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នោយៈ អាលីសាន ់នរ  បី1 

 

នរកាមកិចចសហការជាមយួរកុមការងារចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាពនេត្ថរត្នគិរ ី
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ការបកខរបគាំរទថវកិានោយៈ Welthungerhilfe 

  

                                                 
1 អាលីសាន ់នរ  បី ជាអបករសាវរជាវឯករជយ ខដលគាំរទថវកិានោយ the Boren Fellowship។ របាយការណ៍នន៉ះ ឆលុ៉ះបញ្ជច ាំងពីការ
វយត្នមលដទូ៏លាំទូលយរបស់អបកនិពនន ទាកទ់ងនឹងការរកន ើញននការរសាវរជាវពីជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចនៅនេត្ថរត្នៈគីរ។ី 
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នសចកថខីថលងអាំណរគុណ 
 
រកុមការងារខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាពនេត្ថរត្នគីរ ី សូមខថលងអាំណរគុណ 

និងឧទធិសរបាយការណ៏នន៉ះ ចាំនពា៉ះសហគមន ៏ចាំនួន៧៩ ភមូ ិគឺ៖ ភូម ិនលម ខពង ញ ង នកត្ កាណាត្ធាំ 
ការណាត្តូ្ច នទៀនបខាំ តាងជិ អុិន ម លិក កាខត្ តាឡាវ កានង យ នសាម នសុើង ស ូ  រជុង សាល នត្ន 
បា អរ សានរគៀង  ខយ ម កាចក ់តាអង ត្ឺន តា ហឺយ ខេមង តាបាក ់ចាងរ  សាយ ស់ កាខឡង កខឡង កា
នទៀង កានទៀង កាចូន សមុរទនលើ សមុរទនរកាម ថមី បា ត្ត្ ់បា តាង នត្ងល់ បា ដល ភ ិពាក ់បលង ់គងធាំ គង
យុ ប កតូ្ច តាកុករចាយ របខល កាននសើង នរក៉ះ កង គុយ តា ងា ច រកឡា លអក ់ភូម២ិ រកលង កាាំ នលអើ
នជង ត្ងការម ល់ ទុយធាំ សាវ យ ចាន ់ជួយ  ទុន នសៀងសាយ ផា យ ង ក ិកួង ទាំពូនរងឹតូ្ច កានឡតាវ  ង 
នទៀមនរកាម កានឡសាពូន ភបាំកុកនរៅ នកា៉ះពាក ់ ុន ផាកណាម រ  ក ឡានឡ ោល់។  

 
សូមអរគុណចាំនពា៉ះអងគការ Welthungerhilfe ខដលបានគាំរទថវកិាសរមបប់កខរបរបាយការណ៍ 

ពីភាសាអងន់គលសនៅភាសាខេមរ។ 
  

សហគមនខ៏ដលមកពីភមូខិងនលើនន៉ះ បានជួយ យ ងអស់ពីចិត្ថកបុងការផថល់ជាពត៌្មន សរមប់
ោកក់បុងរបាយកាណ៏នន៉ះ។ រកុមការងារខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាពនេត្ថរត្នគីរ ី
សងឃមឹថា របាយការណ៏នន៉ះ នឹងជួយ ឲ្យសហគមនជ៏នជាត្និដើមភាគត្ិច ទទួលនជាគជយ័កបុងការេិត្េាំរបឹង
ខរបង ត្ស ូ  នដើមផកីារពារដីសហគមន ៍របស់ពួកនគ។ 
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អកសរកាត្ ់

 

01BB នរបើជាពាកយនយងនៅនឹងគនរមងដាំនណើ រការផថល់កមមសិទនិដីឯកជន ខដលនចញមកពីបទ
បញ្ជជ ០១បប និងអមនោយនសចកថីខណនាំនផសងៗនទៀត្ 

CLEC  មជឈមណឍ លអបរ់ ាំចាបស់រមបស់ហគមន ៍
CLT  កមមសិទនិដីសមូហភាព 

CLT-WG រកុមការងារខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាពនេត្ថរត្នគីរ ី  

ELC  ដីសមផទាននសដឌកិចច 
HA  អងគការសហគមនខ៍េមរនលើរត្នគីរ ី 
NTFP  អងគការអនុផលនរពនឈើ  
RGC  រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 
SVC  អងគការសនរងា៉ះជនងាយរងនរគ៉ះកមពុជា  
WHH  Welthungerhilfe 
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រកុមការងារខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមហូភាពនេត្ថរត្នគរី ី
(Ratanakiri Communal Land Titling Working Group) 

ខេកកកោឆ្ប ាំ២០១២ អងគការនរៅរោឌ ភបិាល កបុងនេត្ថរត្នគរី ី ខដលកាំពុងនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដី
ជាកមមសិទនសិមូហភាពបានទទួលលិេិត្មយួខដលនចញនោយសាលនេត្ថរត្នគីរ ី ខដលកបុងលិេិត្នន៉ះបាន
នលើក នឡើងពនី ម្ ៉ះភូមចិាំនួន៣១ខដលអាចសទិត្កបុងនគលននយបាយននការចុ៉ះវស់ខវងដរីបស់រកុមនិសសតិ្
សម័រគចិត្ថ។ លិេិត្មយួនន៉ះ មនិបាននលើកនឡើងពីនសចកថីខណនាំពិនសសអវីនទ ប ុខនថបានសូមឲ្យអងគការនរៅរ
ោឌ ភបិាល ខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព សាថ បក់ារបងាគ បរ់បស់អាជាញ ធរមូលោឌ ន ទាក់
ទឹននឹងនគលននយបាយនន៉ះ។ កបុងការរបជុាំមយួ ខដលនធវើនឡើងមយួខេនរកាយ មស្រនថីរោឌ ភបិាលបានបងាគ ប់
ឲ្យអងគការនរៅរោឌ ភបិាល បញ្ជជ សភូមទិាាំង៣១ពីខផនការការងារបស់េលួន រហូត្ដល់នរកាយនពលរកុម
និសសតិ្សម័រគចិត្ថវស់ខវងដីចាកនចញនៅ នដើមផបីញ្ជជ សជនមល ៉ះផលរបនយជនជ៍ាមយួរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ។ 
ដាំនណើ រការននចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាពរត្ូវបានបញ្ឈបទ់ាាំងរសុង កបុងនពលខដលរកុមនិសសតិ្សម័រគ
ចិត្ថចុ៉ះមកបាំនពញនបសកកមម។ 

 
កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង៣១ខដលនលើកនឡើងកបុងលិេតិ្ ភូមចិាំនួន១៩ ជាភូមខិដលអងគការនរៅរោឌ ភបិា

លបានសហការជាមយួ នលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព។ ដូនចប៉ះ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលខដលកាំពុង
នធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាព ទទលួសាគ ល់ថាបទបញ្ជជ នលទ០១បប បាននធើវឲ្យប ៉ះពាល
យ ងខល ាំងដល់ការេាំរបឹងខរបង កបុងការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព នហើយករ៏បខហលជាប ៉ះពាល់ដល់
ការេាំរបឹងខរបងជានរចើនឆ្ប ាំរបស់សហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិច កបុងការបញ្ជជ កភ់ាពជាមច ស់នៅនលើដីរបនព
ណីរបស់េលួន។ នដើមផនីោ៉ះរសាយបញ្ជា នន៉ះ នៅខេកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១២ អងគការនរៅរោឌ ភបិាល ខដលនធវើការ
នលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាពនៅនេត្ថរត្នគីរ ីបានបនងកើត្ជារកុមការងារមយួ ខដលមនន ម្ ៉ះថា 
រកុមការងារខដលនធវើការនលើចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាពនេត្ថរត្នគីរ ី(the CLT Working Group) ។ 

 

គាំនិត្ផថួចនផថើមទីមយួរបស់រកុមការងារខដលនធវើការនលើចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាពនេត្ថរត្នគីរ ី 
គឺរបមូលពត្ម៌នពីភូមនិគលនៅ នដើមផយីល់ឲ្យកានខ់ត្ចាស់ ពីផលប ៉ះពាល់របស់បទបញ្ជជ នលទ០១បប 
និងចងរកងពត្ម៌នជារបាយការណ៍រមួនន៉ះ នដើមផអីាចខចករ ាំខលកពត្ម៌ន ជាមយួរជរោឌ ភបិាលកមពុជា 
សងគមសីុវលិ នដគូអភវិឌណនន៍ន នៅថាប កជ់ាត្ិនិងថាប កអ់នថរជាត្ិ។ 
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I. នសចកថសីនងេប 
 
របនទសកមពុជា បានជួបរបទ៉ះបញ្ជា ដកហូត្ដីខដលមនរទងរ់ទាយធាំជានរចើន ការការពារត្ិចត្ួច 

ចាំនពា៉ះសិទនិដធីលី និងឧបផត្ថិនហតុ្ធងន់ៗ កបុងទាំនស់ដធីលី។ នោយរមួជាមយួការផាល ស់បថូរនគលននយបាយន
នពលថមីៗនន៉ះផង ទាំនស់ដីធលីនៅកមពុជា បាន្នដល់ចាំណុចវបិត្ថិមយួ។ នេត្ថរត្នគីរ ី ជានេត្ថខដលនពារ
នពញនៅនោយបញ្ជា ទាំនស់ដីធលី នោយសារនេត្ថរត្នគីរមីនដមីនជីជាត្លិអខដលនគដឹងរគប់ៗ គប  ខដលនធវើ
ឲ្យនេត្ថរត្នគីរ ីមនលកេណៈទាកទ់ាញ សរមបគ់នរមងអភវិឌណនដ៍ីកសិឧសាហកមម កបុងទាំរងជ់ាសមផទាន
ដីនសដឌកិចច។ កបុងនពលជាមយួគប នន៉ះខដរ សហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ចិ ខដលពឹងខផអកនៅនលើដីនដើមផី
ចិញ្ច ឹមជីវតិ្ មនចាំនួនភាគនរចើន កបុងចាំនណាមរបជាជនទាាំងអស់នៅនេត្ថរត្នគីរ ីនិងនគកានក់ាបត់្ាំបន ់ខដល
មនធនធានធមមជាត្ិនរចើនជាងនគនៅកបុងនេត្ថរត្នគីរ។ី សមផទានដនីសដឌកិចច ជាទូនៅខត្ងខត្រគបដណថ ប់
នលើដីោាំដុ៉ះរបស់ជនជាត្និដើមភាគត្ិច នៅនេត្ថរត្នគីរ។ី 

 នដើមផជីយួ ទបទ់ល់នឹងសមព ធទាាំងនន៉ះ ជនជាត្និដើមភាគត្ិចអាចនសបើរសុាំឲ្យមនការទទួលសាគ ល់
ភាពជាមច ស់នលើដីរបនពណីរបស់ពួកនគ រសបនងឹចាបភ់មូបិាលឆ្ប ាំ២០០១ តាមរយៈ កមមសិទនដិីសមូ
ហភាព ខដលអាចឲ្យសហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិច កាល យជាមច ស់ពិត្នលើដីរបស់ពួកនគរសបចាប ់
ជាមយួនឹងកមមសិទនិខត្មយួ។ មកដល់បចចុបផនបនន៉ះ កមមសិទនិដីសមូហភាពចាំនួនរបាាំ បានរបគល់ឲ្យសហគម
នជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិចនហើយ រជរោឌ ភបិាលកមពុជាបានរបកាសថា កមមសិទនិសមូហភាពចាំនួនបីនទៀត្ នឹង
រត្ូវរបគល់ឲ្យសហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិច នៅខេឧសភា។ ភូមចិាំនួន៤៩នទៀត្ បានបញ្ចបន់ិត្ិវធិ ីននការ
ចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាពនិង កាំពុងរងចាាំដាំណាកចុ់ងនរកាយ។ 

 ននពលថមីៗនន៉ះ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា បានបញ្ឈបរ់ល់ដាំនណើ រការននការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិ
សមូហភាព នៅនពលមនការរបកាសឲ្យនរបើបទបញ្ជជ ០១បប នដើមផនីោ៉ះរសាយជនមល ៉ះរវងសហគមនជ៍ន
ជាត្ិនដើមភាគត្ិចនិងរកមុហ ុន។ នសិសតិ្សម័រគចតិ្ថរបព់ានន់ក ់ រត្ូវបានបញ្ជូ ននៅពាសនពញនផធរបនទស
នដើមផចុី៉ះវស់ខវងដីធលីខដលមនទាំនស់ និងកាំណត្រ់ពាំរបទល់ដី នៅនលើដីខដលមនទាំនស់ទាាំងនន៉ះ។ 

 នដើមផសិីកានគលននយយបាយថមីនន៉ះ និងផលប ៉ះពាល់ដល់ទាំនកទ់ាំនង រវងកមមសិទនដិីសមូ
ហភាព និងសមផទានដីនសដឌកិចច នៅនេត្ថរត្នគីរ ី ពត្ម៌នរត្ូវបានរបមូល នោយអងគការនរៅរោឌ ភបិាល
ខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព ចាបព់ីខេមករ ដល់ ខេកុមភ៉ះ ឆ្ប ាំ២០១៣ ពីភមូចិាំនួន
៧៩ ខដលកបុងនន៉ះ ភូមចិាំនួន២៦ បានរងការប ៉ះពាល់នោយសារបទបញ្ជជ ០១បប។ រកុមការងាររបមូលពត្៌
មន បានសាកសួរ របជាជនភូម ិពបីញ្ជា  ខដលទាកទ់ងនឹងរបជាជនភូម ិបញ្ជា ននខដលមនជាមយួរកមុ
ហ ុន និង ដាំនកក់ាលននការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព(នបើមន)។ 

 ភូមចិាំនួន៧១ កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង៧៩ បាននធវើការនលើដាំនណើ រការននការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិ
សមូហភាព មុនការអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប នងិសទិត្នៅដាំនកក់ាលនផសងៗគប ។ ភូមចិាំននួ១៨ បានចាបន់ផថើ
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មនសបើរសុាំចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព នៅឆ្ប ាំ២០១២ ភូមចិាំនួន១៧ បានចាបន់ផថើមនៅឆ្ប ាំ២០១១  ភមូិ
ចាំនួន៣ បានចាបន់ផថើមនៅឆ្ប ាំ២០១០ ភូម៣ិនទៀត្ នៅឆ្ប ាំ២០០៨  ភូម២ិ៩នទៀត្ នៅឆ្ប ាំ២០០៧ និង ភូមិ
ចាំនួនមយួ នៅឆ្ប ាំ១៩៩៨។ មកដល់នពលបចចុបផនប គម នភូមណិាមយួ បានទទួលកមមសិទនិសមូហភាពនទ។ 
ភូមចិាំនួន៤០ មនបញ្ជា ជាមយួរកុមហ ុនចាំនួន២៧ រមួមនសមផទានដីនសដឌកិចច  សមផទានខប ត្តូ្ច និង
សមផទានដតី្ាំបនខ់រ  ។ 

 ភូមចិាំនួន២៦ ខដលមនរបជាជនសរុបរបមណ ៣០២៧រគួសារ បានទទួលរងផលប ៉ះពាល់ ពីបទ
បញ្ជជ ០១បប។ ពត្ម៌នបខនទម រត្ូវបានរបមូល ពីសហគមនន៍ៅភូមទិាាំង២៦ តាមរយៈកិចចរបជុាំពិនរគ៉ះ
នយបល់ នងិកាំរងសាំណួរ។ នមភូម ិចាស់ទាំកបុងភមូ ិនងិរបជាជនកបុងសហគមនរ៍ត្ូវបានសួរ ពីផលប ៉ះពាល់
របស់បទបញ្ជជ នលទ០១បប នលើសហគមនរ៍បស់ពួកនគ នហើយនត្ើរបជាជនកបុងសហគមនស៍បាយចិត្ថនឹង
គនរមងថមនីទ។ 

 នបើនយងតាមពត្ម៌នខដលរបមលូមកពីនមភូម ិ និងចាស់ទាំកបុងភូម ិ រគសួារទាាំងអស់កបុងភូមចិាំនួន
១០ រត្ូវបានកាំណត្រ់ពាំរបទល់ដីសរមបក់មមសិទនឯិកជន។ ភមូចិាំនួន១២ រត្ូវបានវស់ខវងដីសរមបក់មម
សិទនិឯកជននោយភាគ។ ភូមចិាំនួនបនួ បានបដិនសធអនុញ្ដត្ ឲ្យរកុមនសិសតិ្សម័រគចតិ្ថ ចូលមកវស់ដ ី
នលើកខលងខត្រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ យល់រពមវស់ខវងដីជាកមមសិទនិសមហូភាព និងរបគល់នៅឲ្យសហគម
នវ៍ញិ។ ជាសរុប ១៥៨៦ រគួសារកបុងចាំនណាម ៣០២៧រគួសារ ខដលមកពី២៦ភូម ិ (៥២%)បាននរជើស
នរ ើសយកដីជាកមមសិទនិឯកជន រសបតាមបទបញ្ជជ ០១បប។ 

 នៅភូមចិាំនួន២៥ កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង២៦ ខដលទទួលរងផលប ៉ះពាល់ពបីទបញ្ជជ ០១បប របជា
ជនភូមខិដលបានរត្ូវបានសមភ ស បាននឆលើយថា ភមូរិបស់ពួកនគ មនិនពញចិត្ថនឹងគនរមងកមមសិទនដិីជាលកេ
ណៈឯកជននទ។ មូលនហតុ្ចាំបងមយួ ខដលបាននលើកនឡើង កបុងចាំនណាមមលូនហតុ្នផសងនទៀត្ ចាំនពា៉ះការ
មនិនពញចិត្ថនន៉ះ គឺនោយសារថា នគលននយបាយនន៉ះមនិបានធានសុវត្ថិភាភដីរបស់សហគមនន៍ទ 
ដូនចប៉ះវអាចនាំឲ្យពួកនគបាត្ប់ងដ់ីសហគមន។៍ របជាជនភូម ិ បានបញ្ជជ កថ់ា ពកួនគនរជើសនរ ើសកមមសិទនិ
សមូហភាពវញិ ប ុខនថនគមនអារមមណ៍ រត្ូវគបសងកត្ឲ់្យទទលួយកការពឹត្ គឺកមមសិទនដិីឯកជន។ ភូមនិគល
នៅរបស់នគលននយបាយនន៉ះ កាំពុងរស់នៅជិត្រកុមហ ុនឯកជន នងិបានទទួលរងនូវសមព ធខល ាំង កបុងការ
ទទួលយកជាផលូវការយ ងនលឿន នូវកមមសិទនិដីរបស់ពួកគត្។់ ពួកនគបានចូលរមួចាំខណកនធវើការ នដើមផនីសបើរ
សុាំកមមសិទនសិមូហភាព ប ុខនថដាំនណើ រការននចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព មនរយៈនពលខវងនិង ចាំណាយ
អស់ថវកិានរចើន ដូចខដលបានបញ្ជជ កន់ៅកបុងនសចកថីខណនាំនលេ០២០។ កមមសិទនិដឯីកជន ជាលទនផល
របស់បទបញ្ជជ ០១បប របខហលជានឹងអាចបងកឲ្យការបាត្ប់ងដ់ីធលីកានខ់ត្នកើននឡើង ជាពិនសសនៅកបុងភូមិ
ខដលមនរបជាជនភាគនរចើនបានចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិឯកជន កបុងកាំឡុងនពលអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប 
នហើយ រកុមហ ុនបានកាត្យ់កដីសមហូភាពរបស់សហគមនក៍ានខ់ត្នរចើន។ 
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 មយ ងនទៀត្ របជាជនភូម ិ កប៏ានទទួលបទពិនសាធនរ៍ងនូវសមព ធពីរកុមហ ុននហើយខដរ ដាំនណើ រការ
ននបទបញ្ជជ ០១បប បានបនងកើត្ជាសមព ធធាំសរមបអ់បកភូម។ិ នគលននយបាយនន៉ះ បានបងេាំសហគមនឲ៍្យ
នធវើការសាំនរចចិត្ថយ ងឆ្បរ់ហ័ស កបុងការចុ៉ះបញ្ជ ីដីរបស់ពួកគត្ ់ នងិនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះដស៏មុគសាម ញ
ជាមយួរកុមហ ុនខដលមនអាំណាចជាង ខដលការនធវើខបបនន៉ះបានបងកជាការខេវងគាំនិត្គប  នៅកបុងសហគមន៍
ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច នងិនធវើឲ្យទាំនស់ដីធលីនៅខត្បនថ។ រកុមនសិសតិ្សម័រគចតិ្ថ បានសាប កន់ៅកបុងភូមខិត្រយៈ
នពលមយួខេប ុនណាត ៉ះ ខដលរយៈនពលនន៉ះ មនិរគបរ់គនស់រមបអ់បកភូម ិ នធវើការសាំនរចចិត្ថឲ្យឯកភាព 
ចាំនពា៉ះការចុ៉ះបញ្ជ ីដីរបស់ពួកគត្ ់នងិនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះជាមយួរកុមហ ុននទ។ 

 ការផថល់ពត្ម៌នមនិចាស់លស់ និងកងវ៉ះត្មល ភាព ទាកទ់ងនឹងបទបញ្ជជ ០១បប កមមសិទនិដីឯកជន 
និងកមមសិទនិដីសមូហភាព កបុងកាំឡុងនពលននដាំនណើ រការចុ៉ះបញ្ជ ីដីធលី កប៏ានបងកឲ្យរបជាជនភូម ិមនិនពញចិត្ថ
នឹងនគលននយបាយនន៉ះខដរ។ បទបញ្ជជ ០១បប មនិមននគលបាំណងចាស់លស់ពីដាំនកក់ាលដាំបូង ក៏
ដូចជាការផាល ស់បថូរនគលននយបាយនរចើនដង។ ការផាល ស់បថូរនគលននយបាយខដលសមុគសាម ញ និងកងវ៉ះ
ត្មល ភាព បាននធវើឲ្យរបជាជនមនិបានដឹងថានត្ើ បទបញ្ជជ ០១បបនឹងប ៉ះពាល់យ ងដូចនមថចនៅនលើសុវត្ថិ
ភាពដីរបស់ពួកនគ និងបញ្ជា ទាំនស់ជាមយួរកុមហ ុនឯកជន។  

នរកាយមក ពត្ម៌នមនិចាស់ កប៏ានផសពវផាយកបុងនពលអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប។ របជាជនជន
ជាត្ិនដើមភាគត្ិច មនិបានទទួល ពត្ម៌នឲ្យបាននពញនលញ ថាការកាំណត្រ់ពាំរបទល់ដីរបស់បទបញ្ជជ ០១
បប នឹងមនិរមួបញ្ចូ លដសីហគមនន៍ទ ខដលនន៉ះបងកឲ្យមនការភាញ កន់ផអើលនពលខដលលទនផលវស់ដីរត្ូវបាន
បិទផាយ។ សហគមនរ៍ត្ូវបាននគរបាបថ់ា កមមសិទនឯិកជន អាចបថូរជាកមមសិទនិសមហូភាពបាន យ ង
រសលួននពលនរកាយ នទា៉ះបីជាចាំណុចនន៉ះនៅមនលកេណៈមនិចាស់នៅនឡើយ។ លទនផលវស់ដីរត្ូវ
បានបិទផាយសរមបខ់ត្រយៈនពលមយួខេប ុនណាត ៉ះ នហើយអបកភូមខិដលមនិនពញចិត្ថ មនិដឹងចាស់ថារត្ូវ
យល់រពម ឬបដិនសធនឹងកមមសិទនដិីឯកជន នបើសិនជាពួកគត្ច់ងប់នថ នដើមផទីទួលបានកមមសិទនដិីសមូហភា
ព។ 

 សមជិកសហគមនប៍ាននិយយថាមនិនពញចិត្ថ នោយសារថានិសសតិ្សម័រគចិត្ថ និងអជាញ ធរមូល
ោឌ នបានគាំរមកាំខហង នងិបងេិត្បងេាំពកួគត្ ់កបុងដាំនកក់ាលអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប។ អបកភូមបិានទទួលព
ត្ម៌នថា ដធីលីរបស់ពួកគត្ន់ឹងរបគល់ឲ្យរោឌ ភបិាល ឬរកុមហ ុនវញិ នបើសិនជាពួកគត្ម់និយល់រពមទទួល
យកកមមសិទនិឯកជន នហើយមស្រនថីរោឌ ភបិាលបានបញ្ជជ កថ់ា ពួកនគមនិអាចនោ៉ះរសាយទាំនស់របស់អបកភូមិ
ននពលអនគត្នទ នបើសិនអបកភូមនិរជើសនរ ើសមនិចូលរមួកបុងការអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប។ 

 ដូចខដលលទនផលននការរសាវរជាវនន៉ះបានបងាា ញ បទបញ្ជជ ០១បបបានបងកជាបញ្ជា ជានរចើនខដល
ប ៉ះពាល់ដល់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច និងដីធលីរបស់នគ នៅនេត្ថរត្នគីរ។ី ជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិ អងគការនរៅរោឌ
ភបិាល និងមស្រនថីរោឌ ភបិាលថាប កម់ូលោឌ ន រ ាំពឹងថាការប ៉ះពាល់នននគលននយបាយ ដូចខដលបានអនុវត្ថន
នពលបចចុបផនបនន៉ះ នឹងបណាឋ លឲ្យបាត្ប់ងដ ី ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ អត្ថសញ្ជដ ណ និងវបផធមរ៌បស់ជនជាត្ិនដើម
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ភាគត្ិច។ ឯកជនភាវូបនយីកមមដីធលី គមឺនិសមរសបសរមបជ់នជាត្ិនដើមភាគត្ិចនទ។ ននពលបចចុបផនបនន៉ះ 
នពលខដលរគួសារជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិ ទទួលបានកមមសិទនិដីឯកជន រកមុហ ុនអាចឈូសឆ្យដីកមមសិទនិ
សមូហភាពរបស់សហគមន ៍ បានយ ងងាយរសួល និងោកស់មព ធដល់ របជាជនភូមឲិ្យលកដ់ីឯកជនឲ្យ
នគ។ ការបាត្ប់ងដ់សីមូហភាព របស់ជនជាត្និដើមភាគត្ិច នឹងបងកឲ្យមនការបាត្ប់ងក់ារចិញ្ច ឹមជិវតិ្ 
នហើយដីនរចើនបាំផុត្រត្ឹមរបាាំហិកតា មនិខមនជាដរីគបរ់គន ់ នទា៉ះជាសរមប ់ វធិីនធវើកសិកមមរបស់របជាជន
ធមមតា មនិខមនជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចកន៏ោយ។ រគួសារជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិភាគនរចើន ទទួលបានដីត្ិច
ជាងរបាាំហិកតា។ 

 បទបញ្ជជ នន៉ះ កប៏ានបនងកើនភាគសមុកសាមញ ញខផបកគត្ិយុត្ថិ នងិការរចបូករចបល់ ចាំនពា៉ះសិទនិដីធលីរបស់
ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចខដរ។ ចាបព់ីនចញបទបញ្ជជ ០១បបដាំបូង ការផាល ស់បថូរជានរចើនដង នោយគម នត្មល ភាព 
និងមនការប ៉ះទងគិចនន បានបងកឲ្យមនការយល់េុស ពីសាំណាកជ់នជាត្ិនដើមភាគត្ិច នងិភាគគីពាក់
ពន័ននផសងនទៀត្។ ការេវ៉ះភាពសរមបននបទបញ្ជជ  នៅនឹងបទោឌ នគត្ិយុត្ថិខដលមននហើយ កន៏ធវើឲ្យសិទនិជន
ជាត្ិនដើមភាគត្ិចសទិត្នៅនរកាមចាប ់ និងនលើកដាំនកើនការទាមទាររបស់រកុមហ ុន ចាំនពា៉ះដីខដលបានជួល 
នោយរ ាំនលភសិទនិកបុងការរការបនពណីរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចខដរ។  

 នរកាយនពលរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថបានចាកនចញនៅ ជនមល ៉ះដធីលី រវងរកុមហ ុន និងជនជាត្ិនដើម
ភាគត្ិចកប៏ានបនថ នងិកាល យជាធងនន់ឡើង។ សហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគជានរចើន បានរត្ូវនគចុ៉ះវស់សរមប់
កមមសិទនិឯកជន នយងនៅតាមខផនទីសមផទានដីនសដឌកិចចរបស់រកុមហ ុន នទា៉ះបីជារបជាជនភូម ិ មនិទាន់
បានសនរមចការបថឹងនឹងរកុមហ ុនកន៏ោយ ចាំនពា៉ះភាពរត្ឹមរត្វូរបស់រពាំរបទល់កបុងខផនទីនន៉ះ។ ជាមយួនឹង
ការបណថុ ៉ះបណាថ លមូលោឌ នដត៏្ិចត្ចួ នងិខផនទីសមផទានដីនសដឌកិចច រកុមនសិសតិ្សម័រគចតិ្ថេវ៉ះបទ
ពិនសាធន ៍នងិធនធាន នដើមផនីោ៉ះរសាយទាំនស់ដស៏មុគសាម ញនន៉ះ។ របជាជនខដលទទួលកមមសិទនិដីឯកជន 
និយយថាពូកនគនឹងបនថនរបើរបាស់ដីសមូហភាព កបុងកាំឡុងនពលខដលការបថឹងត្វ របស់នគនៅតុ្លការ
របឆ្ាំងនឹងរកុមហ ុនមនិទានប់ានសនរមច។ ជាមយួនឹងជនមល ៉ះកានខ់ត្ខល ាំងនឡើងៗ រកុមហ ុនបានឈូសឆ្យ
យកដីសមហូភាពរបស់សហគមនក៍ានខ់ត្នរចើននឡើង ពិនសលនរកាយនពលដាំនណើ រការផថល់កមមសិទនិរបស់
បទបញ្ជជ ០១បបបានបញ្ចប។់ 

 ដូចខដលពត្ម៌នរបមូលបានពជីនជាត្ិនដើមភាគត្ចិនៅនេត្ថរត្នគីរបីានបងាា ញ បទបញ្ជជ ០១បប
បានបងកជាបញ្ជា នន និងនធវើឲ្យជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចទទួលរងការប ៉ះពាល់រចួនហើយ។ របាយការណ៍សិកា
រសាវរជាវនន៉ះ នងឹរត្ូវខចកចាយនិងនបា៉ះផាយ នដើមផផីសពវផាយពីការរពួយបារមមណ៍ របស់ជនជាត្ិនដើម
ភាគត្ិច ខដលរងការប ៉ះពាល់ និងនលើកទឹកចិត្ថរោឌ ភបិាលឲ្យនធវើការខកទាំរងន់គលននយយ នដើមផនីោ៉ះ
រសាយការរពួយបារមមណ៍ទាាំងនន៉ះ។ 
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II. ជវីរបវត្ថ ិ

១–ជនជាត្និដើមភាគត្ចិនេត្ថរត្នគរី ី2 

ពីរភាគបីននជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនៅរបនទសកមពុជា រស់នៅភូមភិាគឥសានដូចជា កបុងនេត្ថរត្នគីរ ី 
និង នេត្ថមណឍ លគីរ។ី នទា៉ះបីជានគសាគ ល់ជាត្ិនដើមជាភាគត្ចិចាស់ ប ុខនថជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចមនចាំនួន
នរចើនជាងនគនៅនេត្ថរត្នគីរ។ី រកុមជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចជានរចើនរកុម រស់នៅផថុ ាំគប  នៅភាគឥសានរបនទស
កមពុជា។ រកមុជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនេត្ថរត្នគីរ ីរមួមន នរៅ ចារយ កាចុក នរគឿង ទាំពុន លុន កានវ  ត្ និង
នផសងនទៀត្។ កបុងចាំនណាមភូមរិបមណ២៤០ភូម ិជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនេត្ថរត្នគីរ ីមនរបជាជនរបខហល 
២០០ ឬ ៣០០ រយនកក់បុងមយួភូម ិខដលដឹកនាំនោយនមភូមនិិងរកុមរបឹកាមយួរកុម។ 

 

ការរគបរ់គងធនធានធមមជាត្ ិ
ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនសធើខត្ទាាំងអស់ ពឹងខផអកនលើដីធលីនដើមផចីញិ្ច ឹមជីវតិ្ បនថវបផធម ៌ របនពណី ជននឿ

និង ទាំននៀមទាំលបន់ផសងៗរបស់នគ។ ដីជារគឹ៉ះននការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ ការនរៀបចាំសងគម និងអត្ថសញ្ជដ ណជនជាត្ិ
នដើមភាគត្ិច។ នទា៉ះបីលកេេណ័ឍ ថមីៗនន កាំពុងផាល ស់បថូររនបៀបរស់នៅ របស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនេត្ថ
រត្នគីរកីន៏ោយ កដ៏ីធលីបានរត្ូវនគនរបើរបាស់តាាំងពីបុរណមកជារបាាំយ ង÷ដីធលីសរមបរ់គួសារ កសិកមមតាម
ខបបពនចរ(ផាធ ល់េលួនឬរមួគប ) ការរបមូលអនុផលនរពនឈើ នរពអារកស នរពបញ្ចុ ៉ះសព រពមទាាំងការនរបើ
របាស់ជាលកេណៈសងគម ទាំននៀមទាំលប ់របនពណី និងវបផធមន៌ផសងនទៀត្។ 

នរពអារកស ជាមូលោឌ នរគឹ៉ះននសាសនរបស់សហគមជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិ។ ចាបន់នការរគបរ់គង
ដី និងការចូលនរបើរបាស់ដីរត្ូវបានកាំណត្ន់ោយនរពអារកស ខដលនគនៅថា អបកតា រសបនឹងចាំនណ៉ះដឹងអបក
រសុកជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិ។ អបកតាជារពលឹងនននរពអារកស និង ត្ាំបនន់ផសងៗនទៀត្កបុងភូម ិ នហើយនងឹោក់
នទាសដល់ជនណាខដលបាំពានឬ ្ននជើងចូលរពាំខដនរបស់នគ នោយគម នការអនុញ្ជដ ត្។ការធាល កេ់លួនឈ ឺ
ឬសាំណាងអារកក ់ខដលនកើត្មនចាំនពា៉ះសហគមនម៍យួ គចឺាត្ទុ់កថា មកពីអបកតា។ ពិធីបូជាយញ្ដ  និងពធិី
នផសងៗ រត្វូបានរបារពវនឡើង សរមបអ់បកតា នៅរគបដ់ាំណាកក់ាលននការនធវើកសិកមម មនុនពលបុកដ ី នពល
សធូង និងនពលរបមូលផល។ ទីបញ្ចុ ៉ះសពដស័៏កថសិិទនិនៅកបុងនរព រត្ូវបាននរបើរបាស់សរមបប់ញ្ចុ ៉ះសព។ ដី
ស័កថិសិទនិទាាំងនន៉ះ ករ៏ត្ូវបាននរបើរបាស់ជារបវត្ិសាស្រសថកាំណត្ទ់ីតាាំង កខនលងរបស់បុពវបុរសសហគមន ៍ និង 
ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្តាមខបបបរុណ។ 

                                                 
2 នទា៉ះជាមនការបញ្ជជ កក់ន៏ោយ ខផបកនន៉ះរតូ្វបានខផអកនលើពត័្ម៌នពីជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចនិងអងគការនរៅរោឌ ភបិាល។ សូម
នមើលផងខដរ នគលននយបាយជាតិ្របស់រជរោឌ ភបិាលសថីពីការអភវិឌណជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចននឆ្ប ាំ 2009; របាយការណ៍របជា
ជនជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចនិងសិទនិមនុសសឆ្ប ាំ 2006; Colm ឆ្ប ាំ 1997; OHCHR ឆ្ប ាំ 2012; OHCHR ឆ្ប ាំ 2004 ។ 
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ដាំណាកក់ាលននការនធវើកសិកមម របស់សហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិច រត្វូបាននធវើនឡើងជុាំវញិការនរបើ
របាស់ដីតាមខបបពនចរ ឬ វលិជុាំ នងិមនការបុកដី។ នៅរដូវរបាាំង សហគមនទ៍ាាំងអស់កាបល់ផ៉ះ និង
ឈូសឆ្យដីពនចរ នោយដុត្នរព និងនដើមនឈើតូ្ចៗ។ ចាំការរត្ូវបានោាំដុ៉ះ រចួទុកឲ្យទាំននរ រហូត្ដល់ដី
មនជីជាត្ិមថងនទៀត្ នពលខដលរ៉ឹះនឈើចាកន់រៅ និងនដើមនឈើមនខផល នាំមកនូវជជីាត្ិដល់នផធនលើននដី។ ដី
កសិកមមពនចរទាាំងនន៉ះ ជាកមមសិទនិរបស់រគួសារ ឬ ជាកមមសិទនិរមួរបស់សហគមន។៍ រគួសារនីមយួៗ មន
ដីរបមណបី នៅរបាាំដុ៉ះ សរមបវ់លិជុាំគប  ខដលមនរបខហល មយួនៅពីរហិចតា មយួដុាំៗ។ ដូនចប៉ះដីវលិជុាំ 
អាចមនដល់របាាំមយួហិចតា។ 

អបកភូមទិាំលបន់របើរបាស់ដីទាាំងនន៉ះ នដើមផនីធវើខរស ោាំដាំឡូងនឈើ រតាវ អាំនៅ នពាត្ ដាំឡូង ដាំឡូង
សយ រត្ឡាច សខណថ ក នមធសនផាល ក លង ថាប ាំជក ់មប ស់ រត្ប ់នប ងនបា ៉ះ នពព  រត្សក ់និងនដើមនឈើហូបខផលនផស
ងៗនទៀត្។ ត្ាំបនន់រពនឈើ កប៏ានរត្ូវនរបើរបាស់តាមខបបបុរណ នដើមផរីបមូលអនុផលនរពនឈើ នទា៉ះបីជាការ
អនុវត្ថខបបនន៉ះ រត្ូវបានកាត្ប់នទយជានរចើនកន៏ោយ នោយទុកឲ្យនរពនឈើសាថ រនឡើងវញិ។ អនុផលនរពនឈើ 
រមួមនថាប ាំបុរណ ចាំណីសត្វ ជីសរមបក់ារោាំដុ៉ះ អាហារបខនទមដូចជា ផសតិ្ ជរ័នឈើ ទឹក មុ ាំ អុស នតថ  ឬសស ី
រុកេជាត្ិនមម  ខផលនឈើ និងរុកេជាត្ិនផសងៗនទៀត្។ នរពនឈើ កផ៏ថល់ជារបភពទឹក នងិជាជាំរក សរមបក់ារ
ននសាទ និងការបរបាញ់ កបុងការបខនទមអាហារ និងបនងកើនចាំណូលរគួសារ។ 

ការផាល ស់បថូរជានរចើន បាននកើត្នឡើងនៅកបុងសហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ចិ នប ុនម នឆ្ប ាំចុងនរកាយ
នន៉ះ។ ការនរបើរបាស់ដីទាំននរបានថយចុ៉ះ រសបនឹងនរពនឈើគរមប កដូ៏ចជារបនពណី ការនធវើកសិកមមជារបពន័ន 
រសបនឹងសិទិនរបស់រគួសារកបុងការលកដ់ាំណាាំ ដូចជាសាវ យចនធី។ 

ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច ោាំដាំណាាំសរមបល់កន់ៅនលើដីទាំននរ នដើមផបីនងកើនចាំណូលរគួសារ និងនបា៉ះ
បនងាគ លចាំណាាំដី និង បញ្ជជ សការយកដីពីអបកខងនរៅ។ នយើងមនិអាចដឹងបាន ពីចាំនួនដាំណាាំខដលោាំ
សរមបល់កន់ោយជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិនទ ប ុខនថការនកើននឡើងននការោាំដុ៉ះ បាននាំឲ្យនេត្ថរត្នគីរកីាល យជា
នេត្ថនាំមុេនគរបចាាំរបនទសខងដាំណាាំសាវ យចនធី3។ នទា៉ះបជីាដាំណាាំសរមបល់ក ់ បាននកើននឡើង និងផថល់
ចាំណូលចាំបងសរមបរ់គួសារកន៏ោយ កជ៏នជាត្ិនដើមភាគត្ិច នៅខត្បនថអនុវត្ថកសិកមមពនចរដូចមុន។ 

 

សាទ នភាពនសដឌកចិចនងិសងគម 
រសបនឹងការហូរចូលននការោាំដាំណាាំសរមបល់ក ់ ជនជាត្និដើមភាគត្ិចបានទទួលរងនូវការេូច

ខត្ដីកានខ់ត្នកើននឡើង និងសមព ធននពាណិជជកមម។ ការសនបិោឌ នបងាា ញថា យ ងនហាយណាស់ ដីោាំដុ៉ះ
ពាកក់ណាថ លនៅរបនទសកមពុជា និង មយួភាគដបន់ននផធដីសរុបទាាំងអស់ រត្ូវបានរបគល់ឲ្យរកុមហ ុន
បរនទស កបុងទាំរងជ់ាសមផទានដីនសកិចច នដើមផបីនងកើត្គនរមងកសិឧសាហកមមដាំណាាំ ដូចជានៅស ូ ដាំឡូង

                                                 
3 សូមមមើល Padwe 2011; Baird 2008. 
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នឈើ និងសខណថ ក  នរចើនជាងនគគឺ នៅស ូ4។ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា កបុងការផថល់សមផទានដីនសដឌកិចចដល់
រកុមហ ុន នៅថាប កជ់ាត្ិ និងរកុមហ ុនខត្ងខត្របមូលដី នោយគម ននធវើការវយត្ាំនលផលប ៉ះពាល់បរោិឌ ននិង
សងគមនទ5។ រកុមហ ុនភាគនរចើន បានរ ាំនលភនលើដីរបស់ជនជាត្និដើមភាគត្ិច6។ 

អបកវនិិនយគ បានរបមលូដជីនជាត្និដើមភាគត្ិចបនថិចមថងៗ តាមរយៈទាំរងស់មផទានដីនសដឌកិចច
រទងរ់ទាយធាំ កដូ៏ចជាការលកដ់ីរទងរ់ទាយតូ្ច។ លុយនិងអាំណាយ រត្ូវបាននរបើនដើមផទីិញដីចាំការ កបុងត្ាំ
នលទាប ឬ បនញ្ជឆ ត្និងបងេាំជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច ឲ្យនចញពីដីពួកនគ7។ សហគមនភ៍ាគនរចើន បានបាត្ប់ង់
ដីពីដូនតាពកួនគនសធើរខត្ទាាំងអស់ ខដលនន៉ះជាលទនិផលននសមព ធរមួផសាំ8។ នលកនយករដឌមស្រនថី ហ ុន ខសន 
បានរបកាសថមីៗនន៉ះថា ភូមភិាគឥសាន ជា“ត្ាំបនន់សដឌកិចចទីបនួ” នោយនយងនៅនលើសមត្ទភាពរបស់
ត្ាំបនក់បុងការអភវិឌណកសិកមម នហើយនេត្ថរត្នគីររីត្ូវនគបានសាគ ល់ជា “រពាំខដនថម”ី សរមបក់ារោាំដាំណាាំកសិ
ឧសាកមម ការសាងសងទ់ាំនបវ់រអីគគិសនី និងការកាបន់ឈើនលើដីសមផទាន រពមទាាំងនគនសបើរថា ទាំននរននការ
បាត្ប់ងេូ់ចខត្ដី របស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនេត្ថរត្នគីរ ីនឹងបនថនៅមុេនទៀត្9។ 

ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច រត្វូបាននគទទួលសាគ ល់ ជារកុមរបជាជនរកីរកជាងនគបាំផុត្នៅកបុងរបនទស
នោយរជរោឌ ភបិាលកមពុជា នងិ រកុមអនថរជាត្និន មយួខផបកមកពីការបាត្ប់ងដ់ីរបស់ពួកនគ ការរស់នៅ
ោចឆ់្ង យពីនគ និងមនភាសានិងវបផធម៌េុសពីនគ10។ ការទទួលបាននសវអបរ់ ាំ សុេភាព និងនហោឌ រចន
សមពន័ គឺខត្ងខត្ទាបជាងរកុមមនិខមនជនជាត្និដើមភាគត្ិច។ នោយឆលងកាត្ក់ារលាំបាកនវទនជានរចើន
ទសវត្សរ ៍សហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិចភាគនរចើន រកាបាននូវភាសាជាវបផធម ៌និងមរត្ករបស់ពួកនគ។ 
 
 

២–ការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមហូភាពនងិបទបញ្ជជ ០១បប 

សមផទានដីនសដឌកិចច និងការដកហូត្ដីរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច បានបងកឲ្យមនជាទាំនស់ដីធលដី៏
ធាំ  នងិការបាត្ប់ងដ់ីរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចកបុងនេត្ថរត្នគីរ។ី ការអភវិឌណរបស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 
មនបាំណងចងន់ោ៉ះរសាយទាំនស់ទាាំងនន៉ះ ដូចជាតាមរយៈការបនងកើត្ការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព 
នៅឆ្ប ាំ២០០១កបុងចាបភ់មូបិាល។ ការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាព បានជួយ ជនជាត្និដើមភាគត្ិច កបុង

                                                 
4 OHCHR 2012. 
5 មស្រនថីថាប កន់រកាមជាតិ្ រមួមនរកុមរបឹកានេត្ថរត្នគីរ ីទទលួសាគ ល់ថាមនការេវ៉ះការវយត្ាំនលផលប ៉ះពាល់បរោិឌ ននិងសងគម
របស់រកុមហ ុនជាបញ្ជា សាំខនម់យួ។  
6សូមមមើល Lewis. 

7សូមមមើល Baird. 

8សូមមមើល ឧ. Reaksmey; Oxfam; OHCHR 2007. 

9សូមមមើលPheaktra. 

10សូមមមើល OHCHR 2012; សូមមមើលផផនការជាតិម ើមបីអភិវឌ្ឍជនជាតិម ើមភាគតិចរបស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា   
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កាបញ្ជជ កក់មមសិទនិដីពីដូនតារបស់ពួកនគ តាមរយៈកមមសិទនដិីជាសមូហភាពខត្មយួ។ ដាំនណើ រការននការចុ៉ះ
បញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព ត្រមូវឲ្យសហគមនក៍ាំណត្វ់និយ័កបុងការរគបរ់គងដីមូលោឌ ន ខដលវធិីនន៉ះអាច
ជួយ នោ៉ះរសាយទាំនស់ជាមយួរកុមហ ុន និងកាត្ប់នទយការលកដ់ីនោយបងេាំ។ នរកាមចាបន់ន៉ះ រជរោឌ ភបិា
លកមពុជា រត្ូវនធវើការជាមយួជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច ខដលចងចុ់៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព តាមនតិ្ិវធីីនផស
ងៗ រមួមននធវើខផនទសីមគ ល់ទីតាាំងដី ការនធវើសវ័យអត្ថសញ្ជដ ណ ការវយត្ាំនលទទួលសាគ ល់សវ័យអត្ថ
សញ្ជដ ណនោយចាប ់នងិការចុ៉ះបញ្ជ ីសហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិចជានតិ្ិបុគគល11។ 

 
ចាបត់ាាំងពកីារអនុមត័្ថចាបភ់ូមបិាល នៅឆ្ប ាំ២០០១ សហគមនច៍ាំនួនរបាាំ បានទទួលកមមសិទនដិីសមូ

ហភាព នហើយរោឌ ភបិាលរបកាសថា កមមសិទនិសមូហភាពចាំនួនបីនទៀត្ នឹងផថល់នៅខេឧសភា។ មនសហ
គមនរ៍បមណ ១២១ កាំពុង សទិត្កបុងដាំនណើ រននការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព។ ភូមចិាំននួ ៧២បាន
នធវើសវ័យអត្ថសញ្ជដ ណ នហើយនងឹទទលួសាគ ល់សវ័យអត្ថសញ្ជដ ណនោយរកសួងអភវិឌណនជ៍នបទ នហើយភមូិ
ចាំនួន ៤៩នទៀត្ បានរត្ូវទទួលសាគ ល់នោយរកសួងមហានផធ ជានិត្ិបុគគល និងកាំពុងរងចាាំដាំណាកក់ាលចុង
នរកាយ12។ 

កមមវធិីថមីបាំផុត្របស់រជរោឌ ភបិាល គឺបទបញ្ជជ នលទ០១បប បានបញ្ឈបរ់ល់ដាំនណើ រការននការចុ៉ះ
បញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព នងិរបកាស់ប នប់ ងនោ៉ះរសាយទាំនស់ដីធលី13។ កមមវធិថីមីនន៉ះ អនុញ្ជដ ត្ឲ្យរកុម
ហ ុនសមផទានដីនសដឌកិចចទាាំងអស់ខដលផឋល់នហើយ(កបុងកខនលងមននរបង)នៅបនថ ប ុខនថមនការបញ្ឈបក់ារផថ
ល់សមផទានដីនសដឌកិចចថមនីទៀត្។ បទបញ្ជជ នន៉ះ កទ៏ាមទារឲ្យរកុមហ ុនសមផទានដីនសដឌកិចច ខញកដសីហ
គមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ចិ ពដីីខដលរបគល់ឲ្យរកុមហ ុនកាំណត្ក់បុងឯកសារសមផទានដីនសដឌកិចច។ នគល
ននយបាយនន៉ះ មនិបានលុបនចាលការផថល់សមផទានដីនសដឌកិចចនទ ប ុខនថផថល់កមមសិទនឯិកជនដស់រគួសារ
ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច នងិបនងកើត្ជាត្ាំបនផ់ាធ ល់េលួនតូ្ចៗកបុងត្ាំបនស់មផទានដីនសដឌកិចច។ 

 
នៅនថងទី ៩ ខេកកកោ ឆ្ប ាំ ២០១២ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា បានរបកាស់គនរមងមយួ កបុងការរបគល់ដី

ធលី ដល់រគសួារខដលរស់នៅកបុង ដីសមផទាននសដឌកិចចរបស់រកុមហ ុន។ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា បាននរជើស
នរ ើសនិសសតិ្សម័រគចិត្ថរបព់ានន់ក ់ផថល់ការបណថុ ៉ះបណាថ លជាមូលោឌ នដល់ពួកនគ នងិបញ្ជូ នពួកនគនៅរគប់
នេត្ថរកុង នដើមផវីស់ខវងដីខចករបជាជន។ និសសតិ្សម័រគចិត្ថទាាំងអស់មននបសកកមមពីរ៖(១) វស់ខវងដី
ខដលមនទាំនស់រវងសហគមនន៍ិងរកុមហ ុនឯកជន និង (២) ផថល់កមមសិទនិដីធលី (នទា៉ះបីជានៅដាំនកក់ាល
ដាំបូងកន៏ោយ កន៏គលននយបាយបញ្ជជ កថ់ាកមមសិទនដិីសមូហភាពនឹងផថល់ឲ្យសហគមន1៍4)។ នគល
ននយបាយថមីនន៉ះ មននគលបាំណងរបគល់ខចកចាយយ ងរហ័សនូវកមមសិទនិដី របមណ១២លនហិកតា 
                                                 
11សូមមមើលចាប់ភូមិបាល២០១១និងអនុក្រិតមលខ៨៣របស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 

12សូមមមើល ILO. 

13សូមមមើល ឧបសមពន័នទី១សក្ាប់បទបញ្ជា ០១បប 

14សូមមមើល នសចកថីខណនាំនលេ០១៥ របស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 



 

15 

 

ដល់របជាជន ៣៥០ ០០០រគួសារ ខដលរស់នៅកបុងត្ាំបនស់មផទានដីនសដឌកិចច នរពសមផទាននសដឌកិចច ឬ
ដីកមមសិទនិរដឌ។ ចាបត់ាាំងពីកមមវធិីវស់និងខចកដីចាបន់ផថើមនៅខេមថុិន ឆ្ប ាំ២០១២ ដល់ឥឡូវ រជរោឌ ភបិា
លកមពុជា បានរបគល់កមមសិទនិដីឯកជនរបមណ ១១០០០០ នហើយ15។ 

 
និសសតិ្សម័រគចិត្ថកាំណត្រ់ពាំរបទល់ដីខដលរត្ូវវស់ខវង នងិវស់ខវងកាលដីជាកមមសិទនិឯកជន

សរមបរ់គួសារ រសបនឹងបទបញ្ជជ  និងវស់ខត្ដមីនទាំនស់ និងផថល់កមមសិទនិបឋម។ រគួសារនីមយួៗ អាច
ទាមទារដី នរចើនបាំផុត្៥ហិកតាសរមបជ់ាលកេណៈឯកជន។ លទនផលននការករមតិ្រពាំដី នឹងបិទផាយរយៈ
នពលមយួខេ នហើយរគួសារអាចនរជើសនរ ើសរពមទទួល ឬបដិនសធលទនផលករមតិ្រពាំដីនលើកាលដីមយួ
កាល នយងនលើនគលការណ៍កាលដី។ នបើសិនជារគួសារនីមយួៗរពមទទួលលទនផលករមតិ្រពាំដ ី កមម
សិទនិដីឯកជនមយួ នឹងរបគល់ជូនរគសួារ។ នទា៉ះបីជារគួសារនីមយួៗ នរបើរបាស់ដីនលើសពីរបាាំហិកតាក៏
នោយ កព៏ួកនគអាចចុ៉ះបញ្ជ ីបានខត្ដីខដលមនការោាំដុ៉ះ ចាំនួននរចើនបាំផុត្របាាំហិកតាប ុនណាប ៉ះ។ ដីខដលនៅ
ទាំននរ គម នដាំណាាំនឹងមនិរត្ូវបានផថល់កមមសិទនិឲ្យនទ។ នបើសិនជារគួសារនីមយួៗ ចងប់ានកមមសិទនដិីនលើសពី
របាាំហិកតា ពួកនគរត្ូវពយយម ចុ៉ះបញ្ជ ីជាដីសមផទាននសកិចចរទងរ់ទាយតូ្ច សរមបរ់យៈនពលមនិនលើសពី
៩៩ឆ្ប ាំ ប ុខនថពួកនគអាចនរបើរបាស់ដីបាន កបុងនគលបាំណងកសិកមមនិងពាណិជជកមមប ុនណាប ៉ះ16។ 
 

បទបញ្ជជ  ០១បប បានផាល ស់បថូរកបុងកាំឡុងនពលដាំនកក់ាលចុ៉ះវស់ដ ី នោយមនបខនទមនសចកថី
ខណនាំជានរចើន ឬបទបញ្ជជ នផសងៗនទៀត្។ នគលននយបាយនន៉ះ មននគលបាំណងដាំបូង កបុងការរបគល់ដី
មនជនមល ៉ះជាមយួរកុមហ ុន នៅឲ្យជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចវញិ17  ប ុខនថនសចកថីខណនាំនលេ០២០ បានបញ្ជជ ក់
ថា ដីនរពខដលជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនរបើរបាស់សរមបរ់បមូលអនុផលនរពនឈើ កសិកមមពនចរ នងិកបុង
បាំណងរបនពណីនិងវបផធម ៌មនិគួរោកឲ់្យមនកមមសិទនិនទ18។ បទបញ្ជជ  ០១បប បានអ៉ះអាងថាការចុ៉ះបញ្ជ ី
ដីជាកមមសិទនិសមូហភាពកបុងដាំនណើ រការ នឹងរត្ូវផថល់ត្ាំនល ប ខុនថនសចកថីខណនាំនលេ០២០បានបញ្ឈបរ់ល់
ដាំនណើ រការននការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព ខដលនពលនន៉ះបទបញ្ជជ  ០១បប បាននឹងកាំពុងអនុវត្ថ19

។ 
នសចកថីខណនាំនលេ០១៥ បញ្ជជ កថ់ា របជាជនអាចផាល ស់បថូរពីកមមសិទនិឯកជននៅកមមសិទនិសមូហ

ភាពបាន ប ខុនថនគលននយបាយ និងចាបម់នលកេណៈរបឆ្ាំងគប និងមនិចាស់លស់20។ ការផថួចនផថើម
មយួកបុងចាំនណាមការផថួចនផថើមនផសងៗ សរមបដ់ាំនកក់ាលការនធវើសវ័យអត្ថសញ្ជដ ណ កបុងកាំឡុងការនពលចុ៉ះ

                                                 
15សូមមមើល Woods &Bopha. 

16 សូមមមើល នសចកថីខណនាំនលេ៦៦៦ របស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 

17 សូមមមើល នសចកថីខណនាំនលេ០១៥ របស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 

18 សូមមមើល នសចកថីខណនាំនលេ០២០ របស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 

19 សូមមមើល នសចកថីខណនាំនលេ០២០ របស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 

20សូមមមើល នសចកថីខណនាំនលេ០១៥ របស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា 
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បញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព ត្រមូវឲ្យសហគមជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនរបើរបាស់ដីតាមខបបបុរណ ខដល
រគួសារនីមយួៗមនិអាចនធវើខបបនន៉ះបានជាមយួកាលដីឯកជននទ21។ កបុងនពលជាមយួគប  មស្រនថីរោឌ ភបិាល
បាននិយយថា អាចមនលទនភាពសរមបជ់នជាត្ិនដើមភាគត្ិច កបុងការផាល ស់បថូរពីកមមសិទនិឯកជននៅកមម
សិទនិសមូហភាព នទា៉ះជាដាំនណើ រការនន៉ះមនិរត្ូវបាននលើកនឡើងកបុងនសចកថីខណនាំកន៏ោយ។  

 

៣–រកុមការងារខដលនធវើការនលើចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមហូភាពនេត្ថរត្នគរី ី 

(Ratanakiri CLT Working Group) 

នៅខេកកកោឆ្ប ាំ២០១២ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលនៅកបុងនេត្ថរត្នគីរខីដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីា
កមមសិទនសិមូហភាព បានទទួលលិេិត្ខដលនចញនោយសាលនេត្ថ កបុងលិេិត្នន៉ះបាននលើកនឡើងពីន ម្ ៉ះ
ភូមចិាំនួន៣១ខដលអាចសទិត្កបុងនគលននយបាយការចុ៉ះវស់ដរីបស់រកុមនិសសតិ្សម័រគចតិ្ថ។ លិេតិ្មយួ
នន៉ះ មនិបាននលើកនឡើងពីនសចកថីខណនាំពិនសសអវីនទ ប ុខនថបានសូមអងគការនរៅរោឌ ភបិាលខដលនធវើការនលើ
ការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព ឲ្យសាថ បក់ារបងាគ បរ់បស់អាជាញ ធរមូលោឌ ន ទាកទ់ឹងនគលននយបាយ។ 
កបុងការរបជុាំមយួខដលនធវើនឡើងនរកាយមយួខេ មស្រនថីរោឌ ភបិាលបានបងាគ បឲ់្យអងគការនរៅរោឌ ភបិាលបញ្ជជ ស
ភូមទិាាំង៣១ពីខផនការរបស់េលួន រហូត្ដល់នរកាយនពលរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថចុ៉ះវស់ខវងដីចាកនចញនៅ 
នដើមផបីញ្ជជ សជនមល ៉ះផលរបនយជនជ៍ាមយួរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ។ ដាំនណើ រការននការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនិ
សមូហភាពរត្ូវបានបញ្ឈបទ់ាាំងរសុង កបុងនពលខដលរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថចុ៉ះមក បាំនពញនបសកកមម។ 

នរៅពីភូមទិាាំង៣១ខដលនលើកនឡើងកបុងលិេិត្ ភូមចិាំនួន១៦ជាភូមខិដលអងគការនរៅរោឌ ភបិាលបាន
សហការជាមយួ នលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាព។ ដូនចប៉ះអងគការនរៅរោឌ ភបិាលខដលនធវើការនលើ
ការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព ទទួលសាគ ល់ថាបទបញ្ជជ នលទ០១បប បាននធវើឲ្យប ៉ះពាល់យ ងខល ាំង
ចាំនពា៉ះការេាំរបឹងខរបងកបុងការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព របខហលជាប ៉ះពាល់ដល់ការេាំរបឹងខរបងជា
នរចើនឆ្ប ាំរបស់ភូមនិទៀត្។ នដើមផនីោ៉ះរសាយបញ្ជា នន៉ះ នៅខេកញ្ជដ ឆ្ប ាំ២០១២ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលខដល
នធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាព នៅនេត្ថរត្នគីរ ី ខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិ
សមូហភាព បានបនងកើត្ជារកុមការងារខដលនធវើការនលើចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមហូភាពនេត្ថរត្នគរី ី។ 
 

គាំនិត្ផថួចនផថើមទីមយួរបស់រកុមការងារ ខដលនធវើការនលើចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាពនេត្ថរត្នគីរ ី
គឺរបមូលពត្ម៌ន ពីភូមនិគលនៅ នដើមផយីល់ឲ្យកានខ់ត្ចាស់ពីផលប ៉ះពាល់របស់បទបញ្ជជ នលទ០១បប 
និងចងរកងពត្ម៌នជារបាយការណ៍រមួនន៉ះ នដើមផអីាចខចករ ាំខលក ពត្ម៌នជាមយួរជរោឌ ភបិាលកមពុជា 
សងគមសីុវលិ នដគូអភវិឌណនថ៍ាប កជ់ាត្ិនងិថាប កអ់នថរជាត្ិនន។ 

 
                                                 
21ពត្ម៌នពី ILO និង CLEC. 
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III. វធិសីាស្រសថ 
 
ការសិការសាវរជាវ បាននធវើនឡើងពីខេមករដល់ខេកុមភ៉ះ ឆ្ប ាំ២០១៣ កបុងលកេណៈត្មល ភាពនិងមន 

ការចូលរមួ។ ការសិការសាវរជាវ បាននធវើនឡើង ចាំនពា៉ះសហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិចចាំនួន៧៩ ៖ ២៦
កបុងចាំនណាមនន៉ះ បានទទួលរងផលប ៉ះពាល់ពីបទបញ្ជជ នលទ០១បប។ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលបានរបមូល 
ពីសហគមនទ៍ាាំង៧៩ នូវពត្ម៌នខដលទាកទ់ងនងឹរបជាជនភមូ ិ បញ្ជា ននខដលមនជាមយួរកុមហ ុន ដាំ
នកក់ាលននការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព(នបើមន) នងិ សួរថានត្ើភូមបិានទទួលរងការប ៉ះពាល់ពីបទ
បញ្ជជ នលទ០១បបរនឺទ។ 

អងគការនរៅរោឌ ភបិាល បានរបមូលពត្ម៌នបខនទម តាមរយៈការរបជុាំពិនរគ៉ះនយបល់នផសងៗ នងិ 
មនកាំរងសាំណួរ មកពី ភមូទិាាំង២៦ ខដលបានទទលួរងការប ៉ះពាល់ពីបទបញ្ជជ នលទ០១បប។ កាំរងសាំណួរ 
រត្ូវបានបាំនពញ នោយនមភូមនិិងចាស់ទាំ កបុងភូមចិាំនួនចាំនួន១២ កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង២៦ ខដលបានទទួល
រងការប ៉ះពាល់ពីបទបញ្ជជ នលទ០១បប។ 

អងគការនរៅរោឌ ភបិាល បាននរៀបចាំកិចចរបជុាំពិនរគ៉ះនយបល់ នៅកបុងភូមខិដលទទួលរងការប ៉ះពាល់
ពីបទបញ្ជជ នលទ០១បប នៅបានលុ់ង ឬតាមរយៈទូរសពធ។ អងគការបានពិនរគ៉ះជាមយួបុរស ស្រសថី រមួទាាំង
ចាស់រពឹទាន ចារយ នម ភមូ ិ នងិសមជិកភូមនិផសងនទៀត្។ ការរបជុាំពិនរគ៉ះនយបល់េល៉ះ មនបញ្ចូ លរបជាជន
ភូមខិដលមកពីរគួសារ ខដលនរជើសនរ ើសកមមសិទនិដឯីកជន រពមទាាំងរបជាជនភូម ិ ខដលមកពីរគសួារខដល
មនិបានទទលួកមមសិទនិឯកជន។ ការរបជុាំពិនរគ៉ះនយបល់និងកាំរងសាំណួរ នផាថ ត្នលើបញ្ជា ចាំបងចាំននួបី៖ 

 

១–នត្ើមនរគួសារចាំនួនប ុនម នខដលបានរពមទទួលការវស់ខវងដីសរមបក់មមសិទនិឯកជន កបុងនពល
អនុវត្ថបទបញ្ជជ នលទ០១បប? 

២–នហតុ្អវីបានជារគួសារទាាំងនន៉ះនរជើសនរ ើសកមមសិទនិឯកជន? 

៣–នត្ើភូមអិបកនពញចិត្ថនងឹគនរមងវស់ខវងដីរបស់រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថនទ។ 

 

ពត្ម៌នខដលរបមូលបាននោយអងគការនរៅរោឌ ភបិាលទាាំងអស់ រត្ូវបានចងរកង កបុងឯកសារខត្
មយួ។ របាយការណ៍នន៉ះ ជានសចកថីសនងេប និងជាការវភិាគពត្ម៌ន របស់សហគមនខ៍ដលបានផថល់ឲ្យអងគ
ការនរៅរោឌ ភបិាល នឹងនផាថ ត្នលើពត្ម៌នខដលបានមកពីអបកភូម ិ កបុងភូមទិាាំង២៦ខដលបានសមភ សនងិ
ទទួលរងការប ៉ះពាល់ពីបទបញ្ជជ នលទ០១បប។ 

 
អងគការនរៅរោឌ ភបិាលទាាំងអស់ កប៏ានជួបថាប ក ុ់ាំ រសុក និងនេត្ថ រពមទាាំងអងគការអនថរជាត្ិនន 

កបុងនពលនធវើការរសាវរជាវ នដើមផធីានឲ្យបានដាំនណើ រការរសាវរជាវមយួ ខដលមនត្មល ភាព នងិការទទួលព
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ត្ម៌នរគបរ់គន។់ របាយការណ៍រសាវរជាវនន៉ះ បានបញ្ចូ លការបារមភចាំបងៗ របស់មស្រនថីរោឌ ភបិាល អងគការ
អនថរជាត្ិ និងអងគការនរៅរោឌ ភបិាល ខដលនយើងបានជួបពិនរគ៉ះនយបល់ជាមយួ។ 

រកមុការងារ ខដលនធវើការនលើចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាពនេត្ថរត្នគីរ ី បានពយយមនធវើការ 
នដើមផផីថល់ពត្ម៌នយ ងសុរកិត្បាំផុត្ កបុងរបាយការណ៍ ប ុខនថនដើមផធីានត្មល ភាព នយើងកទ៏ទួលសាគ ល់ ការ
េវ៉ះចននល ៉ះេល៉ះៗ កបុងការសិការសាវរជាវខដរ។ ទីមយួ តាមរយៈសហគមនភ៍ូមនិគលនៅរបស់រកុមការងារ
ខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាពនេត្ថរត្នគីរ ីបញ្ជា ទាំនកទ់ាំនងបាននកើត្មននឡើង ខដល
ជាលទនផលរបស់បទបញ្ជជ នលទ០១បប នហើយមនការលាំបាកកបុងការរបមូលពត្ម៌ន។ នពលខដលរជរោឌ
ភបិាលកមពុជា របគល់លិេិត្ដល់អងគការនរៅរោឌ ភបិាល ជាសមជិករបស់រកុមការងារខដលនធវើការនលើការ
ចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាពនេត្ថរត្នគីរ ី នដើមផផីថល់ន ម្ ៉ះភមូទិាាំងអស់ ខដលរកុមនសិសតិ្សម័រគចតិ្ថនឹង
ចុ៉ះនៅ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលទាាំងនន៉ះ រត្ូវបានបងាគ បឲ់្យនៅឆ្ង យ ពីភូមរិកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថចុ៉ះ នដើមផី
បញ្ជជ សជនមល ៉ះផលរបនយជន ៍ ជាមយួរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ។ ថវីនបើការចុ៉ះមូលោឌ ន អាចជាវធិីលអ កបុងការ
ទទួលបានពត្ម៌នដសុ៏រកិត្និងហមត្ច់ត្ ់ពត្ម៌នេល៉ះក ៏ រត្ូវបានរបមូលពកីាររបជុាំ នៅរកុងបានលុ់ង ឬតាម
ទូរស័ពធ។ 

គួរកត្ស់មគ ល់ថា អបកភូមខិដលនយើងបានសមភ សភាគនរចើន គឺជារបជាជនខដលចូលរមួកបុងការ
ដឹកនាំនិងរគបរ់គងសហគមន ៍ ដូចជានមភូម ិ ចាស់រពឹទាន ចារយកបុងភូម ិ មតិ្ថភក័ថិ និងអបកជតិ្ខងពួកនគ។ អបក
ដឹកនាំសហគមន ៍ បានទទួលសាគ ល់ថា ជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិេល៉ះនៅកបុងភូម ិ មនិចងប់ានកមមសិទនិដីសមូ
ហភាព នោយសារពួកគត្ច់ងល់កដ់ីរបស់េលួន។ របជាជនភាគនរចើនកបុងភមូទិាាំង៧១ ខដលបានទទលួការ
សមភ ស បាននបា៉ះនឆ្ប ត្យកកមមសិទនិដីសមូហភាព មនុការអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប នទា៉ះជាភាគរយនន៉ះនឹង
របខហលជាបានផាល ស់បថូរ នរកាយការមកដល់របស់រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ។ 
 

 

IV. ការសនងេបលទនផលននការរសាវរជាវ 
 
អបករសាវរជាវ បានសមភ សជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច មកពី៧៩ភូម ិនៅនេត្ថរត្នគីរ។ី ភូមនិន៉ះ 

សទិត្នៅកបុងរសុកទាាំងរបាាំបី នននេត្ថរត្នគីរ៖ី រសុកអណថូ ងមស (១៣ភូម)ិ បរខកវ (១០ភូម)ិ កូនមុាំ(៥ភូម)ិ  
លាំផាត្(់១ភមូ)ិ  អូរយ ោវ(១១ភូម)ិ  អូរជុាំ(១៣ភូម)ិ  តាខវង(៦ភូម)ិ និងរសុកនវ ើននស(៩ភូម)ិ ។ ជាត្ិពននុ
កបុងរសុកនីមយួៗ ផាល ស់បថូរពីមយួនៅមយួ រមួមនរបាាំពីររកុមជនជាត្ិភាគត្ចិនផសងគប  រកុមនរៅ(៩ភូម)ិ  ចា
រយ(២១ភូម)ិ  កាចក(់៥ភូម)ិ  រគងឹ(២៣ភូម)ិ  ទាំពូន(១៧ភូម)ិ  លន(់១ភូម)ិ កានវត្(២ភូម)ិ និងមយួភូមិ
នទៀត្ជាលាយននរកុមជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចជានរចើនរកុម ។ 
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រូបទមីយួៈ ជនជាត្និដើមភាគត្ចិ នងិទតីាាំង (តាមរសុក) ននភមូខិដលបានសមភ សកបុងនេត្ថរត្នៈគរី ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ភូមចិាំនួន៧១ កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង៧៩ ខដលរកុមការងាររសាវរជាវបានសមភ ស បាននងឹកាំពុងនធវើ
ការ នដើមផទីទួលកមមសិទនិដសីមូហភាព និងសទិត្នៅកបុងដាំនកក់ាលនផសងៗគប ។ ភូមចិាំននួ១៨ បានចាបន់ផថើម
ដាំនណើ រការននការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព នៅឆ្ប ាំ២០១២ ភូមចិាំនួន១៧ បានចាបន់ផថើមនៅឆ្ប ាំ
២០១១  ភូមចិាំនួន៣ បានចាបន់ផថើមនៅឆ្ប ាំ២០១០ ភូម៣ិនទៀត្ នៅឆ្ប ាំ២០០៨  ភូម២ិ៩នទៀត្នៅឆ្ប ាំ
២០០៧ និងភូមចិាំននួមយួ នៅឆ្ប ាំ១៩៩៨។ មកដល់បចចុបផនបនន៉ះ គម នភមូណិាមយួ បានទទួលកមមសិទនិ
ដីសមូហភាពនទ។ ភូមចិាំនួន៤០ មនបញ្ជា ជាមយួរកុមហ ុនចាំនួន២៧ រមួមនសមផទានដីនសដឌកចិច  
សមផទានរទងរ់ទយតូ្ច នងិសមផទាននៅត្ាំបនម់នខរ  ។ 

នៅខេកកកោឆ្ប ាំ២០១២ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព
បានទទួលលិេិត្ព ីគណៈអភបិាលនេត្ថរត្នគីរ ីកបុងលិេតិ្នន៉ះបាននលើកនឡើងពីន ម្ ៉ះភូមចិាំននួ៣១ ខដល
នឹងរត្ូវទទលួការវស់ខវងដី កបុងកាំឡុងការអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប។ អងគការនរៅរោឌ ភបិាល បាននងឹកាំពុង
នធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាព។ រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ បានអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១ប នៅកបុង
ភូមចិាំនួន១៩ ចាំនណាមភូមទិាាំងអស់ និងបខនទមនៅនលើរបាាំពីរភូម ិខដលមនិបានបញ្ជជ កក់បុងលិេិត្22។ 

                                                 
22 សូមនមើលឯកសារនយងទីពីរ សរមបលិ់េិត្ខដលនផញើរមកអងគការ 

០ 
២ 
៤ 
៦ 
៨ 
១០ 
១២ 
១៤ 

ចំនួ
នភូ
មិ 

ស្សុរ 

លន់ 
កាមវត 
មក្ៅ 
ក្គឹង 
ទំពូន 
កាចរ់ 
ក្រុមមផេងៗ 
ចារាយ 
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កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង៧៩ខដលរកុមការងាររសាវរជាវបានសមភ ស ភូមចិាំនួន៤០ មនបញ្ជា ជាមយួ
រកុមហ ុនសមផទានដីនសដឌកិចច សមផទានរទងរ់ទាយតូ្ច និងសមផទាននៅត្ាំបនខ់រ  23 ។ ភូមចិាំនួន២៥ កបុង
ចាំនណាមភូមទិាាំង៤០ ខដលបានទទលួរងការប ៉ះទងគិចពីរកុមហ ុន នងិរត្ូវបានវស់ខវងនោយបទបញ្ជជ ០១ប
ប។ ភូមចិាំននួ១៥នទៀត្ ខដលមនជនមល ៉ះជាមយួរកុមហ ុន មនិបានរត្ូវវស់ខវងនោយបទបញ្ជជ ០១បបនទ។ 
ភូមចិាំនួន៣៨ មនិមនជនមល ៉ះជាមយួរកុមហ ុន នងិ មនិបានរត្ូវវស់ខវងនោយបទបញ្ជជ ០១បបនទ។ ភូមិ
ចាំនួនមយួ គភឺូមកុិកនរៅ បានអ៉ះអាងថា គម នដីជានជ់ាមយួរកុមហ ុននទ ប ុខនថ រគួសារចាំននួ៨៤កបុងចាំនណាម
៩១រគួសារ រត្ូវបាននគវស់ដីសរមបក់មមសិទនិឯកជន។ 

រូបទ២ី ៖ ការចាត្ថ់ាប កភ់មូចិាំននួ២៦ខដលទទលួរងការប ៉ះពាល់នោយបទបញ្ជជ ០១បប 

 

 

 

 

 

 

 

ភូមចិាំនួន២៦ ខដលទទួលរងការប ៉ះពាល់ពីបទបញ្ជជ ០១បប  មនរបជាជនសរុបចាំនួន៣០៥៣រគួសារ។ 
កបុងចាំនណាមរគួសារទាាំងនន៉ះ ១៥៨២រគួសារ(៥២%) បានរត្ូវវស់ខវងដីសរមបក់មមសិទនិឯកជន។ 

តារងទ១ី៖ ការចាត្ថ់ាប កភ់មូខិដលបានរតូ្វសមភ សពអីងគការ 

អងគការនរៅរោឌ
ភបិាល 

 
 
 
 

#ភមូនិគលនៅ
របស់រកុមការងា 

CLT 
 
 
 

ពត្ម៌នខដល
របមលូបានពី# ភមូ ិ

 
 
 
 

# ភមូ ិជានជ់ាមយួ
រកុមហ ុន 

 
 
 
 

#ភមូ ិខដលរងការ
ប ៉ះពាល់នោយ 

០១បប 
 
 
 

# រគួសារខដលទទលួរពម
យកកមមសិទននិោយ០១បប/

ចាំននួរគួសារសរបុ 
 
 
 

សរបុ ៧១ 79 ៤០ ២៦ ១៥៨៦/៣០៥៣(៥២%) 
 

                                                 
23 នន៉ះរមួមនរកុមហ ុនចាំននួ២៦។ សរមបប់ញ្ជ ីន ម្ ៉ះភមូខិដលទទងួរងការប ៉ះពាល់នោយរកុមហ ុន និងន ម្ ៉ះរកុមហ ុន សូម
នមើលឧបសមពន័នទី៣ 

៣២% 

១៩% 

១% 

៤៨% 

សមបទាន ីមស ឋរិចច–និសិតស 

សមបទាន ីមស ឋរិចច–គ្នា ននិសិតស 

គ្នា នសមបទាន ីមស ឋរិចច–និសិតស 

គ្នា នសមបទាន ីមស ឋរិចច–គ្នា ននិ
សិតស 
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រូបទីពរី បងាា ញពីការចាត្ថ់ាប កភ់ូមទិាាំង២៦ ខដលបានទទួលការសមភ ស និងរងការប ៉ះពាល់ពីបទ
បញ្ជជ ០១បប រពមទាាំងចាំននួរគួសារ ខដលរត្ូវបានវស់ខវងដីសរមបក់មមសិទនិឯកជន។ កបុងសហគមនច៍ាំនួន
១០ រគួសាររបខហល១០០% រត្ូវបាននគវស់ខវងដីសរមបក់មមសិទនឯិកជន។ កបុង១១ភូមនិទៀត្ រកុម
និសសតិ្សម័រគចិត្ថ បានចុ៉ះមកវស់ខវងខត្រពាំរបទល់ដីឯកជនរបស់រគួសារេល៉ះប ុនណាត ៉ះ។ កបុងភូមទិាាំងនន៉ះ មន
ខត្រគួសារ ខដលរស់នៅកបុងដីសមផទាននសដឌកិចចរបស់រកុមហ ុន ដីខដលមនទាំនស់នទ ខដលរត្ូវបាននគ
វស់ខវងដីសរមបក់មមសិទនឯិកជន។ 

 

 ភូមចិាំនួន៤ មនិអនុញ្ជដ ត្ឲ្យរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថចុ៉ះមកអនុវត្ថការងារនទ៖ ភូមកិាខត្ កាណុង បា 
ោល់ និងភមូសិមុទធនរកាម។ ពួគនគបដិនសដសហការ នលើកខលងខត្រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថយល់រពមវស់
ខវងដីសមូហភាពរបស់នគ។ ដូចបាននលើកនឡើងខងនលើ កបុងមយួភូម ិ ភមូកុិកនរៅ រគួសារភាគនរចើនបាន
រត្វូនគវស់ដី សរមបក់មមសិទនឯិកជន នទា៉ះបីជានគអ៉ះអាងថា មនិមនដីខដលជានន់ឹងដីរកមុហ ុនកន៏ោយ។ 

រូបទ៣ី៖ការចាត្ថ់ាប ករ់គួសារខដលបានរតូ្វនគវស់ដសីរមបក់មមសិទនឯិកជននៅកបុង២៦ភមូ ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នៅកបុងភូមនិមីយួៗ ននភមូទិាាំង២៦ ខដលទទួលរងការប ៉ះពាល់ពីបទបញ្ជជ ០១បប នៅនពលខដល
សមជិកសហគមនរ៍មួមនបុរស និងស្រសថី រត្ូវបានសមភ សថា នត្ើពួកនគមនការនពញចិត្ថឬនទ ជាមយួ
ដាំនណើ រការផថល់ដីកមមសិទន ិ របស់និសសតិ្សម័រគចិត្ថ កបុងនន៉ះភូមចិាំនួន២៥ មកពីសហគមនជ៍នជាត្និដើមភាគ
ត្ិចចាំនួន២៦ បាននឆលើយថា“នទ”។ 
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មូលនហតុ្ទូនៅខដលរបជាជនមនិនពញចិត្ថ គឺ៖ 

១–របជាជនបាត្ប់ងដ់ ីខដលនន៉ះជាលទនផលននដាំនណើ រការ។ 

២–នគលននយបាយបានោកស់មព ធនលើសហគមន ៍ នដើមផនីធវើឲ្យដីរបស់នគមនលកេណៈឯកជន 
និង នោ៉ះរសាយទាំនស់ដស៏មុគសាម ញយ ងឆ្បរ់ហ័ស។ 

៣–រកុមខដលផថល់កមមសិទនិដីឯកជន ឬ អបកខដលសហការណ៍ជាមយួនគ បានផថល់ពត្ម៌នមនិ
ចាស់លស់ដល់សហគមន ៍នងិេវ៉ះត្មល ភាព។ 

៤–ក្រុមនិសិត្ស និង អជាញ ធរមូលោឌ ន បានគាំរមកាំខហង និងបងេតិ្បងេាំអបកភូម។ិ 

បញ្ជា ទាាំងអស់នន៉ះនឹងរត្វូបករសាយយ ងលិអិត្នៅខងនរកាមនន៉ះ។ 

  
១–ការបាត្ប់ងដ់ ី

នហតុ្ផលសាំខនថ់ានហតុ្អវីបានជា អបកភូមរិយការណ៍ថា ពួកនគមនិនពញចតិ្ថនឹងបទបញ្ជជ ០១បប គឺ
នោយសារខត្ នគលននយបាយនន៉ះមនិបានការពារ នូវដីសហគមនរ៍បស់ពួកនគ។ ជាំហានទីមយួ របស់
រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ គឺនធវើការបងាា ញនូវខផនទីរកុមហ ុន ខដលពួកនគបានមកពីថាប កជ់ាត្ ិ បនធ បម់កនធវើការ
វស់ខវង និងកាំណត្រ់ពាំរបទល់ដីរបស់រគួសារនីមយួៗ។ ជាកខ់សថងរគួសារមយួចាំនួនបានទទួលបលងដ់កី
មមសិទន នៅកបុងកាល់ដីរបស់រកុមហ ុនសមផទានដីនសដឌកិចច។ នៅកបុងភូមេិល៉ះ រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថវស់ខវង
រពាំរបទល់ដី សរមបរ់គួសារ នៅខងនរៅរពាំរបទល់ដីសមផទានដីនសដឌកិចច។ សមជកិសហគមនភ៍ាគ
នរចើនមនិសូវនពញចិត្ថ ជាមយួនឹងបទបញ្ជជ នន៉ះនទ គឺនោយសារខត្ មនការវស់ខវងខត្ដីផាធ ល់េលួន ខដល
កាំពុងនរបើរបាស់ខត្ប ុនណាត ៉ះ នហើយមនិបានវស់ខវដីសមូហភាពបខនទមរបស់ពួកនគនន៉ះនទ។ 

សហគមនន៍គលនៅសរមបក់ារអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប កាំពុងរស់នៅជិត្រកុមហ ុន នងិកត្ស់មគ ល់ 
ថា ពួកនគទទួលរងនូវសមព ធកានខ់ត្ខល ាំងនឡើង នដើមផពីយយមខថរកានូវវបផធម ៌របនពណី និងភាពជាមច ស់
នលើដីរបស់ពួកនគ។ ពួកនគចងធ់ាននូវសុវត្ទិភាពដីសមូហភាពរបស់ពួកនគ ប ុខនថដាំនណើ ការននការចុ៉ះបញ្ជ ីដី
ជាកមមសិទនសិមូហភាពនរបើនពលយូរនពក។ សមជិកសហគមនច៍ាំននួ២៥នក ់ កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង២៦ 
បានសាំខដងនូវភាពភយ័ខល ចថា រកុមហ ុន នឹងចូលមកនធវើការឈូសដីខដលនៅសល់របស់ពួកនគ នបើសិនជា
ពួកនគ មនិរពមទទួលនូវកមមសិទនិដីឯកជន។ រជរោឌ ភបិាល បានទទួលសាគ ល់ អាំពីនពលនវល ការចាំណាយ
នរចើន នៅកបុងដាំនណើ ការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនិសមហូភាព តាមរយៈបទបញ្ជជ ០២០ និងបានបញ្ឈបនូ់វការ
វស់ខវងដជីាកមមសិទនិសមហូភាព នោយបនថអនុវត្ថវស់ខវងខត្ដីកមមសិទនិឯកជន ដល់សហគមន។៍ កបុងនពល
ដាំណាលគប  រកុមហ ុន កក៏ាំពុងចូលជិត្អបកភូមខិដរ។ ចាស់ទាំមប ក ់នៅកបុងភូមកិាណាត្ បាននធវើការពនយល់៖ ”
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នបើនយើងរងច់ាាំការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាសមូហភាព ពួកនយើងរបាកដជាគម នដីខដលនៅសល់ សរមបចុ់៉ះបញ្ជ ីនន៉ះ
នទ។ 

សហគមន ៍ មនិសូវនពញចិត្ថ ជាមយួបទបញ្ជជ ០១បបនន៉ះនទ នោយសារបទបញ្ជជ នន៉ះ មនិផថល់
រត្លបម់កវញិនូវដីសមូសភាព របស់សហគមន ៍ ខដលបានបាត្ប់ង ់ នោយសាររកុមហ ុនសមផទានដីនសដឌ
កិចចនទ។ សរមបស់ហគមនម៍យួចាំននួ ខដលបានទទួលការវស់ខវង សរមបក់មមសិទនឯិកជន ជាទូនៅ ភាគ
នរចើន ទទួលការគាំរមកាំខហងពីរកុមហ ុន។  នៅកបុងសហគមនទ៍ាាំងអស់ ខដល១០០ភាគរយននរគួសារទាាំង
នន៉ះបានទទលួបានកមមសិទនដិីឯកជន គឺសុទនសឹង ជារគួសារ ខដលរកុមហ ុនបានឈូសដីសមូហភាពរបស់
ពួកនគ នសធើរខត្ទាាំងអស់រចួនៅនហើយ នហើយកបុងចាំនណាមទាាំងនន៉ះ មនរគួសារជានរចើន ខដលមនដសីទិត្
នៅកបុងរពាំរបទល់របស់ខផនទីរកុមហ ុនសមផទានដីនសដឌកិចច។ ដូនចប៉ះបទបញ្ជជ ០១បប មនិបានផថល់នូវដី
ខដលបាត្ប់ងន់ន៉ះរត្ឡបម់កនអាយសហគមនវ៍ញិនទ។ 

ការពិត្ អបកភូមបិានបញ្ជជ កថ់ាកមមសិទនិឯកជនបាននធវើឲ្យដីសមូហភាពរបស់សហគមនព៍ួកគត្់
កានខ់ត្ងាយរងនរគ៉ះនៅនឹងរកុមហ ុន។ សមជិកសហគមនន៍ៅកបុងភូមេិល៉ះខដលបានទទួលដីកមមសិទនិឯក
ជនពីបទបញ្ជជ ០១បប បាននិយយថា រកុមហ ុនទាាំងនន៉ះបានឈូសឆ្យដីសហគមនរ៍បស់ពកួគត្រ់ចួ
បខនទមនទៀត្នហើយ ពីនរពា៉ះរកុមនិសិត្សបានវសខវងខត្ចាំនពា៉ះកាលដី ខដលសទិត្នៅកបុងត្ាំបនរ់កមុហ ុន
នោយនយងតាមខផនទីដសីមផទានដីនសដឌកិចច។ សហគមនទ៍ទួលសាគ ល់ថា រកុមហ ុនមនការងាយរសួល
ជាងមុនកបុងការឈូសឆ្យដីសមូហភាពរបស់សហគមនខ៍ដលនៅសល់ និងគម នបនសល់ទុកនូវដីទាំននរ
សរមបព់ួកនគនទ។ នន៉ះជាសាំដីរបស់ចាស់ទាំនៅកបុងភូមថិមី៖ ”នបើសិនជាពួកនយើងេិត្េាំពយយមចុ៉ះបញ្ជ ីដីជា
សមូហភាព ពួកនយើងនងឹបាត្ប់ងដ់ីរបស់នយើងនទ នោយសារដាំនណើ ការននការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហ
ភាពមនការយឺត្យ វខល ាំងណាស់ ប ុខនថនបើសិនជានយើងយល់រពមយកដកីមមសិទនិឯកជន នយើងកន៏ឹងបាត្ប់ង់
ដីរបស់នយើងដូចគប ”។ 

ភូមយិ សាាំ ជាភូមមិយួ ខដលបានចុ៉ះបញ្ជ ីជានីត្ិបគុគល និងបានការទទួលសាគ ល់ពីរកសួងមហានផធ
រចួនហើយ នៅនពលខដលរកុមហ ុនសមផទានដីនសដឌកិចចបានចូលនៅយកដីមយួខផបករបស់ពួកនគ។ រគួសារ
ចាំនួន ៤០ កបុងចាំនណាម១២០រគួសារ នៅកបុងសហគមន ៍ រត្ូវបាននគបងេាំឲ្យលកដ់ីកបុងត្ាំនល ១០០ នៅ 
២០០ដុលល អានមរកិកបុងមយួហិតា តាមរយៈការគាំរមកាំខហងថា រកុមហ ុននឹងនធវើការឈូសឆ្យដីរបស់ពួក
នគ នបើសិនជាពួកនគមនិរពមលកដ់ី។ នៅនពលខដលនិសិត្សបានមកដល់ រកុមហ ុន បានឈូសឆ្យដីមយួ
ខផបកធាំ របស់សហគមនរ៍ចួបាត្ន់ៅនហើយ នោយរមួបញ្ចូ លទាាំងនរពអារកស និងនរពបញ្ចុ ៉ះសព។  រគួសារ
ខដលនៅសល់ចាំនួន៨០រគួសារ បាននរជើសនរ ើសយកដីកមមសិទនឯិកជន ជាមយួរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ នរកាម
ការភយ័ខល ច និង ការគាំរមកាំខហងពីរកុមហ ុនថា យកដីរបស់ពួកនគផងខដរ។ យ ងណាងកន៏ោយ ចាស់ទាំ
មប ក ់ កបុងភមូ ិ បាននយិយថា វហាកដូ់ចជារគួសារខដលនៅសល់ ពីការយកកមមសិទនិដីឯកជន នឹងរត្វូ
ទទួលរងសមព ធឲ្យលកដ់ីរបស់ពួកនគ។ 
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កាណាត្ ជាភូមមិយួ ខដលរ ាំពទ័ននោយរកុមហ ុនចាំការនៅស ូចាំនួន៤។ ដូចគប នៅនឹងភូមយិ សាាំខដរ 
គឺរកុមហ ុនបានកាត្យ់កដីមយួចាំននួធាំរបស់សហគមន ៍ រពមទាាំងបានបងេាំរគួសារជានរចើននអាយលកដ់ីផាធ ល់
េលួនរបស់ពួកនគកបុងត្ាំនល ១០០ នៅ ២០០ដុលល អានមរកិកបុងមយួហិកតា។ នទា៉ះបីជាមនការទទួលរងនូ
សមព ធយ ងណាកន៏ោយ កន៏ៅមនរគួសារមយួចាំនួន យលរពមចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនសិមូហភាពខដរ នដើមផ ី
“បញ្ឈបក់ារឈូសឆ្យរបស់រកុមហ ុនមកនលើដរីបស់នយើងបនថនទៀត្˝។ នៅនពលរកមុនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ បាន
ចុ៉ះមកវស់ខវងដ ីអងគការនរៅរោឌ ភបិាល បាននរៀបចាំកិចចរបជុាំពិនរគ៉ះនយបល់ ជាមយួចាស់ទាំកបុងភមូ ិអាំពីដាំ
នណើ ការននការចុ៉ះវស់ដនីន៉ះ រកុមចាស់ទាំកបុងភូមបិានផថល់ពត្ម៌នថា សមជិកសហគមនភ៍ាគនរចើននៅចង់
បានការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនសិមូហភាព និងមនិចងប់ានកមមសិទនិឯកជននន៉ះនទ។ នទា៉ះបីជាយ ងណាក៏
នោយ នរកាយពីរកុមនសិិត្សបានចាកនចញរបខហលជាមយួខេ រគួសារទាាំងអស់រត្ូវបានវស់ខវងសរមប់
កមមសិទនឯិកជន ខដលបានកាំណត្ន់ៅកបុងខផនទរីបស់រកុមហ ុនទាាំង៤ នន៉ះនបើតាមការអ៉ះអាងរបស់ចាស់ទាំ
នៅកបុងភូម។ិ ចាស់ទាំមប កន់ៅកបុងភូមបិានរបាបន់អាយដឹង៖ “នយើងនៅខត្ចងប់ានដីជាកមមសិទនិសមូហភាព 
ប ុខនថនយើងមនិមនរគបរ់ជុងទាាំង៤សរមបដ់ីរបស់នយើងនទ នបើសិនជានយើងមនរគបទ់ាាំង៤រជុងកបុងការវស់
ខវង នយើងរបាកដជាបានទទួលខផនទីរចួនហើយ។ នៅនពលខដលរកុមហ ុនទាាំងនន៉ះ បានឈូសដីនសធើរខត្
ទាាំងអស់របស់សហគមនរ៍ចួនហើយ ពួកនគមនអារមមណ៍ថា ពួកនគគម នជាំនរ ើសអវីនផសងនទៀត្ សរមបដ់ីសមូ
ហភាពនទ“។ 

សរមបស់ហគមនម៍យួចាំនួន ខដលមនបទពិនសាធនម៍និសូវទទួលរងសមព ធ ពីរកុមហ ុនខដល
នៅខកផរភូមពិួកនគ នគហាកប់ីដូចជាមនិសូវទទួលយកនូវកមមសិទនិដីឯកជននន៉ះនទ។ ភូមចិាំនួន៤ កបុងចាំននម
ភូមទិាាំង២៦ខដលរកុមនសិិត្សពយយមចូលនៅវស់ខវងដីរមួមនៈ កាក ់ តាណង បាដល និងភូមសិ
មុទធនរកាម សហគមនម៍និបានអនុញ្ជដ ត្ នអាយរកុមនិសិត្សចូលនៅកាំណត្រ់ពាំរបទរបស់ពួកនគនន៉ះនទ។ 
រកុមហ ុនខដលមនទាំនស់ជាមយួសហគមនទ៍ាាំងនន៉ះ រគនខ់ត្ចុ៉ះនៅវសខវងដីមយួខផបកតូ្ច ខដលមន
ជនមល ៉ះ ដូនចាប ៉ះសហគមនព៍ួកនគមនិបានមនអារមមណ៍ថា រត្ូវបានបងេាំនអាយទទួលយកកមមសិទនិឯកជននន៉ះ
នទ។ ភូមនិមីយួៗ នឹងបនថបដិនសធមនិរពមចូលរមួនៅកបុងដាំនណើ រការអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បបនន៉ះនទ លុ៉ះ
រតាខត្រកុមនិសិត្សកាំណត្រ់ពាំរបទល់ដីសហគមនរ៍បស់ពួកនគសិន។ ពួកនគ មនជាំននឿថា ការទទលួយកនូវ
កមមសិទនឯិកជន ជាមូលនហតុ្ខដលបងកឲ្យពួកនគបាត្ប់ងដ់ីបខនទមនទៀត្។ 

 

២–ដាំនណើ រការកបុងការបងេតិ្បងេាំ  

សហគមនប៍ានបងាា ញថា ការអនុវត្ថបទបញ្ជជ  ០១បប បាននធវើនអាយពួកនគ ទទួលរងសមព ធកាន់
ខត្ខល ាំងនឡើង បខនទមនៅនលើអវីខដលពួកនគធាល បប់ានទទួលពីខងរកុមហ ុន។ បទបញ្ជជ  ០១បប បានបងេិត្បងេាំ
នអាយសហគមន ៍ នធវើការសនរមចចិត្ថយ ងឆ្បរ់ហ័ស ខដលនន៉ះនធវើនអាយពួកនគពិបាកកបុងការសនរមចចិត្ថ
ទាកទ់ងនៅនឹងការចុ៉ះបញ្ជ ីដីរបស់ពួកនគ និងនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះខដលមនភាពសមុគសាម ញជាមយួរកុមហ ុន
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មនអាំណាច។ ការនធវើខបបនន៉ះបងកឲ្យមនការខបកបាកនូ់វសាមគគភីាពនៅកបុងសហគមន ៍ និងនធវើឲ្យមន
ជនមល ៉ះដីធលីបនថបនធ បន់ទៀត្។ 

 
នទា៉ះបីជាសហគមនជ៍ានរចើន ខដលធាល បប់ានឯកភាពរមួគប  កបុងការនសបើរសុាំចុ៉ះបញ្ជ ីដីរបស់នគជាកមម

សិទនិសមូហភាពកន៏ោយ កព៏ួកនគបានកត្ស់ាំគល់ថា ការមកដល់របស់រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ បានកានខ់ត្
នធវើឲ្យសហគមនម៍នការខេវងគាំនិត្គប អាំពីថា នត្ើសហគមនគ៍ួរខត្ទទួលយកនូវកមមសិទនិដឯីកជន ឬក ៏ រងចាាំ
កមមសិទនសិមូហភាព។ រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ សាប កន់ៅកបុងភូមរិបខហលជាមយួខេ ខដលនន៉ះបងេាំឲ្យសហគម
នន៍ធវើការសនរមចចិត្ថអាំពីនរឿងសាំខនន់ិងពិបាក ចាំនពា៉ះការចុ៉ះបញ្ជ ីដរីបស់នគនៅកបុងរយៈនពលយ ងេលី។ 
សហគមនប៍ាននិយយថា ដាំនណើ រការយ ងឆ្បរ់ហ័សរបស់រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ បានបងកឲ្យមនការខបក
បាកសាមគគីភាពនផធកបុង នៅសហគមនរ៍បស់ពួកនគកានខ់ត្ខល ាំងនឡើងៗ។ 

 
នគលននយបាយនន៉ះ បានោកស់មព ធដល់សហគមនក៍បុងការនោ៉ះរសាយនូវជនមល ៉ះខដលមនភាព

សមុគសាម ញ ជាមយួនឹងរកុមហ ុនខដលមនអាំណាច រពមទាាំងផថល់នូវធនធានបនថិចបនថួចកបុងការនោ៉ះរសាយ
នូវជនមល ៉ះទាាំងនន៉ះ។ ឧទាហរណ៍នៅកបុងភូមកិានឡតាវ  ង និងភូមកិានឡសាពូន រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថបាន
នធវើការវស់ខវងដីរបស់រគួសារមយួចាំនួន ខដលជានគ់ប ជាមយួរកុមហ ុនសមផទានដនីសដឌកិចច បនធ បម់ករកុម
និសិត្សបានសុាំឲ្យសហគមនព៍ិភាកានោ៉ះរសាយបញ្ជា ជាមយួរកុមហ ុននោយេលួនឯង នោយសនាថានឹងរត្
ឡបម់កនធវើការវសខវងដីកមមសិទនឯិកជនដល់សហគមនម៍ថងនទៀត្ បនធ បព់ីនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះរចួ។ នមភូមិ
ទាាំងពីរបាននិយយថា ពួកនគមនិដឹងជានោ៉ះរសាយនោយវធិីណានទ នងិកម៍និដងឹថានពលណារកុមនិសិត្ស
នឹងរត្ឡបម់កនទៀត្ខដរ។ នមភូមបិានអ៉ះអាង៖ “ រកុមហ ុនមនិមនការនគរពចាំនពា៉ះពួកនយើងនទ នហើយពួក
នគមនិសាថ បព់ួកនយើងនន៉ះនទ”។ បទបញ្ជជ  ០១បប បានោកស់មព ធដល់សហគមនក៍បុងការនោ៉ះរសាយ
ជនមល ៉ះជាមយួនឹងការផថល់នូវធនធានបនថិចបនថួច នហើយជនមល ៉ះនៅខត្បនថ នរកាយពរីកុមនិសិត្សបានចាក
នចញនៅ។ 

 

៣–ការផថល់ពត្ម៌នមនិចាស់លស់នងិកងវ៉ះត្មល ភាព 

 
ចាបព់ីនពលនផថើមបទបញ្ជជ ០១បប ការេវ៉ះត្មល ភាពនៅកបុងការផថល់ពត្ម៌ន ជានហតុ្ផលខដលនធវើនអា

យសហគមន ៍នធវើការសនរមចចិត្ថេុសចាំនពា៉ះដីធលីរបស់ពួកនគ។ ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច បានទទួលពត្ម៌នមនិ
ពិត្អាំពីបទបញ្ជជ  ០១បប និងការអនុវត្ថរបស់បទបញ្ជជ នន៉ះ។ មុននពលរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថមកដល់ អាជាញ ធ
រមូលោឌ ន បានរបាបន់ៅអបកភូមថិាបទបញ្ជជ នន៉ះ គឺជានគលននយបាយរបស់រោឌ ភបិាលខដលបានអនុវត្ថ
កបុងការនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះដីធល ី និងផថល់ឪកាសដល់សហគមនក៍បុងការទាមទាយកដីពរីកុមហ ុនសមផទានដី
នសដឌកិចចរត្លបម់កវញិ ។ សហគមនជ៍ានរចើន បានសនរមចចិត្ថផាអ កនូវដាំនណើ ការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិ
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សមូហភាព និងឈបត់្វ របឆ្ាំងជាមយួរកុមហ ុន ខដលនៅជិត្ភូម ិ នដើមផរីងចាាំនមើលនគលននយបាយ
នន៉ះ។ សហគមនេ៍ល៉ះបាននលើកនឡើងថា ពួកនគបានឈូសឆ្យត្ាំបនន់រពធាំ នដើមផនីរត្ៀមចាាំទទួលនគល
ននយបាយនន៉ះ នោយសារមនពាកយចាមអារ មថា នគនឹងអនុញ្ដត្ឲ្យចុ៉ះបញ្ជ ីកាលដីកានខ់ត្នរចើន។ ការផថ
ល់ពត្ម៌នេុសពីដាំបូង កបុងនគលននយបាយ បានបងកឲ្យអបកភូម ិ នធើវការសនរមចចិត្ថរបញបរ់បញល់
ចាំនពា៉ះដីពួកនគ។ 

 
នោយសារនគលននយបាយ និងចាបន់ន រត្ូវបានតាកខ់ត្ង នោយមនិមនត្មល ភាព សហគមន៍

ពយយមកបុងការបត្ខ់បនតាម និងពយយមកបុងការខសវងរកយុទនសាស្រសថខដលរបនសើរ ថានត្ើនធវើយ ងណាលអ
នដើមផខីថរកាដីរបស់ពួកនគ។ នទា៉ះបីជាសហគមនខ៍ដលមនការយល់ដឹងេល៉ះៗ អាំពសិីទនជិាមូលោឌ នរបស់
ពួកនគ កប៏ាននិយយថា ពួកនគខត្ងខត្មនិបានទទួលដាំណឹងសថីពីបទបញ្ជជ ០១បប នោយសារមនការខក
ខរបបទបបញ្ជជ នន៉ះជានរចើននលើក។ ជាមយួការផាល ស់បថូរជាញឹកញប ់ រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថផសពវផាយនូវពត្៌
មនមនិរត្ឹមរត្ូវ និងមនិចាស់លស់នៅកបុងដាំនណើ រការននការអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប ខដលទាាំងនន៉ះបាននធវើ
ឲ្យសហគមនម៍នការលាំបាកកបុងការសនរមចចិត្ថ។ 

 
អបកភូមខិដលពយយមចងដ់ឹងអាំពីពត្ម៌ន បាននៅោចឆ់្ង យពីរបភពពត្ម៌នសាំខន់ៗ  ដូចជាអងគ

ការនរៅរោឌ ភបិាលជានដើម។ រកុមនិសិត្សបានរស់កបុងភូមនិមីយួៗរបមណជាជាងមយួខេ អងគការនរៅរោឌ ភិ
បាលបាន រត្ូវនគរបាបឲ់្យនធវើសកមមភាពរបស់អងគការ នៅនរៅភូម ិ ខដលមនរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថកាំពុង 
បាំនពញនបសកកមមរបស់ពកួនគ នដើមផនីជៀសវងជនមល ៉ះផលរបនយជនជ៍ាមយួរកុមនិសិត្ស។ អបកភមូខិដល
បានខសវងរកការជួយ ពីអងគការនរៅរោឌ ភបិាល បានរបាបន់អាយដឹងថា រោឌ ភបិាលរគនខ់ត្នោ៉ះរសាយ
ជនមល ៉ះដីធលនីៅកបុងសហគមន ៍ខដលមនិមនការគាំរទពីអបកខងនរៅខត្ប ុនណាត ៉ះ។ 
 

អងគការនរៅរោឌ ភបិាល កេ៏វ៉ះនូវពត្ម៌នខដលមនត្មល ភាពខដរ។ បុគគលិកអងគការនរៅរោឌ ភបិាលនធវើ
ការកត្ស់ាំគល់ថា អាជាញ ធរមូលោឌ ន និងសារពត្ម៌ន បាននអាយដឹងថានគលននយបាយនន៉ះអាចនោ៉ះ
រសាយនូវជនមល ៉ះដីធលីបាន តាមរយៈការវស់ខវងដីសហគមន ៍ ពីរកុមហ ុនសមផទានដីនសដឌកិចច នងិរបគល់
រត្លបន់ៅឲ្យសហគមនវ៍ញិ ប ុខនថការអនុវត្ថជាកខ់សថងគផឺធុយពីការពិត្។ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលបានទទួល
លិេិត្ពីសាលនេត្ថ នៅកបុងខេកកកោឆ្ប ាំ២០១២ ខដលកបុងនន៉ះមនភូមចិាំននួ៣១ នៅកបុងនេត្ថរត្នគរីខីដល
នឹងរត្ូវទទលួការវស់ខវង។ ភូមចិាំនួន១៩កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង៣១ សទិត្កបុងភូមនិគលនៅរបស់អងគការ
ខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសមូហភាព ។ នទា៉ះបីជាយ ងណាកន៏ោយ អងគការនរៅរោឌ ភបិាល 
មនការភាញ កន់ផអើលជាមយួនឹងការរកន ើញថា រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ បាននធវើការវស់ខវងភូមចិាំននួ៧នផសង
នទៀត្ ខដលមនិមនន ម្ ៉ះនៅកបុងលិេិត្របស់សាលនេត្ថ។ អាជាញ ធរ ុាំ រសុក នេត្ថបាននិយយថា ពួកនគ
មនិបានដឹង អាំពីលិេិត្នន៉ះនទ នោយសារការនរជើសនរ ើសភូមទិាាំងនន៉ះ គឺនធវើនឡើងនោយមនការបងាគ បប់ញ្ជជ  
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ពីថាប កន់លើ។ អងគការនរៅរោឌ ភបិាល មនិបានទទួលដាំណឹងអាំពសីកមមភាពរបស់រកុមនសិិត្សសម័រគចតិ្ថនន៉ះនទ  
នន៉ះជាមូលនហតុ្ខដលនធវើនអាយពួកនគមនពត្ម៌នមនិចាស់ពអីបកភូម ិនៅកបុងករណីមយួចាំនួន។ 

កបុងការអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប រគួសារជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចភាគនរចើន បាននិយយថា ពួកនគ
ទទួលយកដកីមមសិទនិឯកជន នោយមនិមនការយល់ដឹងចាស់ អាំពីភាពេុសគប រវងកមមសិទនិដីឯកជនរបស់
រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ និងកមមសិទនិសមហូភាព។ រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ មនិបាននធវើការពនយល់ឲ្យបាននកា៉ះ
កាយនន៉ះនទថា មូលនហតុ្អវបីានជាពួកនគនធវើការវស់ខវងខត្បលងដ់ីឯកជនជូនអបកភូម ិ ឫកន៏ត្ើដរីបនភទណា
ខដល បទបញ្ជជ ០១បប របប់ញ្ចូ លកបុងការវស់ខវង។ នៅកបុងកិចចរបជុាំពិនរគ៉ះនយបល់ជាមយួអបកភមូ ិពួកនគ
បានរបាបន់អាយដឹងថា ពួកនគមនិនពញចិត្ថជាមយួ០១បបនទ ពីនរពា៉ះថារកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ មនិបានវស់
ខវងដីរបស់ពួកនគទាាំងអស់នទ។ ដូនចប៉ះនគ ដូចជាមនិចាស់នសា៉ះថា ការវស់ខវងនន៉ះគួរខត្បានផាត្ដ់សីមូហ
ភាពរបស់ពួកនគនចញពកីបុងកមមសិទនដិីឯកជនរបស់បទបញ្ជជ ០១បប។ ដាំនណើ ការការកាំណត្រ់ពាំរបទល់ដីមនិ
បានទទួលនជាគជយ័កបុងការផថល់ពត្ម៌ន ដន៏ពញនលញដល់សហគមនន៍ទ នត្ើបទបញ្ជជ ០១បបរមួមនកមម
សិទនិអវី នបើនរបៀបនធៀបនឹងកមមសិទនសិមសូភាព។  

សហគមនភ៍ាគនរចើនខដលមនិបានទទួលដាំណឹង គឺសហគមនខ៍ដលនៅជាំហានដាំបូងននដាំនណើ ការ
ចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាសមូហភាព។ ឧទាហរណ៍ដូចជាភូមភិបាំកុកនរៅ ជាភូមខិដលនទើបខត្នឹងចាបន់ផថើមដាំនណើ រការចុ៉ះ
បញ្ជ ីដីសមហូភាព រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថកប៏ានចូលមកដល់។ សហគមន ៍ និងអងគការនរៅរោឌ ភបិាលបាន
ចូលរមួកបុងការជួយ សរមបសរមួលការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព នរកាយពីអនុវត្ថការបងាគ បរ់បស់រជរ
ោឌ ភបិាល ឲ្យផាអ កដាំនណើ ការចុ៉ះបញ្ជ ីដសីមូហភាពមយួរយៈ រហូត្ដល់រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ បានបញ្ចបក់ារ
កាំណត្រ់ពាំរបទល់ដី។ នៅនពលខដលអងគការនរៅរោឌ ភបិាល បានជួបជាមយួនមភូមភិបាំកុកនរៅ និងចាស់ទាំ
នៅកបុងភូម ិបនធ បព់ីរកុមនសិិត្សសម័រគចតិ្ថបានចាកនចញនៅ រគួសារចាំនួន៨៤ កបុងចាំនណាម៩១រគួសារ បាន
ទទួលការវស់ខវងដីកមមសិទនិឯកជន។ នលកនមភូម ិ បាននិយយថា សហគមនរ៍បស់ពួកនគ មនិមន
ទាំនស់ជាមយួរកុមហ ុននទ ប ុខនថរកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ មនិបានសួរគត្ថ់ានត្ើនៅកបុងសហគមនរ៍បស់គត្់
មនជនមល ៉ះជាមយួរកុមហ ុនរនឺទ។ នមភូមបិាននិយយថាអបកភូមរិបស់ពួកគត្ ់ បានចូលរមួជាមយួនងឹ
គនរមងរបស់រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ ពីនរពា៉ះ “មនរកុមហ ុនមយួចាំនួន បានចុ៉ះមកសិកានមើល នៅតាមរពាំ
របទល់ដីរបស់ពួកនយើង នហើយនយើងចងប់ានឯកសារផលូវការ នដើមផកីារពារដីរបស់ពួកនយើងសរមបកូ់ននៅ
ជាំននន់រកាយរបស់នយើង និងបនថការនរបើរបាស់ដីសហគមនរ៍បស់នយើងជាលកេណៈសមូហភាព”។ នលកនម
ភូមបិានគិត្ថា ការវស់ខវងដីរបស់បទបញ្ជជ  ០១បប មនរមួបញ្ចូ លដីសហគមនផ៍ងខដរ។ 

នទា៉ះបីជាសហគមនម៍យួចាំនួន ខដលបានទទួលការពនយល់អាំពីភាពេុសគប រវងកមមសិទនឯិកជន និង
កមមសិទនសិមូហភាព នដើមផនីធវើការសនរមចចិត្ថសរមបដ់ីរបស់ពួកនគ ប ុខនថពត្ម៌នទាាំងនន៉ះ កម៏និមនត្មល
ភាពខដរ។ សហគមនជ៍ានរចើន បានទទួលយកកមមសិទនិឯកជន នោយពួកនគសាម នថា អាចផាល ស់បថូរនៅជា
កមមសិទនិសមហូភាពវញិបាន។ រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ បានរបាបន់ៅសហគមនថ៍ា ពួកនគអាចនធវើការផាល ស់បថូរ 
“យ ងងាយរសួល” ពីកមមសិទនិឯកជននៅកមមសិទនសិមូហភាពនទ ប ុខនថននពលថមីៗនន៉ះ រដឌមស្រនថីរកសួងខដនដ ី
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នគររូបនីយកមមនិងសាំណង ់ មនរបសាសនថ៍ាមនិអាចផាល ស់បថូរបាននទ។ នទា៉ះបីជាយ ងណាកន៏ោយ កិចច
សនយខដលសហគមនរ៍ត្ូវចុ៉ះហត្ទនលខ នោយនយងតាមនសចកថីខណនាំរបស់បទបញ្ជជ  ០២០ ត្រមូវឲ្យស
ហគមន ៍ នបា៉ះបងន់ចាលនូវសិទនិកបុងការនរបើរបាស់កមមសិទនសិមូហភាពនលើដីរបស់ពួកនគ។ សហគមនជ៍ា
នរចើនមនិអាចអាន ឫយល់នូវភាសាខេមរ និងអត្ទនយ័របស់កិចចសនយទាាំងរសុងនទ។  សហគមនទ៍ាាំងអស់
ខដលបានទទួលការសមភ សបាននិយយថា ពួកនគចងប់ានសុវត្ថិភាពសរមបដ់ីរបស់ពួកនគ ជាមយួកមម
សិទនិសមូហភាព នហើយពួកនគហាកប់ីដូចជាមនិចាស់នសា៉ះថានត្ើពួកនគគួរខត្បដិនសធ ឫកទ៏ទលួយកនូវ
ដាំនណា៉ះរសាយរបស់រកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ នដើមផបីនថដាំនណើ រននការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព រហូត្
ដល់បានទទួលនជាគជយ័។ កងវ៉ះពត្ម៌នអាំពីការផាល ស់បថូរពីកមមសិទនិឯកជននៅជាកមមសិទនិសមូភាពបាននធវើ
នអាយអបកភូមមិនិដឹងចាស់ថា ពួកនគរត្ូវនធវើអវីត្នៅនទៀត្នដើមផកីារពារដីសហគមនរ៍បស់ពួកនគ។ 

ការបទិរបកាស អាំពីលទនផលននការកាំណត្រ់ពាំរបទល់ កម៏និមនត្មល ភាពខដរ។ អបកភូមមិនិដឹង
ចាស់ថា លទនផលនន៉ះនងឹបិទនៅនពលណា នៅកខនលងណា នហើយអបកភូមភិាគនរចើនមនិនច៉ះអានអកសនន៉ះ
នទ នទា៉ះបីជាភាសារខេមរកន៍ោយ។ លទនផលននការវស់ខវងដីរបស់ ០១បប នឹងរត្ូវបិទផាយសរមបរ់យ៉ះ
នពលមយួខេ នហើយនបើសិនជា សហគមនម៍និបានបដិនសធនូវលទនផលនន៉ះនទ ការនៅនសងៀមគឺមននយ័ថា
រពមទទួលយកនូវលទនផលទាាំងនន៉ះ។ នៅកបុងនពលខដលកាំពុងសរនសររបាយការណ៍នន៉ះ ការបិទផាយ
លទនផល បានផុត្កាំណត្ន់ហើយសរមបអ់បកភូមជិានរចើនខដលនៅខត្ចងប់ានកមមសិទនិដសីមូហភាព។  

 

 

៤–ការគាំរមកាំខហង នងិការបងេតិ្បងេាំ  

អបកភូមខិដលទទួលរងផលប ៉ះពាល់ពបីទបញ្ជជ  ០១បប បាននយិយថា សហគមនរ៍បស់ពួកនគមនិ
នពញចិត្ថជាមយួ ០១បប នន៉ះនទ   ពីនរពា៉ះថានិសិត្សសម័រគចតិ្ថ ឫអាជាញ ធរមូលោឌ ន បានគាំរមកាំខហង ឫ
បងេិត្បងេាំពួកនគ នៅកបុងដាំនណើ រការអនុវត្ថបទបញ្ជជ  ០១បបនន៉ះ។ នគលននយបាយនន៉ះ បាននធវើនអាយស
ហគមន ៍ មនអារមមណ៍ថា នបើសិនជាពួកនគមនិនរជើសនរ ើសយកកមមសិទនឯិកជន ពួកនគនឹងបាត្ប់ងដ់ីរបស់
ពួកនគនៅឲ្យរកុមហ ុន ឫករ៏ោឌ ភបិាលនហើយ។ 

អបកភូមបិាននិយយដខដលៗនូវពាកយសាំដីខដលនចញមកពីរកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ “ភូមរិបស់នលក
អបកសទិត្នៅកបុងដីរបស់រដឌ នហើយនបើសិនជានលកអបកមនិរពមទទួលយកដីកមមសិទនិឯកជន ដីនន៉ះនឹងរត្ូវ
របគល់នៅនអាយរដឌវញិ”។ និសិត្សសម័រគចិត្ថ បានរបាបន់ៅអបកភូមថិា ពកួនគអត្ម់នសិទនិរសបចាបន់លើដី
របស់នគនន៉ះនទ។ ចាស់ទាំមប កន់ៅភូមនិទៀមនរកាម បាននិយយថា រកុមនិសិត្សបាននធវើការនរបៀបនធៀបសហ
គមនរ៍បស់ពកួគត្ន់ៅនឹងរបបប ុលពត្ នោយនធវើការនរបៀបនធៀបដីសហគមនន៍ៅនឹងដសីមូហភាពសរមប់
នធវើកសិកមម។ រកុមនិសិត្សបានរបាបន់ៅសហគមន៖៍ “ដីសមូហភាពនន៉ះ ដូចកាលពសីមយ័ប ុលពត្អញ្ច ឹង 
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នហើយនបើសិនជានលកអបក ចងរ់កាទុកការនរបើរបាស់ដីរបស់នលកអបករនបៀបនន៉ះ នលកអបកចងឲ់្យរបនទស
របស់នយើងរត្លបន់ៅសមយ័ប ុលពត្វញិនហើយ”។ 

ការគាំរមកាំខហង មនិខមនមកខត្ពីរកមុនិសិត្សសម័រគចិត្ថនន៉ះនទ ប ុខនថមកពខីងអាជាញ ធរមូលោឌ នផង
ខដរ។ អបកភូមបិាននិយយជានរចើននលើក អាំពីពាកយសាំដីរបស់ រកុមរបឹកា ុាំ គណអភបិាលរសុក និងនេត្ថ 
ខដលបានរបាបន់ៅអបកភូម៖ិ “នបើសិនជាបងបអូនមនិនរ ើសយកកមមសិទនិដឯីកជន នហើយមនទាំនស់ជាមយួ
រកុមហ ុន នៅនថងអនគត្ នយើងនឹងមនិទទួលេុសរត្ូវកបុងការនោ៉ះរសាយបញ្ជា នន៉ះនទ” ។ ពាកយសាំដីនន៉ះ
បាននធវើឲ្យសហគមនន៍ជឿថា យនថការកបុងការនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះមនិមនសរមបព់ួកនគនន៉ះនទ នហើយមន
ខត្ ០១បបខត្ប ុនណាត ៉ះខដលជាដាំនណា៉ះរសាយកបុងការ ការពារដីរបស់ពួកនគរបឆ្ាំងនៅនឹងរកុមហ ុន។ 

មនិខមនមនខត្សមជកិសហគមនខ៍ត្ប ុនណាត ៉ះនទ ខដលទទួលការគាំរមកាំខហងនៅកបុងនពលអនុវត្ថ
បទបញ្ជជ ០១បប  អាជាញ ធរមូលោឌ ន បានរបាបន់ៅថាប កដ់ឹកនាំអងគការនរៅរោឌ ភបិាល សូមឲ្យផាអ ក
សកមមភាពចុ៉ះបញ្ជ ីនៅកបុងភូមនិគលនៅណា ខដលមនការរបកាសអនុវត្ថបទបញ្ជជ  ០១បប នដើមផ ី “នជៀស
វង ការមនបញ្ជា ជាមយួរកុមនិសិត្សសម័រគចិត្ថ ”។ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលមយួ បានចូលនៅកបុងភូមនិគល
នៅរបស់េលួន នដើមផបីនថការសរមបសរមួលការចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនសិមូហភាព នហើយអងគការនន៉ះ រត្ូវបាន
នកា៉ះនៅនោយគណអភបិាលនេត្ថ នដើមផនីឆលើយសាំណួរមយួចាំនួន។ នរឿងនន៉ះ នកើត្មននឡើងខត្នៅកបុងនេត្ថ
រត្នគិរខីត្ប ុនណាត ៉ះ នៅនពលខដលអងគការនរៅរោឌ ភបិាលចូលនៅកបុងភូមនិគលនៅ កបុងនពលជាមយួគប នន
ដាំនណើ រការអនុវត្ថបទបញ្ជជ  ០១បប នរៅពីនន៉ះអងគការនផសង កអ៏នុវត្ថតាមបទបញ្ជជ របស់រោឌ ភបិាលនដើមផី
នអាយមនកិចចសហការលអ ជាមយួរោឌ ភបិាលនៅអនគត្។ 

 
 

V. ផលប ៉ះពាល់ននបទបញ្ជជ ០១បប 
  

ដូចខដលលទនផលននការរសាវរជាវបានបងាា ញ បទបញ្ជជ ០១បប បានបងកជាបញ្ជា ជានរចើនខដល
បានប ៉ះពាល់ដល់ជនជាត្និដើមភាគត្ិច និងដធីលីរបស់ពួកនគនៅនេត្ថរត្នគីរ។ី ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច អងគការ
នរៅរោឌ ភបិាល និងមស្រនថីរោឌ ភបិាលថាប កម់ូលោឌ ន រ ាំពឹងថា ការប ៉ះពាល់នននគលននយបាយដូចខដលបាន
អនុវត្ថនន៉ះ ននពលបចចុបផនបនឹង(១)បណាឋ លឲ្យបាត្ប់ងដីរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ អត្ថ
សញ្ជដ ណ និងវបផធម ៌ (២)នធវើឲ្យសហគមនខ៍បកបាកគ់ប  (៣) បនងកើនភាពសមុគសាម ញ កងវ៉ះការចុ៉ះសរមុងគប  
និងនាំឲ្យរចបូករចបល់ កបុងរកបេណឍ ចាបភ់ូមបិាល និង(៤)បងកជាទាំនស់ដីធលីឥត្ឈបឈ់រ។ 
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១–ឯកជនភាវូបនយីកមមនាំឲ្យបាត្ប់ងដនីងិការចញិ្ច ឹមជវីតិ្ 

 
 នគលបាំណងដាំបូងរបស់បទបញ្ជជ ០១បប គឺនដើមផវីស់ខវងដីធលីមនទាំនស់ និងរបគល់ដនីន៉ះ ឲ្យស
ហគមនវ៍ញិ ខដលនន៉ះអាចជួយ នោ៉ះរសាយទាំនស់ខដលកាំពុងនកើត្មននឡើង នងិជួយ រទរទងក់ារចិញ្ច ឹមជិវតិ្
របស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិ ប ុខនថនន៉ះមនិខមនជាអវខីដលនគលននយបាយបានអនុវត្ថនទ។ ផធុយនៅវញិ បទ
បញ្ជជ ០១បប បានបនងកើនឯកជនភាវូបនីយកមមដីធលី នៅកបុងសហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ចិ និងបងកឲ្យមន
ការបាត្ប់ងដ់ី។ ភូមទិាាំង៣១ ខដលមនន ម្ ៉ះកបុងលិេិត្ និងជានគលនៅរបស់បទបញ្ជជ ០១បប នៅនេត្ថ
រត្នគីរ ី ជាជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចដាំបូង នហើយនទា៉ះបីជាពត្ម៌នមនិបានរបមូលមកពីភូមទិាាំងអស់ខដល
ទទួលរងការប ៉ះពាល់ពីនគលននយបាយនន៉ះកន៏ោយ កក៏បុងភូមចិាំនួន២៦ខដលនយើងបានសមភ ស រគួសារ
នលើសពីពាកក់ណថ ល(៥២%)បានរត្ូវនគវស់ខវងដីសរមបក់មមសិទនិឯកជនខដលសរុបមន១៥៨៦រគួសារ។ 

ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច អងគការនរៅរោឌ ភបិាលខដលនធវើការនលើការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព 
និងមស្រនថីរោឌ ភបិាលថាប កម់ូលោឌ ន បានទទួលសាគ ល់ថា ឯកជនភាវូបនីយកមមដីធលី ខដលកាំពុងនកើត្នឡើង នងិ
ជាលទនផលននបទបញ្ជជ ០១បប គមឺនិសមរសបនៅនឹងបរបិទរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិនទ។ បងបអូនជន
ជាត្ិនដើមភាគត្ិចភាគនរចើន មនបាំណងចងខ់ថរកាដីសមូហភាពរបស់សហគមន ៍ នងិធានកុាំឲ្យមនការ
បាត្ប់ងដ់ ី ជាមយួកមមសិទនិសមូហភាព។ បងបអូនជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចបញ្ជជ កថ់ា ឥឡូវនន៉ះ សហគមនព៍ួក
នគរត្ូវ ” ខបកបាក“់គ្នា  នោយសារឯកជនភាវូបនីយកមម នហើយនបើនយងតាមរដឌមស្រនថីននរកសួងខដនដ ីនគររូប
នីយកមមនិងសាំណង ់ ននពលឥឡូវពួកនគនឹងមនិអាចទទួលបានកមមសិទនសិមូហភាពនទ។ រនបៀបរស់នៅ
តាមខបបបុរណរបស់បងបអូនជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច មនិរត្ូវបានរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថសាគ ល់នទ នោយសារ
និសសតិ្សម័រគចិត្ថមនិបានទទួលការបណថុ ៉ះបណាថ លនលើជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិ នន៉ះនបើនយងតាម មស្រនថីរោឌ ភបិា
លមកពីរសុកលាំផាត្។់ 

នពលចុ៉ះសិការសាវរជាវ ភាគីពាកព់ន័នទាាំងអស់ទទលួសាគ ល់ថា សហគមនខ៍ដលបានយល់រពមកមម
សិទនិឯកជន កាំពុងសទិត្កបុងនរគ៉ះថាប កក់បុងការបាត្ប់ងដ់ីសហគមនរ៍បស់នគនៅឲ្យរកុមហ ុន។ រកុមរបឹកានេត្ថ
រត្នគីរបីាននៅនគលននយបាយនន៉ះថា “មនិសមរសបនឹងសាម នភាពជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិ” ពីនរពា៉ះឯកជ
នភាវូបនីយកមមគឺបនថសាទ នភាពពីមុនកបុងការរបគល់ដីសហគមនដ៍ល់រកុមហ ុន។ 
 
 

ក–ការលកដ់នីោយបងេតិ្បងេាំ 

ឯកជនភាវូបនីយកមមដីធល ី ខត្ងខត្បងកឲ្យមនការបាត្ប់ងដ់ីរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច នោយសារ
ការលកដ់ីនោយបងេិត្បងេាំ។ នពលខដលរគួសារេល៉ះ នៅកបុងសហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិច សាំនរចចិត្ថទទួល
យកដីជាលកេណៈឯកជន ការលកដ់ីទាំនងជាបាននធវើនហើយ។ បងបអូនជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចភាគនរចើនខដល
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រស់នៅកបុងត្ាំបនស់មផទានដីនសដឌកិចច បាននលើកនឡើងថា ពកួនគទីទល័រក ជាំពាកប់ាំណុល និងសទិត្កបុងការ
គបសងកត្ខ់ផបកនសដឌកិចចដខ៏ល ាំងបាំផុត្។ រកុមហ ុន អាចនរបើរបាស់លុយនិងអាំណាច នដើមផបីងេាំពួកនគឲ្យលកដ់ី
កបុងត្ាំនលមយួខដលមនិសមរសប។ ចាស់ទាំកបុងភូមទិទួលសាគ ល់ថា នន៉ះទាំនងជាមនរគួសារជានរចើនខដល
មនកមមសិទនិឯកជន នងឹលកដ់ីពួកនគនរកាមត្ាំនលទីផារ នោយគម នដាំនណា៉ះរសាយនផសង ឬលទនភាពនដើមផី
តាាំងលាំនៅថមី។ 
 បងបអូនជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចភាគនរចើន បនថចងប់ានដីជាកមមសិទនិសមហូភាព ដូនចប៉ះពួកនគអាច
បនងកើត្វនិយ័នផធកបុងនលើការលកដ់ី និងបញ្ជជ សការលកដ់ីនោយបងេិត្បងេាំ។ ពកួនគទទួលសាគ ល់ថា ការលកដ់ី
អាចប ៉ះពាល់ដល់សហគមនទ៍ាាំងមូល។ នោយសារដីធលីរបស់រគួសារនីមយួៗ កបុងភូមជិនជាត្ិនដើមភាគត្ិច
បានខចកជាភាគតូ្ចៗ និងលកឲ់្យរកុមហ ុនបនថចិមថងៗ រចនសមពនរ័បស់សហគមនន៍េាយ នងិនន៉ះនធវើឲ្យ
រកុមហ ុនអាចរ ាំនលភនលើដីរបជាជននផសងនទៀត្។ ការនធវើខបបនន៉ះនាំឲ្យរបជាជននផសងនទៀត្របឈមនឹងការ
ពឹត្ខដលពួកនគគម នជាំនរ ើស ប ុខនថរត្ូវខត្លកដ់ី។ 
 នទា៉ះបីជាទាំនងថា ជនជាត្ិនដើមភាគត្ចិេល៉ះរបខហលជាបាននរជើសនរ ើសកមមសិទនិឯកជន ពីនរពា៉ះពួក
នគចងប់ាននសរភីាពកបុងការលកដ់ីរបស់នគ នរឿងនន៉ះ មនិខមនជាលទនផលននការសិការសាវរជាវនយើងនទ។ 
ឯកជនភាវូបនីយកមម របខហលជាបណាថ លមកពី ការគបសងកត្ខ់ងនរៅយ ងនលើសលប ់ពីរកុមហ ុន នលើដី
ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច ការផថល់ពត្ម៌នេុស  ការគាំរមកាំខហង និងការបងេិត្បងេាំ។ នពលខដលនយើងសួររបជា
ជននៅភូមថិា នត្ើពួកនគនរជើសនរ ើសកមមសិទនឯិកជន នោយសារថាពួកនគរបខហលជាចងល់កដ់ីរបស់នគ អបក
ភូមខិដលបានសមភ សទាាំងអស់នឆលើយ៖ “អត្ន់ទ” ។ អបកភូមមិប ក ់ មកពភីូមទិាមនរកាមនិយយ៖ “អត្ន់ទ 
នហតុ្អវីេញុ ាំចងល់កដ់ីេញុ ាំ? នបើសិនជាេញុ ាំលកដ់ីេញុ ាំ េញុ ាំគម នកខនលងណាខដលរត្ូវនៅនទ”។ គត្ប់ានពនយល់៖ “េញុ ាំអាច
លកម់ ូតូ្មយួ ឬនបា៉ះនចាលដីមយួដុាំជាមយួលុយ ប ុខនថនពលនរកាយេញុ ាំមនិអាចមនលុយរគបរ់គន ់នដើមផទីិញ
ដីថមីនទ”។ នលកយយមប ក ់ មកពភីូមទិាមនរកាម បានទទលួសាគ ល់ថា នបើសិនចជាគត្ច់ងប់ានលុយ
សរមបអ់វីមយួ គត្ន់ឹងលករ់កបីមយួវញិ “ពីនរពា៉ះនយើងមនរកបីនរចើនកាល ប ុខនថ នយើងមនដីខត្មយួនទ”

។ ពួកនគទទលួសាគ ល់ថារបជាជនេល៉ះគម នជាំនរ ើស ដូនចប៉ះរត្ូវលកដ់ីនគឲ្យរកុមហ ុនខដលមនអាំណាចជាង។ 
 

េ–ការបាត្ប់ងរ់បរចញិ្ច ឹមជវីតិ្ 

 
 កមមសិទនិដីឯកជន មនិសមរសបសរមបស់ហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិចនទខដលរបាថាប ចងរ់កា
ដីសហគមនរ៍បស់នគ និងវធិីសាស្រសថនធវើកសិកមមតាមខបបបរុណ ប ុខនថដីត្ិចត្ចួខដលបានផថល់ឲ្យនោយ
នគលននយបាយថមី នឹងរបខហលជាមនិសមរមយសរមបរ់គួសារណានដើមផនីធើវកសិកមមចិញ្ច ឹមជីវតិ្នទ។ ជន
ជាត្ិនដើមភាគត្ិច ទទលួសាគ ល់ថាចាំនួនអត្បិផរមរបាាំហិកតា គឺត្ចិត្ចួណាស់សរមបរ់គួសារនគ នងិមនិ
រគបរ់គនស់រមបន់គកបុងការចិញ្ច ឹមជីវតិ្នទ។ រគួសារជានរចើន ទទួលបានដីត្ចិជាងរបាាំហិកតា។ 
ឧទាហរណ៍ នៅភូមសិមុទធនលើ រគួសារេល៉ះទទួលបានត្ិចតូ្ចដូចជា0.៤ហិកតា។ រគួសារជនជាត្ិនដើមភាគ
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ត្ិចបានបញ្ជជ កថ់ា នបើសិនជានន៉ះជាមនខត្ដីត្ិចត្ួចប ុននប៉ះនដើមផោីាំដុ៉ះ ពួកនគរបខហលគម នជាំនរ ើសនទ រត្ូវខត្
លកដ់ីនៅរកុមហ ុនខដលនៅជិត្នន៉ះ នដើមផពីយយមរកលាំនៅថមី។ 
 

២–សហគមនខ៍ដលខបកបាកស់ាមគគ ី

 
 ដាំនណើ រការននបទបញ្ជជ ០១បប នងិលទនផលននឯកជនភាវូបនីយកមម បានបនងកើត្ជាការខបកបាក់
សាមគគីនៅកបុងសហគមនខ៍ដលមនការរបួរមួគប ពីមុន។ នទា៉ះជាភូមខិដលទទួលរងនោយបទបញ្ជជ ០១បប 
បានរបួរមួគប  េាំរបឹងខរបងនដើមផនីសបើរសុាំកមមសិទនិដីសមូហភាពកន៏ោយ កដ៏ាំនណើ រការននបទបញ្ជជ ០១បបបាន
បងកជាការខេវងគាំនិត្គប ថា នត្ើរត្ូវរងចាាំកមមសិទនិដីសមូហភាព ឬទទួលយកកមមសិទនដិីឯកជនឥឡូវនន៉ះ។ 
 
 ឯកជនភាវូបនីយកមមខដលបាននកើត្នឡើង ជាលទនផលននបទបញ្ជជ ០១បប កប៏ានបងកនូវការខេវង
គាំនិត្គប កបុងសហគមន។៍ កបុងភូមេិល៉ះខដលមនខត្រគួសារត្ិចភាគរយប ុនណាត ៉ះខដលបាននរជើសនរ ើសការវស់
ខវងដីនោយបទបញ្ជជ ០១បប របជាជនខដលនរជើសនរ ើសកមមសិទនិសមូហភាពនិយយថា ពួកនគនឹងមនិ
អនុញ្ជដ ត្ឲ្យ របជាជនកបុងភូមខិដលនរជើសនរ ើសកមមសិទនិឯកជន ចូលរមួកបុងដាំនណើ រការសុាំកមមសិទនិសមហូភាព
ននពលនរកាយនទ។ ចាស់រពឹទាន ចារយមប កន់ិយយថា នបើសិនរគួសារណាខដលបាននរជើសនរ ើសកមមសិទនិឯក
ជនបថូរចិត្ថ នងិចងប់ានកមមសិទនិសមហូភាពវញិ កន៏គមនិអនុញ្ជដ ត្ឲ្យចូលរមួខដរ នោយសារថារគួសារទាាំង
នន៉ះ អាចបាំផាល ញសាំណាងសហគមនក៍បុងការទទលួបានកមមសិទនដិីសមហូភាព។ 
 

៣–បនងកើនភាពសមុគសាម ញខផបកគត្យុិត្ថ ិ

 
 ការផាល ស់បថូរនគលននយបាយជាញឹកញបខ់ដលបាននធវើនឡើងនរកាយបទបញ្ជជ ០១បប និងការរបាប់
ពត្ម៌នេុស កបុងនពលអនុវត្ថនប៍ទបញ្ជជ  បានបងកឲ្យមនភាពសមុគសាម ញខផបកគត្ិយុត្ថ និងចុងនរកាយបនងកើត្
ជាភាពរចបូករចបល់ កបុងភូមរិបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច។ បទបញ្ជជ នន៉ះ មនិបានទទលួសាគ ល់សិទនិរបស់ជន
ជាត្ិនដើមភាគត្ិចនៅនលើដីសមូហភាពនទ នហើយកបុងការអនុវត្ថជាកខ់សថង នធវើឲ្យអនថរយនិងបញ្ជជ សការនរបើ
សិទនិនពញនលញរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច។ នទា៉ះបីជាចាបភ់ូមបិាលឆ្ប ាំ២០០១ និងចាបអ់នថរជាត្ិ បាន
ខចងពីសិទនិរបនពណីរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចកបុងការខថរកាដីសមូហភាពកន៏ោយ24 កដ៏ាំនណើ រការននការ
ចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាពរត្ូវបានបញ្ឈប ់ នពលខដលឯកជនភាវូបនីយកមមបនសល់ខដលកានទុ់កនៅ
ដីសហគមនខ៍ដលដុនោបនៅឲ្យរកុមហ ុន។ ការេវ៉ះត្មល ភាពចាំនពា៉ះការផាល ស់បថូរខផបកគត្ិយុត្ថ ចាបព់ីនពល
                                                 
24 សូមនមើលចាបភ់មូបិាលឆ្ប ាំ២០០១ និង នសចកថីសាំនរចរបស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា នលេ ០៩២/០០៣/២០០៧ 
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ចាបន់ផថើមបទបញ្ជជ ០១បប និងនរកាយមករបទាស់នឹងរកបេណ័ឍ ចាបភ់ូមបិាល និងបងកឲ្យជនជាត្និដើមភាគ
ត្ិចទទួលពត្ម៌នបានត្ចិត្ួចចាំនពា៉ះសិទនិរបស់ពួកនគ។ 
  

៤–ទាំនស់ដធីលមីនជាបនថបនធ ប ់

 នទា៉ះបីជានសចកថីខណនាំនលេ០១៨ខចងថា មនខត្“ដីខដលកានក់ាបព់ឹត្របាកដនោយរបជាជន 
និងមនិខមនជាដីកបុងទាំនស់ ខដលអាចនធវើការសធងម់ត្ិបាន”។ ភូមចិាំនួន២៥ កបុងចាំនណាមភូមទិាាំង២៦ខដល
បានវស់ខវងនោយបទបញ្ជជ ០១បប នៅកបុងការសិកានន៉ះមនជនមល ៉ះដីធលជីាមយួរកុមហ ុន។ ការអនុវត្ថបទ
បញ្ជជ ០១បប មនិបាននោ៉ះរសាយទាំនស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចជាមយួនឹងរកុមហ ុននទ ប ុខនថបានបងាអ កយ់នថ
ការនន កបុងការនោ៉ះរសាយទាំនស់ខដលមនរសាបន់ហើយ។ រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ េវ៉ះពត្ម៌ន េវ៉ះការប
ណថុ ៉ះបណាថ ល និងធនធាន នដើមផនីោ៉ះរសាយទាំនស់ដស៏មុកសាម ញទាាំងនន៉ះ។ មស្រនថីរោឌ ភបិាលថាប កម់ូលោឌ ន 
មកពីរសុកលាំផាត្ប់ាននិយយថា ឧបករណ៍របស់រកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថចុ៉ះមកនោ៉ះរសាយទាំនស់ មនខត្
ខផនទីសមផទានដីនសដឌកិចចផថល់នោយថាប កជ់ាត្ិ និងកាលដីជាបុគគលរបស់អបកភូមខិដលបានោាំដុ៉ះដាំណាាំ 
និងរត្ួសរតាយដីនហើយ។ សមជិករកមុរបឹកា ុាំបាននលើកនឡើង៖ “នយើងបានទទួលការខណនាំពីថាប កន់លើ 
កុាំឲ្យសួរអបកភូម ិពជីនមល ៉ះពួកនគជាមយួរកុមហ ុន កបុងនពលខដលរកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថនធើវការវស់ដី”។ 
 
 អបកភូមបិាននិយយថា បទបញ្ជជ ០១បប មនិបានសនរមចកបុងការនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះដីធលីជាមយួ
រកុមហ ុននទ។ ភូមជិានរចើន ខដលបាននធើវការបថឹងត្វ នឹងរកុមហ ុននៅតុ្លការនេត្ថរត្នគីរ ី បានរត្ូវកាំណត្់
កាលដីនោយបទបញ្ជជ ០១បប នពលខដលរកុមនសិសតិ្សម័រគចតិ្ថបានបងេិត្បងេាំភូមនិនឲ្យនោ៉ះរសាយ
ទាំនស់ ប ុខនថការបថឹងត្វ នៅខត្មនិទានន់ោ៉ះរសាយនៅនឡើយ។ អបកត្ាំនងមកពីភមូកិានឡតាខវង និងភូមិ
កានឡសពុន បានទទលួសាគ ល់៖ “នយើងមនិបានដឹងថារត្ូវនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះេលួនឯងយ ងដូចនមថចនទ 
នហើយ រកុមហ ុនមនិសាថ បអ់វីខដលនយើងនិយយនទ” ។ 
 
 អបកភូមេិល៉ះបានកត្ស់មគ ល់ថា រកុមហ ុនបានរបមូលយកដសីមូហភាពកានខ់ត្នរចើន ចាបព់ីនពលនគ
ផថល់កមមសិទនិឯកជន នឹងបងកឲ្យទាំនស់កានខ់ត្ធងនន់ឡើង។ អបកភូមខិដលបានទទួលការវស់ខវងដីកមមសិទនិឯក
ជនខថលងថា ពួកនគនឹងបនថនរបើដីសមូហភាពរបស់ពួកនគ នទា៉ះបីជារត្ូវរបឈមនឹងការរបឆ្ាំងពីថាប កន់លើកន៏ោ
យ។ នមភូមមិប កប់ាននយិយ៖ “ភូមេិញុ ាំចងប់ានកមមសិទនិសមហូភាព ប ុខនថរបខហលជាេញុ ាំគួរខត្រកអបកណាមប ក់
នៅកបុងភូម ិ ជាអបកនាំមុេផថួចនផថើម នោយសារខល ចមនបញ្ជា ដល់ជីវតិ្េញុ ាំ.”។ នរកាយនពលខដលរកុមនិសសតិ្
សម័រគចិត្ថចុ៉ះវស់ខវងកាលដីសរមបក់មមសិទនឯកជន ទាំនស់ដីធលីជាមយួនឹងរកុមហ ុនឯកជនមនិបានចាក
នចញឆ្ង យនទ។ 
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VI. អនុសាសន ៍
 

អបកភូមនិដលទទលួរងការប ៉ះពាល់នោយសារបទបញ្ជជ ០១បប និងរកុមការងារការខដលនធវើការនលើ
ចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមហូភាពនេត្ថរត្នគីរ(ីCLT-WG) សូមផថល់នូវអនុសាសនជ៍ានរចើនសរមបរ់ជរោឌ ភបិា
លកមពុជា នដើមផនីោ៉ះរសាយបញ្ជា ដច៏ាំបង និងការប ៉ះពាល់េូចខត្របស់បទបញ្ជជ ០១បប។ 

– ទទួលសាគ ល់ថាការផថល់កមមសិទនិដីឯកជន គឺមិនសមរសបសរមបស់ហគមនជ៍នជាតិ្នដើមភាគតិ្ច
នៅកបុ ងនេត្ថរត្នៈគីរ។ី ភាគីពាកព់ន័នដនទនទៀត្ គរួខត្នធវើតាមសាំនណើ ររបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនិង
ការទទួលសាគ ល់ថាការផថល់កមមសិទនដិីឯកជន គសឺមរសបសរមបស់ហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិច
នទ។ 
 

– ការអបរ់ ាំយ ងនពញនលញរបកបនោយត្មល ភាពដល់សហគមន៖៍ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា គួរខត្ធាន
ថារកុមនិសសតិ្សម័រគចិត្ថផសពវផាយពត្ម៌នឲ្យបានរគបរ់គន ់ នៅដល់ភូមខិដលទទួលរងការប ៉ះ
ពាល់ រមួមនការអបរ់ ាំនលើបទបញ្ជជ ០១បប ដីជាកមមសិទនសិមូហភាព និងដីកមមសិទនិឯកជន រពម
ទាាំងធានថាអបកភូមដិងឹព ីចាំណុចលអនងិចាំណុចមនិលអរបស់របនភទកមមសិទននិីមយួៗ។ អងគការនរៅរ
ោឌ ភបិាល នងិសងគមសីុវលិ កគ៏ួរខត្ចូលរមួចាំខណក នដើមផធីានការផសពវផាយពត្ម៌នរបកបនោយ
ត្មល ភាព នងិការអបរ់ ាំដល់អបកភូមនិលើបទបញ្ជជ ០១បប និងលកេណៈេុសគប រវងកមមសិទនិដីសមហូ
ភាពនិងកមមសិទនិដីឯកជន។ 
 

– ការអបរ់ ាំយ ងនពញនលញដល់និសសិត្សម័រគចិត្ថ៖ និសសតិ្សម័រគចិត្ថខដលបញ្ជូ ននោយបទបញ្ជជ ០១ប
បនៅនេត្ថរត្នគីរ ី មនិបានទទួលការបណថុ ៉ះបណាថ ល ពីការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ នងិវបផធមរ៌បស់ជនជាត្ិ
នដើមភាគត្ិចនទ។ នោយសារថានិសសតិ្សម័រគចិត្ថមកពីភបាំនពញ និងមនិខដលបានដឹងពីជនជាត្ិនដើម
ភាគត្ិចនទ ឬ ភាពេុសគប រវងកមមសិទនិសមូហភាពនិងកមមសិទនិឯកជន និងថានត្ើអវទីាាំងនន៉ះនឹងប ៉ះ
ពាល់យ ងដូចនមថចដល់ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្របស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច រជរោឌ ភបិាលកមពុជាគួរខត្នធវើការ
នៅថាប កជ់ាត្ិនិងថាប កម់ូលោឌ ន នដើមផធីានថានិសសតិ្សម័រគចិត្ថ ទទួលបានការបណថុ ៉ះបណាថ លយ ង
នពញនលញទាកទ់ងនឹងជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច។ អងគការនរៅរោឌ ភបិាល គួរខត្ចូលរមួចាំខណកកបុង
ដាំនណើ រការននការបណថុ ៉ះបណាថ លនសិសតិ្សម័រគចតិ្ថ នដើមផធីានឲ្យបានការអបរ់ ាំយ ងនពលនលញនិង
ឥត្លាំនអៀង។ 
 

– ការបិទផាយរបកបនោយត្មល ភាពនូវកមមសិទនិដីឯកជន៖ អជាញ ធរមូលោឌ ន គួរខត្នធវើការធានថា 
អបកភូមដិងឹព ី នពលនវលនិងទីកខនលង ជាពិនសស នថងខេពឹត្របាកដ និងទកីខនលងជាកល់ក ់ ខដលនគ
បិទផាយកមមសិទនិដីឯកជន និងផថល់ឲ្យអបកភូមនូិវកាលនុវត្ថភាពលអជាងមុន កបុងការទទួលយល់
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រពម ឬបដិនសធកមមសិទន។ិ ការពិត្មយួនទៀត្ គឺអបកភូមេិល៉ះ មនិអាចអានភាសាខេមរបាន នហើយត្រមូវ
ឲ្យរកដាំនណា៉ះរសាយសរមបច់ាំណុចនន៉ះ។ 
 

– ធានឲ្យបានការអនុវត្ថយ ងខជ បេ់ជួ ននូវបទបញ្ជជ ០១បប៖ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា និងមស្រនថីរោឌ ភបិា
លថាថាប កម់ូលោឌ ន គួរខត្នធើវការនដើមផធីានឲ្យបានការអនុវត្ថយ ងខជ បេ់ជួននិងរត្ឹមរត្វូជាងមុន នូវ
បទបញ្ជជ ០១បប រសបនៅតាមចាប ់ ដូចខដលបទបញ្ជជ បានបនងកើត្នឡើងននពលដាំបូង និងនដើមផី
សនរមចនគលបាំណងននការធានសុវត្ថិភាពដីធលីរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច។ 
 

– វស់ខវងដីធលីទាាំងអស់រមួទាាំងដីសមហូភាព៖ នៅបទបញ្ជជ ០១បបដាំបូង រជរោឌ ភបិាលកមពុជាបាន
នលើកនឡើងថា បទបញ្ជជ មននគលបាំណងនលើកកាំពស់សុវត្ថិភាពដីធលី សរមបជ់នជាត្ិនដើមភាគត្ិច 
និងរបគល់ដសីមូហភាពដល់អបកភូមវិញិ។ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា គួរខត្នរបើរបាស់បទបញ្ជជ ០១បប 
នដើមផវីស់ខវងដីសមូហភាព រមួទាាំងនរពអារកសខដលនគនគរពបូជា នរពនឈើជាទីកខនលងបូជាសព 
កាលដីពនចរខដលមនទាំនស់ជាមយួរកុមហ ុនសមផទានដីនសដឌកិចច នហើយរបគល់ដីទាាំងអស់
នៅដល់សហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិចវញិ។ 
 

– និតិ្វធីិនធើ វការមនការសហការណ៍ជាងមុន៖ មស្រនថរីោឌ ភបិាលថាប កម់ូលោឌ ន គួរខត្នធវើការនដើមផធីាន
ឲ្យបានថាទាំនកទ់ាំនង រវងនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ ភមូខិដលទទលួរងការប ៉ះពាល់ និងអងគការនរៅរោឌ ភិ
បាល មនលកេណៈសហការណ៍និងផថល់ពត្ម៌ន មនសមព ធត្ិចតូ្ចជាងមុន និងរសបនៅនឹងនិត្ិ
វធិីននការសនរមចចិត្ថ ខដលមនការរពមនរពៀងគប ជាមូលោឌ ន ខដលបាននរបើនោយសហគមនជ័ន
ជាត្ិនដើមភាគត្ិចរចួនហើយ។ អងគការនរៅរោឌ ភបិាល កគ៏ួរខត្រត្ូវបានអនុញ្ជដ ត្ឲ្យបនថគនរមងរបស់
េលួន នៅកបុងភមូនិគលនៅទាាំងអស់ខដរ។ 

 

– ការផាល ស់បថូ រនគលននយបាយនោយត្មល ភាព៖ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលនន និងអបកភមូ ិនៅខត្មនិ
បានទទួលពត្ម៌ន ពសីាទ នភាពថមីៗននបទបញ្ជជ ០១បប។ អងគការនរៅរោឌ ភបិាលមនិដឹងចាស់ថា
នត្ើភូមណិានសិសតិ្សម័រគចតិ្ថមនគនរមងផថល់កមមសិទនិ នហើយអបកភូមកិម៏និដឹងចាស់ថា នត្ើកមមសិទនិ
ឯកជន អាចបថូរនៅជាកមមសិទនិសមូហភាពបានរនឺទ ឬ នត្ើជាការលអ រមឺនិលអកបុងការយល់រសបតាម ឬ
បដិនសធលទនផលវស់ខវង។ អជាញ ធរថាប កជ់ាត្ិ មស្រនថីមូលោឌ ន និងនិសសតិ្សម័រគចិត្ថ គួរខត្នធវើការនដើមផី
នធវើឲ្យននយបាយទាាំងនន៉ះងាយយល់បានជាងមុន មនត្មល ភាព និងអាចឲ្យជនជាត្និដើមភាគត្ិច
ទទួលពត្ម៌នបានឆ្បរ់ហ័ស។ 
 

– អនុញ្ជដ ត្ឲ្យអបកភូមិអាចបថូ រពីកមមសិទនិដីឯកជននៅកមមសិទនិដីសមូហភាព៖ សហគមនខ៍ដលបាន
សមភ សទាាំងអស់ នៅខត្ចងប់ានកមមសិទនិដីសមហូភាពជាង ដូនចប៉ះរជរោឌ ភបិាលកមពុជាគួរខត្នធវើ
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យ ងណាផថល់ឱកាសអាចទទួលបាន សរមបជ់នជាត្ិនដើមភាគត្ិចខដលទទួលរងការប ៉ះពាល់ពី
បទបញ្ជជ ០១បប ខដលនៅខត្របាថាប ចងប់ានកមមសិទនិដីសមូហភាព។ 

 

– សរមបសរមួលរកបេណ័ឍ គតិ្យុត្ថិ៖ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា គរួខត្នធវើការនដើមផធីានឲ្យបានថា បទ
បញ្ជជ ០១បប សមរសបនឹងរកបេណឍ គត្ិយុត្ថិ ខដលនគរពសិទនិដីធលីសមូហភាពជារបនពណីរបស់
ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច នងិទទួលសាគ ល់សិទនិរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច កបុងការរបកបរបរកសិកមម
តាមខបបរបនពណីនលើដីរបស់នគ។  
 

– នគរពយនថការននការនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះខដលមនរសាប ់ ៖ នោយមនការនគរព ចាំនពា៉ះរកបេណ័ឍ
គត្ិយុត្ថខិដលមនរសាប ់ និសសតិ្សម័រគចិត្ថគួរខត្រត្ូវបានដឹកនាំឲ្យវស់ខវងដី ឬនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះ
នៅកបុងភូម ិ ខដលអបកភូមបិានោកព់ាកយបថឹងត្វ រកមុហ ុននៅនឹងតុ្លការរយួនហើយ ឬតាមរយៈយនថ
ការននការនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះនផសងនទៀត្។ បញ្ជូ នគណៈកមម ធិការនៅនសុើបអនងកត្ផលប ៉ះពាល់នន
បទបញ្ជជ ០១បប នៅនលើជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្របស់ពួកនគ និងអនងកត្ថានត្ើនគល
ននយបាយនន៉ះ បានបាំនពញនបសកកមមរបស់េលួន កបុងការនោ៉ះរសាយជនមល ៉ះដីធលី និងវស់ដីធលីខដល
សទិត្កបុងទាំនស់រនឺទ។  
 

– បនងកើត្រកុមការងារពហុភាគីមយួនដើមផីនសុើបអនងកត្នលើបទបញ្ជជ ០១បប ៖ ដាំនណើ រការមនការ
ពិចារណាជាងនន៉ះ និងការនសុើបអនងកត្នលើបទបញ្ជជ ០១បប គឺចាាំបាចណ់ាស់ កដូ៏ចជាមនការគាំរទ
ជាងមុន ពថីាប កជ់ាត្ិសរមបជ់នជាត្និដើមភាគត្ិច។ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា គួរខត្បនងកើត្រកុមការងារ
មយួខដលគាំរទដល់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច និង ពិនិត្យនមើលផលប ៉ះពាល់របស់បទបញ្ជជ ០១បប 
ខដលរមួមន រោឌ ភបិាល សងគមសីុវលិ និងជាពិនសស ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចរគបរ់កុមជាត្ពិននទាាំងអ
ស់។  
 

– អនញ្ជើញអបកជាំនញអនថរជាតិ្របស់អងគការសហរបជាជាតិ្ខដលនធើ វការនលើជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចនិង
ជនជាតិ្ភាគតិ្ច មកនឆលើយត្បនឹងបទបញ្ជជ ០១បប៖ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា និងសងគមសីុវលិគួរខត្
អនញ្ជ ើញ អបកត្ាំណាងពិនសលរបស់អងគការសហរបជាជាត្ិ មកនសុើបអនងកត្ពីផលប ៉ះពាល់របស់បទ
បញ្ជជ ០១បប នលើជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច។  
 

– បនថដាំនណើ ការននការចុ៉ះបញ្ជី ដីជាកមមសិទនិសមូហភាព៖ នោយសារថា ដីជាកមមសិទនសិមូហភាពអាច
ជួយ ខថរកាដីធលី ការចិញ្ច ឹមជីវតិ្ វបផធម ៌និងរបនពណីរបស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច នហើយជនជាត្ិនដើម
ភាគត្ិចរត្ូវទទួលបានសិទនិនន៉ះ រសបតាមចាបជ់ាត្ិ រជរោឌ ភបិាលកមពុជាគួរខត្ផថល់អទិភាពនៅ
ដល់ការខចកចាយជកមមសិទនិដីសមហូភាព នៅឲ្យជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច។ ជាំហា នទមីយួដល៏អ គួរខត្
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នចញរបកាសជាផលូវការ បងាអ កសិ់ននូវដាំនណើ រការដីជាកមមសិទនិសមូហភាព នពលខដលកាំពុងអនុវត្ថ
បទបញ្ជជ ០១បប។ 

 

–  ផថល់អទិភាពកបុ ងការបនងកើននលផឿនននដាំនណើ រការននការចុ៉ះបញ្ជី ដីជាកមមសិទនិសមូហភាព៖  រជរោឌ ភិ
បាលកមពុជានៅថាប កជ់ាត្ ិគួរខត្ចាត្វ់ធិានការឲ្យបានចាស់លស់ នដើមផបីនងកើននលផឿនកបុងដាំនណើ រកា
ការននចុ៉ះបញ្ជ ីដីជាកមមសិទនិសមូហភាព ជាពិនសសសរមបភ់ូមចិាំននួ៤៩នៅរបនទសកមពុជា ខដល
ទទួលបានការទទួលសាគ ល់ ជានតិ្ិបុគគលនោយរកសួងមហានផធ និងកាំពុងរងចាាំកមមសិទនដិីជាសមូហ
ភាពរបស់នគ។  
 

– ផថល់អទិភាពដល់ការកាំណត្ខ់ផនទីរបស់ជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ច៖ នដើមផចីាំនណញថវកិា និងនពលនវល 
រជរោឌ ភបិាលកមពុជា គរួខត្នធើវការនលើការកាំណត្ខ់ផនទីរពាំខដនខងនរៅរបស់ភូមជិនជាត្ិនដើមភាគ
ត្ិច ខដលអាចនឹងរត្ូវនរបើរបាស់ជាធនធាន កបុងទាំនស់របស់ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច ជាមយួរកុមហ ុន 
និងកបុងដាំនណើ រការននការចុ៉ះបញ្ជ ីដជីាកមមសិទនសិមូហភាព។  
 

– ធានដាំនណើ រការសមផទានដីនសដឌកិចចឲ្យរតឹ្មរត្ូវតាមចាប៖់ រជរោឌ ភបិាលកមពុជា គួរខត្ចាត្វ់ធិាន
ការ នដើមផធីានឲ្យបានថា រកុមហ ុនដសីមផទាននសដឌកិចចនធើវការវយត្ាំនលផលប ៉ះពាល់សងគម នងិប
រោិឌ ន មុននពលរបមូលយកដី សហការជាមយួអបកភូមតិាមរយៈយនថការដរ៏ត្ឹមរត្ូវ នបើសិនជាមន
ជនមល ៉ះនកើត្នឡើង នហើយសូមឲ្យរកុមហ ុនទទួលេុសរត្ូវ នោយនយងនៅនលើនគលបាំណងរបស់បទ
បញ្ជជ ០១បប។ 
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ឯកសារនយង 
គណៈកមម ធិការននការលបប់ាំបាត្ក់ាររបកានពូ់ជសាសន ៍–ការសនងកត្សរុប៖កមពុជា 

CERD/C/KHM/CO/8-13, Apr. 1, 2010, at 16. 
 

ILO—ពត្ម៌នខដលផថល់ឲ្យនោយអងគការ ILOកមពុជា ខេមនិ ឆ្ប ាំ២០១៣។  
 

ជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចនិងសិទនិមនុសសៈ កមពុជា –កបុងរបាយការណ៍សថីពីជនជាត្ិនដើមភាគត្ិចនិងសិទនិមនុសស 
នៅអាសីុ៖ កមពុជា នថនិងននបា ល់ (២០០៦)។ 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–រកុមរបឹកាជាត្និគលននយបាយដីធលី– ” នសចកថីខណនាំនលេ២០ សថី ពីការអនុវត្ថបទ 
បញ្ជជ ០១បបរបស់រជរោឌ ភិបាលកមពុជា“ ចុ៉ះនថងទី៧ ខេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ ទាកទ់ងការពរងឹងនិង
បនងកើនរបសិទនិភាពននការរគបរ់គងសមផទានដីនសដឌកិចច នៅកបុងត្ាំបនស់ហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគ
ត្ិចភាគត្ិច ចុ៉ះនថងទី២៦កកកោ ឆ្ប ាំ២០១២។  

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–រកុមរបឹកាជាត្និននគលននយបាយដីធលី–នសចកថីខណនាំនលេ០១៥ ចុ៉ះនថងទី៤ ខេ   
កកកោ ឆ្ប ាំ២០១២ ”នសចកថីខណនាំសថី ពីការអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប របស់រជរោឌ ភិបាលកមពុជា“  ចុ៉ះ
នថងទ៧ី ខេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ ទាកទ់ងការពរងឹងនិងបនងកើនរបសិទនិភាពននការរគបរ់គងសមផទានដី
នសដឌកិចច នៅកបុងត្ាំបនស់ហគមនជ៍នជាត្ិនដើមភាគត្ិច នរពនរសាង ពាកក់ណាថ លនរពនរសាង នរព
ឡង ់និងមូលោឌ នការពាររបនទស ត្ាំបនន់បត្ិកភណឍ វបផធមរ៌បវត្ថិសាស្រសថ។ 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–នសចកថីសាំនរចនលេ០៩២/០០៣/២០០៧ ចុ៉ះនថងទ១ី០ ខេកកកោ ឆ្ប ាំ២០០៧។  
នសចកថីសាំនរចនន៉ះបញ្ជជ កព់ីការអនុវត្ថរល់សននិសញ្ជដ សិទនមនុសសទាាំងអស់របស់កមពុជា រមួមនការ
របកាសសិទនិមនុសសជាសកល(UDHR) កត្ិកាសញ្ជដ អនថរជាត្ិសថីពីសិទនិនសដឌកិចចនងិវបផធម(៌ 
ICESCR) កត្ិកាសញ្ជដ អនថរជាត្សិថីពីសិទនិពលរដឌនិងននយបាយ(ICCPR) និងពិធីសាមនិបងេាំរបស់ 

កត្ិកាសញ្ជដ អនថរជាត្ិសថីពីសិទនិនសដឌកិចចនិងវបផធម ៌អនុសញ្ជដ អនថរជាត្ិសថីការរបកានរ់គបទ់ាំរងទ់ាាំង
អស់ចាំនពា៉ះស្រសថី(CEDAW) និងអនុសញ្ជដ សថីពីចាំរុ៉ះភាពននរុកេជីវសាស្រសថ(CBD)។ 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–បទបញ្ជជ ០១បប សថីពីវធិានការពរងឹងនិងបនងកើនរបសិទនភាពននការរគបរ់គង 
សមផទានដីនសដឌកិចច ចុ៉ះនថងទ៧ី ខេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២។ 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–នសចកថីសាំនរចនលេ០១៨ ចុ៉ះនថងទី២០ ខេកកកោ ឆ្ប ាំ២០១២ សថីពីការនធើវអត្ថ 
សញ្ជដ ណកមមដីធលី  អត្ថសញ្ជដ ណកមមរបជាពលរដឌ និងការនចញបណ័ត កមមសិទនបឋម អនុវត្ថតាមបទ
បញ្ជជ ០១បបរបស់រជរោឌ ភបិាលកមពុជា ចុ៉ះនថងទី៧ ខេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២។ 

 



 

39 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–ចាបភ់ូមបិាល នលេ នស/រកម/០៨ឥ១ ចុ៉ះនថងទី២០ ខេកកកោ ឆ្ប ាំ២០០១។ អាច
អាចរកនមើលបាននៅៈ https://docs.google.com/gview?url=www.opendevelopment 

 cambodia.net/law/en/Law-on-Land-2001-E.pdf. 
 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–ចាបស់ថីពីការវនិិនយគ–រព៉ះរជរកម០៣នស ចុ៉ះនថងទ៥ី ខេសីហា ឆ្ប ាំ១៩៩៤។ 
 រកនមើលបាននៅៈhttps://docs.google.com/gview?url=www.opendevelopment

cambodia.net/law/en/Law-on-investment-E.pdf. 
 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–លិេិត្ទីសថីការគណៈរដឌមស្រនថី នលេ៦៦៦សចន ចុ៉ះនថងទី២៦ ខេមថុិន ឆ្ប ាំ២០១២។ 
(ជាំរបជូនរដឌមស្រនថីរកសួងខដនដី នគររូបនីយកមម នងិសាំណង ់ពីនសចកថីសាំនរចរបស់រោឌ ភបិាលកបុង
ដាំនណើ រននការចុ៉ះបញ្ជ ីដីធលឲី្យរហស័ នៅកបុងត្ាំបនន់គលនៅខដលរត្ូវអនុវត្ថបទបញ្ជជ ០១បប របស់
នយកមស្រនថី)។ 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–រកសួងមហានផធ និងរកសួងខដនដីនិងនគររូបនីយកមម–សារចរអនថររកសួងសថី ពីវធិាន 
ការការពារជាបនណាថ ៉ះអាសនប នូវដីខដលសហគមនជ៍នជាតិ្នដើមភាគតិ្ចនសបើ សុាំចុ៉ះបញ្ជី ដី និងកបុ ង
នពលរងចាាំការចុ៉ះបញ្ជី ដីនន៉ះជាកមមសិទនិសមូហភាពរបស់សហគមន ៍រត្ូវបានបញ្ចបន់ៅតាមនិតិ្វធីិ 
ចុ៉ះនថងទ៣ី១ ខេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១១។ 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–នគលនយបាយជាតិ្សថី ពីការអភិវឌណជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ច–រកសួងអភវិឌណនជ៍នបទ  
ចុ៉ះនថងទី២៤ ខេនមសា ឆ្ប ាំ២០០៨។  ចរចររបស់រកសួងអភវិឌណនជ៍នបទ សថីពីនិត្ិវធិី នងិវធិីសាស្រសថ
កបុងការអនុវត្ថនគលនយបាយជាត្ិសថីពីការអភវិឌណ និងផថល់អត្ថសញ្ជដ ណដល់សហគមនជ៍នជាត្ិ
នដើមភាគត្ិចចុ៉ះនថងទី២២ ខេកកកោ ឆ្ប ាំ២០០៩។ 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–ខផនការយុទនសាស្រសថអភិវឌណនជ៍ាតិ្ ២០០៦-២០១០ សរមបក់ាររកីចនរមើន  
សមធម ៌នងិរបសិទនភាព នដើមផសីាំនរចបាននគលបាំណងននការអភវិឌណសហសសវត្សរបស់កមពុជា–នថង 
ទី២៧ ខេមករ ឆ្ប ាំ២០០៦។ រកនមើលបាននៅៈhttp://www.cdc-

crdb.gov.kh/cdc/aid_management/nsdp.pdf. 

 
រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–ខផនការយុទនសាស្រសថអភិវឌណនជ៍ាតិ្ បចចុ បផនបកមម ២០០៩-២០១៣ សរមបក់ាររកី 

ចនរមើន សមធម ៌នងិរបសិទនភាព នដើមផសីាំនរចបាននគលបាំណងននការអភវិឌណសហសសវត្សរបស់កមពុ
ជា–នថងទី៣០ ខេមថុិន ឆ្ប ាំ២០០១០ (យុទនសាស្រសថចតុ្នកាណដាំណាកក់ាលទី២ នដើមផកីាររកីចនរមើន  
សមធម ៌នងិរបសិទនភាព)។ 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–អនុរកិត្យនលេ១១៨អនក.បក សថីពីការរគបរ់គងដីរដឌ ចុ៉ះនថងទី៧ ខេតុ្ល ឆ្ប ាំ
២០០៥។ 

https://docs.google.com/gview?url=www.opendevelopment


 

40 

 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–អនុរកិត្យនលេ៨៣អនក.បក សថីពីនិត្ិវធិនីនការចុ៉ះបញ្ជ ីដីរបស់សហគមនជ៍នជាត្ិ
នដើមភាគត្ិច ចុ៉ះនថងទ២ី៤ ខេនមសា ឆ្ប ាំ២០០៩។ 

 

រជរោឌ ភបិាលកមពុជា–អនុរកិត្យសថីពីសមផទានដីនសដឌកិចច នលេ១៤៦អនក.បក ចុ៉ះនថងទ២ី៧ ខេធបូ ឆ្ប ាំ
២០០៥ នៅមរតាទ៥ី។ អាចនមើលបាននៅ
https://docs.google.com/gview?url=www.opendevelopmentcambodia.net/law/en/AN
K-146-05-Concession-Land-E.pdf. 

 

 

RGC, Sub-Decree No.129 ANK/BK on the Rules and Procedures on Reclassification of State 

Public Properties and Public Entities, Nov. 27, 2006. 

 
RGC, Royal Decree NS/RKT/0806/339 on Provisional Guidelines and Principles Regarding the 

Re-classification of State Public Properties and of Public Entities (2006). 

RGC, Sub-Decree 114 on The Mortgage and Transfer of the Rights Over a Long-Term Lease or 

an Economic Land Concession, Aug. 29, 2007, available at 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-114-rgc-on-the-mortgage-and-

transfer-of-the-rights-over-a-long-term-lease-or-an-economic-land-

concession_070829.html. 

Colm, Sara, សិទនិដីធលីៈ ជនមល ៉ះរបស់ជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចនេត្ថរត្នគីរ ី 3(1) Watershed People’s Forum  

on Ecology (1997). 
 

Lewis, Simon & Khuon Narim, រកុមហ ុនតិ្ចត្ួចណាស់ខដលនធវើការវយត្ាំនលផលប ៉ះពាល់បរោិឌ ន 
THE CAMBODIA DAILY, Nov. 25, 2012. 

 

OHCHR, សមផទានដីនសដឌកិចចនៅកមពុជាៈ ទសសនវស័យមយួននសិទនិមនុសស មថុិន ឆ្ប ាំ២០០៧ 
អាចនមើលបាននៅ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/2-Thematic-

Reports/Thematic_CMB12062007E.pdf. 
 

 

OHCHR, សមផទានដីនសដឌកិចចនៅកមពុជាៈ ទសសនវស័ិយមយួននសិទនិមនុសស វចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០០៤ 
អាចនមើលបាននៅ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/2-Thematic-

Reports/Thematic_CMB14112004E.pdf. 
 

OHCHR, របាយការណ៍របស់អបកអនងកត្ការពិនសសសថី ពីសាទ នភាពសិទនិមនុសសនៅកមពុជា: Addendum, ២៤
កញ្ជដ  ឆ្ប ាំ២០១២, UN DOC. A/HRC/21/63/Add.1, អាចនមើលបាននៅៈ 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/
A-HRC-21-63-Add1_en.pdf 

 

http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/2-Thematic-Reports/Thematic_CMB12062007E.pdf
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/2-Thematic-Reports/Thematic_CMB12062007E.pdf
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/2-Thematic-Reports/Thematic_CMB14112004E.pdf
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/2-Thematic-Reports/Thematic_CMB14112004E.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-63-Add1_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-63-Add1_en.pdf


 

41 

 

OHCHR, របាយការណ៍របស់អបកអនងកត្ការពិនសស សថី ពីសាទ នភាពសិទនិមនុសសនៅកមពុជា, ១៦កកកោ ឆ្ប ាំ
២០១២UN DOC. A/HRC/21/63, អាចនមើលបាននៅៈ
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/3-SG-RA-Reports/A-HRC-21-
63_en.pdf 

 

OHCHR, របាយការណ៍របស់អបកអនងកត្ការពិនសស សថី ពីសាទ នភាពសិទនិមនុសសនៅកមពុជា និងនសរភីាពជា
មូលោឌ នរបស់ជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ច , A/HRC/9/9, 2008. 

 

Baird, Ian, ពិចារណាពីការខរបរពួលនៅនេត្ថរត្នគីរ ីភូមិភាគឥសានននរបនទសកមពុជា 12(3) Watershed 

People’s Forum on Ecology (Nov. 2008), at 65-73. 

Oxfam, នត្ើដីទាាំងអស់នៅណានហើយ? សិទនិនិងការទទួលបានដីធលីននកមពុជា UN DOC. E/CN.4/1996/93, 

Feb. 26, 1996. 
ននរត្ ភរតា–នយករដឌមស្រនថី៖ភាគឥសាននឹងកាល យជាត្ាំបនន់សដឌកិចចទីបនួ THE MEKONG TIMES, Apr. 30, 

2008. 

ហ ុល រសមី–សមផទានដីនសដឌកិចច ឥឡូវដល់១.២លនហិកតានហើយ នបើតាមមរនីថពាកព់ន័ន CAMBODIA DAILY, 

Feb. 29, 2012, at 20. 

Titthara, May, ការបញ្ឈបស់មផទានដីនសដឌកិចចរត្ូវបានពនយ នបើតាមសាំដីនយករដឌមស្រនថី, PHNOM PENH 

POST, Oct. 1 2012. 

Tran, Mark, UN urges Cambodia to hold companies to account over land disputes, THE GUARDIAN, 

May 14, 2012, available at http://www.guardian.co.uk/global-

development/2012/may/14/un-cambodia-companies-land-disputes. 

Woods, Ben & Kuch Naren, Minorities Choosing Private Over Communal, CAMBODIA DAILY, Nov. 

30, 2012, at 1-2. 

Woods, Ben & Phorn Bopha, Ethnic Minorities Risk More Than Just Land: Choosing private land 

titles threatens indigenous communities, CAMBODIA DAILY, Dec. 6, 2012.  



42 
 

ឧបសម្ពន័្ធទី១ 
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ឧបសម្ពន័្ធទី២ 

 

លិខិតផ ញ្ើឲ្យអង្គការ 
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សតន កិចុង បរពកវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

សហង វរនា 

រ៉ាអរ កិចុង បរពកវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចចខា ត់តូច 

Koh Gomlayng; 
Ansok 

ោសក្រៀង កិចុង បរពកវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ចាន់រ ី

ពយ៉ាម សរុើង បរពកវ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់ដឹង 

កាចក់ កក់ បរពកវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ហុង អុំ អូរយ៉ាដាវ 
ជីចាន់ណារ៉ាត់ 

តាអង តអង កូនមុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់ដឹង 
តឺន សតឿន កូនមុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់ដឹង 



 
 

តា ហឺយ សតឿន កូនមុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់ដឹង 

ពមមង សតឿន កូនមុុំ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ក្ ីភាែ 

តារក់ សតឿន កូនមុុំ 
ក្កុមហ ុនពរ ៉ារមបទាសរដឋ
កិចច 

អត់ដឹង 

ចាងរ៉ា  រ៉ាតាង លុំផាត់ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

សកាោះ បិក 

ោយ៉ារ់ កាពែង លុំផាត់ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

សកាោះ បិក 

កាពែង កាពែង លុំផាត់ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

សកាោះ បិក 

កពែង ឡារុំង ១ លុំផាត់ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
កាស ៀង ឡារុំង ១ លុំផាត់ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

កាស ៀង ឡារុំង ២ លុំផាត់ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

កាចូន  ឡារុំង២ លុំផាត់ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

រមុក្ សលើ សរដា លុំផាត់ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

អវ ឡាវ យូយ 
រតក់ និង ជិនរុំរ ី

រមុក្ សក្កាម សរដា លុំផាត់ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

អវ ឡាវ យូយ 
រតក់ 

ថ្មី សរដា លុំផាត់ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

អវ ឡាវ យូយ 
រតក់ 

រ៉ាតត់ សរដា លុំផាត់ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
រ៉ាតាង រ៉ាតាង លុំផាត់ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 



 
 

ស ន ងល យ៉ា ុង អូយ៉ាដាវ 
ការសធវើកុងក្តាខា តតូច
ជាមួយក្កុមហ ុន 

ម៉ាញ ោរ ៉ានុ 

រ៉ាដល សរោនត អូយ៉ាដាវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ចាយ ចាន់ណារ៉ានុ 
៧២ 

ភិ សរោនត អូយ៉ាដាវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

៧ មករ 

ពាក់ យ៉ា ុង អូយ៉ាដាវ 
ក្កុមហ ុនពរ ៉ារមបទាសរដឋ
កិចច 

ក្កុមហ ុន ភីភីសអ
មរីុ ហគូលដិនម៉ា
ញ 

បលង់ រ៉ា សត អូយ៉ាដាវ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
រងធុំ រ៉ា សត អូយ៉ាដាវ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

រងយុ រ៉ា សត អូយ៉ាដាវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចចខា ត់តូច 

សកៀត កុលន័យ 

ប៉ាកតូច ប៉ាក់ញញ៉ា អូយ៉ាដាវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ដាយ ដុង សយើង 

តាកុកក្ចាយ បរខុំ អូយ៉ាដាវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ដាយ ដុង សយើង 

ក្បពល លុំជ័រ អូយ៉ាដាវ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ហងស អុំង វុសីអន 

កានសរើង ចាន់ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

សក្កោះ ចាន់ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

កង រុយ ចាន់ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
តា ង៉ាច ចាន់ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
ក្កឡា ចាន់ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
លអក់ លអក់ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
ភូមិ២ លអក់ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 



 
 

ក្កលង លអក់ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

កាុំ លអក់ អូរជុុំ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

រីុ អរ ឌី 

សលអើនជង អូរជុុំ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
តងការម៉ា ល់ អូរជុុំ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
 ុយធុំ អូរជុុំ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

ោវ យ អូរជុុំ អូរជុុំ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

ចាន់ តាពវងសលើ តាពវង 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ក្កុមហ ុនក្កុមប៉ាុក 

ជួយ តាពវងសលើ តាពវង 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ក្កុមហ ុនក្កុមប៉ាុក 

 ុន តាពវងសក្កាម តាពវង អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
សរៀងោយ តាពវងសក្កាម តាពវង អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
ផា យ៉ាង តាពវងសក្កាម តាពវង អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
កិ កួង តាពវងសក្កាម តាពវង អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
 ុំែូនរងឹតូច តាពវងសក្កាម តាពវង អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

កាញែតាវ ៉ាង ភាុំកុក វុនីញរ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ក្កុមហ ុនថ្មី និងសឆ
ងែុក 

ស ៀមសក្កាម ភាុំកុក វុនីញរ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ក្កុមហ ុន ម៉ា
នយង និង សអម 
សអរសម 

កាញែោែូន ភាុំកុក វុនីញរ 
ក្កុមហ ុនដីរមបទាន
សរដឋកិចច 

ក្កុមហ ុន ម៉ា
នយង និង សអម 
សអរសម 

ភាុំកុកសក្ៅ ភាុំកុក វុនីញរ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
សកាោះពាក់ សកាោះពាក់ វុនីញរ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 



 
 

ឃុន សកាោះពាក់ វុនីញរ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
ផាកណាម សកាោះពាក់ វុនីញរ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
រ ៉ាក កុកឡាក់ វុនីញរ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 
ឡាញែ កុកឡាក់ វុនីញរ អត់មនក្កុមហ ុនចូល អត់មន 

 

 

  



 
 

ក្រុមហ ុន ចំនួនភូមដិែលរងផ់លប ៉ះពាល់ 
ហុង អាង អូរយ ដាវ ៨ 
៧ មររ ៤ 
អាវ ឡាវ យូយ ៤ 
ហហងក្រ ហែើ ៤ 
ហហងវាសនា ៣ 
ហ ៉ះបិរ ៣ 
វាសនា ៣ 
សុ៊ី អរ ឌ៊ី ២ 
ដាយ ែង ២ 
ឌ៊ី ហអម ក្របុ ២ 
ក្រុមបុរ ២ 
ចានល់៊ី ២ 
ចាយ ចានណ់ារត ់ ២ 
ម ន យ ន ២ 
ហអម ហអសហេ ២ 
៧២ ១ 
៧៥ ១ 
អានសុរ ១ 
ហឆងឡុរ ១ 
ជិង សំរ ៊ី ១ 
ហរៀត រលានយ័ ១ 
ក្រុមបុរ ១ 
ក្រុមបុរ ១ 
ម ង សរុន ១ 
ភ៊ី ភ៊ី ហអម សុ៊ី ហគូលែិន ម ញ ១ 
ថម៊ី ១ 
ក្ទ៊ីភាព ១ 



 
 

ចំណាំ: ខាងហលើហន៉ះគឺជាររយ រណ៍ហដាយផ្ទា ល់ននហ ម្ ៉ះក្រុមហ ុន ព៊ីអនរភមូដិែលទទលួរងផលប ៉ះពាល់ 
ហហើយឯរសារផលូវ រជាមយួនឹងហ ម្ ៉ះរបស់ក្រុមហ ុនមនិក្តូវរនររហ ើញហៅរនុងររណ៊ី ភាគហក្ចើន ែូហចន៉ះអរខរ
វរុិទធអាចសរហសរមនិក្តឹមក្តូវ។ 

 
 




