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១. ្្ព័��តក��រ្្ងទសរម�ក� 

្របពន�តុលក្របេទកម�ុជមនអំណា និងទមត�កិា� (យុត �ិក) ប��ីបទាក�ីទប្មាបដយែផ�ក

បលីកដ��ម�នុ��កម�ុជ្បមទងំា្រោ និង្រទននែដលបនដកោឲ្ប្រី្បទោ និងែដលបនមន្រទិេ�ិិប

ជ�កមនបនបឡយី។ ្កកម្របកកអជជ កណ� ល (Arbitration Council) មនទិេ�ិទប្មាទងំ្ទកងបលីជបមា �

ករកកវងនិបយជក និងទហជីបកម�កក។ រែន�មបលីបន�បទបេៀតបនមនស� រពនអនកជតិបផ្ងបេៀតែដលអា

មន ឥេ�ិបលដលោ្របពន�តុលក្របេទកម�ុជ និងអាបដីកតួនេីជ្របយជនជទ្មរោ្រជបលកដ�កម�ុជបន

គឺ៖ តុលកយុតិ�ម៌អនកជតិ(តុលកបិភបបលក) និងតុលកឧ្កិដ�កម�អនកជតិ។  

 

 

ឧត�ម្រកម្ រ្រឹក�ៃនអង�្រម 

តក��រយកត�ិធម៌ៃ��រ�� 

(តក��រពិភពង�រ) 

្រកម្ រ្រឹធមធ�កនុ 

តក��ររំពូល 

តក��រឧទ�រណ៍ 

តក��រង�� តក��រងខត�/�ជ��ី 

តក��រឧ្រិ ដិរមធៃ��រ�� 
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 ១.១. តុលាយុត�ិធម៌អន�ជតិ  

តុលកយុតិ�ម៌អនកជតិ (តុលកបិភបបលក) ្តត�បនរបង�ីតបឡងីបដយអង�កទហ្រជជតិ 

ែដលមនមូលដ� នបនេី្កកងបហក (Hague) ្របេទហូឡងោ (Netherlands) បដីម្បីដ�្សយជបមា �ែដល

បកីតបឡងីកវង្របេទ២ ឬប្ាីន។  
 

១.២. តុលាឧ្រិិដរមមអន�ជតិ  

តុលកឧ្កិដ�កម�អនកជតិ ្តត�បនរបង�ីតបឡងីបដយអង�កទហ្រជជតិ ែដលមនមូលដ� នបនេី

្កកងបហក (Hague) ្របេទហូឡងោ (Netherlands) បដីម្បីដ�្សយរេឧ្កិដ�កម�ននករទោ្របេទណ

មួយែដល្របពន� តុលកករទោកដ�មិនអាតោក�ីបន។ ឧ្កិដ�កម�មនផលរ៉�ពលោេូទងំទហគមនជអនកជតិ។  
 

១.៣. ្រកម្របរកឣជជ រណ �  

្កកម្របកកអជជ កណ� ល មនមូលដ� នបនក�ុងេី្កកងភ�ំបបញ បហយី្តត�បនរបង�ីតបឡងី្ទរបទតម

ា្រោករកករទោ្របេទកម�ុជ បដីម្បីដ�្សយជបមា �ករកកវងនិបយជក និងទហជីបកម�កក។ ្កកម្របកក

អជជ កណ� លមនទមជិកមកបីរីិ គីែដល្តត�បនបទ�ី បឡងីបដយទហជីប ទមគមនិបយជក និង្កទួង

េេួលរន�ុក�ទិពយករក។  

១.៤. ្រកម្របរកធមមនុ��  

មុខរកដ៏ទំខនោករទោ្កកម្របកក�ម�នុ��គឺកំណតោ�ម�នុ��ិបៃន ា្រោ និងមនទិេ�ិបិនិត្ និងទប្មា

អំបកីកណី�វិេកម�ទកោេងនបងកបប�បឆ� តប្ជីទតងំតំណងរទនិងទមជិក្បបេ�ទិ។ ្កកម្របកក�ម�នុ��

មនទមជិក៩កូរ ែដល្តត�បនប្ជីទបកទីបដយ្ប�មហក្្ត កដ�ទិ និងបដយឧត�ម្កកម្របកកៃនអង�-       

បច្កម។  
 

១.៥. ឧតម្រកម្របរកៃនអង�េ�្រម  

ឧត�ម្កកម្របកកៃនអង�បច្កម មនមុខរកធនឲ្្របពន�តុលកមនដំបណីកកកលូន។ ឧត�ម្កកម

្របកកៃនអង�បច្កមមនទមជិក៩កូរ គឺ្ប�មហក្្ត កដ�មនី្កទួងយុតិ�ម៌ ្រធនតុលកកំបូល អគ�-

្ប�រជអជជ អមតុលកកំបូល ្រធនសលឧេ�កណជ  អគ�្ប�រជអជជ អមសលឧេ�កណជ  និងបច្កមាំនួន៣
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កូរ (ែដល្តត�បនប្ជីទបកទីបដយបច្កមខាួនឯង)។ ឧត�ម្កកម្របកកៃនអង�បច្កមមនអំណាក�ុងកបលីក

តបម�ីង និង ដកោបិនពយបច្កម។  

១.៦. តុលារំពូ�  

តុលកកំបូល គឺជតុលកេេួលបកឿងក�ីឧេ�កណជ មួយែដលខ�ទោរំផុតបនក�ុង្របេទ បហយីមន

មូលដ� នបនក�ុងេី្កកងភ�ំបបញ ។ យុត �ិកករទោតុលកកំបូល ្គរដណ� រោបនបលីរូកណិបេបកដីៃន           

្ប�រជណា្កកម�ុជទងំមូល បហយីបទាក�ីទប្មាករទោតុលកកំបូល គឺមនលក�ណៈចរោរង�។ំ បនក�ុង

តុលកកបូំលមនែផ�កកដ�រ្ប�ណី បនបបលជុំកុជំ្ម�ម�ងៗ្តត�មនបច្កមាំនួន៥កូរេេួលរន�ុក ប��ីបទាក�ី

ទប្មាបលីបកឿងរ៉�កដ�រ្ប�ណី ដូាជ ជបមា �អពហជបិពហជ ជបមា �្គគសក ជបមា �បលីករក និងជបមា �

ពណិជជកម�។ ប្របីបន�តុលកកំបូលបនមនែផ�ក្បហ�េណណ  បនបបលជុំកុជំ្ម�ម�ងៗ្តត�មនបច្កមាំនួន៥

កូរេេួលរន�ុកប��ី បទាក�ីទប្មាបលីកកណី្បហ�េណណ ។ ្រទិនបរីតុលកកំបូលេេួលបនពក្រណ�ប ងមួយ

ពកោបពន�បទនបង រ�� កដ��ម�នុ�� តុលកកំបូលនបងទូមឲ្្កកម្របកក�ម�នុ��ជអ�កប��ីបទាក�ទីប្មា។  
 

១.៧. សលឧទ�ណ៍  

សលឧេ�កណជ  មនមូលដ� នបនក�ុងេី្កកងភ�ំបបញ បហយីជអ�កេេួលរណ�ប ងឧេ�កណជ បតុីលកបយធ 

តុលកបខត និងតុលក្កកងបនេូទងំ្របេទ។ សលឧេ�កណជ មនបច្កមាំនួន ៧កូរ បហយីបបលជុំកុជំ្ម�

ម�ងៗ្តត�មនបច្កម៣ កូរ បហថ គណៈ�និិា�ពយ គឺជអ�កប��ីបទាក�ីទប្មាបលីកកណីនីមួយៗ ។ ្រទិនបរី

ិគីណមួយយលោថក�កីរទោខាួន្តត�បនតុលកជនោទរ ណមួយទប្មាខុទ គឺិគីបន�អារ�បងឧេ�កណជ

បន។  
 

១.៨. តុលាេខត� ឬរជនន 

តុលកបខត ឬរជធន ីមនមុខរកបដ�្សយរលោជបមា �ទងំឡយែដលបកីតមនបឡងីបនតមបខត 

ឬរជធនីណេូទងំ្ប�រជណា្កកម�ុជ។ បខតនីមយួៗមនតុលកបខតមួយែដលមនេីតងំបនក�ុងេីកមួបខត។ 

រា�ុរ្ន�្ ប�រជណា្កកម�ុជមនតុលកបខតាំនួន១៩។  
 

១.៩. តុលាេយ  
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តុលកបយធ មនមុខរកបដ�្សយជបមា �រេបល�ីទបយធពកោបពន�បទនបង�ទិពយបយធ ឬករំផា ញ

្េប្ទម្តិបយធ ែតកកណីបផ្ងៗបេៀតប្របីបន� នបង្តត�បនបដ�្សយបដយតុលកបខត និងតុលក

្កកង។ តុលកបយធ្គរោ្គងបដយ្កទួងកពកជតិ។ 

 

២. រង្ៀ្�រ�់រ្យ្ណ�រន្ពហធទណ� �ិន្ណ�រនរ ដិ្្បងវណីង�តក��រ 

្របេទទងំអទោបនបលីទកលបលកបយងីបន�ែតងែតែរងែាកអំណាជ រី បពលគឺ អំណានីតិរ�� តិ 

អំណានីតិ្រតិរត ិ នងិអំណាតុលក។ ក�ុងបន�អំណាតុលក្តត�បនែតងតងំបដយ្ប�មហក្្ត   

ជ្រធន្កកម្របកកៃនអង�បច្កម តមកយៈ្ប�រជ្កម បហយីអំណាតុលកជអំណាឯករជ្មួយ បហយី

ធនយុតិ�ម៌ និងកពកទិេិ�បទក ីិ បករទោ្រជបលកដ�។ 

អំណាតុលក ្គរដណ រោបទបលីបកឿងកីទងំអទោ កមួទងំបកឿងកកីដ�បលផង។ អំណាបន�្រគលោឱ្

តមកយៈសលដំរូងរជធនី-បខត សលឧេ�កណជ  និងតុលកកំបូល បដីម្បី��ីកជំនុជំ្ម�កផីលោយុតិ�ម៌ជូន

្រជបលកដ�បទតមនីតិ��ិី និងា្រោជ�កមនតមកយៈបច្កម ែដលបច្កមបន�្តត�រំបបញិកកិា�បដយ

បៗកបា្រោយ៉ងមុឺងម៉តោឱ្អទោបីដួងាិត និងទម្ជ��ៈករទោខាួន។ 

ដូបា��បនបបលមន រេបល�ីទបកីតបឡងី  ជនកងប្ៗ�មនទិេិ�ដកោពក្រណប ងបទអជជ �កមនទមត�កិា� 

ែដល្តត�រយកណជ រនជូនមនីនគកបលយុតិ�ម៌។ ពក្រណប ងបន� ្តត�្រគលោបទឱ្មនេីេួលរន�ុកយុត�ិម៌

ក�ុងកបដ�្សយ�វិេ មនីយុត�ិម៌ជ រណ ញា្រោែផ�កតុលក ែតមិនែមនជតុលកបេ។ រុ៉ែន្ រជបលកដ�

ក៏អាមនទិេ�ិ ដកពក្រណប ងផ� លោបទតុលកទងំរណប ង្បហ�េណណ  និងរណប ងកដ�រ្ប�ណី បហយីបន

តុលកមនកយិលពយបីកទ្មរោចេំេួលរណប ងទងំបន�។ 

ក�ុងរណ�ប ង្បហ�េណណ ្រជបលកដ�ជបដីមរណ�ប ង ្តត�បកៀរាបំ��ីពក្រណ�ប ងតមបៗលកណជ ែដល

ររ� ញអំបីអង�បហតុ ៃនរណ�ប ងបន�ឱ្បនា្ទោលទោ    បពលគឺ្តត�ទកបទកបច� �ិគីាុងាបមាីយ បភេ អយុ 

មូលបហតុរណ�ប ង និងកម��ត�ុៃនកទមទក។ 

ប្យបីេេលួពក្រណប ងកាួមក មន្ប�រជអជជ កងម� កោ ជអ�កេេលួរន�ុកបរីកកបទីុរអបង�ត

ជរឋមបលីកកណីបន� កហូតចនដលោកទប្មាបចេ ឬ មិនបចេ្រនោបលីាុងបចេ បពលបរីទិនជ

តុលកកកបឃញីថ មនត្មកយទន�តបកុិេ�ិបដូាមនែាងក�ុងក្រណ�ប ងែមនបន� តុលកទប្មា

បចេ្រនោកាួរ�ជូ នបទបច្កមបទីុរទួកចតោករនតមនីតិ��ិ។ី បនដំណកោលបន�ាុងបចេបនា យជ

ជន្តត�បចេ។ បរីទិនជតុលកកកបឃញីថ ាុងបចេបុំមនត្មកយទន�តបិកុេ�ិបបន�តុលកនបងទប្មា
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តម�លោ រណ�ប ងេុកឥតចតោក បហយី្តត�ប��ីលិខិតជូនដំណប ងដលោិគីបដីមរណ�ប ង។ រុ៉ែនិ គីបដីមរណ�ប ងមន

ទិេិ�របងឧេ�កណជ ាំបព�កទប្មាបន�។ 

រន� រោបចីតោកជរនរន� រោតមនីតិ��ិីកាួបហយី ទំណំុបកឿងបន�្តត�បនរ�ជូ នរនមកឱ្បច្កម

បទីុរអបង�តជបច្កម េេួលរន�ុកបទីុរទួក    និងែទ�ងកកភទុតងបដីម្ដីកោរន�ុកបចេ្រនោជន្តត�បចេ ឬ 

បដ�រន�ុកជន្តត�បចេបនសលដំរូង។ ក�ុងកាិ�កបន� បច្កមបទីុរអបង�តមនតនួេីយ៉ងទំខនោក�ុងក

ទប្មាថ បតី្តត�រ�ជូ នជនជរោបចេបទជំនុំជ្ម� ឬ បលីកែលងកបចេ្រនោ។ 

បនដំណកោលបច្កមបទីុរទួក តុលក្តត�បាញដីររ� រោបហជន្តត�បចេឱ្ាូលមកតុលក

បរីទិនជជន្តត�បចេបុំ្បមាូលតមកប�បហបេ   តុលក្តត�បាញដបី�ជបលីកេីបីក ែតជន្តត�បចេ

បនែតបំុ្បមាូលបេៀត តុលក្តត�បាញដីររ� រោឱ្នខំាួន ឬចរោខាួនបដីម្យីកមកប��ីកសកទួកតមា្រោ។ 

បរីទិនជតុលកទប្មាបចេ្រនោជនជរោបចេជស� បក ្តត�រ�ជូ នទំណំុបកឿងបទបច្កមជំនុំជ្ម�

ប្មកូរិបជន្តត�បចេបនប្រឃុ ំ ឬ ក�ុងឃុ។ំ បរីទិនជតុលកយលោបឃញីថ បុំមនភទុតង្គរោ្ៗនោ

ទ្មរោដកោរន�ុកជន្តត�បចេបេ គឺ្ តត�ទប្មាបលីកែលងកបចេ្រនោ។ រុ៉ែន្ប�រជអជជ មនទិេិ�របង       

ឧេ�កណជ ក�ុងកយៈបបល ៥ ៃថ់ ាំែណកជនកងប្ៗ�ក៏មនទិេិ�របងឧេ�កណ៏ក�ុងកយៈបបល ៥ ៃថែ់ដក។ 
 

២.១. សមា�សោពពា�រព័់ន�រ� កងននតិវ�ធនមុនេព�ជំនុំជ្មមរ�ន 

បបលមនរេបល�ីទមួយបកីតបឡងី មនមនុទ្មួយាំនួនែដល្តត�ពកោបពន�ក�ុងដំបណីកកបន�ដូាជ 

ជនបល�ីទ ជនកងប្ៗ� នគកបល ្ប�រជអជជ  បច្កមបទីុរទួក បមធ� ីនិងសក្។ី បហយីអ�កទងំអទោ �ៗ មន

តួនេីយ៉ងទំខនោបកៀងៗខាួន។ 

១.ជនបល�ទី គឺជជនែដល្រ្បបតអំបបីបដយបាតន ឬ អបាតនកី បហយីអំបបីបន�រណ� លឱ្មន

ប្ទនកម� (កខូាខត) ដលោអ�កដៃេនិងទង�ម។ ជនបល�ីទ្តត�េេួលខុទ្តត�ៃនកខូាខតែដលខាួនបន្រ

្បបតិ មកបលីជនកងប្ៗ�។ 

២.ជនកងប្ៗ� គឺជជនែដលេេួលកងអំបបីករទោជនបល�ីទ បន្រ្បបតិមកបលីខាួនរណ� លឱ្រ៉�ពលោ 

និងខូាខតដលោផាូ�យផាូ�ាិត និងទមន កៈ។ ជនកងប្ៗ�មនទិេិ�ដកោពក្រណ�ប ងទមទកទំណងក�ុងនម

ជបដីម រណ�ប ងកដ�រ្ប�ណីបទនគកបល ឬ ្ប�រជអជជ ។ 

៣.នគកបល ជមនីសធកណៈកពកទនិទុខ និងទណ� រោធ� រោក�ុងទង�មនគកបលអាេេួល

រណ�ប ងទមទក ឬរណ�ប ងរកហិកបី្រជបលកដ�។ បបលមនរេបល�ីទបកីតបឡងីនគកបលជអ�កអនុ�តកបទីុរ
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អបង�តចរោខាួន ជនទង្ ពយ តមដីករទោ្ប�រជអជជ  និងនខំាួនជន្តត�បចេបទតុលកតមរ�ជ ករទោ

បច្កមបទីុរទួក។ 

៤.្ប�រជអជជ  គឺជមនីែដលា្រោ្រគលោទិេិ�អំណាឱ្ជអ�កតំណងទង�មទងំមូល មនែត

្ប�រជអជជ បេ បេីរមនទិេិ�ប��ីរណ�ប ងអជជ បចេអំបរីេបល�ីទ្បហ�េណណ បហយីក៏មន ទិេិ�តម�លោបកឿងេុកឥត

ចតោកបរីទិនជរណ�ប ងទមទកបន�មិនមនភទុតង្គរោ្ៗនោ។ 

៥.បច្កមបទីុរទួក គជឺបច្កមទ�ិតបនសលដំរូងរជធនី/បខត ែដលមនតួនេីបទីុរអបង�តបលី

ទំណំុបកឿងណមួយតមកចតោតងំករទោ្រធនសលដំរូង  បហយីបច្កមជអ�កបទីុរអបង�តែទ�ងកកកបិត 

បដយ្រមូល�ត�ុតងទងំឡយ បដីម្បីដ�រន�ុក និង ដកោរន�ុកក�ុងកកណំតោថជន្តត�បចេបិតជ្រ្បបត

រេបល�ីទ ឬជនទាូត្តងោ។ 

៦.បមធ� ី គឺជអ�ក្រករ�ជិជ ជី�ៈែផ�កា្រោដ៏កូនកីក�ុងកែទ�្ងកក យុតិ�ម៌ឱ្កូនកកីរទោខាួន។ បមធ� ី

ជួយកពកកូនកកីរទោខាួន តមផាូ�ា្រោ្គរោដំណកោលៃននីតិ��ិីកមួដូាជដណំកោលនគកបល 

្ប�រជអជជ  បច្កមបទីុរទួក និងដំណកោលជំនុំជ្ម�។ 

៧.សក្ ីគឺជជនែដលអាផលោភទុតង ឬបពត៌មនែដលខាួនបនបឃញីបដយផ� លោ ឬបដយ្របយល

នូ�បហតុកណជ ទកោេិនក�ុងបកឿងកី។ ាបមាីយករទោសក្អីាឲ្តុលកកំណតោអំបីបកុិេ�ិប ឬ អបកុិេ�ិបករទោ

ជន្តត�បចេ។ 

បដយែឡករណប ងកដ�រ្ប�ណី ្តត�បកៀរាដំកោពក្រណប ងបនកយិលពយកដ�បល ៃនសលដំរូង

រជធនី/បខត បហយីាំណុាែដល្តត�ទកបទកក�ុងពក្រណប ង គឺករបង្តត�ប��ីបដយដកោពក្រណប ងជលយល

ក�ពណជ អក្កបទ តុលក បហយីបនក�ុងលិខិត ៃនពក្រណប ងបន�្តត�ទកបទករ�ជ កោបីបច� � ឬ នមកកណជ  និង

អទពយដ� នករទោិគី បហយីនិងបច� � និង អទពយដ� នករទោអ�កតំណងែដលា្រោបនកំណតោ។ 

ខាបមសក ៃនសល្កមែដលបដីមបចេទមទកឱ្តុលកបាញ និង អង�បហតុចបំាោ បដីម្រី�ជ កោនូ�

កទមទកក�ុងពក្រណប ងបន�។ ប្របីាំណុាបន� បដីមបចេគរ្ទីកបទករ�ជ កោឱ្ា្ទោលទោនូ�អង�បហតុ 

ែដលជមូលបហតុៃនកទមទក និងាំណុាែដល្តត�ករ�ជ កោភទុតង គរ្ទីកបទករ�ជ កោនូ�អង�បហតុទំខនោៗ

ក�ុងាំបណមអង�បហតុទងំមូល ៃនកទមទកនិងភទុតង។ ពក្រណប ងែដលមនទកបទកអំបីមប�ាបយតេលោ 

ឬ កពកខាួន ្តត�ចតោជឯកសកប្តៀមផងែដក។ 

រណប ងកដ�រ្ប�ណី មនបៗលរំណងប��ីឱ្បនជួទជុលកខូាខតែដលរណ ល អំបីអំបបីបល�ីទដលោ

ិគីកងប្ៗ� បហយីក�ុងបៗលរំណងបន�ឱ្អ�កកងប្ៗ�បនេេួលទំណងជំងឺាិត�ួនល�ម នបងប្ទនកម�ែដល

ខាួនបនេេួល បហយីប្ទនកម�អាជប្ទនកម�ខងទមន កៈ ខងកូរយ ឬ ខងផាូ�ាិត។ ក�ុងកដ�រ្ប�ណី
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អយ្កជគូកីកណរ គឺ្ ៗនោែតជអ�កឲ្បយរលោ បរីយលោបឃញីថ ជកគួក រុ៉ែនបរីបកឿងកីខា�ែដលទកោេង

ដលោកបរៀរបកៀរកយសធកណៈឬផល្របយជនជ អនីតិជន ឬ អទមតជន តំណងអយ្ក្តត�ខាួនជគូកីបដីម។ 

រន� រោប ី បនេេួលរណប ងកដ�រ្ប�ណីបីិគីបដីមរណប ងកាួបហយី តុលក្តត�រ�ជូ នពក្រណប ងបន�

បទាុងាបមាីយជចបំាោ បហយីពក្រណប ងបន�តុលក្តត�កំណតោលរកបិា�េ ៃននីតិ��ិបី្តៀមទ្មរោ

កប្តៀមបហតុផលយ៉ងកហពទ និង ប�បហគូិគី។ លរកបិា�េែដលបនកំណតោ្តត�កណំតោក�ុងអំឡុងបបល 

៣០ ៃថ់ រន� រោបីៃថ់ែដលពក្រណប ង្តត�បនដកោ បលីកែលងែតក�ុងកកណីមនមូលបហតុបិបទទ។ 

ប្យបីកប្តៀម ទញបហតុផលដផយផ� លោមតោបលីកេី១ មិនបនទប្មា តុលក្តត�ប�បហ

ប្តៀមទញបហតុផលបដយផ� លោមតោជបលីកេ២ី។ បនបបលែដល នីតិ��ិីប្តៀមទ្មរោកទញបហតុផលបន

ារោទប�្គរោបហយី តុលក្តត�កំណតោលរកបិា�េ បដីម្បី��ីកទញបហតុផលបដយផ� លោមតោ បហយី្តត�

ប�បហគូិគីមកាូលកមួ។  
 

៣. រច�សម��័� �ិន�ី��ធីក��រសង្មចងសចរ�ីក�តក��រែខធរ្រហម 

ប្យបីកាកចយ៉ងទ�ិតស� ញ មាងតោកជរោៗងំជប្ាីនបលីកប្ាីនសក េីរំផុតតុលកែខ�ក្កហម

បនចរោបផមីបកីតកូររងជផាូ�កបនឆ� ២ំ០០៤។ បតីតុលកបន�មនទមត�កិា�ជំនំុជ្ម�បលីរេឧ្កិដ�ណខា�? 

បហយីមនកានទម�ពន�ដូាបមាខា�? 

តុលកែខ�ក្កហម មនបច� �ជផាូ�កថ “អង�ជំនុជំ្ម��សិម��ក�ុងតុលកកម�ុជ បដីម្ជីំនុំជ្ម�

ឧ្កិដ�កម�ែដល្រ្បបតបឡងីបនក�ុងកយៈលៃនកម�ុជ្រជ�ិរបតយ្”។ តុលកបន� ក៏ែតងែត្តត�បនបគបហ

ផងែដកថជ “តុលកកូនតោ” បីប្ព�វមិនាជំតុលកជតិ បហយីមិនាំជតុលកអនកជតិ។ ា្រោែដល

បគយកមកអនុ�តត្ គឺជា្រោ្បហ�េណណ ជតិករទោកម�ុជផង និងា្រោអនកជតិផង។ បច្កម�ញិក៏មន

ទមទិបា្មក�កម�ុជ និងអនកជតិែដក។ 

បតីតុលកបន�មនទមត�កិា�ជំនុំជ្ម�បលីរុគ�លណខា�? បហយីាំបព�រេឧ្កិដ�អ�ីខា�? 

ា្រោទីបីករបង�ីតតុលកែខ�ក្កហមបនក្មិតែដនកំណតោៃនទមត�កិា�ករទោតុលកបន� ទងំ

ទមត�កាិ�ទកោេងនបង្របភេៃនរេឧ្កិដ� ទងំលប�លែដលរេឧ្កិដ�្ តត�បន្រ្បបត និងទងំជនែដល

្រ្បបតរេឧ្កិដ�ទងំបន�។ 

បគអាែាករេឧ្កិដ� ែដលទ�ិតក�ុងទមត�កិា�ករទោតុលកែខ�ក្កហមជ បកី ្របភេ គឺរេឧ្កិដ�ថ� កោ

ជតិ និងរេឧ្កិដ�អនកជតិ។ 

http://vannarachin.wordpress.com/2011/12/29/%e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%96%e1%9f%90%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%92-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84%e2%80%8b%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%8f%e1%9e%b7%e1%9e%9c%e1%9e%b7/
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រេឧ្កដិ�ថ� កោជត ិគទំឺបគបលីរលោរេឧ្កិដ�ទងំឡយណ ែដលមនែាងបនក�ុង្កម្បហ�េណណ កម�ុជ 

ឆ� ១ំ៩៥៦ កមួមន រេមនុទ្ត កប��ីទកុណកម� និងកកបំលភរំពនបលីសទន។ 

ាំែណករេឧ្កដិ�អនកជត ិកមួមន៖ 

• ឧ្កដិ�កម�្ រលពយបូជសទនជ ែដលមនែាងក�ុងអនុទ�� អនកជតិ ឆ� ១ំ៩៤៨។ 

• ឧ្កដិ�កម�ទរ� ម ែដលមនែាងក�ុងអនុទ�� ទងំរួន ែដល្តត�បនអនុមពតបនឆ� ១ំ៩៤៩ បនេី្កកង

ហ្ែឺណ�។ 

• ឧ្កដិ�កម�្ រឆងំមនុទ្ជត ិែដលមនែាងក�ុងអនុទ�� ្កកងក ៉ូម ឆ� ១ំ៩៩៨ ទីបីករបង�ីតតុលក

្បហ�េណណ អនកជតិ។ 

• រេឧ្កដិ�រផំាាិរផំា ញទម្ត�ិរ្�ម៌ក�ុងបបលមនជបមា �្រដរោអ�ុ�  ែដលមនែាងក�ុងអនុទ��

្កកងឡបអ ឆ� ១ំ៩៥៤។ 

• រេឧ្កដិ�្ រឆងំនបងមនីកេូត  ែដលេេួលបននូ�កកពកបទំីណកោអនុទ�� ្កកង�ែីយន៉ 

ឆ� ១ំ៩៦១ ទីបីេំនកោេនំងកេូត។ 

ក៏រុ៉ែន រេឧ្កិដ�ទងំរុ៉ន� នខងបលីបន� ាូលក�ុងែដនទមត�កិា�ករទោតុលកែខ�ក្កហម លុ�្តែត

រេឧ្កិដ�ទងំបន�្តត�បន្រ្បបត ក�ុងាបនា � បីៃថ់េី១៧ ែខបមស ឆ� ១ំ៩៧៥ ដលោៃថ់េី៦ ែខមករ ឆ� ១ំ៩៧៩ 

បពលគឺ ក�ុងាបនា �បបលែដលែខ�ក្កហមនោអំណាបនកម�ុជ។ 

រុគ�លែដលអានបង្តត�នយំកមកតោបទទ បដយតុលកែខ�ក្កហមបន�មនែតបីក្របភេរុ៉បណេ �៖ 

• េមីយួ បមដបកនជំនោខ�ទោៃនកររកម�ុជ្រជ�រិបតយ្៖ ទំបគបទបលីអតីតបមដបកនែំខ�ក្កហម

ទងំឡយណ ែដលបននោតំែណងកំបូលៗក�ុងកររកម�ុជ្រជ�ិរបតយ្ ដូាជ បខៀ� ទំផន 

(អតីត្រមុខកដ�) នួន ជ (អតីត្រធនកដ�ទិ) បអៀង សក ី(អតីតឧរនយកកដ�មនី) និង បអៀង �ីកេិ� ិ

(អតីតកដ�មនី) ជបដីម ែដលបបលបន� ្តត�បនតុលកែខ�ក្កហមកំបុងប��ីកជំនុំជ្ម�។ 

• េបីកី ជនទងំឡយណ ែដលេេលួខុទ្តត�ខ�ទោរផុំត ាបំព�រលោឧ្កដិ�កម�ទងំរុ៉ន� នខងបលី៖ ទំបគ

បទបលីជនទងំឡយណ ែដលថ�ីដ្ិតែតមិនបននោតំែណងកំបូលក�ុងកររកម�ុជ្រជ�ិរបតយ្ ក៏បិតែមន 

ក៏រុ៉ែនមនកេេួលខុទ្តត�ខ�ទោ ាំបព�រេឧ្កដិ�ែដល្តត�បន្រ្បបតក�ុងអំឡុងបបលបន�។ កហូត

មកេលោបបលបន� រុគ�លែដលទ�ិតក�ុង្របភេេបីីកបន� បហយីែដល្តត�តុលកែខ�ក្កហមយកមក

តោបទទ គឺ មនែត ងំ ហ�ាិបអៀ� បហ បុា អតីតបមគុកេួលែទាង មួយរុ៉បណេ �។ 
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កកំណតោថ រុគ�លណទ�ិតក�ុងាំបណមអតីតបមដបកនជំនោខ�ទោៃនកម�ុជ ្រជ�ិរបតយ្ បហយីរុគ�ល

ណទ�ិតក�ុងាំបណមអ�កេេួលខុទ្តត�ខ�ទោរំផុត ាំបព�រេឧ្កិដ�ែដល្រ្បបតក�ុងកររកម�ុជ្រជ�ិរបតយ្ 

ែដល្តត�យកមកជំនុំជ្ម�បន� គឺជទិេ�ិទប្មាករទោទហ្ប�រជអជជ ៃនតុលកែខ�ក្កហម។ 

កានទម�ពន�តុលកែខ�ក្កហម គយឺកតមលំនកំានទម�ពន�តុលកកម�ុជ បដយមន្ប�រជអជជ ផង 

និងបច្កមបទីុរអបង�តផង។ ក៏រុ៉ែន ខុទែរាកបីកានទម�ពន�តុលក�ម�ត ែដលមនរីថ� កោ តុលកែខ�ក្កហម 

មនែតបីកថ� កោរុ៉បណេ � គឺសលដំរូង និងតុលកកំបូល បដយមិនមនសលឧេ�កណជ បន�បេ។ 

ាំបព�បច្កម�ញិ តងំបីស� រពនអយ្ក កហូតដលោតុលកកំបូល មនទមទិបា្មក�ជបច្កម

ែខ�កផង និងបច្កមអនកជតិផង បដយបច្កមែខ�កមនាំនួនប្ាីនជងបច្កមរកបេទ។ 

ទហ្ប�រជអជជ មនបីកកូរ គឺមួយកូរជ្ប�រជអជជ កម�ុជ និងមួយកូរបេៀត ជ្ប�រជអជជ រកបេទ។ 

ទហបច្កមបទីុរអបង�តក៏មនបីកកូរដូា �ៗ បន�ែដក។ 

បនសលដំរូង បច្កមមន៥កូរ កមួមនបច្កមែខ�ក៣កូរ មួយកូរប��ីជ្រធន និង បច្កមរកបេទ

២កូរ។ 

បនតុលកកំបូល មនបច្កម៧កូរ កមួមន បច្កមែខ�ក៤កូរ មួយកូរប��ីជ្រធន និងបច្កមរកបេទ

៣កូរ។ 

បរីបន្គរោជនោថ� កោ ទុេ�ែតមនបច្កមប្ាីននកោ និងមនទមទិបា្មក�ែររបន� បតីកទប្មា

បទាកី្តត�ប��ីបឡងីបដយកបរៀរណ? 

ថ�ីដ្តិែត តុលកែខ�ក្កហមអនុ�តា្រោជតិផង និងអនកជតិផង បហយីបច្កមក៏មនទមទិប

ា្មក�ជតិសទនជបេៀត ក៏រុ៉ែន នីតិ��ិីតុលកបន�មនលក�ណៈ្ទបដៀង �ៗ ប្ាីនបទនបងនតីិ��ិី្បហ�េណណ

កម�ុជ។ 

ាំណុាចរោបផីមៃននីតិ��ិី គឺបាញបីទហ្ប�រជអជជ  ែដលមនទិេ�ិទប្មាកំណតោជនទង្ ពយ បដីម្ី

បរីកផាូ�ឲ្មនកបទីុរអបង�ត។ ទំណួកបចេបឡងីថ ាុ�បរីទហ្ប�រជអជជ ទងំបីកកូរបន�មនបយរលោផ�ុយ �ៗ  

បតីបគ្តត�បដ�្សយ�វិេបន�បដយកបរៀរណ? 

ម្ត ២០ ៃនា្រោទីបីករបង�ីតតុលកែខ�ក្កហមែាងថ បនក�ុងកកណីែដលទហ្ប�រជអជជ

មនបយរលោែខ�ង �ៗ  ទហ្ប�រជអជជ ទងំបីក ឬទហ្ប�រជអជជណមួយក៏បនែដក អាដកោពក្របងទទោ

បទអង�រុបកជនុំំជ្ម�បដីម្ទីប្មាបទាកី។ រណប ងទទោបន�្តត�ដកោជូនបទអង�រុបកជនុំំជ្ម�ក�ុងកយៈបបល

យ៉ងយូក ៣០ៃថ់ ចរោបីបបលមនបយរលោផ�ុយ �ៗ  បរីមិនដូបច� �បេ មននពយថ ទហ្ប�រជអជជ ទងំបីកមន

បយរលោ្ទរ �ៗ  បហយីនីតិ��ិីែដលកំបុងដំបណីកកនបង្តត�រនប��ីតបទមុខបេៀត។ 
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អង�រុបកជំនុំជ្ម�មនបច្កម៥កូរ កមួមន បច្កមែខ�ក៣កូរ មួយកូរជ្រធន និងបច្កមរកបេទ

២កូរ។ រលោបទាកីទប្មាករទោអង�រុបកជំនុំជ្ម�បន�អាប��ីបទបនលុ�្តែត មនទំបឡងៗំ្ េយ៉ងតិា

៤ទំបឡង។ បទាកីទប្មាករទោអង�រុបកជំនុំជ្ម� គឺជបទាកីទប្មារិេផាូ�តវ៉ បពលគឺ គូ�វិេមិនអារបង

ឧេ�កណជ ជំទទោនបងបទាកីទប្មាករទោអង�រុបក ជំនុំជ្ម�បនបេ។ 

ក�ុងកកណីែដលអង�រុបកជំនុំជ្ម�មិនអាកកទំបឡងៗំ្ េ្គរោ៤ទំបឡងបេបន� កបទីុរអបង�តនបង្តត�

ប��ីរន។ ឧរមថ ទហ្ប�រជអជជ មនបយរលោផ�ុយ �ៗ ក�ុងកកំណតោជនទង្ ពយបច� � “ក” បដយ 

្ប�រជអជជ មួយកូរថ ្តត�ប��ីកបចេ្រនោ ឯមួយបេៀតមិនយលោ្ ទរ។ ទហ្ប�រជអជជ ែដលមិនយលោ្ទរ

របងទទោបទអង�រុបកជំនុំជ្ម� បដីម្បីដ�្សយ�វិេបន� ក៏រុ៉ែន អង�រុបកជំនុំជ្ម�ក៏មិនអាកកទំបឡងិគប្ាីន 

បដីម្ទីប្មាបទាកីបន។ ក�ុងកកណីបន� កបចេ្រនោបលីរុគ�ល “ក” នបង្តត�រនប��ី។ 

បនបបលែដលទហ្ប�រជអជជ ទប្មាកំណតោមុខទ�� ជនទង្ ពយ និងបនប��ីកបទីុរអបង�តរឋម

កាួបហយី ទហ្ប�រជអជជ អារ�ជូ នទំណំុបកឿងបន� បទឲ្ទហបច្កមបទីុរអបង�ត តមកយៈដីទន�ិដ� ន

រ�ជូ នបកឿងឲ្បទីុរទួក។ គទឺហបច្កមបទីុរអបង�តបន�ឯង ែដលជអ�កមនអណំាទប្មាថ បតី្តត�បរីកក

បទីុរអបង�តបទបលីជនទង្ ពយបន�ែដកបេ។ កទប្មាបន�អាប��ីបទបន លុ�្តែតមនកឯកិប �ៗ កវង

ទហបច្កមបទីុរអបង�តទងំបីកកូរ។ ក�ុងកកណីែដលទហបច្កមបទីុរអបង�តទងំបីកកូរមនបយរលោផ�ុយ �ៗ  

បគអារបងបទអង�រុបកជំនុំជ្ម�បន បពលគឺ អនុ�តតមនីតិ��ិដូីា �ៗ ទងំ្ទកងនបងកកណីែខ�ងគំនិត �ៗ កវង

ទហ្ប�រជអជជ ។ 

និយយជកមួ តុលកែខ�ក្កហម្រនោយកនូ�បៗលកណជ មួយថ រលោកបចេ្រនោ ឬក

បទីុរអបង�ត ែដលកំបុងដំបណីកក ្តត�ែតរនបទមុខជរោកហូត។ បគអារ�្រោនីតិ��ិបីន�បន លុ�្តែតមន

ក្បមប្បៀងបទីហ្ប�រជអជជ ទងំបីកកូរ ឬទហបច្កមបទីុរអបង�តទងំបីកកូរឬក៏្តត�មនទំបឡងិគប្ាីន 

បនក�ុងអង�រុបកជំនុំជ្ម�។ កអនុ�តនជយកបៗលកណជ ែររបន� គឺបដីម្បីាៀទវងកជរោៗងំក�ុងនីតិ��ិី

តុលក។ 

បនក�ុងដំបណីកកបទីុរអបង�ត ទហបច្កមបទីុរអបង�តមនទិេ�ិក�ុងកបាញដីនខំាួនជនទង្ ពយ 

បដីម្មីកសកទួក និងអាទប្មាឃុខំាួនជនទង្ ពយជរបណ �អទន�បន ្រទិនបរីមនកចបំាោ។ 

ជនជរោទង្ ពយអារបងជទំទោនបងបទាកីទប្មាឃុខំាួនរបណ �អទន�បន� បទអង�រុបកជនុំំជ្ម�បន ដូាែដល

បយងីបនបឃញី ងំ ហ�ាិបអៀ� បហ បុា បខៀ� ទំផន នួន ជ បអៀង សក ីនិង បអៀង �ីកេិ�ិ ធា រោបនប��ីកនាងមក

បហយី។ 
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បនាុងរ��រោៃនកបទីុរអបង�ត ្រទិនបរីទហបច្កមបទីុរអបង�តមនិអា្រមូលបនភទុតង

្គរោ្ៗនោ បដីម្ដីកោរន�ុកបលីជនទង្ ពយបេបន� ទហបច្កមនបងបាញដីបលីកែលងកបចេ្រនោ បហយី

ទំណំុបកឿងនបង្តត�រិេរ��រោ។ ក៏រុ៉ែន ទហ្ប�រជអជជ អារបងទទោនបងបទាកីទប្មាបន�បន។ 

ក�ុងកកណីផ�ុយបីបន��ញិ ្រទិនបរីទហបច្កមបទីុរអបង�តមនភទុតង្គរោ្ៗនោ បដីម្ដីកោរន�ុកបលី

ជនទង្ ពយ ទហបច្កមនបងបាញដីបចេ្រនោជផាូ�កបលីជនទង្ ពយ ាំបព�រេបល�ទីណមួយជកោលកោ 

បហយីរ�ជូ នទំណំុបកឿងបន�បទឲ្បច្កមសលដំរូងជអ�កបរីកទ�នកជំនុជំ្ម�។ គបឺច្កមសលដំរូង

បន�បហយី ែដលមនទិេ�ិទប្មាថ បតីជនជរោបចេបិតជមនបទទ ដូាកបចេ្រនោែដកឬបេ។ រលោ

បទាកីទប្មាករទោសលដំរូងអាប��ីបទបន លុ�្តែតមនទំបឡងៗំ្ េយ៉ងតិា ៤ទំបឡង ក�ុងាំបណម

បច្កមទងំ៥កូរ។ បន�មននពយថ បរីបទ�ជបច្កមែខ�កមនប្ាីនជងបច្កមរកបេទ ក៏បដយ ក៏រុ៉ែន 

បច្កមែខ�កែតម� ងមិនអាទប្មាបទាកបីនបេ ្រទិនបរី �ៗ នកៗំ្ េបីទំណកោបច្កមរកបេទយ៉ងតិា

មួយកូរបេបន�។ 

នីតិ��ិីៃនកបាញបទាកីទប្មាបន� ក៏្តត�អនុ�តដូា �ៗ ែដក ាំបព�តុលកកំបូល។ រលោកទប្មា

បទាកីបនតុលកកំបូល ្តត�ែតប��ីបឡងីតមកយៈទំបឡងៗំ្ េយ៉ងតិា ៥ទំបឡង ក�ុងាំបណមបច្កមទងំ 

៧កូរ បពលគឺ ្តត�មនកៗំ្ េបីទំណកោបច្កមរកបេទយ៉ងតិាមួយកូរ បេីរកទប្មាបទាកីបន�អា

ប��ីបទបន។ 
 

៤. រច�សម��័��ិន�ី��ធីក��រសង្មចងសចរ�ីក�តក��រែខធរ្រហម  

បដយណបទងណបីណ  

តុលកែខ�ក្កហមណ ែដលបគប្ាីនែតបហថជ “តុលកកូនតោ” មនទមទិបបច្កម

ា្មក�ជតិសទនជ។ណ អង�ជំនុំជ្ម�នីមួយៗណមនបច្កមបីណ ៥ណ បទណ៧នកោណ គឺមនទងំបច្កមែខ�កណ និងបច្កម

រកបេទ។ណបរីដូបា��ណបតីកទប្មាបទាកីនបង្តត�ប��ីបឡងីបដយកបរៀរណ?ណ 

 

កបន្លោករទោបទងណបីណណ08022012 

កានទម�ពន�តុលកែខ�ក្កហមណគយឺកតមលំនកំានទម�ពន�តុលកកម�ុជណបដយមន្ប�រជអជជ ផងណ

និងបច្កមបទីុរអបង�តផង។ណ ក៏រុ៉ែនណ ខុទែរាកបីកានទម�ពន�តុលក�ម�តណ ែដលមនរីថ� កោណ តុលក

ែខ�ក្កហមណ មនែតបីកថ� កោរុ៉បណេ �ណ គឺសលដំរូងណ នងិតុលកកំបូលណ ែដលេេួលរណប ងឧេ�កណជ ផងណ និង

ទប្មាបទាកីាុងប្យផង។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ប្របីអង�ជំនុជំ្ម�ទងំបីកបន� តុលកែខ�ក្កហមក៏មនអង�រុបកជំនុំជ្ម�មួយែដកណ ែដលមនទមត�កិា�

បដ�្សយ�វិេកវងទហ្ប�រជអជជ ណនិងកវងទហបច្កមណ្បមទងំេេួលរណប ងឧេ�កណជ បផ្ងបេៀតទកោេង

នបងនីតិ��ិី។ 

ទមទិបបច្កម 

តងំបីស� រពនអយ្កណកហូតដលោតុលកកំបូលណតុលកែខ�ក្កហមមនទមទិបបច្កមា្មក� ជ

បច្កមែខ�កផងណនិងបច្កមរកបេទផង។ណរុ៉ែនណបច្កមែខ�កមនាំនួនប្ាីនជងបច្កមរកបេទ។ 

ទហ្ប�រជអជជ មនបីកកូរណ គមឺួយកូរជ្ប�រជអជជ ែខ�កណ និងមយួកូរបេៀតណ ជ្ប�រជអជជ រកបេទ។ណ

ទហបច្កមបទីុរអបង�តក៏មនបីកកូរដូា �ៗ បន�ែដក។ 

បនសលដំរូងណបច្កមមន ៥កូរណកមួមនបច្កមែខ�ក ៣កូរណមយួកូរប��ីជ្រធន និងណបច្កមរកបេទណ

២កូរ។ 

បនតុលកកំបូលណ មនបច្កម ៧កូរណ កមួមនណ បច្កមែខ�ក ៤កូរណ មួយកូរប��ីជ្រធនណ និងបច្កម

រកបេទណ៣កូរ។ 

អង�រុបកជំនុំជ្ម��ញិណ មនទមទិបដូាបច្កមបនសលដំរូងែដកណ បពលគឺណ មនបច្កម ៥កូរណ

កមួមនបច្កមែខ�កណ៣កូរណ១កូរប��ីជ្រធនណនិងណបច្កមរកបេទណ២កូរ។ 

កែតងតងំបច្កម 

បយងតមម្តណ ១០ណ ៃនា្រោទីបីករបង�ីតតុលកែខ�ក្កហមណ (ា្រោឆ� ២ំ០០៤)ណ

ទហ្ប�រជអជជ ណ និងបច្កមទងំអទោ ៃនតុលកែខ�ក្កហម (ទងំបច្កមែខ�កណ និងបច្កមរកបេទ)ណ ្តត�

ែតងតងំបដយឧតម្កកម្របកកៃនអង�បច្កម។ណ ាំបព�បច្កមរកបេទណ ឧតម្កកម្របកកៃនអង�បច្កម្តត�

ែតងតងំបាញបីរ�ជ ីបច� �បច្កមណែដលកំណតោបដយអគ�បលខ�ិកអ.ទ.រ.។ 

គួករ�ជ កោថណទមទិបឧតម្កកម្របកកៃនអង�បច្កម កមួមន៖ 

• ្ប�មហក្្ត ជ្រធន 

• កដ�មនី្កទួងយុតិ�ម៌ ជទមជិក 

• ្រធនតុលកកំបូលណជទមជិក 

• អគ�្ប�រជអជជ អមតុលកកំបូលណជទមជិក 

• ្រធនសលឧេ�កណជ ណជទមជិក 

• អគ�្ប�រជអជជ អមសលឧេ�កណជ ណជទមជិក 
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• បច្កមណ ៣កូរណ ជទមជិកណ (បច្កមទងំណ ៣កូរបន�ណ ្តត�ប្ជីទតងំណ តមកយៈកបប�បឆ� ត បដយ

បច្កមបនេូទងំ្របេទ) 

ដបំណីកកតុលកណនងិនតី�ិ�ិៃីនកទប្មាបទាក ី

ថ�ីដ្តិែតណ តុលកែខ�ក្កហមណ អនុ�តា្រោជតិផងណ និងអនកជតិផងណ បហយីបច្កមក៏មនទមទិប

ា្មក�ជតិសទនជបេៀតណក៏រុ៉ែនណនតីិ��ិីតុលកបន�្តត�អនុ�តបទតមនីតិ��ិី្បហ�េណណ  ករទោកម�ុជ។ 

ាំណុាចរោបផីមៃននីតិ��ិីណ គឺបាញបីទហ្ប�រជអជជ ណ ែដលមនទិេ�ិទប្មាកំណតោជនទង្ ពយណ បដីម្ី

បរីកផាូ�ឲ្មនកបទីុរអបង�ត។ 

បទាកីទប្មាបចេ្រនោជនទង្ ពយណ ្តត�ប��ីបឡងីបដយទហ្ប�រជអជជ ទងំបីកកូរ។ណ បនក�ុងកកណី

ែដលទហ្ប�រជអជជ មនបយរលោែខ�ង �ៗ ណអង�រុបកជំនុំជ្ម�ណគជឺអ�កមនទមត�កិា�បដ�្សយ�វិេបន�។ 

កទប្មាបទាកីករទោអង�រុបកជំនុំជ្ម� ្តត�ប��ីបឡងីបដយទំបឡងៗំ្ េណ យ៉ងតិាណ ៤កូរណ ក�ុងាំបណម

បច្កមទងំណ ៥កូរ។ណ បទាកីទប្មាករទោអង�រុបកជំនុំជ្ម�ណ គឺជបទាកីទប្មារិេផាូ�តវ៉ណ បពលគឺណ គូ�វិេ

មិនអារបងឧេ�កណជ ជំទទោនបងបទាកីទប្មាករទោអង�រុបក ជំនុំជ្ម�បនបេ។ 

ក�ុងកកណីែដលអង�រុបកជំនុំជ្ម�មិនអាកកទំបឡងៗំ្ េ្គរោ៤ទំបឡងបេបន�ណ បទីុរអបង�តនបង្តត�

ប��ីរន។ 

បនបបលែដលទហ្ប�រជអជជ ទប្មាកំណតោមុខទ�� ជនទង្ ពយណ និងបនប��ីកបទីុរអបង�តរឋម

កាួបហយីណ ទហ្ប�រជអជជ អារ�ជូ នទំណំុបកឿងបន�ណ បទឲ្ទហបច្កមបទីុរអបង�តណ តមកយៈដីទន�ិដ� ន

រ�ជូ នបកឿងឲ្បទីុរទួក។ 

បនាុងរ��រោៃនកបទីុរអបង�តណ ្រទិនបរីទហបច្កមបទីុរអបង�តមិនមនភទុតង្គរោ្ៗនោ បដីម្ី

ដកោរន�ុកបលីជនទង្ ពយ ឬមួយក៏អំបបីបល�ីទមិនែមនជរេឧ្កិដ�ទ�ិតប្មយុត �ិកករទោ តុលក

ែខ�ក្កហមបេបន�ណ ទហបច្កមនបងបាញដីបលីកែលងកបចេ្រនោ បហយីទំណំុបកឿងនបង្តត�រិេរ��រោ។ណ

ក៏រុ៉ែនណទហ្ប�រជអជជ អារបងទទោនបងបទាកីទប្មាបន�បន។ 

ក�ុងកកណីផ�ុយបីបន��ញិណ ្រទិនបរីទហបច្កមបទីុរអបង�តយលោបឃញីថណ មនភទុតង្គរោ្ៗនោ 

បដីម្ដីកោរន�ុកបលីជនទង្ ពយណ ទហបច្កមនបងបាញដីរ�ជូ នទំណំុបកឿងបន�បទឲ្បច្កមសលដំរូងជ 

អ�កបរីកទ�នកជំនុំជ្ម�។ 

គឺបច្កមសលដំរូងបន�បហយីណ ែដលមនទិេ�ិទប្មាថណ បតីជនជរោបចេបិតជមនបទទណ ដូាក

បចេ្រនោែដកឬបេ?ណ្រទិនបរីជនជរោបចេបិតជមនបិកុេ�ិបែមនណបតី្តត�ដកោបទទក្មិតណ? 
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រលោបទាកីទប្មាករទោសលដំរូងអាប��ីបទបនណ លុ�្តែតមនទំបឡងៗំ្ េយ៉ងតិាណ ៤ទំបឡងណ

ក�ុងាំបណមបច្កមទងំ៥កូរ។ណ បន�មននពយថណ បរីបទ�ជបច្កមែខ�កមនប្ាីនជងបច្កមរកបេទក៏បដយណ

ក៏រុ៉ែនណ បច្កមែខ�កែតម� ង (៣កូរ)ណ មិនអាទប្មាបទាកីបនបេណ ្រទិនបរី �ៗ នកៗំ្ េបីទំណកោបច្កម

រកបេទយ៉ងតិាមួយកូរបេបន�។ 

ដូា �ៗ ែដកណ ាំបព�តុលកកំបូល។ណ រលោកទប្មាបទាកីបនតុលកកំបូល ្តត�ែតប��ីបឡងីតមកយៈ

ទំបឡងៗំ្ េយ៉ងតិាណ៥ទំបឡងណក�ុងាំបណមបច្កមទងំណ៧កូរណបពលគ ឺ្តត�មនកៗំ្ េបីទំណកោបច្កម

រកបេទយ៉ងតិាមួយកូរណបេីរកទប្មាបទាកីបន�អាប��ីបទបន។ 

គួករ�ជ កោថណរណប ងសេុក�ជំទទោនបងសល្កមករទោសលដំរូងណ្តត�ប��ីបឡងីណក�ុងកយៈបបលយ៉ងយូកណ

៣០ៃថ់ណចរោបីៃថ់បាញសល្កម។ណអ�កែដលអាប��ីរណប ងសេុក�បទតុលកកំបូលបនណគឺណទហ្ប�រជអជជ ណ

និងជនជរោបចេ។ណ ាំបព�ជនកងប្ៗ�ណ ែដលជបដីមរណប ងកដ�រ្ប�ណី�ញិណ អាប��ីរណប ងសេុក�បនណ ែតក�ុង

កកណីណែដលមនរណប ងសេុក�ករទោទហ្ប�រជអជជ ែតរុ៉បណេ �។ 

ក�ុងកកណីមនរណប ងសេុក�ណ តុលកកំបូលបិនិត្ទប្មា ទងំបទបលីអង�បហតុណ និងអង�ា្រោណ បហយី

មិនរង�ិលទំណំុបកឿងមកឲ្សលដំរូង�ញិបន�បេ។ណ សលដីករទោតុលកកំបូលណ គឺជបទាកីទប្មា

រិេផាូ�តវ៉។ 
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ជពំូរទី២ 

�ី�រិដ្្បងវណី 
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១. ងសចរ�ីងផ�ើម ្រមរិដ្ ្បងវណ ី

្កមកដ�រ្ប�ណីណ ែដលបយងីបហថជា្រោេូបទបន�បុំែមនជា្រោែដលបយងីបិបកនងិយលោ ឬក៏ជ

ា្រោែដលបនដាោឆ់យ្ទឡ�បីបយងីម� កោៗបន�បឡយី ផ�ុយបទ�ញិវគឺជា្រោែដលបនជរោ នងិជី�ិបកទោបន

ករទោបយងីរលោៗ �ៗ ដូបា��  បនជបយងីណអាទន�តោថា្រោកដ�រ្ប�ណី គឺជា្រោែដលមនសកៈទំខនោជេីរំផុត 

បហយីទកម�ិបអ�ីមួយ ែដលជំកុញឱ្្រជបលកដ�ម� កោៗបនក�ុងទង�មយលោថចបំាោទ្មរោជី�តិរំផុតបន�

ាូលបយងី្កែឡកបមីលបីេំនកោេំនងជកោែទ�ងបនបលីជី�តិមនុទ្ម� កោៗជមួយនិងា្រោកដ�រ្ប�ណី។ 

មនុទ្បយងីចរោតងំបីយលោបយគកំបណីតបនក�ុងគត៌ា្រោ កដ�រ្ប�ណីបនេេួលស� លោថ មនទមត�ិប

ខងកអ្ទពយផលមយួ ទ្មរោកកទោរនបនក�ុងទង�មករទោខាួនកាួជ្សាោ។ ឧទកហណជ ៈ ទកកបនក�ុងគត៌

ក៏អាេេួលមត៌កៈតមទន�តិកម�បន�បន។ កាួបហយីក៏ អា្ប្ទពយទកោេងជមួយអ�កដៃេបទតមមន�ៈ

ករទោខាួនណ  ែដលរង�របង�តីបនជេំនកោេំនង្ទរបទតម (កទំែដងមន�ៈ) រុ៉ែន�បដយក ទ�ិតបនក�ុង� ពយណ

កុមកិបណទមត�ិបករទោរុគ�លបន� បនមិនទនោមន(ទមត�ិបខងយ�កិម�) ែដលមិនអាចនដលោក

របង�ីតតប�កិា�កវងខាួន និងរុគ�លដៃេបន�បឡយីប�ៀកែលងែតមនកឯកិបជ  ចបំាោបីទំណកោឪបុកម� យ ឬ

អណបាបល។ រន� រោមកប្យបីេេួលបនបបញបលញ នងិមនលក�ណៈទម្ត�ិអាា យជ្រធនទិេ�ិ និង

តប�កិា�មនុទ្ម� កោៗចរោបផ�ីមមន្េប្ទម្ត�ិែដលអាប្រី្បទោ, ចតោែាង, និងអ្ទពយផលទិេ�ិ្រក្្ត)។ 

បហយីទិេ�ិមួយបេៀតែដលា្រោ្រគលោមកឱ្ខាួនបន� គឺទិេ�ិតវ៉រ�បង្រឆងំបទនិងកកបំលភរំពនផល្របយជនជ

្ទរា្រោករទោខាួនបីទំណកោជនដៃេបដីម្ទីមទកមក�ញិនូ�កខូាខត ែដលបកីតបីអំបបីអនីតានុកូល  រុ៉ែន�

ក៏គងោទ�ិតបនប្មលក�ខបណណ �ៃនបបលប�ល (អជជ យុល) មួយែដល។  ប្ព�មនុទ្បយងីជទត�ែដលមិន

មនជី�តិអមតៈបន�បេបនបបលែដលបយងីបកៀរអពហជបិពហជណ បហយីគូស� មីខា�ក៏កោករមនកូនបហយីគូស� មី

ខា�បេៀតក៏ទំុកូនបគមកា�ិ� បមក៏មន។ណ តមកបេៀតក្របងែ្រងបបញមួយជី�តិករទោបយងីបនបបលសា រោបទក៏

គងោ្េប្ទម្ត�ិទងំអទោបន� និងធា កោបទបលីទហបពេ�(រ�ី្របន�)ឬកូនជអ�កទ�ងមកតក។ 

ទងំបន�ទុេ�ទបងែត ជេំនកោេំនងក�ុង្ករខណណ ា្រោកដ�រ្ប�ណី   ជបិបទទ  ទកោេងបទនិងេនំកោ

េំនងឋនមនរុគ�លណ  ដូបា��បយងីទូមទញកយកាិត�េុកដកោករទោអទោបលកអ�កថា្រោកដ�រ្ប�ណីណគជឺា្រោ

ទទក្គប�ែដលទ្មរោរ៉�បពបនបបលែដលា្រោបិបទទបផ្ងៗអ�ត�មន។ កម�ុជរជកដ� ភិបលបនអនុមពត

្កមកដ�រ្ប�ណី ែដលមនលក�ណៈេំបនីរមយួ  ែដលទបងបននិយយបនថ គឺជា្រោដ៏ល�ជងបគរំផុតក�ុង

តំរនោអទីុិគអបគ�យជបយងី បន� ែដលមន៩គន�ី និង ១៣០៥ម្ត  ែដលគន�ីទងំបន�កមួមន៖ 

• គន�ីេី១ណរេរ្��តិេូបទណ 
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• គន�ីេី២ណរុគ�ល 

• គន�ីេី៣ណទិេ�ិ្រត្ក្ 

• គន�ីេី៤ណតប�កិា� 

• គន�ីេី៥ណកិា�ទនាទំខនោៗ និងណអំបបីអនីតានុកូល 

• គន�ីេី៦ណកធនតប�កិា� 

• គន�ីេី៧ណញតិ 

• គន�ីេី៨ណទនតិកម� 

• គន�ីេី៩ណអ�សនរ្��តិ 

 

២. ៃ�រត�ំន�មផ�ូវ្ណ�រន 

៣.១. អត�ន័យៃនអ�រតំណងតា�មផ� �វរណ� បង 

        អ�កតំណងតមផាូ�រណប ងគឺជអ�កប��ីទកម�ិបរណប ង ឬេេួលនូ�ទកម�ិបរណប ងករទោតុលក ឬ

ិគីម� ងបេៀត បដយែផ�កបលីកម�ៈករទោខាួនក�ុងនមជិគី បហយីជំនួទិគ ីបហយីអនុិបៃនកប��ីទកម�ិប

រណប ង ឬ េេួលនូ�ទកម�ិបរណប ងបន�នបងមនបទបលីិគី។ អនុិបៃនទកម�ិបករទោអ�កតំណងមន

បទបលីសមីខាួន បដយសកែតអ�កតំណងបន�មនទិេ�ិតំណង ាំបព�អ�កតំណងតមផាូ�រណប ងមនអ�ក

តំណងែដលា្រោបនកំណតោ និង អ�កតំណងបដយអណតិ។ 

        អ�កតណំងែដលា្រោបនកំណតោ គឺជអ�កតំណងែដលបនេេួលទិេ�ិបន�បដយបយងតមរ��តិៃន

ា្រោ ឬតមកយៈបទាកីទប្មាករទោតុលក ជអេទ មិនែមនបនេេួលទិេ�ិបន�បដយែផ�កបលីមន�ៈករទោ

សមីិ គីបេ។ អ�កតណំងែដលា្រោបនកំណតោ ជេូបទនបងប��ីទកម�ិ បរណប ង ជំនួទិគីែដល �ៗ ន

ទមត�ិបក�ុងកប��ីរណប ង បដីម្ផីល្របយជនជិគីបន�។ ក៏រុ៉ែន ក�ុងកកណីែដលបុមំនអ�កតំណងែដល

ា្រោបនកំណតោបន� បហយីបដយសកែតិគីម� ងបេៀតចបំាោប��ីរណប ងជរន� នោបន�ដូបា�� បហយីតុលក

្តត�ប��ីកប្ជីទតងំអ�កតណំងបិបទទ ទ្មរោែតកកណីបិបទទបន�បដីម្ីកពកផល្របយជនជិគីម� ង

បេៀតបទ�ញិ (ម្ត៣៦) បហយីបន�ក៏ជតំណងែដលា្រោបនកំណតោមួយ្របភេែដក។ 

        អ�កតំណងបដយអណតិ គឺជអ�កតំណងែដលបនេេួលទិេ�ិតំណងបន�បដយែផ�កបលីមន�ៈករទោ 

សមីិ គី។បទ�រីជិគីែដលមនទមត�ិបក�ុងកប��ីរណប ងក៏បដយ តម�ម�ត ប្ាីនែតបុំមនាំបណ�

ដបងទីបាី្រោែដលចបំាោបដីម្បី��ីទកម�ិប រណប ងឲ្មន្រទិេ�ិិប នងិឲ្បនទម្ទរបេដូបា��បហយី 
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អ�កតំណងបដយអណតិ គបជអ�កេេួលនូ�ទិេ�ិបដយកអណតបិីិគី ាំបព�បកឿងកីនីមួយៗបហយីប��ី

ទកម�ិបរណប ងបន�។ ប្របីបន�ក�ុងកកណី ែដលស� រពនកដ�ដូាជកដ� ឬ្កទួង ជបដីមជិគី�ញិបគចតោតងំ

ឲ្មនីស� រពនបន�ប��ីទកម�ិ បរណប ង បហយីបន�ក៏ជអ�កតំណងបដយអណតែិដក (ម្ត៥៣កថខណណ

េី១ ាំណុាេី២) ។ 

(តរង) ្របភេៃនអ�កតំណងតមផាូ�រណប ង 

 

 

 

 

អ�ក

តំណង

តមផាូ�

រណប ង 

អ�កតណំងែដលា្រោបនកណំតោៈ កកណីែដលប្ជីទតងំបដយែផ�កបលីមន�ៈករទោសមីិគី៖ 

ក.ណអ�កតំណងតមផាូ�ា្រោសកធតុ (ម្ត៣២ កថខណណ េី៣) 

ឧទហកណជ ៈ ជនែដលមនទិេ�ិអំណាបមប, អ�កអណបាបលេូបទ 

ខ.ណអ�កតំណងបិបទទ (ម្ត៣៦ កថខណណ េី១, ម្ត១៦៦) 

អ�កតណំងបដយអណតៈិ កកណីែដលបនប្ជីទតងំបដយែផ�កបលីមន�ៈករទោសមីិ គី៖ 

ក.ណបមធ�(ីម្ត៥៣កថខណណ េី១វក្ខណណ េី១) 

ខ.ណ តតិយជន ប្របបីមធ�ែីដល្តត�បនេេួលស� លោឲ្ប��ីទកម�ិបរណប ងជំនួទិគី បដយ

បយងតម្កមនីតិ��ិកីដ�រ្ប�ណី ឬតមា្រោដៃេបេៀត (កថខណណ ដែដល ាំណុាក) 

គ.ណ ក�ុងកកណីែដលិគីជកដ� ឬ ស� រពនកដ� ជអេទបហយីស� រពនកដ�បន�ជអេទបនចតោតងំមនី

ករទោខាួនជ អ�កតំណង (កថខណណ ដែដល ាំណុាខ) 

ឃ.ណ កកណីែដកតុលកអនុ�� តឲ្មនកតណំងបដយតតិយជនែដលមិនែមនជ បមធ� ី ក�ុង

បកឿងកីែដលតៃមាកម��ត�ុៃនរណប ងតិាជង ១.០០០.០០០(មួយលន) បកៀល(កថខណណ ដែដល 

ាំណុាគ) 

  

៣.២. អ�រតណំងែិ�ច្បោរប់ា�នរំណត ់

ក.ណក�ុងកកណីែដលអ�កតណំងែដលា្រោបនកណំតោ មនកពកោបពន�នបងរណប ង 

        ក�ុងកកណីែដលអ�កតំណងែដលា្រោបនកំណតោមនកពកោបពន�ក�ុងនីតិ��ិរីណប ង ជរឋមិគីជ

អនីតិជន ឬ ជជនបនប្មអណបាបលេូបទបហតុបន�បហយីជនែដល្តត�បនផលោនូ� ទិេ�ិតំណងែដល

ា្រោបនកំណតោតមផាូ�ា្រោសកធតុ (អ�កតណំងតមផាូ�ា្រោសកធតុ) ដូាជអ�កមនទិេ�ិអណំាបមប

បលីអនីតិជនបន�ឬ អ�កអណបាបលេូបទជបដីមា យជអ�កតំណងែដលា្រោបនកំណតោតមផាូ�នីតិ��ិី

រណប ង ទ្មរោអនីតិ�ន ឬជនបនប្មអណបាបលបន�ផងែដក។ មាង៉បេៀត្រទិនបរី �ៗ នមនអ�ក
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តំណងែដលា្រោកំណតោតមផាូ� ា្រោសកធតុឬ ្រទិនបរីអ�កតំណងែដលា្រោបនកំណតោបុអំាអនុ�ត

ទិេ�ិតំណង ករទោខាួនបន តុលកអាប្ជីទតងំអ�កតំណងបបិទទ (ម្ត៣៦កថខណណ េី១, មាង៉បេៀត 

ទូមបមីលម្ត១៦៦) ទ្មរោជនែដលមនរំណងប��ីទកម�ិបរណប ងាំបព�រុគ�លាំបព�រុគ�ល ែដល �ៗ ន

ទមត�ិបក�ុងកប��ីរណប ង បដយែផ�កបលីពក្ទំុករទោរុគ�លបន�។អ�កតំណងែដល្តត�បនតុលក ប្ជី

តងំទ្មរោិគីែដលជអនីតិជន ឬ ជជនបនប្មអណបាបលេូបទក�ុងកកណីទកោេងនបងឋនៈរុគ�លក៏

ជអ�កតំណងែដលា្រោបនកំណតោែដក។ 

ខ.ណឋនៈករទោអ�កតណំងែដលបនកនំតោ 

        អ�កតណំងែដលា្រោបនកំណតោ គជឺអ�កតំណងំ មិនែមនសមីិ គីបេដូបា�� មិនអាា យជអ�កែដល

មនបច� �បនក�ុងសល្កម ឬសដីបនបឡយី(ម្ត១៩៨ាំណុាក)។ ក៏រុ៉ែន អ�កតំណងំែដលា្រោបន

កំណេោប��ទីកម�ិបរណប ង ជំនួទសមីិគី ក�ុងកកណីែដលសមីិគីបន�បុមំនទមត�ិបក�ុងកប��ីរណប ង 

បហតុបន�បហយី មនកកណីជប្ាីនែដល្តត�ចតោេុកអ�កតំណងែដលា្រោបនកំណតោ ដូាសមីិ គីែដក

(ម្ត៧៥កថខណណ េ២ី ាំណុា ក, ម្ត២៤៨, ម្ត១៤២, ម្ត១៧៣ កថខណណ េី១ ាំណុា គ       

ជអេទ) ។ 

គ.ណេហំៃំនទិេ�តិណំងែដលា្រោបនកណំតោ 

        េំហៃំនទិេ�ិតំណងែដលា្រោបនកំណតោ ្តត�កំណតោតមរ��តៃិន្កមកដ�រ្ប�ណី និងា្រោដៃេបេៀត

្រទិនបរី �ៗ នែាងបិបទទបេ(ម្ត៣២ កថខណណ េី៤)។ ក៏រុ៉ែន បដីម្ីកពកសមីខាួន ឬិគីម� ងបេៀត និង

បដីម្ឲី្មនទ�ិកិបក�ុងនីតិ��ិីរណប ង មនរ��តិក្មិត និងែកត្មត�ខា�ៗ(ម្ត៣៣, ម្ត៣៧ ជអេទ)។ 

        មាង៉បេៀតាំបព�អ�កតំណងនីតិរុគ�ល�ញិ ក៏្តត�អនុបលមតមរ��តិទីបីកតំណងែដលា្រោបន

កំណតោខងបលី បន�ែដក(ម្ត៣៨)។ បន�គឺមននពយថ តមផាូ�រណប ង អ�កតំណងនតីិរុគ�ល្តត�ចតោែាង 

ដូាអ�កតំណងែដលា្រោបនកំណតោែដក ។ 
 

៣.៣. អ�រតណំងេដយឣណត� ិ

ក.ណលក�ណទម្តៃិនអ�កតណំងបដយអណត ិ

•  បៗលកណជ  

        ជបៗលកណជ  ជនែដលអាា យបទជអ�កតំណងបដយអណតិ មនែតបមធ�បីេ(បៗលកណជ ៃន

កតំណងបមធ�,ី ម្ត៥៣ កថខណណ េី១)។ បន�គឺ បដីម្ីកពកផល្របយជនជសមីិគីែដលជអ�កបបង
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ពកោ។ បហតុបន�បហយីក�ុងកកណីែដលជនប្របីបមធ�បីនប��ីទកម�ិបរណប ងក�ុងនមជអ�កតំណងបដយ

អណត ិ ជបៗលកណជ  គជឺអំបបីខុទា្រោនបងា្រោ បហយីតុលក្តត�រំបតោបចលនូ�កពកោបពន�ករទោអ�ក

បន�ក�ុងរណប ង។ ទកម�ិបែដលអ�កបន�បនប��ីបុមំនទុបលិបបេក៏ រុ៉ែន្រទិនបរីិគីបនផលោទច� នុមតិ

ទកម�ិបបន�នបងមនទុបលិប ។ 

•  កកណីបបិទទ 

      ទីបីកកណិែដលអាប្ជីទតងជនប្របីបមធ�បី��ីអ�កតំណងបដយ អណត ិ ្កមនីតិ��ិីកដ�រ្ប�ណិបន

េេួលស� លោកកណីដូាជ (១)កកណីែដលេេួលស� លោឲ្តតិយជនប្របីបមធ� ី បថ�ីទកម�ិបរណប ង ជំនួទ

ិគីបដយបយងតមា្រោ (ម្ត៥៣ កថខណណ េី១ាំណុាក) (២)កកណីែដលកដ� ឬ ស� រពនកដ� ជអេទជ

ិគិ បហយីមនកកំណតោឲ្មនីស� រពនបន�ប��ីជអ�កតំណងស� រពន បន�ជអេទ (ម្ត៥៣ កថខណណ

េី១ាំណុាខ) និង(៣)កកណីែដលអនុ�� តឲ្តតីយជនបិបទទប្របីបមធ�បី��ីជអ�កតំណងក�ុងបកឿងកីែដល

េបក្បកោៃនកម��តុថៃនរណប ងបន�តាិជង ១លនបកៀល ម្ត៥៣កថខណណ េី១ាំណុា គ មាង៉បេៀតទូម

បមីលម្តដែដល កថខណណ េី៣)។ កកណី (៣) គឺជកកណីែដលេបក្បកោបទដ�កិា�ៃនទិេ�ិនិងតប�កាិ�ែដល 

្តត�កំណតោបដយរណប ងបន� មនតិាតួាដូបា��បហយីបទ�ជមិនែមនជបមធ�ក៏ីបដយក៏េេួលស� លោឲ្ជនែដល

ិគីមនកេុកាិត បហយីែដលតុលកយលោបឃញីថអតោមនរ�� ែដកប��ីជអ�កតំណងបដយអណត ិ។ 

ខ.ណក្រគលោទិេ�តិណំងបដយអណត ិ

        ទិេ�ិតំណងបដយអណតិ ្តត�បនផលោបដយកររ� ញមន�ៈបដយិគីថបនផលោនូ�ទិេ�ិ តំណង

បដយអណតិ ្តត�ប��ីករ�ជ កោបដយលយលក�ណជ អក្កថ ខាួនមនទិេ�ិតំណងបដយអណតបិន�

(ម្ត៣៥ កថខណណ េី៣) ។ 

គ.ណឋនៈករទោអ�កតណំងបដយអណត ិ

        ទកម�ិបរណប ងែដលប��ីបដយអ�កតំណងបដយអណត ិ នបងរបង�ីតនូ�អនុិបដូា �ៗ នបងទកម�ិប

ែដលប��ីបដយិគី (ម្ត៥២កថខណណ េី៣)។ ក៏រុ៉ែនអ�កតំណងបដយអណតមិិនែមនជិគិបេដូបា��មិន

េេួល នូ�អនុិបៃនសល្កម ឬ សលដីកបឡយី។ មាង៉បេៀត ខុទបីអ�កតំណងែដលា្រោកំណតោអ�ក

តំណងបដយអណតិអាប��ីសក្ ីឬ អ�កប��ីបទល�ាិ�ពយបន។ 

        បទ�រីជបនប��ីកប្ជីទតងំអ�កតំណងបដយអណតក៏ិបដយ ក៏ិគីបន�អាាូលតុលកែតឯង 

ឬជមួយអ�កតំណងបដយអណតិ បដីម្ទីញបហតុផលបដយផ� លោមតោបដយខាួនឯងបន (ម្ត៥២ 
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កថខណណ េ២ី)។ ក�ុងកកណីែដលសមុីិគីបនាូលតុលកជមួយអ�កតណំងបដយអណត ិ បហយីបនលុា

បចលឬែកត្មត� ាិ មៗនូ�កសកិប និង បទាកីែថាងកណជ បផ្ងបេៀតទីបីអង�បហតុែដលប��ីឲ្អ�កតំណង 

បដយអណតិ ទកម�ិបករទោអ�កតណំងបដយអណតបិន�បុមំនទុបលិបបឡយី (ម្ត៥២ កថខណណ

េី៣វក្ខណណ េី២) ។ 

ឃ.ណទិេិ�អណំាករទោអ�កតណំងបដយអណត ិេហំៃំនទិេិ�អណំាករទោអ�កតណំងបដយអណត ិ

      អ�កតំណងបដយអណត ិ អាប��ីរលោទកម�ិបរណប ងែដលចបំាោក�ុងករននីត�ិ�ិី ដូាជ ក

ដកោពក្រណប ង កបមាីយបដ�សកាំបព�រណប ង ករបងតរករបងឧប្ទពយបទតុលកជនោខ�ទោជ

បដីមាំបព�បកឿង កីែដលខាួនបនេេួលអណត ិ(ម្ត៥៤ កថខណណ េី១)។ បលីទបីបន�បេៀត ក�ុងកកណីែដល 

អ�កតំណងបដយអណតិជបមធ� ីិ គីមិនអាក្មិតនូ�ទិេិ�តំណងបន� បនបេបលីកែលងែតកកណីកំណតោ

មួយាំនួន(ម្ត៥៤ វក្ខណណ េី៣)។ ក�ុងកកណីែដលអ�កតំណងបដយអណតិជជនែដលមិនែមនជបមធ� ី

ិគីអាក្មិតនូ�េំហៃំនទិេិ�តំណងបន�បនបហយីអាឲ្អ�កតំណង បដយអណតិបន�ប��ីតំណង

ែតាំបព�ទកម�ិបរណប ងមួយាំនួនែដលកំណតោ បដយែឡកបន(ម្ត៥៤ កថខណណ េ៤ី) ។ 

        បទ�រជីអ�កតំណងបដយអណតជិបមធ�ក៏ីបដយាំបព�ទកម�ិបរណប ង ែដលមិនចបំាោបដីម្ឈី��

កីក�ុងបកឿងកីែដលិគីបនបបងពកោ បហយីែដលអាមនអនុិបប��ីឲ្ខូាផល្របយជនជករទោខាួនិគអីា    

ក្មិតទិេិ�អណំាបនែដក (ម្ត៥៤ វក្ខណណ ៣)។ ទកម�ិបរណប ងទងំបន� មនដូាជករបង

តរ(ម្ត៨៦) កដកពក្រណប ង (ម្ត២១៧) កផ្�ផកក(ម្ត ២២០) កល�រងោ និងកេេួល

ស� លោនូ�កទមទក(ម្ត២២១) កដកខាួនបរីណប ងកដកោពក្រណប ងឧប្ទពយបទតុលកជនោខ�ទោ

(ម្ត២៦០) កដកពក្រណប ងឧប្ទពយបីតុលកជនោខ�ទោ(ម្ត២៦៩, ម្ត២៨៦) កប្ជីទតងំ

អនុតំណង(ម្ត៥៤កថខពណណ េី២) ។ 

ង.ណមូលបហតុៃនករកលតោទិេិ�នូ�តណំងបដយអណត ិ

        ទិេិ�តំណងបដយអណតិនបង្តត�កលតោបដយមូលបហតុដូាជមកណិបករទោ អ�កតំណងបដយ

អណតិកបតោរងោនូ�លក�ណទម្តិករទោអ�ក តំណងឬករ��រោកិា�កអណតិជអេទ(ម្ត៥៦ 

កថខណណ េី១) មាង៉បេៀតិគីអាដកទិេិ�តំណងបដយអណតបិនបបលណក៏បនែដក (ម្ត ៥៦

កថខណណ េី២) ។ក៏រុ៉ែនតមេទ្នៈៃនទ�ិកិបៃននីត�ិ�ិីរណប ងកកលតោនូ� ទិេិ�តំណងបដយអណតិបុមំន

អនុិបបឡយី្រទិនបរីមិនបនជូនតណំប ង អំបីកកលតោទិេិ�បន�បីសមីិគីឬបអី�កតណំង បទិគីម� ង

បេៀត(ម្ត៥៦កថខពណណ េី៣) ។មាង៉បេៀតបទ�រីជមនកកណីែដលិគីបនេេួលមកណិបឬបតោរងោ 
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ទមត�ិបក�ុងកប��ីរណប ង ឬកកណីែដលអ�កតំណងែដលា្រោបនកំណតោ្តត�បនរូក ជអេទក៏បដយក៏ទិេិ�

តំណងមិនកលតោបេបហយីអ�កតំណងបដយអណតិនបង ា យបទជ អ�កតំណងបដយអណតកិរទោ

ទនិជនឬអ�កអណបាបលេូបទជអេទ(ម្ត៥៥) ។ 

ា.ណកចតោែាងក�ុងកកណីមនកង��នូ�ទិេិ�តណំងបដយអណត ិ

• កកណីមនកង��នូ�ទិេិ�តណំងបដយអណត ិ

        កមនទិេិ�តំណងបដយអណតិគជឺលពក�ខពណណ ៃនអនុិបៃនទកម�ិប រណប ងែដលប��ីបដយអ�ក

តំណងបហតុបន�បហយី្រទិនបរីមនកទង្ ពយ នូ�កខ��ទិេិ�តំណងបដយអណតតុិលកក្តត�្សា្ជ�

អំបអីត�ិិបឬនត�ិិបៃនទិេិ�តំណងបដយមន� នុទិេ�ិ(ម្ត៥៧ កថខណណ  េ១ី) ។បហយីលេ�ផលគឺកកណី

ែដលបនដបងថបុំមនទិេិ�តំណងបដយអណតិ បេតុលក្តត�ែណនឲំ្ែកត្មត�នូ�ាំនុាកង��បន�(កផលោ 

ទច� នុមតិ) បដយកំណតោនូ�អំឡុងបបលមួយ (ម្ត៥៦ កថខណណ េី២) ។្រទិនបរីិគីបនផលោនូ�ទច�

នុមតទិកម�ិបតំណងបដយ �ៗ ន ទិេិ�នបងមនអនុិប្រតិទកម�តងំបបីបលែដលទកម�ិបបន�្តត�បន 

ប��ីបឡងី(ម្ត៥៧កថខណណ េី៣) ។ 

• ឥេ�បិលៃនកង��ទិេិ�តណំងបទបលីរណប ង 

        ក�ុងកកណីែដលរណប ង្តត�បនប��ីបឡងីបដយអ�កតំណង្រទិនបរីបុ ំមនទិេិ�តំណងបេទកម�ិបដកោ

រណប ងបន�នបងា យបទជបមឃៈដូបា�� បហយី្រទិនបរីបុមំនទច� នុមតិបេតុលក្តត�បលីកបចលរណប ង

បន�បដយ បលីកយកមូលបហតុថជរណប ងមិន្ទរា្រោ។រុ៉ែនបទ�ជបនបាញសល្កម ឬសលដីបដយ

មិនបនដបងអបំីកង�ៈទិេិ�តំណងក៏បដយសល ្កមឬសលដីកបន�មិនែមនបមឃៈបដយទ�ពយ្រ�តិបេគឺ

ិគីអាទមទកឲ្លុរបចលបដយរណប ងឧេ�កណជ ឬបដយរណប ងសកេុក�បន (ម្ត២៨៥ កថខណណ េី២

ាំនុា ឃ) បហយីប្យសល្កមឬសលដីបនបាញជស� បកក៏បដយក៏អាទមទកឲ្លុរបចលបន

បដយរណប ងទមទកឲ្ជនុំំជ្ម�សកជថ�ី�ញិបន(ម្ត៣០៧ កថខណណ េី១ ាំណុា គ) ។ 

៣.៤. អ�រជំនួយ 

        អ�កជំនួយគឺជអ�កាូលសលស�នកជមួយនិងិគី ឬអ�កតណំងបដយអណតិបហយីជួយក�ុងក

ទញបហតុផលបនបបលែដលមន កអនុ��តិបីតុលក។ណ អ�កជនំួយគឺខុទបីអ�កតំណងែដលា្រោបន 

កំណតោឬបអី�កតំណងបដយអណតិ ែដលប��ីទកម�ិបរណប ងជំនួទិគី។ក៏រុ៉ែន បទាកែីថាងកណជ ែដល
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អ�កជំនួយបនប��ី ្រទិនបរីិគី ឬអ�កតំណងបដយអណតិមនិបនលុរបចលឬែកត្មត� ាិ មៗបេអនុិបៃន 

បទាកីែថាងកណជ បន�នបងធា កោបទបលីសមុីិគី(ម្ត៥៨ កថខណណ េី៣) ដូាបទាកែីថាងកណជ ករទោសមុី

ិគីឬអ�កតំណងបដយអណតែិដក។ 

        កររអ�កជំនួយ្តត�បនប្រីទ្មរោរណប ងទកោេងនបងកម�ទិេិ� រ�� ជអេទែដលចបំាោ្តត�មនាំបណ�

ដបងជំនញបហយីិគីនិងអ�កតំណង បដយអណតិ ជអេទបុមំនាំបណ�ដបងបន�បេ។ 

៤.៥. ាិរដូតសមត�រិច�ជំនំុជ្មម និងរណ� បងិិតចិត�  
  

  

ម្ត ២៧.- កដកហូតបច្កមបីទមត�កិា�ជំនុំជ្ម� 

១-បច្កម្តត�ដកហូតបីកអនុ�ត�មុខកករទោខាួនក�ុងកកណីែដលបនកំណតោដូាខងប្មបន� ៖ 

ក-លណបច្កម ឬ ទហបពេ�ករទោបច្កម ឬ អតីតទហបពេ�ករទោបច្កមជិគីណមួយក�ុង

បកឿងក�ី ។ 

ខ-លណបច្កមជញតិបលហតិក�ុងថ� កោេ ី៦ (្បមំួយ) ឬ ញតិបន�ក�ុងថ� កោេី ៣ (រី) ឬ 

អតីតញតិបន�ក�ុងថ� កោេី ៣ (រី) ករទោិគីណមួយ ។ 

គ-លណបច្កមជអ�កអណបាបលករទោិគីណមួយ ។ 

ឃ-លណបច្កមែដលេេួលរន�ុកបកឿងក�ី ធា រោ ឬ កំបុងមន�វិេបនតុលកជមួយិគីណ

មួយ ។ 

ង-លណបច្កមបនប��ីជសក្ ីឬ ប��ីជអ�កជំនញក�ុងបកឿងក�ី ។ 

ា-លណបច្កមជអ�កតំណង ឬ ធា រោជអ�កតណំង ឬ ជអ�កជំនួយឱ្ិគីាំបព�បកឿងក� ី។ 

ម-លណបច្កមបនាូលកមួក�ុងកទប្មាបទាក�ីមជ្ត�កកាំបព�បកឿង កីឬបនាូលកមួក�ុង

កទប្មាបទាក�ីបនក�ុងកជំនុជំ្ម�បលីកេី១ ែដលបនឧប្ទពយ ឬកជំនុំជ្ម�ៃនរណ�ប ង

ឧេ�កណជ ែដលបនឧប្ទពយ ឬ ររ� ញមតបិយរលោែណនែំផ�កា្រោ ាំបព�បកឿងក� ី។ 

២-ក�ុងកកណីដូាមនមូលបហតុៃនកដកហូត ែដលបនកំណតោក�ុងកថខណណ េី ១ ខងបលីបន� តុលក

្តត�ទប្មាបទាក�ីអំបីកដកហូតបន� តមពក្ទំុ ឬ បដយមន� នុទិេ�ិករទោខាួន ។ 

ម្ត ២៨.- រណ�ប ងដតិាតិ�បច្កម 

១-ក�ុងកកណីែដលមនលៈបេទៈែដលរណ� លឱ្មនកលំបអៀងក�ុងកជ្ម� ក� ីាំបព�បច្កមណ

ម� កោ បន�ិគីអារ�បងដិតាិត�បច្កមបន�បន ។ 

http://www.bakc.org.kh/km/publications/212-2010-07-08-04-06-23.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.bakc.org.kh/km/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5iYWtjLm9yZy5raC9rbS9wdWJsaWNhdGlvbnMvMjEyLTIwMTAtMDctMDgtMDQtMDYtMjMuaHRtbA==


�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 25 

២-ក�ុងកកណីែដលិគីបនបមាីយទញបហតុផលាំបព�មុខបច្កម ឬ បនប��ីបទាក�ីបដ�សបនក�ុង

នីតិ��ិីប្តៀមទ្មរោកទញបហតុផល ាំបព�មុខបច្កមកាួបហយីបន� ិគីមិនអារ�បងដិតាិត�

បច្កមបន�បនបឡយី ។ រុ៉ែន� រ��ត�ិបន�មិន្តត�យកមកអនុ�ត�បឡយីាំបព�កកណីែដលិគីបន�មិន 

បនដបងអំបីមូលបហតុែដលអារ�បងដិតាតិ� ឬ កកណីែដលមូលបហតុៃនរណ�ប ងដិតាិត�បនបកីតបឡងី

បនបបលប្យ ។ 

ម្ត ២៩.- កដកខាួនករទោបច្កម 

ក�ុងកកណីែដលបនកំណតោក�ុងកថខណណ េ ី១ ៃនម្ត ២៧ (កដកហូតបច្កមបទីមត�កិា�ជំនុំជ្ម�) 

ឬ កថខណណ េី ១ ៃនម្ត ២៨ (រណ�ប ងដិតាិត�បច្កម) ៃន្កមបន�បច្កមអាដកខាួនបន បដយេេួល

កអនុ�� តបី្រធនតុលកែដលខាួនទ�ិតបនប្ម ។ 

ម្ត ៣០.- កទប្មាបទាក�ីអំបីពក្ទំុដកហូត ឬ រណ�ប ងដិតាិត� 

១-ាំបព�កដកហូតបច្កម ឬ រណប ងដិតាិតាំបព�បច្កម ្កកម្របកកជំនុជំ្ម�បនតុលកែដល

បច្កមបន�ទ�ិតបនប្ម ្តត�ទប្មាបទាក�ី បដយដីទប្មា ។ 

២-បច្កមមិនអាាូលកមួក�ុងកទប្មាបទាក�ីអំបីកដកហូត ឬ រណ�ប ងដតិាិត�ាំបព�ខាួនបនបេ ។ 

រុ៉ែន បច្កមបន�អារប��ញ មតិបយរលោអំបពីក្ទំុនូ�កដកហូត ឬ រណ�ប ងដិតាតិ�បន ។ 

៣-ពក្ទំុនូ�កដកហូត ឬ រណប ងដិតាតិ ្តត�បនប��ីបឡងីបដយប��ីបទាក�ីរ�ជ កោដំរូង

ជលយលពក�ណជ អក្ក នូ�មូលបហតុ ។ 

៤-បបលែដលមនពក្ទំុនូ�កដកហូត ឬ រណ�ប ងដិតាិត� នីតិ��ិីៃនរណ�ប ង្តត�បនផ� កកហូតដលោបបល

ែដលដីទប្មាអំប ីរណ�ប ងបន� ាូលជស� បក ។ រុ៉ែន� រ��ត�ិបន�មិន្តត�យកមកអនុ�ត�បឡយី ាំបព�

ទកម�ិបែដល្តត�កជរន� នោ ដូាជកែថកកកកពកភទ�ុតង ជអេទ ។ 

៥-ាំបព�ដីទប្មាែដលទប្មាថ កដកហូត ឬ រណ�ប ងដិតាិត�មនមូលបហតុ្តបម្តត�បន� មិនអា

រ�បងឧប្ទពយបឡយី ។ 

៦-ាំបព�ដីទប្មាែដលទប្មាថ កដកហូត ឬ រណ�ប ងដិតាិត�បុំ្ តបម្តត�អារ�បងជំទទោបន ។ 

ម្ត ៣១.- កអនុ�ត�ដូា �ៗ ាំបព�្កឡរ�ជ ី 

រ��ត�ិៃនែផ�កបន�្តត�យកមកអនុ�ត�ដូា �ៗ ផងែដក ាំបព�្កឡរ�ជ ី ។ ក�ុងកកណីបន� កទប្មា

បទាក�ីអំបីពក្ទំុនូ�កដកហូត ឬ រណ�ប ងដិតាិត� ្តត�ប��ីបដយតុលកែដល្កឡរ�ជ ីបន�ទ�ិតបន

ប្ម ។ 
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ែផ�រទី១ សិទ�ិ ក្គអល 

១. ងតើៃ�ីង��សិទ��ិនរូ្�ពក� ក្គអល?  

 បដយណបទងណបីណ  

ទិេ�ិខងកូរិបណ គជឺែផ�កមួយៃនទិេ�ិរុគ�លណ ែដលេេួលបនកកពកបដយ្កមកដ�រ្ប�ណី។ណ ម្តណ

១០ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កណ ែាងថ៖ “ទិេ�ិករទោរុគ�លណ ទំបគបទបលីទិេ�ិែដលមនអត�នពយពកោបពន�នបងជី�តិ

កូរយ ទុខិបណបទក ីិ បណនមណកិតយិទណិបឯកជនណឬណទិេ�បិផ្ងបេៀតណែដលជផល្របយជនជណទកោេងនបង

លក�ណៈរុគ�ល”។ ខងប្មបន�ណជទំណួក-ាបមាីយជុំ�ញិទិេ�ិខងកូរិបៃនរុគ�ល។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតអី�បីទជទិេ�ខិងកូរិបៃនរុគ�ល? 

ាបមាយី-ទិេ�ិខងកូរិបណ គជឺទិេ�ិករទោរុគ�លក�ុងកហមតោអ�កដៃេមិនឲ្ថតណ ឬផ្ប�ផកយកូរិប

ករទោខាួន។ 

ដូបា��ណ បរបីទ�រី្តបមែតថតកូរណ បហយីមិនយកកូរថតបទផ្ប�ផកយក៏បដយណ ក៏ជកកបំលភបលីទិេ�ិខង

កូរិបែដកណ្រទិនបរី �ៗ នក្បមប្បៀងបមី� ទោកូរ។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតអី�កកបំលភបលីទិេ�ខិងកូរិបបន�ណអា្តត�េេលួបទទែររណ? 

ាបមាយី-អ�កកបំលភបលីទិេ�ិខងកូរិបអានបង្តត�េេួលបទទខងកដ�រ្ប�ណីផងណនិងខង្បហ�េណណ ផង។ 

បយងតម្កមកដ�រ្ប�ណីណ ក�ុងកកណីមនកថតណ ឬផ្ប�ផកយកូរិបបដយ �ៗ នក្បមប្បៀងបីម� ទោកូរណ

ម� ទោកូរមនទិេ�ិ៖ 

• ទមទកឲ្រ�្រោណ (ម្ត ១១)៖ណ ដូាជណ បបលបឃញីបគបលីកម៉ទីុនថតាងោថតណ សមខីាួនអា

ហមតោមនិឲ្ថត។ 

• ទមទកឲ្ដកបាញនូ�លេ�ផលៃនទកម�ិបកបំលភណ (ម្តណ ១២)៖ណ បរីទិនជកូរិប្តត�បនថតកាួ

បទបហយីណសមខីាួនអាទមទកឲ្លុរកូរបន�បាញបីម៉ទីុនថត�ញិ។ណបរីទិនជកូរថតបន� ្តត�បនយក

បទាុ�ផកយកាួបហយី (ដូាជាុ�ផកយបនបលីេំបពក�រិៃទតជជបដីម)ណ ម� ទោកូរអាទមទកឲ្ដកកូរបន�

បាញ�ញិ។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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• ទមទកទំណងកខូាខតណ(ម្តណ១៣)៖ណ្រទិនបរីកថតកូរណឬកផ្ប�ផកយកូរិបបន�ណបនរង�

កខូតខតណមួយ ម� ទោកូរអាទមទកទំណងខូតខតបីអ�ក្រ្បបតបល�ីទបន។ណ ទិេ�ិទមទក

ទំណងខូតខតបន�ណ អាអនុ�ត្ បម �ៗ ជមួយទិេ�ិេីបីកខងបលីណ មននពយថណ ម� ទោកូរអាទមទកឲ្

រ�្រោកាុ�ផកយកូរិបផងណបហយីអាទមទកឲ្ទងកខូតខតផង។ 

ក�ុងបបលជមួយ �ៗ ណ អ�កែដល្រ្បបតអំបបី ែដលរ៉�ពលោដលោទិេ�ិខងកូរិបរុគ�លណ ក៏អា្តត�េេួល

បទទ្បហ�េណណ ែដក។ណបនក�ុង្កម្បហ�េណណ ណ្តងោម្តណ៣០២ណមនែាងថណ“អំបបីថតកូរិបៃនរុគ�លបនក�ុង

េីកែនាងឯកជន បដយ �ៗ នក្បមប្បៀងបីរុគ�លបន�បេ ្តត�ផន� បទទដកោបន�នៗកណ បីណ ១ែខណ បទណ ១ឆ� ណំ និង

បិនពយជ្បកោណប១ីែទនណបទណ២លនបកៀលណបលីកែលងែតក�ុងកកណីែដលា្រោអនុ�� ត”។ 
 

ទំណួកេ៣ី-ដូបា��ណមននពយថណរលោបបលែដលាងោថតកូរអ�កណម� កោណគដឺាោខត្តត�ែតមនក្បមប្បៀងបសីមី

ខាួនជមុនជនាិ� ឬយ៉ងណ? 

ាបមាយី-ជបៗលកណជ ណ គឺ្តត�ែតមនក្បមប្បៀងបីម� ទោកូរជមុនទិនណ ទងំកថតកូរណ និងកយក

កូរថតបទផ្ប�ផកយណប្ព�ថណក្បមប្បៀងឲ្ថតណមិនែមនមននពយថណឲ្យកកូរថតបន�បទផ្ប�ផកយបេ។ 

ក្បមប្បៀងឲ្ថតណ ឬឲ្ាុ�ផកយកូរថតណ អាជក្បមប្បៀងបដយជកោា្ទោណ (ម� ទោកូរ្បរោអ�ក

ថតថណ ខាួនអនុ�� តឲ្ថតកូរណ ឬយកកូរថតបទផ្ប�ផកយ)ណ ឬបដយតុណ�ី ណ (ម� ទោកូរដបងែដកថណ បគថតណ ែតមិន

ជំទទោណ ឬដបងែដកថណ បគយកកូរបទាុ�ផកយែតមិនជំទទោណ គឺមននពយបទ�ីនបងយលោ្បមឲ្បគថតកូរណ ឬឲ្បគយក

កូរថតបទាុ�ផកយ)។ 

ក៏រុ៉ែនណ អ�កថតគួកែតែទ�ងកកក្បមប្បៀងឲ្បនជកោា្ទោបមី� ទោកូរណ ្របទីកជងក្បមប្បៀងបដយ

តុណ�ី ណជបិបទទណ បរីាងោយកកូរថតបគបទផ្ប�ផកយណបីប្ព�ថណ បរី �ៗ នក្បមប្បៀងបដយជកោា្ទោជមុន

បេ ម� ទោកូរមិន្តបមែតអាទមទកឲ្ដកកូរបន�បាញ�ញិបេណ រុ៉ែនណ ែថមទងំអាទមទកទំណងជំងឺាិត

បេៀតផង។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បតីកថតកូរិប្កកមមនុទ្កកកុញណ្តត�ែតទំុកអនុ�� តបមី� ទោកូរ្គរោៗ �ៗ ឬយ៉ងណ? 

ាបមាយី-កថតកូរ ឬាុ�ផកយកូរថត្កកមមនុទ្ មិនចបំាោមនក្បមប្បៀងបីម� ទោកូរបន�បេណ

្រទិនបរីក�ុងកូរថតបន�ណបគមិនអាបមីលដបងថជកូរករទោអ�កណា្ទោលទោបេ។ 

តមកបិតណ បទ�រីថតកូរមនុទ្ប្ាីន �ៗ ជ្កកមក៏បដយ ឬថតមនុទ្ម� កោឯងក៏បដយឲ្ែតមនុទ្ក�ុង

កូរថតណ បគមិនអាបមីលស� លោបេណ គឺមិនមនករ៉�ពលោដលោទិេ�ិខងកូរិបបេ។ណ ដូបា��ណ បគមិនចបំាោទំុ
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ក្បមប្បៀងបមី� ទោកូរបេ។ 
  
ទំណួកេ៥ី-កថតណ ឬាុ�ផកយកូរថតណ ករទោមនកីដ� ភបិលណ ក�ុងេបំពកសកបពត៌មន បដយ �ៗ នកអនុ�� តណ បតជី

ករ៉�ពលោដលោទិេ�ខិងកូរិបែដកឬបេ? 

ាបមាយី-កថតកូរណ ឬាុ�ផកយកូរថតណ ករទោមនីែដលនោមុខរកសធកណៈណ មិនែមនជករ៉�ពលោ

ដលោទិេ�ិខងកូរិបបន�បេណ្រទិនបរីកូរថតបន�ណ្តត�យកបទប្រី្បទោក�ុងផល្របយជនជសធកណៈ។ណរុគ�ល

ែដលនោមុខរកសធកណៈណ (ដូាជណ កដ�មនីណ ្រធនស� រពនសធកណៈណ ឬមនីនពំក្ស� រពនសធកណៈណ

ជបដីម)ណ ទុេ�ែតបនដបងខាួនជមុនថណ ខាួនអា្តត�បគថតកូរណ និងាុ�ផកយកូរថតណ បដីម្រីប្មីផល្របយជនជ

សធកណៈ។ណ ដូបា��ណ បគទន�តោជេូបទថណ រុគ�លសធកណៈទងំបន�ណ បន្បមប្បៀងជមុនណ ឲ្បគថតកូរណ និង

ាុ�ផកយកូរថតករទោខាួន។ណ រុ៉ែនណ កូរថតបន�អាប្រីបនណ ែតក�ុងបៗលបគផល្របយជនជសធកៈរុ៉បណេ �ណ

មិនអាប្រីក�ុងបៗលបគរប្មីផល្របយជនជឯកជនណឬបៗលបគពណិជជកម�បនបេ។ 

 

២. �រទទលួខកស្តវូចំង�ះខ�រម�រែិលចកះផឹយងលើ្្ព័��ៃកី�ធរ័ែ�ត  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោណ បនៃថប់ន�ណ បទងណបីណណទូមប��ីកបន្លោជុំ�ញិកេេួលខុទ្តត�ណ ាំបព�

ខាបមសកណ ែដលាុ�ផកយបនបលី្របពន�អីុន�ពកែនត។ បនបបលែដលកាុ�ផកយបនបលី �រិៃទតជណមួយ មនរង�រោ

នូ�ខាបមសកមិន្ទរា្រោ  បតីអ�កណជអ�កេេួលខុទ្តត�? 

 

ទំណួកេ១ី-បនក�ុងទមពយលអុនី�ពកែនតរា�ុរ្ន�បន�ណ រលោកាុ�ផកយអត�រេណ កូរិបណ ឬ�បីដអូណ គជឺបកឿងែដល

រយ្ទគលរផុំតណ ែដលនកណក៏អាប��បីនែដក។ណ ក៏រុ៉ែនណ ្រទិនបរីកាុ�ផកយទងំអទោបន�ណមនបចេជរ��

ា្រោ បតអី�កណខា�ណែដលជអ�កេេលួខុទ្តត�? 

មុននបងបិចកណអំបីកេេួលខុទ្តត�ណបយងីគួកបិនិត្បមីលទិនថណបតីតួអង�ទំខនោៗណបនក�ុងកាុ�ផកយ

បលី្របពន�អុីន�ពកែនតណមនអ�កណខា�? 

• អ�កនបិន�៖ អ�ករបង�ីតខាបមសកែដល្តត�ាុ�ផកយណ (អ�កនិបន�អត�រេ,ណ អ�កថតកូរ,ណ អ�កថត�បីដអូ,ណ អ�កគូក

គំនូកណ។ល។) 

• អ�កេេលួខុទ្តត�ាុ�ផកយ៖ណម� ទោ�រិៃទតជ,ណម� ទោរាកណ(Blog), ម� ទោណForum 

• អ�កផលោបទវកម��រិៃទតជណ(Hébergeur/Host) 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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• ្កកមហហុនផលោបទវកម�អុនី�ពកែនត(Fournisseur d’accès à internet/Internet Service Provider) 

ឧទហកណជ ៖ណ រុគ�លណ “ក” របង�ីតណ Blog ផ� លោខាួនមួយណ តមកយៈ�រិៃទតជករទោណ Blogspot.com 

(dynaseng.blogspot.com)។ណ តអួង�ទំខនោៗណ ែដលពកោបពន�នបងខាបមសកាុ�ផកយបនបលីរាកណ dynaseng.

blogspot.com បន� គមឺន៖ 

• Blogspot គជឺអ�កផលោបទវកម��រិៃទតជណ(Héberbeur/Host) 

• ខាួនខជុ ំផ� លោណែដលជម� ទោរាកណគជឺអ�កេេួលខុទ្តត�ាុ�ផកយ 

• បរីទិនជអត�រេ ែដលាុ�ផកយបនបលីរាកបន�ណ ជអត�រេណ ែដលខជុ ំទកបទកបដយខាួនឯងណ ខជុគំឺជអ�ក

េេួលខុទ្តត�ាុ�ផកយផងណនិងជអ�កនិបន�ផង 

• បរីទិនជខជុ ំាុ�ផកយអត�រេ ឬកូរថតណ ែដលទកបទកណ ឬថតបដយអ�កបផ្ងណ អ�កទកបទកអត�រេណ ឬអ�ក

ថតកូរបន�ណគជឺអ�កនិបន�ណបហយីខជុ ំ្ៗនោែតជអ�កេេួលខុទ្តត�ាុ�ផកយរុ៉បណេ �។ 

• ្កកមហហុនផលោបទវកម�អុីន�ពកែនតណ បរីបនក�ុង្របេទកម�ុជណ គឺមនដូាជណ Online, CityLink, 

Angkornet, Camnet ... 

 

ទកោេងនបងរណ ញេំនកោេំនងទង�ម�ញិណឧទហកណជ ណដូាជ៖ 

• Facebook គឺ្តត�ចតោេុកដូាជអ�កផលោបទវកម��រិៃទតជណ (Héberbeur/Host) ឯម� ទោេំបពកបហ�ទរហុកណ

គឺជអ�កេេួលខុទ្តត�ាុ�ផកយ 

• Youtube ក៏ដូា �ៗ ណ គឺ្ តត�ចតោេុកដូាជអ�កផលោបទវកម��រិៃទតជណ (Héberbeur/Host) ឯអ�កែដល

របង�ីតណAccount បនបលី Youtube គជឺអ�កេេួលខុទ្តត�ាុ�ផកយ។ 

ទកោេងបទនបងកេេួលខុទ្តត�បលីខាបមសកណ ែដលាុ�ផកយបនបលី�រិៃទតជណ Blog ឬរណ ញ

េំនកោេំនងទង�មទងំអទោបន�ណ បដយសកែតា្រោែខ�កបនមនាំណុាខ��ាបនា �ប្ាីនទកោេងនបងរ�� បន�ណ ខជុ ំ

ទូមប��ីកបន្លោណបដយបយងបទបលីា្រោបន្របេទបរងំ។ 

ា្រោបរងំបនកំណតោនូ�បៗលកណជ មួយថណ អ�កេេួលខុទ្តត�ាុ�ផកយណ មននពយថណ ម� ទោ�រិៃទតជណ

ឬម� ទោណBlog គជឺអ�កែដលមនកេេួលខុទ្តត�ប្ាីនជងបគណនិងមុនបគណាំបព�ខាបមសកណែដលាុ�ផកយបនបលី

�រិៃទតជណឬ Blog ករទោខាួន។ 

ាំបព�អ�កនបិន�ណ ៗតោអាមនកេេួលខុទ្តត�ណ ឬក៏អតោណ គអឺ្ទពយបទបលីកកណីជកោែទង។ណ �ម�តណ

អ�កនិបន�្ តត�មនាំែណកេេួលខុទ្តត�ជមួយនបងម� ទោ�រិៃទតជណ បរីទិនជៗតោបនទហកជមួយម� ទោ�រិៃទតជ

ក�ុងកាុ�ផកយណ ឬបន្បមប្បៀងឲ្មនកាុ�ផកយខាបមសកណ ែដលៗតោបនរបង�ីត។ណ អ�កនិបន�អាបាៀទផុត
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បីកេេួលខុទ្តត�ណ បរីទិនជម� ទោ�រិៃទតជយកស� ៃដករទោៗតោបទាុ�ផកយណ បដយ �ៗ នកដបងឮណ �ៗ នក

្បមប្បៀង �ៗ នកអនុ�� តបីៗតោ។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ អ�កនិបន�អារបងម� ទោ�រិៃទតជ�ញិផងណ បរទិីនជាូលក�ុង

កកណីកបំលភបលីទិេ�ិអ�កនិបន�។ 

ាំបព�អ�កផលោបទវកម��រិៃទតជណ (Hébergeur/Host) និង្កកមហហុនផលោបទវកម�អីុន�ពកែនតណ ា្រោបរងំ

កំណតោជបៗលកណជ មិនឲ្ជរោកេេួលខុទ្តត�ណ ាំបព�ខាបមសក ែដលាុ�ផកយបនបលី្របពន�អុិន�ពកែនតបេណ

ក�ុងបហតុផលថណទងំអ�កផលោបទវកម��រិៃទតជណនិង្កកមហហុនផលោបទវកម�អុីន�ពកែនតណមនតនួេីណនិងកេេួល

ខុទ្តត� ែតបទបលីែផ�ករបា�កបេទរុ៉បណេ �ណ មិនមនតួនេី្តគតបិនិត្បមីលខាបមសក ែដលាុ�ផកយបនបលី

�រិៃទតជណែដលប្រីបទវកម�ករទោៗតោបេ។ 

ក៏រុ៉ែនណ បៗលកណជ មិនេេួលខុទ្តត�បន�ណ អាមនកកណីបលីកែលងណ គឺណ ក�ុងកកណីែដលអ�កផលោបទវ

កម��រិៃទតជ ឬ្កកមហហុនផលោបទវកម�អុីន�ពកែនតបនដបងថណ មនអត�រេ,ណ កូរិបណ ឬអ�បីផ្ងបេៀតណ ែដលមន

ខាបមសកមិន្ទរា្រោណ(មនអត�នពយរកហិបកក  ទ,ណ កបំលភបលីទិេ�ិរុគ�លណឬកបំលភបលីកម�ទិេ�ិរ�� ណជបដីម)ណ្តត�

បនាុ�ផកយបនបលី�រិៃទតជណ ែដលប្រីបទវកម�ករទោខាួនណ ក៏រុ៉ែនណ មិនបន្រញរោ្រញលោរិេខ�រោែលងឲ្

សធកណជនាូលបទបមីល�រិៃទតជែដល មនាុ�ផកយខាបមសកខុទា្រោទងំបន�។ 

បនក�ុងកអនុ�តជកោែទងណ តុលកបរងំបនកណំតោថណ បនបបលណ ែដលមនកជូនដំណប ង អំបី

កាុ�ផកយបដយមិន្ទរា្រោណមួយ បនបលី�រិៃទតជណ ែដលទ�ិតក�ុងរណ ញអុីន�ពកែនតករទោខាួនណ អ�កផលោ

បទវកម��រិៃទតជណឬ្កកមហហុនផលោបទវកម�អុីន�ពកែនតណ ្តត�ែតរេិ�រិៃទតជបន� ាិ មណ បហយីណ “ ាិ ម” ក�ុងនពយបន�ណគឺ

មននពយថណេេួលបនដណំប ងៃថ់ណណ្តត�រិេបនៃថ់បន�ណមិនែមនចណំបីក-រីៃថ់ បនរិេបេ។ 

ទំណួកេ២ី-បតអី�កែដល្ៗនោែតយកខាបមសកណ ែដលបនាុ�ផកយកាួបហយីណ បទាុ�ផកយរនណ ្តត�េេលួខុទ្តត�បលី

ខាបមសកបន�ែដក ឬបេ? 

បរីទិនជអត�រេណឬកូរិបណែដល្តត�បនាុ�ផកយកាួបហយីបន�ណជអត�រេណឬកូរិបណែដលមនអត�នពយ

រកហិបកក  ទ,ណ បជក្រមថណ ឬកបំលភបលីទិេ�ិឯកជនករទោអ�កដៃេណ អ�កែដលយកបទាុ�ផកយរន ក៏អាមនក

េេួលខុទ្តត�ែដក។ណ ជនកងប្ៗ�អារបងទមទកឲ្អ�កាុ�ផកយរនបន�ណ រ�្រោកាុ�ផកយណ បហយីអា

ទមទកទំណងជំងឺាិតបន។ 

ដូបា��ណអ�កប្រី្បទោអុីន�ពកែនត្តត�ែត្រយពត�្រែយងណបិនិត្បមីលឲ្បនហ�តោាតោណមុននបងយកអត�រេណឬ

កូរិបណមួយបទាុ�ផកយរន។ណ ជបិបទទណ អ�កប្រីណ Tweeter! បនបលី Tweeter មនរហូតុងមួយ ទ្មរោណ

Tweet រននូ�អ�ីណែដលអ�កបផ្ងបនណTweet កាួបហយីណែដលបហថណ“Retweet”។ណដូបា��ណាងោ Tweet ករទោបគរនណ

្ទគលណទោណបហយីបមីលបទ សម��រំផុតណដូាជអតោមនរ�� អ�ីទងំអទោ។ណក៏រុ៉ែនណទូមកំុបភាាថណRetweet បន� 
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គឺជកាុ�ផកយរន។ណដូបា��ណមុននបងាុាណRetweet ្តត�បិនិត្ណបចិកណឲ្បនា្ទោណបរីទិនជ Tweet បដីមណ

មនខាបមសករកហិបកក  ទ,ណ បជក្រមថណ ឬកបំលភបលីទិេ�ិឯកជនករទោអ�កដៃេណក Tweet រនណ អានបងនឲំ្មន

កេេួលខុទ្តត�បលីខាបមសកខុទា្រោបន�ែដក។ 
 

ែផ�រទី២ ៃចល�្ទព្យ 

ដីណ គឺជ�នធនដ៏មនតៃមាករទោ្រជជនកម�ុជទ្មរោកអភិ�ប់នជែដលមនៃផ�ដីណ ទកុរ្រមណ

១៨.៩លនហាិត។ ដីែដល្គរោ្គងបដយឯកជនមន្រមណ៣.៦លនហាិតណ ែដលបទ�ីនបង២០ ិគកយ

បរីប�ៀរបទនបងៃផ�ដី ែដល្គរោ្គងបដយកដ�មនាំនួន ១៤,៥លនហាិត។ 

រុ៉ែន�រជកដ� ភិបលក៏ជំកុញឱ្មនកបកៀរាំែផនកប្រី្បទោដី�ាី បដីម្ែីរងែាកទ្មរោកអភិ�ប់នជ,

កទិកម�,ឧទកហកម�,បេទាកណជ , តរំនោេ ី្កកង, តំរនោជនរេ, តំរនោលំបនដ� ន, តំរនោរកុំងេុក, និងតរំនោអភិកក្

បដីម្បីជៀទវងបនកប្រី្បទោដី�ាី មិនាទំ� នុបល។ រជកដ� ភិបលបនយកាិត�េុកដកោបទបលី កប្ងបង

ទុ�ត�ិិបៃនកនោរោដីកដ�, ដីឯកជន, និងដទីមគមនជនជតិិគតាិ តមកយៈកាុ�រ�ជ ីជលក�ណៈណ

្របពន�ណ នងិដាោបដយដុំ។ណ កម�ុជក៏បនបរីកេូលយទ្មរោជនរកបេទណ ែដលមនរំណងកទោបន និងមន

កម�ទិេ�ិឯកជនណ បដយរបង�ីតឱ្មនា្រោទ�ីបីកផ�លោកម�ទិេ�ិបលីាំែណកឯកជនៃនអៗកទហកម�ទិេ�ិដលោ

ជនរកបេទណ ែដលា្រោបន�មនណ ៧ជំបូកណ និង ២៤ម្តណ បដយប្ងីក�សិលិបផ�លោជូនណ ដលោជនរកបេទណ

បដយមិន្រនោទ�ជ តិ, ជំបនឿ, សទន, និងបដមីកំបណីតបូជសទនជបឡយី។ណ ដូបា�� ជនរកបេទអាមន

កម�ទិេ�ិបលីាំែណកឯកជនករទោខាួន បដយអាមនទិេ�ិក�ុងក ប��ីលេ�កម�ដូាជៈ កលកោ , ដូក, ប��ីអំបណយ,

រន�មកតក, ជួលអាិៃន�យជ, ដកោអុីរូ៉ែតក,  និងដកោរ�� បំនបបលែដលខាួនបនា យជម� ទោកម�ទិេ�បិលីាំែណក

ឯកជនៃនអៗកទហកម�ទិេ�ិចរោបីជនោេី១បឡងីបទ  ឯជនោផ� លោដីា្រោមនិអនុ�� តឱ្ជនរកបេទមនកម�ទិេ�ិ

បឡយី បហយីក៏មិនអនុ�� តឱ្ជនរកបេទេេួលបនទិេ�ិបលីាំែណកឯកជនៃនអៗកទហកម�ទិេ�ិណ ែដលទ�ិត

បនក�ុងាំរយ៣០ ឡូែម៉្តបី្បំែដនបៗកែដក។ណ អៗកទហកម�ទិេ�ិែដលមនាំែណកណ ឯកជនបន�មនជអេទៈណ

ភូមិ្គប�,  ពកោកណ� លភូមិ្គប�,  ផ��ែល�ងែដលមន ប្ាីនែល�ង,  ខុនដូ,  និង្របភេផ�� បផ្ងៗបេៀតែដលមន

កានទម�ពន�ជរោ �ៗ ។  បយងីទូមរ�ជ កោជូនណ បលកអ�កថ ាំែណកឯកជនែដលបយងីបលីកររ� ញក�ុងនពយបន�

ទហកម�ទិេ�ិកក មនាំែណកមិនបលីទបី៧០ិគកយៃនេំហៃំផ�្កឡៃនណ ាំែណកកជនទងំអទោៃនៗកទហកម�ណ

ទិេ�ិាំែណក៣០ិគកយបេៀតគឺជាំែណកកមួណ ែដលទហកម�ទិេ�ិកកទងំអទោៃនអៗកទហកម�ទិេ�ិ បនែតអា

ប្រី្បទោណ និងអ្ទពយផលបលីាំែណកកមួទងំបន�ផងែដកបដយមនជអេទៈ  ដី, េធីា ,  ជបណ�ី ក,  ឧេាន,  

ទួនា្ក, ផាូ �, ្ាកបាញ-ាូល, ជ�ជ ងំអប់ទិេ�ិ, និងេីកែនាងៃនបទវកម�កួម។ណ ទហកម�ទិេ�ិកកទងំអទោ
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ែដលកទោបនក�ុងអៗកទហកម�ទិេ�ិក៏មនទិេ�ិរបង�ីតនូ�រេរ�ជ ៃផ�ក�ុង បដីម្ទី្មគលដលោិបទុខដុមកមនៃន

ទហកម�  ទិេ�ិកកទងំអទោែដលប្រី្បទោអៗកទហកម�ទិេ�ិ។ 
 

១. ររណលីរៃ់ចល�វត�កែិល� ់្សិទ�ហិកី្ូ៉ែតរមិ���ជ់្មះ  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោណ បនៃថ់បន�ណ បទងណបណីណនបងបន្លោរែន�មណ ជុំ�ញិករបង�ីតហុរូ៉ីែតកណ បដមី្ី

ធនរំណុល។ណបនក�ុងករបង�តីហុរូ៉ីែតកណកូនរំណុលមិនចបំាោបផ�កអាលន្េប្បទឲ្ម� ទោរំណុលនោរោបេ 

បហយីរពណេកម�ទិេ�ិក៏មិនចបំាោ្រគលោបទឲ្ម� ទោរំណុលែដក។ណ ទំណួកបចេបឡងីថាុ�បរីកូនរំណុលយក

អាលន្េប្បន�បទរបង�ីតហុ ីរ៉ូែតក បដីម្ីធនរំណុលថ�ីបេៀតណ ឬក៏យកអាលន្េប្បទលកោឲ្អ�កដៃេ      

បតីនបងមនអ�ីបកីតបឡងី? 

ទំណួកេ១ី-បរកូីនរណុំលែដលបនរបង�តីហុរូ៉ីែតកបលី្េប្ ករទោខាួនបហយីណ រុ៉ែនណ បនមនទងំ្េប្ណ នងិទងំ

រពណេកម�ទិេ�បិនក�ុងៃដណ បហយីក៏យក្េប្បន�បទដកោហុរូ៉ីែតក បដមី្ខី�រីណុំលថ�ីៗ រែន�មបេៀតណ បតនីបងមន

អ�បីកតីបឡងី? 

តមកបិតណ អាលន្េប្ែតមួយណអា្តត�របង�ីតជហុរូ៉ីែតកណ បដីម្ធីនរំណុលប្ាីនបនណ មិនែមនជ

បកឿងខុទា្រោបេ។ណ ្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កណ មនទងំែាងា្ទោ អំបកីកណីហុរូ៉ីែតកបលីអាលន�ត�ុែតមួយណ បដីម្ី

ធនរំណុលប្ាីនបន�ណ គែឺាងក�ុងម្តណ ៨៥១ ទីបលំីដរោៃនហុរូ៉ីែតក។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ ម� ទោរំណុលមុន្តត�

មនអេិិបហុរូ៉ីែតកខ�ទោជងម� ទោរំណុលប្យណមននពយថណបនបបលអនុ�តហុរូ៉ីែតកណលុយែដលបនបីក

លកោអាលន្េប្ជរោហុរូ៉ីែតកបន�ណ បគ្តត�យកបទទងម� ទោរំណុលមុនណ កាួបហយីបនទលោរុ៉ន� នបេីរយកបទ

ទងម� ទោរំណុលប្យ។ណមន្គរោទងណឬមិន្គរោណគមឺ� ទោរណុំលប្យជអ�កកងហនិភពយ។ 

ឧទហកណជ ៖  កូនរំណុលម� កោណ មនផ��មយួែល�ងណ យកបទដកោហុរូ៉ីែតកណ បដីម្ធីនរំណុលណ

៧មុឺនដុលា ក ែដលខ�ីប�ីនៗកណ បច� �ណ “ក”។ណ រន� រោមកបេៀតណ កូនរណុំលបន�ក៏បទខ�ីរំណុលថ�ីមួយបេៀតបី

�នៗកណ “ខ” ក�ុងេបក្បកោណ ៣មុឺនដុលា កណ បដយយកផ��ដែដលបទដកោហុរូ៉ីែតកធន។ណ ្រទិនបរីកូនរំណុល

អតោមនលុយទងណម� ទោរំណុល្តត�ទមទកឲ្លកោផ��ជរោហុរូ៉ីែតកបន�ណ បដីម្ទីងរំណុល។ណ ក៏រុ៉ែនណ បរទិីនជ

ផ��បន�លកោបទបនែតណ៩មុឺនដុលា កណបគ្តត�យកណ៧មុនឺដុលា កបទទង�នៗកណ“ក” ជមុន។ណបនទលោណ២មុឺនដុលា កណ

បេីរយកបទទង�នៗកណ “ខ”។ណ ាំបព�ណ រំណុលណ ១មុឺនណ ែដលបនបទទទលោណ �នៗកណ “ខ” អាទមទកឲ្

្រែមក្រមូល្េប្បផ្ងបេៀតមកលកោ បដីម្រីង�រោ។ណ បរីកូនរំណុលអតោមនលុយណ ឬក៏្េប្អ�ីបផ្ងបេៀតបេណ គឺ

មននពយថណ�នៗកណ“ខ” នបងមិនអាេេួលបនទំណង្គរោាំនួនបេណគអឺានបង្តត�ខតរងោណ១មុឺនដុលា កបន�។ 
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បហតុដូបា��បហយីបនជា្រោត្មត�ឲ្ករបង�ីតហុរូ៉ីែតកណ ្តត�ប��ីជលិខិតយថភូតណ និង្តត�ាុ�រ�ជ ីណ បន

ក�ុងបទៀ�បភរ�ជ ីដី�ាីណបដីម្ជីបពត៌មនឲ្អ�កបផ្ងបេៀតបនដបង។ណក�ុងកកណីម� ទោ្េប្ាងោរបង�ីតហុរូ៉ីែតកណបដីម្ី

ធនរំណុលថ�ីបេៀតណ ម� ទោរំណុលថ�ីបន�អាដបងថណ អាលន្េប្បន�មនជរោហុរូ៉ីែតកកាួបហយី,ណ ជរោបដីម្ី

ធនរំណុលេំហរុ៉ំន� នណតៃមាអាលន្េប្បន�អាទលោ្គរោ្ៗនោណបដីម្ធីនរំណុលប្យបនែដកឬអតោ? 

លរកបិា�េៃនកាុ�រ�ជ ីហុរូ៉ីែតកបន�បហយីណ ែដល្តត�កំណតោលំដរោអេិិបៃនហុរូ៉ីែតក៖ណ ហុរូ៉ីែតក

ែដលាុ�រ�ជ ីមុនណ្តត�មនលំដរោអេិិបក�ុងកេេួលទំណងមុន ហុរុ៉ីែតកែដលាុ�រ�ជ ីប្យ។ 

ក�ុងកកណីហុរូ៉ីែតករបង�ីតបឡងីបដយក្បមប្បៀង្តបមែតកវងម� ទោរំណុលណ និងកូនរំណុលណ បហយី

មិនមនប��ីលិខិតយថភូតណ (មននពយថណ មិនមនកាុ�ហត�បលខ និង្រថរោ្តបដយសកណី ឬក�ុងេ្មងោ

ែរររេបផ្ងបេៀតែដលកំណតោបដយា្រោ)ណ នងិមិនបនប��ីកាុ�រ�ជ ី្តបម្តត�បេណ ហុរូ៉ីែតកបន�មនអនុិប

ែតកវងម� ទោរំណុលណ និងកូនរំណុលរុ៉បណេ �ណ បដយមិនអាយកបទតតងំជមួយនបងតតិយជនណ (អ�កបផ្ង)ណ

បនបឡយី។ 

ក�ុងនពយបន�ណបរីម� ទោរំណុលមុនណបនប��ីហុរូ៉ីែតកែដកណរុ៉ែនណមនិបនប��ីតមលិខិតយថភូតណនងិមិនបន

ាុ�រ�ជ ីណ ាំែណកម� ទោរណុំលប្យបនាុ�រ�ជ ីហុរូ៉ីែតកករទោខាួន្តបម្តត�ណ គឺម� ទោរំណុលប្យបន�ណ ែដល

្តត�មនអេិិ បេេួលទំណងបីកលកោ្េប្។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតកូីនរណុំលអាលកោ្ េប្ែដលកបុំងជរោហុរូ៉ីែតកបនែដកឬបេ? 

្េប្ណ ែដលកូនរំណុលយកបទដកោហុរូ៉ីែតកណ បដីម្ធីនរំណុលណ បនែតទ�ិតជកម�ទិេ�ផិ ាោមុខករទោ

កូនរំណុលដែដល។ណដូបា��ណ កូនរណុំលមនទិេ�ិចតោែាង្េប្បន�បនណក�ុងឋនៈជម� ទោកម�ទិេ�ិណ ដូាជណអា

យកបទជួលយកបទលកោណឬប��ីជអំបណយ ជបដីម។ 

ក៏រុ៉ែនណ កលកោ្េប្ែដលជរោហុរូ៉ីែតកបន�ណ មិនប��ីឲ្កលតោទិេ�ិបលីហុរូ៉ីែតកបន�បេ។ណ ម� ទោរំណុលណ

ែដលមនកធនបដយហុរូ៉ីែតកណ បហយីហុរូ៉ីែតកបន�្តត�បនរបង�តីបឡងីបដយលិខិតយថភូតណ និងបនាុ�រ�ជ ី

ក�ុងបទៀ�បភដី�ាី្ តបម្តត�ណ បនែតអាទមទកឲ្ក បរអូទ្េប្បន�មកលកោទងរំណុលករទោខាួនបនណ បរីបទ�ជ

្េប្បន�្តត�បនលកោបទឲ្ជនេី៣ណមួយបផ្ងបេៀតបហយីក៏បដយ។ណ អ�កេិញណ ្តត�ែតរ៉រោកងហនិភពយបន�ណ

បីប្ព�ខាួន្តត�ែតដបងថណអាលន្េប្បន�មនជរោហុរូ៉ីែតក។ណអ�កេិញមិនអាបមាីយបដ�សកថមិនដបងបនបេណ

ប្ព�ហុរូ៉ីែតកបន�មនាុ�រ�ជ ីណ ក�ុងបទៀ�បភដី�ាីា្ទោលទោ។ណ បន�បហយីណ ែដលបគបហថណលក�ខណណ តតងំនបង

តតិយជនៃនហុរូ៉ីែតកណែដលបនាុ�រ�ជ ី។ 
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តមបិតណ បរតីមកអនុ�តជកោែទងណ បនក�ុង្របេទបរងំណ ទងំករបង�ីតហុរូ៉ីែតកណ នងិកេិញលកោ

អាលន�ត�ុណ គឺប��ីបដយមាងតោសកណី (Notaire)។ណសកណី បគអាបមីលរ�ជ ីដី�ាីបនេូទងំ្របេទណ ែដលអា

ដបងា្ទោថណអាលន្េប្ណមនជរោហុរូ៉ីែតកណបហយីជរោក�ុងេហំរំំណុលទកុររុ៉ន� ន។ 

បនបបលមនកេិញលកោអាលន្េប្ែដលជរោហុរូ៉ីែតកណ បរីទិនបមីលបទបឃញីថណ ៃថាលកោទរជង

រំណុលទកុរណ ែដលជរោហុរូ៉ីែតកណ(មននពយថណលុយែដលបនបីកលកោ្េប្មិន្គរោ្ៗនោក�ុងកទងរំណុល) 

សកនីបងមិន្រថរោ្តលកោឲ្បេណគឺទមទកឲ្ម� ទោ្េប្ជ្ម�ហុរូ៉ីែតកឲ្្ជ�្ទឡ�ទិនណបេីរអាលកោបន។ 

ផ�ុយបទ�ញិណបរីទិនជៃថាលកោខ�ទោជងរំណុលទកុរណែដលជរោហុរូ៉ីែតកណ(មននពយថណលុយែដលបនបី

កលកោ្េប្អាយកបទទងរំណុល្គរោាំនួនបន)ណសកអីា្រថរោ្តលកោ្េប្បន�បនណក៏រុ៉ែនណមុននបង

ប��ីកេូទតោៃថាលកោកវងអ�កេិញនិងម� ទោ្េប្ណ សកនីបងជូនដណំប ងបទម� ទោរំណុលែដលពកោបពន�នបង

ហុរូ៉ីែតកទងំអទោ ឲ្បនដបងបីកលកោបន� បដីម្បី��ីកេូទតោរំណុលឲ្្ជ�្ទឡ�អទោទិនណបេីរ្រគលោលុយ

ែដលបនបទទទលោបទឲ្ម� ទោ្េប្ណែដលជកូនរណុំល។ 
 

២. �រទញិ/លរៃ់ចល�វត�ក៖ ងតើ្តវូងធ�ើ� ៉ន� ងិើម្បងីជៀស�ន��ទ   

បដយណបទងណបីណ  

  បនក�ុងនេីែទ�ងយលោអំបាី្រោ ៃថ់បន�ណ បយងីទិកកបមីលថណ បតីបគ្តត�ប��ីដូាបមាណ បដីម្បីជៀទវងកុំឲ្

េិញរ៉�ាដំីណ ែដលមនជរោរ�� ?ណបតី្ តត�ប��ីដូាបមាណ បដីម្ឲី្កិា�ទនាេិញលកោដីណមនទុបលិបបបញបលញ

តមផាូ�ា្រោណែដលមិនមនអ�កណអាមកតវ៉ជំទទោបនបទៃថ់ប្យ? 

ជកបិតថណ រ�� ទងំបន�អាមនលក�ណៈទ�ុគស� ញណ ែដលបបលខា�ណ បគចបំាោ្តត�ែទ�ងកកអ�កា្រោណ

ឬក៏បមធ�ណី ជជំនួយណ បដីម្ធីនឲ្មនទុ�ត�ិិបខងផាូ�ា្រោ។ណ ក៏រុ៉ែនណ បលកបមធ�ណី រហុន យូបីណ (មកបី

កយិលពយបមធ�បីច� �ណ រហុនណ និងទហក)ីណ នបងបន្លោរំភាឺជុំ�ញិាំណុាទំខនោៗជមូលដ� នខា�ណ ែដល្រជ

បលកដ�គួកែតដបង។ 

បន្របេទកម�ុជណ កាុ�រ�ជ ីដី�ាីណ បនមនកខ��ាបនា �ប្ាីន។ណ មនអ�កខា�នោរោដី�ាណី បដយ �ៗ ន

រពណេកម�ទិេ�។ិណ ខា�ក៏នោរោបដយ្ទរា្រោណ ខា�ក៏មិន្ទរា្រោ។ណិប្ទបិា្ទបិលទងំបន�ណអារង�ឲ្

មន�វិេបនក�ុងកកណីមនកេិញលកោ។ណ បដីម្បីជៀទវងេិញរ៉�ាំដីណ ែដលជរោមនរ�� ា្មតងា្មទោអ�កេិញ

្តត�ែតមនក្រយពត�្រែយងណបិនិត្បមីលឲ្បន្គរោ្ជកងប្ជយណមុននបងចនបទាុ�កិា�ទនា។ 
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ទំណួកេ១ី-មុននបងចនបទាុ�កាិ�ទនា បតបីគ្តត�បនិតិ្បមលីាណុំាណខា�ណ បដមី្បីជៀទវងមន�វិេបទៃថ់

ប្យ? 

បគ្តត�បិនិត្បមីលាំណុាទំខនោៗណាំននួណ៤៖ 

១-្របភេៃនរពណេនោរោករទោម� ទោដ ី

អ�កេិញគួកបនិិត្បមីលថណបតីអ�កលកោមនរពណេនោរោ្របភេណ?ណបតជី “��ិ� រនរព្តទម� លោម� ទោ

អាលន�ត�ុ” (ឬបហតមិសសម��ថណ“រាងោក បង”) ក៏ជណ“��ិ� រនរព្តទម� លោកនោរោអាលន�ត�ុ” (រាងោ

េនោ)? 

្រទិនបរីអ�កលកោមនរាងោក បងណមននពយថណៗតោគឺជកម�ទិេ�ិកកបបញទិេ�ិបលីដីករទោៗតោ។ណក�ុងកកណីបន�ណ

បគអាមនកេុកាិតប្ាីនជងណ បីប្ព�ថណ បនបលីរាងោក បងបន�ណ បគអាបមីលបឃញីអំបីេំហណំ និងេីតងំករទោដីណ

និងបច� �ករទោម� ទោដី។ណ មាង៉បេៀតណ បគមនករយ្ទគលក�ុងកបផ��ងផ� តោរពណេ្របភេបន�ណ ជមួយនបងរ�ជ ីណ

ែដលាុ�បនអជជ �កទុកបិយដី។ 

ផ�ុយបទ�ញិណ ្រទិនបរីអ�កលកោមន្តបមែតរាងោេនោណ មននពយថណ ៗតោ្ៗនោែតជបិគីណ (អ�កនោរោ

្ទរា្រោ)ណរុ៉បណេ �។ណៗតោមិនទនោជម� ទោកម�ទិេ�ិបបញបលញបនបឡយីបេ។ណតមា្រោណបិគីណក៏មនទិេ�ិលកោ

ដីករទោៗតោែដក។ណក៏រុ៉ែនណអ�កេិញគួកមនក្រយពត�្រែយងខ�ទោណក�ុងកេិញដី្របភេបន�។ 

ាំណុាែដល្តត�បិនិត្បមីលណគឺអំបី្ រ�តិករទោដីបន�។ណ្តត�បមីលថណបតីដីបន�បនបផ�កជដណំតៗ �ៗ រុ៉ន� ន

ដំណកោមកបហយីៗណ ក�ុងដំណកោនីមួយៗណ បតីមនបនប��ីកបផ�កណ បដយបៗកបបទតមនីតិ��ិីកំណតោបដយា្រោ

ែដកឬបេ។ណ កបផ��ងផ� តោែររបន�បដីម្ឲី្្បកដថណ រាងោេនោណ ែដលអ�កលកោកំបុងមនក�ុងៃដបន�ណ បនប��ីបឡងី

បដយ្ទរា្រោណ បហយីម� ទោដីក៏នោរោបដយ្ទរា្រោណ បជៀទវងដីមនម� ទោបីក-រីណ មកបចា �ដបណី ម �ៗ ណ

បទៃថ់ប្យ។ 

២-ស� និបដ ី

ប្យបីបនបិនិត្បឃញីា្ទោលទោណ អំបី្ របភេៃនឯកសកនោរោដី�ាបីន�បហយីណ បរីបទ�ជដីបន�

ជដីបិគៈណ ឬក៏ជដកីម�ទិេ�ិក៏បដយណ អ�កេិញគួកែតបិនិត្បមីលអំបសី� និបជុំ�ញិដីបន�។ណ ្តត�បមីលថណ បតីបន

ជុំ�ញិបន�ណមនដបីផ្ងបេៀតែដកឬបេ?ណបតីមនករងណឬ្បំដីកំណតោា្ទោលទោែដកណឬបេ។ 

្រទិនបរីបមីលបទណ បឃញីថណ ្បំដបីនមិនទនោកំណតោបនា្ទោលទោណ បគ្តត�ប��ីកវទោែ�ងកំណតោ្បំដណី

មុននបងាុ�កិា�ទនា។ណ កវទោែ�ងកណំតោ្បំដីបន�ណ ្តត�ែតប��ីបឡងីបដយមន�តមនអជជ �កទុកបិយដីណ ជអ�ក

ដបងឮ។ 

ទងំបន�ណគបឺដីម្បីជៀទវងជបមា �ជមួយអ�កជិតខងណប្យបេីិញដីបន�បនបហយី។ 
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៣-រន�ុកបនបលីដ ី

បគ្តត�បិនិត្បមីលថណបតីដីបន�្តត�បនយកបទដកោរ�� ធំនរំណុលណឬជួលណឬ្រវទោ ែដកឬបេ?ណបតីដីបន� 

មនជរោពកោបពន�នបងបទាកទីប្មាករទោតុលកណ ែដលហមមិនឲ្លកោណ ឬក៏ជកម��ត�ុណ ែដល្តត�តុលកក បរអូទ 

ែដកឬបេ? 

្រទិនបរីមនណបគ្តត�ែតបដ�រន�ុកបន�ឲ្្ជ�្ទឡ�ជមុនទិនណមុននបងាុ�កិា�ទនាេិញ។ 

៤-ដជីាែំណកផាូ� 

បដយបបលរា�ុរ្ន�បន�ណ ្របេទកម�ុជកំបុងអភិ�ប់ណ ជបិបទទណ បហដ� កានទម�ពន�ណ មុននបងេិញដី

ណមួយណ អ�កេិញគួកបិនតិ្បមីលថណ បតីដបីន�មនជរោជាំែណកផាូ�ណ ឬក៏្តត�ាំកែនាងណ ែដលជគប្មងអភិ�ប់

ករទោកដ� ភិបលែដកឬបេ។ណបរីទិនជែមនណបតមីនករ៉�ពលោ្តបមក្មិតណ? 
 

ទំណួកេ២ី-បតកីាិ�ទនាេញិលកោអាលន�ត�ុ្តត�ប��បីឡងីណក�ុងេ្មងោែររណណបដមី្ឲី្មនទុបលិបបបញបលញ

តមផាូ�ា្រោ? 

បគ្តត�បិនិត្ជរឋមថណ បតីអ�កាុ�កិា�ទនាបន�ណ មនទិេ�ិ្គរោ្ៗនោក�ុងកាុ�ែដកឬបេ?ណ បគ្តត�បមីល

្តងោាំណុាបីក៖ណបតីអ�កាុ�កិា�ទនាបន�ជកូរ� ពនរុគ�លណឬក៏ជនីតរុិគ�លណ(្កកមហហុនណឬអង�ក)? 

្រទិនបរីជកូរ� ពនរុគ�លណ បគ្តត�បិនិត្បមីលថណបតីដីែដលៗតោលកោបន�ណជ្េប្ឯកជនករទោៗតោណឬក៏ជ

្េប្កមួណែដលមនម� ទោបផ្ងបេៀត។ណ្រទិនបរីជ្េប្កមួណៗតោមិនអាាុ�កិា�ទនាលកោែតឯងបនបេណគឺ្តត�ែត

មនក្បមប្បៀងលកោណបីទំណកោម� ទោបផ្ងបេៀត។ 

្រទិនបរីជនីតិរុគ�លណ បគ្តត�បិនិត្បមីលថណ បតីអ�កមកាុ�កិា�ទនាណ បនេេួលទិេ�ិ្តបម្តត�បី

្កកម្របកកភបិលណ(អង�ក)ណឬក៏ម� ទោិគហហុនណ(្កកមហហុន)ណែដកបេ? 

ទ្មរោអ�កលកោណគឺ្ តត�បនិិត្បមីលថណបតីអ�កេិញណមនទ�ជ តិែខ�កណ ែដកឬបេណបីប្ព�ថណតមា្រោកម�ុជណ

ជនរកបេទមិនអាប��ីជម� ទោកម�ទិេ�ិបលីដបីនបេ។ 

បរីទិនជបិនិត្បទបឃញីថណ គូិគបីិតជមនទិេ�ិាុ�កិា�ទនាបហយីណ បគ្តត�និយយបីេ្មងោៃន

កិា�ទនាមង។ណកេិញដូកអាលន�ត�ុណគជឺកិា�ទនា ែដលមនលក�ណៈបិបទទ។ណគូិគមីិនអាាុ�ហត�បលខ

តមេ្មងោជលិខិតឯកជនបនបន�បេ។ណ បដីម្ឲី្កាិ�ទនាមនទុបលិបបបញបលញតមផាូ�ា្រោណ កាិ�ទនា

េិញដូកអាលន�ត�ុ្តត�ែតប��ីបឡងីក�ុងេ្មងោជលិខិតយថណ ភូតណ បដយបៗកបតមេ្មងោ និងនតីិ��ិីណ ែដលកំណតោ

បដយា្រោណបពលគឺកិា�ទនា្តត�ប��ីជលយលក�ណជ អក្កណនិងមនកេេលួដបងឮបីអជជ �កមនទមត�កិា�។ 
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ក.ណដកីម�ទិេ�ណិ(រាងោក បង) 

្រទិនបរីកេិញដូកបន�ប��ីបឡងីបលីដីកម�ទិេ�ិណមននពយថណអ�កលកោគជឺកម�ទិេ�ិកក នោណ “រាងោក បង” ក

ាុ�កិា�ទនាណ ្តត�ប��ីបឡងីតមេ្មងោែរររេណ ែដលដកោឲ្ប្រីបដយ្កទួងទុកបិយដីណ ែដលបគបហថណ យលិខិត

លកោផ ាោ”។ 

អ�កេិញណ និងអ�កលកោ បដយា្រោត្មត�ឲ្មនសក្មី� កោ១ផងបន�ណ ្តត�ផិតបមៃដបលីលិខិតលកោណ បដយ

មនកដបងឮបីអជជ �កមូលដ� នថ� កោ្ទកកខពណណ ។ 

រន� រោមកណបគ្តត�យកកិា�ទនាបន�ណបទអជជ �កទុកបិយដីណបដីម្បី��ីកាុ�រ�ជ ីបផ�កទិេ�ិណ(តោបច� �)។ 

ដំរូងិគីទងំបីក្តត�យកកិា�ទនាលកោណ បទឲ្កយិលពយទុកបិយដី្ទកកខណណ ណ បដីម្បីិនិត្បមីលថណ

បតីកិា�ទនាបន�បិតជបនាុ�្តបម្តត�តមនីតិ��ិីែដកឬបេ។ណ បរីទិនជកយិលពយទុកបិយដី្ ទកកខណណ ណ បនិិត្

បមីលបឃញីថណ ្តបម្តត�បហយីណ បគនបងរ�ជូ នទំណំុបកឿងបន�បទមន�ីកទុកបិយដបីខត្កកងណ ជអ�កបិនិត្បមីល

ាុងប្យណមុននបងប��ីកាុ�រ�ជ ីបផ�កកម�ទិេ�ិ។ 

មុននបងមន�ីកទុកបិយដីណ ាុ�រ�ជ ីបផ�កទិេ�ិណ អ�កេិញ្តត�បទរងោបន�ជមុនទិនណ (៤%ៃនតៃមាដី)។ណ រន� រោបី

បនររ� នោៃដបន�បហយីណបេីរមន�ីកទុកបិយដីណចកបលីរាងោដីបន�ថណអ�កេិញនបងា យបទជម� ទោដីណចរោបីបបលបន�

តបទ។ 

ខ.ណដបីិគៈណ(រាងោេនោ) 

ទ្មរោណដីបិគៈណ(ឬដរីាងោេនោ)ណមិនមននីតិ��ិីាុ�រ�ជ ីបផ�កកម�ទិេ�ិ បនអជជ �កទុកបិយដីបេណបីប្ព�ថណ

ដីបន�មិនទនោជដីកម�ទិេ�ិណដូបា��ណមិនទនោមនាុ� បនក�ុងរ�ជ ីកដ�បលដី�ាីណៃនអជជ �កទុកបិយដីបនបឡយីបេ។ 

កិា�ទនាេិញលកោដី្ របភេបន�ណ ា្រោត្មត�ឲ្មនកាុ�ណ បដយមនកដបងឮ្តបមអជជ �កែដនដី

រុ៉បណេ �ណបដយមិនចបំាោបទដលោអជជ �កទុកបិយដីបេ។ 

បនក�ុងកអនុ�តជកោែទងណ បនកែនាងខា�កិា�ទនាលកោដីបិគៈបគប��ីបដយមនកដបងឮែតបីអជជ �ក

ឃុំទរ� តោរុ៉បណេ �។ណក៏រុ៉ែនណបនកែនាងខា�បេៀតណបគប��ីបនឃុំទរ� តោបហយីណបគបទឲ្អជជ �ក្ទកកខណណ ជួយដបង

ឮមួយដំណកោបេៀត។ណកដបងឮបីទំណកោអជជ �កថ� កោនោែតខ�ទោណគឺនោែតមនទុ�ត�ិិប។ 
 

៣. ែស�នយលៃ់ពីំរិច�ស��ទិញលររ់�កន្រមរិដ្្បងវណែីខធរ  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេយីលោដបងអំបាី្រោណ បនៃថ់បន�ណ បទងណ បីណណ ទូមប��ីកបន្លោជុំ�ញិណ កិា�ទនាេិញលកោណ

ែដលមនែាងណ បនក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�ក។ណ កាិ�ទនាេិញលកោណ ជកិា�ទនាែដលបគែតងែតជួរ្រេ�យ៉ង

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ញបកញរោរំផុតណ បនក�ុងជី�ិបកទោបន្រចៃំថ់ណ បហយីែដល្គរោ �ៗ គួកែតែទ�ងយលោអំបីទិេ�ិណ និងកកណីយកិា�

ករទោគូិគីៃនកិា�ទនាបន�។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតអី�បីទជកាិ�ទនាេញិលកោ? 

តមនិយមនពយណែដលមនែាងក�ុងម្តណ៥១៥ណៃន្កមកដ�រ្ប�ណីណកិា�ទនាេិញលកោណគឺជកិា�ទនាមួយណ

ែដលិគីម� ងណបហថណ“អ�កលកោ” មនកកណីយកិា�្ តត�បផ�កកម�ទិេ�ិបលី�ត�ុណមួយណបទឲ្ិគីម� ងបេៀតណបហថណ

“អ�កេិញ” បហយីអ�កេិញបន�ណមនកកណីយកិា�េូទតោលុយ ជៃថា�ត�ុបន�ណបទឲ្អ�កលកោ។ 

បរីបមីលបទបលីនិយមនពយបន�ណ បយងីបឃញីថណ កិា�ទនាេិញលកោណ គជឺកិា�ទនាណ ែដលបយងីប��ី

ញបកញរោជងបគណ បនក�ុងជី�ិបកទោបន្រចៃំថ់។ណ បបលខា�បយងីក៏ចរោអកម�ណជ ដបងថណ វជកិា�ទនាេិញលកោណ

ដូាជណកេិញលកោដី�ាីណ ផ�� ជបដីម។ណ បបលខា�ក៏បយងីប��ីកិា�ទនាេិញលកោណ បដយមិនចរោអកម�ណជ ដបងខាួនថណ

កំបុងែតាុ�កិា�ទនាេិញលកោណដូាជណបបលបយងីបទផកកេិញបខអ�ណេិញសាោ្តីណរែនាណឬក៏បទេិញប្គឿងបេទណ

(រហីបាងណអំរលិណទ�ក)ណគឺទុេ�ទបងជកិា�ទនាេិញលកោ។ 
 

ទំណួក២-ក៏រុ៉ែនណ បនក�ុងកេញិលកោ ដូាែដលបកៀរររោខងប្យបន�ណ បយងីមនិែដលមនកាិ�ទនា

ជលយលក�ណជ អក្កបេណគបឺ��បីឡងី្តបមែតផ� លោមតោេបេ។ណ បតវីជកាិ�ទនាេញិលកោណ ែដលមនទុបលិបតម

ផាូ�ា្រោែដក ឬបេ? 

កិា�ទនាេិញលកោជេូបទណា្រោមិនត្មត�ថ្តត�ែតប��ីបឡងីជលយលក�ណជ អក្កបេណ(ម្តណ៥១៦ណៃន

្កមកដ�រ្ប�ណី)ណ បលីកែលងែតកកណីែដលមនរ��តិបិបទទណមួយ (ឧទហកណជ  កិា�ទនាេិញលកោផ��ណ ឬ

ដី�ាីណជបដីម)។ 

ដូបា��ណ ក្បមប្បៀងេញិលកោ ប��ីបឡងីបដយផ� លោមតោណ គឺជកិា�ទនា ែដលមនទុបលិប

បបញបលញណ តមផាូ�ា្រោ។ណ ក៏រុ៉ែនណ គូិគីៃនកិា�ទនាអា្បមប្បៀង �ៗ ណ កំណតោប��ីកិា�ទនាជលយលក�ណជ

អក្កបន។ណអាប��ី្តបមែតជលិខិតឯកជនណ(កាិ�ទនាប��ីបឡងីជលក�ណៈឯកជនណ កវងអ�កលកោណនិងអ�កេិញ)ណ

ឬអាប��ីជេ្មងោលិខិតយថភូតណ (កាិ�ទនាែដលតកោែតងណ និងមន្រថរោ្តបដយមនីសធកណៈ)។ 

  

ផល្របយជនជៃនកប��ីកាិ�ទនាជលយលក�ណជ អក្កណ (បរីបទ�រីជា្រោមិនត្មត�ក៏បដយ)ណ គឺទកោេងនបង

ភទុតងបនក�ុងកកណីមន�វិេ។ណ បរបី��ី្តបមែតផ� លោមតោណ កិា�ទនាេិញលកោបន�មនទុបលិបបបញបលញ
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បិតែមនណ ក៏រុ៉ែនណ បនបបលមន�វិេកររ� ញភទុតងអំបីអ�ែីដលនិយយ �ៗ ែតមតោេបេណ �ៗ នលិខិតជ

លយលក�ណជ អក្កណវអានបងមនរ�� ទ�ុគស� ញ។ 

ណមួយបេៀតណ ក្បមប្បៀង �ៗ ្តបមែតផ� លោមតោណ វអានឲំ្មនិប្ទបិា្ទបិលណ កយលោ្ាឡំ

បទបលីអ�ីែដលបន្បមប្បៀង �ៗ ណឬក៏កបភាា ាិ ងំជបដីម។ណ បរីទកបទកជលយលក�ណជ អក្ក វអាប��ីឲ្គូិគី

យលោា្ទោលទោជងណអបំីខាបមសកៃនកិា�ទនា។ 

ដូបា��ណ កិា�ទនាេិញលកោណ បរីបទ�រីជា្រោមិនត្មត�ក៏បដយណ ក៏គូិគីគួកែតបិចកណបកៀរាំប��ីជ

លយលក�ណជ អក្កែដកណជបិបទទណាំបព�កិា�ទនាណ ែដលមនេំហេំបក្បកោប្ាីន ឬក៏មនលក�ណៈទ�ុគស� ញណ

អានឲំ្មនកយលោ្ាឡណំឬយលោមិនា្ទោអំបខីាបមសកៃនកិា�ទនា។ 
 

ទំណួក៣-ាុ�បរទិីនជកប��កីាិ�ទនាជលយលក�ណជ អក្កបន�ណ ចបំាោ្ តត�កកបមធ�ឲី្ទកបទកឲ្ណ បតបីសហហុយ

ក�ុងកប��លិីខតិស� មបន�ណខងណជអ�កបាញ? 

្កមកដ�រ្ប�ណីណ(ម្តណ៥២២)ណកណំតោថណបសហហុយប��ីលិខិតណឬបសហហុយបផ្ងៗបេៀតណែដលាណំយ

ក�ុងកប��ីកិា�ទនាលកោេិញណិគីទងំទងខង្តត�បាញបទ�ី �ៗ ណ (ពកោកណ លម� កោ)។ណ ក៏រុ៉ែនណ បរីទិនជគូិគី

្បមប្បៀង �ៗ ណាងោកំណតោបផ្ងប្របីបន�ណក៏ា្រោមិនហមតោែដក។ 

្តងោាំណុាបន�ណ បយងីទបង�តបឃញីថណ ្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កែាងខុទបីា្រោបរងំណ ប្ព�្កមកដ�រ្ប�ណី

បរងំែាងកណំតោឲ្អ�កេិញជអ�កេេលួរន�ុក បលីបសហហុយណក�ុងកប��ីលិខិតណនិងបសហហុយពកោបពន�បផ្ងបេៀតណ

ក�ុងកប��ីកិា�ទនាេិញលកោណគជឺរន�ុកករទោអ�កេិញណ(ម្តណ១៥៩៣ណ្កមកដ�រ្ប�ណីបរងំ)។ណដូាជណបនក�ុង

កិា�ទនាេិញលកោផ��ណ អ�កេិញណ គជឺអ�ក្តត�េេួលរន�ុករងោៃថាប��ីលិខិតស� មបផ�កកម�ទិេ�ិណ ែដល្តត�ប��ីបដយ

សកណី(Notaire)។ 
 

ទំណួក៤-បតអី�កេញិណនងិអ�កលកោ្ តត�មនតប�កាិ�អ�ខីា�? 

ក.ណកកណីយកាិ�ករទោអ�កេញិ 

ាំបព�អ�កេញិណ តប�កិា�មនតិាជងអ�កលកោ។ណ តប�កិា��ំរផុំតករទោអ�កេិញណ គឺរងោៃថាេិញបទតម

កិា�ទនា។ណករងោៃថាេិញបន�ណគឺ្ តត�ប��ីបទតមលរកបិា�េណនិងេីកែនាងែដលបនកំណតោ បនក�ុងកិា�ទនា។ 

តប�កិា�មួយបេៀតណ គឺតប�កិា�េេលួ�ត�ុបទតមកកំណតោក�ុងកិា�ទនា។ណ តមម្តណ ៥៥៩ណ ៃន

្កមកដ�រ្ប�ណីណ ្រទិនបរីអ�កេិញមនកយតឺយ៉�ក�ុងករំបបញកកណីយកិា�េេួល�ត�ុណ អ�កលកោអាទមទក

ទំណងណ ្រទិនបរីកយតឺយ៉�បន�នឲំ្ៗតោេេួលកងនូ�កខូាខតអ�ីមួយណ ឬក៏អាទមទកកលំយកិា�ទនា
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េិញលកោបន��ញិបន។ណ មាង៉បេៀតណ ្រទិនបរីដលោៃថ់កំណតោេេលួ�ត�ុណ បហយីអ�កេិញមកមនិេេួលបេណ អ�កេិញ

្តត�ជអ�កេេួលរន�ុកហនិភពយណៃនកបតោរងោណឬខូាខត�ត�ុបន�។ 

ខ.ណកកណីយកាិ�ករទោអ�កលកោ 

ាំបព�អ�កលកោ�ញិណ តប�កិា�ទំខនោេមីួយករទោៗតោណ គឺ្ តត�្រគលោ�ត�ុណ ឬបផ�កទិេ�ិបលី្េប្ទម្តិណ ែដល

ៗតោបន្បមប្បៀងលកោណបទឲ្អ�កេិញណ(ម្តណ៥៣០)។ណទិេ�បិលី្េប្ណឬ�ត�ុណ ែដល្តត�្រគលោបទឲ្អ�កេិញបន� 

្តត�ែតមនរកមិណណនិងគុណិបណដូាអ�ីណែដលបន្បមប្បៀង �ៗ ។ 

មាង៉បេៀតណ ្រទិនបរីក្រគលោ�ត�ុណ ឬកបផ�កទិេ�ិបលី្េប្ណ ្តត�ប��ីណ បនប្យករបង�ីតកិា�ទនា

េិញលកោណ អ�កលកោណ មនកកណីយកិា�ែថកកក�ត�ុណ ឬ្េប្បន�ឲ្បនគងោ�ងោល�ណ កហូតដលោបបល្រគលោបទឲ្

អ�កេិញណ (ម្តណ ៥៥២)។ណ ា្រោត្មត�ឲ្អ�កលកោែថកកក�ត�ុណ ឬ្េប្ ែដលជកម��ត�ុៃនកលកោបន�ណ ឲ្បន

ហ�តោាតោណ “ក�ុងនមជអ�ក្គរោ្គងដ៏ល�” (គែឺថកកកដូាជកែថកកក្េប្ផ� លោខាួនឯងបផ្ងបេៀតអុីាបងែដក) 

មិនែមនអងែតបនាុ�កិា�ទនាលកោកាួបហយីណ េុក�ត�ុបន�បចលណ ែលងក�កី�លោែថទណំ នឲំ្បតោរងោណ ឬខូាខត 

បន�បេ។ 

ក�ុងកកណីែដលអ�កលកោប��ីឲ្បតោរងោណ ឬប��ីឲ្ខូាខត�ត�ុណ ែដលជកម��ត�ុៃនកលកោណ បដយសកែតមន

កប��ទ្រែហទណមិនបនបៗកបកកណីយកិា�ែថកកក�ត�ុណដូាមនែាងក�ុងា្រោបន�បេណៗតោនបង្តត�េេលួខុទ្តត�

ាំបព�អ�កេញិណ បទតមអ�ែីដលបនែាងក�ុងកិា�ទនាណ ឬ្តត�ទងទំណងខូាខតណ បទតមកែាងក�ុង

្កមកដ�រ្ប�ណីណ ទកោេងនបងទំណងខូាខតក�ុងកកណីមិនបៗកបតប�កិា�តមកិា�ទនាណ (ែផ�កេី៣ណ ជបូំកេី៤ណ

គន�ីេី៤ណៃន្កមកដ�រ្ប�ណី)។ 

កកណីយកិា�ទំខនោមួយបេៀតករទោអ�កលកោណ គកឺកណីយកិា�ផលោបពត៌មនណ ាំបព�អ�កេញិណ គបឺពត៌មន

ចបំាោណ ែដលជរោពកោបពន�នបង�ត�ុណ ែដលខាួនលកោបន�ណ ជបិបទទណ ក�ុងកកណីលកោផ��ណ ឬក៏ដី�ាីណ អ�កលកោ្តត�បន្លោ

ដលោអ�កេិញឲ្បនា្ទោលទោ អំបខីាបមសកៃនទិេ�ិបលីអាលន�ត�ុ អំបី្ បំែដនៃនអាលន�ត�ុណ និងបីរន�ុកបផ្ងៗ 

ែដលអាមនបលីអាលន�ត�ុបន�ណដូាជណកកណីមនបទ�ិបត្មត�ឲ្បរីកផាូ�មាងតោ បទដីអ�កជិតខងណជបដីម។ 

្រទិនបរីអ�កលកោមិនរំបបញតមកកណីយកិា�ផលោបពត៌មនបន�បេណ ឬផលោបពត៌មនមិន្គរោ្ៗនោណ ឬមិន

ា្ទោលទោ ៗតោជអ�កេេួលខុទ្តត�ាំបព�កខូាខតណមួយណ ែដលបកីតបឡងីណ បដយសកកខកខន

មិនបនផលោបពត៌មនបន�។ណ មាង៉បេៀតណ ្រទិនបរអី�កលកោផលោបពត៌មនមិនបតិណ ឬលកោបងំកបិតបដយបាតនណ

បហយីបពត៌មនមិនបិតណឬបពត៌មនែដលលកោកំបងំបន�ណគជឺាណុំាទំខនោណ ែដលមនឥេ�ិបលបលីកទប្មាាិត

ករទោអ�កេិញណក�ុងកកណីបន�ណអ�កេិញអាទំុលុរបចលកិា�ទនាបន��ញិបនណបដយបលីកយកកមបបកមកប��ី

ជមូលបហតុ។ 
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ទំណួក៥-បនក�ុងកអនុ�តជកោែទងណ បយងីបឃញីបនក�ុងកេញិលកោណ បបលខា�ណមនកត្មត�ឲ្អ�កេញិកកោលុយ

េុកជមុន។ណបតីករងោលុយកកោបន�ណមនែាងកណំតោបនក�ុងា្រោែដក ឬបេ? 

បនក�ុងកិា�ទនាេិញលកោណ ករងោ្បកោកកោមិនែមនជតប�កិា�ែដល្តត�ែតប��ីបេណ ក៏រុ៉ែនណ ា្រោក៏

មិនបនហមតោែដកណ មននពយថណ វអ្ទពយបទតមកកំណតោករទោអ�កេញិណ និងអ�កលកោ។ណ ្កមកដ�រ្ប�ណី

មនែាងអំបបីកឿង្បកោកកោបន�ណ គែឺាង្តងោម្តណ ៥១៨ណ ែដលថណ បរអី�កេិញបនរងោ្បកោកកោបទឲ្អ�កលកោណ

អ�កេិញអាកលំយកិា�ទនាេិញលកោ�ញិណ បដយបប�រងោ្បកោកកោបន�បចល។ណ ាំបព�អ�កលកោ�ញិណ ក៏អាកលំយ

កិា�ទនាបន�បនែដកណ បដយ្តត�ទង្បកោបទ�ីនបងណ ២ដងណ ៃន្បកោកកោបន�មក�ញិណ (មននពយថណ ្តត�្រគលោ

្បកោកកោមកឲ្អ�កេិញ�ញិណបហយី្តត�រូករែន�មបីបលី នូ�្បកោទំណងណែដលបទ�ីនបង្បកោកកោបន�)៕ 
  

៤. ៃពីំសិទ� ិ�តព�រិច� �ិនទ្មនក់�រិច�ស��ជលួផ�ះ ឬិធី�ី  

បដយណបទងណបីណ  

កិា�ទនាជួលណ (តមិសា្រោថណភតិទនា)ណមនែាងបនក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណី (ឆ� ២ំ០០៧)ណ បីម្ត 

៥៩៦ណដលោ ម្តណ៦២១ណ(ជំបូកេី៥)។ណបយងតមនិយមនពយក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីបន�ណ“ភតទិនាណទំបគបទបលី

កិា�ទនាមួយណ ែដលិគីម� ងណ ឲ្ិគីម� ងបេៀតប្រី្បទោណ និងអ្ទពយផល បី�ត�ុណមួយបដយយកៃថា”។ណ

ខងប្មបន�ណគឺជទំណួក-ាបមាីយជុំ�ញិកិា�ទនាជួលអាលន�ត�ុណ(អៗកណនិងដី�ាី)។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតកីាិ�ទនាជលួអាលន�ត�ុចបំាោ្ តត�ែតប��បីឡងីជលយលក�ណជ អក្កែដកឬបេ? 

ាំបព�កិា�ទនាជួលជេូបទណបទ�ជជួលាលន�ត�ុក៏បដយណជួលអាលន�ត�ុក៏បដយណា្រោមិនត្មត�ឲ្ប��ី

ជលយលក�ណជ អក្កបេ។ណបលីកែលងែតក�ុងកកណីបិបទទណមួយណែដលា្រោកំណតោបផ្ង។ 

តមម្តណ ៥៩៧ណ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កណ កិា�ទនាជួល្តត�មនអនុិបណ បនបបលណែដលមន

ក្បមប្បៀងបគូីិគីណ មននពយថណ ឲ្ែតលណិគីម� ទោ�ត�ុណ (ភតរិតី)ណ ្បមប្បៀងដកោ�ត�ុឲ្ិគីអ�កជួលណ

(ភតិកៈ)ណ ប្រី្បទោណ និងអ្ទពយផលណ បហយីិគីអ�កជួល្បមប្បៀងជួលបដយរងោៃថាឈ�ួលណ ែដលបនកំណតោណ

គឺា្រោេេួលស� លោថមនកិា�ទនាជួលណបទ�រីិគីមិនបនប��ីកិា�ទនាជលយលក�ណជ អក្កក៏បដយ។ 

ដូបា�� ិគីណមួយមនិអារដិបទ�កិា�ទនាជួលណ បដយបលីកបហតុផលថណ មិនបនប��ីជ

លយលក�ណជ អក្កបន�បេ។ 

ក៏រុ៉ែនណបរីបទ�ជា្រោមិនត្មត�ក៏បដយណក�ុងកអនុ�តជកោែទងណកប��ីកិា�ទនាជលយលក�ណជ អក្កណ

គឺវប��ីឲ្គូិគីមនទុ�ត�ិិបជងកប��ីកិា�ទនាបដយ ផ� លោមតោ។ណរ�� ៃនកិា�ទនាផ� លោមតោណគឺភទុតង។ណ

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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បរីទិនជមនិគីម� ងរដិបទ�មិនេេួលស� លោណ ិគីម� ងបេៀតអានបងជួររ�� ទ�ុគស� ញ ក�ុងកររ� ញ

ភទុតងថណ គូិគទីងំបីកបិតជបន្បមប្បៀង �ៗ ជួល�ត�ុបន�ែមន។ណ បរមីនកិា�ទនាជលយលក�ណជ អក្ក

ែាងា្ទោលទោណគូិគមីិនអា្រែកកបនបេ។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតកីាិ�ទនាជលួអាលន�ត�ុចបំាោ្ តត�ែតមនកណំតោកយៈបបលជលួា្ទោលទោណ ឬក៏អាប��បីដយ

មនិមនកណំតោបបលបន? 

កិា�ទនាជួលអាប��ីបឡងីបដយមនកំណតោកយៈបបលជួលក៏បនណ ឬបដយ �ៗ នបបលកំណតោក៏បន។ 

វអ្ទពយនបងក្បមប្បៀង �ៗ កវងម� ទោ�ត�ុ និងអ�កជួល។ណ ក៏រុ៉ែនណ បរីាងោជួលបដយមនកំណតោបបលា្ទោលទោ 

គូិគីចបំាោ្តត�ែតប��ីកិា�ទនាជលយលក�ណជ អក្កណ ប្ព�ណ ា្រោកំណតោថណ កិា�ទនាជួលអាលន�ត�ុណ ែដល

ប��ី្តបមែតមតោេបេណ បដយមិនប��ីកិា�ទនាជលយលក�ណជ អក្កណ គឺ្តត�ចតោេុកថជកិា�ទនាែដល �ៗ ន

កំណតោបបលណ(ម្តណ៥៩៩)។ 

គួករ�ជ កោថណ “កិា�ទនាជួលបដយ �ៗ នកំណតោបបល” មិនែមនមននពយថណ គូិគី្តត�ែតជួលអទោមួយ

ជី�តិបន�បេ!ណ ្ៗនោែតថណបរីជួលមនកយៈបបលកំណតោណកាិ�ទនាជួល្តត�រ��រោ បនបបលផុតបបលកំណតោណ(បរី

កំណតោថណជលួកយៈបបលណ១ឆ� ណំដលោ្គរោ ១ឆ� ណំកិា�ទនាជួលបន�្តត�រ��រោ) បលីកែលងែតគូិគី្បមប្បៀងរន

កិា�ទនាបន�តបទបេៀត។ 

ផ�ុយបទ�ញិណ កិា�ទនាជួលបដយ �ៗ នកំណតោបបល្តត�មនទុបលិបណ កហូតទលោែតគូិគីបទ�ីទំុ

រ��រោ។ណ កបទ�ីទំុរ��រោកិា�ទនាបន�អាប��ីបឡងីបដយិគណីមួយក៏បនែដកណ (បីខងម� ទោ�ត�ុក៏បនណ ឬបី

ខងអ�កជួលក៏បន)ណ បហយីអាទំុរ��រោកិា�ទនាបន� បនបបលណក៏បនែដកណ ក៏រុ៉ែនណ ្តត�ជូនដំណប ងបទិគី

ម� ងបេៀតឲ្បន យ៉ងតិាណ ៣ែខណ មុនដលោៃថ់រ��រោកិា�ទនាណ ាំបព�កជួលផ��ណ ឬអៗកបផ្ងបេៀត។ណ

មននពយថណ ម� ទោផ��ណ មិនែមននបកបឃញីាងោឈរោជលួណ ក៏្បរោបទអ�កជួលឲ្បកបីាញ ាិ មៗបនបេ។ណ អ�កជួលក៏

មិនអាថណ ាងោបាញណ ក៏្បរោបទម� ទោផ��ៃថ់បន�ណ បហយីបកបីាញែទ�កបនែដកបន�ែដកណ (អាបកបីាញ ាិ មៗបនណ

ក៏រុ៉ែនណ្តត�បនរនរងោៃថាឈ�ួលផ��ណ៣ែខបេៀត)។ 

ាំបព�កជួលដី�ាីណកទំុរ��រោកិា�ទនា្តត�មនកជូនដំណប ងបទិគីម� ងបេៀតណយ៉ងតិាណ១ឆ� ។ំណបរី

ទិនជដីបន�ណជដកីទិកម�ណមនកដូ�ដដុំ�ណ្រមូលផលណករ��រោកិា�ទនាជួល្តត�ប��ីបឡងីណបនាបនា �កដូ�ដដុំ�ណ

មននពយថណបនប្យបបល្រមូលផលកដូ�មួយណនិងមុនបបលចរោបផីមដដុំ�កដូ�រន� រោ។ 
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ទំណួកេ៣ី-ាបំព�កជលួបដយមនកយៈបបលកណំតោណ បតកីាិ�ទនា្តត�រ��រោជទ�ពយ្រ�ត ិ បនបបលដលោកណំតោណ

ឬក៏្តត�មនករ�ជ កោា្ទោលទោបគូីិគ?ី 

ាំបព�កជួលអាលន�ត�ុណ បទ�រជីកាិ�ទនាជួលមនកយៈបបលកំណតោក៏បដយណ បដីម្រី��រោកិា�ទនាណ

គឺទលោែតមនិគីម� ង (ម� ទោ�ត�ុក៏បដយណ ឬក៏អ�កជួលក៏បដយ)ណ ររ� ញមន�ៈថាងោរ��រោកិា�ទនា។ណ ក

ជូនដំណប ងបីករ��រោកិា�ទនាបន�ណ ្តត�ប��ីបឡងីឲ្បនមុនណ ៣ែខណ មុនដលោបបលផុតកំណតោណ បរីទិនជកជួល

ផ��ណឬអៗកបផ្ងបេៀតណបហយីឲ្បនមុន១ឆ� ណំបរីទិនជកជួលដី។ 

បរីទិនផុតកយៈបបលបន�ណ មិនមនិគីណមួយររ� ញមន�ៈាងោរ��រោកិា�ទនាបេណ គឺ្តត�ចតោេុកថ 

ិគីទងំទងខងបនយលោ្បមក�ុងករនកិា�ទនាបន�ជថ�ី។ណ រុ៉ែនណ ក�ុងកកណីបន�ណ កិា�ទនាែដលរនថ�ីណ ្តត�

ចតោេុកជកាិ�ទនាជួលបដយ �ៗ នកំណតោបបល។ 

និយយទកុរមក�ញិណ ាំបព�កិា�ទនាជួលអាលន�ត�ុបដយមនកយៈបបលកំណតោណ បបលជិតដលោកំណតោណ

វអាមនកកណី៣៖ 

• មនិគីម� ងទំុរ��រោកិា�ទនាណ បដយជូនដំណប ងបទិគីម� ងបេៀតណ បទតមបបលែដលកំណតោខងបលី។ 

ក�ុងកកណីបន�ណកិា�ទនាគឺ្ តត�រ��រោ។ 

• គូិគីអាជែជក �ៗ រនកិា�ទនាបន�ជថ�ីបេៀត។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ គូិគអីាកំណតោបបលប�លៃន

កិា�ទនាថ�ីបន�ណ បដយកណំតោបបលដូាមុនណ តិាជងមុនណ ឬក៏យូកជងមុនណ បហយីៃថាឈ�ួលដូាមុនណ ឬ

ខុទបីមុនណបទតមកជែជក �ៗ ណនិង្បមប្បៀង �ៗ ។ 

• បរីទិនជមិនមនិគីណមួយររ� ញបីមន�ៈាុងរ��រោកិា�ទនា បន�បេណ កិា�ទនាចទោនបង្តត�រន

ជថ�ីណ ក�ុងលក�ខណណ ដែដលណ (ៃថាឈ�ួលដែដល)ណ រុ៉ែនណ កិា�ទនាថ�ីបន�ណ ្តត�ា យជកិា�ទនាែដល �ៗ ន

កំណតោបបល។ណលណជកិា�ទនាជួលបដយមិនកំណតោបបលណកបទ�ីទំុរ��រោកិា�ទនា្តត�មនក

ជូនដំណប ងបទិគីម� ងបេៀតណ បដយបៗកបបទតមបបលប�លកំណតោបដយា្រោណ ដូាមនបលីកបឡងី

ខងបលី។ 
  

ទំណួកេ៤ី-ាុ�បរីិ គមី� ងាងោរ��រោកាិ�ទនាជលួបន�ណបនមុនដលោបបលផុតកណំតោណបតបីនែដកឬបេ? 

បន!ណបរទិីនជក�ុងបបលាុ�កិា�ទនាណិគមី� ងណឬទងំទងខងណកកកទិេ�រិ��រោកិា�ទនាមុនផុតបបល

កំណតោណ (ម្តណ ៦១៦)។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ ិគីែដលបទ�ីទំុរ��រោកិា�ទនា ្តត�ជូនដំណប ងបទិគីម� ងបេៀតណ

បដយបៗកបបទតមបបលប�ល ដូាក�ុងកកណីកិា�ទនា �ៗ នកំណតោបបលែដកណគឺណយ៉ងតិាណ៣ែខណទ្មរោកជួល

អៗកណនិងណ១ឆ� ណំទ្មរោកជួលដី�ាី។ 
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ទំណួកេ៥ី-បនក�ុងអឡុំងបបលជលួណ បរទិីនជមនកខូាខតណមយួបកតីបឡងីណ បលីអាលន�ត�ុណ បតអី�កណជ

អ�កេេលួរន�ុកជទួជុល? 

តមម្តណ ៦០១ណ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណី ភតិកៈណ (អ�កជួល)ណ មនកកណីយកាិ�្គរោ្គង�ត�ុជួលណ បដយ

្រកង្រយពត�ណ ក�ុងនមជអ�ក្គរោ្គងបដយទុាកតិណ គឺមននពយថណ ៗតោ្តត�បមីលែថទ�ំត�ុជួលឲ្បនហ�តោាតោណ

បហយី្តត�េេលួរន�ុកប��ីកជួទជុលតូាតាណែដលមនលក�ណៈជកែថទំ្ រចៃំថ់។ 

កឯីកជួទជុល�ំៗណែដលចបំាោ បដីម្ធីនកប្រី្បទោណនិងកអ្ទពយផលៃនអាលន�ត�ុជួលណដូាជ 

ជ�ជ ងំប្រ�្តត�រិេភជិតបឡងី�ញិ,ណទ� ករង�ួាបុកបកោរេិែលងជិត្តត�រូកថ�ី,ណដំរូលចទោលិាេបក្តត�ប��ីថ�ីណ ។ល។ណគឺ

ជរន�ុកករទោម� ទោ�ត�ុណ (ម្តណ ៦០២)។ណ ក៏រុ៉ែនណ បរីទិនជកខូាខតទងំអទោបន�ណ បកីតបឡងីបីេបង�ីករទោ

អ�កជួលណ ឬក៏ខូាខតបដយសកែតអ�កជួលប្រី្បទោមិនទមកម្ណ ឬប��ទ្រែហទ មិនបន្គរោ្គង ែថទ�ំត�ុ
ជួលឲ្បនហ�តោាតោណបទតមកកណីយកិា�ខងបលីណក�ុងកកណីបន�ណគអឺ�កជួលែដល្តត�េេលួរន�ុកជួទជុល។ 

 

៥. ្រមរិដ្ ្បងវណី៖ �រ�រ់្ ទព្យ���តព�រិច�ងលើ្ំណកល  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោណបនៃថ់បន�ណបទងណបណីណទូមបមាយីនបងទំណួកអ�កស រោករទោបយងី ជុំ�ញិក

ដកោ្េប្ណ បដីម្ធីនរំណុល។ បតីអ�ីបទជ្រតិរតិកែដលមនកិា�ធន? បតីកណ រ��  ំនិងហុរូ៉ីែតកខុទ �ៗ

្តងោាំណុាណខា�? បតីកដកោ រពណេកម�ទិេ�(ិរាងោដ ីឬផ��) បដីម្ធីនរំណុល ជករ��  ំឬជ ហុរូ៉ីែតក? 
 

ទំណួកេ១ី-បតអី�បីទជ្រតរិតិកែដលមនកាិ�ធន? 

្រតិរតិកបដយមនកិា�ធនណែដលមនែាងក�ុងា្រោណឆ� ២ំ០០៧ណគឺទំបគបទបលីកធនតប�កិា�

បលីរំណុលណបដយដកោ្េប្ធន។ណឧទហកណជ ជកោែទងណែដលបយងីែតងែតជួរណគឺកយក្េប្បទរ�� ណំបដីម្ី

ធនរំណុល។ណក៏រុ៉ែនណ ្េប្ធនណែដល្តត�អនុ�តក�ុងា្រោណទីបី្រតិរតិកែដលមនកិា�ធនបន�ណគឺទំបគែត

បទបលីាលន្េប្ែតរុ៉បណេ �ណ បដយមិនររោរ��ូ លកធនបដយអាលន្េប្បេ (ម្តណ ៦ណ ា្រោទីបី

្រតិរតិកែដលមនកិា�ធន)។ 

តមកបិតណកធនរំណុល គឺមនែាងទកុរជកមួណ បនក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីណ ែដលបេីរនបងាូលជ�កមន 

ប្យា្រោទីបី្រតិរតិកែដលមនកិា�ធន។ណកធនរំណុលបនក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីបន�ណគមឺនទងំ៖ 

• កធនរំណុលបដយរុគ�ល 

• កធនរំណុលបដយ្េប្ណ(ាលន្េប្ណនិងអាលន្េប្) 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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កធនរំណុលបដយរុគ�លណ (កិា�ទនាធន)ណ គមឺននពយថណ រុគ�លេី៣ណមយួជអ�កបាញមុខ

ធនាំបព�ម� ទោរំណុលថនបងទងរណុំល ជំនួទកូនរំណុលណក�ុងកកណីកូនរំណុលមិនទង។ 

កធនរំណុលបដយដកោ្េប្ធនណ គជឺកិា�ទនាមួយណ ែដលកូនរំណុល ឬក៏រុគ�លេី៣ណមយួ

បផ្ងបេៀតណ្បមប្បៀងដកោ្េប្ករទោខាួនជកិា�ធនណបដីម្ឲី្ម� ទោរំណុលមនទិេ�ិទមទកលកោ្េប្ធនបន�ណ

បដីម្យីកលុយមកទងរណុំលណ បដយមនអេិិបបលីម� ទោរំណុលបផ្ងបេៀត។ណ ្រតិរតិកដកោ្េប្ធន

រំណុលបន�ណអាប��ីាំបព�ាលន្េប្ណដូាជណករ�� ាំលន្េប្ណជបដីមណឬក៏ាំបព�អាលន្េប្ណដូាជ ក

រ�� អំាលន្េប្ណឬក៏ហុរូ៉ីែតក។ 

ដូបា��ណ នយិយទកុរជកមួមក�ញិណ ្រតិរតិកែដលមនកិា�ធនណ ដូាែដលមនែាងបនក�ុងា្រោណ

ាុ�ៃថ់េី២២ណឧទិណឆ� ២ំ០០៧ណទីបីណ “្រតិរតិកែដលមនកិា�ធន” គទឺកោេងនបងកធនរំណុលណ បដយ

ដកោាលន្េប្ណជ្េប្ធនណបពលគឺណវ្ៗនោែតជែផ�កមួយណៃនកធនតប�កិា�រណុំលណែដលមនែាងក�ុង

្កមកដ�រ្ប�ណី។ 
  

ទំណួកេ២ី-បតីកធនរណុំលបដយករ�� ំ្ េប្ណនងិធនបដយហុរូ៉ីែតកណខុទ �ៗ ្តងោណខា�? 

ជដំរូងណ គួករ�ជ កោថណ ករ�� ណំ អាប��ីបឡងីទងំាំបព�ាលន្េប្ណ និងអាលន្េប្។ណ ាំែណកណ

ហុរូ៉ីែតក�ញិណអាប��ីបឡងីែតាំបព�អាលន្េប្ែតរុ៉បណេ �។ 

ាំណុាខុទ �ៗ �ំរំផុតណ កវងកធនរំណុលណ បដយករ�� ណំ និងកធនរំណុលបដយហុរូ៉ីែតកណ គឺ

បន្តងោកនោរោ្េប្ធន។ 

បនក�ុងកកណីរ�� ណំ បទ�រីជករ�� ាំលន្េប្ក៏បដយណ ករ�� អំាលន្េប្ក៏បដយណ ្េប្ែដល

ដកោរ�� ណំ្តត�ដកោឲ្ម� ទោរំណុលណ(ម� ទោទិេ�ិរ�� )ំណជអ�កនោរោណ(ម្តណ៨១៦ណ្កមកដ�រ្ប�ណី)។ 

ាំែណកណ ក�ុងកកណីហុរូ៉ីែតក�ញិណ មនិមនកបផ�ក្េប្ធន បទឲ្ម� ទោរំណុលជអ�កនោរោបេណ

(ម្តណ ៨៤៣ណ ្កមកដ�រ្ប�ណី)។ណ ្រទិនបរីអាលន្េប្ែដលដកោហុរូ៉ីែតកបន�ណ ជ្េប្ករទោកូនរំណុលណ

កូនរំណុលបនែតរននោរោ្េប្បន�ដែដល។ណ បរីវជ្េប្ករទោរុគ�លេ៣ីណមួយបផ្ងបេៀតណ រុគ�លែដល

ជម� ទោ្េប្បន�ណបនែតរននោរោ្េប្ករទោខាួនដែដល។ 

បនក�ុងកកណីែដលកូនរំណុលមិនទងរំណុលណ បទ�រីជក�ុងកកណីរ�� ក៏ំបដយណ កកណីហុរូ៉ីែតក

ក៏បដយណម� ទោរំណុល្តត�ទំុបទតុលកឲ្លកោ្េប្បន�ណបដីម្យីកលុយមកទងរំណុលណរុ៉ែនណមិនអាក បរអូទ

្េប្ែដលដកោធនរំណុលបន�ណមកប��ីជកម�ទិេ�ិផ� លោខាួនឯងបនបេ។ 
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ទំណួកេ៣ី-ក៏រុ៉ែនណ បនក�ុងកអនុ�តបនក�ុងទង�មែខ�កតងំបបីដមីមកណ បយងីែតងែតបឃញីមនកកណីយក្េប្ 

(ដូាជណឡនណមូ៉តូណឬប្គឿងអលរ� កណជបដមី)ណបទរ�� ណំបហយីបនកណំតោៗ � ថណក�ុងកយៈបបលរុ៉បណេ�ៃថ ់្តត�យក

លុយមកបល�ណបរមីនិបល�តមកណំតោបេ ្តត�ដាោ។ណបតីកអនុ�តែររបន�ជក្ទរា្រោែដកឬបេ? 

កនាងមកណបយងីបឃញីថណកអនុ�តែររបន�ណែតងែតបកីតមនជ�ម�តែមនណក៏រុ៉ែនណក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីថ�ណី

មនែាងយ៉ងា្ទោណហមមិនឲ្របង�ីតកិា�ទនារ�� ផំ ាោបេណ(ម្តណ៨២៧ណ្កមកដ�រ្ប�ណី)។ 

បនក�ុងកកណីរ�� ាំលន្េប្ណ(ឡនណមូ៉តូណឬប្គឿងអលរ� កណ...ណ)ណ្កមកដ�រ្ប�ណីែាងអនុ�� តឲ្ម� ទោ

រំណុលអាទមទកយក្េប្ រ�� មំកប��ីជកម�ទិេ�ិណ បដីម្ជីំនួទរំណុលបនណ បរីទិនកូនរំណុលមិនទងណ

ក៏រុ៉ែនណកទមទកបន�ចបំាោ្តត�ែតប��ីបឡងីតមផាូ�តុលកណមិនអាប��ីបឡងីតមកយៈកំណតោជមុនណក�ុងកិា�ទនា

រ�� បំនបេ។ណ មាង៉បេៀតណ កទមទកយក្េប្រ�� មំកប��ីជកម�ទិេ�ិណ បដីម្ជីំនួទរំណុលណ ្តត�ែតមនក

វយតៃមា្ េប្ណបដយអ�កជំនញណបទតមតៃមាេីផកក។ណ្រទិនបរតីមកវយតៃមាបន�ណបឃញីថណ្េប្រ�� មំន

តៃមាបលីទបីលុយែដល្តត�ទងណ (ទងំបដីមណ ទងំក)ណ ម� ទោរំណុល្តត�ទងាំនួនេបក្បកោែដលបនទលោណ បទ

ម� ទោកម�ទិេ�ិៃន្េប្រ�� បំន��ញិណ(ម្តណ៨៣២)។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បនក�ុងកកណីរ�� ណំ ម� ទោរណុំលជអ�កនោរោ្ េប្រ�� ណំ រុ៉ែនណ ាងោដបងថណ បតមី� ទោរណុំល

មនទិេ�បិ្រី្ បទោ្ េប្រ�� បំន�ែដកឬបេ? 

បរីទិនជករ�� ាំលន្េប្ណ (ឡនណ មូ៉តូណ នឡិកណ ឬប្គឿងអលារ� កណ ជបដីម)ណ ម� ទោរំណុលមន

ទិេ�ិនោរោ្េប្ែដលដកោរ�� ណំ ក៏រុ៉ែនណ មិនមនទិេ�ិយក្េប្បន�បទប្រី្បទោណ ឬយកបទជួលបនបេណ

បលីកែលងែតមនក្បមប្បៀងបីកូនរណុំល។ណកប្រី្បទោអាប��ីបទបនណ ្រទិនបរីវជកចបំាោណក�ុងក

កកកណែថទណំ�ត�ុរ�� ណំ(ម្តណ៨៣១ណ្កមកដ�រ្ប�ណី)។ 

ាំបព�ករ�� អំាលន្េប្ណ(ដីណឬផ��ណជបដីម)ណម� ទោរំណុលមនទិេ�ិនោរោ្េប្រ�� ណំបហយីមន

ទិេ�ិប្រី្បទោណ និងអ្ទពយផលបលី្េប្បន�បន រុ៉ែនណ ្តត�ប្រី្បទោណ និងអ្ទពយផលណ បទតម��ិីប្រី្បទោ

ទមកម្ៃនអាលន្េប្បន�ណ (ម្ត ៨៣៤ណ ្កមកដ�រ្ប�ណី)។ណ មននពយថណ បរី្េប្ែដលដកោរ�� ណំ គជឺដី

កទិកម�ណម� ទោរំណុលអាប��ីកដដុំ�បនបលីដីបន�បនណរុ៉ែនណមិនអាយកវបទប��ីអ�ីបផ្ងឲ្ខុទលក�ណៈបដីមណ

(ឧទហកណជ ណ ដូាជណ ជីកដីណ ប��ី្ទ�ាិ�� បម្តីណ បនបលីដីបន�បនបេ)ណ បីប្ព�ណ កុំបភាាថណ បនបបលែដលេូទតោ

រំណុលារោទប�្គរោណដបីន�្តត�្រគលោបទឲ្កូនរំណុល�ញិ។ 

និយយដលោកែដលម� ទោរំណុលយកដរី�� បំទប��ីកដដុំ�ណទំណួកបចេបឡងីថ បរីទិនជករ�� ំ

្តត�រ��រោណបនមុនបបលដលោកដូ�្រមូលផលណបតីផលដំណបំនបលីដីបន�្តត�បនបទបលីអ�កណ? 
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ម្តណ៨៣៤ណៃន្កមកដ�រ្ប�ណីណប��ីកែរងែាកបកឿងបន�ជបីកកកណី៖ 

េីមួយណ ក�ុងកកណីករ�� បំ��ីបឡងីាំបព�រំណុលណ ែដល �ៗ នបបលកំណតោទងា្ទោលទោណ បរីបទ�ជ

កូនរំណុលបនទងរំណុលកាួរលោអទោបហយីក៏បដយណ បរីទិនជម� ទោរំណុលបនប��ីកដដុំ�កាួបហយីបនបលី

ដីរ�� ណំ បហយីកដូ�្រមូលផលនបង្តត�មកដលោក�ុងកយៈបបលមិនបលីទបីមួយឆ� ណំ ម� ទោរំណុលអារនប្រីដបីន�ណ

កហូតដលោកដូ�្រមូលផលបន។ 

េីបីកណ ក�ុងកកណីករ�� បំ��ីបឡងីាំបព�រំណុលណ ែដលមនកំណតោបបល្តត�ទងា្ទោលទោណ បរីទិនជ

ដលោបបលកណំតោ្តត�ទងណ កូនរណុំលទងរំណុល្គរោានំួនណ ម� ទោរំណុល្តត�្រគលោដរី�� បំន�បទឲ្

ម� ទោដីបដីម�ញិ ាិ មណ បរីបទ�ជមិនទនោបន្រមូលផលបលីដំណែំដលខាួនដក៏ំបដយ។ណ ផ�ុយបទ�ញិណ ្រទិនបរី

កូនរំណុលទងរំណុលមុនបបលកំណតោណ បហយីកដូ�្រមូលផល្តត�ដលោក�ុងកយៈបបលមិនបលីទបីមយួឆ� ណំ បហយី

មិនបលីទបបីបលកំណតោទងរំណុលណ ែដលបន្បមប្បៀង �ៗ បីមុនណ ម� ទោរំណុលមនទិេ�ិរននោរោ នងិ

ប្រី្បទោដីរ�ជ បំន�កហូតដលោកដូ�្រមូលផល។ណ រុ៉ែនណ បរីទិនជកដូ�្រមូលផលបនទលោយូកបេៀតណគឺយូកបលីទបី

មួយឆ� ណំ ឬក៏តិាជងមួយឆ� ណំ រុ៉ែនណ បលីទបីបបលកណំតោទងរំណុលណ ែដលបន្បមប្បៀង �ៗ ជមួយកូនរំណុល

បីមុនណម� ទោរំណុល្តត�្រគលោដីរ�� បំទឲ្ម� ទោបដីម�ញិ ាិ មណបទ�រីមិនទនោបន្រមូលផលក៏បដយ។ 
 

ទំណួកេ៥ី-នយិយបីកប��ហុីរូ៉ីែតក�ញិ។ណ បនក�ុងកកណីហុរូ៉ីែតកផ��ណ ឬដណី មនិមនកបផ�កទិេ�ិនោរោ

អាលន្េប្បន�បទឲ្ម� ទោរណុំលបេណ រុ៉ែនណ ាងោដបងថណ បតចីបំាោ្ តត�្រគលោរាងោផ��ណ ឬរាងោដបីទឲ្ម� ទោរណុំល

ែដកឬបេ? 

បនក�ុងករបង�ីតហុរូ៉ីែតកណ ម� ទោ្េប្មិន្តត�បផ�កទិេ�ិនោរោបទឲ្ម� ទោរំណុលណ បហយីក៏មិនចបំាោ

្តត�យករពណេកម�ទិេ�ិណ(រាងោដីណឬរាងោផ��)ណបទឲ្ម� ទោរំណុលែដក។ 

បនក�ុងកអនុ�តជកោែទង កនាងមកណ បយងីបឃញីកកណីិគប្ាីនណ បនបបលខ�ីលុយណ គកូឺនរំណុល

ែតងែតយករពណេកម�ទិេ�អិាលន្េប្ណ បទ្រគលោឲ្ម� ទោរំណុល បដីម្ធីនរំណុល។ណកអនុ�តែររបន�ណ គឺ

ប��ីបទតមា្រោភូមិបលណែដលជា្រោចទោណមុនមន្កមកដ�រ្ប�ណី។ 

បនក�ុងា្រោភូមិបលណកដកោអាលន្េប្ បដីម្ធីនរំណុលណអាប��ីបឡងីជ ៣កូរិបណគឺ៖ 

• ករ�� ណំែដល្តត�បផ�កអាលន្េប្បទឲ្ម� ទោរំណុលនោរោ 

• ហុរូ៉ីែតកណែដលមិនមនកបផ�កទិេ�ិនោរោ្េប្ 

• កដកោធនណ(ែដលបនាបនា �កណ លកវងករ�� ណំនិងហុរូ៉ីែតក)ណគឺកូនរណុំលមិន្តត�្រគលោ្ េប្

បទឲ្ម� ទោរំណុលនោរោបេណែត្តត�ដកោរពណេកម�ទិេ�ិេុកជកធន 



�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 48 

ក៏រុ៉ែនណ បនក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណី ែដលបេីរនបងាូលជ�កមនប្យា្រោភូមបិលបន�ណ ែលងមនែាងបីណ

“កដកោធន” បន�បេៀតបហយីណ គឺមនែតករ�� ណំ និងហុរូ៉ីែតករុ៉បណេ �។ណ បនក�ុងា្រោទីបីកអនុ�ត

្កមកដ�រ្ប�ណីបន�ណ (ា្រោណ ាុ�ៃថេ់ី៣១ណ ឧទិណ ឆ� ២ំ០១១)ណ មនែាងក�ុងម្តណ ៥៦ ថណ ចរោបីបបល

្កមកដ�រ្ប�ណី្តត�ចរោអនុ�តណ រលោកិា�ទនារបង�ីតទិេ�ិបលីកដកោធនណ ែដលបនាុ�កាួបហយីណ (មននពយថណ

កដកោរពណេកម�ទិេ�បិដីម្ធីនរំណុល)ណ បទតមា្រោភូមិបលចទោណ ្តត�ចតោេុកថជករបង�ីតហុរូ៉ីែតកណ

បហយីបរីទិនជកិា�ទនាបន�្តត�បនាុ�រ�ជ ីជហុរូ៉ីែតកបហយី ម� ទោរំណុល្តត�្រគលោរពណេកម�ទិេ�ិបទឲ្

ម� ទោ្េប្�ញិ។ 
 

៦. �ី��ធីចកះ្ន�ីិីធ��ី�លរ�ណៈ�្្ព័��  

 

  

 
រពណេកម�ទិេ�ដិី 

©កកកទិេ�ិ 

បដយណបទងណបីណ  

កាុ�រ�ជ ីដី�ាីណនិងកបាញរពណេកម�ទិេ�ិណមននីត�ិ�ិីបីកណគឺកាុ�រ�ជ ីតមកបទ�ីទំុករទោម� ទោដីណែដល

បគឲ្បច� �ថណ កាុ�រ�ជ ីដាោបដយដុំណ នងិកាុ�រ�ជ ីមួយឃុមំងៗតមកកំណតោករទោកដ� ភិបលណ ែដលបគ

បហថណកាុ�រ�ជ ីមនលក�ណៈជ្របពន�។ 

លបីទប ហជមុនណបលក-អ�កបន្ជរកាួមកបហយីអំបីនីតិ��ិ ី ៃនកាុ�រ�ជ ីដាោបដយដុំ។ណបនៃថ់បន�ណ

បទងណបីណណទូមបលីកយកនីតិ��ិៃីនកាុ�រ�ជ ីមនលក�ណៈជ្របពន�ណមកជូនបលក-អ�កស រោ។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ប្យបីកររែខ�ក្កហមដលួកលំបទណរលោរពណេកម�ទិេ�ិបលីដី�ាីណ បនេូទងំ្របេទ្តត�បតោរងោទងំអទោ។ណ

ា្រោបនកំណតោលុរបចលរលោកររកម�ទិេ�ិទងំអទោណ ែដលមនមុនឆ� ១ំ៩៧៩។ណ បដីម្បីកៀរាំកសងរ�ជ ីដី�ាីណ

និងបាញរពណេកម�ទិេ�ដិី�ាី បនេូទងំ្របេទណ បឡងី�ញិណ ា្រោបនកំណតោរបង�ីតនីតិ��ិីបិបទទមួយណ គ ឺ “កាុ�

រ�ជ ីដី�ាមីនលក�ណៈជ្របពន�”។ 

កាុ�រ�ជ ីដី�ាី មនលក�ណៈជ្របពន�ណ គជឺកាុ�រ�ជ ីដី�ាណី ែដលបកីតបាញបីគំនិតផួាបផីមករទោ

កដ� ភិបលណបដយមិនចបំាោមនកបទ�ីទំុបីម� ទោដីបឡយី។ណកដ� ភិបលជអ�កកំណតោប្ជីទបកទីភូមិណឬឃុណំមួយ 

ែដល្តត�ប��ីកាុ�រ�ជ ីដី�ាី។ 

នីតិ��ិីៃនកាុ�រ�ជ ីដី�ាីមនលក�ណៈជ្របពន�បន�ណ្តត�ែាកបាញជ ៥ដំណកោលទំខនោៗ៖ 

ដណំកោលេ១ី៖ណប្តៀមបកៀរា ំ

បនក�ុងដំណកោលបន�ណ កដ� ភិបលនបង្តត�ប��ីក្រទកំណតោតំរនោ�និិា�ពយថណ បតី្ តត�ប��ីក

ាុ�រ�ជ ីដី�ាណីបនក�ុងឃុណំមួយ។ 

បនក�ុងដំណកោលបន�ណ អជជ �ក្តត�ប��ីកជូនដំណប ងដលោ្រជបលកដ�ណ បនក�ុងឃុឲំ្បន្ជរអំបី

កាុ�រ�ជ ីដី�ាីបន�ណបដីម្ឲី្្រជបលកដ�ប្តៀមខាួនាូលកមួក�ុងដំបណីកកបន�។ 

គណៈកម�កមួយ្តត�របង�តីបឡងីណ បដីម្ជីួយដលោដំបណីកកៃនកាុ�រ�ជ ីមនលក�ណៈជ្របពន�។ណ

គណៈកម�កបន�មនទមទិបដូាតបទ៖ 

-អភិបលបខត-្កកងណជ្រធន 

-អភិបល្ទកក-ខពណណ ណជទមជិក 

-្រធន្កកមរបា�កបេទវទោែ�ងណជទមជិក 

-បមឃុ-ំបចទរ� តោណឬតំណង្កកម្របកកឃុ-ំទរ� តោណជទមជិក 

-្គរោបមភូមទិងំអទោណបនក�ុងឃុ-ំទរ� តោណជទមជិក 

-ចទោ្បបទ� ចក្ ២កូរណែដលស� លោ្ រ�តិដ ីបនក�ុងឃុណំជទមជិក 

ដណំកោលេ២ី៖ណវទោែ�ងណនងិកសងរាងោទុកបិយដ ី

ម� ទោដីណគជឺអ�កកំណតោ្បំណជមួយអ�កជិតខង។ណាំែណកណមនរីបា�កបេទណ្ៗនោែតជអ�កាុ�បទវទោែ�ងណ

បទតម្បំណែដលាង�ុលររ� ញ បដយម� ទោដីែតរុ៉បណេ �។ណដូបា��ណបនក�ុងដំណកោលបន�ណកាូលកមួាំែណកបី

ម� ទោដីណមនសកៈទំខនោណទោ។ 
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ម� ទោដីណ ក៏្តត�ប្តៀមនូ�ឯកសកចបំាោមួយាំនួនផងែដក។ណ ឯកសកទងំបន�ណ កមួមនណ ទំរុ្តកំបណីត,ណ

អតទ�� ណរពណេទ�ជ តិែខ�ក,ណ បទៀ�បភ្គគសក,ណ បទៀ�បភស� កោបន,ណ ទំរុ្តអពហជបិពហជ,ណ រណ មំកតក,ណ

សល្កមតុលក,ណលិខិតេិញ-លកោណ។ល។ 

ដណំកោលេ៣ី៖ណផ្ប�ផកយ 

អជជ �កណ ្តត�ប��ីករិេផកយជសធកណៈណ នូ�រាងោទុកបិយដីណ និងរ�ជ ីបច� �ម� ទោដីណ បដីម្ឲី្

្រជបលកដ�ពកោបពន�អាប��ីក្តគតបិនិត្ និងតវ៉ទំុប��ីកែកែ្រណ្រទិនបរីមនកែនាងមិន្តបម្តត�។ 

គួករ�ជ កោថណ បនក�ុងដំបណីកកាុ�រ�ជ ីបន�ណ ្រទិនបរីបកីតមន�វិេណមួយណ ដូាជណ �វិេបកឿង្បំដី

ជបដីមណ ិគីជបមា �អាទំុឲ្គណៈកម�កកដ�បលជួយបដ�្សយណ និងទ្មក�ទ្មគលឲ្ណ បដយមិនចបំាោ

របងផលោៗ � ណបទដលោតុលកបន�បេ។ 

ដណំកោលេ៤ី៖ណ�និាិ�ពយណនងិទប្មា 

ដំណកោលបន�ណ គឺមនពកោបពន�ែតជមួយស� រពនកដ�ែតរុ៉បណេ �។ណ ផុតកយៈបបលណ ៣០ៃថ់ណ ែដលបរីកឲ្

មនកតវ៉ណ មនីមនទមត�កិា�ណ ្តត�ប��ីកបិនិត្ណ បទបលីរាងោទុកបិយដីណ និងរ�ជ ីបច� �ម� ទោដីណ ែដល្តត�ាុ�ក�ុង

បទៀ�បភបៗលរ�ជ ីដី�ាី។ណ ដទីងំឡយណ ែដលមិនជរោមនេំនទោណ បហយីមិនែមនាូលជដីករទោកដ�ណ នបង្តត�

ាុ�ក�ុងបទៀ�បភបៗលរ�ជ ីដី�ាីណបហយី្រធនមន�ីកភូមបិលបខត-្កកងណនបងាុ�ហត�បលខបលីរពណេកម�ទិេ�សិ� បក។ 

ដណំកោលេ៥ី៖ណកែាករពណេ 

គឺជដំណកោលាុងប្យ។ណ ប្យបីអជជ �កាុ�ហត�បលខបាញរពណេបហយីណ រពណេទងំបន�នបង្តត�

ែាកជូនដលោម� ទោដី�ញិ។ណម� ទោដី្តត�បទេេួលរពណេ បដយផ� លោៃដណបហយីរពណេបន�ណគឺជរពណេកម�ទិេ�ិស� បក។ 

គិតកហូតមកេលោបបលបន�ណ កាុ�រ�ជ ីដី�ាីមនលក�ណៈជ្របពន�បន�ណ បេរីែតប��ីបន្រមណជងណ

២០%ណែតរុ៉បណេ �។ 

គួករ�ជ កោថណ បរីបទ�ជកាុ�រ�ជ ីលក�ណៈជ្របពន�បនមិនទនោបនារោទប�្គរោណ បនេូទងំ្របេទ

ក៏បដយណ រុ៉ែនណកាុ�រ�ជ ីដាោបដយដុំណ បទតមកបទ�ីទំុករទោម� ទោដីណ បនែតអាប��ីបទបនណ ក�ុងបបលេន�បម �ៗ

បន�។ 
 

៧. �ី��ធីរ�កន�រសកំ្ ណ័����់ ់្ិ ីធ�ី  
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រពណេកម�ទិេ�ដិី 

©កកកទិេ�ិ 

បដយណបទងណបីណ  

កនោរោដី�ាីណ បដយមិនមនរពណេនោរោ្តបម្តត�ណ អានបងរង�ឲ្មន�វិេណ បរីបទ�ជកនោរោ

បន�ណ ជកនោរោបដយ្ទរា្រោក៏បដយ។ណ រពណេនោរោដី�ាីណ គជឺឯកសកា្រោដ៏ទំខនោណ ែដលភទុតង 

រ�ជ កោអំបកីម�ទិេ�ិណ ឬកនោរោបដយ្ទរា្រោ។ណ ក៏រុ៉ែនណ ទំណួកទួកថណ បដីម្ឲី្មនតៃមា្តបម្តត�តម

ផាូ�ា្រោណបតរីពណេបន�្តត�បាញបដយអជជ �កថ� កោណ?ណបដីម្បីនរពណេបន�ណអ�កទំុ្តត�បៗកបតមនីតិ��ិីអ�ីខា�? 

ដូាែដលបលក-អ�កស រោណ បន្ជរកាួមកបហយីណ បនក�ុងកម���ិីយលោដបងអំបីា្រោណ បលីកមុនថណ ក

នោរោដី�ាីណឬកនោរោអាលន�ត�ុជេូបទណអាមន្េងោ្ទយបីក៖ណជកនោរោក�ុងឋនៈជបិគីណឬក

នោរោក�ុងឋនៈជម� ទោដីណ(ឬកម�ទិេ�ិកក)។ 

អ�កនោរោដី�ាីណ បទ�ជក�ុងកូរិបណមួយក៏បដយណជម� ទោកម�ទិេ�ិក៏បដយណ្ៗនោែតជបិគីក៏បដយណ

ទុេ�ែតមនទិេ�ិទំុរពណេនោរោណបដីម្េុីកជភទុតងផាូ�ា្រោណរ�ជ កោអំបីទិេ�ិករទោខាួនណបលីដីបន�។ 

បដយកនោរោដី�ាណី អាប��ីបឡងី ក�ុងកូរិបបីកណ រពណេនោរោក៏មនបីក្របភេែដក៖ណ គរឺពណេបិគៈណ

និងរពណេកម�ទិេ�ិ។ 

បដីម្ណី េេួលបនរពណេបន�ណ ម� ទោដី្តត�ដកោពក្ទំុបទកយិលពយភូមិបល្ទកកខពណណ ណ តមកយៈ

បមឃុំបចទរ� តោណែដលដីបន�តងំបន។ 

បនក�ុងជំហនដំរូងណ បមឃុំបចទរ� តោណ ្តត�ប��ីករ�ជ កោបលីាំណុាបីក៖ណ េី១ណ រ�ជ កោអបំីអតទ�� ណណ

ស� និបណ និង្រ�តិដីណ (លរកបិា�េៃនកាូលនោរោ)ណ និងេី២ណ គឺរ�ជ កោអំបីអតទ�� ណករទោម� ទោដីណ

(បច� �ណអ្តនុកូលដ� នណេីលំបនណជបដីម)។ 
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 បនក�ុងកកណីណ ែដលម� ទោដីណមនេីលំបនណ បនឃុំទរ� តោបផ្ងណបីឃុំទរ� តោ ែដលដីតងំបនណករ�ជ កោ

្តត�ប��ីបឡងីបដយឃុំទរ� តោបីក៖ណ គឺឃុំទរ� តោ ែដលដីតងំបនណជអ�ករ�ជ កោអំបីអតទ�� ណណ នងិស� និបដីណ

ាំែណកឃុំទរ� តោ ែដលជលំបនករទោម� ទោដីណគឺជអ�ករ�ជ កោអំបអីតទ�� ណករទោម� ទោដី។ 

រន� រោបបីន េេួលករ�ជ កោបីបីបមឃុណំ ឬបចទរ� តោកាួរលោបហយីណ ដំណកោលរន� រោមកបេៀតណ គទំុឺ

បទសល្ទកកខពណណ ណ ែដលដីតងំបនណ បដីម្ចីតោែាងឲ្មនីទុកបិយដី្ទកកាុ�វទោែ�ងកំណតោ្បំដី។ណ បនក�ុង

កវទោែ�ងបន�ណម� ទោដីណគឺជាង�ុលររ� ញអំបី្បំដីណាំែណកមនីទុកបិយដីណ្ៗនោែតជអ�កវទោរុ៉បណេ �។ណរន� រោ

បីបនវទោែ�ងបហយី មនទុីកបិយដី្ទកកនបងបកៀរាំគូទរាងោក្លដី។ 

គួករ�ជ កោថណបនក�ុងកកសងរាងោទុកបិយដបីន�ណសល្ទកក្តត�ប��ីកផ្ប�ផកយជសធកណៈណបដីម្ី

េុកឱទឲ្រុគ�លពកោបពន�ប��ីកតវ៉។ណ បនមុនបបលាុ�វទោែ�ង ក៏មនកជូនដំណប ងជសធកណៈណ (១៤ៃថ់

មុនបបលាុ�វទោ)។ណ បនប្យបបលគូទរាងោទុកបិយដីកាួបហយីណ ក៏មនកផ្ប�ផកយជសធកណៈជថ�ីមងោ

បេៀតណអំបរីាងោដីណនិងអតទ�� ណម� ទោដី។ 

៣០ៃថ់ប្យក្រទផកយបន�ណ ្រទិនបរី �ៗ នកតវ៉ណមួយបេបន�ណ អជជ �ក្ទកកខពណណ ណ នបង

រ�ជូ នទំណំុបកឿងបទឲ្អជជ �កទុកបិយដីថ� កោបខត្កកងណ ជអ�កបិនិត្ទប្មាជាុងប្យណ ក�ុងកបាញរពណេ

ជូនដលោម� ទោសមុីណែដលជអ�កទំុ។ 
 

៨. ងតើ��  ស់ិី�ច្ិទផ�ូវឯរជ�ែិលខ�ួ�ងធ�ើ�ត់�មិីរ្ស់ខ�ួ�មិ�ឲ្យៃ�រជិត�នឆ�ន�ត់��ែិរ 

ឬងទ?  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោករទោបយងីណ បនៃថ់បន�ណ បទងណ បណីណ ទូមបមាីយនបងទំណួកករទោអ�កស រោ

ករទោបយងីណ ជុំ�ញិកបរីក្ាកផាូ�បាញាូល ែដលតោបលីដ ី ែដលជកម�ទិេ�ិឯកជន។ណ បតីម� ទោដីជកម�ទិេ�ិ

ឯកជនបន�អារិេ្ាកផាូ�បាញាូលែដលតោតម ដកីរទោៗតោបនែដកឬបេ? 

ខងប្មបន�ជកទបង�របដយ្តគទៗណនូ�កកណីណ ែដលបនបលីកបឡងីបដយអ�កស រោករទោ�េិ្បរងំ

អនកជតិ។ 

រ�ូន្ទីករទោៗតោមនដីមយួកែនាងណែដលជកម�ទិេ�ិឯកជនណបហយីបនប��ីផាូ�តោាំកណ លដីបន�ណបដីម្ី

េុកប្រី្បទោទ្មរោកដបកជ�ជូ នបិគផលដំណផំ� លោខាួនករទោៗតោ។ណ ក៏រុ៉ែនណ ប្យមកមនម� ទោដីជិតខងណ

ែដលបនបីប្យដីករទោៗតោណក៏បនប្រី្បទោផាូ�បន�ែដកណបដយមិនមនទំុកអនុ�� តណឬរងោៃថាអ�បីេណបដយររោ

ថជបកឿង�ម�តក�ុងនមជអ�កភូមិផងករងជមួយ។ 
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ក៏រុ៉ែនណ ប្យមកបេៀតណ បនបបលែដល្កកមយុ�ជនទ�ព្គាិតាុ�វទោែ�ងដី�ាណី បដីម្បីាញរពណេកម�ទិេ�ឲិ្

ៗតោណ ម� ទោដីជិតខងបន�ក៏បនតវ៉មិនឲ្ដកោ្ាកផាូ�បន�ណ បទក�ុងរាងោកម�ទិេ�ិបេ បដីម្េុីកជ្ាកផាូ�ទ្មរោ

មាងតោ។ណ បដីម្ជីកទ្មក�ទ្មគល �ៗ  បហយីអាវទោែ�ងដី�ាេីេួលរពណេកម�ទិេ�ិណៗតោក៏ទុខាិតប��ីកិា�ទនា

ជមួយអ�កជតិខងករទោៗតោណ បដយ្បមប្បៀង �ៗ ថណ ្ាកផាូ�បន�អាដកោរ��ូ លបទក�ុងរាងោដកីរទោៗ តោបនណ

រុ៉ែនណៗតោ្តត�បរីក្ាកផាូ�បន�ឲ្អ�កជិតខងករទោៗតោប្រី្បទោជបកៀងកហូតបទ។ 

អ�កស រោករទោបយងីខងបលីបន�បនបចេជទំណួកថណ បតីម� ទោដីមនទិេ�ិយកផាូ�ែដលៗតោប��ីបលីដី

ករទោៗតោដកោក�ុង រពណេកម�ទិេ�កិរទោៗតោែដកឬបេ?ណ បតីៗតោអារិេ្ាកផាូ�បាញាូលបន�ទងំ្ទកងបនែដក

ឬបេ?ណាុ�បរីទិនជ្ៗនោែតប��ីករងបពេ�ជុំ�ញិណបដយេុកទ� កករងទ្មរោបាញាូលណបតីអាប��ីបនែដកឬបេ? 

មុននបងបមាីយបទនបងទំណួកទងំបន�ណខជុ ំទូមរ�ជ កោថណមនែតស� រពនមនទមត�កិា�ណជបិបទទណតុលកបេណ

ែដលអាកំណតោខុទ្តត�បិត្បកដបនណតមកយៈកស រោកបន្លោរក្សយករទោ្គរោិ គី   ែដលពកោបពន�ណ

បិនិត្ភទុតងណ និងស� និបជកោែទងៃនដី។ណ ខជុ ំ្ ៗនោែតអាបលីកយកេិដ�ិ បែផ�កា្រោខា�ៗណ មកបន្លោណ

បដីម្ជី� ិិ គទនណក�ុងកបិចកណែតរុ៉បណេ �។ 

តមបៗលកណជ ា្រោណ ៃនកម�ទិេ�ឯិកជនណ ដែីដលជកម�ទិេ�ិឯកជនណ ្តត�ែតទ�ិតបនជកម�ទិេ�ិឯកជនណ

បហយីអ�ីៗណ ែដលបនបលីដីបន�ណ គឺជកម�ទិេ�ិឯកជនណ ែដល្តត�ដកោរ��ូ លក�ុងរពណេកម�ទិេ�ិឯកជនទងំអទោ។ណ

ដូបា��ណ មិនមនរុគ�លឯកជនណម� កោអាទមទកយកាំែណកផាូ�បនបលីដឯីកជនណ មកដកោជផាូ�សធកណៈ

បនបេ។ណ បលីកែលងែតក�ុងកកណីណ “អទកមិកកណជ ” មននពយថណ កកណីែដលកដ�ដកហូតកម�ទិេ�បិលីដីឯកជនណ

បដីម្យីកបទសងទងោណ ឬប្ងីកបហដ� កានទម�ពន�ណ បដីម្រីប្មីផល្របយជនជសធកណៈ។ណ កដកហូត

កម�ទិេ�ិឯកជនណ ក�ុងកកណីបន�ណ ក៏្តត�ែតមនកបដ�្សយជទំណងជមុនបដយទមកម្ណ និងបដយយុតិ�ម៌ណ

បហយី្តត�ប��ីបទតមនីតិ��ិីណ ែដលបនកំណតោបដយា្រោែដកណ គឺា្រោណទីបីអទកមិកកណជ ណ ែដល្តត�បន្រទ

ឲ្ប្រីណលបីឆ� ២ំ០១០។ 

ដូបា��ណ ក�ុងកកណីណ ដូាែដលអ�កស រោករទោបយងីបនបលីកបឡងីខងបលីណ ម� ទោដីមនទិេ�ិដកោរ��ូ លផាូ�

ែដលៗតោប��ីបលីដីករទោៗតោណ បទក�ុងរពណេកម�ទិេ�កិរទោៗតោបនណ បហយីដីណ ែដលជាំែណកផាូ�បន�ណ បនែតជដី

កម�ទិេ�ឯិកជនណមិនែមនជផាូ�សធកណៈបេ។ 

ក៏រុ៉ែនណ្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កណ្តងោម្តណ១៤៤ណមនែាងអំបីណ“ទិេ�ិបាញាូលដីរិេជិត”។ 

“ដីរិេជិត” ក�ុងនពយបន�ណគឺទប� បទបលីដីណែដលបពេ�ជុំ�ញិបដយដីករទោអ�កដៃេណបហយី �ៗ ន្ាកបាញបទ

ផាូ�សធកណៈណឬក៏មន្ាកបាញាូលែដកណក៏រុ៉ែនណ្ាកបាញាូលបន�មិន្គរោ្ៗនោណឬមនឧរទគ�ខា ងំណមនិអា

ប្រី្បទោដីបន�ណទ្មរោកប��ីកទិកម�ណឬឧទកហកម�បន។ 
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ក�ុងកកណីបន�ណម� ទោដរីិេជិតមនទិេ�ិបទ�ីទំុមាងតោដីករទោអ�កជតិខងបនណរុ៉ែនណ ្តត�រងោ្បកោទំណង 

តមកខូាខតណែដលរង�បឡងីបដយកមាងតោបន�។ 

ជបៗលកណជ ណផាូ�មាងតោបន�ណ ្តត�បកៀរាំប��ីបទតមេិទណឬផាូ�ណ ែដលមនាម់យជិតរផុំតណបដីីរិេជិតណ

បទផាូ�សធកណៈណ ក៏រុ៉ែនណ ្តត�កក��ិីប��ីយ៉ងណឲ្កមាងតោបន�ណរង�កខូាខតតិារផុំតណដលោម� ទោដីណ ែដល

្តត�មាងតោ។ 

កបរីក្ាកមាងតោណ និងកកំណតោ្បកោទំណងណ អាប��ីបឡងីណ តមកយៈក្បមប្បៀង �ៗ កវងម� ទោដី

ជិតខងទងំបីក។ណ ក�ុងកកណីមិនមនក្បមប្បៀង �ៗ បេណ ម� ទោដីរិេជតិអាបទ�ីទំុបទតុលកឲ្ទប្មា

បទាកី។ 

ាំបព�កកណីណ ែដលបនបចេទួកបដយអ�កស រោ�េិ្ុបរងំអនកជតិខងបលីណ ្រទិនបរីដីអ�កជិតខង

ករទោៗតោណ គឺជដីរិេជិតណ ដូាែដលបនកំណតោក�ុងា្រោណ បពលគឺជដីណ ែដលបពេ�ជុំ�ញិបដយដីករទោអ�កដៃេណ

បហយី �ៗ ន្ាកបាញបទផាូ�សធកណៈបស�ណ ឬក៏មន្ាកបាញាូលែដកណ ក៏រុ៉ែនណ ្ាកបាញាូលបន�មិន

្គរោ្ៗនោណ ឬមនឧរទគ�ខា ងំណ មិនអាប្រី្បទោដីបន�ណទ្មរោកប��ីកទិកម�ណ ឬឧទកហកម�បនណម� ទោដីរិេ

ជិតបន�មនទិេ�ិប្រី្បទោផាូ�ណ ែដលតោតមដីជតិខងករទោៗតោបនណ បរីបទ�រីជដីបន�ជដីឯកជនណ បហយី

ផាូ�បន�្តត�របង�ីតបឡងីណ បដីម្បី្រី្បទោជលក�ណៈឯកជនក៏បដយ។ណ តមបិតណ បរីបទ�រីជមិនមនផាូ�បន� ក៏

ម� ទោដីរិេជតិបន�ណ អាបទ�ីទំុឲ្ប��ីផាូ�មាងតោដីបន�បនែដកណ បទតមកកណំតោក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណី។ណ ក៏រុ៉ែនណ

ម� ទោដីជិតខងណ ែដលជដីរិេជិតបន�្តត�រងោ្បកោទំណងណ បទឲ្ម� ទោដីែដលខាួនមាងតោណ ្រទិនបរីក

មាងតោបន�ណ រង�ឲ្មនកខូាខតអ�ីមយួណ ដូាជណកខូាខតដលោដំណណំកខកខនមិនបនប្រីដជីាំែណក

ផាូ�បន� បដីម្បី��ីកដដុំ�ណឬក៏កកខំនបដយទំបឡងណជបដីម។ 

ម� ទោដីណ ែដលមនផាូ�មាងតោបន�ណអាប��ីករងបពេ�ជុំ�ញិដីករទោខាួនបនណ ក៏រុ៉ែនណ ្តត�េុក្ាកផាូ�ឲ្ម� ទោដី

ជិតខងណែដលជដីរិេជតិណមាងតោបទនោផាូ�សធកណៈបនណបដយមិនអារិេ្ាកផាូ�បន�ទងំ្ទកងបនបេ។ណ

ៗតោអារិេ្ាកផាូ�បន�ទងំ្ទកងបនណ បនបបលណណ ែដលដីអ�កជិតខងករទោៗតោណ ែលងជដីរិេជិតណ ដូាជណ

ក�ុងកកណីមនកទងោផាូ�សធកណៈណបទដលោដីបន�ណជបដីម។ 

តមបិតណ កកណីយកិា�បរីក្ាកបាញាូលដលោដីរិេជិតបន�ណ ្ៗនោែតជែផ�កមួយរុ៉បណេ �ណ ៃនទិេ�ិណ និង

កកណីយកិា�ណ ក�ុងេំនកោេំនងកវងដីណ ែដលបនជរោ �ៗ ណ ែដលមនែាងក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�ក។ណ ប្របីកកណីដី

រិេជិតបន�ណបនមនកកណីបផ្ងបេៀតណែដល្ទបដៀង �ៗ បន�ណគេឺំនកោេំនងកវងដីបលី និងដីប្ម។ 

ម� ទោដីបលីណ ែដលបនជរោនបងផាូ�េបកហូកណ មនកកណីយកាិ�េុកឲ្េបកហូកបទដីអ�កជិតខងែដលបន

ខងប្មណ បទតមត្មត�កទ្មរោ្រករករកកទិកម�។ណ បហយីម� ទោដីប្មណ ែដលបនជរោបន�ណ ក៏្តត�មន
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កកណីយកិា�ដូា �ៗ អុីាបងែដកណ ាំបព�ម� ទោដីណ ែដលបនខងប្មរន� រោៗបទបេៀត។ណ ម� ទោដីបលីមិនអាប��ីេំនរោ

េរោេបកបន�ប្រីែតម� កោឯងបនបេ។ 

បទ�រីជក�ុងកកណីមិនទនោមន្រឡយេបកក៏បដយណក៏ម� ទោដីប្មណបនែតអាបទ�ីទំុឲ្ប��ី្រឡយណឬ

ផាូ�េបកណ ែដលមាងតោដីបលីបន�បនែដកណ បដីម្យីកេបកបី្រភបេបក�ម�ជតិណមយួណ មកប្រី្បទោ ទ្មរោក

្រករករកកទិកម�ណ ឬឧទកហកម�ករទោៗតោណ បដយ្ៗនោែត្តត�រងោ្បកោទំណងខូាខតដលោម� ទោដីបលីណ ែដល

្តត�មាងតោបន�។ 

 
 

៩. សិទ��ិិនររណីយរចិ�ក���  ស់ិ ែីិល��្ពំ្្ទល់� ់្��    

បដយណបទងណបីណ  

ពក្ចទោបលកថណ “អ�កជិតខង ភូមិផងណ ករងជមួយ” ្តត�បា�ររោអនណ អតោអ្ទពយ �ៗ ណ និងជួយយក

អសក �ៗ ។ណ ក៏រុ៉ែនណ បបលខា�ណ បកឿង “ករងជមួយ” បន�ណ ក៏អារង�ជជបមា �ែដក។ណ ា្រោភូមិបលែខ�កណ និង្កម

កដ�រ្ប�ណីថ�ីណ ែដលបេីរនបងាូលជ�កមន នបបលថ�ីៗបន�ណមនែាងអំប�ីធិនណ ែដល្តត�អនុ�តណ បដីម្រីរ� កណ និង

បដ�្សយ�វិេ។ 
 

ទំណួកេ១ី-តមា្រោណ ករងែដលប��បីបីលី្បំ្ រេលោដ៖ីណ បតី្ តត�ជកម�ទិេ�កិរទោអ�កណ?ណ អ�កណជអ�ក

េេលួរន�ុកសងទងោណែថទណំនងិជទួជុលករងហ�បង? 

ជបៗលកណជ ណ កំែបងណ (កមួមនទងំករងផង)ណ ែដលបន្តងោ្បំ្រេលោដីណ គជឺកម�ទិេ�ិកមួករទោម� ទោដី

ទងំទងខងណ(តមិសា្រោបគបហថណករងអប់ទិេ�ិ)។ណក�ុងកកណីបន�ណម� ទោដីទងំទងខង្តត�េេួលរន�ុក

ាំណយក�ុងកទងោណជួទជុលណែថទណំចតោែាងណនិងប្រី្បទោករងបន�កមួ �ៗ ។ 

ម្តណ ២២៣ណ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណី៖ណ “កំែបងទងំអទោែដលបន្តងោ្បំខពណណ អាលន�ត�ុណ ្តត�ទន�តោថណ ជ

�ត�ុអប់ទិេ�ិករទោកម�ទិេ�កិកៃនអាលន�ត�ុនីមួយ”។ 

ម� ទោដីម� ងអាដកខាួនបីកេេួលរន�ុកាំណយខងបលីបន�បនណ ក៏រុ៉ែនណ ្តត�បប�រងោអប់ទិេ�កិរទោខាួន 

(ម្តណ២២៤)។ណក�ុងកកណីបន�ណម� ទោដីម� ងបេៀតណ ែដលជអ�កេេួលរន�ុកាំណយែតម� កោឯង បលីកសងទងោ 

ជួទជុលណ និងែថទកំរង គឺជម� ទោកម�ទិេ�ិបដយផ ាោមុខបលីករងបន�។ណ ៗតោអាប្រី្បទោ ែកែ្រណ ឬកុ�បកកីរង

បន�បនណបដយមិនចបំាោមនកឯកិបបីម� ទោដីម� ងបេៀតបេ។ 
 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ទំណួកេ២ី-បនក�ុងកកណីបន�ណ បតមី� ទោដមី� ងណ អាជទំទោមនិឲ្ម� ទោដមី� ងបេៀតណ ទងោករងបនបលី្បដំបីនែដក

ឬបេ? 

បរីទិនជករងបន�ណ ទងោ្តបមែតក�ុងដីបគណ ឬ្តបមែតបីបលី្បំ្រេលោដីណ បដយមិនមនលយាូលមកក�ុងដី

ករទោៗតោបេណម� ទោដីជិតខងបន�មិនអាជំទទោនបងកសងទងោបន�បនបេ។ 

បលីទបីបន�បទបេៀត បនក�ុងកសងទងោណ ែថទណំ ឬជួទជុលករងបន�ណ ម� ទោករងមនទិេ�ិទមទកប្រីដី

អ�កជិតខងបន ក�ុងេំហមំួយែដលចបំាោណបដយ្ៗនោែត្តត�ទងទំណងខូាខតបទម� ទោដីជិតខងណបរីទិនជ

មនកខូាខតអ�ីមួយ (ដូាជណបកោដណីខូងដណីបកោបដីមបឈណីឬខូាខតដំណណំជបដីម)។ 

ម្តណ ១៤៣៖ណ “កម�ទិេ�ិកកៃនដីអាទមទកប្រីដីែដលជរោ �ៗ បនណ ក�ុងេំហចំបំាោណ បដីម្បី��ីករងណ ឬ

ទងោទំណងោណ ឬជួទជុលករទោទងំបីកបន�ណ បន្បំ្រេលោដីណ ឬបនែក្ក្បំ្រេលោបន�។ណ ្រទិនបរីអ�កជិតខង

េេួលកខូាខតណ បដយសកកទងទងោណ ឬជួទជុលបន�ណ កម�ទិេ�ិកកៃនដី្តត�រងោ្ បកោទំណង”។ 
  

ទំណួកេ៣ី-ក�ុងកកណីណែដលករងទងោកាួរលោបហយីណបតមី� ទោដជីតិខងណែដលមនិបនទហកទងោ អាទមទកឲ្

ដកោករងបន�ជកម�ទិេ�កិមួ�ញិបនែដកឬបេ? 

ម្តណ ២២៥៖ណ “កម�ទិេ�ិកកែដលមនអាលន�ត�ុជរោនបងកំែបង ប្របីជ�ជ ងំ ែដលមិនែមនជ�ត�ុ
អប់ទិេ�ិណមិនអាទមទកឲ្កម�ទិេ�ិកកៃនកំែបងបន�ប��ីជ�ត�ុអប់ទិេ�ិ បនបឡយី”។ 

ដូបា��ណតមនពយបន�ណម� ទោដីជិតខងណែដលមិនបនទហកទងោករងណមិនអាទមទកឲ្ដកោករងបន�ជ

កម�ទិេ�កិមួណ(�ត�ុអប់ទិេ�ិ)ណបនបេ។ 

វខុទបីកកណីជ�ជ ងំណឧទហកណជ ណ ដូាជក�ុងកកណីជ�ជ ងំផ��ែល�ង ជបដីម។ណក�ុងកកណីបន�ណ ្រទិនបរី

ម� ទោដីម� ងបនទងោផ��ករទោៗ តោកាួបហយីណ បដយជ�ជ ងំផ��បន�ទ�ិតបនជរោនបង្បំ្រេលោដី។ណ ប្យមកម� ទោ

ដីម� ងបេៀតាងោទងោផ��ែល�ងមួយែដក ៗតោអាទមទកយកជ�ជ ងំផ��អ�កជិតខងករទោៗតោមកប��ីជ ជ�ជ ងំកមួ

បនណ (មននពយថជជ�ជ ងំអប់ទិេ�ិ)។ណ រុ៉ែនណ ៗតោ្តត�រងោបទឲ្ម� ទោជ�ជ ងំនូ�ាំែណកពកោកណ លៃនៃថា

ជ�ជ ងំណរូកជមួយនបងពកោកណ លៃនៃថាដីណែដលបនប្មជ�ជ ងំបន�។ 

ម្ត ២២០៖ណ “កម�ទិេ�ិកកៃនដីែដលជរោនបងជ�ជ ងំណអាប��ីជ�ជ ងំបន�ឲ្បទជជ�ជ ងំអប់ទិេ�ិបនណ

បដយបាញពកោកណ លៃនៃថាជ�ជ ងំបន�ណនិងពកោកណ លៃនៃថាដែីដលទងោជ�ជ ងំបីបលីបន�”។ 
 

ទំណួកេ៤ី-នយិយបបីដមីបឈែីដលដបំនែក្ក្បដំ�ីញិ។ណបដមីបឈណីែដលដបំនក�ុងដមី� ងណបហយីែមកណឬក៏ឫទបឈី

បន�មាងបទដមី� ងបេៀតណបតមី� ទោដបីន�មនទិេ�ិរោែមកណឬឫទបឈែីដលមាងបទបន�បនែដកឬបេ? 
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ក�ុងកកណីបន�ណម� ទោដជីិតខងបន�អាយកផលបីែមកបឈណីឬឫទបឈបីន�ក៏បនណ(ដូាជ អាបរ�ែផា

បីែមកបឈណីែដលមាងាូលបទដីករទោៗតោបន�)ណ បហយីអារោែមកបឈណីឬឫទបឈែីដលលយាូលបន�បចលក៏

បន។ 

ម្តណ ១៤២៖ណ “បនបបលែដលែមកបឈណី ឬឫទបឈៃីនដីជតិខង បនលយាូលមកដកីរទោខាួនណ

កម�ទិេ�ិកកៃនដីអាយកផលបីែមកបឈណីឬឫទបឈបីន�ណឬរោែមកបឈណីឬឫទបឈបីន�បន”។ 

មាង៉បេៀតណ បរីទិនជបដីមបឈបីន�ដែំក្ក្បំ្រេលោដីបបកណ បដយមិនបៗកបតមាម់យែដលកំណតោ

បដយា្រោណម� ទោដីជិតខងអាទមទកឲ្ម� ទោបដីមបឈណីរោបដីមបឈបីន�បចលបន។ 

ាម់យបដីមបឈបីី្ បំ្រេលោដីណ ែដលបនកំណតោក�ុងម្តណ ១៥៤ណ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណីណ គឺណ យ៉ងតិាណ

២ែម៉្តណបី្បំ្រេលោដីណបរីទិនជបដីមបឈបីន�មនកម�ទោបលីទបីណ២ែម៉្ត។ 

ម្តណ ១៥៤៖ណ “កម�ទិេ�ិកកៃនដីមិនអាដបំដីមបឈណី គុបម� តណ ឬាុលា្ បបក្ែដលមនកម�ទោបលីទបីណ

២ែម៉្តណ ក�ុងាម់យណ ២ែម៉្តណ បី្បំ្រេលោដីអ�កជិតខងបនបឡយី។ណ ក�ុងកកណីែដលប��ីផ�ុយបីរ��តិបន�ណ

កម�ទិេ�ិកកបន�មនកកណីយកិា�ដកបាញណតមកទមទកករទោកម�ទិេ�ិកកៃនដីជិតខង”។ 

គួករ�ជ កោរែន�មថណ ឲ្ែតបដីមបឈបីន�កម�ទោបលីទបីណ ២ែម៉្តណ បហយីដតំិាជងណ ២ែម៉្តបី្បំ្រេលោដីណ

បទ�រីមិនមនែមកបឈណី ឬក៏ឫទបឈលីយាូលបទដីអ�កជិតខងក៏បដយណ ក៏ម� ទោដីជិតខងអាទមទកឲ្រោ

បដីមបឈបីន�បចលបនែដក។ 
 

ទំណួកេ៥ី-ាុ�ាបំព�ម� ទោដណី ែដលាងោដបំដមីបឈបីនបបីលី្បំ្ រេលោដណី បដមី្បី��ជីករងែតមងណ បតអីាប��បីនែដក

ឬបេ? 

អាប��ីបទបនណ ឲ្ែតបដីមបឈបីន�មនកម�ទោមិនបលីទបីណ ២ែម៉្ត!ណ ្រទិនបរីបដីមបឈ ី បន� មន

កម�ទោបលីទបីណ២ែម៉្ត ក៏រុ៉ែនណម� ទោដីទងំទងខង្បមប្បៀង �ៗ ឲ្ដបំ��ីជករងណគអឺាដបំន។ 

គួករ�ជ កោថណបៗលបគៃនា្រោកដ�រ្ប�ណីណមនិែមនែាងជរ្មមដាោខតបេណរុ៉ែនែាងណបដមី្រីរ� កណនិង

បដ�្សយ�វិេ។ណ បរីទិនជម� ទោដីទងំទងខងកទោបនទុខ្ទគលនបង �ៗ ណ ប��ីអ�ីបដយមនក្បមប្បៀង �ៗ ណ ក៏

�ៗ នអ�កណមកចរោរង�ំឲ្្តត�ែតប��ីតមអ�ែីដលមនែាង ក�ុងកដ�រ្ប�ណីបន�ែដក។ណក៏រុ៉ែនណែតលណមន�វិេ

នបង �ៗ ណមិនអា្ទក�្ទគល �ៗ បេណបគ្តត�យកា្រោកដ�រ្ប�ណីបន�មកប��ីជបៗលក�ុងកបដ�្សយ។ 
 

ទំណួកេ៦ី-ាបំព�ដរីេិជតិ ែដលមនិមន្ាកបាញាូលបទផាូ�សធកណៈបតមី� ទោដបីន�មនទិេ�ទិមទកឲ្

ម� ទោដែីដលបនជុ�ំញិណបរកី្ាកបាញាូលបទផាូ�សធកណៈែដកឬបេ? 
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បទ�រីជដីភូមិទ្មរោកទោបនក៏បដយណ ដីទ្មរោ្រករករកកទិកម�ណ ឬឧទកហកម�ក៏បដយណ បរីទិនជ

ដីបន�្តត�បពេ�ជុំជិតណ មិនមន្ាកបាញាូលបទផាូ�សធកណៈបេណ ឬមនែដកណ រុ៉ែនណ ្ាកបាញាូលបន�វតូា

ាបង��តបបកណ ឬក៏វមនឧរទគ�ណ មិនអាបាញាូលណ បដីម្បី្រី្បទោដីបន�ណទ្មរោកទោបនណ ឬទ្មរោប��ីកទិកម�ណ

ឬឧទកហកម�បេណ ម� ទោដីរិេជិតបន�មនទិេ�ិទមទកឲ្បរីក្ាកបាញាូលណ មាងតោដីជិតខងបនណ រុ៉ែនណ ្តត�

រងោ្បកោទំណងបទតមកខូាខតណបដយសកកមាងតោបន�។ 

កបរីក្ាកបាញាូលបន�ណ ្តត�ប��ីបនកែនាងណណ ែដលរង�កខូាខតតិារំផុតដលោម� ទោដីជិតខង 

ែដល្តត�មាងតោណបហយី្តត�បរីកបទតមេិទណណែដលមនាម់យជិតរំផុតណបីដីរិេជតិណបទផាូ�សធកណៈ។ណ 

ម្តណ១៤៤៖  

“១-ដីែដលបពេ�ជុ�ំញិបដយដីករទោអ�កដៃេណ បហយី �ៗ ន្ាកបាញបទផាូ�សធកណៈណ និងដីែដលមន

្ាកបាញបន�ណ មិន្គរោ្ៗនោណ បហយីមនឧរទគ�ដ៏ខា ងំណ បដីម្បី្រី្បទោដីបន�ណ ទ្មរោកប��ីកទិកម�ណ ឬ

ឧទកហកម�ណបហថណដីរិេជិត។ 

“២-កម�ទិេ�កិកៃនដីរិេជតិណមនទិេ�បិទ�ីទំុមាងតោដីអ�កជិតខងបនណ បដយរងោ្ បកោទំណងណតមក

ខូាខតណបដយសកកមាងតោបន�។ 

“៣-ជបៗលកណជ ណ ទិេ�មិាងតោបន�ណ ្តត�បកៀរាំតមេិទណ ឬផាូ�ែដលមនាម់យជិតរំផុតណ បីដរីិេជិតណ

បទផាូ�សធកណៈ។ណបទ�រីជមនរ��តិៃនវក្ខណណ េី១ណៃនកថខណណ ៃនក៏បដយណទិេ�ិមាងតោបន�្តត�ែតបកៀរាំ

បនកែនាងណណែដលមនកខូាខតតិារំផុតណទ្មរោកម�ទិេ�កិកៃនដីែដលេេួលរន�ុកឲ្មាងតោបន�”។ 
 

ទំណួកេ៧ី-បតមី� ទោដបីលីណមនទិេ�បិ��េីនំរោេរោេបកមនិឲ្ហូកបទដបី្មែដកឬបេ? 

ម� ទោដីណ ែដលបនជរោនបងផាូ�េបកហូកណ មិនអាប��ីេំនរោេរោេបកបន�ប្រីែតម� កោឯងបនបេ។ណ ៗតោមន

កកណីយកិា�េុកឲ្េបកហូកបទដអី�កជិតខងែដលបនខងប្មណ បទតមត្មត�កទ្មរោ្រករករកកទិកម�។ណ

បហយីម� ទោដីប្មណ ែដលបនជរោបន�ណ ក៏្តត�មនកកណីយកិា�ដូា �ៗ អុីាបងែដកណ ាំបព�ម� ទោដីណ ែដលបនរន� រោៗ

បទបេៀត។ 

កកណីមិនមនផាូ�នេំបកបី្ រភបេបក�ម�ជតិបទដីប្ម។ណ ឧទហកណជ ថណ បនខងបលីមនរបង�ម�ជតិ

មួយ។ណម� ទោដីបនខងប្ម្តត�កេបកណ បដីម្បី��ីែ្ទណឬប��ីាម� កណ ក៏រុ៉ែនណ មិនមន្រឡយណឬផាូ�េបកណមួយនំ

េបកបីរបងបន� មកដីៗ តោបេ។ណ បហយីបនាបនា �បីរបងណ មកដកីរទោៗតោណ ទុេ�ែតជដីករទោម� ទោបផ្ង។ណ ក�ុងកកណី

បន�ណ ម� ទោដបី្មណ អាទមទកទំុប��ី្រឡយណ ឬផាូ�េបកបផ្ងបេៀតណ មាងតោដីបលីបន�បនណ បដីម្យីកេបកបីរបង

មកប្រី្បទោណរុ៉ែនណ្តត�រងោ្បកោទំណងខូាខតដលោម� ទោដីបលីណែដល្តត�មាងតោ។ 
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ម្តណ ១៤៧៖ណ “កម�ទិេ�ិកកៃនដីែដលទ�ិតបនជរោផាូ�េបកហូកណ មនកកណីយកិា�េុកឲ្េបកហូកបទបលីដី

អ�កជិតខង តមត្មត�កៃនកទិកម�ណ បហយីកម�ទិេ�ិកកៃនដីជិតខងក៏មនកកណីយកាិ�ដូា �ៗ ែដកណ បដយ

បយគយលោាំបព�ដីែដលបនឆ់យបេៀត”។ 

ម្តណ ១៤៨៖ណ “កម�ទិេ�ិកកែដលាងោឲ្េបកែដលខាួនមនទិេ�ិប្រី្បទោ បដមី្បី្សា្ទបដកីរទោខាួនណ

អាប��ីណ និងកកកេុកនូ�ផាូ�េបកមាងតោដែីដលទ�ិតបនាបនា �្រភបេបកនិងណ ដីករទោខាួនបនណ បដយរងោ្បកោ

ទំណងៃនកខូាខតដលោកម�ទិេ�ិកកៃនដីែដល្តត� មាងតោបន�”។ 

បនក�ុងកកណីមនេបកបី�ម�ជតិប្ាីនហួទបីត្មត�កណ (ែដលអារណ លឲ្ជនលិាដី)ណម� ទោដីប្ម

មនកកណីយកិា�េេួលេបកហូកតម�ម�ជតិបីដីបលី បដយមិនអាប��ីេំនរោណ ឬក៏បលីកភាឺណ េរោេបកមិនឲ្ហូក 

រណ លឲ្េបកចលោជនោលិាដបីលីបនបេ។ណ ម� ទោដីបលីក៏មិនអាជីក្រឡយណ ឬក៏ប��ីអ�បីផ្ងបេៀតឲ្បលីទបី

លក�ណៈ�ម�ជតិណ បដីម្រីបណ �េបកបីដកីរទោខាួនឲ្ហូកបទជនោលិាដីខងប្ម បនែដកណ គឺ្ តត�េុកឲ្េបកហូក

បទតម�ម�ជតិ។ 

ម្តណ ១៤៥៖ណ “កម�ទិេ�ិកកៃនដីប្មមនកកណីយកិា�េេួលេបកែដលហូកតម�ម�ជតិ បដីីបលី។ណ

កម�ទិេ�ិកកៃនដីប្មមិនអាបលីកេំនរោណភាឺណកបងំណឬក្បផ្ងបេៀតេរោមិនឲ្េបកហូកបនបឡយី។ណកម�ទិេ�កិកៃន

ដីបលីមិនអាប��ីអំបបីអ�ីរែន�មរន�ុកករទោ កម�ទិេ�ិកកៃនដីប្មបនបឡយី”។ 
 

១០. ងឆ�ើយ�រនសំណរួៃ�រ��  ្ ជ់កំ�ញរិច�ស��ជលួៃចល�វត�ក  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោករទោបយងីណ បនៃថ់បន�ណ បទងណ បណីណ ទូមបមាីយនបងទំណួកមួយាំនួនករទោ

អ�កស រោណជុំ�ញិកិា�ទនាជួលផ��ណឬដណីែដល�េិ្ុបយងីបនបលីកយកមកបន្លោណលបីៃថ់្បហទ្តទមុន។ 
 

ទំណួកេ១ី-ជេូបទណអ�កជលួែតងែតកកោលុយមយួានំនួបទម� ទោអាលន�ត�ុណ បនបបលចរោបផមីកាិ�ទនាជលួ។ណបរី

ទិនជកាិ�ទនាបន�ណ គជឺកាិ�ទនាជលួបដយមនកណំតោបបលណ បហយីិគអី�កជលួបទ�ទំុីរ��រោកាិ�ទនាមុន

លកណំតោ បដយជូនដណំប ងដលោម� ទោ�ត�ុណ បទតមបបលកណំតោបដយា្រោណ បតអី�កជលួអាេេលួលុយកកោបន�

មក�ញិបនែដកឬបេ? 

ាំបព�ករ��រោកិា�ទនាជួលមុនលកំណតោបន�ណ ា្រោែាងែតលក�ខណណ បីករុ៉បណេ �ណ (ម្តណ ៦១៦ណ

ៃន្កមកដ�រ្ប�ណី)ណ៖ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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• ិគីម� ងណ(អ�កជួលណឬក៏ម� ទោ�ត�ុ)ណអាបទ�ីទំុរ��រោកិា�ទនាមុនផុតកំណតោបនណ្រទិនបរីបនបបលាុ�

កិា�ទនាណគូិគីបនកំណតោជមុនថកកកេុកទិេ�ិរ��រោកិា�ទនាមុនល កំណតោ។ 

• បហយីកបទ�ីទំុរ��រោកិា�ទនាបន�្តត�មនកជូនដំណប ងបទ ិគីម� ងបេៀតណយ៉ងតិាណ៣ែខណ(ទ្មរោ

ផ��ណឬអៗកបផ្ងបេៀត)ណនិងណយ៉ងតិាណ១ឆ� ណំទ្មរោដី�ាី។ 

  បរីបមីលបទបលីអ�ីែដលមនែាងក�ុងម្តបន�ណ បយងីអាទន�ិដ� នបនថណ ឲ្ែតគូិគីបនកកក

ទិេ�ិរ��រោកាិ�ទនាមុនលកំណតោណ បហយីកបទ�ីទំុរ��រោកិា�ទនាបនប��ីបឡងីបដយមនកជូនដំណប ងបទណ

ិគីម� ងបេៀតណបទតមបបលប�លែដលកំណតោខងបលីបន�ណអ�កបទ�ីទំុរ��រោកិា�ទនាបន�ណមិនមនតប�កិា�្ តត�

រងោៃថាអ�រីែន�មបេៀតបេ។ណដូបា��ណបដីម្បីមាីយនបងទំណួកខងបលីណអ�កជួល្តត�មនទិេ�ិេេលួលុយកកោមក�ញិបន។ 

ក៏រុ៉ែនណ បរីទិនជអ�កជួលបនរង�កខូាខតអ�ីមួយបទបលី�ត�ុជួលណម� ទោ�ត�ុអាតោលុយកកោបន�េុកជ

ទំណងណបទតមេំហៃំនកខូាខតបន�។ 

ទកោេងនបងកតោលុយកកោណ ប��ជីទំណងខូាខតបលី�ត�ុជួលបន�ណ បដីម្បីាៀទវងកំុឲ្មន�វិេណ ម� ទោ�ត�ុណ

និងអ�កជួលគួកែតបទបិនិត្បមីលស� និប�ត�ុទងំអទោ �ៗ ណ បដីម្បីមីលឲ្បឃញីទងំអទោ �ៗ ថណ បតី�ត�ុបន�ណ មន

ស� និបបដីមយ៉ងដូាបមា បនមុនបបលអ�កជួលាូលប្រី្បទោណនិងអ្ទពយផល?ណកបយកណជ អំបីស� និប

�ត�ុជួលបន�ណគកួែតប��ីជលយលក�ណជ អក្កណបដយមនាុ�ហត�បលខបីិគីទងំទងខង។ 

ដលោបបលរ��រោកិា�ទនាជួលណ ិគីទងំបីក្តត�បទបិនិត្បមីលស� និប�ត�ុជួលមងបេៀតណ បដីម្ី

ប្រៀរប�ៀរបមីលថណ បតី�ត�ុជួលបន�មនកខូាខតអ�ីខុទបសី� និបបដីមែដកឬបេ?ណ បរីទិនជមនកខូាខតណ

ទួកថណបតីខូាខតបដយសកអ�ី? 

បរីជកខូាខតបដយសកកប្រី្បទោជ�ម�តណ ឬខូតខតបទតមអយុលជ�ម�តករទោ�ត�ុជួលណ

បន�មិនររោថជកំហុទករទោអ�កជួលបេ។ណដូបា��ណអ�កជួល្តត�មនទិេ�ិេេួលលុយកកោមក�ញិ។ 

ផ�ុយបទ�ញិណ បរីវជកខូតខតបដយសកេបង�ីករទោអ�កជួលណ ឬបដយសកែតអ�កជួលប្រី្បទោមិន្ទរ

តមកិា�ទនាណឬប្រី្បទោបដយមិនបនែថទដំិតដលោ បទតមកកណីយកិា�ជអ�កជួលណក�ុងកកណីបន�ណអ�កជួល

គឺជអ�ក្តត�េេួលខុទ្តត�ណ បហយីម� ទោ�ត�ុអាតោលុយកកោេុកណ បដីម្បី��ីជទំណងណ (អាតោេុកទងំអទោណ ឬ

មួយែផ�កណបទតមេំហៃំនកខូតខត)។ 
 

ទំណួកេ២ី-ក�ុងបបលែដលកាិ�ទនាជលួបដយមនបបលកណំតោណ កបុំងមនទុបលិបបនបឡយីណ បតីិ គមី� ទោ

អាលន�ត�ុអាលកោណឬបផ�កទិេ�បិលីអាលន�ត�ុបន�ណបដយមនិជូនដណំប ងជមុនដលោអ�កជលួបនែដកឬបេ? 

ាំបព�បកឿងបន�ណបយងី្តត�ែរងែាកជបីកកកណី៖ 
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កកណីេី១ណ ្រទិនបរីម� ទោអាលន�ត�ុាងោលកោណ ឬបផ�កទិេ�ិបលីអាលន�ត�ុណ បដយមិនាងោឲ្មនជរោ

កិា�ទនាជួលបលីអាលន�ត�ុបន�ណ បផ�ករនបទអ�កេញិបេណៗតោ្តត�ទំុកលំយកិា�ទនាបន�ជមុនទិន។ណ បដីម្អីា

កលំយកិា�ទនាបន�មុនលកំណតោបនណ ម� ទោអាលន�ត�ុ្តត�បៗកបបទតមលក�ខណណ ទងំបីកខងបលីណ បពល

គឺ៖ 

• បនក�ុងកិា�ទនា ្តត�មនែាងអំបីកកកកទិេ�ិរ��រោកិា�ទនាមុនលកំណតោ 

• ្តត�ជូនដំណប ងអំបីករ��រោកិា�ទនាបន�ណបទិគីអ�កជួលណយ៉ងតិាណ៣ែខណ(ទ្មរោអៗក)ណឬយ៉ងតិាណ

១ឆ� ណំ(ទ្មរោដី�ាី) 

  ក�ុងកកណីបន�ណ ម� ទោ�ត�ុអាាុ�ហត�បលខលកោ ឬបផ�កទិេ�ិ ាិ មៗបនណ ក៏រុ៉ែនណ ្តត�កងោចកំហូតទលោែតផុត

កយៈបបលខងបលីបន�ណបេីរកិា�ទនាជួល្តត�រ��រោណបហយីម� ទោ�ត�ុអាបផ�កអាលន�ត�ុបន�ណបទឲ្អ�កេិញបន។ 

កកណីេី២ណ ្រទិនបរីម� ទោអាលន�ត�ុាងោលកោណ ឬបផ�កទិេ�ិបលីអាលន�ត�ុជួល បដយបផ�កទងំកិា�ទនា

ជួលបទជមួយណ ៗតោមិនចបំាោជូនដណំប ងបទអ�កជួលក៏បនែដក។ណ ក៏រុ៉ែនណ ៗតោ្តត�រ�ជ កោឲ្បនា្ទោលទោ

អំបកីិា�ទនាជួលបន�ណ ជមួយអ�កេិញ ឬអ�កេេួលទិេ�ិរន បីប្ព�ថណ អ�កេិញណ ឬអ�កេេួលទិេ�ិរនបីម� ទោ

អាលន�ត�ុណ្តត�រនបៗកបកិា�ទនាជួលបន�ក�ុងលក�ខណណ ដែដលណ(ៃថាឈ�ួល និងកយៈបបលជួលដែដល)ណបពលគឺណ

អ�កេិញណឬអ�កេេួលទិេ�ិរនបន�ណ្តត�ា យបទជគូិគីក�ុងកិា�ទនាជួល៖ 

• ៗតោ្តត�ជរោតប�កិា�ក�ុងឋនៈជិគីអ�កឲ្ជួលណ (ិគមី� ទោ�ត�ុ)។ណ បរីទិនជ្តត�មនកជួទជុល 

ែដលជតប�កិា�ករទោម� ទោ�ត�ុណគឺៗតោ្តត�េេួលរន�ុកជួទជុល 

• ៗតោ្តត�មនទិេ�ិជអ�កេេួលៃថាឈ�ួលែដលអ�កជួល្តត�រងោ 

• បរីទិនជៗតោាងោកលំយកិា�ទនាជួលបន�ណៗតោ្តត�បៗកបបទតមលក�ខណណ ណ ែដលា្រោកំណតោណ ដូាជ

ម� ទោអាលន�ត�ុបីមុនែដក 
 

ទំណួកេ៣ី-ាបំព�ិគអី�កជលួ�ញិណ បតីៗ តោអាបផ�កទិេ�ជិលួ ឬជលួរនបទអ�កដៃេណ បដយ �ៗ នកយលោ្ បមបី

ម� ទោអាលន�ត�ុបនែដកឬបេ? 

ាំបព�កិា�ទនាជួលេូបទណអ�កជួលមិនអាបផ�កទិេ�ិជួលណឬជួលរនបទឲ្អ�កដៃេបនបេណបរីមិនមនក

យលោ្បមបីម� ទោអាលន�ត�ុ។ណមននពយថណាងោជួលរនក៏្តត�មនកយលោ្បមបីម� ទោអាលន�ត�ុ។ណ ាងោបផ�កទិេ�ិ

បទឲ្អ�កដៃេប្រី្បទោណ ឬអ្ទពយផលបលីអាលន�ត�ុជលួណ ក៏ចបំាោ្តត�ែតមនកយលោ្បមបីម� ទោ

អាលន�ត�ុ។ណបរីមិនដូបច� �បេណម� ទោ�ត�ុអាកលំយកិា�ទនាជួលបន�បចលបន។ 
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បលីកែលងែតក�ុងកកណីជួលអាិៃនយជណ បពលគឺ កិា�ទនាជួលអាលន�ត�ុ ែដលមនកយៈបបលចរោបណី

១៥ឆ� បំឡងីបទណ(ម្តណ២៤៤ណទីបីនិយមនពយៃនទិេ�ិជួលអាិៃនយជ)។ណក�ុងកកណីជួលអាិៃនយជ ម្ត ២៥២ 

ែាងផលោទិេ�ិឲ្អ�កជួលអាយកអាលន�ត�ុបទជួលរនក៏បនណឬក៏បផ�កទិេ�ិឲ្អ�កដៃេប្រី្បទោ ឬអ្ទពយផល

បលីអាលន�ត�ុបន�ណបដយឥតយកៃថាក៏បនណបដយមិនចបំាោបទទំុកយលោ្បមបីម� ទោ�ត�ុជមុនបេ។ 
 

 

 

 

១១. �រ���់ ់្ៃចល�វត�កង�យ�ធ  �្័ណ�រមធសិទ� ិ 

 

  

 
បដយណបទងណបីណ  

រ�� ដី�ាីណ បនែតជបកឿងា្មតងា្មទោមួយណ បន្របេទកម�ុជ។ណ កររកម�ទិេ�ិចទោណ មុនឆ� ១ំ៩៧៩ណ ្តត�

បនលុរបចល។ណ អ�កែដលនោរោដី�ាីណ ប្យឆ� ១ំ៩៧៩ណ បនែតមនប្ាីនណ ែដលនោរោបដយ �ៗ នរពណេ

ទម� លោកម�ទិេ�ិ។ណ �វិេបនបកីតបឡងីជញបកញរោណ ជុំ�ញិរ�� ដី�ាីបន�។ណ បហតុដូបា��បហយីបនជណ បនក�ុងនេី

យលោដបងអំបាី្រោ �េិ្ុបយងីបលីកយករ�� ដី�ាីណ មកនិយយមុនបគណ បដយចរោបផីមដំរូងណ អំបីកនោរោដីណ

បដយមិនមនរពណេណបដយមនកបមាីយរំភាឺបរីណណិ តណែហហលណាំបកនី។ 
 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ទំណួកេ១ី-ខជុំនោរោដមីយួកែនាងតងំបឆី� ណំ១៩៧៩មក។ណជកនោរោបដយ្ទរា្រោណក៏រុ៉ែនណមនិមនរពណេ

កម�ទិេ�។ិណបតខីជុមំនទិេ�ជិអ� ីបលីដបីន�? 

អ�កែដលបននោរោដីណឬអាលន�ត�ុបផ្ងបេៀតណបីឆ� ១ំ៩៧៩មកណបរីទិនជមិនទនោមនរពណេកម�ទិេ�ិ

បាញបដយអជជ �កមនទមត�កិា�បេណ អ�កបន�មិនែមនជម� ទោកម�ទិេ�បិលីអាលន�ត�ុបន�បេណ គឺមនទិេ�ិ្តបមែត

ជបិគីណ(អ�កនោរោ្ទរា្រោ)ណរុ៉បណេ �។ 
 

ទំណួកេ២ី-ក�ុងឋនៈជបិគណីបតខីជុមំនទិេ�អិ�ខីា�បលីដបីន�? 

បិគីណ មនទិេ�ិ្រហកោ្រែហលនបងម� ទោកម�ទិេ�ិែដកណ បពលគឺមនទិេ�ិប្រី្បទោណ អ្ទពយបនណ ដដុំ�ណ

្រវទោណជួលណរ�� ណំលកោណឬបផ�កបទឲ្កូនបចណ។ល។ 

បនក�ុងកកណីមនកបផ�កកម�ទិេ�ិ បន�ណ អ�កេេួលអាលន�ត�ុបបីិគីណ គេឺេលួបន្តបមែតទិេ�ិជបិគី

ដែដលណមិនែមនជម� ទោកម�ទិេ�ិបន�បេ។ 

បិគីណ និងកម�ទិេ�ិកក មនេំហទិំេ�ិដូា �ៗ ។ណ អ�ីែដលខុទ �ៗ ណ គឺបន្តងោថណ ទិេ�ិជកម�ទិេ�ិកកគឺជទិេ�ិ

ស� បក បហយីអាេេួលបនកៗពំកបីា្រោណបដយបបញបលញ។ណាំែណកទិេ�ិជបិគី�ញិណគឺជទិេ�ិណែដលមន

លក�ណៈរបណ� �អទន�ណែដលអាមនកជំទទោតវ៉បនណបទៃថ់ប្យ។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតបីិគអីាា យជកម�ទិេ�កិកបនែដកឬបេ? 

បន!ណ្រទិនបរីកនោរោបន�ណប��បីឡងីបដយ្ទរា្រោណបដយបៗកបតមលពក�ខពណណ ណ៥៖ 

• នោរោបដយបិត្បកដណបពលគឺ មិនែមនជកនោរោណក�ុងឋនៈជអ�កចដីំណចផំ��ណឬចាំម� កឲ្បគ។ 

• នោរោបដយ �ៗ នហងិកណបពលគឺណមិនប្រីកមា ងំាូលបទដបណី មនោរោ។ 

• នោរោបដយមនកដបងឮជសធកណៈណបពលគឺ មិនែមនាូលនោរោបដយលួាលកោណមិនឲ្បគដបង។ 

• នោរោបដយ �ៗ នកអកោខនណបពលគឺ មិនបនបប�រងោអាលន�ត�ុបន�បចលណក�ុងគមា តមួយ�ំ។ 

• នោរោបដយទុាកតិណ បពលគឺណ បបលាូលនោរោណ បិគីមិនបនដបងថណ អាលន�ត�ុបន�មនម� ទោ

កាួបទបហយីបន�បេ។ 

បិគីណ ែដលរំបបញតមលពក�ខពណណ ទងំណ ៥ណ ខងបលីបន�ណ អាា យជម� ទោកម�ទិេ�បិនណ ប្យបីបន

នោរោអាលន�ត�ុណកយៈបបលណ៥ឆ� ណំជរោៗ �ៗ ឥតដាោ។ 
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ទំណួកេ៤ី-ប្យបបីននោរោតមលពក�ខពណណ ណ នងិ្គរោកយៈបបលណ ែដលកណំតោបដយា្រោបហយី បតខីជុអំា

ា យជម� ទោកម�ទិេ�បិដយទ�ពយ្រ�តឬិបេ? 

ទិេ�ិណ ជកម�ទិេ�ិកកណ មិនអាេេួលបនបដយទ�ពយ្រ�តិបន�បេ។ណ បិគីណ អាា យជម� ទោកម�ទិេ�ិ

ស� បកណ លុ�្តែតអជជ �កមនទមត�កាិ�បាញរពណេទម� លោកម�ទិេ�ិឲ្ណ ប្យមនកាុ�រ�ជ ីដី�ាមីនលក�ណៈ

ជ្របពន�។ 
 

ទំណួកេ៥ី-ក�ុងបបលកងោចណំ កេេលួបនរពណេកម�ទិេ�សិ� បកណ បតបីិគអីាេេលួបនរពណេអ�ណី ែដលទម� លោ

កនោរោអាលន�ត�ុបន�ែដកឬបេ? 

បន!ណ អជជ �កមនទមត�កិា�្ តត�បាញរពណេទម� លោទិេ�ិនោរោ អាលន�ត�ុ បទឲ្បិគីណ ែដល

នោរោ្ទរោា្រោ។ណ ក៏រុ៉ែនណ រពណេបន� ្ៗនោែតជភទុតងរ�ជ កោអំបីទិេ�ិនោរោរុ៉បណេ �ណ មនិែមនជរពណេ

កម�ទិេ�ិណែដលតវ៉មិនបនបន�បេ។ 
 

ទំណួកេ៦ី-្រទិនបរខីជុបំឃញីមនអាលន�ត�ុេបំនក �ៗ នម� ទោណបតខីជុអំាាូលនោរោប��ជីបិគបីន្គរោបបលឬ? 

កនោរោណអាលន�ត�ុណក�ុងនមជបិគីណែដលា្រោេេួលស� លោណគឺមនែតកនោរោណមុនបបលា្រោ

ភូមិបលាូលជ�កមនរុ៉បណេ �ណ បពលគឺ មុនឆ� ២ំ០០១។ណ រលោកាូលនោរោអាលន�ត�ុណ បនប្យា្រោ

ភូមិបលាូលជ�កមនណគឺជកនោរោខុទា្រោណែដលអាេេលួបទទ្បហ�េពណណ ។ 

្រជជន្កី្កណែដលាងោបនដីណ្តត�ែតប��ីពក្ទំុបទអជជ �កណតមកយៈយនកណ“ទម្ទនដីទង�មកិា�”។ 
 

១២. សម្ប��ិសីនអមរិច�  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោណ លបីបលីកមុនណ បយងីបនបឃញីអំបទិីេ�ិករទោអ�កែដលនោរោ

អាលន�ត�ុ បដយ្ទរា្រោណក៏រុ៉ែនណមនិទនោមនរពណេកម�ទិេ�ិ។ណបនៃថ់បន�ណបទងណបីណណនបងបលីករ�� ថ�មីួយ

បេៀតគឺណ“កប��ីទម្ទនដីទង�មកិា�” មករក្សយ តមកយៈរេទមន ទនជជមួយណរណណិ តណែហហលណាំបកនី។ 

ដូាែដលបលក-អ�កបន្ជរកាួមកបហយីណ លបីបលីកមុនថណ បិគីណ (មននពយថណ អ�កនោរោ

អាលន�ត�ុណ បដយ្ទរា្រោណ រុ៉ែនណ មនិទនោមនរពណេកម�ទិេ�ិ)ណ ក៏មនទិេ�ិ្រហកោ្រែហលនបងកម�ទិេ�ិកកែដកណ

គឺមនទិេ�ិប្រី្បទោណ (ដូាជណ សងទងោលំបនដ� នណ ដដុំ�ណ រង�របង�ីនផល)ណ ទិេ�ិអ្ទពយផលណ (ដូាជណ ជួលណ

្រវទោ)ណនិងមនទិេ�ិបផ�កកម�ទិេ�រិនណ(ដូាជណលកោណឬែាកជបកកមកតកបទឲ្កូនបច)។ 
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បិគី ែដលនោរោអាលន�ត�ុ្តបម្តត�តមលពក�ខពណណ ណ ែដលកំណតោបដយា្រោណ ក�ុងកយៈបបលណ ៥ឆ� ំ

ជរោៗ �ៗ ណអាា យបទជម� ទោកម�ទិេ�ិបន។ 

ក៏រុ៉ែនណ ា្រោភូមិបលណ ែដលាូលជ�កមនណលបីឆ� ២ំ០០១ណបនរិេរ��រោរលោកាូលនោរោដី�ាីណ

ក�ុងឋនៈជបិគីណ មននពយថណ ា្រោេេួលស� លោែតអ�កាូលនោរោ មុនឆ� ២ំ០០១រុ៉បណេ �។ណ អ�កែដលាូល

នោរោណប្យា្រោភូមិបលឆ� ២ំ០០១ាូលជ�កមនណ្តត�ចតោេុកថជកនោរោ បដយខុទា្រោ។ 

ក៏រុ៉ែនណា្រោភូមិបលថ�ីបន�ណក៏បនរបង�ីតយនកម�មួយែដកណបដីម្ជីួយដលោ្រជបលកដ�កម�ុជ្កី្កណែដល

�ៗ នដីណបន�គឺ “កប��ីទម្ទនដីទង�មកិា�”។ 

បនៃថ់បន�ណរណណិ តណែហហលណាំបកនីណនបង្តឡរោមករក្សយរំភាឺណអបំីទម្ទនដីទង�មកិា�បន�។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតី្ រជបលកដ� ែដលអាេេលួបនដទីម្ទនទង�មកាិ� ្តត�មនលក�ណៈទម្តអិ�ខីា�? 

ក-មនទ�ជ តិែខ�កណនិងមនទមត�ិបតមផាូ�ា្រោណបដីម្បី��ីជម� ទោដី 

ខ-ជបម្គគសកណៃន្គគសកណែដលមនទមជិកបីកនកោណឬប្ាីននកោណ ែដលជរោសាោសបលហតិជមួយ �ៗ ណឬមន

ាំណងអពហជបិពហជណនិងកទោបនជមួយ �ៗ ណក�ុងលំបនដ� នែតមួយ។ 

គ-មន្បកោាំណូលទរណ(ក្មិត្បកោាំណូលបន�្តត�កំណតោបដយ្រទករទោ្កទួងទង�មកិា�ណនិងករក) 

ឃ-មិនែមនជកម�ទិេ�ិកកណឬជបិគីណបលីដីបផ្ងបេៀត 

ង-មនមន�ៈណនិងមនលេ�ិបអនុ�តតមកម���ិទីម្ទនដីទង�មកិា�ណែដលនបង្តត�្រគលោឲ្។ 

ប្របី្រជបលកដ� ែដលមនលក�ណៈទម្តិខងបលីបន�ណមន្របភេបលកដ�មួយាំនួនណ ែដលមនទិេ�ិ

ជទ�ពយ្រ�តិណ ក�ុងកេេលួបនទម្ទនដីទង�មកិា�ណ មននពយថណ អជជ �កមិនអារដិបទ�ទំបណីករទោជន

ទងំបន�បនបេ៖ណ បម្គគសកជទីណ បម្គគសកជជនបតោរងោទមត�ិបណ (បិក) បម្គគសកជអតីតយុេ�ែដល

បតោរងោទមត�ិបណនិងបម្គគសកជបយ�ិនកសំយ។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតទីម្ទនដទីង�មកាិ�ណ្តត�ផលោជូន្រជបលកដ�បដយឥតគតិៃថាណឬក៏មនរងោៃថាឈ�ួល? 

ដីទម្ទនទង�មកិា�ណ្តត�ផលោជូន្រជបលកដ�ណបដយឥតគិតៃថា។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតទីម្ទនកិណ(មននពយថណអ�កែដលេេលួបនដទីម្ទនទង�មកាិ�)ណអានោរោដបីន�បនណក�ុង

កយៈបបលរុ៉ន� នឆ� ?ំ 

្គរោទម្ទនដទីងំអទោណមិនអាផលោឲ្បលីទបីកយៈបបលណ៩៩ឆ� បំឡយី។ 
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ក៏រុ៉ែនណ ទម្ទនដីទង�មកិា�ណ មនលក�ណៈបិបទទមួយណ គឺណ ទម្ទនិកអាបទ�ីទំុប��ីជម� ទោ

កម�ទិេ�ិបនណប្យបីបននោរោដីទម្ទនកយៈបបល៥ឆ� ជំរោៗ �ៗ ។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បរដូីបា��ណបតទីម្ទនដទីង�មកាិ�ណនងិបិគៈណមនាណុំាខុទ �ៗ ្តងោណខា�? 

ទងំបិគីណ និងទម្ទនិកដទីង�មកិា�ណ ទុេ�ែតអាទំុប��ីជម� ទោកម�ទិេ�ិបលីដីែដលខាួននោរោបនណ

ប្យបីបននោរោដីណក�ុងកយៈបបលណ៥ឆ� ណំជរោៗ �ៗ ។ 

ាំណុាែដលខុទ �ៗ ណគឺ្ តងោថណបនក�ុងកយៈបបលកំបុងនោរោណ៥ឆ� បំន�ណបិគីណអាបផ�កទិេ�ិករទោខាួនបទ

ឲ្អ�កដ៏ៃេបនណ(ដូាជណលកោ ឬប��ីជអំបណយនូ�ដីករទោខាួនបន)។ 

ាំែណកទម្ទនិកដ ីទង�មកិា��ញិណ ក�ុងបបលកងោចបំនា យជម� ទោកម�ទិេ�ិណ (៥ឆ� )ំណ មិនអាប��ីក

បផ�កទិេ�ិករទោខាួនបនបេណ គឺអាមនទិេ�ិ្តបមែតប្រី្បទោណ (សងទងោលំបនដ� នណ ដដុំ�ណ រង�របង�ីនផល)ណ និង

អ្ទពយផលណ(ជួលណ្រវទោ)ណែតរុ៉បណេ �។ 
 

៥-្រទិនណ បរបីនក�ុងកយៈបបលនោរោដណី មនិទនោ្ គរោណ ៥ឆ� ណំ ទម្ទនកិេេលួមកណិប បតទីម្ទនដី

ទង�មកាិ�្ តត�កលយជទ�ពយ្រ�តណិបហយីដទីម្ទន្តត�្រគលោបទឲ្កដ��ញិណឬក៏កូនបច ែដលជទយេករទោអ�ក

សា រោបន�អានោរោរនបន? 

ទម្ទនដីណ ទង�មកិា�ណ មនិអាកលយជទ�ពយ្រ�តិណ បដយមកបបីហតុែតទម្ទនិកេេួលមកណិប

បន�បេ។ណកូនបច (ទយេ)ណករទោទបណអារននោរោដទីម្ទនបន�តបទបេៀតបន។ 
 

ទំណួកេ៦ី-បនក�ុងកកណីណែដលទម្ទនដទីង�មកាិ�្ តត�បផ�កជមកតកបទឲ្កូនបច បតកីយៈបបលណ៥ឆ� ណំែដលា្រោ

ត្មត�ឲ្នោរោណបដមី្បីនា យជម� ទោកម�ទិេ�បិលីដហី�បងណ្តត�ចរោបផមីររោបឡងី�ញិណឬក៏អាររោរនបមុីន? 

ាំណុាណ បន�ណ មិនមនែាងលម�ិតបនក�ុងា្រោភូមិបលណ ឬអនុ្កបតទីបីទម្ទនដីទង�មកិា�បន�បេ។ណ

ក៏រុ៉ែនណ តមបៗលកណជ េូបទៃនា្រោណ កយៈបបលណ ៥ឆ� ណំ ្តត�ចរោររោរនណ មិនែមនររោបឡងី�ញិបន�បេ។ណ

មននពយថណ្រទិនបរីទម្ទនិកនោរោបន ៣ឆ� ណំបហយីេេួលមកណិបណទយេករទោទបេេួលនោរោ

ដីទម្ទនបន�ណកយៈបបលណ២ឆ� បំេៀតណ្គរោ ៥ឆ� ណំបហយីអាទំុប��ីជម� ទោកម�ទិេ�ិបន។ 
 

១៣. រិច�ស��សម្ប�� �ិនតំ្ �ង់សិដរិច�ពិងសស 
 

ទំណួកេី១- បតីា្រោទម្ទន្តត�បនអនុមពតបនៃថ់ែខឆ� ណំណ? បហយីា្រោបន�មនបៗលបគអ�ីណ? 
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ា្រោទម្ទនអនុមពតៃថេ់ណី១៩ណែខតុលណឆ� ១ំ៩៩៧ណមន៦ជំបូកណនិង ៤៣ម្តណបហយីមនបៗលបគ

បដីម្ជីំកុញណនងិទំកលួកអនុ�តនជគប្មងបហដ� កានទម�ពន�បដយហកិ��រ្ទនឯកជនបន្ប�រជណា្កកម�ុជ។ 

ា្រោបន�្តត�កអនុ្កិតមយួបផ្ងបេៀតបដីម្ដីកោវបអយអនុ�ត (រុ៉ែនមកដលោបបលបន�មនិទនោ្តត�បនអនុមពត

បនបឡយីបេ)។ 

 

ទំណួកេី២- បតីគប្មង�និិបយគ្របភេណខា�ែដលអាប��ីទម្ទនបនណ? 

ទំណងោបហដ� កានទម�ពន�ទងំឡយណែដលផលោបទវកម�បដយផ� លោ ឬមិនផ� លោដលោសធកណៈ

ជនបនក�ុង�ទិពយដូាខងប្មបន�ែដលា្រោកម�ុជបរីកបអយអាប��ីទម្ទន បនណ៖ 

• កផលិតណករ�ជូ នណនិងកែាកចយថមបលអគ�ទិនីណ។ 

• បហដ� កានទម�ពនណ និង្របពន�ដបកជ�ជូ នមនជអេទណ ផាូ�ថ�លោណស� នណ ្បលនយនបហ�ណ កបំងោែផណ ផាូ�ែដកណ

ែ្បកជីកណ។ 

• កផ�តោផ�ងោេបកស� តណនងិអនមពយ 

• បហដ� កានទម�ពនរំបកបីអយេូកគមនគមនជណនងិរបា�ក�េិាបត៌មន។ 

• បហដ� កានទម�ពនមូលដ� នទមន កៈរប្មីបអយគប្មងបផ�កបេទាកណជ សកៈមន�ី។ 

• បហដ� កានទម�ពនរប្មីបអយ�ទិពយឧទ�ពនណនិងប្រងណមនជអេទណរំបុងរង�ូកប្រងណនិងឧទ�ពន។ 

• ្របពន�លូណ្របពន�រង�ូកេបកណនិង្របពន�រូមស ក។ 

• ្រ្បបតិកម�ណនងិណក្គរោ្គងទំណលោ 

• បហដ� កានទម�ពនសធកណៈពកោបពន�នបង�ទិពយទុខភិបលណ�ទិពយអរោកណំនិង�ទិពយកីឡ។ 

• បហដ� កានទម�ពនរំបកបីអយតំរនោបទដ�កិា�បិបទទ និងលំបនដ� នទង�មណ។ 

• បហដ� កានទម�ពនរប្មីបអយ្របពន�ធរទទណនិងករកកទិកម�ណ។ 

• �ទិពយបផ្ងៗបេៀតែដលា្រោបដយែឡកអនុ�� តបអយមនកផលោទម្ទន។ 
 

ទំណួកេី៣- បតីអជជ �កកដ�ែដលជិគីៃនកិា�ទនាទម្ទនប��ីកប្ជីទបកទីទម្ទននិកតម��ិីណណ? 

តមនីតិ��ិីបដញៃថាណជលក�ណៈជតិណនិងអនកជតិណឬតមនីតិ��ិីាកចកបដយែផ�កបទតមណលៈបេទៈ។ 
 

ទំណួកេី៤- ាូកនិយយបនីីតិ��ិីប្ជីទបកទីទម្ទនិកណ? 
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បនបបលែដលដំបណីកកប្ជីទបកទីទម្ទនិក្តត�បនរំបបញទប�្គរោបហយីអជជ �កកដ� ជិគីៃន

កិា�ទនាទម្ទនប្តៀមក�ុងកេេួលពក្បដញៃថាាុងប្យ ឬកប��ីបទ�ីកាកចកណ រន� រោបីបន�អជជ �កកដ�

ែដលជិគីៃនកិា�ទនាទម្ទន ្តតមមននូ�កអនុមពតជបៗល កណជ ទំររោលក�ខណណ ាុងប្យៃន

កិា�ទនាទម្ទន។ 

រន� រោបីេេលួបនកអនុមពតយលោ្បមជបៗលកទំររោកិា�ទនាទម្ទន អជជ �កកដ�ែដលជ ិគី

ៃនកិា�ទនាទម្ទន្តត�បាញបទាកជូីនដណំប ងបីកយលោ្បមផលោទម្ទនបទបរក�ជន ែដលបនប្ជីទបកទី

មុននបងាុ�កាិ�ទនាទម្ទន។ 

 

 
 

ែផ�រទី៣ ��ហ៍ពិ�ហ ៍�ិន្គ�ួរ 

១. �ី��ធីក��រចកះសំ ក្្ ត��ហ៍ពិ�ហ៍  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងរេទមន ទនជជមួយគួាណគន� រ៉ណបលកជំទ�ណអុបងណកន� ផ�ណីកដ�មនី្កទួងកិា�កនកណីបនជំកុញឲ្

្រជបលកដ�ទងំអទោបទាុ�ទំរុ្តអពហជបិពហជណ បដីម្ឲី្ាំណងអពហជបិពហជមនទុបលិប្តបម្តត�

បទតមផាូ�ា្រោ។ណបទងណបីណណទូមបលីកយកនីតិ��ិីណៃនកាុ�ទំរុ្តអពហជបិពហជបន�ណមកជ្មរជូនបលក-

អ�កស រោណបដយមនកបន្លោបីទំណកោបលកណខតោណណកេិ�ណបចទរ� តោេបនាបសកោ។ 

 បលកជំទ�កដ�មនី្កទួងកិា�កនកណី ធា រោបនែថាងថណ កបកៀរអពហជបិពហជិគប្ាីនណ បនកម�ុជណ

ជបិបទទណបនតមជនរេណបនប��ីបទបដយ្ៗនោែតមនបកៀរាំបិ�តីមេំបនៀមេមា រោ្រៃបណី ែតរុ៉បណេ �ណរុ៉ែនណ

មិនបនបទាុ�ទំរុ្តអពហជបិពហជណ្តបម្តត�តមផាូ�ា្រោបន�បេ។ 

ាំណងអពហជបិពហជណ ែដលមន្តបមែតបិ�ីបកៀរកតម្រៃបណីណ បដយ �ៗ នកាុ�ទំរុ្ត

អពហជបិពហជែររបន� មិនមនទុបលិបតមផាូ�ា្រោបន�បេណមននពយថណ បរីបទ�ជគូស� មភីកយិបន�ណ កទោ

បនជមួយ �ៗ ណ បដយមនកេេួលស� លោបីទង�មថណ ជរី-្របន�បកៀរកបបញមុខបបញមតោបហយីក៏បដយណ

ក៏រុ៉ែនណតមផាូ�ា្រោណអ�កទងំបីកកទោបនបដយ �ៗ នាំណងអពហជបិពហជបន�បេ។ 

ាំណងអពហជបិពហជែររបន�ណអានបងរង�ជរ�� ទ�ុគស� ញណជបិបទទណបនបបលមនកែលងល�ណឬ

បនបបលែដលិគីណមួយណ បទលរលួាមនរីណ ឬ្របន�បផ្ង។ណ បហតុដូបា��ណ បហយីបនជបលកជំទ�អុបងណ

កន� ផ�ណីបនអំព�ន�ឲ្គូស� មភីកយិណ្តត�នំៗ � បទាុ�ទំរុ្តអពហជបិពហជឲ្បន្តបម្តត�តម ផាូ�ា្រោ។ 
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ទំណួកេ១ី- បតីកាុ�ទំរុ្តអពហជបពិហជ្តត�ប��បីឡងីណបដយបៗកបបទតមនតី�ិ�ិអី�ខីា�? 

បយងតមបលកណខតោណណកេិ�ណបចទរ� តោេបនាបសកោណនតីិ��ិីៃនកាុ�ទំរុ្តអពហជបិពហជណគមឺនជ

លំដរោលំបដយដូាតបទ៖ 

អនគតណ កូនកបមា �ណ ្តត�ដកោពក្ទំុបទឃុ-ំទរ� តោណ ែដលខាួនកទោបនណ បដីម្ឲី្បមឃុ-ំបចទរ� តោណ បាញ

បទាកីរ�ជ កោថណ ខាួនបិតជមិនមនជរោាំណងអពហជបិពហជចទោណមួយែមនណ (បនលី�ណ ឬបព�ម៉យ)។ណ

្រទិនបរីជបព�ម៉យបដយកែលងល�ណ ្តត�មនដីតុលកណ អំបីកែលងល�។ណ ្រទិនបរីជបព�ម៉យ 

បដយ្របន�សា រោណ្តត�មនលិខិតមកណិបករទោទប្របន�។ 

 ប្យបីបនលិខិតរ�ជ កោណ បបីមឃុ-ំបចទរ� តោកាួបហយីណ ិគីខង្រកទណ ្តត�យកលិខិតបន�ណ ្បមទងំ

ទំណំុែរររេមួយបេៀតណ រំបបញបដយិគីខង្ទីណដកោជូនបទសលឃុ-ំទរ� តោខង្ទី។ណ មនអី្តនុកូលដ� ន 

បនឃុ-ំទរ� តោខង្ទីណ ជអ�កបាញបទាកី្រទជូនដំណប ងអពហជបិពហជណ បដីម្យីកបទរិេណ បនផ��ខង្ទីណ

បហយីបទាកីាមាងមួយបេៀតណយកបទរិេបនផ��ខង្រកទ។ 

ក�ុងកយៈបបលណ ១០ៃថ់ណ ្រទិនបរីមិនមនកតវ៉ជំទទោណមួយបេណ កប��ីបិ�អីពហជបិពហជតម

េំបនៀមេមា រោ្រៃបណីអាបកៀរាំប��ីបទបន។ 

ប្យណបិ�ីអពហជបិពហជបន�ណ (យ៉ងយូក ១ែខ)ណ គូស� មីណ ភកយិថ�ីបថ� ងបន�ណ ្តត�្តឡរោបទសលឃុ-ំ

ទរ� តោណ ខង្ទី�ញិណ បដីម្ផីិតបមៃដណ ក�ុងបទៀ�បភអ្តនុកូលដ� នណ បហយីបមឃុ-ំបចទរ� តោណ បាញទំរុ្ត

អពហជបិពហជជផាូ�កជូន។ 

គួករ�ជ កោថណបនក�ុងកាុ�ទំរុ្តអពហជបិពហជបន�ណិគទីងំបីក្តត�មនសក្ណីយ៉ងតិាណ២កូរណ(ម� កោ

ទ្មរោខង្ទីណ និងម� កោទ្មរោខង្រកទ)។ណ សក្បីន�ណ អាជឱបុកម យក៏បនណ ជសាោញតិណ ឬមិតភកិ

ណមួយក៏បនណ(មន� ពយ្គរោក)។ 

ាំបព�គូស� មីណភកយិ ែដលបនបកៀរកកនាងមកណ បដយមិនបនាុ�ទំរុ្តអពហជបិពហជណ(ជបិបទទណ

អ�កបកៀរកក�ុងកររែខ�ក្កហម)ណអាបទទំុលិខិតរ�ជ កោអពហជបិពហជណបសីលឃុ-ំទរ� តោណែដលខាួនកទោបន។ 

កដកោពក្ទំុបន�ណ មិនទមទកឲ្មននីតិ��ិី្ រទផកយជសធកណៈណ ដូាកបកៀរកថ�ីបេណ រុ៉ែនណ

្តត�មនសក្ណីយ៉ងតិាណ២កូរ ែដក។ 
 

២. �ី��ធីក��រងរៀ្��ហ៍ពិ�ហ៍រ�នពលរិដែខធរ �ិនពលរិដ្រងទស  

បដយណបទងណបីណ  
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បដីម្បីកៀរកជមួយនកែីខ�កណ រុកទជជនរកបេទមិន្តត�មនអយុបលីទបីណ ៥០ឆ� ណំ បហយី្តត�មន្បកោ

ាំណូលយ៉ងតិាណ២៥០០ដុលា កអបមកកិណក�ុងមួយែខ។ 

បដីម្បីមាីយតរបទនបងទំណួកករទោអ�កស រោបយងីណ បនក�ុងនេីយលោដបងបាី្រោបនៃថ់បន�ណ បទងណ បីណណ

ទូមប��ីកបន្លោអំបីកបកៀរអពហជបិពហជកវងបលកដ�ែខ�កណ និងបលកដ�រកបេទ។ណ បតីសមខីាួនទងំខងិគី

ជបលកដ�ែខ�កណ និងិគរីកបេទណ ្តត�រំបបញនូ�លក�ខណណ អ�ីខា�?ណ បតីកទំុបកៀរអពហជបពិហជបន�្តត�ប��ីបឡងី

បដយបៗកបបទតម នីតិ��ិីអ�ីខា�ណបហយីប��ីបនកែនាងណ? 
 

លក�ខណណ ទកោេងនបងសមខីាួនែដល្តត�បកៀរអពហជបពិហជ 

សមីខាួនទងំបីកណគទឺងំិគីជបលកដ�ែខ�កណទងំិគីជបលកដ�រកបេទណចបំាោ្ តត�ែតរំបបញនូ�លក�ខណណ

កមួមួយាំនួន ែដលមនែាងបនក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កណដូាជកកណីអពហជបិពហជេូបទណកវងែខ�កណនិងែខ�កែដកណគឺ៖ 

• អពហជបិពហជ្តត�ប��ីបឡងីបទតមបៗលកណជ ទ�ព្គាិតណ ែដលបាញបមីន�ៈផ� លោករទោសមីខាួនទងំ

ទងខងណបដយ �ៗ នករង�ំណឬករនាំបបក្បទោណ(ម្តណ៩៥៨) 

• រុកទណ និងនកណី ែដល្តត�បកៀរអពហជបិពហជមិនមនជរោជសាោញតនិបង �ៗ ណ ែដលា្រោហមតោណ

(ម្តណ៩៥១ណនិងណ៩៥២) 

• មិនមនជរោាំណងអពហជបិពហជចទោណ បីប្ព�្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កែាងថណ អ�កែដលមនរីណ ឬ្របន�

កាួបហយីណមិនអាបកៀរអពហជបិពហជបេៀតបនបេណ(ម្តណ៩៤៩) 

• ្តត�ែតជនីតជិនណមននពយថណ្តត�មនអយុចរោបី១៨ឆ� បំឡងីណ(ម្តណ៩៤៨) 

ក�ុងកកណីអពហជបិពហជណ កវងនកែីខ�កណ និងរុកទរកបេទណ រុកទរកបេទបន�្តត�រំបបញបទតមលក�ណណ

រែន�មណែដលកំណតោបដយ្កទួងករកបេទែខ�កណតមកយៈកំណតោេូតណបាញលបីៃថ់េី១ណែខមីនណឆ� ២ំ០១១ណគឺ៖ 

• អយុមិន្តត�ឲ្បលីទបីណ៥០ឆ�  ំ

• ្តត�មន្បកោាំណូលយ៉ងតិាណ២៥០០ដុលា កណក�ុងមួយែខ 

មាង៉បេៀតណ បយងតមអនុ្កបត្ណ បលខណ ១៨៣ណ ាុ�ៃថ់៣ណ �ាិ�ិណ ២០០៨ណកបកៀរអពហជបិពហជ ែដល

ប��ីបឡងីតមកយៈ �ិ កោរកបកទីគូ្ទកកណឈ�ួញកណ លណឬ្កកមហហុនអជី�កម�ណគឺ្ តត�ហមតោដាោខត។ 
 

នតី�ិ�ិណីនងិទំណំុែរររេែដល្តត�របំបញ 



�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 71 

បយងតមអនុ្កបត្ណ១៨៣ណខងបលីបន�ណជនរកបេទែដលមនរំណងបកៀរអពហជបិពហជជមួយបលកដ�

ែខ�កណចបំាោ្តត�ែតមន�តមនណបនក�ុង្របេទកម�ុជណបដីម្ីបកៀរាំរំបបញែរររេណនិងនីតិ��ីិៃនកបកៀរអពហជបិពហជ

បន�បដយខាួនឯង។ 

ទំណំុែរររេៃនកទំុបកៀរអពហជបិពហជណ្តត�ដកោបទ្កទួងករកបេទណបដយ្តត�មន ជិ រោនូ�៖ 

• ពក្ទំុបកៀរអពហជបិពហជណបដយ្តត�រំបបញបទតមេ្មងោែដលមន្សរោណបាញបដយអជជ �កែខ�ក 

• ឯកសកថតាមាងណ ៃនលិខិតមាងែដនករទោសមីខាួនជជនរកបេទណ បដយមនេិដ� កណ (Visa) ាូលក�ុង

្របេទកម�ុជណែដលបនមនទុបលិប 

• លិខិតរ�ជ កោិបបនលី�ណ ឬបព�ម៉យណ ឬបម៉ម៉យណ បាញបដយទមត�កិា�្របេទករទោសមីខាួនជ

ជនរកបេទ 

• លិខិតរ�ជ កោទុខិបណបាញបដយទមត�កិា�កម�ុជ 

• លិខិតបថ� លបទទណបាញបដយទមត�កិា�្របេទករទោសមីខាួនជជនរកបេទ 

• លិខិតរ�ជ កោបីមុខករកបិត្បកដករទោសមីខាួនជជនរកបេទណ បដយមនរ�ជ កោបីាំនួន្បកោាំណូល

្រចែំខ បាញបដយទមត�កិា�្ របេទករទោសមីខាួនជជនរកបេទ 

ទំណំុឯកសកទងំអទោបន�ណ(ប្របពីក្ទំុបកៀរអពហជបិពហជណនិងលិខិតរ�ជ កោទុខិប)ណគឺ្ តត�មន

បប�្តរ�ជ កោនីតានុកូលិបណ បសី� នេូតណ ៃន្របេទករទោសមខីាួនជជនរកបេទណ ែដល្រចបំនក�ុង្របេទ

កម�ុជ។ 

មាង៉បេៀតណបរីតមកំណតោេូតករទោ្កទួងករកបេទែខ�កណាុ�ៃថ់េី២៣ណមីនណឆ� ២ំ០០៩ណសមីខាួនជជន

រកបេទមិន្តត�ទកោេងណ ដកោទំណំុែរររេទំុបកៀរអពហជបិពហជបន�បទ្កទួងករកបេទបដយផ� លោបេណ គឺ

្តត�ដកោតមកយៈស� នេូតណឬស� នកុងទហុលណៃន្របេទករទោសមខីាួនជជនរកបេទណែដល្រចបំនកម�ុជ។ 

ប្យបីេេលួបនទំណំុែរររេបន�បហយីណ ្កទួងករកបេទមនកយៈបបលយ៉ងយូកណ ៥ៃថ់ណ (ៃថ់

ប��ីក)ណ បដីម្បីិនិត្ និងទប្មា។ណ ្រទិនបរីបមីលបទបឃញីថណ មនទំណំុឯកសក្គរោ្ៗនោណ បហយីសមីខាួន

ជជនរកបេទរំបបញបទតមលក�ខណណ  ែដលបនកំណតោបហយីណ្កទួងករកបេទ្តត�រ�ជូ នទំណំុែរររេបន�ណ

រនបទឲ្្កទួងមហៃផ�។ 

្កទួងមហៃផ�ក៏មនបបលយ៉ងយូកណ ៥ៃថ់ ែដកណ បដីម្បីិនិត្ និងាុ�រ�ជ ីទំណំុឯកសកទំុ

បកៀរអពហជបិពហជបន�។ណ បិនិត្ និងាុ�រ�ជ ីារោទប�្គរោបហយីណ ្កទួងមហៃផ�្តត�ជូនដំណប ងណ អំបីក

ទំុបកៀរអពហជបិពហជបន�ណ បទខងមនីអ្តនុកូលដ� នឃុណំ ឬទរ� តោណ ៃនលំបនដ� នអាិៃនយជករទោសមីខាួន

ជបលកដ�ែខ�កណបហយីក៏្តត�ជូនដំណប ងបទសមីខាួនជជនរកបេទែដក។ 
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េេួលបនាបមាីយបី្កទួងមហៃផ� អំបីកាុ�រ�ជ ីទំណំុឯកសកទំុបកៀរអពហជបិពហជបន�បហយីណ

សមីខាួនទងំបីកណ គឺទងំបលកដ�ែខ�កណ និងទងំជនរកបេទណ ្តត�បកៀរាដំកោពក្ទំុបកៀរអពហជបិពហជណ ្ទរបបល

ជមួយ �ៗ ណបទឃុណំឬទរ� តោណបនខងលំបនករទោសមីខាួនជបលកដ�ែខ�កណបទតមនីតិ��ិទំុីអពហជបិពហជ�ម�ត។ 

ទំណំុែរររេករទោសមីខាួនជបលកដ�ែខ�កណគឺ្តត�មន ជិ រោ៖ 

• ពក្ទំុបកៀរអពហជបិពហជ 

• បទាកីាមាងទំរុ្តកំបណីត 

• លិខិតរ�ជ កោិបបនលី�ណឬបព�ម៉យណឬបម៉ម៉យណែដលបាញបដយបមឃុណំឬបចទរ� តោ 

• លិខិតរ�ជ កោទុខិបបាញបដយមន�ីកបបេ្ណែដលេេួលស� លោជផាូ�កបី្កទួងទុខភិបល 

ប្យបីបិនតិ្បមីលទំណំុឯកសកករទោសមីខាួនទងំបីកណ បឃញីថណ ្តបម្តត�តមា្រោបហយីណ មនី

អ្តនុកូលដ� នឃុណំ ឬទរ� តោណ ្តត�បកៀរាំរពណេ្រទអពហជបិពហជណ បដីម្យីកបទរិេផកយណ បនផ��ករទោ

សមីខាួនជបលកដ�ែខ�កផងណ បនសលឃុណំ ឬទរ� តោបន�ផងណ នងិបនស� នេូតណ ៃន្របេទករទោសមីខាួនជជន

រកបេទផង។ណ១០ៃថ់ប្យបីរិេរពណេ្រទបន�បហយីណបរីទិនជមិនមនអ�កណរបងតវ៉ណជំទទោនបងកបកៀរ

អពហជបិពហជបន�បេណបេីរសមីខាួនអាបកៀរាំបិ�អីពហជបិពហជបន។ 

បនាុងរ��រោៃននីតិ��ិីណ បដីម្ឲី្អពហជបិពហជ មនទុបលិបបបញលក�ណៈា្រោណ សមខីាួនទងំបីកណ

្តត�បទាុ�រ�ជ ីអពហជបិពហជណបនសលឃុណំឬទរ� តោណគបឺនកែនាង ែដលបនដកោពក្ទំុបកៀរអពហជបិពហជ។ណ

កាុ�រ�ជ ីអពហជបិពហជបន�ណ ្តត�មន�តមនផ� លោករទោសមីខាួនទងំបីកណ រូកកមួជមួយនបងសក្ ី ែដលមន

អយុ្គរោកណាំនួនណ២កូរ។ 
 

៣. ៃពីំែ្្្ទក��រសកំចកះងសៀវង�ៃ្��រូលូ�ដ  �រងំណើត (សំ ក្្ តរងំណើត)  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោករទោបយងីណបនៃថប់ន�ណ បទងណបណី ទូមប��ីកបន្លោ អបំីែរររេៃនក

ាុ�បទៀ�បភកំបណីតករទោកូន។ 

អ្តនុកូលដ� នណ គឺជាំណងកមួ ជិ រោទ�ជ តិបទនបងកដ�ណ នងិស� និបជកោែទងណ ែដលបលកដ�ម� កោៗមនណ

បនក�ុង្តកូល្គគសកខាួនណ ក�ុងទង�មជតិណ នងិែដលរបង�ីតឲ្ជនបន�ណ មនទិេ�ិណ និងកកណីយកិា�។ណ

កាុ�បទៀ�បភអ្តនុកូលដ� នណគជឺតប�កិា�ណែដលបលកដ�ែខ�ក្គរោ្តត�ែតរំបបញណ(ម្តណ២ណនិងណម្តណ៣ណៃន

អនុ្កបត្ ទីបីអ្តនុកូលដ� នណឆ� ២ំ០០០)។ 
 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ទំណួកេ១ី-បនបបលែដលមនទកកបេរីនបងបកតីណបតឪីបុកម យ្តត�បទាុ�ទំរុ្តកបំណីតបនកែនាងណណបហយី្តត�

ាុ�បនក�ុងកយៈបបលរុ៉ន� នៃថ?់ 

បនបបលែដលមនទកកបកីតណឪបុកណឬម យករទោទកកណ(ជេូបទណគឪឺបុក)ណ្តត�បទរយកណជ ាុ�ទំរុ្ត

កំបណីតបនសលឃុណំ ឬទរ� តោណ ៃនលំបនដ� នអាិៃនយជករទោខាួន។ណ ក�ុងកកណីឪបុកណ និងម យមន�ុកៈបទ

មិនបន្តត�បបងពកោសាោញតិណឬក៏អ�កជិតខងឲ្បទជំនួទបនណក៏រុ៉ែនណសាោញតិណនិងអ�កជិតខងបន�ណ្តត�ែត

ជអ�កណែដលបនបឃញីណនិងបនដបងឮផ� លោ បីកបកីតករទោទកកបន�។ 

កាុ�ទំរុ្តកំបណីតបន�ណក�ុងកយៈបបលយ៉ងយូករំផុតណ៣០ៃថ់ណគិតចរោបីៃថ់ណែដលទកកបកីត។ 

បយងតមបទាកីែណនកំរទោ្កទួងមហៃផ�ណ (ទ.ណ.នណ ១៨ណ ឧទិណ ២០០៧)ណ កាុ�បទៀ�បភ

កំបណីត្តត�នបំទជមួយនូ�លិខិតស� មមួយាំននួ៖ 

• លិខិតរ�ជ កោេេួលស� លោកំបណីតករទោទកកណបាញបដយមន�ីកបបេ្ណ(្រទិនបរីទកកបកីតបនមន�ីកបបេ្) ឬ 

• លិខិតរ�ជ កោេេួលស� លោកំបណីតណបាញបដយបមភូមិណ(បរទីកកបកីតបនផ��) 

• ្រទិនបរីមនណ្តត�យកបទជមួយផងែដកណនូ�ឯកសកមួយាំនួនបេៀតណដូាជណបទៀ�បភ្គគសក ែដលមន

បច� �ឪបុកម យករទោទកក,ណ បទាកីាមាងទំរុ្តកំបណីតករទោឪបុកម យ,ណ បទាកាីមាងទំរុ្ត

អពហជបិពហជករទោឪបុកម យ,ណអតទ�� ណរពណេករទោឪបុកម យ។ 

• ក�ុងកកណីឪបុកម យមិនបនបទាុ�បទៀ�បភកំបណីតបដយផ� លោខាួនឯងណ បហយីបបងពកោសាោញតណិ ឬ

អ�កជិតខងឲ្បទជំនួទណ ឪបុកម យណ ្តត�ប��ីលិខិតរ�ជ កោមួយបេៀតណ បដយមនរ�ជ កោា្ទោលទោណ បី

នម្តកូលណនមខាួនណនងិៃថ់ែខឆ� កំំបណីតករទោទកក។ 

បរីទិនជបនមកាុ�ទំរុ្តកំបណីតកូនណក�ុងកយៈបបលកំណតោណ៣០ៃថ់ បហយីមនឯកសក្គរោ្ៗនោដូា

ខងបលីបន�ណ បមឃុ ំ ឬបចទរ� តោណ ែដលជមនីអ្តនុកូលដ� ន ្តត�បាញទំរុ្តកំបណីតា្រោបដីមមួយទនាបកឲ្

បទឪបុកម យ។ណទំរុ្តកំបណីតា្រោបដីមបន�ណ្តត�បាញឲ្បដយឥតគិតៃថា។ 
 

ទំណួកេ២ី-ក�ុងកកណីខកខនមនិបនបទាុ�ទំរុ្តកបំណីតណក�ុងកយៈបបលកណំតោណ៣០ៃថណ់បតី្ តត�ប��ដូីាបមា? 

បរីទិនជកូនបកីតមក មិនបទាុ�ទំរុ្តកំបណីតណេុកឲ្ហួទណ៣០ៃថ់ កាុ�ទំរុ្តកំបណីតណបនែតអា

ប��ីបនណរុ៉ែនណ្តត�បនទំណំុែរររេប្ាីនជងកបទាុ�ទំរុ្តកំបណីតណក�ុងកយៈបបលកំណតោណបហយី្តត�មនក

រងោៃថា។ 
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កទំុាុ�ទំរុ្តកំបណីតហួទបីណ ៣០ៃថ់ណ ប្យបីទកកបកីតណ គឺ្តត�ប��ីបទតមនីតិ��ិីណ ែដលបគបហថណ

“ករបងទំុាុ�បទៀ�បភអ្តនុកូលដ� ន” រុ៉ែនណ ប��បីនសលឃុទំរ� តោែដលឪបុកម យកទោបនដែដលណ បដយមិន

ចបំាោ្តត�បទដលោ្ទកកខណណ ណឬក៏បខត្កកងបេ។ 

ក�ុងករបងទំុាុ�ទំរុ្តកំបណីតបន�ណ ឪបុកណ ឬម យករទោទកក្តត�មនទំណំុឯកសកណ ដូាកកណីាុ�

ទំរុ្តកំបណីតក�ុងកយៈបបលកំណតោណ ៣០ៃថ់ែដកណ រុ៉ែនណ ្តត�នបំទជមួយនូ�សក្ ី២កូរណ ែដលជនីតិជនណ បហយី

្តត�រំបបញពក្របងទំុាុ�ទំរុ្តកំបណីត។ណ ពក្របងទំុាុ�ទំរុ្តកំបណីតបន�្តត�រិេែតម្រទណ ៃថាណ ១ពនោបកៀលណ

ទ្មរោ្រជបលកដ�ែដលកទោបនបខតមណណ លគិកណី កតនគិកណី ទ�បងែ្តងណ ្ប��ហិកណ និងឧតកមនជពយ។ណទ្មរោអ�ក

បនបខតបផ្ងប្របីបន�ណ ្តត�រិេែតម្រទ ៃថាណ ៤ពនោបកៀល។ណ កេិញែតម្រទបន�ណ គជឺំនួទឲ្ករងោលុយផ� លោណ

មននពយថណអ�កទំុមិនត្មត�ឲ្រងោលុយអ�ីរែន�មបីបលីបន�បេៀតបេ។ 

និយយទកុរជកមួមក�ញិណ ្រទិនបរីបទាុ�ទំរុ្តកំបណីតទនោបបលណ គមឺិនហួទបីណ ៣០ៃថ់ណ ប្យបី

ទកកបកីតណ ទំណំុកែរររេមនលក�ណៈរយ្ទគលជងណ បហយីទំរុ្តកំបណីត្តត�បាញឲ្បដយឥតគិតៃថា។ណណ  

រុ៉ែនណ បរីេុកឲ្ហួទណ៣០ៃថ់ណបនបទាុ�ណ គឺ្ តត�រំបបញទំណំុែរររេប្ាីនជងណ បហយី្តត�មនរងោៃថាណ តមកយៈ

កេិញែតម្រទ។ 
  

ទំណួកេ៣ី-ាបំព�អ�កែដលបនបកតីតងំបកី�ុងទមពយែខ�ក្កហមណ ឬប្យទមពយែខ�ក្កហមណ រុ៉ែនណ មនិទនោមន

កបកៀរាបំទៀ�បភអ្តនុកូលដ� នបឡងី�ញិ្តបម្តត�។ណបតី្ តត�ប��ដូីាបមាណបដមី្អីាាុ�ទំរុ្តកបំណីតបន? 

អ�កែដលបនបកីតមុនទមពយែខ�ក្កហមក៏បដយណ ក�ុងទមពយែខ�ក្កហមក៏បដយណ ប្យទមពយែខ�ក្កហម

ក៏បដយណ ឲ្ែតបកីតមុនបបលមនអនុ្កបត្ណ ទីបីអ្តនុកូលដ� នណ មននពយថណ បកីតមុនៃថ់េី២៩ណ ��ូណ ឆ� ២ំ០០០ណ

អនុ្កបត្បន�េុកលេ�ិបឲ្មនកាុ�ទំរុ្តរ�ជ កោកំបណីតណ បដយឥតគិតៃថាណ ក៏រុ៉ែនណ ្តត�ប��ីឲ្បនមុនៃថ់

េី៣១ណទីហណឆ� ២ំ០០៥ណមននពយថណមកេលោនបងបបលឥឡូ�បន�ណកាុ�ទំរុ្តរ�ជ កោកំបណីតបដយឥតគិតៃថា

បន�ណ្តត�ហួទបបលប��ីបហយី។ 

អ�កែដលមិនបនបទទំុាុ�ទំរុ្តរ�ជ កោកំបណីតណ មុនៃថ់េី៣១ណ ទីហណឆ� ២ំ០០៥ណ បនែតអាបទទំុាុ�

ទំរុ្តកំបណីតបនដែដលណបនសលឃុណំទរ� តោណែដលខាួនកទោបនណបដយ្តត�ប��ីបទតមនតីិ��ិីណ“របងទំុាុ�ទំរុ្ត

កំបណីត” ដូាកកណីណ ាុ�ទំរុ្តកំបណីតហួទកយៈបបលណ៣០ៃថ់ែដកណមននពយថណ ្តត�មនសក្ជីនីតិជនណ២កូរណ

បទជមួយណ បហយី្តត�រងោលុយណ តមកយៈកេិញែតម្រទណ គឺណ ១ពនោបកៀលណ ទ្មរោអ�កបនកតនគិកណី មណណ លគិកណី

ទ�បងែ្តងណ្ប��ហិកណនិងឧតកមនជពយណបហយីណ៤ពនោបកៀលណទ្មរោអ�កបនបខត្កកងប្របីបន�។ 
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ទំណួកេ៤ី-ក�ុងកកណីទកកណែដលបកតីបនឯរកបេទណបតី្ តត�បទាុ�ទំរុ្តកបំណីតបនកែនាងណ? 

ក�ុងកកណីទកកបកីតបនរកបេទណបីឪបុកណឬម យជបលកដ�ែខ�កណបហយីកទោបនបដយ្ទរា្រោបនរកបេទណ

ឪបុកណម យករទោទកកបន�ណអាបទទំុាុ�ទំរុ្តកំបណីតកូនណ បនអជជ �កអ្តនុកូលដ� នករទោ្របេទែដលខាួន

កទោបនបន�បនណបទតមរ��តិា្រោករទោ្របេទបន�។ 

រន� រោមកបេៀតណៗតោអាមនលេ�ិបបីក៖ 

ឬមួយណ ៗតោបទទំុាុ�ទំរុ្តកំបណីតណ បនឯស� នេូតណ ឬស� នកុងទហុលករទោកម�ុជណ ែដល្រចបំនក�ុង

្របេទណ ែដលៗតោកទោបនបន�។ណ ក�ុងកកណីបន�ណស� នេូតណ ឬស� នកុងទហុលណ នបងបាញទំរុ្តកំបណីតា្រោបដីមណ

ែដលអាយកមកប្រី្បទោជផាូ�កបនណដូាទំរុ្តកំបណីតណែដលបាញបដយបមឃុណំបចទរ� តោណបនក�ុង្របេទ

កម�ុជែដក។ 

ឬមួយបេៀតណឪបុកណម យ មិនចបំាោបទទំុាុ�ទំរុ្តកំបណីតណបនស� នេូតណឬស� នកុងទហុលកម�ុជក៏បន

ែដក។ណ ក៏រុ៉ែនណ បនបបលៗតោ�លិ្តឡរោមក្របេទកម�ុជ�ញិណ ៗតោ្តត�យកទំរុ្តកំបណីតណ ែដលបាញបដយ

អជជ �ករកបេទណបទររ� ញបមឃុណំឬបចទរ� តោណៃនេីលំបនថ�កីរទោៗតោណបដីម្ទំុីទំរុ្តកំបណីតថ�ី។ 
 

ទំណួកេ៥ី-នយិយបនីម្តកូលករទោទកក�ញិ។ណ បតាី្រោមនែាងកណំតោ អបំីកប្ជទីបកទីនម្តកូលករទោ

កូនែដកណឬក៏អាដកោ្ តកូលអ�ក៏ីបនណតមែតកកណំតោករទោឪបុកម យ? 

បយងតមអនុ្កបត្ ទីបអី្តនុកូលដ� នណ(ម្តណ១៨)ណកកណំតោនម្តកូលករទោកូនណអាប��ីបឡងី

បន ៣យ៉ង៖ 

• អាយក្តកូល ែដល្កកម្គគសកកំណតោយកតងំបដូីនតយូកលងោមកបហយីក៏បន 

• អាយកបច� �ជីតខងឪបុកមកដកោជនម្តកូលក៏បន 

• ឬក៏អាយកបច� �ករទោឪបុកណមកដកោជនម្តកូលក៏បន 

ាំបព�បច� �ករទោទកក�ញិណ (នមខាួន)ណ គឪឺបុកណ ម យណ ឬអណបាបលជអ�កដកោឲ្។ណ កកំណតោ

បច� �ណ និងនម្តកូលករទោទកកបន�ណ គឺ្ តត�ប��ីបឡងី តងំបបីបលាុ�ទំរុ្តកំបណីត។ណ ែមនែេនបទណ ឪបុកម យ

្តត�កកបច� �ដកោឲ្កូនណតងំបីមុនាុ�ទំរុ្តកំបណីតបម៉ា�ណប្ព� បរីបកីតបនមន�ីកបបេ្ណលិខិតរ�ជ កោេេលួស� លោ

កំបណីតទកកករទោមន�ីកបបេ្ក៏្តត�មនកំណតោ នម្តកូលណ និងនមខាួនទកក។ណ បរីបកីតបនផ��ណ លិខតិរ�ជ កោ

េេួលស� លោកំបណីតទកក ែដលបាញបដយបមភូមិណក៏្តត�មនដកោនម្តកូលណនិងនមខាួនទកកែដក។  
 

៤. រ�កនររណឪីពករ��  យែលនលះ��   ងតើរូ�្តវូ��ង��ន��ៃ�រ្គ ់្្ គន?  
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បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោណ បនៃថប់ន�ណ បទងណបីណណទូមប��ីកបន្លោជុំ�ញិទិេ�ិ្គរោ្គងកូនណ បនក�ុង

កកណីឪបុកម យែលងល� �ៗ ។ណ បតីអណំាបមប្តត�្រគលោបទឲ្ឪបុកណ ឬម យ?ណ បតីអ�ក �ៗ នអំណាបមបមន

ទិេ�ិ និងកកណីយកិា�អ�ីខា�? 
 

ទំណួកេ១ី-បនក�ុងកកណីណែដលឪបុកម យែលងល� �ៗ ណបតកូីន្តត�បនបទអ�កណជអ�ក្គរោ្ គង? 

ជរឋមណ គួករ�ជ កោថណ លណនិយយអំបីក្គរោ្គងកូនណ បនក�ុងកកណីែលងល�ណ បគ្តត�និយយបី

ាំណុាទំខនោណ២ណគឺណអំណាបមបណ(បតីឪបុកណឬម យណឬទងំឪបុកណនិងម យណែដល្តត�មនអំណាបមបបលីកូន?) 

និងេីកែនាងណែដលកូន្តត�កទោបនណ(កូន្តត�កទោបនជមួយឪបុកណឬជមួយម យ?)។ 

ជ�ម�តណ លណែលងល� �ៗ ណ ឪបុកម យណ នបង្តត�កទោបនែរក �ៗ ។ណ ដូបា��ណ កូន្តត�បទកទោបនជមួយ

ខងណមួយណ(ជមួយឪបុកណឬជមួយម យ?)។ 

បរីបគនិយយបីបៗលកណជ ា្រោជេូបទណ បនប្យកែលងល�ណ កកំណតោបីអំណាបមបណ អាប��ី

បឡងីតមបីកកបរៀរណ គណឺ អណំាបមបកមួណ នងិអំណាបមបបទល។ណ អំណាបមបកមួណ គមឺននពយថណ បរបីទ�រីជ

កទោបនែរក �ៗ ក៏បដយណឪបុកណនងិម យណែដលែលងល� �ៗ ណបនែតមនអំណាបមបកមួ �ៗ ណ បលីកូនណដូាជណលបី

មិនទនោែលងល� �ៗ ែដក។ 

ក៏រុ៉ែនណ ា្រោែខ�កណ គឺបនក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីណ (ម្តណ ១០៣៧)ណ េេួលស� លោែតអំណាបមបបទល

ែតរុ៉បណេ � បដយមិនេេលួស� លោអំណាបមបកមួបេណ បនក�ុងកកណីែលងល�។ណ មននពយថណ អំណាបមប្តត�

្រគលោបទឲ្ខងណមួយ។ណឬមួយ្តត�ឲ្បទម យ។ណឬមួយ្តត�ឲ្បទឪបុក។ណតម�ម�តណ បរីម យជអ�កេេួល

អំណាបមបណកូន្តត�កទោបនជមួយម យ។ណបរីឪបុកជអ�កេេួលអំណាបមបណកូន្តត�កទោបនជមួយនបងឪបុក។ 
  

ទំណួកេ២ី-បតីកទប្មា្រគលោកូនបទឲ្ឪបុកណ ឬបទឲ្ម យជអ�ក្គរោ្ គងណ ្តត�ប��បីឡងីបដយកបរៀរណ?ណ

បហយី្តត�ប��បីឡងីបដយបយងបទបលីកត អ�ខីា�? 

ម្តណ១០៣៧ណៃន្កមកដ�រ្ប�ណីណផលោអេិិបបទឲ្ឪបុកម យណែដលាងោែលងល� �ៗ ណជអ�កបិិកក

�ៗ ណកំណតោអបំីក្គរោ្គងកូន។ 

្រទិនបរីឪបុកម យមិនអាែទ�ងកកដំបណ�្សយតមកយៈកជែជកបិិកក �ៗ បនបេណ គតុឺលក

ជអ�កទប្មាណ បហយីតុលក្តត�ទប្មាយកផល្របយជនជករទោកូនជ�ំ។ណ ជេូបទណ តុលកែតងែតបិនិត្

បមីលបទបលីាំណុាមួយាំនួនណដូាជ៖ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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• ករកណនិង្បកោាំណូល៖ណបតីខងណណែដលមនករកណនិង្បកោាំណូលជរោលរោជងណបដីម្ធីនបី

កាិ�� បមរីបាោែថកកកណនិងអរោកកូំន? 

• ផ��ទែម្ង៖ណ បតខីងណណ ែដលមនលំបនដ� នជរោលរោណ មនផ���ំល�ណ ទ្មរោឲ្កូនកទោបនទមកម្?ណ

បតីេីលំបនខងណណែដលមនេីតងំមនអំបណយផលជងណទ្មរោកបកៀនទូ្តករទោកូន? 

• រុគ�លិកលក�ណៈណ អករ្កិកយិណ នងិមបនទប��តនាំបព�កូន៖ណ កវងឪបុកណ និងម យណ បតីមន

ខងណមួយណ ែដលធា រោប្រីអំបបីហងិកបលីកូនែដកឬបេកនាងមក?ណ បតីធា រោររ� ញបីកយកាិតេុកដកោ

បលីកូនរុ៉ណេ ? 

ដូបា��ណ បរីទិនជតុលកបមីលបទបឃញីថណ ឪបុកណ ឬម យណមួយណ គិតែតបីបដីកផបកទីុណ ឬបលងែល្ង

ទីុទងណ �ៗ នគិតគូកប��ីកកកទីុណ �ៗ នផ��ទែម្ង្តបម្តត�ណឬក៏ធា រោប្រីអំបបីហងិកបលីកូនណ តុលកនបងមិនឲ្ឪបុកណ

ឬម យបន�ណ ជអ�កេេួលទិេ�ិ្ គរោ្គងកូនបេណ គឺ្បកដជ្តត�ឲ្បទម� ងបេៀតណ ែដលមនករកប��ីជរោលរោជងណ

មនផ��ទែម្ង្តបម្តត�ណមនអតាក បកទមកម្ណមនកយកាិតេុកដកោក�ុងករីបាោែថកកកកូន។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតឪីបុកណឬម យ ែដលមនិមនអណំាបមបណ(មនិកទោបនជមយួកូន)ណ្តត�មនទិេ�អិ�ខីា�? 

ឪបុកណឬម យណែដលេេួលបនទិេ�ិ្គរោ្គងកូន បនែតមនាណំងញតិ្ទរា្រោជមួយកូនណជឪបុកណ

ឬជម យដែដល។ណក្រគលោទិេ�ិឲ្ឪបុកជអ�ក្គរោ្គងកូនណមនិែមនមននពយថណាំណងគតិយុតកវងកូនណនិង

ម យ្តត�តោផ ាោបន�បេណ បហយីក្រគលោទិេ�ិបទឲ្ម យ្គរោ្គងជអ�ក្គរោ្គងកូនណ ក៏មិនែមនមននពយថណ

ាំណងគតិយុតជឪបុក្តត�តោផ ាោបន�ែដក។ 

ឪបុកណ ឬម យណ ែដលមនិបនេេួលទិេ�ិ្គរោ្គងកូនណ បនែតមនទិេ�ិាូលជួរណ និង្ប្ទពយទកោេង

ជមួយនបងកូនណ បហយីក�ុងបបលជមួយ �ៗ ណ បនែតមនកកណីយកាិ�ាូលកមួេេលួរន�ុកបលីបសហហុយណ ែដលចបំាោណ

បដីម្ី្ គរោ្គងែថកកកកូន។ណ ាំែណកឯឪបុកណ ឬម យណ ែដលេេលួទិេ�ិ្គរោ្គងកូន ្តត�រង�លក�ណៈរយ្ទគល

្គរោែររយ៉ងដលោិគីម� ងបេៀតណក�ុងកាូលជួរណទួកទុខេុក�ណនិង្ប្ទពយទកោេងជមួយកូន។ 

កបរៀរៃនកាូលជួរណ ក្ប្ទពយទកោេងជមួយកូនណ និងកាូលកមួាំែណកណ ក�ុងបសហហុយចបំាោណ

ក�ុងក្គរោ្គងែថកកកកូនណ (អហកកិា�)ណ គឺ្ តត�កំណតោណ តមកយៈកជែជកបិិកក �ៗ ណ កវងឪបុកណ និងម យ។ណ

្រទិនបរីឪបុកម យមិនមនក្បមប្បៀង �ៗ បេណ គឺតុលកជអ�កទប្មាណ បដយយកផល្របយជនជកូនជ�ណំ

បហយីបនក�ុងកកំណតោអបំីអហកកិា�ណ តុលកក៏្តត�គិតបិចកណបទបលីស� និបៃនជី�ិបណ និងស� និប

បទដ�កិា�ករទោឪបុកម យែដក។ 
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ាំណុាទំខនោមួយបេៀតណឪបុកណឬម យណែដលមិនេេលួបនទិេ�ិ្គរោ្គងកូនណបនែតមនទិេ�ិទមទកឲ្

ិគីម� ងបេៀតណ រយកណជ អំបសី� និបករទោកូនបន�បន។ណ មាង៉បេៀតណ ាំបព�កិា�កទំខនោៗណ ែដលទកោេង

នបងអយុជី�តិកូនណទកោេងនបងអនគតកូនណ ឪបុកណ ឬម យណ ែដលេេួលទិេ�ិ្គរោ្គងកូនណមនតប�កាិ�បិិកក

ជមួយនបងិគីម� ងបេៀតណ  មុននបងប��ីកទប្មាអ�ីមួយណ បលីកែលងែតក�ុងកកណីចបំាោរន� នោណ មិនអាបិិកក

�ៗ បន។ 

កិា�កចបំាោណ ែដលា្រោត្មត�ឲ្មនកបិិកក �ៗ បន�ណ មនែាងក�ុងម្តណ ១០៤២ណ ៃន

្កមកដ�រ្ប�ណីណគមឺន៖ 

• កអរោកកូំនណ ែដលហួទបីក្មិតៃនតប�កិា�អរោកណំ ែដលកំណតោបដយា្រោណ ដូាជណករ�ជូ នកូនឲ្បទ

បកៀនបនមហ�េិាលពយណឬរ�ជូ នកូនឲ្បទបកៀនបនរកបេទ ជបដីម។ 

• កផា ទោរូកេីទំណកោករទោកូនណ បបីខត្កកងមួយណ បទបខត្កកងមួយបេៀត។ណ កបិប្ៗ�បយរលោ �ៗ បលី

ាំណុាបន�ណវមនសកៈទំខនោណបដីម្បីាៀទវងកុឲំ្រ៉�ពលោបទដលោទិេ�ិ ក�ុងកជួរទួកទុខេុក�ណនិងក

្ប្ទពយទកោេងជមួយកូន។ 

• បទាកីទប្មាទកោេងនបង�ជិជ ជី�ៈណឬអជី�កម�ករទោកូនណ ដូាជណកទប្មាឲ្កូនឈរោបកៀនណ បហយីចរោ

បផីម្រករករកអ�ីមួយណឬក៏ឲ្កូនផ� កណឬរ�្រោកទិកកណបដីម្បីទរួទណជបដីម។ 

• ទកម�ិបបាបលណែដលទកោេងដលោអយុជី�តិករទោកូន។ 

• កចតោែាង្េប្ទម្តិករទោកូន។ 

• កទប្មាទំខនោៗបផ្ងបេៀតណ ែដលទកោេងនបងក្គរោ្គងែថកកកកូនណ និង្េប្ទម្តិករទោកូន។ណ

កែដលា្រោែាង្តងោាណុំាាុងប្យបន�ណ គឺបដីម្េុីកលេ�ិបឲ្ឪបុកម យណ ប��ីកបចិកណបដយ

ខាួនឯងណ អំបាីំណុាទំខនោៗបផ្ងៗបេៀតណ ែដលមិនមនែាងបនក�ុងរុ៉ន� នាំណុាខងបលីណ រុ៉ែនណ ខាួន

យលោថណជាំណុាទំខនោណែដលចបំាោ្តត�ប��ីកបិិកក �ៗ  មុននបងទប្មាាិត។ 
 

ទំណួកេ៤ី-ាុ�បរបីនក�ុងកបិិ កក �ៗ ណបទបលីាណុំាទំខនោៗ ទងំបន�ណឪបុកម យមនិឯកិប �ៗ ណបតខីងណជ

អ�កមនទិេ�ទិប្មាាុងប្យ? 

បន្តងោាំណុាបន�ណ ា្រោមិនបនែាងរ�ជ កោា្ទោលទោបេណ ក៏រុ៉ែនណ បរីបយងីបិនិត្បមីលជកមួណ

បដយសកែតឪបុកណ ឬម យណ ែដលេេលួទិេ�ិ្គរោ្គងកូនណ គឺជអ�កមនអំណាបមបណ ដូបា��ណ គួកែតកទប្មា

ករទោអ�កមនអំណាបមបបន�ណ ែដល្តត�មនអេិិប។ណ ្រទិនបរីិគីម� ងបេៀតណ គឪឺបុកណ ឬម យណ ែដល �ៗ ន

អំណាបមបជំទទោនបងកទប្មាបន�ណបដយយលោថណជកទប្មាែដលនឲំ្រ៉�ពលោបទដលោទុខមលិប
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ករទោកូនណបទដលោផល្របយជនជករទោកូនណៗតោអាទមទកបទតុលក ទំុឲ្មនកផា ទោរូកអ�ក្គរោ្គងកូន

�ញិបនណដូាែដលមនែាងកំណតោក�ុងណម្តណ១០៣៩ណៃន្កមកដ�រ្ប�ណី៕ណ 
 

៥. ងឆ�ើយ�រនសំណរួរ្សៃ់�រ��  ្ ជ់កំ�ញ�រែលនលះ  

បដយណបទងណបីណ  

បនៃថ់បន�ណបទងណបីណណទូមបមាីយនបងទំណួកករទោអ�កស រោករទោបយងីមួយាំនួន ែដលបនបផជីជទំណួក 

មកាងោដបងអំបីបកឿងខា�ៗណទកោេងនបងរ�� ា្រោណ(កែលងល�)។ 
 

ទំណួកេ១ី- បតរីែីដលមនិគតិជ�ីិប្របន�-កូនណ ាុ�បចលផ��ជយូកែខបហយីៗណ ែរកជមករបងែលង្របន�បេៀត    

បតី្ តត�មនបទទែដកឬបេ? 

 ា្រោទីបីអពហជបិពហជនិង្គគសកណ ម្តណ ៣០ណ ែាងថណ “រីណ ្របន�ណ មនកកណីយកាិ�្ទឡញោ �ៗ

បទ�ញិបទមកណ បៗកប �ៗ បទ�ញិបទមកណ ែថកកក �ៗ ណ និងជួយ �ៗ បទ�ញិបទមកណ បដីម្ចីនបទនោ�ប់និប   

្បមទងំកសង្គគសកមួយមនសមគ�ីិបណនងិ្រករបដយទុភមង�ល”។ 

បរីរីមិនគិតគូកជី�ិប្របន�-កូនណ ាុ�បចលផ��ររោែខណ គឺៗ តោកបំលភបលីកកណីយកិា�ជរីណ ែដលមនែាង

ក�ុងម្តណ ៣០បន�។ណ ដូបា��ណ ៗតោជអ�កខុទ។ណ ៗតោមិនអាមករបងែលង្របន�បនបេ។ណ តម្តត�ណ គឺ្ របន�

បទ�ញិបេណែដលអារបងែលងបន។ 

ក៏រុ៉ែនណទួកថណាុ�បរីរជីអ�ករបងែលងណបតីៗតោ្តត�មនបទទែដកឬបេ?ណបរីឲ្ៗតោមនបទទណក៏មិនដបងជ

្តត�ឲ្ៗតោមនបទទអ�ីែដកណ បីប្ព�ថណា្រោមិនមនែាង។ណមិនមនា្រោណ ែាងថណ ្ៗនោែតរបងែលង្របន�

្តត�មនបទទបន�បេ។ណ បរីរណប ងករទោៗតោមិន្តបម្តត�ណ មិនមនអ�ជីទំអងណ យ៉ងប្ាីន គឺបច្កមមិនតោឲ្

ែលងល�តមរណប ងបន�។ណាំែណកអ�ករបងមិន្តត�ជរោបទទអ�បីេៀតបេ។ 
 

ទំណួកេ២ី-ក�ុងកកណីបន�ណ ្រទិនបររីរីបងែលងណ បហយី្របន�មនិ្បមែលងណ បតតុីលកមនទិេ�ិតោឲ្ែលងែដក

ឬបេ? 

ា្រោទីបីអពហជបិពហជនិង្គគសកបនកំណតោថណអពហជបិពហជណ គជឺកិា�ទនា ែដលមនិគី២ណ គឺ

រុកទជរីណនងិទីជ្របន�។ណថ�ីដ្តិែតជកិា�ទនា ែដលមនលក�ណៈបិបទទណក៏រុ៉ែនណអពហជបិពហជបនែតជ

កិា�ទនាមួយ។ណដូបា��ណតុលកមិនអាលូកៃដាូលមកកលំយកិា�ទនាបន�បនបេណ្រទិនបរីមិនមនកទ�ព្គ

ាិតទងំទងខងណគទឺងំខងរីណនិងខង្របន�។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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្រទិនបរីមនែតិគីម� ងាងោែលងណ ឯិគីមួយបេៀតមិន្បមែលងណ តុលកអាតោឲ្ែលងបនណ

លុ�្តែតណ ិគីែដលរបងទំុែលងររ� ញអំបីមូលបហតុា្ទោលទោ។ មូលបហតុបន� គឺមនែាងក�ុងា្រោទីបី

អពហជបិពហជនិង្គគសកណ្តងោម្តណ៣៩៖  

1. កាុ�បចលលំបនទរ� ទ បដយឥតមូលបហតុ្តបម្តត� បហយីឥតមនផ�តោផ�ងោបទ្�ងអហកណ និងេំនុក

រំកុងកូនបស�។ 

2. មនកវយដំបកបឃណ ប��ីេុក�រុកបម�ញណ ្រមថបមីលរយ�់នោ�់កណ ាំបព�ទហបពេ�ណ ឬាំបព�រុប�ញតិ

ករទោទហបពេ�បន�ណ (ទហបពេ�បន�ណ គាឺងោទំបគបលីរីណ ឬ្របន�ណ ឯរុប�ញតណិ គឺទំបគញតបិនែខ្ខងបលីណ

ដូាជណឳបុក-ម យណឬក៏ជីដូន-ជីតណជបដីម)។ 

3. មនាកយិផ�ុយបីទីល�ម៌ណ ឬ្រ្បបតអំបបីអនចកណ (ដូាជណ បទកបំលភបគណ បទលរមនសហយទ�នោ 

ជបដីម)។ 

4. ខ��ទមត�ិបខងផាូ�បភេណ(មននពយថ ៗតោមិនអាកមួបភេបន)។ 

5. បរីិគីទងំបីកែរក �ៗ អទោកយៈបបលបលីទបី១ឆ�  ំ

ក�ុងកកណីែដលរីជអ�កាុ�បចល្របន�កូនណអតោគតិគូកបីជី�ិប្គគសកណគអឺាាូលក�ុងមូលបហតុេី១ែមនណ

ក៏រុ៉ែនណ តុលកមិនអាទប្មាឲ្ែលងបនបេណ បីប្ព�ថណ ិគីែដលរបងែលង (រី) គជឺអ�កមនកំហុទ។ណ

តុលកអាទប្មាឲ្ែលងបនណទលោែតក�ុងកកណីរ�� ទមក�ញិណគឺិគីាុងាបមាីយជអ�កខុទ។ 

ក៏រុ៉ែនណ បរីទិនជរី ែដលាុ�បចលផ��បន�ណ គឺៗ តោាុ�បទបតោណ បលីទបមីួយឆ�  ំ មិនែដល�លិមកកមួកទោ

ជមួយ្របន��ញិបស�ណ បន�អាាូលក�ុងមូលបហតុេី៥ណ ក�ុងម្តណ ៣៩ណ ខងបលីណ (ិគីទងំបីកែរក �ៗ អទោ

កយៈបបលមួយឆ� )ំណែដលជមូលបហតុអាឲ្តុលកបលីកយកមកបិចកណ ក�ុងកទប្មា កែលងល�បន។ 

គួករ�ជ កោថណ បរបីទ�ជក�ុងកកណីមនក្បមប្បៀងបីិ គីទងំបីកណ ក�ុងកែលងល�ក៏បដយណ ក�ុងកកណី

មនមូលបហតុ្គរោ្ៗនោណ ដូាមនែាងក�ុងា្រោក៏បដយណ ក៏បច្កមមិនអាបា�ែតទប្មាឲ្ែលងល�្ទគលៗ

ែដក។ ា្រោទីបី អពហជបិពហជនិង្គគសកបនកំណតោា្ទោលទោ អំបនីីតិ��ិីមុននបងចនបទជំនុំជ្ម�

ទប្មាបទាកីឲ្ែលងល�ណ បពលគឺណ តុលកចបំាោ្តត�ែតប��ីកផ្�ផកជមុនទិន។ បរីផ្�ផកបលីកេី១

មិនបនទប្មាណ ្តត�ផ្�ផកបលីកេី២បេៀត។ណ បរីបនែតផ្�ផកកមិនបនបេៀតណ បេីរចនបទជំនុំជ្ម�ទប្មា

កែលងល�។ 
 

៦. ងតើច� ់្ែខធរែចនពីលរ�ខណ�ៃ�ខី�ះស�ីពី�រសកំរូ�ង�ចិន�រមង�្រងទស?  
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បដយណបទងណបីណ  

កដ� ភិបលកម�ុជបេីរនបងបន្រទថណ នបងចរោបផីមបរីកឲ្មនកទំុកូនយកបទាិ�� បមបនរកបេទ

បឡីង�ញិណបនបដីមឆ� ២ំ០១៣ ឆរោៗខងមុខបន�ណប្យបីបនផ� កមួយកយៈណចរោតងំបីឆ� ២ំ០០៩មក។ណកទំុកូន

យកបទាិ�� បមមាង្របេទណ គឺជែផ�កមយួៃននីតិឯកជនអនកជតិណ ែដលចបំាោ្តត�មនកិា�ទហ្រតិរតិកក�ុង

្ករខពណណ អនកជតិណនិងមនរេដ� នណែដល្ទរនបងទងោដកអនកជតិ។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតីកទំុកូនយកបទា�ិ� បមបនរកបេទណអាមនបចេជរ�� អ�ខីា�? 

កទំុកូនបទាិ�� បមមាង្របេទណគឺជរ�� ទ�ុគស� ញណ បដយសកែតវមិនអ្ទពយបលីា្រោណនិងអជជ �ក

ៃន្របេទែតមួយ។ណ កបកៀរាំរេដ� នា្រោ និងនីតិ��ិីថ� កោជតិឲ្្តត�តមទងោដកអនកជតិណ និងកាិ�ទហ

្រតិរតិកកវង្របេទកំបណីតករទោកូនទំុណ និង្របេទករទោអ�កទំុណ គជឺបកឿងចបំាោណ បដីម្បីាៀទវងរ��  

ែដលអារង�ផលរ៉�ពលោដលោអនគតករទោកុមកណនិងជបិបទទណកជួញដូកកុមក។ 

្របេទកំបណីតករទោកូនទំុ និង្របេទករទោអ�កទំុណចបំាោ្តត�មនកេុកាិតៗ � បទ�ញិបទមកថមន

ទមត�ិប ្គរោ្ៗនោណក�ុងករំបបញតមតប�កិា�បកៀងៗខាួន។ 

្របេទកំបណីតករទោកូនទំុ្តត�ែតមនា្រោណ នតីិ��ិីណ និងស� រពន្គរោ្ៗនោណ បដីម្ី្ តគតបិនិត្បមីល

លក�ខណណ ណ ែដលទកោេងនបងកូនទំុណ បដីម្ឲី្ដបង្បកដា្ទោថណ កុមកបិតជបក�ងកំ្ពណ ឬជបក�ងែដលទ�ិតក�ុង

ស� និបលំបក ែដលគួកដកោជកូនទំុ។ 

ាំែណក្របេទកំបណីតករទោអ�កទំុ�ញិ្តត�ែតមនា្រោណ នីតិ��ិីណ នងិស� រពន្គរោ្ៗនោណ បដីម្ី្ តគតបិនិត្

បមីលលក�ខណណ ណ ែដលទកោេងនបងអ�កទំុណ បដីម្ឲី្្បកដថណ ្គគសកថ�ីបន�អាផលោកែថទទំម្ទរដលោ

កូនទំុ។ 
 

ទំណួកេ២ី-កហូតមកេលោទប�ៃថប់ន�ណ បតកីម�ុជមន្ករខពណណ ា្រោអ�ខីា�ណ ែដល្គរោ្ គងកទំុកូនយកបទា�ិ� បម

បនរកបេទ? 

លបីដំរូងណ គឺមនអនុ្កបត្ឆ� ២ំ០០១ណ “ទីបីកទំុទកកកំ្ពណ ឬកុមកកំ្ពបទាិ�� បមបនរកបេទ”។ណ

ប្យមកណបនឆ� ២ំ០០៧ណកម�ុជបនផលោទច� រពនណបលី “អនុទ�� ណទីបីកកពកកុមកណនិងទហ្រតិរតិក

ទកោេងនបងទ�ុ ំកូនអនក្របេទ” (អនុទ�� ្កកងឡបអ ឆ� ១ំ៩៩៣)ណបហយីបនឆ� ២ំ០០៩ណកដ�ទិកម�ុជក៏បន

អនុមពតា្រោមួយបេៀតណ គឺ “ា្រោទីបីទ�ុ ំកូនអនក្របេទ” បដីម្បីកៀរាំរេដ� នឲ្្តត�បទតមអនុទ�� ្កកង

ឡបអបន�។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ក៏រុ៉ែនណ តងំបី្តត�អនុមពតមកណ ា្រោទីបីទ�ុ ំកូនអនក្របេទ ឆ� ២ំ០០៩បន�ណ មិនទនោ្តត�បនកដ� ភិបល

កម�ុជចរោបផីមអនុ�តបនបឡយីបេ បដយសកែត្តត�ចបំកៀរានំីតិ��ិីណ ែរររេលម�ិតក�ុងកអនុ�ត បហយី

ជបិបទទណ គឺ្កទួងទង�មកិា�ណ ែដលជណ “អជជ �កកណ លទ�ុ ំកូនអនកជតិ” ្តត�បកៀរាំរបង�ីតជកដ�បលទ�ុ ំកូន

អនកជតិណែដល្តត�ជបទន�ិកេេលួណនិងបិនិត្ពក្ទំុកូនអនក្របេទ។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតបីនក�ុងា្រោ ឆ� ២ំ០០៩បន�ណ មនែាងអបំលីក�ខណណ អ�ខីា�ណ បដមី្ឲី្ជនជតរិកបេទអាទំុកូនបន

កម�ុជយកបទា�ិ� បមបន? 

លក�ខណណ  ្តត�ែាកជបីកែផ�ក៖ណ លក�ខណណ ទកោេងនបងកូនែដល្តត�ទំុយកបទាិ�� បមណ និងលក�ខណណ

ទកោេងនបងអ�កទំុ។ 
 

លក�ខណណ ទកោេងនបងកូនទំុ 

ា្រោែាងថណកុមកែដលអាជកម��ត�ុៃនទ�ុ ំកូនអនក្របេទបនណ្តត�បមាីយតរនបងលក�ខណណ ទងំអទោណ៥៖ 

១-្តត�មនទ�ជ តិែខ�កណបហយីមនលំបនឋនជអាិៃនយជក�ុង្របេទកម�ុជ 

២-្តត�មនអយុប្មណ ៨ឆ� ណំ គិត្តបមៃថ់េេួលពក្ទំុណ បលីកែលងែតកកណីបិបទទខា�ណ ដូាជ កកណី

កុមក្តត�កចបំាោនូ�កែថទបំិបទទណ គឺអាអនុ�� តឲ្ទំុបទាិ�� បមបនណ បទ�រីជមនអយុបលីទបី៨ឆ� ំ

ក៏បដយណក៏រុ៉ែនណមិន្តត�ឲ្ដលោអយុណ១៨ឆ� ។ំណកកណីមួយបេៀតណគឺកូនទំុមនប្ាីន �ៗ ណបហយីជរងរ�ូនរបង�ីតនបង �ៗ  

បរីមនកូនមយួណអយុប្មណ៨ឆ� ណំ បហយីកូនបផ្ងបេៀតអយុបលីទបីណ ៨ឆ� ណំ ែតប្មណ១៨ឆ� ណំ គឺអាទំុយក

បទាិ�� បមកមួ �ៗ បន។ 

៣-្តត�ែតជកុមកណ ែដលកំបុងកទោបនក�ុងមណណ លកុមកកំ្ព ឬកែនាងណបផ្ងបេៀតណ ែដលទ�ិតប្ម

ក្តគតបិនិត្ករទោ្កទួងទង�មកិា�។ 

៤-្តត�ែតជកុមកែដលទ�ិតប្មអណបាបលទ្មរោអនីតិជនណ ឬទ�ិតប្មអំណាបមបណ ែដលមន

ស� និបលំបករំផុត។ 

៥-្តត�ែតជកុមកណ ែដល្កទួងទង�មកិា�បនខិតខអំទោបីលេ�ិប កកដំបណ�្សយក�ុង្ទកកជមុន

ទិន។ណ មននពយថណ ដំរូង្កទួងទង�មកិា�្ តត�ខិតខំឲ្អទោបីលេ�ិបណ បដីម្រី�ជូ នកុមកបទ្គគសកកំបណីតណណណណណ

បរីមិនអាប��ីបទបនបេណ ្តត�កកដំបណ�្សយតមកយៈកទំុកូនក�ុង្របេទកម�ុជជមុនទិន។ណ ខិតខំ

អទោលេ�ិបបហយីណ បនែតមិនអាបដ�្សយតម��ិីទងំបីកខងបលីបន�បេណ បេីរអាឲ្ទំុកុមកបន�យកបទ

ាិ�� បមបនរកបេទបន។ 
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លក�ខណណ ទកោេងនបងអ�កទំុ 

ជនរកបេទ ែដលអាទំុកូនែខ�កយកបទាិ�� បមបនណទលោែត៖ 

១-មនអយុចរោបី៣០ឆ� បំឡងីបទណ រុ៉ែនណ មិនបលីទបីណ ៤៥ឆ� ណំ បហយីអយុ្តត�បលីទកូនទំុណ យ៉ងតិាណ

២២ឆ� ។ំ 

២-អ�កទំុ្តត�ែតជរី្របន�ណ ែដលមនាណំងអពហជបិពហជ្ទរា្រោណ បហយីកទំុកូន្តត�ែតប��ីបឡងី

បដយរី្របន�ទងំបីកនកោកមួ �ៗ ។ 

៣-អ�កទំុ្តត�ែតមនទ�ជ តិណ ឬមនលំបនឋនអាិៃនយជណ បនក�ុង្របេទណ ែដលមនេំនកោេំនងកេូត

ជមួយកម�ុជណ បហយីា្រោជតិៃន្របេទករទោអ�កទំុបន�ណ ្តត�ែតេេួលស� លោាំណងរុតិបករទោកូនទំុណ ក�ុង

លក�ណៈជកូនទំុបបញបលញ។ 

៥-អ�កទំុ្តត�ែតមនលក�ណទម្តិណ និងលក�ខណណ ចបំាោ ែដលា្រោជតិករទោខាួនត្មត�ទ្មរោ

កទំុកូន។ណ ្តត�មនទមត�ិបផលោកែថទដំលោកូនទំុ។ណ មនិធា រោ្តត�បនផន� បទទណ ឬកំបុងជរោរណប ងបី

រេឧ្កិដ�ណឬរេមជ្មិណឬកំហុទណមួយបផ្ងបេៀតណែដលទកោេងនបងកិកយិមកយេ។ 

៦-អាទំុកូនបទាិ�� បមបនណ ទលោែតអ�កទំុអតោមនកូនបស�ណ ឬមនកូនែតម� កោក�ុងរន�ុក។ណ បហយី

ទ្មរោរី្របន�មួយគូណ អាទំុកូនបកីម�ុជបទាិ�� បមបនែតម� កោរុ៉បណេ �ណ បលីកែលងែតកកណីទំុកូន ែដលជ

រងរ�ូនរបង�ីតនបង �ៗ ណបេីរអាទំុប្ាីន �ៗ បន។ 

ាុងប្យណ ដំបណីកទំុកូនអា្រ្បបតបទបនណ លុ�្តែតមនកយលោ្បមបទំីណកោឪបុកម យណ ឬ

អណបាបលករទោកូនទំុជមុនទិន។ណ បហយីកយលោ្បមបន�្តត�ែតប��ីបឡងីបដយា្ទោលទោណ នងិបដយ

បទកណីមិន្តត�មនករង�ិតរង�ំណកមបបកណឬករ��ុ �រ��ូ លតមកយៈកផលោលភទ� កៈអ�ីមួយបន�បេ។ 
 

៧. �រ្គ ់្្ គន �តែ់ចន �ិនែ្នែចរ្ទព្យសម្បត�ិ្ �ី្្ព��  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងេំនកោេំនងរី្របន�ណក្គរោ្គងណចតោែាងណនងិែរងែាក្េប្ទម្តិអានបំទកក�វិេណទងំបន

ក�ុងបបលជរោាំណងអពហជបិពហជណ ក៏ដូាជណ បនបបលែលងល�។ណ បដីម្រីរ� ណ និងបដ�្សយ�វិេទងំបន�ណ

្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កណ មនែាងអំបី្ របពន�្ គរោ្គង្េប្ទម្តិរី្របន�។ណ ខងប្មបន�ណ គជឺទំណួក-ាបមាីយណ

ជុំ�ញិក្គរោ្គងណចតោែាងណនិងែរងែាក្េប្ទម្តិរី្របន�។ 
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ទំណួកេ១ី-តមា្រោែខ�កណ ាបំព�រី្ របន�ែដលមនាណំងអពហជបពិហជ្ទរា្រោណ បតី្ េប្ទម្តណិខា�្តត�

ចតោេុកជ្េប្កមួណបហយី្េប្ណខា�ជ្េប្បដយែឡក? 

កែរងែាក្េប្កមួណ និង្េប្បដយែឡកណ គវឺអ្ទពយនបង្របពន�្ េប្ទម្តិណ ែដលរី្របន�ទងំបីក

ប្ជីទបកទី។ណ្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កេុកលេ�ិបឲ្រី្របន�ប��ីកិា�ទនា បដីម្កីណំតោកែរងែាកណនិងកចតោែាង

្េប្ទម្តិណែដលបគបហថណ្របពន�្េប្ទម្តិតមកិា�ទនា។ណ្កមកដ�រ្ប�ណីត្មត�ថណកិា�ទនា្េប្ទម្តិ

រី្របន�ចបំាោ្តត�ែតប��ីបឡងីជ លយលក�ណជ អក្កណ បហយីបដីម្អីាយកបទតតងំជមួយនបងតតិយជនបនណ

កិា�ទនាបន�្តត�ែតាុ�រ�ជ ី្តបម្តត�ណបន្កទួងយុតិ�ម៌។ 

បរីទិនជរី្របន�មិនបនប��ីកិា�ទនា្េប្ទម្តិបេណកែរងែាកណ ្គរោ្គង និងចតោែាង្េប្ណគឺ្តត�

ប��ីតមា្រោណែដលបនកំណតោណែដលបគបហថ ្របពន�្ េប្ទម្តិែដលកំណតោបដយា្រោ។ 

ក.ណ្េប្ទម្តបិដយែឡក 

ា្រោ (ម្តណ៩៧២ណ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណី)ណកណំតោថណ ្តត�ចតោេុកជ្េប្បដយែឡកករទោទហបពេ�ែត

ម� ងណ(ករទោរីណឬករទោ្របន�)ណគឺ៖ 

• ្េប្ទម្តិ ែដលទហបពេ�មនណ បនមុនបបលបកៀរអពហជបិពហជណ មននពយថណ មុនបបលបកៀរកណ ិគី

ខងណមន្េប្អ�ីណ ប្យបបលបកៀរកណ ្េប្បន�ណ ្តត�ទ�ិតបនជកម�ទិេ�ិបដយែឡកករទោិ គី

បន�ដែដលណមិន្តត�ររោជ្េប្កមួបេ។ 

• ្េប្ទម្តិែដលទហបពេ�ណមួយេេលួបនក�ុងាណំងអពហជបិពហជណ រុ៉ែនណ េេួលជបកកមកតកណ ឬ

បដយអំបណយណ (្រទនកម�ណ ឬអា�ពយទន)។ណ ឧរមថណ ប្យបកៀរកបហយីណ ឪបុកម យករទោិគី

ខងរីៗតោសា រោបទណ បហយីរន្លោេុក្េប្ជបកកបទឲ្កូនណ ្េប្បន�្តត�ជ្េប្ផ� លោករទោរី។ណ

ក�ុងកកណីអំបណយណ បរីម� ទោអំបណយឲ្បទអ�កណ គឺជ្េប្ផ� លោករទោអ�កបន�ណ បរីទិនជម� ទោ

អំបណយរ�ជ កោា្ទោថឲ្បទទងំបីកនកោរី្របន�ណគជឺ្េប្កមួ។ 

• ្េប្ទម្តជិតៃមាតរណ ែដលេេួលបនបីកចតោែាង្េប្ទម្តិទងំបីក្របភេខងបលី។ណ ឧទហកណជ

ថណិគជី្របន�មនដីមយួកែនាងណ ែដលជ្េប្ផ� លោ ែដលៗតោមនតងំបីមុនបបលបកៀរក។ណ ប្យ

មកណ ក�ុងបបលជរោាំណងអពហជបិពហជណ ៗតោលកោដីបន�បាញ កាួបហយីយកលុយែដលបនបីកលកោ

ដីបន�ណ បទេិញផ��មួយែល�ងណ ផ��បន�ណ បនែតជ្េប្ទម្តិផ� លោករទោៗតោណ បទ�រីជេិញបនក�ុងបបល

មនាំណងអពហជបិពហជក៏បដយ។ 

ខ.ណ្េប្ទម្តកិមួ 
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្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កកំណតោថណ “្េប្ទម្តិកមួណ គឺជ្េប្ទម្តិទងំឡយណ ែដលរី្របន�ទងំទងខងណ

ឬែតម� ងេេលួបនបនក�ុងអំឡុងបបលអពហជបិពហជ” (ម្តណ ៩៧៣ណ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណី)។ណ នយិយជកមួណ

បលីកែលងែត្េប្ទម្តិទងំរី្របភេខងបលីណ រលោ្េប្ទងំអទោណ ែដលេេួលបនក�ុងបបលអពហជបិពហជ 

(ដូាជ ្បកោែខ ្បកោាំណូលបីក្រករអជី�កម� ផ�� ដីណឡនណ ែដលេិញក�ុងបបលមនាំណងអពហជបិពហជ) 

្តត�ចតោេុកជ្េប្កមួទងំអទោណបទ�រជី្េប្បន�កកបនបដយទហបពេ�ណមួយក៏បដយ។ 
 

ទំណួកេ២ី-បយងីទបង�តបឃញីថណ បនក�ុងទង�មែខ�កបយងីណ មនកកណីប្ានីណ ែដលមនែតរជីអ�កប��ីកកកទីុណ ឯ

្របន�ណ គជឺបមផ��។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ បតី្ របន�ែដលជបមផ�� មនទិេ�បិទបលី្បកោែខណ ឬ្បកោាណូំលណ ែដលបនបី

ករកករទោរែីដកឬបេ? 

ក�ុងកកណីបន�ណ្បកោែខណឬ្បកោាំណូលណែដលបនបីករកករទោរីណគជឺ្េប្ែដលេេួលបនក�ុងាំណង

អពហជបិពហជណបហយីតមា្រោណគឺ្ តត�ចតោេុកជ្េប្ទម្តិ។ណដូបា��ណ្របន�្ តត�មនទិេ�ិបទ�ី �ៗ បលី្េប្កមួបន�ណ

បរីបទ�រីជៗតោមិនប��ីកក៏បដយ។ណតមបិតបទណក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីណ ្តងោម្តណ៩៨០ណគឺមនែាងយ៉ងា្ទោ

ថណយបគហកិា�ណ្តត�ចតោេុកថមនតៃមាបទ�ីនបងករកែដលប��ីប្រផ��ែដក”។ណមននពយថណបរីបទ�រីជទីជបមផ��ណ

មិនប��ីកបន្បកោែខែមនណ ក៏រុ៉ែនណ ៗតោគជឺអ�ករ៉រោកងកិា�កក�ុងផ��ណ ែដល្តត�ររោជករកមួយែដលមនតៃមា

ដូាជករកប្រផ��ែដក។ 
 

ទំណួកេ៣ី-ាបំព�កប្រី្ បទោណ្គរោ្ គងណនងិចតោែាង្េប្ទម្ត�ិញិណបតី្ តត�ប��ដូីាបមា? 

ាំបព�្េប្ទម្តិកមួណ ា្រោកំណតោថណរី្របន�្ តត�មនទិេ�ិបទ�ី �ៗ ណ ក�ុងកប្រី្បទោេេួលផល្របយជនជ 

និង្គរោ្គងណ (ម្តណ ៩៧៤ណ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណី)ណ បដយមិនែរងែាកថណ អ�កណប��ីកបន្បកោែខប្ាីនជង

អ�កណបេ។ណ ក៏រុ៉ែនណកប្រី្បទោ្េប្ទម្តិកមួបន�ណ ្តត�ែតប��ីបឡងីបនក�ុងេំហចំបំាោណ បដយែផ�កបទបលីិប

ចបំាោបនក�ុងជី�ិបកទោបនណមិនែមនបា�ែតចយវយត្មត�បទតមាិតាងោខាួនឯងបេ។ 

ាំបព�កិា�ទំខនោៗណ ែដលទកោេងនបងកចតោែាង្េប្កមួណ ដូាជណ កលកោដូកណ ឬកយកបទប��ីជ

អំបណយជបដីមណ្តត�ែតមនក្បមប្បៀងបីរី្របន�ទងំទងខង។ 

ាំបព�្េប្ផ� លោ�ញិណ ្េប្ករទោអ�កណ អ�កបន�ជអ�ក្គរោ្គងណ និងចតោែាងណ បដយមិនចបំាោមន

ក្បមប្បៀងបទីហបពេ�ម� ងបេៀតបេ។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បនក�ុងកកណីែលងល��ញិណបតី្ េប្ទម្តទិងំអទោបន�្តត�ែរងែាកដូាបមា? 
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ាំបព�កែរងែាក្េប្ ក�ុងកកណីមនកែលងល�ណ ា្រោឲ្អេិិបបទបលីក្បមប្បៀង �ៗ កវង

រី្របន�។ណ បរីទិនជ �ៗ នក្បមប្បៀង �ៗ បេណ បេីរ្តត�ែរងែាកតមា្រោណ គកឺបរៀរែរងែាកណ ែដលមនែាងក�ុង

ម្តណ ៩៨០ណ ៃន្កមកដ�រ្ប�ណី។ណ បៗលកណជ ៃនកែរងែាក្េប្តមា្រោបន�ណ គឺ្ េប្ទម្តិផ� លោករទោ

ទហបពេ�មួយណណ ្តត�ទហបពេ�បន�ជអ�កេេួលបនផ ាោមុខណ ាំែណក្េប្ទម្តិកមួណ គឺ្ តត�ែរងែាក �ៗ បទ�ី 

(ពកោកណ លម� កោ)។ 

គួករ�ជ កោថណ ្េប្ទម្តិរី្របន�អាមន្េប្កមួណ និង្េប្ផ� លោខាួនណ ាំែណកតប�កិា�បលី

រំណុល�ញិណក៏្តត�មនកែរងែាកជរំណុលកមួណនិងរំណុលផ� លោខាួនែដក។ 

រំណុលកមួណ ែដលរី្របន�្ តត�ែតេេួលខុទ្តត�កមួ �ៗ ណ គឺរំណុលទងំឡយណណ ែដលរី្របន�ទងំបីកជ

អ�កខ�ីកមួ �ៗ ណ ឬក៏ទហបពេ�ណមួយជអ�កខ�ីណ រុ៉ែនមនក្បមប្បៀងជលយលក�ណជ អក្កបីទហបពេ�ម� ងបេៀត។ណ

មន្របភេរំណុលខា� គមឺនរំណុល ែដលមនជរោពកោបពន�នបងកកកកជី�ិបកមួរី្របន�ណកអរោកណំែថទណំនិង

បាបលកូនណរំណុលែដលជរោពកោបពន�នបងក្គរោ្គងណ និងែថកកក្េប្ទម្តិកមួណ ្តត�បនា្រោចតោេុកថជ

រំណុលកមួបដយទ�ពយ្រ�តិណ ែដលរី្របន�ចបំាោ្តត�ែតេេលួខុទ្តត�កមួ �ៗ  បទ�រីទហបពេ�ណជអ�កខ�ី

ក៏បដយណបហយី �ៗ នក្បមប្បៀងជលយលក�ណជ អក្កបីទហបពេ�ម� ងបេៀតក៏បដយ។ 

 

 

 
 

៨. ្រមរិដ្ ្បងវណី៖ ៃពីំរង្ៀ្ែ្នែចរងររមរតរ  

បដយណបទងណបីណ  

រុគ�លម� កោៗណ គជឺម� ទោ ែដលមនទិេ�ិផ ាោមុខ បទបលី្េប្ទម្តិែដលខាួនមន។ណ បទ�រីជប្យបី

សា រោបទណក៏បគមិនអាដកហូត្េប្ទម្តិបន�បនែដក។ណ្េប្ទម្តិ ែដលជបកកមកតកករទោរុគ�លែដលសា រោណ

(មតកជន)ណ គឺ្ តត�បផ�កបទឲ្សាោញតកិរទោៗតោែដលបនកទោ។ណ ក៏រុ៉ែនណ កបផ�កមកតកបន�្តត�បៗកបបទតម

រេរ្��តិណ ែដលមនែាងក�ុងា្រោ។ណខងប្មបន�ណ គឺជទំណួក-ាបមាីយ ទីបីកបរៀរែរងែាកបកកមកតកណ ែដល

មនែាងក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីែខ�កណឆ� ២ំ០០៧។ 
 

ទំណួកេ១ី-បនបបលែដលរុគ�លម� កោេេលួមកណិបណ បតី្ េប្ទម្តណិ ែដលជបកកមកតកករទោៗ តោ្ តត�ែរងែាក

បដយកបរៀរណ? 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ាបមាយី-កែរងែាកបកកមកតកណ គមឺនែាងបនក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណីណ ឆ� ២ំ០០៧ណ ចរោបមី្តណ ១១៤៥ណ

កហូតដលោណម្តណ១៣០៤ណ(ទនតិកម�)។ 

កបផ�កបកកមកតកណ ្តត�ប��ីបទតមមន�ៈករទោមតកជនណ (ជនែដលសា រោណ បហយីែដលជម� ទោបកកមកតក)ណ

្រទិនបរីៗតោមនេុករណ ។ំណបគឲ្បច� �ថណទនតិកម�តមមនរណ ណំឬទនតិកម�តមមតកសទនជ។ 

ក�ុងកកណី �ៗ នរណ  ំ កបផ�កមកតកណ គឺ្ តត�ប��ីបឡងីបទតមកកំណតោបដយរេរ្��តិណ ែដលមនែាង

ក�ុង្កមកដ�រ្ប�ណី។ណបគឲ្បច� �ថណទនតិកម�តមា្រោណ(ម្តណ១១៤៥)។ 
 

ទំណួកេ២ី-បនក�ុងរណ ណំបតមី� ទោ្ េប្មនទិេ�ែិរងែាកបកកមកតកករទោៗ តោយ៉ងបម៉ាក៏បនណឬក៏យ៉ងណ? 

ាបមាយី-មតកជនណ មនទិេ�ិប��ីកែរងែាកបកកមកតកករទោៗតោយ៉ងបម៉ាក៏បនែដកណ ក៏រុ៉ែនណ ្តត�បៗកប

លក�ខណណ មួយណែដលែាងក�ុងា្រោណគណឺ“ិគរ្មកង”។ណា្រោកំណតោថណមកតកមួយែផ�ក ្តត�រ្មកងេុកឲ្ទនតិជនណ

(ជនែដល្តត�េេួលបកកមកតក) តមា្រោកំណតោ។ 

អ�កមនទិេ�ិបលីិគរ្មកងណ គកូឺន ឬណ ឪបុកម យណ ឬជីដូនជីតណ និងទហបពេ�ករទោមតកជនណ (ម្តណ

១២៣០)។ណាំែណកៃនិគរ្មកង្តត�កំណតោដូាខងប្ម៖ 

ក�ុងកកណីែដលមនទនតិជនណ ែដលជឪបុកម យណ ឬជីដូនណ ជីតរុ៉បណេ � (មនិមនកូនណ នងិមិនមន

ទហបពេ�)ណិគរ្មកង គឺ្ តត�មនណ១ិគ៣ណៃន្េប្ទម្តិករទោមតកជន។ 

ក�ុងកកណីែដលមនទនតិជនជកូនណ ឬជទហបពេ�ណ ិគរ្មកង ្តត�មនពកោកណ លណ ៃន្េប្ទម្តិ

ករទោមតកជន។ 

ិគរ្មកងណ ្តត�យកបទែរងែាកជាំែណកបទ�ីៗ �ៗ ឲ្ទនតិជនែដលមនទិេ�ិេេួល ិគរ្មកង ែដល

ា្រោកំណតោក�ុងម្តខងបលី។ណ បកកមកតកណ ែដលបនបទទទលោប ី ិគរ្មកងណ បេីរមតកជនអាយកបទ

ែរងែាកតមាិតាងោបន។ណ ក�ុងកកណីែដល �ៗ នទនតិជនែដល្តត�មនទិេ�ិេេួលិគរ្មកងបេណ មតកជនអា

ចតោែាង្េប្ទម្តិករទោៗតោទងំអទោណបទតមរណ បំនណបដយមិន្តត�េុកិគរ្មកងបន�បេ។ 
 

ទំណួកេ៣ី-ក�ុងកកណីមនិមនរណ  ំបតាី្រោកណំតោដូាបមាខា�ណអបំីកែរងែាកបកកមកតក? 

ាបមាយី-ក�ុងកកណី �ៗ នរណ មំកតកណ ា្រោកំណតោថណ បកកមកតក្តត�ែាកបទឲ្ទនតិជនណ ែដលមនណ ៣ 

លំដរោណ៖ 

្រទិនបរីមតកជនមនកូនណមកតក្តត�បនបទកូន។ណ បរីទិនជមនកូនណមួយសា រោណ ាំែណកមកតកបន�ណ

្តត�បផ�កបទឲ្កូនៗករទោកូនបន�ណ(បចករទោមតកជន)ណែដលបគឲ្បច� �ថណទនតិកម�ជំនួទ។ 
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្រទិនបរីមតកជនមិនមនកូនបស�ណ (ាំណុាបន�ខុទបីមនកូន ែតកូនសា រោ)ណ បកកមកតក្តត�បនបទ

ឪបុកម យ។ណ្រទិនបរី �ៗ នទងំកូនណបហយីឪបុកម យក៏សា រោអទោបេៀតណបកកមកតក្តត�បនបទរងរ�ូនរបង�ីត។ 

ាំបព�ទហបពេ�ណ(រីណឬ្របន�)ណករទោមតកជន�ញិណគជឺទនតិជនណ“អាិៃនយជ” មននពយថណបទ�ជទ�ិត

ក�ុងលំដរោណមួយណក�ុងលំដរោទនតិជនទងំ៣ខងបលីណក៏ទហបពេ�្ តត�មនាំែណកក�ុងកេេួលបកកមកតកែដក។ 

ក�ុងកកណីទនតិជនជកូនណ ទហបពេ�្តត�េេួលបនាំែណកបទ�ី �ៗ ជមួយនបងកូននីមួយៗ។ណ ក�ុងកកណី

មតកជន �ៗ នកូនណ បហយីមកតក្តត�បផ�កបទទនតិជនជឪបុកម យណ ្េប្ទម្តិ្តត�ែាកជរីាំែណកបទ�ី �ៗ ណ

បដយ១ាំែណកបនបទឪបុកណ ១ាំែណកបនបទម យណ និងាំែណកេី៣បនបទទហបពេ�។ណ ្រទិនបរីមនែត

ឪបុកណ ឬមនែតម យបនកទោណ ទហបពេ�្ តត�បន្េប្ពកោកណ លណ បហយីពកោកណ លបេៀតបនបទឪបុកណ

ឬម យណែដលបនកទោបន�។ 

ក�ុងកកណីមតកជន �ៗ នកូនណ �ៗ នឪបុកម យបនកទោណ បហយីមកតក្តត�ធា កោបទរងរ�ូនរបង�ីតណ ្េប្ទម្តិ

ពកោកណ ល្តត�បនបទទហបពេ�ណ បហយីបនទលោពកោកណ លបេៀត្តត�យកបទែាកជាំែណកបទ�ីៗ �ៗ ឲ្បទ 

រងរ�ូនរបង�ីតបន�។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បតកូីនទំុណមនទិេ�េិេលួបកកមកតកែដកឬបេ? 

ាបមាយី-កូនទំុក៏មនទិេ�េិេួលបកកមកតកដូាជកូនរបង�តីែដក។ណមាង៉បេៀតណទងំកូនរបង�តីណ និងទងំកូនទំុណ

្តត�មនាំែណកបទ�ីៗ �ៗ ណ(ម្តណ១១៥៦)។ 
 

ទំណួកេ៥ី-ក�ុងកកណីកូនណ ែដល្តត�េេលួមកតក សា រោបទណ បហយី្តត�ែាករនបទឲ្បចណ បតាីែំណកមកតក្តត�ែាក

ដូាបមា? 

ាបមាយី-បន�ណ គឺជកកណីទនតិកម�ជំនួទ។ណ ាំែណកមកតកមិន្តត�យកបទគតិជាំែណកបទ�ីៗ �ៗ ឲ្បច

ករទោមតកជន ែតមងបន�បេ។ណ បគ្តត�គិតជបីកដំណកោ។ណ េីមយួណ ្តត�ែរងែាកជាំែណកបទ�ីៗ �ៗ បទឲ្កូនៗ

ជមុនទិន។ណ រន� រោមកណ បេីរបគយកាំែណកករទោកូនែដលសា រោណ បទែាករនជាំែណកបទ�ីៗ �ៗ  ឲ្បទកូនៗ

ៗតោរនបេៀត។ 
 

ែផ�រទី៤ សន�ា� 

១. �ី��ធីរ�កន�រសកំៃត�សនុាណ្័ណ�សន�ា�ែខធរ  
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បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោណ បនៃថ់្ បហទ្តទបន�ណ បទងណ បីណណ នបងបន្លោអបំីនីតិ��ិៃីនកទំុ

អតទ�� ណរពណេទ�ជ តិែខ�កណ បដយមនអនរគមនជបីទំណកោមនីកយិលពយអតទ�� ណរពណេ រជធនី

ភ�ំបបញ។ 

អតទ�� ណរពណេណ គជឺលិខិតទម� លោថជបលកដ�ែខ�កណ បហយីមន្របយជនជណ ទ្មរោកប្រី្បទោណ

ក�ុងករំបបញែរររេបផ្ងៗបទតមកកំណតោៃនា្រោណ ដូាជ៖ណ ាុ�បច� �បប�បឆ� តណ ឈកបច� �បប�បឆ� តណ

ទំុបកៀរអពហជបិពហជណ ទំុប��ីទំរុ្តកំបណីតកូនណ ទំុប��ីករកណ ទំុ្រករអជី�កម�ណ ទំុប��ីលិខិតមាងែដនណ ទំុប��ី

ម� ទោកម�ទិេ�ិបលីអាលន្េប្ណ…។ 

បយងតម្រទករទោ្កទួងមហៃផ�ណាុ�ែខកក�ដណ២០០៧ណ្រជបលកដ�ែដលអាប��ីអតទ�� ណរពណេ

បន្តត�មនអយុ ចរោប១ី៥ឆ� បំឡងីបទណ បហយីអតទ�� ណរពណេទ�ជ តិែខ�កមនទុបលិបកយៈបបល 

១០ឆ� ។ំណបនបបលផុតទុបលិបណសមុខីាួន្តត�បទ�ីទំុប��ីសជថ�ីបឡងី�ញិ។ 

្រទករទោ្កទួងមហៃផ�ណបនទប្មារបង�ីតនីតិ��ីិបិបទទមួយ ក�ុងកបកៀរាំបាញអតទ�� ណរពណេ

ទ�ជ តិែខ�កដលោ្រជបលកដ�េូបទណបនេូទងំ្របេទ។ណកបាញអតទ�� ណរពណេតមនីតិ��ិីបិបទទបន�ណគឺប��ី

បឡងីតមគំនិតផួាបផីមករទោមនីមនទមត�កិា�ណ បហយីប��ីបឡងីដលោ្រជបលកដ�ជ្កកមៗណ តមកយៈស� នីយជ

ាលពតណបនតមឃុ-ំទរ� តោនីមួយៗ។ 

បនក�ុងនីតិ��ីិែររបន�ណ ្រជបលកដ�មិនចបំាោដកោពក្ទំុបទអជជ �កបន�បេ។ណ គឺខងអជជ �កបទ�ញិបេណ

ែដលជអ�កបាញលិខិតអប�ជ ីញឲ្្រជបលកដ�បទនោស� នីយជាលពតណ បដីម្ីបកៀរាំទំណំុែរររេប��ី

អតទ�� ណរពណេ។ 
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្រជបលកដ�ែដលមនបច� �្តត�បទប��ីអតទ�� ណរពណេណ ្តត�បទនោកែនាងប��ីណ បដយផ� លោខាួនណ បដីម្ី

រំបបញទំណំុែរររេណ ថតកូរណ និងផតិស� ម្កបយ៉ៃដណ បហយី្តត�នបំទជមួយនូ�ឯកសកទំខនោៗមួយាំនួនណ

ែដលរ�ជ កោអំបទី�ជ តិែខ�ក។ណ ឯកសកទងំបន�កមួមន៖ណ ទំរុ្តកំបណីតណ និងបទៀ�បភស� កោបន (ក២)ណ ឬ

បទៀ�បភ្គគសកណ(ក៤)។ 

ក�ុងកកណីបិបទទខា�ណ សមុអី�កទំុអាផលោនូ�ឯកសកបផ្ង បដីម្រី�ជ កោបទី�ជ តិែខ�កណ ដូាជ៖ 

  បទាកីទប្មាេេួលស� លោតមផាូ�ា្រោៃនកប��ីទ�ជ តូរនីយកម�ណ ឬកទមទកទ�ជ តិណ ទ្មរោ

ជនរកបេទណែដលបនាូលទ�ជ តិែខ�ក។ 

• សល្កមតុលកណ ឬឯកសកផាូ�កបផ្ងបេៀតណ ែដលអារ�ជ កោថណ សមុីជនបិតជបកីតបីឱបុកណ ឬ

ម យែដលមនទ�ជ តិែខ�កែមនណជបិបទទណទ្មរោអ�កែដលបកីតបនរកបេទណ រុ៉ែនណមនឪបុកណឬម យ 

ជទ�ជ តិែខ�ក។ 

បយងតម្រទករទោ្កទួងមហៃផ�ណ អភិបលបខត-្កកងមនិកកិា�េេួលខុទ្តត�បលីដំបណីកក

ផលិត អតទ�� ណរពណេឲ្បនទនោបបលប�លណក�ុងកយៈបបលណ៣០ៃថ់ណគិតចរោបីៃថ់រំបបញែរររេណ កហូតដលោ

ៃថ់ែាកជូន្រជបលកដ�ប្រី្បទោ។ 

កហូតមកេលោបបលបន�ណ កប��ីអតទ�� ណរពណេជ្កកមណ បនែតរនប��ី�លិជុំណ បឃុី-ំទរ� តោមួយណ បទឃុ-ំ

ទរ� តោមួយណបហយីប��ីបឡងីបដយឥតគិតៃថា។ណ្រទិនបរីកប��ីអតទ�� ណរពណេជ្កកមណ្តត�បនបគប��ីហួទបទ

ទរ� តោបផ្ងបទបហយីណអ�កែដលាងោបនអតទ�� ណរពណេអាប��ីកបទ�ីទំុដាោបដយែឡក ែតឯងបន។ 

គួករ�ជ កោរែន�មថណ បដីម្ទំុីអតទ�� ណរពណេបនណ បគ្តត�មនទំរុ្តកំបណីតជមុន។ណ ដូបា��ណ ទ្មរោ

អ�កែដលបកីតមុនបបលណ ឬក�ុងបបល្ទកកមនទរ� មណ បហយីមិនបនាុ�ទំរុ្តកំបណីត ឬក៏បនាុ�ែដក ក៏រុ៉ែនណ

ទំរុ្តកំបណីត្តត�បតោរងោអទោណ អ�កទងំបន�្តត�បទទំុទំរុ្តរ�ជ កោកំបណីតជមុនទិនណ មុននបងបទទំុប��ី

អតទ�� ណរពណេ។ 

កទំុទំរុ្តរ�ជ កោកំបណីត្តត�ប��ីបនសលឃុ-ំទរ� តោណ ែដលសមុីអ�កទំុមនេីលំបនជរោលរោ

រា�ុរ្ន�។ណ អ�កទំុ្តត�មនសក្ាីំនួនណ ២នកោណ ែដលជនីតិជនណ បហយីែដលបនស� លោា្ទោបី្រ�តិករទោអ�កទំុណ

និងធា រោកទោបនក�ុងភូមិណឃុណំឬទរ� តោជមួយ បីបបលែដលសមុីខាួនបកីត៕ 
 

២. �ណរិជ�ែខធរង�្រងទស��សិទ�ៃិ�ខី�ះ?  
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បលកដ�ែខ�កមនទ�ជ តបិីកណនោណលិខិតមាងែដនបីក 

©បទងណបីណ 

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោៃថ់បន�ណ បទងណ បីណណ ទូមបលីកយករ�� ជុំ�ញិបលកដ�ែខ�កែដលមន

ទ�ជ តិបីកមកជ្មរជូនបលកណអ�កស រោ។ណបតជីនជតិែខ�កែដលេេួលបនទ�ជ តរិកបេទណបនមនទិេ�ិអ�ីខា�? 

កដ��ម�នុ��ៃន្ប�រជណា្កកម�ុជណ ម្តណ ៣៣ណ ែាងថណ “្រជបលកដ�ណ ែខ�កមិនអា្តត�ដកទ�ជ តិ 

និកបេទណ ឬចរោខាួនរ�ជូ នខាួនបទឲ្្របេទប្រណមួយបឡយីណ បលីកែលងែតមនកិា�្បមប្បៀងជមួយ �ៗ

បទ�ញិបទមក”។ណ មនណ នពយថណ បលកដ�ែខ�កមិន្តត�បតោរងោទ�ជ តជិែខ�កបន�បេណ បរីបទ�ជេេួលបនទ�ជ តិ

រកបេទបហយីក៏បដយណបពលគឺណបលកដ�ែខ�កអាមនទ�ជ តិរកបេទផង និងទ�ជ តិែខ�កផងណក�ុងបបលជមួយ �ៗ ។ 

ដូបា��ណ អណិកជនែខ�កណ បនរកបេទណ បនែតមនទិេ�ិក�ុងឋនៈជបលកដ�ែខ�កដែដល។ណ បន�បរីនិយយជ

បៗលកណជ ផាូ�ា្រោ។ណ ក៏រុ៉ែនណ បនក�ុងកអនុ�តជកោែទង�ញិណ បលកដ�ែខ�កណ ែដលមនទ�ជ តរិកបេទណ បហយី

កទោបនរកបេទមនកបិបកក�ុងកេេួលបននូ�ឯកសកផាូ �កននណ ដូាជណ ទំរុ្តកំបណីត 

អតទ�� ណរពណេទ�ជ តិែខ�កណ ឬលិខិតមាងែដនែខ�ក ជបដីមណ បីប្ព�ថណ កទំុឯកសកទងំបន�ណ បលកដ�ែខ�ក

ចបំាោ្តត�ែតមនេីលំបនអាិៃនយជណបនក�ុង្របេទកម�ុជ។ 

បទ�ជយ៉ងណណ បលកដ�ែខ�កណ ែដលមនទ�ជ តិរកបេទណ បហយីនោលិខិតមាងែដនរកបេទអា

េេួលបនេដិ� កណ(ែដលបគែតងែតបហថណVisa K) បដីម្បី��ីដំបណីកបាញាូល្របេទកម�ុជបនបដយរយ។ណ

េិដ� កបន�ណ អាទំុបនបនតមស� នេូតកម�ុជណ បនរកបេទណ បដយអ�កទំុ្ៗនោែតររ� ញនូ�ឯកសកណមួយ

ក�ុងាំបណមឯកសកខងប្ម៖ 

• បទាកីាមាងទំរុ្តកំបណីតកម�ុជណ(្រទិនបរីអ�កទំុបកីតបនក�ុង្របេទកម�ុជ) 
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• បទាកីាមាងទំរុ្តកំបណីតរកបេទណឬរពណេ្គគសកែដលមនែាងរ�ជ កោថណអ�កទំុបកីតបីឳបុកណឬម យ

ែដលជបលកដ�ែខ�កណ(្រទិនបរីអ�កទំុបកីតបនប្រ្របេទកម�ុជ) 

• លិខិតមាងែដនែខ�កណ (្រទិនបរីអ�កទំុធា រោមនបីមុនណ បរីបទ�ជលិខិតមាងែដនបន�ផុតទុបលិបបហយី

ក៏បដយ) 

• ្រទិនបរី �ៗ នឯកសកណមួយណ ក�ុងាំបណមឯកសកខងបលីបន�បេណ អ�កទំុអាប��ីលិខិតរ�ជ កោមួយណ

បដយមនសក្ជីជនជតិែខ�កម� កោផងណ រ�ជ កោអំបបីច� �ណ ៃថ់ែខឆ� កំំបណីតណ និងេីកែនាងកំបណីតករទោ

អ�កទំុណ្បមទងំបច� �ឳបុក-ម យណែដលមនទ�ជ តិែខ�ក។ 

គួករ�ជ កោថណ Visa K អាផលោជូនែតាំបព�បលកដ�ែខ�ក ែដលមនទ�ជ តិរកបេទរុ៉បណេ �ណ បហយីផលោ

ជូនបដយឥតគិតៃថា។ណ បន្របេទបរងំណ េិដ� ក្របភេបន�អាបាញជូនក�ុងកយៈបបលយ៉ងយូកណ ៤៨បម៉ងណ

(បយងតមែ�រៃទតជស� នេូតកម�ុជ្រចំ្ កកងប៉កទី)។ណ អ�កែដលេេួលបនេិដ� កបន�បហយីណ អាប��ីដំបណីក

បាញាូល្របេទកម�ុជរុ៉ន� នដងក៏បនណ ស� កោបនកម�ុជកយៈបបលរុ៉ន� នក៏បនណ បហយីេិដ� កបន�មន

ទុបលិបជអាិៃនយជណ(បលីកែលងែតបនបបលមនកផា ទោរូកលិខិតមាងែដនថ�ី)។ 

ក៏រុ៉ែនVisa K ្ៗនោែតជឯកសក ែដលអនុ�� តឲ្ប��ីដំបណីកបាញាូល្របេទកម�ុជែតរុ៉បណេ �ណ

មិនែមនជឯកសករ�ជ កោអំបទី�ជ តិែខ�កបន�បេ។ 

បដីម្េីេួលបនទំរុ្តកំបណីតណអតទ�� ណរពណេទ�ជ តិែខ�កណឬលិខិតមាងែដនែខ�កណបគ្តត�ដកោពក្ទំុ

បទអជជ �កមនទមត�កាិ�ណ បន្របេទកម�ុជណ បដយបៗកបបទតមនីតិ��ិី�ម�តណ ដូា្រជបលកដ�ែខ�កណ ែដលកទោ

បនក�ុង្របេទកម�ុជែដកមននពយថណអ�កទំុ្តត�មនេីលំបនអាិៃនយជណបនក�ុង្របេទកម�ុជ៕ 

៣. ងតើសន�ា�ែខធរ្តវូផ�លឲ់្យរ�កនលរ�ខណ��ខ�ះ?  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោណបនៃថ់បន�ណបទងណបណីណទូមប��ីកបន្លោ អបំីលក�ខណណ ក�ុងកេេួលបន

ទ�ជ តិែខ�ក។ណកកំណតោអំបីទ�ជ តិែខ�កណមនែាងបនក�ុងា្រោណទីបីទ�ជ តិណឆ� ១ំ៩៩៦។ 

បយងតមា្រោទីបីទ�ជ តិណឆ� ១ំ៩៩៦ណកេេួលបនទ�ជ តិែខ�កអាបកីតបឡងីបនក�ុងកកណីណ៣ណ�ំៗ៖ 

• កេេួលទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីត 

• កេេួលទ�ជ តិែខ�កតមកយៈអពហជបិពហជ 

• កេេួលទ�ជ តិែខ�កតមកយៈកទំុាូលទ�ជ តិណ(ទ�ជ តូរនយីកម�) 

ក.ណទ�ជ តែិខ�កបកីបំណីត 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ា្រោែខ�ក ក៏ដូាជណ ា្រោបនតម្របេទិគប្ាីនបផ្ងបេៀតណ បនបលីបិភបបលកណ ជបិបទទណ ្របេទ

ែដលមន្របពន�ា្រោ Romano-Germanique កកំណតោទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតណ គឺ្តត�យកទិេ�ិែដលជរោនបង

ែខ្បលហតិជ�ំ។ណ មននពយថណ កូនែដលបកីតបីឪបុកណ ឬម យមនទ�ជ តិែខ�កណ ្តត�េេលួបនទ�ជ តិែខ�កបី

កំបណីតណបទ�រីជបកីតបនេីណក៏បដយណ(បកីតបនក�ុងេបកដីកម�ុជក៏បដយណឬក៏បកីតបនរកបេទក៏បដយ)។ 

គួករ�ជ កោរែន�មថណមិនចបំាោទលោែតទងំទងខងណ(ទងំឪបុកណទងំម យ)ណមនទ�ជ តិែខ�ក បេីរកូន

មនទិេ�ិេេលួទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតបេ។ណ ឲ្ែតមនម� ងណមួយមនទ�ជ តិែខ�កណ (ឪបុករកបេទណម យែខ�កណ ឬ

ឪបុកែខ�កណម យរកបេទ)ណក៏កូនអាេេលួទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតបនែដក។ 

មាង៉បេៀតណ កូនឥតខនោសា ណ (កូនែដលបកីតប្រាំណងអពហជបិពហជ្ទរា្រោ)ណ ែដលម យណ ឬឪបុក

មនទ�ជ តិែខ�កណ ក៏អាេេួលបនទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតបនែដកណ ឲ្ែតឪបុកណ ឬម យណ ែដលមនទ�ជ តិែខ�កណ

េេួលស� លោកូនបន�ថជកូនករទោខាួន។ 

ឧទហកណជ ៖ណ កូនបកីតប្រាំណងអពហជបិពហជណ បីម យជជនរកបេទណ បហយីឪបុកមនទ�ជ តិែខ�ក។ណ

បរីទិនជឪបុកែដលមនទ�ជ តិែខ�កបន�ណ េេួលស� លោតមផាូ�ា្រោថណ កូនបន�ណ គជឺកូនករទោខាួនណ កូនបន�្តត�

មនទិេ�ិេេលួបនទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីត។ណ ផ�ុយបទ�ញិណ បរីមនែតម យណ ែដលេេួលស� លោកូនណ ាំែណកឪបុក

មិនេេួលស� លោ កូនបន�មិនអាេេួលបនទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតបនបេណប្ព�ម យមិនមនទ�ជ តិែខ�ក។ 

ក�ុងកកណីកូន ែដលឪបុកម យមិនេេលួស� លោណ រុ៉ែនណ តុលកបាញសល្កមកំណតោថណកូនបន�បិតជ

បកីតបីឪបុកណឬម យ ែដលមនទ�ជ តិែខ�កណកូនបន�ក៏្តត�េេួលបនទ�ជ តែិខ�កបីកំបណីតែដក។ 

និយយបកូីនរកបេទណ ែដលបកីតបនបលីេបកដកីម�ុជ�ញិ។ណ ា្រោែខ�កមិនដូាជា្រោ បន្របេទ

មួយាំនួនណ ដូាជណអបមកកិណណដណឬក៏អូស លីបេ។ណ កូន ែដលបកីតបនបលីេបកដែីខ�កណ ក៏រុ៉ែនណមនទងំឪបុកណ

និងទងំម យជជនរកបេទណ មិនអាេេួលទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតបនបេណ បលីកែលងែតឪបុកនិងម យជ

ជនរកបេទបន�ណ បកីតបនក�ុង្របេទកម�ុជែដកណ បហយីកទោបន្ទរា្រោក�ុង្របេទកម�ុជណ បេីរកូនករទោៗ តោ

អាេេួលទ�ជ តែិខ�កបីកំបណីតបន។ 

ទកុរមក�ញិណកូនែដលបកីតបនបលីេបកដីកម�ុជណបឪីបុកម យជជនរកបេទណបហយីឪបុកម យរកបេទបន�ណ

មិនបនបកីតបនក�ុង្របេទកម�ុជបេណ កូនបន�ណ មនិអាេេួលទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតបនបេ។ណ ក៏រុ៉ែនណ បរីទិនជ

កូនបន�បកីតមកណ�ំដបងកីណរនកទោបន្ទរា្រោក�ុង្របេទកម�ុជណបហយីប្យមកណមនកូនបកីតបនក�ុង្របេទ

កម�ុជណកូនករទោៗតោណែដលជកូនរកបេទជំននោេី២បន�ណ្តត�មនទិេ�ិេេួលទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីត។ 

ខ.ណទ�ជ តែិខ�កតមអពហជបពិហជ 
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ទីណ ឬរុកទរកបេទណ ែដលយករីណ ឬ្របន�ែខ�កណ បដយបនបកៀរអពហជបិពហជ្តបម្តត�តមា្រោអា

ទមទកទ�ជ តិែខ�កបនណ លុ�្តែតរី្របន�ទងំបីកកទោបនជមួយ �ៗ ណ កយៈបបលយ៉ងតាិណ ៣ឆ� ណំ ប្យបបល

ាុ�ទំរុ្តអពហជបិពហជ។ 

កផលោទ�ជ តែិខ�កដលោជនរកបេទណែដលបកៀរកជមួយជនជតិែខ�កណ្តត�ទប្មាបដយ្ប�រជ្កបត្។ 

គ.ណទ�ជ តូរនយីកម� (កទំុាូលទ�ជ តែិខ�ក) 

ប្របីកេេួលបនទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតណ និងតមកយៈកបកៀរអពហជបិពហជជមួយជនជតិែខ�កណ

ជនរកបេទអាេេួលបនទ�ជ តិែខ�កតមកយៈទ�ជ តូរនីយកម�ណ(កទំុទ�ជ តិែខ�ក)។ 

បដីម្េីេួលបនទ�ជ តិែខ�កណ តមទ�ជ តូរនីយកម�បន�ណ ជនរកបេទ្តត�រំបបញលក�ខណណ មួយាំនួន

ជចបំាោ៖ 

• ្តត�មនលិខិតរ�ជ កោថណ ជនបន�មនេីលំបនបនក�ុង្របេទកម�ុជ,ណ បនស� កោបនជរោជ្រចំ

បដយ្ទរា្រោ ក�ុងកយៈបបលយ៉ងតិាណ ៧ឆ� ណំ បហយីកំបុងរនមនេីលំបនក�ុង្របេទកម�ុជណ បនក�ុង

បបលដកោពក្ទំុទ�ជ តិ។ 

• ្តត�មនលិខិតរ�ជ កោថជនបន�មនគំនិតមកយេណ និងទីល�ម៌ល�ណ ែដលបាញបដយបមឃុណំ ឬ

បចទរ� តោណៃនេីលំបនករទោខាួន 

• ្តត�មនលិខិតបថ� លបទទណែដលរ�ជ កោថណបុំែដលមនបទទបីរេ្បហ�េណណណមួយ 

• ្តត�បា�និយយិសែខ�កណបា�អក្កែខ�កណនិងយលោដបង្រ�តិសទែខ�កខា�ៗណបហយីររ� ញភទុតងថណខាួន

អាកទោបនក�ុងទង�មែខ�កបនបដយទុខដុមណ្បមទងំេេួលយកនូ�េំបនៀមេមា រោណនិង្រៃបណីល�ករទោែខ�ក 

• ្តត�មនរ�� ណនិងយទម្ទល�ណែដលមិននឲំ្មនប្ៗ�ថ� កោណឬនជំរន�ុកដលោជតិ។ 

លក�ខណណ ទងំរុ៉ន� នខងបលីបន�ណ គជឺលក�ខណណ េូបទណ ែដលអាមនកកណីបលីកែលងមួយាំនួនណ

ជបិបទទណទកោេងនបងកយៈបបលកទោបនក�ុង្របេទកម�ុជ។ 

ជនរកបេទណ ែដលបកីតក�ុង្របេទកម�ុជណលក�ខណណ ត្មត�ឲ្ស� កោបនជរោៗ �ៗ ណក�ុង្របេទកម�ុជណាំននួណ

៧ឆ� ណំ ្តត�តោរន�យឲ្មកបន្តបមណ ៣ឆ� �ំញិ។ណ ដូាែដលបនបលីកបឡងីខងបលីកាួបហយីថណ ជនរកបេទណ ែដល

បកីតបនក�ុងេបកដកីម�ុជមិនមនទិេ�ិេេលួទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីតបេ។ណ ក៏រុ៉ែនណ បរទិីនជៗតោាងោបនទ�ជ តិែខ�កណ

ៗតោអាដកោពក្ទំុទ�ជ តូរនីយកម�បនណ បដយា្រោដកោលក�ខណណ �ូកជងជនរកបេទណ ែដលមនិបកីតក�ុង

្របេទកម�ុជ។ 

ាំបព�ជនរកបេទណណ ែដលបនប��ីក�និិបយគក�ុង្របេទកម�ុជណ ក�ុងេបក្បកោចរោបីណ ១ពនោណ ២កយណ

៥០លនបកៀលបឡងីបទណ (្រែហលជជងណ ៣០មុឺនដុលា ក)ណ ែដលជគប្មង�និិបយគជកោែទងណ េេួលបនក
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អនុ�� ត្តបម្តត�តមា្រោណ ក៏រុ៉ែនណ មិនមនលិខិតអនុ�� តបី្កកម្របកកអភិ�ប់នជកម�ុជ លក�ខណណ ស� កោបនជរោ �ៗ

ក�ុង្របេទកម�ុជណក៏្តត�តោរន�យណបណី៧ឆ� ណំមក ៣ឆ� �ំញិ ដូាកកណីជនរកបេទបកីតក�ុង្របេទកម�ុជែដក។ 

បរីទិនជក�និិបយគបន�ប��ីបឡងីណ ក�ុងេំហេំបក្បកោដូា �ៗ ណ ក៏រុ៉ែនណ មនលិខិតអនុ�� តបី្ កកម្របកក

អភិ�ប់នជកម�ុជណ លក�ខណណ ទកោេងនបងកយៈបបលស� កោបនក�ុង្របេទកម�ុជ្តត�បលីកែលង ទងំ្ទកងែតមង។ណ

មននពយថណ បទ�រីជនរកបេទបន�ណ បេីរនបងកទោបនក�ុង្របេទកម�ុជបន ១ឆ� ណំ កនា�ឆ� ណំ ឬ១ែខណ ក៏អា

ដកោពក្ទំុទ�ជ តិែខ�កបនែដក។ 

ដូា �ៗ ែដកាំបព�ជនរកបេទណណែដលបនប��ីអំបណយជលុយដលោថ�ិជតិណចរោបីណ១ពនោលនបកៀល

បឡងីបទណ (្រែហលជណ២៥មឺុនដុលា ក)ណទ្មរោជផល្របយជនជដលោកស កណ និងកសងបទដ�កិា�ករទោកម�ុជ។ 

ឬជនរកបេទណណ ែដលបនររ� ញនូ�ភទុតងរ�ជ កោថណ ខាួនបនផលោគុណទម្តិបិបទទណ ឬថ�ីៃដបិបទទ

អ�ីមួយណែដលជ្របយជនជដលោ្របេទកម�ុជ។ 

ក៏រុ៉ែនណ បរីបទ�ជក�ុងកកណីណមួយក៏បដយណ ា្រោទីបីទ�ជ តែិាងថណ កទំុទ�ជ តតិមកយៈ

ទ�ជ តូរនយីកម�ណមិនែមនជទិេ�ិករទោអ�កទំុបេ។ណ រុ៉ែនណវជកអនុប្ៗ�ករទោកម�ុជ។ណដូបា��ណ បរីបទ�រជីអ�ក

ទំុបនរំបបញ្គរោលក�ខណណ  ែដលកំណតោបដយា្រោក៏បដយណ ក៏ពក្ទំុបន�អា្តត�រដិបទ�បចលបនែដកណ

បហយីករដបិទ�ពក្ទំុទ�ជ តូរនយីកម�បន�ណអាប��ីបឡងីណ បទតមអណំាមន� នុទិេ�ិ មននពយថណកម�ុជ

មិនចបំាោ្តត�រក្សយបន្លោថណបហតុអ�បីនជខាួនរដិបទ�ពក្ទំុទ�ជ តិបន�បេ។ 

កផលោទ�ជ តិែខ�កណតមទ�ជ តូរនយីកម�ណក៏ដូាជណកផលោទ�ជ តិតមកយៈអពហជបិពហជែដកណគឺ្តត�

ប��ីបឡងី បដយ្ប�រជ្កបត្ណមននពយថណ្តត�ឡយ្ប�ហទបលខបដយ្ប�មហក្្ត។ 

ែផ�រទី៥ �រ�រ 

១. ច� ់្�រ�រ៖ ៃពីំថិរងវ��រ�រ�ិន�រឈ ់្ស្�រ  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោ បនៃថ់បន� បទង បីណ នបងប��ី កបន្លោអំបាី្រោករកកម�ុជ បដយ

បផ តបទបលីថិកប�លករក និង កឈរោទ្មក។ 
 

ទំណួកេ១ី-តមា្រោបន្របេទកម�ុជណបតនីបិយជកអាត្មត�ឲ្រុគ�លិកប��ីករុ៉ន� នបម៉ងក�ុងមយួទប ហជ? 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1


�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 96 

តមា្រោករកែខ�កណ (ា្រោឆ� ១ំ៩៩៧)ថិកប�លប��ីករកករទោនិបយជិតទងំបីកបភេណ បទ�ជក�ុង

្គប�ស� ន្របភេណក៏បដយណគឺមិនឲ្បលីទបីណ៨បម៉ងណក�ុងមួយៃថណ់ឬ៤៨បម៉ងណក�ុង មួយទប ហជ។ ដូបា��បរីគិត

ជ�ម�តគឺមយួៃថ់ប��ីក៨បម៉ងបហយីមួយអេិត្ប��ីក៦ៃថ់។ 

ទហ្ៗទមនបទក ីិ ប ក�ុងកកំណតោកបរៀរែាកបបលប��ីកណតម្របភេទកម�ិបណនងិកបរៀរបកៀរាំ

ក�ុងទហ្ៗទនីមួយៗណ កុំឲ្ែតរំពនថិកប�លណ ែដលកំណតោបដយា្រោខងបលី។ណ ដូាជណ ចរោបផីមាូលប��ីក 

បម៉ងណ៨្បបកណបាញបម៉ងណ៥ល់ាណបហីយឲ្រុគ�លិកឈរោទ្មកបយៃថ់្តងោណ១បម៉ងណទកុរបទណ៨បម៉ងណក�ុងមួយៃថ់។ 

រលោកបកៀរាំែរងែាកបម៉ងប��ីកបន�ណ ទហ្ៗទ្តត�ៃលលកយ៉ងបម៉ាឲ្រុគ�លិកមនៃថទ់្មក

្រចទំប ហជណ យ៉ងតិាណ២៤បម៉ងជរោៗ �ៗ ណ បពលគឺមួយៃថ់បបញ។ជបៗលកណជ ណ ា្រោកំណតោយកៃថអ់េិត្ណ

ជៃថ់ទ្មក្រចទំប ហជ។ 
 

ទំណួកេ២ី-ាុ�្រទិនបរទីហ្ៗទខា�ណដូាជណបរងា្កណមន�កីបបេ្ណទណ� ៗកណជបដមីណែដលមនត្មត�កចបំាោ

ឲ្មនទកម�ិ បជ្រចណំ២៤បម៉ងណក�ុងមយួៃថណ់៧ៃថណ់ក�ុងមយួទប ហជណបតី្ តត�ប��យ៉ីងបម៉ា? 

ក�ុងកកណីបន�ណទហ្ៗទអាបកៀរាំជប�នណបដីម្អីាដំបណីកក ២៤បម៉ងណបលី២៤បម៉ង។ណទហ្ៗទ

អាែាកករកជណ៣ប�នណបដយ ១ប�នណមនណ៨បម៉ង។ណដូបា��ណរុគ�លិក ១ប�នៗណប��ីកែតណ៨បម៉ងបេណក�ុងមួយៃថ់។ 

កែរងែាកប�នបន�ណ ្តត�ប��ីយ៉ងបម៉ាណ ឲ្មនៃថ់ទ្មក្រចទំប ហជណ បទតមា្រោកណំតោណ គ២ឺ៤បម៉ងជរោៗ

�ៗ ។ 
 

ទំណួកេ៣ី-្គប�ស� នខា�ណបគាងោឲ្រុគ�លិកប��ីកបលីទបណី៨បម៉ងណក�ុងមយួៃថណ់រុ៉ែនណឲ្ទ្មក្រចទំប ហជបលីទ

បណី២៤បម៉ង បដមី្ទីងបម៉ងបលីទ�ញិ។ណបតអីាប��បីនែដកឬបេ? 

្តងោាំណុាបន�ណគមឺនកអនុ�� តបី្កទួងទង�មកិា�ណនងិករកណតមកយៈ្រទ ាុ�ៃថ់េី១០ណមិថុនណ

២០០២ណទីបីកែរងែាកបម៉ងប��ីកក�ុងទប ហជណបដីម្ឲី្ឈរោទ្មករែន�មនកបទៀលៃថ់បសក ជ។ណ្រទបន�

អនុ�� តឲ្ទហ្ៗទរបង�ីនថិកប�លប��ីកករទោកម�កកណ បលីទបី៨បម៉ងណ ក�ុងមួយៃថ់ណ រុ៉ែនណ មិន្តត�ឲ្បលីទបណី

៩បម៉ងបេណ បហយី្តត�ឲ្រុគ�លិកទ្មកកបទៀលៃថ់បសក ជណ រែន�មបីបលីៃថ់អេិត្ណ ១ៃថ់បបញណ ែដលជៃថទ់្មក

�ម�ត។ 

ក៏រុ៉ែនណកែរងែាកបម៉ងប��ីកែររបន�ណនបយជកអាប��ីបទបនណគទឺលោែតមនកឯកិបបីទំណកោ

ទហជីបតំណងនិបយជិតណ និង្រតិភូរុគ�លិកជមុនទិន។ណ ្រទិនបរីក�ុងទហ្ៗទមិនមនទហជីប និង
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្រតិភូរុគ�លិកបេណ គឺ្ តត�ឲ្មនកឯកិបបនីិបយជិតណ យ៉ងតិាពកោកណ លណ តមកយៈកបប�បឆ� តជ

ទម់តោ។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បតនីបិយជកអាត្មត�ឲ្រុគ�លិកប��ីកៃថអ់េតិ្ណ បដយយកៃថប់ផ្ងជៃថទ់្មក្រចទំប ហជ

បនែដកឬបេ? 

ា្រោករកែខ�កកំណតោឲ្យកៃថ់អេិត្ជៃថ់ទ្មក្រចទំប ហជណ(ម្តណ១៤៧)។ណកកំណតោបផ្ង

ប្របីបន�ណ គទឺលោែតមនកកណីចបំាោបិបទទណ បពលគឺណ បរីទិនជឲ្រុគ�លិកទ្មកទងំអទោ បនៃថ់អេិត្ណ

្តត�នឲំ្ខូា្របយជនជដលោសធកណជនណឬក៏ប��ីឲ្ខូាដលដំបណីកកជ�ម�តករទោទហ្ៗទ។ 

ក�ុងកកណីបលីកែលងបន�ណ ា្រោករកណ ្តងោម្តណ ១៤៨ណ ែាងថណ ៃថ់ទ្មក្រចទំប ហជ្តត�កំណតោ

ដូាតបទ៖ 

• ឲ្រុគ�លិកទងំអទោឈរោទ្មកបនៃថ់ណមួយបេៀតណប្របីៃថ់អេិត្។ 

• ទ្មកបីៃថ់្តងោៃថ់អេិត្ណកហូតដលោៃថ់្តងោៃថ់ាន�។ 

• ទ្មកផា ទោប�ន �ៗ ្គរោរុគ�លិកទងំអទោណគឺែាកប�ន �ៗ ប��ីកៃថ់អេិត្មងម� កោ។ 

កបកៀរាំៃថ់ទ្មកណ ប្របីៃថ់អេិត្ណ បទតម��ិីណមួយក៏បដយណ ក�ុងាំបណម��ិីទងំរីខងបលីណ

ចបំាោ្តត�ទំុកអនុ�� តបី្កទួងករកជមុនទិនណបលីកែលងែតាំបព�ទហ្ៗទមួយាំនួនណែដលា្រោែាង

អនុ�� តកាួជប្ទាណក�ុងម្តណ១៤៩ណកមួមន៖ 

• ្គប�ស� នផលិតប្គឿងរកបិិគទ្មរោរកបិិគ ាិ មៗ។ 

• ទណ� ៗកណបិជនីយដ� នណបភទជជដ� ន។ 

• ហងលកោផ� �ម�ជតិ។ 

• មន�ីកបបេ្ណ កែនាងទបរ� �បក�ងកំ្ពណ មនុទ្បិកណ មនុទ្ចទោ ជ្មកទ្មរោអ�កាូលនិ�តនជណ និងអ�ក

�កិលាកតិណឱទថស� នណនងិបគហដ� នទុខិប។ 

• ្គប�ស� នងូតេបក។ 

• ទហ្ៗទសកបពត៌មនណបទនកណនិងេទ្នីយិបណសកមន�ីកណនិងបិបពកណជ ។ 

• ទហ្ៗទយនជំនិ�ឈ�ួល។ 

• ទហ្ៗទផ�តោផ�ងោាកនអគ�ទិនីណេបកណនិងថមបលទ្មរោប្គឿងា្ក។ 

• ទហ្ៗទដបកជ�ជូ នតមផាូ�បៗកណបលីកែលងែតអយទ�ពយយន។ 

• បរងឧទកហកម�ណែដលមនប្រី�ត�ុធតុែដលឆរោខូា។ 
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• បរងឧទកហកម� ែដលកផ� កករកអារណ លឲ្ខូារងោណឬរន�យគុណិបផលិតផលណែដលកំបុង

ប��ី។ 

• បរងឧទកហកម� ែដល្រករករកផលោទនិទុខ ផទុកិបណឬ្របយជនជសធកណៈ។ 

• ....ណ(ទូមបមលីម្តណ១៤៩ ៃនា្រោករក) 
 

ទំណួកេ៥ី-បតនីបិយជកអាឲ្រុគ�លិកប��ីករែន�មបម៉ងែដកឬបេ?ណបរបីន បតី្ តត�គតិ្បកោឈ�ួលយ៉ងបម៉ា? 

ា្រោករកអនុ�� តឲ្មនករករែន�មបម៉ង ក៏រុ៉ែនណបនែតក�ុងកកណីែដលមនកិា�ក្រញរោណ នងិ

បិបទទខុទ�ម�តរុ៉បណេ �ណ បពលគឺណ ទហ្ៗទមិនអាឲ្រុគ�លិកប��ីករែន�មបម៉ងណ បដីម្រីំបបញកិា�ក

អាិៃនយជ�ម�តបនបេ។ 

កប��ីករែន�មបម៉ងណ គឺ្តត�ប��ីបដយទ�ព្គាិត។ណ ទហ្ៗទមិនអារង�ិតរង�ំនបយជិតកម�កកឲ្ប��ីក

រែន�មបម៉ង បនបេ។ណរុគ�លិកែដលរដបិទ�មិនប��ីករែន�មបម៉ងណមិន្តត�េេួលេណណ កម�អ�ីបេ។ 

ា្រោករក ្តងោម្តណ ១៣៩ណ កណំតោថណ បម៉ងរែន�ម្តត�ឲ្ប្រីឈ�ួលតមអ្តដំបឡងីណ ៥០%។ណ

មននពយថណ បរីបម៉ង�ម�តឲ្្បកោឈ�ួលណ១បម៉ងណ២ពនោបកៀលណ បម៉ងរែន�មណ ្តត�ឲ្ណ៣ពនោ។ណ ្រទិនបរីករក

រែន�មបម៉ងបន�ណ ្តត�ប��ីបនៃថ់ឈរោទ្មក្រចទំប ហជណ ឬប��ីបនបបលយរោណ គឺ្ បកោឈ�ួល្តត�គិតបលីទបី្បកោ

ឈ�ួល�ម�តណមួយបេ�ជបីក។ 
 

ទំណួកេ៦ី-ប្របីកឈរោទ្មក្រចទំប ហជ នងិៃថរុ់ណ្ជតណិ បតកី�ុងមយួឆ� ណំ រុគ�លិកមនទិេ�ឈិរោទ្មក

រុ៉ន� នៃថណ់បដយមន្បកោឈ�ួល? 

ា្រោកំណតោថណ កម�កកនិបយជិតទងំអទោមនទិេ�ិឈរោទ្មក យ៉ងតិាណ ១៨ៃថ់ ក�ុងមួយឆ� ណំ បដយ

េេួលបន្បកោឈ�ួល�ម�ត។ណ អនុទ�� កមួក�ុងទហ្ៗទណ ឬកិា�ទនាករកអាកំណតោឲ្មនៃថទ់្មក

បលីទបីណ១៨ៃថ់បនណរុ៉ែនណមិនឲ្តិាជងណ១៨ៃថ់ក�ុងមួយឆ� បំេ។ 

ាំនួនៃថ់ទ្មក្រចឆំ� បំន�ណ ្តត�រែន�មាំបព�រុគ�លិកែដលមនអតីតិបក�ុងទហ្ៗទ គឺណ ្តត�រែន�មណ

១ៃថ់បេៀតណបបលប��ីកបនរីឆ� កំ�ុងទហ្ៗទ។ 

គួករ�ជ កោថណ ៃថ់ឈរោទ្មក្រចឆំ� ណំ ១៨ៃថ់បន�ណ គឺររោជៃថ់ប��ីក�ម�ត។ណ កឈរោទ្មក

្រចទំប ហជណនិងកឈរោទ្មកៃថ់រុណ្ណគមឺិន្តត�ររោរ��ូ លជៃថ់ឈរោទ្មក្រចឆំ� បំេ។ 
 

ទំណួកេ៧ី-បតី្ តត�ប��ីកបនកយៈបបលរុ៉ន� នណបេរីរុគ�លិកមនទិេ�ទំុិឈរោទ្មក្រចឆំ� ?ំ 
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ទលោែតប��ីកបន្គរោមួយឆ� កំ�ុងទហ្ៗទណ បេីរអាមនទិេ�ិឈរោទ្មក្រចឆំ� បំនណ (ម្តណ

១៦៧)។ 

ក�ុងកកណីណមនផ ាោណឬារោកិា�ទនាមុនបបលណ១ឆ� បំន�ណទហ្ៗទ្តត�ទង្បកោរំណាោបទឲ្រុគ�លិកបន�ណ

បដយគិតជទមម្តបទតមបបលប�លែដលៗតោបនប��ីកក�ុង ទហ្ៗទ។ 
 

ទំណួកេ៨ី-ក�ុងកកណីមន�ុកៈផ� លោខាួនណ បតនីបិយជតិកម�កកអាទំុឈរោទ្មកបនែដកឬបេ?ណ បរបីនណ បតី្ តត�ររោ

រ��ូ លក�ុងៃថឈ់រោទ្មក្រចឆំ� ែំដកឬបេ? 

ា្រោករកណ ្តងោម្តណ១៧១ណអនុ�� តឲ្មនកឈរោទ្មកបិបទទណក�ុងកកណីនិបយជិតមន�ុកៈ

ផ� លោខាួនណឬក�ុងឱទមន្បបតិកណជ  ែដលរ៉�ពលោដលោ្គគសកករទោកម�កកនិបយជិតណដូាជ៖ 

• ្តត�បកៀរអពហជបិពហជផ� លោខាួន 

• ្តត�បកៀរអពហជបិពហជកូន 

• ្របន�ទ្មលកូន 

• រីណ្របន�ណកូនណឳបុកណឬម យណមនជំងឺណឬេេួលមកណិប 

ក�ុងកកណីមន�ុកៈែររបន�ណ រុគ�លិកអាទំុឈរោទ្មកបនណ បដយបនេេួលបន្បកោឈ�ួល

ជ�ម�ត។ណក៏រុ៉ែនណកឈរោទ្មកបិបទទែររបន�ណក�ុងមួយឆ�  ំមិនឲ្មនបលីទបីណ៧ៃថប់េ។ 

កឈរោទ្មកបិបទទបន�ណ អាយកមកតោកងជមួយៃថ់ឈរោទ្មក្រចឆំ� បំនណ ្រទិនបរី

និបយជិតមិនទនោអនុ�តកឈរោទ្មក្រចឆំ� កំរទោៗតោ អទោបេណ មននពយថណ និបយជិតមិនទនោឈរោ

ទ្មកអទោទងំណ១៨ៃថ់ណែដលៗតោមន។ណបរីទិនជៗតោបនអនុ�តអទោបហយីណនបយជកមិនអាប��ីកតោកង

ៃថ់ឈរោទ្មកបិបទទបន�ណបីកឈរោទ្មក្រចឆំ�  ំបនឆ� បំ្យៗបេៀតបនបេ។ 

ាំបព�និបយជិតជទីណ ែដល្តត�ទ្មលកូនណ ៗតោមនទិេ�ិឈរោទ្មកណ ៩០ៃថ់ណ បដីម្ទី្មលកូនណ

(ម្តណ១៨២)។ 

បរីទិនជៗតោបនប��ីកក�ុងទហ្ៗទកយៈបបល្គរោមួយឆ� បំហយីណ បនក�ុងអំឡុងបបល ឈរោទ្មក 

បដីម្ទី្មលកូនណ៩០ៃថ់ណៗតោមនទិេ�ិេេួល្បកោឈ�ួលពកោកណ ល។ 

បរីទិនប��ីកមិនទនោ្គរោ ១ឆ� បំេណ ៗតោមិនមនទិេ�ិេេួល្បកោឈ�ួលពកោកណ លបន�បេណ រុ៉ែនណ ៗតោ

បនែតអាឈរោ ៩០ៃថ់បនណ បដយនបយជកមិនមនទិេ�ិរ�្រោៗតោបីករកបន�បេ។ណ ប្យបបលផុត

កយៈបបលឈរោទ្មកណ៩០ៃថ់ណៗតោមនទិេ�ិ្តឡរោាូលមកប��ីក�ញិបន។ 
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២. ៃពីំសិទ� ិ�ិន�ី��ធីក��រងធ�ើរូិរមធរ្ស់រមធររ�ិង�ជិត  

បដយណបទងណបីណ  

ទិេ�ិករទោកម�កកនិបយជិតណក�ុងកប��ីកូដកម�ណគជឺទិេ�ិែដលេេួលបននូ�កពកបដយកដ��ម�នុ��ណែដល

ជា្រោកំបូលករទោ្ប�រជណា្កកម�ុជ។ណ ក៏រុ៉ែនណ កដ��ម�នុ��ក៏បនរ�ជ កោផងែដកថណ ទិេ�ិបន�្តត�យកមក

អនុ�តបនក�ុង្ករខពណណ ា្រោ។ណលក�ខណណ ៃនកអនុ�តទិេ�បិ��កូីដកម�មនែាងបនក�ុង ា្រោករកណឆ� ១ំ៩៩៧។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតាី្រោកណំតោអបំនីតី�ិ�ិអី�ខីា�ណែដលកម�កក នបិយជតិ្តត�របំបញណមុននបងចរោបផមីប��កូីដកម�? 

នីតិ��ិីៃនកប��ីកូដកម�ណគមឺនែាងបនក�ុងា្រោករកណម្តណ៣២៣ណដលោ ម្ត ៣២៩។ 

េីមួយណ បដីម្បី��ីកូដកម�ណ គឺ្តត�មនកទប្មាបកីម�កកណ និបយជិត។ណ កបរៀរកររៃនក្រជុំទប្មាប��ី

កូដកម�បន�ណអាបកៀរាំប��ីបទតមលក�និកៈករទោទហជីបណបនតមទហ្ៗទនីមួយៗណក៏រុ៉ែនណា្រោករកបន

កំណតោថណកទប្មាប��ីកូដកម�ណឬមិនប��ីណ្តត�ប��ីតមកយៈកបប�បឆ� តជទម់តោ។ 

បរីទិនជកម�កកណនិបយជិតណបប�បឆ� តទប្មាថប��ីកូដកម�ណនីតិ��ិរីន� រោណគឺ្ តត�ប��ីក្រទជូនដំណប ង

បទទហ្ៗទណ និបយជកណ អំបីកប��ីកូដកម�។ណ កជូនដំណប ងបន�្តត�ប��ីបឡងីយ៉ងតិាណ ៧ៃថ់ណ មុនៃថប់��ីកូដកម�ណ

(៧ៃថ់ណ គិតែតៃថ់ប��ីកណ បដយមិនររោៃថ់ឈរោទ្មក)ណ បហយីក�ុងកជូនដំណប ងបន�ណ ្តត�មនរ�ជ កោា្ទោលទោ 

អំបីកទមទកករទោកម�កកណ និបយជតិណ ែដលជមូលបហតុៃនកប��ីកូដកម�។ណ ា្រោត្មត�ឲ្បផជីកជូនដំណប ងបន� 

បទឲ្្កទួងករកផងែដក។ 

បនក�ុងាបនា �បបលណ ចរោបីៃថ់ជូនដំណប ងណ កហូតដលោៃថ់ប��ីកូដកម�ណ ិគី�វិេមនតប�កាិ�ាូលកមួ្រជុំ

ផ្�ផកបទតមកប�អប�ជ ីញ ករទោកដ�មនី្កទួងករកណ ែដលា្រោត្មត�ឲ្េេួលរន�ុកក�ិកកមប�ាបយ

ផ្�ផក បដីម្រីប�� �ទកូដកម�។ណ បរីទិនជកាកចអាផ្�ផកបនណកូដកម�្ តត�លុរបចល�ញិ។ណ បរីទិនជដលោ

ៃថ់កំណតោប��ីកូដកម�ណបនែតមិនអាាកច្តត�ក ៉ូ� �ៗ បេៀតណកម�កក និបយជិត អាចរោបផីមប��ីកូដកម�បន។ 
 

ទំណួកេ២ី-ទហ្ៗទណនបិយជកណអាតោ្ បកោែខកម�កកណនបិយជតិណែដលាូលកមួប��កូីដកម�បនែដកឬបេ? 

ា្រោករកែាងថណ កិា�ទនាករកករទោកម�កកណ និបយជិតណ ែដលទប្មាាូលកមួប��ីកូដកម� ្តត�ប្ួកជ

របណ �អទន�ណ បនក�ុងអំឡុងបបលប��កូីដកម�ណ (ម្តណ៣៣២)ណមននពយថណកម�កកណ និបយជិតមិនជរោតប�កិា�

រំបបញករក បហយីក៏មិនមនទិេ�ិេេលួបន្បកោឈ�ួលែដក។ណដូបា��ណទហ្ៗទណនិបយជកណអាតោ្បកោែខ

កម�កកណនិបយជិតណ ែដលាូលកមួប��ីកូដកម� រុ៉ែនណតោបទតមែតាំនួនៃថ់ណែដលប��ីកូដកម�រុ៉បណេ �។ 
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�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 10 1 

ប្របីតោ្បកោែខបន�ណ ា្រោហមតោដាោខតមិនឲ្ទហ្ៗទណ និបយជកណដកោេណណ កម�អ�បីផ្ងបេៀតណ

បទបលីកម�កកណ និបយជិតណ បដយសកែតកាូលកមួប��ីកូដកម�បន�បេ។ណករ�្រោករកកម�កកណ បដយសកែតក

ាូលកមួប��ីកូដកម�បន�ណក៏នោែតមិនអាប��ីបនបទបេៀត។ 
 

ទំណួកេ៣ី-ាុ�បរី្ ៗនោែតប្ជទីបកទីកម�កកនបិយជតិបផ្ងណ ឲ្មកប��ីកជរបណ �អទន�ណ ក�ុងបបលមនកូដកម�ណ

បដមី្បី��ីកជនំទួនបិយជតិណែដលកបុំងប��កូីដកម�ណបតទីហ្ៗទណនបិយជកអាប��បីនែដកឬបេ? 

ម្តណ ៣៣៤ណ ៃនា្រោករក ែាងថណ “បនក�ុងអំឡុងបបលប��ីកូដកម�ណ ្តត�ហមតោមិនឲ្និបយជក

ប្ជីទបកទីកម�កកនិបយជតិបផ្ងមកជនំួទ កូដកកទងំអទោណ បលីកែលងែតកប្ជីទបកទីបន�ប��ីបឡងីណ បដីម្ធីន

បទវអរ្រកម”។ 

ក�ុងបបលមនកូដកម� ា្រោករកែាងអនុ�� តឲ្ទហ្ៗទណ និបយជកណ បកណណ កម�កកនិបយជិត ឲ្

រំបបញករករ៉រោកងបទវអរ្រកមណបដីម្ធីនដលោកពក្េប្ណេំនិញណឬប្គឿងរកិ� ករទោទហ្ៗទណ(ម្តណ

៣២៦)។ណបរីទិនជបនៃថ់ប��ីកូដកម�ណកម�កកនិបយជិតណែដល្តត�បកណណ ឲ្មករ៉រោកងបទវអរ្រកម មិនមកប��ីក 

បហយីែរកជបទាូលកមួប��ីកូដកម�ែដកណ ក�ុងកកណីបន�ណ ទហ្ៗទណ និបយជកណ អាប្ជីទបកទីកម�កកនិបយជិត

បផ្ងមកប��ីកជំនួទបន។ណ ាំែណកកម�កកនិបយជិតណ ែដលជរោតប�កិា�រ៉រោកងបទវអរ្រកមណ បហយីែរកជ

មកមកប��ីកែររបន�ណ្តត�ចតោេុកថមនកំហុទ�់នោណែដលអា្តត�េេួលេណណ កម�។ 
 

ទំណួកេ៤ី-ាុ�បរទិីនជទហ្ៗទណ នបិយជកណ ប្ជទីបកទីនបិយជតិបផ្ងមកជនំទួកូដកកណ ប្របកីកណី

បទវអរ្រកមបន�ណបតាី្រោមនែាងអបំេីណណ កម�អ�ែីដក? 

ក�ុងកកណីែដលទហ្ៗទណ និបយជកណ ប្ជីទបកទីកម�កកនិបយជិតបផ្ងមកជំនួទកូដកកណ ប្របីកកណី

បទវអរ្រកមណនិបយជកមនតប�កាិ�បរីក្បកោបរៀ�ត្ឲ្កម�កកនិបយជិតជកូដកក ទងំអទោណក�ុងអំឡុងបបល

ប��ីកូដកម�ណ (តម�ម�តណ កម�កកនិបយជិតែដលាូលកមួប��ីកូដកម�ណ គមឺិន្តត�េេួល្បកោឈ�ួលបេណ ទ្មរោៃថប់��ី

កូដកម�)។ 

ដូបា��ណ មននពយថណ ក�ុងកកណីមនកប្ជីទបកទីកម�កកនិបយជតិបផ្ងមកជនំួទកូដកកណ ប្របីកកណី

បទវអរ្រកមណ និបយជក្តត�អទោលុយបីកជនោ៖ណ អទោលុយរងោ្បកោឈ�ួលបទឲ្កម�កកនិបយជិតែដលបកទីយក

មកជំនួទកូដកក បន�ផងណបហយី្តត�អទោលុយរងោ្បកោឈ�ួលបទឲ្កូដកកបន�មួយជនោបេៀត។ 
 

ទំណួកេ៥ី-ាុ�បរទិីនជក�ុងកកណីែដលកម�កកនបិយជតិប��កូីដកម�បដយខុទា្រោ�ញិណ បតអីា្តត�េេលួេណណ កម�

អ�ខីា�? 
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េីមួយណ ្តត�រ�ជ កោថណ កកំណតោថណ កូដកម�ណមួយជកូដកម�ខុទា្រោណ គជឺទមត�កិា�ផ ាោមុខករទោ

តុលកករកណ ឬតុលកបខត្កកងបរីទិនជ �ៗ នតុលកករកណ (ម្តណ ៣៣៧)។ណ បរីទិនជទហ្ៗទណ

និបយជកណយលោថណកប��ីកូដកម�ណមួយណ ្តត�បនបកៀរាំប��ីបដយខុទា្រោណ (មនិបៗកបបទតមនីតិ��ិីណ ែដល

កំណតោបដយា្រោណ ឬប��ីបឡងីបដយមនអំបបីហងិក)ណ ទហ្ៗទណ និបយជកបន�្តត�ដកោពក្រណប ងបទ

តុលកណបដីម្បីទ�ីទំុឲ្តុលកបាញដីទប្មាកកកកពកណ(នីតិ��ិីរន� នោ)។ 

បរីទិនជតុលកទប្មាថណ កូដកម�បន�ជកូដកម�ខុទា្រោណ កូដកក្តត�ាូលប��ីក�ញិណ ក�ុងកយៈបបល 

៤៨បម៉ងណ ចរោបីៃថ់បាញបទាកីទប្មាបន�។ណ ផុតបបលកំណតោណ ៤៨បម៉ងបន�ណ បរទិីនជកម�កកនិបយជិតណ

មិនាូលបទប��ីក�ញិបេណគឺ្តត�ចតោេុកថមនកំហុទ�់នោណែដលអា្តត�េេលួេណណ កម�។ 
 

៣. ៃ�ីខ�ះ�គកណសម្បត� ិ�ិនគកណ�្ត�ិក��រ�រ���និ�ធ  �រិច�ស��្តរម្តវូ?  

បដយណគីណទុខលីម  

បដយសកែតករកតូាតាបនក�ុង្របេទកម�ុជបុមំន កិា�ទនាា្ទោលទោណ កម�កកនិបយជិតមួយ

ាំនួន�ំែតងែតប��ីកផា ទោរូកករកបនប្យ រុណ្្រៃបណីែខ�កមងៗ។ណ ជកោែទងណ ដូាជកកណីបនប្យ

រុណ្ភជុ ំរិណណ ឆ� ២ំ០១២បន�។ណបតីកផា ទោរូកករកករទោកម�កកប្យបិ�រុីណ្�ំៗ រង�រ�� អ�ីខា�? 

បនក�ុង្របេទបជឿនបលឿនែដលមន្ករខណណ គតយុិតិ្តបម្តត�និង ្គរោ្ៗនោ ្គរោពណិជជកម�តូា�ណំ

្គរោករកទងំអទោ្តត�ែតមនា្រោ និងមនកិា�ទនា្តបម្តត�។ណ រុ៉ែនបនក�ុង្របេទកម�ុជ�ញិណអជី�កម�មួយ

ាំនួនបនមិនទនោបនាុ�រ�ជ ី្តបម្តត�ណកឯីករកមយួាំនួន�ំបនមិនទនោមនកិា�ទនាបនបឡយីបេ។ 

បហតុផលមិនមនកិា�ទនាករកា្ទោលទោណ បបលខា�អារណ លមកបបីាតនករទោម� ទោអជី�កម�

បីប្ព�ថណ បួកបគមិនាងោបអយមនាណំងផាូ�ា្រោ។ណ រុ៉ែនបបលខា�បេៀតណ គឺបកីតបាញបីបាតនករទោកម�កក

និបយជិតបទ�ញិបេណបីប្ព� បួកបគាងោមនបទក ីិ បក�ុងកផា ទោរូកករកបនបបលណែដលបួកបគាងោ។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតីករកែដលមនកាិ�ទនា្តបម្តត�នងិ �ៗ នកាិ�ទនា្តបម្តត�មនគុណទម្តនិងិគុណ�រិតយ៉ិង

ណខា�? 

ទ្មរោអ�ក� ិិ គទង�មបទដ�កិា�ណ វមនទងំគុណទម្តិនងិគុណ�រិតិ។ណ ទ្មរោករកែដលមន

កិា�ទនា្តបម្តត�ណ គុណទម្តិករទោវបន្តងោថណ កម�កកនិបយជិតេេួលបនកធនករកក�ុងកយៈបបល

កំណតោណមួយបី ម� ទោអជី�កម�។ណ កឯីាំបព�ម� ទោអជី�កម��ញិណ បួកបគមនិបរយ្ទគលក�ុងកប្ងីក

គប្មងអជកីម� ឬ្រតិរតិកកិា�កអជី�កម�ករទោខាួនណ បពលគឺ បួកបគមិនមនក្បគយបកមនថណ បនៃថែ់ទ�ក 
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ទប ហជប្យណ ឬែខប្យរុគ�លិកបន� ឬរុគ�លិកបន�ណ ទំុឈរោបីករក។ណ ទងំអទោបន�គជឺគុណទម្តិៃន

ករកែដលមនកិា�ទនា។ 

រុ៉ែនករកែដលមនកិា�ទនា្តបម្តត�ក៏រង�រោនូ�គុណ�រិត ិ ករទោវែដក។ណ គុណ�រិតទិ្មរោកម�កក

និបយជិតគឺបន្តងោថណ បួកបគមិនអាផា ទោរូកករកបនតមេំបនីងាិត។ណ កឯីគុណ�រិតទិ្មរោម� ទោអជី�កម��ញិ 

បួកបគមនត�កិា�ផាូ�ា្រោណ មននពយថណ បួកបគ្តត�បៗកបបម៉ងប��ីករកករទោកម�កកណ បួកបគ្តត�ដំបឡងី្បកោែខ

ជូនកម�កកបទតមបៗលកណជ កំណតោណឬបួកបគមិនអាបដញរុគ�លិកបាញតមអំណាផាូ�ាិត។ល។ 
 

ទំណួកេ២ី-រកមកបមាយីបទនបងទំណួកែដលទួកថណ បតីករក �ៗ នកាិ�ទនា្តបម្តត�ផលោគុណទម្តនិងិ

គុណ�រិតយ៉ិងណបន�?ណ 

អ�ក� ិិ គទង�មបទដ�កិា�ដែដលបនអត� �ិរ្យថណ រ�� បន�ផលោទងំគុណទម្តិនងិគុណ�រិតដិលោ

កម�កកនិបយជិតនិង ម� ទោអជី�កម�។ណ ករក �ៗ នកិា�ទនា្តបម្តត�មនគុណទម្តិទ្មរោកម�កកនិបយជិត 

បន្តងោថណបួកបគអាផា ទោរូកករកបនយ៉ង្ទគលបដយមិនមនាំណងអ�ីទងំអទោ។ ាំបព�បថែកអជី�កម��ញិ 

បួកបគ �ៗ នាណំងផាូ�ា្រោ។ណ រុ៉ែនាំបព�គុណ�រិតិ�ញិណ កម�កកនិបយជតិ្រឈមនបងករកមិនបេៀងទតោណ

្រឈមនបងករបណ ញបាញបដយ �ៗ នបហតុផល។ 

ទកុរបទាកីមកណ បរីបទ�រីជករក �ៗ នកិា�ទនាផលោអត�្របយជនជខា�ដលោបថែកែមន ក៏បដយកីណ ក៏

ករក្របភេបន�ប��ីបអយបថែកឈកឺ្លមិនតិាបឡយី។ណឈកឺ្ល បីប្ព�ថណកផា ទោរូករុគ�លិកញបកញរោ

កខំនដលោារ� កោផលិតកម�ឬគប្មង ប្ងីកអជី�កម�។ 

ទូមរ�ជ កោថណ បនក�ុងទង�មែខ�កនបបលរា�ុរ្ន�បន�ណ បបលប�លែដលបថែកឈកឺ្លខា ងំបកឿងកមា ងំ

បលកម�បន�គឺបនបបលែដលមន បិ�ីរុណ្្រៃបណី�ំៗករទោែខ�កមងៗណដូាជណកដូ�រុណ្ាូលឆ� ែំខ�កណ កដូ�រុណ្

អំេូក និងបិ�ីរុណ្ភជុ ំរណិណ ជបដីម។ បនក�ុងឱទរុណ្�ំៗ ទងំណ បន�ណ កម�កកនិបយជតិិគប្ាីនែដលប��ីក

�ៗ នកិា�ទនា្តបម្តត� ្តត�ផា ទោរូកករក។ 

កផា ទោរូកករកករទោបួកបគអារណ លមកបី្ បកោែខតិាណ អារណ លមកបីកមិនទរ្យាិតណ

អារណ លមកបីកាងោផា ទោរូកករកជបដីម។ណ រុ៉ែនបរីបទ�ជក�ុងបហតុផលណក៏បដយណ ក៏បថែក

ឈកឺ្លែដក។ណបហយីបន�គឺជរា�ពយៃនករកែដល �ៗ នកិា�ទនាា្ទោលទោ។ 
 

៤. ច� ់្�រ�រ៖ ៃពីំ�រ្ន្ឈ ់្�រ�ររមធររ�ិង�ជិត  

បដយណបទងណបីណ  
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ករ�្រោករកកម�កកនិបយជិតណ បរីនិយយតមផាូ�ា្រោណ គជឺកកលំយកិា�ទនាករកជឯកបត

ិគី ប��ីបឡងីបដយិគីនិបយជក។ណលក�ខណណ ណៃនកកលំយកិា�ទនាករកបន�ណមនែាងបនក�ុងា្រោករក

ែខ�កណឆ� ១ំ៩៩៧។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតកី�ុងលក�ខណណ អ�ខីា�ណែដលនបិយជកអារ�្រោករកកម�កកនបិយជតិបន? 

ាំបព�កកណីកលំយកិា�ទនាជឯកបតិគីណ ប��បីឡងីបដយិគនីិបយជកណ បដយ �ៗ នក្បមប្បៀងបី

និបយជិតណបគ្តត�បមីលថណបតីកិា�ទនាបន�ណជកិា�ទនាមនកំណតោថិកប�លណឬមិនកំណតោថិកប�ល? 

ាំបព�កកណីកិា�ទនាមនកំណតោថិកប�លណ (មននពយថណ បនបបលាុ�កិា�ទនាករកណ និបយជកណ នងិ

និបយជិតណបន្បមប្បៀង �ៗ ជមុនថណកិា�ទនាបន� គឺប��ីបឡងីណទ្មរោកយៈបបលកំណតោណមួយ)ណនបិយជក

អារ�្រោករកករទោនិបយជិតបនមុនបបលកំណតោបនែតក�ុងកកណី បីករុ៉បណេ �ណ គឺកកណីនបិយជិតមន

កំហុទ�់នោណនងិកកណី្រធនទពកិ។ 

• កកណីនបិយជតិមនកហុំទ�ន់ោ៖ណ ដូាជណ លួាណ ឬៃគរំបតោទហ្ៗទ,ណ ផលោទ�� រព្តែកាងា យបបល

ទំុាូលប��ីក,ណ កបំលភបលីកណជ ទម់តោខង�ជិជ ជី�ៈ,ណ បជក្រមថណ ឬ្រ្បបតអំបបីហងិកបទបលីអ�កប��ីក

ជមួយ �ៗ ណ ឬបទបលីនិបយជក,ណ ឬប��ីបតុកម�នបយបយណ បនក�ុងទហ្ៗទណ ។ល។ណ (ម្តណ ៨៣ណ ៃន

ា្រោករក) 

• កកណី្រធនទពក៖ិណ ដូាជណ ទហ្ៗទ្តត�រិេទ� កបទតមរេរ�ជ ករទោអជជ �កណ ឬបដយសកមន

ប្ៗ�មហនរយ�ម�ជតិណ។ល។ណ(ម្តណ៨៥) 

ប្របីកកណីបីកបន�ណ និបយជកមិនអារ�្រោករកនិបយជិតមុនបបលកំណតោបនបេណ គឺ្តត�ែតចឲំ្

កិា�ទនា្តត�ផុតកលតោជ�ម�តណបនបបលដលោលកំណតោ។ 
 

ទំណួកេ២ី-ាុ�បរទិីនជខងនបិយជតិជអ�កទំុឈរោ បនមុនបបលដលោលកណំតោណបតអីាឈរោបនែដកបេ? 

និបយជិតអាទំុឈរោបនណ ្រទិនបរីមនក្បមប្បៀងខងនិបយជកណ ែដល្តត�ាូលក�ុងកកណីកលំយ

កិា�ទនាបទតមក្បមប្បៀងបី គូិគីទងំទងខង។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ ា្រោករកែខ�កណ ែាងកណំតោថណ

ក្បមប្បៀងកលំយកិា�ទនាមុនលកំណតោបន�ណ ្តត�ែតប��ីបឡងីជលយលក�ណជ អក្កណ ាុ�ហត�បលខបដយ

ិគីទងំបីកណបនាំបព�មុខអ�ិកករកណ(ម្តណ៧៣)។ 

្រទិនបរីិគីនិបយជកមិនយលោ្បមបេណ និបយជិតមិនអាឈរោបនបេណ បលីកែលងែតក�ុងកកណី

្រធនទពកិណ (ដូាែដលបកៀរររោខងបលី)ណ ឬមនកំហុទ�់នោករទោនិបយជក។ណ កំហុទ�ន់ោករទោនិបយជកណ មន
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ដូាជកមិន្បមបរីក្បកោឈ�ួល,ណ ឬបរីកយតឺប្ាីនបលីកប្ាីនស,ណ បជក្រមថណ ឬប្រីអំបបីហងិកបទបលីនិបយជិត, 

ឬក៏មិនបន្រតិរត�ិធិនកទនិទុខណ និងអនមពយទ្មរោនិបយជិតណ បទតមរេរ្��តិជ�កមនណ ។ល។ណ

(ម្តណ៨៣-ក)។ 

ដូបា��ណ បរីនិយយទកុរជកមួមក�ញិណ កិា�ទនាករកែដលមនកំណតោថិកប�លណ អា្តត�កលំយមុន

លកំណតោបនណលុ�្តែតមនកំហុទ�់នោបខីងិគីណមួយ ឬក�ុងកកណី្រធនទពកិណឬមនក្បមប្បៀងបី

ិគីទងំទងខង។ 

ប្របីកកណីទងំបន�ណ ្រទិនបរីនិបយជកជអ�កកលំយកិា�ទនាជឯកបតិគីណ (មននពយថណ ៗតោ

រ�្រោករករុគ�លិកមុនបបលកំណតោៃនកិា�ទនា)ណ និបយជិតអាទមទកទំណងជំងាឺិតបនីិបយជកបន។ណ

ា្រោករកែាងថណទំណងជំងាឺិតបន�្តត�មនាំនួនយ៉ងតិាបទ�ីនបង្បកោឈ�ួលណែដលនិបយជិត្តត�េេួលបន

កហូតដលោបបលារោកិា�ទនា។ 

បរីទិនជនិបយជិតជអ�កលឈរោមុនលកំណតោ�ញិណ (បដយ �ៗ នកយលោ្បមបីនិបយជកណ បដយ

�ៗ នាូលក�ុងកកណីមនកហុំទ�់នោ ឬ្រធនទពកិ)ណ គឺខងនិបយជកែដល មនទិេ�ិទមទកទំណងជំងាឺិត 

បដីម្ជីួទជុលរលោកខូាខតណែដលរង�បឡងីបដយនបយជិតណែដលលឈរោបន�។ 
 

ទំណួកេ៣ី-ាុ�ាបំព�កាិ�ទនាែដលមនថកិប�លមនិកណំតោ�ញិណ បតកី�ុងលក�ខណណណខា�ណ ែដលទហ្ៗទ-

នបិយជកណអារ�្រោករកកម�កកនបិយជតិបន? 

ក�ុងកកណីកិា�ទនាមនថិកប�លមិនកណំតោណ ទហ្ៗទ-និបយជកអារ�្រោរុគ�លិកបនណ បដយ្តត�

បៗកបតមលក�ខណណ រី៖ 

1. ្តត�ែតមន “បហតុផលទមកម្” 

ា្រោករក ្តងោម្តណ ៧៤ណ ែាងថណ “ �ៗ នករ�្រោណមួយអាប��ី បទបនបដយ �ៗ នបហតុផល

ទមកម្ណ ទកោេងនបងទម្ទណ ឬាកយិៃនកម�កកនិបយជិតណ បយលបទបលីិបចបំាោៃនដបំណីកករទោទហ្ៗទណ

ករទោ្គប�ស� នណ ឬករទោ្កកមបឡយី”។ណ  ដូបា��ណ “ទម្ទណ ឬាកយិ” ករទោកម�កកនិបយជិតណ ែដល និបយជកណអា

បលីកយកមកប��ីជបហតុផលណ ក�ុងករ�្រោករកបនណ គទឺលោែតមនជរោទកោេងនបងដំបណីកកករទោ

ទហ្ៗទ។ណ រ�� ផ� លោខាួនណ ជលក�ណៈឯកជនណ ែដលមិនពកោបពន�នបងដបំណីកកករទោទហ្ៗទណ (កម�កក

និបយជិតអតោបា�គួកទមណ អតោបា�យកាិតណ ែអរអរណ បលីកៃដបលីកបជីងបចហ� យនយ)ណ មិនអាជបហតុផលណ

ក�ុងករ�្រោករកកម�កកនិបយជិតបនបេ! 
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្តងោកែនាងបន�ណ ា្រោែាងក�ុងបៗលបគកពកផល្របយជនជកម�កកនិបយជិតណ បដីម្កុីំឲ្និបយជក

បា�ែតអារ�្រោករកអ�កណក៏បនប្ទានបង ាិតណបដយ �ៗ នបហតុផលទមកម្។ 

2. ្តត�ឲ្ដំណប ងជមុនជលយលក�ណជ អក្កបទកម�កកនិបយជិតណអបំីករ�្រោករក 

កយៈបបលៃនកជូនដណំប ងបន�ណ គវឺអ្ទពយបទបលីអតីតិបករទោកម�កកនិបយជិតណ ក�ុងទហ្ៗទណ

(ម្តណ៧៥)។ 

• អតីតិបករកណ (កយៈបបលែដលកម�កកនិបយជិតប��ីកជរោក�ុងទហ្ៗទ)ណ តិាជងណ ៦ែខណ

្តត�ជូនដណំប ងមុនណយ៉ងតាិណ៧ៃថ ់

• អតីតិបករកបលីទបីណ៦ែខណរុ៉ែន តាិជងណ២ឆ� ណំ្តត�ជូនដំណប ងមុនណយ៉ងតិាណ១៥ៃថ់ 

• អតីតិបករកបី២ឆ� ណំបទ៥ឆ� ណំ្តត�ជូនដំណប ងមុនណយ៉ងតិាណ១ែខ 

• អតីតិបករកបី៥ឆ� ណំបទណ១០ឆ� ណំ្តត�ជូនដំណប ងមុនណយ៉ងតិាណ២ែខ 

• អតីតិបករកបលីទប១ី០ឆ� ណំ្តត�ជូនដំណប ងមុនណយ៉ងតិាណ៣ែខ 

ា្រោករកក៏បនកំណតោែដកថណ បនក�ុងកយៈបបលឲ្ដំណប ងមុនបន�ណ កម�កកនិបយជិត ែដល្តត�

រ�្រោបីករកណមនទិេ�ឈិរោទ្មកបីករកណ២ៃថ់ណក�ុងមួយទប ហជណបដីម្ែីទ�ងកកករកថ�ី។ណកឈរោទ្មក 

២ៃថ់បន�ណគឺ្ តត�េេួលបន្បកោឈ�ួលបបញជ�ម�ត។ 

3. និបយជក្តត�ផលោបទឲ្កម�កកនិបយជតិណនូ�្បកោរំណារបណ ញបាញបីករក 

្បកោរំណាោរបណ ញបាញបន�ណ ក៏្តត�គិតបទតមអតីតិបករកករទោនិបយជិតែដកណ (កបរៀរគណន

្បកោរំណាោរបណ ញបាញបន�ណមនែាងក�ុងម្តណ៨៩)ណ៖ 

• បទ�ីនបង្បកោឈ�ួលណ (រូកនបង្បកោរន� រោរន្បំផ្ងបេៀត)ណ កយៈបបលណ ៧ៃថ់ណ ាំបព�

កម�កកនិបយជិត ែដលមនអតីតិបករកក�ុងទហ្ៗទណចរោបីណ៦ែខណដលោណ១ឆ� ។ំ 

• អតីតិបករកចរោបីណ ១ឆ� បំឡងីបទណ ្បកោរំណាោ្តត�គណនបទ�ីនបងណ ្បកោឈ�ួលណ និង្បកោ

រន� រោរន្ណំ ១៥ៃថ់ណ ក�ុងណ ១ឆ� ំករកណ បដយប��ីបម៉ាណ រូករ��ូ ល �ៗ បទណ ្បកោរំណាោរបណ ញ

បាញបន�ណមិន្តត�ឲ្បលីទបីណ៦ែខ្បកោឈ�ួល។ 

រុ៉ែនណ បរីទិនជករ�្រោករកបន�ណ ប��ីបឡងីបដយសកែតកកណី្រធនទពកិណ ឬក៏បដយសកែត

កម�កកនិបយជិតមនកំហុទ�់នោណ និបយជកមិនចបំាោជូនដំណប ងជមុនបេណ បហយីក៏មិនមនតប�កាិ�្តត�បរីក

្បកោរំណាោរបណ ញបាញែដក។  
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ែផ�រទី៦ ព���រ 

១. សណំរួ-ចងម�ើយជកំ�ញ�រ្នព់��ងលើៃចល�្ទព្យ  (�គ១) 

បដយណបទងណបីណ  

បន�បលីអាលន្េប្ណ ្តត�បនកដ� ភិបលកម�ុជចរោបផីមអនុ�តណ លបីឆ� ២ំ០១១កនាងបទ។ណ បន�បលី

អាលន្េប្្តត�បនរបង�តីបឡងីណបដយា្រោណទីបីហកិ���ត�ុទ្មរោក្គរោ្គងឆ� ២ំ០១០ណ(ា្រោាុ�ៃថ់េី៩ណ��ូណ

២០០៩)ណបដីម្ជី្របយជនជដលោថ�ិកដ�បលថ� កោប្មជតិណ(រជធនីណបខតណ្កកងណ្ទកកណខណណ ណឃុណំទរ� តោ)។ណ

ខងប្មបន�ណគជឺទំណួក-ាបមាីយជុំ�ញិកគណន្បកោបន�អាលន្េប្។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតអីាលន្េប្្របភេណខា� ែដល្តត�ជរោបន�?  

ជបៗលកណជ ណ បន�បលីអាលន្េប្មន�សិលិបណ បនេូទងំ្ប�រជណា្កកម�ុជ។ណ ក៏រុ៉ែនណ ជ

ជំហនដំរូងណ ា្រោកំណតោយកបន�ែតបទបលីអាលន្េប្ែដលទ�ិតបនក�ុងភូមិសទណ កដ�បលរជធនីភ�ំបបញណ

និងក�ុង្កកង ៃនបខតននែតរុ៉បណេ �។ណបន�មននពយថណអាលន្េប្ណែដលបនតមភូមិណឃុណំ្ទកកណែដលបនប្រ

្កកងណ(ប្រេកីមួបខត)ណមិនទនោ្តត�ជរោបន�បនបឡយីបេណបនបបលបន�។ 

មាង៉បេៀតណ អាលន្េប្ណ ែដល្តត�ជរោបន�ណ លុ�្តែតអាលន្េប្បន�មនតៃមាបលីទបីណ ១០០លន

បកៀលណ (២មុឺនណ៥ពនោដុលា កអបមកកិ)។ណអាលន្េប្ គឺទំបគបលី ដីណ ផ��ណ អៗកណនិងទំណងោបផ្ងៗណ ែដលទងោ

ជិ រោនបងដីបន�ណ(ម្តណ១៣ណា្រោទីបីហកិ���ត�ុណឆ� ២ំ០១០)។ 

ក៏រុ៉ែនណ មន្របភេអាលន្េប្ខា�ណ ែដលា្រោបលីកែលងមិនឲ្ជរោបន�ណ (ម្តណ ១៤ណ ា្រោហកិ���ត�ុណ

២០១០)ណដូាជ៖ 

1. អាលន្េប្ណែដលជដីកទិកម�ណ(ដូាជណដែី្ទណដីាម� ក ដីកទិដ� នាិ�� បមទត�ណឬដីែ្ទអំរិលណជបដីម) 

2. អាលន្េប្ណែដលជកម�ទិេ�ិករទោកដ� ភិបល ឬករទោស� រពនកដ� ភិបល 

3. អាលន្េប្ណែដលជកម�ទិេ�ិករទោ 

• ស� នេូតណឬស� នកុងទហុលរកបេទ 

• អង�កអនកជតិណែដលេេួលស� លោបដយកដ� ភិបល 

4. អាលន្េប្ណែដលជកម�ទិេ�ិករទោអង�កសទនណឬអង�កទរ្ុកទ�ម៌ណបហយីែដល្តត�ប្រី្បទោក�ុង

បៗលបគសទនណ ឬទរ្ុកទ�ម៌ទុេ�ស�។ណ មិន្តត�ររោរ��ូ លក�ុងកកណីបលីកែលងបន�បន�បេណ

(មននពយថណ្តត�ជរោបន�អាលន្េប្)៖ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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• អាលន្េប្ ែដលជួលណ ឬផលោឲ្ជរបណ �អទន�ណ បដីម្បី្រី្បទោក�ុងបៗលបគសទនណ ឬ

ទរ្ុកទ�ម៌។ 

• អាលន្េប្ណ ែដលជកម�ទិេ�ិករទោអង�កសទនណឬអង�កទរ្ុកទ�ម៌ណ ក៏រុ៉ែនណ ជួលណឬផលោ

បទឲ្អ�កបផ្ងណបដីម្បី្រី្បទោប្របីបៗលបគសទនណនិងទរ្ុកទ�ម៌។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតអី�កណជអ�ក្តត�ជរោរន�ុករងោបន�អាលន្េប្?ណបតី្ តត�រងោបនបបលណ?ណបនកែនាងណ? 

អ�កែដលជរោរន�ុករងោបន�ណ គកូឺរ�នរុគ�លណ ឬនីតិរុគ�លណ ែដលជម� ទោកម�ទិេ�ិណ ឬជអ�កែដលនោរោ

អាលន្េប្ណឬអ�កែដលេេួល្របយជនជាុងប្យៃនអាលន្េប្ណ(អ�កេេួលទិេ�ិប្រី្បទោណទិេ�អិ្ទពយផល 

ទិេ�ិចតោែាងណនិងទិេ�ិអ្ទពយបនាុងប្យ)។ 

បន�អាលន្េប្បន� ្តត�រងោបនតមសខបន�ដកបខតណ ឬសខបន�ដកខណណ  (បនរជធនីភ�ំបបញ)ណ

ែដលអាលន្េប្ ទ�ិតបនណ ឬរងោតម្របពន��នៗក។ណ បន�បន�្តត�រងោយ៉ងយតឺរំផុតណ ្តបមៃថ់េី៣០ណ ែខក�� ណ

ៃនឆ� ជំរោបន�។ 

អ�កជរោរន�ុករងោបន�ណ្តត�ដកោលិខិត្រទបន�ណនិងប��ីកគណន្បកោបន�បដយខាួនឯង។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតបីន�បលីអាលន្េប្្តត�គណនយ៉ងដូាបមា? 

បន�បលីអាលន្េប្ណ គឺជបន�្ រចឆំ� ណំ (មួយឆ� រំងោមង)។ណ អ្តបន�្ រចឆំ� ណំ គឺណ ០,១%។ណ បយងតម

្រទករទោ្កទួងបទដ�កិា�ណ ាុ�ៃថេ់៥ីណ ឧទិណ ២០១១ណ កគណន្បកោបន�បលីអាលន្េប្ ្តត�ប��ីតម

កូរមនដូាខងប្ម៖ 

្បកោបន�ណ=ណ(តៃមាអាលន្េប្ទកុរណx ៨០%ណ- ១០០លនបកៀល)ណxណ០,១% 

  

ទំណួកេ៤ី-បតតីៃមាអាលន្េប្្តត�កណំតោដូាបមា? 

អនុគណៈកម�កវយតៃមាអាលន្េប្ណ គជឺអ�កកំណតោតៃមាអាលន្េប្ បដយប្រៀរប�ៀរនបងតៃមា

េីផកក។ 

ទ្មរោឆ� ២ំ០១១ណតរងតៃមាអាលន្េប្ ែដលកំណតោបដយអនុគណៈកម�កវយតៃមាអាលន្េប្ណ

មន ជិ រោជឧរទម�ពន�ណ បនក�ុង្រទករទោ្កទួងបទដ�កិា�ណ ាុ�ៃថេ់ី៥ណ ឧទិណ ២០១១។ណ តរងតៃមា

អាលន្េប្បន�្តត�បគផ្ប�ផកយជសធកណៈណ បនតមសលឃុ-ំទរ� តោពកោបពន�ណ បនតមសខបន�ដកបខតណ
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ឬសខបន�ដកខណណ ណ (បនរជធនភី�ំបបញ) និងផ្ប�ផកយបនបលីេំបពក�រិៃទតជករទោអគ�នយកដ� នបន�ដក 

(www.tax.gov.kh)។ 

តៃមាអាលន្េប្ ្តត�គិតជតៃមាក�ុងមយួែម៉្តបកណ៉ បហយីអាខុទ �ៗ ណ បទតម្របភេណនងិេីតងំករទោ

អាលន្េប្ណ(បន្កកងណបនបខតណបនជិតផកកណបនឆ់យបីេី្រជុំជនណជផ��ជនោផ� លោដីណជនោេី១ណេី៣ណេ៤ីណ។ល។ 

ឧទហកណជ អបំីកគណន្បកោបន�បលីអាលន្េប្៖ណខជុមំន ផ��ែល�ងណ២ជនោណេេបងណ៤ែម៉្តណរបណ យណ

២៥ែម៉្តណ(េំហណំ១០០ែម៉្តបក)៉ណទងោបនបលីដីណែដលមនេំហរុ៉ំនផ��ណ(បដីម្ឲី្រយយលោ)។ណដីណនិងផ��ែល�ងបន� 

ទ�ិតបនមុខផកក្កបា�ណបហយីផ��បន�ណជផ��ចទោណបលីទបីណ១០ឆ� ។ំណបតីខជុ ំ្ តត�រងោបន�រុ៉ន� ន? 

បយងតមតរងតៃមាអាលន្េប្ណឆ� ២ំ០១១ណកំណតោបដយអនុគណៈកម�កវយតៃមាអាលន្េប្៖ 

• ដីណបនជុំ�ញិផកក្កបា�ណ=ណ២៥០ដុលា កណក�ុង ១ែម៉្តបក ៉

• ផ��ែល�ងជនោផ� លោដីណ=ណ១៧០ដុលា កណក�ុងណ១ែម៉្តបក ៉

• ផ��ជនោេី១ណ=ណ១១០ដុលា កណក�ុងណ១ែម៉្តបក ៉

  តៃមាអាលន្េប្ករទោខជុ ំណគឺមន៖ 

• ដីណ១០០ែម៉្តបកណ៉x ២៥០ដុលា កណ                       = ២៥ណ០០០ដុលា ក 

• ផ��ជនោផ� លោដីណ១០០ែម៉្តបកណ៉x ១៧០ដុលា ក    =ណ១៧ណ០០០ដុលា ក 

• ផ��ជនោេី១ណ១០០ែម៉្តបកណ៉x ១១០ដុលា កណ         =ណ១១ណ០០០ដុលា ក 

--------------------------------------------------- 

តៃមាទកុរណ                   =ណ៥៣ណ០០០ដុលា ក ឬ ២១២លនបកៀល 

(គិតតមអ្តរូក្បកោណ១ដុលា កណ=ណ៤០០០បកៀល ែដលកំណតោបដយអគ�នយកដ� នបន�ដកណទ្មរោឆ� ២ំ០១១) 

បន�ែដល្តត�រងោ៖ណ (២១២លនបកៀលណ x ៨០%ណ - ១០០លនបកៀល)ណ xណ ០,១%ណ =ណ ៦៩ណ ៦០០បកៀលណ

(១៧,៤ដុលា ក) 
  
ទំណួកេ៥ី-អ�កែដលមនអាលន្េប្ប្ានីណបតី្ តត�គណនបន�ទកុរកមួ �ៗ ណឬ្តត�ប��ដីាោបដយែឡកបីៗ � ? 

អ�កែដលមនអាលន្េប្ជដីណ បហយីមនផ��ណ អៗកណ ឬទំណងោណ ទងោបនបលីដីបន�ណ គបឺគររោជ

អាលន្េប្ែតមួយណបហយី្តត�យកតៃមាទកុរណទងំដីណទងំទំណងោណបដីម្យីកបទគណន្បកោបន�។ 

អ�កែដលមនអាលន្េប្ប្ាីនដាោបី �ៗ ណ គឺ្ តត�ប��ីលិខិត្រទបន� គណន្បកោបន�ណ នងិរងោបន�ណ

បទបលីអាលន្េប្ណនីមយួៗដាោបីបដយែឡកបីៗ �  (្រកណ១០ណៃន្រទករទោ្កទួងបទដ�កិា�ណាុ�ៃថ់េី១៩ណ

កក�ដណឆ� ២ំ០១០)។ 

http://www.tax.gov.kh/
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ទំណួកេ៦ី-បនបបលបទាុ�រ�ជ ីបន�អាលន្េប្ណម� ទោ្ េប្្តត� ជិ រោជមយួឯកសកអ�ខីា�? 

ឯកសក ជិ រោ បនបបលាុ�រ�ជ ីបន�បលីអាលន្េប្៖ 

• អតទ�� ណរណេទ�ជ តិែខ�កណឬទំរុ្តរ�ជ កោកំបណីតណឬក៏លិខិតមាងែដនណ(ទ្មរោជនរកបេទ) 

• បទៀ�បភ្គគសកណឬបទៀ�បភស� កោបនណឬលិខិតរ�ជ កោេីលំបន 

• រណេទម� លោទិេ�ិណ ឬរណេទម� លោទិេ�ិនោរោអាលន�ត�ុណ ឬ��ិ� រនរ្តទម� លោម� ទោអាលន�ត�ុណ

បាញបដយកដ�បលទុកបិយដីណ ឬក៏ឯកសកបផ្ងបេៀតណ ពកោបពន�នបងកនោរោអាលន្េប្ណ ែដល

រ�ជ កោបដយអជជ �កឃុ-ំទរ� តោបឡងីបទ។ 
 

២. សណំរួ-ចងម�ើយ ជកំ�ញ�រ្នព់��ងលើ្�រង់្ៀវត្ស  (�គ២) 

បដយណបទងណបីណ  

បនកម�ុជណ បន�បលី្បកោបរៀ�ត្មនែាងបនក�ុងា្រោ ទីបីហកិ���ត�ុណ ឆ� ១ំ៩៩៥ណ និងក�ុងា្រោ ទីបី

សកបបីបន�ណឆ� ១ំ៩៩៧។ណខងប្មបន�ណគជឺទំណួក-ាបមាីយជុំ�ញិបន�បលី្បកោបរៀ�ត្។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតបីន�បលី្បកោបរៀ�ត្គជឺអ�?ី 

បយងតមម្តណ៤១ណៃនា្រោទីបីសកបបីបន�ណឆ� ១ំ៩៩៧ណ“បន�បលី្បកោបរៀ�ត្ណគជឺបន�្រចែំខកំណតោ

បលី្បកោបរៀ�ត្ែដលបនេេួលក�ុង្ករខពណណ ៃនករំបបញទកម�ិបរប្មីករក។ 

និបយជក គជឺអ�កមនតប�កិា�តោបន�បនីបយជិតណ បនបបលបរីក្បកោបរៀ�ត្្រចែំខ។ណ រន� រោមកណ

និបយជក្តត�យកបន�បន�បទរងោបនសខបន�ដកបខតណ ឬខណណ ណ យ៉ងយូករំផុត្តបមៃថ់េី១៥ណ ៃនែខរន� រោ។ណ បន�

មននពយថណបន�ែដលតោបីនិបយជិតណ បនែខកុមនៈណ ្តត�យកបទរងោឲ្កដ�បលសកបបីបន�ណ យ៉ងយូក្តបមៃថេ់ី១៥ណ

ែខមីន។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតអី�កណខា�ែដល្តត�ជរោរន�ុករងោបន�បលី្បកោបរៀ�ត្? 

បលីកែលងែតក�ុងកកណីបិបទទណ ែដលកំណតោបដយា្រោណ ្គរោកូរ�នរុគ�លទងំអទោ ែដលេេួល្បកោ

បរៀ�ត្ណ(ឬតមិសសម��ថណ្បកោែខ)ណ្តត�ជរោបន�បលី្បកោបរៀ�ត្។ណក�ុងបន�ណគឺ្ តត�ររោរ��ូ ល៖ 

• រុគ�លិកណអ�កេេួលខុទ្តត�ណនិងអភិបលករទោ្កកមហហុនឯកជនណឬករទោអង�កមិនែទ�ងកក្បកោាំបណញ 

• មនីរជក 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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• មនីប្ជីទតងំបដយកបប�បឆ� តណ(បលីកែលងែតទមជិកទិណនិងទមជិក្បបេ�ទិ) 

ម្តណ៤១ណៃនា្រោទីបីសកបបីបន�ណែាងថ៖ 

“កូរ�នរុគ�លនិវទនជនបនក�ុង្ប�រជណា្កកម�ុជណ្តត�ជរោបន�បលី្បកោបរៀ�ត្ ាំបព�្បកោបរៀ�ត្

្រភបកម�ុជណ និង្បកោបរៀ�ត្្រភបរកបេទ។ណ កូរ�នរុគ�លអនិវទនជនណ ្តត�ជរោបន�បលី្បកោបរៀ�ត្្រភប

កម�ុជ”។ 

“និវទនជន” គទំឺបគបលីអ�កជរោបន�ណែដល 

• មនេីលំបនបនក�ុង្របេទកម�ុជ 

• មនកែនាងស� កោបនជបៗលបដីមណបនក�ុង្របេទកម�ុជ 

• ឬមន�តមនបនក�ុង្របេទកម�ុជណបលីទបី១៨២ៃថ់ណ(កនា�ឆ� )ំណក�ុងកយៈបបលណ១២ែខណែដលរ��រោក�ុង

ឆ� សំកបបីបន�ាកន 

“អនិវទនជន” គទំឺបគបលីអ�កែដលមិនែមនជនិវទនជន។ 

“្បកោបរៀ�ត្្រភបកម�ុជ” គទំឺបគបលី្បកោបរៀ�ត្ណ ែដលេេួលបនក�ុង្ករខពណណ ៃនទកម�ិបករកណ

បនក�ុង្របេទកម�ុជ។ 
  
ទំណួកេ៤ី-បតអី�ខីា�ែដល្តត�គតិរ��ូ លជ្បកោបរៀ�ត្ជរោបន�? 

្តត�ររោរ��ូ លជ្បកោបរៀ�ត្ជរោបន�ណ គឺកមួមនទងំណ ្បកោែខណ ្បកោរំណាោណ ្បកោបម៉ងរែន�មណ

្បកោរ៉�រូ៉� និងអត�្របយជនជរែន�មបផ្ងបេៀតណ (ដូាជកឲ្មូ៉តូណ ឬឡនបទរុគ�លិកប្រី្បទោណ កផលោ

ធនរ៉រោកងទុខិបណកផលោជំនួយទ្មរោកទិកកករទោកូនណជបដីម)។ 

លុយរុបក្រទនណ ឬលុយែដលនិបយជកឲ្បទនិបយជិតខ�ីណ ក៏្តត�ររោរ��ូ លក�ុង្បកោបរៀ�ត្ជរោបន�

ែដក។ណ លុយបន�្តត�រូករែន�មបលី្បកោបរៀ�ត្ បនក�ុងែខែដលឲ្ខ�ីណ បហយីតោរន�យបី្បកោបរៀ�ត្ ក�ុងែខែដល

និបយជិតរងោទងបទនិបយជក�ញិ។ 

មិន្តត�ររោរ��ូ លក�ុង្បកោបរៀ�ត្ជរោបន�៖ 

• ្បកោតោេុកែដលជតប�កិា�តមា្រោករកណ បដីម្រីបង�ីតបរឡបស�នណ និងធនទុខុមលិប

ទង�ម 

• ្បកោរំណាោៃនករ�្រោែលងឲ្ប��ីកណក�ុងក្មិតែដលបនកំណតោបដយា្រោករក 

• ្បកោរែន�មខងទង�មកាិ�ណែដលមនែាងក�ុងា្រោករក 

• ្បកោរំណាោទ្មរោាណំយបរទកកម�ណនិងកប��ីដំបណីក។ 
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ក�ុងកកណីាំណយខង�ជិជ ជី�ៈណ ែដលរុគ�លិកជអ�កចយណ បដយយកលុយបាញបីបហបប៉ខាួនឯងណ បន

បបលែដលនិបយជកទងមក�ញិណ លុយទំណងបន�មិន្តត�គិតរ��ូ លបទក�ុង្បកោបរៀ�ត្ជរោបន�បេ។ណ រុ៉ែនណ

ាំណយបន�្តត�បៗកបបទតមលក�ខណណ មួយាំនួន៖ 

• ាំណយបន�្តត�ប��ីបឡងីក�ុងផល្របយជនជផ� លោករទោទហ្ៗទ 

• មិនចយក�ុងលក�ណៈហួទ្រមណ 

• ្តត�មន�កិ�យរ្តជភទុតង 
 

ទំណួកេ៥ី-បតបីន�បលី្បកោបរៀ�ត្្តត�គណនដូាបមា? 

បន�បលី្បកោបរៀ�ត្្តត�គណនខុទ �ៗ កវងនិវទនជនណនងិអនិវទនជន។ 
 

១-អ�កជរោបន�ជនវិទនជន 

េីមួយណ បគ្តត�គិតទកុរ្បកោបរៀ�ត្ែដលជរោបន�ទងំអទោណ ដូាែដលបនបកៀរររោខងបលីណ បដយយក

ទងំបរៀ�ត្េេួលបី្រភបបនកម�ុជណនិងបី្រភបរកបេទណមកប��ីជមូលដ� នគិតបន�។ 

រន� រោមកណ អ�កជរោបន�ទងំឡយណណ ែដលមនកូនក�ុងរន�ុក អាតោរន�យមូលដ� នគិតបន�ខងបលី

បន ៧មុឺនណ៥ពនោបកៀលណក�ុងកូនម� កោៗណក�ុងមួយែខណ។ណ្រទិនបរីអ�កជរោបន�មនទហបពេ�ណ(រីណឬ្របន�)ណែដល

ជបមផ��ណ(អតោប��ីក)ណក៏អាតោរន�យមូលដ� នគិតបន�ដូាកូនក�ុងរន�ុកែដកណគឺ ៧មុឺនណ៥ពនោបកៀល។ 

ប្យបីតោកង �ៗ កាួរលោអទោបហយីណ បនទលោរុ៉ន� នណ បេីរបគយកបទគណនបន�ណ បទតមអ្តបន�ណ

ែដលា្រោកំណតោបទតមថ� កោ៖ 

  

ិគៃនបរៀ�ត្្រចែំខែដល្តត�ជរោបន� អ្តបន�  

តិាជងណ៥០០ណ០០០៛ណ ០%ណ 

បីណ៥០០ណ០០១៛ ដលោ ១ ២៥០ណ០០០៛ណ ៥%ណ 

បីណ១ ២៥០ណ០០១៛ណដលោណ៨ណ៥០០ណ០០០៛ណ ១០%ណ 

បីណ៨ណ៥០០ណ០០១៛ណដលោណ១២ណ៥០០ណ០០០៛ណ ១៥%ណ 

បលីទបីណ១២ណ៥០០ណ០០០៛ណ ២០%ណ 
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គួករ�ជ កោថណ ាំបព�បន�ែដលមនអ្តកំបណីនតមថ� កោណ កគណនបន�ក៏្តត�បទតមថ� កោែដក។ណ បន�

មននពយថណអ�កែដលមន្បកោែខបលីទបីណ១២លនណ៥ែទនបកៀលណ(អ្តបន�ណ២០%)ណមនិែមន្តត�យក្បកោែខ

ទងំអទោណបទគុណនបងណ២០%ណបេ។ណបដមី្គីណនបន�ណបគ្តត�យកមូលដ� នគិតបន�បទអង�នោជិគណបទតមអ្ត

នីមួយៗ។ណ រន� រោមកណ គណនបន�មួយថ� កោមងៗណ កាួបហយី យកបន�ែដលគណនបឃញីតមថ� កោនីមួយៗ

មករូករ��ូ ល �ៗ ណបេីរបាញជបន�ែដល្តត�រងោ។ 

ឧទហកណជ ៖ណ បលកទំណងមន្បកោបរៀ�ត្ជរោបន�ទកុរទងំអទោណ ១លនបកៀលណ ក�ុងមួយែខណ

(្រែហលជណ២៥០ដុលា ក)។ណបលកទំណងមនកូនណ៣នកោក�ុងរន�ុកណបហយី្របន�ករទោៗតោគជឺបមផ��។ 

មូលដ� នគិតបន�បលី្បកោបរៀ�ត្ករទោបលកទំណង៖ 

១ណ០០០ណ០០០៛ណ- ៧៥ណ០០០៛ណx ៣ណ(កូន៣នកោក�ុងរន�ុក)ណ- ៧៥ណ០០០៛ណ(្របន�បមផ��)ណ=ណ៧០០ណ០០០៛ 

មូលដ� នគិតបន�បលី្បកោបរៀ�ត្ករទោបលកទំណងទ�ិតបនក�ុងថ� កោេី២ណ (៥%)។ណ ដូបា��ណកគណន

បន�្ តត�ប��ីបឡងីជបីកិគ៖ណ៥០០ណ០០០៛ណ ដំរូង ក�ុងអ្តណ០%ណនិងណ២០០ណ០០០៛ណ ែដលបនបទទទលោណ ក�ុង

អ្តណ៥%។ 

៥០០ណ០០០៛ណxណ០%ណ=ណ០៛ 

២០០ណ០០០៛ណxណ៥%ណ=ណ១០ណ០០០៛ 

បន�ែដលបលកទំណង្តត�រងោ្រចែំខ៖ណ០៛ណ+ណ១០ណ០០០៛ណ=ណ១០ណ០០០៛ 
 

២-អ�កជរោបន�ជអនវិទនជន 

បន�បលី្បកោបរៀ�ត្ករទោអនិវទនជនណ មនអ្តែតមួយគតោណ គណឺ ២០%ណ បដយមិនគិតបទតមថ� កោដូា

កកណីនិវទនជនបេ។ណ ដូបា��ណ បដីម្គីណនបន�ណ បគ្តត�យក្បកោបរៀ�ត្ទងំអទោ ែដលមន្រភបបនកម�ុជណ

គុណនបងណ២០%។ 
 

ទំណួកេ៦ី-បតអី�កណខា�ែដលា្រោកណំតោបលីកែលងបន�បលី្បកោបរៀ�ត្? 

បយងតមណម្តណ៤២ថ�ីណនិងម្តណ៤៣ណៃនា្រោទីបីសកបបីបន�ណឆ� ១ំ៩៩៧ ្បកោបរៀ�ត្ែដល្តត�បន

បលីកែលងបន�ណកមួមន៖ 

• ្បកោបរៀ�ត្ករទោមនី នងិនិបយជិតណ ៃនស� នេូតណ ឬស� នកុងទហុលរកបេទណ ែដលនោលិខិតមាងែដន

កេូតណឬលិខិតមាងែដនផាូ�កករទោ្របេទបន� 
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• ្បកោបរៀ�ត្ករទោមនីណ នងិនិបយជិតរកបេទណ ៃនអង�កអនកជតិ ឬករទោេី �ិ កោរកទហ្រតិរតិក

របា�កបេទៃនកដ� ភិបលរកបេទ 

• ទមជិកទិណនិងទមជិក្បបេ�ទិណៃន្ប�រជណា្កកម�ុជ។ 

គួករ�ជ កោថណ កបលីកែលងបន�បលី្បកោបរៀ�ត្ករទោមនីេូតណ និងមនីអង�កអនកជតិ ខងបលី

្តត�ឈកបលីបៗលកណជ រដិកកវងកដ� ភិបលែដលពកោបពន�ណ មននពយថណ កម�ុជបលីកែលងបន�ែតាំបព�មនី

មកបី្របេទណណែដលបលីកែលងបន�ដលោមនីកម�ុជណែដលរំបបញករកបនក�ុង្របេទបន�ែដកែតរុ៉បណេ �៕ 
 

៣. សំណរួ �ិន ចងម�ើយស�ីពីែ្្្ទ �ិន�ី��ធីក��រ្នព់��ងលើៃចល�្ទព្យ 
 

ទំណួកេី១- ដូាបមាែដលបហថអកកបលីតៃមារែន�ម?  

អកកបលីតៃមារែន�មណ គឺជអកកកំណតោបទបលីកាំណយេិញករទោអ�កប្រី្បទោណ អកកបន�្តត�្រមូល

បីកណ្រករអជី�កម�ណនិងកនាូំល។ 

ក្រករអជី�កម�ិគប្ាីនទកោេិនបទនិងកផ�តោផ�ងោេំនិញឬបទវ។ ក្រករអជី�កម�ទងំបន�ណ

្តត�ជរោ អកកបលីតៃមារែន�ម្រទិនបរីកផ�តោផ�ងោ៖ 

- ប��ីបឡងីក�ុង្ប�រជណា្កកម�ុជ 

- ប��ីបឡងីបដយរុគ�លជរោអកក 

- ប��ីបឡងីក�ុងដំណកោល្រករអជី�កម�ឬដំណកោលប្ងីកអជី�កម� 

- �ៗ នករ�ជ កោា្ទោលទោថណមិនជរោអកកណឬជរោអកកតមអ្តណ០% ។ 

កផ�តោផ�ងោ ប��ីបឡងីបដយរុគ�លជរោអកកបនក�ុង្ប�រជណា្កកម�ុជែដលមិនែមន ជកផ�តោផ�ងោ

មិនជរោអកកបហថណកផ�តោផ�ងោជរោអកក។ 

រុគ�លជរោអកក គឺជ កូរ� ពនរុគ�លណ ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិណ ្កកមហហុនមហជន ឬរុគ�លណមួយ

ែដលមនផលករកបនមកបីកផ�តោផ�ងោជរោអកកបលីទបីកំកតិអរ្រកម ៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមា

រែន�ម។ 

កផ�តោផ�ងោ្តត�បនប្រែដនអនុ�តអកកបលីតៃមារែន�ម្រទិនបរីកផ�តោផ�ងោបន�៖ 

- ប��ីបឡងីបដយរុគ�លែដលមិនែមនជរុគ�លជរោអកក ឬ 

- មិនប��ីបឡងីក�ុងដំណកោល្រករអជី�កម�ណឬដណំកោលប្ងីកអជី�កម� ។ 
 

ទំណួកេី២- ដូាបមាែដលបហថកផ�តោផ�ងោមិនជរោអកក?  

http://www.tax.gov.kh/files/ptQA2011.pdf
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្រទិនបរីបលក /បលក្ទីកំបុងប��ីអជី�កម�េំនញិ(ប��ីកផ�តោផ�ងោេំនិញ) ឬ្រទិនបរីបលកបលក្ទីណ

រំបបញករកអ�ីមួយដលោរុគ�លបផ្ងបេៀត បហយីបនេេួលកេូទតោទ្មរោករកបន�(ប��ីកផ�តោផ�ងោបទវ) 

មននពយថបលកបលក្ទីកំបុងប��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកក។  

ទកុរបទាកីបទ អ�ីៗែដលបលកបលក្ទីបនប��ីតមមប�ាបយអជី�កម�ណ គឺជកផ�តោផ�ងោជរោអកក 

មិនែមនទំបគែតអ�ីែដលបលកបលក្ទីអនុ�តក�ុងអជី�កម�្រចៃំថ់បន�បេ។ 
 

ទំណួកេី៣- បតីមនកផ�តោផ�ងោែររណបផ្ងបេៀតបេ?  

ប្របីកផ�តោផ�ងោជរោអកក បនមនកផ�តោផ�ងោមួយានំួនបេៀតណែដលា្រោទីបីសកបបីបន�បនកំណតោថ

ជកផ�តោផ�ងោមិនជរោអកក។ បលកបលក្ទីចបំាោ្តត�ដបងអំបីកផ�តោផ�ងោមិនជរោអកកណ ប្ព�វអារ៉�ពលោ 

ដលោេបក្បកោអកកបលីតៃមារែន�មៃនេំនញិែដលបនេិញទ្មរោ្រករអជី�កម� ែដលបលកបលក្ទីអាណ

បទ�ីទំុជឥណទន។ 

កផ�តោផ�ងោមនិជរោអកកកមួមន៖ 

- បទវៃ្រទណីយជសធកណៈ 

- បទវករទោមន�ីកបបេ្ណ គាីនិកណ បទវខងប�ជជសទណ េនសទណ និងកលកោេំនិញរន� រោរន្ខំង  

  ប�ជជសទនិងេនសទែដលទកោេិនករំបបញបទវទងំបន� 

- បទវដបកជ�ជូ នអ�កដំបណីកបដយ្របពន�ដបកជ�ជូ នសធកណៈណែដលជកម�ទិេ�ិទងំ្ទកងករទោកដ� 

- បទវធនរ៉រោកង 

- បទវជមូលដ� នខងហកិ���ត�ុ 

- កនាូំលទមន កៈប្រី្បទោផ� លោខាួនែដលកាួបន�គយ 

- ទកម�ិបមិនែទ�ងកកាបំណញបដីម្រីំបកផីល្របយជនជសធកណៈែដលបនេេួលស� លោបដយកដ�មនី

្កទួងបទដ�កិា�ណនងិហកិ���ត�ុ 
 

ទំណួកេី៤- ដូាបមាែដលបហថអកកបលីធតុបាញ?  

អកកបលីធតុបាញ គឺជអកកបលីតៃមារែន�មណ ែដលបលកបលក្ទីកំណតោបលីអតថិិជនក�ុងបបលែដលណ

បលកបលក្ទីជរុគ�លជរោអកកប��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកក។ 
 

ទំណួកេី៥- អ្តអកកបលីតៃមារែន�មមនរុ៉ន� ន?  

មនអ្តបីកគឺណអ្តទងោដ(១០ិគកយ)ណនិងណអ្តទូន្(០ិគកយ)។ 
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ទំណួកេី៦- ប��ីដូាបមាបេរីខជុ ំដបងថកផ�តោផ�ងោករទោខជុ ំណជរោអកកតមអ្តទូន្ណឬណមិនជរោអកក?  

ាំណុាេី៣ខងបលីបនបកៀរររោអំបីកផ�តោផ�ងោមនិជរោអកក។ ្រទិនបរីបលកបលក្ទីមិនយលោា្ទោ 

អំបីកផ�តោផ�ងោករទោបលកបលក្ទីបេបន� ទូមអប�ជ ីញបទសកទួកបននយកដ� ន្គរោ្គងអ�កជរោបន��ំ។  

កនេំំនិញបាញបី្ប�រជណា្កកម�ុជ កផ�តោផ�ងោបទវជរោអកកែដលបនប��ីបនប្រ្ប�រជណណ ា្ក

កម�ុជ និងកដបកជ�ជូ នេំនិញណ ឬអ�កដំបណីកជអនកជតិ្បមទងំេំនិញណ និង បទវែដលទកោេិននិងកន ំ

បាញនិងកដបកជ�ជូ នអ�កដំបណីកជអនកជតិ្តត�ជរោអកកតមអ្តទូន្។ 
 

ទូមាងចថំណ កផ�តោផ�ងោជរោអកកណមយួែដលមនិជរោអកកតមអ្តទូន្ណ ្តត�ជរោជរោអកកណ

តមអ្តទងោដក។  
 

ទំណួកេី៧- បតីកផ�តោផ�ងោមិនជរោអកកណនិងកផ�តោផ�ងោជរោអកកតមអ្តទូន្ណខុទ �ៗ យ៉ងដូាបមា?  

ជេូបទាំបព�កផ�តោផ�ងោមិនជរោអកក និងកផ�តោផ�ងោជរោអកកតមអ្តទូន្ណ គឺបលកបលក្ទីមិន

្តត�គិតអកកបលីកផ�តោផ�ងោទងំបីកបន�បេ ក៏រុ៉ែន្រទិនបរីបលកបលក្ទីប��ីកផ�តោផ�ងោមនិជរោអកកណ បលក 

បលក្ទីមិនអាេេួលបន�ញិនូ�្បកោអកកបលីធតុាូលែដលបលកបលក្ទីបនរងោបន�បឡយី។  
 

ទំណួកេី៨- បតីមនកផ�តោផ�ងោណបេៀតែដលជរោអកកបលីតៃមារែន�ម?  

ប្របីកលកោ្រចៃំថ ់ បនមនកផ�តោផ�ងោបផ្ងបេៀតែដលបលកបលក្ទី្តត�ែតគិតអកកបលីតៃមារែន�ម 

ដូាជៈ 

ក.ណ កផ�តោផ�ងោម�ូរអហកណ ឬេំនិញបផ្ងបេៀតណ ឱ្ដលោរុគ�លិកករទោបលកបលក្ទីណ បទ�រីជក�ុងកូរ  

    ិបលកោបដយរ��ុ �ៃថាណឬឥតគិតៃថាកីណឬកលកោបាញបីម៉ទីុនលកោទ�ពយ្រ�តិ 

ខ.ណ កលកោ្េប្ទកម�ែដលប្រី្បទោក�ុងអជី�កម�ដូាជណ ប្គឿងទមន កៈរកិ� កណ ប្គឿងទរ� ក បម យន  

    យនទ្មរោប��ីអជី�កម�ណ។ល។  

គ.ណកឱ្ជលួណឬឱ្ខ�ីេំនញិបទរុគ�លម� កោបេៀត 

ឃ.ណកជូនអបំណយបទមិតភកទណឬណអ�កតំណងអជី�កម� 

ង.ណ កដកយកេំនិញបទប្រី្បទោទ្មរោជ្របយជនជផ� លោករទោបលកបលក្ទីណ នងិ្គគសកករទោ  

    បលកបលក្ទី 

ា.ណកំៃកែដលបនមកបីកលកោអ�ីមួយក�ុងនមរុគ�លបផ្ងបេៀត ។ 
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ទំណួកេី៩- បតីខជុ ំបនែតគិតអកកបលីតៃមារែន�មឬណ្រទិនបរី �ៗ នកេូទតោ្បកោ?  

ក�ុងកកណីបន� បលកបលក្ទី្តត�ែតគិតអកកបលីតៃមារែន�មណបលីេំនិញណឬបទវែដលបនផ�តោផ�ងោដូាមន 

ែាងក�ុងាំណុាេី៨ខងបលីបដយែផ�កបលីតៃមាេីផកកៃនេំនិញឬបទវ បនបបលប��ីកផ�តោផ�ងោបន�។ណ ក៏ដូា �ៗ ែដក 

បលកបលក្ទី្តត�ែតគិតអកកបលីតៃមារែន�មតមតៃមាបបញណ ាំបព�េំនិញណមួយែដល បលកបលក្ទីប��ីណ

កផ�តោផ�ងោបហយីេេួលទំណងមក�ញិជេំនិញឬ បទវជំនួទឱ្សាោ្បកោណ ដូាជណ កបដ�ដូកេំនិញជបដីម។ 

្រទិនបរីបលកបលក្ទី្តត�គិតអកកបលីតៃមារែន�ម រុ៉ែនមិនបនគិតបេបន�ណ បលកបលក្ទីនបងបនែតណ

គិតអកកបលីធតុបាញដែដល។ តៃមាែដលបលកបលក្ទីបនគិតបអីតិថិជន្តត�ចតោេុកថជតៃមាកមួទងំ 

អកកបលីតៃមារែន�ម។  
 

ទំណួកេី១០- បតីអ�ីបទជអកកបលីធតុាូល?  

អកកបលីធតុាូល គឺជ្បកោអកកែដលបលកបលក្ទីបនរងោបលីេំនិញឬបទវណែដលបលកបលក្ទី 

បនេិញទ្មរោប្រី្បទោក�ុងអជី�កម�។ ្រទិនបរីបលកបលក្ទីបនាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�មបហយីណ បន� 

បលកបលក្ទីអាបទ�ីទំុឥណទនអកកបលីតៃមារែន�មណ ែដលបនកំណតោបលីេំនិញឬបទវខងបលី បន�។ណ

បន�គឺជអកកបលីធតុាូលករទោបលកបលក្ទី។ ប្របីអកកបលីតៃមារែន�មែដលបនរងោបលីកេិញណ

�ត�ុធតុបដីមណ ឬ កេិញេំនិញទ្មរោលកោបទ�ញិណ អកកបលីធតុាូលក៏កមួរ��ូ លផងែដក នូ�អកកែដលបនរងោណ

បលី៖ 

ក.ណកេិញទមន កៈកយិលពយ 

ខ.ណកេិញយនយនទ្មរោដបកជ�ជូ នេំនិញក�ុងអជី�កម� 

គ.ណាណំយៃថាអគ�ីទនីទ្មរោអជី�កម� 

ឃ.ណាំណយៃថាេូកទពប�ប្រី្បទោទ្មរោអជី�កម� 

ង.ណាណំយបលីបទវក�ុងកប��ីអជី�កម�ណ(ឧទហកណ៏ៈណៃថាឈ�ួលគណបនយ្កកណឬបមធ�)ី 

អកកបលីធតុាូលមិនកមួរ��ូ លបេនូ�អកកបលីតៃមារែន�ម ែដលបនរងោបលីេំនិញឬណ បទវទ្មរោ

អជី�កម�ណ ករទោរុគ�លដៃេណ ឬ អកកបលីតៃមារែន�មបលីកេិញប្រី្បទោផ� លោខាួន ដូាជកេិញប្គឿងទរ� ក បម

ទ្មរោណ តុរែតងបគហដ� នករទោបលកបលក្ទីជបដីម។ អកកបលីតៃមារែន�មែដលបនរងោែររបន�មិនែមន

ជអកកណបលីធតុាូលករទោបលកបលក្ទីបេ។  
 

ទំណួកេី១១- ជនិា�លបតីខជុ ំអាេេលួមក�ញិនូ�អកកបលីធតុាូលឬបេ?  
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បនបបលែដលបលកបលក្ទីមនកាំណយ បហយី្តត�រងោអកកបលីតៃមារែន�មណ បលកបលក្ទី្តត�

ទួកខាួនឯងថ បតីកាំណយបន�ទ្មរោែតក្រករអជី�កម�ករទោបលកបលក្ទីបិតែមនឬបេ? 

្រទិនបរីបិតែមនបលកបលក្ទីអានបងតោកងបនបដយប��ីកបទ�ីទំុឥណទនអកកបលីធតុាូល។ 

ទូមាងចថំបលកបលក្ទីមិនអាបទ�ីទំុជឥណទនអកកបលីធតុាូលទ្មរោកាំណយដូាណ

ខងប្មបន�បនបេដូាជ៖ 

ក.ណកេិញកថយនណបលីកែលងែតបលកបលក្ទី្រករអជី�កម�ណលកោឬជួលណកថយនបន� 

ខ.ណ កេេលួបភជ��ណ កកំសនណ ឬកទ្មកលំែហណ បលីកែលងែតបលកបលក្ទីណ ្រករអជ�ីកម�  

    ផ�តោផ�ងោកេេួលបភជ��ណកកំសនណឬកទ្មកលំែហ ។ 
 

ទំណួកេី១២- ាុ�្រទិនបរីខជុ ំប��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកកផងណផ�តោផ�ងោមនិជរោអកកផង?  

្រទិនបរីបបលកំបុងប��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកក បលកបលក្ទីប��ីកផ�តោផ�ងោមិនជរោអកកដូាមនែាង

ក�ុងាំណុាេ៣ី បលកបលក្ទីអាបទ�ីទំុឥណទនអកកបលីធតុាូលបនែតាំែណកែដលទកោេិនបទនិង

កផ�តោផ�ងោជរោអកករុ៉បណេ �។  
 

ទំណួកេី១៣- បតី្តត�មនភទុតងអ�ីខា�បដីម្បីទ�ីទំុអកកបលីធតុាូល?  

បលកបលក្ទី្តត�ែតមនា្រោបដីមៃនររ� នោៃដអកកបលីតៃមារែន�ម្តបម្តត�ណឬ ្រតិប�េនជនាូំលរ�ជ កោ 

បដយេីចតោកគយ និងកដ�កកបដីម្បីទ�ីទំុឥណទនអកកបលីធតុាូល។  

្រទិនបរីបលកបលក្ទី �ៗ នឯកសកដូាខងបលីបន�បេណ បលកបលក្ទីមិនអាបទ�ីទំុជឥណទន

បនបេ។  
 

ទំណួកេី១៤- បតីខជុ ំ្តត�បទ�ីទំុឥណទនអកកបលីធតុាូលបដយកបរៀរណ?  

បនបបលែដលបលកបលក្ទីរំបបញលិខិត្រទអកកបលីតៃមារែន�ម្រចែំខនីមួយៗ ាំននួេបក្បកោ 

ែដលបលកបលក្ទីទកបទកាូលក�ុង្រអរោបលខ០៨ណ ឬ្រអរោបលខ១០ គឺជឥណទនអកកបលីធតុាូលណ

ករទោបលកបលក្ទី។  

ក�ុងកកណីែដលាំនួនទកុរក�ុង្រអរោបលខ១១ បលីទបីាំនួនេបក្បកោក�ុង្រអរោបលខ១៥ណ បលក

បលក្ទី ្តត�ទកបទកាំនួនបលីទាូលក�ុង្រអរោបលខ១៧ណ បដីម្ទំុីរង�ិលទង�ញិណ ឬ ទកបទកាូលក�ុង្រអរោ

បលខ១៨ណទ្មរោបយងបទមុខក�ុងលិខិត្រទែខរន� រោ។ អគ�នយកដ� នបន�ដកណនបងប��ីកេូទតោជូនបលក

បលក្ទី បរីទិនជបលកបលក្ទីជអ�កនាូំលណឬណមនឥណទនទ្មរោបយងបទមុខកយៈបបលរីែខ។ 



�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 119 

 

ទំណួកេី១៥- បតីខជុ ំ្តត�ប��ីដូាបមាបដីម្េីេួលបននូ�បពត៌មនរែន�មបេៀត?  
 

ទំណួកេី១៦- បតីអ�កណខា�្តត�ាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�ម?  

្កកមហហុនបដីមេុន អ�កនបំាញនាូំល និងទហ្ៗទ�និិបយគទងំអទោ្តត�មនតប�កិា�ាុ�រ�ជ ី

អកកបលី តៃមារែន�មចរោបីៃថ់ចរោបផីម្រករអជី�កម�។ រុគ�លណែដលបនរបង�ីតទហ្ៗទអជី�កម�ណ ឬណ

មនរំណង របង�ីតទហ្ៗទអជី�កម�្រទិនបរីមនណ ឬ កបំបងថនបងមនផលករកជរោអកកក�ុងកយៈបបលរីែខ

្រតិេិនជរោ �ៗ បលីទបី១២៥លនបកៀលទ្មរោកផ�តោផ�ងោណ េំនិញ និងបលីទបី៦០លនបកៀនទ្មរោក

ផ�តោផ�ងោបទវណរុគ�ល បន�អាប��ីកបទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�មបន។ មាង៉�ញិបេៀតក�ុងកយៈបបលដូា �ៗ

បន�រុគ�លណ ែដលមនផលករកជរោអកកបនមកបីកាុ�កិា�ទនាជមួយកដ�បលីទបីណ ៣០លនបកៀល 

រុគ�លបន�្តត�ែតណាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�ម។  

ផលករកជរោអកក គឺជាំណូលដុលករទោអជី�កម�បដយមិនគិតរ�ជូ លអកកបលីតៃមារែន�មនិងាំណូល

បីកផ�តោផ�ងោមិនជរោអកកដូាមនែាងក�ុងម្ត ៥៧ណៃនា្រោទីបីសកបបីបន�។ 

ទ្មរោបៗលបគៃនកាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�មណពក្ណយរុគ�លយណទំបគដលោ៖ 

- ទហ្ៗទឯករុគ�ល 

- ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិ 

- ្កកមហហុនឯកជន 

- ្កកមហហុនមហជន 

- ្កកមហហុនាំកុ� 

- ្កកមអជី�កម� 

- កាបរណឬណទមគមណ។ល។ 

ពក្ណយទហ្ៗទអជី�កម�យណទំបគដលោអជី�កម�្គរោ្របភេដូាជៈ 

ក.ណអជី�កម��ម�តៈណហងលកោេំនិញណអ�កប�៉កណអ�កផលិតណអ�កលកោដុំណអ�កផលោបទវបផ្ងៗណ។ល។ 

ខ.ណកប��ីអជី�កម�និង�ជិជ ជី�ៈណវណស� រត្កកណ�ទិ�កកណគណបនយ្កកណបមធ�ណី។ល។ 

គ.ណទកម�ិបែដលប��ីបឡងីបដយអង�ិបមិនែទ�ងកកាំបណញននៈណទហគមណទមគមណកាបរកឡីណ...។ 
 

ទំណួកេី១៧- បតីខជុ ំ្តត�ាុ�រ�ជ ីបនបបលណ?  
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អនុបលមតមា្រោទីបសីកបបីបន� បលកបលក្ទី្តត�ាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�មក�ុងកយៈបបល 

១៥ៃថ់ប្យមនទកម�ិបបទដ�កិា�ណ(ប្យៃថ់ាុ�រ�ជ ីបន្កទួងពណិជជកម�)។  
 

ទំណួកេី១៨- ប��ីដូាបមាបេីរដបងថណខជុជំរុគ�ល្តត�ាុ�រ�ជ ី?  

ជ�ម�តបលកបលក្ទី្តត�បលីកយកមកបិចកណនូ�ផលករកអជី�កម�ករទោខាួនក�ុងកយៈបបល៣ែខ្រ

តិេិនកនាងមក។ណ្រទិនបរីក�ុងអំឡុងបបលបន� បលកបលក្ទីប��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកកណបហយីមនផលករកជរោ 

អកកបលីទបីកំកតិអរ្រកមៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ីដូាមនែាងក�ុងាំណុាេី១ណ បលក បលក្ទី្តត�ាុ�រ�ជ ីណ

អកកបលីតៃមារែន�ម។ 

ក៏ដូា �ៗ ែដក្រទិនបរីបលកបលក្ទីកបំបងបជឿជកោថក�ុងកយៈបបល៣ែខ្រតិេិនខងមុខ តៃមាទកុរៃន 

កផ�តោផ�ងោជរោអកកករទោខាួនបលីទបីកំកតិអរ្រកមៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ីដូាមនែាងក�ុងាំណុាេី១ បន�ណ

បលកបលក្ទី្តត�ាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�ម។ 

ទូមាងចថំបទ�រីបលកបលក្ទីមិនមនតប�កាិ�ាុ�រ�ជ ីបនបបលរា�ុរ្ន�ក៏បដយ ែតបរីទិនជណ

បនបបលអនគតណ អជី�កម�ករទោបលកបលក្ទីមនកកកីាប្មីន បហយីផលករកជរោអកកបកីនបឡងីណ

ដលោកំកតិអរ្រកមៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ី បលកបលក្ទី្តត�ាុ�រ�ជ ីតមកត្មត�ៃនា្រោទីបីសកបបីរន�។ 

ទូមកតោទម� លោថ ផលករកជរោអកកករទោបលកបលក្ទីគឺជតៃមាៃនកផ�តោផ�ងោជរោអកកទងំអទោកមួ 

ទងំតៃមាៃនកនបំាញែដលជរោអកកតមអ្តទូន្ិគកយ។  
 

ទំណួកេី១៩- បតីខជុ ំ្តត�គណនផលករកជរោអកកករទោខជុ ំយ៉ងដូាបមា?  

ផលករកជរោអកកករទោបលកបលក្ទី្តត�បនគណនបដយែផ�កបលីមូលដ� នជរោរន។ ្តត�យក

ដំណកោលបីកមកថាបងែថាង គឺកយៈបបលរីែខ្រតិេិនកនាងមក និងកយៈបបលរីែខ្រតិេិនខងមុខ។  

បលកបលក្ទី្តត�ប��ីកប៉នោស� ននូ�តៃមាទកុរកផ�តោផ�ងោជរោអកកៃនេំនិញ និងណ បទវក�ុងកយៈបបលរីែខណ

្រតិេិនកនាងមក បលីទបីកំកតិអរ្រកមៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ីណ បលកបលក្ទី ្តត�ាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមាណ

រែន�ម។  

បរីទិនជបនក�ុងអំឡុងបបលរីែខ្រតិេិនខងមុខ បលកបលក្ទីកបំបងបជឿជកោថតៃមាទកុរៃនក

ផ�តោផ�ងោ ជរោអកកៃនេំនិញនិងបទវបលីទបីកំកតិអរ្រកមៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ី បលកបលក្ទីក៏្តត�ាុ�រ�ជ ី

ែដក។ 
 

ទំណួកេី២០- បរីទិនជផលករកករទោខជុ ំទរជងកំកតិអរ្រកមៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ីបតីខជុ ំអាាុ�រ�ជ ីបនបេ?  
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បរីទិនជបនក�ុងកយៈបបល៣ែខ្រតិេិនផលករកជរោអកកករទោបលកបលក្ទីទរជងកំកតិអរ្រកម 

ៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ីបលកបលក្ទីអាបទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីបដយទ�ព្គាិត។ បលកបលក្ទី្តត�រ�ជ កោជូន 

អគ�នយកៃនអគ�នយកដ� នបន�ដកថនបងបៗកប្រតិេិនឱ្បនខជ រោខជួននូ�តប�កិា�ករទោខាួនបដីម្បីៗល 

រំណងៃនអកកបលីតៃមារែន�ម។ 

មុននបងដកោពក្បទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីបលកបលក្ទី្តត�បិចកណថ បតីកាុ�រ�ជ ីនបងផលោផល្របយជនជ

ដលោ បលកបលក្ទីឬបេ។  
 

ទំណួកេី២១- កត អ�ខីា�ែដល្តត�យកមកបិចកណថបតីខជុ ំគួកដកោពក្បទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីឬបេ?  

ក�ុងកបិចកណថបតីបលកបលក្ទីគួកាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�មឬយ៉ងណបន�ណ បលកបលក្ទី

្តត�ទួកខាួនឯងថ៖ 

ក.ណបតឥីណទនអកកបលីធតុាូលករទោខជុណំែតងែតបលីទបអីកកែដលខជុកំណំតោបលីកលកោដូកករទោណខជុឬំបេ? 

ឧទហកណជ  ្រទិនបរីបលកបលក្ទីជអ�ក្រករអជី�កម�ទកោេិនដកោកនបំាញបទវែដលជរោ

អកកតម អ្តទូន្ិគកយណ បលកបលក្ទីអាបិចកណបនថបលកបលក្ទីនបងមនរណំងាុ�រ�ជ ី 

បដយទ�ព្គ ាិតបដីម្បីទ�ីទំុរង�ិលទង�ញិនូ�្បកោអកកែដលបនរងោបលីកេិញនិងាណំយនន។ 

ខ.ណបតខីជុបំ��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកកឱ្រុគ�លជរោអកកែដលបនាុ�រ�ជ ីដៃេបេៀតឬបេ?  

្រទិនបរីបលកបលក្ទីមិនបនាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�មបេ បលកបលក្ទីមិនអាបាញ        

�កិ�ពយរព្ត អកកបលីតៃមារែន�មឱ្អតថិិជនែដលបនាុ�រ�ជ ីករទោបលកបលក្ទីបនបេ។ បបលបន�អតិថិជន

ករទោបលកបលក្ទីមិនអាបទ�ីទំុឥណទនអកកបលីធតុាូលបនបេ បមា៉ �បហីយបបលលកោបាញ�ញិណ

អតិថិជនករទោបលកបលក្ទី្តត�គិតៃថាខ�ទោជងទប�ដង។ ក�ុងកកណីបន�ៗតោអានបងប្ជីទបកទីកប��ី

អជី�កម�ជ មួយអ�កផ�តោផ�ងោែដលបនាុ�រ�ជ ីបផ្ងបេៀត បហយីបលកបលក្ទីនបងបតោរងោមុខករកករទោខាួន។ 

គ.ណបតខីជុបំ��អីជ�ីកម�ជទំខនោជមយួរុគ�លជរោអកកែដលមនិបនាុ�រ�ជ ីឬបេ?  

ក�ុងកកណីបន� វហកោដូាជ �ៗ នផល្របយជនជអ�ីដលោបលកបលក្ទី បដីម្ាុី�ា�ជ ីអកកបលីតៃមា

រែន�មបេ កហូតដលោបបលណែដលបលកបលក្ទីមនផលករកដលោកំកតិ្តត�ាុ�ា�ជ ីដូាបពលក�ុងាំណុាេី៣ 

ខងបលី។  

ឃ.ណបលកបលក្ទីគកួយកមកបចិកណផងែដកនូ�តប�កាិ�ៃនកាុ�រ�ជ ី  

បនបបលែដលបនាុ�រ�ជ ីកាួបលកបលក្ទី្តត�គណនអកកបលីធតុបាញបលីកផ�តោផ�ងោជរោអកកទងំ

អទោ។ណ បលកបលក្ទីអាបទ�ីទំុឥណទនបនែតាំបព�អកកបលីធតុាូល ែដលអាែរងែាកបនាំបព�ណ
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កផ�តោផ�ងោជរោអកករុ៉បណេ �។ បលកបលក្ទី្តត�ដកោលិខិត្រទអកកបលីតៃមារែន�មជូន អគ�នយកដ� នណ

បន�ដកឱ្បនបេៀងទតោ បហយីនិងនោកកករ�ជ ីគណបនយ្ឱ្បន្តបម្តត�ទ្មរោមនី អគ�នយកដ� នណ

បន�ដក្តគតបិនិត្បន្គរោបបលប�ល។ ្រទិនបរីបលកបលក្ទីទប្មាប��ីកបទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីបដយទ�ព្គាិត 

្តត� ជិ រោមកជមួយនិងេ្មងោពក្ បទ�ីទំុនូ�លិខិតបន្លោអំបាីកតិៃនអជី�កម�ករទោបលកបលក្ទីណ និងមូល 

បហតុែដលបលកបលក្ទីមន រំណងាុ�រ�ជ ី្បមទងំាុ�លរកបិា�េៃនកបទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីផង។ 

្រទិនបរីបលកបលក្ទីបុំមនរំណងាុ�រ�ជ ីក�ុងបបលរា�ុរ្ន�បេណ បលកបលក្ទី្តត�រ�ជ កោបហតុ

ផល។ 

្រទិនបរីបលកបលក្ទី្តត�ាុ�រ�ជ ីបដយទ�ព្គាិត បលកបលក្ទីទ�ិតក�ុងលក�ណៈជរុគ�លាុ�

រ�ជ ីក�ុង កយៈបបល២ឆ� បំដយមិនគិតបីតៃមាៃនផលករកជរោអកកៃនអជី�កម�ករទោបលកបលក្ទីបឡយី។ 
  

ទំណួកេី២២- ្រទិនបរីខជុ ំមនរំណងាុ�រ�ជ ីបដយទ�ព្គាិតណ បតីអគ�នយកដ� នបន�ដកអារដិបទ�ក

ាុ�រ�ជ ីករទោខជុ ំ បន ឬបេ?  

កាុ�រ�ជ ីបដយទ�ព្គាិត អាប��ីបទបនអ្ទពយបដយកទប្មាករទោអគ�នយកដ� នបន�ដក។ 

អគ�នយកដ� នបន�ដកណអារដិបទ�កបទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីករទោរុគ�លណែដល៖ 

- បុំមនេីកែនាងស� កោបនណឬណកែនាងអជ�ីកម�ជរោលរោ 

- បុំបននោនិងកកកេុករ�ជ ីគណបនយ្្តបម្តត� 

- មិនបនបរីកគណន�ីនៗកជមួយ�នៗកណមួយ 

- បនាុ�រ�ជ ីទ្មរោបៗលរំណងអកកបលីតៃមារែន�មបីមុនមកែតមនិបនរំបបញតប�កិា�តម

រេរ្��តិណទីបីអកកបលីតៃមារែន�ម។ 
 

ទំណួកេី២៣- បតីខជុ ំអាាុ�រ�ជ ីមុនបបលចរោបផីមប��ីអជី�កម�បនឬបេ?  

្រទិនបរីបលកបលក្ទីមិនទនោបនប��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកក ក�ុងខណៈែដលបនចរោបផីមប��ី

អជី�កម�កាួមកបហយី បហយីបលកបលក្ទីមនរំណងនបងប��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកកណ បនបបលខងមុខ 

ឧទហកណជ ដូាជណ កសងទងោបរងា្កជបដីម បលកបលក្ទីអាបទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីជទហ្ៗទ�និិបយគណ

មុនៃថ់ចរោបផីមប��ី កផ�តោផ�ងោជរោអកកបន។ 

បលកបលក្ទី្តត�ររ� ញភទុតងា្ទោលទោជូនអគ�នយកដ� នបន�ដកនូ�បៗលរំណង ៃន្កកមហហុន 

ករទោបលកបលក្ទីក�ុងកផ�តោផ�ងោជរោអកកបដយមប�ាបយអជី�កម�នន ដូាជកទិកកបីអជជ រពណេណ
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�និិបយគ កិា�ទនាែដលបនបទ�ីទំុបពត៌មនលម�តិៃនេំនិញក�ុងទុក និងកេិញ្េប្ទកម�ននណ ។ល។  

្រទិនបរីពក្បទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីករទោបលកបលក្ទី្តត�បនេេួល បលកបលក្ទីអាបទ�ីទំុ�ញិជ របណ �

អទន�នូ�អកកបលីធតុាូលែដលអាែរងែាងបនទងំអទោៃនកផ�តោផ�ងោអកកែដលជបៗលរំណង ករទោបលក

/បលក្ទី។  

រុ៉ែនបរីទិនជបលកបលក្ទីមិនបនប��ីកផ�តោផ�ងោជរោអកកក�ុងកយៈបបល២ឆ� បំេ បន�បលកបលក្ទី 

្តត�រងោជូនអគ�នយកដ� នបន�ដក�ញិនូ�អកកបលីធតុាូល ែដលអគ�នយកដ� នបន�ដកបនរង�ិលទងបលក 

បលក្ទីក�ុងកយៈបបលកនាងមក។  

�ធិនៃនអកកបលីធតុាូលមនរ�ជ កោលម�ិតក�ុងអនុ្កបត្ទីបីអកកបលីតៃមារែន�មណ បលខណ១១៤ណអន្ក.រក 

ាុ�ៃថ់េី២៤ណែខម�ូណឆ� ១ំ៩៩៩។ 
 

ទំណួកេី២៤- បរីទិនជមនអកកបលីផលករកណ និងអកកប្រី្បទោណ បនរងោបនមុនបបលាុ�រ�ជ ីអកកបលីតៃមា

រែន�មណបតី្តត�ប��ីយ៉ងដូាបមា?  

បរីទិនជបនបបលចរោបផីមអនុ�តអកកបលីតៃមារែន�ម បលកបលក្ទីមនបនក�ុងទុកករទោខាួននូ�

េំនិញ ជមូល�ននិងេំនញិបផ្ងបេៀតែដលបនរងោអកកបលីផលករកណ ឬអកកប្រី្បទោ បលកបលក្ទីអា

មនទិេ�ិបទ�ីទំុឥណទនទ្មរោអកកទងំបន�បនាំបព�ែតេំនិញែដលបនេិញក�ុងកយៈបបល ៦០ណ ៃថ់មុន

ៃថ់ចរោណបផីមអនុ�តអកកបលីតៃមារែន�មរុ៉បណេ �។  
 

ទំណួកេី២៥- បតី្តត�ប��ីយ៉ងដូាបមាាំបព�អកកបលីតៃមារែន�មែដលខជុ ំបនរងោបនមុនបបលាុ�រ�ជ ី?  

បលកបលក្ទីអាបទ�ីទំុឱ្រង�ិលទង�ញិនូ�អកកបលីតៃមារែន�មែដលបនរងោបលីេំនិញប្រី្បទោក�ុង

ករបង�ីតអជី�កម�ណាំបព�ែតេំនិញែដលបនេិញក�ុងកយៈបបល ៦០ៃថ់មុនៃថ់ាុ�រ�ជ ីរុ៉បណេ �។ 

បលកបលក្ទី្តត�ទំុេ្មងោបទ�ីទំុឥណទនបីនយកដ� ន្គរោ្គងអ�កជរោបន��ំ។ បនបបលដកោ

ពក្បទ�ីទំុឥណទន បលកបលក្ទី្តត� ជិ រោមកជមួយនូ�ឯកសកែដលជភទុតងថបនរងោអកកបលីតៃមា

រែន�ម បលីេំនិញទងំបន�។  
 

ទំណួកេី២៦- បតីខជុ ំ្តត�ប��ីយ៉ងដូាបមាបដីម្ាុី�រ�ជ ីអកកបលីតៃមារែន�ម?  

េ្មងោអតរ១០១ គឺជពក្បទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីទ្មរោរុគ�លជរោអកក បហយីក៏អាប្រីជពក្បទ�ីទំុាុ�

រ�ជ ីបដយទ�ព្គាិតផងែដក។ េ្មងោបន�្តត�បនផលោជូនបលកបលក្ទីណ បដយនយកដ� ន្គរោ្គងអ�កជរោ

បន��ំ។ណ បលក បលក្ទី្តត�រំបបញេ្មងោបន�និងផលោនូ�បពត៌មនរែន�មននបទតមកត្មត� បហយីយក
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េ្មងោណ បន�បទដកោជូន នយកដ� ន្គរោ្គងអ�កជរោបន��ំយ៉ងយតឺរំផុត្តបមៃថ់េី១៥ ៃនែខរន� រោបីែខែដល

ផលករកករទោបលកបលក្ទី មនកបកីនបឡងីបលីទបីកំកតិអរ្រកមៃនផលករក្តត�ាុ�រ�ជ ី។ណាំបព�្កកមហហុន

បដីមេុន្គរោ្របភេអ�កនបំាញនណំាូលណទហ្ៗទ�និិបយគ ឬអង�ិបករទោកដ�្តត�រំបបញេ្មងោបហយីយកបទ 

ដកោជូននយកដ� ន្គរោ្គងអ�កជរោណ បន��ំបនមុនបបលចរោបផីម្រករអជី�កម�។ ាំបព�កយតឺយ៉�ក�ុងកណ

ដកោពក្បទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីណ បលកបលក្ទីនបង ្តត�េេួលកងបទទេណណ បទតមា្រោទីបីសកបបីបន�។ណ បនបបក 

ដកោពក្បទ�ីទំុាុ�រ�ជ ីអគ�នយកដ� នបន�ដកនបងផលោជូនបលកបលក្ទីនូ�បលខាុ�រ�ជ ី ែដលជបលខ 

អតទ�� ណកម�អតរករទោបលកបលក្ទី។ណ ��ិ� រនរព្ត ាុ�រ�ជ ី្តត�បនផលោជូនបលកបលក្ទីណ បហយីណ

បលកបលក្ទី្តត�តងំ ឬប្ួក��ិ� រនរព្តបន�បនេីកែនាងអជី�កម�ណជទំខនោករទោខាួន។ 

្រទិនបរីកដកោពក្បទ�ីទំុាុ�រ�ជ ី្តត�បនរដិបទ� អគ�នយកដ� នបន�ដកនបងជូនដណំប ងដលោបលកណ

បលក្ទី បដយ ជិ រោជមួយនូ�បទាកីបន្លោបផ្ងៗែដលជបហតុផលៃនករដិបទ�។ 
 

ទំណួកេី២៧- បតីខជុ ំ្តត�ចរោបផីម្រមូលអកកបលីតៃមារែន�មបនបបលណ?  

បលកបលក្ទី្តត�ចរោបផីមនោរ�ជ ីគណបនយ្អកកបលីតៃមារែន�ម បហយីនិង្រមូលអកកបលីតៃមា

រែន�ម បីអតថិិជនចរោបីលរកបិា�េែដលមនរ�ជ កោក�ុង��ិ� រនរព្តាុ�រ�ជ ីករទោបលកបលក្ទី។ 
 

ទំណួកេី២៨- ទ្មរោបៗលបគៃនអកកបលីតៃមារែន�មណបតី្តត�នោរ�ជ ីនិងកំណតោ្តអ�ីខា�?  

បលកបលក្ទី្តត�នោរ�ជ ីគណបនយ្អកកបលីតៃមារែន�មែដលកមួមនកំណតោ្តៃនកផ�តោផ�ងោនិង

កេិញទងំអទោ ្បមទងំទបង�រកំណតោ្តអកកបលីតៃមារែន�មៃនលិខិត្រទ្រចែំខនីមួយៗ។ 

្រទិនបរីបលកបលក្ទីធា រោបន្រករអជី�កម� បលកបលក្ទីនបងដបងថបពត៌មនបនក�ុងកំណតោ្ត 

្រចៃំថ់ករទោបលកបលក្ទីអានបងប្រី្បទោទ្មរោគណបនយ្អកកបលីតៃមារែន�មបន។ 
 

ទំណួកេី២៩- បតីខជុ ំ្តត�ប��ីដូាបមាាំបព�លិខិត្រទ្រចែំខ?  

បលកបលក្ទី្តត�ដកោលិខិត្រទ(េ្មងោអតរ២០០)ណជបកៀងរលោែខ។ កយៈបបលែដល្គរដណ រោ 

បដយលិខិត្រទបហថកយៈបបលជរោអកក។ បលកបលក្ទី្តត�រំបបញបពត៌មនលម�ិតអំបីកផ�តោផ�ងោ 

ែដលបលកបលក្ទីបនប��ីនិងបនេេួលបនក�ុងកយៈបបលជរោអកក(ែខ) បហយីនិងរងោ្បកោអកកជូនណ

អគ�នយកដ� នបន�ដក ឬប��ីកបទ�ីទំុរង�ិលទងឥណទនអកក។ណ បលកបលក្ទី្តត�ដកោលិខិត្រទណ និង 

រងោ្បកោអកកបននយកដ� ន្គរោ្គងអ�កជរោបន�� ំ យ៉ងយតឺរំផុត្តបមៃថេ់ី២០ណ ៃនែខរន� រោបីែខែដលជណ

កយៈបបលជរោអកក។  
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ទំណួកេី៣០- បតីខជុ ំ្តត�ប��ីដូាបមាបដីម្េីេួលបននូ�បពត៌មនរែន�មបេៀត?  

 

ែផ�រទី៧ រមធសិទ�ិ្នុា 

១.�រររឹសិទ�ិ៖ ងតើៃ�រ�ិព����  កិទទលួ���រ�រ�រែ្្�ខ�ះ?  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោណ បនៃថ់បន�ណ បទងណបណីណទូមប��ីករក្សយបន្លោអំបីទិេ�ិអ�កនិបន�។ណ

បតីអ�កនិបន�ស� ៃដមួយេេួលបនកកពកែររណខា�?ណ បតីសធកណជនជេូបទណ អាប្រី្បទោស� ៃដមួយ

្តបមក្មិតណណែដលមិនចបំាោទំុកអនុ�� តបីអ�កនិបន�? 
 

ទំណួកេ១ី-បតអី�បីទជ “ទិេ�អិ�កនបិន�”? 

ទិេ�ិអ�កនិបន� (កកកកទិេ�ិ)ណគជឺែមកធងមួយណៃនកម�ទិេ�រិ�� ។ 

“កម�ទិេ�ិរ�� ” (កម�ទិេ�ិណ +ណរ�� )ណគជឺទិេ�ិករទោរុគ�លណមួយណ(បទ�ជកូរ� ពនរុគ�លក៏បដយណឬជ

នីតិរុគ�លក៏បដយ)ណជម� ទោកម�ទិេ�ិផ ាោមុខបទបលីស� ៃដណ ឬក៏អ�បីផ្ងបេៀតណ ែដលជផលែផាណ បកីតបាញបីគំនិត-

រ�� ករទោខាួន។ណ “កម�ទិេ�ិរ�� ” ្តត�ែាកបាញជបីកែផ�ក�ំៗ៖ 

១-កម�ទិេ�ឧិទកហកម�៖ ដូាជណកូរគនូំកឧទកហកម�,ណទ�� ពណិជជកម�,ណកកកបឃញីណឬកៃា�្របិតអ�ី

មួយណ(តក�កម�)ណ ដូាជណកកកបឃញីផលិតផលអ�មីួយណឬក៏ដំបណីកផលិតកម�ណមួយណ។ល។ណបនកម�ុជណទិេ�ិ

ទងំបន�ណ្តត�បនកពកបដយា្រោ ទីបី ្រទនីយរ្តតក�កម�,ណ��ិ� រនរ្តមូ៉ែដលមនអត�្របយជនជណនងិ

គំនូកឧទកហកម�ណែដលទិអនុមពត លបីឆ� ២ំ០០២។ 

២-ទិេ�អិ�កនបិន�៖ គទំឺបគបលីស� ៃដខងែផ�កអក្កសទ,ណ �េិាសទ,ណ ទិល្ៈ,ណ តូក្តនីណ ែដលបកីត

បាញបីកៃា�្របិតណរបង�តីបឡងីបដយគំនិត្បជជ  ឬបដយមបនទប��តន។ណស� ៃដទងំអទោបន�េេួលបនក

កពកបីា្រោណទីបទិីេ�ិអ�កនិបន� និងទិេ�ិ្រហកោ្រែហលណែដលទិអនុមពតណលបីឆ� ២ំ០០៣។ 
 

ទំណួកេ២ី-បដមី្ឲី្ស� ៃដមយួេេលួបនកកពកបដយទិេ�អិ�កនបិន�ណបតី្ តត�បៗកបតមលក�ខណណ អ�ខីា�? 

បដីម្ឲី្ស� ៃដមួយអាេេួលបនកកពកបីទិេ�ិអ�កនិបន�ណ ស� ៃដបន�្តត�ែតមនេ្មងោណមួយ

ជកោលកោណ មនិែមនបនជគំនិតអកូរិយ។ណ គំនិតណ ែដលទ�ិតបនជលក�ណៈអកូរិយបគមិនអាកពកបនបេ។ណ បគ

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1


�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 126 

កពកបន លុ�្តែតគំនិតបន�ណ្តត�រប��ញមកខងប្រណក�ុង្េងោ្ទយណមួយជកោលកោណែដលតមា្រោណបគ

ឲ្បច� �ថណ“ស� ៃដ” ដូាជ៖ 

• កនិបន�៖ណបទៀ�បភ,ណរេបភាង,ណាប្មៀង,ណ្របលមបលក,ណិបយន 

• កទែមង៖ណកទែមងកបណំឬក្រគំតនី 

• កផកយជទំបឡង,ណកូរិបណឬឯកសកននណតម�េិ្ុណឬណេូកេទ្នជណ។ល។ 

បយងតមម្តណ ៣ណ ៃនា្រោទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�ណ គឺស� ៃដទងំបន�បហយីណ ែដលេេួលបនកកពក

បីា្រោ។ 

លក�ខណណ េី២ណ ស� ៃដណ ែដលេេួលបនកកពកបដយទិេ�ិអ�កនិបន�ណ ្តត�ែតជស� ៃដបដីមណ បពលគឺជ

ស� ៃដ ែដលរបង�ីតបឡងីតមគំនិត្បជជ ផ� លោករទោអ�កនិបន�ណមិនែមនប��ីតមបគ។ 
 

ទំណួកេ៣ី-ជឧទហកណជ ជកោែទងណបតសី� ៃដអ�ខីា�ណែដលេេលួបនកកពកបាី្រោណទបីទិីេ�អិ�កនបិន�? 

ាំណុាបន�ណគឺមនែាងក�ុងម្តណ៣ ៃនា្រោ ទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�៖ 

• បទៀ�បភអន្គរោ្របភេណឬក៏ឯកសកបផ្ងៗបេៀតណទីបីអក្កសទ,ណទិល្ៈណ�េិាសទណនិងកអរោក ំ

• អត�រេរឋកថណទង�ថណឬ�ម�បេទន 

• កែតងេំនុកប្ាៀង,ណរេបភាង 

• កទែមងកប,ំណកទែមងបទៀកណឬកទែមងយ�ិក 

• ស� ៃដជផ� ងំគំនូក,ណកូរាមា កោ,ណកូរថត,ណែផនេី,ណរាងោស� រត្កម� 

• កម���ិីកុំប្ូេពក 

• ផលិតផលទិរ្កម�ណដូាជណតម្ញណឬក៏មូ៉ដទបមា�ករំពកោណ។ល។ណនិង។ល។ 
  

ទំណួកេ៤ី-ស� ៃដមយួណបដមី្េីេលួបនកកពកបទិីេ�អិ�កនបិន�ណបតបីគ្តត�ប��ីកាុ�រ�ជ ីអ�ែីដកឬបេ? 

ទិេ�ិអ�កនិបន�ណ មិនត្មត�ឲ្មនកាុ�រ�ជ ីអ�ីបេ។ណ ឲ្ែតស� ៃដបន� បកីតបឡងីបាញជេ្មងោជកោលកោ

ណមួយណបហយីជស� ៃដបដីមករទោអ�កនិបន�ណគអឺាេេួលបនកកពកបីទិេ�ិអ�កនិបន�។ 

បយងតមម្តណ ៥ណ ៃនា្រោទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�ណ ឆ� ២ំ០០៣ណ ែាងថណ ស� ៃដមួយណ បទ�រីបុំទនោ

ារោទប�្គរោកីណ ឬបុំទនោបនផ្ប�ផកយជសធកណៈកីណ ស� ៃដបន�ណ ្តត�ចតោេុកថបនរបង�ីតបឡងីបដយ

ាំបណ�ដបងបិត្បកដែតមួយគតោបីគំនតិ ្បជជ អ�កនបិន�ែដកណ បពលគឺណ ្តត�េេលួបនកកពកបីទិេ�ិអ�កនិបន�

ែដក។ 
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ដូបា��ណ ាំបព�ទិេ�ិអ�កនិបន�ណ ា្រោមិនត្មត�ឲ្មនកាុ�រ�ជ ីអ�ីបេ។ណ ក៏រុ៉ែនណ កយកស� ៃដបទាុ�រ�ជ ីណ

បនស� រពនមនទមត�កិា�ណ គវឺមន្របយជនជដលោម� ទោស� ៃដណ ប្ព�ថណ កាុ�រ�ជ ី គជឺភទុតងរ�ជ កោអំបី

កម�ទិេ�បិលីស� ៃដ។ 
 

ទំណួកេ៥ី-បតទិីេ�អិ�ខីា�ណែដល្តត�បនកពកបដយទិេ�អិ�កនបិន�? 

បយងតមា្រោណ ទីបទិីេ�ិអ�កនិបន�ណ ្តងោម្តណ ១៨៖ណ អ�កនិបន�ស� ៃដណ គជឺម� ទោកម�ទិេ�ិផ ាោមុខបលី

ស� ៃដបន�ណបហយីជទិេ�ិណែដលជន្គរោកូរ្តត�ែតេេលួស� លោ។ណទិេ�ិបន�ែរងែាកបាញជបីក៖ 

ទិេ�ទីិល�ម៌ 

• ទិេ�ិទប្មាអំបេី្មងោណនងិបបលប�លៃនកផ្ប�ផកយស� ៃដករទោខាួនជសធកណៈ 

• ទិេ�ិត្មត�ឲ្បគដកោបច� �ណនិងឋនៈណទ្មរោទកោេងជមួយសធកណជន 

• ទិេ�ិប��ីកជំទទោនូ�្គរោកូរិបៃនករំបផាីទ ឬកែកែ្រខាបមសកណក�ុងស� ៃដករទោខាួនណ ែដលជបហតុប��ី

ឲ្ខូាបកក  ទបច� �ណអ�កនិបន� 

ទិេ�បិរតកិភណណ ណ គទិឺេ�ិ្រករអជី�កម�បលី្េប្ណ ែដលជស� ៃដករទោខាួនណ តមកយៈកបប�ផកយ

ជសធកណៈណឬក៏តមកយៈករបង�ីតស� ៃដរន។ណបយងតមម្តណ២១ណៃនា្រោណទីបទិីេ�ិអ�កនិបន�ណអ�កនិបន�

មនទិេ�ិផ ាោមុខណប��បីដយខាួនឯងណឬក៏អនុ�� តឲ្បគប��ីរនណនូ�កិា�កដូាតបទ៖ 

• ែាកចយជសធកណៈណតមកលកោណកជួលណឬតមមប�ាបយបផ្ងបេៀតណនូ�ា្រោបដីមណឬា្រោាមាង 

• ករកែ្រជិសរកបេទ 

• កយកលំនតំមណ ឬកែកទ្មគលបផ្ងៗបេៀតណ ដូាជណ កយកបកឿង្របលមបលកណ និបន�ជបទៀ�បភណ

បទប��ីជែខ្ិបយន 

• កផលិតស� ៃដបឡងី�ញិណ ដូាជណកយកបទៀ�បភបទបប�បុម�បឡងី�ញិណ ឬក៏យកខាបមសកបទផ្ប�ផកយ

តម្របពន�អុនី�ពកណិតណ។ល។ណនិង។ល។ 

ទូមរ�ជ កោថណទងំបន�ណគឺជទិេ�ិផ ាោមុខករទោអ�កនិបន�ណមននពយថណមនែតអ�កនិបន�បេណ ែដលអាប��ី

កទងំអទោបន�បន។ណ �ៗ នអ�កណបផ្ងអាប��ីបនបេណលុ�្តែតមនកអនុ�� តបីអ�កនបិន�។ 
 

ទំណួកេ៦ី-បតទិីេ�អិ�កនបិន�ណេេលួបននូ�កកពកបាី្រោណក�ុងកយៈបបលរុ៉ន� នឆ� ?ំ 

បរីនិយយអបំីទិេ�ិទីល�ម៌ណ គមឺនលក�ណៈអាិៃនយជណ (ម្តណ ១៩ណ ា្រោទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�)។ 

បរីនិយយអបំីទិេ�ិបរតិកភណណ �ញិណ មននពយថណ ទិេ�ិផ ាោមុខក�ុងក្រករអជី�កម�បលីស� ៃដណ គេឺេួលបនក
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កពកបបញមួយជី�តិករទោអ�កនិបន�ណ រូកែថមណ ៥០ឆ� ណំ ប្យបីអ�កនិបន�េេួលមកណិបបេៀតណ (ម្តណ ៣០ណ

ា្រោទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�)។ 

ផុតបកីយៈបបលបន�បទណ ស� ៃដ្តត�ា យជទម្តិសធកណៈណ ែដលសធកណជនេូបទអាយកបទ

ប្រី្បទោបន។ 
  

ទំណួកេ៧ី-បតសី� ៃដណ ចបំាោ្ តត�ែតមនដកោទ��  “©កកកទិេ�”ិ បេរីេេលួបនកកពកទិេ�អិ�កនបិន�ណ ឬ

យ៉ងណ? 

តមា្រោណ បន្របេទខា�ណ បគត្មត�ឲ្ដកោទ��  យ©កកកទិេ�ិយណ បលីស� ៃដណមួយណ បេីរអាេេួលបន

កកពកទិេ�ិអ�កនិបន�។ 

ក៏រុ៉ែនណ តមា្រោណ បនកម�ុជណ ក៏ដូាជណ ្របេទបផ្ងបេៀតណ ែដលជហត�បលខីណ ៃនអនុទ�� ្កកងែរហនណ

(Berne) បគមិនត្មត�ឲ្មនដកោទ�� ណ“©កកកទិេ�ិ”បេ។ណបរបីទ�ជស� ៃដ ែដល �ៗ នដកោទ��  “©កកកទិេ�ិ” 

ក៏េេួលបនកកពកបដយទិេ�ិអ�កនិបន�ែដក។ 

ក៏រុ៉ែនណ ទ�� ណ “©កកកទិេ�” មន្របយជនជណ ក�ុងកជូនដំណប ងដលោសធកណជនថណស� ៃដបន�ណ ទ�ិត

ប្មកកកកទិេ�ិ។ណ ្រទិនបរី �ៗ នទ�� ណ “©កកកទិេ�ិ” វអាបចេជរ�� ណ បនបបលមនកី ។ំណ ាុងបចេបគ

អាបដ�សកថណ បគមិនបនដបងណ បដយស� នថណ ស� ៃដបន�មិនមនកកកទិេ�ិ។ណ ្រទិនបរីមនដកោទ�� ណ

“©កកកទិេ�ិ” បគមិនអាបដ�សកថណមិនបនដបងបន�បេ។ 
 

ទំណួកេ៨ី-កាមាងបឡងី�ញិនូ�ស� ៃដនបិន�មយួណ បដមី្េុីកប្រី្ បទោផ� លោខាួនណ បដយមនិយកបទប��អីជ�ីកម�ណ បតី

ជកកបំលភទិេ�អិ�កនបិន�ែដកឬបេ? 

បរីតមា្រោណបន្របេទខា�ណ(ដូាជណបរងំ ជបដីម)ណកាមាងស� ៃដមួយណដូាជណាមាងបទៀ�បភជបដីមណ

អាប��ីបទបន ទលោែតកាមាងបន�ប��ីបឡងីែតមយួែផ�កតូាមយួ។ណ ក៏រុ៉ែនណ បនកម�ុជ�ញិណ ា្រោទីបីទិេ�ិអ�ក

និបន�ណ ្តងោម្តណ ២៤ណ ែាងថណ កផលិតបឡងី�ញិាំនួនមយួា្រោណ ជលក�ណៈឯកជននូ�ស� ៃដណ ែដលបន

បប�បុម�កាួបហយីណ បដីម្យីកមកប្រី្បទោផ� លោខាួនណ គអឺាប��ីបទបនណ បដយមិនចបំាោមនកអនុ�� តបីអ�ក

និបន�បឡយី។ 

ក៏រុ៉ែនណ កាមាងយកបទប្រី្បទោផ� លោខាួនបន�ណ មិនអាប��ីបទបនបទបនបេណ ក�ុងកកណីមួយាំនួនណ

ដូាជ៖ 

• កាមាងកម���ិីកុំប្ូេពក 
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• កាមាងរាងោស� រត្កម� 

• កាមាងបាញបី្របពន�អុនី�ពកណិត 

• ឬកាមាង ឬកផលិតបឡងី�ញិណនូ�ស� ៃដណមួយណែដលប��ីឲ្រ៉�ពលោដលោកប��ីអជី�កម�ជ្រ្កតីៃន

ស� ៃដបន�ណឬប��ីឲ្រ៉�ពលោដលោផល្របយជនជ្ទរា្រោករទោអ�កនិបន�។ 
 

ទំណួកេ៩ី-កដក្ទងោខាបមសកមយួែផ�កៃនស� ៃដមយួណ បដមី្យីកមកផ្ប�ផកយណ បតចីបំាោ្ តត�ទំុកអនុ�� តបី

អ�កនបិន�ែដកឬបេ? 

កដក្ទងោខាបមសកបន�ណអាប��ីបទបនណ បដយមិនចបំាោទំុកអនុ�� តបីអ�កនិបន�បេណ បយងបទតម

ម្តណ២៥ណៃនា្រោទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�។ណក៏រុ៉ែនណ្តត�មនលក�ខណណ បីក៖ 

• ជកដក្ទងោែតមួយែផ�កខាីៗណមនិែមនដក្ទងោទងំ្ទកង 

• ្តត�មនករ�ជ កោយ៉ងា្ទោលទោនូ�បច� �ករទោអ�កនិបន�ណនិង្រភបៃនស� ៃដ៕ 

 

២. ងិើម្បទីទលួ���វូ�រររឹសិទ�ិ ងតើ�ំ�ច់្ តវូ�រ�់ិមតិ�សនុា "©ររឹសិទ�ិ" ឬងទ?  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោណ បនៃថ់បន�ណ បទងណ បីណណ ទូមបមាីយនបងទំណួកករទោអ�កស រោណ ជុ�ំញិ

និមិតទ�� ណ “©កកកទិេ�ិ”។ណ បតីកដកោនិមិតទ��  “©កកកទិេ�” ជលក�ខណណ ចបំាោ បដីម្េីេួលបនកកកក

ទិេ�ិឬបេ?ណបហតុអ�ី? 

ជរឋមណគួករ�ជ កោថណបនក�ុងា្រោែខ�កណកកកកទិេ�ិណមនែាងបនក�ុងា្រោណទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�ណនងិទិេ�ិ

្រហកោ្រែហលណ ែដលអនុមពតឆ� ២ំ០០៣ណ បហយីា្រោបន�មិនបនែាងហមមិនឲ្ដកោនិមិតទ�� ណ “©កកក

ទិេ�ិ” បេណក៏រុ៉ែនណក៏មិនមនែាងត្មត�ថ ចបំាោ្តត�ែតដកោនិមិតទ�� ណ“©កកកទិេ�ិ” បន�ណបេីរេេួលបននូ�ក

កពក្ទរា្រោែដក។ណ និយយទកុរមក�ញិណ ឲ្ែតស� ៃដនិបន�ណមួយណ រំបបញបទតមលក�ខណណ ែដលា្រោ

ត្មត�ណ បទ�រីជមននិមិតទ��  “©កកកទិេ�ិ” ឬ �ៗ នណ ក៏បនែតេេួលបននូ�កកពកបីា្រោកកកទិេ�ិដូា �ៗ

ទងំអទោ។ 

បហតុអ�ីបនជា្រោែាងថ មិនបាោដកោនិមិតទ�� ណ“©កកកទិេ�ិ” ក៏បនែររបន�?ណកែាងែររបន�ណគឺ

បដីម្កីំណតោឲ្បនា្ទោថណ កកកកទិេ�ិណ គជឺទិេ�ិទ�ពយ្រ�តិណ មននពយថណ រលោស� ៃដទងំអទោ្តត�ែតេេួល

បននូ�កកពកបីា្រោណបដយមិនចបំាោ្តត�រំបបញែរររេអ�ណីឬ្តត�ាុ�រ�ជ ីអ�ីទងំអទោណ(ម្តណ៣៨ណៃនា្រោណ

ទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�ណនិងទិេ�ិ្រហកោ្រែហល)។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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តមបិតណលបីមុនណ ា្រោបន្របេទមួយាំនួនណជបិបទទណទហកដ�អបមកកិណមនែាងត្មត�ជចបំាោថ 

ទលោែតមនដកោនិមិតទ�� ណ “©កកកទិេ�ិ” បហយីមនកាុ�រ�ជ ី្តបម្តត�ណ បេីរស� ៃដមួយអាេេួលបននូ�ក

កកកកទិេ�ិបន។ណក៏រុ៉ែនណប្យមកអនុទ�� អនកជតិទំខនោៗមួយាំនួនណដូាជណអនុទ�� ្កកងែរហនណ(Berne 

Convention 1886)ណ និងក�ុងកិា�្បមប្បៀងទីបីកម�ទិេ�រិ�� ណ ករទោអង�កពណិជជកម�បិភបបលកណ(Agreement 

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 បហតោថណTRIPS) បនកណំតោថណ

កកកកទិេ�ិ្តត�ែតជទិេ�ិទ�ពយ្រ�តិណ បហយី្របេទជហត�បលខីទងំអទោណ ្តត�ែតទ្មរា្រោជតិករទោខាួនណ ឲ្

្តត�នបងបៗលកណជ បន�ណ បដយមិន្តត�ែាងត្មត�ថទលោែតរំបបញែរររេាុ�រ�ជ ីណ ឬ្តត�ដកោនិមិតទ��  បេីរ

េេួលបនកកកកទិេ�ិបេ។ 

កម�ុជណ គជឺ្របេទហត�បលខីណ ៃនកិា�្បមប្បៀងទីបីកម�ទិេ�រិ�� ណ ករទោអង�កពណិជជកម�បិភបបលកណ

ដូបា��ណ បហយីបនជា្រោណទីបីទិេ�ិអ�កនិបន� និងទិេ�ិ្រហកោ្រែហលណ ែាងថណ “រលោស� ៃដទងំអទោ្តត�េេួល

បននូ�កិា�កពកបីា្រោណជទ�ពយ្រ�តិ” បដយ្ៗនោែត្តត�រំបបញតមលក�ខណណ ចបំាោែត ២រុ៉បណេ �។ 

លក�ខណណ េីមួយណ ស� ៃដបន�្តត�ែតមនេ្មងោណមួយជកោលកោណ មនិែមន្ៗនោែតជគំនិតអកូរិយណ ឬ

្ៗនោែតជក្ទបមី្ទៃម។ណ តមម្ត ៣ណ ៃនា្រោ ទីបីទិេ�ិអ�កនិបន�ណ និងទិេ�ិ្រហកោ្រែហលណ េ្មងោ

ជកោលកោៃនស� ៃដ ែដល្តត�េេួលបននូ�កកពកបីា្រោណគអឺាជ ៖ 

• កនិបន�៖ណបទៀ�បភ,ណរេបភាង,ណាប្មៀង,ណ្របលមបលក,ណិបយន 

• កទែមង៖ណកទែមងកបណំឬក្រគំតនី 

• កផកយជទំបឡង,ណកូរិបណឬឯកសកននណតម�េិ្ុណឬណេូកេទ្នជណ។ល។ 

លក�ខណណ េី២ណ ស� ៃដណ ែដលេេួលបនកកពកបដយទិេ�ិអ�កនិបន�ណ ្តត�ែតជស� ៃដបដីមណ បពលគឺជ

ស� ៃដ ែដលរបង�ីតបឡងីតមគំនិត្បជជ ផ� លោករទោអ�កនិបន�ណ មនិែមនប��ីតមបគណ (ម្តណ៤ណ ៃនា្រោ ទីបីទិេ�ិ

អ�កនិបន�ណនិងទិេ�ិ្រហកោ្រែហល)។ 

ទកុរមក�ញិណរលោស� ៃដទងំឡយណណែដលមនេ្មងោជកោលកោណ បហយីជស� ៃដបដីមណបដយមិនាមាង

បីបគណ ្តត�េេួលបននូ�កកកកកទិេ�ិបដយទ�ពយ្រ�តិ បដយមនិត្មត�ឲ្មនកាុ�រ�ជ ីណ ឬដកោនិមិតទ�� ណ

“©កកកទិេ�ិ” បន�បេ។ 

អ�កនិបន�ណ ឬក៏ម� ទោទិេ�ិណ បរីទិនជាងោប��ីណ អាទំុាុ�រ�ជ ីណ បដីម្តីម�លោស� ៃដករទោខាួនណ េុកបន្កទួង

�រ្�ម៌និង�ាិិ្តទិល្ៈណ ឬដកោនិមិតទ��  “©កកកទិេ�ិ” ទម� លោស� ៃដករទោខាួនឯងបន។ណ រុ៉ែនណ បន�ជទិេ�ិណ

មិនែមនជតប�កិា�្ តត�ែតរំបបញបន�បេ។ 
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គួករ�ជ កោរែន�មថណ អ�ីែដលបនបកៀរររោខងបលីបន�ណ (ទិេ�ិទ�ពយ្រ�តិ)ណ ទកោេងែតនបងកកកកទិេ�ិណ

(ទិេ�ិអ�កនិបន�ណ និងទិេ�ិ្រហកោ្រែហល)ណ រុ៉បណេ �។ណ ាំបព�កម�ទិេ�ិឧទកហកម��ញិណ ដូាជណកកកបឃញីណ ឬ

កៃា�្របិត ែដលតមិសា្រោបហថណ “តក�កម�” (ជិសបរងំណ Brevet), កូរគំនូកឧទកហកម� និង

ទ�� ពណិជជកម�ណ ជបដមីណ ចបំាោ្តត�ែតមនកាុ�រ�ជ ីណ បដមី្េីេួលបននូ���ិ� រនរ្តទម� លោណ បេីរអា

េេួលបននូ�កកពកបីា្រោបដយបបញបលញបន។ 

តមា្រោណ ទីបី្រទនីយរ្តតក�កម�,ណ ��ិ� រនរ្តមូ៉ែដលមនអត�្របយជនជណ នងិគំនូកឧទកហកម� 

(អនុមពតឆ� ២ំ០០២)ណ កាុ�រ�ជ ីទំុ្រទនីយរ្តតក�កម�ណ (ឬណ Brevet) ្តត�ប��ីបននយកដ� នេេួលរន�ុក

ាុ�រ�ជ ីណ ែដលទ�ិតបនប្ម្កទួងឧទកហកម�។ណ ្រទនីយរ្តបន�មនទុបលិប ២០ឆ� ណំ គិតបីៃថ់

ាុ�រ�ជ ីណបហយីបដីម្កីកកទុបលិបបន�ណម� ទោតក�កម�្ តត�រងោកៃ្ម្រចឆំ� ណំជបកៀងរលោឆ� ។ំ 

ាំបព�កកកកទិេ�ិណបរីបទ�រីជា្រោមិនត្មត�ឲ្ដកោនិមិតទ�� ណ“©កកកទិេ�ិ” ក៏បដយណក៏រុ៉ែនណទ្មរោ

ម� ទោស� ៃដណកដកោនិមិតទ�� ណ “©កកកទិេ�ិ” មន្របយជនជណ ក�ុងកជូនដណំប ងដលោសធកណជនថណស� ៃដ

បន�ណ ទ�ិតប្មកកកកទិេ�ិណ បីប្ព�ណ មនស� ៃដខា�មិនទ�ិតប្មកកកកទិេ�ិណ ឬក៏ផុតកយៈបបលកកកទិេ�ិ។ណ

ដូបា��ណ ្រទិនបរីមិនមនដកោនិមិតទ�� ណ យ©កកកទិេ�ិ” បនបបលមន�វិេណ ាុងបចេអាយកាំណុាបន�មក

បមាីយបដ�សកកពកខាួនថណបដយសកមិនបឃញីមននិមិតទ�� ណ“©កកកទិេ�ិ” បគក៏ស� នថណស� ៃដបន�មនិមន

កកកទិេ�ិណ ឬក៏ផុតកយៈបបលកកកទិេ�ិ។ណ ដូបា��ណ បរទិីនជមនដកោនិមិតទ�� ណ “©កកកទិេ�ិ” ា្ទោលទោណ បគ

មិនអាបដ�សកថមិនបនដបងបនបេ។ 

ាំបព�កាុ�រ�ជ ី�ញិក៏ដូា �ៗ ែដកណ បរីបទ�ជា្រោមិនត្មត�ឲ្ប��ីក៏បដយណ កយកស� ៃដបទាុ�រ�ជ ី

តម�លោបនស� រពនមនទមត�កិា�ណវមន្របយជនជទ្មរោេុកជភទុតងរ�ជ កោអំបកីម�ទិេ�ិបលី ស� ៃដ។ 

បដីម្ែីទ�ងយលោរែន�មបីកម�ទិេ�រ��  ទូមអនឯកសកែដលាុ�ផកយបនបលី�រិៃទតជករទោអង�កកម�ទិេ�ិ

រ�� បិភបបលក (WIPO)៖ 

• កកកកទិេ� (ឯកសក ជិសបរងំ និង ជិសអងោបគាទ) 

• កម�ទិេ�ិឧទកហកម� (ឯកសក ជិសបរងំ នងិ ជិសអងោបគាទ) 
 

 

៣. ងតើ�រចម�ន្��ទៃនអរវត���ររំង�ភរមធសិទ�ិ្ នាុែិរឬងទ?  

http://www.wipo.int/about-ip/en/
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf
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្បសេអង�ក�ត បនបទៀមររណកម�ុជ 

Wikipedia 

បដយណបទងណបីណ  

បពត៌មនទីបីកណជ ែដលអង�កប្រកដ� ភិបលមួយណបនឥណណ ណកំបុងបកៀរាំសងទងោ្បសេណបដយាមាងតម

ទងំ្ទកងបី្បសេអង�ក�តករទោកម�ុជណ កំបុងែតប��ីឲ្មនិបា្មតងា្មទយ៉ងខា ងំ។ណ ករប��ញបយរលោ

្រឆងំនបងកាមាងបន�ក៏កំបុងែតផុទផុលខា ងំណ ក�ុងាំបណម្រជជនកម�ុជជេូបទ។ណ ាំែណកក�ុងជួកមនី

កដ� ភិបលកម�ុជ�ញិណ បគបឃញីមនករប��ញបយរលោខុទៗ �ៗ ជុំ�ញិរ�� បន�។ណ ទំណួកទួកថណ តមផាូ�ា្រោណ

រេ� ិិ គករទោណបទងណបីណណ។ 
 

បតីកាមាង្បសេអង�ក�តបន�ណគជឺកកបំលភបលីកម�ទិេ�រិ�� ែដកឬបេ? 

កទងោ្បសេថ�ីណបដយាមាងតម្បសេអង�ក�តណែដលបគកបុំងប��ីបនឥណណ ណបនបបលបន�ណគាូឺលក�ុង

កកណីាមាងស� ៃដស� រត្កម�ណ ែដលជែផ�កមួយណ ៃនទិេ�ិអ�កនិបន�។ណ បនក�ុង្ករខពណណ ា្រោកម�ុជណ ស� ៃដ

ស� រត្កម�ណេេួលបននូ�កកពកបីទំណកោា្រោណទីបទិីេ�ិអ�កនិបន�ណនិងទិេ�ិ្រហកោ្រែហលណឆ� ២ំ០០៣។ 

បនក�ុង្ករខពណណ ា្រោអនកជតិណ ទិេ�ិអ�កនិបន�េេួលបននូ�កកពកបីទំណកោអនុទ�� ទំខនោៗបីកណ

គឺអនុទ�� ្កកងែរហនណ(Berne Convention 1886)ណនិងអនុទ�� ្កកងហ្ែឺណ�ណទីបទិីេ�ិជទកលៃនអ�កនិបន�ណ

(Universal Copyright Convention 1952)។ណ កម�ុជណ នងិឥណណ ណ គជឺទមជិកៃនអនុទ�� ្កកងហ្ែឺណ�

បន�។ណ មាង៉បេៀតណ ្របេទទងំបីកទុេ�ទបងជទមជិកអង�កពណិជជកម�បិភបបលកណ នងិអង�កកម�ទិេ�ិរ��

អនកជតិ។ណដូបា��ណឥណណ មនតប�កាិ�បៗកបទិេ�ិអ�កនិបន�ណែដលមនែាងក�ុងា្រោករទោកម�ុជ។ 

ក៏រុ៉ែនណ ទងំបនក�ុងា្រោកម�ុជណ និងបនក�ុងអនុទ�� អនកជតិណ ស� ៃដស� រត្កម�មិនេេួលបន

នូ�កកពកជបកៀងកហូតណ បដយ �ៗ នលកំណតោបន�បេ។ណ ា្រោករទោកម�ុជណ (ក៏ដូាជអនុទ�� ្កកងែរហន)ណ

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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បនកំណតោថណ ទិេ�បិរតិកភណណ ករទោអ�កនិបន�េេលួបនកកពកែតក�ុងកយៈបបលណ ៥០ឆ� រុ៉ំបណេ �ណ ប្យបី

កសា រោករទោអ�កនិបន�។ 

ដូបា��ណស� ៃដស� រត្កម�្ បសេអង�ក�តណែដលសងទងោបដយអតីត្ប�មហក្្តែខ�កណតងំបរីរោកយឆ� ំ

មកបហយីបន�ណ្បកដជ្តត�ហួទបបលកំណតោណែដលកពកបដយា្រោបហយី។ 

បនក�ុង្ករខពណណ អង�កយូបណទ�ូ�ញិណ ្បសេអង�ក�តណ ែដល្តត�ាុ�ក�ុងរ�ជ ីបរតិកភណណ បិភបបលកណ

េេួលបននូ�កកពកបីទំណកោណ អនុទ�� ណ ឆ� ១ំ៩៧២។ណ ក៏រុ៉ែន អនុទ�� បន�ណ មនែាងែតអំបីកកពកណ

និងកអភិកក្្បសេណកុឲំ្បកោែរកណឬខូាខតែតរុ៉បណេ �ណមនិមនែាងអំបីកកពកស� ៃដស� រត្កម�ណបីក

ថតាមាងបន�បេ។ 

 
Tour Eiffel បនទីុណូណLas Vegas ទហកដ�អបមកកិ 

Wikipedia 
 

បនក�ុងកអនុ�តជកោែទងណកាមាងទម្តិ�រ្�ម៌ណែដលជបរតិកភណណ បិភបបលក មនិែមនបេីរែតនបង

បកីតមនបឡងីណ ាំបព�្បសេអង�ក�តករទោកម�ុជបនបបលបន�បេ។ណ Tour Eiffel ករទោបរងំ្តត�បនបគាមាង

្រមណជណ ៣០ណ ដូាជណ Tour Eiffel បនទីុណូ Las Vegas (ទហកដ�អបមកកិ)ណ ែដលជកាមាងដូា

បរ�រិេណ្ៗនោែតមនេំហទំរជងពកោកណ ល។ណអងោែតនណTokyo Tower បនជរុ៉នណទងោយកលំនតំម បហយី

មនកម�ទោខ�ទោជង Tour Eiffel ែមនែេនណបដយ្ៗនោែតលរបណ៌ខុទ �ៗ ណ(បណ៌ទណលយ្កហម)។ 

កកណីទងោាមាងក�ុងេំហរុ៉ំនករទោបដីមណ បគក៏ធា រោមនែដកាំបព� Stonehenge ករទោអងោបគាទណ (ទងោាមាងបន

វ៉ទីុងបតន ទហកដ�អបមកកិ)ណ Parthenon ករទោ្ កិកណ (ទងោាមាងបនេី្កកងណ Nashville កដ� Tennessee 



�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 134 

ទហកដ�អបមកកិ)។ណ Taj Mahal ករទោឥណណ ខាួនឯងក៏្តត�បនបគទងោាមាងដូា �ៗ បរ�រេិែដកណ បនក�ុង្របេទ

រងោា ែដទ។ 

 
Taj Mahal បនរងោា ែដទណែដលាមាងប ីTaj Mahal ករទោឥណណ  

Wikipedia 

គួករ�ជ កោថណកទងោាមាងណTaj Mahal បនរងោា ែដទណគឺជគប្មងករទោមហបទដ�ីណជម� ទោផលិតកម�

ិបយនជនជតិរងោា ែដទម� កោណ បដយ្តត�ាំណយលុយ្រមណណ ៥៨លនដុលា កទហកដ�អបមកកិណ និង

កយៈបបលសងទងោ្រមណណ៥ឆ� ណំបហយីចរោបរីកទ� កឲ្បេទាកាូលេទ្នណបនឆ� ២ំ០០៩។ 

កទងោាមាងណ Taj Mahal បនរងោា ែដទណ ក៏បនប��ីឲ្មនកតវ៉្រឆងំយ៉ងខា ងំា ែដកណ ទងំបី

ទំណកោកដ� ភិបល និង្រជជនឥណណ ។ណ ឯកអគ�កដ�េូតឥណណ ្រចំ្ របេទរងោា ែដទែថមទងំបនគំរមរបង 

អ�កាមាងបន�បេៀតផងណ បដយបចេបីរេកបំលភបលីកម�ទិេ�ិរ�� ។ណ ក៏រុ៉ែនណ អ�កា្រោឥណណ ជប្ាីនបន

បន្លោថ ទិេ�ិបលីស� ៃដស� រត្កម� Taj Mahal បនហួទកយៈបបលកំណតោៃនកកពកបដយអនុទ��

អនកជតិបហយី។ 

បរីបទ�ជមិនអាដកោរណប ងតមផាូ�ា្រោណ ក៏បនែតមនមតិជេូបទណបនឥណណ ណនំៗ � តវ៉្រឆងំនបងក

ាមាងណ Taj Mahal បនរងោា ែដទណ បដយបលីកបឡងីថណ កាមាងបន�អានបងប��ីឲ្បេទាកបទេទ្ន Taj 

Mahal ែមនែេនណ បនឥណណ ្តត�ធា កោាុ�។ណ ក៏រុ៉ែនណ េីរំផុតណ បនប្យបបលែដលណ Taj Mahal បនរងោា ែដទ

សងទងោកាួណបហយីបរីកទ� កឲ្បេទាកាូលេទ្នណបគមិនបឃញីមនផលរ៉�ពលោដលោាំននួអ�កបទេទ្នណTaj 

Mahal ែមនែេនណបនឥណណ ណិបា្មតងា្មទក៏បនទ់រោបទ�ញិ។ 
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្បសេណParthenon បន្កិកណ(បម�ង)ណនិង្បសេាមាងបនអបមកកិ 

wikipedia 
 

តមកណ ទបង�តកនាងមកណ កទងោាមាងអា�កយិ�ត�ុទំខនោៗ ដូាជណ Tour Eiffel, Stonehenge នងិណ

Parthenon ជបដីមណហកោដូាជមិនបនប��ីឲ្រ៉�ពលោដលោាំនួនអ�កបទេទ្ន អា�កយិ�ត�ុែមនែេនណ បនកែនាង

បដីមបន�បេ។ណ ក៏រុ៉ែនណ បទ�ជយ៉ងណ ិបា្មតងា្មទជុំ�ញិកម�ទិេ�ិរ�� បលីអា�កយិ�ត�ុក៏ែតងែតបកីតមន 

ជបកឿយៗែដក។ 
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ជពំូរទី៣ 

�ី�្ពហធទណ� 
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១. ្រម្ពហធទណ� ក�្ពះ���ច្ររម�ក� 

ក�ុងនីតិលេី៣ៃនកដ�ទិណរជកដ� ភិបលកម�ុជបនប��ីេំបនីរកម�ា្រោណបនាំនួនណ១៤០ណែដល្តត�បន

អនុមពតក�ុងបន�មន្កម�ំៗណ គឺ្ កម្បហ�េណណ  នងិ្កមកដ�រ្ប�ណី។  បយងីទូមបលីកររ� ញបដយទបង�រនូ�

្កម្បហ�េណណ   ែដលជ្កមមួយមនលក�ណៈណ ទំខនោទ្មរោធនបននូ�ទណ� រោធ� រោសធកណៈកបរៀរ

បកៀរកយទង�ម  កពកនូ�ទិេ�ិ  និងផល្របយជនជ្ទរា្រោករទោជន្គរោកូរ។ ក�ុងនពយបន�បដីម្ធីនបននូ�

មុខទ�� ណែដលា្រោបនកំណតោថ អំបបីខា�ែដលកូរ�ន�រុគ�លណឬនតីិរុគ�លបនរង�្តត�បនចតោថជណរេបល�ីទ។ 

្កម្បហ�េណណ បន� មន ៦ គន� ីនិង ៦៧២ ម្ត កមួមន៖ណ 

• គន�ីេី១ និយយបីរេរ��ត�ិេូបទ 

• គន�ីេ២ី និយយអំបីរេបល�ីទ្រឆងំនបងរុគ�ល 

• គន�ីេ៣ី រេបល�ីទ្រឆងំ នបង្េប្ទម្ត�ិ 

• គន�ីេី៤ រេបល�ីទ្រឆងំនបងជត ិ

• គន�ីេី៥ អន�ករ��ត�ិ 

• គន�ីេី៦ អ�សនរ��ត�ិ ។ 

បយងីទូមបលីកបដយទបង�រ នូ�រលោរណ� លគន�ីនមីួយៗ  ទ្មរោកែាកកែំលករេបិបស�នជណ បនបបល

ែដលបលកអ�កអប�ជ ីញមកនោបគហ េំបពកករទោបយងីខជុ ំ។ 

គន�ីេី១ គឺជកបលីកបឡងីបនរណ� លបៗលកណជ េូបទជមូលដ� នទ្មរោាង�ុលររ� ញរុគ�ល ែដល

អា្តត�បន្រទថ ជអ�កេេួលខុទ្តត�ាំបព�រេបល�ីទ  បហយីែដលអំបបីបន�្តត�បនែាងបនក�ុងា្រោថ

ជរេបល�ីទ រុ៉ែន�បរីទិនជ �ៗ នបាតនណ និង្រ្បបត�ក៏កេេលួខុទ្តត�្បហ�េណណ បុំអា្តត�បនបលីកយកមក 

និយយបឡយីប�ៀកែលងែតអំបបីែដលបកីតបាញបីកខជីខជ , ប��ទ្រែហទ, និងកមិនបៗកបនូ�តប�កិា� ែដលា្រោ

ែាង។ កហមតោ មិនឱ្បច្កមប្ងីក�សិលិបៃនអង�បហតុ  ឬ្រ្បបត�ទេិទិប(ក្រដូា) ែតក

ហមតោបន� មិន្តត�បនដកោកំកតិាំបព�បមធ� ី  ែដលជអ�កកពកឱ្កូនក�ី  និងកកផល្របយជនជឱ្កូនក�ី

បន�បឡយី។ បយងីដបងបហយីថ ា្រោមនិបតបងក បងណទោ ក៏រុ៉ែន� ក៏្តត�រំបបញឱ្បននូ�រណ� ធតុផ្មំួយ

ាំនួន មុននងិ្រទបទទបទបលីរុគ�លណម� កោ ដូបា��តអួង�បមធ� ីគឺជធតុែដលមិនអាខ��បនក�ុងកបលីក

បហតុផល, ក�ុងករក្សយា្រោណ  ែដលទងំអទោបន�វទមទកឱ្បមធ�រីក្សយា្រោបដីម្កីក្របយជនជ

ជូនកូនក�ីខាួន្រករបដយិប្តបម្តត� និងឯកិបបសី� រពនែដលពកោបពន�ផងែដក។  មប�ាបយករទោបមធ� ី

http://slf-kh.com/page.php?p=28&lng=kh#links
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គរ្ី្ តត�ខិតខែំទ�ងយលោនូ� រណ� លរេដ� នគតិយុត�ិ្រែមល្រមូលនូ�គំនិត និង មតិបយរលោល�ៗ នន ទ្មរោ

ជរែង�កក�ុងកបលីកបហតុផល។ 

្កមបន�ណ ក៏បនបលីកររ� ញបន្បំែដនៃនអនុិបទ្មរោកអនុ�ត�ណ ែដល្គរដណ� រោបទបលី

អ�រិបតយ្ិបជលំហែដលរេ បល�ីទបនកតីមនបនក�ុង នងិប្រ្របេទកម�ុជ បហយីែដល្រធនៃនរេបល�ីទ

ក៏្តត�បន្កមបន�ឱ្និយមនពយណ នងិកំណតោយ៉ងា្ទោបីតួនេីណ យ៉ងទកម�ករទោចក,ី ទហចក,ី អ�ករុ៉នរ៉ង

្រ្បបត�រេបល�ីទ, អ�កបផ�មី គំនតិ និងអ�កទមគំនិត ្ បមទងំ្រធនៃនរេបល�ីទបិបទទ គអឺ�ករជកសធកណៈ។  

ក៏រុ៉ែន�្រទិនបរី្រធនៃនរេបល�ីទ បន្រ្បបត�រេបល�ីទ ែដលមនមូលបហតុ្ទរា្រោ បន�កេេលួ

ខុទ្តត�ខងែផ�ក្បហ�េណណ   ក៏បុំ្តត�បនបលីកយកមកឱ្រុគ�លបន�េេួលខុទ្តត�បឡយី។្រធនៃនរេបល�ីទ

មួយបេៀត គឺអនីតិជនណ ែដលជកម��ត�ុៃនកកពកជទកល តមកយៈអនុទ�� ទ�ីបីទិេ�ិកុមក ែដលតុលក

្តត�គិតគូបិចកណ  និងប្រី្បទោនូ��ធិនកែដលមិនរ៉�ពលោបទដលោ្របពន�យុត�ិ�ម៌ទ្មរោកុមក ែដល្តត�ក

�ធិន កតមដន, អរោក,ំ កពក, និងឧរត�មន។  នីតិរុគ�ល ក៏ជ្រធនៃនរេបល�ីទែដល្តត�ែតេេួលខុទ្តត�ណ

បទ�រីជទ�ិតបនប្មផា ក្កកមហហុន, ទមគម, អង�ក ឬអ�កតំណងឱ្ផល្របយជនជករទោ  នីតិរុគ�លបន�ក៏

បដយ។្កមបន�ក៏បនរ�� ត�ិអំបី្របភេៃនបទទដូាជៈ មូលបទទ, បទទរែន�ម,  និងបទទជំនួទែដលទងំ

អទោបន�ទុេ�ទបងែតជជំបកទីដកោឱ្្រធនៃនរេបល�ីទេេួលខុទ្តត�បនបបលណ ែដលតុលកប��ីក្រទ

អំបេីណណ កម�បយងីនិងផ�លោអត�រេបន�ជូនបលកអ�កនបបលប្យ។ណ រេបល�ីទមួយាំនួនែដលមនាកកិប្ៗ�ថ� កោ 

តុលកក៏អាគិតគូបិចកណអំបីស� នេម់នោបទទនូ�អំបបីមួយាំនួនណ ែដលបកីតបឡងីប្មកត� ទតានុមពត

ដូាជ៖  ករបង�ីត្កកម ែដលមនកចតោតងំ្មរោណ្រ្បបត�រេបល�ីទ, កគិតេុកបដយមនគប្មង, អំបបីរង�ំ

ែដលមនទកម�ិ បរំផាាិរំផា ញ, ៗទោេំលុ�េំលយ,កបផា �ករងាូល, កប្រីអ�ុ�  ឬកប្រី�ត�ុែដល្តត�បន

ចតោេុកដូាជអ�ុ�។  

បយងីទូមជូនឧទកហណជ  ដូាជ  ជនណម� កោបនប្រី្បទោទត�ាិ�� បមករទោខាួនណ បដីម្ទីមា រោ ឬប��ីឱ្

មនករួទ ឬគំរមកំែហងបទបលីជនកងប្ៗ�។  ឧទកហណជ េី២ជនណណ ម� កោបនដកោ�ត�ុមុត្ទគាណមួយបន

បលី្ាកផាូ�បដីកបាញាូលជសធកណៈ  បដយខាួនបនដបង្បកដថ ជនកងប្ៗ�បិត  ជេេួលនូ�ប្ៗ�ថ� កោ

បនបបលែដលបដីកមាងតោបលីណ្ាកបាញ-ាូលបន�។ បន�គឺជកប្រី�ត�ុែដល្តត�បនចតោេុកដូាជអ�ុ�។  
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២. �ី�្ពហធទណ�ទូង� 
 

និយមន័យៃនននតិ្ពដមទណទ  

- នីតិ្បហ�េណណ គឺជណ ទំណំុ�ធិនា្រោទងំឡយែដលមនបៗលបគផន� បទទណ ាំបព�រេបល�ីទណ

ឬជក្មងអត�រេា្រោែររ�េិាសទទង�មណ ែដលទិកកអំបីរេបល�ីទណ និងេណណ កម�។ណ តមនពយេូលយណ

នីតិ្បហ�េណណ ណ ជទំណំុ�ធិនា្រោទ្មរោផន� បទទអ�ក្រ្បបតខុទនបងា្រោកដ�ណ បហយីរេបល�ីទបន�្តត�

បនែាងេុកជមុនបនក�ុងា្រោ។ 
                                                     

មុខងៃនននតិ្ពដមទណទ  

-នីតិ្បហ�េណណ មនមុខរកទំខនោៗជប្ាីនដូាជណ៖ 

          -កពកទិេ�ិបទក ីិ បណកិតិយទណ បទាកីៃថាថ�ូណ ផល្របយជន៌្ទរា្រោណ ករទោ ្រជបលកដ�ណជបិបទទ

ផល្របយជនជសធកណៈ 

          -ស នីតិទម្ទករទោជនបល�ីទ 

          -េរោស� តោណនិងរ�្រោជរន� នោនូ�ក្រ្បបតរេបល�ីទទងំរា�ុរ្ន�ណនិងអនគត 

          -កកកកបរៀរបកៀរកយសធកណៈណនិងទណ រោធ� រោទង�ម 

-ប��ីឲ្ទង�មមនយុតិ�ម៌ 

-រ��ូ លេណណិ តាូលបទក�ុងទង�ម�ញិ។ 
 

ទណួំកេី១-នីតិ្បហ�េណណ ្តត�បនែាកបាញជរុ៉ន� នទណ� ន? 

-នីតិ្បហ�េណណ ្តត�បនែាកបាញជរីទណ� នគឺណ វណ នីតិ្បហ�េណណ េូបទណ នតីិ្បហ�េណណ ណ បិបទទណ នងិណ

នីតិ្បហ�េណណ ។ 

          -នីតិ្បហ�េណណ េូបទណ ជក្មងអត�រេា្រោែដលទិកកអំបីបៗលកណ៌េូបទណ ដូាជណ កទិកកបលី

រេបល�ីទណាណំតោថ� កោៃនរេបល�ីទណាកតិលក�ណៈៃនរេបល�ីទណដណំកោលៃនក្រ្បបតរេបល�ីទណធតុផ្ៃំន

រេបល�ីទណនិងជបិបទទទិកកបលីបៗលកណ៌កអនុ�តបទទ។ល។ 

-នីតិ្បហ�េណណ បិបទទណជក្មងអត�រេា្រោែដលទិកកណអំបរីេបល�ីទណ្របភេរេបល�ីទណនងិអបំីបទទ 

្របភេៃនបទទណ ដូាជបទទក�ុងរេឧ្កិដ�ណ រេមជ្មិណ និងរេលហុជបដីម។ណ អត�រេា្រោបន�ទិកកបលី

និយមនពយណអត�នពយណនិងធតុផ្ៃំនរេបល�ីទនីមួយៗ។ណឧ. រេកបំលភណបទបទន��ៈណរេរង�ករួទស� ម។ 
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-នីតិ��ិី្បហ�េណណ ណជក្មងអត�រេា្រោណ ែដលទិកកអំបី�ធិនទងំឡយទីបីកបកៀរាំ និងក្រ្បបត

បទៃនស� រពនតុលក្បហ�េណណ ្គរោជនោថ� កោណ នងិកំណតោនូ��ធិនទីបីនីតិ��ិីបចេ្រនោណ នតីិ��ិីបទីុរអបង�តណ

នីតិជំនុំជ្ម�ណ ្បមទងំកណំតោអំបីទិេ�អិំណាទងំឡយៃនអង�បច្កមណ បមធ�ណី មនីនគកបលមនីយុតិ�ម៌ណ

គូិគីណសក្ណីអ�កជំនញ។ល។ 
 

ទណួំកេី២-ាូកររ� ញបីកានទម�ពន�សលជ្ម�ក�បីន្ប�រជណា្កកម�ុជ? 

សលជ្ម�កីបន្ប�រជណា្កកម�ុជណ បនែាកបាញជបីកថ� កោណ គឺតុលកណ ជនោទរណ និង

តុលកជនោខ�ទោ។ តុលកជនោទរ ៖ សលដំរូងរជធនីណ បខតណ និង តុលកបយធ។ 

តុលកជនោខ�ទោ ៖ សលឧេ�កណ៌ណនិង តុលកកំបូល។ 
 

និយមនពយរេបល�ទីណ(តម្កម្បហ�េណណ ឆ� ២ំ០១០)។ 

-រេបល�ីទជអំបបី្រ្បបតបដយបាតនកីណឬណអបាតនកីែដលរង�ប្ៗ�ថ� កោដលោទង�មណបហយី្តត�

ផន� បទទតមកកំណតោេុកជមុនៃនា្រោ្បហ�េណណ ។ 
 

ទណួំកេី៣-បដយបយងបទតមា្រោណ បដីម្កំីណតោថអំបបីមួយជរេបល�ទីលុ�្តែតមនធតុផ្រុ៉ំន� ន

យ៉ង? 

-បដីម្កំីណតោថអំបបីមួយជរេបល�ទីបនណ លុ�្តែតមនធតុផ្៣ំយ៉ងណ វណ ធតុនីតានុកូលណ

ឬធតុា្រោ ធតុទតានុមពត ឬធតុទមន កៈណនិងធតុអតបនមពតណឬធតុាិតសទ។ 

ធតុនីតានុកូល ៖ មនែតអំបបីែដលរបង�ីតជរេបល�ីទបនបបលណ ែដលអំបបីបន�មនែាងក�ុងណ

រេរ��តិ្បហ�េណណ ជ�កមនរុ៉បណេ �ណបេីរ្តត�ផន� បទទ្បហ�េណណ បន។  

ធតុទតានុមពត ៖ អំបបីទងំឡយែដល្រ្បបតប្មកូរិបណទកម�ណ ឬណ អកម�ណ រុ៉ែនវមនាកតិ

លក�ណៈប្ៗ�ថ� កោដលោទង�ម។ 

ធតុអតបនមពត ៖ ធតុអតបនមពតៃនរេបល�ីទណ គឺជគំនិតណ ឬិ�ៈផាូ�ាិតករទោឧ្កិដ�ជនណ

បនបបលណែដលបគមនរំណង្រ្បបតរេបល�ីទ។ 
 

េគ�ាណ៍ននត៍នុរូ�ោព 



�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 141 

- ជបៗលកណ៌មួយែដលតមកយៈបៗលកណ៌បន�ណ �ៗ នអំបបីបល�ីទណមួយ្តត�

បនផន� បទទបទបលីជនបល�ីទណមួយណ បដយ �ៗ នែាងេុកជមុនបនក�ុងា្រោ្បហ�េណណ ជ�កមន

បន�បេ។ 

 

�រ�ខ័ណទ ៃនរត៍រ័ន 

ក- ្តត�មនអត�រេគតិយុតណ វណ រតារពន្តត�ប��ីបឡងីតមកយៈទន�ិទ�� ណ ឬអនុទ�� ណ អនកជតិ 

បគមិនអាប��ីបនបឡងីបរី �ៗ នទន�ិទ�� អនកជតិកវង្របេទមួយណនបង្របេទណមួយបឡយី។ 

ខ- ទកោេងនបងរតារពនមនែតកដ�រី្របភេែដលមនទិេ�ិប��ីរតារពន៖ 

  - កដ�ែដលរេបល�ីទបន្រ្បបតបនក�ុងែដនដីករទោខាួន 

- កដ�ែដលរុគ�លបន�មនទ�ជ តិ 

- កដ�កងប្ៗ�ណឬណខូា្របយជន៌បដយសករេបល�ីទ។ 

  គ- លក�ខណណ ទកោេងនបងរេបល�ីទណ ៖ រតារពនអាប��ីបទបនណ  លុ�្តអំបបីែដល្តត�បចេ

្រនោបលរុីគ�លែដលបគទមទកបន�ណ ជរេបល�ីទតមា្រោករទោកដ�ប��ីទំបណីកផងណ និង តមា្រោ

កម�ុជផង។ណ 
 

ននតិវ�ធនៃនរត៍រ័ន 

-ដំរូងកដ�បទ�ីទុំណ្តត�្រគលោពក្ទុំប��ីរតារពនជូនកដ� ភិបលតមផាូ�េូត។ណពក្ទុណំបន�្តត�មនណ

លិខិតរ�ជ កោភទុតងអមជមួយផងមក្កទួងករកបេទកដ�មនីណ ្កទួងរកបេទរ�ជូ នពក្ទុំ

ឲ្ប��ីរតារពនណនិងលិខិតរ�ជ កោភទុតងបទកដ�មនី្កទួងយុតិ�ម៌។ 
 

ទណួំកេី៤-ាូកររ� ញអំបីលក�ខពណណ រេបល�ទីបនទប្មា? 

-រេបល�ីទមួយចតោេុកថបនទប្មាណ បនបបលែដលវមន្គរោធតុផ្ៃំនរេបល�ទីណ បពលគឺណ

បនបបលែដលជនបល�ីទបនរំបបញនូ�បៗលបគណនិងណបៗលរំណងករទោខាួនណបនទប្មា។ 
 

ទណួំកេី៥-ាូកររ� ញអំបីលក�ខពណណ រេបល�ទីមិនបនទប្មា។ 
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          -ាំបព�រេបល�ទីមិនបនទប្មាណជអំបបី្រ្បបតបដយបាតនណក៏រុ៉ែនអំបបី្រ្បបតបន�ណមិនទនោ

ារោបនបឡយីណបដយសកមូលបហតុបផ្ងមកររ� កោទកម�ិបបន�ណបហយីប្របីមន�ៈករទោជនបល�ីទ។ 
 

ទណួំកេី៦-ាូកររ� ញអំបីលក�ខពណណ ៃនរំណងឧ្កិដ�។ 

-រំណងឧ្កិដ�ណ គឺជមន�ៈបឆ� �បទកកកទប្មារេបល�ីទ។ណ បពលគឺជណ ទកម�ិបែដលបកីត

បាញបីទតិឧ្កិដ�ជនបនបទាកីថណ បនបបល្រ្បបតរេបល�ីទណ ជនបល�ីទបនយលោដបងា្ទោលទោនូ�

ាកតិប្ៗ�ថ� កោដលោទង�មៃនអំបបីករទោខាួន។ 
 

ទណួំកេី៧-បតីកែរងែាករេបល�ទីតមរ��តាិ្រោយ៉ងដូាបម�ា? 

 រេបល�ីទ្តត�បនចតោថ� កោជ៣ថ� កោគឺណរេឧ្កិដ�ណរេមជ្មិណនិងណរេលហុ៖ 

បទឧ្រកិ ដ ជរេបល�ីទែដលមនេណណ កម��់នោ�់ករំផុតណ បទទែដល្តត�ដកោបន�នៗកមនកយៈ

បបលបលីទបី៥ឆ� ណំដលោ៣០ឆ� ណំឬដកោបន�នៗកអទោមួយជី�តិ។ណ 

បទមជ្កម ជរេបល�ីទែដលមនេណណ កម�ម�្មណ បទទែដល្តត�ដកោគុកមនកយៈបបលបលីទ

បី៦ៃថ់ដលោ៥ឆ� ។ំណ 

បទលហុ ជរេបល�ីទែដលមនេណណ កម�្សលជងបគ។ 

-បទទែដល្តត�ដកោបន�នៗកមនកយៈបបលប្មណឬបទ�ីនបង៦ៃថ់។ 

-រេបល�ីទ្តត�ផន� បទទ្តបមែតបិនពយជ្បកោរុ៉បណេ �។ 
 

ទណួំកេី៨-ដូាបម�ាែដលបហថមូលបទទ? 

-មូលបទទគឺជណ បទទែដលបច្កមអាយកបទទប្មាដាោែតឯងបន បដយមិនណ

ចបំាោរ��ូ លបទទរែន�មក៏បនណ ឬណ រ��ូ លបទទរែន�មក៏បន។ណ ្គរោរេបល�ីទទងំអទោណ

ទុេ�ែត្តត�ផន� បទទយ៉ងបហាណ ណទោបដយមូលបទទមួយ។ណ មូលបទទកមួមនណ

បទទដកោបន�នៗកណនិងណបទទបិនពយ។ 
 

អតិរកមណនិងណអរ្រកមៃនមូលបទទ។ 
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លបរីរេបល�ីទ្តត�ផន� បទទដកោបន�នៗកា្រោកំណតោអំបីអរ្រកមណ និងអតិរកមៃនបទទ

ដកោបន�នៗក។ណ លបរីរេបល�ីទ្តត�ផន� បទទបិនពយណ ា្រោកំណតោណ អំបីអរ្រកមណ និងអតិរកមៃន

ាំនួនេបក្បកោបិនពយែដល្តត�េេួល។ 
 

ទណួំកេី៩-បតីបទទជំនួទមនអ�ខីា�? 

  បទទជំនួទមនដូាជណករកទហគមន៌ណនិងណកទីរបន� ទណវ 

ករកទហគមនជណ គឺជតប�កិា�្តត�រំបបញក�ុងថិកប�លាបនា �បីណ ៣០បម៉ងណ បទណ ២០០បម៉ងណ

នូ�ករក �ៗ នកៃ្មណែដលជ្របយជន៌ដលោកដ�។ 

កទរីបន� ទបដយតុលកណ លបរីជនជរោបចេកងបទទដកោបន�នៗកណ ែដលមនអតិរកម

តិាជងណឬណបទ�ីនបង៣ឆ� ណំ្រទិនបរីមន្គរោលក�ខណ៣ដូាខងប្មណ៖ 

    - ិបាលាលដលោទណ រោធ� រោសធកណៈណែដលរណ លមកបីរេបល�ីទណបនរ��រោ 

    - កខូាខត្តត�បនជួទជុលកាួបហយី 

    - ជនជរោបចេបនររ� ញកធនក�ុងកាូលបទកមួកទោបនក�ុងទង�ម�ញិ។ 
 

ទណួំកេី១០-បៗលរំណងៃនកដកោបទទមនរុ៉ន� នយ៉ង? 

បៗលរំណងៃនកដកោបទទមន៣យ៉ងណគឺ ៖ 

១- បៗលរំណងៃនករំភិតរំភពយ៖ កដកោបទទបលីចកណីរណ លឲ្ជនណដ៏ៃេបេៀតែដលមន

រំណង្រ្បបតរេបល�ីទណ ខា ាកអែលងហហ ន្រ្បបតតបេៀតណ ាំែណកឯជនណ មិនទនោ្រ្បបតណ ក៏មនក

ភពយខា ានបង្រ្បបតរេបល�ីទែដក។ណ 

២- បៗលរំណងៃនកទង្បកោ៖ កប��ីែររបន�ក�ុងបៗលរំណងណ ប��ីឱ្កឈណឺ ចរោខងផាូ�

ាិតករទោជនកងប្ៗ�មនក�ូកបទ្យីណនិង មតិសធកណៈបនករំរោណទ់រោបទ�ញិ។ 

៣- បៗលរំណងៃនកអរោកែំកែ្រ៖ កអរោកជំថ� លណរណុ �បុេ�ិណ អរោកសំ� កតីណតមទិ�ៈផាូ�ាិត

ករទោជនបល�ីទណបដីម្ដីទោទតិករទោជនបន�ឲ្មនណស� កតី ជិ កោកលបកណខិតខំហតោបតោណលតោដំណទកិកបកៀន

ទូ្តអរោកខំាួនឲ្ែ្រា យជបលកដ�ល�ណែដលមនណ្របយជន៌ដលោទង�ម។ 
 

ទណួំកេី១១-បទទមនាកតិលក�ណៈរុ៉ន� នយ៉ង? 
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បទទមនាកតិលក�ណៈ ៣ យ៉ងគឺណ៖ 

១- នីត្នុរុលូលភនពៃន៖ បទទទងំអទោ្តត�ែតមនបនក�ុងា្រោណ បហយីណ កំបុងែតទ�ិតបន

ជ�កមនបេៀតផងណ បរី �ៗ នា្រោែាងបេបន�ណ បច្កមមិនអាយកបទទបន�មកប��ីក្រទបន

បឡយី។ 

២- នមូលភនពៃន៖ ក�ុងកដកោបទទណ បគមិន្តត�គិតអំបីតួនេីណ ឋនៈណ បនក�ុងទង�មករទោ

អ�ក្តត�បនផន� បទទបន�បេណដូាមនែាងក�ុងកដ��ម�នុ��ណៃន្ប�រជណា្កកម�ុជណម្ត៣១។ 

៣- ឯរត�រម�ភនពៃន៖ រុគ�លម� កោៗ ្តត�េេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ ែតាំបព�អំបបីផ� លោករទោខាួនណ

រុ៉បណេ �។ណ តមបៗលកណជ បន�ណ បច្កមមិនអាប��ីក្រទបទទបនបលី្ កកម្គគសកណ ឬមិតភ្កព

ករទោជនបល�ីទបនបឡយី។ 
 

៣. ��ល�ពក�ែិ�ៃ�កវត�្ រម្ពហធទណ�ែខធរ  

បដយណបទងណបីណ  

្កម្បហ�េណណ ែខ�កណ ្តត�បនចរោបផីមអនុ�ត បនេូទងំ្របេទ លបីៃថ់ែខ��ូណ២០១០។ បតី្កម្បហ�េណណ

ថ�ីបន�អា្តត�អនុ�តាំបព�អំបបីបល�ីទណ  ែដលបន្រ្បបតចរោបីបបលណ? បតីមន�សិលិបៃនែដនអនុ�ត្កមបន�

្គរដណ រោាំបព�អំបបីបល�ីទ ែដល្រ្បបតបឡងីបនកែនាងណខា�? ខងប្មបន�ណគជឺទំណួក-ាបមាីយទកោេង

នបងែដនអនុ�តៃន្កម្បហ�េណណ ថ�ីករទោ្ប�រជណា្កកម�ុជ។ 
 

ទំណួកេ១ី-្កម្បហ�េណណ ្តត�បន្ប�មហក្្តឡយ ្ប�ហទបលខ្រទឲ្ប្រតីងំបៃីថេ់៣ី០ណ �ាិ�ិណ

២០០៩បម៉ា�។ណបហតុអ�បីេរីនបងចរោបផមីអនុ�តបនបបលបន�? 

ាបមាយី-្កម្បហ�េណណ ថ�កីរទោកម�ុជណ បនាូលជ�កមនតងំបមីួយឆ� កំនាងបទបហយីណ ក៏រុ៉ែន ្កមបន�

បនមិនទនោអាយកបទអនុ�តបនណ បដយបហតុថណ បនម្តាុងប្យណ(ម្តណ៦៧២)ណ ែាងថណ “បលីកែលង

ែតរេរ្��តិេូបទ ែដល្តត�យកមក អនុ�ត ាិ មណ រេរ្��តិដៃេបេៀត្តត�យកបទអនុ�តក�ុងកយៈបបលណ ១ឆ� ណំ

ប្យកាូលជ�កមនៃន្កមបន�”។ 

ប្យបីបនាុ�ផកយបនក�ុងរជកិា�ណ ្កម្បហ�េណណ ថ�ី្ តត�ាូលជ�កមនណ បនភ�ំបបញណ បនៃថ់េី១១ណ ��ូណ

២០០៩ណនិង បនតមរណ បខត-្កកងបផ្ងបេៀតណ បនៃថ់េី២១ណ��ូណ២០០៩ណ(១០ៃថ់ប្យបីាូលជ�កមនបន

ភ�ំបបញ)។ណ១ឆ� បំ្យបាូីលជ�កមន បេីរ្កមថ�ីបន�ចរោបផីមអនុ�តណបនែខ��ូណ២០១០បន�។ 
 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ទំណួកេ២ី-បតី្ កម្បហ�េណណ ថ�បីន�អនុ�តបទបលីរេបល�ទីែដល្រ្បបតចរោបបីបលណ? 

ាបមាយី-្កម្បហ�េណណ ថ�ីអាអនុ�តបនែតាំបព�រេបល�ីទណណ ែដល្រ្បបតប្យ្កមបន�ចរោបផីម

អនុ�តែតរុ៉បណេ �ណ(១១ ��ូណ២០១០ណបនភ�ំបបញណនងិណ២១ណ��ូណ២០១០ណបនតមរណ បខត-្កកងបផ្ងបេៀត)ណ។ណ

បន�គឺជបៗលកណជ េូបទៃននីតិ្បហ�េណណ  ែដលជបៗលកណជ មនតៃមាជទកល។ 

បនក�ុង្កម្បហ�េណណ ែខ�កណ បន្តងោម្តណ៣ណ ែាងថណ យមនែតអំបបី ែដលរបង�ីតជរេបល�ីទ បនបបល

ែដលអំបបីបន�មនែាងក�ុងរេរ្��តិ្ បហ�េណណ ជ�កមនរុ៉បណេ �ណបេីរ្តត�ផន� បទទ្បហ�េណណ បនយ។ 

ដូបា��ណ អំបបីែដល្រ្បបតបនមុនបបល្កម្បហ�េណណ ្តត�ចរោអនុ�តណ មនិ្តត�ចតោេុកជរេបល�ីទ

្បហ�េណណ បេ។ណ ជនបល�ីទក៏មិនអា្តត�យកមកផន� បទទ្បហ�េណណ បនែដកណ បលីកែលងែតក�ុងកកណីអំបបី

បល�ីទមនែាងបនក�ុងា្រោចទោកាួបហយី ដូាជណ រេមនុទ្ត,ណ រេលួា,ណ រានោ,ណ មបបកណ ជបដីមណ ែដល

មនែាងក�ុងា្រោ្បហ�េណណ អនកលណ (ា្រោអហុនតកោ)។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ ជនបល�ីទអា្តត�យកមកផន� បទទ

បនណតមអំណាា្រោចទោ។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតី្ កម្បហ�េណណ ថ�បីន�អនុ�តបទបលីរេបល�ទីែដល្រ្បបតបនកែនាងណខា�? 

ាបមាយី៖ណ ម្តណ ១២ណ ៃន្កម្បហ�េណណ ថ�ែីាងថ៖ណ “ក�ុងបកឿង្បហ�េណណ ណ ា្រោកម�ុជ្តត�អនុ�តបទបលី

រេបល�ីទទងំឡយណ ែដលបន្រ្បបត បនបលីែដនដៃីន្ប�រជណា្កកម�ុជ។ “ែដនដីៃន្ប�រជណា្ក

កម�ុជណកមួរ��ូ លទងំលំហអទណនិងទមុ្េ”។ 

ដូបា��ណ ឲ្ែតអំបបីបល�ីទ្តត�បន្រ្បបតបនបលីេបកដីែខ�កណ បទ�រីជជនបល�ីទបន�មនទ�ជ តអិ�ីក៏បដយណ

ក៏្តត�យក្កម្បហ�េណណ ែខ�កបទអនុ�តបនែដក។ 

អំបបីបល�ីទណ ែដល្រ្បបតបនបលីនវណ ឬយនបហ�ណ ែដលាុ�រ�ជ ីបនកម�ុជណ គឺ្ តត�ចតោេុកថបន្រ្បបត

បនបលីេបកដីៃន្ប�រជណា្កកម�ុជណ បទ�រីនវណឬយនបហ�បន�ណទ�ិតបនប្រេបកដកីម�ុជក៏បដយណ(ម្តណ

១៤ណនិងណម្តណ១៦)។ 
 

ទំណួកេ៤ី-ាុ�បរអីបំបបីល�ទី្តត�បន្រ្បបតបនប្រេបកដកីម�ុជណ ប្រនវកម�ុជណ បហយីប្រយនបហ�កម�ុជបេៀត 

បតី្ កម្បហ�េណណ ែខ�កអាអនុ�តបនែដកឬបេ? 

្កម្បហ�េណណ ែខ�កអាអនុ�តបនណ ាំបព�រេបល�ីទ ែដល្រ្បបតបនរកបេទណ ្រទិនបរីជនបល�ីទណ ឬ

ជនកងប្ៗ�ណមនទ�ជ តិែខ�ក។ណ 

• រេបល�ទីែដល្រ្បបតបដយបលកដ�ែខ�កណ(ម្តណ១៩) 
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រេបល�ីទណ ែដល្រ្បបតបនរកបេទណ បដយបលកដ�ែខ�កណ អាយកា្រោ្បហ�េណណ ែខ�កបទអនុ�តបនណ ែត

ាំបព�រេឧ្កិដ�ណ និងរេមជ្មិរុ៉បណេ �។ណ ាំបព�រេលហុណ គឺមនិអាយកបទអនុ�តបនបេ។ណ ាំបព�រេឧ្កិដ�ណ

និងរេមជ្មិណរេរ្��តិ្ តត�ែរងែាកជបីកកកណី៖ 

១-បរីទិនជរេបល�ីទបន�ណ ជរេឧ្កដិ�ណ ្កម្បហ�េណណ ែខ�ក្តត�យកបទអនុ�ត បទ�ជរេឧ្កិដ�បន�ណ

មនែាងណឬ �ៗ នែាងណក�ុងា្រោករទោ្របេទ ែដលជេីកែនាង្រ្បបតរេបល�ីទក៏បដយ។ 

២-ផ�ុយបទ�ញិណ ្រទិនបរីរេបល�ីទបន�ណ ជរេមជ្មិណ ទលោែតរេមជ្មិបន�ណ មនែាងបនក�ុងា្រោ

ករទោ្របេទណែដលជកែនាង្រ្បបតរេបល�ីទណបេីរបគអាយក្កម្បហ�េណណ ែខ�កបទអនុ�តបន។ 

រេបល�ីទខា�ណ ដូាជណ “រេបទា�កដណ រោែររ្ប�បុេ�សទនបដយ �ៗ នទិេ�ិ” ជបដីមណ គជឺរេមជ្មិ 

ក�ុង្កម្បហ�េណណ ែខ�កណ ្តងោម្តណ ៥០៨។ណ ក៏រុ៉ែនណ ក�ុង្របេទខា�បេៀតណ ែដលមិននោបុេ�សទន រេបល�ីទ

ែររបន�មិនមនែាងក�ុងា្រោបេ។ណ ដូបា��ណ ា្រោ្បហ�េណណ ែខ�កមិនអាយកបទអនុ�តបនបេណ ាំបព�រេបល�ីទណ

ែដល្រ្បបតក�ុង្របេទបន�ណបរីបទ�ជជនបល�ីទមនទ�ជ តិែខ�កក៏បដយ។ 

គួករ�ជ កោរែន�មថណ ាំបព�កកណីទងំបីកខងបលីណ (រេឧ្កិដ�ណ នងិរេមជ្មិ)ណ  ា្រោ្បហ�េណណ ែខ�កបន

ែតអាយកបទអនុ�តបនណ បទ�រីជជនបល�ីទេេលួបនទ�ជ តិែខ�កណ ប្យបបល្រ្បបតរេបល�ីទក៏បដយ។ណ

ឧរមថណ ជនរកបេទម� កោ្រ្បបតរេឧ្កិដ�ណ បនប្រេបកដកីម�ុជ។ណ ប្យមកជនបល�ីទបន�ណ េេួលបន

ទ�ជ តិែខ�ក។ណក�ុងកកណីបន�ណជនបល�ីទ អា្តត�តុលកកម�ុជយកមកតោបទទតមា្រោ្ បហ�េណណ ែខ�ក បន។ 

• រេបល�ទីែដល្រ្បបតបទបលីបលកដ�ែខ�កណ(ម្តណ២០) 

ា្រោ្ បហ�េណណ ែខ�កអាអនុ�តបនបទបលី្គរោរេឧ្កិដ� ែដល្រ្បបតបនរកបេទណ បរីទិនជ

ជនកងប្ៗ�មនទ�ជ តិែខ�កណបរីបទ�ជជនបល�ីទជបលកដ�ែខ�កណឬក៏ជបលកដ�រកបេទក៏បដយ។ 

តមកយៈម្តបន�ណ បយងីអាទន�ិដ� នបនថណ ាំបព�រេបល�ីទណ ែដល្រ្បបតបទបលីបលកដ�ែខ�កណ ា្រោ

្បហ�េណណ ែខ�កអាយកបទអនុ�តបនណ ែតាំបព�រេឧ្កិដ�រុ៉បណេ �ណ មិនអាយកបទអនុ�តាំបព�រេមជ្មិ

បនបេណ (ខុទបីា្រោបរងំណ ែដល្កម្បហ�េណណ អាយកបទអនុ�តបនាំបព�រេមជ្មិណ ្រ្បបតបនរកបេទណ

បទបលីបលកដ�បរងំ)។ 

• ទមត�កាិ�បដយែឡក ាបំព�រេឧ្កដិ�បដយែឡកណ(ម្តណ២២) 

ប្របីរេបល�ីទពកោបពន�នបងបលកដ�ែខ�កណ ា្រោ្បហ�េណណ ែខ�កអាយកបទអនុ�តបនណ ាំបព�រេបល�ីទ

បផ្ងបេៀតណែដល្រ្បបតបនរកបេទ បរីបទ�ជជនបល�ីទ ឬជនកងប្ៗ�មិនែមនជបលកដ�ែខ�កក៏បដយ។ រេបល�ទី

បិបទទទងំបន�កមួមន៖ 

• រេបល�ីទ្រឆងំនបងទុ�ត�ិិបៃន្ប�រជណា្កកម�ុជ 
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• រេបល�ីទែកាង្តផាូ�កៃន្ប�រជណា្កកម�ុជ 

• រេបល�ីទែកាងកូរិយ�ត�ុណនិង�នរ្តជតិ ែដលមនតៃមា្ទរា្រោបនកម�ុជ 

• រេបល�ីទ្រឆងំនបងេីតងំណឬ �ិ កោរកេូតណឬកុងទហុលៃន្ប�រជណា្កកម�ុជ 

 

ទំណួកេ៥ី-បតរីេឧ្កដិ�ណនងិរេមជ្មិខុទ �ៗ ្តងោណខា�? 

ាបមាយី-្កម្បហ�េណណ ថ�ីណែរងែាករេបល�ីទជ ៣្របភេណបទតមក្មិតបទទ ៖ 

រេឧ្កដិ�ណ(ម្តណ៤៦)  

រេបល�ីទមយួ ្តត�ចតោេុកជរេឧ្កិដ�ណ ្រទិនបរីរេបល�ីទបន�អា្តត�ផន� បទទដកោបន�នៗក

បលីទបី៥ឆ� ណំឬដកោបន�នៗកអទោមួយជី�តិ។ណឧទហកណជ ៖ណរេតកម�គិតេុកជមុន,ណរេតកម�បដយបាតន

, រេកបំលភបទបទន��ៈ,ណរេលួាបដយហងិកណ(រានោ)ណ។ល។ 

រេមជ្មិណ(ម្តណ៤៧) 

រេបល�ីទមយួណ្តត�ចតោេុកជរេមជ្មិណ្រទិនបរីក្មិតបទទជរោបន�នៗកអតិរកមមនបលីទបី៦ៃថ់ណ

កហូតដលោ ៥ឆ� ។ំណឧទហកណជ ៖ណរេមនុទ្តបដយអបាតន,ណរេលួា,ណរេមបបក,ណរេរង�ករួទស� មបដយ

អបាតនណ។ល។ 

រេលហុណ(ម្តណ៤៨) 

រេបល�ីទមយួណ ្តត�ចតោេុកជរេលហុណ ្រទិនបរីក្មិតបទទជរោបន�នៗកអតិរកមណ កយៈបបលបទ�ីណ ឬ

តិាជងណ ៦ៃថ់ណ ឬក៏ជរេបល�ីទណ ែដលមិនមនបទទជរោបន�នៗកបស�ណ គមឺនែតបទទបិនពយជ្បកោ។ណ

ឧទហកណជ ៖ណរេរកហិកបកក  ទ,ណរេបជក្រមថជសធកណៈ,ណរេ្ទ� បងជកោែទងបនេីសធកណៈណ។ល។ 
 

៤. ្រម្ពហធទណ�ែខធរ៖ ្្ងភទក�ង�ស្ពហធទណ� �និ�រៃ�កវត�  

បដយណបទងណបីណ  

តមបៗលកណជ នីតានុកូលិបណ ៃនរេបល�ីទ្បហ�េណណ ណ អបំបីណមួយ ែដលអាជរេបល�ីទណ

លុ�្តែតអំបបីបន�មនែាងក�ុងា្រោជ�កមន។ណ បទទ ែដលអា្រទបនណ ក៏ទលោែតមនែាងក�ុងា្រោ

ែដក។ណបហតុដូបា��បហយីបនជណបនក�ុង្កម្បហ�េណណ ែខ�កណ(២០០៩)ណទ្មរោរលោរេបល�ីទទងំអទោណគែឺតងែត

មនែាងអំបនីិយមនពយណ និងធតុផ្ៃំនរេបល�ីទណ និងអបំីបទទណ ែដល្តត�អនុ�តាំបព�អំបបីបល�ីទបន�។ 

ខងប្មបន�ណគជឺទំណួក-ាបមាីយណទីអបំី្របភេៃនបទទណនិងកអនុ�តបទទ បនក�ុង្កម្បហ�េណណ ែខ�ក។ 
 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ទំណួកេ១ី- បតី្ របភេបទទអ�ខីា�ណែដលមនែាងក�ុង្កម្បហ�េណណ ែខ�ក? 

ាបមាយី-បរីបយងីនិយយបដយទបង�រណ បទទ្បហ�េណណ ណ ្តត�បនែរងែាកជបីក្របភេ�ំៗ៖ណ មូលបទទណ

និងបទទរែន�ម។ 

មូលបទទណ(ម្តណ៤៣)ណគឺកមួមន បទទដកោបន�នៗកណនិងបទទបិនពយជ្បកោ។ណបនក�ុងរេបល�ទីខា�ណ

ជបិបទទណរេឧ្កិដ�ិ គប្ាីនណគឺមនែតបទទដកោបន�នៗករុ៉បណេ �ណ បដយមិនមនបទទបិនពយជ្បកោបេ។ណ

រេបល�ីទខា�បេៀតណ ជបិបទទណ រេលហុិគប្ាីនណ គមឺនែតបទទបិនពយជ្បកោណ បហយីមិនមនបទទ

ដកោបន�នៗកបេ។ណ ាំែណករេបល�ីទខា�បេៀតណ ជបិបទទណ គឺរេមជ្មិណ គមឺនទងំបទទដកោបន�នៗកណ និង

បទទបិនពយជ្បកោ។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតបីទទបនិពយជ្បកោណនងិទំណងជងំាឺតិខុទ �ៗ យ៉ងដូាបមា? 

បទទបិនពយជ្បកោ គឺជបទទ្បហ�េណណ ។ណ ដូបា��ណទលោែតមនា្រោែាងថណរេបល�ីទណណែដល្តត�

បិនពយជ្បកោ បេីរបច្កមអា្រទបទទបិនពយជ្បកោបន។ណ្បកោែដលបិនពយ គឺ្ តត�រងោបទឲ្កដ�។ 

ាំែណកទំណងជំងឺាិត�ញិណ គឺជបទទកដ�រ្ប�ណីណ បហយីមិនចបំាោ្តត�ែតមនែាងក�ុង្កម្បហ�េណណ

បេ។ណ បច្កមអា្រទបទទទំណងជំងឺាិតបនណ គទឺលោែតមនកទមទកបីបដីមរណប ងកដ�រ្ប�ណីណ បហយី

ទលោែតបដីមរណប ងកដ�រ្ប�ណីបន�បិតជបនេេួលកងប្ទនកម�ណ (កខូតខត)ណ រង�បឡងីបដយេបង�ីករទោ

ជនបល�ីទែមន។ណ ទំណងជំងាឺិតណ គឺ្ តត�រងោបទឲ្ជនកងប្ៗ�ណ ែដលជបដីមរណប ងកដ�រ្ប�ណីណ បហយីាំនួន

េបក្បកោណគឺ្ តត�ទមម្តបទនបងប្ទនកម�។ 

ឧទហកណជ ៖ក�ុងកកណីណ រង�ករួទស� មបដយបាតនណ (ក�ុង្កម្បហ�េណណ ថ�ីណ ្តងោម្តណ ២១៧ណ បគឲ្

បច� �ថណ “រេហងិកបដយបាតន”) បរីទិនជបច្កមកកបឃញីថមនបទទែមនណជនបល�ទីអា្តត�េេួលបទទ

ដកោបន�នៗកណបី១ឆ� ណំបទ៣ឆ� ណំនិងបិនពយជ្បកោណបី២លន បទ៦លនបកៀល។ណ២លនណបទ៦លនបកៀលបន�ណគឺ

ជបទទ្បហ�េណណ ណ ែដល្តត�រងោបទឲ្កដ�។ណ បទ�រីមនណ ឬក៏ �ៗ នបដីមរណប ងកដ�រ្ប�ណីណ ក៏ជនបល�ីទ្តត�ែតរងោ

ែដក។ 

ក៏រុ៉ែនណ ករង�ករួទស� មណ គរឺង�បទបលីអ�កដៃេ។ណ ដូបា��ណ ែតងែតមនជនកងប្ៗ�។ណ បរទិីនជ

ជនកងប្ៗ�ទមទកទំណងជំងឺាិតណ បច្កមអាទប្មាឲ្ជនបល�ីទរងោទំណងជំងាឺិតបទជនកងប្ៗ�ណរែន�ម

បីបលីលុយបិនពយ ែដល្តត�រងោបទឲ្កដ�។ 
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ទំណួកេ៣ី-បនក�ុងរេបល�ទីខា�ណ បយងីបឃញីមនែាងកណំតោបទទថណ ្តត�ដកោបន�នៗកបរុ៉ីបណេ�ឆ� ណំ ដលោ

រុ៉បណេ �ឆ� ណំឬ្តត�បនិពយជ្បកោបរុ៉ីបណេ�បកៀលណបទរុ៉បណេ �បកៀល។ណបតបីន�មននពយដូាបមា? 

មននពយថណា្រោកំណតោែតក្មិតអរ្កមណនិងអតិរកមៃនបទទរុ៉បណេ �។ណាំែណកឯក្រទបទទ

ជកោែទងណ គឺ្តត�េុកឲ្បច្កមជអ�កទប្មាណ បដយបយងបទបលីកកណីជកោែទងនីមួយៗណ ែដលអាខុទ �ៗ ណ

អ្ទពយបទតមរុគ�លិកលក�ណៈករទោជនបល�ីទ និងលៈបេទៈៃនក្រ្បបតអំបបីបល�ីទ។ណ ក៏រុ៉ែនណ បទទណ

ែដល្រទបដយបច្កមណ មិនអាទរជងក្មិតអរ្រកមណ ឬខ�ទោជងក្មិតអតិរកមណ ែដលកំណតោបដយ

្កម្បហ�េណណ បន�បេណបលីកែលងែតក�ុងកកណីបិបទទណែដលមនស� នទ្មលបទទណឬស� នេម់នោបទទណែដល

មនែាងា្ទោលទោក�ុង្កម្បហ�េណណ បន�្សរោ។ណ ឧទហកណជ ណ ដូាជណ ក�ុងកកណីជនបល�ីទជអនីតិជនណ

ជបដីមណែដលា្រោត្មត�ឲ្រន�យបទទពកោកណ ល។ 
 

ទំណួកេ៤ី- បតបីទទរែន�មមនអ�ខីា�?ណបតកី�ុងកកណីណខា�ណែដលបច្កមអា្រទបទទរែន�មបន? 

បទទរែន�មអាមនប្ាីន្របភេណ ែដលមនែាងក�ុងម្តណ ៥៣ណ ៃន្កម្បហ�េណណ ។ណ រេរ្��តិ

បដយែឡកបផ្ងបេៀតណក៏អារបង�ីតបទទរែន�មបផ្ងៗបេៀតបនែដក។ 

និយយបដយ្តគទៗណបទទរែន�មណគឺអាជ៖ 

• កដកទិេ�ិបលកដ�ខា�ណ ដូាជណ កដកទិេ�ិបប�បឆ� ត,ណ ទិេ�ឈិកបច� �ឲ្បគបប�បឆ� ត,ណ ទិេ�រិំបបញ

ករកជមនីរជកណជបដីម។ 

• កក បរអូទឧរកកណជ ណ ែដលប្រី្បទោក�ុងក្រ្បបតរេបល�ីទណឬកក បរអូទ្េប្ទម្តិណ ែដលបនមកបី

ក្រ្បបតរេបល�ីទ។ 

• កហមតោមិនឲ្ចកបាញបី្របេទកម�ុជណ ឬកហមតោមិនឲ្ាូលមកក�ុង្របេទកម�ុជណ (បរី

ជនបល�ីទជជនរកបេទ)។ 

• កផកយបទាកទីប្មាបទទណបនតមរណ ញសកបពត៌មនណ។ល។ 

បទទរែន�មណ គឺជបទទណ ែដលបច្កមអា្រទដកោរែន�មបីបលីមូលបទទណ (បទទដកោបន�នៗកណ

និងបទទបិនពយជ្បកោ)។ណ បច្កមអា្រទបទទរែន�មបនណ លុ�្តែតបទទបន�្តត�បនែាងា្ទោលទោ

ក�ុងា្រោណាំបព�រេបល�ីទណែដល្តត�បចេ្រនោ។ 

បទទរែន�មណ បច្កមអា្រទក៏បនណ មិន្រទក៏បនែដកណ បលីកែលងែតក�ុងកកណីខា�ណ ែដលា្រោ

ែាងា្ទោលទោថណ្តត�ែត្រទបទទរែន�មណបេីរបច្កមមនតប�កាិ�្តត�ែត្រទបទទរែន�ម។ 
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ទំណួកេ៥ី-ក�ុងកកណីខា�ណតុលកទប្មាប្ួកបទទ។ណបតីកប្ួកបទទមននពយដូាបមា? 

កប្ួកបទទណ(ម្តណ១០៤ណដលោណ១៣៥)ណមននពយថណជនបល�ីទណគបឺិតជមនបិកុេ�ិបណបហយីបច្កម

បន្រទផន� បទទណក៏រុ៉ែនណបទទបន�មិន្តត�យកបទអនុ�តបេ។ 

ឧទហកណជ ៖ណ ក�ុងកកណីរេហងិកបដយបាតន បច្កម្រទថណ ជនបល�ីទបិតជមនបទទណ បហយី

្តត�ផន� បទទដកោបន�នៗកណ កយៈបបលណ ១ឆ� ណំ នងិបិនពយជ្បកោណ ២លនបកៀល។ណ ្រទិនបរីបច្កមទប្មា

ប្ួកបទទបន�ណមននពយថណបិកុេ�ជនមិន្តត�ជរោបន�នៗកបេណគអឺាមនបទក ីិ ប�ម�ត។ណលុយបិនពយក៏អា្តត�

ប្ួកបដយមិនបាោរងោែដក។ណ ក៏រុ៉ែនណ កប្ួកបទទណ គឺមនទុបលិបែតបទបលីបទទ្បហ�េណណ រុ៉បណេ �។ណ

បរីទិនជ្តត�មនទំណងជំងឺាិតណ ែដល្តត�រងោបទឲ្ជនកងប្ៗ�ណ ជនបល�ីទ្តត�ែតរងោ បទ�រីជ្តត�ប្ួកបទទ

ក៏បដយ។ 

ក�ុងបបលប្ួកបទទណ បរីទិនជេណណិ តមន្រ្បបតរេបល�ីទអ�ីណមួយបផ្ងបេៀតណ កប្ួកបទទនបង្តត�

រ��រោណបហយីបទទនបង្តត�ចរោអនុ�តទងំ្ទកង។ណមាង៉បេៀតណបទទែដល្តត�ប្ួកណក�ុងរេបល�ីទមុនណមនិ្តត�យក

មកលយឡំៗ �  ជមួយបទទរេបល�ីទប្យបន�បេណ ប្ព�ជរេបល�ីទបីកដាោបី �ៗ ណ ដូបា��ណ ជបទទបីក

ដាោបី �ៗ ។ណ បទទរេបល�ីទមុនណ បច្កមទប្មាកាួបហយីណ ្ៗនោែតមិនទនោអនុ�តណ ដូបា��ណ ្តត�យកមកអនុ�ត។ណ

ាំែណករេបល�ីទប្យណគឺអាមនបទទបផ្ងណបទតមកទប្មាករទោបច្កម។ 

កប្ួកបទទអាជកប្ួកបទទទងំអទោណឬក៏ប្ួកមួយែផ�ក។ណឧទហកណជ ណ្តត�ជរោបន�នៗកណ១ឆ� ណំរុ៉ែនណ

ប្ួកណ៩ែខណបហយី ៣ែខបេៀត្តត�អនុ�ត�ម�ត។ 

អាជកប្ួកបទទ�ម�តណ ឬក៏ជកប្ួកបទទសកល្ង។ណ បរីជកប្ួកបទទ�ម�តណ បិកុេ�ជនណ គអឺា

កទោបនប្រឃុណំ បដយមនបទក ីិ ប�ម�ត។ណ បរីទិនជកប្ួបទទសកល្ងណ ជនបល�ីទអាទ�ិតបនប្រ

បន�នៗកែដកណ រុ៉ែនណ ្តត�ទ�ិតប្ម�ធិនក្តគតបិនិត្ណនិង្តត�បៗកបនូ�តប�កាិ�បដយែឡកណមួយណ បទតម

កកំណតោករទោបច្កមណបនក�ុងកយៈបបលសកល្ងណដូាជ៖ 

• ្តត�មកររ� ញខាួនណបនបបលែដលមនដីប�ករទោ្ប�រជអជជ  

• ្តត�ជូនដណំប ងអំបីកផា ទោរូកអទយដ� នណឬផា ទោរូកមុខករក 

• ្តត�ទំុកអនុ�� តបី្ប�រជអជជ ជមុនណ មុននបងប��ីដំបណីកបាញបទរកបេទណ។ល។ណ(ម្តណ១១៩ណនិង

ម្តណ១២០ណៃន្កម្បហ�េណណ ) 

មាង៉បេៀតណ តប�កិា�ណ គអឺាជកិា� ែដលជនបល�ីទ្តត�ែតប��ីណ ឬអាជរ្មមណ ែដលជនបល�ីទមិន្តត�

រំពន។ 
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ទំណួកេ៦ី-បតកី�ុងកកណីណខា�ណែដលបច្កមអា្រទប្ួកបទទបន? 

កប្ួកបទទ�ម�ត អា្រទបទបនណគឺ្ តត�បៗកបបទតមលក�ខណណ បីក៖ 

លក�ខណណ ទកោេងនបងជនបល�ទីណ (ម្តណ ១០៦) បច្កមអា្រទប្ួកបទទបនណ លុ�្តែតណ

ក�ុងកយៈបបលណ ៥ឆ� មុំនអំបបីបល�ីទបន�ណ ជនបល�ីទមិនធា រោមនកផន� បទទបីរេបល�ីទណមួយបផ្ងបេៀត។ 

ឧរមថណ លបីណ ៤ឆ� មុំនណ ជនបល�ីទធា រោ្រ្បបតរេបល�ីទអ�ីមយួណ បហយី្តត�បនតុលកតោបទទជស� បក

កាួបហយីណ ្សរោែតណ ៤ឆ� បំ្យណ ្រ្បបតរេបល�ីទណមួយបេៀត។ណទ្មរោរេបល�ីទបលីកប្យបន�ណ បច្កម

មិនអា្រទប្ួកបទទបនបេ។ 

លក�ខណណ ទកោេងនបង្របភេបទទណ (ម្តណ ១០៧) បច្កមអា្រទប្ួកបទទបនណ លុ�្តែត

បទទជរោបន�នៗកមនកយៈបបលមិនបលីទបីណ៥ឆ� ។ំ 
 

៥. ចំណត់ថា� ហ់បទេាែរស, អប� យតកា និងអប� អសា់ំនត ំេនហ�តងច្បោប់្ពហែទណ� ដ�ែរ  

  

 
្កម្បហ�េណណ ៃន្ប�រជណា្កកម�ុជណបប�បុម�បដយ្កទួងយុតិ�ម៌ ឆ� ២ំ០១០ 

 

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុង្កម្បហ�េណណ ណ ៃន្ប�រជណា្កកម�ុជណ ែដល្តត�បនអនុមពតណ និង្រទឲ្ប្រីណ លបីឆ� ំ

២០០៩ណរេបល�ីទ្បហ�េណណ ្តត�ែរងែាកជរីថ� កោណគឺណរេឧ្កដិ�ណ រេមជ្មិណនិងរេលហុ។ណខងប្មបន�ណគឺ

ជទំណួកាបមាីយជុំ�ញិរេបល�ីទទងំរីថ� កោបន�។ 
 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ទំណួកេ១ី-បតរីេឧ្កដិ�ណរេមជ្មិណនងិរេលហុខុទ �ៗ ្តងោាណុំាណខា�? 

រេបល�ីទទងំរថី� កោបន�ណខុទ �ៗ ណបទតមេម់នោបទទ។ 

រេឧ្កិដ�ណ គឺជ្របភេរេបល�ីទណ ែដលក្មិតបទទអតិរកមណ ជបទទជរោបន�នៗកណ ចរោប ី ៥ឆ� ណំ

កហូតដលោមួយជី�តិ។ណ ឧទហកណជ ៖ណ ឧ្កិដ�កម�្ រលពយបូជសទនជ,ណ ឧ្កិដ�កម�ទរ� ម,ណ ឧ្កដិ�កម�្ រឆងំ

មនុទ្ជតិ,ណរេតកម�,ណរេកបំលភបទបទន��ៈ,ណរេលួាបដយមនអំបបីហងិកណ(ឬរានោ)ណ។ល។ 

រេមជ្មិណគជឺ្របភេរេបល�ីទណែដលក្មិតបទទអតិរកមណជបទទជរោបន�នៗកណចរោបីណ៦ៃថ់ណដលោ 

៥ឆ� ។ំណឧទហកណជ ៖ណរេមនុទ្តបដយអបាតន,ណលួា,ណរង�ករួទស� មណ(ហងិកបដយបាតន),ណរេមបបក,ណ

កបំលភបលីបទាកីេុកាិតណ។ល។ 

រេលហុណគជឺ្របភេរេបល�ីទណែដលក្មិតបទទអតិរកមណជបទទជរោបន�នៗកណតិាជងណ៦ៃថ់ណឬជ

រេបល�ីទណ ែដល្តត�ផន� បទទ្តបមែតជ្បកោបិនពយទុេ�ស�ណ បដយ �ៗ នបទទបន�នៗក។ណ ឧទហកណជ ៖ណ

កបរីករកបដយមិនបៗកបា្រោារាកណជ ,ណ កបជក្រមថមនីរជកសធកណៈ,ណ ករកហិបកក  ទណ ឬបជក្រមថ

ជសធកណៈ,ណកររ� ញនូ�ិប្ទ� បងបនេីសធកណៈណ។ល។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតអី�បីទជអជជ យុល?ណបហយីបរទិីនជក�ុងកកណីផុតអជជ យុលណបតនីបងមនអ�បីកតីបឡងី? 

អជជ យុលណ្តត�ែាកជបីក៖ណអជជ យុលៃនរណប ងអជជ ណនិងអជជ យុលៃនបទទ។ 

អជជ យុលៃនរណប ងអជជ  

អជជ យុលៃនរណប ងអជជ ណ គជឺកយៈបបលកំណតោមួយណ ែដលរណប ងអជជ អាប��ីបឡងីបន។ណ បរផុីត

កយៈបបលកំណតោបន�ណ បគែលងអាប��ីកបចេ្រនោណ និងតោបទទជនបល�ីទបនបេៀតបហយី។ណ បនក�ុង

្កមនីតិ��ិី្បហ�េណណ ែខ�កណ(ម្តណ១០)ណអជជ យុលៃនរណប ងអជជ ណគឺមន៖ 

• ១៥ឆ� ណំទ្មរោរេឧ្កិដ� 

• ៥ឆ� ណំទ្មរោរេមជ្មិ 

• ១ឆ� ណំទ្មរោរេលហុ 

គួកកតោទម� លោថណអជជ យុលៃនរណប ងអជជ បន�ណ្តត�គិតចរោបបីបលែដលអំបបីបល�ីទ្តត�បន្រ្បបត។ 

ឧទហកណជ ៖ណ រុគ�លបច� �ណ “ក” បនលួា្េប្បគណ ែដលជរេមជ្មិណ ក៏រុ៉ែនណ �ៗ នរណប ងណ �ៗ នក

បទីុរអបង�តណ �ៗ នកបចេ្រនោអ�ីទងំអទោ។ណ៥ឆ� ណំ ប្យៃថ់ែដលណ “ក” បន្រ្បបតអំបបីបល�ីទណអជជ យុល

ៃនរណប ងអជជ ្តត�ផុតណដូបា��ណតុលកែលងអាយកជនបល�ីទណ“ក” បន� មកជនុំំជ្ម�បនបេៀតបហយី។ 
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មន្របភេរេបល�ីទ�ំៗមួយាំនួនណ កមួមនណ ឧ្កិដ�កម�្ រលពយបូជសទនជ,ណ ឧ្កិដ�កម�ទរ� មណ និង

ឧ្កិដ�កម�្ រឆងំមនុទ្ជតិណ គជឺ្របភេរេឧ្កិដ�ែដល �ៗ នអជជ យុលបេ។ណ មននពយថណ បរីបទ�រីជ

បនប្យបបល្រ្បបតអំបបីបល�ីទរុ៉ន� នឆ� ក៏ំបដយណក៏តុលកអាយកជនបល�ីទមកតោបទទបនែដក។ 

អជជ យុលៃនបទទ 

អជជ យុលៃនបទទណ គឺទកោេងនបងកយៈបបលែដល្តត�អនុ�តបទទណ មននពយថណ ក�ុងកកណីណ ែដល

ជនបល�ីទ្តត�បនតុលកតោឲ្ជរោបទទកាួបហយីណ រុ៉ែនណ បគមិនអាចរោបិកុេ�ជនបន�ឲ្មកអនុ�តបទទបន។ 

ដលោផុតអជជ យុលណបទទបន�ែលងអាអនុ�តបេៀតបនបហយីណបពលគឺណបិកុេ�ជន្តត�កាួខាួន។ 

អជជ យុលៃនបទទណក៏្តត�ែរងែាកបទតមាំណតោថ� កោរេបល�ីទែដកណគឺ៖ 

• បទទែដល្រទាំបព�រេឧ្កិដ�ណមនអជជ យុលណ២០ឆ�  ំ

• បទទែដល្រទាំបព�រេមជ្មិណមនអជជ យុលណ៥ឆ�  ំ

• បទទែដល្រទាំបព�រេលហុណមនអជជ យុលណ១ឆ�  ំ

ាំណុាចរោបផីមៃនអជជ យុលណ(២០ឆ� ,ំណ៥ឆ� ណំនិង ១ឆ� ណំខងបលីបន�)ណគឺ្តត�ចរោបផីមររោណបៃីថែ់ដល

បទាកីទប្មាផន� បទទណាូលជស� បក។ 

ឧទហកណជ ៖ណ រុគ�លបច� �ណ “ក” បន្រ្បបតអំបបីតកម�ណ ែដលជរេឧ្កិដ�ណ បហយី្តត�បនតុលក

តោបទទឲ្ជរោបន�នៗកណ  ក៏រុ៉ែនណ ជកតោបទទបដយកំបងំមុខណ បដយសកែតណ យកយណបនកតោបគាខាួនបតោណ

បហយីបគមិនអាចរោ យកយណយកមកដកោក�ុងបន�នៗកបន។ណ២០ឆ� ណំប្យបៃីថ់្រទសល្កមស� បកណបទទ

ែដលដកោបលីណ “ក” បន�ណ នបង្តត�ផុតអជជ យុល។ណ បរីបទ�រីជ “ក” �លិ្តឡរោមក�ញិណ ក៏បគមិនអាចរោណ យកយណ

ដកោបន�នៗកបនែដក។ 
  

ទំណួកេ៣ី-ទកោេងនបងអជជ យុលៃនរណប ងអជជ ។ណឧរមថណបនទលោែតណបកី-រៃីថណ់ មុនបបលផុតអជជ យុលណ

បេរីបគចរោបផមីមនត្ម៉កយ អបំជីនទង្ ពយណ បហយីចរោបផមីបរកីកបទីុរអបង�ត។ណ ក៏រុ៉ែនណ កបទីុរអបង�ត្តត�

ាណំយបបលជប្ានីែខ។ណ េ្មែំតបទីុរអបង�តារោណ អជជ យុលក៏្តត�ផុត។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ បតតុីលកបនែត

អាយកជនបល�ទីមកតោបទទបនណឬក៏្តត�រេិរ��រោរណប ងអជជ ? 

ក�ុងកកណីបន�ណ តុលកបនែតអាយកជនបល�ីទមកតោបទទបនដែដលណ បីប្ព�ថណ បនក�ុង

្កមនីតិ��ិី្បហ�េណណ ណ ម្តណ ១១ណ ែាងថណ “អជជ យុល្តត�ផ ាោបដយ្គរោកិា�ៃនកបចេ្រនោណ ឬ

កិា�បទីុរទួក”។ណ មននពយថណ ឲ្ែតមនកបចេ្រនោណ ឬកបរីកកបទីុរអបង�តបលីរេបល�ីទណមួយបហយីណ

អជជ យុលៃនរណប ងអជជ បលីរេបល�ីទបន�ណនបង្តត�ផ ាោណែលងររោតបទបេៀតបហយី។ 
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ដូបា��ណទកុរមក�ញិណ បទ�រីជបនទលោ្ តបមែត១ៃថ់បេៀត្តត�ផុតអជជ យុលក៏បដយណឲ្ែតមនកបរីក

កបទីុរអបង�តណអជជ យុលនបង្តត�ផ ាោែលងររោតបទបេៀតណបហយីបទ�រីកបទីុរអបង�តបន�្តត�ាំណយបបល

ររោែខក៏បដយណ បរីទិនជមនទំណំុបកឿង្គរោ្ៗនោណ តុលកបនែតអាប��ីកបចេ្រនោណ និងជំនុំជ្ម�

ជនបល�ីទណបដយរេបល�ីទបន�មិន្តត�ផុតអជជ យុលបន�បេ។ 

ក-បតអី�បីទជណ“អជជ អទោជនុំ”ំ? 

អជជ អទោជំនុំណគឺមននពយថណជនណក៏បដយណែដល្តត�បនតុលកទប្មាឲ្កាួខាួនជស� បកបហយីណបគ
មិនអាយកជនបន�មកតោបទទាំបព�អំបបីដែដលបន�បេៀតបនបេណ បរីបទ�ជកតោបទទបន�ប��ីបឡងី

ប្មកកណំតោបច� �រេបល�ីទថ�ី បផ្ងក៏បដយណឬតោបទទបដយតុលកណមួយបផ្ងបេៀតក៏បដយ។ 

 

៦. �ី�្ពហធទណ�៖ ងតើៃ�ីង���រព្ួយរង�ស? ៃ�ីង��រ្្�ររ់��  លងសរី�ព?  
 

បដយណបទងណបីណ  

តម្កម្បហ�េណណ ករទោ្ប�រជណា្កកម�ុជណ បនបបលែដលតុលក្រទផន� បទទជនបល�ីទ

ណមួយណតុលកអាររ� រោឲ្ប្ួកបទទណឬក៏អាររ� រោឲ្អនុ�តកររពកោកណ លបទក ីិ បបន។ណបតីអ�ីបទជ

កប្ួកបទទ?ណបហយីអ�ីបទជកររពកោកណ លបទក ីិ ប? 
 

កប្ួកបទទ 

កប្ួកបទទណគឺកអនុ�� តឲ្ជនជរោបិកុេ� ែដល្តត�តុលកផន� បទទណអាមិនអនុ�តបទទបន�បនណ

្រទិនបរីមិន្រ្បបតបល�ីទថ�ីបេៀតណ ក�ុងកយៈបបលែដលបនកំណតោណមួយ។ណ បនក�ុង្កម្បហ�េណណ ែខ�កណ បទទ

ែដលអាប្ួកបនណ គមឺនទងំបទទបន�នៗកណ និងបទទបិនពយជ្បកោណ បហយីកប្ួកបទទ្តត�ែាកជ

បីក្របភេណ គឺកប្ួកបទទ�ម�តណ (Sursis simple) និងកប្ួកបទទសកល្ងណ (Sursis avec mise à 

l’épruve)។ 
 

កប្ួកបទទ�ម�ត 

្រទិនបរីជនបល�ីទ្តត�តុលកផន� បទទឲ្ជរោបន�នៗកណ បដយ្តត�ប្ួកបទទណ ជនបល�ីទបន�មិន្តត�

ជរោក�ុងបន�នៗកបេ។ណ ក៏រុ៉ែនណ ្រទិនបរីក�ុងកយៈបបលណ៥ឆ� ណំចរោបីៃថ់្រទបទទណជនបល�ីទបន�បន្រ្បបត

រេបល�ីទណមួយថ�ីបេៀតណ កប្ួកបទទនបង្តត�បលីកបាញ�ញិណ បហយីជនបល�ីទនបង្តត�អនុ�តបទទទងំបីកណ គឺ

ទងំបទទេី១ណែដលបនប្ួកណនិងបទទេី២ណទ្មរោរេបល�ីទែដល្រ្បបតថ�ីប្យ។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ដូា �ៗ ាំបព�បទទបិនពយជ្បកោ។ណ ្រទិនបរីតុលក្រទប្ួកបទទណ ជនបល�ីទមិន្តត�រងោ្បកោ

បិនពយបេណ្រទិនបរីមិនមន្រ្បបតរេបល�ីទថ�ីបេៀតណក�ុងកយៈបបលណ៥ឆ� ។ំ 

គួករ�ជ កោថណ ក្រទប្ួកបទទណ ឬមិនប្ួកណ គឺជទិេ�ិអំណាករទោតុលកណ ក៏រុ៉ែនណ បទទបន�នៗកណ

ែដលតុលកអា្រទប្ួកបនណ ទលោែតបទទបន�នៗកបន�ណ មនកយៈបបលយ៉ងប្ាីនរំផុតណ ៥ឆ� ។ំណ

្រទិនបរីជនបល�ីទ្តត�តុលកផន� បទទឲ្ជរោបន�នៗកណ បលីទបី៥ឆ� ណំ តុលកមិនអា្រទប្ួក

បទទបន�បនបេ។ 

មាង៉បេៀតណ បរីបទ�រីជបទទបន�នៗកបន�មនកយៈបបល្តបមណ៥ឆ�  ំឬតិាជង ៥ឆ� ក៏ំបដយណតុលក

អា្រទប្ួកបទទបនណ លុ�្តែតជនបល�ីទមិនធា រោ្តត�បនផន� បទទឲ្ជរោបន�នៗក មងបស�ណ បនក�ុង

កយៈបបលណ៥ឆ� មុំនអំបបីបល�ីទ។ 

ឧទហកណជ ៖ណ បនឆ� ២ំ០០៨ណ ជនបល�ីទណ “ក” ធា រោ្តត�បនតុលកផន� បទទឲ្ជរោបន�នៗក

មងកាួមកបហយីណ្សរោែតណ៤ឆ� បំ្យមកណបនឆ� ២ំ០១២ណ“ក” បន្រ្បបតរេបល�ីទថ�ីបេៀតណបហយី្តត�តុលក

ផន� បទទឲ្ជរោបន�នៗក ៣ឆ� ។ំណបទទ ៣ឆ� បំ្យបន�មិនអា្តត�ប្ួកបនបេ។ 
 

កប្ួកបទទសកល្ង 

កប្ួកបទទសកល្ងណ គឺ្ រហកោ្រែហលនបងកប្ួកបទទ�ម�តែដកណ ្ៗនោែតមនកយៈបបល

សកល្ងមួយណែដលមនកយៈបបលណបីណ១ឆ� ណំបទណ៣ឆ� ។ំណក�ុងកយៈបបលសកល្ងបន�ណេណណិ ត្តត�បៗកបបទតម

�ធិនក្តគតបិនិត្ណែដលកំណតោបដយតុលក៖ 

• ្តត�ាូលខាួនបទតមដីប�បី្ប�រជអជជ ណ(ឬតណំង្ប�រជអជជ ) 

• ្តត�េេួលកមក្តគតបិនិត្បមីលករទោ្ប�រជអជជ  

• ្តត�ផលោឯកសកណបទតមកររ� រោករទោ្ប�រជអជជ  

• ្តត�ជូនដណំប ងដលោ្ប�រជអជជ ណអំបីកផា ទោរូកអទយដ� នណឬកផា ទោរូកមុខករក 

• ្តត�ទំុកអនុ�� តបី្ប�រជអជជ មុននបងប��ីដំបណីកបទរកបេទ 

ប្របី�ធិនកទងំអទោបន�ណ តុលកអាកំណតោឲ្េណណិ តបៗកបបទតមតប�កិា�មួយាំនួនបផ្ងបេៀត 

បនក�ុងកយៈបបលសកល្ងណដូាជណ៖ 

• ្តត�រំបបញទកម�ិបខង�ជិជ ជី�ៈ 

• ្តត�បទបកៀនណឬេេួលករណុ �រណ លខង�ជិជ ជី�ៈ 

• ្តត�កទោបនក�ុងកែនាងណមួយជកំណតោ 
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• ្តត�េេួលឲ្បបេ្ប��ីកបនិិត្ណនិងបាបល 

• មិន្តត�មន�តមនណបនេីកែនាងណមយួណែដលកំណតោបដយតុលក 

• មិន្តត�ប��ីទកម�ិបមួយាំនួនណ ដូាជណ បទបគរោរនែល្ងណ ប្គឿង្ទ� បងណនោរោណ ឬយកអ�ុ�តមខាួន 

ឬ្រករអជី�កម�ណមួយណែដលកំណតោបដយតុលក 

• មិន្តត�បទែក្កណ ឬបទជួរជមួយរុគ�លខា�ណ ដូាជណ អ�កបផីមគំនិតណ អ�កទមគំនិតណ ឬជនកងប្ៗ�ៃន

រេបល�ីទណជបដីម។ 

បនក�ុងកយៈបបលសកល្ងណ(១ឆ� ណំបទ៣ឆ� )ំណ្រទិនបរីជនបល�ីទមិនបៗកបតម�ធិនក្តគតបិនិត្ណឬ

តមតប�កាិ�ណ ែដលកំណតោបដយតុលកបេណកប្ួកបទទនបង្តត�បលីកបាញ�ញិណ បហយីជនបល�ីទ្តត�ែតអនុ�ត

បទទ។ណ ្រទិនបរីជនបល�ីទ្រ្បបតរេបល�ីទថ�ណីមួយបេៀតណ ក�ុងកយៈបបលសកល្ងបន�ណ កប្ួកបទទក៏

្តត�បលីកបាញ�ញិដូា �ៗ ែដកណ បហយីជនបល�ីទ្តត�អនុ�តបទទ ទ្មរោរេបល�ីទទងំបីកណ ដូាកកណីប្ួកបទទ

�ម�តែដក។ 

គួករ�ជ កោថណ តុលកអា្រទប្ួកបទទសកល្ងបនណ ែតាំបព�បទទបន�នៗករុ៉បណេ �ណ បហយី

បនែតាំបព�បទទបន�នៗកណែដលមនកយៈបបលណក�ុងាបនា �បីណ៦ែខណបទ ៥ឆ� រុ៉ំបណេ �។ណបទទបិនពយជ្បកោណ

និងបទទបន�នៗកតិាជងណ៦ែខណឬប្ាីនជងណ៥ឆ� ណំមិនអាប្ួកបដយមនកយៈបបលសកល្ងបន�បនបេ។ 

ាំណុាែដលគួកកតោទម� លោាុងប្យណ ក្រទប្ួកបទទអាប��ីាំបព�បទទទងំមូលណ ឬក៏ប��ីមួយ

ែផ�កក៏បន។ 

ឧទហកណជ ៖ណជនបល�ីទ “ក” ្រ្បបតរេបល�ីទមបបកណបហយី្តត�តុលកផន� បទទដកោបន�នៗកណ៤ឆ� ណំ

រុ៉ែនណ ២ឆ� ំ្ តត�ប្ួក។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ ជនបល�ីទ្តត�ជរោបន�នៗកែតណ ២ឆ� រុ៉ំបណេ �ណ បដយ្តត�ប្ួកបទទណ ២ឆ� ។ំ 
  

កររពកោកណ លបទក ីិ ប 

កររពកោកណ លបទក ីិ បអាអនុ�តបនែតាំបព�បទទបន�នៗកណ ែដលមនកយៈបបលណ ៦ែខណ ឬតិា

ជងណ ៦ែខរុ៉បណេ �។ តុលកអា្រទកររពកោកណ លបទក ីិ បណ គឺបដីម្ឲី្េណណិ តអារំបបញទកម�ិប

ខង�ជិជ ជី�ៈណ េេួលកទិកកណ ឬករណុ �រណ លណ ឬកបិនតិ្បាបលជំងឺណ ឬជួយឧរត�មនដលោបទាកី្តត�ក

ករទោ្កកម្គគសក។ 

េណណិ តែដលទ�ិតក�ុងកររពកោកណ លបទក ីិ បណ ្តត�អនុ�� តឲ្ចកបាញបីបន�នៗកណ ក�ុងកយៈបបលជ

កំណតោណមួយ។ណ បនបបល្រទបីកររពកោកណ លបទក ីិ បណ តុលក្តត�កំណតោបនក�ុងបទាកីទប្មាណ

អំបៃីថ់ណនិងបម៉ងណែដលេណណិ តណអាបាញបីបន�នៗកបន។ 
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ឧទហកណជ ៖ណបច� �ណ “ក” ជនិទ្តិណ ្តត�តុលកផន� បទទដកោបន�នៗកណ៦ែខណបីរេលួា។ណតុលក

បិនិត្បិចកណបមីលបទណ មិនាងោឲ្េណណិ តណ “ក” ខតកបកៀនទូ្តណ ក៏ទប្មាឲ្អនុ�តកររពកោកណ ល

បទក ីិ បណបដីម្ឲី្េណណិ តណ“ក” អារនកបកៀនទូ្តបន។ណដូបា�� េណណិ តណ“ក” អាបាញបីបន�នៗកបនណបដីម្ី

បទបកៀនណ បទតមៃថ់ និងបម៉ងបបលណែដលបនកំណតោបដយតុលកណដូាជណបីៃថ់ាន�ណដលោៃថ់ទុ្កណអាបាញបី

បន�នៗកណបទសលបកៀនបនណបនបម៉ងណ៨្បបកណបហយី្តត�្តឡរោាូលមកក�ុងបន�នៗក�ញិណបនបម៉ងណ៥ល់ា។ 

 

 

  
 

៧. លរ�ណៈខកស��  រ�ន្ទ�តរមធ �តរមធគតិទករ�មក� �និម�កស្ស�តង�យៃងចត�  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុង្កម្បហ�េណណ ែខ�កណ ែដលបេីរនបងាូលជ�កមនណលបីែខ��ូណ២០១០កនាងបទបន�ណទកោេងនបង

មនុទ្តណ បគបឃញីមនរេបល�ីទរណី ែដលមនលក�ណៈ្រហកោ្រែហល �ៗ ៖ណ រេតកម�ណតកម�គិតេុក

ជមុនណ និងមនុទ្តបដយអបាតន។ណ ខងប្មបន�ណ គជឺទំណួក-ាបមាីយ អំបីិ បខុទ �ៗ កវងរេបល�ីទ

ទងំរីបន�។ 

ទំណួកេ១ី-បតណី “រេតកម�” “រេតកម�គតិេុកជមុន” នងិណ “រេមនុទ្តបដយអបាតន” ខុទ �ៗ

្តងោណខា�? 

ាបមាយី-ាំណុាខុទ �ៗ េី១ណគឺកវងបាតនណនិងអបាតន។ 

រេតកម�ណ និងតកម�គិតេុកជមុនណ គទុឺេ�ទបងជតកម�បដយបាតនណ មននពយថណ ជនបល�ីទ

មនបាតនាងោទមា រោជនកងប្ៗ�។ ាំែណករេមនុទ្តបដយ អបាតន�ញិណ ជនបល�ីទមិនមនបាតន

ទមា រោបេណក៏រុ៉ែនណេបង�កីរទោៗតោបនរណ លឲ្ជនកងប្ៗ�សា រោ។ 

ាំណុាខុទ �ៗ េី២ណ គ ឺទកោេងនបងកគិតេុកជមុនណ បពលគណឺ កវង “រេតកម�” នងិណ “រេតកម�

គិតេុកជមុន”។ណ ក�ុងរេបល�ីទបីកបន�ណ ជនបល�ីទទុេ�ទបងែតមនបាតនទមា រោជនកងប្ៗ�ណ ដូា �ៗ ណ ក៏រុ៉ែនណ ក�ុង

រេតកម�ណជនបល�ីទមិនមនកគិតេុកជមុនថនបងទមា រោជនកងប្ៗ�បេ។ណាំែណកតកម�គិតេុកជមុនណ

ជនបល�ីទបនគិតេុកជមុនណឬបន្រកងប្រៀរបកៀរាំេុកជមុន។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ទំណួកេ២ី- “មនបាតនទមា រោ” ឬណ “មនកគតិេុកជមុន” ជនបល�ទីទុេ�ែតមនបៗលបគាងោទមា រោ

ជនកងប្ៗ�ដូា �ៗ ។ណបតបីគបមលីបទបលីាណុំាណខា�ណបដមី្ឲី្ដបងថណមយួណជ “រេតកម�” បហយីមយួណ 

“រេតកម�គតិេុកជមុន”? 

ាបមាយី-ក�ុងរេបល�ីទទងំបីកបន�ណ ជនបល�ីទបាតនទមា រោគឺមនដូា �ៗ ណ ក៏រុ៉ែនណ មួយណ (រេតកម�)ណ

គំនិតាងោទមា រោជនកងប្ៗ�ណគបឺកីតបឡងី ាិ មៗណបនបបលមនទកម�ិបទមា រោ។ណាំែណកមួយបេៀតណ(តកម�

គិតេុកជមុន)ណគំនិតាងោទមា រោណគឺបកីតបឡងីបនមុនបបលទកម�ិបទមា រោ។ 

បយងតមម្តណ២០០ណៃន្កម្បហ�េណណ ណតកម�គិតេុកជមុនណគជឺអំបបីទមា រោមនុទ្ ៖ 

• បដយមនគប្មងេុកជមុន៖ណគប្មងរបង�ីតបឡងីមុនអំបបីបរៀតបរៀនបទបលីជនកងប្ៗ�។ 

• ឬបដយមនកបួនស� កោ៖ណ ជនបល�ីទបនា ចំជំនកងប្ៗ�ណ ក�ុងកយៈបបលណមួយណ បដីម្ចីទំមា រោ

ជនកងប្ៗ�។ 

ជេូបទណបគកំណតោថ អំបបីតកម�មួយមនកគិតេុកជមុនណបគប្ាីនបមីលបទបលីាំណុាទំខនោ៣៖ 
 

១-ផាូ�ាតិ 

បគបមីលថបតី បនបបលប��ីទកម�ិបទមា រោណ មនកមា ងំផាូ�ាិតណមួយណ ដូាជណ កំហបងជបដីមណ ែដល

ជំកុញឲ្ជនបល�ីទទមា រោជនកងប្ៗ�ែដកឬបេ?ណ បរីទិនជអំបបីទមា រោ បកីតបឡងី ាិ មៗណ បដយសកកំហបងណ គឺ

មិនែមនជតកម�គិតេុកជមុនបេ។ 

ឧទហកណជ ៖ណ ជនបល�ីទជរីបាញបីប��ីកណ មកដលោផ��ណ ទ្មរោែតបឃញីទនោ្របន�កំបុងែតមន

សហយទ�នោ។ណ បដយខបងខា ងំបបកណ រុកទជរីក៏ទញបំភាីងបញោទមា រោរុកទជទហយ។ណ កកណីបន� 

មិនែមនជរេតកម�គតិេុកជមុនបេណ ប្ព�ថណកទមា រោបដយកំហបងណ បគអាទន�ិដ� នថណគំនតិាងោទមា រោណ

និងអំបបីគឺបកីតបឡងីក�ុងបបល្រហកោ្រែហល �ៗ ណបដយជនបល�ីទមិនមនបបលគិតបិចកណបេ។ 
 

២-បបលប�ល 

បគអាចតោរ��ូ លជតកម�គិតេុកជមុនណ ្រទិនមនគមា តែ�ងណ កវងបបលែដលជនបល�ីទគិតាងោ

ទមា រោជនកងប្ៗ�ណនិងបបលែដលៗតោប��ីទកម�ិបទមា រោ។ 

ឧទហកណជ ៖ណ ដូាក�ុងឧទហកណជ ខងបលីណ រុកទជរីមកដលោទនោបឃញី្របន�កំបុងមនសហយទ�នោណ

ក៏រុ៉ែនណ រុកទជទហយកតោបគាខាួនបតោ។ណ ១ែខប្យមកណ បេីររុកទជរីបទទមា រោរុកទជសហយ។ណ

ក�ុងកកណីបន�ណ មុននបង្រ្បបតទកម�ិ បទមា រោណ ជនបល�ីទមនបបលគិតបិចកណ។ណ ដូបា��ណ វមិនែមនជ
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កទមា រោបដយកំហបង ាិ មៗបេណរុ៉ែនណជកទមា រោបដយគនុំបំទ�ញិណបដយ្តត�ាូលជតកម�គិតេុកជមុន។ 
  

៣-ទមន កៈ 

បគបមីលថណ មុននបងប��ីទកម�ិបណ បតជីនបល�ីទមន្រកងប្រៀរឧរកកណជ ណ ឬបកៀរាំែផនកេុកជមុនែដក

ឬបេ?ណជេូបទណកទមា រោមនុទ្ណបដយមិនមនកគិតជមុនណជនបល�ីទប្ាីនែតប្រីឧរកកណជ ែដលខាួនកកបន

បននបងកែនាងបកីតបហតុ។ណបរីទិនជមនកបកៀរាំ្រកងប្រៀរជមុនណដូាជណទំបលៀងរំិតណឬបទកកេិញបំភាីង 

បដីម្េុីកទមា រោជនកងប្ៗ�ណ ឬមនកតមដន ា បំមីលជនកងប្ៗ�ណ ឬមនកប្រីល្ាិរប�� តជនកងប្ៗ�

ឲ្ាូលអន� កោណឬបួនស� កោចទំមា រោជនកងប្ៗ�ណជបដីមណបគចតោេុកថជតកម�គិតេុកជមុន។ 
 

ទំណួកេ៣ី-កវងរេតកម�ណនងិតកម�គតិេុកជមុនណបតីកផន� បទទមនកខុទ �ៗ ែររណែដក? 

ាបមាយី-ាំបព�តកម�គតិេុកជមុនណ ា្រោកំណតោផន� បទទ�់នោជងរេតកម� បដយ �ៗ នក

គិតេុកជមុន។ 

រេតកម� គឺ្តត�ផន� បទទដកោបន�នៗកណបីណ១០ឆ� ណំបទណ១៥ឆ� ។ំណាំែណកតកម�គិតេុកជមុន�ញិណ

គឺ្តត�ផន� បទទដកោបន�នៗកអទោមួយជី�តិ។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បតអី�បីទជណយរេមនុទ្តបដយអបាតន”? 

ាបមាយី- ្កម្បហ�េណណ ណ្តងោម្តណ២០៧ណែាងថ៖ 

 “រេមនុទ្តបដយអបាតនណគជឺអំបបីរណ លឲ្សា រោអ�កដៃេបដយ៖ 

១-កប��ទ្រែហទណកមិន្រកង្រយពត�ណឬកខជីខជ ។ 

២-ករំពនបលីតប�កិា�ទនិទុខណឬតប�កិា�្ រកង្រយពត�ែដលា្រោត្មត�។ 

ដូបា��ណបនក�ុងរេមនុទ្តបដយអបាតនណជនកងប្ៗ�សា រោបដយសកែតេបង�ីករទោជនបល�ីទណក៏រុ៉ែនណ

ជនបល�ីទមិនមនបាតនាងោឲ្ជនកងប្ៗ�សា រោបេ។ណ េបង�ីែដលនឲំ្ជនកងប្ៗ�សា រោ ប្ាីនែតបកីតបាញបីជ

កំហុទណមួយករទោជនបល�ីទ។ 

ឧទហកណជ ១៖ណ បនបលីផាូ�បន�ណ តមា្រោារាកណជ ណ បគហមមិនឲ្បរីកែជង �ៗ បេណ រុ៉ែនជនបល�ីទបន

បរីកែជងបគណទងំកបំលភបលីរ្មមណ បហយីបទរុកបគសា រោ។ណ បន�ណ គជឺរេមនុទ្តបដយអបាតន។ណ ថ�ីដ្តិ

ែតជនបល�ីទមិនមនបាតនរុកទមា រោជនកងប្ៗ� ក៏រុ៉ែនណជនបល�ីទបនបរីករកបល�ីទនបងា្រោារាកណជ ណប��ឲី្

សា រោអ�កដៃេ។ 
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ឧទហកណជ ២៖ណផ��ជនបល�ីទបនជនោេី៣។ណ បនបីប្មទំយរផ��ណ គជឺផាូ�មនុទ្បដីក។ណ ជនបល�ីទបន

យកបផីងផ� បទដកោបនាុងទំយរផ��ណ បដយមិនមនាង ឬដកោអ�ីេរោឲ្ជរោ្តបម្តត�។ណ បផីងផ� ក៏ធា កោ្តត�បគ

សា រោ។ណក�ុងកកណីបន�ណជនបល�ីទនបង្តត�ជរោបទទអំបីរេមនុទ្តបដយអបាតន។ 

ឧទហកណជ ៣៖ណ បរងា្កមួយដំបណីកកបដយមនជតិគីមណី ែដលអារង�ប្ៗ�ថ� កោដលោ

អយុជី�តិមនុទ្ណក៏រុ៉ែនណប្រីរុគ�លិកណបដយមិនមនបៗកបបទតមែរររេទុ�ត�ិិប្តបម្តត�ណដូាជណឲ្រុគ�លិក

ប��ីកបដយរ៉�ពលោជតិគីមីបុលណ( �ៗ នប្សមៃដណឬពកោកបងំមុខ)ណឬក៏បនកែនាងករកណមិនមនបកៀរាំ្ របពន�

រង�ុយខ្លោ្តបម្តត�ណ ប��ីឲ្ជតិគីមីបុលណ បន�លិ�លោក�ុងកែនាងករក។ណ បរីទិនជមនរុគ�លិកណម� កោសា រោ

បដយបុលជតិគីមបីន�ណ្កកមហហុននបង្តត�េេួលខុទ្តត� ក�ុងរេមនុទ្តបដយអបាតន។ 

រេមនុទ្តបដយអបាតន្តត�ផន� បទទដកោបន�នៗកណ បណី ១ឆ� ណំ បទណ ៣ឆ� ណំ និងបនិពយជ្បកោណ បីណ

២លនបកៀលណបទណ៦លនបកៀល។ 

បរីទិនជជនបល�ីទជនីតិរុគ�លណ (ដូាជណ បរងា្ក ក�ុងឧទហកណជ ខងបលី) នបង្តត�ផន� បទទបិនពយ

ជ្បកោណ បីណ ១០លនបកៀលណ បទណ ៥០លនបកៀល។ណ ក�ុងកកណីបន� ជនបល�ីទជនីតិរុគ�លណ មិនមនជរោបទទ

ដកោបន�នៗកបេណរុ៉ែនណអាមនបទទរែន�មណដូាជណករិេបរងា្កណជបដីម។ 
 

៨. ងតើរ�កនររណី�ខ�ះែិលៃ�រ�្្ពរត�ៃងំពើងលធើស�ចរួចផកតពី�រទទលួខកស្តវូ្ពហធទណ�?  

បដយណបទងណបីណ  

្កម្បហ�េណណ ែខ�កណ ្តត�បនចរោបផីមអនុ�ត បនេូទងំ្របេទណ លបីែខ��ូណ ឆ� ២ំ០១០កនាងបទបន�។ណ

ខងប្មបន�ណគជឺទំណួក-ាបមាីយទកោេងនបងកេេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ ។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតអីនតីជិនអាមនកេេលួខុទ្តត�្បហ�េណណ ែដកឬបេ? 

ម្តណ៣៨ណ ៃន្កម្បហ�េណណ  ែាងថណ “នីតិិបៃនកេេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ ណ ្តត�បនកំណតោអយុ

ចរោបីណ១៨ឆ� បំឡងីបទ”។ 

ដូបា��ណទលោែតជនបល�ីទមនអយុចរោបីណ១៨ឆ� បំទណបេីរតុលកអាផន� បទទែផ�ក្បហ�េណណ បន។ណ

បទទ្បហ�េណណ ណគទឺប� បលីបទទដកោបន�នៗកណនិងបទទបិនពយជ្បកោ។ 

ជនបល�ីទ ែដលជអនីតជិនណ ប្ម ១៨ឆ� ណំ មនិ្តត�េេួលបទទ្បហ�េណណ បេណ រុ៉ែនណ តុលកអា

ចតោ�ធិនកមួយាំនួនណបដមី្អីរោកណំែកែ្រជនបល�ីទ។ណ�ធិនកទងំបន�ណអាជ ៖ 

• ក្រគលោជនអនីតជិនបទឲ្ឳបុកម យណឬអណបាបលណបដីម្អីរោក ំ

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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• កហមតោមិនឲ្បទកែនាងណមួយណ ឬជួររុគ�លណមួយណ ដូាជណ មិនឲ្ជួរជនកងប្ៗ�ៃន

រេបល�ីទណឬក៏មិនឲ្ជួរអ�កទមគំនិតបផ្ងបេៀត 

• ករ�ជូ នបទអនីតិជនបទដកោក�ុងមណណ លែកែ្រ 

បទ�ជយ៉ងណណ�ធិនកទងំបន�ណមិនែមនជេណណ កម�្ បហ�េណណ បន�បេណបីប្ព�ថណជបៗលកណជ

អនីតិជនមិនមនកេេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ បន�បេ។ណក៏រុ៉ែនណម្តណ៣៩ ៃន្កម្បហ�េណណ ែាងថណ“តុលក

អា្រទេណណ កម�្ បហ�េណណ បទបលីអនីតិជនអយុចរោបី១៤ឆ� បំឡងីបទ ្រទិនបរីលៈបេទៈៃនរេបល�ទី 

ឬរុគ�លិកលក�ណៈករទោអនីតិជនត្មត�”។ 

បន�មននពយថណ ា្រោេុកលេ�ិបឲ្បច្កមជអ�កបិនិត្ណ និងវយតៃមាណ បលីកកណីជកោែទងណ ថណ បតី

រេបល�ីទ្តត�បន្រ្បបតក�ុងលៈបេទៈែររណ?ណ បតីជនបល�ីទណ ជអនីតជិនបន�ណ (អនីតិជនាបនា �បីណ ១៤ណ

បទណ១៨ឆ� )ំណមនរុគ�លិកលក�ណៈែររណណែដលចបំាោ្តត�ែត្រទដកោបទទ្បហ�េណណ ែដកឬបេ? 

ក៏រុ៉ែនណ ក�ុងកកណីបច្កមទប្មាដកោបទទ្បហ�េណណ ណ ្កម្បហ�េណណ បនកំណតោថណ បទទបន�ណ ្តត�

ែតតោរន�យពកោកណ លណបបីទទ�ម�តណ(ម្តណ១៦០)។ 

ឧទហកណជ ណក�ុងកកណីរេតកម�ណ�ម�ត្តត�ផន� បទទដកោបន�នៗកណបី ១០ឆ�  ំបទ ១៥ឆ� ។ំណក៏រុ៉ែន 

ាំបព�ជនបល�ីទជអនីតជិនណអយុាបនា �បីណ១៤ឆ� ណំ បទ១៨ឆ� ណំ បទទណគឺ្តត�តោរន�យពកោកណ លណគមឺក្តបមណ

បីណ៥ឆ� ណំបទណ៧ឆ� កំនា��ញិ។ 

ក�ុងកកណីរេបល�ីទណ ែដល្តត�ជរោបន�នៗកអទោមួយជី�តិណ គឺ្ តត�តោរន�យមកបន្តបមណ ២០ឆ� �ំញិ។ណ

បទទបិនពយជ្បកោណក៏្តត�តោរន�យពកោកណ លដូា �ៗ ែដក។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតកី�ុងកកណីណខា�ណ ែដលនតីជិន (អយុចរោបណី ១៨ឆ� បំឡងីបទ)ណ អាកាួផុតបីកេេលួខុទ្តត�

្បហ�េណណ ? 

កមិនេេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ ណអាបកីតមនក�ុង ៥កកណីណែដលមនែាងក�ុង ម្តណ៣១ណដលោម្តណ

៣៧ ៃន្កម្បហ�េណណ ៖ 
 

១-កមនិេេលួខុទ្តត�បដយសកមូលបហតុ�រិលា ទស� កត ី

ម្តណ៣១ណៃន្កម្បហ�េណណ  ែាងថណ“លបរីជនណម� កោ្រ្បបត រេបល�ីទណបនបបលែដលជនបន�

បកីត�រិលា ទស� កតីណ ែដលប��ីឲ្បតោរងោនូ�កដបងខុទ្តត�ករទោខាួនណ ជនបន�មិនេេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ បេ”។ណ

ដូាជណជន�កិលាកតិណជបដីមណមិនមនកេេួលខុទ្តត�ែផ�ក្បហ�េណណ បេ។ 

២-កអនុ�� តបដយា្រោណឬបដយអជជ �ក្ទរា្រោ 
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អ�ក្រ្បបតអំបបីបល�ីទណ បដយមនកអនុ�� តបីា្រោណ ឬបដយមនរ�ជ បីអជជ �ក្ទរា្រោ មិនមន

កេេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ បន�បេ។ 

ឧទហកណជ ៖ណទហនណែដលទមា រោគូទ្តត�ណក�ុងទមកភូមិណមិន្តត�ជរោបទទបីរេតកម�បេ។ណរូ៉លិទណ

ែដលេមាុ�េមា យទ� កណ ាូលបទែមកបមកលំបនដ� នឯកជនណ បទតមសល្កមតុលកណ ក៏មិន្តត�ជរោបទទបី

រេកបំលភបលីលំបនដ� នែដក។ 

៣-កកពក្ទរា្រោ 

ក�ុងកកណីែដលរេបល�ីទ្តត�បន្រ្បបតណ បដីម្ីកពកខាួនឯងណ កពកអ�កដៃេណ ឬកពក្េប្ទម្តិបី

កកបំលភចា នពនណមួយណអ�ក្រ្បបតបល�ីទណ្តត�កាួផុតបីកេេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ ។ 

៤-ស� និបចបំាោ 

កកណីបន�្ទបដៀង �ៗ នបងកកពក្ទរា្រោែដកណ រុ៉ែនណ ខុទ្តងោណ មិនមនអំបបីចា នពនណមួយ

បន�បេ។ណ អ�ក្រ្បបតបល�ីទណ ្តត�្រឈមមុខនបងស� និបចបំាោ ែដលបកីតបាញបីលក�ខណណ �ម�ជតិណ ឬ

បហតុកណជ ណមួយណដូាជណក�ុងកកណី៖ 

• មិនមនអ�ីេេលួទន ា នខា ងំជិតដាោបព�សា រោណបហយីចបំាោ្តត�លួាាំណីអហកមកេេលួទន។ 

• ្គតបបេ្ណក�ុងបបលជួយទ្មលកូនណបដីម្ជីួយជី�តិម យណចបំាោ្តត�ែតទមា រោទកកណែដលបកៀរនបងបកីត។ 

• អ�កបរីកឡនដាោហ� ងំាុ�ជ្មលណបហយីរង�ំាិតណបរីកបាញបីផាូ�ណបទរុកផ��អ�ក្ទកកណបដមី្បីាៀទវងកុំ

ឲ្រុកមនុទ្បនខងមុខណ។ល។ 

កលួាណកទមា រោទកកណឬករំផា ញផ��អ�ក្ទកកណទុេ�ទបងជរេបល�ីទ្បហ�េណណ ។ណក៏រុ៉ែនណបដយសក

ែតអំបបីបល�ីទបន�្តត�បន្រ្បបតក�ុងស� និបចបំាោណ បដីម្ជីយួទបរ� �ខាួនឯងណ ឬជួយទបរ� �អ�កដៃេណ

អ�ក្រ្បបតអំបបីបល�ីទ្តត�កាួផុតបីកេេួលខុទ្តត�។ 

៥-អនុិបៃនកមា ងំណឬករង� ំ

ជនបល�ីទណ ែដល្រ្បបតេបង�ីបល�ីទណ ប្មអនុិបៃនកមា ងំណមួយ ឬប្មករង�ំបីអ�កដៃេណ ដូាជណ

ក�ុងកកណីមនបគចរោកូនភជងោនបងាុងបំភាីងណ បហយីរង�ំឲ្ឳបុកាូលបទលួាលុយបគណ ជបដីមណ មនិមនក

េេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ ាំបព�េបង�ីបល�ីទបន�បេ។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតកី�ុងលក�ខណណណខា�ណែដលជន�កិលាកតិអាកាួផុតបីកេេលួខុទ្តត�្បហ�េណណ បន? 

បដីម្ីក ួាផុតបីកេេួលខុទ្តត�ទងំ្ទកងណ គឺ្តត�មនលក�ខណណ ចបំាោបីកណ (ម្តណ ៣១ណ ៃន

្កម្បហ�េណណ )៖ 
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១-�រិលា ទស� កតចីបំាោ្ តត�ែតបកតីបឡងីណបនក�ុងបបល្រ្បបតរេបល�ទី។ 

ឧទហកណជ ណ កកណីជន�កិលាកតិមិនអាិៃនយជណមននពយថណមនបបលខា�ម�ួតណ បហយីបបលខា�បេៀតណ ដបង

ខុទ្តត��ម�ត។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ បរទិីនបរីៗតោ្រ្បបតរេបល�ីទណ ក�ុងបបលៗតោជ ដបងខុទ្តត��ម�តណ ៗតោនបង

េេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ �ម�ត។ណ លុ�្តែតរេបល�ីទ្តត�បន្រ្បបតណ ក�ុងបបលែដលៗតោម�ួត មិនដបងខុទ្តត�ណ

បេីរអាកាួផុតបីកេេួលខុទ្តត�។ 

២-លក�ណៈ�រិលា ទស� កតណី្តត�ែតមនលក�ណៈ�ន់ោ�ក់ណប��ឲី្ជនបល�ទីបតោរងោកដបងខុទ្តត�ទងំ្ទកង។ ្រទិន 

បរីមន�រិលា ទស� កតីែដកណ រុ៉ែនណ អាបនដបងខុទ្តត�ខា�ៗណ ជនបល�ីទ្តត�ែតមនកេេួលខុទ្តត�

្បហ�េណណ ណ្ៗនោែត អាមនមនកទ្មលបទទ។ 

មាង៉បេៀតណ ម្តណ ៣១ណ បនកំណតោថណ ក�បង�ងស� កតីណ ែដលបកីតមកបីកប្រី្បទោប្គឿង្ទ� បងណ

ប្គឿងបញ�នណ ឬសកជតិណ ែដលា្រោហមតោណ មិនអាជមូលបហតុណ ែដលអាឲ្ជនបល�ីទកាួផុតបី

កេេួលខុទ្តត�្បហ�េណណ បនបេ។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បតីកកពកខាួនណ ្តត�បៗកបបទតមលក�ខណណ អ�ខីា�ណ បេរីអាចតោេុកថជកកពក្ទរា្រោណ

បហយីែដលអាកាួផុតបីកេេលួខុទ្តត�្បហ�េណណ បន?ណ 

ម្តណ៣៣ណៃន្កម្បហ�េណណ  កំណតោថណបដីម្ឲី្អំបបីបល�ីទមួយណអាចតោេុកថជកពក្ទរា្រោណ

្តត�បៗកបបទតមលក�ខណណ  ដូាខងប្ម៖ 

• អំបបីបល�ីទបន�ណ ្តត�ែតប��ីបឡងី ្រឈមនបងេបង�ីមួយបេៀតណ(កចា នពន)ណ ែដលជអំបបីបល�ីទា្រោ។ណ

ឧទហកណជ ណ ក�ុងកកណីរូ៉លិទាូលមកែមកបមកផ��ណ បដយមនដីបីតុលក្តបម្តត�ណ ្សរោែតម� ទោផ��

ទញរំិតមករោរូ៉លិទណ បន�មិនែមនជកកពក្ទរា្រោបេណ ប្ព�េបង�ីករទោរូ៉លិទជេបង�ី

្ទរា្រោ។ 

• ក�ុងស� និបចបំាោបដយបាៀទមិនកាួណមននពយថណៗតោមិនអាកតោបគាបាញបទណបនបេណគមឺនែត

វយតរត�ញិណបដីម្ីកពកខាួន។ 

• រេបល�ីទណ និងកចា នពនណ ្តត�ែតបកីតបឡងីណ ក�ុងបបលជមួយ �ៗ ។ណ ្រទិនបរីមនបគបញោទមា រោកូនណ

ែទ�កបឡងីណឳបុកបទបញោទមា រោបគ�ញិណបន�មិន្តត�ចតោេុកថជកកពក្ទរា្រោបេ។ 

• មប�ាបយៃនកកពកខាួនណ ្តត�ែតទមម្តបទនបងេម់នោៃនកចា នពន។ណ ឧរមថណ មនបគនោ

អង�តោអុទតូាមួយាូលមកកកៃ� ៉ ្សរោែតបទទញបំភាីងបញោបគសា រោណ បន�មិន្តត�ចតោេុកថជ

កកពក្ទរា្រោបេ។ 
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៩. រ្មនសំណរួ�រព័់���រនែផ�រ្ពហធទណ� 

ទំណួកដក្ទងោបទិី� សលទបីីកអនុ�ត្ កមនតី�ិ�ិី្ បហ�េណណ លបៃីថ ់េ២ី៧ ែខ ទីហ ឆ�  ំ២០០៩ 

បនទណ� ៗក ណហ� ប�លី 

 

1 > បនបបលែដលមនីនគកបលយុតិ�ម៌តោខាួនជនទង្ ពយ្រ្បបតរេ បល�ីទែដលក្មិតៃនកផន� បទទ

តិាជង១ឆ�  ំ ដូាជរេបល�ីទប្រី្បទោប្គឿងបញ�នរេបល�ីទទកោេិននបងែល្ងទីុទង ជបដីម តណំង-

អយ្កបនប្រី្បទោនីត�ិ�ិីររ� ញខាួន ាិ មតមម្ត ៤៧ និង ម្ត ០៤ ៃន្កមនីតិ��ិី្បហ�េណណ  

បដយរ�ជូ នទំណំុបកឿងនិងជនទង្ ពយមកតុលកបដីម្បី��ីកជំនុំ ជ្ម� នងិបាញសល្កមផន� បទទ

ាិ ម។ រុ៉ែន តមម្ត៤៧ ៃន្កមនតីិ��ិី្បហ�េណណ  នីតិ��ិីបន� អាប្រី្បទោបនក�ុងកកណីរេបល�ីទ្តត�

ផន� បទទដកោបន� ធនៗកយ៉ងតិា ១ឆ�  ំ និងយ៉ងប្ាីន ៥ឆ� ។ំ មាង៉�ញិបេៀត បទ�រីជបច្កម

ទប្មាបទាកីិ ា ម ក៏កផន� បទទតិាជងមួយឆ�  ំបហយីតុលកបំុបាញដីររ� រោឲ្ឃុខំាួនជនជរោបចេ 

ែដលមន�តមននបបលទ�នកតមម្ត ៣៥៣ ៃន្កមនីតិ��ិី្បហ�េណណ ែដក។ ក�ុងកកណីែររបន� បតី

អយ្ក និងតុលក គួកចតោកយ៉ងដូាបមាាំបព�ជនជរោបចេ (ឃុខំាួនបនឬបេ?) ឬក៏្តគ�បដ�ែលង

ជនទង្ ពយ ឬជនជរោបចេឲ្្តឡរោបទផ���ញិ? 

2>  បនបបលែដលជនបល�ីទជអ�� តជន បច្កមបទីុរទួក ្តត�បាញដីកបលីកែលងបចេ្រនោតមម្ត

២៤៧ ៃន្កមនីត�ិ�ិី្បហ�េណណ ។ រុ៉ែនបនក�ុងទំណំុបកឿងខា� បនមនបទទទលោ�ត�ុតងៃនរេបល�ីទែដល

តុលក្តត�ទប្មា។ តមនីត�ិ�ិីែដលបនអនុ�តមុនបបល្កមនីតិ��ិី្បហ�េណណ ាូលជ �កមន តុលក

្តត�បាញសល្កមបដីម្ទីប្មាប�ីត�ុតង។ តម្កមនីតិ��ិី្បហ�េណណ ថ�ីបតីតុលកចបំាោ្តត�បាញសល 

្កមទប្មាបី�ត�ុតងែដកឬបេ បរីអ�� តជន្តត�បនបលីកែលងទប្មាក បរអូទ�ត�ុតងបនក�ុងដីក ទប្មា 

បតីកចតោែាង�ត�ុតង(លកោឡយឡុង) អាប��ីបទបនែដកឬបេ ក�ុងកកណីអ�� តជន? ាំបព�្របភេៃន

រេបល�ីទខា�ដូាជ រេបល�ីទៃ្បបឈ ី រេបល�ីទបនសេ បបលខា�ទមត�កិា�ចរោបន�ត�ុតង្រ្បបតរេ

បល�ីទ ែតបុំអាកកបឃញីជន្រ្បបតរេបល�ីទបឡយី។ តមកអនុ�តែដលបនប��ីកនាងមក តំណងអយ្

ក បនប��ីករ��ូ នបកឿងមកជំនុំជ្ម�ផ� លោ បដីម្បីច្កមទប្មាក បរអូទ�ត�ុតងតមសល្កម។ បតីតម

្កមនីត�ិ�ិី្បហ�េណណ ថ� ីអយ្កនិងតុលក អាប��ីាំណតោកែររបន�បនែដកឬបេ? បរីបុអំាប��ីបន 

បតី្តត�ប��ីតមនីត�ិ�ិីែររណ? 
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3>  ាំបព�រេបល�ីទមជ្បម ជន្តត�បចេបនផា ទោរូកេីលំបន បតីបច្កមបទីុរទួក ចបំាោ្តត�ែតបាញដីក

ររ� រោឲ្ចរោខាួនជន្តត�បចេឬបេ មុនបបលរ��រោនីត�ិ�ិីបទីុរទួក ្រទិនបរីបុមំនភទុតងណមួយ

រ�ជ កោបីកបគាប�ទ ឬក បងកូទករទោជន្តត�បចេបន�? 

4> ក�ុងកកណីខា�ប្យបីកបទីុរទួការោទប�្គរោ បច្កមបទីុរទួកយលោបឃញីថបុមំនភទុតងដកោរន�ុក

បលីជន្តត�បចេបីរេបល�ីទ(មជ្បមឬឧ្កិដ�) ែដលបចេ្រនោបដយតំណងអយ្កបេបហយីជន្តត�បចេ 

បំុបនាូលររ� ញខាួនបនាំបព�មុខបច្កមបទីុរទួក បដយមូលបហតុផា ទោេីលំបន(បំុមនភទុតងរ�ជ កោបី

កបគាខាួន )។ រុ៉ែនបយងតមម្ត ២៤៦ និងម្ត ២៤៧ ៃន្កមនតីិ��ិី្បហ�េណណ ថ� ីនឲំ្មនក

រក្សយថ បច្កមបទីុរទួកអាបាញដីកបលីកែលងបចេ ្រនោតមម្ត ២៤៧ ៃន្កមនីតិ��ិី

្បហ�េណណ បន លុ�្តែតបនរ�ជូ នទំណំុបកឿងឲ្្ប�រជអជជ បិនិត្ និងប��ីដីទន�ិដ� នស� បកតម

ម្ត ២៤៦ទិន បេីរបន។ ក�ុងកកណីបន� បនបបលែដល បច្កមបទីុរទួករ�ជូ នទំណំុបកឿងបទ្ប�រជ

អជជ បិនិត្ រុ៉ែនបច្កមបទីុរទួកយលោបឃញីថបុមំនភទុតងដកោរន�ុកបលីជន ្តត�បចេ ជបហតុប��ីឲ្

កបាញដីររ� រោឲ្ចរោខាួនបុំមនលក�ណៈទមបហតុផល ។ ក�ុងកកណីខងបលី បតីបច្កមបទីុរទួក ្តត�

ែតបាញដីររ� រោឲ្ចរោខាួនជនជរោបចេឬយ៉ងណ? 

5>  ្រទិនបរីបច្កមបទីុរទួក បនរ�ជូ នជនជរោបចេបទជំនុជំំក� បដយបុមំនស�តជតិ្គរោ្ៗនោ បហយី

បច្កមជំនុជំំក� បនបាញសល្កមកបរៀរ ចតោឲ្បច្កមបទីុរទួកែទ�ងកកស�តជតិែតបច្កមបទីុរ

ទួកបុអំាកកបឃញី បតីបច្កមបទីុរទួក្តត�ប��ីដូាបមា? បតីបច្កមបទីុរទួក អាបាញដីបលីកែលង

បចេ្រនោបនែដកឬបេ? 

6> បតីសល្កមកបរៀរណ ែដលអយ្កអារបងឧេ�កណជ បនែផ�កតមម្ត៣៨៥ ៃន្កមនីតិ��ីិ្បហ�េណណ ? 

7>  ក�ុងនីត�ិ�ិីររ� ញខាួន ាិ ម បតីសល្កម្តត�ប��ីដូាបមា និងទកបទកែររណ ក�ុងកកណីទំណំុបកឿងបន�

សញុំ?ំ 

8> អំបនីីតិ��ិីក�ុងកអនុ�តសល្កម្បហ�េណណ  ទកោេងនបងទំណង និងជំងាឺិតករទោបដីមរណប ង កដ�រ្ប�ណី 

ែដលរបងទំុក បរអូទ អាលន្េប្ករទោេណណិ តបដីម្លីកោឡយឡុង បតីជទមត�កិា�ករទោ្ប�រជជ  ឬតុលក

អនុ�ត? ទូមបន្លោនបងរក្សយ អំបីកអនុ�តបលីម្ត ៥៣៣ ៃន្កមទីបីនីត�ិ�ិី្បហ�េណណ ។ 

9> េណណិ តម� កោ ្តត�ផន� បទទតមសល្កមស� បកបីក បដយគិតបៃីថ់ឃុខំាួនដូា �ៗ  បតីមន�ីកបន�នៗក ្តត�

អនុ�តបទទយ៉ងដូាបមា? 
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10 > កកណីតុលកផន� បទទ ដកោេណណ កម�បលីទបី១ឆ�  ំ តុលកអាររ� រោឲ្ឃុខំាួន ាិ ម(ាំបព�ជនជរោ

បចេែដលមន�តមនក�ុងបបលទ�នក) បតីសល្កម្តត�ទកបទកែររណ? ដីររ� រោឲ្ចរោខាួនមន

េ្មងោែររណ? បតីអំណាបិបទទតមម្ត ៣៥៣ ៃន្កមនីត�ិ�ិី្បហ�េណណ  ្តត�ប្រីនូ�បបលណខា�? 

11 > បតីដីកចរោខាួនែដលបាញបដយបច្កមបទីុរទួក បនមនទុបលិបែដកឬបេក�ុងកកណីទំណំុបកឿង្តត�

បនរ�ជូ នបទជំនុំ ជំក�កាួបហយី? 

12> ក�ុងម្ត ២០៧ ដីទ្មាមិនឃុខំាួនរបណ �អទន� ៖ 

a. ក�ុងកកណី្ប�អជជ មិនបទ�ីឃុខំាួនជន្តត�បចេបេ បតីបច្កមបទីុរទួកគរ្ជូីនដំណប ងបទ្ប�

អជជ ែដក ឬបេ? 

b. បរីជនកងប្ៗ�ឬបដីមរណប ងកដ�រ្ប�ណីឬបមធ� ី របងទំុឲ្បច្កមបទីុរទួក ឃុខំាួនជន្តត�បចេ 

បតីបច្កមបទីុរទួក ្តត�ជូនដំណប ងបទអ�កទងំបន�ែដកឬបេ? 

13> ាូកបន្លោកប្រីពក្ បដីមរណប ងកដ�រ្ប�ណី ឬ ជនកងប្ៗ� ខុទ �ៗ យ៉ងដូាបមា? 

14>  តមម្ត ១០ បនែាងថ អជជ យុលៃនរេបល�ីទ៖ 

- ១៥ ឆ�  ំាំបព�រេឧ្កិដ� 

- ០៥ ឆ�  ំាំបព�រេមជ្មិ 

- ០១ ឆ�  ំាំបព�រេលហុ 

ក�ុងម្ត ១១ បនកំណតោអំបីកផ ាោអជជ យុល ។ តមអត�នពយៃនម្តបន� ខជុ ំបនឧរមថ បរី

ទំណំុបកឿងកី្បហ�េណណ មួយ ្ប�រជអជជ  បច្កមបទីុរទួក មិនបនចតោកបនទនោបបលប�ល ឬៗតោបភាា

ចតោក រណ លឲ្បលីទកកំណតោដូាមនក�ុងម្ត ១០។ 

បតីកមិនបនចតោកទំណំុបកឿង បគគិតផ ាោអជជ យុលែដកឬបេ? 

15> ម្ត ២៤៧ ៖ ដីដំបណ�្សយ 

ក�ុងកយៈបបលបទីុរ បមធ�ជីន្តត�បចេបនទំុបលីកែលងបចេ្រនោកូនកីករទោខាួន មុនបបលរិេ

កបទីុរទួក បតីបច្កមបទីុរទួកអាបាញដីបលីកែលងបចេ្រនោ( �ៗ នរេបល�ីទ) មុនបបលរិេកបទីុរទួក

បនែដក ឬបេ? 

ឧរមថ បច្កមបទីុរទួកមិនប��តីមកបទ�ីទំុករទោបមធ� ីបតីបច្កម្តត�ជូនដំណប ងបទបមធ�ែីដកឬបេ? 
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16> ម្ត ១៦១ ៖ ក្រគលោ�ត�ុែដលចរោយក ឲ្បទម� ទោបដីម�ញិបដយបច្កមបទីុរទួក 

ឧរមថ ក ខ�ីមូ៉តូបី ខ បដយ ខ មិនបនដបងបីបៗលរំណងករទោ ក បឡយី ។ ក បនជិ�មូ៉តូែដលខ�ីបន� 

បទប��ីទកម�ិបមកោែខ្កបី គ។ ខ ប្យបីបនដបងទមត�កិា�បនចរោខាួន ក និងដកហូតមូ៉តូករទោខាួន ខ បន

ប��ីពក្ទំុបទអយ្ក ឬបច្កមបទីុរទួក យកមូ៉តូករទោខាួន�ញិ។ 

បតីកបទ�ីទំុមូ៉តូករទោ ខ បច្កមបទីុរទួកគរ្ី្ រគលោឲ្ម� ទោបដីម�ញិ ្តបម្តត�តមនីតិ��ិីែដកឬបេ?    

បីប្ព�បច្កម មនមតិបីកែដលបលីកបឡងីែដលែខ�ង �ៗ ៖ 

- មតិេ ី១ ៖ មូ៉តូបន�ជមប�ាបយ្រ្បបតរេបល�ីទមិនគរ្ី្ រគលោឲ្បេ 

- មតិេ ី២ ៖ មូ៉តូបន�ម� ទោបដីមបុបំនាូលកមួ្រ្បបតរេបល�ីទ គរ្ី្ រគលោឲ្ម� ទោបដីម�ញិ។ 

17> ម្ត៧៖ កកលំតោរណប ងអជជ ៈ ម្ត ៧-១ 

ឧរមថ ៖ ជន្តត�បចេបនសា រោបនក�ុងដំណកោលបច្កមបទីុរទួកឬបច្កមជំនុំជំក�។ បតីខង      

្ប�រជជ ឬខងបច្កម ែដលជអ�កបាញដីកលំតោរណប ងអជជ ? 

18> ម្ត១៨៦ ៖ ដីររ� រោឲ្ាូលបតីបច្កមបទីុរ ្តត�បាញដីររ� រោឲ្ាូលខាួន រុ៉ន� នដង បរីក�ុងកកណី

ជន្តត�បចេក បងកូទបុំ្បមាូលខាួន? 

19>  ម្ត ១៨៦-១៩០-១៩៦ 

កកណីជន្តត�បចេបនផា ទោេីលំបន មិនដបងបទេកីែនាងណ ឬបគាខាួន បតីបច្កមបទីុរទួកអា

បាញដីចរោខាួនបដយអនុបលមតមម្ត ១៩៦ បនែដក ឬបេ បដយមិនចបំាោបាញដីររ� រោឲ្ាូលខាួន  

ឬនខំាួន? 

20 > ក�ុងកកណីបច្កមជំនុជំំក�បិនិត្បឃញីថ ទំណំុបកឿងែដលបច្កមបទីុរទួករ�ជូ នមកខាួនមនលក�ណៈមិន

ទនោបបញបលញ ឬមូល បតីបច្កមជំនុជំំក�្តត�រង�ិលទំណំុបកឿងបន�បទបច្កមបទីុរទួកឬ បទ្ប�រជអជជ  

ឬបទនគកបលយុតិ�ម៌? 

21> ម្ត ១៤៣ ទិេ�ិករទោជន្តត�បចេបបងពកោបមធ� ី ាុ�បរី្កកម្គគសកបបងពកោបមធ�ជីំនួទជន្តត�បចេ  

បតីបច្កមបទីុរទួក អាេេួលយក្តបម្តត�តមនីតិ��ិីែដក ឬបេ? (ម្ត ៩៨-១៤៩-២៤៥-៣០១ 

ត្មត�ឲ្ជន្តត�បចេផ� លោបបងពកោបមធ�បីេីរមនទុបលិប) ។ 
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22> ថិកប�លៃនកឃុខំាួនរបណ �អទន�ក�ុងរេមជ្បម (ម្ត២០៩) 

- កឃុខំាួនមិនបលីទបី ៤ែខ 

- បនាកបបលមិនឲ្បលីទបី ២ែខ 

ាូកបន្លោាំណុាែដលថមិន្តត�ឃុខំាួនបលីទបីពកោកណ លៃនអរ្រកមៃនបទទ ? 

23> ម្ត ២៤៧-២ 

ឧរមថ មនកកណីប្ៗ�ថ� កោារាកណជ  បដយ ក បនបរីកកថយនរុក ខ ឲ្មនករួទ�់នោ�់កបហយី

បនកតោបគាខាួនបដយ �ៗ នស�តជតិ។ ្ប�រជអជជ ក៏ដូាជបច្កមបទីុរទួកបនបាញដីដំបណ�្សយ

បលីកែលងបចេ្រនោបលីបច� � ក បដយបយងតមម្ត ២៤៧-កថខណណ េ២ី។បដយ ែឡកកថយនករទោ ក 

ែដលរន្លោេុកបន� បតី្តត�ទប្មាយ៉ងដូាបមា? បដីម្ឲី្ជនកងប្ៗ� អាេេួលបនទំណង? 

24> ម្ត ១៨៦៖ ្រទិនបរីបច្កមបទីុរទួក បាញដីររ� រោឲ្ជន្តត�បចេ ាូលខាួនតមកកំណតោ បហយី

បមធ�ជីន្តត�បចេបា�ែតទំុបនាបបល បដយ �ៗ នមូលបហតុ បតីបច្កមអាបាញដីររ� រោឲ្នខំាូនបន

ែដក ឬបេ? 

25> ម្ត ២១២ ៖ បទាកីទប្មាទកោេងនិងអនីតិជនមនអយុតិាជង ១៤ឆ�  ំបនែាងថអនីតជិន អយុ

តិាជង ១៤ឆ�  ំ មិនអា្តត�ឃុខំាួនរបណ �អទន�បេ បច្កមបទីុរទួកអាទប្មា ្រគលោអនីតជិនបន�

ឲ្ឪបុកម យ អណបាបល ឬ មជ្មណណ លអរោកែំថកកក។ ក�ុងកកណីមនីនកគបលយុតិ�ម៌ នខំាួនជន

្តត�បចេមកដលោដំណកោលអយ្ក បតី្ប�រជអជជ មនទិេ�ិបដ�ែលងជន្តត�បចេ បដយមិនមាងតោ

បច្កមបទីុរទួកបនែដកឬបេ? 

26> ប្របីកកណីរន� នោចបំាោ បតីបច្កមបទីុរទួកមនទិេ�ទំុិឲ្បដ�ែលងជន្តត�បចេ ឲ្បនប្រ ឃុែំដកឬបេ? 

ក�ុងកកណីណខា�? ទូមផលោជឧទហកណជ ។ ក�ុងកកណីខងប្យបន� បរី្ប�រជអជជ មិនយលោ្បមតម

ទំបណីកករទោបច្កមបទីុរទួក បតីបច្កមបទីុរទួកទប្មាយ៉ងដូាបមា? ម្ត ២១៥ 

27> ម្ត ២១៦៖ បនបបលែដល្ប�រជអជជ ទំុបទបច្កមបទីុរទួក ឲ្បដ�ែលងជន្តត�បចេឲ្ បនប្រឃុ ំ

បហយីបច្កមបទីុរទួក មិនបនទប្មាក�ុងកយៈបបល ៥ ៃថ់ បបលបន�្ប�រជអជជ ក៏ បនដកោពក្

រណប ងបទទិបទីុរទួកបតីទិបទីុរទួកែដលមនទិេ�ិ ទប្មាបលីពក្ទំុបន� ្តត�កយកទំណំុបកឿង

បទបិនិត្ែដក ឬបេ? 

28> រណប ងឧេ�កណជ ឧរ្តិបហតុ ជរណប ង្របភេណ? 
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29> ក�ុងកកណីណ អគ�្ប�រជអជជ អមសលឧេ�កណជ  អារបងបទអ�កណ? ម្ត ២៦៦ 

30 > ក�ុងកកណីណករទោែដល្តត�ចរោបន ្តត�ផលោបទឲ្ម� ទោបដីម�ញិ? ម្ត ១៦១ បតីករទោបន�អ�កណជ

អ�កចរោ? មនីនគកបលយុតិ�ម៌ ឬបច្កមបទីុរទូក? 

31> បរីបច្កមបទីុរទួក ឃុខំាួនជនជរោបចេបដយមនិទនោផុតកយៈបបលឃុខំាួនបេ បហយីប្យបបលបទីុរ

ទួការោទប�្គរោ(រិេកបទីុរទួក)បហយី ក៏បនរ�ជូ នបកឿងបទជ្ម�ក�ុងដំណកោលបន� បដយបច្កម

ជំនុជំំ្ម�មនកយតឺយូករណ លឲ្ហួទបបលឃុ។ំ បតីអ�កណេេូលខុទ្តត�? បតី្តត�ប��ីដូាបមា? 

32> ក�ុងកកណីបច្កមបទីុរទូកឃុខំាូន្តត�បចេបលីទលកំណតោ។ បតីបច្កមបទីុរទូកកូរបន�េេួលខុទ្តត�

យ៉ងដូាបមា? 

33> ក�ុងសល្កមាំនុាទំអងបហតុ បរីមនម្តជប្ាីនក៏ដូាជអនុ្កិត្ បហីយទុេ�ែតអាយក 

មកទំអងបន បតីបយងីគរ្យីកទងំអទោ ឬ ប្ជីទយកម្តណមួយែដលទំខនោរំផុតមកទំអងបន

បហយី។ 

34>  ក បនលរលួាបមីល ខ កំបុងងូតេបក។ ខ ាងោរបង បតីជរេបល�ីលអ�ី? 

35> បតីក�ុងបកឿងកី្ បហ�េណណ  បច្កមនោបកឿង្បហ�េណណ បន� មនទិេ�ិបាញដីកកកកពកបនបេ? 

36> ក�ុងបកឿង្បហ�េណណ  បតីមនរណប ងេរោស� តោអំបបីបល�ីទជមុនបនបេ? ឧទហកណជ  ក បនេេួលដំណប ងបី

កគំរមវយ្រហកមួយជបដីម។ 

37> ាូករក្សយជំក�ផ� លោនិងជំក� ាិ ម ប្ព�ក�ុងម្តា្រោនីត�ិ�ិី្បហ�េណណ មនែាងអំបលីក�ខណ្ប 

ជ្ម� ាិ ម ែតមិនា្ទោលទោក�ុងម្តអំបីជ្ម�ផ� លោ។ 

38> អង�បហតុ៖ ក បនខាួន្បណ ខ បដយខា ា ខ របង ក ក៏បនបកៀរកជមួយ ខ ។ មួយកយៈប្យ ខ បន

បគាខាួនបតោបទ។ បតីជរេបល�ីទមបបកបនបេ? 

39> បតីនីតិ��ិីៃនកបលីកែលងបចេបនបបល �ៗ នស�តជតិ ្តត�ប��ីដូាបមា? ាំបព�អ�� តិជន ក�ុងរេបល�ីល

ៃ្បបឈ ីនិង រេបល�ីទមិនែមនៃ្បបឈអីំប�ីត�ុតង។ 

40 > ទំណំុបកឿងបនរ�ជូ នបទជំនំុជំក�ដលោៃដបច្កមជំនំុជំក�កាួបហយី បហយីខណៈបន�បគចរោបនជនជរោបចេ 

តមដីកចរោខាួនករទោបច្កមបទីុរទូក បតីបច្កមជំនំុជំក�្តត�ប��ីដូាបមា? ទូមបលីកមនម្តាំៗែតមង 

កុំបលីកម្ត្រហកោ្រែហលមករក្សយ។ 
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41> បនបបលបច្កមបទីុរទួក ដកោជន បផ្ងបេៀតឲ្បនប្មកបិនិត្ែដល �ៗ នាង�ុលបច� �បនក�ុងRI ករទោ

តំណងអយ្ក(ម្ត ១២៦) បតី្តត�ប��ីដូាបមាជមួយស� រពនអយ្។ 

42>  កកណីបច្កមបទីុរទួក ាងោែកែ្ររេបល�ីទ បនបបលខាួនកំបុងបទីុរទូក បតី្តត�ប��ីដូាបមា ជមួយស� រពន

អយ្ក។ 

43> បតីដីរ�ជូ នឲ្បមាីយករទោ្កទួងយុតិ�ម៌អាប្រីក�ុងកំកតិណខា�? កំកតិឲ្្ប�រជអជជ បមាីយ ឬក៏ជូន

បពត៌មន ឬជូនដំណប ង ទូមែរងែាកឲ្បនា្ទោលទោប្ព�អតនពយៃនដីបន�មិនអារក្សយ ឬប្រី

្បទោបន្គរោមុខបន�បេ។ បបលខា�បច្កមបទីុរទួកជូនឲ្្ប�រជអជជ ផលោបយរលោ មិនែមនជូន

បពត៌មនបេ បហយីបបលខា�្ៗនោែតជូនបពត៌មន មិនចបំាោផលោបយរលោករទោអយ្កបេ។ 

44> បនបបលទ�នក ្សរោែតបលាបាញនូ�ស�តជតិបលីជនែដលបច្កមបលីកែលង បតីតំណងអយ្ក

ប��ីកបចេ្រនោ ាិ ម ឬ្តត�ប��ីដូាបមា? 

45> បនបបលបទីុរទួក ជ�ម�តមនរណប ងប ី គឺ រណប ងអជជ  និងរណប ងកដ�រ្ប�ណី បតីជនកងប្ៗ� ឬបដីម

រណប ងកដ�រ្ប�ណី មនទិេ�ិទំុបច្កមបទីុរទូក ហមតោ្េប្ទម្តិជន្តត�បចេឬបេ? បរីមនបតីបច

្កមបទីុរទូកបាញដីអ�ី? ដីកទប្មា ឬ ដីកកកកពក? 

46> បតីដីដំបណ�្សយរ��រោដីអី�ខា�ករទោបច្កម បទីុរទូក? រុ៉ែនក�ុងា្រោរ��រោដីែតបីកបេ គឺដីកឃុ ំ

និង ដីដកោឲ្ទ�ិតប្មក្តគតបិនិត្តមផាូ�តុលក ឬឯដីចរោខាូនបុមំនែាងថរ��រោបេ? ែត

បរីទិនវារោែដក ាុ�ដីបផ្ងៗ បេៀតយ៉ងដូាបមាែដក ដូាជដី្ស�្ជ�ស�តជតិ ឬដីប�? 

47> បនបបលជំនុំជំក�បកឿងមជ្បម បច្កមបទល បតីបច្កមជំនុជំំក�ាងោរូករេបចេបមីជ្បមបទមជ្បម បតីបយង

ម្តណ? បតីរេឧ្កិដ�បទឧ្កិដ� បតីបយងម្តណ? ឧទហកណជ  រេមបបក បទកបំលភបលីបទាកី

េុកាិត។ 

48> ទូមបន្លោអំបី��ិីសទក�ុងកទកបទកសល្កម។ បតីប��ីយ៉ងណបេីរអាទកបទកទំអងបហតុ

បនល�? បតី្តត�ទកបទកយ៉ងណបដីម្កុីឲំ្ទំអងបហតុ និង បទាកីទប្មាមនលក�ណៈផ�ុយ �ៗ ? 

49> បតីដីចរោខាួនមនអនុិបដលោបបលណ? ក�ុងកកណីែដលមនកចរោខាួន បនបនបបលែដលបច្កម

បទីុរទួកបនរ�ជូ នទំណំុបកឿងបទ ជំនុ�ជំក�បហយី បតីកកណីបន�្តត�ប��ីយ៉ងណ? បរីបច្កមជំនុំជំក� ឬ

្កកម្របកកជនុំំជំក� អាទប្មាបន បតី្តត�ទកបទកយ៉ងណបដីម្កុីឲំ្ទំអងបហតុ និង បទាកីទប្មា

មនលក�ណៈផ�ុយ �ៗ ? 
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50 > បតីបដីម្រីណប ងកដ�រ្ប�ណីមនទិេ�ិរបងឧេ�កណជ បលីកកណីអ�ីខា�? ាុ�បរីសល្កមទប្មាឲ្ជនជរោបចេ

កូាផុតបរីេបចេ្រនោ បតីបដីមរណប ងកដ�រ្ប�ណីមនទិេ�ិរបងឧេ�កណជ  ឬបេ បលីកទប្មាឲ្កាួផុត

បន�? 

51> ក�ុងកកណីែដលបច្កមបទីុរទួក ទប្មាបាញដីទប្មាបលីកែលងកបចេបដយ �ៗ នស�តជតិ។  

បតី�តុតងែដល្តត�ទប្មាក បរអូទ ្តត�រ��ូ នបទជំក�ឲ្បទបច្កមជំនុជំំក�ទប្មា ឬបច្កមបទីុរទួក

ទប្មា បរីបច្កមបទីុរទូកទប្មា បតីអ�កណជអ�កទប្មា? 

52> ាូកបន្លោឲ្បនា្ទោលទោអីបីកយៈបបលៃនកឃុខំាួនក�ុងរេមជ្បម? 

53> ក�ុងកកណីែដលបាញសល្កមបលីជនជរោបចេមនអយុប្ម ១៤ ឆ�  ំ បតី្តត�ទកបទកទំអងបហតុ និង 

បទាកីទប្មាយ៉ងដូាបមា? 

54> ទូមជួយរក្សយរ�� កោម្ត ៨ ៃន្កមនីត�ិ�ិី្បហ�េណណ  ទីបីមូលបហតុបផ្ងៗបេៀតៃនកកលំតោ

រណប ងអជជ ។ 

55> ក�ុងកកណីេណណិ តបតោរងោទិត(ម�ួត) ឬ សា រោមួយាំបហៀងខាួន(បបលប��ីាលន្តត�មនជំនួយបីមនុទ្ 

បផ្ងៗ) បតី្តត�ចតោកយ៉ងណ? 

56> ទូមរ�� កោអបំីទមត�កិា�ករទោតុលកបយធឲ្បនា្ទោលទោ? 

57> បតីកបទីុរអបង�តរឋមាំបព�រេបល�ីទមិនជកោែទងមនកយៈបបលរុ៉ន� ន? 

58> ាំបព�កកណីឃុខំាួនជនជរោបចេបលីទកយៈបបល បតី្តត�ចតោកយ៉ងណ? 

59> បតីមនីនគកបលយុតិ�ម៌ អាបាញ ដីររ� រោឲ្ាូលខាួន ដីររ� រោឲ្នខំាួន ដីររ� រោឲ្ ចរោខាួន 

យកបទអង�ិ បករទោខាួនបនឬបេ? បនបបលែដល �ៗ នដីចតោតងំឲ្បទីុរទួកជំនួទបីបច្កមបទីុរទួក? 

(ទំណំុបកឿងបនក�ុងៃដបច្កម)។ 

60 > បតីបច្កមបទីុរទួក ែដលចតោតងំរបណ �អទន� បដីម្បីទីុរទួករន បីបច្កមែដលបនចតោតងំ បតីបច

្កមបន�មនអំណាបាញដីដំបណ�្សយបនឬបេ? បរីបច្កមចទោបនបុទំនោជ ឬ មិនទនោារោ

�ុកៈករទោខាួន។ 
 

១០. សណំរួ�រទ់ន�រន្រមរិដ្្បងវណ ី�ិន ្រម��ី�ធីរិដ្្បងវណ ី
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ៃថ់បុ�ណេី21ណែខតុលណឆ� 2ំ009ណបម៉ង 08វ31 

1 > បតីបនក�ុងដំណកោលនីតិ��ិីប្តៀម កទញបហតុផល បតីបច្កមអាបទ�ីទំុបទអជជ �កបផ្ងៗបដីម្បី��ី

បទល្�ាិ�ពយ បនែដកឬបេ? 

2> បយងតមម្ត ១០៨ អនុិបៃនករ��រោនីតិ��ិីប្តៀមិគមីិនអាដកោមប�ាបយតេលោ... ។ បលីកែលង

ែតភទុតងែដលតុលក្ស�្ជ�មន� នុទិេ�ិ បតីពក្្ស�្ជ�ក�ុងម្តបន�មនេំហរុ៉ំណេ  បតីវដូាជ

ពក្្ស�្ជ�ក�ុងបកឿង្បហ�េណណ ែដក ឬបេ? 

3> ទកោេងនបងកណំតោបហតុរ��រោរណប ងែដលវមនអនុិបអនុ�តដូា សល្កមម្ត ២២២ បតីកំណតោ

បហតុបន�មនអជជ អទោជំនុំដូាសល្កមឬបេ? បតីមនែាងក�ុងម្តណ? 

4> បតីរណប ងតរករទោិគីម� ងបេៀត ទមទកបអយរងោ្បកោ្រដរោកីថ�មីួយបេៀតែដកឬបេ? បហតុអ�ី? 

5> បនបបលមនសល្កមកំបងំមុខ កាួបេីរាុងាបមាីយដកោពក្រណប ងតរទមទកជម់ឺាិតបហយីរបង ទទោ

នបងសល្កមបតីរណប ងតរបន�្តត�រងោបន�ែដកឬបេ? បតីរណប ងតរកកណីបន�អាេេួលបនឬបេ? បរីបន

បតីតុលក្តត�ចតោ កដូាបមា? បរីមិនបនបតីតុលកក្តត�ដបំណីកនីត�ិ�ិីែររណ? 

6> បរីបដីមបចេទំុដកពក្រណប ងែតាុងាបមាីយមិនយលោ្បម (ម្ត ២១៧ កថខណណ  ២) បតីាំណតោក

នីត�ិ�ិី្តត�ប��ីយ៉ងដូាបមា? បតី្តត�បអយាុងាបមាីយប��ីជបដីមបចេ�ញិឬយ៉ងណ? បតី្បកោ្រដរោកី្តត�

គិតដូាបមា? 

7> បតីរណប ងែដលបច្កមបុំបនប��ីតមរ��តិៃន្កមនីតិ��ិី ឧទហកណជ  ម្ត ៥៧៦ ែដលរ��តិបអយ

បច្កម ប��នីីត�ិ�ិីប្តៀមតម្កម ែតបច្កមបនែតប��ីតមនីត�ិ�ិីចទោឬបហ សក្មីកទួកក�ុងបបលប្តៀម

ទញបហតុផលជបដីមេបង�ីែររបន�ផ�ុយបី ្កម។ណ បតីដំណកោលបកឿងកីែររបន�អាជមូលបហតុបអយេុក

ជបមឃៈសល្កម បដយសលឧេ�កណជ បនែដក ឬបេ? 

8> ាូកបន្លោអំបីរណប ងទមទកបអយរ�ជ កោអំបីអត�ិិ ប ឬនត�ិិបៃនេំនកោេនំងគតិយុតិ និងបអយឧទហកណជ

អំបី្ របភេៃនរណប ងបន�ឲ្បនប្ាីនកកណី? 

9> ាូកបន្លោអំបីរណប ងតរ? 

10 > ្រទិនបរីបច្កមបនប��ីកសកទួកសក្ ី ឬសមីិគីបនក�ុងនីត�ិ�ិីប្តៀម បតីកិា�ែដលបនប��ីបន�នំ

បអយមនផល�បិកអ�ខីា�? 
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11> បយងតមម្ត ២៣ និង ២៤ ៃន្កមនីត�ិ�ិី បតីកទំបកាបដយ្កកម្របកក្តត�មនកំណតោបហតុ

បិិកកទំរតោ ក�ុងទំនុំបកឿងែដកឬបេ? បន្របេទជរុ៉ន បគប��ីដូាបមា? 

12> ក�ុងរណប ងកំបុងចតោក ្រទិនបរីមនតតយិជនរបងអនរគមនជ បតីតុលក្តត�ចតោកតម��ិីណ? 

្តត�ប��ីកំណតោបហតុឬដីកទំបកា? 

13> បរីទិនបរីមនរណប ងតរ បតីរណប ងបន� ្តត�កំណតោបន�(្បកោ្រដរោកី)ែររណ?ឬមួយមិនបាោយក? 

14> បតីបគអាបាញសល្កមកំបងំមុខបនរុ៉ន� នដងក�ុងបកឿងកីមួយ? ឧទហកណជ  សល្កមកំបងំមុខ

ាុងាបមាីយ។ បនលរកបិា�េថ�ី បដីមបចេមិនាូល បតីតុលកបាញសល្កមកំបងំមុខបដីមបចេ ឬបាញ

សល្កមែររណ? 

15> ្រទិនបរីគូិគីបនាូលកមួក�ុងនីត�ិ�ិីប្តៀមកាួបហយី បរីបដីមបចេអ�តមនមនបបលទញបហតុផល

បដយផ� លោមតោ បតតុីលកអាយកកអ�អងករទោបដីមបចេបនបបល PPOA ប��ីជមូលដ� នៃនបទាកី

ទំបកាបដយឲ្ បដីមបចេឈ��កបីនែដកឬបេ? 

16> ម្ត ១៩៦ កថខណណ  ៤ ក្រទឲ្អនុ�តជរបណ �អទន� កកណីតុលកមិនបនទំបកា

បទាកីអំបីក្រទឲ្អនុ�តជ របណ �អទន�ក�ុងសល្កម ឬសលដីកបេ តុលក្តត�បាញដីក

ទំបការែន�ម។ បតដីីកបន�មនបច� �ដីកទប្មាអ�?ី បនបបលអនុ�តបដយរង�ំ បតយីកដីកបន�ប��ីជ

លិខិតអនុ�តែតមងឬមួយក៏យកសល្កម ឬសលដីកប��ីជលិខិតអនុ�ត ឬមួយលិខិតអនុ�តក�ុងកកណីបន�

ទលោែតមនសល្កម នងិសលដីកទងំបីករ��ូ ល �ៗ បេីរបហថលិខិតអនុ�ត បបី្ព�ម្ត ៣៥០ មន

ដីកទប្មាខា�ក៏ជលិខិតអនុ�តែដក។ណ បនបបលផលោកូរមនអនុ�តបតីកូរមនអនុ�តបន�្តត�ប��ី ជិ រោនបងសល

្កម ឬ ជិ រោជមួយដីទប្មា ឬក៏ប��ីជលិខិតកូរមនមួយបផ្ងបេៀតដាោបីសល្កមនិងសលដីកបន�។ 

17> ក�ុងនីតិ��ិីប្តៀមទ្មរោកទញបហតុផល អា្រ្បបតបទាំបព�មុខ្កឡរ�ជ ីបដយ �ៗ ន �តមនបច

្កមេេួលរន�ុកបនែដកឬបេ? ្រទិនបរីបុអំា បតីេំនទោជមួយា្រោមនេំហយ៉ំងដូាបមា? 

18> ម្ត ១២៦ កែរងែាកបកឿងកី។ បតីមនកកណីបិបទទែដកឬបេ ែដលបច្កមណម� កោអាេេួលបកឿង

កីបីក ឬរីបលខជរោ �ៗ  បេរីរនបទបច្កមរន� រោបីដីកទំបកា ឬប្របដីីកទំបកាែរងែាកបកឿងក?ី ្រទិន

បរីបុំអា បតីផល�បិកៃនាំណតោកបកឿងកីដូាបមា បហយីគូិគមីនទិេ�ិ យ៉ងណខា�ាំបព�កកណីបន�? 

19> �ិកៈក�ុងកររ� ញមន�ៈ ដូាជមបបកបពត៌មនមិនបតិ (ម្ត ៣៤៧) ជអេទ ជមូលបហតុៃនរណប ង

្បហ�េណណ ែដក ឬបេ? 
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20 > បតីកបលីករណប ងបចល តមម្ត ៨១ បដីមបចេអាមនទិេ�ិប��ីរណប ងឧេ�កណជ  ឬបេ? 

21> កចតោេុកថដកពក្រណប ង។ បដីមបចេទំុដកពក្រណប ងប្យនីតិ��ិីប្តៀមបលីកេី២ មុននបងជូន

ភទុតងឲ្បនិិត្បដយមនកយលោ ្បមបីិ គីាុងាំបលីយ។ បតីបច្កម្តត�បាញដីកទំបកាអ�?ី ជកណំតោ

បហតុដកពក្រណប ងជដីកទប្មាបលីករណប ងបចល ឬជសល្កមកលំយបកឿង ឬយ៉ងណ? 

22> ាូកបន្លោអំបីកល�រងោ ឬកេេួលស� លោនូ�កទមទក។ណ បដីមបចេរបងទមទក្បកោជំពកោ 

៥០០.០០០ និងក្បកោ។ ាុងាបមាីយេេួលស� លោកទមទកែតទំុបនាបបលទងគឺទំុទងកបំល� ្រចែំខ 

បដីមបចេយលោ្បមតមាុងាបមាីយ។ណ បតីបច្កម្តត�បាញដីកទប្មាអ�ី? បតីជកំណតោបហតុទ�ជ ឬជ

សល្កម? 

23> បនបបលកំបុងទញបហតុផលផ� លោមតោ (ស�នកជសធកណៈ) ទងំបកឿង�វិេ្គគសក ទងំបកឿង�វិេ

កិា�ទនា គូិគីទ�ជ បតីបច្កមបាញដី ឫសល្កម បដីម្រី��រោនីត�ិ�ិី ? 

24> បដីមបចេទករបង្បកោតមកិា�ទនា ។ាុងាបមាីយេេួលដីកបន� និងពក្រណប ងាមាង ែតបុាូំល 

ខាួនមកប��ីកតមនីត�ិ�ិីតុលកបស� បតីបច្កមអាដំបនីកកនីត�ិ�ិីបាញសល្កមតមរណប ងទមទក 

ឫយ៉ងណ? 

25> បតីរុគ�លិកណខា�ែដលអាេេួលទិេ�ិបបីដីមបចេបន ប្របីអ�កតំណងបដយអណត ិ ? បហយីអា

េេួលបនបលីតំៃលកម��ត�ុអ�ខីា� ? ាំនួនរុ៉ន� ន ? 

26> ាូកបន្លោអំបីកែរងែាកមកត៌ក ។ 

27> បតីករ��  ំឫហុរូ៉ីែតកបលីអាលន�ត�ុែដលបុបំនាុ�រ�ជ ី្តត�ប��ីយ៉ងដូាបមា បដីម្អីាតតងំ ជមួយ 

តតយីជនបន ? 

28> ្រទិនបរីតុលក្តត�កឲ្អ�កជំនញប��ីកវយតៃមាអំបសី� ន ិបទំណងោ កខូាខត បតីប��ីបន ក�ុង

ដំនកោលណៃននីតិ��ិី ? នីត�ិ�ិីប្តៀមទ្មរោទញបហតុផល ឫប្យបបលរ��រោនីតិ��ិីប្តៀមទ្មរោ

កទញបហតុផល ? 

29> ្រទិនបរីតុលកបនទប្មាបលីពក្រណប ងទទោករទោិគីបទនបង សល្កមកំបងំមុខបដយបាញ

សល្កមថ�ីមួយបេៀត រុ៉ែនតុលកបុបំនររ� រោឲ្អ�ករបងទទោែកត្មត�បលីរណប ងទទោបេ បហយីក៏ទប្មា

ែតមង បតសីល្កមថ�ីបន�អាជកម��ត�ុៃនកលុរបចលបដយសលឧេ�កណជ  បនែដក ឫបេ ? បហតុអ�ី ? 
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30 > បតីសល្កមៃនកជំនុជំ្ម�បលីកេី១ែដលមនកំហុទែររណែដលមនឲ្ សលឧេ�កណជ លុរបចល

បន? 

31> ម្ត ៣២ ៃន្កមនីត�ិ�ិីកដ�រ្ប�ណីែាងបីកប្ជីទបកទីិគ ី ។ បតីកប្ជីទបកទីិគី្ តត�កបៗកប

លក�ខណណ អ�ីខា� ? បតី្តត�បៗកបបលីេ្មងោណខា� ? បតីចបំាោ្តត�ឲ្អ�កប្ជីទបកទីប��ីក្រគលោទិេ�ិឲ្បទ

អ�ក ប្ជីទបកទីែដក ឫ បេ ? 

32> បតីកទ�ជតមផាូ�តុលកអាយករ��តិទកោេងនបងកិា�ទនា បទអ�កែដល្តត�បនប្ជីទបកទីែដក 

ឫបេ? 

33> កកណីពក្រណប ងតរ ែដលសលដរូំងបនេេួលប្យករ��រោនីត�ិ�ិីប្តៀមទ្មរោកទញ 

បហតុផលឫ បនេេួលក�ុងនីត�ិ�ិីទញបហតុផលបដយផ� លោមតោ បតី្តត�មនាណំតោកែររណខា�បដីម្ឲី្

បនទម្ទរតម ស� កតៃីន្កមនីតិ��ិីកដ�រ្ប�ណី ? 

34> បតី្ប�រជជ មនទិេ�ិរបងទំុកលំយកំណតោបហតុទ�ជករទោតុលកបនែដក ឫបេ? 

35> ក�ុងកយៈបបលកនាងមក នងិនបបលរា�ុរ្ន�បន�មន្រជបលកដ� ឫមនីរជកមួយាំនួនបនដកោពក្

ទំុ ែកែ្របច� �ផា ទោរូក ឫែកែ្រអយុជបដីម បតីតុលកអាទប្មាតមសល្កម្រទក�ុងកកណីទងំ

បន�បនែដកឬ បេ បដយែផ�កតមបទាកីែណនអំនក្កទួងទីបីកែកែ្រកែក ត្មត� និងរំបបញាំណុាខ��

ខតបនក�ុងបទៀ�បភ អ្តនុកូលដ� ន្គរោ្របភេបលខ ០១០ ទ.ណ.ន.ម.ផ.កយ/០៧ ាុ�ៃថ់េ ី២៧-០៧-

២០០៧ ករទោ្កទួងមហៃផ� និង្កទួងយុតិ�ម៌ ។ 

36> ាូកបន្លោលំអិតអំបីទនតកិម� ? 
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ជពំូរទី៤ 

�ី��ណិជ�រមធ  
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១. គកណសម្បត�ិ �ិនគកណ�្ត�កិ�្្ងភទ្រកមហ៊ក��ណជិ�រមធរ�កនច� ់្ែខធរ  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោណបនៃថ់បន�ណបទងណបណីណទូមបលីកបឡងីណអំបី្ របភេៃន្កកមហហុនពណិជជកម�ណ

បនក�ុងា្រោែខ�កណ ។ណ បតីទហ្ៗទពណិជជកម�ណអារបង�ីតបឡងីណក�ុងេ្មងោណខា�?ណេ្មងោនីមួយៗមនលក�ណៈ

ខុទ �ៗ ្តងោណខា�ណបហយីមនគុណទម្តិណនិងគុណ�រិតអិ�ីខា�? 

តមា្រោណទបីីទហ្ៗទពណិជជកម�ណឆ� ២ំ០០៥ណេ្មងោ្កកមហហុនណ្តត�ែរងែាកជសខ�ំៗណបីក៖ 

១-្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិ 

• ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិេូបទ 

• ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិមនក្មិត 

២-្កកមហហុនមូល�ន 

• ្កកមហហុនឯកជនេេួលខុទ្តត�មនក្មិត 

• ្កកមហហុនមហជនេេួលខុទ្តត�មនក្មិត 
 

្រកមដ៊ុនសដរមមសិទ�ិទូេ� 

្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិេូបទ ្តត�មនម� ទោិគហហុនចរោបីណ ២នកោបឡងីបទ។ណ ្រទិនបរីមនម� ទោហហុន

ែតម� កោណគឺ្ តត�របង�ីតជទហ្ៗទឯករុគ�ល។ 

កិា�ទនារបង�ីត្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិេូបទណ អាប��ីបឡងីជលយលក�ណជ អក្កក៏បនណ ឬក៏ប��ី្តបមែត

ផ� លោមតោក៏បន។ 

បដីមេុនែដលយកមកដកោកកទីុជមួយ �ៗ ណ ក�ុង្របភេ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិេូបទបន�ណគអឺាសាោលុយ

ក៏បនណជ្េប្ទម្តិក៏បនណឬក៏ជាបំណ�ដបងក៏បន។ណកយៈបបលៃនកិា�ទនារបង�ីត្កកមហហុនបន�ណអាប��ីបឡងី

បដយមនកយៈបបលកំណតោក៏បនណបដយកយៈបបលមិនកំណតោក៏បន។ 

ាំបព�កេេួលខុទ្តត�បលីរំណុល�ញិណ គឺជកេេួលខុទ្តត�បដយ �ៗ នក្មិតណ មននពយថណ

បនក�ុងកកណីណ ែដល្កកមហហុនជំពកោរំណុលបគណ បហយី្កកមហហុនមិនមនលុយ្គរោ្ៗនោណ បដីម្ទីងរំណុលបន�បេណ

ម� ទោិគហហុនណ្តត�បាញលុយបីបហបប៉ខាួនឯងណបដមី្ទីងរំណុលបន�។ណម� ទោិគហហុនម� កោៗណ្តត�រ៉រោកងរំណុលណ

បទតមទមម្តៃនាំែណកហហុនណែដលខាួនមនណបនក�ុង្កកមហហុន។ 

ក៏រុ៉ែនណ មនាំណុាទំខនោមួយណ ែដល្តត�ចរោអកម�ណជ ណ គបឺន្តងោថណ បទ�រីជម� ទោិគហហុនម� កោៗណ

េេួលខុទ្តត�បលីរំណុលបទតមាំែណកហហុនករទោខាួនក៏បដយណក៏រុ៉ែនណក�ុងកកណីមន�វិេបកឿងមិនទងរំណុលណ

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ម� ទោរំណុលអារបងទមទករំណុលទងំអទោបីម� ទោហហុនណមួយ ែតម� កោណ បដយមិនចបំាោរបងទមទក

ាំែណកបីម� ទោហហុនម� កោៗដាោបី �ៗ បេ។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ ម� ទោហហុនណណ ែដល្តត�ម� ទោរំណុលរបងណ គឺ្តត�ែត

ទងរំណុលទងំអទោតមរណប ងណ គទឺងទងំាំែណករំណុលខាួនឯងណ នងិាំែណករណុំលករទោម� ទោហហុន

បផ្ងបេៀតណកាួបហយីៗតោអាបទទមទកគិតគូកណេូទតោជមួយម� ទោហហុនបផ្ងបេៀត។ 

ជេូបទណ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិណ បគប្ាីនរបង�ីតបឡងីណបនក�ុងអជី�កម�ជលក�ណៈ�ជិជ ជី�ៈណដូាជណរបង�តី

គាីនិកបបេ្ណកយិលពយបមធ�ណីគណបនយ្កកណស� រត្កកណឬក៏កុងទហុលតងោណជបដីម។ណវមនលក�ណៈរយ្ទគល

បន្តងោថណ ្របភេ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិបន�ណ អាចរោបផីមដំបណីកកបនបដយមិនទមទកបដីមេុនប្ាីន។ណ

មន �ៗ ែតបីករីនកោណ មនកមា ងំណ មនបបលប�លណ មនជំនញណ មនបដីមេុនម� កោរនិាៗណ ល�មអាាូល �ៗ ណ បដីម្ី

េិញណឬជួលេីតងំណនិងទមន កៈទំខនោៗចបំាោណគអឺាចរោបផីមដំបណីកករបង�ីតជ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិណ បដីម្ី

្រករអជី�កម�បនណបហយីក៏មិនត្មត�ឲ្មនឯកសកា្រោអ�ីទ�ុគស� ញប្ាីនែដក។ 

ក៏រុ៉ែនណ គុណ�រិត�ិំរំផុតណ គបឺន្តងោថណ ទមជិក្កកមហហុន្តត�េេួលខុទ្តត�បលីរំណុល បដយ �ៗ ន

ក្មិត។ណបរទិីនជ្កកមហហុនកកទីុខតរងោណជំពកោរំណុលបគប្ាីនណ្កកមហហុនមិនមនលេ�ិបទងណម� ទោិ គហហុន

្តត�បាញលុយបីបហបប៉ខាួនឯងណ ឬ្តត�លកោ្េប្ខាួនឯងណ បដីម្ទីងរំណុលបគ។ណ មាង៉បេៀតណ ករបង�ីត្កកមហហុន

្របភេបន�ណអ�កែដលាូលហហុនណចបំាោ្តត�ែតមនជំបនឿេុកាិតៗ � ខា ងំណបីប្ព�ណក�ុងកកណីមនរ�� ជរោរំណុលណ

បរីទិនជមនម� ទោិគហហុនណមួយមិន្បមទងណ ម� ទោិគហហុនមួយបេៀតមនតប�កិា�ទងរំណុលជំនួទ។ 
  

្រកមដ៊ុនសដរមមសិទ�មិា�នរ្មិត 

្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិមនក្មិតណ ក៏្តត�មនម� ទោហហុនចរោបីណ ២នកោបឡងីែដកណ បហយីមនម� ទោហហុន

បីក្របភេណ គឺ មួយ ជម� ទោហហុនណ ែដលតមា្រោបហថណ “ទហកម�ទិេ�ិកកេូបទ” និងមួយបេៀតណ គឺជណ

“ទហកម�ទិេ�ិកកមនក្មិត”។ 

• ទហកម�ទិេ�ិកកេូបទណ គឺជអ�កដកោេុនាូលក�ុង្កកមហហុនផងណ នងិជអ�កមនទិេ�ិចតោែាងណ និង្គរោ្គង

្កកមហហុនផងណរុ៉ែនណ ្តត�មនកេេួលខុទ្តត�បទបលីរំណុលករទោ្កកមហហុនណបដយ �ៗ នក្មិតណ(គឺដូាជ

កកណីម� ទោហហុន ក�ុង្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិេូបទែដក)។ 

• ទហកម�ទិេ�ិកកមនក្មិតណ ដកោែតេុនាូលបទក�ុង្កកមហហុនរុ៉បណេ �ណ បដយមិនមនទិេ�ិចតោែាង

កិា�ក្កកមហហុនបេណ  រុ៉ែនណ កេេលួខុទ្តត�បលីរំណុល គឺមនក្មិត្តបមែតបដីមេុនណ ែដលបន

ដកោាូលក�ុង្កកមហហុនរុ៉បណេ �។ណ ក�ុងកកណី្កកមហហុនមិនមនលុយទងរំណុលបគណ ម� ទោហហុនណ ែដលជ

ទហកម�ទិេ�ិកកមនក្មិតណ មិនមនតប�កិា�បាញលុយបីបហបប៉ខាួនឯងណ ឬក៏លកោ្េប្ខាួនឯងណ បដីម្ី
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ទងរំណុលបគណ ដូាជណទហកម�ទិេ�ិកកេូបទបេ។ណមាង៉បេៀតណ បដីមេុនែដលទហកម�ទិេ�ិកកមនក្មិត

អាដកោាូលក�ុង្កកមហហុនបនណ គអឺា្តបមែតជលុយណ ឬ្េប្ទម្តិរុ៉បណេ �ណ មិនអាដកោបដីមេុនជ

ាំបណ�ដបងណដូាទហកម�ទិេ�ិកកេូបទបេ។ 

និយយជកមួណ ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិមនក្មិតណ គមឺនលក�ណៈ្ទបដៀង �ៗ នបង្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិ

េូបទែដកណ្ៗនោែតអនុ�� តឲ្មនអ�កដកោេុនាូលកកទីុណក�ុងឋនៈជណទហកម�ទិេ�ិកកមនក្មិត។ 

រុ៉ែនណ កិា�ទនា្កកមហហុនទហកម�ទិេ�មិនក្មិតអាមនកយៈបបលកំណតោ យ៉ងយូករំផុត្តបមែតណ៩៩ឆ� ំ

រុ៉បណេ �ណ្ៗនោែតថណកយៈបបលបន�អាបនាកបបលរនជថថ�ីបនណបនបបលផុតណ៩៩ឆ� ។ំ 

េ្មងោ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�មិនក្មិតបន�ណ គឺវអាឲ្មនុទ្ម� កោណឬមួយមួយ្កកមណ ែដលមនាំបណ�ដបងណ

មនជំនញណ រុ៉ែនណ មិនមនបដីមេុន្គរោ្ៗនោណ អាបទទហក �ៗ ជមួយមនុទ្ម� កោណ ឬមួយ្កកមបេៀតណ ែដល

មិនមនជំនញណ រុ៉ែនណមនបដីមេុនណ បដីម្រីបង�ីត្កកមហហុនណ ្រករអជី�កម�កមួ �ៗ ។ ឬមួយក៏ក�ុងកកណីណ ែដលបន

របង�ីតជ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិេូបទកាួបហយីណ បឃញីថណ កកកទីុក៏បនកោករណ អជី�កម�មនទ នុបលណ

បហយីាងោប្ងីកអជី�កម�បន�ែថមបេៀតណរុ៉ែនណខ��េុនណទមជិក្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិេូបទបន�អាបទទ��ែទ�ង

កកអ�កមនេុនឲ្ណ មកាូលកមួទហក �ៗ ណ បហយីរូកេ្មងោ្កកមហហុនណ របង�ីតបទជ្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិមន

ក្មិតបន។ 

ាំបព�ម� ទោហហុនណ ែដលជទហកម�ទិេ�ិកកមនក្មិត ផល្របយជនជណគបឺន្តងោថណ បនបបលែដលបមីល

បទបឃញីថណ អជី�កម�មួយមនទ នុបលណ ក�ុងកកក្បកោាំបណញណ ៗតោអាាូលកមួជបដីមេុនណ បដយមិន

ចបំាោមនជំនញណ បហយីកេេួលខុទ្តត�ករទោៗតោណ គឺក្មិត្តបមែតបដីមេុនែដលៗតោាូលកមួណ បដយ

មិនរ៉�ពលោដលោ្េប្ផ� លោខាួន។ណ ក៏រុ៉ែនណ ផល�បិកណ គបឺន្តងោថណម� ទោហហុនែដលជទហកម�ទិេ�ិកកមនក្មតិ

បន�មិនមនទិេ�ិ្គរោ្គងណ និងចតោែាងកិា�ក្កកមហហុនបន�បេណ គឺ្តត�បបងបទបលីម� ទោហហុនណ ែដលជ

ទហកម�ទិេ�ិកកេូបទ។ 

មាង៉បេៀតណ បដីមេុនែដលទហកម�ទិេ�ិមនក្មិតដកោាូលបទក�ុង្កកមហហុន ទហកម�ទិេ�ិមនក្មិត

បន�បហយីណ មិនអាដកបាញមក�ញិបនបេណ ្រទិនបរី �ៗ នក្បមប្បៀងបដយទំបឡងិគប្ាីនដាោខតបី

ម� ទោហហុនទងំអទោ។ណ ក�ុងកកណីមនកខតរងោណ ្កកមហហុន្តត�ក្ ពយ�នណ បដីមេុន និង្េប្ទម្តិទងំអទោ្តត�

យកបទទងរំណុលបគអទោបហយីណ ម� ទោហហុនជទហកម�ទិេ�ិកកមនក្មិតណ ក៏មិនអាទមទកឲ្្កកមហហុនទង

បដីមេុនករទោខាួនមក�ញិបនែដក។ 
 

្រកមដ៊ុនមូ�ធន  
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្កកមហហុនមូល�នណ មនបីក្របភេណ គឺ្ កកមហហុនឯកជនេេួលខុទ្តត�មនក្មិតណ និង្កកមហហុនមហជន

េេួលខុទ្តត�មនក្មិត។ណ ្កកមហហុនទងំបីក្របភេបន�មនលក�ណៈ្ទបដៀង �ៗ ប្ាីន។ណ ាំណុាខុទ �ៗ �ំៗណ គឺ

បន្តងោថណ ្កកមហហុនឯកជនេេួលខុទ្តត�មនក្មិតអាមនម� ទោហហុនយ៉ងប្ាីន រំផុត្តបមណ ៣០នកោណ

ាំែណក្កកមហហុនមហជនេេួលខុទ្តត�មនក្មិត�ញិ មិនមនកកំណតោានំួនម� ទោហហុនអតិរកមបន�បេ។ 

គួករ�ជ កោថណ រុគ�លែតម� កោក៏អារបង�ីតជ្កកមហហុនឯកជនេេលួខុទ្តត�មនក្មិត បនែដកណ រុ៉ែនណ

្តត�មនបច� �ថណ“ទហ្ៗទឯករុគ�លេេួលខុទ្តត�មនក្មតិ”។ 

ាំណុាខុទ �ៗ ទំខនោមួយបេៀតណ កវង្កកមហហុនឯកជនណ និង្កកមហហុនមហជនណ គបឺន្តងោថណ ្កកមហហុន

មហជនេេួលខុទ្តត�មនក្មិតអាបប�មូលរ្តលកោជសធកណៈបនណ ាំែណក្កកមហហុនឯកជនេេួលខុទ

្តត�មនក្មតិ�ញិណមិនអាប��ីបនបេ។ 

បរីនិយយបលីក�ណៈកមួ�ញិណ្កកមហហុនមូល�នណ(បទ�ជ្កកមហហុនឯកជនក៏បដយណឬជ្កកមហហុនមហជន

ក៏បដយ)ណបដីម្អីារបង�ីតបឡងីបនណ្តត�ែតមនមូល�នយ៉ងតិារំផុតណ៤លនបកៀលណ(្រែហលជណ១ពនោដុលា ក

អបមកកិ)។ 

្កកមហហុនមូល�នអាដំបណីកកបនជនិកនក ជណ បដយ �ៗ នបបលកំណតោណ បរីបទ�រីជមនម� ទោហហុនណ

សា រោណ ាូលន�ិតនជណ ឬដកខាួនបាញក៏បដយណ បលីកែលងែត្តត�កលំយក�ុងកកណីក្ ពយ�នណ ឬក�ុងកកណីបផ្ងបេៀតណ

ែដលមនែាងក�ុងា្រោទីបីទហ្ៗទពណិជជកម�។ 

កេេួលខុទ្តត�ករទោម� ទោហហុននីមួយៗណ ្តត�ក្មិត្តបមាំែណកបដីមេុនណ ែដលបនាូលហហុន។

្េប្ទម្តិករទោ្កកមហហុនណ្តត�ែាកដាោបី្េប្ទម្តិរុគ�លករទោម� ទោហហុន។ 

្កកមហហុនមូល�នជ្របភេ្កកមហហុនណ ែដលអាផលោិបរយ្ទគលក�ុងករបង�ីតណអជី�កម�ក�ុង្េងោ្ទយ

�ំណ បហយីរយ្ទគលក�ុងកែទ�ងកកេុនរែន�មណ បដីម្បី្ងីកអជី�កម�។ណកបប�េុន�និិបយគណ ក�ុង្កកមហហុនមូល�ន 

និងកដកេុនបាញមក�ញិណ ក៏មនលក�ណៈរយ្ទគលជង្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិ។ណ កេេួលខុទ្តត�ករទោ

ម� ទោហហុនមនក្មិត្តបមបដីមេុនណ ែដល�និិបយគណ បហយី្េប្ណ និងរំណុលករទោ្កកមហហុនណ ្តត�ែរងែាក �ៗ

ដាោ្ទឡ�បី្េប្ណនិងរំណុលករទោរុគ�លជម� ទោហហុន។ 

ផល�បិក�ញិណគបឺន្តងោថណករបង�ីត្កកមហហុនមូល�នណ្តត�មនបដីមេុនយ៉ងតាិណ៤លនបកៀលបេីរអា

របង�ីតបនណ បហយីមនទំណំុឯកសកា្រោប្ាីនណ ែដល្តត�រំបបញណ បដយសកែតបនបបលរបង�ីត ា្រោត្មត�ឲ្

មនលក�និកៈណ និងរេរ�ជ ៃផ�ក�ុងករទោ្កកមហហុនណ ្បមទងំ្តត�មនកានទម�ពន�្ គរោ្គងណ និងនីតិ��ិកី�ុងកបាញ

បទាកីទប្មាា្ទោលទោ។ណ កបកៀរាំទំណំុឯកសកា្រោទងំបន� បបលខា�ចបំាោ្តត�កកកបមធ�ណី ឬ

អ�កជំនញឲ្ជួយណែដល្តត�ាំណយបបលប�លណនិងាំណយលុយប្ាីនណជងករបង�ីត្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិ។ 
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បនប្យបបលរបង�ីតបឡងីបហយីណ បនក�ុងដំបណីកក្កកមហហុនណ ក៏ា្រោត្មត�ឲ្មនតប�កាិ�ប្ាីនែដកណ

ដូាជណ ្តត�មនមហទន�ិបតម� ទោហហុនជបកៀងរលោឆ� ណំ បហយីក�ុងមហទន�បិតបន�ណ ្កកមហហុន្តត�ប��ីកបយកណជ

ហកិ���ត�ុ្រចឆំ�  ំនិង្តត�មនកបយកណជ ទ�នកកណបដីម្រីរ� ញម� ទោហហុន។ 
 

២. �រ�រ�រផល្្ង�ជ��៍ិង�ជិតរ�កនររណី្ រកមហ៊ក�រ្សយ័ធ�  

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោករទោបយងីបនៃថ់បន�ណ បទងណ បីណណ នបងបន្លោអំបីអេិិបៃន

ផល្របយជនជករទោរុគ�លិកណ នងិនិបយជិត ក�ុងកកណី្កកមហហុន្តត�ក្ ពយ�ន។ណ បនក�ុងកកណី្កកមហហុនជួរនបង

រ�� ហកិ���ត�ុណ ែដលអានបំទកកកក្ ពយ�នណ រ�� ែដលបចេបឡងីាំបព�និបយជិតករទោ្កកមហហុនណ គឺ

កបតោរងោករកណនិង្បកោបរៀ�ត្ក ជណែដល្កកមហហុនជំពកោ។ណបតីក�ុងា្រោែខ�កណនិបយជិតេេួលបននូ�កកពក

ដូាបមាខា�? 
 

ទំណួកេ១ី-បតកី�ុងស� និបែររណណែដល្កកមហហុន្តត�ាូលក�ុងដណំកោលក្ ពយ�ន? 

បយងតមម្តណ ៤ណ ៃនា្រោ ទីបីក្ ពយ�នណ (ឆ� ២ំ០០៧)ណ “ក្ ពយ�នណ ទំបគដលោស� និបករទោ

ពណិជជកកណឬនីតិរុគ�លមិនអាេូទតោទងរំណុលបនណបហយី្តត�្រទរ�ជ កោបដយតុលក”។ 

ដូបា��ណ បនបបលែដល្កកមហហុនមួយណ ជរួនបងរ�� ហកិ���ត�ុណ ែលងមនលេ�ិបេូទតោទងរណុំល ែដល

ជំពកោបគណ ្កកមហហុនបន�ទ�ិតក�ុងស� និបក្ ពយ�ន។ណ ក៏រុ៉ែនណ ្កកមហហុនមិនអាប��ីក្រទក្ ពយ�ន នងិ

រិេទ� ក្កកមហហុនបដយខាួនឯងបនបេ។ណ មនែតតុលករុ៉បណេ �ណ ែដលមនទមត�កាិ�ក�ុងក្រទក្ ពយ�នណ

ជ្ម�រ�ជ ីណនងិកលំយ្កកមហហុនបន�បចលបន។ 

កកំណតោក�ុងា្រោែររបន�ណ គបឺដីម្ធីននូ�កេូទតោទងរំណុលឲ្បនតមលំដរោលំបដយណ និង

្តបម្តត�ណ បទតមទិេ�ិករទោម� ទោរំណុលណ និងបដីម្បីាៀទវងក្រទក្ ពយ�នក�ុងបាតនេុា�កតិណ ែដលអា

រង�ឲ្មនកខូតខតផល្របយជនជករទោរុគ�លិក នងិនិបយជិត្កកមហហុន។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតអី�កណខា�ណែដលអាដកោពក្រណប ងទំុឲ្តុលកបរកីទំណំុបកឿងក្ ពយ�នបន? 

តមម្តណ៨ណៃនា្រោទីបីក្ ពយ�នណអ�កែដលអារបងទំុបរីកទំណំុបកឿងក្ ពយ�នបនណគអឺាជ៖ណម� ទោ

រំណុលករទោ្កកមហហុនណ្កកមហហុនជកូនរំណុលណ(្កកមហហុនែដល្តត�ក្ ពយ�ន)ណឬតំណងអយ្ក។ 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ាំបព�ពណិជជកកជកូរ�នរុគ�ល។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតីកបរកីទំណំុបកឿងក្ ពយ�នណបនតុលកណមនដបំណីកកយ៉ងដូាបមាខា�? 

ជជំហនដំរូងរំផុតណ ប្យបីេេួលបនរណប ងណ តុលក្តត�បរីកទ�នក បដីម្បីិនិត្បមីលថណ បតី

រណប ងបន�មនមូលដ� ន្តបម្តត�ែដក ឬបេ? 

បរីបិនិត្បមីលបទបឃញីថណ រណប ងបន�មិនមនមូលបហតុទម្ទរ ឬប��ីបឡងីក�ុងបាតនេុា�កតិណ គឺ្ តត�

ទប្មារដិបទ�រណប ងបន�បចល។ណក�ុងកកណីបន�ណ្កកមហហុនមិនអា្រទក្ ពយ�នបនបេ។ 

បរីទិនជបមីលបទបឃញីថណ រណប ងមនមូលដ� ន្តបម្តត�ណ បេីរតុលកអាបាញបទាកីទប្មាបរីក

ទំណំុបកឿងក្ ពយ�ន តមកបទ�ីទំុ។ណ ក�ុងកកណីបន�ណ តុលក្តត�ែតងតងំអភិបលរបណ �អទន�ម� កោឲ្

្គរោ្គង្កកមហហុន ជរបណ �អទន�ណ បដីម្រីនអជី�កម�ករទោ្កកមហហុនណក�ុងបបលតុលកកំបុងចតោកទំណំុបកឿង 

និងបដីម្ចីតោ�ធិនកចបំាោននណក�ុងកកពកផល្របយជនជម� ទោរំណុល។ 

គួករ�ជ កោថណ បនបបលែដលតុលកទប្មាបរីកទំណំុបកឿងក្ ពយ�នណ មិនែមនមននពយថណ តុលក

្បកដជ្រទជ្ម�រ�ជ ីណ កលំយ្កកមហហុនបចលបន�បេ។ណជេូបទណអេិិបាម្ងករទោតុលកណគឺែទ�ងកក

ដំបណ�្សយចបំាោណ បដីម្ឲី្្កកមហហុនបន�អារនអជី�កម�តបទមុខបេៀតបនណ បដីម្ីកពកផល្របយជនជ

ករទោនិបយជិត។ 

ដូបា��ណ ប្យបីទប្មាបរីកទំណំុបកឿងក្ ពយ�នណ ជជំហនរន� រោណ តុលក្តត�បាយមកកក

ទ្មរទ្មគលកវងម� ទោរំណុលណ នងិ្កកមហហុនណ ែដលជកូនរំណុល។ណ បរីទិនជបិនិត្បមីលបទបឃញីថណ

អជី�កម�ករទោ្កកមហហុនបនមនដំបណីកកល�ណ អាកកផលាំបណញបនណ ម� ទោរំណុល និង្កកមហហុនជកូន

រំណុលអាាកចណកក��ិីទ្មក�ទ្មគល �ៗ  ដូាជ ៖ 

• បនាកបបលទងរំណុល 

• ឬក៏តោរន�យរំណុលមយួែផ�ក 

• ឬយករំណុលទងំអទោណឬមួយែផ�កបទរូកយកិគហហុនក�ុង្កកមហហុន 

• ឬក៏យករំណុលបទរូកនបង្េប្ករទោ្កកមហហុនណ រុ៉ែនណ េុក្េប្បន�ឲ្្កកមហហុនប្រី្បទោណ បដីម្រីន

អជី�កម�ណ។ល។ 

លុ�្តែតមិនមនជប្មីទអ�ីបផ្ងណ បេីរតុលកទប្មាជ្ម�រ�ជ ីណ លកោ្េប្ទម្តិករទោ្ កកមហហុនណ

បដីម្យីកលុយបទទងម� ទោរំណុល។ 
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ទំណួកេ៤ី-ក�ុងកជ្ម�រ�ជ ីបន�ណ បតីកេូទតោជ្ម�រណុំល្តត�ប��បីឡងីតមលំដរោលំបដយែររណ?ណ បតមី� ទោ

រណុំល្របភេណណែដលមនទិេ�េិេលួទំណងមុនបគ? 

បយងតមម្តណ ៥៧ណ ៃនា្រោទីបីក្ ពយ�នណ លុយែដលេេលួបនបីកជ្ម�រ�ជ ី្េប្ទម្តិករទោ

្កកមហហុនណ្តត�យកបទេូទតោរំណុលណតមលំដរោលំបដយ ៃនឋននុ្កមម� ទោរំណុលណែដលមនណ៤ថ� កោ៖ 

អេិិ បេ១ី គឺ្តត�យកបទេូទតោ្បកោបរៀ�ត្រុគ�លិក,ណ ្បកោរំណាោករទោអភិបលរបណ� �អទន� ្បកោ

ាំណយបទបលីដំបណីកកតុលកណនិងបទវកដ�បលណែដលទកោេងនបងទំណំុបកឿងក្ ពយ�ន។ 

អេិិ បេ២ី គឺ្តត�យកបទេូទតោរំណុលែដលមនកិា�ធនណ(រណុំលែដលមនដកោ្េប្ធន)។ 

អេិិ បេ៣ី គឺ្ តត�េូទតោបន�ដកែដល្តត�រងោឲ្កដ� ។ 

អេិិ បេ៤ី គឺ្តត�េូទតោរំណុលបផ្ងៗបេៀតណែដលមិនមនកិា�ធន។ 

បដយបមីលបទបលីឋននុ្កមបន�ណ រុគ�លិកណ និងនិបយជិតករទោ្កកមហហុនេេួលបននូ�កកពក

ខ�ទោរំផុតបីា្រោ ទីបកី្ ពយ�នណ បដយមនអេិិបេេួលបននូ�កកេូទតោ្បកោបរៀ�ត្ក ជ មុនកេូទតោ

រំណុលបផ្ងបេៀតណកមួទងំ កេូទតោរំណុលែដលមន្េប្ធន។ 
 

ទំណួកេ៥ី-្រទិនបរលុីយែដលបនបីកលកោ្ េប្ករទោ្ កកមហហុន មនិ្គរោទងរណុំលអទោបេៀតណ បតមី� ទោិ គ

ហហុនមនតប�កាិ�្ តត�លកោ្ េប្ផ� លោខាួនណបដមី្ទីងរណុំលែដកឬបេ? 

បរីទិនជ្កកមហហុនបន�ណ គជឺ្កកមហហុនេេួលខុទ្តត�មនក្មិតណ ្េប្្កកមហហុនណ និង្េប្ផ� លោខាួនករទោ

ម� ទោិគហហុនណ គឺ្ តត�ែរងែាកដកោបី �ៗ ្ទឡ�។ណ កេេួលខុទ្តត�បលីរំណុលណ គឺ្ តត�ក្មិត្តបមែត្េប្ករទោ

្កកមហហុនែតរុ៉បណេ �ណមិនអាពកោបពន�បទដលោ្េប្ផ� លោខាួនករទោម� ទោិគហហុនបេណបលីកែលងែតក�ុងកកណីែដល

ម� ទោិគហហុនជអ�ក្គរោ្គងកិា�ក ្កកមហហុន បហយីចតោែាងលុយកោ្កកមហហុនមនិ្តបម្តត� ឬបនផលោ

បពត៌មនមិនបតិណឬ្រ្បបតកំហុទណមួយ ែដលជបដីមាមនបំទកកកក្ ពយ�នករទោ្ កកមហហុន។ 

ដូបា��ណ ក�ុងកកណី្កកមហហុនេេួលខុទ្តត�មនក្មិតណ មិនមន្េប្្គរោ្ៗនោក�ុងកទងរំណុលណ ម� ទោ

រំណុលមួយាំនួនណែដលមនអេិិបប្យបគអានបង្តត�ខតរងោរំណុលទងំ្ទកងណឬមួយែផ�ក។ 
 

៣. �រទ់ន�រន�រ��ិង�គ�គហ៊ក�៖ ងតើ Common Stock �ិន Preferred Stock ខកស��  

្តន�់ខ�ះ? 
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Common Stock  (ិគហហុនេូបទ�ម�ត)ណ និងណ Preferred Stock (ិគហហុនរុកមិ)ណ គទុឺេ�ទបងជ

ិគហហុនដូា �ៗ ។ណិបខុទ �ៗ ណកវងិគហហុនទងំបីក្របភេបន�ណមនណ៣ាំណុា�ំៗ៖ 

១-ទិេ�បិប�បឆ� ត 

អ�កនោិគហហុន�ម�តណ (Common Stock) មនទិេ�ិបប�បឆ� តណ ក�ុង្កកមហហុនណ ដូាជណកបប�បឆ� ត

ប្ជីទបកទី្កកម្របកកភិបល្កកមហហុន ជបដីម។ណ ាំែណកអ�កនោិគហហុនរុកមិណ (Preferred Stock) �ញិណ

មិនមនទិេ�ិបប�បឆ� តបេ។ 

២-ាែំណកិគលភណឬ្បកោាបំណញ្រចឆំ� ែំដល្តត�ែរងែាកបទឲ្ម� ទោហហុនណ(Dividend) 

អ�កនោិគហហុន�ម�តណ េេួលាំែណកិគលភ្រចឆំ� ណំ បទតម្បកោាំបណញករទោ្កកមហហុន។ បរី

្កកមហហុនាំបណញប្ាីនេេួលបនប្ាីន។ណ បរី្កកមហហុនាំបណញតិាេេួលបនតិា។ណ បរី្កកមហហុនមិនាំបណញបស� 

អ�កនោិគហហុន�ម�តក៏មិនបនេេួលិគលភែដក។ ផ�ុយបទ�ញិណ អ�កនោិគហហុនរុកមិណ អាមនាំែណក

ិគលភមួយកំណតោណអ្ទពយបទតម្កកមហហុន ែដលបាញិគហហុនបន�។ណ ្កកមហហុនអាកំណតោជមុនថណអ�ក

នោិគហហុនរុកមិអាេេួលបនិគលភ្រចឆំ� ណំ  ៥% ជបកៀងរលោឆ� ណំ (ឧទហកណជ )។ណ ដូបា��ណ បរីបទ�ជ

្កកមហហុនាំបណញតិាតួាណ ក៏អ�កនោិគហហុនរុកមិបនែតេេលួបនិគលភណ ៥%ណ បហយីបរីទិនជ្កកមហហុន

ាំបណញប្ាីនណក៏បនែតបន ៥%។ 

៣-អេិិ បក�ុងកេេលួបនិគលភ 

អ�កនោិគហហុនរុកមិ មនទិេ�ិេេលួបនាំែណកិគលភមុនអ�កនោិគហហុន�ម�ត។ណ ្កកមហហុន

្តត�ែរងែាក្បកោាំបណញបទឲ្អ�កនោិគហហុនរុកមិ ជមុន កាួបហយីបនយកាំែណកែដលបនទលោបទ

ែរងែាកដលោអ�កនោិគហហុន�ម�ត។ណដូបា�� បរីទិនជក�ុងកកណី្បកោាំបណញមនមិនទូ�ប្ាីនណបហយីប្យ

បបលែរងែាកឲ្អ�កនោិគហហុនរុកមិបហយីណ មិនមន្បកោាំបណញបនទលោណ អ�កនោិគហហុន�ម�តមិនអា

េេួលបន្បកោិគលភបេ។ 

រុ៉ែនណ គួករ�ជ កោរែន�មថណ អ�កនោិគហហុនរុកមិណ (Preferred Stock) មនទិេ�ិេេួលាំែណក្បកោ

ិគលភមុនអ�កនោិគហហុន�ម�តណ រុ៉ែនណ មិនែមនមននពយថណ មិន្បកដថអាេេួលបន្បកោិគលភ

្គរោបបលបេ។ណ ្រទិនបរី្កកមហហុនមនិមនលុយណ យកមកែាក្បកោិគលភឲ្បេណ អ�កនោិគហហុនរុកមិណ

មិនអាត្មត�ឲ្្កកមហហុន្តត�ែតរងោបន�បេ។ 

បន�ខុទបីកកណីអ�កនោទ�� រពណេណ (Bond)។ណ អ�កនោទ�� រពណេ្កកមហហុន គជឺម� ទោរំណុលករទោ

្កកមហហុន។ណ ដូបា��ណ ្កកមហហុនមនតប�កិា�្ តត�ែតទងរំណុលណ ឬក៏រងោក្បកោបទឲ្អ�កនោទ�� រពណេ។ណ

បទ�ជកកទីុាំបណញណឬខតណក៏្កកមហហុន្តត�ែតកកលុយមករងោ។ណ បរទិីនជ្កកមហហុនមិនមនលុយរងោបទឲ្អ�ក
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នោទ�� រពណេបេណ្កកមហហុនអានបង្តត�តុលកដកោឲ្ក្ ពយ�នណបដីម្លីកោឡយឡុង្េប្្កកមហហុនយកលុយ

បទទងអ�កនោទ�� រពណេណែដលជម� ទោរំណុល។ 
 

៤. �រ្គ ់្្គនគង្�ន 
 

ទំណួកេី១- អ�ីបទជគប្មងណ(Project) ? 

 គប្មងជទំនុំករករបណ �អទន� ែដលបគអនុ�តបដីម្ទំីបកាលេ�ផលាុងប្យែដលបគាងោបន។

គប្មងែតងែតបកីតណ នងិរ��រោបនបបលមួយា្ទោលទោ បហយីជនិា�លែតងែតផលោផលោ្របយជនជណ និង

ដំបណ�្សយបទបលីរ�� ជកោលកោណមួយ។  
 

ទំណួកេី២- ាូកបអយនិយមនពយៃនក្គរោ្គងគប្មងណ? 

ក្គរោ្គងគប្មងមននពយថណ កប��ីែផនកបទបលីគប្មងមួយ ែដលកប��ីែផនកបន�កមួមនណ

កកំនតោបៗលបគបអយគប្មងកបកៀរាំទកម�ិបទំររោអនុ�តនជកកំនតោថ�ិកទំររោចយណ កកនំតោទំិកៈ 

និងបបលប�លទំររោប្រី្បទោណ។ 
 

ទំណួកេី៣- ដូាបមាែដលបហថកបកៀរាំគប្មងណ(Project Management) ? 

កបកៀរាំគប្មងណគឺទំបគបទបលីកកំនតោតួនេីណនងិកេេួលខុទ្តត�បអយដលោរុគ�លិកគបំរងណ។ 
 

ទំណួកេី៤- ដូាបមាែដលបហថកដបកនគំប្មងណ? 

កដបកនគំប្មង គឺាងោទំបគបទបលីកបលីកេបកាិតរុគ�លិកគប្មងបអយ្របងែ្រងប��ីករក 

ករណុ �រណ លណឬររ� តោររ� ញណអំបីកបរៀរប��ីករកដលោរុគ�លិកគប្មង កបដ�្សយរ�� កវងរុគ�លិក

គប្មង និងកជំកុញបអយរុគ�លិកគប្មងបៗកបរដ� នករកណ។ 
 

ទំណួកេី៥- បតីអ�ីជក្តគតបិនិត្តមដនអំបីករកករទោរុគ�លិកណ? 

ក្តគតបិនិត្តមដនអំបីករកករទោរុគ�លិក គឺជកផ�ូកផ�ងនូ�េបង�ីករកណ ករទោរុគ�លិកបទនបង

ែផនកែដលបនកំនតោ។ បរីមនកខុទែរាក �ៗ ណមួយបកីតបឡងីបន�ណបគប��ីកែកត្មត� ាិ មណ។ 
 

ទំណួកេី៦- បហតុអ�ីបនជគប្មងររជពយណ? 

បនជគប្មងររជពយណអាមកបីមូលបហតុមួយាំននួដូាខងប្មណ៖ 
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• កំនតោេំហកំរទោគប្មងមិនបនល� 

• ខ��កទិកកបីហនិភពយបន្គរោ្ៗនោ 

• ររជពយក�ុងកទន�ត 

• អ�ក្គរោ្គងែដលខ��រេបបិស�ណនិងករណុ �រណ ល 

• �ៗ ន��ិីសទណនិងយុេ�សទប្រី្បទោ្តបម្តត� 

• ខ��កេំនកោេំនង្គរោកំកតិ 

• រុគ�លិកទំខនោៗចកបាញបីអង�ិប 

• ក្គរោ្គងណនិងកកបំបងេុកបខកយ 

• ិបដបកនឥំត្រទិេ�ិប 

• ខ��ឯកសកលំអិត 

• ររជពយក�ុងកកតោ្តេុកនូ�កកកីាំបកនីរបណ �អទន� 

• ែផនកគប្មងមិនលំអតិ 

• បបលប�លមិន្តបម្តត� 

• �រ្�ម៌ខុទ �ៗ ក�ុងកអនុ�តនជកប្ម។ 
 

 

៥. ងហតកៃ�ី្្���ងធ�ើ�ណិជ�រមធ 
ទំណួកេី១- បហតុអ�ីបនបកីតនូ�ជំនួញអនកជតិណ? 

មនកត មួយាំនួនដូាខងប្មែដលនបំអយមនកបកីតនូ�ជំនួញអនកជតិណ៖ 

• ែទ�ងកក្បកោាំបនញ 

• រំបបញតំកូ�ក 

• ិបតូាាបង��តៃនេីផកកក�ុង្ទកកណ។ 
 

ទំណួកេី២- បតីកប��ីជំនួញអនកជតិមនផលរ៉�ពលោអ�ីខា�ណ? 

កប��ីជំនួញអនកជតិមនផលរ៉�ពលោដូាជណបតោរងោផលិតផលណឬផល្របយជនជក�ុង្ទកក។ 
 

ទំណួកេី៣- ាូកបអយនិយមនពយៃនឧតមិបដាោខតណ(Absolute Advantages) ? 
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ឧតមិបដាោខត គឺជជលេ�ិបករទោ្របេទមួយែដលអាផលិតនូ�េំនិញបនប្ាីនជងបគ 

បរីប�ៀរជមយួ្របេទដ៏ៃេណ។ 
 

ទំណួកេី៤- ាូកបអយនិយមនពយៃនឧតមិបប្រៀរប�ៀរណ(Comparative Advantages) ? 

ឧតមិបប្រៀរប�ៀរ គឺជលេ�ិបករទោ្របេទមួយែដលអាផលិតនូ�េនំិញណ បហយីលកោបនៃថាជង

្របេទដៃេណ(ៃថាប�ៀរ)ណ។ 
 

ទំណួកេី៥- ាូកបអយនិយមនពយៃនតំៃលឱទណ(Opportunity Cost) ? 

តំៃលឱទ គឺជកត កំនតោកមួែដលអាបអយ្របេទបីកប��ីកប្រៀរប�ៀរនូ�ផលិតិបកវង �ៗ ណនិង �ៗ ណ

បដីម្ជីំនួទមក�ញិនូ�ឱទៃនតៃមាណ។ 
 

ទំណួកេី៦- កប្ងីកៃនទហ្ៗទមួយផលោនូ�លេ�ិបអ�ីខា�ណ?  

កប្ងីកៃនទហ្ៗទមួយផលោនូ�លេ�ិបដលោកប��ី�រុិលកម�បដយរបង�ីតជ្កកមបលកម� ែដលមន

ជំនញែដលតមកយៈ្កកមបលកម�បន�អាបអយ្កកមហហុនឯកជនទញយក ផល្របយជនជបន។ណ បហយីកប��ី

�រុិលកម�បន�ជេូបទបរងា្កែតងែតនមំកនូ�ករង�ករបង�ីតណ និងកអភិ�ប់នជនូ�បហត� កានទម�ពន�ទំខនោៗណ ។ 

 

៦. ស�សស�ពទ�ំញិង្ ើ្្�សក់��ណិជ�រមធ 
 

ទំណួកេី១- អ�ីបទជណlabor intensive ? 

labor intensive គឺទំបគបទបលីលេ�ិបៃន្របេទមួយែដលអាផលោនូ�កំលងំបលកម�ែដលណ

អតោ�នោនបងករកបហយីមនតំៃលបថកណ។ 
 

ទំណួកេី២- អ�ីបទជណCapital Intensive ? 

Capital Intensive  គឺទំបគាំបព�លេ�ិបៃន្របេទែដលមន�នធនអាប��ីកេូទតោទងាំបព�

កំលងំបលកម�ែដលមនតំៃលៃថា ។ 
 

ទំណួកេី៣- អ�ីបទជជំនញករទោមនុទ្ណHuman Skills ? 

ជំនញករទោមនុទ្ណគឺនយិយបីកំលងំបលកម�ែដលមន�ជិជ ជី�ណ។ 
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ទំណួកេី៤- អ�ីបទជ�ដៃនផលិតផលណProduct Cycle ? 

�ដៃនផលិតផលណ គឺនយិយបីផលិតផលែដលចរោបផីមផលិតកហូតដលោមនកេេួលស� លោជផលិតផល

គំកូណ។ 
 

ទំណួកេី៥- បតីក្រកួត្រែជងតមែររណMonopoly មនផលោ្របយជនជអ�ីខា�ទររោអ�កប្រី្បទោណ? 

ក្រកួត្រែជងតមែររណMonopoly មនផលោ្របយជនជ២ទំររោអ�កប្រី្បទោណ៖ 

• វរបង�ីតបអយមន្កកមហហុន�ំៗជប្ាីនែដលផលិតផលិតផលប្ាីនមុខបផ្ងៗ �ៗ ណ។ 

• បដយសក្កកមហហុននីមួយៗអាផលិតេំនិញក�ុងរកមិណប្ាីនណ បហយីៃថាបដីមទរទមកម្នបំអយ

េំនិញទងំបន�លកោក�ុងតំៃលបថកណ។ 

ទំណួកេី៦- បតីអ�ីជពណិជជកម�អនកជតិឧទកហកម�ណ? 

ពណិជជកម�អនកជតិឧទកហកម� គឺជកបដ�ដូកេំនិញែដលមនលក�ណៈខុទ �ៗ កវង្របេទមួយណ

បទ្របេទមួយបផ្ងបេៀត។ បហយីពណិជជកម�្របភេបន�ិគប្ាីន្តត�បនប��ីបឡងីកវង្រជជតិែដលមន

កត អនុប្ៗ�ប�ីម�ជតិណ។ 
 

ទំណួកេី៧- បតីអ�ីជពណិជជកម�ៃផ�ក�ុងឧទកហកម�ណ? 

ពណិជជកម�ៃផ�ក�ុងឧទកហកម� គឺទំបគដលោកប��ីពណិជជកម�តមមប�ាបយ២យ៉ងបលីណ េំនិញមយួ

្ទបដៀង �ៗ ។ បហយីបគទបង�តបឃញីថពណិជជកម�អនកជតិ្របភេបន�ណមនាែំណក�ំប�ង ែដលិគប្ាីន្តត�

បនប��ីបឡងីកវង្របេទឧទកហកម�នន ែដលកត អំបណយផលែដលខាួនមនកបកីនបឡងីដូា �ៗ ។ 
 

ទំណួកេី៨- បតីណOligopoly Competition គឺជអ�ីណ? 

Oligopoly Competition គឺជក្រកួត្រែជងែដល្កកមហហុន�ំប្រី្បទោបដីមេុន�ណំ នងិមននិន� ក

ផ្គំំនិត �ៗ ណ។ 
 

ទំណួកេី៩- ដូាបមាែដលបហថណSector Specific Sector ? 

Sector Specific Sector គឺជលេ�ផលែដលេេួលបនបដយកផលិត ឬក៏ដដុំ�បដយែផ�កបទណ

បលីលក�ណៈបិបទទស� និបបនក�ុងតំរនោមួយ បហយីប��ីបអយតំៃលផលិតផលបន�មនលក�ណៈខុទ �ៗ  ។ 
 

៧. រ�នំម�ិែម�ព��គយចំង�ះ�ណិជ�រមធ 
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ទំណួកេី០- បតីQuotas ជអ�ី ? 

Quotas ជកដកោរតោរ�ជ ករទោកដ� ភិបលក�ុងកកំណតោកនបំាញណនិងកនាូំលណ។ 

 

ទំណួកេី១- បតីណQuotas មនរុ៉ន� ន្របភេណ? អ�ីខា�ណ? 

Quotas មន៣្របភេគឺណ៖ 

• មិនរងោបន�ណមនិកំណតោរកមិណណ(Free tax, free amount) 

• មិនរងោបន�ណែតកំណតោរកមិណណ(Free tax, but amount is limited) 

• រងោបន�ណនិងកណំតោរកមិណណ(Pay tax, and amount is limited) 
 

ទំណួកេី២- បតីរកមិណកណំតោកនាូំលមនលក�ណៈកមួយ៉ងដូាបមាខា�ណ? 

រកមិណកំណតោកនាូំលមនលក�ណៈកមួដូាខងប្មណ៖ 

• កពកេំនិញក�ុង្ទកក 

• យកាំបនញបីកនាូំល 

ទំណួកេី៣- ឥេ�ិបលខងបទដ�កិា�ករទោណQuota មនអ�ីខា�ណ? 

ឥេ�ិបលខងបទដ�កិា�ករទោណQuota មនណ៖ 

• ប��ីបអយៃថាបកីនបឡងី 

• តខំាួនវដួាជបន�នាូំលែដកណ។ 
 

ទំណួកេី៤- ាូកបអយនិយមនពយៃនណBinding ? 

Binding គឺជកែរងែាកែដលមនក្តគតែដលមនកយៈបបលខាីនូ�អ�ីែដល្តត�បនណ បគនាូំលតមកយៈ

លក�ខពណណ េីផកកបទក ី។ 
 

ទំណួកេី៥- ដូាបមាែដលបហថកកំកតិនាូំលបដយទ�ព្គាិតណ(VERs)? 

កកំកតិនាូំលបដយទ�ព្គាិតណ គឺជកិា�្បមប្បៀងបេ�កិគី កវងកដ� ភិបលបីកែដលណ តមកយៈបន�ណ

្របេទនបំាញកំណតោនូ�កនបំាញករទោខាួន នូ�ផលិតផលជកោលកោមួយណ(ឬផលិតផលប្ាីនណ)ណ បទ្របេទ

ែដលបអយនាូំលណ។ 
 

ទំណួកេី៦- បតីណBuffer Stocks ជអ�ី ? 
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Buffer Stocks គឺទំបគាំបព�កកំណតោនូ�តំៃលជអតិរកម និងអរ្កមាំបព�ករទោណ

ប្រី្បទោបដីម្ែីថកកករងៗខាួនបដយកលកោ ឬកេិញបាញបីទុករណ លែដលជរ�� ណក�ុងកប្រី្បទោណ។ 

ក�ុងកកណីបន�េីទបគបន�គឺបដីម្បីអយតំៃលទ�ិតបនក�ុង�សិលិប ែដលបនកំនតោេុកជមុនណ។ 
 

ទំណួកេី៧- បតី្កកមហហុនអនកជតិណCarter ជអ�ីណ? 

គឺជ្កកមហហុនអនកជតិែដលរននូ�ឥកយិរថផ ាោមុខក�ុង្ទកកាូលបទក�ុងេីផកកអនកជតិ បនបបល

្កកមហហុនអជី�កម�ដូា �ៗ បនបប�េីតងំបនក�ុង្របេទបផ្ងៗ �ៗ  ឬ្កកមមួយៃនកដ� ភិបលែដលបនយលោ្ បម

កំនតោនូ�ក្រកួត្រែជង និងប��ីនយិតកម�ក�ុងេផីកកណ និងកដកោកំកតិបទបលីពណិជជកម�បនក�ុងមប�ាបយ

មួយាំនួនណ។ 
 

ទំណួកេី៨- ាូកបអយនិយមនពយៃនពក្ណនិយតកម�ណ? 

ជកែកត្មត�ណឬកត្មត�ណ។ 
 

ទំណួកេី៩- OPEC ជអ�ីណ? 

OPEC ជ្កកមហហុនអនកជតិែដលទំបគាំបព�្កកម្របេទែដលប��ីកផលិតប្រងបលបហយី នបំាញ

បទេីផកកអនកជតិណ អង�កបន�បនេេួលបជគជពយក�ុងកកំណតោៃថាប្រង និងាំនួនផលិតបដយទមជិកៃនណ

OPEC ។ 
 

ទំណួកេី១០- កដ� ភិបលរបា�កបេទណនិងរេរ��តបិផ្ងៗជអ�ីណ? 

គឺជរេរ��តិរបា�ក�េិាមិនែកាងា យែដលបកីតបឡងីបដយែឡកបី �ៗ តេលោបទនបងកនាូំល ឬជ

រេរ��តែិដលបនរបង�ីតគប្មងដំរូងបដយមនកហមមិនបអយនាូំលណ។ 
 

ទំណួកេី១១- Local content requirement (Law) ជអ�ីណ? 

ជរេរ��តមិួយែដល្តត�បនបគដបងថ ជបទាកី្តត�ករកមិណតមតំរនោែដលរ�ជ កោថ ែផ�កអរ្កមក

មួយៃនផលិតផលទំបកាែដល្តត�បនបគផលិតបនក�ុង្ទកក។ 
 

១២- បតីកៃលលកបន�តម្បំែដនណ(Border Tax Adjusments) ជអ�ីណ? 

ជរេរ��តិៃនករន�យបន�បដយ្របយលទំររោអ�កនបំាញ ឬក៏ករន�យតំៃលនបំាញ។ បន�្របយល

គឺជកហូតបន�ែតបលីផលិតផលបនដំណកោល��ិប់នជខា�ៗៃនកផលិតករទោផលិតផលណ។ 
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ទំណួកេី១៣- Dumping ជអ�ីណ? 

ជកលកោរង�ូាៃថាបនប្រ្របេទ បកីតបឡងីបនបបលករទោប្រី្បទោ្តត�បនបគលកោបទ បអយអ�កេិញ

រកបេទនូ�តំៃលទរជងតំៃលែដលបនដកោទំររោផលិតផលដូា �ៗ បនបលីេីផកកក�ុង្ទកក។ 
 

ទំណួកេី១៤- Dumping មនរុ៉ន� ន្របភេណ? អ�ីខា�ណ? ាូកបន្លោបី្របភេនីមយួៗណ? 

មន៣្របភេដូាខងប្មណ៖ 

• Sporadic dumping ៖ ជកាំណយបចលបទេីផកកប្របី្របេទាំបព�ផលិតផលែដលជិតណបលីទ

ៃថ់កំណតោ ឬក៏ទុកបលីទបនក�ុងឱទមួយដូា �ៗ បទនបងកលកោក�ុង្ទកកណ បហយីនិង្រទិេ�ិប

វទួាបទីងណទោណ។ 

• Predatory dumping ៖ ជកលកោែររជ�ជកោចម បដយដកោៃថាបអយទរបដីម្បីអយ្កកមហហុន

គូក្រកួត្រែជងតូាៗដួល។ បហយីប្យបីគូក្រកួត្រែជងដលួណ បគនបងដំបឡងីៃថា ប្ព�បនបលីេីផកក

មនែតខាួនបគមួយណ។ 

• Persistent dumping  ៖ណ ជកចរោបផីមដកោលកោដំរូងបដយដកោតំៃលខ�ទោណ ប្ព�បនបលីេីផកកណ

មនែតខាួនបគមួយ។ 
 

៨. សនុាណរូ្ិវត�ក 

ទំណួកេី១- បតី្របេទណែដលប្រី្បទោលុយបលហៈធតុមុនបគរង�ទោណ? បនទត្េីរុ៉ន� នណ? 

្របេទ្កិាណ។ណបនទត�ត្េីណ១៧ណនេី្កកងលីដីណ។ 
 

ទំណួកេី២- បតីកូរិយ�ត�ុែខ�ក្តត�បនប្រីបីទមពយណមកណ? 

តងំបីទមពយនគកភ�ំទត�ត្េី១ណៃន្គប�ទករជណ។ 
 

ទំណួកេី៣- បតីអ�ីែដលបគយកមកប��ីជកូរិយ�ត�ុទំររោប្រី្បទោបនទមពយនគកភ�ំណ? 

គឺជគហរណៈមទ-្បកោណ។ 
 

ទំណួកេី៤- បតីនគកែខ�កមនពណិជជកម�ជមួយា្កភបក ៉ូមងំបនទត�ត្េីរុ៉ន� នណ? 

អំឡុងទត�ត្េីណ៩ណ- ១០ណ។ 

ទំណួកេី៥- បតីបនក�ុងទត�ត្េី១ៃន្គប�ទករជណ កហូតទមពយអង�កណ កូរិយ�ត�ុករទោ្ប�រជណា្កែខ�កណ

មន្េងោ្ទយយ៉ងដូាបមាខា�ណ? 
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មនរងជទ�ូក្ជតកណរងាតុបនបទ�ីណកហូតដលោរងដូាមទ-្បកោណទនាបកនបបលរា�ុរ្ន�បន�ណ។ 

ទំណួកេី៦- ាូកបអយនិយមនពយៃនកូរិយ�ត�ុណ? 

គឺជអ�ីែដលបគេេួលស� លោជេូបទ និង្តត�បបគប្រី្បទោបដយផ� លោបនក�ុងកេិញេំនិញណ បទវនន 

ឬអបហមាង៉បេៀតថណ ជមប�ាបយៃនកចយវយេូទតោរំណុលណ ែដល្តត�បនបគ េេួលស� លោជទកលណ

និងមនបនក�ុងៃដអ�កបទដ�កិា�បេៀតណ។ 
 

ទំណួកេី៧- បតីកូរិយ�ត�ុមនតួនេីអ�ីខា�ណ? 

• ទំររោែរងែាកបលកម�ណនងិជំនញផលិតកម�បនក�ុងទង�មអកយិ�ម៌ 

• ទំររោាូលកមួរបង�ីត្េប្ក�ុងទង�មតមកយៈជំនួញណនងិពណិជជកម�ណឬតមកយៈក្បកោណ។ 

 

ទំណួកេី៨- បតីកូរិយ�ត�ុមនមុខរកទំខនោៗរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

មនមុខរកទំខនោៗណ៤ដូាខងប្មណ៖ 

• មប�ាបយបដ�ដូកណ កបឺ្គឿងដំណូក៖ណ គឺកប��ីពណិជជកម�េំនិញណ និងបទវ ជមួយេំនិញនបងបទវបផ្ង

បេៀតបដយ �ៗ នកប្រីលុយ ឬកមួមនកបដ�ដូកេូទតោកវងេំនិញណ ឬបទវមួយណ ជមួយេំនិញណ

និងបទវបផ្ងបេៀតណ បដយមិនប្រីកបដ�ដូកជមួយកូរិយ�ត�ុណ គឺជកេេួលស� លោជេូបទកវងអ�កលកោ 

និងអ�កេិញក�ុងកបដ�ដូកេំនិញណនិងបទវកម�បទ�ញិបទមកណ។ 

• ឯកតគណនណី ៖ណ គឺជកវទោែ�ងស� និបៃថានបបលែដលអ�កប្រី្បទោណ ឬណ អតិថិជនបនណ គិតគូកអំបី

តំៃលទម្ទរៃនេំនិញណនងិបទវកម�ែដលបគាងោបន។ 

• កកកកណ ឬរន�ុកតំៃលណ ៖ណ ទំបគបទបលីផលិតផលណឬេំនិញទងំឡយណឬ�ត�ុតងននែដលអាយកបទ

ប្រី្បទោជថ�ូកក�ុងកបដ�ដូកេំនិញ និងបទវកម�ប្យបីកនោរោេុកមួយកយៈណ។ 

• ទងោដទ្មរោកេូទតោបបលខងមុខណ៖ ្រទិនបរីរទយលោ្បមបលីកិា�ទនាកំាីណបគនបងទងនបបល

អនគតជាំនួនេបកលុយតមកិា�្បមប្បៀង។ណកទន�តោនូ�កូររិយ�ត�ុែដល អនុ�� តិបអយបគប្រី្បទោ

មួយកយៈណ និងណ មប�ាបយែដលបគវយតំៃលេេួលបនមកបកីំាីនបបលអនគតតមកយៈកយលោ្បម

បលីកិា�ទនាណបគបហ រេដ� នបនាាណំយណ។ 
 

ទំណួកេី៩- បហតុអ�ីេំកងោកូរិយ�ត�ុណមនកែ្រ្រគលណ? 
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បដយសតមកយលដបងករទោមនុទ្ជតិណ រេបិបស�នជែដលធា រោមាងតោបីផល�បិកៃនកប្រី្បទោ 

និងិបរយ្ទគលននែដលទមទកបអយ�នៗករបង�ីតបឡងីណ។ 
 

ទំណួកេី១០- បតីេំកងោកូរយិ�ត�ុមនរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? ាូលបន្លណ។ 

េ្មងោកូរិយ�ត�ុមន៤ដូាខងប្មណ៖ 

• ផលិតផលកូរិយ�ត�ុណ ៖ណ គជឺកូរលក�ណៈផលិតផលែដលមនតំៃលបិត្បកដ បហយីបគក៏អាណ ប្រី្បទោណ

វជមប�ាបយទំររោកបដ�ដូក បហយីេំកងោកូរីយ�ត�ុបន�គឺជេូបទប��ីអំបីណ បលហៈ  គហរណៈមទ-

្បកោ ឬាំកុ�បលហៈផលិតផលបផ្ងៗណឬណទបអទ្ញណ។ 

• កូរិយ�ត�ុ្កដទ ៖ណ គឺជ្កដទោែដលអារ�ជ កោបីលេ�ិបៃនកបដ�ដូកតមកយៈកបាញណ បាញបអយ

ារាកបដយហងទម្តិ។ 

• ្កិត្កូររិយ�ត�ុណ ៖ណ គឺជ្កដទោ និងលុទទែដល្តត�បនបគស� លោថជកូរិយ�ត�ុនបបលណ រា�រ្ន� 

បយងីទបង�តបឃញីថកេេួលស� លោករទោអតិថិជនណនិងិបបជឿេុកាិតបិតជមន សកៈទំខនោណទោ

ទំររោ្កិត្កូរិយ�ត�ុណ ប្ព�ថ�ម�តណ ្កដទោ និងបលហៈ �ៗ នតំៃលបេណ បហយីវា យជកូរិយ�ត�ុ
បដយសកកធនករទោ�នៗកជតិណ។ 

• រប��ីកូរិយ�ត�ុណ ៖ គឺជ្បកោែដលបនដកោាូលបទក�ុងគណនបីអឡាិ្តតនិាក�ុង�នៗកណ និង ស� រពន

ហកិ���ត�ុណវគជឺកូរិយរពណេនបបលរា�ុរ្ន�ណដូាជណមូលរ្ទនរព្ត រពណេឥណទន។ 
 

ទំណួកេី១១- បហតុអ�ីបនបេសភិបលអូស លីណMaquarie ទំបកាាិតរំែរកទបលហៈជរំែនកតូាៗណ? 

មូលបហតុៃនករំែរកបន�បដយសកមូលបហតុបីកយ៉ងគឺណ៖ 

• តំកូ�ករកមិណកូរិយ�ត�ុទំររោារាកបកីនបឡងីណបដយកំបនីន្រជជនណនិងកំបនីនជនអបន ណ្រប�ទនជណ។ 

• េងនោបលហៈបន�វ�់នោបបកណនិងបិបកចយវយណ។  
 

ទំណួកេី១២- កប្រី្បទោផលិតផលកូរិយ�ត�ុមនផលអ�ីខា�ណ? 

មនផល�បិក២យ៉ងដូាខងប្មណ៖ 

• កទទោែេង �ៗ បដយសកមនរំណងមបបកបីតំៃលេបក្បកោ 

• កបតោរងោឱទណ។ 
 

ទំណួកេី១៣- ាូកបអយនិយមនពយៃនណកូរិយ�ត�ុទកុរណ? 
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គឺជក្រមូលផុ ំ្េប្ទម្តិហកិ���ត�ុបដយបយងបទបលីកំកតិសាោ្បកោេំបនកទងំអទោណ ែដលបគប្រី

ទំររោកវទោែ�ងកូរិយ�ត�ុណ។ 
 

ទំណួកេី១៤- បតីមូលដ� នកូរិយ�ត�ុនបបលរា�ុរ្ន�មនរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

មន៣ណគឺណM1,ណM2ណ&ណM3ណ។ 
 

ទំណួកេី១៥- បតីកូរិយ�ត�ុ្របភេណM1ណមនអ�ីខា�ណ? 

កមួមនណ ្បកោទណ ្កដទ្បកោបនប្រ�នៗក មូលរ្ទនរព្តករទោអ�កបេទាកណជ ណ ្បមទងំ

្បកោរប��ីាកនណបនក�ុង�នៗក និងស� រពនរប��ីបផ្ងៗបេៀតណ។ 
 

ទំណួកេី១៦- មូលរ្ទនរព្តករទោអ�កបេទាកណជ ជអ�ីណ? 

ជ្រភបមូលរ្ទនរព្ត្តត�បេូទតោបដយអ�កេិញបនបបលណបគាងោរង�ិលជសាោ្បកោ។ 
 

ទំណួកេី១៧- ្បកោរប��ីាកនជអ�ីណ? 

គឺទំបគដលោគណនីាកនប្រី្បទោមូលរ្ទនរព្តណ បនក�ុង�នៗក និងស� រពនហកិ���ត�ុណ បផ្ងៗបេៀត

ែដលអ�ករប��ីអាទកបទកមូលរ្ទនរព្តបន។ 
 

ទំណួកេី១៨- បតីគណនីាកនែរងែាកជរុ៉ន� ន្របភេ ? អ�ីខា�ណ? 

ែរងែាកជ៣ដូាខងប្មណ៖ 

• គណនីដក្បកោតមត្មត�កបដយ �ៗ នផលោក្បកោណឬបហថ្បកោរប��ីតមត្មត�ក 

• គណនីដក្បកោតមក្បមប្បៀងបដយផលោក្បកោ 

• គណនីែដលប្រី្បទោនូ�្របពន�ទ�ពយ្រ�តិ ែដលផលោលេ�ិបក�ុងកបផ�ក្បកោបីគណន ី ទន្មំួយមន

ក្បកោរ��ូ លក�ុងគណនដីក្បកោមួយតមត្មត�ក �ៗ នក្បកោបដយ ទ�ពយ្រ�តិណ។ 
 

ទំណួកេី១៩-  បតីកូរិយ�ត�ុ្របភេណM2ណមនអ�ីខា�ណ? 

កមួមនណ M1ណ ្បមទងំ្េប្បផ្ងបេៀតែដលជកដកោជំនួទបដយកូរិយ�ត�ុទំររោ្រតិរតិកេូទតោ

ដូាជ ្បកោរប��ីទន្ ំ ្បកោរប��ីគណនីេីផកកកូរិយ�ត�ុ  ្បកោរប��ីមនកកំណតោរកមិណតិា  និង

កិា�្បមប្បៀងេិញ្តលរោ្តបមមួយៃថ់បន�នៗក។ 
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ទំណួកេី២០- បតី្បកោរប��ីទន្ ំ (Saving deposits) ជអ�ីណ? 

ជគណនណី Pass/Saving Book ែដលិគប្ាីនឥតចបំាោមនេបក្បកោអរ្រកមបេណ រុ៉ែនអ្តណ

ក្បកោមនកំកតិមួយទរណ។ 
 

ទំណួកេី២១- បតី្បកោរប��ីគណនីេីផកកកូរិយ�ត�ុណ(MoneyណMarketណDepositណAccountវណMMDA)ណជអ�ីណ? 

ជគណនីមនអ្តក្បកោអែណ តណ (floating interest rate) �ៗ នកំណតោល�សនណ តំកូ�បអយណ

មនេបក្បកោអរ្រកមប្ានីណបហយីបុអំនុ�� តបអយដក ឬបផ�ក្បកោបាញបីគណនីបនប្ាីនដងបេណក�ុងមួយែខណ។ 

បរីេបក្បកោអរ្រកមធា កោាុ�ណឧទហកណជ ប្មកំកតិណ1,000$ណបន��នៗក នបងគិតៃថាណបទវកម�ណ។ 
 

ទំណួកេី២២- បតី្បកោរប��ីមនលកំណតោរកមិណតិាណ(Small-denomination Time deposits) ជអ�ីណ? 

ជ��ិ� រនរ្ត្បកោរប��ីែដលតំកូបអយមនេបក្បកោអរ្រកមបីណ ១០០០ណ ដលោ ៥០០០ណ ដុលា កណ

និងអាមនលកំណតោបីណ៣០ៃថ់ណកហូតដលោណ១០ឆ� ណំកយូឺជងបន�ណ។ 
 

ទំណួកេី២៣- បតីកិា�្បមប្បៀងេិញ្តបមមួយៃថ់បន�នៗកណ(Overnight repurchase agreement at Bank) 

ជអ�ីណ? 

គឺទំបគបទបលី�នៗកពណិជជលកោ�នរពណេបទបអយអតិថិជនណបកីតបឡងីបដយកឯកិប យលោ្បម

េិញ្កដទោមនតំៃលបី្គប��នៗក្តលរោមក�ញិ បហយីលកោបអយ�ញិបនៃថ់រន� រោ តមៃថាខ�ទោជងមុនបដយ

រូកទងំក្បកោែដលបននិយយ �ៗ ផងណ។ 
 

ទំណួកេី២៤- បតីកូរិយ�ត�ុ្របភេណM3 មនអ�ីខា�ណ? 

កមួមនណ M2ណ និង្េប្មួយាំនួនដូាជណ ្បកោរប��ីមនកកំណតោរកមិណប្ាីនណ និងក្បមណ

ប្បៀងេិញ្តលរោប្ាីនជង១ៃថ់បន�នៗកណ។ 
 

ទំណួកេី២៥- បតី�ដបទដ�កិា�ជអ�ីណ? 

ជកវទោែ�ងិបមិនបេៀងទតោៃនបទដ�កិា�ណ។ 
 

ទំណួកេី២៦- ាូនយិយបេីំនកោេំនងកវងណកូរិយ�ត�ុណនិង�ដ�បទដ�កិា�ណ? 

បយងីទបង�តបឃញីថណ បនបបលបទដ�កិា�្ទកតាុ�ណ ិបអតោករកបកីនបឡងីណ ផលិតផលទកុរ ធា កោាុ�ណ

កផ�តោផ�ងោកយៈបបលខាី្ទកតាុ�  និងអជី�កម�ជួរ្រេ�នូ�ផល�បិកជប្ាីន។ណបហតុបន� រទទងំអទោេេួលកង



�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 196 

នូ�ទំព�បន�ណបហយីមនែតនបយបយកូរិយ�ត�ុមួយរុ៉បណេ � ែដលបដីកតួណនេីជទ�ូលណក�ុងដំបណ�្សយបន�។ 

ករប��ញកូរិយ�ត�ុតំកលោេុកបី�នៗកដលោេីផកកកូរិយណ �ត�ុតមកយៈករ��ុ �អ្តក្បកោបនជំកុញបអយ

បទដ�កិា�បងីរបឡងីជថ�ី។ណ បយងតមកបយ កណជ �នៗកកណ លណ ទហកដ�អបមកកិ និងមូលន�ិិកូរិយ�ត�ុ
អនកជតិបនរ�ជ កោថណ បដយសក ដបំណីកធា កោាុ�ៃនកនោរោកូរិយ�ត�ុណ ករទោរទម� កោៗណ (កំបនីន្រជជន 

និងណក្ទកតាុ�ៃនជី�ិប)ណ នងិករទោ�នៗកណ (ហកិ��រ្ទនដលោកដ� ភិបល) នទត�ត្េីណ ២១ណ បន�បនប��ី

បអយ�ដបទដ�កិា�ចនដលោាលន្ទកតាុ�ជរនរន� រោណ ។ណ កត ទងំបន� ជករ�ជ កោនូ�ិបេនោបខកយណ

រនិាមងៗៃន្របេទអភិ�ប់នជនទមពយលបន�។ 
 

៩. ទីផឹរ �ិនឧ្ររណហិ៍រនុវត�ក 
 

ទំណួកេី១- បតីបគែាកេីផកកហកិ���ត�ុជរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

ែាកជណ២ណគឺណេីផកកដំរូងណនិងេីផកករន� រោណ។ 
 

ទំណួកេី២- េីផកកដំរូងណ(Primary Markets) ជអ�ីណ? 

ទំបគបទបលីេីផកកទងំឡយណែដលរបង�ីតមប�ាបយណ ហកិ���ត�ុណ ឬរពណេធនបេីរនបងបប�បាញថ�ី

្តត�បនបគេិញកលឺកោ។ 
 

ទំណួកេី៣- េីផកករន� រោណ(Secondary Markets) ជអ�ីណ? 

ជេីផកកហកិ���ត�ុែដលរបង�ីតមប�ាបយហកិ���ត�ុទំររោណប��ីពណិជជកម�។ 

 

ទំណួកេី៤- �នៗក�និិបយគជអ�ីណ? 

ជស� រពនហកិ���ត�ុែដលមនជំនញេីផកកណនិងធនេិញប�៉កជឺួយលកោិគហហុនកម�ទិេ�្កកមហហុនណ។ 
 

ទំណួកេី៥- េីផកកកូរិយ�ត�ុជអ�ីណ? 

ជកែនាងែដលបគេិញ លកោ�នរព្តកយៈបបលខាីជដំរូងណ បៗលបគទំខនោគឺប��ីបអយមនណ ឧរកកណជ

រំណុល បហយីរន� រោមកគឺរង�លក�ណៈរយ្ទគលក�ុងករូកបទជសាោ្បកោបន យ៉ងរយ្ទគលបដយមន

ហនិភពយតិាបេៀតផងណ។ 
 

ទំណួកេី៦- មប�ាបយណឧរកកណជ េីផកកកូរិយ�ត�ុមនអ�ីខា�ណ? 
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កមួមនដូាខងប្មណ៖  

• រពណេកតនៗក 

• រពណេពណិជជកម� 

• ��ិ� រនរ្ត្បកោរប��ី 

• Eurodollars 

• កិា�្បមប្បៀងេិញ្តលរោ 

• មួលនិ�ិទហបពន� 

• កេេួលស� លោករទោ�នៗកកិ 
 

ទំណួកេី៧- រពណេកតនៗកជអ�ីណ? 

ជរពណេកតនៗកណ (treasury bills) ែដលបគបាញបអយប្រីមនកយៈបបលណ ១៥ៃថ់ណ បទ ១ឆ� ណំ

ជនិា�លបគាូលាិតបាញរពណេបន�កបបលណ ៣ែខណ បទ៦ែខណ ។ តំៃលេបកលុយៃនរពណេបន�យ៉ងតិាណ រំផុតគណឺ

10,000$ណ បហយីាំបព�រពណេបន�គឺបគមិនបនរ�ជ កោនូ�ក្បកោបេបពលគឺបគលកោតមកបរៀរអរ្ហកប�ៀរ

បទនបងតៃមាចកកិណ(Sold at discount from face value) ។ 

 

៨- លំហតោ 

រពណេកតនៗកមនល�សន២៦ទប ហជ= 182ៃថ់ណ លកោតមតៃមាអរ្ហកបទ�ីនបងណ ៩៦០០$ណ បហយី 

តៃមាចកកិបនបបលដលោល�សនមនតៃមាបទ�ីនបងណ10,000$ ។  
 

   ក- គណនអ្តាំណូល្រចឆំ� ណំ? 

   ខ- បរីបគលកោរពណេបន�មុនល�សនណគឺប្យបបលេិញបន១២០ៃថ់ណក�ុងតៃមាណ9,800$ណបន�ណ

អ្តាំណូល្រចឆំ� មំនក្មិតបទ�ីនបងរុ៉ន� នណ? 

ចំេ�ើយ 
 

ក- គណនអ្តាំណូល្រចឆំ�  ំ

តមកូរមន៖ 

 

http://2.bp.blogspot.com/-zT3NGMDwBJg/TnrXKfipBhI/AAAAAAAAABs/pteAGumIPhM/s1600/Ya.JPG
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បដយ ៖ណFណ=ណ10,000$  ,  Pណ=ណ9,600$ណ  ,  nណ=ណ182ណៃថ់ 

 
 
 

ដូាបន�អ្តាំណូល្រចឆំ� គំឺណ8.35% 

 

ខ- គណនអ្តាំណូល្រចឆំ�  ំ

តមកូរមន៖ 

   

 

បដយ ៖ណFណ=ណ9,800$  ,  Pណ=ណ9,600$ណ  ,  nណ=ណ120ណៃថ់ 

 
 

 ដូាបន�អ្តាំណូល្រចឆំ� គំឺណ6.33% 

 

 

ទំណួកេី៩- បតីរពណេពណិជជកម�ជអ�ីណ? 

ជ្កដទោស� មរ�ជ កោបីរកធិនកំាីករទោអ�កជំនញួក�ុង្របេទែដលមនកិតិទពប�ល�ណ និងមន�នធន

ហកិ���ត�ុក បងម។ំ 
 

ទំណួកេី១០- ��ិ� រនរ្ត្បកោរប��ីជអ�ីណ? 

ជករ�ជ កោបីកយៈបបលៃនកបផជីក្បកោករទោអតិថជិនែដលេេលួស� លោបដយ�នៗកណឬណស� រពនរប��ី

កូរិយ�ត�ុដៃេបេៀត។ 

 

http://3.bp.blogspot.com/-7nSSxtgi2fY/TnrZdj1rV-I/AAAAAAAAABw/0ouOqM1gs4g/s1600/Ya1.JPG
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១១- លំហតោ ១ 

បគេិញណ CD មួយមនតៃមាបដីមណ (principleណ value)ណ 1,000,000ណ $ណ ែដលផលោអ្តក្បកោណ ៦%ណ

និងល ប�ល៩១ៃថ់។ ាូកគណន 

ក- បនបបលដលោល�សនណCD បន�នបងមនតៃមាអនគតណ(future value) ាំនួនរុ៉ន� ន ? 

ខ- ្រទិនបរីបគលកោណ CD មុនល�សនណ ឧរមថរន� រោបីកេិញបនាំនួនណ ៦០ៃថ់បន� បហយីបរីណ

បន្ៗបន�មនអ្តក្បកោបនបលីេីផកកបទ�ីនបងណ5.8%ណបន�តៃមារា�ុរ្ន�មនាំនួនរុ៉ន� នណ? 

 

ចំេ�ើយ 
 

ក- គណនតៃមាអនគតករទោណCD 

តមកូរមនណ៖ 

 
 

បដយណ៖  Pណ=ណ1,000,000ណ$ណ   ,  Iណ=ណ6%  ,    nណ=ណ91 

 

 

  ដូាបន�ណតៃមាអនគតករទោណCD គឺណ1,014,633.35$ 

 

ខ- គណនតៃមារា�ុរ្ន�ករទោណCD 

  តមកូរមនណ៖  

 
 

បដយណ៖ណFnណ=ណ1,014,633.35$   ,   Iណ=ណ5.8%  ,ណnណ=ណ91- 60ណ=ណ31ណៃថ់ 

 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-OwPPXTGSGno/TnrwGMs1s9I/AAAAAAAAACM/Qx3Y6ChnkSc/s1600/Fn.JPG
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ដូាបន�ណតៃមារា�ុរ្ន�ករទោណCD គឺណ1,009,786.43$ 

 

 

១២- លំហតោណ២ 

  CD មួយមនតៃមាបដីមានំួនណ 100,000ណ $ណ ផលោអ្ត្បកោណ ៨%ណ និងមនល�សនណ ១៨២ៃថ់។ណ

ាូកគណនណ៖ 

ក- តៃមាណCD បនបបលដលោល�សនណ? 

ខ- បរីបគលកោណ CD បន�បអយអ�ក�និិបយគបផ្ងណ (បលកណ David ) បនៃថ់េីណ ៩២ណ តមអ្តក្បកោណ

7.5%ណ។ណបតី្តត�លកោណCD បន�ក�ុងតៃមារុ៉ន� នណ? 

គ- បតីបលកណDavid េេួលបនអ្តក្បកោរុ៉ន� នណ? 

 

ចំេ�ើយ 

ក- គណនតៃមាអនគតករទោណCD 

តមកូរមនណ៖ 

 
 

បដយណ៖  Pណ=ណ100,000ណ$ណ   ,  Iណ=ណ8%  ,    nណ=ណ182 

 

 
 

 ដូាបន�ណតៃមាអនគតករទោណCD គឺណ103,912.09$ 

 

ខ- គណនតៃមារា�ុរ្ន�ករទោណCD 

  តមកូរមនណ៖  

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-OwPPXTGSGno/TnrwGMs1s9I/AAAAAAAAACM/Qx3Y6ChnkSc/s1600/Fn.JPG
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បដយណ៖ណFnណ=ណ103,912.09$   ,   Iណ=ណ7.5%  ,ណnណ=ណ182- 92ណ=ណ90ណៃថ់ 

 

 
 

 

ដូាបន�ណតៃមារា�ុរ្ន�ករទោណCD គឺណ102,075.50$ 

 

គ- គណនអ្តក្បកោែដលបលកណDavid េេួលបន 

តមកូរមនណ៖ 

 
 

បដយណ៖ណFnណ=ណ103,912.09$  ,  Pណ=ណ102,075.50$  ,  nណ=ណ90 

 
 

 

ដូាបន�ណអ្តក្បកោែដលបលកណDavid េេួលបនគឺណ7.5% 

 
 

១៣- លំហតោ៣ 

អ�ក�និិបយគបលីណ CD មួយមនតៃមាចកកិណ 25,000$  កយៈបបល១៨ែខ ជមួយអ្តក្បកោណ ៨%ណ ។ណ

ប្យបបលនោបនណ ៩ែខអ�កលកោណ CD បាញ�ញិជមួយអ្តក្បកោណ ៧%ណ ។ណ បតីអ�កអាលកោណ CD 

បនៃថារុ៉ន� នណ? 

 

http://1.bp.blogspot.com/-tyUo424TPPE/Tnr148utIKI/AAAAAAAAACY/iYxtcM_Ramg/s1600/P2.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-lhl1ysfL4vg/Tnr3x86fW5I/AAAAAAAAACc/axYv1YPuxjc/s1600/I.JPG
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ចំេ�ើយ 

គណនតៃមាណCD 

តមកូរមនណ៖ 

 
 
 

បដយណ៖ណPoណ=ណ$25,000   ,  ioណ=ណ8%   ,  nណ=ណ18ណmonth  ,  itណ=ណ7%   ,  tណ=  9ណmonth 

 
 

 

ដូាបន�ណCD អាលកោបនក�ុងតៃមាណ26,670.91ណ$ 

 
 

១០. សនុាណទូង�ក��ី���ិង�គ 
 

ទំណួកេី១- ាូកបអយនិយមនពយណយណនតីិណយណ? 

នីតិជរណុ ំ �ធិនគតិយុតទងំឡយ ែដលមនបៗលបគប��ីបអយទង�មមនុទ្មនទណ រោធ� រោណ និង

អមមកជមយួបដយេណណ កម�ណ។ 
 

ទំណួកេី២- ាូកបអយនិយមនពយណយណ�ធិនណយណ？ 

�ធិនណ=ណរ��តិ៖  គឺជា ្របយគទងំឡយែដលអាជកទកបទកណឬផ� លោមតោ។ 
 

ទំណួកេី៣- ាូកបអយនិយមនពយណយណគតយុិតណយណ？ 

គតិយុត៖  គឺជគុណនមករទោពក្ា្រោឬនីតិែដល្ទរតមា្រោណនិងមនរបង�ីតណែកែ្រណឬកលំតោទិេ�ណ

តប�កិា�ណនងិេណណ កម�។ 
 

ទំណួកេី៤- ាូកបអយនិយមនពយណយណ�ធិនគតិយុតណយណ？ 

http://3.bp.blogspot.com/-IcPRPS5SMx8/TnsAqz2Ax5I/AAAAAAAAACk/scimeE71QP8/s1600/Pt.JPG
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�ធិនគតិយុត៖  គឺជា ្របយគទងំឡយណ (ទកបទកណ ឬផ� លោមតោ)ណ ែដលមនរបង�ីតណ ែកែ្រណ ឬណ

កលំតោនូ�ទិេ�តប�កិា�ណឬណេណណ កម�។ 
 

ទំណួកេី៥- �ធិនគតិយុតប្ាីនកមួរ��ូ ល �ៗ បហថអ�ីណ? 

�ធិនគតិយុតកមួរ��ូ ល �ៗ ប្ាីនបហថណយណរដ� នគតិយុត យណ។ 
 

ទំណួកេី៦- ដូាបមាែដលបហថទង�មមនុទ្ណ? 

ទង�មមនុទ្គឺជទង�មមយួែដលមនមនុទ្កទោបនជមួយ �ៗ បហយីមនេំនកោេំនងជមួយ �ៗ ។ 
 

ទំណួកេី៧- បតីមនធតុរុ៉ន� នបនក�ុងទណ រោធ� រោណ? អ�ីខា�ណ? 

ទណ រោធ� រោមនធតុ៣គណឺ៖ណ១-ទនិទុខ    ២- ិបទ់រោបទ់�ម   ៣- មនិបទរ្យកកីរយណ។ 
 

ទំណួកេី៨- បតីណយណេណណ កម�ណយណជអ�ីណ? 

េណណ កម�ណជកដកោបអយេេួលខុទ្តត�តមផាូា្រោណែដលអាជកេេួលខុទ្តត�ណ៖ 

• ្បហ�េណណ  (បតោរងោបទក ីិ ប--គុក) 

• កដ�រ្ប�ណីណ(ខតរងោ្េប្--បិនពយជួទជុលកខូាខតដលោជនកងប្ៗ�ណឬទង�ម)ណ។ 

 

ទំណួកេី៩- ាូកបអយនិយមនពយ�និិបយគណ? 

តមនិយមនពយមិនែមនា្រោណយណ�និិបយគណយណ្តត�បនបគបអយនិយមនពយថណយណជកាណំយទងំឡយ

ក�ុងបៗលបគេេួលបនានូំលណឬេិន�ផលប្ាីនជងមុនណយណ។ 
 

ទំណួកេី១០- ាូកនិយយបីលក�ណៈដូា �ៗ ណនិងលក�ណៈខុទ �ៗ កវងណ�និិបយគណនិងណពណិជជកម�ណ? 

លក�ណៈដូា �ៗ ណ៖ណមនបៗលបគដូា �ៗ ណគឺែទ�ងកក្បកោាំបនញណ។ 

លក�ណៈខុទ �ៗ ណ៖ 

* �និិបយគណ៖ 

       - ជកាំណយទងំឡយបដីម្ផីលិតេំនិញណនងិបទវ។ 

       - កកាំបនញតមកយៈករបង�ីនកផលិតេំនិញណនិងបទវ។ 

    * ពណិជជកម�ណ៖ 



�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 20 4 

       - ជទកម�ិបណឬកាំណយទងំឡយក�ុងបៗលបគដកោេំនិញណឬបទវែដលផលិតកាួបទបលីេីផកក។ 

       - កកាំបនញតមកយៈករបង�ីតៃថាេំនិញណនិងបទវកម�។ 

 
 

១១-ាូកបអយនិយមនពយណយណនីតិ�និិបយគណយណ។ 

យណ នីតិ�និិបយគណ យណ ជរណ ា ្របយគទងំឡយែដលមនរបង�ីតនូ�ាំណងទិេ� និងតប�កិា�

ក�ុងបៗលបគប��ីបអយទង�មមនុទ្ មនទណ រោធ� រោអមមកជមួយនូ�េណណ កម�ទ្មរោ្គរោ្គងបលីអំបបី ឬ

ទកម�ិបទងំឡយករទោរុគ�លែដលយកទកម�ិប�និិបយគមកប��ីជមុខករក។ 
 

ទំណួកេី១២- បតីនីតិែរងែាកជរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

នីតិែរងែាកជណ២ណគឺណ�ត�ុ�ទិពយណនិងណអត�ទិពយណ។ 
 

ទំណួកេី១៣- បតី�ត�ុ�ទិពយែរងែាកជរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

�ត�ុ�ទិពយែរងែាកជណ២ណគឺណជតិណនិងអនកជតិណ។ 
 

ទំណួកេី១៤- បតីជតិែរងែាកជរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

ជតិែរងែាកជណ២ណគឺណឯកជនណនងិណសធកណៈណ។ 
 

ទំណួកេី១៥- បតីមននីតិអ�ីខា�បនក�ុងឯកជនណ? 

ឯកជនមននតីិកដ�រ្ប�ណីណនីតិពណិជជកម�ណនីតិ្កកមហហុនណនីតិករកណនិងណនីតិ�និិបយគ។ 
 

ទំណួកេី១៦- បតីមននីតិអ�ីខា�បនក�ុងសធកណៈណ? 

សធកណៈមនណនីតិកដ��ម�នុ��ណនីតិកដ�បលណនីតិហកិ���ត�ុសធកណៈ។ 
 

ទំណួកេី១៧- អ�ីបទជទម�ម៌ណ? 

ទម�ម៌ណជកយលោបឃញីករទោទង�មទងំមូលថវទមបហតុទមផលអាេេួលយកបន។ 
 

ទំណួកេី១៨- ទម្ជជ��ជអ�ីណ? 

ទម្ជជ��ណជកយលោបឃញីថទមបហតុទមផលអាេេួលយកបនបដយមន�ៈករទោរុគ�លែតម� កោណ។ 
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ទំណួកេី១៩- បតីក�ុងលក�ពណណ ណបេីរអាយកទម្ជជ��ៈមកប��ីជ្រភបៃននីតិបនណ? 

បដីម្អីាយកទម្ជជ��ៈមកប��ីជ្រភបៃននីតិបនលុ�្តែតណ៖ 

• អ�កបន�្តត�បនា្រោ្រគលោអំណាមន� នុទិេ�ិបអយណ។ 

• មនកង���ធិនទកបទកណ។ 

 

ទំណួកេី២០- ាូកបអយនិយមនពយមន� នុទិេ�ិណ? 

មន� នុទិេ�ណ៖ណទិេ�ិក�ុងកទំបកាអ�ីៗបនតមមន�ៈករទោខាួនណ។ 
 

២១- តួអង�ៃននីតិជអ�ីណ? 

តួអង�ៃននីតគិទំឺបគដលោណ៖ 

• រុគ�លែដលជអ�ករបង�ីត�ធិននីត ិ

• រុគ�លែដលបគយក�ធិននីតិបទអនុ�តនជបលីណ។ 

 

ទំណួកេី២២- តួអង�ៃននីត�ិនិិបយគជអ�ីណ? 

តួអង�ៃននីតិ�និិបយកគឺទំបគដលោណ៖ 

• រុគ�ែដលជអ�ករបង�ីត�ធិន�និិបយគ 

• រុគ�លែដលបគយក�ធិននីតិ�និិបយគបទអនុ�តនជបលី។ 

 

ទំណួកេី២៣- បតីអ�កណខា�ែដលអារបង�ីត�ធិននីតិ�និិបយគបនណ? 

អ�កែដលអារបង�ីត�ធិននីតិ�និិបយគបនមនណ៖ 

• អំណានីតរិ��តិ 

• អំណានីតិ្រតិរត ិ

• អំណាតុលក 

 

ទំណួកេី២៤- អំណានីតរិ��តិមនបនស� រនណណ? 



�រល�ទ�លយ័ ភូមិ���ី���ស� �ិន�ទ���ស�ងសិដរិច�                       ម��ទ�លយ័ �ី���ស� 

ងរៀ្ងរៀន �ិន្�វ្�វង�យ�ិស្សិត ង� ្ររម 20 6 

កដ�ទិណនិងណ្បបេ�ទិណ។ 
 

ទំណួកេី២៥- អំណានីតិ្ រតិរតិមនបនស� រនណណ? 

មនបនណ៖ 

• ្ប�មហក្្ត 

• នយកកដ�មនី 

• គណៈកដ�មន ី

• ្កកម្របកកអភិ�ប់កម�ុជ 

• អនុគណកម� �ិក�និិបយគបខតរជធនីណ។ 

 

ទំណួកេី២៦- បតី្កកម្របកកអភិ�បភនជកម�ុជណ (CDC) ្តត�បនរបង�ីតបឡងីបដយអនុ្កបតបលខរុ៉ន� ន? 

ាុ�បនៃថ់ែខឆ� ណំណ? 

CDC ្តត�បនរបង�ីតបឡងីបដយអនុ្កបតបលខណ១៥ណាុ�ៃថ់េីណ១៥ណ��ូណឆ� ១ំ៩៩៣ណ។ 
 

ទំណួកេី២៧- បតីណCDC ជអ�ីណ? 

បនឆ� ១ំ៩៩៤ណ CDC ្តត�បនេេួលស� លោបដយា្រោ�និិបយគឆ� ១ំ៩៩៤ ថជបទន�ិកែតមយួ

គតោករទោរជកដ� ភិបលេេួលរន�ុក្តគតបិនិត្ និតទំបកាបលីរ�� នីតិទមរ្ទណ កអភិ�ប់នជ និង�និិបយគៃន

្ប�រជណា្កកម�ុជ។ណ ាំបព��និិបយគឯកជន�ញិណ CDC បនា យជ្ាកបាញាូលែតមួយក�ុងកអនុ�� តិ

្តគតបិនិត្ណ និង កលំយគំបរង�និិបយគឯកជនបនកម�ុជ។ណ មកដលោឆ� ណំ ២០០៦ណ អនុ្កបតទីបីករបង�ីត 

និងកបកៀរាំតំរនោបទដ�កាិ�បិបទទបនរែន�មតួនេីមួយបផ្ងបេៀតបទបអយCDC ប��ីជអ�កអនុ�� ត ្តគតបិនតិ្ 

និងកលំយតំរនោបទដ�កិា�បិបទទបនកម�ុជ។ណ មកដលោឆ� ណំ ២០០៧ ា្រោទម្ទនបនផលោតួនេី

ជអ�កទ្មរទ្មតលបលីគំបរងទមរ្ទនបលីបហត� កានទម�ពន�្ គរោ្របភេបន្ប�រជណា្កកម�ុជ។ 
 

ទំណួកេី២៨- CDC មនស� រនាណុំ�រ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

CDC មនស� រនាណុំ�៤�ំៗណគណឺ៖ 

• គណកម� �ិកនីតិទម្ទណនិងអភិ�ប់កម�ុជ 

• គណកម� �ិក�និិបយគកម�ុជ 
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• គណកម� �ិកតំរនោបទដ�កិា�បិបទទ 

• អគ�បលខ�ិកដ� ន។ 

 

ទំណួកេី២៩- បតីអនុគណកម� �ិក�និិបយគបខតរជធនីមនទិេ�ិអំណាអ�ីខា�ណ? 

អនុគណកម� �ិក�និិបយគបខតរជធនីមនទិេ�ិអណំាទំបកាអនុ�� ត ិ ឬរដិបទ�ាំបព�គំបរង

�និិបយគទងំឡយែដលមនេំហសំាោ្បកោប្ម២លនដុលា កអបមកកិងំ។ 
 

៣០- អ�កណខា�ែដលបគយក�ធិននីតិ�និិបយគបទអនុ�តបលីណ? 

អ�កែដល្តត�បនបគយក�ធិននីតិ�និិបយគបទអនុ�តបលីណ គឺអ�ក�និិបយគែដលមនទងំ្រជជនែខ�កណ

និងរកបេទណ។ 
 

១១. ិ�ំរ�់ល��ក��រ��ិង�គ 
 

ទំណួកេី១-បតីក�និិបយគបនកម�ុជ្តត�បនែរងែាកជរុ៉ន� នដំណកោណ? អ�ីខា�ណ? 

បតីក�និិបយគបនកម�ុជ្តត�បនែរងែាកជ៥ដំណកោ�ំៗគណឺ៖ 

- កវយតៃមាទ នុបលបទដ�កិា�ណនិង�សិលិបៃនក�និិបយគណ។ 

- ាុ�រ�ជ ីទំុកបលីកេបកាិតាំបព�ក�និិបយគណ។ 

- ាុ�រ�ជ ីពណិជជកម� 

- ទំុអជជ រពណេបដនទ�ីមណ(ណdown-stream ) 

- ទំុអជជ រពណេអរោទ�ីមណ(ណup-stream ) ឬអជជ រពណេ្រតិរតកណជ ណ។ 
 

ទំណួកេី២- បតីអ�ក�និិបយគនបងប��ីអ�ីខា�បនដំណកោលកវយតំៃលទ នុបល�ុកកិា�ណ និងណ �សិលិបៃនក

�និិបយគណ? 

បនក�ុងដំណកោលបន�អ�ក�និិបយគនបងណ៖ 

- ប��ីកអបង�តបលីរកយិទ�ុកកិា�ណ 

- ជួរជមួយៃដគូកណនិងណគូក្រកួត្រែជងែដលមនទ នុបល 

- វយតំៃលលក�ពណណ មី្កតណនិងម៉្កតបទដ�កិា� 

- គណនកាំណយ 
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- វយតំៃលរកសិ� នា្រោណនិងករក 

- កំណតោបី�តមនៃនបហត� កានទម�ពន�ចបំាោណ។ល។ 
 

ទំណួកេី៣- ាូកនិយយបលីក�ណៈខា�ៗៃនក�និិបយគមិនផ� លោបនកម�ុជណ? 

ក�និិបយគមិនផ� លោបនកម�ុជមនដូាជណ៖ 

- របង�ីតេី �ិ កោរកមួយណ(កយិលពយដំណង)ណ 

- ផលោអជជ រពណេដលោ្កកមហហុនែដលកំបុងដំបណីកកបនកម�ុជ្សរោ 

- ផាលោទិេ�ិែាកចយដលោ្កកមហហុនែដលកំបុងដំបណីកកបនកម�ុជ្សរោណ។ល។ 
 

ទំណួកេី៤- ាូកនិយយបគុីណទម្តិណនិងគុណ�រិតៃិនក�និិបយគបនកម�ុជណ? 

គុណសម្ត�ិ ៖ 

- េីផកកបរីកេូលយខា ងំដលោ�និិបយគរកបេទណ (�និិបយគេុនរកបេទណ ១០០%ណ ្តត�បនអនុ�� តបទ�ី

្គរោ�ទិពយណ)ណ 

- ក្គរោ្គងករទោកដ�មនលក�ណៈៗំ្ េកដលោ�ុកកិា� 

- ្រជជនររោអនមិតរកបេទ 

- �ធិន្គរោ្គងកំរុិកកំរុ៉កទ�ុកស� ញមនតិាណ 

- មនកររបន�ណនិងកបលីកេបកាិតអនុប្ៗ�ដលោក�និិបយគណ 

- ទំរូក�នធន�ម�ជតិណ(ណដីណេបកណែកណ៉ប្រងណហ� ទ----- ) 

- មនកមណីយដ� នបេទាកណជ កំកតិបភិបបលកណ(មនអង�ក�តណប�ណនិងណបម�កណ)ណ 

- កំលងំបលកម�បថកណបក�ងណនិងថមិប 

- រយ្ទគលបាញាូលរណ ល្របេទមនបទដ�កិា�ណកកីាំបកនីបនជិតខង(ៃថណប�ៀតណមណាិនណ)ណ។ 

គុណវ�រត� ិ៖ 

- ្ករខពណគតិយុតកំបុងែតអភិ�ប់នជណ(បនខ��ា្រោពកោបពន�នបងពណិជជកម�ខា�បេៀតណ) 

- កអនុ�តនជា្រោមិនមនលក�ណៈ្បកដ្រជ 

- ធតុាូល�ុកកិា�មនតំៃលខ�ទោ 

- ខ��ហកិ��រទន�និិបយគ 

- េីផកកក�ុង្ទកកតូា 
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- អំណាេញិករទោ្រជជនទរ 

- កំលងំបលកម�ខ��រេបិបស�ណនិងមនាំបណ�ដបងតិាណ 
 

ទំណួកេី៥- បតីអ�ក�និិបយគ្តត�ដបងបីអ�ខីា� បនបបលទំបកាាិតជរឋមបដីម្បី��ីក�និិបយគបនកម�ុជណ? 

អ�ក�និិបយគ្តត�ដបងថបតីគំបរង�និិបយគករទោខាួនជគំបរងែដលេេួលបនកបលីកេបកាិត ែដល ឬបេ 

បហយីបតីកេេួលបនអជជ រណេផលោកបលីកេបកាិតវមន្របយជនជអ�ីាំបព��ុកកិា�ករទោខាួន ។ 
 

ទំណួកេី៦- បតីអ�ក�និិបយគិគប្ាីនែតងែតាងោបនអ�ីខា�បីកដ� ភិបលណ? 

អ�ក�និិបយគិគប្ាីនែតងែតាងោបនកបលីកេបតាិតែផ�កបន�ណ និងេេួលបនកធនាំបព�

ក�និិបយគែដលផលោបអយជមួយអជជ រណេ�និិបយគណ។ 
 

ទំណួកេី៧- បតីកររគតិយុតៃនកផលោអជជ រណេ�និិបយគ្តត�បនកំណតោបដយា្រោមួយណណ? 

កររគតិយុតៃនកផលោអជជ រណេ�និិបយគ្តត�បនកំណតោបដយា្រោទីបី�និិបយគៃន្ប�រជណា្ក

កម�ុជឆ� ១ំ៩៩៤ណ។ 
 

ទំណួកេី៨- បតីកប��ី�បិស�នកម�បនឆ� ២ំ០០៣ណ បដយា្រោទីបី�បិស�នកម�ា្រោ�និិបយគ អំបីកររ

គតិយុតៃនកផលោអជជ រណេ�និិបយគណមនបៗលរំណងអ�ីណ? 

បៗលរំណងបដីម្បីអយដំបណីកបាញអជជ រណេមនលក�ណៈរយ្ទគលណ តមា ិបណ អាបាកកណជ

បនទ�ពយ្រ�តណនិងមនលក�ណៈមន� នុទិេ�ណ។ 
 

ទំណួកេី៩- បតីអនុ្កិត្ទីបីករបង�ីតអនុគណៈកម�ក�និិបយគបខតណរជធនី្តត�បនបាញបនែខឆ� ណំណ? 

អនុ្កិត្ទីបីករបង�ីតអនុគណៈកម�ក�និិបយគបខតណរជធនី្តត�បនបាញបនណែខកុមនៈណឆ� ណំ២០០៥ណ។ 
 

ទំណួកេី១០- បតីគំបរង�និិបយគ្របភេណែដលអនុគណៈកម�ក�និិបយគបខតណ រជធនណី មនទិេ�ទំបកាណ

និងបាញអជជ រណេបអយ ? 

អនុគណៈកម�ក�និិបយគបខត រជធនីអាបាញអជជ រណេ�និិបយគាំបព�គំបរង�និិបយគទងំឡយ

ណែដលមនេំហសំាោ្បកោតិាជង២លនដុលា កអបមកាិ។ 
 

ទំណួកេី១១- បតីអនុ្កិត្ទីបីកអនុ�តនជា្រោ�បិស�នកម�ា្រោ�និិបយគ្តត�បនបាញបនៃថ់ែខឆ� ណំណ? 
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អនុ្កបត្ទីបីកអនុ�តនជា្រោ�បិស�នកម�ា្រោ�និិបយគ្តត�បនបាញបនៃថ់េី២៧ណែខក�� ណឆ� ២ំ០០៥។ 
 

ទំណួកេី១២- បតីអជជ រណេ�និិបយគណ (ែដលា្រោបហថកាុ�រ�ជ ីជគប្មង�និិបយគមនលក�ណៈទម្តិ

្គរោ្ៗនោ)ណ្តត�បនបាញបអយបដយស� រនណណ? 

អជជ រណេ�និិបយគ (ែដលា្រោបហថកាុ�រ�ជ ីជគប្មង�និិបយគមនលក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោ) 

្តត�បនបាញបអយបដយCDC ឬអនុគណៈកម�ក�និិបយគបខតរជធនី (ាំបព�គប្មង�និិបយគែដលមន

សាោ្បកោតិាជង២លនដុលា )។ 
 

ទំណួកេី១៣- ាូកនិយយបីនីតិ��ិីទំុអជជ រណេ�និិបយគបនកម�ុជណ? 

នីតិ��ិីទំុអជជ រណេ�និិបយគបនកម�ុជអាប��ីបនតមនីតិ��ិដូីាខងប្មណ៖ 

- អ�កាងោ�និិបយគ្តត�ដកោពក្ទំុ�និិបយគបទCDC/អនុគណៈកម�ក�និិបយគបខតរជធនី 

- ប្យបីេេួលបនអជជ រណេាុ�រ��ីមនកក�ខណណ ប ីCDC បហយី អ�ក�និបិយគ្តត�ប��ីកបទ�ីទំុ��ិ�

រនរ្តពកោបពន�មួយាំននួដូាខងប្ម ៖ 

១- ាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�(បន្កទួងពណិជជកម�) 

២- ទំុអជជ រណេពកោបពន� 

៣- បិនិត្និងអនុមពតគប្មងសងទងោ(ជមួយអជជ �កមូលដ� ននិង្កទួងបកៀរាំែដនដី) 

៤- បកៀរាំប��ីកវយតំៃលផលរ៉�ពលោរកសិ� នណ(ជមួយ្កទួងរកសិ� ន) 

៥- ្រទបន�(ណMEF) 

- រន� រោបីទំុ��ិ� រណេរព្តដូាខងបលី្គរោបហយី្តត�រ�ជូ នបទណCDC 

- CDC នបងបាញអជជ រណេាុ�រ�ជ ីស� បកបអយណ(អជជ រណេ�និិបយគ)ណ។ 
 

ទំណួកេី១៤- បតីអាាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�បនបនបបលណណ? 

កាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�ជមួយ្កទួងពណិជជកម�អាប��ីបទបនបនមុនណ ឬប្យបបលាុ�រ�ជ ីជមួយណ

CDC ។ 
 

ទំណួកេី១៥- បហតុអ�ី្តត�ាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�ជមយួ្កទួងពណិជជកម�ណ? 

បនជ្តត�ាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�ជមួយ្កទួងពណិជជកម� ប្ព�ា្រោត្មត�បអយ្តត�ែតប��ី បដីម្ផីលោ

ឋនៈជពណិជជកកដលោ្កកមហហុន�និិបយគបនកម�ុជ។ 
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ទំណួកេី១៦- បតី្កកមហហុន�និិបយគនបងេេួលបនរុគ�លិបគតយុិេ�បនបបលណណ? 

្កកមហហុន�និិបយគនបងេេលួបនរុគ�លិបគតិយុេ� បនបបលរន� រោបីបនាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�ជមួយ

្កទួងពណិជជកម�កាួ។ 
 

ទំណួកេី១៧- បតីផល្របយជនជៃនកាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�មនអ�ីខា�ណ? 

ផល្របយជនជៃនកាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�មនដូាខងប្មណ៖ 

-កាួVAT 

-រន�ូរន�យបលីភទុតង 

-មនទិេ�ប្រី្របពន�តុលកឯកជនមកបដ�្សយ�វិេ�ទិពយពណិជជកម�ករទោបគ។ 
 

ទំណួកេី១៨- បតីគុណ�រិតិៃនកមិនាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�មនអ�ខីា�ណ? 

គុណ�រិតិៃនកមិនាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�មនដូាខងប្មណ៖ 

-រលោផលិតផលែដលដកោលកោបលីេីផកកនបង្តត�បនបគចតោេុកថជពណិជជកម�ខុទា្រោ 

-កដ�រិេផាូ�មិនបអយកកទីុបន 

-កដ�អាដកោបទទជនបន�កហូតដលោជរោគុកណ(ប១ីឆ� ណំបទណ៥ឆ� )ំ។ 
 

ទំណួកេី១៩- បតីមនេំកងោ្កកមហហុនពណិជជកម�្របភេណខា�ែដលអាដំបណីកកបនកម�ុជរា�ុរ្ន�បនណ? 

េំកងោ្កកមហហុនពណិជជកម�ែដលអាដំបណីកកបនកម�ុជរា�ុរ្ន�បនមន៖ 

-្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ិ(ទហកម�ទិេ�ិេូបទណនិងទហកម�ទិេ�ិមនកំកតិ) 

-េំកងោ្កកមហហុនេេួលខុទ្តត�មនកំកតិ (្កកមហហុនឯករុគ�លេេួលខុទ្តត�មនកំកតិ្កកមហហុនឯកជន

េេួលខុទ្តត�មនកំកតិ ្កកមហហុនមហជនេេួលខុទ្តត�មនកំកតិ) 

-្កកមហហុនឯករុគ�ល 

-រុ្តទម�ពន� 

-កកយិលពយតំណង។ 
 

ទំណួកេី២០- បតីទហ្ៗទពណិជជកម�បនកម�ុជែរងែាកជរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 
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ទហ្ៗទពណិជជកម�បនកម�ុជែរងែាកជ២គឺណ ទហ្ៗទទហកម�ទិេ�ិណ និងទហ្ៗទបដីមេុន

មូល�ន។ 
 

ទំណួកេី២១- បតីទហ្ៗទទហកម�ទិេ�ែរងែាកជរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

ទហ្ៗទទហកម�ទិេ�ែរងែាកជ៣គឺណ៖ 

-ឯរុគ�លណ(Sole proprietorship) 

-ទហកម�ទិេ�េូបទណ(General Partnership) 

-ទហកម�ទិេ�មនកំកតិណ(Limited Partnership)។ 
 

ទំណួកេី២២- បតីទហ្ៗទបដីមេុនមូល�នែរងែាកជរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 

ទហ្ៗទបដីមេុនមូល�នែរងែាកជ៣គឺណ៖ 

-ឯករុគ�លេេួលខុទ្តត�មនក្មិតណ(Single member limited company) 

-ឯកជនេេលួខុទ្តត�មនក្មិតណ(Private limited company) 

-មហជនេេលួខុទ្តត�មនក្មិតណ(Public limited company) ។ 
 

ទំណួកេី២៣- បតីអជជ រណេបដនទ�ីមមនអ�ីខា�ណ? 

អជជ រណេបដនទ�ីមមនដូាជ កកាុ�រ�ជ ីបន�កាុ�រ�ជ ីបន្កទួងករកនិងករ�ជ កោេតីងំ

បីអជជ �កែដនដីជបដីម។ 
 

ទំណួកេី២៤- បតីអជជ រពណេអរោទ�ីម(អជជ រណេ្រតិរតិក)មនអ�ីខា�ណ? 

អជជ រពណេអរោទ�ីមមនដូាជណ៖ 

-អជជ រណេបរងា្កណឬអជជ រណេែកណ៉បី្កទួងឧទកហកម�ែកន៉ិងថមបល 

-អជជ រណេកទិកម�និងដទីម្ទនបី្កទួងកទិកម�ក� ្រមញោនិងបនសេ 

-លិខិតរ�ជ កោបី្កទួងរកសិ� នបលីរ�� ពកោបពន�នបងរកសិ� ន 

-លិខិតអនុ�� តសងទងោបីអជជ �កែដនដឬីបី្កទួងបកៀរាំែដនដនីគកូរនីយកម�និងទំណងោ។ល។ 
 

ទំណួកេី២៥- បតី្តត�ទំុអជជ រណេអរោទ�ីមណ(អជជ រណេ្រតិរតិក)បនបបលណណ? 
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អជជ រណេអរោទ�ីម្តត�ទំុមុនឬដំណល �ៗ បទនបងកទំុអជជ រណេ�និិបយគ ឬអជជ រណេាុ�រ�ជ ី

ពណិជជកម�។ ែតក�ុងកកណីខា� អជជ រណេ្រតរិតិកបន�្តត�ទំុប្យបបលេេួលបនអជជ រណេ�និិបយគ 

ឬអជជ រណេាុ�រ�ជ ីពណិជជកម�។ណកែ្រ្រគលបន�គឺបទតមគំបរង�និិបយគ។ 
 

១២. �រងលើរទររចិត�ចំង�ះ�រ��ិង�គ  
 

 ទំណួកេី១-ាូកបអយនិយមនពយយណយុេ�សទដំរងណយ? 

យុេ�សទដំរង៖ គឺជយុេ�សទដកោេណណ កម��និពយបដីម្បីអយករកមនដំបណីកកបលឿននិងបទ

ដលោបៗលបគ។ 
 

ទំណួកេី២-ាុកបអយនិយមនពយយណយុេ�សទក ៉ុតណយ? 

យុេ�សទក ៉ុត៖ គឺជយុេ�សទផលោកបលីកេបកាិតបដីម្បីអយករកមនដំបណីកកបលឿននិងបទដលោ

បៗលបគ។ 
 

ទំណួកេី៣-បតីកបលីកេបកាិតែដលផលោបអយបដយា្រោកម�ុជរា�ុរ្ន�មនអ�ីខា�? 

កបលីកេបកាិតែដលផលោបអយបដយា្រោកម�ុជរា�ុរ្ន�មនដូាជ៖ 

-កាួបន�បលី្បកោាំបនញឬអាប��ីកកបំល�បិបទទ 

-កាួបន�នាូំលនិងនបំាញ 

-េេួលបនកធនបីកដ� ភិបលកម�ុជ។ 
 

ទំណួកេី៤-ា្រោកម�ុជ ផលោបអយ�និិបយគគិនបលីគប្មង�និិបយគមនលក�ណៈ្គរោ្ៗនោអាេេលួ

បនកបលីកេបកាិតខងែផ�ងអ�?ី 

ា្រោកម�ុជ ផលោបអយ�និិបយគគិនបលីគប្មង�និិបយគមនលក�ណៈ្គរោ្ៗនោអាេេួលបនក

បលីកេបកាិតខងែផ�ងបន�ដក។ 
 

ទំណួកេី៥-បតីកបលីកេបកាិតែផ�កបន�ដកែដលកំបុងអនុ�តបនកម�ុជរា�ុរ្ន�បន�មនរុ៉ន� នជំបកទី ទំររោ

អ�ក�និិបយគប្ជីទបកទីណ? អ�ីខា�ណ? 

កបលីកេបកាិតែផ�កបន�ដកែដលកំបុងអនុ�តបនកម�ុជរា�ុរ្ន�បន�មន២ជំបកទី ែដលអ�ក�និិបយគអា

ប្ជីទបកទីបន ដូាជ៖កប្ជីទបកទីយកកកាួបន�បលី្បកោាំបនញ និងកប្ជីទបកទីយកកររកបំល�បិបទទ។ 
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ទំណួកេី៦- បតីគប្មង�និិបយគ្របភេណែដលអាមនទិេ�ិេេួលបនកកាួបន�បលី្បកោាំបនញណ? 

គប្មង�និិបយគមនលក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោ បេីរអាមនទិេ�ិេេលួបនកបលីកែលងបន�បលី្បកោ

ាំបណញ។ 
 

ទំណួកេី៧- បតីអ�ក�និិបយគអាេេួលបនកបលីកេបកាិតកាួបន�បលី្បកោាំបនញកយៈបបលរុ៉ន� នណ? 

អ�ក�និិបយគអាេេួលបនកបលីកេបកាិតកាួបន�បលី្បកោាំបនញែតក�ុង យ កយៈបបលគនាប�រូកកយៈបបល

រីឆ� រូំកកយៈបបលអេិិបណយ។ 
 

ទំណួកេី៨-បតីកយៈបបលគនាប�ជអ�ីណ? 

កយៈបបលគនាប�គឺជឆ� េំីមយួែដលគប្មង�និិបយគេេួលបន្បកោាំបនញ ឬកយៈ៣ឆ� រំន� រោបីគប្មង

�និិបយគបន�េេួលបន្បកោាំណូលដំរូងករទោខាួនបដយប្ជីទបកទីយកជំបកទីណមួយែដលឆរោជង។ 
 

ទំណួកេី៩- បតីអ�ក�និិបយគមនជំបកទីអ�ីខា�ក�ុងកទំុកបលីកេបកាិតបលី្បកោាំបនញណ? 

ក�ុងកទំុកបលីកេបកាិតកាួបន�បលី្បកោាំបនញ អ�ក�និិបយគមនជំបកទីប្ជីទបកទីយកកកាួបន�បលី

្បកោាំបនញក�ុងកយៈបបលកំណតោ ឬមនទិេ�ិទមទកកកបំល�បិបទទ។ 
 

ទំណួកេី១០-បតីកកបំល�បិបទទអាអនុ�តបនក�ុងកកណីណណ? 

កកបំល�បិបទទអាអនុ�តបនែតក�ុងកកណីអ�ក�និិបយគមិនបនទំុកាួបន�បលី្បកោាំបនញ។ បរីអ�ក

�និិបយគទំុកាួបន�បលី្បកោាំបនញបហយីគឺមិនអាទំុកបំល�បិបទទបនបេ។ 
 

ទំណួកេី១១-បតីកបំល�បិបទទជអ�ីណ? 

កបំល�បីបទទ   គឺជកអនុ�� តករទោា្រោដលោអ�ករ�និិបយគក�ុងកយកាំណយ�និិបយគកហូតដលោ 

១០០% មកដកនបងាណូំលបដីម្គីណនកក្បកោាំបនញែដល្តត�យកមកប��ីជមូលដ� នគិតបន�បលី្បកោាំបនញ។ 
 

ទំណួកេី១២-ាូកនិយយបីកគណនបន�បលី្បកោាំបនញណ? 

បន�បលី្បកោាំបនញ=្បកោាំបនញ X អ្តបន�  

ែដល្បកោាំបនញ=ាំណូល-ាំណយ។ បហយីាំណយមន២្របភេគឺាំណយកដ�បល (អនុ�� ត

បអយដកទងំអទោ)ណនិងាំណយ�និិបយគ(អនុ�� តបអយដកែត៥%បេ)។ 
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ទំណួកេី១៣- បតីគប្មង�និិបយគ្របភេណខា�ែដលេេួលបនកបលីកេបកាិតកាួបន�នាូំលណ? បហយីអា

កាួបន�បលីកនាូំលអ�ីខា�ណ? 

មនដូាខងប្មណ៖ 

• គប្មង�និិបយគែដលរំបកេីីផកកក�ុង្ទកកណ ៖ មនទិេ�នាូំលបដយកាួបន�គយនូ�ណ ប្គឿងទំណ ិកៈរកិ�

ផលិតកម�ណទំិកៈទំណងោ ែដលរប្មីបអយផលិតកម�ណ។ 

• គប្មង�និិបយគែដលរំបកបីអកនបំាញណ ៖ មនទិេ�នាូំលបដយកាួបន�គយនូ�ប្គឿងទំិកៈរកិ�

ផលិតកម�ណ ទំិកៈសងទងោ �ត�ុធតុបដីមណ ផលិតផលពកោកណ លទំបកាណ និងណ ទំណ ិកៈរន� រោរន្ ំ

រំបកបីអយផលិតកម�ណ។ 

• គប្មង�និិបយគែដលជ្របភេឧទកហកម�ៗំ្ េកណ៖ មនទិេ�នាូំលបដយកាួបន�គយនូ�ប្គឿងទំិកៈ

រកិ� ណ ទំិកៈសងទងោ �ត�ុធតុបដីមណ ផលិតផលពកោកណ លទំបកាណ និងទំិកៈរន� រោរន្រំំបកបីអយ

ផលិតកម�ណ។ 
 

ទំណួកេី១៤- បតីគប្មង�និិបយគ្របភេណែដលេេួលបនកបលីកេបកាិតណកាួបន�នបំាញណ? 

គឺគប្មង�និិបយគែដលមនលក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោ បេីរមនទិេ�េេួលបននូ�កបលីកណ ែលងបន�

នបំាញណ១០០%  បលីកែលងែតាបំព�ទកម�ិបទងំឡយដូាមនែាងបនក�ុងា្រោជ�កមនណ។ 
 

ទំណួកេី១៥- បតីា្រោកម�ុជមនកធនកអ�ីខា�ាំបព�អ�ក�និិបយគណ? 

មនកធន�ំៗ៤ ដូាខងប្មណ៖ 

• ធនណ និងផលោទមិបែផ�ក្រ្បិតិកម�ករទោកដ�េូបទបលីអ�ក�និិបយគ មិនថអ�ក�និិបយគណ បន�មន

ទ�ជ តិអ�ីបន�បេណ(បលីកែលងែតាំបព��ទិពយដី�ាី នងិាំបព�ទកម�ិប�និិបយគណមួយាំននួបាញណ)ណ។ 

• កធនមិនប��ីជតូរនីយកម�ាំបព�្េប្ទម្តិណករទោអ�ក�និិបយគ។ 

• ធនមិន្តគតបិនិត្ណឬកនំតោតៃមាបលីេំនិញណឬបទវណករទោអ�ក�និិបយគបន�បេណ។ 

• ធនផលោបទក ីិ បដលោអ�ក�និិបយគណក�ុងកបផ�ក្បកោែដលខាួនកកបនបនកម�ុជបទរកបេទ។ 
 

ទំណួកេី១៦- ប��ីយ៉ងដូាបមាបដីម្េីេួលបនកបលីកេបកាិតណ? 

បដីម្េីេួលបនកបលីកេបកាិតណា្រោកម�ុជត្មត�បអយបៗកបលក�ខពណណ ២�ំៗគឺណ៖ 

• លក�ខណណ �ទិពយ 
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• លក�ខណណ នីត�ិ�ិី 
 

ទំណួកេី១៧- តមម្ត១២ណ ៃនា្រោ�និិបយគឆ� ណំ ១៩៩៤ណ បតីមន�ទិពយណខា�ែដលអាេេលួបនកណ

បលីកេបកាិតណ? 

មន�ទិពយណ៨ដូាខងប្មណ៖ 

• ឧទកហកម�អេិិបណឬឧទកហកម�ែដលមនរបា�ក�េិាខ�ទោ 

• ករបង�ីតករក 

• ឧទកហកម�បេទាកណជ  

• កផលិតេំនិញជំនួទបអយកនាូំលកទិឧទកហកម�ណនងិណឧទកហកម�ែកៃម�ណ។ 

• ករបង�ីតបហត� កានទម�ពន�ណកូរ�នណនិងណកផលិតថមបល 

• កអភិ�ប់នជជនរេណនិងតមបខត 

• កពករកសិ� ន 

• ក�និិបយគបនតំរនោអភិ�ប់នជបិបទទ។ 
 

ទំណួកេី១៨- បតីទកម�ិប�និិបយគែដល្តត�បនហមតោាំបព��និិបយគឯកជនមនអ�ខីា�ណ? 

មនដូាខងប្មណ៖ 

• កផលិតណឬែកៃម�សកធតុ្របពន�្រសេណនិងសកធតុណកូេិក 

• កផលិតគីមីបុលណថ� បុំលកទិកម� និងេំនិញបផ្ងៗបេៀតបដយប្រី្បទោសកធតុគីមីណ

ែដលហមតោបដយរដ� នអនកជតិ ឬបដយអង�កទុខិបបិភបបលកណែដលរ៉�ណ

ពលោដលោទុខិបសធកណៈណនិងរកសិ� ន។ 

• កែកៃម�ណឬផលិតថមបលអគ�ិទនីណបដយប្រី្បទោកទំណលោនាូំលបីរកបេទ 

• កប��ីអជី�កម�ៃ្បបឈែីដល្តត�បនហមតោបដយា្រោៃ្បបឈ ី

• ទកម�ិប�និិបយគបផ្ងៗបេៀតែដល្តត�បនហមតោបដយា្រោជ�កមន។ 
 

ទំណួកេី១៩- បតីទកម�ិប�និិបយគែដលមិនេេួលបនកបលីកេបកាិតមនរុ៉ន� នទកម�ិបណ? 

មនណ៤៦ណទកម�ិបណ។ 
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ទំណួកេី២០- ាូកនិយយអំបីលក�ខពណណ នីតិ��ិីណ បដីម្បីអយគប្មង�និិបយគមួយអាេេួលបននូ�កបលីក

េបកាិតណ? 

លក�ខពណណ ដំរូងរំផុត បដីម្បីអយគប្មង�និិបយគណមួយអាេេួលបននូ�កបលីកេបកាិត បគ្តត�ប��ី

គប្មង�និិបយគបន�បអយបទជគប្មង�និិបយគមនលក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោជមុនទិន បេីរបគ្តត�រំបបញ

នីតិ��ិីបផ្ងៗបេៀតបដីម្េីេួលបនកបលីកេបកាិតជកោលកោបផ្ងៗ បេៀត។ 
 

ទំណួកេី២១- ាូនិយយបីនីតិ��ិីែដល្តត�បនរំបបញបដីម្បីអយគប្មងមួយា យជគប្មង�និិបយគមន 

លក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោ 

មនបីកកកណីគឺណកកណីេុន�និិបយគ�ំជង២លនណនងិណកកណីេុន�និិបយគតូាជង២លនណ៖ 

ក- កកណីេុន�និិបយគ�ំជង២លនណ្តត�ប��ីតមដំណកោលដូាខងប្មណ៖ 

• អ�ក�និិបយគ្តត�ដកោពក្ទំុ�និិបយគណនិងរងោលុយណ៧លនបកៀលបទណCDC 

• គណៈកម�ក�និិបយគកម�ុជណ បិនតិ្ពក្ទំុ(កយៈបបល៣ៃថ់)ណ បហយីបាញ��ិ� រនរព្តណ

ាុ�រ�ជ ីមនលក�ខពណណ ណបអយអ�ក�និិបយគ 

• អ�ក�និិបយគបកៀរាំឯកសក្គរោទប�ជូនបអយណCDC  

• កយៈបបល២៨ៃថ់ប្យណCDC បាញ��ិ� រនរព្តាុ�រ�ជ ីស� បកបអយអ�ក�និិបយគ 

• ដំណកោលបន�គប្មង�និិបយគា យជគប្មង�និិបយគ ែដលមនលក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោណ

បហយីនយកកដ�មនីជអ�កាុ�ហត�បលខ  ។ 

 ខ- កកណីេុន�និិបយគតូាជង២លនណ្តត�ប��ីតមដំណកោលដូាខងប្មណ៖   

• អ�ក�និិបយគ្តត�ដកោពក្ទំុ�និិបយគណ និងរងោលុយ ៧លនបកៀលបទអនុគណៈកម�កណ

�និិបយគបខតណរជធនីណ(អភិបលបខតណឬ អភិបលរជធនីជ្រធនណ) 

• អនុគណៈកម�ក�និិបយគបខតណរជធនីណបិនតិ្ពក្ទំុ(កយៈបបល៣ៃថ់)ណ បហយីបាញ��ិ� រនរព្តណ

ាុ�រ�ជ ីមនលក�ខពណណ ណបអយអ�ក�និិបយគ 

• អ�ក�និិបយគបកៀរាំឯកសក្គរោទប�ជូនបអយអនុគណៈកម�កណ�និិបយគបខតណរជធនីបិនិត្ 

• កយៈបបល២៨ៃថ់ប្យណ អនុគណៈកម�កណ �និិបយគបខតណ រជធនណី បាញ��ិ� រនរព្តណ

ាុ�រ�ជ ីស� បកបអយអ�ក�និិបយគ 
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• ដំណកោលបន�គប្មង�និិបយគា យជគប្មង�និិបយគែដលមនលក�ណៈទម្តិ

្គរោ្ៗនោ  ។ 

 

ទំណួកេី២២-  ាូនិយយបីនីតិ��ិ ី ែដល្តត�បនរំបបញបដីម្បីអយគប្មង�និិបយគែដលមនលក�ណៈទម្តិ

្គរោ្ៗនោមួយអាេេួលបនកបលីកេបកាិតណ? 

មនបីកកកណីគឺណកកណីេុន�និិបយគ�ំជង២លនណនងិណកកណីេុន�និិបយគតូាជង២លនណ៖ 

ក- កកណីេុន�និិបយគ�ំជង២លនណ្តត�ប��ីតមដំណកោលដូាខងប្មណ៖ 

• អ�ក�និិបយគែដលមន លក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោ្តត�ដកោពក្ទំុបលីកេបកាិតបទណCDC 

• CDC បិនិត្ណបរីមនលក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោបហយីណបេីរផលោកបលីកេបកាិតបអយអ�កណ�និិបយគ 

• បនកយៈបបល១ឆ� ណំអ�ក�និិបយគ្តត�ដកោកបយកណជ បទណCDC 

• CDC បាញ��ិ� រនរព្តរបំបញបនតមកតប�កាិ�កដ�ណបអយអ�ក�និិបយគ 

• អ�ក�និិបយគរនបនកបលីកេបកាិត។ 

 

ក- កកណីេុន�និិបយគតូាជង២លនណ្តត�ប��ីតមដំណកោលដូាខងប្មណ៖ 

• អ�ក�និិបយគែដលមន លក�ណៈទម្តិ្គរោ្ៗនោ្តត�ដកោពក្ទំុបលីកេបកាិតបទអនុណ

គណៈកម�ក�និិបយគណបខត រជធន ី

• អនុគណៈកម�ក�និិបយគបខតណរជធនណីរ�ជូ នបទបអយណCDC បិនតិ្ បរីមនលក�ណៈទម្តិ្ គរោ្ៗនោ

បហយីណបេីរផលោកបលីកេបកាិតបអយអ�កណ�និិបយគ 

• បនកយៈបបល១ឆ� ណំអ�ក�និិបយគ្តត�ដកោកបយកណជ បទណអនុគណៈកម�ក�និិបយគណបខតណរជធន ី

• អនុគណៈកម�ក�និិបយគបខតណរជធនីណរ�ជូ នបទបអយណCDC បិនិត្ណ បហយីណCDC បាញ��ិ� រនរព្ត

រំបបញបនតមកតប�កាិ�កដ�បអយអ�ក�និិបយគ 

• អ�ក�និិបយគរនបនកបលីកេបកាិត។ 

 

១៣. សហ្គិ� �ិន�ព�សហ្គិ� 
 

ទំណួកេី១ - ាូកបអយនិយមនពយៃនិបជទហ្គិនណ? 
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ិបជទហ្គិនណ គឺជដំបណីកក្រ្បិតិបទណ ែដលតមកយៈបន�រុគ�លម� កោណ ឬ មួយ្កកមប្រី្បទោក

្របងែ្រង និងមប�ាបយែដលបនបកៀរាំបដីម្ែីទ�ងកកឱទននក�ុងករបង�ីតតំៃល និងែទ�ងកកក

លូតលទោបដយរំបបញាំណងោណ នងិតំកូ�កតមកយៈនវនុ�តនជណ និង ិបមនែតមួយណ (Uniqueness) ។ណ

គឺជដំបណីកកៃនករបង�ីតអ�ីែដលថ� ី និងេេួលយកនូ�ហនភិពយណ ្បមទងំអត�្របយជនជននណ (Hisrich 

Peter,ណ1998)ណ។ 
 

ទំណួកេី២- បតីគំនិតយលោ្ាឡអំំបីិបជទហ្គិនមនអ�ីខា�ណ? ាូកបន្លោណ? 

គំនិតយលោ្ាឡអំំបីិបជទហ្គិនមនដូាខងប្មណ៖ 

- ិបជទហ្គិនែដលបជគជពយ្ៗនោែត្រមូលយកនូ�គំនិតែដលល�រុ៉បណេ � ៖ណក្រមូលនូ�គំនិតែដលល�ៗ ណ

គឺ្ៗនោែតជែផ�កមួយែតរុ៉បណេ �។ កែទ�ងយលោបីដំណកោលខុទៗ �ៗ ៃនដំបណីកករបង�ីតអជី�កម�ថ� ីគឺ្តត�

រោបផីមបីកែទ�ងកកឱទណ ក្រឈមនបងរ�� ននណ ករបង�ីតែផនក និងក្គរោ្គងជបដីមណ ទងំបន�

មិនែមនជកិា�ករយដូាកគិតបេ។ 

- ិបជទហ្គិនណជករយ្ទគល ៖ អ�កអាគិតថករបង�ីតអជ�កម�ថ�ីណហកោដូាជរយ្ទគល ប្ព�ថ

អ�កកំបុងែទ�ងកកករំបបញមហាិ�ិតករទោអ�កណ បន�អ�កមនាំណងោខា ងំ និងិបបជគជពយណ រុ៉ែនជកោែទង

ករបង�ីតអជី�កម�ថ� ី មិនែមនជករយ្ទគលបន�បេ។ណ ទហ្គិន្តត�ប��ីកបផជជ ករក្របងែ្រង 

និងិបទ�ិតស� ញនបងករកបដីម្េីេួលបនបជគជពយ។ 

- ិបជទហ្គិនណ គឺជែល្ងែដល្រថុយនបងហនិភពយ ៖ណ ប្ព�ិបជទហ្គិនទកោេិននបងកែទ�ងកកនូ�

ដំបណ�្សយណនិងគំនតិថ�ីៗែដលមិនឋតិបថកណបន�្តត�ែត្រថុយ្រឋន បតិឬបេណ? កអ�អងបន�មិនបិតទងំ

្ទកងបេ! បទ�រីយ៉ងណក៏បដយ ក៏ទហ្គិននបងមិនខា ា្រឈមមុខនបងហនិភពយបន�ែដក។ ប្ព�ករបង�ីត

អជី�កម�ថ�ីណ ្តត�បនគិតគូកយ៉ង្រកង្រយពត�ណបីហនភិពយ បហយីទហ្គិនមនបបលប�ល្គរោ្ៗនោទំររោកពក 

និងតោរន�យហនិភពយទងំបន�ផងែដក។ 

- ិបជទហ្គិន្តត�បន្រេ�បឃញីបនក�ុងអជី�កម�ខ� តតូារុ៉បណេ � ៖ណ មនមនុទ្ជប្ាីនមនគំនិតយលោ

្ាឡថំ ិបជទហ្គិនគឺទកោេងែតមួយគតោជមួយអជី�កម�ខ� តតូារុ៉បណេ � ែតតមបិតិបជទហ្គិន

អា្តត�បន្រេ�បឃញីបនក�ុងអជី�កម��ំៗផងែដក។ 
 

ទំណួកេី៣- ាូកនិយយបីិ បខុទ �ៗ កវងិបជទហ្គិនណនិងអជី�កម�ខ� តតូាណ? 

ិបខុទ �ៗ កវងិបជទហ្គិនណនិងអជី�កម�ខ� តតូាណ៖ 
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     » អជី�កម�ខ� តតូាៈ 

         - ឯករជ្ិបណនិងិបជម� ទោ 

         - មននិបយជិកតិាជងណ១០០នកោ 

         - �ៗ នកអនុ�តនជអ�ីែដលថ�ី 

         - មនែតឥេ�ិបលតាិតួាក�ុងអជ�ីកម� 

     » ិបជទហ្គិនៈ 

         - កៃម�្របិត 

         - េំនិញគឺកកកាំណូលណនិងកកកីលូតលទោ 

         - ែទ�ងកកឱទថ�ី 

         - មនមន�ៈក�ុងកេេួលយកហនិភពយណ។ 
 

ទំណួកេី៤- ាូកនិយយបដីំបណីកកៃនកទំបកាាិតករទោទហ្គិនណ? 

ដំបណីកកៃនកទំបកាាិតករទោទហ្គិនមនដូាខងប្មណ៖ 

     ១-ផា ទោរូកបាញបីកបរៀរកទោបនរា�ុរ្ន�ៈ បនក�ុងរកយិទករកបីកែដលជកកណីដ៏្របទីកទំររោរុគ�ល

របង�ីតអជី�កម�ណកមួមនក្ស�្ជ�អភិ�ប់នជណនិងណម៉ឃតី�ីងណ។ 

         - រុគ�លម� កោអាចកបាញបីករក បដីម្រីបង�ីត្កកមហហុនផ� លោករទោបគបនបបលែដលបគបនរបង�ីត

គំនិតថ� ីបហយីណែតមិន្តត�បនេេួលយកបដយនិបយជកបួកបគ។ 

         - អ�កប��ីកក�ុង�ទិពយេីផកកណ (Marketing) បនបបលែដទទំឡបងបឃញីនូ�ាំណងោ ឬតំកូ�កមិនទនោ

រំបបញករទោអតិថិជន ិគប្ាីនែតងែតចកបាញបីករកករទោបគបដីម្ចីរោបផីមអជី�កម�ថ�ី ក�ុងរំណងរំបបញ

តំកូ�កទងំបន�ណ។ 

     ២-មន�ៈៃនករបង�តីអជី�កម�ថ�ៈី  តមកយលោដបងបនររ� ញថណកចរោបផីមអជី�កម�ថ�ីមួយណគឺជលេ�ផល

ៃនមន�ៈ ែដលបកីតបាញមកបី�រ្�ម៌  �រ្�ម៌កងណ្គគសកណ្គតរប្ងៀន និង្កកមមនុទ្ែដលរុគ�លមនាំបព�ណ។ 

     ៣- លេ�ិបៃនករបង�ីតអជី�កម�ថ�ីៈ 

         - កកសងបហដ� កានទម�ពន�ករទោកដ� ភិបលបនជួយៗំ្ េដលោអជី�កម�។ 

         - ាំបណ�ដបងខងែផ�កេីផកកណ កមួមនៃថាផលិតផលណ កផ្ប�ផកយលកោ និងកេំនកោេំនងណ ក៏កជំកុញ

បអយមនករបង�ីតអជី�កម�ថ�ីផងែដក។ 
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ទំណួកេី៥- បតីសកៈទំខនោៃនិបជទហ្គិនរា�ុរ្ន�មនអ�ីខា�ណ? 

សកៈទំខនោៃនិបជទហ្គិនរា�ុរ្ន�កមួមនណ៖ 

• នវនុ�តនជណ(Innovation) 

• ាំនួនៃនអជី�កម�របង�ីតថ�ណី(Number of new start-ups) 

• ករបង�ីតបអយមនករកណ(Job creation) 
 

ទំណួកេី៦- ាូកបអយនិយមនពយៃនទហ្គិនណ? 

ទហ្គិនគឺជនកណម� កោែដលចរោបផីម និង្រតិរតិកអជី�កម�មួយែដលថ�ីណ បដយទកម� ជអ�កែដល

ែទ�ងកកកផា ទោរូកបទនោកកកីាំបកនីណ �ធិនកបមាីយតរបទនបង កផា ទោរូកទងំបន�ណ ្បមទងំែទ�ងកកឱទ

កកីាំបកនីបផ្ងៗណ។ 
 

ទំណួកេី៧- ាូកនិយយបសី�ត្រជសទករទោទហ្គិនណ? 

តមកទិកក្ស�្ជ�បនកកបឃញីកត មួយាំនួនែដលទកោេងនបងស�ត្រជសទករទោទហ្គិនណ៖ 

• លំដរោកំបណីតៃន្គគសកណ (Familyណ birthណ order)ណ វណ កទិកកជប្ាីនបនររ� ញថណ កូនែដលមន

កំបណីតដំរូង មននិន� កែទ�ងកកនូ�កេេួលខុទ្តត�នោែតប្ាីនណ និង ា យជអ�កទំបកាបៗលបគ

នោែតខ�ទោណ ែដលមនអ�ក្ស�្ជ�មួយាំនួនណនិយយថ បន�ហកោមនេនំកោេំនងជមួយកា យជ

ទហ្គិន។ 

• បភេណ (Gender)ណ វណ កទិកកជប្ាីនបនររ� ញថណ រុកទហកោមនកចរោបផីមគំនិតរបង�ីតអជី�កម�

ថ�ីៗនោែតប្ាីនបរីប�ៀរបទនបងទី។ 

• រេបិបស�នជករកណ (Workណ experience)ណ វណ ក្ស�្ជ�ររ� ញថ មនរេបិបស�នជករក

បនក�ុងអជី�កម�ខ� តតូាណ (Smallណ business)ណ &ណ ធា រោមនរេបិបស�នជជទហ្គិនបីមុនណ

គឺអាា យជទហ្គិនយ៉ងរយ្ទគល។ 

• កំកតិ�រ្�ម៌ណ (Education)ណ វណ កា យជទហ្គិនណ គឺទកោេងយ៉ងខា ងំបទនបងកំកតិ�រ្�ម៌ែដល

ទិកក។ 

• ្គគសកជទហ្គិនណ(EntrepreneurialណFamily)ណ វណ បន�ទកោេិនបទនបងស�ត ៃន្គគសកណដូាជឪបុកណ

ឬម យែដលជទហ្គិន។ 
 

ទំណួកេី៨- បតីរុគ�លិកលក�ណៈ្របភេណែដលទហ្គិនមនខុទបីអ�កមិនែមនជទហ្គិនណ? 
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រុគ�លិកលក�ណៈ្របភេណែដលទហ្គិនមនខុទបីអ�កមិនែមនជទហ្គិនកមួមនណ៖ 

• កំកតិៃនកបលីកេបកាិតខ�ទោ 

• មនជំបនឿបលីខាួនឯង 

• ទមត�ិបែដលពកោបពន�មនកយៈបបលែ�ង 

• កំកតិថមបលខ�ទោ 

• អ�កបដ�្សយរ�� អាិៃនយជ 

• កំកតិៃនគំនិតផួាបផីមខ�ទោ 

• ទមត�ិបដកោបាញបៗលបគ 

• មន�ៈណនិងទមត�ិបប��ីកដបកនខំាួនឯង 

• មនិបទ�ិតស� ញនបងករកបនល� 

• ិបរុិន្រទប�ក�ុងកែកៃា�ណ។ 
 

ទំណួកេី៩-  បតីទហ្គិនមនតួនេីប��ីអ�ីណ? 

ទហ្គិនមនតួនេី្តត�ប��ីជរនរន� រោតមលំដរោដូាខងប្មណ៖ 

• ជដំរូងទហ្គិន្តត�ាូលកមួវយតំៃលទ នុបលទំររោអជី�កម�ណ នងិរន� រោមក្តត�បដ�្សយរ��

ននក�ុងបបលចរោបផីម។ 

• ចរោបផីមដំបណីកកប��ីែផនកអជី�កម�ថ�ី។ 

• ្តត�្កបឡកបមីលបីកចតោែាងអជី�កម�។ 

• ចរោបផីមដំបណីកកអជី�កម� 

• ្គរោ្គងអជី�កម�បអយដំបណីកក្រករបដយបជគជពយ។ ដំណកោលបន�ទកោេិនបទនបងកប��ីក

ទំបកាណកប��ីែផនកទកម�ិប ក� ិិ គបីរកសិ� នននែដលជឱទណនិងកគំរមកំែហងណ្បមទងំណ

ប��ីកវទោែ�ង និងណវយតៃមាបីលេ�ផលននណ។ 

• ដំណកោលាុងប្យណ ទហ្គិនណ ាូលកមួក�ុងទកម�ិបននែដលទកោេងនបងក្គរោ្គង

កលូតលទោៃនអជី�កម�។ 
 

១៤. រច�សម��័�ក��រ្ងន�ើត�ជីវរមធ 
 

ទំណួកេី១- បតីេំកងោ្ទរោា្រោទំខនោករទោ្កកមហហុនអជី�កម�មនរុ៉ន� នណ? អ�ីខា�ណ? 
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េំកងោ្ទរោា្រោទំខនោករទោ្កកមហហុនអជី�កម�មន៣គ ឺ ្កកមហហុនឯកកម�ទិេ�ណ (Sole proprietorship) 

្កកមហហុនទហកម�ទិេ�(Partnership) និង្កកមហហុនសជី�កម�(Corporation) ។ 
 

ទំណួកេី២- ាូកបអយនិយមនពយៃន្កកមហហុនឯកកម�ទិេិ�ណ? 

្កកមហហុនឯកកម�ទិេ�ិណគឺជ្កកមហហុនអជី�កម�មួយែដលប��ីជម� ទោ និង្គរោ្គង្រតិរតិកបដយមនុទ្

ម� កោ។ រុគ�លម� កោបន�មនទិេ�ិាំបព�្បកោាំបណញទងំអទោ និងេេលួខុទ្តត�រលោតប�កិា�ជំពកោរំណុល 

និងតប�កាិ�ននករទោអជី�កម�។ រុគ�លបន�ក៏មនកេេួលខុទ្តត�មិនកំណតោផងែដកណ ែដលមននពយថ

អជី�កម� និង្េប្ទម្តិផ� លោខាួនករទោៗតោណ ៗពំបទដលោ្រតិរតិកែដលខត។ កកណីែដល្កកមហហុនណ

មិនអារំបបញតប�កិា�រំណុលហកិ���ត�ុបន ម� ទោ្កកមហហុន្តត�រង�ំាិតលកោបាញនូ�្េប្�នករទោ្គគសក

ែថមបេៀតណដូាជ ឡនណផ��ណដី�ាណីនិង្េប្ទម្តិមនតំៃលបផ្ងៗបេៀតណ។ល។ 
 

ទំណួកេី៣- ាូកនិយយបគុីណទម្តិណនិងគុណ�រិតៃិន្កកមហហុនឯកម�ទិេ�ិណ? 

+ណគុណទម្តិណ៖ 

• រយ្ទលក�ុងករបង�ីតណ(Ease of Information) 

• ិបជម� ទោបទលាំបព�្បកោាំបណញណ(Sole ownership of profits) 

• កប��ីបទាកីទំបកាាិតណនិង្តគតបិនិត្បដយម� ទោម� កោណ(Decision-making and control vested in 

one owner) 

• ិបរេែរនបនណ(Flexibility) 

• បទក ីិ បបីកកំណតោបន�បលីអជី�កម�កមួណ(Freedom From Corporate Business Taxes) 

• រយ្ទគលចកបាញបីអជី�កម�ណបរីចបំាោណ(Easy to go out of business if necessary) 

• កាំណយដំណកោលចរោបផីមទរណ(Low start-up costs) 

+ណគុណ�រិតិ 

• កេេួលខុទ្តត�ាំបព�រំណុលមិនកណំតោែដលជរ�� �ំរំផុតទំររោអជី�កម�ែររបន�ណ (Unlimited 

Liability) 

• ខ��និកនិបណ(Lack of Continuos) 

• រ�� ក�ុងកែទ�ងកកណឬរបង�ីនមូល�នណ(May be more difficult to raise financing) 

• ទកោេងនបងេទ្នៈណនិងរេបិបស�នជមនកំណតោណ(Relative Limited Viewpoint and Experience) 
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• មនកេេួលខុទ្តត�ទងំ្ទកងបលីអជី�កម�ណ(Total responsibility) 
 

ទំណួកេី៤- ាូកបអយនិយមនពយៃន្កកមហហុនទហកម�ទិេ�ណ(Partnership) ? 

្កកមហហុនទហកម�ទិេ� គឺជ្របភេ្កកមហហុនែដលរបង�ីតបឡងីបដយក្រមួលផុ ំមនុទ្បីក ឬប្ាីននកោ

ែដលជម� ទោកមួណ(Co-owners) ៃនអជី�កម�មួយបដីម្ី្ បកោាំបណញណ។ 
 

ទំណួកេី៥- ាូកបអយនិយមនពយៃន្កកមហហុនទហកម�ទិេ�េូបទណ(General Partnership) ? 

្កកមហហុនទហកម�ទិេ�េូបទណ គឺជេំកងោមួយករទោអង�ិបអជី�កម� ែដលក�ុងបន�មនម� ទោណ បីក ឬប្ានី

ែរងែាកក្គរោ្គង និងហនិភពយករទោអជី�កម�ជមួយ �ៗ ណ។ 
 

ទំណួកេី៦- បតី្កកមហហុនទហកម�ទិេ�េូបទមនកពកោបពន�យ៉ដូាបមាាំបព�រ�� បន�ណនងិតប�កាិ�រណុំលណ? 

បនក�ុង្កកមហហុនទហកម�ទិេ�េូបទកាំបណញណ និងខតណ បផ�កបទបអយៃដគូ បហយីមនតប�កាិ�

រងោបន�បនអ្តបន�ផ� លោៃនរុគ�លជៃដគូនីមួយៗណ។ 
 

ទំណួកេី៧- ាូកនិយយបគុីណទម្តិណនិងគុណ�រិតណិៃនទហកម�ទិេ�េូបទណ? 

+ណគុណទម្តិណ៖ 

• រយក�ុងករបង�ីតណ(Ease of formation) 

• ្រមូលផុ ំិបរុិន្រទប�ណ(Pooled talent) 

• ្រមូលផុ ំនូ��នធនណ(Pooled resources) 

• មនិបរយ្ទគលក�ុងកកកហកិញរ្ទនណ(Somewhat easier access to financing) 

• ិបរតោែរនណ(Flexibility) 

• អាេេួលបនអត�្របយជនជបន�ណ(Possible Tax Advantage) 

+ណគុណ�រិតិណ៖ 

• េេួលខុទ្តត�ាំបព�រំណុលមិនកំណតោណ(Unlimited personal liability) 

• កទំបកាាិតណនិងទិេ�ិអណំា្តត�បនែរងែាកណ(Divided authority and decisions) 

• ទ នុបលទំររោកែខ�ងគំនិតណ(Potential for conflict) 

• អារនៃនកបផ�កិបជកម�ទិេ�ណ(Continuity of transfer of ownership) 
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ទំណួកេី៨-  ាូកបអយនិយមនពយៃន្កកមហហុនទហកម�ទិេ�មនកណំតោណ(Limited Liability Partnership-LLP) ? 

្កកមហហុនទហកម�ទិេ�មនកំណតោ គឺជេំកងោករទោអជី�កម�្ទរា្រោមយួែដលក�ុងបនមន ៃដគូខា�

ជអ�កេេួលខុទ្តត�មិនកំណតោណនងិខា�បេៀតជៃដគូេេួលខុទ្តត�មនកំណតោ។ 
 

ទំណួកេី៩- ាូកនិយយបគុីណទម្តិណនិងគុណ�រិតណិៃនទហកម�ទិេ�មនកំណតោណ? 

+ណគុណទម្តិណ៖ណ 

��ិីដ៏ល�បដីម្ទីញយកមូល�នបីៃដគូមនកំណតោណ (Good way to acquire capital from limited 

partners)។ 

 

+ណគុណ�រិតិណ៖  

• កាំណយណ និងិបទ�ុគស� ញៃនករបង�ីតខ�ទោណ (Cost and complexity of forming can be 

high) 

• ៃដគូមនកំណតោមិនអាាូលកមួក�ុងក្គរោ្គងអជី�កម�បនណ (Limited partners can not 

participate in management of business without losing liability protection) ។ 
 

ទំណួកេី១០- ាូកបអយនិយមនពយ្កកមហហុនសជី�កម�ណ? 

្កកមហហុនសជី�កម�ណ គឺជអង�ិបអជី�កម�្ទរា្រោ ែដលបនែញកម� ទោសជី�កម�ណ នងិអ�ក្គរោ្គង

សជី�កម�ជមនុទ្បផ្ង �ៗ ។ បហយីសជី�កម�្តត�្រតិរតិបយងបទតមលក�និកៈណ និងា្រោករទោ្របេទ 

ឬកដ�ែដល្កកមហហុនប��ី្រតិរតក។ 
 

ទំណួកេី១១- បតីបត៌មនក�ុងលក�និកៈ្កកហហុនមនអ�ខីា� ? 

លក�និកៈ្កកមហហុនកមួមនបត៌មនមួយានំួនដូាខងប្មណ៖ 

• បច� �ករទោ្កកមហហុនណ(The name of your company) 

• បៗលរំណងករទោអជី�កម�ណ(The purpose of your business) 

• បច� �ណនិងអទពយដ� នករទោស� រនិកណ(The name and addresses of the incorporators) 

• បច� �ណនិងអទពយដ� នករទោមនីណ នងិនយកដំរូងករទោសជី�កម�ណ (The name and addresses of 

the corporation's initial officers and directors) 

• អទពយដ� នៃនកយិលពយសជី�កម�ណ(The address of the corporation's home office) 
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• មូល�នែដល្តត�កបនខណៈៃនករបង�ីតសជី�កម�ណ(The capital at the time of incorporation) 

• រពណេមូល�ន្តត�អនុ�� តិណ(Capital stock to be authorized)  

• រេរ�ជ ៃផ�ក�ុងណ(Corporate bylaw ) 

• កយៈបបលករទោសជី�កម�ណ(Corporation's time horizon) 

• បពត៌មនបផ្ងៗណ(Miscellaneous information) 
 

១២-  ាូកនិយយបីគុណទម្តិណនិងគុណ�រិតិណៃនសជី�កម�ណ? 

+ណគុណទម្តិណ៖ 

• េេួលខុទ្តត�បលីរំណុលមនកំណតោណ(Limited Liability) 

• កម�ទិេ�អាបផ�កបនណ(Transferable ownership) 

• មនិបរនក�ុងកកណី្រធនទកិណ(Continuous existence) 

• រយកកនូ�មូល�នណ(Easier access to resources) 

+ណគុណ�រិតិ ៖ 

• ាំណយប្ាីនបដីម្រីបង�ីតណ(Expensive to set up) 

• ករងោបន�បេ�កណ(Double taxation) 

• ខ��កទំរតោណ(Extensive record keeping) 
 

១៣- ាូកបអយនិយមនពយ្កកមហហុនេេលួខុទ្តត�មនកំណតោណ(Limited Liability Company-LLC) ? 

្កកមហហុនេេលួខុទ្តត�មនកំណតោណ គជឺេំកងោអជី�កម�ថ� ី ែដលជេំកងោា យមួយកវងណ ទហកម�ទិេ�ណ

និងសជី�កម� បហយីែដលផលោកកពកិបេេួលខុទ្តត�ករទោអជី�កម�  ។ 
 

១៤- ាូកនិយយបីគុណទម្តិណនិងគុណ�រិតិណៃន្កកមហហុនេេលួខុទ្តត�មនកំណតោណ(LLC) ? 

+ណគុណទម្តិណ៖ 

• ិបរតោែរននោែតខា ងំ 

• �ៗ នកដកោកំហតិបដយរ��តិ 

• រងោបន�ជលក�ណៈទហជី�កម�ណមិនែមនជសជី�កម�បេ 

+ណគុណ�រិតិណ៖ 

• ករូកបីេំកងោមួយបទនោេំកងោែររបន�អាាំណយខ�ទោ 
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• ្តត�កដំរូន� នែផ�កម្រោណនិងហកិ���ត�ុក�ុងករបង�ីតក្បមប្បៀង្រតិរតិក។ 
 

ទំណួកេី១៥- បតីកម�ទិេ�រិ�� គឺជអ�ីណ? 

កម�ទិេ�ិរ�� ណ គឺទំបគបលី្រទនីយរព្តតក�កម�ណ (Patents) ទ�� ពណិជជកម�ណ (Trademarks) 

ទិេ�ិាំលងណ (Copyrights) កទំរតោខងពណិជជកម�ណ (ណ Trade Secret) ែដលទងំបន�តំណងបអយ

្េប្ទកម�ទំខនោាំបព�ទហ្គិន។ 
 

ទំណួកេី១៦- អ�ីបទជ្រទនីយរព្តតក�កម�ណកប៉ឺតងោណ(Patents) ? 

ប៉ត៉ងោគឺជណ៖ 

• ជទិេ�ិ្តគត្តបលីកផលិតណ និងកលកោករទោអ�ីមួយណ ែដលមនុទ្ណម� កោបនកកបឃញីណ ឬបន្របតិ

បឡងី។ 

• ជកម�ទិេ�ផាូ�ា្រោ ែដលអនុ�� តបអយអ�កនោមនទិេ�ិកពកបីអ�កដៃេណបីកប្រី្បទោ កម�ទិេ�ិបន�ណ

ទំររោកយៈបបលៃនកប្រី្បទោកំណតោមួយ។ 

• ជកិា�ទនាកវងរជកដ� ភិបលណនិងអ�ក្របិត (Inventor) ។ 
 

ទំណួកេី១៧- បតី្រទនីយតព្តណឬប៉តងោមនរុ៉ន� ន្របភេណ? អ�ីខា�ណ? ាូកបន្លោ។ 

្រទនីយតព្តណឬប៉តងោមន៣្របភេគឺណ៖ 

• ្រទនយីរព្ តតក�កម�ប្រី្ បទោ (Utility Patents) ៖ ជ្របភេៃនប៉តងោ�ម�តែដល្គរដណ រោបលី

កកកបឃញីណឬករកគំបហញីថ�ីណែដលជករក របង�ីតនូ�មុខរកណនិងកបរៀរណប្រី្បទោថ�ីៗ។ ប៉តងោ្របភេ

បន�ជ�ម�តមនអណតិណ១៧ឆ�  ំគិតចរោបីករកបិា�តែដលបអយប្រី្បទោបដយណPTO (Trademark 

Office) ។ 

• ្រទនយីរព្ តកម�បសិញ (Design Patents) ៖ណ គឺជទិេ�ិកពកនូ�កកកបឃញីនូ�េំកងោកូររងណ

ឬកបីសញថ�ីៃន�ត�ុមួយណឬខុទែរាកបី�ត�ុែដលមន្សរោ។ 

• ្រទនយីរព្ តកម�កុក�ជត ិ (Plant Patents) ៖ណ គឺជ្របភេប៉តងោេរីីែដល្គរដណ រោបលីករក

គំបហញីណៃនករណុ �បូជកុក�ជតិមនជី�តិថ�ីណដូាជផ� ណបដីមបឈណីករឺែនាបផ្ង។ 
 

ទំណួកេី១៨- ាូកបអយនិយមនពយៃនទ�� ពណិជជកម�ណ(Trademarks) ? 
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ទ�� ពណិជជកម�ណ គឺជពក្ណ បច� �ណ (នម)ណ និមិតទ��  ឬឧរកកណជ ែដល្កកមហហុនកម�នសលណ

ឬអ�កជំនួញប្រី្បទោ បដីម្ទំីៗលោអតទ�� េំនិញករទោខាួន។ 
 

ទំណួកេី១៩- បតីម៉កពណិជជកម�មនរុ៉ន� ន្របភេណ? អ�ីខា�ណ? ាូកបន្លណ។ 

ម៉កពណិជជកម�មន៤្របភេគឺណ៖ 

• Coined Mark គឺជម៉កទ�� មួយែដល �ៗ និបេំនកោេំនងកវងម៉កណនិងផលិតផលណឬបទវណ បន�បេណ

(Ex, Polaroid, Kodak) ។ 

• An arbitrary mark គឺជម៉កទ�� មួយណ ែដលមនអតនពយមួយបផ្ងបេៀត បនក�ុងិសករទោណ បយងីណ

(ឧទហកណជ ណShell ) បហយី្តត�ដកោអនុ�តនជាំបព�ផលិតផលកបឺទវ។ 

• A Suggestive mark គម៉ឺកទ�� ្របភេបន�្តត�បនបគប្រីបដីម្រី�ជ កោបលីក�ណៈណបិបទទគុណិប 

ធតុផ្ណំឬលក�ណៈននករទោផលិតផលណឬបទវណ(i-e Halo Shampoo) ។ 

• A descriptive mark ្តត�បនា យជលក�ណៈបដយែឡកក�ុងអំឡុងបបលបិបទទមួយ បហយីណ

េេួលបនកេេួលស� លោអំបីទំណកោអ�កប្រី្បទោមុនម៉កបន� ្តត�បនាុ�រ�ជ ី។  
 

ទំណួកេី២០- ាូកបអយនិយមនពយៃនទិេ�ិាំលងណឬទិេ�ិអ�កនិបន�ណ(Copyrights) ? 

ទិេ�ិាំលងណ ឬទិេ�ិអ�កនិបន�ណ គឺជកកពក្ទរា្រោ ែដលផលោបអយអ�កនិបន� និងទិល្ៈកក

នូ�ទិេ�ដាោបដយែឡកបដីម្បីប�បុមនផកយនូ�ស� ៃដករទោបគ ឬបដីម្កីំណតោថបតីណ ្តត�បអយអ�កណជអ�កអា

បប�បុមនផកយបនណ។ 
 

ទំណួកេី២១- បតីកិា�ទនាជអ�ីណ? 

កិា�ទនាគជឺកិា�្បម្ពង ែដលរបង�ីតនូ�តប�កិា�ផាូ�ា្រោណនិងអារង�ាំបំព�តុលកណ។ 
 

ទំណួកេី២២- បតីមន្របភេកិា�ទនាបិបទទាំនួនរុ៉ន� នែដលទហ្គិនចបំាោ្តត�ដបងណ? 

ទហ្គិនចបំាោ្តត�ដបងបី្របភេកិា�ទនាបិបទទាំនួន៤គឺ  ៖ 

• Mutual assent គឺជកាិ�ទនា្បម្ពងបទ�ញិបទមកណ ែដលមននពយថិគីទងំបីក្តត�យលោ្បម

ាំបព�កិា�ទនាណ។ 

• Consideration គឺជកគតិគូកណែដលិគីទងំបី្តត�ប��ីណឬាំណយអ�ីមួយណដូាែដលររ� ញក�ុងកិា�ទនា។ 
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• Legality of object គឺជនីតានុកូលិបៃន�ត�ុណ ែដលមននពយថកិា�ទនាមិនអារង�ំិគីប��អី�ណី

ខុទា្រោបនបន�បេ។ 

• Capacity of the parties គឺជទមត�ិបៃនិគីណ ែដលិគីទងំអទោាំបព�កិា�ទនា្តត�ែតប��ីអ�ីណ

ែដល្ទរតមកិា�ទនា។ 
 

ទំណួកេី២៣- ា្រោករកជអ�ីណ? 

ា្រោករកគឺ្គរដណ រោបទបលីកជួលណនិងករបណ ញនិបយជិក បៗលនបយបយទំររោនិបយជិកណ

ទំណងណ នងិផល្របយជនជករទោនិបយជិកណ កបកទីបអីង ទំណងោទំររោកម�កកណ ទុខិបណ និងទុ�ត�ិបណ

កែនាងករកណកទំរកបនផ�� និងមន�ីបបេ្ណ្បមទងំេំនកោេនំងកវងណនិបយជកណនិងនបិយជិក។ 
 

១៥. ែផ��រ�ជីវរមធ 

ទំណួកេី១- បតីែផនកអជី�កម�ណគឺជអ�ណី? 

ែផនកអជី�កម�ណ គជឺឯកសកែដលមនកលយលពក�ជអក្ក ្តត�បនបកៀរាំបដយទហ្គិនណ

ែដលបិបណ៌ន្គរោទមទធតុែដលទកោេងខងក�ុង និងខងប្រ ែដលទកោេិនក�ុងកចរោបផីមអជី�កម�ថ�មីួយ។ 

ជ�ម�តែផនកអជី�កម�ណ គឺជកដកោរ�ជូ នៃនែផនកតមមុខរកនន ដូាជែផនកេីផកកណ ឬបហថ

ែផនកម៉ឃ�ីីងណែផនកបហក���ត�ុ ែផនកកម�នសលណនិងែផនក�នធនមនុទ្ណ។ បហយីែផនកអជី�កម�

ក៏បផ តបទបលីកទំបកាាិតណទងំទំររោកយៈបបលខាី និងទំររោកយៈបបលែ�ង។ 
 

ទំណួកេី២- ជួនលែផនកអជី�កម�ទំបគបទនោណ(game plan) or (road map) ែដល្តត�បមាីយតរនបង

ទំណួករី។ណបតីទំណួកទងំរីបន�មនអ�ីខា�ណ? 

ទំណួកទងំរីបន�មនណ៖ 

1. បតីខជុ ំបនេីណឥឡូ�បន�ណ? (Where am I now? ) 

2. បតីខជុ ំនបងបទណ? (Where am I going? ) 

3. បតីខជុ ំនបងបទដលោេីបន�យ៉ងដូាបមា? (How will I get there? ) 
 

ទំណួកេី៣- បតីបហតុអ�ីបនែផនកអជី�កម�មនសកៈទំខនោណ? 

បនែផនកអជី�កម�មនសកៈទំខនោប្ព�ណ៖ 

• វជឧរកកណជ អភិ�ប់នជទំររោស� និក្កកមហហុន 
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• ជកចតោថ� កោាក�ុ�ទិពយណនិងបរទកម� 

• ជាំណុាែណនៃំនកប��ីែផនកណនិងកវយតំៃល 

• ជឧរកកណជ ទំររោធន្រភប�នធនហកិ���ត�ុ 

• ជឧរកកណជ ទំររោនបំឆ� �បទនោកំបណីន 
 

ទំណួកេី៤- បតីអ�កណគរ្ណីជអ�កទកបទកែផនកអជី�កម�ណ? 

ជបៗលកណជ ណ ែផនកអជី�កម�ណ គរ្ី្ តត�បកៀរាំបដយទហ្គិន រុ៉ែនទហ្គិនអាបិិកកជមួយ

្រភបដៃេបេៀតផងែដក បនក�ុងដំបណីកកបកៀរាំែផនកអជី�កម�ករទោបគ។ 
 

ទំណួកេី៥- បតីអ�កណអាប��ីជេី្របកកណ(Consultants) ទំររោទហ្គិនណ? 

អ�កែដលអាប��ីជអ�កបិប្ៗ�បយរលោដ៏ទំខនោបនក�ុងកបកៀរាំប��ីែផនកមន បមធ�ណី គណបនយ្កកណ

េី្របកកខងម៉ឃតី�ីងណនងិណ�ទិ�កកណ។ 
 

ទំណួកេី៦- បតីអ�កណជអ�កអនណេំហណំនិងតំៃលៃនែផនកអជី�កម�ណ? 

ែផនកអជី�កម�អា្តត�បនអនបដយនិបយជិកណ អ�ក�និិបយគណ �នៗកកិ ម� ទោមូល�នណ អ�កផ�តោផ�ងោណ

អតិថិជនណអ�កផលោបយរលោណនិងេី្របកក។ 
 

ទំណួកេី៧- ក�ុងដំបណីកកបកៀរាំែផនកអជី�កម�ណទហ្គិនគរ្រីិចកណបទបលីេទ្នៈ�ទិពយណខា�ណ? 

ក�ុងដំបណីកកបកៀរាំែផនកអជី�កម�ណទហ្គិនគរ្រីិចកណបទបលីេទ្នៈ�ទិពយរីគឺណ៖ 

• េទ្នៈ�ទិពយៃនទហ្គិន  ែដលជអ�កយលោដបង្របទីកជងអ�កបផ្ងបេៀតណអបំីក្របិតណនិងរបា�ក�េិា 

ែដលទកោេិនក�ុងកផលិតអជី�កម�ថ�ីណ។ 

• េទ្នៈ�ទិពយខងម៉ឃតី�ងី  ជញបកញយែដលបយងីជួរទហ្គិននបងគិតែតបផីលិតផល ឬរបា�ក�េិា

រុ៉បណេ �ណ បហយីមិនបនគិតថបតីនកណខា�នបងេញិផលិតផលទងំបន�។ ទហ្គិនទងំឡយ្តត�

បាយមចតោេុកអជី�កម�តមកយៈ្កែទែភ�កករទោអតិថិជនណ។ 

• េទ្នៈ�ទិពយៃនអ�ក�និិបយគ  ទហ្គិនទងំឡយ្តត�បាយមបមីលអជី�កម�ករទោខាួន តមកយៈ

្កែទែភ�កករទោ�និិបយគិន ប្ព�អ�កទងំបន�ជ្រភបេិញហហុនករទោ្កកមហហុន។ 
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ទំណួកេី៨- បដីម្វីទោែ�ងក��ិតនជករទោែផនកណ បតីទហ្គិនគរ្ី្ តគតបិនិត្បមីលអ�ីខា�បនបដីមែខនីមួយៗណ ? 

បហយីែផ�កណខា�ែដល្តត�្តគតបិនិត្ ? 

បនបដីមែខនីមួយៗណ ទហ្គិនគរ្ី្ តគតបិនិត្បមលីកបយកណជ ាំបណញណ និងខង  កប្ៗងេុកណ

ៃនចរាកសាោ្បកោណផលិតកម�ណ គុណិបណកលកោ ក្រមូលគណនីជំពកោណ។ណ បហយីែផ�កែដល្តត�្តគតបិនិត្

កមួមនណ៖ 

• ក្តគតបិនិត្ទន�ិ�ិ 

• ក្តគតបិនិត្ផលិតកម� 

• ក្តគតបិនិត្គុណិប 

• ក្តគតបិនិត្កលកោ 

• ្បកោាំណយននណ។ 
 

ទំណួកេី៩- បហតុអ�ីបនជែផនកអជី�កម�ខា�ររជពយណ? 

បនជែផនកអជី�កម�ខា�ររជពយអារណ លមកបីាំនុាណឬកត មួយាំននួដូាខងប្ម៖ 

• ទហ្គិនដកោបាញបៗលបគមិនទម្ទរ 

• បៗលបគមិនអាវទោែ�ងបន 

• ទហ្គិនមិនបនប��ីកបរជជ ទងំ្ទកងាំបព�អជី�កម�ណនងិ្គតសក 

• ទហ្គិនមិនមនរេបិបស�នជក�ុងកប��ីែផនកអជី�កម� 

• ទហ្គិនមិនបនយលបីកគំរមកំែហងណនិងានុំាបខកយាំបព�អជី�កម� 

• មិនមនតំកូ�កករទោអតិថិជនមកបលីផលិតផលណ។ 
 

១៦. ែផ��រផលិតរមធ 
 

ទំណួកេី១- បតីែផនកផលិតកម�ជអ�ីណ? 

ែផនកផលិតកម� គជឺកបកៀរររោបីដំបណីកផលិតបបញបលញថបតីផលិតផលនបង្តត�ផលិតបដយ

កបរៀរណ និង្តត�បកៀរររោប្ៗងកណជ ករទោបរងា្ក  ម៉ទីុន  ឧរកកណជ ែដល្តត�កបដីម្អីនុ�ត្រតិរតិក

ផលិត  �ត�ុធតុបដីម  និងបច� �អ�កផ�តោផ�ងោណអទពយដ� ន និងលក�ខពណណ   ៃថាក�ុងកផលិត និងតំកូ�កឧរកកណជ

មូល�នដៃេបេៀតបនបបលខងមុខ។ ្រទិនបរីកផលិតជករនប�៉កបអយអ�កដ៏ៃេប��ីបន�ែផនកគួកែត
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បកៀរររោបីកិា�កករទោអ�កប�៉ក បដយររោរ��ូ លបីេីតងំណ បហតុផលទំររោប្ជីទបកទី  ៃថា និងកាិ�ទនា

ដៃេបេៀតែដលបនរំបបញ។ បហយីកប��ីែផនកអជី�កម�គឺមនសកៈទំខនោាំបព��និិបយគិនែដលមន

ទ នុបលបនក�ុងកប៉នោ្រមណតំកូ�កហកិ���ត�ុ។ 
 

 

ទំណួកេី២- ាូកនិយយទបង�របីទំណួកជគនាប�បនក�ុងែផ�កែផនកផលិតកម�ករទោែផនកអជី�កម�ណ? 

ខងប្មជបទាកីទបង�របីទំណួកជគនាប�បនក�ុងែផ�កែផនកផលិតកម�ករទោែផនកអជី�កម�ណ៖ 

• បតីអ�ក្តត�េេួលខុទ្តត�ទងំ្ទកងណឬេេលួខុទ្តត�ែតែផ�កណមួយៃន្រតិរតិកផលិតណ? 

• ្រទិនបរីកផលិតមួយានំួនជកជួលរនណ (ប�៉ក)ណ បតីអ�កណជអ�កប�៉ក? (ផលោបច� �ណ និង

អទពយដ� ន)ណ។ 

• បហតុអ�ីបនជ្តត�ប្ជីទបកទីយកអ�កប�៉កទងំបន�ណ? 

• បតីកផលិតប�៉ករនបន�មនតំៃលរុ៉ន� ន? ( ជិ រោកិា�ទនាាលំងណមួយ) 

• បតីដំបណីកកផលិតកម�នបងប្ៗងនូ�អ�ីណ? 

• បតីឧរកកណជ អ�ីែដលនបង្តត�កជរន� នោទំររោកផលិតណ? (ររ� ញបីដំណកោល្រទិនបរីអា) 

• បតី�ត�ុធតុបដីមអ�ីែដលនបង្តត�កបដីម្ផីលិត? 

• បតីអ�កណជអ�កផ�តោផ�ងោ�ត�ុធតុបដីមថ�ីណបហយីតំៃលណមួយែដលទម្ទរណ? 

• បតីៃថាណមួយែដលជៃថាៃនផលិតផលណ? 

• បតីអ�ីជតំកូ�កមូល�នឧរកកណជ នបបលអនគតករទោទហ្ៗទណ?  

 

          ្រទិនបរី្រតិរតិកែាកចយណនិងបទវកម�ៈ 

• បតីេំនិញនបង្តត�េិញបីអ�កណណ? 

• បតី្របពន�្តគតបិនិត្ទន�ិ�និបង្តត�្រតិរតិយ៉ងដូាបមាណ? 

• បតីា ងំផ�ុកេនំិញទហ្ៗទ្របភេណែដលបគ្តត�កណបហយីបតីបគ្តត�ផ្ប�ផកយយ៉ងដូាបមាណ? 

• បតីេំនិញនបង្តត�ហូកបទនោអតិថិជនបដយកបរៀរណណ? 

• រន� រោមកណបតជីំហហ នអ�ីបេៀតែដលទកោេងបទនបងកិា�កជំនួញណ? 

• បតីអ�ីែដលជតំកូ�កមន្របយជនជណ ែផ�ករបា�ក�េិាណ ាំបព�កផលោបទវកម�ដលោអតិថិជនណ ្រករបដយ

្រទិេ�ិបណ? 
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ទំណួកេី៣- បតីែផនក្រតិរតិជអ�ីណ? 

ែផនក្រតិរតិជែផ�កមយួៃនែផនកអជី�កម� ែដលែផ�កបន�្រ្បបតិបទប្យបីដំបណីកកៃនក

ផលិត (បនបបលទហ្ៗទថ�ីពកោបពន�កផលិត)ណ និងបកៀរររោបីលំហូកៃនេំនិញ និងបទវបីផលិតកម�បទ

អតិថិជន។ណ ាំបព�អ�កមនិផលិតណ ដូាជអ�កលកោរយ កអឺ�កផលោបទវណ ក៏អា្តត�កែផ�កបន�ែដកណ បនក�ុងែផនក

អជី�កម� បដីម្បីន្លោជហំនជរនរន� រោបទតមបបលប�ល បនក�ុងករំបបញកិា�កអជី�កម�ណ។ណឧទហកណជ ណ៖ 

្រតិរតិកលកោទំបលៀករំពកោកីឡរយតមណ Internet មួយនបង្តត�កបណ៌នថបតី ផលិតផលែដល្តត�ប�ក

បអយបគបន�នបង្តត�េិញបដយកបរៀរណ បនេីណ  បហយីបួកបគ នបងចតោែាងេុកដកោបដយកបរៀរណណ

និងបតីរ�ជ ីសកបបីភពណណ នបង្គរោយ៉ងដូាបមា  បតីផលិតផលទងំបន�នបង្តត�ដបកជ��ូ នបដយកបរៀរណណ បហយី

ទំខនោរំផុត បតីអតិថិជននបងរំបបញកិា�កយ៉ងដូាបមាណ។ 
 

ទំណួកេី៤- បតីអ�ីបទជដំបណីកកផលិតកម�ណ? 

ដំបណីកកផលិតកម� គឺជដំបណីកកែ្រធតុមួយជំហនមងៗ បដយមាងតោដំបណីកកខុទៗ �ៗ ណ

បទដលោផលិតផលទំបកាណ(ដូាជកតោ  កលយ  កតំបឡងី  ករបង�ីយណនិងកប�ាខ�រោណជបដីម)ណ។  
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ជពំូរទី៤ 

ឯរ�រទូង� 
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ែផ�រទ១ី រ្មនសំណរួ�រទ់នង��រនរិដធមធ�កនុ 

ក� �ងពិធីផ្ពពផផ្សោយរបស់គោៈិរបគក�ូ គោកកផធ បូឹក ស្ោធម�របូិឹ�សាលា 

ៃថ�ទី០៥ ែខ យីហ � ឆ២០១០ សាធ បូឹក្ ស� ឆ១៩៩៣ 

១. អំពីអធេិតយ្ 

1 > បនម្ត២បនែាងថណ រូកណិបេបកដីករទោ្ប�រជណា្កកម�ុជណ មិនអាកបំលភបនដាោខតក�ុង

្បំែដនករទោខាួនែដលមនកំណតោក�ុងែផនេីខ� តណ ១/១០០.០០០ណ ប��ីបនាបនា �ឆ� ១ំ៩៣៣-១៩៥៣ណ បហយី

ែដល្តត�បនេេួលស� លោជអនកជតិបនាបនា �ឆ� ១ំ៩៦៣-១៩៦៩។ណ បតីកបប�របរ� ល្បំែដន ែដលកំបុង

នបងបប�ជរនរន� រោបនក�ុង្របេទជរោភូមិផងករងជមួយណ បតីបនបៗកបកដ��ម�នុ��ៃន្ប�រជណា្ក

កម�ុជែដក ឬបេ? 

2> បតី្របេទកម�ុជរា�ុរ្ន� ្រនោយកករររជនិយមអ្ទពយកដ��ម�នុ�� ឬអ្ទពយទិ? 

3> ក�ុងជំបូកេី១ណ និយយអបំអី�ិបតយ្។ ទួកថណ បនបបលកដ�ទិបនអនុមពតា្រោបដយទំបឡងណ ៥០%+១ណ

រុ៉ែនក�ុងបន�មនែតគណរក្ែតមួយបេណ ែដលមនទំបឡងបលីទបី៥០%+១ណ បតីបន�ជក្បទចកបី

លេ�ិ្រជ�ិរបតយ្ែដកកបឺេ? 
 

២. អំពី្ពពះមហ្ត 

1 > តមម្ត២៣ណ ្ប�មហក្្ត្េងោជបមរ�ជ កកំបូលណ ៃនកងបយ�បលបខមកភូមិន�។ណ អគ�បមរ�ជ កណ

កងបយ�បលបខមកភូមិន�្តត�បនែតងតងំបឡងីបដីម្រី�ជ កងបយ�បលបខមកភូមិន�បន�។ណ ម្តខងបលី

បនរ�ជ កោឲ្បយងីទងំអទោ �ៗ បឃញីថណ ្ប�មហក្្ត្េងោមនអំណាបយធបនក�ុងៃដណ បហយី្េងោបន

បផ�កអំណាបន�បទអគ�បមរ�ជ កកងបយ�បលបខមកភូមិន�។ណ ទួកថណ បតីបហតុអ�ីបនជណ ្ប�មហក្្ត

មិនាុ�្តគតបលបយធជ្រចណំបដីម្បីលីកេបកាិតបយធណនិងណររ� ញអបំីអំណាករទោ្ប�អង�? 

2> ្ប�មហក្្តណ ្តត�បនប្ជីទបកទីក�ុងាំបណម្ប�រជរច� ញតៃិន្ប�មហក្្តអង�បួង ឬ្ប�មហក្្តណ

នបរតមណឬក៏្ប�មហក្្តទីុទុ�ត�ិ បហតុអ�ី? 

3> បតី្ប�មហក្្ត្េងោអាែតងតងំអគ�បមរ�ជ កៃនកងយុេ�បលបខមកភូមិន�ណ បដយមិនបាោមនកបទ�ីទំុ

បីនយកកដ�មនីណឬ្រធនស� រពនណបផ្ងបេៀតបនែដកឬបេណបដយបយងតមម្ត ២៣ៃនកដ��ម�នុ��។ 
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4> បហតុអ�ីបនជអំណា្ប�មហក្្តបទៀមមនអំណាខា ងំជង ្ប�មហក្្តកម�ុជបយងី។ មនមតខិា�

និយយថណបនបបលែដល្ប�មហក្្តខា ងំណ បគខា ាអំណាបន�បទជកររផ ាោក ាុ�បហតុអ�ីបន្របេទ

បទៀមមិនផ ាោកណបហយី្រជជនបគបៗកបខា ងំបមា៉�។ 

5> ម្តណ ២៧ណ បតី្ប�មហក្្តអាបលីកែលងបទទដលោរុគ�លណម� កោបដយមិនចបំាោមនកបទ�ីទំុបី

នយកកដ�មនីបនឬបេ? 

6> បហតុអ�ីបនជ្ប�មហក្្តមិនអាកបំលភរំពនបន? 

7> ្ តងោជំបូកេ២ីម្តណ១០ណបតីពក្ “កជជទយេ” និងពក្ “រជជទយេ” ខុទ �ៗ ដូាបមា? 

8> បនក�ុងម្តណ៧ណជបូំក២ បនែាងថ «្ប�មហក្្តកម�ុជ្េងោ្គងរជ្ទម្តិ រុ៉ែន្េងោមិននោអណំា

បឡយី។» បហតុអ�ីបនជម្តណ ២៣ បនែាងថ «្ប�មហក្្តជបមរ�ជ កកំបូលៃនកងបយ�បល

បខមកភូមិន�»? 

9> ម្ត៧ ែាងថ្ប�មហក្្តកម�ុជ្គងរជទម្តិណ រុ៉ែន្េោមនិនោអណំាបឡយី។ណម្តណ ្ប�មហក្្ត 

្េងោជបមរ�ជ កកំបូលៃនកងបយ�បលបខមភូមនិ�។ណបតីម្តបីកបន�ណមនលក�ណៈ្រឆងំ �ៗ កបឺេ? 

10 > បយងតមម្ត១៤ណ ៃនកដ��ម�នុ��ណ បតី្ប�រជ�ង្ែដល្តត�ប្ជីទបកទីជ្ប�មហក្្ត្តត�យក

្ប�រជរច� ញតិ្តបមថ� កោេីរុ៉ន� ន? 

11 > បយងតមម្តណ ២៣ណ ៃនកដ��ម�នុ�� បតី្ប�មហក្្តមនទិេ�ិដបកនរំ�ជ បលីកងបយ�បលបខម

ភូមិន�ែដកឬបេ? 

12> បនក�ុងជំបូកេី២ណ ្តងោម្ត៧ណ បនែាងថ “្ប�មហក្្ត្េងោ្គងរជណ រុ៉ែនមិននោអំណា” 

បតីបហតុអ�ីបនជណ្េងោអាប្ជីទបកទីទិណបហយីអាផលោឯករជ្ដលោអំណាតុលក? 

13> កកណីែដលកដ��ម�នុ��កម�ុជណមនកែកែ្រប��ី�បិស�នកម�ជប្ាីនបលីកប្ាីនសកជរនរន� រោែររបន�ណ

ទូកថណបតីវអានងិរ៉�ពលោដលោគុណតៃមាៃន�ម�នុ��បដីមកបឺេ? ទួកថបតីមនមូលបហតុអ� ីបនជកដ��ម�នុ��

កម�ុជបនែាងមិនឲ្ែកែ្របលីម្តណ៧។ 

14> បហតុអ�ីបនជបគថណអំណា្ប�មហក្្តជអំណាជរោាណំង? 

15> ទូមអនុ��ឯកឧតមរក្សយបនម្តណ២៣ៃនកដ��ម�នុ��? 
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16>  តមករក្សយករទោបលកសស ចក្ម� កោរក្សយថ “្ប�មហក្្ត្េងោ្រតិរតអិំណា

នីតិ្រតិរត”ិ បតីករក្សយបន�ណ ឯកឧតមយលោយ៉ងណ? បរីក�ុងកដ��ម�នុ��ណ ម្ត៧ែាងថ 

“្ប�មហក្្តកម�ុជ្េងោ្គងរជែតមនិនោអំណា”។ 

17> ្តងោជំបូកេ២ីម្តណ១០ណបតីពក្ កជជទយេណនិងពក្ រជជទយេណខុទ �ៗ ដូាបមា? 
 

៣. អំពីសទិ�ិ និង ហរណីហិច�របស់្ បបពារលរដ�ែរ 

1 > ជំបូកេី៣ម្ត ៤៣ ែាងថណ ្ប�បុេ�សទនជសទនករទោកដ�។ាុ�បហតុអ�ីបនជថ� កោដបកនកំបូំលណ

ៃន្កទួង�ម�កនិងសទនមនកដ�បលខ�ិកណនិងណអនុកដ�បលខ�ិកជសទនអុីសា មិគប្ាីន? 

2> បតីមូលបហតុអ�ីបនជ្កកម្របកក�ម�នុ��ជស� រពនកំបូលៃនស� រពនទងំណ ៥ណ ៃន្ប�រជណ ណា្កកម�ុជណ

មិន្តត�បនរ��ូ លទមទិបជទមជិកៃន្កកម្របកករជទម្តិណ បនក�ុងជបូំកេីណ ២ណ ម្តណ ១៣៤ណ

ៃនកដ��ម�នុ��ណែដលទីបីកប្ជីទបកទី្ប�មហក្្ត? 

3> ទូមជួយរក្សយណ្ប�បុេ�សទនណជសទនករទោកដ�។ ាុ�សទនដៃេបេៀត? 

4> ្ប�មហក្្ត្តត�បនប្ជីទបកទីក�ុងាំបណម្ប�រជរច� ញតៃិន ្ប�មហក្្ត អង�បួង ឬ្ប�មហក្្តណ

នបរតមណឬក៏្ប�មហក្្តទីុទុ�ត�ិណបហតុអ�ី? 

5> ក�ុងម្ត៣២ (ជំបូកណ ៣)ែាងថ «បទទ្រហកជី�តិមិន្តត�ឲ្មនបឡយី»។ណ ខជុ ំបទ�ីឯកឧតមបមត ជួយ

ផលោបហតុផលខា�ៗណ ទកោេងកមិនឲ្មនបទទ្រហកជី�តិបន�។ណ ាុ�្រទិនបរីបយងីែាងឲ្មនបទទ

្រហកជី�តិ�ញិណបតីវអាមនផលរ៉�ពលោអ�ីខា�? 

6> បតីអ�ីបទែដលបហថ «ទ�ជ តិែខ�កបីកំបណីត» ? បតីរុគ�លណម� កោែដលទំុាូលជទ�ជ តិែខ�ក អាឈក

បច� �ឲ្បគបប�បឆ� តជតំណងរទបនឬបេ? 

7> បតីអ�ីបទបហថ កបប�បឆ� តទកលណនិងកបប�បឆ� តជអទកល? 

8> បតីកបប�បឆ� តទកលណនិងអទកលមនលក�ណៈខុទ �ៗ ្តងោណ? 

9> បនក�ុងម្តណ ៤៣ណ ្ប�បុេ�សទនករទោកដ� បហយី្ប�ទង្មនទិេ�ិបប�បឆ� តតំណងរទបនណ

បតី្ប�ទង្មនទិេ�ិនបយបយបនឬបេ?បរីបនមូលបហតុអ�ីណបរីមិនបនមូលបហតុអ�ី? 
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10 > ទូមឲ្្កកម្របកក�ម�នុ��រក្សយម្ត ៣៣ណ ្តងោវក្ខពណណ េី១ណ និងណ េី២។បហតុ��ីចបំាោមន 

កិា�្បមប្បៀងជមួយរកបេទក�ុងកចរោរ��ូ លជនជតិែខ�កឲ្បទរកបេទ បរី្រជបលកដ�ែខ�កែដលកបុំង

កទោបនរកបេទ្តត�បនកដ�ៗពំក។ 

11 > ម្ត៣ យ......យណ ្រជបលកដ��ម�នុ��ែខ�កទងំបីកបភេ មនទិេ�ិេេួលកធនរ៉រោកងទង�មណ

និងអត�្របយជនជខងទង�មកិា�ែដលមនែាងក�ុងា្រោ។ 

12> ្ប�បុេ�សទន ជសទនករទោកដ�ណ បរីតមបៗលកណជ ទមិបណ បតីមនករ៉�ពលោដលោ

សទនដៃេបេៀតឬបេ? 
 

៤. អំពីរបបនេយាយ 

1 > បន្លោពក្ណអ�ុ�ប�្តណូ។ 

2> ម្តណ ៥១ថ�ីណ ៃនកដ��ម�នុ��ែាងថ «អំណាែរងែាកដាោបី �ៗ កវងអំណានីតិរ��តិ នីត-ិ្រតិរត ិ

និងអំណាតុលក។» ទួកថណបតីស� រពនណឬអង�នតីិរ��តិណនងិតុលកណអាទិ�តបនប្មអង�នីតិ្រតិរតិ 

ឬកដ� ភិបលែដកឬបេ? 

3> ាូកបន្លោអំបីអំណាទងំរីណ ែរងែាកដាោបី �ៗ ណ គណឺ អំណានីតរិ្��តិ អណំានីតិ្ រតិរតិណ និងអំណា

តុលក? 

4> បតីកដ��ម�នុ��ែខ�កជកដ��ម�នុ��េនោបន�ណមនផលរ៉�ពលោដលោ្របពន�ា្រោណនិងនបយបយែដកកបឺេ? 

5> បរី្របេទកម�ុជ្តត�បនចា នពនបដយ្របេទណមួយណ បហយី្របេទកម�ុជបនដកោបនក�ុងិប

អទន�។ បនក�ុងកដ��ម�នុ��មិនឲ្ប��ី�បិស�នកម�ក�ុងបបលមនអទន�ណ បហយីមិនឲ្ផលិតណនិងប្រី្បទោនូ�

្របភេអ�ុ�ដូាមនែាងក�ុងម្ត៥៤ជំបូកេី៤។ ្របេទែដលចា ន ពន្របេទកម�ុជបគមននូ�្របភេ

អ�ុ�ទងំបន�។ ក�ុងបៗលរំណងកពករូកណិបដបកដី្របេទកម�ុជ្តត�កនូ�អ�ុ�ទងំបន�ណ និងមន

លេ�ិបក�ុងផលិតបដីម្បី្រី្បទោណបតី្តត�ប��ីដូាបមា�ម�នុ��ករទោខាួនរិេផាូ�តវ៉យ៉ងបន�? 
 

៥. អំពីេសលរហិច� 

1 > ទូមជួយបន្លោពក្ៈ “កូររ�នរុគ�ល” “នីតិរុគ�ល” និង “បិបៗសទ” ។ 
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2> ម្ត៥៨ណ ែាងថ «្េប្ទម្តិករទោកដ�មន…ភ�ំ…បម�កទមុ្េ…។»រុ៉ែនជកោែទងបនបខត ្ប�ទីហនុណ

បឃញីមនភ�ំ្តត�បនបគទងោលំបនដ� នណនិងតរំនោបម�កទមុ្េមួយានំួន្តត�បនហហុ�បពេ�ជ្េប្ទម្តិឯកជន។ 

ទូមបមត ជួយរក្សយ? 
 

៦. អំពីករអប់រ ំ បបធះធ និងសងសះហិច� 

1 > ជំបូកេី៦ណ អបំីអរោកណំ �រ្�៌មណ នងិណ ទង�មកិា�ណ ម្តណ ៦៥ណ កដ�យកាិតេុកដកោ�ទិពយអរោកំយណ និងណ កឡីណ

ែដលជទុខុមលិបករទោ្រជបលកដ�ែខ�ក្គរោកូរ (និងណ កិតានុិបជត)ិ។ បដីម្ជីំកុញ�ទិពយអរោកំយណ

និងណ កីឡណ គួករ��ូ លទកម�ិបកីឡក�ុងកម���ិី្រលងករទោទិទ្-និទ្តិ។ បតីកដ�បនគិតអំបីកកសង

បហដ� កានទម�ពន�កីឡណកំកតិណបហយី? 

2> ម្ត ៧១ណ ែាងថ «រកបិ�ណបរតិកភពណណ ជត ិ ក៏ដូាជបរតិកភពណណ ែដលរ�ជូ លជបរតិកភពណណ បិភបបលក 

្តត�េុកជតំរនោអបា្កបត្ែដលមិនអាមនទកម�ិបបយធ។» ជកោែទងបនតំរនោ្បសេ្ប��ហិកមន

ទកម�ិបបយធយ៉ងគ្គបកគប្គង។ណ បតីទកម�ិបបយធបន� ប��ីឲ្រ៉�ពលោដលោម្តណ ៧១ បន�ែដក 

ឬបេ? 

3> បតីបនបបលកដ� ភិបលទប្មាអនុ�� តផលោក�និិបយគបទឲ្្កកមហហុនឯកជនមួយណ យកលុយបលីផាូ�ជតិណ

បតីរ៉�ពលោដលោកដ��ម�នុ��ែដលធនដលោទិេ�ិបដីកបហកីបលីផាូ�ជតិបដយបទកែីដក ឬបេ? 

4> កកណីជកោែទង កម�ុជទកោេងនបង្បសេ្ប��ហិកែដលបនរ�ជូ លជរតិកភពណណ បិភបបលក កាួបហយី

បដយមនទកម�ិបបយធបន�ណបតីមនករ៉�ពលោដលោម្ត ៧១ណៃនកដ��ម�នុ��កម�ុជែដកឬបេ? 

 

៧. អំពីរលរសភ 

1 > ម្តណ៩០ណថ�ី(បីក) វក្ខណណ េី៥ណបនែាងថណកដ�ទិអនុមពតយលោ្បមណឬណលុរបចលទន�ិទ�� ណឬអនុទ��

អនកជតិ។ណ កនាងមកបតីបហតុអ�ីបនជកដ�ទិមិនចបំាោអនុមពតបលីក្បមជមុន បទបលីកិា�្បមប្បៀងណ

អនកជតិមួយាំនួនណ ដូាជ OMU ជបដីមណ បដយ្តបមែតរជកដ� ភិបលជអ�កទំបកាណ នងិយលោ្បមណ និង

ាុ�ហត�បលខណនិងមនិចបំាោមាងតោទិ ? បតីអនុទ�� ណទន�ិទ�� ណឬណកិា�្បមប្បៀងអនកជតិកំកតិណ

្តត�ចបំាោទំុកយលោ្បមណបីកដ�ទិណនងិណកំកតិណ្តបមរជកដ� ភបិលជអ�កទំបកា? 
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2> ម្តណ ៨២ថ�ីណ ែាងថ “កដ�ទិបរីកទមពយ្រជុំដំរូងហុកទិរៃថ់យ៉ងយូកប្យបបលបប�បឆ� តណ

តមកប�្រជុំករទោ្ប�មហក្្ត” ាុ�បរីស� និបនបយបយមិនអំបណយផលប��ីឲ្បលីទកយៈបបល

ហុកទិរៃថ់បេីរកដ�ទិ្រជុំដំរូងបនណបតីរ�� ផាូ�ា្រោបទយ៉ងណ? 

3> ប្របីកដ�ទិណនិង្បបេ�ទិណបតីស� រពនណបេៀតែដលមនអភពយឯកទិេ�ិទិ? 

4> ម្ត៧៧ណវក្ខណណ េី២ណែាងថ «អណតិអជជ រ�ជ ទងំឡយ្តត�េុកជបមឃៈ» បតីមនណនពយដូាបមា? 

5> បតីមតិិគប្ាីនបដយប្រៀរ និងមតិិគប្ាីនដាោខតមននពយខុទ �ៗ យ៉ងណ? 

6> ា្រោបកៀរាំអង�កណ ្តត�ែតរ�ជូ នឲ្្កកម្របកក�ម�នុ��បិនិត្�ម�នុ��ិបមុននបង្រទឲ្ប្រី ាុ�បរី

កដ�ទិមិនរ�ជូ នណ ឬក៏បភាារ�ជូ នមកបិនិត្�ម�នុ��ិបណ បតីា្រោបន�មនទុបលិបបដីម្អីនុ�តែដក

ឬបេ? 

7> បនប្យបបលបប�បឆ� តប្ជីទតងំតំណរទមងៗណ ែតងែតមនរ�� បកឿងកូក ៉ុមទ្មរោ្រជុំដំរូងកដ�ទិណ

បហយីែតងែតមនករក្សយបផ្ងៗបី �ៗ កវងអ�កា្រោណ ក៏ដូាជអ�កនបយបយណ ែដលមននិន� ក

នបយបយបផ្ង �ៗ ណបតីរ�� បន�្កកម្របកក�ម�នុ��យលោយ៉ងណ? 

8> ពក្ថណ�ទិមិបនបងមុខរកមននពយដូាបមា? 

9> បតីអ�កណខា�ែដលអាេេួលអភពយឯកទិេ�ិ? 

10 > អត�នពយម្តណ៧៧ណអណតិអជជ រ�ជ ទងំឡយ ្តត�េុកជបមឃៈ? 

11 > ទិ�ម�នុ��ណនិងកដ�ទិណមននពយដូាបមា?ទូមជួយបន្លោ។ 

12> បតីកកំណតោទមជិកកដ�ទិណែផ�កបលីកត មូលដ� នអ�ីខា�? 

13> ម្ត៧៨ៃនជំបុកេី៧ណ ែាងថ “នីតិលករទោកដ�ទិមនអណតិ៥ឆ� .ំ..............”ជនីតិ��ិីណ

បតីនយកកដ�មនី្តត�ែតបទ�ីកលំយកដ�ទិប្យកដ� ភិបល្តត�េលំកោ២ដងកយៈបបល១២ែខ ឬយ៉ងណ? 

បតីនបង្តត�មនដំបណ�្សយយ៉ងណ្រទិនបរី្រធនកដ�ទិមិនយលោ្បមកលំយកដ�ទិ? 
 

៨. អំពី្ពពទ�សភ 

1 > បតីទមជិក្បបេ�ទិណ ២កូរ ែដល្តត�បនចតោតងំបដយ្ប�មហក្្តណ និង២កូរបេៀតបដយណ កដ�ទិ

ប្ជីទតងំមនឋនៈជអ�ី? 

2> ាូកបន្លោថបតី្បបេ�ទិ ជួយទ្មរទ្មគលអ�ីខា�កវងកដ�ទិណនិងកដ� ភិបលៃនណ្ប�រជណា្កកម�ុជ? 
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3> ក�ុងកដ��ម�នុ��ែាងថ “កដ�ទិណនិង្បបេ�ទិមនថ�ិទ�យពតទ្មរោដំបណីកក”ែតកដ�ទិ និង្បបេ�ទិ

មិនែមនជណ ស� រពន្រមូលាំណូលបេ។ បហយីក�ុងនពយបទដ�កិា�ពក្ថ កកលុយខាួនឯង ចយខាួនឯង។ 

ទូមអនុ�� ត្កកម្របកក�ម�នុ��បមត រក្សយ។ 

4> ស� រពន្បបេ�ទិណកដ�ទិណនិងណ្កកម្របកក�ម�នុ��ណមូលបហតុអ�ីបនជរបង�ីតប្ាីនដូបា��? 

បតីមនដំបណីកកយ៉ងដូាបមាែដក(តួនេី)។ 
 

៩. អំពីអំណចតតុ ករ 

1 > ទូមបមត រក្សយវក្ខណណ េី៣ៃនម្ត១២៩ថ�ីណ ៃនកដ��ម�នុ��ទីបី “អំណាតុលក្គរ ដណ រោបទ

បលីបកឿងកីទងំអទោកមួទងំបកឿងកីកដ�បលផង”។ ជងដរោឆ� មំកបហយីណ ែដល្ប�រជណា្កកម�ុជេីបីក

បនចរោរដទិន�ិណខជុ ំបេបុំែដលលឺតុលកកម�ុជតោកីកដ�បលបេណ បតីមកបីរ�� អ�ីខា�? បតីកយៈបបលជង

ដរោឆ� បំន�ណ បុមំនបកឿងកីកដ�បលឬមួយយ៉ងណ? បរីមន បតមីន្កកម្របកក�ម�នុ��មន�ធិនអ�ីខា�ដលោ

ស� រពនតុលក? 

2> បតីគប្មងរបង�ីតតុលកតមែផ�កបនបបលខងមុខករទោរជកដ� ភិបល ដូាជ តុលកពណិជជកម�

បតីត្មត�ឲ្���បិស�នជកម�កដ��ម�នុ��ណ ម្ត១២៨ថ�ីណ ែដកឬបេ? បដយម្តបន�បុំបនែរងែាកឲ្ដាោបី

តុលកតមែផ�កបន�បេណក�ុងកជ្ម�បកឿងកី។ 

3> ទូមបមត ជួយរក្សយនូ�ម្តណ១២៨ថ�ីណ វក្ខណណ េី១ណ ែាងថ «អំណាតុលកជអំណាឯករជ្» 

បតីខុទ �ៗ ជមួយអបា្កបត្ិបករទោបច្កមយ៉ងដូាបមា? 

4> បតីបនបបលបច្កមបន្រ្បបតអំបបីបុកកលួយណនិង្រ្បបតរេបល�ីទ្បហ�េណណ ណអា្តត�បគដកហូតបីតំែណង

ឬបេ? 
 

១០. អំពី្ហកះ្បពហឹធះែនតម�  

1 > ប្របីកធនកបៗកបកដ��ម�នុ��ណកបិនិត្កដ��ម�នុ��...។ បតី្កកម្របកក�ម�នុ��ណមនអំណាអេិិប

ឬរុប�ទិេ�ិបផ្ងបេៀតឬបេ? ក�ុងកទំបកាបជគវទន្របេទជតិឧទហកណជ ដូាជកណ ទំបកាឲ្ប��ីទរ� ម 

ឬណមិនប��ីទរ� មជបដីម? 

2> បតី្កកម្របកក�ម�នុ��ណ មនឥេ�ិបលបលីអង�កនីតិ្រតិរតិែដកឬបេ? បហយី្កកម្របកក�ម�នុ��មនណ

អនកេំនកោេនំង �ៗ យ៉ងដូាបមាជមួយរជកដ� ភិបល? 
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3> បតីកដ��ម�នុ��កម�ុជជកដ��ម�នុ��ណក បងណឬណេនោ? បតីបយងីដបងតមកយៈមប�ាបយអ�ី? 

4> ្កកម្របកក�ម�នុ��បនដំបណីកកណជ បនឆ� ណំ ១៩៩៨ណ ាំែនកកដ��ម�នុ��កម�ុជឆ� ណំ ១៩៩៣ណ ទូមទួកណ ថណ

បតីបយងីមនយនកអ�ីបដីម្ធីនកកពកកដ��ម�នុ��មុនរបង�តី្កកម្របកកបន�? 

5> ទូមប��ីអ�ិរ្យអំបីនិមិ�តទ�� ករទោ្កកម្របកក�ម�នុ��ណមននពយដូាបមា? បដីម្អី�ី? 

6> បតី្កកម្របកក�ម�នុ�� បដ�្សយ�វិេកម�ទកោេងនបងកបប�បឆ� តប្ជីទតងំតំណងរទណ និង

កបប�បឆ� តប្ជីទតងំទមជិក្បបេ�ទិ (្ទរតមម្តណ ១៣៦ថ�ីណ ៃនកដ��ម�នុ��) ក�ុងដំណកោល

ណខា�? 

7> អំបបីអណតិករទោ្កកម្របកក�ម�នុ��ណ បហតុអ�ីបនជមនណ៣ឆ� ណំ ៦ឆ� ណំ ៩ឆ� ណំ និង១២ឆ� ណំ ទូមឲ្ឧទហកណជ

ជកោែទង។ 

8> ជិតដលោបបលបប�បឆ� ត្បបេ�ទិណកដ�ទិបេៀតបហយីណបតី្កកម្របកក�ម�នុ��ប្តៀមលក�ណៈែររណ? 

9> ្កកម្របកក�ម�នុ��ជស� រពនកំបូលណ បតី្រធន នងិទមជិកបទ�ីអ�ី? បហតុអ�ី្កកម្របកក�មនុ�� �ៗ ន

អនុ្រធន? 

10 > ម្តណ ៥១ថ�ីណ ែាងថ “អំណាែរងែាកដាោបី �ៗ កវងអណំានីតិរ��តិណ អណំានីតិ្រតិរតិណ

និងអំណាតុលក” បតី្កកម្របកក�ម�នុ��ទ�ិតក�ុងអំណាណមួយខងបលី? 

11 > ្កកម្របកក�ម�នុ��បដ�្សយ�វិេកម�ទកោេងនបងកបប�បឆ� តប្ជីទតងំតំណងរទ  និងទមជិក

្បបេ�ទិបលីណ គ.ជ.រ។ណ បតី្កកម្របកក�ម�នុ��មនអំណាឋននុ្កមបលីណ គ.ជ.រណ ែដកឬបេ? បហតុអ�ីបន

ជបនបបលបប�បឆ� តមងៗណ ្រជបលកដ� និងមនីរជកមួយាំនួនមិនទូ�ស� លោទមត�កិា�ករទោ 

្កកម្របកក�ម�នុ��ដូាស� លោណគ.ជ.រណបេែដលជបហតុប��ីឲ្បួកៗតោបតោទិេ�ិមយួាំនួន។ 

12> ្រធន្កកម្របកក�ម�នុ��មនទំបឡងឧតមនុិប ក�ុងកកណីទំបឡងែរកជបីកបទ�ី �ៗ (ម្ត១៣៧ថ�ី)។ 

បតីមននពយដូាបមា? 

13> បនបបលែដល្កកម្របកក�ម�នុ��ទប្មាថណ ា្រោណ ឬបទាកី្ពងណមួយផ�ុយកដ��ម�នុ��បហយី។ បតី

្កកម្របកក�ម�នុ��្ៗនោែតប��ីបទាកីទប្មារ�ជ កោ អ�ម�នុ��ិបជកប្ទា ឬ្តត�ឲ្កដ�ទិ 

ឬ្ប�មហក្្តបាញ្ប�រជ្កមថ�រី�ជ កោបីអ�ម�នុ��បន�? 

14> បតីអ�កណខា�មនទិេ�ិប��ីករក្សយា្រោ? 
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15> ខជុ ំបេទបង�តបឃញីថ ក�ុង្ប�រជ្កម្រទឲ្ប្រីា្រោ ែដលា្រោមួយាំនួន តួយ៉ងកមួមនណ ា្រោ

ភូមិបលឆ� ២ំ០០១ណា្រោជលផលឆ� ២ំ០០៦ណនិង្កមកដ�រ្ប�ណីឆ� ២ំ០០៦ បុបំឃញីមនកមាងកបិនិត្

�ម�នុ��ិប និង្រទថ្ទរនបងកដ��ម�នុ��ករទោ្កកម្របកក�ម�នុ�� រុ៉ែនមនមាង្កកម្របកក�ម�នុ��

ាំបព�ា្រោអទកមិកកណ ឆ� ២ំ០១០។ណ បតីបហតុអ�ីបនជា្រោខា�្តត�មាងនិងមនា្រោខា�មិនអាមាងតោ 

្កកម្របកក�ម�នុ��? 

16> ខជុ ំធា រោលឺពក្ថណ ្កកម្របកក�ម�នុ��ជនិយពតកកៃនអំណាទងំរីណ ទូមឯកឧតមណ ជួយបន្លោថ បហតុអ�ី

បនជបគអានិយយថ្កកម្របកក�ម�នុ��ជនិយពតកក? 

17> បរីទិនក�ុងកយ�បបល ៣០ៃថ់ណ ្កកម្របកក�ម�នុ��ប��ីបទាកីទប្មាមិនទនោណ បតីមនអ�ីបកីតបឡងី? 

អាបនាបបលបនឬបេ? 

18> បទាកីទប្មាករទោ្កកម្របកក�ម�នុ��ណអាជកម��ត�ុៃនករក្សយជបលីកេី២ណែដកឬបេ? 

19> បតី្កកម្របកក�ម�នុ��មនទមត�កិា�បដ�្សយ�វិេា្រោែដកឬបេ? 

20 > បតី្រធន្កកម្របកក�ម�នុ��ណ មនឋនៈបទ�ីអ�ី? ទមជិក្កកម្របកក�ម�នុ��មនឋនៈបទ�ីអ�ី? និងណ

អគ�បលខ�ិកៃន្កកម្របកក�ម�នុ��មនឋនៈបទ�ីអ�ី? 

21> បតីទមជិក្កកម្របកក�ម�នុ�� មនអភពយឯកទិេ�ដូិាអ�កតណំងរទែដកឬបេ? បរីទមជិកណម� កោ

បន្រ្បបតរេបល�ីទណបតីនីតិ��ិីបចេ្រនោ្រ្បបតបទយ៉ងដូាបមា? 

22> តមា្រោក្តគតបិនិត្�ម�នុ��ិបៃនា្រោករទោ្កកម្របកក�ម�នុ��កម�ុជមនលក�ណៈ បិបទទជង

្កកម្របកក�ម�នុ��បរងំរនិា្តងោថណ បយងីមនក្តគតបិនិត្ជមុនណ និងក្តគតបិនិត្ជប្យ។

បដយែឡកបរងំមនែតក្តគតបិនិត្ជមុន មននពយថមុនា្រោាូលជ�កមន។ណ ដូបា��បតីនបងមនផល

�បិកែដក ឬបេ? ្រទិនបរីា្រោមួយបនាូលជ�កមនកាួបហយីណ ្រជជនអនុ�តជ្រចៃំថ់បហយីណ ែត្តត�

្កកម្របកក�ម�នុ��្រទអ�ម�នុ��ិ បបទ�ញិ។ 

23> បតី្កកម្របកក�ម�នុ��មនទមត�កិា�្តគតបិនិត្បលីា្រោ�ម�នុ��រែន�មែដកឬបេ? បរីមនណ ឬ �ៗ ន

បដយសកមូលបហតុអ�ីខា�? 

24> ្កកម្របកក�ម�នុ��មនទមជិក ្បរំួនកូរណ េេលួអណតិ្បរំួនឆ� ណំ បតីបហតុអ�ីបនជទមជិក

ទំងំ្បរំួនកូរ្តត�បនែតងតងំណឬប្ជីទតងំបផ្ងៗ �ៗ ? មនរីកូរបដយ្ប�មហក្្តណរីកូរបដយកដ�ទិណ

រីកូរបដយឧតម្កកម្របកកៃនអង�បច្កម? 
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25> ាំបព�ពក្ថ “្កកម្របកក”និងពក្ “ទិ” ពក្បន�មននពយ្រហកោ្រែហល �ៗ ។       ឧទហកណជ  

្កកម្របកកកដ�។ បតីពក្ថ “ទិ�ម�នុ��” និង្កកម្របកក�ម�នុ��ខុទ �ៗ យ៉ងដូាបមា? 

26> អ�កទួកេី៧៨ណ បនក�ុងជំបូកេី២ណ ្តងោម្ត៧ណ បនែាងថ “្ប�មហក្្ត្េងោ្គងរជណ រុ៉ែនមិននោ

អំណា ”ាូកបន្លោ? 

27> បតីបហតុអ�ីបនជណ្េងោអាប្ជីទបកទីទិណបហយីអាផលោឯករជ្ដលោអំណាតុលក? 

28> បនបបល្កកម្របកក�ម�នុ�� បនបិនិត្�ម�នុ��ិបៃនា្រោណមួយណ បគយកកដ��ម�នុ��ជបៗល។ណ

បនបបល្កកម្របកករក្សយម្តណមយួៃនកដ��ម�នុ��ណបតបីគយកអ�ីប��ីជឯកសកបៗល? 

29> បតី្កកម្របកក�ម�នុ��មួយអណតិមនកយបបលរុ៉ន� នឆ� ?ំ 

30 > ជំបូកេី១២ថ�ីម្ត១៣៦ែាងថ “្កកម្របកក�ម�នុ��មនទមត�កាិ�កពកបៗកបកដ��ម�នុ��ណ រក្សយ

�ម�នុ��ណ និងណ ា្រោែដលទិបនអនុមពត” បនក�ុងកកណីែដលា្រោផ�ុយបីស� កតីកដ��ម�នុ��ណ បតី្កកម្របកក

�ម�នុ��មនទិេ�ិបទ�ីបទទិឲ្បមឃិបា្រោបន�បនបេ? 

31> ្កកម្របកក�ម�នុ��ក៏ជស� រពនកំបូលមួយករទោ្របេទែដក បហតុអ�ីបនជមិនប��ីកប្ជីទបកទីបដយ

កបប�បឆ� តណជសកល? 

32> បតីអ�ីបទណែដលបហថ ករក្សយា្រោ? 

33> បតីស� រពនណខា�មនទិេ�ិរក្សយា្រោប្របី្កកម្របកក�ម�នុ��? 

34> ្កម្របកក�ម�នុ��មនេនំកោេំនង នងិកិា�ទហ្រតិរតកបលីឆតអនកជតិកំកតិណ? 
 

១១. អំពីសមាបត ិ

1 > កដ��ម�នុ��ករទោ្ប�រជណា្កកម�ុជមនែាងក�ុងជំបូកេី១៤ណ អំបីទមជតិ។ណ បតទីមជតិអាបកៀរាំ

ដំបណីកកបនបបលណ? 

2> បហតុអ�ីបនជបយងីមិនែដលប��ីទមជជតិ? 

3> ជំបូកេី១៤ថ� ី ៃនកដ��ម�នុ��ែាងអំបីទមជជតិណ ែដលជប�េិបរីកេូលយឲ្្រជរទាូលកមួណ

និងជូរបដយផ� លោជមួយនបងថ� កោដបកនជំតិបទបលីរ�� ណនងិកង�លោករទោជតិ។កហូតដលោបបលបន�មនិទនោ

មនទមជជតិណ បរីកទ្មរោ្រជរទបលីកអំបីកង�លោករទោបួកៗតោបដីម្បីដ�្សយ។ បតីថណ កែាង
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ករទោកដ��ម�នុ��ាំបព�ជំបូកខងបលី នងិកែដលមិនអនុ�តកដ��ម�នុ��ជា្រោកំបូលករទោ្របេទជតិបន�ណ

មនផលរ៉�ពលោឬបេ? 

4> ម្តណ ១៤៨ថ�ីណ ែាងថ យទមជជតិ្រជុំមួយដងក�ុងមួយឆ� បំនបដីម ែខ��ូណ តមកប�អប�ជ ីញករទោ

នយកកដ�មនីយ។ណបហតុអ�មីកដលោបបលបន�ណទមជជតិមិនអាដំបណីកកបន? 

5> បតីបយងីគួកលុរម្តណ១៤៨ថ�ីណែដកឬបេ? ប្ព�ថ្របេទបយងីមិនែដលយកអនុ�តនជ។ 

6> បហតុអ�ីក៏មិនមនទមជបកៀងរលោឆ� ណំបទតមកដ��ម�នុ��? 

 

១២. អំពីអនតភព ករេសរេរ រ និង ិេវធនហះែធះែនតម�  

1 > កកណីែដលកដ��ម�នុ��កម�ុជណ មនកែកែ្រប��ី�បិស�នកម�ជប្ាីនបលីកប្ាីនសកជរនរន� រោែររបន�ណ

ទូកថណបតីវអានងិរ៉�ពលោដលោគុណតៃមាៃន�ម�នុ��បដីមកបឺេ? ទួកថបតីមនមូល បហតុអ�បីនជកដ��ម�នុ��

កម�ុជបនែាងមិនឲ្ែកែ្របលីម្តណ៧។ 

2> បហតុដូាបមាបនជណកដ�ទិប��ី�បិស�នកម�ម្តខា�ៗណឲ្ែតរបង�ីតកដ�ទិថ�ី? 

3> បតីកប��ី�បិស�នកម�ម្តមួយាំនួនៃនា្រោកដ��ម�នុ��ណ ប��ីឲ្រ៉�ពលោដលោា្រោមួយាំននួែដលបនប្ម 

ឬបេ? 
 

១៣. អំពីអន�របបម�ត� ិ

1 > ទូមបមត បន្លោនូ�ម្តណ ១៥៨ថ�ីណ ៃនកដ��ម�នុ��ឆ� ១ំ៩៩៣។ណ ឧទហកណជ ណ ា្រោភូមិបលឆ� ២ំ០០១ណ
្តត�បនអនុមពតបដីម្ែីកែ្រា្រោភូមិបលឆ� ១ំ៩៩២។ណ បតីា្រោភូមិបលឆ� ១ំ៩៩២ អាបនមនរ្��តិ

មួយាំនួនអនុ�តបនែដក ឬបេណ្រទិនបរីា្រោភូមិបលឆ� ២ំ០០១ បុំបនែាង។ 
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ែផ�រទី២ �រទ់នយកត�ិធមៃ៌��រ�� �ិនសណំកំងរឿន្��ទ្ពះ�ា�រ 

១. ងតើង�្រមតក��រយកត�ិធមៃ៌��រ��្តវូង្ជើសងរើសង�យរង្ៀ្�?  

បដយណបទងណបីណ  

បដយសកែតតុលកយុតិ�ម៌អនកជតិកំបុងែតជំនុំជ្ម� ទំណំុបកឿងកម�ុជ-ៃថណបនក�ុងនេីយលោដបងអំបី

ា្រោបនៃថ់បន�ណ បទងណ បីណណ នបងបន្លោអំបីទមទិបបច្កមណ និងនីតិ��ិីៃនកទប្មាបទាកីណ បនក�ុង

តុលកអនកជតិ។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតបីច្កមតុលកយុត�ិម៌អនកជតណិ្កកងឡបអណមនរុ៉ន� នកូរណបហយីប្ជទីបកទីបដយកបរៀរណ? 

បច្កមមនទងំអទោណ១៥កូរណប្ជីទបកទីតមកយៈកបប�បឆ� តណបនអ.ទ.រ.។ណកបប�បឆ� តប្ជីទបកទី

បច្កមតុលកយុតិ�ម៌អនកជតិ្តត�ប��ីបឡងីណ បដយ្កកម្របកកទនិទុខផងណ និងបដយមហទន�ិបតអ.ទ.រ.ផង 

(បប�បឆ� តដាោបដយែឡកបី �ៗ ណរុ៉ែនណប��បីនក�ុងបបលជមួយ �ៗ )។ណបដីម្បីនជរោបឆ� ត បរក�ជន្តត�កទំបឡង

ិគប្ាីនដាោខតណ (៥០%ណ រូកណ១) ទងំបនក�ុង្កកម្របកកទនិទុខណនិងបនក�ុងមហទន�ិបត។ណមននពយថណ

បរក�ជន្តត�េេួលបនទំបឡងៗំ្ េណយ៉ងតិាណ៨ទំបឡងណបនក�ុង្កកម្របកកទនិទុខ និង ៩៧ ទំបឡងណបនក�ុង

មហទន�ិបត។ 

បច្កមនីមយួៗមនអណតិណ៩ឆ� ណំបហយីអាឈកបច� �ជថ�ីបេៀតបនណប្យបីារោអណតិ។ 

បដីម្កីកកនិកនកិបៃនតុលកណ បច្កមទងំណ ១៥កូរមិនារោអណតិណ ក�ុងបបលែតមួយបេ។ បកៀងរលោណ

៣ឆ� មំងណបច្កមណ១ិគណ៣ណ(មននពយថណ៥កូរ)ណ្តត�ផុតអណតិ បហយី្តត�បប�បឆ� តប្ជីទបកទីបច្កមថ�មីក

ជំនួទ។ 

ប្យបីជរោបឆ� តណបច្កមទងំណ១៥កូរណ្តត�បប�បឆ� តប្ជីទបកទីណ្រធនមយួកូរណនិងអនុ្រធនមួយកូរណ

បីក�ុងាំបណមទមជិកទងំណ ១៥។ណ ្រធនណ និងអនុ្រធនតុលកយុតិ�ម៌អនកជតិមនអណតិណ ៣ឆ� ។ំ 
  

ទំណួកេ២ី-បតបីច្កមតុលកយុត�ិម៌អនកជតរិបំបញមុខរក ក�ុងឋនៈជតណំងឲ្្របេទមយួ ឬជបច្កម

ឯករជ? 

ជបៗលកណជ ណ បច្កមតុលកយុត�ិម៌អនកជតិណ គឺជបច្កមឯករជ។ណ បច្កមមិនតំណងកដ� ភិបលណ

និងមិនេេួលរ�ជ បីកដ� ភិបលណ ដូាជណ ឯកអគ�កដ�េូត្រចអំ.ទ.រ.បេណ បហយីកដ� ភិបលក៏មិនមនទិេ�ិ

ដកតំែណងបច្កមបនែដក។ណ កដកតំែណងបច្កមអាប��ីបទបនណ គទឺលោែតមនកបប�បឆ� តជឯកា�ន�ណ

បនក�ុងតុលកយុតិ�ម៌អនកជតិខាួនឯងផ� លោ។ណបន�គឺបដីម្ធីនឯករជ្បកីដ� ភិបល។ 
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ក៏រុ៉ែនណ បទ�ជយ៉ងណក៏បដយណ បច្កម្តត�ែតជជនជតិណ ឬមនទ�ជ តកិរទោ្របេទណមួយ។ 

ជេូបទណ ជនជតិមួយណ តាិឬប្ាីនណ ែតងែតមនេំបនកបទកក្របេទខាួនឯង។ណ បហតុដូបា��បហយីបេីរលក�និកៈ

ករទោតុលកកំណតោមិនឲ្មន បច្កមបីកកូរណែដលមនទ�ជ តិដូា �ៗ  ក�ុងបបលែតមួយបេ។ 

បនក�ុងកអនុ�តជកោែទង បដីម្ធីនឲ្មនទម�ម៌ណ បគប��ីកែរងែាកបច្កមទងំណ ១៥កូរណ បទតម

តំរនោ៖ណអទីុណ៣កូរ,ណអហ�កិ ៣កូរ,ណអបមកកិឡេនីណ២កូរ,ណអឺក ៉ុរខងបកីតណ២កូរ,ណអឺក ៉ុរខងលិាណនងិតំរនោបផ្ងៗ

បេៀតណមនណ៥កូរ។ណជេូបទណបគទបង�តបឃញីថណ្គរោបបលទងំអទោណគែឺតងែតមនបច្កម ែដលមកបី្របេទជ

ទមជិកអាិៃនយជ ្កកម្របកកទនិទុខណ(អបមកកិណអងោបគាទណបរងំណកុទ្ុណីនិងានិ)។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បតីកទប្មាបទាកី្ តត�ប��បីឡងីបដយកបរៀរណ? 

កទប្មាបទាកីណ ្តត�ប��ីបឡងីតមកយៈកបប�បឆ� តណ បដយយកតមទំបឡងិគប្ាីន�ម�តណ

មននពយថណឲ្ែតខងណមនទំបឡងប្ាីនជងណ(ប្ាីនជងែតមួយទំបឡងក៏បដយ)ណគខឺងបន�ជអ�កឈ��។ 

ក�ុងកកណីមនទំបឡងបទ�ី �ៗ ណ ទំបឡងករទោ្រធនអង�ជំនុំជ្ម�មនឧតមនុិបណ មននពយថណ ្រធន

ឈកខងណណខងបន�ឈ��។ 
 

ទំណួកេ៤ី-ទួកថណប��បីម៉ាអាមនកកណីទំបឡងបទ�ីៗ � បកតីណបរបីច្កមមនណ១៥កូរណគជឺានំនួបទទ? 

បនក�ុងកជនុំំជ្ម�បលីទំណំុបកឿងណមួយណ មិនចបំាោទលោែតមនបច្កម្គរោទងំណ ១៥កូរណ បេីរ

តុលកអាដំបណីកកបទបនបេ។ណ ឲ្ែតមនបច្កម ៩កូរបឡងីបទណ  អង�ជំនុំជ្ម�អាដំបណីកកបទបន

បហយី។ណទំបឡងិគប្ាីនណគឺ្ តត�គិតបទតមាំនួនបច្កមណែដលមន�តមនក�ុងបបលទប្មាបទាកីណ(មនិែមន

គិតបទតមាំនួនបច្កមទកុរទងំណ១៥កូរបេ)។ 
 

ទំណួកេ៥ី-បនក�ុងទ�នកទំណំុបកឿង្ប��ហិកលបៃីថេ់៣ី០ណ នងិ៣១ណ ឧទិណ២០១១កនាងបទបន� បតមីន

បច្កមរុ៉ន� នកូរណបហយីមកបី្ របេទណខា�? 

ទមទិបបច្កមទងំណ១៥កូរណៃនតុលកយុតិ�ម៌អនកជតិណបនក�ុងបបលរា�ុរ្ន�បន�មន៖ 

• ្រធនណ១កូរណជជនជតិជរុ៉ន 

• អនុ្រធនណ១កូរ ជជនជតិទាូវ៉គី 

• ទមជិកណ ១៣កូរ៖ណ អបមកកិ,ណ បរងំ,ណ អងោបគាទ,ណ កុទ្ុ,ីណ ាិន,ណ អលាឺម៉ងោ,ណ នូែ�លបទឡងោ,ណ ហ្កដនី,ណ

ប្រទីុល,ណមុិកទិុក,ណម៉ក ៉ុក,ណទូម៉លីណនងិបទៀរ៉បឡអូន។ 
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រុ៉ែនណ បនក�ុងកជំនុំជ្ម�ទំណំុបកឿងកម�ុជ-ៃថកនាងបទបន�ណ បច្កមម� កោ ជនជតិមុិកទិុកមនបន

ាូលកមួក�ុងអង�ជំនំុជ្ម�បេ។ណ រែន�មបីបលីបច្កមែដលជទមជិកតុលកណ មនបច្កម ២កូរបេៀតណ ែដលកម�ុជ 

និងៃថជប្ជីទបកទីបដយខាួនឯង។ 

គួករ�ជ កោថណ លក�និកៈតុលកអនកជតិែាងថណ ្រទិនបរីក�ុងទំណំុបកឿងមួយណ ្របេទជគូិគីជបមា �

មិនមនជនជតិខាួនប��ីជបច្កមបេណ ្របេទបន�អាប្ជីទបកទីបច្កមណមួយបាញបីរ�ជ ីបរក�ជនបច្កម 

តុលកយុតិ�ម៌អនកជតិឲ្ាូលកមួជបច្កមក�ុងអង�ជំនុំជ្ម�ណក�ុងទំណំុបកឿងបន�បន។ 

ក�ុងទំណំុបកឿង្ប��ហិកបន�ណ បដយសកែតក�ុងាំបណមបច្កមទងំណ១៥កូរណមិនមនជនជតិែខ�កណ បហយី

ក៏ �ៗ នជនជតិៃថណ កម�ុជបនប្ជីទបកទីបច្កមជនជតិបរងំម� កោណ បហយីៃថបនប្ជីទបកទីបច្កមម� កោបេៀតណ

ែដលជជនជតិបរងំែដក។ណ ដូបា��ណ ទកុរបទណ ក�ុងទ�នកទំណំុបកឿង្ប��ហិកលបីៃថ់៣០ណ នងិ៣១ណ ឧទិណ

២០១១ណកនាងបទបន� មនបច្កមទងំអទោណ១៦កូរណក�ុងបន�ណបច្កមជនជតិបរងំបនដលោបទណ៣កូរ។ 

ដូបា��ណមននពយថណបដីម្បីាញបទាកីទប្មា ទីប�ីធិនករន� នោណបនបបលឆរោៗខងមុខបន�ណ្តត�មន

បច្កមយ៉ងតិាណ៩កូរណៗំ្ េ។ ឬក៏មន្តបមែត ៨កូរណ ក៏រុ៉ែនណក�ុងាំបណម ៨កូរបន�ណមន្រធនអង�ជំនុំជ្ម�

មួយកូរណប្ព�ណ៨ទំបឡងបទ�ី �ៗ ណទំបឡង្រធនមនឧតមនុិប។ 
 

ទំណួកេ៦ី-បតបីទាកទីប្មាករទោតុលកយុត�ិម៌អនកជតមិនអណំារុ៉ណេ ? 

បយងតម�ម�នុ��អ.ទ.រ.ណ បទាកទីប្មាករទោតុលកយុតិ�ម៌មនអំណាតមផាូ�ា្រោណ ែដលិគី

ជបមា �្តត�ែតអនុ�តតមណ បទ�ជបទាកីទប្មាបលីទំណំុបកឿងបដីមណ ឬជបទាកីទប្មាទីបីករក្សយ

សល្កមណឬក៏ជដីកពកណក�ុងកកណីរណប ងទំុចតោ�ធិនករន� នោ។ 
 

ទំណួកេ៧ី-ាុ�បរីិ គមីយួមនិបៗកបតមបទាកទីប្មាតុលកអនកជតណិបតមីនអ�បីកតីបឡងី? 

តុលកយុត�ិម៌អនកជតិមិនមនស� រពនរូ៉លិទណ ែដលអាបទចរោរង�ឲំ្ិគីអនុ�តតមបទាកទីប្មា

ករទោតុលកបេ។ណ ស� រពនែដលមនទមត�កិា�ក�ុងបកឿងអនុ�តសល្កមតុលក្កកងឡបអណ គឺ្ កកម្របកក

ទនិទុខអ.ទ.រ.។ណ បយងតម�ម�នុ��អ.ទ.រ. បនបបលែដលមនិគីមួយមិនអនុ�តបទាកីទប្មាករទោ

តុលក អនកជតិណិគីម� ងបេៀតណអារបងបទ្កកម្របកកទនិទុខបន។ 

្កកម្របកកទនិទុខណ គជឺស� រពនែដលមនអំណាអាប្រីកមា ងំេពប រង�ឲំ្្របេទជទមជិកបៗកប

សល្កមតុលកអនកជតិបន។ណ ក៏រុ៉ែនណ រ�� បន្តងោថណ លណាូលដលោ្កកម្របកកទនិទុខណ វែលងជ

រ�� ា្រោបេៀតបហយីណគឺ្ តត�ា យជរ�� នបយបយ�ញិ។ណដូែដលបយងីដបង្សរោបហយីថណទមជិក្កកម្របកក
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ទនិទុខណ គជឺកដ�ណ មិនែមនជរុគ�លឯករជបេ។ណ ជ�ម�តណ កដ�នីមួយៗែតងែតប��ីអ�ីណ បដយទមាបងបមីលបទបលី

ផល្របយជនជផ� លោខាួន។ 

រ�� នោែតបចេ គទិឺេ�ិប�តូ៉។ណ ្រទិនបរីរណប ងបកឿងអនុ�តសល្កមតុលកអនកជតិណ បទដលោ

្កកម្របកកទនិទុខ បហយីមនទមជិកអាិៃនយជណមួយ ជទំទោមិនឲ្យករណប ងបន�មកចតោកណរ�� នបង

្តត�ជរោៗងំ។ 

បនក�ុងកអនុ�តជកោែទងកនាងមកណ មន្របេទខា�ណ ជបិបទទណ ្របេទមនអំណាធា រោបនកបំលភ

បលីបទាកីទប្មាតុលកយុតិ�ម៌ អនកជតិបដយ �ៗ នអ�កណអាប��ីអ�ីបនបន�បេ។ 

ឧទហកណជ ជកោែទងណគឺក�ុងទំណំុបកឿងមុិកទិុកណនងិទហកដ�អបមកកិណលបីឆ� ២ំ០០៨។ណ តុលកបន

បាញដីកពកណ បទតមទំបណីករទោមុិាទិុកណ បដយរ�ជ ឲ្កដ� ភិបលអបមកកិផ� កក្រហកជី�តិជនជតិ

មុិកទិុក ជរបណ �អទន�ណ កហូតដលោតុលកបាញសល្កមបលីអង�បទាកី។ណ ក៏រុ៉ែនណ អបមកកិបន្រហក

ជនជតមុិិកទិុកបន�ណ បដយកបំលភបទបលីដីររ� រោករទោតុលកអនកជតិណ បដយមិនមនអ�កណអាប��ីអ�ី

បនណបីប្ព� អបមកកិមនទិេ�ិប�តូ៉ណក�ុង្កកម្របកកទនិទុខ។ 

បនក�ុងទំណំុបកឿងកម�ុជ-ៃថណ ឧរមថណ តុលកទប្មាចតោ�ធិនករន� នោណ បហយីៃថរដិបទ�មិន

អនុ�តតម។ណកម�ុជអារបងបទ្កកម្របកកទនិទុខបន។ណ ក៏រុ៉ែនណ ទំណួកទួកថ បតី្កកម្របកកទនិទុខនបងអា

អនុមពតបទាកីទប្មាចរោរង�ៃំថ ឲ្អនុ�តដីតុលកបនែដកឬបេ?ណ បតីអបមកកិែដលជទម�ពន�មិតជិតទ�ិេ�ិ

នបងៃថ អាប្រីទិេ�ិប�តូ៉ជំទទោែដកឬបេ?ណបតី្របេទបផ្ងបេៀតណែដលមនផល្របយជនជជមួយ្របេទៃថអា

បប�បឆ� តៗំ្ េែដកឬបេ? 
 

២. ងតើ្ កគអលឯរជ��ច �្រនង�តក��រ្ពហធទណ�ៃ��រ��្រកន�ងៃ��ែិរឬងទ?  

បដយណបទងណបីណ  

តុលក្បហ�េណណ អនកជតិណ ែដលមនេីតងំបនក�ុងេី្កកងឡបអណ ្របេទហូឡងោណ បបលខា�្តត�បនបគ

បហថណ “តុលក្កកងឡបអយណ ែដលអារណ លឲ្មនក្ាឡំៗ � ជមយួនបងតុលកអនកជតមិួយបេៀតណ គឺ

តុលកយុតិ�ម៌អនកជតិណែដលមនេីតងំបនេី្កកងឡបអ បហយី្តត�បគបហថណ“តុលក្កកងឡបអ” ែដក។ណបតី

តុលក្បហ�េណណ អនកជតិមនទមត�កិា�ជំនុំជ្ម�បលីទំណំុបកឿង អ�ខីា�?ណ បតីអ�កណខា�ែដលអារបងបទ

តុលកបន�បន? 
 

ទំណួកេ១ី-បតតុីលក្បហ�េណណ អនកជត ិនងិតុលកយុត�ិម៌អនកជតខុិទ �ៗ ្តងោណ? 

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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តុលក្បហ�េណណ អនកជតិ នងិតុលកយុតិ�ម៌អនកជតិណ មនេីតងំបនេី្កកងឡបអដូា �ៗ  បហយី

ជេូបទ្តត�បគបហថ “តុលក្កកងឡបអ” ដូា �ៗ  ក៏រុ៉ែនណគជឺស� រពនបីកដាោបី �ៗ ្ទឡ�។ 

តុលកយុតិ�ម៌អនកជតិណ គជឺស� រពនតុលកករទោអ.ទ.រ.ណ របង�ីតបឡងីតងំបីឆ� ១ំ៩៤៥ណ បពលគឺណ

របង�ីត្បមបបលជមួយនបងករបង�ីតអ.ទ.រ.ណ បហយីមនែាងបនក�ុង�ម�នុ��ទហ្រជជតិ។ណ តុលក

្បហ�េណណ អនកជតិ�ញិណបេីរនបង្តត�បនរបង�ីតបឡងីណបដយអនុទ�� ្កកងក ៉ូមណែដលាុ�ហត�បលខណបនឆ� ១ំ៩៩៨ណ

បហយីាូលជ�កមនណបនឆ� ២ំ០០២។ 

តុលកយុតិ�ម៌អនកជតិមនទមត�កាិ�ជំនុំជ្ម�ែតបទបលី�វិេ កវងកដ� និងកដ�ជទមជិកអ.ទ.រ.

រុ៉បណេ �ណ មនិអាជំនុំជ្ម�បលីរុគ�ល បហយីមិនមនទមត�កាិ�ខងែផ�ក្បហ�េណណ បេ។ណ តុលក្បហ�េណណ

អនកជតិ គជឺតុលក្បហ�េណណ ណ មនទមត�កាិ�បទីុរអបង�តបលីរេបល�ីទ្បហ�េណណ ណ បហយីអាជំនុំជ្ម�បលី

ជនជរោបចេជរុគ�ល។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតតុីលក្បហ�េណណ អនកជតមិនទមត�កាិ�ជនុំជំ្ម�បលីរេបល�ទីអ�ខីា�? 

បយងតមអនុទ�� ្កកងក ៉ូមណ (ម្តណ ៥)ណ តុលក្បហ�េណណ អនកជតិមនទមត�កិា�ជំនុំជ្ម�បលី

រេឧ្កិដ��ំៗណាំននួណ៤ណ៖ 

• ឧ្កិដ�កម�្ រលពយបូជសទនជ 

• ឧ្កិដ�កម�្ រឆងំមនុទ្ជតិ 

• ឧ្កិដ�កម�ទរ� ម 

• ឧ្កិដ�កម�ចា នពន 

ក៏រុ៉ែនណ តុលកបនមិនទនោអាអនុ�តទមត�កិា�ាំបព�ឧ្កិដ�កម�ចា នពន បនបនបឡយីបេណ បដយ

សកែតបនបបលាុ�ហត�បលខបលីអនុទ�� ្កកងក ៉ូមណ បគមិនទនោបនកំណតោនិយមនពយរេបល�ីទបន�បនបឡយី។ណ

និយមនពយៃនឧ្កិដ�កម�ចា នពនបន�ណ បេីរនបង្តត�បនបគកំណតោដកោរ��ូ លបទក�ុងអនុទ�� ្កកងក ៉ូម លបី

ែខមិថុនណ ឆ� ២ំ០១០ កនាងបទថ�ីៗបន�។ណ បគ្តត�កងោចកំហូតដលោប្យៃថ់១ណ មករណ ឆ� ២ំ០១៧ណ បហយី្តត�មន

បទាកីទប្មាករទោ្របេទជទមជិកអនុទ�� ្កកងក ៉ូមមួយបេៀតណ បេីរតុលក្បហ�េណណ អនកជតិអា

ចរោបផីមប��ីកជំនុំជ្ម�បលី ឧ្កិដ�កម�ចា នពនបន។ 

ដូបា��ណ កហូតមកេលោបបលបន�ណ(បហយីបទដលោឆ� ២ំ០១៧)ណតុលក្បហ�េណណ អនកជតិមនទមត�កិា�

ជំនុំជ្ម�បលីរេបល�ីទែត ៣រុ៉បណេ �ណ គ ឺ ឧ្កិដ�កម�្ រលពយបូជសទនជណ ឧ្កិដ�កម�្ រឆងំមនុទ្ជតិណ និង

ឧ្កិដ�កម�ទរ� ម។ 
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ទំណួកេ៣ី-ាបំព�រេឧ្កដិ�ទងំ៣បន�ណ បតតុីលក្បហ�េណណ អនកជតមិនទមត�កាិ�ជទ�ពយ្រ�តណិ ឬក៏ទលោែត

មនក្បមប្បៀងបកីដ�ជទមជកិេេលួស� លោទមត�កាិ� តុលកជមុនទិនណបេរីអាជនុំជំ្ម�បន? 

ឲ្ែតជរេឧ្កិដ�ណ ែដលាូលក�ុងែដនយុត �ិកករទោតុលក្បហ�េណណ អនកជតិ តុលកអាប��ីក

ជំនុំជ្ម�បនណ បដយមនិចបំាោ្តត�ឲ្កក្បមប្បៀងបកីដ�ជទមជិក ដូាជកកណីបនតុលកយុតិ�ម៌

អនកជតិបេ។ 

ក៏រុ៉ែនណតុលកអាអនុ�តទមត�កិា�ជំនំុជ្ម�បលីរេឧ្កិដ�ទងំ៣បន�បនណែតក�ុងកកណី៣រុ៉បណេ �ណគឺ៖ 

• កកណីេី១ណរេឧ្កិដ�្ តត�បន្រ្បបតបនបលីេបកដកីដ� ែដលជទមជិក (បនាុ�ហត�បលខណនិងបនផលោ

ទច� រពនបលីអនុទ�� ្កកងក ៉ូម)ណឬកដ�មិនែមនជទមជិកណែតបន្រទេេួលស� លោទមត�កិា�តុលកណ

បទ�រីជជន្រ្បបតបល�ីទជបលកដ�ករទោ្របេទណក៏បដយ។ 

• កកណីេី២ណជនែដល្រ្បបតរេបល�ីទណគឺជបលកដ�ករទោកដ�ជទមជិក ឬកដ�មិនែមនជទមជិកណែតបន

្រទេេលួស� លោទមត�កិា�តុលកណបទ�រីជរេបល�ីទបន�្រ្បបតបនក�ុង្របេទណក៏បដយ។ 

• កកណីេី៣ណ មនបទាកីទប្មាបី្ កកម្របកកទនិទុខអ.ទ.រ.ណ បទ�រីជនបល�ីទជបលកដ�្ របេទណ

ក៏បដយណបហយីរេបល�ីទ្តត�្រ្បបតបនក�ុង្របេទណក៏បដយ។ 

មាង៉បេៀតណ តុលក្បហ�េណណ អនកជតិមនទមត�កិា�ជំនុំជ្ម�ែតបទបលីរេបល�ីទណ ែដល្រ្បបត

ប្យបបលអនុទ�� ្កកងក ៉ូមាូលជ�កមនរុ៉បណេ �ណមននពយថណប្យៃថ់េី១ណែខកក�ដណឆ� ២ំ០០២។ 
 

ទំណួកេ៤ី-បតកីហូតមកេលោបបលបន�ណមន្របេទរុ៉ន� នែដលបនផលោទច� រពនបលីអនុទ�� ្កកងក ៉មូ? 

គិត្តបមែខបមសណ ឆ� ២ំ០១២ណ ្របេទែដលបនាុ�ហត�បលខណ និងផលោទច� រពនបលីអនុទ�� ្កកងក ៉ូមណ

មនាំនួនណ១២១្របេទ។ណបនក�ុងតំរនោអសហ នណមនែត្របេទណ២ រុ៉បណេ �ណែដលបនផលោទច� រពនណគឺណកម�ុជណ

និងហ�ហីលីបីន។ណកម�ុជបនាុ�ហត�បលខណ បនៃថ់េី២៣ណ តុលណឆ� ២ំ០០០ណ បហយីផលោទច� រពនណ បនៃថ់េី៧ណមករ

ឆ� ២ំ០០២។ 
 

ទំណួកេ៥ី-បតរុីគ�លឯកជនអារបងបទតុលក្បហ�េណណ អនកជតបិនែដក ឬបេ? 

បរីបយងីនិយយបីរណប ងណ ែដលមនអនុិបឲ្តុលកបរីកកបទីុរអបង�តណ គមឺនែតកដ�ជទមជិកណ

និង្កកម្របកកទនិទុខអ.ទ.រ.រុ៉បណេ �ណ ែដលមនទិេ�ិរបងបនណ (ម្តណ ១៣ណ ៃនអនុទ�� ្កកងក ៉ូម)។ណ រុគ�ល

ឯកជនណ(ជកូរ� ពនរុគ�លក៏បដយណឬជនីតិរុគ�លក៏បដយ)ណមិនអារបងបនបេ។ 
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ក៏រុ៉ែនណ បរីនយិយបីណ “របង” ក�ុងនពយជូនដំណប ងអំបីរេឧ្កិដ�ណ អ�កណក៏អាប��ីបនែដកណ (បទ�រីជ

ទមគមណ ជអង�កប្រកដ� ភិបលណ ជអង�កអនកជតិ ឬជកូរ� ពនរុគ�លឯកជនណមួយក៏បដយ)ណ បីប្ព�ថណ

តុលក្បហ�េណណ អនកជតិមនាំណុាបិបទទមួយណែដលខុទបីតុលកអនកជតិបផ្ងបេៀតណគបឺន្តងោថណកដ�

អជជ តុលកអាផួាបផីមគំនិតបរីកកបទីុរអបង�តបដយ ខាួនឯងបនណបទ�រី �ៗ នរណប ងបីកដ�ជទមជិកណឬបី

្កកម្របកកទនិទុខក៏បដយ។ 

បនក�ុងកកណីបន�ណ ប្យបីេេួលបពត៌មនអំបរីេឧ្កិដ�ណមួយណ កដ�អជជ ្តត�បិនិត្បមីលថណ បតី្រភប

បពត៌មនបន�គួកឲ្េុកាិតបនែដកឬបេ?ណ បតីបពត៌មនបន�្គរោ្ៗនោអាបរីកកបទីុរអបង�តបនណ ឬ្តត�ែទ�ងកក

បពត៌មនរែន�មបី្ រភបបផ្ង?ណ ្រទិនបរីកដ�អជជ បមីលបទបឃញីថណ អាមនបពត៌មនគួកឲ្េុកាិតណ និងជ

មូលដ� ន្គរោ្ៗនោ គួក្តត�បរីកប��ីកបទីុរអបង�តណ កដ�អជជ រ�ជូ នទំណំុបកឿងបន�បទឲ្អង�រុបកជំនុំជ្ម�ជអ�ក 

ទប្មា។ណ ្រទិនបរីអង�រុបកជំនុំជ្ម�បាញបទាកីទប្មាអនុ�� តឲ្បរីកក បទីុរអបង�ត បេីរកដ�អជជ អា

បរីកកបទីុរអបង�តបន។ 
 

ទំណួកេ៦ី-្រទិនបរជីនទង្ ពយណ គជឺបមដបកនកំបុំងនោអណំាណ បហយីមនអភពយឯកទិេ�ជិ្រមុខកដ�ណណណណណណណណណណ

បតតុីលក្បហ�េណណ អនកជតអិាយកមកតោបទទបនែដក ឬបេ? 

អនុទ�� ្កកងក ៉ូមណ ្តងោម្តណ ២៧ណ មនែាងា្ទោថណ អភពយឯកទិេ�ិជ្រមុខកដ�ណ ឬអភពយឯកទិេ�ិ

ណមួយបផ្ងបេៀតណ ែដលមនែាងក�ុងា្រោៃផ�ក�ុងករទោ្របេទនីមួយៗណ មិនអាជឧរទគ�ររងំតុលក

្បហ�េណណ អនកជតិមិនឲ្អនុ�តណទមត�កិា�ករទោខាួនបនបន�បេ។ណ ដូបា��ណមននពយថណ បទ�រីជជនទង្ ពយជ

បមដបកនកំំបុងនោអំណា ក៏តុលកអានខំាួនយកមកតោបទទបនែដក។ណ ក៏រុ៉ែនណ បន�្ៗនោែតជបៗលកណជ  

ែដលែាងក�ុងា្រោរុ៉បណេ �។ណកឯីក�ុងកអនុ�តជកោែទង�ញិណបរីទិនជ្របេទណមួយរដិបទ�មិន្បម្រគលោ

ខាួនជនទង្ ពយណក៏តុលក្បហ�េណណ អនកជតិមិនអាប��ីបនែដកណប្ព�តុលកមិនមនកមា ងំរូ៉លិទផ� លោខាួនណ

បដីម្បីទចរោខាួនជនទង្ ពយបនបេណគឺកបំបងែតបទបលីទុមន�ៈករទោកដ�ជទមជិករុ៉បណេ �។ណកកណីឧ្កិដ�កម�បន 

Darfour ្របេទទហូដងោណ គជឺភទុតង្សរោ។ណ តុលក្បហ�េណណ អនកជតិបនប��ីកបចេ្រនោណ និង

បាញដីចរោខាួន្រធន�ិរតទីហូដងោណតងំបីឆ� ២ំ០០៩ណក៏រុ៉ែនណកហូតមកេលោបបលបន�ណតុលកបនែតមិនអា

នខំាួន អូម៉ណ អលោបបទ��កណ (Omar al-Bashir) មកតោបទទបនណ បហយី អូម៉ណ អលោបបទ��កណ បនែតរន

នោតំែណងជ្រធន�ិរតទីហូដងោដែដល។ 
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៣. ព�្យលស់ងន�្សំណកំងរឿន្រ្�យ�ល្រម��  ំ១៩៦២ ង�តក��រ្រកន�ងៃ  

 

 
ទ�នកបនតុលក្កកងឡបអណបដីម្ជីំនុំជ្ម�រណប ងទំុរក្សយសល្កមឆ� ១ំ៩៦២ 

©ICJ 

បដយណបទងណបីណ  

មួយទប ហជប្យណ បីទ�នកណ បនតុលក្កកងឡបអណ ្តត�រិេរ��រោណ បនែតមនអ�កស រោករទោបយងី

ជប្ាីនបនបចេជទំណួកជំុ�ញិដំបណីកកីបន�។ណបនក�ុងនេីយលោដបងបីា្រោករទោបយងីណបនៃថ់បន�ណណណបទងណបីណ 

នបងបមាីយរំភាឺបឡងី�ញិណជុំ�ញិទំណួកទងំបន�។ 
 

ទំណួកេ១ី-បតបីនក�ុងកី ណំ បនតុលក្កកងឡបអណ បនបបលបន�ណ តុលកអាបាញបទាកទីប្មាណ ែដលនឲំ្

កម�ុជបតោរងោ្ ប��ហិកបទៃថ�ញិែដកឬបេ? 

ក�ុងកី ណំ បនបបលបន�ណ តុលក្កកងឡបអមិនអាបទីបកណី តោកីបលី្បសេ្ប��ហិកបឡងី�ញិបនបេណ

បីប្ព�វជរណប ងទំុរក្សយសល្កមណ មិនែមនជរណប ងទំុឲ្ បទីបកទំីណំុបកឿង្ប��ហិកបឡងី�ញិបេ។ណណណណណ

អ�ីែដលតុលកបនទប្មាកាួបហយីណលបីឆ� ១ំ៩៦២ណ តុលកមិនអាផា ទោរូកបឡងី�ញិបនបេណ គឺអា្តបមែត

រក្សយណបន្លោណរំភាឺណបទបលីអត�នពយណនិង�សិលិបណៃនបទាកីទប្មាណឆ� ១ំ៩៦២បន�រុ៉បណេ �។ 

សល្កមលបីឆ� ១ំ៩៦២ណ បនទប្មាថណ ្បសេ្ប��ហិកទ�ិតបនបលីេបកដកីម�ុជកាួបទបហយី។ណ

បនក�ុងសកណជលយលក�ណជ អក្កណទងំក�ុងបបលបមាីយរំភាផឺ� លោមតោណិគីៃថក៏បនរ�ជ កោមងបហយីណមងបេៀត

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
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ែដកថណ ៃថេេួលស� លោា្ទោលទោថណ តុលកបិតជបន្រគលោ្បសេ្ប��ហិកបទឲ្កម�ុជែមនណ ទងំ

តួ្បសេណនងិទងំដីណបនប្ម្បសេ។ណអ�ែីដលជាំណុាា្មតងា្មទណបនបបលបន�ណមិនែមនបកឿង្បសេ

្ប��ហិកបេណគឺបកឿងដីណែដលខងិគីៃថណែតងែតឲ្បច� �ថណដីណ៤,៦គីឡូែម៉្ត្កឡណបនជំុ�ញិ្បសេ។ 

ដូបា��ណ មិនថណ តុលកទប្មាថណ យ៉ងបម៉ាបេ...ណ រក្សយសល្កមណ ឬមិនរក្សយណ បហយីបរី

រក្សយណបទ�ជរក្សយយ៉ងបម៉ាក៏បដយណក៏មិនអាតោ្បសេ្ប��ហិកឲ្បទៃថ�ញិបនែដក។ 

កុំថបឡយីតួ្បសេ្ប��ហិកណទូម្ែីតដីជុំ�ញិ្បសេណែដលៃថណបហថណដីណ៤,៦គីឡូែម៉្ត្កឡបន�ណក៏

តុលក្កកងឡបអណមិនអាប��ីករក្សយ ឲ្បទៃថបនែដកណបីប្ព�ណបនក�ុងសល្កមណឆ� ១ំ៩៦២ណមិនមន

ាំណុាណមួយណពក្ណមួយណាណមួយណែដលនិយយថណដីជុ�ំញិ្បសេ្តត�បនបទៃថបន�បេ។ 

ទកោេងនបងដជុីំ�ញិ្បសេបន� 

• ឬមួយតុលករក្សយថណសល្កមឆ� ១ំ៩៦២ណបនទប្មាា្ទោលទោថជដែីខ�ក 

• ឬមួយ តុលករក្សយថណសល្កមឆ� ១ំ៩៦២ណ មិនបនទប្មាឲ្បទខងណណមននពយថណ ្តត�

បនជជដីជរោជបមា �។ 
 

ទំណួកេ២ី-បតបីនក�ុងសល្កមឆ� ១ំ៩៦២បន�ណកម�ុជបទ�ទំុីឲ្រក្សយាណុំាណមយួបតិ្បកដ? 

ាំណុាែដលកម�ុជបទ�ីទំុឲ្តុលករក្សយណ បរីនិយយជិសសម��ណ គទឺកោេងនបងពក្ថណ

“តំរនោជុំ�ញិ្បសេ” ែដលមនែាងណ បនក�ុងាំណុាេី២ណ ៃនបទាកីទន�ិដ� ន (Dispositif) ក�ុងសល្កមឆ� ំ

១៩៦២។ 

បយងីដបងបហយីថណបនក�ុងសល្កមឆ� ១ំ៩៦២ណតុលក្កកងឡបអបនទប្មា៖ 

្តងោាំណុាេី១ណថណ “្បសេ្ប��ហិកទ�ិតបនក�ុងេបកដណី ែដលបនប្មអ�រិបតយ្ិបករទោកម�ុជ”។ណ

ដូបា��ណ ្តងោាំណុាេី២ណ តុលកត្មត�ឲ្ៃថណ ដកកងកមា ងំ្រដរោអ�ុ�ទងំអទោណ ទងំទហនណ ទងំនគកបលណ

ទងំឆ� ំ្ បំែដនណ ែដលៃថដកោឲ្ឈកបជីងណ បនក�ុង្បសេ្ប��ហិកណ “ឬបនក�ុងតរំនោជុ�ំញិ្បសេណ ែដលទ�តិបន

ក�ុងេបកដកីម�ុជ”។ណគពឺក្ថណ“បនក�ុងតំរនោជុំ�ញិ្បសេណែដលទ�ិតបនក�ុងេបកដកីម�ុជ” បន�បហយីណែដលកម�ុជ 

ទំុឲ្តុលក្កកងឡបអរក្សយ បដីម្រី�ជ កោឲ្បនា្ទោលទោថណ “តំរនោជុំ�ញិ្បសេណ ែដលទ�ិតបនក�ុង

េបកដកីម�ុជ”បន�ណ មននពយថណ បណីណ បទដលោណ?ណ បហយីកម�ុជបនបទ�ីទំុឲ្តុលកប��ីករក្សយ្តងោ

ាំណុាបន�ណបដយបយងបទបលីែខ្រន� តោ្បំែដនណៃនែផនេឧីរទម�ពន�េីមួយណែដលតុលកទប្មាយកមកប��ីជ

ទំអងណបហយីែដលបនក�ុងបទាកីទំអងណ(Motif) បន�ណ តុលកបនរ�ជ កោា្ទោថណែផនេឧីរទម�ពន�េី១បន�ណ
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គឺជែផនេីណែដលិគីទងំ២ណគកឺម�ុជណនិងៃថណបនេេួលស� លោកាួបហយីណដូបា��ណវជែផនេីណែដលមនទុបលិប

ខងផាូ�ា្រោណអាឲ្តុលកយកមកប��ីជទំអងណក�ុងកតោកីបកឿង្ប��ហិកបន�បន។ 

កម�ុជបន្បរោបទតុលកថ ទ្មរោិគីកម�ុជណកែដលតុលកទប្មាថណ្បសេ្ប��ហិកទ�ិត

បនក�ុងេបកដកីម�ុជណ បហយីត្មត�ឲ្ដកកងកមា ងំ្រដរោអ�ុ�បាញទងំបីក�ុងរកបិ�ណ ្បសេណ និងទងំបីក�ុង

តំរនោជុំ�ញិ្បសេណ គមឺននពយថណ តុលកទប្មាឲ្មកកម�ុជទងំតួ្បសេណ និងទងំតំរនោជុំ�ញិ្បសេណ

កហូតបទដលោែខ្រន� តោ្បំែដនណែដលមនបនបលីែផនេីឧរទម�ពន�េី១។ 

គួករ�ជ កោថណែផនេី “ដងែកក” ែដល្តត�បនបគបហតកហូតមកថជណែផនេីណ“ឧរទម�ពន�េី១” បន�ណមិនែមន

ជឧរទម�ពន�ែដល ជិ រោនបងសល្កមឆ� ១ំ៩៦២បេណរុ៉ែនណជឧរទម�ពន�ែដល ជិ រោបទនបងសកណករទោកម�ុជ។ 
 

ទំណួកេ៣ី-បនក�ុងកតេលោៗ � បនតុលក្កកងឡបអបន�ណ បគទបង�តបឃញីថណិគៃីថហកោដូាជបនររ� ញនូ�

េឡ�កីកណជ ណនងិភទុតងប្ានីជងកម�ុជណទងំបនក�ុងសកណលយលក�ណជ អក្កណនងិទងំបនក�ុង កបឡងីបមាយី

រភំាផឺ� លោមតោណ បនក�ុងទ�នកណ លបទីប ហជមុន។ណ ជបបិទទណ ្កកមបមធ�កីរទោៃថបនបលីកររ� ញនូ�ែផនេី

ជប្ានីផ� ងំណ ាែំណកកម�ុជ�ញិណ ទំអងែតបទបលីែផនេឧីរទម�ពន�េ១ី។ណ បតបីន�អាប��ឲី្កម�ុជចញោប្រៀរៃថ

ែដកឬបេ? 

បយងីបឃញីថណ ិគីៃថណ បិតជបនបលីកបាយមបលីកររ� ញែផនេីណ កូរថតណ នងិេឡ�កីកណជ ប្ាីនែ�ង

អនា យែមនណ ទងំបនក�ុងសកណជលយលក�ណជ អក្កណ និងក�ុងបបលបឡងីបមាីយរំភាឺផ� លោមតោណ ក�ុងទ�នក។ណ

សកណជលយលក�ណជ អក្កទងំណ ២ករទោៃថណ បរីររោបទមន្រែហលជណ ៦០០េបំពកណ បហយីបរីរូកជមួយ

ឧរទម�ពន�បេៀតណទកុរបទណររោពនោេំបពក។ 

បនក�ុងទ�នកផ� លោមតោ ក៏អុីាបងែដកណ បមធ�ៃីថណជបិបទទណ គឺបមធ� ី្ ទីណ ជនជតិកូម៉នីណ បច� �ណ Alina 

Miron ែដលឥឡូ�កំបុងែតា យជតរល្ណីបនៃថណក៏បនបលីកររ� ញនូ�ែផនេីជប្ាីនផ� ងំែដក។ 

ក៏រុ៉ែនណ កបលីកររ� ញនូ�ែផនេីយ៉ងប្ាីនបន�ណ ្រែហលជអាប��ីឲ្្រជជនៃថទរ្យាិតណ រុ៉ែនណ

ាំបព�មុខបច្កម វមិន្បកដថ អាជួយឲ្ៃថមនប្រៀរជងែខ�កបេ។ណភទុតងណ ែផនេបី្ាីនែមនណ រុ៉ែនណ ្តត�

ទួកថណ បតីែផនេទីងំអទោបន�ណ វ្តត�នបងទំណំុបកឿងែដកឬអតោ? ដូាជខជុ ំបនកឭំកណរ�ជ កោណ បឡងីខងបលីកាួបហយី

ថណ ទំណំុបកឿងបនតុលក្កកងឡបអបបលបន�ណ គឺជរណប ងទំុរក្សយសល្កមណ មិនែមនជរណប ងទំុបទីបក ី

ទំណំុបកឿង្ប��ហិកណបដីម្បី��ីកជំនុំជ្ម�បឡងី�ញិបេ។ 

បរីបយងីបិនិត្បមីលបទបលីែផនេីណ ែដលៃថបនបលីកបឡងីយកមកររ� ញបច្កមណ បយងីអាែាកជបីក

្កកម�ំៗ៖ 
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េីមួយណ គែឺផនេជីប្ាីនផ� ងំណ ែដលមន ជិ រោនបងទំណំុបកឿង្ប��ហិកណ តងំបីឆ� ១ំ៩៦២ណ ែដលៃថាងោ

ររ� ញថណ ែផនេីទងំអទោបន�ណ មនែខ្រន� តោ្បំែដនខុទ �ៗ ណ បហយីរន� តោ្បំែដនទងំអទោបន�ណ ក៏មិនបនគូទ

្តត�បទតមក្ួនខ� តអ�ី្តបម្តត�ែដកណរុ៉ែនណវទុេ�ែតររ� ញថណ្បសេ្ប��ហិកទ�ិតបនបលីេបកដីកម�ុជ។ 

ៃថបលីកររ� ញែររបន�ណ បីប្ព�ណ ខងកម�ុជបនទំុឲ្តុលករក្សយសល្កមណ បដយបយងបទ

បលីែផនេីឧរទម�ពន�េី១ណ បដយកម�ុជបលីកបហតុផលថណ ែផនេីឧរទម�ពន�េ១ីបន� គឺជបទាកីទំអងណ (Motif) 

ទំខនោណនិងចបំាោណែដលមិនអាតោផ ាោបនបីបទាកីទន�ិដ� នណ(Dispositif) ៃនសល្កមឆ� ១ំ៩៦២។ 

ៃថ�ញិណ ាងោរ�ជ កោថណ កែដលតុលក្កកងឡបអ ទប្មាថណ ្បសេ្ប��ហិកណ ទ�ិតបនក�ុងេបកដី

កម�ុជណ លបីឆ� ១ំ៩៦២ណ មិនែមនទំអងែតបទបលីែផនេីឧរទម�ពន�េី១ណ បន�មួយបេណ គឺមនែផនេណី និងមន

ភទុតងជប្ាីនបផ្ងបេៀត។ណ ដូបា��ណ កទំអងបទបលីែផនេីឧរទម�ពន�េ១ីណ ្ៗនោែតជកទំអងមួយណ ក�ុង

ាំបណមភទុតងជប្ាីនបផ្ងបេៀតណ មិនែមនជកទំអងចបំាោណ ែដលមិនអាតោផ ាោបនណ បីបទាកទីន�ិដ� ន 

(Dispositif) ដូាកបលីកបឡងីករទោកម�ុជបន�បេ។ 

បរីស រោមួយែភាតបទណអ�ីែដលៃថបលីកបឡងីបន�ណហកោដូាជទមបហតុទមផលមាង៉ែដក។ណ្ៗនោែតថណបរី

បគបិនិត្ឲ្ម៉តោាតោបទណយុេ�សទបន�វបចេជរ�� �ំមួយណគបឺន្តងោថណែផនេីណែដលៃថបលីកររ� ញទងំអទោ

បន�្ៗនោែតជែផនេីណ ែដលៃថខាួនឯងបនដកោជូនបទតុលក្កកងឡបអណ លបីឆ� ១ំ៩៦២។ណ រុ៉ែនណ បនក�ុង

សល្កមឆ� ១ំ៩៦២ណ តុលកមិនបនយកែផនេីទងំអទោបន�មកប��ីជទំអងបេណ គទំឺអងបទបលីែផនេី

ឧរទម�ពន�េី១។ណ ដូបា��ណ ទកុរមក�ញិណ ែផនេណី ែដលគូិគីដកោជូនបទតុលកមនប្ាីនែមនណ ក៏រុ៉ែនណ តុលក

ទប្មាយកែតែផនេីមួយណ គឺែផនេីឧរទម�ពន�េី១ណ មកប��ីជទំអងណ (Motif) ដូបា��ណ ែផនេីឧរទម�ពន�េី១បន�ណ

បនែតអាចតោេុកថជ Motif ទំខនោណ និងចបំាោណ ែដលមិនអាតោផ ាោបនបីណ Dispositif ។ណ ាំណុាបន�ណ

បយងីបឃញីថណ្កកមបមធ�ខីងកម�ុជណក៏បនបមាីយរកបទៃថ�ញិែដកណបនក�ុងទ�នកជុំេី២។ 

ែផនេីមួយានំួនបផ្ងបេៀតណ ែដលៃថបនដកោជូនបទតុលក្កកងឡបអ ក�ុងរណប ងទំុរក្សយ

សល្កមបន�ែដកណ គឺែផនេីណ ែដលៃថាងោររ� ញថណ ែខ្រន� តោ្បំែដនណ ែដល្តបម្តត�ណ កវងកម�ុជណ នងិៃថណ គឺ

ែខ្រន� តោ្បំែដនណ ែដល្តត�គូទតម “រន� តោែរងែាកែខ្េបក” មិនែមនរន� តោ្បំែដនណ បនបលីែផនេីឧរទម�ពន�េី១

បន�បេ។ណ និយយឲ្ាំណ គឺជបហតុផលដែដលណ ដូាែដលៃថធា រោបនបលីកបឡងីណ បនមុខតុលក្កកងឡបអណណណ

លបី៥០ឆ� មុំន។ 

ៃថបនទងំបលីកររ� ញណ បែីផនេីណ ែដលៃថអ�អងថណ ខាួនបេីរនបងបនបកកីយកកបឃញី ែដលអា

រ�ជ កោថណ ែខ្រន� តោ្បំែដនណ បនបលីែផនេឧីរទម�ពន�េី១ណ គគូឺទមិន្តបម្តត�ណ បដយ្តត�គូទរន� តោ្បំែដនតម

រន� តោែរងែាកែខ្េបក�ញិ។ 
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តមបិតភទុតង ែដលៃថអ�អងថបេីរនបងកកបឃញីថ�ី,ណ ែផនេរីរ� ញបីបកឿងគូទ្បំែដនតម “រន� តោ

ែរងែាកែខ្េបក”... ភទុតងអទោទងំបន� មិនអាយកមកប្រីក�ុងទំណំុបកឿងរក្សយសល្កមបនបបលបន�

បនបេណ បីប្ព�ថណ ក�ុងរណប ងទំុរក្សយសល្កមណ តុលកអា្តបមែតរក្សយបទបលីអត�នពយណ ឬ

�សិលិបៃនសល្កម ែដលបនបាញកាួបហយីែតរុ៉បណេ �ណ មិនអាបទីកបកណី ជំនុំជ្ម�ណ ែកែ្រសល្កមបន�

បឡងី�ញិបនបេ។ណ បហយីលបីឆ� ១ំ៩៦២ណ តុលក្កកងឡបអបនទប្មាកាួបទបហយីថណ ែខ្រន� តោ្បំែដនណ

ែដលតុលក្តត�បលីកយកមកប��ីជទំអងណ គរឺន� តោ្បំែដនណ ែដលមនបនបលីែផនេីឧរទម�ពន�េ១ីណ បដយ

មិនចបំាោប��ីកបផ��ងផ� តោថណ បតីែខ្្បំែដនបនបលីែផនេឧីរទម�ពន�េី១បន�ណ វ្តត�នបង “រន� តោែរងែាកែខ្េបក” 

ែដកឬក៏អតោបន�បេ។ណ ដូបា��ណ ក�ុងរណប ងរក្សយសល្កមបនបបលបន�ណ តុលក្កកងឡបអមិនអា្តឡរោ

មកបទីបកបីកឿង “រន� តោែរងែាកែខ្េបក” បន�បឡងី�ញិបនបេណ បទ�រីជៃថខិតខបំទកកបនភទុតងថ�ណី ែផនេីថ�ី

បេៀតក៏បដយ។ 

បនក�ុងទ�នកផ� លោមតោណ បយងីបឃញីថណ បមធ�ខីងកម�ុជក៏បនវយរកបទៃថ�ញិែដកថណកែដលៃថ

បាយមបលីកបឡងីបីបកឿងណ “រន� តោែរងែាកែខ្េបកយ,ណ បលីកររ� ញបីភទុតងណ ឬែផនេ ី ែដលៃថអ�អងថណ ជ

ភទុតងថ�ីៗណ បហយីែថមទងំបនបលីកបឡងីថណ កទប្មាបទាកីណ លបីឆ� ១ំ៩៦២ណ គឺប��ីបឡងីបដយ

ិនោ្ាលំណ ែដលតុលកមិនគួករនកំហុទតបទបេៀត...ណ ទងំអទោបន�ណ តមបិត គឺជទំបណីទំុបទីបកសីល្កម

បឡងី�ញិណែដលមិនអាេេួលយកបនបេណបនក�ុងទំណំុបកឿងទំុរក្សយសល្កម។ 
 

ទំណួកេ៤ី-កម�ុជនបង្តត�រ�ជូ នឯកសកែផនេរីែន�មបទតុលក ្កកងឡបអណ បទតមកទមទកាងោបនករទោ

បច្កម។ណបតបីច្កមតុលក្កកងឡបអណាងោបនឯកសករែន�មណរ�ជ កោអបំបីកឿងអ�បីតិ្បកដ? 

អ�ីែដលបច្កមតុលក្កកងឡបអាងោឲ្ិគីទងំបីកណ គទឺងំកម�ុជណ និងទងំិគីៃថណ រ�ជ កោឲ្បន

ា្ទោលទោណគឺរ�ជ កោ្តងោាំណុាថណបតីិ គីនីមួយៗណមនកយលោបឃញីយ៉ងណណាំបព�ពក្ថណ“តំរនោជុំ�ញិ

្បសេ្ប��ហិក” (Vicinity of the Temple/Les environs du Temple) ែដលមនែាងបនក�ុងសល្កម

ឆ� ១ំ៩៦២?ណបតីបី្តបមណបទដលោ្ តបមណណែដលកម�ុជយលោថជណ“តំរនោជំុ�ញិ្បសេ” បហយីៃថ�ញិកំណតោថ 

បី្តបមណណបទដលោ្តបមណណបដយ្តត�គូទរ�ជ កោឲ្បនា្ទោលទោណបនបលីែផនេីណបដយមនទងំកូអកបដបន

ា្ទោលទោផង។ 

តមបិតណ បច្កមបនបចេទំណួកបន�បឡងីណ លបីបបលរិេរ��រោទ�នកផ� លោមតោជុំេី១ណ បហយី

ទប្មាេុកបបលឲ្កម�ុជណ និងៃថណ ្តបមៃថ់េីណ ២៦ណ បមសណ មននពយថណ ៃថ់ទុ្កែទ�កបន�ណ បដីម្បីមាីយជ

លយលក�ណជ អក្កណបដយមនែផនេីណមនឯកសកទំអងា្ទោលទោ។ 
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ក៏រុ៉ែនណលបីក�ុងទ�នកផ� លោមតោណ ជុំេី២ណ ្កកមបមធ�កីរទោកម�ុជណនិងៃថណ ក៏បនបមាីយផ� លោមតោខា�ៗ

បហយី ាំបព�ទំណួកបន�។ 

កម�ុជបមាីយថណទ្មរោកម�ុជណ “តំរនោជុំ�ញិ្បសេ្ប��ហិក” គឺលតទន�បងកហូតដលោែខ្រន� តោ្បំែដនណ

ែដលមនគូទបនបលីែផនេឧីរទម�ពន�េី១ណ ែដលតុលក្កកងឡបអយកមកប��ីទំអងណ បនក�ុងសល្កមឆ� ំ

១៩៦២។ 

ាំែណកខងៃថណ បមាីយថណ ទ្មរោៃថណ “តំរនោជុំ�ញិ្បសេ្ប��ហិក” គតឺំរនោែដលជរោនបង្បសេ

បដយផ� លោណ បទតមែខ្រន� តោណ ែដលគណៈកដ�មនីៃថបនគូទណ លបីឆ� ១ំ៩៦២។ណ នយិយឲ្ាំបទណ បរីបមីល

បទបលីែខ្រន� តោគូទបដយគណៈកដ�មនីៃថបន�ណ “តំរនោជុំ�ញិ្បសេ្ប��ហិក” គមឺន្តបមែតរកបិ�ណ្បសេ

ែតរុ៉បណេ �។ 

ដូបា��ណ បរីបមីលបទ្ៗនោែតពក្ថណ “តំរនោជុំ�ញិ្បសេ” បន�ណ ិគកីម�ុជណ និងិគីៃថណ មនក

យលោបឃញីខុទ �ៗ បទបហយី ខុទបីកអ�អងករទោៃថណ ែដលថណ ិគីទងំបីកមិនមន�វិេណមយួ បទបលី

អត�នពយណនងិ�សិលិបណៃនសល្កមឆ� ១ំ៩៦២ណបហយីទមទកឲ្តុលក្ចនបចលរណប ងករទោកម�ុជ។ 

កែដលបច្កមបចេទួកឲ្ិគីកំណតោអំបីណ យតំរនោជំុ�ញិ្បសេយណែររបន�ណគឺរ�ជ កោថណទ្មរោបច្កម 

កយលោបឃញីករទោគូិគីណាំបព�ពក្បន�ណគឺមនសកៈទំខនោណ បដីម្ទីប្មាថណបតី្តត�ប��ីករក្សយណឬមិន

រក្សយ?ណ ្រទិនបរីតុលកេេួលបនឯកសកណ ែផនេណី និងកូអកបដបណករទោកម�ុជណ និងៃថណ ែដលកំណតោ

ខុទ �ៗ ណ អំបណី “តំរនោជុំ�ញិ្បសេ” តុលកអានបងយកាំណុាបន�មកប��ីជមូលដ� នណ បដីម្ទីប្មាប��ីក

រក្សយសល្កមណបទតមរណប ងករទោកម�ុជ។ 

រុ៉ែនណ ាុងប្យបទ បដីម្ដីបងឲ្្បកដថណ បតតុីលករក្សយណ ឬមិនរក្សយណ បហយីបរីតុលក

្បមរក្សយណបតីរក្សយយ៉ងបម៉ាណគឺមនែតចបំមីលបបលតុលកបាញសល្កមណរុ៉ន� នែខបេៀតបន�។ 
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៤. សំណកំងរឿន្ពះ��រង�តក��រ្រកន�ងៃ �លពី៥០��  ំមក� 

  

 
េងោជតកិម�ុជបដយបនបលី្បសេ្ប��ហិក 

©Reuters 

បដយណបទងណបីណ  

បនក�ុងនេីយលោដបងអំបាី្រោបនៃថ់បន�ណ បទងណ បីណណ ទូមប��ីកកឭំកបឡងី�ញិ អបំីដំបណីកបកឿងបន

តុលក្កកងឡបអណ លបី៥០ឆ� មុំន ទីបីជបមា �កវងកម�ុជ និងៃថ ជុំ�ញិតំរនោ ្បសេ្ប��ហិក។ តុលក

បនទប្មាឲ្កម�ុជឈ��ក ីបហយី្បសេ ្ប��ហិកទ�ិតបនជទម្តិករទោែខ�កកហូតមកេលោទប�ៃថ់ ែដល 

្រជរទែខ�កេូបទបនែតាងចជំរោជនិា�ថជទមិេ�ផល ដ៏ៃថាថា មួយ ប្មកដបកនកំរទោទបមាឪ

នបរតម ទីហនុ។ 

ជបមា �ទកោេងនបង្បសេ្ប��ហិកបនចរោផ�ុ�បឡងីខា ងំណ បនឆ� ១ំ៩៥៤ណ រន� រោបកីម�ុជបនេេួល

ឯករជ្បបីរងំណបហយីៃថបនរ�ជូ នកងកមា ងំ្រដរោអ�ុ�ណាូលមកនោរោ្បសេ្ប��ហិកណ។ 

រណ� បងរស់រម� កជេ�តុលា្រកងឡេអ 

ប្យបីដំបណីកកតមផាូ�េូត្តត�េេួលររជពយណ មិនអាកកដំបណ�្សយបនណ កម�ុជក៏បនរកបទ

កកយនកតុលក�ញិមង។ណ កម�ុជបនដកោពក្រណប ងបទតុលកយុតិ�ម៌អនកជតិណ ្កកងឡបអណ បនៃថេ់ី៦

តុលណ ឆ� ១ំ៩៥៩ណ បដីម្បីទ�ីទំុឲ្តុលក្រគលោអ�ិរបតយ្ែដនដីបលី្បសេ្ប��ហិកណ មកឲ្កម�ុជណ និង

ទមទកឲ្ៃថដកកងកមា ងំ្រដរោអ�ុ�ទងំអទោបាញបី្បសេ។ 

បនៃថ់េី៨ណ ��ូណ ឆ� ១ំ៩៥៩ណ តុលកបនបាញដីររ� រោ កណំតោលរកបិា�េណ ែដលកម�ុជណ និងៃថ្តត�

រ�ជូ នសកណ និងសកណតរបទតុលក។ណ សកណករទោកម�ុជ្តត�បនរ�ជូ នបទដលោៃដតុលកណ តម

http://www.khmer.rfi.fr/auteur-1
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/9249.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/2427.pdf
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បបលកំណតោ។ណ ាំែណកៃថ�ញិណ ដលោបបលកំណតោ្តត�រ�ជូ នសកណតរណ ៃថែរកជបនរ�ជូ នពក្រណប ងមួយណ

រដិបទ�មិនេេួលស� លោទមត�កិា�ករទោតុលកអនកជតិណក�ុងកជំនុំជ្ម�រណប ងករទោកម�ុជ។ 

រណ� បងរស់ៃថ្ចា�នេចា��សមត�រិច�រស់តុលា 

ទ�នកសធកណៈណបដីម្ជុីំនំជ្ម�បលីរណប ងទទោករទោៃថណ្តត�បនបរីកប��ី ចរោបៃីថ់េី១០ណកហូតដលោ

ៃថ់េី១៥ណ បមសណឆ� ១ំ៩៦០។ណ គណៈ្រតិភូតំណងិគីកម�ុជ ដបកនបំដយបលកប្េឿងណ ងណ ទមជកិឧតម

្កកម្របកករជរលាពង�ណ អមបដយអ�កា្រោល្បីច� �បីកនកោ៖ណ ម� កោជបមធ� ី្ រចតុំលកកំបូលអបមកកិណ និង

ម� កោបេៀតជសស ចក្ា្រោបរងំ។ណ ាំែណកខងិគីៃថណ ដបកនបំដយ្ប�អង�ម� ទោណ �ងោសម៉ហុរីណ

ចយ៉នោគូរ៉ណ(Vongsamahip Jayankura) ឯកអគ�រជេូតៃថ្រចំ្ របេទហូឡងោ។ 

បនៃថ់េី២៦ណឧទិណឆ� ១ំ៩៦១ណតុលក្កកងឡបអបនបាញបទាកីទប្មា្ចនបចលរណប ងជំទទោ

ករទោៃថ បហយី្រទថណតុលកមនទមត�កិា�បបញបលញក�ុងកជំនុំជ្ម�បលីរណប ងករទោកម�ុជ។ 

កជនុំជំ្ម�បលីអង�បទាក ី

បនក�ុងសកណជលយលក�ណជ អក្ក ្បមទងំបនក�ុងអំឡុងទ�នកផ� លោមតោជរនរន� រោ កម�ុជ

បនបលីកយក “ែផនេីដងែកក” (ែផនេឧីរទម�ពន�េី១)ណ ែដលជែផនេី ជិ រោជមួយនបងទន�ិទ�� បរងំ-បទៀមណ

ឆ� ១ំ៩០៤ណមកប��ីជមូលដ� នា្រោ។ណតមកយៈរន� តោ្បំែដនណបនក�ុងែផនេីឧរទម�ពន�េី១បន�ណររ� ញថណ្បសេ

្ប��ហិកទ�ិតបនក�ុងេបកដកីរទោកម�ុជ។ 

ក៏រុ៉ែនណ ិគីៃថបន�ញិបនបលីកបឡងីថណ បនក�ុងពក្រណប ងដំរូងណ កម�ុជទមទកែតបកឿង្បសេ

្ប��ហិករុ៉បណេ �ណ មិនបននិយយអំបរី�� ្បំែដនបន�បេ។ណ ដូបា��ណ តុលកមិនអាទប្មាបទាកទីកោេង

នបងរ�� ្បំែដនកម�ុជ-ៃថបនបេ។ 

បនក�ុងសល្កមឆ� ១ំ៩៦២ បច្កមតុលក្កកងឡបអបនបលីកបឡងីថ បដីម្ទីមទកអ�ិរបតយ្

បលី្បសេ្ប��ហិកណទងំិគីកម�ុជណនិងទងំិគីៃថណ ទុេ�ែតបនអ�អងបកៀងៗខាួនថ ្បសេ្ប��ហិកទ�ិត

បនក�ុងេបកដកីរទោខាួន។ណ ដូបា��ណ ធតុបតិៃនជបមា �កវងកម�ុជណ និងៃថណ ែដលនមំកដលោតុលកបន�ណ គជឺជបមា �

ទីបីអ�ិរបតយ្ែដនដី។ណ បដីម្ីតោបទាកបីទបលីអ�ិរបតយ្ែដនដីណ បនក�ុងតំរនោ្ប��ហិកណ តុលកចបំាោ្តត�

ែតកំណតោអំបី្បំែដនកវងកម�ុជណនិងៃថណបនក�ុងតំរនោបន�ណ(សល្កមណ១៩៦២ណេំបពកេី១៤)។ 

បដយមិនអាររងំតុលកមិនឲ្ទប្មាបទាកីបលីែខ្រន� តោ្បំែដន បនណ ិគីៃថក៏បនបលីកបឡងី

នូ�េឡ�កីកណជ មួយាំនួនណ បដីម្ី្ ចនបចលែខ្រន� តោ្បំែដនណ ក�ុងែផនេឧីរទម�ពន�េី១ណ ែដលបលីកបឡងីបដយ

កម�ុជ។ណៃថបនបលីកបហតុផលថណែខ្រន� តោ្បំែដន បនក�ុងែផនេីបន�ណខុទបអី�ីែដលបនែាងបនក�ុងទន�ិទ��

បរងំ-បទៀមណ ឆ� ១ំ៩០៤។ណ បយងតមម្តណ ១ណ ៃនទន�ិទ�� បន�ណ បទៀមណ និងបរងំណ (ែដលបបលបន�ជ

http://www.icj-cij.org/docket/files/45/9259.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/4857.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/4857.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/9250.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/11225.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/4871.pdf
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អណបាបលករទោកម�ុជ)ណបន្បមប្បៀង �ៗ ថណែខ្រន� តោ្បំែដនណបនតំរនោដងែកកណគឺ្ តត�យកតមណ“ែខ្ែរង

ែាកផាូ�េបក” (ម្តណ ១ណ ៃនទន�ិទ�� ណ ១៩០៤)។ណ បរីបមីលបទបលីដីជកោែទងណ ែខ្ែរងែាកផាូ�េបកណ គទឺ�ិតបន

ខងត្ូង្បសេ្ប��ហិក។ណដូបា��ណ្បសេ្ប��ហិក្តត�ទ�ិតបនក�ុងេបកដីៃថ។ 

ក�ុងសល្កមឆ� ១ំ៩៦២ណ តុលក្កកងឡបអបនបលីកបឡងីថណ ថ�ីដ្តិែតម្តណ ១ណ ៃនទន�ិទ��  ឆ� ំ

១៩០៤ណ កំណតោយកែខ្ែរងែាកផាូ�េបកប��ីជ្បំែដនែមនណ ក៏រុ៉ែនណ បនក�ុងម្តណ ៣ណ ៃនទន�ិទ�� ដែដលបន� 

ែាងថណកកំណតោែខ្រន� តោ្បំែដនបិត្បកដនបង្តត�ប��ីបឡងីបដយ គណៈកម�កា្មក�បរងំ-បទៀម។ 

ដូបា��ណ បគអាទន�ិដ� នបនថណ ម្ត ១ណ ៃនទន�ិទ�� ណ ឆ� ១ំ៩០៤ណ កំណតោ្តបមែតលក�ណៈ�និិា�ពយ

ជបៗលកណជ រុ៉បណេ �។ណ ាំែណកឯែខ្រន� តោ្បំែដនបិត្បកដណ គឺណ គណៈកម�កា្មក�ណ ែដលជអ�កកំណតោ។ណ

ដូបា��ណ ែខ្រន� តោ្បំែដនែដលបគអាយកជផាូ�កបនណ គឺ្ បំែដនែដលបកីតបាញបីករកករទោគណៈកម�ក

ា្មក�។ណ បនតំរនោដងែកកណ ែខ្រន� តោ្បំែដន ែដលបកីតបាញបីករកករទោគណៈកម�កា្មក�បរងំ-បទៀមណ គឺ

មនែតមួយគតោណ គែឺខ្រន� តោ្បំែដនណ បនក�ុងែផនេឧីរទម�ពន�េី១ណ ែដលកម�ុជបនបលីកយកមកប��ីជទំអងណ

(េំបពកេី២១ណសល្កមណឆ� ១ំ៩៦២)។ 

ិគីៃថបនរដិបទ�ថណ ែផនេីបន�មិនែមនបកីតបាញបីគណៈកម�កា្មក�បរងំ-បទៀមបេណ បហយីៃថក៏

មិនែដលេេលួស� លោែផនេីបន�ែដក។ 

បច្កមបនទប្មាថណ ែផនេីឧរទម�ពន�េី១ណ គទឺ�ិតក�ុងាំបណមែផនេទីងំ១១ផ� ងំណ ែដល្តត�បន

បប�បុម� និងផ្ប�ផកយជសធកណៈយ៉ងេូលំេូលយ។ណ ែផនេីបន�្តត�បនែាកចយបទឲ្កដ� ភិបលបរងំផង 

កដ� ភិបលបទៀមផងណ និងបទឲ្្កកមអ�កជំនញខងភូមិសទផងណទងំអ�កភូមិសទបរងំណ អ�កភូមិសទបទៀម 

និងអ�កភូមិសទ�ំៗណ បនក�ុងតំរនោ។ បលីទបីបន�បទបេៀតណ ែផនេីឧរទម�ពន�េី១ណ ្តត�បនកដ� ភិបលៃថែាកចយ

បទតម�លោេុកណ បនឯស� នតំណងករទោៃថណ ្រចំ្ របេទ�ំៗមួយាំនួនណ កមួមន អងោបគាទណ អលាឺម៉ងោណ កុទ្ុ ី និង

ទហកដ�អបមកកិ។ណ មាងតោកផ្ប�ផកយយ៉ងេូលំេូលយែររបន�ណ ៃថមិនអាអ�អងថណ ខាួនមិនបនដបង 

មិនបនេេួលស� លោែផនេីឧរទម�ពន�េី១បនបេ។ 

ភទុតងដ៏ជកោា្ទោមួយបេៀត គឺចរោបីែខមីនណឆ� ១ំ៩០៩ណគណៈកម�កា្មក�បរងំ-បទៀមណបនជួរ

្រជុំ �ៗ ជប្ាីនែខណ បនេី្កកងបងកកណ ្របេទៃថ។ណ កិា�្រជុបំន�មនបៗលបគបកៀរាំាង្កងែផនេីទងំអទោប��ី

ជឯកសក ែតមួយ នងិកំណតោអំបីពក្ទងំអទោែដល្តត�ប្រីបនក�ុងែផនេីទងំបន�ណ បដីម្ឲី្ទីុទរ� កោ �ៗ កវង

ិសបរងំណ និងិសៃថ។ណ បនក�ុងកិា�្រជុំ្ តគតបិនិត្ែផនេបីន�ណ ៃថមិនែដលតវ៉ជំទទោនបងែខ្រន� តោ្បំែដនណ

បនក�ុងែផនេីឧរទម�ពន�េី១បន�បេ។ 
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មាង៉�ញិបេៀតណកែដលៃថបលីកបឡងីថណ ខាួនមនកិនោ្ាឡណំ បហយីបមីលមិនបឃញីបីិបមិន្រ្កតណី

បនបលីែផនេីដងែកកណ ក៏ជបកឿងមិនទមបហតុផលែដកណ បីប្ព�ថណ ្ៗនោែតបគបមីលែផនេីឧរទម�ពន�េី១ណ បគអា

បមីលបឃញីយ៉ងា្ទោអំបីតំរនោ្បសេ្ប��ហិកណ មិនអាាបនា �បនបេ។ណ បនបលីែផនេីបន�ណ េីតងំ្បសេ

្ប��ហិក្តត�បនកំណតោណ បដយទ�� ទម� លោយ៉ងា្ទោណ ែដលមនរងជរាងោតួ្បសេណនិងជបណី ក្បសេ។ 

ាំែណកែខ្រន� តោ្បំែដន្តត�បនបគគូទររ� ញយ៉ងា្ទោណ បនខងបជីង្បសេ្ប��ហិក បហយីមិន្តត�នបង

ែខ្ែរងែាកផាូ�េបកបេ។ណដូបា��ណវជបកឿងែដលមិនអាបទកាួបេណែដលថណអ�កែដលបនបមីលែផនេីបន�បហយីណែត

បមីលមិនបឃញីអំបីាំណុាបន�។ 

បលីទបីបន�បទបេៀតណខងិគីៃថណ អ�កែដលបនបឃញីែផនេីឧរទម�ពន�េី១បន�ណ (ដូាជណ កដ�មនី្កទួង

ករកបេទ,ណ កដ�មនី្ កទួងមហៃផ�,ណ ទមជិកគណៈកម�កា្មក�បរងំ-បទៀម,ណ ្បមទងំអភិបលបខតណ

បនជរោនបងតំរនោ្បសេ្ប��ហិក)ណ ទុេ�ទបងជអ�កែដលមនជំនញខងភូមិសទណ និងស� លោភូមិសទបន

តំរនោ្ ប��ហិកយ៉ងា្ទោលទោ។ណ ដូបា��ណ វនោែតមិនអាបទកាួបទបេៀតែដលថណ អ�កទងំបន�មនិអាបមីល

ដបងថណបនក�ុងែផនេឧីរទម�ពន�េី១ណ្បសេ្ប��ហិកទ�ិតបនក�ុងេបកដីកម�ុជ។ 

េសចរ�នសេ្មចរស់តុលាៃថ�ទន១៥ មថិុន ១៩៦២ 

តមកយៈបហតុផលទងំបន�ណ តុលកបនកំណតោថណ បនតំរនោ្បសេ្ប��ហិកណ ្បំែដន្ទរា្រោកវង

កម�ុជណនងិៃថណគែឺខ្រន� តោ្បំែដន ែដលមនគូទបនបលីែផនេីឧរទម�ពន�េី១ណមនិែមនែខ្ែរងែាកផាូ�េបកណដូាក

ទមទកករទោៃថបន�បេ។ 

បដយបយងបទបលីែខ្រន� តោ្បំែដនបន�ណតុលកយុតិ�ម៌អនកជតិណ្កកងឡបអបនទប្មាបទាកីថ៖ 

• ្បសេ្ប��ហិកទ�ិតបនក�ុងេបកដីណ ែដលទ�ិតប្មអ�ិរបតយ្ករទោកម�ុជណ (អនុមពតបដយ ៩ទំបឡងណ

េលោនបង៣)។ 

• ៃថ្តត�ែតដកកងេពបណ រូ៉លិទណឬឆ� បំផ្ងបេៀតណ ែដលឈកបជីងបនក�ុង្បសេណនិងបនជុំ�ញិ្បសេណក�ុង

ែដនដីករទោកម�ុជណ(៩ទំបឡងណេលោនបង៣)។ 

• ៃថ្តត�្រគលោ្តឡរោមកឲ្កម�ុជ�ញិណនូ�រលោ�ត�ុរុរណណដូាជណកូរាមា កោ ទិលចក បកណប្គឿងចនឆ� ងំប��ី

អំបដីីណ ។ល។ណ ែដលៃថបនយកបាញបី្បសេ្ប��ហិកណ ឬបីតំរនោ្បសេ ក�ុងអំឡុងបបលែដលៃថ

នោរោ្បសេណចរោតងំបឆី� ១ំ៩៥៤មកណ(៧ទំបឡងណេលោនបងណ៥)។ 
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ឯរ�រង�ន 
 

១.ណកដ��ម�នុ��ណៃន្ប�រជណា្កកម�ុជណឆ� ១ំ៩៩៣ 

២.ណ្កម្បហ�េណណ ណៃន្ប�រជណា្កកម�ុជណឆ� ២ំ០១០ 

៣.ណ្កមនីតិ��ីិណៃន្កម្បហ�េណណ ណៃន្ប�រជណា្កកម�ុជណឆ� ២ំ០១០ 

៤.ណ្កមកដ�រ្ប�ណីណឆ� ២ំ០០៧ 

៥.ណ្កមនីតិ��ីិកដ�រ្ប�ណីឆ� ២ំ០០៦ 

៦.ណបិ�ីផ្ប�ផកយករទោគណៈ្រតិភូ្កកម្របកក�ម�នុ��បនសលភូមិន�កដ�បល ៃថ់េី០៥  ទីហណ២០១០ណ 

៧.ណhttp/www.rfi.org.com 

៨.ណhttp/www.tax.gov.kh 
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