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របាយការណ៍ន េះ នបាេះពុមពនរកាមជំ ួយឧបត្ថមភ 
ផ្ននកហិរញ្ដវត្ថុពីសហគម ៍អឺរ  បុ 

 
ង្សចកតីអឝិសាឤង្ៅកនុខឥបាឤកាឥណ៍ង្ឞេះ ជាកាឥវវួឦែុសត្រូឧទាំខ ស្សុខឥសស់អខគកាឥឦីកាដូ ង្ ើឤឣិឞអាចឤក

ង្ៅង្ត្សើត្បាស់កនុខឥសូភាឡណាឣួឤង្ដើឣបីឆ្ុេះសញ្ច ាំខឡីវសសឞៈឥសស់ស គឣឞ៍អឺឥ  សុង្ ើឤ។ 



សមព័ ធផ្មមរជំនរឿ   ិងការពារសិទ្ធិម ុសស លីកាដូ 
 

លីកាដូ គឺជាអងគការសិទិ្ធម ុសសជាតិ្មូយនៅកមពុជា។ ចាប់តំងពីអងគការលីកាដូ រត្ូវ បា 
បនងកើត្នឡើងនៅឆ្ន ំ១៩៩២ អងគការន េះ គឺជាអងគការសិថត្នៅជួរមុមនគកនុងកិចចការពារ សិទ្ធិម ុសសនៅ
កមពុជា  ិងនលើកសទួយការនោរពសិទ្ធិពលរដឋ  ិងសិទិ្ធ នោបាយតមរយៈ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា 
 ិងស្ថថ ប័ នានា។ ការកស្ថងសមិទិ្ធនលរបស់មលួ កនុងអតី្ត្កាល លីកាដូ បា ប តនដើរតួ្ជាអនកត្ស ូ
មតិ្សរាប់របជាពលរដឋ  ិងឃ្ល ំនមើលរដ្ឋឋ ភិបាលតមរយៈកមមវធីិសិទិ្ធម ុសសនានាពីការោិល័យ 
កណ្តត លរបស់មលួ នៅភនំនពញ  ិងនៅតមស្ថខាទូ្ទំង១២ នមត្ត-រាជធា ីននសងនទ្ៀត្។  
 

អងគការលីកាដូ អ ុវត្តសកមមភាពរបស់មលួ តមរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈ 
 

កមមវធីិឃ្ល នំមើល  ិងការពារសិទ្ធិម ុសសៈ 
 

 ឃ្ល នំមើលការរនំោភសិទិ្ធម ុសសផ្ដលរបរពឹត្តនដ្ឋយបុគគលរបស់រដឋនលើការរនំោភសិទ្ធិស្តសតី  ិងការ
រនំោភសិទ្ធិកុារៈ បុគគលិកនធវើការនសុើបអនងកត្នលើករណីរនំោភសិទិ្ធម ុសស ផ្ដលរបរពឹត្តនដ្ឋយ
បុគគលរបស់រដឋ ចំនពាេះការរនំោភបំពា នលើស្តសតី  ិងកុារ នហើយជ រងនរោេះ រត្វូបា នតល់នសវា
ជួយនរជាមផ្រជងតមរយៈការនធវើអ តរាគម ៍ជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឋ  ។ 
 

 ការរបឹកាផ្ននកចាប់  ិងកិចចការពារផ្ននកចាប់ៈ ជ រងនរោេះ រត្ូវបា នតល់ជូ  ូវការ របឹកាផ្ននក
ចាប់ នហើយចំនពាេះករណីសំខា ់ៗ ទ្ទួ្លបា  ូវកិចចការពារផ្ននកចាប់ ផ្ដលនតល់ជូ នដ្ឋយ
រកមុរបឹកាផ្ននកចាប់  ិងរកុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិម ុសស។ 

 

 ការឃ្ល នំមើលព ធនាោរៈ អនកស្រស្ថវរជាវព ធនាោរនធវើការឃ្ល ំនមើលព ធនាោរចំ ួ ១៨ នដើមបីនធវើ
ការវាយត្ម្មលអំពីស្ថថ  ភាពនៅកនុងព ធនាោរ  ិងនដើមបីធានា ថាជ ជាប់ឃំុទ្ទួ្លបា  ូវ
តំ្ណ្តងផ្ននកចាប់។  

 

 ជំ ួយផ្ននកនវជជស្ថស្តសតៈ រកមុរគូនពទ្យនតល់នសវានវជជស្ថស្តសតដល់ជ ជាប់ឃំុ  ិងមន្រ តី ព ធនាោរ
ចំ ួ ១២ កផ្ លង។ បផ្ ថមពីនលើន េះ ក៏ជួយនតល់នសវានវជជស្ថស្តសត  ិងបញ្ជូ   ជ រងនរោេះនដ្ឋយ
ការរនំោភសិទិ្ធម ុសសនៅកា ់ម ទីរនពទ្យ។  

 

 នសវាកមមសងគមកិចចៈ រកមុការងារនធវើការវាយត្ម្មលពីត្រមូវការរបស់ជ រងនរោេះ  ិងរកមុរគួស្ថរ
របស់ពួកនគ នហើយនតល់ជំ ួយសាភ រៈ  ិងមហូបអាហាររយៈនពលមលី។ 

  



 

 

កមមវធីិទំ្នាក់ទំ្ ង  ិងការទក់ទញមតិ្ោំរទ្ៈ 
 

 ការហវកឹហវឺ សហគម ៍ អប់រ ំ  ិងការត្ស មូតិ្ៈ អនកហវឹកហវឺ   ិងអនកត្ស ូមតិ្នធវើការអប់រ ំ ដល់
ស្ថធារណជ អំពីសិទិ្ធស្តសតី  ិងសិទិ្ធកុារបនងកើត្បណ្តត ញការពារនៅតមមូលដ្ឋឋ    ិងនធវើការ 
ត្ស ូមតិ្នដើមបីឲ្យា ការផ្លល ស់បតូរសងគម  ិងនោរពចាប់។  
 

 ការត្ស មូតិ្ជាស្ថធារណៈ  ិងតមសហគម ៍ៈ ករណីរនំោភសិទ្ធិម ុសសផ្ដលនសុើប អនងកត្
នដ្ឋយលីកាដូ រត្វូបា ចងរកងទុ្កនៅកនុងរបព័ ធទិ្ ន័យ នដើមបឲី្យា ភាពងាយ ស្រសួលកនុងការ
ផ្សវងរកព័ត៌្ា  វភិាគ នលិត្ជារបាយការណ៍ជារបចំា (ការនបាេះពុមភជា របាយការណ៍  ិង
របាយការណ៍នស្ថត្ទ្សស ៍)។  

 
 
 
 
 
ចំនពាេះព័ត៌្ា បផ្ ថមសូមទក់ទ្ងៈ 

 
នោកស្រសីនវជជបណឌិ ត្ ពុង ឈីវនកក របធា អងគការលីកាដូ 
អាសយដ្ឋឋ  ៈ អងគការលីកាដូ (សមព័ ធផ្មមរជំនរឿ   ិងការពារសិទ្ធិម ុសស) 
នទេះនលម ១៦ នលូវនលម ៩៩ រាជធា ីភនំនពញ កមពុជា 
ទូ្រស័ពទៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២ ទូ្រស្ថរៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦ 
អីុផ្ម លៈ contact@licadho-cambodia.org 
នគហទំ្ព័រៈ http://www.licadho-cambodia.org 
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មារា៥៤: ជនណាដដលររររឹត្តលលមើស ឬមិនបាន
អនុវត្តាមរទរបញ្ញត្តិននច្បារ់លនេះ ឬលិខិរទដ្ឋា ន 
គត្ិយុត្តណាមួយ លរោមច្បារ់លនេះ ដដលត្រមូវ 

លោយល្វើ ឬ មិនល្វើអវើមួយ ឬ រទរញ្ជា ដដលរត្ឹមរត្ូវ
ាមច្បារ់ររសម់ន្រនតើអគគនាយកដ្ឋា នកសិកមមដដល
បានលច្បញលៅលោយជនលនាេះ គឺជាកំហុសថ្នន ក់ទើ៣។ 
[…] 
រុគគលដដលបានោត្់លោសរើរទលលមើស ថ្នន ក់ទើ៣ 
លរោមច្បារ់លនេះ រត្ូវជារ់រនានាគារ ចារ់រើមួយដខ 

ដលម់ួយឆ្ន  ំនិងរត្ូវផាករិន័យចារ់រើ 
១.០០០.០០០ លរៀល លៅ ១០.០០០.០០០ លរៀល 
 

ង្សចក្តតសង្ខេប  
 
នសចកតីរពាងចាប់សតពីីការរគប់រគង  ិងការនរបើរបាស់ដីកសិកមមរបស់របនទ្សកមពុជា។ គំរាមកំផ្ហង
ដកយកសិទ្ធិកមមសិទ្ធិនលើរទ្ពយសមបត្តិឯកជ   ិងលុបនចាលរាល់លកខមណឌ កំហិត្ទំងអស់នលើដី 
សមបទ នសដឋកិចច។ 
 

កាលពីចុងឆ្ន ំក លងនៅ រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាបា បនញ្ចញនដ្ឋយស្ថា ត់្ៗ ូវនសចកតីរពាងចាប់សតី
ពីការរគប់រគង  ិងការនរបើរបាស់ដីកសិកមម ផ្ដលពរងាងន េះ ា នលវបិាកននសងៗនលើអនកកា ់កាប់
ដីឯកជ ។ នសចកតីរពាងចាប់ន េះ អាចយកមកនរបើបា  សរាប់អនកទំងឡាយណ្តផ្ដល 
សវេះផ្សវងរកការការពារស្រសបចាប់ ចំនពាេះដីផ្ដលដនណតើ មយកមកបា   ិងលទ្ធភាពកា ់ផ្ត្នរចើ  
នឡើងនដើមបីយកនលរបនោជ ៍  ិងនលចំនណញជាបុគគលពីដី  ិងធ ធា របស់របនទ្សកមពុជា។ 
ជាការរពួយបារមភបំនុត្ននាេះ គឺចាប់ន េះបនងកើត្ ូវការទ្ទួ្លមុសរត្ូវខាងបទ្នលមើសរពហមទ្ណឌ ចំនពាេះ 
អំនពើណ្តផ្ដលរនំោភតិ្ចតួ្ចកាល យនៅជាបទ្ឧរកិដឋធា ់ធារ។ នហតុ្ដូនចនេះ ទិ្ដឋភាពម្ នសចកតីរពាង 
ចាប់ន េះ រត្ូវផ្ត្រត្តួ្ពិ ិត្យជាបនាទ  ់  ិងផ្កផ្របឲ្យបា នរចើ ា ដូចខាងនរកាមន េះ៖ 
 

ជាបឋម  ិងជាចមបង ដូចផ្ដល
បា កត់្សំោល់ខាងនលើ នសចកតីរពាងចាប់
ថ្មីន េះ ដ្ឋក់នអាយា ការទ្ទួ្លមុសរត្ូវ 
ខាងបទ្នលមើសរពហមទ្ណឌ ។ នសចកតីរពាង
ចាប់ថ្មីន េះ នតល់នអាយា ការដ្ឋក់នទស
ជាប់ព ធនាោររហូត្ដល់មួយឆ្ន ំ ចំនពាេះ
អំនពើរនំោភណ្តមួយ នៅនលើចាប់ន េះ
ផ្លទ ល់នលើអ ុរកិត្យណ្តមួយ ផ្ដលនចញ
នរកាមចាប់ន េះ ឬ សូមបផី្ត្បទ្បញ្ជជ នានា 
ផ្ដលនចញ នដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមម 
(GDA) ផ្ដលជាស្ថថ ប័ មួយសថិត្នរកាម
រកសួងកសិកមមរកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្ 
(រកសួងកសិកមម)។ នដ្ឋយភាពមិ ចាស់ 
ោស់ោ ងខាល ំងម្ កាត្ពវកិចចជានរចើ ផ្ដលបនងកើត្នឡើងនរកាមចាប់ន េះ ា ដូចជា លកខមណឌ ត្រមូវ
ថា អនកកា ់កាប់ដីឯកជ  ធានាការនរបើរបាស់ដីរបស់មលួ នអាយា  “ ិរ តរភាព” តមការត្រមូវរបស់
អគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមម ដូនចនេះការដ្ឋក់ការទ្ទួ្លមុសរត្ូវផ្ននករពហមទ្ណឌ ផ្បបន េះ មិ សមស្រសបទំង 
ស្រសុង  ិងងាយបងកនអាយា ការរនំោភបំពា ោ ងខាល ំង។ 



[2] របាយការណ៍សនងខប លីកាដូ 

ទី្ពីរ នសចកតីរពាងចាប់ន េះ នតល់នអាយា ការបនងកើត្នដ្ឋយភាពស្រសនពចស្រសពិល ូវ “តំ្ប ់ 
អភិវឌឍ ៍កសិកមម” (ADAs) ដឹកនំានដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ផ្ដលរមួា ទំងដីកា ់កាប់នដ្ឋយឯកជ  ូវ 
ចំ ួ មិ កំណត់្រគប់ទំ្ហំ។ តំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមម រត្ូវបា បនងកើត្នឡើង នដ្ឋយា កិចចរពមរពាងពី
អនកកា ់កាប់ដីផ្ដលទ្ទួ្លនលប េះពាល់ នដ្ឋយមិ ា  ិយម ័យចាស់ោស់ “ភាគនរចើ បំនុត្សម
រមយ” ផ្ដលសថិត្កនុងតំ្ប ់ផ្ដលនសនើបនងកើត្ននាេះ។ ផ្ន ការជាក់ោក់  ិងាតិ្កា ផ្ដលរគបដណត ប់នលើ
តំ្ប ់ទំងននាេះ រត្ូវបា ទុ្កនអាយនចញតមរយៈរបកាសរបស់រកសួងកសិកមម រកុាខ របាញ់  ិង
ន ស្ថទ្ ផ្ដលដូចោន  ឹងបទ្បញ្ដត្តិទក់ទ្ង ឹងការពិនរោេះនោបល់ជាមួយអនកកា ់កាប់ដី មុ ការ 
អ ុវត្តជាកំហិត្ ូវផ្ន ការអភិវឌឍ ៍នៅតំ្ប ់ននាេះ។ នៅនពលផ្ដលផ្ន ការផ្បបន េះ បា នរៀបចំ 
បំនពញចប់សពវរគប់នហើយ ភារកិចចនដើមបអី ុវត្តផ្ន ការន េះ រត្ូវបា កំណត់្តមរយៈកិចចរពមរពាង 
ម្ អនកកា ់កាប់ដីភាគនរចើ បំនុត្។ ការមកខា អ ុវត្តសកមមភាពនានា ដូចផ្ដលា នរៀបរាប់កនុង 
ផ្ន ការអាច ឹងនំានអាយា ការកាត់្នទសពីបទ្រពហមទ្ណឌ   ិងជាប់ព ធនាោរ នដ្ឋយនទេះបីជា 
អនកកា ់កាប់ដី មិ បា យល់រពមនៅ ឹងការបនងកើត្តំ្ប ់ ឬនៅ ឹងផ្ន ការននាេះក៏នដ្ឋយ។ គនរាង 
ទំងមូលរត្ូវបា នតួចននតើម  ិងចាត់្ផ្ចងនដ្ឋយរកសួងកសិកមមរកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្។ មិ ា បទ្
បញ្ជដ ត្តិណ្តមួយផ្ដលអ ុញ្ជដ ត្ឲ្យបញ្ច ប់ ឬនធវើឲ្យនុត្កំណត់្របស់តំ្ប ់អភិវឌឍ ៏កសិកមម ឬនធវើឲ្យដី
ផ្ដលកា ់កាប់នដ្ឋយឯកជ របស់តំ្ប ់ននាេះ រត្ូវបា រចា នចញពីផ្ន ការអភិវឌឍ។ 

 

ទី្បី នសចកតីរពាងចាប់ ត្រមូវថា អនកកា ់កាប់ដីឯកជ ទំងអស់ រត្វូចាត់្វធិា ការនដើមបីទ្ប់
ស្ថក ត់្ ឬបំផ្លងនអាយ “ដីបាត់្បង់គុណភាព ឬឱ ភាពដី”។ នបើសិ ជាសកមមភាពផ្បបន េះ មិ រត្ូវ
បា ចាត់្នឡើងនដើមបីនធវើនអាយមន្រ តីរដ្ឋឋ ភិបាលទ្ទួ្លយកបា នទ្ ចាប់នតល់នអាយរកសួងកសិកមម  
រកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្ ូវអំណ្តច នដើមបីចាត់្វធិា ការនៅនលើអនកកា ់កាប់ដីននាេះ។ ឧទហរណ៍ 
ដូចជា រកសួងកសិកមមរកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្ នរកាមចាប់ន េះ អាចកំណត់្សនរមចបំផ្លល ញដំណំ្ត 
នចាល នដ្ឋយោម  ការនតល់សំណង ឬអាចនតល់នអាយរកសួងកសិកមមរកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្ “ចាត់្ 
ផ្ចង” ទំងស្រសុងនដ្ឋយនសរនីលើដីផ្ដលរបរពឹត្តនលមើស។  

 

មិ ា ការកំណត់្ ិយម ័យ ឬដ្ឋក់កំហិត្តមបទ្បញ្ដត្តិ ផ្ដល ិោយអំពីការដ្ឋក់ប ទុក ឬ
ត្ម្មលសមស្រសបននាេះនទ្នលើ “ដីបាត់្បង់គុណភាព ឬដីា ឱ ភាព” ឬក៏សកមមភាពនានា ផ្ដលអាច 
ត្រមូវនអាយនធវើការទ្ប់ស្ថក ត់្ ឬជួសជុលការមូចខាត្ដីទំងន េះ។ បទ្បញ្ដត្តិ ិោយអំពីដំនណើ រការ 
បតឹងជំទស់ក៏មិ ា នងផ្ដរ នហើយក៏មិ ា ការផ្ណនំាកំណត់្អំពីឆនាទ  ុសិទ្ធិដ៏ទូ្លំទូ្ោយរបស់  
រដ្ឋឋ ភិបាលទក់ទ្ង ឹងលកខមណឌ ត្រមូវសរាប់ការអភិរកសធ ធា ដីននាេះនទ្។ ជាថ្មីមតងនទ្ៀត្ នបើសិ  
ជាអនកកា ់កាប់ដីមកខា នោរពតមបទ្បញ្ជជ  ផ្ដលនចញនដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ននាេះពួកនគអាចរបឈម 
 ឹងការកាត់្នទសបទ្រពហមទ្ណឌ  ផ្ដលជាលទ្ធនល ឹងនំានអាយា ការពិ ័យជារបាក់ោ ងនរចើ  ឬ
ជាប់ព ធនាោរ។ 



 [3] 

 

ទី្បួ  នសចកតីរពាងចាប់ បនងកើត្ ូវគនរាងថ្មីមួយទំងស្រសុងម្  “ការជួលដីកសិកមម” ផ្ដល 
ដ្ឋក់ជំ ួសនលើលកខមណឌ កំហិត្  ិងការការពារនានពលបចចុបប នទំងអស់ ផ្ដលបា ត្រមូវនអាយនធវើ 
ចំនពាេះដីសមបទ នសដឋកិចច នរកាមចាប់ភូមិបាលឆ្ន ំ២០០១  ិងអ ុរកិត្យពាក់ព័ ឋ។ ឧទហរណ៍ នៅ
កនុងចាប់ន េះ មិ ា ការកំណត់្អំពីទំ្ហំ ឬរយៈនពលអំពីការវាយត្ម្មលនលប េះពាល់បរសិ្ថថ   ឬការ
ពិនរោេះនោបល់ជាមុ  ឬលកខមណឌ ម្ ការរពមរពាងជាមុ ទក់ទ្ង ឹងការជួលដីកសិកមមផ្បបន េះ
នទ្។ 

  

ទី្របំា នសចកតីរពាងចាប់ ត្រមូវដល់ាច ស់ដីទំងអស់ នអាយរកឲ្យបា  “អជាញ ប័ណណបំផ្លងដី” 
មុ នពលម្ ការចាប់ននតើមនរបើរបាស់ដីផ្លទ ល់មលួ របស់អនកទំងននាេះ សរាប់នោលបំណងកសិកមម ឬ 
បញ្ឈប់ការនរបើរបាស់ដីននាេះ។ មតងនទ្ៀត្ គឺមិ ា ទំ្ហំអបបរា ឬបទ្ដ្ឋឋ  កំណត់្ពីការប េះពាល់ 
សរាប់ករមិត្នលើប ទុកម្ លកខមណឌ ត្រមូវន េះនទ្។ នសចកតីរពាងចាប់ន េះ ក៏មិ បា នតល់ការផ្ណនំា 
សរាប់ស្ថថ ប័ អ តររកសួងថ្មី ផ្ដលបនងកើត្នឡើងសរាប់នអាយទ្ទួ្លមុសរត្ូវកនុងការអ ុញ្ជដ ត្យល់ 
រពម ឬបដិនសធការនតល់អជាញ ប័ណណផ្បបន េះ។ នសចកតីរពាងចាប់ន េះ ក៏មិ ា  ីតិ្វធីិសរាប់ដំនណើ រ
ការបតឹងជំទស់ននាេះផ្ដរ។ ពរងាងន េះ ដ្ឋក់នអាយនៅជាការមុសចាប់ចំនពាេះាច ស់ដី ផ្ដលអ ុវត្ត ឬ
បញ្ឈប់ការអ ុវត្តសកមមភាពកសិកមមនលើដីរបស់មលួ  មុ នពលទ្ទួ្លបា អជាញ ប័ណណនហើយ ផ្ដលការ
មុសចាប់ផ្បបន េះរបឈម ឹងការនចាទ្របកា ់ពីបទ្នលមើសរពហមទ្ណឌ ។ មិ ា អវី ផ្ដលចងអុល
បងាហ ញថា សូមបីផ្ត្សួ ចារដំណំ្តជាលកខណៈរគសួ្ថររត្វូបា នលើកផ្លងននាេះនទ្ នបើពិ ិត្យនមើលនលើ
ពាកយនពជ ៍ផ្ដលសរនសរនានពលបចចុបប នកនុងនសចកតីរពាងចាប់ន េះ។ 
 

ទី្របំាមួយ នសចកតីរពាងចាប់ក៏មិ បា នលើកទឹ្កចិត្ត  ិងសូមបីផ្ត្រារាងំក៏មិ អាចនធវើនៅបា 
ផ្ដរ ដល់ការនរបើរបាស់ជាប តម្ វធីិនធវើកសិកមមពន ចរជារបម្ពណីក៏នដ្ឋយ។  

 

ទី្របំាពីរ នសចកតីរពាងចាប់ បញ្ចូ លនដ្ឋយមិ សមស្រសប ូវបទ្បញ្ដត្តិទក់ទ្ង ឹងនលិត្កមម 
កសិកមមតមកិចចស ា នដ្ឋយនទេះបីជាជាក់ផ្សតង របធា បទ្ន េះ រត្ូវបា រគបដណត ប់ោ ងទូ្លំ 
ទូ្ោយនដ្ឋយរកមរដឋបបនវណី  ិងអ ុរកិត្យសតីពីនលិត្កមមកសិកមមតមកិចចស ាក៏នដ្ឋយ។ នៅកនុង 
នហតុ្ការណ៍ជនាល េះណ្តមួយរវាងកសិករ  ិងភាគីអនកទិ្ញនលកសិកមម នសចកតីរពាងចាប់ន េះនតល់ 
ោ ងជាក់ោក់ថា ភាគីអនកទិ្ញជាអនកា នរពៀប គឺភាគីអនកទិ្ញា សិទ្ធិកនុងការកំណត់្បរាិណ 
 ិងត្ម្មលជាក់ោក់មួយ  ិងលកខមណឌ តមកិចចស ាដ៏ា សកាត  ុពលសំខា ់ៗជានរចើ នទ្ៀត្។ 

 

ជាចុងនរកាយ នសចកតីរពាងចាប់ន េះអ ុញ្ជដ ត្នអាយរដ្ឋឋ ភិបាល ា ឆនាទ  ុសិទ្ធិផ្ដលោម   
ផ្ដ កំណត់្កនុងការចាមយកដីផ្ដលា ម ុសសរស់នៅមកបនងកើត្ជា “តំ្ប ់អភិរកសជីវចំរេុះកសិកមម”។  



[4] របាយការណ៍សនងខប លីកាដូ 

នៅទី្បំនុត្ នសចកតីរពាងចាប់ន េះ បងាហ ញ ូវការគំរាមកំផ្ហងដ៏ធា ់ធារនលើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិឯក
ជ  ជាពិនសសនលើកសិករផ្ដលា មុមរបរខាន ត្តូ្ច។ នសចកតីរពាងចាប់ន េះ ក៏នដ្ឋេះស្រស្ថយបា ផ្ត្
ប តិចប តួច ឬមិ បា នដ្ឋេះស្រស្ថយអវីទល់ផ្ត្នស្ថេះ ចំនពាេះបញ្ជហ សនូលរបស់របនទ្សកមពុជាទក់ទ្ង ឹង
ការអភិវឌឍកសិកមម  ិងការរនំោភសិទ្ធិដីធលី។ 

 
  



 [5] 

 

ការវិភាគ៖ បញ្ហា ចំបខៗដដលង្ក្តតមានង្ៅកនុខចាបភ់មូិបាល   
 
បពុវកថៈ ការដង្ណត ីមដធីលីកនុខររង្ទសកមពុជា បានមកដលច់ំណុចគរួឲ្យចាបអ់ារមមណ៍
បំផតុ  

 

នាប ុនាម  ឆ្ន ំថ្មីៗន េះ របជាពលរដឋកមពុជារាប់ពា ់រគសួ្ថរ បា បាត់្បង់ដីធលីរបស់អនកទំងអស់
ននាេះ ផ្ដលដីទំងននាេះបា ធាល ក់ចូលនៅកនុងម្ដអនកា រទ្ពយសមបត្តិសតុកសតមភ  ិងអនកា អំណ្តច។ 
នៅកនុងទី្រកងុភនំនពញ  ិងកនុងនមត្តចំ ួ ១២ ផ្ដលអងគការ លីកាដូនធវើការងារ ផ្ដលគិត្នៅរបផ្ហលជា
ពាក់កណ្តត លរបនទ្ស គឺា របជាពលរដឋនរចើ ជាង ៤០០,០០០នាក់ បា រងនលប េះពាល់នដ្ឋយ 
ការដនណតើ មដីធលី  ិងការបនណត ញនចញតំងពីឆ្ន ំ២០០៣ មក។ កនុងឆ្ន ំ២០១១ ផ្ត្ប ុនណ្តណ េះ ា  
របជាពលរដឋនរចើ ជាង ១១,០០០ រគសួ្ថរនៅនហើយ ផ្ដលបា រងការប េះពាល់នដ្ឋយទំ្នាស់ដីធលី 
នានពលបចចុបប នន េះ។  
 

ចំផ្ណកដ៏សំខា ់មួយម្ ការនកើ នឡើង ូវទំ្នាស់ដីធលីនានពលថ្មីៗន េះ គឺការនកើ នឡើងម្ ការ 
នតល់ដីសមបទ នសដឋកិចច ផ្ដលជាការជួលរទ្ពយសមបត្តិឯកជ របស់រដឋ រយៈនពលផ្វងមួយ នហើយ 
ផ្ដលជាធមមតា រយៈនពលរហូត្ ៩៩ ឆ្ន ំ។ ដីសមបទ នសដឋកិចច ា នោលបំណងនលើកសទួយ ការ
អភិវឌឍ ៍កសិឧសាហកមម។ នទេះជាោ ងណ្តក៏នដ្ឋយ ព័ត៌្ា អំពីលកខម័ណឌ ម្ ការជួល  ិងការ
ចរចា ក៏ដូចជាព័ត៌្ា អំពីការបា  ់របាណនលើចំណូលថ្វកិារដឋ ឬការរពឹំងទុ្កអំពីកំនណើ  ការងារ
ផ្ដលទ្ទួ្លបា មកពីដីសមបទ ទំងអស់ គឺកំរ ឬមិ ផ្ដលរត្ូវបា បងាហ ញ ឬពិភាកាជា 
ស្ថធារណៈននាេះនទ្។ កងវេះត្ាល ភាពា វសិ្ថលភាពធំនធងណ្តស់ជំុវញិការជួលដីនៅនអាយ  
រកមុហ ុ ស្ថជីវកមមឯកជ ផ្ដលជាសកាត  ុពលទ្ទួ្លបា នលចំនណញមពស់។   

 

គិត្មកដល់រតឹ្មផ្មកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១២ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបា ជួលម្នទដីោ ងតិ្ចណ្តស់ទំ្ហំ 
២,០៣៣,៦៦៤ ហិកត នអាយនៅរកមុហ ុ ឯកជ នរកាមគនរាងសមបទ របស់មលួ ។ រោ ់ផ្ត្កនុង
ឆ្ន ំ២០១១ ផ្ត្ប ុនណ្តណ េះ ា ម្នទដីរបផ្ហលជា ៨០០,០០០ហិកតនៅនហើយ ផ្ដលរត្ូវបា នតល់ជាដី 
សមបទ ។ ការនកើ នឡើងដ៏គំហុកម្ ការនតល់ដីសមបទ នសដឋកិចចន េះ នធវើនអាយដីដំ្ឋដំណំ្តបា 
ននាេះា នៅសល់ប តិចប តួចកនុងរបនទ្សកមពុជា ផ្ដលភាគនរចើ នលើសលុបរត្ូវបា កា ់កាប់នដ្ឋយ
រកមុហ ុ ឯកជ តមរយៈកិចចស ាជួលរយៈនពលផ្វង។  

 

អងគការសិទ្ធិម ុសសជានរចើ  រមួា អងគការលីកាដូ បា កត់្សាគ ល់អំពីការនកើ នឡើងជា 
នរចើ  ូវចំ ួ ម្ ការត្វា ទក់ទ្ង ឹងការរនំោភសិទ្ធិដីធលីនានពលថ្មីៗន េះ។ ការត្វា ទំងន េះជានរចើ  
បា នធវើឲ្យា អំនពើហិងានកើត្នឡើង។ ោ ងតិ្ចណ្តស់ា ឧបបត្តិនហតុ្ចំ ួ របំាបី ពាក់ព័ ធ ឹងកង
កាល ំងនោធា  ិង គរបាលរបដ្ឋប់អាវធុ បាញ់នដ្ឋយអាវធុកនុងអំឡុងការត្វា នរឿងដីធលី ឬបាញ់របហារ



[6] របាយការណ៍សនងខប លីកាដូ 

នៅនលើសកមមជ សិទ្ធិដីធលី ចាប់ពីផ្មវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១១ ក លងនៅន េះ។ ា ម ុសសសរបុចំ ួ  ១៩នាក់ 
បា រងរបួស នៅកនុងការត្វា ទំងអស់ននាេះ ផ្ដលរមួា ម ុសស ៧ នាក់ រងរបួសនដ្ឋយរោប់ 
កំានភលើង។ នហើយា សកមមជ បរសិ្ថថ  កមពុជាដ៏នលចនធាល មួយរបូ គឺនោក ឈុត្ វទុ្ធី រត្ូវបា បាញ់
សាល ប់ នដ្ឋយមន្រ តីកងរាជអាវធុហត្ថ មណៈផ្ដលោត់្ថ្ត្របូភាពជាភសតុតងម្ ការកាប់នឈើមុស
ចាប់នៅម្ថ្ាទី្២៦ ផ្មនមស្ថ ឆ្ន ំ២០១២។ នៅកនុងឧបបត្តិនហតុ្ថ្មីៗមួយនទ្ៀត្នាម្ថ្ាទី្១៦ ផ្មឧសភា 
ា កុារអីាយុ១៤ឆ្ន ំរត្វូបា បាញ់ស្ថល ប់នៅនពលផ្ដលា ការបនណត ញនចញ នដ្ឋយកំោំងនោធា
ោ ងនរចើ ។  

 

នទេះបីជាឧបបត្តិនហតុ្ភាគនរចើ  រត្ូវបា ចងរកងជាឯកស្ថរតមរបូភាពវនីដអូ ឬ របូថ្ត្ក៏
នដ្ឋយ ក៏ការចាប់មលួ រត្ូវបា នធវើនឡើងផ្ត្កនុងករណីពីរប ុនណ្តណ េះ។ មកដល់បចចុបប នន េះ ោម  ជ នលមើស
ណ្តាន ក់ផ្ដលរបរពឹត្តអំនពើហិងានៅនលើជ សីុវលិរត្វូបា កាត់្នទសអំពីបទ្នលមើសននាេះនទ្។ មន្រ តី 
រដ្ឋឋ ភិបាលបា រាយការណ៍ថា ការស្ថល ប់របស់កុារមិី បាច់ា ការនសុើបអនងកត្នទ្។ 
 

នទេះបីជាោ ងណ្តក៏នដ្ឋយ នៅម្ថ្ាទី្២២ ផ្មឧសភា ឆ្ន ំ២០១២ ស្តសតី១៣នាក់ ផ្ដលជាសកមម
ជ សិទ្ធិលំនៅឋា   ិងដីធលី មកពីតំ្ប ់បឹងកក់ទី្រកុងភនំនពញរត្ូវបា ចាប់មលួ នដ្ឋយហិងាកំឡុង
នពលកំពុងត្វា របឆំ្ងនដ្ឋយអហិងាមួយនៅអតី្ត្តំ្ប ់បឹងកក់។ បនាទ ប់ពីឃំុមលួ អស់រយៈនពល៤៨ 
នា ងនរកាយមក នហើយ ឹងរយៈនពលមួយនា ងនរកាយនចាទ្របកា ់រត្ូវបា នធវើនឡើង ស្តសតីទំងននាេះ
រត្ូវបា នចាទ្របកា ់ោ ងនរចើ ករណី  ិងកាត់្នទសពីបទ្ “បទ្កា ់កាប់នដ្ឋយមុសចាប់នលើ
អចល វត្ថុរបស់ ីតិ្បុគគលស្ថធារណៈ”  ិង”សវត្សឆ្ាំខអាជាា ឝឥសាធាឥណៈ ផ្ដលា ស្ថថ  ទំ្ង ់
នទស”។ ស្តសតីទំងននាេះរត្វូបា កាត់្នទសឲ្យជាប់ព ធនាោរកនុងាន ក់ៗ២ឆ្ន ំក លេះ ផ្ដលកនុងននាេះា  
៦ នាក់ា ការពយួរនទស ូវផ្ននកមលេះ។ ការកាត់្នទស រត្ូវបា របរពឹត្តនឡើងផ្ត្រយៈនពលបីនា ង
ប ុនណ្តណ េះ។ នមធាវសី្តសតីទំង១៣ នាក់មិ រត្ូវបា អ ុញ្ជដ តិ្ឲ្យពិ ិត្យនមើលឯកស្ថរសំណំុនរឿង ឬក៏ 
ភសតុតងនឡើយ ការនសនើសំុកនុងការព ានពលកាត់្នសចកតី រត្វូបា បដិនសធ នហើយការ ិោយ
ជាមួយកូ កតីក៏មិ រត្ូវបា អ ុញ្ជដ ត្ផ្ដរ បនាទ ប់ពីការនចាទ្របកា ់ផ្ដលរត្វូបា បតឹង នហើយសូមបីផ្ត្ 
ការនសនើសំុស្ថកសីការពារជ ជាប់នចាទ្របស់នមធាវ ី ក៏រត្ូវបា បដិនសធនងផ្ដរ។ រាល់សិទ្ធិទ្ទួ្លបា 
ការជំ ំុជរមៈនដ្ឋយយុត្តិធម៌ទំងននាេះ មិ រតឹ្មផ្ត្រត្ូវបា ធានានដ្ឋយចាប់អ តរជាតិ្ននាេះនទ្ នហើយ
ផ្ថ្មទំងរត្ូវបា ដ្ឋក់បញ្ចូ លោ ងជាក់ផ្សតងនៅកនុងរកម ីតិ្វធីិរពហមទ្ណឌ  ម្ រពេះរាជាណ្តចរក 
កមពុជា។ នដ្ឋយអត្ថបទ្សនងខបន េះ គឺកំពុងរត្ូវបា តក់ផ្ត្ងបញ្ច ប់ ស្តសតីទំងននាេះ  ឹងនរត្ៀមមលួ ចូល
សវនាការស្ថោឧទ្ធណ៍នៅម្ថ្ាទី្២៧ ផ្មមិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១២។ 

 

មណៈន េះផ្ដរ នោងតមអងគការនសបៀងអាហារ  ិងកសិកមមរបស់អងគការសហរបជាជាតិ្ 
(FAO) ា របជាពលរដឋកមពុជា ៦៦ ភាគរយពឹងផ្នអកនលើកសិកមមសរាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់អនក
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ទំងននាេះ នហើយា របជាពលរដឋកមពុជារបផ្ហលជា ៣ោ នាក់ របឈម ឹងកងវេះអាហាររបូត្ថមភ។ 
ា  ៣៧ ភាគរយម្ កុារកនុងរបនទ្សកមពុជា មវេះអាហាររបូត្ថមភដល់ករមិត្ផ្ដលប េះពាល់ធា ់ធារដល់ 
ការការរកីលូត្ោស់របស់អនកទំងននាេះ។ 

 

ភាពកាតផ់្តត ចព់ីគ្នន  និខភាពង្រគ្នោះថន កៈ់ តនួាទអីខគការអនតរជាតិ  
 

នៅចំនពាេះមុមស្ថថ  ភាពន េះនហើយ ផ្ដលអងគការ FAO បា អ ុម័ត្ថ្វកិាចំ ួ  ៩៩,០០០ 
ដុោល រសហរដឋអានមរកិ នតល់នអាយរកសួងកសិកមម រកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្សរាប់គនរាងមួយកនុង
រយៈនពលនពញមួយឆ្ន ំ២០១១ នដើមបីនធវើនសចកតីរពាងចាប់ដីកសិកមម។ កាលពីនពលចាប់ននតើមរបស់
គនរាងមួយន េះ ា ការអេះអាងថា នសចកតីរពាងចាប់ ា នោលបំណងនលើកសទួយការអភិវឌឍ
កសិកមមរបកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព ផ្ដល ឹងបនងកើ ដល់នលិត្ភាព  ិងការអភិរកសដី។ ា នសចកតីរាយ
ការណ៍ថា ចាប់តំងពីផ្មធនូ ឆ្ន ំ២០១០ មក 
FAO បា នធវើពរងាង  ិងផ្កផ្របចាប់ន េះ 
ជានរចើ ដង នដ្ឋយមិ ា ការពិនរោេះ
នោបល់ដ៏ា ស្ថរៈសំខា ់ ឬការនអាយ
នោបល់ពីម្ដគូពាក់ព័ ធនានានឡើយ។ 
រកសួងកសិកមម រកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្ 
រត្ូវបា នគរាយការណ៍ថា បា នរៀបចំ ូវ
សិកាខ ស្ថោជានរចើ នលើកនងផ្ដរនៅកនុង
ចុងឆ្ន ំ២០១១ក លងនៅន េះ។  
 

មិ ា ការពិនរោេះនោបល់ជា
ស្ថធារណៈ ឬសិកាខ ស្ថោណ្តមួយ 
ផ្ដលដឹកនំានធវើនដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ឬនដ្ឋយ
សងគមសីុវលិ ផ្ដលនធវើឲ្យា ការផ្កផ្រប
ណ្តមួយ នៅកនុងនសចកតីរពាងចាប់ 
ផ្មតុ្ោ ឆ្ន ំ២០១១ សរាប់នសពវនាយ
ជាស្ថធារណៈននាេះនទ្ ផ្ដលន េះគឺជា
របធា បទ្សរាប់ការវភិាគន េះ។ មិ 
ា នសចកតីរពាងដម្ទ្ននសងនទ្ៀត្រត្វូបា 
នគនសពវនាយននាេះនទ្ រហូត្មកដល់នពល
ន េះ។  

 

“ោរមកដល់ននអនកវនិិលោគទុនកនុងវស័ិយកសកិមម ោច្បរង្ហា ញ
នូវឱោសជាក់លាក់មួយច្បនំួន រ ុដនតមានរញ្ជា ររឈម្ំៗ ជា
លរច្បើនខាងសិទធិមនុសស លហើយោរវនិិលោគទុនដដលោច្បរ េះពាល់ 
សិទធិដើ្លើ គឺជាររភរននកងវល់ដ៏រិត្របាកដ។ សិទធមិនុសសកនុងោរ
ទទួលបានមាូរោហារ នឹងរត្ូវរងោររលំលាភរពំាន លរើសិនជា
ររជារលរដារឹងោរស័យោងំរសុងលលើដើ្ លើលនាេះ លដើមបើជើវភារ
រស់លៅររស់ខលួនរត្ូវបានោត់្ផាត ច់្បរើោរលររើរបាស់ដើ្លើ លដ្ឋយគាម ន
ជលរមើសលសសងដដលសមរសរលនាេះលទ។ ររសិនលរើជា ច្បណូំលកនុង
រសុកមិនរគរ់រគាន់សរមារ់ទូោត់្ច្បំលពាេះត្នមល ននោររ េះពាល់ 
ដដលលកើត្លច្បញរើោរផាល ស់រតូរលៅរកោរសលតិ្មាូរោហារសរមារ់
ោរនាលំច្បញលនាេះលទ។ ឬររសិនលរើជាច្បណូំលររស់អនកោន់ោរ់
ដើតូ្ច្បាច្បកនុងរសុករត្ូវបានធ្លល ក់ចុ្បេះ រនាទ រ់រើោរមកដល់ននទើ
សារកនុងរសុកនូវមាូរោហារមានត្នមលលថ្នក ដដលបានសលិត្
លដ្ឋយភារររកួត្ររដជងគាន ខាល ងំលលើដើច្បោំរទំហំ្ ំៗ  អភិវឌ្ឍន៍
លដ្ឋយោរមកដល់ននអនកវនិិលោគទុន។ កនុងោរសលរមច្បលលើកិច្បច
ររមរពាងសតើរើោរសតល់ ដើ ឬជួលដើ ដដលមានទំហំ្ ំៗ រដាគួរដត្
គិត្គូរចិារណាលៅដល់សទិធិររស់អនកលររើរបាស់ដើ នាលរល
រច្បចុរបនន លៅកនុងត្ំរន់ដដលោរវនិិលោគរត្ូវបានល្វើលឡើង…។” 
 

- អនករាយោរណ៍រិលសសខាងសិទធិទទលួបានមាូរោហារ 
Oliver De Schutter- 
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ពាក់ព័ ធជាមួយោន នងផ្ដរ ធនាោរអភិវឌឍ ៍អាសីុ ADB បា បញ្ចូ លជា សូចនាករ ការ
របកាសដ្ឋក់នអាយនរបើ  ិងអ ុវត្តចាប់សតីពីការរគប់រគងដីកសិកមមមួយ ផ្ដលមិ ទ ់កំណត់្នៅ
នឡើយនៅឆ្ន ំ២០១៤ នៅកនុងគនរាងដ៏ធំមួយា ចំណងនជើងថា “កមពុជាៈ កមមវធីិអភិវឌឍ ៍វស័ិយ
ពាណិជជកមមស្រសូវអងករនដ្ឋយបរោិកាសនងើបនឡើងវញិ”។ គនរាងន េះ ទ្ទួ្លបា  ូវការអ ុម័ត្ថ្វកិារ
រចួនហើយ ចំ ួ  ១.៥ ោ ដុោល រសហរដឋអានមរកិ  ិងា ថ្វកិាបផ្ ថម ផ្ដលបា នសនើនឡើងដ៏នរចើ 
នលើសលុបចំ ួ  ៥៥ ោ  ដុោល រសហរដឋអានមរកិ។ នដើមបអី ុវត្តនសចកតីរពាងចាប់ន េះទ ់នពល
នវោ នអាយបំនពញនៅតមសូចនាកររបស់គនរាងន េះ  ិងនដ្ឋយនោលនៅនលើដំណ្តក់កាល 
ផ្ដលនសចកតីរពាងចាប់ន េះ សថិត្នៅនានពលបចចុបប ន ននាេះកាលបរនិចឆទ្ផ្ដលបា កំណត់្នឡើង គឺជា
ការដ្ឋក់សំពាធនលើនពលនវោដ៏ខាល ំងមួយ នៅនលើរដ្ឋឋ ភិបាល កនុងការជរមុញនសចកតីរពាងចាប់ កនុងរ
យៈនពលនពញមួយឆ្ន ំន េះ។ នលើសពីន េះនទ្ៀត្ សូចនាកររបស់ធនាោរអភិវឌឍ ៍អាសីុនតល់នអាយរដ្ឋឋ
ភិបាល ូវការនដ្ឋេះស្ថរយករចួមលូ មួយ នដ្ឋយការបនងកើត្  ិងជំរញុនអាយនចញ ូវបញ្ដត្តិចាប់ដ៏នលច
នធាល មួយនពារនពញនៅនដ្ឋយបទ្បញ្ដត្តិ ផ្ដលជួយដល់ការរនំោភបំពា ។  
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បទឧរិដឋ និខការទទលួខសុរតូវខាខរពហ្មទណឌ  ចំង្ាោះទង្ខវណីាមយួកង៏្ោយ ដដល
ខសុពលីកេខណឌ តរមវូរបសច់ាបដ់ដលពបិាកនឹខង្ធវីបាន 
 

នរកាមបទ្បញ្ដត្តិបទ្នលមើសរពហមទ្ណឌ កនុងជំពូក១០ ម្ នសចកតីរពាងចាប់ន េះ ជ ណ្តផ្ដល 
“របរពឹត្តនលមើស ឬមិ បា អ ុវត្តតម” បទ្បញ្ដត្តិណ្តមួយម្ ចាប់ ផ្ចងកនុងអ ុរកិត្យផ្ដលនចញតម
ចាប់ន េះ ឬសូមបីផ្ត្ ផ្ចងកនុងបទ្បញ្ជជ របស់អគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមម គឺា កំហុសថាន ក់ទី្៣ ជាបទ្
នលមើសផ្ដលអាចា នទសជាប់ព ធនាោររហូត្ដល់មួយឆ្ន ំ  ិងការពិ ័យជារបាក់ោ ងនរចើ ។ 
នរកាមចាប់ន េះ ការនចាទ្របកា ់ពីបទ្រពហមទ្ណឌ អាចនតួចននតើមនឡើងនដ្ឋយមន្រ តីម្ អគគនាយកដ្ឋឋ   
កសិកមម។  
 

ា បទ្បញ្ជដ ត្តិមួយផ្ថ្មនទ្ៀត្កនុងនសចកតីរពាងចាប់ន េះ ផ្ដលគួរយកមកពិចារណ្ត។ តម 
ារត ៥៤ គឺមិ ផ្ម រតឹ្មផ្ត្ការរបរពឹត្តណ្តមួយផ្ដលមុសពីចាប់ ឬបទ្បញ្ជជ ផ្ដលនចញតមចាប់
ន េះ ជាបទ្នលមើសននាេះនទ្ ដូនចនេះនៅនរកាមចាប់ន េះ ា ទំងអំនពើផ្ដលនធវើនអាយរាងំសទេះ ឬនៅពី
នរកាយ “ រណ្តាន ក់ ឬមន្រ តីណ្តមួយកនុងការអ ុវត្តអំណ្តច  ិងភារកិចចរបស់មលួ ”។ មិ ផ្ម ជាការព
ន លឿសនទ្ នដើមបីនអាយគិត្នៅនឃើញថា ឧទហរណ៍ អនកកា ់កាប់ដីណ្តផ្ដលមិ ឯកភាពជាមួយ ឹង
ការបនងកើត្តំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមម ឬសូមបីផ្ត្សាជិកអងគការសងគមសីុវលិផ្ដលពាោមត្ស ូមតិ្នលើ
ការយល់ដឹពីបញ្ជហ ទក់ទ្ង ឹងការអភិវឌឍកសិកមមក៏នដ្ឋយ ក៏អាច ឹងរត្វូនគនំាយកមកកាត់្នទស
នរកាមបទ្បញ្ដត្តិន េះផ្ដរ។  
 

ជាការស្ថម  នដ្ឋយលំបាកថាា ចាប់រពហមទ្ណឌ ណ្តមួយ ផ្ដលអាចអ ុញ្ជដ ត្នអាយា  
ឆនាទ  ុសិទិ្ធ (នសរភីាពកនុងការសរមច) ឬក៏អាចនអាយា ការរនំោភបំពា នលើសពីន េះនទ្។ ការដ្ឋក់
ឲ្យសីុសងាវ ក់ោន រវាងបទ្បញ្ដត្តិរពហមទ្ណឌ  ជាមួយចាប់មួយផ្ដលា បំណងនលើកសទួយកសិកមម 
របកបនដ្ឋយសមត្ថភាព របសិទ្ធិភាព  ិង ិរ តរភាពជាការលំបាក ឬក៏មិ អាចនធវើបា ។ នយើងរត្វូផ្ត្កំុ
នភលចអា   ិងចងចំានៅកនុងចិត្តថានសចកតីរពាងចាប់សតីពីការរគប់រគង  ិងនរបើរបាស់ដីកសិកមមន េះ 
ផ្ដលា បទ្បញ្ដត្តិ រពហមទ្ណឌ ា លកខណៈរជលុហួសនហតុ្ ផ្ដលោម  នហតុ្នលសមស្រសបននាេះ
នទ្។ 
 

តំបនអ់ភិវឌ្ឍនក៍សិកមមៈ ការររមលូផតុំង្ោយមិនសមរ័គចិតត 
 

នរកាម ារត៣  ិង ារត១៤ “តំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមម” (ADAs) អាចរត្ូវបា បនងកើត្នឡើង 
នដ្ឋយរកសួងកសិកមមនៅនសទើររគប់ទី្កផ្ លង ចំនពាេះដីកសិកមមរគប់ទំ្រង់។ នោលបំណងម្ តំ្ប ់ន េះ 
ា ការនរៀបរាប់នដ្ឋយមិ បា ចាស់ោស់ថា ជាការបនងកើ នលិត្ភាព  ិងអភិវឌឍ ៍នលិត្នល 
កសិកមមសរាប់ទី្នារ។  
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“រដាោងំអសរ់ត្ូវដត្ោរពារសិទធិោន់ោរ់ដើ្លើរសរ
ច្បារ់ររស់ររជារលរដា និងធ្លនាថ្ន ររជារលរដា
ោងំអស់លនាេះមិនរត្ូវបានលគរលណត ញលច្បញាម
អំលរើច្បិត្តលនាេះលទ។ លរើមិនដូលចាន េះលទលនាេះ សិទធិោន់
ោរ់ដើ្លើររសអ់នកោងំអសល់នាេះរត្ូវបានបាត្់រង់ ឬ

រត្ូវបានលគរលំលាភ” 
 

- លគាលោរណ៍ដណនាសំមរគ័ច្បិត្តលលើអភិបាល
កិច្បចដដលមានោរទទួលខុសរត្ូវោររើោរ
ោន់ោរ់ដើរុោា ររមាញ់ និងលនសាទ លៅកនុង
រររិទសនតិសុខលសបៀងជាត្ិ ដដលបាន
សាយលដ្ឋយអងគោរលសបៀងោហារ និង
កសិកមមររសអ់ងគោរសហររជាជាតិ្លៅនងៃ

ទើ០៩ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១២- 
 

ឲ្យផ្ត្អនកកា ់កាប់ដីផ្ដលទ្ទួ្លនលប េះពាល់ន េះ សុមចិត្តឯកភាពកនុងការបនងកើត្តំ្ប ់ 
អភិវឌឍ ៍កសិកមម ននាេះារត១៥ “ត្រមូវឲ្យា រតឹ្មផ្ត្មតិ្ភាគនរចើ សមរមយ” ប ុផ្ តមតិ្ភាគនរចើ 

ននាេះបា កំណត់្ ិយម ័យមិ ចាស់ោស់នទ្1។ ដូនចនេះ ចាប់ន េះចង់ ិោយសំនៅថា អនកកា ់
កាប់ដីឯកជ  ផ្ដលមិ ឯកភាពបនងកើត្តំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមមន េះ ោ ងណ្តក៏នដ្ឋយក៏រត្ូវបា នគបងខំ
នអាយចូល  ិងចូលរមួោ ងសកមមនៅកនុងតំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមមជាមួយអនកទំងអស់ននាេះផ្ដរ។ 
 
 នរកាយការបនងកើត្តំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមម នរកាមជំពូកន េះ ចាប់ដ្ឋក់លកខមណឌ នអាយនរៀបចំ 
ផ្ន ការអភិវឌឍមួយ ដូចផ្ដលបា ផ្ចងកនុងារត ១៧ គឺត្រមវូឲ្យផ្ត្ា ការឯកភាព ភាគនរចើ ផ្ត្
ប ុនណ្តណ េះ  ិងបងខំកសិករខាន ត្តូ្ច ផ្ដលប េះពាល់នដ្ឋយការបនងកើត្តំ្ប ់ន េះ គឺរត្ូវផ្ត្ចូលកនុងតំ្ប ់
ផ្ដលបនងកើត្ននាេះ។ មិ ា បទ្បញ្ដត្តិណ្តមួយ ិោយកំហិត្ ឬកំណត់្អំពីបំណង ឬាតិ្កាម្ 
ផ្ន ការអភិវឌឍកសិកមមននាេះនទ្។ ារត១៧ ទុ្កនអាយរកសួងកសិកមម រកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្
កំណត់្នដ្ឋយរបកាសរបស់រកសួង អំពីលកខណៈពិនសសផ្ដលបា លំអិត្  ិងាតិ្កាម្ ផ្ន ការ 

អភិវឌឍ ៍តំ្ប ់កសិកមម  ិងវធីិម្ ការរបឹកា
ជាមួយកសិករខាន ត្តូ្ចកនុងកំឡុងនពល ម្ ការ
នរៀបចំ  ិងអ ុវត្តផ្ន ការននាេះ។ 
 

 បនាទ ប់មក ារត១៨ ផ្ចងថា អនកកា ់
កាប់ដីធលីទំងអស់នៅកនុងតំ្ប ់អភិវឌឍ ៍

កសិកមម នដ្ឋយមិ គិត្ថា នត្ើអនកទំងននាេះោំ
រទ្ការបនងកើត្តំ្ប ់  ិង/ឬផ្ន ការអភិវឌឍតំ្ប ់
ននាេះនទ្ គឺរត្ូវផ្ត្ “សហការ  ិងនធវើការ” នដើមបី
អ ុវត្តផ្ន ការ  ិង“នោរពតមការផ្ណនំា” 
របស់មន្រ តីរដ្ឋឋ ភិបាល។ នទេះបីជាចាប់បា 
ផ្ចងថា ការអ ុវត្តស្រស្ថប់គួរផ្ត្រត្វូបា គិត្គូ
ពិចារណ្តក៏នដ្ឋយ ក៏មិ ា អវីសរាប់រារាងំ
ផ្ន ការអភិវឌឍកសិកមមពីការផ្កផ្របជំនរ ើស  ិង
វធីិដំ្ឋដំណំ្តរបស់កសិករខាន ត្តូ្ចននាេះនទ្។  
ជាឧទហរណ៍ រគួស្ថររបស់កសិករ ផ្ដលបា 

ដំ្ឋដំណំ្តនពាត្អស់ជានរចើ ជំនា ់មកនហើយ អាច ឹងរត្ូវបងខំនអាយបតូរមកដំ្ឋស្រសូវ ឬនៅស ូវញិ នហើយ

                                                           
1
 ង្ៅកនុខឯកសាឥសកខត្សជាភាសាខែែឥសចចុសបឞន ចាស់បាឞសញ្ញរតិអាំឡីកាឥសង្ខកើររាំសឞ់អអិឧឌ្ឍឞ៍កសិកឣែ ង្ដាឤមាឞកាឥឤឦ់ស្សសង្ដាឤឣរិ “ភាគង្ត្ចើឞ” ឝឣែតាឡី
អនកកាឞ់កាស់ដីខដឦវវួឦហឦស េះពាឦ់ទាំខឡាឤ។ 



 [11] 

 

 ឹងមិ ា ជនរមើសនដើមបជំីទស់ ឹងនសចកតីសនរមចផ្បបន េះនទ្។ កសិករផ្ដលមិ បា នោរពតម 
 ិងអ ុវត្តផ្ន ការអភិវឌឍ  ឹងរត្ូវទ្ទួ្លមុសរត្ូវផ្ននករពហមទ្ណឌ  នហើយអាចរបឈម ឹងការជាប់ 
ព ធនាោរនរកាមនសចកតីរពាងចាប់ន េះ។ មិ ា បទ្បញ្ដត្តិណ្តមួយកនុងចាប់ន េះ ផ្ដលទក់ទ្ង ឹង
ការបញ្ច ប់ ឬនុត្សុពលភាពម្ តំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមម ឬអ ុញ្ជដ ត្ឲ្យអនកកា ់កាប់ដីឯកជ នធវើការដក
មលួ នចញនដ្ឋយមលួ ឯង ឬនធវើការសំុោផ្លងនចញនឡើយ។ 
 

លកេខណឌ តរមូវននការអភិរកសដ ីនិខធនធានដី 
 

 នសចកតីរពាងចាប់ផ្ចងថា អនកកា ់កាប់ដីរគប់របូ ា កាត្ពវកិចចកនុងការទ្ប់ស្ថក ត់្ការបាត់្បង់
គុណភាពដី ឬឱ ភាពដី។ ការបាត់្បង់គុណភាពដី ឬឱ ភាពដីមិ រត្ូវបា កំណត់្ ិយម ័យនទ្ 
នហើយក៏មិ ា ជាឧទហរណ៍ណ្តមួយ ម្ វធិា ការជាសកាត  ុពលផ្ដលអាចចាប់បងខំនៅនលើអនក
កា ់កាប់ដីននាេះផ្ដរ។ នបើសិ ជា អនកកា ់កាប់ដីឯកជ មកខា ចាត់្វធិា ការសមស្រសបតមារត 
២៤ ននាេះ អគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមមា សិទ្ធិចូលនៅកា ់ទី្តំងដីននាេះ នហើយចាត់្វធិា ការផ្កត្រមូវ
តមបទ្បញ្ជជ របស់មលួ ។ 

 

បទ្បញ្ជជ របស់អគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមម តមារត ២៥ អាចា  ូវនសទើរផ្ត្រគប់វធិា ការ 
នានា នដើមបីចាត់្នឡើងនៅនលើរទ្ពយសមបត្តិរបស់អនកកា ់កាប់ដីរមួា ៈ 

 

 “ការដុត្ ការកាប់ ឬការបំផ្លល ញរបនភទ្រកុខជាតិ្ ដំណំ្ត នៅនពលផ្ដលមន្រ តីពាក់ព័ ធរក 
នឃើញថា ជាការចំាបាច់ ឬសមស្រសប…” 

 “ការទមទរ ូវការរនំលុើង ឬការកាប់បំផ្លល ញ នដ្ឋយោម  សំណងចំនពាេះដំណំ្ត ផ្ដលបា  
ដំ្ឋ ឬអ ុញ្ជដ ត្នអាយដំ្ឋនដ្ឋយនលមើសនៅ ឹងបទ្បញ្ជជ ការពារធ ធា ដី”  ិង 

 “ហាមឃ្ត់្ រតិ្ប តឹង  ិងរត្ួត្ពិ ិត្យការនរបើរបាស់ដីកសិកមម”។ 

 

មិ ា ការដ្ឋក់កំហិត្អវីទល់ផ្ត្នស្ថេះ នៅនលើឆនាទ  ុសិទ្ធិរបស់អគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមមនៅ
នពលផ្ដលមកដល់ចំណុច ផ្ដលរត្ូវអ ុវត្តបទ្បញ្ជជ របស់អគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមមទក់ទ្ង ឹងការ  
អភិរកសធ ធា ដី។ នលើសពីន េះនទ្ៀត្ មិ ា បទ្បញ្ដត្តិណ្តមួយផ្ដលទក់ទ្ង ឹងថ្វកិាសរាប់ 
វធិា ការជាកំណត់្នលើការផ្កលំអរដីននាេះនទ្។ មិ ផ្ម ជាការពន លើសនទ្ នបើ ិោយថាកសិករខាន ត្ 
តូ្ច ឹងមិ ា លទ្ធភាពបង់របាក់សរាប់កិចចមិត្មំរបឹងផ្របងអភិរកសធ ធា ដី កនុងទំ្រង់ដ៏ធំមួយ 
ផ្ដលដឹកនំានដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមមននាេះនទ្។ នលវបិាកផ្ដលនកើត្នចញពីភាពមិ នជាគជ័យ
ន េះ អាចនំាមកដល់ ូវការជាប់ព ធនាោរ។ 
  



[12] របាយការណ៍សនងខប លីកាដូ 

ការជលួដីកសិកមមៈ សមបទានដីថមមីយួដដលមនិមានការរគបរ់គខង្ោយចាប ់
 

ជំពូក៨ បនងកើត្ ូវគនរាងថ្មីមួយទំងស្រសងុសរាប់ “ការជួលដីកសិកមម” ផ្ដលបា កំណត់្ 
នដ្ឋយបញ្ចូ លទំងការជួលនដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ូវរទ្ពយសមបត្តិឯកជ របស់រដឋនៅនអាយរកមុហ ុ  ផ្ដល 
ា បំណង “អ ុវត្តសកមមភាពការងារកសិកមមនលើដីផ្ដលបា ជួល”។ 

 

ពាកយផ្ដលបា សរនសរន េះ ហាក់ដូចជាបា ធាល ប់ដឹងលឺរចួមកនហើយ។ ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ំ
២០០១ ផ្ចងថា “អ ុញ្ជដ ត្ឲ្យអនកទ្ទួ្លរបនោជ ៍កាប់ឆ្ក រទញយកនលនដ្ឋយនធវើអាជីវកមម 
កសិឧសាហកមមនលើដីម្ រពេះរាជាណ្តចរកកមពុជា”2 (ារត ៤៩)។  

 

សំណួររតឹ្មរត្ូវមួយអាចសួរមកថាៈ នហតុ្អវីបា ជារដ្ឋឋ ភិបាលកំណត់្ ិយម ័យនឡើងវញិ 
នរកាមចំណងនជើងននសង ូវអវីផ្ដលបា បនងកើត្រចួនៅនហើយកាលពីមួយទ្សវត្សក លងនៅន េះ។ ចនមលើយ 
ស្រសួលបំនុត្ គឺ “ការជួលដីកសិកមម” គឺជាទ្រមង់ថ្មីមួយម្ សមបទ ដីនសដឋកិចច ផ្ដលមិ ជាប់ជំពាក់ 
ជាមួយលកខមណឌ អវីនឡើយ។ 

 
 ិោយមា ងនទ្ៀត្ថា នសចកតីរពាងចាប់ន េះ មិ ស្រសបជាមួយ ឹងលកខមណឌ ត្រមូវដី 

សមបទ នសដឋកិចច ដូនចនេះនសចកតីរពាងចាប់ន េះជំ ួសលកខមណឌ  ផ្ដលបា ដ្ឋក់ចំនពាេះដីសមបទ 
នសដឋកិចច នហើយលកខមណឌ ទំងន េះក៏ា ផ្ចងនៅកនុងចាប់ភូមិបាលឆ្ន ំ២០០១  ិងអ ុរកិត្យសតីពី 
ដីសមបទ  នសដឋកិចចា  ដូចជាទំ្ហំកំណត់្ ១០,០០០ ហិកត  ិងលកខមណឌ ម្ ការពិនរោេះ
នោបល់ជាមុ   ិងយល់រពមជាមុ ជាមួយអនករស់នៅនលើដីននាេះ។ មិ គិត្ដល់ពីការដ្ឋក់លកខមណឌ
ត្រមូវ ឬកំហិត្នានានលើការជួលដីកសិកមម ផ្បរជានសចកតីរពាងចាប់ថ្មីន េះ  ិោយនឡើងវញិពី
បទ្ដ្ឋឋ  រគបដណត ប់នៅកនុងចាប់កមមសិទ្ធិទក់ទ្ង ឹងការជួលរទ្ពយសមបត្តិឯកជ  ា ដូចជាកាត្ពវ 
កិចចនរកាមលកខមណឌ ម្ ការជួល  ិងការបង់ម្ថ្លឈនួលទ ់នពលនវោននាេះនៅវញិ។ ការជួលដីទំ្ហំ 
១០០,០០០ ហិកតា រយៈនពលដល់ ២០០ឆ្ន ំ អាចនធវើនៅបា ោ ងងាយស្រសួលនរកាមលកខមណឌ ថ្មី
ទំងន េះ។ 

 

ការបញ្ចូ លនៅកនុងចាប់  ូវការដកនចញលកខមណឌ កំហិត្សំខា ់ៗ នលើដីសមបទ ដ៏ងាយ 
យល់បា  នដើមបីជាការ ិោយថា បនងកើ នលិត្នលកសិកមម  ិរ តរភាព  ិងអភិរកសដីននាេះ គឺមិ ផ្ម 
ជាអវីផ្ដលគួរឲ្យភាញ ក់ននអើលនទ្។ រដ្ឋឋ ភិបាលសថិត្នៅនរកាមការោបសងកត់្ផ្ដលនចេះផ្ត្នកើ នឡើងនអាយ
នោរពតមចាប់ផ្ដលរគប់រគងដីសមបទ នសដឋកិចចនៅចំនពាេះមុមស្ថថ  ការណ៍ ម្ ការនកើ នឡើងការ
នតល់ដីសមបទ នដ្ឋយមិ រតឹ្មរត្វូ  ិងការនកើ នរចើ នឡើង ូវទំ្នាស់ដីធលីពាក់ព័ ធ ផ្ដលរត្ូវបា នគ
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 ារត ៤៩ ម្ ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ំ ២០១១ 



 [13] 

 

នសពវនាយជានរចើ 3។ ឧទហរណ៍ ដីសមបទ ជានរចើ ផ្ដលសថិត្នៅជាប់ៗោន រត្ូវបា សរនសរចង
រកងថា បា រគប់រគងនដ្ឋយអនកទ្ទួ្លនលរបនោជ ៍ដផ្ដលៗ តមរយៈចំណងរគួស្ថរ ឬតមរយៈ
រកមុហ ុ ស្រសនាល។ នដ្ឋយមិ ា ការដ្ឋក់កំហិត្នលើការជួលដីកសិកមម ផ្ដលរត្ូវបា នគបញ្ចូ ល
នៅកនុងនសចកតីរពាងចាប់ន េះនទ្ ការរេិះគ ់ទំងននាេះ ឹងមិ អាចយកមកអ ុវត្តបា នទ្ៀត្នទ្ នហើយ 
រដ្ឋឋ ភិបាល ឹងអាចជួលដីជាលកខណៈឯកជ នអាយនៅរកុមហ ុ នដ្ឋយនសរ ី  ិងនដ្ឋយមិ គិត្អំពី
ទំ្ហំដី រយៈនពល ការយល់រពម កិចចរពមរពាងនលើការផ្លល ស់ទី្លំនៅថ្មី ឬការពិនរោេះនោបល់ជាមុ 
នឡើយ។ 

 

អជាា បណ័ណ បំដលខដៈី ការបំផ្តល ញង្ចាលសទិធិកមមសិទធិឯកជន 
 

នរកាមជំពូក ៩ អនកកា ់កាប់ដីឯកជ ផ្ដលចង់ចាប់ននតើម ឬឈប់នរបើរបាស់ដីរបស់មលួ  
សរាប់នោលបំណងកសិកមមរត្ូវផ្ត្នសនើសំុអជាញ ប័ណណបំផ្លងដីនៅ “គណៈកមមការបំផ្លងដីកសិកមម” 
ផ្ដលបនងកើត្ថ្មី។ គណៈកមមការា អំណ្តចកំពូលកនុងការនចញនតល់នអាយ ឬបដិនសធនតល់អជាញ ប័ណណ 
ផ្បបន េះ ឬសូមបីផ្ត្ា អំណ្តចដ្ឋក់លកខមណឌ នលើការនរបើរបាស់ដីផ្ដលបា នសនើនឡើងនៅកនុងសំណំុ 
ផ្បបបទ្សំុអជាញ ប័ណណ។ 
 

 ីតិ្វធីិម្ ការដ្ឋក់សំណំុផ្បបបទ្មិ ា កំណត់្នៅកនុងចាប់នទ្ ប ុផ្ តទុ្កសរាប់នអាយ 
នចញតមរយៈអ ុរកិត្យ។ នលើសពីន េះនទ្ៀត្ នៅនពលផ្ដលអនកកា ់កាប់ដី ចាប់ននតើមសកមមភាព 
ការងារដូចផ្ដលបា នសនើតមពាកយសំុអជាញ ប័ណណ នហើយផ្ដលពាកយសំុននាេះនៅកំពុងផ្ត្រង់ចំាការសំនរច 
ចាប់ន េះ  ិោយសំនៅោ ងចាស់ៗនៅរកបទ្នលមើសរពហមទ្ណឌ កនុងជំពូក ១០។ ឧទហរណ៍  
នបើតមពរងាងចាប់បចចុបប ន នបើសិ ជាអនកទុ្កនចាលសួ ចារដំណំ្តតមនទេះរបស់អនកនដ្ឋយោម  ដំ្ឋ
ដំណំ្តនទ្ ននាេះអនកអាចរត្វូបា នគគិត្ថាបា របរពឹត្តរនំោភនលើជំពូករបស់ចាប់ផ្ដលកំពុងផ្ត្ពរងាង
ន េះ។ 
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 ជាក់ផ្សតង រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបា នចញ ូវអ ុរកឹត្ កាលពីម្ថ្ាទី្៧ ផ្មឧសភា ឆ្ន ំ២០១២ ទក់ទ្ង ឹងការព ានពលការនចញនសចកតីរបកាសសតីពីដីសមបទ 
នសដឋកិចច(ELCs)  ិងត្រមូវការការពិ ិត្យនមើលនឡើងវញិ  ិងការដកហូត្ដីសមបទ ផ្ដលមិ សមរមយ។ វានៅផ្ត្រត្ូវបា តមដ្ឋ  ថានត្ើអ ុរកឹត្ន េះ ឹង 
បនងតើត្ឲ្យា សកមមភាពអវីឬក៏អត់្។ 



[14] របាយការណ៍សនងខប លីកាដូ 

សទុយលៅវញិៈ ោរស័យសលននកមមសទិធលិរោមច្បារ់ភូមបិាលឆ្ន ២ំ០០១ 

មារា៨៥៖ កមមសិទធិករននរទរយជាអច្បលនវត្ថុមានសទិធិលររើរបាស់ ោរស័យសល នងិចាត់្ដច្បងរទរយររស់ខលួន
ផាត ច់្បមុខ និងទូលំទូលាយកុំឲ្យដត្យករទរយលនាេះលៅលររើរបាស់កនុងរទណាមួយដដលច្បារ់បានហាមឃាត់្។ 
 

មារា៨៧៖ កមមសទិធិករននដើោច្បល្វើលៅលលើដើរាល់ោរដ្ឋដុំេះ ោរលរៀរច្បំ និងោរសាងសង់ាមរណំងររស់ខលួន
លលើកដលងដត្មានច្បារ់ហាមឃាត់្។ ោរលរៀរច្បំ ឬោរសាងសង់ោងំលនាេះជាកមមសិទធិររស់ខលួនោងំអស់រសរ
ាមរញ្ជញ ត្តិននដសនកទើ៣ ននជរូំកលនេះ។ 
 

មារា៨៨៖ កមមសទិធិករននរទរយជាអច្បលនវត្ថុោច្បលរៀរច្បឬំដកដររបានលដ្ឋយលសរ ើនូវររលភទ និងរច្បនាសមព័នធ
លដើមននរទរយររស់ខលួនរសរាមោរលររើរបាស់ដដលខលួនច្បង់ល្វើាមោរកណំត់្ននច្បារ់។ 
 

មារា៨៩៖ ចាត់្ទុកជាោរដកដររររលភទ ឬរច្បនាសមព័នធលដើមននរទរយជាអច្បលនវត្ថុកនុងន័យននច្បារ់លនេះមាន
ជាោទិ៍ ោរគាស់រានដើ ោរោរ់ នររលឈើ ោរដ្ឋដំំណាលំលើដើលនាេះ ោរចាក់រំលរញដើ ោរឈូសររង្ហរភនំ ោរជើ
ករុករក ោរជើកយក ដើលច្បញ ោរជើកអណតូ ងដរ   ឬកដនលងយកងម ោរលរៀរច្បឬំោរល្វើឲ្យសៃួត្ដដនវារ ើជាត្ ិ 
ោរលរៀរច្បំដើកសិកមមលៅជាទើររជុំជន ោររលងកើត្ត្ំរន់ឧសាហកមមនងិោររលងកើត្ទើាងំលរាងច្បរក។ 
 

 

តំបនជ់ីវជរមរោះកសិកមមៈ ការចាមយកដីរសបតាមចាប ់

 នរកាមារត ១២ នសចកតីរពាងចាប់ន េះ អ ុញ្ជដ ត្ឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលា ឆនាទ  ុសិទ្ធិ នដ្ឋយោម   
ផ្ដ កំណត់្កនុងការបនងកើត្ “តំ្ប ់អភិរកសជីវចរមុេះកសិកមម” កនុង “ដីកសិកមមរបស់រដឋ” នដ្ឋយមិ គិត្ 
អំពី ថានត្ើដីននាេះរត្ូវបា  “ផ្បងផ្ចកនអាយនៅ  ិងនរបើរបាស់នដ្ឋយបុគគល ឬអងគការទំងឡាយ 
នឡើយ”។ នបើគនរាងដីផ្ដលរត្ូវនគចាមយក គឺជាដីកា ់កាប់នដ្ឋយឯកជ  នសចកតីរពាងចាប់ននាេះ 
 ិោយស ាពីការនតល់ “សំណងសមរមយ” ផ្ដលមិ ចងភាជ ប់នៅ ឹងត្ម្មលទី្នារ ឬ វធិា ការជាក់ 
ោក់ដម្ទ្នទ្ នហើយផ្ដលចំណុចន េះ គឺទុ្កនអាយរដ្ឋឋ ភិបាលជាអនកសំនរចទំងស្រសុង នហើយមិ ា 
 ីតិ្វធីិម្ ការបតឹងជំទស់នទ្។ នដ្ឋយនហតុ្ថា រដ្ឋឋ ភិបាលពិចារណ្តនៅនលើដីទំងអស់ ផ្ដលមិ ទ ់ 
ា ប័ណណបលង់ដីនលូវការ ថាជារទ្ពយសមបត្តិឯកជ របស់រដឋននាេះនទ្។ នហើយនដ្ឋយនហតុ្ថា សិទ្ធិនភាគៈ 
អាចនតល់នអាយអនករស់នៅនលើដី ូវសិទ្ធិកមមសិទ្ធិនរកាមចាប់ភូមិបាល នបើនទេះបីជាបុគគលននាេះ មិ  
ទ ់ា បលង់ដីនពញនលញក៏នដ្ឋយ ក៏ារតថ្មីន េះ ោម  អវីនរៅផ្ត្ពីនដើមបីសរាប់ជាការចាមយកដី 
នដ្ឋយស្រសបចាប់ប ុនណ្តណ េះននាេះនទ្។ 
 

 មណៈផ្ដលតំ្ប ់ផ្បបន េះ រត្ូវបា បនងកើត្នឡើង រដ្ឋឋ ភិបាលនានពលននាេះ ឹងា លទ្ធភាព 
អភិវឌឍ ៍ដីននាេះទំងស្រសុងតមផ្ត្នោកចង់បា ។ 
 

  



 [15] 

 

មលូោឋ នចាបច់ំង្ាោះការង្ធវីង្អាយរញួរាដលវ់ីធីង្ធវីកសិកមមពង្នចរ 
 

 ជំពូក៦ សំនៅរគប់រគងនលើការនរបើរបាស់  ិងរគប់រគងដីកសិកមមសហគម ៍តមរបម្ពណី 
ប ុផ្ ត បទ្បញ្ដត្តិភាគនរចើ នលើសលុបកនុងជំពូកន េះ ហាក់ដូចជារពាងនឡើងមក នដើមបីនលើកទឹ្កចិត្ត 
នអាយនបាេះបង់វធីិនធវើកសិកមមពន ចរ។ ន េះមិ ផ្ម ជាអវីគួរឲ្យភាញ ក់ននអើលនទ្ នដ្ឋយស្ថរការជំទស់
ោ ងចាស់របស់រដ្ឋឋ ភិបាលចំនពាេះរបម្ពណីន េះផ្ដលជាវធីិម្ ការផ្កផ្របធ ធា ដីនដ្ឋយ ិរ តរភាព។ 
 

 ារត ២៧  ិោយថា ការទ្ទួ្លស្ថគ ល់កសិកមមពន ចរ ផ្ដលកនុងឃ្ល ន េះផ្លទ ល់រមួា  ូវ  
ទ្រមង់កសិកមមននសងៗជានរចើ ផ្ដលរត្ូវបា ទ្ទួ្លស្ថគ ល់ោ ងចាស់ោស់ននាេះ ថាជាទំ្រង់ផ្ដលនធវើ 
នៅបា  នដ្ឋយត្រមវូនអាយរកនមើលជាដំបូងអំពីវធីិផ្ដលនគកំពុងផ្ត្របតិ្បត្តិការកនុងតំ្ប ់។ បញ្ជហ ន េះ
ផ្ត្មួយ គឺជាការលំបាកនដើមបី ឹងនធវើនអាយសនរមចបា ណ្តស់ នដ្ឋយស្ថរថា មន្រ តីកមពុជាបា ហាម
ឃ្ត់្សហគម ៍ជ ជាតិ្នដើមភាគតិ្ច មតងនហើយមតងនទ្ៀត្ពីការប តនរបើរបាស់វធីិផ្បបរបម្ពណីទំង
ន េះ នហើយសូមបីផ្ត្បា ផ្ថ្លងថា កសិកមមពន ចរមិ ា អ ុញ្ជដ ត្នទ្ៀត្នទ្កនុងរបនទ្សកមពុជា។4 
 

 ជាការសំខា ់បផ្ ថមនទ្ៀត្ននាេះ គឺជំពូក៦ នតល់នអាយអគគនាយកដ្ឋឋ  កសិកមមដឹកនំាកិចចមិត្មំ 
របឹងផ្របង នដើមបីផ្លល ស់បតូរវធីិកសិកមមផ្ដលកា ់ផ្ត្សមស្រសបសរាប់កសិពាណិជជកមមនៅកផ្ លងណ្ត 
ផ្ដលា ភសតុតងចាស់ោស់ បងាហ ញដល់អគគនាយកដ្ឋឋ  ដីកសិកមម ឬនៅកនុងនវទិ្កាណ្តផ្ដល 
សហគម ៍ “ា បំណងផ្លល ស់បតូរនចញពីកសិកមមពន ចរ នដើមបីចាប់យកឱកាសទី្នារខាងផ្ននក 
កសិកមម”។ បទ្បញ្ដត្តិន េះ នតល់ ូវការការពារោ ងរគប់រោ ់ដល់មន្រ តីរដ្ឋឋ ភិបាលផ្ដលបា សវេះផ្សវង
រចួនហើយនដើមបបីងខំសហគម ៍ផ្ដលអ ុវត្តវធីិកសិកមមជារបម្ពណីនអាយនបាេះបង់នចាលវធីិទំងននាេះ។  
 

កនុខករណីមានជង្មាល ោះទាកទ់ខនឹខិចចសនា គឺកសិករជាអនកចាញ់ទាខំរសរខ 
 

 ជំពូក ៧ បនងកើត្នចញ ូវបទ្វ ័ិយពិនសសជាក់ោក់ោ ងចំផ្លក សរាប់កសិកមមតមកិចច 
ស ា។ មិ ផ្ម ា ផ្ត្របធា បទ្ន េះនទ្ ផ្ដលហាក់បីដូចជាមិ ទក់ទ្ង ឹងនោលបំណងរបស់ 
នសចកតីរពាងចាប់ន េះ ប ុផ្ តបា រគបដណត ប់រចួនហើយ នៅកនុងរកមរដឋបបនវណីរបស់របនទ្សកមពុជា
ផ្ដលដ្ឋក់បា នអាយអ ុវត្តនានពលថ្មីៗន េះ។ 
 

 នទេះជាោ ងណ្តក៏នដ្ឋយ មិ ា ការនដ្ឋេះស្ថរននាេះនទ្ ចំនពាេះារត ៣៧ន េះ ផ្ដលផ្ចងថា 
នបើសិ ជាា ជនាល េះទក់ទ្ង ឹងកិចចស ារវាង “ភាគីនលិត្” (កសិករ)  ិង “អនកទិ្ញ” មិ អាចនដ្ឋេះ
ស្រស្ថយបា ននាេះ “ភាគីទំងពីររត្វូអ ុវត្តយ តការដូចា ផ្ចងកនុងារត៣៥ ម្ ចាប់ន េះ”។ 
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[16] របាយការណ៍សនងខប លីកាដូ 

 ារត ៣៥  ិោយទំងស្រសុងអំពីសិទ្ធិ  ិងកាត្ពវកិចចរបស់អនកទិ្ញ ផ្ដលរបឆំ្ងោន  ឹងារត
៣៤ ផ្ដល ិោយពីសិទ្ធិរបស់កសិករ។ នរកាមារត៣៥ អនកទិ្ញរត្ូវបា នតល់អំណ្តចនអាយ 
“កំណត់្មុមទំ្ ិញ ដូចជា បរាិណ គុណភាព ទី្កផ្ លង  ិងម្ថ្ាផ្មរត្ូវបញ្ជូ    ិងទ្ទួ្លយក ូវ 
នលិត្នល”។ ការា ទំ្នាក់ទំ្ ងមិ នសមើភាពោន កា ់ផ្ត្នរចើ នឡើងអាចនធវើនអាយា ការពិបាកកនុង
ការគិត្អំពីអវីផ្ដល ឹងអាចនកើត្នឡើង។ ជំពូកន េះ មិ  ិោយនោងនៅរកការនដ្ឋេះស្រស្ថយជនាល េះ
ទក់ទ្ង ឹងកិចចស ានៅតុ្ោការ ឬក៏តមរយៈស្ថថ ប័ ណ្តននសងផ្ដលអពារកឹត្យ ឬស្ថថ ប័ រដឋបាល
ននាេះនទ្។ 
 

ការសរង្សរមិនចាសល់ាសថ់ សកមមភាពកសិកមម “មាននិរនតរភាព” ង្លីដឯីកជន 
 

 ារត៨ ត្រមវូថា បុគគលរគប់របូ ឬ ីតិ្បុគគលទំងអស់ ផ្ដលអ ុវត្ត “ការងារកសិកមមនៅនលើដី 
កផ្ លងណ្តមួយននាេះ រត្វូា ភារកិចចអ ុវត្តសកមមភាពននាេះរបកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព”។ ពាកយ “ ិរ តរ
ភាព” មិ រត្ូវបា កំណត់្ ិយម ័យចាស់ោស់នទ្  ិងមិ ា នហតុ្នលសំអាងណ្តមួយសរាប់ 
ដ្ឋក់ប ទុកមិ ចាស់ោស់នៅនលើអនកកា ់កាប់ដីឯកជ ផ្ដរ។ នហើយមតងនទ្ៀត្ នរកាមជំពូក ១០ ការ
របរពឹត្តមុសពីវធិា ការ “ា  ិរ តរភាព” កំណត់្នដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលនលើដីកា ់កាប់ នដ្ឋយឯកជ អាច
នំានៅដល់ការដ្ឋក់នទសពីបទ្រពហមទ្ណឌ ធា ់ធារ ផ្ដលរមួា ទំងការដ្ឋក់នអាយជាប់ព ធនាោរនង
ផ្ដរ។ 
 

អនសុាសន ៍
 

 នដ្ឋយស្ថរផ្ត្នសចកតីរពាងចាប់ន េះ ា ការគំរាមកំផ្ហងជាខាល ំងចំនពាេះសិទ្ធិខាងដីធលីជាឯក
ជ  អងគការលីកាដូ សូមនតល់អ ុស្ថស ៍សូមនមតត ផ្កផ្របចាប់ន េះនលើចំណុចជានរចើ ៈ 
 

  បទ្បញ្ដត្តិអំពីបទ្នលមើសរពហមទ្ណឌ  រត្ូវផ្ត្ដកនចញពីចាប់ន េះទំងស្រសងុ។ រដ្ឋឋ ភិបាល 
នោកគួរផ្ត្នលើកទឹ្កចិត្តដល់ការអ ុវត្តលអនលើដីកសិកមម នដ្ឋយបនងកើត្នអាយា ជា 
ឧទហរណ៍ននសងៗ  ិងតមរយៈនរគឿងជរមុញទឹ្កចិត្តជាវជិជា នានា មិ ផ្ម នដ្ឋយការ 
យកកសិករនៅដ្ឋក់ព ធនាោរននាេះនទ្។ 
 

  ចាប់គួរផ្ត្បញ្ជជ ក់ចាស់ថា មិ ា អនកកា ់កាប់ដី ផ្ដលអាចរត្វូនគបងខំនអាយចូលរមួ
កនុងតំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមមនទ្ នដ្ឋយនទេះបីជាអនកជិត្ខាងរបស់អនកទំងននាេះនរជើសនរ ើស
ចូលរមួក៏នដ្ឋយ។ 

 

  ចាប់រត្ូវផ្ត្បញ្ចូ លការផ្ណនំាបញ្ជជ ក់ោ ងចាស់ោស់អំពីាតិ្កា  ិងនោលបំណងម្ 
ផ្ន ការតំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមម  ិងដំនណើ រការពិនរោេះនោបល់ជាមុ ។ ដំណ្តក់កាល 
ពិនរោេះនោបល់គួរផ្ត្រត្ូវត្រមូវនអាយបញ្ចូ លការពិភាកា អំពីនលវបិាកអវជិជា ជា 
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សកាត  ុពលម្ ការចូលរមួនៅកនុងតំ្ប ់ទំងន េះ គឺមិ ផ្ម រោ ់ផ្ត្ ិោយអំពីនល
របនោជ ៍ននាេះនទ្។ 

 

  នដ្ឋយចាប់ន េះអេះអាងថា តំ្ប ់អភិវឌឍ ៍កសិកមម ា នោលបំណងជួយដល់កសិករ 
ខាន ត្តូ្ច ដូនចនេះការបនងកើត្តំ្ប ់ទំងន េះគួរផ្ត្នចញមកពីកសិករមលួ នគផ្លទ ល់ មិ ផ្ម នចញ 
មកផ្ត្ពីរកសួងកសិកមម រកុាខ របាញ់  ិងន ស្ថទ្ទំងស្រសុងផ្ត្ាន ក់ឯងននាេះនទ្។ 

 

  ចាប់រត្ូវផ្ត្កំណត់្នអាយបា ចាស់ោស់អំពីកាត្ពវកិចច ផ្ដលា ទក់ទ្ង ឹងការបាត់្ 
បង់គុណភាពដី  ិងឱ ភាពដី ក៏ដូចជា ិយម ័យជាក់ោក់ម្ ពាកយ “បាត់្បង់គុណភាព” 
 ិង“ឱ ភាព”។ រត្ូវផ្ត្ា ការនរៀបរាប់នៅកនុងចាប់នងផ្ដរអំពី ីតិ្វធីិ (ដំនណើ រការ) បតឹង 
ជំទស់។ ដីឧសាហកមមមិ រត្ូវា ការនលើកផ្លងនចញពីកំហិត្នានា ផ្ដលបា ដ្ឋក់ 
នលើអនកកា ់កាប់ដីឯកជ  ទក់ទ្ង ឹងការអភិរកសធ ធា ដីនទ្។ នរកាមបទ្បញ្ដត្តិន េះ អនក 
កា ់កាប់ដីឯកជ ក៏មិ រត្វូជាអនកផ្ដលរត្វូចំណ្តយផ្លទ ល់មលួ នដ្ឋយមិ សមនហតុ្មិ សម
នលននាេះផ្ដរនទ្។ 

 

  ចាប់ថ្មីន េះ គួរផ្ត្មិ រត្វូបញ្ចូ លបទ្បញ្ដត្តិណ្តផ្ដលទក់ទ្ង ឹងការជួលដីកសិកមមននាេះ
នទ្។ ពីនរពាេះបទ្បញ្ដត្តិផ្បបន េះ មិ ស្រសបជាមួយ ឹងនោលបំណងផ្ដលា អេះអាងកនុង
ចាប់ថ្មីន េះនទ្ នហើយមា ងនទ្ៀត្បទ្បញ្ដត្តិផ្ដលទក់ទ្ង ឹងការជួលដីកសិកមមា ផ្ចង
រគប់រោ ់នដ្ឋយចាប់ជាធរា ោ ងនរចើ រចួនហើយ។ ចាប់ថ្មីន េះ មិ រត្ូវបញ្ចូ ល ូវការ
ប ុ ប ងដ៏ចាស់រកផ្លត្ នដើមបីដកនចញការការពារ  ិងលកខមណឌ ត្រមូវសរាប់ដី 
សមបទ នសដឋកិចចននាេះផ្ដរ។ 

 

  បទ្បញ្ដត្តិទក់ទ្ង ឹងអជាញ ប័ណណបំផ្លងដី ចំនពាេះាច ស់ដីឯកជ គួរផ្ត្រត្វូដកនចញនង 
ផ្ដរ។ 

 

  ដកនចញ ូវជំពូក ទក់ទ្ង ឹងនលិត្កមមកសិកមមតមកិចចស ា។ 
 

  សូមឲ្យអនកពរងាងចាប់ន េះ នមតត ពិ ិត្យនឡើងវញិ ថានត្ើា ការរត្ូវការននាេះនទ្ ូវការ
បនងកើត្នអាយា  ូវការោិធិបនត្យយបផ្ ថមកនុងទ្រមង់ជាគណៈកមមការអ តររកសួងថ្មីធំៗ
មួយចំ ួ នទ្ៀត្ នដ្ឋយា ភារកិចចផ្ដលមិ បា កំណត់្ចាស់ោស់  ិងា តួ្នាទី្រត្តួ្
នលើោន ? 

 

 ចំនពាេះមុមម្ កងវល់ទំងអស់ខាងនលើ អងគការលីកាដូ សូមសំណូមពរនដ្ឋយទ្ទូ្ចនងផ្ដរថា 
សូមរដ្ឋឋ ភិបាល នោកនមតត គួរផ្ត្បងាហ ញនអាយបា ចាស់ោស់អំពីនសចកតីរត្ូវការ  ិងនោល 
បំណងជាក់ោក់ម្ នសចកតីរពាងចាប់ថ្មីន េះ មុ នពលដំនណើ រការនៅមុមនទ្ៀត្ជាមួយ ឹងការា  
កិចចពិនរោេះនោបល់  ិងការផ្កផ្រប។ 
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