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០១ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

បរយិាយពកីារសាងវាលកុចេតិយ  

(ពនូភ្នំខ្សាេ)់ 

របស់នោក ចាប  - ពនិ 

*** 

 តាងនាម្ក្កុម្ជៃំ ុំទុំនៃៀម្ទម្លា ប់ខ្មមរ នៅព ទធសាសៃបណ្ឌ ិ ត្យ ម្ុុំសូម្

បរយិាយពីការកសាងវាេ កនេត្យិ (ពូៃភ្នុំមាេ់) នដ្ើម្បីរ ុំឭកដ្េ់ទុំនៃៀម្

នៃេះជៃូជាសណ្ដា ប់បងបអូៃរមួ្ជាត្ ិដ្េូត្នៅខាងម្ ម ៖ 

 នេត្យិខ្ដ្េនគកសាងនោយដ្មីាេ់ស ទធ គនឺគយកដ្មីាេ់ម្កចាក់

គរន ើយពូៃឲ្យម្លៃរបូជានេត្យិន ើង នៅតាម្ភាសាបាេីថា “វាេ ក-

នេត្យិ” ខ្ត្អ្នកផងខ្ត្ងនៅជាភាសាខ្មមរថា “ពូៃភ្នុំមាេ់” នក្រេះគុំៃរមាេ់

ខ្ដ្េពូៃន ើងននាេះម្លៃសាា ៃភាពក្បខ្ េភ្នុំ។ 

 វាេ កនេត្យិនៃេះ ម្លៃគត្ៃិិយម្ថា ន្វើន ើងនដ្ើម្បីឧទទិសថាវ យជា

សកាា របូជាត្ុំណ្ដងក្ពេះេឡូាម្ណី្នេត្យិ នៅសាា ៃនក្ត្ក្ត្ងិសសួគខ៌្ដ្េពួក

នទវតាសាងបញុ្េះក្ពេះនកសធាត្  (ក្ពេះនកសា) ៃិងក្ពេះទាឋាធាត្  (ក្ពេះេងាូម្

ខ្កវ) នៃក្ពេះសម្លម សម្ពុទធ ខ្ដ្េសម្លា េ់ថាបាៃផោៃិសងសណ្ដស់។ 

 ការកសាងវាេ កេត្យិ នៅក្បនទសកម្ពុជានយើង ម្លៃន្វើទាុំងក្ពេះ



០២ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

រាជាទាុំងក្បជារាស្រសត, ទាុំងពីរខ្បបនៃេះ ម្លៃទុំនៃៀម្ៃិងរនបៀបក្ពម្ទាុំងពិ្ី

ក្បខ្ េគ្នន  ក្គ្នៃ់ខ្ត្ទុំនៃៀម្ខាងក្ពេះរាជាជាផាូវការ នៅថា “ក្ពេះរាជពិ្”ី 

ឧឡារកិអ្្កិអ្្ម្ជាងពិ្រីាស្រសត។ រនបៀបន្វើជាផាូវការខ្ត្ងន្វើនៅវត្តភ្នុំដ្ៃូ

នពញៃិងក្ពេះវហិារក្ពេះខ្កវម្កត៌្ ដ្េូកនុង គ.ស.១៩៥៤ នៃេះ ន្វើនៅវត្តភ្នុំ

ដ្ៃូនពញ នៅនងៃទី៥ៃិងទី៦ នម្សា, ន្វើនៅក្ពេះវហិារក្ពេះខ្កវម្កត៌្ នៅនងៃ

ទី៨ៃិងទី៩ នម្សា។ ក្ពេះរាជពិ្នីៃេះម្លៃពិសាា រកនុងនសៀវនៅក្ពេះរាជពិ្ី

ទាវ ទសម្លសភាគ១ ខ្ដ្េក្កុម្ជៃំ ុំទុំនៃៀម្ទម្លា ប់នរៀបនរៀងនបាេះព ម្ពន ើយ 

ម្លៃផាយនៅព ទធសាសៃបណ្ឌ ិ ត្យ។ 

 កនុងទីនៃេះ សូម្ពណ៌្នានោយសនងេបៃវូពិ្រីាស្រសត ដ្េូត្នៅនៃេះ ៖ 

 វាេ កនេត្យិ នគខ្ត្ងសាងនៅទីណ្ដ ? ម្លៃខាន ត្ប  ណ្ដា  ? ម្លៃក្ទង់

ក្ទាយដ្េូនម្ាេ ? សាងម្ាងៗ ម្លៃប  នាម ៃត្នួេត្យិ ? ម្លៃនក្គឿងក្បកបដ្េូ

នម្ាេ ? 

 តាម្ខ្បបនដ្ើម្ ន ើញថា ឥត្ម្លៃកុំណ្ត់្ឲ្យសាងនៅទីណ្ដនទ, ខ្ត្

នបើតាម្ទម្លា ប់ខ្ដ្េប រាណ្បណ្ឌ ិ ត្ធាា ប់ន្វើម្ក គនឺ្វើនៅទីណ្ដខ្ដ្េម្លៃដ្ី

មាេ់េអ ន ើយនបើតាម្ទុំនៃៀម្ទម្លា ប់របស់ក្បនទសកម្ពុជានយើង នគនក្េើៃ

ន្វើនៅទីវត្ត នោយទីនៃេះជាទីក្បជ ជំៃផង នដ្ើម្បីៃឹងឲ្យបាៃដ្េីេូវត្តផង, ឯ

ទីដ្នទនក្ៅពីទីនៃេះ ដ្េូនៅនដ្ើម្នរ្ិ៍ជាទីសកាា របូជារបស់ក្បជាជៃជា



០៣ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

នដ្ើម្ ក៏ម្លៃន្វើមាេះខ្ដ្រ ខ្ត្ន្វើនោយត្េិ។ 

 នគសាងកនុងនវោណ្ដ ? 

 តាម្នរឿងក្បារពធនដ្ើម្ “ម្លៃនរឿងមាេះកុំណ្ត់្ថាក្ត្ូវសាង គនឺ្វើនៅ

នវោេេូឆ្ន ុំ” នរឿងមាេះក្គ្នៃ់ខ្ត្ខ្ណ្នាុំឲ្យន្វើ ឥត្ម្លៃកុំណ្ត់្កាេនវោ, 

ខ្ត្តាម្ទុំនៃៀម្របស់ខ្មមរនយើងខ្ត្ងន្វើទនូៅទាុំងក្សុកកនុងនវោេេូឆ្ន ុំ គេឺុំ

នងៃេេូឆ្ន ុំ៣នងៃក៏ម្លៃ ម្ ៃឬនក្កាយនងៃេេូឆ្ន ុំបៃតិេបៃតួេខ្ដ្េរមួ្នៅថា 

“រដ្វូេេូឆ្ន ុំ” ក៏ម្លៃ, នក្ៅពីរដ្វូនៃេះនគន្វើេុំនរេះនពេប ណ្យេនក្ម្ើៃអាយ 

យឺៃយូរៃិងេុំនរេះនពេខ្ដ្េម្លតាឬបិតាឈឺ្ៃៃ់ នដ្ើម្បីរ ុំនោេះនក្គ្នេះ, ពីរ

នពេខាងនក្កាយនៃេះម្លៃន្វើខ្ត្េុំនរេះឯកជៃ តាម្នពេខ្ដ្េម្លៃជាការ

ចាុំបាេ់ ម្ៃិខ្ម្ៃម្ហាជៃន្វើទាុំងក្សុងនទ, នបើរដ្វូេេូឆ្ន ុំននាេះ នគន្វើទនូៅ

ទាុំងក្បនទស។ 

 នគសាងម្លៃខាន ត្ ទុំ ុំ  ឬកម្ពស់ប  ណ្ដា  ? 

 វាេ កនេត្យិគ្នម ៃត្ក្ម្លណ្ដម្យួកុំណ្ត់្ខាន ត្ជាកក្ម្តិ្ថា ទុំ ុំ ឬ

កម្ពស់ដ្េូនម្ាេនទ នក្សេនៅនេើអ្្ាក្ស័យរបស់អ្នកសាងេងន់្វើប  ណ្ដា ក៏

បាៃ, ន ត្ នៃេះ បាៃជាន ើញនគន្វើខាន ត្ត្េូៗ ប  ៃចាៃនគ្នម្ក្បត្សិាា ៃនេើ

ត្ ឬថាស េុំនរេះនពេរុំនោេះនក្គ្នេះក៏ម្លៃ, ខាន ត្កណ្ដា េទុំ ុំ ម្េូេុំៃៃួ២– 

៣ ត្ា កម្ពស់ក្ត្មឹ្េនងាេះក៏ម្លៃ, ខាន ត្្ុៗំ  ប  ៃ្នមឹ្ក្សូវម្លៃភាពក្បខ្ េ



០៤ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

ដ្បំូក្ុំឬកៃូភ្នុំក៏ម្លៃ។ 

 តាម្ខ្ដ្េបាៃសនងាត្ម្ក ខាន ត្ត្េូៗ ត្ម្ាេ់នេើត្ ឬថាស នគន្វើ

េុំនរេះឯកជៃខ្ដ្េន្វើរ ុំនោេះនក្គ្នេះនៅនពេខ្ដ្េនគម្លៃជម្ៃឺ្ ៃៃ់, ខាន ត្

កណ្ដា េៃិងខាន ត្្ុៗំ  នគន្វើទនូៅទាុំងក្បនទសនៅរដ្វូេេូឆ្ន ុំ។ 

 នគសាងម្ាងៗ េុំៃៃួប  នាម ៃត្នួេត្យិ ? 

 វាេ កនេត្យិ គ្នម ៃត្ក្ម្លណ្ដម្យួកុំណ្ត់្បរមិ្លណ្ថាេុំៃៃួប  នាម ៃ

នទ, ខ្ត្តាម្ទុំនៃៀម្នៅក្បនទសកម្ពុជានយើង នបើនដ្ើម្បីរ ុំនោេះនក្គ្នេះេុំនរេះឯក

ជៃខ្ដ្េន្វើតាម្ក្គេឹះសាា ៃរបស់មាួៃ ន ើញនគន្វើខ្ត្ម្យួក៏ម្លៃ ដ្េ់៣ឬ 

៥ក៏ម្លៃ ន ើយនគន្វើត្េូៗ ោក់នេើត្ ឬថាសដ្េូបរយិាយពីខាងនដ្ើម្ ការ

ខ្ដ្េន្វើខ្ត្ម្យួឬន្វើដ្េ់៣ឬ៥ននាេះនសាត្ ក៏ឥត្ម្លៃត្ក្ម្លណ្ដម្យួ

ៃិយាយដ្េ់ គនឺក្សេនៅនេើអ្្ាក្ស័យអ្នកន្វើ នបើន្វើនៅទីវត្ត ន ើញនគ

ន្វើព័ទធជ វំញិក្ពេះវហិារតាម្ទិសទាុំង៨, ខ្ត្េៃួកាេន ើញនគន្វើនៅទីសម្

គរួណ្ដម្យួ កនុងវត្តខ្ត្េុំៃៃួ៥នេត្យិក៏ម្លៃ គនឺ្វើម្យួ្ុំមពស់េុំកណ្ដា េ 

(ខ្ដ្េតាម្ចាស់ៗ ៃិយម្ថាន្វើត្ុំណ្ដងភ្នុំសិនៃរ   ខ្ដ្េជាទីតាុំងឋាៃនក្ត្-

ក្ត្ងិស), ត្េូៗបួៃ នៅទិសទាុំង៤ គទិឺសបូព៌ ទកសិណ្ បសិ្ម្ ឧត្ារ (ត្ុំណ្ដងភ្នុំ

យ គៃធរខ្ដ្េជាទីតាុំងឋាៃចាត្ ម្មហារាជកិា)។ 

 នក្គឿងក្បកបវាេ កនេត្យិដ្េូនម្ាេមាេះ ? 



០៥ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

 តាម្ទុំនៃៀម្ខ្មមរនយើង កាេនបើនគជញជូៃដ្មីាេ់ម្កចាក់គរពូៃឲ្យ

ម្លៃក្ទងក់្ទាយក្បខ្ េភ្នុំ ម្លៃកម្ពស់ៃិងទុំ ុំ ្ៃួេមម្តាម្ខ្ដ្េនគក្ត្ូវ

ការន ើងន ើយ នគនក្េើៃយកកកអម្ម្យួកុំណ្ដត់្ឬយកកអម្ទាុំងម្េូម្កកប់

ឲ្យនៅក្ត្មឹ្កោក់ក្ត្ងក់ុំពូេក្គប់នេត្យិ ឲ្យម្លៃសណ្ដា ៃដ្េូកាេ់ក

នេត្យិខ្ម្ៃខ្ទៃ, វត្តមាេះខ្ដ្េនគរកដ្មីាេ់ព ុំបាៃន ើយនគេងឲ់្យេនក្ម្ើៃដ្ី

វត្តនគយកដ្កីនណ្ា ងន្វើជៃំសួក៏ម្លៃ ន្វើន ើយនគន្វើរាជវត័្ព័ិទធជ វំញិពី

នក្ៅនេត្យិទាុំងននាេះ ទ កខ្ត្ម្លត់្ទាវ រនេញេេូ៤ទិស នគន្វើរាៃនទរត ៨ 

ោក់ក្គប់៨ទិស ម្លៃរាៃម្យួនទៀត្នគសៃមត្ជារាៃក្ពេះកាេឬក្ពេះយម្-

រាជោក់នៅទិសបូព៌ ម្លៃទាុំងឆក្ត្រតួ្ៃិងទងរ់េកនោត្ក្គប់រាៃទាុំងននាេះ

ផង  ក្ពម្ទាុំងបូជានោយផ្កា ភ្្ៃិីងសាា ្ម្ទឹ៌កអ្ប់ជានដ្ើម្។ 

 កាេនគន្វើនក្គឿងក្បោប់ដ្េូនរៀបរាប់ខាងនេើនៃេះរេួន ើយ នវោ

នងៃរនសៀេទាបនគយកនទៀៃ្បូនៅអ្ ជ យកផ្កា នឈើម្លៃព័ណ៌្នផសងៗ នៅ

នោត្ោក់បូជាៃិងយកទងន់្វើពីក្កោសព័ណ៌្នផសងៗ នៅនោត្បូជានៅ

កុំពូេវាេ កនេត្យិទាុំងននាេះ ន ើយម្លៃអាចារយម្លន ក់នាុំឧបាសក ឧបា- 

សិកានដ្ើរក្បទកសិណ្៣ជ រំេួៃម្សាា រក្ពេះរត្ៃក្ត្យ័ សម្លទាៃសីេន ើយ

យកសុំពត់្សនៅព័ទធនឈៀង ដ្េូអ្ងស័កពីនេើវាេ កនេត្យិទាុំងននាេះរេួ

នាុំសូក្ត្អ្្ោិា ៃវាេ កនេត្យិទាុំងអ្ស់ ខ្ដ្េនគនៅតាម្សម្តអី្នកក្សុក



០៦ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

ថា “បុំបួសភ្នុំ” ឲ្យជាត្ុំណ្ដងក្ពេះេឡូាម្ណី្នេត្យិឯឋាៃនក្ត្ក្ត្ងិសសួគ៌

នោយបាេីថា ឥមំ វាលុកចេតិយំ េឡុាមណិចេតិយំ អធិដ្ឋា មិ 

(ខ្ក្បថា) “ម្ុុំសូម្តាុំងេតិ្តអ្្ោិា ៃក្ពេះនេត្យិមាេ់នៃេះ ឲ្យជារបស់ត្ុំណ្ដង

ក្ពេះេឡូាម្ណី្នេត្យិ”។ 

 នក្កាយនពេបុំបួសភ្នុំ, នវោយប់នគនាុំគ្នន េេូវហិារ ឬសាោ

ប ណ្យៃិម្ៃតក្ពេះសងឃសូក្ត្ក្ពេះបរតិ្ត រេួនទសនាសាស្រសាា អាៃិសងសមាេ់ នបើ

ប ណ្យននាេះនគន្វើក្ត្ូវនេើនងៃេេូឆ្ន ុំ េ េះេប់នទសនា នគនេងខ្េបងនផសងៗ 

តាម្ទម្លា ប់ក្សុករបស់នគ ម្លៃនេងឈូង អ្ងាញ់ ទាញក្ព័ក្ត្ នក្េៀងកញ្ឆា

ជានដ្ើម្, នវោក្ពឹកនគអ្ង្គា សយាគ ូ នងៃក្ត្ងអ់្ង្គា សភ្ត្តក្បនគៃក្ពេះសងឃ

ទនូៅទាុំងវត្តក្គប់បីនងៃបីយប់, នៅនងៃគក្ម្ប់៤ នគៃិម្ៃតក្ពេះ្ម្មកងកិនទស-

នាសង្គា យនាឆាងប ណ្យ ន ើយៃិម្ៃតនោកបងសុកេូ រេួក្បនគៃរណ្ដា ប់

នទយយទាៃម្លៃសុំពត់្សាដ្ក នឈើគសូ បារ ីសារ ខ្ត្ ជានដ្ើម្ េុំនរេះក្ពេះ

សងឃតាម្សម្គរួដ្េ់សទាធ  ជាការសនក្ម្េពិ្បី ណ្យសាងវាេ កនេត្យិ 

ក្ត្មឹ្ប  នណ្ា េះ។ 

 តាម្ទុំនៃៀម្វាេ កនេត្យិខ្ដ្េនគបាៃអ្្ោិា ៃ (បុំបួស) ន ើយនគ

កាៃ់ថាបាៃន ើងនពញជាព ទធនេត្យិខ្ម្ៃៗ ៃរណ្ដម្យួនៅរម្លា យក្ពេះ

នេត្យិននាេះម្ ៃនគផសឹកនេញ នគទ កថាជាម្លៃនទាស្ៃៃ់ណ្ដស់, នោយ



០៧ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

ន ត្ នៃេះ កាេន្វើប ណ្យឆាងន ើយ អាចារយក៏ផសឹកនេញភាា ម្នោយភាសា

បាេីថា ឥមំ វាលុកចេតិយំ បេចក្ខា មិ (ខ្ក្បថា) “ម្ុុំផសឹកឥ ូវនៃេះៃវូ

វាេ កនេត្យិនៃេះ គដឺ្កេតិ្តនេញខ្េងកាៃ់ថាជាវាេ កនេត្យិន ើយ”។ 

នក្កាយពីននាេះនទាេះៃរណ្ដរម្លា យក៏គ្នម ៃនទាសនពរអ៍្វីនទ ន ើយនគយកដ្ី

មាេ់ភ្នុំននាេះនៅសាា បនាជាវត្ាុអ្វីៗ កនុងវត្តតាម្ក្ត្ូវការ។ 

 ម្លៃសូក្ត្ម្យួន ម្ េះម្ហាសុំការសូក្ត្ សខ្ម្តងពីនដ្ើម្កុំនណ្ើត្

នរឿងប ណ្យសាងវាេ កនេត្យិថាបាៃផោៃិសងសណ្ដស់ ម្លៃនសេកាី

ដ្េូក្សងម់្កនោយសនងេបត្នៅនៃេះថាាៈ 

 សម្យ័ម្ួយ ក្ពេះបរម្សាសាា ក្ទងក់្បថាប់កនុងវត្តនជត្ពៃ ក្ទង ់      

សខ្ម្តងនឆាើយក្បសាន ក្ពេះបាទបនសៃទិនកាសេថាាៈ ម្ហាបពិក្ត្ ! អ្នកខ្ដ្េ

បាៃសាងវាេ កនេត្យិ បាៃបូជាវាេ កនេត្យិ នោយវត្ានុផសងៗ ម្លៃផ្កា

ភ្្នីក្គឿងក្កអ្ូបៃិងនទៀៃ្បូជានដ្ើម្បាៃផេនក្េើៃ ខ្ត្ងបាៃនៅនកើត្កនុង

ក្ត្កេូកសក្ត្  ក្ត្កេូក្រ មណ៍្។េ។ 

 អ្នកខ្ដ្េបាៃនោេះខ្េងសត្វកនុងឱកាសសស្រង្គា ៃតេេូឆ្ន ុំងម ី រខ្ម្ង

ម្លៃអាយ យឺៃយូរ ម្លៃនសេកាសី មនក្េើៃ អ្នកណ្ដបាៃផៃូត្ទឹកម្លតាបិតា 

ក្គូឧបជាយ៍អាចារយកា ី បាៃរកាសីេកា ី បាៃជកីក្សេះកា ី បាៃសងស់ាព ៃកា ី

បាៃន្វើផាូវងនេ់កា។ីេ។ ក្ពេះេត្ នោកបាេខ្ត្ងកត់្ន ម្ េះអ្នកននាេះទ ក



០៨ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

នេើខ្ផៃម្លស, នបើអ្នកណ្ដម្ៃិសាា េ់គ ណ្ក្ពេះព ទធ ក្ពេះ្ម្ ៌ ក្ពេះសងឃ ម្ៃិ

ន្វើប ណ្យ ន្វើខ្ត្បាប ក្ពេះេត្ នោកបាេ ខ្ត្ងកត់្ន ម្ េះអ្នកននាេះទ កនេើ

ខ្សបកខ្ឆា។េ។ 

 នក្ៅពីម្ហាសុំការសូក្ត្ខ្ដ្េខ្ងាងម្កខាងនេើនៃេះ ម្លៃនរឿងៃិទាៃ 

២នទៀត្ ស ទធខ្ត្ៃិយាយពីនដ្ើម្កុំនណ្ើត្នៃការកសាងវាេ កនេត្យិទាុំង

អ្ស់គាឺៈ 

 ៃិទាៃទី១ ត្ុំណ្ដេពីក្ពេះនរ្សិត្វនាម្បារកិាៈ ជាឈមួញសុំនៅ

នបើកសុំនៅនៅជញួ បាៃន ើញផនូកមាេ់េអនៅនឆនរសម្ ក្ទ ក៏បបួេ

រណិ្ជឯនទៀត្ កសាងជាវាេ កនេត្យិឧទទិសជាត្ុំណ្ដងក្ពេះេឡូាម្ណី្

នេត្យិនៅឋាៃនក្ត្ក្ត្ងិសសួគ ៌ ខ្ដ្េបញុ្េះក្ពេះនកសាៃិងក្ពេះេងាូម្ខ្កវនៃ

ក្ពេះសម្លម សម្ពុទធ បាៃនបេះផ្កា នឈើបូជា បាៃនដ្ើរក្បទកសិណ្៣ជ  ំ ន ើយនបើក

សុំនៅនេញនៅ។ េ េះបារកិនរ្សិត្វៃិងឈមួញទាុំងននាេះរ ុំោងបញ្កេៃធ

នៅ បាៃនៅនកើត្ជានទវប ក្ត្នៅឋាៃសួគន៌ក្េើៃជាត្ ិ េយុត្ពីឋាៃសួគម៌្ក

នកើត្ជានសាេេក្កពត្ត ិជានសាេឯករាជយនក្េើៃជាត្,ិ ទីបុំផ ត្បារកិនរ្សិត្វ

បាៃក្តាស់ជាក្ពេះព ទធ, ឈមួញឯនទៀត្បាៃជាព ទធសាវក័នោយអ្ុំណ្ដេផេ

ខ្ដ្េបាៃសាងវាេ កនេត្យិននាេះឯង។ 

 ៃិទាៃទី២ ត្ុំណ្ដេថា នៃសាទម្លន ក់ សម្លា ប់សត្វេញឹ្ិម្ជវីតិ្តាុំងពី



០៩ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

នកមងរ ូត្ដ្េ់ចាស់ម្ៃិខ្ដ្េន្វើប ណ្យម្ាងនសាេះ, នងៃម្យួកុំព ងខ្ត្េីេុំ-

ខ្ពង សាព យបាយកញ្ប់នេញនៅនក្ពខ្សវងរកសត្វ ម្លៃភ្កិេុ១របូសូម្

េង្គា ៃ់, នោយនោកទទេូសូម្ម្ៃិខ្េងនសាេះ នៃសាទក៏ពូត្បាយ១ពុំៃតូ្

ក្បនគៃនៅ។ េ េះនៃសាទសាា ប់នៅ ក្ត្ូវពួកយម្បាេចាប់មាួៃនៅសួរពី

នរឿងន្វើប ណ្យបាបកាេនៅជាម្ៃ សស, នៃសាទត្បថាម្ៃិបាៃន្វើប ណ្យ

នសាេះ ន្វើខ្ត្បាប យម្បាេក៏ចាប់នៃសាទនបាេះនៅកនុងនភ្ាើងៃរក, នៃសាទ

ក្កន កន ើញនភ្ាើងសម្បុរដ្េូនក្ត្េវីរ ក៏ៃឹកដ្េ់ទាៃរបស់មាួៃនទើបនឆាើយ

ក្បាប់ថា កាេមាួៃនៅជាម្ៃ សសបាៃន្វើទាៃបាយ១ពុំៃតូ្ដ្េ់ភ្កិេុ១របូ   

ខ្ដ្រ។ យម្បាេក្បាប់ថា នបើដ្នូចាន េះអ្នកឯងក្តូ្វបាៃន ើងនៅនកើត្ឯឋាៃ

សួគ៧៌នងៃ, ដ្េ់នងៃទី៨ នយើងៃឹងយកអ្នកឯងម្កទម្លា ក់ៃរកវញិ។ នៃសាទ

ក៏បាៃនៅនកើត្ឯឋាៃសួគ ៌ ន ម្ េះ អ្ៃនុំនោកកងសិៃីនទវប ក្ត្ ម្លៃវមិ្លៃ 

ម្លៃបរវិារ ម្លៃនាងស វណ្ា ឱនរ  ជានទពី។ អ្ៃនុំនោកកងសិៃីនទវប ក្ត្នសាយ

ស មបាៃ៦នងៃ ៃឹកដ្េ់រកយយម្បាេក៏នទាម្ៃសស េេូនៅនដ្កយុំ, នាង

ស វណ្ា ឱនរ  សួរក៏ក្បាប់តាម្ដ្នំណ្ើ រ, នាងថានបើដ្នូេនេះនយើងក្ត្ូវសាងវាេ ក-

នេត្យិ ន ើយន្វើប ណ្យឆាងនទើបរេួចាកកម្មនពៀរននាេះ។ អ្ៃនុំនោកកងសិៃី

នទវប ក្ត្ក៏ចាត់្ការកសាងវាេ កនេត្យិនក្សេកនុងនងៃទី៧។ 

 ដ្េ់នងៃទី៨ ពួកយម្បាេនៅរក, នាងស វណ្ា ឱនរ  ក្បាប់ថា សាវ ម្ី



១០ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

នយើងបាៃកសាងវាេ កនេត្យិបាៃន្វើប ណ្យឆាង បាៃរេួក្ស េះចាកកម្ម

នពៀរន ើយ នបើអ្នកនៅខ្ត្ក្ត្ូវការយកមាួៃនៅន្វើនទាសនទៀត្ េរូអ្នករាប់

ក្គ្នប់មាេ់១ខ្ពងនៃេះសិៃនបើរាប់អ្ស់នទើបយកនៅបាៃ។ ពួកយម្បាេក៏

រាប់តាុំងពីក្ពឹកដ្េ់នងៃក្ត្ង ់ ក្គ្នប់មាេ់ខ្ដ្េរាប់ន ើយោក់នក្ៅខ្ពង

កម្ពស់េ ងនតាន ត្ កនុងខ្ពងនៅខ្ត្នពញដ្ខ្ដ្េ ពួកយម្បាេចាញ់េុំនណ្េះ

ក៏ក្ត្ ប់នៅយម្នោកវញិ។ អ្ៃនុំនោកកងសិៃីនទវប ក្ត្បាៃនៅកនុងឋាៃ

សួគដ៌្រាបម្ក នោយអ្ុំណ្ដេអាៃិសងសកសាងវាេ កនេត្យិននាេះឯង។ 

 ៃិទាៃទី៣ ត្ុំណ្ដេថា ម្លៃនកមងម្លន ក់នេេះខ្ត្នៅពូៃភ្នុំមាេ់នេង

នៅផនូកមាេ់ខ្កបរផទេះនោយតាុំងេតិ្តជាប ណ្យតាម្ៃិសស័យនកមង ពូៃន ើយ

នដ្កៃនៃៀេដ្មីាេ់ខ្កបរភ្នុំននាេះរាេ់នងៃ ទាេ់ខ្ត្អ្នកក្សុកនគនៅនកមង

ននាេះថា “នៅកម្ជេិមាេ់”។ 

 នងៃម្យួ ក្ពេះឥៃទនបើកទិពវេកេុម្កន ើញនៅកម្ជេិមាេ់ពូៃភ្នុំមាេ់ក៏

ចាត់្ឲ្យនាងនទព្តីា១របូម្កន្វើជាភ្រយិា, តាុំងពីបាៃភ្រយិាន ើយនៅ

កម្ជេិមាេ់ម្លៃមាួៃក្បាណ្សាអ ត្បាត្ ម្លៃកតិ្តសិពទេបីេាញថា នៅ

កម្ជេិមាេ់បាៃក្បពៃធេអណ្ដស់។ ទទេួនវោននាេះក្ពេះរាជាម្្លស់ខ្ផៃដ្ ី

ក្ទងក់្ពេះទិវងាត្ គ្នម ៃក្ពេះរាជប ក្ត្ត្រាជសម្បត្ត ិ ពួកនសនាបត្គីតិ្ន ើញថា 

នៅកម្ជេិមាេ់គរួន្វើក្ពេះរាជា ក៏ចាត់្ការផសងប សបរង (រងផ្កា ) រកអ្នកម្លៃ



១១ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

ប ណ្យ ប សបរងរត់្នៅក្ត្ូវនេើនៅកម្ជេិមាេ់ នទើបនគនាុំគ្នន អ្នញជើញនៅ

នសាយរាជយ អ្ភ្និសកនាងនទព្តីាជាអ្គាម្ន សី។ 

 សូក្ត្ៃិងៃិទាៃខាងនេើនៃេះ ស ទធខ្ត្ជាសាស្រសាា សាឹករតឹ្ ជាគម្ពរីខ្ត្ង

ន ើងខាងនក្កាយ, ម្ហាសុំការសូក្ត្ភាសាបាេី ៃិទាៃទាុំង៣ សក្ម្លយ

ភាសាខ្មមរ អ្នកផងខ្ត្ងនៅៃិទាៃទាុំងននាេះថា “សាស្រសាា អាៃិសងសមាេ់”, 

សាស្រសាា ទាុំងននាេះនបើម្ៃិម្យួក៏ម្យួ្ម្មកងកិនក្េើៃ យកម្កនទសនានៅ

នពេន្វើប ណ្យកសាងវាេ កនេត្យិ នក្រេះន ត្ នៃេះនទើបខ្មមរនយើងនទើប

ម្លៃសទាធ ក្ជេះថាា  នាុំគ្នន ន្វើប ណ្យនៃេះជាប់ជាក្បនពណី្នរៀងម្កដ្រាបដ្េ់

សពវនងៃនៃេះ។ 

 បណ្ដា សូក្ត្ៃិងៃិទាៃ ខ្ដ្េម្លៃៃិយាយពីការកសាងវាេ កនេ-   

ត្យិទាុំងប  នាម ៃ ដ្េូបាៃក្សងម់្កខ្ងាងនោយសនងេបខាងនេើនៃេះ ម្ហា- 

សុំការសូក្ត្ ៃិទាៃបារកិនរ្សិត្វៃិងៃិទាៃនៅកម្ជេិមាេ់ ក្គ្នៃ់ខ្ត្     

សខ្ម្តងថា ពូៃភ្នុំមាេ់ផ្កា េ់កម្មនពៀរ, នក្រេះន ត្ នៃេះបាៃជាជៃសាម្ញញ

ៃិយម្នជឿតាម្ៃិទាៃនៃសាទថា ពូៃភ្នុំមាេ់ផ្កា េ់បាប, ខ្ត្សក្ម្លប់ជៃជា

បណ្ឌ ិ ត្ខ្ដ្េយេ់ការណ៍្ពិត្តាម្នគ្នេព ទធវេៃាៈ ម្ៃិៃិយម្ដ្នូចាន េះនទ នបើ

ពូៃភ្នុំមាេ់ក៏ពូៃឧទទិសថាវ យជាត្ុំណ្ដងក្ពេះេឡូាម្ណី្នេត្យិក្ត្ង់ៗ  យក

ផោៃិសងសនដ្ើម្បីបាៃនសេកាសី ម នសេកាេីនក្ម្ើៃកនុងនោកនៃេះៃិង



១២ 

បរយិាយពីការសាងវាលកុចេតយិ (ពនូភ្នខំ្សាេ)់ 

នោកខាងម្ ម។ 

 បរយិាយពីទុំនៃៀម្សាងវាេ កនេត្យិ (ពូៃភ្នុំមាេ់) េប់នោយ

សនងេបក្ត្មឹ្ប  នណ្ា េះ។ 

*** 

 

 

ក្សាវក្ជាវនោយាៈ ថាេ ់សុតឹម 

 


