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សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ាន 

 
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ររេ់អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេ អ្ងគការេហប្រជាជាតិ 

េតីពីស្ថា នភាពេិទ្ធមិនុេសសៅក្មពុជា 
ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ េុរយិា ប្ាស្ថទ្ េ៊ែ៊ូថ្រ៊ែឌី 

រាជធានីភ្នសំពញថ្លៃទី្២៣ ថ្ែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
 

ែ្ុ ំសហៀរនឹងរញ្ចរដំ់សណើ រសរេក្ក្មមស ើក្ទី្១២ ថ្ដ ជាសរេក្ក្មមចុងសប្កាយររេ់ែ្ុ ំមក្
កានប់្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ក្នុងនាមជាអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេររេ់អ្ងគការេហប្រជាជាតិេតីពី
ស្ថា នភាពេិទ្ធិមនុេសសៅក្មពុជា។ វាគឺរុពវេិទ្ធិថ្ដ ែ្ុ ំានរំសរ ើប្រជាជនក្មពុជាក្នុងរយៈសព ប្ាមំយួ
ឆ្ន សំនះ។ 

ជារឋម ែ្ុ ំេ៊ូមអ្រគុណដ ់រាជរដ្ឋា ភ្ាិ ក្មពុជា ថ្ដ ានផ្ត ់ឲ្យែ្ុ ំន៊ូវកិ្ចចេហប្រតិរតតិ
ការប្រក្រ សដ្ឋយវជិជមាននិងក្នុងនយ័ស្ថា រនាសៅក្នុងអំ្ឡុងសព ថ្នសរេក្ក្មមសនះ។ សដ្ឋយស្ថរថ្តែ្ុ ំ
មនិអាចជរួជាមយួសោក្នាយក្រដាមស្រ្នតីអំ្ឡុងសរេក្មមសនះ ែ្ុ ំេ៊ូមវាយតថ្មែែពេ់ចំស ះកិ្ចចេនទនា
ថ្ដ ែ្ុ ំមានជាមយួគ៊ូេនទនាក្នុងជរួរដ្ឋា ភ្ាិ  ថ្ដ ានផ្ត ់ពត័ម៌ានសដ្ឋយភាពសស្ថម ះប្តង ់ និងគ្មម ន
ការោក្ស់ ៀម។ 

អំ្ឡុងសរេក្ក្មមស ើក្សនះ ែ្ុ ំានជួរជាមយួ ឯក្ឧតតម រ៊ែនិ ឈនិ ឧរនាយក្រដាមស្រ្នតី ឯក្
ឧតតម     េ សែង ឧរនាយក្រដាមស្រ្នតី និងជារដាមស្រ្នតីប្ក្េួងមហាថ្ផ្ទ និងឯក្ឧតតម មក៉្ ់ េមបតតិ 
ប្រធានគណៈក្មាម ធិការេិទ្ធិមនុេសក្មពុជា។ សៅវមិានរដាេភា ែ្ុ ំានជរួផ្ងថ្ដរជាមយួសមដឹក្នាំ
គណរក្សភាគតិច រារទ់ងំសោក្ េម រងសុ ី និងសោក្ កឹ្ម េុខា ។ ដ៊ូចដំសណើ រសរេក្ក្មមស ើក្មុ
នៗររេ់ែ្ុដំ៊ូសចាន ះថ្ដរ ែ្ុ ំានជរួពិភាក្ាជាមយួភាគី ក្ព់ន័ធជាសប្ចើន រមួមាន ព រដាស្ថមញ្ញ  ប្កុ្ម
យុវជន េហជីពក្មមក្រ អ្ងគការជនពិការ និងអ្ងគការេងគមេីុវ ិសផ្សងៗសទ្ៀត ក្ដ៏៊ូចជាជរួជាមយួ
ប្រធានគណៈសមធាវ ី ប្រធាន និងេមាជិក្េភា ណិជជក្មមក្មពុជា និងេមាជិក្េហគមនអ៍្នតរជាតិ 
រមួទងំថ្ដគ៊ូអ្ភ្វិឌឍន ៍ និងប្កុ្មអ្ងគការេហប្រជាជាតិប្រចាបំ្រសទ្េក្មពុជា។ ែ្ុ ំានសធវើទ្េសនកិ្ចចសៅ
កានតំ់រនរឹ់ងក្ក្ ់និងរុរកីី្ឡា និងានទ្ទ្ ួញ្ញ តិជា ក្ខណៈរុគគ  និងជាប្កុ្មផ្ងថ្ដរ ថ្ដ ពកួ្សគ
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មក្ពីតំរនឆ់្ៃ យៗតងំពីសែតតប្ពះវហិារ ានយក្ក្រណីដីធែីររេ់ពកួ្សគឲ្យែ្ុ ំជួយ រក្ដំសណាះប្ស្ថយ។ 
រា ់ការជរួប្រជំុររេ់ែ្ុ ំ ែ្ុ ំានទ្ទ្ ួការសគ្មរពស្ថវ គមន ៍ និងការអ្រគុណ េប្មារក់ារងារថ្ដ ាន
សធវើេប្មារប់្រជាជនក្មពុជា។ 

ែ្ុ ំប្តូវានថ្តងតងំសដ្ឋយប្កុ្មប្រឹក្ាេិទ្ធិមនុេសអ្ងគការេហប្រជាជាតិសៅថ្ែមនិា ឆ្ន ំ
២០០៩ សហើយគិតមក្ប្តឹមថ្ែសមស្ថឆ្ន សំនះ ែ្ុ ំមានរុពវេិទ្ធិរសប្មើការជាអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេេតីពី
ស្ថា នភាពេិទ្ធិមនុេសសៅក្មពុជាអ្េ់រយៈសព អ្តិររមាប្ាមំយួឆ្ន ។ំ ក្នុងរយៈសព សនះ ែ្ុ ំានដ្ឋក្់
ជ៊ូនរាយការណ៍ធំៗចំនួនប្ាសំៅប្កុ្មប្រឹក្ាេិទ្ធិមនុេស សហើយថ្ដ រាយការណ៍នីមយួៗមានការ
វភិាគ ំអិ្តអំ្ពីស្ថា នភាពេិទ្ធិមនុេសសៅក្នុងដំណាក្ក់ា នីមយួៗ និងមានវធីិស្ថស្រ្េតសធវើការងារ
សប្ចើនថ្ររ សដ្ឋយសតត តជាពិសេេស ើ កំ្ថ្ណទ្ប្មងតុ់ោការ េភា ការសាះសឆ្ន ត និងដីធែី ។ រាយ
ការណ៍នីមយួៗររេ់ែ្ុ ំ ានភាជ រជ់ាមយួន៊ូវរញ្ជ ីអ្នុស្ថេន ៍ថ្ដ តក្ថ់្តងសឡើងសដើមបជីួយ ដ ់រដ្ឋា ភ្ិ
ា ក្នុងការអ្នុវតតរសរៀរវារៈកំ្ថ្ណទ្ប្មង ់ និងដំសណើ រការអ្នុវតត ទ្ធិប្រជាធិរសតយយសៅក្មពុជា។ ែ្ុ ំ
រកី្រាយេ៊ូមរញ្ជជ ក្ថ់ា អ្នុស្ថេនរ៍រេ់ែ្ុ ំភាគសប្ចើន ប្តូវានអ្នុវតត សហើយអ្នុស្ថេនែ៍ែះសទ្ៀតកំ្ពុង
េាិតក្នុងដំសណើ រការអ្នុវតត។ 

រាយការណ៍ចុងសប្កាយរំផុ្ត និងចុងរញ្ចររ់រេ់ែ្ុ ំ សៅប្កុ្មប្រឹក្ាេិទ្ធិមនុេស គឺានដ្ឋក្់
សៅក្នុងថ្ែក្ញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៤ ថ្ដ សតត តស ើឯក្រាជយភាពររេ់ស្ថា រន័រដា រមួទងំ ទ្ធភាពថ្នការ
រសងកើតស្ថា រន័េិទ្ធិមនុេសជាតិឯក្រាជយប្េរតមសគ្ម ការណ៍ទី្ប្កុ្ងា៉រេី។ ក្នុងការជរួពិភាក្ា
ររេ់ែ្ុ ំក្នុងេាត ហ៍សនះ ថ្ដគ៊ូេនទនាមយួចំននួានសេនើឲ្យែ្ុ ំផ្ត ់អ្នុស្ថេនគ៍នែឹះៗមយួចំននួ 
សដ្ឋយស្ថរអាណតតិររេ់ែ្ុ ំានដ ់ទី្រញ្ចរស់ហើយ។ ប្រេិនសរើែ្ុ ំប្តូវសប្ជើេសរ ើេយក្អ្នុស្ថេន៍
មយួ ជាអ្នុស្ថេនរ៍មួថ្នអ្នុស្ថេនទ៍ងំអ្េ់សនាះ គឺ    រដ្ឋា ភ្ាិ គរួពិចារណាអំ្ពីភាពមនិសពញ
ចិតតជាទ្៊ូសៅថ្នស្ថា រន័ឯក្រាជយ។ 

សទះជាយ៉ាងណាក្ស៏ដ្ឋយ ែ្ុ ំមានការសស្ថក្ស្ថត យ សដ្ឋយក្តេ់មាគ  ់ថា ស្ថា រន័រដាភាគសប្ចើន
ថ្ដ ទ្ទ្ ួែុេប្តូវក្នុងការស ើក្េទួយេិទ្ធិររេ់ប្រជាព រដា ជាអ្កុ្េ  សៅថ្តែវះគណសនយយ
ភាព និង តមាែ ភាព ថ្ដ ចាាំចអ់ាចឲ្យប្រជាព រដាមានការសជឿជាក្និ់ងការសជឿទុ្ក្ចិតតាន។ 
កំ្ថ្ណទ្ប្មងម់និានសធវើស ើវេ័ិយទងំសនះ ក្នុងេនទុះមយួស ឿនប្គរប់្គ្មនស់នាះសទ្ សរើសទះរីជាែ្ុ ំ
ទ្ទ្ ួស្ថគ  ់ពីការរកី្ចំសរ ើនគរួឱ្យក្តេ់មាគ  ់សៅក្នុងវេ័ិយមយួចំននួក្តី។ សគ្ម ការណ៍ប្គឹះថ្ន ទ្ធិ
ប្រជាធិរសតយយសេរ ីថ្ផ្ែក្ស ើ ទ្ធិថ្នការថ្រងថ្ចក្អំ្ណាច និងសគ្ម ការណ៍ពិនិតយតុ យភាពអំ្ណាច 
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អាចនិយាយមយ៉ងសទ្ៀតថា ស្ថា រន័ថ្នអ្ងគនីតិប្រតិរតតិថ្ដ ទ្ទ្ ួែុេប្តូវអ្នុវតតសគ្ម នសយាាយ
ររេ់រដ្ឋា ភ្ាិ  និងការ រេិទ្ធិមនុេស ប្តូវថ្តានដ្ឋក្ឲ់្យទ្ទ្ួ ែុេប្តូវចំស ះេក្មមភាពររេ់
ែែួន សដ្ឋយស្ថា រន័មយួឯក្រាជយ មានតនួាទី្ឃ្ែ សំមើ ការអ្នុវតតររេ់ស្ថា រន័ទងំសនាះ។ សនះគឺជា
ដំណាក្ក់ា មយួដេំ៏ខានរំ់ផុ្ត ថ្ដ ែ្ុ ំសជឿជាក្ថ់ា ក្មពុជា រចចុរបននសនះ ប្តូវឈរស ើសគ្ម ការណ៍
សនះ។  

ែ្ុ ំចារអ់ារមមណ៍ជាពិសេេថា សរេក្ក្មមររេ់ែ្ុ ំសក្ើតមាន សប្កាយប្ពឹតតិការណ៍ដគ៏រួឲ្យរនធត់
សៅទី្ប្កុ្ងា៉រេី។ គ្មម ននរណាមាន ក្ ់ (សប្ៅពីរ៊ូរែ្ុ ំសទ្) ថ្ដ ានអ្ះអាងពីសេចក្តីការប្រយុទ្ធប្រឆ្ងំ
នឹងសភ្រវក្មម។ សទះ ជាយ៉ាងណាក្ស៏ដ្ឋយ ែ្ុ ំេ៊ូមរញ្ជជ ក្ថ់ា សដើមបសីធវើកិ្ចចការសនាះាន សយើងប្តូវថ្ត
ប្រុងប្រយត័នអំ្ពីសមសរៀនថ្លៃទី្៩ ថ្ែវចិឆិកា។ ការប្រយុទ្ធប្រឆ្ងំនឹងសភ្រវក្មម តមរយៈការមនិគិតគ៊ូរ
ចាេ់ោេ់អំ្ពីេិទ្ធិមនុេស វាប្គ្មនថ់្តជាការចាក្ស់ប្រងដុតឲ្យមានការចងកំ្ហឹង និងភាពប្ជុ និយ
ម។ មានថ្តស្ថា រន័ជាតិឯក្រាជយ ថ្ដ មានតនួាទី្ពិនិតយស ើការអ្នុវតតសទ្ ថ្ដ អាចធានាាន ែ
រំផុ្ត ប្រឆ្ងំនឹងការអាចមានការរសំោភ្អំ្ណាច ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆ្ងំនឹងសភ្រវក្មម ។ 

សដ្ឋយស្ថរថ្តសហតុសនះសហើយ សទ្ើរសៅសដើមអាណតតិររេ់ែ្ុ ំ ែ្ុ ំានេសប្មចសតត តជាេំខាន់
ស ើស្ថា រន័រដាថ្ដ ទ្ទ្ ួែុេប្តូវក្នុងការស ើក្េទួយេិទ្ធិមនុេស។ មស្រ្នតីរដ្ឋា ភ្ាិ  និងអ្នក្ដថ្ទ្សទ្ៀត 
ថ្តងថ្តេួរែ្ុ ំថា សហតុអ្វីានជាែ្ុ ំផ្ត ់អ្នុស្ថេនឲ៍្យសធវើកំ្ថ្ណទ្ប្មងស់្ថា រន័ថ្ដ មនិមានរញ្ជា អ្វីផ្ង
សនាះ។ សគប្ារែ់្ុ ំថា ស្ថា រន័ទងំសនាះ មនិមានអ្វីជារញ្ជា សទ្ ឧទហរណ៍ គណៈក្មាម ធិការជាតិ
សរៀរចំការសាះសឆ្ន ត។ ឥឡ៊ូវសនះ រញ្ជា ប្តូវានោតប្តដ្ឋងសហើយ ភាពសែាយក្ប៍្តូវានរងាា ញផ្ង
ថ្ដរ។ រចចុរបននសនះ ការអំ្ វនាវឲ្យមានគណសនយយភាពកានថ់្តមានេំស ងឭខាែ ងំជាងមុន សហើយែ្ុ ំ
សជឿជាក្ថ់ា េំស ងសនះនឹងសៅថ្តឭមនិាតស់ទ្។ ដំសណើ រការក្តីសៅថ្តរនតសធវើសៅអ្ងគជំនំុជប្មះ
វសិ្ថមញ្ញក្នុងតុោការក្មពុជា សនះគឺជាក្រណីជាក្ថ់្េតង។ សគប្តូវចំណាយសព ថ្មៃឆ្ន សំហើយ ចារពី់
មានកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងទី្ប្កុ្ងា៉រេី សដើមបឲី្យគណសនយយភាពកាែ យជារញ្ជា អាទិ្ភាពមយួក្នុងប្រសទ្េក្មពុ
ជា។ ភាពរនាទ នស់ៅសព សនាះ គឺការរសងកើត និងការពប្ងឹងេនតិភាពែែួនវាតទ  ់។ ការរកី្ចសប្មើនជា
ធមមតររេ់ប្រសទ្េមយួថ្ដ េសប្មចានេនតិភាព និងេាិរភាព ជួរប្រទ្ះការទមទរកានថ់្តសប្ចើន
សឡើង ឲ្យមានអ្ភ្ាិ កិ្ចច និងយុតតិធម ៌កានថ់្តប្រសេើរសឡើងថ្លមសទ្ៀត េប្មារម់នុេសប្គរគ់្មន  អាច
សាះជំហានប្រក្រសដ្ឋយអ្តានយ័សឆ្ព ះសៅកានស់គ្ម សៅសនាះ។ ែ្ុ ំមានការសជឿជាក្ថ់ា សៅទី្រំផុ្ត 
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ក្មពុជានឹងសធវើដំសណើ រស ើផ្ែ៊ូវសនះ សហើយែ្ុ ំសជឿថា ែ្ុ ំានរមួចំថ្ណក្ប្តួេប្តយផ្ែ៊ូវេប្មារស់គ្ម សៅ
សនាះ។ 

េភា និងគណៈក្មាម ធិការជាតិសរៀរចំការសាះសឆ្ន ត 

ែ្ុ ំមានសេចក្តីរកី្រាយចំស ះការវវិតតនច៍មបងៗថ្ផ្នក្នសយាាយ ថ្ដ ានសក្ើតមានសឡើងសៅ
ក្នុងប្រសទ្េក្មពុជា។ ែ្ុ ំានអំ្ វនាវដថ្ដ ៗ ទងំជាស្ថធារណៈក្តី និងជាឯក្ជនក្តី ឲ្យមានការ
រសងកើតររយិាកាេនសយាាយមយួ ថ្ដ អាចផ្ត ់ ទ្ធភាពដ ់សមដឹក្នាគំណរក្សប្រឆ្ងំ សដើមបវី ិ
ប្តឡរច់៊ូ ប្រសទ្េវញិពីការនិរសទ្េររេ់គ្មតស់ៅទី្ប្កុ្ងា៉រេី សហើយ ឯក្ឧតតម េម រងស ី ក្ា៍ន
ទ្ទ្ ួការស ើក្ថ្ ងសទេពីប្ពះមហាក្សប្ត សដើមបឲី្យគ្មតវ់ ិប្តឡរម់ក្វញិសៅចំសព ការសាះ
សឆ្ន តសប្ជើេតងំតំណាងរាស្រ្េតកា ពីថ្ែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០១៣ ក្នែងសៅ។ សដ្ឋយមានជសមាែ ះសផ្សងៗជំុ
វញិ ទ្ធផ្ ថ្នការសាះសឆ្ន ត ប្រសទ្េសនះ ានឆ្ែងកាតអ់្សេារភាពនសយាាយអ្េ់មយួឆ្ន សំទ្ៀត។  

ែ្ុ ំមានសេចក្តីរកី្រាយ និងមានអារមមណ៍ធ៊ូរប្ស្ថ សៅសព ថ្ដ គណរក្សទងំពីរ ានប្ពម
សប្ពៀងគ្មន ស ើដំសណាះប្ស្ថយនសយាាយមយួកា ពីថ្លៃទី្ ២២ ថ្ែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ ២០១៤ សដើមបបី្តួេ
ប្តយផ្ែ៊ូវឲ្យគណរក្សប្រឆ្ងំច៊ូ រមួក្នុងេភា។ ែ្ុ ំមានសេចក្តីសស្ថមនេសរកី្រាយថា អ្នុស្ថេន៍
សផ្សងៗររេ់ែ្ុ ំេតីពីកំ្ថ្ណទ្ប្មងស់ាះសឆ្ន ត  ឥឡ៊ូវសនះ ហាក្រី់ដ៊ូចជា ពិតជាានកាែ យជាថ្ផ្នក្មយួថ្ន
រសរៀរវារៈជាតិ ថ្ដ ជាថ្ផ្នក្មយួគរួឲ្យក្តេំ់គ្ម ់រំផុ្ត មានដ៊ូចជា ការផ្ត ់ឋានៈជាស្ថា រន័ដ ់គ
ណៈក្មាម ធិការសរៀរចំការសាះសឆ្ន ត។ ជាជំហា៊ែ នរនាទ រ ់ែ្ុ ំេ៊ូមស ើក្ទឹ្ក្ចិតតដ ់   គណរក្សទងំពីរ 
ឲ្យសធវើការរមួគ្មន ក្នុងការសដ្ឋះប្ស្ថយការថ្ែវងគំនិតគ្មន ចមបងៗ សដើមបឲី្យការសាះសឆ្ន តស ើក្សប្កាយៗ កំុ្
ឲ្យរសងកើតមានជាជសមាែ ះប្េសដៀងគ្មន សផ្សងៗ ថ្ដ ានអ្៊ូររនាែ យពីការសាះសឆ្ន តកា ពីថ្ែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៣។ ែណៈសព ថ្ដ រដ្ឋា ភ្ាិ  និងគណរក្សកាតអំ់្ណាច មានការទ្ទ្ ួែុេប្តូវកានថ់្តធំ
សដើមបធីានាថា កំ្ថ្ណទ្ប្មងន់សយាាយ តុោការ និងេងគម ថ្ដ ានេនយ ប្តូវានសធវើសឡើងសនាះ 
គណរក្សេសមែងភាគតិច ក្ប៍្តូវមានការទ្ទ្ួ ែុេប្តូវររេ់ែែួនដ៊ូចគ្មន យ៉ាងខាែ ងំថ្ដរ សហើយប្តូវធានា
ថា តនួាទី្ថ្ដ ែែួនប្តូវរំសពញ គឺជាតនួាទី្ជាសគ្ម ការណ៍មយួ  សហើយមនិប្តូវាននាមុំែសដ្ឋយការ
ទ្ទ្ ួានការចំសណញេំរាររ់យៈសព ែែីសនាះសឡើយ។ 

ក្ងវ ់មយួក្នុងចំសណាមក្ងវ ់ទងំឡាយថ្ដ ែ្ុ ំមានចំស ះប្រសទ្េសនះ គឺការអាចសក្ើតមាន
សឡើងថ្នភាពតនតឹងខាងព៊ូជស្ថេនរ៍វាងប្កុ្មជាតិពនធទងំឡាយ សហើយ សហតុដ៊ូសចនះ ែ្ុ ំេ៊ូមអំ្ វ
នាវដ ់ប្គរភ់ាគី ប្តូវែិតែំសធវើការច៊ូ រមួចំថ្ណក្ររេ់ែែួនយ៉ាងខាែ ងំរំផុ្តសដើមបកី្ស្ថង េងគមមយួ
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ប្រក្រសដ្ឋយការអ្តស់អាន មានការច៊ូ រមួ និងេុែដុមរមយនា។ សប្កាយពីការសធវើដំសណើ រដថ៏្វងឆ្ៃ យ
សឆ្ព ះមក្កានអ់្ភ្ាិ កិ្ចច ែ ប្រជាធិរសតយយកានថ់្តរងឹមា ំ នីតិរដា និងការសគ្មរពេិទ្ធិមនុេសកានថ់្ត
ខាែ ងំសឡើង សគមនិគរួឲ្យមាន ំហរសៅក្នុងនសយាាយក្មពុជាេំរារក់ារសរ ើេសអ្ើងព៊ូជស្ថេន ៍ការេែរ់
ជនររសទ្េ និងការសរ ើេសអ្ើងណាមយួសដ្ឋយថ្ផ្ែក្ស ើព៊ូជស្ថេន ៍ សយនឌរ័ សដើមកំ្សណើ ត សភ្ទ្ ឬ
ជំសនឿសឡើយ។ 

ែ្ុ ំសជឿជាក្ថ់ា េភាលមីថ្ដ មានពីរគណរក្សសនះ យ ់ថា  ប្រជាព រដាេងឃមឹថា ែែួននឹង
រំសពញញមុែងារកានថ់្តមានតមាែ ភាព។ តមសេចក្តីរាយការណ៍ មានសេចក្តីប្ ងចារម់យួចំនួន 
កំ្ពុងប្តូវានសរៀរចំ ថ្ដ អាចរះ៉  ់យ៉ាងខាែ ងំដ ់ការរសញ្ចញមតិ និងការច៊ូ រមួតមថ្ររ ទិ្ធ
ប្រជាធិសតយយ រាររ់ញ្ច៊ូ  ទងំសេចក្តីប្ ងចារេ់តីពីអ្ងគការមនិថ្មនរដ្ឋា ភ្ាិ  េហជីព និងសេច
ក្តីប្ ងចារេ់តីពីឧប្កិ្ដាក្មមតមប្រពន័ធអីុ្ធឹថ្ណត។ ជាលមីមតងសទ្ៀត ែ្ុ ំ េ៊ូមជប្មុញដ ់េភា សមតត
ធានាឲ្យមានការសរើក្ចំហរ និងតមាែ ភាពសៅក្នុងដំសណើ រតក្ថ់្តងចារទ់ងំសនះ។ 

ប្រពន័ធយុតតធិម ៌

ែ្ុ ំសជឿថាប្រពន័ធយុតតិធមគឺ៌ជាស្ថា រន័គនែឹះ សដើមបធីានាកិ្ចចការ រេិទ្ធិមនុេស។ ែ្ុ ំានឧទ្ទិេ
រាយការណ៍អំ្ពីវេ័ិយសនះ ប្គ្មដំរ៊ូងឆ្ន  ំ ២០១០  ររេ់ែ្ុ ំសដ្ឋយ សតត តសៅស ើការពប្ងឹងឯក្រាជយ
ភាព និងការក្ស្ថងេមតាភាពប្រពន័ធយុតតិធម។៌ ការអ្នុមត័ចារេំ់ខាន ់ ៣ ថ្នប្រពន័ធយុតតិធម ៌ គឺ
ចារេ់តីពីការចាតត់ងំតុោការ ចារេ់តីពី ក្ខនតិក្ៈសៅប្ក្ម និងប្ពះរាជអាជ្ា និងចារេ់តីពីឧតតម
ប្កុ្មប្រឹក្ាថ្នអ្ងគសៅប្ក្ម សក្ើតសចញពីអ្នុស្ថេនច៍មបងររេ់ែ្ុ ំ អំ្ពីកំ្ថ្ណទ្ប្មងវ់េ័ិយតុោការ។ 
ទ្នទឹមសព ថ្ដ មានការែវះចសនាែ ះែែះៗ ទងំថ្ផ្នក្ដំសណើ រការ និងែែឹមស្ថរថ្នចារទ់ងំ ៣ ែ្ុ ំសៅថ្ត
មានេុទិ្ដាិនិយមថា ប្រពន័ធតុោការក្មពុជានឹងអាចប្រតិរតតិសៅតមប្ក្រែណ័ឌ គតិយុតតិ ថ្ដ 
ចាេ់ោេ់ជារសណតើ រៗ។ 

រហ៊ូតមក្ដ ់សព សនះតុោការក្មពុជាមនិទនា់នផ្ត ់យុតតិធម ៌ តមវធីិថ្ដ ប្រជាជន   
ក្មពុជាទមទរសឡើយ។ មានក្រណីរសំោភ្េិទ្ធិមនុេសយ៉ាងសប្ចើនថ្ដ មនិទនច់ារជ់នទ្ទ្ ួែុេ
ប្តូវសអាយមក្ទ្ទ្ួ សទេសៅសឡើយ។ ែ្ុ ំប្គ្មនថ់្តស ើក្សឡើងចំស ះក្រណីថ្នប្ពឹតតិការណ៍ថ្លៃទី្ ២ និង
ថ្លៃទី្ ៣ ថ្ែមក្រាកា ពីឆ្ន មុំន ថ្ដ កា សនាះគឺមានមនុេស ៥ នាក្ប់្តូវានេំោរ ់សហើយមនុេស
មាន ក្ ់ាតែ់ែួន និងជាសប្ចើននាក្ស់ទ្ៀតរងររេួ ។ 
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កា ពីមស ិមញិគឺជាែួរថ្នការាញ់េមាែ រស់មដឹក្នាេំហជីពក្មមក្រដ ៏ប ីាញគឺសោក្ 
ជា វជិាជ ។ ១១ ឆ្ន កំ្នែងមក្សហើយ គ្មម នការសេុើរអ្សងកតសដ្ឋយហមតច់ត ់ សហើយក្ម៏និមានរុគគ ថ្ដ 
ទ្ទ្ ួែុេប្តូវក្នុងអំ្សពើឃ្តក្មមសនះ ប្តូវានចារែ់ែួនសឡើយ។ រុរេ ២ នាក្ថ់្ដ ប្តូវានកាត់
សទេ សប្កាយមក្ប្តូវានរក្ ស ើញថាមនិជារ ់ក្ព់ន័ធ សហើយរនាទ រម់ក្ក្ប៏្តូវានសដ្ឋះថ្ ងក្នុងឆ្ន  ំ
២០១៣ រនាទ រពី់ានជារ ់ពនធនាគ្មរអ្េ់រយៈសព ជាសប្ចើនឆ្ន រំចួមក្។  

មានការយ ់ស ើញជាទ្៊ូសៅថាអ្នក្មានធនធាន និងអ្នក្មានអំ្ណាចសៅថ្តសគចផុ្តពី
េំណាញ់ចារ។់ ែ្ុ ំប្តូវានសគប្ាររ់ហ៊ូតមក្ដ ់ថ្លៃសនះថា សោក្ ឈ៊ូក្ រណឌិ ត អ្តីតអ្ភ្ាិ 
ប្កុ្ងាវតិសៅថ្តមានសេរភីាពរេ់សៅសប្ៅពនធនាគ្មរសៅសឡើយ មនិថ្ដ ជារគុ់ក្េ៊ូមបថី្ត ១ ថ្លៃ 
សទះរីជាមានការកាតស់ទេ និងផ្ដនាទ សទេពីរទ្ាញ់ក្មមការនីចំននួ ៣ នាក្ក់ា ពីឆ្ន  ំ២០១២ ក្៏
សដ្ឋយ។ 

ទងំសនះប្គ្មនថ់្តជាការស ើក្សឡើងន៊ូវក្រណីែែះៗ សដើមបេីរញ្ជជ ក្ថ់ាសហតុអ្វី ក្យនិទ្ណឌ ភាព 
សៅថ្តរនតសប្រើសព ណាសគជថ្ជក្អំ្ពីវេ័ិយយុតតិធមស៌ៅក្មពុជា។ វរបធមនិ៌ទ្ទណឌ ភាពសៅក្នុងប្រសទ្េ 
សនះ គឺសៅថ្តជារញ្ជា ក្ងវ ់េំរាររ់៊ូរែ្ុ ំ ថ្ដ ែ្ុ ំថ្តងថ្តស ើក្សឡើងដថ្ដ ៗជាមយួរដ្ឋា ភ្ាិ ។ ែ្ុ ំ
ប្តូវានសគធានាស្ថជាលមីសទ្ៀតក្នុងដំសណើ រទ្េសនកិ្ចចសនះថា ឧរទ្ទវសហតុហិងាកា ពីថ្ែមក្រាឆ្ន  ំ
២០១៤ ប្តូវានសេុើរអ្សងកត សហើយប្តូវានរញ្ជ៊ូ នសៅតុោការ។ តមពិតែ្ុ ំេ៊ូមស្ថវ គមនចំ៍ស ះកា
រវវិតតសនះ រ៉ុថ្នតែ្ុ ំេងឃមឹថាែ្ុ ំនឹងមនិរញ្ជរអ់ាណតតិការងារររេ់ែ្ុ ំក្នុងថ្ែសមស្ថខាងមុែសនះ សដ្ឋយមនិ
ានស ើញរុគគ ថ្ដ ទ្ទ្ួ ែុេប្តូវ ប្តូវាននាែំែួនយក្មក្កាតស់ទេសនាះសទ្។  

ែ្ុ ំមានក្ងវ ់សដ្ឋយស ើញតុោការ សៅថ្តប្តូវានរនតសប្រើប្ាេ់ សដើមបគំីរាមកំ្ថ្ហងប្កុ្ម 
ថ្ដ មានមតិរះិគនរ់ដ្ឋា ភ្ាិ  ដ៊ូចជាអ្នក្ការ រេិទ្ធិមនុេស េក្មមជនដីធែី អ្នក្ស្ថរពត័ម៌ាន អ្នក្
ដឹក្នាេំហជីពក្មមក្រ និងេមាជិក្រក្សប្រឆ្ងំ។   ការគំរាមកំ្ថ្ហង ឬការសចាទ្ប្រកាន ់និងការកាត់
សទេឲ្យជារព់នធនាគ្មរជាក្ថ់្េដង ជនួកា សធវើក្នុងរ៊ូរភាពវធិានការប្រឆ្ងំអំ្សពើសភ្រវក្មម ឬអំ្សពើ
កុ្រក្មម ថ្តអាចប្តូវានសគពិពណ៌នាថាជាការសធវើទុ្ក្ខរុក្សមនញពីប្រពន័ធតុោការសៅវញិសទ្។ ជា
ឧទហរណ៏៖  

េមាជិក្េភាជារឆ់្ន តជាសប្ចើនថ្នរក្សប្រឆ្ងំ ប្តូវានចារែ់ែួនកា ពីថ្លៃទី្ ១៥ ថ្ែក្ក្កដ្ឋ
ឆ្ន  ំ២០១៤។  ពកួ្សគប្តូវានចារែ់ែួនភាែ មៗពីរទ្ញុះញង ់ និងអំ្សពើកុ្រក្មម។ ផ្ទុយសៅវញិគ្មម នការ
សេុើរអ្សងកតប្តូវានសធវើសឡើង សដើមបថី្េវងរក្ក្ងក្មាែ ងំេុនតិេុែ ថ្ដ ប្តូវានសគសមើ ស ើញថាាន
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វាយដំសៅាតុក្រ។  សប្កាយមក្េមាជិក្េភាជារស់ឆ្ន តទងំសនាះ ប្តូវានសដ្ឋះថ្ ងសដ្ឋយស្ថរ
មានកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងនសយាាយ ថ្ដ នាឲំ្យមានការសជឿថាប្ពឹតតិការណ៍ទងំពីរសនះមានភាព ក្ព់ន័ធ
គ្មន ។ 

េមមជនដីធែីប្តូវានសគរតឹងសៅតុោការសៅទ្៊ូរទងំប្រសទ្េ។ កា ពីថ្លៃទី្ ១០ ថ្ែវចិឆិកាឆ្ន  ំ
២០១៤ ស្រ្េតី ៧ នាក្ម់ក្ពីេហគមរឹងក្ក្ ់ ប្តូវានចារែ់ែួនសដ្ឋយស្ថរការសធវើាតុក្មមសៅមុែ
ស្ថោរាជធានីភ្នសំពញ។ ផ្ទះេថ្មបងររេ់ពកួ្គ្មតប់្តូវទឹ្ក្ជន ិ់ច សហើយសៅសព ពួក្គ្មតទ់មទរ
តវ៉ា ប្តូវានសគចារែ់ែួន និងកាតស់ទេភាែ មៗក្នុងរយៈសព មយួថ្លៃ។ មស ិមញិសនះែ្ុ ំានសៅច៊ូ 
រមួេវនាការសៅស្ថោឧទ្ធណ៍ សដើមបឃី្ែ សំមើ េវនាការស ើក្រណីររេ់ស្រ្េតីទងំ ៧ នាក្ស់នះ។ ែ្ុ ំ
េងឃមឹយ៉ាងមុតមាថំាស្រ្េតីទងំសនះ និងេហចុងសចាទ្ឯសទ្ៀតក្នុងេំណំុសរឿងសនះទ្ទ្ ួានន៊ូវការ
ប្រប្ពឹតតយ៉ាងប្តឹមប្តូវក្នុងប្រពន័ធយុតតិធម។៌ ក្រណីទងំសនះគឺជាសរាគេញ្ជញ  រញ្ជជ ក្ពី់រសរៀរ ថ្ដ 
តុោការប្តូវានសប្រើប្ាេ់ក្នុងសរឿងនសយាាយ។  តុោការក្ប៏្តូវានសគកំ្ពុងសប្រើប្ាេ់ សដើមបី
ការ រផ្ ប្រសយាជនស៍េដាកិ្ចចររេ់អ្នក្មានធនធាន និងអ្នក្មានអំ្ណាច។ ឧទហរណ៍៖  

សោក្  ី ប្ស្ថ៊ែ សែង និងប្កុ្មប្គួស្ថរររេ់គ្មត ់ទ្ទ្ួ រងការគំរាមកំ្ថ្ហងជាសប្ចើនឆ្ន  ំ រងការ
វាយដំ និងការដ្ឋក្ព់នធនាគ្មរ រមួទងំមានការសាះពេ់ថ្វក្មានពឹេច៊ូ ក្នុងផ្ទះររេ់គ្មត ់ ក្នុងការ
រ៉ុនរង៉រងខំប្គួស្ថរសនះឲ្យសចញពីដីធែីររេ់ែែួន។ សទះរីជាមានរណតឹ ងជាសប្ចើនានដ្ឋក្រ់តឹងច៊ូ 
តុោការពីេំណាក្ប់្គួស្ថរសនះក្ស៏ដ្ឋយ ក្ម៏និមានចំណាតក់ារផ្ែ៊ូវចារស់ៅស ើជនរងកប្តូវានសធវើ
សឡើងសនាះសទ្។ ផ្ទុយសៅវញិ សោក្  ី ប្ស្ថ៊ែ សែង និងេមាជិក្ប្គួស្ថរររេ់គ្មតប់្តូវានចារែ់ែួន 
រនាទ រពី់មានរណតឹ ងពីប្កុ្មហ៊ែុនដ្ឋក្េ់មាព ធស ើប្គួស្ថរគ្មតឲ់្យ ក្ដី់។ ក្៊ូនប្េីររេ់គ្មតអ់ាយុ ២៣
ឆ្ន  ំរនតជារព់នធនាគ្មររហ៊ូតដ ់ថ្លៃសនះ។ 

ការចារែ់ែួន ឬការ ុំែែួនថ្ដ ជាការដ្ឋក្ទ់្ណឌ ក្មម ចំស ះការអ្នុវតតេិទ្ធិប្េរចារ ់ ធានា
ការ រសដ្ឋយចារេិ់ទ្ធិមនុេសអ្នតរជាតិ រមួមានសេរភីាពក្នុងការប្រម៊ូ ផ្ដុ ំ រសងកើត ឬច៊ូ រមួេមាគម 
និងសេរភីាពក្នុងការរសញ្ចញមតិ ដ៊ូចជាេិទ្ធិក្នុងការច៊ូ រមួក្នុងជីវភាពនសយាាយ គឺជាការប្រប្ពឹតត
តមទំ្សនើងចិតត។ ែ្ុ ំេ៊ូមរញ្ជជ ក្ស់ហើយរញ្ជជ ក្ស់ទ្ៀតថា នីតិរដាប្តូវផ្ាភាជ រជ់ាមយួការទ្ទ្ួ ែុេប្តូវ។ 
នីតិរដាសនះទមទរឲ្យតុោការផ្ដ ់ន៊ូវយុតតិធម ៌ ប្រក្រសដ្ឋយភាពឯក្រាជយ និងមនិទ្ទ្ួ យក្ឥទ្ធិព 
ពីខាងសប្ៅ។ វាជាអំ្សពើនាមំក្ន៊ូវផ្ អាប្ក្ក្ដ់ ់ស្ថា រន័តុោការក្មពុជា ប្រេិនណាសរើសយើងយក្ចិតត
ទុ្ក្ដ្ឋក្ប់្តឹមថ្តការសធវើឲ្យប្រសេើរសឡើងន៊ូវប្រេិទ្ធភាពតុោការ សៅសព ថ្ដ កិ្តតិយេររេ់ស្ថា រ័
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នសនះ ទ្ទ្ួ រងន៊ូវការែ៊ូចខាតសដ្ឋយស្ថរសក្ើតសចញពីរញ្ជា ធំៗជាសប្ចើន។ វធីិសដ្ឋះប្ស្ថយរញ្ជា ទងំ
សនះប្តូវសធវើឲ្យប្ាក្ដប្រជាថា ប្គរស់េចក្ដីេសប្មចររេ់តុោការ ប្តូវថ្ផ្ែក្ស ើភ្េតុតងជាស្ថរវន័ត និង
េំអាងសហតុផ្ែ៊ូវចារ ់ ថ្ដ សៅប្ក្មជាអ្នក្េសប្មចមនិប្តូវមានចំណង ក្ព់ន័ធផ្ ប្រសយាជនត៍ទ  ់
ែែួន ហិរញ្ញ វតាុ និងផ្ ប្រសយាជនស៍ផ្សងៗសទ្ៀតពីស្ថា រន័នីតិប្រតិរតតិ និងរក្សនសយាាយណាមយួ។  

យនតការសដ្ឋះប្ស្ថយទំ្នាេ់ដីធែ ី 

ក្ងវះដំសណាះប្ស្ថយប្រេិទ្ធភាពពីប្រពន័ធយុតតិធម ៌ សធវើឲ្យមានផ្ រះ៉  ់យ៉ាងខាែ ងំដ ់អ្នក្
ប្កី្ប្ក្រំផុ្ត អ្នក្ប្តូវសគដក្ហ៊ូតដីធែី និងអ្នក្ប្តូវសគតតស់ចញ ប្ពមទងំអ្នក្ថ្ដ េាិតក្នុងប្កុ្មប្រជា
ព រដាភាគតិច និងប្កុ្មជនជាតិសដើមភាគតិចសៅក្នុងប្រសទ្េ និងផ្ រះ៉  ់មានភាពធៃនធ់ៃររំផុ្ត
ចំស ះអ្នក្ទងំឡាយណាថ្ដ ប្តូវានរសណត ញសចញពីផ្ទះេថ្មបងនិងដីធែី។ សដ្ឋយសហតុផ្ 
ប្រវតតិស្ថស្រ្េត និងសហតុផ្ ដថ្ទ្សទ្ៀត រញ្ជា  ក្ព់ន័ធនឹងេិទ្ធិដីធែី គឺជារញ្ជា េិទ្ធិមនុេសចមបង និង
រនតសៅថ្តជារញ្ជា េិទ្ធិមនុេសចមបងសគក្នុងប្រសទ្េ។ សៅសព ថ្ដ ែ្ុ ំចារស់ផ្តើម រំសពញតនួាទី្ររេ់
ែ្ុ ំ ែ្ុមំានក្ងវ ់អំ្ពីផ្ រះ៉  ់ថ្នដីេមបទនសេដាកិ្ចចស ើេិទ្ធិមនុេស។ ែ្ុ ំមានសេចក្តីរកី្រាយ
សដ្ឋយសៅក្នុងេាត ហ៍ថ្នសរេក្ក្មមររេ់ែ្ុ ំក្នុងថ្ែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១២ ថ្ដ សព សនាះសតត តស ើដីេ
មបទនសេដាកិ្ចច រដ្ឋា ភ្ាិ ានសចញន៊ូវរទ្រញ្ជជ លមីមយួដ្ឋក្ឲ់្យមានការតែ ក្ជារសណាត ះអាេននការ
ផ្ត ់ដីេមបទនសេដាកិ្ចចលមី និងេនយសធវើការប្តួតពិនិតយសឡើងវញិស ើដីេមបទនថ្ដ មានប្ស្ថរ់
ថ្ដ វធិានការទងំពីរសនះក្ជ៏ាអ្នុស្ថេនថ៍្ដ ែ្ុ ំានផ្ត ់ផ្ងថ្ដរ។ កិ្ចចែិតែំប្រឹងថ្ប្រងសដើមបសីធវើឲ្យ
ប្េរចារន់៊ូវេិទ្ធិដីធែីររេ់ប្រជាព រដាប្កី្ប្ក្តមតំរនជ់នរទ្ តមរយៈការចុះរញ្ជ ីដីធែីមាន     
 ក្ខណៈជាប្រពន័ា និងយុទ្ធនាការផ្ត ់រណ័ណ ក្មមេិទ្ធិតមរទ្រញ្ជជ  ០០១ គឺជាការគរួសកាតេរសេើរ។ 
សទះជាយ៉ាងណាក្ស៏ដ្ឋយ អ្វីថ្ដ ជាការពិតសនាះគឺថា កិ្ចចែិតែំទងំសនះ សៅរនតតតស់ចញតំរន់
ប្រទញប្រទ្ងថ់្ដ ទំ្នាេ់ដីធែីមានភាពប្េួចប្ស្ថ ់។ មានសេចក្តីរាយការណ៍ថា តសួ ែថ្នទំ្នាេ់
ដីធែី និងចំននួប្គួស្ថរថ្ដ រះ៉  ់ពីទំ្នាេ់ទងំសនះមានការសក្ើនសឡើងខាែ ងំក្នុងឆ្ន ២ំ០១៤។ ទំ្នាេ់
ដីធែីថ្ដ មានភាពរុាថំ្រក៉្នុងចំននួដស៏ប្ចើនសៅថ្តមនិទនប់្តូវានសដ្ឋះប្ស្ថយសៅសឡើយថ្ដ ក្រណីែែះ
ទំ្នាេ់មានរយៈសព មយួទ្េវតសក្នែងមក្សហើយ។ 

ែ្ុ ំទ្ទ្ួ ានញ្ញតតដិស៏ប្ចើនស ើេ ុរពីេហគមនន៍ានា ក្នុងអំ្ឡុងទ្េសនកិ្ចចររេ់ែ្ុ ំ ក្នុង    
េាត ហ៍សនះ និងក្នុងទ្េសនកិ្ចចស ើក្មុនៗ ថ្ដ េហគមនទ៍ងំអ្េ់សនាះធាែ រា់នដ្ឋក្រ់ណតឹ ងររេ់
ពកួ្សគសៅស្ថា រន័តុោការ គណក្មមការេុរសិយាដី គណក្មមការេិទ្ធិមនុេសររេ់រដាេភា និង គណ
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ក្មមការជាតិសដ្ឋះប្ស្ថយទំ្នាេ់ដីធែី សហើយថ្ដ ពកួ្សគប្តូវានរដិសេធន៊ូវការទ្ទ្ ួានយុតតិធមជ៌ា
រនតរនាទ រ។់ េហគមនទ៍ងំសនាះមានទងំេហគមនជ៍នជាតិសដើមភាគតិចមក្ពីរណាត សែតតនានាជំុ
វញិប្រសទ្េផ្ង សហើយថ្ដ ពកួ្សគភាគសប្ចើនមក្រក្ែ្ុ ំសៅសរៀងរា ់សរេក្ក្មម ររេ់ែ្ុ ំសដើមបេំុីឲ្យជយួ 
ដ ់ពួក្សគ។ ការែវះភាពប្រសេើរសឡើងថ្នការការ រេិទ្ធិដីធែីររេ់េហគមនជ៍នជាតិសដើមភាគតិច
ព៊ូនង ក្នុង ុំរ៊ែ៊ូប្ស្ថ សែតតមណឌ  គីរ ី ជាឧទហរណ៍ និងការមនិសអ្ើសពើចំស ះការចាមយក្ដីធែីក្នុង
តំរនថ់្ដ ធាែ រក់ានក់ាររ់េ់សៅសដ្ឋយេហគមនទ៍ងំសនះ និងេហគមនដ៍ថ្ទ្ៗសទ្ៀតានគំរាម
កំ្ថ្ហងសធវើឲ្យស្ថរេ៊ូនយដ ់វរបធមជ៌នជាតិសដើមភាគតិចទងំប្េុង។ 

ការទញយក្អ្តាប្រសយាជនពី៍ធនធានធមមជាតិររេ់ប្រសទ្េ ពីដីមានជីជាតិ ថ្ប្ពសឈើ និង
ទ្សនែ ហាក្ដ់៊ូចជាផ្ត ់ផ្ ប្រសយាជនដ៍ ់ថ្តមនុេសមយួចំននួត៊ូចរ៉ុសណាណ ះ សហើយភាគសប្ចើនមនិាន
ទ្ទ្ ួផ្ សនះសទ្។ ប្កុ្មហ៊ែុនឯក្ជនានឈ៊ូេឆ្យដីថ្ដ មានទំ្នាេ់ ដុតផ្ទះ និង  ក្ព់ន័ធក្នុង
េក្មមភាពការស់ឈើែុេចារ ់ សដ្ឋយទ្ទ្ួ ានការការ ររចួផុ្តពីការផ្តនាទ សទេ។ ប្រជាព រដា
ទងំឡាយណាថ្ដ កាែ ហានហា៊ែ នសងើរឈរសឡើងរាយការណ៍ពីរញ្ជា រសំោភ្រំ នទងំសនះ ប្តូវាន
នាយំក្មក្ផ្តនាទ សទេសដ្ឋយតុោការថ្ដ ជាស្ថា រន័គរួផ្ត ់ការការ រដ ់េិទ្ធិដីធែី និងេិទ្ធិ ំសៅ
ដ្ឋា នររេ់ពកួ្សគ។  

រដ្ឋា ភ្ាិ ប្តូវថ្តរសងកើនកិ្ចចែិតែំប្រឹងថ្ប្រងររេ់ែែួនសដើមបអី្នុវតតការប្តួតពិនិតយសមើ ឲ្យាន
ប្តឹមប្តូវស ើេហប្គ្មេ ណិជជក្មមថ្ដ អ្ភ្វិឌឍខាងដីធែី ឬក្ផ៏្ត ់ឲ្យមានេំណងជេួជុ ការែ៊ូច
ខាតចំស ះអំ្សពើអ្នតរាយថ្ដ រងកសឡើងសដ្ឋយប្កុ្មហ៊ែុនឯក្ជន។ កា ពីថ្លៃពុធ ែ្ុ ំានសៅពិនិតយ
សមើ តំរនរុ់រកីី្ឡាមតងសទ្ៀត ថ្ដ អ្នក្រេ់សៅទី្សនាះរនតរេ់សៅក្នុងស្ថា នភាពថ្ដ មនិអាចទ្ទ្ ួ
យក្ានសទ្េប្មារេ់តវតសទី្២១សនះ សហើយជាទី្តងំថ្ដ េាិតក្នុងរាជធានីថ្នប្រសទ្េមយួថ្ដ 
ានអ្ះអាងពីកំ្សណើ នសេដាកិ្ចចដខ៏ាែ ងំររេ់ែែួនថ្ររសនះ។ សៅសព ជួរពិភាក្ាជាមយួតំណាងេភា
 ណិជជក្មមក្មពុជា ក្នុងេាត ហ៍សនះ ែ្ុ ំានស ើក្សឡើងពីក្ងវ ់នានាររេ់ែ្ុ ំ និងានេងកតធ់ៃនស់ ើការ
ពិតថ្ដ ថា ែែួនែ្ុ ំតទ  ់ និងែ្ុ ំសជឿជាក្ថ់ាប្រជាព រដាក្មពុជាទងំអ្េ់ ទ្ទ្ ួស្ថគ  ់អំ្ពីតប្មូវការថ្ន
ការមានថាមព អ្គគីេនីេប្មារស់ប្រើប្ាេ់តមផ្ទះ និងតមេហប្គ្មេនានា។ ែ្ុ ំមានសេចក្តី
រកី្រាយថ្ដ សយើងានប្ពមសប្ពៀងគ្មន ជាប្េចថា សេចក្តីប្តូវការសនះគួរថ្តអាចសឆ្ែើយតរានតមរយៈ
ដំសណើ រការពិសប្គ្មះសយារ ់ប្តឹមប្តូវប្រក្រសដ្ឋយការច៊ូ រមួ សដ្ឋយមានេំណងេមរមយ និងការ
តងំទី្ ំសៅលមីសដ្ឋយេម័ប្គចិតត។ រទ្ដ្ឋា នអំ្ពីការប្ពមសប្ពៀង សដ្ឋយសេរ ី និងការផ្ត ់ដំណឹងជាមុន 
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ប្តូវថ្តអ្នុវតតឲ្យានហមតច់តស់ៅសព ពិសប្គ្មះសយារ ់ជាមយួេហគមន ៍ និងេហគមនជ៍នជាតិ
សដើមភាគតិច ថ្ដ រមួមានទងំចំស ះគសប្មាងនានាថ្ដ វាមានស្ថរៈេំខានេ់ប្មារប់្រសទ្េជាតិ 
ដ៊ូចជា គសប្មាងស្ថងេងទំ់្នរវ់ារ ី អ្គគីេនីជាសដើម។ គ្មម ននរណាមាន ក្ប់្តូវានរុញប្ចានឲ្យធាែ ក្ក់្នុង
ស្ថា នភាពប្កី្ប្ក្រំផុ្ត សដ្ឋយស្ថរថ្តសេចក្តីប្តូវការថាមព អ្គគីេនីសនាះសទ្។ 

ែ្ុ ំប្ពួយារមៃណ៍ថា ការប្គរប់្គង និងដំសណើ រការថ្នការប្តួតពិនិតយសឡើងវញិថ្ដ កំ្ពុងថ្ត
ប្រប្ពឹតតសៅស ើដីេមបទនសេដាកិ្ចច និងដីេមបទនដថ្ទ្សទ្ៀត សៅរនតញុំញីសៅសដ្ឋយការែវះតមាែ
ភាព គណនីយភាព ការតមដ្ឋនសមើ សដ្ឋយឯក្រាជយ ឬការពិនិតយតមដ្ឋនពីស្ថធារណៈជន។ ការ
ដសណតើ មយក្ដីធែី និងក្ងវះដំសណាះប្ស្ថយផ្ែ៊ូវចារេ់ប្មារជ់នរងសប្គ្មះពីការរសំោភ្រំ នទងំសនះ 
រនតសធវើឲ្យអ្នតរាយដ ់ការអ្ភ្វិឌឍសៅក្មពុជា។ ែ្ុ ំសជឿថា រញ្ជា សនះថ្ដ ខាែ ងំជាងរញ្ជា សផ្សងៗសទ្ៀត 
ានសធវើឲ្យស្ថធារណជនាតរ់ងក់ារសជឿជាក្ ់ និងទំ្នុក្ចិតត ទងំស ើប្រពន័ធតុោការ និងស ើរដ្ឋា ភ្ាិ
 ទងំម៊ូ ។ ទំ្នាេ់ដីធែីនឹងរនតមានយ៊ូរតសៅសទ្ៀត  ុះប្តថ្តស្ថា រន័ឯក្រាជយ មានេមតាភាព និង
សជឿទុ្ក្ចិតតាន ទងំជាតុោការក្តី ឬអ្ជ្ាធរជាតិសដ្ឋះប្ស្ថយទំ្នាេ់ដីធែីថ្ដ មានការថ្ក្ទ្ប្មងក់្តី 
អាចសដ្ឋះប្ស្ថយរណតឹ ងនានាប្រក្រសដ្ឋយភាពប្តឹមប្តូវ និងប្រេិទ្ធិភាព។  

គណក្មមការឯក្រាជយររេ់នគរា ជាតិទ្ទ្ ួ ក្យរណតឹ ង 

សដ្ឋយមានទំ្នុក្ចិតតកំ្រតិទរសពក្សៅស ើប្រពន័ធយុតតិធមពី៌េំណាក្ម់ហាជន ក្ដ៏៊ូចជាស្ថា រន័
រដាដថ៏្ទ្សទ្ៀតដ៊ូចានសរៀររារខ់ាងស ើ តមទ្េសនែ្ុ ំ គឺថាស្ថា រន័ឯក្រាជយមយួចំនួន ថ្ដ មាន
អាណតតិការងារជាក្ោ់ក្ ់ អាចនឹងជួយ រំសពញន៊ូវភាពែវះចសនាែ ះសនះ។ ែ្ុ ំមានជំសនឿយ៉ាងមុតមាថំា
ប្រសទ្េក្មពុជា ថ្ដ ស្ថា រន័រដាក្មពុជាជាសប្ចើនមានអំ្ណាចយុតតិធម ៌ ឬអំ្ណាច ក្ក់្ណាត  យុតតិធម៌
សដើមបចីារែ់ែួនប្រជាព រដា សហើយថ្ដ ភ្េតុតងជាសប្ចើនប្តូវានទតស់ចា យ៉ាងងាយសដ្ឋយ
តុោការ ការមានយនតការប្តួតពិនិតយថ្ររសនះមានតថ្មែរំផុ្តថ្ដ អាចរងាក រន៊ូវការរសំោភ្អំ្ណាច 
សហើយវានឹងមានប្រេិទ្ធិភាព និងរសងកើនជំសនឿទុ្ក្ចិតតពីមហាជន  គឹក្ណាថ្តមានឯក្រាជយសពញស ញ
ពីអំ្ណាចថ្ដ មានតនួាទី្ប្តួតពិនិតយ។ 

សដ្ឋយស្ថរក្ងវះការសេុើរអ្សងកតស ើេក្មមភាពររេ់នគរា ថ្ដ ានរសំោភ្ សៅស ើ
រទ្ដ្ឋា ននានា រមួទងំការាញ់ប្រហារកា ពីឆ្ន មុំន និងក្រណីរសំោភ្រំ នសផ្សងៗសទ្ៀតថ្ដ ែ្ុ ំ
ានទ្ទ្ ួ វាថ្េដងឲ្យស ើញថាការរសងកើតន៊ូវស្ថា រន័នគរា ជាតិឯក្រាជយគឺពិតជាចាាំចណ់ាេ់។ 
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ក្នុងក្រណី ថ្ដ យនតការទ្ទ្ ួែុេប្តូវជាប្រថ្ពណីគ្មម នប្រេិទ្ធិភាព ការច៊ូ រមួប្តួតពិនិតយ
ររេ់មហាជនពីខាងសប្ៅអាចជយួ រំសពញភាពែវះចសនាែ ះទងំសនះ។ សៅក្នុងប្រសទ្េមយួចំននួការ
ច៊ូ រមួប្តួតពិនិតយររេ់មហាជនគឺសធវើតមរយៈស្ថា រន័េិទ្ធិមនុេសជាតិឯក្រាជយ។ ចំស ះប្រសទ្េ
ដថ្ទ្សទ្ៀត យនតការទ្ទ្ ួែុេប្តូវ មានទ្ប្មងជ់ាស្ថា រន័នគរា ជាតិឯក្រាជយ។ អ្ងគភាពសនះអាច 
ទ្ទ្ ួ ក្យរណតឹ ងពីការរសំោភ្រំ នររេ់នគរា  សេុើរអ្សងកត ក្យរណតឹ ងទងំសនះ រចួក្ស្ថង
េំណំុសរឿងរញ្ជ៊ូ នសៅស្ថា រន័តុោការ ក្នុងក្រណីចាាំចប់្តូវដ្ឋក្វ់ធិានការណ៍វនិយ័ សហើយស ើក្
េំសណើ រេំុឲ្យមានការថ្ក្ទ្ប្មងស់េវាក្មមនគរា ។ 

ការរសងកើតស្ថា រន័ថ្ររសនះជយួ ថ្ក្ ំអ្រទំ្នាក្ទំ់្នងរវាងកំ្ោំងនគរា និងស្ថធារណជន 
សហើយរសងកើនន៊ូវទំ្នុក្ចិតតពីប្រជាព រដាមក្ស ើស្ថា រន័នគរា ។ 

អ្ងគភាពប្រឆ្ងំអំ្សពើពុក្រ ួយ 

ស្ថា រន័មយួក្នុងចំសណាមស្ថា រន័លមីដេំ៏ខានរំ់ផុ្តថ្ដ ប្តូវានរសងកើតសឡើងសៅប្រសទ្េក្មពុជា 
គឺអ្ងគភាពប្រឆ្ងំអំ្សពើពុក្រ ួយ (ACU)។ ការរសងកើតស្ថា រន័សនះ ប្តូវានអ្នុវតតតមការផ្តួចសផ្តើមេំ
ខាន់ៗ ជាសប្ចើន ដ៊ូចជា ការែិតែំប្រឹងថ្ប្រងសដើមប ុីររំាតម់ស្រ្នតីរាជការ “សខាម ច” ពីរញ្ជ ីប្ាក្ស់រៀវតស 
និងការចំណាយសៅស ើប្ាក្ថ់្ែមស្រ្នតីរាជការតមរយៈការសផ្ទរគណីតមធនាគ្មរ ថ្ដ ែ្ុ ំសជឿជាក្ថ់ា 
នឹងនាមំក្ន៊ូវផ្ ប្រសយាជនយ៉៍ាងសប្ចើន ប្រេិនសរើប្តូវានអ្នុវតតយ៉ាងប្តឹមប្តូវ។ សទះរីជាយ៉ាង
ណាក្ស៍ដ្ឋយ ក្ក៍ារសផ្ទរលវកិា សៅថ្តជាការ ំាក្ក្នុងការតមដ្ឋន។ អំ្សពើពុក្រ ួយថ្ដ រកី្រា 
ដ្ឋ  ប្តូវានចងប្ក្ងជាឯក្ស្ថរានយ៉ាង ែ សហើយសទះរីជាមានចារប់្រឆ្ងំអំ្សពើពុក្រ ួយក្៍
សដ្ឋយ ក្វ៍ាសៅថ្តជាឧរេគគដធំ៍រំផុ្តក្នុងការេសប្មចានន៊ូវការរកី្ចំសរ ើនតមថ្ររច៊ូ រមួ ថ្ដ ប្រជា
ជនក្មពុជាទមទរឲ្យមាន។ 

តមរយៈរទ្ពិសស្ថធនពី៍ប្រសទ្េជាសប្ចើន ថ្ដ សធវើការកាតរ់នាយអំ្សពើពុក្រ ួយប្រក្រ 
សដ្ឋយសជាគជយ័ ឯក្រាជយភាព គឺជាក្តត ដេំ៍ខានេំ់រារស់្ថា រន័ប្រឆ្ងំអំ្សពើពុក្រ ួយទងំឡាយ
សដើមបរំីសពញការងារប្រក្រសដ្ឋយប្រេិទ្ធភាព។ អ្នុេញ្ជញ ររេ់អ្ងគការេហប្រជាជាតិប្រឆ្ងំអំ្សពើ
ពុក្រ ួយ ថ្ដ ប្រសទ្េក្មពុជាជាភាគី តប្មូវឲ្យរដានានារសងកើតឲ្យមានស្ថា រន័ប្រឆ្ងំអំ្សពើពុក្រ ួយ
មយួថ្ដ ចាាំចប់្តូវថ្តមានឯក្រាជយភាព ក្នុងការទ្រស់្ថក ត ់ និងប្រយុទ្ធប្រឆ្ងំអំ្សពើពុក្រ ួយ សដ្ឋយ
មនិប្តូវសៅសប្កាមឥទ្ធិព អ្នក្នសយាាយ ឬអាជ្ាធរសផ្សងៗសទ្ៀតសឡើយ។ ែ្ុ ំមានការសស្ថក្ស្ថត យ
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ក្នុងការនិយាយថា ស្ថា រន័ប្រឆ្ងំអំ្សពើពុក្រ ួយររេ់រដ្ឋា ភ្ាិ ក្មពុជា មនិានរំសពញកាតពវកិ្ចច
តមតប្មូវការសនះសឡើយ។ ស្ថា រស័នះ នឹងសគចផុ្តពីការសចាទ្ប្រកានស់ផ្សងៗអំ្ពីភាព ំសអ្ៀង និង
សប្កាមឥទ្ធិព នសយាា  ប្រេិនសរើ វធិានការសផ្សងៗ ប្តូវានសធវើសឡើងសដើមបថី្ក្តប្មូវឋានៈស្ថា រន័
សនះ។ 

យនតការរងាក រទរុណក្មមថាន ក្ជ់ាតិ 

ក្មពុជាគឺជាប្រសទ្េឈានមុែក្នុងតំរនថ់្ដ ានេំសរចផ្ត ់េចាច រន័សៅស ើពិធីស្ថរថ្នាមថ្ន
អ្នុេញ្ជញ ប្រឆ្ងំទរុណក្មម កា ពីឆ្ន  ំ២០០៧។ ពិធីស្ថរថ្នាមសនះតប្មូវឲ្យរដាភាគីរសងកើតយនតការ
រងាក រថាន ក្ជ់ាតិ (NPM)។ យនតការរងាក រទរុណក្មមថាន ក្ជ់ាតិឯក្រាជយប្តូវសធវើទ្េសនៈកិ្ចចសៅប្គរទី់្
ក្ថ្នែងឃ្ត/់ ុំែែួនជាសទ្ៀងទត ់រារទ់ងំអ្ងគភាពឃ្តែ់ែួនររេ់នគរា  ជាទី្ថ្ដ មានរណតឹ ងអំ្ពី
ការប្រប្ពឹតតមនិគរបមីក្ស ើែែួនថ្ដ ថ្តងថ្តសក្ើតសឡើងជាញឹក្ញរ។់ រចចុរបននរាជរដ្ឋា ភ្ាិ ក្មពុជា
ានរសងកើតគណៈក្មមការអ្នតរប្ក្េួងរងាក រទរុណក្មមថាន ក្ជ់ាតិថ្ដ សៅសដ្ឋយែែួនឯងថា (NPM)។ 
ែ្ុ ំគ៊ូេរញ្ជជ ក្យ៉់ាងមុងឺម៉ាតថ់ា ជនរងសប្គ្មះសដ្ឋយអំ្សពើទរុណក្មម មនិអាចរពឹំងទុ្ក្សដ្ឋយសពញចិតត
ក្នុងការទ្ទ្ួ ានយុតតិធមពី៌ស្ថា រន័សនះថ្ដ រសណាត យឲ្យជនរងសប្គ្មះទ្ទ្ ួរងទរុណក្មមតងំពី
សដើមដំរ៊ូង។ ែ្ុ ំស ើក្ទឹ្ក្ចិតតរាជរដ្ឋន ភ្ាិ ឲ្យរំសពញកាតពវកិ្ចចផ្ែ៊ូវចារថ់្ដ ែែួនទ្ទ្ួ យក្សដ្ឋយ
េម័ប្គចិតតសដើមបរីសងកើតយនតការរងាក រទរុណក្មមថាន ក្ជ់ាតិឯក្រាជយមយួ សហើយសេនើេំុជំនយួរសចចក្សទ្េ
ពីអ្នុគណៈក្មមការរងាក រទរុណក្មមអ្នតរជាតិ និងការយិា ័យឧតតមេនងការទ្ទ្ ួរនទុក្េិទ្ធិមនុេស
ររេ់អ្ងគការេហប្រជាជាតិក្នុងការរំសពញកាតពវកិ្ចចថ្ររសនះ។ 

ស្ថា រន័េិទ្ធមិនុេសជាតិឯក្រាជយ 

ស្ថា រន័ជាតិឯក្រាជយថ្ដ ប្េរតមសគ្ម ការណ៍ទី្ប្កុ្ងា៉រេី ថ្ដ ប្តូវឃ្ែ សំមើ  និងផ្ត ់
សយារ ់អំ្ពី វេ័ិយេិទ្ធិមនុេសដ ់រាជរដ្ឋា ភ្ាិ  និងប្តូវផ្ត ់អំ្ណាចឲ្យសេុើរអ្សងកតពីរណតឹ ងឯក្
តតរុគគ  ាន រងាា ញថាជាយនតការការ រេិទ្ធមិនុេសមយួប្រក្រសដ្ឋយប្រេិទ្ធភាពសៅក្នុងរណាត
ប្រសទ្េជាសប្ចើន។ សដ្ឋយស្ថរថ្តការែក្ខានរហ៊ូតមក្ដ ់សព សនះ ររេ់េភាសដើមបតំីណាងឲ្យ
ប្រជាព រដាររេ់ែែួន ដ ៏ មានប្រេិទ្ធភាព និងប្រពន័ធយុតតិធមក៌្នុងការផ្ត ់យុតតិធម ៌ ការសនះកានថ់្ត
ប្ាក្ដថា ប្តូវថ្តមានយនតការ ថ្ររសនះមយួ សដ្ឋយរមួទងំសដើមបកីារ រេិទ្ធិស្រ្េតី េិទ្ធិជនពិការ និង
ប្កុ្មងាយរងសប្គ្មះដថ្ទ្សផ្សងសទ្ៀត។ 
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អ្ភ្បិ្ក្មររេ់រដ្ឋា ភ្ាិ ចងឲ់្យរសងកើតស្ថា រន័រដ្ឋា ភ្ាិ មយួជាជាងស្ថា រន័ឯក្រាជយ។ គណៈក្មាម ធិ
ការ េិទ្ធិមនុេសក្មពុជាថ្ដ ចំណុះឲ្យទី្េតីការគណៈរដាមស្រ្នតី គឺជាស្ថា រន័មយួក្នុងចំសណាមស្ថា រន័
ទងំសនាះ។ សៅតមការចាាំច ់ និងតមស្ថរប្រសយាជនថ៍្ដ ស្ថា រន័ទងំសនះប្តូវមាន ស្ថា រន័ទងំ
សនះមនិប្តូវទ្ទ្ួ  ានជាស្ថា រន័ឯក្រាជយតមការជាក្ថ់្េតងសនាះសទ្ សដ្ឋយស្ថរថ្តស្ថា រន័ទងំសនះ 
មនិអាចរំសពញមុែងារ ប្រពន័ធប្តួតពិនិតយតុ យភាពដេំ៏ខានស់នាះសទ្។ 

អាប្េ័យសហតុសនះ ែ្ុ ំមានក្តីរសំភ្ើរសដ្ឋយប្ជារតមរយៈដំសណើ រសរេក្ក្មមស ើក្សនះថា កិ្ចច
ែិតែំប្រឹង ថ្ប្រងសធវើសេចក្តីប្ ងចារេ់តីពីការរសងកើតស្ថា រន័ជាតិេិទ្ធិមនុេសប្តូវានសធវើរនតសៅមុែ
សទ្ៀត។ ទ្នទឹមនឹង ែ្ុ ំមនិប្រញរប់្រញ ់ស្ថវ គមនដ៍ឆ៏្រស់ពក្ពីគំនិតផ្តួចសផ្តើមសនះសទ្ ែ្ុ ំេ៊ូមស ើក្ទឹ្ក្
ចិតតដ ់អ្នក្ ក្ព់ន័ធ ទងំអ្េ់ ឲ្យសធវើការជាមយួគ្មន សដ្ឋយេហការគ្មន  សដើមបផី្ ប្រសយាជន ៍ែររេ់
ប្រសទ្េជាតិ។ មានរញ្ជា  ជាសប្ចើន ដ៊ូចជា ការេែរជ់នររសទ្េ និងការសរ ើេសអ្ើងព៊ូជស្ថេន ៍ េិទ្ធិ
ររេ់អ្នក្ប្ស្ថោញ់សភ្ទ្ដ៊ូចគ្មន  និងេិទ្ធិជនពិការ ថ្ដ មនិទ្ទ្ួ ានការយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ប់្គរប់្គ្មន់
ពីស្ថា រន័រដាថ្ដ មានប្ស្ថរ ់ សនាះ នឹងជាប្រសយាជនពី៍ការឃ្ែ សំមើ  និងអ្នុស្ថេនជ៍ាសគ្ម នសយា
ា ជារនតរនាទ រ ់ពីស្ថា រន័េិទ្ធិមនុេស ជាតិមយួថ្ដ ឯក្រាជយ។ 

សេចក្តេីននដិ្ឋា ន 

រយៈសព ៦ឆ្ន មុំនានក្នែងផុ្តសៅយ៉ាងឆ្ររ់ហ័េ ថ្ដ សធវើឲ្យែ្ុ ំកាែ យជាអ្នក្រាយការណ៍
ពិសេេថ្ដ រំសរ ើការងារក្នុងរយៈសព ដយ៏៊ូរជាងសគេប្មារប់្រសទ្េក្មពុជា។ សដ្ឋយផ្ត ់ឲ្យែ្ុ ំន៊ូវ
គតិរណឌិ តទងំក្តីសស្ថមនសរកី្រាយតទ  ់ែែួន និងខាងវជិាជ ជីវៈ។ ក្មមវធីិថ្ក្ទ្ប្មងកំ់្ពុងប្តូវានសដ្ឋះ
ប្ស្ថយ ប្ពមទងំគណរក្សមានេសមែងភាគសប្ចើន និងភាគតិច ានសធវើការសរតជ្ាចិតតជាស្ថធារណៈ 
សដើមបអី្នុវតតកំ្ថ្ណទ្ប្មងក់ារសាះសឆ្ន ត។ វាដ ់សព សវោថ្ដ ប្តូវពិនិតយសមើ ន៊ូវប្រពន័ធអ្ភ្ាិ 
កិ្ចចទងំម៊ូ ឲ្យានកានថ់្តទ្៊ូ ំទ្៊ូោយសហើយ។ ជាសរឿយៗ សគប្តូវចំណាយសព សវោយ៊ូរអ្ថ្ងវង 
សដើមបអី្នុវតតសេចក្តីេសប្មច និងកំ្ថ្ណទ្ប្មងទ់ងំម៊ូ ។ ែ្ុ ំេងឃមឹថា ដំណាក្ក់ា សនះនឹងមនិមាន
ការសឆ្ែើយសដ្ឋះស្ថរសទ្ៀតសឡើយ សដើមបពីនយការអ្នុវតតកំ្ថ្ណទ្ប្មងន់សយាាយថ្ដ ានប្ពមសប្ពៀង
គ្មន ជាក្ញ្ចរ ់ និងមនិងាក្សចញពីវឌឍនភាពថ្នកិ្ចចេនទនាគ្មន សទ្ ថ្ដ រចចុរបននកំ្ពុងដំសណើ រការសៅក្នុង
ប្រសទ្េ។ 
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ប្រសទ្េក្មពុជាគឺជាប្រសទ្េមយួថ្ដ មានក្តីេងឃមឹ។ សផ្តើមសចញពីកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងេនតិភាព
ប្កុ្ងា៉រេី ប្រសទ្េសនះេសប្មចានន៊ូវការពុះ រយ៉ាងធំសធង ជារមួមាន ការអ្ភ្វិឌឍនស៍េដាកិ្ចច 
ថ្ដ ប្ទ្ប្ទ្ងស់ដ្ឋយសេារភាពនសយាាយ។ ែណៈថ្ដ ប្រសទ្េសនះ ចារស់ផ្តើមពសនែឿនកំ្សណើ នសេដា
កិ្ចច ការណ៍សនះាននាមំក្ន៊ូវរញ្ជា ប្រឈមជាសប្ចើនអំ្ពី ការអ្ភ្វិឌឍនស៍ដ្ឋយអ្េមធម ៌ប្ពមទងំសធវើឲ្យ
គំោតរវាងអ្នក្ប្ក្ និងអ្នក្មានកានរ់កី្ធំសឡើង។ កា ពីសព លមីៗសនះ មានការវវិតតនខ៍ាងនសយាាយ
គរួឲ្យក្តេំ់គ្ម ់សក្ើតមានសឡើង ថ្ដ ការវវិតតនថ៍្ររសនះ ែ្ុ ំសជឿជាក្ថ់ា នឹងមនិសដើរលយសប្កាយ     
សឡើយ។ វឌឍនភាពេសប្មចានកា ពីសព លមីៗសនះ ហាក្ដ់៊ូចជារសងកើតឲ្យមានក្តីេងឃមឹ និងទំ្នុក្
ចិតតេប្មារប់្រជាព រដា ជាពិសេេេប្មារយុ់វជនក្មពុជា ថ្ដ ជាប្រសយាជនថ៍្នអ្នាគតប្រជាធិរ
សតយយ និងេិទ្ធិមនុេស។ ភាពែុេគ្មន គរួឲ្យក្តេំ់គ្ម ់រវាង ពីអ្តីតកា  និងរចចុរបននកា គឺ
អាប្េ័យស ើប្រជាព រដាែែួនឯង។ ពួក្សគនឹងមនិខាែ ចរអាក្នុងការេំថ្ដងមតិសទ្ៀតសឡើយ។ ប្រជា
ព រដាយ ់ដឹងអំ្ពីេិទ្ធិររេ់សគ ប្ពមទងំសប្តៀមែែួនក្នុងការទមទរេិទ្ធិទងំសនាះ។ គ្មម នអ្វីថ្ដ 
េំថ្ដងសចញប្រសេើរជាងប្រជាធិរសតយយដច៏ាេ់ទំុ្ររេ់ក្មពុជាសឡើយ។ ែណៈថ្ដ សៅថ្តមានវធីិជា
សប្ចើន ថ្ដ ប្តូវសធវើដំសណើ រសឆ្ព ះសៅមុែសៅក្នុងការេសប្មចានន៊ូវចក្ខុវេ័ិយថ្នប្រជាធិរសតយយសេរ ី  
ពហុរក្ស និងទិ្េសៅានដ្ឋក្ស់ចញក្នុងកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងទី្ប្កុ្ងា៉រេីនាឆ្ន ១ំ៩៩១ ថ្ដ ប្ារឲ់្យដឹង
អំ្ពីការស ចសឡើងថ្នប្រធិរសតយយលមីេប្មារប់្រសទ្េក្មពុជា។ ែ្ុ ំេ៊ូមសធវើសេចក្តីេននិដ្ឋា នអំ្ពីសរេ
េក្មមចុងសប្កាយររេ់ែ្ុ ំ សដ្ឋយសជឿជាក្យ៉់ាងមុតមាថំា ប្រសទ្េក្មពុជានឹងសដើរសឆ្ព ះដ ់ទិ្េសៅសនាះ
ជាមនិខាន សដើមបធីានាសរឿងសនះ ប្រជាព រដាក្មពុជាដេ៏ក្មម គឺជាអ្នក្ធានាថាវានឹងសក្ើតសឡើង។ 

ែ្ុ ំមានកិ្តតិយេ និងរុពវេិទ្ធិ ថ្ដ មាន ទ្ធភាពក្នុងការរមួវភិាគទន ចំស ះការពប្ងឹងនីតិរដា 
ប្រជាធិរសតយយ និងេិទ្ធិមនុេសសៅប្រសទ្េក្មពុជាក្នុងរររិទ្ប្រវតតិស្ថស្រ្េតដេំ៏ខានស់នះ ជាមយួនឹង
ការធានាថា ែ្ុ ំនឹងសៅថ្តជាមតិតររេ់ប្រសទ្េក្មពុជាជាសរៀងរហ៊ូត។ ែ្ុ ំេ៊ូមជ៊ូនពរប្រជាព រដាក្មពុជា
ទ្ទ្ ួានន៊ូវេំណាង ែ ក្នុងការេសប្មចានទិ្េសៅទងំសនះ និងក្នុងការក្ស្ថងេងគមមយួ
ប្រក្រសដ្ឋយវរុិ ភាព េមភាព និងេងគមថ្ដ មានយុតតិធម ៌ជាអ្ថ្ងវងតសៅ។ 

 
ចរ ់
 

សោក្ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ េុរយិា ប្ាស្ថទ្ េ៊ែ៊ូថ្រ៊ែឌី ានប្តូវានប្ក្ុមប្រឹក្ាេិទ្ធិមនុេស អ្.េ.រ ថ្តងតងំជាអ្នក្រាយការណ៍ 
ពិសេេេតី ពីស្ថា នភាពេិទ្ធិមនុេសសៅក្មពុជា ក្នុ ងថ្ែមីនា ឆ្ន ២ំ០០៩។ ក្នុ ងនាមជាអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេ សោក្ជា 
រុគគ ឯក្រាជយ មិនចំណុះរដ្ឋា ភិ្ា  ឬអ្ងគការណាមយួសឡើយ សហើយរំសរ ើការក្នុ ងេមតាភាពរុគគ សោក្តទ  ់។ រចចុ របនន 
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សោក្ជាស្ថស្រ្ស្ថត ចារយនីតិអ្នតរជាតិថ្នស្ថក្ វទិ្យ ័យ ីដេ៍ ចប្ក្ភ្ពអ្ង់សគែេ និងជាសមធាវអីាជីពមយួរ៊ូរ ថ្នគណៈ 
សមធាវមីីឌឹ លឹមភឺ្  សៅទី្ប្ក្ុងឡុង។ សោក្ជាអ្នុប្រធានេងគមអាេីុថ្ននីតិអ្នតរជាតិ និងជាអ្នក្និពនធសេៀវសៅ ក្់ 
ពន័ធនឹងគសប្មាងេំខាន់ៗទ្េសនាវដតីអាេីុថ្នចារអ់្នតរជាតិសដ្ឋយការយិា ័យពត័៌មានថ្នស្ថក្ វទិ្យ ័យសែមប្រីដជ។៍  

 (*) សដើមបីសមើ រាយការណ៍ចុងសប្កាយរំផុ្តររេ់អ្នក្រាយការណ៍(A/HRC/24/36) ដ្ឋក្ជ់៊ូនប្ក្ុមប្រឹក្ាេិទ្ធិមនុេស 
េ៊ូមច៊ូ សៅកាន់សគហទ្ំព័រ៖   
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Pages/ListReports.aspx 
 
 

េិទ្ធិមនុេស អ្.េ.រ សគហទ្ំព័រប្រសទ្េ  – ក្មពុជា 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.aspx  

 
រា ់ការស្ថក្េួរពត័ម៌ានសផ្សងៗ ទក្ទ់្ងនឹងអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេ េ៊ូមសផ្្ើេំនួរមក្ការយិា ័យឧតតមេនងការអ្ងគការ
េហប្រជាជាតិទ្ទ្ួ រនទុ ក្េិទ្ធិមនុេសប្រចាកំ្មពុជា។ េ៊ូមទក្់ទ្ងមក្ក្ញ្ជញ  រ៊ែ៊ូប្ស្ថ រ៉ាម៉ាន់ តមរយៈទ្៊ូរេ័ពទស ែ (+

៨៥៥ ១២ ៧៩០ ១៧៨/  brahman@ohchr.org)  

 

េំរារក់ារស្ថក្េួរពត័ម៌ាន ក្ព់ន័ធនឹងអ្នក្ជនំាញការឯក្រាជយដថ្ទ្សទ្ៀត ររេ់ អ្.េ.រ ៖ 
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