នុស្សមាន ក់អាចរាុះរឆ្ន ត២ឬ៣កខនាងាន (៦) កុហក
ថាថ្ងៃខស្អក ស្រម្តចរតរជា ហ ុន ខស្ន នងឹលាខលងរតីាំខណង ខតយ្ួនរៅរៅ
ដ្ឋក់ថាន ាំ រហីយ្ព្ត រ់ម្កវញិ មិ្នព្រម្លាខលងតាំខណង (៧) កុហកព្រជា
រលរដឋថា ព្រស្និររមី្ិនផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ចព្ស្រចាររ់នុះរទ ៣ឬ៤ឆ្ន ាំរទៀត 
យ្ួនម្កព្គរ់ព្គង ព្ររទស្កម្ពុជាទ្ទាំងមូ្ល (៨) ខណនាាំឱ្យាតុកររព្រី កយ
ថា «ហ ុន ខស្ន រអីយ្ ចុុះរចញរៅ» រៅព្គរ់ររលរធវីាតុកម្ម (៩) រិទផ្ាូវ
រដ្ឋយ្ស្កម្មជនររស្គ់ណរកសព្រឆ្ាំង រធវីជានគរាលចោចរណ៍ (១០) រធវី
ាតុកម្មរីអហងិាឈានរៅហងិា ខដលានរាំផ្តា ញព្ទរយស្ម្បតតិនងិរងាូរឈាម្ 
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(១១) រាកររញ្ជឆ តកម្មករ រដ្ឋយ្យ្កព្ាក់ខែរធវីជានុយ្ រដីម្បអូីស្ទ្ទញ
រួករគឱ្យរធវីាតុកម្ម។ល។ ម្ោ៉ាងវញិរទៀត កឹម្ សុ្ខា ាននោិយ្ថា «គណរកស
ព្រជាជន ឈ្នុះក៏ចាញ់ ចាញ់ក៏ចាញ់» មានន័យ្ថា រទ្ទុះរជីាគណរកសព្រជាជន
កម្ពុជាឈ្នុះ ក៏គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិព្តូវខតផ្តួលរ ាំលាំ និងដរណតី ម្អាំ ចខដរ។ 
ខលបងនរោាយ្ដ៏កែវករ់នុះានរធវីឱ្យព្រជាជនម្ួយ្ចាំនួនតូច ខដលម្ិនាន
យ្ល់ដឹង នងិចូលរមួ្ខហរហម្ាតុកម្មអស្់រយ្ៈររល១ឆ្ន ាំ ខដលានររងកីត
ឱ្យមានអាំររហីងិា រ៉ាុះ លស់្ ត រធ់ាន រ់ស្ងគម្ រៅតាម្ទកីខនាងម្ួយ្ចាំនួន 
រៅោជធានីភ្នាំររញ។ អាំររីររស់្រម្ដឹកនាាំគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិានរងកឱ្យ
មានការខរកាក់ស្ងគម្ អស្នតិសុ្ែ អស្ាិរភារនរោាយ្ ររួស្សាន ម្ នងិ
ការាត់រងអ់ាយុ្ជីវតិម្នុស្ស។ 

រោងចព្កនិងស្ហព្ោស្ោរ់រយ្ព្តូវានរិទទ្ទវ រ ព្ទរយស្ម្បតតិ
សាធារណៈនិងឯកជនម្ួយ្ចាំនួនព្តូវានរាំផ្តា ញ ព្រជាជននិងព្កុម្ហ ុន
ជារព្ចីនានរផ្ទរលុយ្រៅរររទស្រដ្ឋយ្ភ្័យ្ខាា ចស្គ គ្ ម្  វនិិរោគិនម្ួយ្
ចាំនួនានផ្តអ កការវនិិរោគរដីម្បរីង់ចាាំរម្ីលស្ភារការណ៍ងមី ឬានរងវិលទុន
រៅវនិិរោគរៅព្ររទស្រផ្សង។ ការរធវីាតុកម្មនាររលរនាុះ អាចរធវីឱ្យរ៉ាុះ ល់
ដល់ការអភ្ិវឌ្ឍរស្ដឋកិចច និងធុរកិចច ព្រស្ិនររីោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលោម នស្ម្តាភារ
ព្គរ់ព្គងសាា នការណ៍ានលអរនាុះរទ។  

លទធផ្លថ្នការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៧ រធៀរនងឹការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ 
គឺគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា រកីនជាង៣០មុ្ឺនស្ាំរ ង រី៣ ២៣៥ ៩៦៩
ស្ាំរ ង រៅ៣ ៥៤០ ០៥៦ស្ាំរ ង ចាំខណកគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ រកីន
ជាង១០មុ្ឺនស្ាំរ ង រី២ ៩៤៦ ១៧៦ស្ាំរ ង រៅ៣ ០៥៦ ៨២៤ស្ាំរ ង។ 
កាំរណីនរនុះ ជាភ្ស្តុតាងរញ្ជា កោ់៉ា ងចាស្ថ់ា គណរកសព្រជាជនកម្ពុជារិត
ជាឈ្នុះការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៣ នងិការរាុះរឆ្ន តមុ្ន  ៗ រដ្ឋយ្រសាម ុះព្តងន់ងិ
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យុ្តតិធម្៌។ រខនាម្រលីរនុះរទៀត ព្រស្ិនររីគណរកសព្រជាជនកម្ពុជារនាាំស្នាឹក
រឆ្ន ត ឬលុររឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន តខដលោាំព្ទគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិចាំនួនជាង
១,២៥លាននាក់ ឬ១,០៤លាននាក់ ដូចការព្រឌ្ិតររស្់អងគការ COMFREL 
វទិោសាា ន NDI និងរម្ដឹកនាាំគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិខម្នរនាុះ រៅឆ្ន ាំ២០១៧ 
គណរកសព្រជាជនកម្ពុជាព្តវូមានស្ាំរ ងោាំព្ទតិចជាង៣លាននាក់ រហយី្
គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិព្តូវមានស្ាំរ ងោាំព្ទរព្ចីនជាង៤លាននាក់។ ផ្ទុយ្
រៅវញិ គណរកសព្រជាជនកម្ពុជាានទទលួស្ាំរ ងោាំព្ទរព្ចីនជាងគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតិចាំនួន៥០មុ្ឺនស្ាំរ ង ខដលរព្ចីនជាងស្ាំរ ងោាំព្ទឆ្ន ាំ២០១៣
រៅរទៀត។ រទ្ទុះជាគណរកសព្រជាជនកម្ពុជាឈ្នុះរព្ចីនោ៉ា ងដូរចនុះក៏រដ្ឋយ្ 
ក៏គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ រុាំមានរហតុផ្ល ម្ួយ្ស្ព្មារ់រដិរស្ធ ឬតវ៉ា
លទធផ្លរាុះរឆ្ន តរនុះរទ រីរព្ ុះស្ព្មារ់ការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៧រនុះ 
ការររៀរចាំព្ររ័នធចុុះរញ្ា ីរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន ត ព្តូវានជួយ្ឧរតាម្ភរដ្ឋយ្
ព្ររទស្ជរ៉ាុន។ ភ្ស្តុតាងោ៉ា ងចាស្ម់្ួយ្រខនាម្រទៀត គខឺែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
រនាទ រ់រីការរាុះរឆ្ន ត៣ខែម្ក មានការចុុះរឈាម ុះអនករាុះរឆ្ន តងមីចាំនួន
ព្រមាណ១៨០ ០០០នាក់ ខដលភាគរព្ចីនជាយុ្វជន រទីរព្គរ់អាយុ្១៨ឆ្ន ាំ។ 
ដូរចនុះតួរលែរនុះរញ្ជា កោ់៉ា ងចាស្ថ់ា រុាំមានការលុររឈាម ុះអនកោាំព្ទគណរកស
ព្រឆ្ាំងជាង១លាននាក់ ដូចការរចាទ រដីម្បីរធវីជារលស្កនុងការរដិរស្ធ
លទធផ្លរាុះរឆ្ន តរនាុះរទ។ រតីរឈាម ុះជាង១លាននាក់រៅឯ ? រហតុ
ដូចរម្តចានជាម្ិនម្កចុុះរឈាម ុះ? 

គណរកសព្រជាជនកម្ពុជាមានជាំរនឿោ៉ា ងមុ្តមាាំថា នឹងទទួលាន
រជាគជ័យ្កនុងការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៨ រហយី្ការរ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាត ិ
គឺជាករណីអនុវតតចារ់សុ្ទធសាធ រដ្ឋយ្រហតុថា គណរកសរនុះានរធវី
ស្កម្មភាររាំផ្តា ញលទធិព្រជាធិររតយ្យរៅកម្ពុជា តាម្រយ្ៈការឃុរឃតិជាម្ួយ្
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រររទស្និងការទទួលហរិញ្ញវតាុរីរររទស្ រដីម្បរីធវីស្កម្មភារផ្តួលរ ាំលាំរដឋអាំ ច
ព្ស្រចារ។់ ផ្ទុយ្រីការស្ននិដ្ឋឋ នររស្់អនកនរោាយ្អារម្រកិម្ួយ្ចាំនួនខដល
ជាស្ម្ព័នធម្ិតតររស្់គណរកសព្រឆ្ាំងខដលថា «គណរកសព្រជាជនកម្ពុជា ដងឹ
ែាួនថាចាញ់រឆ្ន តរៅឆ្ន ាំ២០១៨  រទីររ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ» គរុឺាំមាន
មូ្លដ្ឋឋ នទ្ទល់ខតរសាុះ នងិមានចរតិព្រឌ្ិតររឿងរដីម្បរីនតចលនាោាំព្ទគណរកស
កបត់ជាតិរនុះ រហយី្រកួរគរុាំខដលានសាគ លក់ម្ពុជាចាស្់ និងរុាំខដលម្ករម្ីល
ការរិតថ្នការវវិតតជាវជិាមានរៅកម្ពុជាខដរ។ ព្កុម្អនកនរោាយ្រនុះានទទួល
រ័ត៌មានខតមាខ ងរីគណរកសព្រឆ្ាំង នងិរត័៌មានតាម្រ ត ញសាររ័ត៌មាន ខដល
ចុុះផ្ាយ្អាំរីភារអវជិាមាន និងែុស្រីការរិតរៅកម្ពុជា កនុងររលជនរររទស្
ជារព្ចីនខដលានម្កកាន់កម្ពុជាផ្តទ ល់ មានការភាា ក់រផ្អលី នងិរកាតស្ររស្ីរ
ចាំរ ុះការអភ្ិវឌ្ឍរលីស្រីការនឹកសាម នររស្់រួករគ។  

ដូចោន រនុះខដរ ចាំរ ុះការរាុះរឆ្ន តរៅកម្ពុជា អនកនរោាយ្ខាងរលី
ក៏រុាំានដឹងអាំរសី្ភារការណ៍រតិ ថ្នដាំរណីរការររៀរចាំរហូតដល់ថ្ងៃរាុះរឆ្ន ត 
នីតិវធិីរាុះរឆ្ន ត នងិការោរស់្នាឹករឆ្ន ត រហយី្ជារិរស្ស្ ការទទួលសាគ ល់
លទធផ្ល តាម្រយ្ៈហតារលខាររស្់ភាន ក់្រគណរកសនងិអនកស្រងកតការណ៍ 
រៅព្គរ់ការោិល័យ្ទ្ទាំងអស្ ់ រ៉ាុខនតខររជារចាទថាការរាុះរឆ្ន តរៅឆ្ន ាំ២០១៣
មានការលួចរនាាំ រហីយ្រធវីការស្ននិដ្ឋឋ នរដ្ឋយ្ងងឹតងងល់ថា ស្រម្តចរតរជា 
ហ ុន ខស្ន ខាា ចចាញ់រឆ្ន ត រទីររ ាំលាយ្គណរកសស្រគ គ្ ុះជាតិ។ រៅឆ្ន ាំ២០១២ 
គណរកសព្រជាជនកម្ពុជាទទួលានស្ាំរ ង៣ ៦៣១ ០៨២ រហីយ្រៅ
ឆ្ន ាំ២០១៣ ានងយ្ចុុះម្ករៅព្តឹម្ ៣ ២៣៥ ៩៦៩ស្ាំរ ង រ លគឺងយ្ចុុះ
ចាំនួន៤០មឺុ្នស្ាំរ ង រដ្ឋយ្សារមូ្លរហតុម្ួយ្ចាំនួន ដូចជា ការព្ចាច់
រញ្ចូ លោន ថ្នគណរកសព្រឆ្ាំងទ្ទាំងរីរ ក៏ដូចជាការនិោយ្កុហក ការរាំរផ្ាីស្ 
និងការព្រឌ្តិររឿង ជារិរស្ស្ ការស្នោែយល់មុ្នការរាុះរឆ្ន តចាំរ ុះព្ាក់
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ររៀវតស២៥០ដុលាា រររស្ម់្គនតីោជការ និងកមាា ាំងព្រដ្ឋរអ់ាវុធ ព្ាក់ខែកម្មករ
១៥០ដុលាា រ និងឧរតាម្ភចាស្់ជោ១០ដុលាា រកនុងម្យួ្ខែ។ល។  

រយ្ីងអាចរធវីការស្ននិដ្ឋឋ នោ៉ា ងចាស្់ អាំរីការងយ្ចុុះថ្នស្ាំរ ង
ោាំព្ទថា អនកខដលរៅខតរាុះរឆ្ន តជូនគណរកសព្រជាជនកម្ពុជា គអឺនកខដល
រសាម ុះស្ម័ព្គ ជាម្ួយ្គណរកស។ ភ្ស្តុតាងខដលអាចរញ្ជា ក់រខនាម្គឺលទធផ្ល
ថ្នការរាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៧ ខដលគណរកសព្រជាជនកម្ពុជាានទទលួស្ាំរ ង
រខនាម្ចាំនួន៣០មឺុ្នស្ាំរ ងរទៀត រៅររលគណរកសព្រឆ្ាំងានទទួលខត
១០មុ្ឺនស្ាំរ ងរខនាម្រ៉ាុរ ណ ុះ។ ដូរចនុះ គណរកសព្រជាជនកម្ពុជារជឿជាក់
ោ៉ា ងមុ្តមាាំថា ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្ាំរ ងោាំព្ទនឹងរកីនរ ងីរព្ចីនជាងស្ាំរ ងោាំព្ទ
រៅឆ្ន ាំ២០១៧ខងម្រទៀត រហយី្ឈ្នុះដ្ឋច់ខតម្តង រដ្ឋយ្រហតុផ្លម្ួយ្ចាំនួន
ដូចជា (១) ការរ៉ាុនរ៉ាងរធវីរដិវតតន៍រណ៌ រហូតដល់ឆ្ន ាំ២០១៧ ព្តូវាន
លាតព្តដ្ឋង (២) ការស្នោែយល់រុាំមានព្រស្ិទធភាររទៀតរទ រីរព្ ុះព្រជា
រលរដឋកាន់ខតយ្លដ់ឹងអាំរកីារភូ្តភ្ររាកព្ាស្់ររស្់ថាន ក់ដកឹនាាំគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាតិ (៣) ព្រជារលរដឋាត់ជាំរនឿរលីថាន ក់ដឹកនាាំអតីតគណរកស
ស្រគ គ្ ុះជាត ិរដ្ឋយ្សារការខរកធាា យ្ររឿងអាព្ស្ូវជារព្ចីនដូចជា ព្ស្ី ខលបង 
និងរកសរួកនិយ្ម្ ជារដីម្ (៤) អតីតគណរកសស្រគ គ្ ុះជាតាិនរាកព្ាស្់
អនកោាំព្ទ រដ្ឋយ្ស្បងរៅមុ្ែព្ាសាទអងគរវតតថានឹងម្ិនចូលរធវីការជាស្មាជិក
រដឋស្ភា ខដលែាួនរចាទថាជារចាររនាុះរទ ខតទរីាំផុ្តខររជាតថ្ងាយ្កតាំខណង
រដីម្បចូីលរដឋស្ភា រដ្ឋយ្កបត់នឹងការស្នោខកតងៗ រដីម្បរីាករួករគឱ្យម្ក
រធវីាតុកម្ម ខដលរ ត លឱ្យអនកោាំព្ទាត់ជាំរនឿទុកចិតតរលីគណរកសរនុះ 
(៥) ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលានដឹកនាាំព្ររទស្ានរជាគជ័យ្ រដ្ឋយ្ជាំរុញកាំរណីន
រស្ដឋកិចចកនុងអព្តាព្រចាាំឆ្ន ាំ៧% អព្តាភារព្កីព្កងយ្រៅព្តឹម្ព្រខហល១៣% 
កាំរណីនការ្រ កាំរណីនព្ាក់ររៀវតសររស្់ម្គនតីោជការ នងិកងកមាា ាំងព្រដ្ឋរ់
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អាវុធ ព្រម្ទ្ទាំងព្ាក់ររៀវតសកម្មករមានការរកីនរ ងីជាលាំដ្ឋរ់ រព្រៀររធៀរ
នឹងព្ររទស្ជារព្ចីនរៅអាសុ្។ី 

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា សូ្ម្រធវកីារអាំ វនាវដល់ម្ជឈដ្ឋឋ នអម្តិតម្ួយ្ចាំនួន 
ខដលមានស្កម្មភាររងកវទិធងសនា នងិឧរស្គគដល់ការអភ្ិវឌ្ឍកម្ពុជា ឱ្យរញ្ឈរ់
ោលស់្កម្មភារររស្ែ់ាួន រដមី្បទុីកឱ្កាស្ឱ្យព្រជាជននិងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា
រធវីការអភ្ិវឌ្ឍព្ររទស្កាន់ខតលអព្ររសី្រខងម្រទៀត។  

 

 

 

 

 

 

 

ោជរដ្ឋឋ ភិ្ាលកម្ពុជាសូ្ម្សាវ គម្ន៍ោល់ការជួយ្រព្ជាម្ខព្ជង និង
កិចចស្ហការរីអនកនរោាយ្និងសាា រ័នរររទស្ និងរ ត ព្ររទស្នានា 
កនុងការរមួ្ចាំខណកដលក់ិចចែតិែាំព្រឹងខព្រងររស្់ព្រជាជន និងោជរដ្ឋឋ ភ្ិាល
កម្ពុជា រដីម្បកីសាងមូ្លដ្ឋឋ នព្គឹុះថ្ននតីិរដឋ លទធិព្រជាធរិរតយ្យ ការរោររស្ិទធិ
ម្នុស្ស នងិការអភ្ិវឌ្ឍ រៅកម្ពុជា។ 

រដិវតតនរ៍ណ៌ម្ិនខម្នជាការការ រ និងរលីកកម្ពស្ល់ទធិព្រជាធិររតយ្យ 
និងស្ិទធមិ្នុស្ស ដូចព្កមុ្រកសព្រឆ្ាំងយ្កម្ករធវីជាអាជីវកម្មនរោាយ្រនាុះរទ 
រ៉ាុខនត គឺជាចលនាោស្់រ ាំរលីងរររដឹកនាាំខដលម្ិនយ្ល់ព្រម្រដីរតាម្រោល

រូរភារទី១២៖ ទិដឋភារោជធានីភ្នាំររញនាររលរចចុ របនន 
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នរោាយ្ និងការរ គ្ ររ់ញ្ជា ររស្់ម្ហាអាំ ចរស្ចមិ្ព្ររទស្និងស្ម្ព័នធម្ិតត 
រដីម្បីផ្លព្ររោជន៍ម្រនាគម្វជិាា  ឥទធិរលនរោាយ្ និងភូ្ម្ិសាគស្ត
នរោាយ្ររស្់ែាួនខតរ៉ាុរ ណ ុះ។  

ការព្រឆ្ាំងចលនារដិវតតនរ៍ណ៌ តាម្រយ្ៈការរ ាំលាយ្អងគការចាតត់ាាំង
នរោាយ្ រដ្ឋយ្វធិានការនីតិរដឋ គឺរដីម្បីធានាសុ្ែស្នតិភារ ស្ាិរភារ
នរោាយ្ ស្ ត រ់ធាន រស់្ងគម្ និងការអភ្ិវឌ្ឍ រហយី្ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជា
ររតជាា ចិតត រនតដឹកនាាំព្ររទស្ព្ស្រតាម្រដឋធម្មនុញ្ញ រដ្ឋយ្រោររតាម្រោលការណ៍
នីតិរដឋ លទធពិ្រជាធិររតយ្យ រស្ររីហុរកស និងការរោររស្ិទធមិ្នុស្ស។ រដ្ឋយ្
យ្ល់ចាស្់អាំរីតថ្ម្ាថ្នស្នតិភារនិងការអភ្ិវឌ្ឍ ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាម្ិន
អនុញ្ជញ តឱ្យជន មាន ក់ ឬព្កុម្ ម្ួយ្ រធវីស្កម្មភាររាំផ្តា ញស្នតិភារនិង
ស្មិ្ទធផ្លខដលស្រព្ម្ចានរដ្ឋយ្លាំាក ខដលអាចរធវីឱ្យកម្ពុជាធាា ក់ចូល
កនុងរភ្ាីងស្គ គ្ ម្សាជាងមីរទៀតានរទ។ ព្រស្ិនររីស្គ គ្ ម្រិតជារកីតមាន
រ ងីខម្នរនាុះ ព្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអនកទទួលរងរព្ោុះ រហយី្ម្ិនខម្នជាជន
រររទស្ខដលរៅខាងរព្ៅព្ររទស្រនាុះរទ។ 


