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កាំណត់រាសង្ខេបង្នេះផតល់នូវទិដឋភាពទូង្ៅ នខិការវភិាគពីសភាពការណ៍ននរបវតតិសាស្តសតនាង្ពលថមីៗ ង្នេះ
របស់រពេះរាជាណាចរកកមពុជា (“កមពុជា”) ខដលបានង្ធវឲី្យប េះពាល់មិនលអដល់ការវវិឌឍន៍ននកមមសិទធ ិ និខការចុេះបញ្ជ ី
ដីធលី; ពភិាកាពីបុពវង្េតុននរចនាសមព័នធ ខផនកគតិយុតត និខសខគមខដលង្ៅពីង្រកាយការដកេូតដីធលី និខពីរង្បៀបខដល
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា (“រ.រ.ក”) ែកខានពុាំបានការពារសិទធមិនុសស រពមទាំខបានរ ាំង្ោភបាំពានសិទធទិាំខង្នាេះង្ដ្ឋយ
សកមមាមរយៈអាំង្ពេីខិា និខការគាបសខកត់; ង្េយីនិខផតល់នូវអនុសាសន៍មួយចាំនួនខដលមានង្គាលបាំណខង្ដ្ឋេះ
រសាយនូវបញ្ហា ទាំខង្នេះ។ 
 ការលុបបាំបាត់កមមសិទធិដីធលងី្ដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលង្ៅកនុខរបបខែមររកេម បានឈានង្ៅដល់ការបាំផ្លល ញង្ោលនូវ
ឯកសារបញ្ហជ ក់ពីកមមសិទធដិីធលីជាង្រចីន និខបានបង្ខកីតដាំណាក់កាលសរមាប់ង្ធវីការបង្ហា ញនូវចាប់នានាជាលាំដ្ឋប់ៗ 
ខដលបានសាត រង្ ខីវញិនូវសទិធិរបស់របជាពលរដឋកមពុជាចាំង្ពាេះកមមសិទធដិីធល។ី ខផនកដាំបូខននកាំណត់រាសង្ខេបង្នេះផត–
ល់នូវទសសនៈទនជាទូង្ៅននកមមសិទធិដធីលីកនុខរបង្ទសកមពុជា។ ខផនកពីរននកាំណត់រាសង្ខេបពិភាកាអាំពបុីពវង្េតុ
សាំខាន់ននជង្មាល េះដធីលី និខការដកេូតដធីលី ង្ៅកនុខរបង្ទសកមពុជា ង្ដ្ឋយរមួមាន៖ ការផតល់ដីសមបទនង្សដឋកចិច        
(“ដី.ស.ស”) ដ៏ង្រចីនសនធកឹសនាធ ប់ របព័នធចាប់រគប់រគខសិទធដិីធលីមានភាពសាាំញុាំ និខកខវេះទាំនាក់ទាំនខឲ្យបានរគប់
រគាន់ពសីាំណាក់ រ.រ.ក អាំពសីិទធិរបស់របជាពលរដឋ ចង្នាល េះរបង្ោខកនុខការវាស់ខវខដីធល ី និខដាំង្ណីរការផតល់ប័ណណកមម
សិទធរិពមទាំខការបាំភិតបាំភ័យង្ៅង្លរីបជាពលរដឋង្ដ្ឋយបុគគលមានអាំណាច និខមានទាំនាក់ទាំនខជាមួយនឹខអនកមាន
អាំណាច។ ង្ដមីបងី្ដ្ឋេះរសាយបញ្ហា ទាំខង្នេះ ម.ស.ម.ក ផតល់នូវអនុសាសន៍មួយចាំនួន ង្េយីកនុខចាំង្ណាមអនុសាសន៍
ទាំខង្នាេះមានចាំណុចគនលឹេះចាំននួបួនដូចខាខង្រកាមង្នេះ៖ 

១. បនតង្គាលនង្ោបាយផ្លអ កជាបង្ណាត េះអាសននខដលកាំពុខអនុវតតង្លកីារផតល់ដីសមបទនង្សដឋកិចចបខនថមង្ទៀត
ង្ដីមបជីាផលរបង្ោជន៍ខផនកពាណិជជកមម និខង្ធវកីារង្សីង្រងី្ ខីវញិឲ្យបានរគប់រជខុង្រជាយ និខមានតមាល
ភាពង្ៅង្លីដីទាំខឡាយណាខដលបានផតល់សមបទនរចួង្េយី ង្ដីមបកីាំណត់អាំពកីារអនុង្ោមាមចាប់ 
ង្េយីនិខង្ធវីការដកេូតយកមកវញិ របសិនង្បីរកង្ ញីថាពុាំបានអនុវតតរសបាមចាប់ង្ទង្នាេះ។ 

២. បញ្ឈប់ជាបនាទ ន់នូវរាល់ការបង្ណត ញរបជាពលរដឋង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំពីដរីបស់ពួកង្គ និខង្ដ្ឋេះខលខភាល មពកីារ ុាំ
ែលួន និខទមាល ក់ង្ោលនូវការង្ោទរបកាន់ខដលកាំពុខខតមានចាំង្ពាេះអនកទាំខឡាយណា ខដលរតូវបានអាជាញ ធរ
បានោប់ែលួនង្ដ្ឋយសារខតង្ធវីការតវា ង្ដ្ឋយអេខិារបឆ្ាំខង្ៅនឹខង្គាលនង្ោបាយរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល។ 
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៣. ផតល់ជូនរបជាពលរដឋជាបនាទ ន់នូវប័ណណកមមសិទធដិីធលីជាបឋម រពមទាំខបលខ់រខឹង្ៅង្ពលបនាទ ប់មក ចាំង្ពាេះរបជា
ពលរដឋទាំខឡាយណាខដលគរួរតូវបានង្គោត់ទុកថា កាំពុខកាន់កាប់ដីរបស់ពួកង្គង្ដ្ឋយរសបចាប់ លុេះ
រាខតមានការបង្ហា ញង្េតុផលជាក់ោក់ មិនបខេិតបខេាំ នខិមានតមាល ភាពកនុខការកាំណត់ង្ផសខពីង្នេះ។ 

 កាំណត់រាសង្ខេបង្នេះ គាឺក់ខតខង្ ខីង្ដ្ឋយមជឈមណឌ លសិទធមិនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) ខដលជាអខគ
ការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល ឯករាជយ មិនចូលបកសសមពនធ ខដលង្ធវីការង្ដីមបងី្លីកកមពស់ និខការពារលទធរិបជាធិបង្តយយ 
និខង្គារពសិទធមិនុសស ជាពិង្សស សិទធពិលរដឋ និខសិទធនិង្ោបាយង្ៅទូទាំខរបង្ទសកមពុជា។ 
សាវារ៖ ត្ររវត្តដិីធ្លងី្ៅកមពជុា   

របត់ននការផ្លល ស់បតូរដ៏ទូលាំទូោយង្ៅកនុខសខគមកមពុជា ខដលជាប់ពាក់ព័នធង្ដ្ឋយផ្លទ ល់ជាមួយង្រឿខរា វថមីៗង្នេះ
ង្ធៀបជាមួយនឹខអតីតកាល ខដលរដ្ឋឋ ភិបាលបខកមេនតរាយរគប់រគខង្ដ្ឋយរបបខែមររកេមោប់ពីឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដល់ 
ឆ្ន ាំ១៩៧៩ មនិរតឹមខតង្ធវឲី្យមានការឈោឺប់ និខការដកេូតសិទធិង្សរភីាពោ ខធងន់ធងរង្លីរបជាពលរដឋែលួនប ុង្ណាណ េះ
ង្ទ ប ុខនតខថមទាំខបង្ខកីតដាំណាក់កាលមួយខដលនាាំឲ្យរបជាពលរដឋែលួនបាត់បខ់នូវកមមសិទធិដធីលី ការរបឹខខរបខង្រកាយ 
មកង្ទៀតរបស់ពួកង្គង្ដីមបឲី្យរត ប់ដូចង្ដីមវញិ ង្េយីនិខការតស ូនាង្ពលថមីៗរបស់របជាពលរដឋ ង្ដីមបកីារពារមិន
ឲ្យមានការដកេូតដធីលីពីសាំណាក់រដ្ឋឋ ភិបាល ខដលែកខានពុាំបានទទួលសាគ ល់ពីកាតពវកិចចខដលរដ្ឋឋ ភិបាលរតូវ
បាំង្ពញជូនដល់ពលរដឋ។ ង្ៅង្ពលរបបខែមររកេមបានង្ ខីកាន់អាំណាចកនុខឆ្ន ាំ១៩៧៥ ពួកង្គបានកង្មទចង្ោលនូវ
របព័នធខដលមានភាពសុីសង្ហវ ក់ចាំង្ពាេះកមមសិទធដិីធលីឯកជនខដលបានទទលួសាគ ល់ង្ដ្ឋយចាប់ និខការរកាង្គាលបញ្ជ ី
ខដលមានពមុីនមក ខដលបានលុបបាំបាត់ង្ោលនូវកមមសិទធដិីធលី និខបាំផ្លល ញង្ោលនូវបញ្ជ ីបញ្ហជ ក់កមមសិទធដិីធលងី្សទីរទាំខ
រសុខ រពមទាំខង្ធវឲី្យប េះពាល់ជាខាល ាំខ មិនរតឹមខតង្ៅង្លីមាច ស់ខដលមានដីឥ ូវង្នេះង្ទ ប ុខនតក៏ប េះពាល់ពីរង្បៀបខដល
ដីរតូវបានជាកមមសិទធនិាង្ពលបចចុបបននង្នេះកនុខរបង្ទសកមពុជា។ 
 ករណីង្នេះបានបនតមករេូតមនិរតឹមខតដល់ឆ្ន ាំ១៩៩២1 ង្ៅង្ពលខដលចាប់ភូមបិាលថមីរតូវបានបង្ខកីត
ង្ ខីង្ដ្ឋយ រ.រ.ក ខដលជាថមីមតខង្ទៀតរបជាពលរដឋរតូវបានអនុញ្ហដ តឲ្យមានកមមសិទធិដឯីកជន និខអាចង្ធវីអនុបបទន
ដីឯកជនបាន។ ការផ្លល ស់បតូរដ៏ធាំង្ធខនាង្ពលបនាទ ប់មក ខដលបានង្កីតង្ ខីាមរយៈការអនុម័តនូវចាប់ភូមបិាល
ឆ្ន ាំ២០០១ ខដលមិនរតឹមខតបានទទួលសាគ ល់សិទធិរបស់បុគគលកនុខការកាន់កាប់ង្លដីីធល ីនិខង្ធវីអនុបបទនប ុង្ណាណ េះង្ទ 
ខតខថមទាំខផតល់នូវរបព័នធចុេះបញ្ជ ីកមមសិទធិដធីលី ខដលជាតរមូវការោាំបាច់បាំផុតង្នាេះង្ទៀតផខ។2 ចាប់ង្ផសខៗ បាន
បង្ខកីតង្ ខីជាបនតបនាទ ប់ ចាំង្ណាមចាប់ទាំខង្នាេះក៏មានអនុរកឹតយង្លែ១៤៦ ខដលង្ចញកាលពីឆ្ន ាំ២០០៥ ខដល
បានអនុញ្ហដ តឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលង្ធវីការផតល់ ដី.ស.ស ង្ដីមបផីលរបង្ោជន៍ពាណិជជកមម និខការអនុម័តរកមរដឋបបង្វណី
កមពុជាកនុខឆ្ន ាំ២០១១។3 ការអនុវតតចាប់ទាំខង្នេះ បានទទួលការរេិះគន់ជាខាល ាំខ ង្ដ្ឋយសារខតចាប់ង្នេះបានបង្រមីផល
របង្ោជន៍ឲ្យខតជនមានរទពយធន និខជនខដលមានទាំនាក់ទាំនខសនិទធនឹខអនកនង្ោបាយង្ៅកនុខរបង្ទសកមពុជា ជា

                                                           
1ចាបភូ់មិបាល ឆ្ន ាំ១៩៩២ រកឹតយង្លែ ០០១ (នថងទី១០ ខែសីោ ឆ្ន ាំ១៩៩២(កាត)់ 
2ចាបភូ់មិបាលឆ្ន ាំ២០០១ នស/រកម/០៨០១/១៤(នថងទី១០ ខែសីោ ឆ្ន ាំ២០០១(កាត)់មារា១០  
3រកមរដឋបបង្វណី នស/រកម/១២០៧/០៣០(នថងទី០៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧)(កាត)់ 
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ជាខបង្រមផីលរបង្ោជន៍ជូនរបជាពលរដឋខែមរខដលជាអនកទទួលផលរបង្ោជន៍ពីចាប់ខដលរតូវបានបង្ខកីតង្ ខី
ង្នាេះ។   

កនុខឆ្ន ាំ២០១១ មានការបា ន់របមាណថា របជាពលរដឋខែមរចាំនួន១៥០,០០០នាក់ង្ៅទូទាំខរបង្ទសបានរស់
ង្ៅរបឈមនឹខការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំង្ៅាមបណាត សេគមន៍នានាង្ៅទីជនបទ និខទីរកុខ4 ង្ដ្ឋយរបជា
ពលរដឋខែមរ និខជនជាតងិ្ដីមភាគតិចកាំពុខខតរតូវបានង្គបដិង្សធនូវសិទធិទទួលបានលាំង្ៅ សិទធកិាន់កាប់ដីធលី និខ
សិទធិរបកបមុែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ។ ជាខង្នេះង្ៅង្ទៀត ង្យខីពិនិតយង្ ញីថាជង្មាល េះដធីលីជាង្រចីនង្កីតង្ ខីង្ៅាមតាំបន់
ខដលមានភាពរកីចង្រមីនខផនកង្សដឋកិចចខាល ាំខ ដូចជា ង្ែតតបាត់ដាំបខ ង្ែតតបនាទ យមានជ័យ និខង្ែតតកាំពខ់ង្សាម ក៏ដូច
ជារាជធានីភនាំង្ពញផខខដរ ខដលង្នេះពិតជាចាំបាច់ណាស់ខដលថា សិទធរិបស់របជាពលរដឋកមពុជា នឹខមិនរតូវបានង្ដ្ឋេះ
ដូរជាមួយនខឹការង្របីរបាស់អាំណាចេរិញ្ដវតថុ ពសីាំណាក់រកមុជនមានអាំណាចង្ៅកនុខរបង្ទសកមពុជាង្នាេះង្ យី។ 
 បខនថមពីង្លីការ“ោប់យកដីធល”ីង្ដ្ឋយបុិនរបសប់ពីរកុមជនមានរទពយធន និខជនខដលមានទាំនាក់ទាំនខជា
មួយអនកនង្ោបាយង្ៅកនុខសខគមកមពុជា បរោិកាសរបស់របជាជនកមពុជា និខសុវតថភិាពខផនកង្សដឋកិចចរបស់ពួកង្គគឺ
រតូវគាំរាមកាំខេខង្ដ្ឋយរកុមអនកវនិិង្ោគិនបរង្ទសឱកាសនយិមមួយចាំនួន ខដលង្ផ្លត តជាសាំខាន់ង្លកីារង្កខរបវញ័្ច
ផលរបង្ោជន៍ង្លីដីធល ី និខធនធាននានារបស់របង្ទស។ អនកវនិិង្ោគទាំខង្នេះ សមលខឹង្ ញីនូវង្គាលនង្ោបាយ
របស់ រ.រ.ក  ថាមានដាំង្ណីរការកនុខរយៈង្ពលែលី ង្ដ្ឋយសារខតអសថិរភាពរបស់ រ.រ.ក ខដលង្គរបង្មីលង្ ញី និខភាព
មិនអាចទយទុកជាមុនបានង្លីការខរបរបួលនូវង្គាលនង្ោបាយរបស់ រ.រ.ក ង្េយីង្េតុដូង្ចនេះមានការង្លីកទកឹ
ចិតតតិចតួចដល់អនកវនិិង្ោគង្ដីមបដី្ឋក់ការវនិិង្ោគទុនង្លីគង្រមាខរយៈង្ពលយូរ ខដលមានង្គាលបាំណខអភិវឌឍន៍
ជានិរនតរភាព។ 
 បញ្ហា នានាខដលរបជាពលរដឋកមពុជាកាំពុខខតរបឈមមុែគឺ ការគាម នសិទធអិាំណាចកនុខការការពារដីធលរីបស់ពួក
ង្គពីការរបឹអូសយកង្ដ្ឋយែុសចាប់ ង្េយីជាចុខង្រកាយនាាំឲ្យបាត់បខ់នូវមង្ធោបាយសរមាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិ និខការ
ផគត់ផគខ់ដល់ែលួនឯខ នខិរកុមរគួសារ ង្េយីក៏បាត់បខ់នូវការទទួលបានធនធានធមមជាតិ ដូចជា ង្សបៀខអាោរ និខ
ទឹក រពមទាំខធនធានខផនកសខគម មានដូចជា ផលូវថនល់ សាោង្រៀន មនទីរង្ពទយ និខទីផារ ង្េយីជាលទធផលបាត់បខ់
ជីវតិរស់ង្ៅរបស់របជាពលរដឋ។ របជាពលរដឋកមពុជា ទទលួផលប េះពាល់បខនថមង្ទៀត ង្ដ្ឋយសារខតពាណិជជភាវូន–ី
យកមមរបស់ រ.រ.ក និខការង្របីរបាស់ែុសទិសង្ៅនូវរាល់ធនធានធមមជាតខិដលង្ៅជាប់នឹខដី រមួបញ្ចូ លទាំខនរពង្ឈ ី
បឹខ ទង្នល ខដលនាាំឲ្យមានការប េះពាល់ោ ខដាំណាំ ជុាំវញិបរដិ្ឋឋ នរស់ង្ៅ និខសុែមាលភាពរបស់របជាពលរដឋកមពុជា។ 
 

មលូង្េតបុណិ្តលឲ្យមានជង្មាល ោះ និខការដកេតូដធី្លី 
 

ង្ទេះបីមានការការពាររតូវបានធានាង្ដ្ឋយរដឋធមមនុញ្ដននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា(“រដឋធមមនុញ្ដ”) និខបាន
បញ្ចូ លកនុខរកបែណឌ ចាប់ជាតិ និខអនតរជាតិោ ខណាកតី ក៏ រ.រ.ក អនុញ្ហដ តឲ្យមានការរបឹអូសយកដីធលី និខធនធាន
នានា ង្ដ្ឋយពុាំបានង្គារពាមដាំង្ណីរការរតឹមរតូវ និខរសបាមរកបែណឌ ចាប់ ង្ទេះជាែលួនមានកាតពវកិចចកនុខការ

                                                           
4សិទធិលាំង្ៅដ្ឋឋ នោាំបាចរ់តូវបខេាំ „ផលប េះពាលង់្សដឋកិចចនន សខគមង្លីការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ ង្ៅករមិតរគួសារ កនុខទីរកុខភនាំង្ពញ‟ 
(របាយការណ៍)(ឆ្ន ាំ២០១១)០៨ អាចរកបានាម៖www.hrtfcambodia.org/files/SEI_of_Force_Eviction_Report_ENG.pdf 

file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.hrtfcambodia.org/files/SEI_of_Force_Eviction_Report_ENG.pdf
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ទទួលែុសរតូវចាំង្ពាេះសុែមាលភាពរបស់របជាពលរដឋ។ បញ្ហា ង្នេះគឺង្ដ្ឋយសារខតជាខផនកមួយននអាំង្ពីពុករលួយខដល
រកីរាលដ្ឋល និខវបបធម៌និទណឌ ភាពកនុខជួរ រ.រ.ក។ 
 

ដសីមបទនង្សដឋកចិច 
  

នផទដដ៏ីធាំង្ធខ បានរតូវង្ផទរឲ្យ និខង្ៅខតបនតង្ផទរពសីាំណាក់ រ.រ.ក ង្ដីមបផីលរបង្ោជន៍ពាណិជជកមមកនុខរូប
ភាពននការផតល់ដីសមបទនង្សដឋកិចច (“ដ.ីស.ស”) ដីសមបទនសខគមកិចច (“ដ.ីស.ក”) និខតាំបន់ង្សដឋកិចចពិង្សស 
(“តាំ.ស.ពិ”) ង្ដ្ឋយគាម ន៖ (១) ការរបកាន់ខាជ ប់ាមការករមិតាមផលូវចាប់អាំពទីាំេាំដីខដលរតូវផតល់ជូន (២) ការ
ោត់ចាំណាត់ថាន ក់ឲ្យបានរតឹមរតូវជាមុននូវដខីដលរតូវទទួលបានង្ដ្ឋយរសបចាប់ សរមាប់ង្ធវីការង្ផទរទាំខខបបង្នាេះ 
(៣) ការវាយតនមលជាបឋមខដលោាំបាច់អាំពីផលប េះពាល់ខផនកបរសិាថ ន និខសខគម  និខ (៤) ការង្គារពដល់សិទធិ
របស់របជាពលរដឋខដលរតូវទទួលបានការពិង្រគាេះង្ោបល់ និខទទួលបានសាំណខង្ដ្ឋយយុតតធិម៌។ ជាពិង្សស ង្បី
ង្ទេះជាមានការកាំណត់ពីការផតល់ទាំេាំ ដ.ីស.ស មិនឲ្យង្រចីន១០.០០០េកិា ឲ្យសរមាប់កមមសិទធកិរមាន ក់ៗ5 រកុម
េ ុនជាង្រចីនខដលមានង្ៅខកខតមួយទទួលបានង្លីសពទីាំេាំដីកាំណត់១០.០០០េកិា ង្ដ្ឋយមិនអនុង្ោមាម 
និខមិនរតូវង្គង្ធវីង្ ខីឲ្យបានរសបង្ៅាមតរមូវការង្នេះ ឬក៏ការចុេះង្ឈាម េះង្ផសខៗពគីាន ឲ្យរកុមេ ុនជាង្រចីនរបស់ពួក
ង្គ។ 

ដី.ស.ស រតូវបានង្របរីបាស់ជាឧបករណ៍ង្ដ្ឋយ រ.រ.ក ង្ដីមបងី្ផទរទាំេាំនផទដីដ៏ធាំង្ធខ       ពរីបជាពលរដឋកមពុជា 
ង្ដីមបជីាផលរបង្ោជន៍ពាណិជជកមម ង្េយីការផតល់ដសីមបទនង្នាេះ គជឺាការផតល់រង្ហវ ន់ង្ៅឲ្យជនខដលមានទាំនាក់
ទាំនខសនិទធខផនកនង្ោបាយ ខដលជាការខាតបខ់ដល់របជាពលរដឋកមពុជា។ ថវតីបតិខតង្ោកនាយករដឋមស្តនតី េ ុន ខសន 
បានសនោថាផ្លអ កជាបង្ណាត េះអាសននកនុខការផតល់ ដី.ស.ស ខដលបានចូលជាធរមានកាលពីនថងទី០៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១២  លុេះរាខត ដ.ីស.ស ទាំខឡាយណាខដលសថិតកនុខដាំង្ណីរការផតល់រចួង្េយី ដី.ស.ស ជាង្រចីនង្ៅខតបនត
របគល់ង្ៅឲ្យរកុមេ ុនង្ដ្ឋយពុាំមានការពនយល់ពីង្េតុផលណាែលេះ ខដលរកុមេ ុនទាំខង្នាេះមានលកេណៈសមបតតិ
រគប់រគាន់កនុខការទទួលបានការអនុវតតជាពិង្សសង្នាេះង្ទ។ ជាខង្នេះង្ៅង្ទៀតង្នាេះ លកេណៈវនិិចឆ័យខដលង្ោក
នាយករដឋមស្តនតបីានសនោខដលគួររតូវបានង្របកីនុខការពិនិតយពិច័យង្ៅង្លី ដី.ស.ស ទាំខឡាយណាខដលបានង្ធវ ី  
សមបទនរចួង្េយីង្ដីមបកីាំណត់អាំពកីារអនុវតតរសបជាមួយនឹខចាប់ង្នាេះង្ៅមិនទន់រតវូបានង្គបង្ហា ញង្ៅង្ យីង្ទ 
ដូង្ចនេះង្េយីង្គាលនង្ោបាយទាំខង្នេះែវេះតមាល ភាពទាំខរសុខ។ ជាលទធផល របជាពលរដឋកមពុជាង្ៅខតរតូវបានង្គ
ដកេូតដធីលីជាបនតបនាទ ប់ ង្ដ្ឋយពុាំមានការង្សុីបអង្ខកត ឬក៍ង្សីង្រងី្មីលឲ្យបានរតឹមរតូវ។ 
 ករណីថមីង្នេះៗ ង្ៅកនុខង្ែតតសទឹខខរតខ អនកភូមបិានង្គបញ្ជូ នង្ៅកាន់ង្កាេះមួយខដលេ ុ៊ុំព័ទធង្ដ្ឋយដី ខដល
កាត់ផ្លត ច់ទាំខរសុខពធីនធានសរមាប់រទរទខ់ជីវតិជាមូលដ្ឋឋ ន ខដលពួកង្គធាល ប់ខតអារស័យមកកាលពីមុន។ ង្ដ្ឋយ
ង្ឡាមព័ទធទាំខរសុខង្ដ្ឋយ ដី.ស.ស ពីរកខនលខ ខដល  រដ្ឋឋ ភបិាលបានផតល់ង្ៅឲ្យរកុមេ ុនង្វៀតណាម  និខរកុមេ ុន
ចិន ខដលជាការរតឹតបតិមនិឲ្យអនកភូមអិាចខសវខរកបាននូវអាោរ ទកឹ និខផលូវថនល់ អាយុជីវតិរបស់ពួកង្គរតូវបាន
ធាល ក់ចុេះង្ៅជាមានសាថ នភាពដូចអនកជាប់គុកង្ៅង្លីដីធលរីបស់ែលួនឯខោ ខដូង្ោន េះ។6ការរតឹតបតិននការទទួលបានង្នេះ 
                                                           
5អនុរកឹតយសតីពីដីសមបទនង្សដឋកិចច ង្លែ. ១៤៦ អនគ/បក(នថងទី២៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៥)(កាត)់ 
6ភកតិ សា ខលី និខ រប ងី្េគត ឌី ង្ែីតុ „ ដ្ឋកអ់នកភូមិឲ្យរសង់្ៅឯកការ សគមសាគ ាំខ‟  ភនាំង្ពញប ុសតិ៍ នថងទី០៨ ខែសីោ ឆ្ន ាំ២០១២ 
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គឺជាការរ ាំង្ោភទាំខរសុខង្ៅនឹខមារា៥៨ ននចាប់ភូមិបាល ឆ្ន ាំ២០០១ ខដលខចខថា ដី.ស.ស “មិនអាចប េះពាល់
ផលូ វគមនាគមន៍ដីចាំណីផលូ វ និខដីោាំបាច់សរមាប់ខថទាំ ក៏ដូចជា ផលូ វទឹក រតពាាំខ បឹខ និខខដនទឹកបរមុខ ខដលមានរប
ង្ោជន៍ដល់ការរស់ង្ៅរបស់របជាពលរដឋង្ ីយ”។7   ដី.ស.ស ទាំខង្នេះពុាំគួរណារតូវបានង្គផតល់ង្ៅឲ្យរកុមេ ុន
ង្នាេះង្ទ រ.រ.ក គួរង្គារពដល់សិទធរិបស់អនកភូមងិ្ដ្ឋយ គួរខតង្ធវីការវាយតនមលពផីលប េះពាល់ដល់សខគមជាមុនសិន។ 
 

ចាប់មានលកេណៈសមុគសាម ញ នខិែវេះការរបារស័យទក់ទខ 
  

ជារបង្ទសមួយខដលរតូវបានរាយការណ៍ង្ដ្ឋយធនាគារពិភពង្ោកថា មានចាំនួនរបជាជនង្ៅាមជនបទ
រេូតង្ៅដល់៨០%8 កាលពីឆ្ន ាំ២០១១ ង្េយីអារាអកេរៈភាពយុវជនង្ៅាមជនបទមាន៧៧,៦%9 ាមរបាយ
ការណ៍ង្ធវងី្ ខីកនុខឆ្ន ាំ២០០៨ របព័នធគតិយុតត និខចាប់នានា ពិតជាលាំបាកយល់នាាំឲ្យអនកភូមិទាំខង្នាេះភាគង្រចីន 
ខដលទាំនខជាជនរខង្រគាេះពកីាររបឹអូសយកដធីលីង្ដ្ឋយពុាំរតឹមរតូវ។ រមួផសាំបញ្ហា ននភាពសាាំញុាំខផនកចាប់ង្ៅកនុខរបព័នធ
គតយុិតត និខចាប់នានាផខង្នាេះ រ.រ.ក ង្ធវតីិចតួច ឬក៏មិនង្ធវសីកមមភាពអវីង្សាេះកនុខការរបារស័យទក់ទខចាំង្ពាេះង្គា
លនង្ោបាយសាំខាន់ៗពាក់ព័នធង្ៅនឹខសិទធដិីធលងី្ៅកាន់របជាពលរដឋរបស់ែលួន រពមទាំខង្រជៀតខរជកោ ខសកមម
ជាមួយនឹខតតិយជនង្ៅកនុខការប ុនប ខង្ធវដូីង្ោន េះខថមង្ទៀតផខ ។ 
 ឧទេរណ៍ ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ាំ២០០១ ខចខពីដាំង្ណីរការសរមាប់ចុេះបញ្ជ ីង្លដីធីលីរមួរបស់សេគមន៍ជនជាតិ
ង្ដីមភាគតិច10 ខដលមានអតថន័យកនុខការការពារនូវដីធលីរបស់សេគមន៍ទាំខង្នេះ កនុខទរមខ់ជាប័ណណកមមសិទធិង្លដីីស
េគមន៍។ ោ ខណាកតី ប័ណណកមមសិទធិខបបង្នាេះ មិនទន់រតូវបានង្គផតល់ជូនង្ៅង្ យីង្ទ ង្េយីរបជាពលរដឋជនជាតិ
ង្ដីមភាគតិច ដូចជាជនជាតងិ្ដីមភាគតិចខដលរស់ង្ៅកនុខង្ែតតមណឌ លគិរបីានទទួលរខននការបាំពានយកដី ការ  ទ
ស្តនាទ នយកដជីាទកីខនលខង្គារពសកាក រៈរបស់ពួកង្គ រពមទាំខគាំរាមដល់ការបាត់បខ់នូវរបនពណី និខវបបធម៌របស់ពួកង្គ
ង្ទៀតផខ។ ការរ ាំង្ោភបាំពានសិទធកិាន់កាប់ដធីលងី្នេះគរឺតូវបានបង្ហា ញង្ ខីង្លីទាំេាំនផទដីដ៏ធាំសង្មបមីាមរយៈការ ផតល់
សមបទនដចីាំនួនជិត ២០០.០០០េកិា  ង្ៅឲ្យរកុមេ ុនចិន11 ង្ឈាម េះ វ  ូ េសុេីាន (អុិល ង្អស រគបុ) ង្ដីមបី
អភិវឌឍជាចាំការដ្ឋាំង្ដីមរសល់ង្ៅង្លដីីពីបុរាណកាលរបស់ជនជាតិង្ដីមភាគតិច កនុខង្ែតតមណឌ លគិរ ីខដលង្នេះពិតជា
ផទុយនឹខចាប់ភូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ខដលខចខថា រពាំរបទល់ដីរបស់ជនជាតិង្ដីមភាគតិច រតូវបានង្ធវីង្ ខី និខរតូវ
បានទទួលសាគ ល់ង្ដ្ឋយចាប់ផខខដរ។ 
 ែវេះការរបារស័យទក់ទខពីសាំណាក់ រ.រ.ក ចាំង្ពាេះចាប់សតពីីសិទធកិាន់កាប់ដធីលី គងឺ្ធវឲី្យរតឹខតធងន់ធងរ ង្ដ្ឋយ
ង្េតុថារបជាពលរដឋខដលភាគង្រចីនទាំនខជារបឈមនខឹ  ោនិភ័យននការបាត់បខ់ដីធលីរបស់ែលួន  គឺជាអនកខដលមាន 
មង្ធោបាយតចិតួចណាស់ ង្ដីមបតីទល់នឹខការរ ាំង្ោភបាំពាននានា ខដលជាញឹកញប់ពួកង្គែវេះការអប់រ ាំ ែវេះរបាក់

                                                           
7ចាបស់តពីីនរពង្ឈ ី„ជាំពូក៩៖អនកង្របីសិទធិខបបរបនពណី ការរគបរ់គខង្លីនរពសេគមន៍ និខនរពឯកជន  
8ធានាគារពិភពង្ោក ទិនននយ័របសធ់ានាគារពិភពង្ោក(តងួ្លែរតឹមរតូវ កាលពីនថងទី០៤ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២) អាចរកបានាម៖
http://databank.worldbank.org 
9ធានាគារពិភពង្ោក ទិនននយ័របសធ់ានាគារពិភពង្ោក(តងួ្លែរតឹមរតូវ កាលពីនថងទី០៤ ខែ ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២) អាចរកបានាម៖
http://databank.worldbank.org 
10ចាបភូ់មិបាល ឆ្ន ាំ២០០១ មារា២៣-២៨ 
11វតតមានរកុមេ ុនចិនង្ៅកមពុជាមានការង្កីនង្ ខី 

http://databank.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/
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កាក់ និខែវេះទាំនាក់ទាំនខខាខនង្ោបាយ ខដលជារបការោាំបាច់ង្ដីមបបីង្ខកីននូវកិចចការពារដ៏មានរបសិទធភាពទល់នឹខ
ករណីរ ាំង្ោភបាំពានសិទធិរបស់ពួកង្គ។ 
 ការបង្ហា ញពភីាពគាម នសិទធអិាំណាចខដលអនកភូមងិ្ៅាមទីជនបទង្ពបីរបទេះ ង្ៅង្ពលតទល់ជាមួយនឹខការ
របឈមង្លបីញ្ហា ដីធលីរបស់ពួកង្គង្នាេះគឺករណីរបស់រគួសារទាំខ៣៨មកពីភូមបិួនកនុខង្ែតតបាត់ដាំបខ ខដលបានជាប់
ពាក់ព័នធនឹខការបតឹខផតល់គាន កនុខតុោការអស់រយៈង្ពល១២ឆ្ន ាំ របឆ្ាំខនឹខពាណិជជករដ៏មានឥទធិពលបីរូបជុាំវញិករណី
ដីធលី ខដលអនកភូមបិានអេះអាខថា ពួកង្គបានង្ធវីខរសចមាក រោប់ាាំខពីអាំ ុខឆ្ន ាំ១៩៩០-១៩៩២12មកង្មលេះ ខដលរយៈ
ង្ពលង្នេះង្លីសព៥ីឆ្ន ាំ តរមូវង្ដ្ឋយចាប់ភូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ខដលផតល់លកេណៈសមបតតរិគប់រគាន់ដល់ពួកគាត់
សរមាប់ការទទួលបានប័ណណកមមសិទធដិីធលី។13 ង្ដ្ឋយពុាំមានរបាក់ជិេះរថយនត អនកភូមរិមួគាន ជាមួយកសិករមកពភូីមិជិត
ខាខគាន ង្ធវីដាំង្ណីរង្ថមីរង្ជីខង្ឆ្ព េះង្ៅកាន់រាជធានីភនាំង្ពញកាលពីឆ្ន ាំ២០០៨ ង្ដីមបខីសវខរកជាំនួយពងី្ោកនាយករដឋ
មស្តនត ីេ ុន ខសន សូមឲ្យង្ោកនាយករដឋមស្តនតជីួយង្ដ្ឋេះរសាយវវិាទរបស់ពួកង្គ។ នគរបាលបានវាយង្ៅង្លអីនកភូមិ
ជាង្រចីន និខបានរបាប់អនកភូមិឲ្យរត ប់ង្ៅផទេះវញិ ប ុខនតពួកអនកភូមងិ្ៅខតបនតដាំង្ណីរ នខិបានមកដល់របខភូមរិគឹេះ
របស់ង្ោកនាយករដឋមស្តនត។ី បនាទ ប់មករតូវបានសនោជួយអនតរាគមន៍ពសីាំណាក់ រ.រ.ក កនុខវវិាទរបស់ពួកង្គ របសិន
ង្បីពួកង្គរត ប់ង្ៅផទេះវញិ ពកួគាត់បានរត ប់ង្ៅវញិ ប ុខនតគាម នការជួយពីសាំណាក់រដ្ឋឋ ភិបាលង្នាេះង្ទ។ 
 

ការចុេះបញ្ជ ី នខិដាំង្ណីរការផតល់ប័ណណកមមសទិធដិធីលមីនិរគប់រគាន់ 
  

ង្ោខាមចាប់នាង្ពលបចចុបបននង្នេះ កមមសិទធងិ្លីដីឯកជនអាចង្ធវីបានាមង្រចីនរង្បៀប ប ុខនតាមវធិានជា 
ទូង្ៅ ភាពរខឹមាាំននប័ណណកមមសិទធដិីធលីគឺពាក់ព័នធជាមួយនឹខករមិតននរដ្ឋឋ ភិបាលខដលង្ចញបលខ់ង្នាេះ។ បលខ់ទន់ ខដល
ង្គសាគ ល់ថាជា“ប័ណណកាន់កាប់ដីធល”ី ខដលបញ្ហជ ក់រតឹមខតសទិធិ“កាន់កាប់”ង្េយីមិនខមនមាន “ឋានៈជាមាច ស់កមមសិទធ”ិ
រតូវចុេះបញ្ជ ីជាមួយអាជាញ ធរថាន ក់មូលដ្ឋឋ នរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល  ង្េយីមិនរតូវបានកត់រាទុកជាមួយនឹខបញ្ជ ីរបស់  រ.រ.ក 
ដូចជាង្ៅថាន ក់ជាតិង្នាេះង្ យី។ បលខ់ទន់ង្ហយនឹខរតូវបានបាំពានាមរយៈផលរបង្ោជន៍ខផនកពាណិជជកមម ខដល
ខសវខរកដីធល។ី មោ ខវញិង្ទៀត បលខ់រខឹ គឺជាវញិ្ហដ បនប័រតបញ្ហជ ក់ពកីមមសិទធិ ខដលង្ចញង្ដ្ឋយមនទីរសុរងិ្ោដ ី ខដលជា
ភាន ក់ង្ហររបស់ រ.រ.ក រពមទាំខបង្ខកីតបានជាសិទធកិមមសិទធងិ្ពញង្លញង្លីដ។ី 
 របង្ទសកមពុជា មិនរតឹមខតែវេះសមតថភាពរគប់រគខង្លីការចុេះបញ្ជ ីបលខ់រខឹសរមាប់ឲ្យមាច ស់ដីអាចផតល់នូវឯក
សារជាការោាំបាច់ប ុង្ណាណ េះង្ទ ប ុខនតមាច ស់ដខីដលអាចនឹខកាល យជាកមមសិទធកិរភាគង្រចីនពុាំមានឯកសារណាមួយខដល
ពួកង្គរតូវការង្ដីមបអីាចទទួលបានបលខ់រខឹទាំខង្នាេះង្ទ ង្េយីភាគង្រចីនពុាំមានលទធភាពកនុខការចាំណាយតនមលបខនថម
ង្លីការង្ផទរខដលជាប់ពាក់ព័នធកនុខការទទួលបានបលខ់រខឹ។14 បខនថមង្លីបញ្ហា ទាំខអស់ង្នេះ គឺភាពគាម នឆនទៈរបស់ រ.រ.ក 
កនុខការជួយរបជាពលរដឋែលួនកនុខការចុេះបញ្ជ ី និខរកាកាពារដីធលីរបស់របជាពលរដឋ ខដលបានបង្ហា ញពកីារែកខាន
                                                           
12គណៈកមមការកិចចការសិទធិមនុសសកមពុជា „បាត់បខដី់៖ ការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ និខការគាំរាមកាំខេខកនុខរបង្ទសកមពុជា‟ (របាយការណ៍)
(ខែកញ្ហដ  ឆ្ន ាំ២០០៩) អាចរកបានាម៖
www.chrac.org/eng/CHRAC%20Statement%20in%202009/Losing%20Ground%20FINAL.compressed.pdf 
13 
14របកាសអនតររកសខួសតីពី ការកាំណតពី់របាកច់ាំណូលបានមកពីនថលង្សវាននសុរងិ្ោដី ង្លែ.៣៧៧ សេវ(នថងទី២៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០២)
(កាត)់។ 

file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.chrac.org/eng/CHRAC%20Statement%20in%202009/Losing%20Ground%20FINAL.compressed.pdf
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របស់រដ្ឋឋ ភិបាលកនុខការផតល់នូវព័ត៌មានពីដាំង្ណីរការផតល់ប័ណណកមមសិទធិ និខជាំនួយដល់របជាពលរដឋ ង្េយីខបរជាង្ធវី
ការង្រជៀតខរជកោ ខសកមមកនុខកិចចរបឹខខរបខរបស់អនកដនទកនុខការង្ធវដូីង្ោន េះង្ៅវញិ។   

ឧបសគគកនុខការទទួលបានបលខ់រខឹទាំខង្នេះ បណាត លឲ្យជួបកាន់ខតពិបាកខាល ាំខង្ ខីកនុខការចិញ្ច ឹមជីវតិង្ដ្ឋយ
ថាពលរដឋខែមរមាន ក់ពុាំមានប័ណណកាន់កាប់ដីធលរីបស់ែលួនទល់ខតង្សាេះវាទាំនខជាគាម នឱកាសទទួលបានបលខ់ទន់ង្ទៀតផខ 
ង្េយីជាលទធផលគថឺាជាង្ចតនារបស់អាជាញ ធរកមពុជា ង្ដីមបផីតល់ ដី.ស.ស ង្ៅឲ្យអនកចខ់បានខដលមានឥទធពិលជាខ
អនកកាន់កាប់ដីធលីនាង្ពលបចចុបបននង្នេះ។  
 រ.រ.ក ពុាំមានលទធភាពរគប់រគាន់ខផនករដឋបាលកនុខការកត់រា និខបង្ខកីតបញ្ជ ីកមមសិទធងិ្លីដធីលីខដលសាធា–      
រណៈជនអាចរកបាន។ ង្ៅង្ពលខដល រ.រ.ក បានអនុញ្ហដ តឲ្យមានជាង្លីកដាំបូខចាំង្ពាេះការខចក និខផតល់ប័ណណកមម
សិទធដិីធល ីមានពាកយង្សនីសុាំចុេះបញ្ជ ីដាំបូខចាំនួន៤,៥ ោន15 រតូវបានទទួលង្ដ្ឋយមស្តនតចុីេះបញ្ជ ីដីធលី។ ង្ដ្ឋយមានជាំនាញ 
និខធនធានតចិតួច ឬក៏របព័នធមួយខដលអាចដាំង្ណីរការង្ៅបានសរមាប់ការរា ប់រខដ៏ធាំង្ធខខបបង្នេះ ការោិល័យចុេះ
បញ្ជ ីបានកាល យជាកខនលខកកសទេះ និខពុាំមានដាំង្ណីរការរបកបង្ដ្ឋយរបសិទធភាពភាល មៗខតមតខ។ បខនថមពងី្លីអសមតថ
ភាពននការរគប់រគខរបស់ រ.រ.ក ចាំង្ពាេះដាំង្ណីរការចុេះបញ្ជ ីប័ណណដធីលីរតឹមរតូវខដលជាការោាំបាច់ ភាគតិចននការចុេះ
បញ្ជ ីដធីលខីដលមានពុាំរតូវបានដ្ឋក់ឲ្យសាធារណៈជនអាចរកបានង្នាេះង្ទ។ ង្នេះជាកតរីពយួបារមភដ៏នរកខលខមួយ ពី
ង្រពាេះបលខ់ទន់ខដលបញ្ហជ ក់ពសីិទធិននការកាន់កាប់ង្លដីធីលីមិនរតូវបានង្គចុេះបញ្ជ ីង្ៅថាន ក់ជាតិង្នាេះង្ទ ខដកែុសរស េះ
នឹខបលខ់រខឹខដលបញ្ហជ ក់ពកីមមសិទធរិសបចាប់ង្ពញលកេណៈ។ ង្ៅែណៈខដលធនាគារពិភពង្ោក កនុខភាពជានដគូជា
មួយរបង្ទសង្រជីសង្រសីនានា បានង្ធវីការសេការជាមួយនឹខ រ.រ.ក ោប់ាាំខពីឆ្ន ាំ២០០២ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៩ ង្ដីមបី
អភិវឌឍនូវរបព័នធចុេះបញ្ជ ីដធីលីខបបទាំង្នីប (“គ.រ.គ.ដ”)16 គង្រមាខង្នេះពុាំមានលទធភាពអនុវតតង្ៅបានង្ដ្ឋយង្ជាគជ័យ
នូវង្គាលង្ៅកនុខការចុេះបញ្ជ ី នខិការរកាគល់បញ្ជ ី ខដលែលួនបានកាំណត់ាាំខពដីាំបូខ។17 
 ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០១០ មានរតមឹខតចាំនួន២២%ប ុង្ណាណ េះកនុខចាំង្ណាមវវិាទដធីលីទាំខអស់ កនុខរបង្ទសកមពុជា 
ខដលបានឆលខកាត់ាមរយៈដាំង្ណីរការង្ដ្ឋេះរសាយវវិាទ រតូវបានង្ដ្ឋេះរសាយង្ដ្ឋយខផនក ឬទាំខរសុខ។18 ង្នេះគឺជា
បញ្ហា ង្ដ្ឋយខផនក ង្ដ្ឋយសារខតរគប់រគខនូវមានភាពទន់ង្ែាយង្លីកមមវធិីវាស់ខវខដីធលីរបស់ រ.រ.ក។ មស្តនតរីដ្ឋឋ ភិបាល
រគប់លាំដ្ឋប់ថាន ក់ មិនរតឹមខតមានអាណតតជិាកាំណត់កនុខការង្ដ្ឋេះរសាយវវិាទដធីលីឲ្យបានយុតតិធម៌ប ុង្ណាណ េះង្ទ ប ុខនតរតូវ
ង្គដ្ឋក់បនទុកបខនថមង្ទៀតាមរយៈឧបសគគការោិធិបង្តយយ ង្េយីជាញឹកញប់ណាស់មស្តនតទីាំខង្នាេះមានរង្បៀបវារៈ
ង្ដ្ឋយែលួនឯខង្ដីមបងី្ធវីកិចចការង្នាេះ។ 

                                                           
15មីកា-ង្ប ង្ទរ ីតរ័េូខនន ' ការង្ធវីឲ្យរបង្សីរង្ ខីកនុខការង្រៀបចាំដីធលីកនុខរបង្ទសកមពុជា(ឆ្ន ាំ២០០១) ២៥.៤ កុាំពយូទរ័ បរសិាថ ន និខរបពន័ធនានា
ននទីរកុខ ៤០៧,៤១០  
16ធនាគារពិភពង្ោក  គង្រមាខង្រៀបចាំ និខរគបរ់គខដីធលី អាចរកបានាម៖www.worldbank.org/projects/P070875/land-management-

administration-project?lang=en 
17ធនាគារពិភពង្ោក „ ង្សចកតីខថលខការណ៍ពីធានាគារពិភពង្ោក សតពីីការបញ្ចប់ង្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាង្លីគង្រមាខរគប់រគខ និខង្រៀបចាំ
ដីធលី‟ (នថងទី០៦ ខែកញ្ហដ  ឆ្ន ាំ២០០៩) អាចរកបានាម៖http://go.worldbank.org/TFCTB1QZK0 
18ង្វទិការរបសអ់ខគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល „ កិចចវភិាគខផនកសថិតិសតីពីជង្មាល េះដីធលីកនុខរបង្ទសកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១០‟ (មិថុនា ឆ្ន ាំ២០១១)អាចរកបាន
ាម៖www.ngoforum.org.kh/docs/publications/LIP_Final_Land%20dispute%20report%202010_English.pdf 

file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.worldbank.org/projects/P070875/land-management-administration-project%3flang=en
file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.worldbank.org/projects/P070875/land-management-administration-project%3flang=en
http://go.worldbank.org/TFCTB1QZK0
http://www.ngoforum.org.kh/docs/publications/LIP_Final_Land%20dispute%20report%202010_English.pdf
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 កនុខឆ្ន ាំ២០១២ ង្បងី្ទេះជាមានលិែិតមួយខដលង្ចញង្ដ្ឋយ រ.រ.ក និខរតូវបានចុេះេតថង្លខាង្ដ្ឋយង្ោក
នាយករដឋមស្តនត ី េ ុន ខសន កនុខការផតល់ដីទាំេាំ៥៥៨េកិា ជូនដល់របជាពលរដឋចាំនួន៤១៥រគួសារ ង្ៅភូម ិសថិត
ង្ៅកនុខង្ែតតបាត់ដាំបខោ ខណាកត ីនិសសតិសម័រគចិតតខដលង្គោត់ឲ្យង្ៅវាស់ខវខដីបានអនុវតតបទបញ្ហជ    របឆ្ាំខគាន ពី
សាំណាក់អាជាញ ធរ ខដលបង្ហគ ប់ពួកង្គកុាំឲ្យយកចិតតទុកដ្ឋក់ចាំង្ពាេះលិែិតផតល់ដីង្នាេះ ង្េយីវាស់ខវខដីខដលមានទាំេាំ
តិចជាខ៥០០េកិា រពមទាំខទុកដខីដលង្ៅសល់ឲ្យរកុមេ ុនសាជវីកមម។19 និសសតិសម័រគចិតតទាំខង្នេះ ខដលជា
ខផនកមួយននកមមវធិីដ៏ធាំរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល កនុខការវាស់ខវខរពាំរបទល់ដី រតូវបានផតល់ការបណតុ េះបណាត លរយៈង្ពលរតឹម
ខតពីរនថងមុន ខដលែវេះសិទធិសង្រមច និខែវេះបទពិង្សាធង្ដីមបបីាំង្ពញកិចចការរបស់ែលួនរបកបង្ដ្ឋយរបសិទធភាព ង្េយី
រគាន់ខតជាឧបករណ៍ សរមាប់ឲ្យតាំណាខរដ្ឋឋ ភិបាលណាមាន ក់របាប់ពួកង្គឲ្យង្ធវីាមខតប ុង្ណាណ េះ។ 
 

ការគាំរាមកាំខេខ នខិការបាំភតិបាំភ័យពសីាំណាក់ រ.រ.ក នខិជនមានទាំនាក់ទាំនខសនទិធ  
 

រ.រ.ក ជាញឹកញប់ង្របីរបាស់ការបាំភិតបាំភ័យ  នខិអាំង្ពីេខិាខាខរាខកាយង្លរីបជាពលរដឋែលួនឯខ ង្ដីមប ី   
បង្ណត ញពួកង្គង្ចញពីដីធល ី ជាជាខផតល់នូវដាំង្ណីរការមួយរបកបង្ដ្ឋយរបសិទធភាព នខិតមាល ភាព ខដលការតវា 
ជាំទស់របស់ពួកង្គអាចរតូវបានង្ដ្ឋេះរសាយោ ខយុតតធិម៌។ ឧទេរណ៍ កាលពីខែង្មសា ឆ្ន ាំ២០០៧ ទោ ន
របដ្ឋប់ង្ដ្ឋយអាវុធ នគរបាលរកុខ និខនគរបាលង្សលៀកឯកសណាឋ នសុីវលិរបមាណជា១៥០នាក់បានបញ្ហជ
ឲ្យពលរដឋរស់ង្ៅកនុខរសុកមិតតភាព ង្ែតតរពេះសេីនុ ោកង្ចញពីផទេះ និខដីរបស់ពួកង្គជាបនាទ ន់។ បនាទ ប់ពីអនកភូមិ
បដិង្សធមិនរពមអនុវតតាមបទបញ្ហជ ង្នាេះ នគរបាលង្ដ្ឋយមានការង្របីរបាស់កាាំង្ភលីខ ដាំបខ ដាំបខឆក់ ឧសម័នបខាូរ
ទឹកខភនក និខកាាំង្ភលីខបាញ់ទឹក បានបង្ណត ញអនកភូមងិ្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ។ អនកភូមរិតូវបាននគរបាលវាយដាំ និខផទេះរបស់
ពួកង្គបានរតូវដុតកង្មទចង្ោល នាង្ពលង្នាេះ ពួកង្គរតវូង្គបតូរទីកខនលខង្ចញពដីីខដលង្ដីមង្ យីជាដដី្ឋាំដុេះ និខជាដី
ង្ធវីកសកិមមង្ដ្ឋយសេគមន៍របស់ពួកង្គោប់ាាំខពីពាក់កណាត លឆ្ន ាំ១៩៨០មកង្មលេះ ខដលមុនមានង្សចកតតីរមូវនន
ការាាំខលាំង្ៅដ្ឋឋ នរយៈង្ពល៥ឆ្ន ាំាមចាប់ភូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ បានអនុវតតង្ៅង្ទៀត។    ពួកង្គពុាំមានលទធភាព     
របខជខយក“សិទធ”ិកាន់កាប់ដីធលីពសីាំណាក់មាច ស់ខដលបានទមទរ ខដលរតូវបានគូសបញ្ហជ ក់ង្ដ្ឋយការោិល័យ
សុរងិ្ោដមូីលដ្ឋឋ នថាជាភរោិរបស់ទីរបឹកាឧបនាយករដឋមស្តនតី។20 
 ង្ដ្ឋយមានកខេេះពីការធានារបស់រដ្ឋឋ ភិបាលសរមាប់កិចចការពារសិទធដិីធលរីបស់របជាពលរដឋ អនកខដលសថិតកនុខ
តួនាទកីនុខការដកេូតដីធលី ាមរយៈការង្របីឥទធពិលដកេូតដីធលីរបស់ពកួង្គ ែណៈខដលកាោនុវតតង្នេះង្ៅខតង្កីត
មានង្ ខី។ ង្ៅខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៧ រ.រ.ក ខដលបានចូលរមួបង្ហា ញននការង្ដ្ឋេះរសាយបញ្ហា ង្ដ្ឋយែលួនឯខរបកប

                                                           
19មា យ ទិតយធារា  „ ជង្មាល េះដីធលីបខខវរង្ៅតុោការវញិ‟ កាខសតភនាំង្ពញប ុសតិ៍ នថងទី២០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ អាចរកបានាម៖
www.phnompenhpost.com/index.php/2012112059821/National-news/land-dispute-back-in-court.html 
20លីកាដូ „ការបខេាំបង្ណត ញ ង្ដ្ឋយែុសចាបង់្លីរគួសារទាំខ១០៥ កនុខង្ែតតរពេះសីេនុ(សោកបរ័តពតម៌ាន) (នថងទី០៩ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ
២០០៧) អាចរកបានាម៖www.licadho-cambodia.org/reports/files/108LICADHOFactSheetIllegalEvictionSihanoukville07.pdf ម
ជឈមណឌ ល ពីសិទធិាាំខលាំង្ៅដ្ឋឋ ន និខការបង្ណត ញង្ចញ,„ កមពុជា៖ ង្រឿខសាំខាន់សតីពីការបង្ណត ញង្ចញកនុខង្ែតតរពេះសីេនុ‟  (នថងទី១៨ ខែឧស
ភា ឆ្ន ាំ២០០៨) អាចរកបានាម៖www.cohre.org/news/press-releases/cambodia-feature-story-on-evictions-in-sihanoukville 

file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.phnompenhpost.com/index.php/2012112059821/National-news/land-dispute-back-in-court.html
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/108LICADHOFactSheetIllegalEvictionSihanoukville07.pdf
file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.cohre.org/news/press-releases/cambodia-feature-story-on-evictions-in-sihanoukville
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ង្ដ្ឋយតមាល ភាព បានយល់រពមជួលកនុខរយៈង្ពល៩៩ឆ្ន ាំ នូវនផទដីមានទាំេាំ១៣៣េកិាង្ៅឲ្យរកុមេ ុនស ូកាគូ21 
ខដលជារកុមេ ុនរបស់សមាជកិរពឹទធសភាខែមរដ៏មានឥទធិពល ង្េយីខដលមានការជួយគាាំរទខផនកេរិញ្ដវតថុពសីាំណាក់
រកុមេ ុនវនិិង្ោគចិន បានយល់រពមចាំណាយទឹករបាក់សរុបខដលបានវាយតនមលោ ខទបរបខេល៧៩ោនដុោល
សរមាប់ដីង្នាេះ ង្ដីមបសីាថ បនានូវគង្រមាខអភិវឌឍន៍ដ៏ធាំមួយ។ រកុមេ ុនង្នេះ រតូវបានង្រជីសង្រសីឲ្យសាខសខ់អចលន
រទពយខផនកពាណិជជកមម និខលាំង្ៅដ្ឋឋ នង្ៅង្លទីីកខនលខខដលធាល ប់ជាបឹខដ៏ធាំមួយកនុខរាជធានភីនាំង្ពញ តាំបន់បឹខកក់ 
ខដលជាង្គេដ្ឋឋ នរបស់របជាពលរដឋជាខ៤.០០០រគួសារ និខជាខផនកដ៏សាំខាន់ននទិដឋភាពទរីកុខ និខរបព័នធលូបខាូរ
ទឹក ឥ ូវគឺជាកខនលខសរមាប់កប់។ ជាង្រចីនឆ្ន ាំមុន គងឺ្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០០៤ មាច ស់រកុមេ ុន ភាពអុីមុចិ លមីីតធតី ខដល
រតូវជាភរោិរបស់សមាជិករពឹទធិសភារូបង្នេះ បានរតូវរដ្ឋឋ ភិបាលរបគល់ដីទាំេាំ៣១៥.០២៨ (ឬង្សមីនឹខ៧,៤%នននផទ
ដីដ្ឋាំដុេះសរុបកនុខរបង្ទសកមពុជា)22 ង្រកាមរូបភាព ដី.ស.ស ង្ៅកនុខង្ែតតចាំនួនពីរ។ 

ង្សចក្តសិននដិ្ឋា ន និខអនសុាសន ៍

មានខតាមរយៈសកមមភាពជាបនាទ ន់ និខទូលាំទូោយពីសាំណាក់ រ.រ.ក ខដលកាំខណទរមខ់ដធីលីខដលរតូវការ
ោ ខោាំបាច់អាចនឹខង្កីតមានង្ ខី ង្ដីមបបីាំង្ពញាមកាតពវកិចចសិទធមិនុសសចាំង្ពាេះរបជាពលរដឋរបស់ែលួនង្ដ្ឋយអនុ
ង្ោមាមចាប់ជាតិ និខអនតរជាត។ិ 

ដសីមបទនង្សដឋកចិច៖ ចាំននួង្កីនង្ ខីននការរ ាំង្ោភបាំពានសិទធមិនុសសជាង្រចីនករណីកាំពុខខតង្កីតមានង្ ខីង្ៅកនុខ
បរបិទននដីសមបទនង្សដឋកិចច ខដលរតូវបានង្ធវីង្ ខីង្ដ្ឋយមិនង្គារពឲ្យបានង្ពញង្លញរកបែណឌ ចាប់ ខដលរគប់
រគខការផតល់ដីសមបទនង្សដឋកិចច។ ដូង្ចនេះ ម.ស.ម.ក ផតល់អនុសាសន៍ដូចខាខង្រកាម៖ 

 ការផ្លអ កជាបង្ណាត េះអាសននខដលរតវូបានរបកាសង្ ខីង្ដ្ឋយ រ.រ.ក កាលពនីថងទ១ី៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ 
កនុខការផតល់ដសីមបទនង្សដឋកចិចគរួខតរតវូរបតបិតតឲិ្យបានតខឹរខឹ ដរាបណា រដ្ឋឋ ភបិាលបង្ហា ញពតីមាល ភាពនន
អញ្ដរតកមមចាំង្ពាេះការផ្លអ កជាបង្ណាត េះអាសននង្នេះ ខដលអាចរតវូបានង្គង្ធវាីមរយៈការង្បាេះពុមពផាយនូវ
ង្ឈាម េះរបស់អាថ គាេក នខិទាំេាំដ ី រពមទាំខទាីាំខននដសីមបទនង្សដឋកចិចទាំខង្នាេះ ខដលពកួង្គបានង្បតជាញ
ចតិតាាំខពដីាំបូខ មុនង្ពលចូលជាធរមានននង្សចកតរីបកាសផ្លអ កង្នេះ។ 

 លកេណៈវនិចិឆយ័ខដល រ.រ.ក ង្របរីបាស់ង្ៅកនុខការពនិតិយពច័ិយ ខដលែលួនបានសនោ គរួខតរតវូបានផតល់ចាំង្ពាេះ 
ដ.ីស.ស ខដលបានរបគល់ឲ្យង្េយីមុនង្ពលមានការផ្លអ ក គរួខតរតវូង្ធវឲី្យង្គអាចរកបានជាសាធារណៈ។ 

 របកាន់ខាជ ប់ចាំង្ពាេះការកាំណត់ននទាំេាំនផទដ១ី០.០០០ េកិា ខដលរតវូបានផតល់ឲ្យង្ៅកមមសទិធកិរណាមាន ក់
ង្លអីតថរបង្ោជន៍ខផនកពាណិជជកមមគរួខតរតវូអនុវតតឲ្យបានតខឹរខឹ។ 

 របកាន់ខាជ ប់ចាំង្ពាេះង្សចកតតីរមវូខដលការវាយតនមលពផីលប េះពាល់ដល់សខគម នខិខផនកបរសិាថ ន រតវូបានបង្ខកតី
កនុខការវាយតនមល នខិការផតល់នូវ ដ.ីស.ស ណាមយួគរួខតរតវូអនុវតតឲ្យបានេមត់ចត់។ 

                                                           
21មសមក „ ករណីសិកា៖ បឹខកក់‟ (សោកបរ័តពតម៌ាន)(ឆ្ន ាំ២០១១) អាចរកបានាម៖
www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=17&id=5 
22អខគការ គលូបលវដឹង្ណស „របង្ទសសរមាបល់ក់‟(របាយការណ៍) អាចរកបានាម៖www.globalwitness.org/library/country-sale 

file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.cchrcambodia.org/index_old.php%3furl=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=17&id=5
file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.globalwitness.org/library/country-sale
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 រាល់ ដ.ីស.ស ទាំខអស់ខដលបានង្ធវសីមបទនបនាទ ប់ពកីារអនុម័តចាប់ភូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ គរួខតរតវូ      
ពនតិយពច័ិយ ង្ដមីបកីាំណត់ថាង្តរីតវូបានង្ធវងី្ ខីង្ដ្ឋយមានការរ ាំង្ោភង្លកីារកាំណត់ទាំេាំនផទដ១ី០.០០០   
េកិាចាំង្ពាេះកមមសទិធកិរមាន ក់សរមាប់អតថរបង្ោជន៍ពាណិជជកមមឬង្ទ នខិការពនិតិយង្មលីង្ ខីវញិ ខដលបាន
ង្ធវសីរមាប់ការវាយតនមលពផីលប េះពាល់ខផនកសខគម នខិបរសិាថ ន  ខដលរតវូបានង្គង្ធវមុីនង្ពលមានការផតល់     
ដ.ីស.ស ទាំខង្នាេះ ង្េយីរបសនិង្ប ី ដ.ីស.ស ខដលបានផតល់ឲ្យង្េយីង្នាេះរ ាំង្ោភង្លកីារធានាទាំខង្នេះ គរួ
ខតរតវូង្ធវកីារដកេូតយកមកវញិ រពមទាំខការែូតខាតខដលបានវាយតនមលរបឆ្ាំខនខឹអតថរបង្ោជន៍ខផនក
ពាណិជជកមមខដលបានមកង្ដ្ឋយការបាំពាន។ 

ង្ដ្ឋេះរសាយបញ្ហា ននការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ៖ ការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំង្ធវីឲ្យប េះពាល់ដល់ការអភិវឌឍន៍ និខ
សថិរភាពង្សដឋកិចច ង្ដ្ឋយសារខតរបជាពលរដឋខដលរតូវង្គបង្ណត ញង្ចញ ជាញឹកញប់រតូវបានដកេូតនូវជីវភាពនន
ការចិញ្ច ឹមជីវតិ និខរតូវបានាាំខទីលាំង្ៅដ្ឋឋ នថមីង្ៅកខនលខ ខដលពុាំបានរបតិបតតាិមបទដ្ឋឋ នអនតរជាត។ិ ង្ដ្ឋយង្េតុ
ដូង្ចនេះ ម.ស.ម.ក ផតល់អនុសាសន៍ដូចខាខង្រកាម៖ 

 អនុវតតង្គាលការណ៍ននការផ្លអ កជាបង្ណាត េះអាសននជាបនាទ ន់ ចាំង្ពាេះករណីននការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ    
នានា។ 

 ង្ដ្ឋេះខលខជាបនាទ ន់ នខិទមាល ក់ង្ោលរាល់ការង្ោទរបកាន់របឆ្ាំខនខឹបុគគលខដលបានតវា ង្ដ្ឋយអេខិា កនុខ
កចិចការពារសទិធកិាន់កាប់ដធីលរីបស់ពកួង្គ។ 

 បង្ខកតីឲ្យមានរបព័នធរតតួពនិតិយ នខិមានតុលយភាព ខដលថាមានខតបុគគលជាក់ោក់មយួចាំននួខដលទទលួ
ែុសរតវូសរមាប់សកមមភាពនានាខតប ុង្ណាណ េះមានសទិធអិាំណាចកនុខការបញ្ហជ ឲ្យបាំផលចិបាំផ្លល ញរទពយសមបតត ិ នខិ
ការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំបានឲ្យ។  

ការវាស់ខវខ ការចុេះបញ្ជ ី នខិការផតល់ប័ណណកមមសទិធដិធីល៖ី របសិនង្បីកមមវធិីវាស់ខវខ និខផតល់បលខ់កមមសិទធិរបស់    រ.រ.ក 
នឹខរតូវអនុវតតឲ្យបានរតឹមរតូវង្នាេះ ដាំង្ណីរការរបស់កមមវធិីង្នេះ  រតូវខតពាក់ព័នធជាមួយនឹខបុគគលខដលរតូវបានបណតុ េះ 
បណាត លរគប់រគាន់ង្ដីមបបីាំង្ពញការង្ហរ និខខដលរតូវបានផតល់សិទធអិាំណាចឲ្យង្ដីមបងី្ធវីង្សចកតីសង្រមចនានាង្ដ្ឋយ
មានទិននន័យននរគប់ភាគីទាំខអស់ខដលមានផលរបង្ោជន៍ង្ៅង្លដីី។ ដូង្ចនេះង្េយី ម.ស.ម.ក ផតល់អនុសាសន៍ដូច
ខាខង្រកាម៖ 

 ការង្របរីបាស់នសិសតិសមរ័គចតិតរតវូខតបញ្ឈប់ជាបនាទ ន់ ង្េយីដ្ឋក់ជាំនសួមកវញិង្ដ្ឋយអនកវាស់ខវខខដលមាន
បទពងិ្សាធន៍ នខិមានការបណតុ េះបណាត លរតមឹរតវូ។ 

 របសនិង្បគីាម នឯកសារជាក់ោក់ង្ចញង្ដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតថកចិចរបស់រដ្ឋឋ ភបិាលង្ដមីបបីញ្ហជ ក់ពរីពាំរបទល់
ដខីដលរតវូង្ធវកីារវាស់ខវខង្ទ  ដងី្នាេះពុាំគបបរីតវូង្ធវកីារវាស់ខវខង្ យី លគកឹណាខតឯកសារោាំបាច់ង្នាេះអាច
ទទលួបាន។ 

 របសនិង្បបុីគគលណារតវូបានោត់ឲ្យវាស់ខវខរពាំរបទល់ដ ី ពុាំមានឯកសារបញ្ហជ ក់ពអីាជាញ ធរមានសមតថកចិច
របស់រដ្ឋឋ ភបិាលខដលបង្ហា ញពអីវខីដលនខឹរតវូង្ធវកីារវាស់ខវខង្ទង្នាេះ  ការកាំណត់រពាំរបទល់ពតិរបាកដអាចង្ធវី
ង្ ខីរមួគាន ង្ដ្ឋយមានទនិនន័យពភីាគពីាក់ព័នធទាំខអស់ ប ុខនតរបសនិង្បបុីគគលណាមាន ក់មនិយល់រពមង្ៅនខឹ
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ការវាយតនមលពរីពាំរបទល់ដងី្នាេះង្ទ ដាំង្ណីការបតខឹតវា ដ៏មានតមាល ភាពគរួខតអនុវតត នខិអាចខសវខរកបាន  
សរមាប់ភាគរីខង្រគាេះង្ដមីបខីសវខរកយុតតធិម៌។ 

 បុគគលទាំខឡាយណាខដលទទលួបានការវាស់ខវខដរីចួរាល់ង្េយី ឬក៏ង្ទបីខតបានបញ្ហជ ក់ង្ៅង្ពលថមីៗ នា
ង្ពលបចចុបបននង្នេះ ខដលរស់ង្ៅង្លដីខីដលមនិទន់បានកាំណត់ថាជាដរីដឋ ឬក៏មនិខមនជាដមីានវវិាទ នខឹរតវូ
ោត់ទុកថាជាការកាន់កាប់រសបចាប់ង្ៅង្លដីងី្នាេះ ង្េយីនខឹរតវូអាជាញ ធរង្ចញបលខ់ដាំបូខឲ្យ ខដលនខឹរតវូ
ទទលួបានបលខ់រខឹអចនិស្តនតយជ៍ាសវយ័របវតតិ កនុខរយៈង្ពលពរីឆ្ន ាំ បនាទ ប់ពកីារអារស័យ     ផលង្ៅង្លដីងី្នាេះរតវូ
បានផសពវផាយជាសាធារណៈ នខិមានការផតល់ឲ្យបុគគលង្ផសខង្ទៀតង្ដមីបដី្ឋក់ពាកយបតខឹជាំទស់ នខិង្ធវកីារ
វនិចិឆយ័របកបង្ដ្ឋយតមាល ភាព ង្េយីង្ៅង្ពលបលខ់រខឹបានរតវូង្គង្ចញឲ្យង្េយី បលខ់ង្នាេះនខឹរតវូបានង្គចុេះបញ្ជ ី
ទាំខង្ៅថាន ក់មូលដ្ឋឋ ន នខិថាន ក់ជាត ិ ង្េយីគល់បញ្ជ ីង្នាេះ គរួនខឹរតវូង្ធវងី្ ខីជាមយួនខឹតតយិជន ខដលអនក
ខថរកាបញ្ជ ងី្នេះនខឹបង្ហា ញគល់បញ្ជ ីទាំខង្នាេះខដលអាចរកបានាមរបព័នធង្អ ចិរតនូចិង្ៅកាន់សាធារណៈ
ជនទូង្ៅ។  

 ង្ដមីបកីាំណត់នូវការបា ន់សាម នអាំពដីធីល ី ការផ្លអ កជាបនាទ ន់ចាំង្ពាេះការផតល់ប័ណណកមមសទិធងិ្ៅឲ្យអនកខដលមានផល
របង្ោជន៍ពាណិជជកមមណាមយួង្នាេះគរួខតរតវូបង្ខកតីង្ ខី ង្ដ្ឋយបរមាមដូចគាន ង្នេះ ក៏អនុវតតចាំង្ពាេះបុគគល
ណាខដលង្ធវកីារទមទរង្លដីខីដលពកួង្គពុាំទន់បានបង្ខកតីសទិធកិាន់កាប់លាំង្ៅដ្ឋឋ ន ង្េយីបខនថមង្លងី្នេះ
ង្ទៀត គាម នការផតល់បលខ់កមមសទិធងិ្លដីបីខនថមង្ទៀតគរួរតវូបានអនុញ្ហដ តសរមាប់ទាំេាំដងី្រចនីកខនលខង្ៅឲ្យបុគគល
ណាមាន ក់ង្នាេះង្ យី ។ 

 ការផ្លអ កជាបង្ណាត េះអាសននគរួរកាឲ្យង្ៅអនុវតត រេូតដល់ដាំង្ណីរការមយួរតវូបានបង្ខកតីង្ ខី ខដលបុគគល
នានាង្ធវកីារទមទរបលខ់ង្លរីទពយសមបតតពិាណិជជកមម នខិអចលនរទពយជាលាំង្ៅដ្ឋឋ នដ៏ង្រចនី តរមវូឲ្យ
ចាំណាយតនមលាមផលូវចាប់ខដលមានឯករាជយសរមាប់ជនទាំខឡាយណាខដលដរីបស់ពកួង្គរបឈមនខឹការ
របឹអូសយក របសនិង្ប ីអនកទមទរគជឺាមស្តនតរីដ្ឋឋ ភបិាល ឬសាច់ញតរិបស់ពកួង្គ ពកួង្គរតវូខតសថតិង្រកាមរប
ព័នធននការរតតួពនិតិយខដលមានករមតិែពស់ ខដលមានតមាល ភាពកនុខការបាំង្ពញមុែង្ហររបស់ែលួន ង្េយីអាចនាាំ
ឲ្យមានការទទលួែុសរតវូខផនករពេមទណឌ  នខិរដឋបបង្វណី របសនិង្បរីបរពតឹតង្ៅង្ដ្ឋយមានអាំង្ពទុីចចរតិ។  

 ការទមទរដលីាំង្ៅដ្ឋឋ ន គរួខតោត់ទុកថាជាង្រឿខសាំខាន់ជាខអនកទាំខឡាយណាខដលង្ធវសីរមាប់ ផល
របង្ោជន៍ខផនកពាណិជជកមម របសនិជាមានវវិាទចាំង្ពាេះសទិធដិធីល ីង្េយីពុាំមានដណីាខដលអនកភូមាិាំខទលីាំននីា
ង្ពលបចចុបបនន នខិ⁄ឬ ង្លដីខីដលពកួង្គធាល ប់ខតបខកបង្ខកនីផលកសកិមមនខឹរតវូផតល់ង្ៅឲ្យអនកខដលមានផល
របង្ោជន៍ពាណិជជកមម ង្ដ្ឋយពុាំមានការអនុវតតន៍នូវការធានាខផនកចាប់ោ ខតខឹរខឹង្នាេះង្ទ។ 

 

សរមាប់ព័ត៌មានបខនថម សូមទក់ទខង្ោក អ ូ វរីៈ របធាន ម.ស.ម.ក ាមរយៈទូរសពទ +៨៥៥(០)១២ ៤០ 
៤០ ៥១ ឬអុងី្ម ល ouvirak@cchrcambodia.orgឬង្ោក រ  បូ ឺត េវនីច៍ ទរីបកឹាជាន់ែពស់ ាមរយៈទូរសពទ +៨៥៥
(០)៧៨ ៨០ ៩៩ ៦០ ឬអុងី្ម ល robert.finch@cchrcambodia.org ។ 
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