
រពតិ នងិតួ ខ

២០១៧

មថិនុា #៣២



ការពិត និងតួលេខ   #៣២ 
ខខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ 

ឯកសារប ោះពុម្ភផ្សាយស្តីអំពបីញ្ហា កនុងទីក្កុង 
បោយអងគការស្មាគម្ធាងបនន ត (STT)

ការឃ្នាំលមើេសកមមភាពតស ៊ូមតិ 
របស់សហគមន៍កនុងរាជធានីភ្នាំលពញ 



1 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
រាជធានីភ្នពំេញមានការរកីចព្រើនយ៉ា ងឆាបរ់ហ័សដែលព ើញមានការវនិិពយគពកើនព ើងយ៉ា ងខ្ល ងំកនុង

ប៉ាុន្មា នឆាន ចុំងព្កាយពនេះ។1 ជារយួនឹងអ្ាចនំួន្បជាជនបចចុបបនន្បមាណ១.៥ លានន្មកក់នុងរាជធានភី្នពំេញ2 
និងកំពណើ ន្បជាជនជារធ្យរ្បចឆំាន ំ្ បមាណ២.២% រវាងឆាន ២ំ០១៧ និង២០២៥3។ ការអភ្វិឌ្ឍពហដ្ឋា        
រចន្មសរព័នធ លំពៅដ្ឋា ន និងហាងទំនិញបានកាល យជាចំណុចែសំ៏ខ្ន់រួយស្មាប់ទី្កុងដែលជារាជធានីនន
្បពទសករពុជា។ 

ការអភ្វិឌ្ឍអាចន្មរំកនូវអត្ថ្បពយជនជ៍ាព្ចើនែល់ទី្កុង និង្បជាជនដែលរស់ពៅកនុងទី្កុងពន្មេះ ែូច
ជា ឱកាសការងារកានដ់ត្ព្ចើន ផលិត្ភាេពកើនព ើង ភាេនចន្បឌ្ិត្ វស័ិយអបរ់ ំនិងសុខ្ភ្បិាលមានភាេលអ្ បពសើរ 
និងចំណូលកានដ់ត្ខ្ពស់ជាងរុន។ ប៉ាុដនែជាពរឿយៗ ការអភ្វិឌ្ឍពៅកនុងរាជធានីភ្នពំេញ្ត្ូវបានពគពរើលព ើញថា 
ដត្ងដត្មានការរពំលាភ្ពលើ ឬសាងសងទ់ងំ្សុងកនុងត្ំបនដ់ែល្បជាេលរែាកំេុងរស់ពៅដត្រែង4។ ជាេិពសស
កនុងរយៈពេលខ្លីពៅរធ្យរ ត្ំបន់្ កី្កកនុងរាជធានីភ្នពំេញជាញឹកញាបដ់ត្ងទទួលរងផលប៉ាេះពាល់េកីារអភ្វិឌ្ឍដែល
ខ្វេះខ្ត្នូវការការពារសុវត្ថិភាេករាសិទធែធី្លី នងិឱកាសទទួលបានសំណងសរររយពៅពេលមានការបពណែ ញពចញ5។ 

ជាការព្លើយត្បចំពពាេះការរពំលាភ្បំពានពដ្ឋយសារការអភ្ិវឌ្ឍរកពលើសហគរន៍្ កី្កន្មន្មកនុងរាជធានី
ភ្នពំេញ សហគរនទ៍ងំពន្មេះបានពចញរកពធ្វើការត្ស ូរត្ទិរទរឲ្យមានការពោរេសិទធិែីធ្លីរបស់េកួពគ។ កនុង
ចពន្មល េះឆាន ២ំ០១៣ និងឆាន ២ំ០១៦ អងគការសមាគរធាងពាន ត្បានឃ្ល ពំរើលសករាភាេត្ស ូរត្ិរបស់សហគរន៍
កនុងរាជធានភី្នពំេញ។ អងគការសមាគរធាងពាន ត្បានឃ្ល ពំរើលសករាភាេសហគរនប៍ានចំនួន ២៩៣ែង ដែល
កនុងពន្មេះ ១៤២ែង ពកើត្ព ើងពាកេ់ន័ធនឹងបញ្ហា ែធី្លី និងករណីសិកាសំខ្ន់ៗ រយួចនំនួពទៀត្ដែល្ត្ូវបានពលើក
យករកសិកាវភិាគ និងបងាា ញកនុងរបាយការណ៍ពនេះ។        

ការឃ្លាំទ ើល
សក មភាពតស ូ តិ
របសស់ហគ ន៍កនុង 
រាជធានីភ្នាំទពញ 

ការពិត និងតួទលខ 
ដខ្រិថុន្ម ឆាន ២ំ០១៧ 
  

ឯកសារពបាេះេុរភផាយសែីអំេីបញ្ហា កនុងទី្កុង 
ពដ្ឋយអងគការសមាគរធាងពាន ត្ (STT)

#៣២ 
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សករាជនសហគរនក៍នុ ងទី្កុង និងារបណ្តែ ពខ្ត្ែន្មន្មរកជួបជុោំន ពែើរបី្បារេធទិវាលំពៅដ្ឋា នេិភ្េពលាក 
និងអនកដ្ឋកញ់ត្ែិអំពាវន្មវឲ្យរដ្ឋា ភិ្បាលពោរេសិទធិលំពៅដ្ឋា នពៅនថៃទី១០ ដខ្តុ្លា ឆាន ២ំ០១៦។ 

្បភ្េ៖  អងគការសមាគរធាងពាន ត្ ឆាន ២ំ០១៦ 
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ទសចកតីទ្តើ  
ការរកីចព្រើនយ៉ា ងពលឿនកនុងរាជធានីភ្នំពេញ្ត្ូវបានពរើលព ើញថា បានជំរុញឲ្យមានកំពណើ នត្្រូវ

ការអោរស្មាបអ់ោររជឈរណឌ លពាណិជជករា និងហាងទនំិញ ពហើយការដកលរអពហដ្ឋា រចន្មសរពន័ធ និងអោរសាន ក់
ពៅស្មាបក់ំពណើ ន្បជាជនពចេះដត្ពកើនព ើងដែរ។ ប៉ាុដនែពៅកនុងត្ំបនដ់ែលមានែងសីុ់ពត្្បជាជនព្ចើនកុេះករែូច
រាជធានីភ្នពំេញពនេះ ែីទំពនរស្មាបក់ារសាងសងម់ានចំនួនត្ិចណ្តស់្បសិនពបើរនិរពំលាភ្ពលើែីធ្លីដែលជាករា
សិទធិរបស់បុគគលណ្តមាន ក។់ 

 ករាសិទធិែីធ្លី្ត្ូវបានលុបបំបាត្ក់នុងអំ ុងរបបដខ្ារ្កហរ ពហើយបណ័ណ ករាសិទធែិីទងំអស់្ត្ូវបានបំផ្លល ញ។ 
បន្មា បេ់រីបបពនេះបានែួលរលំ ការទទួលបានករាសិទធិែីធ្លីគឈឺរពលើរូលដ្ឋា ន "រករុនបានរុន" ពដ្ឋយសារ្បពទស
ករពុជាមានភាេយឺត្យ៉ា វននែពំណើ រការផែល់នូវរបបករាសិទធឯិកជនពលើែធី្លីព ើងវញិ។ ពៅកនុងឆាន ២ំ០០១ ចាប់
ភ្ូរបិាលករពុជា្ត្ូវបានអនុរត័្ពដ្ឋយបពងកើត្បានជា្កបខ្ណ័ឌ ស្មាបក់រាសិទធិឯកជនពលើែីធ្លី និងការពចញបណ័ណ
ករាសិទធិែធី្លី។ ប៉ាុដនែពទេះជាយ៉ា ងណ្ត ្បេន័ធដែលមានលកខណៈរនិ្ត្ឹរ្ត្ូវ និងការភាន់្ ច កំនុងែំពណើ រការដ្ឋក់
ពាកយពសនើសំុ និងទទួលបណ័ណ ករាសិទធិែធី្លីពនេះ6បានបណ្តែ លឲ្យមានជពមាល េះរវាងអាជាា ធ្រករពុជា ្កុរហ ុនឯកជន និង
្បជាេលរែាននសហគរនដ៍ែល្ត្ូវបពណែ ញពចញស្មាបក់ារអភ្វិឌ្ឍ7។ ផលវបិាកននជពមាល េះទងំពនេះន្មឲំ្យសហគរន៍
បនែពធ្វើសករាភាេន្មន្ម ររួមានការចុេះហត្ថពលខ្ពលើញត្ែិត្វា៉ា  បាតុ្ករា និងការសំដែងការ្េួយបាររភារពវទិកា
ន្មន្មែូចជាារសាថ នីយវ៍ទិយុកនុង្សុក និងាររយៈ្កុរេភិាកាពផេងៗជាពែើរ។ 
 

 សករាភាេ និងទិនននយ័ពៅកនុងរបាយការណ៍ពនេះ េនិិត្យពរើលពលើ្េឹត្ែិការណ៍ទងំពនេះ ដត្កម៏ានររួបញ្ចូ ល
ផងដែរនូវសករាភាេត្ស ូរត្រិបស់សហគរនព៍ធ្វើព ើងពែើរបតី្វា៉ា ្បឆាងំនឹងការជាបេ់នធន្មោររបស់សករាជនដែល
បាន្បយុទធ្បឆាងំ និងបានបនែ្បយុទធ្បឆាងំពែើរបទីទលួបានលំពៅដ្ឋា ន និងសំណងសរររយស្មាប់្ គួសារ
ដែល្ត្ូវបានបពណែ ញពចញ។ សករាភាេភាគព្ចើនរបស់សហគរនគ៍ឺជាការព្លើយត្បពៅនឹងការអភ្វិឌ្ឍកនុងរាជធានី
ភ្នពំេញ ប៉ាុដនែអាជាា ធ្ររូលដ្ឋា ន និងអាជាា ធ្រថាន កជ់ាត្បិនែរារាងំរនិឱយមានការចូលររួកនុងការត្ស ូរត្ិទងំពន្មេះ។ កនុង
ករណីជាព្ចើនកនលងរក កងកមាល ងំប៉ាូលីសបានព្បើអំពេើហិងាពែើរបបីញ្ឈបក់ារត្វា៉ាទងំពន្មេះ ប៉ាុដនែទងំរជឈដ្ឋា នជាត្ិ 
និងអនែរជាត្បិានពរើលព ើញថា ករពុជាពៅដត្បនែរពំលាភ្បំពានសិទធរិនុសេគួរឱយ្េួយបាររភ។8 
 

 របាយការណ៍ខ្ងព្ការពនេះនឹងបងាា ញេទីិនននយ័ដែល្បរូលបានពដ្ឋយអងគការសមាគរធាងពាន ត្ និង
ផែល់នូវការយល់ែឹងពលើសករាភាេត្ស ូរត្ិសំខ្ន់ៗ របស់សហគរន ៍ ររួបញ្ចូ លទងំការអភ្ិវឌ្ឍត្បំនប់ងឹកកែ់៏
ច្រូងច្មាស  និងសករាជនែីធ្លីែព៏លចពធាល ែូចជាអនក្សី ពទេ វននី ជាពែើរ។  
 

វិធីសាស្រសតននការសិកលាស្រសាវស្រាវ 
ទិន្នន័្យចម្បង 
 ទិនននយ័ដែលមានកនុងរបាយការណ៍ពនេះ បានរកេីេត័្ម៌ានដែល្បរូលបានកនុងអំ ុងពេលឃ្ល ពំរើល 
របស់អងគការសមាគរធាងពាន ត្ និងបានរកេីរបាយការណ៍បនែបន្មា បដ់ែលពចញពដ្ឋយអងគការសមាគរធាងពាន ត្។ 
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របាយការណ៍ទងំពនេះ គតិ្ចបេ់ីដខ្កុរភៈ ឆាន ២ំ០១៣ ែល់ដខ្ធ្នូ ឆាន ២ំ០១៦ សរបុចំននួ ២៩៣ របាយការណ៍ដែល
កនុងពន្មេះ ១៤២ របាយការណ៍ ពផ្លែ ត្ពលើសករាភាេត្ស ូរត្ពិាកេ់ន័ធនងឹបញ្ហា ែីធ្ល។ី របាយការណ៍ចំនួន១៥១ ពផេង
ពទៀត្ពផ្លែ ត្ពលើសករាភាេដែលរនិពាកេ់ន័ធនឹងែីធ្ល ីែូចជា ការ្បារេធទិវាអនែរជាត្ិន្មន្មររួមាន ទិវាសិទធកុិមារ ទិវា
េលករា  ពរៀបចំនថៃពបាេះពឆាន ត្ស្មាបត់្ំណ្តងសហគរនថ៍ាី  និងេធិ្ីជួបជុំដបបសាសន្មន្មន្មជាពែើរ។ េត័្ម៌ាន
ដែលពាកេ់ន័ធនឹងកាលបរពិចេទ ទីកដនលង និងរូលពហតុ្ននការពរៀបចំ្េឹត្ែិការណ៍ដត្ងដត្្ត្ូវបានផែល់ឲ្យអងគការ
សមាគរធាងពាន ត្ាររយៈទូរស័េា ឬពផាើសារបន្មា ន ់ (ែូចជា Telegram ឬ WhatsApp) េីសហគរនព៍រៀបចំ
សករាភាេទងំពន្មេះ។ អងគការនែគូព្ៅរដ្ឋា ភ្បិាល កទ៏ំន្មកទ់ំនងរកផែល់េត័្ម៌ានផងដែរពៅពេលដែលមាន
គព្មាងពរៀបចំសករាភាេត្ស ូរត្ិទងំពន្មេះ។ 
 កនុងអំ ុងពេលការត្វា៉ា  និងការជួបជុំ អនកឃ្ល ំពរើលឈរេីចមាៃ យពែើរបសីពងកត្ពរើលសាថ នការណ៍ទូពៅ
ែូចជា ចនំួនអនកចូលររួ និងវត្ែមានរបស់អាជាា ធ្រជាពែើរ។ ការពធ្វើដបបពនេះគឺពែើរបកីារពារអនកឃ្ល ពំរើលេីការ
កំណត្រ់ុខ្សញ្ហា េី្កុរអាជាា ធ្រផងដែរ។ អនកឃ្ល ំពរើលធាល ប់ពាក់អាវកាក់សមាគ ល់ ប៉ាុដនែចប់ាំងេីពែើរឆាន ំ
២០១៦ រក អាវកាកស់មាគ ល់ទំងពន្មេះរិន្ត្ូវបានពាក់ជាពទៀងទត្់ពទ ពដ្ឋយសារអនកឃ្ល ំពរើលដត្ងដត្្ត្ូវបាន
កំណត្រ់ុខ្សញ្ហា ពដ្ឋយអាជាា ធ្រ និងមានពេលខ្លេះ ទទួលរងការគំរារកំដហងពដ្ឋយផ្លា ល់មាត្េ់ីសំណ្តកក់ងកមាល ងំ 
រដ្ឋា ភ្បិាលផងដែរ។ អនកឃ្ល ពំរើលសករាភាេរបស់សហគរនប៍ានចូលពៅជតិ្្ករុអនកត្វា៉ា  ្បសិនពបើសំណួរខ្លេះ្ត្ូវ
ការសួរេត័្ម៌ានលរអតិ្អំេីសករាភាេពន្មេះ។ បចចុបបនន មា៉ា សីុនថត្្ត្ូវបានព្បើ្បាស់ស្មាបក់ារថត្របូ និងថត្វពីែអូ
ពៅពេលឃ្ល ពំរើលសករាភាេរបស់សហគរន។៍ 
 

ទិន្នន័្យបន្ទ្ប់បន្្សំ 
 ទិនននយ័បន្មា បប់នេំ្ ត្ូវបានព្បើ្បាស់ពែើរបវីភិាគសីុជព្ៅបដនថរពទៀត្ពលើរបាយការណ៍ឃ្ល ពំរើលរបស់អងគការ
សមាគរធាងពាន ត្។ េត័្ម៌ានទងំពនេះបានរកេីអងគការរនិដរនរដ្ឋា ភ្បិាលកនុង្សុកន្មន្ម  (ែូចជាសមាគរការពារ
សិទធរិនុសេ និងអភ្វិឌ្ឍនក៍រពុជា (អាែហុក) សរពន័ធដខ្ារជំពរឿន និងការពារសិទធិរនុសេ (លីកាែូ) និងសនធិសញ្ហា អនែរ
ជាត្ិន្មន្ម (ពសចកែី្បកាសជាសកលសែីេីសិទធរិនុសេ នងិកត្ិកាសញ្ហា អនែរជាត្ិសែីេីសិទធេិលរែា និងនពយបាយ)។ 

ដដ្នកាំណត់ 
 ពដ្ឋយសារដត្អងគការសមាគរធាងពាន ត្ជាអងគការរនិដរនរដ្ឋា ភ្បិាលកនុង្សុកដែលធ្នធានពៅមានក្រិត្ 
ពហតុ្ពនេះពហើយ អងគការសមាគរធាងពាន ត្រនិអាចឃ្ល ពំរើល្គបស់ករាភាេរបស់សហគរនទ៍ងំអស់បានពទ។  
ែូពចនេះ អងគការសមាគរធាងពាន ត្ផែល់អាទិភាេចំពពាេះសករាភាេណ្តដែលពាកេ់ន័ធនងឹបញ្ហា ែីធ្ល ី និងលំពៅដ្ឋា ន
កនុងទី្កុងដែល្សបនឹងទសេនៈវស័ិយ និងពបសកករារបស់ខ្លួនប៉ាុពណ្តណ េះ។ ពដ្ឋយសារដត្រូលពហតុ្ពនេះ ការរកព ើញ
កនុងរបាយការណ៍ពនេះគឺដផអកពៅពលើដត្របាយការណ៍ឃ្ល ពំរើលដែល្ត្ូវបានបញ្ចប ់ និងពផាៀងផ្លា ត្រ់ចួប៉ាុពណ្តណ េះ។ ពបើ
ពទេះបីជាសករាភាេត្ស ូរត្ិពផេងៗពទៀត្របស់សហគរនព៍កើត្ព ើងកព៏ដ្ឋយ កស៏ករាភាេទងំពន្មេះរនិ្ត្ូវបាន
យករកបញ្ចូលពៅកនុងការ្សាវ្ជាវពនេះដែរ។ 
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សិទធិទៅក ពុា 
 មាន្កបខ្ណ័ឌ ចាបសំ់ខ្នេ់រីពៅកនុង្បពទសករពុជាដែលដត្ងដត្្ត្ូវបាន្ចនពចលពដ្ឋយអាជាា ធ្រ ដែល
ជាញឹកញាបន់្មឲំ្យសហគរនព៍ធ្វើសករាភាេត្ស ូរត្ិែខ៏្ល ងំកាល ។ ្កបខ្ណ័ឌ ទងំពនេះររួមាន ចាបស់ែីេីសិទិធរនុសេ 
និងពសរភីាេសមាគរ និងការជួប្បជុំពដ្ឋយសនែិវធិ្ី។ 
 

 បទបបញ្ាត្ែិែសំ៏ខ្នដ់ែលដចងអំេីការពោរេសិទធិរនុសេពៅករពុជា គឺកិចច្េរព្េៀងទី្កុងបា៉ា រសីឆាន ១ំ៩៩១  
ដែលទទួលសាគ ល់្កបខ្ណ័ឌ ចាប់ស្មាប់ការពារសិទធិរបស់្បជាជនករពុជា ែូចជាពសរភីាេននការបពញ្ចញរត្ ិ
ពសរភីាេសមាគរ និងការ្ បរូលផែុ ំពដ្ឋយសនែិវធិ្ី។ បទបបញ្ាត្ែិពន្មេះដចងថា " ... ្ បពទសករពុជាអនុវត្ែនា៍រកិចច្េរព្េៀង
ពនេះពែើរបធីាន្មឱយបាននូវការពោរេ និងការការពារសិទធិរនុសេ និងពសរភីាេជារូលដ្ឋា នកនុង្បពទសករពុជា... និង
ពែើរបោីំ្ ទែល់សិទធិរបស់្បជាជនករពុជាកនុងការអនុវត្ែសករាភាេន្មន្មដែលពលើកករពស់ែល់ការពោរេ និងការ
ពារសិទធិរនុសេ និងពសរភីាេជារូលដ្ឋា ន9 "។ 
 ពៅកនុងឆាន ២ំ០០៩ ្បពទសករពុជាបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លសិទធិពធ្វើបាតុ្ករាពដ្ឋយសនែិវធិ្ីពៅកនុងចាបជ់ាត្ពិដ្ឋយ
ដចងយ៉ា ងចាស់កនុងមា្ា៤ ននចាបស់ែីេីការពធ្វើបាតុ្ករាពដ្ឋយសនែិវធិ្ីដែលមានខ្លឹរសារថា "ការ្បរូលផែុ ំោន
ពដ្ឋយសនែិវធិ្ីសំពៅែល់ការ្បរូលផែុ ំ ឬការែដងាកបួនពដ្ឋយរនុសេរយួ្កុរពែើរបទីរទរ ត្វា៉ា  ឬសំដែងនូវរពន្ម
សពញ្ចត្ន្ម គំនិត្ ឬ្នាៈរបស់្កុរខ្លួនជាសាធារណៈាររូបភាេ ឬរពធ្ោបាយពផេងៗពដ្ឋយសនែិវធិ្ី"10។ ចាបព់នេះ
្ត្ូវបានដចងពៅកនុងចាបជ់ាត្ ិ និងអនែរជាត្ិន្មន្មដែលកនុងពន្មេះមានែូចជាមា្ា២០ ននពសចកែី្បកាសជាសកល
សែីេសិីទធរិនុសេ11 និងមា្ា២១ និងមា្ា២២ ននកត្ិកាសញ្ហា អនែរជាត្ិសែីេីសិទធិេលរែា និងនពយបាយ12។ 
 ពសរភីាេបពញ្ចញរត្ិ ពសរភីាេននការបពងកើត្សមាគរ និងពសរភីាេននការ្បរូលផែុ ំោន ពដ្ឋយសនែិវធិ្ី (ដែល
ជាពសរភីាេរូលដ្ឋា នទទួលសាគ ល់ពដ្ឋយអាជាា ធ្រករពុជា និងបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លកនុងចាបក់រពុជាែូចដែលមានដចងកនុង
មា្ា៣១ មា្ា៤១ និងមា្ា៤២ ននរែាធ្រានុញ្ា នន្េេះរាជាណ្តច្កករពុជាឆាន ១ំ៩៩៣ និងពដ្ឋយពសចកែីសព្រច
របស់្កុរ្បឹកាធ្រានុញ្ាកនុងឆាន ២ំ០០៧) "ដចងថា រនុសេ្គបរ់បូមានសិទធិផ្លា ល់ខ្លួន និងចូលររួសមាគរជារយួ
បុគគលពផេងពទៀត្ទងំពៅថាន កជ់ាត្ ិនិងថាន កអ់នែរជាត្ិកនុងការជួប្បជុំោន  ឬ្បរូលផែុ ំោន ពដ្ឋយសនែិវធិ្ី"13។ ប៉ាុដនែការ
ជួប្បជុទំងំពនេះដត្ងទទួលរងការយយីពដ្ឋយហិងាេីអាជាា ធ្រមានសរត្ថកិចចពដ្ឋយពចទ្បកានថ់ាពធ្វើឱយប៉ាេះពាល់
ែល់សនែិសុខ្សងគរ។ របាយការណ៍សពងខបដែលពចញផាយពដ្ឋយអងគការលីកាែូកនុងឆាន ២ំ០០៧  ពលើកព ើងថា
អំេីអំពេើហិងាទងំពនេះ ជាការព្លើយត្បរបស់អាជាា ធ្រចំពពាេះការត្វា៉ា ពដ្ឋយសនែិវធិ្ី" ពហើយការបង្ក្ងាក បពនេះកំេុង
ពធ្វើព ើងារទំពនើងចិត្ែ្បឆាងំពៅនឹងការពធ្វើបាតុ្ករា ាររយៈការព្បើហិងាបំដបក្កុរអនកត្វា៉ា ពដ្ឋយសនែិវធិ្ ីនិង
ចបខ់្លួនអនកចូលររួកនុងការ្បរូលផែុ ំោន ពដ្ឋយ្សបចាបផ់ងដែរ"14។ 
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 បទបបញ្ាត្ែិបដនថរ្ត្ូវបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លពៅកនុងចាបស់ែីេីការពធ្វើបាតុ្ករាពដ្ឋយសនែិវធិ្ី ពហើយរជឈរណឌ ល
សិទធរិនុសេករពុជាបានផេេវផាយពៅកនុង្េឹត្ែបិ្ត្េត័្ម៌ានរបស់ខ្លួនថា "ចាបស់ែីេីការពធ្វើបាតុ្ករាពដ្ឋយសនែិវធិ្.ី.. 
"ដែលជាបញ្ាត្ែិ្បកបពដ្ឋយ "ភាេច្រូងច្មាស និងការភាន់្ ច  ំ "គឺការបពងកើត្សួន្បជាធ្ិបពត្យយ"15។ ពគ
សនាត្ថាពសចកែីបដនថរកនុងចាបព់នេះដចងថា ការពធ្វើបាតុ្ករាទងំអស់្ត្ូវដត្ពធ្វើពៅទីកដនលងរយួដែលបានកំណត្គ់ ឺ
សួន្បជាធ្ិបពត្យយ ប៉ាុដនែពបើារចាបន់្មពេលបចចុបបននពនេះ សួន្បជាធ្ិបពត្យយពនេះគឺជាកដនលងដែលអាចពធ្វើបាតុ្ករា
បាន ប៉ាុដនែ រនិដរនមាននយ័ថារាល់ការពធ្វើបាតុ្ករាន្មន្មសុទធដត្្ត្ូវពធ្វើពៅកដនលងពន្មេះពទ។  
 

 រូលពហតុ្ដែលន្មឲំ្យមានពធ្វើសករាភាេត្ស ូរត្ិរបស់សហគរនក៍នុងរាជធានីភ្នពំេញ ដែលឃ្ល ពំរើលពដ្ឋយ
អងគការសមាគរធាងពាន ត្ គឺអាជាា ធ្ររនិបានពោរេពៅារចាបន់្មន្មដែលបានពលើកព ើងខ្ងពលើពន្មេះពទ ពដ្ឋយ
្បជាេលរែាពចទ្បកានថ់ាមានការ្ប្េឹត្ែអំពេើេុករលួយកនុង្បេន័ធតុ្លាការ ដែលការពនេះហាកែូ់ចជាមានឥទធិ
េលពៅពលើអំណ្តចននចាបព់ៅពទៀត្។ ការបពណែ ញពចញពដ្ឋយបងខំបានកាល យជាចណុំចដែល្ត្ូវបានឃ្ល ពំរើល
ពដ្ឋយអងគការសិទិធរនុសេទងំពៅថាន កជ់ាត្ិ និងអនែរជាត្ិ16។ ការបពណែ ញពចញពនេះពកើត្មានព ើងជាែដែលៗយ៉ា ង
ព្ចើនកនុងរាជធានីភ្នពំេញ។ កនុងន្មរជាសមាជិកននកត្ិកាសញ្ហា អនែរជាត្ិសែីេីសិទធិពសែាកចិច សងគរកិចច និងវបបធ្រ ៌
ករពុជាមានកាត្េវកិចច “ព្ការសិទធិទទួលបានលំពៅដ្ឋា នសរររយពដ្ឋយរនិ្ត្ូវបពណែ ញ្បជាេលរែារបស់ខ្លួនពដ្ឋយ
បងខំពចញេលំីពៅដ្ឋា នព ើយ”

17។ ប៉ាុដនែអងគការសមាគរធាងពាន ត្រកព ើញថា កនុងចពន្មល េះឆាន ១ំ៩៩០ ែល់ឆាន ២ំ០១៦ 
មាន្បជាេលរែាករពុជាជាង ២៩.៧០០ ្គសួារកនុងរាជធានភី្នពំេញ្ត្ូវបានពណែ ញពចញ ឬផ្លល ស់ទីលំពៅពដ្ឋយសារដត្
ការអភ្វិឌ្ឍទី្កុង18។ 
 

 ជាការកត្់សមាគ ល់ អាជាា ធ្របានព្បើ្បាស់ការរពំលាភ្សិទធិរនុសេពនេះពែើរបបីំបិទមាត្ស់ករាជនសិទធិ
រនុសេ ដែល្បការពនេះ្ត្ូវបានអងគការពលើកដលងពទសអនែរជាត្ិពលើកព ើងថា "បុគគល និង្កុរអនកមានអំណ្តច
ដែលពាក់េន័ធកនុងជពមាល េះែីធ្លីពៅករពុជាបាននិងកំេុងដត្ព្បើអំណ្តចរបស់ខ្លួនកាន់ដត្ខ្ល ំងព ើងៗពែើរបបីំបិទមាត្់
្កុរជទំស់ាររយៈការព្បើ្បាស់្បេន័ធតុ្លាការ19។  

ការរកទ ើញ 
ដផនកខ្ងព្ការពនេះ បងាា ញេីការវភិាគពលើរបាយការណ៍ឃ្ល ំពរើលរបស់អងគការសមាគរធាងពាន ត្។ 

ការវភិាគពនេះពផ្លែ ត្ពលើចំនួនរបាយការណ៍ ពែើរបកីំណត្ថ់ាពត្ើពៅពេលណ្តដែលសករាភាេត្ស ូរត្ិរបស់សហគរន៍
បានពធ្វើព ើងព្ចើនបផុំត្។ ពហតុ្ែូពចនេះ ពយើងដសវងយល់នងិែឹងេី្េឹត្ែិការណ៍សំខ្ន់ៗ ន្មន្មជារុនសិន ពែើរបឱីយមាន
ការសននិដ្ឋា នរយួ ថាពត្ើ្េឹត្ែកិារណ៍អវដីែលជំរញុឲ្យមានការពធ្វើសករាភាេត្ស ូរត្ិសហគរនព៍្ចើនបំផុត្។ សករាភាេ
សំខ្ន់ៗជាព្ចើន្ត្ូវបានវភិាគបដនថរពទៀត្កនុងករណីសិការួយចំនួនពដ្ឋយន្មឲំ្យមានការេិភាកាបដនថរពទៀត្
ចំពពាេះសករាភាេត្ស ូរត្ិសំខ្ន់ៗ កនុងរាជធានភី្នពំេញ។ 
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ចំនួ្ន្របាយការណ៍សរុប 

ារាងរបាយការណ៍ឃ្ល ពំរើលទងំអស់ដែលពចញពដ្ឋយអងគការសមាគរធាងពាន ត្កនុងចពន្មល េះឆាន ២ំ០១៣ 
ែល់ឆាន ២ំ០១៦៖ 

 
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប 

មករា ០ ១១ ៨ ៨ ២៧ 

កុមភៈ ៩ ៧ ៩ ៩ ៣៤ 

មនី្ ១០ ១០ ១០ ១១ ៤១ 

មមសា ៦ ៧ ៦ ៦ ២៥ 

ឧសភា ៩ ៣ ៤ ១១ ២៧ 

មិថុន្ ៩ ៧ ៣ ៧ ២៦ 

កកកដា ១០ ៦ ៤ ៨ ២៨ 

សីហា ១ ៥ ៥ ១៣ ២៤ 

កញ្ញ្ ៣ ១ ៣ ៤ ១១ 

តុលា ៦ ៣ ១ ៥ ១៥ 

វិចឆិកា ៤ ១ ២ ១០ ១៧ 

ធ្នូ ៣ ២ ២ ១១ ១៨ 

សរុប ៧០ ៦៣ ៥៧ ១០៣ ២៩៣ 
 

ចំនួ្ន្របាយការណ៍សរុប៖ ការបបងបចកតាមប្បមេទ 

មានរបាយការណ៍ចំនួន១៤២ ដែល្ត្ូវបានឃ្ល ពំរើលពដ្ឋយអងគការសមាគរធាងពាន ត្ពាកេ់ន័ធនឹងបញ្ហា
សិទធិែីធ្ល។ី របាយការណ៍ពនេះជាេត័្ម៌ានែសំ៏ខ្នព់លើការសិកាសករាភាេត្វា៉ា របស់សហគរនទ៍ងំពនេះ។ ពលើសេី
ពនេះ ករណីបណែឹ ងតុ្លាការ្បឆាងំនឹងសករាជនសិទធិែធី្ល ី ការត្វា៉ា និង្បរូលផែុ ំពែើរបោីំ្ ទែល់សករាជនសិទធិែធី្លី
ដែលជាបេ់នធន្មោរ និងរបាយការណ៍ឃ្ល ពំរើលយុទធន្មការ "នថៃចនាេណ៌ពមា " ្ ត្ូវបានពលើកយករកបញ្ចូ លកនុងករណី
សិកាព្កាយការវភិាគរបាយការណ៍ទងំពនេះ។ 

ប្បមេទ ចំន្ួន្របាយការណ៍ 

ការតវ ្បញ្ហ្ដីធ្លី ១៤២ 

បណតឹងតុលាការ ១៦ 

ការតវ ្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការជាប់ពន្ធន្គារ ៥៦ 

ថ្ថៃចន្ទពណ៌ម្ម្ ១៩ 

អំមពើហិង្ា ២១ 

ម្្សងៗ  ៣៩ 
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ចំនួ្ន្របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងបញ្ហ្ដីធ្លី  

ារាងរបាយការណ៍ឃ្ល ំពរើលទងំអស់ដែលពចញពដ្ឋយអងគការសមាគរធាងពាន ត្ចពន្មល េះឆាន ២ំ០១៣ 
ែល់ឆាន ២ំ០១៦៖ 

  ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប 

មករា ០ ២ ៤ ៤ ១០ 

កុមភៈ ៣ ១ ១ ៨ ១៣ 

មនី្ ២ ៤ ៥ ៨ ១៩ 

មមសា ៤ ៤ ៥ ៥ ១៨ 

ឧសភា ៧ ១ ៤ ៥ ១៧ 

មិថុន្ ២ ៤ ២ ៤ ១២ 

កកកដា ៧ ៣ ៤ ២ ១៦ 

សីហា ០ ៥ ២ ៨ ១៥ 

កញ្ញ្ ០ ១ ២ ០ ៣ 

តុលា ១ ២ ១ ២ ៦ 

វិចឆិកា ១ ០ ១ ២ ៤ 

ធ្នូ ៣ ០ ២ ៤ ៩ 

សរុប ៣០ ២៧ ៣៣ ៥២ ១៤២ 

 

ចំនួនអនកចូលររួកនុងសករាភាេត្ស ូរត្និីរយួៗមានជារធ្យរ្បមាណ ៧២ន្មក ់ ពដ្ឋយចំនួនភាគព្ចើន 
(៦៥ែង) ននសករាភាេទងំពនេះពាកេ់ន័ធនឹងការអភ្វិឌ្ឍត្ំបនប់ឹងកក។់ ការ្បរូលផែុ ំរបស់្បជាេលរែាធ្ំបំផុត្ពាក់
េន័ធនឹងការអភ្វិឌ្ឍពនេះពធ្វើព ើងពៅត្ំបនប់ឹងកកព់ដ្ឋយមានអនកចូលររួ្បមាណ ៥០០ន្មក ់ពៅនថៃទី៣០ ដខ្រនី្ម ឆាន ំ
២០១៦ ពៅពលើខ្ាចត់្ំបនប់ងឹកកក់នុងរាជធានភី្នពំេញ។ អនកចូលររួកនុងការត្វា៉ា ពន្មេះររួមាន សហគរន៍្ កី្កកនុងរាជធានី
ភ្នពំេញ សហគរនប៍ឹង្បារំកេីពខ្ត្ែបាត្ែ់ំបង ្េេះសងឃ អនកពបើករុរឺ៉ាកពទសចរណ៍ (កងប់ី) សករាជនសិទធិរនុសេ 
និងអនកចូលររួពផេងពទៀត្។  

សករាភាេត្ស ូរត្ិរបស់សហគរនព៍ាកេ់ន័ធនងឹពរឿងែីធ្លីដែលមានអនកចូលររួត្ិចបំផុត្គឺពៅនថៃទី១៨ ដខ្
កញ្ហា  ឆាន ២ំ០១៥ ដែលពេលពន្មេះង្ក្សែីមាន កត់្ំណ្តងឱយ្ បជាេលរែាចំនួនេីរ្ គួសារដែលទទួលរងផលប៉ាេះពាល់ពដ្ឋយសារ
ការេ្ងីកផលូ វពៅកនុងភ្ូរិដ្េកពនន បានពចញរុខ្ត្វា៉ា ពៅរុខ្រែាសភា។ ពលាក្សីបានដ្ឋក់ញត្ែិពសនើ សំុការ      
អនែរាគរនេ៍ីសពរែចេញាច្កី ពហង សំរនិ ្បធានរែាសភាជាត្ិ បន្មា បេ់ីលំពៅដ្ឋា នរបស់ោត្់្ ត្ូវបានអាជាា ធ្រ 
ឈូសឆាយពដ្ឋយរនិបានផែល់សំណងសរររយ។ 
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ចំនួ្ន្របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងបញ្ហ្ដីធ្លី៖ ការបបងបចកតាមឆ្្ំ 
្កាហវិចខ្ងព្ការពនេះបងាា ញេីចំនួនរបាយការណ៍្បចឆំាន  ំ
 

 

ពៅកនុងឆាន ២ំ០១៦ របាយការណ៍មានការពកើនព ើងពបើពធ្ៀបពៅនឹងឆាន រំុនៗ។ ពនេះគឺពដ្ឋយសារដត្ជពមាល េះែីធ្លី
កំេុងបនែពកើត្មានកនុងសហគរនរ៍យួចំនួនែូចជា សហគរនប៍ឹងកក ់សហគរនប៍ុរកីីឡា និងសហគរន៍្ េលានយនែ
ពហាេះជាពែើរ។ ពៅពេលដែលជពមាល េះទងំពនេះរនិទនម់ានែំពណ្តេះ្សាយសរររយ សហគរនក៍ព៏ៅដត្បនែការត្វា៉ា
ដែរ។ បញ្ហា ពនេះ្ត្ូវបានររួផេោំន ជារយួនឹងជពមាល េះថាីៗដែលកំេុងពកើនព ើងកនុងរាជធានភី្នពំេញ និងការផែន្មា ពទស
សករាជនសំខ្ន់ៗ រយួចំននួែូចជាអនក្សី ពទេ វនន ី(សូរពរើលករណីសិកានថៃចនាេណ៌ពមា ) ជាពែើរ។ រឯីរូលពហតុ្
រយួដែលន្មឲំ្យមានការធាល កចុ់េះននរបាយការណ៍កនុងឆាន ២ំ០១៤ គឺពដ្ឋយសារការបង្ក្ងាក បរបស់រដ្ឋា ភ្បិាលពៅការត្វា៉ា  និង
ការ្ បរូលផែុ ំន្មន្ម។ ាររយៈទិនននយ័ពនេះ ពយើងអាចសនាត្បានថា ពនេះអាចជាកាែ ដែលជំរញុឱយមានការពកើនព ើង
កនុងរយៈពេលេីរឆាន បំន្មា ប ់ពដ្ឋយសហគរនព៍្លើយត្បពៅនឹងការបង្ក្ងាក បាររយៈការបពងកើនសករាភាេត្ស ូរត្ិរបស់ខ្លួន។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣០ ២៧
៣៣

៥២

២៥
៣០
៣៥
៤០
៤៥
៥០
៥៥

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ចំន្
ួន្រ
បា
យ
កា
រណ៍

ឆំ្្

សករាជនសិទធិលំពៅដ្ឋា ន្បារេធទិវាលំពៅដ្ឋា នេិភ្េពលាកពដ្ឋយែដងាកបួនេីអតី្ត្សហគរន៍
ែី្កហររកកានរ់ែាសភាជាតិ្នថៃទី០៥ ដខ្តុ្លា ឆាន ២ំ០១៥ (ចមាៃ យផលូ វ្បដហល ០.៥ គី ូដរ៉្ា ត្) 

ពែើរបីដ្ឋកញ់ត្ែិទរទរឲ្យមានែពំណ្តេះ្សាយបញ្ហា លំពៅដ្ឋា នកនុ ងទី្កុង។ 

្បភ្េ៖ អងគការសមាគរធាងពាន ត្ ឆាន ២ំ០១៥ 
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ករណីសិក្ា៖ សហគមន៍្បឹងកក់ 

ព្កាយេីរបបដខ្ារ្កហរ និងរុនពេលមានការអភ្វិឌ្ឍត្បំនប់ឹងកកដ់ែលមានទីាងំសថិត្ពៅកនុងខ្ណឌ ទួល
ពោកកនុងរាជធានីភ្នពំេញមាន្បជាេលរែារស់ពៅត្ំបនព់នេះ្បមាណ ៤,០០០ ្ គួសារ (្បដហល២០,០០០ ន្មក)់។20 
បឹងពនេះមានសារ្បពយជនណ៍្តស់កនុងការផែល់ឱកាសការងារស្មាប់្ បជាេលរែាាររយៈការ្បកបរបរពនសាទ្ត្ី 
និងការ្បរូលផលេីែំណ្តពំផេងៗកនុងទឹកយករកលកព់ៅារទីផារដែលពនេះជា្បភ្េនន្បាកច់ណូំលរយួ ឬ
ព្បើ្បាស់បឹងពន្មេះស្មាបក់ារចិញ្ច ឹរជីវតិ្ផ្លា ល់ខ្លួន។ ពលើសេីពនេះពទៀត្ ភាេលបលីាញរបស់បងឹពនេះបានទក់
ទញពភ្ាៀវពទសចរណ៍ ពហើយបានជួយ បពងកើន្បាក់ចំណូលែល់អនកលក់រាូបអាហារ និងពភ្សជជៈកនុងត្ំបនព់ន្មេះ 
ពហើយត្្រូវការផាេះសំណ្តក ់ពភាជនីយដ្ឋា ន និងហាងទំនញិកនុងត្ំបនព់ន្មេះកម៏ានការពកើនព ើងផងដែរ។21  

ជពមាល េះែីធ្លីពៅត្ំបនប់ឹងកកម់ានភាេច្រូងច្មាសខ្ល ងំពៅកនុង្បពទសករពុជា ពដ្ឋយសារ្បជាេលរែា
ចំនួន ២,៦៨៨្គសួារ្ត្ូវបានបពណែ ញពចញពដ្ឋយបងខេំីលំពៅដ្ឋា ន និងែីធ្លីរបស់េួកពគកនុងអំ ុងឆាន ២ំ០០៨-
២០១១។22 ជពមាល េះពនេះបានចបព់ផែើរកនុងឆាន ២ំ០០៧ ពហើយខ្ួបពលើកទ១ី០ននជពមាល េះពនេះ ពទើបដត្កនលងហួសកាល
េីពេលថាីៗពនេះ  ចបា់ំងេីមានការ្បកាសអភ្ិវឌ្ឍន៍ររួោន ពដ្ឋយសាលារាជធានីភ្នំពេញ និង្កុរហ ុនអភ្ិវឌ្ឍន៍
ស ូកាគូ។23  

ការជួលែីទំហ ំ១៣៣ ហិកា និងត្ំបនជុ់ំវញិបឹងពនេះកនុងរយៈពេល ៩៩ឆាន  ំ្ត្ូវបានចុេះហត្ថពលខ្ពដ្ឋយ
្កុរហ ុនស ូកាគូ24 ពដ្ឋយមានបំណងដ្បកាល យទីាងំពនេះឱយពៅជាទី្កុងរណបរយួ។ បន្មា បេ់ីបានពផារេីែសីាធារណៈ
របស់រែាពៅជាែីឯកជនរបស់រែាកនុងឆាន ២ំ០០៨ ដែលអនុញ្ហា ត្ឱយមានការលកែូ់របាន។ ្កុរហ ុនស ូកាគូចបព់ផែើរ
បូរខ្ាចលុ់បបងឹ ពហើយបានចកប់ំពេញបឹងទងំ្សុងពៅឆាន ២ំ០១២។25 ប៉ាុដនែ កនុងរយៈពេលជាង១០ឆាន រំកពនេះ 
ែីពន្មេះ្ត្ូវបានអភ្វិឌ្ឍនដ៍ត្រយួដផនកប៉ាុពណ្តណ េះ ដែលន្មឲំ្យមានការពងឿង្ៃល់េីសំណ្តក់្ គួសារដែលទទួលរងការ   
បពណែ ញពដ្ឋយបងខំ ពហើយ្កុរ្គួសារននត្ំបនប់ឹងកករ់និបានពរើលព ើញថាការអភ្វិឌ្ឍពនេះផែល់អត្ថ្បពយជនែ៍ល់
ទី្កុងារការសនោព ើយ។26 ្បការទងំពនេះ ររួនឹងការត្ស ូទរទរសំណងសរររយស្មាប់្ គួសារដែល្ត្ូវ
បានបពណែ ញពចញបានកាល យជាកាែ សំខ្នដ់ែលន្មឲំ្យមានសករាភាេត្ស ូរត្ិរបស់សហគរន។៍  

ចបា់ងំេីការ្បកាសឲ្យមានការអភ្វិឌ្ឍពៅត្ំបនព់នេះ សហគរនដ៍ែលរងផលប៉ាេះពាល់បានព្បើ្បាស់
សិទធរិបស់េួកោត្ព់ែើរបតី្វា៉ា  និងទរទរសំណងសរររយចំពពាេះការខ្ត្បងរ់បស់េកួពគ។ សករាភាេត្ស ូរត្ិ
សហគរនភ៍ាគព្ចើនដែលបានឃ្ល ពំរើលពដ្ឋយអងគការសមាគរធាងពាន ត្ គឺជាបព់ាកេ់ន័ធនឹងការអភ្វិឌ្ឍត្ំបនប់ឹង
កក។់ កនុងចំពណ្តររបាយការណ៍ឃ្ល ពំរើលពាកេ់ន័ធនឹងបញ្ហា ែីធ្លចីំនួន១៤២ មានរបាយការណ៍ចំនួន៦៥ ដែលពាក់
េន័ធនឹងជពមាល េះែីធ្លីពៅត្បំនព់នេះ។  

ធ្ន្មោរេិភ្េពលាកដែលជាសាថ បន័អភ្វិឌ្ឍន ៍ និងជំនយួហិរញ្ា វត្ថុអនែរជាត្ិមានបញ្ហា ជារយួការអភ្វិឌ្ឍ
ត្ំបនប់ឹងកក ់និងការពធ្វើទុកខបកុពរនញជាបនែបន្មា បែ់ល់្បជាេលរែា។ ធ្ន្មោរពនេះបានចបព់ផែើរផែល់រូលនិធ្ែិល់
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គព្មាងផែល់បណ័ណ ករាសិទធែិធី្លី និង្គប់្ គងគព្មាងរែាបាល និង្គប់្ គងែធី្លី27 កនុងពោលបំណងជួយ អនកដែល
រស់ពៅត្ំបនប់ឹងកកទ់ទួលបាននូវសិទធិរស់ពៅ្សបចាបព់លើែីត្ំបនព់ន្មេះ ប៉ាុដនែពដ្ឋយែំពណើ រការមានការយឺត្យ៉ា វ 
ព្កាយរក រដ្ឋា ភ្បិាលករពុជាបានលុបពចលគព្មាងពន្មេះវញិកនុងឆាន ២ំ០០៩ ដែលជាពហតុ្ន្មឲំ្យ្បជាេលរែា
ដែលទទួលរងផលប៉ាេះពាល់្ត្ូវការពារសិទធិរបស់េួកពគពដ្ឋយខ្លួនឯង។ ជាការព្លើយត្ប ធ្ន្មោរេិភ្េពលាកបាន
បងកកការផែល់្បាកក់រចែីល់្បពទសករពុជា រហូត្ទល់ដត្មានែំពណ្តេះ្សាយសរររយជូន្បជាេលរែាពៅត្ំបន់
បឹងកក។់28 ាររយៈការពចញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនរយួសែីេីបញ្ហា ពនេះ ធ្ន្មោរេិភ្េពលាកបានទទួលសាគ ល់េីការ
បរាជយ័របស់ខ្លួនដែលរនិអាចជួយ ែល់្គួសារដែលទទួលរងផលប៉ាេះពាល់ទងំពនេះបាន។  

 

ចំនួ្ន្របាយការណ៍ឃ្្ំមមើលករណីសហគមន៍្បឹងកក់ 

 

កាលេីដខ្ពរសាឆាន ពំនេះ សាលារាជធានីភ្នពំេញបាន្បកាសថាេួកពគបាន “ពដ្ឋេះ្សាយបញ្ចបរ់ចួរាល់...ចំពពាេះ
ជពមាល េះែីធ្លពីៅត្បំនប់ឹងកក”់29  ពបើពទេះបីជាេុំទនម់ានការ្េរព្េៀងោន ពលើែំពណ្តេះ្សាយស្មាប់្បជាេលរែា ៧
្គួសារពទៀត្ដែលេុំទនទ់ទួលយកសំណងពៅព ើយ។ អភ្បិាលរងរាជធានីភ្នពំេញ ពលាក  ួង ព្សង បាន្េមាន
ថា ្បសិនពបើសហគរនព៍ៅដត្បនែការត្វា៉ា  ពហើយ "ពធ្វើឲ្យប៉ាេះពាល់ែល់សណ្តែ បធ់ាន បស់ាធារណៈ" ពន្មេះអាជាា ធ្រនឹង
ចត្វ់ធិានការារផលូវចាប។់30 

ករណីសិក្ា៖ អនកប្សី ម  ្ម បុបាជ្  

អនក្សី ពយ៉ា រ បុបាា  គឺជាសករាជនបឹងកកែ់ព៏លចពធាល មាន កដ់ែលអាជាា ធ្របានកំណត្រ់ុខ្សញ្ហា  បន្មា បេ់ីអនក្សី
បានពធ្វើសករាភាេត្ស ូរត្ិសហគរនជ៍ារយួអនកសហគរនប៍ឹងកកព់ៅពេលដែលង្ក្សែីបឹងកកកច់ំនួន ១៣ន្មក់្ ត្ូវបាន
ចបខ់្លួនពដ្ឋយហិងាកនុងអំ ុងពេលននការត្វា៉ា ពដ្ឋយសនែិវធិ្ី។31 អងគការលីកាែូរាយការណ៍ថាបន្មា បេ់ី អនក្សី បុបាា  
ពែើរត្ួន្មទីកនុងសករាភាេត្វា៉ា ពនេះ អនក្សី្ត្ូវបានប៉ាូលីស្េមានថា អនក្សីសថិត្ពៅកនុងបញ្ជ ីពមា  ពហើយអនក្សីអាចនឹងមាន
បញ្ហា កនុងពេលឆាប់ៗ ។32 
 

១៩ ២០
១៥

១១

០

១០

២០

៣០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ចំន្
ួន្រ
បា
យ
កា
រណ៍

ឆំ្្
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កនុងអំ ុងពេលននយុទធន្មការទរទរឲ្យមានការពដ្ឋេះដលងសករាជនបឹងកក់ទងំ ១៣ន្មក ់អនក្សីបុបាា
្ត្ូវបានអាជាា ធ្រកំណត្់ជារុខ្សញ្ហា  ពដ្ឋយសារដត្ភាេសករារបស់ោត្់កនុងការត្វា៉ា ជារួយសហគរនប៍ឹងកក ់
ពហើយអនក្សី្ត្ូវបានចបខ់្លួនពៅនថៃទី០៤ ដខ្កញ្ហា  ឆាន ២ំ០១២  េីបទ "ហិងាពដ្ឋយពចត្ន្មពដ្ឋយមានសាថ នទរៃន់
ពទស" ្ប្េឹត្ែពៅពលើអនកពបើកបររ៉ាូតូ្េីរន្មក។់ រនិមានភ្ស័ែុាងដ្ឋកប់នាុកកនុងសវនការជំនុំជ្រេះពរឿងកែីពនេះពទ33 
ប៉ាុដនែពដ្ឋយសារដត្ជពមាល េះរុានំរ ៉ាពៅត្ំបនប់ឹងកក ់ ្បជាេលរែា និងអងគការរនិដរនរដ្ឋា ភ្បិាលពជឿថា រូលពហតុ្េិត្
្បាកែពៅេីព្កាយការចបខ់្លួនអនក្សី ពយ៉ា រ បុបាា  គឺពដ្ឋយសារដត្អនក្សីជាសករាជនសិទិធរនុសេ ពហើយដែល
្បេន័ធតុ្លាការ្ត្ូវបានពគពចទថាជាសាថ បន័េុករលួយពដ្ឋយេោយរបំបិទមាត្អ់នក្សី។ អងគការលីកាែូពលើក
ព ើងថា "អាជាា ធ្រករពុជាមាន្បវត្ែិយូរអដងវងរកពហើយកនុងការបំបិទមាត្់អនករេិះគន ់និងអនកដែលពគចត្់ទុកថា        
បងកបញ្ហា ាររយៈការ្បឌ្ិត្បទពចទ្បកាន់ពធ្វើព ើងពដ្ឋយ្បេន័ធតុ្លាការដែលមានភាេរិន្ប្កត្ ីនិង្បកាន់
បកេេួក"។34 

ពទេះជារនិមានភ្ស័ែុាង្គប់្ ោនក់ព៏ដ្ឋយ ពៅនថៃទី២៧ ដខ្ធ្នូ ឆាន ២ំ០១២ អនក្សី ពយ៉ា រ បុបាា  ្ត្ូវបាន
តុ្លាការកាត្ព់ទសឱយជាបេ់នធន្មោរចំនួន ៣ឆាន  ំ ពហើយបងាគ បឱ់យបង់្ បាកស់ងជរៃចឺតិ្ែចំនួន ១៥,០០០ ែុលាល រ 
ែល់ជនរងព្ោេះកនុងបទពលាើសដែលអនក្សី្ត្ូវបានពចទ្បកានថ់ាបានពរៀបចំទុកជារនុ។35 ប៉ាុដនែព្កាយេីមាន
យុទធន្មការអនែរជាត្រិយួែឹកន្មពំដ្ឋយអងគការពលើកដលងពទសអនែរជាត្ ិដែលពេលពន្មេះ លិខ្ិត្្បដហល ២៥៣,០០០ 
ចាប់្ត្ូវបាន្បគល់ពៅឲ្យអាជាា ធ្រករពុជាពែើរបសំីដែងការោំ្ ទទរទរឲ្យមានការពដ្ឋេះដលងអនក្សីឲ្យមានពសរ ី
ភាេព ើងវញិ36។ ព្កាយរក តុ្លាការកំេូលបានបញ្ហជ ឱយពបើកសវន្មការជំនុំជ្រេះព ើងវញិ ពហើយអនក្សីបុបាា
្ត្ូវបានពដ្ឋេះដលងឱយពៅព្ៅ ំុពៅនថៃទី២២ ដខ្វចិេិកា ឆាន ២ំ០១៣។37 ពៅនថៃទី២០ ដខ្រថុិន្ម ឆាន ២ំ០១៦ សវន្ម
ការជំនុំជ្រេះព ើងវញិបានរកព ើញជាថាីរែងពទៀត្ថាអនក្សីមានេិរទុធភាេកនុងបទពលាើសពរៀបចំទុកជារុនកនុងការ
វាយ្បហារពលើរនុសេេីរន្មកក់នុងឆាន ២ំ០១២ ពហើយអនក្សី្ត្ូវបានកាត្ឲ់្យជាបព់ទសពៅនថៃទី២៨ ដខ្រថុិន្ម ឆាន ំ
២០១៦។ ពទេះបីជាអនក្សី្ត្ូវបានតុ្លាការរកព ើញថាមានពទសកព៏ដ្ឋយ កក៏ារអនុវត្ែពទសដែលពៅសល់របស់
អនក្សី្ត្ូវបានេយួរ ប៉ាុដនែអនក្សី្ត្ូវបានបងាគ បឱ់យបង់្ បាកសំ់ណងចំនួន ២,៥០០ ែុលាល រជូនែល់ជនរងព្ោេះ។38 

ករណីរបស់អនក្សី ពយ៉ា រ បុបាា  គឺជាករណីបុគគលែំបូងពគដែលអងគការសមាគរធាងពាន ត្ឃ្ល ំពរើល 
ញឹកញាប។់ របាយការណ៍ជាព្ចើនដែលពាក់េន័ធនឹងករណីអនក្សីបុបាា  គឺជារបាយការណ៍អំេីការ្បរូលផែុរំបស់
សហគរនព៍ៅពេលអនក្សី្ត្ូវបានន្មខំ្លូនពៅតុ្លាការ ឬការត្វា៉ា ឲ្យមានការពដ្ឋេះដលងអនក្សីេីេនធន្មោរ។ កនុង
របាយការណ៍ចំនួន ២៨ ដែលពាកេ់ន័ធនងឹករណីអនក្សី បុបាា  មានអនកចូលររួជារធ្យរ្បមាណ ៨២ន្មក ់ដែល
ភាគព្ចើនរកេីសហគរនប៍ងឹកក ់ សហគរនប៍ុរកីីឡា និងសហគរនថ៍ាពោលបាន្បរូលផែុ ំពែើរបោីំ្ ទអនក្សី។ 
ការ្បរូលផែុ ំោន ធ្បំំផុត្ដែលអំពាវន្មវឱយមានការពដ្ឋេះដលងអនក្សី បុបាា  មានការចូលររួេី្បជាេលរែាចំនួន 
៤០០ន្មក ់ពធ្វើព ើងពៅនថៃទី៥ ដខ្រថុិន្ម ឆាន ២ំ០១៣ ពៅខ្ងព្ៅសាលាឧទធរណ៍កនុងរាជធានីភ្នពំេញ។ 
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ករណីសិកា្៖ ថ្ថៃចន្ទពណ៌ម្ម ្ 
 យុទធន្មការ "នថៃចនាេណ៌ពមា " បានពធ្វើព ើងកនុងពោលបណំងព្លើយត្បពៅនឹងការចបខ់្លួនរង្ក្នែីសមាគរ
ការពារសិទធិរនុសេ និងអភ្វិឌ្ឍនក៍រពុជា (អាែហុក) ចំនួន ៤របូ និងរង្ក្នែគីណៈកមាា ធ្កិារជាត្ិពរៀបចំការពបាេះពឆាន ត្ 
១របូពទៀត្។ កាលេីពែើរដខ្ឧសភា ឆាន ២ំ០១៦ េួកពគទទួលរងការពចទ្បកានល់កខណៈនពយបាយ ថាបានសូកបា៉ា ន់
សាកេកីនុងសំណំុពរឿងអា្សូវផលូវពភ្ទពាកេ់ន័ធនឹងពរែឹកន្មគំណបកេ្បឆាងំែល៏បលីាញគឺពលាក កឹរ សុខ្។39 
ជនជាប់ពចទពៅដត្អេះអាងថា្ោន់ដត្ "ផែល់ជំនួយដផនកចាប់ែល់ង្ក្សែី ពន្មេះ ដែលពនេះជាដផនករួយននការងារ  
ត្ស ូរត្ិរបស់ខ្លួន"40 ប៉ាុដនែេួកោត្ព់ៅដត្្ត្ូវបានបនែ ំុខ្លួនជាបពណ្តែ េះអាសនន។ 
 

 យុទធន្មការ "នថៃចនាេណ៌ពមា " បានផ្លអ កសករាភាេរយៈពេលេីរសបាែ ហ៍កនុងដខ្កញ្ហា ឆាន ២ំ០១៦ បន្មា បេ់ី
មានេត័្ម៌ានថា រដ្ឋា ភ្បិាលព្ោងនឹងពដ្ឋេះដលងសករាជនដែលកំេុងជាបេ់នធន្មោរ។ ប៉ាុដនែ ព្កាយេីរនិព ើញ
មានការពដ្ឋេះដលង ្កុរអនកត្វា៉ាបានបនែពធ្វើយុទធន្មការពនេះពទៀត្41។ យុទធន្មការពនេះបនែពធ្វើពៅទូទងំរាជធានីភ្នពំេញ
ពហើយវា្ត្ូវបានរេំឹងទុកថា (ពដ្ឋយអងគការសមាគរធាងពាន ត្) នឹងបនែពធ្វើរហូត្ទល់ដត្សករាជនដែលជាប ំុ់ឃ្ងំ
ពដ្ឋយរនិ្ត្ឹរ្ត្ូវទងំអស់្ត្ូវបានពដ្ឋេះដលងឱយមានពសរភីាេព ើងវញិ។ 
 

ចំនួ្ន្របាយការណឃ៍្្ំមមើលយុទធន្ការថ្ថៃចន្ទពណ៌ម្ម្ 
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ករណីបុគគលថ្ន្ “យុទធន្ការថ្ថៃចន្ទពណ៌ម្ម្”៖ អនកប្សី មទព វន្នី 

 អនក្សី ពទេ វននី ជាអនករស់ពៅកនុងត្ំបនប់ឹងកកព់ហើយបានកាល យជាសករាជនសិទធិែធី្លែីព៏លចពធាល កនុងអំ ុង
ពេលជពមាល េះត្ំបនប់ឹងកកក់ំេុងបនែពកើត្មាន។ អនក្សី ពទេ វនន ី ពែើរត្ួយ៉ា ងសំខ្នក់នុងការ្បរូលផែុ ំអនកសហគរន៍
បឹងកក់្ បឆាងំនឹងការអភ្វិឌ្ឍពៅត្ំបនព់ន្មេះដែលព្កាយរក្ត្ូវបានបពណែ ញពចញពដ្ឋយបងខំ។ 
 

 ពាកេ់ន័ធនងឹរបាយការណ៍ឃ្ល ពំរើលដែលពផ្លែ ត្ពលើករណីអនក្សី វននី គឺជាករណីថានីិងពលចពធាល បំផុត្ពដ្ឋយ
មានរបាយការណ៍ចំនួន៩ ្ត្ឹរចពន្មល េះដខ្កញ្ហា  ែល់ដខ្ធ្នូ ឆាន ២ំ០១៦ដត្ប៉ាុពណ្តណ េះ។ ការអំពាវន្មវឲ្យពដ្ឋេះដលងអនក
្សី វននី ្តូ្វបានពធ្វើព ើងកនុងអំ ុងយុទធន្មការ "នថៃចនាេណ៌ពមា " ពដ្ឋយសហគរន៍ដែលពលចពធាល ចនំួនេីរគ ឺ    
សហគរនប៍ឹងកក ់និងសហគរនប៍ុរកីឡីាដែលោំ្ ទែល់អនក្សី។ ្កុរសករាជនែីធ្លនីិងសិទធិរនុសេបនែទរទរ
ឲ្យមានការពដ្ឋេះដលងអនក្សី វននី េីការដ្ឋកេ់នធន្មោរពដ្ឋយរនិ្ត្ឹរ្ត្ូវ។ 
 

 អនក្សី ពទេ វននី ្ត្ូវបានចបខ់្លួនែំណ្តលោន ជារយួនឹងអនក្សី បូវ ពសាភា ពៅពេលេួកពគពធ្វើយុទធន្មការ 
"នថៃចនាេណ៌ពមា " ពលើកទី១៥ ពៅនថៃទី១៥ ដខ្សីហា ឆាន ២ំ០១៦។ អនកទងំេីរ្ត្ូវបានពចទ្បកានេ់បីទ 
“ញុេះញង”់ ដែលមានដចងកនុង្ករ្េហាទណឌ ករពុជា (មា្ា៤៩៥) ប៉ាុដនែពដ្ឋយសាររនិមានភ្ស័ែុាង្គប់្ ោន់
ស្មាបដ់្ឋកប់នាុកកនុងបទពចទ្បកានព់នេះ បទពចទ្បកាន់្ ត្ូវបានបែូរពៅជា "ការ្បមាថរង្ក្នែីសាធារណៈ" 
ពហើយេួកោត្់្ ត្ូវបានកាត្ព់ទសឱយជាបេ់នធធ្ន្មោរយៈពេល ៦នថៃ។ អនក្សី បូវ ពសាភា ្ត្ូវបានពដ្ឋេះដលងវញិ
បន្មា បេ់ីរយៈពេល ៦នថៃ ប៉ាុដនែបទពចទ្បកានប់ដនថរពលើអនក្សី ពទេ វននី ដែលបណ្តែ លរកេីការ្បរូលផែុ ំពៅខ្ង
ព្ៅផាេះរបស់ន្មយករែារង្ក្នែហី ុន ដសន ពៅភ្នពំេញ កាលេី៣ឆាន រំុន ពៅកនុងដខ្រនី្ម ឆាន ២ំ០១៣ ដែលការត្វា៉ា ពន្មេះ
គឺពែើរបអីំពាវន្មវឱយពដ្ឋេះដលងអនក្សី ពយ៉ា រ បុបាា  ដែលមាននយ័ថាករណីរបស់អនក្សី ពទេ វននី ្ត្ូវបានយករក
អនុវត្ែនព៍ ើងវញិ។42 ពៅនថៃទី១៩ ដខ្សីហា ឆាន ២ំ០១៦ អនក្សី ពទេ វននី ្ត្ូវបានពចទ្បកានេ់ីបទ “បងកហិងា
ពដ្ឋយពចន្មមានសាថ នទរៃនព់ទស”43 ពហើយ្ត្ូវបានផែន្មា ពទសឱយជាបេ់នធន្មោររយៈពេល ២ឆាន  ំ  និង៦ដខ្ កាល
េីនថៃទី២៣ ដខ្កុរភៈ ឆាន ២ំ០១៧។ ពៅពេលសរពសររបាយការណ៍ពនេះ (ដខ្ឧសភា ឆាន ២ំ០១៧) អនក្សី ពទេ វនន ី
្ត្ូវបាន ំុខ្លួនពលើសេីរយៈពេល ២៨៧ នថៃ រកពហើយ គិត្ចបា់ងំេីនថៃទ១ី៥ ដខ្សីហា ឆាន ២ំ០១៦ រក។ 
 

 សករាជនែនទពទៀត្ និងសហគរនជ៍ាត្និិងអនែរជាត្ិន្មន្មបានពថាក លពទសចំពពាេះការកាត្ព់ទសអនក្សី 
ពទេ វនន។ី សករាភាេរបស់អាជាា ធ្រដែលរងការពចទ្បកានថ់ាេុករលួយបានជំរញុឱយពគពជឿថា ការ ំុឃ្ងំអនក
្សី ពទេ វននី គឺជាការប៉ាុនប៉ាងរារាងំអនក្សីរនិឲ្យពធ្វើការត្ស ូរត្ិត្ពៅពទៀត្ ដែល្បការពនេះ្ត្ូវបានអងគការពសរភីាេ
សំដែងរត្សិកលសរពសរថា  "ការដែលអាជាា ធ្រកំណត្រ់ុខ្សញ្ហា រែងពហើយរែងពទៀត្ពលើអនក្សីពទេ វននី ពន្មេះ 
និងការបរាជយ័កនុងការពបើកសវន្មការឱយមាន្បសិទធភាេពលើបទពចទ្បកានអ់នក្សី មាននយ័ថាអាជាា ធ្របានព្បើ
្បាស់ចាបរ់កពធ្វើជារពធ្ោបាយបំបិទមាត្អ់នក្សី"។44 
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អនក្សី ពទេ វននី ចូលររួការត្វា៉ា ពដ្ឋយសនែិវធីិ្ទរទរឲ្យមានការពដ្ឋេះដលងសករាជន

សហគរនបឹ៍ងកកអ់នក្សី ពយ៉ា រ បុបាជ  ពៅនថៃទី០៣ ដខ្រីន្ម ឆាន ២ំ០១៤ 
្បភ្េ៖ អងគការសមាគរធាងពាន ត្ ឆាន ២ំ០១៤ 

អនក្សី ពទេ វននី និងសករាជនែនទពទៀត្ជបួជុោំន រុខ្រែាសភាជាតិ្កនុ ងអំ ុងពេល 
យុទធន្មការត្វា៉ា ចំពពាេះជទំស់នឹងការចកែី់លុបបឹងកកនិ់ង 
កនុ ងរាជធានីភ្នពំេញ ពៅនថៃទី០៣ ដខ្រីន្ម ឆាន ២ំ០១៦ 

 

្បភ្េ៖ អងគការសមាគរធាងពាន ត្ ឆាន ២ំ០១៦ 
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ទសចកតីសននិដ្ឋលន 
 ការអភ្វិឌ្ឍរាជធានីភ្នពំេញនងឹពៅដត្បនែ ពបើពទេះបីជាមានសករាភាេត្ស ូរត្ិពធ្វើព ើងពដ្ឋយសហគរនព៍ៅ   
ទូទងំកនុងទី្កុងកព៏ដ្ឋយ ប៉ាុដនែការផែល់សំណងស្មាបស់ហគរនដ៍ែលរងផលប៉ាេះពាល់ពដ្ឋយការអភ្វិឌ្ឍពន្មេះ ពៅ
ដត្ជាបញ្ហា  ពហើយការត្វា៉ា នឹងបនែរហូត្ទល់ដត្ការផែល់យុត្ែិធ្រែ៌ល់សហគរនែូ៍ចពៅនឹង្បជាេលរែាពៅរាជធានី
ភ្នពំេញែនទពទៀត្ដែរ។ 
 

 ស្មាប់្ បជាេលរែា ការអភ្វិឌ្ឍទងំកនុងពេលបចចុបបនននិងពេលអន្មគត្ពៅដត្ជាកងវល់ពដ្ឋយសារការ
រិនពោរេសិទធិរនុសេ និងសិទធិលំពៅដ្ឋា នដែលកំេុងពកើត្ព ើងកនុងរាជធានីភ្នំពេញ។ កនុងឆាន ២ំ០១៦ អងគការ
សមាគរធាងពាន ត្រកព ើញថាអនកដែលទទួលរងផលប៉ាេះពាល់េីការអភ្វិឌ្ឍ ជាទូពៅោំ្ ទចំពពាេះការអភ្វិឌ្ឍ ពហើយ
យល់េអីត្ថ្បពយជនដ៍ែលការអភ្វិឌ្ឍនឹងន្មរំកស្មាបទ់ី្កុង និង្បជាេលរែាដែលរស់ពៅកនុងទី្កុងពន្មេះ។45 
អវីដែលេួកោត្ច់ងប់ានគឺសំណងសរររយ និងមានការពដ្ឋេះ្សាយពៅពេល្បឈរនឹងការបពណែ ញពចញពដ្ឋយបងខំ 
និងបនែអនុវត្ែនសិ៍ទធិរបស់េួកោត្់កនុងការត្វា៉ា  និង្បយុទធ្បឆាងំពែើរបកីារពារសិទធិពេញពលញរបស់េួកោត្ែូ់ច
ដែលមានដចងកនុងរែាធ្រានុញ្ា នន្េេះរាជាណ្តច្កករពុជា។ 
 

 ជាការពសាកសាែ យ សាថ នភាេបចចុបបនននន្បេន័ធយុត្ែធិ្រក៌រពុជាពៅដត្បនែរាងំសាេះែល់សករាភាេត្ស ូរត្ិ
របស់សហគរនព៍ដ្ឋយអាជាា ធ្រដែលពគពចទថាអំពេើេុករលួយ រារាងំែល់ែំពណើ រការកាត្ក់ែីពដ្ឋយយុត្ែិធ្រស៌្មាប់
សករាជនសិទធរិនុសេ និងែធី្លី។ ពលើសេីពនេះពៅពទៀត្ ការភ្យ័ខ្ល ចចំពពាេះអំពេើហិងាពលើរបូរាងកាយ និងការកាត្់
ឲ្យជាបព់ទសេីបទ្េហាទណឌ ពលើអនកត្វា៉ាការពារសិទធិរបស់ខ្លួនគឺជាពរឿងដែលពគែឹងជាទូពៅ ពហើយវានឹងពៅបនែ
គំរារកំដហងែល់អនកដែលចូលររួកនុងសករាភាេត្ស ូរត្ិរហូត្ទល់ដត្ការអនុវត្ែចាប ់ និង្បេន័ធយុត្ែិធ្រប៌ចចុបបនន
្ត្ូវបានេិនិត្យពរើលព ើងវញិ។ 
 

អនុសាសន៍ 
សហគមន៍្រង្លប ៉ះពាល់ 
 អនកទទួលរងផលប៉ាេះពាល់េកីារអភ្វិឌ្ឍពដ្ឋយអយុត្ែិធ្រគ៌រួដត្បនែអនុវត្ែនសិ៍ទធិរបស់ខ្លួនពដ្ឋយសនែិវធិ្ី និង
អំពាវន្មវឱយមានការពដ្ឋេះ្សាយពដ្ឋយសរររយនងិយុត្ែធិ្រេ៌ីអាជាា ធ្រមានសរត្ថកិចច។ ប៉ាុដនែ េួកពគគួរដត្ពធ្វើសករាភាេ
ពដ្ឋយពោរេនិង្សបារចាបព់ាកេ់ន័ធន្មន្មឲ្យបានខ្ជ បខ់្ជួន ពហើយដសវងរកជំនួយេអីងគការរនិដរនរដ្ឋា ភ្បិាល និង
អាជាា ធ្ររូលដ្ឋា នដែលអាចទុកចិត្ែបានពែើរបជីួយ ារដ្ឋន្េឹត្ែិការណ៍ និងផែល់ការការពារសនែិសុខ្្បឆាងំនឹង
អំពេើហិងាដែលអាចពកើត្មាន។ 
 

អាជាញ្ធ្រពាក់ព័ន្ធ 
 ការរខំ្នសករាភាេត្ស ូរត្ិរបស់សហគរន៍ និងសករាជនសិទធិែីធ្លីពដ្ឋយការគំរារកំដហងពដ្ឋយបងក
ហិងា ការចបដ់្ឋកេ់នធន្មោរ ការសងសំណងរនិសរររយ ឬ្បការពផេងពទៀត្នឹងបនែជំរញុឲ្យមានការរនិពេញ
ចិត្ែនិងកំហឹងេអីនកដែលរងផលប៉ាេះពាល់េីការអភ្វិឌ្ឍ។ ផាុយរកវញិ អាជាា ធ្រគួរដត្ដសវងរកែំពណ្តេះ្សាយសរររយ
ណ្តរយួស្មាបព់ោលការណ៍ផែល់សំណងពៅពេលមានការបពណែ ញពចញពដ្ឋយបងខ ំពហើយ្ត្ូវមាន្បេន័ធតុ្លាការ
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្បកបពដ្ឋយភាេយុត្ែិធ្រ៌ពែើរបជីួយ ទប់សាក ត្់ការរកីសាយននជពមាល េះបចចុបបនន និងការពកើត្មានជពមាល េះថាីពទៀត្។ 
្បការពនេះចបំាច់្ ត្ូវទរទរឲ្យមានការចូលររួ្គប់្ ោនេ់ីអាជាា ធ្រ និងអនកដែលរងផលប៉ាេះពាល់។ 
 

អងគការមិន្បមន្រដាឋ្េិបាល និ្ងសាថ្ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ 
 វាមានសារៈសំខ្នណ់្តស់ស្មាបអ់ងគការរនិដរនរដ្ឋា ភ្បិាល និងសាថ បន័ពាកេ់ន័ធទងំពៅថាន កជ់ាត្ ិ និង
អនែរជាត្ិបនែរាយការណ៍េីសករាភាេត្ស ូរត្ិរបស់សហគរនក៍នុងរាជធានភី្នពំេញ ពហើយផែល់នូវការោំ្ ទែល់អនក
ដែល្ត្ូវការជំនួយពផេងៗារដែលអាចពធ្វើពៅបាន។  ាររយៈការស្របស្រួលការេិភាកា និងការពលើក
ករពស់ការយល់ែឹងពលើបញ្ហា ែីធ្ល ីនិងសិទិធរនុសេ អងគការរនិដរនរដ្ឋា ភ្បិាល នងិសាថ បន័ពាកេ់ន័ធអាចជំរញុទឹកចិត្ែ
ឲ្យមានការពធ្វើសករាភាេត្ស ូរត្ ិនិងជំរញុឲ្យមានការផ្លល ស់បែូរជាវជិជមាន។ 
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