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អនក្រសី សុខចំេរ ើន ជមនុស មន កែ់ដលសងគមទទួល គ ល់ថសំបូរធនធន្រទពយសមបត្តិ ជពិេសស ដីធ្លី 

និង ផទះសំែបង។ េ យ រអនក្រសីមនផទះេ្រចើនេនទំេនរគម នមនុស េន េនែខមក  ឆន ២ំ០១០ អនក្រសីកប៏ន 

ជួលផទះមយួែល្វងមនពីរជន ់ សថិតេនខណ្ឌ ែសនសុខេទឲយ្រគួ រេ ក សំបូរ េដើមបី ន កេ់ន។ មរយៈ 

កិចចសនយ ផទះមយួែល្វងេនះ្រតូវបនជួលឲយេ ក សំបូរ ន កេ់នស្រមបរ់យៈ្របឆំន  ំ េ យេ ក សំបូរ ្រតូវ 

បង្់របកក់កចំ់នួន ៣០០០ដុ ្ល េមរចិ និង បងឈ់នួលផទះ ១០០០ដុ ្ល េមរចិកនុងមយួែខ។ បនទ បពី់បនចុះ 

កិចចសនយរចួ ្រគួ រេ ក សំបូរ កប៏នេរ ើឥ ៉ នចូ់លេទេនផទះែល្វងេនះ។ 

 េនែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ េ ក សំបូរ កប៏នពិនិតយេឃើញមន ន ម្រជបទឹកេន មពិ នផទះែល្វង 

ជនផ់ទ ល់ដី និង ជនទី់មយួ ប៉ុែន្តគតម់និមន្របតិកមមអ្វីេឡើយ។ លុះមកដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ទឹក្រជបកនែ់ត 

ខ្ល ងំេន មពិ ន និងបន លដល់ជញជ ំងផទះែដលបនេធ្វើឲយរខំនយ៉ងខ្ល ងំដល់កររស់េនរបស់្រគួ រ េ ក 

សំបូរ។ ដូេចនះ េ ក សំបូរ កប៏នទូរស័ពទេទ្របបអ់នក្រសី សុខចំេរ ើន េដើមបឲីយគតម់កពិនិតយ ថ នភពផទះ និង 

រកដំេ ះ្រ យ។ 

េទះបីជមនករជូនតំណឹងពី េ ក សំបូរ យ៉ង កេ៏ យ អនក្រសី សុខចំេរ ើន ែដលមនករមមញឹក 

យ៉ងខ្ល ងំេនកនុងជំនួញដីធ្លីរបស់គត ់ មនិបនមកពិនិតយ ថ នភព្រជបទឹកផទះែល្វងេនះេឡើយ។ ដូេចនះ េ ក 

សំបូរ កប៏នេ ជងសំណងម់កពិនិតយ េដើមបេីធ្វើករជួសជុល។ ជងសំណងប់ន្របប ់េ ក សំបូរ ថផទះែដល 

្រជបទឹកេនះប ្ត លមកពី្របពន័ធលូបង្ហូរទឹកេធ្វើមនិបនល្អ េទើបេធ្វើឲយមនទឹកធ្ល យ្រជបេចញមកេ្រក។ េ ក 

សំបូរ បនចំ យ្របកអ់ស់២០០០ដុ ្ល េមរចិ េដើមបជួីសជុល្របពន័ធលូបង្ហូរទឹកែដលលិចធ្ល យេនះ។ 

  េ ក សំបូរ មនករធុញ្រទនជ់ខ្ល ងំចំេពះ ថ នភពខងេលើ និង ករមនិេអើេពើរបស់អនក្រសី 

សុខចំេរ ើន ដូេចនះគតក់ប៏នមកពិេ្រគះេយបល់ជមយួអនកេដើមបចីងដឹ់ងពីលទធភព មផ្លូវចបបអ់្វីខ្លះ ែដលគត ់

ចមន្របឆងំនឹង អនក្រសី សុខចំេរ ើន។ 

 

(សមគ ល់៖ ចូរ ះ្រ យលំ តខ់ងេលើេ យេយងេលើ្រកមរដ្ឋបបេវណី ចំនុចទកទ់ងនឹងភតិសនយ) េ



 

е̋Я‗ŲеΉĳсΒĕНŷĳŉĕч 

 

*ចំ ៖ំ េនកនុងករេ ះ្រ យលំ តអ់នុវត្តន ៍និស តិ្រតូវពិចរ ទញរកេហតុផលេ យេគរព មេគល 

ករណ៍ “វចិរណញញ ណគតិយុត្ត” មននយ័ថ៖ េគលករណ៍- អងគេហតុ-េសចក្តីសននិ ្ឋ ន។  

 

(Ю₤ş ŉ̋БЮĩŉЧņ) 

កិចចសនយភតិសនយ ជកិចចសនយែដលភគីមខ ងឲយេទភគីមខ ងេទៀតេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលពីវតថុ 

មយួ (ចលនវតថុ ឬ អចលនវតថុ) េ យយកៃថ្ល។ 

(សេងខបអងគេហតុ៖ េ យដកេចញនូវធតុមនិសំខន)់ 

 េនែខមក  ឆន ២ំ០១០ អនក្រសី សុខចំេរ ើន (ភតិបតី) បនចុះកិចចសនយភតិសនយផទះមយួែល្វងេទឲយ 

េ ក សំបូរ (ភតិកៈ) និង ្រគួ រេដើមបី ន កេ់នស្រមបរ់យៈេពល៥ឆន  ំេ យ្រតូវបងៃ់ថ្លឈនួលផទះចំនួន ១០០០ 

ដុ ្ល េមរចិកនុងមយួែខ និង ្របកក់ក ់៣០០០ដុ ្ល េមរចិ។  

 េនែខមថុិន ឆន  ំ២០១០ េ ក សំបូរ បនពិនិតយេឃើញមន្រ ម្រជបទឹកេន មពិ នផទះែល្វងជន ់

ផទ ល់ដី និង ជនទី់មយួ។ េនែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ទឹក្រជបកនែ់តខ្ល ងំ មពិ ន េហើយបន ល លដល់ជញជ ំង 

ផទះែដលេហតុករណ៍េនះេធ្វើឲយមនកររខំនជខ្ល ងំដល់កររស់េនរបស់្រគួ រេ ក សំបូរ។ មសំដីរបស់ 

ជងសំណង ់ ន ម្រជបទឹកេនះប ្ត លមកពី្របពន័ធលូបង្ហូរទឹកែដលេធ្វើមនិបនល្អ េហើយេលចធ្ល យ។ េ ក 

សំបូរ បនចំ យ្របកអ់ស់ ២០០០ ដុ ្ល េមរចិេដើមបជួីសជុលលូែដលេលចធ្ល យេនះ។ 

 (ករេចទសំណួរគតិយុត្ត) 

 សំណួរេចទសួរថ៖ េតើ ភតិកៈ ចមនលទធភព មផ្លូវចបប់ ខ្លះ្របឆងំនឹងភតិបតី? 

 មុននឹង ចកំណតអំ់ពីលទធភព មផ្លូវចបបែ់ដលភតិកៈ ចេ្របើ្របស់្របឆងំនឹងភតិបតី េយើង្រតូវ 

កំណតពី់្របេភទៃនវកិរៈ និង សួរថ េតើករជួសជុលវតថុជួលែដលមនវកិរៈេនះ្រតូវជបនទុករបស់ភតិកៈ (េ ក 

សំបូរ )  ឬ ្រតូវជបនទុករបស់ ភតិបតី (អនក្រសី សុខចំេរ ើន)? 
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 (ĳРЮ₤ş ŉ̋Б)៖ řеЮ₧йŪ⅜ŎŪĳСŷЮŪĠЧЮýŲŁũ‗ч ã ŷЋČũ‗Ŕň ‗ÐĳЊŎНĳŉå 

១ ្របេភទៃនវកិរៈ 

 (េគលករណ៍)៖ បង្ហ ញវធិនអនុវត្ត និង ពនយល់ 

េយង មម្រ ៦០៥ កថខណ្ឌ ទី១ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ភតិបតីមនិទទួលខុស្រតូវចំេពះភតិកៈេឡើយ 

្របសិនេបើេនេពលែដល្របគល់កមមវតថុៃនភតិសនយ ភតិកៈមនិបនពិនិតយេឃើញនូវវកិរៈែដលខ្លួន ចដឹងេ យ 

ងយ្រសួលេបើពិនិតយ។ (ពនយល់េគលករណ៍)មននយ័ថ  ភតិកៈ្រតូវសនមតថ់បនទទួលកមមវតថុៃនភតិសនយ 

្រតឹម្រតូវ ម ថ នភពែដលបនកំណតេ់នកនុងកិចចសនយ ្របសិនេបើភតិកៈមនិបនពិនិតយេឃើញ ថ នភពខុសៃន 

វតថុជួលេនះេទ កនុងខណៈែដល ថ នភពេនះ ចដឹងបនេ យងយ្រសួលេបើពិនិតយេមើល។ 

មយ៉ងវញិេទៀត កថខណ្ឌ ទី២ៃនម្រ ដែដលែចងថ “េនកនុងករណីែដលវតថុជួលមនវកិរៈកំបងំ េបើ 

ភតិកៈមនិបនដឹងអំពីវកិរៈេនះេទ ភតិកៈ ចទមទរឲយជួសជុលវកិរៈេនះ ឬ ឲយដូរវតថុែដលគម នវកិរៈ និង 

ចទមទរសំណងៃនករខូចខតបន”។ (ពនយល់េគលករណ៍) េយង មកថខណ្ឌ ខងេលើ ភតិកៈ ចទម 

ទរឲយភតិបតីទទួលខុស្រតូវចំេពះែតវកិរៈកំបងំប៉ុេ ្ណ ះ មននយ័ថ វកិរៈែដលភតិកៈមនិ ចេមើលដឹងេ យ 

ងយេនេពល្របគល់វតថុជួល។  

(អងគេហតុ)៖ អនុវត្តេគលករណ៍េទកនុងអងគេហតុ 

ម ថ នភពែដលបនេរៀប បេ់នកនុងអងគេហតុខងេលើ ផទះែល្វងែដលជកមមវតថុៃនភតិសនយេនះ្រតូវ 

បន្របគល់ឲយភតិកៈេនែខមក ។ ប៉ុែន្ត ន ម្រជបទឹក មពិ នបនេលចេឡើងេនែខមថុិន។ (កំណតច់រតិ 

លកខណៈគតិយុត្ត) មននយ័ថ ផទះែល្វងែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយភតិសនយេនះមនវកិរៈ េហើយែដលវកិរៈ 

េនះមនិទនេ់កើតមន ឬ េលចេឡើងេនេឡើយេទេនេពលែដលផទះ្រតូវបន្របគល់។ មយ៉ងវញិេទៀត ន ម្រជប 

ទឹក មពិ នេនះប ្ត លមកពីលូបង្ហូរទឹកែដលេលចធ្ល យេ យ រេធ្វើមនិបនល្អ។ ដូេចនះ សមេហតុផល 

ស់ែដលថភតិកៈមនិ ចពិនិតយេមើលេឃើញ ឬ េមើលដឹងេឡើយេនេពល្របគល់ផទះ លុះ្រ ែតភតិកៈបនចូល 

េទេ្របើ្របស់ និង ្រស័យេនផទះេនះ។ (េផទ ងផទ តក់រអនុវត្តេគលករណ៍េទកនុងអងគេហតុ) េយើង ចទញ 

សននិ ្ឋ នថ  ន ម្រជបទឹក មពិ នែដលប ្ត លមកពីលូបង្ហូរទឹកែដលេលចធ្ល យេនះ ជវកិរៈកំបងំ។  

(េសចក្តសីននិ ្ឋ ន)ដូេចនះ ភតិកៈ ចទមទរឲយភតិបតីទទួលខុស្រតូវចំេពះវកិរៈកំបងំេនះបន។ 
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២ បណ្តឹ ង/លទធភពទមទរ មផ្លូវចបប ់

(េគលករណ៍)៖ បង្ហ ញវធិនអនុវត្ត និង ពនយល់ 

ម្រ ៦០៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីែចងថ “េបើភតិកៈបនចំ យេ ហុ៊យចបំចែ់ដល្រតូវជបនទុករបស់ 

ភតិបតីចំេពះវតថុជួល ភតិកៈ ចទមទរសំណងេនះពីភតិបតីជបនទ នប់ន”។ 

មយ៉ងវញិេទៀត េយង មកថខណ្ឌ ទី២ កថខណ្ឌ ទី៤ កថខណ្ឌ ទី៥ ៃនម្រ ៦០៥ ៃន្រកមរដ្ឋេវណី 

កនុងករណីែដលវតថុជួលមនវកិរៈកំបងំ ភតិកៈ ចទមទរឲយ(១)ភតិបតីជួសជុលវកិរៈេនះ ឬ (២)ដូរវតថុែដល 

គម នវកិរៈ និង ចទមទរសំណងករខូចខត ឬ (៣)ទមទរឲយបនថយៃថ្លឈនួលែដលសមរមយនឹងវកិរៈេនះ 

េ យគិត ងំពីេពលែដលបន្របគល់ ឬ (៤)សំុរ ំ យកិចចសនយេបើពំុ ចសេ្រមចនូវេគលបំណងែដលបនេធ្វើ 

កិចចសនយេ យ រមូលេហតុៃនវកិរៈកំបងំេនះ។ 

ប៉ុែន្តកថខណ្ឌ ទី៦ៃនម្រ ដែដលកំណតថ់ ករទមទរ មយួកនុងចំេនមករទមទរខងេលើ្រតូវ 

អនុវត្តកនុងអំឡុងេពល ១ឆន  ំគិតចបពី់េពលែដលភតិកៈបនដឹង ឬ េពលែដល្រតូវដឹងអំពីេហតុេនះបន។ 

(អងគេហតុ) អនុវត្តេគលករណ៍េទកនុងអងគេហតុ 

 ដូចែដលបនវភិគ និងេរៀប បខ់ងេលើ ភតិបតីបនជួលផទះែដលមនវកិរៈកំបងំេទឲយភតិកៈ ដូេចនះ 

ភតិបតី្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះភតិកៈ េ យភតិកៈ ចេ្រជើសេរ ើសបណ្តឹ ងទមទរ មយួកនុងចំេ ម៖ 

- បណ្តឹ ងទមទរឲយជួសជុលវកិរៈ៖ េនែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ ន ម្រជបទឹកបនេលចេឡើង។ រហូត 

ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ថ នភព្រជបទឹកេនះមនសភពកនែ់តធងនធ់ងរ។ េ យ រករមនិេអើពី 

របស់ភតិបតី ភតិកៈកប៏នចំ យលុយផទ ល់ខ្លូនអស់ ២០០០ដុ ្ល េមរចិ េដើមបជូីសជុលវកិរៈ 

េនះ។ ដូេចនះ េ យ រេ ហុ៊យៃនករជួសជុលេនះជបនទុករបស់ភតិបតី េយង មម្រ ៦០៤ 

ៃន្រកមរដ្ឋេវណី ភតិកៈ ចទមទរឲយសង្របក ់ ២០០០ដុ ្ល េមរចិេនះពីភតិបតីជបនទ នប់ន 

ែដលករប្តឹងទមទរេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពល១ឆន  ំ គិតចបពី់េពលែដលភតិកៈបនដឹងពីវកិរៈ 

េនះ (គឺចបពី់ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ រហូតដល់ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១)។ 

 

- បណ្តឹ ងទមទរឲយដូរវតថុ៖ េ យេមើល ម ថ នភពៃនអងគេហតុ ភតិកៈ ចមនលទធភពតិចកនុងប្តឹង

ទមទរឲយដូរវតថុែដលគម នវកិរៈ េ្រពះថភតិកៈបនចំនយេ ហុ៊យជួសជុលេធ្វើឲយវកិរៈ្រតូវបន 

លុបបំបត ់ ប៉ុែន្តភតិកៈ ចទមទរសំណងករខូចខត (ឧ ្របសិនេបើ ន ម្រជបទឹកេនះបន 
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ប ្ត លឲយខូចខតដល់ែផនក មយួេផ ងេទៀតៃនផទះ)។ េហើយដូចគន េទនឹងបណ្តឹ ងទមទរឲយ 

ជួសជុលវកិរៈែដរ ភតិកៈ្រតូវប្តឹងកនុងអំឡុងេពល១ឆន គិំតចបពី់េពលែដលភតិកៈបនដឹងពីវកិរៈ 

េនះ (គឺចបពី់ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ រហូតដល់ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១)។ 

 

- បណ្តឹ ងទមទរបនថយៃថ្លឈនួល៖ េ យ រផទះែដលបនជួលេទឲយភតិកៈមនវកិរៈកំបងំ ភតិកៈ 

ចទមទរឲយបនថយៃថ្លឈនួលែដលសមរមយនឹងវកិរៈេនះបនេ យគិតពីេពលែដលបន្របគល់វតថុ

(ែខមក  ឆន ២ំ០១០) េហើយ ែដលបណ្តឹ ងទមទរេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងរយៈេពល១ឆន គំិតចបពី់េពល 

ែដលបនដឹងពីវកិរៈេនះ។ ករបនថយេនះ ច្រតូវបនកំណតេ់ យេច្រកម មរយៈករេ្រប ប 

េធៀបេទនឹងៃថ្លឈនួលផទះែដលមនសភពដូចគន ( ន ម្រជបទឹក មពិ ន)។ ប៉ុែន្ត ចំនួនែដល្រតូវ 

បនថយគិត្រតឹមៃថងែដលវកិរៈ្រតូវបនជួសជុលប៉ុេ ្ណ ះ (ែខធនូ ឆន ២ំ០១០)។ 

 

- បណ្តឹ ងសំុរ ំ យកិចចសនយ៖ ភតិកៈបនចុះកិចចសនយភតិសនយផទះែល្វងេដើមបី ន កេ់ន។ ្របសិនេបើ 

វកិរៈេនះេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ករ ន កេ់នែដលជេគលបំណងៃនកិចចសនយ ភតិកៈ ចប្តឹងសំុ 

រ ំ យកិចចសនយបន និង ចទមទរបែនថមនូវសំណងករខូចខតែដលប ្ត លមកពីកររ ំ យ 

កិចចសនយេនះ ប៉ុែន្តភតិកៈមនិ ចទមទរៃថ្លឈនួលផទះ្រតលបម់កវញិេឡើយ (កររ ំ យកិចចសនយ 

គម ន នុភព្របតិសកមមេឡើយ)។ េ យ រវកិរៈែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់កររស់េន ្រតូវបនជូស 

ជុល ភតិកៈ ចមនលទធភពតិចកនុងករប្តឹងសំុរ ំ យកិចចសនយ។ 

(សននិ ្ឋ ន)វភិគ យតំៃល  

េយង មករយល់េឃើញរបស់េយើង ជេ្រមើសែដលល្អស្រមបភ់តិកៈគឺករប្តឹងទមទរឲយសង្រតលប ់

មកវញិនូវេ ហុ៊យែដលភតិកៈបនចំនយកនុងករជួសជុលវកិរៈែដលជបនទុករបស់ភតិបតី ឬ ករប្តឹង 

ទមទរឲយបនថយៃថ្លឈនួលផទះ។ 




