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យសចក្តីថ្លែ�ែងអំ�ណរគុុណ

�ូមិដែថ្មងូអំណំ្តូរគុណ្តូយ៉ាៅ ងក្រជាលឈ្មោះក្រ�ចឈំ្មោះពា� ៖

-ឯ�ឧត្តតមិ�ណ្តូឌិ ត្ត�ភាចារយ �ុ� ទូំច�ុ� ទូំច ក្រ�ធានរាជ�ណ្តូឌិ ត្តយ

�ភា�មិុុជាដែ�លដែត្តងដែត្តឈ្មោះលើ�ទឹំ�ចិត្តត និង �តល់�រគាំកំ្រទំ

�ល់�រងារក្រស្ថាវក្រជាវឈ្មោះ�រាជ�ណ្តូឌិ ត្តយ�ភា�មិុុជា។

-ឯ�ឧត្តតមិ�ណ្តូឌិ ត្ត �ុន ��ិ��ុន ��ិ� ក្រ�ធានវទិំាស្ថាា នមិនុ�ស

ស្ថាស្រ្ត�ត និង វទិំាស្ថាស្រ្ត�ត�ងគមិដែ�ល�នឈ្មោះលើ�ទឹំ�ចិត្តត និង 

ជួយដែ�លមិាសំ្ថាផ្ទៃ�ឈ្មោះន�។

-ឈ្មោះ�� ឈ្មោះ�ង �ត្តាឈ្មោះ�ង �ត្តា និង ឈ្មោះ�� ហ៊ាា ង �ុចិក្រតាហ៊ាា ង �ុចិក្រតា ដែ�ល�ន

ជួយរចនាដែ�នទីំ និង គក្រមិ�ឈ្មោះ�ៀវឈ្មោះ�ឈ្មោះន�។

-�ុគគលិ��ណាា ល័យរាជ�ណ្តូឌិ ត្តយ�ភា�មិុុជា និង �ណ្តូាស្ថារ  
 ដ្ឋាឋ នជាត្តិដែ�ល�ន�ងើល�ខណ្តូៈងាយក្រ�ួល�ល់�រ ក្រស្ថាវ 

ក្រជាវឈ្មោះន�។



អារមភកថា

 សំ្ថាផ្ទៃ�ក្រស្ថាវក្រជាវ �តីពី័ក្រ�វត្តតិឈ្មោះ�ត្តតឈ្មោះ���ុងឈ្មោះន�ដែច�

ឈ្មោះចញ ជា៤ដែ��ំ។ ដែ��ំ១ �ងាា ញអំពីំ័ភូូមិិស្ថាស្រ្ត�តរូ�រ��់ឈ្មោះ�ត្តត 

ឈ្មោះ���ុង ឈ្មោះដ្ឋាយអំធិ�ាយពី័ក្រ�វត្តតិឈ្មោះ�ះ �ឈ្មោះ�ត្តតឈ្មោះ���ុង ភូូមិិ
ស្ថាស្រ្ត�ត ដែ�ន�ីឈ្មោះ�� ផ្ទៃ�ៃក្រ�ឡា ក្រ�ជាជន និង គមិនាគមិន៍។      

ដែ��ំ២ �ងាា ញពី័ភូូមិិស្ថាស្រ្ត�តក្រ�វត្តតិផ្ទៃនឈ្មោះ�ត្តតឈ្មោះ���ុង ឈ្មោះដ្ឋាយ

ឈ្មោះរៀ� រា�់អំពីំ័ក្រ�វត្តតិ  វ�បធមិ៌ និង ក្រ�វត្តតិផ្ទៃន�រវវិត្តតន៍រ�ឋ�ល

ឈ្មោះ�ត្តត ។ ដែ��ំ៣ ឈ្មោះរៀ�រា�់អំពីំ័ភូូមិិស្ថាស្រ្ត�តឈ្មោះ��ឋ�ិចចឈ្មោះដ្ឋាយ

ឈ្មោះ�ត ត្ត ឈ្មោះលើវ�័ិយ��ិ�មិះ ជល�ល �ិ�ប�មិះ ឧ�ាហ�មិះ 

និង ពាណិ្តូជជ�មិះ។ ដែ��ំ៤ �ងាា ញអំពីំ័ឈ្មោះហដ្ឋាឋ រចនា�មិ័នុធ

ឈ្មោះ�ត្តតឈ្មោះ���ុង ដែ�លមាន�រអំភូិវឌ្ឍឍវ�័ិយ ថ្នាមិព័ល ទឹំ�

ស្ថាា ត្ត �ងគន់អំនាមិ័យ ទូំរគមិនាគមិន៍ និង �ុខាភូិ�ល។

 ជាមួិយគំាំឈ្មោះន�ដែ�រ �រក្រស្ថាវក្រជាវក្រ�វត្តតិឈ្មោះ�ត្តតឈ្មោះ���ុង 

�ន�ងាា ញនូវក្រពឹ័ត្តតិ�រណ៍្តូក្រ�វត្តតិស្ថាស្រ្ត�តពី័អំតី្តត្ត�ល ដែ�ល

�នជ�ឥទំធិព័លមិ�ឈ្មោះលើ�ចចុ�បន�ំល។ �ូឈ្មោះច�ំ �រ�នស្ថាគ ល់

ឈ្មោះ�ើមិឈ្មោះហតុ្ត និង �រវវិត្តតន៍ក្រ�វត្តតិស្ថាស្រ្ត�ត គឺវាមានភាព័ចា�ំច់

�ក្រមា�់ទាញយ�នូវ�ទំពិ័ឈ្មោះស្ថាធន៍នានា ឈ្មោះ�ើមិបឈី្មោះរៀ�ចអំំភិូវឌ្ឍឍ

�ងគមិជាតិ្តនាឈ្មោះព័ល�ចចុ�បន ំ និង អំនាគត្តឱ្យយ�ន�ន់ដែត្ត

ក្រ�ឈ្មោះ�ើរឈ្មោះ�ើង។ �រក្រស្ថាវក្រជាវឈ្មោះន� ជា�រព័ក្រងឹងនូវភាព័ជាជន



មាច �់ក្រ�ុ� ភាព័ជាផ្ទៃ�គូ�ំុង�រអំភូិវឌ្ឍឍ និង �ិចច�ហក្រ�ត្តិ�ត្តតិ
�រអំនតរជាតិ្ត។ 

 ឈ្មោះដ្ឋាយស្ថារសំ្ថាផ្ទៃ�ក្រស្ថាវក្រជាវឈ្មោះន� ឈ្មោះ��ពុ័មិជុាឈ្មោះលើ� 

��ូំង ឈ្មោះយើងនឹងរង់ចាទំំទួំលយ�នូវមិត្តិដែ�លមិា និង �រ

ចូល  រួមិ�រឈ្មោះ�រ�ឈំ្មោះព័ញ�ដែនាមិនូវចណុំ្តូច ដែ�ល�ះ�ខាត្តពី័

មិិត្តតអំំ�អានក្រគ�់មិជឈដ្ឋាឋ នឈ្មោះ�ើមិបឱី្យយសំ្ថាផ្ទៃ�ឈ្មោះន��ន់ដែត្តមាន

ភាព័រងឹមា ំនិង ក្រ���ឈ្មោះដ្ឋាយល�ខណ្តូៈវទិំាស្ថាស្រ្ត�ត។

ភូំឈំ្មោះព័ញ ផ្ទៃថ្មៃទីំ២២ ដែ�ឈ្មោះមិស្ថា ឆំា២ំ០២២
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ប្ររវត្តិិ�ខេរត្តិិកោះះកុុង

សេ�ចក្តីី�សេ�ី�ម

 ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត� ិ គឺឺជាសាា ន�ប្រ��់ត្តិភ្ជាា �់អតី្តិត្តិកាល

មក�ច្ចុុ��បននកាល ន�ង ដើ�ើមបចី្ចុងុ�ល�ង្ហាា ញផ្លូូ� វដើ�

អនាគឺត្តិកាល។ យ៉ាា ងណាម�ញតាមការ��កាប្រសាវប្រជាវ

បាន�ង្ហាា ញថា ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរបានកសាងន�វប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ិ

រួមគ្នាន ដើ�ដើលើទឹឹក�ីរ��់�ូួន តាងំពីី��រាណកាលមកដើមូា�។ 

ដើ�ត្តិ�ដើន� ប្រពឹីត្តិិ�ការណ៍ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត� ិ ក៏បានដើកើត្តិដើ�ើងដើ�

ដើលើទឹឹក�ី នៃនប្រ�ដើទឹ�កមា�ជាតាងំពីីដើ�ើមដើរៀងរ��ត្តិមកខ្មែ�រ។ 

�� ដើច្ចុន�ដើ�ើមបឱី្យយប្រ�ជាជនរ��់�ូួ នក៏��ច្ចុជាពី�ភពីដើ�ក

បានយល់�ឹង ន�ង ច្ចុងចាំនំ�វប្រពឹីត្តិិ�ការណ៍ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត� ិ

ខ្មែ�លបានដើកើត្តិ�នដើ�ើងដើនា�បានច្ចុា�់��់  ល��ប្រតា  

ខ្មែត្តិ�នការកត្តិ់ប្រតា ការ�រដើ�រ ឬ ការច្ចុងប្រកងន�វប្រពឹីត្តិិ�
ការណ៍ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ទិាំងំដើនា�ជាប្រ�ចាំផំ្លូងខ្មែ�រ។

 ��ពីវ��រ�ខ្មែ�ែរខ្មែ�លបានកត្តិ់ប្រតា ឬ �រដើ�រជា

���ចាំរកឹ សាស្រ្តសិា�ូឹករតឹ្តិ ដើ�ៀវដើ�កិី��ទឹធខ្មែត្តិបាន

ច្ចុ� ល រួ ម ច្ចុំ ខ្មែណ ក យ៉ាា ង �ំខា ន់ កន� ង កា រ � នស ល់ ទឹ� ក ន� វ

ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�រិ��់�ូួន។ ប្រ�ភពីពី័ត្តិ៌�នខ្មែ�លបាន

មក ពីីការកត្តិ់ប្រតា ឬ ការ�រដើ�រទាំងំដើនា�បាន

�ង្ហាា ញឱ្យយមន��សជនំាន់ដើប្រកាយយល់�ឹង ន�ង
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ច្ចុងចាំបំ្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�រិ��់�ូួនឱ្យយកាន់ខ្មែត្តិ�នភ្ជាពីប្រត្តិឹមប្រត្តិូវ ន�ង 

ច្ចុា�់��់ខ្មែ�មដើទឹៀត្តិ។

 កន� ង�ម័យនៃនការដាក់អាណាពីាបាលដើ�កមា� ជា 

បារាងំក៏បានច្ចុ�លរួមច្ចុខំ្មែណក�៏�ំខាន់ខ្មែ�រកន�ងការច្ចុងប្រកង 

ន�ង �រដើ�រប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�និៃនប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា។ �នាា �់ពីី

បារាងំបានប្រ�គឺល់ឯករាជយដើពីញដើលញមកឱ្យយកមា�ជា នា  

ឆ្នាំន ១ំ៩៥៣ ដើយើង�ដើងេត្តិដើ�ើញថា ការ�រដើ�រប្រ�វត្តិិ�
សាស្រ្ត�និៃនប្រ�ដើទឹ�កមា�ជាដើដាយជន�ុ�់ប្រ��ក ហាក់ដើ�

�នកប្រម�ត្តិត្តិ�ច្ចុតួ្តិច្ចុដើ�ដើ�ើយ។ ការម�ន��វ�មប� រជន

�ុ�់ប្រ��ក�រដើ�រប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ិ�ូួ នដើនា�គឺឺ�នកតិារួមផ្លូស ំ

មួយច្ចុនួំន ��ច្ចុជា ប្រ�ដើទឹ�ជាត្តិ�ដើកើត្តិ�ន�ស្រ្តង្ហាា មញឹកញា�់ 

កតិាជីវភ្ជាពី ការម�នរពឹំីងបានផ្លូលពីីការ�រដើ�រ ឬ ការខ្មែត្តិង

ន�ពីនធ ប្រពីមទាំងំម�ន��វ�នទឹ�ូ�់ ន�ង ម�ន��វផ្លូល់ិត្តិនៃមូ

កន�ងការអាន ន�ង �រដើ�រ។ មួយវ �ញដើទឹៀត្តិ គឺឺការបាត្តិ់�ង់ន�វ

ជដំើនឿទឹ�កច្ចុ�ត្តិមិកដើលើសាន នៃ�ន�ពីនធរ��់ខ្មែ�ែរ�ូួនឯង។ អនកផ្លូង

ទាំងំពួីងប្រ�ខ្មែ�លខ្មែត្តិងគឺ�ត្តិថា សាន នៃ�ន�ពីនធរ��់�រដើទឹ�ដើទឹើ�

ប្រ�ដើ�ើរ។

 កន� ងដើគ្នាល�ំណង�ងជប្រម�ន� វគឺំន�ត្តិខាងដើលើដើន� 

ដើទឹើ�ដើយើងបាន��ត្តិ��ំដើងេើនការ��កាប្រសាវប្រជាវ ច្ចុងប្រកងប្រ�វត្តិិ�
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កដំើណើ ត្តិ ន�ង ដើ�ែ �ភ�ម� ��  ំ ប្រ��ក ដើ�ត្តិ ិ ប្រកុង ដើ�ប្រ�ដើទឹ�

កមា� ជាដើ�ើមប ីច្ចុ� លរួមខ្មែ�រកាន� វអត្តិិ�ញ្ញាា ណនៃនខ្មែ�ន�ី 

ប្រ�ជាជន ន�ង វ�បធម៌ ដើ�តាមត្តិ�ំន់នីមួយៗ។ ការបាន

សាា ល់ ន�ង យល់�ឹងន�វប្រ�វត្តិិ�កដំើណើ ត្តិទឹឹក�ី ធនធានធមែជាត្តិ� 

ធនធានវ�បធម៌នៃនប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា គឺឺ�នន័យថា ជាការ

�ណិ� �សាែ រតី្តិក�នខ្មែ�ែរឱ្យយដើច្ចុ�ប្រ�ឡាញ់ ខ្មែ�រកា ការពារទឹឹក�ី 

ក៏��ច្ចុជាប្រ�ឡាញ់ប្រ�ដើទឹ�ជាត្តិ��ត្តិ�ភ�ម�រ��់�ូួន។ ដើ�តាម

ទីឹតាងំភ�ម� �� ំប្រ��ក ដើ�ត្តិ ិប្រកុងនីមួយៗខ្មែត្តិងខ្មែត្តិ�នប្រ�វត្តិិ�ជា�់

ទាំក់ទឹងនឹងវ�បធម៌ ដើ�ទឹនភ្ជាពី វរីភ្ជាពី ន�ង ប្រពឹីត្តិិ�ការណ៍

ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ិនានានៃនប្រ�ជាជនខ្មែ�លរ�់ដើ�កន� ងត្តិំ�ន់ដើនា�

ជាន�ច្ចុ។ុ មាាងដើទឹៀត្តិ ក៏ជាការច្ចុ�លរួមច្ចុខំ្មែណកកន�ងការ�ណិ� �

ន�វសាែ រតី្តិ នៃនការច្ចុងប្រកងឯកសារប្រ�វត្តិិ�កដំើណើ ត្តិ ន�ង ដើ�ែ �

ភ�ម� ��  ំ ប្រ��ក ដើ�ត្តិ ិ ប្រកុងដើន� ដើទឹើ�ដើយើងដើលើកយកប្រ�ធាន 

�ទឹមួយខ្មែ�ល�នច្ចុណំងដើជើងថា «ប្រ�វត្តិី�សេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ» 

មក��កាប្រសាវប្រជាវ ន�ង ផ្លូល�ត្តិជាឯកសារប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ិ

�ប្រ��់ផ្លូិល់ន�វច្ចុំដើណ��ឹង�ែីៗដើ��ល់ជនជំនាន់ដើប្រកាយ។
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ផ្នែែ�ក1

ភូូមិិសាស្រ្ត��រូូប



 5 

ប្ររវត្តិិ�ខេរត្តិិកោះះកុុង

១. អំំពីីឈ្មោះ�ះ �ឈ្មោះ�ត្តត

 ប្រ�វត្តិិ� នៃនដើ�ើមកំដើណើ ត្តិដើ�ែ �ដើ�ត្តិិដើកា�ក�ង  ដើយើង 

ម�នដើ�ើញ�នឯកសារណាមួយបាន�ញ្ញាា ក់ឱ្យយច្ចុា�់��់ 

ន�ង ប្រ�ក�ដើ�ដើដាយលកខណៈវ �ទឹាសាស្រ្ត�ដិើនា�ដើ�ើយ។ 

ដើ�ត្តិ�ដើន� ដើយើងនឹងដើលើកយកន�វទឹ�សនៈ��ូៗ ខ្មែ�លបាន

ពីនយល់ទាំក់ទឹងដើ�នឹងដើ�ែ �ដើកា�ក�ងថា ពាកយដើកា�ក�ង 

បានកូាយមកពីីពាកយ ដើកា�ដើកាង ��ូដើទឹៀត្តិថា ដើកា�ក�ងមកពីី

ពាកយថា ដើកា�តា (ក�ង គឺឺតា)។  ភ្ជាសាដើ�ៀមដើគឺដើប្រ�ើពាកយ ដើកា� 

��ច្ចុជាភ្ជាសាខ្មែ�ែរខ្មែ�រ ��ដើច្ចុន� ដើយ៉ាងតាមដើ�ែ �ភ�ម�សាស្រ្ត�ិ

ខ្មែ�ន�ីដើកា��ន��ច្ចុជា ដើកា�ក�ន ដើកា�ទឹនាយ ដើកា�ពី�់ 

ដើកា�ឆ្នាំង (ដើកា��រំ)ី ជាដើ�ើម។

២. ស្ថាា នភាពភូូម�ស្ថាស្រ្ត�ី

 ប្រ�ដើទឹ�កមា�ជាជាប្រ�ដើទឹ�មួយ នៃនអា��ីម���ង

�ិ�ត្តិដើ�ត្តិ�ំន់ប្រត្តិូពី�ច្ចុ ច្ចុដើនូា�ខ្មែ�សប្រ��ទីឹ១០ ន�ង ទីឹ១៥ 

នៃនរយៈទឹទឹឹងខាងដើជើង ន�ង ដើ�ច្ចុដើនូា�ខ្មែ�ស�ដើណិាយ

ទីឹ១០២ ន�ង ទីឹ១០៨ នៃនរយៈ�ដើណិាយខាងដើកើត្តិ។ 

�ច្ចុុ��បនន ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងជាដើ�ត្តិមួិយកន�ងច្ចុដំើណាមរាជធានី

ដើ�ត្តិទិាំងំ២៥ នៃនប្រពី�រាជាណាច្ចុប្រកកមា�ជា ន�ង ជា

ដើ�ត្តិមួិយកន�ងច្ចុដំើណាមដើ�ត្តិទិាំងំ�ួន ខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�ជា�់
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�ម�ប្រទឹ។ ដើ�ត្តិដិើន��ិ�ត្តិដើ�ខ្មែ�ាកន�រត្តិី�ផំ្លូ�ត្តិនៃនប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា 

ដើ�ើយ�នប្រពីំប្រ�ទឹល់ ៖

 -ខាងដើកើត្តិជា�់នឹងដើ�ត្តិបិ្រពី��ី�ន� ន�ង ដើ�ត្តិកិពំីង់�ាឺ។ 

 -ខាងល�ច្ចុ ន�ង ខាងត្តិប�ងជា�់នឹងឈូ�ង�ម�ប្រទឹ ន�ង 

ប្រ�ដើទឹ�នៃ�។

 -ខាងដើជើងជា�់នឹងដើ�ត្តិដិើពាធ៍សាត្តិ់។

   ផ្នែ�នទីីរូដ្ឋឋបាលខេ�ត្ត�កោះះកុង
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៣. ផ្ទៃ�ៃប្រក្តីឡា

 ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�ននៃផ្លូា�ី�រ��ច្ចុនួំន១០ 

០៤៥ ៥៨ គឺី�� ខ្មែមាប្រត្តិកាដើរ ា ន�ង �នដើ�នរ�ម�ប្រទឹប្រ�ខ្មែវង២១៥ 

គឺី�� ខ្មែមាប្រត្តិ ដើ�ែើនឹងជាង៥០ ភ្ជាគឺរយ នៃនដើ�នរ�ម�ប្រទឹរ��់

ប្រ�ដើទឹ�កមា�ជាទាំងំម�ល។

៤. ប្រ�ជាជន

 ដើ�ើ ខ្មែផ្លូុកដើ�តាមការដើធវើជំដើរឿនដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៩រ��់ 

ប្រក�ួងខ្មែផ្លូនការបាន�ង្ហាា ញថា ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នប្រ�ជាជន

�រ��ច្ចុនួំន ១២៥ ៩០២ នាក់ កន�ងដើនា�ស្រ្ត�ិី�នច្ចុនួំន៦២ 

៤៥៨ នាក១់  ច្ចុនួំនដើន�បានដើកើន០.៦ ភ្ជាគឺរយ ដើ�ើដើប្រ�ៀ�ដើធៀ�

ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០០៨។ ច្ចុខំ្មែណក�ង់��ីដើត្តិប្រ�ជាជន គឺឺ១២ នាក់កន�ង

មួយគីឺ��ខ្មែមាប្រត្តិកាដើរ ា។ ប្រ�ជាជនប្រ��ណ៦០.៦ ភ្ជាគឺរយជា

ក��កររ�់ដើ�ដើដាយពឹីងខ្មែផ្លូកុដើលើវ ��័យក��កមែ ខ្មែ�លជា

វ ��័យច្ចុមបងកន�ងការប្រទឹប្រទឹង់ជីវភ្ជាពីរ�់ដើ�ប្រ�ចាំនំៃ�ៃ។ ដើប្រ�ពីី

វ ��័យក��កមែដើ��នវ ��័យដើផ្លូសងៗដើទឹៀត្តិ��ច្ចុជា វ ��័យ

ឧ�ា�កមែ១.២០ ភ្ជាគឺរយ ន�ង វ ��័យដើ�វាកមែ៣៨.២ 

ភ្ជាគឺរយ ខ្មែ�លជាម�លដាា ន�ដើងេើត្តិការង្ហារជ�នប្រ�ជាពីលរ�ា

 ១ប្រក�ួងខ្មែផ្លូនការ ជដំើរឿនទឹ�ដើ�ប្រ�ជាជនដើ�ប្រពី�រាជាណាច្ចុប្រកកមា�ជាឆ្នាំន ២ំ០១៩ជដំើរឿនទឹ�ដើ�ប្រ�ជាជនដើ�ប្រពី�រាជាណាច្ចុប្រកកមា�ជាឆ្នាំន ២ំ០១៩  

ឆ្នាំន ២ំ០២០ ទឹពំី័រ ២១
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ដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៩ អប្រតា�នការង្ហារដើធវើ
អាយ�១៥ ឆ្នាំន ដំើ�ើងដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នច្ចុនួំន៩៩.២ ភ្ជាគឺរយ 

កន�ងដើនា�ស្រ្ត�ិី�នច្ចុនួំន៩៩.១ ភ្ជាគឺរយ។ ច្ចុខំ្មែណកអប្រតាគ្នាែ ន

ការង្ហារដើធវើអាយ�១៥ ឆ្នាំន ដំើ�ើងដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នច្ចុនួំន០.៨ 

ភ្ជាគឺរយ។

៥. �ូូវគមនាគមន៍

 ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងជាដើ�ត្តិមួិយ ខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�ខ្មែ�ាកន�រត្តិី�ផំ្លូ�ត្តិ

នៃនប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា។ ការដើធវើ�ដំើណើ រពីីរាជធានីភនដំើពីញដើឆ្នាំា �ដើ�

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នច្ចុ�ៃ យ២៧១ គឺ.ម. ន�ង ប្រត្តិូវ�ងូកាត្តិ់តាមផ្លូូ� វ

ជាត្តិ�ដើល�៤ ន�ង ដើល�៤៨។ គឺ�ត្តិប្រត្តិឹមពាក់កណិាលខ្មែ�ឧ�ភ្ជា 

ឆ្នាំន ២ំ០២១ រាជរដាា ភ�បាលកមា�ជាបានសាង�ង់ផ្លូូ� វជាត្តិ�ដើល�១០ 

ខ្មែ�លត្តិភ្ជាា �់ពីីដើ�ត្តិបិាត្តិ់��ំងដើ�ដើ�ត្តិដិើពាធ៍សាត្តិ់ ន�ង ដើកា�ក�ង

�ដើប្រមច្ចុបានជ�ត្តិ៥០ ភ្ជាគឺរយដើ�ើយ។ ផ្លូូ� វជាត្តិ�ដើល�១០ដើន��ន

ប្រ�ខ្មែវងជ�ត្តិ២០០ គឺ.ម. ខ្មែ�ល�ងូកាត្តិ់ប្រ��ក��ំ�ត្តិ ដើ�ត្តិបិាត្តិ់��ំង 

ដើ�ត្តិដិើពាធ៍សាត្តិ់រ��ត្តិ�ល់ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ដើ�ើយផ្លូូ� វដើន�

ម�នប្រត្តិឹមខ្មែត្តិផ្លូល់ិអត្តិបិ្រ�ដើយ៉ាជន៍ កន�ងការដើធវើ�ដំើណើ រ�ងូកាត្តិ់

�ា�ដើណាះ �ដើទឹ �ា�ខ្មែន ិវាជាខ្មែផ្លូនកមួយកន�ងការទាំក់ទាំញអនកដើទឹ�ច្ចុរ
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ខ្មែ�លច្ចុ�លច្ចុ�ត្តិដិើធវើ�ដំើណើ រកមាន ិ ន�ង គឺយគឺន់ដើទឹ�ភ្ជាពី

ធមែជាត្តិ� �ិ�ត្តិដើ�អម�ង្ហាខ ងផ្លូូ� វ�៏ប្រ��់ប្រត្តិកាល។

 គឺ�ត្តិចាំ�់ពីីប្រត្តិី��ទីឹ១ ឆ្នាំន ២ំ០១៦ �ល់ប្រត្តិី��

ទីឹ១ ឆ្នាំន ២ំ០១៧ ផ្លូូ� វគឺមនាគឺមន៍ដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង គឺឺផ្លូូ� វ�នល់�ី

�នប្រ�ខ្មែវង៣៧ គឺ.ម. ផ្លូូ� វ�នល់ប្រគឺួ��នប្រ�ខ្មែវង១៨៩ គឺ.ម. 

ន�ង ផ្លូូ� វ�នល់ដើ��ូ��នប្រ�ខ្មែវង៤៨ គឺ.ម.  ២។

២វ �ទឹាសិានជាត្តិ��ិ�ត្តិ� ដើ�ៀវដើ�របាយការណ៍លទឹធផ្លូល�ិ�ត្តិ�ថាន ក់ដើប្រកាមជាត្តិ�ដើ�ត្តិិដើ�ៀវដើ�របាយការណ៍លទឹធផ្លូល�ិ�ត្តិ�ថាន ក់ដើប្រកាមជាត្តិ�ដើ�ត្តិិ
ខ្មែក� កពំីត្តិ ដើកា�ក�ង ន�ង ដើ�ត្តិបិ្រពី��ី�ន�ខ្មែក� កពំីត្តិ ដើកា�ក�ង ន�ង ដើ�ត្តិបិ្រពី��ី�ន�  ឆ្នាំន ២ំ០១៧ ទឹពំី័រ ៥៣
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រ��ដើល�១ ដើល�២ ន�ង ដើល�៣ ៖ �កមែភ្ជាពីនៃនការសិា�នា
ផ្លូូ� វជាត្តិ�ដើល�១០ ត្តិភ្ជាា �់ពីីដើ�ត្តិបិាត្តិ់��ំង ដើពាធ៍សាត្តិ់ ន�ង 
ដើកា�ក�ង
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៦. ដែ�ន��សេ�ះផ្ទៃនសេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ

 ដើប្រ�ពីីខ្មែ�ន�ីដើគ្នាក ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងក៏�នទឹឹក�ីដើកា�

ជាដើប្រច្ចុើនដើទឹៀត្តិខ្មែ�រ។ ដើកា�នៃនដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�ន��ច្ចុជា ដើកា�

�យង ដើកា�យា ដើកា�ន� ដើកា�លយ ដើកា�ដើបាា  ដើកា�កាង ដើកា�

ចាំក ដើកា�ម�ល ដើកា�ប្រ�ដើ� ដើកា�កាពី� ដើកា�ក�ងដើប្រ� ដើកា�

អខ្មែណិត្តិ ដើកា�ម� ំ ដើកា�សាែ ច្ចុ់ ដើកា�ដើម�ា យ ដើកា�ភ�ម�ដើបាយ

ពី�សា ដើកា�ពី�ត្តិសាកណិាល ដើកា�ពី�ត្តិសាត្តិ�ច្ចុ ដើកា�ពី�ត្តិ

សាដើប្រ� ដើកា�ឆូ្នាំម ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ ដើកា�ឆ្នាំន់ ដើកា�អពំី�លធ ំដើកា�

អពំី�លកណិាល ដើកា�អពំី�លត្តិ�ច្ចុ ដើកា�ឌឺឺឡាតា�់ ដើកា�ទឹទឹឹង 

ដើកា�ដើខាែ ច្ចុ ដើកា�អដើណិើ ក ដើកា�ដើប្រជាយសាម�ត្តិ ដើកា���ំ�ង

កន�ង ដើកា���ំ�ងដើប្រ� ដើកា��ន �់ធ ំ ដើកា��ន �់ត្តិ�ច្ចុ ដើកា�តាទឹឹម 

ដើកា�គួឺសាវ ី ដើកា��ែដើលច្ចុ ដើកា�ដើប្រជាយច្ចុមងូដើគ្នា ដើកា�ប្រកា�៣  

ជាដើ�ើម។

 ខ្មែ�ន�ីដើកា�ទាំងំអ�់ដើន� បានផ្លូល់ិន�វអត្តិបិ្រ�ដើយ៉ាជន៍

ទាំងំខ្មែផ្លូនកធនធានធមែជាត្តិ� ន�ង ការ�ដើប្រមើឱ្យយវ ��័យដើទឹ�ច្ចុរណ៍  

�៏ប្រ��់សុាត្តិដើទឹៀត្តិផ្លូង។

៣�ញ្ជីាី ដើ�ែ � ន�ង ច្ចុនួំនដើកា�ទាំងំដើន�ប្រត្តិូវបានប្រ�ង់�ិ�ត្តិ�តាមការខ្មែណនារំ��់

គឺណៈកមែការជាត្តិ�ប្រគឺ�់ប្រគឺង ន�ង អភ�វឌឺា�ន៍ត្តិ�ំន់ដើ�នរ�ម�ប្រទឹកមា�ជា ន�ង ការ

ច្ចុងុ�ល�ង្ហាា ញរ��់ប្រក�ួងដើរៀ�ច្ចុខំ្មែ�ន�ី នគឺរ��នីយកមែ ន�ង �ណំង់ ឆ្នាំន ២ំ០១៨។
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៧. អា��ធាត្តិុសេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ

 អាកា�ធាត្តិ�នៃនប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា ជាទឹ�ដើ�ជាអាកា�ធាត្តិ�

ដើ�ិដើ�ើយដើ�ើមគឺឺ�នដើភៀូងកន�ូឆ្នាំន  ំន�ង រាងំកន�ូឆ្នាំន ។ំ �ដំើណើ ម 

ន�ង កដំើ��នត្តិ�ច្ចុ ឬដើប្រច្ចុើនអាប្រ�័យដើ�តាមភ�ម�ភ្ជាគឺ ន�ង តាម   

រ��វកាល។ អាកា�ធាត្តិ�ដើន�ដើកើត្តិដើ�ើងដើដាយម�លដើ�ត្តិ� ៖

 -កមា�ជា�នទីឹតាងំដើ�ខ្មែកបរដើអកាវ ទឹរ័ គឺឺ�ិ�ត្តិដើ�ច្ចុដើនូា�

ខ្មែ�សប្រ��ទីឹ១០ ន�ង ទីឹ១៥ នៃនរយៈទឹទឹឹងខាងដើជើង ឬ�ិ�ត្តិដើ�ត្តិ�ំន់

ប្រត្តិូពី�ច្ចុ។

-កមា�ជា�នទីឹតាងំដើ�អា��ីម���ង ខ្មែ�ល�នអាកា�ធាត្តិ�

ដើ�ដើប្រកាមឥទឹធ�ពីលអច្ចុ�នៃស្រ្តនយ៍ិ នៃនរ���យល់ម���ង។ �យល់ដើន�

�ដើងេើត្តិឱ្យយ�នរ��វពីីរដើទឹៀងទាំត់្តិគឺឺរ��វវ�ា ន�ង រ��វប្របាងំ។

 -ដើ�នរ�ម�ប្រទឹ ន�ង ជួរភនបំ្រកវាញ ខ្មែ�រម��ដើ�ច្ចុទំឹ���យល់    

ម���ងវ�ា ដើ�ត្តិ�ដើន�ដើ�ើយបានជាជួរភនបំ្រកវាញ�នដើភៀូង

ធូាក់ដើប្រច្ចុើនជាងត្តិ�ំន់ទឹនំា�កណិាល។
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 ច្ចុខំ្មែណកឯមណឌ លអាកា�ធាត្តិ�ខ្មែ�ាកន�រតី្តិ ឬ ត្តិ�ំន់

�ត្តិ់�ម�ប្រទឹ�នអាកា�ធាត្តិ�ដើ�ិដើ�ើយដើ�ើម។ ត្តិ�ំន់�ត្តិ់ 

�ម�ប្រទឹទឹទួឹល�យល់ម���ងដើ�ើម គឺឺជាត្តិ�ំន់ខ្មែ�ល�នដើភៀូង ធូាក់

ដើប្រច្ចុើនជាងដើគឺ (ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ន�ង កពំីត្តិ)។ ដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង

�នអាកា�ធាត្តិ�អត្តិ��រ ��៣៦.៥ អងា ន�ង អ�ប�រ ��១៩ 

អងា។ 
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ផ្នែែ�ក2

ភូូមិិសាស្រ្ត��ប្រ�វត្ត�ិ
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១. ប្រ�វត្តិី�វ�បធម៌

 ១. ១. ត្តិំ�ន់វ�បធម៌ប្រ�វត្តិី�ស្ថាស្រ្ត�ី

    ១.១.១. អណូី្តូងទឹឹក្តី�ុរាណ្តូសេ�សេ�ះសេ�ចី

 អណិ� ងទឹឹក��រាណដើ�ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ ជាត្តិ�ំន់វ�បធម៌

�ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ ��ដំើកា�ដើ�ចិ្ចុ ប្រ��កគឺ�រសីាគឺរ 

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ខ្មែ�ល�នច្ចុ�ៃ យប្រ�ខ្មែ�ល១៥០ គឺ.ម. ពីីប្រកុង

ដើ�មរភ�ម�នា។ ដើគឺអាច្ចុដើ�កមានដិើ�អណិ� ងទឹឹក��រាណដើន�

ដើដាយដើធវើ�ដំើណើ រតាមផ្លូូ� វជាត្តិ�ដើល�៤៨ប្រត្តិង់ច្ចុណំ� ច្ចុផ្លូូ� វ�ខំ្មែ�ក 

កន�ងប្រ��ក��ទឹ�មសាគឺរ ដើឆ្នាំា �ដើ�កាន់ត្តិ�ំន់រមណីយដាា ន

វ ��សមកាលតារាសាគឺរ។

 ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ�ន�ដើណិាយប្រ�ខ្មែវងប្រ�ខ្មែ�ល២ គឺ.ម. ន�ង 

ទឹទឹឹងប្រ�ខ្មែ�ល១ គឺ.ម. �នប្រ�ជាជនរ�់ដើ�ប្រ��ណ៣០០០ 

ប្រគឺួសារ ដើដាយប្រ�ក�ម��រ�រដើនសាទឹ ន�ង ដើធវើក��កមែ។ 

ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ�នដើកា�ជាដើប្រច្ចុើនដើទឹៀត្តិដើ�ជ�វំ �ញ ��ច្ចុជា ដើកា�

ឆ្នាំន់ ដើកា�ទឹទឹឹង ដើកា��ន �់ ដើកា�ដើខាែ ច្ចុ ដើកា�អដើណិើ ក ដើកា�

សាែ ច្ចុ់ (កណិាល កន�ង ន�ង ដើប្រ�) ដើកា�អពំី�ល (កណិាល កន�ង 

ន�ង ដើប្រ�) ជាដើ�ើម។ ដើ�ដើលើដើកា�ដើ�ចិ្ចុ�នអណិ� ងទឹឹកសា�

��រាណមួយ ខ្មែ�ល�នទឹឹកដើច្ចុញប្រគឺ�់រ��វអាច្ចុផ្លូាត្តិ់ផ្លូាង់ការដើប្រ�ើ

ប្របា�់រ��់អនកភ�ម�បាន។
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 ត្តិ�ំន់ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�មួិយដើន� �នការដើលើកដើ�ើងត្តិៗ

មកថា តាងំពីី�ម័យ��រាណ�ន�ដំើ�ច្ចុមាងំរ��់ដើ�ចិ្ចុ

ខ្មែ�ែរមួយប្រពី�អងា បាន�ឹកនាទំឹព័ីច្ចុាងំជាមួយកងទឹព័ីដើ�ៀម។ 

កន�ងច្ចុមាងំដើនា�ដើ�ៀមប្រត្តិូវ�រាជ័យ ដើ�ើយបាក់ទឹព័ីរត្តិ់ដើ�

ប្រ�ដើទឹ��ូួនវ �ញអ�់ ដើដាយខ្មែ�ក�ដំើ�រ��់ដើ�ចិ្ចុខ្មែ�ែរ ខ្មែ�ល

ទឹទួឹលបានជ័យជមន�ដើលើកងទឹព័ីដើ�ៀម កប៏្រត្តិ��់មកវ �ញ 

ដើ�ើយបានច្ចុ�លច្ចុត្តិដើ�ដើកា�ដើន� (ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ)។ ដើដាយដើ�ើញ

កងទឹព័ី�នការដើ�វ�ត្តិ់អ�់ក�ូងំ ប្រពីមទាំងំ�នរ�ួ�ផ្លូង

ដើនា� ប្រពី�អងាក៏បាន�ដើប្រមច្ចុប្រពី�ទឹយ័ដើបា��នាា យដើ�ដើលើ
ដើកា�ជា�ដើណិា�អា�នន ដើដាយ�ងឹមឹថា ដើ�ដើលើដើកា�ដើន�

�នទឹឹក�ប្រ��់ដើប្រ�ើប្របា�់។ ដើពីលមក�ល់ដើលើដើកា� ប្រពី�អងា

បានដើច្ចុញប្រពី�រាជ�ញ្ញាា ឱ្យយទាំហានដើ�ើរខ្មែ�វងរកប្រ�ភពី

ទឹឹកសា� ដើពីលដើនា�បានដើ�ើញខ្មែត្តិអណិ� ងទឹឹកមួយខ្មែ�ល

�នទឹឹកត្តិ�ច្ចុតួ្តិច្ចុ ន�ង�យ�ជំាមួយទឹឹក�ម�ប្រទឹ។ �នាា �់មក

ប្រទឹង់គឺ�ត្តិថា អណិ� ងមួយដើន�ម�នអាច្ចុ�នទឹឹក�ប្រ��់ឱ្យយ

កងទឹព័ីដើប្រ�ើប្របា�់បានដើទឹ រដំើពីច្ចុដើនា�ប្រទឹង់ក៏បានអធ�ដាា ន

�ួង�ួង�ល់វត្តិិ��័កិ���ទឹធបារមីកន�ងដើ�ក ដើ�ើយប្រទឹង់

បាន  �កប្រពី��័នចាំក់ច្ចុ�លដើ�កន� ងប្រកខ្មែ�ង�ែអណិ� ងដើនា� 

ប្រសា�់ខ្មែត្តិអណិ� ងបានដើច្ចុញទឹឹកមកយ៉ាា ងដើប្រច្ចុើន ដើ�ើយអាច្ចុ
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ផ្លូាត្តិ់ផ្លូាង់�ល់កងទឹព័ីរ��់ប្រទឹង់បានខ្មែ�មដើទឹៀត្តិ។ ដើប្រកាយមក 

កខ្មែនងូដើនា�បានកូាយជាកខ្មែនងូសាន ក់អាប្រ�័យរ��់ឈូែួញ 

ខ្មែ�លដើធវើ�ដំើណើ រ�ងូកាត្តិ់តាម�ដំើ�ដើ�ើមបដីើធវើជនួំញ។ ដើ�

�ម័យ�ងាមរាស្រ្ត�និ�យម ដើកា�ដើន�ប្រត្តិូវបានយកដើធវើជា

កខ្មែនងូឈូរដើជើង នៃនកងទឹព័ីដើជើងទឹឹកកមា�ជា។

រ��ដើល�៤ ៖ ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ (រ���ត្តិ ៖ ប្រក�ួង�រ �សិាន)
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រ��ដើល�៥ ន�ង ដើល�៦ ៖ អណិ� ងទឹឹក��រាណដើ�ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ
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រ��ដើល�៧ ៖ ដើច្ចុត្តិ�យ��នឆ្នាំង ��នខ្មែផ្លូន

   ១.១.២. សេចត្តិ�យឃុនុឆាង ឃុនុដែ�ន

 ដើច្ចុត្តិ�យ��នឆ្នាំង ��នខ្មែផ្លូន ជារមណីយដាា នវ�បធម៌ប្រ�វត្តិិ�
សាស្រ្ត��ិិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�នាងក�ក ��បំាា ក់�ងូ ប្រ��កមណឌ ល�ី� 

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ ដើច្ចុត្តិ�យដើន��ិ�ត្តិដើ�ដើលើ�ែកន�ងនៃ��ម�ប្រទឹ ខ្មែ�ល

�នច្ចុ�ៃ យប្រ��ណ៤គឺ.ម.ពីីប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា។ ផ្ទាំា ងំ�ែដើនា�

�ន�ដើណិាយជ�ត្តិ ២០ ខ្មែមាប្រត្តិ ន�ង ទឹទឹឹងជ�ត្តិ១០ ខ្មែមាប្រត្តិ ខ្មែ�ល

�ន�ភ្ជាពីជាខ្មែផ្លូនៗ �ា�់ទាំ�ប្រត្តិួត្តិដើ�ដើលើគ្នាន ។ តួ្តិដើច្ចុត្តិ�យ�ន

រាងម�លប្រ�ួច្ចុដើ�ើងដើ�ដើលើ ន�ង �នកាច្ចុ់ពី័ទឹធជ�វំ �ញជាថាន ក់ៗ�ួន

ជាន់ �នកមា�់ប្រ�ខ្មែ�ល ៥ ខ្មែមាប្រត្តិ ដើ�ើយតួ្តិដើច្ចុត្តិ�យទាំងំម�លប្រត្តិូវ

បានកសាងដើ�ើងអពីំីឥ�ា។
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   ១.១.៣. ប្រ�ស្ថាទឹអងគរភូំំ�ូុង

 ប្របាសាទឹអងារភន�ំ ូ�ង�ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម��ូ�ង ��ខំ្មែប្រ�អ�ំ�ល 

ប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ ប្របាសាទឹដើន�ដើធវើពីី

�ែបាយដើប្រកៀម  �នច្ចុ�ៃ យ ១៤០ គឺ.ម. ពីីប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា។ 

�ច្ចុុ��បនន បានកូាយដើ�ជាទីឹតាងំវត្តិ ិន�ង ជាកខ្មែនងូ�កាេ រ��ជា

រ��់ប្រ�ជាជន៤។ 

   ១.១.៤. ស្ថាា ន�យ�ុរាណ្តូភូំំ�ំងសេព�ង

  សិានីយ��រាណភន�ំនងដើពីើង �ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�កលំត្តិ �� ំ

ជីផ្ទាំត្តិ ប្រ��ក�ែបាងំ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ សិានីយដើន� ជារ�ងច្ចុប្រ�ក់  

�នកខ្មែនងូ�ប្រ��់�ញុ្ជី� �ធាត្តិ� ដើ�ើយដើ�ទីឹដើនា�ដើគឺបាន

រកដើ�ើញអង្ហាេ  ំ ច្ចុ�ដើញុ្ជីៀន ប្រពីមទាំងំ�ន�ខំ្មែណកអខំ្មែ�ងពាង

ជាដើប្រច្ចុើនដើទឹៀត្តិផ្លូង៥។

៤របាយការណ៍មនាីរវ�បធម៌ ន�ង វ �ច្ចុ�ប្រត្តិ��លប: ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ឆ្នាំន ២ំ០២១

៥-�-
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   ១.១.៥. ស្ថាា ន�យ�ុរាណ្តូសេចត្តិ�យ

 សិានីយ��រាណដើច្ចុត្តិ�យ�ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�ជី� ��ជំី�ដើលើ 

ប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ សិានីយដើន��ន�ណាា ន��ច្ចុ

�ែភក់ធមែជាត្តិ� ខ្មែ�ល�និ��ដើលើគ្នាន  �នកមា�់ប្រ�ខ្មែ�ល២០ ខ្មែមាប្រត្តិ 

�នរាង��ច្ចុជាប្របាងាមួយ។ ដើ�ទីឹដើនា�រ�ងច្ចុប្រ�ក់២ដើ�ើយដើគឺរក

ដើ�ើញពាង ប្រក� ឆ្នាំន ងំ ចាំនដើ�ឡា��ន ន�ង ក��លភ្ជាជន៦៍។

៦របាយការណ៍មនាីរវ�បធម៌ ន�ង វ �ច្ចុ�ប្រត្តិ��លប: ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង �.ឯ.ម.

រ��ដើល�៨ ៖ សិានីយភន�ំនងដើពីើង (រ���ត្តិ ៖ ដើទឹពី ��ខា)
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   ១.១.៦. ស្ថាា ន�យ�ុរាណ្តូ�ំណាក្តី់សេ�ចី

 សិានីយ��រាណ�ណំាក់ដើ�ចិ្ចុ �ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�       

កលំត្តិ ��ជំីផ្ទាំត្តិ ប្រ��ក�ែបាងំ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ សិានីយដើន�ជា

រ�ងច្ចុប្រ�ក់�នម �ូ�ច្ចុនួំន៤ (�ន�ុឹង) ខ្មែ�លបាក់ខ្មែ�កដើប្រច្ចុើន 

�ន�ខំ្មែណកពាង ចាំនដើ�ឡា��ន ន�ង ចាំនពី័រ�ឺខ្មែ�ន៧។

រ��ដើល�៩ ៖ សិានីយ��រាណដើច្ចុត្តិ�យ (រ���ត្តិ ៖ ដើទឹពី ��ខា)

៧របាយការណ៍មនាីរវ�បធម៌ ន�ង វ �ច្ចុ�ប្រត្តិ��លប: ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង �.ឯ.ម
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   ១.១.៧. ស្ថាា ន�យ�ុរាណ្តូភូំំតាសេ�ៅ

 សិានីយ��រាណភនតំាដើ�ា  �ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�ទឹព័ីនៃ�ូ �� ំ

ប្រ�ឡាយ ប្រ��ក�ែបាងំ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ សិានីយដើន� ជាដើពីើងភនំ

�នពាងច្ចុនួំន៣ ន�ង ពាង�ម័យអងារច្ចុនួំនមួយ៨។

រ��ដើល�១០ ៖ សិានីយ��រាណ�ណំាក់ដើ�ចិ្ចុ (រ���ត្តិ ៖ ដើទឹពី ��ខា)

 ៨របាយការណ៍មនាីរវ�បធម៌ ន�ង វ �ច្ចុ�ប្រត្តិ��លប: ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង �.ឯ.ម.
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   ១.១.៨. ស្ថាា ន�យ�ុរាណ្តូភូំំដែពល ឬភូំំដែ�ៅល
 សិានីយ��រាណភនខំ្មែពីល �ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�ជាសូំា �� ំ

ជីផ្ទាំត្តិ ប្រ��ក�ែបាងំ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ សិានីយដើន��នរ�ងច្ចុប្រ�ក់ 
ភន៣ំ រ�ងទីឹ១ ន�ង ទីឹ២�នពាងច្ចុនួំន៧ ឆ្នាំន ងំ�ី២ ចាំនដើ�
ឡា��ន មកពីីប្រ�ដើទឹ�នៃ� ន�ង ភ្ជាជន៍មកពីីប្រ�ដើទឹ�ច្ចុ�ន។ រ�ង
ទីឹ៣�នម �ូ�ច្ចុនួំន១២៩។
    ១. ១.៩. ស្ថាា ន�យ�ុរាណ្តូវាលសេ�ូក្តីប្រ�ណាក្តី
 សិានីយ��រាណវាលដើផ្លូកូប្រ�ណាក �ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�
ជនំា�់ ��ជំនំា�់ ប្រ��ក�ែបាងំ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ សិានីយដើន�
�នកខ្មែនងូដាក់ពាង ន�ង ម �ូ��នពីីរគឺនូាក់ �នកមា�់ពីី
�ី ប្រ��ណ៥ខ្មែមាប្រត្តិ �ល់ថាន ក់ទីឹ១ ន�ង ២ខ្មែមាប្រត្តិ ចាំ�់ពីីថាន ក់

ទីឹ១ �ល់ទីឹ២។  ដើ�ទីឹដើនា�ដើគឺបានរកដើ�ើញអង្ហាេ  ំឆ្នាំន ងំច្ចុនួំន៣  
�នកមុ១  �នប្រក��ម័យអងារ១ ប្រក�ច្ចុ�នមួយ ន�ង 
ម �ូ�ដើឈូើ២១០។
   ១.១.១០. ស្ថាា ន�យ�ុរាណ្តូអូរក្តី�
 សិានីយ��រាណអ�រកី �ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�ជាសូំា �� ំ

ជផី្ទាំត្តិ ប្រ��ក�ែបាងំ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ សិានីយដើន� �ិ�ត្តិដើ�
តាមរ�ងច្ចុប្រ�ក់ភនពីំីរ ឃូ្លាត្តិពីីគ្នាន ប្រ��ណ៣០ខ្មែមាប្រត្តិ 
ខ្មែ�លដើយើងខ្មែ�ងខ្មែច្ចុកជាខ្មែផ្លូនករ�ងច្ចុប្រ�ក់ ភនពីំីរ ឃូ្លាត្តិ 

៩របាយការណ៍មនាីរវ�បធម៌ ន�ង វ �ច្ចុ�ប្រត្តិ��លប: ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង �.ឯ.ម.
១០-�-
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ពីីគ្នាន ប្រ��ណ៣០ខ្មែមាប្រត្តិ ខ្មែ�លខ្មែ�ងខ្មែច្ចុកជាខ្មែផ្លូនករ�ងច្ចុប្រ�ក់ភន ំ

“ក” ន�ង “�”។ដើ�កន�ងរ�ងដើនា�ដើគឺដើ�ើញ�នពាង ប្រក� កមុ 

ចាំន ន�ង �ខំ្មែណកឆ្នាំន ងំ១១។

   ១.១.១១. ស្ថាា ន�យ�ុរាណ្តូក្តីាលអូរ��រមាន់

 សិានីយ��រាណកាលអ�រ��រ�ន់ �ិ�ត្តិដើ�កន�ង

���ំែ��នដើ� ប្រ��ក�ែបាងំ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ សិានីយ

ដើន�ជាសិានីយ��រាណធ�ំនាា �់ពីីសិានីយភន�ំនងដើពីើង 

ខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�ឆ្នាំៃ យពីីគ្នាន ប្រ��ណ៤ ដើ� ៥ គឺ.ម.

១១របាយការណ៍មនាីរវ�បធម៌ ន�ង វ �ច្ចុ�ប្រត្តិ��លប: ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង �.ឯ.ម.

រ��ដើល�១១ ៖ សិានីយ��រាណអ�រកី (រ���ត្តិ ៖ ដើទឹពី ��ខា)
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ដើ�ើយបានរកដើ�ើញដើដាយអនកភ�ម�ជីផ្ទាំត្តិដើ�អ�ំ� ងដើ�ើម ឆ្នាំន  ំ

២០១៧។  ដើ�ទីឹដើនា�ដើគឺបានរកដើ�ើញពាង ប្រក� ចាំនដើ�ឡា

��ន ន�ង ឆ្នាំន ងំ�ញុ្ជី� ��ុឹងជាដើប្រច្ចុើន១២។

   ១.១.១២. វត្តិីសេជាត្តិីញ្ញាា ណ្តូ

 វត្តិដិើជាត្តិញិ្ញាា ណ �នទីឹតាងំ�ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម��ឹង��ន

ឆ្នាំង �ង្ហាេ ត្តិ់សាែ ច្ចុ់�នជ័យ ប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង 

ខ្មែ�ល�នច្ចុ�ៃ យប្រ��ណ២ គឺ.ម. ពីីទីឹរួមដើ�ត្តិ។ិ វត្តិិ

ដើជាត្តិ ិ ញ្ញាា ណជាវត្តិខិ្មែ�ល�នវយ័ច្ចុណំា�់មួយ ន�ង ជាទីឹ

�កាេ រ��ជារ��់ពី�ទឹធ�រ ��័ទឹដើ�កន�ងដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ប្រពីមទាំងំ

ជា�មបត្តិិ�វ�បធម៌ ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�រិ��់ដើ�ត្តិដិើន�ដើទឹៀត្តិផ្លូង។

ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៦១ ដើ�ក លន់ នល់ ខ្មែ�លកាលដើនា��នឋានៈជា

ឧត្តិមិដើ�នីយ៍ឯក អគឺាដើម�ញ្ញាា ការកងទឹព័ីជាន់�ា�់បានមក

កសាងក���៣ �នង ន�ង សា��ទាំន១ �នង ដើ�កន�ង�រ �ដើវណវត្តិិ

ដើន�។ �នាា �់មកដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៦៣ កន�ងសាែ រតី្តិសាមគឺាីភ្ជាពីរវាង

ថាន ក់�ឹកនា ំកងទឹព័ី ន�ង ប្រ�ជាជនរ�់ដើ�ទីឹដើនា�ខ្មែ�ល�នការ

ដើលើកត្តិដើមេើងប្រពី�ពី�ទឹធសា�នា ក៏បានម�លមត្តិ�គ្នាន កសាងប្រពី�

វ � ហារវត្តិដិើន�ដើ�ើង ដើ�ើយដាក់ដើ�ែ �ថា វត្តិដិើជាត្តិញិ្ញាា ណ 
១២របាយការណ៍មនាីរវ�បធម៌ ន�ង វ �ច្ចុ�ប្រត្តិ��លប: ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង �.ឯ.ម.
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ខ្មែ�លជាប្រពី�នាមរ��់�ដើមចិ្ចុប្រពី��ងឹរាជជួន ណាត្តិ ដើ�ើយ

ដើ�ែ �ដើន�បានដើប្រ�ើជា�់រ��ត្តិមក�ល់�ច្ចុុ��បនន។ ដើ�កន�ង

រ��កមា�ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយ វត្តិដិើន�ប្រត្តិូវបាន�ផូំ្ទាំញដើ�ាើរខ្មែត្តិ

ទាំងំប្រ��ង ដើពាលគឺឺដើ��ល់ខ្មែត្តិខ្មែផ្លូនកខាងល�ច្ចុ ខ្មែ�ល�នជា�់

រ��យ�ថាេ �ា�ដើណាះ � (រ��ត្តិណំាងសាមគឺាីភ្ជាពីរ��់កងទឹព័ី)។ 

ដើប្រកាយពីីរ��កមា� ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយ�ួលរលំឆ្នាំន ១ំ៩៧៩ 

ដើដាយទឹឹកច្ចុ�ត្តិបិ្រ�ឡាញ់ ន�ង �នជដំើនឿម�ត្តិ�ដំើ�ដើលើប្រពី�ពី�ទឹធ

សា�នា ប្រ�ជាពីលរ�ាដើ�កន�ង ន�ង ដើប្រ�ត្តិ�ំន់ដើនា�បានច្ចុ�លរួម

ជួ�ជ�ល ន�ង    កសាង�ខ្មែនមិន�វ�ម�ទឹធផ្លូលនានា ដើធវើឱ្យយវត្តិិ

ដើជាត្តិិញ្ញាា ណដើន��នភ្ជាពីកាន់ខ្មែត្តិប្រ��់�បំ្រពីងខ្មែ�មដើទឹៀត្តិ។

រ��ដើល�១២ ៖ វត្តិដិើជាត្តិញិ្ញាា ណ
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១. ២. ជំសេនឿស្ថា�នា

 ដើ�ម�នដើពីលខ្មែ�លម�នទាំន់ទឹទួឹលឥទឹធ�ពីលប្រពី�ែញ្ជីា 

សា�នា ន�ង ប្រពី�ពី�ទឹធសា�នា ��ពីវ��រ�ខ្មែ�ែរខ្មែត្តិងខ្មែត្តិ

ដើគ្នារពីន�វសា�នាដើ�ើមរ��់�ូួន ��ច្ចុជា ការដើគ្នារពីប្រពីលឹង 

អារ�កខអារកសអនកតា ប្រពី�គឺង្ហាា  ប្រពី�ធរណី ភន ំ ជាដើ�ើម។ 

�ច្ចុុ��បនន ប្រ�ជាជនដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ក៏��ច្ចុជាប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរ

ដើ�ទឹ�ទាំងំប្រ�ដើទឹ�កមា�ជាខ្មែ�រ គឺឺភ្ជាគឺដើប្រច្ចុើនជាអនកដើគ្នារពី

ប្រពី�ពី�ទឹធសា�នា។

   ១.២.១. ប្រពះពុទឹធស្ថា�នា

 ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរប្រ��ណជា៩៧ ភ្ជាគឺរយដើគ្នារពីប្រពី� 

ពី�ទឹធសា�នា។ ដើយ៉ាងតាមរបាយការណ៍រ��់ប្រក�ួង

ធមែការ ន�ង ក�ច្ចុកុារសា�នាបានឱ្យយ�ឹងថា ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០២០ 

ប្រពី�រាជាណាច្ចុប្រកកមា� ជា�នវត្តិិអារាមប្រពី�ពី� ទឹធសា�នា

ទាំងំពីីរគឺណៈច្ចុនួំន ៥ ០២៤ វត្តិ ិ ន�ង �នប្រពី��ងឹ

ទាំងំពីីរគឺណៈ�រ��ច្ចុនួំន៧១ ៦១០ អងា។ ដើដាយខ្មែ�ក

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៩ អនកដើគ្នារពីប្រពី�ពី�ទឹធសា�នា�ន

ច្ចុនួំន៩៥.១ %។ ដើ�ត្តិដិើន��នវត្តិអិារាមប្រពី�ពី�ទឹធសា�នា

ទាំងំគឺណៈមហា ន�កាយ ន�ង គឺណៈធមែយ�ត្តិិ�កន�កាយ

ច្ចុនួំន៥៤ កន�ងដើនា�វត្តិគិឺណៈមហាន�កាយ�នច្ចុនួំន៤៧ 
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ខ្មែ�ល�នប្រពី��ងឹច្ចុនួំន៣៧៣ អងា។ ច្ចុខំ្មែណកគឺណៈ

ធមែយ�ត្តិិ�កន�កាយ�នវត្តិចិ្ចុនួំន៧ ន�ង �នប្រពី��ងឹ

ច្ចុនួំន២០២ អងា ១៣។

   ១.២.២.អុ�សូ្ថាមស្ថា�នា

 ដើ�ប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា សា�នាខ្មែ�លប្រត្តិូវបានដើគឺដើគ្នារពីដើប្រច្ចុើន

�នាា �់ពីីប្រពី�ពី�ទឹធសា�នា គឺឺអ� ីសូាមសា�នា។ ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៩ 

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នអនកដើគ្នារពីសា�នាអ�ីសូាមច្ចុនួំន៤.៦ ភ្ជាគឺរយ 

ន�ង �នប្រពី�វ �ហារច្ចុនួំន៧ កខ្មែនងូ ដើ�ើយ�នសា�ន�កអ�ីសូាម

ច្ចុនួំន៨ ៤៦៨ នាក់។

   ១.២.៣.ប្រគ��សី្ថា�នា

 អនកដើគ្នារពីប្រគឺ��សិា�នាដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង កន�ងឆ្នាំន ២ំ០១៩ 

�នច្ចុនួំន០.២ ភ្ជាគឺរយ ដើ�ើយ�នប្រពី�វ �ហារច្ចុនួំន៨ កខ្មែនងូ ន�ង 

សាន ក់ការ�ប្រ��់ថាវ យ�ងា�ំនច្ចុនួំន៦ កខ្មែនងូ។ ច្ចុខំ្មែណក�ពីវជ�ត្តិ

សា�នា (ប្រគឺូគឺង្ហាវ ល) �នច្ចុនួំន២១ នាក់ ន�ង ប្រគឺ��សិា�ន�ក

�នច្ចុនួំន៥៣៥ នាក់។

១៣ប្រក�ួងធមែការ ន�ង សា�នា នាយកដាា នក�ច្ចុកុារប្រពី�ពី�ទឹធសា�នា �ិ�ត្តិ�វត្តិ ិន�ង 

ប្រពី��ងឹទឹ�ទាំងំប្រពី�រាជាណាច្ចុប្រកកមា�ជា ឆ្នាំន ២ំ០១៩-២០២០
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១.៣.�រអ�់រ ំ

 ដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ការអ�់រកំប្រម�ត្តិឧត្តិមិ��កា គឺឺ
�នសាកលវ �ទឹាល័យប្រគឺ�់ប្រគឺង ន�ង ដើ��ាក�ច្ចុ ុ (សាខា

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង)១៤ ។ ការអ�់រកំប្រម�ត្តិ�ឋម��កាគឺឺ�នសា�

ច្ចុនួំន១២១ ខ្មែ�ល�ន���ស�រ��ច្ចុនួំន១៦ ៥៨៥ នាក់ 

កន�ងដើនា����សប្រ�ី�នច្ចុនួំន៧ ៨៥៨ នាក់។ ការអ�់រ ំ

កប្រម�ត្តិមធយម��កាដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នវ �ទឹាល័យច្ចុនួំន១៣   

ខ្មែ�ល�ន���ស�រ��៦ ៣១១ នាក់ កន�ងដើនា����សប្រ�ី�ន

ច្ចុនួំន៣ ២៥៣  នាក់។ ច្ចុខំ្មែណកអន�វ �ទឹាល័យ�នច្ចុនួំន១៨ 

ខ្មែ�ល�ន���ស�រ��២ ០៧០ នាក់ កន�ងដើនា����សប្រ�ី�ន

ច្ចុនួំន១ ០៧១ នាក់១៥ ។

១. ៤. វ��យ័សេទឹ�ចរណ៍្តូ

 កន�ងច្ចុដំើណាមដើកា�ច្ចុនួំន៣៥ កន�ងដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង �ន

ដើកា�ច្ចុនួំន៩ ប្រត្តិូវបាន��កាដើ�ើមបអីភ�វឌឺឍន៍ដើ�ជាត្តិ�ំន់

ដើទឹ�ច្ចុរណ៍។ ដើកា�ខ្មែ�លប្រត្តិូវបាន��កាដើ�ើមប�ីដើប្រមើឱ្យយវ ��័យ

១៤www.kohkong.gov.kh
១៥ប្រក�ួងអ�់រ ំយ�វជន ន�ង កីឡា �ិ�ត្តិ� ន�ង ��ច្ចុនាការអ�់រសំាធារណៈ  ឆ្នាំន ២ំ០២០-

២០២១ ទឹពំី័រ ៤-៦
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ដើទឹ�ច្ចុរណ៍ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នដើកា�អពំី�ល ដើកា�ដើខាែ ច្ចុ 

ដើកា�សាែ ច្ចុ់ ដើកា��ន �់ខាងត្តិប�ង ដើកា��ន �់ខាងដើជើង ដើកា�

��ំ�ងកន�ង ដើកា���ំ�ងដើប្រ� ដើកា�ទឹទឹឹង ន�ង ដើកា�ក�ងដើប្រ�។ 

ដើកា�ទាំងំដើនា�គឺឺជាធនធាននៃន�កិាន�ពីលដើទឹ�ច្ចុរណ៍

�៏�ខំាន់ កន�ងការ�ដើប្រមើវ ��័យដើទឹ�ច្ចុរណ៍ ខ្មែ�លកពំី�ង

ទាំក់ទាំញដើភៀៀវដើទឹ�ច្ចុរជាត្តិ� ន�ង អនរិជាត្តិ�ឱ្យយមកទឹ�សនា

កមាន។ិ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងកពំី�ងសាង�ង់ប្រពី�នយនដិើហា�

អនរិជាត្តិ�ខាន ត្តិធមួំយ ខ្មែ�ល�នត្តិនៃមជូាង២០០ �ន

���ូរ��រ�ាអាដើមារ �ក ន�ង ដើប្រគ្នាងសាង�ង់ប្រពី�នយនិ

ដើហា� �ែីមួយដើទឹៀត្តិ �ិ�ត្តិដើ�ច្ចុដើនូា�រវាង��ទួំឹលគឺគឺីរ ប្រ��ក

មណឌ ល�ី� ន�ង ��តំានៃត្តិ ប្រ��កដើកា�ក�ង ខ្មែ�លជាការ    

វ �ន�ដើយ៉ាគឺរួមគ្នាន រវាងប្រកុម�ូ�នបាងកកខ្មែអូដើវ ា ន�ង ប្រកុម�ូ�ន

កន�ងប្រ��ក។  ដើគឺរពឹំីងថា    ប្រពី�នយនដិើហា�ទាំងំពីីរដើន�

នឹងច្ចុ�លរួមច្ចុខំ្មែណកកន�ងការអភ�វឌឺឍដើ��ាក�ច្ចុ ុ ន�ង �ដើងេើត្តិ

ការង្ហារជាដើប្រច្ចុើន�ល់ប្រ�ជាពីលរ�ាដើ�ដើ�ត្តិដិើន� ប្រពីមទាំងំ

បានជួយ�ប្រមួល�ល់ដើភៀៀវដើទឹ�ច្ចុរជាត្តិ� ន�ង អនរិជាត្តិ�
ឱ្យយដើ�ទឹ�សនាដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង បានកាន់ខ្មែត្តិដើប្រច្ចុើនខ្មែ�មដើទឹៀត្តិ។
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ដើប្រ�ពីីដើន� �នត្តិ�ំន់ដើទឹ�ច្ចុរណ៍ជាដើប្រច្ចុើនដើទឹៀត្តិ ខ្មែ�លជា

ធនធាននៃន�កិាន�ពីលដើទឹ�ច្ចុរណ៍ �ប្រ��់�ដើប្រមើដើភៀៀវដើទឹ� 

ច្ចុរជាត្តិ� ន�ង អនរិជាត្តិ�ខ្មែ�លមកទឹ�សនាដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងគឺឺ ៖

 ១.ទឹឹកធូាក់តានៃត្តិ៖១.ទឹឹកធូាក់តានៃត្តិ៖គឺឺជាដើគ្នាលដើ�ដើទឹ�ច្ចុរណ៍�៏�ខំាន់   

មួយ ន�ង ជាត្តិ�ំន់រមណីយដាា ន ខ្មែ�ល�ន�យល់អាកា� �ន 

ដើទឹ�ភ្ជាពីល ុខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�ភ�ម�តានៃត្តិ ��តំានៃត្តិ ប្រ��កដើកា�ក�ង 

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ ទឹឹកធូាក់តានៃត្តិ�នទីឹតាងំ�ិ�ត្តិដើ�ភ្ជាគឺខាង 

ដើកើត្តិទីឹរួមដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ន�ង �នច្ចុ�ៃ យប្រ�ខ្មែ�ល២០ គឺ.ម. 

ពីីទីឹរួមដើ�ត្តិដិើដាយដើធវើ�ដំើណើ រតាមផ្លូូ� វជាត្តិ�ដើល�៤៨។

រ��ដើល�១៣ ៖ ទឹឹកធូាក់តានៃត្តិ
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 ២.ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ៖ ២.ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ៖ ដើគឺអាច្ចុគឺយគឺន់ដើទឹ�ភ្ជាពីដើ�ដើពីល

នៃ�ៃល�ច្ចុ�៏ប្រ�ទឹន់ប្រពីមជាមួយដើ�នរ�ម�ប្រទឹ�៏�កប�� ជាពី�ដើ��

ទឹឹក�ម�ប្រទឹ�៏ដើ�ៀវប្រ�ង្ហាត្តិ់ខ្មែត្តិមងិ។ ដើ�ទីឹដើនា� ដើភៀៀវ�រដើទឹ�

ភ្ជាគឺដើប្រច្ចុើនច្ចុ�លច្ចុ�ត្តិខិ្មែ�លទឹឹកដើលងកមាន ិន�ង �ា�ច្ចុប្រត្តិីដើ�ដើលើ

ទឹ�កអនកដើនសាទឹ ឬទឹ�កដើទឹ�ច្ចុរណ៍។ 

 ៣.ដើ�នរដើនសាទឹ៖៣.ដើ�នរដើនសាទឹ៖  ជាដើ�នរភ�ម�ដើនសាទឹ ន�ង ជាត្តិ�ំន់

លខ្មែមាកាយមួយ ខ្មែ�ល�ន�ប្រម�់ធមែជាត្តិ��៏ប្រ��់�បំ្រពីង 

ន�ង �នដើ�នរ�ម�ប្រទឹ�ប្រ��់ដើភៀៀវដើទឹ�ច្ចុរង�ត្តិទឹឹក ន�ង 

�ប្រ�កកាយ។ ដើ�ដើពីលបានមក�ល់ដើ�នរភ�ម�ដើនសាទឹ ដើភៀៀវ

ដើទឹ�ច្ចុរអាច្ចុដើ�កមានិតាមដើ�នរ�ាច្ចុ់�សុាត្តិ�នដើ�ើម��ង

��� ��ូដើទឹរ ��ូប្រត្តិង់ ន�ង អាច្ចុទឹ�សនា�ប្រម�់ប្រពី���រ �យ៉ា

អ�ងិាត្តិ ន�ង រលក�ម�ប្រទឹប្រពី�ច្ចុៗ។ ដើ�ទីឹដើនា� ដើយើងក៏អាច្ចុ

សាន ក់ដើ� ន�ង ក�មែង់មា��អាហារ ប្រពីមទាំងំដើភ�ជាៈដើផ្លូសង

ៗ ដើ�ើមប�ី��ជាលកខណៈប្រគឺួសារ ម�ត្តិភិកិ�ដើ�ប្រ���ត្តិ់ដើ�នរ

ដើនសាទឹផ្លូងខ្មែ�រ។
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 ៤.ដើ�នរផ្ទាំេ យ៧៖៤.ដើ�នរផ្ទាំេ យ៧៖ជាដើ�នរ�ាច្ចុ់� �នទឹឹកថូាដើមើលដើ�ើញ

�ី ដើទឹ�ភ្ជាពីប្រ��់សុាត្តិ ន�ង �នលកខណៈ�ៃ�់សាៃ ត្តិ់។ ដើ�នរ

ដើន��ិ�ត្តិដើ�កន�ង��ដំើកា�ដើ�ចិ្ចុ ប្រ��កគឺ�រសីាគឺរ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។

 ៥.ពាមប្រកដើសា�៖៥.ពាមប្រកដើសា�៖ ��គឺមន៍ត្តិ�ំន់ការពារធមែជាត្តិ�

ពាមប្រកដើសា� �ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម�បាងកាយយ៉ាា ក ��ពំាមប្រកដើសា� 

ប្រ��កមណឌ ល�ី�  ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងខ្មែ�ល�នច្ចុ�ៃ យប្រ�ខ្មែ�ល 

៧គឺ.ម.ពីីប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា។ ដើភៀៀវដើទឹ�ច្ចុរអាច្ចុដើធវើ�ដំើណើ រដើ� 

កាន់ត្តិ�ំន់ដើនា� ដើដាយប្រគ្នាន់ខ្មែត្តិច្ចុណំាយដើពីលប្រត្តិឹមខ្មែត្តិ២០ 

ដើ� ២៥   នាទីឹ�ា�ដើណាះ �។ ��គឺមន៍ត្តិ�ំន់ការពារធមែជាត្តិ�

ពាមប្រកដើសា�ជា ត្តិ�ំន់ដើទឹ�ច្ចុរណ៍ �៏�ខំាន់ ន�ង ទាំក់ទាំញ

រ��ដើល�១៤ ៖ ដើ�នរដើនសាទឹ
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�ផំ្លូ�ត្តិរ��់ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ ត្តិ�ំន់ដើន�ទឹទួឹលដើភៀៀវដើទឹ�ច្ចុរបាន

យ៉ាា ងដើប្រច្ចុើនកន�ងមួយឆ្នាំន ំៗ ។

 ៦.ដើ�នរបារាងំ៖៦.ដើ�នរបារាងំ៖ ដើ�នរដើន��ិ�ត្តិដើ�កន�ង��ដំើប្រជាយប្រ��់ 

ប្រ��កដើកា�ក�ង ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ �ប្រ��់អនកដើ�កមានតិ្តិ�ំន់

តានៃត្តិ ក�ដំើភចូ្ចុមកកមានវិាល�ាច្ចុ់�ប្រ��់សុាត្តិមួយដើន�។ 

ដើ�ទីឹដើនា�ដើគឺអាច្ចុគឺយគឺន់ដើទឹ�ភ្ជាពីដើ�តាម�ងខ្មែប្រពីក 

ដើដាយជ��ទឹ�កយ៉ាា កកមាន ិ រាវ�យងសូា�យកមកអាងំ��� 

ប្រពីមទាំងំដើ�ើរដើមើលនៃប្រពីដើកាងកាង�៏ប្រ��់សុាត្តិ។

 ៧.ភនដំើប្រមច្ចុកខ្មែងេ�៖៧.ភនដំើប្រមច្ចុកខ្មែងេ�៖ អាខ្មែរ ាង ជាឋាន�ួគឺ៌ធមែជាត្តិ��ិ�ត្តិ

កន�ងត្តិ�ំន់អាខ្មែរ ាងនៃនឧទឹានជាត្តិ�ជួរភនបំ្រកវាញខាងត្តិប�ង �ិ�ត្តិដើ�

កន�ងភ�ម�សាស្រ្ត�ដិើ�ត្តិដិើកា�ក�ង (��គឺមន៍ដើអក�ដើទឹ�ច្ចុរណ៍

ត្តិ�ំន់�ាឹងអាខ្មែរ ាង)។
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 ៨.អ�រទឹឹកដើវទឹ៖៨.អ�រទឹឹកដើវទឹ៖ ត្តិ�ំន់ជីផ្ទាំត្តិ ទឹឹកធូាក់ �នដើទឹ�ភ្ជាពី

ប្រ��់សុាត្តិ�ិ�ត្តិដើ�ភ�ម�ជីផ្ទាំត្តិ ��ជំីផ្ទាំត្តិ ប្រ��ក�ែបាងំ 

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។

 ៩.ដើកា�ប្រ�ដើ�៖ ៩.ដើកា�ប្រ�ដើ�៖ ជាដើកា�មួយខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�ដើ�ត្តិិ

ដើកា� ក�ង។ ដើយើងអាច្ចុដើធវើ�ដំើណើ រដើ�កាន់ដើកា�ដើន�តាមទឹ�ក

ដើទឹ�ច្ចុរណ៍ពីីសាា នតានៃត្តិដើដាយដើប្រ�ើដើពីលជាង២ដើ�ា ងដើទឹើ� 

�ល់��គឺមន៍។

 ១០.ដើ�នរដើកា�ក�ងដើប្រ�៖១០.ដើ�នរដើកា�ក�ងដើប្រ�៖ �ិ�ត្តិដើ�ភ�ម�ដើកា�កាពី� �� ំ �ិ�ត្តិដើ�ភ�ម�ដើកា�កាពី� �� ំ

ដើប្រជាយប្រ��់ ប្រ��កដើកា�ក�ង ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ ដើ�នរដើកា�ក�ងដើប្រ�ដើប្រជាយប្រ��់ ប្រ��កដើកា�ក�ង ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ ដើ�នរដើកា�ក�ងដើប្រ�

រ��ដើល�១៥ ៖ ភនដំើប្រមច្ចុកខ្មែងេ� អាខ្មែរ ាង
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�នច្ចុ�ៃ យប្រ�ខ្មែ�ល៣០ គឺ.ម.  ពីីប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា។ 

អនកដើទឹ�ច្ចុរជាត្តិ� ន�ង អនរិជាត្តិ� អាច្ចុដើធវើ�ដំើណើ រដើ�កាន់

ត្តិ�ំន់ដើន�បានតាមផ្លូូ� វទឹឹក ដើដាយច្ចុណំាយដើពីលប្រ�ខ្មែ�ល៤០ 

នាទីឹ។ ដើកា�ក�ងដើប្រ��ននៃផ្លូា�ីប្រ��ណ៨០ គឺី�� ខ្មែមាប្រត្តិ

ប្រកឡា �ិ�ត្តិដើ�ដើលើនៃផ្លូាទឹឹក�ម�ប្រទឹ�៏ធលំវឹងដើលវើយ ខ្មែ�ល�ន

ពីណ៌ដើ�ៀវប្រ�ង្ហាត្តិ់ ន�ង �មប� រដើ�ដើដាយធនធានធមែជាត្តិ�
��ច្ចុជា �ត្តិវនៃប្រពី មចាំា  ផ្ទាំេ �ែ ជីវៈច្ចុប្រមុ�បាត្តិ�ម�ប្រទឹ ន�ង 

�នដើ�នរ�ាច្ចុ់�ប្រ��់កមានចិ្ចុនួំន៥ កខ្មែនងូ។ �ច្ចុុ��បននដើន� 

ត្តិំ�ន់ដើកា�ក�ងដើប្រ�បាន�ិ�ត្តិដើ�ដើប្រកាមការប្រគឺ�់ប្រគឺងរ��់

អងាភ្ជាពីដើយ៉ាធាដើជើងទឹឹកខ្មែផ្លូនកលមា�ម�ប្រទឹ។

 ១១.រមណីយដាា នទឹឹកធូាក់តាចាំត្តិ៖១១.រមណីយដាា នទឹឹកធូាក់តាចាំត្តិ៖ ជារមណីយដាា ន

មួយ ខ្មែ�លកពំី�ងដើពីញន�យម�ប្រ��់ប្រ�ជាជនដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង 

ន�ង ដើភៀៀវដើទឹ�ច្ចុរមកពីី�ណិាដើ�ត្តិដិើផ្លូសងៗ ដើប្រពា�ដើ�ទីឹដើនា�

�នទឹឹក��រលែម��ច្ចុអាងខ្មែ�លទឹឹក ខ្មែ�លអាច្ចុខ្មែ�លទឹឹក

ដើលងកមានយិ៉ាា ង��ាយរកីរាយ។ ដើ�ជ�វំ �ញទឹឹកធូាកក់៏

�ននៃប្រពីដើឈូើត្តិ�ច្ចុធ ំ ខ្មែ�ល�ន�យល់អាកា��រ ���ទឹធគួឺរជាទីឹ

�ប្រ�កលខ្មែមាផ្លូងខ្មែ�រ។

                                                                   ១២.ទឹឹកធូាក់ឆ្នាំយដើយ៉ាង៖  ១២.ទឹឹកធូាក់ឆ្នាំយដើយ៉ាង៖   ជារមណីយដាា នដើទឹ�ច្ចុរណ៍

ធមែជាត្តិ�ខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�កន�ងនៃប្រពីដើប្រ�នៃនត្តិ�ំន់អាខ្មែរ ាងដើ�ត្តិិ  ដើកា� 

ក�ង។ ទឹឹកធូាក់ដើន��នកមា�់ប្រ��ណ៧០ ខ្មែមាប្រត្តិ។ ដើ�ទីឹដើន�
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�ន�ដើប្រមើដើ�វាកមែ��ច្ចុជា ការជ��កង់ ន�ង មា�ត្តិ�ភន�ំប្រ��់

រ��វប្របាងំ ន�ង ដើ�ើងភនដំើដាយដើ�ែើរដើជើងនារ��វវ�ា។

 ១៣.ខ្មែ�នជប្រមក�ត្តិវនៃប្រពីភន�ំកំ��៖ ១៣.ខ្មែ�នជប្រមក�ត្តិវនៃប្រពីភន�ំកំ��៖ ជាទីឹតាងំអភ�រកស

នៃប្រពីដើឈូើ ន�ង �ត្តិវនៃប្រពីនៃនដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ខ្មែ�ល�នទីឹតាងំដើ�

ជ�ត្តិប្រពីំខ្មែ�ន នៃ�។ ត្តិ�ំន់ដើន��ននៃផ្លូា�ីប្រ��ណ៣ ៣៣៨ គឺី��
ខ្មែមាប្រត្តិប្រកឡា។ ដើ�ទីឹដើនា��នប្រ�ជ�ដំើ�ដើដាយភន�ំា�់ៗច្ចុនួំន៣ 

គឺឺភន�ំកំ���នកមា�់  ១៧១៧ ខ្មែមាប្រត្តិ ភនដំើខាែ ច្ចុ�នកមា�់

១៤៩៦ ខ្មែមាប្រត្តិ ន�ង ភនទំឹពំី័រ�នកមា�់ ១២៥០ ខ្មែមាប្រត្តិ ដើ�ើយ

ដើ�ទីឹដើនា�ជាជប្រមក�៏�ខំាន់នៃន�ត្តិវ�កស។ី

 ១៤.ទឹឹកធូាក់����នជ័យ៖ ១៤.ទឹឹកធូាក់����នជ័យ៖ ជារមណីយដាា នដើទឹ�     

ច្ចុរណ៍ធមែជាត្តិ� ខ្មែ�ល�នទីឹតាងំ�ិ�ត្តិដើ�កន�ងភ�ម��ឹង��ន

ឆ្នាំង �ង្ហាេ ត្តិ់សាែ ច្ចុ់�នជ័យ ប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា ន�ង �នច្ចុ�ៃ យ

ប្រ�ខ្មែ�ល៨ គឺ.ម. ពីីទីឹរួមដើ�ត្តិ។ិ ដើ�ទីឹដើនា� អនកដើទឹ�ច្ចុរអាច្ចុ       

ទឹ�សនាប្រ�ភពីទឹឹកធូាក់ធមែជាត្តិ� ផ្ទាំា ងំ�ែ ន�ង ដើទឹ�ភ្ជាពីតាម

�ងខ្មែប្រពីក។
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២. ប្រ�វត្តិី�រ�ឋ�ល២. ប្រ�វត្តិី�រ�ឋ�ល

  ក្តី.�រវ�វត្តិីរ�ឋ�លដែ�ន��សេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុក្តី.�រវ�វត្តិីរ�ឋ�លដែ�ន��សេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ

  ដើ�ើមបបីានប្រជា�ច្ចុា�់ន�វប្រ�វត្តិិ� នៃនការកដើកើត្តិដើ�ត្តិភិ្ជាគឺ

ន�រតី្តិមួយដើន� ដើយើង��មរមូឹកន�វប្រ�វត្តិិ���ូៗខ្មែ�លជា�់ទាំក់ទឹង

នឹងទឹឹក�ីនៃនត្តិ�ំន់ដើនា�។ តាងំពីី��រាណមក ដើកា�ក�ងគឺឺជា

ដើ�ត្តិមួិយរ��់ប្រពី�រាជាណាច្ចុប្រកកមា�ជា �ា�ខ្មែន ិមក�ល់�ម័យ

ខ្មែ�លប្រ�ដើទឹ�កមា� ជា�ិ�ត្តិដើ�ដើប្រកាមឥទឹធ�ពីលរ��់ដើ�ៀម 

(ជាពី�ដើ���ម័យឧ��ងា) ដើ�ចិ្ចុដើ�ៀមបានភ្ជាា �់ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង

ដើ�ជាខ្មែផ្លូនកមួយនៃនប្រកុងប្រតាច្ចុ (ប្រតាត្តិ)។ មក�ល់ឆ្នាំន ១ំ៨៧៩ 

ដើកា�ក� ងប្រត្តិូ វបានប្រពី�ដើ�ដើ�ៀម�ញ្ញាា ឱ្យយដើគឺ�ដើងេើត្តិទីឹតាងំ 

�ប្រ��់ទាំហានខ្មែ�ន�ម�ប្រទឹឈូរដើជើង កន�ងដើគ្នាល�ណំង

ដើ�ើមប ីទឹ�់ទឹល់នឹងកងទឹ័ពីបារាងំដើ�តាមខ្មែ�ន�ម� ប្រទឹ។ 

�នាា �់មក ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៨៩២ បារាងំបានចាំ�់ដើផ្លូិើមដើប្រ�ើក�ូងំ

កងទឹព័ី ដើ�ើមប�ីងខឱំ្យយដើ�ៀម�ក�យដើច្ចុញពីីខ្មែ�ន�ីដើប្រត្តិើយ

ខាងដើ�វងនៃនទឹដើនដូើមគឺងា ជាដើ�ត្តិ��ណិាលឱ្យយទឹឹក�ីជាយខ្មែ�ន

រ��់ដើ�ៀម�ន�ញ្ញាា ។

 ដើ�នៃ�ៃទីឹ១៣ ខ្មែ�កកេដា ឆ្នាំន ១ំ៨៩៣ នាវាច្ចុមាងំ

រ��់បារាងំ បានច្ចុ�លដើ��ល់ត្តិ�ំន់ការពាររ��់ដើ�ៀម ន�ង 

�ន�ិដំើណើ ររ��ត្តិ�ល់ប្រកុងដើទឹពីមហានគឺរ (បាងកក)។ ដើ�ដើពីល
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ដើនា�បារាងំបានដាក់ឱ្យសានវាទឹឱ្យយដើ�ៀម�កកងទឹ័ពីរ��់

�ូួនដើច្ចុញពីីដើប្រត្តិើយខាងដើ�វងទឹដើនដូើមគឺងា �ា�ខ្មែន ិ ដើ�នៃ�ៃទីឹ២២ 

ខ្មែ�កកេដា ដើ�ៀមបាន���ដើ�ធ។ ដើ�នៃ�ៃទីឹ២៦ ខ្មែ�កកេដា 

បារាងំបាន�ញ្ជីា� នដើម�ញ្ញាា ការកងទឹ័ពីដើជើងទឹឹករ��់�ូួ ន 

ឱ្យយដើ�ដើឡាមពី័ទឹធឈូ�ង�ម�ប្រទឹដើ�ៀមជាដើលើក��ំ�ង។ ដើ�

នៃ�ៃទីឹ២៩ ខ្មែ�កកេដា បារាងំបានប្រ�កា���ទឹឈូ�ង�ម�ប្រទឹដើ�ៀម

ជាដើលើកទីឹ២ ខ្មែ�លជាដើ�ត្តិ�ដើធវើឱ្យយដើ�ៀមប្រត្តិូវខ្មែត្តិទឹទួឹលយក

ឱ្យសានវាទឹរ��់បារាងំ។ ភូ្ជាមដើនា�បារាងំបាន�ក់ឱ្យកា� 

ដើដាយ�ញ្ញាា ឱ្យយកងទឹព័ី�ូួនរ�ឹអ��យកត្តិ�ំន់បាា កណា ំ ន�ង 

ដើ�ត្តិចិ្ចុនា��រជីាដើឈូូើយ ដើ�ើយ�ង្ហាា �់ឱ្យយដើ�ៀម�ក�យដើច្ចុញពីី

ទឹឹក�ីដើប្រត្តិើយខាងដើ�វង នៃនទឹដើនដូើមគឺងា។ �នាា �់ពីីដើ�ៀមបាន

យល់ប្រពីមតាមការច្ចុង់បានរ��់បារាងំ ដើ�ើយបារាងំក៏បាន

�កការដើឡាមពី័ទឹធឈូ�ង�ម�ប្រទឹដើ�ៀម ដើ�នៃ�ៃទីឹ៣ ខ្មែ��ីហា 

ឆ្នាំន ១ំ៨៩៣ �ា�ខ្មែន ិ បារាងំដើ��នកិាន់កា�់បាា កណា ំ ន�ង ដើ�ត្តិិ

ច្ចុនា��រតី្តិដើ�ដើទឹៀត្តិ។

 បារាងំ ន�ង ដើ�ៀមបានដើធវើ�នធ��ញ្ញាា  នៃ�ៃទីឹ៣ ខ្មែ�ត្តិ�� 

ឆ្នាំន ១ំ៨៩៣ ខ្មែ�លភ្ជាគឺីទាំងំពីីរបានប្រពីមដើប្រពីៀងគ្នាន ��ច្ចុត្តិដើ�៖

 ទីឹ១.ដើ�ៀមប្រត្តិូវ�ក�យដើច្ចុញពីីទឹឹក�ីដើប្រត្តិើយខាងដើ�វង 

នៃនទឹដើនដូើមគឺងា ដើ�ើយប្រត្តិូវទឹទួឹលសាា ល់ថា ជាទឹឹក�ីគ្នាែ ន

កងទឹព័ី ច្ចុខំ្មែណកទឹឹក�ីមួយភ្ជាគឺដើទឹៀត្តិដើ�ដើប្រត្តិើយខាងសិា ំ នៃន
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ទឹដើនូដើមគឺងាខ្មែ�ល�នទឹទឹឹងប្រ�ខ្មែវង២៥គឺី�� ខ្មែមាប្រត្តិជាខ្មែ�ន�ី

រ��់ដើ�ៀម។

 ទីឹ២.ប្រ�ដើទឹ�បារាងំដើ��នកិាន់កា�់ដើ�ត្តិចិ្ចុនា��រ ី ខ្មែ�ល

ជាការកក់�ញុ្ញារំ�� ត្តិ�ល់ដើ�ៀម�កកងទឹ័ពីដើច្ចុញអ�់ពីី

ទឹឹក�ីដើប្រត្តិើយខាងសិានំៃនទឹដើនដូើមគឺងា។

 ទីឹ ៣ . ប្រ� ដើទឹ � ដើ�ៀ ម ម� ន ប្រតូ្តិ វ � ន ក ង ទឹ័ ពី ដើ�

ដើ�ត្តិដិើ�ៀមរា� ន�ង បាត្តិ់��ំងប្រពីមទាំងំម�នអន�ញ្ញាា ត្តិឱ្យយ�ន

នាវា ឬ�ដំើ�រ��់ដើ�ៀមដើ��ឹងទឹដើនសូា�ដើនា�ដើ�ើយ 16។

 �នាា �់មក បារាងំ ន�ង ដើ�ៀមបានដើធវើ�នធ��ញ្ញាា �ែី

មួយដើទឹៀត្តិ ដើ�នៃ�ៃទីឹ១៣ ខ្មែ�ក�មៈៈ ឆ្នាំន ១ំ៩០៣ ខ្មែ�លដើពីលដើនា�

បារាងំបាន�កកងទឹព័ីដើច្ចុញពីីដើ�ត្តិចិ្ចុនា��រ ី�ា�ខ្មែន ិកងទឹព័ីបារាងំ

បានច្ចុ�លដើ�កាន់កា�់ដើ�ត្តិបិ្រតាច្ចុ (បារាងំដើ�ថា ប្រកាត្តិ Kratt) 

ន�ង �ណិាដើកា�ទាំងំឡាយដើ�ភ្ជាគឺខាងត្តិប�ង នៃនដើប្រជាយដើ�ម

ល�ង (Lemling) រ��ត្តិដើ��ល់ដាននៃ� (Dansai)។ 

 ពី�ធីច្ចុ���ត្តិដិើលខាទឹទួឹលយកដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ន�ង ដើ�ត្តិិ

ប្រតាច្ចុមកជាទឹឹក�ីកមា�ជាវ �ញប្រត្តិូវបានដើធវើដើ�ើងដើ�នៃ�ៃទីឹ៣០ ខ្មែ�ធន�

16ដើ� ឆ្នាំត្តិ វ ��ត្តិិ�កមា�ជាវ ��ត្តិិ�កមា�ជា  វ �ច្ចុត្តិ�រយី៉ាា  ការផ្លូាយរ��់អនកន�ពីនធ ឆ្នាំន ១ំ៩៩៤ ទឹពំី័រ ២៥ 
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ឆ្នាំន ១ំ៩០៤ ដើដាយ�នការច្ចុ�លរួមពីីដើ�ក Jules Morel 

ទឹទួឹល�នា� កជាប្រ�ធានគឺណៈប្រ�ត្តិ�ភ� កន� ងនាមរដាា ភ�បាល

បារាងំ ន�ង អនករ�ាបាល��ីវ �លកមា�ជាមួយច្ចុនួំន ដើ�ើយ

ភ្ជាគឺីដើ�ៀម  គឺឺដើ�ក Phya Sri Sahadheb ជាអន�រ�ាមស្រ្តនិី
ប្រក�ួងមហានៃផ្លូា។ ដើប្រកាយមកបារាងំ ន�ង ដើ�ៀមបានដើធវើ
�នធ��ញ្ញាា  នៃ�ៃទីឹ២៣ ខ្មែ�មីនា ឆ្នាំន ១ំ៩០៧ ខ្មែ�ល�នធ��ញ្ញាា

ដើន�បានត្តិប្រមូវឱ្យយរដាា ភ�បាលដើ�ៀម ប្រ�គឺល់ដើ�ត្តិដិើ�ៀមរា� 

បាត្តិ់��ំង ន�ង ��ី��ផ្លូ�ន (��រដីើសាភ័ណ) មកឱ្យយបារាងំ។ 

ច្ចុខំ្មែណកបារាងំវ �ញនឹងភ្ជាា �់ទឹឹក�ីដាននៃ� ន�ង ដើ�ត្តិបិ្រតាច្ចុរួម

ទាំងំដើកា�ទាំងំឡាយ ដើ�ខ្មែ�ាកខាងត្តិប�ងដើប្រជាយដើ�មល�ង

រ��ត្តិដើកា�គឺ�ត្តិដើ�ឱ្យយដើ�ៀម។

 កន�ងអ�ំ�ងដើពីលដាក់អាណាពីាបាល មកដើលើប្រ�ដើទឹ�

កមា�ជា បារាងំបានដើធវើកខំ្មែណទឹប្រមង់រ�ាបាលជា�ន�ិនាា �់។ 

ឆ្នាំន  ំ១៩១៧ ដើ�ម�នការដើធវើកខំ្មែណទឹប្រមង់រ�ាបាលឆ្នាំន ១ំ៩២១ 

ប្រ�ដើទឹ�កមា� ជា�នដើ�ត្តិិច្ចុំនួន៥១កន� ងច្ចុំដើណាមដើ�ត្តិិទាំងំ      

ដើនា�ក៏�នដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងមួយផ្លូងខ្មែ�រ។ ដើ�ើខ្មែផ្លូកុតាម ប្រពី� រាជ   

ប្រ�កា�ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ១១ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩២៣ ខ្មែ�លបានប្រ�កា�

ឱ្យយដើប្រ�ើដើដាយអន�ប្រកឹត្តិយរ��់ដើរ��ី�ង់ជាន់�ា�់ ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ២០ 

ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩២៣ ដើ�ត្តិ ិខ្មែ�លច្ចុណំ� �ឱ្យយដើរ��ី�ង់ដើ�ត្តិកិពំីត្តិ
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ប្រត្តិូវរួមជាដើ�ត្តិខិ្មែត្តិមួយដើ�ថា ដើ�ត្តិកិពំីត្តិ១៧ ។ ��ដើច្ចុន� ដើ�ដើពីល

ដើនា�ដើ�ត្តិកិពំីត្តិ�ន ៣ ប្រ��ក ៖ 

 ១-ប្រ��កកពំីត្តិ

 ២-ប្រ��ក�នាា យ�� 

 ៣-ន�ង ប្រ��កដើកា�ក�ង (អត្តិីត្តិដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង)

 តាមប្រពី�រាជប្រ�កា�ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ១១ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩២៣ 

ខ្មែ�លបានប្រ�កា�ឱ្យយដើប្រ�ើ ដើដាយអន� ប្រកឹត្តិយ រ��់ដើរ��ី �ង់

ជាន់�ា�់ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ២០ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩២៣ ដើ�ត្តិកិពំីត្តិ

�ន៣ប្រ��ក �ា�ខ្មែន ិដើដាយការប្រសាវប្រជាវដើន� បានដើផិ្ទាំត្តិដើ�ដើលើ
ការ�ដើងេើត្តិដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ��ដើច្ចុន� ដើយើង��មដើលើកយកខ្មែត្តិប្រ��ក

ដើកា�ក�ងមកដើធវើអតិាធ��ាយខ្មែត្តិ�ា�ដើណាះ �។ ដើ�ដើពីលដើនា�

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង បានកូាយមកជាប្រ��កដើកា�ក�ង ខ្មែ�លច្ចុណំ� �

ឱ្យយដើ�ត្តិកិពំីត្តិ។ ប្រ��កដើកា�ក�ងដើ��ម័យដើនា��ន២ �ណ័ឌ  ៖

    ១-�ណ័ឌ ដើ�មដើ�ម (Khand de Lem Dam)១-�ណ័ឌ ដើ�មដើ�ម (Khand de Lem Dam)

ដើ�ដើពីលដើនា� �ណ័ឌ ដើ�មដើ�ម�ន��ចំ្ចុនួំន៨ គឺឺ ៖

 ទីឹ១.��អំានី

 ទីឹ២.��បំាងប្រកដើសា�

១៧រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយខ្មែ�កកេដា-�ីហា-កញ្ញាា  ឆ្នាំន ១ំ៩២៣ ទឹពំី័រ ១២៣
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  ទីឹ៣.��ដំើកា�ប្រកពី�

  ទីឹ៤.��ដំើកា�ដើពា

  ទីឹ៥.��បំាកកាងូ

  ទីឹ៦.��ខំ្មែប្រពីក�ាច្ចុ់

  ទីឹ៧.��តំាតាយ

  ទីឹ៨.��បំ្រត្តិពាងំរ�ង

    ២-�ណ័ឌ ជ�នំា� (Khand de Chumnéap)២-�ណ័ឌ ជ�នំា� (Khand de Chumnéap)

 ដើ�ដើពីលដើនា� �ណ័ឌ ជ�នំា��ន��ចំ្ចុនួំន៥ គឺឺ ៖

  ទីឹ១.��ចំ្ចុណំា

  ទីឹ២.��ជំ�នំា�

  ទីឹ៣.��បំ្រ�ឡាយ

  ទីឹ៤.���ំៀ�សបី្រជុ ំ

  ទីឹ៥.��តំាពីី (តានៃទឹ?)១៨ ។

 ��ម�ញ្ញាា ក់ថា ការដើធវើកខំ្មែណទឹប្រមង់រ�ាបាលឆ្នាំន ១ំ៩២១ 

ដើគឺបាន�ដើងេើត្តិរ�ាបាលថាន ក់�ណ័ឌ �ិ�ត្តិដើ�ច្ចុដើនូា��� ំន�ង ប្រ��ក 

គឺឺ �� ំ�ណឌ  ប្រ��ក ដើ�ត្តិ។ិ ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៣៤ ដើគឺបានដើធវើកខំ្មែណ 

១៨ដើ�ែ ���ទំាំងំដើន� គឺឺដើយើង�រដើ�រតាមឯកសារដើ�ើម។
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ទឹប្រមង់រ�ាបាលដើ�ត្តិសិាជា�ែីដើ�ើងវ �ញ១៩។  តាមរយៈកខំ្មែណ 

ទឹប្រមង់ដើន�រ�ាបាលថាន ក់�័ណឌ ប្រតូ្តិវបានដើគឺល��ដើចាំលដើ�វ �ញ 

ដើ�ើយច្ចុា�់ដើន�បានដើធវើឱ្យយ�នការខ្មែកខ្មែប្រ�ប្រពំីប្រ�ទឹល់រ�ាបាល

ដើ�ត្តិជិា�ន�ិនាា �់។

 �.�រ�សេងើ�ត្តិសេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុសេ��ងវ�ញ �.�រ�សេងើ�ត្តិសេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុសេ��ងវ�ញ

  ប្រ�ដើទឹ�កមា�ជាបានទឹទួឹលឯករាជយពីីអាណា  ពីាបាល

បារាងំដើ�នៃ�ៃទីឹ៩ ខ្មែ�វ �ច្ចុា�កា ឆ្នាំន ១ំ៩៥៣ ��ដើច្ចុន� កមា�ជាបាន

ប្រគឺ�់ប្រគឺងរ�ាបាលដើ�ទឹ�ទាំងំប្រ�ដើទឹ�ដើដាយ�ូួនឯង។ ដើ�ដើពីល

ដើនា� ដើយើង�ដើងេត្តិដើ�ើញថា កន�ងរយៈដើពីល៥ឆ្នាំន ដំើប្រកាយពីី

កមា�ជាទឹទួឹលបានឯករាជយ (�ម័យ�ងាមរាស្រ្ត�និ�យម) ប្រ��ក

ដើកា�ក�ង ខ្មែ�លច្ចុណំ� �ឱ្យយដើ�ត្តិកិពំីត្តិប្រត្តិូវបាន�ដើងេើត្តិដើ�ជាដើ�ត្តិិ

ដើ�ើងវ �ញ។ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងប្រត្តិូវបាន�ដើងេើត្តិដើ�ើងតាមប្រពី�រាជប្រកម

ដើល�២៤៦ ន.�. ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ១៣ ខ្មែ�មករា ឆ្នាំន ១ំ៩៥៨ ខ្មែ�ល

រ�ា�ភ្ជាជាត្តិ�បានអន�ម័ត្តិដើ�នៃ�ៃទីឹ២៥ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ១ំ៩៥៧ ។ តាម

ប្រពី�រាជប្រកមដើន� ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងបានតាងំដើ�ចាំយំ៉ាម �ិ�ត្តិដើ�

កន�ង��ដំើកា�ដើបាា ។ ទឹឹក�ីដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងដើ�ដើពីលដើនា��ន

ប្រកឡានៃផ្លូាច្ចុនួំន៦០៦ ៦៤០ ��ច្ចុតា ន�ង �នប្រ��កច្ចុនួំន២ គឺឺ៖

១៩ប្រពី�រាជប្រ�កា�ដើល�២៩ ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ១៣ ខ្មែ�កកេដា ឆ្នាំន ១ំ៩៣៤
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  ១.ប្រ��កកពំីង់ដើសាម ន�ង

 ២.ប្រ��កដើកា�ក�ង

ប្រ��កទាំងំពីីរដើន� កាលពីីម�ន�ិ�ត្តិដើ�កន�ងដើ�ត្តិកិពំីត្តិ ២០។ 

 មួយឆ្នាំន ដំើប្រកាយមក គឺឺដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៥៩ ទីឹប្រ�ជ�ជំន

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ប្រត្តិូវបានដើគឺ�ិ� រពីីចាំយំ៉ាមដើ�តាងំដើ�ភ�ម�
បាងចាំក �ិ�ត្តិដើ�កន�ង��ពំាមប្រកដើសា� តាមប្រពី�រាជប្រកម

ដើល�៣៣២        ន.�. ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ១៣ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩៥៩ ខ្មែ�ល

រ�ា�ភ្ជាជាត្តិ�បានអន�ម័ត្តិដើ�នៃ�ៃទីឹ១៣ ខ្មែ�កកេដា ឆ្នាំន ១ំ៩៥៩។ 

ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៦០ ទីឹប្រ�ជ�ជំននៃនដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�ភ�ម�
បាងចាំក ��ពំាមប្រកដើសា� ប្រ��កដើកា�ក�ង ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងប្រត្តិូវ

បានដាក់ដើ�ែ �ដើ�ថា ប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា តាមប្រពី�រាជប្រកឹត្តិយ

ដើល�២៦៨ �.រ. ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ៥ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩៦០ ២១។

 ដើដាយ�នការអភ�វឌឺឍ ក៏��ច្ចុជាការដើធវើឱ្យយប្រ�ដើ�ើរដើ�ើង

ន�វដើ�ដាា រច្ចុនា�ម័ានធដើ�ត្តិ ិ ន�ង ការប្រគឺ�់ប្រគឺងរ�ាបាលខ្មែ�ន�ី

ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៦៤ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងបាន�ដើងេើត្តិប្រ��ក�ែីមួយ គឺឺប្រ��ក

�ែបាងំតាមប្រពី�រាជប្រកមដើល�១៦៣ �.រ. ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ៦ ខ្មែ�មករា 

ឆ្នាំន ១ំ៩៦៤ ខ្មែ�លរ�ា�ភ្ជាជាត្តិ�បានអន�ម័ត្តិដើ�នៃ�ៃទីឹ១៩ ខ្មែ�

២០រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ៣១ ខ្មែ�មករា ឆ្នាំន ១ំ៩៥៨ ទឹពំី័រ ៣១៣-៣១៤
២១រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ១១ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩៦០ ទឹពំី័រ ២៩៦១
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�ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩៦៣។ ប្រ��ក�ែបាងំ�នទីឹប្រ�ជ�ជំនដើ��ែបាងំ ប្រត្តិង់

ច្ចុណំ� ច្ចុ  UT ៣០០-៩៣៨ ខ្មែ�ល�ននៃផ្លូា�ីច្ចុនួំនប្រ�ខ្មែ�ល៦០ 

គឺី�� ខ្មែមាប្រត្តិប្រកឡា។ ដើ�ដើពីលដើនា� ប្រ��ក�ែបាងំ�ន��ចំ្ចុណំ� �

ច្ចុនួំន៤ គឺឺ��បំ្រ�ឡាយ ��ឫំ�សជី� ំ��ជំនំា�់ ��តំានៃទឹដើលើ ខ្មែ�ល

ពីីម�ន��ទំាំងំអ�់ដើន��ិ�ត្តិដើ�កន�ងប្រ��កដើកា�ក�ង។

 កន�ងរយៈដើពីល៥ឆ្នាំន មំកដើទឹៀត្តិ គឺឺឆ្នាំន ១ំ៩៦៩ ដើគឺបាន

�ដើងេើត្តិប្រ��ក�ែីមួយដើទឹៀត្តិ គឺឺប្រ��កគឺ�រសីាគឺរតាមប្រពី�រាជប្រកម

ដើល�៤១២ �.រ. ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ៦ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ១ំ៩៦៩ ខ្មែ�លរ�ា�ភ្ជា

ជាត្តិ�បានអន�ម័ត្តិដើ�នៃ�ៃទីឹ៧ ខ្មែ�កកេដា ឆ្នាំន ១ំ៩៦៩។ ប្រ��កគឺ�រ ី
សាគឺរ�ន�ង្ហាេ ត្តិ់ច្ចុណំ� �ច្ចុនួំនពីីរ គឺឺ�ង្ហាេ ត្តិ់ខ្មែប្រពីក�ាច្ចុ់ខ្មែ�ល

បានកាត្តិ់ដើច្ចុញពីីប្រ��កដើកា�ក�ង ន�ង ���ំែ�កាត្តិ់ដើច្ចុញពីីប្រ��ក

កពំីង់ដើសាម។ ទីឹប្រ�ជ�ជំននៃនប្រ��កគឺ�រសីាគឺរតាងំដើ�ភ�ម�ច្ចុដើប្រមើន

ផ្លូល�ិ�ត្តិដើ�កន�ង�ង្ហាេ ត្តិ់ខ្មែប្រពីក�ាច្ចុ២់២ ។

 ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៧១ ដើ�ើមបឱី្យយ�នលកខណៈ�មប្រ��ដើ� 

តាមរ���ឹកនា�ំែី រ��សាធារណរ�ាខ្មែ�ែរបាន�ិ� រដើ�ែ �

ប្រកុង ដើ�មរភ�ម�នា ដើ�ជាប្រកុងដើកា�ក�ងវ �ញតាមប្រកមដើល�

២២រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ១៣ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ១ំ៩៦៩ ទឹពំី័រ ៩៣៥១
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៤៦៦ �.រ. ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ២៦ ខ្មែ�មីនា ឆ្នាំន ១ំ៩៧១ ខ្មែ�លរ�ា�ភ្ជាជាត្តិ�
បានអន�ម័ត្តិដើ�នៃ�ៃទីឹ៣១ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ១ំ៩៧០។

 ដើ��ម័យកមា�ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ដើ�ត្តិិ

កពំីង់ឆ្នាំន ងំទាំងំម�ល ន�ង ខ្មែផ្លូនក��ូនៃនដើ�ត្តិកិពំីង់�ាឺ�ិ�ត្តិដើ�កន�ង

ភ�ម�ភ្ជាគឺ��ុ�ម (ភ�ម�ភ្ជាគឺ៤០១) ខ្មែ�ល�ឹកនាដំើដាយដើ�ក ជ�    

ដើជត្តិ។ ដើ��ម័យដើនា� ទីឹរួមដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងតាងំដើ��ងទឹង់ 

ដើ�ើយដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�ន��ចំ្ចុនួំន១៧ ន�ង ប្រ��កច្ចុនួំន៦ គឺឺ ៖

 ទីឹ១.ប្រ��កដើកា�ក�ង �នទីឹរួមប្រ��កដើ�ដើកា�ម�ល 

 ទីឹ២.ប្រ��កកពំីង់ដើសាម �នទីឹរួមប្រ��កដើ�ខ្មែប្រ�អ�ំ�ល 

 ទីឹ៣.ប្រ��ក�ែបាងំ �នទីឹរួមប្រ��កដើ��ែបាងំ 

 ទីឹ៤.ប្រ��ក��ទឹ�មសាគឺរ �នទីឹរួមប្រ��កដើ�អណិ� ងទឹឹក 

 ទីឹ៥.ប្រ��ករ�ងគឺ�រ�ីនទីឹរួមប្រ��កដើ�ប្រត្តិពាងំរ�ង

 ទីឹ៦.ប្រ��កទួឹលប្រក�ួ �នទីឹរួមប្រ��កដើ�កពំីង�់��២៣ ។

២៣ប្រក�ួង��កាធ�ការកមា�ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយ ភ�ម�សាស្រ្ត�កិមា�ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយ  ភ�ម�សាស្រ្ត�កិមា�ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយ  

ថាន ក់ទីឹ២ ឆ្នាំន ១ំ៩៧៧ ទឹពំី័រ ១៧ 
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២. ៣. ប្រក្តីុង ន�ង ប្រ�ុក្តីផ្ទៃនសេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ២. ៣. ប្រក្តីុង ន�ង ប្រ�ុក្តីផ្ទៃនសេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ

  ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០០៨ រាជរដាា ភ�បាលបានខ្មែក�ប្រមួល

ប្រពីំប្រ�ទឹល់រ�ាបាលរវាងដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ន�ង ប្រកុងប្រពី��ី�ន� 

ដើដាយកាត្តិ់យកទឹឹក�ីប្រ��កកពំីង់�ី�ទាំងំម�ល ន�ង �ី

មួយខ្មែផ្លូនកនៃនប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងមក�ញុ្ជី� ល

កន�ង ប្រកុងប្រពី��ី�ន�២៤។ ដើដាយសារ�នការខ្មែក�ប្រមួលប្រពីំ 

ប្រ�ទឹល់រ�ាបាលដើន� ដើទឹើ��ច្ចុុ��បននដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នប្រកុង 

ច្ចុនួំន១ ប្រ��កច្ចុនួំន៦ ��ចំ្ចុនួំន២៦ �ង្ហាេ ត្តិ់ច្ចុនួំន៣ ន�ង ភ�ម�
ច្ចុនួំន១១៩ ខ្មែ�ល�នដើ�ែ ���ច្ចុខាងដើប្រកាម ៖

 ២.៣.១. ប្រក្តីុងសេ�មរភូូម�នៃ ២.៣.១. ប្រក្តីុងសេ�មរភូូម�នៃ

  ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០០៨ រាជរដាា ភ�បាលកមា�ជាបាន�ិ� រប្រ��ក

សាែ ច្ចុ់�នជ័យដើ�ជាប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា នៃនដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ �� ំ

ខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�ច្ចុណំ� �អត្តិីត្តិប្រ��កសាែ ច្ចុ់�នជ័យប្រត្តិូវ�ិ� រដើ� 

ជា�ង្ហាេ ត្តិ់២៥។ ប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា�នប្រពីំប្រ�ទឹល់ជា�់នឹង

ប្រ��កមណឌ ល�ី� ន�ង ប្រ��កដើកា�ក�ង។

២៤រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ២៧ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ២ំ០០៨ ទឹពំី័រ ៩១៩៣
២៥រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ៣១ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ២ំ០០៨ ទឹពំី័រ ៩៣៥៩
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ប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា�ន៣ �ង្ហាេ ត្តិ់ ៖

ប្រកុ្តីងសេ�មរភូូម�នៃ

ល.រ ឈ្មោះ�ះ �សង្កា ត្ត់

១ សាែ ច្ចុ់�នជ័យ

២ �ងទឹង់

៣ �ាឹងខ្មែវង

  ២.៣.២. ប្រ�ុក្តីសេ�ះក្តីងុ២.៣.២. ប្រ�ុក្តីសេ�ះក្តីងុ

  ប្រ��កដើកា�ក�ង �នប្រពីំប្រ�ទឹល់ជា�់នឹងប្រ��កមណឌ ល 

�ី� ប្រ��ក�ែបាងំ ប្រ��ក��ទឹ�មសាគឺរ ប្រ��កគឺ�រសីាគឺរ ន�ង ភ្ជាគឺ

ខាងល�ច្ចុជា�់នឹង�ម�ប្រទឹ។

ប្រ��កដើកា�ក�ង�ន៤ �� ំ៖

    
ប្រ�ុក្តីសេ�ះក្តីងុ

ល.រ ឈ្មោះ�ះ �ឃុំំំ

១ ដើប្រជាយប្រ��់

២ ដើកា�កាពី�
៣ តានៃត្តិដើប្រកាម

៤ ប្រត្តិពាងំរ�ង
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 ២.៣.២. ប្រ�ុក្តីថ្មម�ងំ ២.៣.២. ប្រ�ុក្តីថ្មម�ងំ

  ប្រ��ក�ែបាងំ �នប្រពីំប្រ�ទឹល់ជា�់នឹងប្រ��កមណឌ ល 

�ី� ប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល ប្រ��ក��ទឹ�មសាគឺរ ប្រ��កដើកា�ក�ង ជា�់

ដើ�ត្តិដិើពាធ៍សាត្តិ់ ន�ង ដើ�ត្តិកិពំីង់�ាឺ។

ប្រ��ក�ែបាងំ�ន៦ �� ំ៖  

ប្រ�ុក្តីថ្មម�ងំ

ល.រ ឈ្មោះ�ះ �ឃុំំំ

១ តានៃទឹដើលើ

២ ប្រ�ឡាយ

៣ ជនំា�់

៤ �ៀ�សបី្រជុ ំ

៥ ជីផ្ទាំត្តិ

៦ �ែ��នដើ�

 ២.៣.៤. ប្រ�ុក្តីគ�រ �ស្ថាគរ ២.៣.៤. ប្រ�ុក្តីគ�រ �ស្ថាគរ

  ប្រ��កគឺ�រសីាគឺរ �នប្រពីំប្រ�ទឹល់ជា�់នឹងប្រ��កដើកា�ក�ង 

ប្រ��ក��ទឹ�មសាគឺរ ន�ង ភ្ជាគឺខាងល�ច្ចុជា�់នឹង�ម�ប្រទឹ។
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ប្រ��កគឺ�រសីាគឺរ�ន៣ �� ំ៖ប្រ��កគឺ�រសីាគឺរ�ន៣ �� ំ៖

ប្រ�ុក្តីគ�រ �ស្ថាគរ

ល.រ ឈ្មោះ�ះ �ឃុំំំ

១ ដើកា�ដើ�ចិ្ចុ

២ ភៀី��

៣ ខ្មែប្រពីក�ាច្ចុ់

 ២.៣.៥. ប្រ�ុក្តី�ុទឹុមស្ថាគរ ២.៣.៥. ប្រ�ុក្តី�ុទឹុមស្ថាគរ

  ប្រ�� ក�� ទឹ�មសាគឺរ�នប្រពំីប្រ�ទឹល់ជា�់នឹងប្រ�� កគឺ�រ ី
សាគឺរ ប្រ��កដើកា�ក�ង ប្រ��ក�ែបាងំ ន�ង ប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល។

ប្រ��ក��ទឹ�មសាគឺរ�ន៤ �� ំ៖

ប្រ�ុក្តី�ុទឹុមស្ថាគរ

ល.រ ឈ្មោះ�ះ �ឃុំំំ

១ អណិ� ងទឹឹក

២ កដើណិាល

៣ តាន�ន

៤ �ែ�
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 ២.៣.៦. ប្រ�ុក្តីមណ្តូឌ ល��មា ២.៣.៦. ប្រ�ុក្តីមណ្តូឌ ល��មា
 ប្រ��កមណឌ ល�ី�   �នប្រពីំប្រ�ទឹល់ជា�់នឹងប្រកុងដើ�ម 
ភ�ម�នា ប្រ��ក�ែបាងំ ប្រ��កដើកា�ក�ង ជា�់ដើ�ត្តិដិើពាធ៍សាត្តិ់ ភ្ជាគឺ
ខាងល�ច្ចុជា�់�ម�ប្រទឹ ន�ង ប្រ�ដើទឹ�នៃ�។
ប្រ��កមណឌ ល�ី��ន៣ �� ំ៖

ប្រ�ុក្តីមណ្តូឌ ល��មា

ល.រ ឈ្មោះ�ះ �ឃុំំំ

១ បាា ក់�ងូ

២ ពាមប្រកដើសា�

៣ ទួឹលគឺគឺីរ

 ២.៣.៧. ប្រ�ុក្តីដែប្រ�អំ��ល ២.៣.៧. ប្រ�ុក្តីដែប្រ�អំ��ល
 ប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល      �នប្រពីំប្រ�ទឹល់ជា�់នឹងប្រ��ក��ទឹ�ម 
សាគឺរ ប្រ��ក�ែបាងំ ជា�់ដើ�ត្តិកិពំីង់�ាឺ  ដើ�ត្តិបិ្រពី��ី�ន� ន�ង 
ភ្ជាគឺខាងល�ច្ចុជា�់�ម�ប្រទឹ។
ប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល�ន៦ �� ំ៖

ស្រុសុកស្រែស្រុសអំំបិិល

ល.រ ឈ្មោះ�ះ �ឃុំំំ

១ �ឹងប្រពាវ

២ ជី � ដើប្រកាម
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៣ ជី � ដើលើ
៤ ដើប្រជាយសាវ យ

៥ �ងខ្មែពីង

៦ ខ្មែប្រ�អ�ំ�ល

៣. ថំ្នាក្តី់�ឹក្តីនាសំេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ៣. ថំ្នាក្តី់�ឹក្តីនាសំេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ

  ថាន ក់�ឹកនាដំើ�ត្តិដិើកា�ក�ងពីីឆ្នាំន ១ំ៩៥៩ �ល់�ច្ចុុ��បនន

�ន��ច្ចុខាងដើប្រកាម ៖
ល.រ នាម-សេ�ត្តិីនាម សេភូទឹ �ល�រ �សេចេទឹ�ន់�ំដែណ្តូង

១ វរៈដើ�នីយប្រតី្តិ 
��� ដើជៀ�

� នៃ�ៃទីឹ២៨ ខ្មែ�វ �ច្ចុា�កា ឆ្នាំន ១ំ៩៥៩

២ អន�ដើ�នីយឯក 
ដើ�ក �ដំើអៀត្តិ

� នៃ�ៃទីឹ២៨ ខ្មែ�ដើមសា ឆ្នាំន ១ំ៩៦១

៣ វរៈដើ�នីយប្រតី្តិ 
យង់ យ�ក�ង់

� នៃ�ៃទីឹ៣ ខ្មែ�ឧ�ភ្ជា ឆ្នាំន ១ំ៩៦៨

៤ ម�ល ហូាង � នៃ�ៃទីឹ៦ ខ្មែ�ត្តិ�� ឆ្នាំន ១ំ៩៧០

៥ ឧត្តិមិដើ�នីយប្រតី្តិ 
�ី អ� ឹង

� នៃ�ៃទីឹ១០ ខ្មែ�កកេដា ឆ្នាំន ១ំ៩៧២

៦ វរៈដើ�នីយ៍ឯក 
ដើច្ចុង គឺឹមនួន

� នៃ�ៃទីឹ៨ ខ្មែ�មករា ឆ្នាំន ១ំ៩៧៤
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ល.រ នាម-សេ�ត្តិីនាម សេភូទឹ �ល�រ �សេចេទឹ�ន់�ំដែណ្តូង

៧ រ�ង ផូ្ទាំមដើក�ន � ពីីឆ្នាំន ១ំ៩៧៩ �ល់ឆ្នាំន ១ំ៩៩២
ពីីឆ្នាំន ១ំ៩៩២ �ល់ឆ្នាំន ១ំ៩៩៨

៨ យ�ទឹធ ភ��ង � ពីីឆ្នាំន ១ំ៩៩៨ �ល់ឆ្នាំន ២ំ០០៩

៩ �ូ�ន ដើលើត្តិ � ពីីឆ្នាំន ២ំ០០៩ �ល់ឆ្នាំន ២ំ០១៧

១០ ម���នា ភ��ង � ពីីឆ្នាំន ២ំ០១៧ �ល់�ច្ចុុ��បនន

ប្រ�ភពី ៖ រ�ាបាលដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងប្រ�ភពី ៖ រ�ាបាលដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង
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ផ្នែែ�ក3

ភូូមិិសាស្រ្ត��សេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
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 ១. ក្តី��ក្តីមម ១. ក្តី��ក្តីមម

 វ ��័យក��កមែដើ�កន�ងដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង បានដើផិ្ទាំត្តិដើ�ដើលើ
ការដា�ំណំាបំ្រ��វ �ណំារួំមផ្លូស ំ�ណំាឧំ�ា�កមែ ជលផ្លូល 

ន�ង នៃប្រពីដើឈូើ។ ទឹនាឹមនឹងដើនា� ក៏�នការ�ណិ� ��ណិាល

�ដើច្ចុកុដើទឹ��ែីៗកន�ងវ ��័យក��កមែ�ល់ប្រ�ជាក��ករផ្លូងខ្មែ�រ។ 

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង �នប្រ�ជាជនប្រ�ក�ម��រ�រក��កមែច្ចុនួំន 

៦១.១០% នៃនច្ចុនួំនប្រ�ជាជន�រ��។ ប្រគឺួសារខ្មែ�ល�ននៃផ្លូា�ី

ទឹ�ំំត្តិ�ច្ចុជាង១��ច្ចុតា�នច្ចុនួំន៤១% ច្ចុខំ្មែណកប្រគឺួសារខ្មែ�ល  

�ននៃផ្លូា�ីទឹ�ំំចាំ�់ពីី១ ដើ�២.៩៩��ច្ចុតា �នច្ចុនួំន២០.១%  

ន�ងប្រគឺួសារខ្មែ�ល�ននៃផ្លូា�ីទឹ�ំំចាំ�់ពីី៣ ដើ�៣.៩៩ 

��ច្ចុតា�នច្ចុនួំន៥.៩ % ដើ�ើយប្រគឺួសារខ្មែ�ល�ននៃផ្លូា�ីទឹ�ំំ

ចាំ�់ពីី៥��ច្ចុតាដើ�ើងដើ��នច្ចុនួំន៤.៥ %។ ប្រគឺួសារខ្មែ�ល

ម�ន�ន�ីប្រ�ក�រ�រក��កមែ�នច្ចុនួំន២៨.៥ %។

 ការ�ងេ�ដើងេើនផ្លូលប្រ��វដើ�កន� ងដើ�ត្តិិដើធវើដើ�ើងបានខ្មែត្តិ

មួយរ��វគឺឺ រ��វវ�ា ច្ចុដំើពា�ការដើធវើខ្មែប្រ�ប្របាងំ គឺឺម�នបាន

ទឹ�ននផ្លូលលដុើទឹ ដើដាយសារខ្មែត្តិ�ីខ្មែប្រ�មួយច្ចុនួំនជាត្តិ�ំន់ទឹនំា�

ជា�់�ត្តិ់�ម�ប្រទឹ�នសារធាត្តិ�នៃប្រ� ច្ចុខំ្មែណក�ីខ្មែប្រ�ដើ�ត្តិ�ំន់

�ាង់រា�ម�ន�នប្រ�ភពីទឹឹកប្រគឺ�់ប្រគ្នាន់។ ការប្រ�ក�ម��រ�រ

ក��កមែដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ប្រ�ជាក��ករបានដើប្រ�ើជីគឺីមីដើលើ
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នៃផ្លូា�ីច្ចុនួំន៣.៤១៧ ��ច្ចុតា ន�ង បានដើប្រ�ើជី�ររីាងាដើលើ

នៃផ្លូា�ីច្ចុនួំន១.០៤៦ ��ច្ចុតា ដើ�ើយច្ចុដំើពា�ការដើប្រ�ើប្របា�់

ថាន �ំ�ូ�់�ត្តិវលុ�ត្តិ គឺឺប្រ�ជាជនដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងបានដើប្រ�ើ

ថាន �ំ�ូ�់�ត្តិវលុ�ត្តិ ដើលើនៃផ្លូា�ីច្ចុនួំន១.៧៣៥ ��ច្ចុតា ន�ង

ដើប្រ�ើប្របា�់ថាន �ំ�ូ�់ផ្លូស �ត្តិដើលើនៃផ្លូា�ីច្ចុនួំន២៤១ ��ច្ចុតា ន�ង 

ដើប្រ�ើប្របា�់ថាន �ំ�ូ�់ដើ�ែ ច្ចុនួំន២.៤៨៨ ��ច្ចុតា ២៦។ 

 នៃផ្លូា�ីខ្មែ�លអាច្ចុដើធវើខ្មែប្រ�បាន�នច្ចុនួំន១២ ៨៨៥ ��ច្ចុ

តា �ា�ខ្មែន ិ ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៤ ដើគឺអន�វត្តិបិានច្ចុនួំន១០ ៤០១ ��ច្ចុ

តា ដើ�ែើនឹង ៨០.៧២% នៃននៃផ្លូា�ី�រ�� ដើ�ើយដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨ ដើគឺ

អន�វត្តិបិានច្ចុនួំន១០ ៤០៧ ��ច្ចុតា ដើ�ែើនឹង ៨០.៨៤% នៃន

នៃផ្លូា�ី�រ��។ ទឹ�ននផ្លូលជាមធយម ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨ ទឹទួឹលបាន២ 

៦៨៤ ដើតាន/��ច្ចុតា។ ដើ��ល់ពីីការរកាទឹ�កដើធវើពី�ជ ន�ង ដើធវើ

ច្ចុណីំ�ត្តិវ �រ ��ណផ្លូលប្រ��វដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨ �នច្ចុនួំន២៤ 

៣២៥ ដើតានប្រ��វ ដើ�ែើនឹង១៥ ៥៦៨ ដើតានអងេរ ដើ�ើយ

ត្តិប្រមូវការអងេរជាក់ខ្មែ�ិងកន� ងដើ�ត្តិិទាំងំម�ល�នច្ចុំនួន១៨ 

៧១៤ ដើតានអងេរ ��ដើច្ចុន� ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�វ�

ដើ�បៀងច្ចុនួំន៣ ១៤៦ ដើតានអងេរ ខ្មែ�លចាំបំាច្ចុ់ ប្រត្តិូវនាចំ្ចុ�លពីី

២៦វ �ទឹាសិានជាត្តិ��ិ�ត្តិ� ដើ�ៀវដើ�របាយការណ៍លទឹធផ្លូល�ិ�ត្តិ�ថាន ក់ដើប្រកាមជាត្តិ�ដើ�ត្តិិ

ខ្មែក� កពំីត្តិ ដើកា�ក�ង ន�ង ដើ�ត្តិបិ្រពី��ី�ន�  �.ឯ.ម. ទឹពំី័រ ៦៦-៦៧
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�ណិាដើ�ត្តិដិើផ្លូសងៗ ន�ង ពីីប្រ�ដើទឹ�នៃ�។

 ច្ចុដំើពា�ការដា�ំណំាដំើផ្លូសងៗ ដើប្រ�ពីី�ណំាបំ្រ��វប្រ�ជា 

ជន បានដា�ំណំា�ំ�ច្ចុជា ដើច្ចុក ��ង ដើ��ូ� អដំើ� សាវ យច្ចុនាី 

ទឹ�ដើរន សាវ�ា វជាដើ�ើម។ នៃផ្លូា�ីខ្មែ�លអដំើណាយផ្លូល�ល់�ណំា ំ

���ខ្មែផ្លូ ូ គឺឺដើ�កន�ងប្រ��ក��ទឹ�មសាគឺរ ប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល ប្រ��ក

�ែបាងំ ន�ង ប្រ��កមណឌ ល�ី�។

 ច្ចុខំ្មែណកឯការច្ចុ�ញឹុ្ជីម�ត្តិវវ �ញប្រ�ជាជនដើ�ដើ�ត្តិិ ដើកា� 

ក�ងន�យមច្ចុ�ញឹុ្ជីម�ត្តិវប្រក�ី ដើដាយសារដើ�ត្តិដិើន��នត្តិ�ំន់

ភន ំ ត្តិ�ំន់ដើ�នរខ្មែ�ល�មប� រដើដាយ�ាឹង ខ្មែប្រពីក ន�ង អ�រ ជាដើ�ើម 

ជាពី�ដើ��គឺឺដើ�កន�ងប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល ន�ង ប្រ��ក��ទឹ�មសាគឺរ។ 

ដើប្រ�ពីីដើន� ប្រ�ជាក��ករបានច្ចុ�ញឹុ្ជីមដើគ្នា ប្រជូក �ន់ ទាំ 

�ប្រ��់ ផ្លូាត្តិ់ផ្លូាង់ដើ�ច្ចុកិីប្រត្តិូវការមា��អាហារកន�ងដើ�ត្តិ។ិ ការ

ច្ចុ�ញឹុ្ជីម�ត្តិវប្រក�ីដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នការ�យច្ចុ��ពីីច្ចុនួំន១០ 

២៩៤ កាលដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៤ មកដើ�ច្ចុនួំន៩ ៣០២ កាល 

ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨។ ច្ចុខំ្មែណកការច្ចុ�ញឹុ្ជីមដើគ្នា�នការដើកើនដើ�ើង

ពីីច្ចុនួំន៦ ៩២៦ កាល ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៤ ដើ�៧ ៥៤០ កាល

ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨។ ការច្ចុ�ញឹុ្ជីមប្រជូក�នការ�យច្ចុ��ដើ�កន�ង
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រយៈដើពីល៥ឆ្នាំន ចំ្ចុ�ងដើប្រកាយ ដើដាយសារការនាចំ្ចុ�លប្រជូកដើប្រច្ចុើន

ពីី�រដើទឹ�ដើធវើឱ្យយត្តិនៃមបូ្រជូកធូាក់ច្ចុ��២៧។

តារាង�ា�ត្តិ� �ត្តិវពាហនៈ ន�ង �ត្តិវ�ក្តីី � សេ�សេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ ព�ឆំា២ំ០១៤ �លឆំ់ា២ំ០១៨តារាង�ា�ត្តិ� �ត្តិវពាហនៈ ន�ង �ត្តិវ�ក្តីី � សេ�សេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ ព�ឆំា២ំ០១៤ �លឆំ់ា២ំ០១៨

ប្រ�ដើភទឹ�ត្តិវ ច្ចុនួំន ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ដើគ្នា កាល ៦ ៩២៦ ៦ ៣៧៨ ៦ ៤៤៩ ៧ ៩៩១ ៧ ៥៤០

ប្រក�ី កាល ១០ ២៩៤ ៧ ៨៧៥ ៧ ៧២៨ ៩ ៣៩៨ ៩ ៣០២

ប្រជូក កាល ១០ ៦៤២ ១៥ ៨៨៧ ១៧ ១៨២ ១១ ៧៣១ ៩ ៥១៦

�ត្តិវសូា� កាល ៩០ ០៨២ ៥ ០៦២ ៧០ ៥៤២ ៥៦ ៣៨៣ ៩៨ ៧៥៧

ប្រ�ភពី៖ កមែវ �ធីវ �ន�ដើយ៉ាគឺ�ីឆ្នាំន រំកំ�ល២០១៩-២០២១ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ទឹពំី័រ ៦

២. ជល�ល

 ជលផ្លូលជាវ ��័យមួយ ខ្មែ�ល�នសារ�ខំាន់ច្ចុដំើពា�

ជីវភ្ជាពីរ��់ប្រ�ជាជនដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ដើ�ត្តិ�ដើន�រាជរដាា          

ភ�  បាលបានដាក់ដើច្ចុញន�វយ�ទឹធសាស្រ្ត� ិ នៃនការដើធវើកខំ្មែណទឹប្រមង់

ខ្មែផ្លូនកជលផ្លូល ដើដាយ�ដើប្រមច្ចុល��ដើចាំល��ត្តិ៍ដើនសាទឹ ដើ�ើមប ី
ទឹ�ក�ប្រ��់ឱ្យយប្រ�ជាជនដើធវើដើនសាទឹ ន�ង �ដើងេើត្តិកខ្មែនងូអភ�រកស

ជលផ្លូល ការខ្មែ�ទាំនំៃប្រពីល�ច្ចុទឹឹក ន�ង នៃប្រពីដើកាងកាងជាដើ�ើម។ 

អន�វត្តិនិ៍តាមយ�ទឹធសាស្រ្ត�កិខំ្មែណទឹប្រមង់វ ��័យជលផ្លូល ន�ង 

ដើគ្នាលនដើយ៉ាបាយជលផ្លូលជាត្តិ� កន�ងដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងដើគឺបាន

�ដើងេើត្តិ��គឺមន៍ដើនសាទឹច្ចុនួំន១០ ដើបា��ដើង្ហាា លការពារ

ធន ធានជលផ្លូល ដើ�កន�ងត្តិ�ំន់��គឺមន៍ ន�ង ខ្មែ�នជប្រមក
២៧វ �ទឹាសិានជាត្តិ��ិ�ត្តិ� ដើ�ៀវដើ�របាយការណ៍លទឹធផ្លូល�ិ�ត្តិ�ថាន កដ់ើប្រកាមជាត្តិ�ដើ�ត្តិិដើ�ៀវដើ�របាយការណ៍លទឹធផ្លូល�ិ�ត្តិ�ថាន កដ់ើប្រកាមជាត្តិ�ដើ�ត្តិិ
ខ្មែក� កពំីត្តិ ដើកា�ក�ង ន�ង ដើ�ត្តិបិ្រពី��ី�ន�ខ្មែក� កពំីត្តិ ដើកា�ក�ង ន�ង ដើ�ត្តិបិ្រពី��ី�ន�  �.ឯ.ម. ទឹពំី័រ ៦៦-៦៧
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��វត្តិិ�ភ្ជាពីច្ចុនួំន២កខ្មែនងូ ប្រពីមទាំងំ�ដើងេើត្តិ��គឺមន៍ប្រ��

ជប្រមកប្រត្តិីបានច្ចុនួំន១៤ ��គឺមន៍។ �ា�ខ្មែន ិដើទាំ�ជាយ៉ាា ងណា

ក៏ដើដាយក៏វ ��័យជលផ្លូលដើ�កន�ងដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងដើ��ន�ញ្ញាា

ប្រ�ឈូមមួយច្ចុនួំន ��ច្ចុជា ប្រ�ជាជន�នការយល់�ឹងអពីំី

�ដើច្ចុកុដើទឹ�នៃនការច្ចុ�ញឹុ្ជីម ន�ង ការ�ង្ហាេ ត្តិ់ភ្ជាៀ �់ក�នប្រត្តិីដើ�

�នកប្រម�ត្តិដើ�ដើ�ើយ។ មាាងដើទឹៀត្តិ ប្រ�ជាជន�វ�ខាត្តិដើ�ើមទឹ�ន

កន�ងការពីប្រងីកអាជីវកមែ សាង�ង់កខ្មែនងូភ្ជាៀ �់ក�នប្រត្តិី ដើ�ើយ

ច្ចុណីំ ន�ង ដើភូើងដើ��នត្តិនៃម�ូា�់ដើ�ដើ�ើយ។

តារាង�លសេនស្ថាទឹសេ�សេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ ព�ឆំា២ំ០១៤ �លឆំ់ា២ំ០១៨តារាង�លសេនស្ថាទឹសេ�សេ�ត្តិីសេ�ះក្តីងុ ព�ឆំា២ំ០១៤ �លឆំ់ា២ំ០១៨

�រ �យ៉ាយ ច្ចុនួំន ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

អាជីវកមែដើនសាទឹ ដើតាន ៤០ ២៩០ ៤២ ៣៩០ ៤៦ ១២០ ៤០ ៥៥០ ៥០ ៦៧០

ដើនសាទឹ�ម�ប្រទឹ ដើតាន ៤០ ១១០ ៤២ ១២០ ៤៥ ៨២០ ៤០ ១៣៧ ៥០ ១៩០

ដើនសាទឹទឹឹកសា� ដើតាន ១៨០ ២៧០ ៣០០ ៤១៣ ៤៨០

វារវី�បកមែ ដើតាន ១ ៩០២ ២ ១៦២ ៥ ៩៤៣ ១ ៥២៤ ១៥ ១០០

ប្រត្តិីទឹឹកសា� ដើតាន ៤៧ ១២១ ៨៤ ៣៩ ១៤

ប្រត្តិី�ម�ប្រទឹ ដើតាន ១១៣ ១៣៦ ១២២ ១០០ ១៦៥

�យងច្ចុពំី��ទាំ ដើតាន ៣២៥ ៣២៧ ២៤៣ ១៧២ ៧ ០៧៧

ខ្មែប្រគឺង�ម ដើតាន ១ ៣១០ ១ ៥៦០ ៥ ៤៦០ ១ ១២០ ៧ ៨១៤

�ង្ហាា  � ដើតាន ៦៥ ១១ ២៤ ៧៧ ២៣

កិាម�ែ ដើតាន ២ ៧ ១០ ១៦ ៧

ការខ្មែកនៃច្ចុន
ផ្លូលដើនសាទឹ

ដើតាន ១ ៦២៣ ១ ៧៣៨ ២ ០៩៤ ១ ៩០០ ២ ៦១០
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ការនាដំើច្ចុញ
ផ្លូលដើនសាទឹ

ដើតាន ២៧ ៩១០ ៣០ ៩៦០ ៣៣ ៧៦៣ ២៤ ៧៣០ ៣៤ ៥៧០

��គឺមន៍ដើនសាទឹ កខ្មែនងូ ៨ ៨ ១០ ១០ ១០

��គឺមន៍
ប្រ��ជប្រមកប្រត្តិី

កខ្មែនងូ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៣

ប្រ�ភពី៖ កមែវ �ធីវ �ន�ដើយ៉ាគឺ�ីឆ្នាំន រំកំ�ល២០១៩-២០២១ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ទឹពំី័រ ៨ប្រ�ភពី៖ កមែវ �ធីវ �ន�ដើយ៉ាគឺ�ីឆ្នាំន រំកំ�ល២០១៩-២០២១ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ទឹពំី័រ ៨

៣. ���បក្តីមម ន�ង ឧ�ាហក្តីមម

 ភ�ម�សាស្រ្ត�ដិើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នលកខណៈអដំើណាយផ្លូល

ពីីធមែជាត្តិ��� ដើច្ចុន�ដើ�ើ យបានដើធវើឱ្យយដើ�ត្តិិដើន��ន�កិាន�ពីល 

យ៉ាា ងដើប្រច្ចុើន�ប្រ��់យកមកខ្មែកនៃច្ចុន ន�ង អភ�វឌឺឍន៍។ វ ��័យ

���បកមែ ន�ង ឧ�ា�កមែគឺឺ�នការដើធវើវ �ន�ដើយ៉ាគឺពីី

ប្រកុម�ូ�នឯកជនមួយច្ចុនួំន��ច្ចុជា ប្រកុម�ូ�នឧ�ា�កមែ

កាត្តិ់ដើ�រ ដើអ��ច្ចុប្រត្តិូន�ក ផ្លូល�ត្តិបាល់ជាដើ�ើម។ ដើប្រ�ពីីដើន� ដើ�

ដើ�ត្តិិដើកា�ក�ងក៏�នការវ �ន�ដើយ៉ាគឺដើលើ�ណំាឧំ�ា�កមែ 

��ច្ចុជា �ណំាអំដំើ� ដើ��ូ� ន�ង �ណំាដំើផ្លូសងៗដើទឹៀត្តិ។
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តារាង�ិ�ត្តិ� ដើរាងច្ចុប្រក ��ប្រគ្នា�ខាន ត្តិត្តិ�ច្ចុ មធយម ន�ង ���បកមែតារាង�ិ�ត្តិ� ដើរាងច្ចុប្រក ��ប្រគ្នា�ខាន ត្តិត្តិ�ច្ចុ មធយម ន�ង ���បកមែ

ល.រ ឧ�ាហក្តីមម ន�ង ���បក្តីមម ចំនួន សេប្រ��ក្តីមូាងំពលក្តីមម

២០១៦ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៧

១ ដើរាងច្ចុប្រក ៦ ៧ ៦៩៥៩ ៨៩២៣

២ ��ប្រគ្នា�  ខាន ត្តិត្តិ�ច្ចុ មធយម ២ ១០ ១២ ២៧

៣ ���បកមែ ២៧៤ ២៦៩ ៦៨០ ៦៨០

�រ��រួម ២៨២ ២៨៦ ៧៦៥១ ៩៦៣០

  ប្រ�ភពី៖ កមែវ �ធីវ �ន�ដើយ៉ាគឺ�ីឆ្នាំន រំកំ�ល២០១៩-២០២១ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ទឹពំី័រ ១២ប្រ�ភពី៖ កមែវ �ធីវ �ន�ដើយ៉ាគឺ�ីឆ្នាំន រំកំ�ល២០១៩-២០២១ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង ទឹពំី័រ ១២

៤. ពាណ្តូ� ជជក្តីមម

 ពាណ� ជាកមែជាវ ��័យមួយខ្មែ�ល�នសារ�ំខាន់កន�ង

ការច្ចុ�លរួមអភ�វឌឺឍន៍ដើ��ាក�ច្ចុជុាត្តិ�។ ការដើធវើប្រ�ត្តិ�ភ�កមែដើលើ
ការង្ហារពាណ� ជាកមែមួយច្ចុនួំន��ច្ចុជាការផ្លូល់ិល���ត្តិអន�ញ្ញាា ត្តិ

ច្ចុា�់ពាណ� ជាកមែជ�នពាណ� ជាករ ខ្មែ�លប្រ�ក�ការង្ហារអាជីវ 

កមែខាន ត្តិត្តិ�ច្ចុ ន�ង មធយមដើ�ប្រច្ចុកដើច្ចុញច្ចុ�លខ្មែត្តិមួយ ន�ង ដើ�

មនាីរពាណ� ជាកមែដើ�ត្តិដិើលើការដើច្ចុញល���ត្តិអន�ញ្ញាា ត្តិច្ចុា�់ប្រ�ក� 

អាជីវកមែជ�នអាជីវករ ខ្មែ�លម�ន�ិ�ត្តិដើ�កន�ងប្រ��កដើគ្នាលដើ�។ 

ដើ�ើមបភី្ជាពីប្រ��ច្ចុា�់កន�ងការដើធវើពាណ� ជាកមែ អាជីវករប្រត្តិូវ

�នការយល់�ឹងអពីំីច្ចុា�់ពាណ� ជាកមែ ខ្មែ�លអាជាៀ ធរដើ�ត្តិិ

បានផ្លូសពីវផ្លូាយ��ច្ចុជា ច្ចុា�់�ិីពីីវ �ធានពាណ� ជាកមែ ន�ង 

ការច្ចុ���ញ្ជីាី ពាណ� ជាកមែ ច្ចុា�់�ិីពីី��ប្រគ្នា� ពាណ� ជាកមែ
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ច្ចុា�់�ិីពីីកមែ��ទឹធ��ញ្ញាា  ជាដើ�ើម។

 ការដើធវើពី�ពី័រណ៍ពាណ� ជាកមែ ដើ�ើមបទីាំក់ទាំញប្រកុម�ូ�ន 

��ប្រគ្នា�ទាំងំកន�ង ន�ង ដើប្រ�ប្រ�ដើទឹ��នឱ្យកា�ផូ្ទាំ�់�ិ� រ

គឺនំ�ត្តិ ឬដើយ៉ា�ល់ �ង្ហាា ញផ្លូល�ត្តិផ្លូល�ែីៗ ដើ�វាកមែ ន�ង ការ

�ង្ហាា ញទឹ�សនទាំនពាណ� ជាកមែ។ ជាក់ខ្មែ�ងិ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង

បានជរំ�ញ ន�ង �ឹកនាអំាជីវករ ���បករឱ្យយយកផ្លូល�ត្តិផ្លូល

រ��់�ូួនមកច្ចុ�លរួមតាងំពី�ពី័រណ៍ពាណ� ជាកមែទាំងំដើ�ថាន ក់

ជាត្តិ� ន�ង ថាន ក់ដើប្រកាមជាត្តិ�ជាដើរៀងរាល់ឆ្នាំន ។ំ
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ផ្នែែ�ក4

ហេ�ដ្ឋាា�រូច្ចនាសមិ័�នធ
ខេ�ត្ត�កោះះកុង
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១. វ��យ័ថ្នាមពល

 ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងបាន�នអិភ�វឌឺឍន៍វ ��័យថាមពីល ពី�ដើ��

គឺឺវារអីគឺា��នីខាន ត្តិត្តិ�ច្ចុ ន�ង ថាមពីលអគឺា��នីកដើកើត្តិដើ�ើងវ �ញ

ដើ�ើមប ីដើ�ូើយត្តិ�ដើ�នឹងត្តិប្រមូ វការដើប្រ�ើ ប្របា�់ខ្មែ�លដើច្ចុ�ខ្មែត្តិ

ដើកើនដើ�ើងជាលដំា�់។ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងបានទឹ�ញថាមពីលអគឺា�  

�នីពីីប្រ�ដើទឹ�នៃ�ច្ចុនួំន៦.៤ ដើមាហាា វាាត្តិ់ ដើ�ើមបយីកមក�ដើប្រមើ
ឱ្យយដើ�ច្ចុកិីប្រត្តិូវការនៃនការដើប្រ�ើប្របា�់ដើ�កន�ងដើ�ត្តិ។ិ ទឹនាឹមនឹង

ដើនា� ដើ�ត្តិកិ៏បានទាំក់ទាំញឱ្យយ�នការច្ចុ�លរួមផ្លូល�ត្តិ ន�ង ផ្លូាត្តិ់ 

ផ្លូាង់អគឺា��នីពីីវ ��័យឯកជនដើ�តាមទីឹរួមដើ�ត្តិ ិ ប្រ��ក ន�ង ទីឹ 

ប្រ�ជ�ជំន�ខំាន់ៗ។ ការអន�វត្តិអិគឺា��នីកមែដើ�តាមជន�ទឹ

ប្រ�ក�ដើដាយគឺ�ណភ្ជាពី ន�ង �នត្តិនៃមទូាំ� ប្រពីមទាំងំគឺដើប្រ�ង

ភ្ជាា �់ខ្មែ�ស�ញ្ជីា� នថាមពីលពីីប្រ�ដើទឹ�នៃ�។ ថាមពីលខ្មែ�លបាន

មកពីីវារអីគឺា��នីដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�ន��ច្ចុត្តិដើ� ៖

 -វារអីគឺា��នីគឺ�ររីមយទីឹ៣ ខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ����ំងខ្មែពីង 

ប្រ��កខ្មែប្រ�អ�ំ�ល�នក�ូងំ១៨ ដើមាហាា វាាត្តិ់។

 -វារ ីអគឺា��នី�ាឹ ងឫ�ស ីប្រជុ ំ ដើប្រកាមខ្មែ�ល�ិ� ត្តិ ដើ��� ំ

បាក់�ងូ ប្រ��កមណឌ ល�ី� �នច្ចុ�ៃ យប្រ�ខ្មែ�ល៣៥ គឺ.ម. 

ពីីទីឹរួមដើ�ត្តិ�ិនក�ូងំ៣៣៨ ដើមាហាា វាាត្តិ់។
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 -វារអីគឺា��នី�ាឹងតានៃត្តិខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ����ំៀ�សបី្រជុ ំន�ង �� ំ

តានៃត្តិ ប្រ��ក�ែបាងំ�នច្ចុ�ៃ យប្រ�ខ្មែ�ល៥០ គឺ.ម. ពីីទីឹរួមដើ�ត្តិិ

�នក�ូងំ២៤៦ ដើមាហាា វាាត្តិ់។

២. វ��យ័ទឹឹក្តីស្ថាា ត្តិ ន�ង �ងគន់អនាម័យ

 រដាា ករទឹឹកដើ�ត្តិិដើកា�ក�ង�ន�មត្តិិភ្ជាពីអាច្ចុផ្លូល�ត្តិ

ទឹឹកសុាត្តិច្ចុនួំន៤ ៥០០ ខ្មែមាប្រត្តិគឺ�� ដើ�ើយ�រ ��ណផ្លូល�ត្តិបាន

ច្ចុនួំន២ ៩៦៣ ខ្មែមាប្រត្តិគឺ��។ ទឹនាឹមនឹងដើន�ខ្មែ�រ អាជាៀ ធរដើ�ត្តិិ

បានអ�់រ ំ �ណិ� ��ណិាលប្រ�ជាពីលរ�ាអពីំីការទឹ�កដាក់ ន�ង 

ខ្មែ�រកាទឹឹកសុាត្តិ ដើ�ើមបឱី្យយពួីកគ្នាត្តិ់�នទឹឹកសុាត្តិដើប្រ�ើប្របា�់

ដើ�ប្រគឺ�់រ��វកាល។ ដើ�ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង កន�ងប្រគឺួសារ�រ��

ច្ចុនួំន២៨ ៨៨៩ កន�ងដើនា�ប្រគឺួសារខ្មែ�លទឹទួឹលបានទឹឹកសុាត្តិ

�រ �ដើភ្ជាគឺ (ទឹ�ដើយ៉ាទឹឹកសុាត្តិ) �នច្ចុនួំន៤៦ % ប្រគឺួសារខ្មែ�ល

�នអណិ� ង�នច្ចុនួំន៣៨.២ % ប្រគឺួសារខ្មែ�លដើប្រ�ើប្របា�់

ទឹឹកដើភៀូង�នច្ចុនួំន៣.៦ % ន�ង ប្រគឺួសារខ្មែ�លបានដើប្រ�ើប្របា�់

ទឹឹកប្រ�� �ឹង �ាឹង �នច្ចុនួំន១២.៦ %។ កន�ងប្រគឺួសារ�រ��២៨ 

៨៨៩ ប្រគឺួសារខ្មែ�ល�ន�ងាន់អនាម័យដើប្រ�ើប្របា�់ផ្ទាំា ល់�ន

ច្ចុនួំន៥១.១ % ដើ�ើយប្រគឺួសារ ខ្មែ�លរ�់ដើ�ដើលើ�ីសាធារណៈ
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�នច្ចុនួំន៣ % ន�ង ប្រគឺួសារខ្មែ�លគ្នាែ នផ្លូា��ខ្មែមបង�ន

ច្ចុនួំន០.១ % ២៨។

៣. វ��យ័ទឹូរគមនាគមន៍

 � ច្ចុុ� �ប នន វ ��័ យ ទឹ� រ គឺ ម នា គឺ ម ន៍ ដើ� ដើ� ត្តិិ ដើកា� ក� ង

កពំី�ងខ្មែត្តិពីប្រងីក�ណិាញប្រគឺ��ណិ�់ដើ�ទឹ�ទាំងំដើ�ត្តិ ិ ខ្មែ�ល

�ន �ណិាញទឹ�រគឺមនាគឺមន៍ ន�ង ប្រកុម�ូ�នទឹ�រ�ពីាច្ចុល័ត្តិ 

អច្ចុល័ត្តិ Internet ��ច្ចុជា Telecom Cambodia, Camintel, 

Metfone, Mobitel, Smart, Beeline, qb, Ezecom, Chuan Wei 

Cambodia ជាដើ�ើម។

៤. វ��យ័�ខុាភូ��ល

 ចាំ�់ពីីប្រតី្តិ��ទីឹ១ ឆ្នាំន ២ំ០១៦ �ល់ប្រត្តិី��ទីឹ១ 

ឆ្នាំន  ំ ២ ០១៧ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�នដើវជា�ណឌ� ត្តិ៤៦នាក់ ដើពីទឹយ

មធយម១២៦ នាក់ �ែ�១៧៩ នាក់ ន�ង �ែ���រាណ២២ នាក់។ 

ច្ចុនួំនអនកជងំឺខ្មែ�លទឹទួឹលបានការពីាបាល ន�ង ទឹទួឹលដើ�វា

ដើ�តាមមនាីរដើពីទឹយ ន�ង មណឌ ល���ភ្ជាពីកន�ងដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង

�នច្ចុនួំន៧៨៣៤ នាក់។ ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៨ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង

�នមនាីរដើពីទឹយ �ខ្មែងកុ២ មណឌ ល���ភ្ជាពី ១៣ ន�ង �ា��ិ៍

២៨វ �ទឹាសិានជាត្តិ��ិ�ត្តិ� ដើ�ៀវដើ�របាយការណ៍លទឹធផ្លូល�ិ�ត្តិ�ថាន ក់ដើប្រកាមជាត្តិ�ដើ�ត្តិិ

ខ្មែក� កពំីត្តិ ដើកា�ក�ង ន�ង ដើ�ត្តិបិ្រពី��ី�ន�  �.ឯ.ម. ទឹពំី័រ ២៧-២៩
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���ភ្ជាពី១០២៩។ ដើ�ឆ្នាំន ២ំ០១៩ មនាីរដើពីទឹយ�ខ្មែងកុ

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងទឹទួឹល បានជ័យ�ភីដើល�១ ទឹ�ទាំងំប្រ�ដើទឹ�

ដើលើការ�ដើប្រមើដើ�វា សាធារណៈ ការពីាបាល អនាម័យ 

�រ �សិាន ន�ង ប្រកម�ីលធម៌រ��់ប្រគឺូដើពីទឹយពីីរាជរដាា ភ�បាល

កមា�ជា ន�ង ប្រក�ួង��ខាភ�បាល។

២៩វ �ទឹាសិានជាត្តិ��ិ�ត្តិ� ដើ�ៀវដើ�កប្រមងទឹ�ននន័យ�ិ�ត្តិ�កមា�ជាប្រ�ចាំឆំ្នាំន ២ំ០២១ ទឹពំី័រ 

១០៤
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�នំ�ដ្ឋាឋ ន

 តាងំពីី��រាណដើរៀងមកដើកា�ក�ង គឺឺជាដើ�ត្តិមួិយកន�ង 

ច្ចុដំើណាម�ណិាដើ�ត្តិទិាំងំឡាយនៃនប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា។ នា�ម័យ

ដើប្រកាយ�ម័យអងារ ជាពី�ដើ��កន�ង�ម័យឧ��ងា ប្រ�ដើទឹ�

កមា�ជាបាន�ិ�ត្តិដើ�ដើប្រកាមឥទឹធ�ពីលដើ�ៀម ដើ�ើយដើ�ៀមបាន

ភ្ជាា �់ទឹឹក�ីដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងដើ�កន�ងខ្មែ�ន�ីរ��់�ូួន។ �នាា �់មក 

បារាងំបានដើធវើ�នធ��ញ្ញាា អាណាពីាបាលជាមួយនឹងកមា�ជា 

ដើ�នៃ�ៃទីឹ១១ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៨៦៣ ដើ�ើយបារាងំបានដើប្រ�ើ
ឥទឹធ�ពីលរ��់�ូួនដើ�ដើលើដើ�ៀម ដើ�ើមបឱី្យយដើ�ៀម�កកងទឹព័ី

ដើច្ចុញពីីដើប្រត្តិើយខាងដើ�វង ន�ង ដើប្រត្តិើយខាងសិានំៃនទឹដើនដូើមគឺងា។ 

ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩០៤ ប្រ�ដើទឹ�ដើ�ៀមបានប្រ�គឺល់ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងមកឱ្យយ

បារាងំ។ កន�ងអ�ំ�ងដើពីលប្រគឺ�់ប្រគឺងប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា បារាងំបាន

ដើធវើកខំ្មែណទឹប្រមង់ដើលើវ ��័យជាដើប្រច្ចុើន ខ្មែ�លកន�ងដើនា�ក៏�នការ

ដើធវើកខំ្មែណទឹប្រមង់វ ��័យរ�ាបាលខ្មែ�ន�ីជា�ន�ិនាា �់ផ្លូងខ្មែ�រ។ 

 ដើ� ឆ្នាំន ំ១ ៩ ១ ៧ គឺឺ ម� ន រ យៈ ដើពី ល នៃន កា រ ដើធវើ កំ ខ្មែណ  

ទឹប្រមង់រ�ាបាល ឆ្នាំន ១ំ៩២១ ប្រ�ដើទឹ�កមា�ជា�ន៥១ ដើ�ត្តិ ិ

កន� ងច្ចុំដើណាមដើ�ត្តិិទាំងំដើនា�ក៏�នដើ�ត្តិិដើកា�ក�ងមួយខ្មែ�រ។ 

ការដើធវើកខំ្មែណទឹប្រមង់រ�ាបាលឆ្នាំន ១ំ៩២១ បានដើធវើឱ្យយដើ�ត្តិទិាំងំ 

ដើនា�ប្រត្តិូវ�ិ� រមកជាប្រ��ក។ ដើ�ើខ្មែផ្លូកុតាមប្រពី�រាជប្រ�កា�ច្ចុ��

នៃ�ៃទីឹ១១ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩២៣ ខ្មែ�លបានប្រ�កា�ឱ្យយដើប្រ�ើ
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ដើដាយអន�ប្រកឹត្តិយរ��់ដើរ��ី�ង់ជាន់�ា�់ច្ចុ��នៃ�ៃទីឹ២០ ខ្មែ��ីហា 

ឆ្នាំន ១ំ៩២៣ ដើ�ត្តិខិ្មែ�លច្ចុណំ� �ឱ្យយដើរ��ី�ង់ដើ�ត្តិកិពំីត្តិប្រត្តិូវរួមជា

ដើ�ត្តិខិ្មែត្តិមួយដើ�ថា ដើ�ត្តិកិពំីត្តិ។ ដើ�ដើពីលដើនា� ដើ�ត្តិកិពំីត្តិ

�ន៣ ប្រ��ក គឺឺប្រ��កកពំីត្តិ ប្រ��ក�នាា យ�� ន�ង ប្រ��ក

ដើកា�ក�ង (អត្តិីត្តិដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង)។

 បារាងំបានប្រគឺ�់ប្រគឺងរ��ត្តិ�ល់ឆ្នាំន ១ំ៩៥៣ ដើទឹើ�

ប្រ�គឺល់ឯករាជយមកឱ្យយកមា�ជា ចាំ�់ពីីដើពីលដើនា�មក ប្រ�ដើទឹ�

កមា�ជាប្រត្តិូវបាន�ឹកនា ំ ន�ង ប្រគឺ�់ប្រគឺងដើដាយរដាា ភ�បាល

កមា�ជា។ ជាការដើ�ូើយត្តិ�ដើ�នឹងការវ �វ �ត្តិខិ្មែផ្លូនករ�ាបាល ដើ��ា 

ក�ច្ចុ ុ នដើយ៉ាបាយ ន�ង �ងាម ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៥៨ (កន�ង�ម័យ

�ងាមរាស្រ្ត�និ�យម) ប្រ��កដើកា�ក�ងប្រត្តិូវបាន�ដើងេើត្តិដើ�ជា

ដើ�ត្តិ ិ ដើកា�ក�ងវ �ញ ដើដាយផិ្ទាំច្ចុ់ដើច្ចុញពីីដើ�ត្តិកិពំីត្តិ។ ដើ�

ឆ្នាំន ១ំ៩៥៨ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�ន២ប្រ��ក គឺឺប្រ��កកពំីង់ដើសាម 

ន�ង ប្រ��កដើកា�ក�ង។ មក�ល់ឆ្នាំន ១ំ៩៦៤ រដាា ភ�បាលបាន

�ដើងេើត្តិប្រ��ក�ែបាងំនៃនដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ �នាា �់មកដើទឹៀត្តិ ដើ�

ឆ្នាំន ១ំ៩៦៩ ដើគឺបាន�ដើងេើត្តិប្រ��ក�ែីមួយដើទឹៀត្តិ គឺឺប្រ��កគឺ�រសីាគឺរ

នៃនដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង។ ដើ�ឆ្នាំន ១ំ៩៦០ ទីឹប្រ�ជ�ជំននៃនដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង

ខ្មែ�ល�ិ�ត្តិដើ�ភ�ម�បាងចាំក ��ពំាមប្រកដើសា� ប្រ��កដើកា�ក�ង 

ប្រត្តិូវបានដាក់ដើ�ែ �ដើ�ថា ប្រកុងដើ�មរភ�ម�នា។ មក�ល់�ម័យ

កមា�ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយភ�ម�សាស្រ្ត� ិ ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ង�ិ�ត្តិដើ�កន�ង
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ភ�ម�ភ្ជាគឺ��ុ�ម (ភ�ម�ភ្ជាគឺ ៤០១)។ 

 ដើដា យ ដើ� ត្តិិ ដើកា� ក� ង � ន ភ� ម� សា ស្រ្ត�ិជា �់ � ម� ប្រទឹ 

ន� ង ជា �់ ប្រពំី ខ្មែ� ន ជា មួ យ ប្រ� ដើទឹ � នៃ� ផ្លូ ង ដើនា� បា ន ដើធវើ ឱ្យយ

ដើ�ត្តិិ មួយដើន�ទឹទួឹលបានន� វការអភ�វឌឺឍរកីច្ចុដើប្រមើនគួឺរឱ្យយ

កត្តិ់��ា ល់។ �ច្ចុុ��បនន ដើ�ដាា រច្ចុនា�ម័ានធ�ងាម�នផ្លូូ� វ

គឺមនាគឺមន៍ កពំីង់ខ្មែផ្លូ ប្រពី�នយនដិើហា� រមណីយដាា នរ��់

ដើ�ត្តិដិើកា�ក�ងកពំី�ងប្រត្តិូវបានអភ�វឌឺឍន៍។ ការសិារដើ�ើងវ �ញ

ន� វដើ�ដាា រច្ចុនា�មា័នធដើន�គឺឺជាកតិាជំរ�ញឱ្យយដើ�ត្តិិដើន��ន

�កិាន�ពីលកាន់ខ្មែត្តិខូាងំ ន�ង បានទាំក់ទាំញការវ �ន�ដើយ៉ាគឺ 

ប្រពីមទាំងំ�នដើភៀៀវដើទឹ�ច្ចុរមកកមានិកាន់ខ្មែត្តិដើប្រច្ចុើនដើ�ើងៗ។ 

ការរកីច្ចុដើប្រមើនដើន�បានច្ចុ�លរួមច្ចុខំ្មែណកយ៉ាា ង�ខំាន់ កន�ងការ

ដើលើកកមា�់ជីវភ្ជាពីរ�់ដើ�រ��់ប្រ�ជាជនដើ�ត្តិិដើកា�ក�ងឱ្យយ

កាន់ខ្មែត្តិប្រ�ដើ�ើរដើ�ើងខ្មែ�មដើទឹៀត្តិ។ 
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គនាន�សេទឹៃ� (References)

១. ឯក្តីស្ថារសេ��ម

 -រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ៣១ ខ្មែ�មករា ឆ្នាំន ១ំ៩៥៨

 -រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ១៥ ខ្មែ�ដើមសា ឆ្នាំន ១ំ៩៥៨

 -រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ១១ ខ្មែ��ីហា ឆ្នាំន ១ំ៩៦០

 -រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ១៣ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ១ំ៩៦៩

 -រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ២៧ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ២ំ០០៨

 -រាជក�ច្ចុដុើច្ចុញផ្លូាយនៃ�ៃទីឹ៣១ ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ២ំ០០៨

 -ប្រក�ួងខ្មែផ្លូនការ ជដំើរឿនទឹ�ដើ�ប្រ�ជាជនដើ�ប្រពី�រាជាណា

 ច្ចុប្រកកមា�ជាឆ្នាំន ២ំ០១៩  ឆ្នាំន ២ំ០២០

 -កមែវ �ធីវ �ន�ដើយ៉ាគឺ�ីឆ្នាំន រំកំ�ល២០១៩-២០២១ដើ�ត្តិិ

 ដើកា�ក�ង

 -ប្រក�ួងអ�់រ ំយ�វជន ន�ង កីឡា �ិ�ត្តិ� ន�ង ��ច្ចុនាការ

 អ�់រសំាធារណៈ  ឆ្នាំន ២ំ០២០-២០២១

២. ឯក្តីស្ថារជាសំ្ថាផ្ទៃ�ន�ពនធ

 -E. Ménétrier, Monographie de la Circonscription 

 résidentielle de Kampot, 1924.

 -ដើអង ��ត្តិ ឯកសារមហា��រ�ខ្មែ�ែរ  ឆ្នាំន ១ំ៩៩១

 -ប្រក�ួង��កាធ�ការកមា�ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយ ភ�ម�សាស្រ្ត�ិ

 កមា�ជាប្រ�ជាធ��ដើត្តិយយ  ថាន ក់ទីឹ២ ឆ្នាំន ១ំ៩៧៧
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 -��ង ��ីណា នដើយ៉ាបាយអពីាប្រកឹត្តិនៃនប្រពី�រាជាណា

ច្ចុប្រកកមា�ជាពីីឆ្នាំន ១ំ៩៥៧ �ល់ឆ្នាំន ១ំ៩៧០ ន�ដើកខ��ទឹថាន ក់  

�ណឌ� ត្តិ ឆ្នាំន ២ំ០១១

 -�ូន �ណំាង ប្រ�វត្តិិ�ប្រច្ចុកដើ�ៀម  (ដើជាគឺជ័យនៃនកង 

ទឹព័ីខ្មែ�ែរដើ�ើម�ម័យឧ��ងា) ភនដំើពីញ ការផ្លូាយរ��់វ �ទឹា

 សិានអ�ីនធឺដើរ� ខ្មែ�ធន�  ឆ្នាំន ២ំ០១៨




	មាតិការ
	ប្រវត្តិខេត្តកោះកុង២

