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ការពារវជិាជ ជីវៈ” នៃដ្ៃការសក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី ដែលបាៃអ្ៃុេត័មោយព្ក្សរេព្បឹក្សា-      
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ខាុ ំសមងកតមឃើញថា មៅក្សនុងស គេៃអ៍្នក្សចាបម់ៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមយើង 
មាៃអ្នក្សជំនាញខាងចាបជ់ាមព្ចើៃ ដែលបាៃសរមសរ្សរវ្ាយមសៀវមៅសិក្សា មែើេបបីមព្េើ    
មសចក្សតីព្តូវការនៃអ្នក្សសិក្សាចាប។់ មទាះបេីៃិដេៃជាអ្នក្សជំនាញក្សម៏ោយ ខាុ ំសូេមលើក្សទ្ឹក្សចិតត
ែល់មេធាវ ី ៃិងអ្នក្សសិក្សាទូ្មៅចូលរេួវភិាគទាៃអ្តថបទ្ មែើេបចុីះ្ាយក្សនុងព្រឹតតបិព្តមេធាវ។ី   



 

V 

 

 

គណៈមេធាវសីាវ គេៃជ៍ាៃិចចែល់ការចូលរេួដចក្សរដំលក្សអ្តថបទ្របស់ខលួៃមៅក្សនុងព្រឹតតបិព្តមៃះ។ 
ចំមពាះអ្នក្សដែលមាៃបំណិៃខាងសរមសរមាៃក្សព្េិត គណៈមេធាវមីាៃព្ក្សរេបណាា ធិការេួយ
ដែលៃឹងជួយ ្ តល់ការដណនាែំល់អ្នក្សចូលរេួ ៃងិជួយ ដក្សសព្េួលអ្តថបទ្។ មោលមៅនៃការ
បមងកើតព្រឹតតបិព្តមៃះ េៃិព្តឹេដត្សរវ្ ាយអ្តថបទ្នៃអ្នក្សៃិរៃធមជើងោស់ដតប ុមណាា ះមទ្ ប ុដៃតដងេ
ទាងំជួយ មលើក្សសាួយបំណិៃខាងសរមសរែល់អ្នក្សៃិរៃធជំនាៃម់ព្កាយ្ងដែរ។ 

ខាុ ំយល់មឃើញថា ងវីមបើព្ក្សរេបណាា ធិការបាៃ្ចិត្ចង់ក្សនុងការមធវើឲ្យព្រឹតតិបព្តទ្ទ្ួលបាៃ
គុណភារេយួែខ៏ពស់ក្សម៏ោយ ការខវះខាតគងដ់តមជៀសេៃិ្ុត។ មែើេបមីព្ជាេដព្ជងឲ្យព្រតឹតបិព្ត
មៃះមាៃគុណភារកាៃដ់តព្បមសើរ ខាុ ំសូេអ្ំពាវនាវែល់អ្នក្សអាៃមេតាត សរមសរតប ៃិងរះិគៃស់ាថ បនា 
មធវើអ្តាថ ធិបាយ ឬបំមរញបដៃថេមៅមលើអ្តថបទ្ៃេីយួៗដែលបាៃមបាះរុេព្ ាយ។ ខាុ ំសងឃេឹថា 
ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹងបាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃ
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខមៃះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួេវភិាគអ្តថបទ្ សូេមធវើការទាក្ស់ទ្ងេក្សការយិាល័យគណៈមេធាវ ី    
មោយផ្ទា ល់តាេរយៈមោក្សមេធាវ ី កយុ នាេ តាេអុ្ីដេ ល neam130@bakc.org.kh 

ៃិងមោក្សមេធាវ ីខក ប ុនមធឿន  តាេអីុ្ដេ ល bunthoeurn@bakc.org.kh  ក្សប៏ាៃ។ 
 ជាទ្ីបចចប ់ខាុ ំសូេជូៃររែល់ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្ស
ព្សីទាងំអ្ស់ សូេជួបដតមជាគជយ័ព្គបព់្បការ។ 

 
សូេអ្រគុណ! 
 

                                                នងៃសុព្ក្ស ១៤មក្សើត ដខមចព្ត ឆ្ន  ំច ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ 
   រាជធាៃភីនមំរញ នងៃទ្ី៣០ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

 

      
  

          សនួ វិសាេ 
                                                            ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
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សមខេបយតុ្តិសាស្រសត សាំណុាំ មរឿខមេខ ០០១, អខគជាំនុាំជព្េះ
សាលាដាំបខូ, មសចកតសីមព្េចសតរីី អញ្ញព្ត្កេមទាកទ់ខនឹខ
ថិរមវលាននអាជ្ញា យកុាេចាំម ះបទមេមើសជ្ញត្ ិខដេមេើក
ម ើខមោយមេធាវីការ រកតី, ២៦ ខខ កកកោ ឆ្ន ាំ ២០១០ 

 
មោយមេធាវ ីមាស បូរា  

១. មសចក្សតីម្តើេ 
 ចាបដ់ែលៃឹងព្តូវបាៃយក្សេក្សមព្បើមោយ អ្ងាជំៃុំជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា 

(អ្វតក្ស) មាៃែូចជា ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ១៩៥៦ ដែលមៅជាធរមាៃ ៃិងព្តូវបាៃអ្ៃុេត័មៅេុៃ
ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ជាមរលមវោ បទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ ព្តូវបាៃោបម់្តើេព្បព្រឹតតមោយក្សមាម ភបិាលដខមរ
ព្ក្ស េ។ ការយក្សចាបម់ាៃជាធរមាៃេុៃអ្មំរើមលមើសព្បព្រឹតតេក្សមព្បើ គឺមែើេបកុី្សំឲ្យមាៃការខុស
្ាងៃងឹមោលការណ៍ៃីតាៃុកូ្សលភារ (the Principle of Legality)។ មទាះបីជាយា ងមៃះក្សត ី
មៅមាៃឧបសគា្លូវចាបេ់យួចំៃៃួមទ្ៀតដែល អ្វតក្ស បាៃព្បឈេ។ 

២. អាជាា យុកាលនៃបទ្ឧព្ក្សែិឋ 
អាជាា យុកាលសព្មាបក់ារមោទ្ព្បកាៃប់ទ្ឧព្ក្សែិឋដចងក្សនុង ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ១ំ៩៥៦ 

មាៃរយៈមរល១០ ឆ្ន  ំ ដែលជាទូ្មៅគតិោបរ់នីងៃព្បព្រឹតតបទ្មលមើស។1 មនាះគឺ ឆ្ន ១ំ៩៧៥។ 
ការគិតដបបសាេចញ  ព្បសិៃមបើេៃិមាៃឧបសគាអ្វមីទ្ រ ូតែល់ឆ្ន ១ំ៩៨៥ តុោការៃងឹេៃិអាច
មោទ្ព្បកាៃម់េែឹក្សនាដំខមរព្ក្ស េបាៃមទ្ៀតម ើយ។ ចាបស់តីរីការបមងកើត អ្វតក្ស ព្តូវបាៃអ្ៃុេត័ 
ក្សនុងឆ្ន ២ំ០០៤ ម ើយដចងរយៈមរលអាជាា យុកាល ៣០ឆ្ន 2ំ ដែលសរុប ៤០ មបើបូក្សបដៃថេ ៃងឹ
១០ឆ្ន ដំចងក្សនុងព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ១ំ៩៥៦។ ក្សនុងៃយ័មៃះ ោបត់ាងំរីឆ្ន ១ំ៩៧៥ រ ូតែល់ 
២០១៥ ឬ២០១៩ មបើគិតរីឆ្ន ១ំ៩៧៩ អ្វតក្ស អាចមៅដតបៃតការមោទ្ព្បកាៃប់ទ្មលមើសមព្កាេ
                                                 
 អ្នក្សៃិរៃធជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជាា ក្សណាត ល េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម 
ៃិងសាស្ត្សាត ោរយចាប់។ 
1 រយៈមរលអាជាា យុកាលនៃមទាស ោប់គិត មរលដែលមសចក្សតីសមព្េច្តនាា មទាស បាៃកាល យមៅជាសាថ ររ មាព្តា 

១៤៥ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩។ ជាទូ្មៅវាោប់ម្តើេគិតោប់រីនងៃដែលបទ្ឧព្ក្សិែឋព្តូវបាៃព្បព្រឹតតចប់
រចួរាល់, Ruth Alberdina Kok, អាជាា យុកាល ក្សនុងចាប់ព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ ឆ្ន  ំ២០០៧ ទ្.ំ ២៩។ 

2 ចាប់ សតីរី ការបមងកើតឲ្យមាៃអ្ងាជំៃុំជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា មាព្តា ៣(ងមី)។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

 

2 

 

ចាបជ់ាតិបាៃ។ មេធាវកីារពារជៃព្តូវមោទ្ឌុ្ច (មេធាវ)ី ក្សនុងបំណងបៃថយការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ
របស់ឌុ្ច តាេរយៈការេៃិមោទ្ព្បកាៃប់ទ្មលមើសព្បឆ្ងំៃឹងព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ១ំ៩៥៦ ៃិង
ដ្ែក្សមលើេៃាិលថាអាជាា យុកាលនៃបទ្មលមើស បាៃក្សៃលង សួមៅម ើយ េុៃមរលចាបអ់្វតក្ស 
ព្តូវបាៃអ្ៃុេត័ ៃិងរៃាអាជាា យុកាលសព្មាប់ការមោទ្ព្បកាៃប់ាៃោក្សញ់ាតតិ (Preliminary 
Objection Motion) មៅចំមពាះេុខ អ្ងាជៃុំំជព្េះសាោែំបូង (Trial Chamber)។3 

វាជាបញ្ា ្លូវចាបអ់ាចមែញមោលបាៃ (arguable case) ដែលអ្ងាមៃះ សមព្េចយក្ស
េក្សរិោរណា។ មាៃម តុ្ល ៃិងេូលោឋ ៃម្សងៗ នៃមោលជំ រ ព្តូវបាៃមលើក្សមោយភាគី
ទាងំរីរ (ស ព្រះរាជអាជាា  ៃិង មេធាវ)ី ព្រេទាងំមៅព្ក្សេជាតិ ៃិងមៅព្ក្សេអ្ៃតរជាតិ។ ភាគី 
ៃិងមៅព្ក្សេ ឯក្សភារថា រយៈមរលចមនាល ះឆ្ន ១ំ៩៧៥ ែល់ ១៩៧៩ ដែលមេែឹក្សនារំបបក្សេពុជា
ព្បជាធិបមតយយមៅកាៃអ់្ំណាច រយៈមរលនៃអាជាា យុកាលសព្មាបម់ោទ្ព្បកាៃេ់ៃិបាៃមែើរមទ្ 
(Tolling) ែូចមៃះ រយៈមរល១០ ឆ្ន  ំ ព្តូវរាបគ់តិោបរ់ីឆ្ន ១ំ៩៧៩។4 មាៃមោលជំ ររីរ្ាុយ
ោន ជាចេបងក្សនុងចំមណាេមេធាវ ីព្រះរាជអាជាា  ព្រេទាងំមៅព្ក្សេ។ មៅព្ក្សេអ្ៃតរជាត ិៃិង មេធាវ ី
យល់ព្សបោន  ម ើយស ព្រះរាជអាជាា ៃិងមៅព្ក្សេជាតិមាៃទ្សសៃៈព្សមែៀងោន ្ងដែរ។ 

មៅព្ក្សេជាតិអ្ះអាងថា រ ូតែល់ឆ្ន ១ំ៩៩៨ មទ្ើបព្បរៃ័ធយុតតធិេក៌្សេពុជាមាៃែំមណើ រការ
មរញមលញ ែូចមៃះរយៈមរល១០ឆ្ន  ំព្តូវរាបោ់បរ់ីឆ្ន មំៃះ រ ូតែល់ឆ្ន ២ំ០០៨ មទ្ើប្ុតអាជាា
យុកាល១០ឆ្ន ។ំ ចាប ់អ្វតក្ស ព្តវូអ្ៃុេត័ក្សនុងឆ្ន ២ំ០០៤ ៃងិបាៃរៃារយៈមរលអាជាា យុកាល
េុៃឆ្ន ២ំ០០៨ េៃិខុសចាបម់ទ្។5 បដៃថេរីមលើមៃះ ព្ក្សរេព្បកឹ្សាធេមៃុចញ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស   
ក្សេពុជាេៃិបាៃរក្សមឃើញថា ការរៃាអាជាា កាលមៃះ ខុសៃងឹរែឋធេមៃុចញ ម ើយ។6 

                                                 
3 សំណំុមរឿងមលខ ០០១, អ្ចញ ព្តក្សេមបឋេ ទាក្ស់ទ្ងៃឹងការបចចប់ការមោទ្ព្បកាៃ់ បទ្មលមើសជាតិ  E9/1 ចុះនងៃទ្៤ី 

ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ២ំ០០៩។  
4 សំណំុមរឿងមលខ ០០១, អ្ងាជំៃុំជព្េះសាោែបំូង, មសចក្សតីសមព្េចសតីរី អ្ចញ ព្តក្សេមទាក្ស់ទ្ងៃឹងងិរមវោនៃអាជាា

យុកាលចំមពាះបទ្មលមើសជាតិ ដែលមលើក្សម ើងមោយមេធាវកីារពារក្សតី ,E187,២៦ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០១០ ក្សថាខណ័ឌ ទ្ ី
១៤។ខលឹេសារសមព្េចព្សមែៀងោន មៃះដែរ សូេមេើល៖ សំណំុមរឿង ០០២ អ្ងាជំៃុំជព្េះ មសចក្សតីសមព្េចមលើ
អ្ចញ ព្តក្សេមនានារបស់មេធាវកីារពារក្សតី (អាជាា យុកាលនៃបទ្ឧព្ក្សិែឋតាេចាប់ជាតិ), E122, ២២ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ
២០១១។ 

5 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខណ័ឌ  ២៥។ 
6 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខណ័ឌ  ៣៧។ 



 

 សមងេបយុតតិសាស្ត្សតសំណំុមរឿងមលខ ០០១ របស់មេធាវកីារពារក្សតី មៅអ្ងាជំៃំុជព្េះវសិាេចញក្សនុង
តុោការក្សេពុជា  
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មៅព្ក្សេអ្ៃតរជាតិ យល់ម្សងរីមៃះ មោយអ្ះអាងថា ព្បរៃ័ធយុតតធិេក៌្សេពុជា មាៃែំមណើ រ
អាចមធវើការមោទ្ព្បកាៃ់មេែឹក្សនាំក្សេពុជាព្បជាធិបមតយយ យា ងមហាចណាស់ក្សនុងឆ្ន ១ំ៩៩៣។      
រយៈមរល ១០ ឆ្ន  ំ ព្តូវបាៃបចចបក់្សនុងឆ្ន ២ំ០០៣ េុៃមរលដែលចាប ់អ្វតក្ស បាៃអ្ៃុេត័ក្សនុង
ឆ្ន ២ំ០០៤។ មៅព្ក្សេអ្ៃតរជាតបិាៃមធវើការអ្មងកតមលើការអ្ៃុវតតរបស់ព្បមទ្សេយួចំៃៃួ ម ើយ
រក្សមឃើញថា ការរៃាដែលេៃិខុសចាប ់ លុះព្តាដតមធវើម ើងតាេរយៈចាបរ់បស់សភា ៃិងមៅ
េុៃមរលដែលរយៈមរលនៃអាជាា យុកាលេៃិទាៃ់្ ុតរលត។់7  មៅព្ក្សេេៃិបាៃអ្ះអាងថា មសចក្សតី 
សមព្េចរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាធេមៃុចញក្សេពុជា ខុស ឬយា ងណាមទ្ មោយព្ោៃដ់តអ្ះអាងថា ព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាធេមៃុចញេៃិបាៃៃិយាយចែំល់បញ្ា អាជាា យុកាលនៃបទ្មលមើស ៃិងថាមសចក្សតីសមព្េច
មៃះេៃិដេៃជាចាបរ់បស់សភាមទ្ (Act of National Assembly)។8 អាព្ស័យម តុមៃះ 
ការដែលតុោការមៅបៃតមោទ្ព្បកាៃប់ទ្មលមើសជាតិ អាចនាឲំ្យខុសរីមោលការណ៍អ្រាព្ក្សតឹយ
ភាររបស់មៅព្ក្សេ (Impartiality of Judges)។ ...9 ក្សនុងៃយ័មៃះ អ្វតក្ស េៃិអាចមធវើការមោទ្
ព្បកាៃឌុ់្ចរីបទ្មលមើសជាតិ ការសមាល ប ់ ឬការមធវើទារុណក្សេម តាេព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  ឆ្ន ១ំ៩៥៦ មទ្ 
មោយសាររយៈមរលនៃមោទ្ព្បកាៃ ់១០ ឆ្ន  ំបាៃក្សៃលង្ុតមៅម ើយ។ 

                                                 
7 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខណ័ឌ  ៤៦-៣៨ ៃិង ៥០។ 
8 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខណ័ឌ  ៤៣, ៤៧។ 
9 ក្សនុងលក្សេខណឌ ទូ្មៅ ការហាេឃាតេ់ៃិឲ្យមាៃការអ្ៃុវតតព្បតិសក្សេម ចំមពាះចាប់ព្រ មទ្ណឌ គឺមែើេប ីការពារៃូវតនេល

នៃសុវតថិភារគតិយុតតិ ៃិងធានារក្សាការអ្ៃុវតតៃូវមោលការណ៍អ្នាគតិ ៃិងសតាៃុេ័តរបស់ៃីតិរែឋ។ ការបក្ស
ព្សាយមាព្តា ៣ងមី នៃចាប់ អ្វតក្ស ដែលអ្ៃុញ្ញ តឲ្យបមងកើតសាជាងមីៃូវសិទ្ធិមោទ្ព្បកាៃ់ចំមពាះបទ្ឧព្ក្សិែឋតាេ
ចាប់ជាតិ មលើបុគាលេយួចំៃួៃតូច មព្កាយមរលងិរមវោនៃអាជាា យុកាលបាៃ្ុតរលត់អាចព្តូវបាៃមគយល់
មឃើញថា ជាការរមំោភមៅមលើមោលការណ៍ អ្នាគតិ ៃិងសតាៃុេ័ត (in general, the prohibition against 
the retroactive application of criminal law protects the values of legal certainty and safeguard 
the implementation of the principle of impartiality and objectivity by a State in accordance with 
the rule of law. An interpretation of Article 3 (new) of the ECCC Law allowing a reinstatement of 
the right to prosecute domestic crimes in relation to a limited number of individuals and after the 
expiry of statutory limitations may accordingly be perceived as an infringement of that duty of 
impartiality and objectivity) , E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខ័ណឌ  ៥៣។  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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មោយសារ េៃិអាចទ្ទ្ួលបាៃសំម ង ៤ ក្សនុងចំមណាេ ៥ (មៅព្ក្សេជាតិចំៃៃួ ៣ ៃិង
អ្ៃតរជាតិចៃំួៃ ២) មលើមសចក្សតីសមព្េចចញតតិរបស់មេធាវទី្ទ្ួលបាៃជយ័ជំៃះ។10 

៣. ក្សណំតសំ់ោល់ 
 មសចក្សតីសមព្េច មាៃខលឹេសារសំខាៃគ់រួឲ្យចងោ ំ ៃិងែក្សព្សង ់ មទាះបីបញ្ា េយួចៃំួៃ
ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹអាជាា យុកាលេៃិទាៃព់្តូវបាៃមោះព្សាយក្សតី។ មគគួរចងោថំា អាជាា យុកាលេៃិ 
អ្ៃុវតតចំមពាះបទ្មលមើសមព្កាេចាបអ់្ៃតរជាតិ (crimes under international law) ម ើយ 
ែូចជា បទ្ឧព្ក្សែិឋព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ។11 មរលមវោនៃអាជាា យុកាលៃឹងផ្ទែ ក្សមែើរ ព្បសិៃមបើ
មាៃ “ក្សិចចនៃការមោទ្ព្បកាៃ ់ឬក្សចិចមសុើបសួរ”។12 ែូចជា ការមបើក្សការមសុើបអ្មងកតជាមែើេ ក្សប៏ ុដៃត 
ខលឹេសារនៃ “ក្សិចចនៃការមោទ្ព្បកាៃ ់ ឬក្សចិចមសុើបសួរ” េៃិទាៃព់្តូវបាៃព្សាយបំភលមឺទ្។  កាល
ណាក្សិចចេយួបាៃបៃតអាជាា យុកាលៃឹងោម ៃនងៃបចចបម់ ើយ ដែលមាៃៃយ័ថា អ្យយការមៅដត
អាចមធវើការមោទ្ព្បកាៃ។់ មៃះវាអាចៃឹងមាៃការបំពាៃៃូវសិទ្ធិក្សនុងការទ្ទ្ួលបាៃការវៃិនចិឆយ័ 
មសចក្សតីក្សនុងមរលមវោសេព្សប។13 មៃះេៃិគិតែល់ការបាតប់ងភ់សតុតាង ម ើយដែលនាឲំ្យ  
សវនាការេៃិមាៃភារយុតតិធេ។៌14  

  ជាការអ្ៃុវតតក្សៃលងេក្ស មទាះបីមាៃចាបហ់ាេឃាតក់្សតី15 ក្សម៏ាៃការចរោរមព្ៅចាបម់ែើេបី
បចចបប់ណតឹ ងព្រ មទ្ណឌ  មោយឲ្យជៃមលមើសសងសំណងែល់ជៃរងមព្ោះ។ ក្សនុងៃយ័មៃះ       
បណតឹ ងអាជាា មៅដតមាៃសុរលភារ ម ើយការបៃតការមោទ្ព្បកាៃអ់ាចមៅដតមធវើបាៃ។ បញ្ា
្លូវចាបដ់ែលៃងឹមោទ្ម ើង ថាមតើអាជាា យុកាលមោទ្ព្បកាៃប់ាៃ្ុតរលតម់ ើយឬមៅ? វាេៃិ
ដេៃជាសំណួរព្សួលៗ មទ្ក្សនុងការរក្សចមេលើយ សព្មាបម់េធាវរូីដក្សរិត ៃិងអ្នក្សសិក្សាព្សាវព្ជាវ។ 

                                                 
10 E187, ែូចមលខមយាងទ្ី ៤, ក្សថាខ័ណឌ  ៥៦។ មាព្តា ១៤ (ងមី) នៃចាប់សតីរី អ្វតក្ស, ក្ស. មសចក្សតីសមព្េច របស់អ្ងា

ជំៃុំជព្េះ ទាេទារៃូវសំម ងោពំ្ទ្យា ងតិចណាស់មៅព្ក្សេ ៤របូ។ 
11 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាឆ្ន  ំ ២០០៩ មាព្តា ១៤៣។ អ្ៃុសញ្ញ សតីរីការេៃិអ្ៃុវតតអាជាា យុកាល ចំមពាះបទ្ឧព្ក្សិែឋ

ក្សេមសស្ត្គា េ ៃិងបទ្ឧព្ក្សិែឋព្បឆ្ងំៃងឹេៃុសសជាតិ ឆ្ន  ំ១៩៧០។  
12 ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០០៧ មាព្តា ១១។ 
13 ក្សតិកាសញ្ញ សតីរីសិទ្ធិរលរែឋ ៃិងៃមយាបាយឆ្ន  ំ១៩៧៦ មាព្តា ១៤។ 
14 ក្សតិកាសញ្ញ សតីរីសិទ្ធិរលរែឋ ៃិងៃមយាបាយឆ្ន  ំ១៩៧៦ មាព្តា ១៤។ 
15 ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន ២ំ០០៧ មាព្តា ២៥។ 
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វាតព្េវូឲ្យមាៃការព្សាវព្ជាវសីុជមព្ៅ មលើសំណួរដែលបាៃមោទ្ខាងមលើ។ អ្វីដែលព្បមសើរជាង
មនាះ គឺជាមសចក្សតីដណនារំបស់តុោការក្សរូំលដែលជាសាថ បៃ័ក្សំរូលរបស់អ្ងាតុោការ ដែល
មាៃតួនាទ្ី បំភលខឺលឹេសារចាបេ់យួចំៃួៃជូៃែល់មៅព្ក្សេ។ 
សព្មាបម់សចក្សតីសមព្េចទាងំព្សរង សូេទ្សសនាទាញយក្ស តាេ www.eccc.gov.kh 

http://www.eccc.gov.kh/
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កាំហុ្សមោយខ ក សាំណខ នខិ ការេនិទទួេខសុព្ត្វូកនខុ
អាំមរើអនតី្ានុកេូ 

 
មោយមេធាវ ីមាស បូរា  

១. មសចក្សតីម្តើេ 
ក្សនុងរភិរមោក្សមៃះ មាៃការបងកក្សំ ុសមក្សើតមាៃម ើង ដែលក្សំ ុសខលះមក្សើតមាៃម ើង

មោយសារអ្ំមរើេយួរបស់បុគាលដតមាន ក្សឯ់ង។ ខណៈមរលខលះ ្លវបិាក្សបងកមោយទ្មងវើរបស់
េៃុសសជាមព្ចើៃ។ មែើេបោីក្សម់ទាសបុគាលណាេយួ ក្សនុងក្សរណីខលះតព្េូវឲ្យមាៃការបគា ញរីចំណង 
ម តុ ៃិង្ល (linkage between cause and effect)។16 អ្ំមរើេយួអាចចូលេក្សដព្ជក្សក្សនុង
ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងរវាងអ្ំមរើេយួ ៃងិ្លវបិាក្សរបស់វា ដែលមធវើឲ្យមាៃសំណួរថា៖ មតើទ្មងវើបគែ ក្សម់ៃះ 
ចូលរេួនាឲំ្យមាៃ្លវបិាក្សដែរឬមទ្? ម ើយព្បសិៃមបើដេៃ មតើមាច ស់ទ្មងវើៃងឹទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ៃិង
ព្តូវសងក្សនុងក្សព្េតិណា? អ្តថបទ្មៃះ ៃងឹរាយាេបគា ញខលឹេសាររេួនៃព្បធាៃបទ្មៃះ។ 

២. ខលេឹសារ 
បុគាលមាន ក្ស ់ មលើក្សែំបងវាយមាន ក្សម់ទ្ៀត នាឲំ្យដបក្សក្សាលមចញឈាេ។ វាយជាអ្ំមរើ 

ដែលនាឲំ្យដបក្សក្សាលដែលជា្លវបិាក្សនៃអ្ំមរើ។ មៃះមាៃដតទ្មងវើដតេយួគត ់ ៃិងគយរក្សអ្នក្ស
ដែលទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។ 

មព្ោះថាន ក្សច់រាចរេយួបាៃមក្សើតម ើង នាឲំ្យបុគាលមបើក្សបរេ ូតូមាន ក្សរ់បសួធៃៃធ់ៃរ។ ឡាៃ
សមស្ត្គា ះបនាា ៃប់ាៃេក្សទ្ទ្ួល។ មោយសារសាះចរាចរ្ង ឡាៃែកឹ្សអ្នក្សរបសួ មាៃភារយឺតយា វ
ក្សនុងការមៅែល់េៃាីរមរទ្យ។ មព្កាេការរិៃតិយរបស់មរទ្យធេមតាព្បោកំារ១៥នាទ្ី មព្កាយេក្ស 
អ្នក្សរងរបសួបាៃសាល ប។់ ក្សនុងក្សរណីមៃះ មាៃមព្ោះថាន ក្សច់រាចរ (ទ្មងវើែំបូង) ដតេៃិទាៃប់ងករឲ្យ

                                                 
  អ្នក្សៃិរៃធជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជាា ក្សណាត ល េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម 
ៃិងសាស្ត្សាត ោរយចាប់។ 
16 David G. Owen, the five elements of negligence, 35 Hofstra Law Review, 2007, p.1673; see 
generally Paul J. Zwier, ‘Cause in Fact’ in Tort Law-A Philosophical and Historical Examination, 31 
(4) DePaul Law Review, 1982. 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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សាល បម់ទ្។ បដៃថេរមីលើមៃះ មាៃទ្មងវើរបស់ឡាៃសមស្ត្គា ះបនាា ៃស់ាះចរាចរ ៃិងទ្មងវើរបស់មរទ្យ 
ដែលចូលរួេជាដ្នក្សនាំឲ្យជៃរងមព្ោះសាល ប់។ ទ្មងវើខាងមព្កាយទាំងមៃះ ជាទ្មងវើបគែ ក្ស់ 
(intervening act) ដែលនាមំាៃការផ្ទត ចច់ំណងទ្មងវើមព្ោះថាន ក្សច់រាចរ ៃងិការសាល ប។់ 

ក្សនុងៃយ័មៃះ មាៃទ្មងវើជាមព្ចើៃបាៃចូលរេួនាឲំ្យមាៃ្លវបិាក្ស។ តំណាងជៃរងមព្ោះ 
អាចបតឹងអ្នក្សបងករម តុទាងំអ្ស់ ឲ្យរកួ្សមគទ្ទ្លួខុសព្តូវតាេចំដណក្សក្សំ ុសនាឲំ្យមាៃការខូច
ខាតតាេទ្មងវើមរៀងៗខលួៃ។  

១. មបើការខូចខាតបាៃមក្សើតម ើង មោយសារអ្ំមរើរបស់បុគាលមព្ចើៃនាក្សរ់េួោន  
អ្នក្សព្បព្រឹតតអ្ំមរើបំពាៃៃីេយួៗ ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុ ងការសងការខូចខាត
មោយសាេគាី។ ២. ក្សនុ ងក្សរណីដែលបាៃក្សំណតម់ៅក្សនុ ងក្សថាខណឌ ទី្១ ខាង
មលើមៃះ ព្បសិៃមបើអ្នក្សព្បព្រឹតតអ្ំមរើបំពាៃៃីេយួៗបាៃបញ្ជ ក្សអ់្ំរីភាគនៃអ្មំរើ
ដែលខលួ ៃបាៃបងកឲ្យមាៃការខូចខាត ជៃមនាះព្តវូទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុ ងការសង
ការខូចខាតតាេសមាមាព្ត នៃភាគដែលខលួ ៃបាៃបងក។ ប ុដៃត បចញតតិមៃះ េិៃ
ព្តូវយក្សេក្សអ្ៃុវតតម ើយ ចំមពាះក្សរណីដែលទ្ទ្លួសាា ល់ថា មាៃការសេ
គំៃិត ឬមាៃទ្ំនាក្សទ់្ៃំងស ការយា ងជិតសនិទ្ធក្សនុ ងចំមណាេអ្នក្សព្បព្រឹតតអ្ំមរើ
បំពាៃ។ ៣. មបើជៃមាន ក្សក់្សនុ ងចំមណាេអ្នក្សព្បព្រឹតតអ្ំមរើអ្ៃីតាៃុកូ្សលរេួបាៃ
សងការខូចខាតទាងំអ្ស់ មោយមចញចំណាយរបស់ខលួ ៃ ជៃមនាះអាចទាេ
ទារសំណងរីអ្នក្សម្សងមទ្ៀត ដែលព្បព្រឹតតអ្ំមរើអ្ៃីតាៃុកូ្សលរួេមនាះបាៃ 
តាេសមាមាព្ត នៃភាគដែលជៃមាន ក្ស់ៗ បាៃបងក។17  

 សាលែីកាតុោការក្សំរូលេុៃឆ្ន  ំ ២០០៩ ក្សប៏ាៃអ្ះអាងបញ្ជ ក្សរ់ចីំដណក្សទ្ទ្ួលខុស
ព្តូវក្សនុងសំណង៖  

១. យល់មឃើញថា ការដែលតុោការ (ជាៃទ់ាប) សំមរចោក្សប់ៃាុ ក្សដតមៅមលើ
ជៃជាបម់ោទ្មោយរុំរិោរណាអ្រីំក្សំ ុស្ាងរបស់ជៃរងមព្ោះ្ងមនាះ 
(អ្នក្សមបើក្សេ ូតូជាអ្ៃីតជិៃ មបើក្សឌុ្បមលើសចំណុះ ៃិងរុំមាៃបណ័ា មបើក្សបរ)..   
ទ្មងវើមៃះ ជាការរមំោភ មៅៃឹងមាព្តា ១០ ៃិង មាព្តា ៣០ នៃចាបស់តី រី
ចរាចរមជើងមោក្ស... ែូមចនះជៃរងមព្ោះក្សព៏្តូវរេួចំដណក្សក្សនុ ងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ

                                                 
17 ព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៥៤។ 



 
កំ្ស ុសមោយដ ក្ស សំណង ៃិងការេៃិទ្ទួ្លខុសព្តូវក្សនុងអំ្មរើអ្ៃីតាៃុកូ្សល 
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អ្ំរីរយសៃក្សេមដែលបណាត លេក្សរីមព្ោះថាន ក្សច់រាចរមៃះដែរ តាេមាព្តា 
១៣២ នៃព្កិ្សតយចាបម់លខ៣៨ ព្ក្សច។ ២. យល់មឃើញថា...ជៃជាបម់ោទ្ 
មបើក្សបររងយៃត ុងោអាកូ្សរា ព្ជរលមៅបុក្សជៃរងមព្ោះមនាះ គឺបណាត លេក្សរី
ជៃជាបម់ោទ្ខវះការព្តតួរិៃិតយក្សងរ់ងយៃត របស់ខលួ ៃបណាត លមអាយ្ាុ ះក្សង់
េុខទាញចងកូ តមៅបុក្សជៃរងមព្ោះ។18 
បទ្បបចញតតនិៃចាបប់ាៃដចងឲ្យបុគាល (អ្នក្សព្បព្រតឹត)ទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ៃងិមេ ឬសាថ បៃ័ 

របស់អ្នក្សព្បព្រតឹត អ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវ្ងដែរ។ មាព្តា ៧៤៧ នៃព្ក្សេៃីតិរែឋបបមវណី បាៃដចងឲ្យ
ៃិមយាជក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះទ្មងវើរបស់ៃិមយាជកិ្ស។19 ៃិមយាជក្សអាចជាបុគាល ឬជាៃតីិបុគាល 
(ព្ក្សរេ  ុៃ)។20 ចំណុចខាងមព្កាយ បទ្បបចញតតិមោយដ ក្សដែលមាៃអាចអ្ៃុវតតចំមពាះការ
ទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់ៃីតបុិគាលឯក្សជៃ ៃិងៃតីិបុគាលសាធារណៈ (មាៃក្សព្េតិ)។21  

ជាការម្លើយតបៃឹងបណតឹ ង ភាគីចុងចមេលើយៃេីយួៗមែើេបរីចួរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវអាច
មលើក្សយក្សការមោះសារ ែូចជាសាថ ៃភារោបំាច ់ៃិងការការពារជាធមាម ៃុរូប22ក្សព្េតិវទិ្ាសាស្ត្សត
នៃបមចចក្សមទ្សដែលមាៃមៅមរល្លិត (ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះ្លិត្លរបស់អ្នក្ស្លិត 
វតថុ)23 ការព្តួតរៃិិតយមោយព្តឹេព្តវូ (ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់ៃិមយាជក្ស ៃងិការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ

                                                 
18សាលែីកាតុោការក្សំរូល សំណំុមរឿងព្រ មទ្ណឌ  សាលែកីាមលខ ២៩ ចុះនងៃទ្ី ២៣ ដខ ក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ១៩៩៨។ 
19 មាព្តា ៧៤៧ ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១។ 
20 មាព្តា ៧៤៨ ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១។ សព្មាប់ក្សំ ុសដ្នក្សមរទ្យ (medical malpractice) វាអាចនាឲំ្យមាៃ

ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់េៃាីរមរទ្យ។ 
21 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៤៩។  
22 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៥៥។ 
23 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ២០១០ មាព្តា ៧៥១។ ១. ក្សនុ ងក្សរណីដែលមាៃវកិារៈនាឲំ្យមាៃមព្ោះថាន ក្ស់

េិៃសេម តុក្សនុ ងចលៃវតថុ ដែលព្តូវបាៃ្លិត ម ើយបាៃបណាត ល ឲ្យមាៃការខូចខាតែល់អ្នក្សែនទ្មោយវកិារៈ
មនាះ ្លិតក្សរនៃចលៃវតថុ មនាះ ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុ ងការសងៃូវការខូចខាតមនាះ។ ប ុដៃតបចញតតិមៃះេិៃព្តូវ    
អ្ៃុវតតម ើយចំមពាះក្សរណីដែលេិៃអាចព្បមាណៃូវវកិារៈមនាះ តាេក្សព្េិតវទិ្ាសាស្ត្សត នៃបមចចក្សមទ្ស ដែលមាៃ
មៅសេ័យដែល្លិតមនាះ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ចំមពាះសំណងដ់ែលជាបៃ់ងឹែី)24 ការទ្ទ្ួលយក្សមព្ោះថាន ក្សរ់ីសំណាក្សជ់ៃរងមព្ោះ25 អ្សេតថ
ភារក្សនុងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។26  

េូលម តុនាំឲ្យេិៃមាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវខាងមលើ មាៃដចងក្សនុងព្ក្សេរែឋបបមវណី។ 
មទាះបីជាយា ងមៃះក្សតី េូលម តុេយួចៃំួៃមទ្ៀតអាចព្តូវបាៃមលើក្សយក្សេក្សសំអាងេុៃតុោការ 
មែើេបមីោះសាររចួ្ុតរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។ អ្វដីែលសំខាៃថ់ាមតើ មៅព្ក្សេយក្សេក្សរិោរណា ឬ
េៃិយក្ស មោយឈរមលើេូលម តុថា េៃិមាៃដចងក្សនុងព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សេពុជា។ មទាះបីជាយា ង
មៃះក្សតី មគគួរក្សតសំ់ោល់ថា ព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សេពុជាមាៃព្បភរេក្សរីព្ក្សេរែឋបបមវណីជប ុៃ ដែល
មៅព្ក្សេេយួចៃំួៃមៅព្បមទ្សមៃះ ហាក្សព់្បកាៃៃូ់វជំ រទូ្ោយព្សមែៀងៃងឹមៅព្ក្សេព្បមទ្ស 
Common Law ក្សនុងការបក្សព្សាយចាប។់27  

សព្មាបទ់្មងវើទ្េីយួ (មព្ោះថាន ក្សច់រាចរ) ព្បសិៃមបើរបសួមៃះ វាធៃៃធ់ៃរមរក្ស មទាះបីជាេៃិ
មាៃក្សតាត បគែ ក្ស ់ ែូចជា សាះចរាចរក្សតីនាឲំ្យយឺតក្សនុងការែឹក្សមៅេៃាីរមរទ្យ ក្សអ៏្នក្សរបសួៃឹងសាល ប់
តាេធេមតា (natural course of dying) អ្នក្សបងករមព្ោះថាន ក្សច់រាចរៃឹងទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះការ
សាល បដ់តឯង។28 តុោការក្សំរូលក្សេពុជាក្សធ៏ាល បប់ាៃដងលងេូលម តុមៃះដែរ៖ 

 

                                                 
24 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន ២ំ០០៧ មាព្តា ៧៤៧ ៃិង ៧៥៣។ មាព្តា ៧៤៧ (២)៖ បុគាលដែលសថិតក្សនុ ងឋាៃៈ ព្តូវព្តួត 

រិៃិតយៃិមយាជិតជៃំួសៃិមយាជក្សព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវែូចោន ៃឹងៃិមយាជក្សដែរ។ ប ុដៃតបចញតតិមៃះេិៃព្តូវអ្ៃុវតត
ម ើយ ចំមពាះក្សរណីដែលបុគាលមនាះបាៃព្តួតរិៃិតយមោយព្តឹេព្តូវ។ មាព្តា ៧៥៣ (១)៖ ក្សនុ ងក្សរណីដែលការ
សាងសង់សំណង់ដែលជាប់ៃឹងែី ឬការព្គប់ព្គងសំណង់មនាះមាៃវកិារៈ ម ើយបាៃបណាត លឲ្យមាៃការខូច
ខាតែល់អ្នក្សែនទ្ អ្នក្សព្គប់ព្គងសំណង់ ៃិងក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃសំណង់មនាះព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវមោយសាេគាីក្សនុ ងការ
សងការខូចខាតមនាះ។ ប ុដៃតក្សនុ ងក្សរណីដែលអ្នក្សព្គប់ព្គងបាៃបញ្ជ ក្ស់ថា ខលួ ៃបាៃព្គប់ព្គងមោយព្តឹេព្តូវអ្នក្ស
ព្គប់ព្គងមនាះ អាចរចួ្ុតរីការ្ុតរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវបាៃ។ 

25 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៥៦។  
26 ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ២០១១ មាព្តា ៧៤៥។ 
27 Craig P. Wagnild, Civil Law Discovery in Japan: A Comparison of Japanese and U.S. Methods of 

Evidence Collection in Civil Litigation, 3(1) Asian-Pacific Law & Policy Journal, 2002, p. 5. John 
O. Haley, the Role of Courts in ‘Making’ Law in Japan: the Communitarian Conservatism of 
Japanese Judges, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2013, p.6. 

28 ឧទា រណ៍ ការោងំមបះែូង ជាការបងកឲ្យសាល ប់តាេសភារធេមតា ( heart failure would be listed as having 
died from natural causes)។ 



 
កំ្ស ុសមោយដ ក្ស សំណង ៃិងការេៃិទ្ទួ្លខុសព្តូវក្សនុងអំ្មរើអ្ៃីតាៃុកូ្សល 
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យល់មឃើញថា ការដែលសាោឧទ្ធរណ៍ ក្សែូ៏ចអ្យយការអ្េតុោការមខតត...
ដែរ ដែលតេកល់មរឿងេរណៈភារនៃកុ្សមារទាងំរីរនាក្សម់ៃះ រុំោតក់ារមនាះ គឺ
ជាការរុំព្តឹេព្តវូមទ្ រីមព្ពាះថា រុំមាៃភសតុតាងណាេយួបញ្ជ ក្សថ់ា េរណៈ
ភារនៃកុ្សមារទាងំរីរជាេរណៈភារតាេសភាវៈនៃអ្នក្សជងឺំ ឬ បណាត លេក្សរី
ការមធវសព្បដ សជាបទ្អាជាា របស់អ្នក្សរាបាល ឬអាណារាបាលម ើយ។29 
យុតតិសាស្ត្សតខលះបាៃមយាងែល់ ភារជតិនៃអ្ំមរើចំមពាះ្លវបិាក្ស(proximate cause30) 

មែើេបកី្សំណតថ់ា អ្នក្សណាជាអ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ៃងិទ្ទ្ួលខុសព្តវូក្សព្េតិណា។ មព្ោះថាន ក្សច់រាចរ 
បងកឲ្យេៃុសសរងរបសួធៃៃធ់ៃរអាចបណាត លឲ្យសាល ប ់ ព្បសិៃមបើេៃិទ្ទ្ួលបាៃការសមស្ត្គា ះបនាា ៃ ់
ជាម តុបងកក្សនុងព្បមភទ្មៃះ។  ការអ្ះអាងថា ជៃរងមព្ោះសាល បត់ាេធេមតា ឬេៃិដេៃ វាដ្ែក្ស
តាេឯក្សសារបញ្ជ ក្សរ់បស់អ្នក្សជំនាញវជិាជ ជីវៈមរទ្យ។  

តំណាងជៃរងមព្ោះអាចបតងឹព្បឆ្ងំៃឹងេៃាីរមរទ្យ មោយអ្ះអាងថា ជៃរងមព្ោះេៃិ
ទាៃស់ាល បម់ទ្ ម ើយក្សៃ៏ងឹេៃិសាល បដ់ែរ ព្បសិៃមបើនាមរលេក្សែល់េៃាីរមរទ្យភាល េ ោតទ់្ទ្ួល
បាៃការសមស្ត្គា ះបនាា ៃរ់ីមវជជបណឌិ តជំនាញ។ មេធាវរីបស់េៃាីរមរទ្យ ឬតំណាង អាចអ្ះអាងថា 
ក្សនុងក្សរណីែូចោន មៃះ ៃិងសាថ ៃភារនៃរបសួែូចោន  តាេទ្ិៃនិៃយ័ ឬបទ្រិមសាធៃែ៍ម៏ព្ចើៃក្សៃលង
េក្សជៃរងមព្ោះក្ស៏មៅដតសាល ប់ដែរ មទាះបីមព្កាយរីទ្ទ្ួលបាៃៃូវការសមស្ត្គា ះរីមវជជបណឌិ ត
ជំនាញភាល េៗក្សតី។ វាក្សអ៏ាចមាៃការមលើក្សម ើងៃូវព្ទ្ឹសតីនៃការសាល បត់ាេធេមតាដែរ។ មៃះជាបញ្ា  
ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹភសតុតាង ៃិងក្សព្េតិភសតុតាងដែលព្តវូបគា ញមែើេបឲី្យមៅព្ក្សេមជឿបាៃ។ 

សព្មាបឡ់ាៃសមព្គះបនាា ៃ ់ ឬការសាះចរាចរ អ្ណំះអ្ំណាងព្សមែៀងោន  មែើេបនីាឲំ្យ
រចួរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ក្សអ៏ាចព្តវូបាៃមលើក្សយក្សេក្សបញ្ជ ក្ស់្ ងដែរ។ មគអាចអ្ះអាងថា អ្នក្សរង
របសួ រងរបសួធៃៃធ់ៃរមរក្ស។ បដៃថេរមីលើមៃះ ចុងចមេលើយក្សអ៏ាចមលើក្សថា ក្សតាត បគែ ក្សដ់ែលមោទ្
ម ើង េៃិជាបព់ាក្សរ់ៃ័ធៃឹង្លវបិាក្សនៃអ្ំមរើមទ្។ ជាចុងមព្កាយ ក្សំ ុសរបស់ជៃរងមព្ោះ ក្សៃ៏ងឹ
ជាក្សតាត េយួចូលរេួ្ងដែរ ក្សនុងការសមព្េចថា អ្នក្សណាទ្ទ្ួលខុសព្តវូ ៃិងទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សព្េតិ
ណា ែូចខលេឹសារែក្សព្សងខ់ាងមលើបាៃបគា ញ។ 

                                                 
29 សាលែីកាតុោការក្សំរូលមលខ ៨១ ចុះនងៃទ្ី ១២ ដខ តុោ ឆ្ន  ំ២០០៥។ 
30 Leon Green, Contributory Negligence and Proximate Cause, 1927, Faculty Scholarship Series. 

Paper 4457, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4457, p. 11. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4457
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៣. សមងេប 
ទាងំព្ទ្ឹសតី ៃិងចាបប់ាៃដចងរចួម ើយអ្ំរីភាគនៃសំណង ចំមពាះចំដណក្សខុស្ាងរបស់

បុគាលណាេយួដែលចូលរេួខុស នាឲំ្យមាៃការខូចខាតែល់ជៃរងមព្ោះ។ ក្សំ ុសរបស់ជៃរង
មព្ោះ ក្សៃ៏ឹងព្តូវបាៃយក្សេក្សរិោរណា្ងដែរ។ មាៃវធិាៃចំៃួៃ២ ដែលគួរចងោ៖ំ ទ្ី១. ្ល
វបិាក្សជាធេមតាមក្សើតម ើង មោយសារអ្ំមរើែំបូងនៃអ្នក្សបងកម តុែំបូងដែលក្សតាត បគែ ក្ស់ ឬ
អ្ៃតរាគេៃេ៍ៃិដេៃជាក្សតាត ចេបងមទ្ នាឲំ្យមាៃ្លវបិាក្ស ៃិងទ្ី២. អ្ំមរើបគែ ក្សព់្តូវដតមាៃភារ
ពាក្សរ់ៃ័ធមទ្ើបនាឲំ្យមាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។ 
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េូេោឋ នកនខុការបដមិសធការទទួេសាគ េ ់នខិអនុវត្ត             
េជឈត្តវិនឆិ្ឆ័យបរមទស មៅកនខុចាប់កេពុជ្ញ 

 
មោយមេធាវ ីគឹេ សាៃ 

 

១. មសចក្សតមី ត្ើេ   ការសមព្េចចិតតរបស់គូភាគី ក្សនុងការទ្ទ្ួលយក្សេជឈតតការបរមទ្សេៃិោបំាចទ់ាក្សទ់្ង
ៃឹងព្បាក្សក់ាក្ស ់ ឬមរលមវោមទ្ ប ុដៃតមោយសារេូលម តុដែលគូភាគីព្តូវការឲ្យមាៃ ១. មធវើការ
មោះព្សាយទ្ំនាស់ក្សនុងមវទ្ិការេយួដែលមាៃដតេយួ ព្បក្សបមោយភារឯក្សរាជយ ៃងិេៃិលំមអ្ៀង 
ៃិង ២. ទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធ្លេយួដែលអាចយក្សមៅអ្ៃុវតតបាៃមៅយុតាត ធិការដែលពាក្សរ់ៃ័ធទាងំ
អ្ស់។31 ព្បមទ្សក្សេពុជាជារែឋសមាជិក្សេយួនៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស32ដែលជាអ្ៃុសញ្ញ េួយ
្តល់ការោពំ្ទ្ែល់ការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័មធវើមទ្បើងមៅក្សនុងេជឈតតការអ្ៃតរជាត។ិ ព្បមទ្សជា
សមាជិក្សទាងំអ្ស់នៃអ្ៃុសញ្ញ មៃះ “ព្តូវទ្ទ្ួលសាា ល់េជឈតតវៃិចិឆយ័ទាងំអ្ស់ថា ចងកាតរវក្សិចច 
ៃិងព្តវូអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ទាងំមនាះ មោយអ្ៃុមោេតាេ វធិាៃៃតីិវធិីរបស់ដែៃែីដែលេជឈតត
វៃិិចឆយ័ព្តូវដ្ែក្សមលើ”33។ 

មលើសរីមៃះមទ្ៀត មាព្តា ៣ នៃអ្ៃុសញ្ញ មៃះក្សប៏ាៃតព្េវូេៃិឲ្យរែឋជា តថមលខីោក្ស់
ល័ក្សេខណ័ឌ តឹងដតងខាល ងំមៅក្សនុងការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ជាងល័ក្សេខណ័ឌ ដែល
បាៃក្សំណតម់ោយអ្ៃុសញ្ញ មៃះ ឬក្សនព្េ ឬបៃាុក្សខពស់មៅមលើការទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬការអ្ៃុវតតេជឈតត 
វៃិិចឆយ័ក្សនុងព្សរក្សម ើយ។ មាព្តាមៃះក្សំណតរ់ីដែៃក្សំណតម់ែើេបកីារពារេៃិឲ្យមាៃការទាតម់ោល 

                                                 
  មេធាវ ីគឹេ សាៃ បាៃបចចប់ថាន ក្ស់អ្ៃុបណឌិ ត ដ្នក្សចាប់មសែឋក្សិចចអ្ៃតរជាតិ រីសក្សលវទិ្ាល័យ Victoria 
University of Wellington)VUW) ព្បមទ្សណូមវ  លម សទ្បង់។ បចចុបបៃនមោក្សក្ស៏ជាមបក្សេជៃជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម នៃ
េជឈេណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម (េ .ជ.េ. )។ មោក្ស គឹេ សាៃ ព្បក្សបវជិាជ ជីវៈចាប់មែើេបកីាត់បៃថយ
ឧបសគានានាដែលធុរជៃជួបព្បទ្ះក្សនុងធុរក្សិចចរបស់ោត ់
31 International Commercial Arbitration for Law Students (2nd Edition, Jeffrey Dasteel), Kindle 

Book, Loc 4500.  
32 អ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស សតីរីការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆ័យបរមទ្ស មធវើមទ្បើងមៅនងៃទ្ី១០ ដខេងុិនា ឆ្ន ំ

១៩៥៨។ ព្បមទ្សក្សេពុជាបាៃទ្ទ្ួលសាា ល់ អ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស មៅនងៃទ្ី០៥ ដខេក្សរា ឆ្ន ១ំ៩៦០ 
(www.treaties.un.org)។ អ្ៃុសញ្ញ មៃះមាៃសមាជិក្សចំៃៃួ១៥០ព្បមទ្សជាងគិតេក្សព្តឹេឆ្ន ២ំ០១៨មៃះ ។  

33 មាព្តា ៣ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងៃីវ យ ក្ស ១៩៥៨។ 
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េជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្ស តាេរូបភារបមងកើតទ្ព្េងទ់្ទ្ួលសាា ល់ ឬទ្ព្េងអ់្ៃុវតត មោយការដណនាំ
ឲ្យមព្បើសតងោ់រដតេយួរវាងេជឈតតវៃិិចឆយ័ជាតិ ៃងិអ្ៃតរជាត។ិ មយើងរិៃតិយមឃើញថា ព្ក្សេៃីតវិធិី
រែឋបបមវណីបាៃរាយាេសព្េបសព្េួលមែើេបសីមព្េចមោលបំណងនៃមាព្តា ៣ នៃអ្ៃុសញ្ញ
មៃះ ដែលតព្េូវេៃិឲ្យរែឋជា តថមលខីោក្សល័់ក្សេខណ័ឌ តឹងដតងមរក្សមលើការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតត 
េជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្ស ជាងការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័ក្សនុងព្សរក្ស។ ចាបដ់ចងរីៃតីិវធិអី្ៃុវតតរបស់
ព្បមទ្សក្សេពុជាបាៃក្សំណតរ់ីល័ក្សេខណ័ឌ ទ្ព្េងេ់យួចំៃួៃ មែើេបទី្ទ្ួលសាា ល់េជឈតតវៃិិចឆយ័េយួ
មែើេបកីារអ្ៃុវតត រេួមាៃ ១. ចាបម់ែើេ នៃមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរ ដែលព្តូវបាៃបញ្ជ ក្សម់ោយ
ព្តឹេព្តូវ.២. ចាបម់ែើេនៃក្សិចចសៃាេជឈតតក្សេម ឬឯក្សសារចេលងនៃក្សិចចសៃាមនាះ ដែលមាៃ  
មសចក្សតីបញ្ជ ក្សព់្តឹេព្តូវ។34 មបើសិៃជាមសចក្សតីសមព្េចរបស់េជឈតតក្សរបរមទ្ស ឬក្សិចចសៃារុំមាៃ
ជាភាសា្លូវការរបស់ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមទ្ ភាគីដែលមសនើព្តូវដត្តល់ការបក្សដព្បដែលមាៃ
ការបញ្ជ ក្សព់្តឹេព្តូវ។35 ការបក្សដព្បដែលមាៃការបញ្ជ ក្សព់្តឹេព្តូវមៃះេៃិបាៃតព្េូវថាជាការបក្ស
ដព្បព្តវូមធវើមទ្បើងមោយេៃាីរសាការ ី ឬព្ក្សរេ  ុៃបក្សដព្បសុទ្ធសាធ ឬអ្នក្សបក្សដព្បឯក្សជៃមនាះមទ្។ 
ព្បមទ្សក្សេពុជារុំទាៃម់ាៃចាប ់ ឬវធិាៃទាក្សទ់្ងៃឹងការទ្ទ្ួលសាា ល់អ្នក្សបក្សដព្ប្លូវការ រេួទាងំ
អ្នក្សបក្សដព្បការគរតុោការមៅមទ្បើយមទ្។ ការបក្សដព្ប ៃិងបញ្ជ ក្សម់ោយបុគាលឯក្សជៃអាចសថិត
មៅក្សនុងភារេៃិចាស់ោស់ ថាតុោការព្តូវទ្ទ្លួសាា ល់ឬមទ្។ 

មទាះបីជាការយល់ព្រេទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្សជាទ្មាល ប ់ (Norms) 
ជាជាងការមលើក្សដលង(Exception)ដែលមាៃបចញតតិមៅក្សនុងមាព្តា៣ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស 
ព្ក្សបខណ័ឌ ចាបជ់ាតិ នៃព្បមទ្សក្សេពុជាមាៃការឯក្សភារទាងំព្សរងជាេយួៃឹងមាព្តា៥ នៃអ្ៃុ-
សញ្ញ មៃះ សតីរីល័ក្សេខណ័ឌ ដែលតុោការអ្ៃុវតត (ដែលក្សនុងក្សរណីមៃះជាតុោការនៃព្បមទ្ស   
ក្សេពុជា) អាចបែិមសធេៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ដែលបាៃសមព្េចម ើយមៅ    
បរមទ្ស។  

 
 

                                                 
34 មាព្តា ៣៥៣.២ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ៃិងមាព្តា ៧ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងា

ការស ព្បជាជាតិដចងអ្ំរីការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការព្បតិបតតិមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្ស 

35 មាព្តា ៧ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ  



េលូោឋ ៃក្សនុងការបែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិ ឆ្យ័បរមទ្ស មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា 
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២. េូលោឋ ៃមែើេបបីែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ឬ/ៃិងការព្បតិបតតិ36 
 
 

ការបែិមសធេៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្សទាក្សទ់្ងៃឹងសាថ បៃ័ដែល
មាៃសេតថក្សិចចអ្ៃុវតត ក្សនុងព្សរក្សដែលព្ទ្រយសេបតតិរបស់ភាគីោញ់ក្សតីសថិតមៅចាបៃ់តីិវធិីដែល
មាៃដចងរីេូលម តុនៃការបែិមសធមនាះ ៃិងព្តូវមាៃការមសនើបែិមសធរបស់ភាគីដែលៃឹង
ទ្ទ្ួលការខូចខាត្លព្បមយាជៃរ៏ីការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័។ មោយដទ្បក្ស តុោការអ្ៃុវតតអាច
បែិមសធេៃិអ្ៃុវតត េជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្សមោយេៃិមាៃការមសនើសំុ មោយេូលម តុវវិាទ្នៃេជឈតត
វៃិិចឆយ័បរមទ្សមនាះ េៃិដេៃជាវវិាទ្ដ្នក្សពាណិជជក្សេម ឬការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្សមនាះ
បំពាៃមលើសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈរបស់ព្បមទ្សដែលតុោការអ្ៃុវតតតាងំមៅ។    

ទាក្សទ់្ងៃងឹសាថ បៃ័អ្ៃុវតតសាោឧទ្ធរណ៍ នៃព្បមទ្សក្សេពុជាមាៃសេតថក្សចិចក្សនុងការ
ទ្ទ្ួលការបតឹងជំទាស់ ទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការោក្សឲ់្យអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្ស37 មៅក្សនុងខណៈ 
ដែលតុោការក្សំរូលមាៃសេតថក្សិចចក្សនុងការមធវើការរិៃិតយចុងមព្កាយ ដែលមាៃសេតថក្សិចច      
ជំៃុំជព្េះ មលើបណតឹ ងជំទាស់របស់ភាគីវវិាទ្ដែលេិៃសុខចិតតៃឹងមសចក្សតីសមព្េចរបស់សាោ      
ឧទ្ធរណ៍38។ មាព្តា ៣៥៣(៧) នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី បាៃក្សំណតល័់ក្សេខណ័ឌ ដែលតុោការ
អាចមធវើការព្តួតរិៃិតយបាៃយា ងទូ្លំទូ្ោយ មោយមព្បើព្បាស់វធិាៃៃីតិវធិីមែើេបបីែិមសធការ
អ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័ែូចជា39៖ 
១. ការសមព្េចរីមមាឃភារនៃក្សចិចសៃាេជឈតតក្សេម (ឬខ នៃេជឈតតក្សេម)  
២. វវិាទ្េៃិដេៃពាណិជជក្សេម ឬ ”វវិាទ្មព្ៅទ្ ំំនៃចំណុចមៃះ” ឬ “មាៃមសចក្សតីសមព្េចអ្ំរី

ចំណុចដែល សួរីទ្ំ ំ នៃចំណុចដែលព្តវូទ្ទ្លួេជឈតតក្សេម” 

                                                 
36 មយើងសមងកតមឃើញមាៃការមព្បើពាក្សយ “អ្ៃុវតត” ខុសោន  រវាងចាប់េយួចំៃៃួទាក្ស់ទ្ងៃងឹការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆ័យ នៃ

ព្បមទ្សក្សេពុជា។ ពាក្សយ”អ្ៃុវតត” ព្តូវបាៃមព្បើមៅក្សនុងព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី មោយដទ្បក្ស ពាក្សយ “ព្បតិបតតិ” ព្តូវបាៃ
មព្បើមៅក្សនុងចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិ ដចងអ្ំរីការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិង
ការព្បតិបតតិមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្ស  អ្ៃុេ័តមៅនងៃទ្ី២៣ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០០១។  

37 មយាងតាេមាព្តា ៣៥៣.២ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី  សាោឧទ្ធរណ៍មាៃសេតថក្សិចចសមព្េចមលើពាក្សយសំុមចញ
ែីកាសមព្េចអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្ស។ ចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម មាព្តា ៤២។ 

38 ចាប់សតីរេីជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម មាព្តា ៤៣។  
39 មាព្តា ១៥ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិ ក្ស៏មាៃដចងេូលោឋ ៃែូចោន  

មៅៃឹងព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីដែរ ក្សនុងការបែិមសធេៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការព្បតិបតតិ (អ្ៃុវតត) េជឈតតវៃិិចឆ័យបរទ្ស។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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៣. ៃីតិវធិីោបម់្តើេេជឈតតក្សេមេៃិសេព្សប ឬមសចក្សតីជូៃែំណឹងអ្រំីការមព្ជើសតាងំេជឈតតក្សរេៃិ
បាៃមធវើមទ្បើងសេរេយ ឬេៃិអាចការពារខលួៃមោយសារេូលម តុម្សងមទ្ៀត 

៤. មវទ្ិការេជឈតតការ ឬៃីតិវធិី នៃេជឈតតការេៃិព្សបតាេការព្រេមព្រៀងរបស់ភាគី ឬេៃិព្សប
តាេបទ្ោឋ ៃគតិយុតត នៃព្បមទ្សដែលេជឈតតក្សេមព្តូវបាៃមធវើមទ្បើង។ 

៥. េជឈតតវៃិិចឆយ័ដែលេៃិទាៃម់ាៃអ្ៃុភារ ចងកាតរវក្សចិចរបស់គូភាគី ឬព្តូវបាៃលុបមោល 
មោយតុោការនៃព្បមទ្ស ដែលេជឈតតវៃិិចឆយ័ព្តវូបាៃមចញ។ 

១. មមាឃភារនៃកិ្សចចសៃាេជឈតតក្សេម 
 

ជាតួយា ងមាព្តា ៣៥៣.៣.ក្ស នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីអ្ៃុញ្ញ តឲ្យតុោការមព្បើម តុ
្លដែលភាគីមសនើសំុបាៃមសនើមទ្បើង ក្សនុងការបែិមសធការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័ មែើេបសីមព្េចរី
មមាឃភារនៃក្សិចចសៃាេជឈតតក្សេម (ឬខ នៃេជឈតតក្សេម) តាេបទ្ោឋ ៃគតិយុតតដែលភាគីបាៃរេួោន
ក្សំណតជ់ាចាបម់យាង ឬតាេបទ្ោឋ ៃគតិយុតត នៃព្បមទ្សដែលេជឈតតវៃិិចឆយ័ព្តូវបាៃមធវើមទ្បើង40។ 
ជាធេមតាមាៃសាថ ៃភាររីរមែើេបបីែិមសធ ដែលមាៃដចងមៅក្សនុងមាព្តា ៥ (១)(ក្ស) នៃអ្ៃុសញ្ញ
គឺ (១). មាៃអ្សេតថភាររបស់ភាគី ឬ (២). ក្សិចចព្រេមព្រៀងមនាះោម ៃសុរលភារ ដែលមាៃ
ដចងក្សនុងចាបរ់បស់គូភាគី ឬដែលមាៃដចងក្សនុងចាបរ់បស់ព្បមទ្សដែលេជឈតតវៃិចិឆយ័ព្តូវបាៃ
មធវើមទ្បើង ព្បសិៃមបើគូភាគេីៃិបាៃមព្ជើសមរ ើសចាបព់្គបព់្គងមលើក្សិចចព្រេមព្រៀងមនាះ។ ែូមចនះ
ព្បសិៃមបើគូភាគីបាៃមព្ជើសមរ ើសព្គបព់្គងក្សចិចព្រេមព្រៀងតាេចាបក់្សេពុជា បទ្ោឋ ៃក្សនុងការវាយ
តនេលរមីមាឃភារព្តូវក្សំណតម់ោយបចញតតិនានារបស់ចាបក់្សេពុជា។ មាព្តា៣៥៧ នៃព្ក្សេ        
រែឋបបមវណី ដចងរីអ្តថៃយ័នៃពាក្សយ “មមាឃភារ” ក្សិចចព្រេមព្រៀង ថាមធវើមទ្បើងបាៃមៅមលើក្សិចចព្រេ
មព្រៀងេយួដែល្ាុយៃឹងបចញតតិដែលអ្ៃុវតតមោយបងេំ ឬ្ាុយៃងឹសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ៃិង
ទ្ំមៃៀេទ្មាល បល់ែ។ មាព្តា ៣៦៤ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីអាចព្តូវយក្សេក្សមព្បើព្បាស់មែើេបវីាយតនេល
សិទ្ធិជាតំណាងព្សបចាប់របស់បុគាល ដែលចុះ តថមលខាមលើក្សិចចព្រេមព្រៀងមនាះថាមតើមាៃ
សិទ្ធិមរញមលញ ឬបាៃទ្ទ្ួលសិទ្ធិព្បទាៃរពី្ក្សរេ  ុៃរបស់ខលួៃឬមទ្។  

 
 

                                                 
40 មាព្តា ៣៥៣.១.ក្ស នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី 



េលូោឋ ៃក្សនុងការបែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិ ឆ្យ័បរមទ្ស មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា 
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២. វវិាទ្េិៃដេៃពាណិជជក្សេម 
 

 

ទ្ៃាឹេៃឹងមនាះដែរ តុោការអាចបែិមសធេិៃអ្ៃុវតត មសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរ      
(េជឈតតវៃិិចឆយ័)ទាក្សទ់្ងៃឹងវវិាទ្េៃិដេៃពាណិជជក្សេម ឬ ”វវិាទ្មព្ៅទ្ំ ំនៃចំៃុចមៃះ” ឬ “មាៃ   
មសចក្សតីសមព្េចអ្ំរចីំណុចដែល សួរីទ្ំ ំ នៃចំណុចដែលព្តវូទ្ទ្ួលេជឈតតក្សេម”។41 មៅ
មរលដែលចាបស់តីរី េជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេមេៃិបាៃក្សំណតរ់អី្វីមៅដែលមៅថា វវិាទ្ 
“េៃិដេៃពាណិជជក្សេម” មគអាចដសវងយល់រីពាក្សយ “េៃិដេៃពាណិជជក្សេម” មោយយល់ែឹង
មាព្តា ២ (ឈ) នៃចាបម់ៃះដែល្តល់ការដណនា ំ រីសញ្ញ ណទ្ំនាស់ពាណិជមក្សេម។42 ជា
ឧទា រណ៍ទ្ំនាស់េៃិដេៃពាណិជជក្សេមអាចមាៃរេួទាងំទ្ំនាស់មលើការព្គបព់្គងកូ្សៃ មរឿង
ព្រ មទ្ណឌ  ក្សសយ័ធៃ សុរលភារនៃពាណិជជនាេ ឬបា តង ់ៃិងទ្ំនាស់ែនទ្មទ្ៀតដែលមធវើឲ្យ
ប ះពាល់ែល់តតិយជៃ ឬមាៃ្លប ះពាល់ខលះែល់សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ។43 គួរក្សត់
សមាា ល់ថា ការក្សំណតថ់ា វវិាទ្េយួជាវវិាទ្ពាណិជជក្សេម ឬមទ្ ជាតួយា ងដតងដតព្តវូបាៃ
សមព្េចរចួម ើយ ោបត់ាងំរីមរលទ្ទ្ួលមរឿងក្សតីមនាះ មៅព្បមទ្សេយួមទ្ៀតដែលេជឈតតការ
បាៃមធវើមទ្បើង។ 

 

៣. ខវះការជូៃែណឹំង ឬយុតតិធេ ៌
 

ចាបជ់ាតិ នៃព្បមទ្សក្សេពុជា ក្សអ៏្ៃុញ្ញ តតឲ្យតុោការសមព្េចបែិមសធមលើេជឈតត
វៃិិចឆយ័ដែលៃតីិវធិីោបម់្តើេេជឈតតក្សេមេៃិសេព្សប ឬមសចក្សតជូីៃែំណឹងអ្រំីការមព្ជើសតាងំ
េជឈតតក្សរេៃិបាៃមធវើមទ្បើងសេរេយ ឬេៃិអាចការពារខលួៃមោយសារេូលម តុម្សងមទ្ៀត។44 

                                                 
41 មាព្តា ៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី   
42 មាព្តា ២ (ឈ) នៃចាប់ សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម ក្សណំត់ថា ធុរក្សិចចដែលមាៃព្បមភទ្ជាពាណិជជក្សេមមាៃជា

ជាទ្ិ៍៖ ក្សិចចការជំៃួញមែើេបី្ ាត់្ាង់ ឬការផ្ទល ស់បតូរទ្ំៃិញ ឬមសវាម្សងៗ ក្សិចចព្រេមព្រៀងនៃការដចក្សោយតំណាង ឬ
ទ្ីភាន ក្ស់គរពាណិជជក្សេម ការទ្ិញ-លក្ស់គណៃីព្ក្សរេ  ុៃ ការជួលទ្ីតាងំ ឬសមាភ រៈវតថុ ការគរសាថ បនា ការរិមព្ោះ
មយាបល់វសិវក្សេម ការមចញអាជាា ប័ណា  ការវៃិិមយាគទុ្ៃ ការ្តល់ ិរចញ វតថុ ការមធវើអាជីវក្សេមធនាោរ ការធានា
រា ប់រង ក្សិចចព្រេមព្រៀងមធវើអាជីវក្សេម ឬសេបទាៃព្ក្សរេ  ុៃចំរះុ ៃិងព្បមភទ្ម្សងៗមទ្ៀត នៃស ព្បតិបតតិការ
ឧសា ក្សេម ឬពាណិជជក្សេម ៃិងការែឹក្សជចជូ ៃទ្ំៃិញ ឬអ្នក្សែមំណើ រតាេ្លូវអាកាស ្លូវទ្ឹក្ស ្លូវមោក្ស។ ” 

43 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

Cambridge University Press, ទ្ំរ័រ ២១៦ 

44 មាព្តា ៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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មាព្តា៥.ខ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស បាៃក្សំណតល័់ក្សេខណ័ឌ បែមិសធព្សបោន ៃឹងចាបជ់ាតិ
សតីរីការជូៃែំណឹងេៃិសេព្សបរេួមាៃ ទាងំការដតងតាងំេជឈតតក្សរ ក្សែូ៏ចជាអ្ំរៃីីតិវធិី     
េជឈតតក្សេម្ ងដែរ។ មលើសរីមៃះមាព្តា១៥.២ នៃចាបស់តីរីការយល់ព្រេ ៃងិការអ្ៃុវតត   
អ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិបាៃសព្េបតាេមាព្តា ៥.ខ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទី្ព្ក្សរងញូយ ក្ស 
មោយ្តល់ឲ្យតុោការៃូវអំ្ណាចបែិមសធេជឈតតវៃិិចឆ័យ ដ ែ្ក្សមលើម តុ្លដែលថា ភាគី
មាេ ងមទ្ៀតេៃិបាៃ្តល់ៃូវឳកាសចូលរេួតវា ក្សតី។ ជាទូ្មៅតុោការអ្ៃុវតតេៃិរាយាេមធវើការ
វាយតនេលមទ្បើងវញិរីការមោះព្សាយបញ្ា ទ្ទ្ួលយក្សភសតុតាងបគា ញមៅេជឈតតក្សេម ឬមលើ
ដែៃក្សំណតម់លើចំៃៃួសាក្សស ី ឬទ្ំ ំនៃសាក្សេីក្សេមរបស់សាក្សសទីាងំទ្ាយ។ ប ុដៃតព្បសិៃរមបៀប
ដែលឈាៃែល់ការមចញមសចក្សតីសមព្េចរបស់េជឈតតក្សេមមលើមរឿងក្សតីេយួ ព្តូវបាៃមេើលមឃើញ
ថា ប ះពាល់ែល់ការ្តល់យុតតិធេយ៌ា ងសំខាៃ ់ មនាះអាចមធវើឲ្យតុោការអ្ៃុវតតេយួយល់ថា
ការសមព្េចមៅេជឈតតក្សេមបាៃបែមិសធមោលការណ៍មសមើភារោន មៅចំមពាះេុខចាប។់45 

មោយដទ្បក្ស ឃាល ដែលមរៀបរាបថ់ា “េៃិអាចការពារខលួៃមោយសារេូលម តុម្សង
មទ្ៀត” នៃមាព្តា៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតវិធិីរែឋបបមវណីជាឧទា រណ៍ េៃិបាៃបមងកើតឲ្យមាៃជា
សតងោ់រសព្មាបប់ក្សព្សាយេយួចាស់ោស់មទ្ ប ុដៃតៃងឹមបើក្ស្លូវឲ្យមាៃការរិៃតិយរតុីោការ 
យា ងទូ្លំទូ្ោយថាមតើមាៃការបំពាៃ ឬបែមិសធមោលការណ៍មសមើភារោន មៅចំមពាះេុខ
ចាប ់ឬមទ្?  ក្សនុងមរលទ្ៃាេឹោន មៃះ មាព្តា ១៥.២ នៃចាបស់តីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតត
អ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិេៃិបាៃដចងរេូីលម តុការពារម្សងមទ្ៀត ែូចដែលមាព្តា
៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីមនាះមទ្។ ម តុ្លខុសោន មៃះអាចមធវើឲ្យតុោការយល់
ខុសោន ក្សនុងការមព្បើអ្ំណាចព្តួតរិៃិតយរបស់ខលួៃ មែើេបសីមព្េចថាព្តូវបែិមសធេជឈតតវៃិចិឆយ័
បរមទ្ស។  

៤. មវទិ្កា ឬៃីតិវធីិ នៃេជឈតតការ េិៃព្សបតាេការព្រេមព្រៀងរបស់ភាគី 
តុោការក្សអ៏ាចសមព្េចេៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬព្បតិបតតិេជឈតតវៃិចិឆយ័ ដ្ែក្សមលើម តុ្លនៃ

ក្សំ ុសរីការបមងកើតមវទ្ិការេជឈតតការ ឬៃតីិវធិមីព្បើក្សនុងេជឈតតការមនាះេៃិបាៃព្សបមៅៃឹងបចញតតិ
ដែលគូភាគីបាៃព្រេមព្រៀងោន  បនាា ប់រីភាគីដែលៃឹងខាតព្បមយាជៃ៍បគា ញរីភសតុតាងរី

                                                 
45 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

Cambridge University Press, ទ្ំរ័រ ២១១ 
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ក្សំ ុសមនាះ។ ក្សនុងក្សរណីដែលភាគីេៃិមាៃការព្រេមព្រៀងជាេុៃមទ្ េជឈតតវៃិចិឆយ័េយួអាចេៃិ
ព្តូវទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងព្បតិបតតមិោយដ្ែក្សមលើម តុ្លដែល្ាុយៃឹងចាបន់ៃព្បមទ្សដែលព្តវូ
បាៃមធវើមវទ្ិការេជឈតតការមនាះ(lex arbitri)។46 តុោការព្តូវបក្សព្សាយព្ទ្ឹសតី“ៃីតវិធិីេជឈតតការ” 
ក្សនុងៃយ័ទូ្ោយ មោយរេួបចចូលសាថ ៃភារដែលមក្សើតមទ្បើងោបត់ាងំរីមរលដែលមាៃសំមណើ
មធវើេជឈតតការរ ូតែល់ៃតីិវធិមីព្កាយមរលមចញេជឈតតវៃិិចឆយ័។47 មោយម តុថាការបក្សព្សាយ 
ក្សនុងៃយ័ចមងែៀត ៃិងមធវើឲ្យការបែិមសធេៃិទ្ទ្លួសាា ល់ ឬអ្ៃុវតតមាៃភារ្ុយព្សួយមរក្សជា
ម តុមធវើឲ្យប ះពាល់ែល់ែំមណើ រការេជឈតតការ ៃិងតនេលនៃេជឈតតវៃិិចឆ័យដែលជាដ្លផ្ទក របស់
ែំមណើ រការមនាះ។   

៥. េជឈតតវៃិិចឆយ័ដែលេិៃទាៃម់ាៃអ្ៃុភារ ចងកាតរវកិ្សចចរបស់គូភាគី ឬព្តវូបាៃ  លុប
មោល មោយតុោការនៃព្បមទ្ស ដែលេជឈតតវៃិិចឆយ័ព្តវូបាៃមចញ 

អ្ៃុមោេតាេមាព្តា ៥.១.ង នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស េជឈតតវៃិចិឆយ័េយួេៃិអាច
អ្ៃុវតតបាៃមទ្ មលើក្សដលងដតេជឈតតវៃិចិឆយ័មនាះបាៃចងកាតរវក្សិចចរបស់គូភាគី។ មទាះបីជាពាក្សយ 
“ចងកាតរវក្សចិច” េៃិមាៃរៃយល់មៅក្សនុងអ្ៃុសញ្ញ ក្សែូ៏ចជាមៅក្សនុងចាបដ់ខមរពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹេជឈតត-
ការពាណិជជក្សេម ពាក្សយមៃះព្តូវបាៃមគយល់ជាទូ្មៅថា មរឿងអ្ងាមសចក្សតីបាៃចបស់រវព្គបម់ ើយ 
ៃិងឧទ្ធរណ៍មលើមរឿងែដែលេៃិអាចមធវើមទ្បើងមទ្។ មៅមរលដែលតុោការអ្ៃុវតតទ្ទ្ួលសាា ល់   
េជឈតតវៃិិចឆយ័េយួថា មាៃសុរលភារ ៃិងចងកាតរវក្សិចច េជឈតតវៃិិ្ឆយ័មនាះមាៃតនេលមសមើៃងឹ
សាលព្ក្សេរបស់តុោការអ្ៃុវតតមនាះ។48 មោយសារេជឈតតវៃិិ្ឆយ័មាៃឋាៃៈមរញមលញ្លូវការ
តាេចាប ់ បញ្ា ទាងំទ្ាយដែលបាៃសមព្េចរចួម ើយមោយេជឈតតវៃិិចឆយ័ ជាមរឿយៗេៃិអាច
មធវើការបតឹង ឬមធវើេជឈតតវៃិចិឆយ័មទ្បើងវញិមទ្។49 

េ ាងវញិមទ្ៀត អ្ៃុមោេតាេមាព្តា ៥.១.ង នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស ែដែលបាៃ
ដចងថា តុោការអាចអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្សេយួបាៃ មៅមរលដែលេជឈតតវៃិចិឆយ័មនាះ

                                                 
46 មាព្តា ៥.១.ឃ នៃ អ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរង ញូវ យ ក្ស 
47 Jarvin, S. “Irregularity in the Composition of the Arbitral Tribunal and the Procedure.” In: Gaillard, E. 

and D. DiPietro (eds.) Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards. Cameron 

(May 2008), p. 730. ISBN 13:9781905017472. 
48 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

Cambridge University Press, ទ្ំរ័រ ២០៣ 
49 Gary Born, International Commercial Arbitration, 916 (2001). 
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េៃិព្តវូបាៃជំទាស់ ឬលុបមោលមោយសាថ បៃ័មាៃសេតថក្សចិចដែលបាៃមចញេជឈតតវៃិិចឆយ័មនាះ។ 
មយាងតាេសៃធិសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស ក្សែូ៏ចជាចាបស់តីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ
អ្ងាការស ព្បជាជាតិរបស់ក្សេពុជា តុោការអ្ៃុវតតក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជាមាៃអ្ំណាចក្សនុងការ
ទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ ដតេៃិមាៃអ្ំណាចក្សនុងការលុបមោលេជឈតតវៃិចិឆយ័មនាះ
មទ្។ ែូមចនះ ភាគីដែលៃងឹបាតប់ងព់្បមយាជៃដ៍ែលចងលុ់បមោលេជឈតតវៃិិចឆយ័ ព្តូវោក្សព់ាក្សយ
េក្សតុោការដែលបាៃសមព្េចមចញេជឈតតវៃិិចឆយ័។ ចំដណក្សភាគីដែលឈនះដែលចងអ់្ៃុវតត   
េជឈតតវៃិិចឆយ័ព្តូវោក្សព់ាក្សយមៅតុោការ ដែលព្ទ្រយសេបតតិរបស់ភាគីដែលៃឹងបាតប់ងព់្បមយាជៃ៍ 
(ភាគីោញ់) តាងំមៅ។50  

មទាះបីជាចំៃុចទាងំ ៥ ខាងមលើទាេទារឲ្យមាៃការសំអាងបញ្ជ ក្សម់ោយបគា ញភសតុតាង
រីភាគីដែលៃឹងទ្ទ្ួលការខូចខាតព្បមយាជៃជ៍ាេុៃ51ក្សម៏ោយ ល័ក្សេខណ័ឌ មៃះរតឹដត្តល់ម តុ
្លឲ្យតុោការអ្ៃុវតតមធវើអ្ៃតរាគេៃសីុ៍ជមព្ៅ ក្សនុងការដវក្សដញក្សល័ក្សេខណ័ឌ ៃីតិវធិីនៃេជឈតតវៃិចិឆយ័ 
ក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ ចាបក់្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជា។ មោយដទ្បក្សចំណុចខាងមព្កាេ សមាា ល់អ្ំរីអ្ំណាចមធវើ
ការសមព្េចមទ្បើងវញិមោយផ្ទត ច់េុខ52មែើេបីបែិមសធការអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតការ តាេ
ការយល់មឃើញរបស់តុោការអ្ៃុវតតែូចតមៅ53៖ 
១. ចំណុចដែលជាក្សេមវតថុនៃវវិាទ្ េៃិអាចមោះព្សាយបាៃ មោយេជឈតតក្សេម។ 
២. ការទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬ ការអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរ ្ាុយៃងឹសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ។ 
 

១. ចណុំចវវិាទ្េៃិអាចមោះព្សាយបាៃមោយេជឈតតក្សេម 
មោយម តុថាមាព្តា១ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស បាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យរែឋៃីេយួៗ រេួទាងំ

ក្សេពុជាអ្ៃុវតតតាេអ្ៃុសញ្ញ មលើក្សេមវតថុនៃទ្ំនាស់ពាណិជជក្សេម ប ុដៃតទុ្ក្សចំណុចខុសៗោន ដែលព្តូវ
ោតទុ់្ក្សថា “ពាណិជជក្សេម” ឲ្យដព្បព្បួលតាេបទ្ោឋ ៃព្តួតរៃិិតយរបស់ចាបជ់ាតិដែលទាេទារឲ្យ

                                                 
50 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, 

Cambridge University Press, ទ្ំរ័រ ២១៣ 
51 មាព្តា ៣៥៣.៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី 
52 មោយេៃិោបំាច់មាៃការសំអាងបញ្ជ ក្ស់អ្ំរីម តុទាងំទ្ាយមាៃមៅក្សនុងចំណុច ក្ស ែល់ខ នៃមាព្តា ៣៥៣.៣ នៃ

ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី រីភាគីដែលៃឹងទ្ទ្ួលការខូចខាត្លព្បមយាជៃ៍។  
53 មាព្តា ៣៥៣.៤ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី 



េលូោឋ ៃក្សនុងការបែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិ ឆ្យ័បរមទ្ស មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា 
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មាៃការរិៃិតយបក្សព្សាយយា ងទូ្លំទូ្ោយ។54 សាថ ៃភារមៃះ ទាក្ស់ទ្ងៃឹងមោលការណ៍       
ៃីតាៃុកូ្សលដែលក្សំណតថ់ា ចំណុចវវិាទ្េយួព្តវូមាៃចាបដ់ចងថាេៃិអាចព្តូវមោះព្សាយ មោយ 
េជឈតតក្សេម។ ចាប់របស់ព្បមទ្សក្សេពុជាេិៃមាៃដចងរីចំណុចដែលេិៃអាចមោះព្សាយបាៃ
មោយមវទ្ិការេជឈតតក្សេមមទ្ ដតមាៃដចងរីអ្តថៃយ័នៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងពាណិជជក្សេម មៅក្សនុងមាព្តា២ 
(ឈ) នៃចាបស់តីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម។ មគអាចមធវើការក្សតស់មាក ល់ថា ចាបស់តីរីេជឈតត-
ការដ្នក្សពាណិជជក្សេម មធវើមទ្បើងមែើេបមីោះព្សាយទ្ំនាស់ពាណិជជក្សេម ៃិងព្សបតាេការសម័ព្គចតិត
របស់ភាគីវវិាទ្។55  

មោយដទ្បក្សចំមពាះទ្ំនាស់ែនទ្មទ្ៀត ដែលេៃិសថិតមៅក្សនុងដែៃក្សំណតន់ៃទ្ំនាស់ពាណិជជក្សេម 
ៃិងព្សបតាេមោលការណ៍សម័ព្គចិតតមទ្ ៃងឹព្តូវមោះព្សាយមោយសាថ បៃ័មាៃសេតថក្សចិចេៃិ
ដេៃេជឈតតក្សេម។ ចាបស់តីរេីជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេមេៃិមាៃអ្ៃុភារ្លូវចាប ់ មលើចាបន់ានា
ែនទ្មទ្ៀត ដែលព្គបព់្គងទ្ំនាស់ពាណិជជក្សេមដែលោម ៃការសម័ព្គចិតតរបស់ភាគីអ្ំរីសេតថក្សិចច
ដែលមគចងឲ់្យមោះព្សាយ ៃិងចាបដ់ែលព្គបព់្គងទ្ំនាស់េៃិដេៃពាណិជជក្សេមមទ្។56 

តុោការអ្ៃុវតតដែលព្តតួរិៃតិយេជឈតតវៃិិចឆយ័ អាចរិៃិតយមេើលថាមតើមវទ្ិការេជឈតតក្សេម
បរមទ្សបាៃមោះព្សាយទ្ំនាស់របស់ភាគីឬមទ្ ឬបាៃសមព្េចរីលទ្ធ្លេយួដែលបាៃប ះ
ពាល់ែល់ព្បមយាជៃរ៍បស់តតីយជៃឬមទ្។57  

 
២. សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ 
មាព្តា ៥ (២) (ខ) នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្សរៃយល់ថា ការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការ    

អ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័អាចព្តូវបាៃជំទាស់ ព្បសិៃមបើតុោការរក្សមឃើញថា ការទ្ទ្ួលសាា ល់ ឬការ
អ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័្ាុយៃឹងមោលៃមយាបាយសាធារណៈរបស់ព្បមទ្សមនាះ៕ មទាះបីជាយា ង

                                                 
54 សូេមេើល្ងដែរ មាព្តា ២(ឈ) នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម។  សូេមេើលអ្តថបទ្ “ចំៃុចវវិាទ្ដែល
អាចសមព្េចមសចក្សតីបាៃមោយមវទ្ិការេជឈតតការពាណិជជក្សេមក្សេពុជា” មោយមេធាវគីឹេ សាៃ នៃព្រឹតតិបព្តមេធាវ ីមលខ 
១៤  ដខ ក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ២០១៧។ 
55 មាព្តា ១ ក្សថាខ័ណឌ ១ នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម ដែលព្តូវបាៃអ្ៃុេ័ត មៅនងៃទ្ី ៦ ដខេនីា ឆ្ន ំ

២០០៦ ។    
56 មាព្តា ១ ក្សថាខ័ណឌ ២ នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម 
57 មាព្តា១ ក្សថាខ័ណឌ ១ នៃចាប់សតីរីេជឈតតការដ្នក្សពាណិជជក្សេម មធវើមទ្បើង ”......មែើេបកីារពារសិទ្ធិ ៃិង្លព្បមយាជៃ៍

នៃភាគីវវិាទ្ទាងំមៃះ....” ប ុមណាា ះ។  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ណាក្សម៏ោយ ការដចងែូមចនះមៅដតមោទ្ជាបញ្ា  នៃការបក្សព្សាយទូ្លំទូ្ោយមលើពាក្សយមោល
ៃមយាបាយសាធារណៈ ដែលនាឲំ្យមាៃការបែិមសធការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្ស។58 

មោយដទ្បក្ស  សតងោ់រក្សនុងការក្សំណតថ់ា ការអ្ៃុវតតេយួមធវើឲ្យប ះពាល់ែល់សណាត បធ់ាន ប់
សាធារណៈក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជា ព្តូវរិោរណាមលើសតងោ់រនៃបនាា តៃ់មយាបាយសាធារណៈដែល
បាៃអ្ៃុវតតមោយតុោការនៃរែឋែនទ្មទ្ៀត នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស(ក្សនុងនាេជាភាគី)បាៃ   
អ្ៃុវតត។59 ដ្ែក្សតាេៃយ័មៃះតុោការព្បមទ្សក្សេពុជាអាចមធវើការមព្ជើសមរ ើសបនាា តៃ់មយាបាយ    
សាធារណៈណាេយួឬមព្ចើៃរបស់ព្បមទ្សែនទ្ដែលជាភាគីនៃអ្ៃុសញ្ញ ដែលព្បហាក្សព់្បដ ល 
ៃិងសាថ ៃភាររបស់មោលៃមយាបាយរបស់ព្បមទ្សក្សេពុជា េុៃឈាៃែល់ការសមព្េចេៃិអ្ៃុវតត។ 
ប ុដៃតការមព្ជើសមរ ើសមៃះ គួរសព្េួលែល់ការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ ជាជាងបងកឲ្យមាៃជាល័ក្សេខណ័ឌ   
តឹងរងឹជាង ដែលឈាៃែល់ការសមព្េចេៃិអ្ៃុវតតតាេអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស។60 មោយម តុ
ថា ជាមរឿយៗ ភាគីដែលៃឹងទ្ទ្ួលការខូចខាត្លព្បមយាជៃរ៍ីការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័ មលើក្សរី
េូលម តុទាងំអ្ស់ខាងមលើមៅក្សនុងការមសនើបែិមសធរបស់ខលួៃ ការព្តួតរិៃិតយដ្នក្សតុោការ យា ង
ទូ្លំទូ្ោយេិៃគយមជៀសវាងបាៃមទ្បើយ មៅមរលមាៃភាគីដែលមលើក្សមទ្បើងមនាះ សំអាង
បញ្ជ ក្សអ់្ំរមី តុមនាះ។61  

 
៣. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ   

• តុោការអ្ៃុវតតអាចបែិមសធការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆយ័បរមទ្ស
ណាេយួតាេក្សរណីដលក្សដលងប ុមណាា ះ ៃងិព្តវូមធវើមទ្បើងឲ្យព្សបតាេមាព្តា៥.១ 
នៃអ្ៃុសញ្ញ     ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស្ងដែរ ដែលមាព្តាមៃះតព្េូវឲ្យភាគីដែលខូចខាត

                                                 
58 The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, 2008, Page 218.  

59 មាព្តា ១៥.ខ.២ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិដចងអ្ំរីការទ្ទ្ួល
សាា ល់ ៃិងការព្បតិបតតិមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្សចុះនងៃទ្ី ២៣ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០០១។    

60 មាព្តា ៤ នៃចាប់សតីរីការយល់ព្រេ ៃិងការអ្ៃុវតតអ្ៃុសញ្ញ អ្ងាការស ព្បជាជាតិដចងអ្ំរីការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិង
ការព្បតិបតតិមសចក្សតីសមព្េចេជឈតតក្សរបរមទ្សចុះនងៃទ្ី ២៣ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០០១ ដចងថា “តុោការក្សេពុជាព្តូវដត
សមព្េចឲ្យព្សបតាេអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស ក្សនុងការវៃិិចឆ័មលើការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការព្បតិបតតិៃូវមសចក្សតីសមព្េច
េជឈតតក្សរបរមទ្ស។ ”  

61 International Commercial Arbitration for law students, Kindle Edition, Loc 4540 វាក្ស៏ជាការអ្ៃុវតត
មៅក្សនុងតុោការ នៃយុតាត ធិការអ្ៃុវតតភាគមព្ចើៃ ដែលរេួមាៃបញ្ា ទាងំអ្ស់ដែលដចងមៅក្សនុងការមលើក្សដលង។ 



េលូោឋ ៃក្សនុងការបែិមសធការទ្ទួ្លសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិ ឆ្យ័បរមទ្ស មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា 
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ព្បមយាជៃ៍្ តល់ភសតុតាងបគា ញថា មាៃឧបសគាក្សនុងការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុ
វតតេជឈតតវៃិិចឆ័យ។62 មាព្តា ៣៥៣.៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធិរីែឋបបមវណី េៃិបាៃអ្ៃុ
ញ្ញ តិឲ្យតុោការអ្ៃុវតតក្សនុងព្សរក្ស មធវើការព្សាវព្ជាវអ្ំរីភារព្តឹេព្តូវ ឬភារេៃិព្តឹេ
ព្តូវ នៃខលឹេសារេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្សមទ្បើយ។  

• ដ្នក្សតាេព្ក្សបខណ័ឌ ចាបរ់បស់ព្បមទ្សក្សេពុជា តុោការអ្ៃុវតតេៃិមាៃកាតរវក្សិចច 
(ដតមាៃសិទ្ធិ)63 ក្សនុងការជំទាស់េៃិទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្ស
មទ្បើយ ម ើយក្សេ៏ៃិអាចជំទាស់េៃិអ្ៃុវតតតាេេជឈតតវៃិចិឆយ័បរមទ្ស មោយការ្តួច
ម្តើេផ្ទា ល់ខលួៃ មោយអ្ៃុមោេតាេមាព្តា ៥. ១ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូយ ក្ស។64  

                                                 
62 Non-Recognition of Foreign Arbitral Awards Pursuant to Article V 1 d of the New York 

Convention, Juridiskā zinātne / Law, No. 6, 2014, ទ្ំរ័រ160។ 
63 ែូចខាងមលើ (មលខ៣០)។  
64 មាព្តា ៥.២ នៃអ្ៃុសញ្ញ ទ្ីព្ក្សរងញូវយ ក្ស តព្េូវឲ្យមាៃល័ក្សេខ័ណឌ ២ មែើេបតុីោការអ្ៃុវតត អាចចូលអ្ៃតរាគេៃ៍បាៃ 

១. មាៃការមសនើរីភាគីដែលៃឹងខាតព្បមយាជៃ៍ ២. ភាគីដែលខាតព្បមយាជៃ៍ព្តូវ្តល់ភសតុតាងនៃឧបសគាទាក្ស់
ទ្ងៃឹងការទ្ទ្ួលសាា ល់ ៃិងការអ្ៃុវតតេជឈតតវៃិិចឆ័យបរមទ្សមនាះ។  
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ហរិញ្ញប្បទានល ើគលរោងអភវិឌ្ឍន៍អច នវត្ថ ុ
 

មោយមោក្ស ខៃ សុមខង 

១. សេចក្តីស្តើម 
  សរោយពីេង្គ្រា មររជាក្ប់ានបញ្ចបម់ក្ ពិភពសោក្បាន្តល់រម្មៃផ្្ែក្សេដ្ឋក្ិចចយ៉ា ង
ខ្ៃ ាំង សោយបានបញ្ចបោ់ររបផ្ែងផ្្ែក្មសោគមវជិាា  សោយសេរុថាមានផ្រភាពេមបូររុងសរឿង 
ក្ាំស ើ នសេដ្ឋក្ចិចរបេ់របជាពលរដ្ឋប៉ាុស ណ្ ោះស ើបជាេុខេនតិភាពពិររបាក្ដ្របេ់ពិភពសោក្។ 
របស េនីមួយៗបានទាក់្ទាញោរស វ្ើវនិិសយគិនពីបរស េ សោយ្ារភាា ប់នូវ ាំោក់្ ាំនងពីរាំបន់
មយួសៅរាំបនម់យួ និងពី វីបមយួសៅ វីបមយួ ក្ែុងសោោះ្ងផ្ដ្លមានោរបងករី អងាោរ ស្ថា បន័ 
សដ្ើមបបីសងកើន ាំោក្ ់ាំនងរវាងរដ្ឋ នងិ រដ្ឋ ដូ្ចជា េេភាពអឺរ ៉ាុប េេភាពអាង្គ្េវិច និងេមាគម
របស េ BRICS65។ សលើេពីសនោះសៅស ៀរអងាោររាំបនម់យួផ្ដ្លសៅថាអាស្ថ៊ា នបានចាប់
បដិ្េនធិស ើង សោយសេចក្តីរបោេោ ីរកុ្ងបាងក្ក្ សៅម្ងៃ ី០៨ ផ្ខេីហា ឆ្ែ ាំ ១៩៦៧ សោយមាន
របស េជាស្ថា បនិក្មានចាំននួរបាាំដូ្ចជារបស េឥ ឌូ សនេីុ មា៉ា ស េីុ េវីលីពីន ម្ង េឹងហបុរ ី
និងជាេមាែិក្មានរបស េរពុយស ោរ ៉ាូស្ថ ឹម សវៀរ្ម ឡាវ មយី៉ា នម់ា៉ា  (ឬភូមា) 
និងរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា ។ 
  រក្មក្សមើលបរបិ ក្មពុជាវញិស ើញថា របស េមួយសនោះបានឆ្ៃងោរ់នូវរបរ់នសយបាយ 
និងរបរស់េដ្ឋក្ចិចជាសរចើនសលើក្សរចើនស្ថរ និងបានបនតវវិរតនរ៍េូរដ្ល់បចចុបបនែ។ ោរវវិរតនខ៍្ង
ផ្្ែក្នសយបាយបានែោះឥ ធពិលយ៉ា ងខ្ៃ ាំងដ្ល់របពន័ឋសេដ្ឋក្ចិចក្មពុជា។ 
  ពីឆ្ែ ាំ១៩៥៣ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៧០ េមយ័ោលរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា  ួលបានឯក្សរាជយ
ៃិងក្សសាងសងាេរាស្ត្សតៃិយេ មោយបាៃអ្ៃុេត័យក្សរបពន័ឋសេដ្ឋក្ចិច ី្ ារសេរ ី បោា បម់ក្
ជារូបនីយក្មមវេ័ិយសេដ្ឋក្ចិច។  ពីឆ្ែ ាំ១៩៧០ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៧៥ េមយ័ស្ថធារស ដ្ឋផ្ខមរបាន 
                                                 
 អ្នក្សៃិរៃធបចចុបបៃនមធវើការជាឧបការពី្រឹទ្ធបុរស ៃិងសាស្ត្សាត ោរយចាប់ មៅសាក្សលវទិ្ាល័យក្សេពុជា។ មោក្សបាៃ
បចចប់ថាន ក្ស់អ្ៃុបណឌិ តចាប់ ដ្នក្សៃីតិភូេបិាល ៃិងមបតិក្សភណ័ឌ ដែលស ព្បតបិតតិការរវាង សាក្សលវទិ្ាល័យភូេៃិា
ៃីតិសាស្ត្សត ៃិងមសែឋក្សិចច ៃិងសាក្សលវទិ្ាល័យ សង់េូឡាងំ លីយ ុង ៣។ មោក្សក្ស៏ទ្ទ្ួលបាៃៃូវសញ្ញ បព្ត High 
Diploma ដ្នក្សៃីតិភូេបិាល ៃិងមបតិក្សភ័ណឌ រីសាក្សលវទិ្ាល័យ សង់េឡូាងំ លីយ ុង ៣ ្ងដែរ។ អ្នក្សៃិរៃធបាៃ
បចចប់ថាន ក្ស់បរញិ្ញ បព្តចាប់ រីសាក្សលវទិ្ាល័យភូេៃិាៃីតសិាស្ត្សត ៃិងមសែឋក្សិចច ៃិងបរញិ្ញ ព្តបព្តភាសាអ្ង់មគលស 
TEFL រី   សាក្សលវទិ្ាល័យធៃធាៃេៃុសស។ 
65 សមាគេព្បមទ្សBRICS មានរបាាំរបស េ(របស េ សរបេីុល រេីុូ ឥ ឌ្  ចិន និង អាង្គ្េវិក្ខ្ងរបងួ) 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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អនុមរ័យក្របពន័ឋសេដ្ឋក្ិចច ី្ ារ។ សេើយពីឆ្ែ ាំ១៩៧៥ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៧៩ េមយ័ក្មពុជារបជា- 
្ិបសរយយ សេដ្ឋក្ិចចផ្្នោរ ោររបមូល្តុ ាំសោយពឹងផ្្ែក្សលើក្េិក្មម និងស្វើេេក្រ ៍នីយ
ក្មមផ្បបចនិកុ្ាំមមុយនីេ។ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៧៩ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៨៩ េមយ័ស្ថធារ រដ្ឋក្មពុជាអនុវរត 
សេដ្ឋក្ិចចផ្្នោររបមូល្តុ ាំផ្បបេូសវៀរ។ សេើយនឹងពីឆ្ែ ាំ១៩៨៩ ដ្ល់ឆ្ែ ាំ១៩៩៣ េមយ័រដ្ឋ 
ក្មពុជា សេដ្ឋក្ិចចផ្្នោររបមូល្តុ ាំសបើក្ ូោយសេដ្ឋក្ិចច ី្ ារ។ ពីឆ្ែ ាំ១៩៩៣ មក្ដ្ល់បចចុបបនែ 
សនោះបានអនុវរតសេដ្ឋក្ចិចអនតរោលសៅោន ់ី្ារសេរ ី សេើយរបស េក្មពុជាបានខិរខាំស្វើេមា- 
េរ ក្មមចូលជាេមាែិក្អាស្ថ៊ា នសៅម្ងៃ ី៣០ ផ្ខសមស្ថ ឆ្ែ ាំ១៩៩៩ នងិោរចូលជាេមាែិក្
អងាោរពា ិែាក្មមពិភពសោក្សៅឆ្ែ ាំ២០០៤ ផ្ដ្លជាចរនតោរមួយក្ែុងោរោាំលាំេូរអែក្
វនិិសយគ ុនមក្របស េសយើងផ្ដ្រ តាមរយៈក្ាំផ្  រមងឲ់្យមានដ្ាំស ើ រោរលែសលើល ធិរបជា-
្ិបសរយយ និងរបពន័ធសេដ្ធក្ិចច ី្ារសេរ ី សោយមានោរអនុមរ័ប បញ្ញា រតិងមី និងសោលនសយ- 
បាយងមី និងបនតក្ាំផ្  រមងរ់បពន័ធរុោោរ66។  
 ោរចូលសៅអងាោររាំបនប់ានោាំនូវោោនុវរតភាពដ្ល់របស េក្មពុជាក្ែុងោរទាញយក្
្លរបសយែនផ៍្្ែក្សេដ្ឋក្ិចចសរោយពីរបស េសយើងបានបញ្ចបេ់ង្គ្រា ម និងមានោរសបាោះសឆ្ែ រ
ផ្បបរបជា្ិបសរយយ។ សលើេពីសនោះ ោរផ្ងរក្ាសេារភាពនសយបាយក្៏ជាចលក្រមួយយ៉ា ង
េាំខ្ន់្ ងផ្ដ្រក្ែុងោរសគៀងគរវនិិសយគិនបរស េមក្ោក្ ុ់នសៅក្ែុងរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា។  
 ោសពលបចចុបបនែរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជាអនុវរតរបពន័ឋសេដ្ឋក្ចិច ី្ ារសេរ ី67។ សៅក្ែុង
ោរអ្ភវិឌ្ឍៃស៍េដ្ឋក្ចិចជារិ រាែរោឋ ភបិាលក្មពុជាបានោក្ស់ចញនូវសោលនមយាបាយមយួចាំនួន
ដូ្ចជា ោររគបរ់គងមា៉ា រក្សូេដ្ឋក្ិចច ោររគបរ់គងេិរញ្ា វរាុស្ថធារ ៈ និងោរអ្ភវិឌ្ឍៃវ៍េ័ិយ
េិរញ្ា វរាុ សោយក្ែុងសោោះខិរខេំសរមចឲ្យបានក្ាំស ើ នសេដ្ឋក្ិចចជាម្យម ៧ (ព្បារំីរ) ភាគរយ 
សដ្ើមបសី្វើឲ្យក្មពុជាអាចចាក្សចញ្ុរពីរបស េមានចាំ ូលទាប68 និងោាំរ គនៃឹោះជាអា ិភាព
េរមាបោ់ាំរ ោរអភវិឌ្ឍៃវ៍េ័ិយ្ោោរ និងរគោឹះស្ថា នមរីក្ូេិរញ្ា វរាុ សោយក្ែុងសោោះក្ាំ រអ់រត
េញ្ញា   និងសោោះរស្ថយហានិភយ័ សោយចារ ុ់ក្អែក្្តល់សេវាេិរញ្ា វរាុសេមើភាពោែ សដ្ើមបី
្តល់ជា ីោនរបក្រួរបផ្ែងសេមើភាពមយួ នងិសែៀេវាងោរអនុវរតប បញ្ញា រតិតាម ាំសនើងចិរត69។ 

                                                 
66 ភូមវិ ិាសេដ្ឋក្ិចចសៅរពោះរាជាចរក្ក្មពុជា) និង DFDL Real Estate investment guide edition in 2013 
67 រដ្ឋ្មមនុញ្ា ម្នរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា ឆ្ែ ាំ១៩៩៣ 
68 ក្មមវ ី្ ីនសយបាយរបេ់រាែរោឋ ភបិាលនីរិោល ី៥ ម្នរដ្ឋេភា ផ្ខក្ញ្ញា  ឆ្ែ ាំ២០១៣ 
69 យុ ធស្ថង្គ្េតអភវិឌ្ឍន៍វេ័ិយេិរញ្ា វរាុឆ្ែ ាំ២០០៦-២០១៥ 
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 ក្ែុងរយៈសពលប៉ាុោម នឆ្ែ ាំចុងសរោយសនោះ វេ័ិយវនិិសយគអចលនវរាុមានោរសក្ើនស ើង
គួរឲ្យក្រេ់មាា ល់សោយ ក្ែុងសោោះមានវនិិសយគនិផ្ដ្លោក្ ុ់នសលើវេ័ិយអចលនរ ពយមានោរ
សក្ើនស ើងគួរក្រេ់មាា ល់ សៅសលើ ខុនដូ្ (Apartment) អាផារមនិ ្ារ ាំនបី មែឍម ឌ ល 
ពា ិែាក្មម និងគសរមាងរក្ងុរ បមយួ ផ្ដ្លក្ាំពុងផ្រសៅរបរិបរតិោរ នងិក្ាំពុងស្ថងេង។់ 
ជាមួយនឹងោរសងើបស ើងវញិម្ន ី្ារអចលនរ ពយសៅចុងឆ្ែ ាំ២០១១ សនោះសគេសងករស ើញ 
េាំ ងអ់ោរខពេ់ៗ ផ្បបអាផារមនិ ឬខុនដូ្ បានសងើបស ើងវញិយ៉ា ងររផ្ដ្រររដ្ឹមក្ែុង រីក្ុង
ភែាំសពញេរមាប់លក្់ ឬែួលឲ្យអរិងិែនរេ់សៅ។ ោលពីមុន របស េក្មពុជាមិនធាៃ ប់មាន
េាំ ងអ់ោរខពេ់ៗផ្បបសនោះសោោះស  ប៉ាុផ្នតជា ូសៅ របជាពលរដ្ឋផ្ខមរមនិ មាៃ បន់ិយមរេ់សៅ 
ក្ែុង្ាោះ ឬអោរខពេ់ៗផ្បបសនោះស ើយ សោយពួក្ោរធ់ាៃ បរ់េ់សៅក្ែុង្ាោះមយួោចផ់្រឯង សេើយ 
ពួក្ោរគ់រិថា វាមនិមានេិ ធិសេរភីាពក្ែុងោររេ់សៅស ើយ ផ្រេរមាបែ់នជារិបរស េ សគ 
ចូលចិរត ឬនិយមរេ់សៅជាលក្ខ ៈរគួស្ថរ ក្ែុង្ាោះផ្បបអាផារមនិ ឬខុនដូ្ខពេ់ៗសនោះ្េ់ 
ពីសរពាោះវាមានេុវរាភិាព និងមានភាពរយរេួលក្ែុងោររេ់សៅ សេើយេាំ ងអ់ោរខពេ់ៗ 
ផ្បបអាផារមនិ ឬខុនដូ្សនោះភាគសរចើនសគស្ថងេងេ់រមាបរ់រមូវោរែនបរស េ។ ោរសងើប 
ស ើងវញិម្ន ី្ារអចលនរ ពយសនោះ ររូវបានអែក្ែាំោញសមើលស ើញថា វាសងើបផ្រររមូវោរ 
អចលនរ ពយ ប៉ាុស ណ្ ោះផ្រហាងសឆ្ងរម្មៃរបេ់វា គឺសៅដ្ផ្ដ្លមនិទានស់ងើបសៅស ើយស  សោោះ 
រាបទ់ាាំងដ្ី្ ៃី្ងផ្ដ្រ ។ 

ោរសងើបស ើងសនោះ សោយស្ថរផ្រលាំេូរចូលម្នោរវនិិសយគពីរបស េែប៉ាុន ចិន មា៉ា ស េីុ 
េិងហបុរ ី និងសវៀរ្ម ផ្ដ្លក្ាំពុងផ្ររបក្ួររបផ្ែងោែ ផ្មនផ្ នក្ែុងោរចូលមក្វនិិសយគសៅ
ក្ែុងរបស េក្មពុជា។ ោរសងើបស ើងវញិម្ន ី្ារអចលនរ ពយោសពលសនោះ វាមនិផ្មនជាោរសងើប
ស ើងម្នរម្មៃអចលនរ ពយសោោះស  សៅក្ែុងដ្ាំ្ក្ោ់លដ្ាំបូងសនោះ វារោនផ់្រសក្ើនស ើងម្នររមូវ
ោរអចលនរ ពយប៉ាុស ណ្ ោះ។ សៅឆ្ែ ាំសនោះ ឬឆ្ែ ាំសរោយ មគសមើលស ើញថា វាមិនទាន់ដ្ល់សពលផ្ដ្ល
អចលនរ ពយររូវស ើងម្ងៃសោោះស  ោរសក្ើនស ើងម្នររមូវោរោសពលសនោះ វាបាំសពញឱ្យចសោៃ ោះ
របសហាងោលពីឆ្ែ ាំមុន របេិនសបើវាបនតសងើបស ើងរយៈសពលពីរឆ្ែ ាំជាបោ់ែ រសៅមុខស ៀរ រម្មៃ
អចនរ ពយនឹងសក្ើនស ើងជាងេពវម្ងៃសនោះ សេើយោរសងើបស ើងសនោះក្ព៏ឹង ផ្្ែក្សៅសលើ្លិរ្ល
េរុបក្ែុងរេុក្ របេ់សយើង្ងផ្ដ្រ ។ 

សៅសពលេាំ ង់អោរផ្បបអាផារមិន ឬខុនដូ្បានសងើបស ើងសរពាងរពារ សៅក្ែុង ីរកុ្ង 
ោនផ់្រសរចើនស ើងៗ សោោះររូវបានមាច េ់អាផារមនិ ឬ ខុនដូ្មយួចាំននួសលើក្ស ើងថា ោល្
មានោរ្ារ់្ ាងស់រចើនសពក្ វារបាក្ដ្ជាស្វើឲ្យររមូវោរធាៃ ក្ចុ់ោះ សោយស្ថរភាគសរចើនជាសភញៀវ
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បរស េ គឺមានចាំនួនរបផ្េល៨០ភាគរយ ផ្រសភញៀវក្ែុងរេុក្មានផ្រ២០ភាគរយប៉ាុស ណ្ ោះ ផ្ដ្ល
មានល ធភាពមក្ែួលខុនដូ្ស្ថែ ក់្សៅ ប៉ាុផ្នតឥ ូវសនោះវាបានធាៃ ក់្ចុោះសភញៀវ សេើយោរធាៃ ក់្ចុោះសនោះ។70 
ោរធាៃ ក្ចុ់ោះក្ែុងរយៈសពលសនោះ គសឺោយស្ថរសភញៀវមយួចាំនួនស្វើដ្ាំស ើ រស េចរណ៍សរចើន សេើយ
សភញៀវមយួចាំនួន សគចបអ់ា រតិរបេ់សគផ្ដ្លវាស្វើឱ្យចាំនួនសភញៀវស្ថែ ក្ស់ៅមានោរងយចុោះ។ សបើ 
អោរ អាផារមនិ ឬខុនដូ្រកី្ដុ្ោះោលោនផ់្រសរចើន វាស្វើឲ្យោររបក្ួររបផ្ែងក្ោ៏នផ់្រខ្ៃ ាំងផ្ដ្រ 
ប៉ាុផ្នតវាអារេ័យសៅតាមក្រមរិេតងោ់រម្ន អោរនីមយួៗផ្ដ្លមាច េ់អោរខៃោះសគយក្ចិរត ុក្ោក្ ់
សៅសលើោរបាំពាក្េ់មាា រៈ ាំសនើបៗ និងោរសរៀបចាំផ្្ែក្ខ្ងក្ែុង សេើយរម្មៃម្នោរែួលក្ស៏គគិរ 
សៅតាមេមាា រៈផ្ដ្លសគបាំពាក្ស់ៅខ្ងក្ែុងសោោះផ្ដ្រ ។ 

ទាក្ ់ងនងឹគសរមាងស្ថងេង ់ផ្ដ្លផ្ដ្លរាែរោឋ ភបិាលបានអនុមរ័ ោសពលក្នៃងមក្ 
ផ្ដ្លរួសលខបានមក្ពី ោយក្ោឋ នេាំ ងម់្នរក្េួងសរៀបចាំផ្ដ្នដ្នីគរូបនីយក្មម នងិេាំ ង ់
បានឲ្យដ្ឹងថា ចាបព់ីសដ្ើមឆ្ែ ាំ រេូរដ្ល់ ផ្ខក្ក្កោ ក្ែុងឆ្ែ ាំ២០១១សនោះ គសរមាងស្ថងេង ់ ផ្ដ្ល
រាែរោឋ ភិបាលបានអនុមរ័មានចាំនួន ឹក្របាក្់៧៤៧,៧ោនដុ្ោៃ រ សបើគិរជាគសរមាងមាន 
ចាំនួន១.២៧៩ គសរមាង ។ ក្ែុងរយៈសពល ដូ្ចោែ ោលពីឆ្ែ ាំ២០១០មានចាំននួ១.៣៤៤ គសរមាង 
សេមើនឹង ឹក្របាក្ច់ាំននួ៤០៥,៨ោនដុ្ោៃ រ ផ្រសបើគិរជាគសរមាងក្ែុងរយៈសពលដូ្ចោែ  ក្ែុងឆ្ែ ាំសនោះ 
មានោរងយចុោះផ្រ ឹក្របាក្វ់និិសយគមានចាំននួសរចើនជាងឆ្ែ ាំមុន។71 

សោយសមើលស ើញពីភាពអាំស្យ្លសលើបរយិោេអាែីវក្មមសលើវេ័ិយអចលនវរាុ
សនោះ បានជាវនិិសយគនិមយួចាំននួបានចាបអ់ារមម ៍សលើោរស្វើេិរញ្ាបបទានសដ្ើមប ី ួលបាន្ន
ធានសនោះយក្សៅអភិវឌ្ឍន៍គសរមាងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍អចលនវរាុ។ មានរបភពេិរញ្ាបបទានជាសរចើន 
ផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យមាច េ់គសរមាងអចលនវរាុ  ួលបានេិរញ្ាបបទានដូ្ចជា េិរញ្ាបបទាន តាមរយៈ 
្ោោរេិរញ្ាបបទាន ី្ារមូលបររ  និងេិរញ្ាបបទានសោយមូលនិ្ិេម្ម។៌ ក្ែុងចាំស្ម
របភពេិរញ្ាបបទាននិងរបភពផ្ដ្លសពញនិយម និង ូលាំ ូោយជាងសគគឺេិរញ្ាបបទានសោយ
្ោោរ។ 
 សរើមានលក្ខខ ឌ  និងយនតោរ្ខៃោះសដ្ើមបអីនុញ្ញា រឲ្យមាច េ់គសរមាងអចលនវរាុ  ួល
បានេិរញ្ាបបទានពី្ោោរ? 
                                                 
70 https://www.postkhmer.com/ប ុសតិ៍-អ្ចលៃព្ទ្រយ/ចៃំួៃខុៃែូបាៃមក្សើៃម ើងព្បដ ល-២០-ភាគរយ ចុះនងៃទ្២ី៧ 

ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

71 http://icamnews.wordpress.com/ 

http://icamnews.wordpress.com/
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 សឆ្ៃើយរបនឹងបញ្ញហ ផ្ដ្លបានសចា ស ើងខ្ងសលើ មានរបធានប មួយររូវបានសលើក្
ស ើងគឺ “េិរញ្ាបបទានសោយ្ោោរសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ”។ 
 មុននងឹផ្េវងយល់សលើរបធានប ទាាំងមូល ោរេិក្ាពាក្យគនៃោឹះមយួចាំនួនគឺមានភាព
ចាាំបាច ់ដូ្ចជា េិរញ្ាបបទាន គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ ្ោោរ។ 
 េិរញ្ាបបទានៈ គឺជាចលក្រដ្ច៏មបងផ្ដ្លធាោនូវោរពរងីក្អាែវីក្មមរបេ់រក្មុេ៊ាុន ឬ 
េេរោេ ពីសរពាោះោរពរងីក្អាែីវក្មមររូវោរបសងកើនោរ្លិរសេើយោរបសងកើនោរ្លិរគឺ 
ររូវោរនូវមូល្ន72 ។ 

គសរមាងអភិវឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ ៈ េាំសៅដ្ល់គសរមាងស្ថងេង ់ ឬផ្ក្ម្ចែអចលនវរាុក្ែុង
សោលបាំ ងសដ្ើមបលីក្ ់ឬែួល។ 

្ោោរៈ ្ោោរគឺជានីរបុិគាលផ្ដ្លមាននរីេិមបទាពិសេេក្ែុងោរសរែើេសរ ើេយក្ 
របរិបរតិោរ្ោោរជាមុខរបររបរក្រី73។ របរិបរតោិរផ្ដ្លជាេក្មមភាពរមួមាន៖ 

១.ោរ្តល់ឥ ទានរគបរ់បសភ ចាំសពាោះស្ថធារ ែន សោយមានក្ម្រម រាប់បញ្ចូល 
ទាាំង ឥ ទានភរិេនា និង ោរេនាតាមេរាសលខ្។ 

២. ោរ  ួលរបាក្ប់សញ្ា ើមនិមានមុខេញ្ញា ពីស្ថធារ ែន 
៣. របរពរឹតក្មម និងោរោក្ឲ់្យអរិងែិនសរបើរបាេ់នូវមស្ាបាយ ូទារជ់ារូបិយវរាុ ឬ 

ជារូបិយប ័ណ 74។ 
 សដ្ើមបឲី្យមានភាពរយរេួលក្ែុងោរផ្េវងយល់របធានប សនោះ ឲ្យបានរបសេើរអ្តថបទ្ 
សនោះនងឹស្វើោរបរហ ញសោយស្វើោរផ្បងផ្ចក្បៃងជ់ាពីរែាំពូក្គឺ៖ ែាំពូក្ ី ១ នងិស្វើោរសលើក្ស ើង
អាំពីោរ  ួលបានេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ ចាំផ្ ក្ឯែាំពូក្ ី២ នងិ
សរៀបរាបអ់ាំពីោរអនុវរតក្ចិចេនាេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ 

ែាំពូក្ ី ១៖ ោរ  ួលបានេរិញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ 
 សៅក្ែុងែាំពូក្សនោះសយើងនឹងសលើក្ស ើងអាំពីលក្ខខ ឌ ោោចាាំបាចស់ដ្ើមប ី ួលបានេិរញ្ា
បបទាន(ផ្្ែក្ ១ី) រពមទាាំងសលើក្ស ើង្ងផ្ដ្រអាំពីោរបសងកើរក្ិចចេនាក្ែុងនយ័បសងកើរេិ ធិ នងិ 

                                                 
72 េិរញ្ាបបទានរបេ់រក្ុមេ៊ាុនពា ិែាក្មមតាមរយៈ ី្ារមលូបររ(សបាោះពុមពសលើក្ ី១ ឆ្ែ ាំ២០០៩) 
73 មារតា ១ម្ន ចាប់សដីរីព្គឹះសាថ ៃធនាោរៃិង ិរចញ វតថុ. ៃស/រក្សេ/១១៩៩/១៣. ១៨ វចិឆិកា ១៩៩៩  
74 មារតា ២ម្ន ចាប់សដីរីព្គឹះសាថ ៃធនាោរៃិង ិរចញ វតថុ. ៃស/រក្សេ/១១៩៩/១៣. ១៨ វចិឆិកា ១៩៩៩ 
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ចងជាោរពវក្ចិចចាំសពាោះភាគីទាាំងេងខ្ងរវាង្ោោរ និងមាច េ់គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ
(ផ្្ែក្ ២ី)។ 
 ល័ក្ខខ ័ឌ   ួលបានេិរញ្ាបបទាន 
 ក្ែុងរក្បខ ខ ម្នោរ្តល់េិរញ្ាបបទានែូនអរិងែិន ោរេិក្ាវាយរម្មៃលមែរិសលើរបវរតិ 
និងល ធភាពេងររលបម់ក្វញិនូវោរពវក្ចិចគឺជាក្ិចចោរចាាំបាចប់ាំ្ុររបេ់្ោោរ។ សលើេពី
សនោះសៅស ៀរ ោរេិក្ាសលើអរាិភាពសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុក្ជ៏ាក្ិចចោរមយួេាំខ្ន់្ ង
ផ្ដ្រ សដ្ើមបសីចៀេវាងនូវហានិភយ័ ក្ដូ៏្ចជាោរទាក្ទ់ាញគសរមាងអភវិឌ្ឍនស៍្េងស ៀរមានោរ
ចាបអ់ារមម ៍ សេើយរក្មក្  ួលយក្សេវាក្មមរបេ់្ោោរ។ សដ្ើមបបីរហ ញឲ្យោនផ់្រមាន
ភាពចាេ់ោេ់សលើ  ិដ្ឋភាពខ្ងសលើ អ្តថបទ្សនោះនងឹស្វើោរបរហ ញជាបឋមអាំពបុីសរវនិិចឆយ័ក្ែុង
ោរ្តល់េិរញ្ាបបទាន (ក្ថាខ ឌ  ី១) សេើយបោា ប់មក្ស ៀរនឹងស្វើោរសលើក្ស ើងអាំពីោរ
េិក្ារបេ់្ោោរសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុរបេ់អរិងិែនផ្ដ្លជាអភវិឌ្ឍៃអ៍ចលន
វរាុ(ក្ថាខ ឌ  ី២)។ 
  ក្ថាខ ឌ  ី១៖ បុសរវនិិចឆយ័ក្ែុ ងោរ  ួលេិរញ្ាបបទាន 
 លក្ខខ ឌ បុសរវនិិចឆយ័ពិរជាមានស្ថរៈេាំខ្ន់្ េ់ មុននឹង្ោោរ្តល់នូវេិរញ្ា -
បបទានសៅដ្ល់ប ត្ រក្មុេ៊ាុន េេរោេ ក្ដូ៏្ចជាប ត្ អរិងិែនស្េងស ៀរ ជាពិសេេ
មាច េ់គសរមាងអភិវឌ្ឍន៍អចលនវរាុផ្ដ្លមានសោលបាំ ងចង់  ួលយក្សេវាេិរញ្ាបបទាន្ោោរ។ 
សរើ្ោោរ និងេិក្ាវាយរម្មៃអវីខៃោះមុននឹង្តល់េិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ? 
 សៅក្ែុងក្ថាខ ឌ សនោះនងឹសលើក្ស ើងអាំពីោរេិក្ាេាំខ្ន់ៗ សដ្ើមបសីឆ្ៃើយរបសៅនឹងោរ
សលើក្ស ើងសោយ ពិនិរយសមើលជាបឋមអាំពីោរេិក្ាអាំពីអរតេញ្ញា  របេ់មាច េ់គសរមាង 
អភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ ជាបោា បន់ឹងស្វើោរសលើក្ស ើងអាំពី រក្ុមរបឹក្ាភបិាលម្នគសរមាង (Board 
of Directors)។ ជាចុងសរោយនឹងស្វើោរបរហ ញពីរបវរតិម្នោរចរាចរ ៍ផ្្ែក្េិរញ្ា វរាុរបេ់
រក្ុមផ្ដ្លស្វើអាែីវក្មម។ 

១. ោរេិក្ាអរតេញ្ញា  រក្មុេ៊ាុន 
 សៅក្ែុងោរេិក្ា ីសនោះនឹងបរហ ញឲ្យស ើញថាសរើរក្ុមេ៊ាុនសោោះមានអរាិភាពពរិរបាក្ដ្
ផ្ដ្រឬស ? សរើមានោរចុោះបញ្ា ីោរសៅក្ែុងអងាភាពពាក្ព់ន័ធផ្ដ្រឬស ?សរើមានោរចុោះបញ្ា ីលក្ខនតកិ្សៈ
ផ្ដ្រឬស ? សរើមានអាជាញ ប ័ណ ក្ែុងោររបក្បអាែវីក្មមផ្ដ្រឬស ? សរើមានប ័ណ បា៉ា រងផ់្ដ្លមាៃ
េុពលភាពក្ែុងោររបក្បអាែីវក្មមឬស ? ដូ្សចែោះជាបឋម ្ោោរពិនរិយសមើលអាំពីវញិ្ញា បនបរ័រ



 ិរចញបបទាៃមលើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អ្ចលៃវតថុ 
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បញ្ញា ក្ព់ីោរចុោះស ម្ ោះក្ែុងបញ្ា ីពា ិែក្មមផ្ដ្លសចញសោយរក្េួងពា ិែាក្មមផ្ដ្លក្ាំពុងមាន
េុពលភាពសរបើរបាេ់។  បផ្នាមពសីនោះ្ោោរ នឹងពនិិរយសមើល្ងផ្ដ្រអាំពីោរចុោះបញ្ា ីលក្ខនតិក្ៈ
របេ់រក្ុមេ៊ាុន។  
 សៅក្ែុង ិដ្ឋភាពមយួស្េងស ៀរ្ោោរនឹងពិនិរយសមើលេុពលភាពម្នអាជាញ ប ័ណ របក្ប
អាែីវក្មមផ្ដ្លសចញសោយរក្េួងសេដ្ឋក្ិចច និង េិរញ្ា វរាុ និង ពិនិរយសមើល្ងផ្ដ្រប ័ណ អាែីវ
ក្មមរបចាាំឆ្ែ ាំផ្ដ្លក្ាំពុងមានេុពលភាពសរបើរបាេ់ផ្ដ្លសោយ ស្ថខ្ពនធោរផ្ដ្លេក្មមភាព
អាែីវក្មមសោោះេាិរសៅ។ 

២. ោរេិក្ាអាំពីរក្មុរបឹក្ាភិបាលម្នគសរមាង (Board of Directors) 
 សេរុអវីបានជាមានភាពចាាំបាចេិ់ក្ាអាំពីរក្ុមរបកឹ្ាភបិាលម្នរក្ុមេ៊ាុន? រាល់ោរ
េរមចផ្ដ្លជាភាពចាាំរបេ់រក្ុមេ៊ាុនររូវបានអនុវរតយល់រពមពីរក្ុមរបឹក្ាភបិាល សលើេពសីនោះ
ស ៀរពួក្ោរជ់ាអែក្សោោះរស្ថយរាល់បញ្ញហ របឈមរបេ់រក្មុេ៊ាុន ក្ែុងសោោះសលើផ្្ែក្េិរញ្ា វរាុ 
និងដ្ាំស ើ រោររបរក្រីភាពរបេ់រក្ុមេ៊ាុន។ សព្មាបព់្ក្សរេ  ុៃខលះមាៃការដបងដចក្សរវាងអ្ំណាច
របស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល ៃិងមាច ស់ភាគ  ុៃ។ ជាទូ្មៅក្សិចចការសំខាៃរ់បស់ព្ក្សរេ  ុៃ ដែលជា
អាយុជីវតិរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ព្តវូសមព្េចមោយមាច ស់ភាគ  ុៃ ឧទា រណ៍ លក្សអ់្ចលៃព្ទ្រយរបស់
ព្ក្សរេ  ុៃ ការភាជ បក់ាតរវក្សចិចបំណុល ខចីបុល ។ល។ ដែលព្តូវសមព្េចមោយមាច ស់ភាគ  ុៃ 
តាេសំមណើ របស់ព្ក្សរេព្បកឹ្សាភបិាល។  
 ោរេិក្ាអាំពីអរតេញ្ញា  ផាា ល់របេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាល គឺជាភាពចាាំបាចម់យួេរមាប់
េិរញ្ាបបទានិក្ មុននងឹេសរមចចិរតក្ែុងោរ្តល់នូវេិញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ  
ក្ែុងសោោះោរេិក្ាររូវបានក្ាំ រដូ់្ចខ្ងសរោម៖ 

២.១. ោរពនិរិយសមើលសៅសលើអរតេញ្ញា  ក្មម៖សរើមានភាពចាាំបាចអ់វរីរូវស្វើ
ោរពិនិរយសលើអរតេញ្ញា  ក្មមរបេ់រក្ុមរបឹក្ាភិបាល? ក្ែុងសោោះវាទាក្់ ងសៅនឹងសេចក្តី
េសរមចចរិតរបេ់រក្មុេ៊ាុន នងិសរើរក្ុមេ៊ាុនវាររូវបានោនោ់ប ់ សោយមាច េ់ភាគេ៊ាុនជាបរស េ 
ឬក្សម៏ាច េ់េ៊ាុនជាផ្ខមរ សេើយោរោរេិក្ាសនោះក្ប៍រហ ញនូវ ាំនុក្ចរិតរបេ់្ោោរដ្ល់រក្មុេ៊ាុន។ 
ោរសលើក្ស ើងសនោះគឺេាិរសៅក្ែុងលក្ខខ ឌ ផ្ដ្លរក្ុមរបកឹ្ាភបិាលជា មាច េ់ភាគេ៊ាុន។ 

២.២. ោររររួពនិរិយអាំពលិីខរិសថាក លសទាេ នងិ   ឌ ក្មមស្េងៗស ៀរ៖ ោរ
ររួរពនិិរយសលើលិខិរសថាក លសទាេ គឺជាវរាុបាំ ងមយួររួរពិនរិយសលើស្ថវតារបេ់រក្ុមរបឹក្ា- 
ភបិាលថាសរើធាៃ បម់ានរបវរតិជាបស់ទាេ ពីប ឧរក្ដិ្ឋក្មមក្ែុងសរឿងរពេម  ឌ  ោរពិនយ័ខ្ងផ្្ែក្ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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េីុវលិ និងោរក្េយ័្នបុគាលជាសដ្ើម។ រាល់ប ផ្ដ្លបានសរៀបរាបខ់្ងសលើ វាបានបងកជា្ល
ប៉ាោះពាល់ដ្ល់េិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ 

២.៣. របវរតោិរររ នងិចររិលក្ខ ៈក្ែុងេងាម៖ ្ោោរសគនឹងេិក្ាសៅ
សលើរបវរតិម្នោរដ្ឹក្ោាំរក្ុមេ៊ាុនអាែីវក្មមរបេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាលថាសរើ មានរបវរតិម្នោរេង
្ោោរមានោរយឺរយ៉ា វផ្ដ្រឬស ? មានក្រមរិ ាំនួលខុេររូវ នងិគុ រម្មៃយ៉ា ងដូ្ចសមតច? 
ក្ែុងសោោះ្ងផ្ដ្រក្រមរិម្នោរអបរ់ ាំ និងប ពសិស្ថ្នោ៍រររក្ែុងអាែីវក្មមជាសដ្ើម។ សេរុ
ដូ្ចសនោះសេើយបានជា្ោោរទាមទារឲ្យមានោរភាា បម់ក្ជាមយួលក្ខនតិក្ៈម្ន រក្ុមេ៊ាុនសដ្ើមបឲី្យ
្ោោរពិនិរយសមើលនូវល ធភាពក្ែុងោររគប់រគង ដ្ឹក្ោាំរក្មុេ៊ាុន។ 

៣.ោរេិក្ាសលើស្ថា នភាពេិរញ្ា វរាុ របេ់រក្មុេ៊ាុន 
 ្ោោរររូវវភិាគ្ងផ្ដ្រសលើស្ថា នភាគេិរញ្ា វរាុរបេ់រក្ុមេ៊ាុន ោរេិក្ាសនោះអនុញ្ញា រ
ឲ្យ្ោោរបានសមើលស ើញអាំពីល ធភាពម្នោរេងររលបម់ក្វញិរបេ់រក្មុេ៊ាុន។ សរើសៅក្ែុង
ផ្្ែក្សនោះ្ោោរររូវរររួពនិិរយ នងិេិក្ាសលើចរនតោរេិរញ្ា វរាុយ៉ា ងដូ្ចសមតចខៃោះ? 
  ៣.១.របវរតិេិរញ្ា វរាុរបេ់រក្មុេ៊ាុន៖ ្ោោរនឹងររូវររួរពិនិរយសលើរបាយ-
ោរ ៍េិរញ្ា វរាុ២ ឬ៣ឆ្ែ ាំ មុននឹងេាំស ើ រេុាំេិរញ្ាបបទានក្ែុងោងអភវិឌ្ឍនគ៍សរមាង សោយ 
ររួរពនិិរយសលើរបាយោរ ៍ តារាងេមរុលយ របាយការណ៍ចាំស ញ ឬខ្រ របាយោរ ៍ 
លាំេូរស្ថចរ់បាក្ ់និង របាយោរ ៍រ ពយេមបរត។ិ 

៣.២. របាយោរ ៍េវនក្មម៖ ភាពចាាំបាចម់យួស ៀរេិរញ្ាបបទានិក្ក្រ៏រមូវ
ឲ្យមានរបាយោរ ៍េវនក្មមសដ្ើមបរីររួពិនរិយសលើភាពរបរក្រី ឬភាពមនិរបរក្រីម្នម្នោរសរបើ
របាេ់មូល្នសៅក្ែុងរកុ្មេ៊ាុន។ េវនក្មមជា ោរពិនិរយឯក្រាែយម្នគ នីរបេ់រក្ុមេ៊ាុន នងិ
ោរក្ររ់តារបាយោរ ៍េិរញ្ា វរាុ វភិាគ ល ធ្លេិរញ្ា វរាុរបេ់រក្ុមេ៊ាុន។    
  ៣.៣. ោររបសមើលសមើលអាំពេិីរញ្ា វរាុអោគរ៖ គឺជាោររ ាំពឹង ុក្របេ់រគឹោះស្ថា ន
្ោោរនូវរបាក្់ចាំ ូល របាក្់ចាំ្យ និងរបាក្់ចាំស ញ របចាាំផ្ខរបេ់រក្ុមេ៊ាុនអភវឌិ្ឍន ៍
អចលនវរាុសោយ ស្វើោរេិក្ានូវ ាំេាំឥ ទានផ្ដ្លរក្ុមេ៊ាុនបានសរបើរបាេ់សៅសលើរម្មៃម្ន 
ស្ថងេងគ់សរមាង រម្មៃម្នោរផ្ងទាាំរគបរ់គង ោរចាំ្យសៅសលើបុគាលិក្ជាសដ្ើម។ រសបៀប 
ម្នោរបសងកើរនូវ េេន៍ទាយអាំពីេិរញ្ា វរាុរបេ់រកុ្មេ៊ាុនគឺ មានយនតោរដូ្ចោែ សៅនឹងរបាយោរ ៍ 
េិរញ្ា វរាុរបេ់រក្ុមេ៊ាុនផ្រមានចាំ ុចខុេោែ ររងថ់ា របាយោរ ៍េិរញ្ា វរាុបសងកើរស ើងនូវអវី 
ផ្ដ្លបានសក្ើរស ើងរចួសេើយ ចាំផ្ ក្ឯោរ េេនទ៍ាយអាំពីេិរញ្ា វរាុអោគរគ ឺេេនទ៍ាយ 
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នូវអវីៗផ្ដ្លសក្ើរស ើងោសពលអោគរ។ សោលគាំនិរេាំខ្នម់្នោរ េេនទ៍ាយអាំពីេិរញ្ា វរាុ
អោគរ គឺសផាត រេាំខ្នស់លើធារុ្េាំបី៖ ោរេិក្ាសលើចាំ ូល(Revenue) ោរេិក្ាអាំពីោរ 
ចាំ្យ (Cost of Goods sold) និងោរេិក្ាអាំពី្លចាំស ញ។ វាជា េេនទានបីេាំខ្ន់
ផ្ដ្លេេរគិនផ្រងយក្មក្សរបើរបាេ់ក្ែុងអាែីវក្មម។ 

ោរេិក្ាសលើគសរមាង  
 សរៅពីេិក្ាអាំពីបុសរវនិិចឆយ័ ្ោោរក្េិ៏ក្ា្ងផ្ដ្រ សលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ 
សរើ្ោោរររូវេិក្ាសលើចាំ ុចេាំខ្ន់ៗ អវីខៃោះផ្ដ្លជាេោត នុពលរបេ់មាច េ់គសរមាង? មុននឹង
សផាត រយក្ចិរត ុក្ោក្ស់ៅសលើចាំ ុចោោម្ន គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុសយើងររូវផ្េវងយល់
អាំពីេញ្ញា  ម្នគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។  
 ោរសរៀបចាំគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុសដ្ើមបឲី្យ្ោោរពិនិរយសលើេោត នុពលសដ្ើមបី្ តល់
ភាពទាក់្ទាញេិរញ្ាបបទានិក្ក្ែុងោរ ត្ល់នូវេិរញ្ាបបទាន សោោះសគររូវេិក្ាសលើចាំ ុចដូ្ចខ្ង 
សរោម៖ 

ោរសិក្សាអ្ំរីគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ មាៃៃយ័ថា មតើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃគ៍មឺធវើម ើង
ដបបណាមលើែីដែលមាៃក្សេមសិទ្ធិ ឬជួលរយៈមរលដវង។ មតើគមព្មាងចំណាយមរលមវោប ុនាម ៃ 
មែើេបទី្ទ្ួលបាៃការក្សក្សរ់ីអ្តងិិជៃ មតើគមព្មាងមធវើម ើងមាៃរចនាបងៃិងមរៀបចំទ្ី្ ារទាក្សទ់ាញ 
ៃិងព្សបតាេតព្េូវការរបស់អ្តិងជិៃដែរឬមទ្? មតើគមព្មាងមៃះសេព្សបៃងឹទ្ី្ារ ដែលអាច 
ឲ្យព្ក្សរេ  ុៃទ្ទ្ួលបាៃការលក្ស ់ ៃងិគមព្មាងអាចព្បេូលទុ្ៃេក្សទូ្ទាតសំ់ណងែល់ធនាោរ មតើ 
គមព្មាងមាៃអ្វី ជាការោក្សធ់ានាសងកាតរវក្សិចច។ល។ 

ពាក្់ព័នធនឹងគសរមាងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍អចលនវរាុ  វាមាន ិដ្ឋភាពពីរផ្ដ្លបានសមើលស ើញ
ោសពលបចចុបបនែសនោះ សោោះគឺោរអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុសលើដ្ីផ្ដ្លជាក្មមេិ ធិ នងិតាមរយៈយនត
ោរម្នោរែួលរយៈសពលផ្វង។ សរើរបសភ ម្នោរអភវិឌ្ឍនម៍យួ្ផ្ដ្លសពញនិយមសរបើគសរមាង
អ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ? សេរុយ៉ា ងដូ្ចសមតចបានជាសគសរបើយនតោរផ្បបសនោះ? 

 ោរបសងកើរកិ្ចចេនា 
 សៅសពលផ្ដ្លលក្ខខ ឌ បុសរវនិិចឆយ័ររវូបានស្វើស ើងចបេ់ពវរគប ់ នងិវនិចិឆយ័បានថា
មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុមានលក្ខខ ឌ រគបរ់ោន ់សដ្ើមប ី ួលបានេិរញ្ាបបទាន សោោះ
សគនឹងរក្មក្រក្ោរបសងកើរក្ចិចេនាវញិមតង សោយផ្ចងពីេិ ធិ និងោរពវក្ចិចចមបងៗម្នក្ិចច
េនាខចីបរសិភាគសោយភាា បោ់ររបាក្ ់(ក្ថាខ ឌ  ១ី)។ សលើេពីសនោះសដ្ើមបបីរក ហានិភយ័ក្ែុងោរ



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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អនុវរតោរពវកិ្ចចចមបង នឹងោាំឲ្យមានោរបសងកើរនូវកិ្ចចេនារ បមួយស ៀរផ្ដ្លររូវបានស្ថា ល់ថា
ជាេិ ធិរបារិសភាគ(ក្ថាខ ឌ  ២ី)។ 

ក្ថាខ ឌ   ១ី៖ ក្ចិចេនាខចបីរសិភាគសោយភាា បោ់ររបាក្ ់
 មុននងឹ្នដ្ល់ោរបសងកើរក្ិចចេនាខចីបរសិភាគសោយ ភាា បោ់ររបាក្់្ ោោរររូវេិក្ា
ពីលក្ខខ ឌ បុសរនិចឆយ័ នងិពិនរិយសមើលអាំពីល ធភាពេងរបេ់រក្ុមេ៊ាុន (Credit Ratio) សបើ
ពិនិរយស ើញថា មានល ធភាពេងបាំ ុលបាន្ោោរនឹងសចញលិខិរយល់រពម្តល់របាក្ក់្មច ី
(Letter of Offer or Letter of Credit) និងសបើអែក្ក្មចឯីក្ភាពថាយល់រពមខចី សោោះ្ោោរ
ររមូវឲ្យោក្នូ់វឯក្ស្ថរបផ្នាមពាក្ព់ន័ធ ដូ្ចជា របាយោរ ៍េិរញ្ា វរាុ និងប ័ណ េមាា ល់ស្េងៗ
ជាសដ្ើម រចួស ើបមានោរចុោះេរាសលខ្សលើក្ិចចរពមសរពៀង។ 
 សរើក្ិចចេនាខចបីរសិភាគផ្ដ្លភាា បស់ោយមានោររបាក្រ់រូវបាបសងកើរស ើងសោយលក្ខខ ឌ
រគឹោះអវខីៃោះ? សេើយសៅក្ែុង ដិ្ឋភាពជាក្ផ់្េតងសរើក្ចិចេនាខចបីរសិភាគសោយភាា បោ់ររបាក្ស់នោះមាន
ផ្ចងអាំពីេិ ធិោរពវក្ិចចអវខីៃោះ? 
១.ោរបសងកើរក្ចិចេនាខចបីរសិភាគផ្្ែក្តាមរក្មរដ្ឋបបសវ ី 

 ក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ បសងកើរស ើងសោយោររពមសរពៀងរបេ់ភាគីទាាំងេងខ្ង75។ ភាគីក្៏
អាចបសងកើរក្ិចចេនាផ្ដ្លក្មមវរាុជាោរេងរបាក្ត់ាមោររពមសរពៀង។ ក្ប៏៉ាុផ្នតោររពមសរពៀង
បសងកើរេិ ធិសលើបាំ ុលម្នោររបាក្់ពុ ាំមានអនុភាពស ើយ របេិនសបើពុ ាំបានស្វើតាមលិខិរជា
ោយលក្ខណ៍អក្េរសោយមានចុោះេរាសលខ្របេ់អែក្ខចី76។ 
 ភាគីអាចបសងកើរក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ សោយមិនក្ាំ រ់អាំ ុងសពលក្ែុងោរេងបាន។ 
ក្ប៍៉ាុផ្នតវាមានភាពចាាំបាចក់្ែុងោរក្ាំ រព់ីគុ ភាព ចាំននួ នងិរបសភ ម្នក្មមវរាុ សដ្ើមបបីសងកើរក្ចិច
េនាខចីបរសិភាគ។ 
២. ក្ែុង ដិ្ឋភាពម្នោរអនុវរតជាក្ផ់្េតង 

  សរើោរផ្ចងអាំពីេិ ធិ នងិោរពវក្ិចច ឬលក្ខខ ឌ ោោម្នក្ិចចេនាររូវបានក្ាំ រដូ់្ចោែ
ចាំសពាោះរគប់្ ោោរ ឬ យ៉ា ង្? 

                                                 
75 មារតា ៥៧៩ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
76 មារតា ៥៨៣ ក្ថាខ ឌ  ី ៣ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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 េិ ធិ និងោរពវក្ចិច ឬ ខេនាស្េងៗផ្ដ្លបសងកើរស ើងសោយ្ោោរមនិមានោរផ្ចង
ដូ្ចោែ ទាាំងរេុងចាំសពាោះរគប់្ ោោរសោោះស  សោយសេរុថា្ោោរនីមួយៗសគមានផ្្នោរ
យុ ធស្ថង្គ្េតស្េងៗ ោែ ក្ែុងោរ្តល់នូវោោនុវរតភាពមួយផ្ដ្លជាលក្ខខ ឌ លែរបសេើរេម
រេបេរមាបោ់រទាក្ទ់ាញអរិងិែនផ្ដ្លមានេោត នុពល។ មាននយ័ថា ោរចងនូវ ាំេាំេិ ធិ 
និងោរពវក្ិចចវាអារេ័យសលើ ាំេាំម្នេិរញ្ាបបទាន  ាំេាំម្នេក្មមភាពអាែីវក្មមម្នគសរមាង 
អ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ និងនិោែ ោរម្នសោលនសយបាយរបេ់្ោោរនីមយួៗ។ ផ្រសគអាចពិនរិយ 
សមើលពីលក្ខខ ឌ អបបរមាផ្ដ្លមានក្ាំ រដូ់្ចខ្ងសរោម៖ 
 ២.១.  ាំេាំម្នឥ ទាន៖  ាំេាំឥ ទានមនិផ្មនររវូបាន្តល់ឲ្យតាមោរសេែើេុាំសោោះ
ស ើយ គឺអារេ័យសលើ ាំេាំម្នរបារិសភាគផ្ដ្លររូវបានធាោសោយអែក្ខចី្ងផ្ដ្រ។ សៅក្ែុងោរ
្តល់េិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អចលនវរាុ  
 ាំេាំម្នឥ ទានររូវបានវាេ់េាង់ជាមួយ នឹងល ធភាពម្នោរេងបាំ ុល (Credit Ratio) ។ 
 ២.២. ោរក្ាំ រព់អីរតាោររបាក្៖់ ក្ែុងយនតោរេិរញ្ាបបទានេរមាបក់្មចសីោយ ោរ
រពមសរពៀងម្នក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ សគស ើញផ្បបប ម្នោរចរចាចាំសពាោះអរតាោររបាក្់តាម
សេចក្តីបញ្ញា ក្ម់្នលិខិរសេែើេុាំឥ ទាន ដូ្ចជា អរតាោររបាក្់្ មមតា និងអរតាោររបាក្ក់្ែុង 
ោរបាំពានក្ិចចេនា ឬលក្ខខ ឌ ស្េងៗ ដូ្ចក្ាំ រត់ាមោររពមសរពៀងទាាំងឡាយ។ 
 ភាគីម្នកិ្ចចេនាខចីបរសិភាគ អាចយក្មមវរាុម្នោរេងោររបាក់្មក្បសងកើរជាេិ ធិសលើបាំ ុល 
តាមោររពមសរពៀង77។ ទាក្ ់ងនឹងអរតាោររបាក្អ់ាចក្ាំ រត់ាមចាប ់ ឬសោយតាមោររពម
សរពៀងរបេ់ភាគី78។ 
  ២.២.១. អរតាោររបាក្ត់ាមោររពមសរពៀង៖ ក្ែងក្រ ីមានោររពមសរពៀង  ពិ
សេេអាំពីអរតាោររបាក្ ់ររូវអនុសោមោររពមសរពៀង។ ភាគីអាចរពមសរពៀងោែ ដូ្ចរសៅ៖  
 យក្តាមអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លក្ាំ រស់ោយចាប ់គឺ ៥ % ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ79។ 
 យក្ទាបជាងអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ ់ឧទាេរ ៍ ៣%ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ។ 

យក្សលើេពីអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ ់ឧទាេរ ៍ ១០% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ។ 
ក្ែុងក្រ ីភាគកី្ាំ រយ់ក្អរតាោរសលើេពីអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ ់
ោរក្ាំ រស់ោោះ មនិររូវឲ្យសលើេពីអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្រមរិស ើយ80។ 

                                                 
77 មារតា ៥៨៣ ក្ថាខ ឌ  ី៣ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
78 មារតា ៥៨៤ ក្ថាខ ឌ  ី១ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
79 មារតា ៣១៨ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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អរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្រមរិគមឺនិឲ្យសលើេពី ១៨%ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ81។ 
ចំមពាះវស័ិយធានាោរគឺ អ្ព្តាការព្បាក្សម់ាៃលក្សេណៈជាមសរភីារក្សនុងការក្សំណតម់ោយ

ធនាោរ ៃិងការព្បក្សតួព្បដជងក្សនុងចំមណាេធានាោរ។  
២.២.២. អរតាោររបាក្ត់ាមចាប៖់ ក្ែុងក្រ ីោម នោររពមសរពៀងពសិេេ្មយួស 

អាំពីអរតាោររបាក្រ់រូវអនុសោមតាមអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ8់2។ អរតាោររបាក្់
ផ្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រគ់៥ឺ% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ83។ 
 ២.៣. អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វ 
 ២.៣.១.ក្រ ីមានោររពមសពៀង 
 ក្ែុងក្រ ីមានោររពមសពៀង ររូវអនុសោមតាមោររពមសរពៀង។ ភាគីអាចរពមសរពៀងដូ្ចរសៅ៖  

• យក្អរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ់ យក្ទាបជាងអរតាោររបាក្ផ់្ដ្ល
ចាបប់ានក្ាំ រ ់

• យក្សលើេពីអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រ។់ 
ក្ែុងក្រ ីភាគីរពមសរពៀងយក្ អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វសលើេពីអរតាោររបាក្់
ផ្ដ្លចាបប់ានក្ាំ រម់និររវូឲ្យសលើេពី២៧% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំស ើយ84។ 

 ២.៣.២. ក្រ ីោម នោររពមសពៀង 
 (១) ក្ែុងក្រ ីោម នោររពមសរពៀងអាំពីអរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វ ប៉ាុផ្នតមានោររពមសរពៀង
អាំពីអរតាោររបាក្ ់ សោោះររវូអនុវរតតាមអរតាោររបាក្ផ់្ដ្លបានរពមសរពៀង។ ឧទាេរ ៍ 
រពមសរពៀង ក្ាំ រយ់ក្អរតាោររបាក្ ់ ១០% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ ប៉ាុផ្នតមនិបានរពមសរពៀងោែ អាំពអីរតា
ោររបាក្យឺ់រយ៉ា វស  ក្ែុងក្រ ីសនោះ សគអាចយក្អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វតាមអរតាោររបាក្គ់ ឺ
១០% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ85។ ប៉ាុផ្នតក្ែុងក្រ ី អរតាោររបាក្ត់ាមក្ិចចេនាទាបជាងអរតាោររបាក្់
តាមចាប ់ សគអាចយក្អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វតាមចាបប់ាន។ ឧទាេរ ៍ រពមសរពៀងយក្

                                                                                                                                     
80 មារតា ៥៨៥ ក្ថាខ ឌ  ី២ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី និង មារតា ១៧ ចាប់េតីពីោរអនុវរតរក្មរែឋបបមវណី 
81 របោរ ១ ម្នរបោេេតីពីអរតាោររបាក្់ផ្ដ្លររូវបានក្រមរិ 
82 មារតា៥៨៤ ក្ថាខ ឌ  ី២ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
83 មារតា ៣១៨ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
84 របោេេតីពីអរតាោររបាក្់ផ្ដ្លររូវបានក្រមរិ 
85 មារតា ៣៣៩ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 



 ិរចញបបទាៃមលើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អ្ចលៃវតថុ 
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អរតាោររបាក្ ់ ៣% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ ប៉ាុផ្នតមនិបានរពមសរពៀងអាំពអីរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វស  ក្ែុង
ក្រ ីសនោះអរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វររវូយក្តាមចាប ់៥% ក្ែុងមយួឆ្ែ ាំ86។ 
 (២) ក្ែុងក្រ ីោម នោររពមសរពៀងអាំពីអរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វ និងោម នោររពមសរពៀង
អាំពីអរតាោររបាក្ ់អរតាោររបាក្យឺ់រយ៉ា វ ររូវអនុសោមតាមចាប8់7។ 
 ២.៣.៣. រយៈសពលម្នរបាក្ក់្មច៖ី រយៈសពលម្នរបាក្ក់្មចវីាយូរ ឬឆ្បវ់ាអារេ័យ
សៅសលើររមូវោរ និងដ្ាំស ើ រោររបេ់មាច េ់ គសរមាងអភិវឌ្ឍន៍អចលនវរាុ  និងជាពិសេេ
រយៈក្មចរីរវួបានឯក្ភាពសោយភាគីទាាំងេងខ្ងដូ្ចមាននូវក្ែុងក្ាំ រក់្ចិចេនា។  
 ២.៣.៤. សោលបាំ ងម្នោរសរបើរបាេ់ក្មច៖ី សោលបាំ ងម្នោរសរបើរបាេ់ក្មចរីរូវ
បានរាបប់ញ្ចូលសៅក្ែុងលក្ខខ ឌ មយួសៅក្ែុងក្ចិចេនាឥ ទាន។ សោលបាំ ងសនោះរោនផ់្រ
ជាោរក្ាំ រស់ ើងវញិឲ្យេមរេបសៅនឹងោរសេែើេុាំក្មច ី សេើយវាក្ប៏រហ ញ្ងផ្ដ្រ អាំពីចាំ្រ់
ថាែ ក្ម់្នរបសភ ក្មចនីមីយួៗ។ 
 ២.៣.៥. រសបៀបម្នោរេង៖ រសបៀបម្នោរេងរបាក្ក់្មចរីរវូបានស្វើស ើងសោយបងោ់រ
របាក្រ់បចាាំផ្ខ និងបងរ់ ាំសោោះរបាក្ស់ដ្ើមសៅតាមរយៈសពលយូរ ឬឆ្បអ់ារេ័យសលើោរផ្ចងក្ែុង
ក្ិចចេនា។ មាននយ័ថារសបៀបេងរបាក្ក់្មចមីានោរក្ាំ រេ់ងស្េងៗោែ  អារេ័យសលើោរ 
រពមសរពៀងរបេ់គូភាគី។ 
 ២.៣.៦. សស្ថេ៊ាុយម្នោរស្វើក្ចិចេនា៖ ជាសោលោរ ៍សស្ថេ៊ាុយចាំ្យសលើក្ិចច
េនាអារេ័យសលើោររពមសរពៀង។ ក្ែុងក្រ ីោម នោររពមសរពៀងសស្ថេ៊ាុយម្នក្ចិចេនាររូវ
បានេៃមរថាសចញសេមើោែ ។ 
 ២.៣.៧.កិ្ចចេនារ ប៖ សៅក្ែុងោរ ត្ល់ក្មចនូីវ ាំេាំ ឹក្របាក់្សរចើន ជាពិសេេសៅក្ែុង 
គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុោរបសងកើរនូវក្ចិចេនារ ប ផ្ដ្លជាក្ិចចេនាបសងកើររបារសិភាគ 
សដ្ើមបធីាោអនុវរតោរពវក្ិចចចមបងផ្ដ្លជាក្ិចចេនាឥ ទាន គឺមានភាពចាាំបាចប់ា្ំ ុរក្ែុងោរ
បរក រហានិភយ័ និងស្ថត របាំ ុល។   
 ោរអនុវរតរគប់្ ោោរេុ ធេឹងផ្រផ្ចងអាំព ី ក្ចិចេនារ បសនោះក្ែុងសោលបាំ ងធាោ
បាននូវេុវរតិភាពក្ែុងោររគបរ់គង នងិ បស់្ថក រប់ាននូវរាល់ោរចារផ់្ចងទាាំងឡាយរបេ់កូ្ន
បាំ ុល អាចនឹងប៉ាោះពាល់ដ្ល់របេិ ធិភាពម្នោររបមូលបាំ ុល។ 

                                                 
86 មារតា ៣៣៩ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
87 មារតា ៣៣៩ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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 ២.៣.៨. យនតោរម្នោរសោោះរស្ថយបាំ ុល៖ ជាយនតោរផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យ្ោោរ
សរបើរបាេ់េិ ធិក្ែុងោរផាក្ពនិយ័សពលមានោរអនុវរតោរពវក្ិចចមានភាពយឺរយ៉ា វ នងិអនុញ្ញា រ
ឲ្យ្ោោរសរបើរបាេ់េិ ធិសដ្ើមប ីរបឹអូេរ ពយេមបរតិផ្ដ្លជាក្មមវរាុ ម្ន របារិសភាគតាម្ៃូ វ
រុោោរបាន។ 
 ២.៣.៩. វសិ្ថលភាពម្នចាបផ់្ដ្លររវូអនុវរត៖ វាជាោរក្ាំ រេ់មរាក្ចិចក្ែុងោរ
សោោះរស្ថយវវិា សោយផ្្ែក្សលើចាបផ់្ដ្លមានវសិ្ថលភាព ក្ែុងោរអនុវរតសៅក្ែុងផ្ដ្នេមរាក្ចិច
ម្ន ីក្ផ្នៃងផ្ដ្លក្ិចចេនាររវូបានសក្ើរស ើង។ រាល់វវិា ទាាំងឡាយផ្ដ្លសក្ើរសចញពី ាំោក្់
 ាំនងក្ិចចេនាគឺ ររូវេាិរសៅសរោមចាបម់្នរពោះរាជាណាចរក្ក្មពុជាសេើយ នឹងររូវបញ្ាូ នសៅ
រុោោរផ្ដ្លមានេមរាក្ិចចសៅក្ែុងរពោះរាជា ចរក្ក្មពុជា។ 

ក្ថាខ ឌ   ២ី៖ របារសិភាគ 
 េិ ធិរបារិសភាគររូវបានបសងកើរស ើង ក្ែុងោមជាក្ិចចេនារ បសៅនឹងក្ិចចេនាចមបង 
ផ្ដ្លជាក្ិចចេនាឥ ទាន ឬក្ិចចេនាខចីបរសិភាគ។ ផ្្ែក្តាមរក្មរដ្ឋបបសវ ីមានរបារិសភាគ 
ពីររបសភ  ផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យស្វើជាមស្ាបាយក្ែុងោរធាោនូវោរេងោរពវក្ិចចរបេ់កូ្ន
បាំ ុល គឺរបារិសភាគរបក្យរេ នងិ របារិសភាគបុគាល។  

១. របារិសភាគរបក្យរេ  
 ពិរផ្មនរក្មរដ្ឋបបសវ ីបានបញ្ញា រតិពីរបារសិភាគចាំៃនួរបាាំរមួមាន៖ េិ ធិសលើោរបញ្ញច ាំ 
េីុប៉ាូផ្រក្ ឯក្េិ ធ ិ េិ ធិឃារ ុ់ក្ នងិេិ ធិរបារសិភាគសោយអនុបបទាន សរៅពីសនោះមានរបសភ 
ម្នរបរិបរតិោរផ្ដ្លមានក្ិចចធាោ ក្ាំ រស់ោយចាបឆ់្ន ២ំ០០៧ េតីពីរបរិបរតិោរផ្ដ្លមាន
ក្ិចចធាោជាសដ្ើម ផ្រសយើងនងឹស្វើោរបក្រស្ថយជាេាំខ្នស់ៅ ីសនោះ ផ្រសលើរបធានប ម្នយនតោរ
របារិសភាគព្បតយក្សសមាន េីុប៉ាូផ្រក្ និងេិ ធិសលើោរបញ្ញច ាំ ផ្ដ្លជាែសរមើេសពញនិយមេរមាប់
វេ័ិយេិរញ្ាបបទាន សយើងនឹងវនិិចឆយ័សលើ ដិ្ឋភាពចាប ់នងិ ោរោរពារហានិភយ័ម្នោរេង។ 
 េីុប៉ាូផ្រក្ នងិោរបញ្ញច ាំ គឺជារបារិសភាគព្បតយក្សសសលើអចលនវរាុសក្ើរសចញពីឆ្ៃាៈរបេ់ភាគី 
សពាលគឺររូវបសងកើរស ើងតាមរយៈក្ិចចេនារបារិសភាគមយួអាចជាក្ិចចេនាេីុប៉ាូផ្រក្ ឬក្ិចច-
េនាបសងកើរេិ ធិសលើោរបញ្ច ជំាសដ្ើម។ មនិខុេពីក្ិចចេនាក្ែុងនរីិរមួសោោះស  ក្ិចចេនាររវូ
មានោររពមសរពៀងពិររបាក្ដ្សោយបុគាល ផ្ដ្លមានេមរាភាពសពញសលញរេបតាមោរ
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ក្ាំ ររ់បេ់ចាបជ់ា្រមាន។ មារតា៨៤៣ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ីឆ្ែ ាំ២០០៧ បានបញ្ញា ក្ព់ី
របសភ ក្មមវរាុ នងិេិ ធិែួលអចិម្ង្គ្នតយ៍្ លុបសភាគជាសដ្ើម។ មារតា៨៤៥ ម្នរក្មសនោះក្ប៏ញ្ញា ក្់
ពីលក្ខខ ឌ បសងកើរក្ចិចេនាសនោះ សោយមានលក្ខខ ឌ េុពលភាព និងលក្ខខ ឌ រតាាំង។ 
លក្ខខ ឌ េុពលភាព គឺមានររឹមផ្រោររពមសរពៀងរបេ់គូភាគីជាោរសរេច គឺោររពមសរពៀង
រវាងអែក្បសងកើរេីុប៉ាូផ្រក្ និងមាច េ់បាំ ុលេីុប៉ាូផ្រក្។ ចាំផ្ ក្លក្ខខ ឌ រតាាំងេាំសៅដ្ល់ោរ
រតាាំងរបឆ្ាំងនងឹរតីយែនផ្ដ្លមានបាំ ងផ្ចងសលើអចលនវរាុផ្ដ្លជាក្មមវរាុេីុប៉ាូផ្រក្ ររមវូ 
ឲ្យចុោះបញ្ា ី និងស្វើជា រមងលិ់ខរិយថាភូរ។ 

២.របារសិភាគបុគាល 
 ចាំសពាោះោរបសងកើរក្ចិចេនា ស្វើស ើងសោយោរបរហ ញឆ្នាៈរពមសរពៀងោែ រវាងបុគាលផ្ដ្ល
មានបាំ ងស្វើជាអែក្ធាោ និងមាច េ់បាំ ុល សោយេនាជាមយួមាច េ់បាំ ុលថា ខៃួនអនុវរត
ោរពវក្ិចចមយួផ្្ែក្ ឬទាាំងមូលជាមយួនឹងកូ្នបាំ ុលផ្ដ្លមានោរពវក្ិចចចមបង របេិនសបើកូ្ន
បាំ ុលមានោរពវក្ិចចចមបងមិនអនុវរតោរពវក្ិចចរបេ់ខៃួន ប៉ាុផ្នតភាគីអាចស្វើោររពមសរពៀង
ស្េងសនោះបាន សោយអែក្ធាោ  ួលបនាុក្ោរពវក្ិចច ធាោឯក្រាែយភាពពីោរពវក្ិចចចមបង 
សោយមានអនុវរតចាំសពាោះអាែីវក្មមជាោរធាោជាសដ្ើម។ ក្រ ីផ្ដ្លអែក្ធាោជាបុគាល្មមតា 
មាច េ់បាំ ុលររូវ្តល់ពរ័ម៌ានរគបរ់ោនស់ដ្ើមបអីាចឲ្យអែក្ធាោយល់ដ្ឹង និងពិចារ្ឲ្យបាន
េមរច់រស់ៅក្ែុងបនាុក្ម្នោរធាោ។ ជាសោលោរ ៍ ោរធាោទាាំងឡាយររូវស្វើស ើងជាោយ
លក្ខ ៍អក្េរ នងិចំៃៃួ កឹ្របាក្ម់្នក្ិចចធាោររូវេរសេរសោយផាា ល់ម្ដ្របេ់អែក្ធាោ ក្ែុង
ក្រ ីអនុវរតោរពវក្ិចចមានសោលោរបាំ ងេងជារបាក្ ់ និងបញ្ញា ក្ឲ់្យបានចាេ់ោេ់អាំពី
ខៃឹមស្ថរម្នោរពវក្ចិចធាោ សបើមនិដូ្សចែោះស  អែក្ធាោអាចដ្ក្ោរធាោសៅសពល្ក្ប៏ាន ផ្រ
ក្រ ីមនិអនុវរតស  ោលសបើអែក្ធាោចាបស់្តើមអនុវរតោរពវក្ិចចរបេ់ខៃួនសោយេម័រគចរិត។ 
 ចាំសពាោះអានុភាពម្នោរធាោ គឺអែក្ធាោ  ួលខុេររូវចាំសពាោះោរពវក្ិចចចមបង រពមទាាំង
ោរពវក្ិចចបោា បប់នេាំផ្ដ្លសក្ើរស ើងសោយោរពវក្ិចចចមបងសោោះ សេើយ ាំេាំម្នោរពវក្ចិចសនោះ 
គឺអនុវរតតាមោរបរហ ញឆ្នាៈភាគីក្ែុងក្ិចចេនា ឬោរពវក្ិចចបោា ប់បនេ ាំផ្ដ្លអាចមានគឺ៖     
ោររបាក្ ់ ឬរបាក្ធ់ាោេាំ ងក្ែុងក្រ ីបាំពានក្ិចចេនា ឬអាចមានេាំ ងខូចខ្រដ្ម្ 
ស ៀរ សេើយោរពវក្ិចចសនោះ ជា ូសៅររូវមានក្ាំ រជ់ាមុន នងិជាក្ោ់ក្។់ អានុភាពដ្េ៏ាំខ្ន ់
មយួស ៀរ ម្នក្ចិចេនាធាោគឺ ោរពវក្ចិចស្ថមគា។ី  
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 សៅសពលផ្ដ្លរបារិសភាគររូវបានបាំសពញរចួរាល់ចបេ់ពវរគប ់ ស ើប្ោោររបគល់របាក្ ់
ក្មចសីៅឲ្យមាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ។ 

ែាំពូក្  ី២៖ ោរអនុវរតក្ចិចេនាេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ 

ផ្្ែក្ ១ី៖ េិ ធ ិនងិ ោរពវក្ចិចរបេ់មាច េ់គសរមាង 

ក្ថាខ ឌ  ១ី. េិ ធរិបេ់មាច េ់គសរមាង 
ក្ែុងោមជាភាគីម្នក្ិចចេនាេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអ្ភិវឌ្ឍៃ៍អចលនវរាុ  សរើមាច េ់

គសរមាងមានេិ ធិអវខីៃោះតាម ាំោក្ ់ាំនងក្ចិចេនាផ្ដ្លបានបសងកើរស ើងជាមយួនឹង្ោោរ? 
១. េិ ធជិាសោលោរ ៍រគោឹះពាក្ព់ន័ធនងឹក្ចិចេនាខចបីរសិភាគផ្ដ្លមានោររបាក្ ់
ផ្ ែ្ក្តាមមារតា៥៨៧ក្ថាខ ឌ ២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីបានអនុញ្ញា រឲ្យអែក្ខចី (មាច េ់គសរមាង 

គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ) ក្ែុងោរសរបើរបាេ់ អារេ័យ្ល និងចារផ់្ចងសោយសេរចីាំសពាោះ
វរាុផ្ដ្លជាក្មមវរាុ។ សលើេពីសនោះសៅស ៀរ អែក្ខចកី្ម៏ានេិ ធិរ ាំោយក្ិចចេនា្ងផ្ដ្រ របេិនសបើ
អែក្ខចមីនិអាចអនុវរត ោរពវក្ចិចរបេ់ខៃួនបាន។ 

សៅក្ែុង ិដ្ឋភាពចាបស់្ថរធារុជា្រមានក្សប៏ានអនុញ្ញា រ្ងផ្ដ្រ នូវេិ ធកិ្ែុងោរទាមទារ 
េាំ ងោរខូចខ្រ ក្ែុងក្រ ីផ្ដ្លអែក្ខចី(មាច េ់គសរមាងគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ)   ួលបាន 
ោររបគល់នូវរបាក្ផ់្ដ្លមនិផ្មនជាក្មមេិ ធិរបេ់អែក្ឲ្យខច។ី88 

២. េិ ធិរបេ់មាច េ់គសរមាងសៅក្ែុង ដិ្ឋភាពម្នោរអនុវរតជាក្ផ់្េតង 
សៅក្ែុងរក្បខ ័ឌ ម្នោរ  ួលបានេិរញ្ាបបទានអចលនវរាុ តាមរយៈ្ោោរមានភាព 

ខុេោែ សរចើនពីសោលោរ ៍ផ្ដ្លមានផ្ចងសៅក្ែុងរក្មរដ្ឋបបសវ ី។ ក្ែុងោរអនុវរតជាក្ផ់្េតងសគ
ស ើញមាន ោរក្ាំ រេិ់ ធិជាអបបបរមាដូ្ចខ្ងសរោម៖  

២.១. េិ ធ ិ លួបានេិរញ្ាបបទាននូវលក្ខខ ឌ ផ្ដ្លបានរពមមព្រៀង 
សរោយពីក្ិចចេនាឥ ទានររូវបានបសងកើរស ើង ក្ិចចេនារបារិសភាគររូវបានចុោះបញ្ា ី 

សៅអងាភាពេុរសិយដ្ី និងឯក្សសារ្លូវចាបម់្សងមទ្ៀតព្តូវបាៃបមំរញ មាច ស់គមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍
អ្ចលៃវតថុមាៃសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃូវ ិរចញបបទាៃមៅទ្ីក្សដៃលង ៃិងមរលមវោមៅតាេការក្សំណត់
មៅក្សនុងលក្សេខណឌ ដែលមាៃដចងមៅក្សនុងក្សិចចសៃា។ មាៃៃយ័ថាសិទ្ធិព្សបចាបក់្សនុងទាេទារៃូវ
                                                 
88 មាព្តា ៥៨៨ ក្សថាខណឌ ៣  នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី 
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 ិរចញបបទាៃព្តូវបាៃបមងកើតម ើងមោយអ្តថិភារនៃក្សិចចសៃា។ ក្សនុងក្សរណីេៃិអ្ៃុវតតកាតរវក្សចិច
មាច ស់គមព្មាងអាចទាេទារសំុរោំយក្សិចចសៃា ៃងិ ទាេទារសំណងជំងឺចតិតបាៃរីធនាោរ។89  

២.២. េិ ឋិេុាំបនាយអរតាោររបាក្ស់ោយផ្្ែក្ោរផ្របរបលួផ្្ែក្អាែវីក្មម 
ោរបសងកើរក្ិចចេនាគួរផ្រមាន្តល់នូវ េមភាពខ្ងល ធភាពេិរញ្ា វរាុជាពិសេេក្ែុងស្ថា ន 

ភាព ឬោលៈស េៈម្នោរផ្របរបួលខ្ងសេដ្ឋក្ចិច សដ្ើមបអីនុញ្ញា រឲ្យមានោរចរចាស ើងវញិក្ែុង
បនាយនូវអរតាោររបាក្ ់ សដ្ើមបេីរមបេរមួលដ្ល់ដ្ាំស ើ រោរម្នអាែីវក្មមរបេ់រក្ុមេ៊ាុនផ្ដ្ល
ជាមាច េ់គសរមាង។ ដូ្សចែោះោរផ្ចងជាខសៅក្ែុងក្ចិចេនាអាំពីល ធភាពម្នោរសបើក្ឲ្យមានេិ ធកិ្ែុង
ោរេុាំបនាយអរតាោររបាក្ក់្ែុងោរផ្របរបួលស្ថា នោរអាែីវក្មមសោយ ស្ថរឥ ធពិលម្នបរយិោេ 
សេដ្ឋក្ិចច គឺជាលក្ខខ ឌ ចាាំបាចម់យួក្ែុងោរធាោបាននូវដ្សងហើមរេ់របេ់រក្ុមេ៊ាុន។ 

២.៣. េិ ធេិងោរពវក្ចិចមុនោលក្ាំ រ ់
អរាិភាពម្នអាែវីក្មមមនិអាចធាោបានថា មានេាិរភាពជាសរៀងរេូរស ើយ សរពាោះនឹងអាច

មានបរយិោេអាែីវក្មមអាំស្យ្លស្េងស ៀរ ផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យមាច េ់អាែីវក្មមរក្សៅរក្
ោរស្វើអាែីវក្មមងមី។ សដ្ើមបគីរិគូរដ្ល់អាែីវក្មមងមីសោោះ វាមានភាពចាាំបាចក់្ែុងោរេងោរពវក្ចិច
ផ្ដ្លខៃួនមានចាំសពាោះ្ោោរផ្ដ្លររវូបានឲ្យស ម្ ោះថាោរេងោរពវក្ិចចមុនោលក្ាំ រ។់  
ោរសរែើេសរ ើេអាែីវក្មមគឺជាេិ ធិរបេ់បុគាលរគបរូ់ប ផ្រោរេងោរពវក្ចិច វាជាោរពវផ្ដ្ល

ររូវស្វើ។ សដ្ើមបអីនុញ្ញា រឲ្យមានោរេងោរពវក្ចិចមុនោលក្ាំ រ ់ ោរបសងកើរលក្ខខ ឌ សៅក្ែុង 
ក្ិចចេនានឹងបរហ ញឲ្យស ើញភាពចាាំបាចម់យួ្ងផ្ដ្រ។ ក្ប៏៉ាុផ្នតសដ្ើមបធីាោនូវេមភាពនូវ្ល
របសយែន៍របេ់ភាគី ោរផ្ចងអាំពីខពិន័យក្ែុងោរេងមុននូវោរពវកិ្ចចររូវបានយក្មក្ពិចារ្ 
្ងផ្ដ្រ។  

ក្ថាខ ឌ  ២ី.ោរពវក្ចិចរបេ់មាច េ់គសរមាង 
សរើមាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុររូវអនុវរតោរពវក្ចិចអវីខៃោះចាំសពាោះ ាំោក្ ់ាំនងម្នក្ចិច

េនាផ្ដ្លបានបសងកើរស ើង? 
 ១.ោរពវក្ចិចតាមោរក្ាំ រស់ៅក្ែុងរក្មរដ្ឋបបសវ ី 

សៅក្ែុងរក្បខ ឌ ចាបជ់ា្រមានម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ីផ្ដ្លផ្ចងពីោរខចីបរសិភាគផ្ដ្លមាន
ោររបាក្ប់ានក្ាំ រនូ់វោរពវក្ិចចចមបងរបេ់អែក្ខចីដូ្ចជា៖ 

 
                                                 
89 មាព្តា៤០៧ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី 
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 ១.១. ក្រ ីយក្ចិចររវូេងរបាក្ស់ដ្ើម នងិ បងោ់ររបាក្ ់
ក្រ ីក្ិចចររូវេង គឺជាក្រ ីក្ិចចចមបង និង ូសៅបាំ្ុររបេ់អែក្ខចី សេើយក្រ ីក្ចិច

សនោះ គឺររូវបាំសពញឲ្យបានសៅសពលផ្ដ្លសពលសវោក្ាំ រ់ ម្នោរេងបានមក្ដ្ល់មិនផ្រ
ប៉ាុស ណ្ ោះ ោរេងររូវស្វើស ើងសោយសោរពតាមសោលោរ ៍មយួចាំនួន90។ អែក្ខចីមនិអាច
េងនូវវរាុ ផ្ដ្លមានបរមិា រិចជាង សេើយអែក្ឲ្យខចីក្ម៏ិនអាចទាមទារឲ្យអែក្ខចី្តល់នូវ
ោរេងវរាុផ្ដ្លមានបរមិា សរចើនជាង បរមិា ផ្ដ្លបានក្ាំ រក់្ែុងក្ិចចេនាសោោះស  
សលើក្ផ្លងផ្រភាគីទាាំងពរីបានរពមសរពៀងោែ ។ របេិនសបើោរេងមនិបានបាំសពញរគបល់ក្ខ-
ខ ឌ ផ្ដ្លបានក្ាំ រដូ់្ចខ្ងសលើសោោះស  អែក្ឲ្យខចីអាចបដ្សិេ្មនិ  ួលយក្នូវោរេង 
សោយមូលសេរុ្មយួដូ្ចជា ភាពខុេោែ ម្នរបសភ  ឬបរមិា  ឬគុ ភាព សេើយអែក្
ឲ្យខចីអាចទាមទារឲ្យអែក្ខចី  ួលខុេររូវចាំសពាោះោរមនិអនុវរតោរពវក្ិចចសោោះស ។ 

 ១.២. សពលសវោម្នោរេង 
អែក្ឲ្យខចមីនិអាចទាមទារឲ្យអែក្ខចីេងោរពវមុនោលក្ាំ រប់ានស ើយ91។ ប៉ាុផ្នតក្ស៏ៅ

មានក្រ ីសលើក្ផ្លងមយួចាំនួន ផ្ដ្លអាចឲ្យអែក្ឲ្យខចីទាមទារឲ្យេងមុនោលក្ាំ រប់ាន 
ដូ្ចជាៈ ក្រ ីផ្ដ្លអែក្ខចរីរូវបានរបោេក្េយ័្ន កូ្នបាំ ុលបានស្វើឲ្យខូចខ្ររបារសិភាគ 
(វរាុធាោបាំ ុល) កូ្នបាំ ុលមានក្រ ីក្ិចចររូវោក្រ់បារិសភាគ។ ប៉ាុផ្នតខៃួនមនិបានបាំសពញ
ក្រ ីយក្ិចចសនោះ ឬសេរុផ្ដ្លគូភាគីបានរពមសរពៀងោែ បានសក្ើរស ើង92។  

២. ោរពវក្ចិចសៅក្ែុង ដិ្ឋភាពម្នោរអនុវរតជាក្ផ់្េតង 
២.១. បងោ់ររបាក្ទ់ានស់ពលសវោផ្ដ្លបានក្ាំ រ ់
ោរពវក្ិចចចមបង នងិេាំខ្នជ់ាងសគគឺោរពវក្ចិចក្ែុងោរបងោ់ររបាក្ែូ់ន្ោោរតាម

ោរក្ាំ រ់សៅសពលតាេសវោ និង ីក្ផ្នៃងផ្ដ្លបានបញ្ញា ក្់សៅក្ែុងក្ិចចេនា។ ោរអនុវរត  
ោរពវក្ិចចសនោះ វាបរហ ញអាំពីភាពសស្ថម ោះររងរ់បេ់មាច េ់គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ សេើយវាក្៏
បរហ ញ្ងផ្ដ្រ អាំពីោរបសងកើរឲ្យមានសក្រ តិ៍ស ម្ ោះលែសដ្ើមប ី ួលបានេិរញ្ាបបទានោសពលសរោយៗ 
ស ៀរ។ ោរបងោ់ររបាក្យឺ់រយ៉ា វ គួរផ្រររូវបានបរហ ញនូវសេរុ្លេមរមយក្ែុងសពលសវោ 

                                                 
90 មារតា ៥៩១ រេូរដ្ល់ មារតា ៥៩៥ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
91 មារតា ៥៩៤ ក្ថាខ ឌ ១ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
92 មារតា ៣៣១ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 



 ិរចញបបទាៃមលើគមព្មាងអ្ភវិឌ្ឍៃ៍អ្ចលៃវតថុ 
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េមរេបមយួ សេើយររូវបរហ ញឲ្យស ើញនូវភាពសស្ថម ោះររង។់ លក្ខខ ឌ េមរេបសនោះគួរផ្រ 
ផ្ចងសៅក្ែុងខម្នក្ិចចេនាសដ្ើមបីធាោបានៃូវ ាំោក្់ ាំនងលែ្ង និងរក្ាបាននូវសេារភាព
អាែីវក្មមរបេ់ខៃួន្ង។ 

ក្ែុងោរអនុវរតជាក្ផ់្េតងលក្ខខ ឌ សនោះហាក្ដូ់្ចជា ពុាំស ើញមានផ្ចងអាំពី េមភាព 
សនោះ្េ់ សោយសេរុថា ផ្រងផ្រពុាំមានេមភាពរវាងគូភាគ។ី ្ាុយមក្វញិក្ចិចោរោរពារ
របេ់្ោោរ វាមានវសិ្ថលភាព្ាំជាងក្ិចចោរោរពាររបេ់មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ។ 
សេរុអវីបានជាខម្នក្ិចចេនារបេ់្ោោរភាគសរចើនជាក្ាំ រ ់ សោយ្ោោរជាជាងឲ្យមាន 
ោរចរចារបេ់មាច េ់គសរមាង ឬក្អ៍ែក្ខច?ី សរពាោះថាេិរញ្ាបបទានិក្ ផ្ដ្លជា្ោោរចងប់សញ្ច ៀេ 
រាល់ហានិភយ័ផ្ដ្លអាចនឹងសក្ើរស ើងោសពលអោគរ។ រម្មៃរបេែងម្នោរអនុវរតោរពវក្ចិច 
ម្នោរេងមនិររូវបានអនុវរតផ្រមយួសពលសេើយបញ្ចបស់ោោះស ើយ គឺកូ្នបាំ ុលររូវអនុវរត 
ោរពវក្ិចចរបេ់ខៃួនសៅតាមសពលសវោ សេើយ្ោោរមនិអាចស្វើោរ េេនទ៍ាយបាននូវស្ថា ន 
ភាពេិរញ្ា វរាុរបេ់មាច េ់គសរមាង ឬ កូ្នបាំ ុល។ 

២.២. សរបើរបាេ់េិរញ្ាបបទានឲ្យចាំ េិសៅម្នគសរមាង 
មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុររូវសរបើរបាេ់នូវេិរញ្ាបបទានសោយ ្ោោរឲ្យចាំ 

 ិេសៅ និងមានរបេិ ធិភាព។ ោរសរបើរបាេ់េិរញ្ាបបទានខុេពីសោលបាំ ង និងោៃ យជា 
មូលសេរុម្នោរអនុវរតោរពវក្ិចចមនិររឹមររូវផ្ដ្លអនុញ្ញា រឲ្យភាគី ម្ន្ោោរេុាំឲ្យបងផ់ាត ច ់
របាក្ក់្មចភីាៃ មសោយមានោរពិនយ័ជាភាគរយស្ៀបសៅនឹងក្មចេីរុបទាាំងមូល។ ោរពវក្ចិចសនោះ 
មានវសិ្ថលភាពអនុវរត ា្ំស្ង្ងផ្ដ្រ សោយសេរុថា េិរញ្ាបបទានផ្ដ្លយក្សៅសរបើរបាេ់ក្ែុង 
គសរមាងអាែីវក្មមបានសជាគែ័យ ក្៏វា្តល់ភាពរយរេួលដ្ល់ោរេងររលប់នូវក្មចែូីនមក្ 
្ោោរវញិ សោយោម នហានិភយ័្ងផ្ដ្រ។ មា៉ាងវញិស ៀរោរសរបើរបាេ់េិរញ្ាបបទានមាន 
របេិ ធិភាព ៃងិស វ្ើឲ្យោរេងោរពវកិ្ចចមានេាិរភាព និងស វ្ើឲ្យ ាំោក់្ ាំនង្លរបសយែន៍រវាងភាគី 
បនតអរាិភាពបានយូរអផ្ងវង នងិរកី្ចសរមើន។ 

២.៣. អនុវរតោរពវក្ចិចរបេ់ខៃួនឲ្យមានរមាៃ ភាព នងិ សស្ថម ោះររង ់
មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុមនិររឹមផ្រសរបើរបាេ់ នូវេិរញ្ាបបទានឲ្យចាំ ិេសៅ ប ុដៃត 

ររូវអនុវរត្ ងផ្ដ្រឲ្យេមរេបសៅតាមចាប ់ នងិអនុវរតោរពវក្ិចចស្េងៗស ៀរឲ្យបានររឹមររូវ
តាមោរក្ាំ ររ់បេ់រដ្ឋ ដូ្ចជា ោរពវក្ិចចក្ែុងោរបងព់នធែូនរដ្ឋ ោរេេោរលែជាមយួស្ថា បន័



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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រដ្ឋែុាំវញិោររបយុ ឋរបឆ្ាំងនងឹោរេាំអាររបាក្ ់និងេិរញ្ាបបទានសភរវក្មម93។ ោរអនុវរតោរពវ-
ក្ិចចឲ្យមានរមាៃ ភាព នងិសស្ថម ោះររងម់និររឹមផ្របរហ ញឲ្យស ើញពីភាពសស្ថម ោះររងរ់បេ់ខៃួនចាំសពាោះ 
្ោោរស ផ្រវាបានបរហ ញ្ងផ្ដ្រ អាំពីេក្មមភាពអាែីវក្មមផ្ដ្លមានភាពសស្ថម ោះររង ់ចាំសពាោះរដ្ឋ 
ក្ែុងោរចូលរមួ ក្ែុងោរអភវិឌ្ឍៃក៍្ស្ថង ល័ក្ខខ ័ឌ ែីវរិរេ់សៅ ោររកី្ចសរមើនខ្ងផ្្ែក្ សេដ្ឋក្ិចច 
េងាមក្ិចច និងធាោបាននូវោរោាំពារខ្ងផ្្ែក្ចាបព់ីរដ្ឋ។ 

 
ផ្្ែក្ ២ី ៖ េិ ធ ិនងិ ោរពវក្ចិចរបេ់េិរញ្ាបបទានកិ្ 

ក្ថាខ ឌ  ១ី. េិ ធ ិរបេ់េិរញ្ាបបទានកិ្ 
 ដូ្ចផ្ដ្លបានសលើក្ស ើងពីខ្ងសលើ្ោោរសដ្ើមបបីរក រនូវហានិភយ័ ោរផ្ចងសៅក្ែុងក្ចិច
េនាផ្រងបសងកើរនូវេិ ធសិលើេលបច់ាំសពាោះមាច េ់គសរមាង។ ខ្ងសរោមសនោះគឺជាោរបរហ ញឲ្យ
ស ើញនូវេិ ធិេាំខ្ន់ៗ របេ់្ោោរ៖ 
 ១.េិ ធិតាមោរក្ាំ រក់្ែុងរក្មរដ្ឋបបសវ ី 

១.១. េិ ធិរ ាំោយក្ិចចេនាសោយស្ថា នភាពសេដ្ឋក្ិចចអែក្ខចីធាៃ ក្ចុ់ោះ 
សៅសពលក្ិចចេនាខចីបរសិភាគបានបសងកើរស ើងរវាងអែក្ឲ្យខចី និងអែក្ខចី សេើយស្ថា នភាព

សេដ្ឋក្ិចចរបេ់អែក្ខចកី្ែុងោរអនុវរតោរពវក្ចិចេងោៃ យជាមានឧបេគា សៅមុនសពលរបគល់វរាុ 
អែក្ឲ្យខចីអាចរ ាំោយក្ិចចេនាសោោះបាន94។ ស្ថា នភាពសេដ្ឋក្ិចចរបេ់អែក្ខចកី្ែុងោរអនុវរតោរពវ
ក្ិចចេងោៃ យសៅជាឧបេគាមានដូ្ចជាៈ ផ្ដ្លកូ្នបាំ ុល(អែក្ខចី) ររូវបានរបោេក្េយ័្ន 
កូ្នបាំ ុលបានស្វើឲ្យខូចខ្រដ្ល់របារិសភាគ(វរាុធាោបាំ ុល) កូ្នបាំ ុលមានក្រ ីយក្ិចច
ររូវោក្រ់បារិសភាគ ប៉ាុផ្នតខៃួនមនិបានបាំសពញក្រ ីយក្ិចចសនោះ ឬសេរុផ្ដ្លគូភាគីបានរពម
សរពៀងោែ បានសក្ើរស ើង។ 

១.២. េិ ធិរសមៃើងោររបាក្ ់ឬបនាយោររបាក្ស់ោយផ្្ែក្សលើោរផ្របរបួលរបេ់សេដ្ឋក្ិចច
ជារិ ឬ អនតរជារ ិ
សេរអវីបានជា្ោោរមានេិ ធិក្ែុងោររសមៃើងោររបាក្ ់ ឬបនាយោររបាក្ស់ៅសពលមាន

ោរផ្របរបួលសេដ្ឋក្ចិចជារិ និងអនតរជារិដូ្ចជា វបិរតិផ្្ែក្េិរញ្ា វរាុ អរិ្រ្ជាសដ្ើម ផ្រងែោះ
ឥ ិធពលដ្ល់ោរស្វើចរាចរ ៍មូល្នរបេ់្ោោរ។ សៅក្ែុងបរបិ សេដ្ឋក្ចិច ី្ារសេរមីាន
                                                 
93 សោលោរ ៍របឆ្ាំងោរេាំអារោររបាក្់ និង េិរញ្ាបបទានសភរវក្មម(្ោោរសអេីុោ) ម្ងៃ ី ៥ ផ្ខ្ែូ ឆ្ែ ាំ ២០០២ 
94 មារតា ៥៨១ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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ោរសបើក្ឲ្យមានោររបក្ួររបផ្ែងសោយសស្ថម ោះររង ់ សេើយសយើងស ើញថាោរបសងកើរ្ោោរ 
និងរគោឹះស្ថា នមរីក្ូេិរញ្ា វរាុក្ាំពុងមានោររកី្ដុ្ោះោលដូ្ច្េរិ។ សៅសពលផ្ដ្លមានែបួសៅោរ
ផ្របរបួលខ្ងផ្ ែ្ក្សេដ្ឋកិ្ចចគឺ ែោះឥ ិធពលយ៉ា ងខ្ៃ ាំងសៅដ្ល់ោររបកួ្ររបផ្ែង្ងផ្ដ្រ ឧទាេរ ៍ 
សពលមានវបិរតិសេដ្ឋក្ិចច្ ោោរនីមយួៗ ពាយមបញ្ចុ ោះអរតាោររបាក្រ់បេ់ខៃួនសដ្ើមបទីាក្ទ់ាញ 
អរិងែិនសដ្ើមបមីក្  ួលនូវសេវាេិរញ្ាបបទាន។ ្ាុយមក្វញិសោោះសៅសពលផ្ដ្លសេដ្ឋក្ចិចជារិ 
មានោរលូរោេ់រគបវ់េ័ិយដូ្ចជា ឧេាេក្មម ពា ិែាក្មម សេវាក្មម ជាពិសេេអាែីវក្មម 
សលើអចលនវរាុ នឹងបសងកើរបានជាោោនុវរតភាពេរមាប់មាច េ់គសរមាងអភិវឌ្ឍន៍អចលនវរាុ  
សេើយក្ជ៏ាោោនុវរតភាពេរមាប់្ ោោរ្ងផ្ដ្រ ក្ែុងោររសមៃើងនូវអរតាោររបាក្។់ ផ្រសទាោះជា 
យ៉ា ង្ក្ែុងស្ថា នភាពមយួផ្ដ្លមនិអាចស្ថត រស្ថា នភាពម្ន ោរធាៃ ក្ចុ់ោះខ្ៃ ាំងសពក្ម្នសេដ្ឋក្ិចច 
សោោះនឹងមានោរចូលអនតរាគមន៍ពីរដ្ឋ។ សរើោររសមៃើង និងបនាយអរតាោររបាក់្វាបានែោះឥ ធិពល 
យ៉ា ងដូ្ចសមតចដ្ល់មាច េ់អភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ? 
 វាបានប៉ាោះពាល់ដ្ល់ោរេងររលបម់ក្វញិ របេ់មាច េ់គសរមាងអភឌិ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។ 
ក្ែុងលក្ខខ ឌ ម្នោរផ្របរបួលសេដ្ឋក្ិចច វាជាស្ថា នភាពមួយេមសេរុ្លផ្ដ្ល្ោោរសរបើ 
របាេ់េិ ធិរបេ់ខៃួន។ ្ាុយមក្វញិក្ែុងក្រ ីផ្ដ្លមានេាិរភាពផ្្ែក្សេដ្ឋក្ិចចវានងឹពុាំេមសេរុ 
្លស ើយ សបើស្ៀបសៅនឹងេមភាពម្ន្លរបសយែនរ៍បេ់មាច េ់គសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ។ 
សទាោះជាយ៉ា ង្ក្ែុងស្ថា នភាពសនោះអាច  ួលយក្បាន ក្ែុងក្រ ីមានោររពមសរពៀងោែ  សរពាោះ 
វាជាេវ័យ្ៃាៈរបេ់បុគាលឯក្ែនដូ្ចមានផ្ចងក្ែុងរក្មរដ្ឋបបសវ ី95។ 

១.៣. តាមោន និង វាយរម្មៃអាំពដី្ាំស ើ រោរអាែវីក្មមរបេ់រក្ុមេ៊ាុន 
ោរតាមោន និងវាយរម្មៃអាំពដី្ាំស ើ រអាែីវក្មមរបេ់រក្ុមេ៊ាុនក្វ៏ាមានស្ថរៈេាំខ្ន់្ ងផ្ដ្រ  

សរពាោះវាជាោរររួរពិនរិយ និង តាមោនោរសរបើរបាេ់នូវេិរញ្ាបបទានររឹមររវូសៅតាមគសរមាង 
សនោះផ្ដ្រឬស ។ សលើេពីសនោះសៅសរើដ្ាំស ើ រោរអាែីវក្មមសោោះរបរពឹរតសៅលែរបសេើរផ្ដ្រឬស  ឬថា 
សរើអាចរបឈមនឹងោរក្េយ័្នស ។ េិ ធិ នងិោរតាេោនសនោះពរិជាមានស្ថរៈេាំខ្នក់្ែុងការ
វាេ់ផ្វងអាំពីល ធភាព េងរបេ់មាច េ់គសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ។  

 ជាសោលោរ ៍ ូសៅ ្ោោរតាមោនរបាយោរ ៍ចុងឆ្ែ ាំរបេ់រក្ុមេ៊ាុនអភវិឌ្ឍន ៍
អចលនវរាុ  ប៉ាុផ្នតោរពិនិរយសមើលរបាយោរ ៍េិរញ្ា វរាុ សនោះមាន្ោោរខៃោះយក្ពិនិរយ និង 
្ោោរខៃោះស ៀរមនិស្វើោរពិនិរយស ។ សៅក្មពុជាមានោរសយគយល់សរចើន សរពាោះមនិចងស់្វើឲ្យ

                                                 
95 មារតា ៣ ម្នរក្មរដ្ឋបបសវ ី 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 

48 

 

អរិងែិនរបេ់ខៃួនរវល់សរចើន សលើេពីសនោះសោយស្ថរមូលសេរុម្នោររបក្ួររបផ្ែង ស ើបស្វើឲ្យ
្ោោរសៅក្មពុជាមនិេូវយក្មស្ាបាយសនោះមក្សរបើរបាេ់។ ្ាុយមក្វញិ្ោោរម្នក្មពុជាសរបើ
របាេ់ោរតាមោនតាមរយៈោរវាយរម្មៃអចលនវរាុផ្ដ្លបានោក្រ់បារិសភាគ ជាសរៀងរាល់ឆ្ែ ាំ
សោយសរបៀបស្ៀបសមើលរម្មៃអចលនវរាុោសពលោក្់របារិសភាគ និងរម្មៃោសពលបចចុបបនែ។ 
សបើេិនវាយរម្មៃសៅស ើញថាអចលនវរាុ  សោោះមានោរងយចុោះសោោះ្ោោរនឹងររមូវឲ្យមាន
ោរោក្រ់បារិសភាគបផ្នាម។ 

១.៤. េិ ធិក្ែុងោរពិនយ័ក្ែុងក្រ ីមានមានោរេងោរពវក្ិចចមុនោលក្ាំ រ ់ 
ភាគសរចើនេិ ធិសនោះររូវបានចងសៅក្ែុងខម្នក្ិចចេនា សេើយវាសដ្ើររួោ ីេាំខ្នស់ដ្ើមបី

ែរមុញមនិឲ្យគូភាគីអនុវរតោរពវក្ចិចតាម ាំសនើងចរិត។ ក្ែុងក្រ ីផ្ដ្លកូ្នបាំ ុលេងោរពវ-
ក្ិចចមុនោលក្ាំ រ់វាស្វើចរនតម្នោរ ូទារ់ស្ថចរ់បាក្់ ឬោរ េេន៍ទាយអាំពីរបាក្ច់ាំ ូល 
របេ់្ោោរមានោរងយចុោះ។ ោរអនុញ្ញា រឲ្យ្ោោរមានេិ ធិសនោះមានភាពេមរេយសដ្ើមប ី
រក្ាបាននូវរុលយភាពម្នលាំេូរស្ថចរ់បាក្ក់្ែុង្ោោរ។ 

១.៥. េិ ធិក្ែុងោរពិនយ័ក្ែុងក្រ ីមានភាពយឺរយ៉ា វក្ែុងោរអនុវរតក្ចិច ឬ ោរមនិ 
អនុវរតសពញសលញនូវោរពវក្ចិច  

ោរយឺរយ៉ា វក្ែុងោរេងោរពវក្ចិច ក្ជ៏ាលក្ខខ ឌ មយួអនុញ្ញា រឲ្យ្ោោរសរបើរបាេ់ 
េិ ធិ ក្ែុងោរពនិយ័សៅតាមភាគរយេមរេបស្ៀបសៅនងឹក្មចេីរុប។ ោរសរបើរបាេ់េិ ធិសនោះ 
គឺក្ែុងសោលបាំ ងែរមុញឲ្យកូ្នបាំ ុលពាយមអនុវរតររមឹររវូ ឲ្យបានស ៀងទារស់ពលសវោ 
និងរក្ាបាននូវោរបរក ហានិភ័យក្ែុងោរ ូទារ់បាំ ុល និងោរចារ់ផ្ចងេិរញ្ា បបទាន 
ដ្ល់អរិងិែនស្េងស ៀរ។ ោរេងមុននូវោរពវកិ្ចចវាែោះឥ ធិពលដ្ល់ចាំ ូល និងោរពាក្រ ៍ 
ចាំ ូលរបេ់្ោោរ្ងផ្ដ្រ។  

១.៦. េិ ធិរេបចាបក់្ែុងោរបតឹងសៅរុោោរសដ្ើមបរីបឹអូ្េរ ពយេមបរតិ របេ់កូ្ន 
បាំ ុលសដ្ើមបេីងបាំ ុល 

េិ ធិបតឹងសៅរុោោរជាេិ ធិេាំខ្នផ់្ដ្លជាមស្ាបាយ ឬយនតោរផ្្ែក្ចាបផ់្ដ្ល 
អនុញ្ញា រឲ្យ្ោោរបតឹងសៅរុោោរ សដ្ើមបលីក្រ់ ពយរបេ់កូ្នបាំ ុលសោយផ្្ែក្សលើេិ ធិសលើ 
បាំ ុល និងេិ ធិរបារិសភាគសលើអចលនវរាុសដ្ើមបលីក្ន់  ុងយក្របាក្ម់ក្េង្ោោរ។ ក្ែុង 
ោរអនុវរតជាក់្ផ្េតង មុននឹង្នដ្ល់ោរបតឹងសៅរុោោរឲ្យមានោរលក់្រ ពយេមបរតិ្ោោរ 
ផ្រងផ្ររក្មស្ាបាយសរៅរបព័នធរុោោរដូ្ចជា មានោរសោោះរស្ថយររឹម ុាំេរក រ់ រេុក្ ខ ឌ  
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និងលុោះរតា្ដតោម នដ្ាំស្ោះរស្ថយមួយ ផ្ដ្លអាច  ួលយក្បានស ើបមានោរសរែើេ
សរ ើេយក្ ៃ្ូវរុោោរជាែសរមើេចុងសរោយ។ សេរុអវីបានជា្ោោសពញនិយមក្ែុងោរសោោះរស្ថយ 
តាមយនតោរសរៅរបពន័ធរុោោរជាជាងសោោះរស្ថយសៅក្ែុងរុោោរ? ពីសរពាោះចាំស ញសពល
សវោ របាក្ោ់េ នីរិវ ិ្ ីមនិេមុគស្ថម ញ ចាំផ្ ក្ឯោរសោោះរស្ថយតាមយនតោររុោោរវញិវា
ចាំ្យនូវងវោិសរចើន តាមរយៈោរចាំ្យសលើសេវាសមធាវ ី ខ្រសពលសវោសោយលាំេូរនីរិ
វ ិ្ ីមានភាពេមុគស្ថម ញ និងសរបើរយៈសពលយូរ។ 
 
ក្ថាខ ឌ  ២ី.ោរពវក្ចិចរបេ់េិរញ្ាបបទានកិ្ 

ោរបសងកើរនូវេិរញ្ាបបទានក្ែុងោរអ្ភវិឌ្ឍៃគ៍សរមាងអចលនវរាុ វាមានលក្ខ ៈពសិេេ 
សរពាោះវាពាក្ព់ន័ធ ាំេាំស្ថចរ់បាក្់សរចើនៗ ទាមទារឲ្យមានោរពិចារ្យ៉ា ងលែិរលែនរ់គបរ់ែុង
សរជាយស្វើយ៉ា ង្ោរពារឲ្យបាននូវ្លរបសយែន៍្ ោោរក្ែុងក្រមរិខពេ់បា្ំ ុរ។ សេរុសនោះ
សេើយសៅក្ែុងក្ិចចេនាមានោរចងនូវលក្ខខ ឌ ទាាំងឡាយក្ាំ រអ់ាំពីេិ ធិរបេ់្ោោរសរចើន
ជាអរិបរមា ចាំផ្ ក្ឯោរចងលក្ខខ ឌ ជាោរពវក្ិចចគឺមានរិចរួចបាំ្ុរ។ សបើពិនរិយសមើលសៅ
ស ើញមានោរពវក្ិចច្ាំពរីប៉ាុស ណ្ ោះ គឺោរពវក្ិចចក្ែុងោរ្តល់នូវេិរញ្ាបបទានតាមោរលក្ខខ ឌ
ផ្ដ្លបានរពមសរពៀង និងោរបងវិលរ ពយផ្ដ្លោក្រ់បារិសភាគសៅឲ្យកូ្នបាំ ុលសពលោរពវ-
ក្ិចចររវូបានេងរចួរាល់។  

១.្តល់េិរញ្ាបបទានតាមោររពមសរពៀង 
សៅសពលផ្ដ្លលក្ខខ ឌ បុសរវនិិចឆយ័ររវូបានេិក្ាបញ្ចប ់ ក្ិចចេនា្តល់េិរញ្ាបបទាន

ររូវបានបសងកើរ រពមទាាំងរបារិសភាគររូវបានចុោះបញ្ា ីសៅក្ែុងអងាភាពេុរសិយដ្ីសដ្ើមបធីាោោរ
អនុវរតោរពវក្ចិច នងិឯក្ស្ថរចាប់្ ៃូវោរស្េងៗស ៀរររូវបានបាំសពញ សោោះ្ោោរររវូមាន
ោរពវក្ិចច ្តល់នូវេិរញ្ាបបទានមាច េ់គសរមាងសៅក្ែុង ាំេាំ ឹក្របាក្ផ់្ដ្លបានក្ាំ រស់ៅក្ែុងក្ចិច
េនា។  

២.ោរបងវិលរ ពយផ្ដ្លបានោក្រ់បារិសភាគ 
 ោរបសងកើរនូវរបារិសភាគវារោនផ់្រជាលក្ខខ ឌ រ បមយួសៅក្ិចចេនាចេបងផ្ដ្លជា
ក្ិចចេនា្តល់នូវេិរញ្ាបបទាន។ មាននយ័ថា សៅសពលផ្ដ្លោរពវក្ិចចចមបងររវូបានេងរចួ
រាល់សោោះរបារិសភាគក្ន៏ឹងររូវរលរ់្ងផ្ដ្រ។ ក្៏ប៉ាុផ្នតវាមនិផ្មនជាោររលរ់សោយេវ័យរបវរតិ
សោោះស ើយ សោយសេរុថា របារិសភាគររូវបានបសងកើរតាមរយៈោរចុោះបញ្ា ីសៅអងាភាពេុរសិយដ្ ី



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 

50 

 

សេើយ សបើចងរ់ ាំលរោ់រចុោះបញ្ា ីសោោះររវូមានោរសេែើេុាំសៅអងាភាពេុរសិយដ្ី សដ្ើមបលុីបោរចុះ
បចជ ី េតីពីោរបសងកើរេិ ធិ របារិសភាគសោោះ96។ 
 
២. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ 
 ឆ្ៃងោរ់តាមោរេិក្ាបានឲ្យដឹ្ងថា បរយិោេអាែីវក្មមនូវក្មពុជាពិរជាមានអាំស្យ 
្លដ្ល់ោរស វ្ើអាែីវក្មមសលើគសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុ។ វាជាោររបសេើរ្េ់ក្ែុងបរយិ 
ោេអាំស្យ្លសេដ្ឋក្ិចចរបេ់ ី្ារក្មពុជា ក្ែុងោរសបើក្ឲ្យមានោររបក្ួររបផ្ែង េក្មម 
ភាពអាែីវក្មម សលើ ី្ ារសេរកី្ែុង ិេសៅឲ្យមានភាពរបសេើរស ើងនូវក្ាំស ើ នសេដ្ឋក្ចិច លក្ខ- 
ខ ឌ រេ់សៅលែរបសេើរ របក្បសោយផាេុក្សភាព មចរភាព នងិសេារភាព។  
 សដ្ើមប ីេសរមចនូវ ិេសៅសនោះ ោរសរបើរបាេ់្នធានេិរញ្ា វរាុ សលើគសរមាងអភិវឌ្ឍន៍
អចលនវរាុគឺជាមូល្នដ្ច៏ាាំបាចប់ាំ្ុរសដ្ើមបោីក្ឲ់្យមានដ្ាំស ើ រោរអាែីវក្មមក្មពុជា។ ោរ  ួល
បាននូវេិរញ្ាបបទានពី្ោោរក្ែុងោរអភវិឌ្ឍនគ៍ជឺាមស្ាបាយដ្ល៏ែរបសេើរបា្ំ ុរ។ ក្ប៏៉ាុផ្នតយនត
ោរម្នោរ  ួលនូវេិរញ្ាបបទានសលើគសរមាងអភវិឌ្ឍនអ៍ចលនវរាុ ពុាំផ្មន  ួលបានសោយរយ
រេួលស ើយ គឺររមូវឲ្យរគោឹះស្ថា ន្ោោរស្វើោរេិក្ាវាយរម្មៃយ៉ា ងេីុែសរៅសលើល ធភាពេង
របេ់កូ្នបាំ ុល មុននឹង្នសៅដ្ល់ោរបសងកើរក្ិចចេនា សោយពិនិរយវាយរម្មៃសលើរបារិ- 
សភាគរបេ់មាច េ់គសរមាង ោរេិក្ាអាំពីរចោេមពន័ធរគបរ់គងរបេ់រក្មុេ៊ាុនអភវិឌ្ឍអចលនវរាុ 
ោរ េេនទ៍ាយស្ថា នភាព អាែីវក្មម ោរតាមោនេក្មមភាពអាែីវក្មមជាសដ្ើម។  
 ចាំផ្ ក្ឯោរអនុវរតេិ ធិ និងោរពវក្ិចចគឺមានភាពររឹបៃតឹងយ៉ា ងខ្ៃ ាំងសៅក្ែុងក្ចិចេនា 
ផ្ដ្លសគផ្រងសមើលស ើញថា ាំោក្់ ាំនងម្ន ក្ិចចេនារវាងគូភាគីពុាំេូវមានេមភាពសោោះស  
មាៃនយ័ ថាភាគី្ោោរផ្រងមានលាំោបេិ់ ធិខពេ់ជាងអែក្ផ្ដ្លររូវបាន្តល់ឲ្យនូវក្មច។ី ក្ែុង
 ិេសៅសនោះ ររវូបានស្វើស ើងក្ែុងសោលបាំ ងបរក នូវហានិភយ័យ៉ា ងខពេ់ និងរបយរ័ែរបផ្យង
ជា ីបាំ្ុរ។  
 ោសពលបចចុបបនែគសរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុគឺ មានដ្ាំស ើ រោរសៅមុខយ៉ា ងលែរបសេើរ 
និង  ួលបាននូវ្លចាំស ញយ៉ា ងសរចើនរោេ់ផ្រក្ល សេើយោរអនុវរតោរពវក្ិចចេងចាំសពាោះ

                                                 
96 របោេអនតររក្េួងេតីអាំពីនីរិវ ិ្ ីម្នចុោះបញ្ា ីអាំពីេិ ធិរបរយក្េទាក្់ ងនឹងរក្មរដ្ឋបបសវ ី 
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្ោោរក្ម៏ានភាពរលូន្ងផ្ដ្រ។ ោរអភវិឌ្ឍៃគ៍សរមាងអ្ភវិឌ្ឍៃអ៍ចលនវរាុររូវបានសមើលស ើញ 
ថាក្ាំពុងមានេនាុោះ និងរកី្ដុ្ោះោលយ៉ា ងគាំេុក្ ជាពិសេេែុាំវញិរាែធានីភែាំសពញ។ 
 ោសពលអោគរសោយអ្តយ់ល់អាំពីេមារ ក្មមសលើ ី្ារអាស្ថ៊ា ន នងិ្តល់នូវកាោ
នុវរតភាពយ៉ា ងអាំស្យ្ល ក្ែុងោរបាំសពញនូវសេចក្តីររមូវោរស្េងៗ ក្ែុងសោោះ្ងផ្ដ្រអាផារមិន
េរមាប់ែួល ខុនដូ្េរមាប់លក់្ក្ែុងសោលបាំ ងម្នោរស្ថែ ក់្សៅ ែាំនួញអាែីវក្មម សេវាលាំផ្េោយ 
ក្ៃឹបេុខភាពផ្ដ្លនឹងធាោបាននូវសេចក្តីររូវោររគប់មែឈោឋ នរបេ់អែក្វនិិសយគជារិ អនតរជារិ 
និង ជាពិសេេបសរមើសេចក្តីររូវោររបេ់របជាពលរដ្ឋក្ែុងរេុក្។ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

សកេមភាររបសគ់ណៈមេធាវី
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១. ទាំនាក់ទាំនខជ្ញតិ្ និខអនតរជ្ញតិ្ 
១.១ ទាំនាក់ទាំនខជ្ញតិ្ 

ព្បធានគណៈមេធាវីជួបរិភាកាការងារជ្ញេួយត្ាំណាខព្កសខួមសដឋកិចច និខ
ហ្រិញ្ញវត្ថុ 

មៅនងៃរុធ ៧មរាច ដខមាឃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្០ី៧ ដខកុ្សេភៈ      
ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីៃងិឯក្សឧតតេ មកើត្ មសកាណូ 
តំណាងព្ក្សសួងយុតតធិេប៌ាៃជួបព្បជុំរិភាក្សាការគរជាេយួតំណាងព្ក្សសួងមសែឋក្សិចច ៃិង ិរចញ វតថុ 
មៅព្ក្សសួងមសែឋក្សិចច ៃិង ិរចញ វតថុ។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1029-2018-02-08-08-23-09
https://www.bakc.org.kh/index.php/1029-2018-02-08-08-23-09
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ការចូេជួបសខេតខការគួរសេ និខរិភាកាមេើកិចចសហ្ព្បតិ្បត្តិការកនខុព្កប
ខ័ណឌ ចាប់មេើវិសយ័យតុ្តិធេ៌ជ្ញេួយកខរាជអាវុធហ្ត្ថមេើននៃព្បមទស 

នានងៃរុធ ១៤មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២៨ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាំ
សមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវចូីលជបួសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សចិចស 
ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាបម់លើវស័ិយយុតតិធេ៌ជាេយួឯក្សឧតតេ នាយឧតតេមសៃីយ ៍មៅ សខុា 
អ្គាមេបញ្ជ ការរងនៃក្សងមយាធរលមខេរភូេៃិា ៃិងជាមេបញ្ជ ការក្សងរាជអាវុធ តថមលើន្ាព្បមទ្ស។  

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1042-2018-02-28-03-36-51
https://www.bakc.org.kh/index.php/1042-2018-02-28-03-36-51
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ការចូេជួបសខេតខការគួរសេ និខរិភាកាមេើកិចចសហ្ព្បតិ្បត្តិការកនខុព្កប
ខ័ណឌ ចាប់មេើវិសយ័យតុ្តិធេ៌ជ្ញេួយព្កសខួមរៀបចាំខដនដី នគរបូនីយកេម និខ
សាំណខ់ 

នានងៃចៃ័ា ១២មរាច ដខមាឃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១២ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ
ែឹក្សនាពំ្បតភូិគណៈមេធាវរីេួមាៃសមាជិក្ស-សមាជកិាព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈមេធាវ ី ចូលជួបសដេតង
ការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សិចចស ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខ័ណឌ ចាប់មលើវស័ិយយុតតិធេ៌ជាេួយ 
ឯក្សឧតតេ េេឹ វាន់ រែឋមលខាធិការព្ក្សសួងមរៀប ចំដែៃែី ៃគរូបៃីយក្សេម ៃងិសំណង។់  

 

 

 
ការចូេជួបសខេតខការគួរសេ និខរិភាកាមេើកិចចសហ្ព្បតិ្បត្តិការកនខុព្កប
ខ័ណឌ ចាប់មេើវិសយ័យតុ្តិធេ៌ជ្ញេួយអគគនាយកោឋ នរនធនាគារព្កសខួ
េហាននៃ 

ការចូលជួបសដេតងការគរួសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សចិចស ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ ចាប់
មលើវស័ិយយុតតិធេជ៌ាេយួអ្គានាយក្សោឋ ៃរៃធនាោរ ព្ក្សសួងេហាន្ា នានងៃសុព្ក្ស ១១មរាច ដខបុសស 
ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី១២ ដខេក្សរា ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ 
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ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាសំមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈ
មេធាវចូីលជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សិចចស ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ ចាបម់លើ    
វស័ិយយុតតិធេជ៌ាេយួឯក្សឧតតេសៃតិបណឌិ ត ចាន់ គីេមសខ អ្គានាយក្សនៃអ្គានាយក្សោឋ ៃ
រៃធនាោរព្ក្សសួងេហាន្ា។  
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មលាកមេធាវី សនួ វិសាេ ព្បធានគណៈមេធាវី ននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 
រេួទា ាំខព្កុេព្បឹកាគណៈមេធាវី បានចុះជួបជ្ញេួយព្បធានរនធនាគាមខត្តព្រះ
សហី្នុ 

នានងៃព្រ សបតតិ៍ ០៦ មក្សើត ដខមចព្ត ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២២ ដខ
េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
រួេទាំងព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវបីាៃជួបព្បជុំរិភាក្សាជាេួយព្បធាៃរៃធនាោរមខតតព្រះសី ៃុ  
សតីរ ី ការ្តល់បៃាបម់េធាវ ី ក្សនុងរៃធនាោរក្សនុងការជួបកូ្សៃក្សតី ៃិងរមិព្ោះមយាបល់ែល់កូ្សៃក្សតីមៅ    
រៃធនាោរ។ ជាលទ្ធ្លរៃធនាោរមខតតព្រះសី ៃុបាៃ្តល់បៃាបេ់យួសព្មាបម់េធាវជីួបកូ្សៃក្សត ី
ៃិងរិមព្ោះមយាបល់ ។ 
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មលាកមេធាវី សនួ វិសាេ ព្បធានគណៈមេធាវី ននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 
បានដឹកនាាំសមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគណៈមេធាវី មធវើដាំមណើ រមៅជួប
រិភាកាការងារជ្ញេួយព្បធានសាលាដាំបូខមខត្តនានាសតរីី តួ្នាទីព្បតិ្ភូ       
គណៈមេធាវី  

ក្សនុងព្តីមាសទ្១ីឆ្ន ២ំ០១៨មៃះ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាសំមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈមេធាវ ី មធវើែំមណើ រមៅ
កាៃស់ាោែំបូងមខតតសាឹងដព្តង មខតតរតៃគីរ ី ៃិងមខតតក្សណាត ល មែើេបជីដជក្សរិភាក្សាការគរ
ជាេួយព្បធាៃសាោែំបូងអ្ំរី តួនាទី្របស់ព្បតិភូគណៈមេធាវពី្បោំសាោែបូំងៃេីយួៗ។ 
មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំទាងំមនាះក្សម៏ាៃរិភាក្សាអ្រំី ៖ 

១) បគា ញរីសក្សេមភារការគររបស់គណៈមេធាវ ី
២) បគា ញសមាសភារព្បតិភូគណៈមេធាវតីាេមខតត ៃិងតួនាទ្ីរបស់ព្បតភូិ 
៣) មោលៃមយាបាយពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការទ្ទ្ួលមរឿងក្សតីការពារជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស 
៤) ការមសនើសំុមរៀបចំតុរបស់មេធាវមីៅក្សនុងសវនាការ 
៥) ការមសនើសំុបៃាបម់ៅក្សនុងសាោែំបូងមែើេបឲី្យព្បតិភូគណៈមេធាវតីាេមខតតមធវើក្សិចចការ។ 
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នាយកោឋ នការ រជនព្កីព្ក ននគណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ
បានចាត់្តាំខមេធាវីការ រកដីជូនជនព្កីព្ក មោយឥត្គិត្កនព្េ 

ក្សនុងព្តីមាសទ្ី១មៃះ មោក្សមេធាវ ីេវី សវុណាា  ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃការពារក្សដីជូៃជៃ
ព្ក្សីព្ក្ស នៃគណៈមេធាវ ីបាៃែឹក្សនាសំមាជិក្ស-សមាជិកា ៃិងព្ក្សរេការគរមេធាវចុីះជួបព្បជារលរែឋ
រងមព្ោះ អ្រំីការ្មបាក្សរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ Empire Big Capital Limited (EBC) មៅតាេបណាត
មខតតនានា រេួមាៃ មខតតតបូងឃមុ ំ មខតតក្សរំងោ់េ មខតតក្សរំងធ់ំ មខតតមសៀេរាប មខតតឧតដរមាៃជយ័ 
ៃិងមខតតបាតែ់បំង។ មៅក្សនុងការជួបជាេយួព្បជារលរែឋរងមព្ោះទាងំមនាះ ក្សម៏ាៃការជួយ សព្េប
សព្េួលរីសនងការៃគរបាលមខតតទាងំមនាះ្ងដែរ។  
 

 

១.២ ទាំនាក់ទាំនខអនតរជ្ញតិ្ 
ការរិភាកាមេើកិចចសហ្ព្បតិ្បត្តិការជ្ញេួយព្កុេអនកជាំនាញននធនាគាររិភរ
មលាក 
  នាព្រឹក្សនងៃអ្គា រ ១២មរាច ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១៣ ដខ
េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
ៃិងមោក្សមេធាវ ី ព្រហ្ម វិចិព្ត្អកេរា អ្គាមលខាធិការនៃគណៈមេធាវបីាៃទ្ទ្ួលជួបជាេយួ
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ព្ក្សរេអ្នក្សជំនាញនៃធនាោររភិរមោក្សមែើេបរីិភាក្សាអ្រំីក្សិចចស ព្បតិបតតិការក្សនុងវស័ិយពាណិជជ
ក្សេម ជារិមសសបញ្ា ក្សសយ័ធៃដែលព្ក្សរេអ្នក្សជនំាញនៃធនាោររិភរមោក្ស មាៃបំណងជួយ       
គណៈមេធាវកី្សនុងការបណតុ ះបណាត លមេធាវពីាក្សរ់ៃ័ធៃឹងវស័ិយមៃះ។ ម្លើយតបៃងឹសំមណើ មៃះ 
មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃមសនើមអាយ
ព្ក្សរេអ្នក្សជំនាញនៃធនាោររិភរមោក្ស មរៀបចំគមព្មាង ៃិងរិភាក្សាលំអិ្តជាេួយៃឹងអ្គា-
មលខាធិការគណៈមេធាវ ីមែើេបអី្ៃុវតតការគរមៃះ។  
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២. កិចចព្បជុាំននៃកនខុ 
កិចចព្បជុាំអនុព្កុេការងារ កនខុវិសយ័រដឋបបមវណី វិសយ័ ណិជជកេម និខ      
វិសយ័ការងារ របសគ់ណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 

នានងៃរុធ ១៤មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២៨ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី សនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ     
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាកំ្សិចចព្បជុអំ្ៃុព្ក្សរេការគរក្សនុងវស័ិយការគរអ្ៃុព្ក្សរេការគរ ក្សនុង   
វស័ិយរែឋបបមវណី ៃងិអ្ៃុព្ក្សរេការគរក្សនុងវស័ិយពាណិជជក្សេម។ អ្ងាព្បជុំបាៃរិភាក្សារីតួនាទ្ី ភារ-
ក្សិចចនៃព្ក្សរេការគរៃេីយួៗ ៃិងបាៃរិភាក្សាដក្សសព្េួលសមាសភារនៃអ្ៃុព្ក្សរេការគរៃីេយួៗ 
មែើេបមីអាយែំមណើ រការមាៃព្បសិទ្ធភារ ៃិងគុណភារ ព្រេទាងំមលើក្សទ្ិសមៅការគរអ្ៃុវតតបៃត ។ 
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មលាកមេធាវី សនួ វិសាេ ព្បធានគណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ
បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំបុគគេកិព្បចាាំខខ មដើេបបូីកសរបុការងារ និខមេើកទិសមៅ
ការងារសព្មាប់មរៀបចាំេហាសននិបាត្ព្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៨ 

នានងៃព្រ សបតតិ៍ ១៥មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី ដខ   
េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាកំ្សិចចព្បជុបុំគាលិក្សព្បោដំខ មែើេបបូីក្សសរុបការគរ ៃិងមលើក្ស
ទ្ិសមៅការគរសព្មាបដ់ខបនាា ប។់ ជាេយួោន ្ងដែរ នានងៃសុព្ក្ស ៧មក្សើត ដខមចព្ត ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស 
រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២៣ ដខេនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ ៃងិបាៃែកឹ្សនាកំ្សិចចព្បជុំបុគាលិក្ស មែើេបពី្តួត
រិៃិតយការគរព្បោដំខៃងិមលើក្សទ្ិសមៅការគរសព្មាបម់រៀបចំេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន ២ំ០១៨។ 
ក្សិចចព្បជុំមៃះការចូលរេួបុគាលិក្សព្គបអ់្ងាភារទាងំអ្ស់នៃគណៈមេធាវរីេួទាងំមោក្សអ្គាមលខាធ-ិ
ការ ៃិងអ្គាមលខាធិការង នៃគណៈមេធាវ ី្ ងដែរ។ 

គណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ មរៀបចាំកិចចព្បជុាំព្បតិ្ភូគណៈមេធាវី
ព្បចាាំរាជធានី-មខត្ត មព្កាេអធិបតី្ភារមលាកមេធាវី សនួ វិសាេ ព្បធាន    
គណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 

មៅនងៃសុព្ក្ស ១១មរាច ដខបុសស ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី២ ដខេក្សរា  

ឆ្ន ២ំ០១៨ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មរៀបចំក្សចិចព្បជុំព្បតិភូគណៈមេធាវពី្បោរំាជ- 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1012-2018-01-12-08-43-52
https://www.bakc.org.kh/index.php/1012-2018-01-12-08-43-52
https://www.bakc.org.kh/index.php/1012-2018-01-12-08-43-52


សក្សេមភារគណៈមេធាវពី្តីមាសទី្១ (េក្សរា-េនីា) ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

 

65 

 

ធាៃី-មខតត មព្កាេអ្ធិបតីភារមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជា មែើេបរីិភាក្សា ៃិងដណនារំីមោលការណ៍នៃការទ្ទ្ួល ដបងដចក្ស ៃិងការចំណាយមលើ
មរឿងក្សតីព្ក្សីព្ក្ស ព្រេទាំងបាៃអ្ៃុញ្ញ តឱ្យព្បតិភូគណៈមេធាវរីាយការណ៍រីលទ្ធ្លការគរ ៃិង
បញ្ា ព្បឈេនានាមៅក្សនុងរាជធាៃី-មខតត ។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

66 

 

 
កិចចព្បជុាំព្តី្មាសសព្មាប់ព្បតិ្ភូគណៈមេធាវីព្បចាាំមខត្ត 

នានងៃចៃ័ា ១០មក្សើត ដខមចព្ត ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២៦ ដខេនីា ឆ្ន ំ
២០១៨ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី បាៃមរៀបចកំ្សិចចព្បជុំព្បតិភូគណៈមេធាវពី្បោរំាជធាៃី-មខតត 
មព្កាេអ្ធបិតីភារមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
មែើេបរីិភាក្សាការគរព្បតិភូព្បោពំ្តីមាស ។ 
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៣. សកិាេ សាលា និខការនសរវនាយចាប់ 
៣.១ សកិាេ សាលា 
សកិាេ សាលាសតរីី ការខបខខចកេត៌្ក 
នានងៃព្រ សបតតិ៍ ១៤មរាច ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១៥ ដខ 

េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាស ការជាេយួស រៃ័ធគណៈមេធាវ ី
ជប ុៃ(JFBA) ៃងិនាយក្សោឋ ៃស ព្បតិបតតិការអ្ៃតរជាតិនៃព្ក្សសួងយុតិតធេជ៌ប ុៃ (ICD) មរៀបចំ
សិកាេ សាោ មព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរី “ការដលងលះ” មព្កាេអ្ធិបតីភារមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ ដែលមាៃការមធវើបទ្បគា ញមោយមេធាវរីបស់
ស រៃ័ធគណៈមេធាវជីប ុៃ ៃិងមោក្សមេធាវ ីនខ មាននៃ ៃិងមោក្សមេធាវ ីនាខ បញ្ញញ ។ ក្សនុង
ក្សេមវធិមីៃះ្ងដែរ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សប៏ាៃ្តល់ក្សិតតិយសដចក្សជូៃែល់វាគមិៃៃូវបណ័ា ដងលង
អ្ំណរគុណសព្មាប់ការយក្សចិតតទុ្ក្សោក្ស់ចូលរួេជួយ មធវើឲ្យសិកាេ សាោមៃះអាចែំមណើ រការមៅ
បាៃមោយរលូៃ ៃិងបាៃងតរូបជុំោន ទុ្ក្សជាអ្ៃុសាវរយី ។ 
 

 
 
 
 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៦ ដខេក្សរា-េនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

68 

 

 
សកិាេ សាលាសដរីី ការអនុវត្តចាប់កេមសិទធិបញ្ញញ  
នានងៃចៃ័ា ៥មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី១៩ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ

២០១៨ មៅរោឋ ក្សរទ្ឹក្សសវយត័ព្ក្សរងភនមំរញ មោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីនៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃងិសមាជិក្សគណៈមេធាវចីំៃួៃព្បមាណ៥០រូបបាៃចូលរេួសិកាេ សាោ
សដីរី ការអ្ៃុវតតចាបក់្សេមសិទ្ធបិញ្ញ  មរៀបចំមោយព្ក្សសួងឧសា ក្សេម ៃងិសិបបក្សេម ស ការ
ជាេយួសមាគេក្សេមសិទ្ធិបញ្ញ ក្សេពុជា   គណៈភាន ក្សគ់រក្សេមសិទ្ធិបញ្ញ ជប ុៃ ៃងិគណៈមេធាវ ី នៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ ក្សនុងឱ្កាសមៃះ្ងដែរ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃដងលងការក្សត់
សំោល់ក្សនុងអ្ងាសិកាេ សាោ ដែលមាៃអ្តថៃយ័ែម៏ាៃសារៈសំខាៃស់ព្មាបសិ់កាេ កាេទាងំអ្ស់។ 

សកិាេ សាលារិមព្គាះមោបេថ់្នន ក់ជ្ញតិ្មេើកទី៦ មេើមសចកតីព្ ខព្កេបរសិាថ ន 
និខធនធានធេមជ្ញតិ្  

នានងៃសុព្ក្ស ១៥មរាច ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស ២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី៦ ដខេនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ព្ក្សសួងបរសិាថ ៃបាៃព្បាររឋសិកាេ សាោរិមព្ោះមយាបល់ថាន ក្ស់ជាតិមលើក្សទី្៦ មលើ    
មសចក្សតីព្ពាងព្ក្សេបរសិាថ ៃ ៃិងធៃធាៃធេមជាតិ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមៅឯសណាឋ ោរ  
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សណាឋ ោរសូ វីដតលក្សនុងរាជធាៃីភនមំរញ េុៃៃងឹោក្សជូ់ៃរាជរោឋ ភបិាលក្សេពុជាមែើេបបីចជូ ៃមៅ
កាៃរ់ែឋសភា មព្កាេអ្ធបិតីភារឯក្សឧតតេរែឋេស្ត្ៃតីព្ក្សសួងបរសិាថ ៃ ឯក្សឧតតេរែឋេស្ត្ៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌
ៃិងមោក្សមេធាវ ីសនួ វិសាេ ជាព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា រេួទាងំអ្នក្ស
ពាក្សរ់ៃ័ធរីវស័ិយចាបជ់ាមព្ចើៃមទ្ៀត  ទាងំជាតិ ៃងិអ្ៃតរជាត។ិ 
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សកិាេ សាលាសតរីីចាប់និខមសដឋកិចច មព្កាេព្បធានបទ "មដើេបកីាា យជ្ញមេធាវី
េអសាំរាប់កនូកតី" 

មៅនងៃអ្គា រ ៦មរាច ដខមាឃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស២៥៦១ ព្តូវៃឹងនងៃទ្៦ី ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាស ការជាេយួសាក្សលវទិ្ាល័យជាតិព្គបព់្គង 
ៃិងសាោចាបអ់្ៃតរជាតិហាៃែុងបាៃមរៀបចំសិកាេ សាោសតីរីចាប ់ ៃិងមសែឋក្សចិចមព្កាេព្បធាៃ
បទ្ "មែើេបកីាល យជាមេធាវលីែសំរាបកូ់្សៃក្សត"ី មព្កាេអ្ធបិតីភារមោក្សមេធាវ ី សនួ វិសាេ 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ដែលមាៃការមធវើបទ្បគា ញមោយមោក្ស David 
Prince មោក្សមៅព្ក្សេក្សតិតិយស ៃិងមោក្សមៅព្ក្សេ ចាយ ច័នៃតរាវណា  ។ 

៣.២ ការនសរវនាយចាប់តេសាថ នីយទូ៍រសសន៍បាយន័ 
កេមវិធីនសរវនាយចាប់មព្កាេកិចចសហ្ការវាខគណៈមេធាវីននព្រះរាជ្ញណា
ចព្កកេពុជ្ញ សាថ នីយទូរទសសន៏បាយន័និខព្កសខួយតុ្តិធេ៌ 

នានងៃមៅរ ៍១០មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន រំកា ៃរវស័ក្ស រ.ស.២៥៦១ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី២៤ ដខកុ្សេភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មព្កាេក្សិចចស ការវាងគណៈមេធាវ ីៃិងសាថ ៃីយទូ៍្រទ្សសៃ៍បាយៃ័ ឯក្សឧតតេ ជិន មា៉ា េីន 

https://www.bakc.org.kh/index.php/1027-2018-02-06-07-46-39
https://www.bakc.org.kh/index.php/1027-2018-02-06-07-46-39
https://www.bakc.org.kh/index.php/1045-2018-03-01-14-57-51
https://www.bakc.org.kh/index.php/1045-2018-03-01-14-57-51
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តំណាងព្ក្សសួងយុតតធិេ ៌ ឯក្សឧតតេ សនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស    
ក្សេពុជា ៃិងឯក្សឧតតេ េវី សវុណាា  ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃការពារជៃព្ក្សីព្ក្សនៃគណៈមេធាវ ីបាៃ
មធវើជាវាគមិៃមៅក្សនុងក្សេមវធិចីាប។់ ក្សិចចរិភាក្សាមៃះមផ្ទត តសំខាៃម់លើក្សំដណទ្ព្េងព់្បរៃ័ធយុតតិធេម៌ៅ
ក្សេពុជា សេទិ្ធិ្លការគររបស់គណៈមេធាវ ី ៃងិការ្តល់មសវាក្សេមមេធាវែីល់ជៃព្ក្សីព្ក្ស មព្កាេ
អាណតតិនៃការែឹក្សនារំបស់ឯក្សឧតតេ សនួ វិសាេ ព្បធាៃគណៈមេធាវ។ី 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈកេមការព្រឹត្តបិព្ត្ 
 

១-ឯកឧត្តេ សនួ វិសាេ  ចាខហាវ ខការនាយ 

២-មលាកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 

៣-មលាកមេធាវី  វី សវុណ្ណា  មេខាធិការ 

 
នាយកោឋ នព្សាវព្ជ្ញវ មបាះរុេព នខិនសរវនាយ 

 

១-មលាកមេធាវី ខក ប ុនមធឿន  ព្បធាននាយកោឋ ន 

២-មលាកមេធាវី មសខ សខុឃេី  អនុព្បធាននាយកោឋ ន 

៣. មលាកព្សមីេធាវ ីេេឹ ច័នៃេោី  អនុព្បធាននាយកោឋ ន 

៣-មលាកមេធាវី  នេ៉ា ច័នៃសត្ា  អនុព្បធាននាយកោឋ ន 

៤-មលាកមេធាវី វា៉ា  សាំរតិ្  ព្បធានការ.ិ ព្រឹត្តិបព្ត្ 

៥-មលាកមេធាវី ហួ្ត្ សវុណា   បុគគេកិសមព័្គចិត្ត 

៦- មលាក មព្សខ សហី្ប ុននុត្  បុគគេកិសមព័្គចិត្ត 

៧. មលាក ជុាំ ប៉ាុនណារាយ  បុគគេកិហាត្់ការ 

៨. មលាក នួន រា៉ា     បុគគេកិហាត្់ការ 
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ឧបត្ថេភការមបាះរុេពនាយមោយ 

 

សមេតចវបិុេមសនាភកតី សាយ ឈុាំ 
មលាកមេធាវី ឆ្ បូណាវី  

មលាកមេធាវី សារនិ មដណូរា៉ា  

DFDL  

គណៈមេធាវី ននព្រះរាជ្ញណាចព្កកេពុជ្ញ 
 


