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កម្មវត្ថុរបស់ស.ស.ប សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ និងឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
សកម្មភាពរបស់ស.ស.ប ជាចម្បងក្ន ុងឆ្ន ាំ២០១៨ និងឆ្ន ាំ២០១៩ នឹងផ្តោ តផ្ ើប្បផ្េសក្ម្ព ុជា ផ្ោយ
ផ្ប្ោយកិច្ចព្ពម្ពព្ពៀងសន្ត ិភាពទីព្កងុប៉ា រសីឆ្ន ាំ១៩៩១ ពលរដ្ឋខ្មម រទូពៅរងការរំពោភបាំពាន្សិទធជិា
មូ្លដ្ឋឋ ន្យ៉ា ងធ្ងន្់ធ្ងរ ជាពិពសសពៅពលើពលរដ្ឋទន់្ពមោយ ងាយរងពព្រោះខ្ដ្លមាន្ច្ាំនួ្ន្ដ្៏ពព្ច្ើន្ពលើស
លប់។ 
 
ពព្កាយការចាកពច្ញរបស់អ ៊ុន្តាក់ពដ្ឋយបងខ ាំពៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ន្ិងរដ្ឋព្បហារពៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ ខ្ដ្លរបប
ពោកហ ៊ុន្ខ្សន្បន្ពធ្វ ើឃាតជាព្បព័ន្ធពៅពលើអនកព្បឆ្ាំងនឹ្ងអាំណាច្របស់ហ ៊ុន្ខ្សន្និ្ងបរពទសជា
ពៅហាវ យនាយហ ៊ុន្ខ្សន្ ស្ថា ន្ភាពន្ពយបយពៅកម្ព ុជាបន្ ិ លលព្តបប់ពៅរកសភាពពដ្ើម្ដូ្ច្
ពព្កាយឆ្ន ាំ១៩៧៩៖ ហ ៊ុន្ខ្សន្និ្ងបរទរសខ្ដ្លជាពៅហាវ យនាយរបស់ហ ៊ុន្ខ្សន្ បន្ព្រប់ព្រងកម្ព ុជា
ពដ្ឋយកណាត ប់ដដ្ខ្ដ្ក។ របបហ ៊ុន្ខ្សន្ បន្ព្បព្ពឹតត ិឧព្កិដ្ឋកម្មពសដ្ឋកិច្ច ឧព្កិដ្ឋកម្មន្ពយបយជា
ពព្ច្ើន្ពលើសលប់ពលើពលរដ្ឋខ្មម រខ្ដ្លព្បឆ្ាំងនឹ្ងរបបហ ៊ុន្ខ្សន្ ខ្ដ្លការសមាា ប់ម្ន្៊ុសសពព្ៅព្បពន្ធ ័
ទ ាំងពន្ោះ ព្តូិ បន្របបពន្ោះរបបពន្ោះខ្កាងបន្ា ាំជាឧបបតត ិពហត៊ុពព្រោះថ្នន ក់ច្រាច្រណ៍ ពចារកម្មឬ ជពមាា ោះ
រវាងប៊ុរគល មាន្ករណពីោក អ ៊ុ៊ុំ-រា៉ាស្ថឌី ពោក  ពោកឆ៊ុត-ិទធី ពោក ខ្កម្បី ។ល។  
 
អស់រយៈពពល២៥ឆ្ន ាំ ម្កពហើយខ្ដ្លពយើងព ើញមាន្ការបាន្់យកព្ទពយសម្បតត ិដ្ព៏ព្ច្ើន្របសក់ម្ព ុជា
ពដ្ឋយព្កមុ្ឥសសរជន្មួ្យព្កមុ្តូច្ខ្ដ្លបន្បាន្់ពសដ្ឋកិច្ច ធ្ន្ធាន្ដ្៏មាន្តាំដលបាំផ៊ុតរបស់ព្បពទស
កម្ព ុជាសព្មាប់ជាព្ទពយមល នួ្ពរន្ិងព្រួស្ថររបស់ពួកពរ មាន្ដព្ពព ើ ន្ិង ធ្ន្ធាន្ធ្ម្មជាតិពផសងពទៀ
ត។ ដផៃដ្ីរាប់ោន្ហិកតាព្តូិ បន្របឹអូសពីពលរដ្ឋខ្មម រពដ្ឋយបងខ ាំ ពហើយព្តូិ បន្លក់ជាដ្ីសម្បទន្
ពសដ្ឋកិច្ចដ្ល់ព្កមុ្ហ ៊ុន្ជាតិ ឬបរពទស ជាពិពសសព្កមុ្ហ ៊ុន្រដ្ឋពិៀតណាម្។ ដព្ពព ើជាពព្ច្ើន្ោន្ហិតា
ព្តូិ បន្កាប់បាំផ្លា ញពដ្ឋយព្កមុ្ហ ៊ុន្ ទាំងពនាោះ ខ្រ៉ាមាសជាពព្ច្ើន្ោន្ពតាម្ព្តូិ បន្បាន្់យកពីពលរដ្ឋ
ខ្មម រ ពហើយពដ្ឋយព្បការពន្ោះ ទពន្ាបឹងបួរទូទាំងព្បពទសព្តូិបាំផ្លា ញ ន្ិងបាំព៊ុល។ ម្ន្៊ុសសរាប់ខ្សន្នាក់ 
ព្តូិ បន្ពរបងខ ាំឱ្យចាកពច្ញពីលាំពៅដ្ឋឋ ន្និ្ងដ្ីរបស់ពួកពរពដ្ឋយបងខ ាំ ពធ្វ ើពោយពួកពរបត់បង់អវ ី
ព្រប់យ៉ា ង ពហើយកាា យជាជន្ភាសមល នួ្ដូ្ច្កន ុងកាលៈពទសៈសង្គ្ងាគ ម្ ខ្ដ្លពួកពរព្តូិ ពបោះបង់ពចាល
ជីិភាពរស់ពៅតាម្ព្បដពណីរបស់ពួកពរ។ ពហើយពយើងបន្ព ើញនូ្ិភាពរំពជើបរំជួលកន ុងសងគម្ខ្ដ្ល
កាំព៊ុងពកើន្ពបើងពៅទូទាំងព្បពទសមណៈព្បជាជន្ស្ថម្ញ្ញកាំព៊ុងពាយម្ការពារផៃោះរបស់ពួកពរ។ ម
ណៈខ្ដ្លពួកិរជន្បន្កាា យជាអនកមាន្យ៉ា ងសម្បូ រខ្បបព្បជាជន្កម្ព ុជាស្ថម្ញ្ញ ព្តូិ បន្រ៊ុញព្ចាន្ឱ្យ
កាន់្ខ្តពព្ៅពៅកន ុងភាពព្កីព្ក។ 

 

ជន្រងពព្រោះដន្ព្បព័ន្ធពន្ោះម្ិន្ព្រន់្ខ្តជាព្បជាជន្កម្ព ុជាធ្ម្មតាប៉ា៊ុពណាណ ោះពទ ខ្តវាក៏ន្ឹងប៉ាោះពាល់ដ្ល់ 
អនារតដន្ពរដ្ឋខ្មម រខ្ដ្រ។ ព្បសិន្ពបើរម ន្ការទប់ស្ថា ត់ពដ្ើម្បីបញ្ឈប់ការលួច្បាន្់ធ្ន្ធាន្របស់កម្ព ុជា
ពទ ពនាោះអនារតពលរដ្ឋខ្មម រន្ឹងទទួលបន្ម្រតកទឹកដ្ី១ខ្ដ្លព្តូិ បន្ពរបាំផ្លា ញពមៃច្មៃ ីន្ិងពមោោះ
អស់ធ្ន្ធាន្ព្រប់យ៉ា ង។ 

 

ពដ្ើម្បីអន្៊ុិតតការបាន្់ធ្ម្ន្ធាន្និ្ងពសដ្ឋកិច្ចដន្ព្បពទសកម្ព ុជាពួកឥសសរជន្ខ្ដ្លកាន់្អាំណាច្បន្
ព្បព្ពឹតតការរំពោភសិទធិម្ន្៊ុសសយ៉ា ងធ្ងន្់ធ្ងរ។ ពៅរាជធាន្ីភន ាំពពញ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០០ ព្បជាពលរដ្ឋយ៉ា ង
ពហាច្ណាស់ ១៤៥០០០នាក់ ព្តូិ បន្ពរបពណត ញពច្ញពលីាំពៅដ្ឋឋ ន្របស់ពួកពរពដ្ឋយបងខ ាំ។ ពៅថ្នន ក់
ជាតិអងគការមិ្ន្ខ្ម្ន្រដ្ឋឋ ភិបលបន្ប៉ា ន្់ស្ថម ន្ថ្នព្បជាជន្កម្ព ុជាដ្ល់ពៅជាង ៧៧០០០០នាក់ព្តូិ



 

 

បន្រងផលប៉ាោះពាល់ពដ្ឋយការរំពោភដ្ីធ្ា ីចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០០ ពហើយស្ថា ន្ភាពកាន់្ខ្តោព្កក់ពៅ ៗ 
។ ពៅកន ុងឆ្ន ាំ២០១៤ ពយើងព ើញមាន្ការពកើន្ពបើងរួរឱ្យកត់សាំរល់នូ្ិច្ាំនួ្ន្ព្បជាជន្ខ្ដ្លរងផល
ប៉ាោះពាល់ពបើពព្បៀបពធ្ៀបពៅនឹ្ងឆ្ន ាំម្៊ុន្ៗ ។ ព្កមុ្អងគការឃាា ាំពម្ើលសិទធិរបស់អងគការលីកាដូ្ - បន្កត់

ព្តាថ្ន ពៅឆ្ន ាំ២០១៤ មាន្ពលរដ្ឋ១០.៦២៥ព្រួស្ថរបខ្ន្ាម្ពទៀត ខ្ដ្លរងពព្រោះពដ្ឋយការរំពោភយក
ដ្ីកាលពីឆ្ន ាំ២០១៤ ពសម ើន្ឹងច្ាំនួ្ន្ម្ន្៊ុសសបខ្ន្ាម្ ៤៩.519នាក់ ពហើយតួពលមពន្ោះបន្ម្កខ្តពីពមតត
ច្ាំនួ្ន្១៣ពមតតខ្ដ្លមាន្មូ្លដ្ឋឋ ន្ស្ថខាអងគការលីការដូ្ពៅព្បចាាំការ ខ្ដ្លជាតួពលមពាក់កណាត ល
ព្បពទសប៉ា៊ុពណាណ ោះ។  ជន្រងពព្រោះពដ្ឋយការបពណត ញពដ្ឋយបងខ ាំពច្ញពីដ្ធី្ា ីនិ្ងលាំពៅដ្ឋឋ ន្របស់ពួកពរ
បន្ផ្លា ស់ទីលាំពៅ ពហើយព្តូិ បងខ ាំច្ិតតរស់ពៅកន ុងលកខមណឌ លាំបកលាំប៊ុិន្ ដូ្ច្ជាជន្ភាសមល នួ្ដន្សង្
ព្រម្ ពដ្ឋយរម ន្ជាំនួ្យអវ ីទ ាំងអស់។ 

 

ពទោះបីកន ុងប៉ា៊ុនាម ន្ឆ្ន ាំថ្មីៗ កម្ព ុជាព្តូិ បន្ព្បពន្ធ ័ពសដ្ឋកិច្ចមា ោះចាត់ទ៊ុកថ្ន ជាព្បពទសមាន្ភាពទក់
ទញដន្ការអភិិឌឍន្៍ ក៏ភាពព្កីព្កពៅកម្ព ុជាសព្មាប់ពលរដ្ឋទូពៅពៅខ្តជាការព្ពួយបរម្ភបាំផ៊ុត។ 
ពយងតាម្របយការណ៍២០១៤ ដន្ធ្នាររពិភពពោកនិ្ងធ្នាររអភិិឌឍន្៍ោស៊ុី (ធ្នាររអភិិឌឍ

ន្៏ោស្ថ ន្) ពលរដ្ឋខ្មម រខ្ដ្លរស់ពៅពព្កាម្បនាៃ ត់ភាពព្កីព្ក(ពព្កាម្១,១ដ្៊ុោា រ)មាន្ច្ាំនួ្ន្៤១% ន្ិង

៧២%រស់ពៅជាមួ្យន្ឹង១,៦៦ដ្៊ុោា រកន ុង១ដថ្ង។ មាន្ខ្តពលរដ្ឋខ្មម រ៨%ប៉ា៊ុពណាណ ោះ ខ្ដ្លមាន្ច្ាំណូល៣
ដ្៊ុោា រកន ុង១ដថ្ង។  
 
ន្ិទណឌភាព ន្ិងអាំពពើព៊ុករលួយពៅខ្តជាឧបសរគ ដ្ល់ការពព្ងឹងន្ីតិរដ្ឋន្ិងការអភិិឌឍពសដ្ឋកិច្ចន្ិង
សងគម្សព្មាប់ព្បជាពលរដ្ឋខ្មម រទូពៅ។ មាន្ខ្តជន្មួ្យកាត ប់តូច្ខ្ដ្លជាពួកមាន្ទាំងអាំណាច្ពសដ្ឋ
កិច្ចន្ិងអាំណាច្ន្ពយបយ ខ្ដ្លបន្ទទួលផលពកីារអភិិឌឍន្៏ពន្ោះ ខ្តសព្មាប់ព្បជាជន្កម្ព ុជាភារ
ពព្ច្ើន្ភាពព្កីព្កម្ិន្ព្តូិ បន្កាត់បន្ាយពទ។ ព្បជាពលរដ្ឋភារពព្ច្ើន្ព្តូិ រស់ពៅជ៊ុាំិ លញខ្មសបនាៃ ត់ភាព
ព្កីព្ក។ ការពកើន្ពបើងច្ាំនួ្ន្ម្ន្៊ុសសខ្ដ្លរម ន្អវ ីខ្ដ្លព្តូិ បត់បង់ពនាោះរឺជាការពធ្វ ើច្លនាដ្៏ពៅៅ
ព្កហាយពៅកន ុងសងគម្។ 

 

ក៊ុមារព្តូិ បន្ពរបងខ ាំឱ្យពធ្វ ើការពៅកន ុងស្ថា ន្ភាពដ្៏លាំបកលាំប៊ុិន្ អម្ន្៊ុសសធ្ម៌្ ព្បឆ្ាំងនឹ្ងឆន្ៃៈ
របស់ពួកពរ ឬពដ្ឋយភាពចាាំបច្់ដន្ពសដ្ឋកិច្ច។ ក៊ុមារមួ្យច្ាំនួ្ន្ព្តូិ បន្ពរចាប់យកលក់ ពោយការ
បាំពរតីាម្ផៃោះ ឬតាម្កសិដ្ឋឋ ន្ ន្ិងសិបបកម្មពផសងៗ ខ្ដ្លពួកពរព្តូិ បត់បង់សិទធិពធ្វ ើអវ ីព្រប់យ៉ា ង។ 
ក៊ុមារខ្ដ្លរស់ពៅតាម្ដ្ងផល ូិ ព្តូិ បន្ពរពបោះបង់ពចាលពោយរសព់ៅអនាថ្ន រម ន្ជាំនួ្យអវ ីទ ាំងអស ់
ពហើយការបត់មល នួ្របស់ពួកពរម្ិន្ោច្ពផៃៀងផ្លៃ ត់បន្ ខ្ដ្លជាិតថ ុដន្ពាកយច្ចាម្ោរា៉ា ម្ថ្ន ពួកពរ
ព្តូិ បន្ព្បពន្ធ ័ ម យួសររីាងចាប់សមាា ប់កាត់យកសររីាងគរបស់ពួកពរលក់កន ុងទីផោសររីាងងងឹត។ 
ល័កខម័ណឌការងាររបស់ជន្ព្កីព្ក ន្ិងជន្ងាយរងពព្រោះ ពទោះកន ុងពសវាកម្ម ឬផលិតកម្មពផសង មាន្ការ
លាំបកលាំប៊ុិន្ ខ្ដ្លសិទធមូិ្លដ្ឋឋ ន្របស់ពួកពរព្តូិ បន្រំពោភបាំពាន្ធ្ងន្់ធ្ងរន្ិងជាព្បពន្ធ ័។ 

 

ពៅច្ាំពពាោះម្៊ុមឧព្កិដ្ឋកម្មយង់ នងខ្ដ្លបន្ពរៀបច្ាំជាអន្តរព្បពន្ធ ័ទ ាំងពន្ោះ ន្ិងពដ្ឋយពលរដ្ឋខ្មម រ
បន្ឆាងកាត់ម្ិន្ពច្ោះច្ប់ពីអាំពពើព្បល័យពូជស្ថសន្៍១ ពៅអាំពបើព្បល័យពូជស្ថសន្៍មួ្យ ពីោណា
ន្ិរម្ ពៅោណាន្ិរម្មួ្យពទៀត ពធ្វ ើពោយពលរដ្ឋខ្មម រទន់្ពព្រោះទន់្ពមោយន្ិងរម ន្សម្តាភាព
ពរៀបច្ាំមល នួ្ពដ្ើម្បីព្បឆ្ាំងនឹ្ងអាំពពើយ៉ាង នងទាំងពន្ោះពទ។ ពួកពរព្តូិ បន្ពលី សមាា ប់ ជាន្់ ា ីន្ិង
បាំពភាច្ពចាលកន ុងឧព្កិដ្ឋកម្មដ្៏យង់ នងទាំងពន្ោះ។ ចាប់តាាំងពីកិច្ចព្ពម្ពព្ពៀងសន្ៅ ិភាពព្កងុប៉ា រសីឆ្ន ាំ
១៩៩១ ពួកពរមួ្យច្ាំនួ្ន្ធ្ាំបន្រត់ពៅរកព្កមុ្ព្បឆ្ាំងពដ្ើម្បីជួយពួកពរឱ្យបន្ចាកពច្ញពីវាលិដ្តស
ងោដន្ ិ លនាសកម្ម និ្ងឧព្កិដ្ឋកម្មព្បល័យពូជស្ថសន៍្ខ្ដ្លរម ន្ទីបញ្ចប់មួ្យន្ពន្ោះ។ ប៉ា៊ុខ្ន្តចាប់តាាំងពី
ការចាកពច្ញរបស់អងគការសហព្បជាជាតិកន ុងឆ្ន ាំ១៩៩៤ កន ុងមាន្ជាអនកធានាដន្ការអន្៊ុិតតន្៍កិច្ច
ព្ពម្ពព្ពៀងពន្ោះ កម្ព ុជាន្ិងពលរដ្ឋខ្មម រព្តូិ ធាា កក់ន ុងព្កញុាំពួកក៊ុាំម្ម ុយន្ីសត ឥណឌ ចូ្ិន្ដ្ខ្ដ្លដូ្ច្កាលពី
ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ខ្ដ្លមាន្ពិៀតណាម្ជាបងធ្ាំ ពហើយបន្បពងា ើតការលួច្ព្ទពយសម្បតត ិជាតិ សម្បតត ិធ្ម្មជាតិ 
ន្ិងពសដ្ឋកិច្ចព្រប់យ៉ា ងពីពលរដ្ឋខ្មម រជាព្បពន្ធ ័ ឯរណបកសព្បឆ្ាំងព៊ុាំោច្ជួយអវ ីទ ាំងអស់ដ្ល់ពលរដ្ឋ
ខ្មម រ ពរមាន្តួនាទីព្តឹម្ជាអនកលាំអររបបផ្លត ច្់ការហ ៊ុន្ខ្សន្និ្ងោណាន្ិរម្ន៍្ម្ម ុយន្ីសត ឥណឌ ចូ្ិន្ 
កន ុងពព្ស្ថម្ព្បជាធ្ិបពតយយខ្កាងកាា យ ខ្ដ្លបន្បងា ិ លនាសកម្មដ្ល់ពលរដ្ឋខ្មម រ ន្ិងបន្បពងា ើតការ
បាន្់ធ្ន្ធាន្និ្ងពសដ្ឋកិច្ចពីពលរដ្ឋខ្មម រជាព្បពន្ធ។័ ការពបោះពឆ្ន តពៅកន ុងព្បពទសកម្ព ុជាបនាៃ ប់ពីឆ្ន ាំ 
១៩៩៣ ស៊ុទធខ្តជាការពបោះពឆ្ន តខ្កាងបន្ា ាំពដ្ឋយមាន្ការចូ្លរមួ្បិទបាំងលាំអរពដ្ឋយបកសព្បឆ្ាំង 
កន ុងពរលបាំណងពដ្ើម្បីរកោអាំណាច្របស់ពោកហ ៊ុន្ខ្សន្ន្ិងោណាន្ិរម្ន្៍ពួកម្ម ុយន្ីសត ឥណឌ ចូ្ិន្ 



 

 

ខ្ដ្លពធ្វ ើពោយកម្ព ុជាបត់បង់ឯករាជយន្ិងអធ្ិបពតយយរបស់មល នួ្ទាំងព្សងុ។   
 

ពដ្ឋយបញ្ហា ទាំងពន្ោះ ពៅកន ុងខ្មត៊ុោឆ្ន ាំ២០១៤ Global Diligence តាម្រយៈពម្ពោក Richard 

Rogers ពម្ធា ិអីន្ត រជាតិ បន្បត ឹងពៅត៊ុោការព្ពហមទណឌ ឧព្កិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ព្បឆ្ាំងនឹ្ងរបបរបស់

ពោកហ ៊ុន្ខ្សន្ ពចាទព្បកាន្់របបហ ៊ុន្ខ្សន្ ថ្នបន្ព្បព្ពឹតត ិឧព្កិដ្ឋកម្មព្បឆ្ាំងម្ន្៊ុសសជាតិច្ាំពពាោះ

ឧព្កិដ្ឋកម្មជាពព្ច្ើន្ខ្ដ្លរបបពន្ោះបន្ព្បព្ពឹតត ិ។ ពាកយបណត ឹងមួ្យពទៀតរបស់ ពោក Morton Sklar ជា 

ពម្ធាិោីពម្រ លខ្ដ្លបន្ដ្ឋក់កាលពីមឺមិ្នា២០១៤ បន្ពចាទព្បកាន្់ពោកហ ៊ុន្ខ្សន្ ពីបទឧព្កិដ្ឋ
កម្មព្បល័យពូជស្ថសន្៍។  
 
ន្ពយបយសម្បទន្ដន្ោណាន្ិរម្ន៍្ខ្បបថ្មី រឺជាបរាជ័យ ពហើយសហរម្ន្៍អន្តរជាតិព្តូិ ខ្ត
ពិចារណាពបើងិ លញ ពព្ពាោះវាបន្បងាា ញពីភាពពឃារពៅព្បឆ្ាំងនឹ្ងម្ន្៊ុសសជាតិ ន្ិងការបពាន្សិទធិ
ម្ន្៊ុសសជាមូ្លដ្ឋឋ ន្ធ្ងន្់ធ្ងរ ដ្ល់ពលរដ្ឋខ្ដ្លរងពព្រោះ។ 

 

ឧព្កិដ្ឋកម្មដ្៏យង់ នងដូ្ច្ខ្ដ្លបន្ពរៀបរាប់ខាងពលើ វាជាលទធផលដន្ការម្ិន្ពររពកិច្ចព្ពម្ពព្ពៀង
សន្ត ិភាពទីព្កងុប៉ា រសី១៩៩១ ពដ្ឋយភារីពាកព់ន័្ធទ ាំងអស់។ ពដ្ើម្បីបញ្ឈប់បទពលម ើសទាំងពន្ោះ ន្ិង
រារាាំងក៊ុាំពោយឧព្កិដ្ឋកម្មយ៉ាង នងខ្បបពន្ោះពកើតតពៅពទៀតពៅពពលអនារត ស.ស.ប បន្ពធ្វ ើយ៊ុទធនា
ការ ជព្ម្ញុពោយមាន្ការអន្៊ុិតតពពញពលញដន្កិច្ចព្ពម្ពព្ពៀងសន្ត ិភាពទីព្កងុប៉ា រសីឆ្ន ាំ១៩៩១ឆ្ន ាំ ជា
ពិពសស ព្បពទសម្ហាអាំណាច្ខ្ដ្លជាសមាជិកអចិ្ដង្គ្ន្តយ៍ដន្អងគការសហព្បជាជាតិ ពួកពរព្តូិ ខ្ត
បាំពពញតួនាទរីបសពួ់កពរកនងការជព្ម្ញុពោយពររព កចិ្ចព្ពម្ពព្ពៀងពន្ោះ ដូ្ច្អវខី្ដ្លជាការពបតជាា
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