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ខ្លឹមសារសង្ខេប – សមាគមអាដហុក

ខ្លឹមសារសង្ខេប
ឆ្នាំ២០១១ ត្រូវបានគេសង្កេតឃ�ើញថា ជាឆ្នាំមានកំណ�ើនដ៏ខ្ពស់នៃចំនួនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចផ្តល់ដោយ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯ
 កជន រីឯឆ
 ្នាំ២០១២វិញ ទំនាស់ដីធកាន់
្លី តែ មានលក្ខណៈស្រួចស្រាវ ហ�ើយការតវ៉ា
កាន់តែមានចំនួនក�ើនឡ�ើង។ រាជរដ្ឋាភិបាល បានបង្ហាញឲ្យ ឃ�ើញថា ខ្លួនបានយល់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាព ដោយ

ផ្តើមចេញជាគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗក្នុង បំណងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី ក្នុងនោះមានការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធ

នឹងសម្បទានដី សេដ្ឋកិច្ច និងមានការផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរាប់ពាន់ៗសន្លឹកដល់គ្រួសារនៅតាមទីជនបទ។ ទោះជា
មានការដោះស្រាយយ៉ាងនេះក្តី ក៏មានការព្រួយបារម្ភដ៏បន្ទាន់នោះ គឺសម្ពាធជាទូទៅល�ើបញ្ហាដីធ្លី ភាព គ្មានដីធ្លី និង
អសន្តិសុខក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី កង្វះខាតការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ការរំលោភ អំណាច និងការរំលោភល�ើមធ្យោបាយ
ចិញ្ចឹមជីវិត និងធ
 នធានធម្មជាតិ នៅតែពុំទាន់បានដោះ ស្រាយនៅឡ�ើយ។

ស្ថានភាពជាក់ស្តែង៖ សម្បទានដី
សេដ្ឋកិច្ច សម្បទានដស
ី ង្គមកិច្ច វិវាទដីធ្លី 
ការបណ្តេញចេញពីល
 ំនៅដ្ឋានដោយបង្ខំ និង
ធនធានធម្មជាតិ
មកទល់ចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានផ្តល់ ឬបម្រុងដីយ៉ាងតិចណាស់ ២,៦៥៧,៤៧០ហិកតា
ទុកឲ
 ្យក្រុមហ៊ុនឯ
 កជនក្រោមគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។
ប�ើប្រៀបធ�ៀប នឹងឆ្នាំ ២០១១ ចំនួននេះមានកំណ�ើន

១៦.៧%។ ប�ើទោះជាមាន សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការផ្អាក

បណ្តោះអាសន្នល�ើការផ្តលស
់ ម្បទានដីសេដ្ឋកិចក
្ច ៏ដោយ ក៏
ក្នុងឆ
 ្នាំ២០១២នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន ចេញអនុក្រឹត្យច
 ំនួន
៦៦ បម្រុងដីចំនួន ៣៨១,១២១ហិកតា (រាប់បញ្ចូលទា
 ំងដី

១០៨,៥២៤ហិកតា ដែលផ្ទេរចេញពីកម្មសិទ្ធិសាធារណៈ

របស់រដ្ឋទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់រដ
 ្ឋ) សម្រាប់សម្បទាន
ដី សេដ្ឋកិច្ច។ សម្បទានដែលបានផ្តល់ជូនថ្មីៗ និងការធ្វើ

ចំណាត់ថ្នាកដ
់ ីថ្មីៗ គឺភា
 គច្រើនប
 ៉ះពាល់ល�ត
ើ ំបន់កា
 រពារ។

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនត្រូវបានអនុម័ត

ដោយមានការបំពារបំពានធ្ងន់ធ្ងរល�ើលក្ខ ខណ្ឌតម្រូវផ្នែក
ច្បាប់។ ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងត
 ំបន់ស
 ម្បទាន

ពុំដឹងឮព័ត៌មានមូល ដ្ឋានអំពីសម្បទាននោះទេ ដែលនេះ
គូសបញ្ជាក់ អំពកា
ី រខកខានជាលក្ខណៈប្រព័នរបស់
្ធ
ស្ថាប័ន

ពាក់ព័ន្ធដែលមិនបានជូនដំណឹងដល់សាធារណជន អំពី
គម្រោងនានា។ បន្ថែមល�ើន េះទ�ៀត ក្រុមហ៊ុនឯ
 កជនចង់បាន
ដីដែលគួរត្រូវបានការពារជាអាទិភាព ដូចជាតំបន់កា
 រពារ និង

ដីជនជាតិ ដ�ើមភាគតិចជាដ�ើម។ ជារួម ការត្រួតពិនិត្យល�ើ

ការងារសម្បទានមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយ។

ក្នុងទូទាំងឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់

សម្បទានដីសង្គមកិចច
្ច ំនួន ៣៨កន្លែង គ្របដណ្តប់ល�ើផ្ទៃដី

១០០,៧៩០ហិកតា ពោលគឺច្រើនជាងពីរដង ប�ើធ�ៀបនឹង
ទំហំដីដែលបានផ្តល់ឲ្យក្រោមគម្រោងសម្បទានដីសង្គមកិច្ច

ក្នុងឆ
 ្នាំ២០១១ និង ស្មើមួយភាគបួនន ៃទំហំដីដែលបានផ្តល់
ឲ្យ ក្រោមគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ២០១២។

ត្រង់នេះ អាចចង្អុលបង្ហាញនូវការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានមួយ
ក្នុងគោលនយោបាយសម្រាប់សម្បទានដីសង្គមកិច្ចដែល

ទំហំដី គឺនៅពេលមុនឆ្នាំ ២០១២ នៅមានចំនួនស្តួចស្តើង

នៅឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក្នុងចំណោមសម្បទាន
ដីសង្គមកិច្ច ដែលទ�ើបបានផ្តល់ឲ្យថ្មីៗទាំង ៣៨កន្លែង
មាន១៣កន្លែងក�ើតមាននូវទំនាស់។ អំព�ើពុករលួយ

ការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ និងកា
 របំពារបំពានធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបាន

គេរាយការណ៍ថា ក�ើតមានឡ�ើងពាក់ ព័ន្ធនឹងសម្បទានដី
សង្គមកិច្ច ដែលអាជ្ញាធររដ្ឋខកខានពុំបានស�៊ើបអង្កេតឲ
 ្យបាន

ត្រឹមត្រូវ។ បច្ចុប្បន្ននេះមានការព្រួយបារម្ភថា វិធានការដែល
ត្រូវ អនុវត្តគោលនយោបាយសម្បទានដីសង្គម កិច្ច តាមពិត

គឺបានធ្វើឲ
 ្យគ្រួសារងាយរងគ្រោះមានស្ថានភាពអាក្រក់ជា
 ង

មុន ធ្វើឲ្យភាពឥតដីធ្លី កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ជាងមុន និងបង្ករឲ្យ
មានទំនាស់ដីធ្លី។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញ

ពីលំនៅដ្ឋាន ឬរំលោភបំពានដោយសារតែសម្បទានដី
សង្គមកិច្ច គឺត្រូវចាញ់គ្រប់ករណីទាំងអស់ ត្បិតពួកគេត្រូវ

បានផាត់ចេញពីកម្មវិធីដែលគួរដោះស្រាយការក�ើតទ
 ុកមិ
្ខ ន
សុខចិតរបស់
្ត
ពួកគេ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ សមាគមអាដហុកបានទទួល

វិវាទដីធ្លីចំនួន ៧០ករណី ប៉ះពាល់ផ្ទៃដីសរុប ចំនួន

១០១,៤០៨ហិកតា និង ១០,៦៨៩គ្រួសារ។ បន្ថែមល�ើ

នេះទ�ៀត សមាគមអាដហុកបានបន្តតាមដានវិវាទដីធ្លី
ចំនួន ៦២ករណីទ�ៀត ដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅ

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

1

សមាគមអាដហុក – ខ្លឹមសារសង្ខេប

សេសសល់ពីឆ្នាំមុនៗ។ ខេត្តដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់

ស្ថានភាពដីធ្លីកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ។

ជាងគេប�ើគិតពីចំនួន និងកម្លាំងនៃវិវាទដីធ្លី គឺមាន

ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ កាន់តែយល់ដឹង អំពី

រតនគិរី និងខេត្តស�ៀមរាប។

គណនេយ្យភាព។ ប៉ុន្តែដីនៅតែខ្វះខាតហ�ើយអាជ្ញាធរ

ខេត្តបាត់ដំបង កំពង់ចាម កំពង់ធំ កោះកុង ក្រចេះ មណ្ឌលគិរី

សហគមន៍រាប់រយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា បាន

បង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេល�ើការពិតដែលថា
ពួកគេត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិចុះបញ្ជីដីធ្លី ដែលពួកគេបាន

គ្រប់គ្រងដោយស្របច្បាប់។ ជាផលវិបាក គឺពួកគេត្រូវ
ប្រឈមមុខនឹងកា
 របណ្តេញចេញពីល
 ំនៅដ្ឋាន។ អាជ្ញាធរនៅ

គ្រប់ ជាន់ថ្នាក់ បានបង្កភាពងាយស្រួលដល់ផលប្រយោជន៍

ផ្នែកអាជីវកម្ម ជាជាងការទទួលស្គាលស
់ ិទ្ធិស្របច្បាប់របស់

សិទធិ្ របស់ពួកគេ និងកាន់តែទាមទារយុត្តិធម៌និង
ខកខាន ពុំបានគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋ។ ប្រសិនប�ើ

បញ្ហាបច្ចុប្បន្ន ពុំត្រូវបានដោះស្រាយជាបញ្ហាអាទិភាព
ទេនោះស្ថេរភាពសង្គមអា
 ចនឹងរង្គោះរង្គើ។

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងផ
 លវិបាកផ្សេងៗ
ភាគរយដែលកាន់តែក�ើនឡ�ើងច្រើនជាងធម្មតានៃ

ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយហៅអ្នកទា
 ំងនោះថាជា “ពួកអ
 ្នកម
 កនៅ

ប្រជាជនកម្ពុជា គឺភាពគ្មានដីធ្លី។ កម្មវិធីផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដ៏

ដ�ើម្បប
ី ណ្តេញពួកគេចេញដោយខុសច្បាប់ព
 ី លំនៅដ្ឋាន។

ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលត្រូវការជាចាំបាច់ជា
 ងគេនូវស
 ុវត្ថិភាព

ឥតច្បាប់” ឬ “ពួកអ្នកមកថ្មី” និងប្រើប្រាស់រូបភាពអភិវឌ្ឍន៍

ក្នុងករណីភាគច្រើន អាជ្ញាធរខកខានមិនបាន

អនុវត្តនូវល
 ក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ពាក់ព័ននឹ
្ធ ងកា
 របណ្តេញ
ចេញពីលំនៅដ្ឋាន និងការតាំងលំនៅដ្ឋានថ្មីនោះទេ។
ការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន

និងគោលនយោបាយលំនៅដ្ឋានថ្នាក់ជាតិពិតជាមាន
សារៈសំខាន់ ក្នុង ការពង្រឹងនីតិវិធីស្របច្បាប់ន
 ិង សុវត្ថិភាព

នៃការកាន់កាប់។ ច្បាប់ និងគោលនយោបាយនេះ អាច

អនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ�ើម្បី
ដោះស្រាយបញ្ហាភាពគ្មានដីធ្លី និងការតាំង លំនៅដ្ឋាន

ជោគជ័យ បានខកខានក្នុងការដោះស្រាយ នូវតម្រូវការរបស់

ក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនោះ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកទាំងនោះ គឺជា
ក្រុមអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់តាំងលំនៅដ្ឋានក្រៅផ្លូវការ
និងតំបន់មានវិវាទក៏ដូចជា ជនជាតិ ដ�ើមភាគតិចផងដែរ។

ឥឡូវសំណួរសួរថា នៅមានទីណាទ�ៀតដែលប្រទេស
កម្ពុជា នឹងរកដីឲ្យបាន គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សជំនាន់
ក្រោយ ខណៈដែលស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃដីដែលអាចដាំ
ដុះបានស្ថិតក្នុងដៃសម្បទានិកឯកជនសម្រាប់រយៈពេល
រហូតដល់៩៩ឆ្នាំន ោះ?

ការអភិវឌ្ឍន៍កសិឧស្សាហកម្ម និងកំណ�ើនជាប្រចាំ

ក្រៅផ្លូវការ និងក
 ំណត់ចេញជាការការពារសិទ្ធិមនុស្សស្រប

នៃផលិតភាពកសិកម្ម គឺអាចដំណ�ើរការទៅបានលុះត្រាណា

ចេញពីលំនៅដ្ឋានដោយបង្នៅ
ខំ កម្ពុជា នៅតែបន្តក�ើតឡ�ើង

ឲ្យល្អ។ ប៉ុន្តែការ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ អាចល�ឿនជាងនេះ

ចុងក្រោយនោះទេ។

ពង្រឹងសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីរបស់គេនោះ។ ការផ្លាស់ប្តូរ

នឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ រហូតមកទល់ថ្ងៃនេះ ការបណ្តេញ
ដោយខុសច្បាប់ និងន ៅតែជាជម្រើសទ
 ីមួយព
 ុំមែនជាជម្រើស
ប�ើទោះជា មានបទប្បញ្ញត្តិផ្នែកបរិស្ថាន និង

ការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការ ស្តីពីការកាប់ ឈ�ើក្តី ក៏
ធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាកំពុងបាត់បង់យ៉ាងគំហុក។

តែ សម្បទានដីត្រូវទទួលបានការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង
ប្រសិនប�ើទុកឲ្យមានអ្នកកាន់កាប់ដីកសិកម្មតូចៗ ដោយ

ស្ថានភាពដែលកំពុងព�ើបប្រទះ ដោយប្រជាជនកម្ពុជាភា
 គច្រើន

នៅពេលនេះ (កសិករក្លាយជាកម្មកររកប្រាក់កម្រៃ) មាន

សណ្ឋាន ដូចនឹងដំណ�ើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុប នាសតវត្សរ៍

មួយចំណែកធំនៃព្រៃឈ�ើត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់

ទី១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាកចោលទីជនបទ និងការផ្លាស់ប្តូរ

ឈ�ើ។ អ្នកដែល ទទួលការគំរាមកំហែងជាពិសេសនោះ គឺ

ដែលគ្មានដី។ រាជរដ្ឋាភិបាល បានប្រើប្រាស់ចំណាកស្រុក

ដោយសម្បទានដីនិងការធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងការកាប់

ជនជាតិដ�ើមភា
 គតិច។
2

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

នៃចំណែកដ៏ធំនៃវណ្ណៈកសិករទៅជាកម្មកររកប្រាក់កម្រៃ

ជាសន្ទុះសម្ពាធមួយក្នុងការនាំចេញកម្លាំងពលកម្មដែលគ្មាន

ខ្លឹមសារសង្ខេប – សមាគមអាដហុក

ជំនាញ និងដ៏ថោករបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិតខាង។

សាធារណៈផ្សេងៗ ធ្វើសកម្មភាពដោយនីរទណ្ឌភាព

ភាគតិច និងក្រុមអ្នកមិនមែនជនជាតិដ�ើម ភាគតិច គឺត្រូវ

ការទទួលបានឧបាស្រ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងពុំជ�ឿ

សិទ្ធិចិញ្ចឹមជីវិតនិងសិទ្ធិវប្បធម៌របស់ជ
 នជាតិដ�ើម

បង់ថ្លៃដ៏ខ្ពស់ចំពោះគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍នេះ។ ជាទូទៅ
សហគមន៍ ពុំត្រូវបានប្រឹក្សាយោបល់ម
 ុន នឹងការអនុវត្តគម្រោង

និងពុំមានការទាមទារតវ៉ាអ្វីសេសសល់ឡ�ើយនៅចំពោះ មុខ
ព្រឹត្តិន័យនេះ។ ការកាប់ឈ�ើដោយខុសច្បាប់ សម្បទានដី

និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការ។ មនុស្សជាច្រើនខ្វះខាត
ជាក់ល�ើត
 ុលាការ ដែលគាំទ្របុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនដែលមាន
ខ្សែធំ និងមានទ្រព្យធនជាងប្រជាពល រដ្ឋក្រីក្រ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ បុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សបានម�ើលឃ�ើញ

ការបង្ក្រាបទៅល�ើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធី និងការប�ៀតប�ៀន

និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ បន្តជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន

ទៅល�ើសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាននិងសិទ្ធិដីធ្លី។ ក្នុងករណី

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងធំធេង

ស៊ីវិល ត្រូវបានរារាំងឬរំខាន។ អ្វីដែលកាន់តែគួរឲ
 ្យព្រួយ បារម្ភ

ល�ើធនធានធម្មជាតិ។ ព្រៃចម្បង ដូចជាព្រៃឡង់ កំពុងជួប
ល�ើសត្វព្រៃ និងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះ។ ជលផលនិងទឹក ក៏ទទួល
ការគំរាមកំហែងផងដែរដោយសារតែកំណ�ើនការបំពុល និង
ការធ្វើអាជីវកម្ម។

ជាច្រើនការប្រជុំពង្រឹងសហគមន៍រ�ៀបចំដោយអង្គការសង្គម
ទ�ៀតនោះ គឺអំព�ើហិង្សា និងការគំរាមកំហែងប្រើអ
 ំព�ើហិង្សា
ក៏កាន់តែប្រើប្រាស់ច្រើនឡ�ើងៗ ទៅល�ើត
 ំណាងសហគមន៍

ក៏ដូចជាសកម្មជននិងបុគ្គលិក សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិដីធ្លី។
បទចោទព្រហ្មទណ្ឌជា
 ទូទៅទាំងបី (ការញុះញង់

ការអនុវត្តនិងគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន គឺ

ការបរិហារកេរ្តិ៍ និងការផ្តល់ព័ត៌មានខុស) ត្រូវបានប្រើប្រាស់

ការពារ (រួមទាំងព្រៃ  និងជម្រកសត្វព្រៃ) កំពុង

ផ្ទុយទៅនឹងលិខិត និងស្មារតីនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ តុលាការ

ពុំមានចីរភាពទេ។ បច្ចុប្បន្ន គេព្រួយបារម្ភថា តំបន់
បាត់បង់យ៉ា ងគំហុក និងថាពុំមានដីធ្លីដែលអាចដាំ
ដុះបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់នៅសេសសល់សម្រាប់ការងារ
កសិកម្ម ឬចិញ្ចឹមសត្វនោះទេ។

ការដោះស្រាយវិវាទ
នៅល�ើក្រដាសមានមធ្យោបាយដោះស្រាយវិវាទ

ជាច្រើនវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន

ក្នុងនោះរួមទាំងការសម្រុះសម្រួល អង្គរដ្ឋបាល និងប្រព័ន្ធ

តុលាការផង។ ក្នុងការ អនុវត្តជាក់ស្តែងជាញឹកញាប់

ស្ថាប័ន និងដំណ�ើរការដោះស្រាយវិវាទផ្លូវការ គឺត្រូវបានទុក

មួយ ឡែកសិន ឬពុំដ
 ំណ�ើរការសោះតែម្តង។ ជាញឹកញាប់
វិវាទចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ ព្រោះ ថាភាគីដែល

ទន់ខ្សោយជាងត្រូវបានគំរាមកំហែង ប�ៀតប�ៀន ឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យ

ទទួលយក សំណងពុំស
 មស្រប។ កត្តាចម្បងដែលជះឥទ្ធិពល

ល�ើការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី គឺសកម្មភាពរបស់ភាគីដែល
ខ្លាំងជាងក្នុងវិវាទ ក្នុងការបំភិតបំភ័យអ្នកទន់ខ្សោយជាង

ទទួលសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការទទួលបាន ការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរ

ដ�ើម្បីបំភិតបំភ័យ និងប�ៀតប�ៀនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស។

បានប្រើប្រាស់ការឃុំខ្លួនមុនការជំនុំជម្រះ ជាវិធានច្បាប់

មួយ (ពុំមានករណីល�ើកលែង) និងឃុំខ្លួនមនុស្សដ�ើម្បី
បំបាក់ឆន្ទះរបស់ពួកគេ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ប្រជា ពលរដ្ឋ

២៣២នាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលំនៅដ្ឋាន
និងដីធ្លីពោល គឺក�ើន១៤៤% ប�ើធ�ៀបនឹងឆ្នាំ២០១១។

ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ប្រជាពលរដ្ឋ ៣៨នាក់កំពុង
ស្ថិតក្នុងគុកនៅឡ�ើយ និង ៥០នាក់ កំពុងរត់ភ�ៀសខ្លួន។

រ�ឿងក្តីល្បីៗមួយចំនួនដូចជា ការជំនុំជម្រះលោក ម៉ម សុ
ណង់ដូ និងតំណាងអ្នកបឹងកក់ និងតំណាងអ្នកបុរីកីឡា

និងការធ្វើឃាតល�ើរូបលោក ឈុត វុទ្ធី បណ្តាលឲ្យមាន
បន្ទុកច្រើនល�ើការងារសិទ្ធិមនុស្ស។ បច្ចុប្បន្ន ការភ័យខ្លាច
គឺមាននៅគ្រប់ទ
 ីកន្លែងទាំងអស់ ខណៈដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

បានគាំទ្រជាប់លាប់ឡ�ើងទៅល�ើទ
 ស្សនៈ និង បទចោទដែល
កាន់តែខ្លាំងដៃឡ�ើងៗរបស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងសកម្មជន

ដីធ្លីនានា។ ជាលទ្ធផល វាកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ឡ�ើងៗក្នុង
ការធ្វើត
 ំណាងឲ្យសហគមន៍ និងក្នុងការការពារសិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិ

លំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ខ្លឹមសារសង្ខេប

តុលាការកម្ពុជាមានលក្ខណៈខ្លា ង
ំ ក្លា ចំពោះ

អ្នកខ្សោយ និងទន់ខ្សោយចំពោះអ្នកខ្លា ង
ំ ។ នីរទណ្ឌ

ភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានអំណាច កង្វះខាតការពង្រឹង
ការអនុវត្តច្បាប់ និងកង្វះខាត ឯករាជ្យភាពប ្រព័ន្ធតុលាការ

ធ្វើឲ្យខូចកេរឈ្
្ត ិ៍ មោះកម្ពុជា។ អាជ្ញាធរមិនអាចរ ំពឹងថា
នឹងដោះស្រាយវ ិបត្តិដីធ្លីប�ៀបនេះបានទេ។

គំនិតផ
 ្តួចផ្តើមរ បស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុង
ឆ្នាំ២០១២
នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ហ៊ុនសែន បានប្រកាសដាក់ចេញនូវបទ បញ្ជាមួយឲ្យមាន
ការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការក្នុងការផ្តល់សម្បទានដី

ផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការ ហ�ើយនោះនឹងមានន័យថា

ការសន្យាដែលធ្វើឡ�ើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជន គឺសំខាន់
ជាងការ សន្យាធ្វើឡ�ើងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

បានប្រកាសអំពីចេតនារបស់គាត់ក្នុងការដាក់ ចេញនូវ

កម្មវិធីផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីថ្មីមួយ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត
ដោយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ជាអ្នក កំណត់ព្រំប្រទល់ដី
ជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១២

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីចំនួន ៧១,២២០សន្លឹក បានប្រគល់ជូន

ប្រជាពលរដ្ឋ ហ�ើយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត បានកំណត់
ព្រំប្រទល់ដី ចំនួន ៣៣៣,២៧៥ប្លង់ គ្របដណ្តប់ល�ើផ្ទៃដី
ប្រមាណ ៤៣៣,៩៨៧ហិកតា។

សមាគមអាដហុក សូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិវឌ្ឍ

សេដ្ឋកិច្ចថ្មី និងពង្រឹងអ្វី ដែលហៅថាគោលនយោបាយ

នេះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ដោយសារតែតំបន់មានវិវាទ

ពិនិត្យឡ�ើងវិញនូវរាល់សម្បទានកន្លងមកទាំងអស់ដ�ើម្បី

ចាំបាច់ន
 ូវប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី នៅតែពុំបានទទួលឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែ

“ស្បែកខ្លា”។ បទបញ្ជាលេខ០០១ ក៏អំពាវនាវឲ្យធ្វើការ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងច្បាប់ជា
 ធរមាន។

សមាគមអាដហុកស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ

គំនិតផ្តួចផ្តើមដែលកន្លងមក គឺជាគំនិតផ្តួច ផ្តើមដ៏ចាំបាច់។

យ៉ាងណាមិញ មានចន្លោះប្រហោងដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្អាក
បណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការនេះ។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែល
កំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណានៅពេលដែលការផ្អាកបណ្តោះ
អាសន្នត្រូវបានប្រកាសឡ�ើង គឺត្រូវផាត់ចេញពីកា
 រផ្អាកនេះ។

ស្ថិតនៅក្រៅផែនការនេះ ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជា
ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីភោគ: (ស្របតាមច្បាប់
ភូមិបាល) គួរតែ ត្រូវបានបញ្ចូលបន្ថែមទៅក្នុងកម្មវិធីនៃ
ការកំណត់ព្រំប្រទល់ដីនេះផង។ ប�ើធ្វើដូចនេះ នោះនឹងពិតជា

បានពង្រឹងនូវសុវត្ថិភាពកាន់កាប់ដីធ្លី ដោយដោះស្រាយនូវ
តម្រូវការជាចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីតាំង

លំនៅដ្ឋានក្រៅផ្លូវការឬក្នុងតំបន់ ដែលអាចនឹងទទួលផល
ប៉ះ ពាល់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ ផែនការនេះ ក៏ពុំបាន

តាមពិតសមាគមអាដហុកបានរក ឃ�ើញថា សម្បទានដី

ដោះស្រាយស្ថានភាពរបស់ស
 ហគមន៍ជន ជាតិដ�ើមផងដែរ

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ រាប់បញ្ចូលទាំង ១៣កន្លែងក្នុង

ការិយាល័យតាមខេត្ត មួយចំនួនរបស់ខ្លួនចង្អុលបង្ហាញថា

សេដ្ឋកិច្ចចំនួន៣៣ ដែលត្រូវបានផ្តល់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី៧
ខែមិថុនា និង ១០កន្លែងក្នុងខែសីហា (ចាប់តាំងពី ខែកញ្ញា

ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចតែ៤កន្លែង
ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានផ្តល់)។ ប្រសិនប�ើ រាជរដ្ឋាភិបាល ពុំបាន
ប�ើកបង្ហាញព័ត៌មានអំពីចំនួនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដ
ដែលកំពុងត្រូវ បានរ�ៀបចំដាក់ស្នើនៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា

ទេ។ របាយការណ៍ដែលសមាគមអាដហុក ទទួលបានពី
សមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិចកំពុងទទួល

សម្ពាធឲ្យទទួលយកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីឯកជនជាជាងប័ណ្ណ
កម្មសិទ្ធដីសមូហភាព។

គំនិតផតួ ្ចផ្តើមរបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ ដែលមាន

ឆ្នាំ២០១២ទេនោះ ម្លោះអ្នកអង្កេតការណ៍ឯករាជ្យ អាច

បំណងផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីដល់គ្រួសារនៅ តាម

កាត់បន្ថយអានុភាពនៃគោលនយោបាយ សម្បទានដី

បានទទួលស្វាគមន៍បុ៉ន្តែវាពុំទាន់គ្រប
 ់គ្រាន់នៅឡ�យ
ើ ។

នឹងឆ្ងល់អំពីឆន្ទៈនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ

សេដ្ឋកិច្ច។ ការផ្តល់សម្បទានបន្ថែម ប�ើទោះជាមានការ
4

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ទីជនបទ និងការពារដីពួកគេពីការទន្ទ្រានគឺត្រូវ

គំនិតផតួ ្ចផ្តើមទាង
ំ នេះពុំបំពេញតាមតម្រូវការរបស់

ខ្លឹមសារសង្ខេប – សមាគមអាដហុក

ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ ដែលត្រូវការប័ណ្ណកម្មសិទធិ្

អភិវឌ្ឍន៍ គឺការទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក
 ម្ពុជាពុំមាន

និងបច្ចេកទេសអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹង

បែងចែកពុំសមាមាត្រគ្នាសោះពីការចាត់ចែងដីធ្លី និង

ដីជាចាបា
ំ ច់ឡ�យ
 កហរិ ញ្ញវត្ថុ 
ើ ។ ជាមួយនឹងជំនួយផ្នែ
ពុំមានលេសអវី្នោះទេ ប្រសិនប�ើខលួ ្នពុំដោះស្រាយរ�ឿង
ក�ើតទុក្ខមិនសុខ ចិត្តរបស់អ្នកដែលត្រូវការជាចាបា
ំ ច់
នូវសន្តិសុខនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីនោះ។

ឆ្នាំ២០១២ អាចជាផ្លូវរបត់សម្រាប់សិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិ

បទប្បញ្ញត្តិអ្វីឡ�ើយ។ ផលប្រយោជន៍អ្នកខ្លាំង ត្រូវបាន
គោលនយោបាយដីធ្លី ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយ

និងសហគមន៍ជាក្រុមដែលត្រូវបានគេ ផាត់ចេញ ក៏ដូចជា
ធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសទាំងមូល ជាអ្នកទទួលរងនូវ
បន្ទុកនៃការ ផ្លាស់ប្តូរ។

រាជរដ្ឋាភិបាល ពុំមានភាពផ្តាច់មុខល�ើអត្ថន័យ

លំនៅដ្ឋាននៅកម្ពុជា។ គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

នៃការអភិវឌ្ឍទេ។ សំឡេងរិះគន់ចាំបាច់ត្រូវបានអនុញ្ញាត

និងថាវិបត្តិដីធ្លីបានចាប់ផ្តើមគំរាមកំហែងស្ថេរភាពរបស់

អានុភាពអវិជ្ជមានរបស់វាល�ើប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនិង

បណ្តាលឲ្យមានការទទួលស្គាល់ថា មានអ្វីម្យ៉ាងខុសឆ្គង

ប្រទេស។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ កំណ�ើនភាគរយនៃ
ទំនាស់ដីធ្លី ហាក់នឹងក�ើតមានដោយការទន្ទ្រានយកដីទាំង

នៅទីក្រុង និងទីជនបទ។ បច្ចុប្បន្ន សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
គ្របដណ្តប់ល�ើភាគរយដ៏ធំធេងនៃដីដាំដុះរបស់កម្ពុជា ហ�ើយ

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងពុំអាចបន្តផ្តល់សម្បទានច្រើនដូចប៉ុន្មាន
ឆ្នាំច
 ុងក្រោយឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី សម្បទានដីសេដ្ឋ

កិច្ចអាចត្រូវបានយកពីតំបន់ការពារ ដីកោះ ឬសម្បទានដែល

បានលុបចោល ប៉ុន្តែវិវាទតិចតួចទំនងនឹងក�ើតឡ�ើងពាក់ព័ន្ធ

ករណីនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញវិវាទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានយក

ដី គឺទំនងជានៅមានបន្តដោយសារតែសេចក្តីលោភលន់
និងនិទណ្ឌភាព។

បច្ចុប្បន្ន អ្វីដែលត្រូវការជាចា
 ំបាច់ជាងគេ បន្ថែមល�ើ

ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ និងការពិនិត្យឡ�ើងវិញន
 ូវគោលនយោបាយ

ឲ្យល�ើកឡ�ើងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និង

ទន់ខ្សោយ។ ជម្រើសផ្សេងៗ ដែលអាចអនុវត្តទៅបាន
មានដូចជា ការជួយដល់កសិករដែលកាន់កាប់ដីតួចៗ។ ប�ើ
ពុំមានយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយ ក្នុងការដោះ ស្រាយ បញ្ហា

រចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាការផាត់ចេញ អយុត្តិធម៌ និងការបំពាន
អំណាច ពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន នោះគំនិតផ្តួចផ្តើម
បណ្តោះអាសន្នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងគ្រាន់តែអាចដោះ
ស្រាយបញ្ហាសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ។ ជំហានទីមួយ

ដែលត្រូវបំពេញបង្គ្រប់ដោយជំហានទីពីរ (ដែលកាន់តែ
ពិបាកជាង)គឺ៖ ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជា
 ធរមាន និងពង្រឹង

សុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា
ពោល គឺពុំមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គ្មានវិវាទ

នោះទេ។ បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាល គួរតែធ្វើការជ្រើសរ�ើស
មួយដ៏ច្បាស់លាស់។

ដធ
ី តលី្ ្រូវបានកាប់ឆ្កាសម្រាប់ការធ្វើ
អាជវី កម្មកសិឧស្សាហកម្មនៅជត
ិ 
ទីក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគរិ ី
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ទិដភា
្ឋ ពទ ូទៅ

ឆ្នាំ២០១២ បានគូសបញ្ជាក់ថា បញ្ហា និងវិវាទ

ផលិតភាពក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី វាបាន

ធនធានធម្មជាតិ គឺជាការព្រួយបារម្ភចម្បង។ យ៉ាងណាមិញ

មានដីធ្លីសំបូរបែបសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម) គឺលែងពិតប្រាកដ

ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន ក៏ដូចជាការទន្ទ្រានល�ើ

ដោយហេតុថា ឆ្នាំ២០១១ គេសង្កេតឃ�ើញថា មានកំណ�ើន
យ៉ាងខ្ពស់នៃចំនួនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ផ្តល់ដោយរាជ

បង្កប់ក្រោមគោលនយោបាយសម្បទាន ដីសេដ្ឋកិច្ច (ថា

ឡ�ើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការព្រួយបារម្ភដ៏បន្ទាន់ គឺសម្ពាធល�ើ

បញ្ហាដីធ្លី និងមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត កាន់តែមានលក្ខណៈ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន ធ្វើឲ្យទំនាស់ក្នុង

ខ្លាំងក្លាឡ�ើងៗ ដែលមិនអាចនឹងធ្វើម
 ិនអ�ើព�ើទ�ៀតបានទេ។

តែមានចំនួនច្រើនឡ�ើង។ រាជរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថា

តំបន់នៅទីក្រុង និងសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដ�ើមភាគតិច ក៏

ឆ្នាំ២០១២ កាន់តែមានលក្ខណៈស្រួច ស្រាវ ហ�ើយការតវ៉ាកាន់

ខ្លួនបានយល់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាព ដោយផ្តើមចេញ
ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗក្នុងបំណងដោះស្រាយវិវាទ ដីធ្លី

ដូចគ្នានេះដែរ ការរំលោភបំពានល�ើសិទ្ធិ លំនៅដ្ឋានក្នុង
កាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ ធ្ងរ ផងដែរ។

របាយការណ៍នេះ មានបំណងនឹងអធិប្បាយ

ក្នុងនោះមានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទាន

អនុលោមតាមទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិ មនុស្ស

ទីជនបទរាប់ពាន់ពាន់សន្លឹក។ ទោះជាមានការដោះស្រាយ

សម្បទានសេដ្ឋកិច្ច វិវាទដីធ្លី ការបណ្តេញចេញពីល
 ំនៅដ្ឋាន

ដីសេដ្ឋកិច្ច និងការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីដល់គ្រួសារនៅតាម
យ៉ាងនេះ ក្តីក៏ការព្រួយបារម្ភដ៏ប
 ន្ទាន់ន ោះ គឺស
 ម្ពាធជាទូទៅ

ល�ើបញ្ហាដីធ្លី ភាពគ្មានដីធ្លី និងអសន្តិសុខក្នុងការ កាន់កាប់
ដីធ្លី កង្វះខាតការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ការបំពានអំណាច

និងការរំលោភបំពានល�ើ មធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត និង
ធនធានធម្មជាតិនៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡ�ើយ។

បន្ថែមពី ល�ើនេះទ�ៀតឆ្នាំ២០១២ បុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្ស
បានម�ើលឃ�ើញថា មានការបង្ក្រាបទៅល�ើសកម្មជនសិទ្ធិ
លំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិដីធ្លី ដែលមិនធ្លាប់ក�ើតមានពីមុនមក
ហ�ើយបានបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរ បស់ ប្រទេសកម្ពុជា ផងដែរ។

រាជរដ្ឋាភិបាល បន្តល�ើកកម្ពស់ការធ្វើអាជីវកម្ម

កសិឧស្សាហកម្ម ក្រោមទម្រង់នៃការជួលដី ខ្នាតធំ
ធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ចម្បងរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែចំពោះ
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងប្រភេទ សម្បទានផ្សេងៗទ�ៀត

អត្ថប្រយោជន៍ពិតរបស់វា គឺរួមមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែម
សម្រាប់រដ្ឋ និងការ ងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ការវិនិយោគ
ផ្ទាល់ពីបរទេស កំណ�ើនសមត្ថភាពនាំចេញ និងការពង្រឹង
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ដ�ើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា
ដោយបង្ខំ និងការទន្ទ្រានល�ើធនធានធម្មជាតិ។ ទោះជា
យ៉ាងនេះក្តី ឧស្សាហកម្មរុករកធនធានរ៉ែ គឺស្ថិតនៅក្រៅ
វិសាលភាពរបាយការណ៍ន េះ។ គំហ�ើញ និងការវិភាគនានា

គឺផ្អែកទៅល�ើទិន្នន័យជាផ្លូវការដែលយ�ើងទទួលបាន និង
សកម្មភាពស�ុើបអង្កេតផ្ទាល់របស់ សមាគមអាដហុក។ ដំបូង
របាយការណ៍នេះ បំភ្លឺអំពីគ
 ម្លាតរវាងក្របខណ្ឌច្បាប់ក
 ម្ពុជា

និងស្ថាន ភាពជាក់ស្តែង ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន

និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ។ របាយការណ៍នេះចង់សង្កត់ធ្ងន់

ថាគម្លាតនេះ គឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែខក
ខានមិនធ្វើរ បស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក
 ្នុងការអនុវត្តន៍ច
 ្បាប់។ ទីព
 ីរ

របាយការណ៍ធ្វើការវិភាគ អំពីផលវិបាកនៃការរំលោភបំពាន

សិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងអសន្តិសុខក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី ភាពគ្មានដីធ្លី
ភាពក្រីក្រ មធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ។ ទីបី

របាយការណ៍ពិនិត្យទៅល�ើដ
 ំណ�ើរការដំណោះស្រាយវិវាទ
និងស្ថាប័ន និងការអនុវត្តន៍។ របាយការណ៍ន េះ ក៏ស
 ង្កត់ធ្ងន់

ផងដែរទៅល�ើកំណ�ើននៃការបង្ក្រាបទៅល�ើស
 កម្មជនសិទ្ធិ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ – សមាគមអាដហុក

ដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន។ ជាចុងក្រោយរបាយការណ៍នេះ ផ្តល់
ជាការវិភាគបឋមស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើម ដែលដាក់ចេញដោយ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១២។ របាយការណ៍នេះ

បានដាក់ជូននូវ អនុសាសន៍ពិស្តារដល់រាជរដ្ឋាភិបាល
សហគ្រាសអាជីវកម្ម និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា។

ំ ុ ងបទផ្
បាតុ ករកព
ិ លូ វជាតិ

លេខ៧ក្នុងស្រុកសនួ ល ខេត្ត
ក្រចេះ
្

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

១. ក្របខណ្ឌច្បាប់ និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង

ក. ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ក
 ម្ពុជាពាក់ព័នស
្ធ ិទ្ធិដីធ្លី 
សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ

ត្រូវបានបង្កើតក្នុងអនុក្រឹត្យជាក់លាក់ ដូចជាអនុក្រឹត្យស្តីពី

ច្បាប់កម្ពុជា

ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មកសិឧស្សាហកម្មដី និង

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (ឆ្នាំ២០០៥) និង ឆ្នាំ២០០៣ អនុក្រឹត្យ

ស្តីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបាន
បានកំណត់ទំហំផ្ទៃដីជាអតិបរមាត្រឹមតែ ១០,០០០ហិកតា

នៅក្នុងជំពូក៣នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រ

សម្រាប់ការចេញលិខិតសម្បទានដីមួយកន្លែងឲ្យបុគ្គលម្នាក់

រួមមានសិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិឯកជន និងសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

អនុវត្តជាក់ស្តែង) និងរយៈពេលនៃសម្បទាន បានកំណត់

ដាក់បញ្ចូលបន្ថែមនូវបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ នៅក្នុង

ខកខានពុំបានធ្វើ អាជីវកម្មតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងច្បាប់

ដោយផ្ទាល់បទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិនេះ ដូចបាន គូសបញ្ជាក់

ហូត ឬមោឃ:ភាពកិច្ចសន្យាសម្បទាននោះ។ អាជ្ញាធរមាន

លេខ០៩២ /០០៣ /២០០៧ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ(MAFF) ប៉ុន្តែក្រសួងនានា និងទី

“ការដកហូត កម្មសិទ្ធិអំពីជនណាមួយបាននោះ លុះត្រាតែ

ក្នុងកិច្ចការនេះផងដែរ។ នីតិវិធីក្នុងការផ្តល់សម្បទាន

បញ្ញត្តិទុក ហ�ើយត្រូវផ្តល់សំណងជាមុន ដោយសមរម្យ និង

ឯកជនរដ្ឋ ការអនុម័តផែនការប្រើប្រាស់ដី ការបំពេញនូវ

ពាក់ព័ន្ធដីធ្លីនៅពេលនៃការអនុម័តច្បាប់ភ
 ូមិបាល

ការប្រឹក្សាយោបល់ជា
 សាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និង

ច្បាប់នេះ បានកំណត់នូវរបបកម្មសិទ្ធិ និងសិទ្ធិផ្សេងៗទ�ៀត

ដំណោះស្រាយតាំងលំនៅដ្ឋានថ្មី និងការផ្តល់នូវសំណង

ប្រភេទរបស់រដ្ឋ គឺទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងទ្រព្យ សម្បត្តិ

នោះ។ ប៉ុន្តែគោលដៅនៃសម្បទានដីសង្គមកិច្ចវិញ គឺផ្តល់

សម្រាប់ការធ្វើច
 ំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវិញ ។ ច្បាប់នេះក៏បង្កើត

ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ស្របទៅតាមនីតិវិធីជាក់លាក់ដែល

ការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រង (ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួង

ជាមួយនឹងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធ ផងដែរ។

នេះ ក៏អ
 នុញ្ញាតឲ្យផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងសម្បទាន

បានអនុម័តល�ើគោលនយោបាយលំនៅ ដ្ឋានថ្នាក់ជាតិ

កម្ពុជា បានចែងអំពីស
 ិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងសេរីភាពក្នុងនោះ

(ទោះជា បានកំណត់យ៉ាងនេះក្តី គឺមានករណីល�ើកលែងក្នុងការ

ល�ើដីធ្លី។ និងនៅក្នុង មាត្រា៣១នៃច្បាប់ដដែលនេះ ក៏បាន

ជាអតិបរិមាត្រឹមតែ ៩៩ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើសម្បទានិក

ច្បាប់កម្ពុជា។ ហេតុនេះតុលាការនៅកម្ពុជា អាចអនុវត្ត

និងកិច្ចសន្យានោះទេ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចេញលិខិតដក

ក្នុងសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញ

សមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់ស
 ម្បទានសេដ្ឋ កិច្ច គឺក្រសួងកសិកម្ម

ឆ្នាំ២០០៧)។ អនុលោមតាមមាត្រា៤៤នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ភ្នាក់ងាររដ្ឋផ្សេង ដ៏ទៃទ�ៀត ក៏មានសមត្ថកិច្ចទ
 ទួលខុសត្រូវ

ប្រយោជន៍សាធារណៈតម្រូវឲ្យធ្វើ ក្នុងករណីដែលច្បាប់បាន

ដី រួមមានពាក់ព័ន្ធនឹង ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីទ្រព្យសម្បត្តិ

យុត្តិធម៌”។

ការសិក្សាវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម(SEIA)

ឆ្នាំ២០០១ ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាច្បាប់ មួយដ៏គួរឲ
 ្យទុកចិត្តបាន។

សហគមន៍ ដែលប៉ះពាល់ដោយគម្រោង រួមទាំងការផ្តល់នូវ

នៃកម្មសិទ្ធិ ព្រមទាំង កំណត់បញ្ជាក់នូវប្រភេទកម្មសិទ្ធិទាំងពីរ

គ្រប់គ្រាន់ឲ្យដល់ក្រុមសហគមន៍រងគ្រោះ គម្រោងទាំងឡាយ

ឯកជនរបស់រដ្ឋ។ ហ�ើយច្បាប់នះ ក៏បានចង្អុលបង្ហាញនីតិវិធី

ឲ្យក្រុមគ្រួសារគ្មាន ដីធ្លី និងក្រីក្រ ឬដល់អតីតយុទ្ធជន និង

១

ផងដែរនូវក្របខណ្ឌគតិយុត្តិមួយសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ

បានប្បញ្ញត្តិ ដែលក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំង ការប្រឹក្សាយោបល់

រ�ៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់)។ ហ�ើយច្បាប់

រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជា នៅពុំទាន់

ដីសង្គមកិច្ច និងបានកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធី ដែល
១
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ឬច្បាប់ស្តីពីការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាននៅឡ�ើយ។

នីតិវ ិធីសម្រាប់ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវ ិញគឺចែងយ៉ា ងច្បាស់តាមរយៈច្បាប់ជាក់លាក់មួយដែលពុំទាន់បាន
អនុម័តនៅឡ�ើយ។ បច្ចុប្បន្នការអនុវត្តគឺធ្វើឡ�ើងស្របនឹងរាជក្រឹត្យនិងអនុក្រឹ ត្យ ដែលចែងអំពីលក្ខណវ ិនិចឆ័យ
្ 
និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផ្ទេរដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

សេចក្តីព្រាងស្តីពីគោល នយោបាយនេះ បានដាក់ជូនទៅ

ព្រៃឈ�ើ ឆ្នាំ២០០២កំណត់ក ្របខណ្ឌស
 ម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

ពុំទាន់ មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបណ្តេញចេញពីលំនៅ

ឈ�ើ ២ ។ បទប្បញ្ញត្តិ និងមានច្បាប់ផ្សេងៗទ�ៀតដែលការពារ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ដោយឡែក
ដ្ឋាននៅឡ�ើយទេ ប៉ុន្តែ បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការ បណ្តេញចេញ

អាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្សេង និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិដែល
បានចែងអំពីដំណ�ើរការ នីតិវិធី និងការការពារផ្នែកច្បាប់។

បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀតឋានៈកម្ពុជា ក្នុងនាមជាភាគីមួយនៃ
លិខិតុបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ (សូមម�ើលខាងក្រោម)

តម្រូវធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តនូវបទដ្ឋាន និងបទ
ប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន

និងការតាំងលំនៅដ្ឋានថ្មី។ ដីសំណ�ើមធនធានធម្មជាតិ
របស់កម្ពុជា ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់មួយចំនួន។

ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារ ឆ្នាំ២០០៨ កំណត់ប្រភេទតំបន់

ការវិនិយោគ ការប្រើប្រាស់ ការអភិវឌ្ឍ និងការអភិរក្សព្រៃ
ជលផល មធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត និងធនធានធម្មជាតិផងដែរ

គឺតាមរយៈលក្ខខណ្ឌត
 ម្រូវ ក្នុងការអនុវត្តការសិក្សាវាយតម្លៃ

ហេតុប៉ះ ពាល់បរិស្ថាន មុននឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍គម្រោង ឬ

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ធំៗ។ ជាសំខាន់កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង
ទាំងនេះ គឺមានគោលបំណងអភិរក្ស និង/ឬការប្រើប្រាស់
ប្រកបដោយចីរភាព។
ច្បាប់អន្តរជាតិ
ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរ ជាតិ ការពារសិទ្ធិទទួលបាន

ការពារមួយចំនួនពោលគឺ ឧទ្យានជាតិ ដែនជម្រកសត្វព្រៃ

លំនៅដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ និងហាមប្រាមការ បណ្តេញចេញពី

ជីវមណ្ឌល តំបន់ឧទ្យានជាតិ សមុទ្រ តំបន់បេតិកភណ្ឌ

ដោយគ្មានការ ធានាអំពីដ
 ំណ�ើរការនីតិវិធី និងការការពារផ្នែក

តំបន់ការពារទេសភាព តំបន់រ៉ាមសារ តំបន់ស្នូលនៃឋបនីយ
ធម្មជាតិ និងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងក៏ដូចជា ប្រព័ន្ធបែង

លំនៅដ្ឋានដោយបង្ខំ ក៏ដូចជា ការទន្ទ្រានល�ើធនធានចិញ្ចឹមជីវិត

ច្បាប់។ សិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ គឺជា ធាតុផ្សំ

ចែកតំបន់។ តំបន់ការពារ ត្រូវបានបែងចែកជាបួនតំបន់

មួយនៃសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូប ក្នុងការទទួលបានជីវភាព

ដោយចីរភាព” និងតំបន់ “សហគមន៍”។ ប្រភេទតំបន់ពីរ

និងលំនៅដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ និង […] ការធ្វើឲ
 ្យស្ថានភាពរស់នៅ

គ្រង់គ្រង៖ តំបន់ “ស្នូល” តំបន់ “អភិរក្ស” តំបន់ “ប្រើប្រាស់

ដំបូង ត្រូវបានការពារទាំងស្រុងពីការទន្ទ្រាន ខណៈដែល

ប្រភេទតំបន់ពីរផ្សេងទ�ៀត អាចឃ�ើញមានការអភិវឌ្ឍឬ
ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្លះៗដោយមានការអនុម័តពី

រាជរដ្ឋាភិបាល។ ការកែសម្រួលតំបន់ការពារ ឬព្រំប្រទល់

របស់វា
 ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់និងអនុក្រឹត្យ។ ច្បាប់

២

៣

គ្រប់គ្រាន់ដែលក្នុងនោះ រួមមាន “ម្ហូបអាហារ, សម្លៀកបំពាក់

ប្រស�ើរឡ�ើងជាបន្តបន្ទាប់” (កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិ
សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ICESCR) មាត្រា១១(១)។

ក្នុងនាមជាភាគីមួយនៃកតិកាសញ្ញា ICESCR កម្ពុជា គឺមាន
កាតព្វកិច្ចអនុវត្តសិទ្ធិនេះ ៣ ។ ដូច្នេះកម្ពុជា មានកាតព្វកិច្ចផ្នែក

ច្បាប់ ក្នុង “ការផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពផ្នែកច្បាប់នៃការកាន់កាប់

គោលបំណងរបស់វាគឺដ�ើម្បីធានានូវ “ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាព” នៃព្រៃឈ�ើ ទាំងនេះ “សម្រាប់
អត្ថប្រយោជន៍បរ ិស្ថា នសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់វា” (មាត្រា១)។ ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតសម្បទានព្រៃឈ�ើ ហ�ើយ
សម្បទានទាំងនេះអាចត្រូវបានដកហូតឬលុបចោលវ ិញបានដោយរដ្ឋា ភិបាល។ សហគមន៍អាចនឹងទទួលបាន
ចំណែកមួយនៃព្រៃឈ�ើ ជា “ព្រៃសហគមន៍” ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ធនធានព្រៃឈ�ើ តាមមធ្យោបាយ

ប្រកបដោយចីរភាព។
សិទធិទទ
្ ួលបានកម្រិតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់គឹត្រូវបានទទួលស្គា ល់ជាដំបូងក្នុង(មាត្រា២៥(១))នៃសេចក្តីប្រកាស
ជាសកលស្តីពីសិទធិម
្ នុស្សឆ្នាំ១៩៤៨។ សិទធិ្ ទទួលបានលំនៅដ្ឋា នគ្រប់គ្រាន់ក៏បង្ហាញច្បាស់លាស់ដែរក្នុង
លិខិតុបករណ៍អន្តរជាតិដទៃទ�ៀត ដែលធានានូវសិទធិមា
្ នជីវ ិតគ្រួសារឯកជនឬសិទធិ្កាន់កាប់ប្រកបដោយសន្តិវ ិធី។
បច្ចុប្បន្នវាក្លាយជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ទំន�ៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

ដល់អ្នកទាំង
 នោះនិងគ្រួសារ ដែលកំពុងខ្វះខាតការការពារ

ផ្លូវច្បាប់ឬ
 ការការពារផ្សេងៗទ�ៀត” ៨ ។ ដូច្នេះ មិនមែនរាល់

មួយ ដែលកំណត់គោលដៅ កំណត់ធនធានដែលមាន និង

បង្ខំ” (ឧ. ខុសច្បាប់)នោះទេ ទោះប�ើជា ការបណ្តេញចេញពី

បែបនេះ” ៤ និងត្រូវអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រលំនៅដ្ឋានថ្នាក់ជាតិ
ដាក់ ចេញការទទួលខុសត្រូវ និងក្របខណ្ឌពេលវេលាសម្រាប់
ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ។ ភាពគ្រប់ គ្រាន់នៃលំនៅដ្ឋាន
៥

គឺកំណត់ដោយយោងល�ើលក្ខណវិនិច្ឆ័យប្រាំពីរក្នុងនោះរួមមាន

សុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ អត្ថិភាពនៃសេវាកម្ម សម្ភារៈនិង
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ភាពអាចរស់នៅបាន ភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែក

វប្បធម៌ និងទីតាំង ។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត កម្ពុជា ចាំបាច់
៦

ត្រូវប្រកាន់យកវិធាន ការប្រឆាំងការរ�ើសអ�ើង ដ�ើម្បីលុបបំបាត់

ការរ�ើសអ�ើងក្នុងបរិបទនៃលំនៅដ្ឋាន។ គួរកត់សម្គាល់ ដែរ

ថា ខណៈដែលទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃសិទ្ធិត្រូវបានបំពេញ
ជាបន្តបន្ទាប់ (ខណៈវាពឹងផ្អែកទៅល�ើអត្ថិភាពនៃធនធាន

ហិរញ្ញវត្ថុ ) កាតព្វកិច្ចទាក់ទិននឹងការមិនរ�ើសអ�ើង គឺជា
៧

អានុភាពអនុវត្តភ្លាមៗ។ ភាពស្ថិតក្រោមការអភិវឌ្ឍន៍ ពុំបង្ក
ឲ្យមានការរ�ើសអ�ើងទេទាក់ទិននឹងលំនៅដ្ឋាន។

អនុសាធ្យនៃសិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់

គឺការហាមប្រាមនូវការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋានដោយ
បង្ខំ។ ពាក្យដែលយ�ើងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងរបាយការណ៍

ការបណ្តេញចេញពីលំនៅ ដ្ឋាន
 សុទ្ធតែចាត់ទុកថាជា “ដោយ
លំនៅដ្ឋានទាំងនោះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយកម្លាំងកាយក្តី។

មានតែការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន ដែលអនុវត្ត ដោយគ្មាន

ដំណ�ើរការត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះដែលខុសច្បាប់។ ដូច្នេះក្រុមអ្នក
ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីផ្ទះចាំបាច់ យ៉ាងហោចណាស់
ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អ
 ំ ពី គ
 ម្រោង មុននឹងអនុវត្តគម្រោង

នោះ ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់អ
 ំ ពី ដ
 ំណោះស្រាយតាំង
លំនៅដ្ឋានថ្មី និង មានសិទ្ធិជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាល

និងតុលាការ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញចេញរបស់ពួកគេ។

ជម្រើសផ្សេងដែលអាចអនុវត្តទៅបាន ត្រូវតែរុករក និង
ប្រសិនប�ើ ការបណ្តេញចេញពី លំនៅដ្ឋានទាំងនោះ ត្រូវបាន
បញ្ជាស្របទៅតាមច្បាប់ ដោយមានការជូនដំណឹងគ្រប់គ្រាន់

ចាំបាច់ត្រូវបានផ្តល់ឲ
 ្យ និងស្របតាមគោលការណ៍ជា
 ទូទៅ

នៃភាពសមហេតុផល និងគោលការណ៍ សមាមាត្រចាំបាច់

ត្រូវតែទទួលបាន។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ សិទ្ធិទទួលបាន
ការជំនុំជម្រះដោយ យុត្តិធម៌ គឺជារ�ឿងដ៏សំខាន់។

យ៉ាងណាមិញ មធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត និងធន

នេះសំដៅទៅល�ើ “ការដកហូតបណ្តោះអាសន្ន ឬអចិន្ត្រៃយ៍

ធានធម្មជាតិ ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស

ផ្ទះសម្បែងនិង/ឬដីធ្លីដែលពួកគេកាន់កាប់ដោយគ្មាន

ត្បិត វាសំខាន់ក្នុងការទទួល បានសិទ្ធិដូចជា សិទ្ធិទទួលបាន

ប្រឆាំងនឹងឆន្ទះរបស់បុគ្គល គ្រួសារនិង/ឬសហគមន៍ពី
ការផ្តល់ និងការទទួលបានទម្រង់ដ៏សមស្របនៃការការពារ

អន្តរជាតិ(ដោយពុំបាច់គិតដល់ច្បាប់បរិស្ថានអន្តរជាតិ)

ម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ និងសិទ្ធិទទួលបានទឹក ដែលទាំងនេះ

៤

គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកល�ើសិទធិសេដ
្
្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌, មតិយោបល់ទូទៅ
លេខ.៤៖ សិទធិទទ
្ ួលបានលំនៅដ្ឋា នគ្រប់គ្រាន់ (មាត្រា១១(១)) ចុះថ្ងៃទី១៣ខែធ្នូឆ្នាំ១៩៩១កថាខណ្ឌ៨(ក)។
៥	ដូចឯកសារខាងល�ើកថាខណ្ឌ១២។
៦	ដូចឯកសារខាងល�ើកថាខណ្ឌ៨។
៧	មាត្រា២(១)នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទធិសេដ
្
្ឋកិច្ច, សង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ចែងថារដ្ឋភាគីនីមួយៗនៃ
កតិកាសញ្ញានេះ“ដោយការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងតាមរយៈជំនួយនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ[…]
ប្រើប្រាស់ជាអតិបរមានូវធនធានដែលខ្លួនមានសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានការរ ីកចម្រើនជាលំដាប់នូវការសម្រេច
បានដោយពេញលេញនូវសិទធិទា
្ ំងអស់ដែលទទួលបានក្នុងកតិកាសញ្ញានេះ”។
៨

គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកល�ើសិទធិសេដ
្
្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌, មតិយោបល់ទូទៅ
លេខ.៧៖ សិទធិទទ
្
ួលបានលំនៅដ្ឋា នគ្រប់គ្រាន់ (មាត្រា១១(១)) ការបណ្តេ ញចេញដោយបង្ខំ ចុះថ្ងៃទី២០
ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៧ កថាខណ្ឌ៣។
៩	ដូចឯកសារខាងល�ើកថាខណ្ឌ១៣-១៥។
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

គឺជាចំណែកនៃសិទ្ធិទទួលបានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ ១០ ។ ពង្រឹង

ការទទួលបាន និងការប្រើប្រាស់ប្រកប ដោយចីរភាពនូវ
ធនធានធម្មជាតិគឺ សំខាន់ដ
 ល់អត្ថិភាពនៃម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់

សិទ្ធិដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លី 

សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និង សិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ

នៅពេលដែលសិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និង

។ ដូច្នេះ រដ្ឋចា
 ំបាច់ ត្រូវទប់ស្កាត់ព
 ីសកម្មភាពដែលបង្ការ

សិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ ត្រូវបានបដិសេធមិន ប្រគល់ជូន

សិទ្ធិទទួលបាននេះ និងចាត់វិធានការវិជ្ជមាន ដ�ើម្បីពង្រឹង

ជាច្រើន អាចត្រូវបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន។ នេះនឹងពិតជា

១១

សិទ្ធិទទួលបានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ ក៏ដូចជាត្រូវការ ពារ
សុវត្ថិភាពស�្បៀងអាហារ ((“គោរព, ការពារនិងបំពេញ”)។

ឧទាហរណ៍ រដ្ឋត្រូវទប់ស្កាត់ពីការបំផ្លិតបំផ្លាញដំណាំ ឬ
ធនធានធម្មជាតិ នៅពេលណាដែលការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះ

មានផលប៉ះពាល់នៃការដកហូតសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការ

ទទួលបានអាហារឬទឹកគ្រប់គ្រាន់ ។ កម្ពុជា មានកាតព្វកិច្ច
១២

គោរព ការពារ និងបំពេញនូវសិទ្ធិដូចបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ

ប្រជាពលរដ្ឋនោះ បណ្តុំនៃសេរីភាព និងសិទ្ធិផ្សេងៗទ�ៀត

ក្លាយជាករណីបែបនេះ ប្រសិនប�ើក្រុមអ្នកដែលទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានគេឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង

ទទួលបានសំណងតិចតួច ឬប្រសិនប�ើទីតាំង លំនៅដ្ឋានថ្មី
មានលក្ខណៈ ពុំគ្រប់គ្រាន់ ដាច់ស្រយាល ឬខ្វះខាតសេវាកម្ម
សាធារណៈ ជាមូលដ្ឋាន ១៣ ។

ផ្ទុយទៅវិញ ការទទួលបានសិទ្ធិមួយចំនួនអាចធ្វើ

ត្បិត កម្ពុជា ពុំត្រឹមតែជាភាគីមួយនៃសន្ធិសញ្ញា និងកត្តិកា

ឲ្យប្រែប្រួលដល់សិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅ ដ្ឋាន។ សិទ្ធិ

បានដាក់បញ្ចូលនូវបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងនេះ

សមាគម ប្រសិនប�ើត្រូវបាន បដិសេធ អាចបង្ការប្រជាពលរដ្ឋ

សញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ តែកម្ពុជា ថែមទាំង
ទៅក្នុងច្បាប់ជាតិរ បស់ខ្លួនផងដែរ។

បញ្ចេញមតិដោយសេរី សិទ្ធិជួបប្រជុំគ្នា និងសិទ្ធិបង្កើត
និងសហគមន៍ ពីការទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋាន

គ្រប់គ្រាន់។ តាមពិតការធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវស្ថានភាព
លំនៅដ្ឋាន គោលនយោបាយ និងការអនុវត្ត (រួមទាំង

១០	ដូចអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទធិទទ
្ ួលបានស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា 
“ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមទីជនបទរងគ្រោះពីគ្រោះឥតឃ្លានព្រោះតែពួកគេខ្វះខាតសិទធិទទ
្ ួលបានធនធាន
ដូចជាដីធ្លី, ពុំមានសន្តិសុខក្នុងការកាន់កាប់និងទទួលរងគ្រោះពីកិច្ចសន្យាបែងចែកដំណាំមិនយុត្តិធម៌ […]”
(របាយការណ៍ល�ើកទី៣របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសJean Zieglerទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទធិទទ
្ ួលបានស្បៀង
អាហារUN Doc. E/CN.៤/២០០៣/៥៤,ចុះថ្ងៃទី១០ខែមករាឆ្នាំ២០០៣កថាខណ្ឌ១៦)។
១១	ស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រា ន់ត្ រូវតែ“ពុំមានសារធាតុមិនល្អ ឧ. មានសុវត្ថិភាព” គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ
ទទួលបន្ទុកល�ើសិទធិសេដ
្
្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌,មតិយោបល់ទូទៅលេខ.១២៖ សិទធិទទ
្ ួលបានស្បៀងអាហារ
គ្រប់គ្រាន់ (មាត្រា១១) ចុះថ្ងៃទី១២ខែឧសភាឆ្នាំ១៩៩៩កថាខណ្ឌ៨។
១២ រដ្ឋចាំបាច់ត្រូវធានាថាសកម្មភាពរបស់សហគ្រាសអាជីវកម្មពុំបង្ការប្រជាពលរដ្ឋពីសិទធិទទ
្ ួលបានស្បៀងអាហារ
គ្រប់គ្រាន់ឬទឹក។ សូមម�ើលឯកសារខាងល�ើកថាខណ្ឌ២៧និងគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុក
ល�ើសិទធិវ្ ប្បធម៌, សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមតិយោបល់ទូទៅលេខ.១៥៖សិទធិទទ
្ ួលបានទឹកគ្រប់គ្រាន់ (មាត្រា១១និង
១២) ចុះថ្ងៃទី២០ខែមករាឆ្នាំ២០០៣។
១៣ ឧទាហរណ៍សិទធិក
្ ុមារក្នុងការទទួលបានការអប់រ ំអាចត្រូវបានបំពារបំពាន ប្រសិនប�ើពុំមានសាលារ�ៀន
នៅជិតទីតាំងលំនៅដ្ឋា នទេ។ ប្រសិនប�ើទីតាំងដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅវាកខ្វក់អាចនឹងមានថយចុះនៃ
អាយុកាលមធ្យមនិងកំណ�ើនជំងឺប៉ះពាល់ដល់សិទធិ្ មានសុខភាពល្អ។ ដូចគ្នាដែរសិទធិ្ ក្នុងការធ្វើការងារអាច
ត្រូវបានបដិសេធព្រោះតែភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងឬការតាំងលំនៅដ្ឋា នថ្មីដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងមានការងារ
ធ្វើ។ សិទធិ្ ទទួលបានឯកជនភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនអាចនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ផងដែរ។ ចុងក្រោយសិទធិ្
វប្បធម៌អាចនឹងត្រូវបានបំពារបំពាន ប្រសិនប�ើលំនៅដ្ឋា នគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃអត្តសញ្ញាណនិងប្រពៃណី
របស់ពលរដ្ឋ (នេះជារ�ឿងពិត ពិសេសសម្រាប់ជនជាតិដ�ើមភាគតិច)។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

ការអនុវត្ត និងបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការរ�ើសអ�ើង) គឺពាក់ព័ន្ធ

អំណាច(សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ច្បាប់) ហ�ើយជាលទ្ធផល

ជាសាធារណៈ។ ដូចគ្នាផងដែរ សេរីភាពនៃការផ្លាស់ទី

ស�្បៀង ការតាំងលំនៅដ្ឋានថ្មីក្រោមបទដ្ឋាន និងសំណងតិចតួច

យ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងសកម្មភាពសមូហភាព និងការតស៊ូមតិ

លំនៅ គឺស
 ំខាន់ណាស់ចំពោះលទ្ធភាព និងការសម្រេចចិត្ត
ពាក់ព័ន្ធនឹងលំនៅដ្ឋាន។ ដូច្នេះសិទ្ធិ គឺមានលក្ខណៈត្របាញ់

គ្នា និងមានអន្តរកម្មគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការអនុវត្ត និង
គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជា គឺត្រូវបានកម្រិតផ្នែកច្បាប់
ដោយក្របខណ្ឌផ្នែកច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយមួយ។ ជាពិសេស

បណ្តាលឲ្យមាន ការប្រមូលផ្តុំដីធ្លី ភាពគ្មានដីធ្លី អសន្តិសុខ
ដល់ជនរងគ្រោះ។ ជាទូទៅ បញ្ហានេះអនុវត្តទៅដោយគ្មាន
ដំណ�ើរការត្រឹមត្រូវ និងជាការបំពារបំពានទៅល�ើច
 ្បាប់ជា
 តិ

និងច្បាប់អន្តរជាតិ។ ជាញឹកញាប់ជនរងគ្រោះ គឺជាកសិករ
ដែលកាន់កាប់ល�ើដីតួចៗ។

នៅកម្ពុជា ការទន្ទ្រានយកដីមានច្រើនរូបភាព។ វា

ដូចបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើ កម្ពុជា មានកាតព្វកិច្ចអភិវឌ្ឍ

ពាក់ព័ន្ធទាំងការជួលដីខ្នាតធំ (សម្បទាន ដីសេដ្ឋកិច្ច) និង

ក្របខណ្ឌផ្នែកច្បាប់សមស្រប ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការធានា

និងម្ចាស់ដីឯកជន។ ដ�ើម្បីភាពងាយស្រួល និងការអនុវត្ត

គោលនយោបាយលំនៅដ្ឋានថ្នាក់ជាតិ មួយ និងត្រូវអនុវត្ត

នូវដំណ�ើរការត្រឹមត្រូវ ការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និង

ឧបាស្រ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ កម្ពុជាក៏គួរតែអនុម័ត

តាមសំណ�ើរបស់ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួន
នូវច្បាប់ស្តីពីការបណ្តេញ ចេញពីលំនៅដ្ឋានស្របទៅតាម
ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ។

ខ. ស្ថានភាពជាក់ស្តែង៖ ការខកខានជាទូទៅ
ក្នុងការអនុវត្តស
 ិទ្ធិពាក់ព័នដ
្ធ ីធ្លី  សិទល
្ធិ ំនៅដ្ឋាន
និងស
 ិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ
ការទន្ទ្រានយកដី

ប�ើពិចារណាទៅល�ើកា
 រសិក្សាឆ្លងប្រទេស

១៤

និង

បរិបទកម្ពុជា យ�ើងកំណត់ “ការទន្ទ្រានយកដី” ជាការដកហូត

ដីធ្លី ជាលទ្ធផលនៃការដណ្តើមពីសំណាក់តួអង្គដែលមាន
អំណាច គឺទាំងអ្នកមានអំណាចកម្ពុជា ឬជនបរទេស។

សកម្មភាពនៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គភាពយោធា អាជីវករ

គម្រោងក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន សមាគមអាដហុក

ប្រើប្រាស់ពាក្យ “ការទន្ទ្រានយកដី” យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ដ�ើម្បី

សំដៅទៅល�ើវិវាទដីឯកជនទាក់ទិននឹងការទន្ទ្រានយកដីពី
សំណាក់ភា
 គីមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងទៅល�ើ ភាគីម្ខាង
ទ�ៀតនៅទីជនបទ និងតំបន់ចន្លោះទីប្រជុំជន និងទីជនបទ។

សមាគមអាដហុក ស�ុើបអង្កេត និងធ្វើរ បាយការណ៍អ
 ំពីករណី

ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច សម្បទានដីស
 ង្គមកិច្ច និង

ការបណ្តេញចេញពីល
 ំនៅ ដ្ឋាន
 ដោយបង្ខំ ដាច់ដោយឡែក

ពីគ្នា។ របាយការណ៍នេះ អនុវត្តតាមការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់
នេះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី “ការទន្ទ្រានយកដី” ជាបាតុភូត

មួយ ដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ថ្នាក់ទាំងបួន ព្រោះថា
បញ្ហានៃអសន្តិសុខនៃការកាន់កាប់ដី កង្វះខាតនៃការពង្រឹង

ការអនុវត្តច្បាប់ និងកង្វះខាតនៃឧបាស្រ័យប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព គឺជាដ�ើមហេតុនៃគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់។

ការទន្ទ្រានយកដី មានន័យថា ការដណ្តើមយកអំណាចក្នុងការ

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ពីដីនោះ។ បញ្ហានេះ ពាក់ព័ន្ធ ដ៏សំខាន់នឹងអតុល្យភាព

ឬផ្តល់ដីយ
 ៉ាងតិចណាស់២,៦៥៧,៤៧០ហិកតាឲ្យក្រុមហ៊ុន

គ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ដី ដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍

១៤

ត្រឹមចុងខែធ្នូឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបម្រុង

សូមម�ើល Borras, Franco, Gomez, Kay និង Spoor (ឆ្នាំ២០១២) “ការទន្រ្ទា នដីនៅអាមេរ ិកឡាទីននិង
សមុទ្រការ៉ា អុីប” Journal of Peasant Studies, ៣៩ (៣-៤): (៨៤៥-៨៧២); Borrasនិង Franco (២០១០),
“ឆ្ពុះទៅរកទស្សនៈកាន់តែទូលំទូលាយអំពីនយោបាយនៃការទន្រ្ទា នយកដីជាសកល៖ពិចារណាឡ�ើងវ ិញ
អំពីបញ្
ហា ដីធ្លី, រ�ៀបចំការតស៊ូឡ�ើងវ ិញ” ទីក្រុងឡាអេ៖វ ិទ្យាស្ថា នអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសង្គម (ISS),
ឯកសារស្រាវជ្រាវICAS ស៊េរ ីលេខ. ១។ Zoomers (២០១០), “Globalisation and the Foreignisation of
Space: ដំណ�ើរការប្រាំពីរបណ្តា លឲ្យមានការទន្រ្ទា នយកដីបច្ចុប្បន្ន” The Journal of Peasant Studies,
៣៧(២)៖៤២៩-៤៤៧សម្ព័ន្ធដីធ្លីអន្តរជាតិ(http://www.landcoalition.org)
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

ឯកជនក្រោយគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។ នេះតំណាងឲ្យ

ភ្នំព្រិច (សូមម�ើលឧបសម្ព័ន្ធ)។ នេះធ្វើតា
 មរយៈរាជ្យក្រឹត្យ

អាចនឹងខ្ពស់ជាងនេះត្បិតក្រសួងផ្សេងៗទ�ៀតក៏មានសិទ្ធិផ្តល់

ផ្តល់សម្បទានក្នុងតំបន់ការពារដែលមានស្រាប់។ បន្ថែមល�ើ

កំណ�ើន១៦.៧% ពីឆ្នាំ២០១១ ។ ផ្ទៃដីសរុបនៃសម្បទានដី
១៥

ប្រភេទសម្បទានខុសៗគ្នាដែរ(សម្បទានរ៉ែ, តំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេស …) និងចុះហត្ថលេខារួមគ្នាល�ើក
 ិច្ចសន្យាសម្បទានដី

សេដ្ឋកិច្ច។ រាជរដ្ឋាភិបាលពុំប
 ង្ហាញព័ត៌មានស្តីពីស
 ម្បទានដី
សេដ្ឋកិច្ចទា
 ំងអស់ដែលធ្វើឲ្យលំបាកកត់ត្រាករណីមួយចំនួន

និងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់។ ដូច្នេះសមាគមអាដហុកបាន

ផ្តោតល�ើសម្បទាន ដែលខ្លួនបានប្រមូលបានព័ត៌មានជា
មូលដ្ឋានពិសេសគឺអនុក្រឹត្យ។ តែក្នុងឆ្នាំ២០១២ប៉ុណ្ណោះ

រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យចំនួន៦៦បម្រុងទុកដី
ប្រមាណ៣៨១,១២១ហិកតាសម្រាប់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ដោយកាត់ដ
 ីចេញពីតំបន់ការពារឬតាមរយៈអនុក្រឹត្យ ដោយ

នេះទ�ៀតចាប់ពីឆ
 ្នាំ២០០៨-២០១០ រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើ
ចំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវិញដ
 ីច
 ំនួន១៨,៩៥១ហិកតាជាទ្រព្យសម្បត្តិ

ឯកជនរដ្ឋល�ើកោះចំនួន២៨ នៅឆ្ងាយព
 ីឆ្នេរកម្ពុជា (រួមមាន
កោះកុង, កោះរុង, កោះរុងសន្លឹម, កោះតាគ�ៀវ, កោះតាង,

កោះថ្មីនិងកោះទន្សាយ) និងបានផ្តល់កោះទាំងនោះឲ្យ
សម្បទានិកសម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់៩៩ឆ្នាំ។ គម្រោង

រួមមានរមនីយដ្ឋានទេសចរណ៍និងកាស៊ីណូ។ អនុក្រឹត្យ
ពាក់ព័ន្ធទ�ើបតែបានបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ២០១២នេះ។

ត្រឹមដ�ើមខែមករាឆ្នាំ២០១៣ចំណុច “សម្បទានដី

រាប់បញ្ចូលទាំងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច៣៣កន្លែងបន្ទាប់ពី

សេដ្ឋកិច្ច” នៅល�ើគេហទំព័ររបស់ក្រួសងកសិកម្ម, រុក្ខាប្រមាញ់

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច(ថ្ងៃទី៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១២)។

ឯកសារអ្វីឡ�ើយ។ នៅថ្ងៃទី១៥ខែមករាឆ្នាំ២០១៣គេហទំព័រ

ការប្រកាសនូវការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការស្តីពីការផ្តល់
យ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុន៤០ទទួលបានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ប៉ុន្តែក្នុងអនុក្រឹត្យចំនួន២៦ច្បាប់ពុំបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ

ក្រុមហ៊ុនឬ គ្រាន់តែដាក់ជាដីដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់
ថ្មីថាជាដីឯកជនរដ្ឋហ�ើយធ្វើឲ្យការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ដំណ�ើរការទៅបាន។ ទន្ទឹមគ្នានោះដែរចំនួនមិនបានកំណត់

ច្បាស់លាស់នៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានលុបចោលឬ
កាត់បន្ថយទ
 ំហំ ។
១៦

សម្បទាន ដែលត្រូវបានផ្តល់ឲ្យថ្មីៗនិងការធ្វើ

ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីៗភាគច្រើនប៉ះពាល់ល�ើត
 ំបន់ការពារ។ តាមពិត
ក្នុងចំណោមផ្ទៃដី៣៨១,១២១ហិកតាដែលទ�ើបទទួលរងប៉ះពា

ល់ថ្មីៗយ៉ាងហោចណាស់២៧២,៥៩៧ហិកតា (ឬ៧១.៥%)

ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យឬធ្វើច
 ំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវិញក
 ្នុងតំបន់ការពារ
រាប់បញ្ចូលទាំង ឧទ្យានជាតិគីរីរម្យ ដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់

ដែនជម្រកសត្វព្រៃ គូលេនព្រហ្មទេពនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃ

និងនេសាទ( http://www.elc.maff.gov.kh/en/ ) ពុំមានបង្ហាញ

នេះត្រូវបានវាយលុក។ ទិន្នន័យជាផ្លូវការ ដែលបាន
បោះពុម្ភក្នុងខែមីនាឆ្នាំ២០១២បង្ហាញថាត្រឹមពេលនោះ
មានតែ៩០ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសម្បទានដី
សេដ្ឋកិច្ចគ
 ឺគ្របដណ្តប់ល�ើផ្ទៃ
 ដី១,០៩៦,០៣៦ហិកតា។ ដូច

បានសង្កេតរួចហ�ើយកាលពីឆ្នាំទៅមិញយ�ើងបានជួបប្រទះ

នូវការលំបាកក្នុងការបម្រូលព័ត៌មាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន
អំពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដោ
 យសារពុំមានស្ថាប័នណាមួយ
ទទួលបន្ទុកប្រមូលទុកទិន្នន័យទាំងនេះ ជាទិដ្ឋភាពអន្តរក្រសួង

ឬបូកផ្សំគ
 ្នាឡ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគំហ�ើញរបស់សមាគម

អាដហុកគឺផ្អែកទៅល�ើព័ត៌មានដែលទទួលបានតាមរយៈ

ព័ត៌មានផ្លូវការនិងការបោះពុម្ភផ្សាយ(អនុក្រឹត្យ)ដែល
អាចនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់បាន។ ដូចអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់
អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

បានសង្កត់ធ្ងន់ថាទិន្នន័យជាផ្លូវការបង្ហាញនៅល�ើគេ
 ហទំព័រ

១៥	ត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១១រដ្ឋា ភិបាលបានផ្តល់ដី២,២៧៦,៣៤៩ហិកតាឲ្យក្រុមហ៊ុន២២៥តាមរយៈសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។
សូមម�ើលរបាយការណ៍ស្តីពីសិទធិ្ ដីធ្លីនិងសិទធិល
្ ំនៅដ្ឋា នឆ្នាំ២០១១របស់អង្គការអាដហុក(ខែមីនាឆ្នាំ២០១២)
ទំព័រ៩។
១៦ វាអាចទៅរួចដែលថាមួយចំនួននៅពុំទាន់អនុវត្តនៅឡ�ើយ(ឧ.កិច្ចសន្យាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅពុំទាន់
ចុះហត្ថលេខា) ហ�ើយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលនិងផ្តល់ជាថ្មីឲ្យសម្បទានិកថ្មី។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

របស់ក្រសួងកសិកម្ម, រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺនៅឆ្ងាយពី

តែមួយដោយបំពានទៅល�ើលក្ខណវិនិច្ឆ័យ និងនីតិវិធីនៃ

ថែមទាំងធ្វើរ បាយការណ៍អំពីច
 ំនួនសម្បទានខ្ពស់ជាងនេះ។

រកឃ�ើញថាក្នុងឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តអនុក្រឹត្យ

ស្ថានភាពជាក់ស្តែង ។ អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទ�ៀត
១៧

១៨

នៅកម្រិតណាក៏ដោយនេះបង្ហាញអំពីកង្វះខាតតម្លាភាពជុំវិញ

ការអនុវត្តនូវគម្រោងសម្បទានដីសេ
 ដ្ឋកិច្ច។ ដោយសារតែ
គោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏

សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលវាគួរតែមានតម្លាភាពពេញលេញ

អំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ។ ហ�ើយក៏គួរមានការ

ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវិញ ១៩ ។ សមាគមអាដហុកបាន
ចំនួន១៩ដោយផ្ទេរផ្ទៃដី១០៨,៥២៤ហិកតាពីទ្រ
 ព្យសម្បត្តិ

រដ្ឋសាធារណៈទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិររដ្ឋឯកជន។ អាជ្ញាធរ
ខកខានពុំបានពន្យល់អំពីក
 រណីនេះឡ�ើយនិងគោលបំណង

នៃការប្រើប្រាស់ដី។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកា
 រធ្វើច
 ំណាត់ថ្នាក់
ដីឡ�ើងវិញគឺជាជំហានចុងក្រោយ មុននឹងផ្តល់សម្បទានដី

វាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់គម្រោងនេះពាក់ព័ន្ធនឹង

សេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន។ ដីនេះគឺទំនងជាបម្រុង

អំពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងមនុស្សរបស់គម្រោងផងដែរ។

ទីពីរ បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

កំណ�ើននិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាការវាយតម្លៃ

ទុកសម្រាប់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។

បន្ថែមល�ើន េះទ�ៀតបញ្ហាមួយចំនួននៅតែបន្តប
 ង្កឲ្យមានការ

អាចមិនត្រូវបានអនុវត្ត។ សម្បទានជាច្រើនត្រូវបានអនុម័ត

ដំបូងត្រឹមថ្ងៃនេះនៅពុំទាន់មា
 នការចុះបញ្ជីការធ្វើ

និងក្នុងអនុក្រឹត្យក្តី។ ពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំនិងកម្មសិទ្ធិសម្បទាន

ព្រួយបារម្ភទាំងពីទិដ្ឋភាពអភិវឌ្ឍន៍និងទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្ស។

ចំណាត់ថ្នាក់ដីជាសាធារណៈនៅឡ�ើយឧ. ព័ត៌មានអំពីការ

កំណត់ព្រំប្រទល់រវាងដីរដ្ឋសាធារណៈនិងដីឯកជនរដ្ឋនិង

តំបន់ជាក់ស្តែង។ នេះគឺជាករណី ប�ើទោះជាមានសំណ�ើ

ច្រំដែលៗពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្តល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស
និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យដីធ្លីរបស់កម្ពុជាក្តី។ ជាលទ្ធផល

រាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សម្បទាន

ដីសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅល�ើដីរដ្ឋសាធារណៈ

និងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវិញជា ដីរដ្ឋឯកជនក្នុងពេល

១៧

១៨
១៩

ប�ើទោះជាមានការបំពានធ្ងន់ធ្ងរល�ើលក្ខខណ្ឌត
 ម្រូវផ្នែកច្បាប់

ដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមានទំហំល�ើស១០,០០០-ហិកតា
សម្រាប់មួយម្ចាស់។ អាជីវករនិងមន្ត្រីមានអំណាចបានទទួល

អត្ថប្រយោជន៍ពីសម្បទានច្រើនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែល
ពួកគេ (ឬសាច់ញាតិគេ) មានចំណែកឬមានមុខតំណែងក្នុង

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន។ នេះគឺជាការបំពានល�ើមាត្រា៥៩នៃ
ច្បាប់ភូមិបាល។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀតវាក៏ពិបាកនឹងជ�ឿថា
ករណីល�ើកលែងពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំដូចកម្រិតក្នុងច្បាប់២០

គូសបញ្ជក់អំពីអត្ថិភាពនៃសម្បទាន ដែលមានទំហំរាប់ម៉ឺន

របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថា នការណ៍សិទធិម
្ នុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Surya P.
Subediច្បាប់បន្ថែម៖ការវ ិភាគសិទធិម
្ នុស្សល�ើវ ិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្បទានដីផ្សេងៗទ�ៀតនៅកម្ពុជា(UN Doc.
A/HRC/២១/៦៣/Add.១/Rev.១,កថាខណ្ឌ៨២និង៨៣: “ព័ត៌មាន ដែលផ្តល់ជូន[នៅល�ើគេហទំព័ររបស់ក្រសួង
កសិកម្ម], រាប់បញចូ្ លទាំងប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទ�ៀងទាត់ទេហ�ើយទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹង
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមិនពេញលេញ. […] បញ្ជីនោះពុំរាប់បញចូ្ លចំនួនដ៏ត្រឹមត្រូវនៃសម្បទានកសិកម្ម ដែល
មានឡ�ើយក្នុងករណីខ្លះគឺសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំ”)។
ការអភិវឌ្ឍប�ើកចំហរកម្ពុជានិងអង្គការលីកាដូដោះស្រាយជាមួយសម្បទានរ៉ែបន្ថែមល�ើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។
សំខាន់ជាងនេះទ�ៀតនោះដ�ើម្បីត្រូវផ្ទេរទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឯកជនដីរដ្ឋសាធារណៈមួយប្លង់ត្រូវតែបាត់បង់
តម្លៃផលប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់វាសិន។

២០	មាត្រា៥៩នៃច្បាប់ភូមិបាលចែងថា “សម្បទានដីដែលសម្រេចហ�ើយហ�ើយមានទំហំល�
 ើសពីទំហំកំណត់ខាងល�ើ
ជាកម្មវត្ថុនៃការកាត់បន្ថយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើ ការកាត់បន្ថយនេះមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អាជីវកម្ម
ដែលកំពុងមានដំណ�ើរការសម្បទានិកអាចនឹងទទួលបានការល�ើកលែងជាពិសេស។ នីតិវ ិធីនៃការកាត់បន្ថយ
និងការល�ើកលែងជាពិសេស…”
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

ហិកតា ២១ ។ ប្រសិនប�ើ រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ការល�ើកលែង

កំពង់ស្ពឺ ។ នៅថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ កងកម្លាំងយោធា ៤០នាក់

ហ�ើយស្មារតីន ៃច្បាប់គ
 ឺបាត់បង់តែម្តង។

ដ�ើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់អ្នកភូមិនៅក្រៅតុលាការ។ អ្នកភូមិ

ជាប្រចាំបែបនេះការល�ើកលែងនេះនឹងក្លាយជាបទប្បញ្ញត្តិ

មកពីអង្គភាពមិនស្គាល់អ
 ត្តសញ្ញាណ បានដាក់ឲ្យឈរជ�ើង
មានចេតនាដាក់ញត្តិមួយទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជន
សហគមន៍ម្នាក់ និងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរ ឈប់ធ្វើការ បំផិតបំភ័យ

អ្នកភូមិ។ ខណៈដែលតំណាងសហគមន៍ ព្យាយាមចូលក្នុង

បរិវេណតុលាការ ដ�ើម្បីដាក់ញ
 ត្តិនេះ ស្រាប់តែ មេបញ្ជាការ
នៃកម្លាំងយោធា បានគំរាមបាញ់។ ជាលទ្ធផល គឺអ្នកភូមិ
ពុំបានដាក់ញត្តិរបស់ពួកគាត់ ជូនតុលាការបានឡ�ើយ។

នៅភូមិផ្លូច ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា ៩០គ្រួសារ

កំពុងធ្វើការគំរាមកំហែងដោយការបណ្តេញចេញពី
លំនៅដ្ឋាន។ ពួកគាត់ រស់នៅល�ើផ្ទៃដីទទឹង ២០០ម៉ែត្រ

នៅជាប់នឹងផ្លូវ។ ពួកគាត់ ពុំអាចដាំដុះល�ើដីរបស់ខ្លួន នៅ
ដីសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុន PPSC (នៅខាងស្តាំង)
ដីសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុន KSSC នៅខាងឆ្វេង តែព្រំប្រពល់ន ៅពុំទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡ�ើយ។

ករណីស
 ិក្សា៖ សម្បទានចំការអំពៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិចំនួនបី (ផ្លូច, អូរប្រូឡេន និង

ជ្រូកឫស្សី) នៃឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានវិវាទ
ជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុនស្ករសភ្នំពេញ(PPSC) របស់ព្រឹទ្ធសមាជិក
មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លីយ៉ុងផាត់។ ក្រុមហ៊ុននេះ

ទទួលបានសម្បទានល�ើផ្ទៃដី ១០,០០០ហិកតា ហ�ើយបាន
ទន្ទ្រានល�ើដ
 ីធ្លីរបស់អ្នកភូមិ។

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ និងឆ្នាំ២០១២ ប្រជាពលរដ្ឋ

២៨នាក់ ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទ
នេះ ហ�ើយបទចោទភាគច្រើន គឺប
 ទទន្ទ្រានល�ើទ្រព្យសម្បត្តិ
ឯកជន។ ត្រឹមដ�ើមឆ្នាំ២០១៣ ប្រជាពលរដ្ឋ ២៧នាក់ន ៅកំពុង
ប្រឈមនឹងបទចោទនេះនៅឡ�ើយ។ តំណាងសហគមន៍ម្នាក់

បានកោះហៅមកសាកសួរ ចំនួន ៨ដង ដោយតុលាការខេត្ត

តំបន់ដែលផ្តល់សម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុន PPSC បានទេ។ ជា

លទ្ធផល មនុស្សពេញវ័យជាច្រើនបានចាក ចេញពីភូមិ ដ�ើម្បី
ទៅរកការងារធ្វើ។ អ្នកខ្លះ ធ្វើការនៅល�ើដ
 ីសម្បទាននោះ។

ដីសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុន PPSC គឺជាប់គ្នានឹងដីសម្បទាន

ចំការអំពៅមួយទ�ៀតដែលបានផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ករស
កំពង់ស្ពឺ (ក្រុមហ៊ុន KSSC) ជាកម្មសិទ្ធិប្រពន្ធរបស់លោក

លីយ៉ុងផាត់។ តាមជាក់ស្តែង សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ

បង្កើតជាដីសម្បទានដូចគ្នាតែមួយ គ្របដណ្តប់ល�ើផ្ទៃដីជាង
២០,០០០ហិកតា។

យ៉ាងណាមិញមាត្រា៤នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីស
 ម្បទានដី

សេដ្ឋកិច្ចប
 ញ្ជាក់អំពីល
 ក្ខណវិនិច្ឆ័យត្រួតគ្នាចំនួន៥ ពោលគឺ

ទាក់ទងនឹងការធ្វើច
 ំណាត់ថ្នាក់ដី, ការធ្វើផែនការប្រើប្រាស់
ដី, ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់, ការតាំងទីលំនៅថ្មីនិងសំណង

ដែលត្រូវតែបំពេញគ្រប់ទាំងអស់មុននឹងផ្តល់ សម្បទានដី

សេដ្ឋកិច្ច តែជាក់ស្តែងលក្ខណវិនិច្ឆ័យទាំងនេះពុំត្រូវបាន

២១	ដីសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុនភាពអុីម៉ិចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពង់ឆ្នាំងគ្របដណ្តបល់ល�ើផ្ទៃដីជាង
៣០០,០០០ហ
 ិកតា។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

អនុវត្តឡ�ើយ។ ផែនការប្រើប្រាស់ដីមួយចំនួនត្រូវបានអនុម័ត

ដោយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងការសិក្សាវាយតម្លៃ
ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម តិចតួចបំផុត ត្រូវបានអនុវត្ត

មុននឹងការផ្តល់ដីសម្បទាន ២២ ហ�ើយការប្រឹក្សាយោបល់
ប្រកបដោយអត្ថន័យកម្រនឹងអនុវត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ

និងសហគមន៍ដែល ទទួលរងផលប៉ះពាល់។ ក្នុងករណី

មួយចំនួន ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថា ដីសម្បទានត្រូវបាន
ផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃ ដែលក្រុមហ៊ុនយកគ្រឿងចក្រមក

ឈូសឆាយដីរបស់ពួកគេ។

ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់

ដីសម្បទានពុំដឹងព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានអំពីដីសម្បទានទេ
ពោលគឺព្រំប្រទល់ជា
 ក់លាក់ ទំហំ រយៈពេល ក្រុមហ៊ុនដែល

ពាក់ព័ន្ធ គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ដី..។ ល។ បុគ្គលិក
ស�ុើបអង្កេតរបស់សមាគមអាដហុកនៅទូទាំងប្រទេសបង្អុល

បង្ហាញអំពីការខកខានជាប្រព័ន្ធរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការ

សន្តិសុខក្រុមហ៊ុន TTY ហ�ៀបនឹងបាញ់អ្នកភូមិគ
 ្មានអាវុធ (រូបថតផ្តល់ដោយអ្នកភូមិ)

ករណីសិក្សា៖ អំព�ើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយក្រុមហ៊ុន TTY

នៅខេត្តក្រចេះ

ក្រុមហ៊ុន TTY ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកឧកញ៉ា ណា

ជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ ដោយ

ម៉ារ៉ាឌី ទទួលបានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចទំហ៊ំ ៩,៧៨០ហិកតា

ប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមបានទេ។ ជាញឹកញាប់ក ្រុមហ៊ុន

យោបល់ទេ ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងផលប៉ះពាល់

គ្មានព័ត៌មានច្បាប់លាស់ គឺមិនអាចនឹងធ្វើកា
 រវាយតម្លៃហេតុ

ចាប់ផ្តើមឈូសឆាយដី តាំងពីមុនពេលចេញអនុក្រឹត្យ និង

ចុះហត្ថលេខាល�ើកិច្ចសន្យាទៅទ�ៀត (ពួកគេចាប់ផ្តើម
ឈូសឆាយភ្លាមៗ ដែលពួកគេទទួលដំណឹងជាផ្លូវការពី
រាជរដ្ឋាភិបាលថា ពួកនឹងទទួលបានដីសម្បទាននោះ)។

ដ�ើម្បីដាំដំឡូងមី ក្នុងស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។ ពុំមានការប្រឹក្សា
មុននឹងផ្តល់ដីសម្បទាននេះ។ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

ក្រុមហ៊ុនបានបន្តឈូសឆាយដីកសិកម្ម ក្នុងភូមិវាលបី ឃុំ
ពីរធ្នូ។ ក្រុមហ៊ុន TTY បានពង្រាយអ្នកយាមប្រដាប់ដោយ

អាវុធ ដ�ើម្បីបង្ការអ
 ្នកភូមិចូលមកក្នុងដីសម្បទានរបស់ពួកគេ

ខណៈដែលគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងបំផ្លិតបំផ្លាញចំការ
ដំឡូងមីរបស់អ្នកភូមិ។

	ខណៈដែលអ្នកភូមិធ្វើការតវ៉ា បុគ្គលិកសន្តិសុខរប

ស់ក្រុមហ៊ុន TTY ឈរពីល�ើត្រាក់ទ័រ ហ�ើយបានបាញ់កាំភ្លើង

AK-៤។ ប្រជាពលរដ្ឋ ៤នាក់ រងរបួសដោយសារការបាញ់
ប្រហារ ក្នុងនោះមាន ២នាក់របួសធ្ងន់។ នៅថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ

ឆ្នាំ២០១២ កែសុវណ្ណានិង ពិនគឹមឡេង ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហ�ើយ

បញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តក្រចេះ។ នៅថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ អ៊ុន

ពិសិដ្ឋ អតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន TTY ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួន។

២២
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ការវាយតម្លៃមួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តក្រោយពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ និងបានកំណត់ដោយ
កង្វះខាតការរាប់បញចូ្ លនិងរយៈពេលខ្លី។ សេចក្តីពង្រាងច្បាប់ស្តីពីការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថា ន
កំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

ការជំនុំជម្រះរបស់ពួកគេប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែវិច្ឆិកា និងខែធ្នូ

ថ្វីត្បិតតែច្បាប់ចែងថា “វិធីសាស្ត្រអាទិភាពសម្រាប់

ឆ្នាំ២០១២ ជាមួយនឹងវត្តមានជនរងគ្រោះតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ

ការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច គឺវិធីសាស្ត្រអំពាវនាវឲ្យ

ពុំទទួលបានព័ត៌មានអំពីការជំនុំជម្រះនោះឡ�ើយ)។ នៅ

ជាក់ស្តែង ចំនួនដ៏ច្រើននៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបាន

ក្នុង សវនាការ(អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកកាសែត

ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ជនជាប់ចោទត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធ

ធនាគារ ចាប់ពីពីរទៅបីឆ្នាំ ហ�ើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែព្យូរ

ដាក់សំណ�ើក
 ្នុងលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង”២៣។ តែតាមការអនុវត្ត
ផ្តល់ឲ្យ តាមរយៈវិធីសាស្ត្រមិនអំពាវនាវឲ្យដាក់សំណ�ើ។

ភាគច្រើនគឺមិនបំពេញទៅតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ ដែលមាន

ទោស។ កែសុវណ្ណា បានប្រកាសថាគ្មាននរណាម្នាក់បញ្ជា

ចែងក្នុងអនុក្រឹត្យសម្រាប់ការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ក្រុមហ៊ុន TTYទេ។ ផ្ទុយន
 ឹងភស្តុតាងជាខ្សែវីដេអូដែលអះអាង

សំណ�ើ“ សន្យាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងលក្ខណៈពិសេស ដ�ើម្បី

ឲ្យគាត់បាញ់ទេ និងបញ្ជាក់ថា កាំភ្លើងពុំមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់
កាលពីពេលមុនថា ខ្លួនបានបាញ់ “ទៅដី” និង “ទៅល�ើមេឃ”
ដ�ើម្បីតែការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

នេះបង្ហាញថា អាជ្ញាធរ ពុំបានស�៊ើបអង្កេតឲ្យបាន

ស៊ីជម្រៅអំពីកាលៈទេសៈនៃការបាញ់ប្រហារនេះទេ ពិសេស

ខ្សែសង្វាក់នៃការបញ្ជាពោល គឺអ្នកផ្តល់កាំភ្លើង AK-៤៧ ឲ្យ

តាមរយៈវិធីសាស្ត្រមិនអំពាវនាវឲ្យដាក់សំណ�ើដែលម្ចាស់
សម្រេចនូវគោលបំណងនៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច មានជាអាទិ៍

[…]: ការនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី, ការផ្សារភ្ជាប់ជា
 ពិសេសរវាង
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ទៅនឹងសម្បទានដីសង្គមកិច្ច និង [ឬ]

លទ្ធភាពពិសេសក្នុងការរកទីផ្សារកែច្នៃ ឬទីផ្សារនាំចេញ”

 ២៤ ។ ដូច្នេះ ការល�ើកលែងក្លាយទៅជាច្បាប់ និងកាត់ផ្តាច់

សន្តិសុខ និងអ្នកដែលចេញបញ្ជាឲ្យបាញ់អ
 ្នកតវ៉ាគ្មានអាវុធ។

កោសិកាច្បាប់។

គឺធ្វើបន្ទាប់ពីនាយក រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ប្រកាសជាសាធារណ:

ដី ដែលគួរត្រូវបានការពារជាអាទិភាព។ ម្យ៉ាង ជនជាតិដ�ើម

ជនសង្ស័យប
 ៉ុណ្ណោះ។ ឧកញ៉ាណាម៉ារ៉ាឌី មិនដែលត្រូវបាន

ដីធ្លីរបស់ពួកគេ ជាដីជនជាតិដ�ើមភាគតិច។ ក្នុងច្បាប់

ការពិតដ៏គ
 ួរឲ
 ្យរំខានចិត្តមួយ គឺថាការចាប់ខ្លួនក្នុងខែកុម្ភៈ នោះ
“បញ្ជា” ឲ្យម
 ន្ត្រីក្រុមហ៊ុន TTY កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងប្រគល់

នាំមកសាកសួរ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ និងសកម្មភាពរបស់
ក្រុមហ៊ុន TTY ទេ។

នេះគឺជាការព្រួយបារម្ភ ត្បិតក្រុមហ៊ុនឯកជនចង់បាន

ភាគតិចជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏ច្រើន ក្នុងការចុះបញ្ជី

ភូមិបាល ក្នុងនាមជានីតិបុគ្គល ពួកគេមានសិទ្ធិកាន់កាប់

ដីជាសមូហភាព តែតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង ជាងមួយ
ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់នេះ សហគមន៍បែបនេះ

តែបីប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដី
សមូហភាព។ អាជ្ញាធរបដិសេធសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីរបស់
ជនជាតិដ�ើមភាគតិច ដោយប្រកែកពុំព្រមទទួលស្គាល់ពួកគេ

ជានីតិបុគ្គល (ដោយផ្អែកល�ើកា
 រកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយ

ខ្លួនឯង) ហ�ើយអនុវត្តវិធានការ ដ�ើម្បីកា
 រពារដី ដែលពួកគេ
ទាមទារពីការទន្ទ្រាន មុននឹងធ្វើការកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ម
 ួយ។

ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្នួល ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពក្រុមហ៊ុន TTY

២៣	មាត្រា១៨ក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
២៤	ដូចឯកសារខាងល�ើ
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

បង់ប្រាក់ ៧០០$ - ៨០០$ក្នុងមួយហិកតា ដ�ើម្បីទទួលបាន
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីរបស់ពួកគាត់ ប្រសិនប�ើពួកគាត់

ពុំព្រមផ្លាស់ប្តូរការទាមទារពីកម្មសិទ្ធិសមូហភាព ទៅជា
កម្មសិទ្ធិឯកជន នោះទេ (ប្លង់មួយមានទំហ៊ំដីមិនល�ើស

៥ហិកតា)។ ពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ទ�ៀតថា ដីធ្លីរបស់
ពួកគាត់នឹងគ្មានតម្លៃទេ ព្រោះថាពួកគាត់ម
 ិនអាចលក់ដូរឲ្យ
នរណាម្នាក់បាន ឬក៏ប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បី ទទួលបានប្រាក់កម្ចី

ពីធនាគារ បានទេ។

ក្រោយពីអន្តរាគមន៍របស់ស
 មាគមអាដហុក ឈ�ើ

ក្អម/ឆ្នាំងជនជាតិចារ៉ាយនៅផ្នូរខ្មោច ដែលបានបំផ្លាញ

ករណីស
 ិក្សា៖ ការគំរាបកំហែងចំពោះដស
ី ហគមន៍
ជនជាតិដ�ើមភា
 គតិច ខេត្តរតនគិរី

រាប់ពាន់ដ�ើមត្រូវបានគេប្រទះឃ�ើញនៅល�ើដ
 ីសម្បទាននោះ
ហ�ើយ មនុស្សប្រាំពីរនាក់ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការកាប់ឈ�ើ។

ពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន ៧២ ។ ចាប់ពីពេលនោះមក

មនុស្សប៉ុន្មាននាក់ទ�ៀត ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការកាប់ឈ�ើ
ដោយ ខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់នោះ។ ក្រៅពីនេះនៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា

ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ សមាគមអាដហុកទទួលបាន

ឆ្នាំ២០១៣ សមាជិកនៃសហគមន៍ចារ៉ាយបានរកឃ�ើញថា

Yoeun និងក្រុមហ៊ុន ៧២) ដែលទទួលបានសម្បទានដី

ក្រុមហ៊ុន Dai Dong Yoeun។ ផ្នូរខ្មោចប្រមាណ ១,៥០០ បាន

ចូលរួមក្នុងការកាប់ឈ�ើដោយខុសច្បាប់ក្នុងដីជនជាតិដ�ើម

បន្ទាប់ពីការចរ ចារដោះស្រាយការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះ ក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានថា ក្រុមហ៊ុនវ�ៀតណាមពីរ (ក្រុមហ៊ុនDai Dong

ផ្នូរប
 ុរាណរបស់ដ
 ូនតា បានឈូសឆាយក្នុងដីស
 ម្បទានរបស់

សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឃុំប៉ក់ញ៉ៃ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី បាន

បំផ្លាញ និងខ្លះទ�ៀតត្រូវបានគាស់កកាយដោយគ្រឿងចក្រ។

ភាគតិច។ សមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិចចា

យល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន ៤០០០$ ជាសំណងឲ្យសហគមន៍។

ពុំព្រមផ្លាស់ប្តូរការទាមទារពីកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព ទៅជា

ម្យ៉ាងវិញទ�ៀត តំបន់ការពារនៅតែទទួលរងការ

រ៉ាយភូមិឡំ បានរាយការណ៍ផងដែរថា ប�ើសិនជាពួកគាត់

កម្មសិទ្ធិដីឯកជន នោះទេ ពួកគាត់នឹងត្រូវឲ្យបង់ប្រាក់

ទន្ទ្រានជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដោយសារថាពុំមានការកំណត់

ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង រាជរដ្ឋាភិបាលអាចផ្តល់យ៉ាង

ដោយប្រើប្រាស់ GPS ហ�ើយបានដឹងថា ការឈូសឆាយដី

តំបន់”អភិរក្ស” ឬតំបន់”ស្នូល” ក្នុង“តំបន់ការពារ(ឬក្នុងតំបន់

ផ្ទៃដីរបស់សហគមន៍ទំហ៊ំ ២០០ គុណនឹង ៣,០០០ម៉ែត្រ

ឡ�ើងវិញ ជាតំបន់“ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាព” នៅក្នុងពេល

ថ្លៃ បាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវ�ៀតណាម តាមរយៈចក្រ

តំបន់ការពារ ដែលទំហំរបស់តំបន់ការពារទាំងនោះកាន់តែ

សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិច។ សហគមន៍

នេះគឺស្រដ�ៀងគ្នានឹងកង្វះខាតតម្លាភាពជុំវិញឋា
 នៈដីសាធារណៈ

៧០០$ - ៨០០$ ឲ្យអាជ្ញាធរ ធ្វើជា “ការពិន័យ។

ព្រំដែនច្បាស់លាស់រវាងតំបន់ផ្ទៃក្នុងរបស់តំបន់ការពារ

ជាមួយនឹងតំនាងក្រុមហ៊ុន Dai Dong Yoeun បានវាស់វែងដី

ស្រួលនូវសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុង

នឹងងប៉ះពាល់ល�ើសហគមន៍។ ទោះជា យ៉ាងនេះក្តី ដល់ខែធ្នូ

ដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់បែបនោះ) និងធ្វើច
 ំណាត់ថ្នាក់

បានឈូសឆាយដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ។ ឈ�ើមានតម្លៃ

តែមួយ។ ភាគច្រើននៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗប៉ះពាល់ល�ើ

ព្រំដែននៅជិតខាង។ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានបំភិតបំភ័យ

រួញទៅៗយ៉ាងឆាប់រហ័ស (សូមម�ើលឧបសម្ព័ន្ធ)។ បែបផែន

ជនជាតិ ដ�ើមភាគតិច ត្រូវបានគេប្រាប់ថា ពួកគាត់នឹងត្រូវ

នោះ គឺអវត្តមាននៃការកំណត់ព្រំដែនដ៏ច្បាស់លាស់រ វាងដី
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

រដ្ឋសាធារណៈ និងដីរដ្ឋឯកជន។ យុទ្ធសាស្ត្រមួយ ដែល

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងញឹកញាប់ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺ

រង់ចាំសេចក្តីសម្រេច, តំបន់ការពារ)។

រាជរដ្ឋាភិបាលដឹងឮអំពីកា
 របំផ
 ្លិតបំផ្លាញព្រៃឈ�ើន េះ ហ�ើយ

សម្បទានដីសង្គមកិច្ច

តំបន់ការពារ។ ដូច្នេះ ផ្ទុយព
 ីការចាត់វិធានការដ�ើម្បីបង្ការព
 ី

មានបំណងជួយសម្រាលភាពក្រីក្រ ដោយផ្តល់ដ
 ីឲ្យគ្រួសារ

របស់ព
 ួកទន្ទ្រានយកដី និងជូនរង្វាន់ដ
 ល់ពួកគេថែមទ�ៀត។

ដោយសារតែសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច) និងអតីតយុទ្ធជន។

ឈូសឆាយដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារ ហ�ើយក្រោយមក ធ្វើឲ្យ
រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដ
 ីឡ�ើងវិញ ឬកាត់ដីនោះចេញពី

ការហិចហោចបន្ថែមទ�ៀត រាជរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រសកម្មភាព

ការត្រួតពិនិត្យល�ើសម្បទានមានលក្ខណៈទន់

ខ្សោយ។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោល

ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ដីសម្បទានផ្សេងទ�ៀត
នៅទំនេរចោលជាច្រើនឆ្នាំ ក្រោយពីផ្តល់ឲ្យសម្បទានិក ដែល
នេះគឺជាការបំពារបំពានល�ើច្បាប់ ។ ដីស
 ម្បទានដែលទុកឲ្យ
២៥

នៅទំនេរចោល ក៏ដូចជា ដីសម្បទានដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់

តិចតួច ឬប្រើប្រាស់ដោយបំពានល�ើបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ និង
កិច្ចសន្យា ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែលុបចោល

ជាផ្លូវការ គោលនយោបាយសម្បទានដីសង្គមកិច្ច

ឥតដីធ្លី និងក្រីក្រ (រួមទាំងអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង

ដីអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តាំងលំនៅដ្ឋាន និងដាំ
ដុះ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់សម្បទានដី
សង្គមកិច្ច៣៨កន្លែង គ្របដណ្តប់ល�ើផ្ទៃដី១០០,៧៩០ហិកតា

ក្នុងខេត្ត-ក្រុងចំនួន១៦ ដោយរាប់បញ្ចូល ប្រាំពីរក្នុង
ខេត្តកំពង់ចាម ប្រាំពីរក្នុងខេត្តកំពត និងប្រាំក្នុងខេត្តស�ៀមរាប។

ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១១របស់ខ្លួនស្តីពីស
 ិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិ

លំនៅដ្ឋានសមាគមអាដហុកកត់សម្គាល់ឃ�ើញថាតួលេខ
របស់សម្បទានដីសង្គមកិច្ច គឺមានលក្ខណៈស្តួចស្តើង ប�ើ

ដ�ើម្បីប្រគល់ដ
 ីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ

ធ�ៀបនឹងទំហំផ្ទៃដី ដែលផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន ក្រោម

បញ្ហានេះ (សូមម�ើលជំពូក៤ ខាងក្រោម)។

ក�ើតមានទេ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ខណៈដែលផ្ទៃដីសរុបដែល

ផលវិញ។ គេសង្ឃឹមថា បទបញ្ជាលេខ០០១នឹងដោះស្រាយ
ទីបី ដូចបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើ កង្វះខាតទិន្នន័យ

និងការចងក្រងឯកសារអំពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច គឺជា
បញ្ហាក�ើតឡ�ើងក្នុងគ្រប់ក្រសួង/ស្ថាប័ន។ អ្នករាយការណ៍
ពិសេសរបស់អ
 ង្គការសហប្រជាជាតិ គឺលោក Surya Subedi

បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “មានការព្រួយបារម្ភគួរឲ្យកត់សម្គាល់

គម្រោងសម្បទានផ្សេងៗទ�ៀត។ ករណីនេះហាក់ដូចពុំ
ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យក្នុងនាមជាសម្បទានដីសង្គមកិច្ច តំណាង

ឲ្យច្រើនជាងពីរដងនៃផ្ទៃដី ដែលត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ ក្រោម
គម្រោងសម្បទានដីសង្គមកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០១១២៧ និង២៦%នៃ

ផ្ទៃដី ដែលបានផ្តល់ឲ្យក្រោមគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ នេះអាចតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្តូរមួយក្នុង

ដែលថា[សម្បទាន] ពុំត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារឲ្យបានប្រទាក់

គោលនយោបាយបែងចែកដីធ្លី។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី យ�ើង

ភាពច្បាស់លាស់ជា
 មួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើអា
 ជីវកម្ម

នេះឡ�ើយ ត្បិតយ�ើងត្រូវការជាចាំបាច់ន
 ូវការស�ុើបអង្កេត និង

ប្រឡាគ្នាឡ�ើយ” ។ តាមពិត ប្រសិនប�ើ រាជរដ្ឋាភិបាលមាន
២៦

កសិឧស្សាហកម្មនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវប�ើកបង្ហាញរាល់
ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចទា
 ំងអស់។ បន្ថែម

ពុំអា
 ចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាន ក្នុងគ្រាសរសេររបាយការណ៍
ការយល់ដឹងតាមក្រោយបន្ថែមទ�ៀត។

គេរាយការណ៍ថា អំព�ើពុករលួយ ការគ្រប់គ្រង

ល�ើនេះទ�ៀត វាចាំបាច់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញព័ត៌មាន

ខុស និងបក្សពួកនិយម គឺពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសង្គមកិច្ច

រដ្ឋឯកជន, ការទាមទាររបស់ជនជាតិដ�ើមភាគតិចដែលកំពុង

បឹងកក់)។ នីតិវិធី ដូចមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីសម្បទាន

អំពីឋានៈដីក
 ្នុងគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ (ដីរដ្ឋសាធារណៈ/ដី

ជាក់ស្តែងនៅភ្នំពេញ (សហគមន៍បុរីកីឡានិងសហគមន៍

២៥	មាត្រា៦២នៃច្បាប់ភូមិបាល។
២៦ របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថា នភាពសិទធិម
្ នុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកថាខណ្ឌ៨៣។
២៧ ក្នុងឆ្នាំ២០១១រដ្ឋា ភិបាលបានអនុម័តការផ្តល់សម្បទានប្រមាណ៤៤,៨៩៧ហិកតាក្រោមគម្រោងសម្បទាន
ដីសង្គមកិច្ច។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

ដីសង្គមកិច្ចពុំត្រូវបានយកមកអនុវត្តឡ�ើយ។ ពិសេសការ

ផ្កាយ១ម្នាក់ឈ្មោះ ប៉ែនលឹម ប�ើទោះជា មានប្រជាជនរស់នៅ

បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត មានក�ើតឡ�ើងនូវការរំលោភបំពាន ក្នុង

ដែលញ�ៀនថ្នាំ និង/ឬ អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ត្រូវបានលក់ដូរ

ពិគ្រោះយោបល់ជា
 មួយសហគមន៍កម្រនឹងអនុវត្តណាស់។

តំបន់សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ដែលអាជ្ញាធររដ្ឋខកខានពុំបាន
ស�ុើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងករណីខ្លះ ដីដែលបានផ្តល់

ល�ើដីន ោះក្តី។ ដីដែលនឹងត្រូវបែងចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក ្រីក្រ
យកប្រាក់ចំណេញទៅវិញ។

អ្នកភូមិ បានរស់នៅដោយ ពុំបានផ្តល់ឲ្យសមរម្យ

ឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្លែងក្លាយត្រូវបានលក់, ដកហូត

នូវអនាម័យ ទឹកស្អាត និងសេវាសុខភាពទេ។ ជាប្រចាំ

អតីតយោធិន។ អ្នករស់នៅមុនៗត្រូវបានបណ្តេញចេញពី

គំរាមកំហែង និងវាយប្រហារអ្នកភូមិ។ អ្នកខ្លះ ចាកចេញពី

ពីអ្នករស់នៅស្របច្បាប់ ឬប្រគល់ជូនឲ្យសមាជិកនៃសមាគម

តំបន់សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ឬទទួលរងសម្ពាធឲ្យក្លាយជា

មនុស្សដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការ DARPO បានទារលុយ

ដីរបស់ខ្លួនដ�ើម្បីជ�ៀសឲ្យផុតពីស្ថានភាពទាំងនេះ ហ�ើយ

សមាជិកសមាគមអតីតយោធិន។ ចុងក្រោយ អំព�ើព្រហ្មទណ្ឌ

ក្នុងករណីបែបនេះដីនោះនឹងលក់ឲ្យអ្នកទិញផ្សេងទ�ៀត។

សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ដែលក្នុងនោះរួមមាន ការរំលោភ

របស់ប៉ែនលឹម ធ្វើឲ្យគាត់ពិការ។ គាត់ក៏បានអះអាងថា

ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានក�ើតឡ�ើងក្នុងតំបន់
សេពសន្ថវៈ និងអំព�ើទារុណកម្ម (សូមម�ើលករណីសិក្សា)។
កន្លងមក អាជ្ញាធរខកខានពុំបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេ។

អ្នកភូមិម្នាក់ គឺអ្នកស្រី ខឹមខាន់ បានវាយដំដោយមនុស្ស
ពួកគេបានរំលោភគាត់ និងកូនស្រីអាយុ ១៣ឆ្នាំ របស់គាត់

និងលួចលុយគាត់ប្រមាណ ១,៧០០$ មុននឹងដុតផ្ទះគាត់
ចោល និងលក់ឲ្យអ្នកផ្សេង។

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ប្រជាពលរដ្ឋ ៣១៩គ្រួសារ បានដាក់

បណ្តឹងប្រឆាំងនឹង ប៉ែនលឹម។ ពួកគាត់ ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរ
មូលដ្ឋានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអង្គការDARPO និងទាមទារ
ឲ្យចុះបញ្ជីដីស្របច្បាប់ ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេអាចរ�ៀបចំពិធី រកការងារ

ធ្វើ និងបោះឆ្នោត។ គេប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះថា ពួកគេ

ចាំបាច់ត្រូវសុំការ អនុញ្ញាតពីអង្គការ DARPO សម្រាប់អនុវត្ត

សកម្មភាពខាងល�ើ និងមិនឲ្យចុះបញ្ជីដីឡ�ើយ។ ក្រោយពី
ការវិវឌ្ឍទាំងនេះ ប៉ែនលឹម បានដឹកនាំការប្រជុំមួយក្នុងទីធ្លា
អ្នកភូមិកន្ទួតឡ�ើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញ (២៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១២)

ករណីសិក្សា៖ ការរំលោភបំពានដែលបានប្រព្រឹត្ត ពាក់
ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសង្គមកិច្ចរបស់អង្គការ DARPO
ខេត្តព្រះវិហារ

ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ក្នុងឃុំកន្ទួត ស្រុកជាំខ្សាន្ត ខេត្ត

ព្រះវិហារ រដ្ឋាភិបាល បានផ្តល់សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ប្រមាណ
ជា ៥៥៦ហិកតា ឲ្យទៅអង្គការបង្ការ និងស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺ/

មេរោគអេដស៍ និងគ្រឿងញ�ៀន (ហៅកាត់ DARPO) ដែលជា

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយ ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

អង្គការរបស់គាត់។ គាត់បានបំភិតបំភ័យអ្នកភូមិ ដោយបង្ខំ
ពួកគាត់ឲ្យប្រកាសថា ពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ដោយតំណាង

សហគមន៍ ដែលបានប្រើប្រាស់ស្នាមម្រាមដៃពួកគេដោយ
ខុសច្បាប់។ អ្នកភូមិ៤៨ ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្តឹង

ប្រឆាំងនឹងលោកស្រី សាតសាវ�ឿន(អាយុ៤៤), លោកគីម
សុផល(អាយុ៤៤) និងលោកស្រីសោភ័ណ្ឌ(អាយុ៧៤)។

ទាំងបីនាក់នេះ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងជាប់ឃុំបណ្តោះអាសន្ន

មុនការជំនុំជម្រះ។ រូបថតពួកគេជាប់ខ្នោះ ត្រូវបានបិទនៅ
ផ្លូវចូលរបស់អគារអង្គការ DARPO ដ�ើម្បីបន្លាចស្មារតីដល់

អ្នកភូមិដទៃទ�ៀត។ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១២តុលាការខេត្ត
ព្រះវិហារ បានដោះលែងពួកគាត់ដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោម

ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ពួកគាត់ន ៅតែ

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារ ការ

ដីសង្គមកិច្ច។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២សមាគមអាដហុកកាន់វិវាទ

នៅថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ អ្នកភូមិកន្ទួត

និងប្រជាពលរដ្ឋ១០,៦៨៩គ្រួសារ។ បន្ថែមល�ើនេះទ�ៀត

ញុះញង់ និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត។

បានដាក់ញត្តិមួយទៅខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី។នៅ
ថ្ងៃបន្ទាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានប្រកាសជាសាធារណៈ
ឲ្យចាប់ខ្លួន ប៉ែនលឹម នៅក្នុងពិធីប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់

ដី។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ត្រឹមដ�ើមខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ប៉ែន
លឹម ពុំទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡ�ើយទេ។

ប្រសិនប�ើ វិធានការដែលអនុវត្តគោលនយោបាយ

សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ពុំស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែក
ច្បាប់ទេនោះ វិធានការទាំងនេះពិតជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់

គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះកាន់តែអាក្រក់ទៅ ដោយបង្កើន
ភាពឥតដីធ្លី និងបញ្ឆេះឲ្យមានវិវាទដីធ្លីកាន់តែច្រើន។ តាមពិត

ក្នុងចំណោមសម្បទានដីសង្គមកិច្ចទាំង៣៨ ដែលបានផ្តល់

ឲ្យក្នុងឆ្នាំ២០១២ សម្បទានដីចំនួន១៣កន្លែង បង្កឲ្យមាន

ដីធ្លីចំនួន៧០ករណី ប៉ះពាល់ល�ើផ្ទៃដី១០១,៤០៨ ហិកតា

សមាគមអាដហុកបានតាមដានវិវាទដីធ្លីមិនទាន់ដោះស្រាយ
ចំនួន៦២ករណី ដែលនៅសេសសល់ព
 ីឆ្នាំមុនៗ។ ខេត្តដែល

ទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេប�ើគិតពីចំនួននិងភាព
ស្រួចស្រាវនៃវិវាទដីធ្លីគឺខេត្តបាត់ដំបង កំពង់ចាម កំពង់ធំ

កោះកុង ក្រចេះ មណ្ឌលគិរី រតនគិរី និងស�ៀមរាប។ មិន

ដូចករណីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ឬសម្បទានដីសង្គមកិច្ច
នោះទេ ទាំងនេះពុំមែនជាទិន្នន័យដិតដល់ប៉ុន្មាននោះទេ។

សមាគមអាដហុកនៅរក្សាទីស្នាក់ការតាមមូលដ្ឋានក្នុងខេត្ត
ទាំងនោះ (ល�ើកលែងតែក្រុងកែប) និងកាន់ក
 រណីវិវាទដីធ្លី
ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែមិនអាចទាមទារប្រមូលព័ត៌មានអំពីគ្រប់

វិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជានោះដែរ។ គំហ�ើញរបស់ពួកយ�ើង គឺ
ផ្អែកទៅល�ើក
 រណីដែលពួកយ�ើងកាន់ និន្នាការតាមការអង្កេត
និងជំនាញរបស់យ�ើងខ្ញុំ។

សមាគមអាដហុកបានកត់សម្គាល់ឃ�ើញកម្រិត

វិវាទ។ (សមាគមអាដហុកក៏តាមដានវិវាទ ដែលជាប់ពា
 ក់ព័ន្ធ

ខ្ពស់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីជនរងគ្រោះនិងសមាជិក

ឆ្នាំមុនៗផងដែរ)។ នេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើន ប�ើពិចារណាថា

ការបណ្តុះបណ្តាលនិងសកម្មភាពកសាងដៃគូ។ ការពង្រឹង

នឹងសម្បទានដីសង្គមកិច្ចទាំង១៣ ដែលនៅសេសសល់ពី
គម្រោងសម្បទានដីសង្គមកិច្ច គួរតែដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ

នឹងភាពឥតដីធ្លី។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបណ្តេញចេញ ឬ
រំលោភបំពាន ដោយសារតែសម្បទានដីសង្គមកិច្ចចាញ់ក្នុង

គ្រប់ករណីទាំងអស់ ត្បិតពួកគេត្រូវបានផាត់ចេញពីកម្មវិធី
ដែលគួរតែដោះស្រាយការក�ើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរបស់ពួកគេ។
វិវាទដីធ្លី

ភាគច្រើននៃករណីដែលសមាគមអាដហុកកាន់

តាមរយៈការស�ុើបអង្កេត សម្រុះសម្រួលឬការជួយគាំទ្រ
ដល់ជនរងគ្រោះ គឺជាករណីវិវាទដីធ្លី រវាងភាគីឯកជនឬ/
រវាងប្រជាពលរដ្ឋឯកជន និងអាជ្ញាធរសាធារណៈផ្សេងៗ

ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដី។ ក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះ សមាគម

អាដហុកមានជោគជ័យជាងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី

ទាំងនេះ ឬសម្របសម្រួលលទ្ធផលពេញចិត្ត ជាជាង
ក្នុងការដោះស្រាយករណីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ឬសម្បទាន

សហគមន៍ដែលកាន់តែមានទឹកចិត្តចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា

អំណាចសហគមន៍ គឺជាមធ្យោបាយដ៏មា
 នប្រសិទ្ធភាពមួយ

ក្នុងដោះស្រាយបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានយកដី និង
ធនធានធម្មជាតិ ហ�ើយសមាគមអាដហុកល�ើកទឹកចិត្តឲ្យ

សហគមន៍តវ៉ា ដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាន

និងធ្វើសកម្មភាព រួមគ្នាដ�ើម្បីការពារសិទ្ធិពួកគេ។ នេះគឺ
ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ត្បិតអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាខ្លាចរអា

នឹងសាមគ្គីភាព តាមរយៈសកម្មភាពរួមគ្នា និងការកសាង

បណ្តាញ។ ការរីកចម្រើនរាយការណ៍ដោយបុគ្គលិកនៅ
ទីស្នាក់ការកណ្តាល និងទីស្នាក់ការតាមខេត្តរបស់សមាគម
អាដហុក បង្អុលបង្ហាញអំពីសុឆន្ទៈនៅខាងផ្នែកជនរងគ្រោះ

នៃវិវាទដីធ្លីក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង និងទាមទារសិទ្ធិរបស់
ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយ

គឺប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរ។ ភាគច្រើនអ្នកទន្ទ្រានយកដីធ្លី
គឺជាក ្រុមហ៊ុនឬ អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ និងមានខ្សែស្រឡាយធំ

ដែលអាចមានលទ្ធភាពបំភិតបំភ័យជនរងគ្រោះ ដាក់សម្ពាធ
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

ល�ើអាជ្ញាធរសាធារណៈ និងមានឥទ្ធិពលល�ើត
 ុលាការ។

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ តុលាការសម្រេចចាប់ខ្លួន

ប្រជាជន ៩នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ។ ប្រជា ពលរដ្ឋ ៧នាក់
ទ�ៀត ទទួលបានដីកាឲ្យបង្ហាញនៅមុខសាលាឧទ្ធរណ៍។

ករណីសិក្សា៖ វិវាទដីធ្លីនៅភូមិអូរវ ល្លិព្រេង
ខេត្តបាត់ដំបង

អ្នកភូមិអូរវល្លិព្រេង ឃុំខ្នាចរមាស ស្រុកបរវេល

ខេត្តបាត់ដំបង បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីមួយ អស់
រយៈពេលជិត ១៥ឆ្នាំ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ លោកអ�ៀងអ�ឿន

ដែលជាអាជីវករបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងមួយ ប្រឆាំងនឹង
អ្នកភូមិពីបទកាន់កាប់ដី ១៩ហិកតា ដោយខុសច្បាប់ ដែល
គាត់បានអះអាងថាជា កម្មសិទ្ធិរបស់គាត់។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩
តុលាការខេត្ត បានសម្រេចឲ្យគាត់ឈ្នះ និងប្រគល់ដ
 ីប្រមាណ

១១០ហិកតា (២២ប្លង់)ឲ្យគាត់។ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ គាត់បានដាក់

ពាក្យបណ្តឹងមួយទ�ៀតប្រឆាំងនឹង ៧គ្រួសារថែមទ�ៀត ពីបទ

ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរបស់គាត់ ហ�ើយតុលាការ ក៏ប្រើប្រាស់
សាលក្រមដំបូង ដ�ើម្បីតម្កល់ការទាមទាររបស់គាត់។

ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ អ�ៀងអ�ឿន បានដាក់ពាក្យបណ្តឹង

មួយទ�ៀតប្រឆាំងនឹងមនុស្ស ៤នាក់។ អ្នកទាំង ៤នាក់នេះ

ត្រូវបានឃុំខ្លួនមុនការជំនុំជម្រះ ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញ

បន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍របស់ស
 មាគម អាដហុក និងគណៈកម្មាធិការ
ប្រព្រឹត្តិកម្មនៃអង្គការ-សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

(CHRAC)។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ អ្នកភូមិបាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅ
ភ្នំពេញ។ ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានបញ្ជាឲ្យមានការស�៊ើបអង្កេត

ដ៏ល្អិតល្អន់ក្នុងករណីនេះ។ អធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងបានធ្វើ
សេចក្តីសន្និដ្ឋានថា អ្នកភូមិមានសិទ្ធិកាន់កាប់ល�ើដីធ្លីនោះ

ដែល អ�ៀងអ�ឿន ពុំមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់បានក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤

(ព្រោះតំបន់នេះគ្រប់គ្រងដោយពួកខ្មែរក្រហម) ហ�ើយថា
គ្មានមូលដ្ឋាន ក្នុងការឃុំខ្លួនអ្នកភូមិទេ។ ទោះបីមានគំហ�ើញ
នេះក៏ដោយ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំអន្លង់រុន ស្រុកថ្មគោល

បានធ្វើកា
 របណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋ ៣៨គ្រួសារ ដែលរស់នៅ
ក្បែរប្លង់ដី១១០ហិកតារបស់ អ�ៀងអ�ឿន (ពួកគេអះអាងថា

គ្រួសារទាំងនោះរស់នៅល�ើទឹកដីឃុំអន្លង់រុន ពុំមែននៅល�ើ
ទឹកដីឃុំខ្នាចរមាសទេ)។
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

សមាគមអាដហុកបានស្នើស
 ុំ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

(CHRC) ឲ្យជ
 ួយធ្វើអន្តរាគមន៍ ដោយអនុវត្តនូវកា
 រស�៊ើបអង្កេត

រួមគ្នាមួយក
 ្នុងករណីនេះ (សូមម�ើល៤.គខាងក្រោម)។ ក្នុង
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ CHRC សមាគមអាដហុក និងបុគ្គលិក

មេធាវី សំរ ិទ
 ្ធិគ្រុប បានធ្វើដំណ�ើរការជាមួយគ្នាទៅភ
 ូមិអូរវល្លិ
ព្រេង ដ�ើម្បីជួបនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ កិច្ចសន្ទនានៅតែបន្ត
ហ�ើយដីនោះនឹងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់។

យ៉ាងណាមិញ ផ្ទុយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា អ្នកភូមិ

ម្នាក់ក
 ្នុងចំណោមជនចាប់ចោទ ៩នាក់ខា
 ងល�ើ បានចាប់ខ្លួន
បញ្ជូន មកតុលាការខេត្ត នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣។

ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលព្យាយាម

ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី ដោយបង្កើតនូវគ
 ម្រោងប្រគល់ប
 ័ណ្ណ

កម្មសិទ្ធិដីធ្លីថ្មីមួយ តាមរយៈការកំណត់ព្រំប្រទល់ដីដោយ
ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត។ ការវាយតម្លៃបឋមនៃគម្រោងថ្មីនេះ
ត្រូវបានពន្យល់លម្អិតក្នុងផ្នែក៤ខាងក្រោម។
ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ

សហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិច និងសហគមន៍

មិនមែនជនជាតិដ�ើមភាគតិចរាប់រយនៅទូទាំងប្រទេស
កម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីការពិតដែលថា

ពួកគេត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិចុះបញ្ជីដីធ្លី ដែលពួកគេកាន់កាប់

ដោយស្របច្បាប់។ ជាលទ្ធផល ពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹង
ការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន។

ក្នុងច្បាប់ភូមិបាល ការកាន់កាប់ដីអា
 ចទៅជាម្ចាស់

កម្មសិទ្ធិ។ តាមពិតមាត្រា៣០ចែងថា“បុគ្គលទាំងឡាយ
ដែលបានអាស្រ័យផលនៃភោគៈដោយសន្តិវិធីនិងមិនមាន

ការជំទាស់ចាប់ពី៥ឆ្នាំយ៉ាងតិចគិតមកដល់កាលបរិច្ឆេទ
នៃការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់នេះល�ើអចលនវត្ថុ ដែលមាន
លក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងការកាន់កាប់ជាឯកជន មាន

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

សិទ្ធិស្នើសុំប
 ័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្ថាពរ” ២៨ ។ យោងតាមមាត្រា៣៨

មកមានការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋានបន្ថែមទ�ៀត រាប់

ភោគៈនោះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពិតប្រាកដ គ្មានហិង្សា

អាជ្ញាធរខកខានមិនបានអនុម័តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែក

ដ�ើម្បីក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិល�ើអចលនវត្ថុបាន លុះត្រាតែ
ដឹងឮជាសាធារណៈ គ្មានអាក់ខាន និងដោយសុចរិត។

សហគមន៍ជាច្រើន ដែលបានតាំងលំនៅដ្ឋាននៅ

ទីតាំងរស់នៅបច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់ពីកា
 រដួលរលំរបស់របបខ្មែរក្រហម

បំពេញនូវល
 ក្ខណវិនិច្ឆ័យទា
 ំងនេះ។ ពួកគេភាគច្រើនពុំមាន
ប័ណ្ណរ ឹង និងឯកសារផ្តល់ជូនដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេ ហ�ើយ

អាចផ្តល់ភស្តុតាងនៃការរស់នៅយូរ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ជា

លក្ខណៈប្រព័ន្ធ អាជ្ញាធរខកខានមិនទទួលស្គាល់ភស្តុតាង

បញ្ចូលទាំង សហគមន៍បុរីកីឡាផង។ ក្នុងករណីភាគច្រើន

ច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញចេញ និង
ការតាំងលំនៅដ្ឋានថ្មី។ នេះធ្វើឲ
 ្យការបណ្តេញចេញភាគច្រើន

ដែលអនុវត្តនៅកម្ពុជាទៅជាអំព�ើខុសច្បាប់។ ក្រៅពីនេះ
អាជ្ញាធរពុំដែលអ�ើព�ើនឹងមាត្រា៣៦នៃច្បាប់ភូមិបាលឡ�ើយ

ដែលក្នុងនោះមានចែងថា ប�ើវិធានការបណ្តេញចេញអាច

បណ្តាលឲ្យមានភាពវឹកវរ អាជ្ញាមានសមត្ថកិច្ចអាចសុំព្យូរ
ការអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្នបាន។ នេះគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះ

បែបនេះ និងតម្កល់សិទ្ធិកាន់កាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និង

ទៅនឹងនិន្នាការរបស់អាជ្ញា ក្នុងការបដិសេធការធានាដល់អ្នក

ឬនៅល�ើដីដែលវិនិយោគិនចង់បាន។ ជាប្រព័ន្ធ អាជ្ញាធរ

សំអាងល�ើមូលដ្ឋានថា ការដោះលែងនឹងគំរាមកំហែងដល់

សហគមន៍ ដែលរស់នៅល�ើដីក្នុងក្រុងដែលមានតម្លៃខ្ពស់

នៅគ្រប់ថ្នាក់លំអ�ៀងទៅផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មជាជាង
ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាជន ដោយសំដៅ

ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ដោយ
សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ។

បញ្ហាមួយចំនួន គឺពិតជាការព្រួយបារម្ភ។ ជាដំបូង

ប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគមន៍ខាងល�ើ ថាជា “អ្នកមករស់នៅ

អាជ្ញាធរសាធារណៈអាចប្រើប្រាស់កងកម្លាំងច្រើនហួសហេតុ

ការតាំងលំនៅដ្ឋានជាបណ្តោះអាសន្ននៅល�ើដ
 ី ដែលកាន់កាប់

អនុវត្តការបណ្តេញចេញ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន សមាជិក

ឥតច្បាប់” ហ�ើយចេញសារាចរណែនាំស
 ្តីពីដំណោះស្រាយនៃ

ដោយខុសច្បាប់។ ដូចគ្នាដែរ នៅទីជនបទ កសិករដែលបាន

កាន់កាប់ដីរបស់ខ្លួនអស់ជា
 ច្រើនឆ្នាំជ
 ួនកាលត្រូវបានហៅថា

ជា “អ្នកមកថ្មី” ឬ “អ្នកមករស់នៅខុសច្បាប់” ដោយអាជ្ញាធរ
ដែនដី។ បន្ទាប់មករូបភាពអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានប្រើប្រាស់
២៩

ដ�ើម្បីបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចេញដោយគ្មានសំណង។

	ត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ សហគមន៍ច
 ំនួន៨១ត្រូវបាន

បណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញ គឺ

និងភាគីឯកជនមានសិទ្ធិ (ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ) ក្នុងការ
នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នគរបាល ឬភ្នាក់ងារសន្តិសុខ
ឯកជន បានប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋដែល
ត្រូវគេបណ្តេញចេញ និង លួច ឬបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់

ពួកគេ។ ការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរាយការណ៍មក
សមាគមអាដហុក ដោយពលរដ្ឋ ដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញ
និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

ប៉ះពាល់យ៉ាងតិចណាស់៣០,០០៩គ្រួសារ ៣០។ ចាប់ពីពេលនោះ

២៨

២៩
៣០

កថាខណ្ឌទីពីរចែងដូចតទៅ “ក្នុងករណីមានការជំទាស់ដល់ការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទធិស្ថា
្
ពរនេះអ្នកតវ៉ា ត្រូវយក
ភស្តុតាងមកបញ្
ជា ក់ថាខ្លួនឯងផ្ទាល់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃភោគៈដោយសន្តិវ ិធីនិងមិនមានការជំទាស់ចាប់
ពី៥(ប្រាំ)ឆ្នាំនៅល�ើអចលនវត្ថុ ដែលមានទំនាស់ ឬយកភស្តុតាង ដែលថាខ្លួនបានទិញអចលនវត្ថុនោះពីភោគី
ដ�ើមឬពីសិទធិវ្ ន្តស្របច្បាប់ ឬអ្នកទទួលផ្ទេរកម្មសិទធិ ្ ឬពីសន្តតិជនរបស់ខ្លួន”។
សូមម�ើលអង្គការលីកាដូ(LICADHO)ការទន្ទ្រា នយកដី និងភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា៖ជំន�ឿនៃការអភិវឌ្ឍន៍
(ឆ្នាំ២០០៩)។
សមាគមធាងត្នោ ត(STT), គ្រួសារដែលត្រូវបណ្តេ ញចេញ៖ភ្នំពេញឆ្នាំ១៩៩០-ឆ្នាំ២០១១, “អង្គហេតុនិងតួលេខ”
១៩ (ខែឧសភាឆ្នាំ២០១១).
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

ដែលត្រូវបានផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Casotim។ ក្នុងអំឡុងពេល

បណ្តេញចេញនោះ កុមារីម្នាក់ឈ្មោះ ហេងចន្ថា ត្រូវបាន
សម្លាប់ដោយទាហានម្នាក់ដែលអះអាងថា បានបាញ់ទៅល�ើ
មេឃ។ អាជ្ញាធរអះអាងថា អ្នកភូមិព្យាយាមធ្វើអ
 បគមន៍ចេញពី

កម្ពុជាដោយបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។ ទោះជា

យ៉ាងក្តី “ក្រុមអ្នកបង្កើតតំបន់អបគមន៍”ទាំងនោះ ពុំមាន
រចនាសម្ព័ន្ធ យោធា ឬរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រង
តំបន់នោះឡ�ើយ។ អាវុធធុនស្រាល (ស្នានិងព្រួញ ដំបងនិង
កាំបិត) ត្រូវបានគេរកឃ�ើញក្នុងភូមិ ដែលតាមពិតឧបករណ៍
ប្រជាជនកំពុងចេញពីភ
 ូមិប្រម៉ា (ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២)

ករណីស
 ិក្សា៖ ភូមប្រ
ិ ម
 ៉ា និងកា
 រសម្លាប់កុមារី ហេងចន្ថា
នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ កងកម្លាំង

ប្រដាប់ដោយអាវុធ AK-៤៧ បានឡោមព័ទ្ធ ភូមិប្រម៉ា ឃុំ

កំពង់ដំរី ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ ដ�ើម្បីបណ្តេញប្រជាជន
ប្រមាណ១,០០០នាក់ចេញពីភូមិ។ រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថា

ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅល�ើដីន ោះដោយខុសច្បាប់។ ទោះជា

យ៉ាងនេះក្តី ករណីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីដាំ

កៅស៊ូដែលមានផ្ទៃដី ១៥,០០០ហិកតា នៅក្បែរខាងនោះ

The Borei Keila eviction
(3 January 2012)
24

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ទាំងនេះ អ្នកភូមិប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រមាញ់សត្វ។ អ្នកអង្កេត
ការណ៍ឯករាជ្យជាតិ និងអន្តរជាតិ បានទាត់ចោលការចោទ

ប្រកាន់ដែលថាមានចលនាអបគមន៍ក្នុងស្រុកឆ្លូង គឺមិនទំនង

និងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដ�ើម្បីប
 ង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ព
 ី
ការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរ និងពីស្ថានភាពដីធ្លីទូទៅ។

	ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអះអាងថា ធ្វើការជួសមុខឲ្យ
សមាគមអ្នកប្រជាធិបត្យេ (អង្គការមិន មែនរដ្ឋាភិបាលមួយ

ដែលមានបំណងល�ើកកំពស់កា
 រយល់ដឹង និងល�ើកទឹកចិត្ត
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រាស់ស
 ិទ្ធិដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់

របស់ខ្លួន) បានចូលមកក្នុងភូមិប៉ុន្មានខែមុនហ�ើយបានរ�ៀបចំ
ជួយប្រជាជនឲ្យការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ព
 ួកគេ។ ក្នុងខែមេសា

ឆ្នាំ២០១២ ប៊ុនរដ្ឋាត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងឃុំខ្លួនដ៏ខ្លី និងដោះលែង

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

វិញប
 ន្ទាប់ពីមា
 នការតវ៉ា និងបិទផ្លូវដោយអ្នកភូមិ។ នៅថ្ងៃទី

អូសបន្លាយការចរចាដោយចេតនា ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះ

១០៥) និងប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបាន

តវ៉ាបាន ពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលដាក់ដោយ

១៥ ខែកក្កដា លោកម៉មសូណង់ដូ ម្ចាស់វ ិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM

ចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់ន ៅភ្នំពេញ។ ការចាប់ខ្លួនគាត់
ធ្វើឡ�ើង បន្ទាប់ពីសុន្ទរកថារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុនសែន

ចោទប្រកាន់ថា សូណង់ដូ គឺទទួលខុសត្រូវធ្វើជាមេក្លោងនៅ

ពីក្រោយគម្រោង “អបគមន៍” នៅភូមិប្រម៉ា។ ម៉មសូណង់ដូ

អស់សង្ឃឹម (ខណៈដែលជនរងគ្រោះមិនអាចនឹងមានពេល
ពួកអ្នកទន្ទ្រានយកដី)។ តំណាងសហគមន៍ និងសកម្មជនដីធ្លី

ត្រូវបានចាប់ខ្លួន គំរាមកំហែង និងផ្តន្ទាទោស ក្នុងកិច្ចខិតខំ

ប្រឹងប្រែងចាត់វិធានការសមូហភាព និងសាមគ្គីភាព (សូម
ម�ើលផ្នែក៣ខាងក្រោម)។

ទ�ើបត្រឡប់មកពីបរទេសបានបីថ្ងៃ មុនការចាប់ខ្លួនដោយ

	ប្រមាណ១៥០សហគមន៍កំពុងត្រូវបានគំរាម

ផ្លូវច្បាប់។

ភ្នំពេញ។ តួលេខនេះ រាប់បញ្ចូលទាំង អ្នកដែលបានទទួល

ដឹងខ្លួនថា គាត់ត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងវិធានការ
នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ម៉មសូណង់ដូ ត្រូវបានផ្តន្ទាទោស

កំហែងឲ្យរ�ើចេញពីលំនៅដ្ឋានរបស់ពួកគេ នៅរាជធានី
លិខិតជូនដំណឹងអំពីការរ�ើចេញមួយ ឬពីរច្បាប់ និងកំពុង

ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ ២០ឆ្នាំ ជាសាល ក្រម ដែលបណ្តាលឲ្យ

ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនៃការបណ្តេញ

តុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ បានច្រានចោលសំណ�ើសុំន ៅក្រៅ

ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីការរ�ើចេញ (ប្រមាណ១០០ទីតាំង

មានកំហឹងទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ

ឃុំរបស់គាត់។ បច្ចុប្បន្ន គាត់កំពុងរង់ចាំការជំនុំជម្រះនៅ

សាលាឧទ្ធរណ៍។ ពុំមានការស�៊ើបអង្កេតទៅល�ើកា
 រសម្លាប់
កុមារី ហេងចន្ថា ទេត្បិតអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាពុំចាំបាច់

ព្រោះការសម្លាប់នោះ គឺជា “ឧប្បត្តិហេតុ។ ដូច្នេះគ្មាន
នរណាម្នាក់ទ
 ទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់រ បស់នាងទេ។

ទីពីរ ពលរដ្ឋ ដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញតែងតែ

ទទួលបានការជូនដំណឹងដ៏ខ្លីឲ្យចាកចេញពីលំនៅដ្ឋានរបស់
ពួកគេ។ ក្នុងករណីខ្លះ ពលរដ្ឋដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញពុំបាន

ទទួលដំណឹងសោះ និងពុំទា
 ំងមានពេលវេលាប្រមែប្រមូល
ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេផង។ ការបណ្តេញចេញខ្លះទ�ៀត
ត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលយប់។ ទីបី ជាទូទៅ ទីតាំងសម្រាប់
តាំងលំនៅដ្ឋានថ្មីគ្មានស្តង់ដារពោលគឺខ្វះខាតសេវាសាធារណៈ
ជាមូលដ្ឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ចុងក្រោយ ជាទូទៅ

សំណងពុំមានយុត
 ិ្តធម៌ឡ�ើយ។ ក្នុងករណីខ្លះ គឺព
 ុំមានផ្តល់

សំណងអ្វីទាំងអស់ ប�ើពុំដូច្នេះទេ កញ្ចប់សំណងនោះ គឺ
ទំនងជាគ្មានស្តង់ដារ។ ពលរដ្ឋដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញ
ទទួលសម្ពាធឲ្យទទួលដំណោះស្រាយមិនយុត្តិធម៌តា
 មរយៈ

យុទ្ធវិធីផ្សេងៗ។ ជួនកាល អាជ្ញាធរ និងអ្នកទន្ទ្រានយកដី
៣១

ចេញ (ប្រមាណ៥០សហគមន៍) និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលឮ

លំនៅដ្ឋាន)។ ក្រុមទាំងពីរនេះត្រូវបានចាត់ទុកថា កំពុង
ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ ៣១ ។

	ប�ើទោះជាមានសំណ�ើម
 ្តងហ�ើយម្តងទ�ៀតពីស្ថាប័ន

អង្គការសហប្រជាជាតិ ដូចជាគណៈ-កម្មាធិការទទួលបន្ទុក

ផ្នែកសិទ្ធិវប្បធម៌ សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច និងអ្នករាយការណ៍
ពិសេសអំពីសិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្តី ក៏ប្រទេស
កម្ពុជានៅពុំទាន់បានអនុម័តទាំងច្បាប់ស្តីពីការបណ្តេញចេញ

និងគោលនយោបាយលំនៅដ្ឋានថ្នាក់ជាតិនៅឡ�ើយ។ ប៉ុន្តែ

លិខិតុបករណ៍ទាំងនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ក្នុងការ
ពង្រឹងដំណ�ើរការដ៏ត្រឹមត្រូវ និងសន្តិសុខនៃការកាន់កាប់ដី។

លិខិតុបករណ៍ទាំងនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ចេញជា
យុទ្ធសាស្ត្រ ដ�ើម្បីដោះស្រាយក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទ�ៀត
គឺបញ្ហានៃភាពឥតដីធ្លី និងការតាំងលំនៅដ្ឋានក្រៅផ្លូវការ

និងដាក់ចេញនូវការការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ច្បាស់លាស់

ស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ រហូតមកទល់ថ្ងៃនេះ
ដោយរំលោភបំពានល�ើទាំងច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ

ការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាននៅកម្ពុជាបន្តក�ើតមាន
ជាដំណោះស្រាយដំបូងបង្អស់ ពុំមែនជាដំណោះស្រាយ
ចុងក្រោយទេ។

STT ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលពុំបានបោះពុម្ភ។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង

ធនធានធម្មជាតិ

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ សមាគមអាដហុកកាន់ករណី

រាប់សិបនៃការទន្ទ្រានល�ើធនធានធម្មជាតិ រាប់បញ្ចូលទាំង
ការកាប់ឈ�ើដោយខុសច្បាប់ ការនេសាទត្រីដោយខុសច្បាប់

និងការលក់ឡូត៍នេសាទត្រីដោយខុសច្បាប់។ ទាំងនេះ
រាប់បញ្ចូលទាំង យ៉ាងតិចណាស់ ករណី៦ដាច់ដោយឡែក
នៃការកាប់ឈ�ើក
 ្នុងព្រៃសហគមន៍ដោយខុសច្បាប់ និងករណី

ច្រើនទ�ៀត ទាក់ទិននឹងការទន្ទ្រានយកដីខ្នាតតូច និងខ្នាត
ធំ។ នោះគឺជាការកាប់ឈ�ើដោយខុសច្បាប់ និងការទន្ទ្រាន

ល�ើព្រៃ ទឹក និងជលផល ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន ស្ថាប័នរដ្ឋ

(ដូចជា កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ) ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ រីឯការ

ការទន្ទ្រានយកដីខ្នាតតូច និងខ្នាតធំគ
 ឺផ្សារភ្ជាប់ន
 ឹងគម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ធំៗ ដូចជា សម្បទានដីនិងសម្បទានរុករកធនធាន
រ៉ែ។

បទប្បញ្ញត្តិផ្នែកបរិស្ថាន ដូចជា ច្បាប់ភូមិបាល

ដែលសមាគមអាដហុកដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន

ស្តីពីការពង្រឹងអំណាចសហគមន៍ គឺពុំត្រូវបានអនុវត្ត
ត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះពុំធានានូវការការពារ

សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងការទទួលបានស�្បៀងអាហារ

ទឹក និងកម្រិតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ប�ើទោះជា មានការ
ផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការស្តីពីការកាប់ឈ�ើក្តីព្រៃឈ�ើ

របស់ប្រទេសកម្ពុជា កំពុងបាត់បង់យ៉ាងកំហុក។ ស្រទាប់

ព្រៃឈ�ើធំៗទទួលផលប៉ះពាល់ពីសម្បទានដី និងការកាប់
ឈ�ើ និងការធ្វើអា
 ជីវកម្មខ្នាតតូច។

ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈ�ើក
 ្នុងសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុនCRCK នៅក្នុងព្រៃឡង់

ករណីសិក្សា៖ ការបំផ្លិតបំផ្លាញព្រៃឡង់
ក្រុមហ៊ុន CRCK ទទួលបានសម្បទាន ដែលមាន

ផ្ទៃដី ៦,០៤៤ហិកតាក្នុងព្រៃឡង់ ដែលលាតសន្ធឹងល�ើខេត្ត
បួន (ខេត្តកំពង់ធំ ក្រចេះ ព្រះវិហារ និងខេត្តស្ទឹងត្រែង)។
ជាផ្លូវការក្រុមហ៊ុន CRCK ដាំកៅស៊ូ តែយ៉ាងណាមិញ

ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ពុំបានបំពេញនៅឡ�ើយ

ហ�ើយក ្រុមហ៊ុនបានចូលរួមកាប់ព្រៃឈ�ើ និងបំផ្លាញស្រទាប់

ព្រៃបឋមដែលមានស្លឹកខ�ៀវគ្រប់រដូវ។ សហគមន៍កាន់តែ
ព្រួយបារម្ភឡ�ើងៗ អំពីការបំផ្លិតបំផ្លាញព្រៃឡង់ ហ�ើយបាន
ចលនាគ្នាដ�ើម្បីកា
 រពារការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពព្រៃ
នេះ។

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ តំណាងសហគមន៍ចំនួន

២៤១នាក់ មកពីខេត្តបួន បានប្រមូលផ្តុំគ្នា ដ�ើម្បីស�៊ើបអង្កេត

សកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ក្នុងព្រៃឡង់។ ពួកគេបាន
ប្រទះឃ�ើញឈ�ើរាប់ ពាន់ដ�ើម ស្ពាន និងគ្រឿងចក្រសម្រាប់
កាប់ឈ�ើនៅអូរឆ្នៅល�ើ និងអូរឆ្នៅក្រោម។ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា
អាជ្ញាធរ បានបញ្ជូនកងកម្លាំង និងចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស

(រួមទាំងលោកឈុតវុទ្ធី) និងតំណាង សហគមន៍ ដែល
បានដុតឈ�ើ។ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា តំណាងសហគមន៍
១៣២នាក់ បានជួបគ្នានៅភូមិបឹង ឃុំមានរិទ
 ្ធិ ស្រុកសណ្តាន់
ខេត្តកំពង់ធំ។ ពួកគេមានបំណងតវ៉ា និងបិទផ្លូវនៅថ្ងៃបន្ទាប់។

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ពួកគេបានបំបែកគ្នាជាច្រើន

ក្រុម ដ�ើម្បីស�៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន CRCK និង
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ក្របខណ្ឌច
 ្បាប់ និងស
 ្ថានភាពជាក់ស្តែង – សមាគមអាដហុក

ក្រុមហ៊ុន សេងសារ៉ាវុធ ជាក្រុមហ៊ុនមួយទ�ៀត ដែលទទួលបាន

ដីធ្លីកាន់តែកម្រ ហ�ើយអាជ្ញាធរខកខានតម្កល់សិទ្ធិរបស់

គេគំរាមបាញ់។ ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ត្រូវបានបំភិតបំភ័យដោយ

នឹងអតុល្យភាពខ្លាំងពេកនៃអំណាចរវាងភាគី។

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់។ ឈុតវុទ្ធី ត្រូវបាន
អាជ្ញាធរខេត្ត ដែលចោទប្រកាន់ថា សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់
គឺ “ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល។

ដូចគ្នាដែរ ជលផលទទួលផលប៉ះពាល់ព
 ីការបំពុល

និងប្រតិបត្តិការសហគ្រាសអាជីវកម្ម និងដោយការលក់ឡូត៍
នេសាទដោយខុសច្បាប់ ដោយអាជ្ញាធរសាធារណៈ។ សមាគម

អាដហុកបានដាក់បញ្ចូលបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងជលផល

ក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួន ដូច្នេះប្រជា ពលរដ្ឋ
អាចកាន់តែយល់ដឹងអំពីក្របខណ្ឌច្បាប់និងអាចប្រតិកម្ម

ប្រជាពលរដ្ឋ នៅពេលដែលពួកគេចូលរួមក្នុងវិវាទ ពាក់ព័ន្ធ
ច្បាប់ចា
 ំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានកាន់តែ

ប្រស�ើរឡ�ើង និងការធានានូវដំណ�ើរការដ៏ត្រឹមត្រូវ ចាំបាច់
ត្រូវតែតម្កល់ នៅគ្រប់កម្រិតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាល។

បញ្ហាបច្ចុប្បន្នបណ្តាលឲ្យមានការជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន
ធ្ងន់ធ្ងរល�ើសន្តិសុខកាន់កាប់ដីធ្លី កម្រិតជីវភាព ការចិញ្ចឹម

ជីវិត ធនធានធម្មជាតិនិងសិទ្ធិវប្បធម៌។ ប្រសិនប�ើ បញ្ហា
ទាំងនេះពុំត្រូវបានដោះស្រាយជាបញ្ហាអាទិភាពទេនោះ
ស្ថេរភាពសង្គមអាចនឹងរង្គោះរង្គើ។

ក្នុងពេលមានការរំលោភបំពានក�ើតឡ�ើង។ ប៉ុន្តែ ក្នុងការ
អនុវត្តជាក់ស្តែង ពួកគេជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងច្រើនក្នុង
ការការពារការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេ។

ជនជាតិដ�ើមភាគតិចទទួលការគំរាមកំហែងយ៉ាង

ពិសេស ដោយគម្រោងសាងសង់ទំនប់ធំៗ ដូចជាគម្រោង

ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំក្នុងខេត្ត នៅប៉ែកឦសាននៃផ្ទៃ
ប្រទេស។ ហានិភ័យទាំងនេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅល�ើ

ការចិញ្ចឹមជីវិត និងរប�ៀបរស់នៅរបស់សហគមន៍រស់នៅ
តាមបណ្តោយទ
 ន្លេ ដោយបណ្តេញព
 ួកគេចេញពីទឹកដីដូនតា
និងធ្វើឲ្យលិចលង់ព្រៃឈ�ើ និងដីដាំដុះរាប់ពាន់ហិកតា។

ស្តុកត្រីកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យ ដែលត្រូវគំរាមកំហែង

បន្ថែមទ�ៀត ដោយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ដូចជា
ទំនប់សាយ៉ាបូរី នៅប្រទេសឡាវ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ភាពខុសគ្នា ដែលសមាគមអាដហុកបានកត់សម្គាល់

(ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានសមានចិត្តចាត់វិធានការ ដ�ើម្បី
ការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែតិចតួចណាស់ដែលទទួលបាន
ដីធ្លីពួកគេវិញ ឬសំណងសមស្រប) បង្អុលបង្ហាញថាស្ថានភាព

ដីធ្លី កំពុងតែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរឡ�ើងៗ។ ប្រជាពលរដ្ឋ និង

សហគមន៍កំពុងកាន់តែយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងមធ្យោបាយ

ផ្លូវច្បាប់ ដ�ើម្បីការពារខ្លួនពួកគេ។ ពួកគេកាន់តែទាមទារ
នូវយុត្តិធម៌ និងការទទួលខុសត្រូវ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងផ
 លវិបាកផ្សេងៗ

២. ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និង
ផលវិបាកផ្សេងៗ
ក. អសន្តិសុខនៃការកាន់កាប់ដីធ្លី

តាំងទីលំនៅដ្ឋានក្រៅផ្លូវការ និងក្នុងតំបន់មានវិវាទ រួមទាំង

ធានាដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅឋាន។ យោងតាម

ស្ថានភាពដីធ្លី ខកខានក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

សន្តិសុខនៃការកាប់ដីធ្លីគឺជាការចាំបាច់បំផុតក្នុងការ

ច្បាប់អន្តរជាតិ ការល�ើកកម្ពស់សន្តិសុខក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី

គឺជាកាតព្វកិច្ចយ៉ាងចាំបាច់របស់រដ្ឋ។ ដូច្នេះ ច្បាប់ជាតិគួរ
មានបញ្ចូលវ ិធានការនានាដែល “ធានាឲ្យមានសន្តិសុខដល់

អ្នកកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន និងដីធ្លីឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែល
អាចធ្វើបាន [និង] គ្រប់គ្រងកាលៈទេសៈឲ្យបានតឹងរឹងដែល

ជនជាតិដ�ើមភាគតិច។ កង្វះខាតភាពច្បាស់លាស់ជុំវិញ
កង្វះការធានាទប់ទល់នឹងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ កង្វះ
ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដ�ើមភាគតិច និងកង្វះខាត

ឧបាស្រ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺជាការរួមចំណែកដល់
បរិយាកាសរួមនៃអសន្តិសុខក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី។

		ប្រទេសកម្ពុជាមានសាវតារមានបញ្ហា។ របបខ្មែរ

អាចមានការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន និងដីធ្លី” ។ ស្ថាប័ន

ក្រហមមិនត្រឹមតែទទួលខុសត្រូវល�ើឧក្រិដ្ឋកម្ម និងអំព�ើ

កន្លែងមួយអាចមានទម្រង់ច្រើនយ៉ាង មានជាអាទិ៍ ភាពជា

ឧបសគ្គដល់ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមកម្ពុជា។ រហូតដល់ឆ្នាំ

៣២

រ�ៀបចំបទដ្ឋានមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់ថា ការកាន់កាប់
ម្ចាស់ ការជួល ឬការតាំងលំនៅដ្ឋានក្នុងគ្រាមានអាសន្ន និង

ឃោរឃៅយ៉ាងរង្គាលប៉ុណ្ណោះទេ តែរបបនេះថែមទាំងបង្ក
១៩៧៩ ការរ�ៀបចំផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីផ្លូវការត្រូវរងការបំផ្លិច

ការតាំងទីលំនៅមិនផ្លូវការ។ “ថ្វីប�ើការកាន់កាប់កន្លែងមួយ

បំផ្លាញទាំងស្រុង។ គេត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា ស្ថានភាពដី

នៃការកាន់កាប់ក្នុងកម្រិតមួយដែលមានការធានាពីផ្លូវច្បាប់

យ៉ាងនេះក្តី អសន្តិសុខនៃការកាប់ដីធ្លីក៏ជាផលវិបាកនៃ

ការគំរាមកំហែងផ្សេងៗទ�ៀត” ។ ហ�ើយប្រសិនប�ើ រដ្ឋ

ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវច្រានចូល

មានច្រើនប្រភេទដូចនេះក្តី មនុស្សគ្រប់រូបគួរមានសន្តិសុខ
ប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ ការប�ៀតប�ៀន និង
៣៣

ត្រូវការដីធ្លីដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍ វិធានការមួយចំនួន (ដូចជា ការ

គ្មានការរ�ើសអ�ើង) ត្រូវតែយកមកអនុវត្តជាបន្ទាន់ ។
៣៤

		

ជារួម ប្រទេសកម្ពុជាខកខានក្នុងការធានាសិទ្ធិ

មានសន្តិសុខកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ប�ើទោះបី
ជាមានការចេញប័ណ្ណសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុរាប់សែនក្នុង

ធ្លីបច្ចុប្បន្ន គឺជាផលវិបាកនៃសោកនាដកម្មនេះ។ ទោះជា

គោលនយោបាយដីធ្លី នាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលបានធ្វើឲ្យ
ស្ថានភាពគ្មានសិទ្ធិអំណាច។

ខ. ភាពគ្មានដីធ្លី ភាពក្រីក្រ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ
		

ភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡ�ើង

ដែលគ្មានដីគ្មានដីធ្លី ៣៦ ។ ដ�ើមចមដែលធ្វើឲ្យគ្មានដីធ្លីនេះ

រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំក
 ន្លងនេះក៏ដោយ ៣៥ ក៏កម្មវិធីផ
 ្តល់កម្មសិទ្ធិ

មានជាអាទិ៍ កំណ�ើនប្រជាពលរដ្ឋ និងការកែប្រែជាសន្សឹមៗពី

ទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការសន្តិសុខ

ឧស្សាហកម្ម និងសេវា ប៉ុន្តែពុំមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

ដីធ្លីដែលបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកមិនបានឆ្លើយតប

ក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីបំផុតនោះទេ ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែល

សេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកល�ើកសិកម្មទៅជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកល�ើ
និងដីធ្លីច្បាស់លាស់។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចន
 ិងការទន្ទ្រានយក

៣២

គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសដីព
្ ីសិទធិសេដ្ធ
្
កិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌, យោបល់ទូទៅ លេខ ៧, op.
cit., កថាខណ្ឌ ៩។
៣៣ គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសដីព
្ ីសិទធិសេដ្ធ
្
កិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌, យោបល់ទូទៅ លេខ ៤, op.
cit., កថាខណ្ឌ ៨(ក)។
៣៤	ដូចខាងល�ើ កថាខណ្ឌ ១០។
៣៥ រហូតមកដល់ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ដំណ�ើរការចុះបញ្ជីកម្មសិទធិដ
្ ីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ បានផ្តល់បណ្ណ កម្មសិទធិដ
្ ីធ្លី 
ចំនួន ១.៧៤០.៨៣៩ (LSSAP, ដីជាជីវ ិត ៖ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានអនុកម្មវ ិធីគ្រប់គ្រងដីធ្លី, ច្បាប់ចេញផ្សាយលេខ ២
(ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១)។ ម�ើល ឯកសារគោលជំហររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋា ភិបាលស្តីពីការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា នៅឆ្នាំ
២០១០ ដល់ឆ្នាំ ២០១២ ៖ ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ និងសុចនាករត្រួតពិនិត្យរួម
CDCF ឆ្នាំ២០១០ (ថ្ងៃទី២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២), ទំព័រ ៧៣។
៣៦	យោងតាមធនធាគារពិភពលោក ភាគរយនៃប្រជាជនគ្មានដីធ្លីបានក�ើនឡ�ើងពី ១៣% ទៅ២៥% នៅឆ្នាំ២០០៧។

28

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងផ
 លវិបាកផ្សេងៗ – សមាគមអាដហុក

ដីធ្លីបានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ
 ្យចេញពីដីកសិកម្មរបស់គេ ដោយ

សន្តិសុខក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

កន្លែងផ្សេងៗទ�ៀត។ ទង្វើដ
 ូចនេះគឺជាកង្វល់មួយនៅពេល

		

មិនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទទួលបានដីនៅ

មានកំណ�ើនប្រជាសាស្ត្រ។ សំណួរនៅពេលនេះគឺថា ត�ើ

ប្រទេសកម្ពុជាមានដីគ្រប់គ្រាន់ឬទេ សម្រាប់មនុស្សជំនាន់

បានល�ឿន។

នៅពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ហាមួយចំនួនបង្កឲ្យមានការ

គំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ទីមួយ សហគមន៍ជនជាតិដ�ើម

ភាគតិចប្រឈមនឹងឧបសគ្គធំធេង ក្នុងការទទួលស្គាល់ថា

ក្រោយ នៅពេលដីដែលមានអំណោយផលខាងកសិកម្ម

ជាក្រុមស្របច្បាប់ និងចុះបញ្ជីដីធ្លីរបស់ខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិ

រហូតដល់ ៩៩ ឆ្នាំន ោះ?

ជនជាតិដ�ើមភាគតិចចំនួនបីប៉ុណ្ណោះ (ក្នុងខេត្តរនតគិរី

ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលស្ថិតក្នុងកណ្តាប់ដៃសម្បទានិកឯកជន
		

ការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងកំណ�ើនផលិត

ភាពកសិកម្មអាចដំណ�ើរការបាន ប្រសិនប�ើមានការគ្រប់
គ្រង និងត្រួតពិនិត្យសម្បទាដីធ្លីឲ្យបានល្អនោះ។ ទោះជា
យ៉ាងនេះក្តី ការអភិរក្សដីសម្រាប់កសិករដែលកាន់កាប់ទំហំ

ដីតូចៗរបស់ខ្លួនគឺជាការចាំបាច់។ ផ្អែកល�ើទ
 ស្សនៈមួយនៃ
កិច្ចអភិវឌ្ឍការបន្តអភិរក្សទំហំដ
 ីតូចៗ និងក្រុមហ៊ុនឯកជន

ដែលផ្តល់ពូជ និងការបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករ និង/ឬ
កែច្នៃផលិតផលសម្រាប់នាំចេញ អាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍
ច្រើនជាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
គំរូជាជម្រើសមួយនេះអាចបង្កើតការងារបង្កើនផលិតភាព

និងចែករំលែកកំណ�ើនកាន់តែមានសមភាព។ យោងតាម

ធនាគារពិភពលោក “យោងតាមការសង្កេត គ្រួសារនៅតាម
ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានទំហំតូច ប៉ុន្តែគឺជា
អ្នកផលិតល�ើផ្នែកកសិកម្មយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការវិភាគ

មួយចំនួនឆ្លុះបញ្ចាំងថា […] ទំហំដីកសិកម្មតូចៗអាចផលិត

បានផលច្រើនជាដីកសិកម្មទំហំធំនៅពេលធ្វើការវាស់វែង
ពីប្រាក់ចំណូលពីផលិតផលទិន្នផល ប្រយោជន៍ ឬតម្លៃពី

ផលិតផលផ្សេងៗទ�ៀតក្នុងមួយហិកតា”។ អាស្រ័យហេតុនេះ

“គួរមានការគាំទ្រដល់ការធានាឲ្យមានការកាន់កាប់ដីក្នុង
ទំហំតូចៗ ជាជាងការកាន់កាប់ដីទំហំធំជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម

ដោយធ្វើការសន្មតថាជាម
 ូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្ម

កម្ពុជា” ។ យ�ើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទ�ៀតថាការអនុវត្ត
៣៧

កសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចៗដោយមានការល�ើកកម្ពស់

សមូហភាព។ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០១២ មានសហគមន៍
និងមណ្ឌលគិរី) ដែលបានទទួលកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាលក្ខណៈ
សមូហភាព។ សហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិចផ្សេងៗទ�ៀត

កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួន។

ប្រសិនប�ើ គ្មានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដ�ើម្បីការពារសិទ្ធិ

របស់ពួកគេទេនោះ សហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិចកាន់តែ

ច្រើនឡ�ើង ប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដីធ្លី ដោយសារតែ
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច អ្នកទន្ទ្រានយកដីធ្លី និងអ្នកកាប់ឈ�ើ។

ទីពីរ ពលរដ្ឋដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញប្រឈមមុខទៅនឹង
បញ្ហាជាច្រើន ក្រៅពីប
 ញ្ហាបាត់បង់កម្មសិទ្ធិនោះ។ ជាញឹកញាប់

ពួកគាត់ពុំមានទឹកស្អាត សម្រាប់ប្រើប្រាស់ពុំមានអនាម័យ

ក្នុងកន្លែងរស់នៅ និងពុំមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់។ នៅក្នុង

ករណីខ្លះ ប�ើទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវបានបណ្តេញចេញទៅ
កន្លែងថ្មីរយៈពេល៦ឆ្នាំហ�ើយក៏ដោយ ក៏អាជ្ញាធរបានទាន់
បានផ្តល់សេវាជាចាំបាច់ដ
 ល់ពួកគាត់នៅឡ�ើយ។ ប្រជាពលរដ្ឋ

ទាំងនេះត្រូវបង្ខំចិត្តទិញទឹកពីអ
 ណ្តូងឯកជន និងភ្លើងអគ្គិសនី
ពីអ
 ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតាមមូលដ្ឋាន។ ទីប
 ីប្រជាពលរដ្ឋដែល

រងការបណ្តេញចេញពីតំបន់តាំងទីលំនៅដ្ឋានក្នុងក្រុងទៅកាន់

តំបន់តាំងទីល
 ំនៅដ្ឋានថ្មី ជាញឹកញាប់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហា
ការងារអប់រំនិងសកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗទ�ៀត។

ឧទាហរណ៍ ភូមិអណ្តូង (ដែលជាកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មី
របស់អតីតប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ពីទន្លេបាសាក់) មាន
ចម្ងាយប្រមាណជា២០គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ។ ភ្នំបាត

(ដែលជាតំបន់តាំងទីលំនៅដ្ឋានថ្មីរបស់អតីតប្រជាពលរដ្ឋពី

៣៧ 	 ធនាគារពិភពលោក, កម្ពុជា ៖ ត�ើអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចំនួនពាក់កណ្តា លត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥ដែរឬទេ?
ការវាយតម្លៃពីភាពក្រីក្រី ឆ្នាំ២០០៦ ទំព័រ ៨៧។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងផ
 លវិបាកផ្សេងៗ

ដីក្រហម និងបុរីក
 ីឡា) មានចម្ងាយ៤០គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានី
ភ្នំពេញ។ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមការងារសិទ្ធិ
លំនៅដ្ឋាន (HRTF) ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ៣៨

បំណុលជាមធ្យមរបស់គ្រួសារបន្ទាប់ពីប
 ណ្តេញព
 ីល
 ំនៅដ្ឋាន

មានចំនួន៨៦៩ដុល្លារ (ដែលគ្រួសារទាំងនេះមានបំណុល

ជាមធ្យមតែ៤៥៥ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅមុនពេលបណ្តេញពី
លំនៅដ្ឋាន)។ ដូចគ្នានេះដែរ មានសាលារ�ៀនចំនួនតិចតួច

ប៉ុណ្ណោះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ឬនៅជិតតំបន់តាំងទី
លំនៅដ្ឋានថ្មីទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ។ កុមារជាច្រើននាក់បានបោះបង់

ការសិក្សា ហ�ើយកុមារដែលអាចបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនទំនង

ជាមានបញ្ហាក្នុងការរ�ៀនត្រួតថ្នាក់ ៣៩។ ទីប
 ួន សុខភាពរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋានដោយ

បង្ខំត្រូវរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ គ្រួសារភាគច្រើន ដែល

ការតាំងទីល
 ំនៅដ្ឋានថ្មីរបស់អតីតប្រជាពលរដ្ឋប
 ុរីកីឡាដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវ

ករណីសិក្សា ៖ តំបន់តាំងលំនៅដ្ឋានថ្មីភ្នំបាត

ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋានមានបញ្ហាជំងឺ ឬមាន
របួស ក្នុងរយៈពេល៣ខែមុនពេលធ្វើការស�ុើបអង្កេតរបស់

HRTF ហ�ើយគ្រួសារភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថា សុខភាព
របស់ស
 មាជិកគ្រួសារមិនល្អឡ�ើយ ៤០ ។

ភ្នំបាត គឺជាកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់អតីត

ប្រជាពលរដ្ឋពីស
 ហគមន៍ដីក្រហម និងបុរីកីឡា មានទីតាំង

ស្ថិតនៅជិតឧត្តុងត្រង់ព្រំប្រទល់រវាងខេត្តកណ្តាល និង
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ គ្រួសារចំនួន ៣០៥គ្រួសាររស់នៅក្នុងតំបន់
តាំងទីលំនៅថ្មីនេះ (ក្នុងនោះ ១២៥គ្រួសារ មកពីសហគមន៍

ដីក្រហម (ពីដំបូងមានចំនួន ៤៦៧) ១៥០គ្រួសារ មកពីបុរី

កីឡា និង ៣០គ្រួសារផ្សេងទ�ៀត ដែលគ្មានឯកសារបញ្ជាក់
ត្រឹមត្រូវមកពីបុរីកីឡា)។
		

អតីតប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់ដីក្រហមនេះ បានតាំង

ទីលំនៅៗឃុំភ្នំបាត ខេត្តកណ្តាល កាលពី៣ឆ្នាំមុន។ នៅពេល

នេះ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះហៅខ្លួនឯងថា “សមាគមតង់
ខ�ៀវ។ ពួកគាត់ប្រើប្រាស់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដ�ើម្បីសាងសង់

បង្គន់ និងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក។ រហូតដល់ពេលនេះ អង្គការ
មិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ប្រព័ន្ធអនាម័យ និងប្រព័ន្ធ

បង្ហូរទឹកសំណល់ និងបានសាងសង់ផ្ទះចំនួន ៥៨ខ្នង។ ភូមិ

៣៨	ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមពីការបណ្តេ ញចេញពីលំនៅដ្ឋា ននៅកម្រិតគ្រួសារ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (២០១១),
ទំព័រ ១៤ (អាចអានបាននៅ http://www.hrtfcambodia.org/files/SEI_of_Force_Eviction_Report_ENG.pdf).
៣៩	ដូចខាងល�ើទំព័រ ១៥។
៤០	ដូចខាងល�ើ ទំព័រ ១៦។
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងផ
 លវិបាកផ្សេងៗ – សមាគមអាដហុក

នេះ មានមណ្ឌលសុខភាពតូចមួយ ដែលទទួលបានការឧត្ថម្ភ

ដែលមានតម្លៃ៥០០រ�ៀល ក្នុងមួយធ
 ុងចំណុះ១៥លីត្រ (ប�ើ

ចម្ងាយប្រមាណជា៣ទៅ ៤គីឡូម៉ែត្រពីសាលាបឋមសិក្សា

ដែលមានតម្លៃរវាង ពី៥៥០ និង ១០១០រ�ៀលក្នុងមួយ

ជាថវិកាពីអ
 ង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយ។ ភូមិនេះស្ថិតនៅ
និង ៦គីឡូម៉ែត្រពីសាលាមធ្យមសិក្សា។ ប្រជាពលរដ្ឋ
រស់នៅក្នុងភូមិនេះ ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដោយត្រូវចំណាយ

ប្រាក់ប្រមាណជា១២០០រ�ៀងក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម�៉ោងទៅ
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឯកជនមួយ (ប�ើប្រៀបធ�ៀបនឹង
ការចំណាយត្រឹមតែចំនួន ៨២០រ�ៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម�៉ោង
ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ (Électricité du

Cambodge))។ មនុស្សពេញវ័យភាគច្រើនបំផុត បានចាក
ចេញពីកន្លែងតាំងទីល
 ំនៅថ្មីនេះ ដ�ើម្បីទៅរកការងារធ្វើក្នុង
ទីក្រុងភ្នំពេញ និងទីប្រជុំជនផ្សេងៗទ�ៀត។

កាលពីមួយឆ្នាំមុន អតីតប្រជាពលរដ្ឋពីស
 ហគមន៍

បុរីក
 ីឡាបានតាំងទីល
 ំនៅក្នុងចម្ងាយព
 ីរឬបីគ
 ីឡូម៉ែត្រពីកន្លែង
តាំងទីល
 ំនៅថ្មីនេះ ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ដោយសារភូមិនេះ

គ្មានភ្លើងអគ្គិសនី និងគ្មានទឹកម៉ាស៊ីន នោះទ�ើបប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងភូមិត្រូវពឹងផ្អែកល�ើភ្លើងអាគុយ និងអណ្តូងទឹក។

ប្រជាពលរដ្ឋពេញវ័យជាច្រើននាក់ពីភ
 ូមិនេះ ទៅធ្វើកា
 រងារ
នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានចម្ងាយចំនួន៤៦គីឡូម៉ែត្រ

ហ�ើយបានទុកឪពុកម្តាយ និងកូនរបស់ខ្លួនឲ្យនៅចាំផ្ទះ។

ពួកគេមានការងារ ជាកម្មកររោងចក្រសម្លៀកបំពាក់ អ្នក
បោសសម្អាត ឬជាអ្នកលក់ដូរតូចតាចតាមចញ្ចើមផ្លូវ។

ប្រៀបធ�ៀបនឹងតម្លៃទឹករបស់រដ្ឋករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
ម៉ែត្រគីប ដែលតម្លៃនេះថោកជាងប្រមាណជាពី ៣០ ទៅ

៦០ដងនៃតម្លៃទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ)។ ប៉ុន្តែនោះ
ពេលនេះ ប្រជាពលរដ្ឋក
 ្នុងភូមិនេះ ប្រើប្រាស់ទឹកពីអ
 ណ្តូងទឹក
សាធារណៈចំនួនបីដោយពុំចាំបាច់បង់ប្រាក់ឡ�ើយ។

	ក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋ ដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅ
រស់នៅក្នុងភូមិនេះជាផ្លូវការ គ្រួសារដែលពុំមានឯកសារ

ជាផ្លូវការចំនួន ៣០គ្រួសារមកពីបុរីកីឡា (គ្រួសារ
ចំនួន១០ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងនេះ គឺជាគ្រួសាររស់នៅ
ជាមួយមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍) បានស្នាក់នៅក្នុងភ្នំបាត
នេះដែរ ដោយគ្រួសារទាំងនេះបានបាត់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់

(រួមមានសំល�ៀកបំពាក់ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយ)

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការ បណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន។ ពួកគេ

មិនបានទទួលជំនួយសោះឡ�ើយព
 ីអាជ្ញាធរ។ អង្គការមិនមែន

រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន បានផ្តល់អាហារ និងថ្នាំពេទ្យដល់
គ្រួសារទាំងនេះ។ មនុស្សពេញវ័យមួយចំនួនធ្វើការងារជា
អ្នករ�ើសសំរាម ឬជាអ្នកបោសសម្អាត។ គ្រួសារដែលបន្ត

រស់នៅភ្នំបាតរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងវេទនាដូចគ្នានឹង
ជនភ�ៀសខ្លួនដែរ។

អ្នកខ្លះអាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ដ�ើម្បីសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិ

		ក្រៅពីនេះក្រៅពីប
 ញ្ហាជីវភាពរស់នៅ ក្នុងឆ្នាំ២
 ០១២

ការធ្វើដំណ�ើរទៅមក មានចំនួន ២០.០០០រ�ៀល។ ដ�ើម្បី

ញាប់ ដែលទឹកជំនន់នេះអាចបណ្តាលមកពីការចាក់បំពេញ

មួយដងប៉ុណ្ណោះក
 ្នុងមួយខែ ពីព្រោះតែការចំណាយសម្រាប់

បំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន ស្ត្រីមួយចំនួនដេរខ្នើយ ឬ
សំល�ៀកបំពាក់ ដ�ើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើដោយ

ដៃ ពីព្រោះម៉ាស៊ីនដេររបស់ពួកគេត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញ

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាននៅបុរី
កីឡា (ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២)។ កូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ក្នុងក្រុមនេះអាចទៅរ�ៀននៅក្នុងសាលាជាមួយនឹងកូនរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋម
 កពីសមាគមតង់ខ�ៀវដែរ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី

សាលាទាំងនេះមានចំនួនសិស្សច្រើនហួសហេតុ និងពុំមាន
មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីតំណ�ើរការឡ�ើយ។ ក្នុងរយៈពេល

៦ខែដំបូង ប្រជាពលរដ្ឋចា
 ំបាច់ត្រូវទឹកស្អាត ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់

ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងបានទទួលរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ជាញឹក
ដីនៅបឹងកក់ដ�ើម្បីយកដីទៅបម្រើគម្រោងលំនៅដ្ឋាន និង
មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម។ តាមពិត បឹងនេះមិនអាចបំពេញ

មុខងារជាអាងស្តុកទឹកធម្មជាតិទ�ៀតឡ�ើយ។ ទឹកជំនន់ និង
ទឹកលាយភក់ដក់មិនប្រែប្រួលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺម
 ួយច
 ំ នួ ន

ដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺរាគ ឬជំងឺអាសន្នរោគ។ ក្រៅពីបញ្ហា

ទាំងនេះ បឹងផ្សេងៗទ�ៀតក្នុងក្រុង (ដូចជាបឹងទំពុន) ក៏
គ្រោងនឹងចាក់ដីបំពេញផងដែរ។
		

នៅតាមតំបន់ជនបទ ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបាន

បណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋដែលសកម្មភាព

ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនត្រូវរងការរំខាន ដោយសារសម្បទានដី
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងផ
 លវិបាកផ្សេងៗ

សេដ្ឋកិច្ច ឬការទន្ទ្រានយកដីធ្លី ជាញឹកញាប់ ពុំមានជម្រើស

ជនជាតិដ�ើមភាគតិចដែរ ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង

ពលករប្រចាំថ្ងៃ ឬជាបុគ្គលិកធ្វើការងារពេញម�៉ោងរបស់

ជនជាតិដ�ើមភាគតិចត្រូវបាន (ហ�ើយទំនងជាបន្ត) ទទួលរង

អ្វីឡ�ើយក្រៅពីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បទានក្នុងឋានៈជា
ក្រុមហ៊ុន។ នៅតាមក្រុមហ៊ុនសម្បទានមួយចំនួន ប្រាក់ខែ

ដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ឲ្យអ្នកធ្វើការត្រូវបានរាយការណ៍
ថា មានចំនួនខ្ពស់ជាងកម្រិតប្រាក់ខែជាមធ្យម

៤១

ទោះជា

យ៉ាងនេះក្តី អ្នកធ្វើការងារទាំងនោះមិនអាចធ្វើការបាន
ក្នុងរយៈពេលពេញ១២ខែទេ ហ�ើយគ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ឡ�ើយ

ថា ការកែប្រែការងាររបស់ខ្លួនពីកសិករទៅជាពលករយក

ប្រាក់ខែ មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអសន្តិសុខការងារ
យ៉ាងធំធេង។ ជាងនេះទ�ៀត លក្ខខណ្ឌការងារមិនត្រូវបាន
ត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ឡ�ើយ។ ដំណ�ើរការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប

នៅសតវត្សរ៍ទី១៩ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ

យ៉ាងច្រើនពីជនបទ និងការកែប្រែជីវភាពប្រជាកសិករ
យ៉ាងច្រើន ទៅជាអ្នកធ្វើការងារយកប្រាក់ខែ គ្មានដីធ្លីនោះ

ហាក់ដូចជាមានអត្តសញ្ញាណស្រដ�ៀងគ្នានឹងអ្វីដែលកំពុងតែ

ដោយសារតែគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍។ ដីស្រែ និងដីរបស់

ផលប៉ះពាល់ ដោយសារសកម្មភាពកសិ-ឧស្សាហកម្ម និង
អាជីវកម្មរ៉ែ និងគម្រោងហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតធំ ដូចជាគម្រោង

សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី និងផ្លូវរថភ្លើង។ ក្រុមហ៊ុនដែល
ទទួលបានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (នៅក្នុងករណីជាច្រើន

ប�ើទោះបីជាមិនបានធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់
ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជោយក៏ដោយ) កាប់ឆ្ការយកចម្ការ/ស្រែ ដី
ចិញ្ចឹមសត្វ និងព្រៃឈ�ើ ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការជាចាំបាច់

ដ�ើម្បីផ
 ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ព
 ួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន

មួយចំនួនបានបង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យ និងបិទផ្លូវមិនឲ្យ

ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់សាធារណៈ។ សហគមន៍
ដែលប្រមូលអនុផលព្រៃឈ�ើ (ដូចជា ជ័រ) នៅក្នុងព្រៃ
ពេលខ្លះ ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលព្រៃ ដ�ើម្បីប្រមូល
អនុផលព្រៃឈ�ើឡ�ើយ។

ក�ើតឡ�ើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន។ រាជរដ្ឋភិបាល

		

ចំណុចសម្ពាធមួយ ហ�ើយតាមរយៈបញ្ហានេះធ្វើកា
 រនាំកម្លាំង

នៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជន ប្រជាពលរដ្ឋរងការបណ្តេញចេញ

កំពុងប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជា
ពលកម្ម ដែលគ្មានជំនាញមានតម្លៃថោកទៅកាន់ពីប្រទេស

កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិតខាង។ ការធ្វើដូចនេះអាចនាំមក
ចូលប្រទេសវិញ នូវប្រាក់ព
 លកម្មដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់ដល់
គ្រួសារក្រីក្រ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ពលករចំណាកស្រុកបាន

ប្រឈមទៅនឹងការរំលោភបំពាន ហ�ើយពលករភាគច្រើន

ប្រហែលជា មិនធ្វើចំណាកស្រុកឡ�ើយ ប្រសិនប�ើពួកគាត់
មានឱកាសការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន ោះ។

គ. ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានល�ើជីវភាពរស់នៅ សន្តិសុខ

ស�្បៀង និងសិទ្ធិវប្បធម៌
		

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជា

សន្តិសុខស�្បៀងត្រូវរងការគំរាមកំហែង ដោយសារតែ

ការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន និងការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិ។

ជាង៥០% បានប្រឈមមុខនឹងការអត់ឃ្លាន ពីព្រោះពួកគេ
គ្មានស�្បៀងគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបរិភោគ ក្នុងរយៈពេល៣ខែមុន

ការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡ�ើងដោយHRTF ៤២ ។ HRTF បាន
រាយការណ៍ពីអសន្តិសុខស�្បៀងយ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុងកន្លែងតាំងទី

លំនៅថ្មីទាំងនេះ។ នៅក្នុងតំបន់ជនបទ ការបំផ្លិតបំផ្លាញ

ដីចម្ការ និងដីស្រែ និងសម្លាប់គោ (ដែលប្រជាពលរដ្ឋបាន
រាយការណ៍មកសមាគមអាដហុក) គំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំង
ឡ�ើង ដល់សន្តិសុខស�្បៀងនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន។ កសិករដែល

បានទទួលសំណងជាស្រែ/ចម្ការថ
 ្មី ជាញឹកញាប់រាយការណ៍

ថា ដីថ្មីទាំងនោះមានទីតាំងឆ្ងាយពីភូមិ មានទំហំតូចជាងដី
ចាស់របស់ខ្លួន និងពុំសូវមានជីជាតិ។ ជាលទ្ធផល ទិន្នផលពី
ដីថ
 ្មីទាំងនេះមានការថយចុះ ហ�ើយជាលទ្ធផល ធ្វើឲ
 ្យជីវភាព

៤១	ម�ើលFIDH, កម្ពុជា ៖ ការកាប់ឆ្ការព្រៃដ�ើម្បីដាំកៅស៊ូ, សិទធិស
្ ្ថិតក្រោមគ្រឿងចក្រកាយដី; ផលប៉ះពាល់ពីចម្កា រ
កៅស៊ូពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនSocfin-KCD ល�ើសហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិច នៅប៊ូស្រា ខេត្តរតនគិរ ី (ឆ្នាំ២០១១),
ទំព័រ ៤៥។
៤២ HRTF, op. cit., ទំព័រ១៧។
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងផ
 លវិបាកផ្សេងៗ – សមាគមអាដហុក

រស់នៅមានភាពដុនដាប។

រប�ៀបរបនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍នៅតាមបណ្តោយ

អសន្តិសុខនៃការកាន់កាប់ដីធ្លី និងកង្វះខាតការអនុវត្តច្បាប់

ពួកគាត់ចា
 កចេញពីដ
 ីដូនតា និងគំរាមគំហែងដល់ស
 ន្តិសុខ

		

វិវាទដីធ្លី និងវិវាទផ្សេងៗទ�ៀត ទាក់ទងនឹង

នៅក្នុងវិស័យដ
 ីធ្លី និងបរិស្ថាន មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

ល�ើសិទ្ធិវប្បធម៌របស់ជនដ�ើមភាគតិច និងប្រជាពលរដ្ឋ

ទន្លេសេសាន និងទន្លេស្រែពក ដែលការសាងសង់នេះបង្ខំឲ្យ
ស�្បៀងរបស់ពួកគេ។

គម្រោងសាងសង់ទំនប់វ៉ារីអគ្គិសនីនេះ បង្ក

មិនមែនជាជនជាតិដ�ើមភាគតិច។ សហគមន៍ជនជាតិដ�ើម

ការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្តុកត្រី និងតុល្យភាពអេកូឡូស៊ី

ដូចអ្នករាយការណ៍ពិសេស លោក Surya Subedi បាន

ខែកុម្ភៈ តំណាងសហគមន៍បានធ្វើដ
 ំណ�ើទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញ

ភាគតិចរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេស (បានបង់តម្លៃដ៏ខ្ពស់)។
រាយការណ៍ថា “[…] ជនជាតិដ�ើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តចំនួន១៥

[…] ត្រូវការការគាំទ្រជាចាំបាច់ដ�ើម្បីការពារដល់ការកាន់កាប់ដី

ជាប្រពៃណីរបស់ខ្លួន ដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការអភិវឌ្ឍ

គ្មានការគ្រប់គ្រង” ។ ការរំលោភបំពានល�ើសិទ្ធិធ្លី និងសិទ្ធិ
៤៣

ធនធានមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅនឹងការរំលោភបំពានល�ើ
សិទ្ធិវប្បធម៌។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ គម្រោងមួយចំនួននៅតែ
បន្តមានផលប៉ះពាល់ដល់កន្លែងមានតម្លៃខាងវប្បធម៌ និង

ជំន�ឿជាច្រើនកន្លែង។ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានសម្បទានដីធ្លី
បានចូលទៅកាន់កាប់កន្លែងកប់សាកសព និងព្រៃសក្ការៈ

ដូចជា ក្រុមហ៊ុនសម្បទានដី Socfin-KCD ក្នុងក្រុងប៊ួស្រា

ក្នុងទន្លេទាំងពីរ ដែលជាដៃរបស់ទ
 ន្លេមេគង្គ។ នៅថ្ងៃទី២៩

ដ�ើម្បីជួបតំណាងរាស្ត្រ។ តំណាងរាស្ត្រ បានច្រានចោល
សំណ�ើរ បស់សហគមន៍ដែលស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់គម្រោង

សាងសង់។ គម្រោងនេះ ពុំបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យ
បានល្អិតល្អន់ជាមួយនឹងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ទេ។ គេ

មិនបានដឹងច្បាស់ថា ត�ើគម្រោងបានបញ្ចប់ការសិក្សាអំពី
ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម ស៊ីជម្រៅ ឬអត់
ទេហ�ើយថា ត�ើមានការបង្កើតគណៈ កម្មាធិការអន្តរក្រសួង

ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាំងទីលំនៅនិងបញ្ហាសំណង ឬអត់
ទេ?

ព័ត៌មានតែមួយគត់ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្បាស់

ខេត្តរតនគិរី។ ជារួម សហគមន៍ទាំងនេះមិនត្រូវបានគេជួប

លាស់ជាសាធារណៈគឺថា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២

មិនដឹងឮ ដោយគ្មានដំណោះស្រាយនៅមុនព្រឹត្តិន័យឡ�ើយ។

Hydrolancang International Energy Co. Ltd) បានចុះហត្ថលេខា

ពិគ្រោះយោបល់មុននឹងអនុវត្តគម្រោង ហ�ើយត្រូវបានគេធ្វើ

ករណីស
 ិក្សា៖ គម្រោងសាងសង់ទំនប់វា
 រីអគ្គីសនីន ៅ
ទន្លេសេសានក្រោមពីរ

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ប្រជាពលរដ្ឋក
 ្នុង

សហគមន៍នៅតាមបណ្តោយទ
 ន្លេពីរដែលរងផលប៉ះពាល់ពី
គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអ
 គ្គិសនីខ្នាតធំក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

បានជួបជុំគ្នាដ�ើម្បីរ�ៀបចំពិធីតា
 មជំន�ឿរបស់ខ្លួន និងធ្វើកា
 រតវ៉ា

ដោយសន្តិភាពប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះ។ ទំនប់វារីអគ្គិសនី
សេសានក្រោម២ ដែលគ្រោងសាងសង់ល�ើទន្លេសេសាន

នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅនិង
៤៣

ក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរ (Cambodia’s Royal Group និង China’s

ល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាលដ�ើម្បីសាងសង់
ទំនប់វារីអ
 គ្គិសនី ប៉ុណ្ណោះ។

ឃ. ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានល�ើធនធានធម្មជាតិ
		

ការកាប់ឈ�ើខុសច្បាប់ សម្បទានដីធ្លី និងទំនប់វារី

អគ្គិសនី បន្តមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានល�ើធនធានធម្មជាតិ

និងជីវចម្រុះ។ កង្វះខាតតម្លាភាព ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់
ព្រំប្រទល់តំបន់ការពារ ហ�ើយព្រំប្រទល់តំបន់ការពារទាំងនេះ

អាចជាលទ្ធភាពមួយ ដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់ដីសម្បទាន
នៅតាមទីតាំង ដែលត្រូវបានបែងចែកជា “តំបន់ស្នូល” ឬ
“តំបន់អភិរក្ស” ជាអាទិភាព និងមិនត្រូវឲ្យមានការប៉ះពាល់។

របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស ស្តីពីស្ថា នភាពសិទធិម
្ នុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  op. cit., កថាខណ្ឌ
១២០។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងផ
 លវិបាកផ្សេងៗ

ព្រៃព្រហ្មចារី ដូចជា ព្រៃឡង់ កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ដែលការណ៍

មុននឹងអនុវត្តគម្រោង។ បញ្ហា ដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងហេ

និងជីវចម្រុះ។ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈ�ើន ៅទូទាំងប្រទេសមាន

គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអ
 គ្គិសនីសាយាបូរី(Xayaburi)ដូច្នេះ

នេះអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរល�ើសត្វព្រៃ

កម្រិតខ្ពស់ហួសហេតុ។ កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោម

ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក ដែលមានអត្រាកាប់បំផ្លាញ

ដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ក៏ជាបញ្ហាឆ្លងព្រំដែនប្រទេសដែរ ដូចជា

តម្រូវឲ្យមានការល�ើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

ព្រៃឈ�ើខ្លាំងបំផុត ហ�ើយគម្របព្រៃឈ�ើក
 ្នុងប្រទេសមានការ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

មានព្រៃ ដែលទង្វើន េះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ច
 ីរភាពនៃ

ចីរភាពឡ�ើយ។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានកង្វល់ដែលថា

ធ្លាក់ចុះ ។ មូលដ្ឋានយោធាត្រូវបានសាងសង់ក្នុងតំបន់
៤៤

		គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន ពុំមាន

ការប្រើប្រាស់ព្រៃឈ�ើ។ កម្មវិធីអ
 ភិរក្សអន្តរជាតិដូចជា REDD

តំបន់ការពារ (ក្នុងនោះមាន ព្រៃព្រហ្មចារី និងតំបន់អភិរក្ស

		

ថាពុំមានដីមានជីវជាតិច្រើនឡ�ើយ ដែលនៅសល់សម្រាប់

ហាក់បី ដូចជា មានឥទ្ធិពលតិចតួចរហូតមកដល់ពេលនេះ។

ភស្តុតាងពីការអង្កេត ដែលបានធ្វើឡ�ើងនៅឆ្នាំ

សត្វព្រៃ) កំពុងតែបាត់បង់ក្នុងល�្បឿនមួយយ
 ៉ាងកំហុក ហ�ើយ

២០១២ បង្ហាញថា ជលផលក៏ទទួលរងការគំរាមកំហែង

បំពេញតម្រូវការផ្នែកកសិកម្ម ឬចិញ្ចឹមសត្វ។

អាជីវកម្ម។ ត្រីគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃអាហាររបស់

របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគមន៍ត្រូវរងការរំលោភបំពាន

ស្រដ�ៀងគ្នាដែរ ដោយសារកំណ�ើននៃការបំពុល និងការធ្វើ

ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយបំពេញតម្រូវការប្រូតេអ៊ីនយ៉ាងច្រើន
នៅក្នុងអាហារប្រចាំថ្ងៃ។ ដូច្នេះ ការគំរាមកំហែងដល់ស្តុកត្រី

ជាសកលក្នុងប្រទេស គឺអាចបង្កឲ្យមានកំណ�ើនអសន្តិសុខ
ស�្បៀងដែរ។ ដ�ើម្បីទ
 ប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងនេះពីការឈានទៅរក

សភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះត្រូវមានការពង្រឹងច្បាប់បុគ្គល និង

ក្រុមហ៊ុន ដែលមិនគោរពច្បាប់ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម ហ�ើយ

អាជ្ញាធរ និងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការសិក្សាការវាយតម្លៃ
ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឲ្យបានស៊ីជម្រៅ

		

សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ

ដោយសារ ការទន្ទ្រានយកដី និងសម្ពាធល�ើជីវភាពរស់នៅ។

អាជ្ញាធរត្រូវតែពិចារណាល�ើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និង

គ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងអស់ ដែលធ្វើឡ�ើងក្រោមរូបភាព
អភិវឌ្ឍន៍ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាព

ទាំងនោះល�ើមនុស្ស និងសង្គម។ ជាងនេះទ�ៀត មធ្យោបាយ

ដោះស្រាយវិវាទត្រូវតែពង្រឹង និងត្រួតពិនិត្យជាលក្ខណៈ

ប្រព័ន្ធ។

ការកាប់ឈ�ខ
្ ខេត្តរតនគរិ ី
ើ ុសច្បាប់កនុ ង
៤៤
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អង្គការកសិកម្ម និងស្បៀងអង្គការសហប្រជាជាតិ, ការវាយតម្លៃធនធានធម្មជាតិសកល (ឆ្នាំ២០០៥
និងឆ្នាំ២០១០) (ម�ើលhttp://www.fao.org/forestry/fra/fra2005/en/ and http://www.fao.org/forestry/fra/
fra2010/en/)។

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ការដោះស្រាយវិវាទ – សមាគមអាដហុក

៣. ការដោះស្រាយវិវាទ

ក. មធ្យោបាយជាធរមានក្នុងការដោះស្រាយ
វិវាទ

ល�ើកកម្ពស់ស្ថានភាពដីធ្លី និងល�ើកកម្ពស់សន្តិសុខក្នុងការ

សរសេរនៅល�ើក្រដាសដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិ

មិនអាចដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទាំងអស់ដែរ។

ស្ថាប័នតុលាការប្រហាក់ប្រហែល និងប្រព័ន្ធតុលាការ។ ដំបូង

រួច ហ�ើយត្រូវតែបញ្ជូនទៅដោះស្រាយនៅតុលាការ។ តុលាការ

នៃការទន្ទ្រានយកដីធ្លី) អាចស្វែងបទអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រី

ភូមិបាល និងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទ�ៀត

និងមេឃុំ (និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ) រួមទាំងអភិបាលស្រុក និង

អាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ល�ើសេចក្តីសម្រេចទៅសាលាឧទ្ធរណ៍។

អ្នកសម្របសម្រួល។ តាមពិត ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាន

ក៏អាចដោះស្រាយនៅក្នុងតុលាការដែរ (ក្នុងនោះ ដីកាពី

អាចមានចេតនាក្នុងការដាក់ស
 ម្ពាធក្នុងកម្រិតណាមួយល�ើអ្នក

តែម្តង)។ ជាទ្រឹស្តី ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការគំរាមកំហែងក្នុង

ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៃការទន្ទ្រានយកដីធ្លីក្នុងការជួយ

ចេញដែលទង្វើន េះគឺជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង

និងធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរផ្សេងៗ។

អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយជម្លោះដីធ្លី ដែលបានបង្កើត

កាន់កាប់ដីធ្លីតាមរយៈការចេញកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់អ្នកកាន់

មធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទមាន

កាប់ដីធ្លី។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏គណៈកម្មាធិការនេះ

លំនៅដ្ឋាន ក្នុងនោះមានការសម្រុះសម្រួល ស្ថាប័នរដ្ឋបាល/

តាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង វិវាទដីធ្លីដែលបានចុះបញ្ជី

ភាគីមានវិវាទដីធ្លី (ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ជនរងគ្រោះ

ខេត្តក្រុងត្រូវធ្វើការសម្រេចជាដំបូង ដោយផ្អែកល�ើច្បាប់

និងស្ថាប័ននយោបាយ ឬរដ្ឋបាលផ្សេងៗ។ ប្រធានភូមិ

ហ�ើយក្នុងករណីមិនសុខចិត្តទៅនឹងដំណោះស្រាយភាគី

អភិបាលខេត្ត អាចចូលរួមដោះស្រាយវិវាទក្នុងឋានៈជា

វិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋានដោយបង្ខំ

វិវាទនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន មន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

តុលាការអាចតម្រូវឲ្យមានការបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន

ទន្ទ្រានយកដីធ្លី។ សមាគមអាដហុកបំពេញការងារជាប្រចាំ

ការបណ្តេញព
 ីលំនៅដ្ឋាន មានសិទ្ធិតវ៉ាទៅនឹងការបណ្តេញ

ជនរងគ្រោះរ�ៀបចំពាក្យបណ្តឹង ប្រមូលឯកសារផ្លូវច្បាប់

តាមការចង់បានរបស់ខ្លួន។

នៅពេលការសម្រុះសម្រួលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនអាចសម្រេច

ឡ�ើងនៅឆ្នាំ ២០០៦ ពុំមានអាណត្តិរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់

ផលបាន ភាគីវិវាទ និងសហគមន៍អាចស្វែងបទអន្តរាគមន៍

ឡ�ើយ។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង អាជ្ញាធរនេះដោះស្រាយ

សភាជាតិ ព្រឹទ្ធសភា និងខុទ
 ្ធកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី។

មិនអាច) ដោះស្រាយបាន។

ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ឬស្ថាប័នរដ្ឋ ដូចជាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

វិវាទទាំងឡាយដែលគណៈកម្មាធិការសុរិយោដីមិនបាន (ឬ

យោងតាមមាត្រា ៤៧នៃច្បាប់ភូមិបាល លទ្ធផល

ខ. ស្ថានភាពជាក់ស្តែង ៖ ដំណ�ើរការអយុត្តិធម៌
សុរិយោដី ដែលចេញសេចក្តីសម្រេចល�ើវិវាទនោះ។ ទោះ កង្វះខាតឧបាស្រ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 រប�ៀតប�ៀនសកម្មជន
យ៉ាងនេះក៏ដោយ ក្នុងករណីមិនសុខចិត្ត គូវិវាទអាចប្តឹងទៅ និងកា
នៃការស�ុើបអង្កេតល�ើវិវាទត្រូវដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការ

តុលាការបាន។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ សមាគមអាដហុកនឹង

នៅពេលពិនិត្យពីដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លី សមាគម

ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងដ៏ធំមួយ (ដែលបានទទួលមូលនិធិ

អាដហុកបានកត់សម្គាល់ពីភាពខុសគ្នាស្រលះចំពោះ

ដីធ្លីដោយសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការស
 ុរិយោដី។

វិវាទដែលមានកម្រិតតឹងតែងទាប ឬមធ្យម ជាធម្មតាអាច

ពីសហភាពអឺរ៉ុប) ដោយមានគោលបំណងស�ុើបអង្កេតវិវាទ

អត្រាជោគជ័យ អាស្រ័យល�ើប្រភេទវិវាទ។ ប�ើទោះបីជា

គណៈកម្មាធិការសុរិយោដីមានសក្តានុពលភាពខ្ពស់ក្នុងការ

ដោះស្រាយបានដោយជោគជ័យក៏ដោយ ក៏វិវាទដែលមាន

៤៥
៤៦

វ ិវាទដែលទាក់ទងនឹងធនធានធម្មជាតិអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការ (ការអនុវត្តច្បាប់បរ ិស្ថា ន),
តាមរយៈមធ្យោបាយផ្លូវការ, ឬតាមរយៈការដោះស្រាយវ ិវាទដីធ្លី។
គណៈកម្មាធិការសុរ ិយោដីមា
 នស្ថា ប័នដែលត្រូវបង្កើតឡ�ើងនៅបីកម្រិត៖ ស្រុក ខេត្តនិងជាតិ។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ការទន្ទ្រានយក

សិទ្ធិដីធ្លី។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី គណៈកម្មាធិការសុរិយោដី

បង្ខំក្រោមមូលហេតុការលម្អទីក្រុង ឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ មានការ

ចុះបញ្ជីឡ�ើយ។ ជាងនេះទ�ៀត ជនរងគ្រោះនៃការទន្ទ្រាន

ដីធ្លីពីស
 ំណាក់ភា
 គីមានអំណាច និងការបណ្តេញចេញដោយ

ពុំមានអាណត្តិក្នុងការដោះស្រាយវិវាទចំពោះដី ដែលបាន

លំបាកដោះស្រាយយ៉ាងខ្លាំង។ ករណីនេះ ហាក់បីដូចជាថា

យកដីធ្លី ជាញឹកញាប់ ពុំមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអ្នកទន្ទ្រាន

សមត្ថភាពរបស់ភាគីមួយនៃភាគីមានវិវាទក្នុងការគំរាមកំហែង

ការដាក់បណ្តឹងត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើន។

កត្តាសំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលដល់ដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីគឺ
ភាគីផ្សេងទ�ៀត ទទួលបានការគាំទ្រពីស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗតែ

យកដីធ្លី (រួមទាំងឈ្មោះសម្បទានិកដីសេដ្ឋកិច្ច)។ ដូច្នេះ

ទីពីរ ក្នុងករណីវិវាទ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតុល្យភាព

ល�ើភាគីខ្លួនប៉ុណ្ណោះ និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមិន

អំណាចយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកទន្ទ្រានយកដីធ្លី និងជនរងគ្រោះ

ដោះស្រាយវិវាទផ្លូវការ អាចត្រូវបានត្រូវបានបំភ្លេចចោល ឬ

ការចង់បានរបស់ខ្លួនឡ�ើយ។ ជនរងគ្រោះក្នុងករណីនេះត្រូវ

ត្រឹមត្រូវ។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដំណ�ើរការ និងស្ថាប័ន

អាចគ្មានតួនាទីក
 ្នុងការរក្សាសិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋានរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគមន៍។ ជាលទ្ធផល វិវាទទាំងឡាយ

ជាញឹកញាប់ឈានដល់ទីបញ្ចប់ ពីព្រោះតែភាគីទ
 ន់ខ្សោយ
ជាងទទួលរងការគំរាមកំហែង ការប�ៀតប�ៀន ឬការបង្ខិតបង្ខំ

ឲ្យទទួលយកសំណងក្នុងកម្រិតមួយក្រោមកម្រិតដែលមាន

នោះ ដោយជនរងគ្រោះពុំអាចទទួលបានសំណង តាម
ទទួលរងការបំភិតបំភ័យ និងសម្ពាធជាប្រចាំឲ្យទទួលយក
ដំណោះស្រាយដែលគ្មានយុត្តិធម៌។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីខ្លះ

អ្នកទន្ទ្រានយកដីធ្លីប្រើប្រាស់អ្នកយាមប្រដាប់ដោយអាវុធ

ដ�ើម្បីការពារបរិវេណក្រុមហ៊ុន ឬដ�ើម្បីឈូសឆាយព្រៃយក

ដីពីប្រជាពលរដ្ឋ។ អ្នកទន្ទ្រានយកដីធ្លីខ្លះអាចដាក់សម្ពាធ

កំណត់ន ៅក្នុងបទដ្ឋាន។ នៅក្នុងករណីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ល�ើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដ�ើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាំទ្រ

បន្ទាប់ពីមានការសម្រុះសម្រួល។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ជាទូទៅ

មួយចំនួន ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យលក់ដីក្នុងតម្លៃយ៉ាង

មួយចំនួន ដីធ្លីត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវ ិញ

ប្រជាជនទទួលបានដីមកវិញតែចំនួនពីរបីហិកតាប៉ុណ្ណោះ។

នេះគឺជាចំនួនដីតិចតួចបំផុត ប�ើធ�ៀបទៅនឹងចំនួនដីដែល

ដល់ការទាមទាររបស់អ្នកភូមិ។ ជាលទ្ធផល នៅក្នុងករណី

ទាប (ទាបជាងតម្លៃទីផ្សារ)។ ជាទូទៅ ដំណ�ើរការក្នុងការ

ដោះស្រាយវិវាទស៊ីវិលពុំមានភាពយុត្តិធម៌ទេ។ តុលាការ

ក្រុមហ៊ុនទទួលបានក្រោមគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។

មាននិន្នាការគាំទ្រដល់បុគ្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិ អ្នកមាន

យកដីធ្លីអាចគ្មានធនធានដ�ើម្បីផ្តួចផ្តើមនីតិវិធីផ្សេងៗ។ តម្លៃ

អ្នកភូមិ។ វិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បី

ដំបូង ជាការធម្មតាគឺថា ជនរងគ្រោះនៃការទន្ទ្រាន

ផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការត្រូវចំណាយជាចាំបាច់ ដ�ើម្បីចុះបញ្ជីដីធ្លី

របស់ខ្លួន ឬដ�ើម្បីដាក់ប
 ណ្តឹងទៅតុលាការ។ ដំណ�ើរកា
 រដែល

ទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លី ឬបណ្តឹងស៊ីវិល/ព្រហ្មទណ្ឌត្រូវ
ចំណាយពេលវេលាច្រើន ហ�ើយលទ្ធផលពីដំណ�ើរការមិនអាច

ស្មានបានត្រឹមត្រូវឡ�ើយ។ នៅពេលថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល
បានពង្រឹងអាណត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការសុរិយោដី និងបាន

អនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីៗក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយវិវាទ
ដីធ្លី។ សកម្មភាពទាំងនេះទទួលបានការស្វាគមន៍ ពីព្រោះ

ពលរដ្ឋដែលទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទាំងនោះ មាន
អារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពល�ើដីធ្លីរបស់ខ្លួនជាងមុន ហ�ើយ
អាចចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួន ដ�ើម្បីស
 កម្មភាពរកប្រាក់

ចំណូល ជំនួសឲ្យការចំណាយពេលវេលាដ�ើម្បីធ្វើប
 ័ណ្ណកម្ម
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ទំនាក់ទំនងនឹងអ្នកមានអំណាច និងក្រុមហ៊ុន ច្រើនជាង
បំបាក់ទឹកចិត្តជនរងគ្រោះ ក្នុងនោះរួមទាំង ការពន្យារពេល
ក្នុងការស�ុើបអង្កេតដោយចេតនា ការមិនទទួលយកសក្ខីកម្ម និង

ឯកសារដែលរ�ៀបចំដោយអ្នកភូមិ ឬក៏ធ្វើការកោះហៅតំណាង

របស់អ្នកភូមិច្រើនដង (ដែលទង្វើន េះបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិចំណាយ
ប្រាក់ក្នុងការធ្វើដំណ�ើរព
 ីភូមិរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីរួមខេត្ត)។
ជាផលវិបាក ប្រជាពលរដ្ឋពុំមានទំនុកចិត្តល�ើតុលាការ។

ដ�ើម្បីធានាដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ ប្រទេសកម្ពុជា
គួរអនុម័តច្បាប់ស
 ្តីពីល
 ក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា និង
ច្បាប់ស
 ្តីពីកា
 ររ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃតុលាការ ជាការងារ
អាទិភាពរបស់ខ្លួន។ អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើស
 ុំឲ្យបង្កើត

ចំណុចនេះ អស់រយៈពេលជិត២០ឆ្នាំហ�ើយ។ ដូចមានការ
ល�ើកឡ�ើងរបស់តំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែរ

ការដោះស្រាយវិវាទ – សមាគមអាដហុក

ថា “ច្បាប់ទាំងនេះគួរត្រូវបានតាក់តែងឡ�ើង ដ�ើម្បីធានាពី
ភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័ន និងបុគ្គលនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ

ក៏ដូចជាចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងការបំពេញ

ករណីសិក្សា ៖ ការប�ៀតប�ៀនដោយប្រើប្រាស់

និងគ្មានសមត្ថភាព។ […] ច្បាប់ទា
 ំងនេះនឹងរួមចំណែកដល់

អ្នកសារព័ត៌មាន

ការងារតុលាការមិនបានត្រឹមត្រូវ និងចៅក្រមដែលពុករលួយ

ការការពារលក្ខន្តិកៈរបស់ចៅក្រម និងការពារលក្ខខណ្ឌ
នៃការផ្តល់សេវារបស់ចៅក្រម ដោយផ្អែកល�ើក្រមវិជ្ជាជីវៈ

ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា”។

ទីបី នៅឆ្នាំ២០១២ សមាគមអាដហុកបានឃ�ើញ

ផ្ទាល់ភ្នែកល�ើការបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយសន្តិវិធី និងកំណ�ើន

នៃការប�ៀតប�ៀនសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន។

នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ បាតុកម្មដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិ

ដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋានដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយសហគមន៍

បឹងកក់ សហគមន៍បុរីកីឡា និងសហគមន៍ផ្សេងៗទ�ៀត
ត្រូវបានបង្ក្រាបជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ។ សមាជិកសហគមន៍
នៅទូទាំងប្រទេស ដែលកំពុងតែតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភបំពាន

សិទ្ធិដីធ្លី ឬការចូលកាន់កាប់ធនធានធម្មជាតិ ត្រូវទទួលរង
ការបំផិតបំភ័យ ការចាប់ខ្លួន ឬការរំលោភបំពានរាងកាយ។

ប្រព័ន្ធតុលាការល�ើ សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស និង

នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ប៉ែន ប៊ុណ្ណារ៍ និង

ឆាយ ធី ជាអ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកស�៊ើបអង្កេតរបស់

សមាគមអាដហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរី អ្នករាយការណ៍វិទ្យុ
អាស៊ីសេរី សុក រដ្ឋា និងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស
កម្ពុជា អ៊ូ វីរៈ ត្រូវបានកោះហៅដោយតុលាការខេត្តរតនគិរី

ដ�ើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋ
ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើស។

បទចោទទាំងនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់

នានាដែលថា បុគ្គលទាំងបួនរូបនេះបានបានញុះញង់
សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច ធ្វើការតវ៉ាដោយហឹ
ង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនកសិ-ឧស្សាហកម្មដ៏មានអំណាច
មួយឈ្មោះ D.M. Group នៅឆ្នាំ ២០០។ ពាក្យបណ្តឹងដែល
ប្តឹងបុគ្គលទាំងបួនរូបនេះ មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិវាទ

ដីធ្លីដែលកំពុងតែក�ើតមានរវាងក្រុមហ៊ុន D.M. Group និង

ការតវ៉ា ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ

ប្រជាពលរដ្ឋពីសហគមន៍បងកក់
ក្នុង
ឹ
ទីក្រុងភ្នំពេញ
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គ្រួសារជនជាតិទំពួនចំនួន ១៣៦គ្រួសារ ល�ើទំហ៊ំដីចំនួន

ការជួបជុំគ្នានោះ ដោយអះអាងថា ពួកគេបានទទួលបញ្ជា

អ្នកភូមិតាមរយៈការគំរាមកំហែង និងវិធានការតុលាការ

នោះមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការជូនដំណឹងឲ្យបានសមរម្យ។

បទចោទប្រឆាំងនឹង ប៉ែនប៊ុនណ្ណារ៍ ឆាយធី សុករដ្ឋា និង អ៊ូ

មន្ត្រីនគរបាលពីររូបបន្ថែមទ�ៀត ទៅកន្លែងបណ្តុះបណ្តាល។

២៦០ហិកតា។ វិវាទនេះ មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបំភិតបំភ័យ
ប្រឆាំងនឹងតំណាងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ចំនួន ១០រូប។

វីរៈ ជាចុងក្រោយត្រូវបានទម្លាក់ចោលទៅវិញ នៅចុងខែ
ធ្នូ ឆ្នាំ២០១។

នៅឆ្នាំ២០០៩ ពាក្យបណ្តឹងស្រដ�ៀងគ្នានេះ

ដែលត្រូវធ្វើឡ�ើងប្រឆាំងនឹង ប៉ែនប៊ុនណារ៍ ឆាយធី និង
សុករដ្ឋា ទាក់ទងនឹងការងារការអប់រំច្បាប់ដែលសមាគម

អាដហុក បានរ�ៀបចំឡ�ើង ដ�ើម្បីជួយដល់អ្នកភូមិដែលរង
ផលប៉ះពាល់ពីវិវាទដីធ្លី និងការរាយការណ៍ព័ត៌មាន។ នៅ

ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ បុគ្គលទា
 ំងនេះត្រូវបានសាកសួរនៅក្នុង

តុលាការខេត្ត។ ជាចុងក្រោយ បទចោទទាំងនេះត្រូវបាន
ទម្លាក់ចោទវិញ នៅចុងឆ្នាំ២០១។

ទីបួន ក្នុងច្រើនករណី វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង

កិច្ចប្រជុំល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចសហគមន៍ដែលរ�ៀបចំឡ�ើង
ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទ
 ទួលរងការរំខាន។ នៅថ្ងៃទី២៥

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ុនប៉ងរំខានដល់វគ្គ

បណ្តុះបណ្តាលមួយអំពីសិទ្ធិដីធ្លី ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ
សមាគមអាដហុក នៅឃុំភ្នំកុក ស្រុកវ�ើនសៃ ខេត្តរតនគិរី។

មន្ត្រីនគរបាលស្រុកបានទៅគោះទ្វារនៅកន្លែងរ�ៀបចំការ
បណ្តុះបណ្តាល ហ�ើយបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្តុះបណ្តាល

ដោយអះអាងថា សមាគមអាដហុកមិនបានសុំកា
 រអនុញ្ញាត
រ�ៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលពីអភិបាលស្រុក។ យ៉ាងណាមិញ

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះបានបន្តដំណ�ើរការ ប�ើទោះបីជា
មន្ត្រីនគរបាលបានព័ទ្ធនៅជុំវិញក
 ន្លែងបណ្តុះបណ្តាល រហូត
ដល់ពេលបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលក៏ដោយ។ នៅថ្ងៃទី២៧

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ មន្ត្រីនគរបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
បានរំខានដល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយទ�ៀត ដែលរ�ៀបចំរួមគ្នា
ដោយសមាគមអាដហុក និងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ក្នុងឃុំប៉ាតាង ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី។ មន្ត្រីមូលដ្ឋានបាន

ទៅគោះទ្វារកន្លែងបណ្តុះបណ្តាល ហ�ើយបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់
38

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឲ្យធ្វើបែបនោះពីអាជ្ញាធរខេត្ត និងថា ការបណ្តុះបណ្តាល

ប្រមាណជា១៥នាទីក្រោយមក អាជ្ញាធ័រស្រុកបានបញ្ជូន
មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ ដែលបានមកដល់ក្រោយនេះកាន់
អាវុធប្រភេទ M-១៦។ ដោយយល់ឃ�ើញថា ទង្វើនេះគឺជា
ការគំរាមកំហែង សមាគមអាដហុក និងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស

កម្ពុជាបានបញ្ឈប់ការជួបជុំគ្នា។ បន្ទាប់ពីបានចេញដំណ�ើរ
ពីកន្លែងជួបជុំគ្នា មេឃុំប៉ាតាង បានចោទសមាគមអាដហុក
ថា មានការពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់។ នគរបាលក៏បានប្រាប់
បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ
 ងដែរថា ប្រសិនប�ើ

មិនចាកចេញពីស្រុករបស់គេទេ ពួកគេមិនធានាសន្តិសុខ

របស់បុគ្គលិកទាំងនោះឡ�ើយ។

យោងតាមមាត្រា៣ នៃច្បាប់ស
 ្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយ

សន្តិវិធី ឆ្នាំ២០០៩ អ្នករ�ៀបចំការជួបជុំត្រូវបានល�ើកលែង

ដោយមិនចាំបាច់បំពេញលក្ខខណ្ឌន ៃការជូនដំណឹងឡ�ើយ

សម្រាប់ “សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ដ�ើម្បីបម្រើផ
 លប្រយោជន៍

សង្គម” ទាំងអស់។ ដូច្នេះ ការរំខានដល់ការបណ្តុះបណ្តាល

ស្របច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរគឺជាទង្វើខុសច្បាប់។ អ្វី
ដែលជាកង្វល់ជាងនេះទ�ៀតនោះគឺថា អំព�ើហិង្សា និង
ការគំរាមកំហែងប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់
កាន់តែច្រើនឡ�ើងប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិក សកម្មជន និងភ្នាក់ងារ
សារព័ត៌មាន ដែលធ្វើការល�ើបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លី។ អ្នកទន្ទ្រានយក
ដីធ្លីមួយចំនួន ដែលមានអំណាចប្រើប្រាស់ក
 ម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ដ�ើម្បីយាមការពារតំបន់ និងបរិវេណដីសម្បទាន ធ្វើការ
បំភិតបំភ័យអ្នកភូមិ និងហាមឃាត់អ្នកភូមិមិនឲ្យទៅស្រែ/
ចម្ការ ឬប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈ។ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២

ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវីរជនខ្មែរ ហង្ស សេរីឧ
 ត្តម ត្រូវបានគេ

ធ្វើឃាត បន្ទាប់ពីគាត់បានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនទាក់ទង
នឹងការកាប់ឈ�ើខុសច្បាប់ដោយធ្វើការចង្អុលបង្ហាញថាជា
ទង្វើរបស់មន្ត្រីនគរបាល និងយោធា។ ការធ្វើឃាតនេះនាំឲ្យ
មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ ប៉ុន្តែអាចមានទំនាក់ទំនងនឹង
មនុស្ស ដែលឋានៈខ្ពស់ផ្សេងទ�ៀត។

ប�ើទោះជា មន្ត្រីកងយោធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជា

ការដោះស្រាយវិវាទ – សមាគមអាដហុក

បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដូចនេះក្តី ក៏ក
 ្នុងរយៈពេល

ករណីកាប់ឈ�ើដែលរងការសង្ស័យថាជាទង្វើខុសច្បាប់

ការយាមការពារដល់ដីស
 ម្បទាន។ ករណីនៃការគំរាមកំហែង

Cambodia Daily និងបានបដិសេធមិនប្រគល់រូបថតដែល

មួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះ អង្គភាពយោធាមួយចំនួននៅតែបន្តផ្តល់

ការបំភិតបំភ័យ និងការរំលោភបំពានត្រូវបានរាយការណ៍

ជាប្រចាំ។ សមាគមអាដហុក មានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពី

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍
ឯកជន។ ប្រព័ន្ធនៃការផ្គត់ផ្គង់ ដែលបុគ្គលមានអំណាច
ផ្តល់មូលនិធិដល់អ
 ង្គភាពនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជា
ធ្វើឲ្យមានកំណ�ើននៃក្តីបារម្ភល�ើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស

ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន ២រូប មកពីសារព័ត៌មាន The

លោកបានថតទៅឲ្យមន្ត្រីយោធា។ វុទ្ធី មានឈ្មោះល
 ្បីល្បាញ

ដោយ សារតែការងារតស៊ូមតិ និងស�៊ើបអង្កេត និងការភ្ជាប់
អ្នកជំនួញ ដែលមានទំនាក់ទ
 ងជាមួយនឹងមន្ត្រីមាន អំណាច

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ទៅនឹង
ការលួចប្លន់ធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អាជ្ញាធរ បានធ្វើការបញ្ជាក់មួយចំនួនដែលមាន

និងខុសទៅនឹងគោលបំណង និងក្រមសីលធម៌កងទ័ព។

លក្ខណៈ ផ្ទុយគ្នាទាក់ទងនឹងការស្លាប់រ បស់លោក វុទ្ធី ប៉ុន្តែ

ដូចជា ការប្រើប្រាស់កងម្លាំងយោធារបស់រដ្ឋ សម្រាប់

សន្និដ្ឋានថា លោក វុទ្ធី ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ដោយទាហាន

នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ទង្វើនេះនាំឲ្យម�ើលទៅឃ�ើញ
ផលប្រយោជន៍ឯកជន។ ជាងនេះទ�ៀត ការរំលោភបំពាន

ដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រព្រឹត្ត មិនត្រូវបាន
ស�ុើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញឡ�ើយ។

រយៈពេលបន្មានថ្ងៃក្រោយមក កិច្ចស�៊ើបអង្កេតជាផ
 ្លូវការបាន

ម្នាក់ឈ្មោះ អិុនរតនា ដែលក្រោយមកត្រូវបានអ្នកយាម
សន្តិសុខបានបាញ់ស្លាប់ ដោយចៃដន្យ ក្នុងពេលព្យាយាម

ដកអាវុធចេញពី អិុនរតនា។ ការអះអាងដូចនេះ ត្រូវបាន
ច្រានចោលពីសំណាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាតិ និងអន្តរជាតិ

ដែលកត់សម្គាល់ពីភស្តុតាងជាក់ស្តែងដែលមានលក្ខណៈ

ផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងនេះ ហ�ើយមានការង�ឿងឆ្ងល់ទៅល�ើ
ភាពមិនលម្អៀងនៃគណៈកម្មាធិការស�៊ើបអង្កេត។

អ្នកយាមសន្តិសុខឈ្មោះ រ៉ាន់ប
 ៊ូរ ័ត្ន ត្រូវមានទោស

ពីបទ “ការធ្វើមនុស្សឃាតដោយអចេតនា” ប៉ុន្តែត្រូវបាន
ដោះលែងមួយខែក្រោយមក បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានរកឃ�ើញថា

មានទោស ដែលរយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលដែលគាត់បាន

ជាប់ពន្ធនាគារ។ សម្រាប់អ្នកស�៊ើបអង្កេតជាច្រើនរូប ទង្វើ

នេះបញ្ជាក់ថា ប៊ូរ័ត្នគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលទទួលថ្មបាក់
កន្លែងសម្លាប់ ឈុត វុទ្ធី

ករណីសិក្សា ៖ ការសម្លាប់ ឈុត វុទ្ធី
នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ លោក ឈុត

ប៉ុណ្ណោះ ដែលមានន័យថា ឃាតករសម្លាប់លោក ឈុត
វុទ្ធី មិនទាន់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅឡ�ើយ។ សំណុំរ�ឿង
ឃាតករសម្លាប់លោក ឈុតវុទ្ធី ត្រូវបានបិទជាផ្លូវការ នៅ
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១។

មរណភាពរបស់លោក ឈុតវុទ្ធី គឺជាកា
 រភ្ញាក់ផ្អើល

វុទ្ធី ដែលជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនបរិស្ថាន

មួយជាពិសេស ពីព្រោះថា លោកគឺជាអ្នកការពារធនធាន

ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមា

ត្រូវបានគំរាមកំហែងជាច្រើនដង ដោយកំណត់គោលដៅមិន

យ៉ាងល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់

ធម្មជាតិយ៉ាងល្បីល្បាញ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កន្លងមក លោក

ខេត្តកោះកុង។ ពេលនោះលោក វុទ្ធី បានចុះទៅស�៊ើបអង្កេត

ត្រឹមតែការងាររបស់លោកប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងការកសាង
បណ្តាញការងារ និងសកម្មភាពល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាច
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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ពីព្រោះលោកបានជួយសហគមន៍ក្នុងការការពារសិទ្ធិ និង

បំបិទមាត់ពួកប្រឆាំង ដ�ើម្បីលាក់បាំងការរកស៊ីខាងដីធ្លី និង

ធនធានធម្មជាតិ។

និងផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកមានអំណាច។ ជា

បញ្ចេញសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការចូលទៅកាប់បំផ្លាញ

ទំនាក់ទំនងវិសមភាគរវាងអ្នកភូមិ អ្នកតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់

ញឹកញាប់ តុលាការចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋពីបទល្មើស
ព្រហ្មទណ្ឌ ដូចជា ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជន
ដ�ើម្បីបំភិតបំភ័យសហគមន៍។

ផ្ទុយទៅនឹងលិខិត និងស្មារតីនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ

តុលាការបានប្រើប្រាស់ការឃុំខ្លួនមុនការជំនុំជម្រះ ជាវិធាន
ច្បាប់មួយ (ពុំមានករណីល�ើកលែង) និងឃុំខ្លួនសកម្មជន

ដ�ើម្បីបំបាក់ឆន្ទះរបស់ពួកគេ។ ដូចក្នុងរបាយការណ៍របស់

ខ្លួន ក្នុងឆ្នាំ២០១១ សមាគមអាដហុកយល់ថា នេះគឺជា
ភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសក្នុងករណី ដែលតុលាការ

អាវុធរបស់ អិុន រតនា

ត្រូវសម្រេចថាត�ើនរណាជាម្ចាស់ដីត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងករណីនៃ

ជាចុងក្រោយ នៅឆ្នាំ២០១២ តំណាងសហគមន៍

រួមទាំងអ្នកបម្រើការងារសិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋានត្រូវបាន
ប្រឈមទៅនឹងការប�ៀតប�ៀនដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការ

តាមរយៈបណ្តឹង និងការជំនុំជម្រះមិនយុត្តិធម៌។ “ទម្រង់ដ៏
អាក្រក់ទូទៅទាំងបី” នៃបទចោទព្រហ្មទណ្ឌ (ការញុះញង់

ការបរិហារកេរ្តិ៍ និងការផ្តល់ព័ត៌មានខុស) ត្រូវបានប្រើប្រាស់

ដ�ើម្បីបំភិតបំភ័យ និងដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើសកម្មជន ដ�ើម្បី

ប្រជាពលរដ្ឋនៅថគ្ម ោលត្រូវបាន

ចាប់ខលួ ន
្ ពេលនៃដណំ �ើរទស្សនកច្ច
ិ 
របស់ប្រធានាធបត
អា
ិ
ី មេរក
ិ
Barack Obama
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ការទន្ទ្រានយកដីធ្លី នៅពេលតំណាងសហគមន៍ត្រូវបានឃុំខ្លួន

អ្នកទន្ទ្រានយកដីធ្លីអាចបន្តកាប់ឆ្ការព្រៃយកដី។ សមាគម
អាដហុកបានរាយការណ៍ថា ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៩៥នាក់

ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ហ�ើយ៤៨នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួន ទាក់ទង
នឹងវិវាទដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន នៅឆ្នាំ២០១១។ នៅឆ្នាំ២០១២

ប្រជាពលរដ្ឋ២៣២នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ដែលការចាប់ខ្លួន
នេះមានកំណ�ើនរហូតដល់១៤៤%។ ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១២ ប្រជាពលរដ្ឋ៣៨នាក់ក
 ំពុងស្ថិតក្នុងគុកនៅឡ�ើយ

ការដោះស្រាយវិវាទ – សមាគមអាដហុក

និង ៥០នាក់កំពុងរត់ភ�ៀសខ្លួន។ រ�ឿងក្តីល្បីៗមួយចំនួន

ខុសច្បាប់” និង “ការរំខានដល់មន្ត្រីសាធារណៈ” ដោយមាន

សហគមន៍អ្នកបឹងកក់ និងតំណាងអ្នកបុរីកីឡា គឺជារ�ឿងក្តី

ចោទប្រឆាំងនឹងអ្នកទោសមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកទោស

ដូចជា ការជំនុំជម្រះ លោក ម៉ម សូណង់ដូ និងតំណាង
ដែលមានផលប៉ះពាល់បំផុតល�ើការងារសិទ្ធិដីធ្លី និងសិទ្ធិ
លំនៅដ្ឋាន។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការភ័យខ្លាចមានការរាលដាល

ស្ថានទម្ងន់ទោស (ប៉ុន្តែតុលាការព្យួរទោសមួយចំនួនដែល
ទាំងនេះ)។

សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការទទួលការជំនុំជម្រះដោយ

នៅពេលដែលប្រព័ន្ធតុលាការបានគាំទ្រជាប្រចាំដល់

យុត្តិធម៌ ត្រូវបានរំលោភបំពាន ៤៨ ។ មេធាវីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ដោយសេរី សិទ្ធិជួបប្រជុំគ្នា និងសិទ្ធិបង្កើតសមាគម។ បទ

នៅមុនពេលជំនុំ ជម្រះ។ ពួកគេ មិនត្រូវបានផ្តល់ពេលវេលា

រាជរដ្ឋាភិបាល និងខកខានមិនបានគាំទ្រ សិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
ចោទកាន់តែច្រើនឡ�ើងៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីបំបិទមាត់

សកម្មជន។ លោក ឈុត វុទ្ធី បានបង់តម្លៃខ្ពស់បំផុត គឺជីវិត

របស់លោក។ និយាយឲ្យខ្លីគឺថា វាកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់
ខ្លាំងឡ�ើង ក្នុងការធ្វើជាអ
 ្នកតំណាងរបស់ស
 ហគមន៍ និងជា
អ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ
របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ទាំងនេះ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលម�ើលសំណុំរ�ឿងឡ�ើយ

គ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីរ�ៀបចំខ្លួនការពារខ្លួន ហ�ើយសាក្សីដោះបន្ទុក
មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់សវនាការឡ�ើយ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នៅខាងក្រៅតុលាការ អ្នកភូមិ
បឹងកកចំនួន ២នាក់ ដែលបានទៅទីនោះ ដ�ើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្ម
ក្នុងនាមជាសាក្សី ត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការ

យ៉ាងទទួចឲ្យមានការដោះលែង ស្ត្រីទាំង១៣នាក់ ត្រូវបាន
ដោះលែងពីពន្ធនាគារ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

បន្ទាប់ពីត
 ុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ បានកាត់បន្ថយទោសមក
ករណីស
 ិក្សា ៖ ការជំនុំជម្រះយ៉ាងអយុត្តិធម៌ល�
 ើ
អ្នកតំណាងសហគមន៍បឹងកក់ និងប
 ុរក
ី ីឡា

ត្រឹម មួយខែនិងបីថ្ងៃ ដែលជារយៈពេលពួកគាត់ បានជាប់
ក្នុងពន្ធនាគាររួចហ�ើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ស្ត្រីទាំងនេះ

នៅតែមានកំណត់ហេតុមានទោសព្រហ្មទណ្ឌ។

នៅខែកញ្ញា សកម្មជនដីធ្លីដ៏ល្បីល្បាញ ២រូបពី

នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ប្រជាពលរដ្ឋ

សហគមន៍បឹងកក់ និងបុរីកីឡាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ

ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ក្នុងពេលពួកគេកំពុងធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិភាព

ការប�ើកសវនាការ។ អ្នកស្រី យ�៉ោមបុប្ផា (អាយុ ២៩ឆ្នាំ)

ជាស្ត្រីពីសហគមន៍បឹងកក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន ១៣នាក់

ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគាររង់ចាំ

ប្រឆាំងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញល
 ំនៅដ្ឋានរបស់ខ្លួន។ នគរបាល

ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បានបង្កហឹង្សាល�ើបុរសម្នាក់ដែល

បានជេរប្រមាថមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ និងញុះញង់បាតុករ។ អ្នកខ្លះ

អ្នកស្រី ទឹមសាក់មុន្នី  (អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ) ដែលតំណាងម្នាក់

ដែលត្រូវបានគេដកចេញពីការផ្តល់សំណងទៅឲ្យគ្រួសាររង

យ៉ាងច្រើន ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

បានប�ើកការជំនុំជម្រះចំនួនពីរម�៉ោង ស្ត្រីទាំង ១៣រូប (រួមទាំង

សំណ�ើរ បស់អ្នកស្រី សុំឲ
 ្យក្រុមហ៊ុន ផានអុីម
 ិច ផ្តល់សំណង

ពន្ធនាគារចំនួនពីរឆ្នាំកន្លះពីបទចោទថា បាន “កាន់កាប់ដី

ឲ្យ បន្ទាប់ពីកូនប្រុសនោះ បានបណ្តេញចេញពីសហគមន៍

បានចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ក្រោមការ ចោទប្រកាន់ថា

សង្ស័យថាជាចោរ។ អ្នកស្រីបានច្រានចោលបទចោទទាំងនេះ។

ក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនេះ គឺជាសមាជិកក្រុម

ក្នុងចំណោមតំណាងសហគមន៍បុរីក
 ីឡា ដែលបានបញ្ចេញមតិ

ការបណ្តេញចេញពីដ
 ីធ្លី។ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា បន្ទាប់ពី

មិនពិត។ ការចោទប្រកាន់នេះ ហាក់បីដូចជាសំដៅ ទៅល�ើ

លោកយាយម្នាក់អាយុ ៧២ឆ្នាំផ
 ង) ត្រូវបានកាត់ទោសដាក់

ដល់កូនប្រុសពិការរបស់គាត់ ដែលក្រុមហ៊ុន មិនបានផ្តល់

៤៨

មជ្ឈមណ្ឌលសិទធិម
្ នុស្សកម្ពុជា, ការវ ិភាគច្បាប់ល�ើការចោទប្រកាន់ និងការផ្តន្ទាទោសតំណាងសហគមន៍បឹង
កកទាំង ១៣ នាក់ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២  (សំណុំរ�ឿងប្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៧៦/២៤-០៥-២០១២)។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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បុរីក
 ីឡា នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១។

អ្នកទន់ខ្សោយ ហ�ើយអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងធូររលុងជាមួយនឹង

ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន ៦ខែ ដោយមាន

ប្រទេសកម្ពុជា។

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ អ្នកស្រី ទឹមសាក់ម
 ុន្នី

ការព្យួរផ្នែកខ្លះនៃទោសរបស់គាត់។ អ្នកស្រី បានដោះលែង

មានអំណាច ដែលជាស្ថានភាពមួយធ្វើឲ
 ្យប៉ះពាល់កិត្តិយស
អាជ្ញាធរគួរពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការសុរិយោដី

ក្នុងថ្ងៃប�ើកសវនាការ ប៉ុន្តែនៅតែមានកំណត់ហេតុមានទោស

នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យតុលាការឲ្យ

ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន ៣ឆ្នាំ ប�ើទោះបីជាការប�ើកសវនាការនោះ

លម្អៀងទៅបម្រើផលប្រយោជន៍អ្នកមានអំណាចច្រើនជាង

ព្រហ្មទណ្ឌ។ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ បុប្ផា ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យ
ពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក
 ៏ដោយ។ ដោយមានការរំលោភបំពាន

ល�ើគោលការណ៍ ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ជនជាប់ចោទ

មិនបានទទួលប្រយោជន៍ពីវិមតិសង្ស័យឡ�ើយ។ អ្នកស្រី បាន

ក្លាយជាគោលដៅដោយសារតែសកម្មភាពសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន
របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

មធ្យោបាយជាធរមានក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី

និងលំនៅដ្ឋានពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡ�ើយ ដោយសារតែនិ
ទណ្ឌភាពទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់អំណាចដោយបំពាន

កង្វះខាតការអនុវត្តច្បាប់ និងកង្វះខាតឯករាជ្យភាពរបស់

តុលាការ។ តុលាការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងជាមួយនឹង
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ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

បានតឹងរឹង។ ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ដែលបំពេញការងារ
ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

ត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្ម។ ដ�ើម្បីធានាឲ្យតុលាការមានឯករាជ្យ

គួរមានការអនុម័តជាអាទិភាពនូវច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រម

និងព្រះរាជអាជ្ញា និងច្បាប់ស្តីពីការរ�ៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ
នៃតុលាការ។

ការផ្តន្ទាទោសផ្លូវច្បាប់ និងអំព�ើហិង្សាប្រឆាំងនឹង

តំណាង ភ្នាក់ងារ និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស មិនត្រឹមតែជា

ទង្វើខុសច្បាប់ និងអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងជា
ទង្វើព
 ុំមានប្រសិទ្ធភាពទ�ៀតផង។ អាជ្ញាធរមិនគួរគ
 ិតថា វិធី
ដូចនេះអាចដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីបានឡ�ើយ។

គំនិតផ
 ្តួចផ្តើមថ្មីៗរបស់រ ដ្ឋាភិបាល – សមាគមអាដហុក

៤. គំនិតផចផ្តើ
មថ្មីៗរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
តួ្
ក. ការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការស្តីពី
ការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ

ប្រកាសការផ្អាកបណ្តោះអាសន្ននេះ គឺត្រូវមិនរាប់បញ្ចូល

រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថាលោកបានចុះហត្ថលេខា

មានការផ្អាកនេះក្តី។ អង្គការ LICADHO ហៅ ចន្លោះប្រហោង

ការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងពង្រឹងអ្វីដែលហៅថា

ខ្លួនឯងតែម្តង” ៤៩ ហ�ើយស
 មាគមអាដហុកបានរកឃ�ើញថា

ដែលមានស្រាប់ដ�ើម្បីផាត់ចោលតំបន់ ដែលមានពលរដ្ឋ

ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២0១២ គឺរាប់បញ្ចូលទាំង សម្បទាន

សហគមន៍ និងដីកសិករ។ បទបញ្ជាលេខ00១ ក៏អំពាវនាវ

ខែសីហា (ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ដល់ខ ែធ្នូ

ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ)។ សម្បទានទាំងនេះគ្របដណ្តប់ល�ើផ្ទៃដី

រកឃ�ើញថា បានបំពារបំពានល�ើប
 ទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ ឬកិច្ចសន្យា

អំពីច
 ំនួនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចក
 ំពុងត្រូវបានរ�ៀបចំនៅពេល

សមាគមអាដហុកស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ

រាជរដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចប់ការលាក់ការណ៍សម្ងាត់ ជុំវិញការ

ស៊ីវិលផ្សេងៗទ�ៀត បានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលអស់ជា

នយោបាយរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែល

ពិនិត្យឡ�ើងវិញនូវសម្បទានដែលមានស្រាប់និងពង្រឹង

ឲ្យកសិករ និងពលរដ្ឋ ដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដីនោះវិញ ហ�ើយ

នេះ បទបញ្ជា០០១ គឺជាអ្វីដែលត្រូវការជាចា
 ំបាច់។ បទបញ្ជា

ស្តីពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ ដូចជា ការស្តារលទ្ធភាពដីឡ�ើងវិញ ឬ

ក្នុងការអនុវត្តនេះទេ។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងវាមានន័យថា

នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២0១២ លោកនាយក

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីអាច និងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ ប�ើទោះជា

ល�ើបទបញ្ជាមួយធ្វើការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នផ្លូវការស្តីពី

នេះថា “ធំធេងពេកដែលវាលេបត្របាក់ការហាមឃាត់នេះ

គោលនយោបាយ “ស្បែកខ្លា” ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចចំនួន៣៣ ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យចាប់តាំងពី

រស់នៅពីសម្បទាន និងសម្រាលការទន្ទ្រានយកដីល�ើដី

ដីចំនួន១៣កន្លែងក្នុងខែមិថុនា និង១០កន្លែងទ�ៀត ក្នុង

ផងដែរឲ្យពិនិត្យម�ើលគ្រប់សម្បទានដែលមានស្រាប់ ដ�ើម្បី

ឆ្នាំ២០១២ មានតែសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចបួនប្លង់ប៉ុណ្ណោះ

ប្រសិនប�ើ ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ឡ�ើងវិញថា សម្បទានដែលគេ

យ៉ាងហោចណាស់២0៨,៨0៥ហិកតា។ ដោយគ្មានព័ត៌មាន

សម្បទាន នោះនឹងត្រូវបានលុបចោល។

ប្រកាសការផ្អាកនេះ អ្នកអង្កេតការណ៍ស
 ្ថិតក្នុងភាពងងឹត។

បទបញ្ជាលេខ០០១។ សមាគមអាដហុកនិងអង្គការសង្គម

ចរចាផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងព័ត៌មានពិស្តារអំពីគោល

ច្រើនឆ្នាំមកហ�ើយឲ្យបញ្ឈប់ការផ្តល់សម្បទានដីថ្មីៗទ�ៀត

បានលុបចោល។ សម្បទាន ដែលដកហូតគួរប្រគល់ត្រឡប់

ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា

ពលរដ្ឋដែលទទួលរងប៉ះពាល់ចាំបាច់ត្រូវបានប្រឹក្សាយោបល់

នេះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ ក្នុងការផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន

សំណង។

របស់ពួកគេ។ រាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវហកហូតសម្បទាន

ជាផ្លូវការនេះនឹងត្រូវបានពន្យារក្តីប្រសិនប�ើ រាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រសិនប�ើ សម្បទានិកបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតដល់ដី

កំពុងត្រូវបានរ�ៀបចំនៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២0១២ អ្នក

ពលរដ្ឋ ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់។

សម្រាលអានុភាពនៃគោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។

ក្នុងការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការនេះ។ តាមពិត សម្បទាន

សម្បទានថ្មីៗនឹងមានន័យថាការសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន

ដែលត្រូវបានគេរកឃ�ើញថា បានបំពារបំពានល�ើកា
 តព្វកិច្ច

ប�ើទោះជា មានការធានាថា ការផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន

របស់ពួកគេ និងប្រគល់ដីនោះមកអ្នកកាន់កាប់ដ�ើមវិញ។

ពុំបង្ហាញព
 ័ត៌មានអំពីចំនួនជាក់លាក់នៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ឬព្រៃឈ�ើ គឺចាំបាច់បង្ខំពួកគេឲ្យផ្តល់សំណងដល់រដ្ឋ និង

អង្កេតការណ៍ឯករាជ្យអាចឆ្ងល់នឹងឆន្ទះនយោបាយក្នុងការ

យ៉ាងណាក៏ដោយ ចន្លោះប្រហោងដ៏សំខាន់ក�ើតមាន

តាមពិត ប�ើទោះជាមានការផ្អាកបណ្តោះអា
 សន្ននេះក្តី ការផ្តល់

ដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលស្ថិតក្រោមការពិចារណា នៅពេលដែល

គឺសំខាន់ជាងការសន្យាជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជា។

៤៩  “លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីការពារការចុះហត្ថលេខាល�ើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច” ក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុសិ៍ច
្ត ុះថ្ងៃទី២៧
ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១២។
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – គំនិតផ
 ្តួចផ្តើមថ្មីៗរបស់រ ដ្ឋាភិបាល

ខ. គម្រោងផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីថ
 ្មី តាមរយៈ
ការកំណត់ព្រំប្រទល់ដោយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត

ខ្លួនពីការគំរាមកំហែងបណ្តេញចេញ) នឹងមិនទទួលបាន

បានប្រកាសអំពីចេតនារបស់គាត់ ក្នុងការដាក់ចេញនូវ

ក្នុងកម្មវិធីន េះ បន្ថែមទៅល�ើកា
 រកំណត់ព្រំប្រទល់ដ
 ី។ នេះគឺ

ត្រូវអនុវត្តដោយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត។ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី

តម្រូវការ របស់ពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់លំនៅដ្ឋាន

តាមទីជនបទ ទូទាំងប្រទេស ក្រោយពីការវាស់វែង និង

ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ ក្តីបារម្ភមួយទ�ៀតគឺថា ក្នុងពេល

នេះគឺជាការអនុវត្តបន្ថែមនូវគោលនយោបាយ “ស្បែកខ្លា”

របស់ពួកគេជួយដល់ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ហ�ើយពុំមានសល់

យោងតាមទិន្នន័យជាផ្លូវការត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ

នេះពុំដោះស្រាយស្ថានភាពរបស់ជនជាតិដ�ើមភាគតិចទេ។

ចំនួន៧១,២២0សន្លឹកឲ្យពលរដ្ឋ ហ�ើយក្រុមយុវជនបាន

ប្រចាំខេត្តមួយចំនួនចង្អុលប
 ង្ហាញថា សមាជិកនៃសហគមន៍

ល�ើផ្ទៃដី៤៣៣,៩៨៧ហិកតា ។ សមាគមអាដហុកស្វាគមន៍

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីជាលក្ខណៈឯកជនជាជាងជាលក្ខណៈ

មានអារម្មណ៍ថា មានសន្តិសុខជាងមុនអំពីការកាន់កាប់

អ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីជាលក្ខណៈ

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី សមាគមអាដហុកចង់ល�ើក

របស់ជនជាតិដ�ើមភាគតិច ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិក្រោមកម្មវិធីនេះដដែល។ ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

សិទ្ធិកាន់កាប់ (ស្របតាមច្បាប់ភូមិបាល) ត្រូវបានរាប់បញ្ចូល

កម្មវិធីប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដ៏ល�ឿន និងថ្មីមួយ ដែល

ពិតជាជួយពង្រឹងសន្តិសុខកាន់កាប់ដីធ្លី ដោយដោះស្រាយ

រាប់ម៉ឺនសន្លឹកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញឲ្យគ្រួសាររស់នៅ

ក្រៅផ្លូវការ ឬក្នុងតំបន់ដែលអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់

កំណត់ព្រំប្រទល់ដីធ្លីរបស់ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត។ កម្មវិធី

បច្ចុប្បន្ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចំណាយពេលវេលាភាគច្រើន

ដោយបង្កកការទាមទារដីធ្លីរបស់កសិករ។

ពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទេ។ ទីបី កម្មវិធី

ឆ្នាំ២0១២ រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី

របាយការណ៍ដែលសមាគមអាដហុកទទួលបានពីទីស្នាក់ការ

កំណត់ព្រំប្រទល់ដីប្រមាណ៣៣៣,២៧៥ប្លង់ គ្របដណ្តប់

ជនជាតិដ�ើមភាគតិច កំពុងទទួលរងសម្ពាធឲ្យទទួលយក

ការវិវឌ្ឍនេះដោយសារថា បច្ចុប្បន្ន ពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនគ្រួសារ

សមូហភាព។ ដោយសារតែពួកគេខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ខ្លួន

ដីធ្លីរបស់ព
 ួកគាត់។

ឯកជន ត្បិតគ្មានជម្រើសល្អជាងនេះ។ ការពិតដែលថាដីធ្លី

ក្តីបារម្ភមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រគល់

ប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនឯកជនជួយជម្រុញដល់និន្នាការនេះ។

៥០

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីថ្មីនេះ។ ក្តីបារម្ភទាំងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពី

គំហ�ើញ និងរបាយការណ៍ បឋមៗ។ បណ្តុំទិន្នន័យ និង
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលក្ខណៈស៊ីជម្រៅនឹងមានសារៈសំខាន់

ក្នុងការវាយតម្លៃឲ្យបានពេញលេញអំពីគម្រោងថ្មីនេះ និង
ផ្តល់ជា
 អានុសាសន៍។

ទីមួយ វាហាក់ដូចថា អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នរដ្ឋ

ករណីសិក្សា៖ ការវាស់វែងដីទៅតាមករណីក
 ្នុង
ខេត្តកោះកុង

ក្នុងខេត្តកោះកុង ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត បានបដិ

ទទួលបន្ទុកផ្នែកផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី ការប្រើប្រាស់ និង

សេធវាស់វែងដីរ បស់ប្រជាជនដែលបានចូលរួមក្នុងវិវាទដីធ្លី។

ដែលធ្វើឡ�ើងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ទេ។ ទីពីរ តំបន់មានវិវាទ

(ក្នុងចំណោម ១,១៤៣គ្រួសារ) ដែលមានវិវាទជាមួយ

ការគ្រប់គ្រង មិនត្រូវបានប្រឹក្សាយោបល់ មុនពេលការប្រកាស
ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពកម្មវិធីនេះ។ ដូច្នេះ

ពលរដ្ឋ ដែលត្រូវការប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីបំផុត (ដ�ើម្បីការពារ

ក្នុងស្រុកបុទុមសាគរ និង គីរីសាគរពលរដ្ឋ ៣០០គ្រួសារ

ក្រុមហ៊ុន Union Development Group (UDG) ត្រូវបានដាក់
ឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយ ដែលគ្មានដំណោះស្រាយ។

៥០	គេហទំព័រMLMUPC (ប្រឹក្សាយោបល់នៅថ្ងៃទី៩ខែមករាឆ្នាំ២០១៣)។
44

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

គំនិតផ
 ្តួចផ្តើមថ្មីៗរបស់រ ដ្ឋាភិបាល – សមាគមអាដហុក

ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបដិសេធវាស់វែងប្លង់ដីជាលក្ខណៈ

រដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថា ដំណាក់កាលទីព
 ីរន ៃកម្មវិធីន
 ឹងបញ្ចប់

ដូចគ្នាដែរ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត បានបដិសេធវាស់វែងដី

ជាទូទៅ។

ឯកជន ដោយចោទថា ពួកគាត់ស្ថិតក្នុងតំបន់មានវិវាទ។

ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ២០២គ្រួសារ ដែលមានវិវាទជាមួយនឹង

ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ពោលគឺមួយខែមុនការបោះឆ្នោត

កណ្តោល ឃុំជ
 ីខល�ើ ស្រុកស្រែអំបិល។ ក្នុងស្រុកស្រែអំបិល

គ. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសង្គម
ស៊ីវិល និងអង្គការដៃគូ

ប្លង់ដីឲ្យពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយការទន្ទ្រាន

កម្ពុជា(CHRC) បានព្រមព្រៀងបង្កើនកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត បានជួយ

តាមរយៈកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងការស�ុើបអង្កេតរួមគ្នា

ក្រុមហ៊ុន Koh Kong Plantation Company ក្នុងភូមិត្រពាំង
និងស្រុកបុទុមសាគរ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបដិសេធវាស់វែង
យកដីដោយឧកញ៉ាហេងហ៊ុយ។

រកដោះស្រាយ និងបានវាស់វែងប្លង់ដីជាលក្ខណៈបុគ្គលឲ្យ

ពលរដ្ឋ ៨៤គ្រួសារ ដែលមានវិវាទជាមួយអង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះ Wild Aid ក្នុងភូមិ កោះប�៉ោ ឃុំបាក់

ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា។

សមាគមអាដហុកសូមទទួចថា ការអនុវត្តនូវបទ

ប្បញ្ញត្តិច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងដីជនជាតិដ�ើមភាគតិច គឺពិតជាមាន

សារៈសំខាន់ដ៏ខ្លាំង និងពុំអាចរង់ចាំបាន។ ទីបួន សមាគម
អាដហុកបានរបាយការណ៍ព
 ីថ
 ្នាក់មូលដ្ឋានអំពីក ្រុមមនុស្ស

ដែលបានឆ្លៀតឳកាសកាប់បំផ្លាញដីព្រៃឈ�ើ និងដីដាំដុះ

ក្នុងបំណងធ្វើជាអ្នកស្នាក់នៅស្របច្បាប់ និងទទួលបាន
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី។ ជាចុងក្រោយអាជ្ញាធរសាធារណៈបាន

ព្យាយាមធ្វើឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកអង្កេត
ការណ៍រួញរាពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីថ្មីនេះ។ ជា
ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីទ
 ិត�ៀនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុង

បទសម្ភាសន៍មួយ លោក ស�ៀ ភារម្យ នាយកលេខាធិការដ្ឋាន

ក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅដ្ឋានទទួលការគំរាមកំហែង

ពីក្រុមនិស្សិត ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាល។ ក្រុម
នេះបានព្រមានដល់លោក ស�ៀ ភារម្យ ឬបុគ្គលិកសង្គម
ស៊ីវិលផ្សេងៗទ�ៀត ដែលនៅតែបន្តទិត�ៀនកម្មវិធីនេះពួកគេ

នឹងពុំអាចធានាបាននូវប្រតិកម្មដោយសន្តិវិធីពីសំណាក់
ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពុំមានករណី
ប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សាណាមួយក�ើតឡ�ើងឡ�ើយ។

នៅថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២0១៣ លោកនាយក

ក្នុងឆ្នាំ២0១២ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស

របស់ខ្លួនជាមួយស
 មាគមអាដហុក និងអង្គការដៃគូផ្សេងទ�ៀត

មួយទៅល�ើករណីនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស រួមទាំង
ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី។ ក្នុងខែមិថុនាបុគ្គលិកសមាគមអាដហុក

រួមគ្នានឹង ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ

ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា(OHCHR) និង ក្រុមមេធាវី
សំរឹទ្ធបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី “ការវិភាគ

ការត្រួតពិនិត្យ ការវាយតម្លៃនិងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍
អំពីករណីសិទ្ធិមនុស្ស ឆ្លុះទៅរកដំណោះស្រាយ” ទៅដល់
បុគ្គលិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ព្រឹទ្ធសភា

រដ្ឋសភា អង្គភាពប្រឆាំងអំព�ើពុករលួយ និងអង្គភាពប្រឆាំង
អំព�ើភេរវកម្ម។ នៅចន្លោះពីខែសីហា ឆ្នាំ២0១២ និង ខែមករា

ឆ្នាំ២0១៣ ករណីដីធ្លីចំនួនបី (រួមទាំងករណីនៅភូមិវល្លិ
ព្រេង សូមខាងល�ើ) ត្រូវបានស�ុើបអង្កេតរួមគ្នា តាមរយៈ

ការចុះផ្ទាល់ទៅមូលដ្ឋាន។ សមាគមអាដហុកស្វាគមន៍
យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះ ក៏ដូចជា
ការពង្រីកឲ្យបានពេញឆ្នាំ២០១៣។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ ដែលមាន

គោលបំណងផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ គ្រួសារនៅទីជនបទ

និងការពារដីធ្លីរបស់ព
 ួកគេពីកា
 រទន្ទ្រានយកដី គឺជាការស្វាគមន៍

ប៉ុន្តែនៅពុំទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡ�ើយ។ គំនិតផ្តួចផ្តើម
ទាំងនេះពុំដោះស្រាយនូវតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និង
សហគមន៍ដែលត្រូវការប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីជាចា
 ំបាច់នោះទេ។

ជាមួយនឹងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេសអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងពុំមានលេសអ្វីទ�ៀតទេ ប្រសិនប�ើខ្លួន
ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអ
 នុសាសន៍

សេចក្តីសន្និដ្ឋា ន និងអនុសាសន៍

ឆ្នាំ២0១២ អាចជាផ្លូវរបត់សម្រាប់សិទ្ធិដីធ្លី និង

លោភលន់ និងនិទណ្ឌភាព។ ក្នុងទីក្រុង តំបន់តាំងលំនៅដ្ឋាន

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញនូវការទទួលស្គាល់ថា មានអ្វីម្យ៉ាង

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ នៅទីជនបទវិវាទថ្មីៗអាចផ្ទុះឡ�ើង និង

លំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា។ គំនិត ផ្តួចផ្តើមថ្មីៗរបស់
ដូចជាខុសឆ្គងនិងថាវិបត្តិ ដីធ្លី បានចាប់ផ្តើមគំរាមកំហែង

ដល់ស្ថេរភាពប្រទេសជាតិ។ ប៉ុន្តែប�ើទោះជាអាជ្ញាធរ បាន
យល់ពី ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពយ៉ាងណាក្តី ក៏ការទន្ទ្រានល�ើ

ធនធានធម្មជាតិ និងធនធានចិញ្ចឹមជីវិត នៅតែបន្តក�ើតមាន

ក្រៅផ្លូវការជាច្រើនទំនងនឹងត្រូវបានរុះរ�ើ ដ�ើម្បីប�ើកផ្លូវឲ្យ
វិវាទដែលកំពុងក�ើតមានស្រាប់ជាច្រើនអាចនឹងកាន់តែមាន
លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែកង្វះខាតនៃដំណោះស្រាយគួរ
ឲ្យពេញចិត្ត។

អ្វីដែលត្រូវការជាចាំបាច់ជាងគេ បច្ចុប្បន្នបន្ថែមល�ើ

មិនស្រាកស្រាន ហ�ើយគោលនយោបាយ ដែលជាដ�ើមចម

ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋ និងការពិនិត្យឡ�ើងវិញន
 ូវគោលនយោបាយ

ដែលមានបំណងផ្តល់អានុភាពដល់ច្បាប់ភូមិបាល និងបទ

កម្ពុជាបានដំណ�ើរទៅដោយពុំមានបទប្បញ្ញត្តិ។ ផលប្រយោជន៍

នៃភាពរំជ�ើបរំជួល ក៏ន ៅតែបន្តក�ើតមានដែរ។ គម្រោងនានា
ប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ ដូចជា គម្រោងរដ្ឋបាលនិងគ្រប់គ្រងដីធ្លី(LMAP)

និងក្រោយមកទ�ៀត កម្មវិធីអនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី(LASSP)

បានខកខានក្នុងការផ្តល់សន្តិសុខនៃការកាន់កាប់ដល់គ្រួសារ

ដែលងាយរងគ្រោះបំផុត និងដ�ើម្បីដោះស្រាយ “និន្នាការ
អំណាចមិនយុត្តិធម៌ […] បណ្តាលឲ្យមានការ ទាត់ចោលនូវ

ក្រុមពលរដ្ឋ ដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញ ការចាក់ឫសដ៏ជ្រៅ
នៃប្រព័ន្ធបំពានអំណាច និងការរួមចំណែកដល់ការបែងចែក

អភិវឌ្ឍន៍ នោះគឺកា
 រទទួលស្គាល់ថា ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេស
អ្នកខ្លាំងបានផ្តល់ជា
 ប្រយោជន៍មិនសមាមាត្រពីការចាត់ចែង
ដីធ្លី និងគោលនយោបាយ ខណៈដែលសហគមន៍និងពលរដ្ឋ

ដែលត្រូវបានគេផាត់ ចេញ ក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិរបស់

ប្រទេសជាតិ បានទទួលបន្ទុកនៃការផ្លាស់ប្តូរ។ តម្លាភាព
នៅ មានខ្វះខាតគ្រប់កម្រិតរដ្ឋបាល និងនីរទណ្ឌភាពមាន
លក្ខណៈរាលដាលជាទូទៅ។

ពុំមែនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ត្រូវបានអនុញ្ញាតក្រោមឈ្មោះ

គ្មានសមធម៌នូវបន្ទុក និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍”

អភិវឌ្ឍន៍នោះទេ។ សមធម៌ ការរាប់ បញ្ចូល និងការការពារ

គ្មានដីធ្លី អ្នកតាំងលំនៅដ្ឋានក្រៅផ្លូវការនៅតាមទីប្រជុំ ជន

អភិវឌ្ឍន៍។ រាជរដ្ឋាភិបាល ពុំមែនមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខល�ើ

៥១

។ ចំណែកដ៏ធំ នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់បញ្ចូលទាំងកសិករ
និងជនជាតិដ�ើមភាគតិច បច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាព
គ្មានអ្វីទាំងអស់។

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខា
 ងមុខ កំណ�ើនភាគរយនៃវិវាទដីធ្លី

នឹងទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានយក ដីធ្លីក្នុងតំបន់ជនបទ

និងតំបន់ទីក្រុងផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ន សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
គ្របដណ្តប់ល�ើភាគរយ ដ៏ធំនៃដីដាំដ
 ុះរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ដូច្នេះហ�ើយរា
 ជរដ្ឋាភិបាល នឹងពុំអាចបន្តផ្តល់សម្បទានបាន
ច្រើនទ�ៀតដូចក្នុងឆ្នាំមុនៗបានទេ។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មី

អាចនឹងត្រូវយកចេញពីត
 ំបន់ការពារ កោះ ឬសម្បទានដែល

ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស គួរជា
 ចំណុចកណ្តាលនៃគោលនយោបាយ

និយមន័យនៃការអភិវឌ្ឍន៍នោះទេ គឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមាន
សំឡេងដ៏សំខាន់ ក្នុងការល�ើកឡ�ើងអំពីក្តីបារម្ភអំពីគម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ និងអានុភាពអវិជ្ជមានរបស់វាទៅល�ើក ្រុមប្រជាពលរដ្ឋ

ដែលក្រីក្រស្រាប់ និង ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេផាត់

ចេញ។ ជម្រើសដែលអាចយកមកជំនួសមានច្រើនដែល
អាចអនុវត្តទៅបាន ដូចជាការជួយគាំទ្រដល់ កសិករដែល
កាន់កាប់ល�ើដីតួចៗ។

ប្រសិនប�ើ ពុំមានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយ

ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាការផាត់ចេញ

បានលុបចោល ប៉ុន្តែវិវាទ នឹងមានចំនួនតិចតួចជាងមុនដែល

អយុត្តិធម៌ និងការរំលោភបំពានអំណាចនោះទេ នោះគំនិត

ពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានយកដីដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន និង

ដីធ្លីនិងលំនៅដ្ឋាន នឹងគ្រាន់តែអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន

ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានថ្មីៗទាំងនេះ។ ផ្ទុយទៅវិញ វិវាទ

អ្នកមានអំណាច ទំនងបន្តនៅតែមានដោយសារតែសេចក្តី
៥១
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ផ្តួចផ្តើមជាបណ្តោះអាសន្នរបស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាល ទាក់ទិននឹង
សម្រាប់រយៈពេលដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ។ ដំណាក់កាលទីមួយ

BABC/អង្គការសមធម៌កម្ពុជានិង Heinrich BöllStiftung យុទ្ធសាស្រ្តសិទធិម
្ នុស្សចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍នៃវ ិស័យ
ដីធ្លីរបស់កម្ពុជា(ឆ្នាំ២០១២)ទំព័រ. Iv។ សូមម�ើលផងដែរទំព័រ២៨-៣១។

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអ
 នុសាសន៍ – សមាគមអាដហុក

ត្រូវតែបំពេញបង្គ្រប់ដោយដំណាក់កាល ទីពីរ (ដែលកាន់តែ

លំបាក) ពោលគឺការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាធរមាន និង

តំបន់តាំងលំនៅដ្ឋានក្រៅផ្លូវ ការនៅទីក្រុង។

•

ការបង្កើនសន្តិសុខនៃការកាន់កាប់ សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា គឺ

ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន ត្រូវកសាង

ពុំមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គ្មានវិវាទនោះទេ។

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អនាម័យ ទឹក និងអគ្គិសនីជា

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការជ្រើសរ�ើសដ៏

មូលដ្ឋាន និងផ្តល់សេវាសន្តិសុខ សុខភាព និងការ

ច្បាស់លាស់ម
 ួយ។

អនុសាសន៍

អប់រំសាធារណៈ។

២. សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្បទានផ្សេងៗទ�ៀត
•

សមាគមអាដហុកសូមដាក់ជូនអនុសាសន៍ខាងក្រោមដល់

ពិតប្រាកដ ទំហ៊ំ ព្រំប្រទល់ រយៈពេល សម្បទានិក

គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ ការវាយតម្លៃផលប៉ះ

១. សិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន

ពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម ដំណ�ើរការប្រឹក្សាយោបល់

អនុម័តសេចក្តីព្រាងនៃគោលនយោបាយលំនៅដ្ឋាន

និងគម្រោងផ្តល់សំណង។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ

ថ្នាក់ជាតិ បន្ទាប់ពីច
 ្បាស់លាស់ថាវា ស្របនឹងបទ

នូវគេហទំព័ររបស់ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង

ដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា
នេះដូចបានស្នើសុំដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេស

នេសាទ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ។

•

របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែក

ដីសេដ្ឋកិច្ច និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទ�ៀត។

•

របស់ប្រ
 ទេសជាតិទាំងមូល។

•

បង្ហាញព័ត៌មានស្តីពីសម្បទានដែលបានលុបចោល

ឲ្យស្របគ្នាន
 ឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរ ជាតិ។ ទន្ទឹមនឹង

សកម្មភាពតាមដានក្រោយពីការលុប ចោល និង

នោះដែរ ដាក់ចេញនូវការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជា

ចំណូលរដ្ឋបានមកពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។

•

តំបន់ជនបទនិងទីក្រុង រហូតទាល់តែ ដំណ�ើរការ

ផ្នែកច្បាប់ សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ភផ្សាយ

អនុវត្តកម្មវិធីធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាផ្លូវការ និង

គ្រប់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង

ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី ជាបញ្ហាអាទិភាព។

•

ពន្លឿនការចុះបញ្ជីសហគមន៍ជនជាតិដ�ើមភាគតិច

សម្បទានដីរបស់ពួកគេ។

•

ជានីតិបុគ្គល និងផ្តល់អាទិភាពការចុះ បញ្ជីដីធ្លីរ បស់

សម្បទានរបស់ពួកគេនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់

ទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល
កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់តាំងលំនៅដ្ឋានក្រៅផ្លូវការ

ដោយផ្តល់កា
 រយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅល�ើ

ដាក់ពិន័យដល់ក្រុមហ៊ុនដែលពុំអនុវត្តតាមលក្ខ
ខណ្ឌតម្រូវក្នុងកិច្ចសន្យា និងច្បាប់ ដោយដកហូត

ពួកគេស្របទៅតាមច្បាប់ភ
 ូមិបាល។

•

បង្កើនពន្ធអាករល�ើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដោយ
ផ្អែកទៅល�ើផលិតកម្ម និងធ្វើឲ្យទៅជាកាតព្វកិច្ច

នៃការធ្វើប
 ័ណ្ណកម្ម សិទ្ធិដ
 ីធ្លីបា
 នបញ្ចប់។

•

ធ្វើការពិនិត្យឡ�ើងវិញឲ្យបានទូលំទូលាយនូវ
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់ និងប�ើក

អនុម័តនូវច្បាប់ស្តីពីកា
 របណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន

ផ្លូវការស្តីពីការបណ្តេញ ចេញពីលំនៅដ្ឋានក្នុង

ផ្តល់អាទិភាពក្នុងការផ្តល់សំណងគ្រប់គ្រាន់ដល់
ពលរដ្ឋ ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសម្បទាន

សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋានសមស្រប

គួរធ្វើកា
 រកំណត់ផែនទីនៃតម្រូវការផ្នែកលំនៅដ្ឋាន

ប�ើកបង្ហាញភ្លាមៗនូវព័ត៌មានអំពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ដែលមានទាំងអស់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទីតាំង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖

•

ក្នុងតំបន់តាំងលំនៅដ្ឋានថ្មីសម្រាប់អ្នកដែល

ប្រឆាំងនឹងពួកគេ។

•

កាត់បន្ថយទំហំសម្បទានដែលមានផ្ទៃដីល�ើសពី
ការកម្រិតត្រឹម ១0,000ហិកតា និងដីដែល ប្រើ

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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សមាគមអាដហុក – សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអ
 នុសាសន៍

ប្រាស់មិនស្របតាមលក្ខណៈល�ើកលែងដូចបាន

ផ្តល់ឲ្យយន្តការ និងស្ថាប័នដោះស្រាយវិវាទនូវ

កំណត់ក
 ្នុងច្បាប់។

•

ធនធានស្ថាប័ន ធនធានមនុស្ស និងធនធានហិរញ្ញ

ពន្លាតការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជាផ្លូវការស្តីពីការ

ផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មី និងប�ើក បង្ហាញជា

ផ្លូវកា
 រអំពីច
 ំនួនគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែល

វត្ថុគ្រប់គ្រាន់។

•

គូសបញ្ជាក់ក្របខណ្ឌផ្លូវច្បាប់និងស្ថាប័នរបស់

ត្រូវបានរ�ៀបចំស្នើសុំនៅត្រឹម ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា
ឆ្នាំ២០១២ (អមដោយភស្តុតាង)។

•

ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ចំពោះសម្បទានដីសង្គម

អាជ្ញាធរជាតិសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី។

•

នៃតុលាការ ជាបញ្ហាអាទិភាពសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ

បំពាន អំព�ើពុករលួយ និងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ

ល�ើតុលាការ និងដាក់ពិន័យមន្ត្រីរាជការ និងអ្នក

ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដី សង្គមកិច្ច។

•

កំណត់ព្រំប្រទល់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន អំពី

ដែលរកឃ�ើញថា មានការកេងបំបាត់លុយកាក់
ឬប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈ។

•

អភិវឌ្ឍន៍ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការផ្តល់សម្បទានដី សេដ្ឋកិច្ច
និងសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទ�ៀត ក្នុងតំបន់

៥. នីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យ
•

•

ផ្តល់អាទិភាពដល់ការអភិរក្សព្រៃឈ�ើបឋមនិង

ការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន។

•

•

វាយតម្លៃ ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនូវផលប៉ះពាល់ផ្នែក

និងសកម្មជន។

•

ដែលល�ើកលែងចំពោះអ្នករ�ៀបចំកា
 រប្រជុំព
 ីការតម្រូវ

និងសម្បទានដី មុននឹងការអនុវត្តគម្រោងទាំងនេះ

ឲ្យផ្តល់សេចក្តីជ
 ូន ដំណឹងសម្រាប់គ្រប់សកម្មភាព

និងវាយតម្លៃឡ�ើងវិញនូវផល ប៉ះពាល់របស់គម្រោង
•

ដាក់ពិន័យដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន និងមន្ត្រី

ផ្សព្វផ្សាយអប់រំជាផលប្រយោជន៍សង្គម។

•

និក។ ធ្វើការស�ុើបអង្កេតប្រកបដោយខ្លឹមសារទៅ

ខុសច្បាប់ និងបទល្មើសផ្សេងៗទ�ៀត អនុលោម

ល�ើការចោទប្រកាន់ អំពីការរំលោភបំពានប្រព្រឹត្ត

តាមមាត្រា១០០ និង១០១នៃច្បាប់ ស្តីពីព្រៃឈ�ើ។

•
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ផ្តល់អាទិភាពដល់ការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី និង

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ឈប់ផ្តល់ការការពារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ខេមរភូមិន្ទ ដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងសម្បទា

ព្រៃឈ�ើ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាប់ឈ�ើដោ
 យ

៤. ដំណោះស្រាយវិវាទ

ផ្តល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋនូវការបណ្តុះប
 ណ្តាល
អំពីច
 ្បាប់ស
 ្តីពីបា
 តុកម្មដោយសន្តិវិធី ពិសេសមាត្រា៣

បរិស្ថាននៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗដូចជា ទំនប់ទឹក

ទាំងនេះបន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងទាំងនេះ។

ឈប់ប�ៀតប�ៀនដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការ
ទៅល�ើតំណាងសហគមន៍ បុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្ស

បៃតងជានិច្ច និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងបទ
ប្បញ្ញត្តិពា
 ក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាន។

ឈប់បង្ក្រាបល�ើការតវ៉ាប្រកបដោយសន្តិវិធី
របស់សហគមន៍ ដែលទទួលរងប៉ះពាល់ដោយ

ដែលបំពេញលក្ខណ:វិនិច្ឆ័យនៃតំបន់ “ស្នូល” និង
តំបន់ “អភិរក្ស”។

បន្តស�ុើបអង្កេតរួមគ្នាក្នុងករណីដីធ្លី ជាមួយនឹង
អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

តំបន់ការពារនិងតំបន់ផ្ទៃក្នុងរបស់តំបន់ការពារ

ទាំងនោះ។ ស្វែងរកជំនួយបច្ចេកទេសពីដៃគូ

អនុម័តច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា

ក៏ដូចជា ច្បាប់ស្តីពីការរ�ៀបចំ និងការ ប្រព្រឹត្តិទៅ

កិច្ច និងស�ុើបអង្កេតការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភ

៣. ធនធានធម្មជាតិ

ពង្រឹងគណៈកម្មការសុរិយោដីនៅគ្រប់កម្រិត និង

ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ។

•

បញ្ចប់ប្រ
 ព័ន្ធ “ឧបត្ថម្ភ” ដែលបុគ្គលដែលមានអំណាច

ផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ខេមរភូមិន្ទ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអ
 នុសាសន៍ – សមាគមអាដហុក

៦. យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោ
 លនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍
•

បណ្តាលឲ្យមានការអន់ថយគុណភាពដី និងការ

បង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់ក

ឈូសឆាយព្រៃ។ សូមកុំចូលរួមកាប់ ឈ�ើដោយ

សិក
 រកាន់កាប់ដីខ
 ្នាតតូច ជាយុទ្ធសាស្ត្រអ
 ភិវឌ្ឍន៍
ដែលយកមកអនុវត្តបាន និងប�ើកឲ្យមានការប្រឹក្សា

ខុសច្បាប់ក្នុងព្រៃ។
•

យោបល់ទ
 ូលំទូលាយស្តីពីគោ
 លនយោបាយ និង

ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការ (តាមរយៈអនុក្រឹត្យ) ដែល

យុទ្ធសាស្ត្រអ
 ភិវឌ្ឍន៍ន
 ិងផលប៉ះពាល់រ បស់វា
 ទៅល�ើ

សម្បទានត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ។ សូមកុំប្រើប្រាស់

សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិល
 ំនៅដ្ឋាននិងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិ។

•

សេចក្តីជូនដំណឹងមិនផ្លូវការពីអាជ្ញាធររដ្ឋ ធ្វើជា

ស្វែងរកជំនួយបច្ចេកទេសពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដ�ើម្បីរ�ៀប

លេស ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមឈូសឆាយដីដាំដុះរបស់

ចំការវាយតម្លៃទូលំទូលាយមួយអំពីគោ
 លនយោបាយ

អភិវឌ្ឍន៍ ដោយពិនិត្យទៅល�ើទ
 ិដ្ឋភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ប្រជាពលរដ្ឋ។

•

នយោបាយ និងអានុភាពអវិជ្ជមានរបស់វា។

•

អំពីគ្រប់បញ្ហា ដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ពួកគេ។

ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពិសេសគឺ អ្នករាយការណ៍

ចុងក្រោយសមាគមអាដហុកសូមដាក់ជូនដល់ដៃគូ

និងមេធាវី និង អ្នករាយការណ៍ពិសេស ទទួលបន្ទុក

ដូចខាងក្រោម៖

ពិសេស ទទួលបន្ទុកផ្នែកឯករាជ្យ ភាពចៅក្រម

ផ្នែកសិទ្ធិទទួលបាន សេរីភាពនៃការប្រជុំដោយ

អភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់របស់ប្រទេសកម្ពុជានូវអនុសាសន៍
•

សន្តិវិធី និងសមាគម និងអញ្ជើញដល់គ្រ
 ប់នីតិវិធី

ប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្តោតទៅល�ើកា
 រពង្រឹងសន្តិ

ធ្វើសហប្រតិបត្តិការពេញលេញ ជាមួយស្ថាប័ន

សុខនៃការកាន់កាប់ដ
 ីធ្លីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជ
 ំនួស

សន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ដ�ើម្បីអនុវត្ត

ពឹងផ្អែកទៅល�ើទ
 ិន្នន័យបែបបរិមាណ (ចំនួនប័ណ្ណ

អនុសាសន៍ដែលបានដាក់ជូនប្រទេសកម្ពុជា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣មក ក៏ដូចជា ក្រុម ប្រឹក្សា

កម្មសិទ្ធិដីដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន)។

•

សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បី

និងព្យូរជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងករណីមានភស្តុតាង

នៃដំណ�ើរការពិនិត្យឡ�ើងវិញជាសកល។

បង្ហាញអំពីបទល្មើសអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជា។

•
សមាគមអាដហុកសូមដា
 ក់ជូនអនុសាសន៍ខាងក្រោមទៅ

ផ្តល់អាទិភាពដល់តម្រូវការរបស់ប្រ
 ជាពលរដ្ឋនិង

នៅពេលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្ម សូមយកចិត្តទុក

សហគមន៍ ដែលត្រូវការបំផុតនូវប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ

ដាក់ឲ្យបានសមស្របនិងកំណត់ បង្ការ និងសម្រាល

ដី ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកតាំងលំនៅដ្ឋាន

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានល�ើសិទ្ធិមនុស្សស្រប នឹង
ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ច។

•

ប្រើប្រាស់សម្បទានឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌ
តម្រូវតាមកិច្ចសន្យានិងច្បាប់។ ពិសេស សូមកុំ

ពិចារណាដកជំនួយដល់វិស័យដីធ្លី ប្រសិនប�ើ អាជ្ញា
ធរពុំបង្ហាញនូវឆន្ទះនយោបាយច្បាស់លាស់ ក្នុងការ

សហគ្រាសអាជីវកម្ម៖

គោលការណ៍ណែនាំរ បស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ស�ុើបអង្កេតការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពាន
ដែលបានប្រព្រឹត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីជ
 ំនួយអភិវឌ្ឍន៍

អនុវត្តអនុសាសន៍ ដែលបានដាក់ជូនក្នុងក្របខណ្ឌ

•

វាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធី និងគម្រោង
ជំនួយនានាដែ
 លបានផ្តល់ជ
 ូនដល់វិស័យដីធ្លីរបស់

ពិសេសទាំងអស់។

•

គោរពសិទ្ធិរបស់ព
 លរដ្ឋរ ស់ន ៅក្នុងតំបន់ និងចូលរួម

ក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់និង

ធ្វើកា
 រគោរពអញ្ជើញអ្នកកាន់អាណត្តិនីតិវិធីពិសេស

របស់អ
 ង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលបាន ស្នើសុំម
 ក

សូមកុំចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ មុននឹងទទួលបាន

ក្រៅផ្លូវការ និងជនជាតិដ�ើមភាគតិចផង។

•

បន្តប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិល

ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យបញ្ហាធនធានធម្មជាតិ លំនៅ
ដ្ឋាន និងដីធ្លី។
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ឧបសម្ន
ព័ ្ធ

១. សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលផ្តល់ឲ្យក្នុងត
 ំបន់ការពារ
ផ្ទៃដដី �ើមតា
 ម
តំបន់កា
 រពារ

ព្រះរាជក្រឹត្យ

សម្បទានដសេ
ី ដ្ឋកិច្ច

សម្បទានដី

២0១១(ហិកតា)

២0១២(ហិកតា)

ឆ្នាំ១៩៩៣
(ហិកតា)

១

ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យ
ដែនជម្រកសត្វព្រៃគូ

២

លេនព្រហ្មទេព

ឧទ្យានជាតិបុទុម

៣

សាគរ

២00៨-

ផ្ទៃដនី ៅ

សេដ្ឋកិច្ច

សេសសល់
(ហិកតា)

៣៣២,៥00

១0៨,៥១៣

0

២២៣,៩៨៧

៤0២,៥00

៧៩,៣៤៩

១២៦,៧៩៦

១៩៦,៣៥៥

១៧១,២៥0

៨៤,0៧៤

0

៨៧,១៧៦

៤

ឧទ្យានជាតិបូកគោ

១៤0,000

៤0,៧0៤

0

៩៩,២៩៦

៥

ឧទ្យានជាតិរាម

១៥0,000

៩,៩១៥

0

១៤0,0៨៥

២៥៣,៧៥0

៧៨,២0៨

២,៨00

១៧២,៧៤២

២៣,៧៥0

២៥,៨៩៧*

0

0*

៣៣៣,៧៤0

១៦,៦២២

0

៣១៧,១១៨

១៧៨,៧៥0

៨,១៩0

៩,១១៤

១៦១,៤៤៦

២៤២,៥00

១១២,៦៣១

0

១២៩,៨៦៩

២៥0,000

៦៧,២៨៧

២៧,១៧៣

១៥៥,៥៤0

២២២,៥00

២៩,00៩

២៩,0៧២

១៦៤,៤១៩

៤៧,៥00

៩,៥៤៦

២៥,៥១៣

១២,៤៤១

៧៥,000

១២៦,0២៧*

0

0*

ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំ

៦

ឳរ៉ល់
ា

ដែនជម្រកសត្វព្រៃ

៧

ពាមក្រសោប

ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំ

៨

សំកុស

ដែនជម្រកសត្វព្រៃ

៩

រនាមដូនស
 ំ

ដែនជម្រកសត្វព្រៃ

១0

បឹងពែរ

១១
១២
១៣
១៤
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ដែនជម្រកសត្វព្រៃ
លំផាត់

ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំ
ព្រេច

ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំ
ណាមល�ៀរ

ដែនជម្រកសត្វព្រៃ
ស្នួល
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១៥
១៦

តំបន់ការពារទេសភាព
បន្ទាយឆ្មារ

តំបន់ការពារទេសភាព
ព្រះវិហារ

១៧

ឧទ្យានជាតិគីរីរម្យ

១៨

ការប្រើប្រាស់ច្រើនម
 ុខ

តំបន់ដែលទទួលរងនូវ

ដងពែង

៨១,២00

៩,000

0

៧២,២00

៥,000

៥១,២៦៨*

0

0*

៣៥,000

១,៤៩៤

៥១,៨0៨*

0*

២៧,៧00

0

៣២១

២៧,៣៧៩

សរុប

២៧២,៥៩៧*

*ដែនជម្រកសត្វព្រៃពាមក្រសោប, ដែនជម្រកសត្វព្រៃ

– ៣៥,000] ចេញពីតួលេខសរុបនេះដោយសារអតិបរមានៃ

គីរីរម្យត្រូវបានបំបាត់ដានមិនឲ្យឃ�ើញនឹងភ្នែកដោយ

ក្នុងឧទ្យានជាតិគីរីរម្យ។ តួលេខសរុបដូចបានល�ើកឡ�ើងខាង

ស្នួល, តំបន់ការពារទេសភាពព្រះវិហារ និងឧទ្យានជាតិ
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច។ នៅពេលផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
ថ្មី (ឬកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ដីឡ�ើងវិញ) ក្នុងតំបន់ការពារទាំង

នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ២00៨-២0១១ និងក្នុងឆ្នាំ២0១២រដ្ឋា
ភិបាលហាក់ដូចជាបរាជ័យពុំបានវាយតម្លៃថាត�ើនៅសេស

សល់ប៉ុន្មានហិកតាទ�ៀតទេ។ ជាលទ្ធផលចំនួនហិកតា
ដែលត្រូវបានផ្តល់ជាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (ឬត្រូវបានធ្វើ

ចំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវិញជាដីរដ្ឋឯកជន) គឺមានទំហំល�ើសពី
ផ្ទៃដីជាផ្លូវការរបស់តំបន់ការពារទាំងនេះ។ បុព្វហេតុអាច

ថាសម្បទានមួយចំនួនជាន់ល�ើគ្នាឬថាតំបន់ការពារទាំងនេះ
ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចធំៗ (ដែលប៉ះ

ដី៣៥,000 ហិកតាអាចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យជាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ល�ើនឹងទៅជាមានចំនួន២៥៤,២៩៥ហិកតា។ ហេតុផលដូច
គ្នាត្រូវបានអនុវត្តចំពោះតំបន់ការងារបីផ្សេងទ�ៀត(ដែនជម្រក

សត្វព្រៃពាមក្រសោប, ដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលនិងតំបន់
ការពារទេសភាពព្រះវិហារ)ដូច្នេះផ្ទៃដី៩៩,៤៤២ហិកតា
[(២៥,៨៩៧ – ២៣,៧៥0)+(១២៦,0២៧ – ៧៥,000)

+ (៥១,២៦៨ – ៥,000)] នឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីចំនួន

សរុបគិតជាហិកតា ដែលផ្តល់ឲ្យជាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
ក្នុងតំបន់ការពារ។

ជាថ្មីម្តងទ�ៀតតួលេខដែលយ�ើងផ្តល់ក្នុងរបាយ

ពាល់ផងដែរទៅល�ើតំបន់ដែលមិនមែនជាតំបន់ការពារ)។

ការណ៍នេះគឺផ្អែកទៅល�ើឯកសារជាផ្លូវការ (អនុក្រឹត្យ)។

សមាគមអាដហុកបានជ្រើសរ�ើសផ្តល់ត
 ួលេខរួមមួយ

ផ្លូវការស្តីពីតំបន់ការពារគឺដោយសារតែកង្វះខាតនូវត
 ម្ភាព
លា

សម្រាប់ឆ្នាំ២0១២ (២៧២,៥៩៧ហិកតា)។ យ៉ាងណាមិញ
យ�ើងអាចនឹងដក១៨,៣0២ហិកតា [៥១,៨0៨ + ១,៤៩៤

ភាពមិនស្របគ្នានឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងព័ត៌មានជា
ជុំវិញដំណ�ើរការនិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងស
 ម្បទាន
ដីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះ។

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
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២. សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានផ្តល់ឲ្យ ក្រោយថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២
អនុក្រឹត្យ
លេខ

កាលបរិច្ឆេទ

សម្បទានិក

១

៧0

១៧/0៥/២0១២ មិនដឹង

២

៧១

១៨/0៥/២0១២

៣

៧២

១៨/0៥/២0១២

៤

៧៣

១៨/0៥/២0១២

៥

៧៨

0៦/0៦/២0១២

៦

៧៩

0៧/0៦/២0១២

៧

៨0

៨

S.K. Plantation
(Cambodia) PTE
Ly Ye Rubber

រយៈពេល
(ឆ្នាំ)

ទំហំ

(ហិកតា)

គោលបំណង

មិនដឹង

៩,0១៨ ដំណាំកៅស៊ូ

មិនដឹង

៨,000 ដំណាំកៅស៊ូ
ដំណាំកៅស៊ូ &

តំបន់
កោះញែក

មណ្ឌលគិរី

កូនមុំ

រតនគិរី

តាស�ៀម

ស�ៀមរាប

សន្ទុក

កំពង់ធំ

មិនដឹង

៧,៧១0

មិនដឹង

៥,៩១៤ ដំណាំកៅស៊ូ

៧0

៨,២00

Stock

៧0

៩,0៦៨ កសិឧស្សាហកម្ម ភ្នំព្រិច

0៧/0៦/២0១២

Roat So Khorn

៧0

៨១

0៧/0៦/២0១២

A.2.A. ក្រុង
(Cambodia) Co. ៧0
Ltd.

៧,៦៦៨ អភិវឌ្ឍន៍

៩

៨២

0៧/0៦/២0១២

មិនដឹង

មិនដឹង

៩,១២៩ កសិឧស្សាហកម្ម

១0

៨៣

0៧/0៦/២0១២

មិនដឹង

មិនដឹង

១,៨៦៥

១១

៨៤

0៧/0៦/២0១២

មិនដឹង

មិនដឹង

១,១៩៥

១២

៨៥

0៧/0៦/២0១២

មិនដឹង

មិនដឹង

៩,៤៧៧ កសិឧស្សាហកម្ម

១៣

៨៦

0៧/0៦/២0១២

មិនដឹង

មិនដឹង

៤,0៩៥

១៤

៨៧

0៧/0៦/២0១២

មិនដឹង

មិនដឹង

៩,៧00 កសិឧស្សាហកម្ម

១៥

៩0

BSC Import
១២/0៦/២0១២ Export Co. Ltd.
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Co. Ltd.
H.M.H.
Kampong Thom
KhunSeu
Import Export
Lim Royal Joint

៧0

ផ្លូវរបត់?សិទ្ធិដីធ្លី សិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន និងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

៩,000

កសិឧស្សាហកម្ម

ដំណាំកៅស៊ូ &

គូលេន

កសិឧស្សាហកម្ម ព្រហ្មទេព

ដំណាំកៅស៊ូ &

កសិឧស្សាហកម្ម

លំផាត់
គីរីរម្យ
គូលេន

ព្រហ្មទេព

ដំណាំកៅស៊ូ &

គូលេន

ដំណាំកៅស៊ូ &

គូលេន

កសិឧស្សាហកម្ម ព្រហ្មទេព
កសិឧស្សាហកម្ម ព្រហ្មទេព

ដំណាំកៅស៊ូ &

ខេត្ត

ភ្នំណាម
ល�ៀរ

គូលេន

កសិឧស្សាហកម្ម ព្រហ្មទេព
គូលេន

ព្រហ្មទេព

៤,៥៥៧ កសិឧស្សាហកម្ម រនាមដូនសំ

ឧត្តរមានជ័យ
មណ្ឌលគិរី
រតនគិរី
កំពង់ស្ពឺ
កំពង់ស្ពឺ
ព្រះវិហារ
ឧត្តរមានជ័យ
ឧត្តរមានជ័យ
មណ្ឌលគិរី
ព្រះវិហារ
ព្រះវិហារ
បាត់ដំបង
បាត់ដំបង
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២. សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានផ្តល់ឲ្យ ក្រោយថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២
អនុក្រឹត្យ
លេខ

១៦

៩១

កាលបរិច្ឆេទ

សម្បទានិក

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

រយៈពេល
(ឆ្នាំ)

ទំហំ

(ហិកតា)

គោលបំណង

៧0

៥,៥៥៩ កសិឧស្សាហកម្ម

Metrey

តំបន់
ភ្នំណាម
ល�ៀរ

គូលេន

១៧

៩២

១២/0៦/២0១២ Pheap Kase
Usahakam

៧0

៨,៥២0 កសិឧស្សាហកម្ម

១៨

១0៣

១៦/0៧/២0១២ មិនដឹង

មិនដឹង

៧,៦៦៨ សាលារ�ៀន (?) គីរីរម្យ

១៩

១0៤

១៦/0៧/២0១២ មិនដឹង

មិនដឹង

មិនដឹង ទេសចរណ៍

Green Choice
២0

១១៥

0៣/0៨/២0១២

២១

១១៦

0៣/0៨/២0១២

២២

១១៧

0៣/0៨/២0១២

(Cambodia)
Co. Ltd.
A Me Nen
(Cambodia)
Co. Ltd.
Distinct
Harvest
(Cambodia)

មិនដឹង

៧,៨៦៣

មិនដឹង

៧,៣៥៩

មិនដឹង

៧,៩៦0

Co. Ltd.

ដំណាំកៅស៊ូ &

ព្រហ្មទេព

កោះក្បាល
សង្គមថ្មី

កសិឧស្សាហកម្ម និងរវ�ៀង
ដំណាំកៅស៊ូ &

កសិឧស្សាហកម្ម

គូលេន

ដំណាំកៅស៊ូ &

សង្គមថ្មី

ដំណាំកៅស៊ូ &

គូលេន

ដំណាំកៅស៊ូ &

គូលេន

កសិឧស្សាហកម្ម និងរវ�ៀង

ខេត្ត

មណ្ឌលគិរី

ព្រះវិហារ
កំពង់ស្ពឺ
កែប
ព្រះវិហារ

ព្រះវិហារ

ព្រះវិហារ

២៣

១២៥

១៨/0៨/២0១២ មិនដឹង

មិនដឹង

៨,២00

២៤

១២៦

១៧/0៨/២0១២ មិនដឹង

មិនដឹង

៨,៥២0

២៥

១២៧

១៧/0៨/២0១២ មិនដឹង

មិនដឹង

៤,៥៥៧ កសិឧស្សាហកម្ម រនាមដូនសំ បាត់ដំបង

២៦

១៣0

២៣/0៨/២0១២ Angkor Sugar មិនដឹង

២៧

១៣១

២៣/0៨/២0១២

២៨

១៣២

២៣/0៨/២0១២ Cane En
Sugar Welly

២៩

១៣៣

២៤/0៨/២0១២

Tun Le
Sugarcane
Cambodia

Rat Sokhorn
Inc.

កសិឧស្សាហកម្ម ព្រហ្មទេព
កសិឧស្សាហកម្ម ព្រហ្មទេព

ឧត្តរមានជ័យ
ព្រះវិហារ

៦,៣២៨ ដំណាំអំពៅ

កូនគ្រៀល

បាត់ដំបង

មិនដឹង

៦,១៦៤ ដំណាំអំពៅ

ចុងកាល់

ឧត្តរមានជ័យ

មិនដឹង

៥,៩0៨ ដំណាំអំពៅ

សំរោង

ឧត្តរមានជ័យ

លំផាត់

រតនគិរី

មិនដឹង

៩,000

ដំណាំកៅស៊ូ &

កសិឧស្សាហកម្ម
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២. សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានផ្តល់ឲ្យ ក្រោយថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២
អនុក្រឹត្យ
លេខ

៣0

១៣៥

កាលបរិច្ឆេទ
0៤/0៩/២0១២

សម្បទានិក
មិនដឹង

រយៈពេល
(ឆ្នាំ)

ទំហំ

(ហិកតា)

គោលបំណង

មិនដឹង

មិនដឹង មិនដឹង

HengHeang
៣១

១៤៩

១៤/0៩/២0១២ – SivChanthu
Green Sport

មិនដឹង

៤,000 ដំណាំកៅស៊ូ

៣២

១៥១

១៨/0៩/២0១២ មិនដឹង

មិនដឹង

៦,000

៣៣

២២0

0៣/១២/២0១២ មិនដឹង

មិនដឹង

សរុប

[យ៉ាងតិច]*

*សមាគមអាដហុកនឹងបន្តរុករកព័ត៌មានដែលនៅខ្វះចន្លោះ។
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ដំណាំកៅស៊ូ&

មិនដឹង
សែន

មនោរម្យ,
ពេជ្រាដា
គូលេន

កសិឧស្សាហកម្ម ព្រហ្មទេព

៦0៣ អភិវឌ្ឍន៍
២0៨,៨0៥

តំបន់

ខេត្ត
មិនដឹង
មណ្ឌលគិរី
ព្រះវិហារ

រមាសហែក ស្វាយរ�ៀង

ទីស្នាក់សារសមាគមអាដហុកទូទាំង ២៣ខេត្ត/ក្រុង – សមាគមអាដហុក

ទីស្នាកសា
់
រសមាគមអាដហុកទ ូទាំង

២៣ខេត្ត/ក្រុង
១ - ភ្នំពេញ(ទីស្នាក់ការកណ្តាល)

៦ - កំពង់ស្ពឺ

ផ្ទះលេខ៣ផ្លូវ១៥៨ (ផ្លូវឧកញ៉ាត្រឹងកាង,សង្កាត់បឹងរាំង,

ផ្លូវជាតិលេខ៤, ភូមិពាណិជ្ជកម្ម, ឃុំរកាធំ, ស្រុកច្បារមន,

ទូរស័ព្ទ: 0២៣២១៨៦៥៣/0២៣៩៩0 ៥៥៤

ទូរស័ព្ទ: 0២៥៩៨៧២៦៥

ខណ្ឌដូនពេញ, ប្រអប់សំបុត្រ១0២៤, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ទូរសារ: 0២៣២១៧២២៩

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អុីមែល: adhoc@forum.org.kh

គេហទំព័រ: www.adhoc-cambodia.org

៧ - កំពង់ធំ
ផ្ទះលេខ១១, ផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យ, ក្រុមទី២, ភូមិ៧, ឃុំកំពង់ធំ,

២ - បន្ទាយមានជ័យ
ផ្ទះលេខ១៩៨, ភូមិ៣, ឃុំពន្លា, ក្រុងសិរីសោភ័ណ,

ស្រុកស្ទឹងសែន, ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទ: 0៦២៩៦១២៩៥

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ: 0៥៤៩៥៨៨៦៧

៨ - កំពត
(ទទួលបន្ទុកខេត្តកែបផងដែរ)

៣ - បាត់ដំបង
ផ្ទះលេខ៨៥៩, ក្រុមទី១២, ភូមិរំចេក៤, ឃុំរតនៈ,

ផ្ទះលេខ៣0, ផ្លូវ៧មករា, ភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង,
ឃុំកំពង់បាយ, ខេត្តកំពត

ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទ: 0៥៣៩៥២៨២៩

៩ - កណ្តាល
ផ្ទះលេខ២៤១, ផ្លូវជាតិលេខ២, ភូមិក្រព�ើហា, ឃុំព្រែកឫស្សី,

៤ - កំពង់ចាម
ភូមិអំពិលល�ើ, ឃុំអំពិល, ស្រុកកំពង់ស�ៀម, ខេត្តកំពង់ចាម

ស្រុកខ្មៅ, ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទ: 0៩២៩៨៥១0៦

ទូរស័ព្ទ: 0៤២៩៤១៣២៦

១0 - កោះកុង
៥ - កំពង់ឆ្នាំង
ផ្ទះលេខA១៦៧, ផ្លូវជាតិលេខ៥, ភូមិកណ្តាល, ឃុំកំពង់ឆ្នាំង,

ផ្ទះលេខ១៨៧, ភូមិ៣, ក្រុងខេមរភូមិន្ទ, ខេត្តកោះកុង
ទូរស័ព្ទ: 0៣៥៩៣៦១២៩

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទូរស័ព្ទ: 0២៦៩៨៨៧១៦

១១ - ក្រចេះ
ផ្ទះលេខ២៨៣E0, ផ្លូវព្រះសីហនុ, ក្រុមទី៤, ភូមិវត្ត, ឃុំក្រចេះ,
ខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទ: 0៧២៩៧១៥១៥
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១២ - មណ្ឌលគិរី

១៨ - ពោធិ៍សាត់

ភូមិដោះក្រមុំ, សង្កាត់សុខដុម, ក្រុងសែនមនោរម្យ,

ផ្លូវបុំប�ៀកឡាច (កាច់ជ្រុងផ្លូវជាតិលេខ៥), ភូមិថ្នល់បំបែក,

ទូរស័ព្ទ: 0១៥៤១0 ៤៤៧

ទូរស័ព្ទ: 0៥២៩៥១៥៥២

ខេត្តមណ្ឌលគិរី

១៣ - ឧត្តរមានជ័យ
ផ្ទះលេខ៧0, ក្រុមទី៦, ភូមិឈូក, ឃុំសំរោង, ក្រុងសំរោង,
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ទូរស័ព្ទ: 0១១៧១៣៣២៤

១៤ - ប៉ៃលិន
ក្រុមទី១, ភូមិតាពុកល�ើ, សង្កាត់ប៉ៃលិន, ក្រុងប៉ៃលិន,
ខេត្តប៉ៃលិន

ទូរស័ព្ទ: 0១២៧៨៧៧៧៤

ឃុំរលាប, ក្រុងពោធិ៍សាត់, ខេត្តពោធិ៍សាត់

១៩ - រតនគិរី
ភូមិ៣, ឃុំឡាបានស�ៀក, ស្រុកបានលុង, ខេត្តរតនគិរី
ទូរស័ព្ទ: 0៧៥៩៧៤ 0៧៦

២0 - ស�ៀមរាប
ផ្ទះលេខ១១D៤, ភូមិបន្ទាយចាស់, សង្កាត់ស្លរក្រាម,
ក្រុងស�ៀមរាប, ខេត្តស�ៀមរាប
ទូរស័ព្ទ: 0៦៣៩៦៣៤0២

២១ - ស្ទឹងត្រែង
១៥ - ព្រះសីហនុ
ផ្ទះលេខ១១៩E១, ផ្លូវបុរីកម្មករ, សង្កាត់លេខ៣, ខណ្ឌមិត្តភាព,

ភូមិត្រពាំងព្រីង, ឃុំស្ទឹងត្រែង, ស្រុកស្ទឹងត្រែង, ខេត្តស្ទឹងត្រែង
ទូរស័ព្ទ: 0៧៤៩៧៣៨៥៣

ក្រុងសីហនុ, ខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទ: 0៣៤៩៣៣៧២២

២២ - ស្វាយរ�ៀង
ភូមិក�ៀនសាំង, ឃុំស្វាយរ�ៀង, ក្រុងស្វាយរ�ៀង, ខេត្តស្វាយរ�ៀង

១៦ - ព្រះវិហារ

ទូរស័ព្ទ: 0៤៤៩៤៥៩១0

ផ្ទះលេខ៦៩៩, ផ្លូវទី២, ភូមិអណ្តូងពោធិ៍, ឃុំកំពង់ប្រណាក,
ស្រុកត្បែងមានជ័យ, ខេត្តព្រះវិហារ
ទូរស័ព្ទ: 0១២៤៩៥ 0៧៧

២៣ - តាកែវ
ផ្លូវទី២, ភូមិផ្សារតាកោ, ឃុំរកាក្នុង, ស្រុកដូនកែវ, ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទ: 0៣២៩៣១៣

១៧ - ព្រៃវែង
ផ្ទះលេខ២៨២ឡូលេខ២, ឃុំកំពង់ឡាវ, ក្រុងព្រៃវែង,
ខេត្តព្រៃវែង

ទូរស័ព្ទ: 0៤៣៩៤៤៥២៨
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Oxfam GB in Cambodia
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