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មនុស�ជតិែដលនឹង្រតូវ្របឈម ចំេពះមុខតុ�ករកូនកត់។ �ម្រទឹស្តី 
ចងុេចទភគេ្រចើនបផំតុនងឹ្រតូវ្របឈមមខុនងឹយតុ្តធិម ៌ េនចេំពះមខុ្របពន័ធ 
យុត្តិធម៌កនុង្រសុក-គឺជញឹកញប់ �ថ នភព ៃន្របព័នធយុត្តិធម៌េនះមិនទន់ 
បនេរៀបចខំ្លួនេឡើយ។ កនុង�ថ នភពេ្រកយជេម្ល ះ  ត�ុករកនុង្រសកុែតង
ែតទទួលរងនូវបញ្ហ ជេ្រចើន ជរមួមនកង្វះខតចបប់ អំេពើពុករលយួ�ម
កែន្លង បញ្ហ អសមតថភព លកខណ័្ឌ េស�កមម នងិ្របកក់ៃ្រមមនក្រមតិទប 
មនិទទលួបនយតុ្តធិម ៌ ្រពមទំងករទទលួបនត�ំងផ្លូវចបបម់និ្រគប្់រគន ់
នងិែតតចិតចួប៉េុ�្ណ ះ េហើយ្របសនិ េបើមនគកឺរ�យករណ៍អពំសីណំុំេរឿង
ែផនកចបបប់៉េុ�្ណ ះ។ 

 

ករបេងកើតត�ុករកនូកតន់ងឹមនិ�ច េ�ះ្រ�យបញ្ហ ទំងអស់
េនះបនេទ ែតេបើេរៀបច�ំមែបបែផន នងិពចិរ��មយទុធ��ស្ត �ម    
រយៈអន្ត�គមន ៍ ជអន្តរជតបិនកណំតេ់គលេ� ែដលត�ុករកនូកត់
ត�ំងឲយ�ចបន�លទ់កុ នវូអ្វីៗ េលើសពកីរផ្តនទ េទស ករសេ្រមចឲយរចួ
េទស នងិ ”�លត�ុករ” េទេទៀត។ អន្ត�គមន ៍ េដើមបីបេងកើតតុ�ករ
កូនកត់បេងកើតបនជឱកសែតមួយគត់ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ  ៃនករយកចិត្តទុក
�ករ់បសស់ហគមនអ៍ន្តរជត ិទំងធនធន នងិ កចិចខតិខ្ំរបងឹែ្របង នងិជ
ឱកសដខ៏្ល្ីរតូវបេងកើនឲយបនជអតបិរមកនុងករេ្របើ្របសឱ់កសេនះ។  

 

េករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវែញកឲយ�ចព់ផីលបះ៉ពលែ់ផនកសងគមវទិយ ែដលថ 
ករផ្តួចេផ្តើមគនំតិ របសអ់យយករ�ចេលើសេពលេវ�កណំតឲ់យ។ ករវភិគ
ៃនផលបះ៉ពលេ់នះ្រតូវ្របគលត់នួទ ីដ្៏របេសើរបផំតុេនះ ដលអ់នក្របវត្ត�ិ�ស្ត 
នងិអនកជនំញេផ�ងៗ។ េទះបជី េករ ្តិ៍ដែំណលខសុែប្លកគន ពកីចិច្របងឹែ្របង
យ៉ងទលូទំ�ូយ េដើមបីក�ងេឡើងវញិនវូនតីរិដ្ឋ កនុងបរបិទពេិសស�មយួ 
ែដល្រតូវច�ំយេពលេវ�េ្រចើនឆន កំេ៏�យ កេ៏ករ ្តិ៍ដែំណលេនះស្វះែស្វងរក
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ជនំយួអន្តរជត ិ ែដលផ្តលឲ់យេ�យត�ុករកនូកត ់ កនុងបរបិទទលូទំ�ូយ
មយួ។ េករ ្តិ៍ដែំណលមនទសិេ� េដើមបីសេ្រមចបនកនុងករេធ្វើឲយភពចេន្ល ះ
្របេ�ងកនែ់តតចូ រ�ងករ្របគលអ់�ំច កនុងករេចទ្របកនអ់ពំឧី្រកដិ្ឋ-
កមមដធ៏ងន់ធងរែតមួយចំនួនែតប៉ុេ�្ណ ះ ែដលបនកំណត់បនទ ប់ពីលទធផល      
ភ្ល មៗ ៃនជេម្ល ះ�មរយៈតុ�ករកូនកត់ និងជញឹកញប់ ករខ្វះករ
្របគលអ់�ំច ៃន្របពន័ធយតុ្តធិមក៌នុង្រសកុ កនុងបរបិទេ្រកយជេម្ល ះេកើតមន
េឡើង។ ត�ុករកនូកតម់និ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ ជត�ុករ ែដល
មនករចលូរមួ�ចេ់�យែឡក ឬកជ៏ត�ុករបេងកើតបនជជហំរមយួយ៉ង 
ឆបរ់ហស័ កនុងករេ�ះ្រ�យអំពបីញ្ហ ្របឈមសខំន់ៗ  កនុងករក�ង ឬ
�្ត រេឡើងវញិនវូ្របពន័ធយតុ្តធិម ៌ កនុងបរបិទេ្រកយជេម្ល ះេឡើយ។ ផទុយេទ
វញិ ត�ុករេនះ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ ជែផនកមយួៃនអន្ត�គមន ៍ ែដល 
មនែផនកជេ្រចើនចលូរមួ ្រពមទំងករែបងែចកធនធន្រតូវច�ំយេ�យ
សមម្រតេលើែផនកនមីយួៗ។ 

 

េករ ្តិ៍ដែំណលគជឺទស�នទនមនលកខណៈចេង្អ�ត នងិអនវុត្តជក-់
ែស្តងេ្រចើន៖ េករ ្តិ៍ដែំណលគមប្ីរតូវបនេគេ្របើ្របស ់ េដើមបីបេងកើតយទុធ��ស្ត 
ែដល្រតូវបេងកើនឲយបនជអតបិរម  នវូផលបះ៉ពល ់ៃនយន្តករកនុងករេរៀប-
ច�ំកែ់តង នងិ្របតបិត្តកិរ។ ្របពន័ធសហ្វែវរ (Software) ែដលបេងកើតបនជ
ែផនកមយួៃនេករ ្តិ៍ដែំណលែដរេនះ �បទំ់ងេគលនេយបយ នងិដេំណើ រករ 
ែដលជយួធនថ ្របពន័ធយតុ្តធិមក៌នុង្រសកុ្របតបិត្តកិរករងរមន្របសទិធភព 
និង្របសិទធិផលែថមេទៀត េ�យ្រសប�មកតព្វកិចចសិទធិមនុស�អន្តរជតិ
របសខ់្លួន។ បញ្ហ េនះ �បទំ់ងកែំណទ្រមង្់រកបខណ័្ឌ ចបបជ់�រវន័្ត ប៉ែុន្ត
មនិ�កក់រំតិចេំពះ ករអភវិ��នវ៍ជិជ ជវីៈេទ (ឧទហរណ៍ ជនំញៃនករផ្ល ស-់ 
ប្តូរគន រ�ងវបបធម ៌ ឬវធិៃីនករគតិេផ�ងៗគន ) េលើកកមពសក់រយលដ់ងឹអពំតី-ួ
នទីរបស់តុ�ករជ�ថ ប័ន�ក�ជយ និងករ្រប្រពឹត្តេទេ�យរលូនៃន
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�ថ ប័ននីតិរដ្ឋ ែដល្របតិបត្តិករកនុង្រកបខ័ណ្ឌ សិទធិមនុស� េហើយ្រតូវបន
ពនិតិយពចិយ័េ�យសងគមសុវីលិ។ 

 

ទីបញច ប់ លិខិតុបករណ៍េនះមិនទក់ទងជមួយនឹងករពិ�រ�
អំពីេករ ្តិ៍ដំែណល ែដលទក់ទងនឹង��ក្តី្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ ស្រមប់
អតតី្របេទសយហូកូ�្ល វ ី ��ក្ត្ីរពហមទណ្ឌ  អន្តរជតសិ្រមប្់របេទស�្វន�់ 
ឬតុ�ករ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិេទ។ �ថ នភពៃន��ក្តីអន្តរជតិ្រតូវែត
ខុសគន ពីតុ�ករកូនកត់ ពីេ្រពះថជទូេទ តុ�ករេនះែតងែតេរៀបចំ
ដំេណើ រករជំនុំជ្រមះក្តីេនបរេទស។ េនះមិនែមនមនន័យថ េករ ្តិ៍ដំែណល
របសត់�ុករេនះមនិទកទ់ងគន េនះេទ៖ �មពតិេទ បទពេិ�ធនខ៍ង
េ្រកមជេ្រចើន្រតូវអនវុត្ត ្រពមទំងកនែ់ត្របឈមេ្រចើនែថមេទៀត ស្រមប់
តុ�ករអន្តរជតិទំងេនះ។ េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ េ�យ�រែត
ត�ុករកនូកតស់ថតិេនកនុង្របេទសផទ ល ់�មនសក្ត នពុលេ្រចើន ស្រមប់
េករ ្តិ៍ដែំណលជងដេំណើ រករយតុ្តធិមអ៌ន្តរជតយ៉ិងពតិ្របកដ។ 

 

សូមបីែត�ថ នភព ៃនតុ�ករ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ ក៏្រតូវមន
ករេលើកែលងេ្រចើនែដរ។ កនុងនយ័ទ�ូយ របបៃនលកខន័្តកិៈទ្ីរកុងរ ៉មូ នងិ
េគលករណ៍ ៃនភពប្រងគបប់នគសូបញជ កថ់ ត�ុករេនះនងឹផ្តលល់ទធ-   
ផលផទ លរ់បសខ់្លួនេទដល្់របពន័ធចបបក់នុង្រសកុ របសរ់ដ្ឋភគ ី ៃនលកខន័្តកិៈ 
ទ្ីរកុងរ ៉ូមត្រមូវឲយេធ្វើវេិ�ធនកមមចបប់ជតិរបស់េគ េដើមបីអនុវត្តនូវកតព្វ-
កិចចសនធិសញញ របស់េគ។ េលើសពីេនះេទៀត ចំ�ត់ករៃនត�ុករ្រពហម-
ទណ្ឌ អន្តរជត�ិចទំងែ្របក្ល យដេំណើ រករនន កនុង្រសកុ នងិត�ុករ�ច
ខតិខ្ំរបងឹែ្របងជក�់ក ់ េដើមបីជយួេ្រជមែ្រជងយ�ុ្ត ធកិរជត។ិ េទះបជី
យ៉ង�កេ៏�យ បញ្ហ ទំងេនះហសួពវី�ិលភពៃនលខិតិបុករណ៍េនះ។ 
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I. បញ្ហ ជបឋម 

ក. ��វ� 

 នេពលថមីៗ តុ�ករកូនកត់បនចេ្រមើនលូត�ស់យ៉ង្រតែដត 
ជករអភវិ��នេ៍គលនេយបយ ដម៏ន�រសខំនប់ផំតុមយួកនុងដេំណើ រ- 
ករយតុ្តធិមអ៌ន្តរកល ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង កនុងកលៈេទសៈេផ�ងៗដ៏
ទលូទំ�ូយ េដើមបីេឆ្លើយតបចេំពះេសចក្ត្ីរតូវករេផ�ងៗ។ អនកជនំញអន្តរ-
ជតិ វជិជ ជីវៈចបប់ េនកូសូវ ៉ូ (េសឿេបៀ) និងទីម៉ខងេកើត្រតូវបន្រចបច់
បញចូ លេទកនុង្របពន័ធត�ុករកនុង្រសុក េ�យរដ្ឋបលរបសស់ហ្របជជត ិ
េដើមបីរកវធិេី�ះ្រ�យប�្ហ ្របឈមៃនករជនំុជំ្រមះេរឿងក្តឧី្រកដិ្ឋ ែដលមន 
លកខណៈធងន់ធងរ និងសំណំុេរឿង ែដលមនចរកិនេយបយដ៏សមុក�ម ញ     
្របឆំងនឹង�វ�រ្របព័នធជតិ ែដលមនលកខណៈទន់េខ�យៃ្រកែលង។ 
តុ�ករកូនកត់ (ឬដេំណើ រករ) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ�យេបសកមមរបស់
រដ្ឋ  បលបេ�្ត ះ�សនន សហ្របជជតិេនេខត្តកូសូវ ៉ូ (UNMIK) េនឆន ំ
២០០០ (កមមវធិេីច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ អន្តរជត)ិ នងិេ�យរដ្ឋបលអន្តរ-
កលរបស់សហ្របជជតិេនទីម៉ខងេកើត (UNTAET) េនឆន ំ២០០០ 
(អងគភពឧ្រកដិ្ឋកមម ករំតិធងន ់ នងិគណៈវនិចិឆយ័ពេិសស ស្រមបឧ់្រកដិ្ឋកមម
ធងន់ធងរ)។ អងគជនំុជំ្រមះឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ មពេិសស្រតូវបនបេងកើតេឡើងនឆន ំ
២០០៥ េនបេូសន� នងិេហឿហ�ឺហកូវ�ី េ�យ�រមនកចិច្រពមេ្រព�ងរ�ង
ករយិល័យរបស់តំ�ងជន់ខពស់��ក្តីឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ ស្រមប់
អតតី្របេទសយហូកូ�្ល វ ីនងិ�ជញ ធរជត។ិ 
 

 កនុងបរបិទេផ�ងៗេទៀត សហ្របជជត្ិរតូវបនអញជ ញីេ�យ�ជញ ធរ
ជតនិនេដើមបីបេងកើត��ក្តកីនូកតក់នុងរង្វងែ់ដនដរីបសខ់្លួន។ ករណីេនះ
គេឺកើតមនេន្របេទសេស�៉េឡអនូ ែដលត�ុករពេិសសស្រមប្់របេទស
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្របជជត។ិ ឧទហរណ៍ េ�កអគគេលខធិករបនបញជ ក់ េនកនុងរបយ-
ករណ៍របស់េ�កស្តីពីនីតិរដ្ឋ និងយុត្តិធម៌អន្តរកល �មប�្ត សងគម
នន ែដលសថតិកនុងជេម្ល ះ នងិេ្រកយជេម្ល ះថ៖ ពេីពលេនះតេទ��ក្តី
អន្តរជត ិឬ��ក្តកីនូកត�់មយួ ែដលនងឹបេងកើតេឡើងនេពលអនគត 
គ្ឺរតូវែតព�ិរ�ជ�ទភិពផងែដរ ពយីតុ្ត�ិ�ស្តកនុងករទញយកនវូផល 
ចេំណញចងុេ្រកយ នងិកនុងេគលបណំង ៃនេករ ្តិ៍ដែំណល  ស្រមប្់របេទស
ែដលពកព់នធទំ័ងេនះ។   
 

េ�យ�រែតទស�នទន ៃនេករ ្តិ៍ដំែណលផទ ល់ មិន្រតូវបនេគ
ជទំសជ់ពេិសស (យ៉ងេ�ច�សក់នុង្រកបខណ័្ឌ ្រទសឹ្ត)ី បញ្ហ ្របឈម
ភគេ្រចើនបផំតុគទឺកទ់ងនងឹវ�ិលភព នងិករអនវុត្តន ៍ ដចូេគបនយល់
ដងឹ្រ�បអ់ពំ្ីរបវត្ត ិ ៃនត�ុករកនូកតទំ់ងេនះ។ ក�្ត េជគជយ័ទំង�យ      
មនតចិតចួ េបើេទះជមនិប�ជយ័ទំង្រសងុកេ៏�យ។ ករបញចូ លនវូសមតថ-
ភពច្រមុះយ៉ងេ្រចើនជអែនក កនុងករេឆ្លើយតបេទនងឹបញ្ហ ្របឈមភ្ល មៗ  
នងិេសចក្ត្ីរតូវករជកែ់ស្តង គេឺនកសូវូ ៉ ូ នងិទីម៉ខងេកើតជេ្រចើន េ�យ 
ជទំសេ់ទនងឹករចលូរមួជែផនកមយួ ៃនអន្ត�គមនអ៍ន្តរជតខិងយតុ្ត�ិ�ស្ត 
នងិភពយរូអែង្វង។ កចិចផ្តួចេផ្តើមគនំតិែផនកេករ ្តិ៍ដែំណល េន្របេទសកមពុជ 
និងេស�៉េឡអូនបន្របឈមនឹងភពសមុក�ម ញ ខងនេយបយកនុងករ
បញចូ លសមតថភពអន្តរជត ិ េទកនុង្របពន័ធចបបក់នុង្រសុក ែដលមន្រ�ប។់ 
េករ ្តិ៍ដំែណល្រតូវបនរខំនេ�យសមព ធនន េដើមបីេរៀបចំករជំនុំជ្រមះក្តី
កនុងរង្វង់េពលេវ�មួយដព៏ិត្របកដ និងករែបងែចកធនធនកនុង្របេទស
េស�៉េឡអនូ។ បញ្ហ េនះេនែត្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ េតើករបញចូ លបែនថម 
នវូសមសភពបគុគលកិអន្តរជត្ិរគប្់រគនឬ់េទ កនុងករជនំៈនងឹករេ្រជ�ត-
ែ្រជកែផនកនេយបយ ែដលមនភស្តុ�ងកនុង្របព័នធយុត្តិធម៌កនុង្រសុកេន
្របេទសកមពុជ។ 
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ននិន ករថមីៗ េនះមនលកខណៈយតុ្ត�ិ�ស្ត �មែដល�ចេធ្វើេទបន  
េ�យ�រែតអន្ត�គមន៍ពីមុនៗមក មិនមនលកខណៈយុត្តិ��ស្តេទេនះ 
េដើមបីព្រងងឹរចនសមពន័ធមន្រ�ប ់ នងិពចិរ�អពំនីរិន្តរភពរចនសមពន័ធ
មន្រ�បទំ់ងេនះ។ វធិ�ី�ស្តេនះបនអនវុត្តេន្របេទសបេូសន� នងិេហឿ-

ហ�ហឺកូវ�ី (Herzegovina) េហើយកជ៏អ្វែីដលេគរពំងឹទកុថនងឹអនវុត្តេន
្របេទសប៊រូនុឌ។ី គរំ ូែដលនងឹ្រតូវបន�លទ់កុនវូេករ ្តិ៍ដែំណលដល៏្អបផំតុ ែដល
ភគេ្រចើនពងឹែផ្អកេលើបរបិទជកែ់ស្តង េហើយលខិតិបុករណ៍េនះនងឹពយយម 
ផ្តលអ់ន�ុសន ៍ស្តពីយីតុ្ត�ិ�ស្តជក�់កម់យួចនំនួេដើមបីបេងកើនេករ ្តិ៍ដែំណល 
េនះឲយបនជអតបិរម។ 

គ. វ�ិ�លភ
បញ្ហ េនះ្រតូវច�ំយេពលេវ�េ្រចើនឆន ំ េដើមបីបញច ប ់ សមូបីែតវគគ

បណ្តុ ះប�្ត លចបបជ់មលូ�្ឋ ន ែដលសងឹែតេកើតមន្រគប្់របពន័ធចបបទំ់ង- 
អស។់ កែំណទ្រមង្់របពន័ធត�ុករជមលូ�្ឋ ន ែដលដេំណើ រករមនិ្រប្រកត ី
នងិក�ងនវូវបបធមម៌យួែផនកនតីរិដ្ឋ នងិេគរពសទិធមិនសុ�គជឺេគលេ�ដ៏
យរូអែង្វងមយួ។ ដេូចនះ េទះបជី្រពំែដន ៃន្រទសឹ្តបីន្របកដេចញពកីនុង
រង្វង់ៃនផលប៉ះពល់ដម៏នសក្ត នុពល របស់តុ�ករកូនកតក់េ៏�យ ក៏
បញ្ហ សខំន្់រតូវមនកររពំងឹទកុដ្៏របកដនយិម ៃនកចិច្របងឹែ្របងែផនកេករ ្តិ៍ដ-ំ
ែណល។ មយ៉ងវញិេទៀត បញ្ហ េនះកង៏យ្រសួលេធ្វើេសចក្តីសននិ�្ឋ នមួយ
េ�យេ្រប�បេ្រធ�បពបីទពេិ�ធន ៍ែដលេករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវករចំបចន់វូយតុ្ត-ិ
��ស្តមយួ ែដលនងឹមនិេកើតេឡើងេ�យេចៀសមនិផតុេ�យស្វយ័្របវត្ត ិឬ
េ�យ��រណ័។ ផទុយេទវញិ ករគសូបញជ កេ់្រចើនហសួេហតេុពកអពំេីករ ្តិ៍-
ដែំណល�ចនំមកនវូក្តរីពំងឹមនិ្របកដនយិមេឡើយ។ ភគេ្រចើន ត�ុករ
កូនកត់ែតងែត្រតូវបនកំណត់ជមុន នូវអន្ត�គមន៍របស់ខ្លួន េ�យមន
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យ�ុ្ត ធកិរេពលេវ� នងិ្រកបខណ័្ឌ េពលេវ�ដម៏នករំតិ េហើយសថតិេ្រកម 
សមព ធ េដើមបីកណំតន់វូ្រពំែដន នងិបញច បេ់គលបណំងរបសេ់គគជឺដេំណើ រ-
ករជនំុំជ្រមះក្ត ី ែដលមនលកខណៈសមុក�ម ញ ជជងព្រងកីនវូ�ណត្តកិរ-
ងររបសេ់គេទ។ ដេូចនះ បញ្ហ េនះនងឹមន�រសខំន ់ េដើមបី្រគប្់រគងនវូក្តី
រពំងឹននចេំពះេករ ្តិ៍ដែំណល។ 

 

េនេពលជមួយគន េនះែដរ កិចច្របឹងែ្របងជក់�ក់ និងបែនថម 
ែដលបនកណំតជ់មនុ�ច ជយួបេងកើនឲយបនជអតបិរមនវូផលបះ៉ពល ់
រយៈេពលដយ៏រូអែង្វង ែដលមិនចំបច់េធ្វើឲយធនធន្រសកចុះជបន្តបនទ ប់
គរួឲយកតស់គំល ់។ វសិយ័ទំង�យ ែដល�ចផ្តលឱ់កសកនុងករអនវុត្តន៍
ជក់ែស្តងសំ�ប់េករ ្តិ៍ដំែណល ជរួមមនករអភិវ��ន៍វជិជ ជីវៈ កំែណទ្រមង់ 
ចបប់ និងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធជកែ់ស្តង។ ប៉ែុន្តបញ្ហ េករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវព្រងកី
ឲយហសួពេីនះេទៀត ទកទ់ងនងឹផលបះ៉ពលជ់កែ់ស្តងេទេលើ្របពន័ធចបប់
កនុង្រសុក និងេដើមបីសេ្រមចបននូវករផ្ល ស់ប្តូ រ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនទំនុកចិត្ត
កនុង្របពន័ធចបប ់ ជមេធ�បយែដល�ចសេ្រមចបន ស្រមបេ់�ះ្រ�យ
ជេម្ល ះនេពលអនគត នងិកររេំ�ភបពំនសិទធមិនសុ�កពំងុបន្ត។ េនះគឺ
សេំ�ដលផ់លនទិស�ន ៍ ែដលេធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើង�មរយៈសកមមភព 
ដល់សហគមន៍មន្របសិទធភព និងករពក់ព័នធរបស់សងគមសុីវលិកន់ែត
ទលូទំ�ូយែ�មេទៀត។ 

 

ត�ុករកនូកតែ់តមយួ នងឹមនិ�ចអនវុត្តបននវូយតុ្ត�ិ�ស្តេករ ្តិ៍-
ដែំណល ្របកបេ�យេជគជយ័បនេនះេទ។ របយករណ៍របសអ់គគេល-
ខធកិរសហ្របជជតបិញជ កថ់ កែំណទ្រមង្់របពន័ធចបបជ់ត ិ ្រតូវែតេធ្វើ 
នងិជ្រមុញេឡើងេ�យមច សក់រកនុង្របេទសេ�យខ្លួនឯង េហើយ ថ េនទ-ី
បញច ប់នឹងមិនមនកំែណទ្រមង់ែផនកនីតិរដ្ឋ ករ�ថ បនេឡើងវញិនូវវសិ័យ
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យុត្តិធម៌ ឬករផ្តួចេផ្តើមគំនិត ែផនកយុត្តិធម៌អន្តរកល្រតូវបន�ក់េចញពី
ពភិពខងេ្រក ែដល�ចសង�មឹថ នងឹមនេជគជយ័ នងិនរិន្តរភព។ លះុ-
្រ�ែត តុ�ករកូនកត់បញចូ លរេប�ប�រ�កនុងកំែណទ្រមង់្របព័នធតុ�ករ
កនុង្រសុក ែដល�ប់បញចូ លទំងករក�ងទំនក់ទំនងវជិជមន ជមួយនឹង 
ៃដគូែផនកចបប់កនុ ង្រសុក េហើយនិងវ��នភព ៃនេករ ្តិ៍ដំែណលនឹងេនែត
ពិេសស នងិមនិ�ច�គ បច់តិ្តបន។ ក�្ត ទំងអសេ់នះទមទរឲយមនក្តរីពំងឹ
ទុក�ចស្រមួលបននវូអ្វីៗ  ែដល�ចសេ្រមចបនពតិ្របកដ នងិករពនិតិយ
េមើលតួនទីរបសត់�ុករកនូកតម់និែមនដចូជអនកេបើកបរេនះេទ កប៏៉ែុន្ត
ជក�លីករ កនុងករេលើកទឹកចិត្តដល់ៃដគូករងរ ឬកិចចផ្តួចេផ្តើមគំនិត
កន់ែតទលូទំ�ូយែ�មេទ�ត ែដល�ចរមួវភិគទនចេំពះេករ ្តិ៍ដែំណល។ 

 

�រសខំន ់ៃនេករ ្តិ៍ដែំណល�ច្រតូវបនេគយលដ់ងឹដ្៏របេសើរបផំតុ 
្របសនិេបើតនួទ ី ៃនអយយករែដលពកព់ន័ធនងឹករណីកររេំ�ភសទិធមិនសុ�
ធងនធ់ងរមនិ្រតូវបនេគពចិរ�ថ ជវ�ិលភពពតិ្របកដរបសយ់�ុ្ត ធកិរ
្រពហមទណ្ឌ �មញញ ែដលមន្រ�ប ់កប៏៉ែុន្តចតទ់កុជឱកសវ�ិមញញមយួ
ពតិ្របកដ ស្រមបស់ងគមមយួ េដើមបីេធ្វើឲយអន្តរកលក្ល យជវបបធមន៌តីរិដ្ឋ 
ជពិេសសេនទ�ី ែដលតុ�ករកូនកត់មនយុ�្ត ធិករេលើឧ្រកិដ្ឋកមម
កលពអីតតីកល ែដលផទុយពឧី្រកដិ្ឋកមមនេពលបចចុបបនន ឬអនគតកល។ 
ចេំពះបញ្ហ េនះ យតុ្តកិមមទំង�យមនដចូជ ករេធ្វើឲយញេញើត ឬករ�ក់
ទណ្ឌ កមមមិន្រតូវបនេគពិចរ�ថ ជេរឿងសំខន់ចំេពះករសេ្រមចចិត្ត
ដំេណើ រករជំនុំជ្រមះក្តីទំងេនះេឡើយ។ ភពសមេហតុផលដ្៏របេសើរមួយ 
ស្រមបក់រេចទ្របកនព់កព់ន័ធ នងឹករណីកររេំ�ភសទិធមិនសុ�ធងនធ់ងរគឺ
្រតូវែត្របគលស់ទិធឲិយ្របជពលរដ្ឋ កនុងករជទំសេ់ទនងឹកររេំ�ភបពំន នងិ
គំ្រទឲយមនតៃម្ល្របជធិបេតយយពិត្របកដ (េ�យ�ប់ទំងដំេណើ រករក្តី
្របកបេ�យយតុ្តធិមផ៌ងែដរ)។ ករសែម្តងនវូករជទំសជ់ផ្លូ វករយ៉ងខ្ល ំង
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េ�យ�ថ ប័នរដ្ឋ េដើមបីេប្តជញ ចិត្តេលើតៃម្លសិទធិមនុស� និង្របជធិបេតយយ
�ចជួយបញចុ ះបញចូ ល្របជពលរដ្ឋ កដ៏ូចជ�ថ ប័នទំង�យ អំពី�រ-
សខំនៃ់នតៃម្លទំងេនះ។ ករជពំកជ់ពំនិស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណលមន២វធិ៖ី វធិី
ទ១ី គឺដំេណើ រករេករ ្តិ៍ដំែណល មន�រសំខន់ដូចគន នឹងលទធផលទទួល
បនែដរ។ វធិីទី២ គឺ្របសិនេបើតុ�ករកូនកត់ពិេសស�មយួប�ជ័យ 
កនុងករដេំណើ រករនវូ�ណត្តដិម៏ន�រសខំនរ់បសខ់្លួន ទំងករ្របកដេឡើង 
ៃនសញញ ជទំសេ់ទនងឹករ្រប្រពតឹ្តេទែផនក្រពហមទណ្ឌ  េ�យករប�ជយ័កនុង
ករអនវុត្តនយ៍�ុ្ត ធកិរេ�យ�ក�ជយ ចេំពះបគុគល� ែដលនងឹេរៀបចែំផន-
ករ នងិស្រមបស្រមួលឧ្រកដិ្ឋកមមធងនធ់ងរទំង�យ ឬកក៏រេពលអះ�ងជ�មី
អពំតីៃម្ល្របជធបិេតយយ (េ�យ�បទំ់ងសទិធទិទលួបនករជនំុជំ្រមះក្តេី�យ 
យុត្តិធម៌ េ�យ��ក្តីមួយមិនលំេអៀង) េករ ្តិ៍ដំែណលរបស់��ក្តីនឹង
្រតូវអន�់យេ�យេចៀសមនិរចួេឡើយ។   
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II. ករពិ�រ����� 
ក. ��ណ្ត ិ
 ករផ្តួចេផ្តើមគំនិតកលពីអតីតកលេនកូសូវ ៉ូ ទីម៉ខងេកើត និង្រប- 
េទសេស�េឡអូន ស្តីពីបញ្ហ េករ ្តិ៍ដែំណលមនិ្រតូវបនបញចូ លេទកនុង�ណត្តិ
ឲយបនជក�់កេ់នះេទ។ ផទុយេទវញិ �ណត្តរិបសេ់គេផ្ត តជសខំនេ់លើ
យ�ុ្ត ធកិរៃនបទេចទ្របកន។់ េគលេ�ជប�មគ្ឺរតូវ្របឈមកង្វះឯក-
�ជភព និងភពលំេអៀង ែដលបនេលើកេឡើងកនុងរង្វង់្របព័នធយុត្តិធម៌កនុង
្រសកុេនកសូវូ ៉។ូ ជញកឹញប ់កង្វះ�ណត្តជិក�់កស់្តពីបីញ្ហ េករ ្តិ៍ដែំណល 
ឬករក�ងសមតថភពមននយ័ថ ជធមម� ្រពះ�ជ�ជញ  នងិេច្រកម្រតូវ
េផ្ត តករយកចតិ្តទកុ�ក ់ ែតេលើករងរេលើសណំុំេរឿងកនុងៃដែដលជនំុជំ្រមះ
ែតប៉េុ�្ណ ះ។ 
 

 ចំេពះវ�ិលភពដធ៏ំេធង ករបក្រ�យេករ ្តិ៍ដំែណល គឺ្រតូវផ្តល់   
តនួទជីឆនទ នសុទិធដិលត់អួងគនមីយួៗ េ�យ�រគម ន�ណត្តជិក�់កស់្តី
ពីបញ្ហ េនះ។ មនចំនួនេ្រចើន ែដល្រតូវេដើរេទមុខ េ�យសន�ឹមៗេ�យ
ស្វ័យ្របវត្តិេឆព ះេទរកវធិី��ស្ត ែដលេផ្ត តេលើករ្រគប់្រគងសំណំុេរឿង
ទំង�យដម៏ន្របសទិធភព។ តអួងគទំងេនះមនឱកសកនុងករេលើកកមពស់
ករផ្តួចេផ្តើមគំនតិអពំេីករ ្តិ៍ដែំណលេ�យេជគជយ័ កប៏៉ែុន្តករផ្តួចេផ្តើមគនំតិ
ទំងេនះមនិចំបចេ់ធ្វើជ្របពន័ធេទ ្រពមទំងមនិចំបចទ់ទលួយកកចិចគំពរ
ែផនកនេយបយ ឬថវកិជមលូ�្ឋ នេឡើយ។ 
 

 វ�ិលភព ែដលេករ ្តិ៍ដំែណលគមបីជែផនកមួយ ៃន�ណត្តិសនូល
របស់តុ�ករកូនកត់គឺ ជបញ្ហ ៃន�ទបដិ�ទមួយចំនូន។ មតិមួយចំនួន
េលើេឡើងថ តុ�ករកនូកត់្រតូវេផ្ត តេលើ�ណត្តសិនូល កនុងករជយួបញច ប់
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និទណ្ឌ ភព ្រតូវបនបំេពញេ�យរេបៀប�រះនីតិរដ្ឋដរ៏ងឹមំមួយ ែដលមន 
េករ ្តិ៍ដែំណលជកមមវតថុមយួស្រមបេ់ធ្វើករ�កែ់តង នងិអនវុត្តន។៍ េគបនេលើក
េហតផុលថ ករេផ្ត ត ជបឋមគកឺរអេងកត នងិករេចទ្របកន្់របកបេ�យ
េជគជយ័ ្រពមទំងេធ្វើករផ្តនទ េទស នងិករេលើកែលងបទេចទ្របកន ់នងិ
ករអនវុត្តនេ៍ទសជបន្តបនទ ប ់ េនះនងឹជ្រពតឹ្តកិរណ៍គន្លះឹ ៃនេជគជយ័
ទំងជតិ និងអន្តរជតិ។ វធិី�្រស្តេនះអះ�ងថ េករ ្តិ៍ដំែណល�ចមន
េចរភពេទបន េទះបីជមិនបនកំណត់�ម�ណត្តិ យ៉ងជក់�ក់ក៏
េ�យ។ 
 

 មតេិផ�ងៗេទៀតបនេលើកេឡើងថ មនករពបិកេ្រចើនស្តពីកីរបេងកើត 
ឲយមនកចិចគំពរែផនកនេយបយ ស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណល េ�យគម ន�ណត្តិ
ដជ៏ក់�ក់មួយ េហើយថ កិចចគំពរែផនកនេយបយ គឺជក�្ត ដស៏ំខន់
ស្រមប់េជគជ័យែផនកេករ ្តិ៍ដំែណល។ ទស�ន�េនះសនមត់ជមុនថ ករ
បញច បន់ទិណ្ឌ ភព នងិករធននវូករងររបសត់�ុករ បន�លទ់កុនវូេករ ្តិ៍-
ដែំណល្រតូវេកើតមនេឡើងកនុងេពលដ�ំលគន  នងិជេគលេ�ព្រងងឹអញញ-
មញញ។ េលើសពេីនះេទៀត អនកជនំញមយួចនំនួ សែំដងទស�ន�ថ �ណត្តិ
ជក�់ក្់រតូវកណំតឲ់យបនល្អតិល្អន ់ �មែដល�ចេធ្វើេទបន ពេី្រពះថ 
�ណត្តទិលូទំ�ូយនំមកនវូសក្ត នពុល កនុងករេ្រជ�តែ្រជកែផនកនេយ- 
បយេ្រចើន។ �រសំខន់ដូចៗគន គឺេសចក្តី្រតូវករ េដើមបីធននូវ�ណត្តិ 
នងិចបបថ់មីៗ ននជុវំញិករបេងកើតរបសខ់្លួនគ្ឺរតូវបនែកស្រមួល�មចបបក់នុង
្រសុក ទំងអងគេហត ុនងិទស�ន�សុជីេ្រម។ 
 

 ករណី្របេទសេស�េឡអនូ គជឺករេផទរចេំណះដងឹ កនុងបរបិទេនះ។ 
ម្រន្តជីនខ់ពសម់យួចនំនួ េនកនុងត�ុករពេិសសមនករេប្តជញ ចតិ្ត ចេំពះ
េករ ្តិ៍ដំែណល កប៏៉ុែន្តករផ្តួចេផ្តើមគំនិតរបស់េគ ជនិចចជកលមិន្រតូវបន  
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គំ្រទេ�យគណៈកមម ធកិរ្រគប្់រគង។ កលពមីនុ គណៈកមម ធកិរ្រគប្់រគង
េផ្ត ត េលើដេំណើ រករ្របតបិត្តកិរ របសត់�ុករពេិសសកនុងែដនថវកិ នងិ
្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ�ដត៏ឹងែតង ែដលទទួលខុស្រតូវផ្តលម់តិេយបលដ់ល់
ត�ុករពេិសស នងិបញ្ហ េ្រក្របពន័ធត�ុករ នងិជយួេ្រជមែ្រជងែស្វងរក
មូលនិធិ។ េនះគឺមនលកខណៈសុីសង្វ ក់គន នឹងឥរយិបថ ែដលបចចុបបនន
េនះ ទទលួយកកនុងចេំ�មអនក�កែ់តងេគលនេយបយែដល្រតូវច�ំយ 
លយុយ៉ងេ្រចើនសនធកឹេទ េលើ��ក្តពីេិសស ្រពមទំងលទធផលតចិតចួ 
េ�យ�បទំ់ងសណំុំេរឿង្រតូវបនបញច ប ់នងិផលបះ៉ពល់កនុងតំបន់។ បញ្ហ
មយួេទៀត ែដលបនកណំត្់រពំែដនសមតថភព របសត់�ុករពេិសស េដើមបី 
រួមចំែណកដល់េករ ្តិ៍ដំែណល ្រតូវបនែចងពី្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ�ដច៏េង្អ�ត
ៃន�ណត្តរិបសខ់្លួន ជ�ទិ៍្រតូវបនេគផ្តល�់�រ�ង��ន ំ (េទះបជី រយៈ-
េពលេនះ្រតូវបនេគបង្ហ ញថ មនិ�ចអនវុត្តបនកេ៏�យ)។ 
 

 េនេពលជមយួគន េនះែដរ អនក�កែ់តងេគលនេយបយ�ចមន
បំណង្របថន ចង់េឃើញនូវផលប៉ះពល ់និងផល្របេយជនយ៍រូអែង្វង និង
ចំបច្់រតូវជនូដណឹំង នងិអបរ់នំវូអ្វីៗ ជលទធភពេផ�ងៗ�ចេធ្វើបន។ កង្វល់
ននអពំធីនធន្រតូវករចំបច្់រតូវបនេលើកេឡើង។ អគគេលខធកិរបន
សែំដងនវូករេពញចតិ្តយ៉ងចបសរ់ចួេហើយ ចេំពះករចលូរមួែដលេគបន
ប៉ន�់ម នទកទ់ងនងឹត�ុករកនូកត ់ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ �ថ ន-
ភពបចចុបបននគថឺ ត�ុករកនូកតម់នននិន ករ ពងឹែផ្អកេលើកររមួវភិគទន
េ�យសម្័រគចតិ្ត។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ ករេលើកេឡើងនវូកង្វលទំ់ង
េនះមនិ្រតូវេបះបងេ់ចលករក�ងសមតថភព្របកបេ�យេចរភពេឡើយ 
កនុងរង្វងៃ់ន្រពំែដន្របកដនយិម។ េទះបជីមនករេប្តជញ ចតិ្តចេំពះករេ្របើ-
្របស់ និងករក�ងសមតថភពជតិ �មែដល�ចេធ្វើេទបន ្រពមទំង
ភគរយសមេហតផុល ៃនថវកិសរបុ (ដចូជព៥ី េទ១០ភគរយ)  ែដល   
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បរំងុទកុស្រមបក់រផ�ព្វផ�យជក�់ក ់ នងិសកមមភពេករ ្តិ៍ដែំណលនន 
ែដល្រតូវេធ្វើដេំណើ រដែ៏វងឆង យ។  
 

េ្រគះថន ក់គឺប�្ត លមក ពីករខកខនមិនបនបំេពញដូចបន
េលើកេឡើងមកេនះ ដូចបន បង្ហ ញបទពេិ�ធន ៍ៃនអងគភពែផនកឧ្រកដិ្ឋកមម
ករំតិធងនេ់ន្របេទសទមីខ៉ងេកើត ែដល្រតូវបនបទិទ្វ រេនះ េ�យបន�ល់
ទកុនេូករ ្តិ៍ដែំណលដត៏ចិតចួ េហើយកគ៏ម នបណ្តឹ ងេសើេរ ើផ្លូ វចបបច់បស�់ស ់
ស្រមបស់ណំុំេរឿងែដលមនិទនប់នេ�ះ្រ�យែដរ។ មនករផ�រភជ បដ់៏
ចំបច ់ នងិេរៀងរហតូមករ�ងករជនំុជំ្រមះបទឧ្រកដិ្ឋនន េដើមបីបញច បន់វូ
នទិណ្ឌ ភព នងិករក�ងសមតថភពេ�យេចរភពមយួ េដើមបីេលើកេឡើង
ជដំេ�ះ្រ�យចំេពះបទឧ្រកិដ្ឋែបបេនះ នេពលអនគត។ េលើសពី
េនះេទៀត តយ៉ួងដចូជ ករក�ងសមតថភពកជ៏ែផនកមយួចំបចផ់ងែដរ 
ៃនវធិី��ស្តដម៏ន្របសិទធភពចំេពះករកត់េទស ែដលជបញ្ហ សខំន់ 
នងិ្រតូវពងឹែផ្អកេទេលើអនកេសុើបអេងកតកនុង្រសកុ នងិអនកបកែ្របជេដើម។   ជ
លទធផល េករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវកណំត�់ណត្តឲិយបនចបស�់ស ់នងិទទលួបន
កិចចគំពរពីថវកិសនូល។ ករ�ក់សមព ធគឺេដើមបីកំណត់េពលេវ� ែដល
មិន្របកដនយិមក្៏រតូវេចៀស�ងផងែដរ។ 

 

ខ. ែផនករ 

�មរយ� ៃនែផនករស្តពីកីរបេងកើតត�ុករកនូកត ់ គមឺន�រ-
សខំន ់ ចេំពះករេ្របើ្របសស់មតថភពចបបអ់ន្តរជតដិម៏ន្របសទិធភពេន
ថន កជ់ត។ិ ្របករេនះ្រតូវ�បប់ញចូ លទំងករ�យតៃម្លមយួចបស�់សអ់ពំី
សមតថភពជត ិេ�យមនករចលូរមួពអីនកជនំញធនធនមនសុ�។ ្របសិន
េបើគម នែផនករែបបេនះេទ អនកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច�ចេធ្វើករសននិ�្ឋ ន
េ�យមិនសុ្រកឹតយ ចេំពះសមតថភពកនុង្រសុក នងិលកខណ័្ឌ េផ�ង�េទៀត។ 
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ជបន្តបនទ ប ់ ករសនន�ិ្ឋ ន�មយួេ�យមនិស្ុរកតឹយ ្រពមទំងសញញ ណ
ៃនបញ្ហ �ចនំមកនូវយុទធ��ស្ត ែដលមិនមន្របសិទធភព និងេធ្វើឲយ
្រចបូក្រចបលដ់លៃ់ដគូករងរជតិ។ េនេពលជមួយគន េនះ ករ�យតៃម្ល
ែបបេនះ ជញកឹញប្់រតូវបនេធ្វើេឡើងេ�យសេងខប និងទទួលបនករ
ចប�់រមមណ៍មនករំតិ កឡុំងេពលេបសកកមមែផនករ។ េដើមបីធននវូផល
្របេយជនអ៍តិបរមៃនអន្ត�គមនអ៍ន្តរជត ិ នងិ�ក់ែតងយទុធ��ស្តដម៏ន 
្របសទិធភពមយួស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណល គ្ឺរតូវករជចំបចន់វូែផនករជេ្រចើន 
េទៀត េលើែផនករែដលមនសព្វៃថងេនះ លខិតិបុករណ៍េផ�ង� ដចូជរបយ- 
ករណ៍ ៃនយន្តករសទិធមិនសុ�សហ្របជជត ិ(ឧ. អនកជនំញ�ក�ជយ អនក-
�យករណ៍ពេិសស) របយករណ៍េបសកកមមរក�សន្តភិពជនូ្រកុម្របកឹ�
សន្តិសុខសហ្របជជតិ ករសទង់មតិវសិ័យយុត្តិធម៌ ែដលេរៀបចំជ្របចំ
េ�យកមមវធិអីភវិ��នស៍ហ្របជជត ិ (UNDP) ឬកអ៏ងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល 
ករេរៀបចែំផនទសី្តពីកីររេំ�ភសទិធមិនសុ� ឬរបយករណ៍ៃនករឃ្ល ំេមើល
ត�ុករ ែដល្រតូវបនបេំពញបែនថម ចេំពះករ�យតៃម្លទំងេនះ។ 

 

សមសភពៃន្រកុម�យតៃម្លមន�រ្របេយជន ៍ េហើយ្រកុមទំង
េនះមិន្រតឹមែតដឹកនំេ�យតួអងគសហ្របជជតិ ែដលមនចំេណះដឹង
ព�ិ្ត រអពំ្ីរបេទសេនះប៉េុ�្ណ ះេទ ប៉ែុន្តក្៏រតូវ�កប់ញចូ លតអួងគចបបជ់តផិង
ែដរ។ េនទ�ីែដលមន្របតិបត្តកិររក�សន្តភិព ជមលូ�្ឋ នគ្ឺរតូវមន
ករផ្តលជ់នំយួចេំពះេបសកកមមែផនករ នងិគរួេធ្វើករ�យតៃម្លពតិ្របកដ
រួចេ្រសច។ ពិេសសជងេនះេទៀត េបសកកមម�យតៃម្លវសិ័យយុត្តិធម៌េនះ
្រតូវេរៀបចដំេំណើ រករនវូទស�ន�រមួមយួដទ៏លូទំ�ូយ ៃនវសិយ័យតុ្តធិមែ៌ផនក 
្រពហមទណ្ឌ  និងគេ្រមងចបប់ជតិ ែដលជញឹកញប់បំរុងេពលទុកេ្រចើន
ជង២-៣សប្ត ហ ៍ ស្រមបេ់គលបណំងេនះ។ េបសកកមមែផនករកមម្រតូវ
ខតិខេំកៀងគរឲយមនករចលូរមួពតីអួងគេផ�ង� ដទ៏លូទំ�ូយ �បប់ញចូ ល
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ទំងសងគមសុវីលិ េហើយ្រតូវបេងកើតបញជ េីផទ�ង�ទ ត ់ េដើមបឲយសេ្រមចបននវូ
េគលបណំងេនះ។ 

 

គ. ភពមច ស់ករ 

�មនយិមនយ័ វធិ�ី្រស្តច្រមុះទមទរឲយមនករវនិេិយគទំងពី
អងគករជត ិនងិអងគករ អន្តរជតិ រ�្ឋ ភិបល អងគករជនរងេ្រគះ សហ-
គមន៍ចបប់នន និងសងគមសុីវលិ។ អ្វីៗែដលកន់ែត្របេសើរ គៃឺដគកូរងរ
ពកព់ន័ធទំងអសេ់នះគរួែតចលូរមួ កនុងដេំណើ រករេនះ។ �មបទពេិ�ធន៍
បនបង្ហ ញថ ក្រមតឹៃនភពមច សក់រ ដស៏ម្រសបពបិកនងឹសេ្រមចបន
�ស ់េហើយ�្រតូវបនផ�រភជ បយ៉់ងជតិសនទិធនងឹឆនទៈនេយបយ ។ 

  

េ�យ�រែតករបេងកើតអងគជនំុជំ្រមះឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម េនបេូសន� 
(Bosnia) និងេហឿហ�ឺហកូ វ�ី (Herzegovina) ពក់ព័នធនឹងយុទធ�្រស្ត
បញច ប់��ក្តីឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ ស្រមប់អតីត្របេទសយហូកូ�្ល វេីនះ 
(Yugoslavia) នងិេសចក្តសីេ្រមចរបសខ់្លួន េដើមបីេផទរសណំុំេរឿងជនូេទយ�ុ្ត - 
ធិករជតិវញិ េហើយយុត្តិ�្រស្តេនះផ្តល់ជូននូវគំរូថមី ែដលនឹងនំមកនូវ
េជគជ័យពីទស�នៈសុីជំេ�ៃនភពមច ស់ករ។ អងគជំនុំជ្រមះបេងកើតបនជ
ែផនកមយួៃនអងគភពែផនក្រពហមទណ្ឌ  ៃនត�ុកររដ្ឋជអចៃិ្រន្តយថ៍មសី្រមបប់-ូ
េសន� (Bosnia) នងិេហឿហ�ហឺកូ វ�ី (Herzegovina)។ បចចុបបននេនះ េទះបីជ 
មន្រពះ�ជ�ជញ  េច្រកម នងិតអួងគេផ�ងៗេទៀតកនុងអងគជនំុជំ្រមះកេ៏�យ 
ក�៏គជឺត�ុករជត ិនងិករចលូរមួពភីគអីន្តរជតនិងឹ្រតូវបញច បម់្តងបន្តចិៗ 
កនុងរង្វង់រយៈេពល្របែហលជ៥ឆន ំ។ អងគជំនុំជំរះ្រតូវចត់វធិនករណ៍ជ
ជ�ំនវជិជមនពេីដើមដបំងូ េដើមបីព្រងងឹឲយបនចបស�់សន់វូ�ថ នភពកនុង
្រសុករបសខ់្លួន។ ឧទហរណ៍ េច្រកមកនុង្រសុកដកឹនំដំេណើ រករជំនុំជ្រមះ 
េទះបជីេច្រកម២នកេ់ទៀត កនុងគណៈវនិចិឆយ័ជអន្តរជតកិេ៏�យ។ ភគ-
េ្រចើនៃនបគុគលកិជតគិឺជែផនកមយួៃន្របពន័ធត�ុករជត។ិ េទះបជី �-
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ធរណរដ្ឋេសឿប (Republika Srpska) េនែតមនត�ំងមនិទន្់រគប្់រគន់
កេ៏�យ កអ៏ងគជំនុំជ្រមះេនះទទួលបននូវករគំ្រទ ែផនកនេយបយពី
តែំណង្របធនពសីមជកិទំង៣របសប់េូសន� (Bosnia) នងិេហឿហ�ហឺកូ វ�ី 
(Herzegovina) និងបុគគលិកតំ�ង្រកុមជតិពនធសំខន់ៗទំង៣។ ្របធន
មកពភីគជីត ិ ្រតូវទទលួខសុ្រតូវកនុងករដកឹនំអងគជនំុំជ្រមះរមួ េទះបជី
ភគីអន្តរជតិ េនែតេដើរតួនទីដស៏ំខន់កនុងករ្រគប់្រគង និង�ក់ែតង
េគលនេយបយកេ៏�យ។ វត្តមនរបសភ់គអីន្តរជត្ិរតូវបេងកើតេឡើង េដើមបី
ផ�រភជ បវ់ធិនករ ៃនទនំកុចតិ្ត េបើមនិដេូចន ះេទ នងឹ�ចជបួករពបិកកនុង
ករបេងកើត្រកបខណ័្ឌ ៃនករមនិទកុចតិ្តគន  នងិភព�នតងឹែផនកជតពិនធែដល
មនជយរូមកេហើយកនុង្របេទសេនះ។ 

 

ទំងេនកសូវូ ៉ ូ នងិទមីខ៉ងេកើត ភពមច សក់រមនលកខណៈសមុក-
�ម ញេ�យ�រករពតិថ ្របេទសទំង២េនះសថតិេ្រកមរដ្ឋបល្របតបិត្តិ
របសស់ហ្របជជត ិ េនេពលែដលនយិត័កមមនន បេងកើតត�ុករកនូកត ់
របសេ់គ ឬដេំណើ រករនន្រតូវបនអនមុត័។ កនុងករណីទំង២េនះ �មពតិ 
េទគម នករពេិ្រគះេយបលជ់មយួៃដគចូបបក់នុង្រសកុ ឬ�ធរណៈ នំមខុ 
េសចក្តសីេ្រមច ស្តពីកីរបញចូ លេឡើយៃដគកូរងរអន្តរជត ិ េទកនុង្របពន័ធ
ចបបក់នុង្រសុកេឡើយ ែដលឆ្លុះបញច ំង�មរយៈនយិត័កមម UNMIK េលខ 
២០០០/៦៤ និងនយិត័កមម UNTAET េលខ ២០០០/១៥។ កង្វះករ-
ពិេ្រគះេយបល់្របកបេ�យអតថន័យ�មួយ ចំេពះតុ�ករកូនកត់
បនបង្ហ ញអំពីករប�ជ័យយ៉ងធំេធង េដើមបីនឹងពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
ៃដគកូរងរ នងិ�ធរណៈស្តពីកីចិច្របងឹែ្របងខងកែំណ ទ្រមង្់របពន័ធចបប ់
ដរ៏ងឹមំជេ្រចើនអនុវត្តេនកូសូវ ៉ូ និងទីម៉ខងេកើតចប់�ំងពីឆន ំ១៩៩៩។ 
ទំងេនកសូវូ ៉ ូនងិេនទមីខ៉ងេកើតមនិមន្របពន័ធចបប ់ ែដលដេំណើ រករេន
េពលេនះេទ ប៉ុែន្តមិនបន�ប់បញចូ លទំងៃដគូករងរកនុង្រសុក េនកនុង
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ដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តីចិត្តពីេដើមដំបូង ែដលផ្តល់ផលប៉ះពល់មិនល្អ
េលើភពមច សក់រកនុង្រសុក។ ឧទហរណ៍ អនក្របកបវជិជ ជវីៈចបបក់នុង្រសុក
េដើរ តនួទតីចិតចួ ឬគម នកនុងករ�កែ់តងេគលនេយបយចបបេ់នកសូវូ ៉ ូ
ែដលេនែតជកមមសទិធែិត មយួគតៃ់ននយក�្ឋ នកចិចករត�ុកររបសU់NMK។ 
េលើសពេីនះេទៀត ែផនករភគេ្រចើន្រតូវបេងកើត្រកសងួយតុ្តធិម ៌ ស្រមបក់សូវូ ៉ូ
្រតូវបនបេងកើតេឡើង េ�យអនក�កែ់តងេគលេនបយអន្តរជត ិ។ 

 

វ�ិលភពស្រមបភ់ពជមច សក់រ ៃន្របេទសេនះ�ចមនលកខ-
ណៈធេំធង ប៉ែុន្តមនភពសមុក�ម ញេ្រចើន េ�យ�រែត�ថ នភពេផ�ងៗ
�ចេកើតមនេឡើង េនទ�ីត�ុករកនូកត្់រតូវ បនបេងកើតេឡើង�ម    
រយៈករចរចរ ជមយួរ�្ឋ ភបិលែដលមនអធបិេតយយភព។ តនួទរីបស ់
្របជពលរដ្ឋេស�៉េឡអនូ កនុងរចនសមពន័ធត�ុករពេិសស្រតូវបនជះឥទធ-ិ
ពល េ�យ�រែតមន េសចក្តីសេ្រមចរបស់រ�្ឋ ភិបល កនុងករែតង�ំង
បុគគលិកអន្តរជតិចូលបំេរ ើកនុ ងតំែណងសំខន់ៗមួយចំនួន ែដលគួរែត្រតូវ
បំេពញេ�យជនជតិេស�៉េឡអូន។ ក�្ត េនះ និងក�្ត េផ�ងៗេទៀតបន
ចលូរមួចែំណកចេំពះទស�នៈ� ក�្ត សខំនត់�ុករកនូកតគ់ជឺ�ថ បន័
អន្តរជតមិយួ។ ភពជមច ស់ករ្រតូវពិចរ�ទំងចំណុច កនុងករបេងកើត 
និង េនេពល�កេ៏�យេសចក្តីសេ្រមចចិត្តសខំន�់មយួ ្រតូវបនេធ្វើ
េឡើង�មរយៈអតថិភពរបស់��ក្តី ករ�ក់បញចូ លឲយមនករពក់ព័នធ
របសត់អួងគេផ�ងៗគន  េ�យ�បប់ញចូ លទំងសងគមសុវីលិផងែដរ។ 

 

ឃ. ៃដគកូរងរ 

ករកណំតៃ់ដគកូរងរននទកទ់ងគន  យ៉ងខ្ល ំងជមយួបញ្ហ អពំី
ភពមច សក់រ។ គជឺៃដគកូរងរទំង�យ� ែដលសហគមនអ៍ន្តរជតិ
បន�កឲ់យពកព់ន័ធ កឡុំងេពលករចរចរ ស្តពីកីរបេងកើតត�ុករកនូកត់
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េនះ េ�យេដើរតនួទយ៉ីងសខំន ់កនុងករធនឲយមនកចិចគំពរពៃីដគកូរងរ 
ននកនុងចេំ�មសងគមសុវីលិ នងិសហគមនច៍បប។់ ជលទធផល វ�ិល-
ភពេនះ្រតូវមនលកខណៈទលូទំ�ូយ នងិបញចូ លៃដគកូរងរសខំន់ៗ ។ 

 

�មនយិមនយ័ េ�យ�រែតករចរចរបេងកើតត�ុករ្រតវូែតមន
កណំត ់ចេំពះត�ំងសហ្របជជត ិនងិរ�្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ បញ្ហ េនះភគី
ទំង២�ចមនលទធភពេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ឲយបនជក់�ក់ េ�យ
មនករចលូរមួពតីអួងគេផ�ងៗឲយបនទលូទំ�ូយ េនេពលែដលដេំណើ រករ
េនះេនែតបន្តេធ្វើ។ កនុងបរបិទ ៃន្របេទសប៊រូនុឌ ី េគបនផ្តលអ់ន�ុសនថ៍ 
្រសប�មដេំណើ រករចរចរគរួែតមន ដេំណើ រករពេិ្រគះេយបលម់យួែផ្អក
េលើភព្របកដនយិម នងិតម្ល ភពយ៉ងទលូទំ�ូយ េ�យមនករចលួរមួ
ភគេ្រចើពតីអួងគជត ិ នងិសងគមសុវីលិ េដើមបីធនថ កនុង្រកបខណ័្ឌ ចបបទ់េូទ
ស្រមបក់របេងកើតយន្តករគណេនយយភព�ម្របពន័ធ នងិេ្រក្របពន័ធត�ុករ 
�ចទទលួយកបន ចេំពះអងគករសហ្របជជត ិនងិរ�្ឋ ភបិលនវូទស�នៈ 
នងិបណំង្របថន របស្់របជពលរដ្ឋប៊រូនុឌ្ីរតូវបនេគេធ្វើករពចិរ�។ 

 

េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ កទ៏�ំបក់នុងករអនវុត្តនក៍លពអីតតី-
កលបង្ហ ញថ ្រពំែដនៃដគកូរងរ ជញកឹញបម់នលកខណៈតចូចេង្អ�ត 
េហើយមនិ្រតូវបនបញចូ លៃដគកូរងរសខំនទំ់ងអសេ់ឡើយ  ដចូជត�ំង
ជនរងេ្រគះ។ ឧទហរណ៍ ករចរចរេដើមបីបេងកើតត�ុករពេិសសស្រមប់
្របេទសេស�េឡអនូ្រតូវបនេរៀបចេំឡើងែត្រកុមតចូមយួប៉េុ�្ណ ះ ែដលេ្រចើន
ែតតអួងគរ�្ឋ ភបិល ជរមួមនអគគេមធវ ីនងិរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសងួយតុ្តធិមេ៌ស�េឡ-
អនូ ែដលដកឹនំគណៈ្របតភិ។ូ កង្វះករចលូពកព់ន័ធរបសអ់នកជនំញវជិជ ជវីៈ
ែផនកចបបក់នែ់តខ្ល ំងរបសេ់ស�េឡអនូ នងិភពប�ជយ័ េដើមបីជនូដណឹំង
ពកួេគឲយបន្រគប្់រគនអ់ពំវីឌ�នភព មននយ័ថ ជបឋម េមធវយីលថ់ 
ពកួេគ្រតូវបនផតេ់ចញពដីេំណើ រករ េហើយទ២ី កង្វះពត័ម៌ននំឲយបតប់ង់
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ក្តសីងឃមឹ នងិរពំងឹទកុ។ ករេកើតេចញជលទធផលៃនករយលខ់សុ នងិករ-
�កអ់នច់តិ្ត�មយួែបបេនះ �ច��ំងបនយ៉ងងយ ្របសនិេបើមនកចិច
ពេិ្រគះេយបលែ់ថមេទៀតពដីបំងូ។ ជបឋម ករ�កអ់នច់តិ្ត្រសេដៀងគន
េនះែដរ កទ៏ំនងជេលចេចញជរូប�ងជុំវញិេសចក្តីសេ្រមច េដើមបីបញជូ ន   
ឆល េថេលឿ អតតី្របធនធបិតៃីន្របេទស�យេបឿេរៀ េទកនទ់្ីរកុងេហក 
(្របេទសហឡូង)់ ស្រមបេ់ធ្វើករជនំុជំ្រមះ ែដលជេសចក្តសីេ្រមចមយួែដល
សងគមសុវីលិ្រតូវផតេ់ចញ។ 

 

ង. រចនសមពន័ធ  
 

១. ទនំកទ់នំងជមយួ្របពន័ធចបបក់នុង្រសុក 

ត�ុករកនូកតន់ងឹខតិខ្ំរបងឹែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបីក�ងសម-
តថភព�ថ ប័នកនុង្រសុកមន្រ�ប ់ ្របសនិ េបើននិន ករបចចុបបនន ចេំពះករ-   
ក�ងសមតថភពជនំញ េ�យេចរភពេ�ែតមនបន្ត។ ទនំកទ់នំងកន ់
ែតជតិសនទិធជមយួ្របពន័ធចបបក់នុង្រសុក ែដលមនិ�ចអតប់នមននយ័ថ 
នងឹមនករគសូបញជ កយ៉់ងសខំនស់្តពីកីរអនវុត្តនច៍បបក់នុង្រសកុ។ េ�យ- 
�រែតបញ្ហ េនះ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ ជអ្វែីដលេគចងប់ន្រសប�ម 
ទស�ន�ននៃនធមម នរុបូ នងិភព្របកដ្របជែផនកចបប ់ ចបប�់ចមនភព 
ខ្វះចេន្ល ះកនុងវសិយ័មយួចនំនួ ឬភពចំបចឲ់យមនកែំណទ្រមង។់ ករ�កែ់តង
រួមគឺមនេគលេ� ែដលចបប់�ចអនុវត្តេទបន នេពលបចចុបបននេនះ 
ែដល្រតូវអនុវត្តេនះ េលើកែលងែតកនុងករណី ែដលចបប់មិន្រសប�ម
បទ�្ឋ នសិទធិមនុស�អន្តរជតិែតប៉ុេ�្ណ ះ។ េទះបីជយ៉ង� កេ៏�យ    
ជករចំបច�់សែ់ដល្រតូវ�យតៃម្លជបនទ ន ់ចេំពះចបបម់ន្រ�បក់នុង
ករណី� ែដលវធិ�ី�ស្តែបបេនះ្រតូវបនចតេ់ឡើង េដើមបីនងឹកណំតអ់ពំី
ករេកើតមនៃនភពមនិ្រសបគន េនះ។ 
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្របករសខំនផ់ងែដរ ្រតូវបញជ កឲ់យចបសព់ដីបំងូថ េតើចបបក់នុង
្រសុក�មយួ�ចអនវុត្តបន។ េលើសពេីនះេទៀត កនុងករណីខ្លះ េសចក្ត្ីរតូវ-
ករេដើមបីេធ្វើវេិ�ធនកមមចបប់កនុង្រសុក� ែដលផទុយពីបទ�្ឋ នអន្តរជតិ 
ែដល�ចបេងកើតបនជែផនកមយួ ៃនកចិចចរចរយ៉ងមន្របេយជនស៍្តពីកីរ 
បេងកើតត�ុករពេិសស។ ឧទហរណ៍ កែំណទ្រមងជ់មនុៃន្រកមនតីវិធិ្ីរពហម- 
ទណ្ឌ  នងិចបបស់្តពីឧីត្តម្រកុម្របកឹ�ៃនអងគេច្រកម ែដលនងឹបនជយួយ៉ង   
ធេំធងដលអ់ងគជនំុជំ្រមះវ�ិម�ញេន្របេទស កមពុជ។ 

 

�ចមនកលៈេទសៈជេ្រចើន ែដលករពងឹែផ្អកេលើចបបក់នុង្រសុក
មន្រ�បេ់នះមនិមនលកខណៈសម្រសប។ តយ៉ួងដចូជ ត�ុករពេិសស 
ស្រមប្់របេទសេស�េឡអនូមនិ�ចជែផនក មយួ្របពន័ធចបបក់នុង្រសកុបន
េទ ្របសនិេបើមនិបនេលើកេឡើងអពំបីញ្ហ សមុក�ម ញមយួចនំនួ ែដលទកទ់ង
នងឹចបបន់េិទសកមមជមនុ នងិអភយ័ឯកសទិធ ិ ែផនកអធបិេតយយភពរបស ់
ឆល េថេលឿ។ មយ៉ងេទៀត ត�ុករកនុង្រសុកក�៏ច��ំងេ�យករករំតិ 
ចេំពះបតយបន័ នងិមខុងរេ្រកែដនដេីផ�ង�េទៀត។ 

 

មនករេលើកេឡើងអពំទីឡ្ហកីរណ៍ដរ៏ងឹមំ ទកទ់ងនងឹករ�កែ់តង
វធិនៃននតីវិធិពីេិសស ស្រមបត់�ុករកនូកតក់នុងករបេំពញ�មលកខណៈ 
ពេិសស ៃនករជនំុជំ្រមះសណំុំេរឿងឧ្រកដិ្ឋកមមធងនធ់ងរ ជរមួមនឧ្រកដិ្ឋកមម
្របលយ័ពជូ�សន ៍ ឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆំងមនសុ�ជត ិ នងិឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម។ 
េ�យ�រែតឧ្រកដិ្ឋកមមទំងេនះ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ ជករករំតិសក្ត - 
នពុលេ�យ�ទ ល ់ៃនេករ ្តិ៍ដំែណលវធិនែបបេនះគជឺវធិនចំបច ់ស្រមប ់
ករផ្តនទ េទសេ�យ្របសទិធភព នងិយតុ្តធិមៃ៌នឧ្រកដិ្ឋកមមដធ៏ងនធ់ងរទំងេនះ 
នងិេនែតមនសនទុះស្រមបក់ែំណទ្រមងន់េពលេ្រកយ ។  
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២. ទ�ំីងៈ វធិ�ី�្រ្តែបបមជឈករ ទលន់ងឹែបបវមិជឈករ 

បញ្ហ េនះ�ចពេិ្រគះេយបលប់នថ េតើេករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវបនេគ
េលើកកមព្រក់នែ់ត្របេ្រើរ េឡើងបន�មរយៈករ�កព់្រងយបគុគលកិអន្តរ-
ជតទិទំូង្ំរបពន័ធចបបជ់ត ិ (បញចូ លបគុគលកិអន្តរជតេិទកនុងត�ុករជត ិ
េន�មប�្ត េខត្តនន) ��មរយៈករបេងកើត្រមតថភពែបបមជឈករ នងិ
ជនំញ តយ៉ួងដចូជេនរដ្ឋធន។ី នបចចុបបននេនះ គរំែូបបមជឈករទនំងជ
គរំ្ូរកល េហើយ្រតូវបនេ្របើ្រប្រក់នុង្របេទ្រេ្រ�េឡអនូ បេូ្រន� នងិេហឿ-
ហ�ហឺកូវ�ី នងិកមពុជ។ នេពលថមីៗ េនះ កចិចពភិក�្រ្តពីកីរេផ្ត តេលើ្រមតថ-
ភពអន្តរជតកិ្៏របកដេឡើងផងែដរេនក្ូរវូ ៉។ូ គណុ្របេយជន ៍ដច៏ប្រ�់្រ់
ៃនគរំែូបបមជឈករគថឺ មនលកខណៈងយ្រ្រលួចតែ់ចង នងិ្រគប្់រគងជង 
ែដលទកទ់ងនងឹករករពរទលន់ងឹឥទធពិល ៃនបញ្ហ ជ្របពន័ធនន ែដលេធ្វើ
ឲយេ�ហមងដល្់របពន័ធចបបក់នុង្រ្រកុ។ ្របករេនះ�ចេធ្វើឲយេគ្រេ្រមចបន
នូវវ��នភពកនុងរយៈេពលខ្លី និងរក�ឲយបននូវបរយិក្រៃនករ្រេ្រមច
បន នងិេជគជយ័េ�យមនបទ�្ឋ ន�យតៃម្លចប្រ�់្រ។់ ្របេទ្រេ្រ-
�េឡអនូ បេូ្រន� នងិេហឿហ�ហឺកូវ�ី រចន្រមពន័ធេនជុវំញិត�ុករ្រតូវបន
�ថ បនយ៉ងឆបរ់ហ្័រ។ បេចចកវទិយជនខ់ព្រ ់ នងិបរេិវណគរួឲយចប�់រមម-
ណ៍ៃន�ថ បន័ទំងេនះបនបេំរ ើជ្របភពមយួ ៃនេមទនភព នងិបនបង្ហ ញ 
អពំភីពេជគជយ័ជកែ់្រ្តងពតិ្របកដ ផទុយពតី�ុករកនុង្រ្រុក ែដលមន
កែន្លងបេំពញករងរច្រ ់ េលើ្រពេីនះេទៀត ្រមតថភពែបបមជឈករផ្តល់
ឱក្រយ៉ងេ្រចើន្រ្រមបក់របណ្តុ ះប�្ត ល ករេរៀបច ំនងិអភវិ��ជំនញ 
ឯកេទ្រដលៃ់ដគជូត ិែដលបនេ្រជើ្រេរ ើ្រជមនុ (នងិអន្តរជត)ិ។ ្រខំន់
ជងេនះេទៀត េ�យ�រែត�្រកដិ្ឋកមមនន នងិជន្រង�័យទំងេនះកពំងុ
្រតូវបនជំនុំជ្រមះេនះ តុ�ករេនះកជ៏ួយ្រ្រមប្រ្រមួលដល់នីតិវធិីកនុង
ករព្រងងឹ្រន្ត្ិរខុផងែដរ។   

 



26

ករេលើកេឡើងជទឡ្ហកីរណ៍្របឆំងនងឹរចនសមពន័ធ ែបបមជឈករគឺ
ថ េគបនបេងកើត្របពន័ធយតុ្តធិមម៌យួមន២ថន ក ់េ�យេហតថុ មនភពខសុ
គន ជមយួនងឹ្របពន័ធចបបក់នុង្រសកុទំងមលូ។ េ�យ�រែតជហំៃនបពុ្វសទិធិ
ែបបេនះ �ចជបញ្ហ ពិបកខ្ល ំង កនុងករជះឥទធិពលេទេលើ្របព័នធចបប់ 
ទំងមលូ េហើយ�ចេធ្វើឲយេកើតជ�ទបដ�ិទ ជមយួនងឹអនក្របកបវជិជ ជវីៈ
ចបបជ់ត ិ ែដលមនិបនចលូពកព់ន័ធេ�យ�ទ ល។់ េនបេូសន� នងិេហ�ហ�-ឺ
ហកូ វ�ីមនគម្ល តយ៉ងធំេកើតមនេឡើង រ�ងទស�នៈៃនតុ�កររដ្ឋបូ-
េសន� ែដល្រតូវបនេគពពិណ៌នថ “មនលកខណៈទេំនើបអ�ច រយ” េបើេ្រប�ប-
េធៀបនឹងតុ�ករកនុង្រសុក និងតំបន់។ ្របករេនះ�ចេ្រប�បេធៀបបន
ជមយួនងឹគម្ល តេកើតមនេឡើងរ�ងអងគជនំុជំ្រមះឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ មេនបេូសន� 
និងេហ�ហ�ឺហកូ វ�ី និងេន��ក្តីឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិ ស្រមប់អតីត
្របេទសយហូកូ�្ល វ។ី ដេូចនះ អងគជនំុជំ្រមះ�ចេធ្វើករគសូបញជ កអ់ពំចីណុំចខ្វះខត
របសត់�ុករកនុង្រសុក ែដលមនិមនតនួទចីបស�់សក់នុងករពះុពរេលើ
បញ្ហ ទំងេនះ។  ដេូចនះេហើយ េទើបមនជនជបេ់ចទ ែដល្រតវូេចទពបីទ-
េលមើស្រពហមទណ្ឌ ជេ្រចើននក ់ ចងទ់ទលួបនករកតក់្តេីនចេំពះមខុអងគជនំុំ
ជ្រមះ ឬកប៏្តងឹឧទធរណ៍េទេច្រកមអន្តរជតទំិងេនះ។ បញ្ហ ដចូគន េនះែដរគឺ
េកើតមនពតិ្របកដ ស្រមបត់�ុករពេិសសេន្របេទសេស�េឡអនូ។ ទំង
េនទមីខ៉ងេកើត នងិកមពុជ ភពខសុគន រ�ងត�ុករកនុង្រសកុ នងិត�ុករកនូ
កតម់នភព្រសេដៀងគន  េ�យ�រែតគណៈវនិិចឆ័យពិេសស និងអងគជំនុំ-
ជ្រមះវ�ិម�ញ ដេំណើ រករេនកនុងបនទបស់វនករែដលតបុែតងថម ី េ�យមន
បនទបស់្រមបថ់តេ��ង� នងិសមភ រៈគរួជទគីបច់តិ្តដទ៏េំនើបេ��ង�េទៀតែដល
ត�ុករធមម�មនិមន។ ឧទហរណ៍េ្រចើនទំងេនះ បង្ហ ញពេីសចក្ត្ីរតូវករ
ឲយមន�លសវនករ ឬបរេិវណដស៏ម្រសប ែដលមននយ័ថ ករ�កទ់-ី
�ំងតុ�ករកូនកត់ កនុងទីបរេិវណ�ច់េ�យែឡកពីតុ�ករកនុង្រសុក
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េនះ ែដល�ចេធ្វើឲយអនថ់យែថមេទៀត ដលស់ក្ត នពុលស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណល 
េ�យករកំរតិអំពីអន្តរកមមជមួយនឹងបុគគលិកតុ�ករកនុង្រសកុ។ 

 

មកដលេ់ពលេនះ ឧទហរណ៍ែតមយួគត ់ ៃនគរំែូបបវមិជឈករពតិ
្របកដគឺេនកូសវូ ៉ ូ ែដលេនទីេនះេច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ អន្តរជតិ្រតូវ
បន�ក់ឲយបំេរ ើករងរយ៉ងេ្រចើន កនុងតុ�ករ�មតំបន់�មប�្ត ្រសុក
ទំង�យ។ េច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ អន្តរជតមិយួចនំនួបនត�៉អពំភីព-
ឯេក នងិផលបះ៉ពលេ់លើសលីធមរ៌បសេ់គ ែត�មពតិេទ គរំេូនកសូវូ ៉�ូច
ផ្តលជ់វភិគទនយ៉ង ទលូទំ�ូយែថមេទៀត ចេំពះអន្តរកមម�មតបំនរ់�ង
បគុគលកិជត ិនងិអន្តរជត។ិ កនុងករណីខ្លះ វធិ�ី្រស្តែបបេនះ�កដ់ចូជមន
លទធផល េហើយនងិបគុគលកិអន្តរជតមិយួចនំនួបននយិយយ៉ងេពញចតិ្ត
អពំបីទពេិ�ធនទំ៍ងេនះ។ប៉ែុន្តកនុង្រកបខណ័្ឌ ទេូទ ករ�កប់គុគលកិឲយបេំរ ើ
ករែបបេនះមិនមនលកខណៈ�មយុទធ�្រស្ត េហើយនិងឱកសស្រមប់
ករបញចូ លរួមគន  ែដល្រតូវ��ំងេ�យក�្ត ជេ្រចើន ជរមួមនករេបះបង់
េចលគណៈវនិចិឆយ័ចរំះុឆបរ់ហស័ ែដលមនសមសភពបគុគលកិជត ិ នងិ
អន្តរជត ិ កង្វះករបកែ្របភ�មនគណុភពខពស ់ នងិកង្វះករែចករែំលក
ទី�ំងស្រមប់បុគគលិកជតិ និងអន្តរជតិ។ ជទូេទ អនកជំនញននបន
សននិ�្ឋ នថ ផលប៉ះពលៃ់នេច្រកម និង្រពះ�ជ�ជញ អន្តរជតិ េលើ្របព័នធ
ចបបេ់នកសូវូ ៉មូនលកខណៈេធ្វស្របែហសមកដលប់ចចុបបននេនះ។ 

 

េនចងុឆន ំ២០០៥ េច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ អន្តរជតទំិងអស្់រតូវ
េ�្រតឡបេ់ទទ្ីរកុង្រពសីទ�ី រដ្ឋធនកីសូវូ ៉វូញិ េហើយែផនករ្រតវូបន�ក់
េសនើេឡើង េដើមបីបេងកើតសមតថភពែបបមជឈករ កនុងទ្រមង់ៃនអងគជំនុំជ្រមះ ឬ
ត�ុករពេិសស េដើមបីបេងកើតអងគជនំុជំ្រមះឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម។ េច្រកមអន្តរ-
ជតបិនជយួេ្រជមែ្រជង កនុងករផ្តលជ់មតេិយបលច់េំពះវធិ�ី្រស្តេនះ 
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េហើយភគេ្រចើនក�៏ក់ដូចជេពញចិត្តែដរ។ េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ 
េច្រកមអន្តរជត ិ ែដល្រតូវបនេ�្រតឡបេ់ទកនទ់្ីរកុង្រពសីទ�ីវញិេនះ
នយិយថ កចិចសនយករងររបសេ់គជមយួៃដគ ូ �មតបំនក់នែ់តមនករំតិ
ជងពមីនុេទៀត។ 

 

្របសនិេបើ បគុគលកិអន្តរជត ិ ែដលនងឹ្រតូវបន�កឲ់យបេំរ ើករងរ 
េ�យ�រែតពកួេគសថតិេនទ្ីរកុងកសូវូ ៉ ូ នងិទទលួរងផលបះ៉ពលេ់្រចើនន
េពលអនគត េនះករ�កឲ់យបេំរ ើករងររបសេ់គ្រតូវែតេធ្វើេឡើង្រសម�ម
យទុធ��ស្តឲយបនេ្រចើន ្រពមទំងអមេ�យ�ណត្តៃិនករក�ងសមតថភព 
េ�យមនបទ�្ឋ ន េដើមបី�យតៃម្លឲយបនចបស់�ស់ស្រមប់វ��នភព 
នងិករ្របគលជ់នូ។ េទះបជីដេូចនះកេ៏�យ ្របែហលជវធិ�ី�ស្តែបបវមិ-
ជឈករ្រតូវបនយលេ់ឃើញថ ជែផនកមយួល្អ្របេសើរៃនកមមវធិនីតីរិដ្ឋដទ៏លូ-ំ
ទ�ូយមយួ ជងេករ ្តិ៍ដែំណលរបសត់�ុករកនូកត។់ េ�យែតបញ្ហ េនះ
�ច្រតូវបននយិមចលូចតិ្ត ពកីរផ្តល្់របសទិធផលរមួគន  នងិទស�ន�េករ ្តិ៍-
ដែំណល េដើមបីអនមុត័រចនសមពន័ធែបបមជឈករ បញ្ហ ទំងេនះ្រតូវែតមន
លទធភពេធ្វើករបណ្តុ ះប�្ត ល ទំងបគុគលកិខង្រកបខណ័្ឌ ជត្ិរបកបេ�យ      
្របសទិធភព ែដល�ចេដើរតនួទ ី េ�យ�ទ លជ់្រគូបណ្តុ ះប�្ត លនេពល
អនគត នងិធនឲយមនផលនទិស�នទ៍ទំូង្របេទស។ 

 

៣. រចនសមពន័ធ្រគប្់រគងែបបសមហរណកមម ទលន់ងឹរចនមពន័ធ ្រគប្់រគងែខ�
បេ�្ត យ 

 ករអនុវត្តន៍ទំងសមហរណកមមរដ្ឋបលតុ�ករ និងដំេណើ រករ
រចនសមពន័ធែខ�បេ�្ត យបនែ្រប្របួល។ ឧទហរណ៍ អងគជនំុជំ្រមះវ�ិម�ញ 
េន្របេទសកមពុជបនអនមុត័រចនសមពន័ធខសុគន  ពតី�ុករកនូកតេ់ផ�ង�  
។ េទះបជី �ក�រែផនករ សេំ�េលើរចនសមពន័ធ ែដល្រតូវបនេធ្វើសម-
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ហរណកមមទំងសមសភពជតិ និងអន្តរជតិកេ៏�យ កអ៏គគេលខធិករ
បនទទលួ�គ លថ់ លកខណៈពេិសស ៃនកចិច្រពមេ្រព�ងរ�ងសហ្របជជត ិ
នងិ�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជតរំវូឲយមន្រពំែដន�ចេ់�យែឡកពគីន  កនុងករទទលួ 
ខសុ្រតូវស្រមបទ់ដិ្ឋភពជកែ់ស្តងៃនរដ្ឋបល ជរមួមនហរិញញវតថុ  លទធកមម 
នងិករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិ។ ដេូចនះ រចនសមពន័ធែខ�បេ�្ត យ នងិថវកិ�ច់
េ�យែឡក្រតវូបនបេងកើតេឡើងកនុងវសិយ័សខំន់ៗ ទំង�យ េ�យែផ្អក�ម
ករអនវុត្តនជ៍កែ់ស្តងបនឆ្លុះបញច ំងឲយេឃើញ អពំកីរយិលយ័ដព៏តិ្របកដ
�ចេ់�យែឡកពគីន  ស្រមបស់មសភពេរៀងៗខ្លួន្រគបអ់ងគភពទំងអស ់
េលើកែលងែតកមមវធិផី�ព្វផ�យដលស់ហគមន ៍នងិកចិចករ��រណៈេចញ។ 

 
 មនសក្ត នពុលស្រមបស់មហរណកមម ដស៏ខំនរ់�ងបគុគលកិជត ិ
នងិអន្តរជត ិ នងិសថតិកនុងរង្វង់រចនសមព័នធៃនអយយករ អងគភពករពរក្តី 
នងិែផនកត�ុកររបសអ់ងគជនំុជំ្រមះវ�ិមញញ។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ 
��្រសយ័េទេលើករយិលយ័រដ្ឋបលែដលជអងគភពទ១ី កនុងករ�កេ់ចញ
នវូរេបៀបករ�រៃន�ថ បនេ័នះ។ ជទេូទ េ�េពល�កេ៏�យរចនសមពន័ធ
សមហរណកមមរ�ងបគុគលកិជត ិ នងិអន្តរជតេិនះ្រតូវបនេលើកទកឹចតិ្ត�ម
ែដល�ចេធ្វើេទបនកនុងករប្រងួមឲយតចូបផំតុ ចេំពះករែញកេចញនវូ�-
នភិយ័ស្តពីសីក្ត នពុល ស្រមបក់រេផទរជនំញរ�ងបគុគលកិ នងិ�កប់នទុក
េលើករយិលយ័នមីយួៗ នងិបគុគលកិេដើមបី្របតបិត្តកិរកនុងលកខណៈសម-
ហរណកមមយ៉ងពតិ្របកដ។  
   

ច. ករេចៀស��ងវូេករ ្តិ៍ដែំណល “អវជិជមង” 
 មតមិយួចនំនួេលើកេឡើងថ ត�ុករកនូកត�់ចហចុលទធផលេករ ្តិ៍-
ដំែណលអវជិជមនបន ្របសិនេបើខ្លួនេ្របើ្របស់នូវសមតថភពជតិឲយអស់
លទធភព កនុងនមជអនកវជិជ ជវីៈកនុង្រសុក េដើមបីពយយមពំនំយកេទេ្របើ-
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្របស់កនុងតុ�ករកូនកត់ េ�យបែង្វរករយកចិត្តទុក�ក់ពីករវនិិេយគ 
កនុងកំែណទ្រមង់ចបប់កនុង្រសុកដចំ៏បច់ ឬចូលរមួចំែណក ចំេ�ះទស�នៈ 
អវជិជមនៃន្របពន័ធចបបក់នុង្រសកុ។ 
  

 ក្តកីង្វលទំ់ងេនះមនិបនេកើតមនេឡើងជចំបច ់ កនុង�ថ នភពជក-់
ែស្តង ែដលបនពនិតិយេមើលេនទេីនះេទ។ �មពតិេទ ករេ្របើ្របសឲ់យអស់
លទធភពនវូសមតថភពកនុង្រសុកព្ីរបពន័ធកនុង្រសុក�ម�ញ �ចជបញ្ហ មយួ
កនុងរយៈេពលខ្ល ី គជឺបញ្ហ កនុងកឡុំងេពលៃន�យកុលរបសត់�ុករកនូ-
កតែ់តប៉េុ�្ណ ះ។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ កប៏ញ្ហ េនះ�ចវវិត្តេទជក្តី
កង្វលក់នុងរយៈេពលយរូអែង្វង ្របសនិេបើបគុគលកិេ្របើ្របសន់វូបទពេិ�ធន៍
ទទលួបន េដើមបីរកករងរេធ្វើេនបរេទស ឬកនុងវសិយ័ឯកជន េហើយនងិមនិ
្រតឡប់ចូលមក្របព័នធកនុង្រសុកវញិេទ។ ជជំេរ ើស េករ ្តិ៍ដំែណលអវជិជមន
�ចេនែតមន ្របសនិេបើបគុគលកិជតវិលិ្រតឡបេ់ទកន្់របពន័ធ កនុង្រសុក     
្រសុកវញិ្រតឹមែតេធ្វើឲយ�ក់អន់្រសពន់ចិត្ត េ�យ�រែតកង្វះធនធន និង   
កង្វះកររកីចេំរ ើនេនះ។ 
 

 ករ្របកតួ្របែជងែផនកធនធនកនុងចេំ�ម្រកសងួ ឬ�ថ បន័ននដ៏
េកមងខចមីនលកខណៈ សមុក�ម ញកនែ់តខ្ល ំង្រតូវវភិគ។ ករេលើកេឡើងទឡ្ហ-ី
ករណ៍ ដេ៏ពញនយិមេន្របេទសេស�េឡអនូ បនេផ្ត តេលើថវកិចនំនួ៨០
�នដុ�្ល រ�េមរចិ ែដល្រតូវបនចំ�យេលើតុ�ករពិេសសមកដល់ 
បចចុបបននេនះ ែដលមនមតមិយួចនំនួបនេលើកេឡើងថ ្រតូវច�ំយេលើករ
េលើកកមពស់្របព័នធចបប់កនុង្រសុក។ ទស�នៈ្រសេដ�ងគន េនះែដរ្រតូវបន
េលើកេឡើងទកទ់ងនងឹអងគជនំុជំ្រមះែផនកឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម នងិអងគជនំុជំ្រមះ
វ�ិម�ញ។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ ជហំរេនះមនិគំ្រទនវូជហំរែដល ថ 
ថវកិតិចតួច្រតូវចំ�យេលើតុ�ករកូនកត់ ប៉ុែន្តបនតស៊ូមតិថ ករ-
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យកចតិ្តទកុ�ក ់ នងិ ធនធនេ្រចើនែថមេទៀត ្រតូវេកៀងគរទំងមលូស្រមប់
្របព័នធយុត្តិធម៌កនុង្រសុកេ្រកយេពលស្រងគ ម។ បញ្ហ េនះេគ�ចែវកែញក
យ៉ងចបសថ់ កនុងបរបិទេ្រកយេពលស្រងគ មភ្ល មៗ ជទេូទកនុងវសិយ័ េនះ 
មនិមនភពចបស�់សេ់ឡើយ។ មនតរំវូករយ៉ងជកែ់ស្តង ចេំពះករវ-ិ
នេិយគកនុងេពលជមយួគន េនះកនុងត�ុករកនូកត ់នងិ្របពន័ធត�ុករកនុង
្រសុក េហើយជញឹកញប់មច ស់ជំនួយនឹងផ្តល់ហិរញញវតថុ  ដល់ភគីទំងពីរពី
្របភពផ្តល់មូលនិធិេផ�ងៗ េ�យេធ្វើករលុបបំបត់អំពីភពចំបច់ េដើមបី
េ្រជើសេរ ើសរ�ងពកួេគទំង២។ 
 

 ជេគលករណ៍ រ�្ឋ ភបិលនមីយួៗេសនើសុនំវូជនំយួពអីន្តរជត ិែដល
្រតូវេរៀបចគំេំ�ងកនុងលកខណៈថ មនិ្រតូវេធ្វើឲយបតប់ងន់វូទនំកុចតិ្តទំងពភីគ ី
អន្តរជត ិនងិភគជីតកិនុង្របពន័ធចបបក់នុង្រសុក។ មនមេធយបយសខំន់ៗ  
៣ ែដលេនកនុងេនះេករ ្តិ៍ដែំណលអវជិជមន�ច្រតូវបនបងក រ៖ 
 

 ក. ករេចៀស�ងករ�កជ់នំសួធនធនកនុង្រសកុ្រតង់ៗ េ�យធនធន
អន្តរជត ិឬករបេងកើត្របពន័ធែខ�បេ�្ត យ 
 

 ខ. ករេធ្វើឲយបនសេ្រមចនវូត�ុករកនូកតម់យួកនុងរង្វង្់រកបខណ័្ឌ  
ែដលតស៊មូតេិ�យេធ្វើករព្រងងឹ្របពន័ធចបបក់នុង្រសុក នងិ 
 

 គ. ករបេងកើតែផនករហមត់ចត់ ស្រមប់េធ្វើករ្របគល់អងគជំនុំជ្រមះ
ែផនកឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ មបនអនុវត្តរបបតឹងរងឹ ស្រមប់េធ្វើករ្របគល់ជូន។ 
មខុងរ ៃនករយិលយ័កណំតេ់ហតនុងឹ្រតូវបន្របគលជ់នូកនុងកឡុំងេពល២
ឆន ំ (ជបឋមគ្ឺរតមឹឆន ំ២០០៦) េ�យ�រែតេ�្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ ្រតូវ
កណំតច់កេចញពកីរយិលយ័កនុងកឡុំងេពល៥ឆន  ំ (គ្ឺរតមឹឆន ២ំ០០៩។ វធិ-ី
�្រស្តែបបេនះគជឺវធិ�ី្រស្តជក�់ក�់មបរបិទ នងិមនិ�ចសម្រសប
បន្រគប់កលៈេទសៈទំងអស់បនេទ ជទូេទកនុងករណីខ្លះ េគនិយមនូវ
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យទុធ��ស្ត្របគលជ់នូ ែផ្អក�មលកខណ័្ឌ ជជងែផ្អក�មកលបរេិចឆទជក-់ 
�ក។់ 
 

ឆ.ទនំក់ទនំងរ�ងងករ ្តិ៍ដែំណល នងិយុទធ��្រ្តបញចប់ 
 យទុធ��ស្តេករ ្តិ៍ដែំណលដម៏ន្របសទិធភពមយួ តរំវូឲយមនករេរៀបចំ
ែផនករពដីបំងូ។ បញ្ហ េនះេនែតជបញ្ហ ្របឈម េដើមបីេធ្វើករ្របេមើលេមើល
អ្វីៗ ្រគបែ់បបយ៉ងថ �ចេកើតមនេឡើងនដ�ំកក់ល ៃនករបទិអន្ត�គមន៍
របសអ់ន្តរជត ិ �ណៈែដល�ទភិពភ្ល មៗេនះ គកឺរបេងកើតឲយមនតុ�ករ
េនះ។ េទះបីជ ករ�ក់ែតងយុទធ��ស្តបញច ប់េនះនំមកនូវឱកសផទ ល់
ស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណលកេ៏�យ កប៏ទពេិ�ធនអ៍ន្តរជតបិង្ហ ញថផលបះ៉ពល ់
ជសក្ត នពុលេនះគមឺនលកខណៈធេំធង ្របសនិេបើេករ ្តិ៍ដែំណលគជឺែផនករមួ
មយួ ៃនែផនករកមមេគលនេយបយ េ�យ�មទស�នទនរបសត់�ុករ
កនូកត។់ េនេពលជមយួគន េនះែដរ ករ�កែ់តងយទុធ��ស្តបញច ប�់ច 
ផ្តលឱ់កសននស្រមបប់េងកើនកមមវធិ ី កនុងករក�ងសមតថភព នងិពភិក� 
ស្តពីកីរព្រងងឹេករ ្តិ៍ដែំណល។ 
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III. ករអនវុត្តន៍េករ ្តិ៍ដែំណល៖ ករេលើកកមពសវ់បបធម៌
នតីរិដ្ឋ នងិសទិធមិនសុ� 

 
 

ក. “ផលនទិស�ន៍”៖ ផលប៉ះពល់េលីវបបធម៌នតីរិដ្ឋ 
 េ�យមនកមមវធិផី�ព្វផ�យដលស់ហគមន ៍ ែដលទទលួបនេជគជយ័
េនះ ត�ុករកនូកត�់ចបេំរ ើជមខុងរ េលើសពី�យុកលរបស់ខ្លួនបន 
កនុងករបេងកើតឲយមនបទ�្ឋ នពតិ្របកដ �មរយ�ផលនទិស�ន ៍ ែដលធ្ល ប់
េ្របើ្របស់ជទូេទ។ តុ�ករកូនកត់�ចរួមវភិគទនចំេពះករផ្ល ស់ប្តូ រ
វបបធម ៌ នងិតរំវូករឲយមនករផ្ល សប់្តូរ ឬបេងកើននវូគណេនយយភព�មរយ�
ករេលើកកមពសស់ទិធកិនែ់តទលូទំ�ូយេ�ើង។ នទិស�ន ៍ អពំភីពជធ ំ ៃន
ចបប់ និង�ក�ជភពរបស់ខ្លួន ពីករពិ�រ�ែផនកនេយបយនឹងេដើរតួ
នទីដស៏ំខន់េនកនុងវភិគទនេនះ។ ស្រមប់េហតុផលេនះ បញ្ហ សខំន់
គថឺ ករផ្តួចេផ្តើមគនំតិចរំះុ េ�យមនបណំងចងប់ននវូបទ�្ឋ នខពសប់ផំតុៃន
�ក�ជភព ភពមនិលេំអៀង នងិករអនវុត្តនប៍ទ�្ឋ នៃននតីវិធិចីបប ់នងិសទិធ-ិ
មនសុ�អន្តរជត។ិ 
 

 �មបទពេិ�ធនប៍ង្ហ ញថ ទ្រមង្់របេយលៃនផលបះ៉ពលេ់នះមនិ
្រតូវបនេគវភិគឲយបនហមតច់តេ់នះេទ ប៉ែុន្តមនវសិយ័ជេ្រចើន ឬតចិ ជក-់
ែស្តង ែដលេនកនុងេនះផលបះ៉ពលែ់បបេនះ�ច្រតូវបនេគរពំងឹទកុ។ អ្វី
ែដលសំខន់េនះគឺថ តុ�ករកូនកត់ទំនងជ្រតូវបនេគពិនិតយពិច័យ
យ៉ងហមតច់ត ់េហើយ្រតូវែតេលើកកមពសន់វូបទ�្ឋ នឲយបនខពសេ់លើ្រគបវ់សិយ័
ទំងអស ់ ៃនករអនវុត្តនជ៍កែ់ស្តង េដើមបីបេងកើនឲយបនជអតបិរមនវូផល-
នទិស�នេ៍នះ។ ជសេងខប ខងេ្រកមេនះគជឺឧទហរណ៍មយួចនំនួ៖ 
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ដបំងូរបស�់�ក្តពីេិសសកនុងវសិយ័េនះ ែដលេគដបឹនឭចបសេ់ហើយក៏
េ�យ កត៏�ុករកនូកតទំ់ងេនះបនជបួ្របទះបញ្ហ ្របឈម្រសេដៀងគន
ែដរ។ េ�យអេន្លើ បញ្ហ េនះ្រតូវបនជបជ់ពំក ់េទនងឹភព�ទ កេ់សទើរជទេូទ 
េ�យ�បទំ់ងជនំញវជិជ ជវីៈចបប ់ កនុងរង្វង�់�ក្តទំីងេនះ េដើមបីពនិតិយ
េមើលពីដេំណើ រករជនំុជំ្រមះក្តរីបសត់�ុករកនូកត ់ជមយួនងឹភពខសុគន
ៃនដំេណើ រករក្តី្រពហមទណ្ឌ េនតុ�ករជតិ។ ករជំនុំជ្រមះេលើបទឧ្រកិដ្ឋ
ធងនធ់ងរ នងិមន�ំញំុសមុក�ម ញ ែដលជរមួមនឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម នងិ
ឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆំងមនសុ�ជត ិ គទឺមទរឲយមនកចិចសនទន ជមយួ��រ-
ណៈេដើមបីេ�យ��រណៈជនយលដ់ងឹពនីតីវិធិរីបស�់។ ជពេិសស េនះ
គជឺករណី ែដលជករបង្ហ ញឲយេឃើញជ��រណៈ ដល្់របពន័ធយតុ្តធិម៌
ផ្លូ វករ ឬកស៏ូមបីែតកំរតឹបុគគលេចះ�ន និងសរេសរថន ក់មូល�្ឋ ន ឬ កអ៏នក
ែដលមនករំតឹ�ចទបជងេនះកេ៏�យ។   

 

េទះបជីបញ្ហ េនះមនិែមនបញ្ហ េចទកេ៏�យ កត៏�ុករកនូកត់
នងឹទមទរឲយមនករពនយលេ់្រចើនជង�ថ បន័ត�ុករ ែដលមន្រ�ប។់ 
កចិចករ ដម៏ន�រសខំនេ់នះមនិ្រតូវទម្ល កេ់លើ�រពត័ម៌នជត ិនងិអន្តរ-
ជត ិ ែដលជញកឹញបគ់ម នលទធភពទទលួខសុ្រតូវេធ្វើករងរេលើបញ្ហ េនះ
េឡើយ េហើយជេរឿយៗទមទរឲយ មនករក�ងសមតថភពរបសខ់្លួនផទ ល ់
កនុងត�ុករកនូកតេ់នះែតម្តង។ ខណៈែដលអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិល�ច
េដើរតនួទដី ៏មន�រសខំនក់នុងករព្រងងឹករេលើកកមពសក់រយលដ់ងឹ នងិ 
េលើកទកឹចតិ្តឲយមនកចិចពេិ្រគះេយបលអ់ពំតី�ុករកនូកត ់ ជបន្តបនទ ប់
កេ៏�យ កប៏ញ្ហ េនះមនិ្រតូវេធ្វើយតុ្តកិមម កនុងករកតប់នថយនវូករទទលួខសុ-
្រតូវេ�យផទ ល ់កនុងករងរេធ្វើករផ�ព្វផ�យ ដលស់ហគមនរ៍បសត់�ុករ
កនូកតេ់នះេឡើយ។  េសចក្ត្ីរតូវករឲយមនកមមវធិផី�ព្វផ�យដលស់ហគមន៍
នឹង្រតូវបំេពញបែនថមេ�យព័ត៌មន��រណៈ េហើយនិងេ�យទី្របឹក�
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ែផនកពត័ម៌ន នងិអនកនំពកយ ែដល្រតូវេគបនបណ្តុ ះប�្ត ល។ ករយិលយ័      
មខុងរ  ��រណៈ របស�់�ក្តកីនូកត�់ចរមួចែំណកក�ងសមតថ-
ភព នងិចេំណះដងឹែផនកចបបរ់បស�់រពត័ម៌នកនុង្រសុក េ�យ�បទំ់ង
�មរយៈេធ្វើករងរជមយួអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភបិលផងែដរ។ 

 

កមមវធិផី�ព្វផ�យដលស់ហគមនែ៍ដលមន្របសទិធភព្រតូវពកព់ន័ធ៖ 

១.  យទុធ�្រស្តដស៏កមមមយួជមនុ ែដលពះុពរកណំតន់វូ្រកុមេគល-
េ�េផ�ង�គន កនុងចំេ�ម្របជពលរដ្ឋ (មន្រកុមែផនក្រស្តី សិស�
��វជិជ ជវីៈចបប ់វសិយ័ឯកជន ពណិជជកមមឯកជន។ល។)  

 

២.  វធិ�ី្រស្តទលូទំ�ូយ ែដលេផ្ត តេលើ មនិ្រតមឹែតេលើ្រពះ�ជ�ជញ  
ែដលជនិចចជកលទក់ទញករចប់�រមមណ៍ ពី��រណជន
យ៉ងខ្ល ំង េនដ�ំកក់លចបេ់ផ្តើមដេំណើ រករក្តបី៉េុ�្ណ ះេទ ែត
េផ្ត តផងែដរេទេលើ្រគប់ែផនកទំងអស់ ៃនដំេណើ រករជំនុំជ្រមះក្តី 
េ�យ�បទំ់ងសទិធទិទលួករជនំុជំ្រមះក្ត ីេ�យយតុ្តធិម ៌នងិមនអងគ-
ភពករពរក្តដីម៏នសមតថភព។ េនះ�បទំ់ងបទបញញត្ត ិ នងិករ-
ផ�ព្វផ�យអំពីព័ត៌មនមូល�្ឋ ន ជបឋមឲយបនឆប់�ម�ចេធ្វើ
េទបន។ 

 

៣. ប�្ត ញមយួ ែដល�ចផ�ព្វផ�យពត័ម៌នស្ុរកតឹយយ៉ងឆបរ់ហស័ 
្រគបដ់ណ្ត បេ់លើតបំនភ់មូ�ិ្រស្តដទ៏លូទំ�ូយ។ 

 

៤.  �មពតិេទ ករ្រប្រសយ័ទកទ់ង�មមេធ�បយ២ ែដលពកព់ន័ធ
នងឹកចិចសនទន នងិឱកសននស្រមប់ករផ្តលម់ត ិឬពត័ម៌ន្រតឡប។់ 
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បញ្ហ េនះ�ចមន្របេយជន៍ផងែដរស្រមប់តុ�ករកូនកត់ ឬ
អងគករេ្រករ�្ឋ ភបិល ែដលគំ្រទពកួេគ េដើមបីទទលួបនមត ិ ឬពត័ម៌ន  
្រតឡប�់មរចនសមពន័ធ ស្តពីកីរយលដ់ងឹ �មរយ�ករេ្របើ្របសក់រសទងម់ត ិ
ករសទង់មតិ��រណ� និង្រកុមែដលេគយកចិត្តទុក�ក់។ កន់ែតទូលំ-
ទ�ូយជងេនះ គយឺទុធ�្រស្តទំងេនះបនឆ្លុះបញច ំង ឲយេឃើញអពំកីរងរ
របស់តុ�ករពិេសស ស្រមប់្របេទសេស�េឡអូន និងអងគជំនុំជ្រមះៃន   
ឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម។ 

 

គ. ករអភវិឌ��៍សងគមសីុវលិកនុ ង្រសុក 

ដចូបនេរ�ប�បខ់ងេដើមរចួេហើយ កឡុំងេពលអន្តរកល វធិ�ី្រស្ត 
របស្់រពះ�ជ�ជញ កនុងត�ុករកនូកតម់នសមតថភពែតមយួ េដើមបីចលូរមួ
ចេំពះករ�្ត រេឡើងវញិ នងិករក�ងេលើវបបធមម៌យួ ែដលេគរពនតីរិដ្ឋ 
នងិសទិធមិនសុ�។ ភពជៃដគជូមយួសងគមសុវីលិគជឺែផនកមយួ ដម៏ន�រ-
សំខន់ កនុងករអនុវត្តន៍េករ ្តិ៍ដំែណល។ តុ�ករកូនកត់�ចេដើរតួនទីដ៏
សកមមកនុងករបញជ ក់ឲយបនចបស់អំពីតួនទី ដស៏ំខន់របស់សងគមសុីវលិ
កនុង្រសុក នងិស្រមបេ់ហតផុលដព៏តិ្របកដេនះ ្រតូវ្របងឹែ្របងកនុងករ�ក់
សងគមសុវីលិកនុង្រសកុឲយពកព់ន័ធេ�យ�ទ ល ់កនុងករងររបសេ់គ។ ករពក-់
ពន័ធែបបេនះ ក�៏ចនំមកនវូផល្របេយជន៍ដស៏ខំន ់ េ�យ�បទំ់ង�ច
ទទលួពត័ម៌ន នងិភស្តុ�ងដម៏នតៃម្លអនកជនំញបេចចកេទសបែនថម គំពរ 
ែផនកនេយបយ នងិកមមវធិផី�ព្វផ�យដលស់ហគមនម៍ធយមបែនថម នងិករ-
ចលូរមួរបស�់�រណជន។ ដចូគន េនះែដរ លហំរូ ៃនតអួងគចបបអ់ន្តរជតដិ៏
េ្រចើន ែដលត�ុករកនូកត�់ចេក�ងគរបន�ចផ្តល ់នវូផល្របេយជនដ៍៏
មន�រសខំនប់ផំតុ ស្រមបស់ងគមសុវីលិកនុង្រកបខណ័្ឌ  ស្រមបក់រក�ង 
សមតថភពបេចចកេទស នងិបេងកើនជហំរនេយបយ។ កនុងបរយិកសេ្រកយ 
ជេម្ល ះ អងគករេ្រករដ្ឋភបិលមនននិន ករេកើនេឡើងេ្រចើន េទះបជីអងគករ
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ទំងេនះមិន�ចទុកចិត្ត េ�យខនមិនបនកេ៏�យ។ ស្រមប់េហតុផល
េនះនងឹមន�រសខំនស់្រមបត់�ុករ កនុងករេរៀបចែំផនករស្តពី�ីថ ន-
ភព ទេូទរបសស់ងគមសុវីលិ នងិេដើមបីែស្វងយលអ់ពំភីព�ទ តជ់នំ��ម
ទស�នទន នងិ�មរយ���ត្តរិបសខ់្លួន។ ចេំពះបញ្ហ េនះ �មន�រ-
សខំន ់ កនុងករបេងកើតសមព័នធ ៃនអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល ែដលសថិតេនកនុង
តុ�ករកនូកត ់ែដលនងឹេដើរតនួទជីេវទកិ្រប្រកត ីស្រមបអ់ន្តរកមមរ�ង
ត�ុករ នងិសងគមសុវីលិ។ 
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IV. េករ ្តិ៍ដ�ែណល៖ �រ��វ��នធ៍នធនមន�ុ� 
និ���ជ ជវីៈ 

 

ករអភវិ��នស៍មតថភពវជិជ ជវីៈ កនុង�ម្ីរបេទសគមឺនករពបិក 
េហើយ្រតូវពងឹែផ្អកេលើករេលើកកមពស ់ ែដលេជគជយ័ ៃនទនំកទ់នំងរ�ង
បគុគលកិជត ិនងិអន្តរជតពិដីបំងូ ែដលនំមកនវូករេផទរជនំញ។ បញ្ហ េនះ
�ចសេ្រមចបន ្របសនិេបើ��ក្តកីនូកត ់ (ក) ពកព់ន័ធកនុងែផនករ្រគប-់
្រគន ់ នងិករវភិគសុជីេ្រមអពំបីរបិទចបបជ់ត ិ (ខ) មនដេំណើ រករអត្ត-
សញញ ណកមមហមតច់តេ់ដើមបី ែស្វងរកបគុគលកិជត ិនងិអន្តរជតកិនុងករចលូរមួ 
នងិ(គ) ចលូរមួកនុងកចិចពេិ្រគះេយបលជ់មយួតអួងគជត�ិមរយៈដេំណើ រករ
េនះ។ 

 

ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកអន្តរជតិ ្រតូវកំណត់េបកខជនទំង-
�យ ែដល�ចបតែ់បនបនេទនងឹបរយិកសពបិកនន មនឆនទៈចក-
េចញព្ីរបពន័ធចបបរ់បសខ់្លួន ្របសនិេបើចំបច ់នងិេរៀនស្ូរតអពំ្ីរបពន័ធចបប់ 
កនុង្រសុករបស�់ម្ីរបេទស េហើយេពញចតិ្តេធ្វើករ្របកបេ�យករ�ថ បន
ជមយួៃដគកូនុង្រសុក។ 

 

ក. ករេ្រជីសេរសីបុគគលិក 
 

១. បគុគលកិជត ិនងិេគលនេយបយបគុគលកិ 

ផលវបិកេ�យផទ ល ់ ៃនជេម្ល ះគកឺរបផំ្លចិបផំ្ល ញ ករដលួរល ំ ឬ
មហន្ត�យ ៃន្របពន័ធចបប ់នងិយតុ្តធិម។៌ ជបន្តបនទ ប ់ករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិ 
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ជតឲិយបន្រគប្់រគនជ់បួ្របទះ នវូបញ្ហ ្របឈមពតិ្របកដស្រមបត់�ុករ 
កនូកតក់នុងបរបិទេ្រកយជេម្ល ះ។ ភពខសុគន យ៉ងខ្ល ងំ គថឺ េតើករេ្រជើស-
េរ ើសបគុគលកិេនះ ស្រមបឬ់កនុងរង្វង្់របពន័ធត�ុករជត ិ ឬស្រមបត់�ុករ 
ពិេសស។ េគលនេយបយេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក និងឱកស េដើមបីពិនិតយ
េមើលេ�យ្របុង្របយត័ន �ចេកើតមនេឡើងទេូទេ្រចើនេទៀតនេពលេ្រកយ។ 
រដ្ឋបលអន្តរកលសហ្របជជតិេនទីម៉ខងេកើត ៃន្របេទសទីម៉ខងេកើត 
បនកពំងុេផ្ត តករយកចតិ្តទកុ�កប់េងកើតត�ុករដបំងូ ែដលមន្របជជន
ែតមយួភគតចូប៉េុ�្ណ ះ្រតូវបនកណំតថ់ មនករបណ្តុ ះប�្ត លែផនកចបប ់
េហើយពកួេគភគេ្រចើន ខ្វះបទពេិ�ធនអ៍នវុត្តជកែ់ស្តង។ េ�យ�រែតអនក
វជិជ ជវីៈែផនកចបប ់កេ៏ចញមកពេីដើមកេំណើ តៃន្របេទសេនះផងែដរ េហើយពកួ
េគភគេ្រចើនបនចលូកនត់ែំណងេផ�ងៗ កនុងភពជអនកដកឹនំនេយបយ។ 
កសូវូ ៉បូន្របឈមនឹងបញ្ហ ្រសេដៀងគន េនះែដរ េ�យ�រែតេ�្រកម និង 
្រពះ�ជ�ជញ កូសូវ ៉ូ ភគេ្រចើន្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ពីមុខតំែណងេ�យ
ចបប ់ែដលមនលកខណៈេរ ើសេអើង។ េមធវ ីែដលជបក់មមសកិ�េនេសស-
សលរ់បសក់សូវូ ៉ ូភគេ្រចើនគជឺេមធវកីរពរក្ត។ី 

 

កនុង�ថ នភពែបបេនះ បនទ បព់កីរ�យតៃម្លបឋមរចួមក ជ�ំន
ចំបចដ់បំងូបផំតុគយឺទុធនករសកមមជមនុ េដើមបីផ�ព្វផ�យេ្រជើសេរ ើស នងិ 
កណំតេ់បកខជនត�ំងថន កជ់ត ិ ែដលមនគណុសមបត្ត។ិ េនទមីខ៉ងេកើត 
ខតិបណ័្ណ្រតូវែចកចយទទំូង្របេទស កនុងកចិចខតិខ្ំរបងឹែ្របង េដើមបីែស្វងរក
េបកខជនមនសក្ត នពុលទំង�យ។ េន្របេទសេស� េឡអនូ មខុតែំណង
ករងរ្រតវូបន ផ�ព្វផ�យយ៉ងទលូទំ�ូយេលើទពំរ័កែសតជតនិន។ ជ-ំ
េរ ើសមយួគថឺ ្រតូវអនវុត្តនវូសកមមភពវជិជមនចេំពះមខុតែំណងពេិសសៗ។ 
ត�ុករពេិសសេនះេរៀបចបំញជ ខី្ល ី ជស្វយ័្របវត្តសិ្រមបេ់បកខជនជនជតេិស-
�េឡអូនស្រមប់េធ្វើសមភ សន៍។ ជនជតិេស�េឡអូននឹង្រតូវបនែតង�ំង 
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្របសនិ េបើពកួេគមនគណុសមបត្ត ិ ែត្របសនិេបើមនិមនវញិ ពត័ម៌ន្រតឡប់ 
ព�ិ្ត រ្រតូវបនសនន�ិ្ឋ នថផ្តលជ់នូ េដើមបីជយួេ្រជមែ្រជងដលេ់បកខជនស្រមប ់
ករផ្ល សប់្តូរ�ជពីករងរនេពលអនគត។ 

 

កនុង�ថ នភពខ្លះ េច្រកម ឬបគុគលកិជតមិនិមនគណុសមបត្ត្ិរគប-់
្រគន ់េដើមបីកនក់បន់វូករទទលួខសុ្រតូវ កនុងករដេំណើ រករេរឿងក្ត្ីរពហមទណ្ឌ
មនលកខណៈសមុក�ម ញេទ។ េនកសូវូ ៉ ូ េនេពលែដលេច្រកមបង្ហ ញឲយ
េឃើញេ�យផទ លថ់ មនិ�ចដេំណើ រករសណំុំេរឿងឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ មបន  
ភ្ល មៗ េបសកកមមរដ្ឋបលបេ�្ត ះ�សនន របសស់ហ្របជជតេិនកសូវូ ៉បូន
េ�ះ្រ�យបញ្ហ េនះេ�យករ�កជ់នំសួពកួេគេ�យេច្រកម នងិ្រពះ�ជ-
�ជញ អន្តរជតិ។ េ�យ�រែតបញ្ហ េនះជបញ្ហ មនភពចំបច់នេពល
េនះ ឱកសកនុងករក�ង្របពន័ធ្របកឹ�េយបល ់ ឬករេផទរសមតថភពេផ�ងៗ 
េទៀត �ច្រតូវបនបត់បង់ ែដល�ច្រតូវបនចូលរមួចំែណកយ៉ងេ្រចើន
េ�យផទ ល ់ចេំ�ះករក�ងសមតថភពកនុង្រសុក។ េលើសពេីនះេទៀត ចរតិ
�កេ�ភគ ី ៃនបទបញជ របសេ់បសកកមមរដ្ឋបលបេ�្ត ះ�សននរបសស់ហ-
្របជជតេិនកសូវូ ៉ ូ នងិបេចចកេទស កនុងករចតែ់ចងសណំុំេរឿងេឡើងវញិពី
េច្រកមជត ិ េទេច្រកមអន្តរជតរិតឹែតេធ្វើឲយសមតថភព កនុង្រសុកកនែ់ត
អនថ់យែថមេទៀត េហើយប�្ត ឲយមនករខកចតិ្តកនុងចេំ�មេច្រកម នងិ
េមធវកីនុង្រសកុ។ 

 

េនទមីខ៉ងេកើត ដបំងូេឡើយ បណំង្របថន គ្ឺរតូវពងឹែផ្អកផងែដរ
េលើេច្រកម នងិ្រពះ�ជ �ជញ ជត ិស្រមបេ់ហតផុលអនវុត្តនជ៍កែ់ស្តង ក៏
ដូចជេហតុជនិមិត្តរូប។ េនេពលែដលក្តីមនទិលកន់ែតេកើនេឡើង ែដល
ទកទ់ងនងឹករេ្រត�មខ្លួនជេ្រសចរបសេ់គ េដើមបីជនំុជំ្រមះសណំុំេរឿងមន 
លកខណៈសមុក�ម ញ គណៈវនិចិឆយ័ពេិសស្រតូវបន�កឲ់យេ្របើ្របស។់ ជថមី
ម្តងេទៀត េ�យ�រែត្របពន័ធគណៈវនិចិឆយ័ច្រមុះេនះ គបឺនចលូរមួចែំណក
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េ�យផទ លយ៉់ងេ្រចើន ចេំពះករអភវិ��នស៍មតថភព កនុងចេំ�មេច្រកម
ទមីខ៉ងេកើតទំងជនំញែផនកចបប ់ នងិភ� េហើយចរតិ�កេ�ភគ ី ៃន    
េសចក្តសីេ្រមចប�្ត លឲយមនករ�កអ់នច់តិ្ត នងិ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ 
ជករអ�ថ ធបិបយេទេលើ្របពន័ធេនទមីខ៉ងេកើត។ 

 

េន្របេទសកមពុជ រចនសមព័នធទំងមូលៃនអងគជំនុំជ្រមះវ�ិម�ញ
ឆ្លុះបញច ំងឲយេឃើញអំពីកង្វះទនំកុចតិ្ត ពីសហគមនអ៍ន្តរជតមិកេលើ្របពន័ធ
ចបបក់មពុជ។ បញ្ហ េនះែស្តងេចញជភស្តុ�ងេ�យយន្តករ “មតភិគេ្រចើន 
�ចខ់ត” ស្រមបេ់សចក្តសីេ្រមចរបសត់�ុករ ែដលេនកនុងេនះ យ៉ង-
េ�ច�ស ់កស៏េំលងរបសេ់ច្រកមអន្តរជតមិន ក្់រតូវករចំបចផ់ងែដរ។    
ភស្តុ�ងជកែ់ស្តងផងែដរ គថឺ កនុងេសចក្តសីេ្រមចមយួ្រតូវទមទរឲយមន
សហ្រពះ�ជ�ជញ ជត ិនងិអន្តរជត ិសហេច្រកមជត ិនងិអន្តរជត ិ(េ�យ 
មនអងគបេុរជនំុជំ្រមះពេិសសេ�ះ្រ�យជេម្ល ះ�មយួ)។ េទះបជី យន្ត-
ករេនះទទលួបនេជគជយ័ កនុងករ��ំងករេ្រជ�តែ្រជកែផនកនេយបយក៏
េ�យ ករ៏ចនសមព័នធ ែដលទេទើសទែទងេនះទំនងជប�្ត លឲយមិន�ច
សេ្រមចផលបន នងិមនភពសមុក�ម ញ។ 

 

ជទេូទ េសចក្តសីេ្រមចទំង�យ ចេំពះវ�ិលភព ៃនករពក-់
ពន័ធរបសអ់ន្តរជត្ិរតូវេធ្វើេឡើងកនុងវធិនីន ែដលមនិេធ្វើឲយបង្អនន់វូទនំុកចតិ្ត
កនុងចេំ�មអនកវជិជ ជវីៈចបបក់នុង្រសកុ េហើយ្រតូវេផ្ត តេលើករ�កែ់តងយទុធ-
��ស្ត េដើមបក�ងសមតថភពកនុង្រសកុពដីបំងូ។ យទុធ��ស្តទំងេនះ �ប-់
ទំងករ�កអ់នកវជិជ ជវីៈជតកិនុងតែំណងនន ែដលពកួេគ�ច្របែម្របមលូ  
បទពេិ�ធនអ៍នវុត្តនជ៍កែ់ស្តង េ�យមិនទទួលយកនូវករទទួលខុស្រតូវ
េពញេលញេឡើយ។ 

 

េ�យ�រែត�លក់ចិច្របងឹែ្របង្រតូវេធ្វើេឡើង េដើមបីកណំតេ់បកខជន
ជត ិ ែដលមនគណុសមបត្ត ិ េនះកចិច្របងឹែ្របងក្៏រតូវសេ្រមចផងែដរ េដើមបី
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ជរំះុេចល ឬពនិតិយេមើលេ�យ្របុង្របយត័ននវូេបកខជនទំង�យ ែដលមនិ
សមរមយ េ�យ្រតវូចងចំកនុងចតិ្ត អពំេីសចក្ត្ីរតូវករកនុងករធនឲយមនឯក-      
�ជភពែផនកតុ�ករ។ តុ�ករនឹង�ចនឹងជំរុះេចលេបកខជនែបបេនះ
�មរយ�ដេំណើ រករៃនករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិ កនុង�ថ នភពែដលត�ុករ
េ្រជើសេរ ើសបគុគលកិេ�យ�ទ ល ់ប៉ែុន្តបញ្ហ េនះ មនករពបិកេ្រចើនកនុងករ-
ពិនិតយេ�យ្របុង្របយ័តននូវេបកខជនទំង�យ ែដលបន�ក់េសនើេ�យ
�ជញ ធរកនុង្រសុក។ តយ៉ួងដចូជ េន្របេទសកមពុជ ឧត្តម្រកុម្របឹក�ជតិ
ៃនអងគេច្រកមទទលួខសុ្រតូវ កនុងករែតង�ំងទំងេបកខជនអន្តរជត ិ េសនើសុំ
េ�យសហ្របជជត ិ កដ៏ចូជេបកខជនជតពិរី�្ឋ ភបិល ៃន្របេទសកមពុជ។ 
សហ្របជជតិេរៀបចំបញជ ែីតង�ំងេបកខជនអន្តរជតិ ែដល�ចដឹងបនជ
មនុជ�ធរណ� ដេូចនះេហើយ�ចឲយ�ធរណជនេធ្វើករពនិតិយពចិយ័អពំី
េបកខជនទំងេនះ ប៉ែុន្តបញជ ែីតង�ំងេបកខជនកមពុជមនិបេញច�ជ�ធរណ� 
បន្រសេដៀងគន េឡើយ។ 

 

២. បញ្ហ ្របឈមននចេំពះករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិ 
ជកែ់ស្តង េ�យ�រែតករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិ ែផនកអន្តរជតមិនិ

�ចជក្តកីង្វលេ់្រចើនែផនកេករ ្តិ៍ដែំណល ដចូករករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិជត ិែត 
កប៏ញ្ហ េនះេនែតមន�រសខំន។់ សក្ត នពុល ស្រមបផ់លបះ៉ពលទំ់ង-
មលូ នងិេករ ្តិ៍ដែំណលនងឹ្រតូវកតប់នថយ ្របសនិ េបើករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិ
អន្តរជតបិ�ជយ័កនុងករកណំតេ់បកខជនបនល្ៗអ ទនេ់ពលេវ�។  

 

ករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិអន្តរជត ិ គជឺបញ្ហ ្របឈមដជ៏កែ់ស្តងមយួ 
ស្រមបត់�ុករកនូកត ់ទំងកនុ េនង្រកបខណ័្ឌ ែស្វងរកេបកខជន ែដលមន
គុណសមបតិ្ត និងករ�ក់ឲយដំេណើ រករនូវរចនសមព័នធ កនុងករេ្រជើសេរ ើស
បគុគលកិដម៏នសមតថភព េហើយមតមិយួចនំនួបនសេំ�ដលភ់ពប�ជយ័ 
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ជ្របពន័ធកនុងវសិយ័េនះ។ ករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិអន្តរជតេិ្រកមកចិចឧបតថមភ
របសេ់លខធកិរ�្ឋ នរបសស់ហ្របជជត ិភគេ្រចើនបផំតុអនវុត្តចេំពះករ
ែតង�ំងបគុកលកិជនខ់ពស ់ េ�យ�បទំ់ងេច្រកមស្រមបត់�ុករពេិសស 
នងិអងគជនំុជំ្រមញវ�ិមញញ ែដលជញកឹញបម់នលកខណៈយតឺយ៉វ នងិ
ពងឹែផ្អកេលើរដ្ឋសមជកិ�កេ់សនើេបកខជន ែដលមនគណុសមបត្ត។ិ ករេ្រជើស-
េរ ើសបគុគលកិ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ្រកមករទទលួខសុ្រតូវផទ ល ់ ៃនេបសកកមម
រក�សន្តភិពេនកសូវូ ៉ ូនងិទមីខ៉ងេកើត។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ ដេំណើ រ- 
ករទំងេនះមនិែតងែតទទលួបនលទធផលនវូេបកខជន� ែដលមនគណុ-
សមបត្តគិរួជទេីពញចតិ្តបផំតុេនះេទ។ ចែំណក�ករផ�ព្វផ�យេ្រជើសេរ ើស
បគុគលកិ ស្រមបត់ែំណងេនទេំនរវញិ ត�ុករពេិសសស្រមប្់របេទសេស-
�េឡអនូបន្របកនខ់ជ ប ់ នវូករេរៀបចបំញជ េីឈម ះ�កេ់លើេវប៉�យផទ ល់
របសខ់្លួន េ�យមនិសថតិេ្រកមកមមវតថុៃននយិតកមមបគុគលកិរបសស់ហ្របជជត ិ
ែដលេធ្វើឲយដេំណើ រករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិរបសខ់្លួន មនលកខណៈ�ចបត់-
ែបនបនកនែ់តេ្រចើនែថមេទៀត។  

 

េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ ករកណំតយ់កកែន្លងផ�ព្វផ�យេ្រជើស-
េរ ើសបគុគលកិដម៏ន្របសទិធភព ករទទលួបនពកយសុេំធ្វើករពេីបកខជន ែដល
មនបទពេិ�ធនស៍ម្រសប នងិករទទលួបនតលុយភពែផនកេយនឌរ គជឺ
បញ្ហ ្របឈមស្រមប�់�ក្តកីនូកតទំ់ងអស។់ ក�្ត ទំងអសេ់នះ គជឺ
ផលបះ៉ពលដ់ធ៏េំធងេលើគណុភព ៃនយទុធ��ស្ត នងិដេំណើ រករនតីវិធិេីន
កនុងត�ុករកនូកត ់ ជញកឹញបគ់កឺរផ្តលផ់លវបិកអវជិជមន ដចូជករ
បដេិសធនេ៍�ល�ល្រកម។ េលើសពេីនះេទៀត ភពមនិលេំអៀងៃនបគុគលកិ 
អន្តរជតមិនិ្រតូវេគសនមតជ់មនុេឡើយ េហើយ្របវត្តរិបសប់គុគល មន ក់ៗ ក្៏រតូវ
ែតពនិតិយ។ ករពនិតិយេលើេបកខជនកឡុំងេពលៃនករេ្រជើសេរ ើសែបបេនះនងឹ
ទមទរឲយមនករ�យតៃម្លកនុងករំតិមយួ ទំងេ�យបគុគលមន�នៈេសមើគន  
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ឬ�ថ បន័វជិជ ជវីៈ តយ៉ួងដចូជ ្រតូវមនវត្តមនេច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ
កនុងសមសភពគណៈកមមករសមភ សន ៍ េនេពលេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសេច្រកម 
នងិ្រពះ�ជ�ជញ ។ បញ្ហ មយួេទៀត ែដលទកទ់ងនងឹបគុគលកិអន្តរជតគិកឺរ
បេំរ ើ េស�កមមរយៈេពលខ្ល ីនងិករផ្ល សប់្តូរភ្ល មៗកនុងករំតឹមយួខពស។់ េច្រកម
អន្តរជតអិះ�ងថ ករកន ់កបត់ែំណងរយៈេពលខ្ល ីផ្តលឱ់កសចលូរមួកនុង
ករក�ងសមតថភពែតឯង គជឺករគ�ំមគែំហង ចេំពះឯក�ជភពរបសេ់គ 
នងិបង្អ កស់មតថភពរបសេ់គ ែដលេផ្ត តេលើករងរកនុងៃដ ។ កចិចសនយ្រតូវ 
ផ្តលឲ់យយ៉ងេ�ច�សក់រ៏យៈេពល១ឆន ំ នងិ�ចបន្តេទៀតេ�យែផ្អកេលើ
សកមមភពករងរ ្រសប�មករ�យតៃម្លករងរជ្របចំ េ�យេយងេលើករ
អនវុត្តសកមមភពករងររបសេ់ច្រកម។   

 

សហ្របជជតកិពំងុែតពចិរ�េធ្វើករ�កែ់តងនវូបញជ េីឈម ះមយួ 
ៃនេបកខជន ែដលមនសក្ត នពុលស្រមបត់ែំណងនតីរិដ្ឋ។ បញជ េីឈម ះេនះ
�ច្រតូវបនព្រងកី េដើមបីបញចូ លតែំណងែផនក ត�ុករកនុងត�ុករអន្តរ-
ជតិ ឬតុ�ករកូនកត់។ មតិមួយចំនួនេលើកេឡើងថ បុគគលិកអន្តរជតិ 
មយួ្រកុមជអចៃិ្រន្តយគ៍រួ្រតូវបេងកើតេឡើង ជឧប្រសយ័ទមីយួស្រមប�់ថ ន-
ភពថម។ី េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ េទះបជីមនបញជ េីឈម ះរចួេហើយក្ត ី 
កេ៏នែតពិបកេធ្វើេ�យ្របេសើរេឡើង នូវ្របព័នធបែនថមមួយ ែដលល្អ្របេសើរ
ស្រមបក់រេ្រជើសេរ ើសេច្រកម ្រពះ�ជ�ជញ  នងិម្រន្តរីដ្ឋបលជនខ់ពសអ់ន្តរ-
ជត ិ ែដល្រតូវបនផគតផ់គងធ់នធនឲយបនសម្រសប េ�យមនិេ្របើ្របសវ់ធិ-ី
�្រស្តទក់ទងគន េ្រចើនែថមេទៀតេឡើយ។ ្របព័នធេនះនឹងទមទរឲយមន   
ករំតិៃនភពបតែ់បនមយួ ែដលធមម�មនិ�ចរកបនកនុង្រកបខណ័្ឌ បទបញជ
បគុគលកិសហ្របជជត។ិ ដេំ�ះ្រ�យមយួ�ចជសមតថភពថម ីនងិ�ច់
េ�យែឡកមយួកនុងរង្វង ់ ឬអមេលខធកិរ�្ឋ នសហ្របជជត ិ ែដលនងឹ
្រតូវ�ក់ែតង្របព័នធពកយេសនើសុំ ែដលសុីសង្វ ក់គន មួយ ែដល្រតូវបនេគ
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ែស្វងរកេ�យសកមមជមនុនវូេបកខជនទំង�យ នងិ្របតបិត្តនិវូករំតឹេ្រប�ប-
េធៀបៃនគណុវ�ុ�ិ។ បញ្ហ េនះ្រតូវបេងកើតនវូអងគភពជនំញេផ�ង� ដចូជ   
គណៈកមមករត�ុករអន្តរជតសិ្រមបក់រែតង�ំង (េហើយក�៏ចជបញ្ហ
វនិយ័)។ ដេំ�ះ្រ�យមយួេទៀត ចេំពះេទ្វេ្រគះេនះគ�ឺចជករព្រងកី 
នងិករស្រមបស្រមួល ៃនសមតថភពេឆ្លើយតបឆបរ់ហស័ ែផនកត�ុករជ
�បេ�ភគ ីែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង�មប�្ត រដ្ឋនន ដចូជណរេវ។៉ 

 

ទដិ្ឋភពសខំន�់�េផ�ងេទៀត ៃនផលនទិស�ន ៍ កនុងករេ្រជើសេរ ើស
បគុគលកិែផនកត�ុករអន្តរជត ិ គតឺម្ល ភព នងិភពមនិលេំអៀងរបសខ់្លួន។ 
េនះគជឺ�រសខំនដ់ព៏េិសស ែដលទកទ់ងនងឹកង្វះទនំកុចតិ្តព�ីធរណ-
ជន កនុងដេំណើ រករែតង�ំងបគុគលកិរបសត់�ុករកនុង្រសកុ។ ្របពន័ធមយួ
ស្រមបក់រកណំតគ់ណុវ�ុ�ិ ែដលខនមនិបន្រតូវបញចូ លកចិចពេិ្រគះេយ-
បលជ់មយួៃដគជូតនិន។ �ចនងឹមនតនួទសី្រមបស់ងគមសុវីលិកនុងករ
អ�ថ ធបិបយេលើបញជ េីបកខជន ែដល្រតូវបនែតង�ំង។ 

 

កង្វះគណេនយយភព ែដលបនេគសេងកតេឃើញកកឡុំងេពលកន-់
កបម់ខុតែំណងរបសប់គុគលកិអន្តរជត ិ គ្ឺរបែហលជផ្តលផ់លបះ៉ពលជ់
អវជិជមនេលើេករ ្តិ៍ដែំណល។ េទះបជីកនុងដេំណើ រករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិគជឺ
្របៃពណី ែដលយ៉ងេ�ច�សក់្៏រតូវពេិ្រគះេយបលជ់មយួៃដគកូរងរ
កនុង្រសុកមុនេពលៃនករែតង�ំងកេ៏�យ កជ៏ទូេទបុគគលិកអន្តរជតិមិន
សថតិេ្រកមកមមវតថុ ៃន�ថ បន័ននកនុង្រសកុ ដចូជ្រកុម្របកឹ�ត�ុករជន-់
ខពស ់ ឬគណៈេមធវរីបស�់ម្ីរបេទសេនះេឡើយ។ បញ្ហ េនះ កម៏នករ
លបំក ែដល្រតូវ�កប់គុគលកិែផនកចបបអ់ន្តរជត ិ េ្រកម�ថ បន័ជតែិបប
េនះស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក ឬវនិ័យ េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ 
អឡុំងេពលអវត្តមនៃនសមមលូអន្តរជត ិជេំរ ើសេផ�ង� ែដលេពញចតិ្តេនះ
�ចយកមកេ្របើ្របសជ់ស�ំង កនុងទ្រមង ់ ៃន្រកមសលីធម ៌ េហើយមន



49

ឧទហរណ៍ជេ្រចើន�ចរកបនេនកនុង��ក្តពីេិសសនន។ ្រកមសលី-
ធម្៌រសេដៀងគន ែដរ្រតូវបន�កប់ញចូ លកនុង�ណត្ត ិ ជែផនកមយួ ៃនលកខណ័្ឌ
េស�កមមអន្តរជត ិេ�យ�បប់ញចូ លទំងេច្រកមផងែដរ។ បញ្ហ កនុងករធន
ឲយមនករំតឹ ៃនករទទលួខសុ្រតូវ នងិភពសុសីង្វ កគ់ន ខពសរ់�ង�ថ បន័នន 
ជពេិសស�ថ បន័ទំង�យ ែដលមនករពក់ព័នធជមួយសហ្របជជតិ
ចំបច់្រតូវេលើកេឡើងដេំ�ះ្រ�យ កឡុំងេពលៃនអវត្តមនរបស�់ថ បន័   
វនិយ័អន្តរជត។ិ ករ�យតៃម្ល ៃនករេ្រជើសេរ ើសបគុគលកិ្រតូវែស្វងរកេបកខជន 
ទំង�យ ែដល�ចបង្ហ ញថ ពកួេគ�ចបេំពញករងរកនុងបរយិកស 
ពហវុបបធមប៌ន នងិអតធ់មត់បនេទនឹងបញ្ហ ្របឈមននកនុងករបំេពញ
ករងរជមួយបុគគលទំង�យពសីញជ ត ិនងិ�វ�រេផ�ងៗ �មអ្វីៗ ែដល 
ទមទរេ�យចរតិករងរែបបេនះ។ 

 

៣. លកខណ័្ឌ ននៃនករែតង�ំង េស�កមម នងិ�ភករ 

្របភពៃនភព�នតងឹកនុងត�ុករកនូកត ់គលឺកខណ័្ឌ ករងរខសុ-
គន យ៉ងធេំធងរ�ងបគុគលកិអន្តរជត ិនងិជត។ិ បញ្ហ េនះ អ្វជីននិន ករជក-់
�កប់ផំតុេនះគកឺ្រមតិ្របកែ់ខ។ 

 

េន្របេទសកមពុជ រ�្ឋ ភបិលបនេធ្វើករេប្តជញ ចតិ្តថ បគុគលកិជតិ
ៃនអងគជនំុជំ្រមះវ�ិមញញ ែដល្រតូវទទលួបន្របកែ់ខពកក់�្ត លៃន្របក់
ែខ ែដលៃដគអួន្តរជតរិបសេ់គទទលួបន េ�យទទលួបនេ្រចើនជងៃដគួ
ករងរកនុង្រសកុយ៉ងធេំធង។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ មខុតែំណងរបស ់
េមធវកីរពរក្តេីនែតមនិចបស�់ស។់ 

 

េន្របេទសេស�េឡអូន មុខតំែណង្រតូវបនចត់ជថន ក់ េហើយ
មនិែមនបគុគលេទ ទំងមខុតែំណងជត ិនងិអន្តរជត ិឧទហរណ៍ េមធវចីលូ-
រមួកនុងករជនំុជំ្រមះក្តេីនកនុងករយិលយ័្រពះ�ជ �ជញ ្រតូវបនចតជ់ថន ក់
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ជមខុតែំណងអន្តរជត ិ េទះបគីតជ់ជនជតេិស�េឡអនូកេ៏�យ។ ដចូ- 
គន េនះែដរ កអ៏នវុត្តចេំពះមខុតែំណងករំតិខពសជ់េ្រចើនេទៀតផងែដរេនកនុង
ករយិលយ័បញជ កិ ដចូ ជ្របធនែផនក េហើយេច្រកមទំងអស្់រតូវបនផ្តល់
េបៀវត�រដ៍ចូគន ។ ជញកឹញប ់ ្របកេ់លើកទកឹ ចតិ្ត្រតូវបនេ្របើ្របសផ់ងែដរ 
េដើមបីបេំពញនវូភពចេន្ល ះ្របេ�ងកនុងភព ខសុគន ៃន្របកេ់បៀវត�រ។៍ េ�យ 
�រែតវធិ�ី�ស្តេនះនំមកនវូទនំកទ់នំងល្អ្របេសើររ�ងជត ិ នងិអន្តរជតិ
កនុងត�ុករ ពេិសស បញ្ហ េនះេនែតបេងកើតឲយមនអសមតថភពជមយួអនក
វជិជ ជវីៈ េនកនុង្របពន័ធចបបក់នុង្រសកុ េ�យ�រ្របកេ់បៀវត�រស៍្រមបេ់ច-
្រកមត�ុករខសុគន ១២ដងៃនេច្រកមជត។ិ 

 

ខ. ករអភវិឌ��៍វជិជ ជីវៈ 
ជធមម� ករអភវិ��នវ៍ជិជ ជវីៈ្រតូវបនេគករំតិ ចេំពះបគុគលទំង-

�យ� ែដលបេំរ ើករងរ េ�យ�ទ លក់នុងរចនសមពន័ធកនូកត ់ េទះបជី
មនគរំវូជិជមនមយួចនំនួអពំកីរបណ្តុ ះប�្ត លយ៉ងទលូទំ�ូយ ឬបណំង
្របថន េដើមបីព្រងកីករផ្តួចេផ្តើមគនំតិ ចេំពះៃដគកូរងរកនុង្រសុកកេ៏�យ។ 
េន្រគប�់ថ នភព ករផ្តួចេផ្តើមគនំតិអពំេីករ ្តិ៍ដែំណល ទនំងជទទលួេជគជយ័ 
តិចតួច ្របសិន េបើមិនមនករេប្តជញ ចិត្តែផនករដ្ឋបលដរ៏ងឹមំ ឬមិនមន
បគុគលកិេធ្វើពលកិមម េដើមបីបេំរ ើករងរជជនបេងគ លែដលមនចេំណះដងឹអពំី
្របពន័ធចបបក់នុង្រសកុ េដើមបីផ្តលក់រ្របកឹ�េយបល ់ នងិេរៀបចកំរផ្តួចេផ្តើមគនំតិ។ 
េន្របេទសេស�េឡអនូ ជនបេងគ លស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវបនែតង�ំង
េឡើង េហើយរបយករណ៍រ�្ឋ ភបិល្រតូវបន្រពងេឡើង កប៏៉ែុន្តមនិែមនរហតូ
ដលឆ់ន ំ២០០៤-២០០៥េទ។ ្រកុមករងរស្តពីីេករ ្តិ៍ដំែណល្រតូវបនេកះមក
្របជុំផងែដរ។ ្រកុមករងរេនះមនសមជិកពីែផនកេផ�ង� របស់តុ�ករ
ពេិសស �បប់ញចូ លទំង្រពះ�ជ�ជញ  ្រកុមករពរក្ត ីករយិលយ័បញជ កិ នងិ
អងគជនំុជំ្រមះ ្រពមទំងសមជកិបគុគលកិជតរិបសត់�ុករពេិសស។ 
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១. ្រកុម ឬគណៈវនិចិឆយ័ច្រមុះ 

មនមត្ិរពម្រពងគន ជទេូទមយួ ែដលបនមកពបីទពេិ�ធនក៍នុង
្របេទសេផ�ងៗគន  ែដលជករ�ំងេនៃនអងគភពជេ្រចើនេនកែន្លងមយួ នងិ
ឱកសបេំពញករងរកនុង្រកុម ឬគណៈវនិចិឆយ័ច្រមុះជយួេលើកទកឹចតិ្តដល់
េករ ្តិ៍ដែំណល។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ េ�យ�រែតអន្តរកមមជមយួៃដ
គកូរងរ (ទំងជត ិ នងិអន្តរជត)ិ �ចផ្តលន់វូឱកសដម៏នតៃម្លស្រមប ់ 
ករអភវិ��នវ៍ជិជ ជវីៈ �មបទពេិ�ធន ៍បង្ហ ញថ យ៉ងេ�ច�ស ់អន្តរ-
កមមែបបេនះគជឺអន្តរកមមពេិសស េហើយចំបច្់រតូវ្រគប្់រគងេ�យ្របុង្របយត័ន 
េដើមបីទទលួបនផល្របេយជន។៍ 

 

បេំពញករងរកនុង្រកុម ឬគណៈវនិចិឆយ័ច្រមុះ េហើយនងិករែចក
រែំលកទ�ំីងករយិលយ័�ចផ្តលឲ់យនវូឱកសជេ្រចើន កប៏៉ែុន្តកប៏េងកើតឲយ
មនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើនផងែដរ េ�យ�បប់ញចូ លទំងឧបសគគែផនកភ�។ 
បញ្ហ េនះគជឺបញ្ហ ពបិកសេ្រមចបននវូករំតិសម្រសបមយួ ៃនសមហរ-
ណកមម នងិទមទរឲយមនយទុធ�្រស្តពេិសសៗ។ ឧទហរណ៍ រចនសមពន័ធ
រដ្ឋបល្រសបគន  ជជងរចនសមព័នធរដ្ឋបលែបបសមហរណកមម ែដល 
្របែហលជឧបសគគ។ ជពេិសសេទៀត កនុងរចនសមពន័ធត�ុករកនូកតដ់ចូ
ជ អងគជនំុជំ្រមះឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម ឬកនុងករណីេនកសូវូ ៉ ូ លទធភពមនិ្រគប-់
្រគន ់ចេំពះករបក្រ�យែផនកចបបេ់ធ្វើឲយេសចក្តសីេ្រមចទំង�យ នងិករ
ផ្ល សប់្តូរយ៉ងទលូទំ�ូយ មនលកខណៈកនែ់តពបិកេ្រចើនគរួឲយកតស់គំល។់ 
េនកសូវូ ៉ ូ េ�យមនក្តរីពំងឹខ្លះៗ ដូចជេនត�ុករ្រសុកេនមី្រតូក និង
ត�ុករកពំលូ ករយិលយ័េច្រកម នងិ្រពះ�ជ�ជញ អន្តរជត ិ សថតិេនកនុង
អគរ�ចេ់�យែ�កពគីន ពេីច្រកមជត។ិ បគុគលកិជតមិយួចនំនួនយិយ
ថ ពកួេគ�្វ គមនឲ៍យមនអន្តរកមមេ្រចើនែថមេទៀត។ េនទមីខ៉ងេកើត ករយិ-
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លយ័ទំង�យេ្របើរមួគន បនេលើកទកឹចតិ្ត ឲយមនករផ្ល សប់្តូ រេ្រកផ្លូវករ។ 
កចិច្របជុជំ្រប្រកត ីនងិអនកបកែ្រប ែដលបនេធ្វើពលកិមម ចេំពះអងគជនំុជំ្រមះ
ត�ុករបនបង្ហ ញឲយេឃើញអពំផីល្របេយជនដ៍ធ៏េំធង។ 

 

េនកនុងត�ុករកនូកតភ់គេ្រចើន ករផ្តលន់វូករ្របកឹ�េយបល់
អពំបីគុគលកិកនុង្រសុកមនិ ្រតូវបនព�ិរ�ថ ជែផនកមយួៃនករងររបស់
បគុគលកិអន្តរជតេិនះេទ េហើយពកួេគអះ�ងថ ពួកេគមិនមនេពលេវ�
្រគប្់រគនស់្រមបក់រងរបែនថមេនះេទ។ ដេូចនះ ករងរបែនថមែបបេនះនងឹ
ប�ជយ័ចេំពះបគុគល នងិពងឹែផ្អកភគេ្រចើនេលើបគុគលកិលកខណៈ។ ជមយួ
នងឹ�រ្របេយជន ៍ ែដល�ចទទលួបនពកីមមវធិ្ីរបកឹ�េយបល ់ េគបនផ្តល ់
ជគនំតិថ ្រតូវបេងកើតកមមវធិ្ីរបកឹ�េយបលឲ់យបនេ្រចើន ជែផនកមយួៃនេករ ្តិ៍-
ដែំណលកពំងុបន្តេធ្វើ ែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសអនក្របកឹ�េយបលព់បីគុគលកិអន្តរ-
ជត ិ ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសមកបេំរ ើករងរេនត�ុករកនូកត ់ េលើវសិយ័ 
ជក�់កម់យួចនំនួ ែដលផ�រភជ បេ់ទនងឹ្របពន័ធ្រតួតពនិតិយគរួទកុចតិ្តបន 
នងិមនបទ�្ឋ ន�យតៃម្លចបស�់ស។់ 
 

២. កមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត ល 

ករត�៉ជរមួេនកនុងត�ុករកនូកតទំ់ង�យ គអឺវត្តមនៃនវធិ-ី
��ស្តែដលទក់ទងគន  ចំេពះករបណ្តុ ះប�្ត ល ទំងស្រមប់េច្រកម
ជត ិ និងអន្តរជតិ។ ដំបូងេឡើយ ករេផ្ត តយកចិត្តទុក�ក់ជបឋមេលើ
កមមវធិីបណ្តុ ះប�្ត ល េនកនុងត�ុករកនូកតម់កដលប់ចចុបបននេនះ គជឺ
កមមវធិសី្រមប់ែតបុគគលិកជតិប៉ុេ�្ណ ះ។ េដើមបីឲយមន្របសិទធភព ករ-   
ក�ងសមតថភពកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  ៃនករបណ្តុ ះប�្ត ល្រតូវែតែផ្អកេលើករ
ផ្ល ស់ប្តូ រេយបលគ់ន េទវញិេទមក។ េគលករណ៍េនះ្រតូវ បញជ កជ់ថមអីពំី
ចណុំចសខំន់ៗ ជគន្លះឹ ដចូជករ�កែ់តងដ�ំកក់លៃនកមមវធិបីណ្តុ ះ- 
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មិនែមនេច្រកមេសុើបអេងកតេទ ែដលនំមុខកនុងករេសុើបអេងកត និងេរៀបចំ
េសចក្ត្ីរពងកនុងបទេចទ្របកន។់ 

 

េ�យមនិគតិដលថ់ េតើជ្របពន័ធចបបស់ុវីលិ ឬខមម៉នុ (civil or 

common law) េគលេ� េករ ្តិ៍ដំែណលទូេទ និង�ចសេ្រមចបន ស្រមប់
តុ�ករកូនកត់គឺ�ច្រតូវបេងកើតសមតថភព បេចចកេទសអចៃិ្រន្តយ ៍ េដើមបី
េសុើបអេងកត នងិផ្តនទ េទសទ្រមងឧ់្រកដិ្ឋកមមែបបចត�ំ់ង ែដលមនលកខណៈ 
សមុក�ម ញ េ�យ�បប់ញចូ លទំងឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម នងិឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆំងនងឹ
មនសុ�ជត ិកប៏៉ែុន្តក�៏បប់ញចូ លទំងឧ្រកដិ្ឋកមម ែដលមនលកខណៈសមុក�ម ញ 
េផ�ង�េទៀតផងែដរ ដចូជ ករជញួដរូមនសុ� ឬេ្រគ�ងេញ�ន នងិអេំពើពកុ-
រលយួ ។ ្របេភទៃនឧ្រកដិ្ឋកមម ទំងេនះ�ចបេងកើតបនជបញ្ហ េទល នងិរមួ 
ៃនវធិ�ី្រស្តពហវុនិយ័ ែដល្រតូវេធ្វើករវភិគ ករ្រគប្់រគងសណំុំេរឿង ករករ- 
ពរ�ក�ី ពត័ម៌នវទិយ នងិកចិចសហ្របតបិត្តកិរជអន្តរជត។ិ សមតថភព  
អចៃិ្រន្តយ ៍េដើមបីផ្តនទ េទសឧ្រកដិ្ឋកមមទំងេនះ ជពេិសសទកទ់ង នងឹបរបិទ
េ្រកយជេម្ល ះ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ជញកឹញប ់ ត�ុករកនូកតម់ន
ឆនទ នសុិទធិផ្តនទ េទសយ៉ងធំេធងជងេនកំរតិតុ�ករជតិ េនកនុងករ-
�កែ់តងយទុធ�្រស្តផ្តនទ េទសមយួ ែដល�ចេធ្វើបនស្រមបេ់ធ្វើករេ្រជើស- 
េរ ើសសណំុំេរឿង។ េនេពលជមយួគន េនះែដរ បញ្ហ េនះ្រតូវ្រប្រពតឹ្តេទ េ�យ
្របុង្របយត័ន ពេី្រពះឆនទ នសុទិធធិេំធងេពក ក�៏ចនំមកនវូសក្ត នពុលខ្ល ំង 
ស�ំបក់រេ្រជ�តែ្រជកនេយបយផងែដរ។ 

  

ជញកឹញបអ់ងគភពែផនកករពរក្ត្ីរតូវបនេគេបះបងេ់ចល កនុងករ
បេងកើតត�ុករកនូកត។់ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ េមធវកីរពរក្ត�ីច
ផ្តលឱ់កសេ្រចើនស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណល ពេី្រពះ ជញកឹញបអ់ងគភពេនះ
ពកព់ន័ធជមយួតអួងគជត ិ យ៉ងេ្រចើនជងអងគភពេផ�ង� របសត់�ុករ។ 
េមធវកីរពរក្តីឯកជនមនករេលើកទឹកចិត្តយ៉ងធំេធង េដើមបីអនុវត្ត�ម 



58

នងិេរៀនស្ូរតជនំញថមីៗ   ែដលទកទ់ងនងឹករងរថមីៗ ផទ លរ់បសេ់គ ្របកប
េ�យេជគជ័យ កនុងករករពរកូនក្តីអំពីចំណុចផ្លូ វចបប់ ែដលេមធវជី
េ្រចើនមនិបនដងឹ។ េសទើរែត្រគបត់�ុករកនូកតទំ់ងអស ់បគុគលកិជត ិជ
េ្រចើនបនេធ្វើករងរេនែផនកករពរក្ត ី ពេី្រពះជញកឹញប ់ ជនជបេ់ចទ
យលេ់ឃើញថ ងយ្រសលួេ្រចើនកនុងករ�ថ បនទនំកទ់នំងទនំកុចតិ្តជមយួ
េមធវ ីៃនសញជ តផិទ លរ់បសេ់គ។  

 

គរំែូដល�ចនងឹនំមក នវូេជគជយ័្រតូវបនរកេឃើញ េនកនុងករ-ិ
យល័យែផនកករពរក្តី េនតុ�ករពិេសស្រមប់្របេទសេស�េឡអូន។ 
ករយិលយ័េនះចង្រកងនវូ្រកុមសនូល ៃនេមធវែីផនកករពរក្ត ីកនុង្រសកុ ែដល 
េដើរតនួទជីអនកករពរក្ត�ីធរណៈ ែដលអមដេំណើ រេ�យេមធវមីន ក់ៗ  
ពបីញជ េីឈម ះរបសេ់មធវបីនអនមុត័រចួេហើយ ែដល�ច្រតូវបនចត់�ំង
ដល់ជនជប់េចទនីមួយៗ។ ជនជតិេស�េឡអូនេធ្វើជតំ�ងបនល្អ
ទំងកនុងករយិលយ័ករពរក្ត ី នងិ្រកុមករពរក្ត៖ី ពួកេគដឹកនំ្រកុម៣កនុង
ចំេ�ម្រកុមទំង១០។ ករយិល័យករពរក្តីបនសេ្រមចនូវកិចចខិតខំ 
្របងឹែ្របងជេ្រចើន េដើមបីបញចូ លេមធវជីតកិនុង្រកុមរបសេ់គ េទះជសហ-
េមធវ ី ឬជំនួយករែផនកចបប់។ ្រកុមចំរះុេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមួយគន ។ 
កលពីេពលថមីៗេនះ ករយិល័យករពរក្តីបនេសនើសុបំេងកើនកចិចខតិខ្ំរបងឹ
ែ្របងក�ងសមតថភព េដើមបីេធ្វើឲយ្របពន័ធចបបជ់តកិនែ់តទលូទំ�ូយ ែថម-
េទៀត ស្តពីគីេំ�ងមយួេឈម ះថ “គេំ�ងក�ងសមតថភពនតីរិដ្ឋ នងិវសិយ័
យតុ្តធិមស៌្រមបេ់ស�េឡអនូ”។ ត�ុករ�្រកដិ្ឋកមមស្រងគ ម នងិអងគជនំុជំ្រមះ 
វ�ិមញញ ករយិលយ័ករពរក្តបីនែស្វងរកឲយមនអន្តរកមម  ជមយួអងគករ
វជិជ ជវីៈចបបជ់ត។ិ បញ្ហ េនះ្រតូវេធ្វើេឡើង�មវធិេីផ�ងៗ េ�យ�ប់ទំងករ
បេងកើតនូវករយិល័យទំង�យ េនែកបរតុ�ករជតិ េទះបីជមេធយ-
បយេនះ េនឆង យខ្ល ំងពតី�ុករកនូកតក់េ៏�យ។ ជទេូទ វធិ�ី្រស្ត 
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ែដលចត់វធិនករេ�យករយិល័យ ករពរក្តីកនុងតុ�ករកូនកត់ផ្តល់
ទំងករជំរុញឲយមនគំនិតៃចន្របឌិត និងបទពិេ�ធន៍ដម៏នតៃម្ល ស្តីពីករ- 
ក�ងទនំកទ់នំងេ�យេជគជយ័ជមយួេមធវកីនុង្រសកុ នងិបេងកើតកមមវធិី
ក�ងសមតថភព្របកបេ�យ្របសទិធភព ។ 

 

៥. ករេផទរជនំញស្រមបអ់នកវជិជ ជវីៈមនិែមនែផនកចបប ់
ជទេូទ ករេផទរជនំញមន�ទបបដ�ិទតចិតចួ េនេពលែដលករ

េផទរជនំញេនះមនិទកទ់ងនងឹជនំញែផនកចបប។់ វសិយ័េផ�ងៗេទៀត ែដល
ករេផទរជំនញ�ចផ្តល់ផល េករ ្តិ៍ដំែណលគួរឲយកត់សំគល់េនះ �ប់ទំង
ជំនញភ� និងឧបករណ៍ស្រមួលកនុងករបកែ្រប ករ្រគប់្រគងតុ�ករ 
ករករពរក្ត ីនងិគំពរ�ក�ី ចតិ្ត��ស្ត េកសលវចិចយ័ បគុគលកិ លទធកមម 
របយករណ៍ែផនកចបប ់ពត័ម៌នវទិយ ករងរសទិធមិនសុ� ពត័ម៌ន�ធរណៈ 
នងិវជិជ ជវីៈ�រពត័ម៌នកនុង្រសកុ នងិករ្រគប្់រគងសណំង។់ ស្រមបវ់សិយ័
ទំងអសេ់នះ េគ�ចបេងកើតកមមវធិេីករ ្តិ៍ដែំណលេផ�ង  ៗែដលនងឹអភវិឌ�សមតថ-
ភពេនះកនុង្រសុក ឬែដល�ចខិតខំ្របឹងែ្របងេពលជមួយគន ែដរ េដើមបី
បេំពញេសចក្ត្ីរតូវកររបស�់�ក្ត ីនងិ្របពន័ធយតុ្តធិមដ៌ទ៏លូទំ�ូយ េ�យ 
ករេរៀបចនំវូែផនករ ្រគប្់រគន។់ 

 

ត�ុករកនូកតទំ់ងអសប់នទទលួេជគជយ័ គរួឲយកតស់គំលក់នុង 
ករអភវិឌ�នជ៍នំញជ មយួអនកេសុើបអេងកត នងិឬនគរបល។ េន្របេទស
េស�េ�អនូ អនកេសុើបអេងកតមកព្ីរបពន័ធកនុង្រសកុបនពកព់ន័ធ កនុងករេរៀបចំ
ែផនករ្របតបិត្តកិរ ដស៏ខំនប់ផំតុមយួចនំនួ កនុងចេំ�មែផនករសខំន់ៗ
ទំង�យមកដលប់ចចុបបននេនះ េហើយពកួេគបនបេំរ ើករងរកនុងតនួទសីខំន ់
ៗេសទើរែត្រគប្់រកុម ែដលបនបេំពញករងរ�មកែន្លងេផ�ងៗ។ ជញកឹញប ់  
េស�កមមនគរបលកសូវូ ៉្ូរតូវបនដក្រសងថ់ ជេករ ្តិ៍ដែំណលមយួដេ៏ជគជយ័ 
បផំតុរបសេ់បសកកមមសហ្របជជតេិនកសូវូ ៉ ូ កនុងចេំ�មេករ ្តិ៍ដែំណលដ៏
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េជគជយ័បផំតុ ទំង�យរបសេ់បសកកមមេនះ។ េស�កមមបនចបេ់ផ្តើម
េឡើងេ�យករជួលម្រន្តីថមីៗចំនួន៦០០០នក់។ េទះបីជ េបសកកមមេនះ
បន្រសបូយកកងទព័រេំ�ះកសូវូ ៉ចូនំនួ៥០ %កេ៏�យ ក�៏�ចេធ្វើឲយមនករ
ផ្ល សប់្តូ រគរួឲយកតស់គំលដ់លវ់បបធម�៌ថ បន័។ 

 

៦. ករផ�ររជ បក់រក�ងមសតថរពេទនងឹកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត លេផ�ងៗ 

អគគ្រពះ�ជ�ជញ រងទទួលបនទុកឧ្រកិដ្ឋកមម កំរតិធងន់ចប់េផ្តើមេលើ
ករងរ ស្តីពីករេរៀបចំនូវរចនសមព័នធករយិល័យ យ៉ងទូលំទូ�យ េន
េពលចលូកនក់បអ់ងគរពឧ្រកដិ្ឋកមមករំតិធងន ់ េដើមឆន ំ២០០២។ ករេរៀបចំ
េនះ�បទំ់ងករ�កែ់តងនវូករផ្តួចេផ្តើមគនំតិនន េដើមបីក�ងសមតថរព 
េនទមីខ៉ងេកើត េ�យេធ្វើករបណ្តុ ះប�្ត លបគុគលកិេនករយិលយ័អយយ-
ករ េសុើបអេងកត េកសលវចិចយ័ នងិករ្រគប្់រគងភស្តុ�ង។ ករបណ្តុ ះ-     
ប�្ត ល�មប�្ត អងគរព្រតូវេរៀបចេំឡើងទំង ករអនវុត្តនជ៍កែ់ស្តង នងិ
្រទសឹ្ត ី េ�យ�បប់ញចូ លទំងល�ំត ់នងិវឌីអី�ូកលបង។ សកិខ កមមន ក់ៗ
្រតូវបនចត�ំ់ងកនុង្រកុមអយយករ ែដលខ្លួនបនអមដេំណើ រេទត�ុករ។ 
កមមវធិេីនះចលូរមួ េ�យ្រពះ�ជ�ជញ  អនក្រគប្់រគងសណំុំេរឿង នងិអនកវរិគ 
េ�យមនកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត លមយួ �ចេ់�យែឡក ស្រមបអ់នកេសុើប-
អេងកតនគរបល។ មនសកិខ កម្របែហលចនំនូ៣០នកប់៉េុ�្ណ ះ្រតូវបន 
បណ្តុ ះប�្ត លគជឺកររមួវរិគទនដម៏ន�រសខំន ់្របកបេ�យសក្ត ន-ុ
ពល ចេំពះ្របេទសតចូៗដចូជ្របេទសទីមខ៉ងេកើត។ េទះបជីយ៉ង�
កេ៏�យ ជបន្តបនទ បក់មមវធិបីណ្តុ ះប�្ត លថមបីនេលើកេឡើង េនឯមជឈ-
មណ្ឌ លបណ្តុ ះប�្ត លត�ុករថម ីបនបេងកើតេឡើងេ�យរ�្ឋ ភបិលទមីខ៉ង 
េកើត នងិអងគករយ.ូអនិ.ឌ.ីភ។ី កមមវធិេីនះមនិទនំងជពចិរ�អពំគីណុវឌុ�ិ
របសអ់នកបនចលូរមួ កនុងករបណ្តុ ះប�្ត ល ែដលបនេរៀបចេំឡើងេ�យ
អងគរពឧ្រកដិ្ឋកមមករំតិធងន។់ កមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត លេនះ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង
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ជភ�បទ៉យុ�ក ល ជភ� ែដលសកិខ កម្រពះ�ជ�ជញ មនិយល ់េហើយ 
ដេូចនះ េបើេទះបជី េបកខជនទំង�យបនបញច បន់វូករបណ្តុ ះប�្ត លទំង
្រសងុេរៀបចេំឡើងេ�យអងគភពឧ្រកដិ្ឋកមមករំតិធងន ់ែដលប�ជយ័ជ្របពន័ធកនុង 
ករ្របឡងកេ៏�យ។ 

 

ករស្រមបស្រមួល ស្តពីកីចិច្របងឹែ្របង កនុងករបណ្តុ ះប�្ត លគជឺ
ធត�ុ�ំដម៏ន�រសខំន ់ ស្រមបអ់នគត��ក្តកីនូកត។់ ករទទលួ
�គ លន់វូករបញច បទំ់ង្រសងុ្របកបេ�យេជគជយ័ ៃនកិចចករមនុៗគមបី្រតូវ
បនេគទទួលយក្របកដេ�យវជិជ ជីវៈ ្របសិនេបើកិចចករទំងេនះទក់ទង
ជមយួករងរ ែដលនងឹ្រតូវបេំពញគរួឲយេជឿជកប់ន។ វធិ�ី្រស្តែបបេនះ
នងឹ្រតូវព�ិរ�ស្រមប ់ ករអនវុត្តនក៍របណ្តុ ះប�្ត លជនខ់ពសេ់្រចើនែថម
េទៀត ែដល្រតូវសនមត់ជមុននូវកំរតិ ៃនចំេណះដឹង្រប�ក់្របែហលគន កនុង
ចំេ�មសិកខ កមទំងអស់ ្របសិន េបើពួកេគសថិតកនុងត្រមូវករេនះបន 
ទទួលករបណ្តុ ះប�្ត លជបឋម េដើមបីឲយពួកេគមនចំេណះដឹងេសមើគន ។ 
េនះគជឺវ�ិលភព ៃនវធិ�ី្រស្តបេ្រញជ �បែបបវបបធម ៌ែដល្រតូវទទលួយក
កនុងករបេងកើតរដ្ឋបល នងិករបទិ��ក្តកីនូកតទំ់ង�យ។ 

 

ករបណ្តុ ះប�្ត ល នងិករក�ងសមតថភព្រតូវ��រភជ បេ់ទនងឹ 
នីតិវធិីៃនករែតង�ំងពិេសស។ េន្របេទសកមពុជ អងគករ យូ.អិន.ឌី.ភី 
(UNDP) បនេរៀបចកំរបណ្តុ ះប�្ត លមខុវជិជ ទំង�យ ស្រមបេ់ច្រកម 
នងិេមធវសី្តពីចីបបអ់ន្តរជត ិ មនុេពលៃនករេ្រជើសេរ ើសស្រមបម់ខុតែំណង 
េនអងគជនំុជំ្រមះវ�ិមញញ។ ករបណ្តុ ះប�្ត លេនះមន�រសខំន ់ ្របសនិ 
េបើមុខវជិជ ទំងេនះបនបញច បេ់ទ ្របកបេ�យេជគជយ័ជេសចក្ត្ីរតូវករ
ស្រមបក់រេ្រជើសេរ ើសេនះ។ 
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V. េ��្ឋ រចនសមពន័ធ ឬសមភ រៈជកែ់ស្តង

ចតទ់កុជេករ ្តិ៍ដ�ែណល 
 

េករ ្តិ៍ដែំណលក�៏ចេកើតមនផងែដរ កនុងទ្រមងៃ់នេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ 
ដចូជមេធយបយ ឬបរកិខ រជយួស្រមួលទំង�យ កដ៏ចូជវសិយ័ជកែ់ស្តង
ៃនភស្តុ�ង នងិប�្ណ �រៃនរបយករណ៍ របសត់�ុករ។ េករ ្តិ៍ដែំណល
ជកែ់ស្តងគជឺក�្ត ដម៏ន�រសខំន ់េ�យេហតថុ បញ្ហ នន ដចូជជេំរ ើស 
កនុងបរេិវណត�ុករ�ចជអតថនយ័ ៃននមិតិ្តរបូដម៏ន�រសខំន។់ 

 

េករ ្តិ៍ដែំណលជកែ់ស្តងសនមតជ់មនុថ មន�រសខំនយ៉់ងធេំធង 
ែដលកនុងេនះត�ុករកនូកតម់និមនបណំង�មយួ សថតិេនជ�ថ បន័  
អចៃិ្រន្តយេ៍ឡើយ។ េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ េនបេូសន� នងិេហ�ហ�ហឺកូវ�ី 
ជទែីដលអងគជនំុជំ្រមះឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ មនងឹបន្តករងរ បនទ បព់កីរចក-
េចញ ៃនសមសភពអន្តរជត ិមនសុ�ជេ្រចើននកម់នេមទនភពជខ្ល ំង
ចំេពះមេធយយ និងបរកិខ រននរបស់តុ�ករជតិ។ េន្របេទសេស�-
េឡអនូ កចិចពេិ្រគះេយបលក់ពំងុែតេរៀបចំ ែផនករស្តពីវីធិ្ីរតូវេ្របើ្របសទ់-ី
�ំងរបសត់�ុករពេិសស ែដលមនករំតិអភវិ��ន៍ខពស ់ ខងវសិយ័បរកិខ រ 
បេចចកេទស ឬវទិយ�្រស្ត បនទ បព់កីរបញច បន់វូ�ណត្តរិបសខ់្លួន។ បចចុបបនន
េនះ េន្របេទសកមពុជ អងគជនំុជំ្រមះវ�ិមញញ�ំងេនបរេិវណេយធេទើបែត
�ងសងថ់ម ីេ�យែផ្អក�មករសនមតជ់មនុថ បនទ បក់របញច បក់រងរទំង- 
្រសុងរបស់អងគជំនុំជ្រមះេនះ មេធយបយ និងេ្រគ�ងបរកិខ រស្រមួលទំង-
�យនឹង្រតូវ្របគល់ដល់េយធវញិ កនុងករេ្របើ្របស់ ែដលជេសចក្តី-
សេ្រមចមយួ ែដលមនិពចិរ�អពំេីករ ្តិ៍ដែំណលេឡើយ។ 
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ទដិ្ឋភពមយួេទៀត ៃនក្តកីង្វលន់នអពំេីករ ្តិ៍ដែំណលគភឺស្តុ�ង ែដល 
នងឹ្រតូវ្របមលូ កដ៏ជូ ប�្ណ �រៃនករជំនុំជ្រមះក្តីនន។ េទ្វេ្រគះែដល
អងគភពឧ្រកដិ្ឋកមមករំតិធងន ់ នងិគណៈវនិចិឆយ័ពេិសស េនទមីខ៉ងេកើតបន 
្របឈមមខុ គជឺបញ្ហ ែតមយួប៉េុ�្ណ ះ េដើមបីបញច បទំ់ង្រសងុនវូ�ណត្ត ិរបស ់
េគ ជសចូនករៃនបញ្ហ នន ែដល�ចេកើតមនេឡើង នងិ្រតូវករចំបច់
្រតូវេលើកេឡើងជដេំ�ះ្រ�យ។ ប�្ណ �ររបសគ់ណៈវនិចិឆយ័ពេិសស
្រតូវ្របគលជ់នូត�ុករ្រសកុេនឌលី។ី េទះបជីយ៉ង�កេ៏�យ ភពសមុក-
�ម ញៃន�ថ នករណ៍េកើតមនេឡើង ពេី្រពះែតអងគភពឧ្រកដិ្ឋកមមករំតិធងន់
មនលទធភពេសុើបអេងកត ្រតឹមែតឃតកមមចំនួន៦៧២ករណីប៉ុេ�្ណ ះកនុង
ចំេ�មឃតកមមចំនួន១៤០០ករណី ែដលបនេកើតមនេឡើងកនុងកំឡុង  
កបុបកមមឆន ១ំ៩៩៩។ ដេូចនះ េសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកុម្របកឹ�សន្តសិខុ ១៥៩៩ 
(២០០០) បនបញជ កថ់ ចបបច់ម្លងទំង្រសុងៃនប�្ណ �ររបសអ់ងគភព
េនះ្រតូវរក�ទកុេនទ្ីរកុងញូយក៉ កនុងកចិច្រពមេ្រព�ងជមយួនងឹ �ជញ ធរទមី-៉
ខងេកើត។ កនុង្រពតឹ្តកិរណ៍ហងិ�នេពលថមីៗ េនះ ករយិលយ័អគគ្រពះ�ជ-
�ជញ  ែដល្រគប្់រគងប�្ណ �រឧ្រកដិ្ឋកមម ករំតិធងនច់បបេ់ដើម្រតូវបនេរ ើក-
កយ នងិប�្ណ �រមយួចនំនួេទៀត ្រតូវបតប់ង។់ បញ្ហ េនះេលើកេឡើងជ
សណួំរៃនភពសមង ត ់ ៃនេសចក្តែីថ្លងករណ៍របស�់ក�ី នងិេជគ�សន
របស�់ក�ី្រតូវករពរ ែដល្រតូវបនធនថ ពត័ម៌នេនះនងឹមនិ្រតូវបន
ែចករែំលក េឡើយ។ 

 

េ្រកពបីញ្ហ ននៃនភពមច សក់រ នងិទ�ំីងត�ុករ បញ្ហ េផ�ងៗ
េទៀតកម៏និ្រតូវបនសនន�ិ្ឋ នជមុនថ ជប�្ណ �រជ្របវត្តិ��ស្ត ែដល
បន�ល់ទុកេ�យតុ�ករេនះ�ចេ្របើ្របស់បន យ៉ងមន�រសខំន់
ដល�់ធរណជនជទេូទេឡើយ។ យទុធ��ស្តនន េដើមបីេលើកកមពសក់នុង
ករេ្របើ្របសេ់នះគឺ�បទំ់ងករផលតិ�ក�រ �ែខ�ភពយន្តខ្លីៗេបះពុមព-
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��យសំេ�សេងខបៃន �ល្រកមនន នងិករ�កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធិី
សកិ��ម��េរ�ននវូរបកគេំឃើញទំង�យ ៃនករណីយុត្តិ�្រស្ត។ 
ស្វះែស្វងរកទំនក់ទំនងជមួយអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល ែដល�ចអភិរក�
�ក�រទំង�យ ដូចជករែកែ្របមជឈមណ្ឌ ល�ក�រកមពុជ េទជ
កែន្លង្រ�វ្រជវ។ េគលនេយបយចបស់�ស់ចំបច់្រតូវ�ក់ែតង
េឡើងពដីបំងូ េ�យមនទស�ន�ជយួស្រមួបស្រមួល នវូេករ ្តិ៍ដែំណលប�្ណ -
�ររបសត់�ុករ នងិសមភ រ�េ��ង�េទ�ត តយ៉ួងដចូជ �ក�រទំង-
�យ� ែដលនងឹ្រតូវរក�ទកុជអចៃិ្រន្តយ។៍ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65

 
VI. កំែណទ្រមងច់បបច់តទ់កុជ 

េករ ្តិ៍ដ�ែណល 
 

ក. កររមួវភិគទនរបស់តុ�ករកនូកត់ចេំពះកំែណ
ទ្រមង់ចបប់ 

ករេរៀបចេំឡើងវញិ្របកបេ�យេជគជយ័ៃនេករ ្តិ៍ដែំណល នងិកែំណ 
ទ្រមងច់បបច់តទ់កុជបរយិកសនេយបយមយួ ែដលផ្តលផ់ល្របេយជន ៍
ដលក់ែំណទ្រមងច់បប។់ បញ្ហ េនះកច៏តទ់កុ ជកររមួគន ៃនរេបៀប�រៈរបស់
អន្តរជត ិ នងិជតផិងែដរ។ េនេពលជមយួគន េនះែដរ កររមួវភិគទន
ចេំពះកែំណទ្រមងែ់ផនកចបប�់ចជេករ ្តិ៍ដែំណលមយួ ដម៏ន�រសខំនជ់
ពេិសស ្របសនិេបើករកែំណទ្រមងេ់នះនំមកនវូ្របពន័ធចបបម់យួដរ៏ងឹមំ ែដល 
កនុងេនះ អនកវជិជ ជីវៈចបប់ទទួលរងតិចតួចនូវសមព ធពីខងេ្រក។ ករងរ
ចបបែ់ដលចបស�់ស ់ នងិរងឹមំមយួស្រមប�់ថ បន័កនូកតេ់�យ�ទ លគ់ឺ
មន�រសខំនជ់ទបីផំតុ ដលក់រផ្តលវ់ភិគទនចេំពះកែំណទ្រមងច់បប់
េនះ។ 

 

ឧទហរណ៍ រេបៀប�រះរមួគន ្របកបេ�យេជគជយ័ រ�ងភគអីន្តរ-
ជត ិនងិជត ិែដលបនមកេ�យ�រវត្តមន របសត់អួងគចបបអ់ន្តរជត ិកនុង
តុ�ករកូនកត់គឺេនកូសូវ ៉ូ បូេសន� និង េហ�ហ�ឺហកូ វ�ី។ ទំងេនកូសូវ ៉ូ 
នងិបេូសន� នងិេហ�ហ�ហឺកូវ�ី ទំងតអួងគអន្តរជត ិនងិជតបិនទទលួ�គ ល ់
យ៉ងឆបរ់ហស័អពំេីសចក្ត្ីរតូវករ េដើមបីេរៀបចកំែំណទ្រមងច់បប្់រពហមទណ្ឌ  
និងនីតិវធិីដទ៏ូលំទូ�យមួយ។ ឧទហរណ៍ េនកូសូវ ៉ូ្រតូវបនដកេចញនូវ
ស្វ័យភពរបស់ខ្លួនេនឆន ំ១៩៨៩ េ�យមិនមនចបប់្រពហមទណ្ឌ របស់ខ្លួន
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ផទ លេ់ឡើយ េនេពលខ្លួនសថតិេ្រកមកររដ្ឋបលរបសស់ហ្របជជត។ិ េន
ៃថងទ០ី៦ ែខេម� ឆន ំ២០០៤ ្រកម្រពហមទណ្ឌ បេ�្ត ះ�សនន នងិ្រកមនតីវិធិី
្រពហមទណ្ឌ ថមរីបសក់សូវូ ៉បូនចលូជធរមន ែដលចលូមកជនំសួចបប្់រពហម-
ទណ្ឌ េផ�ង�្របកបេ�យ េជគជយ័។ ្រកមទំងេនះ្រតូវបន្រពងេ�យ្រកមុ
អនក្របកបវជិជ ជវីៈចបបេ់ផ�ង� �បប់ញចូ លទំងត�ំងទំង�យ ៃន្រកុម
្របកឹ�អ៊រឺ ៉បុ េហើយ្រតូវបនចង្រកងេ�យនយក�្ឋ នកចិចករចបប ់ ៃនេបស-
កកមមរបសស់ហ្របជជតេិនកសូវូ ៉។ូ េនបេូសន� នងិេហ�ហ�ហឺកូវ�ី សនទុះ
ស្រមប់ករបេងកើតតុ�ករថន ក់រដ្ឋគឺជ លទធផលកិចចសហ្របតិបត្តិកររ�ង
ភគអីន្តរជត ិនងិជតយ៉ិងទលូទំ�ូយ េហើយជលកខណ័្ឌ មនុស្រមបក់រ-
ចលូរមួពភិក�ជមយួសហភពអ៊រឺ ៉បុ។ េនេពលជមយួគន េនះែដរ ្រកម្រពហម-
ទណ្ឌ ថម្ីរតូវបន្របកសឲយេ្របើ្របសេ់នែខមនិ ឆន ំ២០០៣ នងិករយិលយ័
ឧត្តមសនងករទទលួបនទុកសទិធមិនសុ�មនតនួទដីស៏ខំន ់ កនុងេសចក្ត្ីរពង
េដើម �មែដលបន្របកសឲយេ្របើ្របសប់ន។ េគរពំងឹថ េ�យមនករ-
ពនិតិយេឡើងវញិម្តងេទៀត ចបបេ់នះទទលួបននវូលកខណៈែបបជតកិនែ់ត
ចបសែ់ថមេទៀត។ 

 

្របពន័ធទំងពរី្រតូវបនេលើកទកឹចតិ្តឲយមនករែកទ្រមង ់ �មរយៈ
ភព�ចអនុវត្តន៍បន ៃនសនធិសញញ អ៊ឺរ ៉ុប ស្រមប់ករករពរសិទធិមនុស� 
នងិេសរភីពជមលូ�្ឋ ន េហើយកនុងករណីេនកសូវូ ៉ ូ ភព�ចអនវុត្តនប៍ន
េ�យផទ លៃ់នអនសុញញ អន្តរជតសិ្តពីសីទិធពិលរដ្ឋ នងិសទិធនិេយបយ េហើយ 
និង ករទទួលខុស្រតូវ ៃនេបសកកមមរបស់សហ្របជជតិេនកូសូវ ៉ូគឺ្រតូវ
ករពរ និងេលើកកមពស់សទិធមិនសុ�។ េលើសពេីនះេទៀត វត្តមនរបសប់គុគ-
លកិអន្តរជត្ិរតូវបនេលើកទកឹចតិ្តកនុងករបញចូ ល េ�យេលើសលបុនវូ្រទសឹ្តី
ចបបខ់មមន៉ឡ (common law) េទកនុងសងគមនយិមែដលេ្របើ្របពនធស័ុវីលិឡ 
(civil law)។ ឧទហរណ៍េផ�ង��បប់ញចូ លទំងវធិននន ែដលទកទ់ង
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នងឹតនួទដីរ៏ងឹមំរបស្់រពះ�ជ�ជញ  ករេ្របើ្របស្់របពន័ធ ៃនករទទលួយក
ករ្រប្រពតឹ្តខសុែផនក្រពហមទណ្ឌ  វធិនទេំនើប ៗស្រមបក់រេសុើបអេងកតឧ្រកដិ្ឋ-
កមម ែដលមនលកខណៈចត�ំ់ង ដចូជករលចួ�្ត ប ់ ឬថតសេម្លង ករ-
ទិញជតិ�េភៀនែដលេគ្រគប់្រគង បនធូ របនថយេទស�ក�ីសហករ និង
កមមវធិីស្រមប់ករករពរ�ក�ី េ�យមនលិខិតុបករណ៍នីតិវធិី ែដល
ពចិរ�ស្រមបអ់នមកិភព។ ្រកមថមីៗ ទំងេនះ ក្៏រតូវបញចូ លផងែដរនវូ
បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ទំង�យេ្រកមចបបអ់ន្តរជត ិ នងិបទេលមើសផ្លូ វេភទ 
ែដលពីមុនមកមិនែមនជបទឧ្រកិដ្ឋ។ ជទូេទ ្រកមទំងេនះ្រតូវបនេគ
�្វ គមន ៍ េ�យេហតថុ ្រកមទំងអស�់ច្រតូវករចំបចន់វូេពលេវ�មយួ 
ខ្លះៗ េដើមបីឲយេគទទលួ�គ លជ់ចបបក់នុង្រសុកយ៉ង ពតិ្របកដ។ 

 

កចិច្របងឹែ្របងទំង�យ កនុងករែកទ្រមងច់បបប់ន្របឈមមខុនងឹ 
ភពពបិកជេ្រចើនេនទមីខ៉ងេកើត។ េគ�ចរពំងឹទកុជមនុគថឺ ្រកបខណ័្ឌ
ចបប់របស់គណៈវនិិចឆ័យពិេសស េ�យ�ប់ទំងវធិនៃននីតិវធិីអន្តរកល
ផងេនះ បេងកើតបនជមលូ�្ឋ នស្រមបក់ែំណទ្រមងច់បបែ់ថមេទៀត។ េទះ-
បីជយ៉ង�កេ៏�យ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់េនះបន្រពងេឡើងេ�យបុគគលិក 
អន្តរជតេិ�យមនិ មនេយបលេ់្រចើនពីបុគគលិកកនុង្រសុកេឡើយ និងបទ-
បញញត្តិទំងេនះមនលកខណៈសមុក�ម ញយ៉ងខ្ល ំង ែដលពឹងែផ្អកទំង្រសុង 
េលើលកខន័្តកិៈ្រកុងរ ៉មូ។ បទបញញត្តចិបបទំ់ងេនះមនលកខណៈសមុក�ម ញកនុង
ករេ្របើ្របស ់ េហើយេច្រកមខ្លះបនទទលួករបណ្តុ ះប�្ត លមនិ្រគប្់រគន់
េលើពកយសុរំបសេ់គ។ ្រកម្រពហមទណ្ឌ ទមីខ៉ងេកើតថមបីង្ហ ញពកីរចកេចញ
ជ�ថ ពរពីវធិី��ស្តចត់េឡើង េ�យ�ជញ ធរអន្តរកលរបស់សហ្របជ
ជតេិនទមីខ៉ងេកើត ែដលជជជំសួពងឹែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេលើចបបប់ទ៉យុ�ក ល។ 
ជកែ់ស្តងមនិមនកចិចពេិ្រគះេយបលជ់�ធរណៈ កនុងដេំណើ រករស្តពីកីរ-
្រពង ឬករអនុម័ត្រកមទំងេនះេទ។ គួរឲយចប់�រមមណ៍ ជជងអនុម័ត
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េ�យសភេទើបែតេ្រជើស�ំងថមី របស់ទីម៉ខងេកើត ្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  
នងិ្រកម្រពហមទណ្ឌ ្រតូវបនអនមុត័ េ�យបទបញញតិ្តនតី្ិរបតបិត្ត ិបនទ បព់កីរ- 
ព�ិរ�េ�យ្រកុម្របកឹ�រដ្ឋម្រន្ត។ី ្រកមបនេសនើេឡើងេនះមនែតជភ�    
បទ៉យុ�ក លប៉េុ�្ណ ះ នងិជភ�ែដលេម�វភីគេ្រចើនមនិ�ច�នបន 
េហើយមនែត�ស�រជនែតមយួ ្រកុមតចូប៉េុ�្ណ ះនយិយភ�េនះ។ 

      

ឱកសស្រមបផ់លបះ៉ពលជ់វជិជមន គពឺងឹែផ្អកយ៉ងខ្ល ំងេលើករ
រមួគន ទំងរេបៀប�រៈទំងភគអីន្តរជត ិ នងិភគជីត ិ េនទកីែន្លង�ែដល
ត�ុករកនូកត្់របតបិត្តកិររបសខ់្លួនកនុងរង្វង្់របពន័ធ កនុង្រសកុមន្រ�ប។់ 
មនែតទនំកទ់នំងផទ លព់រី ឬបបី៉េុ�្ណ ះរ�ងត�ុករពេិសស នងិរេបៀប�រៈ 
កែំណទ្រមងច់បបក់នុង្រសកុេន្របេទសេស�េឡអនូ។ េទះបជីយ៉ង�ក៏
េ�យ អងគករបនេ� ករផ្តួចេផ្តើមគនំតិកែំណទ្រមងច់បបេ់នះថ មនិមន
បគុគលកិអន្តរជត ិ របសត់�ុករពេិសសចលូរមួេ�យផទ ល ់ ជរំញុេលើកទកឹ
ចិត្តេ�យ�រសនទុះ ៃនវត្តមនរបស់តុ�ករ េដើមបីេផ្ត តករយកចិត្តទុក 
�កក់ែំណទ្រមងច់បប ់ ែដលបនកណំតជ់មនុ ជពេិសសកនុងករ�កែ់តង
េឡើងវញិនវូចបបន់តីវិធិ្ីរពហមទណ្ឌ  នងិករ្រពង្រកមសលីធមស៌្រមបេ់ច្រកម   
។ ករបេងកើតអងគជនំុជំ្រមះវ�ិមញញេន្របេទសកមពុជ គជឺនួេពលជមយួនងឹ
ករេរៀបចបំញច បេ់សចក្ត្ីរពង្រកមនតីវិធិ្ីរពហមទណ្ឌ ថម ី ែដល្រតូវបនេគេរៀប-
ចេំឡើងេ�យមនករជយួេ្រជមែ្រជង ពរី�្ឋ ភបិលប�ងំ អសរ់យៈេពល
១០ឆន ំកន្លងមកេនះ។ ពេី្រពះែតេគរពំងឹថ ្រកមេនះនងឹបេងកើតបនជមលូ-
�្ឋ នៃននីតិវធិីរបស់អងគជំនុំជ្រមះវ�ិមញញ ្រកមេនះក�៏ច្រតូវករនូវករេធ្វើ
វេិ�ធនកមម ឬករបេំពញបែនថម េដើមបីេ�ះ្រ�យលកខណ័្ឌ ត្រមូវករេផ�ង�
ៃនកចិចដេំណើ រករក្តរីបសេ់គ។ អងគជនំុជំ្រមះវ�ិមញញ�ចអនវុត្ត�មបទ�្ឋ ន
អន្តរជតនិន ចេំពះបញ្ហ ទំង�យ ែដលមនិបន្រគបដណ្ត បប់ន្រគប-់
្រគនេ់�យចបបរ់បសក់មពុជ េ�យេយង�ម កចិច្រពម្រពងរ�ងសហ្របជ-



69

ជត ិនងិ្របេទសកមពុជ។ ពកួេគបនបេងកើតគណៈកមមករចបប ់េដើមបីេសនើសុំ
វេិ�ធនកមមបែនថមៃននតីវិធិ ី នងិ្រកមសលីធម ៌ ែដលនងឹ្រសងយ់កពលីកខន័្តកិៈ 
ទ្ីរកុងរ ៉មូរបសត់�ុករ�្រកដិ្ឋកមមអន្តរជត ិជ��ក្តពីេិសស នងិត�ុករ 
កនូកតេ់ផ�ង�េទៀត។ 

 

ករអនវុត្តនល៍កខន័្តកិៈទ្ីរកុងរ ៉មូ របសត់�ុករ�្រកដិ្ឋកមមអន្តរជតិ
�ចផ្តលឲ់យនវូឱកស ជេ្រចើនស្រមបក់ចិចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរមួគន  េដើមបីពនិតិយ 
េឡើងវញិនវូចបបែ់ដលមន្រ�បន់ន។ ផលបះ៉ពលក់�៏ចមនករំតិធេំធង 
ផងែដរ េនទ�ីែដលមនេវទកិជក�់កស់្រមបត់អួងគជត ិ នងិអន្តរជត ិ
ជបួជុ ំនងិពភិក�គន អពំកីែំណទ្រមងទំ់ង�យ។ 

 

ខ. ផលប៉ះពល់ៃនករណីយុទធ��្រ្ត
ផលបះ៉ពល់របស់តុ�ករកូនកត់ គឺទំងេលើករណីយុតិ្ត��ស្ត

្រពហមទណ្ឌ ជត ិនងិអន្តរជតនិងឹពងឹែផ្អកមនិ្រតមឹែតេលើគណុភពរបសេ់ច្រកម 
ប៉េុ�្ណ ះេទ ែតកព៏ងឹែផ្អកេលើតនួទៃីនករណីយតុិ្ត��ស្តផងែដរ ជពេិសស
គឺកនុងបរបិទចបប់។ តុ�ករកូនកត់មនយុ�្ត ធិករធំេធង និង�ចេធ្វើឲយ
មន្របសទិធភពដលក់រផ្ល សប់្តូ រ ែផនកចបបក់នុង្របពន័ធពតិ្របកដ។ បញ្ហ
េនះ�ចជករណីផងែដរ េនទ�ី ែដល���ទធរណ៍របសត់�ុករកនូ
កតព់និតិយេឡើងវញិ នវូករណីយតុិ្ត��ស្តរបសត់�ុករ�ន កទ់ប។ េទះបជី  
យ៉ង�កេ៏�យ យុ�្ត ធិករេលើ្របេភទសំណំុេរឿងពិេសសមនលកខណៈ
ចេង្អ�ត របសត់�ុករកនូកត ់គេឺ�យ�រែតក�្ត ៃនករកំណត់្រពំែដន។ 
ទដិ្ឋភពអវជិជមន ៃនេករ ្តិ៍ដែំណលរបសត់�ុករកនូកតគ់កឺង្វះ ៃនករេបះ-
ពមុពផ�យ នងិអលទធភពកនុងករេ្របើ្របសន់វូករណីយតុិ្ត��ស្តរបសត់�ុ-
ករ។ កង្វះៃនករេបះពមុពផ�យេ�ទជសណួំរ ៃនតម្ល ភពេលើកេឡើងខង-
េលើ េហើយរតឹែតសខំនជ់ងេនះេទៀត គ�ឺ�ំងមនិឲយ�ក�រត�ុករពក-់
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ព័នធកនុងករពិភក� �មបរយិករវទិយល័យ ែដលជបន្តបនទ ប់�ចផ្តល់
ជនូបននវូពត័ម៌ន ្រតឡបែ់ផនកត�ុករដម៏នតៃម្ល។  

 

្រសេដៀងគន េនះែដរទ�ី ែដលពហភុ�្រតូវបនេគេ្របើ្របសក់នុង
តុ�ករកូនកត់សំខន់ គឺ្រតូវបកែ្រប�ល្រកមជភ� ែដល�ចេ្របើ-
្របសប់នយ៉ងទលូទំ�ូយកនុង្រសុក។ េលើសពេីនះេទៀត ករណីយទុធ�-
្រស្ត�ចេ្របើ្របសប់នយ៉ងទលូទំ�ូយ នងិែចកចយយ៉ងសកមមែថមេទៀត 
ដល�់រពត័ម៌នកនុង្រសុក��ច�ប ់ �ថ បន័ពកព់ន័ធេផ�ង� ជពេិសស 
គេឺដើមបីទទលួបនផល បះ៉ពលេ់នកនុងវសិយ័មយួចនំនួ ែដលបនពពិណ៌-
នេ្រកម “ផលនិទស�ន៍” ខងេលើ។ បញ្ហ េនះគឺមន�រសំខន់ផងែដរ
ស្រមបត់ម្ល ភព។ 
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េសចកី្តសននិ�្ឋ ន   
 

ត�ុករកនូកតម់និ្រតូវបនេគរពំងឹថនងឹេលើកសទួយ ឬបផំ្លចិបផំ្ល ញ 
្របពន័ធចបបក់នុង្រសុក កប៏៉ែុន្តខតិខេំរៀបចវំភិគទនជយទុធ�្រស្ត �មែដល
�ចេធ្វើបន។ េករ ្តិ៍ដែំណលមនិ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ ជករបែំបកេចញ 
ប៉ែុន្តជភព្រសុះ្រសលួគន  កនុង�ណត្តដិម៏ន�រសខំនរ់បសត់�ុករកនូ-
កត់ េហើយែដលបំេពញបែនថមជមួយនឹងវធិី�្រស្តទំងមូល ចំេពះករ
េលើក្រសយួនតីរិដ្ឋ នងិករេគរព�ថ បន័ចបប។់ យទុធ�្រស្ត ែដលមនេគល-
បណំងេលើកកមពសេ់ករ ្តិ៍ដែំណល   ្រតូវបញចូ លនវូករព�ិរ�អពំផីលបះ៉ពល ់
នរិន្តរភព នងិករេ្របើ្របស�់មេគលេ�កណំតៃ់នធនធនទំង�យេ�
កនុងករបេងកើត នងិករអនវុត្តនរ៍បសត់�ុករកនូកត។់ 

 

សខំនគ់្ឺរតូវេរៀបចតំ�ុករកនូកតេ់នះ េ�យមនទស�ន�មយួ
គទឺទលួបននវូផលបះ៉ពលម់កេលើ្របពន័ធយតុ្តធិម ៌ កនុង�ម្ីរបេទសជអច-ិ 
ៃ្រន្តយ ៍ នងិយរូអែង្វង ។ ករបេងកើតត�ុករេនះ គឺជដំ�ក់កលដម៏ន
�រសំខន់មួយ ែដលកនុងកំឡុងេពលេនះទំនក់ទំនងជមួយតួអងគកនុង 
្រសុក្រតូវែត�បប់ញចូ ល នងិ្រគប្់រគងេ�យ្របយត័ន្របែយង។ ចណុំចសនូល
ៃនេករ ្តិ៍ដែំណល គជឺទស�នទនៃននរិន្តរភព ជ�ទិ៍គវឺធិបីេងកើនឲយបនជ
អតបិរមិនវូអន្ត�គមនជ៍អន្តរជត ិ ែដលជលទធផលៃនម��្រកដិ្ឋកមម នងិ
វធិេីដើមបីសេ្រមចបននវូករវភិគជអចៃិ្រន្តយ ៍ដលស់មតថភពរបស្់របេទស 
េដើមបីេ�ះ្រ�យ�្រកដិ្ឋកមមជ្របពន័ធ។ 

 

កនុងចេំ�មផលបះ៉ពលដ់ម៏ន�រសខំនប់ផំតុ  ែដល��ក្តី
កនូកត�់ចមនមកេលើនតីរិដ្ឋ គផឺលនទិស�នៃ៍នដេំណើ រករជនំុជំ្រមះក្តេី�យ 
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យតុ្តធិម ៌ េទះជឧ្រកដិ្ឋកមមដធ៏ងនធ់ងរបផំតុកេ៏�យ។ វសិយ័ដទ៏លូទំ�ូយមយួ 
េទៀត ែដលត�ុករកនូកត�់ចេ្របើ្របសប់នជគរំូ គកឺរបញចូ លអពំវីវិត្តន៍
ថមីៗកនុងចបប់មនុស�ធម៌ ចបប់សិទធិមនុស� និងវធិនករេសុើបអេងកត និង
េចទ្របកនឧ់្រកដិ្ឋកមមពេិសសៗ េ�យ�បប់ញចូ លទំងករេ្របើ្របស�់ក�ី
ែដលសហករ។ ្រកបខណ័្ឌ ចបបម់យួ ែដលទកទ់ងគន មនតម្ល ភព នងិ
េសថរភពនងឹមន�រសខំនស់្រមបត់�ុករកនូកត ់ េដើមបីអនវុត្តដម៏ន
្របសទិធភព នងិ�ចបន�លទ់កុនវូេករ ្តិ៍ដែំណល�មរយៈករណីយទុធ��ស្ត។ 

 

ផលបះ៉ពលអ់វជិជមននន ដចូជករេធ្វើឲយទនេ់ខ�យដលស់មតថ-
ភពកនុង្រសុក ែដល�ចេជៀស�ងបនេ�យ្រសលួ។ ផទុយេទវញិ េគ្រតូវ
សេ្រមចេ�យបននវូេគលនេយបយបគុគលកិ នងិកមមវធិអីភវិ��នវ៍ជិជ ជវីៈ 
ែដល�ចយកមកពចិរ� ស្រមបក់រក�ងសមតថភពកនុង្រសុក្របកប
េ�យនរិន្តរភព េដើមបីេសុើបអេងកត េចទ្របកន ់វនិចិឆយ័េទស នងិករពរក្តី
ឧ្រកដិ្ឋកមមែដលមនលកខណៈសមុក�ម ញ។ វធិ�ី�ស្តស្រមបក់រេ្រជើសេរ ើស
បគុគលកិអន្តរជតគិមបី្រតូវពនិតិយេមើលេឡើងវញិ េដើមបពីចិរ�អពំកីរេ្រជើស-
េរ ើសេបកខជន ែដលមនគណុភពខពសទ់នេ់ពលេវ�។ េករ ្តិ៍ដែំណលជក-់
ែស្តងរបសត់ុ�ករទមទរឲយមនែផនករ និងករពិចរ�រជមុនយ៉ង
្របយត័ន្របែយងជមនុ។ ្របសនិ េបើេ្របើ្របសេ់�យ្របសទិធភពនវូឱកស
ែដលបនមកេ�យ�រករបេងកើតត�ុករកនូកត ់ េនះត�ុករកនូកត់
�ចេដើរតនួទជីក�លកីរស្រមបក់រផ្ល សប់្តូរកនុង�ថ បន័ នងិវបបធមច៌បប់
ជកជ់ពុខំន។ 
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ឧបសមពន័ធ 

េសចក្តសីេងខប 

១.  អន្ត�គមនន៍ន េដើមបីបេងកើតត�ុករកនូកតប់េងកើតបនឱកសែតមយួ 
គតក់នុង្រកបខ័ណ្ឌ  ៃនករយកទកុ�កព់សីហគមនអ៍ន្តរជត ិេលើធនធន
នន នងិកចិចខតិខ្ំរបងឹែ្របង នងិឱកសដព៏សិដិ្ឋេនះគមបី្រតូវបេងកើនឲយ
បនជអតបិបរម។ 

 

២.  េករ ្តិ៍ដែំណល�ច្រតូវបនេគផ្តលន់យិមនយ័ថ ជផលបះ៉ពលដ់យ៏រូ-
អែង្វងរបសត់�ុករកនូកត់មួយ ស្តីពីករេលើកកមពស់នីតិរដ្ឋ េនកនុង
សងគម�មយួ េ�យដេំណើ រករជនំុជំ្រមះក្ត្ីរបកបេ�យ្របសទិធភព 
េដើមបីចូលរួមចំែណកចំេពះករបញច ប់និទណ្ឌ ភព េហើយេនេពលជ
មួយេនះ ែដរកេ៏ធ្វើករព្រងងឹសមតថភពកនុង្រសុកផងែដរ។ ផលបះ៉ពល់
េនះ�ចបន្តេទៀត េទះបជីករងរ របសត់�ុករបញច បក់េ៏�យ។ 

 

៣.  េករ ្តិ៍ដែំណលគមបីែញកខសុគន ផងែដរ ពកីចិចខតិខ្ំរបងឹែ្របងដទ៏លូទំ�ូយ 
េដើមបីក�ងនតីរិដ្ឋ កនុងបរបិទ�មយួជក�់ក ់ ែដល�ច្រតូវច�ំយ 
េពលអសជ់េ្រចើនឆន ។ំ េករ ្តិ៍ដែំណលមនទសិេ� ខតិខេំធ្វើឲយភពចេន្ល ះ- 
្របេ�ងកន់ែតរួមតូច កនុងករ្របគល់អំ�ច ចំេពះករផ្តនទ េទស
ឧ្រកដិ្ឋកមមធងនធ់ងរដម៏នករំតិមយួចនំនួ �មរយ�ត�ុករកនូកត ់ ភ្ល មៗ 
បនទ ប់ពីលទធផល ៃនជំេ�ះេហើយកង្វះជញឹកញប់ ៃនករ្របគល់
អ�ំចកនុង្របពន័ធយតុ្តធិមក៌នុង្រសុកកនុងបរបិទេ្រកយជេម្ល ះ។ 

 

៤.  បរបិទ នងិភពសមេហតផុល ចេំពះករបេងកើតត�ុករកនូកតន់មីយួៗ
គមបី្របបឲ់យដងឹអពំេីសចក្តសីេ្រមច ស្តពីេីករ ្តិ៍ដែំណលេនះ។ គរំនូមីយួៗ     
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គួរែតមនលកខណៈែតមយួ េហើយកទ៏មទរឲយមនយទុធ��ស្តេ�យ 
ផទ លរ់បស�់។ 

 

៥.  េករ ្តិ៍ដែំណលទមទរឲយមនយទុធ��ស្ត នងិេករ ្តិ៍ដែំណលនងឹមនិេកើត
េឡើងេ�យស្វយ័្របវត្តយ៉ិងពតិ្របកដេនះេទ។ េទះបជីយ៉ង�ក៏
េ�យ េសចក្តរីពំងឹចេំពះេករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវករចំបចច់តែ់ចង។ 

 

៦.  េករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវែតមច សក់រ នងិជរំញុេ�យសម្ីរបេទស។ ត�ុករ
កនូកតម់និ្រតូវបនេគយលថ់ ជអនកជរំញុេឡើយ ែតជក�លកីរមយួ
ស្រមបជ់រំញុេលើកទកឹចតិ្តឲយមនករផ្តួចេផ្តើមគនំតិដទ៏លូទំ�ូយ។ 

 

៧. �រសខំនៃ់នេករ ្តិ៍ដែំណល្រតូវបនេគយល ់ យ៉ងចបសប់ផំតុ ្របសនិ
េបើតនួទរីបសអ់យយករៃន កររេំ��បពំនស់ទិធមិនសុ�ធងនធ់ងរមនិ្រតូវ
បនេគយលថ់ ជវ�ិលភពៃនយ�ុ្ត ធកិរ្រពហមទណ្ឌ �ម�ញប៉េុ�្ណ ះ 
េទ ែតជឱកសវ�ិម�ញស្រមបស់ងគមមយួ េដើមបីក�ងអន្តរកល
េឆព ះេទកន ់វបបធមន៌តីរិដ្ឋមួយ។ 
 

៨.  េដើមបីឲយទទលួបនេជគជយ័ �មបទពេិ�ធនប៍ង្ហ ញថ េករ ្តិ៍ដែំណល 
្រតូវមន�ណត្ត ិ នងិទទលួបនកចិចគំពរចបស�់សព់ថីវកិសនូល។ 
ករេប្តជញ ចតិ្តចេំពះករេ្របើ្របស ់ នងិករក�ង សមតថភព�ម�ច
េធ្វើេទបន រមួផ�ំជមយួនងឹភគរយសមេហតុផលៃនថវកិសរបុ (ដចូ
ជព៥ី េទ១០%) បរំងុទកុស្រមបស់កមមភពផ�ព្វផ�យ នងិេករ ្តិ៍ដែំណល 
ជក�់ក ់ែដលនងឹ្រតូវេធ្វើដេំណើ រ ដែ៏វងឆង យ។ 
 

៩.  េដើមបីធននវូ្របេយជន ៍ ជអតបិបរមៃនបទអន្ត�គមនអ៍ន្តរជត ិ នងិ
�កែ់តងនងូយទុធ��ស្ត ដម៏ន្របសទិធភិពមយួស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណល 
ទមទរឲយមនែផនករកមមឲយបនេ្រចើនជងអ្វីៗ  ែដលមនរហតូមកដល ់
េពលបចចុបបននេនះ។ 
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១០.  សមសភពៃន្រកុម�យតៃម្លមន�រសខំន ់ េហើយ្រកុមទំងេនះ្រតូវ
ដឹកនំេ�យតួអងគសហ្របជជតិ ែដលមនចំេណះដឹងពិ�្ត រអំពី
្របេទសេនះ េ�យ�បទំ់ងតអួងគែផនកចបបេ់នថន កជ់ត ិ ្រតូវបញចូ ល
កនុងសមសភព្រកុម�យតៃម្លមន�រសខំនផ់ងែដរ។ 

 

១១.  បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗស្រមប់តុ�ករកូនកត់ គឺៃដគូករងរជតិ 
និងអន្តរជតិ្រតូវសេ្រមចឲយបន នូវក្រមិតភពមច ស់ករមួយដស៏ម-
្រសប។ ភពមច ស់ជករ គឺជបញ្ហ មួយមិន្រតឹមែតេនេពលបេងកើត
េនះេទ កប៏៉ែុន្ត េនេពល�មនេសចក្តសីេ្រមចសខំន�់មយួ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងកេ៏�យ កនុងេពលវត្តមនរបសត់�ុករទំង្រសងុ។ ភព- 
មច សក់រ្រតូវ�បប់ញចូ ល ទំងករចលូរមួពតីអួងគេផ�ងៗ ជរមួមនសងគម 
សុវីលិ។ គរំវូជិជមនមយួស្រមបភ់ពមច សក់រ�ចរកបនេនអងគជនំុ-ំ
ជ្រមះឧ្រកដិ្ឋស្រងគ ម។ 

 

១២.  ៃដគសូនទនមយួចនំនួ ែដលសហគមនអ៍ន្តរជតពិ�យម�កឲ់យចលូ
ពកព់ន័ធកនុងកឡុំងេពល ៃនកចិចចរចរ ស្តពីកីរបេងកើតត�ុករកនូកត ់
េដើរតនួទដីស៏ខំនម់យួ កនុងករធនកចិចគំពរ ពៃីដគកូរងរសងគម
សុវីលិ នងិសហគមនច៍បប។់ ជលទធផល គរួមនកចិចពេិ្រគះេយបល ់
ជមយួៃដគសូនទន កនុងវ�ិលភពមយួដទ៏លូទំ�ូយ េ�យ�បទំ់ង 
ៃដគកូរងរសខំន់ៗ ។ 

 

១៣.  ជញកឹញប ់ ត�ុករកនូកតខ់តិខ្ំរបងឹែ្របងព្រងងឹបែនថមេលើចបប់
ជត ិប៉ែុន្តសខំន្់រតូវ បញជ កឲ់យចបសព់េីដើមដបំងូថ ចបប�់ខ្លះនងឹ
្រតូវអនវុត្ត។ កែំណទ្រមងន់ន�ចមន�រសខំន ់េដើមបីបេងកើតត�ុ-
ករកនូកតម់យួ េ�យអនេុ�ម�មចបបស់ទិធមិនសុ� នងិអនញុញ ត
ឲយភពពេិសសេនះ េដើមបីផ្តនទ េទសឧ្រកដិ្ឋកមមធងនធ់ងរ។ 
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១៤.  ជទេូទ គរំែូបបមជឈករៃនករេ្របើ្របសស់មតថភពអន្តរជត ិ (េពល
គថឺ ករបេងកើតត�ុករពេិសស ឬអងគជនំុជំ្រមះពេិសស ជជងករ-
ព្រ�យេ�យខច តខ់ច យ នវូសមតថភពអន្តរជតទិទំូង្របពន័ធត�ុករ) 
�កដ់ចូជទទលួនវូជយ័ជនំះ នងិ�ចទទលួនវូករេពញចតិ្ត។ សម-
តថភព ែបបមជឈករ�ចមន្របសទិធភិពេ្រចើន េហើយ�ចប�្ត លឲយ 
មនឱកសេ្រចើន ស្រមបក់របណ្តុ ះប�្ត ល ករេរៀបច ំនងិករអភវិ-
��នជ៍នំញពេិសស ៃន្រកុមៃដគជូតមិនុេពលេ្រជើសេរ ើស (នងិអន្តរ-
ជត)ិ។ រតឹែតសខំនេ់ទៀត េ�យ�រ�្រកដិ្ឋកមម នងិជនសង�័យនន
កពំងុ្រតូវបនជនំុជំ្រមះក្តេីនះ ត�ុករេនះកស៏្រមបស្រមួលនវូនតីវិធិី
សន្តសិខុដម៏ុងឺម៉តែ់ថមេទៀងផងែដរ។ 

 

១៥.  ជទេូទ រដ្ឋបលែបបសមហរណកមមៃនៃដគជូត ិ នងិអន្តរជត ិ ៃន
តុ�ករកូនកត់គមបី្រតូវេលើកទឹកចិត្ត េ�េពល�កេ៏�យ �ម
ែដល�ចេធ្វើេទបន។ 

 

១៦.  រ�្ឋ ភិបល ែដលេសនើនូវសុំជំនួយពីអន្តរជតិ្រតូវេរៀបចំែផនករ �ម
មេធយបយននែដលមនិ្រតូវបតប់ងន់វូទនំកុចតិ្ត កនុង្របពន័ធចបបក់នុង
្របេទសរបសេ់គេឡើយ។ មេធយបយសខំន់ៗ  ែដល្រតូវេចៀស�ងគ ឺ
“េករ ្តិ៍ដែំណលអវជិជមន” ជរមួមន (ក) េចៀស�ងករ�កជ់នំសួចំៗ
នវូធនធនកនុង្រសុកេ�យធនធនអន្តរជត ិ ឬករបេងកើត្របពន័ធែដល
្រសបគន  (ខ) ពយយមេធ្វើឲយត�ុករកនូកតស់េ្រមចបនកនុង្រកបខណ័្ឌ
ទេូទ ស្រមបេ់ធ្វើករព្រងងឹ្របពន័ធចបបក់នុង្រសកុ នងិ(គ)េរៀបចែំផន-
កររងឹមំមយួស្រមបក់រ្របគល ់ េ�យែផ្អកេលើលកខណ័្ឌ ននជជង
េពលេវ�។ 
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១៧.  េ�េពល�ក់ែតងយុទធ��ស្ត បញច ប់�ច�ំមកនូវឱកសជេ្រចើន
ស្រមបេ់ករ ្តិ៍ដែំណល បទពេិ�ធនអ៍ន្តរជតបិនបង្ហ ញថ មនផល-
បះ៉ពល្់របកបេ�យសក្ត នពុលយ៉ងេ្រចើនបផំតុ ្របសនិេករ ្តិ៍ដែំណល
ជែផនកមយួដស៏ខំន ់ ៃនែផនករកមមេគលនេយបយពទីស��ទន 
ៃនត�ុករកនូកត។់ 
 

១៨.  ត�ុករកនូកត�់ចរមួវភិគទន ចេំពះករផ្ល សប់្តូ រវបបធម�៌មរយ�
ករេលើកកមពសស់ទិធទំិង�យ េហើយ�ច�នេ�រកករទមទរ�យ
មនករផ្ល សប់្តូ រ ឬគណេនយយភពកនែ់តេ្រចើនេឡើង។ ែផនកមយួដ៏
សខំន ់ៃនបញ្ហ េនះគនឺងឹេធ្វើករបង្ហ ញអពំឧីត្តមភពៃនចបប ់នងិឯក-
�ជភពរបសខ់្លួនពកីរព�ិរ�ែផនកនេយបយ។ េនះគជឺមលូេហតដុ៏
មន�រសំខន់ថ ករផ្តួចេផ្តើមគំនិតច្រមុះ្របថន នូវបទ�្ឋ នដខ៏ពស់
បផំតុៃនឯក�ជភព ភពមនិលេំអៀង នងិករអនវុត្តនប៍ទ�្ឋ ន ៃននតីវិធិី
ចបប ់ នងិសទិធមិនសុ�អន្តរជត។ិ �មរយ�ៃនផលនទិស�នៃ៍នបទ�្ឋ ន 
នងិគណុតៃម្លទំងេនះ ត�ុករកនូកត�់ចមនផលបះ៉ពលម់កេលើ
្របពន័ធកនុង្រសុក នងិរមួវភិគទនចេំពះវបបធមស៌ទិធមិនសុ�។ 
 

១៩. ពត័ម៌នសហគមន ៍នងិ��រណ�ដម៏ន្របសទិធភិពមន�រសខំន់
ចេំពះេករ ្តិ៍ដែំណល នងិ្រតូវបេងកើតបនជែផនកមយួៃនថវកិសនូល។ ករ-
ផ�ព្វផ�យដម៏ន្របសទិធភពពកព់ន័ធនងឹ (ក) យទុធ��ស្តមួយសកមម
មុន ែដលពះុពរកំណត់េគលេ�វសិ័យេផ�ង�របស់្របជជន (ខ) 
វធិី��ស្តដទ៏លូទំ�ូយមយួ ែដលេផ្ត តមនិ្រតមឹែតេលើ្រពះ�ជ�ជញ
ប៉េុ�្ណ ះេទ ប៉ែុន្តេផ្ត តេលើ្រគបែ់ផនកទំងអស ់ៃនកចិចដេំណើ រករជនំុជំ្រមះ 
េ�យ�បទំ់ងសទិធទិទលួបនករជនំុជំ្រមះក្ត ី េ�យយតុ្តធិម ៌ នងិករ-
ករពរក្តីដម៏ន្របសិទធភព (គ) ប�្ត ញមួយ ែដល�ចផ�ព្វផ�យ
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ពត័ម៌នដស៏្ុរកតឹយយ៉ងរហស័ ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើភមូ�ិ�ស្តដទ៏លូ-ំ 
ទ�ូយ (ឃ) ជកែ់ស្តង ករ្រប្រសយ័ទកទ់ងគន �មមេ��បយ២
យ៉ង ែដលពកព់ន័ធនងឹកចិចសនទន នងិឱកសននស្រមបផ់្តលព់ត័ម៌ន 
្រតឡបម់កវញិ។ 
 

២០.  ភពជៃដគូជមួយសងគមសុីវលិ កនុង្រសុកមន�រសំខន់ កនុងករ-
បេងកើនេករ ្តិ៍ដែំណលឲយបនជអតបិរម។ ត�ុករកនូកត�់ចេដើរត-ួ
នទ ី ដស៏កមមកនុងករបញជ កឲ់យចបស ់ អពំតីនួទដីស៏ខំនរ់បសស់ងគម 
សុវីលិកនុង្រសកុ។ ចេំពះេហតផុលេនះ ត�ុករកនូកត្់រតូវពះុពរ
េដើមបី�កស់ងគមសុវីលិកនុង្រសុកឲយពក់ពន័ធកនុងករងររបសេ់គ។ 
 

២១.  កចិចសហករែដលេជគជយ័ េដើមបីក�ងសមតថភពវជិជ ជវីៈគពឺបិក
នងឹសេ្រមចបន េហើយនងឹពងឹែផ្អកេលើករេលើកកមពសព់ដីបំងូគទឺនំក-់
ទនំងរ�ងតអួងគអន្តរជត ិ នងិជត ិ ែដលនំមកនវូលទធផលៃនករេផទរ
ជនំញ។ ចណុំចទំងេនះមន (ក) ចលូពកព់ន័ធកនុងែផនករកមម្រគប-់
្រគន ់ នងិករវភិគសុជីេ្រមេលើបរបិទចបបជ់ត ិ (ខ) មនដេំណើ រករ
កណំតអ់ត្តសញញ ណហមត់ចតេ់ដើមបីែស្វងរកេបកខជនជត ិ នងិអន្តរជតិ
កនុងករចលូរមួកនុងដេំណើ រករេនះ (ឬ្រតូវឆ្លងកតក់រ្រតួតពនិតិយេបកខជន 
ែដលមនិសមរមយ) នងិ (គ) ចលូពកព់ន័ធកនុងកចិចពេិ្រគះេយបលក់នុង
ដេំណើ រករទំងមលូ។ 
 

២២.  ស្រមបត់អួងគអន្តរជត ិដេំណើ រករកនុងករេ្រជើសេរ ើស្រតូវកណំតេ់បកខជន 
ទំង�យ ែដល�ច្រប្រពតឹ្តេ�េ�យរលនូ កនុងបរយិកសជអន្តរ-
ជតមិយួ េហើយពកួេគ្រតូវមនឆនទៈចកេចញព្ីរបពន័ធចបបផ់ទ លរ់បស់
េគ ្របសនិ េបើចំបច ់នងិមនឆនទៈេរៀនស្ូរតអពំ្ីរបពន័ធចបបក់នុង្រសុក 
េហើយពកួេគសមនងឹបេំពញករងរែបប�ថ បនជមយួៃដគកូនុង្រសកុ។ 
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២៣.  កចិចសនយករងររបសប់គុគលកិអន្តរជត ិ យ៉ងេ�ច�សក់្៏រតូវមន   
រយៈេពល១ឆន ំែដរ នងិ្រតូវបន្តជថម ី េ�យែផ្អកេលើករបេំពញករងរ
របសេ់គ។ 

 

២៤.  តម្ល ភព និងភពមិនលំេអៀង្រតូវបនេគេគរព កនុងករេ្រជើសេរ ើស
បគុគលកិ�មយួ។ េលើសពេីនះេទៀត ស្រមបប់គុគលកិអន្តរជត ិ្របពន័ធ 
ៃនគណេនយយភពដចូជ្រកមសលីធម�៌ចមន�រសខំន ់ជពេិសស 
្របសិនេបើពួកេគមិនែមនសថិតេ្រកមកមមវតថុ  ៃនរចនសមព័នធវនិ័យកនុង
្រសុក។ 

 

២៥.  ជេំរ ើសៃចន្របឌតិេផ�ង� ្រតូវបនេ្របើ្របស ់េដើមបីបេំពញចេន្ល ះ្របេ�ង 
កនុងលកខ័ណ្ឌ ននៃនេស�កមមរ�ងបគុគលកិអន្តរជត ិ នងិជត ិ ដចូជ   
ច�ំតថ់ន កក់ែន្លងករងរជជងច�ំតថ់ន កប់គុគល ឬករ�កឲ់យអន-ុ
វត្តនវូរចនសមពន័ធ ស្រមបជ់ករេលើកទកឹចតិ្ត។ ភពចេន្ល ះ្របេ�ង
ហសួេហត�ុចប�្ត លឲយមនករ�កអ់ន្់រសពនច់តិ្ត នងិ��ំងដល់
េករ ្តិ៍ដែំណល។ 

 

២៦. ករផ្តួចេផ្តើមគំនិតេករ ្តិ៍ដំែណលទមទរករេប្តជញ ចិត្ត ែផនករដ្ឋបលដ ៏
រងឹមំ េហើយក�៏ចទមទរឲយមនបគុគលកិ ែដលមនេទពេកសលយ 
ឬករបេងកើត្រកុមករងរ។ 

 

២៧.  មនករ្រពមេ្រព�គន ជទេូទមយួ�មបទពេិ�ធនព៍្ីរបេទសេផ�ង�
ជេ្រចើនថ េករ ្តិ៍ដែំណល បនជយួេ្រជមែ្រជងដលម់នសុ�ជេ្រចើនេធ្វើ
ករកែន្លងែតមួយ និងមនឱកសេធ្វើករកនុង្រកុមច្រមុះ ឬជ្រកុម។ 
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ េនេពលែដលេធ្វើអន្តរកមមជមួយៃដគូ
ករងរេផ�ង� (ៃដគជូត ិឬអន្តរជត)ិ �ចផ្តលន់វូឱកសដម៏នតៃម្ល
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ស្រមបក់រអភវិ��នវ៍ជិជ ជវីៈ េហើយ�មបទពេិ�ធនប៍ង្ហ ញថ ភគ-
េ្រចើន អន្តរកមមែបបេនះគជឺអន្តរកមមពេិសស នងិចំបច្់រតូវ្រគប្់រគង   
េ�យ្របុង្របយត័ន េដើមបីទទលួបននវូផល្របេយជន។៍ តយ៉ួងដចូជ 
្របសនិ េបើករ្របកឹ�េយបលប់នេធ្វើេឡើង  េ�យអន្តរជត្ិរតូវបនេគ
េជឿជកេ់នះ ករ្របកឹ�េនះនងឹបេងកើតបនជែផនកមយួ ៃនបទពពិណ៌ន 
ករងរ េហើយ្រតូវបញជ កឲ់យបនជក�់កក់នុងកចិចសនយ ។ 

 

២៨.  ដបំងូេឡើយ ករេផ្ត តករយកចតិ្តទកុ�កេ់លើកមមវធិបីណ្តុ ះប�្ត ល
កនុងត�ុករកនូកត ់ ជបឋមគេឺផ្ត តេលើករបណ្តុ ះប�្ត លស្រមប់
បគុគលកិជត ិមកដលេ់ពលេនះ។ ករក�ងសមតថភពកនុងទ្រមង ់ ៃន
ករបណ្តុ ះប�្ត ល្រតូវែផ្អកេលើ ករផ្ល ស់ប្តូ រេយបល់គន េទវញិេទ
មក េដើមបីឲយមន្របសទិធភិព។ ករត�៉ជទេូទេនកនុងត�ុករកនូ-
កតគ់ជឺករត�៉ ែដលខ្វះវធិ�ី្រស្តទកទ់ងគន រដកឹ ចេំពះករបណ្តុ ះ-
ប�្ត លទំងេច្រកមជត ិនងិអន្តរជត។ិ មនក�្ត ជេ្រចើនែដល្រតូវ
បេងកើតបនជែផនកមយួ ៃនវធិ�ី្រស្តទកទ់ងគន េនះ្រតូវបនេគគសូ-
បញជ កខ់ងេលើរចួេហើយ។ 

 

២៩.  ករអភវិ��នវ៍ជិជ ជវីៈរបសេ់ច្រកម្រតូវបនេលើកេឡើង អពំកីរពនិតិយ
ពចិយ័ពេិសស ែដលទមទរឲយមនយទុធ�្រស្ត �ចេ់�យែឡកពី
គន ។ យទុធ�្រស្តមយួចនំនួៃនប�្ត យទុធ�្រស្តទំងេនះ ក្៏រតូវបន
េគគសូបញជ កផ់ងែដរកនុងលខិតិបុករណ៍េនះ។ 

 

៣០.  េគលេ�ៃនេករ ្តិ៍ដែំណលទេូទ នងិសេ្រមចបនស្រមបត់�ុករកនូ
កត្់រតូវែតបេងកើតសមតថភព បេចចកេទសជអចៃិ្រន្តយេ៍ដើមបីេធ្វើករេសុើប 
អេងកត នងិផ្តនទ េទសទ្រមងៃ់នឧ្រកដិ្ឋកមម ែដលមនលកខណៈសមុក-
�ម ញ នងិែបបចត�ំ់ង េ�យ�បទំ់ងឧ្រកដិ្ឋស្រងគ ម នងិឧ្រកដិ្ឋ-
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កមម្របឆំងមនសុ�ជត ិ នងិឧ្រកដិ្ឋកមមែដលមនលកខណៈសមុក�ម ញ។ 
្របេភទៃនឧ្រកដិ្ឋកមមទំងេនះ�ចបេងកើតបនជបញ្ហ េទល នងិរមួៃនវធិី
�្រស្តពហវុនិយ័ ទមទរឲយមនករវភិគ ករ្រគប្់រគងសណំុំេរឿង 
ករករពរ�ក�ី ពត័ម៌នបេចចកវទិយ នងិសហ្របតបិត្តកិរជអន្តរ-
ជត ិ នងិសមតថភពអចៃិ្រន្តយ ៍ េដើមបីេធ្វើករផ្តនទ េទសជនទំងេនះ 
ជពេិសស ទកទ់ងនងឹបរបិទេ្រកយជេម្ល ះ។ 

 

៣១.  េមធវកីរពរក្ត�ីចផ្តលន់វូឱកសនន ែតមយួគតស់្រមបេ់ករ ្តិ៍ដ-ំ
ែណល េ�យ�រែតជញកឹញប្់រកុមករពរក្តពីកព់ន័ធជមយួតអួងគ
ជតេិ្រចើនជងែផនកេផ�ងៗ របសត់�ុករ។ េមធវកីរពរក្តឯីកជន
�ចមនករេលើកទកឹចតិ្តយ៉ងខ្ល ំង េដើមបីអនវុត្ត�ម នងិេរៀនស្ូរត
ជនំញថមីៗ  ែដលពកព់ន័ធជនចិចកនុងករងររបសេ់គ។ េទះបជីយ៉ង-
�កេ៏�យ ករផ្តលក់ចិចគំពរ�ថ បន័្រគប្់រគនស់្រមបេ់មធវកីរពរ 
ក្តេីនែតជបញ្ហ ្របឈម េហើយេនេពលគរំែូដលនងឹនំមកនវូេជគ-
ជយ័្រតូវបនអភវិ��េ�ើង េនះគជឺវសិយ័មយួ សថតិេ្រកមតរំវូករឥត-
ឈបឈ់រ ៃនករយកចតិ្តទកុ�ក។់ 

 

៣២.  មនវសិយ័េផ�ងៗជេ្រចើនេទៀត ែដលករេផទរជនំញ�ចនំមកនវូ
ផល្របេយជនដ៍លេ់ករ ្តិ៍ដែំណល ដគ៏រួឲយកតស់គំល ់ ជរមួមនករ
េសុើបអេងកត ជំនញភ� និងមេធយបយស្រមួលកនុងករបកែ្រប        
ករ្រគប្់រគងែផនកត�ុករ ករករពរ នងិគំពរ�ក�ី ចតិ្ត�្រស្ត 
េកសលវចិយ័ បគុគលកិ លទធកមម របយករណ៍ែផនកចបប ់ ពត័ម៌ន   
បេចចកវទិយ ករងរសទិធមិនសុ� ពត័ម៌ន�ធរណៈ នងិវជិជ ជវីៈែផនក
ព័ត៌មនកនុង្រសុក និងករ្រគប់្រគងសំណង់។ ចំេពះេករ ្តិ៍ដំែណល
ទំងអសេ់នះ េគមនលទធភពបេងកើតនវូកមមវធិេីករ ្តិ៍ដែំណលទំង�យ 
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ែដលនងឹអភវិ��សមតថភពកនុង្រសុក �េ�យមនែផនករ្រគប់្រគន ់
េហើយេនជមយួគន េនះ�ច្របឹងែ្របង េដើមបីបំេពញបននូវេសចក្ត-ី
្រតូវកររបស�់�ក្ត ីនងិ្របពន័ធយតុ្តធិមដ៌ទ៏លូទំ�ូយ។ 

 

៣៣.  កមមវធិកី�ងសមតថភព ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ�យត�ុករ
កនូកតេ់នះ ្រតូវផ�រភជ បេ់�យ្របយត័ន្របែយងជមយួនងឹករផ្តួច-
េផ្តើមគនំតិ ែដល�ចេកើតមនកនុងរង្វងៃ់ន្របពន័ធកនុង្រសុក។ 

 

៣៤.  របូវន័្តេករ ្តិ៍ដែំណល (ឧ. អគរត�ុករ) �ចមន�រសខំន ់ជពេិសស 
ទស�នៈវសិយ័ជនមិតិ្តរបូ �ចេចទជសណួំរដស៏មុក�ម ញអពំភីព-
មច សក់រ េហើយ្រតូវពចិរ�េ�យ្របយត័ន្របែយង នងិទមទរឲយ
មនករពេិ្រគះេយបល។់ េគលនេយបយដច៏បស�់សម់យួ្រតូវ 
�កែ់តងេឡើង�ំងពដីបំងូ េ�យមនទស�នៈជយួស្រមបស្រមួល 
ប�្ណ �រេករ ្តិ៍ដែំណលត�ុករ នងិសមភ រៈេផ�ង�េទៀត ឧទហរណ៍ 
េតើ�ក�រ�ខ្លះ ែដល្រតូវរក�ទកុជអចៃិ្រន្តយ។៍ 

 

៣៥.  ករេរៀបចឲំយមន្របសទិធភពែផនកេករ ្តិ៍ដែំណល នងិកែំណទ្រមង ់ែដល 
េជគជយ័�ចតទ់កុជបរយិកសនេយបយមយួ ែដលអេំ�យ
ផលដលក់ែំណទ្រមងច់បប។់ បញ្ហ េនះកច៏តទ់កុជេគលបណំង
ែតមយួ ៃនរេបៀប�រៈអន្តរជត ិនងិជត ិ េដើមបីសេ្រមចបននវូកែំណ
ទ្រមងព់តិ្របកដនន។ េ�យ�រែត បញ្ហ េនះេនែតជវសិយ័ដ៏
្របឈមមយួ កររមួចែំណកចេំពះកែំណទ្រមងច់បប ់ �ចជេករ ្តិ៍-
ដែំណលមយួដម៏ន�រសខំន ់ជពេិសស ្របសនិេបើ កែំណទ្រមង់
េនះនំមកនវូ្របពន័ធចបបដ់រ៏ងឹមំមយួ ែដលអនកវជិជ ជវីៈែផនកចបបទ់ទលួ 
រងនវូសមព ធពខីងេ្រកតចិតចួ។ ចេំពះបញ្ហ េនះ ្រកបខណ័្ឌ ចបបដ់៏
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ចបស�់ស ់ នងិរងឹមំមយួស្រមប�់ថ បន័កនូកតេ់�យ�ទ លម់ន
�រសខំនៃ់្រកែលង។ 

 

៣៦.  ករអនវុត្តនល៍កខន័្តកិៈទ្ីរកុងរ ៉មូ ៃនត�ុករ្រព�មទណ្ឌ អន្តរជត�ិច
ផ្តល់នូវឱកសននស្រមប់កិចច្របឹងែ្របងរួមគន  េដើមបីពិនិតយេឡើង
វញិនូវចបប់មន្រ�ប់។ មយ៉ងវញិេទៀត ផលប៉ះពល់ស្តីពីកំែណ
ទ្រមងច់បប�់ចមនវ�ិលភពធេំធញ ែដលមនេវទកិជក�់ក់
មួយ ស្រមប់តួទំងអងគជតិ និងអន្តរជតិជួប្របជុំ និងពិភក�គន
អពំកីែំណទ្រមងន់ន។ 

 

៣៧.  ផលបះ៉ពល ់ ៃនករណីយតុ្ត�ិ្រស្តនងឹមនិ្រតមឹែតពងឹែផ្អកេលើគណុ-
ភពរបសេ់ច្រកមប៉េុ�្ណ ះេទ កប៏៉ែុន្តពងឹែផ្អកេលើតនួទកីរណីយតុ្ត-ិ
�្រស្តកនុងបរបិទចបបជ់ក�់ក�់មយួ។ ករេបះពមុពផ�យ ករ-
ផ�ព្វផ�យ�ល្រកមជភ� កនុង្រសុកគមឺន�រសខំន ់ស្រមប់
ផលបះ៉ពលេ់លើេករ ្តិ៍ដែំណល នងិជបន្តបនទ បន់ងឹក្ល យជករេលើក
ទកឹចតិ្តឲយមនគណុភព។ 

 

៣៨.  ចំណុចខ្លឹមអំពីេករ ្តិ៍ដំែណលគួរែតជទស�នទន ៃននិរន្តរភព វធិី
បេងកើនឲយបនជអតបិរម នវូអន្ត�គមនជ៍អន្តរជត ិែដលជលទធផល 
ៃនម�ឧ្រកដិ្ឋកមម នងិកររមួវភិគទនជអចៃិ្រន្តយដ៍លស់មតថភព
របស្់របេទស េដើមបីេ�ះ្រ�យប�្ហ ឧ្រកដិ្ឋកមមទំង�យជ្របពន័ធ។ 
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