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មាតិកា

១
ខ្លឹមសារសង្ខេប

ទិដ្ឋភាពទងូៅ

១.ក្របខណ្ឌ ច្បាប់និ្សាថា នភាពជា្រស់សត្ែ

២.ផលបះ៉ពាល់អវិជ្ជមាននិ្ផលវិបា្រងផសេ្ៗ

៣.ការងោះកសាយវិវាទ

ក. កកបែណ្ឌ ចឋាបាប់ កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ នឹង សិទ្ិ ដីធ្ី  សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ិ ធនធានធម្មជាតិ ៨

ក. អសន្សិុែ នន ការកាន់កាប់ ដីធ្ី ២៨

ក. មនធឋាោោយ ជា ធរមាន ក្ពុងការ នដះករាយ វិវាទ ៣៥

ែ. ភាព គ្ឋាន ដីធ្ី, ភាពកកកីក និង បញ្ឋា ពាក់ព័ន្ ២៨

ែ. រា្ឋានភាព ជាក់ខស្ង៖ ដំនណើរការ អយុត្ិធម,៌ កង្ះ ឧោកស័យ(Remedies)
កបកបនដយ កបសិទ្ិភាព និង ការ នបៀតនបៀន សកម្មជន ៣៥

គ. ផលប៉ះពាល់ អវជិ្ជមាន នលើ ជីវភាព រស់នៅ, សន្ិសុែ នសឋាបៀង និង សិទ្ិ វបឋាបធម ៌ ៣២

ឃ. ផលប៉ះពាល់ អវជិ្ជមាន នលើ ធនធានធម្មជាតិ ៣៣
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ចឋាបាប់ អន្រជាតិ ៩
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៤.គំនិតផតែតួច្ងផតែើមថ្ើៗរបស់រោ្ឋ ភិបាល

ឧបសម្ព័ន្ធ

ងសច្ក្តែសន្ិោ្ឋ ននិ្អនសុាសន៍

ក. ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ជា ផ្លូវការ ក្ពុង ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ ៤៣

១. សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ក្ពុង តំបន ់ការពារ ៥០

អនរុាសន៍ ៤៧

ែ. គនកមាង ផ្ល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ថ្មី តាមរយភៈ ការកំណត់ កពកំបទល់ ដី នដយ កកមុយុវជន ស្ម័កគចិត្ ៤៤
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ស្ថានភាពជាក់ស្តែង៖្មថាបទានដី
ស្ដ្ឋកិច្ច្មថាបទានដី្ ង្គមកិច្ចវិវាទដីធ្ី
ការបស្តេញសចញពីលំសៅដ្ថានសដយបង្ំនិង
ធនធានធម្មជាតិ

មកទល់ ចុងខែ ធ្លូ ឆ្ឋាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិោល កម្ពុជា 
ោនផ្ល់ ឬ បកមុង ដី យ៉ឋាងតិច្ស់ ២,៦៥៧,៤៧០ហិកតា 
ទុក ឲឋាយ កកុមហ៊ុន ឯកជន នកកាម គនកមាង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច។ 
នបើ នកបៀបនធៀប នឹង ឆ្ឋាំ ២០១១ ចំនួន ននះ មាន កំនណើន 
១៦.៧%។ នបើនទាះជា មាន នសចក្ីកបកាស ស្ីពី ការផ្ឋាក 
បន្តឋាះអាសន្ នលើ ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ក៏នដយ ក៏ 
ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ននះ រាជរដ្ឋាភិោល ោន នចញ អនុកកឹតឋាយ ចំនួន 
៦៦ បកមុង ដី ចំនួន ៣៨១,១២១ហិកតា (រាប់បញ្ចលូល ទាំង ដី 
១០៨,៥២៤ហិកតា ខដល នផទេរ នចញពី កម្មសិទ្ិរាធារណភៈ 
របស់ រដ្ឋ នៅជា កម្មសិទ្ិឯកជន របស់រ ដ្ឋ) សកមាប់ សមឋាបទាន 
ដី នសដ្ឋកិច្ច។ សមឋាបទាន ខដល ោនផ្ល់ ជូនថ្មីៗ និង ការនធ្ើ 
ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ដីថ្មីៗ គឺ ភាគនកចើន ប៉ះពាល់ នលើ តំបន់ ការពារ។ 

សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ជានកចើន កតរូវោន អនុម័ត 
នដយមាន ការ បំពារបំពាន ធងៃន់ធងៃរ នលើ លក្ ែណ្ឌ តកមរូវ ខផ្ក 
ចឋាបាប់។ ជាទូនៅ កបជាពលរដ្ឋ ខដល រស់នៅក្ពុង តំបន់ សមឋាបទាន 
ពុំ ដឹងឮ ព័ត៌មាន មូល ដ្ឋា ន អំពី សមឋាបទាន ន្ទះនទ ខដល ននះ 
គូសបញ្ឋាក់ អំពី ការែកខាន ជា លក្ណភៈ កបព័ន្ របស់ រា្ឋាប័ន 
ពាក់ព័ន្ ខដល មិនោន ជូនដំណឹង ដល់ រាធារណជន អំពី 
គនកមាង ្ទ្ទ។ បខនថែម នលើ ននះ នទៀត កកុមហ៊ុន ឯកជន ចង់ោន 
ដី ខដល គួរ កតរូវោន ការពារ ជា អាទិភាព ដូចជា តំបន់ ការពារ និង 
ដី ជនជាតិ នដើម ភាគតិច ជានដើម។ ជារួម ការកតរួតពិនិតឋាយ នលើ 
ការងារ សមឋាបទាន មាន លក្ណភៈ ទន់នែឋាោយ។ 

ក្ពុង ទូទាំង ឆ្ឋាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិោល ោនផ្ល់ 

ខ្លឹមសារសង្ខេប

សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ចំនួន ៣៨កខន្ង កគបដណតេប់ នលើ នផទេដី 
១០០,៧៩០ហិកតា នពាលគឺ នកចើនជាង ពីរដង នបើ នធៀប នឹង 
ទំហំ ដី ខដល ោនផ្ល់ ឲឋាយ នកកាម គនកមាង សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច 
ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១១ និង នស្មើ មួយ ភាគ បួន នន ទំហំ ដី ខដល ោនផ្ល់ 
ឲឋាយ នកកាម គនកមាង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២។ 
កតង់ននះ អាច ចង្ពុលបងា្ឋាញ នូវ ការផ្ឋាស់ប្លូរ វិជ្ជមាន មួយ 
ក្ពុង នគលននយោយ សកមាប់ សមឋាបទា ន ដី សង្គមកិច្ច ខដល 
ទំហំ ដី គឺ នៅ នពលមុន ឆ្ឋាំ ២០១២ នៅមាន ចំនួន ស្តួចនស្ើង 
នៅន�ើយ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ក្ពុងចំន្ម សមឋាបទាន 
ដី សង្គមកិច្ច ខដល នទើបោន ផ្ល់ ឲឋាយថ្មីៗទាំង ៣៨កខន្ង 
មាន១៣កខន្ង នកើតមាន នូវ ទំ្ទស់។ អំនពើពុករលួយ 
ការកគប់កគង មិន កតឹមកតរូវ និង ការ បំពារបំពាន ធងៃន់ធងៃរ កតរូវោន 
នគ រាយការណ៍ ថ នកើតមានន�ើង ពាក់ ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី 
សង្គមកិច្ច ខដល អាជា្ឋាធរ រដ្ឋ ែកខាន ពុំោន នស៊ើបអនងកេត ឲឋាយ ោន 
កតឹមកតរូវ។ បច្ចពុបឋាបន្ននះ មានការ កពរួយោរម្ ថ វិធាន ការខដល 
កតរូវ អនុវត្ នគលននយោយ សមឋាបទាន ដី សង្គម កិច្ច តាមពិត 
គឺ ោននធ្ើ ឲឋាយ កគរួរារ ងាយ រងនកគះ មាន រា្ឋានភាព អាកកក់ ជាង 
មុន នធ្ើ ឲឋាយ ភាព ឥត ដីធ្ី កាន់ខត ធងៃន់ធងៃរ ជាង មុន និង បងកេរ ឲឋាយ 
មានទំ្ទស់ ដីធ្ី។ កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវោន បនណតេញនចញ 
ពី លំនៅដ្ឋាន ឬ រំនោភបំពាន នដយរារខត សមឋាបទាន ដី 
សង្គមកិច្ច គឺ កតរូវ ចាញ់ កគប់ ករណី ទាំងអស់ តឋាបិត ពួកនគ កតរូវ 
ោន ផត់ នចញពី កម្មវិធី ខដល គួរ នដះករាយ ការនកើត ទុក្ មិន 
សុែចិត្ របស់ ពួកនគ។ 

ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ សមាគម អាដហុក ោនទទួល 
វិវាទ ដីធ្ី ចំនួន ៧០ករណី ប៉ះពាល់ នផទេដី សរុប ចំនួន  
១០១,៤០៨ហិកតា និង ១០,៦៨៩កគរួរារ។ បខនថែម នលើ 
ននះ នទៀត សមាគម អាដហុក ោន បន្ តាមដន វិវាទ ដីធ្ី 
ចំនួន ៦២ករណី នទៀត ខដល មិនទាន់ោន នដះករាយ នៅ 

ឆ្ឋាំ២០១១ កតរូវោន នគ សនងកេតនឃើញថ ជា ឆ្ឋាំមាន កំនណើន ដ៏ ែ្ស់ នន ចំនួន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋ កិច្ច ផ្ល់ នដយ 
រាជរដ្ឋាភិោល កម្ពុជា នៅ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន ឯកជន រីឯ ឆ្ឋាំ២០១២វិញ ទំ្ទស់ ដីធ្ី កាន់ខត មាន លក្ណភៈ កសួចករាវ នហើយ ការតវា៉ឋា 
កាន់ ខតមាន ចំនួន នកើនន�ើង។ រាជរដ្ឋាភិោល ោនបងា្ឋាញ ឲឋាយ នឃើញថ ែ្តួន ោន យល់ អំពី ភាព ធងៃន់ធងៃរ នន រា្ឋានភាព នដយ 
នផ្ើមនចញ ជា គំនិត ផ្តួចនផ្ើមនផឋាេងៗក្ពុង បំណង នដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី ក្ពុងន្ទះ មានការ នដះករាយ បញ្ឋា មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ 
នឹង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច និង មានការ ផ្ល់ កម្មសិទ្ិ ដីធ្ីរាប់ពាន់ៗសន្ឹក ដល់ កគរួរារ នៅតាម ទីជនបទ។ នទាះជា 
មានការនដះករាយ យ៉ឋាងននះ ក្ី ក៏មាន ការកពរួយោរម្ ដ៏ ប្ទ្ឋាន់ ន្ទះ គឺ សមា្ឋាធ ជាទូនៅ នលើ បញ្ឋាដីធ្ី ភាព គ្ឋាន ដីធ្ី និង 
អសន្ិសុែ ក្ពុងការ កាន់កាប់ ដីធ្ី កង្ះខាត ការពកងឹង ការអនុវត្ ចឋាបាប់ ការរំនោភ អំ្ច និង ការរំនោភ នលើ មនធឋាោោយ 
ចិញ្ចឹមជីវិត និង ធនធានធម្មជាតិ នៅខត ពុំទាន់ ោន នដះ ករាយ នៅន�ើយ។ 

ខ្លឹមសរ្ សង្ប – សមាគមអាដហុក 



២
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

នសសសល់ ពីឆ្ឋាំមុនៗ។ នែត្ ខដល ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ 
ជាងនគ នបើ គិតពី ចំនួន និង កមា្ឋាំង នន វិវាទ ដីធ្ី គឺមាន 
នែត្ោត់ដំបង កំពង់ចាម កំពង់ធំ នកាះកុង កកនចះ មណ្ឌលគិរី 
រតនគិរី និង នែត្នសៀមរាប។ 

សហគមន៍ រាប់រយ នៅ ទូទាំងកបនទស កម្ពុជា ោន 
បងា្ឋាញ អំពី ការកពរួយោរម្ របស់ ពួកនគ នលើ ការពិត ខដលថ 
ពួកនគ កតរូវោន បដិនសធ សិទ្ិ ចុះបញ្ជី ដីធ្ី ខដល ពួកនគ ោន 
កគប់កគង នដយ កសប ចឋាបាប់។ ជា ផលវិោក គឺ ពួកនគ កតរូវ 
កបឈម មុែ នឹង ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន។ អាជា្ឋាធរ នៅ 
កគប់ ជាន់ថ្ឋាក់ ោន បងកេ ភាពងាយកសួល ដល់ ផលកបនយជន៍ 
ខផ្ក អាជីវកម្ម ជាជាង ការទទួលរា្ឋាល់ សិទ្ិ កសបចឋាបាប់ របស់ 
កបជាពលរដ្ឋ នដយ នៅ អ្ក ទាំងន្ទះ ថ ជា “ពួក អ្ក មក នៅ 
ឥត ចឋាបាប់” ឬ “ពួក អ្ក មក ថ្មី” និង នកបើកោស់ រូបភាព អភិវឌឋាឍន៍ 
នដើមឋាបី បនណតេញ ពួកនគ នចញ នដយ ែុសចឋាបាប់ ពី លំនៅដ្ឋាន។ 

ក្ពុងករណី ភាគនកចើន អាជា្ឋាធរ ែកខាន មិនោន 
អនុវត្ នូវ លក្ែណ្ឌ តកមរូវ ខផ្ក ចឋាបាប់ ពាក់ព័ន្ នឹង ការបនណតេញ 
នចញពី លំនៅដ្ឋាន និង ការតាំង លំនៅដ្ឋាន ថ្មី ន្ទះនទ។ 
ការអនុម័ត ចឋាបាប់ ស្ីពី ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន 
និង នគលននយោយ លំនៅដ្ឋាន ថ្ឋាក់ជាតិ ពិត ជាមាន 
រារភៈសំខាន់ ក្ពុង ការពកងឹង នីតិវិធី កសបចឋាបាប់ និង សុវតថែិភាព 
នន ការកាន់កាប់។ ចឋាបាប់ និង នគលននយោយ ននះ អាច 
អនុញ្ឋាត ឲឋាយ អាជា្ឋាធរ ដក់នចញ នូវ យុទ្រានស្ មួយ នដើមឋាបី 
នដះករាយ បញ្ឋា ភាព គ្ឋាន ដីធ្ី និង ការតាំង លំនៅដ្ឋាន 
នករៅផ្លូវការ និង កំណត់ នចញ ជាការ ការពារ សិទ្ិមនុសឋាេ កសប 
នឹង បទដ្ឋាន អន្រជាតិ។ រហូតមកទល់ នថងៃននះ ការបនណតេញ 
នចញពី លំនៅដ្ឋាន នដយ បង្ំ នៅ កម្ពុជា នៅខត បន្ នកើតន�ើង 
នដយ ែុសចឋាបាប់ និង នៅខត ជា ជនកមើស ទីមួយ ពុំខមន ជា ជនកមើស 
ចុងនកកាយ ន្ទះនទ។ 

នបើនទាះជា មាន បទ បឋាបញ្ញត្ិ ខផ្ក បរិរា្ឋាន និង 
ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ជា ផ្លូវការ ស្ីពី ការកាប់ នឈើ ក្ី ក៏ 
ធនធានធម្មជាតិ របស់ កម្ពុជា កំពុង ោត់បង់ យ៉ឋាងគំហុក។ 
មួយចំខណក ធំ នន នកពនឈើ កតរូវោន ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ 
នដយ សមឋាបទាន ដី និង ការនធ្ើ អាជីវកម្ម ខា្ឋាតតូច និង ការកាប់ 
នឈើ។ អ្ក ខដល ទទួល ការគំរាមកំខហង ជាពិនសស ន្ទះ គឺ 
ជនជាតិនដើម ភាគតិច។ 

ស្ថា នភាពដីធ្ីកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ។
ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍កាន់តែយល់ដឹងអំពី
សិទ្ិរ្រស់ពួកគគនិងកាន់តែទាមទារយុែ្ិធម៌និង
គណគនយ្យភាព។្រ៉ុតន្ដីគៅតែខ្វះខាែគហយីអាជាញា ធរ
ខកខានពំុបានគោរពសិទ្ិរ្រស់ពលរដ្ឋ។ប្រសិនគ្រី
្រញ្ហា ្រចុ្្រ្បន្នពំុបែរូវបានគោវះបស្យជា្រញ្ហា អាទិភាព
គទគោវះគសថារភាពសង្គមអាចនឹងរគ ្្គ វះរគង្គី។

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងផលវិបាកសផថាេងៗ

ភាគរយ ខដល កាន់ខត នកើនន�ើង នកចើនជាង ធម្មតា នន 
កបជាជន កម្ពុជា គឺ ភាព គ្ឋាន ដីធ្ី។ កម្មវិធី ផ្ល់ កម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ដ៏ 
នជាគជ័យ ោន ែកខាន ក្ពុងការ នដះករាយ នូវ តកមរូវការ របស ់
កបជាជន កម្ពុជា ខដល កតរូវការ ជា ចាំោច់ ជាងនគ នូវ សុវតថែិភាព 
ក្ពុងការ កាន់កាប់ ដីធ្ី ន្ទះ ជា ឧទាហរណ៍ អ្ក ទាំងន្ទះ គឺជា 
កកុម អ្ក ខដល រស់នៅក្ពុង តំបន់ តាំង លំនៅដ្ឋាន នករៅផ្លូវការ 
និង តំបន់ មាន វិវាទ ក៏ដូចជា ជនជាតិ នដើម ភាគតិច ផងខដរ។ 
ឥ�លូវ សំណួរ សួរថ នៅមាន ទី្ នទៀត ខដល កបនទស 
កម្ពុជា នឹងរ កដី ឲឋាយ ោន កគប់កគន់ សកមាប់ មនុសឋាេ ជំ្ទន់ 
នកកាយ ែណភៈខដល នសទេើរខត ពាក់ក្តឋាល នន ដី ខដល អាច ដំ 
ដុះ ោន សថែិតក្ពុង នដ សមឋាបទា និក ឯកជន សកមាប់ រយភៈនពល 
រហូតដល់៩៩ឆ្ឋាំ ន្ទះ? 
 ការអភិវឌឋាឍន៍ កសិឧសឋាោហកម្ម និង កំនណើន ជាកបចាំ 
នន ផលិតភាព កសិកម្ម គឺអាច ដំនណើរការ នៅោន លុះកតា ្  
ខត សមឋាបទាន ដី កតរូវ ទទួលោន ការកតរួតពិនិតឋាយ និង កគប់កគង 
ឲឋាយ ល្។ ប៉ុខន្ ការ កាត់បនថែយ ភាពកកីកក អាច នលឿន ជាង ននះ 
កបសិននបើ ទុក ឲឋាយ មាន អ្កកាន់កាប់ ដី កសិកម្មតូចៗ នដយ 
ពកងឹង សុវតថែិភាព នន ការកាន់កាប់ ដី របស់នគ ន្ទះ។ ការផ្ឋាស់ប្លូរ 
រា្ឋានភាព ខដល កំពុង នពើបកបទះ នដយ កបជាជន កម្ពុជា ភាគនកចើន 
នៅនពលននះ (កសិករ កា្ឋាយជា កម្មករ រកកោក់ កនកម) មាន 
ស្្ឋាន ដូចនឹង ដំនណើរការ នសដ្ឋកិច្ច នៅ អឺរ៉ុប ្ទ សតវតឋាេរ ៍
ទី១៩ ពាក់ព័ន្ នឹង ការចាកនចាល ទីជនបទ និង ការផ្ឋាស់ប្លូរ 
នន ចំខណក ដ៏ ធំ នន វណ្ណភៈ កសិករ នៅជា កម្មករ រកកោក់ កនកម 
ខដល គ្ឋាន ដី។ រាជរដ្ឋាភិោល ោន នកបើកោស់ ចំ្កកសុក 
ជា សនទេពុះ សមា្ឋាធ មួយ ក្ពុងការ ្ទំនចញ កមា្ឋាំង ពលកម្ម ខដល គ្ឋាន 

សមាគមអាដហុក –  ខ្លឹមសរ្ សង្ប



៣
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ជំ្ទញ និង ដ៏ នថក របស់ កម្ពុជា នៅកាន់ កបនទសជិតខាង។ 
សិទ្ិ ចិញ្ចឹមជីវិត និង សិទ្ិ វបឋាបធម៌ របស់ ជនជាតិ នដើម 

ភាគតិច និង កកុម អ្ក មិនខមន ជនជាតិនដើម ភាគតិច គឺ កតរូវ 
បង់នថ្ ដ៏ ែ្ស់ ចំនពាះ នគលននយោយ អភិវឌឋាឍ ន៍ ននះ។ ជាទូនៅ 
សហគមន៍ ពុំ កតរូវោន កបឹកឋាោ នយបល់ មុន នឹង ការអនុវត្ គនកមាង 
និង ពុំមាន ការទាមទារ តវា៉ឋា អ្ី នសសសល់ ន�ើយ នៅ ចំនពាះ មុែ 
កពឹត្ិ ន័យ ននះ។ ការកាប់ នឈើ នដយ ែុសចឋាបាប់ សមឋាបទាន ដី 
និង គនកមាង នហដ្ឋារច្ទសម្័ន្ធំៗ បន្ ជះឥទ្ិពល អវិជ្ជមាន 
នលើ ធនធានធម្មជាតិ។ នកព ចមឋាបង ដូចជា នកព �ង់ កំពុង ជួប 
នកគះថ្ឋាក់ ខដល អាចមាន ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន យ៉ឋាង ធំនធង 
នលើ សត្នកព និង កបព័ន្ ជីវភៈចកមុះ។ ជលផល និង ទឹក ក៏ ទទួល 
ការគំរាមកំខហង ផងខដរ នដយរារខត កំនណើន ការបំពុល និង 
ការនធ្ើ អាជីវកម្ម។ 

ការអនុវែ្និងគោលនគោបាយ្រច្ុ្រ្បន្នគឺ
ពំុមានចីរភាពគទ។្រច្ុ្រ្បន្នគគបពរួយបារម្ភថាែំ្រន់
ការពារ(រមួទាងំពបពនិងជបមកសែ្ពបព)កំពុង
បាែ់្រង់ោ៉ងគំហុកនិងថាពំុមានដីធ្ីតដលអាចោំ
ដុវះបានគបចីនបគ្់របោន់គៅគសសសល់សបមា្់រការ្រ
កសិកម្មឬចិញឹ្មសែ្គោវះគទ។

ការសដះស្សយវិវាទ

នៅនលើ កកដស មាន មនធឋាោោយ នដះករាយ វិវាទ 
ជានកចើន វិធី ខដល ពាក់ព័ន្ នឹង សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន 
ក្ពុងន្ទះ រួមទាំង ការសកមុះសកមរួល អង្គ រដ្ឋោល និង កបព័ន្ 
តុោការ ផង។ ក្ពុងការ អនុវត្ ជាក់ខស្ង ជា ញឹកញាប់ 
រា្ឋាប័ន និង ដំនណើរការ នដះករាយ វិវាទ ផ្លូវការ គឺ កតរូវោន ទុក 
មួយ ខ�ក សិន ឬ ពុំ ដំនណើរការ នរាះខត ម្ង។ ជា ញឹកញាប់ 
វិវាទ ចូលដល់ ដំ្ក់កាល ចុងនកកាយ នកពាះ ថ ភាគី ខដល 
ទន់នែឋាោយ ជាង កតរូវោន គំរាមកំខហង នបៀតនបៀន ឬ បង្ិតបង្ំ ឲឋាយ 
ទទួលយក សំណង ពុំ សមកសប។ កតា្ឋា ចមឋាបង ខដល ជះឥទ្ិពល 
នលើ ការនដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី គឺ សកម្មភាព របស់ ភាគី ខដល 
ខា្ឋាំង ជាង ក្ពុង វិវាទ ក្ពុងការ បំភិតបំភ័យ អ្កទន់នែឋាោយ ជាង 
ទទួល សិទ្ិផ្ឋាច់មុែ ក្ពុងការ ទទួលោន ការគំកទ ពី អាជា្ឋាធរ 

រាធារណភៈនផឋាេងៗ នធ្ើ សកម្មភាព នដយ នីរ ទណ្ឌ ភាព 
និង នកបើកោស់ កបព័ន្តុោការ។ មនុសឋាេ ជានកចើន ែ្ះខាត 
ការទទួលោន ឧោកស័យ កបកបនដយ កបសិទ្ភាព និង ពុំ នជឿ 
ជាក់ នលើ តុោការ ខដល គំកទ បុគ្គល និង កកុមហ៊ុន ខដលមាន 
ខែឋាេ ធំ និង មាន កទពឋាយធន ជាង កបជា ពល រដ្ឋ កកីកក។ 

ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ បុគ្គលិក សិទ្ិមនុសឋាេ ោន នមើលនឃើញ 
ការបនងា្ឋាប នៅនលើ ការតវា៉ឋា នដយ សន្ិវិធី និង ការ នបៀតនបៀន 
នៅនលើ សកម្មជន សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ិ ដីធ្ី។ ក្ពុងករណី 
ជានកចើន ការកបជុំ ពកងឹង សហគមន៍ នរៀបចំ នដយ អង្គការ សង្គម 
សុីវិល កតរូវោន រារាំង ឬ រំខាន។ អ្ីខដល កាន់ខត គួរ ឲឋាយ កពរួយ ោរម្ 
នទៀត ន្ទះ គឺ អំនពើហិងឋាោ និង ការគំរាមកំខហង នកបើ អំនពើហិងឋាោ 
ក៏ កាន់ខត នកបើកោស់នកចើនន�ើងៗ នៅនលើ តំ្ង សហគមន៍ 
ក៏ដូចជា សកម្មជន និង បុគ្គលិក សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ិ ដីធ្ី។ 

បទ នចាទ កពហ្មទណ្ឌ ជាទូនៅ ទាំងបី (ការ ញពុះញង់ 
ការបរិហារនករ្តិ៍ និង ការ ផ្ល់ព័ត៌មាន ែុស) កតរូវោន នកបើកោស់ 
នដើមឋាបី បំភិតបំភ័យ និង នបៀតនបៀន អ្កការពារ សិទ្ិមនុសឋាេ។ 
ផទេពុយនៅនឹង លិែិត និង រា្ឋារតី នន ចឋាបាប់កពហ្មទណ្ឌ តុោការ 
ោន នកបើកោស់ ការឃុំែ្តួន មុន ការជំនុំជកមះ ជា វិធាន ចឋាបាប ់
មួយ (ពុំមាន ករណី នលើកខលង) និង ឃុំែ្តួន មនុសឋាេ នដើមឋាបី 
បំោក់ ឆ នទេះ របស់ ពួកនគ។ ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ កបជា ពលរដ្ឋ 
២៣២្ទក់ កតរូវោន ចាប់ែ្តួន ពាក់ព័ន្ នឹង បញ្ឋា លំនៅដ្ឋាន 
និង ដីធ្ី នពាល គឺ នកើន១៤៤% នបើ នធៀប នឹង ឆ្ឋាំ២០១១។ 
កតឹម នថងៃទី៣១ ខែធ្លូ ឆ្ឋាំ២០១២ កបជាពលរដ្ឋ ៣៨្ទក់ កំពុង 
សថែិតក្ពុង គុក នៅន�ើយ និង ៥០្ទក់ កំពុង រត់ នភៀសែ្តួន។ 
នរឿងក្ីលឋាបីៗមួយចំនួន ដូចជា ការជំនុំជកមះ នោក ម៉ម សុ 
ណង់ ដូ និង តំ្ង អ្ក បឹងកក់ និង តំ្ង អ្ក បុរី កីឡា 
និង ការនធ្ើឃាត នលើ រូបនោក ឈុត វុទ្ី ប្តឋាល ឲឋាយ មាន 
បនទេពុក នកចើន នលើ ការងារ សិទ្ិមនុសឋាេ។ បច្ចពុបឋាបន្ ការភ័យខា្ឋាច 
គឺ មាននៅ កគប់ ទីកខន្ង ទាំងអស់ ែណភៈខដល កបព័ន្យុត្ិធម៌ 
ោន គំកទ ជាប់ោប់ ន�ើងនៅ នលើ ទសឋាេនភៈ និង បទ នចាទ ខដល 
កាន់ខតខា្ឋាំង នដន�ើងៗរបស់ រាជរដ្ឋាភិោល កបឆំងនឹង សកម្មជន 
ដីធ្ី ្ទ្ទ។ ជា លទ្ផល វា កាន់ ខតមាន នកគះថ្ឋាក់ន�ើងៗក្ពុង 
ការនធ្ើ តំ្ង ឲឋាយ សហគមន៍ និង ក្ពុង ការការពារ សិទ្ិ ដីធ្ី សិទ្ិ 
លំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ិ ធនធានធម្មជាតិ របស់ កបជាជន កម្ពុជា។ 

ខ្លឹមសរ្ សង្ប – សមាគមអាដហុក 



៤
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ែុលាការកម្ុជាមានលក្ខណៈខ្ាងំក្ាចំគពាវះ
អ្នកគខសោយនិងទន់គខសោយចំគពាវះអ្នកខ្ាងំ។នីរទណ្ឌ 
ភាពពាក់ព័ន្នឹងការ្ំរពានអំណាចកង្វះខាែការពបងឹង
ការអនុវែ្ចបា្់រនិងកង្វះខាែឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ែុលាការ
គធ្ីឲ្យខូចគករ ្ ិ៍គ ្្ម វះកម្ុជា។អាជាញា ធរមិនអាចរពំឹងថា
នឹងគោវះបស្យវ្ិរែ្ិដីធ្ីគ្រៀ្រគនវះបានគទ។

គំនិតផតែតួចសផតែើមរប្់រាជរដ្ថាភិបាលក្នុង
ឆ្ថាំ២០១២

នៅ នថងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២០១២ ្ទយករដ្ឋមនន្ី 
ហ៊ុនខសន ោនកបកាស ដក់នចញ នូវ បទ បញ្ឋា មួយ ឲឋាយ មាន 
ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ជា ផ្លូវការ ក្ពុង ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច ថ្មី និង ពកងឹង អ្ី ខដល នៅថ នគលននយោយ 
“ខសឋាបក ខា្ឋា”។ បទបញ្ឋា នលែ០០១ ក៏ អំពាវ្ទវ ឲឋាយ នធ្ើការ 
ពិនិតឋាយន�ើងវិញ នូវ រាល់ សមឋាបទាន កន្ងមក ទាំងអស់ នដើមឋាបី 
នផទេៀងផ្ឋាត់ ការអនុវត្ តាម បទ បឋាបញ្ញត្ិ និង ចឋាបាប់ ជា ធរមាន។ 

សមាគម អាដហុក រា្ឋាគមន៍ យ៉ឋាង កក់នរៅ្ឋា ចំនពាះ 
គំនិត ផ្តួចនផ្ើម ខដល កន្ងមក គឺជា គំនិត ផ្តួច នផ្ើម ដ៏ ចាំោច់។ 
យ៉ឋាង្មិញ មាន ចន្ទ្ឋាះកបនហាង ដ៏ សំខាន់ ក្ពុង ការផ្ឋាក 
បន្តឋាះអាសន្ ជា ផ្លូវការ ននះ។ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ខដល 
កំពុងសថែិត នកកាម កា រ ពិចារ្ នៅនពលខដល ការផ្ឋាក បន្តឋាះ 
អាសន្ កតរូវោន កបកាសន�ើង គឺ កតរូវ ផត់ នចញពី ការផ្ឋាក ននះ។ 
តាមពិត សមាគម អាដហុក ោន រក នឃើញថ សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច ចំនួន៣៣ ខដល កតរូវ ោនផ្ល់ ចាប់តាំងពី នថងៃទី៧ 
ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២០១២ រាប់បញ្ចលូល ទាំង ១៣កខន្ង ក្ពុង 
ខែមិថុ្ទ និង ១០កខន្ង ក្ពុង ខែសីហា (ចាប់តាំងពី ខែកញ្ឋា 
ដល់ ខែធ្លូ ឆ្ឋាំ២០១២ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ខត៤កខន្ង 
ប៉ុន្ណឋាះ កតរូវោន ផ្ល់)។ កបសិននបើ រាជរដ្ឋាភិោល ពុំោន 
នបើក បងា្ឋាញ ព័ត៌មាន អំពី ចំនួន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ពិតកោកដ 
ខដល កំពុង កតរូវ ោននរៀបចំ ដក់ នស្ើ នៅ នថងៃទី៧ ខែឧសភា 
ឆ្ឋាំ២០១២នទន្ទះ នមា្ឋាះ អ្ក អនងកេត ការណ៍ ឯករាជឋាយ អាច 
នឹង ឆងៃល់ អំពី ឆនទេភៈ ននយោយ របស់ រាជរដ្ឋាភិោល ក្ពុងការ 
កាត់បនថែយ អានុភាព នន នគលននយោយ សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច។ ការផ្ល់ សមឋាបទាន បខនថែ ម នបើនទាះជា មានការ 

ផ្ឋាក ប ន្តឋាះ អាសន្ ជា ផ្លូវការ នហើយ ន្ទះ នឹង មានន័យថ 
ការសនឋាោ ខដល នធ្ើន�ើង ជាមួយនឹង កកុមហ៊ុន ឯកជន គឺ សំខាន់ 
ជាង ការ សនឋាោ នធ្ើន�ើង ជាមួយ កបជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា។ 

នៅ នថងៃទី១៥ ខែមិថុ្ទ នោក្ទយក រដ្ឋមនន្ី 
ោនកបកាស អំពី នចត្ទ របស់គត់ ក្ពុង ការដក់ នចញ នូវ 
កម្មវិធី ផ្ល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី ថ្មី មួយ ខដល នឹងកតរូវ អនុវត្ 
នដយ កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ ជា អ្ក កំណត់ កពំកបទល់ ដី 
ជូន កបជាពលរដ្ឋ។ គិត មក កតឹម នថងៃទី២២ ខែធ្លូ ឆ្ឋាំ២០១២ 
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី ចំនួន ៧១,២២០សន្ឹក ោនកបគល់ ជូន 
កបជាពលរដ្ឋ នហើយ កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ ោនកំណត់ 
កពំកបទល់ ដី ចំនួន ៣៣៣,២៧៥ប្ង់ កគបដណតេប់ នលើ នផទេដី 
កបមាណ ៤៣៣,៩៨៧ហិកតា។ 

សមាគម អាដហុក សូម រា្ឋាគមន៍ ចំនពាះ ការវិវឌឋាឍ 
ននះ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី នដយរារខត តំបន់ មាន វិវាទ 
សថែិត នៅនករៅ ខផនការ ននះ កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវការ ជា 
ចាំោច់ នូវ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី នៅខត ពុំោន ទទួល ន�ើយ។ ប៉ុខន្ 
ការទទួលរា្ឋាល់ សិទ្ិ កាន់កាប់ ដី នភាគ: (កសបតាម ចឋាបាប ់
ភូមិោល) គួរខត កតរូវោន បញ្ចលូល បខនថែម នៅក្ពុង កម្មវិធី នន 
ការកំណត់ កពំកបទល់ ដី ននះ ផង។ នបើ នធ្ើ ដូចននះ ន្ទះ នឹង ពិតជា 
ោន ពកងឹង នូវ សុវតថែិភាព កាន់កាប់ ដីធ្ី នដយ នដះករាយ នូវ 
តកមរូវការ ជា ចាំោច់ របស់ កបជាពលរដ្ឋ ខដល រស់នៅក្ពុង ទីតាំង 
លំនៅដ្ឋាន នករៅផ្លូវការ ឬ ក្ពុង តំបន់ ខដល អាចនឹងទទួល ផល 
ប៉ះ ពាល់ នដយ គនកមាង អភិវឌឋាឍន៍។ ខផនការ ននះ ក៏ ពុំោន 
នដះករាយ រា្ឋានភាព របស់ សហគមន៍ ជន ជាតិ នដើម ផងខដរ 
នទ។ រោយការណ៍ ខដល សមាគម អាដហុក ទទួលោន ពី 
ការិយល័យ តាម នែត្ មួយចំនួន របស់ែ្តួន ចង្ពុល បងា្ឋាញថ 
សមាជិក នន សហគមន៍ ជនជាតិនដើម ភាគតិច កំពុង ទទួល 
សមា្ឋាធ ឲឋាយ ទទួលយក ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីឯកជន ជាជាង ប័ណ្ណ 
កម្ម សិទ្ ដី សមូហភាព។ 

គំនិែផួ្ចគផី្មរ្រស់អង្គនីែិប្រែិ្រែិ្តដលមាន
្រំណងផ្ល់្រ័ណ្ណកម្មសិទ្ិដីដល់បគរួស្រគៅតាម
ទីជន្រទនិងការពារដីពួកគគពីការទន្ោរា នគឺបែរូវ
បានទទួលស្្គមន៍្ុ៉រតន្វាពំុទាន់បគ្់របោន់គៅគ�ីយ។
គំនិែផ្ួចគផ្ីមទាងំគនវះពំុ្រំគពញតាមែបមរូវការរ្រស់

សមាគមអាដហុក –  ខ្លឹមសរ្ សង្ប



៥
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍តដលបែរូវការ្័រណ្ណកម្មសិទិ្
ដីជាចាបំាច់គ�យី។ជាមួយនឹងជំនួយតផ្នកហរិញ្ញវែថាុ
និង្រគច្កគទសអន្រជាែិដ៏សំខាន់រាជរោ្ឋ ភិបាលនឹង
ពំុមានគលសអី្គោវះគទប្រសិនគ្ីរខួ្នពំុគោវះបស្យគរឿង
គកីែទុក្ខមិនសុខចិែ្រ្រស់អ្នកតដលបែរូវការជាចាបំាច់
នូវសន្ិសុខពនការកាន់កា្់រដីធ្ីគោវះ។

ឆ្ឋាំ២០១២ អាចជា ផ្លូវ របត់ សកមាប់ សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ 
លំនៅដ្ឋាន នៅ កម្ពុជា។ គំនិត ផ្តួចនផ្ើមថ្មីៗរបស់ រាជរដ្ឋាភិោល 
ប្តឋាល ឲឋាយ មានការ ទទួលរា្ឋាល់ថ មាន អ្ី មឋាោ៉ឋាង ែុសឆ្គង 
និង ថ វិបត្ិ ដីធ្ី ោនចាប់នផ្ើម គំរាមកំខហង នសថែរភាព របស ់
កបនទស។ ក្ពុង ប៉ុ្ទ្ឋាន ឆ្ឋាំ ខាងមុែននះ កំនណើន ភាគរយ នន 
ទំ្ទស់ ដីធ្ី ហាក់ នឹង នកើតមាន នដយ ការទន្ទ្ឋាន យក ដី ទាំង 
នៅ ទីកកុង និង ទីជនបទ។ បច្ចពុបឋាបន្ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
កគបដណតេប់ នលើ ភាគរយ ដ៏ ធំនធង នន ដី ដំ ដុះ របស់ កម្ពុជា នហើយ 
រាជរដ្ឋាភិោល នឹង ពុំ អាច បន្ ផ្ល់ សមឋាបទាន នកចើន ដូច ប៉ុ្ទ្ឋាន 
ឆ្ឋាំ ចុងនកកាយ ន�ើយ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋ 
កិច្ច អាច កតរូវោន យក ពី តំបន់ ការពារ ដី នកាះ ឬ សមឋាបទាន ខដល 
ោន លុបនចាល ប៉ុខន្ វិវាទ តិចតួច ទំនង នឹង នកើតន�ើង ពាក់ព័ន្ 
ករណីននះ។ ផទេពុយនៅវិញ វិវាទ ពាក់ព័ន្ នឹង ការទន្ទ្ឋាន យក 
ដី គឺ ទំនងជា នៅមាន បន្ នដយរារខត នសចក្ី នោភលន់ 
និង និ ទណ្ឌ ភាព។ 
 បច្ចពុបឋាបន្ អ្ីខដល កតរូវការ ជា ចាំោច់ ជាងនគ បខនថែម នលើ 
ការពកងឹង នីតិរដ្ឋ និង ការ ពិនិតឋាយន�ើងវិញ នូវ នគលននយោយ 

អភិវឌឋាឍន៍ គឺ ការ ទទួលរា្ឋាល់ថ ការអភិវឌឋាឍ របស់ កម្ពុ ជា ពុំមាន 
បទ បឋាបញ្ញត្ិ អ្ី ន�ើយ។ ផលកបនយជន៍ អ្កខា្ឋាំង កតរូវោន 
ខបងខចក ពុំ សមាមាកត គ្ឋា នរាះ ពី ការចាត់ខចង ដីធ្ី និង 
នគលននយោយ ដីធ្ី ែណភៈខដល កបជាពលរដ្ឋ ទន់នែឋាោយ 
និង សហគមន៍ ជា កកុម ខដល កតរូវោន នគ ផត់ នចញ ក៏ដូចជា 
ធនធានធម្មជាតិ របស់ កបនទស ទាំងមូល ជា អ្ក ទទួលរង នូវ 
បនទេពុក នន ការ ផ្ឋាស់ប្លូរ។ 

រាជរដ្ឋាភិោល ពុំមាន ភាពផ្ឋាច់មុែ នលើ អតថែន័យ 
នន ការអភិវឌឋាឍ នទ។ សំន�ង រិះគន់ ចាំោច់ កតរូវោន អនុញ្ឋាត 
ឲឋាយ នលើកន�ើង នូវ ការកពរួយោរម្ អំពី គនកមាង អភិវឌឋាឍន៍ និង 
អានុភាព អវិជ្ជមាន រប ស់វា នលើ កបជាពលរដ្ឋ ខដល កកីកក និង 
ទន់នែឋាោយ។ ជនកមើសនផឋាេងៗ ខដល អាចអនុវត្ នៅោន 
មានដូចជា ការជួយ ដល់ កសិករ ខដល កាន់កាប់ ដីតួចៗ។ នបើ 
ពុំមាន យុទ្រានស្ ទូលំទូោយ មួយ ក្ពុងការ នដះ ករាយ បញ្ឋា 
រច្ទសម្័ន្ ដូចជា ការ ផត់ នចញ អយុត្ិធម៌ និង ការបំពាន 
អំ្ច ពាក់ព័ន្ នឹង ដីធ្ី និង លំនៅដ្ឋាន ន្ទះ គំនិត ផ្តួចនផ្ើម 
បន្តឋាះអាសន្ របស់ រាជរ ដ្ឋា ភិ ោល នឹង កគន់ខត អាច នដះ 
ករាយ បញ្ឋា សកមាប់ រយភៈនពល ែ្ី ប៉ុន្ណឋាះ។ ជំហាន ទីមួយ 
ខដល កតរូវបំនពញ បនង្គប់ នដយ ជំហាន ទី ពីរ (ខដល កាន់ខត 
ពិោក ជាង)គឺ៖ ពកងឹង ការអនុវត្ ចឋាបាប់ ជា ធរមាន និង ពកងឹង 
សុវតថែិភាព នន ការកាន់កាប់ សកមាប់ កបជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់គ្ឋា 
នពាល គឺ ពុំខមន សកមាប់ខត អ្ក ខដល រស់នៅក្ពុង តំបន់ គ្ឋាន វិវាទ 
ន្ទះនទ។ បច្ចពុបឋាបន្ រាជរដ្ឋាភិោល គួរខត នធ្ើការ នកជើសនរីស 
មួយ ដ៏ ចឋាបាស់ោស់។ 

ដីធ្ីត្រូវបានកាប់ឆ្កា សតរាប់ការធធវើ

អាជីវកម្មកសិឧសសាហកម្មធៅជិ្

ទីតករុងបានលុងធេ្្តរ្នគិរ ី

ខ្លឹមសរ្ សង្ប – សមាគមអាដហុក 



៦
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឆ្ឋាំ២០១២ ោន គូសបញ្ឋាក់ថ បញ្ឋា និង វិវាទ 
ពាក់ព័ន្ នឹង សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន ក៏ដូចជា ការទន្ទ្ឋាន នលើ 
ធនធានធម្មជាតិ គឺជា ការកពរួយោរម្ ចមឋាបង។ យ៉ឋាង្មិញ 
នដយនហតុថ ឆ្ឋាំ២០១១ នគ សនងកេតនឃើញថ មាន កំនណើន 
យ៉ឋាងែ្ស់ នន ចំនួន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ផ្ល់ នដយ រាជ 
រដ្ឋាភិោល កម្ពុជា នៅ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន ឯកជន នធ្ើ ឲឋាយ ទំ្ទស់ ក្ពុង 
ឆ្ឋាំ២០១២ កាន់ ខតមាន លក្ណភៈ កសួច ករាវ នហើយ ការតវា៉ឋា កាន់ 
ខតមាន ចំនួន នកចើនន�ើង។ រាជរដ្ឋាភិោល បងា្ឋាញ ឲឋាយ នឃើញថ 
ែ្តួន ោន យល់ អំពី ភាព ធងៃន់ធងៃរ នន រា្ឋានភាព នដយ នផ្ើមនចញ 
ជា គំនិត ផ្តួចនផ្ើមនផឋាេងៗក្ពុង បំណង នដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី 
ក្ពុងន្ទះ មាន នដះករាយ បញ្ឋា មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន 
ដី នសដ្ឋកិច្ច និង ការផ្ល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី ដល់ កគរួរារ នៅតាម 
ទីជនបទ រាប់ពាន់ ពាន់ សន្ឹក។ នទាះជា មានការ នដះករាយ 
យ៉ឋាងននះ ក្ី ក៏ ការកពរួយោរម្ ដ៏ ប្ទ្ឋាន់ ន្ទះ គឺ សមា្ឋាធ ជាទូនៅ 
នលើ បញ្ឋាដីធ្ី ភាព គ្ឋាន ដីធ្ី និង អសន្ិសុែ ក្ពុងការ កាន់កាប់ 
ដីធ្ី កង្ះខាត ការពកងឹង ការអនុវត្ ចឋាបាប់ ការបំពាន អំ្ច 
និង ការរំនោភបំពាន នលើ មនធឋាោោយ ចិញ្ចឹមជីវិត និង 
ធនធានធម្មជាតិ នៅខត មិនទាន់ោន នដះករាយ នៅន�ើយ។ 
បខនថែម ពី នលើ ននះ នទៀត ឆ្ឋាំ២០១២ បុគ្គលិក សិទ្ិមនុសឋាេ 
ោន នមើលនឃើញថ មានការ បនងា្ឋាប នៅនលើ សកម្មជន សិទ្ិ 
លំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ិ ដីធ្ី ខដល មិន ធា្ឋាប់ នកើតមាន ពីមុនមក 
នហើយ ោន បំផ្ឋាញ នករ្តិ៍ន្្ឋាះ របស់ កបនទស កម្ពុជា ផងខដរ។ 
 រាជរដ្ឋាភិោល បន្ នលើកកម្ស់ ការនធ្ើ អាជីវកម្ម 
កសិឧសឋាោហកម្ម នកកាម ទកមង់ នន ការជួល ដី ខា្ឋាត ធំ 
នធ្ើជា យុទ្រានស្ អភិវឌឋាឍន៍ ចមឋាបង របស់ែ្តួន។ ប៉ុខន្ ចំនពាះ 
សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច និង កបនភទ សមឋាបទាននផឋាេងៗនទៀត 
អតថែកបនយជន៍ ពិត របស់ វា គឺ រួមមាន កោក់ចំណូល បខនថែម 
សកមាប់ រដ្ឋ និង ការ ងារ សកមាប់ កបជាពលរដ្ឋ ការវិនិនយគ 
ផ្ឋា ល់ពី បរនទស កំនណើន សមតថែភាព ្ទំនចញ និង ការពកងឹង 

ទិដ្ឋភាពទងូៅ

ផលិតភាព ក្ពុង វិស័យ កសិកម្ម។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី វា ោន 
បងកេប់ នកកាម នគលននយោយ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច (ថ 
មាន ដីធ្ី សំបូរខបប សកមាប់នធ្ើ អាជីវកម្ម) គឺ ខលង ពិតកោកដ 
ន�ើយ។ ផទេពុយនៅវិញ ការកពរួយោរម្ ដ៏ ប្ទ្ឋាន់ គឺ សមា្ឋាធ នលើ 
បញ្ឋាដីធ្ី និង មនធឋាោោយ ចិញ្ចឹមជីវិត កាន់ ខតមាន លក្ណភៈ 
ខា្ឋាំង កា្ឋាន�ើងៗ ខដល មិនអាច នឹងនធ្ើ មិន នអើនពើ នទៀត ោននទ។ 
ដូចគ្ឋាននះខដរ ការរំនោភបំពាន នលើ សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន ក្ពុង 
តំបន់ នៅ ទីកកុង និង សិទ្ិ ដីធ្ី របស់ ជនជាតិនដើម ភាគតិច ក៏ 
កាន់ ខតមាន លក្ណភៈ ធងៃន់ ធងៃ រ ផងខដរ។ 

រោយការណ៍ ននះ មានបំណង នឹង អធិបឋាបាយ 
អនុនោម តាម ទសឋាេនវិស័យ អភិវឌឋាឍន៍ និង សិទ្ិ មនុសឋាេ 
នដើមឋាបី ឲឋាយ មាន លក្ណភៈ ទូលំទូោយ ពាក់ព័ន្ នឹង បញ្ឋា 
សមឋាបទាន នសដ្ឋកិច្ច វិវាទ ដីធ្ី ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន 
នដយ បង្ំ និង ការទន្ទ្ឋាន នលើ ធនធានធម្មជាតិ។ នទាះជា 
យ៉ឋាងននះ ក្ី ឧសឋាោហកម្ម រុករក ធនធាន ខរ៉ គឺ សថែិត នៅនករៅ 
វិរាលភាព រោយការណ៍ ននះ។ គំនហើញ និង ការវិភាគ ្ទ្ទ 
គឺ ខផ្កនៅនលើ ទិន្ន័យ ជា ផ្លូវ ការខដល នយើង ទទួលោន និង 
សកម្មភាព នសុើបអនងកេត ផ្ឋាល់ របស់ សមាគម អាដហុក។ ដំបូង 
រោយការណ៍ ននះ បំភ្ឺ អំពី គមា្ឋាត រវាង កកបែណ្ឌ ចឋាបាប់ កម្ពុជា 
និង រា្ឋាន ភាពជាក់ខស្ង ពាក់ព័ន្ នឹង សិទ្ិ ដីធ្ី សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន 
និង សិទ្ិ ធនធានធម្មជាតិ។ រោយការណ៍ ននះ ចង់សងកេត់ធងៃន់ 
ថ គមា្ឋាត ននះ គឺ ពិតជា សំខាន់ ខា្ឋាំង្ស់ នដយរារខត ែក 
ខាន មិន នធ្ើ របស់ អាជា្ឋាធរ កម្ពុជា ក្ពុងការ អនុវត្ន៍ ចឋាបាប់។ ទី ពីរ 
រោយការណ៍ នធ្ើការ វិភាគ អំពី ផលវិោក នន ការរំនោភបំពាន 
សិទ្ិ ពាក់ព័ន្ នឹង អសន្ិសុែ ក្ពុងការ កាន់កាប់ ដីធ្ី ភាព គ្ឋាន ដីធ្ ី
ភាពកកីកក មនធឋាោោយ ចិញ្ចឹមជីវិត និង បញ្ឋា ពាក់ព័ន្។ ទី បី 
រោយការណ៍ ពិនិតឋាយ នៅនលើ ដំនណើរការ ដំន្ះករាយ វិវាទ 
និង រា្ឋាប័ន និង ការអនុវត្ន៍។ រោយការណ៍ ននះ ក៏ សងកេត់ធងៃន់ 
ផងខដរ នៅនលើ កំនណើន នន ការបនងា្ឋាប នៅនលើ សកម្មជន សិទ្ិ 

សមាគមអាដហុក –  ទិដ្ឋភាពទូសៅ



៧
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ដីធ្ី និង លំនៅដ្ឋាន។ ជា ចុងនកកាយ រោយការណ៍ ននះ ផ្ល់ 
ជាការ វិភាគ បឋម ស្ីពី គំនិត ផ្តួចនផ្ើម ខដល ដក់នចញ នដយ 
រាជរដ្ឋាភិោល កម្ពុជា ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២។ រោយការណ៍ ននះ 

បា្ុករកពុំងបិទផ្លូ វជា្ិ

ធលេ៧ក្ុងតសុកស្នួលធេ្្តតកធេះ

ោនដក់ ជូន នូវ អនុរាសន៍ ពិរា្ឋារ ដល់ រាជរដ្ឋាភិោល 
សហកគស អាជីវកម្ម និង នដគូ អភិវឌឋាឍន៍ របស់ កម្ពុជា។ 

ទិដ្ឋភាពទូសៅ – សមាគមអាដហុក 



៨
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក.ស្កបខ្្ឌចថាបាប់កម្នុជាពាក់ព័ន្ធ្ ិទ្ធិដីធ្ី
្ិទ្ធិលំសៅដ្ថាននិង្ ិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ

ចថាបាប់កម្នុជា

នៅក្ពុង ជំពូក៣នន រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នន កពះរាជា្ចកក 
កម្ពុជា ោនខចង អំពី សិទ្ិ ជា មូលដ្ឋាន និង នសរីភាព ក្ពុងន្ទះ 
រួមមាន សិទ្ិ មាន កម្មសិទ្ិឯកជន និង សិទ្ិ ជា មា្ឋាស់ កម្មសិទ្ិ 
នលើដី ធ្ី។ និង នៅក្ពុង មាកតា៣១នន ចឋាបាប់ ដខដល ននះ ក៏ោន 
ដក់បញ្ចលូល បខនថែ ម នូវ បទដ្ឋាន សិទ្ិមនុសឋាេ អន្រជាតិ នៅក្ពុង 
ចឋាបាប់ កម្ពុជា។ នហតុននះ តុោការ នៅ កម្ពុជា អាចអនុវត្ 
នដយផ្ឋាល់ បទ បឋាបញ្ញត្ិ អន្រជាតិ ននះ ដូច ោន គូសបញ្ឋាក់ 
ក្ពុង នសចក្ីសនកមច ដ៏ សំខាន់ របស់ កកុមកបឹកឋាោ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
នលែ០៩២ /០០៣ /២០០៧ ចុះ នថងៃទី១០ ខែកកកេដ 
ឆ្ឋាំ២០០៧)។ អនុនោម តាម មាកតា៤៤នន ចឋាបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 
“ការដកហូត កម្មសិទ្ិ អំពី ជន ្ មួយ ោន ន្ទះ លុះកតាខត 
កបនយជន៍ រាធារណភៈ តកមរូវ ឲឋាយ នធ្ើ ក្ពុងករណី ខដល ចឋាបាប់ ោន 
បញ្ញត្ិ ទុក នហើយ កតរូវ ផ្ល់ សំណង ជាមុន នដយ សមរមឋាយ និង 
យុត្ិធម៌”។ 

ពាក់ព័ន្ ដីធ្ី នៅនពល នន ការអនុម័ត ចឋាបាប់ ភូមិោល 
ឆ្ឋាំ២០០១ កតរូវោន ចាត់ទុកថ ជា ចឋាបាប់ មួយ ដ៏ គួរ ឲឋាយ ទុកចិត្ោន។ 
ចឋាបាប់ ននះ ោនកំណត់ នូវ របប កម្មសិទ្ិ និង សិទ្ិនផឋាេងៗនទៀត 
នន កម្មសិទ្ិ កពមទាំង កំណត់ បញ្ឋាក់ នូវ កបនភទ កម្មសិទ្ិ ទាំងពីរ 
កបនភទ របស់ រដ្ឋ គឺ កទពឋាយសមឋាបត្ិ រាធារណភៈ និង កទពឋាយ សមឋាបត្ិ 
ឯកជន របស់ រដ្ឋ។ នហើយ ចឋាបាប់ នះ ក៏ោន ចង្ពុលបងា្ឋាញ នីតិវិធី 
សកមាប់ ការនធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ន�ើងវិញ ១ ។ ចឋាបាប់ ននះ ក៏ បនងកេើត 
ផងខដរ នូវ កកបែណ្ឌ គតិយុត្ិ មួយ សកមាប់ ការនចញ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ 
ការនកបើកោស់ និង ការកគប់កគង (ជា សមតថែកិច្ច របស់ កកសួង 
នរៀបចំ ខដនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់)។ នហើយ ចឋាបាប់ 
ននះ ក៏ អនុញ្ឋាត ឲឋាយ ផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច និង សមឋាបទាន 
ដី សង្គមកិច្ច និង ោនកំណត់ អំពី លក្ែណ្ឌ និង នីតិវិធី ខដល 

១. ក្របខណ្ឌ ច្បាប់និ្សាថា នភាពជា្រស់សត្ែ

១ នីតិវធីិសម្រាប់ការធធវើចំណាត់ថ្នា ក់ធ�ើងវញិគឺចចងយ៉ាងចបាស់តាមរយៈចបាប់ជាក់លាក់មួយចែលពំុទាន់បាន
អនុម័តធៅធ�ើយ។បច្ុប្បននាការអនុវត្តគឺធធវើធ�ើងសសបនឹងរាជម្កឹត្យនិងអនុម្កឹត្យចែលចចងអំពីលក្ខណវនិិច្័យ
និងលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ធ្ទេរែីសាធារណៈរបស់រែ្ឋធៅជាម្្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រែ្ឋ។

កតរូវោន បនងកេើត ក្ពុង អនុកកឹតឋាយ ជាក់ោក់ ដូចជា អនុកកឹតឋាយ ស្ីព ី
សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច (ឆ្ឋាំ២០០៥) និង ឆ្ឋាំ២០០៣ អនុកកឹតឋាយ 
ស្ីពី សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច។ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច កតរូវោន 
នកបើកោស់ សកមាប់ ការនធ្ើ អាជីវកម្ម កសិឧសឋាោហកម្ម ដី និង 
ោនកំណត់ ទំហំ នផទេដី ជា អតិបរមា កតឹមខត ១០,០០០ហិកតា 
សកមាប់ ការនចញលិែិត សមឋាបទាន ដី មួយកខន្ង ឲឋាយ បុគ្គល មា្ឋាក់ 
(នទាះជា ោនកំណត់ យ៉ឋាងននះ ក្ី គឺមាន ករណី នលើកខលង ក្ពុងការ 
អនុវត្ ជាក់ខស្ង) និង រយភៈនពល នន សមឋាបទាន ោនកំណត់ 
ជា អតិបរិមា កតឹមខត ៩៩ឆ្ឋាំ។ ប៉ុខន្ កបសិននបើ សមឋាបទា និក 
ែកខាន ពុំោន នធ្ើ អាជីវកម្ម តាម លក្ែណ្ឌ កំណត់ ក្ពុង ចឋាបាប់ 
និង កិច្ចសនឋាោ ន្ទះនទ រាជរដ្ឋាភិោល នឹង នចញ លិែិត ដក 
ហូត ឬ នមាឃ:ភាព កិច្ចសនឋាោ សមឋាបទាន ន្ទះ។ អាជា្ឋា ធរមាន 
សមតថែកិច្ច ក្ពុង ការផ្ល់ សមឋាបទាន នសដ្ឋ កិច្ច គឺ កកសួងកសិកម្ម 
រុកា្ឋាកបមាញ់ និង ននរាទ(MAFF) ប៉ុខន្ កកសួង ្ទ្ទ និង ទី 
ភា្ឋាក់ងាររដ្ឋ នផឋាេង ដ៏នទនទៀត ក៏មាន សមតថែកិច្ច ទទួល ែុសកតរូវ 
ក្ពុង កិច្ចការ ននះ ផងខដរ។ នីតិវិធី ក្ពុង ការផ្ល់ សមឋាបទាន 
ដី រួមមាន ពាក់ព័ន្ នឹង ការនធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ដី កទពឋាយសមឋាបត្ិ 
ឯកជន រដ្ឋ ការអនុម័ត ខផនការ នកបើកោស់ ដី ការបំនពញ នូវ 
ការសិកឋាោ វាយតនម្ នហតុ ប៉ះពាល់ បរិរា្ឋាន និង សង្គម(SEIA) 
ការកបឹកឋាោ នយបល់ ជា រាធារណភៈ ជាមួយ កបជាពលរដ្ឋ និង 
សហគមន៍ ខដល ប៉ះពាល់ នដយ គនកមាង រួមទាំង ការ ផ្ល់នូវ 
ដំន្ះករាយ តាំង លំនៅដ្ឋាន ថ្មី និង ការ ផ្ល់នូវ សំណង 
កគប់កគន់ ឲឋាយ ដល់ កកុម សហគមន៍ រងនកគះ គនកមាង ទាំងឡាយ 
ន្ទះ។ ប៉ុខន្ នគលនៅ នន សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច វិញ គឺ ផ្ល ់
ឲឋាយ កកុមកគរួរារ គ្ឋាន ដីធ្ី និង កកីកក ឬ ដល់ អតីតយុទ្ជន និង 
កកុមកគរួរារ របស់ ពួកនគ កសបនៅតាម នីតិវិធី ជាក់ោក់ ខដល 
ោន បឋាបញ្ញត្ិ ខដល ក្ពុងន្ទះ រាប់បញ្ចលូល ទាំង ការកបឹកឋាោ នយបល់ 
ជាមួយនឹង សហគមន៍ ពាក់ព័ន្ ផងខដរ។ 

រហូតមក ទល់នឹង បច្ចពុបឋាបន្ននះ កម្ពុជា នៅ ពុំទាន់ 
ោនអនុម័ត នលើ នគលននយោយ លំនៅ ដ្ឋា ន ថ្ឋាក់ជាតិ 
ឬ ចឋាបាប់ ស្ីពី ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន នៅន�ើយ។ 

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



៩
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

២ ធោលបំណងរបស់វាគឺធែើម្បីធានានូវ“ការម្គប់ម្គងម្បកបធោយចីរភាព”នននម្ពធ�ើទំាងធនះ“សម្រាប់
អត្ថម្បធយជន៍បរសិា្ថ នធសែ្ឋកិច្និងសង្គមរបស់វា”(រាម្តា១)។ចបាប់អនុញ្ញា តឲ្យបធងកើតសម្បទាននម្ពធ�ើធ�ើយ
សម្បទានទំាងធនះអាចម្តរូវបានែក�ូតឬលុបធោលវញិបានធោយរោ្ឋ ភិបាល។ស�គមន៍អាចនឹង្រ្ួរលបាន
ចំចណកមួយនននម្ពធ�ើជា“នម្ពស�គមន៍”ធែើម្បីម្គប់ម្គងនិងធម្បើម្បាស់ធនធាននម្ពធ�ើតាមមធធយោបាយ
ម្បកបធោយចីរភាព។

៣ សិ្រ្ិ្រ្ួរលបានកម្មិតជីវភាពម្គប់ម្ោន់គឹម្តរូវបាន្រ្ួរលសា្គ ល់ជាែំបូងកនាុង(រាម្តា២៥(១))ននធសចក្តីម្បកាស
ជាសកលស្តីពីសិ្រ្ិមនុស្សឆ្នា ំ១៩៤៨។សិ្រ្ិ្រ្ួរលបានលំធៅោ្ឋ នម្គប់ម្ោន់ក៏បង្ហា ញចបាស់លាស់ចែរកនាុង
លិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិែន្រធ្រៀតចែលធានានូវសិ្ិ្ររានជីវតិម្គរួសារឯកជនឬសិ្ិ្រកាន់កាប់ម្បកបធោយសន្តិវធីិ។
បច្ុប្បននាវាកាលា យជាច្នាកមួយននចបាប់្ំរធនៀម្ររាលា ប់អន្តរជាតិ។

នសចក្ីកពាង ស្ីពី នគល ននយោយ ននះ ោនដក់ ជូននៅ 
ទីស្ីការគណភៈរដ្ឋមនន្ី ក្ពុង ខែវិច្ិកា ឆ្ឋាំ២០១២ នដយខ�ក 
ពុំទាន់ មាន នសចក្ីកពាងចឋាបាប់ ស្ីពី ការបនណតេញ នចញពី លំនៅ 
ដ្ឋាន នៅន�ើយ នទ ប៉ុខន្ បញ្ឋា ពាក់ព័ន្ នឹង ការ បនណតេញនចញ 
អាច នកបើកោស់ ចឋាបាប់ នផឋាេង និង លិែិតបទដ្ឋាន គតិយុត្ិ ខដល 
ោនខចង អំពី ដំនណើរការ នីតិវិធី និង ការការពារ ខផ្ក ចឋាបាប់។ 
បខនថែម នលើ ននះ នទៀត ឋានភៈ កម្ពុជា ក្ពុង្ទម ជា ភាគី មួយ នន 
លិែិតុបករណ៍ សិទ្ិមនុសឋាេ អន្រជាតិ (សូម នមើល ខាងនកកាម) 
តកមរូវ នធ្ើ ឲឋាយ កម្ពុ ជាមាន កាតព្កិច្ច អនុវត្ នូវ បទដ្ឋាន និង បទ 
បឋាបញ្ញត្ិ អន្រជាតិ ពាក់ព័ន្ នឹង ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន 
និង ការតាំង លំនៅដ្ឋាន ថ្មី។ ដី សំនណើម ធនធានធម្មជាត ិ
របស់ កម្ពុជា កតរូវោន ការពារ នដយ ចឋាបាប់ មួយចំនួន។ 
ចឋាបាប់ ស្ីពី តំបន់ ការពារ ឆ្ឋាំ២០០៨ កំណត់ កបនភទ តំបន់ 
ការពារ មួយចំនួន នពាលគឺ ឧទឋាោន ជាតិ ខដនជកមកសត្នកព 
តំបន់ការពារនទសភាព តំបន់ រា៉ឋា ម រារ តំបន់ ស្លូល នន ឋបនីយ 
ជីវ មណ្ឌល តំបន់ ឧទឋាោន ជាតិ សមុកទ តំបន់ នបតិកភណ្ឌ 
ធម្មជាតិ និង តំបន់ នកបើកោស់ នកចើនយ៉ឋាង ក៏ដូចជា កបព័ន្ ខបង 
ខចក តំបន់។ តំបន់ ការពារ កតរូវោន ខបងខចក ជា បួន តំបន ់
កគង់ កគង៖ តំបន់ “ស្លូល” តំបន់ “អភិរកឋាេ” តំបន់ “នកបើកោស់ 
នដយ ចីរភាព” និង តំបន់ “សហគមន៍”។ កបនភទ តំបន់ ពីរ 
ដំបូង កតរូវោន ការពារ ទាំង កសុង ពី ការទន្ទ្ឋាន ែណភៈខដល 
កបនភទ តំបន់ ពីរ នផឋាេងនទៀត អាច នឃើញ មានការ អភិវឌឋាឍ ឬ 
ការករាង នហដ្ឋារច្ទសម្័ន្ែ្ះៗនដយមាន ការអនុម័ត ពី 
រាជរដ្ឋាភិោល។ ការខកសកមរួល តំបន់ ការពារ ឬ កពំកបទល់ 
របស់ វា ចាំោច់ កតរូវ អនុវត្តាម នីតិវិធី ចឋាបាប់ និង អនុកកឹតឋាយ។ ចឋាបាប់ 

នកពនឈើ ឆ្ឋាំ២០០២កំណត់ កកបែណ្ឌ សកមាប់ ការកគប់កគង 
ការវិនិនយគ ការនកបើកោស់ ការអភិវឌឋាឍ និង ការអភិរកឋាេ នកព 
នឈើ ២ ។ បទ បឋាបញ្ញត្ិ និង មានចឋាបាប់នផឋាេងៗនទៀត ខដល ការពារ 
ជលផល មនធឋាោោយ ចិញ្ចឹមជីវិត និង ធនធានធម្មជាតិ ផងខដរ 
គឺ តាមរយភៈ លក្ែណ្ឌ តកមរូវ ក្ពុងការ អនុវត្ ការសិកឋាោ វាយតនម្ 
នហតុ ប៉ះ ពាល់ បរិរា្ឋាន មុននឹង ចាប់នផ្ើម អនុវត្ន៍ គនកមាង ឬ 
សកម្មភាព អភិវឌឋាឍន៍ធំៗ។ ជាសំខាន់ កិច្ចែិតែំ កបឹងខកបង 
ទាំងននះ គឺមាន នគលបំណង អភិរកឋាេ និង/ឬ ការនកបើកោស់ 
កបកបនដយ ចីរភាព។ 

ចថាបាប់អនតែរជាតិ

ចឋាបាប់ សិទ្ិមនុសឋាេ អន្រ ជាតិ ការពារ សិទ្ិ ទទួលោន 
លំនៅដ្ឋាន កគប់កគន់ និង ហាមកោម ការ បនណតេញ នចញពី 
លំនៅដ្ឋាន នដយ បង្ំ ក៏ដូចជា ការទន្ទ្ឋាន នលើ ធនធាន ចិញ្ចឹមជីវិត 
នដយ គ្ឋាន ការ ធា្ទ អំពី ដំនណើរការ នីតិវិធី និង ការការពារ ខផ្ក 
ចឋាបាប់។ សិទ្ិ ទទួលោន លំនៅដ្ឋាន កគប់កគន់ គឺជា ធាតុ ផឋាេ ំ
មួយ នន សិទ្ិ របស់ មនុសឋាេ កគប់រូប ក្ពុងការ ទទួលោន ជីវភាព 
កគប់កគន់ ខដល ក្ពុងន្ទះ រួមមាន “ម្លូបអាហារ, សនម្ៀកបំពាក់ 
និង លំនៅដ្ឋាន កគប់កគន់ និង […] ការនធ្ើ ឲឋាយ រា្ឋានភាព រស់នៅ 
កបនសើរ ន�ើងជា បន្ប្ទ្ឋាប់” (កតិកាសញ្ឋា អន្រជាតិ ស្ីពី សិទ្ិ 
នសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង វបឋាបធម៌ (ICESCR) មាកតា១១(១)។ 
ក្ពុង្ទម ជា ភាគី មួយ នន កតិកាសញ្ឋា ICESCR កម្ពុជា គឺមាន 
កាតព្កិច្ច អនុវត្ សិទ្ិ ននះ ៣ ។ ដូនច្ះ កម្ពុជា មាន កាតព្កិច្ច ខផ្ក 
ចឋាបាប់ ក្ពុង “ការផ្ល់ នូវ សុវតថែិភាព ខផ្ក ចឋាបាប់ នន ការកាន់កាប់ 

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



១០
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ដល់ អ្ក ទាំ ង ន្ទះ និង កគរួរារ ខដល កំពុង ែ្ះខាត ការការពារ 
ខបបននះ” ៤  និងកតរូវអនុម័ត យុទ្រានស្ លំនៅដ្ឋាន ថ្ឋាក់ជាតិ 
មួយ ខដល កំណត់ នគលនៅ កំណត់ ធនធាន ខដលមាន និង 
ដក់ នចញ ការទទួលែុសកតរូវ និង កកបែណ្ឌ នពលនវោ សកមាប់ 
ការអនុវត្ យុទ្រានស្ ននះ ៥ ។ ភាព កគប់ កគន់ នន លំនៅដ្ឋាន 
គឺកំណត់ នដយនយង នលើ លក្ណវិនិច្័យ កោំពីរ ក្ពុងន្ទះ រួមមាន 
សុវតថែិភាព នន ការកាន់កាប់ អតថែិភាព នន នសវាកម្ម សមា្ឋារភៈ និង 
នហដ្ឋារច្ទសម្័ន្ ភាព អាច រស់ នៅោន ភាព កគប់កគន់ ខផ្ក 
វបឋាបធម៌ និង ទីតាំង ៦ ។ បខនថែម នលើ ននះ នទៀត កម្ពុជា ចាំោច់ 
កតរូវកបកាន់យក វិធាន ការកបឆំង ការនរីសនអើង នដើមឋាបី លុបបំោត់ 
ការនរីសនអើង ក្ពុង បរិបទ នន លំនៅដ្ឋាន។ គួរកត់សមា្ឋាល់ ខដរ 
ថ ែណភៈខដល ទិដ្ឋភាព មួយចំនួន នន សិទ្ិ កតរូវោន បំនពញ 
ជា បន្ប្ទ្ឋាប់ (ែណភៈ វា ពឹង ខផ្កនៅនលើ អតថែិភាព នន ធនធាន 
ហិរញ្ញវតថែពុ ៧ ) កាតព្កិច្ច ទាក់ទិន នឹង ការមិន នរីសនអើង គឺជា 
អានុភាព អនុវត្ភា្ឋាមៗ។ ភាព សថែិតនកកាម ការអភិវឌឋាឍន៍ ពុំ បងកេ 
ឲឋាយ មានការ នរីសនអើង នទ ទាក់ទិន នឹង លំនៅដ្ឋាន។ 

អនុរា ធឋាយ នន សិទ្ិ ទទួលោន លំនៅដ្ឋាន កគប់កគន់ 
គឺ ការហាម កោម នូវ ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន នដយ 
បង្ំ។ ពាកឋាយ ខដល នយើង យកមកនកបើ កោស់ ក្ពុង រោយការណ៍ 
ននះ សំនៅ នៅនលើ “ការដកហូត បន្តឋាះអាសន្ ឬ អចិននន្យ៍ 
កបឆំងនឹង ឆ នទេះ របស់ បុគ្គល កគរួរារ និង/ឬ សហគមន៍ ព ី
ផទេះសខមឋាបង និង/ឬ ដីធ្ី ខដល ពួកនគ កាន់កាប់ នដយ គ្ឋាន 
ការផ្ល់ និង ការទទួលោន ទកមង់ ដ៏ សមកសប នន ការការពារ 

ផ្លូវចឋាបាប់ ឬ ការការពារនផឋាេងៗនទៀត” ៨ ។ ដូនច្ះ មិនខមន រាល់ 
ការបនណតេញ នចញពី លំនៅ ដ្ឋា ន សុទ្ខត ចាត់ទុកថ ជា “នដយ 
បង្ំ” (ឧ. ែុសចឋាបាប់)ន្ទះនទ នទាះ នបើជា ការបនណតេញ នចញពី 
លំនៅដ្ឋាន ទាំងន្ទះ កតរូវោន អនុវត្ នដយ កមា្ឋាំងកាយ ក្ី។ 
មានខត ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន ខដល អនុវត្ នដយ គ្ឋាន 
ដំនណើរការ កតឹមកតរូវ ប៉ុន្ណឋាះ ខដល ែុសចឋាបាប់។ ដូនច្ះ កកុម អ្ក 
ខដល កតរូវោន បនណតេញ នចញពីផទេះ ចាំោច់ យ៉ឋាងនហាច្ស់ 
ទទួលោន ការកបឹកឋាោ នយបល់ អំពី គនកមាង មុននឹង អនុវត្ គនកមាង 
ន្ទះ ទទួលោន ការកបឹកឋាោ នយបល់ អំពី ដំន្ះករាយ តាំង 
លំនៅដ្ឋាន ថ្មី និង មាន សិទ្ិ ជំទាស់ នឹង នសចក្ីសនកមច រដ្ឋោល 
និង តុោការ ពាក់ព័ន្ នឹង ការបនណតេញនចញ របស់ ពួកនគ។ 
ជនកមើស នផឋាេង ខដល អាចអនុវត្ នៅោន កតរូវខត រុករក និង 
កបសិននបើ ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន ទាំងន្ទះ កតរូវោន 
បញ្ឋា កសបនៅតាម ចឋាបាប់ នដយមាន ការជូនដំណឹង កគប់កគន់ 
ចាំោច់ កតរូវោន ផ្ល់ ឲឋាយ និង កសបតាម នគលការណ៍ ជាទូនៅ 
នន ភាពសមនហតុ ផល និង នគលការណ៍ សមាមាកត ចាំោច់ 
កតរូវខត ទទួលោន។ ពាក់ព័ន្ នឹង បញ្ឋា ននះ សិទ្ិ ទទួលោន 
ការជំនុំជកមះ នដយ យុត្ិធម៌ គឺជា នរឿង ដ៏ សំខាន់។ 

យ៉ឋាង្មិញ មនធឋាោោយ ចិញ្ចឹមជីវិត និង ធន 
ធាន ធម្មជាតិ កតរូវោន ការពារ នដយ ចឋាបាប់ សិទ្ិមនុសឋាេ 
អន្រជាតិ(នដយ ពុំ ោច់ គិតដល់ ចឋាបាប់បរិរា្ឋាន អន្រជាតិ) 
តឋាបិត វា សំខាន់ ក្ពុង ការទទួល ោន សិទ្ិ ដូចជា សិទ្ិ ទទួលោន 
ម្លូបអាហារ កគប់កគន់ និង សិទ្ិ ទទួលោន ទឹក ខដល ទាំងននះ 

៤ គណៈករាមា ធិការអង្គការស�ម្បជាជាតិ្រ្ួរលបនទេុកធលើសិ្រ្ិធសែ្ឋកិច្សង្គមនិងវប្បធម៌,មតិធយបល់្ូរធៅ
ធលខ.៤៖សិ្រ្ិ្រ្ួរលបានលំធៅោ្ឋ នម្គប់ម្ោន់(រាម្តា១១(១))ចុះន្ងៃ្ីរ១៣ចខធនាូឆ្នា ំ១៩៩១កថ្ខណ្ឌ ៨(ក)។

៥ ែូចឯកសារខាងធលើកថ្ខណ្ឌ ១២។
៦ ែូចឯកសារខាងធលើកថ្ខណ្ឌ ៨។
៧ រាម្តា២(១)ននកតិកាសញ្ញា អន្តរជាតិស្តីពីសិ្រ្ិធសែ្ឋកិច្,សង្គមកិច្និងវប្បធម៌ចចងថ្រែ្ឋភាគីនីមួយៗនន

កតិកាសញ្ញា ធនះ“ធោយការម្បឹងចម្បងរបស់ខលាួនឯងផ្ទេ ល់និងតាមរយៈជំនួយនិងស�ម្បតិបត្តិការអន្តរជាតិ[…]
ធម្បើម្បាស់ជាអតិបររានូវធនធានចែលខលាួនរានសម្រាប់ការធធវើឲ្យរានការរកីចធម្មើនជាលំោប់នូវការសធម្មច
បានធោយធពញធលញនូវសិ្រ្ិទំាងអស់ចែល្រ្ួរលបានកនាុងកតិកាសញ្ញា ធនះ”។

៨ គណៈករាមា ធិការអង្គការស�ម្បជាជាតិ្រ្ួរលបនទេុកធលើសិ្រ្ិធសែ្ឋកិច្សង្គមនិងវប្បធម៌,មតិធយបល់្ូរធៅ
ធលខ.៧៖សិ្រ្ិ្រ្ួរលបានលំធៅោ្ឋ នម្គប់ម្ោន់(រាម្តា១១(១))ការបធណ្ត ញធចញធោយបង្ខំ ចុះន្ងៃ្ីរ២០
ចខឧសភាឆ្នា ំ១៩៩៧កថ្ខណ្ឌ ៣។

៩ ែូចឯកសារខាងធលើកថ្ខណ្ឌ ១៣-១៥។

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



១១
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

គឺជា ចំខណក នន សិទ្ិ ទទួលោន ជីវភាព កគប់កគន់១០។ ពកងឹង 
ការទទួលោន និង ការនកបើកោស់ កបកប នដយ ចីរភាព នូវ 
ធនធានធម្មជាតិ គឺ សំខាន់ ដល់ អតថែិភាព នន ម្លូបអាហារ កគប់កគន់
១១។ ដូនច្ះ រដ្ឋ ចាំោច់ កតរូវ ទប់រា្ឋាត់ ពី សកម្មភាព ខដល បងា្ឋារ 
សិទ្ិ ទទួលោន ម្លូបអាហារ កគប់កគន់ ក៏ដូចជា កតរូវការ ពារ 
សិទ្ិ ទទួលោន ននះ និង ចាត់វិធានការ វិជ្ជមាន នដើមឋាបី ពកងឹង 
សុវតថែិភាព នសឋាបៀងអាហារ ((“នគរព, ការពារ និង បំនពញ”)។ 
ឧទាហរណ៍ រដ្ឋ កតរូវ ទប់រា្ឋាត់ ពី ការ បំ ផ្ិត បំផ្ឋាញ ដំ្ំ ឬ 
ធនធានធម្មជាតិ នៅនពល្ ខដល ការបំផ្ិចបំផ្ឋាញ ននះ 
មាន ផលប៉ះពាល់ នន ការដកហូត សិទ្ិ របស់ កបជាពលរដ្ឋ ក្ពុងការ 
ទទួលោន អាហារ ឬ ទឹក កគប់កគន់១២។ កម្ពុជា មាន កាតព្កិច្ច 
នគរព ការពារ និង បំនពញ នូវ សិទ្ិ ដូច ោន នរៀបរាប់ ខាងនលើ 
តឋាបិត កម្ពុជា ពុំ កតឹមខត ជា ភាគី មួយ នន សន្ិសញ្ឋា និង ក ត្ិ កា 
សញ្ឋា សិទ្ិមនុសឋាេ អន្រជាតិ ប៉ុន្ណឋាះ នទ ខត កម្ពុជា ខថមទាំង 
ោនដក់ បញ្ចលូល នូវ បទដ្ឋាន សិទ្ិមនុសឋាេ អន្រជាតិ ទាំងននះ 
នៅក្ពុង ចឋាបាប់ ជាតិ របស់ែ្តួន ផងខដរ។ 

្ិទ្ធិសដលរងផលប៉ះពាល់ពីការរំសោភបំពាន្ ិទ្ធិដីធ្ី
្ិទ្ធិលំសៅដ្ថាននិង្ិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ

នៅនពលខដល សិទ្ិ ដីធ្ី សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន និង 
សិទ្ិ ធនធានធម្មជាតិ កតរូវោន បដិនសធ មិន កបគល់ជូន 
កបជាពលរដ្ឋ ន្ទះ បណតេតំ នន នសរីភាព និង សិទ្ិនផឋាេងៗនទៀត 
ជានកចើន អាច កតរូវោន ប៉ះពាល់ ជា អវិជ្ជមាន។ ននះ នឹង ពិតជា 
កា្ឋាយជា ករណីខបបននះ កបសិននបើ កកុម អ្ក ខដល ទទួលរង 
ផលប៉ះពាល់ កតរូវោន នគ ឲឋាយ សថែិតក្ពុង រា្ឋានភាព គ្ឋាន ផទេះសខមឋាបង 
ទទួលោន សំណង តិចតួច ឬ កបសិននបើ ទីតាំង លំនៅដ្ឋាន ថ្មី 
មាន លក្ណភៈ ពុំ កគប់កគន់ ដច់កសយល ឬ ែ្ះខាត នសវាកម្ម 
រាធារណភៈ ជា មូលដ្ឋាន១៣។ 

ផទេពុយនៅវិញ ការទទួលោន សិទ្ិ មួយចំនួន អាចនធ្ើ 
ឲឋាយ ខកបកបរួល ដល់ សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ លំនៅ ដ្ឋា ន។ សិទ្ិ 
បនញ្ចញមតិ នដយ នសរី សិទ្ិ ជួបកបជុំគ្ឋា និង សិទ្ិ បនងកេើត 
សមាគម កបសិននបើ កតរូវោន បដិនសធ អាច បងា្ឋារ កបជាពលរដ្ឋ 
និង សហគមន៍ ពី ការទទួលោន សិទ្ិ ទទួលោន លំនៅដ្ឋាន 
កគប់កគន់។ តាមពិត ការនធ្ើ ឲឋាយ កបនសើរន�ើង នូវ រា្ឋានភាព 
លំនៅដ្ឋាន នគលននយោយ និង ការអនុវត្ (រួមទាំង 

១០ ែូចអនាករាយការណ៍ពិធសស្រ្ួរលបនទេុកច្នាកសិ្រ្ិ្រ្ួរលបានធស្បៀងអាហាររបស់អង្គការស�ម្បជាជាតិច្លាងថ្
“ម្បជាពលរែ្ឋម្កីម្កធៅតាម្ីរជនប្ររងធម្ោះពីធម្ោះឥតឃ្លា នធម្រះចតពួកធគខវះខាតសិ្ិ្រ្រ្ួរលបានធនធាន
ែូចជាែីធលាី, ពំុរានសន្តិសុខកនាុងការកាន់កាប់និង្រ្ួរលរងធម្ោះពីកិច្សនយោចបងចចកែំណំាមិនយុត្តិធម៌[…]”
(របាយការណ៍ធលើក្ីរ៣របស់អនាករាយការណ៍ពិធសសJeanZiegler្រ្ួរលបនទេុកច្នាកសិ្រ្ិ្រ្ួរលបានធស្បៀង
អាហារUNDoc.E/CN.៤/២០០៣/៥៤,ចុះន្ងៃ្ីរ១០ចខមករាឆ្នា ំ២០០៣កថ្ខណ្ឌ ១៦)។

១១ ធស្បៀងអាហារម្គប់ម្ោន់ម្តរូវចត“ពំុរានសារធាតុមិនល្អឧ.រានសុវត្ថិភាព”គណៈករាមា ធិការអង្គការស�ម្បជាជាតិ
្រ្ួរលបនទេុកធលើសិ្រ្ិធសែ្ឋកិច្សង្គមនិងវប្បធម៌,មតិធយបល់្ូរធៅធលខ.១២៖សិ្រ្ិ្រ្ួរលបានធស្បៀងអាហារ
ម្គប់ម្ោន់(រាម្តា១១)ចុះន្ងៃ្ីរ១២ចខឧសភាឆ្នា ំ១៩៩៩កថ្ខណ្ឌ ៨។

១២ រែ្ឋោំបាច់ម្តរូវធានាថ្សកមមាភាពរបស់ស�ម្ោសអាជីវកមមាពំុបង្ក រម្បជាពលរែ្ឋពីសិ្រ្ិ្រ្ួរលបានធស្បៀងអាហារ
ម្គប់ម្ោន់ឬ្ឹរក។សូមធមើលឯកសារខាងធលើកថ្ខណ្ឌ ២៧និងគណៈករាមា ធិការអង្គការស�ម្បជាជាតិ្រ្ួរលបនទេុក
ធលើសិ្រ្ិវប្បធម៌,សង្គមនិងធសែ្ឋកិច្មតិធយបល់្ូរធៅធលខ.១៥៖សិ្រ្ិ្រ្ួរលបាន្ឹរកម្គប់ម្ោន់(រាម្តា១១និង
១២)ចុះន្ងៃ្ីរ២០ចខមករាឆ្នា ំ២០០៣។

១៣ ឧទា�រណ៍សិ្រ្ិកុរារកនាុងការ្រ្ួរលបានការអប់រអំាចម្តរូវបានបំររបំរនម្បសិនធបើពំុរានសាលាធរៀន
ធៅជិត្ីរតំាងលំធៅោ្ឋ នធ្រ។ម្បសិនធបើ្ីរតំាងចែលម្តរូវផ្លា ស់្ីរលំធៅវាកខវក់អាចនឹងរាន្យចុះនន
អាយុកាលមធ្យមនិងកំធណើ នជំងឺប៉ាះរល់ែល់សិ្រ្ិរានសុខភាពល្អ។ែូចោនា ចែរសិ្រ្ិកនាុងការធធវើការង្រអាច
ម្តរូវបានបែិធសធធម្រះចតភាពោមា ន្ ទេះសចម្បងឬការតំាងលំធៅោ្ឋ ន ម្ាីចែលស្ថិតធៅឆ្ងៃ យពីកចនលាងរានការង្រ
ធធវើ។សិ្រ្ិ្រ្ួរលបានឯកជនភាពនិងសន្តិសុខផ្ទេ ល់ខលាួនអាចនឹងម្តរូវបានប៉ាះរល់្ងចែរ។ចុងធម្កាយសិ្រ្ិ
វប្បធម៌អាចនឹងម្តរូវបានបំររបំរនម្បសិនធបើលំធៅោ្ឋ នគឺជាច្នាកែ៏សំខាន់ននអត្តសញ្ញា ណនិងម្បនពណី
របស់ពលរែ្ឋ(ធនះជាធរឿងពិតពិធសសសម្រាប់ជនជាតិធែើមភាគតិច)។

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



១២
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ការអនុវត្ និង បទ បឋាបញ្ញត្ិ កបឆំង ការនរីសនអើង) គឺពាក់ព័ន្ 
យ៉ឋាង ជិតស្ិទ្ នឹង សកម្មភាព សមូហភាព និង ការតស៊ូ មតិ 
ជា រាធារណភៈ។ ដូចគ្ឋា ផងខដរ នសរីភាព នន ការផ្ឋាស់ ទី 
លំនៅ គឺ សំខាន់ ្ ស់ ចំនពាះ លទ្ភាព និង ការសនកមចចិត្ 
ពាក់ព័ន្ នឹង លំនៅដ្ឋាន។ ដូនច្ះ សិទ្ិ គឺមាន លក្ណភៈ កតោញ់ 
គ្ឋា និង មាន អន្រ កម្ម គ្ឋា នៅវិញនៅមក។ ការអនុវត្ និង 
នគលននយោយ របស់ កម្ពុ ជា គឺ កតរូវោន កកមិត ខផ្ក ចឋាបាប់ 
នដយ កកបែណ្ឌ ខផ្ក ចឋាបាប់ ដ៏ ទូលំទូោយ មួយ។ ជាពិនសស 
ដូច ោននលើកន�ើង ខាងនលើ កម្ពុជា មាន កាតព្កិច្ច អភិវឌឋាឍ 
នគលននយោយ លំនៅដ្ឋាន ថ្ឋាក់ជាតិ មួយ និង កតរូវអនុវត្ 
កកបែណ្ឌ ខផ្ក ចឋាបាប់ សមកសប ខដល រាប់បញ្ចលូល ទាំង ការធា្ទ 
នូវ ដំនណើរការ កតឹមកតរូវ ការជំនុំជកមះ កបកបនដយ យុត្ិធម៌ និង 
ឧោកស័យ កបកបនដយ កបសិទ្ភាព។ កម្ពុជា ក៏ គួរខត អនុម័ត 
តាម សំនណើ របស់ រា្ឋាប័ន អង្គការសហកបជាជាតិ មួយចំនួន 
នូវ ចឋាបាប់ ស្ីពី ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន កសបនៅតាម 
ចឋាបាប់ សិទ្ិមនុសឋាេ អន្រជាតិ។ 

ខ.ស្ថានភាពជាក់ស្តែង៖ការខកខានជាទូសៅ
ក្នុងការអនុវតតែ្ ិទ្ធិពាក់ព័ន្ធដីធ្ី្ិទ្ធិលំសៅដ្ថាន
និង្ ិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ

ការទន្ទ្ថានយកដី
នបើ ពិចារ្ នៅនលើ ការសិកឋាោ ឆ្ង កបនទស១៤ និង 

បរិបទ កម្ពុជា នយើង កំណត់ “ការទន្ទ្ឋានយក ដី” ជាការ ដកហូត 
ដីធ្ី ជា លទ្ផល នន ការដនណតេើម ពី សំ្ក់ តួអង្គ ខដលមាន 
អំ្ច គឺ ទាំង អ្កមានអំ្ច កម្ពុជា ឬ ជនបរនទស។ 
ការទន្ទ្ឋាន យក ដី មានន័យថ ការដនណតេើមយក អំ្ច ក្ពុងការ 
កគប់កគង និង នកបើកោស់ ដី នដើមឋាបី ទទួលោន អតថែកបនយជន៍ 
ពី ដី ន្ទះ។ បញ្ឋា ននះ ពាក់ព័ន្ ដ៏ សំខាន់ នឹង អតុលឋាយភាព 

អំ្ច(នសដ្ឋកិច្ច ននយោយ ចឋាបាប់) នហើយ ជា លទ្ផល 
ប្តឋាល ឲឋាយ មាន ការកបមូលផ្ពុំ ដីធ្ី ភាព គ្ឋាន ដីធ្ី អសន្ិសុែ 
នសឋាបៀង ការតាំង លំនៅដ្ឋាន ថ្មី នកកាម បទដ្ឋាន និង សំណង តិចតួច 
ដល់ ជនរងនកគះ។ ជាទូនៅ បញ្ឋា ននះ អនុវត្ នៅនដយ គ្ឋាន 
ដំនណើរការ កតឹមកតរូវ និង ជាការ បំពារបំពាន នៅនលើ ចឋាបាប់ ជាតិ 
និង ចឋាបាប់ អន្រជាតិ។ ជា ញឹកញាប់ ជនរងនកគះ គឺជា កសិករ 
ខដល កាន់កាប់ នលើដីតួចៗ។ 

នៅ កម្ពុជា ការទន្ទ្ឋាន យក ដី មាន នកចើន រូបភាព។ វា 
ពាក់ព័ន្ ទាំង ការជួល ដី ខា្ឋាត ធំ (សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច) និង 
សកម្មភាព នន អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន អង្គភាព នយធា អាជីវករ 
និង មា្ឋាស់ ដីឯកជន។ នដើមឋាបី ភាពងាយកសួល និង ការអនុវត្ 
គនកមាង ក្ពុង ការងារ កបចាំនថងៃ របស់ែ្តួន សមាគម អាដហុក 
នកបើកោស់ ពាកឋាយ “ការទន្ទ្ឋាន យក ដី” យ៉ឋាង កបុងកបយ័ត្ នដើមឋាបី 
សំនៅ នៅនលើ វិវាទ ដីឯកជន ទាក់ទិន នឹង ការទន្ទ្ឋាន យក ដី ពី 
សំ្ក់ ភាគី មួយ ខដលមាន អំ្ច ខា្ឋាំង ជាង នៅនលើ ភាគី មា្ឋាង 
នទៀត នៅ ទី ជន បទ និង តំបន់ ចន្ទ្ឋាះ ទីកបជុំជន និង ទីជនបទ។ 
សមាគម អាដហុក នសុើបអនងកេត និង នធ្ើ រោយការណ៍ អំពី ករណី 
ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច និង 
ការបនណតេញ នចញពី លំនៅ ដ្ឋា ន នដយ បង្ំ ដច់នដយខ�ក 
ពីគ្ឋា។ រោយការណ៍ ននះ អនុវត្តាម ការនធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ 
ននះ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី “ការទន្ទ្ឋាន យក ដី” ជា ោតុភូត 
មួយ ខដល អាចពាក់ព័ន្ នឹង ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ទាំង បួន នកពាះថ 
បញ្ឋា នន អសន្ិសុែ នន ការកាន់កាប់ ដី កង្ះខាត នន ការពកងឹង 
ការអនុវត្ ចឋាបាប់ និង កង្ះខាត នន ឧោកស័យ កបកបនដយ 
កបសិទ្ភាព គឺជា នដើមនហតុ នន កគប់ បញ្ឋា ទាំងអស់។ 

្មថាបទានដីស្ដ្ឋកិច្ច
កតឹម ចុងខែ ធ្លូ ឆ្ឋាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិោល ោន បកមុង 

ឬ ផ្ល់ ដី យ៉ឋាងតិច្ស់២,៦៥៧,៤៧០ហិកតា ឲឋាយ កកុមហ៊ុន 

១៤ សូមធមើលBorras,Franco,Gomez,KayនិងSpoor(ឆ្នា ំ២០១២)“ការ្រន្នាទេ នែីធៅអាធមរកិឡា្ីរននិង
សមុម្្រការា៉ា អីុប”JournalofPeasantStudies,៣៩(៣-៤):(៨៤៥-៨៧២);BorrasនិងFranco(២០១០),
“ឆ្ុះធៅរក្រស្សនៈកាន់ចត្ូរលំ្ូរលាយអំពីនធយបាយននការ្រន្នាទេ នយកែីជាសកល៖ពិោរណាធ�ើងវញិ
អំពីបញ្ហា ែីធលាី,ធរៀបចំការតសូ៊ធ�ើងវញិ”្ីរម្ករុងឡាធអ៖វ្ិរយោសា្ថ នអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិកសាសង្គម(ISS),
ឯកសារសសាវម្ជាវICASធស៊រធីលខ.១។Zoomers(២០១០),“GlobalisationandtheForeignisationof
Space:ែំធណើ រការម្បំាពីរបណា្ត លឲ្យរានការ្រន្នាទេ នយកែីបច្ុប្បននា”TheJournalofPeasantStudies,
៣៧(២)៖៤២៩-៤៤៧សម្័ន្ែីធលាីអន្តរជាតិ(http://www.landcoalition.org)

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



១៣
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឯកជន នកកាយ គនកមាង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច។ ននះ តំ្ង ឲឋាយ 
កំនណើន១៦.៧% ពី ឆ្ឋាំ២០១១១៥។ នផទេដី សរុប នន សមឋាបទាន ដី 
អាច នឹង ែ្ស់ជាង ននះ តឋាបិត កកសួងនផឋាេងៗនទៀត ក៏មាន សិទ្ិ ផ្ល ់
កបនភទ សមឋាបទានែុសៗគ្ឋា ខដរ(សមឋាបទាន ខរ៉, តំបន់ នសដ្ឋកិច្ច 
ពិនសស …) និង ចុះហតថែនលខា រួមគ្ឋា នលើ កិច្ចសនឋាោ សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច។ រាជរដ្ឋាភិោល ពុំ បងា្ឋាញ ព័ត៌មាន ស្ីពី សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច ទាំងអស់ ខដល នធ្ើ ឲឋាយ លំោក កត់កតា ករណី មួយចំនួន 
និង ចាត់វិធានការ ផ្លូវចឋាបាប់។ ដូនច្ះ សមាគម អាដហុក ោន 
នផ្ឋាតនលើ សមឋាបទាន ខដល ែ្តួន ោន កបមូលោន ព័ត៌មាន ជា 
មូលដ្ឋាន ពិនសស គឺ អនុកកឹតឋាយ។ ខត ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ប៉ុន្ណឋាះ 
រាជរដ្ឋាភិោល ោននចញ អនុកកឹតឋាយ ចំនួន៦៦បកមុង ទុក ដី 
កបមាណ៣៨១,១២១ហិកតា សកមាប់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
រាប់បញ្ចលូល ទាំង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច៣៣កខន្ង ប្ទ្ឋាប់ព ី
ការកបកាស នូវ ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ជា ផ្លូវការ ស្ីពី ការផ្ល់ 
សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច(នថងៃទី៧ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២០១២)។ 
យ៉ឋាងនហាច្ស់ កកុមហ៊ុន៤០ទទួលោន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
ប៉ុខន្ ក្ពុង អនុកកឹតឋាយ ចំនួន២៦ចឋាបាប់ ពុំោន បញ្ឋាក់ អំពី ន្្ឋាះ 
កកុមហ៊ុន ឬ កគន់ខត ដក់ ជា ដី ខដល កតរូវោននធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ 
ថ្មី ថ ជា ដីឯកជន រដ្ឋ នហើយ នធ្ើ ឲឋាយ ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
ដំនណើរការ នៅោន។ ទនទេឹមគ្ឋា ន្ទះខដរ ចំនួន មិនោន កំណត់ 
ចឋាបាស់ោស់ នន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច កតរូវោន លុបនចាល ឬ 
កាត់បនថែយ ទំហំ១៦។ 

សមឋាបទាន ខដល កតរូវ ោនផ្ល់ ឲឋាយថ្មីៗនិង ការនធ្ើ 
ចំ្ត់ថ្ឋាក់ថ្មីៗភាគនកចើន ប៉ះពាល់ នលើ តំបន់ ការពារ។ តាមពិត 
ក្ពុងចំន្ម នផទេដី៣៨១,១២១ហិកតា ខដល នទើប ទទួលរង ប៉ះពា
ល់ថ្មីៗយ៉ឋាងនហាច្ស់២៧២,៥៩៧ហិកតា (ឬ៧១.៥%) 
កតរូវោន ផ្ល់ ឲឋាយ ឬ នធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ន�ើងវិញ ក្ពុង តំបន់ ការពារ 
រាប់បញ្ចលូល ទាំង ឧទឋាោន ជាតិ គីរីរមឋាយ ខដនជកមកសត្នកព លំផត់ 
ខដនជកមកសត្នកព  គូ នលន កពហ្ម នទព និង ខដនជកមកសត្នកព 

ភ្ំ កពិច (សូម នមើល ឧបសម្័ន្)។ ននះ នធ្ើ តាមរយភៈ រាជឋាយ កកឹតឋាយ 
នដយ កាត់ ដី នចញពី តំបន់ ការពារ ឬ តាមរយភៈ អនុកកឹតឋាយ នដយ 
ផ្ល់ សមឋាបទាន ក្ពុង តំបន់ ការពារ ខដលមាន ករាប់។ បខនថែម នលើ 
ននះ នទៀត ចាប់ពី ឆ្ឋាំ២០០៨-២០១០ រាជរដ្ឋាភិោល ោននធ្ើ 
ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ន�ើងវិញ ដី ចំនួន១៨,៩៥១ហិកតា ជា កទពឋាយសមឋាបត្ិ 
ឯកជន រដ្ឋ នលើ នកាះ ចំនួន២៨ នៅ ឆ្ឋាយ ពី នឆ្រ កម្ពុជា (រួមមាន 
នកាះកុង, នកាះរុង, នកាះរុងសន្ឹម, នកាះ តា នគៀវ, នកាះតាង, 
នកាះ ថ្មី និង នកាះទនឋាោយ) និង ោនផ្ល់ នកាះ ទាំងន្ទះ ឲឋាយ 
សមឋាបទា និក សកមាប់ រយភៈនពល រហូតដល់៩៩ឆ្ឋាំ។ គនកមាង 
រួមមាន រមនីយដ្ឋាន នទសចរណ៍ និង កាសុីណូ។ អនុកកឹតឋាយ 
ពាក់ព័ន្ នទើបខត ោនបងា្ឋាញ ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ននះ។ 

កតឹម នដើមខែ មករា ឆ្ឋាំ២០១៣ចំណុច “សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច” នៅនលើ នគហទំព័រ របស់ កករួស ង កសិកម្ម, រុកា្ឋាកបមាញ់ 
និង ននរាទ( http://www.elc.maff.gov.kh/en/ ) ពុំមាន បងា្ឋាញ 
ឯករារ អ្ី ន�ើយ។ នៅ នថងៃទី១៥ខែមករា ឆ្ឋាំ២០១៣នគហទំព័រ 
ននះ កតរូវោន វាយលុក។ ទិន្ន័យ ជា ផ្លូវការ ខដល ោន 
នោះ ពុ ម្ ក្ពុង ខែមី្ទ ឆ្ឋាំ២០១២បងា្ឋាញថ កតឹម នពលន្ទះ 
មានខត៩០កកុមហ៊ុន ប៉ុន្ណឋាះ ខដល ទទួលោន សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច គឺ កគបដណតេប់ នលើ នផទេដី១,០៩៦,០៣៦ហិកតា។ ដូច 
ោន សនងកេត រួចនហើយ កាលពី ឆ្ឋាំនៅ មិញ នយើង ោន ជួបកបទះ 
នូវ ការលំោក ក្ពុងការ ប កមរូ ល ព័ត៌មាន និង នផទេៀងផ្ឋាត់ ព័ត៌មាន 
អំពី សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច នដយរារ ពុំមាន រា្ឋាប័ន ្ មួយ 
ទទួលបនទេពុក កបមូល ទុក ទិន្ន័យ ទាំងននះ ជា ទិដ្ឋភាព អន្រ កកសួង 
ឬ បូកផឋាេំ គ្ឋា ន�ើយ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី គំនហើញ របស់ សមាគម 
អាដហុក គឺ ខផ្កនៅនលើ ព័ត៌មាន ខដល ទទួលោន តាមរយភៈ 
ព័ត៌មាន ផ្លូវការ និង ការនោះ ពុ ម្ ផឋាោយ(អនុកកឹតឋាយ)ខដល 
អាច នឹង នផទេៀងផ្ឋាត់ ោន។ ដូច អ្ករាយការណ៍ ពិនសស របស ់
អង្គការសហកបជាជាតិ ស្ីពី រា្ឋានភាព សិទ្ិមនុសឋាេ នៅ កម្ពុជា 
ោន សងកេត់ធងៃន់ថ ទិន្ន័យ ជា ផ្លូវការ បងា្ឋាញ នៅនលើ នគហទំព័រ 

១៥ ម្តឹមចុងឆ្នា ំ២០១១រោ្ឋ ភិបាលបាន្ ្តល់ែី២,២៧៦,៣៤៩�ិកតាឲ្យម្ករុម�ុ៊ន២២៥តាមរយៈសម្បទានែីធសែ្ឋកិច្។
សូមធមើលរបាយការណ៍ស្តីពីសិ្រ្ិែីធលាីនិងសិ្រ្ិលំធៅោ្ឋ នឆ្នា ំ២០១១របស់អង្គការអាែ�ុក(ចខមីនាឆ្នា ំ២០១២)
្ំរព័រ៩។

១៦ វាអាចធៅរចួចែលថ្មួយចំនួនធៅពំុទាន់អនុវត្តធៅធ�ើយ(ឧ.កិច្សនយោសម្បទានែីធសែ្ឋកិច្ធៅពំុទាន់
ចុះ�ត្ថធលខា)ធ�ើយសម្បទានែីធសែ្ឋកិច្មួយចំនួនម្តរូវបានលុបធោលនិង្ ្តល់ជា្មាីឲ្យសម្បទានិក្ មាី។

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



១៤
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

របស់ កកសួងកសិកម្ម, រុកា្ឋាកបមាញ់ និង ននរាទ គឺ នៅ ឆ្ឋាយ ពី 
រា្ឋានភាព ជាក់ខស្ង១៧។ អង្គការ សង្គម សុីវិលនផឋាេងៗនទៀត ១៨

ខថមទាំង នធ្ើ រោយការណ៍ អំពី ចំនួន សមឋាបទាន ែ្ស់ជាង ននះ។ 
នៅ កកមិត ្ ក៏នដយ ននះ បងា្ឋាញ អំពី កង្ះខាត តមា្ឋាភាព ជុំវិញ 
ការអនុវត្ នូវ គនកមាង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច។ នដយរារខត 
នគលននយោយ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច គឺជា យុទ្រានស្ ដ៏ 
សំខាន់ របស់ រាជរដ្ឋាភិោល វា គួរខតមាន តមា្ឋាភាព នពញនលញ 
អំពី ការអនុវត្ នគលននយោយ ននះ។ នហើយក៏ គួរ មានការ 
វាយតនម្ អំពី កបសិទ្ភាព របស់ គនកមាង ននះ ពាក់ព័ន្ នឹង 
កំនណើន និង ការកាត់បនថែយ ភាពកកីកក ក៏ដូចជា ការវាយតនម្ 
អំពី ផលប៉ះពាល់ សង្គម និង មនុសឋាេ របស់ គនកមាង ផងខដរ។ 
បខនថែម នលើ ននះ នទៀត បញ្ឋា មួយចំនួន នៅខត បន្ បងកេ ឲឋាយ មានការ 
កពរួយោរម្ ទាំងពី ទិដ្ឋភាព អភិវឌឋាឍន៍ និង ទិដ្ឋភាព សិទ្ិមនុសឋាេ។ 

ដំបូង កតឹម នថងៃននះ នៅ ពុំទាន់ មានការ ចុះបញ្ជី ការនធ្ើ 
ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ដី ជា រាធារណភៈ នៅន�ើយ  ឧ. ព័ត៌មាន អំពី ការ 
កំណត់ កពំកបទល់ រវាង ដី រដ្ឋ រាធារណភៈ និង ដីឯកជន រដ្ឋ និង 
តំបន់ ជាក់ខស្ង។ ននះ គឺជា ករណី នបើនទាះជា មាន សំនណើ 
កចំខដលៗពី នដគូ អភិវឌឋាឍន៍ ផ្ល់ជំនួយ ខផ្ក បនច្ចកនទស 
និង ហិរញ្ញវតថែពុ ក្ពុង វិស័យ ដីធ្ី របស់ កម្ពុជា ក្ី។ ជា លទ្ផល 
រាជរដ្ឋាភិោល អាច នឹង ងាយកសួល ក្ពុង ការផ្ល់ សមឋាបទាន 
ដី នសដ្ឋកិច្ច នៅ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន ឯកជន នៅនលើ ដី រដ្ឋ រាធារណភៈ 
និង នធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ន�ើងវិញ ជា ដី រដ្ឋ ឯកជន ក្ពុងនពល 

ខតមួយ នដយ បំពាន នៅនលើ លក្ណវិនិច្័យ និង នីតិវិធី នន 
ការនធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ន�ើងវិញ១៩។ សមាគម អាដហុក ោន 
រកនឃើញថ ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិោល ោនអនុម័ត អនុកកឹតឋាយ 
ចំនួន១៩នដយ នផទេរ នផទេដី១០៨,៥២៤ហិកតា ពី កទពឋាយសមឋាបត្ិ 
រដ្ឋ រាធារណភៈ នៅជា កទពឋាយសមឋាបត្ិរ រដ្ឋ ឯកជន។ អាជា្ឋាធរ 
ែកខាន ពុំោន ពនឋាយល់ អំពី ករណីននះ ន�ើយនិង នគលបំណង 
នន ការនកបើកោស់ ដី។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ការនធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ 
ដី ន�ើងវិញ គឺជា ជំហាន ចុងនកកាយ មុននឹង ផ្ល់ សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច នៅ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន ឯកជន។ ដី ននះ គឺ ទំនងជា បកមុង 
ទុក សកមាប់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច។ 

ទី ពីរ បទ បឋាបញ្ញត្ិ ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
អាច មិន កតរូវោន អនុវត្។ សមឋាបទាន ជានកចើន កតរូវោន អនុម័ត 
នបើនទាះជា មានការ បំពាន ធងៃន់ធងៃរ នលើ លក្ែណ្ឌ តកមរូវ ខផ្ក ចឋាបាប់ 
និង ក្ពុង អនុកកឹតឋាយ ក្ី។ ពាក់ព័ន្ នឹង ទំហំ និង កម្មសិទ្ិ សមឋាបទាន 
ដី នសដ្ឋកិច្ច មួយចំនួន មាន ទំហំ នលើស១០,០០០-ហិកតា 
សកមាប់ មួយ មា្ឋាស់។ អាជីវករ និង មនន្ី មានអំ្ច ោន ទទួល 
អ តថែ កបនយជន៍ ពី សមឋាបទាន នកចើន តាមរយភៈ កកុមហ៊ុន ខដល 
ពួកនគ (ឬ រាច់ញាតិ នគ) មាន ចំខណក ឬ មានមុែ តំខណង ក្ពុង 
ថ្ឋាក់ដឹក្ទំ កកុមហ៊ុន។ ននះ គឺជា ការបំពាន នលើ មាកតា៥៩នន 
ចឋាបាប់ ភូមិោល។ បខនថែម នលើ ននះ នទៀត វា ក៏ ពិោក នឹង នជឿថ 
ករណី នលើកខលង ពាក់ព័ន្ នឹង ទំហំ ដូច កកមិត ក្ពុង ចឋាបាប់ ២០  

គូស បញ្ជក់ អំពី អតថែិភាព នន សមឋាបទាន ខដលមាន ទំហំ រាប់ មុឺន 

១៧ របាយការណ៍របស់អនាករាយការណ៍ពិធសសស្តីពីសា្ថ នការណ៍សិ្រ្ិមនុស្សកនាុងម្បធ្រសកម្ុជាSuryaP.
Subediចបាប់បចន្ថម៖ការវភិាគសិ្រ្ិមនុស្សធលើវស័ិយធសែ្ឋកិច្និងសម្បទានែីធ្្សងៗធ្រៀតធៅកម្ុជា(UNDoc.
A/HRC/២១/៦៣/Add.១/Rev.១,កថ្ខណ្ឌ ៨២និង៨៣:“ព័ត៌រានចែល្្តល់ជូន[ធៅធលើធគ�្ំរព័ររបស់ម្កសួង
កសិកមមា],រាប់បញូ្លទំាងម្បវត្តិម្ករុម�ុ៊នមិនម្តរូវបានធធវើបច្ុប្បននាភាពធ្រៀងទាត់ធ្រធ�ើយ្ិរននាន័យរក់ព័ន្នឹង
សម្បទានែីធសែ្ឋកិច្មិនធពញធលញ.[…]បញី្ធនាះពំុរាប់បញូ្លចំនួនែ៏ម្តឹមម្តរូវននសម្បទានកសិកមមាចែល
រានធ�ើយកនាុងករណីខលាះគឺសម្រាប់ធម្ចើនឆ្នា ំ”)។

១៨ ការអភិវឌ្ឍធបើកចំ�រកម្ុជានិងអង្គការលីកាែូធោះសសាយជាមួយសម្បទានចរ ៉ាបចន្ថមធលើសម្បទានែីធសែ្ឋកិច្។
១៩ សំខាន់ជាងធនះធ្រៀតធនាះធែើម្បីម្តរូវធ្ទេរធៅជាម្្រព្យសម្បត្តិរែ្ឋឯកជនែីរែ្ឋសាធារណៈមួយបលាង់ម្តរូវចតបាត់បង់

តនមលា្ លម្បធយជន៍សាធារណៈរបស់វាសិន។
២០ រាម្តា៥៩ននចបាប់ភូមិបាលចចងថ្“សម្បទានែីចែលសធម្មចធ�ើយធ�ើយរាន្ំរ�ំធលើសពី្ំរ�ំកំណត់ខាងធលើ

ជាកមមាវត្ថុននការកាត់បន្ថយ។ប៉ាុចន្តម្បសិនធបើការកាត់បន្ថយធនះរានឥ្រ្ិពលធធវើឲ្យខូចម្បធយជន៍អាជីវកមមា
ចែលកំពុងរានែំធណើ រការសម្បទានិកអាចនឹង្រ្ួរលបានការធលើកចលងជាពិធសស។នីតិវធីិននការកាត់បន្ថយ
និងការធលើកចលងជាពិធសស…”

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



១៥
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ហិកតា២១។ កបសិននបើ រាជរដ្ឋាភិោល ផ្ល់ ការនលើកខលង 
ជាកបចាំ ខបបននះ ការនលើកខលង ននះ នឹង កា្ឋាយជា បទ បឋាបញ្ញត្ិ 
នហើយ រា្ឋារតី នន ចឋាបាប់ គឺ ោត់បង់ ខតម្ង។ 

ដី សមឋាបទាន របស់ កកុមហ៊ុន PPSC (នៅ ខាងរា្ឋាំ ង)
ដី សមឋាបទាន របស់ កកុមហ៊ុន KSSC នៅ ខាងនឆ្ង ខត កពំ កបពល់ នៅ ពុំទាន់ ចឋាបាស់ោស់ នៅន�ើយ។

ករ្ី្ ិកថាសា៖្មថាបទានចំការអំសៅសខតតែកំពង់្្ពឺ

កបជាពលរដ្ឋ មកពី ភូមិ ចំនួន បី (ផ្លូច, អូរ កបរូ ន� ន និង 
កជរូក ឫសឋាេី) នន ឃុំ អម ោំង កសុក ថ្ង នែត្កំពង់ស្ឺ មាន វិវាទ 
ជាមួយនឹង កកុមហ៊ុន សកេរស ភ្ំនពញ(PPSC) របស់ កពឹទ្សមាជិក 
មកពី គណបកឋាេ កបជាជន កម្ពុជា លី យ៉ុង ផត់។ កកុមហ៊ុន ននះ 
ទទួលោន សមឋាបទាន នលើ នផទេដី ១០,០០០ហិកតា នហើយ ោន 
ទន្ទ្ឋាន នលើ ដីធ្ី របស់ អ្កភូមិ។

ចាប់ពី ឆ្ឋាំ២០១០ និង ឆ្ឋាំ២០១២ កបជាពលរដ្ឋ 
២៨្ទក់ កតរូវោន តុោការ នចាទកបកាន់ ពាក់ព័ន្ នឹង វិវាទ 
ននះ នហើយ បទ នចាទ ភាគនកចើន គឺ បទ ទន្ទ្ឋាន នលើ កទពឋាយសមឋាបត្ិ 
ឯកជន។ កតឹម នដើមឆ្ឋាំ២០១៣ កបជាពលរដ្ឋ ២៧្ទក់ នៅ កំពុង 
កបឈម នឹង បទ នចាទ ននះ នៅន�ើយ។ តំ្ង សហគមន៍ មា្ឋាក់ 
ោន នកាះនៅ មក រាកសួរ ចំនួន ៨ដង នដយ តុោការនែត្ 

កំពង់ស្ឺ ។ នៅ នថងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ កងកមា្ឋាំង នយធា ៤០្ទក់ 
មកពី អង្គ ភាពមិន រា្ឋាល់ អត្សញ្ឋាណ ោនដក់ ឲឋាយ ឈរនជើង 
នដើមឋាបី បនងា្ឋាប ការតវា៉ឋា របស់ អ្កភូមិ នៅនករៅ តុោការ។ អ្កភូមិ 
មាន នចត្ទ ដក់ ញត្ិ មួយ ទាមទារ ឲឋាយ នដះខលង សកម្មជន 
សហគមន៍ មា្ឋាក់ និង ទាមទារ ឲឋាយ អាជា្ឋាធរ ឈប់ នធ្ើការ បំ ផិត បំភ័យ 
អ្កភូមិ។ ែណភៈខដល តំ្ង សហគមន៍ ពឋាោយម ចូលក្ពុង 
បរិនវណ តុោការ នដើមឋាបី ដក់ ញត្ិ ននះ ករាប់ខត នមបញ្ឋាការ 
នន កមា្ឋាំងនយធា ោន គំរាម ោញ់។ ជា លទ្ផល គឺ អ្កភូមិ 
ពុំោន ដក់ ញត្ិ របស់ ពួកគត់ ជូន តុោការ ោនន�ើយ។

នៅ ភូមិ ផ្លូច កបជាពលរដ្ឋ កបមាណ ជា ៩០កគរួរារ 
កំពុងនធ្ើការ គំរាមកំខហង នដយ ការបនណតេញ នចញពី 
លំនៅដ្ឋាន។ ពួកគត់ រស់ នៅនលើ នផទេដី ទទឹង ២០០ខម៉កត 
នៅជាប់ នឹង ផ្លូវ។ ពួកគត់ ពុំ អាច ដំ ដុះ នលើដី របស់ែ្តួន នៅ 
តំបន់ ខដល ផ្ល់ សមឋាបទាន ឲឋាយ កកុមហ៊ុន PPSC ោននទ។ ជា 
លទ្ផល មនុសឋាេនពញវ័យ ជានកចើន ោន ចាក នចញពី ភូមិ នដើមឋាបី 
នៅរក ការងារ នធ្ើ។ អ្កែ្ះ នធ្ើការ នៅនលើ ដី សមឋាបទាន ន្ទះ។ 
ដី សមឋាបទាន របស់ កកុមហ៊ុន PPSC គឺ ជាប់ គ្ឋា នឹង ដី សមឋាបទាន 
ចំការ អំនៅ មួយនទៀត ខដល ោនផ្ល់ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន សកេរស 
កំពង់ស្ឺ  (កកុមហ៊ុន KSSC) ជា កម្មសិទ្ិ កបពន្ របស់នោក 
លី យ៉ុង ផត់។ តាម ជាក់ខស្ង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ទាំងពីរ 
បនងកេើតជា ដី សមឋាបទាន ដូចគ្ឋា ខតមួយ កគបដណតេប់ នលើ នផទេដី ជាង 
២០,០០០ហិកតា។

យ៉ឋាង្មិញ មាកតា៤នន អនុកកឹតឋាយ ស្ីពី សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច បញ្ឋាក់ អំពី លក្ណវិនិច្័យ កតរួតគ្ឋា ចំនួន៥ នពាលគ ឺ
ទាក់ទង នឹង ការនធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ដី, ការនធ្ើខផនការ នកបើកោស់ 
ដី, ការវាយតនម្ នហតុ ប៉ះពាល់, ការតាំង ទីលំនៅ ថ្មី និង សំណង 
ខដល កតរូវខត បំនពញ កគប់ ទាំងអស់ មុននឹង ផ្ល់ សមឋាបទាន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច ខត ជាក់ខស្ង លក្ណវិនិច្័យ ទាំងននះ ពុំ កតរូវោន 

២១ ែីសម្បទានរបស់ម្ករុម�ុ៊នភាពអីុមិុចធៅធខត្តធរធិ៍សាត់និងកំពង់ឆ្នា ំងម្គបែណ្ត បល់ធលើន្ទេែីជាង
 ៣០០,០០០�ិកតា។

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



១៦
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

អនុវត្ ន�ើយ។ ខផនការ នកបើកោស់ ដី មួយចំនួន កតរូវោន អនុម័ត 
នដយ គណភៈកមា្ឋាធិការ កគប់កគង ដីធ្ី និង ការសិកឋាោ វាយតនម្ 
នហតុ ប៉ះពាល់ បរិរា្ឋាន និង សង្គម តិចតួច បំផុត កតរូវោន អនុវត្ 
មុននឹង ការផ្ល់ ដី សមឋាបទាន២២ នហើយ ការកបឹកឋាោ នយបល់ 
កបកបនដយ អតថែន័យ កកម នឹង អនុវត្ ជាមួយនឹង កបជាពលរដ្ឋ 
និង សហគមន៍ ខដល ទទួលរង ផលប៉ះពាល់។ ក្ពុងករណី 
មួយចំនួន កបជាពលរដ្ឋ ោនដឹងថ ដី សមឋាបទាន កតរូវោន 
ផ្ល់ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន នៅ នថងៃ ខដល កកុមហ៊ុន យក នកគឿងចកក មក 
ឈូសឆយដី របស់ ពួកនគ។ 

ជាទូនៅ កបជាពលរដ្ឋ ខដល កំពុង រស់នៅក្ពុង តំបន់ 
ដី សមឋាបទាន ពុំ ដឹង ព័ត៌មាន ជា មូលដ្ឋាន អំពី ដី សមឋាបទាន នទ 
នពាលគឺ កពំកបទល់ ជាក់ោក់ ទំហំ រយភៈនពល កកុមហ៊ុន ខដល 
ពាក់ព័ន្ នគលបំណង នន ការនកបើកោស់ ដី..។ ល។ បុគ្គលិក 
នសុើបអនងកេត របស់ សមាគម អាដហុក នៅ ទូទាំងកបនទស បង្ពុ ល 
បងា្ឋាញ អំពី ការែកខាន ជា កបព័ន្ របស់ រា្ឋាប័ន ពាក់ព័ន្ ក្ពុងការ 
ជូនដំណឹង ដល់ រាធារណជន អំពី គនកមាង អភិវឌឋាឍន៍។ នដយ 
គ្ឋាន ព័ត៌មាន ចឋាបាប់ ោស់ គឺ មិនអាច នឹងនធ្ើ ការវាយតនម្ នហត ុ
ប៉ះពាល់ បរិរា្ឋាន និង សង្គម ោននទ។ ជា ញឹកញាប់ កកុមហ៊ុន 
ចាប់នផ្ើម ឈូសឆយដី តាំង ពីមុន នពលនចញ អនុកកឹតឋាយ និង 
ចុះហតថែនលខា នលើ កិច្ចសនឋាោ នៅនទៀត (ពួកនគ ចាប់នផ្ើម 
ឈូសឆយភា្ឋាមៗ ខដល ពួកនគ ទទួលដំណឹង ជា ផ្លូវការ ពី 
រាជរដ្ឋាភិោល ថ ពួក នឹង ទទួលោន ដី សមឋាបទាន ន្ទះ)។ 

សន្ិសុែ កកុមហ៊ុន TTY នហៀបនឹង ោញ់ អ្កភូមិ គ្ឋាន អាវុធ (រូបថត ផ្ល់ នដយ អ្កភូមិ)

ករ្ី្ ិកថាសា៖អំសពើហិងថាសាស្បស្ពលឹតតែសដយស្កុមហ៊ុនTTY
សៅសខតតែស្កសចះ

កកុមហ៊ុន TTY ខដល កគប់កគង នដយ នោក ឧកញា៉ឋា ្  
មា៉ឋា រា៉ឋា ឌី ទទួលោន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ទំ ហ៊ំ ៩,៧៨០ហិកតា 
នដើមឋាបី ដំដំ�លូង មី ក្ពុងកសុក ស្តួល នែត្កកនចះ។ ពុំមាន ការកបឹកឋាោ 
នយបល់ នទ ជាមួយនឹង កបជាពលរដ្ឋ ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ 
មុននឹង ផ្ល់ ដី សមឋាបទាន ននះ។ នៅ នថងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្ឋាំ២០១២ 
កកុមហ៊ុន ោន បន្ ឈូសឆយដី កសិកម្ម ក្ពុងភូមិ វាល បី ឃុំ 
ពីរ ធ្លូ។ កកុមហ៊ុន TTY ោន ពកងាយ អ្កយម កបដប់ នដយ 
អាវុធ នដើមឋាបី បងា្ឋារ អ្កភូមិ ចូលមកក្ពុង ដី សមឋាបទាន របស់ ពួកនគ 
ែណភៈខដល នកគឿងចកក របស់ កកុមហ៊ុន កំពុង បំ ផ្ិត បំផ្ឋាញ ចំការ 
ដំ�លូង មីរ បស់ អ្កភូមិ។
 ែណភៈខដល អ្កភូមិ នធ្ើការ តវា៉ឋា បុគ្គលិក សន្ិសុែ រប 
ស់ កកុមហ៊ុន TTY ឈរ ពីនលើ កតាក់ទ័រ នហើយ ោន ោញ់កាំនភ្ើង 
AK-៤។ កបជាពលរដ្ឋ ៤្ទក់ រងរបួស នដយរារ កា រ ោញ ់
កបហារ ក្ពុងន្ទះ មាន ២្ទក់ របួសធងៃន់។ នៅ នថងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ 
ឆ្ឋាំ២០១២ ខក សុ វ្ណឋា និង ពិន គឹម ន�ង កតរូវោន ចាប់ែ្តួន នហើយ 
បញ្ជលូននៅ តុោការ នែត្កកនចះ។ នៅ នថងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ អ៊ុន 
ពិសិដ្ឋ អតីត អគ្គ្ទយក កកុមហ៊ុន TTY ក៏ កតរូវោន ចាប់ែ្តួន។ 

២២ ការវាយតនមលាមួយចំនួនម្តរូវបានអនុវត្តធម្កាយពីសម្បទានែីធសែ្ឋកិច្ម្តរូវបាន្្តល់ឲ្យនិងបានកំណត់ធោយ
កងវះខាតការរាប់បញូ្លនិងរយៈធពលខលាី។ធសចក្តីពម្ង្ងចបាប់ស្តីពីការវាយតនមលាធ�តុប៉ាះរល់បរសិា្ថ ន
កំពុងម្តរូវបានម្តរួតពិនិត្យ។

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



១៧
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ការជំនុំជកមះ របស់ ពួកនគ កបកពឹត្ នៅក្ពុង ខែវិច្ិកា និង ខែធ្លូ 
ឆ្ឋាំ២០១២ ជាមួយនឹង វត្មាន ជនរងនកគះ ខត មា្ឋាក់ ប៉ុន្ណឋាះ 
ក្ពុង សវ្ទការ(អង្គការ មិនខមន រដ្ឋាភិោល និង អ្កកាខសត 
ពុំ ទទួលោន ព័ត៌មាន អំពី ការជំនុំជកមះ ន្ទះន�ើយ)។ នៅ 
នថងៃទី១៣ ខែធ្លូ ជនជាប់នចាទ កតរូវោន ផ្្ទ្ឋានទាស ឲឋាយ ជាប់ពន្ 
ធ្ទគរ ចាប់ពី ពីរ នៅ បី ឆ្ឋាំ នហើយ ទាំងអស់គ្ឋា សុទ្ខត ពឋាយលូ រ 
នទាស។ ខក សុ វ្ណឋា ោនកបកាសថ គ្ឋាន នរ្មា្ឋាក់ បញ្ឋា 
ឲឋាយ គត់ ោញ់ នទ និង បញ្ឋាក់ថ កាំនភ្ើង ពុំខមន ជា កម្មសិទ្ិ របស់ 
កកុមហ៊ុន TTYនទ។ ផទេពុយ នឹង ភស្ពុតាង ជា ខែឋាេ វីនដអូ ខដល អះអាង 
កាលពី នពលមុន ថ ែ្តួន ោន ោញ់ “នៅ ដី” និង “នៅនលើ នមឃ” 

នដើមឋាបី ខត ការពារ ែ្តួន ប៉ុន្ណឋាះ។
ននះ បងា្ឋាញថ អាជា្ឋាធរ ពុំោន នស៊ើបអនងកេត ឲឋាយ ោន 

សុីជនករៅ អំពី កាលភៈនទសភៈ នន ការោញ់កបហារ ននះ នទ ពិនសស 
ខែឋាេសងា្ឋាក់ នន ការបញ្ឋា នពាល គឺ អ្កផ្ល់ កាំនភ្ើង AK-៤៧ ឲឋាយ 
សន្ិសុែ និង អ្ក ខដល នចញ បញ្ឋា ឲឋាយ ោញ់ អ្ក តវា៉ឋា គ្ឋាន អាវុធ។ 
ការពិត ដ៏ គួរ ឲឋាយ រំខាន ចិត្ មួយ គឺថ ការចាប់ែ្តួន ក្ពុង ខែកុម្ភៈ ន្ទះ 
គឺ នធ្ើ ប្ទ្ឋាប់ពី ្ទយក រដ្ឋមនន្ី ហ៊ុនខសន កបកាស ជា រាធារណ: 
“បញ្ឋា” ឲឋាយ មនន្ី កកុមហ៊ុន TTY កំណត់ អត្សញ្ឋាណ និង កបគល់ 
ជនសងឋាេ័យ ប៉ុន្ណឋាះ។ ឧកញា៉ឋា ្  មា៉ឋា រា៉ឋា ឌី មិនខដល កតរូវោន 
្ទំមក រាកសួរ ពាក់ព័ន្ នឹង ករណីននះ និង សកម្មភាព របស់ 
កកុមហ៊ុន TTY នទ។

កបជាពលរដ្ឋ នៅ ស្តួល ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ នដយ សកម្មភាព កកុមហ៊ុន TTY

ថ្ីតឋាបិតខត ចឋាបាប់ ខចងថ “វិធីរានស្ អាទិភាព សកមាប់ 
ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច គឺ វិធីរានស្ អំពាវ្ទវ ឲឋាយ 
ដក់សំនណើ ក្ពុង លក្ណភៈ កបកួតកបខជង”២៣។ ខត តាម ការអនុវត្ 
ជាក់ខស្ង ចំនួន ដ៏ នកចើន នន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច កតរូវោន 
ផ្ល់ ឲឋាយ តាមរយភៈ វិធីរានស្ មិន អំពាវ្ទវ ឲឋាយ ដក់សំនណើ។ 
ភាគនកចើន គឺ មិន បំនពញ នៅតាម លក្ណវិនិច្័យ ខដល មាន 
ខចង ក្ពុង អនុកកឹតឋាយ សកមាប់ ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
តាមរយភៈ វិធីរានស្ មិន អំពាវ្ទវ ឲឋាយ ដក់សំនណើ ខដល មា្ឋាស ់
សំនណើ“ សនឋាោ ផ្ល់ អតថែកបនយជន៍ ក្ពុង លក្ណភៈពិនសស នដើមឋាប ី
សនកមច នូវ នគលបំណង នន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច មាន ជាអាទិ៍ 
[…]: ការ្ទំមក នូវ បនច្ចកវិទឋាោ ថ្មី, ការផឋាោរភា្ឋាប់ ជាពិនសស រវាង 
សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច នៅនឹង សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច និង [ឬ] 

លទ្ភាព ពិនសស ក្ពុង ការរក ទីផឋាោរ ខកនច្ ឬ ទីផឋាោរ ្ទំនចញ”

 ២៤។ ដូនច្ះ ការនលើកខលង កា្ឋាយនៅជា ចឋាបាប់ និង កាត់ផ្ឋាច ់
នកាសិកា ចឋាបាប់។ 

ននះ គឺជា ការកពរួយោរម្ តឋាបិត កកុមហ៊ុន ឯកជន ចង់ ោន 
ដី ខដល គួរ កតរូវោន ការពារ ជា អាទិភាព។ មឋាោ៉ឋាង ជនជាតិនដើម 
ភាគតិច ជួបកបទះ នឹង បញ្ឋា កបឈម ដ៏ នកចើន ក្ពុងការ ចុះបញ្ជី 
ដីធ្ី របស់ ពួកនគ ជា ដី ជនជាតិនដើម ភាគតិច។ ក្ពុង ចឋាបាប់ 
ភូមិោល ក្ពុង្ទម ជា នីតិបុគ្គល ពួកនគ មាន សិទ្ិ កាន់កាប់ 
ដី ជា សមូហភាព ខត តាម ការអនុវត្ ជាក់ខស្ង ជាង មួយ 
ទសវតឋាេរ៍ ប្ទ្ឋាប់ពី ការអនុម័ត ចឋាបាប់ ននះ សហគមន៍ ខបបននះ 
ខត បី ប៉ុន្ណឋាះ ខដល ទទួលោន ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ កាន់កាប់ ដី 
សមូហភាព។ អាជា្ឋាធរ បដិនសធ សិទ្ិ ទទួលោន ដីធ្ី របស់ 
ជនជាតិនដើម ភាគតិច នដយ កបខកក ពុំ កពម ទទួលរា្ឋាល់ ពួកនគ 
ជា នីតិបុគ្គល (នដយ ខផ្កនលើ ការកំណត់ អត្សញ្ឋាណ នដយ 
ែ្តួនឯង) នហើយ អនុវត្ វិធានការ នដើមឋាបី ការពារ ដី ខដល ពួកនគ 
ទាមទារ ពី ការទន្ទ្ឋាន មុននឹង នធ្ើការ កំណត់ ឲឋាយ ជាក់ោក់ មួយ។ 

២៣ រាម្តា១៨កនាុងអនុម្កឹត្យស្តីពីសម្បទានែីធសែ្ឋកិច្
២៤ ែូចឯកសារខាងធលើ

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



១៨
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក្ម/ឆ្ឋាំង ជនជាតិ ចា រា៉ឋា យ នៅ ផ្លូរនខា្ឋាច ខដល ោន បំផ្ឋាញ

ករ្ី្ ិកថាសា៖ការគំរាបកំសហងចំសពាះដី្ ហគមន៍
ជនជាតិសដើមភាគតិចសខតតែរតនគិរី

ក្ពុង ខែធ្លូ ឆ្ឋាំ២០១២ សមាគម អាដហុក ទទួលោន 
ព័ត៌មាន ថ កកុមហ៊ុន នវៀត្ម ពីរ (កកុមហ៊ុន Dai Dong 

Yoeun និង កកុមហ៊ុន ៧២) ខដល ទទួលោន សមឋាបទា ន ដី 
នសដ្ឋកិច្ច ក្ពុង ឃុំ ប៉ក់ នញ៉ កសុក អូរ យ៉ឋា ដវ នែត្រតនគិរី ោន 
ចូលរួម ក្ពុងការ កាប់ នឈើ នដយ ែុសចឋាបាប់ ក្ពុង ដី ជនជាតិនដើម 
ភាគតិច។ សមាជិក នន សហគមន៍ ជនជាតិនដើម ភាគតិច ចា 
រា៉ឋា យ ភូមិ �ំ ោន រាយការណ៍ ផងខដរ ថ នបើសិនជា ពួកគត់ 
ពុំ កពម ផ្ឋាស់ប្លូរ ការទាមទារ ពី កម្មសិទ្ិ ដី សមូហភាព នៅជា 
កម្មសិទ្ិ ដីឯកជន ន្ទះនទ ពួកគត់ នឹងកតរូវ ឲឋាយ បង់កោក់ 
៧០០$ - ៨០០$ ឲឋាយ អាជា្ឋាធរ នធ្ើជា “ការពិន័យ។

ក្ពុង ខែនមរា ឆ្ឋាំ២០១២ មនន្ី អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន 
ជាមួយនឹង តំ្ទង កកុមហ៊ុន Dai Dong Yoeun ោន វាស់ខវង ដី 
នដយ នកបើកោស់ GPS នហើយ ោនដឹងថ ការឈូសឆយដី 
នឹង ង ប៉ះពាល់ នលើ សហគមន៍។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ដល់ ខែធ្លូ 
នផទេដី របស់ សហគមន៍ ទំ ហ៊ំ ២០០ គុណ នឹង ៣,០០០ខម៉កត 
ោន ឈូសឆយ នដយ កកុមហ៊ុន ទាំងពីរ។ នឈើ មានតនម្ 
នថ្ ោន ្ទំនចញ នៅកាន់ កបនទស នវៀត្ម តាមរយភៈ ចកក 
កពំខដន នៅ ជិតខាង។ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន ោន បំភិតបំភ័យ 
សមាជិក ស ហគ មន៍ ជនជាតិនដើម ភាគតិច។ សហគមន៍ 
ជនជាតិ នដើម ភាគតិច កតរូវោន នគ កោប់ថ ពួកគត់ នឹងកតរូវ 

បង់កោក់ ៧០០$ - ៨០០$ក្ពុង មួយ ហិកតា នដើមឋាបី ទទួលោន 
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ កាន់កាប់ ដី របស់ ពួកគត់ កបសិននបើ ពួកគត់ 
ពុំ កពម ផ្ឋាស់ប្លូរ ការទាមទារ ពី កម្មសិទ្ិ សមូហភាព នៅជា 
កម្មសិទ្ិឯកជន ន្ទះនទ (ប្ង់ មួយ មាន ទំ ហ៊ំ ដី មិន នលើស 
៥ហិកតា)។ ពួកគត់ ក៏ោន កោប់នទៀតថ ដីធ្ី របស់ 
ពួកគត់ នឹង គ្ឋាន តនម្ នទ នកពាះថ ពួកគត់ មិនអាច លក់ដូរ ឲឋាយ 
នរ្មា្ឋាក់ ោន ឬក៏ នកបើកោស់ នដើមឋាបី ទទួលោន កោក់កម្ចី 
ពី ធ្ទគរ ោននទ។

នកកាយពី អន្រាគមន៍ របស់ សមា គម អាដហុក នឈើ 
រាប់ពាន់ នដើម កតរូវោន នគ កបទះនឃើញ នៅនលើ ដី សមឋាបទាន ន្ទះ 
នហើយ មនុសឋាេ កោំពីរ ្ទក់ កតរូវោន ចាប់ែ្តួន ចំនពាះ ការកាប់ នឈើ។ 
ពួកនគ ជាប់ ពាក់ព័ន្ នឹង កកុមហ៊ុន ៧២ ។ ចាប់ពីនពលន្ទះ មក 
មនុសឋាេ ប៉ុ្ទ្ឋាន ្ទក់ នទៀត កតរូវោន ចាប់ែ្តួន ចំនពាះ ការកាប់ នឈើ 
នដយ ែុសចឋាបាប់ ក្ពុង តំបន់ ន្ទះ។ នករៅពីននះ នៅ នថងៃទី៣ ខែមករា 
ឆ្ឋាំ២០១៣ សមាជិក នន សហគមន៍ ចា រា៉ឋា យ ោន រកនឃើញថ 
ផ្លូរ បុរាណ របស់ ដូនតា ោន ឈូសឆយ ក្ពុង ដី សមឋាបទាន របស់ 
កកុមហ៊ុន Dai Dong Yoeun។ ផ្លូរនខា្ឋាច កបមាណ ១,៥០០ ោន 
បំផ្ឋាញ និង ែ្ះនទៀត កតរូវោន គស់កកាយ នដយ នកគឿងចកក។ 
ប្ទ្ឋាប់ពី ការ ចរ ចារ នដះករាយ ការបំផ្ិចបំផ្ឋាញ ននះ កកុមហ៊ុន 
យល់កពម បង់កោក់ ចំនួន ៤០០០$ ជា សំណង ឲឋាយ សហគមន៍។

មឋាោ៉ឋាងវិញនទៀត តំបន់ ការពារ នៅខត ទទួលរង ការ 
ទន្ទ្ឋាន ជា នរៀងរាល់នថងៃ។ នដយរារ ថ ពុំមាន ការកំណត់ 
កពំខដន ចឋាបាស់ោស់ រវាង តំបន់ នផទេក្ពុង របស់ តំបន់ ការពារ 
ក្ពុងការ អនុវត្ ជាក់ខស្ង រាជរដ្ឋាភិោល អាច ផ្ល់ យ៉ឋាង 
កសួល នូវ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច នៅ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន ឯកជន ក្ពុង 
តំបន់”អភិរកឋាេ” ឬ តំបន់”ស្លូល” ក្ពុង“តំបន់ ការពារ(ឬ ក្ពុង តំបន់ 
ខដល កតរូវោននធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ខបប ន្ទះ) និង នធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក ់
ន�ើងវិញ ជា តំបន់“នកបើកោស់ កបកបនដយ ចីរភាព” នៅក្ពុងនពល 
ខតមួយ។ ភាគនកចើន នន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ចថ្មីៗប៉ះពាល់ នលើ 
តំបន់ ការពារ ខដល ទំហំ របស់ តំបន់ ការពារ ទាំងន្ទះ កាន់ខត 
រួញនៅៗយ៉ឋាង ឆប់រហ័ស (សូម នមើល ឧបសម្័ន្)។ ខបបខផន 
ននះ គឺ កសនដៀង គ្ឋា នឹង កង្ះខាត តមា្ឋាភាព ជុំវិញ ឋានភៈ ដី រាធារណភៈ 
ន្ទះ គឺ អវត្មាន នន ការកំណត់ កពំខដន ដ៏ ចឋាបាស់ោស់ រវាង ដី 
រដ្ឋ រាធារណភៈ និង ដី រដ្ឋ ឯកជន។ យុទ្រានស្ មួយ ខដល 

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



១៩
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

កតរូវ ោន នកបើកោស់ យ៉ឋាង ញឹកញាប់ នដយ កកុមហ៊ុន ឯកជន គឺ 
ឈូសឆយ ដីនកព ក្ពុង តំបន់ ការពារ នហើយ នកកាយមក នធ្ើ ឲឋាយ 
រាជរដ្ឋាភិោល ដឹងឮ អំពី ការ បំ ផ្ិត បំផ្ឋាញ នកពនឈើ ននះ នហើយ 
រាជរដ្ឋាភិោល នធ្ើ ចំ្ត់ថ្ឋាក់ ដី ន�ើងវិញ ឬ កាត់ ដី ន្ទះ នចញពី 
តំបន់ ការពារ។ ដូនច្ះ ផទេពុយ ពី ការចាត់វិធានការ នដើមឋាបី បងា្ឋារ ពី 
ការ ហិច នហាច បខនថែមនទៀត រាជរដ្ឋាភិោល គំកទ សកម្មភាព 
របស់ ពួក ទន្ទ្ឋាន យក ដី និង ជូន រងា្ឋាន់ ដល់ ពួកនគ ខថមនទៀត។ 

ការកតរួតពិនិតឋាយ នលើ សមឋាបទាន មាន លក្ណភៈ ទន់ 
នែឋាោយ។ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច មួយចំនួន កតរូវោន លុបនចាល 
ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ដី សមឋាបទាន នផឋាេងនទៀត 
នៅ ទំននរ នចាល ជានកចើន ឆ្ឋាំ នកកាយពី ផ្ល់ ឲឋាយ សមឋាបទា និក ខដល 
ននះ គឺជា ការ បំពារបំពាន នលើ ចឋាបាប់២៥។ ដី សមឋាបទាន ខដល ទុក ឲឋាយ 
នៅ ទំននរ នចាល ក៏ដូចជា ដី សមឋាបទាន ខដល កតរូវោន នកបើកោស់ 
តិចតួច ឬ នកបើកោស់ នដយ បំពាន នលើ បទ បឋាបញ្ញត្ិ ចឋាបាប់ និង 
កិច្ចសនឋាោ ខដល រាជរដ្ឋាភិោល ចាំោច់ កតរូវខត លុបនចាល 
នដើមឋាបី កបគល់ ដី ឲឋាយ កបជាពលរដ្ឋ នកបើកោស់ កបកបនដយ កបសិទ្ 
ផល វិញ។ នគ សងឋាឃឹមថ បទបញ្ឋា នលែ០០១នឹង នដះករាយ 
បញ្ឋា ននះ (សូម នមើល ជំពូក៤ ខាងនកកាម)។ 

ទី បី ដូច ោននលើកន�ើង ខាងនលើ កង្ះខាត ទិន្ន័យ 
និង ការ ចងកកង ឯករារ អំពី សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច គឺជា 
បញ្ឋា នកើតន�ើង ក្ពុង កគប់ កកសួង/រា្ឋាប័ន។ អ្ករាយការណ ៍
ពិនសស របស់ អង្គការសហកបជាជាតិ គឺ នោក Surya Subedi 

ោន សងកេត់ធងៃន់ថ “មានការ កពរួយោរម្ គួរ ឲឋាយ កត់សមា្ឋាល់ 
ខដលថ[សមឋាបទាន] ពុំ កតរូវោន ចងកកង ជា ឯករារ ឲឋាយ ោន កបទាក់ 
កប ឡា គ្ឋា ន�ើយ”២៦។ តាមពិត កបសិននបើ រាជរដ្ឋាភិោល មាន 
ភាពចឋាបាស់ោស់ ជាមួយនឹង អតថែកបនយជន៍ នន ការនធ្ើ អាជីវកម្ម 
កសិឧសឋាោហកម្ម ន្ទះ រាជរដ្ឋាភិោល កតរូវ នបើក បងា្ឋាញ រាល់ 
ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ទាំងអស់។ បខនថែម 
នលើ ននះ នទៀត វា ចាំោច់ ខដល រាជរដ្ឋាភិោល បងា្ឋាញ ព័ត៌មាន 
អំពី ឋានភៈ ដី ក្ពុង កគប់ នែត្ កកុង ទាំងអស់ (ដី រដ្ឋ រាធារណភៈ/ដ ី
រដ្ឋ ឯកជន, ការទាមទារ របស់ ជ ន ជាតិ នដើម ភាគតិច ខដល កំពុង 

រង់ចាំ នសចក្ីសនកមច, តំបន់ ការពារ)។ 

្មថាបទានដី្ ង្គមកិច្ច
ជា ផ្លូវការ នគលននយោយ សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច 

មានបំណង ជួយ សកមាល ភាពកកីកក នដយ ផ្ល់ ដី ឲឋាយ កគរួរារ 
ឥត ដីធ្ី និង កកីកក (រួមទាំង អ្ក ខដល កតរូវោន ផ្ឋាស់ប្លូរ ទីកខន្ង 
នដយរារខត សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច) និង អតីតយុទ្ជន។ 
ដី អាច កតរូវោន នកបើកោស់ សកមាប់ តាំង លំនៅដ្ឋាន និង ដំ 
ដុះ។ ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិោល ោនផ្ល់ សមឋាបទាន ដី 
សង្គមកិច្ច៣៨កខន្ង កគបដណតេប់ នលើ នផទេដី១០០,៧៩០ហិកតា 
ក្ពុង នែត្-កកុង ចំនួន១៦ នដយ រាប់បញ្ចលូល កោំពីរ ក្ពុង 
នែត្កំពង់ចាម កោំពីរ ក្ពុង នែត្កំពត និង កោំ ក្ពុង នែត្នសៀមរាប។ 
ក្ពុង រោយការណ៍ ឆ្ឋាំ២០១១របស់ែ្តួន ស្ីពី សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ 
លំនៅដ្ឋាន សមាគម អាដហុក កត់សមា្ឋាល់នឃើញ ថ តួនលែ 
របស់ សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច គឺមាន លក្ណភៈ ស្តួចនស្ើង នបើ 
នធៀប នឹង ទំហំ នផទេដី ខដល ផ្ល់ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន ឯកជន នកកាម 
គនកមាង សមឋាបទាននផឋាេងៗនទៀត។ ករណីននះ ហាក់ដូច ពុំ 
នកើតមាន នទ ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ ែណភៈខដល នផទេដី សរុប ខដល 
កតរូវ ោនផ្ល់ ឲឋាយ ក្ពុង្ទម ជា សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច តំ្ង 
ឲឋាយ នកចើនជាង ពីរដង នន នផទេដី ខដល កតរូវ ោនផ្ល់ ឲឋាយ នកកាម 
គនកមាង សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១១២៧ និង២៦%នន 
នផទេដី ខដល ោនផ្ល់ ឲឋាយ នកកាម គនកមាង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២។ ននះ អាច តំ្ង ឲឋាយ ការផ្ឋាស់ប្លូរ មួយ ក្ពុង 
នគលននយោយ ខបងខចក ដីធ្ី។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី នយើង 
ពុំ អាចនធ្ើ នសចក្ី សន្ិដ្ឋានោន ក្ពុង កគ សរនសរ រោយការណ៍ 
ននះន�ើយ តឋាបិត នយើង កតរូវការ ជា ចាំោច់ នូវ ការនសុើបអនងកេត និង 
ការយល់ដឹង តាម នកកាយ បខនថែមនទៀត។ 

នគ រាយការណ៍ ថ អំនពើពុករលួយ ការកគប់កគង 
ែុស និង បកឋាេពួកនិយម គឺពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច 
ជាក់ខស្ង នៅ ភ្ំនពញ (សហគមន៍ បុរី កីឡា និង សហគមន៍ 
បឹងកក់)។ នីតិវិធី ដូច មានខចង ក្ពុង អនុកកឹតឋាយ ស្ីពី សមឋាបទាន 

២៥ រាម្តា៦២ននចបាប់ភូមិបាល។
២៦ របាយការណ៍របស់អនាករាយការណ៍ពិធសសស្តីពីសា្ថ នភាពសិ្រ្ិមនុស្សធៅម្បធ្រសកម្ុជាកថ្ខណ្ឌ ៨៣។
២៧ កនាុងឆ្នា ំ២០១១រោ្ឋ ភិបាលបានអនុម័តការ្្តល់សម្បទានម្បរាណ៤៤,៨៩៧�ិកតាធម្កាមគធម្រាងសម្បទាន

ែីសង្គមកិច្។

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



២០
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ដី សង្គមកិច្ច ពុំ កតរូវោន យកមកអនុវត្ ន�ើយ។ ពិនសស ការ 
ពិនកគះ នយបល់ ជាមួយ សហគមន៍ កកម នឹង អនុវត្ ្ ស់។ 
បខនថែម នលើ ននះ នទៀត មាន នកើតន�ើង នូវ ការរំនោភបំពាន ក្ពុង 
តំបន់ សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ខដល អាជា្ឋាធរ រដ្ឋ ែកខាន ពុំោន 
នសុើបអនងកេត ឲឋាយ ោន កតឹមកតរូវ។ ក្ពុង ករណីែ្ះ ដី ខដល ោនផ្ល់ 
ឲឋាយ អង្គការ មិនខមន រដ្ឋាភិោល ខក្ងកា្ឋាយ កតរូវោន លក់, ដកហូត 
ពី អ្ករស់នៅ កសបចឋាបាប់ ឬ កបគល់ជូន ឲឋាយ សមាជិក នន សមាគម 
អតីត នយធិន។ អ្ករស់នៅមុនៗកតរូវោន បនណតេញ នចញពី 
តំបន់ សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ឬ ទទួលរង សមា្ឋាធ ឲឋាយ កា្ឋាយជា 
សមាជិកសមាគម អតីត នយធិន។ ចុងនកកាយ អំនពើ កពហ្មទណ្ឌ 
ធងៃន់ធងៃរ បំផុត កតរូវនគ រាយការណ៍ ថ ោន នកើតន�ើង ក្ពុង តំបន់ 
សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ខដល ក្ពុងន្ទះ រួមមាន ការរំនោភ 
នសពសនថែវភៈ និង អំនពើ ទារុណកម្ម (សូម នមើល ករណី សិកឋាោ)។ 
កន្ងមក អាជា្ឋាធរ ែកខាន ពុំោន នដះករាយ បញ្ឋា ទាំងននះ នទ។ 

អ្កភូមិ កនទេតួត ន�ើងមក តវា៉ឋា នៅ ភ្ំនពញ (២៦ខែមិថុ្ទ ឆ្ឋាំ២០១២)

ករ្ី្ ិកថាសា៖ការរំសោភបំពានសដលបានស្បស្ពលឹតតែពាក់
ព័ន្ធនលឹង្ មថាបទានដី្ ង្គមកិច្ចរប្់អង្គការDARPO 

សខតតែស្ពះវិហារ

ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០០៧ ក្ពុង ឃុំ កនទេតួត កសុក ជាំ ែឋាោន្ នែត្ 
កពះវិហារ រដ្ឋាភិោល ោនផ្ល់ សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច កបមាណ 
ជា ៥៥៦ហិកតា ឲឋាយ នៅ អង្គការ បងា្ឋារ និង ករាវកជាវ អំពី ជំងឺ/
នមនរាគ នអដស៍ និង នកគឿងនញៀន (នៅ កាត់ DARPO) ខដលជា 
អង្គការ មិនខមន រដ្ឋាភិោល ថ្មី មួយ ដឹក្ទំ នដយ ឧ ត្ ម នសនីយ៍ 

ផ្ឋាយ១មា្ឋាក់ ន្្ឋាះ ខប៉ន លឹម នបើនទាះជា មាន កបជាជន រស់នៅ 
នលើដី ន្ទះ ក្ី។ ដី ខដល នឹងកតរូវ ខបងខចក ឲឋាយ កបជាពលរដ្ឋ កកីកក 
ខដល នញៀន ថ្ឋាំ និង/ឬ អ្ក ផទេពុកនមនរាគ នអដស៍ កតរូវោន លក់ដូរ 
យក កោក់ចំនណញ នៅវិញ។

អ្កភូមិ ោនរស់នៅ នដយ ពុំោន ផ្ល់ ឲឋាយ សមរមឋាយ 
នូវ អ្ទម័យ ទឹករា្ឋាត និង នសវា សុែភាព នទ។ ជាកបចាំ 
មនុសឋាេ ខដល ជាប់ ពាក់ព័ន្ នឹង អង្គការ DARPO ោន ទារលុយ 
គំរាមកំខហង និង វាយកបហារ អ្កភូមិ។ អ្កែ្ះ ចាកនចញ ពី 
ដី របស់ែ្តួន នដើមឋាបី នជៀស ឲឋាយ ផុតពី រា្ឋានភាព ទាំងននះ នហើយ 
ក្ពុង ករណីខបបននះ ដី ន្ទះ នឹង លក់ ឲឋាយ អ្កទិញ នផឋាេងនទៀត។ 
អ្កភូមិ មា្ឋាក់ គឺ អ្កកសី ែឹម ខាន់ ោន វាយដំ នដយ មនុសឋាេ 
របស់ ខប៉ន លឹម នធ្ើ ឲឋាយ គត់ ពិការ។ គត់ ក៏ោន អះអាងថ 
ពួកនគ ោន រំនោភ គត់ និង កូនកសី អាយុ ១៣ឆ្ឋាំ របស់គត់ 
និង លួច លុយ គត់ កបមាណ ១,៧០០$ មុននឹង ដុត ផទេះ គត់ 
នចាល និង លក់ ឲឋាយ អ្កនផឋាេង។

ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១០ កបជាពលរដ្ឋ ៣១៩កគរួរារ ោនដក់ 
បណតេឹង កបឆំងនឹង ខប៉ន លឹម។ ពួកគត់ នស្ើសុំ ឲឋាយ អាជា្ឋាធរ 
មូលដ្ឋាន ចាត់វិធានការ កបឆំងនឹង អង្គការ DARPO និង ទាមទារ 
ឲឋាយ ចុះបញ្ជី ដី កសបចឋាបាប់ នដើមឋាបី ឲឋាយ ពួកនគ អាច នរៀបចំ ពិធី រក ការងារ 
នធ្ើ និង នោះនឆ្ឋាត។ នគ កោប់ កបជាពលរដ្ឋ ទាំងន្ទះ ថ ពួកនគ 
ចាំោច់ កតរូវសុំ ការ អនុញ្ឋាត ពី អង្គការ DARPO សកមាប់ អនុវត្ 
សកម្មភាព ខាងនលើ និង មិន ឲឋាយ ចុះបញ្ជី ដី ន�ើយ។ នកកាយពី 
ការវិវឌឋាឍ ទាំងននះ ខប៉ន លឹម ោន ដឹក្ទំ ការកបជុំ មួយ ក្ពុង ទីធា្ឋា 
អង្គការ របស់គត់។ គត់ ោន បំភិតបំភ័យ អ្កភូមិ នដយ បង្ំ 
ពួកគត់ ឲឋាយ កបកាសថ ពួកគត់ ោន នកបើកោស់ នដយ តំ្ង 
សហគមន៍ ខដល ោន នកបើកោស់ រា្ឋាម កមាមនដ ពួកនគ នដយ 
ែុសចឋាបាប់។ អ្កភូមិ៤៨ កតរូវោន នគ បង្ំ ឲឋាយ ដក់ពាកឋាយ បណតេឹង 
កបឆំងនឹង នោកកសី រាត រានវឿន(អាយុ៤៤), នោក គីម 
សុផល(អាយុ៤៤) និង នោកកសី នរា ភ័ ណ្ឌ(អាយុ៧៤)។ 
ទាំងបី ្ទក់ ននះ កតរូវោន ចាប់ែ្តួន និង ជាប់ឃុំ បន្តឋាះអាសន្ 
មុន ការជំនុំជកមះ។ រូបថត ពួកនគ ជាប់ នខា្ឋាះ កតរូវោន បិទ នៅ 
ផ្លូវ ចូល របស់ អគរ អង្គការ DARPO នដើមឋាបី ប្ទ្ឋាច រា្ឋារតី ដល់ 
អ្កភូមិ ដនទនទៀត។ ក្ពុង ខែមី្ទ ឆ្ឋាំ២០១២តុោការនែត្ 
កពះវិហារ ោន នដះខលង ពួកគត់ នដយ ដក់ ឲឋាយ សថែិតនៅនកកាម 
ការកតរួតពិនិតឋាយ តាមដន។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ពួកគត់ នៅខត 

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



២១
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

កបឈមមុែ នឹង ការនចាទកបកាន់ ពីបទ ខក្ងបន្ំ ឯករារ ការ 
ញពុះញង់ និង ការផឋាេព្ផឋាោយ ព័ត៌មាន មិន ពិត។

នៅ នថងៃទី៩ ខែតុោ ឆ្ឋាំ២០១២ អ្កភូមិ កនទេតួត 
ោនដក់ ញត្ិ មួយ នៅ ែុទទេកាល័យ របស់ ្ទយករដ្ឋមនន្ី។នៅ 
នថងៃ ប្ទ្ឋាប់ ្ទយករដ្ឋមនន្ី ហ៊ុនខសន ោនកបកាស ជា រាធារណភៈ 
ឲឋាយ ចាប់ែ្តួន ខប៉ន លឹម នៅក្ពុង ពិធី កបគល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ កាន់កាប់ 
ដី។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី កតឹម នដើមខែ មករា ឆ្ឋាំ២០១៣ ខប៉ន 
លឹម ពុំទាន់ កតរូវោន ចាប់ែ្តួន នៅន�ើយ នទ។

កបសិននបើ វិធាន ការខដល អនុវត្ នគលននយោយ 
សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ពុំ កសបនៅនឹង លក្ែណ្ឌ តកមរូវ ខផ្ក 
ចឋាបាប់ នទន្ទះ វិធានការ ទាំងននះ ពិតជា នធ្ើ ឲឋាយ រា្ឋានភាព របស់ 
កគរួរារ ខដល ងាយ រងនកគះ កាន់ខត អាកកក់ នៅ នដយ បនងកេើន 
ភាព ឥត ដីធ្ី និង បនញ្ះ ឲឋាយ មាន វិវាទ ដីធ្ី កាន់ខតនកចើន។ តាមពិត 
ក្ពុងចំន្ម សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ទាំង៣៨ ខដល ោនផ្ល ់
ឲឋាយ ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ សមឋាបទាន ដី ចំនួន១៣កខន្ង បងកេ ឲឋាយ មាន 
វិវាទ។ (សមាគម អាដហុក ក៏ តាមដន វិវាទ ខដល ជាប់ ពាក់ព័ន្ 
នឹង សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ទាំង១៣ ខដល នៅ នសសសល់ ពី 
ឆ្ឋាំមុនៗផងខដរ)។ ននះ គឺជា ចំនួន ដ៏ នកចើន នបើ ពិចារ្ ថ 
គនកមាង សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច គួរខត នដះករាយ បញ្ឋា ពាក់ព័ន្ 
នឹង ភាព ឥត ដីធ្ី។ កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវ បនណតេញនចញ ឬ 
រំនោភបំពាន នដយរារខត សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច ចាញ់ ក្ពុង 
កគប់ ករណី ទាំងអស់ តឋាបិត ពួកនគ កតរូវោន ផត់ នចញពី កម្មវិធី 
ខដល គួរខត នដះករាយ ការនកើត ទុក្ មិន សុែចិត្ របស់ ពួកនគ។ 

វិវាទដីធ្ី
 ភាគនកចើន នន ករណី ខដល សមាគម អាដហុក កាន់ 
តាមរយភៈ ការនសុើបអនងកេត សកមុះសកមរួល ឬ ការជួយ គំកទ 
ដល់ ជនរងនកគះ គឺជា ករណី វិវាទ ដីធ្ី រវាង ភាគី ឯកជន ឬ/
រវាង កបជាពលរដ្ឋ ឯកជន និង អាជា្ឋាធរ រាធារណភៈនផឋាេងៗ 
ខដល មិន ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី។ ក្ពុង ឆ្ឋាំថ្មីៗននះ សមាគម 
អាដហុក មាននជាគ ជ័យ ជាង ក្ពុងការ នដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី 
ទាំងននះ ឬ សកមបសកមរួល លទ្ផល នពញចិត្ ជាជាង 
ក្ពុងការ នដះករាយ ករណី សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ឬ សមឋាបទាន 

ដី សង្គមកិច្ច។ ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២សមាគម អាដហុក កាន់ វិវាទ 
ដីធ្ី ចំនួន៧០ករណី ប៉ះពាល់ នលើ នផទេដី១០១,៤០៨ ហិកតា 
និង កបជាពលរដ្ឋ១០,៦៨៩កគរួរារ។ បខនថែម នលើ ននះ នទៀត 
សមាគម អាដហុក ោន តាមដន វិវាទ ដីធ្ី មិនទាន់ នដះករាយ 
ចំនួន៦២ករណី ខដល នៅ នសសសល់ ពីឆ្ឋាំមុនៗ។ នែត្ ខដល 
ទទួលរង ការប៉ះពាល់ ខា្ឋាំងជាងនគ នបើ គិតពី ចំនួន និង ភាព 
កសួចករាវ នន វិវាទ ដីធ្ី គឺ នែត្ោត់ដំបង កំពង់ចាម កំពង់ធំ 
នកាះកុង កកនចះ មណ្ឌលគិរី រតនគិរី និង នសៀមរាប។ មិន 
ដូច ករណី សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ឬ សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច 
ន្ទះនទ ទាំងននះ ពុំខមន ជា ទិន្ន័យ ដិតដល់ ប៉ុ្ទ្ឋាន ន្ទះនទ។ 
សមាគម អាដហុក នៅ រកឋាោ ទីរា្ឋាក់ការ តាម មូលដ្ឋាន ក្ពុង នែត្ 
ទាំងន្ទះ (នលើកខលងខត កកុងខកប) និង កាន់ ករណី វិវាទ ដីធ្ី 
ជា នរៀងរាល់នថងៃ ប៉ុខន្ មិនអាច ទាមទារ កបមូល ព័ត៌មាន អំពី កគប់ 
វិវាទ ដីធ្ី នៅ កម្ពុជា ន្ទះខដរ។ គំនហើញ របស់ ពួកនយើង គ ឺ
ខផ្កនៅនលើ ករណី ខដល ពួកនយើង កាន់ និ្ទ្ឋាការ តាម ការអនងកេត 
និង ជំ្ទញ របស់ នយើងែ្ពុំ។ 
 សមាគម អាដហុក ោនកត់សមា្ឋាល់ នឃើញ កកមិត 
ែ្ស់ នន កិច្ចសហកបតិបត្ិការ ពី ជនរងនកគះ និង សមាជិក 
សហគមន៍ ខដល កាន់ ខតមាន ទឹកចិត្ ចូលរួម ក្ពុង សិកា្ឋារាោ 
ការបណតេតះប្តឋាល និង សកម្មភាព ករាង នដគូ។ ការពកងឹង 
អំ្ច សហគមន៍ គឺជា មនធឋាោោយ ដ៏ មាន កបសិទ្ភាព មួយ 
ក្ពុង នដះករាយ បញ្ឋា ពាក់ព័ន្ នឹង ការទន្ទ្ឋាន យក ដី និង 
ធនធានធម្មជាតិ នហើយ សមាគម អាដហុក នលើកទឹកចិត្ ឲឋាយ 
សហគមន៍ តវា៉ឋា នដយ សន្ិវិធី កបឆំងនឹង ការរំនោភបំពាន 
និង នធ្ើ សកម្មភាព រួមគ្ឋា នដើមឋាបី ការពារ សិទ្ិ ពួកនគ។ ននះ គឺ 
ពិតជា សំខាន់ ខា្ឋាំង្ស់ តឋាបិត អាជា្ឋាធរ ហាក់ដូចជា ខា្ឋាចរអា 
នឹង រាមគ្គីភាព តាមរយភៈ សកម្មភាព រួម គ្ឋា និង ការករាង 
ប្តឋាញ។ ការរីកចនកមើន រាយការណ៍ នដយ បុគ្គលិក នៅ 
ទីរា្ឋាក់ការ ក្តឋាល និង ទីរា្ឋាក់ការ តាម នែត្ របស់ សមាគម 
អាដហុក បង្ពុ ល បងា្ឋាញ អំពី សុ ឆនទេភៈ នៅ ខាង ខផ្ក ជនរងនកគះ 
នន វិវាទ ដីធ្ី ក្ពុងការ ដក់ពាកឋាយ បណតេឹង និង ទាមទារ សិទ្ិ របស់ 
ពួកនគ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ការ្ន នៅដល់ ដំន្ះករាយ 
គឺ នកបើកោស់ នពលនវោ យូរ។ ភាគនកចើន អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី 
គឺជា កកុមហ៊ុន ឬ អ្កមាន កទពឋាយសមឋាបត្ិ និង មាន ខែឋាេកសឡាយ ធំ 
ខដល អាចមាន លទ្ភាព បំភិតបំភ័យ ជនរងនកគះ ដក់ សមា្ឋាធ 

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



២២
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

នលើ អាជា្ឋាធរ រាធារណភៈ និង មាន ឥទ្ិពល នលើ តុោការ។ 

ករណី សិកឋាោ៖ វិវាទ ដីធ្ី នៅ ភូមិ អូរ វល្ិ នកពង 
នែត្ោត់ដំបង

 អ្កភូមិ អូរ វល្ិ នកពង ឃុំ ខា្ឋាចរមាស កសុក បរនវល 
នែត្ោត់ដំបង ោន ជាប់ ពាក់ព័ន្ នឹង វិវាទ ដីធ្ី មួយ អស់ 
រយភៈនពល ជិត ១៥ឆ្ឋាំ។ ក្ពុង ឆ្ឋាំ១៩៩៨ នោក នអៀង នអឿន 
ខដលជា អាជីវករ ោនដក់ ពាកឋាយ បណតេឹង មួយ កបឆំងនឹង 
អ្កភូមិ ពីបទ កាន់កាប់ ដី ១៩ហិកតា នដយ ែុសចឋាបាប់ ខដល 
គត់ ោន អះអាងថ ជា កម្មសិទ្ិ របស់គត់។ ក្ពុង ឆ្ឋាំ១៩៩៩ 
តុោការនែត្ ោនសនកមច ឲឋាយ គត់ ឈ្ះ និង កបគល់ ដី កបមាណ 
១១០ហិកតា (២២ប្ង់)ឲឋាយ គត់។ ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០០២ គត់ ោនដក់ 
ពាកឋាយបណតេឹង មួយនទៀត កបឆំងនឹង ៧កគរួរារ ខថមនទៀត ពីបទ 
ទន្ទ្ឋាន កាន់កាប់ ដី របស់គត់ នហើយ តុោការ ក៏ នកបើកោស់ 
រាលកកម ដំបូង នដើមឋាបី តមកេល់ ការទាមទារ របស់គត់។
 ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០០៥ នអៀង នអឿន ោនដក់ ពាកឋាយបណតេឹង 
មួយនទៀត កបឆំងនឹង មនុសឋាេ ៤្ទក់។ អ្ក ទាំង ៤្ទក់ ននះ 
កតរូវោន ឃុំែ្តួន មុន ការជំនុំជកមះ ប៉ុខន្ កតរូវោន នដះខលង វិញ 
ប្ទ្ឋាប់ពី អន្រាគមន៍ របស់ សមា គម អាដហុក និង គណភៈកមា្ឋាធិការ 
កបកពឹត្ិ កម្ម នន អង្គការ-សមាគម ការពារ សិទ្ិមនុសឋាេ កម្ពុជា 
(CHRAC)។ ក្ពុង ឆ្ឋាំ ២០០៧ អ្កភូមិ ោន្ទំគ្ឋា មក តវា៉ឋា នៅ 
ភ្ំនពញ។ កកសួងយុត្ិធម៌ ោន បញ្ឋា ឲឋាយ មានការ នស៊ើបអនងកេត 
ដ៏ ល្ិតល្ន់ ក្ពុងករណីននះ។ អធិការកិច្ច របស់ កកសួង ោននធ្ើ 
នសចក្ី សន្ិដ្ឋានថ អ្កភូមិ មាន សិទ្ិ កាន់កាប់ នលើ ដីធ្ី ន្ទះ 
ខដល នអៀង នអឿន ពុំមាន សិទ្ិ តាមផ្លូវ ចឋាបាប់ ោន ក្ពុង ឆ្ឋាំ១៩៩៤ 
(នកពាះ តំបន់ ននះ កគប់កគង នដយ ពួក ខែ្មរកកហម) នហើយ ថ 
គ្ឋាន មូលដ្ឋាន ក្ពុងការ ឃុំែ្តួន អ្កភូមិ នទ។ នទាះបី មាន គំនហើញ 
ននះ ក៏នដយ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន ឃុំ អន្ង់ រុន កសុក ថ្មនគល 
ោននធ្ើ ការបនណតេញ កបជាពលរដ្ឋ ៣៨កគរួរារ ខដល រស់នៅ 
ខកឋាបរ ប្ង់ដី១១០ហិកតា របស់ នអៀង នអឿន (ពួកនគ អះអាងថ 
កគរួរារ ទាំងន្ទះ រស់នៅ នលើទឹក ដី ឃុំ អន្ង់ រុន ពុំខមន នៅនលើ 
ទឹកដី ឃុំ ខា្ឋាចរមាស នទ)។

 ក្ពុង ខែវិច្ិកា ឆ្ឋាំ២០១២ តុោការ សនកមច ចាប់ែ្តួន 
កបជាជន ៩្ទក់ ពាក់ព័ន្ នឹង ករណីននះ។ កបជា ពលរដ្ឋ ៧្ទក់ 
នទៀត ទទួលោន ដីកា ឲឋាយ បងា្ឋាញ នៅមុែ រាោឧទ្រណ៍។ 
សមាគម អាដហុក ោននស្ើ សុំ គណភៈកមា្ឋាធិការ សិទ្ិមនុសឋាេ កម្ពុជា 
(CHRC) ឲឋាយ ជួយ នធ្ើ អន្រាគមន៍ នដយ អនុវត្ នូវ ការនស៊ើបអនងកេត 
រួមគ្ឋា មួយ ក្ពុងករណីននះ (សូម នមើល៤.គ ខាងនកកាម)។ ក្ពុង 
ខែមករា ឆ្ឋាំ២០១៣ CHRC សមាគម អាដហុក និង បុគ្គលិក 
នមធាវី សំ រិ ទ្ិ កគុប ោននធ្ើ ដំនណើរការ ជាមួយគ្ឋា នៅ ភូមិ អូរ វល្ិ 
នកពង នដើមឋាបី ជួបនឹង អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន។ កិច្ចសនទេ្ទ នៅខត បន្ 
នហើយ ដី ន្ទះ នឹងកតរូវ ោនកំណត់ កពំកបទល់ ចឋាបាស់ោស់។ 
យ៉ឋាង្មិញ ផទេពុយ នឹង ការនប្ជា្ឋាចិត្ របស់ កពះរាជអាជា្ឋា អ្កភូមិ 
មា្ឋាក់ ក្ពុងចំន្ម ជន ចាប់ នចាទ ៩្ទក់ ខាងនលើ ោន ចាប់ែ្តួន 
បញ្ជលូន មក តុោការនែត្ នៅ នថងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្ឋាំ២០១៣។

 
 ក្ពុង ខែមិថុ្ទ ឆ្ឋាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិោល ពឋាោយម 
នដះករាយ បញ្ឋាដីធ្ី នដយ បនងកេើត នូវ គនកមាង កបគល់ ប័ណ្ណ 
កម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ថ្មី មួយ តាមរយភៈ ការកំណត់ កពំកបទល់ ដី នដយ 
កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្។ ការវាយតនម្ បឋម នន គនកមាង ថ្មី ននះ 
កតរូវោន ពនឋាយល់ លម្ិត ក្ពុង ខផ្ក៤ខាងនកកាម។ 

ការបស្តេញសចញសដយបង្ំ
 សហគមន៍ ជនជាតិនដើម ភាគតិច និង សហគមន៍ 
មិនខមន ជនជាតិនដើម ភាគតិច រាប់រយ នៅ ទូទាំងកបនទស 
កម្ពុជា ោនបងា្ឋាញ អំពី ក្ីោរម្ របស់ ពួកនគ អំពី ការពិត ខដលថ 
ពួកនគ កតរូវោន បដិនសធ សិទ្ិ ចុះបញ្ជី ដីធ្ី ខដល ពួកនគ កាន់កាប់ 
នដយ កសបចឋាបាប់។ ជា លទ្ផល ពួកនគ កំពុង កបឈមមុែ នឹង 
ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន។ 
 ក្ពុង ចឋាបាប់ ភូមិោល ការកាន់កាប់ ដី អាច នៅជា មា្ឋាស ់
កម្មសិទ្ិ។ តាមពិត មាកតា៣០ខចងថ“បុគ្គល ទាំងឡាយ 
ខដល ោន អាកស័យ ផល នន នភាគភៈ នដយ សន្ិវិធី និង មិនមាន 
ការជំទាស់ ចាប់ពី៥ឆ្ឋាំ យ៉ឋាងតិច គិត មកដល់ កាលបរិនច្ទ 
នន ការកបកាស ឲឋាយ នកបើ ចឋាបាប់ ននះ នលើ អចលនវតថែពុ ខដលមាន 
លក្ណភៈ កតឹមកតរូវ តាមចឋាបាប់ ក្ពុងការ កាន់កាប់ ជា ឯកជន មាន 

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



២៣
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សិទ្ិ នស្ើសុំ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ រា្ឋាពរ”២៨។ នយងតាម មាកតា៣៨ 
នដើមឋាបី កា្ឋាយនៅជា កម្មសិទ្ិ នលើ អចលនវតថែពុ ោន លុះកតាខត 
នភាគភៈ ន្ទះ កតរូវោន កាន់កាប់ នដយ ពិតកោកដ គ្ឋាន ហិងឋាោ 
ដឹង ឮជា រាធារណភៈ គ្ឋាន អាក់ខាន និង នដយ សុចរិត។ 
 សហគមន៍ ជានកចើន ខដល ោន តាំង លំនៅដ្ឋាន នៅ 
ទីតាំង រស់នៅ បច្ចពុបឋាបន្ ប្ទ្ឋាប់ពី ការដួលរលំ របស់រប ប ខែ្មរ កកហម 
បំនពញ នូវ លក្ណវិនិច្័យ ទាំងននះ។ ពួកនគ ភាគនកចើន ពុំមាន 
ប័ណ្ណ រឹង និង ឯករារ ផ្ល់ជូន នដយ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន នទ នហើយ 
អាច ផ្ល់ ភស្ពុតាង នន ការរស់នៅ យូរ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ជា 
លក្ណភៈ កបព័ន្ អាជា្ឋាធរ ែកខាន មិន ទទួលរា្ឋាល់ ភស្ពុតាង 
ខបបននះ និង តមកេល់ សិទ្ិ កាន់កាប់ របស់ កបជាពលរដ្ឋ និង 
សហគមន៍ ខដល រស់នៅ នលើដី ក្ពុង កកុង ខដលមាន តនម្ ែ្ស់ 
ឬ នៅ នលើដី ខដល វិនិនយគិន ចង់ោន។ ជា កបព័ន្ អាជា្ឋាធរ 
នៅ កគប់ ថ្ឋាក់ លំនអៀង នៅ ផលកបនយជន៍ អាជីវកម្ម ជាជាង 
ការទទួលរា្ឋាល់ សិទ្ិ កសបចឋាបាប់ របស់ កបជាជន នដយ សំនៅ 
កបជាពលរដ្ឋ និង សហគមន៍ ខាងនលើ ថ ជា “អ្ក មក រស់នៅ 
ឥត ចឋាបាប់” នហើយ នចញ រារាចរ ខណ្ទំ ស្ីពី ដំន្ះករាយ នន 
ការតាំង លំនៅដ្ឋាន ជា បន្តឋាះអាសន្ នៅនលើ ដី ខដល កាន់កាប់ 
នដយ ែុសចឋាបាប់។ ដូចគ្ឋា ខដរ នៅ ទីជនបទ កសិករ ខដល ោន 
កាន់កាប់ ដី របស់ែ្តួន អស់ ជានកចើន ឆ្ឋាំ ជួនកាល កតរូវោន នៅថ 
ជា “អ្ក មក ថ្មី” ឬ “អ្ក មក រស់នៅ ែុសចឋាបាប់” នដយ អាជា្ឋាធរ 
ខដនដី។ ប្ទ្ឋាប់មក រូបភាព អភិវឌឋាឍន៍២៩កតរូវោន នកបើកោស់ 
នដើមឋាបី បនណតេញ កបជាពលរដ្ឋ នចញ នដយ គ្ឋាន សំណង។ 
 កតឹម ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២០១១ សហគមន៍ ចំនួន៨១កតរូវោន 
បនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន របស់ ពួកនគ នៅ ទីកកុង ភ្ំនពញ គឺ 
ប៉ះពាល់ យ៉ឋាងតិច្ស់៣០,០០៩កគរួរារ៣០។ ចាប់ពីនពលន្ទះ 

មក មាន ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន បខនថែមនទៀត រាប ់
បញ្ចលូល ទាំង សហគមន៍ បុរី កីឡា ផង។ ក្ពុងករណី ភាគនកចើន 
អាជា្ឋាធរ ែកខាន មិនោន អនុម័ត តាម លក្ែណ្ឌ តកមរូវ ខផ្ក 
ចឋាបាប់ ជាតិ និង អន្រជាតិ ពាក់ព័ន្ នឹង ការបនណតេញនចញ និង 
ការតាំង លំនៅដ្ឋាន ថ្មី។ ននះ នធ្ើ ឲឋាយ ការបនណតេញនចញ ភាគនកចើន 
ខដល អនុវត្ នៅ កម្ពុជា នៅជា អំនពើ ែុសចឋាបាប់។ នករៅពីននះ 
អាជា្ឋាធរ ពុំខដល នអើនពើ នឹង មាកតា៣៦នន ចឋាបាប់ ភូមិោល ន�ើយ 
ខដល ក្ពុងន្ទះ មាន ខចងថ នបើ វិធានការ បនណតេញនចញ អាច 
ប្តឋាល ឲឋាយ មាន ភាពវឹកវរ អាជា្ឋា មាន សមតថែកិច្ច អាច សុំ ពឋាយលូ រ 
ការអនុវត្ ជា បន្តឋាះអាសន្ ោន។ ននះ គឺ ផទេពុយគ្ឋា កស�ះ 
នៅនឹង និ្ទ្ឋាការ របស់ អាជា្ឋា ក្ពុងការ បដិនសធ ការធា្ទ ដល់ អ្ក 
ខដល កតរូវោន នចាទកបកាន់ អំពី បទនល្មើស កពហ្មទណ្ឌ នដយ 
សំអាង នលើ មូលដ្ឋាន ថ ការនដះខលង នឹង គំរាមកំខហង ដល់ 
ស្តឋាប់ធា្ឋាប់ រាធារណភៈ។ 
 បញ្ឋា មួយចំនួន គឺ ពិតជា ការកពរួយោរម្។ ជាដំបូង 
អាជា្ឋាធរ រាធារណភៈ អាច នកបើកោស់ កងកមា្ឋាំង នកចើន ហួសនហតុ 
និង ភាគី ឯកជន មាន សិទ្ិ (ភា្ឋាក់ងារ សន្ិសុែ) ក្ពុងការ 
អនុវត្ ការបនណតេញនចញ។ ក្ពុងករណី មួយចំនួន សមាជិក 
នន កងកមា្ឋាំងកបដប់អាវុធ នគរោល ឬ ភា្ឋាក់ងារ សន្ិសុែ 
ឯកជន ោន នកបើកោស់ អំនពើហិងឋាោ កបឆំងនឹង ពលរដ្ឋ ខដល 
កតរូវនគ បនណតេញនចញ និង លួច ឬ បំផ្ឋាញ កទពឋាយសមឋាបត្ិ របស់ 
ពួកនគ។ ការរំនោភបំពាន ធងៃន់ធងៃរ កតរូវោន រាយការណ៍ មក 
សមាគម អាដហុក នដយ ពលរដ្ឋ ខដល កតរូវនគ បនណតេញនចញ 
និង កកុមកគរួរារ របស់ ពួកនគ។ 

២៨ កថ្ខណ្ឌ ្ីរពីរចចងែូចតធៅ“កនាុងករណីរានការជំទាស់ែល់ការ្្តល់ប័ណ្ណកមមាសិ្រ្ិសា្ថ ពរធនះអនាកតវា៉ាម្តរូវយក
ភស្តុតាងមកបញ្្ក់ថ្ខលាួនឯងផ្ទេ ល់បានបំធពញលក្ខខណ្ឌ ននធភាគៈធោយសន្តិវធីិនិងមិនរានការជំទាស់ោប់
ពី៥(ម្បំា)ឆ្នា ំធៅធលើអចលនវត្ថុចែលរាន្ំរនាស់ឬយកភស្តុតាងចែលថ្ខលាួនបាន្ិរញអចលនវត្ថុធនាះពីធភាគី
ធែើមឬពីសិ្រ្ិវន្តសសបចបាប់ឬអនាក្រ្ួរលធ្ទេរកមមាសិ្រ្ិឬពីសន្តតិជនរបស់ខលាួន”។

២៩ សូមធមើលអង្គការលីកាែូ(LICADHO)ការ្រន្នាទេ នយកែីនិងភាពម្កីម្កធៅកម្ុជា៖ជំធនឿននការអភិវឌ្ឍន៍
(ឆ្នា ំ២០០៩)។

៣០ សរាគមធាងធតានា ត(STT),ម្គរួសារចែលម្តរូវបធណ្ត ញធចញ៖ភនាំធពញឆ្នា ំ១៩៩០-ឆ្នា ំ២០១១,“អង្គធ�តុនិងតួធលខ”
១៩(ចខឧសភាឆ្នា ំ២០១១).

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



២៤
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

កបជាជន កំពុង នចញពី ភូមិ កប មា៉ឋា (នថងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២០១២)

ករ្ី្ ិកថាសា៖ភូមិស្បមា៉ថានិងការ្មា្ថាប់កុមារីសហងច្ទ្ថា

 នៅ នថងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២០១២ កងកមា្ឋាំង 
កបដប់ នដយ អាវុធ AK-៤៧ ោន នឡាមព័ទ្ ភូមិ កប មា៉ឋា ឃុំ 
កំពង់ ដំរី កសុក ឆ្លូង នែត្កកនចះ នដើមឋាបី បនណតេញ កបជាជន 
កបមាណ១,០០០្ទក់ នចញពី ភូមិ។ រដ្ឋាភិោល ោន អះអាងថ 
កបជាពលរដ្ឋ កំពុងរ ស់ នៅ នលើដី ន្ទះ នដយ ែុសចឋាបាប់។ នទាះជា 
យ៉ឋាងននះ ក្ី ករណីននះ អាចជា ប់ ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី ដំ 
នរៅស៊ូ ខដលមាន នផទេដី ១៥,០០០ហិកតា នៅខកឋាបរ ខាង ន្ទះ 

ខដល កតរូវ ោនផ្ល់ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន Casotim។ ក្ពុងអំ�ពុងនពល 
បនណតេញ នចញ ន្ទះ កុមារី មា្ឋាក់ ន្្ឋាះ នហង ច្ទ្ឋា កតរូវោន 
សមា្ឋាប់ នដយ ទាហាន មា្ឋាក់ ខដល អះអាងថ ោន ោញ់ នៅនលើ 
នមឃ។ អាជា្ឋាធរ អះអាងថ អ្កភូមិ ពឋាោយម នធ្ើ អបគមន៍ នចញពី 
កម្ពុជា នដយ បនងកេើត តំបន់ កគប់កគង នដយ ែ្តួនឯង។ នទាះជា 
យ៉ឋាង ក្ី  “កកុម អ្កបនងកេើត តំបន់អបគមន៍”ទាំងន្ទះ ពុំមាន 
រច្ទសម្័ន្ នយធា ឬ រច្ទសម្័ន្ រដ្ឋោល នដើមឋាបី កគប់កគង 
តំបន់ ន្ទះន�ើយ។ អាវុធ ធុន ករាល (រា្ឋា និង កពរួញ ដំបង និង 
កាំបិត) កតរូវោន នគ រកនឃើញ ក្ពុងភូមិ ខដល តាមពិត ឧបករណ៍ 
ទាំងននះ អ្កភូមិ នកបើកោស់ សកមាប់ កបមាញ់ សត្។ អ្ក អនងកេត 
ការណ៍ ឯករាជឋាយ ជាតិ និង អន្រជាតិ ោន ទាត់ នចាលការ នចាទ 
កបកាន់ ខដលថ មាន ចល្ទ អបគមន៍ ក្ពុងកសុក ឆ្លូង គឺ មិន ទំនង 
និង ជា កិច្ចែិតែំ កបឹងខកបង មួយ នដើមឋាបី បខង្រ ចំ្ប់អារម្មណ៍ ពី 
ការទទួលែុសកតរូវ រប ស់ អាជា្ឋាធរ និង ពី រា្ឋានភាព ដីធ្ី ទូនៅ។
 កបជាពលរដ្ឋ កតរូវោន អះអាងថ នធ្ើការ ជួសមុែ ឲឋាយ 
សមាគម អ្ក កបជា ធិ ប នតឋាយ (អង្គ ការមិន ខមនរដ្ឋាភិោល មួយ 
ខដលមាន បំណង នលើក កំពស់ ការយល់ដឹង និង នលើកទឹកចិត្ 
កបជាពលរដ្ឋ ឲឋាយ នកបើកោស់ សិទ្ិ ខដល កតរូវោន ការពារ នដយ ចឋាបាប់ 
របស់ែ្តួន) ោន ចូលមក ក្ពុងភូមិ ប៉ុ្ទ្ឋាន ខែ មុន នហើយ ោននរៀបចំ 
ជួយ កបជាជន ឲឋាយ ការពារ សិទ្ិ ដីធ្ី របស់ ពួកនគ។ ក្ពុង ខែនមរា 
ឆ្ឋាំ២០១២ ប៊ុន រដ្ឋា កតរូវោន ចាប់ែ្តួន និង ឃុំែ្តួន ដ៏ ែ្ី និង នដះខលង 
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សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



២៥
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

វិញ ប្ទ្ឋាប់ពី មានការ តវា៉ឋា និង បិទផ្លូវ នដយ អ្កភូមិ។ នៅ នថងៃទី 
១៥ ខែកកកេដ នោក ម៉ម សូណង់ដូ មា្ឋាស់ វិទឋាយពុ សំបុក ឃ្មពុំ (FM 
១០៥) និង កបធាន សមាគម អ្កកបជាធិបនតយឋាយ កតរូវោន 
ចាប់ែ្តួន នៅ នគហដ្ឋាន របស់គត់ នៅ ភ្ំនពញ។ ការចាប់ែ្តួន គត់ 
នធ្ើន�ើង ប្ទ្ឋាប់ពី សុនទេរកថ របស់ ្ទយក រដ្ឋមនន្ី ហ៊ុនខសន 
នចាទកបកាន់ថ សូណង់ដូ គឺ ទទួលែុសកតរូវ នធ្ើជា នមនកា្ឋាង នៅ 
ពីនកកាយ គនកមាង “អបគមន៍” នៅ ភូមិ កប មា៉ឋា។ ម៉ម សូណង់ដូ 
នទើប កត�ប់ មកពី បរនទស ោន បី នថងៃ មុន ការចាប់ែ្តួន នដយ 
ដឹងែ្តួន ថ គត់ កតរូវោន គំរាមកំខហង ជាមួយនឹង វិធានការ 
ផ្លូវចឋាបាប់។
 នៅ នថងៃទី១ ខែតុោ ម៉ម សូណង់ដូ កតរូវោន ផ្្ទ្ឋានទាស 
ឲឋាយ ជាប់ពន្្ទគរ ២០ឆ្ឋាំ ជា រាល កកម ខដល ប្តឋាល ឲឋាយ 
មាន កំហឹង ទាំង ក្ពុងកសុក និង អន្រជាតិ។ នៅ នថងៃទី១៤ ខែធ្លូ 
តុោការ រាោឧទ្រណ៍ ោន កចាននចាល សំនណើសុំ នៅនករៅ 
ឃុំ របស់គត់។ បច្ចពុបឋាបន្ គត់ កំពុង រង់ចាំ ការជំនុំជកមះ នៅ 
រាោឧទ្រណ៍។ ពុំមាន ការនស៊ើបអនងកេត នៅនលើ ការសមា្ឋាប់ 
កុមារី នហង ច្ទ្ឋា នទ តឋាបិត អាជា្ឋាធរ ោនកបកាសថ ពុំ ចាំោច់ 
នកពាះ ការសមា្ឋាប់ ន្ទះ គឺជា “ឧបឋាបត្ិនហតុ។ ដូនច្ះ គ្ឋាន 
នរ្មា្ឋាក់ ទទួលែុស កតរូវ ចំនពាះ ការរា្ឋាប់ របស់ ្ទង នទ។

 ទី ពីរ ពលរដ្ឋ ខដល កតរូវនគ បនណតេញនចញ ខតងខត 
ទទួលោន ការជូនដំណឹង ដ៏ ែ្ី ឲឋាយ ចាក នចញពី លំនៅដ្ឋាន របស់ 
ពួកនគ។ ក្ពុង ករណីែ្ះ ពលរដ្ឋ ខដល កតរូវនគ បនណតេញនចញ ពុំោន 
ទទួលដំណឹង នរាះ និង ពុំ ទាំង មាន នពលនវោ កបខមកបមូល 
កទពឋាយសមឋាបត្ិ របស់ ពួកនគ ផង។ ការបនណតេញនចញ ែ្ះនទៀត 
កតរូវោន អនុវត្ នៅនពល យប់។ ទី បី ជាទូនៅ ទីតាំង សកមាប់ 
តាំង លំនៅដ្ឋាន ថ្មី គ្ឋាន ស្ង់ដរ នពាលគឺ ែ្ះខាត នសវា រាធារណភៈ 
ជា មូលដ្ឋាន និង នហដ្ឋារច្ទសម្័ន្។ ចុងនកកាយ ជាទូនៅ 
សំណង ពុំមាន យុ តិ្ ធម៌ ន�ើយ។ ក្ពុង ករណីែ្ះ គឺ ពុំមាន ផ្ល់ 
សំណង អ្ី ទាំងអស់ នបើ ពុំ ដូនច្ះ នទ កញ្ចប់ សំណង ន្ទះ គឺ 
ទំនងជា គ្ឋាន ស្ង់ដរ។ ពលរដ្ឋ ខដល កតរូវនគ បនណតេញនចញ 
ទទួល សមា្ឋាធ ឲឋាយ ទទួល ដំន្ះករាយ មិន យុត្ិធម៌ តាមរយភៈ 
យុទ្វិធីនផឋាេងៗ។ ជួនកាល អាជា្ឋាធរ និង អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក ដី 

អូសប្ទ្ឋាយ ការចរចា នដយ នចត្ទ នដើមឋាបី នធ្ើ ឲឋាយ ជនរងនកគះ 
អស់សងឋាឃឹម (ែណភៈខដល ជនរងនកគះ មិនអាច នឹងមាន នពល 
តវា៉ឋា ោន ពួកនគ កតរូវ បង្ំចិត្ ទទួលយក លក្ែណ្ឌ ខដល ដក់ នដយ 
ពួក អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក ដី)។ តំ្ង សហគមន៍ និង សកម្មជន ដីធ្ី 
កតរូវោន ចាប់ែ្តួន គំរាមកំខហង និង ផ្្ទ្ឋានទាស ក្ពុង កិច្ចែិតែំ 
កបឹងខកបង ចាត់វិធានការ សមូហភាព និង រាមគ្គីភាព (សូម 
នមើល ខផ្ក៣ខាងនកកាម)។ 
 កបមាណ១៥០សហគមន៍ កំពុង កតរូវោន គំរាម 
កំខហង ឲឋាយ នរី នចញពី លំនៅដ្ឋាន របស់ ពួកនគ នៅ រាជធាន ី
ភ្ំនពញ។ តួនលែ ននះ រាប់បញ្ចលូល ទាំង អ្ក ខដល ោនទទួល 
លិែិត ជូនដំណឹង អំពី ការ នរីនចញ មួយ ឬ ពីរ ចឋាបាប់ និង កំពុង 
សថែិត ក្ពុងរា្ឋានភាព គំរាមកំខហង ធងៃន់ធងៃរ នន ការបនណតេញ 
នចញ (កបមាណ៥០សហគមន៍) និង កបជាពលរដ្ឋ ខដល ឮ 
ពាកឋាយ ចចាមអារា៉ឋាម អំពី ការ នរីនចញ (កបមាណ១០០ទីតាំង 
លំនៅដ្ឋាន)។ កកុម ទាំងពីរ ននះ កតរូវោន ចាត់ទុកថ កំពុង 
កបឈមមុែ នឹង ហានិភ័យ៣១។ 
 នបើនទាះជា មាន សំនណើ ម្ង នហើយ ម្ងនទៀត ពី រា្ឋាប័ន 
អង្គការសហកបជាជាតិ ដូចជា គណភៈ-ក មា្ឋា ធិ ការទទួល បនទេពុក 
ខផ្ក សិទ្ិ វបឋាបធម៌ សង្គម និង នសដ្ឋកិច្ច និង អ្ករាយការណ៍ 
ពិនសស អំពី សិទ្ិ ទទួលោន លំនៅដ្ឋាន កគប់កគន់ ក្ី ក៏ កបនទស 
កម្ពុជា នៅ ពុំទាន់ ោនអនុម័ត ទាំង ចឋាបាប់ ស្ីពី ការបនណតេញនចញ 
និង នគលននយោយ លំនៅដ្ឋាន ថ្ឋាក់ជាតិ នៅន�ើយ។ ប៉ុខន្ 
លិែិតុបករណ៍ ទាំងននះ នឹងមាន រារភៈសំខាន់ ខា្ឋាំង្ស់ ក្ពុងការ 
ពកងឹង ដំនណើរការ ដ៏ កតឹមកតរូវ និង សន្ិសុែ នន ការកាន់កាប់ ដី។ 
លិែិតុបករណ៍ ទាំងននះ អាច អនុញ្ឋាត ឲឋាយ អាជា្ឋាធរ ដក់ នចញ ជា 
យុទ្រានស្ នដើមឋាបី នដះករាយ ក្ពុងចំន្ម បញ្ឋានផឋាេងៗ នទៀត 
គឺ បញ្ឋា នន ភាព ឥត ដីធ្ី និង ការតាំង លំនៅដ្ឋាន នករៅផ្លូវការ 
និង ដក់នចញ នូវ ការការពារ សិទ្ិមនុសឋាេ ដ៏ ចឋាបាស់ ោស់ 
កសបនៅតាម ស្ង់ដរ អន្រជាតិ។ រហូតមកទល់ នថងៃននះ 
នដយ រំនោភបំពាន នលើ ទាំង ចឋាបាប់ ជាតិ និង ចឋាបាប់ អន្រជាតិ 
ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន នៅ កម្ពុជា បន្ នកើតមាន 
ជា ដំន្ះករាយ ដំបូងបង្ស់ ពុំខមន ជា ដំន្ះករាយ 
ចុងនកកាយ នទ។ 

៣១ STTការសិកសាសសាវម្ជាវចែលពំុបានធបាះពុម្ភ។

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



២៦
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ធនធានធម្មជាតិ
 ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ សមាគម អាដហុក កាន់ ករណី 
រាប់សិប នន ការទន្ទ្ឋាន នលើ ធនធានធម្មជាតិ រាប់បញ្ចលូល ទាំង 
ការកាប់ នឈើ នដយ ែុសចឋាបាប់ ការននរាទ កតី នដយ ែុសចឋាបាប់ 
និង ការលក់ �លូត៍ ននរាទ កតី នដយ ែុសចឋាបាប់។ ទាំងននះ 
រាប់បញ្ចលូល ទាំង យ៉ឋាងតិច្ស់ ករណី៦ដច់នដយខ�ក 
នន ការកាប់ នឈើ ក្ពុងនកព សហគមន៍ នដយ ែុសចឋាបាប់ និង ករណី 
នកចើន នទៀត ទាក់ទិន នឹង ការទន្ទ្ឋាន យក ដី ខា្ឋាតតូច និង ខា្ឋាត 
ធំ។ ន្ទះ គឺជា ការកាប់ នឈើ នដយ ែុសចឋាបាប់ និង ការទន្ទ្ឋាន 
នលើ នកព ទឹក និង ជលផល នដយ កកុមហ៊ុន ឯកជន រា្ឋាប័នរដ្ឋ 
(ដូចជា កងកមា្ឋាំងកបដប់អាវុធ) ឬ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន។ រីឯ ការ 
ការទន្ទ្ឋាន យក ដី ខា្ឋាតតូច និង ខា្ឋាត ធំ គឺ ផឋាោរភា្ឋាប់ នឹង គនកមាង 
អភិវឌឋាឍន៍ធំៗ ដូចជា សមឋាបទាន ដី និង សមឋាបទាន រុករក ធនធាន 
ខរ៉។ 
 បទ បឋាបញ្ញត្ិ ខផ្ក បរិរា្ឋាន ដូចជា ចឋាបាប់ ភូមិោល 
ខដល សមាគម អាដហុក ដក់បញ្ចលូល ក្ពុង កម្មវិធី របស់ែ្តួន 
ស្ីពី ការពកងឹង អំ្ច សហគមន៍ គឺ ពុំ កតរូវោន អនុវត្ 
កតឹមកតរូវ ន�ើយ។ បទ បឋាបញ្ញត្ិ ទាំងននះ ពុំ ធា្ទ នូវ ការការពារ 
សិទ្ិ របស់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ក្ពុងការ ទទួលោន នសឋាបៀងអាហារ 
ទឹក និង កកមិតជីវភាព កគប់កគន់ នទ។ នបើនទាះជា មានការ 
ផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ជា ផ្លូវការ ស្ីពី ការកាប់ នឈើ ក្ី នកពនឈើ 
របស់ កបនទស កម្ពុជា កំពុង ោត់បង់ យ៉ឋាង កំ ហុក។ កសទាប់ 
នកពនឈើធំៗទទួលផល ប៉ះពាល់ ពីស មឋាប ទាន ដី និង ការកាប់ 
នឈើ និង ការនធ្ើ អាជីវកម្ម ខា្ឋាតតូច។ 

ការកាប់បំផ្ឋាញ នកពនឈើ ក្ពុង សមឋាបទាន របស់ កកុមហ៊ុន CRCK នៅក្ពុង នកព �ង់

ករណី សិកឋាោ៖ ការ បំ ផ្ិត បំផ្ឋាញ នកព �ង់

 កកុមហ៊ុន CRCK ទទួលោន សមឋាបទាន ខដលមាន 
នផទេដី ៦,០៤៤ហិកតា ក្ពុងនកព �ង់ ខដល ោតសន្ឹង នលើ នែត្ 
បួន (នែត្កំពង់ធំ កកនចះ កពះវិហារ និង នែត្សទេឹងខកតង)។ 
ជា ផ្លូវការ កកុមហ៊ុន CRCK ដំ នរៅស៊ូ ខត យ៉ឋាង្មិញ 
ការវាយតនម្ នហតុ ប៉ះពាល់ បរិរា្ឋាន ពុំោន បំនពញ នៅន�ើយ 
នហើយ កកុមហ៊ុន ោន ចូលរួម កាប់ នកពនឈើ និង បំផ្ឋាញ កសទាប់ 
នកព បឋម ខដលមាន ស្ឹក នែៀវ កគប់ រដូវ។ សហគមន៍ កាន់ខត 
កពរួយោរម្ន�ើងៗ អំពី ការ បំ ផ្ិត បំផ្ឋាញ នកព �ង់ នហើយ ោន 
ចល្ទ គ្ឋា នដើមឋាបី ការពារ ការនកបើកោស់ កបកបនដយ ចីរភាព នកព 
ននះ។
 
នៅ នថងៃទី២៣ ខែមី្ទ ឆ្ឋាំ២០១២ តំ្ង សហគមន៍ ចំនួន 
២៤១្ទក់ មកពី នែត្ បួន ោន កបមូល ផ្ពុំគ្ឋា នដើមឋាបី នស៊ើបអនងកេត 
សកម្មភាព នធ្ើ អាជីវកម្ម ែុសចឋាបាប់ ក្ពុងនកព �ង់។ ពួកនគ ោន 
កបទះនឃើញ នឈើរា ប់ ពាន់ នដើម រា្ឋាន និង នកគឿងចកក សកមាប់ 
កាប់ នឈើ នៅ អូរ ន្្ឋា នលើ និង អូរ ន្្ឋា នកកាម។ នៅ នថងៃទី២៥ ខែមី្ទ 
អាជា្ឋាធរ ោន បញ្ជលូន កងកមា្ឋាំង និង ចាប់ សកម្មជន សិទ្ិមនុសឋាេ 
(រួមទាំង នោក ឈុត វុទ្ី)  និង តំ្ង សហគមន៍ ខដល 
ោន ដុត នឈើ។ នៅ នថងៃទី២៧ ខែមី្ទ តំ្ង សហគមន៍ 
១៣២្ទក់ ោន ជួបគ្ឋា នៅ ភូមិ បឹង ឃុំ មាន រិ ទ្ិ កសុក ស្តឋាន់ 
នែត្កំពង់ធំ។ ពួកនគ មានបំណង តវា៉ឋា និង បិទផ្លូវ នៅ នថងៃ ប្ទ្ឋាប់។
 នៅ នថងៃទី២៨ ខែមី្ទ ពួកនគ ោន បំខបក គ្ឋា ជានកចើន 
កកុម នដើមឋាបី នស៊ើបអនងកេត សកម្មភាព របស់ កកុមហ៊ុន CRCK និង 

សមាគមអាដហុក –  ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង



២៧
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

កកុមហ៊ុន នសង រា រា៉ឋាវុធ ជា កកុមហ៊ុន មួយនទៀត ខដល ទទួលោន 
សមឋាបទា ន ដី នសដ្ឋកិច្ច ក្ពុង តំបន់ នកព �ង់។ ឈុត វុទ្ី កតរូវោន 
នគ គំរាម ោញ់។ កបជាពលរដ្ឋ ក៏ កតរូវោន បំភិតបំភ័យ នដយ 
អាជា្ឋាធរនែត្ ខដល នចាទកបកាន់ថ សកម្មភាព របស់ ពួកគត់ 
គឺ “កបឆំងនឹង រដ្ឋាភិោល។

 ដូចគ្ឋា ខដរ ជលផល ទទួលផល ប៉ះពាល់ ពី ការបំពុល 
និង កបតិបត្ិការ សហកគស អាជីវ កម្ម និង នដយ ការលក់ �លូត៍ 
ននរាទ នដយ ែុសចឋាបាប់ នដយ អាជា្ឋាធរ រាធារណភៈ។ សមាគម 
អាដហុក ោនដក់ បញ្ចលូល បទ បឋាបញ្ញត្ិ ទាក់ទង នឹង ជលផល 
ក្ពុង កម្មវិធី បណតេតះប្តឋាល របស់ែ្តួន ដូនច្ះ កបជា ពលរដ្ឋ 
អាច កាន់ខត យល់ដឹង អំពី កកបែណ្ឌ ចឋាបាប់ និង អាច កបតិកម្ម 
ក្ពុងនពល មានការ រំនោភបំពាន នកើតន�ើង។ ប៉ុខន្ ក្ពុងការ 
អនុវត្ ជាក់ខស្ង ពួកនគ ជួបនឹង បញ្ឋា កបឈម យ៉ឋាងនកចើន ក្ពុង 
ការការពារ ការចិញ្ចឹម ជីវិត របស់ ពួកនគ។ 
 ជនជាតិនដើម ភាគតិច ទទួល ការគំរាមកំខហង យ៉ឋាង 
ពិនសស នដយ គនកមាង រាងសង់ ទំនប់ធំៗ ដូចជា គនកមាង 
ទំនប់ វា រី អគ្គិសនី ខា្ឋាត ធំ ក្ពុង នែត្ នៅ ខប៉ក ឦរាន នន នផទេ 
កបនទស។ ហានិភ័យ ទាំងននះ ប៉ះពាល់ យ៉ឋាងធងៃន់ធងៃរ នៅនលើ 
ការ ចិញ្ចឹមជីវិត និង រនបៀប រស់នៅ រប ស់ សហគមន៍ រស់នៅ 
តាម បន្តឋាយ ទនន្ នដយ បនណតេញ ពួកនគ នចញពី ទឹកដី ដូនតា 
និង នធ្ើ ឲឋាយ លិចលង់ នកពនឈើ និង ដី ដំ ដុះ រាប់ពាន់ ហិកតា។ 
ស្ពុក កតី កំពុង កបឈម នឹង ហានិភ័យ ខដល កតរូវ គំរាមកំខហង 
បខនថែមនទៀត នដយ គនកមាង នហដ្ឋារច្ទសម្័ន្ធំៗ ដូចជា 
ទំនប់ រា យ៉ឋា បូរី នៅ កបនទស ឡាវ។ 

ស្ចកតែី្ន្ិដ្ថាន
 ភាពែុសគ្ឋា ខដល សមាគម អាដហុក ោនកត់សមា្ឋាល់ 
(កបជាពលរដ្ឋ កាន់ខត មាន សមានចិត្ ចាត់វិធានការ នដើមឋាប ី
ការពារ សិទ្ិ របស់ ពួកនគ ប៉ុខន្ តិចតួច ្ ស់ ខដល ទទួលោន 
ដីធ្ី ពួកនគ វិញ ឬ សំណង សមកសប) បង្ពុ ល បងា្ឋាញថ រា្ឋានភាព 
ដីធ្ី កំពុង ខតមាន លក្ណភៈ ធងៃន់ធងៃរន�ើងៗ។ កបជាពលរដ្ឋ និង 
សហគមន៍ កំពុង កាន់ខត យល់ដឹង អំពី សិទ្ិ និង មនធឋាោោយ 
ផ្លូវចឋាបាប់ នដើមឋាបី ការពារ ែ្តួន ពួកនគ។ ពួកនគ កាន់ខត ទាមទារ 
នូវ យុត្ិធម៌ និង ការទទួលែុសកតរូវ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី 

ដីធ្ី កាន់ខត កកម នហើយ អាជា្ឋាធរ ែកខាន តមកេល់ សិទ្ិ របស ់
កបជាពលរដ្ឋ នៅនពលខដល ពួកនគ ចូលរួម ក្ពុង វិវាទ ពាក់ព័ន្ 
នឹង អតុលឋាយភាព ខា្ឋាំងនពក នន អំ្ច រវាង ភាគី។ 
 ចឋាបាប់ ចាំោច់ កតរូវខត ពកងឹង ការអនុវត្ ឲឋាយ ោន កាន់ខត 
កបនសើរន�ើង និង ការធា្ទ នូវ ដំនណើរការ ដ៏ កតឹមកតរូវ ចាំោច់ 
កតរូវខត តមកេល់ នៅ កគប់ កកមិត នន រាជរដ្ឋាភិោល និង រដ្ឋោល។ 
បញ្ឋា បច្ចពុបឋាបន្ ប្តឋាល ឲឋាយ មានការ ជះឥទ្ិពល អវិជ្ជមាន 
ធងៃន់ធងៃរ នលើ សន្ិសុែ កាន់កាប់ ដីធ្ី កកមិតជីវភាព ការចិញ្ចឹម 
ជីវិត ធនធានធម្មជាតិ និង សិទ្ិ វបឋាបធម៌។ កបសិននបើ បញ្ឋា 
ទាំងននះ ពុំ កតរូវោន នដះករាយ ជា បញ្ឋា អាទិភាព នទន្ទះ 
នសថែរភាព សង្គម អាច នឹង រនងា្ឋាះរនង្គើ។ 

ស្កបខ្្ឌចថាបាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក 



២៨
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក.អ្នតែិ្ុខននការកាន់កាប់ដីធ្ី
 សន្ិសុែ នន ការកាប់ ដីធ្ី គឺជា ការចាំោច់ បំផុត ក្ពុងការ 
ធា្ទ ដល់ សិទ្ិ កាន់កាប់ ដីធ្ី និង សិទ្ិ លំនៅឋាន។ នយងតាម 
ចឋាបាប់ អន្រជាតិ ការនលើកកម្ស់ សន្ិសុែ ក្ពុងការ កាន់កាប់ ដីធ្ី 
គឺជា កាតព្កិច្ច យ៉ឋាង ចាំោច់ របស់ រដ្ឋ។ ដូនច្ះ ចឋាបាប់ ជាតិ គួរ 
មាន បញ្ចលូល វិធានការ ្ទ្ទ ខដល “ធា្ទ ឲឋាយ មាន សន្ិសុែ ដល់ 
អ្កកា ន់ កាប់ លំនៅដ្ឋាន និង ដីធ្ី ឲឋាយ ោនល្ បំផុត តាម ខដល 
អាច នធ្ើោន [និង] កគប់កគង កាលភៈនទសភៈ ឲឋាយ ោន តឹងរឹង ខដល 
អាចមាន ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន និង ដីធ្ី”៣២។ រា្ឋាប័ន 
នរៀបចំ បទដ្ឋាន មួយចំនួន ោន ទទួលរា្ឋាល់ថ ការកាន់កាប់ 
កខន្ង មួយ អាចមាន ទកមង់ នកចើនយ៉ឋាង មាន ជាអាទិ៍ ភាពជា 
មា្ឋាស់ ការជួល  ឬ ការតាំង លំនៅដ្ឋាន ក្ពុង កគ មាន អាសន្ និង 
ការតាំង ទីលំនៅ មិន ផ្លូវការ។ “ថ្ីនបើ ការកាន់កាប់ កខន្ង មួយ 
មាន នកចើន កបនភទ ដូចននះ ក្ី មនុសឋាេ កគប់រូប គួរ មាន សន្ិសុែ 
នន ការកាន់កាប់ ក្ពុង កកមិត មួយ ខដលមាន ការធា្ទ ពី ផ្លូវចឋាបាប់ 
កបឆំងនឹង ការបនណតេញនចញ នដយ បង្ំ ការ នបៀតនបៀន និង 
ការគំរាមកំខហងនផឋាេងៗនទៀត”៣៣។ នហើយ កបសិននបើ រដ្ឋ 
កតរូវការ ដីធ្ី នដើមឋាបី អភិវឌឋាឍ វិធានការ មួយចំនួន (ដូចជា ការ 
គ្ឋាន ការនរីសនអើង) កតរូវខត យកមកអនុវត្ ជាប្ទ្ឋាន់៣៤។ 
  ជារួម កបនទស កម្ពុជា ែកខាន ក្ពុង ការធា្ទ សិទ្ិ 
មាន សន្ិសុែ កាន់កាប់ ដីធ្ី របស់ កបជាពលរដ្ឋ។ នបើនទាះបី 
ជាមាន ការនចញ ប័ណ្ណ សមា្ឋាល់ មា្ឋាស់ អចលនវតថែពុ រាប់ខសន ក្ពុង 
រយភៈនពល ប៉ុ្ទ្ឋាន ឆ្ឋាំ កន្ង ននះ ក៏នដយ៣៥ ក៏ កម្មវិធី ផ្ល់ កម្មសិទ្ិ 
ដីធ្ី ខដល ោន អនុវត្ ជា បន្ប្ទ្ឋាប់ កន្ងមក មិនោន នឆ្ើយតប 
នៅនឹង តកមរូវការ របស់ កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវការ សន្ិសុែ 
ក្ពុងការ កាន់កាប់ ដីធ្ី បំផុត ន្ទះនទ ដូចជា កបជាពលរដ្ឋ ខដល 

២.ផលបះ៉ពាល់អវិជ្ជមាននិ្
ផលវិបា្រងផសេ្ៗ

៣២ គណៈករាមា ធិការអង្គការស�ម្បជាជាតិស្ីពីសិ្រ្ិធសែ្កិច្សង្គមកិច្និងវប្បធម៌,ធយបល់្ូរធៅធលខ៧,op.
cit.,កថ្ខណ្ឌ ៩។

៣៣ គណៈករាមា ធិការអង្គការស�ម្បជាជាតិស្ីពីសិ្រ្ិធសែ្កិច្សង្គមកិច្និងវប្បធម៌,ធយបល់្ូរធៅធលខ៤,op.
cit.,កថ្ខណ្ឌ ៨(ក)។

៣៤ ែូចខាងធលើកថ្ខណ្ឌ ១០។
៣៥ រ�ូតមកែល់ចខវចិ្ិកាឆ្នា ំ២០១១ែំធណើ រការចុះបញី្កមមាសិ្រ្ិែីធលាីជាលក្ខណៈម្បព័ន្បាន្្តល់បណ្ណកមមាសិ្រ្ិែីធលាី

ចំនួន១.៧៤០.៨៣៩(LSSAP,ែីជាជីវតិ៖ម្ពឹត្តិបម្តព័ត៌រានអនុកមមាវធីិម្គប់ម្គងែីធលាី,ចបាប់ធចញ្សាយធលខ២
(ចខវចិ្ិកាឆ្នា ំ២០១១)។ធមើលឯកសារធោលជំ�ររបស់អង្គការមិនចមនរោ្ឋ ភិបាលស្តីពីការអភិវឌ្ឍកម្ុជាធៅឆ្នា ំ
២០១០ែល់ឆ្នា ំ២០១២៖ម្តរួតពិនិត្យការអនុវត្តច្នការអនុវត្តយុ្រ្សាសស្តជាតិនិងសុចនាករម្តរួតពិនិត្យរមួ
CDCFឆ្នា ំ២០១០(ន្ងៃ្ីរ២៥ចខកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១២),្ំរព័រ៧៣។

៣៦ ធយងតាមធនធាោរពិភពធលាកភាគរយននម្បជាជនោមា នែីធលាីបានធកើនធ�ើងពី១៣%ធៅ២៥%ធៅឆ្នា ំ២០០៧។

តាំងទី លំនៅដ្ឋាន នករៅផ្លូវការ និង ក្ពុង តំបន់ មាន វិវាទ រួមទាំង 
ជនជាតិនដើម ភាគតិច។ កង្ះខាតភាព ចឋាបាស់ោស់ ជុំវិញ 
រា្ឋានភាព ដីធ្ី ែកខាន ក្ពុងការ អនុវត្ ចឋាបាប់ និង បទ បឋាបញ្ញត្ ិ
កង្ះ ការធា្ទ ទប់ទល់ នឹង ការបនណតេញនចញ នដយ បង្ំ កង្ះ 
ការទទួលរា្ឋាល់ សិទ្ិ របស់ ជនជាតិនដើម ភាគតិច និង កង្ះខាត 
ឧោកស័យ កបកបនដយ កបសិទ្ភាព គឺជា ការរួមចំខណក ដ ល់ 
បរិយកាស រួម នន អសន្ិសុែ ក្ពុងការ កាន់កាប់ ដីធ្ី។ 
  កបនទស កម្ពុ ជាមាន រាវតារ មាន បញ្ឋា។ របប ខែ្មរ 
កកហម មិន កតឹមខត ទទួលែុសកតរូវ នលើ ឧកកិដ្ឋកម្ម និង អំនពើ 
នឃារនៅ យ៉ឋាង រងា្ឋាល ប៉ុន្ណឋាះ នទ ខត របប ននះ ខថមទាំង បងកេ 
ឧបសគ្គ ដល់ ទំ្ទក់ទំនង ក្ពុងសង្គម កម្ពុជា។ រហូតដល់ ឆ្ឋាំ 
១៩៧៩ ការនរៀបចំ ផ្ល់ កម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ផ្លូវការ កតរូវ រង ការបំផ្ិច 
បំផ្ឋាញ ទាំងកសុង។ នគ កតរូវខត ទទួលរា្ឋាល់ថ រា្ឋានភាព ដី 
ធ្ី បច្ចពុបឋាបន្ គឺជា ផលវិោក នន នរាក្ទដកម្ម ននះ។ នទាះជា 
យ៉ឋាងននះ ក្ី អសន្ិសុែ នន ការកាប់ ដីធ្ី ក៏ ជា ផលវិោក នន 
នគលននយោយ ដីធ្ី ្ទនពល បច្ចពុបឋាបន្ ខដល ោននធ្ើ ឲឋាយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ សិទ្ិ របស់ កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវ កចាន ចូល 
រា្ឋានភាព គ្ឋាន សិទ្ិអំ្ច។ 

ខ.ភាពគ្ថានដីធ្ីភាពស្កីស្កនិងបញ្ថាពាក់ព័ន្ធ
  ភាគរយ នន កបជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា កាន់ខត នកចើនន�ើង 
ខដល គ្ឋាន ដី គ្ឋាន ដីធ្ី៣៦។ នដើមចម ខដល នធ្ើ ឲឋាយ គ្ឋាន ដីធ្ី ននះ 
មាន ជាអាទិ៍ កំនណើន កបជាពលរដ្ឋ និង ការខក ខកបជាសនឋាេឹមៗពី 
នសដ្ឋកិច្ច ពឹង ខផ្កនលើ កសិកម្ម នៅជា នសដ្ឋកិច្ច ពឹងខផ្ក នលើ 
ឧសឋាោហកម្ម និង នសវា ប៉ុខន្ ពុំមាន នគលននយោយ នសដ្ឋកិច្ច 
និង ដីធ្ី ចឋាបាស់ោស់។ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច និង ការទន្ទ្ឋាន យក 

សមាគមអាដហុក – ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងផលវិបាកសផថាេងៗ



២៩
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

៣៧ ធនាោរពិភពធលាក,កម្ុជា៖ធតើអាចកាត់បន្ថយភាពម្កីម្កចំនួនរក់កណា្ត លម្តឹមឆ្នា ំ២០១៥ចែរឬធ្រ?
ការវាយតនមលាពីភាពម្កីម្កីឆ្នា ំ២០០៦្ំរព័រ៨៧។

ដីធ្ី ោន បង្ំ កបជាពលរដ្ឋ ឲឋាយ នចញពី ដី កសិកម្ម របស់នគ នដយ 
មិនោន ផ្ល់ឱកាស ឲឋាយ ោន កគប់កគន់ នដើមឋាបី ទទួលោន ដី នៅ 
កខន្ងនផឋាេងៗនទៀត។ ទនង្ើ ដូចននះ គឺជា កង្ល់ មួយ នៅនពល 
មាន កំនណើន កបជារានស្។ សំណួរ នៅនពលននះ គឺថ នតើ 
កបនទស កម្ពុ ជាមាន ដី កគប់កគន់ ឬនទ សកមាប់ មនុសឋាេ ជំ្ទន់ 
នកកាយ នៅនពល ដី ខដលមាន អំន្យផល ខាង កសិកម្ម 
នសទេើរខត ពាក់ក្តឋាល សថែិតក្ពុង ក្តឋាប់នដ សមឋាបទា និក ឯកជន 
រហូត ដល់ ៩៩ ឆ្ឋាំ ន្ទះ?
  ការអភិវឌឋាឍ ក សិ-ឧសឋាោហកម្ម និង កំនណើន ផលិត 
ភាព កសិកម្ម អាច ដំនណើរការោន កបសិននបើ មានការ កគប ់
កគង និង កតរួតពិនិតឋាយ សមឋាបទា ដីធ្ី ឲឋាយ ោនល្ ន្ទះ។ នទាះជា 
យ៉ឋាងននះ ក្ី ការអភិរកឋាេ ដី សកមាប់ កសិករ ខដល កាន់កាប់ ទំហំ 
ដីតូចៗរបស់ែ្តួន គឺជា ការចាំោច់។ ខផ្កនលើ ទសឋាេនភៈ មួយ នន 
កិច្ច អភិវឌឋាឍ ការបន្ អភិរកឋាេ ទំហំ ដីតូចៗ និង កកុមហ៊ុន ឯកជន 
ខដល ផ្ល់ ពូជ និង ការបណតេតះប្តឋាល ដល់ កសិក រ និង/ឬ 
ខកនច្ ផលិតផល សកមាប់ ្ទំនចញ អាច ផ្ល់ ផលកបនយជន៍ 
នកចើនជាង យុទ្រានស្ ខដល កំពុង អនុវត្ ្ទនពល បច្ចពុបឋាបន្។ 
គំរូ ជា ជនកមើស មួយ ននះ អាចបនងកេើត ការងារ បនងកេើន ផលិតភាព 
និង ខចករំខលក កំនណើន កាន់ ខតមាន សមភាព។ នយងតាម 
ធ្ទគរពិភពនោក “នយងតាម ការសនងកេត កគរួរារ នៅតាម 
ជនបទ ក្ពុងកបនទស កម្ពុជា ហាក់ដូច ជាមាន ទំហំ តូច ប៉ុខន្ គឺជា 
អ្ក ផលិត នលើ ខផ្ក កសិកម្ម យ៉ឋាង មាន កបសិទ្ភាព។ ការវិភាគ 
មួយចំនួន ឆ្ពុះបញ្ឋាំង ថ […] ទំហំ ដី កសិកម្មតូចៗអាច ផលិត 
ោន ផល នកចើន ជា ដី កសិកម្ម ទំហំ ធំ នៅនពល នធ្ើការ វាស់ខវង 
ពី កោក់ចំណូល ពី ផលិតផល ទិន្ផល កបនយជន៍ ឬ តនម្ ពី 
ផលិតផលនផឋាេងៗនទៀត ក្ពុង មួយ ហិកតា”។ អាកស័យនហតុននះ 
“គួរ មានការ គំកទ ដល់ ការធា្ទ ឲឋាយ មានការ កាន់កាប់ ដី ក្ពុង 
ទំហំតូចៗ ជាជាង ការកាន់កាប់ ដី ទំហំ ធំ ជា លក្ណភៈ ពាណិជ្ជកម្ម 
នដយ នធ្ើការ សន្មត ថ ជា មូលដ្ឋានកគឹះ នន រច្ទសម្័ន្ កសិកម្ម 
កម្ពុជា”៣៧។ នយើង អាច និយយ មឋាោ៉ឋាង នទៀតថ ការអនុវត្ 
កសិកម្ម ជា លក្ណភៈ កគរួរារតូចៗនដយមាន ការនលើកកម្ស ់

សន្ិសុែ ក្ពុងការ កាន់កាប់ ដីធ្ី អាចជួយ កាត់បនថែយ ភាពកកីកក 
ោន នលឿន។ 
  នៅនពល បច្ចពុបឋាបន្ បញ្ឋា មួយចំនួន បងកេ ឲឋាយ មានការ 
គំរាមកំខហង យ៉ឋាងធងៃន់ធងៃរ។ ទីមួយ សហគមន៍ ជនជាតិនដើម 
ភាគតិច កបឈម នឹង ឧបសគ្គ ធំនធង ក្ពុងការ ទទួលរា្ឋាល់ថ 
ជា កកុម កសបចឋាបាប់ និង ចុះបញ្ជី ដីធ្ី របស់ែ្តួន ជា កម្មសិទ្ិ 
សមូហភាព។ រហូតដល់ ចុងឆ្ឋាំ២០១២ មាន សហគមន៍ 
ជនជាតិនដើម ភាគតិច ចំនួន បី ប៉ុន្ណឋាះ (ក្ពុង នែត្ រន ត គិរី 
និង មណ្ឌលគិរី) ខដល ោនទទួល កម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ជា លក្ណភៈ 
សមូហភាព។ សហគមន៍ ជនជាតិនដើម ភាគតិចនផឋាេងៗនទៀត 
កំពុង កបឈម នឹង ការោត់បង់ ដីធ្ី ជា កបនពណី របស់ែ្តួន។ 
កបសិននបើ គ្ឋាន ការចាត់វិធានការ ជាប ្ទ្ឋា ន់ នដើមឋាបី ការពារ សិទ្ិ 
របស់ ពួកនគ នទន្ទះ សហគមន៍ ជនជាតិនដើម ភាគតិច កាន់ខត 
នកចើនន�ើង កបឈមមុែ នឹង ការោត់បង់ ដីធ្ី នដយរារខត 
សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី និង អ្ក កាប់ នឈើ។ 
ទី ពីរ ពលរដ្ឋ ខដល កតរូវនគ បនណតេញនចញ កបឈមមុែ នៅនឹង 
បញ្ឋា ជានកចើន នករៅពី បញ្ឋា ោត់បង់ កម្មសិទ្ិ ន្ទះ។ ជា ញឹកញាប់ 
ពួកគត់ ពុំមាន ទឹករា្ឋាត សកមាប់ នកបើកោស់ ពុំមាន អ្ទម័យ 
ក្ពុង កខន្ង រស់នៅ និង ពុំមាន អគ្គិសនី នកបើកោស់។ នៅក្ពុង 
ករណីែ្ះ នបើនទាះបីជា ពួកគត់ កតរូវោន បនណតេញ នចញនៅ 
កខន្ង ថ្មី រយភៈនពល៦ឆ្ឋាំ នហើយក៏ នដយ ក៏ អាជា្ឋាធរ ោន ទាន់ 
ោនផ្ល់ នសវា ជា ចាំោច់ ដល់ ពួកគត់ នៅន�ើយ។ កបជាពលរដ្ឋ 
ទាំងននះ កតរូវ បង្ំចិត្ ទិញ ទឹក ពី អណតេតូង ឯកជន និង នភ្ើងអគ្គិសន ី
ពី អ្កផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី នៅតាម មូលដ្ឋាន។ ទី បី កបជាពលរដ្ឋ ខដល 
រង ការបនណតេញ នចញពី តំបន់ តាំងទី លំនៅដ្ឋាន ក្ពុង កកុង នៅកាន់ 
តំបន់ តាំងទី លំនៅដ្ឋាន ថ្មី ជា ញឹកញាប់ កបឈម នៅនឹង បញ្ឋា 
ការងារ អប់រំ  និង សកម្មភាព រកកោក់ ចំណូលនផឋាេងៗ នទៀត។ 
ឧទាហរណ៍ ភូមិ អណតេតូង (ខដលជា កខន្ង តាំងទី លំនៅ ថ្មី 
របស់ អតីត កបជាពលរដ្ឋ សហគមន៍ ពី ទនន្ោរាក់) មាន 
ចមា្ឋាយ កបមាណ ជា២០គី�លូខម៉កត ពី រាជធានី ភ្ំនពញ។ ភ្ំ ោត 
(ខដលជា តំបន់ តាំងទី លំនៅដ្ឋាន ថ្មី របស់ អតីត កបជាពលរដ្ឋ ពី 

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងផលវិបាកសផថាេងៗ – សមាគមអាដហុក 



៣០
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ដីកកហម និង បុរី កីឡា) មាន ចមា្ឋាយ៤០គី�លូខម៉កត ពី រាជធានី 
ភ្ំនពញ។ នយងតាម ការសិកឋាោ ករាវកជាវ របស់ កកុមការងារ សិទ្ិ 
លំនៅដ្ឋាន (HRTF) ខដលមាន មូលដ្ឋាន ក្ពុង ទីកកុង ភ្ំនពញ៣៨ 

បំណុល ជា មធឋាយម របស់ កគរួរារ ប្ទ្ឋាប់ពី បនណតេញ ពី លំនៅដ្ឋាន 
មាន ចំនួន៨៦៩ដុោ្ឋារ  (ខដល កគរួរារ ទាំងននះ មាន បំណុល 
ជា មធឋាយម ខត៤៥៥ដុោ្ឋារ ប៉ុន្ណឋាះ នៅ មុននពល បនណតេញ ពី 
លំនៅដ្ឋាន)។ ដូចគ្ឋាននះខដរ មាន រាោនរៀន ចំនួន តិចតួច 
ប៉ុន្ណឋាះ ខដលមាន ទីតាំង សថែិតនៅក្ពុង ឬ នៅ ជិត តំបន់ តាំងទី 
លំនៅដ្ឋាន ថ្មី ទាំងននះ ប៉ុន្ណឋាះ។ កុមារ ជានកចើន ្ទក់ ោន នោះបង់ 
ការសិកឋាោ នហើយ កុមារ ខដល អាច បន្ ការសិកឋាោ របស់ែ្តួន ទំនង 
ជាមាន បញ្ឋា ក្ពុង ការនរៀន កតរួតថ្ឋាក់៣៩។ ទី បួន សុែភាព របស់ 
កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវោន បនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន នដយ 
បង្ំ កតរូវ រង ការប៉ះពាល់ យ៉ឋាងធងៃន់ធងៃរ។ កគរួរារ ភាគនកចើន ខដល 
កតរូវោន បនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន មាន បញ្ឋា ជំងឺ ឬ មាន 
របួស ក្ពុង រយភៈនពល៣ខែ មុននពល នធ្ើការ នសុើបអនងកេត របស់ 
HRTF នហើយ កគរួរារ ភាគនកចើន មាន អារម្មណ៍ ថ សុែភាព 
របស់ សមាជិក កគរួរារ មិនល្ ន�ើយ៤០។ 

ការ តាំងទី លំនៅដ្ឋាន ថ្មី របស់ អតីត កបជាពលរដ្ឋ បុរី កីឡា ខដល គ្ឋាន ឯករារ កតឹមកតរូវ

ករ្ី្ ិកថាសា៖តំបន់តាំងលំសៅដ្ថានថ្មីភ្ំបាត

 ភ្ំ ោត គឺជា កខន្ង តាំងទី លំនៅ ថ្មី របស់ អតីត 
កបជាពលរដ្ឋ ពី សហគមន៍ ដីកកហម និង បុរី កីឡា មាន ទីតាំង 
សថែិតនៅ ជិត ឧ ត្ពុ ង កតង់ កពំកបទល់ រវាង នែត្ក្តឋាល និង 
នែត្កំពង់ស្ឺ។ កគរួរារ ចំនួន ៣០៥កគរួរារ រស់នៅក្ពុង តំបន់ 
តាំងទី លំនៅ ថ្មី ននះ (ក្ពុងន្ទះ ១២៥កគរួរារ មកពី សហគមន៍ 
ដីកកហម (ពីដំបូង មាន ចំនួន ៤៦៧) ១៥០កគរួរារ មកពី បុរ ី
កីឡា និង ៣០កគរួរារ នផឋាេងនទៀត ខដល គ្ឋាន ឯករារ បញ្ឋាក់ 
កតឹមកតរូវ មកពី បុរី កីឡា)។
  អតីត កបជាពលរដ្ឋ ពី តំបន់ ដីកកហម ននះ ោនតាំង 
ទីលំនៅៗឃុំ ភ្ំ ោត នែត្ក្តឋាល កាលពី៣ឆ្ឋាំមុន។ នៅនពល 
ននះ កបជា ពលរដ្ឋ ទាំងននះ នៅ ែ្តួនឯង ថ “សមាគម តង់ 
នែៀវ។ ពួកគត់ នកបើកោស់ ធនធាន ផ្ឋាល់ែ្តួន នដើមឋាបី រាងសង់ 
បង្គន់ និង កបព័ន្ ចនកមាះ ទឹក។ រហូតដល់ នពលននះ អង្គការ 
មិនខមន រដ្ឋាភិោល ោន រាងសង់ កបព័ន្ អ្ទម័យ និង កបព័ន្ 
បង្លូរទឹក សំណល់ និង ោន រាងសង់ ផទេះ ចំនួន ៥៨ែ្ង។ ភូមិ 

៣៨ ្លប៉ាះរល់ធសែ្ឋកិច្សង្គមពីការបធណ្ត ញធចញពីលំធៅោ្ឋ នធៅកម្មិតម្គរួសារកនាុងរាជធានីភនាំធពញ(២០១១),
្ំរព័រ១៤(អាចអានបានធៅhttp://www.hrtfcambodia.org/files/SEI_of_Force_Eviction_Report_ENG.pdf).

៣៩ ែូចខាងធលើ្ំរព័រ១៥។
៤០ ែូចខាងធលើ្ំរព័រ១៦។

សមាគមអាដហុក – ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងផលវិបាកសផថាេងៗ



៣១
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ននះ មាន មណ្ឌល សុែភាព តូច មួយ ខដល ទទួល ោនការ ឧ តថែ ម្ 
ជា ថវិកា ពី អង្គការ មិនខមន រដ្ឋាភិោល មួយ។ ភូមិ ននះ សថែិតនៅ 
ចមា្ឋាយ កបមាណ ជា៣នៅ ៤គី�លូខម៉កត ពី រាោបឋមសិកឋាោ 
និង ៦គី�លូខម៉កត ពី រាោ មធឋាយមសិកឋាោ។ កបជាពលរដ្ឋ 
រស់នៅក្ពុង ភូមិ ននះ នកបើកោស់ អគ្គិសនី នដយ កតរូវ ចំ្យ 
កោក់ កបមាណ ជា១២០០នរៀង ក្ពុង មួយ គី�លូវា៉ឋាត់នមា៉ឋាង នៅ 
កកុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី ឯកជន មួយ (នបើ នកបៀបនធៀប នឹង 
ការចំ្យ កតឹមខត ចំនួន ៨២០នរៀល ក្ពុង មួយ គី�លូវា៉ឋាត់នមា៉ឋាង 
នៅ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន អគ្គិសនី រដ្ឋ ក្ពុង ទីកកុង ភ្ំនពញ (Électricité du 

Cambodge))។ មនុសឋាេនពញវ័យ ភាគនកចើនបំផុត ោន ចាក 
នចញពី កខន្ង តាំងទី លំនៅ ថ្មី ននះ នដើមឋាបី នៅរក ការងារ នធ្ើ ក្ពុង 
ទីកកុង ភ្ំនពញ និង ទីកបជុំជននផឋាេងៗនទៀត។
 កាល ពីមួយ ឆ្ឋាំមុន អតីត កបជាពលរដ្ឋ ពី សហគមន៍ 
បុរី កីឡា ោន តាំងទី លំនៅ ក្ពុង ចមា្ឋាយ ពីរ ឬ បី គី�លូខម៉កត ពី កខន្ង 
តាំងទី លំនៅ ថ្មី ននះ សថែិតក្ពុង នែត្កំពង់ស្ឺ។ នដយរារ ភូមិ ននះ 
គ្ឋាន នភ្ើងអគ្គិសនី និង គ្ឋាន ទឹក មា៉ឋាសុីន ន្ទះ នទើប កបជាពលរដ្ឋ 
ក្ពុងភូមិ កតរូវ ពឹង ខផ្កនលើ នភ្ើង អាគុយ និង អណតេតូងទឹក។ 
កបជាពលរដ្ឋ នពញវ័យ ជានកចើន ្ទក់ ពី ភូមិ ននះ នៅនធ្ើ ការងារ 
នៅ ទីកកុង ភ្ំនពញ ខដលមាន ចមា្ឋាយ ចំនួន៤៦គី�លូខម៉កត 
នហើយ ោន ទុក ឪពុកមា្ឋាយ និង កូន របស់ែ្តួន ឲឋាយ នៅចាំ ផទេះ។ 
ពួកនគ មានការ ងារ ជា កម្មករ នរាងចកក សនម្ៀកបំពាក់ អ្ក 
នោសសមា្ឋាត ឬ ជា អ្កលក់ដូរ តូចតាច តាម ច នញ្ចើ ម ផ្លូវ។ 
អ្កែ្ះ អាច វិល កត�ប់មកផទេះ វិញ នដើមឋាបី សួរសុែទុក្ រាច់ញាត ិ
មួយដង ប៉ុន្ណឋាះ ក្ពុង មួយខែ ពី នកពាះខត ការចំ្យ សកមាប់ 
ការនធ្ើដំនណើរ នៅមក មាន ចំនួន ២០.០០០នរៀល។ នដើមឋាបី 
បំនពញ នសចក្ីកតរូវការ របស់ែ្តួន នស្ី មួយចំនួន នដរ នែ្ើយ ឬ 
សំនលៀកបំពាក់ នដើមឋាបី កទកទង់ កគរួរារ ប៉ុខន្ ពួកនគ កតរូវនធ្ើ នដយ 
នដ ពីនកពាះ មា៉ឋាសុីននដរ របស់ ពួកនគ កតរូវ រង ការបំផ្ិចបំផ្ឋាញ 
ក្ពុងអំ�ពុងនពល នន ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន នៅ បុរី 
កីឡា (នថងៃទី៣ ខែមករា ឆ្ឋាំ២០១២)។ កូន របស់ កបជាពលរដ្ឋ 
ក្ពុង កកុម ននះ អាច នៅ នរៀន នៅក្ពុង រាោ ជាមួយនឹង កូន របស់ 
កបជាពលរដ្ឋ មកពី សមាគម តង់ នែៀវ ខដរ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី 
រាោ ទាំងននះ មាន ចំនួន សិសឋាេ នកចើន ហួសនហតុ និង ពុំមាន 
មូលនិធិ កគប់កគន់ នដើមឋាបី តំនណើរការ ន�ើយ។ ក្ពុង រយភៈនពល 
៦ខែ ដំបូង កបជាពលរដ្ឋ ចាំោច់ កតរូវ ទឹករា្ឋាត នដើមឋាបី នកបើកោស់ 

ខដលមាន តនម្៥០០នរៀល ក្ពុង មួយ ធុង ចំណុះ១៥លីកត (នបើ 
នកបៀបនធៀប នឹង តនម្ ទឹក របស់ រដ្ឋ ករ ទឹក ស្យ័ត កកុងភ្ំនពញ 
ខដលមាន តនម្ រវាង ពី៥៥០ និង ១០១០នរៀល ក្ពុង មួយ 
ខម៉កត គីប ខដល តនម្ ននះ នថក ជាង កបមាណ ជា ពី ៣០ នៅ 
៦០ដង នន តនម្ ទឹក របស់ កបជាពលរដ្ឋ ក្ពុងភូមិ)។ ប៉ុខន្ ន្ទះ 
នពលននះ កបជាពលរដ្ឋ ក្ពុងភូមិ ននះ នកបើកោស់ ទឹក ពី អណតេតូងទឹក 
រាធារណភៈ ចំនួន បី នដយ ពុំ ចាំោច់ បង់កោក់ ន�ើយ។
 នករៅពី កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវោន បញ្ជលូន ឲឋាយ នៅ 
រស់នៅ ក្ពុងភូមិ ននះ ជា ផ្លូវការ កគរួរារ ខដល ពុំមាន ឯករារ 
ជា ផ្លូវការ ចំនួន ៣០កគរួរារ មកពី បុរី កីឡា (កគរួរារ 
ចំនួន១០ក្ពុងចំន្ម កគរួរារ ទាំងននះ គឺជា កគរួរារ រស់នៅ 
ជាមួយ នមនរាគ នអដស៍/ជំងឺនអដស៍) ោន រា្ឋាក់ នៅក្ពុង ភ្ំ ោត 
ននះខដរ នដយ កគរួរារ ទាំងននះ ោន ោត់ កគប់យ៉ឋាង ទាំងអស់ 
(រួមមាន សំនលៀកបំពាក់ និង សមា្ឋារភៈនកបើកោស់ ក្ពុង ផទេះោយ) 
ក្ពុងអំ�ពុងនពល នន ការ បនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន។ ពួកនគ 
មិនោន ទទួល ជំនួយ នរាះន�ើយ ពី អាជា្ឋាធរ។ អង្គការ មិនខមន 
រដ្ឋាភិោល មួយចំនួន ោនផ្ល់ អាហារ និង ថ្ឋាំនពទឋាយ ដល់ 
កគរួរារ ទាំងននះ។ មនុសឋាេនពញវ័យ មួយចំនួន នធ្ើការ ងារ ជា 
អ្ក នរីស សំរាម ឬ ជា អ្ក នោសសមា្ឋាត។ កគរួរារ ខដល បន្ 
រស់នៅ ភ្ំ ោត រស់នៅក្ពុង រា្ឋានភាព យ៉ឋាង នវទ្ទ ដូចគ្ឋា នឹង 
ជននភៀសែ្តួន ខដរ។

 
  នករៅពីននះ នករៅពី បញ្ឋា ជីវភាព រស់នៅ ក្ពុង ឆ្ឋាំ ២០១២ 
កបជាពលរដ្ឋ ក្ពុង កកុង ោនទទួល រងនកគះ ពី ទឹកជំនន់ ជា ញឹក 
ញាប់ ខដល ទឹកជំនន់ ននះ អាច ប្តឋាលមកពី ការ ចាក់ បំនពញ 
ដី នៅ បឹងកក់ នដើមឋាបី យក ដី នៅ បនកមើ គនកមាង លំនៅដ្ឋាន និង 
មជឋាឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម។ តាមពិត បឹង ននះ មិនអាច បំនពញ 
មុែងារ ជា អាង ស្ពុក ទឹកធម្មជាតិ នទៀតន�ើយ។ ទឹកជំនន់ និង 
ទឹក ោយ ភក់ ដក់ មិន ខកបកបរួល អាច បងកេ ឲឋាយ មាន ជំងឺ មួយ ចំនួន 
ដូចជា ជំងឺកគុន្ម ជំងឺរាគ ឬ ជំងឺ អាសន្នរាគ។ នករៅពី បញ្ឋា 
ទាំងននះ បឹងនផឋាេងៗនទៀត ក្ពុង កកុង (ដូចជា បឹងទំពុន) ក ៏
នកគង នឹង ចាក់ដី បំនពញ ផងខដរ។ 
  នៅតាម តំបន់ ជនបទ កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវោន 
បនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន និង កបជាពលរដ្ឋ ខដល សកម្មភាព 
ចិញ្ចឹមជីវិត របស់ែ្តួន កតរូវ រង ការរំខាន នដយរារ សមឋាបទាន ដី 

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងផលវិបាកសផថាេងៗ – សមាគមអាដហុក 



៣២
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

នសដ្ឋកិច្ច ឬ ការទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី ជា ញឹកញាប់ ពុំមាន ជនកមើស 
អ្ី ន�ើយ នករៅពី នធ្ើការ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន សមឋាបទាន ក្ពុងឋានភៈ ជា 
ពលករ កបចាំនថងៃ ឬ ជា បុគ្គលិក នធ្ើការ ងារ នពញ នមា៉ឋាង របស់ 
កកុមហ៊ុន។ នៅតាម កកុមហ៊ុន សមឋាបទាន មួយចំនួន កោក់ខែ 
ខដល កកុមហ៊ុន ោនផ្ល់ ឲឋាយ អ្កនធ្ើការ កតរូវោន រាយការណ៍ 
ថ មាន ចំនួន ែ្ស់ជាង កកមិត កោក់ខែ ជា មធឋាយម ៤១នទាះជា 
យ៉ឋាងននះ ក្ី អ្កនធ្ើការងារ ទាំងន្ទះ មិនអាច នធ្ើការ ោន 
ក្ពុង រយភៈនពល នពញ១២ខែ នទ នហើយ គ្ឋានអ្ី កតរូវ ឆងៃល់ ន�ើយ 
ថ ការខកខកប ការងារ របស់ែ្តួន ពី កសិករ នៅជា ពលករ យក 
កោក់ខែ មាន ទំ្ទក់ទំនង ជាមួយនឹង អសន្ិសុែ ការងារ 
យ៉ឋាង ធំនធង។ ជាងននះនទៀត លក្ែណ្ឌ ការងារ មិន កតរូវោន 
កតរួតពិនិតឋាយ ឲឋាយ ោន ដិតដល់ ន�ើយ។ ដំនណើរការ នសដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប 
នៅ សតវតឋាេរ៍ ទី១៩ ខដល ពាក់ព័ន្ នឹង ការផ្ឋាស់ប្លូរ ទីលំនៅ 
យ៉ឋាងនកចើន ពី ជនបទ និង ការខកខកប ជីវភាព កបជាកសិករ 
យ៉ឋាងនកចើន នៅជា អ្កនធ្ើការងារ យកកោក់ ខែ គ្ឋាន ដីធ្ី ន្ទះ 
ហាក់ដូច ជាមាន អត្សញ្ឋាណ កសនដៀង គ្ឋា នឹង អ្ីខដល កំពុងខត 
នកើតន�ើង ក្ពុងកបនទស កម្ពុជា ្ទនពល បច្ចពុបឋាបន្។ រាជ រដ្ឋ ភិ ោល 
កំពុង នកបើកោស់ ការផ្ឋាស់ប្លូរ ទីលំនៅ របស់ កបជាពលរដ្ឋ ជា 
ចំណុច សមា្ឋាធ មួយ នហើយ តាមរយភៈ បញ្ឋា ននះ នធ្ើ ការ្ទំ កមា្ឋាំង 
ពលកម្ម ខដល គ្ឋាន ជំ្ទញ មាន តនម្នថក នៅកាន់ ពី កបនទស 
កម្ពុជា នៅកាន់ កបនទសជិតខាង។ ការនធ្ើ ដូចននះ អាច ្ទំមក 
ចូល កបនទស វិញ នូវ កោក់ ពលកម្ម ខដលជា ខផ្ក ដ៏ សំខាន់ ដល់ 
កគរួរារ កកីកក។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ពលករ ចំ្កកសុក ោន 
កបឈម នៅនឹង ការរំនោភបំពាន នហើយ ពលករ ភាគនកចើន 
កបខហលជា មិន នធ្ើ ចំ្កកសុក ន�ើយ កបសិននបើ ពួកគត់ 
មានឱកាស ការងារ នៅក្ពុង កបនទស កម្ពុជា ន្ទះ។ 

គ.ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសលើជីវភាពរ្់សៅ្នតែិ្ុខ
ស្ថាបៀងនិង្ ិទ្ធិវបថាបធម៌

  ជីវភាព រស់នៅ របស់ កបជាពលរដ្ឋ ទូនៅ ក៏ដូចជា 

ជនជាតិនដើម ភាគតិច ខដរ កតរូវោន រង ផលប៉ះពាល់ យ៉ឋាងខា្ឋាំង 
នដយរារខត នគលននយោយ អភិវឌឋាឍន៍។ ដីខកស និង ដី របស់ 
ជនជាតិនដើម ភាគតិច កតរូវោន (នហើយ ទំនងជា បន្) ទទួលរង 
ផលប៉ះពាល់ នដយរារ សកម្មភាព ក សិ-ឧសឋាោហកម្ម និង 
អាជីវកម្ម ខរ៉ និង គនកមាង នហ ដ្ឋ រច្ទសម្័ន្ ខា្ឋាត ធំ ដូចជា គនកមាង 
រាងសង់ ទំនប់ វា រី អគ្គិសនី និង ផ្លូវ រថនភ្ើង។ កកុមហ៊ុន ខដល 
ទទួលោន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច (នៅក្ពុង ករណី ជានកចើន 
នបើនទាះបីជា មិនោន នធ្ើការ សិកឋាោ វាយតនម្ នហតុ ប៉ះពាល់ 
ឲឋាយ ោន កគប់ កជុង នជា យ ក៏នដយ) កាប់ឆ្ឋារ យក ចមា្ឋារ/ខកស ដ ី
ចិញ្ចឹមសត្ និង នកពនឈើ ខដល កបជាពលរដ្ឋ កតរូវការ ជា ចាំោច់ 
នដើមឋាបី ផ្គត់ផ្គង់ ជីវភាព រស់នៅ កបចាំនថងៃ របស់ ពួកនគ។ កកុមហ៊ុន 
មួយចំនួន ោន បនងកេើត កខន្ង កតរួតពិនិតឋាយ និង បិទផ្លូវ មិន ឲឋាយ 
កបជាពលរដ្ឋ នកបើកោស់ ផ្លូវថ្ល់ រាធារណភៈ។ សហគមន៍ 
ខដល កបមូល អនុផល នកពនឈើ (ដូចជា ជ័រ) នៅក្ពុង នកព 
នពលែ្ះ កតរូវោន ហាមឃាត់ មិន ឲឋាយ ចូល នកព នដើមឋាបី កបមូល 
អនុផល នកពនឈើ ន�ើយ។ 
  សន្ិសុែ នសឋាបៀង កតរូវ រង ការគំរាមកំខហង នដយ រារ ខត 
ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន និង ការដកហូត កទពឋាយសមឋាបត្ិ។ 
នៅតាម តំបន់ ទីកបជុំជន កបជាពលរដ្ឋ រង ការបនណតេញនចញ 
ជាង៥០% ោន កបឈមមុែ នឹង ការអត់ឃា្ឋាន ពីនកពាះ ពួកនគ 
គ្ឋាន នសឋាបៀង កគប់កគន់ នដើមឋាបី បរិនភាគ ក្ពុង រយភៈនពល៣ខែ មុន 
ការករាវកជាវ ខដល នធ្ើន�ើង នដយ HRTF៤២។ HRTF ោន 
រាយការណ៍ ពី អសន្ិសុែ នសឋាបៀង យ៉ឋាងែ្ស់ នៅក្ពុង កខន្ង តាំងទី 
លំនៅ ថ្មី ទាំងននះ។ នៅក្ពុង តំបន់ ជនបទ ការ បំ ផ្ិត បំផ្ឋាញ 
ដីចមា្ឋារ និង ដីខកស និង សមា្ឋាប់ នគ (ខដល កបជាពលរដ្ឋ ោន 
រាយការណ៍ មក សមាគម អាដហុក) គំរាមកំខហង កាន់ខតខា្ឋាំង 
ន�ើង ដល់ សន្ិសុែ នសឋាបៀង នៅ កកមិត មូលដ្ឋាន។ កសិករ ខដល 
ោនទទួល សំណង ជា ខកស/ចមា្ឋារ ថ្មី ជា ញឹកញាប់ រាយការណ៍ 
ថ ដី ថ្មី ទាំងន្ទះ មាន ទីតាំង ឆ្ឋាយ ពី ភូមិ មាន ទំហំ តូច ជាង ដី 
ចាស់ របស់ែ្តួន និង ពុំ សូវ មាន ជីជាតិ។ ជា លទ្ផល ទិន្ផល ព ី
ដី ថ្មី ទាំងននះ មានការ ថយចុះ នហើយ ជា លទ្ផល នធ្ើ ឲឋាយ ជីវភាព 

៤១ ធមើលFIDH,កម្ុជា៖ការកាប់ឆ្ក រនម្ពធែើម្បីោំធៅសូ៊,សិ្រ្ិស្ថិតធម្កាមធម្គឿងចម្កកាយែី;្ លប៉ាះរល់ពីចរាក រ
ធៅសូ៊ពីសំណាក់ម្ករុម�ុ៊នSocfin-KCDធលើស�គមន៍ជនជាតិធែើមភាគតិចធៅបូ៊សសាធខត្តរតនគិរី(ឆ្នា ំ២០១១),
្ំរព័រ៤៥។

៤២ HRTF,op.cit.,្ំរព័រ១៧។

សមាគមអាដហុក – ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងផលវិបាកសផថាេងៗ



៣៣
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

រស់នៅ មាន ភាព ដុនដប។ 
  វិវាទ ដីធ្ី និង វិវាទនផឋាេងៗនទៀត ទាក់ទង នឹង 
អសន្ិសុែ នន ការកាន់កាប់ ដីធ្ី និង កង្ះខាត ការអនុវត្ ចឋាបាប់ 
នៅក្ពុង វិស័យ ដីធ្ី និង បរិរា្ឋាន មាន ផលប៉ះពាល់ យ៉ឋាងធងៃន់ធងៃរ 
នលើ សិទ្ិ វបឋាបធម៌ របស់ ជន នដើម ភាគតិច និង កបជាពលរដ្ឋ 
មិនខមនជា ជនជាតិនដើម ភាគតិច។ សហគមន៍ ជនជាតិនដើម 
ភាគតិច រង ផលប៉ះពាល់ ជាពិនសស (ោន បង់ តនម្ ដ៏ ែ្ស់)។ 
ដូច អ្ករាយការណ៍ ពិនសស នោក Surya Subedi ោន 
រាយការណ៍ ថ “[…] ជនជាតិនដើម ភាគតិច នៅក្ពុង នែត្ ចំនួន១៥ 
[…] កតរូវការ ការគំកទ ជា ចាំោច់ នដើមឋាបី ការពារ ដល់ ការកាន់កាប់ ដី 
ជា កបនពណី របស់ែ្តួន ខដល កំពុងខត កបឈម នៅនឹង ការអភិវឌឋាឍ 
គ្ឋាន ការកគប់កគង”៤៣។ ការរំនោភបំពាន នលើ សិទ្ិ ធ្ី និង សិទ្ិ 
ធនធាន មាន ទំ្ទក់ទំនង គ្ឋា នៅនឹង ការរំនោភបំពាន នលើ 
សិទ្ិ វបឋាបធម៌។ នៅក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១២ គនកមាង មួយចំនួន នៅខត 
បន្ មាន ផលប៉ះពាល់ ដល់ កខន្ង មានតនម្ ខាង វបឋាបធម៌ និង 
ជំននឿ ជានកចើន កខន្ង។ កកុមហ៊ុន ទទួលោន សមឋាបទាន ដីធ្ី 
ោន ចូលនៅ កាន់កាប់ កខន្ង ក ប់ រាកសព និង នកព សកា្ឋារភៈ 
ដូចជា កកុមហ៊ុន សមឋាបទាន ដី Socfin-KCD ក្ពុង កកុង ប៊ួ ករា 
នែត្រតនគិរី។ ជារួម សហគមន៍ ទាំងននះ មិនកតរូវ ោន នគ ជួប 
ពិនកគះ នយបល់ មុននឹង អនុវត្ គនកមាង នហើយ កតរូវោន នគ នធ្ើ 
មិន ដឹងឮ នដយ គ្ឋាន ដំន្ះករាយ នៅមុន កពឹត្ិ ន័យ ន�ើយ។ 

ករ្ី្ ិកថាសា៖គសស្មាងសង្ង់ទំនប់វារីអគ្គី្នីសៅ
ទសន្ស្សនសស្កាមពីរ

 នៅ នថងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្ឋាំ២០១២ កបជាពលរដ្ឋ ក្ពុង 
សហគមន៍ នៅតាម បន្តឋាយ ទនន្ ពីរ ខដល រង ផលប៉ះពាល់ ពី 
គនកមាង រាងសង់ ទំនប់ វា រី អគ្គិសនី ខា្ឋាត ធំ ក្ពុង នែត្សទេឹងខកតង 
ោន ជួបជុំគ្ឋា នដើមឋាបី នរៀបចំ ពិធី តាម ជំននឿ របស់ែ្តួន និង នធ្ើ ការតវា៉ឋា 
នដយ សន្ិភាព កបឆំងនឹង គនកមាង ននះ។ ទំនប់ វា រី អគ្គិសនី 
នស រាន នកកាម២ ខដល នកគង រាងសង់ នលើ ទនន្នសរាន 
នឹងមាន ផលប៉ះពាល់ យ៉ឋាងធងៃន់ធងៃរ ដល់ ជីវភាព រស់នៅ និង 

រនបៀប រប នន ការរស់នៅ របស់ សហគម ន៍ នៅតាម បន្តឋាយ 
ទនន្នសរាន និង ទនន្ខកសពក ខដល ការរាងសង់ ននះ បង្ំ ឲឋាយ 
ពួកគត់ ចាកនចញ ពី ដី ដូនតា និង គំរាម គំខហង ដល់ សន្ិសុែ 
នសឋាបៀង របស់ ពួកនគ។
 គនកមាង រាងសង់ ទំនប់ វា៉ឋា រី អគ្គិសនី ននះ បងកេ 
ការគំរាមកំខហង ធងៃន់ធងៃរ ដល់ ស្ពុក កតី និង តុលឋាយភាព នអកូ�លូសុ ី
ក្ពុង ទនន្ ទាំងពីរ ខដលជា នដ របស់ ទនន្នមគង្គ។ នៅ នថងៃទី២៩ 
ខែកុម្ភៈ តំ្ង សហគមន៍ ោននធ្ើ ដំនណើ នៅកាន់ ទីកកុង ភ្ំនពញ 
នដើមឋាបី ជួប តំ្ងរានស្។ តំ្ងរានស្ ោន កចាននចាល 
សំនណើ របស់ សហគមន៍ ខដល នស្ើសុំ ឲឋាយ មានការ បញឋាឈប់ គនកមាង 
រាងសង់។ គនកមាង ននះ ពុំោន នធ្ើការ ពិនកគះ នយបល់ ឲឋាយ 
ោន ល្ិតល្ន់ ជាមួយនឹង សហគមន៍ រង ផលប៉ះពាល់ នទ។ នគ 
មិន ោនដឹង ចឋាបាស់ ថ នតើ គនកមាង ោនបញ្ចប់ ការសិកឋាោ អំពី 
ការវាយតនម្ ផលប៉ះពាល់ បរិរា្ឋាន និង សង្គម សុីជនករៅ ឬ អត់ 
នទ នហើយ ថ នតើ មានការ បនងកេើត គណភៈ ក មា្ឋា ធិ ការ អន្រកកសួង 
នដើមឋាបី នដះករាយ បញ្ឋា តាំងទី លំនៅ និង បញ្ឋា សំណង ឬ អត់ 
នទ?
 ព័ត៌មាន ខតមួយគត់ ខដល ោន ផឋាេព្ផឋាោយ យ៉ឋាងចឋាបាស់ 
ោស់ ជា រាធារណភៈ គឺថ នៅ នថងៃទី២៦ ខែវិច្ិកា ឆ្ឋាំ២០១២ 
កកុមហ៊ុន ចំនួន ពីរ (Cambodia’s Royal Group និង China’s 

Hydrolancang International Energy Co. Ltd) ោន ចុះហតថែនលខា 
នលើ កិច្ចកពមនកពៀង មួយ ជាមួយ  រដ្ឋាភិោល នដើមឋាបី រាងសង់ 
ទំនប់ វា រី អគ្គិសនី ប៉ុន្ណឋាះ។

ឃ.ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសលើធនធានធម្មជាតិ
  ការកាប់ នឈើ ែុសចឋាបាប់ សមឋាបទាន ដីធ្ី និង ទំនប់ វា រី 
អគ្គិសនី បន្ មាន ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន នលើ ធនធានធម្មជាតិ 
និង ជីវចកមុះ។ កង្ះខាត តមា្ឋាភាព ពាក់ព័ន្ នឹង ការកំណត់ 
កពំកបទល់ តំបន់ ការពារ នហើយ កពំកបទល់ តំបន់ ការពារ ទាំងននះ 
អាចជា លទ្ភាព មួយ ខដល នធ្ើ ឲឋាយ អាជា្ឋាធរ ផ្ល់ ដី សមឋាបទាន 
នៅតាម ទីតាំង ខដល កតរូវោន ខបង ខចកជា “តំបន់ ស្លូល” ឬ 
“តំបន់ អភិរកឋាេ” ជា អាទិភាព និង មិនកតរូវ ឲឋាយ មានការ ប៉ះពាល់។ 

៤៣ របាយការណ៍របស់អនាករាយការណ៍ពិធសសស្តីពីសា្ថ នភាពសិ្រ្ិមនុស្សកនាុងម្បធ្រសកម្ុជាop.cit.,កថ្ខណ្ឌ 
១២០។

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងផលវិបាកសផថាេងៗ – សមាគមអាដហុក 



៣៤
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នកព កពហ្មចារី ដូចជា នកព �ង់ កំពុង រងនកគះថ្ឋាក់ ខដល ការណ៍ 
ននះ អាចមាន ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន យ៉ឋាងធងៃន់ធងៃរ នលើ សត្នកព 
និង ជីវចកមុះ។ ការកាប់បំផ្ឋាញ នកពនឈើ នៅ ទូទាំងកបនទស មាន 
កកមិត ែ្ស់ ហួសនហតុ។ កម្ពុជា គឺជា កបនទសមួយ ក្ពុងចំន្ម 
កបនទស ្ទ្ទ ក្ពុង ពិភពនោក ខដលមាន អកតា កាប់បំផ្ឋាញ 
នកពនឈើ ខា្ឋាំង បំផុត នហើយ គកមប នកពនឈើ ក្ពុងកបនទស មានការ 
ធា្ឋាក់ ចុះ៤៤។ មូលដ្ឋាន នយធា កតរូវោន រាងសង់ ក្ពុង តំបន់ 
មាននកព ខដល ទនង្ើ ននះ គឺជា ការគំរាមកំខហង ដល់ ចីរភាព នន 
ការនកបើកោស់ នកពនឈើ។ កម្មវិធី អភិរកឋាេ អន្រជាតិ ដូចជា REDD 
ហាក់បី ដូចជា មាន ឥទ្ិពល តិចតួច រហូតមក ដល់នពលននះ។ 
  ភស្ពុតាង ពី ការអនងកេត ខដល ោន នធ្ើន�ើង នៅ ឆ្ឋាំ 
២០១២ បងា្ឋាញថ ជលផល ក៏ ទទួលរង ការគំរាមកំខហង 
កសនដៀង គ្ឋា ខដរ នដយរារ កំនណើន នន ការបំពុល និង ការនធ្ើ 
អាជីវកម្ម។ កតី គឺជា ខផ្ក មួយ យ៉ឋាងសំខាន់ នន អាហារ របស់ 
កបជាពលរដ្ឋ នដយ បំនពញតកមរូវការ កបរូនតអ៊ើន យ៉ឋាងនកចើន 
នៅក្ពុង អាហារ កបចាំនថងៃ។ ដូនច្ះ ការគំរាមកំខហង ដល់ ស្ពុក កត ី
ជា សកល ក្ពុងកបនទស គឺអាច បងកេ ឲឋាយ មាន កំនណើន អសន្ិសុែ 
នសឋាបៀង ខដរ។ នដើមឋាបី ទប់រា្ឋាត់ បញ្ឋា ទាំងននះ ពី ការ្ននៅរក 
សភាព ធងៃន់ធងៃរ ជាង ននះ កតរូវមាន ការពកងឹង ចឋាបាប់ បុគ្គល និង 
កកុមហ៊ុន ខដល មិន នគរព ចឋាបាប់ កតរូវ ទទួល ទណ្ឌកម្ម នហើយ 
អាជា្ឋាធរ និង ភាគី ពាក់ព័ន្ កតរូវនធ្ើ ការសិកឋាោ ការវាយតនម្ 
នហតុ ប៉ះពាល់ បរិរា្ឋាន ជា លក្ណភៈ កបព័ន្ ឲឋាយ ោន សុីជនករៅ 

មុននឹង អនុវត្ គនកមាង។ បញ្ឋា ខដល ទាក់ទង នឹង គនកមាង នហ 
ដ្ឋ រច្ទសម្័ន្ធំៗ ក៏ ជា បញ្ឋា ឆ្ង កពំខដន កបនទស ខដរ ដូចជា 
គនកមាង រាងសង់ ទំនប់ វា រី អគ្គិសនី រា យ បូរី(Xayaburi)ដូនច្ះ 
តកមរូវ ឲឋាយ មានការ នលើកកម្ស់ កិច្ចសហកបតិបត្ិការ អន្រជាតិ។ 

ស្ចកតែី្ន្ិដ្ថាន
  នគលននយោយ និង ការអនុវត្ បច្ចពុបឋាបន្ ពុំមាន 
ចីរភាព ន�ើយ។ នៅនពល បច្ចពុបឋាបន្ននះ មាន កង្ល់ ខដលថ 
តំបន់ ការពារ (ក្ពុងន្ទះ មាន នកព កពហ្មចារី និង តំបន់ អភិរកឋាេ 
សត្នកព) កំពុងខត ោត់បង់ ក្ពុង នលឋាបឿន មួយ យ៉ឋាង កំ ហុក នហើយ 
ថ ពុំមាន ដី មាន ជីវជាតិ នកចើន ន�ើយ ខដល នៅសល់ សកមាប់ 
បំនពញតកមរូវការ ខផ្ក កសិកម្ម ឬ ចិញ្ចឹមសត្។ 
  សិទ្ិ ដីធ្ី សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ិ ធនធានធម្មជាតិ 
របស់ កបជាពលរដ្ឋ និង សហគមន៍ កតរូវ រង ការរំនោភបំពាន 
នដយរារ ការទន្ទ្ឋាន យក ដី និង សមា្ឋាធ នលើ ជីវភាព រស់នៅ។ 
អាជា្ឋាធរ កតរូវខត ពិចារ្ នលើ នគលននយោយ អភិវឌឋាឍន៍ និង 
កគប់កគង សកម្មភាព ទាំងអស់ ខដល នធ្ើន�ើង នកកាមរូបភាព 
អភិវឌឋាឍន៍ នដយ យកចិត្ទុកដក់ ពី ផលប៉ះពាល់ នន សកម្មភាព 
ទាំងន្ទះ នលើ មនុសឋាេ និង សង្គម។ ជាងននះនទៀត មនធឋាោោយ 
នដះករាយ វិវាទ កតរូវខត ពកងឹង និង កតរួតពិនិតឋាយ ជា លក្ណភៈ 
កបព័ន្។ 

ការកាប់ធ�ើេុសេបាប់ក្ុងធេ្្តរ្នគិរ ី

៤៤ អង្គការកសិកមមានិងធស្បៀងអង្គការស�ម្បជាជាតិ,ការវាយតនមលាធនធានធមមាជាតិសកល(ឆ្នា ំ២០០៥
និងឆ្នា ំ២០១០)(ធមើលhttp://www.fao.org/forestry/fra/fra2005/en/andhttp://www.fao.org/forestry/fra/
fra2010/en/)។

សមាគមអាដហុក – ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងផលវិបាកសផថាេងៗ



៣៥
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក.មសធថាោបាយជាធរមានក្នុងការសដះស្សយ
វិវាទ

មនធឋាោោយ ជានកចើន ក្ពុងការ នដះករាយ វិវាទ មាន 
សរនសរ នៅនលើ កកដស ខដល ទាក់ទង នឹង សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ 
លំនៅដ្ឋាន ក្ពុងន្ទះ មានការ សកមុះសកមរួល រា្ឋាប័ន រដ្ឋោល/
រា្ឋាប័ន តុោការ កបហាក់កបខហល និង កបព័ន្តុោការ។ ដំបូង 
ភាគី មាន វិវាទ ដីធ្ី (ក្ពុងការ អនុវត្ ជាក់ខស្ង ជនរងនកគះ 
នន ការទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី) អាច ខស្ង បទ អន្រាគមន៍ ពី មនន្ី 
និង រា្ឋាប័ន ននយោយ ឬ រដ្ឋោលនផឋាេងៗ។ កបធានភូមិ 
និង នមឃុំ (និង កកុមកបឹកឋាោឃុំ) រួមទាំង អភិោលកសុក និង 
អភិោលនែត្ អាច ចូលរួម នដះករាយ វិវាទ ក្ពុងឋានភៈ ជា 
អ្កសកមបសកមរួល។ តាមពិត នដើមឋាបី ទប់រា្ឋាត់ កុំ ឲឋាយ មាន 
វិវាទ នៅក្ពុង ខដន សមតថែកិច្ច របស់ែ្តួន មនន្ី នៅ ថ្ឋាក់មូលដ្ឋាន 
អាចមាន នចត្ទ ក្ពុង ការដក់ សមា្ឋាធ ក្ពុង កកមិត ្ មួយ នលើ អ្ក 
ទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី។ សមាគម អាដហុក បំនពញការងារ ជាកបចាំ 
ជាមួយនឹង ជនរងនកគះ នន ការទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី ក្ពុង ការជួយ 
ជនរងនកគះ នរៀបចំ ពាកឋាយបណតេឹង កបមូល ឯករារ ផ្លូវចឋាបាប់ 
និង នធ្ើការ បញ្ចពុះបញ្ចលូល ឲឋាយ មានការ គំកទ ពី អាជា្ឋាធរនផឋាេងៗ។ 
នៅនពល ការសកមុះសកមរួល នៅ ថ្ឋាក់មូលដ្ឋាន មិនអាច សនកមច 
ផល ោន ភាគី វិវាទ និង សហគមន៍ អាច ខស្ង បទ អន្រាគមន៍ 
ពី មនន្ី រដ្ឋាភិោល ឬ រា្ឋាប័នរដ្ឋ ដូចជា ទីស្ីការគណភៈរដ្ឋមនន្ី 
សភាជាតិ កពឹទ្សភា និង ែុ ទ្ កាល័យ ្ទយករដ្ឋមនន្ី។ 

នយងតាម មាកតា ៤៧នន ចឋាបាប់ ភូមិោល លទ្ផល 
នន ការនសុើបអនងកេត នលើ វិវាទ កតរូវ ដក់ជូន គណភៈកមា្ឋាធិកា រ 
សុរិនយដី ខដល នចញ នសចក្ីសនកមច នលើ វិវាទ ន្ទះ។ នទាះ 
យ៉ឋាងននះ ក៏នដយ ក្ពុងករណី មិន សុែចិត្ គូវិវាទ អាច ប្ឹងនៅ 
តុោការ ោន។ នៅក្ពុង ឆ្ឋាំ ២០១៣ សមាគម អាដហុក នឹង 
ចាប់នផ្ើម អនុវត្ គនកមាង ដ៏ ធំ មួយ (ខដល ោនទទួល មូលនិធិ 
ពី សហភាព អឺរ៉ុប) នដយមាន នគលបំណង នសុើបអនងកេត វិវាទ 
ដីធ្ី នដយ សហការ ជាមួយនឹង គណភៈកមា្ឋាធិកា រ សុរិនយដី។ 
គណភៈកមា្ឋាធិការ សុរិនយដី មាន សកា្ឋានុពលភាព ែ្ស់ ក្ពុងការ 

៣.ការងោះកសាយវិវាទ

៤៥ វវិា្រចែលទាក់្រងនឹងធនធានធមមាជាតិអាចធោះសសាយបានតាមរយៈម្បព័ន្តុលាការ(ការអនុវត្តចបាប់បរសិា្ថ ន),
តាមរយៈមធធយោបាយ្ លាូវការ,ឬតាមរយៈការធោះសសាយវវិា្រែីធលាី។

៤៦ គណៈករាមា ធិការសុរធិយែីរានសា្ថ ប័នចែលម្តរូវបធងកើតធ�ើងធៅបីកម្មិត៖សសរុកធខត្តនិងជាតិ។

នលើកកម្ស់ រា្ឋានភាព ដីធ្ី និង នលើកកម្ស់ សន្ិសុែ ក្ពុងការ 
កាន់កាប់ ដីធ្ី តាមរយភៈ ការនចញ កម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ដល់ អ្កកាន់ 
កាប់ ដីធ្ី។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក៏នដយ ក៏ គណភៈកមា្ឋាធិការ ននះ 
មិនអាច នដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី ទាំងអស់ ខដរ។ 

តាម រា្ឋានភាព ជាក់ខស្ង វិវាទ ដីធ្ី ខដល ោន ចុះបញ្ជី 
រួច នហើយ កតរូវខត បញ្ជលូននៅ នដះករាយ នៅ តុោការ។ តុោការ 
នែត្ កកុង កតរូវនធ្ើ ការសនកមច ជាដំបូង នដយ ខផ្កនលើ ចឋាបាប់ 
ភូមិោល និង ចឋាបាប់ និង បទ បឋាបញ្ញត្ិ ពាក់ព័ន្នផឋាេងៗនទៀត 
នហើយ ក្ពុងករណី មិន សុែចិត្ នៅនឹង ដំន្ះករាយ ភាគ ី
អាច ប្ឹង ឧទ្រណ៍ នលើ នសចក្ីសនកមច នៅ រាោឧទ្រណ៍។ 
វិវាទ ពាក់ព័ន្ នឹង ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន នដយ បង្ំ 
ក៏ អាច នដះករាយ នៅក្ពុង តុោការ ខដរ (ក្ពុងន្ទះ ដីកា ពី 
តុោការ អាច តកមរូវ ឲឋាយ មានការ បនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន 
ខតម្ង)។ ជា កទឹស្ី កបជាពលរដ្ឋ ខដល រង ការគំរាមកំខហង ក្ពុង 
ការបនណតេញ ពី លំនៅដ្ឋាន មាន សិទ្ិ តវា៉ឋា នៅនឹង ការបនណតេញ 
នចញ ខដល ទនង្ើ ននះ គឺជា ខផ្ក មួយ នន សិទ្ិ ទទួលោន សំណង 
តាម ការចង់ោន រប ស់ ែ្តួន។ 

អាជា្ឋាធរ ជាតិនដះករាយ ជនមា្ឋាះដីធ្ី ខដល ោន បនងកេើត 
ន�ើង នៅ ឆ្ឋាំ ២០០៦ ពុំមាន អាណត្ិ របស់ែ្តួន ចឋាបាស់ោស់ 
ន�ើយ។ ក្ពុងការ អនុវត្ ជាក់ខស្ង អាជា្ឋាធរ ននះ នដះករាយ 
វិវាទ ទាំងឡាយ ខដល គណភៈកមា្ឋាធិការ សុរិនយដី មិនោន (ឬ 
មិនអាច) នដះករាយោន។ 

ខ.ស្ថានភាពជាក់ស្តែង៖ដំស្ើរការអយុតតែិធម៌
កង្ះខាតឧបាស្្័យស្បកបសដយស្ប្ិទ្ធភាព
និងការសបៀតសបៀន្ កម្មជន

នៅនពល ពិនិតឋាយ ពី ដំន្ះករាយ វិវាទ ដីធ្ី សមាគម 
អាដហុក ោនកត់សមា្ឋាល់ ពី ភាពែុសគ្ឋា កសលះ ចំនពាះ 
អកតា នជាគជ័យ អាកស័យ នលើ កបនភទ វិវាទ។ នបើនទាះបីជា 
វិវាទ ខដលមាន កកមិត តឹងខតង ទាប ឬ មធឋាយម ជាធម្មតា អាច 
នដះករាយោន នដយ នជាគជ័យ ក៏នដយ ក៏ វិវាទ ខដលមាន 

ការសដះស្សយវិវាទ – សមាគមអាដហុក 



៣៦
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ទំ្ទក់ទំនង ជាមួយនឹង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ការទន្ទ្ឋាន យក 
ដីធ្ី ពី សំ្ក់ ភាគី មានអំ្ច និង ការបនណតេញនចញ នដយ 
បង្ំ នកកាម មូលនហតុ ការ លម្ ទីកកុង ឬ គនកមាង អភិវឌឋាឍន៍ មានការ 
លំោក នដះករាយ យ៉ឋាងខា្ឋាំង។ ករណីននះ ហាក់បីដូចជា ថ 
កតា្ឋា សំខាន់ ខដលមាន ឥទ្ិពល ដល់ ដំន្ះករាយ វិវាទ ដីធ្ី គឺ 
សមតថែភាព របស់ ភាគី មួយ នន ភាគី មាន វិវាទ ក្ពុងការ គំរាមកំខហង 
ភាគី នផឋាេងនទៀត ទទួលោន ការគំកទ ពី រា្ឋាប័នរដ្ឋនផឋាេងៗខត 
នលើ ភាគី ែ្តួន ប៉ុន្ណឋាះ និង នកបើកោស់ កបព័ន្តុោការ មិន 
កតឹមកតរូវ។ នៅក្ពុង ការអនុវត្ ជាក់ខស្ង ដំនណើរការ និង រា្ឋាប័ន 
នដះករាយ វិវាទ ផ្លូវការ អាច កតរូវោន កតរូវោន បំនភ្ចនចាល ឬ 
អាច គ្ឋាន តួ្ទទី ក្ពុងការ រកឋាោ សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន របស់ 
កបជាពលរដ្ឋ និង សហគមន៍។ ជា លទ្ផល វិវាទ ទាំងឡាយ 
ជា ញឹកញាប់ ្ នដល់ ទីបញ្ចប់ ពីនកពាះ ខត ភាគី ទន់នែឋាោយ 
ជាង ទទួលរង ការគំរាមកំខហង ការ នបៀតនបៀន ឬ ការបង្ិតបង្ំ 
ឲឋាយ ទទួលយក សំណង ក្ពុង កកមិត មួយ នកកាម កកមិត ខដលមាន 
កំណត់ នៅក្ពុង បទដ្ឋាន។ នៅក្ពុង ករណី សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
មួយចំនួន ដីធ្ី កតរូវោន កបគល់ កត�ប់ នៅ ឲឋាយ កបជាពលរដ្ឋ វិញ 
ប្ទ្ឋាប់ពី មានការ សកមុះសកមរួល។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ជាទូនៅ 
កបជាជន ទទួលោន ដី មកវិញ ខត ចំនួន ពីរ បី ហិកតា ប៉ុន្ណឋាះ។ 
ននះ គឺជា ចំនួន ដី តិចតួច បំផុត នបើ នធៀប នៅនឹង ចំនួន ដី ខដល 
កកុមហ៊ុន ទទួលោន នកកាម គនកមាង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច។ 

ដំបូង ជាការ ធម្មតា គឺថ ជនរងនកគះ នន ការទន្ទ្ឋាន 
យក ដីធ្ី អាច គ្ឋាន ធនធាន នដើមឋាបី ផ្តួចនផ្ើម នីតិវិធីនផឋាេងៗ។ តនម្ 
ផ្លូវការ និង នករៅផ្លូវការ កតរូវ ចំ្យ ជា ចាំោច់ នដើមឋាបី ចុះបញ្ជី ដីធ្ី 
របស់ែ្តួន ឬ នដើមឋាបី ដក់ បណតេឹង នៅ តុោការ។ ដំនណើរ ការខដល 
ទាក់ទង នឹង ការចុះបញ្ជី ដីធ្ី ឬ បណតេឹងសុីវិល/កពហ្មទណ្ឌ កតរូវ 
ចំ្យ នពលនវោ នកចើន នហើយ លទ្ផល ពី ដំនណើរការ មិនអាច 
រា្ឋាន ោន កតឹមកតរូវ ន�ើយ។ នៅនពលថ្មីៗននះ រាជរដ្ឋាភិោល 
ោន ពកងឹង អាណត្ិ របស់ គណភៈកមា្ឋាធិកា រ សុរិនយដី និង ោន 
អនុវត្ គំនិត ផ្តួចនផ្ើមថ្មីៗក្ពុង នគលបំណង កាត់បនថែយ វិវាទ 
ដីធ្ី។ សកម្មភាព ទាំងននះ ទទួលោន ការរា្ឋាគមន៍ ពីនកពាះ 
ពលរដ្ឋ ខដល ទទួលោន ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ទាំងន្ទះ មាន 
អារម្មណ៍ ថ មាន សុវតថែិភាព នលើ ដីធ្ី របស់ែ្តួន ជាង មុន នហើយ 
អាច ចំ្យ នពលនវោ របស់ែ្តួន នដើមឋាបី សកម្មភាព រកកោក ់
ចំណូល ជំនួស ឲឋាយ ការចំ្យ នពលនវោ នដើមឋាបី នធ្ើ ប័ណ្ណកម្ម 

សិទ្ិ ដីធ្ី។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី គណភៈកមា្ឋាធិការ សុរិនយដី 
ពុំមាន អាណត្ិ ក្ពុងការ នដះករាយ វិវាទ ចំនពាះ ដី ខដល ោន 
ចុះបញ្ជី ន�ើយ។ ជាងននះនទៀត ជនរងនកគះ នន ការទន្ទ្ឋាន 
យក ដីធ្ី ជា ញឹកញាប់ ពុំមាន ព័ត៌មាន ទាក់ទង នឹង អ្ក ទន្ទ្ឋាន 
យក ដីធ្ី (រួមទាំង ន្្ឋាះ សមឋាបទា និក ដី នសដ្ឋកិច្ច)។ ដូនច្ះ 
ការដក់ បណតេឹង កតរូវ កបឈម នឹង ឧបសគ្គ នកចើន។ 

ទី ពីរ ក្ពុងករណី វិវាទ ខដល ពាក់ព័ន្ នឹង អតុលឋាយភាព 
អំ្ច យ៉ឋាងខា្ឋាំង រវាង អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី និង ជនរងនកគះ 
ន្ទះ នដយ ជនរងនកគះ ពុំ អាច ទទួលោន សំណង តាម 
ការចង់ោន រប ស់ ែ្តួន ន�ើយ។ ជនរងនកគះ ក្ពុងករណីននះ កតរូវ 
ទទួលរង ការបំភិតបំភ័យ និង សមា្ឋាធ ជាកបចាំ ឲឋាយ ទទួលយក 
ដំន្ះករាយ ខដល គ្ឋាន យុត្ិធម៌។ ឧទាហរណ៍ ក្ពុង ករណីែ្ះ 
អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី នកបើកោស់ អ្កយម កបដប់ នដយ អាវុធ 
នដើមឋាបី ការពារ បរិនវណ កកុមហ៊ុន ឬ នដើមឋាបី ឈូសឆយ នកព យក 
ដី ពី កបជាពលរដ្ឋ។ អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី ែ្ះ អាចដក់ សមា្ឋាធ 
នលើ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន នដើមឋាបី កុំ ឲឋាយ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន គំកទ 
ដល់ ការទាមទារ របស់ អ្កភូមិ។ ជា លទ្ផល នៅក្ពុង ករណី 
មួយចំនួន កបជាពលរដ្ឋ កតរូវោន នគ បង្ំ ឲឋាយ លក់ ដី ក្ពុងតនម្ យ៉ឋាង 
ទាប (ទាប ជាង តនម្ ទីផឋាោរ)។ ជាទូនៅ ដំនណើរការ ក្ពុងការ 
នដះករាយ វិវាទ សុីវិល ពុំមាន ភាពយុត្ិធម៌ នទ។ តុោការ 
មាន និ្ទ្ឋាការ គំកទ ដល់ បុគ្គល មានកទពឋាយ សមឋាបត្ិ អ្កមាន 
ទំ្ទក់ទំនង នឹង អ្កមានអំ្ច  និង កកុមហ៊ុន នកចើនជាង 
អ្កភូមិ។ វិធីរានស្ នកចើនយ៉ឋាង កតរូវោន នកបើកោស់ នដើមឋាបី 
បំោក់ទឹកចិត្ ជនរងនកគះ ក្ពុងន្ទះ រួមទាំង ការពនឋាោរនពល 
ក្ពុងការ នសុើបអនងកេត នដយ នចត្ទ ការមិន ទទួលយក សក្ីកម្ម និង 
ឯករារ ខដល នរៀបចំ នដយ អ្កភូមិ ឬក៏ នធ្ើ ការនកាះនៅ តំ្ង 
របស់ អ្កភូមិ នកចើនដង (ខដល ទនង្ើ ននះ បង្ំ ឲឋាយ អ្កភូមិ ចំ្យ 
កោក់ ក្ពុងការ នធ្ើដំនណើរ ពី ភូមិ របស់ែ្តួន នៅកាន់ ទី រួម នែត្)។ 
ជា ផលវិោក កបជាពលរដ្ឋ ពុំមាន ទំនុកចិត្ នលើ តុោការ។ 
នដើមឋាបី ធា្ទ ដល់ ឯករាជឋាយភាព របស់ តុោការ កបនទស កម្ពុជា 
គួរ អនុម័ត ចឋាបាប់ ស្ីពី លក្ន្ិកភៈ នៅកកម និង កពះរាជអាជា្ឋា និង 
ចឋាបាប់ ស្ីពី ការនរៀបចំ និង ការកបកពឹត្នៅ នន តុោការ ជា ការងារ 
អាទិភាពរ បស់ ែ្តួន។ អង្គការសហកបជាជាតិ ោននស្ើ សុំ ឲឋាយ បនងកេើត 
ចំណុច ននះ អស់ រយភៈនពល ជិត២០ឆ្ឋាំ នហើយ។ ដូច មានការ 
នលើកន�ើង របស់ តំ្ង ពិនសស អង្គការសហកបជាជាតិ ខដរ 

សមាគមអាដហុក – ការសដះស្សយវិវាទ



៣៧
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ថ “ចឋាបាប់ ទាំងននះ គួរ កតរូវោន តាក់ខតងន�ើង នដើមឋាបី ធា្ទ ពី 
ភាព ឯករាជឋាយ របស់ រា្ឋាប័ន និង បុគ្គល នៅក្ពុង កបព័ន្តុោការ 
ក៏ដូចជា ចាត់វិធានការ ដក់ទណ្ឌកម្ម កបឆំងនឹង ការបំនពញ 
ការងារ តុោការ មិនោន កតឹមកតរូវ និង នៅកកម ខដល ពុករលួយ 
និង គ្ឋាន សមតថែភាព។ […] ចឋាបាប់ ទាំងននះ នឹង រួមចំខណក ដល់ 
ការការពារ លក្ន្ិកភៈរ បស់ នៅកកម និង ការពារ លក្ែណ្ឌ 
នន ការផ្ល់នសវា របស់ នៅកកម នដយ ខផ្កនលើ កកម វិជា្ឋាជីវភៈ 
នៅកកម និង កពះរាជអាជា្ឋា”។ 

ទី បី នៅ ឆ្ឋាំ២០១២ សមាគម អាដហុក ោននឃើញ 
ផ្ឋាល់ ខភ្ក នលើ ការបនងា្ឋាប ការតវា៉ឋា នដយ សន្ិវិធី និង កំនណើន 
នន ការ នបៀតនបៀន សកម្មជន សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន។ 
នៅក្ពុង ទីកកុង ភ្ំនពញ ោតុកម្ម នដយ សន្ិវិធី ពាក់ព័ន្ នឹង សិទ្ិ 
ដីធ្ី និង សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន ខដល ោននធ្ើ ន�ើង នដយ សហគមន៍ 
បឹងកក់ សហគមន៍ បុរី កីឡា និង សហគមន៍នផឋាេងៗនទៀត 
កតរូវោន បនងា្ឋាប ជា លក្ណភៈ កបព័ន្។ សមាជិក សហគមន ៍
នៅ ទូទាំងកបនទស ខដល កំពុងខត តវា៉ឋា កបឆំង ការរំនោភបំពាន 
សិទ្ិ ដីធ្ី ឬ ការចូល កាន់កាប់ ធនធាន ធម្មជាតិ កតរូវ ទទួលរង 
ការ បំ ផិត បំភ័យ ការចាប់ែ្តួន ឬ ការរំនោភបំពាន រាងកាយ។ 

ករ្ី្ ិកថាសា៖ការសបៀតសបៀនសដយសស្បើស្បា្់
ស្បព័ន្ធតុោការសលើ្កម្មជន្ ិទ្ធិមនុ្ថាេនិង
អ្កសរព័ត៌មាន

នៅ នថងៃទី១ ខែតុោ ឆ្ឋាំ២០១២ ខប៉ន ប៊ុ្ណឋា រ៍ និង 
ឆយ ធី ជា អ្កសកមបសកមរួល និង អ្កនស៊ើប អនងកេត របស់ 
ស មា គម អាដហុក កបចាំនែត្ រតនគិរី អ្ករាយការណ៍ វិទឋាយពុ 
អាសុីនសរី សុក រដ្ឋា និង កបធាន មជឋាឈមណ្ឌល សិទ្ិមនុសឋាេ 
កម្ពុជា អ៊ូ វីរភៈ កតរូវោន នកាះនៅ នដយ តុោការនែត្ រតនគិរី 
នដើមឋាបី រាកសួរ ពាក់ព័ន្ នឹង បទ នចាទ ញពុះញង់ កបជាពលរដ្ឋ 
ឲឋាយ កបកពឹត្ បទនល្មើស។

បទ នចាទ ទាំងននះ ពាក់ព័ន្ នឹង ការនចាទកបកាន ់
្ទ្ទ ខដលថ បុគ្គល ទាំង បួនរូប ននះ ោន ោន ញពុះញង់ 
សមាជិក សហគមន៍ ជនជាតិភាគតិច នធ្ើការ តវា៉ឋា នដយ ហឹ 
ងឋាោ កបឆំងនឹង កកុមហ៊ុន ក សិ-ឧសឋាោហកម្ម ដ៏ មានអំ្ច 
មួយ ន្្ឋាះ D.M. Group នៅ ឆ្ឋាំ ២០០។ ពាកឋាយបណតេឹង ខដល 
ប្ឹង បុគ្គល ទាំង បួន រូបននះ មាន ទំ្ទក់ទំនង ជាមួយនឹង វិវាទ 
ដីធ្ី ខដល កំពុងខត នកើតមាន រវាង កកុមហ៊ុន D.M. Group និង 

ការ្វ៉ា ដដលធរៀបេធំ�ើងធោយ

តបជាពលរដ្ឋពីសហគមន៍បឹងកក់ក្ុង

ទីតករុងភ្ធំពញ
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៣៨
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

កគរួរារ ជនជាតិ ទំពួន ចំនួន ១៣៦កគរួរារ នលើ ទំ ហ៊ំ ដី ចំនួន 
២៦០ហិកតា។ វិវាទ ននះ មាន ពាក់ព័ន្ នឹង ការបំភិតបំភ័យ 
អ្កភូមិ តាមរយភៈ ការគំរាមកំខហង និង វិធានការ តុោការ 
កបឆំងនឹង តំ្ង សហគមន៍ រង ផលប៉ះពាល់ ចំនួន ១០រូប។ 
បទ នចាទ កបឆំងនឹង ខប៉ន ប៊ុន ្ ណឋា រ៍ ឆយ ធី សុករ ដ្ឋា និង អ៊ូ 
វីរភៈ ជា ចុងនកកាយ កតរូវោន ទមា្ឋាក់នចាល នៅវិញ នៅ ចុងខែ 
ធ្លូ ឆ្ឋាំ២០១។

នៅ ឆ្ឋាំ២០០៩ ពាកឋាយបណតេឹង កសនដៀង គ្ឋា ននះ 
ខដល កតរូវនធ្ើន�ើង កបឆំងនឹង ខប៉ន ប៊ុន ្  រ៍ ឆយ ធី និង 
សុករ ដ្ឋា ទាក់ទង នឹង ការងារ ការអប់រំ ចឋាបាប់ ខដល សមាគម 
អាដហុក ោននរៀបចំ ន�ើង នដើមឋាបី ជួយ ដល់ អ្កភូមិ ខដល រង 
ផលប៉ះពាល់ ពី វិវាទ ដីធ្ី និង ការរាយការណ៍ ព័ត៌មាន។ នៅ 
ខែតុោ ឆ្ឋាំ២០១១ បុគ្គល ទាំងននះ កតរូវោន រាកសួរ នៅក្ពុង 
តុោការនែត្។ ជា ចុងនកកាយ បទ នចាទ ទាំងននះ កតរូវោន 
ទមា្ឋាក់ នចាទ វិញ នៅ ចុងឆ្ឋាំ២០១។

ទី បួន ក្ពុង នកចើន ករណី វគ្គ បណតេតះប្តឋាល និង 
កិច្ចកបជុំ នលើកកម្ស់ សិទ្ិអំ្ច ស ហគ មន៍ ខដល នរៀបចំន�ើង 
នដយ អង្គការ សង្គម សុីវិល ទទួលរង ការរំខាន។ នៅ នថងៃទី២៥ 
ខែកកកេដ ឆ្ឋាំ២០១២ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន ប៉ុនប៉ង រំខាន ដល់ វគ្គ 
បណតេតះប្តឋាល មួយ អំពី សិទ្ិ ដីធ្ី ខដល នរៀបចំន�ើង នដយ 
សមាគម អាដហុក នៅ ឃុំ ភ្ំ កុក កសុក នវី ន នស នែត្រតនគិរី។ 
មនន្ីនគរោល កសុក ោន នៅ នគះទា្ឋារ នៅ កខន្ង នរៀបចំ ការ 
បណតេតះប្តឋាល នហើយ ោន បញ្ឋា ឲឋាយ បញឋាឈប់ ការបណតេតះប្តឋាល 
នដយ អះអាងថ សមាគម អាដហុក មិនោន សុំ ការអនុញ្ឋាត 
នរៀបចំ ការ បណតេតះប្តឋាល ពី អភិោលកសុក។ យ៉ឋាង្មិញ 
ការបណតេតះប្តឋាល ននះ ោន បន្ ដំនណើរការ នបើនទាះបីជា 
មនន្ីនគរោល ោន ព័ទ្ នៅ ជុំវិញ កខន្ង បណតេតះប្តឋាល រហូត 
ដល់នពល បញ្ចប់ ការបណតេតះប្តឋាល ក៏នដយ។ នៅ នថងៃទី២៧ 
ខែកកកេដ ឆ្ឋាំ២០១២ មនន្ីនគរោល និង អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន 
ោន រំខាន ដល់ វគ្គ បណតេតះប្តឋាល មួយនទៀត ខដល នរៀបចំ រួមគ្ឋា 
នដយ សមាគម អាដហុក និង មជឋាឈមណ្ឌល សិទ្ិមនុសឋាេ កម្ពុជា 
ក្ពុង ឃុំ ោ៉ឋា តាង កសុក លំផត់ នែត្រតនគិរី។ មនន្ី មូលដ្ឋាន ោន 
នៅ នគះទា្ឋារ កខន្ង បណតេតះប្តឋាល នហើយ បញ្ឋា ឲឋាយ បញឋាឈប់ 

ការជួប ជុំគ្ឋា ន្ទះ នដយ អះអាងថ ពួកនគ ោនទទួល បញ្ឋា 
ឲឋាយ នធ្ើ ខបប ន្ទះ ពី អាជា្ឋាធរនែត្ និង ថ ការបណតេតះប្តឋាល 
ន្ទះ មិន បំនពញ លក្ែណ្ឌ ក្ពុងការ ជូនដំណឹង ឲឋាយ ោន សមរមឋាយ។ 
កបមាណ ជា១៥្ទទី នកកាយមក អាជា្ឋា ធ័ រ កសុក ោន បញ្ជលូន 
មនន្ីនគរោល ពីររូប បខនថែមនទៀត នៅ កខន្ង បណតេតះប្តឋាល។ 
មនន្ីនគរោល មា្ឋាក់ ខដល ោន មកដល់ នកកាយននះ កាន់ 
អាវុធ កបនភទ M-១៦។ នដយ យល់នឃើញថ ទនង្ើ ននះ គឺជា 
ការគំរាមកំខហង សមាគម អាដហុក និង មជឋាឈមណ្ឌល សិទ្ិមនុសឋាេ 
កម្ពុជា ោន បញឋាឈប់ ការជួប ជុំគ្ឋា។ ប្ទ្ឋាប់ពី ោននចញ ដំនណើរ 
ពី កខន្ង ជួបជុំគ្ឋា នមឃុំ ោ៉ឋា តាង ោន នចាទ សមាគម អាដហុក 
ថ មានការ ពាក់ព័ន្ នឹង ការ ញពុះញង់។ នគរោល ក៏ោន កោប់ 
បុគ្គលិក មជឋាឈមណ្ឌល សិទ្ិមនុសឋាេ កម្ពុជា ផងខដរ ថ កបសិននបើ 
មិន ចាក នចញពី កសុក របស់នគ នទ ពួកនគ មិន ធា្ទ សន្ិសុែ 
របស់ បុគ្គលិក ទាំង ន្ទះន�ើយ។ 

នយងតាម មាកតា៣ នន ចឋាបាប់ ស្ីពី ការនធ្ើ ោតុកម្ម នដយ 
សន្ិវិធី ឆ្ឋាំ២០០៩ អ្កនរៀបចំ ការជួបជុំ កតរូវោន នលើកខលង 
នដយ មិនចាំោច់ បំនពញ លក្ែណ្ឌ នន ការជូនដំណឹង ន�ើយ 
សកមាប់ “សកម្មភាព ផឋាេព្ផឋាោយ អប់រំ នដើមឋាបី បនកមើ ផលកបនយជន៍ 
សង្គម” ទាំងអស់។ ដូនច្ះ ការរំខាន ដល់ ការបណតេតះប្តឋាល 
កសបចឋាបាប់ ពី សំ្ក់ អាជា្ឋាធរ គឺជា ទនង្ើ ែុសចឋាបាប់។ អ្ី 
ខដលជា កង្ល់ ជាងននះនទៀត ន្ទះ គឺថ អំនពើហិងឋាោ និង 
ការគំរាមកំខហង កបកពឹត្ អំនពើហិងឋាោ កំពុង កតរូវោន នកបើកោស់ 
កាន់ខត នកចើនន�ើង កបឆំងនឹង បុគ្គលិក សកម្មជន និង ភា្ឋាក់ងារ 
រារព័ត៌មាន ខដល នធ្ើការ នលើ បញ្ឋា សិទ្ិ ដីធ្ី។ អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក 
ដីធ្ី មួយចំនួន ខដលមាន អំ្ច នកបើកោស់ កមា្ឋាំងកបដប់អាវុធ 
នដើមឋាបី យម ការពារ តំបន់ និង បរិនវណ ដី សមឋាបទាន នធ្ើការ 
បំភិតបំភ័យ អ្កភូមិ និង ហាមឃាត់ អ្កភូមិ មិន ឲឋាយ នៅ ខកស/
ចមា្ឋារ ឬ នកបើកោស់ ផ្លូវ រាធារណភៈ។ ក្ពុង ខែកញ្ឋា ឆ្ឋាំ២០១២ 
ភា្ឋាក់ងារ រារព័ត៌មាន វីរជន ខែ្មរ ហងឋាេ នសរី ឧ ត្ ម កតរូវោន នគ 
នធ្ើឃាត ប្ទ្ឋាប់ពី គត់ ោន សរនសរ អតថែបទ ជានកចើន ទាក់ទង 
នឹង ការកាប់ នឈើ ែុសចឋាបាប់ នដយ នធ្ើការ ចង្ពុល បងា្ឋាញថ ជា 
ទនង្ើ របស់ មនន្ីនគរោល និង នយធា។ ការនធ្ើឃាត ននះ ្ទំ ឲឋាយ 
មានការ ចាប់ែ្តួន មនុសឋាេ ពីរ ្ទក់ ប៉ុខន្ អាចមាន ទំ្ទក់ទំនង នឹង 
មនុសឋាេ ខដល ឋានភៈ ែ្ស់ នផឋាេងនទៀត។ 

នបើនទាះជា មនន្ី កងនយធពល នែមរភូមិនទេ កម្ពុជា 

សមាគមអាដហុក – ការសដះស្សយវិវាទ



៣៩
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ោន កចាននចាល ការនចាទកបកាន់ ដូចននះ ក្ី ក៏ ក្ពុង រយភៈនពល 
មួយឆ្ឋាំ កន្ងនៅននះ អង្គភាព នយធា មួយចំនួន នៅខត បន្ ផ្ល់ 
ការ យម ការពារ ដល់ ដី សមឋាបទាន។ ករណី នន ការគំរាមកំខហង 
ការបំភិតបំភ័យ និង ការរំនោភបំពាន កតរូវោន រាយការណ៍ 
ជាកបចាំ។ សមាគម អាដហុក មាន ក្ីកង្ល់ យ៉ឋាងខា្ឋាំង អំពី 
ការនកបើកោស់ កមា្ឋាំងនយធា សកមាប់ បនកមើ ផលកបនយជន៍ 
ឯកជន។ កបព័ន្ នន ការផ្គត់ផ្គង់ ខដល បុគ្គល មានអំ្ច 
ផ្ល់ មូលនិធិ ដល់ អង្គភាព នន កងនយធពល នែមរភូមិនទេ កម្ពុជា 
នធ្ើ ឲឋាយ មាន កំនណើន នន ក្ីោរម្ នលើ ការរំនោភ សិទ្ិមនុសឋាេ 
និង ែុស នៅនឹង នគលបំណង និង កកមសីលធម៌ កងទ័ព។ 
នៅក្ពុង ការអនុវត្ ជាក់ខស្ង ទនង្ើ ននះ ្ទំ ឲឋាយ នមើលនៅ នឃើញ 
ដូចជា ការនកបើកោស់ កង មា្ឋាំ ង នយធា របស់ រដ្ឋ សកមាប់ 
ផលកបនយជន៍ ឯកជន។ ជាងននះនទៀត ការរំនោភបំពាន 
ខដល កងកមា្ឋាំងកបដប់អាវុធ ោន កបកពឹត្ មិន កតរូវោន 
នសុើបអនងកេត ឲឋាយ ោន នពញនលញ ន�ើយ។ 

កខន្ង សមា្ឋាប់ ឈុត វុទ្ ី

ករ្ី្ ិកថាសា៖ការ្មា្ថាប់ឈុតវុទ្ធី

នៅ នថងៃទី២៦ ខែនមរា ឆ្ឋាំ២០១២ នោក ឈុត 
វុទ្ី ខដលជា សកម្មជន មា្ឋាក់ ក្ពុងចំន្ម សកម្មជន បរិរា្ឋាន 
យ៉ឋាង លឋាបីលឋាបាញ ក្ពុងកបនទស កម្ពុជា កតរូវោន ោញ់សមា្ឋាប់ 
នដយ កងកមា្ឋាំងកបដប់អាវុធ ក្ពុងកសុក មណ្ឌលសីមា 
នែត្នកាះកុង។ នពលន្ទះ នោក វុទ្ី ោន ចុះនៅ នស៊ើបអនងកេត 

ករណី កាប់ នឈើ ខដល រង ការសងឋាេ័យថ ជា ទនង្ើ ែុសចឋាបាប់ 
ជាមួយនឹង អ្ករារព័ត៌មាន ២រូប មកពី រារព័ត៌មាន The 

Cambodia Daily និង ោន បដិនសធ មិន កបគល់ រូបថត ខដល 
នោក ោន ថត នៅ ឲឋាយ មនន្ី នយធា។ វុទ្ី មានន្្ឋាះ លឋាបីលឋាបាញ 
នដយ រារ ខត ការងារ តស៊ូ មតិ និង នស៊ើបអនងកេត និង ការភា្ឋាប់ 
អ្កជំនួញ ខដលមាន ទំ្ទក់ ទង ជាមួយនឹង មនន្ី មាន អំ្ច 
មនន្ី រដ្ឋាភិោល ជាន់ែ្ស់ និង កងកមា្ឋាំងកបដប់អាវុធ នៅនឹង 
ការ លួច ប្ន់ ធនធានធម្មជាតិ ក្ពុងកបនទស កម្ពុជា។

អាជា្ឋាធរ ោននធ្ើ ការបញ្ឋា ក់មួយ ចំនួន ខដលមាន 
លក្ណភៈ ផទេពុយគ្ឋា ទាក់ទង នឹង ការរា្ឋាប់ របស់នោក វុទ្ី ប៉ុខន្ 
រយភៈនពល ប ្ទ្ឋា ន នថងៃ នកកាយមក កិច្ច នស៊ើបអនងកេត ជា ផ្លូវការ ោន 
សន្ិដ្ឋានថ នោក វុទ្ី កតរូវោន ោញ់ រា្ឋាប់ នដយ ទាហាន 
មា្ឋាក់ ន្្ឋាះ អិុន រត្ទ ខដល នកកាយមក កតរូវោន អ្កយម 
សន្ិសុែ ោន ោញ់ រា្ឋាប់ នដយ នចដនឋាយ ក្ពុងនពល ពឋាោយម 
ដក អាវុធ នចញពី អិុន រត្ទ។ ការអះអាង ដូចននះ កតរូវោន 
កចាននចាល ពី សំ្ក់ កកុម សិទ្ិ មនុសឋាេជាតិ និង អន្រជាតិ 
ខដល កត់សមា្ឋាល់ ពី ភស្ពុតាង ជាក់ខស្ង ខដលមាន លក្ណភៈ 
ផទេពុយនៅនឹង ការអះអាង ននះ នហើយ មានការ នងឿងឆងៃល់ នៅនលើ 
ភាពមិនលនម្ៀង នន គណភៈកមា្ឋាធិការ នស៊ើបអនងកេត។

អ្កយម សន្ិសុែ ន្្ឋាះ រា៉ឋា ន់ ប៊ូ រ័ត្ កតរូវ មាននទាស 
ពីបទ “ការនធ្ើ មនុសឋាេឃាត នដយ អ នចត្ទ” ប៉ុខន្ កតរូវោន 
នដះខលង មួយខែ នកកាយមក ប្ទ្ឋាប់ពី គត់ កតរូវោន រកនឃើញថ 
មាននទាស ខដល រយភៈ នពលននះ គឺជា រយភៈ នពលខដល គត់ ោន 
ជាប់ពន្្ទគរ។ សកមាប់ អ្កនស៊ើប អនងកេត ជានកចើនរូប ទនង្ើ 
ននះ បញ្ឋាក់ថ ប៊ូ រ័ត្ គឺ កគន់ខត ជា មនុសឋាេ ខដល ទទួលថ្មោក់ 
ប៉ុន្ណឋាះ ខដល មានន័យថ ឃាតករ សមា្ឋាប់ នោក ឈុត 
វុទ្ី មិនទាន់ កតរូវោន ដក់ទណ្ឌកម្ម នៅន�ើយ។ សំណុំនរឿង 
ឃាតករ សមា្ឋាប់ នោក ឈុត វុទ្ី កតរូវោន បិទ ជា ផ្លូវការ នៅ 
ខែតុោ ឆ្ឋាំ២០១។

មរណភាព របស់នោក ឈុត វុទ្ី គឺជា ការភា្ឋាក់នផ្ើល  
មួយជា ពិនសស ពីនកពាះថ នោក គឺជា អ្កការពារ ធនធាន 
ធម្មជាតិ យ៉ឋាង លឋាបីលឋាបាញ ក្ពុងកបនទស កម្ពុជា។ កន្ងមក នោក 
កតរូវោន គំរាមកំខហង ជានកចើន ដង នដយ កំណត់ នគលនៅ មិន 
កតឹមខត ការងារ របស់នោក ប៉ុន្ណឋាះ នទ ខត ខថមទាំង ការករាង 
ប្តឋាញ ការងារ និង សកម្មភាព នលើកកម្ស់ សិទ្ិអំ្ច 

ការសដះស្សយវិវាទ – សមាគមអាដហុក 



៤០
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ពីនកពាះ នោក ោន ជួយ សហគមន៍ ក្ពុងការ ការពារ សិទ្ិ និង 
បនញ្ចញ សកម្មភាព កបឆំងនឹង ការចូលនៅ កាប់បំផ្ឋាញ 
ធនធានធម្មជាតិ។

អាវុធ របស់ អិុន រត្ទ

ជា ចុងនកកាយ នៅ ឆ្ឋាំ២០១២ តំ្ង សហគមន៍ 
រួមទាំង អ្កបនកមើ ការងារ សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន កតរូវោន 
កបឈម នៅនឹង ការ នបៀតនបៀន នដយ នកបើកោស់ កបព័ន្តុោការ 
តាមរយភៈ បណតេឹង និង ការជំនុំជកមះ មិន យុត្ិធម៌។  “ទកមង់ ដ៏ 
អាកកក់ ទូនៅ ទាំងបី” នន បទ នចាទ កពហ្មទណ្ឌ (ការ ញពុះញង់ 
ការបរិហារនករ្តិ៍ និង ការ ផ្ល់ព័ត៌មាន ែុស) កតរូវោន នកបើកោស់ 
នដើមឋាបី បំភិតបំភ័យ និង ដក់ទណ្ឌកម្ម នលើ សកម្មជន នដើមឋាប ី

បំបិទមាត់ ពួក កបឆំង នដើមឋាបី ោក់ោំង ការរកសុី ខាង ដីធ្ី និង 
ទំ្ទក់ទំនង វិសមភាគ រវាង អ្កភូមិ អ្ក តាំង ទីលំនៅ កសបចឋាបាប់ 
និង ផលកបនយជន៍ អាជីវកម្ម របស់ អ្កមានអំ្ច។ ជា 
ញឹកញាប់  តុោការ នចាទកបកាន់ កបជាពលរដ្ឋ ពីបទ នល្មើស 
កពហ្មទណ្ឌ ដូចជា ការបំផ្ិចបំផ្ឋាញ កទពឋាយ សមឋាបត្ិ ឯកជន 
នដើមឋាបី បំភិតបំភ័យ សហគមន៍។ 

ផទេពុយនៅនឹង លិែិត និង រា្ឋារតី នន ចឋាបាប់កពហ្មទណ្ឌ 
តុោការ ោន នកបើកោស់ ការឃុំែ្តួន មុន ការជំនុំជកមះ ជា វិធាន 
ចឋាបាប់ មួយ (ពុំមាន ករណី នលើកខលង) និង ឃុំែ្តួន សកម្មជន 
នដើមឋាបី បំោក់ ឆ នទេះ របស់ ពួកនគ។ ដូច ក្ពុង រោយការណ៍ របស់ 
ែ្តួន ក្ពុង ឆ្ឋាំ២០១១ សមាគម អាដហុក យល់ថ ននះ គឺជា 
ភាពអយុត្ិធម៌ យ៉ឋាងខា្ឋាំង ជាពិនសស ក្ពុងករណី ខដល តុោការ 
កតរូវ សនកមច ថ នតើន រ្ ជា មា្ឋាស់ ដី កតឹមកតរូវ។ ក្ពុងករណី នន 
ការទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី នៅនពល តំ្ង សហគមន៍ កតរូវោន ឃុំែ្តួន 
អ្ក ទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី អាច បន្ កាប់ ឆ្ឋារនកព យក ដី។ សមាគម 
អាដហុក ោន រាយការណ៍ ថ កបជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៩៥្ទក់ 
កតរូវោន ចាប់ែ្តួន នហើយ៤៨្ទក់ កតរូវោន ឃុំែ្តួន ទាក់ទង 
នឹង វិវាទ ដីធ្ី និង លំនៅដ្ឋាន នៅ ឆ្ឋាំ២០១១។ នៅ ឆ្ឋាំ២០១២ 
កបជាពលរដ្ឋ២៣២្ទក់ កតរូវោន ចាប់ែ្តួន ខដល ការចាប់ែ្តួន 
ននះ មាន កំនណើន រហូតដល់១៤៤%។ កតឹម នថងៃទី៣១ ខែធ្លូ 
ឆ្ឋាំ២០១២ កបជាពលរដ្ឋ៣៨្ទក់ កំពុង សថែិតក្ពុង គុក នៅន�ើយ 

តបជាពលរដ្ឋធៅថ្មធោលត្រូវបាន

ចាប់េ្នួនធពលននដធំ�ើ រទស្សនកិេ្ច

របស់តបធានាធិប្ីអាធមរកិ

Barack Obama
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៤១
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

និង ៥០្ទក់ កំពុង រត់ នភៀសែ្តួន។  នរឿងក្ីលឋាបីៗមួយចំនួន 
ដូចជា ការជំនុំជកមះ នោក ម៉ម សូណង់ដូ និង តំ្ង 
សហគមន៍ អ្ក បឹងកក់ និង តំ្ង អ្ក បុរី កីឡា គឺជា នរឿងក្ី 
ខដលមាន ផលប៉ះពាល់ បំផុត នលើ ការងារ សិទ្ិ ដីធ្ី និង សិទ្ិ 
លំនៅដ្ឋាន។ បច្ចពុបឋាបន្ននះ ការភ័យខា្ឋាច មានការ រាលដល 
នៅនពលខដល កបព័ន្តុោការ ោន គំកទ ជាកបចាំ ដល់ 
រាជរដ្ឋាភិោល និង ែកខាន មិនោន គំកទ សិទ្ិ បនញ្ចញមតិ 
នដយ នសរី សិទ្ិ ជួបកបជុំគ្ឋា និង សិទ្ិ បនងកេើត សមាគម។ បទ 
នចាទ កាន់ខតនកចើនន�ើងៗកតរូវោន នកបើកោស់ នដើមឋាបី បំបិទមាត់ 
សកម្មជន។ នោក ឈុត វុទ្ី ោន បង់ តនម្ ែ្ស់បំផុត គឺ ជីវិត 
របស់នោក។ និយយ ឲឋាយ ែ្ី គឺថ វា កាន់ ខតមាន នកគះថ្ឋាក ់
ខា្ឋាំង ន�ើង ក្ពុងការ នធ្ើជា អ្កតំ្ង របស់ សហគម ន៍ និង ជា 
អ្កការពារ សិទ្ិ ដីធ្ី សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ិ ធនធានធម្មជាតិ 
របស់ កបជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា។ 

ករ្ី្ ិកថាសា៖ការជំនុំជស្មះយ៉ថាងអយុតតែិធម៌សលើ
អ្កតំណាង្ ហគមន៍បលឹងកក់និងបុរីកីឡា

នៅ នថងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២០១២ កបជាពលរដ្ឋ 
ជា នស្ី ពី សហគមន៍ បឹងកក់ ក្ពុង ទីកកុង ភ្ំនពញ ចំនួន ១៣្ទក់ 
កតរូវោន ចាប់ែ្តួន ក្ពុងនពល ពួកនគ កំពុងនធ្ើការ តវា៉ឋា នដយ សន្ិភាព 
កបឆំងនឹង ការបំផ្ិចបំផ្ឋាញ លំនៅដ្ឋាន របស់ែ្តួន។ នគរោល 
ោន ចាប់ែ្តួន អ្កដឹក្ទំ សហគមន៍ នកកាម ការ នចាទកបកាន់ថ 
ោន នជរកបមាថ មនន្ី អនុវត្ ចឋាបាប់ និង ញពុះញង់ ោតុករ។  អ្កែ្ះ 
ក្ពុងចំន្ម អ្ក កតរូវោន ចាប់ែ្តួន ទាំងននះ គឺជា សមាជិក កកុម 
ខដល កតរូវោន នគ ដក នចញពី ការផ្ល់ សំណង នៅ ឲឋាយ កគរួរារ រង 
ការបនណតេញ នចញពី ដីធ្ី។  នៅ នថងៃទី២៤ ខែឧសភា ប្ទ្ឋាប់ព ី
ោន នបើក ការជំនុំជកមះ ចំនួន ពីរ នមា៉ឋាង នស្ី ទាំង ១៣រូប (រួមទាំង 
នោកយយ មា្ឋាក់ អាយុ ៧២ឆ្ឋាំ ផង) កតរូវោន កាត់នទាស ដក់ 
ពន្្ទគរ ចំនួន ពីរ ឆ្ឋាំកន្ះ ពីបទ នចាទថ ោន “កាន់កាប់ ដី 

ែុសចឋាបាប់” និង “ការរំខាន ដល់ មនន្ី រាធារណភៈ” នដយមាន 
រា្ឋាន ទមងៃន់នទាស (ប៉ុខន្ តុោការ ពឋាយតួរនទាស មួយចំនួន ខដល 
នចាទ កបឆំងនឹង អ្កនទាស មួយចំនួន ក្ពុងចំន្ម អ្កនទាស 
ទាំងននះ)។

សិទ្ិ ជា មូលដ្ឋាន ក្ពុងការ ទទួល ការជំនុំជកមះ នដយ 
យុត្ិធម៌ កតរូវោន រំនោភបំពាន៤៨។ នមធាវី របស់ កបជាពលរដ្ឋ 
ទាំងននះ មិនកតរូវ ោនអនុញ្ឋាត ឲឋាយ ចូល នមើល សំណុំនរឿង ន�ើយ 
នៅមុន នពល ជំនុំ ជកមះ។ ពួកនគ មិនកតរូវ ោនផ្ល់ នពលនវោ 
កគប់កគន់ នដើមឋាបី នរៀបចំែ្តួន ការពារ ែ្តួន នហើយ រាកឋាេីនដះបនទេពុក 
មិនកតរូវ ោនអនុញ្ឋាត ឲឋាយ ចូលក្ពុង បនទេប់ សវ្ទការ ន�ើយ។ 
ក្ពុងនពល ជាមួយគ្ឋាននះ នៅ ខាងនករៅ តុោការ អ្កភូមិ 
បឹងកក ចំនួន ២្ទក់ ខដល ោន នៅ ទីន្ទះ នដើមឋាបី ផ្ល់ សក្ីកម្ម 
ក្ពុង្ទម ជា រាកឋាេី កតរូវោន ចាប់ែ្តួន។ ប្ទ្ឋាប់ពី មាន យុទ្្ទការ 
យ៉ឋាង ទ ទួ ច ឲឋាយ មានការ នដះខលង នស្ី ទាំង១៣្ទក់ កតរូវោន 
នដះខលង ពី ពន្្ទគរ នៅ នថងៃទី២៧ ខែមិថុ្ទ ឆ្ឋាំ២០១២ 
ប្ទ្ឋាប់ពី តុោការ រាោឧទ្រណ៍ ោន កាត់ បនថែយនទាស ម ក 
កតឹម មួយខែ និង បី នថងៃ ខដលជា រយភៈនពល ពួកគត់ ោន ជាប់ 
ក្ពុង ពន្្ទគរ រួចនហើយ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី នស្ី ទាំងននះ 
នៅខតមាន កំណត់នហតុ មាននទាស កពហ្មទណ្ឌ។

នៅ ខែកញ្ឋា សកម្មជន ដីធ្ី ដ៏ លឋាបីលឋាបាញ ២រូប ពី 
សហគមន៍ បឹងកក់ និង បុរី កីឡា កតរូវោន នចាទកបកាន់ ពីបទ 
នល្មើស កពហ្មទណ្ឌ និង កតរូវោន បញ្ជលូននៅ ដក់ពន្្ទគរ រង់ចាំ 
ការនបើក សវ្ទការ។ អ្កកសី នយ៉ឋា ម បុោ្ឋា (អាយុ ២៩ឆ្ឋាំ) 
កតរូវោន នចាទកបកាន់ថ ោន បងកេ ហឹ ងឋាោ នលើ បុរស មា្ឋាក់ ខដល 
សងឋាេ័យថ ជា នចារ។ អ្កកសី ោន កចាននចាល បទ នចាទ ទាំង ននះ។ 
អ្កកសី ទឹម រាក់ មុន្ី  (អាយុ ៦៥ ឆ្ឋាំ) ខដល តំ្ង មា្ឋាក់ 
ក្ពុងចំន្ម តំ្ង សហគមន៍ បុរី កីឡា ខដល ោន បនញ្ចញមតិ 
យ៉ឋាងនកចើន កតរូវោន នចាទកបកាន់ថ ោន ផឋាេព្ផឋាោយ ព័ត៌មាន 
មិន ពិត។ ការនចាទកបកាន់ ននះ ហាក់បីដូចជា សំនៅ នៅនលើ 
សំនណើ របស់ អ្កកសី សុំ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន ផន អុី មិច ផ្ល់ សំណង 
ដល់ កូនកបុស ពិការ របស់គត់ ខដល កកុមហ៊ុន មិនោន ផ្ល ់
ឲឋាយ ប្ទ្ឋាប់ពី កូនកបុស ន្ទះ ោន បនណតេញ នចញពី សហ គម ន៍ 

៤៨ មជ្ឈមណ្ឌ លសិ្រ្ិមនុស្សកម្ុជា,ការវភិាគចបាប់ធលើការធោ្រម្បកាន់និងការ្ ្តនាទេ ធទាសតំណាងស�គមន៍បឹង
កកទំាង១៣នាក់ន្ងៃ្ីរ២៤ចខឧសភាឆ្នា ំ២០១២(សំណំុធរឿងម្ប�មា្រណ្ឌ ធលខ១៥៧៦/២៤-០៥-២០១២)។

ការសដះស្សយវិវាទ – សមាគមអាដហុក 



៤២
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

បុរី កីឡា នៅ ខែមករា ឆ្ឋាំ២០១។
នៅ នថងៃទី២៦ ខែធ្លូ ឆ្ឋាំ២០១២ អ្កកសី ទឹម រាក់ មុន្ី 

កតរូវោន ផ្្ទ្ឋានទាស ឲឋាយ ជាប់ពន្្ទគរ ចំនួន ៦ខែ នដយមាន 
ការពឋាយតួរ ខផ្ក ែ្ះ នន នទាស របស់គត់។ អ្កកសី ោន នដះខលង 
ក្ពុង នថងៃ នបើកសវ្ទការ ប៉ុខន្ នៅខតមាន កំណត់នហតុ មាននទាស 
កពហ្មទណ្ឌ។ នៅ នថងៃទី២៧ ខែធ្លូ បុោ្ឋា កតរូវោន ផ្្ទ្ឋានទាស ឲឋាយ 
ជាប់ពន្្ទគរ ចំនួន ៣ឆ្ឋាំ នបើនទាះបីជា ការនបើក សវ្ទកា រ ន្ទះ 
ពុំមាន ភស្ពុតាង កគប់កគន់ ក៏នដយ។ នដយមាន ការរំនោភបំពាន 
នលើ នគលការណ៍ ជា មូលដ្ឋាន នន ចឋាបាប់កពហ្មទណ្ឌ ជនជាប់នចាទ 
មិនោន ទទួល កបនយជន៍ ពី វិមតិសងឋាេ័យ ន�ើយ។ អ្កកសី ោន 
កា្ឋាយជា នគលនៅ នដយរារខត សកម្មភាព សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន 
របស់ែ្តួន ប៉ុន្ណឋាះ។

ស្ចកតែី្ន្ិដ្ថាន
មនធឋាោោយ ជា ធរមាន ក្ពុងការ នដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី 

និង លំនៅដ្ឋាន ពុំមាន កបសិទ្ភាព ន�ើយ  នដយរារខត និ 
ទណ្ឌ ភាពទាក់ទង នឹង ការនកបើកោស់ អំ្ច នដយ បំពាន 
កង្ះខាត ការអនុវត្ ចឋាបាប់ និង កង្ះខាត ឯករាជឋាយភាព របស់ 
តុោការ។ តុោការ អនុវត្ ចឋាបាប់ យ៉ឋាង តឹងរឹង ជាមួយនឹង 

អ្កទន់នែឋាោយ នហើយ អនុវត្ ចឋាបាប់ យ៉ឋាង ធូររលុង ជាមួយនឹង 
មានអំ្ច ខដលជា រា្ឋានភាព មួយ នធ្ើ ឲឋាយ ប៉ះពាល់ កិត្ិយស 
កបនទស កម្ពុជា។ 

អាជា្ឋាធរ គួរ ពកងឹងសមតថែភាព គ ណភៈ ក មា្ឋា ធិ ការ សុរិនយដី 
នៅ កគប់ កកមិត ទាំងអស់ និង នធ្ើការ កតរួតពិនិតឋាយ តុោការ ឲឋាយ 
ោន តឹងរឹង។ នៅកកម និង កពះរាជអាជា្ឋា ខដល បំនពញការងារ 
លនម្ៀង នៅ បនកមើ ផលកបនយជន៍ អ្កមានអំ្ច នកចើនជាង 
កបនយជន៍ របស់ កបជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា កកីកក និង ងាយ រងនកគះ 
កតរូវខត ទទួល ទណ្ឌកម្ម។ នដើមឋាបី ធា្ទ ឲឋាយ តុោការ មាន ឯករាជឋាយ 
គួរ មានការ អនុម័ត ជា អាទិភាព នូវ ចឋាបាប់ ស្ីពី លក្ន្ិកភៈ នៅកកម 
និង កពះរាជអាជា្ឋា និង ចឋាបាប់ ស្ីពី ការនរៀបចំ និង ការកបកពឹត្នៅ 
នន តុោការ។ 

ការផ្្ទ្ឋានទាស ផ្លូវចឋាបាប់ និង អំនពើហិងឋាោ កបឆំងនឹង 
តំ្ង ភា្ឋាក់ងារ និង សកម្មជន សិទ្ិមនុសឋាេ  មិន កតឹមខត ជា 
ទនង្ើ ែុសចឋាបាប់ និង អយុត្ិធម៌ ប៉ុន្ណឋាះ នទ ខត ខថមទាំង ជា 
ទនង្ើ ពុំមាន កបសិទ្ភាព នទៀតផង។ អាជា្ឋាធរ មិនគួរ គិតថ វិធី 
ដូចននះ អាច នដះករាយ វិបត្ិ ដីធ្ី ោនន�ើយ។ 

សមាគមអាដហុក – ការសដះស្សយវិវាទ



៤៣
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

៤.គំនិតផតែតួច្ងផតែើមថ្ើៗរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាល

ក.ការផ្ថាកបសណាតថាះអា្ន្ជាផ្លូវការ្ តែីពី
ការផតែល់្ មថាបទានដីស្ដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ

នៅ នថងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២0១២ នោក្ទយក 
រដ្ឋមនន្ី ហ៊ុន ខសន ោនកបកាសថ នោក ោន ចុះហតថែនលខា 
នលើ បទបញ្ឋា មួយ នធ្ើការ ផ្ឋាក ជា បន្តឋាះអាសន្ ផ្លូវការ ស្ីពី 
ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និង ពកងឹង អ្ីខដល នៅថ 
នគលននយោយ “ខសឋាបក ខា្ឋា” ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
ខដលមាន ករាប់ នដើមឋាបី ផត់ នចាល តំបន់ ខដលមាន ពលរដ្ឋ 
រស់ នៅ ពី សមឋាបទាន និង សកមាល ការទន្ទ្ឋាន យក ដី នលើដី 
សហគមន៍ និង ដី កសិករ។ បទបញ្ឋា នលែ00១ ក៏ អំពាវ្ទវ 
ផងខដរ ឲឋាយ ពិនិតឋាយនមើល កគប់ សមឋាបទាន ខដលមាន ករាប់ នដើមឋាបី 
កតរួតពិនិតឋាយ ការអនុវត្ តាមចឋាបាប់ និង បទ បឋាបញ្ញត្ិ ពាក់ព័ន្។ 
កបសិននបើ កតរូវោន គូសបញ្ឋាក់ ន�ើងវិញ ថ សមឋាបទាន ខដល នគ 
រកនឃើញថ ោន បំពារបំពាន នលើ បទ បឋាបញ្ញត្ិ ចឋាបាប់ ឬ កិច្ចសនឋាោ 
សមឋាបទាន ន្ទះ នឹង កតរូវោន លុបនចាល។ 

សមាគម អាដហុក រា្ឋាគមន៍ យ៉ឋាង កក់នរៅ្ឋា ចំនពាះ 
បទបញ្ឋា នលែ០០១។ សមាគម អាដហុក និង អង្គការ សង្គម 
សុីវិលនផឋាេងៗនទៀត ោននស្ើ សុំ នៅ រាជរដ្ឋាភិោល អស់ ជា 
នកចើន ឆ្ឋាំ មកនហើយ ឲឋាយ បញឋាឈប់ ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដីថ្មីៗនទៀត 
ពិនិតឋាយន�ើងវិញ នូវ សមឋាបទាន ខដលមាន ករាប់ និង ពកងឹង 
ការអនុវត្ បទ បឋាបញ្ញត្ិ និង ចឋាបាប់ ពាក់ព័ន្។ ពាក់ព័ន្ នឹង បញ្ឋា 
ននះ បទបញ្ឋា០០១ គឺជា អ្ីខដល កតរូវការ ជា ចាំោច់។ បទបញ្ឋា 
ននះ ក៏មាន រារភៈសំខាន់ ផងខដរ ក្ពុងការ ផកពិន័យ កកុមហ៊ុន 
ខដល កតរូវោន នគ រកនឃើញថ ោន បំពារបំពាន នលើ កាតព្កិច្ច 
របស់ ពួកនគ។ រាជរដ្ឋាភិោល ចាំោច់ កតរូវ ហក ហូត សមឋាបទាន 
របស់ ពួកនគ និង កបគល់ ដី ន្ទះមក អ្កកាន់កាប់ នដើម វិញ។ 
កបសិននបើ សមឋាបទា និក ប្តឋាល ឲឋាយ មានការ ែូចខាត ដល់ ដី 
ឬ នកពនឈើ គឺ ចាំោច់ បង្ំ ពួកនគ ឲឋាយ ផ្ល់ សំណង ដល់ រដ្ឋ និង 
ពលរដ្ឋ ខដល ទទួលរង ផលប៉ះពាល់។ 

យ៉ឋាង្ក៏នដយ ចន្ទ្ឋាះកបនហាង ដ៏ សំខាន់ នកើត មាន 
ក្ពុង ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ជា ផ្លូវការ ននះ។ តាមពិត សមឋាបទាន 
ដី នសដ្ឋកិច្ច ខដល សថែិតនកកាម ការពិចារ្ នៅនពលខដល 

កបកាស ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ននះ គឺ កតរូវ មិន រាប់បញ្ចលូល 
ក្ពុងការ អនុវត្ ននះ នទ។ ក្ពុងការ អនុវត្ ជាក់ខស្ង វា មានន័យថ 
សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ថ្មី អាច និង កតរូវ ោនផ្ល់ ឲឋាយ នបើនទាះជា 
មានការ ផ្ឋាក ននះ ក្ី។ អង្គការ LICADHO នៅ ចន្ទ្ឋាះកបនហាង 
ននះ ថ “ធំនធង នពក ខដល វា នលប កតោក់ ការហាមឃាត់ ននះ 
ែ្តួនឯង ខតម្ង”៤៩ នហើយ សមាគម អាដហុក ោន រកនឃើញថ 
សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ចំនួន៣៣ កតរូវោន ផ្ល់ ឲឋាយ ចាប់តាំងពី 
នថងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២0១២ គឺ រាប់បញ្ចលូល ទាំង សមឋាបទាន 
ដី ចំនួន១៣កខន្ង ក្ពុង ខែមិថុ្ទ និង១០កខន្ង នទៀត ក្ពុង 
ខែសីហា (នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ចាប់តាំងពី ខែកញ្ឋា ដល់ ខែធ្លូ 
ឆ្ឋាំ២០១២ មានខត សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច បួន ប្ង់ ប៉ុន្ណឋាះ 
កតរូវោន ផ្ល់ ឲឋាយ)។ សមឋាបទាន ទាំងននះ កគបដណតេប់ នលើ នផទេដី 
យ៉ឋាងនហាច្ស់២0៨,៨0៥ហិកតា។ នដយ គ្ឋាន ព័ត៌មាន 
អំពី ចំនួន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច កំពុង កតរូវោន នរៀបចំ នៅនពល 
កបកាស ការផ្ឋាក ននះ អ្ក អនងកេត ការណ៍ សថែិតក្ពុង ភាព ងងឹត។ 
រាជរដ្ឋាភិោល គួរ បញ្ចប់ ការ ោក់ ការណ៍ សមា្ឋាត់ ជុំវិញ ការ 
ចរចា ផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច និង ព័ត៌មាន ពិរា្ឋារ អំពី នគល 
ននយោយ របស់ែ្តួន ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ខដល 
ោន លុបនចាល។ សមឋាបទាន ខដល ដកហូត គួរ កបគល់ កត�ប់ 
ឲឋាយ កសិករ និង ពលរដ្ឋ ខដល ធា្ឋាប់ កាន់កាប់ ដី ន្ទះ វិញ នហើយ 
ពលរដ្ឋ ខដល ទទួលរង ប៉ះពាល់ ចាំោច់ កតរូវោន កបឹកឋាោ នយបល់ 
ស្ីពី បញ្ឋា ពាក់ព័ន្ ដូចជា ការរា្ឋារ លទ្ភាព ដី ន�ើងវិញ ឬ 
សំណង។ 

នបើនទាះជា មានការ ធា្ទថ ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ 
ជា ផ្លូវការ ននះ នឹង កតរូវោន ពនឋាោរ ក្ី កបសិននបើ រាជរដ្ឋាភិោល 
ពុំ បងា្ឋាញ ព័ត៌មាន អំពី ចំនួន ជាក់ោក់ នន សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
កំពុង កតរូវោន នរៀបចំ នៅ នថងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្ឋាំ២0១២ អ្ក 
អនងកេត ការណ៍ ឯករាជឋាយ អាច ឆងៃល់ នឹង ឆ នទេះ ននយោយ ក្ពុងការ 
សកមាល អានុភាព នន នគលននយោយ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច។ 
តាមពិត នបើនទាះជា មានការ ផ្ឋាក ប ន្តឋាះ អាសន្ ននះ ក្ី ការផ្ល់ 
សមឋាបទានថ្មីៗនឹង មានន័យថ ការសនឋាោ ជាមួយ កកុមហ៊ុន ឯកជន 
គឺ សំខាន់ ជាង ការសនឋាោ ជាមួយ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា។ 

៤៩“ធលាកនាយករែ្ឋមន្ន្តីការររការចុះ�ត្ថធលខាធលើសម្បទានែីធសែ្ឋកិច្”កនាុងកាចសតភនាំធពញប៉ាុស្តិ៍ចុះន្ងៃ្ីរ២៧
ចខមិ្ុនាឆ្នា ំ២០១២។

គំនិតផតែតួចសផតែើមថ្មីៗរប្់រដ្ថាភិបាល – សមាគមអាដហុក 



៤៤
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ខ.គសស្មាងផតែល់ប័្្ណកម្ម្ិទ្ធិដីថ្មីតាមរយៈ
ការកំ្ត់ស្ពំស្បទល់សដយស្កុមយុវជន្ ្ម័ស្គចិតតែ

នៅ នថងៃទី១៤ ខែមិថុ្ទ នោក្ទយក រដ្ឋមនន្ី 
ោនកបកាស អំពី នចត្ទ របស់គត់ ក្ពុងការ ដក់នចញ នូវ 
កម្មវិធី កបគល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ដ៏ នលឿន និង ថ្មី មួយ ខដល 
កតរូវអនុវត្ នដយ កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្។ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីធ្ី 
រាប់មុឺន សន្ឹក កតរូវោន នគ រំពឹងថ នឹង នចញ ឲឋាយ កគរួរារ រស់នៅ 
តាម ទីជនបទ ទូទាំងកបនទស នកកាយពី ការវាស់ខវង និង 
កំណត់ កពំកបទល់ ដីធ្ី របស់ កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្។ កម្មវិធី 
ននះ គឺជា ការអនុវត្ បខនថែម នូវ នគលននយោយ “ខសឋាបក ខា្ឋា” 
នដយ បងកេក ការទាមទារ ដីធ្ី របស់ កសិករ។ 

នយងតាម ទិន្ន័យ ជា ផ្លូវការ កតឹម នថងៃទី២២ ខែធ្លូ 
ឆ្ឋាំ២0១២ រាជរដ្ឋាភិោល ោនកបគល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី 
ចំនួន៧១,២២0សន្ឹក ឲឋាយ ពលរដ្ឋ នហើយ កកុមយុវជន ោន 
កំណត់ កពំកបទល់ ដី កបមាណ៣៣៣,២៧៥ប្ង់ កគបដណតេប់ 
នលើ នផទេដី៤៣៣,៩៨៧ហិកតា៥០។ សមាគម អាដហុក រា្ឋាគមន៍ 
ការវិវឌឋាឍ ននះ នដយរារ ថ បច្ចពុបឋាបន្ ពលរដ្ឋ រាប់មុឺន កគរួរារ 
មាន អារម្មណ៍ ថ មាន សន្ិសុែ ជាង មុន អំពី ការកាន់កាប់ 
ដីធ្ី របស់ ពួកគត់។ 

នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី សមាគម អាដហុក ចង់ នលើក 
ក្ីោរម្ មួយចំនួន ពាក់ព័ន្ នឹង ការអនុវត្ កម្មវិធី កបគល់ 
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ថ្មី ននះ។ ក្ីោរម្ ទាំងននះ គឺ ឆ្ពុះបញ្ឋាំង ពី 
គំនហើញ និង រោយការណ៍ បឋមៗ។ បណតេតំ ទិន្ន័យ និង 
ការសិកឋាោ ករាវកជាវ លក្ណភៈ សុីជនករៅ នឹងមាន រារភៈសំខាន ់
ក្ពុងការ វាយតនម្ ឲឋាយ ោន នពញនលញ អំពី គនកមាង ថ្មី ននះ និង 
ផ្ល់ ជា អា នុ រាសន៍។ 

ទីមួយ វា ហាក់ដូច ថ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន និង រា្ឋាប័នរដ្ឋ 
ទទួលបនទេពុក ខផ្ក ផ្ល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ការនកបើកោស់ និង 
ការកគប់កគង មិន កតរូវោន កបឹកឋាោ នយបល់ មុននពល ការកបកាស 
ខដល នធ្ើន�ើង នៅ នថងៃទី១៤ ខែមិថុ្ទ នទ។ ទី ពីរ តំបន់ មាន វិវាទ 
កតរូវ ោនដក់ ឲឋាយ សថែិត នៅនករៅ វិរាលភាព កម្មវិធី ននះ។ ដូនច្ះ 
ពលរដ្ឋ ខដល កតរូវការ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី បំផុត (នដើមឋាបី ការពារ 

ែ្តួន ពី ការគំរាមកំខហង បនណតេញនចញ) នឹងមិន ទទួលោន 
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ នកកាម កម្មវិធី ននះ ដខដល។ ប៉ុខន្ ការទទួលរា្ឋាល់ 
សិទ្ិ កាន់កាប់ (កសបតាម ចឋាបាប់ ភូមិោល) កតរូវោន រាប់បញ្ចលូល 
ក្ពុង កម្មវិធី ននះ បខនថែម នៅនលើ ការកំណត់ កពំកបទល់ ដី។ ននះ គ ឺ
ពិតជា ជួយ ពកងឹង សន្ិសុែ កាន់កាប់ ដីធ្ី នដយ នដះករាយ 
តកមរូវការ របស់ ពលរដ្ឋ ខដល រស់នៅក្ពុង តំបន់ លំនៅដ្ឋាន 
នករៅផ្លូវការ ឬ ក្ពុង តំបន់ ខដល អាចនឹងទទួល រង ផលប៉ះពាល់ 
នដយ គនកមាង អភិវឌឋាឍន៍។ ក្ីោរម្ មួយនទៀត គឺថ ក្ពុងនពល 
បច្ចពុបឋាបន្ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន ចំ្យ នពលនវោ ភាគនកចើន 
របស់ ពួកនគ ជួយ ដល់ កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ នហើយ ពុំមាន សល់ 
នពលនវោ នកចើន សកមាប់ នដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី នទ។ ទី បី កម្មវិធី 
ននះ ពុំ នដះករាយ រា្ឋានភាព របស់ ជនជាតិនដើម ភាគតិច នទ។ 
រោយការណ៍ ខដល សមាគម អាដហុក ទទួលោន ពី ទីរា្ឋាក់ការ 
កបចាំនែត្ មួយចំនួន ចង្ពុល បងា្ឋាញថ សមាជិក នន សហគមន៍ 
ជនជាតិនដើម ភាគតិច កំពុង ទទួលរង សមា្ឋាធ ឲឋាយ ទទួលយក 
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី ជា លក្ណភៈ ឯកជន ជាជាង ជា លក្ណភៈ 
សមូហភាព។ នដយរារខត ពួកនគ ខា្ឋាច ោត់បង់ ដីធ្ី របស់ែ្តួន 
អ្កែ្ះ កតរូវ បង្ំចិត្ ទទួលយក ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី ជា លក្ណភៈ 
ឯកជន តឋាបិត គ្ឋាន ជនកមើស ល្ ជាង ននះ។ ការពិត ខដលថ ដីធ្ី 
របស់ ជនជាតិនដើម ភាគតិច ខដល ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ នដយ 
កបតិបត្ិការ កកុមហ៊ុន ឯកជន ជួយ ជកមុញ ដល់ និ្ទ្ឋាការ ននះ។ 

ករ្ី្ ិកថាសា៖ការវា្់សវងដីសៅតាមករ្ីក្នុង
សខតតែសកាះកុង

ក្ពុង នែត្នកាះកុង កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ ោន បដ ិ
នសធ វាស់ខវង ដី របស់ កបជាជន ខដល ោន ចូលរួម ក្ពុង វិវាទ ដីធ្ី។ 
ក្ពុងកសុក បុ ទុម រាគរ និង គី រី រាគរ ពលរដ្ឋ ៣០០កគរួរារ 
(ក្ពុងចំន្ម ១,១៤៣កគរួរារ) ខដលមាន វិវាទ ជាមួយ 
កកុមហ៊ុន Union Development Group (UDG) កតរូវោន ដក់ 
ឲឋាយ សថែិតក្ពុង រា្ឋានភាព មួយ ខដល គ្ឋាន ដំន្ះករាយ។ 

៥០ ធគ�្ំរព័រMLMUPC(ម្បឹកសាធយបល់ធៅន្ងៃ្ីរ៩ចខមករាឆ្នា ំ២០១៣)។

សមាគមអាដហុក – គំនិតផតែតួចសផតែើមថ្មីៗរប្់រដ្ថាភិបាល



៤៥
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ បដិនសធ វាស់ខវង ប្ង់ដី ជា លក្ណភៈ 
ឯកជន នដយ នចាទថ ពួកគត់ សថែិតក្ពុង តំបន់ មាន វិវាទ។ 
ដូចគ្ឋា ខដរ កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ ោន បដិនសធ វាស់ខវង ដី 
ឲឋាយ កបជាពលរដ្ឋ ២០២កគរួរារ ខដលមាន វិវាទ ជាមួយនឹង 
កកុមហ៊ុន Koh Kong Plantation Company ក្ពុងភូមិ កតពាំង 
កន្តឋាល ឃុំ ជីែ នលើ កសុកខកស អំបិល។ ក្ពុងកសុក ខកសអំបិល 
និង កសុក បុ ទុម រាគរ កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ បដិនសធ វាស់ខវង 
ប្ង់ដី ឲឋាយ ពលរដ្ឋ ខដល ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ នដយ ការទន្ទ្ឋាន 
យក ដី នដយ ឧកញា៉ឋា នហង ហ៊ុយ។

ប៉ុខន្ ផទេពុយនៅវិញ កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ ោន ជួយ 
រក នដះករាយ និង ោន វាស់ខវង ប្ង់ដី ជា លក្ណភៈ បុគ្គល ឲឋាយ 
ពលរដ្ឋ ៨៤កគរួរារ ខដលមាន វិវាទ ជាមួយ អង្គការ មិនខមន 
រដ្ឋាភិោល មួយ ន្្ឋាះ Wild Aid ក្ពុងភូមិ នកាះ នោ៉ឋា ឃុំ ោក ់
ែ្ង កសុក មណ្ឌលសីមា។

សមាគម អាដហុក សូម ទ ទួ ច ថ ការអនុវត្ នូវ បទ 
បឋាបញ្ញត្ិ ចឋាបាប់ ពាក់ព័ន្ នឹង ដី ជនជាតិនដើម ភាគតិច គឺ ពិត ជាមាន 
រារភៈសំខាន់ ដ៏ ខា្ឋាំង និង ពុំ អាច រង់ ចាំោន។ ទី បួន សមាគម 
អាដហុក ោន រោយការណ៍ ពី ថ្ឋាក់មូលដ្ឋាន អំពី កកុមមនុសឋាេ 
ខដល ោន នឆ្ៀត ឳ កាស កាប់បំផ្ឋាញ ដីនកព នឈើ និង ដី ដំ ដុះ 
ក្ពុង បំណង នធ្ើជា អ្ករា្ឋាក់នៅ កសបចឋាបាប់ និង ទទួលោន 
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី។ ជា ចុងនកកាយ អាជា្ឋាធរ រាធារណភៈ ោន 
ពឋាោយម នធ្ើ ឲឋាយ អង្គការ មិនខមន រដ្ឋាភិោល និង អ្ក អនងកេត 
ការណ៍ រួញរា ពី ការកតរួតពិនិតឋាយ ការអនុវត្ កម្មវិធី ថ្មី ននះ។ ជា 
ឧទាហរណ៍ ប្ទ្ឋាប់ពី ទិនតៀន យុទ្រានស្ របស់ រាជរដ្ឋាភិោល ក្ពុង 
បទសមា្ឋាសន៍ មួយ នោក នសៀ ភារ មឋាយ ្ទយក នលខាធិការដ្ឋាន 
កកុមការងារ ពិនសស សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន ទទួល ការគំរាមកំខហង 
ពី កកុមនិសឋាេិត ខដល ជាប់ ពាក់ព័ន្ រាជរដ្ឋាភិោល។ កកុម 
ននះ ោន កពមាន ដល់ នោក នសៀ ភារ មឋាយ ឬ បុគ្គលិក សង្គម 
សុីវិលនផឋាេងៗនទៀត ខដល នៅខត បន្ ទិនតៀន កម្មវិធី ននះ ពួកនគ 
នឹង ពុំ អាច ធា្ទោន នូវ កបតិកម្ម នដយ សន្ិវិធី ពី សំ្ក ់
កកុមយុវជន ស្ម័កគចិត្ នទ។ នទាះជា យ៉ឋាងននះ ក្ី ពុំមាន ករណី 
នកបើកោស់ អំនពើហិងឋាោ ្ មួយ នកើតន�ើង ន�ើយ។ 

នៅ នថងៃទី៦ ខែមករា ឆ្ឋាំ២0១៣ នោក្ទយក 

រដ្ឋមនន្ី ោនកបកាសថ ដំ្ក់កាល ទី ពីរ នន កម្មវិធី នឹង បញ្ចប់ 
ក្ពុង ខែមិថុ្ទ ឆ្ឋាំ២០១៣ នពាលគឺ មួយខែ មុន ការនោះនឆ្ឋាត 
ជាទូនៅ។ 

គ.កិច្ច្ហស្បតិបតតែិការជាមួយអង្គការ្ ង្គម
្ុីវិលនិងអង្គការនដគូ

ក្ពុង ឆ្ឋាំ២0១២ គណភៈកមា្ឋាធិការ សិទ្ិមនុសឋាេ 
កម្ពុជា(CHRC) ោន កពមនកពៀង បនងកេើន កកមិត កិច្ចសហកបតិបត្ិការ 
រ បស់ ែ្តួន ជាមួយ សមាគម អាដហុក និង អង្គការ នដគូ នផឋាេងនទៀត 
តាមរយភៈ កម្មវិធី ករាង សមតថែភាព និង ការនសុើបអនងកេត រួមគ្ឋា 
មួយ នៅនលើ ករណី នន ការរំនោភបំពាន សិទ្ិមនុសឋាេ រួមទាំង 
ករណី ពាក់ព័ន្ នឹង ដីធ្ី។ ក្ពុង ខែមិថុ្ទ បុគ្គលិក សមាគម អាដហុក 
រួមគ្ឋា នឹង ការិយល័យ ឧ ត្ ម ស្ងការ អង្គការសហកបជាជាតិ 
ទទួលបនទេពុក សិទ្ិមនុសឋាេ នៅ កម្ពុជា(OHCHR) និង កកុម នមធាវី 
សំរឹទ្ ោនផ្ល់ វគ្គ បណតេតះប្តឋាល មួយ ស្ីពី “ការវិភាគ 
ការកតរួតពិនិតឋាយ ការវាយតនម្ និង ការនធ្ើ នសចក្ីរាយការណ៍ 
អំពី ករណី សិទ្ិមនុសឋាេ ឆ្ពុះ នៅរក ដំន្ះករាយ” នៅដល ់
បុគ្គលិក គណភៈកមា្ឋាធិការ សិទ្ិមនុសឋាេ កម្ពុជា កពឹទ្សភា 
រដ្ឋសភា អង្គភាព កបឆំង អំនពើពុករលួយ និង អង្គភាព កបឆំង 
អំនពើ នភរវកម្ម។ នៅ ចន្ទ្ឋាះ ពី ខែសីហា ឆ្ឋាំ២0១២ និង ខែមករា 
ឆ្ឋាំ២0១៣ ករណី ដីធ្ី ចំនួន បី (រួមទាំង ករណី នៅ ភូមិ វល្ិ 
នកពង សូម ខាងនលើ) កតរូវោន នសុើបអនងកេត រួមគ្ឋា តាមរយភៈ 
ការចុះ ផ្ឋាល់ នៅ មូលដ្ឋាន។ សមាគម អាដហុក រា្ឋាគមន៍ 
យ៉ឋាង កក់នរៅ្ឋា ចំនពាះ កិច្ចសហកបតិបត្ិការ ខបបននះ ក៏ដូចជា 
ការពកងីក ឲឋាយ ោន នពញ ឆ្ឋាំ២០១៣។ 

ស្ចកតែី្ន្ិដ្ថាន
គំនិត ផ្តួចនផ្ើម របស់ អង្គនីតិកបតិបត្ិ ខដលមាន 

នគលបំណង ផ្ល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ដល់ កគរួរារ នៅ ទីជនបទ 
និង ការពារ ដីធ្ី របស់ ពួកនគ ពី ការទន្ទ្ឋាន យក ដី គឺជា ការរា្ឋាគមន៍ 
ប៉ុខន្ នៅ ពុំទាន់ ោន កគប់កគន់ នៅន�ើយ។ គំនិត ផ្តួចនផ្ើម 
ទាំងននះ ពុំ នដះករាយ នូវ តកមរូវការ របស់ កបជាពលរដ្ឋ និង 
សហគមន៍ ខដល កតរូវការ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដី ជា ចាំោច់ ន្ទះនទ។ 
ជាមួយនឹង ជំនួយ ហិរញ្ញវតថែពុ និង បនច្ចកនទស អន្រជាតិ កគប់កគន់ 
រាជរដ្ឋាភិោល នឹង ពុំមាន នលស អ្ី នទៀត នទ កបសិននបើ ែ្តួន 

គំនិតផតែតួចសផតែើមថ្មីៗរប្់រដ្ថាភិបាល – សមាគមអាដហុក 



៤៦
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឆ្ឋាំ២0១២ អាចជា ផ្លូវ របត់ សកមាប់ សិទ្ិ ដីធ្ី និង 
លំនៅដ្ឋាន នៅ កបនទស កម្ពុជា។ គំនិត ផ្តួចនផ្ើមថ្មីៗរបស ់
រាជរដ្ឋាភិោល បងា្ឋាញ នូវ ការ ទទួលរា្ឋាល់ថ មាន អ្ី មឋាោ៉ឋាង 
ដូចជា ែុសឆ្គង និង ថ វិបត្ិ ដីធ្ី ោនចាប់នផ្ើម គំរាមកំខហង 
ដល់ នសថែរភាព កបនទសជាតិ។ ប៉ុខន្ នបើនទាះជា អាជា្ឋាធរ ោន 
យល់ ពី ភាព ធងៃន់ធងៃរ នន រា្ឋានភាព យ៉ឋាង្ក្ី ក៏ ការទន្ទ្ឋាន នលើ 
ធនធានធម្មជាតិ និង ធនធាន ចិញ្ចឹមជីវិត នៅខត បន្ នកើតមាន 
មិន ករាក ករា ន នហើយ នគលននយោយ ខដលជា នដើមចម 
នន ភាព រំនជើបរំជួល ក៏ នៅខត បន្ នកើតមាន ខដរ។ គនកមាង ្ទ្ទ 
ខដលមាន បំណង ផ្ល់ អានុភាព ដល់ ចឋាបាប់ ភូមិោល និង បទ 
បឋាបញ្ញត្ិនផឋាេងៗ ដូចជា គនកមាង រដ្ឋោល និង កគប់កគង ដីធ្ី(LMAP) 
និង នកកាយមកនទៀត កម្មវិធី អនុវិស័យ រដ្ឋោល ដីធ្ី(LASSP) 
ោន ែកខាន ក្ពុង ការផ្ល់ សន្ិសុែ នន ការកាន់កាប់ ដល់ កគរួរារ 
ខដល ងាយ រងនកគះ បំផុត និង នដើមឋាបី នដះករាយ “និ្ទ្ឋាការ 
អំ្ច មិន យុត្ិធម៌ […] ប្តឋាល ឲឋាយ មានការ ទាត់នចាល នូវ 
កកុម ពលរដ្ឋ ខដល កតរូវោន នគ ផត់ នចញ ការចាក់ ឫស ដ៏ នករៅ 
នន កបព័ន្ បំពាន អំ្ច និង ការរួមចំខណក ដល់ ការខបងខចក 
គ្ឋាន សមធម៌ នូវ បនទេពុក និង អតថែកបនយជន៍ នន ការអភិវឌឋាឍន៍” ៥១

។ ចំខណក ដ៏ ធំ នន កបជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា រាប់បញ្ចលូល ទាំង កសិករ 
គ្ឋាន ដីធ្ី អ្ក តាំង លំនៅដ្ឋាន នករៅផ្លូវការ នៅតាម ទីកបជុំ ជន 
និង ជនជាតិនដើម ភាគតិច បច្ចពុបឋាបន្ កំពុងខត សថែិតក្ពុង រា្ឋានភាព 
គ្ឋានអ្ី ទាំងអស់។ 

ក្ពុង ប៉ុ្ទ្ឋាន ឆ្ឋាំ ខាងមុែ កំនណើន ភាគរយ នន វិវាទ ដីធ្ ី
នឹង ទំនងជា ពាក់ព័ន្ នឹង ការទន្ទ្ឋាន យក ដីធ្ី ក្ពុង តំបន់ ជនបទ 
និង តំបន់ ទីកកុង ផងខដរ។ បច្ចពុបឋាបន្ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
កគបដណតេប់ នលើ ភាគរយ ដ៏ ធំ នន ដី ដំ ដុះ របស់ កបនទស កម្ពុជា 
ដូនច្ះនហើយ រាជរដ្ឋាភិោល នឹង ពុំ អាច បន្ ផ្ល់ សមឋាបទាន ោន 
នកចើន នទៀត ដូច ក្ពុងឆ្ឋាំមុនៗោននទ។ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ថ្មី 
អាច នឹងកតរូវ យកនចញ ពី តំបន់ ការពារ នកាះ ឬ សមឋាបទាន ខដល 
ោន លុបនចាល ប៉ុខន្ វិវាទ នឹងមាន ចំនួន តិចតួច ជាង មុន ខដល 
ជាប់ ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទានថ្មីៗទាំងននះ។ ផទេពុយនៅវិញ វិវាទ 
ពាក់ព័ន្ នឹង ការទន្ទ្ឋាន យក ដី នដយ កកុមហ៊ុន ឯកជន និង 
អ្កមានអំ្ច ទំនង បន្ នៅខតមាន នដយរារខត នសចក្ី 

នោភលន់ និង និ ទណ្ឌ ភាព។ ក្ពុង ទីកកុង តំបន់ តាំង លំនៅដ្ឋាន 
នករៅផ្លូវការ ជានកចើន ទំនង នឹងកតរូវ ោន រុះនរី នដើមឋាបី នបើកផ្លូវ ឲឋាយ 
គនកមាង អភិវឌឋាឍន៍។ នៅ ទីជនបទ វិវាទថ្មីៗអាច ផទេពុះន�ើង និង 
វិវាទ ខដល កំពុង នកើតមាន ករាប់ ជានកចើន អាច នឹង កាន់ ខតមាន 
លក្ណភៈ ធងៃន់ធងៃរ នដយរារខត កង្ះខាត នន ដំន្ះករាយ គួរ 
ឲឋាយ នពញចិត្។ 

អ្ីខដល កតរូវការ ជា ចាំោច់ ជាងនគ បច្ចពុបឋាបន្ បខនថែម នលើ 
ការពកងឹង នីតិរដ្ឋ និង ការ ពិនិតឋាយន�ើងវិញ នូវ នគលននយោយ 
អភិវឌឋាឍន៍ ន្ទះ គឺ ការ ទទួលរា្ឋាល់ថ ការអភិវឌឋាឍ របស់ កបនទស 
កម្ពុជា ោន ដំនណើរ នៅនដយ ពុំមាន បទ បឋាបញ្ញត្ិ។ ផលកបនយជន៍ 
អ្កខា្ឋាំង ោនផ្ល់ ជា កបនយជន៍ មិន សមាមាកត ពី ការចាត់ខចង 
ដីធ្ី និង នគលននយោយ ែណភៈខដល សហគមន៍ និង ពលរដ្ឋ 
ខដល កតរូវោន នគ ផត់ នចញ ក៏ដូចជា ធនធានធម្មជាតិ របស់ 
កបនទសជាតិ ោនទទួល បនទេពុក នន ការផ្ឋាស់ប្លូរ។ តមា្ឋាភាព 
នៅ មាន ែ្ះខាត កគប់ កកមិត រដ្ឋោល និង នីរ ទណ្ឌ ភាព មាន 
លក្ណភៈ រាលដល ជាទូនៅ។ 

ពុំខមនអ្ីៗកគប់យ៉ឋាង កតរូវោន អនុញ្ឋាត នកកាម ន្្ឋាះ 
អភិវឌឋាឍន៍ ន្ទះនទ។ សមធម៌ ការរាប់ បញ្ចលូល និង ការការពារ 
ខផ្ក សិទ្ិមនុសឋាេ គួរ ជា ចំណុចក្តឋាល នន នគលននយោយ 
អភិវឌឋាឍន៍។ រាជរដ្ឋាភិោល ពុំ ខមនមាន សិទ្ិផ្ឋាច់មុែ នលើ 
និយមន័យ នន ការអភិវឌឋាឍន៍ ន្ទះនទ គឺ កតរូវ អនុញ្ឋាត ឲឋាយ មាន 
សំន�ង ដ៏ សំខាន់ ក្ពុងការ នលើកន�ើង អំពី ក្ីោរម្ អំពី គនកមាង 
អភិវឌឋាឍន៍ និង អានុភាព អវិជ្ជមាន រប ស់វា នៅនលើ កកុម កបជាពលរដ្ឋ 
ខដល កកីកក ករាប់ និង កកុម កបជាពលរដ្ឋ ខដល កតរូវោន នគ ផត ់
នចញ។ ជនកមើស ខដល អាច យកមក ជំនួស មាន នកចើន ខដល 
អាចអនុវត្ នៅោន ដូចជា ការជួយ គំកទ ដល់ កសិករ ខដល 
កាន់កាប់ នលើដីតួចៗ។ 

កបសិននបើ ពុំមាន យុទ្រានស្ ដ៏ ទូលំទូោយ មួយ 
ក្ពុងការ នដះករាយ បញ្ឋា រច្ទសម្័ន្ ដូចជា ការ ផត់ នចញ 
អយុត្ិធម៌ និង ការរំនោភបំពាន អំ្ច ន្ទះនទ ន្ទះ គំនិត 
ផ្តួចនផ្ើម ជា បន្តឋាះអាសន្ របស់ រាជ រដ្ឋាភិោល ទាក់ទិន នឹង 
ដីធ្ី និង លំនៅដ្ឋាន នឹង កគន់ខត អាច នដះករាយ បញ្ឋា ោន 
សកមាប់ រយភៈនពល ដ៏ ែ្ី ខតប៉ុន្ណឋាះ។ ដំ្ក់កាល ទីមួយ 

ងសច្ក្តែសន្ិោ្ឋ ននិ្អនសុាសន៍

៥១ BABC/អង្គការសមធម៌កម្ុជានិងHeinrichBöllStiftungយុ្រ្សាសស្តសិ្រ្ិមនុស្សចំធរះការអភិវឌ្ឍន៍ននវស័ិយ
ែីធលាីរបស់កម្ុជា(ឆ្នា ំ២០១២)្ំរព័រ.Iv។សូមធមើល្ងចែរ្ំរព័រ២៨-៣១។

សមាគមអាដហុក – ស្ចកតែី្ន្ិដ្ថាននិងអនុស្ន៍



៤៧
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

កតរូវខត បំនពញ បនង្គប់ នដយ ដំ្ក់កាល ទី ពីរ (ខដល កាន់ខត 
លំោក) នពាលគឺ ការពកងឹង ការអនុវត្ ចឋាបាប់ ជា ធរមាន និង 
ការបនងកេើន សន្ិសុែ នន ការកាន់កាប់ សកមាប់ ទាំងអស់គ្ឋា គឺ 
ពុំខមន សកមាប់ខត អ្ក ខដល រស់នៅក្ពុង តំបន់ គ្ឋាន វិវាទ ន្ទះនទ។ 
ក្ពុងដំ្ក់កាល ននះ រាជរដ្ឋាភិោល កតរូវនធ្ើ ការនកជើសនរីស ដ៏ 
ចឋាបាស់ោស់ មួយ។ 

អនសុាសន៍

្មាគមអាដហុក្ ូមដក់ជូនអនុស្ន៍ខាងសស្កាមដល់
រាជរដ្ថាភិបាលកម្នុជា៖

១.្ិទ្ធិដីធ្ីនិង្ ិទ្ធិលំសៅដ្ថាន
•	 អនុម័ត នសចក្ីកពាង នន នគលននយោយ លំនៅដ្ឋាន 

ថ្ឋាក់ជាតិ ប្ទ្ឋាប់ពី ចឋាបាស់ោស់ ថ វា កសប នឹង បទ 
ដ្ឋាន សិទ្ិមនុសឋាេ អន្រជាតិ។ ពាក់ព័ន្ នឹង បញ្ឋា 
ននះ ដូច ោននស្ើ សុំ នដយ អ្ករាយការណ៍ ពិនសស 
របស់ អង្គការសហកបជាជាតិ ទទួលបនទេពុក ខផ្ក 
សិទ្ិមនុសឋាេ សិទ្ិ ទទួលោន លំនៅដ្ឋាន សមកសប 
គួរ នធ្ើ ការកំណត់ ខផនទី នន តកមរូវការ ខផ្ក លំនៅដ្ឋាន 
របស់ កបនទសជាតិ ទាំងមូល។ 

•	 អនុម័ត នូវ ចឋាបាប់ ស្ីពី ការបនណតេញ នចញពី លំនៅ ដ្ឋាន 
ឲឋាយ កសបគ្ឋា នឹង ចឋាបាប់ សិទ្ិមនុសឋាេ អន្រ ជាតិ។ ទនទេឹមនឹង 
ន្ទះខដរ ដក់នចញ នូវ ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ជា 
ផ្លូវការ ស្ីពី ការបនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន ក្ពុង 
តំបន់ ជនបទនិង ទីកកុង រហូត ទាល់ខត ដំនណើរការ 
នន ការនធ្ើ ប័ណ្ណ កម្ម សិទ្ិ ដីធ្ី ោនបញ្ចប់។ 

•	 អនុវត្ កម្មវិធី នធ្ើ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ិ ដីធ្ី ជា ផ្លូវការ និង 
នដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី ជា បញ្ឋា អាទិភាព។ 

•	 ព នន្ឿ ន ការចុះបញ្ជី សហគមន៍ ជនជាតិនដើម ភាគតិច 
ជា នីតិបុគ្គល និង ផ្ល់ អាទិភាព ការចុះ បញ្ជី ដីធ្ី របស់ 
ពួកនគ កសបនៅតាម ចឋាបាប់ ភូមិោល។ 

•	 ទទួលរា្ឋាល់ សិទ្ិ កាន់កាប់ របស់ កបជាពលរដ្ឋ ខដល 
កំពុង រស់នៅក្ពុង តំបន់ តាំង លំនៅដ្ឋាន នករៅផ្លូវការ 
នដយ ផ្ល់ ការយកចិត្ទុកដក់ ជាពិនសស នៅនលើ 

តំបន់ តាំង លំនៅដ្ឋាន នករៅ ផ្លូវ ការ នៅ ទីកកុង។ 
•	 ក្ពុង តំបន់ តាំង លំនៅដ្ឋាន ថ្មី សកមាប់ អ្ក ខដល 

កតរូវ ោន បនណតេញ នចញពី លំនៅដ្ឋាន កតរូវ ករាង 
នហដ្ឋារច្ទសម្័ន្ អ្ទម័យ ទឹក និង អគ្គិសនី ជា 
មូលដ្ឋាន និង ផ្ល់ នសវា សន្ិសុែ សុែភាព និងការ 
អប់រំ រាធារណភៈ។ 

២.្មថាបទានដីស្ដ្ឋកិច្ចនិង្ មថាបទានសផថាេងៗសទៀត
•	 នបើក បងា្ឋាញភា្ឋាមៗនូវ ព័ត៌មាន អំពី សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 

ខដលមាន ទាំងអស់ នដយ រាប់បញ្ចលូល ទាំង ទីតាំង 
ពិតកោកដ ទំ ហ៊ំ កពំកបទល់ រយភៈនពល សមឋាបទានិក 
នគលបំណង នន ការនកបើកោស់ ការវាយតនម្ ផលប៉ះ 
ពាល់ បរិរា្ឋាន និង សង្គម ដំនណើរការ កបឹកឋាោ នយបល់ 
និង គនកមាង ផ្ល់ សំណង។ នធ្ើ បច្ចពុបឋាបន្ភាព ជាកបចាំ 
នូវ នគហទំព័រ របស់ កកសួងកសិកម្ម រុកា្ឋាកបមាញ់ និង 
ននរាទ ពាក់ព័ន្ នឹង បញ្ឋា ននះ។ 

•	 ផ្ល់ អាទិភាព ក្ពុងការ ផ្ល់ សំណង កគប់កគន់ ដល់ 
ពលរដ្ឋ ខដល ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ នដយ សមឋាបទាន 
ដី នសដ្ឋកិច្ច និង គនកមាង អភិវឌឋាឍន៍នផឋាេងៗនទៀត។ 

•	 នធ្ើការ ពិនិតឋាយន�ើងវិញ ឲឋាយ ោន ទូលំទូោយ នូវ 
សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ខដលមាន ករាប់ និង នបើក 
បងា្ឋាញ ព័ត៌មាន ស្ីពី សមឋាបទាន ខដល ោន លុបនចាល 
សកម្មភាព តាមដន នកកាយពី ការ លុប នចាល និង 
ចំណូល រដ្ឋ ោនមកពី សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច។ 

•	 បនងកេើន ពន្អាករ នលើស មឋាប ទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច នដយ 
ខផ្កនៅនលើ ផលិតកម្ម និង នធ្ើ ឲឋាយ នៅជា កាតព្កិច្ច 
ខផ្ក ចឋាបាប់ សកមាប់ ឲឋាយ កកុមហ៊ុន នោះ ពុ ម្ ផឋាោយ 
កគប់ ព័ត៌មាន ហិរញ្ញវតថែពុ ទាំងអស់ ខដល ពាក់ព័ន្ នឹង 
សមឋាបទាន ដី របស់ ពួកនគ។ 

•	 ដក់ពិន័យ ដល់ កកុមហ៊ុន ខដល ពុំ អនុវត្តាម លក្ 
ែណ្ឌ តកមរូវ ក្ពុង កិច្ចសនឋាោ និង ចឋាបាប់ នដយ ដក ហូត 
សមឋាបទាន របស់ ពួកនគ និង ចាត់វិធានការ ផ្លូវចឋាបាប ់
កបឆំងនឹង ពួកនគ។ 

•	 កាត់បនថែយ ទំហំ សមឋាបទាន ខដលមាន នផទេដី នលើសពី 
ការកកមិត កតឹម ១0,000ហិកតា និង ដី ខដល នកបើ 

ស្ចកតែី្ន្ិដ្ថាននិងអនុស្ន ៍– សមាគមអាដហុក 



៤៨
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

កោស់ មិន កសបតាម លក្ណភៈ នលើកខលង ដូច ោន 
កំណត់ ក្ពុង ចឋាបាប់។ 

•	 ព្ទ្ឋាត ការផ្ឋាក បន្តឋាះអាសន្ ជា ផ្លូវការ ស្ីពី ការ 
ផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ថ្មី និង នបើក បងា្ឋាញ ជា 
ផ្លូវ ការ អំពី ចំនួន គនកមាង សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច ខដល 
កតរូវ ោននរៀបចំ នស្ើសុំ នៅកតឹម នថងៃទី៧ ខែឧសភា 
ឆ្ឋាំ២០១២ (អមនដយ ភស្ពុតាង)។ 

•	 កតរួតពិនិតឋាយ យ៉ឋាង ដិតដល់ ចំនពាះ សមឋាបទាន ដីសង្គម 
កិច្ច និង នសុើបអនងកេត ការនចាទកបកាន់ អំពី ការរំនោភ 
បំពាន អំនពើពុករលួយ និង ការកគប់កគង មិន កតឹមកតរូវ 
ពាក់ព័ន្ នឹង សមឋាបទាន ដី សង្គមកិច្ច។ 

៣.ធនធានធម្មជាតិ
•	 កំណត់ កពំកបទល់ និង ផឋាេព្ផឋាោយ ព័ត៌មាន អំពី 

តំបន់ ការពារ និង តំបន់ នផទេក្ពុង របស់ តំបន់ ការពារ 
ទាំងន្ទះ។ ខស្ងរក ជំនួយ បនច្ចកនទស ពី នដគូ 
អភិវឌឋាឍន៍ នដើមឋាបី បញ្ចប់ ការផ្ល់ សមឋាបទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
និង សកម្មភាព ដ៏ នកគះថ្ឋាក់នផឋាេងៗនទៀត ក្ពុង តំបន់ 
ខដល បំនពញ លក្ណ:វិនិច្័យ នន តំបន់ “ស្លូល” និង 
តំបន់ “អភិរកឋាេ”។ 

•	 ផ្ល់ អាទិភាព ដល់ ការអភិរកឋាេ នកពនឈើ បឋម និង 
នបតង ជានិច្ច និង ពកងឹង ការអនុវត្ ចឋាបាប់ និង បទ 
បឋាបញ្ញត្ិ ពាក់ព័ន្ នឹង បរិរា្ឋាន។ 

•	 វាយតនម្ ជា លក្ណភៈ កបព័ន្ នូវ ផលប៉ះពាល់ ខផ្ក 
បរិរា្ឋាន នន គនកមាង អភិវឌឋាឍន៍ធំៗដូចជា ទំនប់ទឹក 
និង សមឋាបទាន ដី មុននឹង ការអនុវត្ គនកមាង ទាំងននះ 
និង វាយតនម្ ន�ើងវិញ នូវ ផល ប៉ះពាល់ របស់ គនកមាង 
ទាំងននះ ប្ទ្ឋាប់ពី ចាប់នផ្ើម អនុវត្ គនកមាង ទាំងននះ។ 

•	 ដក់ពិន័យ ដល់ មនន្ីរដ្ឋោល មូលដ្ឋាន និង មនន្ី 
នកពនឈើ ខដល ជាប់ ពាក់ព័ន្ ក្ពុងការ កាប់ នឈើ នដយ 
ែុសចឋាបាប់ និង បទនល្មើសនផឋាេងៗនទៀត អនុនោម 
តាម មាកតា១០០ និង១០១នន ចឋាបាប់ ស្ីពី នកពនឈើ។ 

៤.ដំសណាះស្សយវិវាទ
•	 ផ្ល់ អាទិភាព ដល់ ការនដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី និង 

ផ្ល់ ឲឋាយ យន្ការ និង រា្ឋាប័ន នដះករាយ វិវាទ នូវ 
ធនធាន រា្ឋាប័ន ធនធានមនុសឋាេ និង ធនធាន ហិរញ្ញ 
វតថែពុ កគប់កគន់។ 

•	 ពកងឹង គណភៈកម្មការ សុរិនយដី នៅ កគប់ កកមិត និង 
គូសបញ្ឋាក់ កកបែណ្ឌ ផ្លូវចឋាបាប់ និង រា្ឋាប័ន របស់ 
អាជា្ឋាធរ ជាតិ សកមាប់ ការនដះករាយ វិវាទ ដីធ្ី។ 

•	 អនុម័ត ចឋាបាប់ ស្ីពី លក្ន្ិកភៈ នៅកកម និង កពះរាជអាជា្ឋា 
ក៏ដូចជា ចឋាបាប់ ស្ីពី ការនរៀបចំ និង ការ កបកពឹត្ិ នៅ 
នន តុោការ ជា បញ្ឋា អាទិភាព សកមាប់ កតរួតពិនិតឋាយ 
នលើ តុោការ និង ដក់ពិន័យ មនន្ីរាជការ និង អ្ក 
ខដល រកនឃើញថ មានការ នកង បំោត់ លុយកាក់ 
ឬ កបកពឹត្ កំហុស វិជា្ឋាជីវភៈ។ 

•	 បន្ នសុើបអនងកេត រួមគ្ឋា ក្ពុងករណី ដីធ្ី ជាមួយនឹង 
អង្គការ សង្គម សុីវិល។ 

៥.នីតិរដ្ឋនិងស្រីភាពសបបស្បជាធិបសតយថាយ
•	 ឈប់ បនងា្ឋាប នលើ ការតវា៉ឋា កបកបនដយ សន្ិវិធី 

របស់ សហគមន៍ ខដល ទទួលរង ប៉ះពាល់ នដយ 
ការរំនោភបំពាន សិទ្ិ ដីធ្ី និង លំនៅដ្ឋាន។ 

•	 ឈប់ នបៀតនបៀន នដយ នកបើកោស់ កបព័ន្តុោការ 
នៅនលើ តំ្ង សហគមន៍ បុគ្គលិក សិទ្ិមនុសឋាេ 
និង សកម្មជន។ 

•	 ផ្ល់ អាជា្ឋាធរ មូលដ្ឋាន និង រដ្ឋ នូវ ការបណតេតះ ប្តឋាល 
អំពី ចឋាបាប់ ស្ីពី ោតុកម្ម នដយ សន្ិវិធី ពិនសស មាកតា៣ 
ខដល នលើកខលង ចំនពាះ អ្កនរៀបចំ ការកបជុំ ពី ការ តកមរូវ 
ឲឋាយ ផ្ល់ នសចក្ី ជូន ដំណឹង សកមាប់ កគប់ សកម្មភាព 
ផឋាេព្ផឋាោយ អប់រំ ជា ផលកបនយជន៍ សង្គម។ 

•	 ឈប់ ផ្ល់ ការការពារ នដយ កងកមា្ឋាំងកបដប់អាវុធ 
នែមរភូមិនទេ ដល់ កកុមហ៊ុន ឯកជន និង សមឋាបទា 
និក។ នធ្ើការ នសុើបអនងកេត កបកបនដយ ែ្ឹមរារ នៅ 
នលើ ការនចាទកបកាន់ អំពី ការ រំនោភបំពាន កបកពឹត្ 
នដយ កងកមា្ឋាំងកបដប់អាវុធ។ 

•	 បញ្ចប់ កបព័ន្ “ឧបតថែម្” ខដល បុគ្គល ខដល មាន អំ្ច 
ផ្ល់ មូលនិធិ ដល់ អង្គភាព កងកមា្ឋាំង កបដប់អាវុធ 
នែមរភូមិនទេ។ 

សមាគមអាដហុក – ស្ចកតែី្ន្ិដ្ថាននិងអនុស្ន៍



៤៩
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

៦.យុទ្ធសន្តែនិងសគលនសយបាយអភិវឌថាឍន៍
•	 បនងកេើន ការជួយឧបតថែម្ ដល់ ការនធ្ើ កសិកម្ម របស់ ក 

សិ ករ កាន់កាប់ ដី ខា្ឋាតតូច ជា យុទ្រានស្ អភិវឌឋាឍន ៍
ខដល យកមក អនុវត្ោន និង នបើក ឲឋាយ មានការ កបឹកឋាោ 
នយបល់ ទូលំទូោយ ស្ីពី នគលននយោយ និង 
យុទ្រានស្ អភិវឌឋាឍន៍ និង ផលប៉ះពាល់ របស់ វា នៅនលើ 
សិទ្ិ ដីធ្ី សិទ្ិ លំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ិ ធនធានធម្មជាតិ។ 

•	 ខស្ងរក ជំនួយ បនច្ចកនទស ពី នដគូ អភិវឌឋាឍន៍ នដើមឋាបី នរៀប 
ចំ ការវាយតនម្ ទូលំទូោយ មួយ អំពី នគលននយោយ 
អភិវឌឋាឍន៍ នដយ ពិនិតឋាយ នៅនលើ ទិដ្ឋភាព ខផ្ក នសដ្ឋកិច្ច 
ននយោយ និង អានុភាព អវិជ្ជមាន រប ស់វា។ 

•	 នធ្ើ ការនគរព អនញ្ជើញ អ្ក កាន់ អាណត្ិ នីតិវិធី ពិនសស 
របស់ អង្គការសហកបជាជាតិ ខដល ោន នស្ើសុំ មក 
ទសឋាេនកិច្ច នៅ កម្ពុជា ពិនសស គឺ អ្ករាយការណ៍ 
ពិនសស ទទួលបនទេពុក ខផ្ក ឯករាជឋាយ ភាព នៅកកម 
និង នមធាវី និង អ្ករាយការណ៍ ពិនសស ទទួលបនទេពុក 
ខផ្ក សិទ្ិ ទទួលោន នសរីភាព នន ការកបជុំ នដយ 
សន្ិវិធី និង សមាគម និង អនញ្ជើញ ដល់ កគប់ នីតិវិធី 
ពិនសស ទាំងអស់។ 

•	 នធ្ើ សហកបតិបត្ិការ នពញនលញ ជាមួយ រា្ឋាប័ន 
សន្ិសញ្ឋា អង្គការសហកបជាជាតិ នដើមឋាបី អនុវត្ 
អនុរាសន៍ ខដល ោន ដក់ជូន កបនទស កម្ពុជា 
ចាប់ តាំងពី ឆ្ឋាំ១៩៩៣មក ក៏ដូចជា កកុម កបឹកឋាោ 
សិទ្ិមនុសឋាេ របស់ អង្គការសហកបជាជាតិ នដើមឋាបី 
អនុវត្ អនុរាសន៍ ខដល ោន ដក់ជូន ក្ពុង កកបែណ្ឌ 
នន ដំនណើរការ ពិនិតឋាយន�ើងវិញ ជាស កល។ 

្មាគមអាដហុក្ ូមដក់ជូនអនុស្ន៍ខាងសស្កាមសៅ
្ហស្គ្អាជីវកម្ម៖

•	 នៅនពល នធ្ើ សកម្មភាព អាជីវកម្ម សូម យកចិត្ទុក 
ដក់ ឲឋាយ ោន សមកសប និង កំណត់ បងា្ឋារ និង សកមាល 
ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមាន នលើ សិទ្ិមនុសឋាេ កសប នឹង 
នគលការណ៍ ខណ្ទំ របស់ អង្គការសហកបជាជាតិ 
ស្ីពី សិទ្ិមនុសឋាេ និង ធុរកិច្ច។ 

•	 នកបើកោស់ សមឋាបទាន ឲឋាយ កសបនៅតាម លក្ែណ្ឌ 
តកមរូវ តាម កិច្ចសនឋាោ និង ចឋាបាប់។ ពិនសស សូមកុំ 

ប្តឋាល ឲឋាយ មានការ អន់ថយ គុណភាព ដី និង ការ 
ឈូសឆយ នកព។ សូមកុំ ចូលរួម កាប់ នឈើ នដយ 
ែុសចឋាបាប់ ក្ពុងនកព។ 

•	 សូមកុំ ចាប់នផ្ើម កបតិបត្ិការ មុននឹង ទទួលោន 
ការបញ្ឋាក់ ជា ផ្លូវការ (តាមរយភៈ អនុកកឹតឋាយ) ខដល 
សមឋាបទាន កតរូវោន ផ្ល់ ឲឋាយ។ សូមកុំ នកបើកោស់ 
នសចក្ីជូនដំណឹង មិន ផ្លូវការ ពី អាជា្ឋាធរ រដ្ឋ នធ្ើជា 
នលស នដើមឋាបី ចាប់នផ្ើម ឈូសឆយដី ដំ ដុះ របស់ 
កបជាពលរដ្ឋ។ 

•	 នគរព សិទ្ិ របស់ ពលរដ្ឋ រស់ នៅក្ពុង តំបន់ និង ចូលរួម 
ក្ពុងការ កបឹកឋាោ នយបល់ នៅ កគប់នពល ទាំងអស់ និង 
អំពី កគប់ បញ្ឋា ខដល បនកមើ ឲឋាយ ផលកបនយជន៍ ពួកនគ។ 

ចុងសស្កាយ្ មាគមអាដហុក្ ូមដក់ជូនដល់នដគូ
អភិវឌថាឍន៍ទាំងអ្់រប្់ស្បសទ្កម្នុជានូវអនុស្ន៍
ដូចខាងសស្កាម៖

•	 វាយតនម្ អំពី កបសិទ្ភាព របស់ កម្មវិធី និង គនកមាង 
ជំនួយ ្ទ្ទ ខដល ោនផ្ល់ ជូន ដល់ វិស័យ ដីធ្ី របស់ 
កបនទស កម្ពុជា នដយ នផ្ឋាតនៅនលើ ការពកងឹង សន្ិ 
សុែ នន ការកាន់កាប់ ដីធ្ី សកមាប់ ទាំងអស់គ្ឋា ជំនួស 
ពឹង ខផ្កនៅនលើ ទិន្ន័យ ខបប បរិមាណ (ចំនួន ប័ណ្ណ 
កម្មសិទ្ិ ដី ខដល កតរូវោន ផ្ល់ជូន)។ 

•	 នសុើបអនងកេត ការនចាទកបកាន់ អំពី ការរំនោភ បំពាន 
ខដល ោន កបកពឹត្ ពាក់ព័ន្ នឹង កម្មវិធី ជំនួយ អភិវឌឋាឍន៍ 
និង ពឋាយលូ រ ជំនួយ ខផ្ក ហិរញ្ញវតថែពុ ក្ពុងករណី មាន ភស្ពុតាង 
បងា្ឋាញ អំពី បទនល្មើស អនុវត្ នដយ អាជា្ឋាធរ កម្ពុជា។ 

•	 ពិចារ្ ដក ជំនួយ ដល់ វិស័យ ដីធ្ី កបសិននបើ អាជា្ឋា 
ធរ ពុំ បងា្ឋាញ នូវ ឆ នទេះ ននយោយ ចឋាបាស់ោស់ ក្ពុងការ 
ផ្ល់ អាទិភាព ដល់ តកមរូវការ របស់ កបជាពលរដ្ឋ  និង 
សហគមន៍ ខដល កតរូវការ បំផុត នូវ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ ិ
ដី ក្ពុងន្ទះ រាប់បញ្ចលូល ទាំង អ្ក តាំង លំនៅដ្ឋាន 
នករៅផ្លូវការ និង ជនជាតិនដើម ភាគតិច ផង។ 

•	 បន្ កបឹកឋាោ នយបល់ ជាមួយ អង្គការ សង្គម សុីវិល 
ខដល នធ្ើការ ក្ពុង វិស័យ បញ្ឋា ធនធានធម្មជាតិ លំនៅ 
ដ្ឋាន និង ដីធ្ី។ 

ស្ចកតែី្ន្ិដ្ថាននិងអនុស្ន ៍– សមាគមអាដហុក 



៥០
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឧបសម្ព័ន្ធ

សមាគមអាដហុក – ឧប្ម្័ន្ធ

១.្មថាបទានដីស្ដ្ឋកិច្ចសដលផតែល់ឲថាយក្នុងតំបន់ការពារ

តំបន់ការពារ

ផ្ទៃដីដដើមតាម
ព្រះរាជព្រឹត្យ
ឆ្្ំ១៩៩៣
(ហិ្តា)

សម្បទានដីដសដ្ឋ្ិច្ច
២00៨-

២0១១(ហិ្តា)

សម្បទានដី
ដសដ្ឋ្ិច្ច

២0១២(ហិ្តា)

ផ្ទៃដីដៅ
ដសសសល់
(ហិ្តា)

១ ឧទឋាោន ជាតិ វីរភៈ ជ័យ ៣៣២,៥00 ១0៨,៥១៣ 0 ២២៣,៩៨៧

២
ខដនជកមកសត្នកព គូ 
នលន កពហ្ម នទព

៤0២,៥00 ៧៩,៣៤៩ ១២៦,៧៩៦ ១៩៦,៣៥៥

៣
ឧទឋាោន ជាតិ បុ ទុម 
រាគរ

១៧១,២៥0 ៨៤,0៧៤ 0 ៨៧,១៧៦

៤ ឧទឋាោន ជាតិ បូកនគ ១៤0,000 ៤0,៧0៤ 0 ៩៩,២៩៦

៥ ឧទឋាោន ជាតិ រាម ១៥0,000 ៩,៩១៥ 0 ១៤0,0៨៥

៦
ខដនជកមកសត្នកព ភ្ំ 
ឳ រា៉ឋា ល់

២៥៣,៧៥0 ៧៨,២0៨ ២,៨00 ១៧២,៧៤២

៧
ខដនជកមកសត្នកព 
ពាម កកនរាប

២៣,៧៥0 ២៥,៨៩៧* 0 0*

៨
ខដនជកមកសត្នកព ភ្ំ 
សំ កុស

៣៣៣,៧៤0 ១៦,៦២២ 0 ៣១៧,១១៨

៩
ខដនជកមកសត្នកព 
រ្ទម ដូន សំ

១៧៨,៧៥0 ៨,១៩0 ៩,១១៤ ១៦១,៤៤៦

១0
ខដនជកមកសត្នកព 
បឹង ខពរ

២៤២,៥00 ១១២,៦៣១ 0 ១២៩,៨៦៩

១១
ខដនជកមកសត្នកព 
លំផត់

២៥0,000 ៦៧,២៨៧ ២៧,១៧៣ ១៥៥,៥៤0

១២
ខដនជកមកសត្នកព ភ្ំ 
នកពច

២២២,៥00 ២៩,00៩ ២៩,0៧២ ១៦៤,៤១៩

១៣
ខដនជកមកសត្នកព ភ្ំ 
្ ម នលៀរ

៤៧,៥00 ៩,៥៤៦ ២៥,៥១៣ ១២,៤៤១

១៤
ខដនជកមកសត្នកព 
ស្តួល

៧៥,000 ១២៦,0២៧* 0 0*



៥១
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឧប្ម្័ន្ធ – សមាគមអាដហុក 

១៥
តំបន់ការពារនទសភាព 
ប្ទ្ឋាយឆ្ឋារ

៨១,២00 ៩,000 0 ៧២,២00

១៦
តំបន់ការពារនទសភាព 
កពះវិហារ

៥,000 ៥១,២៦៨* 0 0*

១៧ ឧទឋាោន ជាតិ គីរីរមឋាយ ៣៥,000 ១,៤៩៤ ៥១,៨0៨* 0*

១៨
តំបន់ ខដល ទទួលរង នូវ 
ការនកបើកោស់ នកចើន មុែ 
ដង ខពង

២៧,៧00 0 ៣២១ ២៧,៣៧៩

សរុប ២៧២,៥៩៧*

*ខដនជកមកសត្នកពពាមកកនរាប, ខដនជកមក សត្ នកព 
ស្តួល, តំបន់ការពារនទសភាពកពះវិហារ និងឧទឋាោន ជាត ិ
គីរីរមឋាយ កតរូវ ោន បំោត់ដនមិនឲឋាយនឃើញនឹងខភ្កនដយ 
សមឋាបទាន ដីនសដ្ឋកិច្ច។ នៅនពលផ្ល់សមឋាបទានដី នសដ្ឋ កិច្ច 
ថ្មី (ឬកំណត់ចំ្ត់ថ្ឋាក់ដីន�ើងវិញ) ក្ពុងតំបន់ការពារ ទាំង 
ននះចាប់តាំងពីឆ្ឋាំ២00៨-២0១១ និងក្ពុងឆ្ឋាំ២0១២រដ្ឋា 
ភិោល ហាក់ដូចជាបរាជ័យពុំោនវាយតនម្ថនតើនៅ នសស 
សល់ប៉ុ្ទ្ឋានហិកតានទៀតនទ។ ជាលទ្ផលចំនួនហិកតា 
ខដលកតរូវ ោនផ្ល់ជាសមឋាបទានដីនសដ្ឋកិច្ច (ឬកតរូវោននធ្ើ
ចំ្ត់ថ្ឋាក់ន�ើងវិញជាដីរដ្ឋឯកជន) គឺមានទំហំនលើស ពី
នផទេដីជាផ្លូវការរបស់តំបន់ការពារទាំងននះ។ បុព្នហតុអាច
ថសមឋាបទានមួយចំនួនជាន់នលើគ្ឋាឬថតំបន់ការពារទាំងននះ
កតរូវោនរាប់បញ្ចលូលក្ពុងសមឋាបទានដីនសដ្ឋកិច្ចធំៗ (ខដលប៉ះ
ពាល់ផងខដរនៅនលើតំបន់ខដលមិនខមនជាតំបន់ការពារ)។ 

 សមាគមអាដហុកោននកជើសនរីស ផ្ល់ តួ នលែ រួម មួយ 
សកមាប់ឆ្ឋាំ២0១២ (២៧២,៥៩៧ហិកតា)។ យ៉ឋាង ្  មិញ 
នយើងអាចនឹងដក១៨,៣0២ហិកតា [៥១,៨0៨ + ១,៤៩៤ 

– ៣៥,000] នចញពីតួនលែសរុបននះនដយរារអតិបរមា នន 
ដី៣៥,000 ហិកតាអាចកតរូវោនផ្ល់ឲឋាយជា សមឋាប ទាន ដី នសដ្ឋកិច្ច 
ក្ពុងឧទឋាោនជាតិគីរីរមឋាយ។ តួនលែសរុបដូចោននលើកន�ើង ខាង 
នលើនឹងនៅជាមានចំនួន២៥៤,២៩៥ហិកតា។ នហតុ ផល ដូច 
គ្ឋា កតរូវោនអនុវត្ចំនពាះតំបន់ការងារបីនផឋាេងនទៀត(ខដន ជកមក 
សត្នកពពាមកកនរាប, ខដនជកមកសត្នកពស្តួលនិងតំបន់ 
ការពារ នទសភាពកពះវិហារ)ដូនច្ះនផទេដី៩៩,៤៤២ហិកតា 
[(២៥,៨៩៧ – ២៣,៧៥0)+(១២៦,0២៧ – ៧៥,000) 
+ (៥១,២៦៨ – ៥,000)] នឹងកតរូវោនកាត់នចញពីចំនួន 
សរុប គិតជាហិកតា ខដលផ្ល់ឲឋាយជាសមឋាបទានដីនសដ្ឋកិច្ច 
ក្ពុង តំបន់ការពារ។ 

 ជាថ្មីម្ងនទៀតតួនលែខដលនយើងផ្ល់ក្ពុងរោយ 
ការណ៍ ននះគឺខផ្កនៅនលើឯករារជាផ្លូវការ (អនុកកឹតឋាយ)។ 
ភាព មិនកសបគ្ឋានឹងរា្ឋានភាពជាក់ខស្ង និងព័ត៌មានជា 
ផ្លូវការ ស្ីពីតំបន់ការពារគឺនដយរារខតកង្ះខាតនូវ តមា្ឋា ភាព 
ជុំវិញដំនណើរការនិងនគលននយោយពាក់ព័ន្នឹង សមឋាបទាន 
ដី នសដ្ឋកិច្ចប៉ុន្ណឋាះ។ 



៥២
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សមាគមអាដហុក – ឧប្ម្័ន្ធ

២.្មថាបទានដសី្ដ្ឋកិច្ចសដលបានផតែល់ឲថាយសស្កាយនថងៃទី៧សខឧ្ភាឆ្ថាំ២០១២

អនុព្រឹត្យ
ដលខ

កាលបរិដចឆេទ សម្បទានិ្
រយៈដ្ល
(ឆ្្ំ)

ទំហំ
(ហិ្តា)

ដោលបំណង តំបន់ ដខត្ត

១ ៧0 ១៧/0៥/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៩,0១៨ ដំ្ំនរៅស៊ូ នកាះខញក មណ្ឌលគិរី

២ ៧១ ១៨/0៥/២0១២
S.K. Plantation 

(Cambodia) PTE មិនដឹង ៨,000 ដំ្ំនរៅស៊ូ កូនមុំ រតនគិរី

៣ ៧២ ១៨/0៥/២0១២
Ly Ye Rubber 

Co. Ltd. មិនដឹង ៧,៧១0
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

តានសៀម នសៀមរាប

៤ ៧៣ ១៨/0៥/២0១២
H.M.H. 

Kampong Thom មិនដឹង ៥,៩១៤ ដំ្ំនរៅស៊ូ សនទេពុក កំពង់ធំ

៥ ៧៨ 0៦/0៦/២0១២
KhunSeu 

Import Export ៧0 ៨,២00
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

គូនលន 
កពហ្មនទព

ឧត្រមានជ័យ

៦ ៧៩ 0៧/0៦/២0១២
Lim Royal Joint 

Stock ៧0 ៩,0៦៨ កសិឧសឋាោហកម្ម ភ្ំកពិច មណ្ឌលគិរី

៧ ៨0 0៧/0៦/២0១២ Roat So Khorn ៧0 ៩,000
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

លំផត់ រតនគិរី

៨ ៨១ 0៧/0៦/២0១២
A.2.A. កកុង 
(Cambodia) Co. 
Ltd.

៧0 ៧,៦៦៨ អភិវឌឋាឍន៍ គីរីរមឋាយ
កំពង់ស្ឺ
កំពង់ស្ឺ

៩ ៨២ 0៧/0៦/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៩,១២៩ កសិឧសឋាោហកម្ម
គូនលន 
កពហ្មនទព

កពះវិហារ

១0 ៨៣ 0៧/0៦/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ១,៨៦៥
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

គូនលន 
កពហ្មនទព

ឧត្រមានជ័យ

១១ ៨៤ 0៧/0៦/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ១,១៩៥
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

គូនលន 
កពហ្មនទព

ឧត្រមានជ័យ

១២ ៨៥ 0៧/0៦/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៩,៤៧៧ កសិឧសឋាោហកម្ម
ភ្ំ្ម 
នលៀរ

មណ្ឌលគិរី

១៣ ៨៦ 0៧/0៦/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៤,0៩៥
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

គូនលន 
កពហ្មនទព

កពះវិហារ

១៤ ៨៧ 0៧/0៦/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៩,៧00 កសិឧសឋាោហកម្ម
គូនលន 
កពហ្មនទព

កពះវិហារ

១៥ ៩0 ១២/0៦/២0១២
BSC Import 
Export Co. Ltd. ៧0 ៤,៥៥៧ កសិឧសឋាោហកម្ម រ្ទមដូនសំ

ោត់ដំបង
ោត់ដំបង



៥៣
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឧប្ម្័ន្ធ – សមាគមអាដហុក 

២.្មថាបទានដសី្ដ្ឋកិច្ចសដលបានផតែល់ឲថាយសស្កាយនថងៃទី៧សខឧ្ភាឆ្ថាំ២០១២

អនុព្រឹត្យ
ដលខ

កាលបរិដចឆេទ សម្បទានិ្
រយៈដ្ល
(ឆ្្ំ)

ទំហំ
(ហិ្តា)

ដោលបំណង តំបន់ ដខត្ត

១៦ ៩១ ១៤/0៦/២0១២
L.K.L. 
Construction 
Co. Ltd. 

៧0 ៥,៥៥៩ កសិឧសឋាោហកម្ម
ភ្ំ្ម 
នលៀរ

មណ្ឌលគិរី

១៧ ៩២ ១២/0៦/២0១២

Metrey 
Pheap Kase 
Usahakam

៧0 ៨,៥២0 កសិឧសឋាោហកម្ម
គូនលន 
កពហ្មនទព

កពះវិហារ

១៨ ១0៣ ១៦/0៧/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៧,៦៦៨ រាោនរៀន (?) គីរីរមឋាយ កំពង់ស្ឺ

១៩ ១0៤ ១៦/0៧/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង មិនដឹង នទសចរណ៍ នកាះកឋាបាល ខកប

២0 ១១៥ 0៣/0៨/២0១២

Green Choice 
(Cambodia) 
Co. Ltd. 

មិនដឹង ៧,៨៦៣
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

សង្គមថ្មី 
និងរនវៀង

កពះវិហារ

២១ ១១៦ 0៣/0៨/២0១២

A Me Nen 
(Cambodia) 
Co. Ltd. 

មិនដឹង ៧,៣៥៩
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

គូនលន កពះវិហារ

២២ ១១៧ 0៣/0៨/២0១២

Distinct 
Harvest 
(Cambodia) 
Co. Ltd. 

មិនដឹង ៧,៩៦0
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

សង្គមថ្មី 
និងរនវៀង

កពះវិហារ

២៣ ១២៥ ១៨/0៨/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៨,២00
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

គូនលន 
កពហ្មនទព

ឧត្រមានជ័យ

២៤ ១២៦ ១៧/0៨/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៨,៥២0
ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

គូនលន 
កពហ្មនទព

កពះវិហារ

២៥ ១២៧ ១៧/0៨/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៤,៥៥៧ កសិឧសឋាោហកម្ម រ្ទមដូនសំ ោត់ដំបង

២៦ ១៣0 ២៣/0៨/២0១២ Angkor Sugar មិនដឹង ៦,៣២៨ ដំ្ំអំនៅ កូននកគៀល ោត់ដំបង

២៧ ១៣១ ២៣/0៨/២0១២
Tun Le 
Sugarcane មិនដឹង ៦,១៦៤ ដំ្ំអំនៅ ចុងកាល់ ឧត្រមានជ័យ

២៨ ១៣២ ២៣/0៨/២0១២

Cambodia 
Cane En 
Sugar Welly

មិនដឹង ៥,៩0៨ ដំ្ំអំនៅ សំនរាង ឧត្រមានជ័យ

២៩ ១៣៣ ២៤/0៨/២0១២
Rat Sokhorn 
Inc. មិនដឹង ៩,000

ដំ្ំនរៅស៊ូ & 
កសិឧសឋាោហកម្ម

លំផត់ រតនគិរី



៥៤
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

សមាគមអាដហុក – ឧប្ម្័ន្ធ

២.្មថាបទានដសី្ដ្ឋកិច្ចសដលបានផតែល់ឲថាយសស្កាយនថងៃទី៧សខឧ្ភាឆ្ថាំ២០១២

អនុព្រឹត្យ
ដលខ

កាលបរិដចឆេទ សម្បទានិ្
រយៈដ្ល
(ឆ្្ំ)

ទំហំ
(ហិ្តា)

ដោលបំណង តំបន់ ដខត្ត

៣0 ១៣៥ 0៤/0៩/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង មិនដឹង មិនដឹង មិនដឹង មិនដឹង

៣១ ១៤៩ ១៤/0៩/២0១២

HengHeang 

– SivChanthu 

Green Sport
មិនដឹង ៤,000 ដំ្ំនរៅស៊ូ

ខសន 
មន្ទរមឋាយ, 
នពកជាដ

មណ្ឌលគិរី

៣២ ១៥១ ១៨/0៩/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៦,000
ដំ្ំនរៅស៊ូ&
កសិឧសឋាោហកម្ម

គូនលន 
កពហ្មនទព

កពះវិហារ

៣៣ ២២0 0៣/១២/២0១២ មិនដឹង មិនដឹង ៦0៣ អភិវឌឋាឍន៍ រមាសខហក រា្ឋាយនរៀង

សរុប
[យ៉ឋាងតិច]*

២0៨,៨0៥

*សមាគមអាដហុកនឹងបន្រុករកព័ត៌មានខដលនៅែ្ះចន្ទ្ឋាះ។ 



៥៥
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ទីស្ា្រស់ារសមាគមអាដហ្ុរទទូាំ្
២៣ងខតតែ/ក្ររុ្

១-ភ្ំសពញ(ទីស្ថាក់ការកណាតថាល)
ផទេះនលែ៣ផ្លូវ១៥៨ (ផ្លូវឧកញា៉ឋាកតឹងកាង,សងា្ឋាត់បឹងរាំង, 
ែណ្ឌដូននពញ, កបអប់សំបុកត១0២៤, ភ្ំនពញ, កម្ពុជា
ទូរស័ពទេ: 0២៣២១៨៦៥៣/0២៣៩៩0 ៥៥៤
ទូររារ: 0២៣២១៧២២៩
អុីខមល: adhoc@forum.org.kh 
នគហទំព័រ: www.adhoc-cambodia.org 

២-ប្ទ្ថាយមានជ័យ
ផទេះនលែ១៩៨, ភូមិ៣, ឃុំព្ទ្ឋា, កកុងសិរីនរាភ័ណ, 
នែត្ប្ទ្ឋាយមានជ័យ
ទូរស័ពទេ: 0៥៤៩៥៨៨៦៧

៣-បាត់ដំបង
ផទេះនលែ៨៥៩, កកុមទី១២, ភូមិរំនចក៤, ឃុំរតនភៈ, 
នែត្ោត់ដំបង
ទូរស័ពទេ: 0៥៣៩៥២៨២៩

៤-កំពង់ចាម
ភូមិអំពិលនលើ, ឃុំអំពិល, កសុកកំពង់នសៀម,  នែត្កំពង់ចាម
ទូរស័ពទេ: 0៤២៩៤១៣២៦

៥-កំពង់ឆ្ថាំង
ផទេះនលែA១៦៧, ផ្លូវជាតិនលែ៥, ភូមិក្តឋាល, ឃុំកំពង់ឆ្ឋាំង,  
នែត្កំពង់ឆ្ឋាំង
ទូរស័ពទេ: 0២៦៩៨៨៧១៦

៦-កំពង់្្ពឺ
ផ្លូវជាតិនលែ៤, ភូមិពាណិជ្ជកម្ម, ឃុំរកាធំ, កសុកចឋាបារមន, 
នែត្កំពង់ស្ឺ
ទូរស័ពទេ: 0២៥៩៨៧២៦៥

៧-កំពង់ធំ
ផទេះនលែ១១, ផ្លូវកបជាធិបនតយឋាយ, កកុមទី២, ភូមិ៧, ឃុំកំពង់ធំ, 
កសុកសទេឹងខសន, នែត្កំពង់ធំ
ទូរស័ពទេ: 0៦២៩៦១២៩៥

៨-កំពត
(ទទួលបន្នុកសខតតែសកបផងសដរ)
ផទេះនលែ៣0, ផ្លូវ៧មករា, ភូមិកំពង់ោយខាងតឋាបលូង, 
ឃុំកំពង់ោយ, នែត្កំពត

៩-កណាតថាល
ផទេះនលែ២៤១, ផ្លូវជាតិនលែ២, ភូមិកកនពើហា, ឃុំខកពកឫសឋាេី, 
កសុកន្្ឋា, នែត្ក្តឋាល
ទូរស័ពទេ: 0៩២៩៨៥១0៦

១0-សកាះកុង
ផទេះនលែ១៨៧, ភូមិ៣, កកុងនែមរភូមិនទេ, នែត្នកាះកុង
ទូរស័ពទេ: 0៣៥៩៣៦១២៩

១១-ស្កសចះ
ផទេះនលែ២៨៣E0, ផ្លូវកពះសីហនុ, កកុមទី៤, ភូមិវត្, ឃុំកកនចះ, 
នែត្កកនចះ
ទូរស័ពទេ: 0៧២៩៧១៥១៥

ទីស្ថាក់សរ្មាគមអាដហុកទូទាំង២៣សខតតែ/ស្កុង – សមាគមអាដហុក 



៥៦
ផ្លូវរបត់?សិទ្ិដីធ្ី សិទ្ិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

១២-ម្្ឌលគិរី
ភូមិនដះកកមុំ, សងា្ឋាត់សុែដុម, កកុងខសនមន្ទរមឋាយ, 
នែត្មណ្ឌលគិរី
ទូរស័ពទេ: 0១៥៤១0 ៤៤៧

១៣-ឧតតែរមានជ័យ
ផទេះនលែ៧0, កកុមទី៦, ភូមិឈូក, ឃុំសំនរាង, កកុងសំនរាង, 
នែត្ឧត្រមានជ័យ
ទូរស័ពទេ: 0១១៧១៣៣២៤

១៤-នប៉លិន
កកុមទី១, ភូមិតាពុកនលើ, សងា្ឋាត់នប៉លិន, កកុងនប៉លិន, 
នែត្នប៉លិន
ទូរស័ពទេ: 0១២៧៨៧៧៧៤

១៥-ស្ពះ្ីហនុ
ផទេះនលែ១១៩E១, ផ្លូវបុរីកម្មករ, សងា្ឋាត់នលែ៣, ែណ្ឌមិត្ភាព, 
កកុងសីហនុ, នែត្កពះសីហនុ
ទូរស័ពទេ: 0៣៤៩៣៣៧២២

១៦-ស្ពះវិហារ
ផទេះនលែ៦៩៩, ផ្លូវទី២, ភូមិអណតេតូងនពាធិ៍, ឃុំកំពង់កប្ក, 
កសុកខតឋាបងមានជ័យ, នែត្កពះវិហារ
ទូរស័ពទេ: 0១២៤៩៥ 0៧៧

១៧-នស្ពសវង
ផទេះនលែ២៨២�លូនលែ២, ឃុំកំពង់ឡាវ, កកុងនកពខវង, 
នែត្នកពខវង
ទូរស័ពទេ: 0៤៣៩៤៤៥២៨

១៨-សពាធិ៍សត់
ផ្លូវបុំនបៀកឡាច (កាច់កជុងផ្លូវជាតិនលែ៥), ភូមិថ្ល់បំខបក, 
ឃុំរោប, កកុងនពាធិ៍រាត់, នែត្នពាធិ៍រាត់
ទូរស័ពទេ: 0៥២៩៥១៥៥២

១៩-រតនគិរី
ភូមិ៣, ឃុំឡាោននសៀក, កសុកោនលុង, នែត្រតនគិរី
ទូរស័ពទេ: 0៧៥៩៧៤ 0៧៦

២0-ស្ៀមរាប
ផទេះនលែ១១D៤, ភូមិប្ទ្ឋាយចាស់, សងា្ឋាត់ស្រកកាម, 
កកុងនសៀមរាប, នែត្នសៀមរាប
ទូរស័ពទេ: 0៦៣៩៦៣៤0២

២១-្្លឹងសស្តង
ភូមិកតពាំងកពីង, ឃុំសទេឹងខកតង, កសុកសទេឹងខកតង, នែត្សទេឹងខកតង
ទូរស័ពទេ: 0៧៤៩៧៣៨៥៣

២២-ស្ថាយសរៀង
ភូមិនកៀនរាំង, ឃុំរា្ឋាយនរៀង, កកុងរា្ឋាយនរៀង, នែត្រា្ឋាយនរៀង
ទូរស័ពទេ: 0៤៤៩៤៥៩១0

២៣-តាសកវ
ផ្លូវទី២, ភូមិផឋាោរតានកា, ឃុំរកាក្ពុង, កសុកដូនខកវ, នែត្តាខកវ
ទូរស័ពទេ: 0៣២៩៣១៣

សមាគមអាដហុក – ទីស្ថាក់សរ្មាគមអាដហុកទូទាំង២៣សខតតែ/ស្កុង
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