ស្ថានភាពព្រពឡង់នាពពលបច្ចប្ន
ុ នន

ពត៌មានរតួតពិនិតយតាមរយៈការលាតរបស់
បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់
ខែមមសា ២០១៥
ក្នុងនាមៈ បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់
មរៀបចំមោយៈ ឌឺមិររយ អាគីរូ (ទីរបឹក្ា), ស៊ន របូហិល
វ ដ៍ (អនក្ស្រសាវរាវ) និង
អានមន មម៉េររ ហ៊ុល ោយម៉េស (និសិរស)
កាលបរ ិមចឆទៈ ខែមមសា ឆ្នំ២០១៥

សហគមន៍ រតួតពិនិតយព្រពឡង់ រប្ពេសកមពជា
ុ

ឯកស្ថអំពីជីវច្ំរុះុ ធនធានធមមជាតិ និងសកមមភាពកាប់
ព

ីខស
ុ ច្ាប់ ពោយការពរប្ីេ ូរសពទព្ៃេំពនីប

របាយការណ៍ផាល់នូវការពិនិរយមលើទិនន
ន ័យ

ខដលរបមូលមោយរក្ុមអនក្ររួរពិ

និរយ ក្នុងអំឡុងមពលព្ងងទី១ ដល់ទី៧ ខែមមសា ឆ្នំ២០១៥ ពីរំបន់ព្រពឡង់
របមទសក្មពុា

មារិកា
១. មសចក្ាីមផាើម...............................................................................................................៣
១.១. បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់ (ភី.អិល.សុី.អិន).........................................................៣
១.២. មោលបំណង........................................................................................................៣
១.៣. អារមភក្ថា..............................................................................................................៤
២. វ ិធីសាស្តសា..................................................................................................................៤
៣. របពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើបព្រពឡង់ ...................................................................................៥
៤. លទធផល....................................................................................................................៦
៤.១. អរាសញ្ញដណព្នលទធផល........................................................................................៦
៤.១.១. របក្គំមហើញទូមៅ...............................................................................................៦
៤.២. ក្រណីាក្់ លាក្់ ...................................................................................................១០
៤.២.១. ក្រណីសិក្ា១..................................................................................................១០
៤.២.២. ក្រណីសិក្ា២................................................................................................១៣
៤.២.៣. ក្រណីសិក្ា៣................................................................................................១៦
៥. អនុសាសន៍.............................................................................................................១៧
៦. ឧបសមព័នធ................................................................................................................១៩
៦.១. ឧបសមព័ន(ធ ១) – សិក្ាទិននន័យមោល....................................................................១៩
៦.២. ឧបសមព័នធ (២) –មសចក្ាីខងលងការណ៍រួម..................................................................២១
៦.៣. ឧបសមព័នធ (៣)– ការរំមឡើងរូបភាព......................................................................២៤
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១-ពសច្ក្តាពផាើម
ព្រពឡង់គឺសិរ
ថ មៅភាគខាងមជើងព្នរបទសក្មពុា

មែរាសឹង
ទ ខររង មែរាក្ំពង់ធំ និងមែរារពេះវ ិហារ។ ព្រពមនេះ គឺមានសកាា

ចំនួន៤ គឺមែរារក្មចេះ
នុពលែពស់ចំម

លារសនធឹងមៅក្នុងមណឌលព្នមែរា

េះសហគមន៍ មូលោាន

និងអនក្ខដលរស់មៅក្នុងព្រពឡង់

ក្៍ដូចារបាពល

រដាក្មពុាទូមៅខដរ។ របាពលរដាាង ២៥០០០នាក្់ ខដលរស់មៅក្នុង ៣៤០សហគមន៍ និងរស់

មៅជុំវ ិញចមាងយ ព្រពឡង់ ១០គីឡូខម៉េ ររ។ ព្រពមនេះគឺមានទំនាក្់ ទំនងាមួ យនឹងវបបធម៌ និង
ជំមនឿ

ខដលពួក្មគពឹងខផែក្ក្នុងជីវភាពជីវ ិររស់មៅ។

ដូចាការរក្ចំ ណូលចំម

ព្រពមនេះាព្រពបានផាល់ពហុរបមោជន៍

េះសហគមន៍ មូលោាន (ដងជរ ័ទឹក្) ចំណីអាហារ

លំមៅោាន ារបភពទឹក្ ទីជរមាល

ការសាងសង់

ាក្ខនលងផទុក្ឧសមន័កាបូនិច និងាព្រពមានគុណរំព្ល

ែាស់ខាងជីវសាស្តសា។ មៅក្នុងពីរទសសវរសចុងមរកាយមនេះ ការចូលដមណើា មកាន់ កាប់ ដីធីល បាន
កាលយមៅាការគំរាមក្ំ ខហងមួយោ៉េ ងធំដល់ព្រពមឈើ
និងជីវភាពរបស់សហគមន៍
ក្នុងនិង
ជុំវ ិញរំបន់ មនេះ (មមើលឧបសមពន័ធ១)។

ការកាប់មឈើ អាណ្តធិបមរយយនិងការបំផិលចបំ ផ្លលញព្រព បានរ ីរាលោលកាន់ ខរខាលំងមឡើង
មៅក្នុងទសសវរសក្នលងមៅ។ មោងតាមទិននន័យរបស់ Open Development Cambodia
គរមបព្រពមឈើ ព្នរបមទសក្មពុាមានរហូរដល់ ៧២% ក្នុងឆ្នំ១៩៧០ ែណៈខដលក្នុងឆ្នំ២០១៤
គរមបព្រពមឈើ បានធ្លលក្់ មៅសល់៤៨% រាប់បញ្ូច លទំងចំ ការមឈើ ោំផង។ មលើសពី មនេះមៅមទៀរ
ជមមាលេះាមរចើនបានផទុេះមឡើង

រវាងសហគមន៍ ខដលរងផលប៉េេះ

ជមមាលេះរវាងសហគមន៍ ខដលបានចូលរួមក្នុងក្ិចចការ

ល់ ាមួយអាាញធរក្៍ដូចា

រព្រពមឈើ ាមួ យ នឹងរបាពលរដា

ក្នុងការរក្សុីកាប់ មឈើ ែុសចាប់ ។ ព្រពឡង់គឺារបភពព្នមសដាក្ិចច
របក្បមោយនិរនារភាពវ ិញមនាេះ វានឹងអាចមានចំណូលដល់របមទស

ក្់ពនធ័

របសិនាបានរគប់រគង
និងអាចខចក្រ ំខលក្ដល់

ការអភិ វឌឍរបមទសារិផងខដរ ។
១.១ បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់ (ភី.អិល.សុី.អិន)
បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់
មផាើមសក្មមភាពរស៊ូមរិ

ការ

(ភី.អិល.សុី.អិន)

គឺាចលនាមូ លោានខដលបានចាប់

រ និងអភិរក្សព្រពឡង់ ក្ុងក្ំ
ន
ឡុងឆ្នំ២០០០ ។ បណ្ត
ា ញមនេះ

មានអនក្រំណ្តងមក្ពី សហគមន៍ទំង៤មែរា ខដលមទសភាពព្រពឡង់ បានលារសនធឹង។
១.២ មោលបំណង
របាយការណ៍បចចុបបននភាពគឺមផ្លារចំម

េះសហគមន៍ ព្រពឡង់

ខដលាជនារិមដើមភាគ

រិច ក្៍ដូចាពលរដាក្មពុាទូ មៅ។ របាយការណ៍បង្ហាញនូវការវ ិភាគមួ យ ព្នទិននន័យខដលបាន

របមូលមៅក្នុងព្រពឡង់ មោយរក្ុមអនក្ររូរពិនិរយរបស់បណ្ត
ា ញព្រពឡង់។ ទិននន័យទំងមនាេះ គឺ
ររូវបានមគរបមូ លតាមរយៈរបពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំ មនើប ។ ទូរស័ពទព្ដទំ មនើបចំនួន៣៥មរគឿងររូវបាន
បំ

ក្់ ាមួយ នឹងរបពនធ័

រស់មៅក្នុងព្រពឡង់

ន

បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់

ក្នុងមោលបំណងមរៀបចំខបងខចក្ក្នុងចំមណ្តមសមាជិក្ខដល
រក្មចេះ សទឹងខររង ក្ំពង់ធំ និងរពេះវ ិហារ។ រក្ុមអនក្ររួរពិនិរយព្ន
ររូវបានមគផាល់ឲ្យនូវទូ រសពទព្ដទំមនើបកាលពី ព្ងងទី៤

ខែ

ក្ុមភៈ
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ឆ្នំ២០១៥
ររួរពិនិរយ។

បនាទប់ពីបានផាល់នូវវគគបណុា េះបណ្ត
ា លាមរចើនសាីអំពីការមរបើ របាស់ នូវបមចចក្វ ិទា

គឺមដើ មបីវ ិភាគទិន័នយខដលបានរបមូ ល

មោលបំណងទូ មៅាមួ យនឹ ងរបាយការណ៍មនេះ

មៅក្នុងការមដើ រលារដ៍ ធំមួយ ខដលបានមធវើមឡើង
ព្ងងទី១ ដល់
មោលបំណងក្នុងរបាយការណ៍មលើក្ទី មួយមនេះគឺមដើមបី៖
i) បង្ហាញដល់បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់
របមូលទិននន័យ។

ទី៧ ខែមមសា ឆ្នំ២០១៥។

និងដល់ពលរដាក្មពុានូវលទធផលព្នការ

ii) មដើមបីបង្ហាញថា របពនធ័ររួរពិនិរយរបស់ទូរសពទព្ដទំ មនើប អាចជួយដល់ការពរងឹងក្ិចចការ
របស់បណ្ត
ា ញ

នព្រពឡង់ខដលក្ំពុងខរបានមធវើរច
ួ មក្មហើយ។

iii) មដើមបីាការជូនដំណឹងដល់រាជរោាភិ បាលក្មពុា

ដល់ពលរដាក្ ាទូ មៅ

សហគមន៍ ជុំវ ិញព្រពឡង់នូវសាថនភាពព្រពឡង់នាមពលបចចុបបនន
ខដលបានមក្ើរមឡើង

និងដល់

និងការគំរាមក្ំខហង

មដើមបីជួយដល់ការមធវើមសចក្ាីសំមរចចិរាមលើការរគប់រគងមៅ

មពលអនាគរ។
ក្នុងឆ្នំបនាបនាទប់ មៅមពលខដលទិននន័យាមរចើនររូវបានរបមូល
មយើងន មាននិនានការ
មដើមបីមធវើការផសពវផាយនូវរបាយការមនេះាមទៀងទរ់
ខផែក្មៅមលើពរ៌មានខដលបានរបមូល
មោយបណ្ត
ា ញ

នព្រពឡង់ មដើមបីឲ្យមានការចាប់ អារមមណ៍ពីពលរដាទូមៅ នូវសាថនភាព

ព្រពឡង់ នាមពលបចចុបបនន

មផ្លារមៅមលើជីវចំរេះ
ុ

ធនធ្លនធមមារិ

និងសក្មមភាពបទ

មលមើសព្រពមឈើ មផសងៗ។
១.៣ អារមភក្ថា

មយើង (បណ្ត
ា ញសហគមន៍ ព្រពឡង់ ) សូមសំខដងនូ វការដឹងគុណដ៍មសាមេះចំម
ររួរពិនិរយ ខដលបានមធវើការរបមូ

េះរក្ុមអនក្

ក្នុងការចងរក្ងារបាយការណ៍
មយើងក្៍សូមខងលងអំណរគុណផងខដរដល់ ព្ដគូរគមរមាង
និងមាចស់ជំនួយ

បចចុបបននភាពមនេះ។
ចំម េះការោំរទទំងឡាយ
និងក្ិចចពាោមមដើមបីការ

ទិននន័យមៅក្នុងព្រពឡង់

ក្នុងការជួ យោំរទដល់ពួក្មយើងែញំុ និងោំរទដល់ក្ិចចការរបស់មយើង
ររំបន់ព្រពព្រពឡង់ខដលមៅមសសសល់។

២ វិធីស្ថស្រសា
គមរមាងមនេះ បានផាល់ដល់សមាជិក្បណ្ត
ា ញសហគមន៍ ព្រពឡង់
សហគន៍

រក្ុមអនក្ររួរពិនិរយា

និងសមាជិក្សហគមន៍ទំងអស់ នូវចំមណេះដឹងនិងឧបក្រណ៍ព្នពរ៌មានបមចចក្វ ិ

មដើមបីអនុ វរានូវសក្មមភាព ការររួរពិនិរយមោយសហគមន៍មូលោានមៅមលើ ព្រពឡង់ ។

ន នការររួរពិនិរយរ

សហគមន៍

មទេះបី ាក្ិចចការខដលបណ្ត
ា ញសហគមន៍ ព្រពឡង់
កាលពីមពលមុនៗ
របមូលទននន័យាមរចើន

បានមធវើក្ិចចការនូ វសក្មមភាពលារ

បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់បានក្ំណរ់ មសចក្ាីររូវការឲ្យមាននូវរបពនធ័
មដើ មបីផាល់ជូននូវរូបភាពររឹមររូវព្នផលប៉េេះ

ល់ខដលោក្់ សមាពធមលើ
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ព្រពមឈើ ទំងខាងវ ិស័យជីវចំ រេះ
ុ និងជីវភាពសហគមន៍មូលោាន ។ របពនធ័ទូរសពទព្ដទំមនើប
នឹងធ្លនាដល់របពនធ័

និងការមធវើឯក្សារសាីពីការររួរពិនិរយបានឥរមខាចេះ

ខដលបានមធវើមៅ

មលើមរឿងរា៉េ វទំងអស់មនេះ ។
សារ:សំខាន់ ាបឋម គឺបានធ្លនាដល់ភាពាមាចស់ក្ុងរយៈមពលខវង
ន
ខដលនឹងអាចជួយ

ោំរទដល់និរនារភាពព្នការររួរពិនិរយ និងការមធវើលារមោយឯក្រាជយ មរៅអំពីការផាល់ជំនួយ
មោយមាចស់មូលនិធិ ។ ដូមចនេះមហើយ

វាបានឆលុេះបញ្ញ
ច ំងមៅមលើការចូលរួមររួរពីនិរយមោយ
សហគមន៍ និងដំមណើរការក្សាងសមរថភាពរបស់ពួក្មគ។ ការបូក្សរុបទិននន័យ និងមធវើមឡើង
មៅក្នុងមពលមធវើលារ ក្៍ដូចាការរបមូ លទិននន័យារបចាំមោយបុ គគលាសមាជិក្មានក្់ៗ ។
៣. រប្ពនធេ
័ ូរស័ពព្ទ ៃេំពនីបព្រពឡង់
របពនធ័ររួរពិនិរយចំនួន ៣៥មរគឿង ព្ន
មោយរបពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើប

។

ន

និងបូក្សរុបទិននន័យ

ការរបមូ លទិននន័យាផលូវការ

គឺបានចាប់ មផាើមមឡើងកាលពី

ព្ងងទី៤ ខែក្ុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ និងររូវបានមគរ ំពឹងថា នឹងមានការ វឌឍន និងររូវបានមគពរងីក្បខនថម
មទៀរមៅក្នុងឆ្នំបនាបនាទប់ ។
របពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើបគឺមានសមរថភាពមដើមបីក្រ់រតាទិននន័យ
ចំនួនបីមផសងោន
មរកាមការខបងខចក្ចំ ណ្តរ់ ថានក្់ ដូចា “ សក្មមភាព” “ធនធ្លន” និង
“របាយការណ៍” ។

សក្មមភាព



គឺមផ្លារមៅមលើសក្មមភាពបំផិលចបំផ្លលញខដលបានមក្ើរ មឡើងក្នុងរំបន់

ព្រពឡង់។

ដូចាសក្មមភាពកាប់មឈើ ក្ុងព្រពឡង់
ន

សក្មមភាពបរបាញ់សរវព្រព

និងការមនសាទែុសចាប់ ។

ធនធ្លន



ខដលរក្ម

គឺមផ្លារមៅមលើ ន

នធមមារិ

ឬធនធ្លនវបបធម៌

ើញក្នុងរំបន់ ព្រពឡង់ ។ មនេះគឺរាប់បញ្ូច លទំងមដើមមចាេះ

និងទីតាំង
អនុផលព្រពមឈើ

និងការគំរាមដល់ការកាប់ មឈើ ខដលមានរំ ព្លបំផុរខដលជិរផុរពូជ។
មលើសពីមនេះមៅមទៀរ
មានការរបមូលផាំុ ។

 របាយការណ៍
មលើសពីមនេះ

ពរ៌មានអំពីសរវព្រព គឺររូវបានរបមូលផងខដរ មៅមពលណ្ត
គឺសំមៅមៅមលើការមធវើអនារក្មមាមួយអាាញធរចំម

េះព្រពឡង់។

ការសនមរមនេះគឺររូវបានមរបើមៅមពលខដលរបពនធ័ររួរពិនិរយបាន

បញ្ូច នរបាយការណ៍ និងបណឹា ងមៅកាន់ អាាញធរមូ លោាន និងមៅរដាបានលព្រពមឈើ ។
ទិននន័យខដលរបមូលបានគឺ បានបញ្ូច លមៅក្នុងទិននន័យមោល

និងបានមរបើរបាសមោយ

អនក្រគប់រគងទិននន័យមោល។ របពនធ័សហរបរាិបរាិការជី ភីខអស (GPS) និងរូបងរ គឺបង្ហាញរគប់
ទិននន័យទំងអស់។
ទិននន័យ

ាងមនេះមៅមទៀរ

គឺាញឹក្ញាប់ បានបខនលមនូវចំណុច

មដើមបីោក្់ចូលនូវពរ៌មានសំខាន់ៗ ដល់ពរ៌ មានខដលទទួ លបាន ។ មយើងបានផាល់

មដើមបីខចក្ជូនឯក្សារដល់មនុសសរគប់ ោន
នូវរាល់

សំណុំសមមលង

ក្យបណឹា ងរបស់មយើង

ចំម

េះនរណ្តខដលរបាថានក្នុងការអមងេរមផទៀងផ្លទរ់

ប៉េុខនាររូវរក្ាសិទិធក្ុងការការ
ន

រអរាសញ្ញដណដល់បុគគលផាល់

ដំណឹង និងទីតាំងាក្់លាក្់ ព្នធនធ្លនធមមារិខដលមានសារសំខាន់ ។
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៤. លេធផល
៤.១ អរាសញ្ញដណព្នលទធផល
ដូចខដលបានមរៀបរាប់ពីមដើមមក្

ទិននន័យបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍បចចុបបនន

គឺររូវ

បានរបមូលក្នុងក្ំឡុងមពលព្នការមធវើលារោ៉េ ងធំមួយ ក្នុងព្រពឡង់
ពី ព្ងងទី១ ដល់ ទី ៧
ខែមមសា មៅក្នុងមែរាទំងបួ នោច់ពីោន។ មៅក្នុងរូបភាពទី១ មែរានីមួយៗបានរាយការណ៍នូវ
ការសមងេរមលើក្រណីាមរចើន ាមួយនិងក្ំណរ់រតាមផសងៗពីោន ។ មៅក្នុងរយៈមពល៦ព្ងងព្នការ
មធវើលារ បានផាល់លទធផលចំនួន១១៤៥ ោច់ពីោន
ក្នុងចំមណ្តមមនាេះ មានចំនួន១៥៧
មហើយបានមរបើរបាស់សំរាប់ ការវ ិភាគ

គឺមានសុពលភាព

១៣.៧%) ។ មហរុផលបមណ្ត
ា េះអាសននចំម
មៅមោយបមចចក្មទស

(អរតាព្នភាពររឹមររូវគឺមសមើនឹង

េះការបដិ មសធមលើការមានសុពលភាព គឺម

ពរ៌មានខដលបានមក្ពី ការោក្់បញ្ូច ល

គឺមៅមិនទន់ បានបញ្ូច លតាមមពលមវលាខដលបានបង្ហាញ

មពញ

ាពិមសសគឺរប
ូ ភាព

មៅមឡើយមទ។

បញ្ញ
ា ទំងមនាេះ

គឺបានបញ្ញ
ជ ក្់ មៅក្នុងរបពនធ័បចចុបបននភាព និងមយើងក្៍ មៅមានការរ ំពឹ ងផងខដរថា អរតាព្នការមធវើ
សុពលភាព នឹងមក្ើនែពស់មៅក្នុងការមបាេះពុមពផាយនាមពលអនាគរ ។
របាយការណ៍អមងេរ (មែរា)
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រពេះវ ិហារ

រក្មចេះ

ក្ំ ពង់ធំ

សទឹងខររង

គំនូស ១: ការអមងេរតាមមែរានិមួយៗ

៤.១.១ របក្គំមហើញទូមៅ
របក្គំមហើញទូមៅ

គឺបានមធវើមសចក្ាីសមងេបមៅក្នុងរូបភាពទី២

ខាងមរកាមមនេះ។

ក្នុងរូបភាពបានបង្ហាញនូវចំ ណ្តរ់ថានក្់ ៤របមភទ
ខដលរក្ុមអនក្ររួរពិនិរយ
ន
បានចងរក្ងក្នុងមពលមធវើលារនាខែមមសារក្នលងមៅ។ ភាគមរចើនបំផុរគឺ សក្មមភាព (៧៤%),
ខដលតាមមោយចំនួនរិចាងមគព្នចំនួន

ធនធ្លនធមមារិ

(១៥%),

របាយការ(១%)

និង

មផសងៗ (១០%)។ ភាគរយែពស់ ព្នសក្មមភាព គឺមៅក្នុងបនាទរ់ាមួយ និងមោលបំ ណងព្ន

លារក្នុងខែមមសា មដើមបីពិនិរយមមើ លសក្មមភាពកាប់ មឈើ ែុសចាប់ ក្ុងរំ
ន
បន់ព្រពឡង់។ ទិននន័យ
ការររួរពិនិរយររូវបានរបមូ លមៅមុន និងមៅមរកាយព្នការលារក្នុងខែមមសា គឺបានទទួល
នូវពរ៌មានាមរចើនមៅមលើធនធ្លនធមមារិ និងរបាយការមៅមពលខាងមុែ នឹងបង្ហាញលក្េណៈ
វ ិសាលភាពព្នពរ៌មាននូវធនធ្លន
មផសងៗ

(១០%)

ខដលមៅមសសសល់កាន់ខររបមសើរមឡើង។

បង្ហាញមសទើរខរទំងអស់ក្ុងរូ
ន បងរព្នការមធវើលារ

ចំណ្តរ់ថានក្់

និងការមធវើដំមណើរ
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ព្នសមាជិក្បណ្ត
ា ញ

ន

(រូបងរទី១)

ពីការចាប់ បានរណ្តយនាមោយបណ្ត
ា ញ

ន

ប៉េុខនារង
ូ រទំងមនាេះបានបង្ហាញផងខដរ
ក្នុងមពលមធវើលារ។
ការរក្ម

ើញទូមៅ

2; 1%
Activities
សក្មមភាព
Resources
ធនធ្លន

16;
10%
23; 15%

s

Other
មផសងៗ

Reporting
របាយការណ៍

116;
74%

គំនួសទី២: ការរក្ម

រូបងរ ១: សមាជិក្ភីអិលសុីអិនមរៀបចំមចញលារ

ើញទូមៅ

មានក្រណីពីរព្នរបាយការណ៍ខដលបានមធវើអនារក្មមាមួ យអាាញធរ មួយគឺមានភាពវ ិជជមាន និង
មួយមទៀរគឺ អវ ិជជមាន។ ការមធវើអនារក្មមាមួយអាាញធរខដលមានភាពវ ិជជមានបានងរាសំមលង
ខដលនិោយថា៖

"មៅព្ងងទី៧មមសា

មវលាមមា៉េ ង១១

រពឹក្

បណ្ត
ា ញ

ន

បានបញ្ជូ នរណ្តយនាខដលចាប់បាន៦មរគឿង មៅឲ្យរដាបាលព្រពមឈើ ថានក្់ ស្រសុក្." (រូបងរ២)

រូបងរ២: បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់ ចាប់បានរណ្តយនា៦មរគឿង

ក្រណីខដលមធវើអនារក្មមាមួ យអាាញធរ បានពីពណ៌នាអំ ពីការមធវើអនារក្មមរវាងសហគមន៍
និងអាាញធរ ាមួយប៉េូ លីស និងាមួ យសមាជិ
បានមចាទរបកាន់ សមាជិ បណ្ត
ា ញ

ន

បណ្ត
ា ញ

ន

។ អាាញធរ

ុំ

ក្នុងការឲ្យបំភឺលព្នការដុរបំផ្លលញរណ្ត
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យនាចំនួន៩មរគឿង

។

រក្ុមអនក្ររួរពិនិរយបណ្ត
ា ញ

ន

បានគិរថាមនេះគឺា

រពឹរិាការណ៍គំរាមមួ យដល់សហគមន៍ (រូបងរទី៣) ។

រូបងរ៣: បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡងមធវើក្សិណដល់អាាញធរ

ដូចខដលមយើងបានម
ន

ើញរូបភាពទី ៣ សថិរមៅមរកាម ធនធ្លន

ភាគមរចើនគឺបានរបមូ លពរ៌ មានអំ ពីមដើមមចាេះ

២០ដង)។ ការរ ំពឹងមនេះ គឺពីមរ
អនក្សហគមន៍ព្រពឡង់

រក្ុមអនក្ររួរពិនិរយបណ្ត
ា ញ
(មានការសមងេរចំនួន

េះខរសារៈែំខាន់ែពស់ព្នមដើ មមចាេះ គឺសំរាប់រទរទង់ ជីវភាពដល់

(រូបងរទី៤)។

មានការអមងេរចំនួនពីរព្នរបាយការណ៍មៅមលើរំ ន

ព្រពជំ មនឿ (រូបងរទី៥) ក្៍ដូចាក្នុងរបាយការណ៍មួ យមទៀរ គឺារំបន់របស់សរវ
ខដលងរបានមោយអនក្ររួរពិនិរយព្ន បណ្ត
ា ញ

ន

ាសំមលង

។ ោមនធនធ្លនណ្តមាន

មរចើនាងធនធ្លនមដើមមចាេះមឡើយ ខដលបានក្រ់រតាមោយការមធវើលារក្នុងខែមមសា ។
ធនធ្លនធមមារិ
1; 4%

2; 9% 0; 0%
Tree
មដើមមឈើ

សរវព្រព
Animals
ព្រពជំមនឿ
Sacred
20; 87%

អនុផលព្រពមឈើ
NTFPs

គំនូសទី៣: របាយការណ៍ធនធ្លនធមមារិ
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រូបងរទី៤: បានរាយការណ៍អំ ពីមដើមមចាេះ

រូបងរ៥: បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់ រាយការអំពីរំបន់ជំមនឿក្នុងពិធី ។
រូបងរបានងរមរៅសក្មមភាពខែមមសា ។

ក្នុងរូបភាពទី៤
បង្ហាញពី ការក្រ់ រតាបញ្ូច លនូវចំ ណ្តរ់ ថានក្់សិរ
ថ មៅមរកាមសក្មមភាព
(សរុបចំនួន១១៧ក្រណី) ។ ភាគរយធំព្នសក្មមភាព គឺការមលារមឡើងែពស់ព្នការកាប់ មឈើ ទំង
មានលក្េណៈកាប់ឆ្េរោច់ដុំៗ

និងព្រពមឈើ ខដលបានឈូសឆ្យ(សរុបមាន៨០ក្រណី)

។
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ការដឹក្ជញ្ូជ នមឈើ កាប់ ែុសចាប់

នបង្ហាញថាមាន ២២ក្រណី ។ ការក្រ់ រតាអំពីអនក្កាប់មឈើ

អនក្ររួរពិនិរយព្នបណ្ត
ា ញ

ន

ែុសចាប់ គឺ បានបង្ហាញថាមាន ១៤ក្រណី ។ បខនថមមលើសពីមនេះមៅមទៀរ មានក្រណីមួយខដល
បានជួបរបទេះគឺសមបទនខរ ៉េ ។
សក្មមភាព
1; 1%
13; 11%
22; 19%

Loggers
អនក្កាប់មឈើ
Stump
ដងគរ់មឈើ
Transport
ការដឹក្ជញ្ជន

ូ

ELC
Mining
សមបទនខរ
៉េ
80; 69%

គំនូសទី៤: របាយការសក្មមភាព
៤.២ ក្រណីាក្់លាក្់
មៅក្នុងខផនក្មនេះ
មយើងនឹងបង្ហាញអំពីឧទហរណ៍ាក្់លាក្់ ពីការបញ្ូច លក្នុងរបភ
ទិននន័យ
មដើមបីបង្ហាញនូវរូបភាពមពញមលញព្នរពឹរិាការខដលក្ំពុងខរបានរាយការណ៍។
ទំងមនេះគឺ នឹងបានមធវើមឡើងនូវក្រណីាបនាបនាទប់។
៤.២.១ ក្រណីទី១
មៅព្ងងទី៤ មមសា រក្ុមអនររួរពិនិរយព្ន បណ្ត
ា ញ

ន

បាន

របទេះរមទេះ

មោដឹក្មឈើ មៅរំបន់អូរឆនូ ក្នុងមែរាក្ំពង់ធំ។ បនាទប់ពីបានមធវើការសាក្សួរដល់មាចស់ រមទេះ ោរ់
បានរបាប់ ថា
ការដឹក្ជញ្ូជ នមឈើ មនេះគឺ ារបស់មលាក្ឧរាមមសនី យ៍មានក្់ ខដលរស់មៅក្នុងស្រសុក្
សណ្ត
ា ន់។ មោងតាមសំដីអនក្បររមទេះ
សង់ ការ ិោល័យមួ យ (រូបងរទី៦)។

មឈើ ទំងអស់គឺ ដឹក្មៅមដើមបីមរបើ របាស់ ក្ុងការសាង
ន

10

រូបងរ៦ រមទេះដឹក្មឈើ របស់មលាក្ធ្ល
រក្ុមអនក្ររួរពិនិរយព្នបណ្ត
ា ញ

ន

និងមាចស់រមទេះមិនអនុញារឲ្យកាប់មឈើ មទៀរមឡើយ

បានមធវើក្ិចចរពមមរពៀងាមួយ
គឺាក្ិចចរពមមរពៀងមួ យខដលមាចស់ រមទេះ

បានចុេះហរថមលខា ។ មនេះគឺាការរបរិាបរាិរម
ួ មួ យរបស់បណ្ត
ា ញ

ន

មៅមពល

ជួបាមួយអនក្កាប់ មឈើ ែុសចាប់ខដលាសហគមន៍មូលោាន (រូបងរទី៧ និង៨) ។

រូបងរ៧ ឧទហរណ៍ព្នការមធវើក្ិចចរពមមរពៀងាមួ យអនក្ដឹ ក្មឈើ ។ រូបងរ
មរៅពីការលារខែមមសា។
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រូបងរ៨: ស្តសាីបង្ហាញពី ការចុេះក្ិចចរពមមរពៀង។ រូបងរមរៅពីការ
លារខែមមសា។

ាទូមៅរមទេះមោមិនខមនាមមធាបាយក្នុងការដឹក្ជញ្ូជ នមឈើ ែុសចាប់ មឡើយ

ដូចខដលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី៥
ន ដឹក្មោយរ

នា

មានចំនួន

១៣ រ

ន

។

រដឹក្ជញ្ូជ នមឈើ ែុសចាប់

មាន ៤ក្រណី ដឹក្មោយរមទេះមោ ៤ក្រណី និង១ក្រណី

ដឹក្មោយរងយនាធំ។
ការដឹក្ជញ្ូជ នមឈើ
14

13

12
10
8
6
4

4

4
2

1

0
Small Truck

រងយនារូច

Local Tractor

មោយនា

Ox Cart

រមទេះមោ

Big Truck

រងយនាធំ

គំនូសទី៥: របាយការពី ការដឹ ក្ជញ្ូជ នមឈើ ែុសចាប់ ។
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មដើមមឈើ មទេះបីាកាប់ មោយមានការអនុញារក្៍មោយ
ចាប់ខដរ

របសិនមបើការអនុញារិោមន

នការអនុ វរា

ព្នរពេះរាាណ្តចរក្ក្មពុា ។
មានក្រណីរបហាក្់ របខហលោនក្នុងព្ងងទី២
ន

ក្៍ររូវបានមគចារ់ទុក្ថាែុស

ដូចខដលមានខចងក្នុងចាប់ព្រពមឈើ

មមសា

រក្ុមអនក្ររួរពិនិរយ

បណ្ត
ា ញ

បានជួបាមួយនិងការដឹក្ជញ្ូជ នមឈើ មោយមោយនា មៅចំ ណុចភូ មិក្ាល

អូរទឹក្ថាល(មែរាក្ំពង់ធំ) ។ អនក្មបើក្បរមោយនាបាននិោយថា មឈើ ទំងមនេះគឺារបស់ក្ូនមលាក្
អភិបាលស្រសុក្សណ្ត
ា ន់និងយក្មៅមរបើ របាស់ក្សា ការ ិោល័យប៉េូ លីស ។ ក្រណីមនេះគឺបាន
រាយការណ៍តាមរយៈសំមលងរបស់រក្ុមអនររួរពិនិរយបណ្ត
ា ញ
ដូមចនេះរក្ុមអនររួរពិនិរយ បណ្ត
ា ញ

ន

ន

។

បានមធវើក្ិចចសនាាមួ យ និងអនក្

មបើក្បរឲ្យបញ្ឈប់ ការកាប់ មឈើ ែុសចាប់ មទេះបីាមគបានបង្ហាញលិែិរអនុ ញរក្៍ មោយ។
៤.២.២ ក្រណីទី២
មៅព្ងងទី៤

មមសា

រក្ុមអន ររួរពិនិរយបណ្ត
ា ញ

ន

អំពីការកាប់ ឆ្េរព្រពមួ យក្ខនលងោ៉េ ងធំមៅខក្បរចំណុចភនំរក្ហម

បានរាយការណ៍
មៅភាគខាងមជើងព្នភនំជី

មែរារក្មចេះ ។ ការកាប់ឆ្េរគឺ ក្ុងមោលបំ
ន
ណងមធវើចំការ ។ ព្ផទដីខដលបានកាប់ សរុបមានរបខហល
ជិរ១០០ហិតា (មមើលរូបភាំពទី ៩)។

រូបភាពទី៩: របាយការពី ការកាប់ឆ្េរព្រពមឈើ

រូបភាពទី៩បានបង្ហាញអំពីលក្េណៈាឧទហរណ៍ព្នការកាប់ឆ្េរព្រព
ររូវបានមគ

របទេះមោយរក្ុមអន ររួរពិនិរយបណ្ត
ា ញ

ន

ដូមចនេះភាគមរចើន

មនេះមបើ មោងមៅមលើ

ក្រណីបនសល់

ក្សានម ៥៤ ក្នុងចំមណ្តម៨០ក្រណី។ ទំងមនេះគឺបានខចងមៅក្នុងរូបភាពទី៦។
ក្រណីាមរចើនររូវបានក្រ់រតាចូល
ាក្រណីខដលសល់សាលក្សានមាលក្េណៈមទល
(រូបភាពទី១០ និង១១) ខដលាធមមតាមដើមមឈើ ររូវបានមគការ់ មហើយវាបានបង្ហាញមឈើ គឺមាន
រំព្លខាងមសដាក្ិចចោ៉េងែពស់ ដូចាមដើមមបង និងមឈើ របណីរមផសងៗមទៀរ។ វាផទុយអំពីក្រណី
ព្នការកាប់ ឆ្េរព្រព ខដលាធមមតាគឺ ក្នុងមោលបំណងសំរាប់មធវើចំការមឈើ ោំ ឬ ការមធវើក្សិក្មម
(រូបភាពទី១២ ដល់១៤) ។
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សាលក្សានមាដងគរ់មឈើ
60

54

50
40
30
19

20

7

10
0

area
ព្ផទដCleared
ីខដលបានកាប់
ឆ្េរ

ដងគរ់មទល

Single stump

Undefined
មិនអាចក្ំ
ណរ់បាន

គំនូសទី៦: របាយការណ៍អំពីសាលក្សានម

រូបងរទី១០:របាយការណ៍អំ ពីដងគរ់មទល

14

រូបងរ១១: រពំ របទល់ដីសមបទនមសដេក្ិចច

រូបងរ១២: របាយការណ៍អំពីព្ផទដីបានកាប់ ឆ្េរ

15

រូបងរ១៣: របាយការណ៍អំពីព្ផទដីបានកាប់ ឆ្េរ

រូបងរ១៤: របាយការណ៍អំពីព្ផទដីបានកាប់ ឆ្េរ
៤.៤.៣ ក្រណីទី៣
មៅព្ងងទី៥
ការជួបរបទេះាមួ យ

មមសា

រក្ុមអនក្ររួរពិនិរយបណ្ត
ា ញ

ន

បានរាយការអំពី

នឹងអនក្កាប់ មឈើ ែុសចាប់ខដលបានមរចៀក្ខផមឈើ ាបនទេះ

(មមើលរូបងរ១៥) ។ ក្នុងការរាយការណ៍ភាគមរចើនខដ បណ្ត
ា ញ
ន
របទេះមនាេះ
គឺរក្ុមអនក្កាប់មឈើ ែុសចាប់
ាការរបឈមោក្់ ោនាមួយ នឹងអនក្កាប់ មឈើ មោងមៅមលើ
៩ក្រណីក្នុងចំមណ្តម១៣ក្រណី សូមមមើលរូបភាពទី៦ ។
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រូបងរ១៥: បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់ មធវើអនារាគមន៍
ាមួយ នឹងអនក្កាប់មឈើ ែុសចាប់ ។
៥ អនុស្ថស
មយើងរ ំពឹងថា
ចំម

របាយការណ៍បចចុបបននភាពមនេះ

េះព្រពមស្រសាងចុ ងមរកាងមួ យមនេះ

នឹងមានការទក្់ទញចំ ណ្តប់ អារមមណ៍

សថិរមៅវាទំ នាបមៅទវីបឥណូឌ ចិន

ខដលមិនទន់មែទចែទី

ទំងស្រសុងមៅមឡើយ មហើយវាមានសារៈសំខាន់ដល់មសដាក្ិចចសំរាប់ ោំរទជី វភាពដល់សហគមន៍
មូលោានខដលរស់មៅជុំ វ ិញព្រពឡង់ និងមានសារៈរបមោជនសំរាប់ របពលរដាក្មពុារគប់រប
ូ ផង
ខដរ ។ មយើង (បណ្ត
ា ញ

ន

) សូមខងលងនូ វការចាប់ អារមមណ៍ដ៍ធំមធងរបស់មយើងែញំុ

ខដលក្ំពុងខរមធវើក្ិចចការាមួយនឹងរាជរោាភិ បាលក្មពុា មដើមបីការ
មដើមបីមធវើាមសចក្ាីខងលងការណ៍ាងមីមាងមទៀរនាព្ងងទី២៦
អស់ោន

(បណ្ត
ា ញ

ន

)

ឧសភា ឆ្នំ២០១៥ ពួក្មយើងែញំុ ទំង

បានចុេះហរថមលខា

(ក្នុងឧបសមពន័២
ធ )។
មយើងែញំុមិនបានមធវើការជំ ទស់មៅនឹងការអភិវឌឍមទ

រអនាគររបស់ព្រពឡង់ ។
ខដលមានភាជប់មក្ាមួយ

ប៉េុខនាមយើងែញំុ សូមឲ្យមានការមោរព

តាមនិរិវ ិធីព្នចាប់ គំមរាងអភិវឌឍមោយសមធម៌គួរររូវបានធ្លនា និងផលប៉េេះ

ល់ដល់បរ ិសាថន

និងសងគមគួ រខរររូវបានការ់ បនថយាអបបបរ ិមា។
ដូមចនេះ

មយើងែញំុសូមោក្់ជូននូវសំមណើរដូចខដលមានខចងមៅខាងមរកាមដល់ រាជរោាភិ

បាល រក្សួងក្សិក្មម រ

1

សូមចារ់វ ិធ្លនការ

ន

ន

និងអនារាគមន៍ាបនាទន់

រំបន់ព្រពឡង់ ។

2

និង

អនារាគមន៍ក្ុងការបមងេ
ន
ើ រអនុរក្ិរយការ

នរដាបាលព្រពមឈើ ៖

មដើមបីការ

រជំ មលាេះព្រពមឈើ មៅក្នុង

រព្រពឡង់ និងរំបន់ជីវចំរេះ
ុ មហើយររូវមានការ

ពិមរោេះមោបល់ាសាធ្លរណៈាមួ យសហគមន៍ ព្រពឡង់ និងាមួ យអនក្

ក្់ពនធ័ ។
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3

ចារ់បញ្ូច លបណ្ត
ា ញ

ន

ខដលមានមៅក្នុងមែរាទំង៤
ក្នុងក្ិចចសហ
រគប់រគង មោយមានការទទួ លសាគល់ និង ស្រសបតាមផលូវចាប់ មោយបញ្ូច លនូ វ សិទិធ
និងរួនាទីរបស់បណ្ត
ា ញ
ាព្រពការ

4

ន

រ និងារំបន់ អភិរក្សជី វចំរេះ
ុ ។

មៅក្នុងអនុ រក្ិរយ ក្នុងការបមងេើរ “ព្រពឡង់”

ជួយអនារាគមន៍ដល់មន្តនាីរាជរោាភិបាលរគប់ាន់ ថានក្់ មដើ មបីមធវើការមសុើបអមងេរ មៅក្នុង
រំបន់ព្រពឡង់ និងធ្លនាដល់ការពរងឹងរបពនធ័ចាប់ខដល ក្់ពនធ័មៅនឹង វ ិស័យព្រពមឈើ
វាយរំព្លផលប៉េេះ

ល់បរ ិសាថន

ការផាល់នូវដី សមបទនសងគមក្ិចច

និងបញ្ឈប់ការ

ដមណើា មកាន់កាប់ដីធីលែុសចាប់ពីជនចំណូលស្រសុក្ ។

5
6

ចារ់វ ិធ្លនការរបឆ្ំងមៅនឹងមន្តនាី
ក្នុងការមធវើ

និងអាាញធរមូ លោានទំងឡាយណ្តខដ

ជជក្មមព្រពមឈើ និងរក្សុីមឈើ ែុសចាប់ ក្ុងរំ
ន
បន់ព្រពឡង់ ។

បញ្ឈប់រាល់ទំរងគំរាមក្ំ ខហងមោយរបពនធ៍រុលាការ
អាវុធរបឆ្ំងមៅ នឹងសក្មមភាពការ

7

ក្់ពនធ័

និងការមរបើ របាស់ក្ំលាំងរបោប់

រព្រពឡង់ ។

អភិរក្សរំបន់ព្រពឡង់ាមណឌលសិក្ា និង ារំបន់ស្រសាវរាវសំរាប់បណុា េះបណ្ត
ា ល

ធនធ្លនមនុ សសក្នុងក្ិចចការសាារវ ិស័យបរ ិសាថន

ធនធ្លនធមមារិ

និងារំបន់

មទសចរណ៍ជីវចំរេះ
ុ ធមមារិ ។

8

ពីនិរយមលើការមរបើ របាស់រណ្តយនារគប់ របមភទ

មដើមបីធ្លនាដល់ការអនុ វរាស្រសបតាម

ចាប់ព្រពមឈើ មរកាមមារតា៧០ វាគយែណ័ឌ ១៣ ព្នវ ិធ្លនការណ៍សក្មមភាពអភិ បាលក្ិ ចច
មលើក្ិចចការព្រពមឈើ
សូមជួយទប់សាេរ់
របមទសក្មពុា ។

។

របសិនមបើអភិ បាលក្ិចចព្រពមឈើ មិនមានរបសិទិធភាពមទ
និងបញ្ឈប់ នូវការនាំចូលរណ្តយនារគប់ របមភទចូ លមក្ក្នុង
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៦. ឧបសមពនធ័
៦.១ ឧបសមព(១) ការសិក្ាទិនន
ន ័យ
ការសិក្ាទិននន័យមោលបានមធវើមឡើងមៅក្នុងរំបន់ ព្រពឡង់ ក្នុងឆ្នំ២០១៤ មោយទីរបឹក្ា
បណ្ត
ា ញក្សាងសនាិភាព
មោយមានការសហរបរាិបរាិការាមួ យអនក្ផាល់ពរ៌ មានមូលោាន
ក្នុងមែរាទំងបួន ខដលាប់ មៅនឹងមទសភាពរបស់ព្រពឡង់។ ទិននន័យ គឺររូវបានរបមូលតាម
រយៈការមធវើសំភាស និងមផ្លារមៅមលើរក្ុមពិ ភាក្ា ។ មលើសពីមនេះមៅមទៀរ ឯក្សាខដល ក្់ពនធ័
ាមួយអាាញធរមូ លោាន

អនក្ដឹក្នាំភូមិ និងពីអងគការសងគមសុីវ ិល ររូវបានរបមូ លក្នុងន័យមធវើ

សមបទនមៅក្នុងទិននន័យមោលព្នរបាយការណ៍បចចុបបននភាពមួយមនេះ ។
ការសិក្ាទននន័យមោលគឺ
ម មពញមៅមោយទិ ននន័យសាីអំពីចលនារបា
អំពីមនុសស

និងធនធ្លនធមមារិ

ធនធ្លនធមមារិ។

និងបានក្ំ ណរ់ ការរបឈមគនលឹេះៗ

ន

ក្់ពនធ័មៅនឹង

ព្នការគំរាមក្ំខហងដល់់

វាបានបមងេើរនូវភាពររឹមររូវន ទិដាភាពបចចុបបនន

ព្រពឡង់ និងសារសំខាន់ ព្នមសដាក្ិចចសហគមន៍មូលោាន។

របក្គំមហើញចមបង
ការសិក្ាទិននន័យមោល គឺ បានមធវើមឡើងក្នុងចំនួន៦៩ភូមិ

១៤

ុំ

និង៧ ស្រសុក្ក្នុង

មែរារក្មចេះ សទឹងខររង រពេះវ ិហារ និងក្ំពង់ធំ។ មសចក្ាីសននិោាន ពីការសិក្ាទិននន័យមោល គឺ៖


មុែរបរសំខាន់ៗមៅក្នុងព្រពឡង់ គឺក្សិក្មម
ព្រពមឈើ

និងការមនសាទ

។

មោលបំណងរ របាក្់ចំណូល ។



ការរបមូ លផលអនុ ផល

មានសក្មមភាពមក្ើនមឡើងក្នុងការមដើ រមបេះបខនលព្រពក្នុង

សហគមន៍ ក្ំពុងរបឈមាមួ យ នឹងការរុក្រក្ខរ ៉េ

ការកាប់មឈើ ែុសចាប់ ការកាប់ មឈើ

ក្នុងដីសមបទន អនក្ចំណូលស្រសុក្ និងបញ្ញ
ា ការមនសាទ ។
មានអនក្ភូមិែលេះខដលមានជីវភាពែវេះខារ
និងមិនមានមពលរគប់ រោន់ក្ុងការចូ
ន
លរួម
លារាមួយបណ្ត
ា ញ



ការដងជរ ័មចាេះ

ន

ពីមរ

េះខរមគរវល់ក្ុងការរក្សុ
ន
ីចិញ្ចឹមរគួសារ។

មានក្ងវេះខារក្នុងការចូលរួម និងការទំ នាក្់ទំនងាមួយអាាញធរមែរា និងអាាញធរមូ ល
ោាន ក្៍ដូ ាមួយរដាបាលព្រពមឈើ ចំម

េះក្ិចចការ

រធនធ្លនធមមារិ មៅក្នុងព្រពឡង់ ។



ោមនការចូ លរួមររូវបានផាល់ដល់សហគមន៍មូលោាន ក្នុងការរគប់រគងព្រពឡង់ មទេះបី ា
មគមានចិរាចង់ចូលរួមក្៍ មោយ ។



មោយមោងមៅមលើការសិក្ាទិននន័យក្នុងឆ្នំ២០១៤
ជនចំនួន៣៣

និងដីសមបទនមសដាក្ិចច

ារក្ុមហ៊ុនខដលោំដំណ្តំក្សិឧសាហក្មម

។

បានរក្ម

ើញថាមានរក្ុមហ៊ុនឯក្

ខដលក្ំពុងរបរាិបរាិការក្នុងព្រពឡង់ ។

រក្ុមហ៊ុនទំងមនាេះខរងខរ

ទំនាស់

ាមរឿយៗាមួយសហគមន៍ ។


រក្ុមហ៊ុនខដលធំៗមានដូចា

សុី.អ៊.សុី.មែ

ក្នុងមែរាក្ំពង់ធំ
រក្ុមហ៊ុន ភី.អិន.ធី
ក្នុងមែរារពេះវ ិហារ និងរក្ុមហ៊ុន ឈុនហុង រា៉េ ប់បឺ និង សុិងបាយអូរិច ក្នុងមែរារក្មចេះ។



មានរក្ុមហ៊ុនរុក្រក្ខរ ៉េចំ នួន៥ ក្នុងព្រពឡង់ ក្នុងមែរារពេះវ ិហារ ។
ព្រពសហគមន៍មិនមានការការ របានលែមឡើយ មហើយមៅមពលមនេះ គឺមានការរបឈម
ាមួយនិងការកាប់បំផ្លលញ ។
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ក្មមក្ររបស់រក្ុមហ៊ុនបានមដើរបរបាញ់សរវព្រព

និងោក្់ អនាទក្់អគគីសនីមហើយយក្សាច់

សរវមៅលក្់មៅទីផារ ាពិ មសសគឺសរវសាវ ។


សហគមន៍ មូលោានរបាថានចង់រគប់រគងព្រពមឈើ តាមខបបរបព្ពណី ។



មដើមមចាេះគឺ របភពចំណូលដល់មសដាក្ិចចសហគមន៍ មូលោាន ។



មដើមមចាេះ មានការបារ់បង់ ាមរៀងរាល់ព្ងង ។ ក្នុងការសិក្ានាមពលមនេះ គឺមានមដើម
មចាេះ
នន
១៧០១០
បានបារ់បង់
ក្នុងចំមណ្តមមដើមមចាេះរបមាណ
១៨៣៧៥៦

ខដលក្ំពុងខររបមូលផលក្នុងព្រពឡង់ ។



មានក្ំមណើនអនក្ចំណូលស្រសុក្មក្ើនមឡើង ។



ចាប់តាំងពី ឆ្នំ២០០៧

មានអនក្ចំណូលស្រសុក្របមាណ១៥០ មៅ២៥០រគួសារ

នចូ ល

មៅតាំងទីលំមៅងមីមៅភាគមែរារពេះវ ិហារ។ មានអនក្ចំណូលស្រសុក្១៥០មៅ៣០០រគួសារ
ចូលមៅតាំងទីលំមៅមៅភាគ ន


ក្ំពង់ធំ និង ២០០មៅ៣០០

សារ ចូលមៅតាំងទី

លំមៅក្នុងភាគមែរាសឹង
ទ ខររងចាប់តាំងពី ឆ្នំ២០០៧ ។
អនក្ចំណូលស្រសុក្ទំងមនាេះ

ខរងខរបងេរជមមាលេះាមួ យសហគមន៍ មូលោានដូចាការ

លួចឆក្់ បងេរអំមពើ ចាប់រ ំមលាភ អសីលធម៌ និងចូលចិរាកាប់បំផ្លលញព្រពមឈើ ។


ភាគមរចើនព្នអនក្ចំណូលស្រសុក្គឺមក្ពីមែរាក្ំពង់ ចាម
និងសាវយមរៀង។

មែរាក្ណ្ត
ា ល

មែរាព្រពខវង

ពួក្មគបានក្បងេរបញ្ញ
ា ដល់សហគមន៍ មូលោានខដលាអនក្ការ

រ

ព្រពមឈើ ។ អនក្ែលេះបានរាយការណ៍ថា អនក្ចំណូលស្រសុ ែលេះររូវបានរក្ុមហ៊ុនជួ លមក្ក្នុង
ការកាប់ឆ្េរព្រពក្នុងរំបន់ សំរាប់ចំការមឈើ ោំ ។ អនក្ែលេះរាយការណ៍ថា អនក្ចំណូលស្រសុក្
គឺរក្ុហ៊ុនជួ លមក្មដើមបីកាប់ មឈើ របណីរ ។


សហគមន៍ ក្ុងរំ
ន
បន់ព្រពឡង់ គឺរបឈមនឹងភាពរក្ី រក្ខដលមានក្ំមណើនមក្ើនមឡើង ពីមរ
ក្ំពុងខរបារ់បង់មុែរបរ អនក្ែលេះបានលួចលក្់មឈើ មៅឲ្យរក្ុមហ៊ុនពីមរ



សហគមន៍ ខដលមៅោច់ស្រសោល
ការរបជុំ

ឬវគគបណុា េះបណ្ត
ា ល

សហគមន៍ ទំងមនេះ
មោយអងគការ ។



។

េះខរ

េះ

នជំមរ ើស ។

គឺមានការចំណ្តយែពស់ក្ុងការមចញមៅចូ
ន
លរួម

ក្ងវេះមសវាទំ នាក្់ទំនង

(ការរគប់ដណាបមសវា)។

គឺររូវបានមិនរាប់បញ្ូច លក្នុងក្មមវ ិធី លារ ឬការ

មានខររក្ុមហ៊ុនខដលមានមសវាក្មមព្ងលក្ប់ពពក្

បណ្ត
ា ល

ខដលបានចូ លមៅរំ មលើងមសវាក្នុង

រំបន់ព្រពឡង់។ មនេះគឺាការលំបាក្ក្នុងការទំនាក្់ទំនង រវាងអនក្ភូមិ និងអងគការ ។
បានមសចក្ាីរាយការណ៍ថាសហគមន៍មូលោាន
សហគមន៍ ព្រពឡង់ មឡើយ

និងរដាបាលព្រពមឈើ

ប៉េូលីសោំរទអនក្កាប់ មឈើ ែុសចាប់

មិនោំរទ

និងាញឹក្ញាប់

អំមពើពុក្រលួយបានមក្ើរមឡើង ។


ដីសមបទនមសដាក្ិចចនិងរក្ុមហ៊ុនរក្រក្ខរ ៉េ

បានបំផិលចបំ ផ្លលញព្រពមឈើ

បារ់បង់ដីធីល

បារ់បង់មុែរបរ និងជីវភាព និងបារ់បង់ចំណូល ។


បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់ សូមឲ្យមានការក្សាងសមរថភាពដល់ អាាញធរថានក្់ក្ណ្ត
ា ល
ក្នុងការ ឲ្យមានការទទួលសាគល់
និងមោរពការរគប់ រគងតា
របព្ពណី
និងការមរបើ របាស់ ធនធ្លនធមមារិ និងមោរពរទពយសមបរាិសហគមន៍ ខដលពួក្មគពឹង ក្់
សំរាប់ រទរទង់ជីវភាព ។
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សហគមន៍ មូលោានមានបំ ណងចង់មលើក្ទឹក្ចិរា

រោាភិ បាល

មបីមលើក្ក្ំពស់

និងោំរទមុ ែរបររបព្ពណី និ ងការរក្របាក្់ចំណូលដល់សហគមន៍ ។


សហគមន៍ ចង់ម
វ ិនិមោគ
ុំ

គឺម

ើញការោក្់ បញ្ូច លក្ិចចការ

រព្រពឡង់មៅខផនការអភិ វឌឍ

រមពញមៅមោយរពឹរិាការណ៍លារ

និងមានការចូ

ុំ។ ខផនការ
រួមពីសមាជិក្

សហគមន៍ ។
៦.២ ឧបសមព័នធ (២) មសចក្ាីខងលងការណ៍រួម
រពុះរាជាណ្តច្រកកមពុជា

ជាតិ ស្ថសនា រពុះមហាកស័រត
រាជធ្លនីភំនមពញ ២៦ ឧសភា ១០១៥
មសចក្ាីខងលងការណ៍រួម
ដំមណើរមៅរក្មហនារាយព្នព្រពឡង់
មយើងែញំុ ាបណ្ត
ា សហគមន៍ ព្រពឡង់

បណ្ត
ា ញរពេះសងឃ

បណ្ត
ា ញជនារិ មដើមភាគរិ ចនិងព្រពមឈើ

សងគមសុីវ ិល

និសិរស

បណ្ត
ា ញយុវជន

ទំងអស់ោន

មានមសចក្ាី

រពួយបារមភាខាលំងមៅមលើសាថនភាពព្នការកាប់បំផ្លលញព្រពឡង់
មរកាយមនេះ

ខដលពួក្មយើងបានយល់ម

ក្នុងរយៈមពលប៉េុនាមនឆ្នំចុង
វាគឺាដំ មណើរមួយមឆ្ពេះមៅរក្ភាព

ើញថា

វ ិនាសហិនមហាចព្នព្រពឡង់ មៅក្នុងអនាគរ់ដ៍ែីខា
ល ងមុ ែ ។
ដូមចនេះ រាជរោាភិ បាលព្នរពេះរាាណ្តចរក្ក្មពុា ខដលបានបមងេើរឲ្យមានចាប់ ព្រពមឈើ ,
ចាប់សីព
ា ីក្ិចចការ

រធនធ្លនធមមារិនិងបរ ិសាថន

និងមោលនមោបាយនានា

ក្នុងការការ រព្រពមឈើ ធនធ្លនធមមារិ និងបរ ិសាថន។ មទេះាោ៉េ ងណ្តក្៍មោយ សក្មមភាព
កាប់មឈើ ែុសចាប់ មៅខរបនាោមនឈប់ឈរ
មរកាមរូបភាពខក្លងបនលំាដី សមបទនមសដាក្ិចច
សមបទនខរ ៉េ សមបទនសងគមក្ិចច និងសមបទនព្រពមឈើ ។ សមបទនទំងអស់គឺបានមធវើឲ្យមាន
ការគំរាមក្ំ ខហងដល់ព្រពមឈើ ក្មពុា
ក្នុងមរាយឥណូឌ ចិន ។
កាលពី១០ឆ្នំមុន

ាពិមសសគឺព្រពឡង់

ខដលាព្រពមស្រសាងវាលទំនាបមៅ

ព្រពឡង់បានបំផ្លលញមោយពួក្រក្ុមហ៊ុនសមបទន

និងរក្ុមហ៊ុន

រុក្រក្ខរ ៉េ ក្នុងរំបន់មនេះ។ ព្រពរាប់ខសនហិតាររូវបានកាប់ សំអារ
ជំនួសមក្វ ិញមោយការោំ
មដើមមៅស៊ូ ោំដំឡូង ការរុក្រក្ខរ ៉េមលាហៈ និងធនធ្លនមផសងៗមទៀរ ។ ការសិក្ាាបរ ិមាណ
មៅក្ំរ ិរ

ុំ

ខដលបានមបាេះពុមពមោយ

បានបង្ហាញថាមៅក្នុង
ាប់ ោន

ុំចំនួន៣៣ក្នុងព្រពឡង់

មានរក្ុមហ៊ុនដី សមបទនសរុប៥៣

ន

និងមៅក្នុង

ក្នុងខែមមសា ឆ្នំ២០១៥
ុំមផសងៗមទៀរខដលមានរពំរបទល់

ខដលបានរបរាិបរាិការតាំងពីឆ្នំ២០១៣មក្។

រក្ុមហ៊ុនទំងអស់មធវើសក្មមភាពមលើព្ផទដីសរុប របមាណា២៣៤៧៨៤, ០៨ហិតា

ាដី សមប

ទនមសដាក្ិចច។ ព្ផទដីរក្
ុ រក្ខរ ៉េ ២៦៤៦៩៣, ២៣ហិតា ។ ព្រពសមបទន ៩៣២៤៣៤, ២០ហិតា
និងដីចំនួន៤០០០ហិតា ាដី សមបទនសងគមក្ិចច ។
ក្នុងមពលបចចុបបនន មរៅអំពីគ
ដីសមបទន មយើងបានរក្ម ើញថាមានការកាប់មឈើ
សំរាប់ អាជីវក្មមមសដាក្ិចច និងការកាប់ សំអារព្រពមដើមបី ាក្មមសិទិាាលក្េណៈឯក្ជនមានការ
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មក្ើនមឡើងគួឲ្យក្រ់សំោល់។ ក្នុងន័យមនេះ
សហគមន៍ បានអេះអាងថា
រគប់សក្មមភាពមនេះ
គឺមានមន្តនាីរោាភិបាល និងអាាញធរមូ លោាន ក្៍បានចំ ខណក្ ក្់ពនធ័ខដរ ។ រហូរមក្ទល់ នឹង
មពលមនេះ

មឈើ ហ៊ុបរាប់មុឺនខម៉េររគីប

រាប់មុឺនមដើមររូវបានការ់
ទប់ទល់បាន

បានដឹក្ជញ្ូជ នមចញពីព្រពឡង់ ាមួយនិ ងមដើមមចាេះ

ដីព្រពរាប់មុឺនហិតា ររូវបានកាប់ឆ្េរកាលយមៅាវាលែាច់

មោយោមនមន្តនាីបមចចក្មទសណ្តមានក្់ ឬមន្តនាី

សូមបីខរបនាិច ។ មោយមហរុខដលបានម
បានពាោមពុេះ

រមដើមបីការ

មោយែុសចាប់

ប៉េុខនា

ក្់ពនធ័ណ្តមានក្់ ចុេះមៅររួរពិនិរយ

ើញព្រពឡង់ក្ំពុងខររងការ

បំ ផ្លលញ

រមៅមលើការកាប់បំផ្លលញព្រពមឈើ

លទធផល

មិនអាច

សហគមន៍

និងការចូ លកាប់

សហគមន៍ ររូវបានមគគំរាមសមាលប់ ឬគំរាមមោយអនក្

របរពឹរាឧរក្ិដាក្មមព្រពមឈើ មន្តនាី និងអាាញធរមូ លោាន ។
ប៉េុនាមនឆ្នំមនេះ បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់
ាមរចើនមលើក្មរចើនសា

បណឹា ង

និងភានក្់ង្ហរបមចចក្មទស

ចំម

យុវជន និងបណ្ត
ា ញសងគម បានោក្់ ញារិ

និងសំមណើរសុំអនារាគមន៍មៅដល់ រាជរោាភិ បាល

េះការោក្់ ព្រពឡង់ ាព្រពការ

រតាមចាប់

ស

ការ

និងសហរបរាិបរាិការក្នុងក្ិចចការ
មមសា

ររួមោន ក្នុងទំរងមាននិរនាភាព ។ ឧទហរណ៍កាលព្ងង ២៧
មានរំណ្តងសហគមន៍ចំនួន៣៤នាក្់ បានោក្់ញារិ មដើ មបីខសវងរក្

២០១៥

ការោំរទពីសភាារិ

ពីរោាភិបាល

និងពីភានក្់ ង្ហរនានា

នមោបាយធំៗទំងពីរខដលមានអាសនៈក្នុងសភា

ាពិមសសោក្់ជូនគណៈបក្ស

ប៉េុខនារហូរមក្ទល់មពលមនេះ គឺមៅមិនមាន

ការមឆលើយរបណ្តមួយមឡើយ ។

មយើងែញុំាបណ្ត
ា សហគមន៍ ព្រពឡង់

បណ្ត
ា ញរពេះសងឃ
សងគមសុីវ ិល

បណ្ត
ា ញជនារិ មដើមភាគរិ ចនិងព្រពមឈើ
បារមភមលើការបារ់បង់ ព្រពមឈើ

បារ់បង់ដីធីល

និសិរស
ទំងអស់ោន

បណ្ត
ា ញយុវជន
មានការរពួយ

បារ់បង់ជីវចំរេះ
ុ និងធនធ្លន នាមពលខាងមុែ

របសិនមបើពុំមានវ ិធ្លនការសមស្រសបណ្តមួ យមលើក្ិចចអនារាគមន៍ររូវបានមធវើមឡើងមនាេះមទ
វាទំនងាប៉េេះ

ល់ដល់ក្មមវ ិធី ព្នការសាារគំរបព្រពមឈើ

ការខររក្ាលំនឹងទឹក្

និងឥណទនកាមបាន

និងារបភពទឹ ក្មៅក្នុងអាងទមនលសាបក្នុងរដូ វវសា

អរុលយភាពទឹក្មរកាមដី។ របសិនមបើ ព្រពឡង់ បាមរើ បង់ពីខផនដីមយើងមៅ
ចំម

េះបឹងទមនលសាប

និងាពិមសស
នាំមឆ្ពេះមៅរក្

អវីខដលនឹ ងមក្ើរមឡើង

ខដលាមបេះដូងព្នរបាពលរដាក្មពុា មលើសពី មនេះមៅមទៀរ វាបណ្ត
ា ល

ឲ្យមានការបារ់បង់ សរវព្រព ររី លាប់ភក្់ និងមុែរបរដល់របាជនរាប់លាននាក្់
ស្រស័យផលព្រពមឈើ
ការបារ់បង់ ព្រពឡង់

។

ាពិមសសទឹក្សំរាប់មស្រសាចស្រសពក្សិក្មម

ខដលអា

និងទឹក្សំរាប់មរបើ របាស់។

ាពិមសសរបាជន១,៥លាននាក្់ ាអនក្មនសាទ និងាអនក្ទទួលផល

របមោជន៍ ផ្លទល់ពីបឹងទមនលសាប ាអនក្រងផលប៉េេះ

ល់មុនមគ ។

ពួក្មយើងែញំុ មិនបានមធវើការជំ ទស់មៅនឹ ងការអភិវឌឍមទ

មោរពតាមនិរិវ ិធី ព្នចាប់

ប៉េុ ខនាមយើងែញំុ សូមឲ្យមានការ

គំមរាងអភិ វឌឍមោយសមធម៌គួរររូវបានធ្លនា

និងផលប៉េេះ

ល់

ដល់បរ ិសាថន និងសងគមគួរខរររូវបានការ់បនថយាអបបបរ ិមា ។
ដូមចនេះ

មយើងែញំុ សូមោក្់ ជូននូវសំមណើរដូចខដលមានខចងមៅខាងមរកាមដល់

រាជរោាភិ បាល រក្សួងក្សិក្មមរ

1

សូមចារ់វ ិធ្លនការ
រំបន់ព្រពឡង់ ។

ន

ន

និងអនារាគមន៍ាបនាទន់

និងរដាបាលព្រពមឈើ ៖
មដើមបីការ

រជំ មលាេះព្រពមឈើ មៅក្នុង
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2

អនារាគមន៍ក្ុងការបមងេ
ន
ើ រអនុរក្ិរយការ

រព្រពឡង់និងរំបន់ ជីវចំរេះ
ុ

មហើយររូវមានការ

ពិមរោេះមោបល់ ាសាធ្លរណៈាមួ យសហគមន៍ ព្រពឡង់ និងាមួ យអនក្

3

ចារ់បញ្ូច ល

ខដលមានមៅក្នុងមែរាទំង៤ ក្នុងក្ិចចមធវើសហរគប់រគង
មោយមានការទទួលសាគល់ និង ស្រសបតាមផលូវចាប់ មោយបញ្ូច លនូ វ សិទិធ និងរួនាទី
របស់

ន

មៅក្នុងអនុរក្ិរយ
និងារំបន់អភិ រក្សជី វចំ រេះ
ុ ។

4

ក្់ពនធ័ ។

ន

អ ការបមងេើរ “ព្រពឡង់ ” ាព្រពការ

រ

ជួយអនារាគមន៍ដល់មន្តនាីរាជរោាភិបាលរគប់ាន់ ថានក្់ មដើមបីមធវើការមសុើបអមងេរ
រំបន់ព្រពឡង់ និងធ្លនាដល់ការពរងឹងរបពនធ័ចាប់ខដល
វាយរំព្លផលប៉េេះ

ល់បរ ិសាថន

មៅក្នុង
ក្់ពនធ័មៅនឹង វ ិស័យព្រពមឈើ

ការផាល់នូវដី សមបទនសងគមក្ិចច

និងបញ្ឈប់ការ

ដមណើា មកាន់កាប់ដីធីលែុសចាប់ពីជនចំណូលស្រសុក្ ។

5
6

ចារ់វ ិធ្លនការរបឆ្ំងមៅនឹងមន្តនាី និងអាាញធរមូ លោានទំងឡាយណ្តខដល
ក្នុងការមធវើ

ជជក្មមព្រពមឈើ និងរក្សុីមឈើ ែុសចាប់ ក្ុងរំ
ន
បន់ព្រពឡង់ ។

បញ្ឈប់រាល់ទំរងគំរាមក្ំ ខហងមោយរបពនធ៍រុលាការ
អាវុធរបឆ្ំងមៅ នឹងសក្មមភាពការ

7

ក្់ពនធ័

និងការមរបើ របាស់ក្ំលាំងរបោប់

រព្រពឡង់ ។

អភិរក្សរំបន់ព្រពឡង់ាមណឌលសិក្ា និង ារំបន់ស្រសាវរាវសំរាប់បណុា េះបណ្ត
ា ល

ធនធ្លនមនុ សសក្នុងក្ិចចការសាារវ ិស័យបរ ិសាថន

ធនធ្លនធមមារិ

និងារំបន់

មទសចរណ៍ជីវចំរេះ
ុ ធមមារិ ។

8

ពិនិរយមលើការមរបើ របាស់រណ្តយនារគប់ របមភទ

មដើមបីធ្លនាដល់ការអនុ វរាស្រសបតាម

ចាប់ព្រពមឈើ មរកាមមារតា៧០ វាគយែណ័ឌ ១៣ ព្នវ ិធ្លនការណ៍សក្មមភាពអភិ បាលក្ិ ចច
មលើក្ិចចការព្រពមឈើ ។ របសិនមបើអភិបាលក្ិចចព្រពមឈើ មិនមានរបសិទិធភាពមទ សូមជួ យ
ទប់សាេរ់ និងបញ្ឈប់នូវការនាំចូលរណ្តយនារគប់របមភទ ចូលមក្ក្នុងរបមទសក្មពុា ។
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៦.៣.ឧបសមពន័ធ (៣) រ

ន

រូបងរ១៨: របាយការណ៍អំពីដីព្រពខដលបានការប់ ឆ្េរ

រូបងរ១៩: សមាជិក្សហគមន៍ព្រពឡង់ ររួរពិនិរយមឈើ ែុសចាប់
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រូបងរ២០: របាយការណ៍អំពីការអនារាគមន៍មលើអនក្កាប់មឈើ ែុសចាប់ ។

រូបងរ២១:របាយការណ៍អំពីព្រពខដលបានកាប់ ឆ្េរ
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