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ែថ�ងេដយ សេម�ច្រកឡាេហម 

ស េខង ឧបនាយករដ�ម�ន�ី 

រដ�ម�ន�ី្រកសងួមហៃផ� េនសល 

ភូមនិ�រដ�បាល កលពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ 

ស្រមាប់វគ� វ ្ិរកឹត្យករកម�សិក្សោករ ី
ឆា� ២ំ០១៥។

I.្របវត�ិអភបិាលកិច�មូលដ� នេនកម�ុជា 

 តមករសិក្សោ្រសវ្រជាវ 0

1 ្របេទស

កម�ុជាមាន្របពន័�អភបិាលកិច�មូលដ� ន

ជាយូរណាស់មកេហយ។ ្របពន័�អភបិាល

កិច�មូលដ� នេនះ មានករែ្រប្រប�លពីរបបនេយាបាយ 

មួយេទរបបនេយាបាយមួយេទៀត ែផ�កេទតម 

ស� នភាពនេយាបាយ ្របជាស�ស� ភូមិស�ស�  

េសដ�កិច� និងសង�មេនក�ុងសមយ័កលនីមយួៗ។ 

១.អភបិាលកិច�មូលដ� នេនកម�ុជាមុនឆា� ១ំ៩០៨ 

 មុនឆា� ១ំ៩០៨ កម�ុជា្រត�វបានែបងែចកជាតំបន ់

្រគប្់រគងេដយេស�ច្រតញ់ែដលជាអ�កមានមុខមាត ់

មានកិត�ិយសេនក�ុង្រពះរជវងំ។ តំបន់ទំងេនះ 

មានេខត�ចំណុះែដល្រគប្់រគងេដយេចហ� យ្រស�ក 

ឬអភបិាលែដល្រត�វបានែតងតងំ។ េចហ� យ្រស�ក

មានអ�កេនេ្រកមបង� ប់ែដលជាភា� កង់រ្របតិបត�ិ 

ដូចជា balat, snàng, kralapéas។ អ�កទងំេនះ

ស� កេ់ន និងេធ�ករជាមយួេចហ� យ្រស�ក និងជា

អ�កពំនាំនូវបទប��  ឬនាំយកនូវករបង� ប់ប��

1 - Organisation de la Commune Cambodgienne, 1919  
  - រដ�ធម�នុ�� ឆា� ំ១៩៤៧, ១៩៧០, ១៩៧៥, ១៩៨១, 
១៩៨៩, ១៩៩៣ និងវេិសធនកម�រដ�ធម�នុ�� 

របស់េចហ� យ្រស�កេទឲ្យេម្រស�ក។ េម្រស�ក ្រត�វ

បានចតទុ់កជាអ�ក្រគប្់រគងភូម ិ និងជាអ�កតំណាង

ែដល្រត�វបានេ្រជសេរ សេដយអភបិាល េដម្ប្ីរបមូល

ពន� និងទទួលខុស្រត�វេនតមកែន�ងនីមយួៗេន

ក�ុង្រស�ក ឬេខត�ែដលខ�ួន្រគប់្រគង។ ករអនុវត�

ករងររបស់េម្រស�ក ពំុមានវធិានរដ�បាលកំណត់

ច្បោស់លស់េទ។  េម្រស�ក ភាគេ្រចនមនិេចះអក្សរ 

មនិមានឥទ�ិពល និងគា� នអំណាច េហយករចូល

បំេពញករងររបស់អ�កទងំេនាះ គឺតមរយៈទំនាក់

ទំនងជាមយួេស�ច្រតញ់ ឬេចហ� យ្រស�ក។ េន

េពលេនាះ ភូមមិនិមានបុគ�លភាពគតិយុត� និងមនិ

មាន្រទព្យសម្បត�ិអ�ីទងំអស់។ ភូម ិគឺជាតំបនែ់ដល

េកតេឡងពីករ្របមូលផ�ុ ំនូវតំបនតូ់ចៗដកប់��ូ ល

គា� ។ កិច�កររដ�បាលសធារណៈទំងឡាយ គឺេធ�
ផា� ល់ជាមយួ្របជាជនេនក�ុងភូមេិហយ្របជាពលរដ� 

 

សេម�ច្រកឡាេហម ស េខង ែថ�ងបាថកថាេនសលភូមនិ�រដ�បាល 
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មនិមានតំណាង្រសបច្បោប ់េដម្បកីរពរផល្របេយាជន ៍

របស់ខ�ួនេឡយ។  

២.អភបិាលកិច�មូលដ� នេនកម�ុជាចបពី់ឆា� ១ំ៩០៨

ដល់ឆា� ១ំ៩៥៥ 

 ករេរៀបចំឲ្យមាន្របពន័�្រគប្់រគងរដ�បាលថ�ី បាន 

ចបេ់ផ�មេឡងេនក�ុងឆា� ១ំ៩០៨ តមរយៈករដក ់

ឲ្យេ្របនូវ្រកឹត្យច្បោបស់�ីពីករេរៀបចំរដ�បាលឃុំ ែដល 

ចូលជាធរមានេនៃថ�ទី០៥ ែខមថុិនា ឆា� ១ំ៩០៨។ 

្រកឹត្យេនះបានលុបេចលនូវរេបៀប្រគប់្រគងែដនដី

េដយេស�ច្រតញ់ េហយបានេរៀបចំឲ្យមាន្របព័ន� 

្រគប់្រគងតមឃុំវញិ។ ែផ�កតមស� រតី្រកឹត្យេនះ 

ទឹកដីកម�ុជាែចកេចញជាេខត� ្រស�ក ឃុំ និងភូម។ិ 

តមរយៈករេរៀបចំថ�ីេនះ អភបិាលែដលពីមុនេហ

ថា “េចហ� យ្រស�ក” បានក� យេទជា “េចហ� យ

េខត�” េហយ “េម្រស�ក” បានក� យជា “េមឃុ”ំ។ 

ទន�ឹមេនះ ្រកឹត្យេនះបានត្រម�វឲ្យេមឃុំ្រត�វេធ�ករេបាះ

េឆា� តេ្រជសេរ សេដយផា� ល់េដយ្របជាជនេនក�ុង

ឃុំ េដម្បបំីេពញតួនាទីេនក�ុងឃុំតមរយៈមុខងរ 

និងធនធានែដលផ�ល់ឲ្យេដយ្រកឹត្យេនះ។ គួរកត់

សមា� ល់ថា មុនឆា� ១ំ៩០៨ ឃុំពំុទនម់ានេនេឡយ

េទ គឺមានែតថា� កេ់ខត� ្រស�ក និងភូមបិ៉ុេណា� ះ។ 

 ្រកឹត្យច្បោប់្រគប់្រគងឃុំឆា� ១ំ៩០៨ មានភាពខ�ះ

ចេនា� ះជាេ្រចនេនេពលអនុវត�ជាកែ់ស�ង ជាពិេសស

ករេរៀបចំ្របពន័�្រគប្់រគងេនក�ុង្រកឹត្យេនះ មនិអច

េធ� ឲ្យ ្រក�ម ្របឹក្សោឃុំ បំ េពញតួនាទី្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពបានេឡយ េដយសរចំនួនដ៏េ្រចន

េលសលប់ៃន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ។ េនក�ុងឃុំខ�ះចំនួន

្រក�ម្របឹក្សោជាបេ់ឆា� តបានេកនដល់១៥០របូ។ ម្យោង៉

េទៀត ករករពរផល្របេយាជនស៍មូហភាព ឬករ

អភវិឌ្ឍេនមូលដ� នមនិអចេធ�េទបាន្របេសរេឡយ 

េដយសរហិរ�� វត�ុឃុំមនិមាន្រគប្់រគាន។់ 

 េនក�ុងឆា� ំ១៩១៩ ្រកឹត្យច្បោប់្រគប់្រគងឃំុឆា� ំ

១៩០៨ ្រត�វបានែកស្រម�លេឡងវញិតមរយៈករ

បំេពញបែន�ម និងែកលម�នូវភាពខ�ះចេនា� ះែដលមាន

កន�ងមក។ ្រកឹត្យច្បោប្់រគប្់រគងឃុំែកស្រម�លេនះ បាន

ប�� កក់នែ់តច្បោស់អំពីមុខងរ និងសមត�កិច�របស់

ឃុំ ្រពមទងំ្របពន័�្រត�តពិនិត្យអំពីករអនុវត�មុខងរ 

និងសមត�កិច�របស់ឃំុ េដយេចហ� យេខត� និង 

្របជាជនេនក�ុងឃុំ។ ទន�ឹមេនះ ក៏បេង�តឲ្យមាន

ថវកិឃុំែដលតមរយៈថវកិឃុំេនះ េមឃុំអចេធ�ករ

េ្រជសេរ សបុគ�លិកមកជយួ េធ�ករ ឬបង� តប់េ្រង�ន

អំពីករងរ ដូចជាេស��ន និង្រគ�បេ្រង�នជាេដម េដម្ប ី
អចធានាបាននូវដំេណ រករជា្រប្រកតី ៃនកិច�ករ 

រដ�បាលរបស់ឃុំ។ ចបពី់េពលេនាះមក េមឃុំមាន

តួនាទីជាអ�កធានាចត់ែចង និងកន់កប់ប�� ី
រដ�បាល និងែថរក្សោឯកសរ លិខិតស� មេផ្សងៗ

របស់ឃុំ េដយមានបុគ�លិកជាប់កិច�សន្យោជួយ 

ករងរទូេទ។ មុខងរពក់ព័ន�នឹងវស័ិយអប់រ ំ

សធារណៈ្រត�វបាន្របគល់ឲ្យឃុំជាអ�ក្រគប់្រគង 

េដយេ្រប្របាស់ថវកិ និង្របភពហិរ�� វត�ុេផ្សង រៗបស់

ឃុំ ែដលក�ុងេនាះឃុំអចេធ�ករែតងតងំ្រគ�បេ្រង�ន 

កដូ៏ចករសងសងស់លេរៀនបែន�ម។ ជារមួករែក

ស្រម�លេនះបានេធ�ឲ្យ្របពន័�្រគប់្រគងេនរដ�បាល

ឃុំមានលក�ណៈ្របេសរជាងមុន។ 

 ្រកឹត្យច្បោប្់រគប្់រគងឃុំឆា� ១ំ៩១៩េនះ បានកំណត់

ច្បោស់អំពីកិច�កររបស់ឃុំ។ ្រកឹត្យេនះែបងែចកជា

0៨ជំពូក។ ក�ុងេនាះ 0៣ជំពូកដំបូង ប�� ត�អំពីវធិាន

ែដលពកព់ន័�នឹងែដនដី និងរដ�បាល។ ជាពិេសស

មា្រត១០ កំណត់អំពីករេរៀបចំឲ្យមាន្រក�ម្របឹក្សោ

ឃុំែដលចំនួន្រក�ម្របឹក្សោឃុំតំណាងឲ្យ្របជាជន 

្រត�វសមាមា្រតេទនឹងចំនួនភូម។ិ ចំនួន្រក�ម្របឹក្សោ

ឃុំ្រត�វបានកំណតច់បពី់០៨របូ េទ១៦របូ អ្រស័យ
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េទតមទំហំៃនឃុំ។ ចំនួនេមឃុំរង ឬជំទប្់រត�វបាន

បេង�នស្រមាបឃុ់ំែដលមានភូមេិ្រចនជាង១៨ សំេដ

ជយួ ស្រម�លដល់ករបំេពញករងររបស់េមឃុំ ែដល

ឃុំមយួចំននួអចមានជំទប០់២របូ េដម្បជីយួ េមឃុំ។ 

ទន�ឹមេនះ កប៏ានេរៀបចំឲ្យមានេមភូមេិដម្បជីយួ ដល់ 

អជា� ធរ្របតិបត�ិ កដូ៏ចករបេង�ននូវមេធ្យោបាយក�ុង 

ករេធ�សកម�ភាព។ ជំពូកទី0៤ និងជំពូកទី0៥ ែចង 

អំពីតួនាទី ភារកិច� កតព�កិច� និងអត�្របេយាជន៍

ស្រមាបអ់ជា� ធរឃុំ និងប�� កអំ់ពីកតព�កិច�របស់

្របជាជនេនក�ុងឃុំ និងផល្របេយាជនែ៍ដល្របជាជន 

អចទទលួបាន។ មា្រត៣២ បានប�� ត�អំពីករផ�ល់ 

សិទ�ិឲ្យឃុំេធ�ករេ្រជសេរ សបុគ�លិកជាបកិ់ច�សន្យោ។ 

ជំពូកទី0៦ ែចងពកព់ន័�េទនឹង្រទព្យសម្បត�ិ ទំង 

ចលនវត�ុ  និងអចលនវត�ុ របស់ឃុំ ្រពមទំងករ

្រគប់្រគង្របភពចំណូល។ ជំពូកទី0៧ និងទី0៨ 

ប�� ត�អំពីករេរៀបចំថវកិឃុំេដយមានករចូលរមួ

ពីឃុំ។ ទន�ឹមេនះ វធិានៃនករេរៀបចំ ករេ្រប្របាស់ 

និងករ្រត�តពិនិត្យថវកិ គឺមានភាពងយ្រស�លសម��  

េនក�ុងេគាលគំនិតៃនវមិជ្ឈករែដលេធ�ឲ្យមានភាព

ងយ្រស�លដល់្របជាជន និងអជា� ធរមានសមត�កិច� 

ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ និងេផ��ងផា� ត្់របតិបត�ិករថវកិ

ឃុំ។ ្រកឹត្យច្បោប្់រគប្់រគងឃុំែកស្រម�លេនះ ្រត�វបាន

ចូលជាធរមានេនៃថ�ទី២៤ ែខក��  ឆា� ១ំ៩១៩ 

និងដកឲ់្យអនុវត�ចបពី់ៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ១ំ៩២០។ 

 ម្យោង៉េទៀត េដរទន�ឹមករេរៀបចំ្របព័ន�យុត�ិធម៌ 

និងកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈែដលបានចូល

ជាធរមានេនឆា� ១ំ៩២៣ ្រកឹត្យច្បោប្់រគប្់រគងឃុំ្រត�វ

បានែកស្រម�លេឡងវញិក�ុងឆា� ១ំ៩២៥ េហយបាន

ចូលជាធរមានេនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ១ំ៩២៦។ 

្រកឹត្យច្បោបឆ់ា� ១ំ៩២៦ បានប�� កក់នែ់តច្បោស់អំពី

ករេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ េមឃំុ ករចូលកន់

តំែណង ្របពន័�្រគប្់រគង និងរេបៀបរបបករងរេន

រដ�បាលឃុំ ករ្រគប្់រគង ថវកិ និង្រទព្យសម្បត�ិឃុំ 

្រពមទងំករងរយុត� ធិកររបស់ឃុំ។ េនក�ុងសមយ័

េនាះ ្រក�ម្របឹក្សោឃុំេហថា ្រក�មជំនំុឃុំ។ េមឃុំ គឺជា

អ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�េសចក�ីសេ្រមច

របស់្រក�មជំនំុឃុំ េដយមានជំទបែ់ដលេ្រជសេរ ស

េចញពី្រក�មជំនំុឃុំ ជាអ�កជួយ ករងរដល់េមឃំុ។ 

េនេពលេនាះ េមឃុំមានអណត�ិករងរ០៤ឆា� ។ំ 

ករេរៀបចំថ�ីេនះមានលក�ណៈ ្រសេដៀងគា� េទនឹង

ករេរៀបចំ្របពន័�្រគប្់រគងឃុំបច�ុប្បន�ែដរ។ 

 ជារមួ ករេរៀបចំ្របព័ន�ថ�ីេនះបានេធ�ឲ្យឃុំក� យ

ជាថា� ក់រដ�បាលមយួជាកល់ក់ក�ុង្របព័ន� រដ�បាល

េនកម�ុជា។ តមរយៈ្រកឹត្យច្បោបឆ់ា� ១ំ៩២៦ បានផ�ល់

នូវសិទ�ិអំណាច និងធនធានកន់ែតេ្រចនដល់ឃំុ 

េដម្បអីភិវឌ្ឍមូលដ� នរបស់ខ�ួន េដរទន�ឹមនឹងករ

យកចិត�ទុកដកពី់រដ�បាលកណា� ល ក�ុងករព្រងឹង 

និងេលកស�ួយករទទលួខុស្រត�វរបស់ឃុំផង។ 

 ប៉ុែន�ចបពី់ឆា� ១ំ៩៤៣មក ្របឈមមុខនឹងស�ង� ម

ឈ� នពន ករេបាះេឆា� តេនឃុំ្រត�វបានផា� កជាបន�

បនា� ប់ និង្រត�វបានលុបេចលទំង្រស�ងចបពី់ឆា� ំ

១៩៤៨។ េពលេនាះ េមឃុំ និងជំទបឃុ់ំ្រត�វែតងតងំ

េដយអភិបាលេខត� េដយមានករយល់្រពមពី 

េរសីុ៉ដង់។ 

៣.អភបិាលកិច�មូលដ� នេនកម�ុជាចបពី់ឆា� ១ំ៩៥៥ 

ដល់ឆា� ១ំ៩៧៨ 

 េ្រកយផា� កករេបាះេឆា� តេនថា� ក់ឃំុ្របមាណ

១០ឆា� ំ មានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដម្បឲី្យមានករ

េបាះេឆា� តេនថា� កឃុ់ំេឡងវញិ។ េនក�ុងឆា� ១ំ៩៥៥ 

មានសរចរែណនាំមយួែដលែណនាំឲ្យេរៀបចំករ

េបាះេឆា� តេមឃុេំឡងវញិ ប៉ុែន�េនក�ុងករអនុវត�ពំុសូវ

ទទួលបានលទ�ផលេឡយ គឺមានលក�ណៈ្រគាន់
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ែតជាករប�ង�ប់កិច�តមច្បោបប់៉ុេណា� ះ េដយសរ

ែត្របជាពលរដ�ពំុសូវសកម�ក�ុងករចូលរមួ និងពំុ

មានជំេនឿេទេលសមត�ភាពដឹកនារំបស់េមឃុំ។ 

 បនា� បម់ក េនក�ុងឆា� ១ំ៩៥៩ មាន្រពះរជ្រកមមយួ

េទៀតែដលត្រម�វឲ្យមានករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម

ជំនំុឃុំ េហយបានផ�ល់ឲ្យឃុំនូវឋនៈជានីតិបុគ�ល 

ដូចក�ុងឆា� ១ំ៩២៦។ ្រក�មជំនំុឃុំមានអណត�ិរយៈេពល

០៤ឆា� ។ំ ែផ�កតម្រកមេនះ េមឃុំ និងជំទប់្រត�វ

េ្រជសេរ សពីក�ុង្រក�មជំនំុឃុំែដលជាបេ់ឆា� ត េដយ

សំេឡងភាគេ្រចន។ េចហ� យេខត� គឺជាអ�កេចញ

ដីកេខត�្របកសសុពលភាព េហយែតងតងំេមឃុំ 

និង្រក�មជំនំុឃុំ។ ទន�ឹមេនះ ្រកឹត្យេនះកផ៏�ល់អំណាច

ដល់េចហ� យេខត�ក�ុ ងករ្របកសេមាឃភាព

លិខិតបទដ� នទងំឡាយរបស់ឃុ ំែដលមានលក�ណៈ

អនីត្យោនុកូលភាពផងែដរ។ ប៉ុែន�មនិដល់រយៈេពល

បីែខផង ្រពះរជ្រកមេនះ្រត�វបានដកព់្យរួតមរយៈ

ករេធ�្របជាមតិេនៃថ�ទី២៩ ែខវចិ�ិក ឆា� ំ១៩៥៩ 

េហយេមឃុំ េចសង� ត ់និងជំទប ់្រត�វែតងតងំតម

រយៈដីកេខត� តមសំេណ របស់អភបិាល្រស�ក។  

 គួរកត់សមា� ល់ថា បនា� ប់ពីករេធ�សមាជជាតិ

េលកទី២០ េនៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ  ឆា� ១ំ៩៦៥ ពក្យ 

សង� ត ់ ្រត�វបានចបេ់ផ�មេ្រប្របាស់ស្រមាបឃុ់ំេន

ក�ុងទី្រក�ង។ ក�ុងេពលជាមយួគា� េនាះ ពក្យ េចហ� យ
េខត� ្រក�ង ្រស�ក ក្៏រត�វផា� ស់ប�ូរេដយេ្របជំនសួវញិ

នូវពក្យ អភបិាល ។ 

 េនក�ុងរបបសធារណរដ�ែខ�រ(១៩៧០-១៩៧៥) 

េទះបីរដ�ធម�នុ�� នាសមយ័េនាះព្យោយាមេធ�វមិជ្ឈករ

េន្រគប់ថា� ក់រដ�បាលេនថា� ក់េ្រកមជាតិក៏េដយ 

ប៉ុែន�េដយសរែតស�ង� មសីុវលិ ករេបាះេឆា� ត្រគប់

ថា� ក់េនមូលដ� នមិនអចដំេណ រករបានេឡយ 

េហយេមឃុំេនែតបន�ែតងតងំេដយ អភបិាលេខត�។ 

 េដយែឡក ក�ុ ងរបបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ 

(១៩៧៥-១៩៧៩) រដ�ធម�នុ�� ៃនរបបេនះមានែត

២១មា្រតប៉ុេណា� ះ ែដលខ�ឹមសរភាគេ្រចនេផា� ត

េទេលអំណាច “េយាធា” និង “អង�ករ”។ មា្រត៩ 

ៃនរដ�ធម�នុ�� េនះបានប�� ត�អំពីរបបដឹកនា ំ និងេធ�
ករងរជា“របបសមូហភាពដឹកនា ំ និងេធ�ករងរ”។ 

ប៉ុែន�ក�ុងស� នភាពជាកែ់ស�ង របបេនះមនិបានអនុវត�

តមរដ�ធម�នុ��  ឬច្បោបអ់�ីទងំអស់។ ក�ុងរបបេនះ 

រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរដ�បាល េសដ�កិច� និងសង�ម

្រត�វបានបំផា� ញេចលទងំ្រស�ង េហយ្របជាពលរដ�

េនទូទងំ្របេទស្រត�វបានជេម��សេទេធ�ែ្រស ចមា� រ

េនតមតំបនជ់នបទ និងរស់េន្របមូលផ�ុ ំរេបៀបជា 

“សហករណ៍” េ្រកមករដឹកនា ំនិងប�� ផា� ចក់រពី 

“អង�ករ”។ ក�ុងរបបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យបានេធ�ឲ្យ

្របជាពលរដ�កម�ុជាបាតប់ងអ់យុជីវតិអស់របល់ន

នាក ់ ក�ុងរយៈេពលែត្របមាណជាងបីឆា� បំ៉ុេណា� ះ។ 

ទន�ឹមេនះ រចនាសម�ន័� ្របពន័�្រគប្់រគង្របេទស្រត�វ

បានបំផា� ញេចលទងំ្រស�ង។ 

៤.អភបិាលកិច�មូលដ� នេនកម�ុជាចបពី់ឆា� ១ំ៩៧៩ 

ដល់ឆា� ១ំ៩៩៣ 

 បនា� ប់ពីករដួលរលំរបបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យ

នាៃថ�ទី០៧ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៧៩ េហដ� រចនាសម�ន័�

េសដ�កិច� សង�មេល្រគបវ់ស័ិយ រមួទងំេហដ� រចនា

សម�ន័�្រគប្់រគងរដ�បាលផង ្រត�វបានស� រ និងកសង

េឡងវញិពីេលខសូន្យ។ 

 មកទល់ចុងឆា� ១ំ៩៧៩ មាន្រកសួង ស� បន័ចំននួ

១២ ្រត�វបានបេង�តេឡង និងមានេខត�ចំនួន១៨ និង

្រក�ង០២ ្រត�វបានេរៀបចំចំណុះ្រក�ម្របឹក្សោ្របជាជន

បដិវត�នក៍ម�ុជា។ 

 េនៃថ�ទី០១ ែខឧសភា ឆា� ១ំ៩៨១ ្រក�ម្របឹក្សោ

្របជាជនបដិវត�នក៍ម�ុជាបានេធ�ករេបាះេឆា� តេ្រជស
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តំងតំណាងរ�ស�  េដយមាន្របជាជនចំនួន 

៣.៤១៧.៣៣៩នាក់(៩៧,៨២%) បានេចញេទ

េបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស�ចំនួន ១១៧របូ ក�ុង

ចំេណាមេបក�ជនឈរេឈ� ះេបាះេឆា� ត ១៤៨របូ។ 

ក�ុងចំេណាមេបក�ជនជាបេ់ឆា� តទងំ ១១៧របូ មាន

�ស�ីចំនួន ២១របូ។ រដ�សភាបានេបកសមយ័្របជំុ

េលកទី១ ពីៃថ�ទី២៤ ដល់ៃថ�ទី២៧ ែខមិថុនា ឆា� ំ

១៩៨១ េដយបានេបាះេឆា� តេ្រជសតំង សេម�ច 

ជា សីុម ជា្របធានរដ�សភា។ 

 េនៃថ�ទី២៥ ែខមថុិនា ឆា� ១ំ៩៨១ រដ�ធម�នុ�� ៃន 

សធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជាបានចូលជាធរមាន។ 

 រដ�ធម�នុ�� ឆា� ១ំ៩៨១ បានកំណតែ់ដនដីរដ�បាល

េនកម�ុជាដូចខងេ្រកម៖ 

  -ែដនដីៃន្របេទសកម�ុជាែចកជាេខត� និង្រក�ង។  

  -េខត�ែចកជា ្រស�ក។ ្រស�កែចកជា ឃុំ។  

  -្រក�ងែចកជា សង� ត។់  

 ែដនដីរដ�បាលនីមយួៗខងេល ្រគប្់រគងេដយ 

អង�កររដ�អំណាចមានេឈ� ះថា“គណៈកមា� ធិករ

្របជាជនបដិវត�ន៍មូលដ� ន”។ សមាជិកគណៈ

កមា� ធិករ្របជាជនបដិវត�នឃុ៍ំ សង� ត ់្រត�វេ្រជសតងំ

េឡងេដយ្របជាជនេនក�ុងឃុំ សង� តស់ម ីតមរយៈ 

ករេបាះេឆា� តជាសកលេដយេស�ភាព េដយចំេពះ 

និងតមវធីិ េ្រជសេរ សសន�ឹកេឆា� តជាសមា� ត់។ 

តំណាងគណៈកមា� ធិករ្របជាជនបដិវត�នឃុ៍ំ ជា

អ�កេបាះេឆា� តេ្រជសេរ សសមាជិកគណៈកមា� ធិករ

្របជាជនបដិវត�ន្៍រស�ក។ តំណាងគណៈកមា� ធិករ

្របជាជនបដិវត�ន្៍រស�ក ជាអ�កេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស

សមាជិកគណៈកមា� ធិករ្របជាជនបដិវត�ន៍េខត�។ 

ចំែណកតំណាងគណៈកមា� ធិករ្របជាជនបដិវត�ន៍

សង� ត ់ជាអ�កេបាះេឆា� តេ្រជសេរ សសមាជិកគណៈ

កមា� ធិករ្របជាជនបដិវត�ន្៍រក�ង។ គណៈកមា� ធិករ

្របជាជនបដិវត�ន៍េខត� ្រក�ង មានអណត�ិករងរ 

០៥ឆា� ។ំ ចំែណកគណៈកមា� ធិករ្របជាជនបដិវត�ន៍

្រស�ក សង� ត ់ឃុំ មានអណត�ិករងរ ០៣ឆា� ។ំ 

 េនេដមឆា� ំ១៩៨១ សធារណរដ�្របជាមានិត

កម�ុជាបានេធ�ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ សគណៈកមា� ធិករ

្របជាជនបដិវត�ន៍ឃុំ សង� ត់ បាន្របមាណ៨៥% 

ៃនឃុំ សង� តទូ់ទងំ្របេទស េដម្បពី្រងឹង និងេលក

កម�ស់ករទទលួខុស្រត�វរបស់ឃុ ំ សង� តែ់ដលជា

ថា� ក់រដ�បាលចុងេ្រកយ េនជាប់ផា� ល់ជាមួយ

្របជាពលរដ�។ 

 េ្រកយមក េនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ១ំ៩៨៩ 

រដ�ធម�នុ�� ៃនសធារណរដ�្របជាមានិតកម�ុជា ្រត�វ

បានេធ�វេិសធនកម�េដយបានែកែ្របេឈ� ះ្របេទស

មកជា រដ�កម�ុជា វញិ ក�ុងេគាលេដេធ�ករផ្សះផ្សោរ 

ប្រង�ប្រង�មជាតិពី្រគប់និនា� ករនេយាបាយ េដម្ប ី
េលកកម�ស់ករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច� និងសង�មេនកម�ុជា 

ឲ្យ្រសបជាមយួនឹងករវវិត�ែ្រប្រប�លៃនសភាពករណ៍

នេយាបាយ សង�ម េសដ�កិច�េនកម�ុជា ក�ុងតំបន ់

និងេនេលពិភពេលកនាេពលេនាះ។ 

 រដ�ធម�នុ�� ឆា� ១ំ៩៨៩ បានេធ�ករែកស្រម�លករ

ែបងែចកទឹកដីដូចខងេ្រកម៖ 

  -ែដនដីៃន្របេទសកម�ុជាែចកជាេខត� និង ្រក�ង។ 

  -េខត�ែបងែចកជាទីរមួេខត� និង្រស�ក។ ទីរមួេខត� 

ែបងែចកជាសង� ត។់ ្រស�កែបងែចកជាឃុំ។ 

  -្រក�ងែបងែចកជាខណ�  និង្រស�កជាយ្រក�ង។ 

ខណ� ែបងែចកជាសង� ត។់ ្រស�កជាយ្រក�ង 

ែបងែចកជាឃុំ ដូច្រស�កចំណុះេខត�។ 

 ចំេពះរចនាសម�ន័�្រគប្់រគង និងអណត�ិករងរ

េនតមែដនដីរដ�បាលនីមយួ  ៗមានលក�ណៈ្របហក់

្រប ែហលគា� េទនឹងករ េរៀបចំតមរដ�ធម� នុ��

ឆា� ំ១៩៨១ែដរ េដយ្រគាន់ែតប�ូ រ េឈ� ះពីគណៈ
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កមា� ធិករ្របជាជនបដិវត�ន ៍មកជាគណៈកមា� ធិករ
្របជាជន វញិ។ 

៥.អភបិាលកិច�មូលដ� នេ្រកយករេបាះេឆា� តជាតិ

ឆា� ១ំ៩៩៣ 

 ស�ង� មសីុវលិែដលបានអូសបនា� យ្របមាណបី

ទសវត្សរ ៍មិន្រតឹមែតបានបន�ច់បង� ក់ករអភិវឌ្ឍ

េនកម�ុជាេល្រគបវ់ស័ិយប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទងំ

បានបំផ�ិចបំផា� ញយ៉ាងធ�នធ់�រនូវរចនាសម�ន័�្របពន័�

នេយាបាយ រដ�បាល សង�ម េសដ�កិច� វប្បធម៌ 

្របៃពណី និងទំេនៀមទមា� ប ់ជាពិេសសេនក�ុងរបប

កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យពីឆា� ំ១៩៧៥ ដល់េដមឆា� ំ

១៩៧៩។ េ្រកយឆា� ១ំ៩៧៩ ស�ង� មសីុវលិ េនែត

បន�េកតមានេនតមតំបនម់យួចំននួក�ុង្របេទស។ 

េទះយ៉ាងេនះក�ី រដ� ភបិាលកម�ុជានាេពលេនាះបាន

ខិតខំរះិរក្រគប់មេធ្យោបាយេដម្បសី� រ និងអភិវឌ្ឍ

្របេទសជាតិេឡងវញិេល ្រគប់វស័ិយ ក�ុងេនាះរមួ

ទំងករេរៀបចំេឡងវញិនូវរចនាសម�័ន� ្របព័ន�្រគប់

្រគងរដ�បាលទងំេនថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ 

ឲ្យមានសមត�ភាពក�ុងករែថរក្សោសន�ិសុខ សុវត�ភិាព

តមមូលដ� ន ទប់ទល់ករប៉ុនប៉ងវលិ្រតឡប់មក

កនក់ប់អំណាចេឡងវញិនូវរបបែខ�រ្រកហមផង 

និងមា� ស់ករេដះ្រសយត្រម�វករជីវភាពរបស់

្របជាជនតមមូលដ� នេរៀងៗខ�ួន ក�ុងេពលែដល

កម�ុជា្រត�វទទលួរងករហុ៊�ពទ័�ពីខងេ្រក។ 

 ក�ុងេគាលបំណងេធ�ករផ្សះផ្សោ ប្រង�បប្រង�មជាតិ

ប�� បស់�ង� មសីុវលិដរុ៏ៃំរ ៉ េដម្បនីាមំកនូវសន�ិភាព 

ករឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី សំេដេធ�ករកសង

ជាតិេឡងវញិេល្រគបវ់ស័ិយ រដ� ភបិាលៃនរដ�កម�ុជា 

បានសេ្រមចចិត�េធ�ករចរចស្រមបស្រម�លជាមយួ

ភាគីជេមា� ះនានាក�ុងស�ង� មសីុវលិេនកម�ុជារហូត

សេ្រមចបាន “កិច�្រពមេ្រព�ងសន�ភិាពទី្រក�ងប៉ារសី” 

ស�ីពីដំេណាះ្រសយនេយាបាយេនកម�ុជា នាៃថ�ទី

២៣ ែខតុល ឆា� ១ំ៩៩១។ 

 ែផ�កេលកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសីេន

ែខឧសភា ឆា� ១ំ៩៩៣ កម�ុជាបានេធ�ករេបាះេឆា� ត

េដយផា� ល់េ្រជសេរ សតំណាងរ�ស�តមេគាលករណ៍

ៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្សជាេលកដំបូង 

បនា� បពី់ជេមា� ះៃផ�ក�ុង និងស�ង� មសីុវលិែដលអូស

បនា� យជិត០៣ទសវត្សរ។៍ ករេបាះេឆា� តេនះ ្រត�វ

បានេរៀបចំេឡងេ្រកមករចត់ែចងរបស់អង�ករ

សហ្របជាជាតិ និងមានករចូលរមួ ពីគណបក្ស

នេយាបាយចំននួ២០។ 

 រដ�ធម�នុ�� ឆា� ១ំ៩៩៣ ែដល្រត�វបានតក់ែតង

េរៀបចំជាថ�ី បានកំណតថ់ាកម�ុជាជា្របេទស្របកន់

យករបប្រគប់្រគងតមែបបរជានិយមអ្រស័យ

រដ�ធម�នុ��  តមលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស 

និងេសដ�កិច�ទីផ្សោរេសរ។ី រដ�ធម�នុ�� េនះបានែបង

ែចកែដនដីរដ�បាល ដូចខងេ្រកម៖ 

  -ែដនដីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែចកជាេខត� 

និង្រក�ង 

  -េខត�ែចកជា ្រស�ក។ ្រស�កែចកជា ឃុំ។ 

  -្រក�ងែចកជា ខណ� ។ ខណ� ែចកជា សង� ត។់ 

 េ្រកយករេបាះេឆា� តឆា� ១ំ៩៩៣ មានប�� ្របឈម 

នានាជាេ្រចនែដល្រត�វេដះ្រសយ ក�ុងករេរៀបចំ 

្របពន័� និងរចនាសម�ន័�្រគប្់រគង្របេទសេឡងវញិ។ 

ក�ុងេនាះប�� ដំបូងបំផុត គឺករស្រមបស្រម�លខង 

នេយាបាយ េដម្បបីេង�តរជរដ� ភបិាលស្រមាបនី់តិ

កលទី១ៃនរដ�សភា ែដល្រត�វករសំេឡងគា្ំរទ២/៣ 

ពីរដ�សភា។ េដម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈមេនះ 

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជា និងគណបក្សហ៊�ុនសិុនបិុច 

បាន្រពមេ្រព�ងគា� េរៀបចំរជរដ� ភបិាលច្រម�ះែដល

មានសហនាយករដ�ម�ន�ី និងមាន្រកសួងសំខន់ៗ
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ចំននួ០៣ ែដលដឹកនាេំដយសហរដ�ម�ន�ី រមួមាន

ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី  ្រកសួងករពរជាតិ និង

្រកសួងមហៃផ�។ ្រកសួង ស� បន័េ្រកពីេនះ ក្៏រត�វ

បានែបងែចកគា� ្រគប់្រគងក�ុងរជរដ� ភបិាលច្រម�ះ

ផងែដរ។ ទន�ឹមេនះ កងទព័ នគរបាល ម�ន�ីរដ�បាល

សីុវលិពីភាគីគណបក្សហ៊�ុនសិុនបិុចែដលមានសំេឡង

ភាគេ្រចនក�ុងរដ�សភា និងភាគីគណបក្ស្របជាធិបេតយ្យ

េសរនិីយម្រពះពុទ�សសនាែដលមានអសនៈលំដប់

ទី៣ក�ុងរដ�សភា ក្៏រត�វបានេធ�សមាហរណកម�ជាមយួ

ភាគីអតីតរដ�កម�ុជាដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជន

កម�ុជា ជាភាគីែដលមានរចនាសម�័ន� និង្របព័ន�

្រគប្់រគង្រគបដណ� បទឹ់កដី្របមាណ ៩០% ឲ្យេទជា

កងេយាធពលេខមរភូមនិ� កងនគរបាលជាតិ និង

ម�ន�ីរដ�បាលសីុវលិែតមយួ េ្រកមដំបូលរដ�ធម�នុ��

ឆា� ១ំ៩៩៣ែតមយួ។ 

 េដយែឡកេនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ កប៏ាន

េរៀបចំរចនាសម�ន័� និង្របពន័�្រគប្់រគងេឡងវញិ និង

េធ�ករែបងែចកមុខតំែណងអភិបាល អភបិាលរង

េខត� ្រក�ង ក�ុងចំេណាមគណបក្សនេយាបាយក�ុង

រជរដ� ភបិាលច្រម�ះ ក�ុងេនាះមានរជធានីភ�ំេពញ 

និងេខត�ចំនួន១០ គណបក្សហ៊�ុនសិុនបិុចទទួល

មុខតំែណងជាអភបិាល និងេខត�ចំនួន១០េទៀត 

គណបក្ស្របជាជនកម�ុ ជា ទទួលមុខតំ ែណង 

ជាអភិបាល។ ករែបងែចកមុខតំែណងអភិបាល 

អភិបាលរង ក�ុងចំេណាមគណបក្សនេយាបាយ 

ក�ុងរជរដ� ភបិាលច្រម�ះេនះ ្រត�វបានប�� បេ់នចុង 

អណត�ិទី២ និងេដមអណត�ិទី៣ ៃនរដ�សភា េដយ 

គណបក្ស្របជាជនកម�ុជាែដលជាគណបក្សទទួល 

បានសំេឡងភាគេ្រចនេនក�ុងរដ�សភា ជាអ�កទទលួ 

បានមុខតំែណងអភបិាលរជធានី េខត�ទងំអស់។  

 ចំេពះថា� ក្់រស�ក ខណ�  ឃុំ សង� ត ់កប៏ានេធ�ករ

ែកស្រម�លរចនាសម�ន័� និង្របពន័�្រគប្់រគង ប៉ុែន�ក�ុង

អណត�ិទី១ និងេដមអណត�ិទី២ៃនរជរដ� ភបិាល

ច្រម�ះ មនិមានករចុះស្រម�ងគា� ក�ុងករស្រមបស្រម�ល

ខងនេយាបាយ េដម្បែីបងែចកអំណាចេទថា� ក់

រដ�បាលទងំេនះេឡយ។ តមរយៈករេរៀបចំេឡង

វញិេនះ បានេធ�ឲ្យរចនាសម�ន័�្របពន័�្រគប្់រគងរដ�បាល

្រគប់ថា� ក់េនថា� ក់េ្រកមជាតិ មានលក�ណៈជាករ

្រគប់្រគងែបប “មជ្ឈករ” វញិ។ តួនាទី មុខងរ 

អំណាច ធនធាន ទងំធនធានមនុស្ស និងធនធាន

ហិរ�� វត�ុ ែដលបានផ�ល់យ៉ាង្រកស់ែ្រកល មុនឆា� ំ

១៩៩៣ ែដលេធ�ឲ្យរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិជារដ�បាល

្របកបេដយថាមភាព្រគបវ់ស័ិយេនមូលដ� ន ្រត�វ

បានដកហូតមកេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ថា� កជ់ាតិ

តម្របពន័�ែខ្សបេណា� យវញិ។ សលេខត� សល

្រក�ង ្រត�វស�ិ តេនជាែខ្សបេណា� យរបស់្រកសួង

មហៃផ�។ សល្រស�ក ខណ�  ឃុំ សង� ត ់្រត�វបាន

ចតទុ់កជាសខ ឬអង�ភាពមយួរបស់សលេខត� 

ឬសល្រក�ងសម។ី តម្របពន័�េនះ ទំនាកទំ់នង

រវងថា� កជ់ាតិជាមយួថា� ក់េ្រកមជាតិ ្រត�វេធ�េឡង

ែតជាមយួេខត� ្រក�ងែតប៉ុេណា� ះ។ េនេពលេនាះ 

រដ�បាល្រគបថ់ា� កេ់នថា� កេ់្រកមជាតិមានស� នភាព

ដូចជា “រដ�បាលចផំ�ះ” ែតប៉ុេណា� ះ។ រដ�បាលនីមយួៗ

េនថា� កេ់្រកមជាតិទទួលបានែត្របាកេ់បៀវត្សរម៍�ន�ី 

បុគ�លិកបេ្រមករងរតមសលេខត� ្រក�ង ្រស�ក 

ខណ�  ឃុំសង� ត ់និង្របាកចំ់ណាយរដ�បាល្របចៃំថ�

តិចតួច ែដលស�ិតក�ុងថវកិ្របចំឆា� រំបស់្រកសួង

មហៃផ�។ អ្រស័យេដយត្រម�វករៃនករែបងែចក

អំណាចក�ុង្រកសួងមហៃផ� និងត្រម�វករៃនករេរៀបចំ

េឡងវញិនូវរចនាសម�័ន�្រគប់្រគងេនរដ�បាលថា� ក់ 
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េ្រកមជាតិ រជរដ� ភបិាលបានដកេ់ចញនូវអនុ្រកឹត្យ

េលខ១៦ អន្រក ចុះៃថ�ទី២០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៣ ស�ីពី

ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃន្រកសួងមហៃផ�មុន

េពលមានច្បោបស់�ីពីករបេង�ត្រកសួងមហៃផ� ក�ុង

អណត�ិៃនរជរដ� ភបិាលស្រមាបនី់តិកលទី១ ៃន

រដ�សភា(្រកសួងមហៃផ� ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ

ករ្រចបាចប់��ូ លគា� រវង្រកសួងមហៃផ� និង្រកសួង

សន�ិសុខជាតិ តម្រពះរជ្រកមេលខ នស⁄រកម⁄

០១៩៦⁄០៨ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៩៦ ែដល

្របកសឲ្យេ្របច្បោបស់�ីពីករបេង�ត្រកសួងមហៃផ�)។ 

ែផ�កេលអនុ្រកឹត្យខងេលេនះ ្រកសួងមហៃផ�បាន

េចញ្របកសេលខ០៣១ ្របក ចុះៃថ�ទី១៥ ែខកុម�ៈ 

ឆា� ១ំ៩៩៤ ស�ីពីតនួាទី ភារកិច� និងរចនាសម�ន័�របស់

រដ�បាលេខត� ្រក�ង។ 

 ្រសបេពលែដលរជរដ� ភបិាលស្រមាបនី់តិកល

ទី១ ៃនរដ�សភា ្រត�វរ៉បរ់ងេដះ្រសយប�� ្របឈម

នានាជាេ្រចន ែដលបន្សល់ទុកេដយស�ង� មសីុវលិ

ដរុ៏ៃំរ ៉ និងរបប្របល័យពូជសសនែ៍ខ�រ្រកហម ភាគី

កម�ុជា្របជាធិបេតយ្យែដលជាភាគីហត�េលខីមយួ

ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី មិនបាន

អនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ និងមនិបានចូលរមួេបាះេឆា� ត

ជាតិនាឆា� ១ំ៩៩៣េឡយ។ ភាគីេនះបន�េធ�សកម�ភាព

្របដបអ់វធុ្របឆាងំរជរដ� ភបិាល្រសបច្បោប ់ ែដល

េកតេចញពីករេបាះេឆា� ត េដម្បកីរពរទឹកដីមយួ

ែផ�កតូចែដលេគបាន និងកំពុង្រគប់្រគងនាេពល

េនាះ និងប៉ុនបង៉ព្រងីកតំបន ់្រត�ត្រត សំេដឈន

េទ្រគប្់រគង្របេទសេឡងវញិ។ 

 េដម្បបី�� បស់�ង� ម នាមំកនូវសន�ិភាពជូន្របេទស

ជាតិ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន 

នាេពលេនាះ ជានាយករដ�ម�ន�ីទី២ បានផ�ួចេផ�ម 

និងដក់េចញនូវនេយាបាយ“ឈ�ះ-ឈ�ះ” េដយ

ចប់េផ�មពីភូមិស�ស�ឱរ៉ល់ បន�ភា� ប់េទម៉ាៃឡ 

ែប៉លិន សំឡូត កំេរៀង សំេពលូន ភ�ំ្រពឹក និងចុង

េ្រកយេទអន�ងែ់វង េដយបានេធ�សមាហរណកម�

ទំង្រស�ងនូវកមា� ងំកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យនាចុង

ឆា� ១ំ៩៩៨។ ចប់ពីេពលេនាះមក ្របេទសជាតិ
មានសន�ិភាពេពញេលញ មានករឯកភាពជាតិ 

ឯកភាពទឹកដី ែដល្រត�វបាន្រគប្់រគងេ្រកមដំបូល

រដ�ធម�នុ�� ឆា� ១ំ៩៩៣ ែតមយួ។ 

 ក�ុងស� នភាពដ៏អំេណាយផលេនះ កម�ុជាមាន

ករតងំចិត�ខងនេយាបាយយ៉ាងមុតមា ំ េដម្បេីរៀប

ចំចតែ់ចងេបាះេឆា� តជាតិេលកទី២េដយខ�ួនផា� ល់។ 

ែផ�កេលករតំងចិត�េនះ ច្បោប់េបាះេឆា� តជាតិ្រត�វ

បានេរៀបចំតក់ែតងេឡងេដយម�ន�ីកម�ុជា េ្រកម

ជំនយួបេច�កេទស និងហិរ�� វត�ុមយួែផ�កពីសហគមន៍

អន�រជាតិ។ េ្រកមច្បោបេ់បាះេឆា� តជាតិេនះ ស� បន័

ឯករជ្យមយួ ្រត�វបានបេង�តេឡងស្រមាបច់តែ់ចង 

េរៀបចំករេបាះេឆា� ត គឺគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបចំ

ករេបាះេឆា� ត “គ.ជ.ប”។ 

 ករេបាះេឆា� តជាតិេលកទី២ បាន្រប្រពឹត�េទតម

អណត�ិែដលកំណត្់របកបេដយេជាគជយ័ នាែខ

កក�ដ ឆា� ១ំ៩៩៨។ រជរដ� ភបិាលស្រមាបនី់តិកល

ទី២ ៃនរដ�សភា បានដក់េចញនូវយុទ�ស�ស�

្រតីេកណស្រមាប់ជារេបៀបវរៈកំែណទ្រមង់ករ

្រគប្់រគង្របេទសជាតិ។ 

 េទះបីយ៉ាងេនះក�ី គណបក្សក�ុងរជរដ� ភបិាល

ច្រម�ះេនែតទមទរែបងែចកអំណាចេនរដ�បាល 

្រស�ក ឃំុ សង� ត់ និងេនតមភូមិនានា ទូទំង

្របេទស។ េដម្បេីដះ្រសយប�� ្របឈមេនះ គណបក្ស

្របជាជនកម�ុជាបានផ�ួចេផ�មឲ្យមានករេបាះេឆា� ត

េនថា� កឃុ់ំ សង� ត ់េដម្ប្ីរបកតួ្របែជងករ្រគប្់រគង

ឃុំ សង� តត់មេគាលករណ៍ៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ
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អភិ�លកិច� 

េសរពីហុបក្ស។ គំនិតផ�ួចេផ�មេនះ្រត�វបានទទលួយក 

និងគាំ្រទេដយគណបក្សហ៊�ុនសិុនបិុច។ 

 ែផ�កេលគំនិតផ�ួចេផ�មេនះ ករស្រមបស្រម�លខង

នេយាបាយ េដម្បេីរៀបចំ្រកបខណ័� េគាលនេយាបាយ

ស្រមាបក់រេបាះេឆា� តេនថា� កឃុ់ំ សង� ត ់ និងករ

េធ�វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករេនថា� ករ់ដ�បាលេនះ 

្រត�វបានេរៀបចំេឡងនាឆា� ១ំ៩៩៩ និងឈនេទេរៀបចំ

ច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងរដ�បាល ឃុំ សង� ត ់និងច្បោប់

ស�ីពីករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោឃុំ សង� ត ់

ែដល្រត�វបានរដ�សភាអនុមត័ នាែខមករ ឆា� ២ំ០០១។ 

 េនឆា� ២ំ០០២ ករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោ

ឃុំ សង� តទូ់ទងំ្របេទស ចំននួ១.៦២១ឃុំ សង� ត ់

្រត� វបានេរៀបចំ េឡងតមេគាលករណ៍ៃនលទ�ិ
្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស។ ចបពី់េពលេនាះមក 

កំែណទ្រមងវ់មិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ្រត�វបាន

េធ�េឡងេនថា� កឃុ់ំ សង� ត។់ សមទិ�ផលៃនកំែណ

ទ្រមងែ់ដលសេ្រមចបានេនថា� កឃុ់ំ សង� ត ់ បាន

ជំរញុ និងេលកទឹកចិត�ដល់រជរដ� ភបិាល េដម្បពី្រងីក

ដំេណ រករកំែណទ្រមង់េនះដល់្រគប់ថា� ក់រដ�បាល

េនថា� ក់េ្រកមជាតិ តមរយៈករេរៀបចំ្រកបខណ័�

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមងវ់មិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឆា� ២ំ០០៥ ស្រមាបជ់ាមូលដ� នតកែ់តងច្បោបស់�ីពី 

ករ្រគប្់រគងរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

និងច្បោប់ស�ី ពីករេបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោ

រជធានី ្រក�ម្របឹក្សោេខត� ្រក�ម្របឹក្សោ្រក�ង ្រក�ម្របឹក្សោ

្រស�ក ្រក�ម្របឹក្សោខណ�  េហយករេបាះេឆា� តេនថា� ក់

រដ�បាលទងំេនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡងនាឆា� ២ំ០០៩។ 

 ែផ�កេលត្រម�វករៃនករែកទ្រមងេ់នះ រដ�ធម�នុ��

ឆា� ១ំ៩៩៣ ្រត�វបានេធ�វេិសធនកម�េដម្បេីរៀបចំេឡង

វញិនូវែដនដីរដ�បាលេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ដូចខងេ្រកម៖ 

  - ែដនដីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែចកជា   

រជធានីភ�េំពញ និងេខត�។ 

  -រជធានីភ�ំេពញែចកជាខណ� ។ ខណ� ែចក 

ជាសង� ត។់ 

  -េខត�ែចកជា ្រក�ង និង្រស�ក។ ្រក�ងែចកជា 

សង� ត។់ ្រស�កែចកជា ឃុ ំនិងជា សង� ត។់ 

ករេរៀបចំែដនដីតមករែបងែចកេនះ គឺសំេដ 

េរៀបចំរចនាសម�័ន� និង្របព័ន�្រគប់្រគងឲ្យបានជាក់

លករ់វងតំបនទី់្រក�ង ទី្របជំុជន និងតំបនជ់នបទ 

ែដលបានអនុវត�រហូតមកទល់សព�ៃថ�។ 

(តេទេលខេ្រកយ) 
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អភិបាលកិច្ច 

 

អត្ថបទនៃេះ ជាការសនខេបនេញពីលទធផលនៃការ 
វាយត្នលៃអភិវឌ្ឍៃស៍្ថថ ប័ៃក្រខុ ក្សុរ ខណ្ឌ  ដែលបាន
ន្វើនឡើខរនុខអឡុំខដខរញ្ញា ឆ្ន ២ំ០១៤រៃៃខនៅនៃេះ។
ន េះបីជាឯរស្ថរនៃេះមាៃអាយុកាលក្បមាណ្២ឆ្ន ំ
រតី ក្រុលការងារសខឃលឹថាការផសពវផាយឯរស្ថរនៃេះ 
ៃឹខនៅដត្ផតល់ធាតុ្េូលរ៏ែូេជាេនំណ្េះែខឹសក្មាប់ 
ជាលូលដ្ឋា ៃែល់អនរពារព់័ៃធ ធានាប្រើ្បាស់ស្ារ់
ព្រឹរកិច្ចដបំែើ រការកំណែទ្ររប់ៅថ្នា កប់្ការជាត ិ
ជាពិបសស បៅរដឋបាល្កុរ ្ សុក ខែឌ  ឱ្យកាន់ណត
ាន្រសិទធភាពណែរបទៀត។ 
១. ក្បវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  
ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ គឺជាដផនរលួយែ៏សំខាៃ់នៃ  

រំដណ្ទក្លខ់វលិជ្ឈការ ៃិខវសិហលជ្ឈការនៅរលពុជា។ 
នែើលបសីនក្លេៃូវេរេុវស័ិយ នោលបំណ្ខ ៃិខនោលនៅ 
ដែលរំណ្ត្់រនុខរលមវ ិ្ ជីាត្ិសក្មាប់ការអភវិឌ្ឍតាល
ដបបក្បជា្ិបនត្យយនៅថាន រ់នក្កាលជាត្ិ នសៀវនៅដណ្នំ 
សតីពីការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃសក្មាប់រែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិ 
ក្ត្ូវបាៃដ្ឋរ់ឱ្យនក្បើក្បាស់នដខររកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២។ 
នោលនៅសំខាៃ់នៃការអភវិឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ គឺនែើលបអីភវិឌ្ឍ 
សលត្ថភាពរែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិរនុខការអៃុវត្ត
ត្ួនទី ភាររិេច ៃិខលុខងាររបស់ខៃួៃក្បរបនដ្ឋយ 
ក្បសិទធភាព ៃិខភាពស័រតិសិទធិ។ 

២. ត្ួនទរីបស់អនរពារព់័ៃធសំខាៃ់ៗរនុខែំនណ្ើ រការ 
អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  
២ .១ .នយរដ្ឋា ៃបណ្តុ េះបណ្តត លនៃអគគនយរដ្ឋា ៃ
រែាបាល ក្រសួខលហានផៃ 
នយរដ្ឋា ៃបណ្តុ េះបណ្តត លនៃអគគនយរដ្ឋា ៃ

រែាបាល ក្រសួខលហានផៃមាៃត្ួនទីសំខាៃ់ៗរនុខការ 
ោំក្ទែល់ការ អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃនៅថាន រ់នក្កាលជាត្ែូិេ  

ខាខនក្កាល ៖  
 ផតល់ការអភិវឌ្ឍសលត្ថភាពសតី ពីការអភិវឌ្ឍ
ស្ថថ ប័ៃែល់លណ្ឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍្ៃធាៃលៃុសស
រាជ្ធាៃី នខត្ត 

 ោំក្ទ ក្ត្ួត្ពិៃិត្យ វាយត្នលៃ ៃិខផតល់ព័ត្៌មាៃ 
ក្ត្ឡប់នលើការអៃុវត្តការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃែល់ 
លណ្ឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍្ៃធាៃលៃុសសរាជ្ធាៃ ីនខត្ត 

 នរៀបេំ ៃិខក្គប់ក្គក្បព័ៃធទិៃនៃយ័ដែលពារ់ព័ៃធ 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាព 

 សក្លបសក្លួលការងារអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាព 
ៃិខអភិ វឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃរនុ ខរក្លិត្ជាត្ិ  ៃិខ  
ថាន រ់នក្កាលជាត្ិ 

 នរៀបេំក្របខណ័្ឌ នោលៃនោបាយៃិខយុទធស្ថស្រសត 
សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃៃិខអភិវឌ្ឍៃ៍្ៃធាៃ 
លៃុសសសក្មាបអ់គគនយរដ្ឋា ៃរែាបាល ក្រសួខ 
លហានផៃ ៃិខរែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិ 

២.២.  ទីក្បឹរាអភវិឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពថាន រជ់ាត្ិ 
 សហការជាលួយនយរដ្ឋា ៃបណ្តុ េះបណ្តត ល 
នលខា្ិការដ្ឋា ៃគណ្ៈរមាម ្ិការជាត្ិសក្មាប់
កា រអភិ វឌ្ឍតាលដបបក្បជា្ិបនត្យយនៅ
ថាន រ់នក្កាលជាត្ិ (គ.ជ្.អ.ប) ៃិខអនរពារ់ព័ៃធ 
នន នែើលបផីតល់ការោំក្ទការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ
នៅថាន រ់ជាត្ិ ៃិខថាន រ់នក្កាលជាត្ិ 

 ផតល់ការអភិ វឌ្ឍសលត្ថភាពែល់លស្រៃតីររស់ 
អគគនយរដ្ឋា ៃរែាបាល ក្រសួខលហានផៃ  
ៃិខរែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិ 

 ធានឱ្យមាៃការដ្ឋរ់បញ្ចូ លបរោិប័ៃនបៅ
រនុខែំនណ្ើ រការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ  

 គំ្ទ ្តួតពិនិតយ វាយតម្រៃ និរផ្តល់ព័ត៌ាន 
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ក្ត្ឡប់នលើការអៃុវត្តការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃែល់ 
លណ្ឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍្ៃធាៃលៃុសសរាជ្ធាៃ ីនខត្ត 

 នរៀបេំ ក្បព័ៃធ ក្គប់ ក្គខទិៃនៃ័យអភិ វឌ្ឍៃ៍  
សលត្ថភាព 

 េូលរួលរនុខការរំណ្ត់្ ៃិខតារ់ដត្ខនោល 
ៃនោបាយ ៃិខយុទធស្ថស្រសតថ្មីៗរនុខការអភិវឌ្ឍ 
សលត្ថភាព។ 

២.៣.លណ្ឌ លអភវិឌ្ឍៃ៍្ ៃធាៃលៃុសសរាជ្ធាៃ ីនខត្ត 
 នរៀបេំ ៃិខអៃុវត្តែំនណ្ើ រការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ 

(ការត្ក្លខ់ទិស ការបា៉ា ៃ់ក្បមាណ្ ការនរៀបេំ 
ដផៃការ ការតារ់ ដត្ខ ៃិខការផតល់រិេច  
អៃតរាគលៃ៍ ៃិខការវាយត្នលៃ) ែល់រាជ្ធាៃី 
នខត្ត ក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  របស់ខៃួៃ 

 ន្វើបេចុបបៃនភាពដផៃការអភវិឌ្ឍៃស៍្ថថ ប័ៃរបស់
រែាបាលៃីលួយៗជានរៀខរាល់ឆ្ន ំ 

 សក្លបសក្លួលរិេចអៃតរាគលៃ៍អភវិឌ្ឍសលត្ថភាព
របស់ថាន រ់ជាត្ិ ៃិខរិេចអៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ 
ស្ថថ ប័ៃនៅរែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិ 

 ដ្ឋរ់បញ្ចូ លការបស្រញ្ញា បនយៃឌ្រ័ បរោិប័ៃន ៃខិ 
សល្ល៌សខគលនៅរនុខរិេចែំនណ្ើ រការអភិវឌ្ឍៃ៍
ស្ថថ ប័ៃ 

 សក្លបសក្លួលនក្ជ្ើសនរ ើសអខគភាព ឬអនរផតល់ 
នសវារលមអភវិឌ្ឍៃស៍លត្ថភាព រនុខការផតល់រេិច 
អៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពែល់រែាបាល
ថាន រ់នក្កាលជាត្ិ 

 នរៀរគរ្ៃធាៃសក្មាប់ោកំ្ទការងារអភវិឌ្ឍៃ៍
សលត្ថភាពនៅរែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ ិ

  នរៀបេំក្បព័ៃធក្គប់ក្គខទិៃនៃ័យ ៃិខទុរដ្ឋរ់ 
ឯរស្ថរនែើលប ីការអភិ វឌ្ឍសលត្ថភាពនៅ  
រែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិ 

 បរៀរច្ំ្រព័នធប្ៃើយតរទានប់េតុការែ៍ តារ 

រយៈការនរៀបេំឱ្យមាៃក្បព័ៃធទូរស័ពៃ ទូរស្ថរ  
ៃិខអាសយដ្ឋា ៃស្ថរនអឡិេក្ត្ូៃិេ ក្បព័ៃធ 
បណ្តត ញសខគល ៃិខនគហទំព័រជានែើល សក្មាប់ 
ទទួល ៃិខន្ៃើយត្បនៅៃឹខសំណួ្រ ឬការនសនើ  
សំុបំភៃឺនន ពីក្រុលក្បឹរា គណ្ៈអភិបាល 
ៃិខលស្រៃតីនៅរែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិ។ 

២.៤.  រែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិ  
េូលរលួសរលមរនុខែនំណ្ើ រការអភវិឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ 
(ការត្ក្លខ់ទិស ការបា៉ា ៃ់ក្បមាណ្ ការនរៀបេំ 
ដផៃការតារ់ដត្ខៃិខការផតល់រិេចអៃតរាគលៃ៍ 
ៃិខការវាយត្នលៃ) 

 េូលរលួនដ្ឋយនបើរេំហរនុខការរណំ្ត្់បញ្ញា ថ្មីៗ
ដែលពារ់ព័ៃធការអភិវឌ្ឍសលត្ថភាព នែើលបដី្ឋរ់ 
បញ្ចូ លរនុខដផៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃក្បចំឆ្ន ំ
របស់រែាបាលខៃួៃ 

 នក្បើ ក្បាស់េំ នណ្េះែឹខ  ៃិខជ្ំនញ ៃិខ 
ឥរោិបថ្ ដែលទទួលបាៃពីការផតល់រិេច 
អៃតរាគលៃ៍ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ នែើលបបីនខកើៃ  
ក្បសិទធភាពការងាររបស់ខៃួៃ 

 ធានភាពជាមាច ស់រនុខការងារអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ 
៣. ទិែាភាពសំខាៃ់ៗនៃការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ 
៣.១. សមាសធាតុ្ៃខិការអភវិឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ 
សមាសធាតុ្សំខាៃ់ នៗៃការអភវិឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ រលួមាៃ៖  
 ទិសនៅ ៃិខដផៃការរបស់ស្ថថ ប័ៃ 
 ការក្គប់ក្គខរលមវ ិ្ ី ឬនសវារលម 
 ការែឹរនំ ៃិខការក្គប់ក្គខ 
 រេនសលព័ៃធ ក្បព័ៃធ ៃិខនោលៃនោបាយនផៃរនុខ 
 ការក្គប់ក្គខ ៃិខការអភិវឌ្ឍ្ៃធាៃលៃុសស 
 ទំនរ់ទំៃខនផៃនក្ៅ ៃិខការនរៀរគរ្ៃធាៃ 
  ការក្គប់ក្គខហិរញ្ា វត្ថុ 
 សលភាពនយៃឌ្័រ បរោិប័ៃន ៃិខសល្ល៌ 
សខគល។ 
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៣.២. ែំនណ្ើ រការនៃការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ 
ែំនណ្ើ រការនៃការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃមាៃ៥ជ្ំហាៃ 

ែូេខាខនក្កាល៖ 
ជ្ំហាៃទី១៖ ការត្ក្លខ់ទិស  
ដណ្នំអំពីទសសៃ ៃ ៃិខវសិ្ថលភាពនៃការ 

អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃបោយ បញ្ញា រ់ត្ួនទី ពិភារាវ ិ្ ីស្ថស្រសត 
នរៀៃសូក្ត្ ក្ពលនក្ពៀខោន អំពជី្ំហាៃបនៃ ប់ ៃិខចបន់ផតើល
រស្ថខទំនរ់ទំៃខជាលួយបុគគលិរ ៃិខអនរែឹរនំ 
រនុខស្ថថ ប័ៃ។ 
ជ្ំហាៃទ២ី៖ ការបា៉ា ៃក់្បមាណ្ត្ក្លវូការសលត្ថភាព  
ស្ថថ ប័ៃ 
បា៉ា ៃ់ក្បមាណ្ត្ក្លូវការរបស់ស្ថថ ប័ៃ ដែលជា  

លូលដ្ឋា ៃសក្មាប់ការន្វើដផៃការ ការនរៀបេំតារដ់ត្ខ 
ៃិខការផតល់អៃតរាគលៃ៍។ 

ជ្ំហាៃទី៣ ៖ ការនរៀបេំដផៃការអៃតរាគលៃ៍  
  នរៀបេំដផៃការអៃតរាគលៃ៍ ដផែរតាលលទធផលនៃការ 
បា៉ា ៃ់ក្បមាណ្ត្ក្លូវការរបស់ស្ថថ ប័ៃ។ ដផៃការនៃេះ 
រលួមាៃ  នោលនៅរិេចអៃតរាគលៃជ៍ារល់ារ់ សូេនររ 
នពលនវលា អនរទទួលខុសក្ត្ូវ ក្រុលនោលនៅដែល
ផ្តល់ការអនតរាគរន៍ ឬនដ្ឋេះក្ស្ថយបញ្ញា (ត្ក្លូវការ) 
របស់ស្ថថ ប័ៃ។ ដផៃការនៃេះ ក្ត្ូវមាៃការក្ពលនក្ពៀខពី 
រែាបាលថាន រ់នក្កាលជាត្ិស្ថលី។  
ជ្ំហាៃទី៤៖ ការនរៀបេតំារ់ដត្ខ ៃិខផតល់អៃតរាគលៃ៍ 
 បរៀរចំ្តារ់ដត្ខរិេចអៃតរាគលៃ៍ៃីលួយ (ៗឧទាេរែ៍ 
ការរែតុ ុះរណ្តត ល ការ្រជុំ ឬដំបែើ រការស្ររ 
ស្រួលបៅបលើ្រធានរទណ្តរួយជាក់លាក់) 
ដូច្បានកំែត់បៅកាុរណផ្នការអនតរាគន៍ រ ួរទាំរ 
បរៀរច្ំឯកសារណដលពាក់ព័នធផ្រណដរ។ 
ជំហានទី៥ ៖ ការវាយត្នលៃលទធផល  
     ការវាយត្នលៃលទធផល គឺជាការបា៉ា ៃ់ក្បមាណ្  

លទធផ្លនរៀៃសូក្ត្ ដែលអាេបលើកនឡើខតាលរយៈ 
ការក្ត្ួត្ពិៃិត្យវគគនឡើខវញិ ការក្ត្ួត្ពិៃិត្យក្បចំ 
ឆ្ន ំ ៃិខការវាយត្នលៃេុខបញ្ចប់នៃរលមវ ិ្ ីអនតរាគរន៍។ 
អ

 
៣.៣  នោលវ ិ្ សីក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍស្ថថ បៃ័ 

រ.ការបណ្តុ េះបណ្តត ល  

ការបណុ្្េះបណ្្តល គឺជានោលវ ិ្ ីលួយនៃការ 
សិរាដែលមាៃការនរៀបេំក្ត្ឹលក្ត្ូវសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
សលត្ថភាព ដែលរនុខននេះក្គូបណុ្្េះបណ្្តលក្បឹរា 
នោបល់ជាលួយសិកាេ កាលននរនុខការរំណ្ត់្ៃូវ
នោលបំណ្ខ ៃិខខៃឹលស្ថរ នែើលបធីានថា អនរេូល 
រលួ ំខអស់សនក្លេបាៃៃូវនោលនៅសិរារបស់ខៃួៃ 
ដផែរតាលនោលបំណ្ខននដែលបាៃរំណ្ត្់។ 
នោលបំណ្ខសំខាៃ់នៃការបណុ្្េះបណ្្តល គឺនែើលប ី
ជ្ួយ សិកាេ កាលរនុខការបនខកើៃេនំណ្េះែឹខ ឬការយល់ែខឹ 
ៃិខជ្ំនញននអំពីក្បធាៃបទ ឬឧបររណ៍្ណ្ត 
លួយជារ់លារ់។ បគលវធិីជាដផនរលួយនៃែំនណ្ើ រ 
កា របណុ្្េះបណ្្តល ក្គូបណុ្្េះបណ្្តលក្ត្ូវផ្ល់ធាតុ្ 
េូលនដ្ឋយនក្បើក្បាស់ឯរស្ថរជាជ្ៃំួយ ែូេជាឯរស្ថរ 
បណុ្្េះបណ្្តល ឯរស្ថរបងាា ញជានែើល ែល់អនរ 
េូលរួល  នែើលប ីជ្ួយ ជ្ំ រុញែល់ការសិរា។  ការ 
ប ណុ្្េះបណ្្តល ក្ត្ូ វបាៃន្វើ នឡើខ ក្បរបនដ្ឋយ
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ក្ប សិទធភាព នៅ នពលក្គូបណុ្្េះបណ្្តលមាៃ 
បទពិនស្ថ្ៃ៍ជារ់ដស្ខអំពីក្បធាៃបទដែលខៃួៃ
បនក្ខៀៃ។ នលើសពីនៃេះនទៀត្ ការបណុ្្េះបណ្្តល 
រ ួលជាលួយៃឹខសរលមភាពសិរានន កាៃ់ ដត្  
មាៃក្បសិទធភាព  ក្បសិៃនបើការបណុ្្េះបណ្្តល 
ននេះ ក្ត្ូ វបាៃន្វើនឡើខក្បរបនដ្ឋយការេូលរួលពី 
សិកាេ កាល ំខអស់ តាលរយៈការទំនរទ់ំៃខោន នៅ 
វញិនៅលររវាខក្គូបណុ្្េះបណ្្តល ៃិខសិកាេ កាល 
នដ្ឋយលិៃក្ោៃ់ដត្នដ្ត្នលើការស្្ថប់ ឬការអាៃដត្
ប៉ាុនណ្តណ េះ។ ន េះជាោ៉ា ខណ្តរ៏នដ្ឋយគួររត្់សមាគ ល់ 
ថា ការបណុ្្េះបណ្្តលដត្លួយលុខ លិៃអាេន្វើឱ្យ
សិកាេ កាលដៃ ស់ប្ូ រឥ រោិបថ្បាៃនទ ពី នក្ពាេះជា  
ទូនៅ ឧបសគគនៃការដៃ ស់ប្ូរលិៃដលៃបណ្្តលលរ 
ពីគមាៃ ត្នៃេំនណ្េះែឹខននេះនទ។ 

ខ.ការសក្លបសក្លួល 
ការសក្លបសក្លួល គឺជានោលវ ិ្ ីលួយនៃការសិរា 

ដែលអនរសក្លបសក្លួលន្វើការោកំ្ទ ៃិខដណ្នែំល់
សិកាេ កាលរនុខការអៃុវត្ែ្ំនណ្ើ រការនៃការគិត្ នែើលប ី
ផលិត្ៃូវលទធផលននដែលេខ់បាៃ។ ជាខនៃេះនទៀត្ 
ការសក្លបសក្លួល គឺជាែំនណ្ើ រការលួយដែលអនរ 
សក្លបសក្លួលជ្រំុញ ៃិខនលើរទរឹេិត្ឱ្្យសិកាេ កាល
ពិភារា ៃិខគិត្ជាជាខផ្ល់ៃូវធាតុ្េូល ែូេររណី្ 
បណុ្្េះបណ្្តល។ ការសក្លបសក្លួលមាៃនោល
បំណ្ខផលិត្ៃូវលទធផលនន  តាលរយៈការ 

ពិភារា ការ្ៃុេះបញ្ញច ំខ ការវភិាគ ៃិខការបនខកើត្ៃូវ 
ការក្ពលនក្ពៀខរនុខេំណ្តលសិកាេ កាល ំខលូល។  

គ.ការហវឹរហវឺៃ 
ការហវឹរហវឺៃ គឺជាែំនណ្ើ រការលួយនៃការសិរា 

ដែលជ្ួយ ឱ្យសិកាេ កាលយល់ែឹខអំពខីៃួៃឯខ នេេះបងាា ញ 
ៃិខវភិាគបញ្ា របស់ខៃួៃ ៃិខបំផុសឱ្យពួរនគនក្បើក្បាស់ 
សកាត ៃុពលរបស់ខៃួៃ។ ការហវឹរហវឺៃក្ត្ូវបាៃចត្់ទុរជា
ែំនណ្ើ រការពិភារាសក្មាប់ដរលលែការបំនពញការងារ
របស់លៃុសសមាន រ់ៗ  នែើលបសីនក្លេបាៃៃូវនោលនៅ
វជិាា ជ្ីវៈ ៃិខនោលនៅននរបស់ខៃួៃ (អនរក្ត្ូវបាៃ 
ហវឹរហវឺៃ)។ ក្គូបខវឹរជ្ួយ ោំក្ទែល់សិកាេ កាលរនុខ 
ែំនណ្ើ រការនៃការគិត្ ៃិខការសិរា ដែលជាទូនៅ 
ការោំក្ទនៃេះ ក្ត្ូវបាៃន្វើនឡើខតាលរយៈការជ្ួបដៃ ល់ 
លួយទល់ៃឹខលួយ។ 

ឃ.ការពិនក្ោេះនោបល់ 
ការពិនក្ោេះនោបល់ គឺជានោលវ ិ្ ីលួយដែលក្ត្វូ 

បាៃនក្បើក្បាស់រនុខការអភិវឌ្ឍសលត្ថភាព។ ជាញឹរញាប់ 
ការពិ នក្ោេះនោបល់ក្ត្ូ វបាៃនក្បើ ក្បាស់សក្មាប់
បា៉ា ៃ់ក្បមាណ្ វាយត្នលៃ ឬសរលមភាពក្ស្ថវក្ជាវតាល 
ដបបេូលរលួ។ តាលរយៈការពិនក្ោេះនោបល់ ន្វើឱ្យ 
មាៃការវភិាគសីុជ្នក្ៅ ៃិខផតល់ៃូវអៃុស្ថសៃ៍  
សំខាៃ់ៗ នែើលបដីសវខររវ ិ្ ីន្វើឱ្យសមាសធាតុ្ស្ថថ បៃ័ 
កាៃ់ដត្ក្បនសើរនឡើខ។ 
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ខ. ទសសៃរិេចសិរា 
ទសសៃរិេចសិរាមាៃនោលនៅជ្ួយ ោំក្ទែល់ក្រលុ 

ឬស្ថថ ប័ៃលួយ រនុខការនរៀៃសូក្ត្ពីបទពិនស្ថ្ៃ៍ 
ៃិខការក្បត្ិបត្តិលែៗពីស្ថថ ប័ៃែនទ ឬន្វើទសសៃរិេច 
សិរានៅទីរដៃៃខនផសខៗ។ ទសសៃរិេចសិរាអាេ 
ន្វើនឡើខរនុខក្បនទស ឬនក្ៅក្បនទស នដ្ឋយក្រុលរលួោន  
ណ្តលួយ ឬក្រុលនផសខៗ នែើលបបីងាា ញពីការក្បត្ិបត្តិ 
លែៗនលើក្បធាៃបទជារ់លារ់ណ្តលួយ។ 

េ.សិកាេ ស្ថលា្ៃុ េះបញ្ញច ំខ 
សិកាេ ស្ថលា្ៃុេះបញ្ញច ំខ គឺជានោលវ ិ្ ី ដែល  

នរៀបេំនឡើខនែើលបឱី្យអនរេូលរលួបាៃនរៀៃសូក្ត្ពនីលនរៀៃ
បទពិនស្ថ្ៃ៍ននដែលបាៃអៃុវត្តរៃៃខលរ ៃិខ 
អាេរំណ្ត្់បាៃៃូវរនបៀបអៃុវត្តលែៗ នែើលបយីរនៅ
អៃុវត្តបៃតនទៀត្។ សិកាេ ស្ថលា្ៃុេះបញ្ញច ំខអាេអៃុវត្ត 
បាៃ ំខនៅរនុខក្គប់ថាន រ់រែាបាល ៃិខអៃតររែាបាល។  
៤ .លទធផលនៃការវាយត្នលៃអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃក្រុខ 
ក្សរុ ខណ្ឌ  ឆ្ន ំ២០១៤ 
ការវាយត្នលៃលទធផលនៃការអភិវឌ្ឍៃស៍្ថថ បៃ័្ករុ 

្សុក ខែឌ  ក្ត្ូវបាៃអៃុវត្តរនុខដខរញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ 
នៅនលើក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  េំៃួៃ២៧ រនុខរាជ្ធាៃី 
នខត្តេំៃួៃ១២។ 
កា រវាយត្ នលៃបាៃបងាា ញលទធផលនជាគជ័្យ 
ែូេខាខនក្កាល ៖ 

 ក្គប់រាជ្ធាៃី នខត្ត ំខអស់បាៃបនខកើត្ក្រុល 
អភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាព តាលរយៈនសេរតីសនក្លេ 
របស់រែាបាលរាជ្ធាៃី នខត្ត 

 ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពភាគនក្េើៃបាៃដរ 
សក្លួលរេនសលព័ៃធជាបៃតបនៃ ប់ ដែលក្គប់ 
ក្គខនដ្ឋយទីចត្់ការក្គប់ក្គខ្ៃធាៃលៃុសស 

 ក្គប់រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ បាៃទទួលវគគ 
ត្ក្លខ់ទិស បាៃន្វើការបា៉ា ៃ់ក្បមាណ្ត្ក្លូវ  

ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ ៃិខបាៃនរៀបេំដផៃការ 
អៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃរយៈនពល៣ឆ្ន ំ
២០១៣-២០១៥ 

 រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ភាគនក្េើៃបាៃន្វើ 
បេចុបបៃនភាពដផៃការ ៃិខផតល់រិេចអៃតរាគលៃ ៍
អភិវឌ្ឍៃ៍ ស្ថថ ប័ៃ 

 វ ិ្ ីស្ថស្រសតដែលបាៃនក្បើក្បាស់នក្េើៃជាខនគ
សក្មាប់រិេចអៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ គឺការ 
បណ្តុ េះបណ្តត ល 

 សមាសភាពេូលរលួរនុខរិេចអៃតរាគលៃ៍ៃីលយួៗ
រលួមាៃ ក្រុលក្បឹរា គណ្ៈអភិបាល ៃិខលស្រៃត ី 
សំខាៃ់ៗ  ៃិ ខជា ទូ នៅគុណ្ភាពនៃរិេច  
អៃតរាគលៃ៍មាៃរក្លិត្លែបខគួ រ 

 លស្រៃតីរែាបាល ក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ មាៃការដក្បក្បួល
សលត្ថភាពសំនៅនលើេំ នណ្េះែឹខ ជ្ំនញ  
ៃិខឥរោិបថ្ពីរក្លិត្៤(លុៃនពលផតល់រិេច
អៃតរាគលៃ៍)ែល់រក្លិត្៧(បេចុបបៃន)នលើ១០
(រក្លិត្ខពស់បំផុត្) នហើយពួរោត្់បាៃនក្បើក្បាស់ 
សលត្ថភាព ំខននេះ ែូេជាការពក្ខឹខឬដរ 
លលែរនបៀបរបបការងារ ការនក្បើក្បាស់រុំពយូទ័រ 
ការអៃុវត្តរិេចការរែាបាលក្បរបនដ្ឋយត្មាៃ ភាព 
ៃិខគណ្នៃយយភាព ការបំនពញការងារតាល 
ត្ួនទី ការក្គប់ក្គខឯរស្ថរ ៃិខការែឹរនំ 
សក្លបសក្លួលរិេចក្បជុ្ំ នវទិកាស្ថធារណ្ៈ 
ៃិខក្ពឹត្ិតការណ៍្នផសខៗនទៀត្។ 

សលិទធផលដែលនរើត្នេញពីរិេចអៃតរាគលៃ៍
អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃរលួមាៃ ៖  

 សលត្ថភាពរបស់ថាន រ់ែឹរនំ ៃិខលស្រៃតីរែាបាល
ក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ រនុខការបំនពញត្ួនទី ភាររិេច 
 ំខនៅរនុខស្ថថ ប័ៃ ៃិខការផតល់នសវាជូ្ៃ 
ក្បជាពលរែាមាៃការក្បនសើរនឡើខ។  
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 រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ លួយេំៃួៃបាៃ 
បនខកើត្ក្បព័ៃធនៃសមាសធាតុ្អភិវឌ្ឍស្ថថ បៃ័ 
សក្មាប់រែាបាលរបស់ខៃួៃ ែូេជា ដផៃការ 
ការងារ របាយការណ៍្ ការនរៀបេំលិខិត្  
រែាបាល ការទុរដ្ឋរ់ឯរស្ថរ េរេុវស័ិយ 
នបសររលម គុណ្ត្នលៃ នោលនៅ។ 

 ការបនខកើត្ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពដៃ ល់ខៃួៃ
របស់រែាបាលក្រខុ ក្សុរ ខណ្ឌ លួយេំៃួៃ។ 

៥. បញ្ញា ក្បឈល 
លទធផលនៃការវាយត្នលៃបាៃបងាា ញពីបញ្ញា  

ក្បឈលកាុរការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ ែូេខាខនក្កាល ៖ 
 ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពរាជ្ធាៃី នខត្តនៅលិៃ
 ៃ់មាៃលរេណ្ៈរខឹមាំនៅនឡើយ លូលនហតុ្ 
នដ្ឋយស្ថរដត្សមាជ្រិក្រុលអភវិឌ្ឍៃស៍លត្ថភាព
មាៃការងារសនូលនក្េើៃ សលត្ថភាពនៅមាៃ 
រក្លិត្ ជាពិនសសសលត្ថភាពតារ់ដត្ខរិេច 
អៃតរាគលៃ៍ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ សមាជ្ិរខៃេះមាៃ 
រក្លិត្ វបប្ល៌ ប ការដៃ ស់បតូ រសមាជ្ិរ  
ញឹរញាប់ ខវេះខាត្ការនលើរទឹរេិត្ត ពិបារ 
រនុខការសក្លបសក្លួលសមាជ្ិររនុខក្រលុ ៃិខ 
ខវេះខាត្្ៃធាៃកាុរការោំក្ទ។  

 រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ លួយេំៃួៃ(២៤%) 
លិៃបាៃអៃុវត្តដផៃការអៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ
របស់ខៃួៃ។ េំដណ្រឯរែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  
ដែលបាៃអៃុវត្តរិេចអៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ 
សនក្លេបាៃក្ត្ឹលដត្១៨%ប៉ាុនណ្តណ េះន្ៀបៃឹខ
ដផៃការណដលបាននក្ោខបរើគិត្ជាល្យលភាគ។ 
រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ៃីលួយៗអាេមាៃ 
លទធភាព អៃុវត្តរិេចអៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ 
បាៃក្ត្ឹលដត្៣-៤រិេចអៃតរាគលៃ៍ប៉ាុនណ្តណ េះរនុខ 
លួយឆ្ន ំ។ 

 រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ភាគនក្េើៃលិៃបាៃ 
អៃុវត្តជ្ំហាៃវាយត្នលៃលទធផលអភវិឌ្ឍស្ថថ បៃ័ 
នហើយក្បព័ៃធបរៀរច្ំទុរដ្ឋរ់ ៃិខក្គប់ក្គខ 
ឯរស្ថរនៅនខាយ  

 វ ិ្ ីស្ថស្រសតអៃតរាគលៃ៍ ដែលបាៃនក្បើ ក្បាស់
ភាគនក្េើៃគឺបណ្តុ េះបណ្តត ល ប៉ាុដៃតអនរេូលរលួ 
ក្ត្ូវការវ ិ្ ីស្ថស្រសតនក្ៅពីនៃេះ ែូេជាទសសៃរិេច
សិរា ៃិខការហវឹរហវឺៃ 

 សលិទធផលដែលនរើត្នេញពីរិេចអៃតរាគលៃ៍ម្ន 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ នឃើញមាៃការដក្បក្បួល 
នលើ ដផនរសលត្ថភាពរបស់លស្រៃតីនក្េើៃជាខដផនរ 
ក្បព័ៃធរបស់ស្ថថ ប័ៃ។  

 ការលំបារសំខាៃ់ៗនៃការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ 
រៃៃខលរ រលួមាៃ ការផតល់នសវានៃការអភវិឌ្ឍ 
ស្ថថ ប័ៃលិៃសូវមាៃគុណ្ភាព ការេូលរលួលៃិ 
បាៃនពញនលញ ៃិខខវេះខាត្្ៃធាៃរនុខការ 
ោំក្ទ។ ការខវេះខាត្នៃេះមាៃលរេណ្ៈជាក្បព័ៃធ 
ដែលពារ់ព័ៃធោន រវាខជ្ំហាៃៃលីួយ នៗៃែំនណ្ើ រ 
ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ រនុខននេះរលួមាៃការអៃុវត្ត 
លិៃ ៃ់បាៃលែនៃជ្ំហាៃត្ក្លខ់ទិស ការ 
អៃុវត្តជ្ំហាៃបា៉ា ៃ់ក្បមាណ្ត្ក្លូវការ លិៃ ៃ់ 
បាៃសីុជ្នក្ៅ ការនរៀបេដំផៃការអៃតរាគលៃ៍លិៃ 
បាៃជារ់លារ់ ការតារ់ដត្ខ ៃិខការអៃតរាគលៃ៍
លិៃសូវមាៃគុណ្ភាព ៃិខការនលើលរលំខ 
ជ្ំហាៃវាយត្នលៃលទធផលការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ។  

 រតាត លួយេំៃួៃនទៀត្ដែលរលួេំដណ្ររារាខំលិៃ
ឱ្យសនក្លេលទធផលបាៃលែក្បនសើរ មាៃែូេ 
ជាក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពភាគនក្េើៃលិៃបាៃ
ដបខដេរសមាជ្ិរឱ្យទទួលខុសក្ត្ូវក្រុខ ក្សរុ 
ខណ្ឌ ជារ់លារ់ ខវេះយៃតការក្ត្ួត្ពិៃិត្យ ំខ  
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ថាន រ់ជាត្ិ ៃិខថាន រ់រាជ្ធាៃី នខត្ត។ រែាបាល 
ក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ លួយេំៃួៃលិៃ ៃប់ាៃចត្់ 
ទុរការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃជារិេចការអាទិភាព
េលបខ ៃិខខវេះភាពមាច ស់ការនដ្ឋយចត្់ទុរថា 
ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃជាការងាររបស់រលមវ ិ្ ីជាត្ិ 
ឬជារិេចការរបស់ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាព 
រាជ្ធាៃី នខត្ត។ ក្រុលនោលនៅលួយេំៃួៃលិៃ 
យរសលត្ថភាព (េំនណ្េះែឹខ ជ្ំនញ ៃិខ 
ឥ រ ិោបថ្ )  ដែលខៃួ ៃទទួលបាៃពីរិ េច  
អៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃនៅអៃុវត្តរនុខការងារ
ជារ់ដសតខ។ 

៦. អៃុស្ថសៃ៍ 
ដផែរតាលរបាយកាណ៍្វាយត្នលៃលទធផលនៃការ

អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ អៃុស្ថសៃ៍លួយេំៃួៃសក្មាប់ 
ដរលលែការអភិ វ ឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ ក្ត្ូ វបាៃនលើរ នឡើខ 
ែូេខាខនក្កាល ៖ 

 រេនសលព័ៃធក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាព គួរក្ត្វូបាៃ 
បៃសុនីៅរនុខទីចត្់ការក្គប់ក្គខ្ៃធាៃលៃុសស
របស់ស្ថលារាជ្ធាៃី នខត្ត នដ្ឋយលិៃត្ក្លូវឱ្យ 
បនខកើត្រេនសលព័ៃធថ្មីបដៃថលននេះនឡើយ។ 
នយរឬនយររខទីចត្់ការក្គបក់្គខ្ៃធាៃ
លៃុសស គួរក្ត្ូវបាៃនក្ជ្ើសនរ ើសជាក្បធាៃក្រុល 
អភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាព ឬក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ 
រាជ្ធាៃី នខត្ត ដែលមាៃការោិល័យរស្ថខ
សលត្ថភាពជានលខា្ិការ។ ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍ 
ស្ថថ ប័ៃរាជ្ធាៃី នខត្តគួរក្ត្ូវនក្ជ្ើសនរ ើសលស្រៃតដីែល
មាៃសលត្ថភាពនេញពីទីចត់្ការក្គប់ក្គខ
្ៃធាៃលៃុសស ៃិខធានឱ្យមាៃសលភាព 
នយៃឌ្័រ នហើយអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាព ៃិខោំក្ទ
ក្រុល នៃេះជាក្បចំ។  ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ  
រាជ្ធាៃី នខត្តគួរដបខដេរសមាជ្ិរឱ្យទទួល 

ខុសក្ត្ូវរែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ជារ់លារ់ 
នែើលបបីនខកើៃការទទួលខុសក្ត្ូវ ៃិខបំនពញ 
ការងារមាៃលរេណ្ៈក្បរួត្ក្បដជ្ខ។ 

 គួរផតល់វគគត្ក្លខ់ទិសសតីពីការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ
ក្បរបនដ្ឋយគុណ្ភាពនឡើខវញិែល់លស្រៃតី 
រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ជាពិនសសនដត ត្នលើ 
ក្បធាៃក្រុលក្បឹរា អភិបាល ៃិខសមាជ្ិរ 
ថ្មីៗ ដែលនទើបលរកាៃត់្ំដណ្ខរនុខរែាបាល។ 

 ការបា៉ា ៃ់ក្បមាណ្ត្ក្លូវការអភិ វឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ 
គួរនរៀបេំែំនណ្ើ រការតាលជ្ំហាៃៃីលួយៗឱ្យបាៃ 
នពញនលញ ៃិខអៃុវត្តនដ្ឋយក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍ 
ស្ថថ ប័ៃ ៃិខអនរដែលមាៃជ្ំនញេាស់លាស់ 
(ទីក្បឹរាថាន រ់ជាត្ិ ៃិខថាន រ់នក្កាលជាត្)ិ។ លស្រៃតី 
បុគគលិររែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ក្គប់លំដ្ឋប់ 
ថាន រ់ គួរនបើរេិត្តឱ្យទូលាយរនុខការបងាា ញអពំី 
បញ្ញា ឬេំណុ្េនខាយរបស់ស្ថថ ប័ៃ  នែើលប ី 
រំណ្ត្់ក្បធាៃបទអៃតរាគលៃ៍សក្មាប់ការនរៀបេំ
ដផៃការអៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃឱ្យបាៃ
ជារ់លារ់។  

 ដផៃការអៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃរបស់ 
រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  គួរមាៃលរេណ្ៈជារ់ 
លារ់អាេវាស់ដវខបាៃអាេសនក្លេបាៃាន 
ភាពក្បារែក្សបនៅតាលនពលនវលារំណ្ត្់ 
(SMART)។ ដផៃការអៃតរាគលៃ៍គរួមាៃក្បធាៃ 
បទេំៃួៃ ៣-៤ រនុខលួយឆ្ន ំពីនក្ពាេះរែាបាល 
ក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  ៃិខក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ 
មាៃលទធភាពទទួល ៃិខផតល់បាៃក្ត្លឹដត្េៃំៃួ 
នៃេះ (៣-៤) ប៉ាុនណ្តណ េះ លយ៉ាខវញិនទៀត្ដផៃការ 
អៃតរាគលៃ៍គួរនដត ត្នលើលទធផលណ្តលយួជារ់
លារ់  ំខការអភិវឌ្ឍសលត្ថភាពរបស់បុគគលិរ 
ៃិខការបនខកើត្ក្បព័ៃធសក្មាបក់្បត្ិបត្តិការរបស់ 
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រែាបាល។ ដផៃការអៃតរាគលៃ៍ក្ត្ូវផសពវផាយ 
ឱ្យបាៃទូលំទូលាយែល់អនរពារ់ព័ៃធនន 
ពិនសសដផៃការនៃេះក្ត្វូន្វើបេចុបបៃនភាពក្បចំ
ឆ្ន ំ។ 

 រាជ្ធាៃី នខត្តៃីលួយៗគួររំណ្ត្់ ឬនក្ជ្ើសនរ ើស
សមាជ្ិរលួយេំៃួៃតូ្េរនុខក្រលុអភវិឌ្ឍៃ៍ស្ថថ បៃ័
ដែលមាៃសកាត ៃុពលបំផុត្ នហើយសហការ 
ជាលួយទីក្បឹរា នែើលបអីៃុវត្តរិេចការតារ់ដត្ខ 
រិេចអៃតរាគលៃ៍នន។ អនរតារ់ដត្ខ ឬក្រុល 
តារ់ដត្ខក្ត្ូវបាៃទទួលការហវឹរហវឺៃដៃ ល់ពី
ទីក្បឹរា ៃិខក្រុលការងារថាន រ់ជាតិ្ដែលមាៃ 
សលត្ថភាព។ េំនពាេះសមាជ្ិរែនទនទៀត្នៃ 
ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃរ៏ក្ត្ូវបាៃនលើរទឹរេិត្ត
ឱ្យ េូលរនុខែំនណ្ើ រការនៃេះដែរ ែូេជាជួ្យ  
ក្ត្ួត្ពិៃិត្យឯរស្ថររិេចអៃតរាគលៃ ៍នែើលបផីតល់ 
ព័ត្៌មាៃក្ត្ឡប់ែល់ក្រុលតារ់ដត្ខ ដសវខយល់ 
ឱ្យបាៃសីុជ្នក្ៅអំពីរិេចអៃតរាគលៃ៍ៃីលយួៗ 
ៃិខនរៀបេំសមាា រៈជ្ំៃួយនដ្ឋយខៃួៃឯខខៃេះៗ
នៅតាលលទធភាពដែលអាេន្វើនៅបាៃ នែើលប ី
បនខកើៃទំៃុរេិត្តរនុខនពលផតល់រិេចអៃតរាគលៃ៍ 
(សក្លបសក្លួល ឬ បនក្ខៀៃ)។ 

 រិេចអៃតរាគលៃ៍ៃីលួយ គៗួររំណ្ត្់ក្រុលនោលនៅ 
ៃិខវ ិ្ ីស្ថស្រសតឱ្យបាៃជារ់លារ់ នែើលបបីនខកើៃ 
ការេូលរូល ៃិខក្បសិទធភាពនៃរិេចអៃតរាគលៃ ៍
 ំខននេះ។ ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃរាជ្ធាៃី នខត្ត 
គួរសិរាឱ្យបាៃសីុជ្នក្ៅអំពីរនបៀបនក្បើក្បាស់ 
ៃិខគុណ្សលបត្ត ិៃិខគុណ្វបិត្តនិៃនោលវ ិ្ ី ឬ 
វ ិ្ ីស្ថស្រសតៃីលួយៗសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ។ 
នសវាអៃតរាគលៃ៍លួយេំៃួៃគួរក្ត្ូវបាៃផតល់ពី 
អនរខាខនក្ៅ ជាពិនសសនសវាអៃតរាគលៃ៍  
ដបបផតល់តាលត្ក្លូវការ(Demand Driven)។ 

 រិេចអៃតរាគលៃ៍ៃីលួយៗ គួរពក្ខឹខបដៃថលអំពី 
ការ នលើររលពស់សលភាពនយៃឌ្័ រ។ ជាខ 
នៃេះនៅនទៀត្ គួ រ ក្ត្ូ វពិចរណ្តឱ្យបាៃក្គប់ 
ក្ជ្ុខនក្ជាយអំពីបរោិប័ៃន (ការនដ្ឋេះក្ស្ថយ
េំនពាេះដផនរននរបស់សខគលែូេជា នយៃឌ្័រ 
ពិការភាព ជ្ៃជាត្ិនែើលភាគត្ិេ ៃិខជ្ៃងាយ
រខនក្ោេះនផសខៗនទៀត្)។ 

 ភាន រ់ងារ ឬក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ គួរនរៀបេំ 
យៃតការរនុខការអៃុវត្តការក្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិខ 
ការវាយត្នលៃឱ្យបាៃជាក្បចំ។ យៃតការក្ត្ូវដ្ឋរ់ 
បញ្ចូ លរនុខដផៃការការងារ ៃិខថ្វកិាក្បចំឆ្ន ំ។ 
រិេចការសំខាៃ់ៗនៃការក្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិខការ 
វាយត្នលៃរលួមាៃ ការវាយត្នលៃៃិខការបូរសរុប
បញ្ចប់រិេចអៃតរាគលៃ៍ៃីលួយ  ៗការក្បជុ្ំជាក្បចំ 
ការ្ៃុេះបញ្ញច ំខ ឬការក្ត្ួត្ពិៃិត្យក្បចំ្មាស 
ៃិខក្បចំឆ្ំន  ការសរនសរអំពីការដៃ ស់បតូ រ  
(ររណី្សិរា) ៃិខការវាយត្នលៃពីអនរខាខនក្ៅ 
ឬថាន រ់ជាត្ិ។ គួរនរៀបេំក្បព័ៃធបរៀរច្ំទុរដ្ឋរ ់
ៃិខក្គប់ក្គខឯរស្ថរអំពីលទធផលនននៃ
ការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃឱ្យបាៃក្ត្ឹលក្ត្ូវ ដែលក្បព័ៃធ 
នៃេះត្ក្លូវឱ្យមាៃក្គប់រក្លិត្ថាន រ់ជាត្ិ ថាន រ់ 
រាជ្ធាៃី នខត្ត ៃិខថាន រ់ក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

 គួរន្វើឱ្យក្បនសើរនឡើខៃូវរតាត  ំខ៣ ដែលមាៃ
ឥទធិពលែល់ការនក្បើក្បាស់សលត្ថភាពរបស់ 
លស្រៃតីដែលរនុខននេះរលួមាៃ (១).អនរផតល់រិេច 
អៃតរាគលៃ៍ក្តូ្វធានថា រិេចអៃតរាគលៃ៍ៃី 
លួយៗ បាៃន្ៃើយត្បតាលត្ក្លូវការជារ់ដសតខ  
របស់បុគគលិរ រិេចអៃតរាគលៃ៍ៃីលួយៗមាៃ  
គុែភាពខពស់បគរពតារសតរ់ោរ១ នដ្ឋយ 
នក្បើក្បាស់វ ិ្ ីស្ថស្រសត ឬនោលវ ិ្ ីេក្លុេះ ៃិខ 
មាៃការតាលដ្ឋៃសលត្ថភាពរបស់សិកាា ការ 

១    ដា     អ  រាគ  ៍អភ វឌ្ឍ ៍ ា  ័  គ ជា    អ  រាគ ៏ដែ   ុ អន ផ្     វាបា  អ  វត្      ប  មា  មាា  ៈជ  ួយ គ          ើវ  ធើ ស្រ  តា ដ   ូ  ួ  
មា   វាយត្ម្       ែ         វាយត្ម្   ញ្       អ  រាគ  ៍   ុ អន ផ្     វាបា  ធ ើ               មា  បាយ   ៍    អ  រាគ  ៍  
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(លស្រៃតី) (២).ក្បព័ៃធអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពរបស់ 
ស្ថថ ប័ៃក្ត្ូវធានថា រែាបាលមាៃវបប្ល៌នរៀៃ 
សូក្ត្ជាក្បចំ មាៃក្បព័ៃធក្គបក់្គខសលត្ថភាព 
បុគគលិរ ថាន រ់ែឹរនំមាៃការនបតជាញ េិត្តខពស់ 
រនុខការោំក្ទ ៃិខការេូលរួលរាល់ែំនណ្ើ រការ 
អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ នលើរទឹរេិត្តឱ្យបុគគលិរមាៃ 
ឱ្កាសនក្បើក្បាស់ ៃិខបនញ្ចញសលត្ថភាពរនុខ 
ការបំនពញការងារ ៃិខចត្់ទុរការអភិវឌ្ឍ  
ស្ថថ ប័ៃជារិេចការអាទិភាព ៃិខ (៣).លស្រៃតី 
ដែលជាអនរទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃ 
ក្ត្ូវធានថា េូលរួលឱ្យបាៃនពញនលញរនុខ 
រិេចអៃតរាគលៃ៍ៃីលួយៗ យល់ែឹខឱ្យបាៃសីុ 
ជ្នក្ៅៃូវក្បធាៃបទរបស់រិេចអៃតរាគលៃ៍  
ៃីលួយៗ ៃិខមាៃដផៃការអៃុវត្តសលត្ថភាព 
ដែលបាៃពីរិេចអៃតរាគលៃ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថថ ប័ៃ។ 

 រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  គួរដត្ខតាំខលស្រៃតី 
ទទួលបៃៃុ រទំនរ់ទំៃខការងារអភិវឌ្ឍៃ៍
សលត្ថភាពឱ្យបាៃេាស់លាស់  ដែលលស្រៃតី 
ទទួលបៃៃុរនៃេះគួរមាៃសលត្ថភាព ៃិខមាៃ 
ឥទធិពលរនុខរែាបាល ក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ។ ការ 
ដត្ខតាំខបុគគលមាន រ់ឬពីរនរ់ នែើលបទីទួល 
បៃៃុររិេចការនៃេះ មាៃលរេណ្ៈក្បនសើរជាខ 
ការបនខកើត្ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពនៅរក្លតិ្
ថាន រ់រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  ពីនក្ពាេះក្រុល 
នៃេះដែលបាៃបនខកើត្រៃៃខលរពុំសូវសរលម ពុំមាៃ 
សលត្ថភាពក្គប់ក្ោៃ់ ខវេះយៃតការក្គប់ក្គខ 
ខវេះ ៃធាៃោំក្ទ បលើសពីបនុះ លស្រៃតីដែលជា 
សមាជ្ិរក្រុលនៃេះ រ៏ជាអនរទទួលផលពីការ
អភិវឌ្ឍស្ថថ ប័ៃដែរ។ សូលេខចំថាការបនខកើត្ 
ក្រុលលួយ (ក្រុលអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាព) គឺជាការ 
ងាយក្សួល នដ្ឋយក្ោៃ់ដត្ដ្ឋរ់នេញនសេរត ី

សនក្លេ រ៏ប៉ាុដៃតការក្គប់ក្គខក្រុលឱ្យមាៃែនំណ្ើ រ 
ការលែ ៃិខការររានិរនតភាពក្រុល នទើបជាការ 
លំបារ។ 

 រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ  គួរនក្បើក្បាស់ការនេន 
ក្បឌ្ិត្ននរនុខការអភវិឌ្ឍសលត្ថភាពស្ថថ បៃ័
របស់ខៃួៃនដ្ឋយនក្បើក្បាស់្ៃធាៃដែលមាៃ
ក្ស្ថប់ ៃិខ្ៃធាៃនផសខៗដែលបាៃលរពី 
ក្បភពខាខនក្ៅ  នដ្ឋយឈរ នលើ ទសសៃៈ  
“ពក្ខឹខ ៃិខអភិវឌ្ឍៃ៍សលត្ថភាពស្ថថ ប័ៃនែើលប ី
បនខកើត្្ៃធាៃ (ថ្វកិា ៃិខសមាា រៈ)”។ 

 សិកាេ កាល ៃិខអនរពារ់ព័ៃធនន គួរជ្ក្លេុះផនត្់ 
គំៃិត្ឬឥរោិបថ្ដែលគតិ្ថា ក្គូឧនទៃសដែល 
មាៃត្ួនទីតូ្េតាេឬមាៃវយ័នរមខ លិៃសល
ៃឹខលរបនក្ខៀៃខៃួៃដែលមាៃត្ួនទី្ំជាខ 
ឬនរ ើសនអើខលិៃេូលប រ ៀនជាលួយពួរោត្់  
“សិកាេ កាលគួរនលើលនៅនលើសលត្ថភាពរបស់
ក្គូឧនទៃសជាជាខនលើលនៅនលើត្នួទី ៃិខវយ័ 
របស់ក្គូឧនទៃស”។ 

 រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ៃីលួយ  ៗគួរពិចរណ្ត 
នលើគំៃិត្ផតួេនផតើលថ្មីៗរនុខការបនខកើត្ឱ្យមាៃ
ក្រុលក្បឹរានោបល់របស់ខៃួៃ។ សមាជ្ិរ 
ក្រុលក្បឹរានោបល់គួរមាៃេំៃួៃ៥ឬ៧នរ់ 
នដ្ឋយក្ត្ូវនក្ជ្ើសនរ ើសនេញពីស្ថថ ប័ៃរែា អខគការ 
សខគលសីុវលិ ៃិខវស័ិយឯរជ្ៃ។ សមាជ្ិរ 
ក្រុលនៃេះគួរដត្ជាបុគគល ដែលសរលមការងារ 
មាៃសលត្ថភាព មាៃឥទធិលពលរនុខសខគល 
នហើយក្ត្ូវដត្ជាអនរសម័ ក្គេិត្ត។ ក្រុលក្បឹរា 
នោបល់នៃេះក្ត្ូវមាៃបទបញ្ញា នផៃរនុខៃិខត្នួទី
េាស់លាស់ ដែលនដត ត្នៅនលើការអភិវឌ្ឍ 
ស្ថថ ប័ៃ។ រែាបាលក្រុខ ក្សុរ ខណ្ឌ ៃីលួយៗ
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គួរសនក្លេេិត្តនដ្ឋយខៃួៃឯខ រនុខការបនខកើត្ 
ក្រុលក្បឹរានោបល់នៃេះ នដ្ឋយលិៃគួរ ល រ 
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