
 ការបាត់់បង់ប់ឹង់ទំំពុុន
ការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� និិង្គសិទ្ធិិិ�នុិសស 

អំំពីីការប៉ះំផ្លាៃ ញតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក

របាយការណ៍៍ហេ�ញផ្សាាយខែ� កកកដា ឆំ្នាំ២ំ០២០



i

របាយការណ៍៍ហេនិ�ត្រូតូវបានិហេរៀប៉ះហេរៀង្គហេបា�ពុី�ភផ្សាសពីវផ្សាាយហេដាយមានិការឧប៉ះតថ�ភគាំតំ្រូទ្ធិខែផ្សាកំ�ិរញ្ញញ វតថុពីីស�ភាពីអំឺរ ះុប៉ះ។                           
ទ្ធិសសនិៈ និិង្គប៉ះទ្ធិប៉ះង្ហាា ញនានាកំុង្គអំតថប៉ះទ្ធិហេនិ� គឺឺជាការទ្ធិទ្ធិួល់�ុសត្រូតូវទាំងំ្គត្រូសុង្គរប៉ះស់ អំង្គគការស�័�និិខែ�ែរ�ំហេរឿនិនិិង្គការពារសិទ្ធិិិ�នុិសស 
លី់កាដូូ ប៉ះណ្តាា ញយុវ�និក�័ុជា អំង្គគការស�ធ�ក៌�័ុជា និិង្គអំង្គគការសមាគឺ�ធាង្គហេ�ំត  វា�និិខែ�និជាការឆ្លុះៃុ�ប៉ះញំំ្ចាំង្គពីីទ្ធិសសនិៈរប៉ះស់ 

ស�ភាពីអំឺរ ះុប៉ះហេ�ើយ ។

របាយការណ៍៍ហេនិ�ត្រូតូវបានិហេរៀប៉ះហេរៀង្គហេបា�ពុី�ភផ្សាសពីវផ្សាាយហេដាយមានិការឧប៉ះតថ�ភពីីការយិាល់�យឧតា�សំង្គការអំង្គគការ                             
ស�ត្រូប៉ះជាជាតិទ្ធិទ្ធិួល់ប៉ះនិុុកសិទ្ធិិិ�នុិសស។  ទ្ធិសសនិៈ និិង្គប៉ះទ្ធិប៉ះង្ហាា ញនានាកំុង្គអំតថប៉ះទ្ធិហេនិ� គឺឺជាការទ្ធិទ្ធិួល់�ុសត្រូតូវទាំងំ្គត្រូសុង្គរប៉ះស់             

អំង្គគការស�័�និិខែ�ែរ�ំហេរឿនិនិិង្គការពារសិទ្ធិិិ�នុិសស លី់កាដូូ ប៉ះណ្តាា ញយុវ�និក�័ុជា អំង្គគការស�ធ�ក៌�័ុជា និិង្គអំង្គគការសមាគឺ�ធាង្គហេ�ំត  
វា�និិខែ�និជាការឆ្លុះៃុ�ប៉ះញំ្ចាំំង្គពីី ទ្ធិសសនិៈរប៉ះស់អំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិហេ�ើយ។



ii

ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�័ុជាគឺឺជាត្រូប៉ះហេទ្ធិស�យួខែដូល់មានិពាកក់ណ្តាា ល់ជាម្លៃផ្សាុដីូ ពាកក់ណ្តាា ល់
ជាម្លៃផ្សាុទឹ្ធិក។  ទី្ធិត្រូកុង្គ�និិគឺួរត្រូតូវបានិសាង្គសង្គហ់េដាយការចាកប់៉ះំហេពីញដីូហេ�ើយ ប៉ះះុខែនិា

គួឺរខែតមានិការប៉ះញូំ្ញល់ម្លៃផ្សាុទឹ្ធិកហេៅកុំង្គខែផ្សានិការសាង្គសង្គ។់

–  ហេោក វណ៍្ណ  �ូលី់វណ៍្ណ ១ 

១ សត្រូ�ង្គសំ់ដូីហេ�កំុង្គសនិំិសីទ្ធិ��ឍ�ណ៍ឌ ល់វប៉ះបធ�ប៌ារាំងំ្គ ម្លៃ�ៃទី្ធិ ២១ ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ១ំ៩៩៩ សរហេសរហេដាយ ហ្វាវ ស�រ អំឹ�(Falser M) កំុង្គហេប៉ះសក�ែហេកតា�តំខែណ៍ល់វប៉ះបធ�។៌ 

ហេបា�ពុី�័ហេដាយស័ីង្គធ�រអំនិារជាតិ(Sprinter International) កំុង្គឆំ្នាំ២ំ០១៥
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បញី្ជី�ពាកយកាត់់



1

ខ្លឹឹឹមសារសង្ខេង់េប

ហេ�ឆំ្នាំ២ំ០០៤ គឺហេត្រូមាង្គ អាយ អំនិិ � ី សីុធី (ING City) បានិ និិង្គ កពុំីង្គ
ប៉ះផំ្លាៃ ញប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកកុំង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ហេ�ើយប៉ះនិាគំឺរាំ�កំខែ�ង្គដូល់់
�វីភាពីរស់ហេ� និិង្គលំ់ហេ�ឋានិរប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋជាង្គ�យួពានិ ់ ត្រូគួឺសារ
ត្រូប៉ះពី�និិហេអំកូ�ូសីុកុំង្គបឹ៉ះង្គ និិង្គ�ីវ�ត្រូ�ុ�កំពុីង្គប៉ះនិាបាតប់៉ះង្គ។់ ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋជាង្គ
�យួោនិនាកក់ពុំីង្គត្រូប៉ះឈ�នឹិង្គហេត្រូគាំ�ទឹ្ធិក�ំនិនិធ់ៃនិធ់ៃរ អំសនិាសុិ�ហេសប�ង្គការ
ប៉ះពុំីល់ទ្ធិកឹកុំង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ ទ្ធិហេនិៃបាសាកហ់េដាយទ្ធិកឹសុយុ ខែដូល់�និិបានិ�ហេត្រូមា�
ត្រូតឹ�ត្រូតូវ និិង្គជាការប៉ះពុំីល់ ខែដូល់អា�ប៉ះង្គកហេត្រូគាំ�ថំ្នាក ់ដូល់់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ។តំប៉ះនិ់
ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក គឺឺជាតបំ៉ះនិក់ារពារទ្ធិកឹ�ំនិនិដ់ូសំ៏ខានិស់ត្រូមាប៉ះរ់ាំ�ធានីិ
ភិំហំេពីញ កដូ៏ូ�ជាត្រូប៉ះពី�និិត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកសុាតខែត�យួគឺតរ់ប៉ះស់ទ្ធិតី្រូកុង្គ។ ប៉ះ�ំបុ៉ះបនំិ
គឺហេត្រូមាង្គ អាយ អំនិិ � ីសីុធ ីនិងិ្គត្រូកុ�ដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀត កពុំីង្គខែតចាកដ់ូ ីនិងិ្គ�ា�ប់៉ះហំេពីញ
ប៉ះងឹ្គ និិង្គប៉ះហេង្គកើតជាតបំ៉ះនិអ់ំ�ល់និត្រូទ្ធិពីយ។

តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកហេនិ� មានិទំ្ធិ�យំាះ ង្គហេហ្វា�ណ្តាស់ ១.៥០០�កិ�                                                                                                 
ហេ�ភាគឺខាង្គតបូង្គម្លៃនិរាំ�ធានិភីិំហំេពីញកុំង្គ�ណ៍ឌ មានិ��យ និិង្គជាប៉ះត់្រូកុង្គ�ហេ�ែ ។                                                                                                        
ប៉ះងឹ្គហេនិ�ជាខែផំ្សាក�យួដូសំ៏ខានិក់ំងុ្គការកាតប់៉ះនិថយទ្ធិកឹ�នំិនិ ់ កុំង្គរាំ�ធានិី                                                                                            
ភិំហំេពីញហេដាយទ្ធិកឹហេភិៃ�ង្គ និិង្គទឹ្ធិកសុយុត្រូប៉ះមាណ៍ ៧០% បានិ�ូរ�ូល់ហេៅកំងុ្គ       
ប៉ះងឹ្គហេនិ�២។ ការដាដំូណំ្តាហំេ�ហេល់ើទ្ធិកឹគឺឺ�យួ�ហេត្រូមា�សំណ៍ល់់កំងុ្គទឹ្ធិកក�វក ់   
បានិពាកក់ណ្តាា ល់�នុិហេពីល់�ូល់ហេៅកុំង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក៣់។ រាំ�ធានិភំីិហំេពីញ            
�និិទាំនិម់ានិហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកសុយុហេ�ហេ�ើយហេទ្ធិ ហេ�ើយការបាតប់៉ះង្គ ់  
ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិជាផ្សាល់លំ់បាកដូល់់�ត្រូ�កត្រូតីកំងុ្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ និិង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក។់                      
ប៉ះរមិាណ៍ទ្ធិកឹសុយុជាហេត្រូ�ើនិនឹិង្គ�និិត្រូតូវបានិសមុាត ហេ�ើយទ្ធិកឹកានិខ់ែតក�វក។់

ម្លៃផុ្សាបឹ៉ះង្គជាង្គ ៩០% និងឹ្គត្រូតូវបំ៉ះផ្លាៃ ញហេដាយការកាតដ់ូ�ីែីៗ  ខែដូល់ត្រូតូវបានិត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គ 
ហេដាយអំនុិត្រូកឹតយ៤។ ល់ទិ្ធិផ្សាល់ប៉ះង្ហាា ញថ្នាហេ�តុអំវតីបំ៉ះនិ�់វីៈ�ត្រូ��ុដូស៏�បូណ៍៍                                                                                                   
ខែប៉ះប៉ះ�យួខែដូល់មានិទំ្ធិ�ជំាង្គ ១៥០០ �កិ� ត្រូតូវកាតហ់េៅជាត្រូប៉ះឡាយតូ�   
�យួ ខែដូល់មានិទំ្ធិ�តំ�ិជាង្គ ១០៧ �កិ�។ ប៉ះ�ំបុ៉ះបនំិ��រយៈរូប៉ះភាពី     
ផ្លាក យរណ៍ប៉ះបានិប៉ះង្ហាា ញថ្នាត្រូប៉ះខែ�ល់�យួភាគឺបី៉ះម្លៃនិបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិត្រូតវូបានិចាក ់
�ា�ប់៉ះហំេពីញ និិង្គហេ�សល់់ខែតត្រូប៉ះខែ�ល់ ១.០០០ �ិក�ប៉ះះហុេណ្តា្ណ �៥។

២ សាោត្រូកុង្គបាះ រសី និិង្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨)៖ ហេសៀវហេ�សាីអំំពីី ការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះាូរម្លៃនិរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ទ្ធិំពី�រទី្ធិ ៣៨

៣ ការត្រូសាវត្រូជាវរប៉ះស់អំង្គគការម្លៃ�កា (JICA) បានិប៉ះង្ហាា ញថ្នាតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�អា��ួយ�ហេត្រូមា�ទឹ្ធិកស�ុុយហេដាយមានិត្រូប៉ះសិទ្ធិិភាពីបានិពាកក់ណ្តាា ល់កំុង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ។ អំង្គគការម្លៃ�កា 

(JICA)“ របាយការណ៍៍សុង្គ�់តិហេល់ើគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឺ្ធិកស�ុុយកំុង្គរាំ�ធានីិភំិហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�័ុជា” ឆំ្នាំ ំ២០១៩ ។

៤ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ២៦ អំនិត្រូក.ប៉ះក (ឆំ្នាំ២ំ០១២) សាីពីីការខែកសត្រូ�ួល់អំនុិត្រូកឹតយ ១២៤ អំនិត្រូក.ប៉ះក �ុ�ម្លៃ�ៃទី្ធិ ០៣ ខែ�កញ្ចាំញ  ឆំ្នាំ ំ២០០៨ រប៉ះស់រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ សាីពីីការកំណ៍តម់្លៃផុ្សាប៉ះឹង្គ

ហេ�ើង្គឯក និិង្គត្រូប៉ះឡាយ សថិតកំុង្គ�ណ៍ឌ មានិ��យ និិង្គ�ណ៍ឌ ដូហេង្ហាក  រាំ�ធានីិភិំហំេពីញ និិង្គត្រូសុក�ហេ�ែ  ហេ�តាកណ្តាា ល់ ជាស�បតាិសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ៧០ អំនិត្រូក.ប៉ះក

 ឆំ្នាំ២ំ០១៧ និិង្គអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ០៥ ហេល់�១២ ហេល់� ១៤៨ និិង្គហេល់� ១៦៨ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨) សាីពីីការខែកសត្រូ�លួ់ម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គហេ�ើង្គឯក សថិតកំុង្គ�ណ៍ឌ មានិ��យ និិង្គ�ណ៍ឌ ដូហេង្ហាក  រាំ�ធានីិ

ភិំហំេពីញ និិង្គត្រូកុង្គ�ហេ�ែ  ហេ�តាកណ្តាា ល់ 

៥ សូ�ហេ�ើល់ខែផ្សានិទី្ធិហេ�ទ្ធិំពី�រ ទី្ធិ១២

ការអំភិវិឌ្ឍឍគឺឺជាទ្ធិកឹខែភិកំរប៉ះស់ត្រូប៉ះជា�និត្រូកីត្រូក

កសិករពីីប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ
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ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ គឺឺជាផុ្សា�រប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋជាង្គ�យួពានិត់្រូគួឺសារ ខែដូល់កំពុីង្គរស់
ហេ�និងិ្គហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់តបំ៉ះនិហ់េនិ� សត្រូមាប៉ះហ់េធវើកសិក�ែ និិង្គហេនិសាទ្ធិ៦។ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័
ជាត្រូតវូបានិផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និហេល់ើអំនុិសញ្ចាំញ អំនិារជាតិ៧ �យួ�នំិនួិហេដូើ�បកីារពារ 
និងិ្គអំនុិវតាសិទ្ធិិ�ិនុិសស��រយៈ�ាប៉ះអ់ំនិារជាតិ ប៉ះះខុែនិាមានិការត្រូពួីយបារ�ភថ្នា 
និងឹ្គមានិការរហំេោភិសិទ្ធិិ�ិនុិសសហេកើតហេ�ើង្គហេដាយគាំែ និការការពារល់តុ្រូប៉ះហេសើរ។  
សិទិិ្ធិខែដូល់អា�ប៉ះះ�ពាល់់ ឬកំពុីង្គរង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់រ�ួហេ�ើយហេដាយគឺហេត្រូមាង្គ
អំភិវិឌ្ឍឍនិរ៍�ួមានិ សិទិិ្ធិមានិលំ់ហេ�ឋានិ សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិសនិាសុិ�សង្គគ� 
សិទិិ្ធិហេធវើការង្ហារ សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិ�ណីំ៍អាហ្វារ សិទ្ធិិ�ូិល់រ�ួកំងុ្គកិ�កំារសង្គគ� 
សិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិល់បានិទ្ធិកឹសុាតនិិង្គអំនា��យ សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិការអំប៉ះរ់ ំ និងិ្គសិទ្ធិិិ 
ទ្ធិទួ្ធិល់បានិសុ�ភាពី។ 

ការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញហេដាយប៉ះង្គំំ គឺឺត្រូបាកដូជាអា�ហេកើតហេ�ើង្គ សត្រូមាប៉ះ់
ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋរាំប៉ះរ់យត្រូគួឺសារ ខែដូល់រស់ហេ�តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ។ ហេ�កុំង្គ
របាយការណ៍៍�យួឆំ្នាំ២ំ០១៨ ខែដូល់�ុ��តថហេល់ខាហេដាយអំភិបិាល់រាំ�ធានិី
ភិំហំេពីញបានិកតស់មាគ ល់់ហេល់ើការផ្លាៃ ស់ទ្ធិលំី់ហេ�ជាហេត្រូ�ើនិ ទ្ធិនំិង្គជាហេកើតមានិហេ�
ទ្ធិ�ីងំ្គ��ប៉ះហេណ្តាា យត្រូប៉ះឡាយ ខែដូល់ត្រូតូវពីត្រូងី្គកហេដូើ�បឱី្យយទឹ្ធិក�ូរហេ�ញពីបី៉ះងឹ្គ
ហេៅទ្ធិហេនិៃបាសាក៨់។ ការត្រូសាវត្រូជាវហេនិ� ប៉ះង្ហាា ញថ្នាត្រូគឺសួារភាគឺហេត្រូ�ើនិ ខែដូល់
រស់ហេ�ហេល់ើ ឬ�ំុវញិបឹ៉ះង្គ�និិមានិវញិ្ចាំញ ប៉ះនិប៉ះត្រូតសមាគ ល់់មំាស់អំ�ល់និវតថ ុ (ប៉ះៃង្គរ់ងឹ្គ)
ហេ�ើយ ហេ�ើយស�គឺ�និ�៍យួ�នំិនួិចាប៉ះហ់េផ្សាាើ�ទ្ធិទួ្ធិល់ការគឺរំាំ�កំខែ�ង្គ ម្លៃនិការ
ប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញហេដាយ�និិមានិការពិីហេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់។

ការបាតប់៉ះង្គ�់�ុរប៉ះរ�ិញឹំ្ញ��ីវតិ ត្រូតវូបានិកាៃ យជាប៉ះទ្ធិពីហិេសាធនិស៍ត្រូមាប៉ះ់
ត្រូគួឺសារជាហេត្រូ�ើនិខែដូល់បានិបាតប់៉ះង្គក់ខែនិៃង្គដាដំូណំ្តាហំេ�ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ។ ទ្ធិហីេនា�
ជាទ្ធិកីខែនិៃង្គ ខែដូល់ពួីកហេគឺពឹីង្គខែផ្សាកុកុំង្គការ�ិញឹំ្ញ��ីវតិរាំប៉ះឆំ់្នាំ�ំកហេ�ើយ។ការ
ហេធវើកសិក�ែហេល់ើទ្ធិកឹផ្សាាល់់គុឺណ៍តម្លៃ�ៃជាហេត្រូ�ើនិ ហេត្រូពា�ថ្នាដំូណ្តាហំេល់ើទ្ធិកឹអា�
ប៉ះនិសុទិ្ធិទឹ្ធិកសុយុបានិពាកក់ណ្តាា ល់ត្រូប៉ះកប៉ះហេដាយត្រូប៉ះសិទ្ធិភិាពី ហេ�ើយត្រូគួឺសារ
ត្រូកីត្រូកអា�ត្រូប៉ះ�ូល់ផ្សាល់ប៉ះខែនិៃហេៅល់កហ់េ�ផ្សាារ សត្រូមាប៉ះត់្រូប៉ះភិពី�ំណូ៍ល់។
ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់អំវ�ិជមានិនិងឹ្គហេកើតមានិកានិខ់ែតធៃនិធ់ៃរ�កហេល់ើត្រូគួឺសារទាំងំ្គហេនិ� 
ហេដាយពីកួហេគឺមានិបំ៉ះណុ៍ល់ជាហេត្រូ�ើនិ ជា�យួត្រូគឹឺ�សាថ និ�តី្រូកូ�រិញ្ញញវតថ ុនិិង្គអំកំ

ផ្សាាល់់ក�ំឯីក�និ ខែដូល់អា�ប៉ះងំំ្គឱ្យយ�ីវភាពីរប៉ះស់ពីកួហេគឺសថតិកុំង្គសាថ និភាពី
កានិខ់ែតអាត្រូកក។់

ស�គឺ�និជ៍ាហេត្រូ�ើនិ�និិបានិដឹូង្គពីីខែផ្សានិការរប៉ះស់គឺហេត្រូមាង្គអាយ អំនិិ �ី 
ហេនា�ហេទ្ធិ និិង្គ�និិទ្ធិទួ្ធិល់បានិការពីហិេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់ ឬការ�ូនិដំូណឹ៍ង្គជា�ុនិពីី
ត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំនិិ � ី�ូល់ឌ្ឍងី្គ ឬរាំ�រដាឋ ភិបិាល់ហេ�ើយ។ ស�គឺ�និអ៍ា�
ដាកហ់េ�ែ �ត្រូកុ��ុុនិធំៗ  ខែដូល់ទ្ធិទួ្ធិល់�ុសត្រូតវូ�ំហេពា�ការប៉ះផំ្លាៃ ញបឹ៉ះង្គ មានិ
ដូូ�ជា ផ្សាារទំ្ធិហេនិើប៉ះអំុអីំនិ ឬត្រូកុ��ុុនិ�បី៉ះ�ះងុ្គត្រូគុឺប៉ះ និិង្គមានិខែតស�គឺ�និ៍
�យួប៉ះះហុេណ្តា្ណ � ខែដូល់បានិ�ួប៉ះជា�យួត្រូកុ��ុុនិផុ្លាល់់។

ទ្ធិកឹសុយុជាហេត្រូ�ើនិត្រូប៉ះមាណ៍ជា ៣៧០.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះកុំង្គ�យួម្លៃ�ៃ ត្រូតវូបានិ                                                                                            
�ូរ�កពីីរាំ�ធានិភីិំហំេពីញ�ូល់ហេៅកុំង្គបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ។ �តិពាកក់ណ្តាា ល់ម្លៃនិ                                                                                        
រាំ�ធានិភីិំហំេពីញ មានិត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋត្រូប៉ះខែ�ល់ ១.២ោនិនាកនឹ់ិង្គត្រូប៉ះឈ�                                                                                                
ការ�និលិ់់�ហេដាយទ្ធិកឹ�ំនិនិខ់ែដូល់ជាទ្ធិកឹក�វក ់ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិហេ�ខែត     
ប៉ះនិាលុ់ប៉ះ។ ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិមានិសារៈសំខានិណ់្តាស់កំងុ្គការសាកុទឹ្ធិក�ំនិនិខ់ែដូល់
ការពាររាំ�ធានិភីិំហំេពីញ និិង្គទី្ធិត្រូកុង្គ�ហេ�ែ ពីកីារ�និលិ់់�ទឹ្ធិកក�វក ់ ហេ�រដូូវ
កាល់ទ្ធិកឹទ្ធិហេនិៃបាសាកហ់េ�ើង្គហេ�ើយ�ូរ�ូល់កំងុ្គបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ។

រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជាហ្វាកដូ់ូ�ជា �លួ់ដីូសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋដូល់់
ត្រូកុ��ុុនិឯក�និ ហេដាយ�និិបានិពិីហេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់ជាសាធារណ៍ៈ��
�ហេធោបាយល់ុៗ  ហេផ្សាសង្គៗណ្តា�យួហេ�ើយ។ ត្រូគួឺសារជាហេត្រូ�ើនិហេ�តំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ
បានិតូុញខែតុរ�ាប៉ះ�់និិអំនុិវតាឱ្យយពួីកហេគឺកានិក់ាប៉ះដ់ូតីបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិបានិហេទ្ធិ ប៉ះះខុែនិា
សត្រូមាប៉ះត់្រូកុ��ុុនិ និិង្គបុ៉ះគឺគល់ឯក�និ ខែដូល់កំពុីង្គសាង្គសង្គគ់ឺហេត្រូមាង្គហេ�តំប៉ះនិ់
ហេនា�ទ្ធិទួ្ធិល់បានិសិទ្ធិិកិានិក់ាប៉ះហ់េៅវញិ។ តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិជាដូសីាធារណ៍ៈ
រប៉ះស់រដូឋ ហេប៉ះើហេទាំ�បី៉ះជាដូហីេនា��និិមានិការប៉ះញ្ចាំជ កក់ហ៏េដាយ។ ដូសីាធារណ៍ៈ
រប៉ះស់រដូឋ �និិអា�ហេធវើ�ណំ្តាតថំ់្នាកហ់េ�ើង្គវញិសត្រូមាប៉ះក់ារអំភិវិឌ្ឍឍបានិហេទ្ធិ
ដូរាំប៉ះណ្តាដីូហេនា�បាតប់៉ះង្គផ់្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និជ៍ាសាធារណ៍ៈ។ ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិផ្សាាល់់
អំតថត្រូប៉ះហេយា�និជ៍ាហេត្រូ�ើនិដូល់់ការហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ជាសាធារណ៍ៈ ដូូ�ជាការការពារ
ទ្ធិកឹ�ំនិនិ ់ការសមុាតទឹ្ធិកសុយុ ផ្សាាល់់ជាផុ្សា� និិង្គ�ីវភាពីដូល់់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋជាង្គ
�យួពានិត់្រូគួឺសារ។

៦ ការសុង្គ�់តិ និងិ្គការត្រូសាវត្រូជាវរប៉ះស់អំង្គគការសមាគឺ�ធាង្គហេ�ំត ឆំ្នាំ២ំ០១៩។

៧ កតិកាសញ្ចាំញ អំនិារជាតិសាីពីីសិទ្ធិិិហេសដូឋកិ�ំ សង្គគ� និិង្គវប៉ះបធ�(៌១៩៦៦) អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីីការលុ់ប៉ះប៉ះំបាតរ់ាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គពូី�សាសនិ ៍(១៩៦៩) អំនុិសញ្ចាំញ ទាំកទ់្ធិង្គនិឹង្គ
ឋានិៈ�និហេភិៀស�ៃួនិ (១៩៥១) អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីីការលុ់ប៉ះប៉ះំបាតរ់ាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គត្រូប៉ះឆ្នាំងំ្គនឹិង្គស្ត្រីសាី (១៩៧៩) អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីីសិទ្ធិិិកុមារ (១៩៨៩) អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីីសិទ្ធិិិរប៉ះស់
�និពិីការ (២០០៨) ។

៨ សាោត្រូកុង្គបាះ រសី និិង្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ឆំ្នាំ២ំ០១៨ ទី្ធិត្រូកុង្គភិំហំេពីញ៖ ការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះាូរ ទ្ធិំពី�រទី្ធិ៤៣។

២
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ល់ទិ្ធិផ្សាល់ម្លៃនិការប៉ះផំ្លាៃ ញ ឬការ�យ�ុ�ប៉ះរមិាណ៍ និិង្គស�តថភាពីរប៉ះស់ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ
ហេធវើឱ្យយដំូហេណ៍ើ រការត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកសំណ៍ល់់ធ�ែជាត ិត្រូតវូបានិចាតទុ់្ធិកជាហេមាឃៈៈ
ឬ�យ�ុ�គួឺរឱ្យយកតស់មាគ ល់់ហេ�ើយទ្ធិកឹទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ និិង្គទ្ធិហេនិៃបាសាកន់ិងឹ្គត្រូតូវ
បានិប៉ះពុំីល់។ ប៉ះ�ំបុ៉ះបនំិការដាដំូណំ្តាហំេល់ើម្លៃផ្សាបឹុ៉ះង្គ �យួសមុាតឬ�ហេត្រូមា�ទឹ្ធិក
ក�វក�់នុិហេពីល់�ូរ�ូល់ហេៅទ្ធិហេនិៃបាសាក៩់។ ដូណំ្តាទំាំងំ្គហេនិ� គឺឺជាដូណំ្តាំ
ខែដូល់សថតិហេ��ហេនាៃ �ទឹ្ធិកក�វកពី់ីរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ និិង្គត្រូតីរស់ហេ���ដូង្គទ្ធិហេនិៃ
តូ��យួហេ��ុវំញិ�ហេ�ែ  ទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ និិង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក។់ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ
ត្រូតវូបានិបាតប់៉ះង្គទ់្ធិកឹសុយុនិងឹ្គត្រូតវូប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់ការរស់ហេ�រប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ
ការរស់ហេ�រប៉ះស់ត្រូតី និិង្គស�គឺ�និខ៍ែដូល់ពឹីង្គខែផ្សាកុហេល់ើទ្ធិហេនិៃទាំងំ្គហេនិ� ជាទឹ្ធិក
ប៉ះរហិេភាគឺ និិង្គ�ំណី៍អាហ្វារ។

មានិការរពឹំីង្គទុ្ធិកថ្នា ការបាតប់៉ះង្គ�់វី�ត្រូ�ុ� គឺឺជាត្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតីកត្រូ� 

ខែដូល់�ិតផុ្សាតពូី�។ ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិគឺឺជា�ត្រូ�កសតវ១០ ជាហេត្រូ�ើនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ 
កុំង្គហេនា�មានិត្រូតីពីរីត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ និិង្គប៉ះកស�ីយួត្រូប៉ះហេភិទ្ធិកំពុីង្គរង្គការគំឺរាំ�កំខែ�ង្គ១១។ 
ត្រូតី�ៃ�ត្រូតូវបានិ�ុ�ប៉ះញ្ញជ�ីតិផុ្សាតពូី�ហេដាយប៉ះទ្ធិប៉ះបញ្ញញតាិ១២ រប៉ះស់ក�ុ័ជាហេ�ើយជាប៉ះ ្
រហេភិទ្ធិសតវ�តិផុ្សាតពូី�ហេ�ហេត្រូកា�ប៉ះញ្ញជតី្រូក��រប៉ះស់ អាយ យូ សីុ អំនិិ។១៣ ១៤  

ជា�ុង្គហេត្រូកាយប៉ះរមិាណ៍�ា�ដ់ូហ៏េត្រូ�ើនិសនិិកឹសនិាប៉ះ ់ ខែដូល់ត្រូតូវបានិចាកលុ់់ប៉ះ
ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិអា�ប៉ះង្គកឱ្យយ�ូ�ខាតយាះ ង្គខាៃ ងំ្គដូល់់ទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ និិង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក។់ ការ
ត្រូសាវត្រូជាវ�ែីៗ ហេនិ� រកហេឃៈើញថ្នា ការប៉ះ�ូ�ា��់សួកត្រូ�តិ  ហេ�កុំង្គត្រូប៉ះហេទ្ធិស
ក�ុ័ជាផ្សាាល់់ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់គឺរួឱ្យយកតស់មាគ ល់់ ហេល់ើហេសថរភាពីត្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃ១៥។
ប៉ះរមិាណ៍�ា� ់ ខែដូល់ត្រូតូវការហេដូើ�បចីាកលុ់់ប៉ះបឹ៉ះង្គត្រូតូវបានិហេគឺបាះ និត់្រូប៉ះមាណ៍ថ្នា
មានិ�នំិនួិ៧៧.០០០.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ១៦ ។ ការចាកប់៉ះហំេពីញបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិត្រូតូវ
បានិហេគឺបាះ និស់ាែ និថ្នា និងឹ្គត្រូតវូការ�ា�ហ់េត្រូ�ើនិជាង្គគឺហេត្រូមាង្គដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតហេ�កុំង្គ
ត្រូប៉ះវតាសិាស្ត្រីសា រប៉ះស់ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា។

៩ ការត្រូសាវត្រូជាវរប៉ះស់អំង្គគការម្លៃ�កា (JICA) បានិប៉ះង្ហាា ញថ្នាតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�អា��ួយ�ហេត្រូមា�ទឹ្ធិកស�ុុយហេដាយមានិត្រូប៉ះសិទ្ធិិភាពីបានិពាកក់ណ្តាា ល់កំុង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ។ អំង្គគការម្លៃ�កា 
(JICA)“ របាយការណ៍៍សុុង្គ�តិហេល់ើគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឺ្ធិកស�ុុយកំុង្គរាំ�ធានីិភំិហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�័ុជា” ឆំ្នាំ ំ២០១៩ ។

១០ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

១១ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

១២ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២៣ អំនិត្រូក.ប៉ះក សាីពីីការកំណ៍តត់្រូប៉ះហេភិទ្ធិផ្សាល់ ផ្សាលិ់តផ្សាល់�ល់ផ្សាល់ខែដូល់កំពុីង្គហេត្រូគាំ�ថំ្នាក ់ឆំ្នាំ២ំ០០៩។

១៣ Hogan, Z. ឆំ្នាំ២ំ០១១ Catlocarpio siamensis។  ប៉ះញ្ញជ ីត្រូប៉ះហេភិទ្ធិសតវខែដូល់ត្រូតូវបានិគំឺរាំ�កំខែ�ង្គរប៉ះស់ IUCN Red ឆំ្នាំ២ំ០១១៖ e.T180662A7649359. https://dx.doi.
org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T180662A7649359.en. ទាំញយកកាល់ពីីម្លៃ�ៃទី្ធិ៣១ ខែ��ករាំ ឆំ្នាំ២ំ០២០។

១៤ Ahmad, A.B. ឆំ្នាំ២ំ០១៩ Probarbus jullieni ។ ប៉ះញ្ញជ ីត្រូប៉ះហេភិទ្ធិសតវខែដូល់ត្រូតូវបានិគឺំរាំ�កំខែ�ង្គរប៉ះស់ IUCN Red ឆំ្នាំ២ំ០១៩ e.T18182A1728224. https://dx.doi.
org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T18182A1728224.en. អា�ទាំញយកបានិកំុង្គម្លៃ�ៃទី្ធិ៣១ ខែ��ករាំ ឆំ្នាំ២ំ០២០។ 

១៥ ហេ�គឺនីិ(Hackney), C R., et al,ឆំ្នាំ ំ២០២០៖ អំសថិរភាពីហេ�ត្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃពីីការប៉ះូ��ា�គ់ាំែ និនិិរនិារភាពីហេ�ទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគហេត្រូកា�។ សូ�ហេ�ើល់ហេគឺ�ទ្ធិំពី�រ៖  www. nature.com/
natsustain.

១៦ ការគឺណ៍នាខែផ្សាកុហេល់ើ�ហេត្រូ��ុសគំាំម្លៃនិបឹ៉ះង្គ ហេ�ើយហេយើង្គបានិប៉ះខែនិថ�ក�័ស់១ខែ�ះត្រូតហេទ្ធិៀតហេដូើ�បឱី្យយហេល់ើកត្រូ�តិទឹ្ធិក�ំនិនិ។់ ការគឺណ៍នាទ្ធិំនិង្គជាអា��ុសគំាំ ហេ�ើយហេយើង្គ�និិអា�
គឺណ៍នាបានិត្រូតឹ�ត្រូតូវដូូ�ការសិកាខែប៉ះប៉ះវាស់ខែវង្គល់�ុតិរប៉ះស់គឺហេត្រូមាង្គ អាយ អំិនិ �ី និិង្គគឺហេត្រូមាង្គពាកព់ី�និិហេ�ើយ។ ដូី�ា�ស់រុប៉ះខែដូល់ត្រូតូវចាកប់៉ះំហេពីញត្រូប៉ះខែ�ល់ជាអា�មានិតិ� ឬ
ហេត្រូ�ើនិជាង្គហេនិ�ហេៅ��ទ្ធិំ�ំម្លៃនិការចាកប់៉ះំហេពីញជាកខ់ែសាង្គ កប៏៉ះះុខែនិា�ំនិួនិប៉ះខែនិថ�១ខែ�ះត្រូតហេនិ� គឺឺជាក�័ស់ទាំប៉ះប៉ះំផុ្សាត�ំហេពា�ប៉ះទ្ធិពិីហេសាធនិខ៍ែដូល់ហេយើង្គបានិដឹូង្គម្លៃនិការចាកប់៉ះំហេពីញកនិៃង្គ�ក
កំុង្គតំប៉ះនិហ់េនិ�។

៣

https://www.iucnredlist.org/species/180662/7649359
https://www.iucnredlist.org/species/180662/7649359
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T18182A1728224.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T18182A1728224.en
https://www.nature.com/natsustain/
https://www.nature.com/natsustain/
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២. វិិធី�សាស្រ្តសតស្រាសាវិស្រា�វិ

របាយការណ៍៍ហេនិ� ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់វធិសីាស្ត្រីសាត្រូសាវត្រូជាវ�ត្រូ�ុ�ខែផុ្សាកហេល់ើ ត្រូទឹ្ធិសាកីារវាយ
តម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់ ជាពីហិេសសត្រូទ្ធិសឹាកីារវាយតម្លៃ�ៃ ហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ�វធិី
សាស្ត្រីសាត្រូសាវត្រូជាវខែផុ្សាកហេល់ើសិទិ្ធិ�ិនុិសស ការគូឺសខែផ្សានិទី្ធិភិ�ូសិាស្ត្រីសាស�គឺ�និ៍
ការត្រូសាវត្រូជាវហេ�ទ្ធិ�ីងំ្គផុ្លាល់់ របាយការណ៍៍ពីនិិតិយ��ដានិការសិកា
ហេៅហេល់ើឯកសារពាកព់ី�និិ ការវភិាគឺខែផំ្សាក�ាប៉ះ ់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជា�យួភាគឺពីាកព់ី�និិ
សំខានិ់ៗ  និិង្គការសងុ្គ�់តិ��ត្រូគួឺសារ។ 

គោ�ោលបំំណង៖គោ�ោលបំំណង៖ របាយការណ៍៍ហេនិ� មានិហេគាំល់បំ៉ះណ៍ង្គវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុ
ប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� និងិ្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស ខែដូល់នឹិង្គអា�ហេកើតមានិ កពុំីង្គហេកើតមានិឬ
បានិហេកើតមានិ�ំហេពា�ត្រូប៉ះជាស�គឺ�និង៍្ហាយរង្គហេត្រូគាំ� ហេដាយសារខែតគឺហេត្រូមាង្គ
 ទ្ធិតី្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ អាយ អំនិិ �ី សីុធ ីឬគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិដ៍ូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតហេ�កុំង្គតំប៉ះនិ់
ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។ របាយការណ៍៍ហេនិ�កម៏ានិហេគាំល់បំ៉ះណ៍ង្គ�ូល់រ�ួ
ផ្សាសពីវផ្សាាយពី�តម៌ានិពីគីឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េនិ�ដូល់់ត្រូប៉ះជាស�គឺ�និត៍្រូសប៉ះ��
ហេគាំល់ការណ៍៍ម្លៃនិការយល់់ត្រូពី�ជា�នុិ ហេដាយហេសរ ី និិង្គហេដាយទ្ធិទួ្ធិល់
បានិពី�តម៌ានិត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិ(់FPIC) និិង្គផ្សាាល់់ឱ្យកាសឱ្យយសមា�កិស�គឺ�និ៍
សខែ�ាង្គនូិវ �តិហេយាប៉ះល់់�ហំេពា�គឺហេត្រូមាង្គខែដូល់បានិហេសំើហេ�ើង្គ និិង្គផ្សាល់ខែដូល់
អា�ហេកើត ហេ�ើង្គពីគីឺហេត្រូមាង្គហេនិ� កដូ៏ូ�ជាការរលឹំ់កដូល់់សាធារណ៍�និ
និងិ្គរាំ�រដាឋ ភិបិាល់ផ្សាង្គខែដូរ អំំពីីសកាា នុិពីល់ម្លៃនិហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់ខែដូល់អា�
ហេកើតមានិហេដាយសារការប៉ះផំ្សាៃ�ិបំ៉ះផ្លាៃ ញតបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកទាំងំ្គហេនិ� ។

កាារសិិកាាាគោលើឯកាសិារពាាក់ាព័ាន្ធធ កាារវិិភាា�ផ្នែ�ែកាច្បាាាប់ំ បំទសិម្ភាាាសិជាាមួ្ភាយ

ភាា�ីពាាក់ាព័ាន្ធធ៖ ឯកសារត្រូសាវត្រូជាវ ពីីស�គឺ�និន៍ាហេពីល់កនិៃង្គ�កនិិង្គ
របាយការណ៍៍ពីនិិតិយ��ដានិ ពាកព់ី�និិនឹិង្គត្រូកុ�ង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ� ហេ�កុំង្គ
ទ្ធិ�ីងំ្គគឺហេត្រូមាង្គត្រូតូវបានិសិកានិងិ្គត្រូតវូបានិយកហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ជា�ូល់ដាឋ និហេដូើ�បី
ហេរៀប៉ះ�ំហេស�កាហីេត្រូពី�ង្គការសងុ្គ�់តសិត្រូមាប៉ះក់ារវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ�
និងិ្គសិទិិ្ធិ�នុិសស(SHRIA)១៧។ ហេល់ើសពីហីេនិ�ហេទ្ធិៀត ត្រូកុ�អំំកត្រូសាវត្រូជាវកប៏ានិ
សិកាហេៅហេល់ើហេគាំល់និហេយាបាយនិិង្គលិ់�តិប៉ះទ្ធិដាឋ និគឺតិយុតាពិាកព់ី�និិនានា។
អំង្គគការ�និិខែ�និរដាឋ ភិបិាល់�យួ�នំិនួិ ខែដូល់ហេធវើការកុំង្គវសិ�យហេនិ�ត្រូតូវបានិ
ហេត្រូ�ើសហេរ ើសហេដូើ�ប�ូីល់រ�ួកំងុ្គប៉ះទ្ធិសមាភ សជាភាគឺពីាកព់ី�និិសំខានិ់ៗ  កប៏៉ះះខុែនិា
ត្រូកុ�ការង្ហារ�និិបានិ ហេធវើការសមាភ សជា�យួត្រូកុ��ុុនិ និិង្គរាំ�រដាឋ ភិបិាល់
ហេ�ើយ។ ត្រូកុ��ុុនិធំៗ  ខែដូល់មានិ�ំខែណ៍កហេ�កុំង្គគឺហេត្រូមាង្គទី្ធិត្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ
អាយ អំនិិ �ី សីុធ ី កដូ៏ូ�ជាសាថ ប៉ះ�និរដូឋខែដូល់ពាកព់ី�និិ និងិ្គត្រូកុ��ុុនិ
អំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េផ្សាសង្គហេទ្ធិៀតហេ�កុំង្គស�គឺ�និប៍៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក ហេនិ��និិត្រូតូវបានិ

សមាភ សហេ�ើយហេដាយសារខែតហេពីល់ហេវោមានិកំណ៍ត ់ និិង្គការត្រូពួីយបារ�ភ
ពីសុីវតថភិាពី១៨។ ជា�ុង្គហេត្រូកាយការសិកាហេល់ើឯកសារសំខានិ់ៗ  និិង្គ
ការត្រូសាវត្រូជាវពីហីេ�តុប៉ះះ�ពាល់់ប៉ះរសិាថ និខែដូល់អា�ហេកើតហេ�ើង្គហេដាយសារការ
ប៉ះផំ្សាៃ�ិបំ៉ះផ្លាៃ ញតបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គហេនិ� បានិផ្សាាល់់ជាល់ទិ្ធិផ្សាល់សំខានិស់ត្រូមាប៉ះក់ាររក
ហេឃៈើញអំំពីីផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេៅហេល់ើប៉ះរសិាថ និហេ�កុំង្គការសិកាត្រូសាវត្រូជាវ
ហេនិ�។ ហេទាំ�បី៉ះជា�ាប៉ះត់ត្រូ�ូវឱ្យយមានិការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់ប៉ះរសិាថ និ
ជា�នុិកហ៏េដាយ កអ៏ំកំត្រូសាវត្រូជាវ �និិបានិទ្ធិទួ្ធិល់ឯកសារវាយតម្លៃ�ៃហេនា�ហេទ្ធិ 
ខែដូល់ការហេនិ�គឺឺជាឧប៉ះសគឺគរាំរាំងំ្គ ដូល់់ការទ្ធិទួ្ធិល់បានិទ្ធិសសនិៈទូ្ធិលំ់ទូ្ធិោយ
  ហេដូើ�បសិីកាហេល់ើផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់ប៉ះរសិាថ និ។

ការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� និិង្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស (SHRIA)៖ កត្រូ�ង្គ
សំណួ៍រត្រូតូវបានិ�ង្គត្រូកង្គហេ�ើង្គហេដាយហេផ្លាា តសំខានិហ់េល់ើសាថ និភាពីសង្គគ�
ហេសដូឋក�ំិរប៉ះស់អំកំ�ូល់រ�ួ ការទ្ធិទួ្ធិល់បានិការហេគាំរពីសិទ្ធិិ�ិនុិសស ការទ្ធិទួ្ធិល់
បានិពី�តម៌ានិពីីគឺហេត្រូមាង្គហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក និិង្គសនិាសុិ�ខែផំ្សាក
សិទិ្ធិកិានិក់ាប៉ះដ់ូធីៃ។ី ប៉ះទ្ធិសមាភ ស និងិ្គការត្រូប៉ះ�ូល់ទ្ធិនិិនំិ�យត្រូតូវបានិហេធវើហេ�ើង្គ
ហេ�អំំ�ុង្គខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ២ំ០២០។ 

កាារបំញ្ជាាាក់ាគោទៅគោលើ កាាររកាគោ�ើញនៃន្ធកាារសិទង់ម្ភាតិិកាារវិាយតិនៃម្ភាៃ គោ�តុិបំះ�ពាាល់សិងគម្ភា

និ្ធងសិិទធមិ្ភានុ្ធសិា៖  ក�ំិពិីភាកាត្រូកុ�ខែដូល់មានិតំណ្តាង្គ�កពីី ៨ ស�គឺ�និ៍
ត្រូតូវបានិហេធវើហេ�ើង្គហេ�ម្លៃ�ៃទី្ធិ១៩ ខែ���ុិនា ឆំ្នាំ២ំ០២០។ ហេដូើ�បបី៉ះង្ហាក រនិិង្គ
ទ្ធិប៉ះស់ាក តក់ាររាំតតាតម្លៃនិ��ៃ ឺ កូវដីូ១៩ ��រយៈការចាតវ់ធិានិការរកា
គឺោំតសង្គគ�  មានិខែតតំណ្តាង្គស�គឺ�និ�៍កពីី ៨ ស�គឺ�និប៍៉ះះហុេណ្តា្ណ �
ត្រូតូវបានិអំហេញ្ញជ ើញ�ូល់រ�ួកំុង្គកិ�ពិំីភាកាហេនិ�។ តណំ្តាង្គស�គឺ�និ៍
ទាំងំ្គហេនិ�ត្រូតវូបានិហេសំើឱ្យយផ្សាាល់់ការប៉ះញ្ចាំជ ក ់ ឬការ�ំទាំស់�ហំេពា�ការរកហេឃៈើញ
��បង្គ  ៗជាហេត្រូ�ើនិនិិង្គពិីភាកាទូ្ធិហេៅអំំពីីផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ ខែដូល់ស�គឺ�និអ៍ា�
និងឹ្គ�ួប៉ះត្រូប៉ះទ្ធិ�នាហេពីល់អំនាគឺត។ ការត្រូសាវត្រូជាវហេនិ� កប៏ានិហេធវើការឆ្លុះៃ�ុប៉ះញំ្ចាំងំ្គ
អំំពីី�ណុំ៍�ខែដូល់តំណ្តាង្គស�គឺ�និ ៍�និិយល់់ត្រូសប៉ះឬមានិទ្ធិសសនិៈហេផ្សាសង្គ
ពីីការរកហេឃៈើញផ្សាង្គខែដូរ។ 

ក្រុកុាម្ភាអ្នែកា�តល់បំទសិម្ភាាាសិសំិខាាន់្ធ៖ ត្រូកុ�អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សហេគាំល់ហេ���បង្គ
ហេ�កុំង្គការសងុ្គ�់តិការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� និងិ្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស
ហេនិ�គឺឺជាត្រូក�ុង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ� និិង្គត្រូកុ�ខែដូល់ធាៃ ប៉ះប់ានិ ឬកំពុីង្គហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់
តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក និិង្គតំប៉ះនិជ់ាប៉ះម់ាតត់្រូប៉ះឡាយម្លៃនិបឹ៉ះង្គពុីនិ។
ត្រូកសួង្គហេសដូឋក�ិ ំ និិង្គ�រិញ្ញញវតថុ១៩ បានិឱ្យយនិិយ�និ�យត្រូក�ុង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ�ថ្នា

១៧ សូ�ហេ�ើល់ឧប៉ះស�័�និិទី្ធិ៥

១៨ របាយការណ៍៍ត្រូប៉ះចាឆំំ្នាំ�ុំង្គហេត្រូកាយរប៉ះស់ការយិាល់�យឧតា�សំង្គការម្លៃនិអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិទ្ធិទ្ធិួល់ប៉ះនិុុកខែផ្សាំកសិទ្ធិិ�នុិសស និិង្គរបាយការណ៍៍រប៉ះស់ការយិាល់�យឧតា�សំង្គការ 
និិង្គអំគឺគហេល់ខាធិការម្លៃនិអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិ (២០១៩) បានិផ្សាាល់់ជាអំនុិសាសនិ ៍(ង្គ) ដូល់់រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ម្លៃនិត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�័ុជាឱ្យយ “អំនុិញ្ចាំញ តអំង្គគការសង្គគ�សីុវលិ់អំនុិវតានិក៍ារង្ហារហេ�
ថំ្នាកហ់េត្រូកា�ជាតិហេដាយ�និិមានិការយាយីង្គ និិង្គការឃ្លាំៃ ហំេ�ើល់ ឬការដាកក់ំ�ិត�និិស�ហេ�តុផ្សាល់”។

១៩  ហេយាង្គ��នីិតវិធិតី្រូប៉ះតិប៉ះតាសិាង្គដ់ារម្លៃនិការ�ទំ្ធិលំី់ហេ�ហេដាយ�និិសែ�ត្រូគឺ�ិតា និិង្គការទ្ធិទួ្ធិល់យកដូសីត្រូមាប៉ះគ់ឺហេត្រូមាង្គខែដូល់ទ្ធិទួ្ធិល់�លូ់និធីពិីបី៉ះរហេទ្ធិសហេ�កុំង្គត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជាហេ�ឆំ្នាំ២ំ០១៨ 
ខែដូល់បានិត្រូប៉ះកាសឱ្យយអំនុិវតាជាផ្សាៃូវការណ៍៍��រយៈមាត្រូ�១ ម្លៃនិអំនុិត្រូកិតហេល់� ២២ សាីពីកីារត្រូប៉ះកាសឱ្យយអំនុិវតាជាផ្សាៃូវការម្លៃនិនីិតវិធិតី្រូប៉ះតិប៉ះតាសិាង្គដ់ារសត្រូមាប៉ះគ់ឺហេត្រូមាង្គខែដូល់ទ្ធិទួ្ធិល់�លូ់និធីពិីី
ប៉ះរហេទ្ធិសហេ�កុំង្គត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា ឆំ្នាំ២ំ០១៨។

៤
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ជាត្រូគឺសួារត្រូកីត្រូក ត្រូគួឺសារខែដូល់មានិស្ត្រីសាជីាហេ�ត្រូគួឺសារ និិង្គមានិកូនិកុំង្គប៉ះនុុិក
ត្រូគួឺសារខែដូល់មានិហេ�ត្រូគួឺសារជា�នុិសសចាស់�រាំគាំែ និ�ុ�រប៉ះរ�ាស់ោស់ 
ត្រូគួឺសារខែដូល់មានិ�និពិីការជាហេ�ត្រូគួឺសារ អំកំហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូ�ី�ត្រូប៉ះម្លៃពីណី៍ និងិ្គ
�និជាតិភាគឺត�ិខែដូល់គាំែ និប៉ះ�ណ៍្ណ ក�ែសិទ្ធិិដិូធីៃតី្រូសប៉ះ�ាប៉ះ២់០  ។ 

ទំ�ំសំិណាកា៖ សមា�កិត្រូគួឺសារសរបុ៉ះ�ំនិនួិ ៤៦៩នាក ់ បានិ�ូល់រ�ួកំងុ្គ
ការសងុ្គ�់តិ វាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� និងិ្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស ខែដូល់កំងុ្គហេនា�
មានិ ៣៥៩ នាក ់(៧៧%) គឺឺជាស្ត្រីសា ី។ �នំិនួិសរបុ៉ះម្លៃនិត្រូកុ��និង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ�
ខាៃ ងំ្គ ខែដូល់កំពុីង្គហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ និិង្គត្រូប៉ះឡាយនានាម្លៃនិបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិមានិ
�នំិនួិ�ហេនាៃ �ពីី ៩០០ ហេៅ ១. ២០០២១ នាក ់ ខែដូល់ហេធវើឱ្យយទំ្ធិ�សំំណ្តាកហេនិ�
ហេសែើនឹិង្គត្រូប៉ះមាណ៍ ៣៩% ហេៅ ៥២% ម្លៃនិត្រូកុ�ហេគាំល់ហេ� ។ 

វិិសិាលភាាពានៃន្ធកាារក្រុសិាវិក្រុជាាវិ៖ ទ្ធិ�ំមំ្លៃនិការសិកាហេនិ�ត្រូតូវបានិកំណ៍តហ់េ�ត្រូត�ឹ
ការវាយតម្លៃ�ៃថ្នាត្រូកុ�ណ្តា�ៃ�ខែដូល់ទំ្ធិនិង្គនឹិង្គរង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេដាយសារខែត
គឺហេត្រូមាង្គហេនិ� ហេដាយរ�ួប៉ះញូំ្ញល់ទាំងំ្គត្រូកុ�ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ ខែដូល់រស់ហេ�កុំង្គ
និងិ្គហេត្រូ�ខែដូនិម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គផ្សាង្គខែដូរ។ ការសងុ្គ�់តិ វាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់
សង្គគ� និិង្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស បានិហេធវើហេ�ើង្គហេ�ទី្ធិ�ងំ្គ�ំនិនួិ ១៥ កខែនិៃង្គ ហេ�កុំង្គ
តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក (សូ�ហេ�ើល់ឧប៉ះស�័�និទីិ្ធិ៥)។ ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ
ជាហេត្រូ�ើនិអា�នឹិង្គរង្គការប៉ះះ�ពាល់់ហេដាយសារខែតគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េ�កុំង្គ
តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក ហេដាយសារខែតការ�កីយក�ា�ហ់េដូើ�បយីក�ក
ចាកប់៉ះហំេពីញដីូហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គហេនិ�។ ប៉ះះខុែនិាហេដាយសារខែតក�ា �រិញ្ញញវតថ ុនិងិ្គ
ហេពីល់ហេវោ�និិត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិ ់ ការសងុ្គ�់តិហេនិ��និិបានិរ�ួប៉ះញូំ្ញល់ត្រូក�ុត្រូប៉ះជា
ពីល់រដូឋទាំងំ្គអំស់ហេទ្ធិ។ ត្រូកុ�ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ�យួ�នំិនួិខែដូល់ទំ្ធិនិង្គនឹិង្គរង្គការ
ប៉ះះ�ពាល់់ឬកំពុីង្គទ្ធិទួ្ធិល់រង្គការប៉ះះ�ពាល់់ ហេដាយសារការប៉ះផំ្សាៃ�ិបំ៉ះផ្លាៃ ញតបំ៉ះនិ់
ប៉ះងឹ្គមានិដូូ�ជាត្រូកុ�ខែដូល់រង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេដាយសារ ការប៉ះ�ូ�ា�ហ់េដូើ�បី
ចាកប់៉ះហំេពីញតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គ ត្រូកុ�ខែដូល់រង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេដាយសារការបាតប់៉ះង្គ់

ប៉ះរមិាណ៍ត្រូតី និងិ្គប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់សាធារណ៍�និ ខែដូល់រស់ហេ�កុំង្គរាំ�ធានីិ
ភិំហំេពីញ និិង្គត្រូកុង្គ�ហេ�ែ ។ 

ផ្នែ�ន្ធកំាណត់ិនៃន្ធកាារសិិកាាា៖ ការរកហេឃៈើញហេ�កុំង្គរបាយការណ៍៍ហេនិ� ភាគឺហេត្រូ�ើនិ
គឺជឺាការបាះ និត់្រូប៉ះមាណ៍អំំពីី  ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ ម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិប៍៉ះងឹ្គហេនិ�
និងិ្គការបំ៉ះផ្សាៃ�ិបំ៉ះផ្លាៃ ញតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ� ខែដូល់ត្រូតូវបានិ�ង្គត្រូកង្គហេ�ើង្គ ហេដូើ�បឱី្យយ
រាំ�រដាឋ ភិបិាល់បានិដូងឹ្គអំំពីីហ្វានិភិិ�យ  ខែដូល់គឺហេត្រូមាង្គហេនិ�អា�នឹិង្គប៉ះង្គកហេ�ើង្គ។ 

របាយការណ៍៍ហេនិ� �និិហេធវើការអំ�អាង្គថ្នា អា�វាយតម្លៃ�ៃបានិជាកោ់ក់
អំំពីីផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គហេនិ�ហេ�ើយ ប៉ះះខុែនិាអា�ផ្សាាល់់ការវាយតម្លៃ�ៃអំំពីី
ហេត្រូគាំ�អំនិារាំយ និងិ្គហ្វានិិភិ�យខែដូល់អា�និងឹ្គហេកើតហេ�ើង្គ និិង្គគួឺរខែសវង្គយល់់
ឱ្យយ�ាស់ហេដូើ�បបី៉ះហេញំ្ញ�សហេត្រូគាំ�អំនិារាំយប៉ះខែនិថ�ហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត។ ហេល់ើសពីហីេនិ�ការ
សិកាវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់ គឺជឺាទ្ធិនំិលួ់�ុសត្រូតវូរប៉ះស់មំាស់គឺហេត្រូមាង្គ២២។
រាំល់់ការវាយតម្លៃ�ៃការ�ូ�ខាតដូល់់ប៉ះរសិាថ និ ខែដូល់អា�នឹិង្គហេកើតហេ�ើង្គ គឺឺជា
ការបាះ និស់ាែ និប៉ះះហុេណ្តា្ណ � ។ ហេដាយសារ�និិមានិការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់
ប៉ះរសិាថ និត្រូគឺប៉ះត់្រូ�ុង្គហេត្រូជាយ ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេៅហេល់ើប៉ះរសិាថ និ ខែដូល់នឹិង្គអា�
ហេកើតមានិនឹិង្គ�និិអា�ហេធវើការវាយតម្លៃ�ៃបានិ�ាស់ោស់ហេនា�ហេ�ើយ ហេ�ើយ
ជាល់ទិ្ធិផ្សាល់ ខែផ្សានិការកាតប់៉ះនិថយហ្វានិភិិ�យនានា ខែដូល់បានិហេល់ើកហេ�ើង្គ
ហេ�កុំង្គរបាយការណ៍៍ហេនិ�នឹិង្គត្រូតូវការការសិកាត្រូសាវត្រូជាវប៉ះខែនិថ�ហេទ្ធិៀត។ 

ជា�ុង្គហេត្រូកាយ ហេប៉ះើហេទាំ�ជាទ្ធិ�ំសំំណ្តាកសត្រូមាប៉ះក់ារសងុ្គ�់តិ វាយតម្លៃ�ៃ
ហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� និងិ្គសិទ្ធិិ�ិនុិសសហេនិ� មានិត្រូប៉ះមាណ៍ជា ៣៩% 
ហេៅ៥២% ម្លៃនិត្រូកុ�ហេគាំល់ហេ� ខែដូល់អា�តំណ្តាង្គឱ្យយ�ំនិនួិត្រូកុ�ទាំងំ្គអំស់
កហ៏េដាយ កត៏្រូគួឺសារ�យួ�នំិនួិអា�នឹិង្គ�និិយល់់ត្រូសប៉ះហេៅនិងឹ្គការរកហេឃៈើញម្លៃនិ
ការសិកាហេនិ�ខែដូរ ។ 

២០ ឯកសារដូូ�ខាង្គហេល់ើ ខែផ្សាំកទី្ធិ៦ ការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� (ឃៈ) ទ្ធិំពី�រទី្ធិ ២៨-២៩

២១ ការសុង្គ�់តិស�គឺ�និ ៍និិង្គទិ្ធិនិំនិ�យម្លៃនិការគូឺសខែផ្សានិទី្ធិរប៉ះស់អំង្គគការសមាគឺ�ធាង្គហេ�ំត

២២ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ៧២ សាីពីីកិ�ំដំូហេណ៍ើ រការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់ប៉ះរសិាថ និ ឆំ្នាំ១ំ៩៩៩ មាត្រូ�៦

៥
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�ា�ម់្លៃនិតំប៉ះនិបឹ់៉ះង្គទំ្ធិពុីនិខែដូល់បានិចាកលុ់់ប៉ះ (ពីណ៌៍ត្រូក��) និិង្គតំប៉ះនិខ់ែដូល់មានិទឹ្ធិកជាត្រូប៉ះចា(ំពីណ៌៍ហេ�ៀវ) ។

៦
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៣. ត់ំបន់ដី�ង្ខេសើម

វាគឺឺជាត្រូប៉ះពី�និិត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វកធ់�ែជាតិ ជាអំំកការពារទឹ្ធិក�ំនិនិ ់ ជា
កខែនិៃង្គសត្រូមាប៉ះរ់ស់ហេ�រប៉ះស់កសិករជាហេត្រូ�ើនិត្រូគួឺសារ និិង្គជាតបំ៉ះនិ�ី់វ�ត្រូ�ុ�
សត្រូមាប៉ះស់តវជាហេត្រូ�ើនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ។

ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកជាតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� ជាតបំ៉ះនិខ់ែដូល់ប៉ះណ៍ាុ ំ ហេៅហេដាយប៉ះងឹ្គ
ប៉ះរួ វាល់ភិក ់ ទ្ធិហេនិៃ ខែត្រូពីក និិង្គតំប៉ះនិលិ់់�ទឹ្ធិកជាហេត្រូ�ើនិ ខែដូល់សរបុ៉ះមានិម្លៃផុ្សាដីូ

ជាង្គ១.៥០០�កិ�។ ហេទាំ�ប៉ះជីាតបំ៉ះនិហ់េនិ�មានិសារៈសំខានិខ់ែផ្សាកំប៉ះរសិាថ និ
 យាះ ង្គណ្តាកា ីកត៏បំ៉ះនិហ់េនិ��និិខែដូល់ត្រូតូវបានិការពារហេដាយ�ាប៉ះហ់េនា�ហេទ្ធិរ�ូត
ទាំល់់ខែតខែផំ្សាក�យួហេ�ទ្ធិសិខាង្គហេ�ើង្គ ខែដូល់ហេ�ថ្នាប៉ះងឹ្គហេ�ើង្គឯក ជាបឹ៉ះង្គ
ខែត�យួគឺតត់្រូតូវបានិអាជាា ធរវាស់ខែវង្គ និិង្គ�ុ�ប៉ះញ្ញជ ហីេ�កុំង្គឆំ្នាំ ំ ២០០៨២៣។
ទ្ធិកឹហេភិៃ�ង្គ និិង្គទឹ្ធិកស�ុុយ កំងុ្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ត្រូប៉ះមាណ៍ ៧០% �ូរ�ូល់

ហេៅកុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេនិ� ��រយៈត្រូប៉ះឡាយសំខានិ់ៗ �ំនិនួិបី៉ះ៖ ត្រូប៉ះឡាយ
ប៉ះងឹ្គត្រូតខែប៉ះក ត្រូប៉ះឡាយសុងឹ្គមានិ��យ និងិ្គត្រូប៉ះឡាយលូ់ត្រូបា ំ(សូ�ហេ�ើល់ខែផ្សានិទី្ធិ
ហេល់� ២)។ ហេដាយសារមានិទ្ធិនំិប៉ះ ់និិង្គផ្សាៃវូត្រូកវាតត់្រូកុង្គជាហេត្រូ�ើនិ�ំុវញិរាំ�ធានិី
ហេ�ើយតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ជាហេត្រូ�ើនិ មានិក�័ស់�័ស់ជាង្គតបំ៉ះនិ�់យួ�នួំិនិកុំង្គ
រាំ�ធានីិភិំហំេពីញ។ ត្រូប៉ះឡាយ�នំិនួិពីីរខែ�សត្រូតូវការសាថ នីិយប៉ះ�ូទឹ្ធិកហេដូើ�បរីហំេដា�
ទ្ធិកឹហេភិៃ�ង្គ និិង្គទឹ្ធិកស�ុយុហេ�ញពីតី្រូប៉ះឡាយកុំង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ �ូល់ហេៅកុំង្គ

តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ទាំងំ្គហេនា�។  សាថ នីិយប៉ះ�ូទឹ្ធិក សត្រូមាប៉ះត់្រូប៉ះឡាយប៉ះងឹ្គត្រូតខែប៉ះក 
និងិ្គសុងឹ្គមានិ��យ បានិប៉ះង្ហាា ញថ្នា�នំិនួិទឹ្ធិកហេភិៃ�ង្គ និិង្គទឹ្ធិកស�ុយុ ខែដូល់ត្រូតូវ
បានិប៉ះ�ូហេ�ញពីីរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ �ូល់ហេៅកំងុ្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� មានិត្រូប៉ះមាណ៍
ពី៣ី៧០.០០០ ហេៅ ៣៨០.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ កុំង្គ�យួម្លៃ�ៃ (សូ�ហេ�ើល់ឧប៉ះ�័�និិ
ទ្ធិ ី៣) ។

២៣ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២៤អំនិត្រូក.ប៉ះក សាីពីីការកំណ៍តម់្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គហេ�ើង្គឯក និិង្គត្រូប៉ះឡាយសថិតហេ�កំុង្គ�ណ៍ឌ មានិ��យ និិង្គ�ណ៍ឌ ដូហេង្ហាក  រាំ�ធានីិភិំហំេពីញ និិង្គ ត្រូសុក�ហេ�ែ  ហេ�តាកណ្តាា ល់ ជា

ស�បតាិសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ ឆំ្នាំ២ំ០០៨

៧

ទឹកឹកខ្វវកហូ់ូរចេ�ញពីីប្រ�ឡាយ�ងឹប្រ�បែ�កកុ�ងរាជធានីីភ្នំុ�ចេពីញ ចាក�ូ់ល���នីដី់ីចេ�ើម�ឹងទឹ�ពី�នី ឬចេជើងឯក ឆុ្នាំ�២០២០។ ទឹកឹកខ្វវកហូ់ូរចេ�ញពីីប្រ�ឡាយ�ងឹប្រ�បែ�កកុ�ងរាជធានីីភ្នំុ�ចេពីញ ចាក�ូ់ល���នីដី់ីចេ�ើម�ឹងទឹ�ពី�នី ឬចេជើងឯក ឆុ្នាំ�២០២០។ 
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ទ្ធិកឹស�ុុយហេ�ញពីរីាំ�ធានីិភិំហំេពីញ �ូល់ហេៅកំងុ្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� ហេ�ើយចាក់
�ូល់ហេៅកុំង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក ់ ប៉ះនុាប៉ះពី់ីឆ្លុះៃង្គកាតក់ារហេធវើត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកពីីរកំុជាតិ
ជាហេត្រូ�ើនិហេ�កុំង្គបឹ៉ះង្គ។ ត្រូតកួនិ ហេ�ៃ កខែង្គកប៉ះ កខែញ្ញែត កហំេបាៃ ក និិង្គហេ�ែ ដុូ�កុំង្គទឹ្ធិក
�យួកាតប់៉ះនិថយហេល់ប�និទឹ្ធិក�ូរ និិង្គប៉ះនិសុទ្ធិទឹិ្ធិកក�វក�់�ធ�ែជាតិ ហេដាយ

សមាៃ ប៉ះនូ់ិវសារធាតុពុីល់ជាហេត្រូ�ើនិ២៤។ សតវសាៃ ប៉ះ �និិកសតវ និងិ្គសតវល់ុតិ
ជាហេត្រូ�ើនិ កត៏្រូតូវបានិរកហេឃៈើញហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេនិ�ផ្សាង្គខែដូរ ហេត្រូ�ពីតី្រូប៉ះហេភិទ្ធិ
ត្រូតី សតវល់ែនូិ និិង្គ�ល់�លិ់កសតវជាហេត្រូ�ើនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិខែដូល់ហេ�ទី្ធិហេនា�។

២៤ អំង្គគការម្លៃ�កា “របាយការណ៍៍សាីពីីការហេត្រូត��សុង្គ�់តិអំំពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិត៍្រូប៉ះពី�និិទឹ្ធិកក�វកហ់េ�កំុង្គរាំ�ធានីិភំិហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�័ុជា ឆំ្នាំ ំ២០១៩

៨
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ហេ�កុំង្គរដូូវត្រូបាងំ្គ ទ្ធិកឹ�ូរហេ�ញពីតីបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិឬហេ�ើង្គឯក
ឬ �ូល់ហេៅកុំង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក ់ ប៉ះះខុែនិាអំំ�ុង្គហេពីល់រដូូវវសា ចាប៉ះពី់ី
ខែ���ុិនា ដូល់់ខែ�វ�ិែកិា រ�ូំរទឹ្ធិកផ្លាៃ ស់ប៉ះារូទិ្ធិសហេ� ហេដាយទ្ធិកឹ�ំនិនិ់
ពីទី្ធិហេនិៃបាសាក ់ �ូរ�ូល់តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក
ឬ��រយៈសុងឹ្គហេត្រូ� និិង្គសុងឹ្គខែត្រូពីកហេ�ំត (សូ�ហេ�ើល់ខែផ្សានិទី្ធិ
ហេល់�១២)។ រាំ�ធានីិភិំហំេពីញ និិង្គទី្ធិត្រូកុង្គ�ហេ�ែ  ត្រូតវូបានិការពារពីី
ការ�និលិ់់�ហេដាយទឹ្ធិក�ំនិនិ ់ហេដាយសារមានិតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ� ខែដូល់
ហេដូើរតួនាទ្ធិជីាអាង្គសាកុទឹ្ធិកខែដូល់�ូរពីទី្ធិហេនិៃបាសាក។់

ស�គឺ�និ�៍យួ�នំិនួិហេ�កំុង្គតំប៉ះនិហ់េនិ� បានិហេល់ើកហេ�ើង្គ
ថ្នា ត្រូប៉ះជាស�គឺ�និ ៍ បានិ�ករស់ហេ�កំុង្គតំប៉ះនិហ់េនិ��ងំ្គពីី

ឆំ្នាំ១ំ៩៧០។ ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ�យួ�នំិនួិកុំង្គស�គឺ�និ៍
ទាំងំ្គ ហេនា� ត្រូប៉ះកប៉ះរប៉ះរដាដំូណំ្តាហំេល់ើម្លៃផ្សាទឹុ្ធិករឯីត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ
�យួ�នំិនួិហេទ្ធិៀតហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ជាកខែនិៃង្គឃ្លាំវ ល់សតវ ហេនិសាទ្ធិ
�ញឹំិ្ញ�ទាំ ឬដាដំូណំ្តាហំេផ្សាសង្គ  ៗ ហេ�ហេពីល់ទឹ្ធិកត្រូសក។
ស�គឺ�និជ៍ាហេត្រូ�ើនិរស់ហេ�ហេល់ើតបំ៉ះនិជ់ាយមាតប់៉ះងឹ្គ រឯី
ស�គឺ�និ�៍យួ�នំិនួិហេទ្ធិៀតរស់ហេ�តបំ៉ះនិម់ាតត់្រូប៉ះឡាយ
ម្លៃនិបឹ៉ះង្គ ឬហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� ហេដាយសាង្គសង្គផ់្សា�ុមានិ
សរសរ�័ស់ៗ។ ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋត្រូកីត្រូកខែដូល់ង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ�
ត្រូប៉ះមាណ៍ជាង្គ ១.០០០ ត្រូគួឺសារ រស់ហេ�កុំង្គនិិង្គ�ំុវញិ
តបំ៉ះនិហ់េនិ� ហេ�ើយពីងឹ្គខែផ្សាកុហេល់ើតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេនិ� ហេដូើ�បី
រស់ហេ� និងិ្គ�ិញឹំ្ញ��ីវតិ។

 

ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា បានិផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និហេល់ើអំនុិសញ្ចាំញ អំនិារជាតសិាពីីតីបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ខែដូល់មានិសារៈសំខានិជ់ាអំនិារជាត ិ ជាពីហិេសសជា�ត្រូ�កសតវសាៃ ប៉ះ ឬហេ�ថ្នាអំនុិសញ្ចាំញ រាំះ�

សារ ហេ�ខែ���ុិនា ឆំ្នាំ១ំ៩៩៩។ ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជាបានិកណំ៍តនូ់ិវតបំ៉ះនិ�់នំិនួិប៉ះនួិកខែនិៃង្គ សត្រូមាប៉ះក់ារពារជាតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ខែដូល់មានិសារៈសំខានិស់ត្រូមាប៉ះពិ់ីភិពីហេោក។ ហេប៉ះើ
ហេទាំ�ប៉ះជីាត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា�និិបានិដាកត់បំ៉ះនិដី់ូហេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកជាតំប៉ះនិក់ារពារកហ៏េដាយ តបំ៉ះនិហ់េនិ�មានិល់កំ�ណ៍ឌ ត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិខ់ែដូល់គួឺរខែតជាតំប៉ះនិក់ារពារ ជាពីហិេសស

ហេដាយសារអំនុិសញ្ចាំញ  បានិអំំពាវនាវដូល់់ភាគឺទីាំងំ្គអំស់ សូ�ឱ្យយទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់ការអាត្រូស�យគំាំហេៅវញិហេៅ�ករវាង្គ�នុិសស និិង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� និិង្គសារៈសំខានិម់្លៃនិតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�

សត្រូមាប៉ះវ់ដូាម្លៃនិការផ្សាាល់់សារធាតុ�ិញឹំ្ញ� និិង្គការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គទឹ្ធិក�ំនិនិ ់។២៥  

ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជាគឺជឺាភាគឺមី្លៃនិកិ�ំត្រូពី�ហេត្រូពី�ង្គសាពីីសី�ត្រូប៉ះតិប៉ះតាកិារសត្រូមាប៉ះក់ារអំភិវិឌ្ឍឍហេដាយ�ីរភាពីម្លៃនិអាង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ (១៩៩៥)។ ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា រ�ួជា�យួត្រូប៉ះហេទ្ធិសឡាវ 

ម្លៃ�និិង្គហេវៀតណ្តា� ទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់ថ្នាធនិធានិម្លៃនិអាង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគមានិតម្លៃ�ៃធំហេធង្គសត្រូមាប៉ះត់្រូប៉ះហេទ្ធិសទាំងំ្គអំស់ខែដូល់ទ្ធិហេនិៃហេនិ��ូរកាត ់ និិង្គត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋម្លៃនិត្រូប៉ះហេទ្ធិសទាំងំ្គហេនា�។២៦  

ភាគឺមី្លៃនិកិ�ំត្រូពី�ហេត្រូពី�ង្គត្រូតូវខែតការពារប៉ះរសិាថ និ និិង្គ“តុល់យភាពីហេអំកូ�ូសីុម្លៃនិអាង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ ពីីការប៉ះពុំីល់ ឬផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់អំវ�ិជមានិដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀត”។២៧  មាត្រូ� ៧ តត្រូ�ូវឱ្យយរដូឋជាភា

គឺពីីោយា�ត្រូគឺប៉ះយ់ាះ ង្គ ហេដូើ�បហីេ�ៀសវាង្គពីីការហេធវើឱ្យយ�ូ�គុឺណ៍ភាពីទ្ធិកឹ និិង្គត្រូប៉ះពី�និិហេអំកូ�ូសីុម្លៃនិអាង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ ��រយៈការប៉ះង្គារូកាកសំណ៍ល់់�ូល់កំងុ្គទ្ធិហេនិៃ។២៨  មាត្រូ� ៨ បា

និហេល់ើកហេ�ើង្គពីីការទ្ធិទួ្ធិល់�ុសត្រូតូវរប៉ះស់រដូឋជាភាគឺ ី កុំង្គករណី៍ខែដូល់មានិការ�ូ�ខាត ហេកើតហេ�ញពីីការហេល់ែើសនិងឹ្គមាត្រូ� ៧ កដូ៏ូ�ជានិតីវិធិខីែដូល់ត្រូតូវអំនុិវតាសត្រូមាប៉ះក់ារហេដា�

ត្រូសាយប៉ះញ្ចាំា នានា។២៩  ទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ កពុំីង្គត្រូតូវបានិហេគឺហេធវើអា�ីវក�ែបូ៉ះ��ា� ់ហេដូើ�បយីក�ា�ច់ាកបំ់៉ះហេពីញតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។ ហេល់ើសពីហីេនិ� សារធាតុពុីល់ជា

ហេត្រូ�ើនិនិងឹ្គ�ូល់ហេៅកុំង្គទ្ធិកឹទ្ធិហេនិៃ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើខែផ្សានិការកាតប់៉ះនិថយហ្វានិភិិ�យ�និិត្រូតវូបានិប៉ះហេង្គកើតហេ�ើង្គហេដូើ�បកីារពារពីហីេត្រូគាំ�ថំ្នាកហ់េនិ�។

២៥ អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីីតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�ខែដូល់មានិសារៈសំខានិជ់ាអំនិារជាតិ ជាពីិហេសសជា�ំរកសតវសាៃ ប៉ះម្លៃត្រូពី (១៩៧១)

២៦ កិ�ំត្រូពី�ហេត្រូពី�ង្គសាីពីីស�ត្រូប៉ះតិប៉ះតាកិារសត្រូមាប៉ះក់ារអំភិវិឌ្ឍឍហេដាយ�ីរភាពីម្លៃនិអាង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ (១៩៩៥) �ំពូីកទ្ធិី១ ប៉ះុពីវកថ្នា

២៧ មាត្រូ� ៣ ម្លៃនិកិ�ំត្រូពី�ហេត្រូពី�ង្គខាង្គហេល់ើ

២៨ មាត្រូ� ៧ ម្លៃនិកិ�ំត្រូពី�ហេត្រូពី�ង្គខាង្គហេល់ើ

២៩ មាត្រូ� ៨ ម្លៃនិកិ�ំត្រូពី�ហេត្រូពី�ង្គខាង្គហេល់ើ
៩

ដំំណាំំត្រ�កួួន និងកួញ្ឆែ�ែ� នៅ�នៅ�ើផ្ទៃ�ៃទឹឹកួកួុ�ង�ំបនដ់ំីនៅ�ើមបឹងទឹំពុ�ន ឬនៅ�ើងឯកួ ឆុ្នាំ២ំ០២០។ ដំំណាំំត្រ�កួួន និងកួញ្ឆែ�ែ� នៅ�នៅ�ើផ្ទៃ�ៃទឹឹកួកួុ�ង�ំបនដ់ំីនៅ�ើមបឹងទឹំពុ�ន ឬនៅ�ើងឯកួ ឆុ្នាំ២ំ០២០។ 

បក្សីី�ដែ�លចាបត់្រី��ជាអាហារ ក្សីំពុុងរក្សីត្រី��នៅ�ក្សីុុង�ំបន់�់�នៅ�ើមបឹងទំំពុុន់ ឬនៅ�ើងឯក្សី ឆុ្នាំ២ំ០២០។បក្សីី�ដែ�លចាបត់្រី��ជាអាហារ ក្សីំពុុងរក្សីត្រី��នៅ�ក្សីុុង�ំបន់�់�នៅ�ើមបឹងទំំពុុន់ ឬនៅ�ើងឯក្សី ឆុ្នាំ២ំ០២០។
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៤. ការសាង់សង់់គង្ខេស្រា�ង់ឋានសគួ៖៌ គង្ខេស្រា�ង់អភិិវិឌ្ឃឍនដ៍ែដីលបផឹំ្លាញត់បំន់
បងឹ់ទំំពុុន ឬង្ខេ�ើង់ឯក

ត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំនិិ � ី�ូល់ឌ្ឍងី្គ (ING Holdings) បានិអំភិវិឌ្ឍឍគឺហេត្រូមាង្គ
ទ្ធិតី្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ ខែដូល់ត្រូគឺប៉ះដូណ៍ា ប៉ះហ់េល់ើម្លៃផ្សាដីុូ ២.៥៧២ �កិ� ហេ�កុំង្គ
តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក �ងំ្គពីីឆំ្នាំ ំ ២០០៤។៣០  ក�ំិសនិោ�ួល់ �និិ
ត្រូតូវបានិប៉ះង្ហាា ញជាសាធារណ៍ៈហេ�ើយ ហេទាំ�ប៉ះជីាតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬ
ហេ�ើង្គឯកត្រូតូវបានិសាធារណ៍�និហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ និិង្គបានិផ្សាាល់់ជាត្រូប៉ះហេយា�និជ៍ា
សាធារណ៍ៈ��រយៈការការពារទ្ធិកឹ�ំនិនិ ់ និិង្គការត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក់
��ធ�ែជាតិ។ត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំនិិ � ី �ូល់ឌ្ឍងី្គត្រូតូវបានិប៉ះហេង្គកើតហេ�ើង្គហេ�
ឆំ្នាំ ំ២០០៥ និិង្គចាប៉ះម់្លៃដូគូឺជា�យួត្រូកុ��ុុនិដូូនិហេពីញត្រូគុឺប៉ះ ធនាគាំរពាណិ៍�ជ
ក�ែហេត្រូ�ត្រូប៉ះហេទ្ធិសម្លៃនិក�ុ័ជា និងិ្គត្រូកុ��ុុនិ�ូកខែ�ល់ (Cogetel) (Online)។៣១ 
ទ្ធិតី្រូកុង្គរណ៍ប៉ះអាយអំនិិ �ី សីុធីគឺជឺាគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិធ៍បំ៉ះផុំ្សាតហេ�កុំង្គត្រូប៉ះហេទ្ធិស
ក�ុ័ជា៣២។ហេត្រូកាយការប៉ះ�ូ�ា�ច់ាកប់៉ះហំេពីញតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� គឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍ
ប៉ះហេង្គកើតឱ្យយមានិនូិវអំ�ល់និត្រូទ្ធិពីយ ហេដូើ�ប�ីលួ់ប៉ះនិាឱ្យយត្រូកុ��ុុនិដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀត
ហេដាយមានិការគាំតំ្រូទ្ធិទាំងំ្គត្រូសងុ្គពីីរាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា និងិ្គត្រូសប៉ះ��ប៉ះៃង្គ់
ហេគាំល់ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូរីាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ២០៣៥។៣៣  

គឺហេត្រូមាង្គ អាយ អំនិិ � ី សីុធតីណំ្តាកក់ាល់ទ្ធិ១ី រ�ួមានិប៉ះណ៍ាុ ំ តំប៉ះនិ់
ពាណិ៍�ជក�ែជាហេត្រូ�ើនិ ដូូ�ជាសាោហេរៀនិ អំគាំររដាឋ ភិបិាល់ ហ្វាង្គ
សមាភ រៈសំណ៍ង្គហ់េត្រូគឺ�ង្គប៉ះរកំិារ រ�យនិា សំហេល់ៀកបំ៉ះពាក ់ �និុរីហេពីទ្ធិយសត្រូមាប៉ះ់
�និជាតិ�ប៉ះះនុិ�ណ៍ឌ ល់ខែ�រកា�និចាស់�រាំ�ប៉ះះនុិ លំ់ហេ�ឋានិសត្រូមាប៉ះ់
និវិតានិ�៍និជាតិ�និិសួនិកំសានិា លំ់ហេ�ឋានិ និងិ្គហ្វាង្គល់កទ់្ធិនំិញិ។៣៤  

ហេ�កុំង្គខែផ្សានិការខែដូល់ប៉ះង្ហាា ញជាសាធារណ៍ៈ គឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិ�៍និិបានិ
រ�ួប៉ះញូំ្ញល់គឺហេត្រូមាង្គលំ់ហេ�ឋានិសត្រូមាប៉ះ�់និត្រូកីត្រូក ឬអំំកមានិ�ំណូ៍ល់ទាំប៉ះ
ហេនា�ហេទ្ធិ ប៉ះះខុែនិាខែប៉ះជាហេផ្លាា តហេៅហេល់ើទ្ធិផី្សាារ�និប៉ះរហេទ្ធិស ខែដូល់ជាអំតិ��ិនិ
ហេគាំល់ហេ���បង្គ ដូូ�ជា�និជាតិ�ប៉ះះនុិ និងិ្គ�ិនិ។៣៥  អំតិ��ិនិលំ់ដាប៉ះ់
ទ្ធិពីីរី គឺឺជាអំំកខែដូល់មានិ�ំណូ៍ល់ពី�ីធយ�ហេៅ�័ស់។ លំ់ហេ�ឋានិត្រូប៉ះមាណ៍ 

៣០០.០០០ �ំង្គ នឹិង្គត្រូតូវបានិសាង្គសង្គ�់�រយៈគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍ។៣៦  

ប៉ះងឹ្គហេ�ើង្គឯក ខែដូល់ត្រូតូវបានិវាស់ខែវង្គត្រូពំីត្រូប៉ះទ្ធិល់់���ាប៉ះហ់េ�កុំង្គតំប៉ះនិដី់ូហេសើ�
ត្រូតូវបានិការពារហេដាយ�ាប៉ះ ់ ហេត្រូកាយពីបីានិ�លួ់តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេនិ�ឱ្យយហេៅ
ត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំនិិ � ី សីុធី៣៧ ។ ផ្សាុុយនិងឹ្គទំ្ធិ�ដំូអីំប៉ះបប៉ះរមាខែដូល់
ហេ�សល់់�នំិនួិ១.៥០០ �កិ� ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក ត្រូតូវបានិវាស់ខែវង្គថ្នា
ជាដូសីាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ។ 

ការវាស់ខែវង្គត្រូពំីត្រូប៉ះទ្ធិល់់ប៉ះងឹ្គ ហេចាទ្ធិជាសំណួ៍រអំំពីីភាពីត្រូសប៉ះ�ាប៉ះម់្លៃនិកិ�សំនិោ
�លួ់ដូដីូបំ៉ះងូ្គរប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំនិិ � ី សីុធ ី ហេៅហេល់ើតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ជា
សំណួ៍រសួរថ្នាហេ�តុអំវដីូមីានិខែត�ំនិនួិ ៥២០�ិក� ត្រូតូវបានិវាស់ខែវង្គជាដីូ
សាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋខែដូល់មានិម្លៃផុ្សាដីូសរបុ៉ះ�ំនិនួិ១.៥០០�ិក� ជាតំប៉ះនិ់
ទ្ធិកឹអំ�ិម្លៃស្ត្រីនិាយ។៍ រ�ូត�កដូល់់ឆំ្នាំ២ំ០១៧ ប៉ះងឹ្គហេ�ើង្គឯកត្រូតូវបានិរកាទុ្ធិក
និងិ្គអា��ួយការពារពីីទ្ធិកឹ�ំនិនិ ់ កដូ៏ូ�ជា�យួត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វកពី់ី
រាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ហេដាយសារទ្ធិ�ំ�ំយួស�ល់ែ� ម្លៃនិដីូកំងុ្គតំប៉ះនិដី់ូហេសើ��និិ
ត្រូតូវបានិអំភិវិឌ្ឍឍកុំង្គគឺហេត្រូមាង្គត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំនិិ � ី សីុធី៣៨។ យាះ ង្គតិ�
ម្លៃផុ្សាបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក�ំនិនួិ ៤៨០�កិ� គឺរួខែតត្រូតូវបានិអំភិរិកស ហេដូើ�បី
ការពារពីីទ្ធិកឹ�ំនិនិនិ់ិង្គប៉ះញ្ចាំា ទ្ធិកឹក�វក ់ ហេដាយហេយាង្គ��ការសិកា�យួ
ខែដូល់មានិហេ�ែ �ថ្នា ការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះារូម្លៃនិរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ(Livre 
Phnom Penh extensions et mutations) ខែដូល់ជាការសិកា�យួ
ហេធវើហេ�ើង្គហេដាយមានិកិ�សំ�ត្រូប៉ះតិប៉ះតាកិារជា�យួសាោរាំ�ធានីិភំិហំេពីញ៣៩។ 
ប៉ះះខុែនិាហេ�កុំង្គអំំ�ុង្គ ២ឆំ្នាំ�ុំង្គហេត្រូកាយហេនិ� ជាង្គ ៧០% ម្លៃនិបឹ៉ះង្គហេ�ើង្គឯកត្រូតូវ
បានិ�លួ់ហេៅឱ្យយត្រូកុ��ុុនិឯក�និ ឬបុ៉ះគឺគល់ឯក�និ រ�ួមានិត្រូកុ��ុុនិអំភិវិឌ្ឍឍ
លំ់ហេ�ឋានិ អំ�រគីឺហេដូវឡីា និងិ្គត្រូកុ��ុុនិ�បី៉ះ�ះងុ្គ។ តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬ
ហេ�ើង្គឯកអា�នឹិង្គត្រូតូវបានិបំ៉ះផ្លាៃ ញទាំងំ្គត្រូសងុ្គ ហេដាយជាង្គ ៩០% ម្លៃនិដីូទ្ធិ�ំំ
 ១.៥០០ �ិក�ត្រូតូវបានិ�ួល់ឱ្យយអំំកអំភិវិឌ្ឍឍអំ�ល់និវតថ។ុ 

៣០ ហេគឺ�ទ្ធិំពី�រត្រូកុ��ុុនិអាយ អំិនិ �ី៖ http://www.ing-holdings.com/overview; http://www.ing-holdings.com/projectpdfEng.

៣១ ហេគឺ�ទ្ធិំពី�រត្រូកុ��ុុនិអាយ អំិនិ �ី៖ http://www.ing-holdings.com/profile#

៣២ ហេគឺ�ទំ្ធិពី�រត្រូកុ��ុុនិអាយ អំិនិ �ី៖ http://www.ing-holdings.com/overproject

៣៣ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

៣៤ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

៣៥ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

៣៦ ម្លៃ�កា (២០១៦) ការសិកាអំំពីីការហេធវើឱ្យយត្រូប៉ះហេសើរហេ�ើង្គនូិវគឺហេត្រូមាង្គប៉ះង្គាូរទឹ្ធិក និិង្គទឹ្ធិកក�វកហ់េ�កំុង្គតំប៉ះនិទ់្ធិីត្រូប៉ះ�ំុ�និកំុង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ របាយការណ៍៍�ុង្គហេត្រូកាយ (ភាគឺពីីរ)

៣៧ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២៤អំនិត្រូក.ប៉ះក សាីពីីការកំណ៍តម់្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គហេ�ើង្គឯក និិង្គត្រូប៉ះឡាយសថិតហេ�កំុង្គ�ណ៍ឌ មានិ��យ និិង្គ�ណ៍ឌ ដូហេង្ហាក  រាំ�ធានីិភំិហំេពីញ និិង្គ ត្រូសុក�ហេ�ែ  ហេ�តាកណ្តាា ល់ ជា
ស�បតាិសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ ឆំ្នាំ២ំ០០៨

៣៨ សាោត្រូកុង្គបាះ រសី និិង្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ៖ ការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះាូរម្លៃនិរាំ�ធានិីភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨) ទ្ធិំពី�រទី្ធិ ៤០

៣៩ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

១០

http://www.ing-holdings.com/overview
http://www.ing-holdings.com/profile#
http://www.ing-holdings.com/overproject
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ហេយាង្គ���ាប៉ះភ់ិ�ូបិាល់ឆំ្នាំ២ំ០០១ ត្រូទ្ធិពីយស�បតាសិាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ�និិអា�ជាក�ែវតថទុ្ធិញិល់កហ់េនា�ហេទ្ធិ ប៉ះះខុែនិាអា�ត្រូតូវបានិហេគឺហេធវើអំនុិប៉ះហេយាគឺឱ្យយហេៅជាត្រូទ្ធិពីយស�បតាិ
ឯក�និរប៉ះស់រដូឋ ហេ�ហេពីល់ខែដូល់វាបាតប់៉ះង្គ”់ត្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈ”៤០ ។ ត្រូទ្ធិពីយស�បតាឯិក�និរប៉ះស់រដូឋអា�ជាក�ែវតថមុ្លៃនិការទ្ធិញិល់ក ់�លួ់ និងិ្គអំំហេណ្តាយហេដាយអំនុិត្រូកតឹយ។៤១   

ត្រូពី�រាំ�ត្រូកឹតយហេល់�៣៣៩ បានិកំណ៍តនូ់ិវប៉ះទ្ធិប៉ះញ្ញញតា ិ និិង្គនីិតិវធីិសាពីីកីារហេធវើអំនុិត្រូប៉ះហេយាគឺត្រូទ្ធិពីយស�បតា ិ    សាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ។ ហេដូើ�បហីេធវើ�ណំ្តាតថំ់្នាកពី់ីត្រូទ្ធិពីយស�បតាិ
សាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ ហេៅជាត្រូទ្ធិពីយស�បតាឯិក�និរប៉ះស់រដូឋត្រូតូវមានិល់កំ�ណ៍ឌ ដូូ�ខាង្គហេត្រូកា�៖

១. ត្រូទ្ធិពីយស�បតាហិេនា��និិមានិផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និដ៍ូល់់សាធារណ៍ៈ

២. ត្រូទ្ធិពីយស�បតាហិេនា�បានិបាតប់៉ះង្គ�់�ុង្ហារផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈ 

៣. ត្រូទ្ធិពីយស�បតាហិេនា��និិអា�ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់បានិជាសាធារណ៍ៈ។៤២ 

  ហេយាង្គ��អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២៩ ខែដូល់បានិកំណ៍តហ់េគាំល់ការណ៍៍ យុទ្ធិសិាស្ត្រីសា និិង្គនីិតិវធិសីត្រូមាប៉ះក់ារហេរៀប៉ះ�ំ និងិ្គចាតខ់ែ�ង្គត្រូទ្ធិពីយស�បតារិប៉ះស់រដូឋអាជាា ធរខែដូល់មានិតួនាទី្ធិ

��ដានិ និងិ្គហេធវើរបាយការណ៍៍សាពីីសីាថ និភាពីម្លៃនិការហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ជាសាធារណ៍ៈម្លៃនិត្រូទ្ធិពីយស�បតាសិាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ គឺជឺាអាជាា ធរត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គត្រូទ្ធិពីយស�បតារិដូឋ៤៣ ។

ហេដាយខែផុ្សាកហេល់ើល់ក�ំណ៍ឌ ជាហេត្រូ�ើនិ ខែដូល់ត្រូតូវខែតបំ៉ះហេពីញ ហេដូើ�បចីាតថំ់្នាកហ់េ�ើង្គវញិនូិវត្រូទ្ធិពីយស�បតាសិាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋឱ្យយហេៅជាត្រូទ្ធិពីយស�បតាឯិក�និរប៉ះស់រដូឋ ការបាតប់៉ះង្គ់

នូិវ “ការហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ជាសាធារណ៍ៈ” ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�គឺឺពីបិាកនិងឹ្គកំណ៍ត។់ តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ជាហេត្រូ�ើនិ ហេ�ខែតប៉ះនិាផ្សាាល់់ត្រូប៉ះហេយា�និដ៍ូល់់សាធារណ៍�និ ��រយៈការការពារ

ទ្ធិកឹ�ំនិនិនិ់ិង្គការត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក�់�ខែប៉ះប៉ះធ�ែជាតិ។

ភាពី�ាស់ោស់ហេៅនិងឹ្គការចាតថំ់្នាកហ់េល់ើដូធីៃហីេដាយរាំ�រដាឋ ភិបិាល់ អា�កត្រូ�តិហេល់ើការរហំេោភិបំ៉ះពានិសិទ្ធិិជិាហេត្រូ�ើនិ ហេដាយផ្សាាល់់នូិវតមាៃ ភាពី សនិាសុិ� និិង្គភាពីខែដូល់អា�

ដូងឹ្គទុ្ធិក�នុិបានិសត្រូមាប៉ះព់ីល់រដូឋ និងិ្គអំកំហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូ។ី ហេដាយសុវតថភិាពីហេល់ើភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិគិឺជឺា�នុំិ���បង្គម្លៃនិសិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ៤៤ ការផ្សាាល់់នូិវ

ភាពី�ាស់ោស់ម្លៃនិសាថ និភាពី�ាប៉ះហ់េៅហេល់ើដីូធៃនឹីិង្គហេធវើឱ្យយក�ុ័ជាប៉ះហំេពីញបានិនូិវកាតពីវក�ិជំាអំនិារជាតិ កុំង្គការហេគាំរពីសិទ្ធិិ៤ិ៥ ។ ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិហេនិ� អំកំហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�

ជាហេត្រូ�ើនិ បានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នាការភិ�យខាៃ �ពីកីារប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ ហេ��ណ៍ៈខែដូល់ពួីកហេគឺ�និិមានិប៉ះៃង្គក់�ែសិទ្ធិិដិូធីៃ ីហេ�កខែនិៃង្គខែដូល់ពួីកហេគឺកំពុីង្គរស់ហេ� ប៉ះះខុែនិា�និិទាំនិប់ានិទ្ធិទួ្ធិល់

បានិការត្រូប៉ះកឹាហេយាប៉ះល់់ពីីអាជាា ធរ អំំពីីសាថ និភាពីម្លៃនិភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិរិប៉ះស់ពីកួហេគឺ។

៤០ មាត្រូ� ១៦ ម្លៃនិ�ាប៉ះភូ់ិ�បិាល់ ឆំ្នាំ ំ២០០១

៤១ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ
៤២ មាត្រូ� ១ ត្រូពី�រាំ�ត្រូកឹតយហេល់� ៣៣៩ សាីពីីហេគាំល់ការណ៍៍ និងិ្គប៉ះទ្ធិប៉ះញ្ញញ តាិអំនិារកាល់ម្លៃនិការហេធវើអំនុិប៉ះហេយាគឺត្រូទ្ធិពីយស�បតាសិាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ និិង្គរប៉ះស់និីតិប៉ះុគឺគល់សាធារណ៍ៈ ឆំ្នាំំ
 ២០០៦

៤៣ មាត្រូ� ១ និិង្គ�ំពូីកទ្ធិី ៦ ម្លៃនិអំនុិត្រូកឹតយសាីពីី វធិានិ និិង្គនីិតិវធិីម្លៃនិការហេធវើអំនុិប៉ះហេយាគឺត្រូទ្ធិពីយស�បតាិសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ និិង្គនីិតិប៉ះុគឺគល់

សាធារណ៍ៈ (អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២៩ ឆំ្នាំ ំ២០០៦)

៤៤ ហេដាយហេយាង្គ��ការយិាល់�យអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិម្លៃនិឧតា�សំង្គការទ្ធិទ្ធិួល់ប៉ះនិុុកសិទ្ធិិិ�នុិសស ការទ្ធិទ្ធិួល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ គឺឺ ១) ទ្ធិទ្ធិួល់បានិសុវតថិភាពីផ្សាៃូវ�ាប៉ះហ់េល់ើ
ភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិិ ២) ទ្ធិទ្ធិួល់បានិហេសវាសាធារណ៍ៈ សមាភ រៈ និិង្គហេ�ដាឋ រ�នាស�័�និ ិ៣) តម្លៃ�ៃស�រ�យ ៥) អា�ហេៅដូល់់ ៦) ទ្ធិី�ងំ្គខែដូល់អា�ង្ហាយត្រូសួល់ទ្ធិទ្ធិួល់បានិហេសវាហេផ្សាសង្គ
ៗម្លៃនិការទ្ធិទ្ធិួល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ ជាពីិហេសសឱ្យកាសរកការង្ហារហេធវើ និិង្គ ៧) ភាពីត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិខ់ែផ្សាំកវប៉ះបធ�។៌ ការយិាល់�យអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិម្លៃនិឧតា�សំង្គការទ្ធិទ្ធិួល់ប៉ះនិុុកសិ
ទ្ធិិិ�នុិសស សោកប៉ះ�ត្រូតពី�តម៌ានិហេល់� ២១ សិទ្ធិិិកំុង្គការទ្ធិទ្ធិួល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ ខែ�វ�ិែិកា ឆំ្នាំ២ំ០០៩ Fact Sheet No. 21/Rev.1.

៤៥ កតិកាសញ្ចាំញ អំនិារជាតិសាីពីីសិទ្ធិិិហេសដូឋកិ�ំ សង្គគ�កិ� ំនិិង្គវប៉ះបធ� ៌(១៩៦៦) មាត្រូ� ១១

១១
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អំាយ អំិនិ �ី �ូល់ឌ្ឍីង្គ (ING Holdings) លំ់ហេ�ឋានិ ហេរាំង្គ�ត្រូក គឺ�នាគឺ�និ ៍ហេ�ដាឋ រ�នាស�័�និិ

អំុីអំនិ �ះល់ (AEON Mall) ទ្ធិី ៣* ផ្សាារល់កទំ់្ធិនិិញ (១៧,៤ �ិក�)៤៦ 

ប៉ះុរី ប៉ះះហេង្គ�ួត វឡីា (+១.០០០ខែល់វង្គ)

ប៉ះុរ ី�ីប៉ះ�ះុង្គខែ�និ វឡីា (៦.៤៥០ ខែល់វង្គ)៤៧

�ីប៉ះ�ះុង្គ ត្រូគឺុប៉ះ វឡីា ឬផ្សាារទ្ធិំហេនិើប៉ះ

សាោអំនិារជាតិភិំហំេពីញ (ISPP) សាោឯក�និអំនិារជាតិ

លី់ង្គណ្តានិ ហ្វាគ ឌិ្ឍនិ (Lingnan Garden)* សំណ៍ង្គ់�ុនិដូូរ

សាា រ អំូតូ ហេ��ប៉ះូឌា (Star Auto Cambodia Mercedes – Benz) ហ្វាង្គល់ករ់�យនិា

អំ�រគីឺហេដូវឡីា �និិទាំនិប់៉ះញ្ចាំជ ក ់អា�នឹិង្គជាលំ់ហេ�ឋានិ

អំឺហេប៉ះនិ វហីេល់ក (Urban Village)* អំគាំរ�ុនិដូូរ (៤.០០០ យូនីិត៤៨ )

អំ ហេអំនិ ហេអំ�វ សីុធី (R & F City)* អំគាំរ�ុនិដូូរ (៣.៨៥០ យូនិីត៤៩ )

ហេវ ើខែសល់ សខែឃៈវរ (Versailles Square)* អំគាំរអាផ្លាត�និិ

ភិហីេអំក អំុីកូ �ះល់ (PH Eco Mall) ផ្សាារទ្ធិំហេនិើប៉ះ

មាះ រថី្នា� ត្រូគុឺប៉ះ (Maritime Group) អំគាំរការយិាល់�យ ឬអាផ្លាត�និិ

 * ត្រូកុ��ុុនិអំនិារជាតិ ឬត្រូកុ��ុុនិហេ� អំនិារជាតិ 

ហេទាំ�ជា�និិមានិត្រូកុ��ុុនិ ឬគឺហេត្រូមាង្គណ្តា�យួ មានិហេគាំល់ហេ�ប៉ះផំ្លាៃ ញ
តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�កហ៏េដាយ កទ៏្ធិភំីាកង់្ហារស�ត្រូប៉ះតបិ៉ះតាកិារអំនិារជាត�ិប៉ះះនុិ
 និងឹ្គ សាង្គសង្គហ់េរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក�់យួ ហេ�ហេល់ើដូ�ីយួខែផំ្សាកកុំង្គ
តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេនិ� ហេត្រូកា�ការ ត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គរប៉ះស់សាោរាំ�ធានិភីិំហំេពីញ។ ហេរាំង្គ�ត្រូក
ហេនិ�នឹិង្គហេធវើត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក�់នំិនួិ ៥.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ កំងុ្គ�យួម្លៃ�ៃ៥០  និិង្គ
មានិហេដូើ�ទុ្ធិនិដំូបូ៉ះង្គ�ំនិនួិ ២៦ោនិដុូោៃ រអាហេ�រកិ ប៉ះខែនិថ�ពីីហេល់ើតម្លៃ�ៃម្លៃនិការ
�សួ�ុល់ ខែ�ទាំ ំ ប៉ះណ៍ាុ �ប៉ះណ្តាា ល់ប៉ះគុឺគលិ់កត្រូបាកហ់េប៉ះៀវតសររ៍ប៉ះស់ប៉ះគុឺគលិ់ក និិង្គ
ការពីត្រូងី្គកទី្ធិ�ងំ្គ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើចាបំា�ខ់ែដូល់�ំណ្តាយទាំងំ្គហេនិ�នឹិង្គត្រូតូវធាៃ កក់ំងុ្គ
ប៉ះនុុិករប៉ះស់រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា ឬសាោរាំ�ធានិភីិំហំេពីញ នាម្លៃ�ៃអំនាគឺត។ 

ទ្ធិកឹក�វក ់ និិង្គទឹ្ធិកហេភិៃ�ង្គ �ូរ�ូល់ហេៅកំុង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� មានិ�ំនិនួិ
ត្រូប៉ះមាណ៍៣៧.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះកំុង្គ�យួម្លៃ�ៃ ខែដូល់ហេនិ�អា�ជា�ំនិនួិ
អំប៉ះបប៉ះរមា។ដូូ�ហេនិ� ហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វករ់ប៉ះស់អំង្គគការម្លៃ�កាមានិ
ស�តថភាពីហេធវើត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក�់និិដូល់់ហេៅ ២%ផ្សាង្គ ម្លៃនិ�ំនិនួិទឹ្ធិកក�វក ់
និងិ្គទឹ្ធិកហេភិៃ�ង្គសរុប៉ះខែដូល់�ូរ�ូល់តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ/ហេ�ើង្គឯក។ ហេនិ�ប៉ះង្ហាា ញ
ឱ្យយហេឃៈើញថ្នាហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែហេនិ�នឹិង្គ�និិមានិស�តថភាពីត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិក់ំងុ្គការ
�ហេត្រូមា�ទឹ្ធិកនិិង្គសាកស�នឹិង្គតម្លៃ�ៃ ត្រូប៉ះសិនិជា�និិរកាទុ្ធិកប៉ះងឹ្គហេ�ើង្គឯកហេនា�

ហេទ្ធិ។ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើ�និិមានិម្លៃផុ្សាបឹ៉ះង្គ�ំនិនួិ ៥២០ �កិ�ហេនា�ហេទ្ធិ ទ្ធិហេនិៃបាសាក ់ទ្ធិហេនិៃ
ដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតនិិង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ អា�និងឹ្គ�ួប៉ះត្រូប៉ះទ្ធិ�ការបំ៉ះពុីល់ហេដាយសារ
ទ្ធិកឹក�វកខ់ែដូល់�និិបានិហេធវើត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែ�ំនិនួិ ៣៦៥.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ ជា
ហេរៀង្គរាំល់់ម្លៃ�ៃ។ 

អំង្គគការម្លៃ�កាបានិហេ�ញផ្សាាយ របាយការណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃ ហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់
សត្រូមាប៉ះគ់ឺហេត្រូមាង្គហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិករប៉ះស់�ៃនួិ ខែដូល់មានិ�ំណ៍ង្គហេ�ើង្គ
ថ្នា “របាយការណ៍៍ សាពីីកីារហេត្រូត��សងុ្គ�់តិអំពីំីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិត៍្រូប៉ះពី�និិទឹ្ធិក
ក�វក ់ហេ�កុំង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�ុ័ជា”៥១។ របាយការណ៍៍
ហេនិ� �និិបានិហេល់ើកហេ�ើង្គនូិវ�នំិនួិម្លៃនិទឹ្ធិកក�វកស់របុ៉ះ ខែដូល់�ូរ�ូល់កុំង្គត្រូប៉ះពី�និិ
តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ��និិបានិពិីភាកាហេៅហេល់ើផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់សំខានិ់ៗ  ម្លៃនិការបាតប់៉ះង្គ់
តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេដាយសារគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិទ៍្ធិតី្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ អាយ អំនិិ � ីសីុធ ីនិងិ្គ
គឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត �និិបានិហេធវើការត្រូប៉ះកឹាហេយាប៉ះល់់ឱ្យយបានិត្រូតឹ�ត្រូតូវ
ជា�យួអំង្គគការ�និិខែ�និរដាឋ ភិបិាល់នានា ហេ�ើយបានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នាស�ភាពី
ហេយនិឌ្ឍ�រខែល់ង្គជាប៉ះញ្ចាំា ធៃនិធ់ៃរហេ�ក�ុ័ជាហេទ្ធិៀតហេទ្ធិ។៥២ ហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែ
ទ្ធិកឹ ក�វករ់ប៉ះស់អំង្គគការម្លៃ�កា និងឹ្គ�និិអា�ហេធវើត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិក ខែដូល់�ូរ�ូល់ឱ្យយ
មានិត្រូប៉ះសិទិ្ធិភាពីហេនា�ហេទ្ធិ និិង្គអា�ត្រូតូវបានិត្រូកុ��ុុនិ និិង្គអំកំគាំតំ្រូទ្ធិយកហេធវើជា
ហេល់សសត្រូមាប៉ះក់ារបំ៉ះផ្សាៃញិប៉ះផំ្លាៃ ញតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ទាំងំ្គហេនិ�។

១២

៤៦ហេគឺ�ទំ្ធិពី�រអីុំ អំនិ �ះល់៖ https://www.aeonmall.com/en/business/list.html
៤៧ សាោត្រូកុង្គបាះ រសី និងិ្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨)៖ ការសិកាអំំពីីការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះាូរម្លៃនិរាំ�ធានិភីិំហំេពីញ  ទ្ធិពំី�រទី្ធិ ៨៣ 
៤៨ ហេគឺ�ទំ្ធិពី�រត្រូកុ��ុុនិ អំហឺេប៉ះនិ វហីេល់�៖ http://villagephnompenh.com/
៤៩ សាោត្រូកុង្គបាះ រសី និងិ្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨)៖ ការសិកាអំំពីីការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះាូរម្លៃនិរាំ�ធានិភីិំហំេពីញ  ទ្ធិពំី�រទី្ធិ ៨៣
៥០ ក�ំិសមាភ សជា�យួម្លៃ�កា ឆំ្នាំ២ំ០១៩
៥១ អំង្គគការម្លៃ�កា “របាយការណ៍៍សាីពីីការហេត្រូត��សុង្គ�់តិអំំពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិត៍្រូប៉ះពី�និិទឹ្ធិកក�វកហ់េ�កុំង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�័ុជា” ២០១៩

៥២ អំង្គគការម្លៃ�កា “របាយការណ៍៍សាពីីកីារហេត្រូត��សងុ្គ�់តិអំំពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិត៍្រូប៉ះពី�និិទឹ្ធិកក�វកហ់េ�កុំង្គរាំ�ធានីិភំិហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�ុ័ជា” ២០១៩ សូ�ហេ�ើល់ទ្ធិពំី�រទី្ធិ ១ ដូល់់ទ្ធិ ី៦៥
 ទាំកទ់្ធិង្គនឹិង្គស�ភាពីហេយនិឌ្ឍ�រ

https://www.aeonmall.com/en/business/list.html
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ង្ខេពុលង្ខេវិលានៃនការបាត់់បង់់
នៃ�ៃបឹង់ទំំពុុន ឬបងឹ់ង្ខេ�ើង់ឯក



 

ជាធ�ែ�តំប៉ះនិដ់ូីប៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកមានិទ្ធិំ�ំសរុប៉ះត្រូប៉ះខែ�ល់ ១៥០០ ហេៅ ២៥០០ �ិក�ហេ�ខែប៉ះះកខាង្គតបូង្គម្លៃនិរាំ�ធានីិភំិហំេពីញ។ ហេដាយ�និិទាំនិម់ានិការពីនិយល់់ជាផ្សាៃូវការណ្តា�យួថ្នា ហេ�តុអំវីបានិជាម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គ 
ទាំងំ្គ�ូល់�និិត្រូតូវបានិការពារ និិង្គអំភិរិកសទាំងំ្គអំស់កំុង្គឆំ្នាំ២ំ០០៨។ ���ាប៉ះភ់ិូ�បិាល់ ឆំ្នាំ២ំ០០១ ត្រូទ្ធិពីយស�បតាិណ្តាខែដូល់មានិត្រូប៉ះភិពីពីីធ�ែជាតិ ដូូ�ជាម្លៃត្រូពីហេឈើ ផ្សាៃូវទឹ្ធិក បឹ៉ះង្គធ�ែជាតិ ត្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃ និិង្គស�ុត្រូទ្ធិ 
ខែដូល់នាវាអា�អំខែណ៍ា តបានិ ឬត្រូទ្ធិពីយស�បតាិខែដូល់ត្រូតូវបានិប៉ះហេង្គកើតមានិជាសភាពីសត្រូមាប៉ះក់ារហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ជាសាធារណ៍ៈដូូ�ជា ផ្សាៃូវ�ំល់់ ផ្សាៃូវរហេទ្ធិ�ហេគាំ សួនិ�ារ និិង្គសួនិសាធារណ៍ៈ និិង្គដីូប៉ះត្រូ�ងុ្គទុ្ធិកជាហេដូើ� ។៥៣

ម្លៃផ្សាុដីូប៉ះឹង្គត្រូសប៉ះ�ាប៉ះត់្រូតូវបានិកំណ៍តស់ត្រូមាប៉ះប់៉ះឹង្គហេ�ើង្គឯកហេដាយអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២៤ កំុង្គឆំ្នាំ ំ២០០៨។ ហេទាំ�បី៉ះដូីហេសើ�ត្រូតូវបានិហេគឺបាះ និស់ាែ និថ្នាមានិទ្ធិំ�ំ�ិត ២,៨៥០ �ិក��ុនិឆំ្នាំ ំ២០០៨ កហ៏េដាយ 
ប៉ះឹង្គហេនិ�ត្រូតូវបានិកំណ៍តថ់្នាមានិខែត ៥២០ �ិក�ប៉ះះុហេណ្តា្ណ �។

៥៣ មាត្រូត ១៥ ម្លៃនិ�ាប៉ះភ់ិូ�បិាល់ឆំ្នាំ២ំ០០១

១៤



 ហេ�ខែ�កុ�ភៈឆំ្នាំ ំ២០១២ ម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គត្រូតូវបានិខែកសត្រូ�ួល់។ ម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គ ១៧ �ិក�ត្រូតូវបានិហេធវើកាតហ់េ�ញ ��រយៈអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ២៦។ �និិមានិការប៉ះញ្ចាំជ ក�់ាស់ហេ�កំុង្គអំនុិត្រូកឹតយថ្នាទី្ធិ�ងំ្គហេនិ�ត្រូតូវបានិ�ួល់ឱ្យយ
ត្រូកុ��ុុនិណ្តា�យួហេធវើហេនា�ហេទ្ធិ ប៉ះះុខែនិាប៉ះ�ំុប៉ះបនិំហេយើង្គហេឃៈើញត្រូកុ��ុុនិ�ីប៉ះ �ះុង្គ កំពុីង្គសាង្គសង្គហ់េ�ទ្ធិីហេនា�។ ១៥



ហេ�ខែ�ឧសភាឆំ្នាំ ំ២០១៧ ម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គទ្ធិំ�ំ ៤៧ �ិក�ត្រូតូវបានិកាត ់និិង្គផ្សាាល់់ហេៅឱ្យយត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ ហេ�ភិូ�ខិាវ  ��រយៈអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ៧០ ។ ហេទាំ�យាះ ង្គណ្តាហេ�ហេពីល់អំំកត្រូសាវត្រូជាវពីោយា�ទាំកទ់្ធិង្គសាកសួរ
ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋរស់ហេ�តំប៉ះនិហ់េនា� អំកំហេឆ្លុះៃើយសំណួ៍របានិនិិយាយថ្នាពួីកហេគឺ�និិបានិដឹូង្គអំំពីីការផ្សាាល់់ដូីណ្តា�យួដូល់់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋហេ�ភិូ�ខិាវ ហេនា�ហេទ្ធិ។

១៦



ហេ�ឆំ្នាំ ំ២០១៨ ម្លៃផុ្សាបឹ៉ះង្គត្រូតូវបានិខែកសត្រូ�ួល់�ាង្គហេទ្ធិៀត និិង្គផ្សាាល់់ឱ្យយត្រូកុ�ហេផ្សាសង្គៗគំាំ�ំនិនួិ ៤ ហេល់ើក។ ទី្ធិ�យួ ��រយៈអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ៥ កុំង្គខែ��ករាំ ម្លៃផុ្សាបឹ៉ះង្គ�ំនិនួិ ៣០ �កិ�ត្រូតូវបានិត្រូប៉ះគឺល់់ហេៅឱ្យយត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំនិិ �ី �ូល់ឌ្ឍងី្គ
 ជាការហេដា�ដូូរដូរីប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិ�នំិនួិ ១០ �កិ�ខែដូល់ត្រូកុ��ុុនិបានិផ្សាាល់់ហេៅត្រូកសួង្គ�ហ្វាម្លៃផុ្សា។

១៧



ហេ�ខែ�កុ�ភៈឆំ្នាំ ំ២០១៨ ��រយៈអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២ ម្លៃផុ្សាដីូជាង្គ ៤៧ �កិ�ត្រូតូវបានិកាតហ់េ�ញ និិង្គត្រូប៉ះគឺល់់ឱ្យយត្រូកុ��ុុនិអំ�រគីឺហេដូវឡីា�ំនិនួិជាង្គ ៣៧   �កិ� និងិ្គបុ៉ះគឺគល់ឯក�និ�ិត ១០ �ិក�។
១៨



ម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គ�ំនិួនិ ១៩០ �ិក�ប៉ះខែនិថ�ហេទ្ធិៀតត្រូតូវបានិកាត ់និិង្គផ្សាាល់់ឱ្យយត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំិនិ �ី �ូល់ឌ្ឍីង្គ ��រយៈអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១៤៨        សត្រូមាប៉ះក់ារអំភិវិឌ្ឍឍ។ កប៏៉ះះុខែនិា�ែីៗ ហេនិ� ដីូហេនិ�ត្រូតូវបានិដូក�ូតវញិ និិង្គត្រូប៉ះគឺល់់ឱ្យយប៉ះុគឺគល់
ហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀតសត្រូមាប៉ះហ់េធវើការអំភិវិឌ្ឍឍ៥៤ ។

៥៤ ហេ�វសញូ, ឆំ្នាំ២ំ០១៩៖ http://m.en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/14701-2019-07-22-06-03-39.html
១៩

http://m.en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/14701-2019-07-22-06-03-39.html
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ទ្ធិបី៉ះផុំ្សាតហេ�ខែ�ធូំឆំ្នាំ ំ២០១៨ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១៦៨ បានិកាតម់្លៃផ្សាបឹុ៉ះង្គ�ិត២០ �កិ� ប៉ះខែនិថ�ហេទ្ធិៀត និិង្គផ្សាាល់់�ូនិសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញសត្រូមាប៉ះស់ាង្គសង្គ់
សាថ នីិយត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកកង្គវកខ់ែដូល់កំពុីង្គត្រូតូវបានិសាង្គសង្គហ់េដាយមានិ�លូ់និធិគិាំតំ្រូទ្ធិនិិង្គ�ំនិយួប៉ះហេ�ំកហេទ្ធិសពីីម្លៃ�កា។ ��រយៈអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១៤៨ បានិ
ប៉ះង្ហាា ញកុំង្គមាត្រូ� ៣ ថ្នា ម្លៃផ្សាបឹុ៉ះង្គខែដូល់ហេ�ហេសសសល់់មានិ�នំិនួិ ១០៧ �កិ�ប៉ះះហុេណ្តា្ណ �។ មានិនិ�យថ្នាម្លៃផុ្សាប៉ះងឹ្គត្រូប៉ះមាណ៍�ិត ៨០ភាគឺរយត្រូតូវបានិកាត ់និិង្គ
ត្រូប៉ះគឺល់់ដូល់់ត្រូកុ�ហេផ្សាសង្គ  ៗចាប៉ះ�់ងំ្គពីីការហេបា�ប៉ះហេង្ហាគ ល់ផ្សាៃវូការកុំង្គឆំ្នាំ ំ២០០៨ ។

ចាប៉ះ�់ងំ្គពីីឆំ្នាំ២ំ០០៨ ហេ�ហេពីល់ខែដូល់បឹ៉ះង្គត្រូតូវបានិហេគឺវាស់ខែវង្គត្រូពំីត្រូប៉ះទ្ធិល់់ត្រូតឹ� ៥២០ �កិ� ទ្ធិ�ំបំ៉ះងឹ្គត្រូតូវបានិកាតប់៉ះនិថយអំស់ត្រូប៉ះមាណ៍ ៤១៣ �កិ�។
ហេ�កុំង្គរបាយការណ៍៍�យួ ខែដូល់ត្រូតូវបានិ�ុ��តថហេល់ខាហេដាយអំភិបិាល់សាោរាំ�ធានិភីិំហំេពីញ ហេោក ឃៈងួ្គ ហេត្រូសង្គ វាបានិប៉ះង្ហាា ញថ្នា ប៉ះងឹ្គហេ�ើង្គឯកត្រូតូវខែត
រកាទុ្ធិកយាះ ង្គតិ� ៤៨០ �កិ� ហេដូើ�បហីេ�ៀសវាង្គពីីហ្វានិភិិ�យ ម្លៃនិផ្សាល់វបិាកខែផំ្សាកប៉ះរសិាថ និធៃនិធ់ៃរ៥៥។ ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិហេនិ� មានិខែត ១០៧ �កិ� ប៉ះះហុេណ្តា្ណ �ម្លៃនិម្លៃផុ្សា
ប៉ះងឹ្គអា�នឹិង្គត្រូតូវបានិរកាទុ្ធិក ។

៥៥ សាោត្រូកុង្គបាះ រសី និិង្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ការសិកាអំំពីីការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះាូរម្លៃនិរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨) ទ្ធិំពី�រទី្ធិ ៤០ 
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តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�៖ តបំ៉ះនិដី់ូហេសើ�(ត្រូក��ត្រូសាល់) ឥលូ់វត្រូតូវបានិកាតប់៉ះនិថយពីីជាង្គ១.៥០០ �ិក� �កត្រូតឹ�ខែត ១០៧ �ិក� (ហេ�ៀវ)
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៥. ការរកង្ខេ�ើញសខំាន់ៗ

ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋត្រូប៉ះមាណ៍�យួពានិត់្រូគួឺសារ អា�នឹិង្គត្រូតូវទ្ធិទួ្ធិល់រង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់
ហេដាយផុ្លាល់់  ឬកំពុីង្គទ្ធិទួ្ធិល់រង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់  ហេដាយគឺហេត្រូមាង្គទី្ធិត្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ  អាយ 
អំនិិ �សីុីធ ី ឬគឺហេត្រូមាង្គដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតខែដូល់កំពុីង្គដំូហេណ៍ើ រការហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�
ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។ ក�ុ័ជាបានិផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និហេល់ើអំនុិសញ្ចាំញ អំនិារជាតិ
ជាហេត្រូ�ើនិ ខែដូល់ធានាថ្នាសិទ្ធិិរិប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋក�ុ័ជាត្រូតវូខែត ហេគាំរពី ការពារ
និងិ្គបំ៉ះហេពីញហេដាយរាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា៥៦។ ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ខាង្គហេត្រូកា�ហេនិ�
ប៉ះង្ហាា ញពីីប៉ះញ្ចាំា គួឺរឱ្យយកតស់មាគ ល់់�យួ�នំិនួិ ខែដូល់ហេ�ខែតប៉ះនិាហេកើតមានិហេ�ើង្គ
ហេ�កុំង្គការការពារ និិង្គបំ៉ះហេពីញនូិវសិទ្ធិិរិប៉ះស់អំកំហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�។
ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋជាហេត្រូ�ើនិត្រូគួឺសារ ខែដូល់កំពុីង្គរស់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�គឺឺជាត្រូគឺសួារ

ខែដូល់ង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ� ហេ�ើយអា�និងឹ្គទ្ធិទួ្ធិល់រង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ធៃនិធ់ៃរហេដាយសារ
កត្រូ�តិម្លៃនិការអំប៉ះរ់ទំាំប៉ះ កង្គវ�ខាតការគាំតំ្រូទ្ធិខែផំ្សាកសនិាសុិ�សង្គគ� ការល់ហេ��ុង្គ
ខែផុ្សាកហេល់ើហេយនិឌ្ឍ�រ និងិ្គការ�ំពាកប់៉ះណុំ៍ល់។ ភាគឺហេត្រូ�ើនិម្លៃនិត្រូគួឺសារទាំងំ្គហេនា�
�និិមានិប៉ះ�ណ៍្ណ ក�ែសិទ្ធិិដិូធីៃហីេនា�ហេទ្ធិ ខែដូល់ហេធវើឱ្យយភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិហិេល់ើដូធីៃី
រប៉ះស់អំំកទាំងំ្គហេនា��និិមានិសុវតថភិាពី និិង្គង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយការប៉ះហេណ៍ា ញ
ហេ�ញ។ ត្រូគួឺសារខែដូល់អាត្រូស�យផ្សាល់ហេល់ើប៉ះងឹ្គដូូ�ជា ដាដំូណំ្តាហំេល់ើទឹ្ធិក ហេនិសាទ្ធិ
និងិ្គការត្រូប៉ះ�ូល់ផ្សាល់�យង្គនឹិង្គត្រូតូវបាតប់៉ះង្គត់្រូប៉ះភិពី�ំណូ៍ល់ ខែដូល់ជាហេ�តុហេធវើឱ្យយ
ប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់�វីភាពីរស់ហេ�ត្រូប៉ះចាមំ្លៃ�ៃ ហេដាយសារការលុ់ប៉ះបឹ៉ះង្គ។ ការពិីហេត្រូគាំ�
ហេយាប៉ះល់់ជា�ុនិ �និិត្រូតូវបានិហេធវើហេ�ើង្គជា�យួត្រូកុ�ត្រូគួឺសារទាំងំ្គហេនា�ហេទ្ធិ ខែដូល់
អំំកទាំងំ្គហេនា� �និិបានិដឹូង្គថ្នាអំវជីាការអំភិវិឌ្ឍឍសត្រូមាប៉ះព់ីកួហេគឺ និិង្គត្រូកុ�ត្រូគួឺសារ
រប៉ះស់ពីកួហេគឺហេនា�ហេទ្ធិ។ ជា�ុង្គហេត្រូកាយ ទ្ធិកឹ�ំនិនិន់ិងឹ្គប៉ះង្គកហេត្រូគាំ�ថំ្នាកធ់ៃនិធ់ៃរដូល់់
ត្រូកុ�ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋខែដូល់រស់ហេ���ប៉ះហេណ្តាា យផ្សាៃវូទឹ្ធិកហេ�ញពីីប៉ះងឹ្គ និិង្គកុំង្គតំប៉ះនិ់
ខែដូល់�និិមានិត្រូប៉ះពី�និិប៉ះង្គារូទឹ្ធិក និិង្គការពារទ្ធិកឹ�ំនិនិ ់។ 

វាអា�នឹិង្គមានិផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ធៃនិធ់ៃរហេល់ើគុឺណ៍ភាពីម្លៃនិ�ីវតិរប៉ះស់ពីល់រដូឋ
ត្រូប៉ះមាណ៍ពី ី១ ហេៅ ២ ោនិនាក ់ខែដូល់រស់ហេ�កុំង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ត្រូកុង្គ�ហេ�ែ
 និងិ្គ��ប៉ះហេណ្តាា យត្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ និិង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក ់។

“វាពីិបាកហេ�ហេពីល់ខែដូល់ហេគឺចាកដ់ូីលុ់ប៉ះបឹ៉ះង្គ ហេ�ើយ�ាុ ំ�និិដឹូង្គ
ថ្នានិឹង្គត្រូប៉ះកប៉ះរប៉ះរអំវីត្រូប៉ះចាមំ្លៃ�ៃហេនា�ហេទ្ធិ”

កសិករហេ�កំុង្គតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទំ្ធិពុីនិ

៥៦ កតិកាសញ្ចាំញ អំនិារជាតសិាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ិ ំសង្គគ�ក�ិ ំនិិង្គវប៉ះបធ� ៌(១៩៦៦) អំនុិសញ្ចាំញ អំនិារជាតសិាពីីកីារលុ់ប៉ះបំ៉ះបាតរ់ាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គពូី�សាសនិ ៍(១៩៦៩) អំនុិសញ្ចាំញ ពាកព់ី�និិនឹិង្គ
ឋានិៈម្លៃនិ�និហេភិៀស�ៃនួិ (១៩៥១) អំនុិសញ្ចាំញ សាពីីកីារលុ់ប៉ះបំ៉ះបាតរ់ាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គហេល់ើស្ត្រីសាហីេភិទ្ធិ (១៩៧៩) អំនុិសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិកុិមារ (១៩៨៩) អំនុិសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិ�ិនិពិីការ (២០០៨)

២២
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ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋទាំងំ្គហេនិ� អា�នឹិង្គត្រូតូវរង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយទឹ្ធិក�ំនិនិ ់ ការប៉ះពុំីល់
ទ្ធិកឹ ការបំ៉ះផ្លាៃ ញ�ត្រូ�កសតវ និងិ្គការបាតប់៉ះង្គ�់វីភាពីរស់ហេ�រប៉ះស់ពីកួហេគឺ។
ការសិកាហេនិ� �និិមានិល់ទិ្ធិភាពីហេធវើការត្រូសាវត្រូជាវត្រូគឺប៉ះត់្រូ�ុង្គហេត្រូជាយហេៅហេល់ើ
ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គទី្ធិត្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ អាយ អំនិិ � ី សីុធ ី និងិ្គគឺហេត្រូមាង្គ
អំភិវិឌ្ឍឍដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតហេនា�ហេទ្ធិ ប៉ះះខុែនិាការសិកាហេនិ�នឹិង្គហេផ្លាា តហេល់ើ ត្រូកុ�ពីល់រដូឋ
ខែដូល់រង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេដាយផុ្លាល់់ពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិ ៍។

អ្ននកចូូលរួួមការួស្ទទង់់មតិិ

៧៧% ម្លៃនិអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជាស្ត្រីសា ី  ហេ�ើយមានិ៣២% ម្លៃនិត្រូកុ�ត្រូគួឺសារ
ខែដូល់ផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស មានិស្ត្រីសាជីាហេ�ត្រូគួឺសារ។ �លូ់ហេ�តុម្លៃនិការទ្ធិទួ្ធិល់បានិ
អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សភាគឺហេត្រូ�ើនិ ជាស្ត្រីសាខីែដូល់អំំកទាំងំ្គហេនា�ហេ�ផុ្សា�ហេ�ហេពីល់
ខែដូល់ត្រូកុ�អំំកត្រូសាវត្រូជាវហេធវើប៉ះទ្ធិសមាភ ស។ ហេនិ�អា�ប៉ះណ្តាា ល់�កពីី ត្រូប៉ះម្លៃពីណី៍
ស្ត្រីសាហីេ�ផុ្សា� និិង្គ�នុិសសត្រូបុ៉ះសកុំង្គស�គឺ�និភ៍ាគឺហេត្រូ�ើនិ ហេធវើ�ណំ្តាកត្រូសុករក
ការង្ហារហេធវើ។ អាយុជា�ធយ�ម្លៃនិអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស គឺ ឺ ៤៥ ឆំ្នាំ ំ ខែដូល់អំកំ
ផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សហេកែង្គបំ៉ះផុ្សាតមានិអាយុ ១៨ ឆំ្នាំ ំហេ�ើយចាស់ប៉ះផុំ្សាតមានិអាយុ
 ៧៥ ឆំ្នាំ ំ។ 

ត្រូគួឺសារខែដូល់ផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស រស់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� ឬហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់តបំ៉ះនិ់
ហេនា�ហេដាយផុ្លាល់់ ភាគឺហេត្រូ�ើនិបានិរស់ហេ� ឬហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់អំស់រយៈហេពីល់
ជាង្គ២០ ឆំ្នាំ�ំកហេ�ើយ។ ស�គឺ�និ�៍យួ�នំិនួិ ខែដូល់បានិកានិក់ាប៉ះដ់ូធីៃី
ហេ�ទ្ធិហីេនា�ជាយូរ�កហេ�ើយហេនា� មានិដូូ�ជា ស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�គឺង្គ់
�យួ(១៩៨៦) ស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�គឺង្គ ់ ៦០ខែ�ះត្រូត (១៩៩០) ស�គឺ�និ៍
ខែត្រូពីក�គឺង្គប់៉ះ ី (១៩៩០) ស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�នូិ�យួ (១៩៨១) ស�គឺ�និ៍
ខែត្រូពីក�នូិ (១៩៩៩) និិង្គស�គឺ�និហ៍េ�ើង្គឯក (១៩៩៩)។ ហេល់ើសពីហីេនិ�
មានិស�គឺ�និជ៍ាហេត្រូ�ើនិហេទ្ធិៀត ខែដូល់�និិមានិហេ�ែ �ផ្សាៃវូការ និងិ្គត្រូគួឺសារ
ជាហេត្រូ�ើនិខែដូល់�និិហេ�កុំង្គស�គឺ�និណ៍្តា�យួ ឬហេ�កុំង្គស�គឺ�និខ៍ែដូល់
�និិមានិហេ�ែ �ផ្សាៃវូការ កត៏្រូតូវបានិរ�ួប៉ះញូំ្ញល់ហេៅកុំង្គការត្រូសាវត្រូជាវហេនិ�ខែដូរ។
 ភាគឺហេត្រូ�ើនិម្លៃនិត្រូគួឺសារទាំងំ្គហេនា� (៨៦%) បានិរស់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេនិ�
យាះ ង្គតិ� ៥ ឆំ្នាំ។ំ 

ហេត្រូ�ើនិជាង្គពាកក់ណ្តាា ល់ម្លៃនិត្រូគួឺសារទាំងំ្គអំស់ (៥១%) រស់ហេ�ហេដាយពីងឹ្គខែផ្សាកុ
ហេល់ើតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ� សត្រូមាប៉ះ�់វីភាពីរស់ហេ�រប៉ះស់ពីកួហេគឺ ហេ�ើយពីកួហេគឺបានិ
រស់ហេ�ទ្ធិហីេនា� ហេត្រូពា�ពួីកហេគឺ�និិអា�រកលំ់ហេ�ឋានិ ហេ�តបំ៉ះនិហ់េផ្សាសង្គបានិ។
ហេ�ហេពីល់ហេធវើការសាកសួរថ្នា ហេ�តុអំវអំីំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សទាំងំ្គហេនា� ហេៅ
រស់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� ៦៦% បានិហេល់ើកហេ�ើង្គពីីឱ្យកាសខែផំ្សាកហេសដូឋក�ិ ំខែដូល់

តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�បានិផ្សាាល់់ឱ្យយ។ អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�យួ�នំិនួិ បានិត្រូបាប៉ះថ់្នា
�ៃនួិបានិរស់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�អំស់ជាហេត្រូ�ើនិឆំ្នាំ ំ រឯីអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស
ដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតមានិទំ្ធិនាកទ់្ធិនំិង្គខែផំ្សាកត្រូប៉ះវតាសិាស្ត្រីសាជា�យួតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ� ហេដាយបានិ
រស់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិហ់េនា��ងំ្គពីី�នុិឆំ្នាំ ំ ១៩៧០៥៧  ឬហេត្រូកាយពីកីារដួូល់រលំ់រប៉ះប៉ះ
ខែ�ែរត្រូក��។

ហេ��ណ៍ៈខែដូល់ ស�គឺ�និ�៍យួ�នំិនួិហេ�កុំង្គតំប៉ះនិហ់េនិ� បានិហេរៀប៉ះ�ំជា
ស�គឺ�និ ៍ និិង្គហេធវើការង្ហារតសូុ�តិជាប៉ះនិាប៉ះនុាប៉ះ ់ ទាំ�ទាំរឱ្យយមានិការហេគាំរពី
 សិទ្ធិិ�ិនុិសសរប៉ះស់អំកំទាំងំ្គហេនា� ស�គឺ�និដ៍ូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀត�និិបានិហេរៀប៉ះ�ំជា
ស�គឺ�និឱ៍្យយបានិល់ហុេដាយសារសមា�កិហេ�ដា�ពី់ីគំាំ។ ត្រូគួឺសារភាគឺហេត្រូ�ើនិ
រស់ហេ�មាតប់៉ះងឹ្គខែដូល់ហេ�ខែកបរស�គឺ�និដ៍ូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតខែដូល់មានិ�វីភាពីធូរធារ
និងិ្គមានិប៉ះ�ណ៍្ណ ក�ែសិទ្ធិិតិ្រូសប៉ះ�ាប៉ះហ់េល់ើដូរីប៉ះស់ពីកួហេគឺ។ ត្រូគួឺសារ�យួ�នំិនួិតូ�
រស់ហេ�ហេដាយផុ្លាល់់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គ ខែដូល់�យួ�នំិនួិរស់ហេល់ើដូហីេកា� ឬផុ្សា�
ខែដូល់មានិសរសរ�័ស់ផុ្សាតពីមី្លៃផុ្សាទឹ្ធិក ហេ�ើយជានិ�ំិកាល់ខែតង្គខែតហេ�ដា�ឆ់្នាំៃ យពីី
ហេសវាសាធារណ៍ៈសំខានិ់ៗ  ហេត្រូពា�ខែតភាពីដា�ត់្រូសយាល់ម្លៃនិលំ់ហេ�ឋានិរប៉ះស់
អំំកទាំងំ្គហេនា�។  

ហេប៉ះើហេយាង្គ��និយិ�និ�យផ្សាៃវូការថំ្នាកជ់ាតិ៥៨  មានិត្រូគួឺសារស�គឺ�និ�៍យួ
 �នំិនួិជា�និរង្គហេត្រូគាំ� ហេ�ើយមានិត�ិជាង្គ ២០% ម្លៃនិត្រូគួឺសារទាំងំ្គហេនា�ផ្សាង្គខែដូល់
មានិប៉ះ�ណ៍្ណ ត្រូកីត្រូក៥៩ ។ ជា�ធយ�ម្លៃនិត្រូគួឺសារខែដូល់បានិសមាភ ស មានិ១,៥ ត្រូគួឺសារ
រស់ហេ�កុំង្គ�យួ�ំង្គផុ្សា�។ អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�នំិនួិ ៥៥ នាក ់(១២%) បានិ
និយិាយថ្នាមានិសមា�កិមំាកក់ំងុ្គត្រូគួឺសារ ខែដូល់មានិបាតប់៉ះង្គក់ាយស�បទាំ
(ហេ�ើង្គ ឬខែភំិក ខែដូល់ជា�ហេ�ៃើយពីរីត្រូតូវបានិហេល់ើកហេ�ើង្គហេត្រូ�ើនិជាង្គហេគឺ ហេ�កុំង្គប៉ះទ្ធិ
សមាភ សហេ�ស�គឺ�និ)៍ ។ ហេល់ើសពីហីេនិ� ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ�នំិនួិ ៣១ ត្រូគួឺសារ
 (៧%) មានិ�នុិសសចាស់មំាកខ់ែដូល់�និិអា�ហេៅហេធវើការង្ហារបានិ ហេ�ើយត្រូតវូការ
អំំកហេ�ើល់ខែ� ។  

ត្រូគួឺសារខែដូល់ផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សទាំងំ្គហេនា� មានិកត្រូ�តិអំប៉ះរ់កំំងុ្គត្រូប៉ះពី�និិ (�ូល់ហេរៀនិ
សាោរដូឋ) �ុសៗគំាំ។ មានិខែត ១០% ម្លៃនិត្រូគួឺសារទាំងំ្គអំស់ប៉ះះហុេណ្តា្ណ �ខែដូល់
មានិសមា�ិកត្រូគួឺសារមំាកប់៉ះញំ្ញប៉ះក់ត្រូ�តិប៉ះឋ�សិកា ហេ�ើយ ៣០% ម្លៃនិអំំក
ផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�និិបានិទ្ធិទួ្ធិល់បានិការអំប៉ះរ់កំំងុ្គត្រូប៉ះពី�និិ (�ូល់ហេរៀនិសាោរដូឋ) 
ហេនា�ហេទ្ធិ ។ ត្រូប៉ះភិពី�ំណូ៍ល់ស�បង្គរប៉ះស់ត្រូគួឺសារអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស មានិការ
ពាកព់ី�និិយាះ ង្គ�ិតសំទិិ្ធិជា�យួនិងឹ្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� (សូ�ហេ�ើល់�វីភាពី) ខែដូល់
មានិនិ�យថ្នាត្រូគឺសួារជាហេត្រូ�ើនិ ពីងឹ្គខែផុ្សាកហេល់ើទ្ធិ�ីងំ្គរស់ហេ�រប៉ះស់ពួីកហេគឺ ហេដូើ�បី
ត្រូប៉ះកប៉ះរប៉ះរ�ិញឹំ្ញ��ីវតិ។ 

៥៧ អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សភាគឺហេត្រូ�ើនិ ខែដូល់មានិទំ្ធិនាកទ់្ធិនំិង្គជា�យួតំប៉ះនិហ់េនិ��ងំ្គពីី�នុិឆំ្នាំ ំ១៩៧០ គឺឺ�កពីីតបំ៉ះនិ�់ហេ�ែ  

៥៨ ហេយាង្គ��សាង្គដ់ានិតីវិធិតី្រូប៉ះតិប៉ះតាកិារទ្ធិទួ្ធិល់យកដូធីៃ ី និងិ្គការផ្លាៃ ស់ទ្ធិលំី់ហេ��ែហីេដាយ�និិសែ�ត្រូគឺ�ិតាសត្រូមាប៉ះគ់ឺហេត្រូមាង្គ ខែដូល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិ�រិញ្ញញប៉ះបទាំនិពីីម្លៃដូគូឺអំភិវិឌ្ឍឍនិក៍ំងុ្គត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជាឆំ្នាំ ំ ២០១៨
 ខែដូល់ត្រូតូវបានិអំនុិ��ត��រយៈមាត្រូ� ១ ម្លៃនិអំនុិត្រូកឹតយហេល់� ២២ សាពីីកីារអំនុិ��តសាង្គដ់ានិតីវិធិតី្រូប៉ះតិប៉ះតាកិារទ្ធិទួ្ធិល់យកដីូធៃ ីនិិង្គការផ្លាៃ ស់ទី្ធិលំ់ហេ��ែហីេដាយ�និិសែ�ត្រូគឺ�ិតាសត្រូមាប៉ះគ់ឺហេត្រូមាង្គខែដូល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិ
�រិញ្ញញប៉ះបទាំនិពីីម្លៃដូគូឺអំភិវិឌ្ឍឍនិក៍ំងុ្គត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�័ជុាឆំ្នាំ ំ២០១៨

៥៩ ប៉ះ�ណ៍្ណ ត្រូកីត្រូក គឺឺជាក�ែវធិរីប៉ះស់រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ ខែដូល់កំណ៍តត់្រូគួឺសារត្រូកីត្រូក និិង្គផ្សាាល់់ដូល់់ពីកួហេគឺនូិវប៉ះ�ណ៍្ណ ត្រូកីត្រូក សត្រូមាប៉ះហ់េត្រូប៉ះើត្រូបាស់កុំង្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិហេសវាសង្គគ�ដូូ�ជា ការខែ�ទាំសុំ�ភាពី
 ការអំប៉ះរ់ ំនិិង្គទឹ្ធិកសុាត

២៣
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អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�នំិនួិ ២៩៤នាក ់ (៦២%) បានិត្រូបាប៉ះថ់្នាពីកួគាំត់
បានិជាប៉ះបំ់៉ះណុ៍ល់ហេគឺ។ ទ្ធិ�ំឥំណ៍ទាំនិជា�ធយ�គឺឺ ៣.៨២៦,១៨ ដុូោៃ រ
អាហេ�រកិ ជា�យួត្រូគឹឺ�សាថ និ�តី្រូកូ�រិញ្ញញវតថ(ុ�នំិនួិអំំក�ីំ�័ស់ប៉ះផុំ្សាត ២% ត្រូតវូ
បានិដូកហេ�ញ)៦០ ។ មានិអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជាប៉ះប់៉ះណុំ៍ល់ខែត ៥២% 
ប៉ះះហុេណ្តា្ណ �ខែដូល់បានិនិយិាយថ្នា ពីកួគាំតអ់ា�សង្គបំ៉ះណុ៍ល់រប៉ះស់គាំត់
ទាំនិហ់េពីល់ហេវោ។ ប៉ះញ្ចាំា ពាកព់ី�និិនឹិង្គការសង្គបំ៉ះណុ៍ល់ រ�ួមានិការរហំេោភិ
ប៉ះពំានិនានាដូូ�ជាហេធវើឱ្យយកូនិបំ៉ះណុ៍ល់�ូប៉ះអាហ្វារ�និិត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិ ់ (៩៤នាក)់ 
ឱ្យយកូនិឈប៉ះហ់េរៀនិហេដូើ�បហីេធវើការសង្គប៉ះណុំ៍ល់ហេគឺ (៣២នាក)់ និិង្គបាតប់៉ះង្គដ់ូធីៃី

(១៤នាក)់។ប៉ះញ្ចាំា ហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀតខែដូល់ត្រូតូវបានិហេល់ើកហេ�ើង្គ រ�ួមានិការហេធវើការង្ហារ
ហេត្រូ�ើនិកខែនិៃង្គចាប៉ះ�់ងំ្គពីី�ពំាកប់៉ះណុំ៍ល់ហេគឺ�ក (៩៣នាក)់ និិង្គ�និិមានិត្រូបាក់
ត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិហ់េដូើ�ប�ីណំ្តាយហេល់ើការខែ�ទាំសុំ�ភាពី (៨នាក)់។ កំងុ្គ�ំហេណ្តា�
 ២៩៤នាក ់  ខែដូល់ត្រូតូវបានិសមាភ សថ្នា   មានិជាប៉ះប់៉ះណុំ៍ល់ មានិខែត ៤៣នាក់
(១៤%) ប៉ះះហុេណ្តា្ណ � ខែដូល់បានិនិិយាយថ្នាពីកួហេគឺ�និិមានិប៉ះញ្ចាំា ធៃនិធ់ៃរពាកព់ី�និិ
និងឹ្គការសង្គបំ៉ះណុ៍ល់ហេនា�ហេទ្ធិ។  

ហេល់ើសពីហីេនិ� អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជាហេត្រូ�ើនិ បានិហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់លិ់�តិប៉ះញ្ចាំជ ក់
ពីកីារកានិក់ាប៉ះ ់ ឬហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូធីៃី៦១  ឬលិ់�តិប៉ះញ្ចាំជ កអ់ំតាសញ្ចាំញ ណ៍ ហេដូើ�បី

ហេធវើជាត្រូទ្ធិពីយប៉ះញំំ្ចាំសត្រូមាប៉ះត់្រូបាកក់�ំ។ី អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស ៦៤នាក ់ បានិ
ដាកប់៉ះៃង្គដ់ូខីែត្រូស ឬ�ំការ ហេដូើ�បទី្ធិទួ្ធិល់បានិត្រូបាកក់�ំ ី ហេ�ើយ ៧០ត្រូគួឺសារ
ហេទ្ធិៀត បានិដាកប់៉ះៃង្គដ់ូឬីលិ់�តិប៉ះញ្ចាំជ កពី់ីការកានិក់ាប៉ះ ់ ឬហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូធីៃី
រប៉ះស់ពីកួហេគឺហេដូើ�បបីានិត្រូបាក ់ក�ំ។ី ហេដាយពីចិារណ្តាពីភីិសា�ុង្គ�យួ�ំនិនួិ
រប៉ះស់អំង្គគការសមាគឺ�ធាង្គហេ�ំត និិង្គអំង្គគការ លី់កាដូូ ខែដូល់បានិរក
ហេឃៈើញពីកីារជាប៉ះទ់ាំកទ់្ធិង្គរវាង្គការបាតប់៉ះង្គដ់ូធីៃ ី និងិ្គការផ្សាាល់់ត្រូបាកក់�ំគីាំែ និ
ត្រូក�សីល់ធ� ៌រប៉ះស់ត្រូគឹឺ�សាថ និ�តី្រូកូ�រិញ្ញញវតថុ៦២  កដូ៏ូ�ជាការរាំយការណ៍៍ពីី
អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�នំិនួិ១៤នាក ់ ខែដូល់បានិបាតប់៉ះង្គដ់ូធីៃហីេដាយសារ�និិ
អា�សង្គត្រូបាកក់�ំបីានិ ឬភិ�យខាៃ ��និិអា�សង្គត្រូបាកក់�ំហីេដាយប៉ះៃង្គដី់ូ និងិ្គ

លិ់�តិប៉ះញ្ចាំជ កពី់ីការកានិក់ាប៉ះឬ់ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូធីៃ ី ត្រូតូវបានិហេគឺហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ ហេដូើ�បី
ធានាដូល់់ការសង្គត្រូបាកក់�ំ។ី ការណ៍៍ហេនិ� គឺរួឱ្យយត្រូពួីយបារ�ភខាៃ ងំ្គសត្រូមាប៉ះ់
សុវតថភិាពីម្លៃនិភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិរិប៉ះស់ត្រូគួឺសារត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋខែដូល់បានិ
�ំតី្រូបាកទ់ាំងំ្គហេនា�។ ការហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ឯកសារ ឬលិ់�តិប៉ះញ្ចាំជ កអ់ំតាសញ្ចាំញ ណ៍
រ�ួមានិអំតាសញ្ចាំញ ណ៍ប៉ះ�ណ៍្ណ ហេសៀវហេ�ត្រូគឺសួារ លិ់�តិឆ្លុះៃង្គខែដូនិ ហេដូើ�បធីានា
ដូល់់ការសង្គត្រូបាក ់ ត្រូតូវបានិហេល់ើកហេ�ើង្គហេដាយអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�ំនិនួិ
 ៩៧ នាក ់។  

៦០ ទ្ធិ�ំតំ្រូបាកក់�ំជីា�ធយ�ហេ�ក�ុ័ជាកុំង្គឆំ្នាំ២ំ០២០ គឺឺ ៣៨០៤ ដុូោៃ រអាហេ�រកិ, ត្រូសង្គពី់ីសារពី�តម៌ានិ និហីេក អាសុានិ របី៉ះយុ ូ(Nikkei Asian Review),  S Turton ‘Hun Sen to Cambodian 
banks: Seize property if borrowers won’t pay’ (2020).

៦១ លិ់�តិប៉ះញ្ចាំជ កពី់ីការកានិក់ាប៉ះ ់ឬហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូធីៃ ីសំហេ�ហេៅហេល់ើភិសា�ុង្គខែដូល់ដីូ ឬផុ្សា� ត្រូតូវបានិទិ្ធិញ ឬកានិក់ាប៉ះហ់េដាយបុ៉ះគឺគល់ ប៉ះះខុែនិា�និិត្រូបាដូកថ្នាផ្សាាល់់នូិវសិទ្ធិិកិានិក់ាប៉ះត់្រូទ្ធិពីយត្រូសប៉ះ�ាប៉ះហ់េនា�ហេទ្ធិ

៦២ អំង្គគការសមាគឺ�ធាង្គហេ�ំត និិង្គអំង្គគការលី់កាដូូ៖ ការហេធវើឱ្យយ�ូ�ខាតត្រូទ្ធិពីយដាកប់៉ះញំ្ចាំំ( ២០១៩).

២៤
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ការួវិិភាគលើលើបំញ្ហាា�លើ�នឌ័័រួ

អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�យួ�នំិនួិ បានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នាប៉ះរុសខែតង្គខែតហេធវើ�ណំ្តាក
ត្រូសកុហេ�ញពីីរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ហេដូើ�បហីេៅរកការង្ហារហេធវើ។ ហេ�កុំង្គស�គឺ�និ៍
�យួ ស្ត្រីសាភីាគឺហេត្រូ�ើនិហេដូើររក�យង្គ និិង្គដាដំូណំ្តាហំេល់ើទ្ធិកឹហេ�ហេពីល់ខែដូល់មានិ�ំការ
ដូណំ្តាហំេ�ហេល់ើម្លៃផ្សាទឹុ្ធិកកុំង្គបឹ៉ះង្គ។ ចាប៉ះ�់ងំ្គពីីមានិការចាកដ់ូលុី់ប៉ះបឹ៉ះង្គ ស�គឺ�និ៍
បានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នាស្ត្រីសាជីាហេត្រូ�ើនិ ឥ�ូវហេនិ� ភាគឺហេត្រូ�ើនិហេៅហេធវើការហេ�កុំង្គហេរាំង្គ�ត្រូក
នានា ឬគាំែ និការង្ហារហេធវើ ហេ�ើយរស់ហេ�ហេដាយពីងឹ្គខែផ្សាកុហេល់ើ�ណូំ៍ល់រប៉ះស់សាវ �ី
ពីកួហេគឺ។ ហេ�កុំង្គស�គឺ�និដ៍ូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀត ទាំងំ្គបុ៉ះរស និងិ្គស្ត្រីសាហីេធវើការង្ហារដាដំូណំ្តាំ
ហេល់ើម្លៃផុ្សាទឹ្ធិក ឬហេដូើរត្រូប៉ះ�ូល់�យង្គ។ ការហេនិសាទ្ធិត្រូតីភាគឺហេត្រូ�ើនិ ត្រូតូវបានិហេធវើហេដាយ
ប៉ះរុស �ណ៍ៈខែដូល់ការង្ហារហេរាំង្គ�ត្រូក ភាគឺហេត្រូ�ើនិត្រូតូវបានិហេធវើហេដាយស្ត្រីសា។ី

ស្ត្រីសាកីទ៏្ធិទួ្ធិល់រង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេដាយសារទ្ធិកឹ�និលិ់់�ខាៃ ងំ្គខែដូរ។ កំងុ្គករណី៍
�ៃ�ស្ត្រីសាបីានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នាពីកួហេគឺទាំងំ្គហេនា� ពីោយា�ហេធវើដូហំេណ៍ើ រកាតទ់្ធិកឹ�និ់
លិ់�ហេដាយទូ្ធិក (ម្លៃ�ំពីដីូប៉ះបាៃ សុ�ិ) ឬបី៉ះកូនិហេៅសាោហេរៀនិ �ណ៍ៈខែដូល់បុ៉ះរស
ជាប៉ះាជីាទូ្ធិហេៅ ហេប៉ះើកប៉ះរ�ះតូូកាតទ់្ធិកឹ�ំនិនិ ់ ឬ�និិឆ្លុះៃង្គកាតទ់្ធិកឹ�ំនិនិជ់ាត្រូប៉ះចាដូំូ�
ពីកួគាំតហ់េ�ើយ។ ស្ត្រីសា�ីយួ�នំិនួិបានិត្រូបាប៉ះថ់្នា វាជាការង្ហាររប៉ះស់ពីកួហេគឺកុំង្គ
ការធានាថ្នាកូនិ រៗប៉ះស់ពីកួហេគឺ បានិហេៅដូល់់សាោហេរៀនិហេដាយសុវតថភិាពី
ហេ�ើយជាហេរឿយៗហេធវើឱ្យយស្ត្រីសាទីាំងំ្គហេនា�សថតិកុំង្គសាថ និភាពីហេត្រូគាំ�ថំ្នាក ់ ដូូ�ជា
ត្រូតូវហេដូើរកាតទឹ់្ធិកក�វក ់ ហេដូើ�ប�ូីនិកូនិហេៅហេរៀនិ។ ត្រូសីាមំាកប់ានិត្រូបាប៉ះថ់្នាខែសបក
រប៉ះស់គាំតខ់ែតង្គខែតហេ�ើង្គកនួុិល់ហេដាយសារប៉ះះ�ទ្ធិកឹក�វក ់ ហេ�ើយបានិប៉ះញ្ចាំជ កថ់្នា
កាល់�នុិហេពីល់�និិទាំនិច់ាកដ់ូបី៉ះហំេពីញបឹ៉ះង្គ ភិ�ូរិប៉ះស់គាំត�់និិខែដូល់មានិទឹ្ធិក�និ់
លិ់�ជាត្រូប៉ះចាហំេ�ើយ។ ស�គឺ�និជ៍ាហេត្រូ�ើនិ �និិមានិហេភិៃើង្គបំ៉ះភិៃផឺ្សាៃវូហេនា�ហេទ្ធិ ហេ�ើយ
ស្ត្រីសាជីាហេត្រូ�ើនិជាក�ែករហេរាំង្គ�ត្រូកហេធវើដូហំេណ៍ើ រត្រូត�ប៉ះ�់កផុ្សា�វញិហេ�ហេពីល់យប៉ះ ់បានិ
ត្រូបាប៉ះថ់្នាពីកួហេគឺហេពីល់�ៃ��និិមានិអារ�ែណ៍៍សុវតថភិាពីហេនា�ហេទ្ធិ។ 

ស្ត្រីសាីករ៏ក�ំណូ៍ល់បានិត�ិជាង្គបុ៉ះរសផ្សាង្គខែដូរ។ ជាទូ្ធិហេៅស្ត្រីសាីរកបានិតិ�
ជាង្គប៉ះរុសត្រូប៉ះមាណ៍ ១០០ ដុូោៃ រអាហេ�រកិ។ ហេល់ើសពីហីេនិ�ស្ត្រីសាហី្វាកដូ់ូ�ជា
ជាប៉ះប់៉ះណុំ៍ល់ជា�យួត្រូគឹឺ�សាថ និ�តី្រូកូ�រិញ្ញញវតថ ុ ឬអំកំ�ង្គការត្រូបាកឯ់ក�និហេត្រូ�ើនិ
ជាង្គប៉ះរុស ប៉ះះខុែនិាហេ�កុំង្គទំ្ធិ�កំ�ំតូី�ជាង្គ។ ទ្ធិ�ំកំ�ំជីា�ធយ�រប៉ះស់ស្ត្រីសា ី គឺឺ
 ២០% ត�ិជាង្គទំ្ធិ�កំ�ំជីា�ធយ�រប៉ះស់ប៉ះរុស។ គឺរួឱ្យយកតស់មាគ ល់់ផ្សាង្គខែដូរថ្នា
ភាគឺហេត្រូ�ើនិក�ំតី្រូតូវបានិយកហេដាយស្ត្រីសាហីេ�កុំង្គត្រូគួឺសារ ប៉ះះខុែនិាសមា�កិជាហេត្រូ�ើនិ
នាកកុំ់ង្គត្រូគួឺសាររ�ួគំាំសង្គនូិវក�ំទីាំងំ្គហេនា�។ 

ស្ទទិ្ធិិកិនងុ់ការួទ្ធិទួ្ធិលបានលលំើ�ឋានស្ទមរួមយ ៦៣ 

អំនុិសញ្ចាំញ អំនិារជាតសំិខានិ់ៗ �នំិនួិ ៥ ខែដូល់ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា  បានិផ្សាាល់់
សចំាប៉ះ�និ ហេ�ើយទ្ធិទ្ធិលួ់សាគ ល់់សិទ្ធិិកិំងុ្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ
គឺជឺាការការពារត្រូសប៉ះ�ាប៉ះ�់យួយាះ ង្គសំខានិ ់ ហេៅនិងឹ្គការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ
ហេដាយ�និិមានិសំណ៍ង្គស�រ�យ។៦៤  ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជាមានិកាតពីវកិ�ធំានា
ថ្នាពីល់រដូឋ ខែដូល់កំពុីង្គទ្ធិទួ្ធិល់បានិនូិវសិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ �និិ
ត្រូតូវរង្គហេត្រូគាំ���រយៈការប៉ះហេង្គកើនិល់ទិ្ធិភាពីម្លៃនិទឹ្ធិក�ំនិនិលិ់់�ល់ង្គ ់ ការប៉ះហេណ៍ា ញ
ហេ�ញហេដាយប៉ះងំំ្គ ឬសក�ែភាពីដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតខែដូល់រាំរាំងំ្គដូល់់ការទ្ធិទួ្ធិល់បានិសិទ្ធិិិ
កុំង្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យហេនា�ហេទ្ធិ។៦៥  រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា
មានិកាតពីវក�ិធំានាថ្នា អំង្គគភាពីរប៉ះស់�ៃនួិនឹិង្គ�និិ�ូល់រ�ួកំងុ្គការប៉ះហេណ៍ា ញ
ស�គឺ�និទ៍ាំងំ្គហេនា�ហេ�ញពីីដូធីៃហីេដាយប៉ះង្គំហំេនា�ហេទ្ធិ ហេ�ើយត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិការ
ប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញហេដាយប៉ះង្គំ ំ រាំ�រដាឋ ភិបិាល់គឺរួចាតវ់ធិានិការហេៅហេល់ើ�និខែដូល់
ត្រូប៉ះត្រូពឹីតាហេនា�។៦៦  ហេល់ើសពីហីេនិ�ហេៅហេទ្ធិៀត សិទ្ធិិកិំងុ្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិហេសរភីាពីពី“ី
ការអំនិារាំគឺ�និ�៍�ទ្ធិហំេនិើង្គ�ិតា ឬ�ុស�ាប៉ះ”់ ហេៅហេល់ើលំ់ហេ�ឋានិរប៉ះស់�និណ្តា
មំាកត់្រូតូវបានិការពារ��មាត្រូ� ១៧.១ ម្លៃនិកតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិពិីល់រដូឋនិងិ្គ
និហេយាបាយ (ICCPR) (១៩៦៦)។ ហេទាំ�ប៉ះជីាខែប៉ះប៉ះហេនិ� កាភំីាកង់្ហាររប៉ះស់រដូឋ
ដូូ�ជានិគឺរបាល់បានិត្រូបាប៉ះត់្រូគួឺសារ�ៃ�ខែដូល់រស់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិហ់េនិ�ថ្នាពីកួហេគឺនឹិង្គ
ត្រូតូវបានិហេគឺប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញហេ�ម្លៃ�ៃអំនាគឺត។ 

ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋជាហេត្រូ�ើនិត្រូគួឺសារ និងឹ្គត្រូប៉ះឈ��ុ�នឹិង្គការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ ឬរង្គ
 សម័ាធឱ្យយហេរ ើទី្ធិលំ់ហេ� ហេត្រូពា�ខែតគឺហេត្រូមាង្គទី្ធិត្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ អាយ អំនិិ �ី សីុធនីិងិ្គ
គឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍខែដូល់ពាកព់ី�និិហេ�កុំង្គតំប៉ះនិហ់េនិ�។ ជាការគួឺរឱ្យយហេត្រូតកអំរ
ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ ហេ�ស�គឺ�និ�៍យួ ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិម់្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិគឺ៍ឺ
ស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�គឺង្គ១់ ប៉ះ�ំបុ៉ះបនំិទ្ធិទួ្ធិល់បានិប៉ះ�ណ៍្ណ ក�ែសិទ្ធិិដិូធីៃសីត្រូមាប៉ះ់
ផុ្សា�រប៉ះស់ពីកួហេគឺ ប៉ះះខុែនិាស�គឺ�និហ៍េផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត �និិទាំនិទ់្ធិទួ្ធិល់បានិពី�តម៌ានិអំំពីី
សាថ និភាពីភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិហិេល់ើដូធីៃរីប៉ះស់ពីកួហេគឺហេទ្ធិ។  ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋហេ�
ស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�គឺង្គ១់ បានិទាំ�ទាំរឱ្យយអាជាា ធរផ្សាាល់់ប៉ះ�ណ៍្ណ ក�ែសិទ្ធិិហិេល់ើដូធីៃី
រប៉ះស់ពីកួគាំតជ់ាយូរយាណ្តាស់�កហេ�ើយ ប៉ះះខុែនិាត្រូប៉ះជាស�គឺ�និដ៍ូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀត
ដូូ�ជាខែត្រូពីក�គឺង្គផ់្សាៃវូ៦០ខែ�ះត្រូត ខែដូល់បានិទាំ�ទាំរដូូ�គំាំ ជាយូរ�កហេ�ើយ
�និិទាំនិទ់្ធិទួ្ធិល់បានិប៉ះៃង្គដ់ូហីេនា�ហេទ្ធិ ខែដូល់ស�គឺ�និហ៍េនិ�រស់ហេ�កុំង្គសាថ និភាពី
ដូូ�គំាំពាកព់ី�និិនឹិង្គត្រូពំីត្រូប៉ះទ្ធិល់់ម្លៃនិតំប៉ះនិប់៉ះ និិង្គផុ្សា�រប៉ះស់ពីកួហេគឺ។

៦3 ហេស�កាតី្រូប៉ះកាសជាសកល់សាពីីសិីទ្ធិិ�ិនុិសស (១៩៤៨) មាត្រូ� ២៥(១)

៦៤ កតិកាសញ្ចាំញ អំនិារជាតសិាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ិ ំសង្គគ�ក�ិ ំនិិង្គវប៉ះបធ� ៌(១៩៦៦) មាត្រូ� ១១ អំនុិសញ្ចាំញ សាពីីកីារលុ់ប៉ះបំ៉ះបាតរ់ាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គពូី�សាសនិ ៍(១៩៦៩) មាត្រូ� ៥(ង្គ) (៣) អំនុិសញ្ចាំញ
សាពីីឋីានិៈម្លៃនិ�និហេភិៀស�ៃនួិ (១៩៥១) មាត្រូ� ២៥(១) អំនុិសញ្ចាំញ សាពីីកីារលុ់ប៉ះបំ៉ះបាតរ់ាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គហេល់ើស្ត្រីសាហីេភិទ្ធិ (១៩៧៩) មាត្រូ� ១៤(២) អំនុិសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិកុិមារ (១៩៨៩) មាត្រូ� ២៧
(៣) អំនុិសញ្ចាំញ សាពីីកី�ិកំារពារសិទ្ធិិ�ិនិពិីការ (២០០៨) មាត្រូ� ២៨(១)

៦៥ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

៦៦ គឺណ៍កមាែ ធិការសាីពីីសិទ្ធិិិហេសដូឋកិ�ំ សង្គគ�កិ�ំ និិង្គវប៉ះបធ� ៌ “ហេស�កាីអំធិប៉ះាយទូ្ធិហេៅហេល់� ៧៖ សិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ (មាត្រូ� ១១(១) ម្លៃនិកតិកាសញ្ចាំញ )៖ ការ
ប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញហេដាយប៉ះង្គំំ” (១៩៩៧) កថ្នា�ណ៍ឌ ទ្ធិី៨

២៥
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ហេ�ហេពីល់សាកសួរពីី�លូ់ហេ�តុ ខែដូល់ស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�គឺង្គ១់ ទ្ធិទួ្ធិល់
បានិប៉ះៃង្គក់�ែសិទ្ធិិដិូធីៃ ី អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជាហេត្រូ�ើនិ កំងុ្គស�គឺ�និប៍ានិ
ត្រូបាប៉ះអំ់ំកត្រូសាវត្រូជាវថ្នា រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ទ្ធិទ្ធិលួ់សាគ ល់់ការកានិក់ាប៉ះយូ់រឆំ្នាំំ
រប៉ះស់ពីកួហេគឺហេ�កុំង្គតំប៉ះនិហ់េនា�។ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស �និិបានិហេល់ើកហេ�ើង្គ
ពីយីនិាការ�ាប៉ះណ់្តា�យួ ខែដូល់ត្រូតូវបានិហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់កំងុ្គនីិតវិធិ ី ម្លៃនិការផ្សាាល់់
ប៉ះ�ណ៍្ណ ក�ែសិទ្ធិិហិេនា�ហេទ្ធិ។ ស�គឺ�និជ៍ាហេត្រូ�ើនិ បានិសខែ�ាង្គការ�និិហេពីញ�ិតា
ហេៅហេល់ើអំវខីែដូល់ពួីកហេគឺបានិហេឃៈើញថ្នាជាការអំនុិវតា�ាប៉ះ ់ ខែដូល់�និិហេសែើភាពី
គំាំ �ហំេពា�ប៉ះញ្ចាំា ពាកព់ី�និិនឹិង្គភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិហិេ�កុំង្គតំប៉ះនិហ់េនា�។ 

មានិអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�ំនិនួិខែត ១៨% ប៉ះះហុេណ្តា្ណ � ខែដូល់បានិនិិយាយ
ថ្នាពីកួហេគឺមានិវញិ្ចាំញ ប៉ះនិប៉ះត្រូតសមាគ ល់់មំាស់អំ�ល់និវតថុសត្រូមាប៉ះលំ់់ហេ�ឋានិ
រប៉ះស់ពីកួហេគឺ។៦៧  ជាង្គ៨០% ម្លៃនិអំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សទាំងំ្គអំស់បានិរស់ហេ�
���ុវំញិប៉ះងឹ្គ។ កំងុ្គ�ំហេណ្តា�អំំកទាំងំ្គហេនិ� ភាគឺហេត្រូ�ើនិរស់ហេ�ជាប៉ះ ់ឬហេល់ើម្លៃផ្សាុ
ប៉ះងឹ្គ។ អំំកដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀតរស់ហេ���ប៉ះហេណ្តាា យខែត្រូពីក ឬត្រូប៉ះឡាយខែដូល់�ូរហេ�ញ
ពីតីបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គ។ �ាប៉ះភ់ិ�ូបិាល់ ឆំ្នាំ២ំ០០១ បានិខែ�ង្គថ្នា ការកានិក់ាប៉ះដ់ូី

សាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ រ�ួមានិបឹ៉ះង្គ និិង្គទ្ធិហេនិៃគឺឺត្រូតូវបានិហ្វា�ឃ្លាំត៦់៨  ហេ�ើយ
ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋកុំង្គស�គឺ�និ�៍យួ�នំិនួិ ខែដូល់បានិរស់ហេ�ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិហ់េនិ�
បានិនិយិាយថ្នាពីកួហេគឺនឹិង្គ�និិទ្ធិទួ្ធិល់បានិប៉ះៃង្គដ់ូហីេនា�ហេទ្ធិ ហេដាយសាររដូឋជា
មំាស់ក�ែសិទ្ធិិហិេល់ើដូខីែដូល់ជាទ្ធិ�ីងំ្គលំ់ហេ�ឋានិរប៉ះស់ពីកួហេគឺ។ 

កុំង្គ�ំហេណ្តា�អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�នំិនួិ ៤៦៩នាក ់ មានិ ៧៩នាក ់ (១៦%) 
បានិឮពាកយ�ចា�អារាំះ �ថ្នា ពីកួហេគឺអា�នឹិង្គត្រូតូវបានិហេគឺប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ
ហេ�ើយ ៨៤នាកហ់េទ្ធិៀត (១៧%) ត្រូតូវបានិហេគឺនិិយាយត្រូបាប៉ះ ់ (ភាគឺហេត្រូ�ើនិ
អាជាា ធរ�ូល់ដាឋ និនិយិាយត្រូបាប៉ះ)់ ថ្នាពីកួហេគឺនឹិង្គត្រូតូវបានិហេគឺប៉ះហេណ៍ា ញ
ហេ�ញ ឆ្នាំប៉ះ់ៗ ហេនិ�។ ហេទាំ�បី៉ះជាមានិពាកយ�ចា�អារាំះ �យាះ ង្គហេនិ�កហ៏េដាយ
�និិមានិអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សណ្តាមំាក ់ ទ្ធិទួ្ធិល់បានិការ�ូនិដំូណឹ៍ង្គអំំពីីការ
ប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញហេនា�ហេទ្ធិ ខែដូល់ហេនិ�ហេធវើឱ្យយពួីកហេគឺហេ�ប៉ះនិាមានិអារ�ែណ៍៍�និិមានិ
សុវតថភិាពីអំំពីីភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិហិេល់ើដូរីប៉ះស់ពីកួហេគឺ និិង្គ�និិអា�មានិ
ខែផ្សានិការហេៅអំនាគឺតបានិហេនា�ហេទ្ធិ។ 

៦៧ “ប៉ះៃង្គរ់ងឹ្គ” ជាឯកសារខែដូល់ត្រូតូវបានិទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់ថំ្នាកជ់ាត ិហេ�ើយផ្សាាល់់នូិវសិទ្ធិិតិ្រូសប៉ះ���ាប៉ះក់ំងុ្គភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិិ

៦៨ �ាប៉ះភ់ិូ�បិាល់ ២០០១ មាត្រូ� ៤៣

២៦
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រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជាបានិទ្ធិទ្ធិលួ់យកនូិវអំនុិសាសនិជ៍ាហេត្រូ�ើនិខាង្គហេត្រូកា� ខែដូល់ត្រូតូវបានិហេល់ើកហេ�ើង្គហេ�កុំង្គហេពីល់មានិយនិាការពីនិិតិយជាសកល់��កាល់កណំ៍ត់
 សាពីីកី�ុ័ជា គឺតិត្រូតឹ�ម្លៃ�ៃទី្ធិ១២ ខែ�កញ្ចាំញ  ឆំ្នាំ២ំ០១៩៖ 

S - ១១០.២០ ប៉ះញំ្ញប៉ះក់ារហេធវើកខំែណ៍ទ្ធិត្រូ�ង្គដ់ូធីៃ ីហេដូើ�បសីត្រូ�ប៉ះសត្រូ�ួល់ការទ្ធិទួ្ធិល់បានិ ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ និិង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិដ៍ូធីៃរីប៉ះស់ប៉ះគុឺគល់ និិង្គស�ត្រូគាំសខំាតតូ� និិង្គ
�ធយ�។

S - ១១០.២២ អំនុិវតាហេគាំល់និហេយាបាយ�ងំ្គលំ់ហេ�ឋានិឱ្យយមានិភាពីត្រូសប៉ះគំាំ និងិ្គអំនុិវតានីិតវិធិសីា�ញ្ញញកំងុ្គការផ្សាាល់់ប៉ះ�ណ៍្ណ ក�ែសិទ្ធិិជិាស��ូភាពី ផ្សាាល់់
ការត្រូប៉ះកឹាហេយាប៉ះល់់ជា�យួស�គឺ�និ ៍សង្គគ�សីុវលិ់ និងិ្គត្រូកុ��និជាតិហេដូើ�ភាគឺតិ�។ 

S - ១១០.២៣ ធានាថ្នា�ហេមាៃ �ដីូធៃខីែដូល់�និិទាំនិប់ានិហេដា�ត្រូសាយទាំងំ្គអំស់ ការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ និិង្គការ�ងំ្គទី្ធិលំ់ហេ��ែតី្រូតូវបានិហេដា�ត្រូសាយហេដាយ
យុតាធិ� ៌តមាៃ ភាពី ��រយៈការ�រចារ និងិ្គការផ្សាាល់់សំណ៍ង្គស�រ�យ។៧០  

ហេល់ើសពីីហេនិ� ហេ�កុំង្គការហេធវើហេស�កាអីំហេង្គកត�ុង្គហេត្រូកាយហេៅហេល់ើរបាយការណ៍៍យនិាការពីនិិតិយជាសកល់��កាល់កណំ៍តហ់េល់ើកទី្ធិ៦ សាីពីកី�ុ័ជា
(២០១៩) គឺណ៍កមាែ ធិការសាពីីកីារលុ់ប៉ះបំ៉ះបាតក់ារហេរ ើសហេអំើង្គត្រូប៉ះឆ្នាំងំ្គស្ត្រីសាហីេភិទ្ធិ (CEDAW) បានិផ្សាាល់់ជាអំនុិសាសនិ�៍នំិនួិ៦ ខែដូល់មានិហេគាំល់ប៉ះណំ៍ង្គហេធវើឱ្យយ
ត្រូប៉ះហេសើរហេ�ើង្គនូិវល់ទិ្ធិភាពីរប៉ះស់ស្ត្រីសាកុំីង្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិ (២០[គឺ]) ធានានូិវការហេធវើឱ្យយត្រូប៉ះហេសើរហេ�ើង្គនូិវល់ទិ្ធិភាពីកុំង្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិ��រយៈ
ហេគាំល់និហេយាបាយជាត ិ (២១[�]) ការផ្សាាល់់នូិវល់ទិ្ធិភាពីទ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិដូល់់ស្ត្រីសា�ីនិជាតិភាគឺត�ិហេវៀតណ្តា� ខែដូល់កំពុីង្គរស់ហេ�ហេល់ើទូ្ធិក��ម្លៃផុ្សាទឹ្ធិកបឹ៉ះង្គ
ទ្ធិហេនិៃសាប៉ះ (៣២, ៣៣[ក])។

ហេ�កុំង្គកំណ៍តស់មាគ ល់់ខែណ៍នាអំំំពីីហេ�ហេរាំគឺកូវដីូ-១៩ អំកំរាំយការណ៍៍ពីហិេសសសាពីីសិីទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ ហេោក ហេ�ឡានីិ ហ្វាវ រហ្វា (Leilani 
Farha) បានិកតស់មាគ ល់់ថ្នា លំ់ហេ�ឋានិមានិសារៈសំខានិក់ំងុ្គការការពារពីីការឆ្លុះៃង្គរកីរាំល់ដាល់ម្លៃនិហេ�ហេរាំគឺ និិង្គអំំពាវនាវឱ្យយប៉ះញ្ញឈប៉ះក់ារប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ
អំំ�ុង្គហេពីល់ និិង្គហេត្រូកាយហេពីល់មានិការឆ្លុះៃង្គរាំល់ដាល់ម្លៃនិហេ�ហេរាំគឺហេនិ�។ ហេដាយកតស់មាគ ល់់ពីីភាពីធៃនិធ់ៃរម្លៃនិផ្សាល់វបិាកកុំង្គសាថ និភាពីប៉ះ�ុំប៉ះបនំិពាកព់ី�និិនឹិង្គ
ហេ�ហេរាំគឺកូវដីូ-១៩ អំកំរាំយការណ៍៍ពីហិេសស មានិការត្រូពីយួបារ�ភ ហេដាយហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នាការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញណ្តា�យួហេ�ហេពីល់ហេនិ� គឺឺជាការផ្សាានុាហេទាំស
ត្រូប៉ះហ្វារ�ីវតិហេល់ើអំកំខែដូល់ត្រូតូវបានិហេគឺប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ។ 

សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ�និិត្រូតវូបានិអំហេង្គកតជាទូ្ធិហេៅហេ�តបំ៉ះនិ់
ខែដូល់បានិសមាភ សហេនា�ហេទ្ធិ។៧១  ផុ្សា�មានិប៉ះនុិប៉ះ�់យួ ឬពីីរ ខែដូល់មានិ
សមា�កិរស់ហេ�ជា�ធយ� ៦នាក។់ សមាភ រៈខែដូល់សាង្គសង្គផ់្សា�ុទាំងំ្គហេនា�
 មានិតម្លៃ�ៃទាំប៉ះ ដូូ�ជា ស�ង្គកសី ខែដូក ហេឈើ និិង្គប៉ះាសស។ី អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស 
បានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នា កហេ�ា និងិ្គទឹ្ធិក�ំនិនិ ់ផ្សាាល់់ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់�កហេល់ើសាថ និភាពី
រស់ហេ�រប៉ះស់អំកំទាំងំ្គហេនា�។ ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ�នំិនួិ ១៦៥ ត្រូគួឺសារ បានិនិយិាយ
ថ្នាទ្ធិកឹ�ំនិនិកុំ់ង្គស�គឺ�និរ៍ប៉ះស់ពីកួហេគឺអា�ដូកហ់េ�រ�ូតជាង្គប៉ះនួិសបាា �៍ 

អំំ�ុង្គហេពីល់រដូូវវសា (សូ�ហេ�ើល់ ទ្ធិកឹ�ំនិនិ)់។  ទ្ធិកឹ�នំិនិផ់្សាាល់់ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់
ហេត្រូគាំ�ថំ្នាកដ់ូល់់កុមារ ជាពីហិេសស ខែដូល់កុមារទាំងំ្គហេនា� ត្រូតូវប៉ះងំំ្គ�ិតាហេធវើដូហំេណ៍ើ រ
ហេល់ើទ្ធិកឹក�វកទ់ាំងំ្គហេនា�ហេៅកានិស់ាោហេរៀនិ។ ជាល់ទិ្ធិផ្សាល់ ស�គឺ�និ៍
�យួ�នំិនួិបានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នា កុមារជាហេត្រូ�ើនិ�និិអា�ហេៅសាោហេរៀនិបានិ
ហេ�ហេពីល់មានិទ្ធិកឹ�និលិ់់�ស�គឺ�និ�៍ាង្គៗ។ ទ្ធិកឹ�ំនិនិខ់ែតង្គខែតហេធវើឱ្យយ
កុមារជាហេត្រូ�ើនិ�កខានិ�ូល់ហេរៀនិជាហេត្រូ�ើនិដូង្គ អំំ�ុង្គហេពីល់រដូូវវសា។៧២ 

៦៩ ការពិីនិតិយជាសកល់��កាល់កណំ៍ត ់  (UPR) គឺឺជាដូហំេណ៍ើ រការពីហិេសស�យួ ខែដូល់រ�ួមានិការពិីនិតិយហេៅហេល់ើសាថ និភាពីសិទ្ធិិ�ិនុិសសរប៉ះស់ត្រូគឺប៉ះរ់ដូឋជាសមា�កិរប៉ះស់អំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាត។ិការ
ត្រូតួតពិីនិតិយហេនិ� ជាដំូហេណ៍ើ រការហេដាយខែផុ្សាកហេល់ើរដូឋ ហេដាយមានិការគាំតំ្រូទ្ធិពីីត្រូកុ�ត្រូបឹ៉ះកាសិទ្ធិិ�ិនុិសស ខែដូល់ផ្សាាល់់ឱ្យកាសដូល់់រដូឋជាសមា�កិទាំងំ្គអំស់ ប៉ះង្ហាា ញពីីសក�ែភាពីខែដូល់ពួីកហេគឺបានិហេធវើ ហេដូើ�បហីេធវើឱ្យយ
ត្រូប៉ះហេសើរហេ�ើង្គនូិវសាថ និភាពីសិទ្ធិិហិេ�កុំង្គត្រូប៉ះហេទ្ធិសរប៉ះស់ពីកួហេគឺ ហេ�ើយប៉ះហំេពីញនូិវកាតពីវកិ�ំសិទ្ធិិ�ិនុិសសរប៉ះស់ពីកួហេគឺ។ ពី�តម៌ានិអំំពីីការពីនិិតិយជាសកល់��កាល់កណំ៍ត ់ ហេ�ក�ុ័ជា អា�រកបានិ��
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHIndex.aspx

៧០ ការពិីនិតិយជាសកល់��កាល់កណំ៍តស់ត្រូមាប៉ះក់�ុ័ជា ការហេឆ្លុះៃើយតប៉ះរប៉ះស់ក�ុ័ជាហេល់ើអំនុិសាសនិ�៍យួ�ំនួិនិ វគឺគទ្ធិ ី៣២ ការត្រូតួតពិីនិតិយហេល់ើកទី្ធិ៣ ឆំ្នាំ ំ២០១៩ អា�ទាំញយកបានិ��៖ https://www.
upr-info.org/sites/default/files/document/cambodia/session_32_-_january_2019/2rps_cambodia.pdf  

៧១ ហេយាង្គ��ការយិាល់�យឧតា�សងំ្គការម្លៃនិអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិទ្ធិទួ្ធិល់ប៉ះនុុិកសិទ្ធិិ�ិនុិសស សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ គឺឺ ១) ទ្ធិទួ្ធិល់បានិសុវតថភិាពីផ្សាៃវូ�ាប៉ះហ់េល់ើភាពីជាមំាស់ក�ែសិទ្ធិិិ
 ២) ទ្ធិទួ្ធិល់បានិហេសវាសាធារណ៍ៈ សមាភ រៈ និងិ្គហេ�ដាឋ រ�នាស�័�និ ិ៣) តម្លៃ�ៃស�រ�យ ៥) អា�ហេៅដូល់់ ៦) ទ្ធិ�ីងំ្គង្ហាយត្រូសលួ់ទ្ធិទ្ធិលួ់បានិហេសវាហេផ្សាសង្គ ខៗែដូល់ខែផ្សាកំម្លៃនិការទ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ
 ជាពីហិេសសឱ្យកាសរកការង្ហារហេធវើ និិង្គ ៧) ភាពីត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិខ់ែផ្សាកំវប៉ះបធ�។៌ ការយិាល់�យឧតា�សងំ្គការទ្ធិទួ្ធិល់ប៉ះនិុកុសិទ្ធិិ�ិនុិសសរប៉ះស់អំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាត ិសោកប៉ះ�ត្រូតពី�តម៌ានិហេល់� ២១ សិទ្ធិិកិំងុ្គការ
ទ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ ខែ�វ�ិែកិា ឆំ្នាំ២ំ០០៩ Fact Sheet No. 21/Rev.1.

៧២ក�័ុជាបានិផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និហេល់ើកតិកាសញ្ចាំញ សាីពីីសិទ្ធិិិហេសដូឋកិ�ំ សង្គគ�កិ�ំ និិង្គវប៉ះបធ� ៌(១៩៦៦) ខែដូល់ខែ�ង្គថ្នាការអំប៉ះរ់គំឺួរខែតផ្សាាល់់ឱ្យយដូល់់កុមារទាំងំ្គអំស់ហេយាង្គ��មាត្រូ� ១៣

២៧

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHIndex.aspx
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/cambodia/session_32_-_january_2019/2rps_cambodia.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/cambodia/session_32_-_january_2019/2rps_cambodia.pdf
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៨៩ត្រូគួឺសារ (១៩%) បានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នា ពីកួហេគឺ�និិមានិសមាភ រៈប៉ះនុិប៉ះទ់្ធិកឹ
ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ហេនា�ហេទ្ធិ �ណ៍ៈ ៣០៩ត្រូគួឺសារ (៦៦%) បានិនិិយាយថ្នាហេភិៃើង្គអំគឺគសិនិី
ប៉ះភំិៃផឺ្សាៃវូ�ូ� ឬ�និិមានិហេភិៃើង្គអំគឺគសិនិបី៉ះភំិៃផឺ្សាៃវូកុំង្គស�គឺ�និ ៍ហេ�ើយ៣២៣ត្រូគួឺសារ
 (៦៩%) និិយាយថ្នាពីកួហេគឺ�និិបានិទ្ធិទួ្ធិល់ហេសវាក�ែត្រូប៉ះ�ូល់សំរាំ�ហេនា�ហេទ្ធិ។ 

ជា�ណុំ៍�វ�ិជមានិ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជាហេត្រូ�ើនិ ហ្វាកដូ់ូ�ជាហេ�ហេកៀកនឹិង្គ

ហេសវាសាធារណ៍ៈ  និិង្គទី្ធិកខែនិៃង្គសំខានិ់ៗ  ដូូ�ជាផ្សាារ ហេសវាសុខាភិបិាល់
សាធារណ៍ៈ និងិ្គសាោហេរៀនិ។ ពាកព់ី�និិនឹិង្គការបាតប់៉ះង្គត់បំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គ អំកំផ្សាាល់់
ប៉ះទ្ធិសមាភ សមំាកប់ានិនិិយាយថ្នា៖ “�ាុ�ំនិិ�ង្គផ់្លាៃ ស់ប៉ះារូពីីទ្ធិកីខែនិៃង្គហេនិ�ហេទ្ធិ ហេដាយ
ហេ�ទី្ធិហេនិ� ហេយើង្គមានិសាោហេរៀនិល់ ុនិិង្គង្ហាយត្រូសលួ់រកការង្ហារហេធវើ។ ដូូ�ហេនិ��ាុ ំ
�និិ�ង្គឱ់្យយហេគឺប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញពីទី្ធិហីេនិ�ហេទ្ធិ”។  

ស្ទទិ្ធិិទិ្ធិទ្ធិលួបានស្ទនិិស្ទខុស្ទង់គម  ៧៣ 

ក�ុ័ជាបានិផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និហេល់ើកតិកាសញ្ចាំញ អំនិារជាត ិ  សាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋកិ�ំ
សង្គគ�កិ�ំ និិង្គវប៉ះបធ� ៌ (ICESCR-១៩៦៦) ហេ�ឆំ្នាំ១ំ៩៩២ ហេដាយទ្ធិទ្ធិលួ់
សាគ ល់់សិទ្ធិិរិប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ កំុង្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិនូិវសនិាសុិ�សង្គគ�។៧៤  

រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា ��រយៈការផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និរប៉ះស់�ៃនួិ ហេល់ើកាតិកាសញ្ចាំញ

ហេនិ� និិង្គហេយាង្គ��មាត្រូ� ២(១) ត្រូតូវខែតចាតវ់ធិានិការខែដូល់មានិត្រូប៉ះសិទិ្ធិភាពី
ហេដូើ�បឱី្យយត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋទ្ធិទួ្ធិល់បានិសិទ្ធិិហិេនិ�ហេដាយ�និិមានិការហេរ ើសហេអំើង្គ។៧៥  

ហេទាំ�ប៉ះជីាខែប៉ះប៉ះហេនិ�កហ៏េដាយ កហ៏េសវាសង្គគ�នានា រប៉ះស់អំកំទាំងំ្គហេនា��និិ
អា�ទ្ធិទួ្ធិល់បានិហេដាយង្ហាយត្រូសលួ់ផ្សាង្គខែដូរ។ អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�ំនិនួិ
៣៩៣នាក ់ (៨៤%) បានិនិិយាយថ្នាពីកួហេគឺ�និិមានិសមា�កិត្រូគួឺសារណ្តា
មំាកខ់ែដូល់មានិប៉ះ�ណ៍្ណ ត្រូកីត្រូកហេនា�ហេទ្ធិ។ ប៉ះ�ណ៍្ណ ត្រូកីត្រូក គឺឺជាក�ែវធិ�ីយួដូល់់ត្រូគួឺសារ
ត្រូកីត្រូក និិង្គង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ�ឱ្យយទ្ធិទួ្ធិល់បានិនូិវហេសវាសង្គគ�នានាដូូ�ជាសុ�ភាពី
 អំប៉ះរ់ ំនិិង្គទឹ្ធិកសុាត។ 

៧៣ ហេស�កាីត្រូប៉ះកាសជាសកល់សាីពីីសិទ្ធិិិ�នុិសស (១៩៤៨) មាត្រូ� ២២

៧៤ កតិកាសញ្ចាំញ សាីពីីសិទ្ធិិិហេសដូឋកិ�ំ សង្គគ�កិ�ំ និិង្គវប៉ះបធ�(៌១៩៦៦) មាត្រូ� ៩

៧៥ គឺណ៍កមាែ ធិការសាពីីសិីទ្ធិិសិង្គគ� ហេសដូឋក�ិ ំនិិង្គវប៉ះបធ� ៌“ហេស�កាអីំធិប៉ះាយទូ្ធិហេៅហេល់� ១៩៖ សិទ្ធិិកុំិង្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិសនិាសុិ�សង្គគ� (មាត្រូ� ៩)” (២០០៧) កថ្នា�ណ៍ឌ ទ្ធិ៤ី

២៨
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ហេទាំ�បី៉ះជាការកានិក់ាប៉ះហ់េល់ើត្រូទ្ធិពីយស�បតាសិាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋគឺឺជាអំំហេពីើ�ុស�ាប៉ះ៧់៦  ហេ�ើយអំំកកានិក់ាប៉ះ�ុ់ស�ាប៉ះត់ត្រូ�វូឱ្យយចាកហេ�ញពីីតបំ៉ះនិខ់ែដូល់�ៃនួិកានិក់ាប៉ះហ់េដាយប៉ះងំំ្គ៧៧

  កហ៏េដាយ កហ៏េ�មានិ�ណុំ៍�ត្រូសហេពី�ត្រូសពិីល់ហេៅហេល់ើសាថ និភាពី�ាប៉ះម់្លៃនិត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋខែដូល់ហេធវើកសិក�ែកុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គហេ�ើង្គឯក ឬបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ។ កសិករត្រូកីត្រូកជាហេត្រូ�ើនិដាដំូណំ្តាហំេល់ើទ្ធិកឹ

បានិហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គ ហេដូើ�បដីាដំំូណ្តា ំនិងិ្គប៉ះង្គម់្លៃ�ៃ�ួល់ដូបី៉ះងឹ្គហេៅ “ឧកញ៉ាះ ” ឬ “អាជាា ធរ” ហេដូើ�បហីេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូហីេនា�។ ហេល់ើសពីហីេនិ�ហេៅហេទ្ធិៀត ត្រូគួឺសារខែដូល់រស់ហេ�តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គ�និិយល់់ថ្នា

ហេ�តុអំវពីីកួគាំត�់និិអា�កានិក់ាប៉ះដ់ូខីែដូល់ពួីកគាំតកំ់ពុីង្គរស់ហេ�បានិ ប៉ះះខុែនិាត្រូកុ��ុុនិឯក�និខែប៉ះរជាអា�អំភិវិឌ្ឍឍនិត៍បំ៉ះនិខ់ែដូល់ហេ��ុវំញិពួីកហេគឺហេៅវញិ។ ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិហេនិ� ត្រូគួឺសារហេត្រូ�ើនិ

�និិបានិទ្ធិទួ្ធិល់ពី�តម៌ានិត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិហ់េដូើ�បខីែសវង្គយល់់អំំពីសិីទ្ធិិរិប៉ះស់ពីកួហេគឺហេយាង្គ��ត្រូកប៉ះ�ណ៍ឌ �ាប៉ះត់្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា រ�ូតដូល់់សាថ និភាពីបានិខែត្រូប៉ះត្រូបួ៉ះល់ ហេ�ើយការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ

�និិត្រូតូវបានិហេធវើហេ�ើង្គហេ�ើយ។

“សារាំ�រសាពីីកីារហេដា�ត្រូសាយសំណ៍ង្គប់៉ះហេណ្តាា �អាសនំិហេល់ើដីូរប៉ះស់រដូឋខែដូល់ត្រូតូវបានិទ្ធិស្ត្រីនុានិកានិក់ាប៉ះហ់េដាយ�ុស�ាប៉ះ�់�រាំ�ធានីិ ទ្ធិតី្រូកុង្គ និិង្គទី្ធិត្រូប៉ះ�ំុ�និ”៧៨  ឬសារាំ�រ

ហេល់� ០៣ បានិកំណ៍តពី់ីអំវខីែដូល់យនិាការហេដា�ត្រូសាយ�ហេមាៃ �សត្រូមាប៉ះស់�គឺ�និខ៍ែដូល់រស់ហេ�ហេល់ើត្រូទ្ធិពីយស�បតាសិាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ និងិ្គសត្រូមាប៉ះអ់ាជាា ធរពាកព់ី�និិហេដូើ�បី
ហេដា�ត្រូសាយ�ហេមាៃ �ហេល់ើការកានិក់ាប៉ះដ់ូធីៃហីេដាយ�ុស�ាប៉ះ។់ សារាំ�រហេល់� ០៣ កត្រូ�ត្រូតូវបានិហេគឺហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ហេ�កុំង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ។ គិឺតត្រូតឹ�ហេពីល់ហេ�ញផ្សាាយរបាយការណ៍៍

ហេនិ� សារាំ�រហេល់� ០៣ �និិទាំនិត់្រូតូវបានិហេគឺហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ជា�យួស�គឺ�និណ៍្តា�យួខែដូល់�ូល់រ�ួកំងុ្គការសិកាហេនិ�ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិហេទ្ធិ។ 

ស្ទទិ្ធិិកិនងុ់ការួទ្ធិទ្ធិលួបានការួងារួលើ�ើើ៧៩

ហេយាង្គ��មាត្រូ� ៦ ម្លៃនិកតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ំិ សង្គគ�កិ�ំ និិង្គវប៉ះបធ� ៌
ក�ុ័ជាបានិទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់សិទ្ធិិរិប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋកុំង្គការហេត្រូ�ើសហេរ ើសហេដាយហេសរ ី
នូិវការង្ហាររប៉ះស់�ៃនួិ។ រាំ�រដាឋ ភិបិាល់មានិកាតពីវក�ំិធានាថ្នាត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ
ក�ុ័ជា �និិត្រូតូវបានិហេគឺដូក�ូតសិទ្ធិិហិេនិ�ហេដាយអំយុតាធិ�ហ៌េនា�ហេទ្ធិ។៨០  គឺរួ
ឱ្យយហេសាកសាា យសិទ្ធិិរិប៉ះស់ពីកួគាំត�់និិត្រូតូវបានិហេគឺហេគាំរពី និិង្គការពារសត្រូមាប៉ះ់
កសិករដាដំូណំំ្តាហេល់ើទ្ធិកឹ ខែដូល់ត្រូគួឺសារអំំកទាំងំ្គហេនា�បានិហេធវើការង្ហារហេល់ើតបំ៉ះនិ់
ប៉ះងឹ្គអំស់ជាហេត្រូ�ើនិ�ំនានិ�់កហេ�ើយ ។

អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�ំនិនួិ ២៤២នាក ់ (៥១%) ត្រូប៉ះឈ��ុ�ហេដាយផុ្លាល់់
និងឹ្គការបាតប់៉ះង្គត់្រូបាក�់ណូំ៍ល់ ហេ�ហេពីល់បាតប់៉ះង្គប់៉ះងឹ្គ។ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស
ទាំងំ្គហេនិ� ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ប៉ះងឹ្គហេដូើ�បតី្រូប៉ះកប៉ះរប៉ះរហេនិសាទ្ធិត្រូតី (២៥%) ហេរ ើស�យង្គ (១១%) 
និងិ្គដាដំូណំ្តាហំេល់ើទ្ធិកឹ (៥៩%)។ ភាគឺហេត្រូ�ើនិម្លៃនិត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋកពុំីង្គទ្ធិទួ្ធិល់នូិវផ្សាល់
ប៉ះះ�ពាល់់អំវ�ិជមានិពីកីារបាតប់៉ះង្គប់៉ះងឹ្គ។ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សហេត្រូ�ើនិជាង្គ ៥០% 
បានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នារយៈហេពីល់ ៥ឆំ្នាំ�ុំង្គហេត្រូកាយហេនិ� ត្រូបាក�់ណូំ៍ល់រប៉ះស់ពីកួហេគឺ

បានិធាៃ ក�ុ់�។ កសិករដាដំូណំ្តាហំេល់ើម្លៃផ្សាទឹុ្ធិកបានិហេល់ើកហេ�ើង្គពីីការបាតប់៉ះង្គដ់ូី
ដាដំូណំ្តា ំ(បាតប់៉ះង្គប់៉ះងឹ្គ) ហេ�ើយត្រូគួឺសារអំំកហេនិសាទ្ធិបានិហេល់ើកហេ�ើង្គពីីទ្ធិនំិិផ្សាល់
ត្រូតីធាៃ ក�ុ់�ថ្នាជា�លូ់ហេ�តុ��បង្គខែដូល់ហេធវើឱ្យយត្រូបាក�់ណូំ៍ល់រប៉ះស់ពីកួគាំត់
ធាៃ ក�ុ់�។ ហេ�កុំង្គករណី៍ភាគឺហេត្រូ�ើនិបំ៉ះផុ្សាត កសិករជាហេត្រូ�ើនិ បានិបាតប់៉ះង្គដី់ូ
ហេត្រូពា�ខែតការចាកដ់ូ�ីា�លុ់់ប៉ះបឹ៉ះង្គ ឬហេពីល់�ៃ�បាតប់៉ះង្គដ់ូហីេដាយសារការ
កានិក់ាប៉ះដ់ូហីេដាយត្រូក�ុ�ុុនិអំភិវិឌ្ឍឍនិទ៍្ធិតី្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ អាយ អំនិិ � ីសីុធី ហេ�ហេល់ើ
ដូខីែដូល់ពួីកគាំតប់ានិកានិក់ាប៉ះ។់ 

តបំ៉ះនិ�់យួ�នំិនួិកុំង្គបឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកកំពុីង្គត្រូតូវបានិហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ជាតំប៉ះនិ់
ដាដំូណំ្តាហំេល់ើម្លៃផុ្សាទឹ្ធិក។ ជា�ធយ�កសិករហេ�តំប៉ះនិហ់េនា� អា�ល់កដ់ូណំំ្តា
បានិ១.៦០០ហេរៀល់ កំងុ្គ�យួគឺ�ូីត្រូកា�ហេ�ទ្ធិផី្សាារ។ ហេល់ើសពីហីេនិ� ពីកួហេគឺអា�
ទុ្ធិក�ៃ�ហេដូើ�បបី៉ះរហិេភាគឺ ខែដូល់មានិជា�ធយ�ត្រូប៉ះមាណ៍ ៣% ម្លៃនិដំូណំ្តាទាំងំ្គអំស់
រប៉ះស់ពីកួហេគឺ។ ការហេនិសាទ្ធិត្រូតី ការរកកខែង្គកប៉ះ រកសតវល់ុតិ �ញឹំិ្ញ�សតវពា�និៈ
និងិ្គរកប៉ះខែនិៃធ�ែជាត ិ ហេដូើ�បហីេធវើជា�ាបូ៉ះអាហ្វារ និិង្គល់កហ់េដូើ�បរីក�ំណូ៍ល់ប៉ះខែនិថ�
សត្រូមាប៉ះត់្រូគួឺសារ។ កសិករកុំង្គតំប៉ះនិ ់និិង្គត្រូគួឺសារហេនិសាទ្ធិបានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នាត្រូតី

៧៦ មាត្រូ� ៤៣ ម្លៃនិ�ាប៉ះភ់ិ�ូបិាល់ ២០០១ 

៧៧ មាត្រូ� ២៥៩ ម្លៃនិ�ាប៉ះភ់ិ�ូបិាល់ ២០០១ 

៧៨ សារាំ�រសាពីីកីារហេដា�ត្រូសាយសំណ៍ង្គប់៉ះហេណ្តាា �អាសនំិហេល់ើដូរីប៉ះស់រដូឋខែដូល់ត្រូតូវបានិទ្ធិស្ត្រីនុានិកានិក់ាប៉ះហ់េដាយ�ុស�ាប៉ះ�់�រាំ�ធានីិ ទី្ធិត្រូកុង្គ និិង្គទី្ធិត្រូប៉ះ�ំុ�និ ២០១០ 

៧៩ ហេស�កាតី្រូប៉ះកាសជាសកល់សាពីីសិីទ្ធិិ�ិនុិសស (១៩៤៨) មាត្រូ� ២៣(១)(៣)

៨០ កតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋកិ� ំសង្គគ�កិ� ំនិិង្គវប៉ះបធ� ៌(១៩៦៦) មាត្រូ� ៦, គឺណ៍កមាែ ធិការសាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ិ ំសង្គគ�កិ� ំនិិង្គវប៉ះបធ� ៌ “ហេស�កាអីំធិប៉ះាយទូ្ធិហេៅហេល់� ១៨៖ សិទ្ធិិកិំងុ្គការហេធវើការង្ហារ” 

ម្លៃ�ៃទី្ធិ២៤ ខែ�វ�ិែកិា ឆំ្នាំ២ំ០០៥

២៩



30

ខែដូល់រកបានិកានិខ់ែតតូ�ហេៅ ហៗេ�ហេពីល់ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិហេនិ� ហេ�ើយពីបិាករកខែ��ហេទ្ធិៀត
ហេ�ភាគឺខាង្គហេ�ើង្គម្លៃនិបឹ៉ះង្គ។ ត្រូគួឺសារអំំកហេនិសាទ្ធិហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គ បានិត្រូបាប៉ះអ់ំកំ
សមាភ សថ្នាកាល់ពីអីំតីតកាល់ អំកំហេនិសាទ្ធិទាំងំ្គហេនា�កតស់មាគ ល់់ហេឃៈើញថ្នា
មានិត្រូតី�ៃ�អា�មានិទ្ធិ�ៃនិរ់�ូតដូល់់ហេៅ ៣០គីឺ�ូត្រូកា�។ 

ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើកសិកររស់ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គ�និិអា�ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់តបំ៉ះនិហ់េនិ�ហេដូើ�បរីក
ត្រូបាក�់ណូំ៍ល់បានិហេនា�ហេទ្ធិ ពីកួហេគឺនឹិង្គត្រូតូវធាៃ ក�ូ់ល់កំងុ្គវបិ៉ះតាបិ៉ះណុំ៍ល់ ឬគាំែ និ
ការង្ហារហេធវើ។ អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជាហេត្រូ�ើនិ បានិនិិយាយថ្នាពីកួគឺគាំតហ់េរៀនិ�ប៉ះ់
ត្រូតឹ�ថំ្នាកប់៉ះឋ�សិកា ហេ�ើយ ១៤០ នាក ់(៣០%)  បានិនិិយាយថ្នាពីកួគាំត់
�និិខែដូល់�ូល់សាោហេរៀនិហេនា�ហេទ្ធិ។ ហេ�ហេពីល់កសិករដំូណ្តាហំេល់ើទ្ធិកឹ ត្រូតូវ
បានិសាកសួរហេដាយអំំកត្រូសាវត្រូជាវ ថ្នាហេតើពីកួហេគឺនឹិង្គហេធវើអំវតី្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើអាជាា ធរ
ត្រូបាប៉ះព់ីកួគាំតឱ់្យយចាកហេ�ញ ពីកួគាំតប់ានិនិិយាយថ្នាគាំតន់ិងឹ្គចាកហេ�ញ ប៉ះះខុែនិា
ពីកួគាំតន់ិងឹ្គខែសវង្គរកបឹ៉ះង្គហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត ខែដូល់ពួីកគាំតអ់ា�រកការង្ហារហេធវើហេ�ទ្ធិហីេនា� 
ពីហីេត្រូពា�ហេនិ�ជា “អំវខីែដូល់ពួីកគាំតអ់ា�ហេធវើបានិ” ។

ត្រូប៉ះមាណ៍ ២៥% ម្លៃនិត្រូគួឺសារខែដូល់មានិស្ត្រីសាជីាហេ�ផុ្សា�ទាំងំ្គអំស់ ពឹីង្គខែផ្សាកុហេល់ើ
រប៉ះរខែដូល់ផ្សាាល់់�ណូំ៍ល់ពីតីបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គ ជា�ំណូ៍ល់��បង្គកុំង្គត្រូគួឺសារ។ ត្រូប៉ះមាណ៍ 
២៣% ម្លៃនិត្រូគួឺសារទាំងំ្គអំស់មានិអំំករក�ំណូ៍ល់��បង្គ បានិពីតីបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គហេនា�។
ហេ�ហេពីល់សាកសួរថ្នាហេ�តុអំវបីានិជាអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សរស់ហេ� និងិ្គហេធវើការ
ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស ៣០៩  នាក ់(៦៦%) បានិហេឆ្លុះៃើយថ្នា
ក�ា ហេសដូឋក�ំិ គឺឺជាក�ា ��បង្គខែដូល់ពួីកហេគឺរស់ហេ�ទ្ធិហីេនា�។ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិ
សមាភ ស�ំនិនួិ ៨៤ នាក ់(១៨%) បានិនិិយាយថ្នា ពីកួហេគឺ�និិមានិកខែនិៃង្គត្រូតូវ
ហេៅរស់ហេ�ហេនា�ហេទ្ធិ។

ហេទាំ�បី៉ះជាស�គឺ�និ�៍យួ�នំិនួិបានិត្រូប៉ះឈ��ុ�និងឹ្គការចាក�់ា��ុ់វំញិ
ពីកួគាំត ់ ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ�យួ�នំិនួិហេទ្ធិៀតត្រូគាំនិខ់ែតបាតប់៉ះង្គល់់ទ្ធិភិាពីកុំង្គការហេត្រូប៉ះើ
ត្រូបាស់ប៉ះងឹ្គហេត្រូពា�ខែតការចាក�់ា�លុ់់ប៉ះបឹ៉ះង្គ និិង្គបានិចាកហេ�ញពីីតបំ៉ះនិហ់េនា�
ហេៅខែសវង្គរកការង្ហារហេធវើ។ ការចាកហេ�ញហេដាយ�ៃនួិឯង្គ គឺឺជាការរហំេោភិសិទ្ធិិិ
�នុិសស៨១ ហេ�ើយរាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា គឺរួខែតហេគាំរពីសិទ្ធិិលំិ់ហេ�ឋានិរប៉ះស់
ស�គឺ�និជ៍ាហេត្រូ�ើនិដូូ�ជាស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�គឺង្គ១់។

ស្ទទិ្ធិិទិ្ធិទ្ធិលួបានមាបូំអាហារួ៨២ 

មាត្រូ� ២៥ ម្លៃនិហេស�កាតី្រូប៉ះកាសជាសាកល់សាពីីសិីទ្ធិិ�ិនុិសស (១៩៤៨) និិង្គ
មាត្រូ� ១១ ម្លៃនិកតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ិ ំ សង្គគ�ក�ិ ំ និិង្គវប៉ះបធ�៌
បានិទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់សិទ្ធិិ ិ កំងុ្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិ�ាបូ៉ះអាហ្វារ និិង្គហេសរភីាពី
រ�ួផុ្សាតពីីភាពីអំតឃ់្លាំៃ និ។ ក�ុ័ជាបានិទ្ធិទ្ធិលួ់សាគ ល់់ និិង្គចាតវ់ធិានិការ
ទ្ធិប៉ះទ់្ធិល់់និងឹ្គការអំតឃ់្លាំៃ និ ��រយៈការសនិសសំំម្លៃ��ាបូ៉ះ និិង្គហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់
�ហំេណ៍�ដឹូង្គខែផំ្សាកវទិ្ធិោសាស្ត្រីសា និិង្គប៉ះហេ�ំកវទិ្ធិោម្លៃនិផ្សាលិ់តក�ែអាហ្វារ ��រយៈ
ការផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និរប៉ះស់�ៃនួិហេល់ើកតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ិ ំ សង្គគ�
និងិ្គវប៉ះបធ�៨៌៣។ហេស�កាអីំធិប៉ះាយទូ្ធិហេៅហេល់� ១២ (១៩៩៩) បានិទ្ធិទួ្ធិល់
សាគ ល់់ថ្នាសិទ្ធិិកិំងុ្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិអាហ្វារអា�ទ្ធិទ្ធិលួ់បានិ ហេ�ហេពីល់ខែដូល់
ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋជាស្ត្រីសាបី៉ះរុសកុមារនិងិ្គស�គឺ�និ ៍ អា�ទ្ធិទ្ធិលួ់បានិអាហ្វារទាំងំ្គ
ខែផំ្សាករាំង្គកាយនិងិ្គហេសដូឋក�ិ។ំ៨៤ ស�គឺ�និរ៍ស់ហេ�តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គជាហេត្រូ�ើនិ ទ្ធិទួ្ធិល់
បានិត្រូប៉ះភិពីអាហ្វារហេដាយការដាដំូណំ្តាហំេល់ើម្លៃផុ្សាទឹ្ធិកកុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គ កដូ៏ូ�ជាការ
ហេនិសាទ្ធិត្រូតី និងិ្គរក�យង្គជាហេដូើ�។ រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា មានិកាតពីវក�ំិការពារ
ស�គឺ�និពី៍ីការបាតប់៉ះង្គល់់ទិ្ធិភាពីទ្ធិទួ្ធិល់បានិ�ាបូ៉ះអាហ្វារ កដូ៏ូ�ជារកាទុ្ធិក
ហេសប�ង្គហេដូើ�បកីារពារពីីការអំតឃ់្លាំៃ និ។

សនិាសុិ�ហេសប�ង្គ អា�ជាការត្រូពីយួបារ�ភដូខ៏ាៃ ងំ្គ�យួ ហេ�ហេពីល់ខែដូល់តំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គ
ត្រូតូវបានិបំ៉ះផ្សាៃ�ិបំ៉ះផ្លាៃ ញត្រូសប៉ះ ហេពីល់ខែដូល់បឹ៉ះង្គបានិផ្សាាល់់នូិវទ្ធិនិិផំ្សាល់ត្រូតី �យង្គនិិង្គ
ដូណំ្តាដំាដុំូ�ជាហេត្រូ�ើនិ។ ការបាតប់៉ះង្គត់បំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គហេធវើឱ្យយទិ្ធិនិផំ្សាល់ត្រូតី �យង្គ និិង្គដំូណ្តាំ
ទាំងំ្គហេនិ�ធាៃ ក�ុ់�។ ហេ�ើយទាំងំ្គការហេធវើអា�វីក�ែ�ា� ់និិង្គការបំ៉ះពុីល់ទ្ធិកឹហេ��ុ�
ខែត្រូពីក�ូរហេ�ញហេៅទ្ធិហេនិៃបាសាក ់ និងឹ្គហេធវើឱ្យយត្រូតីជាហេត្រូ�ើនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិរង្គការគឺត្រូមា�
កខំែ�ង្គផ្សាង្គខែដូរ។ សត្រូមាប៉ះស់�គឺ�និខ៍ាង្គហេល់ើ សនិាសុិ�ហេសប�ង្គអា�កាៃ យជា
ការត្រូពួីយបារ�ភដូខ៏ាៃ ងំ្គ�យួ និិង្គ�ំរញុឱ្យយស�គឺ�និធ៍ាៃ កក់ំងុ្គវបិ៉ះតាហិេសដូឋកិ�ំ
ធៃនិធ់ៃរ។ ប៉ះ�ំបុ៉ះបនំិហេនិ� ត្រូគួឺសារជាហេត្រូ�ើនិខែដូល់ពឹីង្គខែផុ្សាកហេល់ើតបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គហេដូើ�បរីក
ត្រូបាក�់ណូំ៍ល់ អា�ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ដូណំ្តាហំេល់ើម្លៃផុ្សាទឹ្ធិក�យួខែផំ្សាក និិង្គ�យង្គខែដូល់រកបានិ 
ហេ�ើយត្រូតខីែដូល់ហេនិសាទ្ធិបានិហេធវើជា�ាបូ៉ះអាហ្វារត្រូប៉ះចាមំ្លៃ�ៃ។

៨១ ការយិាល់�យម្លៃនិឧតា�សំង្គការអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិទ្ធិទ្ធិួល់ប៉ះនិុុកសិទ្ធិិិ�នុិសសហេ�ក�័ុជា ២០០៩ “ហេស�កាីអំធិប៉ះាយសិទ្ធិិិ�នុិសស និិង្គហេស�កាីខែណ៍នាសំាីពីីការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ និិង្គការ�ងំ្គ
លំ់ហេ��ែី” ទ្ធិំពី�រ៣១ (៥១)

៨២ ហេស�កាីត្រូប៉ះកាសជាសកល់សាីពីីសិទ្ធិិិ�នុិសស (១៩៤៨) មាត្រូ� ២៥(១)

៨៣ កតិកាសញ្ចាំញ សាីពីីសិទ្ធិិិហេសដូឋកិ�ំ សង្គគ�កិ�ំ និិង្គវប៉ះបធ� ៌(១៩៦៦) មាត្រូ� ១១(២)(ក)

៨៤ គឺណ៍កមាែ ធិការសាីពីីសិទ្ធិិិហេសដូឋកិ�ំ សង្គគ�កិ�ំ និិង្គវប៉ះបធ� ៌“ហេស�កាីអំធិប៉ះាយទូ្ធិហេៅហេល់� ១២៖ សិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់បានិ�ាូប៉ះអាហ្វារត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិ ់(មាត្រូ� ១១)” (១៩៩៩) កថ្នា�ណ៍ឌ ទី្ធិ៦
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ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋហេ�ស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�គឺង្គ៦់០ខែ�ះត្រូត ដូបូំ៉ះង្គបានិ�ក

រស់ហេ�ហេល់ើប៉ះងឹ្គទ្ធិពុំីនិហេត្រូកាយពីកីារដួូល់រលំ់ម្លៃនិរប៉ះប៉ះខែ�ែរត្រូក��។

ហេដាយគាំែ និកខែនិៃង្គសត្រូមាប៉ះរ់ស់ហេ� ពីកួហេគឺបានិសាង្គសង្គផុ់្សា�ហេ�

ហេល់ើប៉ះងឹ្គ។ អំស់រយៈហេពីល់�តិ ៣០ ឆំ្នាំ�ំកហេ�ើយ ខែដូល់ពួីកគាំត់

រស់ហេ�ពី�ទិ្ធិ�ំុវញិហេដាយទ្ធិកឹ ប៉ះះខុែនិាសពីវម្លៃ�ៃហេនិ�ពួីកគាំតត់្រូតូវបានិ

រស់ហេ�ពី�ទិ្ធិ�ំុវញិហេដាយ�ា� ់និិង្គហេប៉ះតុង្គ។

សពីវម្លៃ�ៃខែត្រូពីក�គឺង្គ៦់០ខែ�ះត្រូត ជា�ំណុ៍�ទាំប៉ះបំ៉ះផុ្សាតហេ�កុំង្គ

តបំ៉ះនិ។់ ដូ�ូីត�៍តិខាង្គបានិចាក�់ា�ប់៉ះហំេពីញ ហេ�ើយប៉ះ�ុំប៉ះបនំិ

ស�គឺ�និហ៍េនិ�ខែតង្គខែត�និលិ់់�ហេដាយទ្ធិកឹសុុយហេ�ែ ក�វកខ់ែដូល់

ហេធវើឱ្យយកុមារពីបិាកហេៅសាោហេរៀនិ។ ផ្សា�ុ�យួ�នួំិនិ បានិចាប៉ះហ់េផ្សាាើ��ូ�ខាតហេដាយសារការចាកដ់ូហីេ��ុវំញិ ហេ�ើយផុ្សា�ហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀតត្រូតូវបានិ�ូ�ខាតហេដាយធាៃ កដុ់ូ�ំែ និិង្គ

ខែដូក ហេ�ញពីអីាគាំរខែដូល់កំពុីង្គសាង្គសង្គហ់េ�ជាប៉ះន់ិងឹ្គផុ្សា�កំុង្គស�គឺ�និ។៍ �ះោង្គវញិហេទ្ធិៀត ហេគឺបានិត្រូបាប៉ះថ់្នាពីកួគាំតថ់្នា�និិអា�ទ្ធិទួ្ធិល់បានិប៉ះៃង្គក់�ែសិទ្ធិិ ិប៉ះះខុែនិាមំាស់អាគាំរ

ធំៗ ហេ�ជាប៉ះន់ិងឹ្គសា�គឺ�និខ៍ែប៉ះជាអា�សាង្គសង្គ�ុ់និដូូហេៅវញិ។ 

ស�គឺ�និក៍ំពុីង្គប៉ះនិាទាំ�ទាំរសិទ្ធិិិរស់ហេ�ហេល់ើដូីកំុង្គស�គឺ�និរ៍ប៉ះស់ពីួកហេគឺ។ ហេ�ឆំ្នាំ២ំ០១៨ អាជាា ធរបានិហេ�តំណ្តាង្គស�គឺ�និមំ៍ាកហ់េៅសួរនា ំ និិង្គហេធវើ
កិ�ំសនិោប៉ះនុាប៉ះពី់ីបានិហេរៀប៉ះ�ំទិ្ធិវាលំ់ហេ�ឋានិពិីភិពីហេោក ប៉ះះុខែនិាគាំត�់និិភិ�យខាៃ � ហេ�ើយហេ�ខែតប៉ះនិាទាំ�ទាំរសិទ្ធិិិឱ្យយស�គឺ�និរ៍ប៉ះស់គាំត�់កដូល់់សពីវម្លៃ�ៃ។
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ស្ទិទ្ធិិិកនងុ់ការួចូូលរួួមកនងុ់កិចូចការួសាធារួណុៈ៨៥

ក�ុ័ជាបានិផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និហេល់ើកតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិពិីល់រដូឋ និងិ្គនិហេយាបាយ
ដូូ�ហេនិ�រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ ត្រូតវូធានាថ្នាត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋក�ុ័ជាមានិសិទ្ធិិ�ូិល់រ�ួកំងុ្គ
ក�ំិការសាធារណ៍ៈ៨៦ ។ ហេយាង្គ��ហេគាំល់ការណ៍៍ខែណ៍នាសំត្រូមាប៉ះរ់ដូឋសាពីីី
ការអំនុិវតាឱ្យយមានិត្រូប៉ះសិទ្ធិិ ិ    ម្លៃនិសិទ្ធិិកិំងុ្គការ�ូល់រ�ួកំងុ្គកិ�កំារសាធារណ៍ៈ       
(២០១៨)  អំនុិសាសនិសំ៍ខានិ�់យួ  ហេឆ័្នាំ�ហេៅការហេគាំរពីសិទ្ធិិហិេនិ� គឺឺតមាៃ ភាពី
និងិ្គភាពីហេប៉ះើក�ំ�ម្លៃនិការសហេត្រូ���ិតារប៉ះស់រដូឋ។៨៧  ហេល់ើសពីហីេនិ� សិទ្ធិិកិំងុ្គ

ការ�ូល់រ�ួហេដាយផុ្លាល់់កំងុ្គការង្ហារសាធារណ៍ៈ ដូូ�ជារដូឋបាល់សាធារណ៍ៈ
និងិ្គការអំនុិវតាហេគាំល់និហេយាបាយ គឺរួខែតត្រូតូវបានិទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់ ហេដាយ
រដាឋ ភិបិាល់។៨៨  ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិហេនិ� អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជាហេត្រូ�ើនិ បានិដូងឹ្គពី�តម៌ានិ
តិ�តួ�អំំពីីហេស�កាីសហេត្រូ���ិតាហេល់ើគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េ�តំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទំ្ធិពុីនិ
ហេ�ហេពីល់ខែដូល់មានិការបូ៉ះ��ា� ់ និិង្គចាកដ់ូលុី់ប៉ះបឹ៉ះង្គ ខែដូល់ត្រូតូវបានិហេធវើហេ�ើង្គ
ប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់អំនាគឺតរប៉ះស់ពីកួហេគឺ ហេ�ើយ�និិមានិការ�ូល់រ�ួពីីពីកួហេគឺ។

ការសិកា�យួខែដូល់ហេធវើហេ�ើង្គហេ�កុំង្គឆំ្នាំ២ំ០១៧ បានិរកហេឃៈើញថ្នា ស�គឺ�និ៍
ង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ�ហេ�កុំង្គបឹ៉ះង្គ�និិបានិដឹូង្គថ្នាគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិ ៍ អាយ អិំនិ �ីសីុ
ធ ី កពុំីង្គដំូហេណ៍ើ រការហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គហេនា�ហេទ្ធិ៨៩  ។ នាហេពីល់ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិហេនិ�អំំក
ផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សអា�កំណ៍តប់ានិថ្នាពិីតជាមានិគឺហេត្រូមាង្គកំពុីង្គត្រូតូវបានិ
អំភិវិឌ្ឍឍហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិខែ�និ។ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស ហេ�ហេពីល់សួរ
ថ្នាហេតើពីកួគាំតប់ានិដឹូង្គអំវ�ីៃ�ពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិ ៍ ពីកួគាំតអ់ា�ដឹូង្គថ្នាមានិគឺ
ហេត្រូមាង្គធំៗ�យួ�នំិនួិកំពុីង្គដំូហេណ៍ើ រការ ខែដូល់មានិជាអាទ្ធិ� គឺហេត្រូមាង្គផ្សាារទំ្ធិហេនិើប៉ះ 
អុំអីំនិ គឺហេត្រូមាង្គហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វករ់ប៉ះស់ទ្ធិភំីាកង់្ហារស�ត្រូប៉ះតិប៉ះតាិ
ការអំនិារជាតិ�ប៉ះះនុិ (ម្លៃ�កា) គឺហេត្រូមាង្គ អាយ អំនិិ �សីុីធ ីនិងិ្គគឺហេត្រូមាង្គ�យួ�នួំិនិ
ហេទ្ធិៀតរប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិ �បី៉ះ �ះងុ្គ។ ជាការ�ក�ិតាបំ៉ះផុ្សាត ហេ�ហេពីល់មានិអំំកផ្សាាល់់
ប៉ះទ្ធិសមាភ សខែត ៤នាកប់៉ះះហុេណ្តា្ណ � (< ១%) ខែដូល់បានិទ្ធិទួ្ធិល់ពី�តម៌ានិហេដាយ
ផុ្លាល់់ពីីត្រូកុ��ុុនិអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េ�តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ។ ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋទាំងំ្គហេនិ� �កពីី
ស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក�គឺង្គ៦់០ខែ�ះត្រូត និិង្គបានិ�ួប៉ះពិីភាកាហេដាយផុ្លាល់់ជា�យួ
ត្រូកុ��ុុនិអំភិវិឌ្ឍឍនិគ៍ឺហេត្រូមាង្គ អំបឺ៉ះនិិ វហីេ�ក (Urban Village)។ ការពិីភាកា
ហេនិ�ហេកើតហេ�ើង្គហេ�ហេត្រូកាយហេពីល់គឺហេត្រូមាង្គត្រូតូវដាកឱ់្យយដំូហេណ៍ើ រការ និងិ្គពំុីមានិ
ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋណ្តាមំាកទ់្ធិទ្ធិលួ់បានិការពីហិេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់ពីីត្រូកុ��ុុនិឯក�និ
ហេ��ុនិហេពីល់ចាប៉ះហ់េផ្សាាើ�អំនុិវតានិគ៍ឺហេត្រូមាង្គហេនា�ហេ�ើយ។ 

សិទិ្ធិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិពី�តម៌ានិពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិ ៍ ខែដូល់អា�ប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់
�វីភាពីរស់ហេ�រប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គពិីតជាមានិសារៈសំខានិ់

“ការអំភិវិឌ្ឍឍ គឺឺលុ់សត្រូមាប៉ះអ់ំកំមានិត្រូទ្ធិពីយស�បតា ិប៉ះះខុែនិាហេយើង្គ�និិខែ�និ
ជាអំំកមានិ វា�និិល់តុ្រូប៉ះហេសើរសត្រូមាប៉ះហ់េយើង្គហេទ្ធិ” - កសិករ

៨៥ កតិកាសញ្ចាំញ សាីពីីសិទ្ធិិិពីល់រដូឋ និិង្គសិទ្ធិិិនិហេយាបាយ (១៩៦៦) មាត្រូ� ២៥

៨៦ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

៨៧ ការយិាល់�យឧតា�សងំ្គការទ្ធិទួ្ធិល់ប៉ះនុុិកសិទ្ធិិ�ិនុិសស ហេគាំល់ការណ៍៍ខែណ៍នាសំត្រូមាប៉ះរ់ដូឋ សាពីីកីារអំនុិវតាឱ្យយមានិត្រូប៉ះសិទ្ធិិមិ្លៃនិសិទ្ធិិកុំិង្គការ�ូល់រ�ួកំងុ្គកិ�កំារសាធារណ៍ៈ (២០១៨) កថ្នា�ណ៍ឌ ទ្ធិ១ី៥ 

៨៨ គឺណ៍កមាែ ធិការសិទ្ធិិិ�នុិសស ហេស�កាីអំធិប៉ះាយទូ្ធិហេៅហេល់� ២៥ (១៩៩៦)

៨៩ AsienHaus, (2018) ការអំភិវិឌ្ឍឍហេដាយល់�ប៉ះង្គត់្រូប៉ះហេយា�និរ៍ប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់�ូល់ដាឋ និ
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ខាៃ ងំ្គណ្តាស់សត្រូមាប៉ះព់ីកួគាំត ់ ហេត្រូពា�ការទ្ធិទួ្ធិល់បានិពី�តម៌ានិជា�នុិ អា�
�យួពីកួគាំតឱ់្យយហេធវើការសហេត្រូ���ិតា�ំហេពា�ការរស់ហេ�កុំង្គហេពីល់អំនាគឺ បានិ
ត្រូតឹ�ត្រូតវូ។ ការ�និិទ្ធិទួ្ធិល់បានិពី�តម៌ានិជា�នុិ ហេធវើឱ្យយត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋទាំងំ្គហេនិ�
�និិអា�ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់សិទ្ធិិរិប៉ះស់�ៃនួិ ដូូ�មានិខែ�ង្គកុំង្គ�ាប៉ះរ់ដូឋធ�ែនុិញ្ញញ ហេដូើ�បី
ដាកព់ាកយប៉ះាងឹ្គត្រូកុ��ុុនិ និិង្គអា�សខែ�ាង្គ�តិហេដាយហេសរបីានិ�ហំេពា�គឺហេត្រូមាង្គ
អំភិវិឌ្ឍឍនិទ៍្ធិតី្រូកុង្គរណ៍ប៉ះហេនិ� ។៩០ 

អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សជាទូ្ធិហេៅ ស�ៃងឹ្គហេឃៈើញការភិវិឌ្ឍឍរាំ�ធានីិភិំហំេពីញកុំង្គ
ផ្សាៃវូវ�ិជមានិ ប៉ះះខុែនិាពួីកគាំត�់និិសូវមានិគឺនំិតិសុទ្ធិដិូឋនិិយិ��័ស់ថ្នា និងឹ្គទ្ធិទួ្ធិល់
បានិផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និពី៍ីការអំភិវិឌ្ឍឍហេនិ�ហេ�ើយ។ ហេ�ហេពីល់សួរថ្នា ហេតើគឺហេត្រូមាង្គ
ហេនិ�នឹិង្គប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់រាំ�ធានីិភិំហំេពីញយាះ ង្គដូូ�ហេ�ា� អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស
ប៉ះង្ហាា ញពីីកង្គវល់់�ហំេពា�ទ្ធិកឹ�ំនិនិ ់ និិង្គបានិកតសំ់គាំល់់ថ្នា ផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និ៍
និងឹ្គបានិហេៅត្រូកុ��ុុនិ �និិខែ�និបានិហេៅត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋត្រូកីត្រូកខែដូល់រស់ហេ� និិង្គ
ត្រូប៉ះកប៉ះរប៉ះររកសីុ�ញឹំិ្ញ��ីវតិហេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គអំស់រយៈហេពីល់ជាហេត្រូ�ើនិទ្ធិសវតស
�កហេ�ើយហេនា�ហេទ្ធិ។ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស�យួ�នំិនួិ�ង្គដ់ូងឹ្គថ្នា ការប៉ះផំ្លាៃ ញប៉ះងឹ្គ
និងឹ្គផ្សាាល់់ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់�វីភាពីរស់ហេ�រប៉ះស់ពីកួគាំតយ់ាះ ង្គដូូ�ហេ�ា�ហេដូើ�បី

ពីកួគាំតអ់ា�ហេត្រូត���ៃនួិថ្នាគឺរួហេធវើអំវបី៉ះនិាហេទ្ធិៀតហេ�ហេពីល់អំនាគឺត។ អំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិ
សមាភ សហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត បានិប៉ះង្ហាា ញពីីការភិ�យខាៃ ��ំហេពា�ការផ្លាៃ ស់ប៉ះារូទី្ធិលំ់ហេ�
ខែដូល់អា�មានិនិ�យផ្សាង្គខែដូរថ្នា កូនិ រៗប៉ះស់ពីកួគាំតន់ិងឹ្គ�និិអា��ូល់ហេរៀនិបានិ
ហេដាយង្ហាយត្រូសលួ់ដូូ�ធ�ែ�ហេទ្ធិ ហេ�ើយពីកួគាំតក់�៏និិអា�ត្រូប៉ះកប៉ះរប៉ះររកសីុ
�ញឹំិ្ញ��ីវតិដូូ��ុនិបានិហេដាយគាំែ និបឹ៉ះង្គហេនិ�ខែដូរ។ 

ហេប៉ះើហេទាំ�ជាអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សភាគឺហេត្រូ�ើនិ �និិខែដូល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិការពីហិេត្រូគាំ�
ហេយាប៉ះល់់ពីីគឺហេត្រូមាង្គជា�យួត្រូកុ��ុុនិ ពីកួគាំតជ់ាង្គពាកក់ណ្តាា ល់ (៥៣%) គឺតិថ្នា 
គឺហេត្រូមាង្គ អាយ អំនិិ �សីុីធ ី ត្រូប៉ះខែ�ល់ជាគឺហេត្រូមាង្គល់។ុ អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស
ជាហេត្រូ�ើនិ មានិអារ�ែណ៍៍ថ្នា គឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិដូ៍ូ�គឺហេត្រូមាង្គទី្ធិត្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ អាយ
អំនិិ �សីុីធ ី អា�ផ្សាាល់់ឱ្យកាសហេសដូឋក�ំិហេ�កុំង្គតំប៉ះនិហ់េនា�។ ប៉ះះខុែនិាស�គឺ�និ៍
ហេ�ទ្ធិសិឦសានិម្លៃនិតបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គ ខែដូល់រស់ហេ�ខែកបរនឹិង្គតំប៉ះនិខ់ែដូល់ត្រូតូវហេគឺចាក់
�ា�ប់៉ះហំេពីញ និិង្គខែដូល់ទំ្ធិនិង្គជាបានិហេឃៈើញ ឬទ្ធិទួ្ធិល់រង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយសារផ្សាល់
ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គហេនិ�ហេដាយផុ្លាល់់ មានិគឺនំិតិអំវ�ិជមានិ�ហំេពា�គឺហេត្រូមាង្គ អាយ 
អំនិិ �សីុីធ។ី សមា�កិស�គឺ�និមំ៍ាកប់ានិនិិយាយថ្នា៖ “ហេ�ើល់ហេៅល់ ុប៉ះះខុែនិាវា
�និិបានិផ្សាាល់់ផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និអ៍ំវហីេត្រូ�ើនិដូល់់ហេយើង្គហេនា�ហេទ្ធិ ។”

អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ២២ បានិត្រូប៉ះកាសឱ្យយអំនុិវតានិជ៍ាផ្សាៃវូការនូិវនិតិីវធីិត្រូប៉ះតិប៉ះតាសិាង្គដ់ារ ខែដូល់មានិហេគាំល់ប៉ះណំ៍ង្គធានាឱ្យយបានិថ្នា និតីវិធិផី្លាៃ ស់ទ្ធិលំី់ហេ�រប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់ដូឋ ត្រូតវូបានិ

ហេគឺអំនុិវតានិហ៍េដាយហេគាំរពី��សាង្គដ់ារត្រូតឹ�ត្រូតូវ៩១ ។ ជាហេរឿយ  ៗគឺហេត្រូមាង្គខែដូល់ទ្ធិទួ្ធិល់�ូល់និធិបិ៉ះរហេទ្ធិស ខែតង្គខែតមានិនីិតវិធិតី្រូតឹ�ត្រូតូវ ហេដូើ�បតី្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គដំូហេណ៍ើ រការម្លៃនិការ�ហេ�ៃ�ស

 និិង្គការ�ងំ្គទី្ធិលំ់ហេ��ែ ីខែដូល់មានិល់កំណ៍ៈសាង្គដ់ារ។ ប៉ះះខុែនិាសត្រូមាប៉ះត់្រូកុ��ុុនិអំភិវិឌ្ឍឍនិដូ៍ូ�ជាផ្សាារទំ្ធិហេនិើប៉ះអំុអីំនិ និិង្គ អំ ខែអំនិ ហេអំ�វ សីុធ ី(R&F City) ជាហេដូើ� និតីវិធិខីែដូល់ត្រូតូវ

អំនុិវតានិ ៍គឺតឺ្រូតវូហេយាង្គ��មាត្រូ� ២។៩២  

ត្រូកុ��ុុនិពាណិ៍�ជក�ែមានិកាតពីវក�ំិហេគាំរពីសិទ្ធិិ�ិនុិសស��រយៈហេគាំល់ការណ៍៍ខែណ៍នាសំាពីីធុីរក�ិ ំនិិង្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស។៩៣  ការទ្ធិទួ្ធិល់�ុសត្រូតវូរប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិទាំងំ្គហេនិ�រ�ួមានិ

 ការហេ�ៀសវាង្គការរហំេោភិសិទ្ធិិ�ិនុិសស ឬការហេធវើឱ្យយការរហំេោភិបំ៉ះពានិកានិខ់ែតធៃនិធ់ៃរហេ�ើង្គ ខែដូល់ប៉ះង្គកហេ�ើង្គហេដាយសារសក�ែភាពីពាណិ៍�ជក�ែរប៉ះស់�ៃនួិ។ កាតពីវក�ិទំាំងំ្គហេនិ�ក៏

រ�ួប៉ះញូំ្ញល់ផ្សាង្គខែដូរនូិវការប៉ះនូិិរប៉ះនិថយ ឬការពារការរហំេោភិសិទិិ្ធិ�នុិសស ខែដូល់ពាកព់ី�និិហេៅនឹិង្គគឺហេត្រូមាង្គពាណិ៍�ជក�ែរប៉ះស់�ៃនួិផ្សាង្គខែដូរ៩៤ ។ ការសិកាត្រូសាវត្រូជាវហេនិ�ហេល់ើកហេ�ើង្គ

នូិវឧទាំ�រណ៍៍�យួ�នំិនួិរប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិឯក�និ ខែដូល់មានិដូូ�ជា ត្រូកុ��ុុនិ អំ ខែអំនិ ហេអំ�វ ត្រូគុឺប៉ះ (R & F Group) ត្រូកុ��ុុនិផ្សាារទំ្ធិហេនិើប៉ះ អំុអីំនិ ត្រូកុ��ុុនិអំបឺ៉ះនិិ វហីេ�ក 

(Urban Village) ត្រូកុ��ុុនិ ហេវ ើខែសល់ ហេសគវ (Versaille Square) ត្រូកុ��ុុនិ លី់ណ្តានិ ខែ�គល់ឌ្ឍនិិ(Lingnan Garden) ត្រូកុ��ុុនិមាះ កហ់េសហេដូស(Mercedez Benz) សាោហេរៀនិ

ភិំហំេពីញអំនិារជាតិ និិង្គត្រូកុ��ុុនិអំនិារជាតិ�យួ�ំនិនួិហេទ្ធិៀតខែដូល់បានិ�ូល់រ�ួយាះ ង្គសក�ែ ឬបានិប៉ះហេង្គកើតឱ្យយមានិករណី៍រហំេោភិសិទិិ្ធិ�នុិសសរ�ួហេៅហេ�ើយ។ រាំល់់ឯកសារពាកព់ី�និិ

 អំតថប៉ះទ្ធិត្រូសាវត្រូជាវ ឬយុទ្ធិសិាស្ត្រីសាកាតប់៉ះនិថយប៉ះញ្ចាំា ខែដូល់ត្រូកុ��ុុនិមានិហេដូើ�បបី៉ះង្ហាក រការរហំេោភិសិទ្ធិិ�ិនុិសសកុំង្គទ្ធិត្រូ�ង្គណ់្តា�យួ គឺរួត្រូប៉ះញ៉ាប៉ះផ់្សាសពីវផ្សាាយជាសាធារណ៍ៈ។ វាជា

ការទ្ធិទ្ធិលួ់�ុសត្រូតូវរប៉ះស់ត្រូក�ុ�ុុនិ ខែដូល់ពាកព់ី�និិហេ�កុំង្គគឺហេត្រូមាង្គទាំងំ្គហេនិ� ហេដូើ�បអីំនុិវតានិនូ៍ិវហេគាំល់ការណ៍៍សិទ្ធិិ�ិនុិសស។៩៥ 

៩០ រដូឋធ�ែនុិញ្ញញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�ុ័ជា ១៩៩៣ មាត្រូ� ៣៩ និិង្គ ៤១

៩១ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ២២ សាពីីកីារដាកឱ់្យយហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់សាង្គដ់ានិតីវិធិតី្រូប៉ះតិប៉ះតាសិត្រូមាប៉ះក់ារហេដា�ត្រូសាយផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេដាយសារគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិខ៍ែដូល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិ�រិញ្ញញប៉ះបទាំនិពីីម្លៃដូគូឺរអំភិវិឌ្ឍឍនិ ៍កំងុ្គ
ត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�ុ័ជា ឆំ្នាំ២ំ០១៨

៩២ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ មាត្រូ� ២

៩៣ ហេគាំល់ការណ៍៍ខែណ៍នាសំាពីីធុីរក�ិ ំ និិង្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស គឺជឺាកត្រូ�ង្គហេស�កាខីែណ៍នាសំត្រូមាប៉ះរ់ដូឋ និងិ្គត្រូកុ��ុុនិឯក�និសត្រូមាប៉ះប់៉ះង្ហាក រ ហេដា�ត្រូសាយ និិង្គផ្សាាល់់សំណ៍ង្គដូល់់ការរហំេោភិសិទ្ធិិ�ិនុិសស
 ប៉ះង្គកហេ�ើង្គហេដាយការហេធវើធុរក�ិ។ំ ហេគាំល់ការណ៍៍ទាំងំ្គហេនិ� ត្រូតូវបានិហេល់ើកហេ�ើង្គហេដាយអំំកតំណ្តាង្គពិីហេសសម្លៃនិអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតសិាពីីធុីរកិ� ំនិិង្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស�និ រ ះ�ូគ ី(John Ruggie) និិង្គគាំតំ្រូទ្ធិ
ហេដាយត្រូក�ុត្រូបឹ៉ះកាសិទ្ធិិ�ិនុិសសហេ�កុំង្គខែ���ុិនា ឆំ្នាំ២ំ០១១។ អា�រកបានិ�� https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

៩៤ ហេគាំល់ការណ៍៍ខែណ៍នាសំាពីីធុីរក�ិ ំនិិង្គសិទ្ធិិ�ិនុិសស ២០១១ អំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិ ខែផំ្សាកទី្ធិ៣ ១៣(ក)(�)

៩៥ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ
៣៣

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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ស្ទិទ្ធិិិកនងុ់ការួទ្ធិទ្ធិួលបានទឹ្ធិកសាា �តិ អ្ននាម័�៩៦  និង់ស្ទិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបាន
ស្ទុខភាពលា៩៧

ក�ុ័ជាមានិភារកិ�កំារពារសិទ្ធិិពិីល់រដូឋ កំងុ្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិសុ�ភាពីល់។ុ
ហេ�ហេពីល់ផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និហេល់ើកតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ិ ំ វប៉ះបធ� ៌ និិង្គ
សង្គគ� ក�ុ័ជាបានិយល់់ត្រូពី�ហេធវើឱ្យយត្រូប៉ះហេសើរហេ�ើង្គនូិវអំនា��យ និងិ្គការការពារពីី
�ងំ្គ។ឺ៩៨  សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិសុ�ភាពីល់ ុរ�ួមានិ ទ្ធិកឹសុាតសត្រូមាប៉ះទ់្ធិទួ្ធិល់ទាំនិ
និងិ្គអំនា��យ អាហ្វារមានិសុវតថភិាពី មានិសារជាត�ិញឹំិ្ញ�ត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិ ់ និិង្គ
លំ់ហេ�ឋានិ ប៉ះរយិាកាសការង្ហារល់ ុនិងិ្គប៉ះរសិាថ និល់ ុការអំប៉ះរ់ ំ និិង្គពី�តម៌ានិសាី
ពីសុី�ភាពី និិង្គស�ភាពីហេយនិឌ្ឍ�រ។៩៩  ហេល់ើសពីហីេនិ� រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា
ទ្ធិទ្ធិលួ់�ុសត្រូតវូកុំង្គការផ្សាាល់់នូិវហេសវាសុខាភិបិាល់ខែដូល់អា�ទ្ធិទ្ធិលួ់បានិហេដាយ
�និិមានិការហេរ ើសហេអំើង្គ និិង្គកំងុ្គការការពារសិទ្ធិិកិំងុ្គការប៉ះង្ហាក រ ការពីោបាល់
 និិង្គត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គ�ំង្គ។ឺ១០០  ហេទាំ�ប៉ះជីាយាះ ង្គហេនិ�កហ៏េដាយ រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជា
បានិអំនុិញ្ចាំញ តឱ្យយត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំនិិ � ីសីុធី ប៉ះនិាអំនុិវតានិគ៍ឺហេត្រូមាង្គហេដាយ�និិ
មានិហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក ់ ឬខែផ្សានិការការពារទឹ្ធិក�ំនិនិ ់ ខែដូល់អា�ឱ្យយ
សាធារណ៍�និពិីនិតិយហេ�ើល់បានិ។

ត្រូប៉ះមាណ៍ជា ៧០% ម្លៃនិទឹ្ធិកហេភិៃ�ង្គ និិង្គទឹ្ធិកស�ុយុបានិ�ូរហេ�ញពីរីាំ�ធានីិភិំហំេពីញ
�ូល់ហេៅកុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក១០១ �នុិហេពីល់�ូរ�ូល់ហេៅកំងុ្គ ទ្ធិហេនិៃបាសាក់
ហេ�ឯត្រូកុង្គ�ហេ�ែ ។ ហេប៉ះើហេយាង្គ��របាយការណ៍៍ខែដូល់ហេរៀប៉ះ�ំហេ�ើង្គហេត្រូកា�
ក�ំិស�ត្រូប៉ះតិប៉ះតាកិាររប៉ះស់សាោរាំ�ធានិភីិំហំេពីញ និិង្គសាោត្រូកុង្គបាះ រសី
ខែដូល់មានិ�ំណ៍ង្គហេ�ើង្គថ្នា   ការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះារូម្លៃនិរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ
និងិ្គបានិហេបា�ពុី�ផ័្សាាយកុំង្គឆំ្នាំ២ំ០១៩ ប៉ះង្ហាា ញថ្នាល់ទិ្ធិផ្សាល់ម្លៃនិការបាតប់៉ះង្គ់
តំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�និឹង្គតត្រូ�ូវឱ្យយមានិនូិវដំូហេណ្តា�ត្រូសាយហេល់ើការរហំេដា�ទឹ្ធិកខែដូល់
មានិប៉ះរមិាណ៍ពី ី ២៥ ហេៅ ៣០ ោនិខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះកំងុ្គ�យួឆំ្នាំហំេៅកខែនិៃង្គហេផ្សាសង្គ
�យួហេទ្ធិៀត។១០២  កង្គវ�កខែនិៃង្គរហំេដា�ទ្ធិកឹជាប៉ះហេណ្តាា �អាសនំិអា�ប៉ះង្គកហេៅជាការ
�និលិ់់�រយៈហេពីល់�ៃហីេ�តបំ៉ះនិទ់្ធិនំាប៉ះ�យួ�នំិនួិហេ�កុំង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ឬការ
�និលិ់់�តំប៉ះនិទំ់្ធិនាប៉ះ�ៃ�ហេ���ប៉ះហេណ្តាា យមាតទ់្ធិហេនិៃកុំង្គត្រូកុង្គ�ហេ�ែ  ឬកអ៏ា�
�និលិ់់�តំប៉ះនិទ់ាំងំ្គពីីរខាង្គហេល់ើហេនិ�ខែត�ាង្គ។ 

ទ្ធិកឹ�ំនិនិហ់េ�កុំង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញអា�ប៉ះង្គកជាហេត្រូគាំ���និារាំយ និិង្គមានិផ្សាល់
ប៉ះះ�ពាល់់ដូហ៏េត្រូគាំ�ថំ្នាកដ់ូល់់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋហេដាយសារខែតទឹ្ធិកទ្ធិនំិនិហ់េនិ�ផុុ្សាកនូិវ
សារធាតុគឺ�ីី១០៣  និិង្គទឹ្ធិកក�វកខ់ែដូល់�និិទាំនិប់ានិហេធវើប៉ះនិសុទិ្ធិ។ �ំង្គហឺេផ្សាសង្គៗ
ខែដូល់ហេកើតហេ�ញពីីការហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ទ្ធិកឹគាំែ និអំនា��យ ការ�និលិ់់�ផ្សា�ុសខែ�បង្គ និិង្គ
ការ�ូ�ខាតហេ�ដាឋ រ�នាស�័�និផិ្សាៃូវ សុទ្ធិសឹិង្គជាផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ខែដូល់អា�
ហេកើតមានិ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើរាំ�រដាឋ ភិបិាល់�និិបានិខែ�រកា និិង្គអំភិរិកសតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ
ឬពំុីបានិគិឺតគូឺរហេរៀប៉ះ�យំនិាការណ្តា�យួហេដូើ�បកីាតប់៉ះនិថយហ្វានិភិិ�យហេនិ�។
ស�គឺ�និហ៍េ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� គឺឺជាត្រូក�ុង្ហាយរង្គហេត្រូគាំ�បំ៉ះផុ្សាតពីីការ�និលិ់់� 
និងិ្គត្រូតូវត្រូប៉ះឈ�នឹិង្គប៉ះញ្ចាំា ទ្ធិកឹ�ំនិនិជ់ាត្រូប៉ះចា ំ ខែដូល់ប៉ះង្គកជាកាលំ់បាកដូល់់កូនិៗ
រប៉ះស់ពីកួគាំតកុំ់ង្គការហេធវើដូហំេណ៍ើ រហេៅសាោហេរៀនិ និិង្គត្រូប៉ះឈ��ុ��័ស់និងឹ្គ�ំងឺ្គ
ហេផ្សាសង្គៗ។ 

ទ្ធិកឹ�នំិនិក់ប៏៉ះង្គកផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេៅហេល់ើហេយនិឌ្ឍ�រផ្សាង្គខែដូរ ហេដាយមានិស្ត្រីសាីជា
ហេត្រូ�ើនិបានិរាំយការណ៍៍ត្រូបាប៉ះឱ់្យយដឹូង្គថ្នាឥទិិ្ធិពីល់ប៉ះង្គកហេ�ើង្គពីីទឹ្ធិក�ំនិនិជ់ា
ហេរឿយៗប៉ះះ�ពាល់់យាះ ង្គខាៃ ងំ្គហេ�កុំង្គផុ្សា�រប៉ះស់ពីកួហេគឺ ខែដូល់ស្ត្រីសាមីានិតួនាទី្ធិហេ�ើល់
ការ�ុសត្រូតវូ។ ការហេដូើរកាតទ់្ធិកឹ�ំនិនិខ់ែដូល់ក�វកហ់េដូើ�បធីានាថ្នាកូនិអា�ហេៅហេរៀនិ
បានិ ឬហេដូើ�បហីេៅទ្ធិញិ�ាបូ៉ះអាហ្វារត្រូតូវបានិរាំយការណ៍៍ថ្នាជាការលំ់បាកខែដូល់
ហេកើតហេ�ើង្គហេត្រូ�ើនិ�ំហេពា�ស្ត្រីសា ី។

តបំ៉ះនិខ់ែដូល់ង្ហាយនិងឹ្គទ្ធិទួ្ធិល់រង្គហេត្រូគាំ�ពីទី្ធិកឹ�ំនិនិោ់តសនឹិិង្គពីីភាគឺខាង្គតបូង្គ
ម្លៃនិ�ណ៍ឌ ដូូនិហេពីញ �ណ៍ឌ ត្រូបាពីំីរ�ករាំ និិង្គ�ណ៍ឌ �កំារ�និ ភាគឺខាង្គហេ�ើង្គម្លៃនិ
�ណ៍ឌ ទ្ធិលួ់ហេគាំក ភាគឺខាង្គហេកើតម្លៃនិ�ណ៍ឌ ដូហេង្ហាក  និិង្គភាគឺខាង្គលិ់�ម្លៃនិខែផំ្សាក�ៃ�ម្លៃនិ
�ណ៍ឌ មានិ��យ។ តបំ៉ះនិង់្ហាយរង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយសារទ្ធិកឹ�ំនិនិទ់ាំងំ្គហេនិ� រ�ួមានិ
ហេរាំង្គ�ត្រូកជាង្គ១០០ និិង្គត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋជាង្គ ១.៥ោនិនាក១់០៤  ត្រូពី�ទាំងំ្គ
ស�គឺ�និខ៍ែដូល់រស់ហេ�ខែកបរតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�ផ្សាង្គខែដូរ។ តបំ៉ះនិស់ថតិហេ�ខាង្គហេត្រូ�
រាំ�ធានីិភិំហំេពីញដូូ�ជាត្រូកុង្គ�ហេ�ែ  កអ៏ា�ត្រូប៉ះឈ�នឹិង្គហ្វានិិភិ�យប៉ះង្គកហេ�ើង្គ
ហេដាយទឹ្ធិក�ំនិនិ ់ និិង្គទំ្ធិនិង្គជារង្គហេត្រូគាំ�ធៃនិធ់ៃរជាង្គហេគឺហេ�កុំង្គរដូូវសាហេ�ហេពីល់
�រនិាទឹ្ធិកទ្ធិហេនិៃបាសាក�ូ់រប៉ះស្ត្រីញំ្ចាំស�កវញិ។ 

៩៦ កតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋកិ� ំសង្គគ�ក�ិ ំនិិង្គវប៉ះបធ� ៌(១៩៦៦) មាត្រូ� ១១ និិង្គ១២

៩៧  ហេស�កាតី្រូប៉ះកាសជាសកល់សាពីីសិីទ្ធិិ�ិនុិសស (១៩៤៨) មាត្រូ� ២៥(១)

៩៨  មាត្រូ� ១២(២)(�)(គឺ) 

៩៩ ការយិាល់�យឧតា�សងំ្គការអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតទិ្ធិទួ្ធិល់ប៉ះនិុកុសិទ្ធិិ�ិនុិសស និងិ្គអំង្គគការសុ�ភាពីពិីភិពីហេោក “សាល់កប៉ះ�ត្រូតពី�តម៌ានិហេល់� ៣១ សិទ្ធិិកុំិង្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិសុ�ភាពីល់”ុ (២០០៨) 
ទ្ធិពំី�រ៣

១០០ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

១០១ សាោត្រូកុង្គបាះ រសី និិង្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ៖ ការសិកាអំំពីីការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះាូរម្លៃនិរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨) ទំ្ធិពី�រទី្ធិ ៣៨

១០២ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ ទ្ធិំពី�រ ២៧

១០៣ អំង្គគការម្លៃ�កា “របាយការណ៍៍សាពីីកីារហេត្រូត��សងុ្គ�់តិអំំពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិត៍្រូប៉ះពី�និិទឹ្ធិកក�វកហ់េ�កុំង្គរាំ�ធានីិភំិហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�ុ័ជា” ២០១៩ ទំ្ធិពី�រទី្ធិ ២៦

១០៤ សាោត្រូកងុ្គបាះ រសី និិង្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ៖ ការសិកាអំំពីីការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះារូម្លៃនិរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨)  ទ្ធិពំី�រទី្ធិ ២៦

៣៤
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�ាប៉ះស់ាីពីីការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិទឹ្ធិក បានិខែ�ង្គថ្នាធនិធានិទឹ្ធិកហេ�កំុង្គត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�័ុជា ត្រូតូវខែតត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គត្រូប៉ះកប៉ះហេដាយសថិរភាពី ប៉ះះុខែនិា�ាប៉ះហ់េនិ��និិបានិ

ហេល់ើកហេ�ើង្គពីីការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គតំប៉ះនិដី់ូហេសើ�ហេនា�ហេ�ើយ១០៥។ មាត្រូ� ៧ ខែ�ង្គពីីការហេល់ើកក�័ស់កិ�ំស�ការរវាង្គរាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�័ុជាជា�យួនឹិង្គសាថ ប៉ះ�និឯក�និ

 និិង្គអំង្គគការ�និិខែ�និរដាឋ ភិបិាល់ ហេដូើ�បជីាត្រូប៉ះហេយា�និដ៍ូល់់ការការពារ និិង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិធ៍និធានិទឹ្ធិក ប៉ះះុខែនិាហេគឺពំុីដឹូង្គ�ាស់ថ្នាហេតើអំង្គគការ�និិខែ�និរដាឋ ភិបិាល់អា�

�ូល់រ�ួហេ�កំុង្គដំូហេណ៍ើ រការម្លៃនិការកំណ៍តត់្រូពីំត្រូប៉ះទ្ធិល់់ប៉ះឹង្គហេ�ើង្គឯក ឬការផ្សាាល់់សិទ្ធិិិអំភិវិឌ្ឍឍនិដ៍ូល់់ត្រូកុ��ុុនិ អាយ អំិនិ �ី ហេនា�ហេ�ើយ។ មាត្រូ�១៧ អំនុិញ្ចាំញ តឱ្យយ

ត្រូកសួង្គធនិធានិទឹ្ធិក និិង្គឧតុនិិយ�រសំាយហេចាល់នូិវអាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ ទាំងំ្គឡាយណ្តាខែដូល់ពាកព់ី�និិនឹិង្គធនិធានិទឹ្ធិក ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើអាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ ទាំងំ្គហេនា�អា���ឥទ្ធិិិពីល់

អំវ�ិជមានិធៃនិធ់ៃរដូល់់សុ�ភាពីសាធារណ៍ៈ ឬប៉ះរសិាថ និ ហេ�ើយមាត្រូ�២៣ បានិអំនុិញ្ចាំញ តឱ្យយត្រូកសួង្គធនិធានិទឹ្ធិក និិង្គឧតុនិិយ�ត្រូប៉ះកាសជាសាធារណ៍ៈនូិវតំប៉ះនិ់

ការពារធនិធានិទឹ្ធិក ហេ�ហេពីល់ត្រូប៉ះភិពីទឹ្ធិក សំខានិត់្រូតូវបានិបំ៉ះផ្លាៃ ញហេដាយសក�ែភាពីរប៉ះស់�នុិសស ឬហេ�ហេពីល់ហេកើតមានិហ្វានិិភិ�យម្លៃនិការ��ៃង្គ�ំងឺ្គជាហេដូើ�។១០៦ 

ហេ�កំុង្គឆំ្នាំ២ំ០១០ �ហ្វាសនិំបិាតអំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិបានិទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់សិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់បានិទឹ្ធិកសុាតហេ�កំុង្គហេស�កាីសហេត្រូ��រប៉ះស់�ៃួនិហេល់� ៦៤/២៩២។ ទ្ធិឹក

ប៉ះរហិេភាគឺសុាត និិង្គមានិអំនា��យពីិតជាមានិភាពីចាបំា�ណ់្តាស់ដូល់់ការរស់ហេ�ត្រូប៉ះកប៉ះហេដាយហេស�កាីម្លៃ�ៃ�ំូររប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ ប៉ះះុខែនិា គឺហេត្រូមាង្គប៉ះ�ំុប៉ះបនិំខែដូល់បានិ

កំពុីង្គប៉ះំផ្លាៃ ញតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គអា�ហេធវើឱ្យយត្រូប៉ះភិពីទឹ្ធិកហេ�កំុង្គតំប៉ះនិខ់ែដូល់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋរស់ហេ�ត្រូតូវបានិប៉ះំផ្សាៃិ�ប៉ះំផ្លាៃ ញ។ ទ្ធិឹក�ំនិនិហ់េ�កំុង្គរាំ�ធានីិភំិហំេពីញអា�ប៉ះង្គកហេៅជា

ការ�ំង្គឺរាំតតាតហេ�ហេពីល់ទឹ្ធិកស�ុុយ និិង្គទឹ្ធិកហេភិៃ�ង្គ�និលិ់់�ផ្សាៃូវ។ ហេ�ហេពីល់សួរថ្នាហេតើគឺហេត្រូមាង្គ អាយ អំិនិ �ី សីុធី អា��ួយត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋក�័ុជាបានិខែដូរឬហេទ្ធិ 

អំំកហេឆ្លុះៃើយតប៉ះបានិហេល់ើកហេ�ើង្គថ្នា គឺហេត្រូមាង្គគួឺរខែតគិឺតគូឺរអំំពីីការហេរៀប៉ះ�ំត្រូប៉ះពី�និិប៉ះង្គាូរទឹ្ធិកស�ុុយឱ្យយបានិត្រូតឹ�ត្រូតូវហេដូើ�បកីារពារទឹ្ធិក�ំនិនិ។់

ត្រូកុង្គ�ហេ�ែ ជាតំប៉ះនិង់្ហាយរង្គហេត្រូគាំ� ហេដាយសារ
ទ្ធិកឹ�នំិនិខ់ាៃ ងំ្គជាង្គហេគឺ ហេត្រូពា�ហេ�កុំង្គខែ�ខែដូល់
ហេភិៃ�ង្គធាៃ កខ់ាៃ ងំ្គ ទ្ធិកឹទ្ធិហេនិៃបាសាក�ូ់រត្រូចាល់ខាៃ ងំ្គ
និងិ្គលិ់�តំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។  ហេ�កុំង្គរដូូ
វសា ទឹ្ធិកទ្ធិហេនិៃបាសាកម់ានិក�័ស់ជាង្គ៧ខែ�ះត្រូត
ហេដាយហេពីល់�ៃ�វាអា�ហេ�ើង្គរ�ូតដូល់់៩ខែ�ះត្រូត។
មាតផ់្សាៃវូទឹ្ធិកពីីតបំ៉ះនិដី់ូហេសើ�  ជាពីហិេសសតបំ៉ះនិស់ុងឹ្គ
ហេត្រូ� ខែដូល់�ូរ�ូល់ទ្ធិហេនិៃខែត្រូពីកហេ�ំតខែដូល់សថតិហេ�
�កំណ្តាា ល់ត្រូកងុ្គ�ហេ�ែ  �នុិហេពីល់�ូរ�ូល់ទ្ធិហេនិៃ
បាសាកហ់េ�កុំង្គរដូូវវសា (ពីីខែ��ករាំ ដូល់់ខែ�
 ឧសភា)។ �រនិាទឹ្ធិក�ូរផ្លាៃ ស់ប៉ះារូ (សូ�ហេ�ើល់ខែផ្សានិទី្ធិ
ទ្ធិ១ី២)  ហេ�ហេពីល់ប៉ះរមិាណ៍ទ្ធិកឹទ្ធិហេនិៃបាសាកហ់េ�ើង្គ
ដូល់់កត្រូ�តិអំតិប៉ះរមាហេ�កុំង្គរដូូវវសា (ពីីខែ���ុិនា
ដូល់់ខែ�វ�ិែកិា)។ តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ប៉ះនុាប៉ះ�់ក កម៏ានិ
ក�័ស់ទាំប៉ះជាង្គក�ស់័ទ្ធិកឹទ្ធិហេនិៃ ដូូហេ�ំ�តំប៉ះនិទ់ាំងំ្គហេនិ�
ក�៏និិអា�ប៉ះនិារហំេដា�ទឹ្ធិកហេ�ញ��សុឹង្គហេត្រូ�ហេទ្ធិៀត
ខែដូរ។ ទ្ធិកឹទ្ធិហេនិៃបាសាកក់ច៏ាប៉ះហ់េផ្សាាើ��ូរខាៃ ងំ្គ��
ទ្ធិហេនិៃខែត្រូពីកហេ�ំត ខែដូល់ប៉ះហេញំ្ញញទ្ធិកឹហេៅ��សុងឹ្គហេត្រូ�និិង្គ
�ុង្គហេត្រូកាយ�ូរ�ូល់តំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកហេដាយ
�យួការពារទឹ្ធិក�ំនិនិហ់េ�កុំង្គត្រូកុង្គ�ហេ�ែ  និងិ្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញបានិយាះ ង្គមានិត្រូប៉ះសិទ្ធិភិាពី។

ទឹឹកក្រោ��មដីីក្រោ�កុ�ងរាជធានីីភុ្នំ�ក្រោ�ញ៖តំ�បនី�់ណ៌៌�កហមជាតំ�បនីដ់ែដីលក្រោ�ប៉ាា នីស់្មាា នីថាងាយនឹីងរងក្រោ��ះក្រោ�យស្មារ

 ទឹឹកជ�នីនីក់្រោ�ក្រោ�លដែដីលតំ�បនីដី់ីក្រោ�ើម�តូំវប�ផ្លាា ញ។

 

១០៥ មាត្រូ� ២ ម្លៃនិ�ាប៉ះស់ាពីីកីារត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិទឹ្ធិកម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�ុ័ជា ឆំ្នាំ២ំ០០៧ 

១០៦ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ មាត្រូ� ២៣

៣៥
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រូប៉ះភាពីទី្ធិបី៉ះៈ សញ្ចាំញ ត្រូពួីញពីណ៌៍ហេ�ៀវប៉ះង្ហាា ញពីីទិ្ធិសហេ�ម្លៃនិរ�ូំរទឹ្ធិកទ្ធិហេនិៃ ហេ�ហេពីល់ខែដូល់ទឹ្ធិកហេ�ខែតមានិហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដី់ូហេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកនិិង្គ�ូរ
�ូល់ទ្ធិហេនិៃបាសាក។់ សញ្ចាំញ ត្រូពួីញពីណ៌៍ត្រូក��ប៉ះង្ហាា ញពីីរ�ូំរទឹ្ធិកទ្ធិហេនិៃប៉ះស្ត្រីញំ្ចាំស�កវញិ ហេ�កុំង្គខែ��យួ�នំិនួិម្លៃនិរដូូវវសាហេ�ហេពីល់ទឹ្ធិកទ្ធិហេនិៃបាសាកហ់េ�ើង្គ

ដូល់់កត្រូ�តិ�័ស់ល់ែ�ខែដូល់អា�ឱ្យយទឹ្ធិក�យួខែផំ្សាក�ូរ�ូល់សុងឹ្គខែត្រូពីកហេ�ំត និិង្គតំប៉ះនិដី់ូហេសើ�ហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត។ ប៉ះនុាតព់ីណ៌៍ទឹ្ធិកត្រូកូ�ប៉ះង្ហាា ញពីីត្រូពំីត្រូប៉ះទ្ធិល់់ម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គ
 អាយ អិំនិ �ី សីុធី។

គឺហេត្រូមាង្គប៉ះ�ុំប៉ះបនំិត្រូគឺប៉ះដូណ៍ា ប៉ះហ់េល់ើតបំ៉ះនិ ់ ខែដូល់ហេសំើសំុសាង្គសង្គត់្រូប៉ះឡាយ
ទ្ធិកឹខែដូល់អា�រហំេដា�ទឹ្ធិកខែដូល់ហេ�សល់់កំុង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេៅសុឹង្គខែត្រូពីកហេ�ំត
ហេ�ឯត្រូកុង្គ�ហេ�ែ  (សូ�ហេ�ើល់ខែផ្សានិទី្ធិទ្ធិ១ី២ ) ។ តបំ៉ះនិស់ាង្គសង្គត់្រូប៉ះឡាយ
ទ្ធិកឹត្រូតវូកណំ៍តត់្រូពំីខែដូនិហេដាយទី្ធិ�ងំ្គត្រូពំីត្រូប៉ះទ្ធិល់់ហេ���ប៉ះហេណ្តាា យសុឹង្គហេត្រូ�
និងិ្គជាល់ទិ្ធិផ្សាល់ត្រូតវូបានិហេគឺរពំីងឹ្គថ្នាអា�នាឱំ្យយត្រូគួឺសារជាហេត្រូ�ើនិខែដូល់រស់ហេ�
កុំង្គតំប៉ះនិខ់ែដូល់ហេសំើសំុសាង្គសង្គត់្រូប៉ះឡាយទ្ធិកឹ (ត្រូប៉ះឡាយទ្ធិកឹដូូ�ប៉ះង្ហាា ញ
ហេ�កុំង្គហេត្រូគាំង្គពីណ៌៍ត្រូក��ហេ�កុំង្គខែផ្សានិទី្ធិទ្ធិ ី ១៣។ គឺហេត្រូមាង្គហេនិ�បានិប៉ះញ្ចាំជ ក់
ហេដាយរបាយការណ៍៍ហេរៀប៉ះ�ំហេដាយសាោរាំ�ធានិភីិំហំេពីញ ខែដូល់ហេធវើការ

កតស់មាគ ល់់ថ្នាត្រូគួឺសារទាំងំ្គអំស់ខែដូល់រស់ហេ����ណុំ៍�ហេនិ� ត្រូតូវខែត
រុ�ហេរ ើហេ�ញ។១០៧ត្រូគួឺសារខែដូល់រស់ហេ���ប៉ះហេណ្តាា យតបំ៉ះនិខ់ែដូល់ប៉ះត្រូ�ងុ្គទុ្ធិក
សត្រូមាប៉ះក់ារសាា រត្រូប៉ះឡាយទ្ធិកឹ ពំុីទាំនិទ់្ធិទួ្ធិល់បានិពី�តម៌ានិសាពីីខីែផ្សានិការ
ប៉ះហេណ៍ា ញពីកួហេគឺហេ�ញហេ�ហេ�ើយហេនា�ហេទ្ធិ ហេប៉ះើហេទាំ�ជាប៉ះហេង្ហាគ ល់ត្រូពំីដូ ី ត្រូតវូបានិ
ហេគឺហេបា�ហេ�ហេល់ើទ្ធិ�ីងំ្គហេនា�កហ៏េដាយ។ ហេ�ហេពីល់សាកសួរថ្នា ហេតើប៉ះហេង្ហាគ ល់
ទាំងំ្គហេនា�ត្រូតូវហេគឺហេបា�ហេដូើ�បអីំវ ី អំកំផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ សនិយិាយថ្នាពីកួគាំត់
�និិដឹូង្គហេនា�ហេទ្ធិ ឬនិិយាយថ្នាប៉ះហេង្ហាគ ល់ទាំងំ្គហេនា�ត្រូតូវបានិហេគឺហេបា�ហេដូើ�បី
សមាគ ល់់ត្រូពំីត្រូប៉ះទ្ធិល់់ដូរីប៉ះស់រដូឋ។

១០៧ សាោត្រូកងុ្គបាះ រសី និិង្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ៖ ការសិកាអំំពីីការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះារូម្លៃនិរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨) ទ្ធិពំី�រ ៤៣
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រូប៉ះភាពីទី្ធិប៉ះនួិៈ ប៉ះនុាតព់ីណ៌៍ត្រូក��ប៉ះង្ហាា ញផ្សាៃូវទឹ្ធិកខែដូល់អា�ត្រូតូវហេគឺពីត្រូងី្គកហេដូើ�បបី៉ះហេង្គកើតជាត្រូប៉ះោយប៉ះង្គាូរទឹ្ធិកហេ�ភាគឺខាង្គ

ហេកើត។

ត្រូប៉ះឡាយសត្រូមាប៉ះរ់ហំេដា�ទឹ្ធិកហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត ហេត្រូគាំង្គនឹិង្គហេរៀប៉ះ�ំហេធវើប៉ះខែនិថ�ហេ�ភាគឺ
ខាង្គលិ់�ម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គ និិង្គត្រូប៉ះខែ�ល់ជាអា�ត្រូតូវប៉ះហេណ៍ា ញត្រូប៉ះជាស�គឺ�និ៍
�យួខែដូល់រស់ហេ�តបំ៉ះនិហ់េនា�ហេដាយប៉ះង្គំ។ំ ស�គឺ�និហ៍េនិ�បានិរស់ហេ���

ប៉ះហេណ្តាា យមាតត់្រូប៉ះឡាយហេនិ�អំស់រយៈហេពីល់ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ�ំកហេ�ើយ ហេ�ើយ
ពីកួគាំតក់�៏និិដឹូង្គថ្នានិងឹ្គមានិគឺហេត្រូមាង្គហេ�ហេពីល់ខាង្គ�ុ�ហេនិ�ហេទ្ធិ ។
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ផលបំះ�ពាល់លើលើបំរួិសាា �ន

តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកផ្សាាល់់ជា�ត្រូ�កដូល់់ត្រូតី សតវប៉ះកស ី និងិ្គសតវម្លៃត្រូពី
ហេផ្សាសង្គៗហេទ្ធិៀតខែដូល់�ិតផុ្សាតពូី� ហេ�ើយវាកជ៏ាតបំ៉ះនិត់្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក់
ដូសំ៏ខានិ�់យួរប៉ះស់រាំ�ធានីិភិំហំេពីញ និិង្គជាតបំ៉ះនិខ់ែដូល់�ួយទ្ធិប៉ះស់ាក ត់
ទ្ធិកឹ�នំិនិផ់្សាង្គខែដូរ។ ជាង្គហេនិ�ហេៅហេទ្ធិៀត �ា�ខ់ែដូល់ត្រូតូវការហេដូើ�បចីាក់

ប៉ះំហេពីញតំប៉ះនិហ់េនិ�កអ៏ា���ឥទិិ្ធិពីល់ខាៃ ងំ្គខែដូរ ហេ�ហេពីល់ខែដូល់ហេគឺបូ៉ះ�
វាពីីបាតទ្ធិហេនិៃ និិង្គហេ���ត្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃបាសាក ់ និិង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ ខែដូល់អា
�នាឱំ្យយមានិការ�យ�ុ�ម្លៃនិប៉ះរមិាណ៍ត្រូត ី ការបាកត់្រូសតុផុ្សា�ធាៃ ក�ូ់ល់ទ្ធិហេនិៃ
ការបាតប់៉ះង្គ�់វីតិ និិង្គការហេកើនិហេ�ើង្គម្លៃនិហ្វានិិភិ�យម្លៃនិទឹ្ធិក�ំនិនិហ់េ�ទូ្ធិទាំងំ្គ
ត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា១០៨  ។

មាត្រូ� ៥៩ ម្លៃនិរដូឋធ�ែនុិញ្ញញ បានិខែ�ង្គថ្នារដូឋត្រូតូវការពារប៉ះរសិាថ និ និិង្គហេរៀប៉ះ�ំខែផ្សានិការឱ្យយបានិ�ាស់ោស់ហេដូើ�បតី្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិធ�ែជាតិ១០៩ ។ �ាប៉ះស់ាពីីកីារការពារប៉ះរសិាថ និ និិង្គ

ការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិធ�ែជាតិ (១៩៩៦) មានិហេគាំល់បំ៉ះណ៍ង្គការពារប៉ះរសិាថ និ និិង្គហេល់ើកក�័ស់ការ�ូល់រ�ួរប៉ះស់សាធារណ៍ៈហេ�កុំង្គការការពារ និិង្គត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិធ�ែជាតិ១១០ ។ 

អំតថនិ�យម្លៃនិ “ការ�ូល់រ�ួរប៉ះស់សាធារណ៍ៈ” ហេ�កុំង្គប៉ះរបិ៉ះទ្ធិហេនិ� �និិសូវមានិភាពី�ាស់ោស់ និិង្គរាំល់់ការសហេត្រូ���ិតាហេល់ើការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គប៉ះរសិាថ និហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� តយួាះ ង្គដូូ�ជា

ហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វករ់ប៉ះស់ទ្ធិភំីាកង់្ហារស�ត្រូប៉ះតបិ៉ះតាកិារអំនិារជាតិរប៉ះស់�ប៉ះះនុិ (ម្លៃ�កា) ឬការផ្សាាល់់សិទ្ធិិ�ួិល់ប៉ះងឹ្គហេ�ើង្គ ឯកកុំង្គរយៈហេពីល់ខែវង្គ ហ្វាកដូ់ូ�ជាបានិហេធវើការសហេត្រូ���ិតា

ហេដាយគាំែ និការពីហិេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់ជា�យួសាធារណ៍ៈហេនា�ហេទ្ធិ។ �ាប៉ះប់ានិកំណ៍តថ់្នាខែផ្សានិការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គ និិង្គការពារប៉ះរសិាថ និថំ្នាកត់បំ៉ះនិ ់ ឬថំ្នាកជ់ាតិត្រូតូវខែតហេរៀប៉ះ�ំទុ្ធិកជា�ុនិ និិង្គត្រូតូវ

ត្រូតួតពិីនិតិយសារហេ�ើង្គវញិហេ�កុំង្គរយៈហេពីល់៥ឆំ្នាំ�ំាង្គ និិង្គសថតិហេត្រូកា�កាតពីវក�ិរំប៉ះស់រាំ�រាំដាឋ ភិបិាល់ម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�ុ័ជា និងិ្គត្រូកសួង្គប៉ះរសិាថ និហេដាយមានិការស�ការពីី
ត្រូកសួង្គ និិង្គសាថ ប៉ះ�និពាកព់ី�និិហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត១១១  ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើចាបំា�។់

១០៨ �ូ�៍ ហេកនិ (Koehnken, L) (២០១៨) ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់ម្លៃនិការប៉ះូ��ា�ដ់ូល់់រ�នាស�័�និិម្លៃនិត្រូប៉ះពី�និិហេអំកូ�ូសីុ ដូំហេណ៍ើ រការ និិង្គ�ីវ�ត្រូ�ុ�ហេ�កំុង្គទ្ធិហេនិៃ �ូល់និិធិសតវម្លៃត្រូពីពិីភិពីហេោក

១០៩ រដូឋធ�ែនុិញ្ញញ ត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�័ុជា ឆំ្នាំ ំ១៩៩៣ មាត្រូ� ៥៩

១១០ មាត្រូ� ១ ម្លៃនិ�ាប៉ះស់ាីពីីការការពារប៉ះរសិាថ និ និិង្គការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិធ�ែជាតិ ឆំ្នាំ១ំ៩៩៦

១១១ មាត្រូ� ២ ៣ ៤ និិង្គ ៥ ម្លៃនិ�ាប៉ះស់ាីពីីការការពារប៉ះរសិាថ និ និិង្គការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិធ�ែជាតិ ឆំ្នាំ១ំ៩៩៦

៣៨
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ការចាកប់៉ះហំេពីញតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកខែដូល់ហេត្រូប៉ះើដូ�ីា�ហ់េដូើ�បបី៉ះហំេពីញម្លៃផុ្សាបឹ៉ះង្គ
ឬតំប៉ះនិទ់្ធិនំាប៉ះសត្រូមាប៉ះគ់ឺហេត្រូមាង្គសាង្គសង្គអ់ំគាំរ ត្រូតូវការ�ា�ក់ំងុ្គប៉ះរមិាណ៍ដូ៏
ហេត្រូ�ើនិសនិិកឹសនិាប៉ះ។់ សត្រូមាប៉ះគ់ឺហេត្រូមាង្គ�យួហេនិ� ហេគឺត្រូតូវបូ៉ះ��ា�ពី់ីទ្ធិហេនិៃ១១២ 
ខែដូល់ប៉ះនុាប៉ះ�់កត្រូតូវដូកឹ�ញ្ញជូ និ��សា�ង្គហ់េ�កានិ�់ណំ៍តណ្តា�យួខែដូល់
ហេ�ខែកបរទី្ធិ�ងំ្គគឺហេត្រូមាង្គ និិង្គបូ៉ះ�ប៉ះញ្ញជូ និប៉ះនិា�ា�ហ់េនា�ហេដាយោយល់ាយ
ទ្ធិកឹហេៅកានិត់បំ៉ះនិគ់ឺហេត្រូមាង្គ (សូ�ហេ�ើល់ឧប៉ះស�័�និទីិ្ធិ ៣) ។ 

ប៉ះរមិាណ៍�ា� ់ ខែដូល់ត្រូតូវការហេដូើ�បចីាកប់៉ះហំេពីញតំប៉ះនិហ់េនិ� មានិ�ំនិនួិ
ត្រូប៉ះមាណ៍៧៧.៦៦០.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ។ តហួេល់�ហេនិ� គឺឺត្រូគាំនិខ់ែតជាការ
បាះ និត់្រូប៉ះមាណ៍��វធិធី�ែ� ហេដាយហេយាង្គហេៅហេល់ើទ្ធិ�ំំអំប៉ះបប៉ះរមាម្លៃនិ�ា�់
ខែដូល់ត្រូតូវការ ហេដូើ�បចីាកបំ់៉ះហេពីញទី្ធិ�ងំ្គគឺហេត្រូមាង្គឱ្យយ�័ស់ជាង្គកត្រូ�តិ ខែដូល់អា�
លិ់�ល់ង្គហ់េដាយសារទ្ធិកឹ�ំនិនិក់ំងុ្គគឺហេត្រូមាង្គប៉ះះហុេណ្តា្ណ �១១៣ ។ គឺហេត្រូមាង្គហេនិ�អា�
និងឹ្គត្រូតូវការប៉ះរមិាណ៍�ា�ហ់េល់ើសពី ី ៧៧.៦៦០.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ។ ប៉ះះខុែនិា
ខែផំ្សាក�ៃ�ម្លៃនិតំប៉ះនិខ់ែដូល់ត្រូតូវចាកប់៉ះហំេពីញ ហេដាយហេត្រូប៉ះើដូ�ីនំិសួវញិ ដូូហេ�ំ�តួហេល់�
ពីតិត្រូបាកដូម្លៃនិប៉ះរមិាណ៍�ា�ខ់ែដូល់ហេគឺត្រូតវូការពីបិាកកំណ៍តឱ់្យយបានិត្រូតឹ�ត្រូតវូ
ណ្តាស់ ហេដាយសារហេគឺត្រូតវូការពី�តម៌ានិប៉ះខែនិថ�ហេដូើ�បហីេផ្សា�ុង្គផុ្លាត។់ 

ការបូ៉ះ��ា�ទ់្ធិហេនិៃ មានិការជាប៉ះទ់ាំកទ់្ធិង្គនឹិង្គ ការត្រូពួីយបារ�ែណ៍៍ពីីប៉ះញ្ចាំា
ប៉ះរសិាថ និ និិង្គប៉ះញ្ចាំា សិទ្ធិិ�ិនុិសសជាហេត្រូ�ើនិ១១៤ ។ ការត្រូពួីយបារ�ែណ៍៍ពីីប៉ះរសិាថ និ
ខែដូល់ទាំកទ់្ធិង្គហេៅនឹិង្គការបូ៉ះ��ា� ់ រ�ួមានិការបាកត់្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃ ហ្វានិភិិ�យ
�័ស់ម្លៃនិទឹ្ធិក�ំនិនិ ់ ការបាតប់៉ះង្គត់្រូតី ការ�យ�ុ�ម្លៃនិប៉ះរមិាណ៍ត្រូប៉ះភិពីទឹ្ធិកហេត្រូកា�ដីូ 
ការខែត្រូប៉ះត្រូបួ៉ះល់ម្លៃនិរ�ូំរទ្ធិកឹ ការបាតប់៉ះង្គដ់ូធីៃ ីនិងិ្គការបាតប់៉ះង្គ�់ត្រូ�ករប៉ះស់សតវម្លៃត្រូពី

ជាហេដូើ�១១៥ ។ ស�គឺ�និហ៍េនិសាទ្ធិ ស�គឺ�និខ៍ែដូល់រស់ហេ���ប៉ះហេណ្តាា យ
មាតទ់្ធិហេនិៃ និិង្គស�គឺ�និខ៍ែដូល់ពឹីង្គពាកហ់េល់ើទ្ធិកឹហេត្រូកា�ដីូ គឺឺជាស�គឺ�និខ៍ែដូល់
ត្រូប៉ះឈ�នឹិង្គហ្វានិិភិ�យ�័ស់ ខែដូល់ប៉ះង្គកហេ�ើង្គហេដាយផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិការបូ៉ះ�
�ា�ទ់្ធិហេនិៃ១១៦ ។

ត្រូកុ��ុុនិ ហេ�រ ះ ូឃៈងី្គ (Hero King) គឺឺជាត្រូក�ុ�ុុនិ�យួកុំង្គ�ំហេណ្តា�ត្រូកុ��ុុនិ
ធំៗ  ខែដូល់កំពុីង្គផ្សាគតផ់្សាគង្គ�់ា�ដ់ូល់់គឺហេត្រូមាង្គចាកប់៉ះហំេពីញ�ា� ់ (សូ�ហេ�ើល់ឧប៉ះ
ស�័�និិទី្ធិ ១)។ ត្រូកុ��ុុនិ ហេ�រ ះ ូឃៈងី្គ (Hero King) ទ្ធិទួ្ធិល់បានិអាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ បូ៉ះ�
�ា�កុំ់ង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ១១៧  និិង្គ�ា��់យួ�នំិនួិហេទ្ធិៀត ខែដូល់កំពុីង្គបូ៉ះ�ហេដូើ�បចីាក់
ប៉ះហំេពីញតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ខែដូល់ត្រូតូវហេគឺដឹូក�ញ្ញជូនិ�កពីីតបំ៉ះនិទ់្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ។ ជាង្គ
ហេនិ�ហេៅហេទ្ធិៀតត្រូកុ��ុុនិ គឺៃបូ៉ះលុ់ ស្ត្រី�គនីិ ហេ��បូ៉ះឌា ខែអំនិណឺ៍� ីឌ្ឍខីែវ�ុប៉ះហេ�និ ឯ.ក 
(Global Green Cambodia Energy Development Co., Ltd.,) ខែដូល់ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិ
កពុំីង្គត្រូតូវហេគឺហេរៀប៉ះ�ំរបាការណ៍៍សាពីីគីឺហេត្រូមាង្គផ្សាគតផ់្សាគង្គ�់ា� ់ រប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិហេនិ�
ហេដាយពិីនិតិយហេៅហេល់ើសា�ង្គដ់ូកឹ�ញ្ញជូនិ�ា� ់ យាះ ង្គហេហ្វា�ណ្តាស់ក�៏នំិនួិ
�យួហេត្រូគឺ�ង្គខែដូរ (សូ�ហេ�ើល់ឧប៉ះស�័�និទីិ្ធិ១)។ សា�ង្គដ់ូកឹ�ញ្ញជូនិ�ា�រ់ប៉ះស់
ត្រូកុ��ុុនិ ហេ�រ ះ ូ ឃៈងី្គ កម៏ានិជាប៉ះព់ាកព់ី�និិហេៅនឹិង្គទី្ធិ�ងំ្គបូ៉ះ��ា�ខ់ែដូល់បានិ
�ូល់រ�ួ�ំខែណ៍ក ឬប៉ះង្គកឱ្យយមានិការបាកត់្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃយាះ ង្គហេត្រូ�ើនិកខែនិៃង្គហេ���
ប៉ះហេណ្តាា យមាតទ់្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ (សូ�ហេ�ើល់ឧប៉ះស�័�និទីិ្ធិ២)។ ហេគឺពំុីទាំនិអ់ា�ប៉ះញ្ចាំជ ក់
បានិហេ�ហេ�ើយថ្នាហេតើ សា�ង្គប់៉ះ�ូ�ា�រ់ប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិ ហេ�រ ះ ូឃៈងី្គ ខែដូល់មានិ
វតាមានិហេ�ទី្ធិ�ងំ្គបូ៉ះ��ា�ខ់ាង្គហេល់ើ �ូល់រ�ួ�ំខែណ៍កដូល់់ការបាកត់្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃ
ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិខ់ែដូល់កំពុីង្គត្រូតូវហេគឺបូ៉ះ��ា�ហ់េដូើ�បផី្សាគតផ់្សាគង្គឱ់្យយគឺហេត្រូមាង្គ អាយ អំនិិ �ី
 សីុធ ីឬយាះ ង្គណ្តា។ 

១១២ ប៉ះទ្ធិសមាភ សជា�យួត្រូកុ��ុុនិបូ៉ះ��ា� ់ឆំ្នាំ២ំ០១៩ សមាភ សជា�យួមំាស់សា�ង្គបូ់៉ះ��ា� ់ឆំ្នាំ២ំ០១៩

១១៣ ម្លៃផុ្សាត្រូកឡាសរុប៉ះរប៉ះស់ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ខែដូល់ជាតរួហេល់�ត្រូប៉ះខែ�ល់ ហេដូើ�បចីាកប់៉ះហំេពីញ�ា�គឺ់ឺ ១៧.៣ គីឺ�ូខែ�ះត្រូតកាហេរ ះ �ហេត្រូ�គឺឺពី ី១ ហេៅ ២ ខែ�ះត្រូត ដូូហេ�ំ�ហេគឺអា�គឺណ៍នាបានិ ត្រូប៉ះខែវង្គ៣ខែ�ះត្រូតជាក�័ស់
�័ស់ប៉ះផុំ្សាតសត្រូមាប៉ះក់ារចាកប់៉ះហំេពីញ�ា�ហ់េដូើ�បធីានាថ្នាទ្ធិ�ីងំ្គមានិហេនិ�ក�ស់័�ស់័ជាង្គកត្រូ�តិទឹ្ធិក�ំនិនិ។់ ការគឺណ៍នាគឺ១ឺ៧៣០០០០០x៣=៥១,៩០០,០០០ខែ�ះត្រូតគីឺប៉ះ។តំប៉ះនិហ់េ�ើង្គឯកសរុប៉ះ
ខែដូល់ត្រូតូវបានិបាះ និស់ាែ និសត្រូមាប៉ះក់ារចាកប់៉ះហំេពីញគឺឺ៣.៦៨គីឺ�ូខែ�ះត្រូតកាហេរ ះ។ �ហេត្រូ�ជា�ធយ�អា�ហេត្រូ�ដូល់់ត្រូប៉ះខែវង្គ៦ខែ�ះត្រូត កុំង្គអំំ�ុង្គរដូូវវសា ដូូ�ហេ�ំ�ហេ�ើយ �ហេត្រូ�អំប៉ះបរមាខែដូល់ត្រូតូវការសត្រូមាប៉ះ់
ការចាកប់៉ះហំេពីញ�ា� ់ ហេដូើ�បធីានាថ្នាទ្ធិ�ីងំ្គសថតិហេ��័ស់ជាង្គនីិវ ះទឹូ្ធិក�ំនិនិគឺ់ឺ៧ខែ�ះត្រូត។ ការគឺណ៍នាគឺឺ ៣៦៨០០០០x៧=២៥,៧៦០,០០០ខែ�ះត្រូតគីឺប៉ះ។ ប៉ះរមិាណ៍�ា�ស់រុប៉ះខែដូល់ត្រូតូវការ
សត្រូមាប៉ះក់ារចាកប់៉ះហំេពីញបឹ៉ះង្គ=៧៧,៦៦០,០០០១១០ មាត្រូ� ១ ម្លៃនិ�ាប៉ះស់ាពីីកីារការពារប៉ះរសិាថ និ និិង្គការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិធ�ែជាតិ ឆំ្នាំ១ំ៩៩៦ ខែ�ះត្រូតគីឺប៉ះ។ �ហេត្រូ�ហេយាង្គ�� JICA, (២០១៦), 
ការសិកាសាពីីគីឺហេត្រូមាង្គហេល់ើកក�័ស់លូ់ទ្ធិកឹក�វកនិ់ិង្គលូ់ទ្ធិកឹសុយុហេ�កុំង្គទី្ធិត្រូប៉ះ�ំុ�និម្លៃនិរាំ�ធានីិភំិហំេពីញ, របាយការណ៍៍�ុង្គហេត្រូកាយ ហេល់�២។

១១៤ ��ឈ�ណ៍ឌ ល់សិទ្ធិិ�ិនុិសសក�ុ័ជា (២០១៦) របាការណ៍៍សហេងំ្គប៉ះ សាពីីផី្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់សិទ្ធិិ�ិនុិសសហេដាយសារការប៉ះ�ូ�ា�ហ់េ�ក�ុ័ជា។

១១៥ �ូ�៍ ហេកនិ (Koehnken, L)(២០១៨) ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិការបូ៉ះ��ា�ហ់េល់ើ�វី�ត្រូ�ុ� ដំូហេណ៍ើ រការនិងិ្គរ�នាស�័�និមិ្លៃនិត្រូប៉ះពី�និិហេអំកូ�ូសីុហេ�កុំង្គទ្ធិហេនិៃ ហេបា�ពុី�ផ័្សាាយហេដាយ�ូល់និធិធិនាគាំរពីភិិពីហេោក

១១៦ ��ឈ�ណ៍ឌ ល់សិទ្ធិិ�ិនុិសសក�ុ័ជា (២០១៦) របាការណ៍៍សហេងំ្គប៉ះ សាពីីផី្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់សិទ្ធិិ�ិនុិសសហេដាយសារការប៉ះ�ូ�ា�ហ់េ�ក�ុ័ជា។ 

១១៧ ហេគឺ�ទំ្ធិពី�ររប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិ សីុ អុំ ីហេអំស (CES):  http://ces.com.kh/hero-king-co-ltd.

៣៩

http://ces.com.kh/hero-king-co-ltd
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មានិសតវហេសក�យួកាល់ទំុ្ធិហេ�ហេល់ើហេដូើ�ហេឈើខាង្គ��ុផុ្សា�រប៉ះស់ប៉ះបុាា  (អាយុ៣ឆំ្នាំ)ំ រ ះ�ូា (អាយុ៥ឆំ្នាំ)ំ និងិ្គដារាំះ  (អាយុ៤ឆំ្នាំ)ំ។ ដារាំះ  និិង្គរ ះ�ូា ជាប៉ះង្គបូុ៉ះនិប៉ះហេង្គកើត ឯអំំកទាំងំ្គពីីរជា

ប៉ះង្គបូុ៉ះនិ�ីដូូនិ�យួជា�យួបុ៉ះបាា ។ ឳពុីករប៉ះស់រ ះ�ូា និិង្គដារាំះ  បានិឆ្លុះៃង្គផ្សាៃវូហេដូើ�បហីេៅចាប៉ះស់តវហេសកហេនា� ប៉ះះខុែនិាគាំតប់ានិធាៃ កពី់ីហេល់ើខែ�កហេឈើ ប៉ះណ្តាា ល់ឱ្យយរប៉ះសួបាកម់្លៃដូ។ មាា យអំំក

ទាំងំ្គពីីរ ហេ�ហេ�ើល់ខែ�ឳពុីកហេ�ផុ្សា�ហេត្រូកាយហេពីល់ធាៃ កពី់ីហេល់ើខែ�កហេឈើ។ មាា យរប៉ះស់ប៉ះបុាា  កពុំីង្គល់កប់៉ះខែនិៃហេ�ផ្សាារ ហេ�ើយឳពុីករប៉ះស់នាង្គ កំពុីង្គហេធវើការង្ហារជាក�ែករសំណ៍ង្គ។់ ដូូ�ហេនិ�

អំំកទាំងំ្គបី៉ះ ហេដូើរហេល់ង្គហេដាយ�និិមានិអំំកហេ�ើល់ខែ�។ 

��ផ្សាៃវូភាគឺហេត្រូ�ើនិហេ�ខែកបរហេនា� មានិសភាពីសៃប៉ះស់ាៃ ត ់ ប៉ះះខុែនិាហេកែង្គៗ�និិខាៃ �កុំង្គការហេដូើរហេល់ង្គហេ���ផ្សាៃវូទាំងំ្គហេនា�ហេទ្ធិ។ ហេកែង្គ  ៗ ហេដូើរហេៅហេល់ង្គហេ�កខែនិៃង្គបូ៉ះ��ា�ខ់ែកបរហេនា� ខែដូល់

ហេ�ហេល់ើដូរីប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិ សុ� ហេទ្ធិៀង្គ អំុ�ីផ្សាត អំ�ិផ្សាត �ូ អិំល់ធឌី្ឍ។ី ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិសនិាសុិ�យា�ហេ�ទី្ធិហេនា�កហ៍េដាយ ពីកួហេគឺអា�នឹិង្គហេ�ើល់�និិហេឃៈើញហេកែង្គទាំងំ្គហេនា� ឬ�និិបានិ

ហ្វា�ឃ្លាំតហ់េកែង្គទាំងំ្គហេនា��ូល់ហេៅទី្ធិ�ងំ្គបូ៉ះ��ា�ហ់េនិ�ហេ�ើយ។ ទី្ធិ�ងំ្គហេនា� �និិមានិទាំវ រ ឬរប៉ះង្គការពារ�និិឱ្យយហេកែង្គ�ូល់ហេទ្ធិ ហេ�ើយសនិាសុិ� និិង្គក�ែករខែដូល់យា�បានិដឹូង្គថ្នាមានិ

ហេកែង្គ�កពីីស�គឺ�និខ៍ែកបរហេនា� ខែតង្គខែត�ូល់ហេៅហេល់ង្គ�ា�។់

ហេ�ហេពីល់ខែដូល់ឳពុីកប៉ះបុាា �កដូល់់កខែនិៃង្គបូ៉ះ��ា� ់ហេកែង្គទាំងំ្គហេនា�បានិល់ង្គទ់្ធិកឹកំងុ្គរហេ�ា ហេ�ទ្ធិ�ីងំ្គប៉ះ�ូ�ា�ហ់េៅហេ�ើយ។ 

និគឺរបាល់ បានិសាកសួរឳពុីកមាា យហេកែង្គទាំងំ្គបី៉ះអំពីំីហេ�តុការណ៍៍ហេនា� ហេដាយសួរថ្នា�លូ់ហេ�តុអំវបីានិជា�និិមានិអំំកហេ�ហេ�ើល់ខែ�ហេកែង្គទាំងំ្គហេនា� ហេ�ើយថ្នាហេតើហេកែង្គ  ៗ �ូល់

ហេៅហេល់ង្គ និិង្គល់ង្គក់ំងុ្គរហេ�ា ហេដាយរហេប៉ះៀប៉ះណ្តា។ ឳពុីកមាា យ ត្រូតូវបានិហេគឺត្រូបាប៉ះថ់្នា ហេ�យប៉ះហ់េនា� ក�ែករត្រូកុ��ុុនិត្រូតូវបានិនិគឺរបាល់ហេកា�ហេ�ហេៅប៉ះះសុា�និគឺរបាល់ ហេដូើ�បី
សរហេសររបាយការណ៍៍ ហេ�ើយប៉ះះលីូ់សទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់ថ្នាកុមារបានិសាៃ ប៉ះហ់េ�កុំង្គការដាឋ និបូ៉ះ��ា�រ់ប៉ះស់ត្រូកុ��ុុនិសុ� ហេទ្ធិៀង្គ អំុ�ីផ្សាត អំុ�ិផ្សាត �ូអំលិ់ធឌីី្ឍ ពីតិត្រូបាកដូខែ�និ។១១៨

 មាា យរប៉ះស់រ ះ�ូា និិង្គដារាំះ  កពុំីង្គត្រូតូវការការពីោបាល់�ងឺំ្គផ្សាៃវូ�ិតាហេដាយកូនិរប៉ះស់គាំតទ់ាំងំ្គពីីរបានិសាៃ ប៉ះ។់ 

គឺតិត្រូតឹ�ហេពីល់ហេ�ញផ្សាាយរបាយការណ៍៍ហេនិ� គឺឺមានិរយៈហេពីល់ពីរីខែ�ហេ�ើយហេត្រូកាយការសាៃ ប៉ះរ់ប៉ះស់ហេកែង្គទាំងំ្គបី៉ះ ហេ�ើយកខែនិៃង្គបូ៉ះ��ា�ហ់េនា� ហេ��និិទាំនិម់ានិរប៉ះង្គការពារហេកែង្គ

�ូល់ហេល់ង្គហេ�ហេ�ើយ។ ហេកែង្គ  ៗខែតង្គខែត�ូល់ហេៅហេល់ង្គ�ា�ហ់េ�ទី្ធិហេនា�។ អំំកតំណ្តាង្គត្រូកុ��ុុនិ �និិទាំនិប់ានិ�ួប៉ះត្រូគួឺសារខែដូល់បានិបាតប់៉ះង្គកូ់និហេនា�ហេទ្ធិ។

ហេ�ហេពីល់សាកសួរថ្នាហេតើមាា យប៉ះបុាា  និងឹ្គនិិយាយយាះ ង្គណ្តាហេៅកានិត់្រូកុ��ុុនិ សុ� ហេទ្ធិៀង្គ អំុ�ីផ្សាត អំ�ិផ្សាត �ូ អិំល់ធឌី្ឍ ីនាង្គ�ង្គឱ់្យយពួីកហេគឺដាករ់ប៉ះង្គ ហេដូើ�បកីារពារហេកែង្គៗ។

ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិ នាង្គកំពុីង្គមានិម្លៃផុ្សាហេពា�។

តំំបន់ទឹ់ឹកដែ�លសាកសពកុមារ ត្រូតំូវបាន់រកឃើ�ើញ

ខ្សាាច់ម់កពីីទន្លេ�េត្រូ�ូវបា�ន្លេត្រូើ�ត្រូបាស់់ន្លេ��មីចីាកើំ់ន្លេពីញ�ំើ�ជ់ាន្លេត្រូច់��ន្លេ�កុ�ង�ំើ�ើ់ឹងទំពី�� ឬន្លេ��ងឯក

តាមើន្លេ�ោ យមហាវថិីសី់ន្លេមោច់ហុ៊ុ�� សែស់� (ផ្លូេ�វ៦០សែមែត្រូ�)។ 

១១៨ ឧប៉ះស�័�និិទី្ធិ៦

៤០
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ការួបាតិប់ំង់ជ់ីវីិចូម្រុះម�ុលើ��សារួការួបំផំ្លាា �ញតិបំំនដ់ីលីើស្ទើម

ការបាតប់៉ះង្គ�់វី�ត្រូ�ុ� ការបាតប់៉ះង្គរ់កំុជាត ិ និិង្គសតវម្លៃត្រូពីគួឺរត្រូតូវហេគឺគិឺតគូឺរ�នុិ
ហេពីល់ប៉ះនិាដំូហេណ៍ើ រការគឺហេត្រូមាង្គហេៅ��ខែផ្សានិការកំណ៍ត។់ នាហេពីល់ប៉ះ�ុំប៉ះបនំិ
តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ� គឺឺជា�ត្រូ�កពូី�ត្រូតី�នំិនួិ៥២ត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ សតវល់ែនូិ និិង្គ�ល់�លិ់ក
(សតវខែដូល់អា�រស់ហេ�ហេល់ើហេគាំក និិង្គកំងុ្គទឹ្ធិក) �នំិនួិ ២០ត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ សតវប៉ះកសី
�នំិនួិ៤៣ត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ និិង្គ�និិតសតវ�នំិនួិពីីរត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ។១១៩   ពូី�ត្រូតីពីរីត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ និិង្គ

ប៉ះកស�ីយួត្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតូវបានិអំង្គគការ ម្លៃ�កា បានិរកហេឃៈើញហេ�កុំង្គការសិការប៉ះស់
�ៃនួិខែដូល់ហេធវើហេ�ើង្គហេ�កុំង្គឆំ្នាំ២ំ០១៩១២០  ថ្នាជាត្រូប៉ះហេភិទ្ធិពូី�សតវ ខែដូល់កំពុីង្គ
ត្រូប៉ះឈ��ុ�នឹិង្គការផុ្សាតពូី�។ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២៣ អំនិត្រូក.ប៉ះក១២១ ចាតទុ់្ធិក
ពូី�ត្រូតីត្រូតសកត់្រូក�� (Isok barb/Probarbus jullien) និិង្គត្រូតីកាហេហ្វាឬ

ត្រូតីគឺល់់រាំងំ្គ(Giant barb/Catlocarpio siamensis) ថ្នាកពុំីង្គត្រូប៉ះឈ�នឹិង្គ
ការផុ្សាតពូី�។ ហេ�កុំង្គប៉ះញ្ញជ តី្រូក��ម្លៃនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិសតវ�តិផុ្សាតពូី�រប៉ះស់អំង្គគការ
ស�ភាពីអំនិារជាតហិេដូើ�បកីារអំភិរិកសធ�ែជាត ិ(IUCN) ពូី�ត្រូតីកាហេហ្វា ឬត្រូតី
គឺល់់រាំងំ្គ ជាត្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតីខែដូល់�ិតផុ្សាតពូី�គួឺរឱ្យយត្រូពួីយបារ�ភខាៃ ងំ្គ១២២  ហេ�ើយ
អំ�បូរត្រូតីត្រូតសកត់្រូក�� និិង្គត្រូតីត្រូបា (Iridescent shark-catfish/Pangasius 
Hypophthalmus) កច៏ាតទុ់្ធិកជាត្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតីខែដូល់ត្រូប៉ះឈ�នឹិង្គការផុ្សាតពូី�
ខែដូរ១២៣ ។ ជាង្គហេនិ�ហេៅហេទ្ធិៀត  សតវទ្ធិតីលី់តសាៃ ប៉ះហេត្រូកា�ហេ�ំតចាស់ (Green 
Sandpiper/Tringa guttifer) គឺឺជាត្រូប៉ះហេភិទ្ធិពូី�ប៉ះកសខីែដូល់ហេគឺត្រូប៉ះទ្ធិ�ហេឃៈើញ
ហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� និិង្គកំពុីង្គរង្គហេត្រូគាំ�ពីីការ�តិផុ្សាតពូី�ផ្សាង្គខែដូរ១២៤ ។

តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកអា�ចាតទុ់្ធិកថ្នាជាតបំ៉ះនិដ់ូសំ៏ខានិ�់យួ
សត្រូមាប៉ះប់៉ះង្ហាក តពូ់ី�ត្រូតី។ ហេប៉ះើ��ភិសា�ុង្គពីកីសិករ និិង្គអំំកត្រូសាវត្រូជាវបានិ
ប៉ះង្ហាា ញថ្នា ត្រូតីខែដូល់ហេធវើប៉ះនាៃ ស់ទ្ធិ�ីកពីីទ្ធិហេនិៃបាសាក ់ និិង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ អា�ហេត្រូប៉ះើ
តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�ហេនិ�ហេដូើ�បបី៉ះង្ហាក តពូ់ី�ហេ�កុំង្គរដូូវត្រូតីពីង្គ១២៥ ១២៦  ។ ការផ្លាៃ ស់ទ្ធិរីប៉ះស់
ត្រូតីហេនិ� កគ៏ឺរួត្រូតូវសិកាត្រូសាវត្រូជាវប៉ះខែនិថ� ខែដូល់ហេនិ�ជាអំនុិសាសនិសំ៍ខានិ�់យួ
ម្លៃនិអំនុិសាសនិហ៍េផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត ខែដូល់បានិហេល់ើកហេ�ើង្គហេ�កុំង្គរបាយការណ៍៍ហេនិ�។

“��ពីិតហេៅ ឥ�ូវគាំែ និត្រូតីហេទ្ធិៀតហេទ្ធិ។ ត្រូតី�និិអា�រស់ហេ�
កំុង្គទឹ្ធិកហេ�ែ ក�វកហ់េទ្ធិៀតហេទ្ធិ។”

ហេនិ�ជាស�ារីប៉ះស់អំំកហេនិសាទ្ធិមំាកហ់េ�តំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�។

“កាល់ពី ី១០ ឆំ្នាំ�ំនុិត្រូតីធណំ្តាស់ មានិចាប៉ះពី់ី ៣០ ហេៅ ៤០ គឺ�ូីត្រូកា�កំងុ្គ�យួកាល់។ ប៉ះះខុែនិាឥ�ូវទំ្ធិ��ំនិិធំដូូ��ុនិហេទ្ធិៀតហេទ្ធិ។ ហេ�ហេពីល់ខែដូល់ត្រូកុ��ុុនិអំភិវិឌ្ឍឍនិ ៍ចាកលុ់់ប៉ះ

ប៉ះងឹ្គហេនិ�ទឹ្ធិកកានិខ់ែតហេ�ែ ក�វកហ់េ�ើយត្រូតី�និិអា�រស់ហេ�បានិហេទ្ធិ។” 

ត្រូតីហេ�តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក គឺឺជាត្រូប៉ះភិពីអាហ្វារ និិង្គ�ំណូ៍ល់រប៉ះស់ត្រូប៉ះជាស�គឺ�និ�ុ៍វំញិប៉ះងឹ្គ។ ប៉ះ�ំបុ៉ះបនំិហេនិ�ប៉ះទ្ធិសមាភ សបានិរកហេឃៈើញថ្នាប៉ះរមិាណ៍ត្រូតបីានិ�យ�ុ� និងិ្គ

មានិទ្ធិ�ំតូំ�ៗជាង្គ�ុនិ។ ស�គឺ�និខ៍ែដូល់រស់ហេ���ដូង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ និិង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក ់ ការហេនិសាទ្ធិគឺឺជាត្រូប៉ះភិពី�ំណូ៍ល់��បង្គ ហេ�ើយដូ�ីា�ខ់ែដូល់បូ៉ះ�ហេ�ញពីីទ្ធិហេនិៃ

ទាំងំ្គហេនិ� ហេៅលុ់ប៉ះតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកបានិគំឺរាំ�កំខែ�ង្គដូល់់�វីភាពីរស់ហេ�រប៉ះស់ពីកួហេគឺហេ���ដូង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ។

“ត្រូត�ីនិិហេ�ទី្ធិហេនា�ហេទ្ធិៀតហេទ្ធិ។ ត្រូប៉ះខែ�ល់ជាពួីកវាហេគឺ�ហេ�ញពីីសំហេ�ង្គរខំានិ ឬផ្លាៃ ស់ទ្ធិ�ូីល់ហេៅកានិ ់ទ្ធិកឹហេត្រូ� ហេត្រូពា�ត្រូកុ��ុុនិអំភិវិឌ្ឍឍនិប៍៉ះ�ូ�ា�ហ់េ�ញពីីទ្ធិហេនិៃ។ ឥ�ូវហេនិ� ហេយើង្គ

ពីបិាកហេនិសាទ្ធិត្រូតីណ្តាស់។”

ការប៉ះ�ូ�ា��់និិខែ�និជាហ្វានិិភិ�យខែត�យួគឺត ់ ដូល់់�ត្រូ�កត្រូតីហេ���ដូង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ ឬទ្ធិហេនិៃបាសាកហ់េនា�ហេទ្ធិ។ ហេ�ហេពីល់ខែដូល់តំប៉ះនិបឹ់៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ�និិមានិល់ទិ្ធិភាពី�ហេត្រូមា�ទឹ្ធិក

ក�វកខ់ែដូល់ហេ�ញពីរីាំ�ធានិ ីភិំហំេពីញ ហេពីល់ហេនា�ទ្ធិកឹក�វកហ់េនា�នឹិង្គ�ូរចាក�ូ់ល់ហេៅកុំង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក ់ឬទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ ឬទាំងំ្គពីរី។

១១៩ អំង្គគការម្លៃ�កា “របាយការណ៍៍ហេត្រូត��សុង្គ�់តិអំំពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិត៍្រូប៉ះពី�និិទឹ្ធិកក�វកហ់េ�កំុង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�័ុជា” ២០១៩

១២០ ដូូ�ខាង្គហេល់ើ

១២១ អំនុិត្រូកឹតយហេល់� ១២៣អំនិត្រូក.ប៉ះក សាពីីកីារកណំ៍តត់្រូប៉ះហេភិទ្ធិផ្សាល់ ផ្សាលិ់តផ្សាល់�ល់ផ្សាល់ខែដូល់កំពុីង្គហេត្រូគាំ�ថំ្នាកម់្លៃ�ៃទី្ធិ១២ ខែ�សីហ្វា ឆំ្នាំ២ំ០០៩ 

១២២ ហេហ្វាហេ�គនិ(Hogan, Z.) ឆំ្នាំ២ំ០១១ Catlocarpio siamensis  ប៉ះញ្ញជតី្រូក��រប៉ះស់អំង្គគការស�ភាពីអំនិារជាតហិេដូើ�បកីារអំភិរិកសធ�ែជាតិម្លៃនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតីរង្គការគំឺរាំ�គំឺខែ�ង្គឆំ្នាំ ំ ២០១១៖
 e.T180662A7649359. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T180662A7649359.en. ទាំញយកហេ�ម្លៃ�ៃទី្ធិ ៣១ ខែ��ករាំ ឆំ្នាំ២ំ០២០ 

១២៣ អំ�មាះ ត ់ ហេអំ ប៉ះុ(ីAhmad, A.B.) ឆំ្នាំ២ំ០១៩ Probarbus jullieni . ប៉ះញ្ញជតី្រូក��រប៉ះស់អំង្គគការស�ភាពីអំនិារជាតហិេដូើ�បកីារអំភិរិកសធ�ែជាតិម្លៃនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតីរង្គការគំឺរាំ�គំឺខែ�ង្គឆំ្នាំ ំ ២០១៩៖
 e.T18182A1728224. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T18182A1728224.en. ទាំញយកហេ�ម្លៃ�ៃទ្ធិ ី៣១ ខែ��ករាំ ឆំ្នាំ២ំ០២០ Vidthayanon, C. & Hogan, Z. ឆំ្នាំ២ំ០១១
 Pangasianodon hypophthalmus ប៉ះញ្ញជតី្រូក��រប៉ះស់ អំង្គគការស�ភាពីអំនិារជាតហិេដូើ�បកីារអំភិរិកសធ�ែជាតិម្លៃនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតីរង្គការគំឺរាំ�គំឺខែ�ង្គឆំ្នាំ ំ ២០១១៖ e.T180689A7649971. https://dx.doi.
org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T180689A7649971.en. ទាំញយកហេ�ម្លៃ�ៃទី្ធិ ៣១ ខែ��ករាំ ឆំ្នាំ២ំ០២០

១២៤ អំង្គគការ�ីវតិសតវសាៃ ប៉ះអំនិារជាតិ ឆំ្នាំ២ំ០១៦ Tringa guttifer . ប៉ះញ្ញជតី្រូក��រប៉ះស់អំង្គគការស�ភាពីអំនិារជាតហិេដូើ�បកីារអំភិរិកសធ�ែជាតិម្លៃនិត្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតីរង្គការគំឺរាំ�គំឺខែ�ង្គឆំ្នាំ ំ ២០១៦៖: 
e.T22693225A93391729. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22693225A93391729.en. ទាំញយកហេ�ម្លៃ�ៃទី្ធិ ៣១ ខែ��ករាំ ឆំ្នាំ២ំ០២០ 

១២៥ កណំ៍តស់មាគ ល់់ការត្រូសាវត្រូជាវរប៉ះស់អំង្គគការសមាគឺ�ធាង្គហេ�ំត ២០១៩

១២៦ សាោត្រូកុង្គបាះ រសី និិង្គសាោរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ, ការពីត្រូងី្គក និិង្គការផ្លាៃ ស់ប៉ះាូរម្លៃនិរាំ�ធានីិភិំហំេពីញ (ឆំ្នាំ២ំ០១៨) ទ្ធិំពី�រ ២៨

៤១
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១២៧ អំង្គគការម្លៃ�កា “របាយការណ៍៍សាីពីីការហេត្រូត��សុង្គ�់តិអំំពីីគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិត៍្រូប៉ះពី�និិទឹ្ធិកក�វកហ់េ�កំុង្គរាំ�ធានីិភិំហំេពីញម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�័ុជា” ២០១៩

១២៨ បានិប៉ះញ្ចាំជ ក�់�រយៈប៉ះទ្ធិសមាភ សជា�យួអំំក�ំនាញខាង្គប៉ះរសិាថ និ និិង្គអំំក�ំនាញវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់ប៉ះរសិាថ និ

៤២

ប្របំម្រុះពឹតិិកមមទ្ធិឹកកខើក់

ការហេដូើរតួនាទី្ធិជាតបំ៉ះនិត់្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វកធ់�ែជាតដិូធ៏�ំយួ តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ� 
ប៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកអា�ប៉ះនិសុទិ្ធិទឹ្ធិកស�ុយុកុំង្គត្រូប៉ះសិទ្ធិភិាពី ៥០% ហេដាយមានិ
ពីពួីករុកំជាតិខែដូល់រស់ហេល់ើទ្ធិកឹដូូ�ជារ�ំង្គ ់ត្រូតកួនិ កខែញ្ញែត កហំេបាៃ ក និិង្គកក ់ខែដូល់
ជាត្រូប៉ះហេភិទ្ធិរុកំជាតអិា�ដាដុំូ�ហេដាយកសិករ�ូល់ដាឋ និបានិ។ ការសិការប៉ះស់ម្លៃ�កា
ហេដូើ�បហីេត្រូត��ហេរៀប៉ះ�ំគឺហេត្រូមាង្គសាង្គសង្គហ់េរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក ់ កម៏ានិ
�រាំង្គ ខែដូល់ប៉ះង្ហាា ញពីីត្រូប៉ះសិទ្ធិភិាពីម្លៃនិតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�កំងុ្គការប៉ះនិសុទិ្ធិទឹ្ធិកភិកស់ុយុ
(TSS)  តត្រូ�ូវការអុំកសីុខែសនិកុំង្គ�ីវគីឺ� ី (BOD)  ប៉ះរមិាណ៍និតី្រូដូូខែ�សនិសរុប៉ះ
(T-N) និិង្គ ប៉ះរមិាណ៍ផូ្សាសវ�រសរបុ៉ះ (T-P) ផ្សាង្គខែដូរ១២៧ ។

កង្គវ�ត្រូប៉ះពី�និិត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក ់ ហេធវើឱ្យយប៉ះរមិាណ៍ទ្ធិកឹក�វកដ់ូហ៏េត្រូ�ើនិ ខែដូល់
�ូរហេ�ញពីរីាំ�ធានីិភំិហំេពីញនិងឹ្គ�ូរប៉ះនិា�ូល់ហេៅកុំង្គទ្ធិហេនិៃបាសាក�់និិបានិត្រូតវូ
បានិប៉ះនិសុទិ្ធិឱ្យយបានិត្រូតឹ�ត្រូតូវត្រូគាំប៉ះត់្រូគាំនិហ់េនា�ហេទ្ធិ។ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើទ្ធិកឹក�វកទ់ាំងំ្គហេនិ� 
�ូរ�ូល់ទ្ធិហេនិៃបាសាកហ់េដាយ�និិបានិប៉ះនិសុទិ្ធិ ហេនា�ទ្ធិកឹក�វកអ់ា�នាឱំ្យយបាតប់៉ះង្គ់
ប៉ះរមិាណ៍ត្រូតហីេ�កុំង្គតំប៉ះនិខ់ែដូល់ទឹ្ធិក�ូរ�ូល់ និងិ្គប៉ះង្គកជាហ្វានិភិិ�យ�័ស់ដូល់់

សុ�ភាពីរប៉ះស់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋហេ�តបំ៉ះនិខ់ែកបរហេនា�១២៨ និិង្គសតវខែដូល់រស់ហេ�
កុំង្គ និិង្គខែកបរតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ� ខែដូល់កំពុីង្គត្រូតូវបានិបំ៉ះផ្លាៃ ញ។  ហេល់ើសពីហីេនិ�ហេទ្ធិៀត
ហេ�ហេពីល់តំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកត្រូតូវហេគឺបំ៉ះផ្លាៃ ញកានិខ់ែតខាៃ ងំ្គហេ�ើង្គ
ត្រូប៉ះជាស�គឺ�និ ៍ និិង្គសតវខែដូល់រស់ហេ�ខែកបរហេនា�នឹិង្គកានិខ់ែតត្រូប៉ះឈ�នឹិង្គការ
ប៉ះពុំីល់កានិខ់ែតខាៃ ងំ្គខែដូរ ហេ�ហេពីល់តបំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក�និិអា�ហេធវើត្រូប៉ះត្រូពឹីតា
ក�ែទឹ្ធិកក�វកប់ានិត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិដូ់ូ�កំងុ្គហេពីល់កនិៃង្គ�ក ហេត្រូពា�ខែតម្លៃផុ្សាបឹ៉ះង្គរ�ួតូ�។ 

ហេទាំ�ជាម្លៃ�កា ផ្សាាល់់�នំិយួដូល់់ការសាង្គសង្គហ់េរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក់
សត្រូមាប៉ះរ់ាំ�ធានីិភិំហំេពីញកហ៏េដាយ កគ៏ឺហេត្រូមាង្គហេនិ�ត្រូតូវការ�ណំ្តាយត្រូបាកហ់េត្រូ�ើនិ
សនិិកឹសនិាប៉ះ ់ និិង្គ�និិសូវមានិត្រូប៉ះសិទិ្ធិភាពី�័ស់ ដូូ�ត្រូប៉ះពី�និិត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិក
ក�វកធ់�ែជាតហិេ�កុំង្គតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិហេនា�ខែដូរ។ ត្រូប៉ះហេទ្ធិស�ប៉ះះនុិបានិផ្សាាល់់
សចំាប៉ះ�និហេល់ើកតិកាសញ្ចាំញ សាពីីសិីទ្ធិិពិីល់រដូឋ និិង្គនិហេយាបាយ កតិកាសញ្ចាំញ
សាពីីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ំិ វប៉ះបធ� ៌ និិង្គនិហេយាបាយ អំនុិសញ្ចាំញ សាពីីកីារលុ់ប៉ះបំ៉ះបាត់
រាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គត្រូប៉ះឆ្នាំងំ្គស្ត្រីសា ី (១៩៧៩) ហេ�ើយរាំ�រដាឋ ភិបិាល់�ប៉ះះនុិ
 ត្រូតូវខែតត្រូប៉ះកានិខ់ាជ ប៉ះនូ់ិវកាតពីវក�ំិរប៉ះស់�ៃនួិ��អំនុិសញ្ចាំញ ទាំងំ្គហេនិ�។ 
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តំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកកំុង្គកំពុីង្គត្រូតូវបានិបំ៉ះផ្លាៃ ញហេដាយ                                                                                            
ត្រូកុ��ុុនិអំភិវិឌ្ឍឍនិខ៍ែដូល់សាង្គសង្គ�ុ់និដូូប៉ះរុ ី និិង្គផ្សាារទ្ធិហំេនិើប៉ះធំៗ។                                                                                                                                
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ការការពារទ្ធិឹក�ំនិនិ ់ ការផ្សាាល់់ត្រូប៉ះភិពីអាហ្វារ និិង្គទី្ធិ�ត្រូ�កសត្រូមាប៉ះ ់
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�តិសំិទ្ធិរវាង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�  និិង្គអំតថត្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈ។ ហេទាំ� 
យាះ ង្គហេនិ�កាី ការប៉ះំផ្លាៃ ញតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�កំពុីង្គប៉ះនិាឥតឈប៉ះឈ់រហេ�ើយ 
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ប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់ប៉ះរសិាថ និអា�នឹិង្គហេកើតមានិ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើនិិនំាការប៉ះ�ំុប៉ះបនិំ
ហេ�ខែតប៉ះនិា។

ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើគាំែ និការត្រូសាវត្រូជាវជាល់កំណ៍ៈវទិ្ធិោសាស្ត្រីសាត្រូប៉ះកប៉ះ ហេដាយ 
តមាៃ ភា អំំពីីសារៈសំខានិម់្លៃនិតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�បឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិ   ឬហេ�ើង្គឯក និិង្គ 
ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិការបាតប់៉ះង្គត់ំប៉ះនិហ់េនិ� ការប៉ះនិាប៉ះំផ្លាៃ ញតំប៉ះនិហ់េនិ�នឹិង្គ 
គឺំរាំ�កំខែ�ង្គដូល់់�ីវភាពីរប៉ះស់ត្រូប៉ះជា�និជាង្គ�យួោនិនាក ់ ហេ�                      
កុំង្គរាំ�ធានិីភិំហំេពីញ ត្រូកុង្គ�ហេ�ែ  និិង្គតំប៉ះនិ�ុ់ំវញិទាំងំ្គហេនិ� ហេដាយទ្ធិឹក                                                                                
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ប៉ះខែនិថ�ហេទ្ធិៀត ចាបំា�ត់្រូតូវហេធវើជាប៉ះនុានិ។់ របាយការណ៍៍ហេនិ� បានិប៉ះង្ហាា ញ  
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៦. ង្ខេសចកត�សនិិដ្ឋាា ន

ហេដាយខែផ្សាុកហេល់ើការរកហេឃៈើញម្លៃនិការត្រូសាវត្រូជាវហេនិ� កដូ៏ូ�ជា�តិ និិង្គសំណូ៍�ពីរពីីត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ�ូល់ដាឋ និរស់ហេ�កំុង្គតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គតំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក 
របាយការណ៍៍ហេនិ� សូ�ហេល់ើកហេ�ើង្គនូិវអំនុិសាសនិ ៍និិង្គ�ហេត្រូ�ើសហេផ្សាសង្គៗ ខែដូល់មានិដូូ�ខាង្គហេត្រូកា�៖

១. ផុ្លាកការអំភិវិឌ្ឍឍហេ�កំុង្គតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯករ�ូតដូល់់�ហេមាៃ �ដីូធៃី  និិង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេល់ើសិទ្ធិិិ�នុិសស  និិង្គប៉ះរសិាថ និត្រូតូវបានិសិកាឱ្យយ   ១. ផុ្លាកការអំភិវិឌ្ឍឍហេ�កំុង្គតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯករ�ូតដូល់់�ហេមាៃ �ដីូធៃី  និិង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ហេល់ើសិទ្ធិិិ�នុិសស  និិង្គប៉ះរសិាថ និត្រូតូវបានិសិកាឱ្យយ   
�ាស់ោស់។�ាស់ោស់។  

ភិសាុ�ង្គសំខានិ់ៗ  ប៉ះង្ហាា ញថ្នាសាថ និភាពីហេ�កំុង្គតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�មានិហ្វានិិភិ�យ�័ស់ដូល់់ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ�ូល់ដាឋ និ ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋហេ�កំុង្គរាំ�ធានីិ 
ភិំហំេពីញ និិង្គទី្ធិត្រូកុង្គ�ហេ�ែ ។ ការអំភិវិឌ្ឍឍគឺួរត្រូតូវបានិផុ្លាករ�ូតដូល់់ប៉ះញ្ចាំា ខែដូល់បានិប៉ះង្ហាា ញហេ�កំុង្គការត្រូសាវត្រូជាវហេនិ� ត្រូតូវបានិសិកាសីុ�ហេត្រូ� 
ប៉ះខែនិថ�ហេទ្ធិៀត ហេបា�ពុី�័ផ្សាាយជាសាធារណ៍ៈ និិង្គពិីហេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់ជា�យួភាគឺីពាកព់ី�និិដូូ�ជា ត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋកំុង្គតំប៉ះនិ ់ អំង្គគការសង្គគ�សីុវលិ់ 
និិង្គអំំក�ំនាញខែផ្សាំកប៉ះរសិាថ និ។

២. រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ត្រូតូវខែតធានានូិវការសិកាប៉ះខែនិថ�ហេទ្ធិៀត ហេដូើ�បហីេឈវង្គយល់់ឱ្យយបានិ�ាស់ោស់អំំពីីផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គទី្ធិត្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ អាយ ២. រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ត្រូតូវខែតធានានូិវការសិកាប៉ះខែនិថ�ហេទ្ធិៀត ហេដូើ�បហីេឈវង្គយល់់ឱ្យយបានិ�ាស់ោស់អំំពីីផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គទី្ធិត្រូកុង្គរណ៍ប៉ះ អាយ 
អំិនិ សីុធី និិង្គការបាតប់៉ះង្គត់ំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�បឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។អំិនិ សីុធី និិង្គការបាតប់៉ះង្គត់ំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�បឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។

របាយការណ៍៍ហេនិ� ប៉ះង្ហាា ញឱ្យយហេឃៈើញ�ាស់ពីីតត្រូ�ូវការចាបំា�នូ់ិវការត្រូសាវត្រូជាវសីុ�ហេត្រូ�ប៉ះខែនិថ�ទាំកទ់្ធិង្គនឹិង្គគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិដ៍ូធ៏ំបំ៉ះផុ្សាត�យួ 
ហេនិ�ហេ�កំុង្គត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�័ុជា។ ការត្រូសាវត្រូជាវសីុ�ហេត្រូ�សាីពីីផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិការបាតប់៉ះង្គត់ំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក ហេៅហេល់ើអំនា��យទ្ធិឹកសុាត 
ត្រូប៉ះពី�និិ�ល់សាស្ត្រីសា និិង្គប៉ះរសិាថ និ គឺួរត្រូតូវបានិហេធវើហេ�ើង្គ ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើពំុីទាំនិត់្រូតូវបានិហេធវើហេ�ហេ�ើយ។ រាំល់់ការត្រូសាវត្រូជាវខែដូល់បានិហេធវើ គឺួរផ្សាសពីវផ្សាាយ 
ដូល់់សាធារណ៍�និ និិង្គអំំក�ំនាញហេដូើ�បយីកហេៅសិកា។ 

៣. ត្រូកសួង្គខែដូនិដីូ និិង្គសាថ ប៉ះ�និពាកព់ី�និិនានារប៉ះស់រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ត្រូតូវធានាថ្នាការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ និិង្គ�ហេមាៃ �ដីូធៃីគឺួរខែតត្រូតូវបានិហេដា�ត្រូសាយអំនុិ៣. ត្រូកសួង្គខែដូនិដីូ និិង្គសាថ ប៉ះ�និពាកព់ី�និិនានារប៉ះស់រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ត្រូតវូធានាថ្នាការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ និិង្គ�ហេមាៃ �ដីូធៃីគួឺរខែតត្រូតវូបានិហេដា�ត្រូសាយអំនុិ
ហេោ����ាប៉ះ ់ ហេគាំល់ការណ៍៍សិទ្ធិិិ�នុិសសសាីពីីការការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ និិង្គការ�ងំ្គទី្ធិលំ់ហេ��ែី និិង្គ�និិត្រូតូវប៉ះហេង្គកើតឱ្យយមានិភាពី�និិត្រូប៉ះត្រូកតីខែផ្សាំក ហេោ����ាប៉ះ ់ ហេគាំល់ការណ៍៍សិទ្ធិិិ�នុិសសសាីពីីការការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញ និិង្គការ�ងំ្គទី្ធិលំ់ហេ��ែី និិង្គ�និិត្រូតូវប៉ះហេង្គកើតឱ្យយមានិភាពី�និិត្រូប៉ះត្រូកតីខែផ្សាំក 
�ាប៉ះណ់្តា�យួហេ�ើយ។�ាប៉ះណ់្តា�យួហេ�ើយ។

ការហេធវើ�ំណ្តាតថំ់្នាកដ់ូីហេ�ើង្គវញិហេ�តំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ  ឬហេ�ើង្គឯក   បានិប៉ះង្ហាា ញឱ្យយហេឃៈើញ�ាស់នូិវប៉ះញ្ចាំា និីតិរដូឋ   ហេដាយសារការណ៍៍ហេនិ� ទាំកទ់្ធិង្គ 
និឹង្គការកានិក់ាប៉ះត់្រូទ្ធិពីយស�បតាិសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ។ កុំង្គ�ំហេណ្តា�ស�គឺ�និត៍្រូកីត្រូក�ំុវញិបឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិទាំងំ្គអំស់ មានិខែតស�គឺ�និខ៍ែត្រូពីក 
�គឺង្គ១់ប៉ះះុហេណ្តា្ណ � ខែដូល់ត្រូតូវបានិអាជាា ធរហេ�ញប៉ះ�ណ៍្ណ ក�ែសិទ្ធិិិដូីធៃី ហេ�ើយដូំហេណ៍ើ រការហេនិ�គួឺរត្រូតវូបានិអំនុិវតានិស៍ត្រូមាប៉ះស់�គឺ�និហ៍េផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត 
ខែដូល់បានិហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ និិង្គរស់ហេ�ទាំងំ្គហេ�កំុង្គ និិង្គ�ំុវញិតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។

៧. អនុសាសន៍ និង់�ង្ខេស្រាមើសង្ខេ�េង់ៗ
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៤. រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�័ុជា គឺួរខែតត្រូប៉ះកានិខ់ាជ ប៉ះក់ារហេប៉ះាជាា �ិតាកំុង្គការអំនុិវតាកាតពីវកិ�ំសិទ្ធិិិ�នុិសសអំនិារជាតិរប៉ះស់�ៃួនិ។ ៤. រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�័ុជា គឺួរខែតត្រូប៉ះកានិខ់ាជ ប៉ះក់ារហេប៉ះាជាា �ិតាកំុង្គការអំនុិវតាកាតពីវកិ�ំសិទ្ធិិិ�នុិសសអំនិារជាតិរប៉ះស់�ៃួនិ។ 

រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ក�ុ័ជាត្រូតវូខែតអំនុិវតានិនូ៍ិវកាតពីវក�ំិជាអំនិារជាតរិប៉ះស់�ៃួនិកុំង្គការហេគាំរពី ការពារ និិង្គបំ៉ះហេពីញនូិវសិទ្ធិិ�ិនុិសសដូល់់ពីល់រដូឋក�ុ័ជា             
និងិ្គ ពីល់រដូឋខែដូល់រស់ហេ�កុំង្គត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា។ សិទ្ធិិកិំុង្គការទ្ធិទួ្ធិល់បានិលំ់ហេ�ឋានិស�រ�យ សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិសនិាសុិ�សង្គគ� សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិ 
សុ�ភាពីល់ ុ សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិអំនា��យ សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិការង្ហារហេធវើ សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិអាហ្វារ សិទ្ធិិទិ្ធិទួ្ធិល់បានិការអំប៉ះរ់ ំ និិង្គសិទ្ធិិ�ូិល់ រ�ួកុំង្គកិ�កំារ 
សាធារណ៍ៈរប៉ះស់ស�គឺ�និ�៍លូ់ដាឋ និកពុំីង្គរង្គផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ពីីការបាតប់៉ះង្គត់បំ៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។ ដូូ�ខែដូល់បានិហេល់ើកហេ�ើង្គហេ�កុំង្គការរក 
ហេឃៈើញសំខានិ់ៗ ម្លៃនិរបាយការណ៍៍ហេនិ� ��រយៈការផ្សាាល់់សចំាប៉ះ�និ ឬ�ូល់ជាសមា�កិម្លៃនិអំនុិសញ្ចាំញ អំនិារជាតិ រាំ�រដាឋ ភិបិាល់ មានិកាតពីវក�ំិ ហេគាំរពី 
��អំនុិសញ្ចាំញ អំនិារជាតិទាំងំ្គហេនា�ខែដូល់រ�ួមានិដូូ�ជា៖ កតកិាសញ្ចាំញ សាីពីសិីទ្ធិិហិេសដូឋក�ិ ំសង្គគ�ក�ិ ំនិិង្គវប៉ះបធ� ៌(១៩៧៦) អំនុិសញ្ចាំញ  សាីពីកីារលុ់ប៉ះបំ៉ះ
បាតរ់ាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គពូី�សាសនិ(៍១៩៦៩)អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីឋីានិៈម្លៃនិ�និហេភិៀស�ៃួនិ (១៩៥១) អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីកីារលុ់ប៉ះបំ៉ះបាត ់រាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិ
ការហេរ ើសហេអំើង្គហេល់ើស្ត្រីសាីហេភិទ្ធិ (១៩៧៩) មាត្រូ�១៤(២) អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីសិីទ្ធិិកុិមារ (១៩៨៩) និិង្គអំនុិសញ្ចាំញ សាីពីសិីទ្ធិិ�ិនិ ពិីការ(២០០៨)។

៥. ការផ្សាាល់់អាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ ប៉ះូ��ា�គ់ឺួរត្រូតូវបានិផ្សាសពីវផ្សាាយជាសាធារណ៍ៈ ហេដូើ�បធីានាថ្នាសាធារណ៍�និ �និិរង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយសារការប៉ះូ��ា�។់ ៥. ការផ្សាាល់់អាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ ប៉ះូ��ា�គ់ឺួរត្រូតូវបានិផ្សាសពីវផ្សាាយជាសាធារណ៍ៈ ហេដូើ�បធីានាថ្នាសាធារណ៍�និ �និិរង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយសារការបូ៉ះ��ា�។់ 
ត្រូកសួង្គប៉ះរសិាថ និ ឬត្រូកសួង្គខែរ ះ និិង្គថ្នា�ពីល់ គឺួរពិីចារណ្តាហ្វា�ឃ្លាំតរ់ាំល់់ការប៉ះូ��ា�ពី់ីទ្ធិហេនិៃបាសាក ់និិង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ។ត្រូកសួង្គប៉ះរសិាថ និ ឬត្រូកសួង្គខែរ ះ និិង្គថ្នា�ពីល់ គឺួរពិីចារណ្តាហ្វា�ឃ្លាំតរ់ាំល់់ការប៉ះូ��ា�ពី់ីទ្ធិហេនិៃបាសាក ់និិង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ។

កង្គវ�តមាៃ ភាពី និិង្គការត្រូតួតពិីនិតិយពីីការប៉ះ�ូ�ា�ហ់េ�ខែតប៉ះនិាហេចាទ្ធិជាប៉ះញ្ចាំា ។ អាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ អា�វីក�ែបូ៉ះ��ា� ់កដូ៏ូ�ជាប៉ះទ្ធិប៉ះញ្ញញតា ិនិងិ្គ�ាប៉ះ ់ហេផ្សាសង្គ  ៗពាកព់ី�និិនឹិ
ង្គការបូ៉ះ��ា�ហ់េ�កុំង្គទ្ធិហេនិៃធំៗម្លៃនិត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�ុ័ជា គឺរួត្រូតូវបានិប៉ះញ្ចាំជ កឱ់្យយបានិ�ាស់ោស់។ រាំល់់អាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ ទាំងំ្គអំស់ រ�ួទាំងំ្គ ការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់
ហេល់ើប៉ះរសិាថ និគួឺរត្រូតូវបានិផ្សាសពីវផ្សាាយ និិង្គដាកក់ំងុ្គត្រូប៉ះពី�និិទិ្ធិនិនំិ�យសាធារណ៍ៈ។

៦. អាជាា ធរត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គត្រូទ្ធិពីយស�បតាិរដូឋ គឺួរហេ�ញផ្សាាយជាសាធារណ៍ៈនូិវរបាយការណ៍៍ខែដូល់ប៉ះង្ហាា ញថ្នាខែផ្សាំកណ្តា�ៃ�ម្លៃនិតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក ៦. អាជាា ធរត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គត្រូទ្ធិពីយស�បតាិរដូឋ គឺួរហេ�ញផ្សាាយជាសាធារណ៍ៈនូិវរបាយការណ៍៍ខែដូល់ប៉ះង្ហាា ញថ្នាខែផ្សាំកណ្តា�ៃ�ម្លៃនិតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក 
ជាត្រូទ្ធិពីយសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ និិង្គតំប៉ះនិណ់្តាខែដូល់បាតប់៉ះង្គត់្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈហេដូើ�បឱី្យយសាធារណ៍�និបានិពិីនិិតយហេ�ើល់ ជាត្រូទ្ធិពីយសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ និិង្គតំប៉ះនិណ់្តាខែដូល់បាតប់៉ះង្គត់្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈហេដូើ�បឱី្យយសាធារណ៍�និបានិពិីនិិតយហេ�ើល់ 

ត្រូទ្ធិពីយសាធារណ៍ៈ �និិគួឺរត្រូតូវបានិចាតថំ់្នាកហ់េ�ើង្គវញិ ហេដាយគាំែ និការ�ូល់រ�ួពិីហេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់ពីីសាធារណ៍�និហេ�កុំង្គដំូហេណ៍ើ រការហេនា� ហេ�ើយ។ 
�ហេធោបាយ�យួ ហេដូើ�បសីហេត្រូ��ការង្ហារហេនិ� គឺឺផ្សាសពីវផ្សាាយពី�តម៌ានិដូល់់សាធារណ៍�និ �នុិហេពីល់ហេធវើ�ណំ្តាតថំ់្នាកហ់េ�ើង្គវញិ។

៧. ត្រូកសួង្គធនិធានិទឹ្ធិក និិង្គឧតុនិិយ� គឺួរពិីចារណ្តាពីនិោការផ្សាាល់់អាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ ទាំងំ្គអំស់ហេ�ហេល់ើតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�បឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក ហេដូើ�បី៧. ត្រូកសួង្គធនិធានិទឹ្ធិក និិង្គឧតុនិិយ� គឺួរពិីចារណ្តាពីនិោការផ្សាាល់់អាជាា ប៉ះ�ណ៍្ណ ទាំងំ្គអំស់ហេ�ហេល់ើតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�បឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក ហេដូើ�បី
ការពារសាធារណ៍�និពីីការរង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយការប៉ះំពុីល់ និិង្គបាតប់៉ះង្គគុ់ឺណ៍ភាពីទ្ធិឹក។ ហេល់ើសពីីហេនិ� ត្រូកសួង្គគឺួរពិីចារណ្តាឱ្យយបានិ�ះត�់ត ់ការពារសាធារណ៍�និពីីការរង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយការប៉ះំពុីល់ និិង្គបាតប់៉ះង្គគុ់ឺណ៍ភាពីទ្ធិឹក។ ហេល់ើសពីីហេនិ� ត្រូកសួង្គគឺួរពិីចារណ្តាឱ្យយបានិ�ះត�់ត ់
ហេដូើ�បកីារពារដូី�ំនិួនិ ១.០០០ �ិក�ខែដូល់ហេ�សល់់កំុង្គតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ� ហេដាយចាតទុ់្ធិកជាតំប៉ះនិសំ់ខានិស់ត្រូមាប៉ះត់្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតី�ិតផុ្សាតពូី� និិង្គជាតំប៉ះហេដូើ�បកីារពារដូី�ំនិួនិ ១.០០០ �ិក�ខែដូល់ហេ�សល់់កំុង្គតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ� ហេដាយចាតទុ់្ធិកជាតំប៉ះនិសំ់ខានិស់ត្រូមាប៉ះត់្រូប៉ះហេភិទ្ធិត្រូតី�ិតផុ្សាតពូី� និិង្គជាតំប៉ះ
និដ់ូីហេសើ�ខែដូល់មានិសារៈសំខានិស់ត្រូមាប៉ះត់្រូប៉ះហេទ្ធិសក�័ុជា។និដ់ូីហេសើ�ខែដូល់មានិសារៈសំខានិស់ត្រូមាប៉ះត់្រូប៉ះហេទ្ធិសក�័ុជា។

មាត្រូ�  ២៣  ម្លៃនិ�ាប៉ះស់ាីពីកីារត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិទ្ធិកឹម្លៃនិត្រូពី�រាំជាណ្តា�ត្រូកក�ុ័ជា (២០០៧) អំនុិញ្ចាំញ តឱ្យយត្រូកសួង្គការពារតបំ៉ះនិអ់ាង្គទឹ្ធិក ខែដូល់កំពុីង្គត្រូតូវ
បានិបំ៉ះផ្លាៃ ញហេដាយសក�ែភាពី�នុិសស និងិ្គកខែនិៃង្គខែដូល់រង្គហេត្រូគាំ�ពីីការឆ្លុះៃង្គ�ំង្គ។ឺ ត្រូកសួង្គគួឺរហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់អំំណ្តា�ទាំងំ្គហេនិ�ហេដូើ�បជីា ត្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈ 
ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើចាបំា�។់

៨. �ហេត្រូ�ើសហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀតពីីការអំភិវិឌ្ឍឍរប៉ះស់គឺហេត្រូមាង្គអាយ អំិនិ �ី សីុធី និិង្គគឺហេត្រូមាង្គដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀត គឺួរត្រូតូវបានិពិីចារណ្តា។ គឺំរូកូនិកាត�់យួខាង្គហេត្រូកា�៨. �ហេត្រូ�ើសហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀតពីីការអំភិវិឌ្ឍឍរប៉ះស់គឺហេត្រូមាង្គអាយ អំិនិ �ី សីុធី និិង្គគឺហេត្រូមាង្គដូម្លៃទ្ធិហេទ្ធិៀត គឺួរត្រូតូវបានិពិីចារណ្តា។ គឺំរូកូនិកាត�់យួខាង្គហេត្រូកា�
ហេនិ� គឺឺជា�ហេធោបាយ�យួហេដូើ�បជីាត្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈ និិង្គឯក�និ កំុង្គការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�បឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។ ហេនិ� គឺឺជា�ហេធោបាយ�យួហេដូើ�បជីាត្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈ និិង្គឯក�និ កំុង្គការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គតំប៉ះនិដ់ូីហេសើ�បឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។ 

គឺំរូកូនិកាត់គឺំរូកូនិកាត់

ការត្រូបឹ៉ះកាហេយាប៉ះល់់ជាសាធារណ៍ៈពីតិជាមានិសារៈសំខានិណ់្តាស់ដូល់់ការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គធនិធានិសាធារណ៍ៈ ខែដូល់មានិដូូ�ជាតបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ� បឹ៉ះង្គ ទំ្ធិពុីនិ 
ឬហេ�ើង្គឯក ជាឧទាំ�រណ៍៍។ ហេ�កុំង្គករណី៍ហេនិ� អំតថត្រូប៉ះហេយា�និម៍្លៃនិតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិមានិទំ្ធិ�ធំហំេធង្គណ្តាស់ ហេត្រូប៉ះើហេត្រូប៉ះ�ប៉ះហេធៀប៉ះហេៅនឹិង្គ ផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និឯ៍ក
�និដូូ�ជាគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិអ៍ានិ អំនិិ � ីសីុធ ីនិិង្គគំឺហេរាំង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េផ្សាសង្គហេទ្ធិៀតជាហេដូើ�។ ការត្រូសាវត្រូជាវត្រូតូវខែតហេធវើហេ�ើង្គ និិង្គ ផ្សាសពីវផ្សាាយជាសាធារណ៍ៈ 
ខែដូល់ប៉ះញ្ចាំជ កថ់្នាហេតើតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកទំ្ធិ�បំ៉ះះណុ្តា្ណ ត្រូតូវអំភិរិកស ហេដូើ�បផី្សាាល់់ផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និដ៍ូល់់ទាំងំ្គត្រូកុ��ុុនិ ឯក�និ និិង្គសាធារណ៍ៈ។ 
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�ហេត្រូ�ើសនានាអា�ហេដូើរទ្ធិនឹុិ�គំាំជា�យួនិងឹ្គគឺហេត្រូមាង្គអាយ អំនិិ � ីសីុធ ីនិងិ្គការអំភិវិឌ្ឍឍហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀតហេ�កុំង្គតំប៉ះនិដ់ូហីេសើ�បឹ៉ះង្គទំ្ធិពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯក។ ការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គ 
តបំ៉ះនិដ់ូហីេសើ�គួឺរត្រូតូវបានិវាយតម្លៃ�ៃ ហេដាយខែផុ្សាកហេល់ើផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និ�៍ហំេពា�ត្រូកុ��ុសៗគំាំ។ ហេទាំ�ជាយាះ ង្គណ្តាកហ៏េដាយ ផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និស៍ាធារណ៍ៈគឺរួខែតជា
អាទ្ធិភិាពី��បង្គ ហេដាយសារជាហេគាំល់ការណ៍៍�ាប៉ះ ់ ប៉ះងឹ្គហេនិ�ជាត្រូទ្ធិពីយស�បតាសិាធារណ៍ៈសត្រូមាប៉ះក់ារហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ទាំងំ្គ អំស់គំាំ១២៩។ ផ្សាល់ត្រូប៉ះហេយា�និខ៍ែដូល់ 
បានិ�កពីីការអំភិរិកសតំប៉ះនិប់៉ះងឹ្គពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកហេនិ� អា�មានិដូូ�ជា៖

 ក- មានិត្រូប៉ះពី�និិត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វក�់�ខែប៉ះប៉ះធ�ែជាតិខែដូល់មានិតម្លៃ�ៃទាំប៉ះ ឬ�និិចាបំា��់ំណ្តាយត្រូបាក ់(ហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិក

     ក�វកខ់ែដូល់ត្រូតូវប៉ះហេង្គកើតហេដាយអំង្គគការម្លៃ�កា អា�ត្រូតូវបានិហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ហេដូើ�បបី៉ះហេង្គកើនិស�តថភាពីម្លៃនិត្រូប៉ះពី�និិខែដូល់មានិត្រូសាប៉ះ)់។

 �- មានិត្រូប៉ះពី�និិកាតប់៉ះនិថយទឹ្ធិក�ំនិនិ�់�ខែប៉ះប៉ះធ�ែជាតិខែដូល់មានិត្រូសាប៉ះ។់ 

 គឺ- �និិប៉ះះ�ពាល់់ដូល់់ឱ្យកាសប៉ះហេង្គកើតត្រូបាក�់ំណូ៍ល់សត្រូមាប៉ះស់�គឺ�និត៍្រូកីត្រូក។

ការការពារសិទ្ធិិិត្រូប៉ះជាពីល់រដូឋ ប៉ះរសិាថ និ និិង្គ�ីវ�ត្រូ�ុ� ជាគឺំរូល់ុខែដូល់អា�ហេធវើហេៅបានិកំុង្គការអំភិវិឌ្ឍឍទី្ធិត្រូកុង្គ។ ហេទាំ�ជាយាះ ង្គហេនិ�កាី លុ់�ត្រូ�ខែត          
�ំណុ៍�ទាំងំ្គអំស់ហេនិ�ត្រូតូវបានិពិីចារណ្តាត្រូតឹ�ត្រូតូវ��រយៈការ�ខែ�កពិីភាកាយាះ ង្គយក�ិតាទុ្ធិកដាក ់ការត្រូសាវត្រូជាវ និិង្គការអំនុិវតាហេគាំល់ការណ៍៍ 
ការយល់់ត្រូពី�ជា�ុនិ ហេដាយហេសរ ីនិិង្គហេដាយទ្ធិទ្ធិួល់បានិពី�តម៌ានិត្រូគឺប៉ះត់្រូគាំនិ។់

អំនុិសាសនិស៍ត្រូមាប៉ះទ់្ធិីភំាកង់្ហារស�ត្រូប៉ះតិប៉ះតាិការអំនិារជាតិ�ប៉ះះុនិ និិង្គរាំ�រដាឋ ភិបិាល់�ប៉ះះុនិអំនុិសាសនិស៍ត្រូមាប៉ះទ់្ធិីភំាកង់្ហារស�ត្រូប៉ះតិប៉ះតាិការអំនិារជាតិ�ប៉ះះុនិ និិង្គរាំ�រដាឋ ភិបិាល់�ប៉ះះុនិ

សំហេណ៍ើ ប៉ះហេង្គកើតហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិកក�វកហ់េ�កំុង្គតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ ឬហេ�ើង្គឯកគឺឺ�និិត្រូសប៉ះហេៅនឹិង្គវធិីសាស្ត្រីសាត្រូប៉ះកប៉ះហេដាយទ្ធិំនួិល់�ុសត្រូតូវកំុង្គ 
ការអំភិវិឌ្ឍឍហេនា�ហេទ្ធិ ហេប៉ះើគិឺតពីីក�ា សិទ្ធិិិ�នុិសស ប៉ះរសិាថ និ និិង្គការត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គសារហេពីើពីនិិ។ គឺហេត្រូមាង្គហេនិ�ត្រូតូវខែតពិីចារណ្តាហេ�ើង្គវញិ ហេ�ើយការត្រូសាវ   
ត្រូជាវប៉ះខែនិថ�ត្រូតូវខែតហេធវើហេ�ើង្គហេដូើ�បបី៉ះញ្ចាំជ កអ់ំ�អាង្គពីីត្រូប៉ះសិទ្ធិិភាពីម្លៃនិគឺហេត្រូមាង្គហេនិ�។ អំង្គគការម្លៃ�កាមានិកាតពីវកិ�ំជាអំនិារជាតិ ហេដូើ�បហីេគាំរពីសិទ្ធិិ ិ �នុិ
សស��រយៈកតិកាសញ្ចាំញ សាីពីីសិទ្ធិិិពីល់រដូឋ និិង្គនិហេយាបាយ កតិកាសញ្ចាំញ សាីពីីសិទ្ធិិិហេសដូឋកិ�ំ សង្គគ� និិង្គវប៉ះបធ� ៌អំនុិសញ្ចាំញ សាីពីីការលុ់ប៉ះបំ៉ះបាត់
រាំល់់ទ្ធិត្រូ�ង្គម់្លៃនិការហេរ ើសហេអំើង្គត្រូប៉ះឆ្នាំងំ្គនឹិង្គស្ត្រីសាី។

អំនុិសាសនិ៍អំនុិសាសនិស៍ត្រូមាប៉ះត់្រូកុ��ុុនិឯក�និខែដូល់កំពុីង្គត្រូប៉ះតិប៉ះតាិការគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិអ៍ាយ អំិនិ �ី សីុធី ឬគឺហេត្រូមាង្គហេផ្សាសង្គៗហេ�កំុង្គតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ សត្រូមាប៉ះត់្រូកុ��ុុនិឯក�និខែដូល់កំពុីង្គត្រូប៉ះតិប៉ះតាិការគឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិអ៍ាយ អំិនិ �ី សីុធី ឬគឺហេត្រូមាង្គហេផ្សាសង្គៗហេ�កំុង្គតំប៉ះនិប់៉ះឹង្គទំ្ធិពុីនិ 
ឬហេ�ើង្គឯកឬហេ�ើង្គឯក

 ត្រូកុ��ុុនិទាំងំ្គអំស់ ត្រូតូវខែតធានាថ្នា គឺហេត្រូមាង្គរប៉ះស់�ៃួនិ�និិមានិការរហំេោភិសិទ្ធិិិ�នុិសសណ្តា�យួ �ុនិហេពីល់ អំំ�ុង្គហេពីល់ និិង្គហេត្រូកាយហេពីល់ 
ប៉ះញំ្ញប៉ះគ់ឺហេត្រូមាង្គហេនា�ហេទ្ធិ១៣០។ ត្រូកុ��ុុនិ ត្រូតូវខែតផ្សាាល់់នូិវតមាៃ ភាពីហេ�កំុង្គគឺហេត្រូមាង្គរប៉ះស់ពីួកហេគឺ និិង្គគួឺរខែតហេគាំរពី��ហេគាំល់ការណ៍៍ខែណ៍នារំប៉ះស់អំង្គគ
ការស�ត្រូប៉ះជាជាតិ ហេដូើ�បបី៉ះង្ហាា ញពីីសុ�ែនិុៈ និិង្គការទ្ធិទ្ធិួល់�ុសត្រូតូវសង្គគ�។

 

 

១២៩ មាត្រូ� ១៥ ម្លៃនិ�ាប៉ះភូ់ិ�បិាល់ឆំ្នាំ២ំ០០១

១៣០ អំង្គគការស�ត្រូប៉ះជាជាតិ៖ ហេគាំល់ការណ៍៍ខែណ៍នាសំាីពីីធុរកិ�ំ និិង្គសិទ្ធិិិ�នុិសស ២០១១ ខែផ្សាំកទី្ធិ ២ ១៣(ក)(�)



46៤៦

៨. ឧបសម័�នធ
១. ទូ្ធិកខែដូល់ផ្សាគតផ់្សាគង្គ�់ា�ហ់េៅកានិស់ាថ នីិយប៉ះូ�ហេ�ខាង្គហេត្រូកាយវតាចាកអ់ំខែត្រូង្គហេល់ើ (សូ�ហេ�ើល់ខែផ្សាំកខែផ្សានិទី្ធិសត្រូមាប៉ះទ់្ធិី�ងំ្គរប៉ះស់វតា)១. ទូ្ធិកខែដូល់ផ្សាគតផ់្សាគង្គ�់ា�ហ់េៅកានិស់ាថ នីិយបូ៉ះ�ហេ�ខាង្គហេត្រូកាយវតាចាកអ់ំខែត្រូង្គហេល់ើ (សូ�ហេ�ើល់ខែផ្សាំកខែផ្សានិទី្ធិសត្រូមាប៉ះទ់្ធិី�ងំ្គរប៉ះស់វតា)



47៤៧

២. ការបាកត់្រូសុតត្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃហេ���ដូង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ�ិតការដាឋ និប៉ះូ��ា�់២. ការបាកត់្រូសុតត្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃហេ���ដូង្គទ្ធិហេនិៃហេ�គឺង្គគ�ិតការដាឋ និបូ៉ះ��ា� ់ 



48៤៨
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៣. ទិ្ធិនិំនិ�យសាថ នីិយប៉ះូ��ា� ់(សាថ នីិយប៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ និិង្គបឹ៉ះង្គត្រូតខែប៉ះក) ៣. ទិ្ធិនិំនិ�យសាថ នីិយប៉ះូ��ា� ់(សាថ នីិយប៉ះឹង្គទ្ធិំពុីនិ និិង្គបឹ៉ះង្គត្រូតខែប៉ះក) 

៤៩



50៥០
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៤. ការគឺណ៍នា��ខែប៉ះប៉ះគឺណិ៍តវទិ្ធិោត្រូតូវបានិហេត្រូប៉ះើហេដូើ�បគីឺិតហេល់ើប៉ះរមិាណ៍�ា�ទ់ាំងំ្គអំស់ខែដូល់បានិចាកប់៉ះំហេពីញ៤. ការគឺណ៍នា��ខែប៉ះប៉ះគឺណិ៍តវទិ្ធិោត្រូតូវបានិហេត្រូប៉ះើហេដូើ�បគីឺិតហេល់ើប៉ះរមិាណ៍�ា�ទ់ាំងំ្គអំស់ខែដូល់បានិចាកប់៉ះំហេពីញ

��ការបាះ និស់ាែ និ ម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គទ្ធិំពុីនិខែដូល់នឹិង្គត្រូតូវចាកប់៉ះំហេពីញមានិទ្ធិំ�ំត្រូប៉ះខែ�ល់ ១៧,៣គីឺ�ូខែ�ះត្រូតកាហេរ ះ។ �ហេត្រូ�ជា�ធយ�គឺឺ១-២ខែ�ះត្រូត ដូូហេ�ំ�      
ហេ�ើយត្រូប៉ះខែវង្គ៣ខែ�ះត្រូតគឺឺត្រូតូវបានិគឺណ៍នាជាក�័ស់ខែដូល់ត្រូតូវការសត្រូមាប៉ះក់ារចាកប់៉ះំហេពីញ�ា� ់ ហេដូើ�បធីានាថ្នា�ូល់ដាឋ និសថិតហេ�ហេល់ើនិីវ ះូទ្ធិឹក�ំនិនិ។់ 
ការគឺណ៍នាគឺឺ ១៧.៣០០.០០០×៣ = ៥១.៩០០.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ។

តំប៉ះនិប់៉ះឹង្គហេ�ើង្គឯកសរុប៉ះខែដូល់ត្រូតូវបានិបាះ និស់ាែ និសត្រូមាប៉ះក់ារចាកប់៉ះំហេពីញមានិទ្ធិំ�ំ ៣,៦៨ គឺី�ូខែ�ះត្រូតកាហេរ ះ។ ជា�ធយ�បឹ៉ះង្គហេនិ�អា�មានិ �ហេត្រូ� 
៦ខែ�ះត្រូត កំុង្គអំំ�ុង្គរដូូវវសា ដូូហេ�ំ�ហេ�ើយក�័ស់ជា�ធយ�ខែដូល់ត្រូតូវការសត្រូមាប៉ះក់ារចាកបំ់៉ះហេពីញ�ា� ់ហេដូើ�បធីានាថ្នា�ូល់ដាឋ និសថិតហេ�ហេល់ើនិីវ ះូទ្ធិឹក
ស�ុត្រូទ្ធិគឺឺ៧ខែ�ះត្រូត។ ការគឺណ៍នាគឺឺ ៣.៦៨០.០០០×៧ = ២៥.៧៦០.០០០ ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ។

ប៉ះរមិាណ៍�ា�ស់រុប៉ះខែដូល់ត្រូតូវការហេដូើ�បចីាកប់៉ះំហេពីញបឹ៉ះង្គ=៧៧.៦៦០.០០០ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ។ប៉ះរមិាណ៍�ា�ស់រុប៉ះខែដូល់ត្រូតូវការហេដូើ�បចីាកប់៉ះំហេពីញបឹ៉ះង្គ=៧៧.៦៦០.០០០ខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ។

�ហេត្រូ�ហេយាង្គ�� អំង្គគការម្លៃ�កា (២០១៦) ការសិកាសាីពីីគឺហេត្រូមាង្គហេល់ើកក�័ស់ត្រូប៉ះពី�និិលូ់ និិង្គប៉ះង្គាូរទឹ្ធិកសុុយ  ហេ�កំុង្គតំប៉ះនិទី់្ធិត្រូប៉ះ�ំុ�និម្លៃនិ 
រាំ�ធានីិភំិហំេពីញ របាយការណ៍៍�ុង្គហេត្រូកាយ ហេល់�២។

៥. �ំណុ៍�ទី្ធិ�ងំ្គប៉ះទ្ធិសមាភ ស វាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� និិង្គសិទ្ធិិិ�នុិសស៥. �ំណុ៍�ទី្ធិ�ងំ្គប៉ះទ្ធិសមាភ ស វាយតម្លៃ�ៃហេ�តុប៉ះះ�ពាល់់សង្គគ� និិង្គសិទ្ធិិិ�នុិសស
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៦. កំណ៍តហ់េ�តុត្រូប៉ះគឺល់់សាកសពីរប៉ះស់ការយិាល់�យនិគឺរបាល់ប៉ះហេ�ំកហេទ្ធិសវទិ្ធិោសាស្ត្រីសា ម្លៃនិសំង្គការដាឋ និនិគឺរបាល់៦. កំណ៍តហ់េ�តុត្រូប៉ះគឺល់់សាកសពីរប៉ះស់ការយិាល់�យនិគឺរបាល់ប៉ះហេ�ំកហេទ្ធិសវទិ្ធិោសាស្ត្រីសា ម្លៃនិសំង្គការដាឋ និនិគឺរបាល់

     រាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ហេៅត្រូកុ�ត្រូគឺួសាររប៉ះស់កុមារ ហេ�ែ �ដារាំះ     រាំ�ធានីិភិំហំេពីញ ហេៅត្រូកុ�ត្រូគឺួសាររប៉ះស់កុមារ ហេ�ែ �ដារាំះ
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៧ – កត្រូ�ង្គសំណួ៍រ សាីអំំពីីការហេឈវង្គយល់់ពីីរហេប៉ះៀប៉ះរស់ហេ�រប៉ះស់ត្រូប៉ះជាស�គឺ�និក៍ំុង្គតំប៉ះនិ់៧ – កត្រូ�ង្គសំណួ៍រ សាីអំំពីីការហេឈវង្គយល់់ពីីរហេប៉ះៀប៉ះរស់ហេ�រប៉ះស់ត្រូប៉ះជាស�គឺ�និក៍ំុង្គតំប៉ះនិ់

QID001: ហេ�ែ �អំំកសមាភ ស៖ __________________  QID002: ម្លៃ�ៃខែ�ឆំ្នាំ�ុំ�សមាភ ស៖ ____/____/2019/20 

QID003: ហេល់�កូដូសមាភ ស៖  ______________

QID004: ទី្ធិ�ងំ្គ�ំនុិ� (GPS)       X: ____________

                                                Y: ____________

១. ពុ�ត់៌�នស្រាប�សាស្រ្តសត 
ល់.រ សំណួ៍រ ហេល់�កូដូ�ហេ�ៃើយ រលំ់ង្គ

Q1.1. ហេតើអំំកហេ�ែ �អំវី?

Q1.2. ហេល់�ទូ្ធិរសពីុ៖

Q1.3. ហេភិទ្ធិអំំកផ្សាាល់់ប៉ះទ្ធិសមាភ ស 1.   ត្រូប៉ះុស
2.   ត្រូសី

Q1.4. ហេតើអំំកមានិអាយុប៉ះះុនាែ និ?

Q1.5. ហេតើអំំកហេរៀប៉ះការហេ�ើយរហឺេ�? 1. លី់វ 
2. ហេរៀប៉ះការ (រស់ហេ�ខែកបរគំាំ)
3. ហេរៀប៉ះការ (រស់ហេ�ឆ្នាំៃ យពីីគំាំ)
4. ហេពា�មាះ យ
5. ហេ�មាះ យ
6. ហេពា�មាះ យ ឬហេ�មាះ យមានិកូនិ

Q1.6. ហេតើអំំកមានិសញ្ចាំជ តិអំវី? 1.   ខែ�ែរ
2.   ហេវៀតណ្តា�
3.   �ិនិ
4.   ចា�
5.   �និជាតិហេដូើ�ភាគឺតិ�
6.   ក�័ុជាហេត្រូកា�
7.   ហេផ្សាសង្គៗ  

Q1.7. ហេតើផ្សាុ�រប៉ះស់អំំករស់ហេ� មានិ�ំនិួនិប៉ះះុនាែ និត្រូគឺួសារខែដូរ? (រាំប៉ះប់៉ះញូំ្ញល់
ទាំងំ្គអំំក�ួល់ផ្សាុ� និិង្គ មំាស់ផ្សាុ�)

ត្រូប៉ះខែ�ល់#: |__|__|__|__|

Q1.8. ហេតើមានិប៉ះះុនាែ និអំំករស់ហេ�កំុង្គផ្សាុ�អំំក? �ំនិួនិត្រូប៉ះុស៖

�ំនិួនិត្រូសី៖

Q1.9. ហេតើហេ�ត្រូគឺួសាររប៉ះស់អំំកជាត្រូសីាខែ�និហេទ្ធិ? 1.    បាទ្ធិ/ចាស៌
2.    ហេទ្ធិ

Q1.10. ហេតើហេ�កំុង្គត្រូគឺួសាររប៉ះស់អំំកមានិប៉ះះុនាែ និនាកម់ានិអាយុ ហេត្រូកា�១៨ឆំ្នាំ?ំ

Q1.11. ហេតើមានិ�នុិសសប៉ះះុនាែ និនាកហ់េ�កុំង្គត្រូគួឺសាររប៉ះស់អំំកខែដូល់កំពុីង្គហេរៀនិហេ�
សាកល់វទិ្ធិោល់�យ?
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Q1.12 ហេតើមានិសមា�ិកត្រូគឺួសារអំំកណ្តាមំាកម់ានិពិីការភាពីខែដូរឬហេទ្ធិ? 1.   បាទ្ធិ/ចាស៌

2.   ហេទ្ធិ

Q1.13 ហេប៉ះើមានិ ហេតើមានិអំវី�ៃ�? 1.   ពិីបាកហេ�ើល់
2.   ពិីបាកសាា ប៉ះ់
3.   ពិីបាកហេដូើរ ឬកហ៏េ�ើង្គ�ហេណ៍ាើ រ
4.   ពិីបាក�ង្គចា ំឬកព៏ីិបាកហេផ្លាា តអារ�ែណ៍៍
5.   ពិីបាកហេ�ើល់ខែ��ៃួនិឯង្គ (ដូូ�ជា ហេសៃ�កពាក ់)
6.   លំ់បាកកំុង្គការទ្ធិំនាកទ់្ធិំនិង្គហេដាយហេត្រូប៉ះើភាសា

Q1.14 ហេតើមានិសមា�ិកត្រូគឺួសារអំំកណ្តាមំាក ់ខែដូល់មានិអាយុ 

ហេត្រូ�ើនិហេ�ប៉ះនិាហេធវើការ ខែដូររហឺេទ្ធិ?

1. បាទ្ធិ/ចាស៌
2. ហេទ្ធិ

Q1.15 ហេតើមានិសមា�ិកត្រូគឺួសារអំំកណ្តាមំាក ់ខែដូល់មានិអាយុហេត្រូ�ើ 

ត្រូតូវការហេ�ើល់ខែ�ខែដូររហឺេទ្ធិ?

1.   បាទ្ធិ/ចាស៌
2.   ហេទ្ធិ

Q1.16 ហេតើតំប៉ះនិ ់ឬស�គឺ�និ ៍ឬត្រូកុ�រប៉ះស់អំំកមានិហេ�ែ �ខែដូររហឺេទ្ធិ? 1. មានិ
2. �និិមានិ

Q1.17 ហេតើមានិហេ�ែ �អំវី?

Q1.18 ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើទ្ធិីហេនា�មានិត្រូប៉ះធានិភិូ� ិហេតើអំំកមានិហេល់�ទូ្ធិរសពីុ 

គាំតខ់ែដូររហឺេទ្ធិ?

1.   ហេ�ែ �៖ ________________
2.   ហេល់�ទូ្ធិរសពីុ៖__________________

Q1.19 ហេតើភាគឺហេត្រូ�ើនិត្រូគឺួសារ���ំង្គផ្សាុ�ទាំងំ្គហេនិ�ជាអំំក�ួល់ផ្សាុ�ហេគឺ 
ឬផ្សាុ�ផុ្លាល់់�ៃួនិ?

1.   ផ្សាុ�ផុ្លាល់់�ៃួនិ
2.   �ួល់ផ្សាុ�ហេគឺ
3.   ពាកក់ណ្តាា ល់ផ្សាុ�ផុ្លាល់់�ៃួនិនិិង្គពាក ់
      កណ្តាា ល់�ួល់
4.   អំតដ់ូឹង្គ
5.   ហេផ្សាសង្គៗ២.   មុខ្លឹរបរ និង់ការអប់រ ំ

ល់.រ សំណួ៍រ ហេល់�កូដូ�ហេ�ៃើយ

Q2.1. ហេតើអំំកត្រូប៉ះកប៉ះ�ុ�រប៉ះរជាអំវី?
(�ហេ�ៃើយហេត្រូ�ើនិ)

1. កសិករ (ដាបំ៉ះខែនិៃ)
2.    អំំកហេនិសាទ្ធិ (ហេនិសាទ្ធិ)
3.    ក�ែករហេធវើការហេដាយកមាៃ ងំ្គ
4.    អំំក�ំនិួញ/មាជ ស់អា�ីវក�ែ
5.    ប៉ះុគឺគលិ់ករដាឋ ភិបិាល់
6.    ប៉ះុគឺគលិ់កឯក�និ  
7.    ប៉ះុគឺគលិ់កអំង្គគការ
8.    ក�ែករហេរាំង្គ�ត្រូក
9.    អំំកហេប៉ះើកប៉ះរ/ហេ�កានិិក
10.  ក�ែករសំណ៍ង្គ់
11.  អំំក�ិញឹំ្ញ�សតវ
12.  អំំកខែកម្លៃឆ្លុះអំាហ្វារ
13.  ហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត (……… .. )

Q2.2. ហេតើអំំកមានិ�ំណូ៍ល់ត្រូប៉ះចាខំែ�ប៉ះះុនាែ និខែដូរ? ______ USD
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Q2.3. ហេតើអំំកមានិការង្ហារហេផ្សាសង្គពីីការង្ហារខាង្គហេល់ើខែដូររហឺេទ្ធិ? 1.    បាទ្ធិ/ចាស៌
2.    ហេទ្ធិ

Q2.4. ហេប៉ះើមានិ ហេតើអំំកទ្ធិទ្ធិួល់បានិ�ំណូ៍ល់ប៉ះះុនាែ និខែដូរ? ______ USD

Q2.5. ហេតើត្រូបាក�ំ់ណូ៍ល់រប៉ះស់អំំកពឹីង្គខែផ្សាុកហេល់ើទ្ធិី�ងំ្គខែដូរអំកំរស់ហេ�រ?ឺ (ហេតើ
ត្រូបាក�ំ់ណូ៍ល់ពីឹង្គខែផ្សាុកហេល់ើប៉ះឹង្គ ឬរស់ហេ�កំុង្គតំប៉ះនិប់៉ះហេណ្តាា �អាសនិំ?)

1.   បាទ្ធិ/ចាស៌
2.   ហេទ្ធិ

Q2.6. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើអំំកទ្ធិទ្ធិួល់បានិត្រូបាក�់ំណូ៍ល់ពីីប៉ះឹង្គ ហេតើអំំកមានិ�ំណ្តាយ�ួល់
 ដីូហេគឺ ឬដីូផុ្លាល់់�ៃួនិ?

1.   �ួល់ដីូហេគឺ 
2.   ដីូផុ្លាល់់�ៃួនិ
3.   ដីូរដូឋ ឬសាធារណ៍ៈ
4.   មំាស់ហេគឺឲ្យយហេធវើ ឬហេធវើហេល់ើដូីហេគឺ

Q2.7. ហេតើអំំកត្រូប៉ះកប៉ះរប៉ះរអំវីហេល់ើម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គ? 1.   កសិក�ែ (ដាបំ៉ះខែនិៃ)

2.   ហេនិសាទ្ធិ

3.   �ិញឹំ្ញ�សតវ

4.   ហេផ្សាសង្គៗ 

Q2.8. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើអំំកដាដំូំណ្តាំហេល់ើម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គ ហេតើអំំកល់កប់៉ះះុនាែ និភាគឺរយហេ�ើយ ទុ្ធិក
�ូប៉ះប៉ះះុនាែ និភាគឺរយ?

Sell:         %.      Price per kilo: 
Eat:         %. 

Q2.9. ហេតើអំវីជាត្រូប៉ះភិពី�ំណូ៍ល់��បង្គកំុង្គត្រូគឺួសាររប៉ះស់អំំក? 1.   កសិករ (ដាបំ៉ះខែនិៃ)
2.   អំំកហេនិសាទ្ធិ (ហេនិសាទ្ធិ)
3.   ក�ែករហេធវើការហេដាយកមាៃ ងំ្គ
4.   អំំក�ំនិួញ/មាជ ស់អា�ីវក�ែ
5.   ប៉ះុគឺគលិ់ករដាឋ ភិបិាល់
6.   ប៉ះុគឺគលិ់កឯក�និ  
7.   ប៉ះុគឺគលិ់កអំង្គគការ
8.   ក�ែករហេរាំង្គ�ត្រូក
9.   អំំកហេប៉ះើកប៉ះរ/ហេ�កានិិក
10. ក�ែករសំណ៍ង្គ់
11. អំំក�ិញឹំ្ញ�សតវ
12. អំំកខែកម្លៃឆ្លុះំអាហ្វារ
13. ហេផ្សាសង្គហេទ្ធិៀត (……… .. )

Q2.10. ហេតើត្រូប៉ះភិពី�ំណូ៍ល់��បង្គទ្ធិទ្ធិួល់បានិប៉ះះុនាែ និ? ______ USD

Q2.11. ហេតើមានិសមា�ិកប៉ះះុនាែ និនាកក់ំុង្គត្រូគឺួសាររប៉ះស់អំំកមានិការង្ហារហេធវើ? (សូ�
ហេរៀប៉ះរាំប៉ះ)់

Q2.12. ហេតើត្រូបាក�ំ់ណូ៍ល់សរុប៉ះកំុង្គត្រូគឺួសាររប៉ះស់អំំកប៉ះះុនាែ និ? (សរុប៉ះ�ំណូ៍ល់ពីី
អំំកហេធវើការទាំងំ្គអំស់កំុង្គត្រូគឺួសារ)

______ USD

Q2.13. ហេតើអំវីហេៅជាកត្រូ�តិការអំប៉ះរ់�ំ័ស់ប៉ះំផុ្សាតខែដូល់អំំកសំហេរ�បានិ? 1.   ពំុីមានិការអំប៉ះរ់ផំ្សាៃូវការ
2.   �និិប៉ះញំ្ញប៉ះប់៉ះឋ�សិកា
3.   បានិប៉ះញំ្ញប៉ះប់៉ះឋ�សិកា
4.   �និិប៉ះញំ្ញប៉ះអ់ំនុិវទិ្ធិោល់�យ
5.   ប៉ះញំ្ញប៉ះអ់ំនុិវទិ្ធិោល់�យ
6.   �និិប៉ះញំ្ញប៉ះវ់ទិ្ធិោល់�យ
7.   ប៉ះញំ្ញប៉ះវ់ទិ្ធិោល់�យ
8.   �័ស់ជាង្គវទិ្ធិោល់�យ
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៣. ការកាន់កាប់ដី�ធីឹ�

ល់.រ សំណួ៍រ កូដូ�ហេ�ៃើយ

Q3.1. ហេតើដីូខែដូល់អំំកកំពុីង្គរស់ហេ� ជាត្រូប៉ះហេភិទ្ធិដីូអំវី ? 1.     ��ត្រូចាងំ្គទ្ធិហេនិៃ
2.     ហេល់ើត្រូប៉ះឡាយ
3.     ហេល់ើត្រូស�ធ�ែជាតិ
4.     ហេល់ើត្រូស��ីក
5.     ហេល់ើប៉ះឹង្គ
6.     ហេល់ើផ្សាៃូវ
7.     ហេល់ើដូំប៉ះូល់
8.     ហេល់ើផ្សាៃូវរ�ហេភិៃើង្គ
9.     ហេ�កំុង្គឃ្លាំៃ ងំ្គ ឬសំណ៍ង្គរ់ប៉ះស់ហេគឺហេផ្សាសង្គ
10.   ��រប៉ះង្គ (វតាអារាំ� សាោ ផ្សាារ .....)
11.   ហេ�កំុង្គវតា
12.   កខែនិៃង្គរស់ហេ�ធ�ែ� �ុសពីីខាង្គហេល់ើ
13.   ហេផ្សាសង្គៗ

Q3.2. ហេតើមានិនិរណ្តាមំាកធ់ាៃ ប៉ះត់្រូបាប៉ះថ់្នា ហេ�ទ្ធិី�ងំ្គហេនិ�ជាត្រូប៉ះហេភិទ្ធិ
ដីូក�ែសិទ្ធិុអំវីខែដូរឬហេទ្ធិ ?

(ហេប៉ះើគាំតជ់ាអំំក�ួល់ផ្សាុ�ហេនិ� សូ�រលំ់ង្គ)

1.     បាទ្ធិ/ចាស (ដីូឯក�និ)
2.     បាទ្ធិ/ចាស (ដីូសាធារណ៍ៈរប៉ះស់រដូឋ)
3.     បាទ្ធិ/ចាស (ដីូឯក�និរប៉ះស់ពីួកហេយើង្គ)
4.     បាទ្ធិ/ចាស (ដីូឯក�និរប៉ះស់អំំកដូម៏្លៃទ្ធិ)
5.     �និិដឹូង្គ

Q3.3. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិហេគឺត្រូបាប៉ះ ់ហេតើហេគឺជាអំំកណ្តា? 1.     អំំក�ិតខាង្គ/�តិាភិ�កា
2.     ត្រូប៉ះធានិភិូ�/ិត្រូប៉ះធានិស�គឺ�និ៍
3.     �ស្ត្រីនិាីសង្ហាក ត់
4.     �ស្ត្រីនិាី��ណ៍ឌ
5.     �ស្ត្រីនិាី�ុ�ប៉ះញ្ញជ ីដូីធៃី
6.     មំាស់ដូី
7.     ហេផ្សាសង្គៗ

Q3.4. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិហេគឺត្រូបាប៉ះ ់ហេតើហេគឺត្រូបាប៉ះអ់ំំកហេ�ឆំ្នាំណំ្តា?

Q3.5. ហេតើទី្ធិ�ងំ្គហេនិ� មានិឯកសារផ្សាៃូវ�ាប៉ះអ់ំវី�ៃ� ខែដូល់ប៉ះញ្ចាំជ កពី់ី
សាថ និភាពីដីូធៃីខែដូរឬហេទ្ធិ? (ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិ �ូរហេរៀប៉ះរាំប៉ះ ់ និិង្គ
�ត��ៃង្គ) អំំកអា�ហេសំើរសំុ�តរូប៉ះភាពីបានិ

1.     ប៉ះៃង្គរ់ងឹ្គ
2.     ប៉ះៃង្គទ់្ធិនិ់
3.     លិ់�ិតប៉ះញ្ចាំជ កក់ានិក់ាប៉ះដ់ូីធៃី
4.     �និិមានិហេទ្ធិ

Q3.6. ហេតើអំំកបានិទ្ធិទួ្ធិល់ដូំណឹ៍ង្គ�ុនិហេធវើការប៉ះហេណ៍ា ញហេ�ញខែដូរ
ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q3.7. ហេតើអំំកណ្តាជាអំំកផ្សាាល់់ដូំណឹ៍ង្គហេនិ�? 1.     ត្រូប៉ះធានិភិូ�/ិត្រូប៉ះធានិស�គឺ�និ៍
2.     �ស្ត្រីនិាីសង្ហាក ត់
3.     �ស្ត្រីនិាី��ណ៍ឌ
4.     �ស្ត្រីនិាី�ុ�ប៉ះញ្ញជ ីដូីធៃី
5.     មំាស់ដូី
6.     តំណ្តាង្គត្រូកុ��ុុនិ
7.     ហេផ្សាសង្គៗ

Q3.8. ហេតើមានិអំវីហេកើតហេ�ើង្គហេ�ហេពីល់ហេនា�?
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៤. លងំ្ខេ�ឋាន ង្ខេ�ដ្ឋាា រចនាសម័�នធ និង់ង្ខេសវាធារណៈៈ និង់��វិភាពុរសង់្ខេ� (�ំណ្តាំ៖ សំនិួរខែដូល់មានិចាកព់ី�ណ៌៍ត្រូប៉ះហេផ្សា� អា�
ប៉ះំហេពីញហេដាយអំំកសមាភ ស�ៃួនិឯង្គបានិ��រយៈការអំហេង្គកត)

Q4.1. ហេតើផ្សាុ�អំំកសាង្គសង្គពីីអំវី? 1.    ដីូ/ដីូឥត
2.    កាា រហេឈើ/រនាប៉ះឬសសី
3.    ហេប៉ះតុង្គ/ឥដូឋ/�ែ
4.    �ែដុូស
5.    កាា រខាត់
6.    ឥដូឋកា�/់ឥដូឋការូ

Q4.2. ហេតើ�ញ្ចាំជ ំង្គផ្សាុ�សាង្គសង្គពីីអំវី? 1.    ឬសស/ីសៃឹក/សបូវ/ហេ�ែ /ខែត្រូតង្គ ត្រូប៉ះបុ៉ះស
2.    ដីូ
3.    កាា រហេឈើ/កាា រប៉ះនិុ�
4.    ហេប៉ះតុង្គ/ឥដូឋ/�ែ
5.    ស�ង្គកសី/អាលុ់�ញីះូ �/ប៉ះនិុ�ហេោ�ៈធាតុហេផ្សាសង្គៗ
6.    �វីត្រូប៉ះូសីុ�ះង្គត់៍
7.    សមាភ រៈហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ហេ�ើយ/�ំនិួសប៉ះខែនិថ�បិ៉ះទ្ធិបាងំ្គ

Q4.3. ហេតើដំូប៉ះូល់ផ្សាុ�សាង្គសង្គពីីអំវី? 1.    ឬសស/ីសៃឹក/សបូវ/ហេ�ែ
2.    ហេកប�ង្គ
3.    កាា រហេឈើ/កាា រប៉ះនិុ�
4.    ហេប៉ះតុង្គ/ឥដូឋ/�ែ
5.    ស�ង្គកសី/អាលុ់�ញីះូ �/ប៉ះនិុ�ហេោ�ៈធាតុហេផ្សាសង្គៗ
6.    �វីត្រូប៉ះូសីុ�ះង្គត់៍
7.    ប៉ះនិុ�បាៃ សុិ�/ប៉ះនិុ���រ

Q4.4 ហេតើអំំករស់ហេ�ទ្ធិីហេនិ� យូរប៉ះះុណ្តា្ណ ហេ�ើយ? 1.    តិ�ជាង្គ 1ឆំ្នាំំ
2.    1 ហេៅ 2 ឆំ្នាំំ
3.    2 ហេៅ 3 ឆំ្នាំំ
4.    3 ហេៅ 5 ឆំ្នាំំ
5.    ហេល់ើសពីី 5 ឆំ្នាំំ

Q4.5 ហេ�តុអំវបីានិជាអំំក �ករស់ហេ�ទ្ធិីហេនិ�?

Q4.6 ហេតើហេ�ទី្ធិហេនិ� មានិភាជ ប៉ះទ់្ធិឹករដូឋខែដូរ ឬហេទ្ធិ? 1.    មានិ
2.    �និិមានិ (កាល់�ុនិធាៃ ប៉ះម់ានិ)
3.    �និិមានិ (�និិខែដូល់មានិហេសា�)

Q4.7 ហេតើហេ�ទី្ធិហេនិ� ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ត្រូប៉ះភិពីទឹ្ធិកអំវីសត្រូមាប៉ះផ់្សាឹក? 1.    ទឹ្ធិករដូឋ
2.    ទឹ្ធិករដូឋ (ផ្សាាល់់ហេដាយឈែួញកណ្តាា ល់)
3.    ទឹ្ធិកឯក�និ
4.    ទឹ្ធិកធុង្គទិ្ធិញ ឬឡានិ
5.    ទឹ្ធិកកាដុូង្គទិ្ធិញ
6.    ទឹ្ធិកអំណ៍ាូ ង្គសំប៉ះ់
7.    ទឹ្ធិកអំណ៍ាូ ង្គលូ់
8.    ទឹ្ធិកហេភិៃ�ង្គ
9.    ទឹ្ធិកត្រូស� ទឹ្ធិកវាល់ខែត្រូស ទឹ្ធិកទ្ធិហេនិៃ
10.  ហេផ្សាសង្គៗ
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Q4.8. ហេតើហេ�ទ្ធិីហេនិ� ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ទ្ធិឹកអំវីហេត្រូ�ពីីផ្សាឹក? 1.    ទឹ្ធិករដូឋ
2.    ទឹ្ធិករដូឋ (ផ្សាាល់់ហេដាយឈែួញកណ្តាា ល់)
3.    ទឹ្ធិកឯក�និ
4.    ទឹ្ធិកធុង្គទិ្ធិញ
5.    ទឹ្ធិកកាដុូង្គទិ្ធិញ
6.    ទឹ្ធិកអំណ៍ាូ ង្គសំប៉ះ់
7.    ទឹ្ធិកអំណ៍ាូ ង្គលូ់
8.    ទឹ្ធិកហេភិៃ�ង្គ
9.    ទឹ្ធិកត្រូស� ទឹ្ធិកវាល់ខែត្រូស ទឹ្ធិកទ្ធិហេនិៃ
10.  ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.9. ហេតើទ្ធិឹក មានិតម្លៃ�ៃប៉ះះុនាែ និ? 

(សត្រូមាប៉ះខ់ែត�ហេ�ៃើយ ចាប៉ះពី់ី ២ដូល់់១០ ខែតប៉ះះុហេណ្តា្ណ �)

១. _______________ដុូោៃ /�យួខែ�ះត្រូតគូឺប៉ះ
២. _______________ដុូោៃ /�យួធុង្គ
៣. _______________ដុូោៃ /�យួខែ�

Q4.10. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ទ្ធិឹកអំណ៍ាូ ង្គ ហេតើអំំកណ្តា ជាអំំក
ហេៅ យកទ្ធិឹក?

1.    ឪពុីកមាា យ
2.    កូនិ
3.    ពូី/�ងី្គ
4.    �ីដូូនិ/�ី�
5.    ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.11. ហេតើត្រូតូវ�ំណ្តាយហេពីល់ប៉ះះុនាែ និនាទ្ធិី ហេដូើ�បហីេៅដូល់់ត្រូប៉ះភិពី
ទ្ធិឹកហេ�ើយត្រូត�ប៉ះ�់កវញិ?

1. ទ្ធិឹកហេ�កំុង្គលំ់ហេ�ដាឋ និ
2. �ំណ្តាយតិ�ជាង្គ៣០នាទី្ធិ
3. �ំណ្តាយហេត្រូ�ើនិជាង្គ៣០នាទី្ធិ
4. �និិដឹូង្គ

Q4.12. ហេតើទ្ធិី�ងំ្គហេនិ� មានិភាជ ប៉ះហ់េភិៃើង្គរដូឋខែដូរ ឬហេទ្ធិ? 1.    មានិ
2.    �និិមានិ (កាល់�ុនិមានិ ប៉ះះុខែនិាឥ�ូវ�និិមានិ)
3.    �និិមានិ (�និិខែដូល់មានិហេសា�ពីី�ុនិ�ក)

Q4.13. ហេតើហេ�ទ្ធិីហេនិ� ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ហេភិៃើង្គអំវី? 1.    ហេភិៃើង្គរដូឋ
2.    ហេភិៃើង្គរដូឋ (ផ្សាាល់់ហេដាយឈែួយកណ្តាា ល់)
3.    ហេភិៃើង្គឯក�និ
4.    មាះ សីុនិហេភិៃើង្គឯក�និ
5.    ហេភិៃើង្គសូឡា
6.    អាកុយ
7.    �និិមានិហេភិៃើង្គហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ហេទ្ធិ

1,5->5.8

Q4.14. ហេតើហេភិៃើង្គ មានិតម្លៃ�ៃប៉ះះុនាែ និ?

(សត្រូមាប៉ះខ់ែត�ហេ�ៃើយ ២ដូល់់៤)

១. _______________ដុូោៃ /�យួគឺី�ូវាះ តហ់េមាះ ង្គ
២. _______________ដុូោៃ /�យួខែ�

Q4.15. ហេតើទ្ធិឹកហេភិៃ�ង្គ ត្រូតូវ�ូរយាះ ង្គដូូ�ហេ�ា� ?

(�និិមានិត្រូប៉ះពី�និិ សំហេ�ហេល់ើ�និិ មានិទុ្ធិហេយា �ូរហេ�ញ
 ពីីផ្សាុ�ហេៅ)

1.    ��ត្រូប៉ះពី�និិលូ់ហេត្រូកា�ដីូ
2.    �ូរហេល់ើដូីធ�ែ�
3.    �ូរពីីផ្សាុ� ហេៅត្រូស� បឹ៉ះង្គ ទ្ធិហេនិៃ និិង្គវាល់ខែត្រូស
4.    គាំែ និត្រូប៉ះពី�និិប៉ះង្គាូរ
5.    ហេផ្សាសង្គៗ
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Q4.16. ហេតើត្រូប៉ះពី�និិប៉ះង្គាូរទឹ្ធិក មានិដំូហេណ៍ើ រការខែដូរ ឬហេទ្ធិ? 1.    ដំូហេណ៍ើ រការល់ុណ្តាស់
2.    ដំូហេណ៍ើ រការល់ុ
3.    ដំូហេណ៍ើ រការ�និិល់ុ
4.    ដំូហេណ៍ើ រការ�និិល់ុទាំល់់ខែតហេសា�
5.    កាល់�ុនិដំូហេណ៍ើ រការ ខែតឥ�ូវ�ូ�
6.    �និិមានិត្រូប៉ះពី�និិទាំងំ្គអំស់

Q4.17. ហេតើនិរណ្តាជាអំំកសាង្គសង្គត់្រូប៉ះពី�និិប៉ះង្គាូរទឹ្ធិកហេនិ� ? 1.    អាជាា ធរ�ណ៍ឌ
2.    អាជាា ធរសង្ហាក ត់
3.    អាជាា ធរភិូ�ិ
4.    ហេធវើ�ៃួនិឯង្គ
5.    អំង្គគការហេត្រូ�រដាឋ ភិបិាល់
6.    ត្រូកុ��ុុនិ
7.    ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.18. ហេតើកាកសំណ៍ល់់�នុិសស �ូរហេៅណ្តា? 1.    ត្រូប៉ះពី�និិលូ់ហេត្រូកា�ដីូ
2.    �ូរហេល់ើដូីធ�ែ�
3.    �ូរពីីផ្សាុ� ហេៅកានិត់្រូស� ប៉ះឹង្គ ទ្ធិហេនិៃ និិង្គវាល់ខែត្រូស
4.    �និិមានិត្រូប៉ះពី�និិ
5.    ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.19. ហេតើត្រូប៉ះពី�និិប៉ះង្គាូរកាកសំណ៍ល់់�នុិសស មានិដូំហេណ៍ើ រការខែដូរ
 ឬហេទ្ធិ?

1.  ដូំហេណ៍ើ រការល់ុណ្តាស់
2.    ដំូហេណ៍ើ រការល់ុ
3.    ដំូហេណ៍ើ រការ�និិសូវល់ុ
4.    ដំូហេណ៍ើ រការ�និិល់ុទាំល់់ខែតហេសា�
5.    កាល់�ុនិដំូហេណ៍ើ រការ ខែតឥ�ូវ�និិដំូហេណ៍ើ រការ

Q4.20. ហេតើអំំកណ្តា ជាអំំកសាង្គសង្គត់្រូប៉ះពី�និិប៉ះង្គាូរទឹ្ធិកហេនិ�? 1.    អាជាា ធរ��ណ៍ឌ
2.    អាជាា ធរសង្ហាក ត់
3.    អាជាា ធរភិូ�ិ
4.    ហេធវើ�ៃួនិឯង្គ
5.    អំង្គគការហេត្រូ�រដាឋ ភិបិាល់
6.    ត្រូកុ��ុុនិ
7.    ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.21. ហេតើហេ�ទ្ធិីហេនិ� ធាៃ ប៉ះរ់ង្គហេត្រូគាំ�ហេដាយសារទឹ្ធិក�ំនិនិ់
 យាះ ង្គហេហ្វា�ណ្តាស់�ាង្គ កំុង្គរយៈហេពីល់ ៣ រដូូវ (រដូូវវសា
) �ុង្គហេត្រូកាយហេទ្ធិ?

(ត្រូប៉ះសិនិធាៃ ប៉ះ ់ហេតើរយៈហេពីល់ប៉ះះុនាែ និហេទ្ធិើប៉ះទឹ្ធិក�ំនិនិ�ូ់រអំស់)

1.    បាទ្ធិ/ចាស (១ ហេៅ២ ហេមាះ ង្គ)
2.    បាទ្ធិ/ចាស (តិ�ជាង្គ ១ម្លៃ�ៃ)
3.    បាទ្ធិ/ចាស (តិ�ជាង្គ ១សបាា �៍)
4.    បាទ្ធិ/ចាស (១ ហេៅ២សបាា �៍)
5.    បាទ្ធិ/ចាស (២ ហេៅ៤សបាា �៍)
6.    បាទ្ធិ/ចាស (ហេត្រូ�ើនិជាង្គ ៤សបាា �៍) 
7.    ហេទ្ធិ
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Q4.22. ហេតើផ្សាៃូវ�ូល់�កកានិទ់្ធិីហេនិ� មានិល់កំណ៍ៈ ដូូ�ហេ�ា�?    1.  ផ្សាៃូវ២ទិ្ធិស (អា�ហេប៉ះើកឡានិបានិ២)
2.  ផ្សាៃូវ១ទិ្ធិស (អា�ហេប៉ះើកបានិឡានិខែត១)
3.  ផ្សាៃូវតូ� (សត្រូមាប៉ះហ់េប៉ះើកខែត�ះូតូ)
4.  ស័ានិរងឹ្គមា ំ(ឡានិអា�ហេប៉ះើកប៉ះរបានិ)
5.  ស័ានិចាស់ត្រូទ្ធិុឌ្ឍហេត្រូទាំ� (សត្រូមាប៉ះហ់េប៉ះើកខែត�ះូតូ)
6.  ផ្សាៃូវរ�ហេភិៃើង្គ
7.  �ហេណ៍ាើ រ
8.  ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.23. ហេតើផ្សាៃូវ�ូល់�កទី្ធិហេនិ� ត្រូតូវបានិសាង្គសង្គហ់េ�ើង្គ�ក
 ពីីអំវី?

1.  ហេប៉ះតុង្គ
2.  ហេឈើ
3.  ដីូធ�ែ�
4.  ដីូត្រូគឺួស
5.  ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.24. ហេតើហេ�ទ្ធិីហេនិ� មានិប៉ះហេង្ហាគ ល់ហេភិៃើង្គប៉ះំភិៃផឺ្សាៃូវខែដូរ ឬហេទ្ធិ? 1.  បាទ្ធិ/ចាស - មានិដំូហេណ៍ើ រការ
2.  បាទ្ធិ/ចាស - �និិមានិដំូហេណ៍ើ រការ
3.  ហេទ្ធិ

Q4.25. ហេតើហេ�ទ្ធិីហេនិ� មានិហេសវាត្រូប៉ះ�ូល់សត្រូមា�ខែដូរ ឬហេទ្ធិ? 1.  មានិ (ហេរៀង្គរាំល់់ម្លៃ�ៃ)
2.  មានិ (២ដូង្គ កំុង្គ១សបាា �៍)
3.  មានិ (�ាង្គ កំុង្គ១សបាា �៍)
4.  មានិ (ហេរៀង្គរាំល់់ ២សបាា �៍�ាង្គ)
5.  ហេទ្ធិ

Q4.26. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិ ហេតើហេគឺគិឺតតម្លៃ�ៃយាះ ង្គដូូ�ហេ�ះា�? (
ត្រូប៉ះចាខំែ� គិឺតជាដុូោៃ )

1. តម្លៃ�ៃ

Q4.27. ហេតើអំំកណ្តា ខែដូល់ជាអំំកផ្សាាល់់ហេសវាត្រូប៉ះ�ូល់សត្រូមា�? 1.  ត្រូកុ��ុុនិ សីុនិត្រូទី្ធិ
2.  អំង្គគការ CSARO
3.  ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.28. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើ�និិមានិហេសវាត្រូប៉ះ�ូល់សត្រូមា�ហេនា�ហេទ្ធិ ហេតើ
អំំកត្រូគឺប៉ះត់្រូគឺង្គសត្រូមា�យាះ ង្គដូូ�ហេ�ា�?

1.  ដុូត
2.  កប៉ះ់
3.  ហេបា�ហេចាល់ (កខែនិៃង្គខែដូល់ហេគឺ�កត្រូប៉ះ�ូល់សត្រូមា�)
4.  ហេបា�ហេចាល់ (កខែនិៃង្គខែដូល់គាំែ និហេសវាត្រូប៉ះ�ូល់)
5.  ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.29. ហេតើការហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់ប៉ះង្គគនិអ់ំនា��យហេ�ទី្ធិហេនិ� មានិ
 ល់កំណ៍ៈដូូ�ហេ�ា�?

1.  ប៉ះង្គគនិឯ់ក�និ
2.  ប៉ះង្គគនិហ់េត្រូប៉ះើរ�ួគំាំ (២ ហេៅ៣ត្រូគឺួសារ)
3.  ប៉ះង្គគនិស់ាធារណ៍ៈ (ហេត្រូប៉ះើរ�ួកំុង្គស�គឺ�និ)៍
4.  �និិមានិប៉ះង្គគនិ់
5.  ហេផ្សាសង្គៗ

Q4.30. ហេប៉ះើហេត្រូប៉ះើប៉ះង្គគនិស់ាធារណ៍ៈ ហេតើហេ�ឆ្នាំៃ យប៉ះះុនាែ និ? 1.  តិ�ជាង្គ៥០ខែ�ះត្រូត
2.  ៥០ខែ�ះត្រូត ហេៅ ១០០ខែ�ះត្រូត
3.  ១០០ខែ�ះត្រូត ហេៅ ២០០ខែ�ះត្រូត
4.  ហេត្រូ�ើនិជាង្គ២០០ខែ�ះត្រូត
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Q4.31. មានិហេត្រូប៉ះើពី�និិហេភិៃើង្គប៉ះំភិៃខឺែដូរឬហេទ្ធិ? ចាស / ហេទ្ធិ

Q4.32. ហេតើសមា�ិកត្រូគឺួសាររប៉ះស់អំំកហេត្រូប៉ះើប៉ះង្គគនិ់

ត្រូប៉ះហេភិទ្ធិណ្តា?

1.    �និិមានិ

2.    ប៉ះង្គគនិច់ាកទ់្ធិឹក ឬ(�ុ�ប៉ះង្គាូរទឹ្ធិក) តភាជ ប៉ះហ់េៅត្រូប៉ះពី�និិលូ់

3.    ប៉ះង្គគនិច់ាកទ់្ធិឹក ឬ(�ុ�ប៉ះង្គាូរទឹ្ធិក) តភាជ ប៉ះហ់េៅអាង្គសាុក ឬរហេ�ា

4.    ប៉ះង្គគនិច់ាកទ់្ធិឹក ឬ(�ុ�ប៉ះង្គាូរទឹ្ធិក) ប៉ះង្គាូរហេៅកខែនិៃង្គហេផ្សាសង្គ

5.    ប៉ះង្គគនិរ់ហេ�ា មានិចានិប់៉ះង្គគនិស់ត្រូមាប៉ះប់៉ះតហ់េ�ើង្គ

6.    ប៉ះង្គគនិរ់ហេ�ា គាំែ និខែផ្សានិប៉ះង្គគនិស់ត្រូមាប៉ះប់៉ះតហ់េ�ើង្គ

7.    ប៉ះង្គគនិប់៉ះតហ់េ�ើង្គទ្ធិមាៃ កក់ំុង្គទឹ្ធិក

Q4.33. ហេតើអំំកទ្ធិទ្ធិួល់បានិប៉ះ�ណ៍្ណ ស�ធ�ខ៌ែដូរ ឬហេទ្ធិ? 1.    ហេទ្ធិ
2.    បាទ្ធិ/ចាស - កត្រូ�តិ 1
3.    បាទ្ធិ/ចាស - កត្រូ�តិ 2

Q4.34. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិ ហេតើប៉ះ�ណ៍្ណ ហេនា�ហេ�អា�ហេត្រូប៉ះើត្រូបាស់
បានិខែដូរឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q4.35. ហេតើប៉ះ�ណ៍្ណ ស�ធ� ៌ត្រូតូវបានិផ្សាាល់់ហេអាយ �ងំ្គពីីឆំ្នាំំ
ណ្តា?

តម្លៃ�ៃ

Q4.36. ហេតើពីីទី្ធិ�ងំ្គហេនិ�ហេៅកានិ.់............មានិ�មាៃ យ
ប៉ះះុនាែ និនាទ្ធិី (ហេធវើដូំហេណ៍ើ រហេដាយ�ះូតូ)?

ហេសវាសុ�ភាពីសាធារណ៍ៈ សំហេ�ហេល់ើ
�ណ៍ឌ ល់សុ�ភាពី �និុីរហេពីទ្ធិយ (�និិខែ�និ 
ឱ្យស�សាថ និ ទ្ធិណ៍ឌ ហេពីទ្ធិយ ឬគឺៃីនិិក ហេនា�ហេទ្ធិ)

1.    ផ្សាារ _____________________ នាទី្ធិ
2.    �ណ៍ឌ ល់សុ�ភាពី _______________នាទី្ធិ
3.    វតា ______________________នាទី្ធិ
4.    ប៉ះឋ�សិកា ___________________នាទី្ធិ
5.    អំនុិវទិ្ធិោល់�យ __________________នាទី្ធិ

៥. ការយលដ់ីឹង់អំពុ�គង្ខេស្រា�ង់ល់.រ សំនិួរ �ហេ�ៃើយ (គឺួរខែត�តសហេ�ៃង្គទុ្ធិក) រលំ់ង្គ សមាគ ល់់

Q5.1. ហេតើអំំកបានិដឹូង្គពីីគឺហេត្រូមាង្គ ING CITY ឬ
គឺហេត្រូមាង្គនានាខែដូល់បានិនិិង្គកំពុីង្គអំនុិវតាហេ�
ខែកបរម្លៃផ្សាុបឹ៉ះង្គហេនិ�ខែដូរ ឬហេទ្ធិ? (ដូូ�ជា អំុីអំនិ
�ះល់, ប៉ះុរហីេប៉ះះង្គ�ួត, ហេរាំង្គ�ត្រូកត្រូប៉ះត្រូពឹីតាក�ែទឹ្ធិក
ស�ុុយ, ផ្សាៃូវសហេ�ា��ុុនិខែសនិ)

  ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.2. ហេតើអំំកដឹូង្គអំវី�ៃ� ពីីគឺហេត្រូមាង្គទាំងំ្គហេនា�?

Q5.3. ហេតើអំំកដឹូង្គពីត៍ម៌ានិទាំងំ្គហេនា� ��រហេប៉ះៀប៉ះ
 ណ្តា? 

1.    ត្រូប៉ះធានិភិូ�/ិត្រូប៉ះធានិស�គឺ�និ៍

2.    �ស្ត្រីនិាីសង្ហាក ត់

3.    �ស្ត្រីនិាី��ណ៍ឌ

4.    �ស្ត្រីនិាី�ុ�ប៉ះញ្ញជ ីដូីធៃី
5.    មំាស់ដូី
6.    តំណ្តាង្គត្រូកុ��ុុនិ

7.    ហេផ្សាសង្គៗ
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Q5.4. ហេតើអំំកមានិបានិ�ួប៉ះត្រូប៉ះ�ំុ ឬពិីហេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់ជា�យួត្រូកុ��ុុនិទាំកទ់្ធិង្គនឹិង្គ
គឺហេត្រូមាង្គទាំងំ្គហេនា�ខែដូរ ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.5. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិការ�ួប៉ះត្រូប៉ះ�ំុ ឬពិីហេត្រូគាំ�ហេយាប៉ះល់់ ហេតើអំំកបានិ�ូល់រ�ួខែដូរ ឬហេទ្ធិ? ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.6. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើបានិ�ូល់រ�ួ ហេតើហេគឺបានិត្រូបាប៉ះអ់ំំកអំវី�ៃ�ទាំកទ់្ធិង្គនឹិង្គគឺហេត្រូមាង្គ និិង្គ
ផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់�កហេល់ើស�គឺ�និ?៍ ហេតើអំំកមានិទ្ធិទ្ធិួល់បានិលិ់�ិតផ្សាៃូវការ ការ
�ូនិដំូណឹ៍ង្គ ឬការផ្សាាល់់ពី�តម៌ានិខែដូរ ឬហេទ្ធិ?

Q5.7. ហេតើអំំកមានិបានិទ្ធិទ្ធិួល់ការត្រូបឹ៉ះកាហេយាប៉ះល់់ ទាំកទ់្ធិង្គនឹិង្គគឺហេត្រូមាង្គខែដូរ ឬហេទ្ធិ? ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.8. ហេតើការត្រូប៉ះឹកាហេយាប៉ះល់់អំំពីីអំវី�ៃ�? សូ�ហេរៀប៉ះរាំប៉ះដ់ូំហេណ៍ើ រហេរឿង្គ (ហេតើមានិអំំក
ដូំណ្តាង្គ�ូល់រ�ួហេទ្ធិ/ផ្សាាល់់ពី�តម៌ានិ�ាស់ោស់ហេទ្ធិ/ហេតើហេគឺអំនុិញ្ចាំញ តិាឲ្យយអំំកអា�
សួរសំណួ៍របានិហេទ្ធិ?)

Q5.9. ហេតើអំំកមានិបានិទ្ធិទ្ធិួល់ការ�ូនិដំូណឹ៍ង្គខែដូរឬហេទ្ធិ�ុនិនឹិង្គត្រូកុ��ុុនិចាប៉ះហ់េផ្សាាើ�

អំនុិវតាគឺហេត្រូមាង្គ? 

ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.10. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើមានិ ហេតើរយៈហេពីល់ប៉ះះុនាែ និ? 1.    ត្រូតឹ�៦ខែ�
2.    ជាង្គ១ឆំ្នាំំ
3.    ១ឆំ្នាំ ំហេៅ២ឆំ្នាំំ
4.    ២ឆំ្នាំ ំហេៅ៣ឆំ្នាំំ
5.    ហេល់ើសពីី៣ឆំ្នាំំ

Q5.11. ហេតើត្រូកុ��ុុនិ បានិហេសំើរសំុការអំនុិញ្ចាំញ ត ឬយល់់ត្រូពី�ពីីស�គឺ�និខ៍ែដូរ ឬហេទ្ធិ? ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.12. ហេតើអំំកទ្ធិទ្ធិួល់នូិវផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ពីគីឺហេត្រូមាង្គអំភិវិឌ្ឍឍនិទ៍ាំងំ្គហេនា� ខែដូរឬហេទ្ធិ? ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.13. ហេតើវាបានិប៉ះះ�ពាល់់អំវី�ៃ� ?

Q5.14. ហេតើអំំកខាតប៉ះង្គអ់ំវី�ៃ� ហេដាយសារគឺហេត្រូមាង្គទាំងំ្គហេនា�? 1.    ត្រូបាក�់ំណូ៍ល់ 
2.    ផ្សាុ�សខែ�បង្គ 
3.    ដីូធៃី 
4.    ឱ្យកាសហេសដូឋកិ�ំ 
5.    ផ្សាៃូវហេធវើដូំហេណ៍ើ រ ។ល់។
6.    ហេផ្សាសង្គៗ 

Q5.15. ហេតើអំំកបានិពីោយា�ទាំ�ទាំរសំណ៍ង្គសត្រូមាប៉ះក់ារបាតប់៉ះង្គរ់ប៉ះស់អំំកហេទ្ធិ? ចាស / ហេទ្ធិ
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Q5.16. ហេតើបានិល់ទ្ធិិផ្សាល់អំវី�ៃ�ពីីការទាំ�ទាំរសំណ៍ង្គហេនា�? 1.   សំណ៍ង្គជាលុ់យ
2.   ហេដា�ដូូដូីហេៅហេ�កខែនិៃង្គហេផ្សាសង្គ
3.   �និិមានិសំណ៍ង្គ
4.   ហេផ្សាសង្គៗ

Q5.17. ហេតើអំំកហេ�ើល់ហេឃៈើញពីីផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់អំវី�ៃ� ហេៅម្លៃ�ៃអំនាគឺត? (សូ�
ហេរៀប៉ះរាំប៉ះ)់

Q5.18. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើអំំកបានិទ្ធិទ្ធិួល់នូិវសំណ៍ង្គ ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.18.1 ហេតើនិរណ្តា ជាអំំកផ្សាាល់់សំណ៍ង្គហេនា�? 1.   រដាឋ ភិបិាល់
2.   ត្រូកុ��ុុនិ
3.   ហេផ្សាសង្គៗ

Q5.18.2 ហេតើហេគឺផ្សាាល់់សំណ៍ង្គហេនា� �ងំ្គពីីឆំ្នាំណំ្តា?

Q5.18.3 ហេតើអំវីជា�ហេត្រូ�ើស កំុង្គការទ្ធិទ្ធិួល់យកសំណ៍ង្គ? 1.   សំណ៍ង្គជាលុ់យ
2.   ហេដា�ដូូដូីហេៅហេ�កខែនិៃង្គហេផ្សាសង្គ
3.   �និិមានិសំណ៍ង្គ
4.   ហេផ្សាសង្គៗ

Q5.18.4 ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើសំណ៍ង្គជាលុ់យ ហេតើមានិ�ំនិួនិប៉ះះុនាែ និ?

Q5.18.5 ហេតើសំណ៍ង្គដូូ�គំាំសត្រូមាប៉ះអ់ំកំរស់ហេ�ទ្ធិីហេនិ� ខែដូរ
ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.18.6 និរណ្តា�ៃ�បានិ�ូល់រ�ួពិីភាកាអំំពីីសំណ៍ង្គហេនា�? 1.   ត្រូប៉ះធានិភិូ�/ិត្រូប៉ះធានិស�គឺ�និ៍

2.   �ស្ត្រីនិាីសង្ហាក ត់

3.   �ស្ត្រីនិាី��ណ៍ឌ

4.   �ស្ត្រីនិាី�ុ�ប៉ះញ្ញជ ីដូីធៃី
5.   មំាស់ដូី
6.   តំណ្តាង្គត្រូកុ��ុុនិ

7.   ត្រូប៉ះជា�និខែដូល់ប៉ះះ�ពាល់់

8.   អំង្គគការហេត្រូ�រដាឋ ភិបិាល់

9.   ហេផ្សាសង្គៗ

Q5.18.7 ហេតើត្រូតូវហេត្រូប៉ះើហេពីល់ប៉ះះុនាែ និកំុង្គការទូ្ធិទាំតសំ់ណ៍ង្គ? 1.   ត្រូតឹ�៦ខែ�
2.   ជាង្គ១ឆំ្នាំំ
3.   ១ឆំ្នាំ ំហេៅ២ឆំ្នាំំ
4.   ២ឆំ្នាំ ំហេៅ៣ឆំ្នាំំ
5.   ហេល់ើសពីី៣ឆំ្នាំំ

Q5.18.8 ហេតើឯកសារអំវី�ៃ�ត្រូតូវការហេដូើ�បទី្ធិទ្ធិួល់បានិសំណ៍ង្គ? 1. ប៉ះៃង្គរ់ងឹ្គ
2. ប៉ះៃង្គទ់្ធិនិ់
3. លិ់�ិតប៉ះញ្ចាំជ កក់ានិក់ាប៉ះដ់ូីធៃី
4. ប៉ះ�ណ៍្ណ ត្រូគួឺសារ ឬលិ់�ិតប៉ះញ្ចាំជ ក់
ទ្ធិីលំ់ហេ�
5. អំតាសញ្ចាំញ ណ៍ប៉ះ�ណ៍្ណ
6. �និិចាបំា�ម់ានិឯកសារ
7. ហេផ្សាសង្គៗ

Q5.18.9 ហេគឺមានិបានិផ្សាាល់់ឯកសារអំវីឲ្យយអំំកហេទ្ធិ? ចាស / ហេទ្ធិ
៦៣
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Q5.19. ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើហេគឺផ្សាាល់់សំណ៍ង្គ ហេតើអំំកបានិទ្ធិទ្ធិួល់យកខែដូរ
 ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.19.1 ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើ�និិយក ហេ�តុអំវី? 1.    សំណ៍ង្គជាលុ់យតិ�ហេពីក

2.    ឲ្យយដូូរហេៅហេ�កខែនិៃង្គពិីបាក

3.    �និិត្រូតូវនឹិង្គអំវីខែដូល់�ង្គប់ានិ

4.    ហេផ្សាសង្គៗ

Q5.19.2 ហេតើអំំកហេពីញ�ិតានឹិង្គសំណ៍ង្គហេនា�ខែដូរ ឬហេទ្ធិ? ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.19.3 ត្រូប៉ះសិនិហេប៉ះើ�និិហេពីញ�ិតា ហេតើអំំករ�ិគឺនិហ់េល់ើ
គឺហេត្រូមាង្គសំណ៍ង្គហេនា�ខែដូរ ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q5.19.4 ហេតើអំំកទ្ធិទ្ធិួល់បានិសំណ៍ង្គអំវីខែដូរ? 1.    សំណ៍ង្គជាលុ់យ
2.    ហេដា�ដូូដូីហេៅហេ�កខែនិៃង្គហេផ្សាសង្គ
3.    �និិមានិសំណ៍ង្គ
4.    ហេផ្សាសង្គៗ

Q5.20. ហេតើត្រូកុ�ត្រូគឺួសាររប៉ះស់អំំកត្រូតូវការសំណ៍ង្គអំវី�ៃ�ពីី
ត្រូកុ��ុុនិឬរដាឋ ភិបិាល់សត្រូមាប៉ះក់ារខាតប៉ះង្គរ់ប៉ះស់អំំក?

៦. ការយលដឹ់ីង់ ពុ�គង្ខេស្រា�ង់ ING CITY

សត្រូមាប៉ះអ់ំំកខែដូល់�និិបានិដឹូង្គពីីគឺហេត្រូមាង្គទាំងំ្គហេនិ� សូ�ផ្សាាល់់ពី�តម៌ានិ�យួ�ំនិួនិហេៅពីួកគាំត ់(ដូូ�ជាផ្សាល់ប៉ះះ�ពាល់់ម្លៃនិប៉ះរសិាថ និ និិង្គមំាស់គឺហេត្រូមាង្គ
ទាំងំ្គហេនា�)

ល់.រ សំនិួរ
�ហេ�ៃើយ  (គឺួរខែត�ត

  សហេ�ៃង្គទុ្ធិក)
រលំ់ង្គ សមាគ ល់់

Q6.1. ហេតើអំំកធាៃ ប៉ះប់ានិ�ួប៉ះត្រូកុ��ុុនិ ING ទាំកទ់្ធិង្គនឹិង្គ
គឺហេត្រូមាង្គទាំងំ្គហេនា�ខែដូរ ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q6.2. ហេតើអំំកធាៃ ប៉ះប់ានិ�ួប៉ះត្រូកុ�ហេផ្សាសង្គ ទាំកទ់្ធិង្គនឹិង្គគឺហេត្រូមាង្គ
ទាំងំ្គហេនា� ខែដូរឬហេទ្ធិ? (សូ�ហេរៀប៉ះរាំប៉ះ)់

ចាស / ហេទ្ធិ

Q6.3. ហេតើអំំកគិឺតថ្នា គឺហេត្រូមាង្គទាំងំ្គហេនិ� ផ្សាាល់់អំតថត្រូប៉ះហេយា�និ៍

ដូល់់ត្រូប៉ះជា�និក�័ុជាខែដូរ ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q6.4. ហេតើអំំកយល់់ថ្នា ការប៉ះហេង្គកើតគឺហេត្រូមាង្គទាំងំ្គហេនិ�

ល់ុខែដូរ ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q6.5. ជាទូ្ធិហេៅ ហេតើអំំកយល់់យាះ ង្គណ្តា�ំហេពា�ការអំភិវិឌ្ឍឍនិ៍
ហេ�កំុង្គត្រូប៉ះហេទ្ធិសក�័ុជា?

1.    អាត្រូកកខាៃ ងំ្គ
2.    អាត្រូកក
3.    ធ�ែ�
4.    ល់ុ
5.    ល់ុណ្តាស់

៦៤
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Q6.6. ហេតើអំំកយល់់យាះ ង្គណ្តា �ំហេពា�ការអំភិវិឌ្ឍឍនិគ៍ឺហេត្រូមាង្គ
ហេ�បឹ៉ះង្គទំុ្ធិពុីនិហេនិ� ?

(សូ�ហេអាយអំំកហេឆ្លុះៃើយ ពីនិយល់់ហេអាយបានិហេកា�កាយ)

Q6.7. ហេតើអំំកធាៃ ប៉ះ�់ួប៉ះហេរឿង្គ ដូូ�ការអំភិវិឌ្ឍឍនិហ៍េនិ� ពីី�ុនិខែដូរ
 ឬហេទ្ធិ? 

ចាស / ហេទ្ធិ

Q6.8. ហេតើអំំកមានិសាគ ល់់អំំកណ្តាហេផ្សាសង្គ ខែដូល់ធាៃ ប៉ះ�់ួប៉ះត្រូប៉ះទ្ធិ�
នូិវការអំភិវិឌ្ឍឍនិដូ៍ូ�ហេនិ�ខែដូរ ឬហេទ្ធិ?

ចាស / ហេទ្ធិ

Q6.9. ហេតើអំំកមានិ�តិយាះ ង្គណ្តា ហេៅកានិត់្រូកុ��ុុនិ ING ?

៦៥




