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១. ក្េចក្តីក្្តើម 

ចាបន់ាំង្េីឆ្ោ ាំ២០០៣មក្ មាេ ស់គត្ត្មាង្អភវិឌ្ឍនរ៍ីត្ក្ុង្រណប និង្ប រជីាត្ត្ចើនបានចាបត់្្តើមចាក្ដ់ខី្ាច់
ល បបឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ។ បឹង្ត្បមាណ៦០ភាគរយ និង្តាំបនដ់ីត្សើម៤០ភាគរយ ត្តូវបាន
ចាក្ល់ ប។ 

ជីវភាេត្បជាេលរដាជាត្ត្ចើនមដលេឹង្ម្ែក្ត្លើបឹង្ និង្ដីត្សើមទាំង្ត្ន្ទុះក្ាំេ ង្ររួលរង្្លប៉ែុះ ល់
ត្ដ្ឋយត្បជាេលរដាជាត្ត្ចើន នត់្គួារត្តូវបានត្គបត្ណត ញត្ចញេីលាំត្ៅឋាន ឬត្បឈមនងឹ្ការគាំរាមក្ាំមហង្េី
ការបត្ណត ញត្ចញត្ៅម្លៃខាង្ម ខ្ ខ្ណៈមដលគត្ត្មាង្អភវិឌ្ឍនត៍្ៅបនតគាំរាមក្ាំមហង្លាំត្ៅឋាន និង្ការងាររបស់
ត្បជាេលរដាទាំង្ត្ន្ទុះ។ ្លប៉ែុះ ល់ម្ោក្បរាិែ នម្នននិ្ទោ ការទាំង្ត្នុះ ត្ៅមនិទនត់្តូវបានត្គដឹង្ចាស់លាស់
ត្ៅត្ ើយ ប៉ែ មនតការបា៉ែ នា់ា នមយួចាំនួនបងាា ញនូវ្លអាត្ក្ក្ធ់្ៃនធ់្ៃរមដលនឹង្ត្ក្ើតមានត្ ើង្ ដូចជារឹក្ជាំនន ់ការ
បាំេ លបរាិែ ន និង្ការលមលយម្នរីបង្កក្ាំត្ណើ តរបស់មចាា ក្ោ ង្បឹង្ទាំង្ត្ន្ទុះ។  

របាយការណ៍ត្នុះ ្តល់នូវរិដាភាេាែ នភាេបចេ បបនោម្នបឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមធ្ាៗំ មដលត្ៅសល់ច ង្
ត្ត្កាយ និង្បងាា ញេី្លវបិាក្មដលអាចនឹង្ត្ក្ើតមានត្ ើង្ ត្បសិនត្បើបឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមទាំង្ត្ន្ទុះ ត្តូវបាន
បាតប់ង្។់ របាយការណ៍ត្នុះ រក្ត្ ើញថា បឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមគឺសត្មាបប់ត្ត្មើ្ លត្បត្ោជនា៍ធារណៈ ត្ហើយ
ការមលរក្ាតាំបនទ់ាំង្ត្ន្ទុះ គរួមតត្តូវបានយក្ចិតតរ ក្ដ្ឋក្ឱ់្យបានលែ និង្អារិភាេបា្ំ  តត្ដើមបឱី្យរាជធានភីោាំត្េញ 
កាល យត្ៅជារីត្ក្ុង្មដលមានបរាិែ នលែ នងិ្មានការចូលរមួេីត្គបត់្បជាេលរដា។



 

២ 

២. វិធ្ីសាស្តេតរសាវរាវ 

វធិ្ីាស្តសតត្ាវត្ជាវមដលបានយក្មក្ត្ត្បើត្បាស់ត្ៅក្ោ ង្របាយការណ៍ត្នុះ ម្ែក្ត្លើរបាយការណ៍អត្ង្កត 
ការាក្សួរ និង្ការត្ធ្េើបចេ បបនោភាេេត័ម៌ានជាមយួសហគមន ៍ការសិក្ាត្លើេត័ម៌ាន និង្ឯក្ារ ក្េ់ន័ធមដល
មានត្ាប ់ការគូរម្នរី និង្វធិ្ីាស្តសតត្លើការវាយតម្មលេី្លប៉ែុះ ល់របស់អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត។ 

ការរក្ត្ ើញទាំង្អស់មានលក្ខណៈជាក្ល់ាក្ ់និង្កានម់តត្តឹមត្តូវអាត្ស័យត្លើេត័ម៌ានមដលររួលបាន
េីសមាជិក្សហគមន ៍ និង្រូបភាេេីតក យរណប មាននយ័ថា ត្េលខ្លុះរូបភាេេីត្លើអាកាសអាចមនិស ត្ក្ឹត និង្
ត្គនម់តជាការបា៉ែ នា់ា នប៉ែ ត្ ណ្ ុះ។  

ត្ដើមបគីណន្ទចាំនួនបងឹ្ ត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ ការត្ាវត្ជាវត្នុះបានត្ធ្េើការក្ាំណតប់ងឹ្មដលត្តូវសិក្ា
ជាក្ម់សតង្ត្ដ្ឋយបានត្ត្បើត្បាស់របាយការណ៍ សតីអាំេីបឹង្េីម នរបស់អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត។1 បឹង្ជាត្ត្ចើន
ត្្េង្ត្រៀតត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញរាំនង្ជាមនិទន់ត្តូវបានវាយតម្មល ត្ដ្ឋយាររាំហាំរបស់បឹង្ទាំង្ត្ន្ទុះមាន
លក្ខណៈតូច។  

តាំបនដ់ីត្សើមមដលត្តូវបានត្ត្ជើសត្រ ើសយក្មក្សិក្ាម្ែក្ត្លើរូបភាេេីតក យរណបក្ោ ង្ ឆ្ោ ាំ២០០០ ២០០១  
២០០៣ និង្ ២០០៦ មដលមានរាំហាំសរ បត្លើសេី ០,៥ គី ូមម៉ែតកាត្រ ៉ែប៉ែ ត្ ណ្ ុះ។  

ត្ហត ដូត្ចោុះ ត្ទុះបីជាតាំបនដ់តី្សើម និង្បឹង្មយួចាំនួនមនិត្តូវបានបញ្េូលក្ោ ង្ការសិក្ា មតរបាយការណ៍
ត្នុះបានត្ាវត្ជាវត្លើតាំបនដ់តី្សើម និង្បឹង្ធ្ាំសាំខាន់ៗ ទាំង្អស់ត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ។ 

 
1 អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត (ឆ្ោ ាំ២០១៥) ការេិត និង្តួត្លខ្#២៨៖ បងឹ្ត្ៅក្ោ ង្រាជធានភីោាំត្េញ  



 

៣ 

៣. សាវតា 

នាំង្េីអតីតកាល បឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមត្គបដណត បម់យួភាគធ្ាំម្នរាជធានីភោាំត្េញ ត្ដ្ឋយារមតាែ នភាេ
ដីត្ៅរីត្ន្ទុះមានរយៈក្ាំេស់ទប ម៉ែាង្វញិត្រៀត រាជធានីភោាំត្េញសែិតត្ៅនមត្ចាាំង្រត្នលត្មគង្គ និង្រត្នលាប។ 
រាជធានីភោាំត្េញ សែិតត្ៅចាំក្ ត្ លម្នតាំបន់រាំន្ទបលិចរឹក្ មដលលាតសនធឹង្ចាប់េីបឹង្រត្នលាបដល់ដីសណត
រត្នលត្មគង្គត្ៅភាគខាង្តបូង្ម្នត្បត្រសត្វៀត្ម។ ត្ៅខ្ណៈមដលរាជធានីភោាំត្េញកានម់តរកី្ធ្ាំ បឹង្ និង្តាំបន់
ដីត្សើមជាត្ត្ចើនត្ៅមក្បរត្ន្ទុះ ត្តូវបានល បត្ដ្ឋយារការចាក្ដ់ីខ្ាចស់ត្មាបា់ង្សង្អ់គរ។  បឹង្ និង្តាំបនដ់ី
ត្សើមជាត្ត្ចើនបាន្តល់នូវ្លត្បត្ោជនជ៍ាត្ត្ចើនម្ោក្ត្សដាក្ិចេត្ៅដល់ក្សិក្រ និង្អោក្ត្នារ។  

ត្ៅត្េលមដលរីត្ក្ុង្ចាប់ត្្តើមរកី្កាន់មតធ្ាំ ក្សិក្រ និង្អោក្ត្នារទាំង្ត្ន្ទុះកាន់មតត្បឈមនឹង្ការ
គាំរាមក្ាំមហង្េីមាេ ស់គត្ត្មាង្អភិវឌ្ឍន៍មដលចង្ច់ាក្ដ់ីល ប និង្ាង្សង្ស់ាំណង្អ់គរត្ដើមបរីរួលបានត្បាក្ ់     
ចាំត្ណញ។ សក្មាភាេទាំង្ត្នុះ ត្េលខ្លុះ្តល់្លប៉ែុះ ល់ដល់សហគមន៍ទាំង្មូលត្ៅក្ោ ង្តាំបន់ទាំង្ត្ន្ទុះ។  

 
ត្តើអេីត្ៅជាបឹង្? ត្តើអេីត្ៅជាតាំបនដី់ត្សើម?  
បឹង្ 

ត្ោង្នមចាបភ់មូបិាលក្មព ជា ឆ្ោ ាំ២០០១ បឹង្ធ្មាជាតិ គជឺាត្រេយសមបតតិាធារណៈរបស់រដា2។  អន ត្ក្ឹតយ
សតីេីការត្គបត់្គង្អាង្រត្នល ឆ្ោ ាំ២០១៥ បាន្តល់នូវនិយមនយ័ម្នបឹង្ត្ៅក្ោ ង្មាត្ន ៤ ត្ដ្ឋយបានត្លើក្ត្ ើង្ថា បឹង្ 
“សាំត្ៅត្ៅត្លើម្្ារឹក្ធ្ាំលេឹង្ត្លេើយត្ក្ើតេីរីជត្មាល ឬជត្ត្ៅធ្មាជាតិ មដលអាចមានរឹក្ ឬគា នរឹក្ត្ៅនម
រដូវកាល និង្មានត្បភេរឹក្មក្េីរត្នល សាឹង្ មត្េក្ ឬេីតាំបនម់្្ារង្រឹក្ត្ភលៀង្”។3 និយមនយ័ត្នុះេ ាំបាន្តល់នូវភាេ
ចាស់លាស់ អាំេីរត្បៀបមដលចាប់ក្ាំណត់ត្េាំត្បរល់ម្នបងឹ្ ក្ោ ង្ក្រណីមដលវារមួបញ្េូ លទាំង្តាំបនត់្រន្ទប ់ ឬក្ោ ង្
ក្រណីមដលវាមានរឹក្ត្ៅនមរដូវកាល។ ចាបត់្ៅមនិទន់បានក្ាំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់អាំេីបញ្ហា ម្នការមត្ប

ត្បួលរូបរាង្ និង្ាែ នភាេបងឹ្ត្ៅត្ ើយត្រ។4 ចាំត្ ុះបឹង្ត្ៅត្បត្រសក្មព ជា មដលជាត្បត្រសររួលឥរិធេល េី
ខ្យល់មូស ង្ ម្្ាបឹង្អាចមត្បត្បួលត្េាំត្បរល់ជាត្រឿយៗ ត្ៅនមរដូវកាល គឺវាអាចត្ក្ើនត្ ើង្រាំហាំត្ដ្ឋយាររឹក្
ជាំនន ់ ឬរលាយបាតរូ់បរាង្ត្ដ្ឋយារត្ត្គុះរាាំង្សៃួត។ ការបញ្ហជ ក្ឱ់្យបានចាស់លាស់ថាក្មនលង្្ជាបឹង្ ឬមិន
មមនជាបឹង្ គឺមានារៈសាំខាន់្ស់មដលទក្់រង្នឹង្ចាប់ភូមិបាល ត្ត្ ុះវានឹង្មានឥរិធេលដល់ការកាន់
កាប់ជាក្់មសតង្របស់ត្បជាេលរដាមដលរស់ត្ៅនមមាត់បឹង្ ក្ោ ង្ម្្ាបឹង្ និង្តាំបន់ជាប់បឹង្។  

ចាបភ់មូបិាល បានបងាា ញោ៉ែ ង្ចាស់ថាបឹង្ធ្មាជាត ិគជឺាត្រេយសមបតតិាធារណៈ ការទមទរសិរិធជា
មាេ ស់ក្មាសិរិធត្ៅត្លើបឹង្ធ្មាជាតិ គឺជាការបាំ នត្ដ្ឋយតា ល់ត្ៅនឹង្ចាប់5 ប៉ែ មនតចាំណ ចមដលក្ាំណត់ថាត្តង្់
្ជាម្្ាបឹង្គឺត្ៅមតមនិទនម់ានភាេចាស់លាស់ត្ៅត្ ើយ ល ុះត្នមតមានការវាស់មវង្ និង្ក្ាំណតន់ោិមកាជា 
្លូវការ ។ ក្រណីបឹង្នត្មាក្ ត្េាំត្បរល់ម្នបឹង្ ឬម្្ាបឹង្ មានការមត្បត្បួលត្សាើររាល់មខ្ ត្ហើយត្រើបមតត្ៅ ឆ្ោ ាំ២០១៦ 

 
2
 មាត្ន ១៥ 

3អន ត្ក្ឹតយត្លខ្ ៩៨ (ឆ្ោ ាំ២០១៥) សតីេីការត្គប់ត្គង្អាង្រត្នល មាត្ន ៤  

4
 ដូចខាង្ត្លើ មាត្ន ៨ 

5
 ចាបភ់ូមបិាល ឆ្ោ ាំ២០០១ មាត្ន ៤៣ 



 

៤ 

បឹង្ត្នុះត្តូវបានក្ាំណតជ់ាត្រេយសមបតតិាធារណៈរបស់រដាត្ៅក្ោ ង្អន ត្កឹ្តយ ត្ដ្ឋយមានការក្ាំណត់ត្េាំត្បរល់ 
និង្នោិមកាចាស់លាស់។6  

ត្ដ្ឋយារមតបឹង្ធ្មាជាតិ គជឺាត្រេយសមបតតិាធារណៈ ដូចត្នុះវាជាក្មាសិរធិរបស់ត្បជាេលរដាមខ្ារ
ទាំង្អស់ ត្ហើយត្តូវបានត្គបត់្គង្ និង្ចាតម់ចង្នមរយៈរាជរដ្ឋា ភបិាល។ ការលក្ប់ងឹ្អាចត្ធ្េើបានល ុះត្នមតបឹង្
ត្ន្ទុះបាតប់ង្ក់ារត្ត្បើត្បាស់ជាាធារណៈរបស់វា។7 ត្ៅត្េលមដលបឹង្មយួត្តូវបានក្ាំណតថ់ាបានបាតប់ង្ក់ារត្ត្បើ
ត្បាស់ជាាធារណៈ បឹង្អាចត្តូវបានត្គមក្មត្បេីត្រេយសមបតតិាធារណៈរបស់រដា ត្ៅជាត្រេយសមបតតិឯក្ជនរបស់
រដា បន្ទា បម់ក្ត្គលក្ ់ឬជលួត្ៅត្ក្ុមមន សេដម្រត្រៀតបាន។8

  
ត្េុះរាជត្ក្ឹតយត្លខ្៣៣៩ បានក្ាំណតនូ់វបរបញ្ញតតិ និង្នីតិវធិ្ីសតីេីការត្ធ្េើអន ត្បត្ោគត្រេយសមបតត ិ   

ាធារណៈរបស់រដា។9 ត្ដើមបតី្ធ្េើចាំ្តថ់ាោ ក្េ់ីត្រេយសមបតតាិធារណៈរបស់រដា ត្ៅជាត្រេយសមបតតិឯក្ជនរបស់
រដាត្តូវមានលក្ខខ្ណឌ ដូចខាង្ត្ត្កាម៖ 

១. ត្រេយសមបតតិត្ន្ទុះមនិមាន្លត្បត្ោជនដ៍ល់ាធារណៈ 
២. ត្រេយសមបតតិត្ន្ទុះបានបាតប់ង្ម់ ខ្ងារ្លត្បត្ោជនា៍ធារណៈ  
៣. ត្រេយសមបតតិត្ន្ទុះមនិអាចត្ត្បើត្បាស់បានជាាធារណៈ។10

  
ត្ោង្នមអន ត្ក្ឹតយត្លខ្ ១២៩ មដលបានក្ាំណតត់្គលការណ៍ យ រធាស្តសត និង្នតីិវធិ្ីសត្មាបក់ារ

ត្រៀបចាំ និង្ចាតម់ចង្ត្រេយសមបតតិរបស់រដា11អាជាា ធ្រមដលមានតួន្ទរីនមដ្ឋន និង្ត្ធ្េើរបាយការណ៍សតីេីាែ នភាេ
ម្នការត្ត្បើត្បាស់ជាាធារណៈម្នត្រេយសមបតតាិធារណៈរបស់រដា គឺជាអាជាា ធ្រត្គបត់្គង្ត្រេយសមបតតិរដា។12 

ដូចមដលបានត្លើក្ត្ ើង្ត្ៅក្ោ ង្របាយការណ៍ត្នុះ បឹង្នងិ្តាំបនដ់ីត្សើមភាគត្ត្ចើនត្ៅមតមានត្បត្ោជន៍
បត្ត្មើដល់ាធារណៈជន ត្ហើយត្គត្ៅមតមនិទនដ់ឹង្ចាស់លាស់ថា ត្តើបឹង្ទាំង្ត្ន្ទុះត្តូវបានត្គត្ធ្េើអន ត្បត្ោគ 
និង្ដ្ឋក្ជ់ួលត្ដ្ឋយរត្បៀប្ត្ន្ទុះត្រ។  

 
តាំបនដី់ត្សើម 

ចាបភ់មូបិាលបានមចង្អាំេីបងឹ្ មតមនិបានត្លើក្ត្ ើង្ អាំេីតាំបនដ់ីត្សើមត្ន្ទុះត្រ ត្ទុះជាតាំបនត់្នុះ អាចត្តូវ
បានត្គរាបប់ញ្េូ លត្ៅក្ោ ង្លក្ខខ្ណឌ ជាតាំបន ់ ឬត្រេយសមបតតិាធារណៈ ត្ដ្ឋយត្ោង្នមមាត្ន ១៥ ម្នចាប់
ដមដលត្នុះក្ត៏្ដ្ឋយ។

 
6
 អន ត្ក្ឹតយត្លខ្ ២០ (ឆ្ោ ាំ២០១៦)  

7
 ចាបភ់ូមបិាល ឆ្ោ ាំ២០០១ មាត្ន ១៦ 

8
 ចាបភ់ូមបិាល ឆ្ោ ាំ២០០១ មាត្ន ១៧ 

9
 ត្េុះរាជត្ក្ឹតយត្លខ្ ៣៣៩ (ឆ្ោ ាំ២០០៦) សតីេីត្គលការណ៍ និង្បញ្ញតតិអនតរកាល ម្នការត្ធ្េើអន ត្បត្ោគត្រេយសមបតតិាធារណៈរបស់រដា និង្របស់នីតិប គគលាធារណៈ 

10
 ត្េុះរាជត្ក្ឹតយត្លខ្ ៣៣៩ (ឆ្ោ ាំ២០០៦) សតីេីត្គលការណ៍ និង្បញ្ញតតិអនតរកាល ម្នការត្ធ្េើអន ត្បត្ោគត្រេយសមបតតិាធារណៈរបស់រដា និង្របស់នីតិប គគលាធារណៈ មាត្ន៣ 

11
 អន ត្ក្ឹតយត្លខ្ ១២៩ មដលបានក្ាំណតត់្គលការណ៍ យ រធាស្តសត និង្នីតិវធ្ីសត្មាបក់ារត្រៀបចាំ និង្ចាតម់ចង្ត្រេយសមបតតិរបស់រដា មាត្ន ១  

12
 ដូចខាង្ត្លើ មាត្ន ៤១ 



 

៥ 

 

ក្ង្េុះខាតភាេចាស់លាស់នូវការក្ាំណតដ់ីត្សើម បានត្ធ្េើឱ្យត្ក្ើតមាននូវបញ្ហា ក្ោ ង្ការការ រតាំបនដ់ីត្សើម 
ត្ដ្ឋយារក្រណីខ្លុះអាចមានការបក្ត្ាយត្្េង្ៗគោ  ត្ហើយតាំបនដ់ីត្សើមខ្លុះក្ត៏្តូវបានត្គបត់្គង្ត្ដ្ឋយក្មាសិរធិ
ឯក្ជន។ ជាក្ម់សតង្ តាំបនដ់ីត្សើមបឹង្រាំេ ន មនិមដលត្តូវបានវាស់មវង្នមចាបត់្ន្ទុះត្រ ត្ហើយម្្ាបឹង្រាំេ នមដល
ត្តូវបានក្ាំណតថ់ាជាដីាធារណៈរបស់រដាត្ោង្នមចាបភ់ូមបិាល ក្ម៏ានរាំហាំតូចជាង្តាំបនដ់ីត្សើមបឹង្រាំេ ន
ត្ៅត្រៀត ត្នុះជាអេីមដលបានរក្ត្ ើញត្ដ្ឋយអោក្ត្ាវត្ជាវ។  

សត្មាបត់្គលបាំណង្ម្នការត្ាវត្ជាវត្នុះ តាំបនដ់ីត្សើមត្តូវបានក្ាំណតន់ិយមនយ័ ត្ដ្ឋយត្ោង្នម
អន សញ្ហញ រា៉ែ មារ ឆ្ោ ាំ១៩៧១ មដលបាន្តល់និយមនយ័តាំបនដ់ីត្សើមថាជា “តាំបនវ់ាលភក្ ់វាលរាំន្ទបមដលមាន
ដក្រ់ឹក្ ភក្ល់ាប ់ឬរកឹ្ ត្ទុះជាធ្មាជាត ិឬសិបបនមិាតិ មានត្ៅជាអចិម្ស្តនតយ ៍ឬបត្ ត្ ុះអាសនោ មានរឹក្នងឹ្ ឬហូរ 
រឹក្ាប រឹក្ភាល វ ឬរកឹ្ម្ត្ប ត្ដ្ឋយរមួទាំង្តាំបនរ់ឹក្សម ត្រមដលមានជត្ត្ៅត្ៅត្េលលាំន្ទច មនិត្លើសេី ៦ 
មម៉ែត្ត”។13 អន សញ្ហញ រា៉ែ មារសតីេីតាំបនដ់ីត្សើម គឺជាក្ិចេខ្តិខ្ាំត្បឹង្មត្បង្ជាអនតរជាតិមយួ ត្ដើមបបីត្ង្កើតតាំបនដ់ី
ត្សើមសត្មាប់ការ រ និង្ ត្ល់ការត្បឹង្មត្បង្អភិរក្េតាំបន់ត្ន្ទុះ។ ត្បត្រសក្មព ជា គឺជាត្បត្រសហតែត្លខ្ីរបស់
អន សញ្ហញ ត្នុះនាំង្េ ីឆ្ោ ាំ១៩៩៩14 ត្ហើយបានក្ាំណតត់ាំបនដ់ីត្សើមចាំនួន ៥ក្មនលង្ ជាតាំបនអ់ភរិក្េ ប៉ែ មនតតាំបនទ់ាំង្ 
៥ក្មនលង្ គឺមនិត្ៅក្ោ ង្ ឬមក្បររាជធានីភោាំត្េញត្ន្ទុះត្រ។  

តម្មលម្នបឹង្ និង្តាំបនដី់ត្សើម 
បឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមអាចត្តវូបាន្តល់តម្មលត្ៅនមរត្បៀបម្នការត្ត្បើត្បាស់ត្្េង្ៗគោ ។ ខាង្ត្ត្កាមត្នុះ 

ត្យើង្នឹង្បងាា ញការវាយតម្មលបឹង្ត្ៅនមការត្ត្បើត្បាស់ ៤ត្ក្ុមត្្េង្ៗគោ ។  

សត្មាបប់ គគល  
សត្មាបប់ គគល បឹង្ ឬតាំបនដ់ីត្សើមមយួក្មនលង្អាចមានតម្មលត្ាភណ័ភាេ និង្្តល់ជាក្មនលង្សត្មាប់

លាំមហកាយ ឬត្ធ្េើលាំហាតត់្បាណ។ ការត្ាវត្ជាវលាីមយួបានបងាា ញេីរាំន្ទក្រ់ាំនង្រវាង្ការរស់ត្ៅក្ោ ង្តាំបនម់ដល
មានេណ៌ម្បតង្បានត្ធ្េើឱ្យអោក្រស់ត្ៅមានស ខ្ មាលភាេម្ោក្ាា រតីត្បត្សើរត្ ើង្។15

  

សត្មាបត់្ក្ុមឯក្ជន 
ត្ក្ុមឯក្ជន បឹង្ ឬតាំបនដ់ីត្សើមមយួក្មនលង្អាចបត្ង្កើនតម្មលដល់អចលនត្រេយ នមរយៈការបត្ង្កើតឱ្យមាន

ត្ាភណ័ភាេត្រេយមដលត្ៅមក្បរត្ន្ទុះកានម់តត្សស់ាែ តដល់ការរស់ត្ៅ និង្ត្ធ្េើអាជីវក្មា។ មានការសិក្ា
ត្ាវត្ជាវមយួ បានបងាា ញថាអចលនត្រេយអាចបត្ង្កើនតម្មលេី ៨ ត្ៅ ១២ ភាគរយ ត្បសិនត្បើអចលនត្រេយត្ៅ
ជិតបឹង្ត្ហើយអាចត្មើលត្ ើញត្រសភាេបឹង្ត្រៀត ត្ន្ទុះតម្មលនឹង្អាចត្ ើង្ដល់ ២៨ ភាគរយ។16

 
13

 អន សញ្ហញ រា៉ែ មារសតីេីតាំបនដ់ីត្សើម (ឆ្ោ ាំ១៩៧១) មាត្ន ១  

14 “ភាគីម្នអន សញ្ហញ សតីេីតាំបនដ់ីត្សើម” អន សញ្ហញ សតីេីតាំបនដ់ីត្សើម បចេ បបនោភាេច ង្ត្ត្កាយម្លៃរី១៣ មខ្ក្ មភៈ ឆ្ោ ាំ២០១៣ 

15 Gascon et al, (ឆ្ោ ាំ២០១៧), “រីធាល ខាង្ត្ត្ៅមដលមានេណ៌ត្ខ្ៀវ ស ខ្ភាេ និង្ស ខ្ មាលភាេមន សេ៖ ការេិនិតយត្ ើង្វញិជាត្បេន័ធមយួម្នសិក្ាមបបបរមិាណ” រនោិន 
បបវតតិអនតរជាតិ សតីេីអន្ទមយ័ និង្បរាិែ នស ខ្ភាេ ២២០ រាំ.១២០៧-១២២១។ 

16
 Luttik, J, (ឆ្ោ ាំ២០០០) “តម្មលម្នត្ដើមត្ឈើ រឹក្ និង្រីធាល   ក្េ់ន័ធនឹង្តម្មលម្ន្ាុះសមមបង្ត្ៅត្បត្រសហូ ង្់” ម្នការត្រសភាេ និង្រីត្បជ ាំជន ៤៨ រាំ.១៦១-១៦៧; ក្៏សូម

ត្មើល Nicholls, S & J Crompton, (ឆ្ោ ាំ២០១៧), “្លប៉ែុះ ល់ម្នរត្នល អូ និង្មត្េក្ ត្ៅត្លើតម្មលអចលនត្រេយ” River Res Applic. ១៣៧៧-១៣៨៦  



 

៦ 

 
សត្មាបរ់ាជធានីភោាំត្េញ និង្ាធារណៈ 

សត្មាបា់ធារណៈ តាំបនដ់ីត្សើម និង្បឹង្អាចជួយ បត្ញ្េ ៀសេីការលិចលង្ត់្ដ្ឋយរឹក្ជាំនន ់ ត្ដ្ឋយអាច
ត្សូបយក្រឹក្ក្ោ ង្ចាំននួោ៉ែ ង្ត្ត្ចើន ត្ហើយបង្ាូរត្ចញវញិត្ដ្ឋយត្លបឿនយឺត។ បឹង្ និង្ដីត្សើមទាំង្ត្ន្ទុះក្អ៏ាច្តល់
នូវភាេត្តជាក្ដ់ល់តាំបនត់្ៅជ ាំវញិត្ន្ទុះ មដលត្ធ្េើឱ្យរីត្ក្ុង្មនិសូវត្ ើង្ក្ាំត្ៅ នងិ្កាតប់នែយក្ាំត្ៅមដលត្ក្ើតត្ ើង្
េីអាគរខ្ពស់ៗជាត្ត្ចើន។17

  
ត្លើសេីត្នុះ បឹង្ន្ទន្ទ និង្តាំបនដ់ីត្សើម ្តល់ត្បត្ោជនត៍្សដាក្ិចេ នមរយៈការដ្ឋាំដាំ ា្ំត្លើរឹក្ ចាប់

ក្មង្កប រក្ខ្យង្ត្ចេ  ការត្នារត្តី និង្ត្រសចរណ៍។ ត្រសចរណ៍ម្បតង្អាចគាំត្រដល់អាជីវក្មាក្ោ ង្តាំបន ់
ត្បសិនត្បើបឹង្ នងិ្តាំបនដ់ីត្សើមទាំង្ត្ន្ទុះត្តូវបានមលក្ា។  

ត្លើសេីត្នុះ តាំបនដ់ីត្សើម និង្បឹង្មដលមានតម្មលមយួចាំនួន ដូចជាបឹង្រាំេ ន ឬត្ជើង្ឯក្ ត្តូវបានត្ត្បើ
ត្បាស់ជាមណឌ លត្បត្េឹតតក្មារឹក្ក្ខ្េក្ ់ដូចជារឹក្លូ រឹក្មដលមានជាតិគីម ីនមរយៈវធិ្ីាស្តសតធ្មាជាត ិមដលអាច
សមាែ តរឹក្មដលមានជាតិេ ល និង្កាតប់នែយត្ត្គុះថាោ ក្ដ់ល់បរាិែ ន នងិ្សង្គម។ ដូចត្នុះ វាអាចជួយ សនេាំលវកិា
បានោ៉ែ ង្ត្ត្ចើន ត្ដ្ឋយបត្ង្កើតឱ្យមានវធិ្ីាស្តសតត្បត្េឹតតក្មារឹក្ាែ តមដលមានតម្មលទប ខ្ណៈត្េលមដលការត្ធ្េើ
ត្បត្េឹតតក្មារកឹ្ក្ខ្េក្ត់្ដ្ឋយាែ នីយចត្ត្មាុះ គឺមានតម្មលម្លល។  
 
សត្មាបេិ់ភេត្លាក្ 

បឹង្ នងិ្តាំបនដ់ីត្សើមជាត្ត្ចើន គឺមានតម្មលមនិអាចកាតម់្លលបាន សត្មាបស់ ខ្ភាេមន សេរូត្ៅក្ោ ង្េិភេ
ត្លាក្។ បងឹ្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមរឹក្ាប ដូចជាបឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមមដលត្ៅជ ាំវញិរាជធានីភោាំត្េញ គឺជាត្បភេ
សត្មាបរ់ឹក្្ឹក្ដស៏ាំខានម់យួ ត្ហើយក្ម៏ានឥរធិេលដល់គ ណភាេខ្យល់ នមរយៈរ ក្ខជាតិមដលដ ុះក្ោ ង្និង្ត្លើរកឹ្ 
មដលអាចកាតប់នែយនូវជាតិគីមេី លមយួចាំនួនដូចជាការត្សូបយក្ឧសា័នកាបូនិចត្ហើយបត្ញ្េញមក្វញិ នូវឧសា័ន
អ ក្ស ីមសន ត្ដើមបបីនេ រធខ្យល់ត្ៅក្ោ ង្បរោិកាស នងិ្កាតប់នែយឧសា័ន្ាុះក្ញ្េក្ត់្លើភេម្នដ។ី
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 Gupta, N, A, Mathew, និង្ S, Khandelwal, (ឆ្ោ ាំ២០១៩) “ការវភិាគម្នឥរធិេលត្ធ្េើឲ្យត្តជាក្ម់្នរឹក្ សីត ណា ភាេត្លើម្្ាដីត្ៅតាំបនម់ក្បរខាង្” រិន្ទន បបវតតិត្បត្រសត្អស ីប 
ម្នញាណេីចងាៃ យ និង្វរិាាស្តសតរីធាល  ២២ (១) ៨១-៩៣ 



 

៧ 

៤. ោររក្ក្ ើញេខំាន់ៗ 

បឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ ជតិត្តូវបានបាតប់ង្ទ់ាំង្ត្សុង្។ ត្បសិនត្បើាែ នភាេត្នុះ ត្ៅ
មតបនតដូចការាា នរ ក្ រីត្ក្ងុ្ និង្តាំបនត់្ៅជ ាំវញិអាចនឹង្ត្តូវរង្ត្ត្គុះេីរឹក្ជាំននធ់្ៃនធ់្ៃរ ការបាតប់ង្េូ់ជត្តី ការ
បាតប់ង្អ់ាង្ត្បត្េតឹតក្មារឹក្ក្ខ្េក្ម់បបធ្មាជាតិ នងិ្ការបាតប់ង្ជ់ីវភាេរស់ត្ៅរបស់ត្បជាេលរដាត្ៅមូលដ្ឋា ន។ 

បឹង្ 
ចាបន់ាំង្េ ី ឆ្ោ ាំ១៩៩០មក្ ក្ោ ង្ចាំត្ន្ទមបងឹ្ចាំននួ២៦ ត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ18 មានបងឹ្ចាំនួន១៦ ត្តូវ

បានចាក្ដ់ីល បបាំត្េញ និង្បឹង្ចាំននួ១០ត្រៀត ត្តូវបានចាក្ដ់ីល បខ្លុះៗរចួត្ហើយ។ េ ាំមានបឹង្មដលត្តូវបាន
សិក្ា្មយួ ត្ៅមនិទនត់្តូវបានមន សេប៉ែុះ ល់ត្ន្ទុះត្រ ចាបន់ាំង្េីឆ្ោ ាំ១៩៩០ មក្។ មូលត្ហត ចមបង្ម្នការ
បាតប់ង្ប់ងឹ្ទាំង្ត្ន្ទុះ ប ត្ លមក្េីការាង្សង្ប់ រ ីតាំបនល់ាំត្ៅឋាន និង្រីត្ក្ងុ្រណប។  

តាំបនដី់ត្សើម 
មនិខ្ សគោ េបីឹង្ត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ តាំបនដ់ីត្សើម ក្រ៏រួលរង្ការបាតប់ង្ោ៉ែ ង្ធ្ៃនធ់្ៃរមដរ។ ចត្ន្ទល ុះេី

ឆ្ោ ាំ២០០៣ ដល់ ឆ្ោ ាំ២០១៩ តាំបនដ់ីត្សើមសាំខាន់ៗ ជាង្ ៤០ភាគរយ ត្តូវបានបាតប់ង្ត់្ដ្ឋយារការចាក្ដ់ីល ប
បាំត្េញ ឬនមរយៈការត្ធ្េើអន ត្បត្ោគ និង្ការជួល។  

រីត្ក្ុង្រណបជាត្ត្ចើនគឺជាមលូត្ហត ចមបង្មដលប ត្ លឱ្យមានការបាតប់ង្ត់ាំបនដ់ីត្សើមទាំង្ត្ន្ទុះ។  
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 របាយការណ៍របស់អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តឆ្ោ ាំ២០១៥ ការេិត និង្តួត្លខ្ #២៨ ៖ បឹង្ត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ  
 



 

៨ 

 

 

នរាង្រី ១៖  ាែ នភាេបឹង្ក្ោ ង្រាជធានភីោាំត្េញឆ្ោ ាំ ២០១៩  
ល.រ ត្ ា្ ុះបឹង្ ាែ នភាេ ការត្ត្បើត្បាស់បចេ បបនោ រីនាំង្(ខ្ណឌ ) 

     ១ បឹង្ត្តមបក្ ១  ល បទាំង្ត្សុង្ តាំបនល់ាំត្ៅឋាន/ ត្្េង្ៗ ចាំការមន 
     ២ បឹង្ត្តមបក្ ២ ល បមយួម្ោក្ តាំបនល់ាំត្ៅឋាន ចាំការមន 
     ៣ បឹង្រាំេ ន ១  ល បមយួម្ោក្ តាំបនល់ាំត្ៅឋាន មានជយ័ 

     ៤ បឹង្រាំេ ន ២ ល បមយួម្ោក្ (ក្ាំេ ង្ល ប)  ត្ក្ុមហ  ន អាយអនិជ ីស ីធ្ី (រតី្ក្ុង្រណប) មានជយ័ 

     ៥ បឹង្ត្ជើង្ឯក្ ល បមយួម្ោក្ (ក្ាំេ ង្ល ប) ត្ក្ុមហ  ន អាយអនិជ ីស ីធ្ី (រតី្ក្ុង្រណប) ដត្ងាក  នងិ្មានជយ័ 

     ៦ បឹង្នមា៉ែ ត  ល បទាំង្ត្សុង្ ចាក្ល់ បត្ដើមបសីង្ល់ាំត្ៅឋាន ដត្ងាក  

     ៧ បឹង្ត្ាោ រ  ល បទាំង្ត្សុង្ ត្រាង្ចត្ក្ត្បត្េតឹតក្មារកឹ្ក្ខ្េក្ ់និត្រាធ្/ លាំត្ៅឋាន/ ត្្េង្ៗ ចារអាំត្ៅ 

     ៨ បឹង្ឈូក្ ល បទាំង្ត្សុង្ ប រ ីត្ប៉ែង្ ហតួ  ចារអាំត្ៅ 

     ៩ បឹង្ាឡាង្  ល បទាំង្ត្សុង្ តាំបនល់ាំត្ៅឋាន រួលត្គក្ 

     ១០ ត្បឡាយលូ ៥  ល បទាំង្ត្សុង្ ប រ ីជយ័ជាំនុះ និង្ប រ ីវមិាន ភោាំត្េញ  មានជយ័ 

     ១១ ត្ត ាំង្ឈូក្  ល បទាំង្ត្សុង្ ប រ ីនិង្តាំបនល់ាំត្ៅឋាន មសនស ខ្ 

     ១២ បឹង្រលួេមេ ល បទាំង្ត្សុង្ ប រ ីេិភេលាី  ដត្ងាក  

     ១៣ 
បឹង្នត្មាក្ ឬ 
បឹង្ក្បត់្សូវ  

ល បខ្លុះៗ/ មនិមានម្នការ
ចាស់លាស់ 

ការរ ាំត្លាភយក្/ ការត្នារ/ ការចាក្ដ់សីត្មាបា់ង្
សង្់្ ារ 

មត្េក្ត្ៅោ  

     ១៤ បឹង្រាជសីហ៍ ល បទាំង្ត្សុង្ ត្ស្តហគនភោាំត្េញ អ ិនត្ធ្ើត្ណសិនណល ស ីធ្ី (រីត្ក្ុង្រណប) មសនស ខ្ 

     ១៥ បឹង្ចញិ្េ ឹមត្ក្ត្េើ  ល បទាំង្ត្សុង្ តាំបនរ់ាំត្នរ នងិ្លិចរកឹ្ត្ៅត្េលត្ភលៀង្  មសនស ខ្ 

     ១៦ បឹង្ខាាំេង្  ល បមយួម្ោក្ អរគីត្ដ វឡីា (រីត្ក្ុង្រណប)  ត្ត្ជាយចងាេ រ 

     ១៧ បឹង្ឈូក្  ល បទាំង្ត្សុង្ ប រ ីអង្គរ ភោាំត្េញ  ឬសេមីក្វ 

      ១៨ បឹង្បា៉ែ ោ៉ែ ប  ល បមយួម្ោក្ ប រ ីេភិេលា ីប រ ីមសនស ខ្ ប រ ីត្ប៉ែង្ហួត កាាំកូ្ ស ីធ្ ីនិង្ត្្េង្  ៗ ឬសេមីក្វ នងិ្មសនស ខ្ 

     ១៩ បឹង្ត្ ង្ យ  ល បទាំង្ត្សុង្ ប រ ីេភិេលា ីប រ ីមសនស ខ្ ប រ ីត្ប៉ែង្ហួត ឌ្ាឹត រឡាយ និង្ត្្េង្  ៗ មសនស ខ្ 

     ២០ បឹង្អូរអងាក ម  ល បទាំង្ត្សុង្ ត្រាង្ចត្ក្ត្ក្ុមហ  ន វនិត្ខ្ម (WINCAM) និង្ត្្េង្ៗ  ឬសេមីក្វ 

     ២១ បឹង្ក្ក្ ់ ល បទាំង្ត្សុង្ ត្ក្ុមហ  ន ស ូកាគូ (រីត្ក្ុង្រណប)  រួលត្គក្ 

     ២២ 
បឹង្ាឡាង្  ល បទាំង្ត្សុង្ ប រ ីស ភមង្គល ប រ ីររិធី ប រ ីរួលសមង្ក ប រ ីម្ណស វណណ  ប រ ី

សមបតតិមាស 
ឬសេមីក្វ 

    ២៣ 
បឹង្ររឹង្ម្លៃ  ល បទាំង្ត្សុង្ រីត្ក្ុង្ រណប អសូ ីអាយស ី (មនិទនដ់ងឹ្ចាស់េីត្ ា្ ុះរី

ត្ក្ុង្រណប)  
ត្ត្ជាយចងាេ រ 

    ២៤ បឹង្ឈូក្  ល បមយួម្ោក្ តាំបនល់ាំត្ៅឋាន ឫសេមីក្វ 

    ២៥ 
បឹង្ក្ាលដាំរ ី ល បមយួម្ោក្ ប រ ីឡាយគង្ ់នងិ្ ត្ស្តហគនភោាំត្េញ អ និត្ធ្ើត្ណសិនណល ស ី

ធ្ី (តាំបនវ់ាយកូ្នត្ហាគ ល) នងិ្ត្្េង្ៗ  
មសនស ខ្ 

    ២៦ 
បឹង្សាំត្រាង្  ល បមយួម្ោក្/ អភរិក្េ ការរ ាំត្លាភយក្ ការត្នារ ឬការចាក្ដ់លី បត្ដ្ឋយត្ក្មុ

ហ  ន ឡាយង្ ី 
មត្េក្ត្ៅោ  

សរ ប 
បឹង្ចាំនួន ១៦ ត្តវូបានចាក្ដ់លី បទាំង្ត្សងុ្ ត្ហើយ ១០ ត្តវូបានចាក្ល់ បខ្លុះៗ។ គា នបឹង្្មយួ មដលមនិត្តវូបាន
ត្គប៉ែុះ ល់ត្ន្ទុះត្រ។ 



 

៩ 

 

 

 

 

នរាង្រី ២៖ តាំបនដ់ីត្សើមក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញឆ្ោ ាំ ២០១៩ 

ល.រ តាំបនដ់ីត្សើម  ២០០៣ (គម២) ២០១២/១៣ ២០១៨ មូលត្ហត ម្នការតល ស់បតូរ 

១ ត្ត្ជាយចងាេ រខាង្ត្ជើង្ ២១,៥ ១៥,១៩ ១៤,៦៧ រីត្ក្ុង្រណប (រីត្ក្ងុ្ អរគីត្ដហាគ ឌ្និ)  
២ បឹង្រាជសីហ៍ ៥,៤៨ ២ ០,៧៨ រីត្ក្ុង្រណប (ត្ស្តហគនភោាំត្េញ ប រតី្ប៉ែង្ហតួ) 

៣ រាំេ ន/ត្ជើង្ឯក្  
១៤,៩ ១៤,៩ (២០១៩)១,៧ ត្តូវ

បានវាស់មវង្ត្សប
ចាប ់ 

រីត្ក្ុង្រណប (ត្ក្ុមហ  ន អាយអិនជី) 

៤ បឹង្នត្មាក្  
៣១,៦ ២៥,៣ ៣១,៩ ត្តូវបាន

វាស់មវង្ត្សបចាប ់
បមនែមជត្ត្ៅបងឹ្/ ការរ ាំត្លាភតិចតួច/ ចាក្ដ់ីល ប
ាង្សង្់្ ារ/ រមួតូចត្ដ្ឋយធ្មាជាត ិ

៥ បឹង្សាំត្រាង្  ៥,១៥ ៣,១៩ ២,៨ ចាក្ខ់្ាចល់ ប/ មបរចិញ្េ ឹមត្តឬីត្នារ 
៦ ចារអាំត្ៅ ១០,៨ ៩,០៨ ៥,៨៤ ប រ ីត្ប៉ែង្ហួត រាឹត រតល រនីីម រាូតូ  
៧ មត្េក្ធ្ាំ  ៥,៥២ ៦,០១ ១,៤៣ រីលានវាយកូ្នត្ហាគ ល វឌ្ឍនៈ  
៨ រាំេ ន  ០,៥៤២ ០,៣៨៦ ០,៣៣៣ តាំបនល់ាំត្ៅឋាន 
៩ បឹង្ក្ក្ ់ ០,៩៧៥ ០,០១២ ០,០ ត្ក្ុង្រណប ស ូកាគូ  
១០ មសនស ខ្  ៣,១៣ ១,៨ ០,១១៨ ប រ ីត្ប៉ែង្ហួត កាាំកូ្ស ីធ្ី ត្អអនម៉ែល រី២  
១១ ត្ត្ជាយចងាេ រខាង្តបូង្ ១,៥ ១,១៥ ០,១៧ រីត្ក្ុង្រណប (គត្ត្មាង្ អសូ ីអាយស ី)  

 សរ ប ១០១ ៧៩ ៥៩,៧ បាតប់ង្ជ់ាង្ ៤០ ភាគរយម្នតាំបនដ់ីត្សើម  

នរាង្រ ី៣៖ ចាំនួនសរ បម្នបឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមក្ោ ង្រាជធានភីោាំត្េញមដលបានបាតប់ង្ ់ 
តាំបន ់ ការបាតប់ង្ ់(ជាភាគរយ) មូលត្ហត ចាំបង្ម្នការបាតប់ង្ ់ 

បឹង្ បឹង្ទាំង្២៦ ត្តូវរង្្លប៉ែុះ ល់ ត្ហើយក្ោ ង្ត្ន្ទុះមានចាំនួន១៦ (៦០%) ត្តូវបាន
ចាក្ដ់លី ប។ 

ប រ ីតាំបនល់ាំត្ៅឋាន និង្រីត្ក្ងុ្រណប   

តាំបនដ់ីត្សើម ការបាតប់ង្ ់(ឬការបាតប់ង្ម់ដលត្តូវបានត្គបា៉ែ នា់ា ន) ត្បមាណ ៤១,៣ គម២ 

(៤១%) ម្នតាំបនដ់តី្សើមសាំខាន់ៗ ។ 
រីត្ក្ុង្រណប  



 

១០ 

តាំបនដ់ីត្សើម ឆ្ោ ាំ២០០៣ 

តាំបនដ់ីត្សើម ឆ្ោ ាំ២០១៨/១៩  



 

១១ 

បឹង្ក្ក្ ់
ម្្ាបឹង្៖ ៩០ ហិចន (ត្តូវបានវាស់មវង្ត្សបចាប)់ មលង្ជាបឹង្ចាបេ់ីឆ្ោ ាំ ២០១៣ 
ត្បជាេលរដា (ត្បឈមនឹង្ការបត្ណត ញត្ចញ ឬបាតប់ង្រ់បរចិញ្េ ឹមជីវតិ) ៖ ៤,២៥៣ ត្គួារ ត្តូវបានបត្ណត ញត្ចញ 
ារៈសាំខានម់្ោក្បរាិែ ន៖ ការ ររឹក្ជាំនន ់នងិ្្តល់តាំបនេ់ណ៌ម្បតង្ 
 

  
 

ត្សាើរមតទាំង្អស់ម្នតាំបនប់ឹង្ក្ក្ ់មនិមានការនាំង្លាំត្ៅឋានត្ន្ទុះត្រ រហូតដល់ឆ្ោ ាំ ១៩៨៨។ ត្បជាេលរដា
ជាត្ត្ចើនត្គួារចាបត់្្តើមាង្សង្ល់ាំត្ៅឋានត្ៅតាំបនត់្ន្ទុះ ត្ៅអាំ  ង្ ឆ្ោ ាំ១៩៩៣ ត្ហើយត្បជាេលរដាត្ៅរីត្ន្ទុះ 
ត្បក្បរបរដ្ឋាំដាំ ា្ំត្លើម្្ារឹក្។ ត្ៅឆ្ោ ាំ២០០៧ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា បានដ្ឋក្ត់ាំបនត់្ន្ទុះជួលរយៈត្េល ៩៩ឆ្ោ ាំ 
ឱ្យត្ៅត្ក្ុមហ  ន ស ូកាគូ ក្ោ ង្រឹក្ត្បាក្ច់ាំននួ៧៩ លានដ លាល រអាត្មរកិ្ ត្ហើយការចាក្ដ់ីខ្ាចល់ ប ចាបត់្្តើមត្ៅឆ្ោ ាំ 

២០០៨។19 បឹង្ក្ក្ត់្តូវបានចាក្ដ់ីល បត្េញត្ៅឆ្ោ ាំ២០១៣។  
 
 

 
19

  ម្ម៉ែ រិតយថារា៉ែ  ((ឆ្ោ ាំ២០១០). ត្បជាេលរដាបឹង្ក្ក្ម់សេង្រក្ការអនតរាគមនេ៍ីាលាត្ក្ុង្ក្ោ ង្ក្រណីវវិារដីធ្លី, ការមសតភោាំត្េញប៉ែ សតិ៍ម្លៃរី១១ មខ្មនិ្ទ ឆ្ោ ាំ២០១០ 

ត្បភេ៖ <http://www.phnompenhpost.com/national/boeung-kak-villagers-call-pm-intervene-land-case>  

 



 

១២ 

ការត្ត្បើត្បាស់ត្ដ្ឋយត្បជាេលរដា 
ត្បជាេលរដាចាំនួន៤,២៥២ត្គួារ បានរស់ត្ៅជ ាំវញិបងឹ្ក្ក្ត់្ហើយភាគត្ត្ចើនម្នត្បជាេលរដាទាំង្ត្ន្ទុះ 

អាត្ស័យ្លត្ដ្ឋយារបឹង្ ត្ដើមបរីក្ត្បាក្ច់ាំណូល។ សមាជិក្សហគមនជ៍ាត្ត្ចើន គជឺាជនត្ភៀសខ្លួន មដលត្រើប
ត្ត ប់មក្េីត្បត្រសម្ល មដលបានត្ភៀសខ្លួនអាំ  ង្ត្េលរបបប៉ែ លេត។ ជាធ្មានត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ      
សហគមនត៍្ក្ីត្ក្មតង្មតបង្ខាំចតិតមសេង្រក្រីជត្មក្ ត្ដ្ឋយត្ហត ថា បចេ បបនោត្នុះមនិមានជាំនយួឧបតែមភេីរដា ត្ដើមបី្ គត់
្គង្់្ ាុះមដលមានតម្មលសមរមយដល់ត្បជាេលរដាត្ក្ីត្ក្។ 

ការចាក្ដ់ីល បបឹង្ត្ធ្េើឱ្យខូ្ចខាត និង្លិចលង្ដ់ល់្ាុះសមមបង្ជាត្ត្ចើនខ្ោង្ ត្ហើយត្ធ្េើឱ្យត្បជាេលរដាជា
ត្ត្ចើនត្គួារបង្ខាំចិតតចាក្ត្ចញេីរីនាំង្ត្ន្ទុះ និង្ត្ដ្ឋយមនិមានសាំណង្សមរមយ។ អាំត្េើហិង្ា និង្ការគាំរាមគាំមហង្ 
ត្តូវបានត្ត្បើត្បាស់ត្ៅត្លើត្បជាេលរដាក្ោ ង្តាំបនប់ងឹ្ក្ក្ម់ដលតវា៉ែ ត្បឆ្ាំង្នឹង្ការបត្ណត ញត្ចញេីលាំត្ៅឋានរបស់េកួ្
ត្គ។ ត្ៅក្ោ ង្ ឆ្ោ ាំ២០១០ ត្បជាេលរដាជាង្២០០០ ត្គាួរត្តូវបានត្គបង្ខាំឱ្យររួលសាំណង្មដលមានតម្មលទប
ជាង្រី្ារ។ 

 

ារៈសាំខានម់្ោក្បរាិែ ន  
ត្ដ្ឋយារមត ក្េ់ន័ធនងឹ្្លប៉ែុះ ល់េីរកឹ្ជាំននា់រៈសាំខានម់្ោក្បរាិែ នម្នតាំបនប់ឹង្ក្ក្ ់ ត្តូវបានត្គ

វាយតម្មលោ៉ែ ង្ឯក្រាជយត្ៅក្ោ ង្របាយការណ៍វាយតម្មលរកឹ្ជាំននម់យួ មដលត្តូវបានត្ធ្េើត្ ើង្ត្ដ្ឋយត្ក្ុមអោក្ជាំន្ទញ
អនតរជាតិកាលេី ឆ្ោ ាំ២០០៨។20 របាយការណ៍ត្នុះបានត្លើក្ត្ ើង្ថា គត្ត្មាង្ត្នុះអាច “្តល់្លប៉ែុះ ល់គួរឱ្យ
ក្តស់មាគ ល់ដល់ត្រេយសមបតត ិ និង្បង្កត្ត្គុះថាោ ក្ដ់ល់ជីវតិត្ៅតាំបនរ់ាំន្ទបខាង្ត្ត្កាម”21។ ត្លើសេីត្នុះ របាយ
ការណ៍ត្នុះមនិត្សបត្ៅនងឹ្ម្នការត្ធ្េើឱ្យត្បត្សើរត្ ើង្នូវត្បេន័ធបង្ាូររឹក្ មដលបងាា ញត្ៅក្ោ ង្របាយការណ៍វាយ
តម្មលេី្លប៉ែុះ ល់សង្គម នងិ្បរាិែ នរបស់ត្ក្មុហ  ន ស ូកាគូត្ន្ទុះត្រ។ របាយការណ៍ដមដលបានក្តស់មាគ ល់ថា 
ការាង្សង្ត់្បេន័ធបង្ាូររកឹ្ ត្ដ្ឋយាលារាជធានីភោាំត្េញ(MPP) គឺមានរាំហាំតូច។22 របាយការណ៍ត្ន្ទុះ បាន
សនោិដ្ឋា នថា ការចាក្ដ់ីល បបងឹ្នឹង្បត្ង្កើនក្ត្មតិរឹក្ជាំននធ់្ៃនធ់្ៃរ នងិ្ញឹក្ញាបត់្ហើយវាបានេណ៌ន្ទ្លប៉ែុះ ល់
ទាំង្ត្ន្ទុះថាជា “ហានិភយ័សត្មាបស់ ខ្ភាេាធារណៈ”23។  

 

អន្ទគតរបស់បឹង្ 
គិតត្តឹម ក្ក់្ ត្ លឆ្ោ ាំ ២០១៩ រីត្ក្ុង្រណប ស ូកាគូ ត្ៅបនតាង្សង្ត់្ៅត្ ើយ។ 
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 Benham, S និង្ B Caddis, (ឆ្ោ ាំ២០០៨), ការវាយតម្មល េីត្បេន័ធបង្ាូររឹក្ និង្រឹក្ជាំននម់្នតាំបនប់ឹង្ក្ក្ ់ 
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 ដូចខាង្ត្លើ  
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 ដូចខាង្ត្លើ  
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 ដូចខាង្ត្លើ  



 

១៣ 

 

បឹង្នត្មាក្ និង្អាគរខ្ពស់ៗត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ  (ត្ដ្ឋយអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆ្ោ ាំ២០១៩) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

១៤ 

បឹង្នត្មាក្ 
ម្្ាបឹង្៖ ៣,២៣៩ ហិចន (តាំបនម់ដលត្តូវបានវាស់មវង្ត្សបចាប)់ 
ចាំនួនត្បជាជន (ត្បឈមនឹង្ការបត្ណត ញត្ចញ/បាតប់ង្ជ់ីវភាេរស់ត្ៅ)៖ >៣១៩  ត្គួារ 
ារៈសាំខាន់ម្ោក្បរាិែ ន៖ ការការ ររឹក្ជាំនន ់អាង្សត ក្រឹក្ាែ តមានលក្ខណៈធ្មាជាតិ ធ្នធានត្តី និង្បក្េតី្ៅក្ោ ង្តាំបនត់្ន្ទុះ។ 

 
បឹង្នត្មាក្ ឬបឹង្រាំនបក់្បត់្សូវ គឺជាបឹង្មដលធ្ាំជាង្ត្គបា្ំ  តត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ។ បឹង្ត្នុះ មានរី

នាំង្ត្ៅភាគ យេយម្នរាជធានីភោាំត្េញ នងិ្សែិតក្ោ ង្ ៥សងាក ត។់ បឹង្ត្នុះត្តូវបានត្គត្ត្បើត្បាស់នាំង្េីអតីតកាល 
សត្មាបត់្ត្ាចត្សេដាំ ា្ំត្សូវ និង្ការត្នារ។  

កាលេីម្លៃរី០៣ មខ្ក្ មភៈ ឆ្ោ ាំ២០១៦ រាជរដ្ឋា ភបិាលក្មព ជា បានត្ចញអន ត្ក្ឹតយត្លខ្ ២០ មដលបានដ្ឋក្់
បឹង្ត្នុះ ជាត្រេយសមបតតាិធារណៈរបស់រដា ត្ដ្ឋយត្គបដណត បត់្ៅត្លើម្្ាដីចាំនួន ៣,២៣៩ ហិចន។ កាលេីម្លៃ
រី២៩ មខ្មក្រា ឆ្ោ ាំ២០១៩ អាជាា ធ្រសងាក តម់ត្េក្ត្ៅោ  បានត្ចញនូវលិខ្ិតមយួចាបត់្ៅត្បជាេលរដាមយួចាំនួន
មដលរស់ត្ៅ និង្ត្នារត្ៅត្លើម្្ាបឹង្ ត្ដ្ឋយឱ្យអោក្ទាំង្ត្ន្ទុះចាក្ត្ចញេីតាំបន់ត្ន្ទុះក្ោ ង្រយៈត្េល ៧ម្លៃ។   
ត្បជាេលរដាមយួចាំនួនត្រៀត មនិទនរ់រួលបានលិខ្ិតត្ន្ទុះត្រ ប៉ែ មនតបានររួលដាំណឹង្មនិ្លូវការថា េួក្ត្គក្ាំេ ង្
កានក់ាបដ់ីរបស់រដា។ មនិមានត្វរិកាាធារណៈត្តូវបានត្ធ្េើត្ ើង្ ត្ដើមបេីភិាក្ាអាំេីម្នការសត្មាបប់ងឹ្ត្ន្ទុះត្រ។  



 

១៥ 

ការត្ត្បើត្បាស់ត្ដ្ឋយត្បជាេលរដា  
បឹង្នត្មាក្ មានត្បជាេលរដា ៣១៩ត្គួារ ក្ាំេ ង្រស់ត្ៅ មដលភាគត្ត្ចើនរស់ត្ៅក្ោ ង្ត្េាំត្បរល់ម្នបឹង្ ឬ

រស់ត្ៅនមត្េាំត្បរល់បឹង្។ ក្ោ ង្ចាំត្្មត្គាួរទាំង្ត្ន្ទុះ ភាគត្ត្ចើនជាអោក្ត្នារ នងិ្ស្តសតីមដលត្បក្បរបរដ្ឋាំ
ដាំ ា្ំត្លើម្្ាបឹង្ និង្ត្បាក្គក្ត់្ខាអាវ លាង្ចាន ត្ហើយនិង្ត្ត្បើត្បាស់បឹង្សត្មាបត់្ធ្េើជាបនគនអ់ន្ទមយ័្ង្មដរ។ 
មនិមានត្គាួរ្មយួមដលត្តូវបានសមាភ សត្ដ្ឋយអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត មានបលង្ក់្មាសិរិធដធី្លីត្ន្ទុះត្រ 
មដលត្ធ្េើឱ្យេួក្ត្គងាយរង្ត្ត្គុះេីការបត្ណត ញត្ចញត្ដ្ឋយបង្ខាំ។  

ត្ដ្ឋយម្ែក្ត្ៅត្លើរាំហាំរបស់បឹង្ បឹង្នត្មាក្បាន្តល់នូវឱ្កាសសត្មាបក់ារត្នារ។ ជាលរធ្ល 
សហគមនម៍យួចាំនួនបានចូលមក្តាំបនប់ឹង្នត្មាក្ត្ៅប៉ែ ន្ទា នឆ្ោ ាំច ង្ត្ត្កាយត្នុះ ត្ដើមបតី្បក្បរបរត្នារត្ៅត្លើ
ម្្ាបឹង្ត្នុះ។ ការសត្មបនមវបបធ្មខ៌្ សៗគោ ម្នការត្នារបានបនតត្ក្ើតមានត្ ើង្ត្ៅត្លើម្្ាបឹង្មដលបត្ង្កើតជា
រិដាភាេដា៏ែ តម្នវធិ្ាីស្តសតក្ោ ង្ការត្នារខាោ តតូច ដូចជាការត្នារលក្ខណៈត្គាួរ ការដ្ឋក្ម់ង្ត្តី និង្ការ
ដ្ឋក្ល់បត្តី។ នរាង្ខាង្ត្ត្កាម ្តល់នូវេត័ម៌ានសតីេី ចាំណូលេីការត្នាររបស់ត្គាួរមដលរស់ត្ៅត្លើម្្ាបឹង្៖ 

 

ត្បត្ភរត្តី តម្មលក្ោ ង្មយួគី ូត្កាម 

ត្តីន យ  ២.០០០ ត្រៀល 

ត្តីរីឡាបោ៉ែ   ៤.០០០ ត្រៀល 

ក្ាំេឹស ១០.០០០ ត្រៀល 
 

ត្បជាេលរដារាបរ់យត្គួារ េឹង្ម្ែក្ត្លើបឹង្ត្ដើមបរីក្អាហារ និង្ត្បាក្ច់ាំណូល។ ត្ត្ៅេីត្តី ក្ម៏ានរ ក្ខជាត ិ
និង្សតេមយួចាំនួនមដលដ ុះ នងិ្រស់ត្ៅក្ោ ង្ម្្ាបឹង្ ដូចជាត្តក្ួន  ត្មើមឈូក្        ម្ល ឈូក្  ខ្យង្ និង្ក្មង្កប។ អាហារទាំង្
ត្នុះ អាចជួយ កាតប់នែយការចាំ្យរបស់ត្គួារត្ក្ីត្ក្ជាត្ត្ចើន និង្បត្ង្កើនអាហារូបតែមភ និង្ស វតែិភាេម្ោក្ចាំណី     
អាហារ។ 
  



 

១៦ 

 
រូបភាេរី១៖ការចិញ្េ ឹមត្តីសត្មាបល់ក្ត់្ៅរី្ារត្ៅត្េលត្តីធ្ាំ។ 
  

 

រូបភាេរី២៖ ការបង្់សាំ្ញ់ចាប់ត្តី។ សាំ្ញ់ត្តូវបានត្បាុះ
េីរីខ្ពស់ ត្ដើមបចីាប់ត្តីតូចៗ។  

 

រូបភាេរី៣៖ អន្ទា ក្រ់ាង្ជាត្េួញ មដលត្ធ្េើឱ្យត្តីជាបក់្ោ ង្សាំ្ញ់
ត្ៅខាង្ច ង្។ ត្តីអាចចូលក្ោ ង្អន្ទា ក្ោ់៉ែ ង្ត្សួលមតមនិអាចត្ចញ
វញិបាន ត្ដ្ឋយារភាេប ិនត្បសបម់្នការត្រៀបចាំរនធចូល ឬត្ចញ។   

 

រូបភាេរី៤៖ អន្ទា ក្ច់ាបត់្តីត្ធ្េើេីត្ឈើងាបនិ់ង្មមក្ត្ឈើធ្ាំ  ៗសត្មាប់្ តល់
ក្មនលង្លាក្ខ់្លួនឱ្យត្តី បន្ទា ប់មក្អោក្ត្នារដ្ឋក្ស់ាំ្ញ់ត្ៅជ ាំវញិ 
ត្ហើយឱ្យត្តីត្ចញេីគ មពត្ឈើត្ន្ទុះ ត្ដ្ឋយត្ត្បើសាំត្ ង្  និង្ត្ឈើមវង្ ។   

 

រូបភាេរី៥៖  សាំ្ញ់ធ្ាំមយួត្ៅម ខ្កាណូត ត្តូវបានត្គរាំលាក្់
ចូលម្ ា្បឹង្ រចួត្លើក្មក្វញិត្ដើមបចីាបត់្តី។  

 
រូបភាេរី៦៖ ការត្បមូល្លម ល្ឈូក្ ត្មើមឈូក្ និង្ត្គបឈូ់ក្ 
មដលដ ុះត្ដ្ឋយធ្មាជាតិត្ៅក្ោ ង្ម្ ា្បឹង្។  
 



 

១៧ 

ារៈសាំខានម់្ោក្បរាិែ ន 

បឹង្នត្មាក្គឺជាអោក្ការ ររឹក្ជាំនន ់របរ់ល់នឹង្លាំហូររកឹ្មក្េីភាគខាង្ត្ជើង្។ រាំនបប់ឹង្នត្មាក្ជួយ 
បមង្េរលាំហូររឹក្េភីាគខាង្ត្ជើង្ឱ្យត្ៅភាគខាង្ត្ក្ើតវញិ ឬរក្ា្ា ក្រឹក្ក្ោ ង្រាំហាំធ្ាំ។ រាំនបម់ដលលាតសនធងឹ្េីត្ក្ើត
ត្ៅលិចនមបត្ ត្ យភាគខាង្តបូង្ម្នបឹង្ បងាក ររកឹ្ជាំននម់ក្េីខាង្ត្ជើង្បានោ៉ែ ង្មានត្បសិរធភាេត្ដ្ឋយមនិឱ្យ
ហូរចូលមក្រីត្ក្ុង្ត្ហើយជនលិ់ចមយួម្ោក្ធ្ាំម្នរីត្ក្ុង្។ (សូមត្មើលរូបភាេរី ៨ ខាង្ត្ត្កាម) 

អន្ទគតម្នបឹង្ 
គត្ត្មាង្សត្មាបប់ឹង្នត្មាក្ ត្ៅមានភាេត្សត្េចត្សេិល។ ត្ៅត្លើខ្ោង្រាំនបម់្នបឹង្ ត្តូវបានអភវិឌ្ឍន៍

ឱ្យត្ៅជាមហាវលិីឈោុះ-ឈោុះ ត្ហើយម្្ាបឹង្ចាំនួន២០ ហិចន បចេ បបនោក្ាំេ ង្ត្តូវបានចាក្ល់ ប ត្ដើមបបីត្ង្កើតជា្ារ
បមនលធ្ាំមយួសត្មាបផ់្គតផ់្គងន់ៅក្នុងរាជធានីភោាំត្េញ។24 តម្មលដីធ្លីត្ៅតាំបនត់្ន្ទុះ បានហក្ត់្ ើង្ខ្ពស់ ន្ទប៉ែ ន្ទា នឆ្ោ ាំច ង្
ត្ត្កាយត្នុះ25 ត្ដ្ឋយត្ក្ើនត្ ើង្ដល់២៧% ចាបេ់ីមខ្មក្រា ដល់ មខ្មលិ ន្ទ ឆ្ោ ាំ២០១៩។ ាែ នភាេត្នុះ ត្ធ្េើឱ្យ 
សហគមនក៍្ោ ង្តាំបនត់្ន្ទុះ មដលររួលេត័ម៌ានេីខាង្ាលារាជធានីភោាំត្េញថា េកួ្ត្គក្ាំេ ង្រស់ត្ៅត្លើដីាធារ
ណៈរបស់រដាមានការត្េួយបារមភអាំេីស វតែិភាេដ ីនងិ្្ាុះសមមបង្របស់េួក្ត្គ។ ត្ហត ដូចត្នុះត្ហើយ ាែ នភាេត្នុះ 
បានរមលឹក្អោក្ទាំង្ត្ន្ទុះថា េួក្ត្គមនិមានការការ រម្ោក្ចាប ់ក្េ់័នធនឹង្ការបត្ណត ញត្ចញត្ដ្ឋយបង្ខាំត្ៅម្លៃ
អន្ទគតត្ន្ទុះត្រ។  

ការត្ក្ើនត្ ើង្នូវតម្មលដីធ្ល ីការអភវិឌ្ឍ្លូវលាីៗ និង្រី្ារត្ៅក្ោ ង្តាំបនត់្ន្ទុះ ក្ដូ៏ចជាសញ្ហញ ម្នការបត្ណត ញ
ត្ចញគឺជាភសត នង្ចាស់លាស់មយួម្នម្នការសត្មាបត់ាំបនត់្ន្ទុះ មដលក្ាំេ ង្ត្តូវបានត្គអន វតត។ ក្ង្េុះខាត
េត័ម៌ានឱ្យត្គបត់្ជងុ្ត្ត្ជាយ បង្កឱ្ យកានម់តមានការត្េយួបារមភសត្មាបត់្បជាេលរដាមដលរស់ត្ៅក្ោ ង្តាំបនត់្ន្ទុះ 
មដលអោក្ទាំង្ត្ន្ទុះ មនិទនម់ានបណ័ណ ក្មាសិរិធដីធ្លី ត្ហើយបង្កជាឱ្កាសដល់ការរ ាំត្លាភយក្ដីធ្លី និង្ការលក្ដ់ី
មដលត្ធ្េើត្ ើង្ត្ដ្ឋយអោក្ខាង្ក្ោ ង្ាែ នបន័រដាមដលដឹង្អាំេីម្នការអភវិឌ្ឍនត៍្ៅតាំបនត់្ន្ទុះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24

 អន ត្ក្ឹតយត្លខ្ ១៤៧ (ឆ្ោ ាំ២០១៨) សតីេីការមក្សត្មួលម្្ាបឹង្នត្មាក្ (បឹង្ក្បត់្សូវ)សែិតត្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ ជាសមបតតិាធារណៈរបស់រដា  
25

 កាមសតភោាំត្េញប៉ែ សតិ៍ ម្លៃរី៧ មខ្ក្ក្កដ្ឋ ឆ្ោ ាំ២០១៩ <https://www.phnompenhpost.com/post-property/land-prices-three-capital-districts-see-sharp-

increase>.  

អោក្ត្នារត្បុះតក ឈូក្ (ត្ដ្ឋយអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆ្ោ ាំ២០១៩ ) 

https://www.phnompenhpost.com/post-property/land-prices-three-capital-districts-see-sharp-increase
https://www.phnompenhpost.com/post-property/land-prices-three-capital-districts-see-sharp-increase


 

១៨ 

 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

លាំហូររឹក្េីភាគ
ខាង្ត្ជើង្ 

រាំនបក់ារ រ 

រឹក្ត្តូវបានរបត់្ៅក្ោ ង្បឹង្នត្មាក្ 
ម នត្េលហូរចូលត្ៅក្ ត្ ល     

រាជធានីភោាំត្េញ 

រូបភាេរី ៧៖ ម្នរីតាំបនក់ារ ររឹក្ជាំនន់ បឹង្នត្មាក្ (ត្ដ្ឋយអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆ្ោ ាំ២០១៩)   



 

១៩ 

តាំបនដី់ត្សើមបឹង្រាំេ ន ឬត្ជើង្ឯក្  
ម្្ាបឹង្៖ តាំបនដ់ីត្សើមសរ ប ២,៨៥០ ហិចន (មនិទនវ់ាស់មវង្នមចាប)់១០៧ ហិចន (វាស់មវង្នមចាប់26) 
ចាំនួនត្បជាេលរដា(ត្បឈមនងឹ្ការបត្ណត ញត្ចញ ឬបាតប់ង្រ់បរចិញ្េ ឹមជីវតិ)៖ > ១,០០០ ត្គួារអាចបាតប់ង្់
របរចិញ្េ ឹមជីវតិ។ មយួចាំននួអាចត្បឈមនឹង្ការបត្ណត ញត្ចញ។   
ារៈសាំខានម់្ោក្បរាិែ ន៖  ការ រេីរឹក្ជាំនន ់ តាំបនត់្បត្េឹតតក្មារឹក្ក្ខ្េក្ន់មធ្មាជាតិ ្តល់ភាេត្តជាក្ដ់ល់
បរោិកាស តាំបនេ់ណ៌ម្បតង្ ក្មនលង្េង្របស់ត្តីមដលតល ស់រីេីរត្នលបាាក្។់ 

 

តាំបនដ់ីត្សើមបឹង្រាំេ ន ឬត្ជើង្ឯក្ត្ៅមនិទនម់ានការវាស់មវង្ត្េាំត្បរល់ត្តឹមត្តូវត្ន្ទុះត្រ ប៉ែ មនតវាសែិតត្ៅ
ភាគខាង្តបូង្រាជធានីភោាំត្េញ ត្ដ្ឋយលាតសនធងឹ្ត្គបដណត បត់្ដ្ឋយបឹង្ សាឹង្ តាំបនរ់ាំន្ទបលិចរឹក្ ជាត្ត្ចើនក្មនលង្ 
មដលក្មនលង្ទាំង្ត្ន្ទុះ ត្តូវបានត្បជាេលរដារស់ត្ៅ និង្ត្ត្បើត្បាស់នាំង្េីការដួលរលាំម្នរបបមខ្ារត្ក្ហម
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 អន ត្ក្ឹតយត្លខ្ ១៤៨ សតីេីការមក្សត្មួលម្្ាបឹង្ត្ជើង្ឯក្ សែិតត្ៅក្ោ ង្ខ្ណឌ មានជ័យ និង្ដត្ងាក  ម្នរាជធានីភោាំត្េញ និង្រីត្ក្ុង្នត្ចា  ត្ខ្តតក្ ត្ ល ម្លៃរី១ មខ្វចិាិកា ឆ្ោ ាំ២០១៨  



 

២០ 

 

ការត្ត្បើត្បាស់ត្ដ្ឋយត្បជាេលរដា 
 សហគមនជ៍ាត្ត្ចើនត្ត្បើត្បាស់បឹង្ត្នុះ សត្មាបដ់្ឋាំដ ុះដាំ ា្ំត្លើរឹក្ ដូចជាក្មញ្ាត នងិ្ត្តក្នួ។   ត្បជាេលរដា 

ជាត្ត្ចើនត្គួារអាចរក្ត្បាក្ច់ាំណូលចត្ន្ទល ុះេី ៤០០,០០០ត្រៀល (ត្បមហល១០០ដ លាល រអាត្មរកិ្) ត្ៅ 
៨០០,០០០ ត្រៀល (ត្បមហល២០០ដ លាល រអាត្មរកិ្) ក្ោ ង្មយួមខ្ េីដាំ ា្ំត្លើម្្ារកឹ្ក្ោ ង្មយួហិចន។ ត្លើសេីត្នុះ 
ដីក្ោ ង្តាំបនដ់ីត្សើមមដលលិចរឹក្មតង្មាក ល្តល់នូវជីជាតិសត្មាបក់ារត្ធ្េើក្សិក្មាត្ៅក្ោ ង្សហគមន។៍ សហគមន៍
ត្នារជាត្ត្ចើនរស់ត្ៅនមដង្សាឹង្ ត្ៅក្ោ ង្តាំបនដ់ីត្សើម ត្ដ្ឋយរក្ត្តីទាំង្ត្ៅក្ោ ង្បឹង្ និង្សាឹង្។  

 

 

ដាំ្ាំត្លើម្្ារឹក្ជាត្ត្ចើនជួរ មដលជួយ បនេ រធរឹក្ក្ខ្េក្ក់្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ (ត្ដ្ឋយអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆ្ោ ាំ២០១៩) 



 

២១ 

 

ត្បត្ភរត្តី តម្មលក្ោ ង្មយួគី ូត្កាម 

ត្តីក្ាំភាល ញ ៧.០០០ ត្រៀល 

ត្តីឆ្ល ាំង្ ១.២០០ ត្រៀល 

ត្តីឆ្លូញ ១០.០០០ ត្រៀល 

ត្តីរ ៉ែស់ ១៦.០០០ ត្រៀល 
 

ារៈសាំខានម់្ោក្បរាិែ ន 

តាំបនដ់ីត្សើមបឹង្រាំេ ន ឬត្ជើង្ឯក្ មានារៈសាំខានត់្ៅក្ោ ង្ការត្បត្េឹតតក្មារឹក្ក្ខ្េក្ហូ់រត្ចញេីរាជធានី
ភោាំត្េញ និង្ការ រេីរកឹ្ជាំននទ់ាំង្ត្ៅភាគក្ ត្ ល និង្ភាគខាង្តបូង្ម្នរីត្ក្ងុ្ មដលជាបត់្េាំត្បរល់នឹង្រីត្ក្ងុ្ 
នត្ចា ។ 

បឹង្ត្នុះ ត្ដើរតួន្ទរីជាអាង្ត្បត្េឹតតក្មារកឹ្មបបធ្មាជាតិមដលមានត្បសិរធភាេមធ្យម ត្ដ្ឋយការត្ត្បើត្បាស់
រ ក្ខជាតិន្ទន្ទត្ៅក្ោ ង្ម្្ាបឹង្ ដូចជាក្មញ្ាត និង្ត្តក្ួន មដលរ ក្ខជាតិទាំង្េីរត្នុះដ្ឋាំត្ដ្ឋយក្សិក្រក្ោ ង្តាំបន ់និង្អាច
ជួយ សមាែ តារធាត េ លត្ចញេីក្ោ ង្រកឹ្។27 ត្ៅត្េលមដលរឹក្ហូរត្ចញេីរាជធានីភោាំត្េញ ដូចជារកឹ្លូក្ខ្េក្ ់
នមរយៈត្បឡាយចាំននួបីធ្ាៗំ  តាំបនដ់ីត្សើមត្ៅក្ោ ង្តាំបនត់្ន្ទុះ នឹង្ជារបាាំង្ធ្មាជាតមិយួ ការ រមនិឱ្យារធាត 
េ លហូរចូលត្ៅក្ោ ង្រត្នលបាាក្។់ 

មានម្នការបចេ បបនោជាត្ត្ចើន សត្មាបត់្រាង្ចត្ក្ត្បត្េឹតតក្មារឹក្ ត្ហើយរ ាំេឹង្រ ក្ថានឹង្ដាំត្ណើ រការត្ដ្ឋយ
មានការ្តល់ជាជាំនួយទាំង្ហិរញ្ញ វតែ  និង្បត្ចេក្ត្រសេីអោក្ជាំន្ទញជនជាតជិប៉ែ នរបស់រភីាោ ក្ង់ារសហត្បតិបតតិការ
អនតរជាតិជប៉ែ ន (JICA)28។  

ជិត ៧០ភាគរយម្នរកឹ្ត្ភលៀង្ និង្រឹក្ក្ខ្េក្ត់្ចញេីរាជធានភីោាំត្េញ ហូរចូលត្ៅក្ោ ង្តាំបនដ់ីត្សើមបឹង្រាំេ ន 
ឬត្ជើង្ឯក្។29  

ត្ោង្នមរបាយការណ៍មយួ មដលត្តូវបានត្ធ្េើត្ ើង្ត្ដ្ឋយមានការសហការរវាង្ាលារាជធានីភោាំត្េញ 
ជាមយួនឹង្ាលាត្ក្ងុ្បា៉ែ រសី ការបាតប់ង្ត់ាំបនដ់ីត្សើមបងឹ្រាំេ ន ឬបឹង្ត្ជើង្ឯក្នងឹ្ត្ធ្េើឱ្យរឹក្ក្ខ្េក្ច់ាំននួ ២,៥ ត្ៅ 
៣លានមម៉ែត្តគូប នឹង្ត្តូវរក្ក្មនលង្ត្្េង្ ត្ដើមបតី្ធ្េើត្បត្េឹតតកិ្មា30 មដលអាចនឹង្ប ត្ លឱ្យជនលិ់ចម្ោក្ត្្េង្ក្ោ ង្   
រីត្ក្ុង្ ឬលិចភាគខាង្ត្ត្កាម និង្រីត្ក្ុង្នត្ចា  ឬលិចទាំង្េីរម្ោក្។ ការចាក្ដ់ីខ្ាច ់បចេ បបនោក្ាំេ ង្បនតសក្មាភាេ
ត្ៅក្ោ ង្តាំបនត់្ន្ទុះ។  

 
27

 Irvine et al, ២០១៥ “ការអន វតត PCSWMM ត្ដើមបវីាយតម្មលរិដាភាេការត្បត្េឹតតក្មារឹក្ក្ខ្េក្ ់និង្រឹក្ជាំននរ់ីត្ក្ុង្ភោាំត្េញ ត្បត្រសក្មព ជា៖ ឧបក្រណ៍មយួ ត្ដើមបគីាំត្រការត្ធ្េើ
ម្នការរីត្ក្ុង្ត្អកូ្ ូស ី” រិន្ទន បបវតតិគាំរូម្នការត្គបត់្គង្រឹក្ V ២៣  

28
 អង្គការម្ចកា (JICA) ២០១៩ “ការត្រៀបចាំរបាយការណ៍ាា បសាង្ម់តិ សតីេីគត្ត្មាង្ត្បេន័ធអភវិឌ្ឍនរ៍ឹក្ក្ខ្េក្ត់្ៅក្ោ ង្រាជធានីភោាំត្េញ ម្នត្បត្រសក្មព ជា” 

29
 Ville de Paris និង្ាលារាជធានីភោាំត្េញ (ឆ្ោ ាំ២០១៨) ត្សៀវត្ៅអាំេីការេត្ង្ីក្ និង្ការតល ស់បតូរម្នរាជធានីភោាំត្េញ     

30
 ដូចខាង្ត្លើ   



 

២២ 

ប រសមាោ ក្ប់ង្ស់ាំ្ញ់ត្ៅបឹង្នត្មាក្ (ត្ដ្ឋយអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ឆ្ោ ាំ២០១៩) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

២៣ 

៥. ក្េចក្តីេននិដ្ឋា ន 
បឹង្ នងិ្តាំបនដ់ីត្សើមជាត្ត្ចើនត្តូវបានបាតប់ង្ ់ ត្ដ្ឋយភាគត្ត្ចើនប ត្ លមក្េីតត្មូវការម្ោក្អចលនវតែ 

របស់មាេ ស់គត្ត្មាង្ាង្សង្ប់ រ ី និង្រីត្ក្ងុ្រណប។ បឹង្ត្ៅក្ោ ង្រីត្ក្ុង្បចេ បបនោត្នុះត្តូវបានបាតប់ង្អ់ស់ មានមត
បឹង្សាំត្រាង្ និង្បឹង្នត្មាក្ប៉ែ ត្ ណ្ ុះមដលត្ៅសល់ ត្ដ្ឋយជាង្ ៥០ភាគរយ ម្នរាំហាំបងឹ្ទាំង្េីរត្នុះនងឹ្មនិទន់
ត្តូវបានត្គប៉ែុះ ល់ត្ៅត្ ើយត្រ។   

តាំបនដ់ីត្សើមជាត្ត្ចើនត្បឈមម ខ្នឹង្អន្ទគតមដលមនិចាស់លាស់ ត្ហើយជាង្ ៤០ភាគរយម្នតាំបនដ់ី
ត្សើម បចេ បបនោត្តូវបានបាំ្លចិបាំតល ញ នងិ្សែិតក្ោ ង្បញ្ជ ីមដលត្តូវបាតប់ង្។់ មូលត្ហត ចមបង្ៗម្នការបាតប់ង្ប់ឹង្ 
និង្តាំបនដ់ីត្សើម ត្ លគឺការបត្ង្កើតអចលនត្រេយ ត្ហើយជាញឹក្ញាបជ់ាគត្ត្មាង្ាង្សង្ល់ាំត្ៅឋានតម្មលខ្ពស់
មដលមនិ្តល់ជត្ត្មើសម្ោក្លាំត្ៅឋានសត្មាបត់្បជាេលរដាត្ក្ីត្ក្បានត្ន្ទុះត្រ។ 

្លប៉ែុះ ល់ម្ោក្សង្គម និង្បរាិែ នម្នការបាតប់ង្ទ់ាំង្ត្នុះបាននងឹ្បនតមានឥរធេិលមដលជត្មុញឱ្យ
មានការបត្ណត ញត្ចញេីលាំត្ៅឋាន ការបាតប់ង្ជ់ីវភាេ ការត្ក្ើនត្ ើង្នូវក្ត្មតិរឹក្ជាំនន ់ការបាំេ លបរាិែ ន និង្
ការបាតប់ង្ជ់ីវចត្មុុះមដលអាចនឹង្ត្ក្ើតមានត្បសិនត្បើបញ្ហា ត្នុះត្ៅមតបនតមាន។ 



 

២៤ 

៦. អនុសាេន៍ 
ត្ដ្ឋយម្ែក្ត្លើការរក្ត្ ើញ របាយការណ៍ត្នុះសូម្តល់អន ាសនម៍យួចាំនួន ដូចខាង្ត្ត្កាម៖  

១. សូមរាជរដ្ឋា ភបិាលបងាា ញជាាធារណៈនូវបញ្ជ ីត្រេយសមបតតិាធារណៈរបស់រដាត្ៅត្លើត្បេន័ធ 
       អ ិនធ្ឺត្ណត។ 
២.    ត្ធ្េើការត្ាវត្ជាវបមនែមត្ៅត្លើ្លប៉ែុះ ល់ម្នការបាតប់ង្ប់ឹង្ និង្តាំបនដ់ីត្សើមចាំត្ ុះរាជធានី            
        ភោាំត្េញ។  
៣.  ការវាយតម្មល្លប៉ែុះ ល់ម្ោក្បរាិែ នគួរត្តូវបាន្េេេ្ាយជាាធារណៈ មសេង្រក្បាននម 
      អ និធ្ឺត្ណតត្ដើមបអីាចេនិិតយត្មើលបាន  នងិ្បត្ង្កើនតមាល ភាេ។  
៤.   ត្បជាេលរដាជាត្ត្ចើនមដលររួលបាន្លត្បត្ោជនេ៍ីបឹង្ គួរត្តូវបានអត្ញ្ជ ើញជាម្ដគូរក្ោ ង្ការ 
      ត្បឹក្ាត្ោបល់ជាមយួរាជរដ្ឋា ភបិាល។  
៥.  បឹង្ នងិ្តាំបនដ់ីត្សើមសាំខាន់ៗ  ដូចជាបឹង្នត្មាក្ នងិ្តាំបនដ់ីត្សើមបឹង្រាំេ ន ឬត្ជើង្ឯក្ គួរត្តូវ  

បានអភរិក្េត្ត្កាមចាបេ់ិត្សសមដលមានការការ រោ៉ែ ង្តឹង្រ ងឹ្ ចាំត្ ុះការអភវិឌ្ឍ នងិ្ការត្ធ្េើ
ឱ្យខូ្ចខាត្មយួត្ដ្ឋយារការការ របចេ បបនោ ត្ត្កាមចាបភ់ូមបិាលត្ៅមនិទនត់្គបត់្គន់
ត្ន្ទុះត្រ មដលត្នុះអាចប ត្ លឱ្យមាន្លប៉ែុះ ល់អវជិជមានធ្ៃនធ់្ៃរដល់ត្បត្រសជាត។ិ 
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