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សរំលណើ បបជាមតតិ
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ចបាបប់បប្រឹត្ិជ្មើេបតីដង។ទុរ�នបទឧបករឹដ្ឋបចំដដ្ៗ។ជោេបញ្ញត្ិ។្កខេន្ិក:ផ្តួចជផ្ើម។
• ការដកដបបចបាប់ជដើម្ តីកាតជ់ោេអេ់មតួយ�តីវតិ្ុះបរាដតជៅជ្្ជាបជ់ោេបទឧបករឹដ្ឋថមតីគឺ្្ងន់្ ្ងរឬជោជៅ។
• អនុញ្្ញ តការកាតជ់ោេសាថមតីេំរាបទុ់រ�នដដ្ជៅជ្្បច្ុប្ន្នជនះកំ្ុងជាបជ់ោេអេ់មតួយ�តីវតិជបើកតីរាជាបជ់ោេបបប្រឹត្ិជ្មើេបតីដងមនិជា

្្ងន់្ ្ងរឬជោជៅជ�ើយជៅបកមអនុមត័ថាការកាតជ់ោេមនិបង្ហា ញជបរះថា្ន កឥ់តេមជ�តុផ្ចំជោះេុវត្ិភា្របេ់សាធារណ�ន។
• បន្កាតជ់ោេឲ្យជាបជ់ោេបញ្ញត្ិអេ់មតួយ�តីវតិជបើការជាបជ់ោេបបប្រឹត្ិបទជ្មើេបតីដងេំរាបប់ទជ្មើេខ្ះដដ្មនិ ្្ងន់្ ្ងរការបបប្រឹត្ិជ្មើេផ្លូវ


ជេទមនិជោជៅឬជបគឿងជញៀនឬជាបោ់ក់្ ន័្ធការមានកាជំេ្ើង។

• រកសាការជាបជ់ោេបញ្ញត្ិអេ់មតួយ�តីវតិេំរាបប់ទឧបករឹដ្ឋដដ្មនិ ្្ងន់្ ្ងរការបបប្រឹត្ិជ្មើេបតីដងមនិជោជៅជបើការជាបជ់ោេ្តីមុន
គឺេំរាបក់ារចាបរ់ជំោេេំឡាបម់នុេ្សឬការជ្វើបាបជកមង។

អ្នកវភិាគជេចក្តីេជងខេបនននតីតិបញ្ញត្ិបបមាណនលូវឥទ្ធិ្្�ិរញ្ញ វត្ុទលូោតរ់តួចរបេ់រដ្ឋនិងរដ្្ឋ េបិា្មលូ្ដ្្ឋ ន៖
• រដ្ឋេន្សបំបាកជ់ាបោ់កទ់ងចជំោះ្ន័្ធនាររនិងចំណាយជ ើ្្កខេខណ័្ឌ ការជដ្ះដ្ងចំនតួន$70ោនជាបបចាឆំ្្ន ំជា�លូរដ�ជ�ើយឤចេន្សបំបាក—់
ដ្់ជៅ$90ោនជាបបចាឆំ្្ន —ំក្នុងរយ:ជ្្ ត្ីរបតីទេវត្សរខ៍ាងមុខ។ការបបមាណោងំជនះឤចនរឹងខ្ពេ់ជាងឬោបជាងជដ្យដបោ់នដុោ្រ

ឤបេ័យជៅជ ើ្វធិានការរបេ់រដ្ឋជៅជ្្អនាគត។
• រដ្ឋនិងជខាន ត្ីចំណាយបបាកម់តួយដង ត្ីរបតីោនដុោ្រក្នុងជ្្ ត្ីរបតីឆ្្ន ខំាងមុខេំរាបេ់កមមភា្តុោការជាបោ់កទ់ង
ការកាតជ់ោេសាថមតីននទុរ�នខះ្។

សាវរារ

មានបទឧបកដិ្ឋបតីបបជេទដ្ច់្ តីរ្ន គ៖ឺបទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរបទជ្មើេជាម�្ រឹម
នងិការបបប្រឹត្ជ្មើេចបាបប់សា្ៗ។ឧបកដិ្ឋកមមគជឺាបបជេទឧបកដិ្ឋកមមដ៏្ ្ងន់

្្ងរបផុំតជ�ើយបុគ្្គ ដដ្កាត់ជោេ ត្ីបទឧបកដិ្ឋអាចបតរូវកាតជ់ោេឲ្យ
ជាបគុ់ករដ្ឋជៅជបកាម្កខេខណ្ឌ ជាកោ់កន់ានា។បុគ្្គ ដដ្កាតជ់ោេ
្តីបទឧបកដិ្ឋជ�ើយដដ្មនិបានបតរូវកាតជ់ោេឲ្យជាបគុ់ករដ្ឋបតរូវដតកាត់
ជោេឲ្យជាបគុ់កជខាន្តីដដ្្ិនតិ្យជដ្យនាយកដ្្ឋ នសាក្្ងរបេ់ជខាន
្តីជៅក្នុងេ�គមន៍ឬោងំ្តីរ។
ចបាបដ់ដ្មានបសាបដ់បងដចកបទឧបកដិ្ឋខះ្ជា“�ងិសា”ឬ“ ្្ងន់្ ្ងរ”ឬោងំ

្តីរ។ឧោ�រណ៏ននបទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរដដ្បានកណំតថ់ា�ងិសារ តួមមានោត
កមមឆកប់ន្់នងិចាបរ់ជំោេ។ជ្្ដដ្បទឧបកដិ្ឋ�ងិសាជេទើរោងំអេ់បតរូវ
ចាតទុ់កថា្្ងន់្ ្ងរបទឧបកដិ្ឋជផ្សងជទៀតបតរូវបានកណំត់ថា ្្ងន់្ ្ងរដតចំជោះ
ករណតី ដលូចជាការវាយបបហារជដ្យបណំងបបប្រឹត្អំជ ើ្ឆកប់ន្។់បទឧបកដិ្ឋ
ដដ្មនិបតរូវបានដបងដចកថា�ងិសាឬ្្ងន់្ ្ងររ តួមមានការជចារកមមដេ៏ជម្ ើម
(មនិោក់្ ន័្ធនរឹងការជបបើបបាេ់កាជំេ្ើង)នងិការកានក់ាបស់ារធាតុហាម

ោត។់

ជៅដខឧេភាឆ្្ន 2ំ012មានអ្នកជោេជាប់ឃុំបបដ�្137,000នាក់
ក្នុងបប្ន័្្ធ ន្ធនាររននរដ្ឋការ ត្ី�័វរញ៉ា ។បប្ន័្្ធ ន្ធនាររដ្ឋក្នុងឆ្្ន ំ2012-

2013គផឺ្្ ់គំជរាងថវកិាជេទើរដត$9បបាបំតួនរយជកាដដុិោ្រ។
ការកាតជ់ោេបទជ្មើេបតីដង។េំជណើ បបជាមតិជ្ខ184(រាម្មមរា

េំជៅជ ើ្ចបាប់“ដចង្តីបទជ្មើេបតីដង”)បតរូវបានអនុវត្ជដ្យអ្នកជបាះជឆ្្ន ត
ក្នុងឆ្្ន 1ំ994។វា�រំញុឲ្យដ្ក់្ ន្ធនាររឲ្យបានយលូរេំរាបអ់្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេ
ដដដ្ៗ។ជា្ិជេេចបាបត់បមរូវជអាយមនុេ្សមា្ន ក់ដដ្ដ្កជ់ោេ្តីបទ
ឧបកដិ្ឋនងិអ្នកដដ្ ត្ីមនុបតរូវបានដ្កជ់ោេ ត្ីបទឧបកដិ្ឋ�ងិសាឬ្្ងន់្ ្ងរមតួយ
ឬជបចើនជដើម្ តីកាតជ់ោេឲ្យជាប់្ ន្ធនារររបេ់រដ្ឋដលូចខាងជបកាមៈ
• បទជ្មើេជាជ ើ្កទត្ី តីរ។បបេិនជបើមនុេ្សជនាះមានការកាតជ់ោេ្តី

បទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរឬ�ិងសាមតួយ ត្ីមុនការកាតជ់ោេជ ើ្ការដ្កជ់ោេ
បទឧបកដិ្ឋថមតីណាមតួយ(មនិថាឧបកដិ្ឋកមម្្ងន់្ ្ងរឬ�ងិសា)គឺ្ តីរដងនន
រយៈជ្្កណំតដ់ដ្តបមរូវជៅជបកាមចបាបេំ់រាបក់ារជាប់ជោេថមតី
ខុេ ត្ីជនាះ។អ្នកបបប្រឹត្ិបទជ្មើេដដ្កាតជ់ោេជដ្យតុោការ
ជបកាមខដចងជនះបតរូវបានេំជៅថាជា“�នបបប្រឹត្បទជ្មើេជ ើ្ក
ទត្ី តីរ។”គតិមកបតរឹមដខមនិាឆ្្ន ំ2012មានអ្នកជោេបបប្រឹត្បទជ្មើេ
ជ ើ្កទត្ី តីររេ់ជៅជាមតួយរ្ន បបដ�្33,000នាក។់

ការជ្វើវភិាគជដ្យអ្នកវភិាគអង្គនិតិបញ្ញត្ិ
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សំណ�ើ ប្រជាមតិ
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• បទជ្មើេជ ើ្កទតីបតី។បបេិនជបើមនុេ្សណាធ្ាបម់ានការកាតជ់ោេ
្តីបទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរឬបទឧបកដិ្ឋ�ិងសាកា្ ត្ីជ្្មនុ ត្ីរដងឬជបចើន
ដងការកាតជ់ោេេំរាបក់ារដ្កជ់ោេ្តីបទឧបកដិ្ឋថមតីណាមតួយ(មនិថា
បរនដ់តជាបទឧបកដិ្្ឋ ្ងន់្ ្ងរឬបទឧបកដិ្ឋ�ិងសា)គឺបតរូវជាបម់តួយ�តីវតិជា

មតួយការជដ្ះដ្ងដដ្អាចជៅរតួចឆ្បប់ផុំតបនាទ ប់្ តីជាប់្ ន្ធនាររ
25 ឆ្្ន ។ំអ្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេកាតជ់អាយជាបជ់ោេជបកាមខដចងជនះ
គេំឺជៅជ ើ្“�នជាបជ់ោេជ ើ្កទតីបតី។”មកបតរឹមដខមនិាឆ្្ន ំ2012 

មាន�នជាបជ់ោេជាជ ើ្កទតីបតីរេ់ជៅក្នុង្ន្ធនាររចនំតួនបបដ�្
9,000នាក។់

ខណៈដដ្ចបាបត់បមរូវឲ្យការកាតជ់ោេដដ្បានជរៀបរាបខ់ាងជ ើ្ចំជោះ
ករណតី ខះ្តុោការបបដ�្ជាជប�ើេជរ ើេមនិ្ចិារណាជ ើ្បទឧបកដិ្្ឋ តីមនុៗ
ជៅជ្្កំ្ ុងជ្វើការកាតជ់េចក្តី។ជៅជ្្ដដ្ការជនះជកើតជ�ើង�ន
ជ្មើេដដ្មនិដលូជច្នះជទនរឹងបតរូវបានកាតជ់ោេជាអ្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេជ ើ្ក

ទត្ី តីរឬទតីបតីអាចនរឹងបតរូវកាតជ់េចក្តីមានរយៈជ្្ខ្តីជាងដលូចដដ្តបមរូវរាម
ជបកាមចបាបដ់ចង្តីបទជ ម្ើេបតីដង។

ការកណំតក់ារជដ្ះដ្ង ត្្ី ន្ធនាររ។ជបកាមចបាបប់ច្ុប្ន្នអ្នកបបប្រឹត្
បទជ្មើេជាជ ើ្កទត្ី តីរភាគជបចើនគឺបតរូវជដ្ះដ្ងវញិជដ្យេវ័យបបវត្ិបនាទ ប់
្តីបំជ្ញចបេ់្វបគបរ់ាមការកាតជ់ោេរបេ់្តួក។ផទុយមកវញិ�នជាប់
ជោេជាជ ើ្កទតីបតីនរឹងបតរូវជដ្ះដ្ងវញិោ្់ដតមានការយ្់ប្មជដ្យ


គណៈកមមការរបេ់រដ្ឋខាងេវនាការខាងការជដ្ះដ្ង(BPH)។បនាទ ប់្ តី
�នជាបជ់ោេជ ើ្កទតីបតីបានបំជ្ញរាមចនំតួនឆ្្ន អំប្រមារដដ្តបមរូវជដ្យ
ការដ្កជ់ោេរបេ់្តួកការកំណតក់ារជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររ។ជបកាមចបាប់
បច្ុប្ន្នអ្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេជាជ ើ្កទត្ី តីរភាគជបចើនគឺបតរូវជដ្ះដ្ងវញិ

ជដ្យេវ័យបបវត្ិបនាទ ប់្ តីបំជ្ញចបេ់្វបគបរ់ាមការកាតជ់ោេរបេ់្តួក។
ផទុយមកវញិ�នជាបជ់ោេជាជ ើ្កទតីបតីនរឹងបតរូវជដ្ះដ្ងវញិោ្់ដតមាន

ការយ្់ប្មជដ្យគណៈកមមការរបេ់រដ្ឋខាងេវនាការខាងការជដ្ះដ្ង
(BPH)។បនាទ ប់្ តី�នជាបជ់ោេជ ើ្កទតីបតីបានបំជ្ញរាមចនំតួនឆ្្ន អំប្រមារ
ដដ្តបមរូវជដ្យការដ្កជ់ោេរបេ់្តួកជគគណៈកមមការBPHដរឹកនាេំវ
នាការ្ចិារណាការជដ្ះដ្ងជដើម្ ត្ី និតិ្យជ ើ្្ទ្ធភា្ដដ្អាចជដ្ះដ្ង

្តួកជគ។ឧោ�រណ៍គណៈកមមការBPHនរឹងដរឹកនាេំវនាការដបបជនះមតួយ
េំរាប�់នជ្មើេជ ើ្កទតីបតីដដ្បានកាតជ់ោេ ត្ី25ឆ្្ន ដំ្់មតួយ�តីវតិ
បនាទ ប់្ តី�នជ្មើេជ ើ្កទតីបតីបានជាបគុ់ក25ឆ្្ន ជំ�ើយ។បបេិនជបើគណៈ
កមមការBPHេំជរចថាមនិជដ្ះដ្ង�នជ្មើេជ ើ្កទតីបតីជៅឯេវនាការជនាះ
ជទគណៈកមមការនរឹងដរឹកនាេំវនាការជាបន្បនាទ បជ់ៅជ្្អនាគត។ជដ្យ
សារដតចបាបប់ទជ្មើេបតីដងបានចលូ្ជា្រមានជៅឆ្្ន ំ1994�នជ្មើេបតីដង
ដបំលូងនរឹងមានេិទ្ធចិលូ្េវនាការចំជោះការជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររដដ្អាច
ជៅរតួចរបេ់្តួកជគជៅ�តិដំណាចទ់េវត្សជនះ។

ការបតរួត្ិនិត្យជបកាយការជដ្ះដ្ង។
បគប�់នបបប្រឹត្បទជ ម្ើេ្តីរដងនងិបតីដងោងំអេ់គឺតបមរូវឲ្យជររ្រាម

ចបាបប់ច្ុប្ន្នជដើម្ តីឲ្យជគបតរួត្ិនតិ្យជៅក្នុងេ�គមនប៍នាទ ប់្ តីជដ្ះដ្ង
ជចញ្ត្ី ន្ធនាររ។បបេិនជបើការជាបជ់ោេថមតៗី របេ់�នបបប្រឹត្បទជ្មើេ
ទត្ី តីរគជឺាឧបកដិ្ឋកមមមនិ្្ងន់្ ្ងរអ�ងិសាជាទលូជៅរតន់រឹងបតរូវោ្ជំមើ្ ជៅក្នុង
េ�គមនជ៍ដ្យមនន្តីរាមដ្នរបេ់ជខាន្តី។ម្យ៉ាងវញិជទៀត�នបបប្រឹត្បទ

ជ្មើេទត្ី តីរនរឹងបតរូវោ្ជំមើ្ ជៅក្នុងេ�គមនជ៍ដ្យភា្ន កង់្រោ្ជំមើ្ ការ

ជដ្ះដ្ង។បគប�់នបបប្រឹត្បទជ្មើេទតីបតីបតរូវោ្ជំមើ្ ជៅក្នុងេ�គមន៍
ជដ្យភា្ន កង់្រោ្ជំមើ្ ការជដ្ះដ្ងជបកាយការជដ្ះដ្ងរបេ់្តួកជគ។

ជៅជ្្�នបបប្រឹត្បទជ្មើេទត្ី តីរឬទតីបតីរជំោេ្កខេខណ្ឌ ននការោ្ជំមើ្
របេ់េ�គមន៍្ តួកជគឬបបប្រឹត្បទជ្មើេថមតីមតួយជទៀត្តួកជគអាចបតរូវបាន

ដ្កច់លូ្ក្នុង្ន្ធនាររជខាន្តីឬ្ន្ធនារររបេ់រដ្ឋអាបេ័យជ ើ្ស្ានការណ៍
ជាកដ់េង្។
ជេចក្តីជេ្នើចបាប់
វធិានការជនះកាតប់ន្យការកាតជ់ោេជាប់្ ន្ធនាររជបកាមចបាបដ់ចង្តី

បទជ្មើេបតីដងជដ្យ�នបបប្រឹត្បទជ្មើេខុេបតីដងជាកោ់ក់ដដ្បទ
ជ្មើេបច្ុប្ន្នគឺជាបទឧបកដិ្ឋមនិ្្ងន់្ ្ងរនងិអ�ងិសាវធិានការជនះកអ៏នុញត្

ឲ្យមានកាតជ់ោេ�នបបប្រឹត្បទជ្មើេខុេបតីដងជាកោ់កណ់ាដដ្បច្ុប្ន្នកំ្ ុងជាបជ់ោេអេ់មតួយ�តីវតិចំជោះបទឧបកដិ្ឋមនិ្្ងន់្ ្ងរនងិអ�ងិសា
ដដ្បានបញ្ជា ក។់ការផ្្េ់ប្លូ រោងំ្តីរជនះបតរូវបានជរៀបរាបដ់លូចខាងជបកាម

ការកាតជ់ោេកានដ់តខ្តីេំរាប�់នបបប រ្ឹត្ជ្មើេបតីដង។វធិានការជនះោម
ោរឲ្យ�នជ្មើេណាមា្ន កដ់ដ្មានការជចាទបបកានប់ទឧបកដិ្ឋមនិ្្ងន់្ ្ងរនងិ
អ�ងិសា ត្ីមនុ ត្ីរឬជបចើនជាងជនះជ�ើយដដ្�នជ្មើេថមតីរបេ់្តួកជគគជឺាបទ
ឧបកដិ្ឋមនិ ្្ងន់្ ្ងរនងិអ�ងិសាឲ្យទទត្ួ ជោេជាបគុ់កដដ្មានរយៈជ្្្តីរ
ដងននរយៈជ្្្មមរាេំរាបប់ទជ្មើេថមតីជាជាងការជាបជ់ោេអប្បរមា
25ឆ្្ន ជំៅមតួយ�តីវតិដលូចដដ្តបមរូវនាជ្្បច្ុប្ន្នជនះ។ជាឧោ�រណ៍�ន
បបប្រឹត្បទជ្មើេជាជ ើ្កទតីបតីមា្ន កដ់ដ្បានផន្្ាជោេ ត្ីបទឧបកដិ្ឋដដ្ការ

កាតជ់ោេ្មមរាមានរយៈជ្្្តីរជៅបតួនឆ្្ន ំនរឹង�នំតួេជដ្យការកាតជ់ោេ
្តីរវាងបតួនជៅបាបំបតីឆ្្ន វំញិ-គឺ្ តីរដងននរយៈជ្្ដដ្នរឹងអនុវត្ជផ្សង្តីជនះ
ជាជាងរយៈជ្្25ឆ្្ន ជំៅមតួយ�តីវតិ។
កប៏៉ាុដន្វធិានការជនះផ្្ ់ការជ ើ្កដ្ងខះ្ចំជោះការកាតជ់ោេខ្តៗី ។ជាក់

ដេង្ប៉ាុដន្វធិានការជនះតបមរូវថាបបេិនជបើ�នជ្មើេបានបបប្រឹត្បទឧបកដិ្ឋ
ថមតៗី ឬបទឧបកដិ្្ឋ តីមនុៗជាកោ់ក់រ តួមមានបទឧបកដិ្ឋខះ្ៗោក់្ ន័្ធនរឹងថា្ន ំ

ជញៀនផ្លូវជេទនងិកាជំេ្ើងជ�ើយរតន់រឹងបបឈមនរឹងការកាតជ់ោេមតួយ�តីវតិ
ជបកាមចបាបដ់ចង្តីបទជ្មើេបតីដង។
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50 |  ការជ្វើវភិាគ

ការកាតជ់ោេជ�ើងវញិជ ើ្�នបបប រ្ឹត្បទជ្មើេទតីបតីជ្្បច្ុប្ន្ន។វធិាន
ការជនះអនុញតឲ្្យ�នបបប្រឹត្បទជ្មើេទតីបត្ី តិបបាកដអាចដ្ក់ោក្យជេ្នើេំុ

ជ្វើការកាតជ់ោេជាថមតីជៅតុោការ។វធិានការជនះកំរតិជ ើ្ភា្មានេិទ្ធិ
ទទត្ួ បានការកាតជ់ោេជាថមតីជ ើ្�នជ្មើេជាជ ើ្កទតីបតីដដ្បទជ្មើេបច្ុ

ប្ន្នរបេ់្តួកជគគមនិ្្ងន់្ ្ងរនងិអ�ងិសាជ�ើយដដ្្តួកជគមនិបានបបប្រឹត្
បទឧបកដិ្ឋបច្ុប្ន្ននងិ្តីមនុៗដលូចដដ្បានបញ្ជា ក់ដលូចជាបទឧបកដិ្ឋោក់

ទងនរឹងថា្ន ជំញៀនផ្លូវជេទនងិកាជំេ្ើង។តុោការដរឹកនាេំវនាការកាតជ់ោេ
ោងំជនះជ�ើងវញិនរឹងកណំតជ់ាដបំលូងថាជតើបបវត្ឧិបកដិ្ឋកមមរបេ់�នជ្មើេ
ជ្វើឲ្យ្តួកជគមានេិទ្ធទិទត្ួ បានការកាតជ់ោេជាថមតី។តុោការអាចបតរូវបាន
តបមរូវឲ្យជ្វើការកាតជ់ោេ�នជ្មើេដដ្មានេិទ្ធិដរាបណាវាមនិបាន

កណំតថ់ាការកាតជ់ោេជ�ើងវញិនរឹងនាឲំ្យមានជបរះថា្ន កម់និេមជ�តុផ្
ដ្់េុវត្ភិា្សាធារណៈ។ក្នុងការកណំតថ់ាជតើ�នជ្មើេមា្ន កន់ាឲំ្យមាន

ជបរះថា្ន កដ់លូជចា្ន ះតុោការអាច្ិចារណាជ ើ្េេុ្រាងមតួយចនំតួនដដ្វា
អាចបញ្ជា កថ់ាោកទ់ងដលូចជាបបវត្ឧិបកដិ្ឋកមមអាកប្កិរយិាក្នុង្ន្ធនាររ
នងិការចលូ្រតួមក្នុងកមមវ ិ្ តីស្ារនតីតេិម្ោរបេ់�នជ្មើេ។វធិានការជនះ
តបមរូវឲ្យ�នជ្មើេដដ្បានកាតជ់ោេជ�ើងវញិឲ្យទទត្ួ ្តីរដងននរយៈជ្្
្មមរាេំរាបប់ទជ្មើេចុងជបកាយបផុំតរបេ់្តួកជគ�ំនតួេឲ្យការកាតជ់ោេ
ដដ្បានកាតក់ា្្តីមនុ។�នជ្មើេដដ្ការជេ្នើេំុឲ្យមានការកាត់ជោេ
ជាថមតីរបេ់្តួកជគបតរូវបានបដជិេ្ជដ្យតុោការគតួរដតបន្រយៈជ្្ឃំុ
ោងំអេ់មតួយ�តីវតិឲ្យ្តួកជគដលូចដដ្ ត្ួកជគបតរូវបានកាតជ់ោេ ត្ីដបំលូង។
ឥទ្ធិ្ ្សារជ្ើ្ ន្ធ
បបាកេ់ន្សនំនការដកដបបរបេ់រដ្ឋ។វធិានការជនះនរឹងមានផ្ប៉ាះោ្់សារ

ជ ើ្រ្ន្ធមតួយចនំតួនជ ើ្បប្ន័្ធដកដបបរបេ់រដ្ឋ។េំខានប់ផុំតវធិានការជនះនរឹង
កាតប់ន្យការចណំាយជ ើ្្ន្ធនារររបេ់រដ្ឋរាមវ ិ្ ត្ី តីរយា៉ា ង។ទតីមតួយអ្នក
ជាប់ឃុំតចិជៅនរឹងជាប់្ ន្ធនាររចំជោះការកាតជ់ោេមតួយ�តីវតិជនាជបកាម
ចបាបប់បប្រឹត្បទជ្មើេបតីដងជដ្យសារដតខដចងរបេ់វធិានការជនះោមោរ
ឲ្យការកាតជ់ោេដលូជចា្ន ះបតរូវអនុវត្ដតចំជោះ�នជ្មើេបបប្រឹត្បតីដងដដ្បទ
ជ្មើេបច្ុប្ន្នរបេ់្តួករតគឺ់្្ងន់្ ្ងរឬ�ងិសា។វ ិ្ តីជនះនរឹងបនយ្ការកាត់

ជោេជ ើ្�នជ្មើេខាងបទឧបកដិ្ឋខះ្ៗក្នុងជ្្អនាគត។ទត្ី តីរការកាត់
ជោេជាថមតីជ ើ្�នបបប្រឹត្បទជ្មើេបតីដងអាចផ្្ ់្ទ្ធផ្ឲ្យមាន�នជាប់


ឃុំដដ្មានបសាបជ់ាជបចើនទទត្ួ បាននលូវការជាប់្ ន្ធនាររយៈជ្្ខ្តី។

វ ិ្ តីជនះនរឹងផ្្ ់្ទ្ធផ្ឲ្យមានការកាតប់ន្យចនំតួនអ្នកជាប់ឃុំជដ្យចាប់
ជផ្ើមក្នុងរយៈជ្្ឆ្ប់ៗ ជនះ។
វធិានការជនះកន៏រឹងផ្្ ់្ទ្ធផ្ឲ្យមានការបន្យការចណំាយជ ើ្ការ

ជដ្ះដ្ងរបេ់រដ្ឋ។វ ិ្ តីជនះនរឹងជកើតជ�ើង្តីជបោះ�នជ្មើេដដ្ប៉ាះោ្់
ជដ្យវធិានការជនះជាទលូជៅនរឹងបតរូវោ្ជំមើ្ ជដ្យការបតរួត្និតិ្យសាក្្ង


របេ់ជខាន្តី-ជាជាងការជដ្ះដ្ងដដ្មាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋ-បនាទ ប់្ តី
ការជដ្ះដ្ងជចញ្តីគុករបេ់្តួកជគ។ជនះកជ៏បោះបទជ្មើេបច្ុប្ន្នរបេ់
្តួកជគគឺមនិ្្ងន់្ ្ងរនិងអ�ងិសា។បដនម្ជ ើ្េជនះជទៀតការកាតប់នយ្ចនំតួន

អ្នកបបប្រឹត្បទជ្មើេបតីដងនរឹងបនយ្ចនំតួនេវនាការ្ចិារណាការជដ្ះដ្ង
ដដ្មាន្កខេខណ្ឌ ដដ្គណៈកមមការBPHនរឹងបតរូវការជដើម្ តីជរៀបចំជទៀត

ក្នុងជ្្អនាគត។
បបាកេ់ន្សនំនការដកដបបរបេ់រដ្ឋដដ្បានមក្តីការផ្្េ់ប្លូ រខាងជ ើ្នរឹង

មានចនំតួនបបដ�្$70ោនដុោ្រជាជរៀងរា្់ឆ្្ន ជំាមតួយការេន្សកំានដ់ត
ខ្ពេ់-អាចដ្់$90ោនដុោ្រជាជរៀងរា្់ឆ្្ន ំ-ក្នុងរយៈកា្ ត្ីរបតីទេ
វត្សជទៀត។។ជោះជាយា៉ា ងជនះក្តីការេន្សជំាជរៀងរា្់ឆ្្ន ោំងំជនះអាចទរឹក
បបាករ់ាបេិ់បោនដុោ្រគខឺ្ពេ់ជាងឬោបជាងអាបេ័យជ ើ្ករ្ាជាជបចើន។
ជា្ិជេេកំរតិជាកដ់េង្ននការេន្សំនរឹងអាបេ័យជ ើ្ចនំតួននន�នជ្មើេបតី
ដងដដ្បតរូវបានកាតជ់ោេជាថមតីជដ្យតុោការនងិកំរតិដដ្គណៈកមមការ
BPHនរឹងគតួរបតរូវបានជដ្ះដ្ង�នបបប្រឹត្បទជ្មើេបតីដងជៅជ្្អនាគត
ជបកាមចបាបប់ច្ុប្ន្ន។
ការចណំាយជ ើ្ការកាតជ់ោេជាថមតី។វធិានការជនះនរឹងផ្្ ់្ទ្ធផ្ឲ្យ

មានការចណំាយមតួយជ្្ចំជោះរដ្ឋនិងជខាន្តីដដ្ោកទ់ងនរឹងខដចងននការ
កាតជ់ោេជ�ើងវញិរបេ់វធិានការជនះ។ខដចងោងំជនះនរឹងបជងកើនចនំតួនករណតី
បណ្រឹ ងដដ្ជា្ទ្ធផ្អាចនរឹងនាឲំ្យមានការចណំាយបដន្មេំរាបជ់មធាវ តី
តំបន់អ្នកការោរសាធារណៈនងិនាយកដ្្ឋ នតបមរួតជខាន្តីដដ្នរឹងចាត់
ដចងបនទុកការង្រនងិដបងដចកបុគ្្គ ិកេំរាបន់តីតិវ ិ្ តីការកាតជ់ោេជ�ើងវញិ
ោងំជនះ។បដន្មជ ើ្េជនះជខាន្តីនរឹងជ្វើឲ្យមានការចណំាយជ ើ្្ន្ធនាររ
ជដើម្ តីផ្្ ់កដនង្សា្ន កជ់ៅេំរាបអ់្នកជាប់ឃុំក្នុងជ្្ដជំណើ រការការកាត់
ជោេជ�ើងវញិ។ការចំណាយោងំជនះអាចមានចំនតួន្តីរបតីោនដុោ្រទលូោងំ
រដ្ឋក្នុងរយៈជ្្ ត្ីរបតីឆ្្ន ។ំ
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ការប៉ាះោ្់សារជ ើ្្ ន្ធជផ្សងជទៀតនរឹងមានការចណំាយបដន្មខះ្ោកទ់ង
នរឹងតុោការការអជងកតសាក្្ងនងិ្ន្ធនាររេំរាបរ់ដ្ឋនងិជខាន្តី។
ជនះជដ្យសារដត�នជ្មើេខះ្បតរូវបានជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររជដ្យសារដត
វធិានការជនះនរឹងបតរូវបានោ្ជំមើ្ ជដ្យនាយកដ្្ឋ នអជងកតសាក្្ង�ំនតួេ
ឲ្យការជដ្ះដ្ងមាន្កខេខណ្ឌ របេ់រដ្ឋជ�ើយនរឹងមានេវនាការតុោការ
នងិទទត្ួ ការកាតជ់ោេឲ្យជាប់្ ន្ធនាររបបេិនជបើ្ តួកជគរជំោេជ ើ្្កខេ
ខណ្ឌ ននការោ្ជំមើ្ ឬបបប្រឹត្បទជ្មើេថមតៗី ។ជយើងជ្វើការបា៉ា នស់ាម នថាការ

ចណំាយរយៈជ្្ដវងដបបជនះគឺមនិមានជបចើនជទ។
វធិានការជនះនរឹងផ្្ ់ជា្ទ្ធផ្នលូវភា្ចំរះុននផ្ប៉ាះោ្់សារជ ើ្្ ន្ធជ ើ្

រដ្្ឋ េបិា្របេ់រដ្ឋនងិរដ្្ឋ េបិា្មល្ូ ដ្្ឋ ន។
ឧោ�រណ៍រដ្្ឋ េបិា្នរឹងជ្វើឲ្យមានការចណំាយបដន្មរ�លូតដ្់កំរតិ

ដដ្�នជ្មើេបានជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររជដ្យសារដតវធិានការជនះោម
ោរឲ្យមាននលូវជេវារដ្្ឋ េបិា្(ដលូចជាការដថោេុំខភា្ដដ្បងជ់ដ្យ
រដ្្ឋ េបិា្េំរាបប់ុគ្្គ ោងំឡាយណាដដ្រម នការបគបដណ្បធ់ានា
រា៉ាបរ់ងឯក�ន)ឬបបប្រឹត្បទជ្មើេបដន្មជទៀត។វាកន៏រឹងមានផងដដរនលូវបបាក់
ចណំលូ ្រដ្្ឋ េបិា្របេ់រដ្ឋនងិរដ្្ឋ េបិា្មល្ូ ដ្្ឋ នបដន្មខះ្ជទៀតរ�លូត
ដ្់កំរតិដដ្�នជ្មើេោងំបានជដ្ះដ្ង្ត្ី ន្ធនាររជដ្យសារដតវធិាន
ការជនះបានចលូ្ជា្រមាន។ទំ�ំននផ្ប៉ាះោ្់គរឺម ននរណាដរឹងជទ។


