ស្ថានភាពព្រពឡង់នាពពលបច្ចុប្បនន
ពត៌មានរតួតពិនិតយ
តាមរយៈការលាតរបស់បណ្ត
ា ញសហគមន៍ព្រពឡង់
ខែមមសា

កកតដា ២០១៥

កនុងនាមៈ បណ្ត
ត ញសហគមន៍ព្រពឡង់
មរៀបចំមដាយៈ ឌឺមិររយ អាគីរូ (ទីរបឹកា), និង អានមន មម៉េររ

ហុល

នីណ្ត អូ លសិន ឡរ ីដសិន (និសសិរ) និង សន របូហិល
វ ដ៍ (អនកស្រសាវរាវ)
កាលបរ ិមចឆទៈ ១៤-០៨-២០១៥

ដាយម៉េ ស (និសិរស),

សហគមន៍ រតួតពិនិតយព្រពឡង់ រប្ពេសកមពជា
ុ

ឯកស្ថអំពីជីវច្ំរុះុ ធនធានធមមជាតិ និង សកមមភាពកាប់
ព

ីខស
ុ ច្ាប់ ពោយការពរប្ីេ ូរសពទព្ៃេំពនីប

របាយការណ៍ផតល់នូវការពិនិរយមលើទិននន័យ ខដលរបមូលមដាយរកុមអនកររួរពិនិរយ
មពលព្ងងទី៨

កនុងអំឡុង
១៩ ខែសីហា ឆ្នំ២០១៥ ពីរំបន់ព្រពឡង់, របមទសកមពុា
មារិកា

១. មសចកតីមផតើម...............................................................................................................៣
១.១.បណ្ត
ត ញសហគមន៍ ព្រពឡង់ (ភី.អិល.សុី.អិន)...........................................................៣
១.២. មោលបំណង.........................................................................................................៣
១.៣. អា មភកថា..............................................................................................................៤
២. វ ិធីសាស្តសត..................................................................................................................៤
៣. របពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើបព្រពឡង់ ...................................................................................៥
៤. លទធផល....................................................................................................................៦

៤.១ អរតសញ្ញដណព្នលទធផល.........................................................................................៦
៤.១.១ របកគំមហើញទូមៅ................................................................................................៦
៤.១.២ សកមមភាព..........................................................................................................៧
៤.១.៣ សាលកសានមកាប់ ឆ្ារ..............................................................................................៨
៤.១.៤ ធនធានធមមារិ ...................................................................................................៩
៤.២ ករណីាក់លាក់ ....................................................................................................១១
៤.២.១ ករណីទី១.........................................................................................................១១
៤.២.២ ករណីទី២.........................................................................................................១២
៤.២.៣ ករណីទី៣.......................................................................................................១៣
៤.២.៤ ករណីទី៤.........................................................................................................១៣
៤.២.៥ ករណីពីឯកសារសំមលង...................................................................................១៣
៥. អនុសាសន៍ .............................................................................................................១៥
៦. ឧបសមព័នធ...............................................................................................................១៧
៦.១ ឧបសមព័នធ (១) – សិកាទិននន័យមោល...................................................................១៧
៦.២ ឧបសមព័នធ (២) –មសចកតីខងលងការណ៍រួម...................................................................១៩
៦.៣ ឧបសមព័នធ (៣)– ការរំមឡើងរូបភាព.......................................................................២២
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១-ពសច្ក្តាពផាើម
ព្រពឡង់គឺសិរ
ថ មៅភាគខាងមជើងព្នរបទសកមពុា

ចំនួន៤ គឺមែរតរកមចេះ
សកាតនុពលែពស់ចំម

មែរតសឹង
ទ ខររង

លារសនធឹងមៅកនុងមណឌលព្នមែរត

មែរតកំពង់ធំ និងមែរតរពេះវ ិហារ ។ ព្រពមនេះគឺមាន

េះសហគមន៍មូលដាាន និងអនកខដលរស់មៅកនុងព្រពឡង់ ក៍ដូចារបាពល

រដាកមពុាទូមៅខដរ ។ របាពលរដាាង ២៥០០០ នាក់ ខដលរស់មៅកនុង៣៤០សហគមន៍ និង
រស់មៅជុំ វ ិញចមាងយព្រពឡង់ ១០គីឡូខម៉េ ររ

។

ព្រពមនេះគឺមានទំនាក់ទំនងាមួ យ

និងជំមនឿខដលពួកមគពឹងខផែកកនុងជីវភាពជីវ ិររស់មៅ ។ ព្រព
ការរកចំ ណូលចំម
ារបភពទឹ ក

បានផតល់ពហុរបមោជន៍ ដូចា

េះសហគមន៍មូលដាាន (ដងជរ ័ទឹក) ចំណីអាហារ

ទីជរមាល

ាកខនលងផទុកឧសមន័កាបូនិច

នឹងវបបធម៌

ការសាងសង់ លំមៅដាាន

និងាព្រពមានគុណរំព្លែតស់ខាង

ជីវសាស្តសត។ មៅកនុងពី រទសសវរសចុងមរកាយមនេះ ការចូ លដមណើត មកាន់ កាប់ដីធីល បានកាលយមៅា
ការគំរាមកំ ខហងមួយោ៉េ ងធំ ដល់ព្រពមឈើ និងជីវភាពរបស់សហគមន៍ កនុងនិងជុំវ ិញរំបន់មនេះ
(មមើលឧបសមពន័ធ១) ។

ការកាប់មឈើ អាណ្តធិបមរយយនិងការបំផិលចបំ ផ្លលញព្រព បានរ ីរាលដាលកាន់ ខរខាលំងមឡើង
មៅកនុងទសសវរសកនលងមៅ ។ មោងតាមទិននន័យរបស់ Open Development Cambodia
គរមបព្រពមឈើ ព្នរបមទសកមពុាមានរហូរដល់ ៧២% កនុងឆ្នំ១៩៧០ ែណៈខដលកនុងឆ្នំ២០១៤
គរមបព្រពមឈើ បានធាលក់ មៅសល់៤៨% រាប់បញ្ូច លទំងចំ ការមឈើ ដាំផង។ មលើសពី មនេះមៅមទៀរ
ជមមាលេះាមរចើនបានផទុេះមឡើងរវាងសហគមន៍ខដលរងផលប៉េ េះ
ជមមាលេះរវាងសហគមន៍ ខដលបានចូលរួមកនុងកិចចការ

ល់ ាមួយអាាញធរ

ក៍ដូចា

រព្រពមឈើ ាមួយនឹងរបាពលរដា

កនុងការរកសុីកាប់ មឈើ ែុសចាប់ ។ ព្រពឡង់គឺារបភពព្នមសដាកិចច
របកបមដាយនិរនតរភាពវ ិញមនាេះ វានឹងអាចមានចំណូលដល់របមទស

ក់ពនធ័

របសិនាបានរគប់រគង
និងអាចខចករ ំខលកដល់

ការអភិ វឌឍរបមទសារិផងខដរ ។
១.១ បណ្ត
ត ញសហគមន៍ព្រពឡង់ (ភី.អិល.សុី.អិន)
បណ្ត
ត ញសហគមន៍ព្រពឡង់ (ភី.អិល.សុី.អិន) គឺាចលនាមូ លដាានខដលបាន
ចាប់ មផតើមសកមមភាពរសូមរិ

ការ

រ និងអភិរកសព្រពឡង់កុងកំ
ន
ឡុងឆ្នំ២០០០ ។ បណ្ត
ត ញ

មនេះមានអនករំ ណ្តងមកពី សហគមន៍ទំង៤មែរត ខដលមទសភាពព្រពឡង់ បានលារសនធឹង ។
១.២ មោលបំណង
របាយការណ៍បចចុបបននភាព

គឺមផ្លតរចំ ម

េះសហគមន៍ព្រពឡង់ ខដលាជនារិ មដើម

ភាគរិច ក៍ដូចាពលរដាកមពុាទូមៅ។ របាយការណ៍បង្ហាញនូ វការវ ិភាគមួ យ ព្នទិ ននន័យខដល
បានរបមូ លមៅកនុងព្រពឡង់

មដាយរកុមអនកររូរពិនិរយរបស់បណ្ត
ត ញព្រពឡង់

។

ទិននន័យ

ទំងមនាេះ គឺររូវបានមគរបមូ លតាមរយៈរបពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើប ។ ទូរសពទព្ដទំ មនើបចំនួន៣៥
មរគឿងររូវបានបំ

ក់ ាមួ យនឹងរបពនធ័កុងមោលបំ
ន
ណងខដលបានមរៀបចំ

ចំមណ្តមសមាជិកខដលរស់មៅកនុងព្រពឡង់

រកមចេះ

សទឹងខររង

រកុមអនកររួរពិនិរយព្នបណ្ត
ត ញសហគមន៍ ព្រពឡង់ររូវបាន

បានខបងខចកកនុង
កំពង់ធំ និងរពេះវ ិហារ ។

មគផតល់ឲ្យនូវទូ រស័ពទព្ដទំ មនើប
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ព្ងងទី៤ ខែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ បនាទប់ពីបានផតល់នូវវគគបណុត េះបណ្ត
ត លាមរចើន សតីអំពីការមរបើរបាស់
នូវបមចចកវ ិទាររួរពិនិរយ ។

មោលបំណងទូ មៅ នរបាយការណ៍មនេះ គឺមដើមបីវ ិភាគទិន័នយខដលបានរបមូ លមៅកនុងការ

មដើរលារដ៍ធំមួយ

ខដលបានមធវើមឡើងមៅព្ងងទី៨

១៩

ខែសីហា

ឆ្នំ២០១៥ មោលបំណងកនុងរបាយការណ៍មលើកទីមួយមនេះគឺមដើមបី៖

i) បង្ហាញដល់បណ្ត
ត ញសហគមន៍ព្រពឡង់ និងដល់ពលរដាកមពុានូវលទធផលព្នការរបមូល
ទិននន័យ ។

ii) មដើមបីបង្ហាញថា របពនធ័ររួរពិនិរយរបស់ទូរសពទព្ដទំ មនើ ប អាចជួ យដល់ការពរងឹងកិចចការ
របស់បណ្ត
ត ញព្រពឡង់ ខដលកំពុងខរបានមធវើរច
ួ មកមហើយ ។
iii) មដើមបីាការជូនដំណឹងដល់រាជរដាាភិ បាលកមពុា ដល់ពលរដាក ាទូ មៅ និងដល់

សហគមន៍ ជុំវ ិញព្រពឡង់នូវសាថនភាពព្រពឡង់នាមពលបចចុបបនន និងការគំរាមកំខហងខដល
បានមកើរមឡើង មដើមបីជួយដល់ការមធវើមសចកតីសំមរចចិរត មលើការរគប់ រគងមៅមពល
អនាគរ ។

កនុងឆ្នំបនតបនាទប់ មៅមពលខដលទិននន័យាមរចើនររូវបានរបមូល មយើងបានមាននិនានការ
មដើមបីមធវើការផសពវផាយនូវរបាយការមនេះាមទៀងទរ់
ខផែកមៅមលើ ពរ៌មានខដលបានរបមូល
មដាយបណ្ត
ត ញព្រពឡង់

មដើមបីឲ្យមានការចាប់ អារមមណ៍ពីពលរដាទូមៅនូវសាថនភាពព្រពឡង់ នា

មពលបចចុបបននមផ្លតរមៅមលើ ជីវចំរេះ
ុ ធនធានធមមារិ និងសកមមភាពបទមលមើសព្រពមឈើ មផសងៗ ។
១.៣ អារមភកថា
មយើង (បណ្ត
ត ញសហគមន៍ ព្រពឡង់ ) សូមសំខដងនូ វការដឹងគុណដ៍មសាមេះចំម
ររួរពិនិរយ

េះរកុមអនក

ខដលបានមធវើការរបមូ ទិននន័យមៅកនុងព្រពឡង់កុងការចងរកងារបាយការណ
ន
៍

បចចុបបននភាពមនេះ ។ មយើងក៍សូមខងលងអំណរគុណផងខដរដល់ ព្ដគូរគមរមាង និងមាចស់ជំនួយ
ចំម េះការោំរទទំងឡាយ កនុងការជួ យោំរទដល់ពួកមយើងែញំុ និងោំរទដល់កិចចការរបស់មយើង
និងកិចចពាោមមដើមបីការ

ររំបន់ព្រពឡង់ ខដលមៅមសសសល់ ។

២ វ ិធីសាស្តសត
គមរមាងមនេះ បានផតល់ដល់សមាជិកបណ្ត
ត ញសហគមន៍ ព្រពឡង់
សហគន៍

រកុមអនកររួរពិនិរយា

និងសមាជិកសហគមន៍ទំងអស់ នូវចំមណេះដឹងនិងឧបករណ៍ព្នពរ៌មានបមចចកវ ិ

មដើមបីអនុ វរតនូវសកមមភាព ការររួរពិនិរយមដាយសហគមន៍មូលដាានមៅមលើ ព្រពឡង់ ។

ការររួរពិនិរយមដាយសហគមន៍មូលដាាន
មទេះបី ាកិចចការខដលបណ្ត
ត ញសហគមន៍ ព្រពឡង់
កាលពីមពលមុនៗ
របមូលទិននន័យាមរចើន

បានមធវើកិចចការនូ វសកមមភាពលារ

បណ្ត
ត ញសហគមន៍ព្រពឡង់បានកំណរ់ មសចកតីររូវការឲ្យមាននូវរបពនធ័
មដើ មបីផតល់ជូននូវរូបភាពររឹមររូវព្នផលប៉េេះ

ល់ខដលដាក់ សមាពធមៅ

មលើព្រពមឈើ ទំងខាងវ ិស័យជីវចំរេះ
ុ និងជីវភាពសហគមន៍មូលដាាន ។ របពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើប
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នឹងធានាដល់របពនធ័ និងការមធវើឯកសារសតីពីការររួរពិនិរយបានឥរមខាចេះ

ខដលបានមធវើមៅមលើ

មរឿងរា៉េ វទំងអស់មនេះ ។
សារ:សំខាន់ ាបឋម គឺបានធានាដល់ភាពាមាចស់កុងរយៈមពលខវង
ន
ខដលនឹងអាចជួយ

ោំរទដល់និរនតរភាពព្នការររួរពិនិរយ និងការមធវើលារមដាយឯករាជយ មរៅអំពីការផតល់ជំនួយ
មដាយមាចស់មូលនិធិ ។ ដូមចនេះមហើយ

វាបានឆលុេះបញ្ញ
ច ំងមៅមលើការចូលរួមររួរពីនិរយមដាយ
សហគមន៍ និងដំមណើរការកសាងសមរថភាពរបស់ពួកមគ។ ការបូកសរុបទិននន័យ និងមធវើមឡើង
មៅកនុងមពលមធវើលារ ក៍ដូចាការរបមូ លទិននន័យារបចាំមដាយបុ គគលាសមាជិកមានក់ៗ ។
៣. របពនធ័ទូរសពទព្ដទំមនើបព្រពឡង់
របពនធ័ររួរពិនិរយចំនួន ៣៥មរគឿង ព្នបណ្ត
ត ញសហគមន៍ ព្រពឡង់ និងបូកសរុបទិននន័យ
មដាយរបពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើប

។

ការរបមូ លទិននន័យាផលូវការ

គឺបានចាប់ មផតើមមឡើងកាលពី

ព្ងងទី៤ ខែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៥ និងររូវបានមគរ ំពឹងថា នឹងមានការអភិ វឌឍ និងររូវបានមគពរងីក
បខនថមមទៀរមៅកនុងឆ្នំបនតបនាទប់ ។ របពនធ័ទូរសពទព្ដទំ មនើបមានសមរថភាពមដើមបីករ់រតាទិននន័យ
ចំនួនបីមផសងោនមរកាមការខបងខចកចំ ណ្តរ់ថានក់

។ ដូចា “ សកមមភាព” “ធនធាន” និង

“របាយការណ៍” ។


សកមមភាព

គឺមផ្លតរមៅមលើសកមមភាពបំផិលចបំផ្លលញខដលបានមកើរ មឡើងកនុងរំបន់

ព្រពឡង់ ។ ដូចាសកមមភាពកាប់មឈើ កុងព្រពឡង់
ន

សកមមភាពបរបាញ់សរវព្រព និង

ការមនសាទែុ សចាប់ ។


ធនធាន គឺមផ្លតរមៅមលើធនធមមារិ ឬធនធានវបបធម៌ និងទីតាំងខដលរកម
រំបន់ព្រពឡង់។ មនេះគឺរាប់បញ្ូច លទំងមដើមមចាេះ អនុផលព្រពមឈើ

ើញកនុង

និងការគំរាមដល់

ការកាប់មឈើ ខដលមានរំព្លបំផុរខដលជិរផុរពូជ ។ មលើសពី មនេះមៅមទៀរ ពរ៌មាន


អំពីសរវព្រព គឺ ររូវបានរបមូ លផងខដរ មៅមពលណ្តមានការរបមូលផតំុ ។

របាយការណ៍
មលើសពីមនេះ

គឺសំមៅមៅមលើការមធវើអនតរកមមាមួ យអាាញធរចំម

េះព្រពឡង់

។

ការសនមរមនេះ គឺររូវបានមរបើមៅមពលខដលរបពនធ័ររួរពិនិរយបានបញ្ូច ន

របាយការណ៍ និងបណឹត ងមៅកាន់អាាញធរមូលដាាន និងមៅរដាបានលព្រពមឈើ ។

ជីភីខអស (GPS) ទិននន័យខដលរបមូ លបានគឺ បានបញ្ូច លមៅកនុងទិននន័យមោលនិងបាន
មរបើ របាសមដាយអនករគប់រគងទិននន័យមោល ។ របពនធ័សហរបរតិបរតិការជីភីខអស និងរូបងរគឺ
បង្ហាញរគប់ទិននន័យទំងអស់។

ាងមនេះមៅមទៀរ

សំណុំសមមលង

គឺាញឹកញាប់ បានបខនលម

នូវចំណុចទិននន័យ មដើមបីដាក់ចូលនូវពរ៌មានសំខាន់ៗ ដល់ពរ៌មានខដលទទួលបាន ។
មយើងបានផតល់មដើមបីខចកជូនឯកសារដល់មនុសសរគប់ោន
ការអមងារមផទៀងផ្លទរ់នូវរាល់

កយបណឹត ងរបស់មយើង

អរតសញ្ញដណដល់បុគគលផតល់ដំណឹង

ចំម

េះនរណ្តខដលរបាថានកនុង

ប៉េុខនតររូវរកាសិទិធកុងការការ
ន

រ

និងទី តាំងាក់លាក់ ព្នធនធានធមមារិ ខដលមាន

សារសំខាន់ ។
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៤. លទធផល
៤.១ អរតសញ្ញដណព្នលទធផល
ទិននន័យមៅកនុងរបាយការណ៍បចចុបបននភាពមនេះ

គឺររូវបានរបមូ លបនាទប់ ពីយុទធនាការ

លារធំកុងខែមមសា
ន
មៅមុនមពលរបពនធ័ទូរសពទព្ដទំ មនើបររូវបានពរងឹងកនុងខែកកតដា (
មមសា

ទី៨

ទី១៩ កកតដា ២០១៥)។ គំនួសទី ១ បានបង្ហាញនូវការបញ្ូច លទិននន័យ

មកពីមែរតមោលមៅទំងបួន
ាលទធផលកនុង២៥០៩

។

ច

ទំងមនេះគឺាការបញ្ូជ នដាច់ៗពី ោន

បានមធវើសុពលភាពចំ នួន២១០ទិននន័យ

ពី ការមធវើលារ

មហើយបានមរបើ កុង
ន

ការវ ិភាគ (អរតាររឹមររូវ៨.៤%) ។ មានមហរុផលពីរសំខាន់ៗ ខដលការបញ្ូជ នទិននន័យមៅខរ
មិនទន់ ររឹមររូវៈ ១) បញ្ញ
ា បចចកមទសរួមទំងការបញ្ូច លទិននន័យ ាពិមសសគឺ រប
ូ ងរ ខដល
មិនបានបញ្ូច លមៅកនុងរបពនធ័ទិននន័មោល ។ ២) បញ្ញ
ា មកពីការមរបើ របាស់ រួមទំង

ទិន័នយមិនទន់ចប់ររឹមររូវ មហើយមធវើការបញ្ូជ នទិននន័យាមរចើនកនុងមពលាមួ យោន។

ការបញ្ូជ ន

បញ្ញ
ា ទំងអស់ររូវបានមលើកមឡើងតាមរយៈរបពនធ័បចចុបបននភាព និងតាមរយៈការបនតវាយ

រំព្ល និងកាបណុត េះបណ្ត
ត លមៅមលើការររួពិនិរយ ។

ករណីរាយការតាមខេត្ត
46

Kampong
កំពង់ធំ
Thom

Preah
Vihear
ិហារ
រពេះវ

24
Stung
Treng
សទឹងខររង

87

54

Kratie
រកមចេះ

គំនូស១: របាយព្នភាពររឹមររូវការបញ្ូច លទិននន័យមែរតទំងបួន

៤.១.១ របកគំមហើញទូមៅ
ការរកម

ើញទូមៅ

គឺ បានសមងេបមៅកនុងគំនួសទី ២ខាងមរកាម។

គំនួសបានបង្ហាញ

មៅកនុងរបពនធ័។ រកុមទំងពីរខដលបានចារ់ គឺរាប់ចូលនូវ សកមមភាព (៥៤%) និង
ធនធាន (៣៨%)។ រកុមទំងពីរ គឺនឹងររូវសិកាមៅកនុងកថាែណ័ឌ បនាទប់។ ទិននន័យខដលមៅ
៤រកុម

សល់គឺ មផស ៗ (៦%) និ ង របាយការណ៍ (៣%) ។ រកុមមផសងៗ

គឺ មានរួបភាពខរមួយអំពី

ធមមោរតា កនុងការបំបួសមដើ មមឈើ ខដលបានមធវើមឡើងកនុងមដើមខែកកតដា។ រពឹរិតការណ៍មនេះបាន
អធិបាយកនុងរបាយការណ៍៤.២ កនុងករណីាក់លាក់ ។ រកុមរបាយការណ៍(៣%) មានមហរុ
ការណ៍សំខាន់ៗ

ាមួ យនឹ ងរបរតិកមមាវ ិជជមានមដាយអាាញធរមូ លដាាន ។

ថានក់ ខដលមានរបរតិកមមាវ ិជជមាន

មនេះគឺ ាចំណ្តរ់

រវាងអនកររួរពិនិរយាមួយនិងអនកកាប់ មឈើ ែុសចាប់

ឧទហរណ៍ព្នមហរុការមនេះ គឺអនកររួរពនិ រយ

។

បានចាប់ឲ្យអនកកាប់ មឈើ ចុេះកិចចរពមមរពៀង

មិនឲ្យកាប់ មឈើ ាបនតមទៀរ ។
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ការរកម

ើញទូមៅ
មផសងៗ
Other

រាយការណ
៍
Reporting

6: 3%

11:
5%
ធនធាន

Resources
81: 38%

សកមមភាព

Activities
113: 54%

គំនូស២: ការរកម

ើញទូមៅ

៤.១.២ សកមមភាព
មៅកនុងកំ ឡុងមពលព្នលារ
សកមមភាព គឺ ចារ់ចំណ្តរ់ថានក់ ខដលបានមរបើ របាស់
ាញឹកញាប់ (មមើលកំនួស៣ខាងមរកាម) មៅកនុងចំ ណ្តរ់ ថានក់ភាគមរចើន គឺសានកសានមដងគរ់មឈើ
ខដលមគបានកាប់ ឆ្ារ (សូមមមើល៣.១.៣ ព្នការកាប់
) ។ ការដឹកជញ្ូជ នមឈើ គឺររូវបានករ់
រតាមានចំនួន៣៩ដង(៣៤%) ។ ទំងមនេះគឺ ាកាដឹកតាមម៉េូរូ
ប៉េុខនតការដឹកភាគមរចើនខដលមគសមងារម
ការដឹកជញ្ូជ នមឈើ

ើញ

តាមរមទេះមោ និងដឹកតាមទូក

គឺដឹកតាមមោយនត

(២៥មហរុការណ៍)

គឺាញឹកញាប់បានករ់ រតាមៅកនុងព្រពខាងមរៅភូមិ

។

មហើយមិនខមនាការ

ករ់រតាមៅកនុងលារាក់លាក់មឡើយ ។

ដីសមបទនមសដាកិចច

ELC
2: 2%

សកមមភាព

Activities

អនកកាប់មឈើ

Loggers
10: 9%

ដឹកជញ្ូជ ន

Transport
39: 34%

សាលកសានមកាប់ឆ្ារ

Stump
62: 55%

គំនូស៣:សកមមភាព
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រូបររ ១: មោយនតមួយមរគឿងដឹកមឈើ កុងមែរត
ន
កំពង់ធំ ១៥ មងុនា
ការដឹកមឈើ គឺបានករ់រតា១០ដង (៩%) ។ មៅកនុងមហរុ ការណ៍ចំនួន៧ អនកររួរពិនិរយ
បានរបរតិកមមាមួ យនិងអនកកាប់មឈើ
មៅមពលណ្តខដលពរ៌មានអាចទទួ លបាន មគបាននិ
ោយថា អនកកាប់មឈើ ទំងអស់គឺារបាជនមូលដាាន ។ ដីសមបទនមសដាកិចចររូវបានបញ្ូជ ន
ទិននន័យពីរមលើក

៤.១.៣ សាលកសានមកាប់ឆ្ារ

សំណ្តកកាប់ឆ្ារ

Stump
Area
that
is
ព្រពរ ំលំ
មចាល
missing
14: 23%

Single
សំណ្តកបានកាប់
ឆ្ារ

stump
48: 77%

គំនូស៤:សំណ្តកកាប់ឆ្ារ
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សំណ្តកកាប់ ឆ្ាររួមទំងការកាប់ខរមួ យកខនលង

និង

រំបន់ខដលកាប់ រ ំលំមចាល

(មានការកាប់ ឆ្ារាមរចើនមៅកខនលងខរមួ យ) ។
២១% ព្នមហរុ ការណ៍ ខដលបានរាយការណ៍នូ វរំបន់ ខដលបានកាប់ រ ំលំមចាល
ខដល ៧៩%

ែណៈ

បានរាយការណ៍នូវសានកសានមកាប់ ាមរចើ ន ។ គួរមធវើការករ់សំោល់ កុងមពល
ន

ខដលអវរតមានព្នរបាយការណ៍អំពីកាតរបនទេះ

ចំណ្តរ់ ថានក់សាលកសានម គឺ ររូវបានមរបើកុងមោល
ន

បំណងមនេះ។ ភាពែវេះចមនាលេះមនេះ និងររូវបានខកខរបតាមរយៈការពរងឹងរបពនធ័មៅមពលបនាទប់ ។

រូបងរ២: រូបងរបង្ហាញរំបន់ខដលមគរ ំលំមចាល កាលពីព្ងងទី១៥ មិងុនា

រូបងរ៣: មឈើ បនទេះខដលបានរកម

ើញមៅជិរព្រពខដលបានឆ្ារខាងមលើ ។

ទំងមនេះគឺបានករ់រតាាសំណ្តកកាប់ ឆ្ារ ខដលលំបាកកនុងការចារ់ ចំណ្តរ់ថានក់ ។

៤.១.៤ ធនធានធមមារិ
ធនធានធមមារិ ាញឹកញាប់ររូវបានរាយការណ៍កនុងកំ ឡុងមពលមធវើលារ ឬ មធវើមៅ

មពលខដលរកុមអនកររួរពិនិរយមៅកនុងព្រព

កនុងមោលបំណងមផសង

ាងការមធវើលារ

។
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មដើមមឈើ

គឺ ារបភពខដលររូវបានមគរាយការណ៍

មហើយមដើមមឈើ មសទើរខរទំងអស់ ររូវបាន

បញ្ូច ល (៦១ ទិននន័យ) គឺ
មដើមមចាេះ។ ទិននន័យចំនួន៧ ខដលបានបញ្ូជ លមៅមរកាម
ចំណ្តរ់ ថានក់មឈើ គឺបានបង្ហាញអំពីទិននន័យរបមភទមឈើ របណីរ ។
១០% ព្នទិននន័យខដលបានបញ្ូច លរំ ណ្តងឲ្យអនុផលព្រពមឈើ ( NTFPs) ខដល
រួមមានផសិរ មតត និងរុកេារិ មផសងមទៀរ មិនបានរាប់ាក់ លាក់ ។
សរវចរុបាទ
ជំមនឿ

Animals
2:3%

ធនធាន
Resources

Sacred
2: អនុ
3%ផល
NTFP
8: 10%

មដើមមឈើ
Tree
68: 84%

គំនូស៥: ធនធានធមមារិ

ព្រពជំ មនឿ បានរាយការណ៍មៅកនុងការចុេះទិននន័យចំនួនពីរ។ របាយការ

១

គឺមាន

ែទមរូច និងមួយមទៀរ គឺារំបន់កប់មខាមចខដលមគមរបើរបាស់មៅកនុងព្រព ។ សរវ គឺបានរាយ

ការណ៍ផងខដរ មានខរពី រទិន័នយគរ់តាមរយៈរូបភាពព្នសរវពស់ និងរូបភាពដានមជើងសរវឈូស
ល
ាមរចើន ។

រូបងរ៤និង៥: រូភាពបង្ហាញពីផសិរខដលបានជួបមៅកនុងព្រព។ ផសិរទំងពី របមភទ
គឺបានរកម

ើញនិងករ់ រតាកនុងទិននន័យ ព្ងងទី៣០ មិងុនា មៅមុនមមា៉េ ង៤លាងច ។
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៤.២ ករណីាក់លាក់
មៅកនុងខផនកមនេះ មយើងនឹងបង្ហាញនូ វឧទហរណ៍ាក់លាក់ ព្នការបញ្ូជ លមៅកនុងរបអប់
ទិន័នយ មដើមបីបង្ហាញរូបភាពព្ន
ការមពញមលញមៅកនុងរបាយការណ៍
។ វា
នឹងររូវបានមធវើាករណីបនតបនាទប់ ។

៤.២.១ ករណីទី១
រពេះសងឃពី១០០ មៅ ២០០អងគ បានមធវើធមមោរតាមៅកនុងព្ងងទី៣ និ ង

កនុងព្រពឡង់
ព្រពឡង់ ។

ទី៤ ខែកកតដា

កនុងមោលបំណងទក់ទញការចាប់ អារមមណ៍ព្នការកាប់បំផ្លលញព្រពមឈើ កុង
ន
ទំងមនេះគឺ បានមធវើាកិចចបំបួសមដើមមឈើ មៅកនុងព្រព និងការនិមនតចូលរួមលារ

ាមួយសមាជិកបណ្ត
ត ញសហគមន៍ព្រពឡង់។ មៅកនុងការមធវើលារមនេះ បានចាប់ បានមា៉េ សុីន
អាមឈើ ចំនួន
៥មរគឿង។
រណ្តយនតទំងអស់បានបញ្ូជ នមៅសភាារិមៅព្ងងចនទ័បនាទប់
(សូមមមើ លរូបភាព x)

រូបងរ៦: រពេះសងឃកំពុងមធវើធមមោរតាកនុងព្រពមដើមបីបំបួសមដើមមឈើ

ការទក់ទញចំ ណ្តប់ អារមមណ៍ព្នការកាប់បំផ្លលញព្រពមឈើ មដាយមរបើវ ិធី តាម ជំមនឿ និង
សាសនាបានមធវើឲ្យរបាពលរដាមានការមពញចិរតោ៉េងព្រកខលង។

វ ិធីមនេះ

នឹងបានមរៀនសូររ

តាមរពឹរិតការដ៍ អសាចរយ មដាយមានបណ្ត
ត ញសងគម និង របពនធ័ផសពវផាយបានខចករ ំខលក។
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រូបងរ៧: រពេះសងឃមៅពីមុែសភាារិ ាមួយ នឹងរណ្តយនតខដលរ ឹបអូសបាន

៤.២.២ ករណីទី២
កនងព្ងងទី២៣

មមសា មវលាមមា៉េ ង១១.២០នាទី សមាជិកបណ្ត
ត ញព្រពឡង់ បានជួបរបទេះ

ាមួយមោយនតពីរមរគឿងដឹកមឈើ កុងមែរត
ន
រកមចេះ ។ អនកមបើ កបរទំងពី រ

គឺមគបានជួ លឲ្យមធវើការ

ង្ហរមនេះ ។ មគទំងពីរនាក់ បានចុេះកិចចរពមមរពៀងមិនសុីឈួនលដឹកមឈើ ាបនតមៅមទៀរមឡើយ ។

រូបងរ៨: មោយនតមួយមរគឿងបានដឹកមឈើ ខដលមគបានម

ើញកាលពីព្ងងទី២៣ ខែមមសា
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៤.២.៣ ករណីទី៣
ព្ងងទី១១ ខែឧសភា អនកររួរពិនិរយកនុងមែរតរកមចេះបានករ់ រតាមដើមមចាេះបាន ១៣មដើម
មួយព្ងង ។

កនុង

រូបងរ៩ និង១០: រូបងរបានបង្ហាញពី មឈើ មានរព្មល មហើយបានករ់ រតា កនុងព្ងងទី១១ ឧសភា។
មនេះគឺាមមធាបាយររឹមររូវមួយកនុងការពិនិរយធនធាន និងសកមមភាពសំខាន់ៗ កនុងការ
ពរងីកការផសពវផាយ ដល់របាជនមូ លដាានខដលពឹងខផែកព្រពមឈើ

។ ការករ់ រតាមដើមមចាេះ

កនុងមូលដាាន គឺ ាមមធាបាយមួយបង្ហាញនូវចំនួនាក់ លាក់ខដលមៅសល់ មបើ សិនាកនុងរំបន់
ែលេះៗ ររូវមគបានការ់ យក ។

៤.២.៤ ករណីទី៤
មៅកនុងព្ងងទី១២
មមសា របខហលាមមា៉េ ង១១.៣០នាទី អនកលារមៅខកបរចនចរកាំដួម
មែរតរកមចេះ បានមធវើរបាយការណ៍នូវមហរុការណ៍ចំនួនពី រកនុងរំបន់ាមួ យោន ។ មានមឈើ មរចៀក
ចំនួនរបាំគំនរសំរាប់ការដាំមរមច

គឺ ររូវបានរកម

ើញមៅជិរមឈើ កាប់ សំរាប់ សំណង់ចំនួន

២៥សនលឹក ។ អនកកាប់មឈើ បានចុេះកិចចសនាថា នឹងមិនបនតការរកសុីកាប់ មឈើ មទៀរមឡើយ ។

រូបងរ១១: រូបងរបង្ហាញចំមរៀកមឈើ ាបមង្ហគលសំរាប់ មរបើ របាស់ដាំមរមច ។
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រូបងរ១២: អនកកាប់ មឈើ ែុសចាប់ចុេះកិចចសនាមិនកាប់មឈើ មទៀរ
ខដលមគអងគុយមលើកំណ្តរ់មឈើ ខដលមទើបកាប់ងីមៗ ។

កនុងែណៈ

៤.២.៥ ករណីពីឯកសារសំមលង
ខាងមរកាមកឺាឧទហរណ៍ព្នការងរសំមលង ខដលបានងរកនុងកំឡុងមពលមធវើលារ៖
-

សមាជិកបណ្ត
ត ញព្រពឡង់ ៣៩នាក់បានមចញមៅមធវើលារ មហើយបានជួបកំ ណ្តរ់ មឈើ
៣ខម៉េ ររគូប កនុងរំបន់ដីសមបទនមសដាកិចច ។
សហគមន៍មិនអាចសំមរចចិរតថាមធវើ
ដូចមមតច ក៍បានទុកវាមចាល (១៥/០៥/២០១៥ មៅមមា៉េ ង១២.៥០នាទី កនុងមែរតរកមចេះ) ។

-

សហគមន៍ បានជួបមឈើ ាង៣ខម៉េ ររគូប

។

បនាទប់មកមគសំមរចចិ រតដុរកំមទចមចាល

(១៦/០៥/២០១៥ កនុងមែរតរពេះវ ិហារ) ។
-

មានមោយនត៥មរគឿងបានដឹកមឈើ មចញពី ព្រពឡង់ ការ់តាមសទឹងរូច

មឆ្ពេះមៅរំបន់

-

រកុមហុន៩៥ និង៩៩ (២៤/០៥/២០១៥ មវលាមមា៉េ ង២.៣០នាទី កនុងមែរតរកមចេះ) ។
មានមោយនតមួយមរគឿងបានដឹកមឈើ មចញពី ព្រពឡង់ មៅរកុមហុន៩៩មដាយសុវរតិភាព។
កនុងមពលមនាេះអភិបាលមែរតបញ្ញ
ជ ឲ្យប៉េូលីស
ឲ្យបញ្ឈប់ ការកាប់ មឈើ ែុសចាប់
៣១/០៥/២០១៥ មវលាមមា៉េ ង៥.៣០នាទី មែរតកំពង់ ធំ) ។

-

មៅឯមតំុែទមអនកតា (អូរោវ) អនកភូមិាមរចើនមកពីរំខប
ព្រពឡង់ (៣១/០៥/២០១៥ មែរតរកមចេះ) ។

-

មានមោយនតចំនួន
សុវរតិភាព។

៥មរគឿង

បានកាប់ ព្រពមធវើចំការកនុងរំបន់

ដឹកមឈើ មចញពី សំមរាងមៅកាន់ រកុមហុន៩៩

វាគឺ ារបមភទមឈើ មផតៀក

និងមឈើ ទល

(១៥/០៦/២០១៥

ោ៉េ ង

មវលាមមា៉េ ង

៧.៣៥នាទី មែរតកំពុងធំ ) ។
-

មានមា៉េ សុីនអាមឈើ ៥មរគឿងបានចាប់ មដាយទហាន

ប៉េុ ខនតមិនដឹងថាទហានយកវាមៅ

ណ្តមទ។ ាធមមតាមគទុកវាមដើមបីទររបាក់ពីមាចស់ (១១/០៧/២០១៥ មែរតរកមចេះ) ។
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៥ អនុសាស
ចំម

មយើងរ ំពឹងថារបាយការណ៍បចចុបបននភាពមនេះ

េះព្រពមស្រសាងចុ ងមរកាងមួ យមនេះ

នឹងមានការទក់ទញចំ ណ្តប់ អារមមណ៍

សថិរមៅវាទំ នាបមៅទវីបឥណូឌ ចិន

ខដលមិនទន់ មែទចែទី

ទំងស្រសុងមៅមឡើយ មហើយវាមានសារៈសំខាន់ដល់មសដាកិចចសំរាប់ ោំរទជី វភាពដល់សហគមន៍
មូលដាានខដលរស់មៅជុំ វ ិញព្រពឡង់
ផងខដរ ។ មយើង

និងមានសារៈរបមោជសំរាប់របពលរដាកមពុារគប់ រប
ូ

ន

សូមខងលងនូ វការចាប់អារមមណ៍ដ៍ធំមធងរបស់មយើងែញំុ

ខដលកំពុងខរមធវើកិចចការាមួយ នឹងរាជរដាាភិបាលកមពុា មដើមបីការ
មដើមបីមធវើាមសចកតីខងលងការណ៍ាងមីមតងមទៀរនាព្ងងទី២៦
អស់ោន

(

ន

)

រអនាគររបស់ព្រពឡង់។

ឧសភា ឆ្នំ២០១៥ ពួកមយើងែញំុ ទំង

បានចុេះហរថមលខា

(កនុងឧបសមពន័២
ធ )។
មយើងែញំុមិនបានមធវើការជំ ទស់មៅនឹងការអភិវឌឍមទ

ខដលមានភាជប់ មកាមួយ

ប៉េុខនតមយើងែញំុ សូមឲ្យមានការមោរព

តាមនិរិវ ិធីព្នចាប់ គំមរាងអភិវឌឍមដាយសមធម៌គួរររូវបានធានា និងផលប៉េេះ

ល់ដល់បរ ិសាថន

និងសងគមគួរខរររូវបានការ់ បនថយាអបបបរ ិមា ។
ដូមចនេះ

មយើងែញំុសូមដាក់ជូននូវសំមណើរដូចខដលមានខចងមៅខាងមរកាមដល់រាជរដាាភិ បាល

រកសួងកសិកមម

1

ន

ន

និងរដាបាលព្រពមឈើ ៖

សូមចារ់វ ិធានការ និងអនតរាគមន៍ាបនាទន់ មដើមបីការ

រជំមលាេះព្រពមឈើ មៅកនុងរំបន់

ព្រពឡង់ ។

2

អនតរាគមន៍កុងការបមងា
ន
ើ រអនុរកិរយការ

រព្រពឡង់និងរំបន់ ជីវចំរេះ
ុ

មហើយររូវមានការ

ពិមរោេះមោបល់ាសាធារណៈាមួ យសហគមន៍ ព្រពឡង់ និងាមួ យអនក

3

ចារ់បញ្ូច ល

ន

ខដលមានមៅកនុងមែរតទំង៤ កនុងកិចចមធវើសហ
រគប់រគង មដាយមានការទទួ លសាគល់ និង ស្រសបតាមផលូវចាប់ មដាយបញ្ូច លនូ វ សិទិធ
និងរួនាទីរបស់
ាព្រពការ

4

ក់ពនធ័ ។

ន

រ និងារំបន់ អភិរកសជី វចំរេះ
ុ ។

មៅកនុងអនុរកិរយ កនុងការបមងាើរ “ព្រពឡង់”

ជួយអនតរាគមន៍ដល់មន្តនតីរាជរដាាភិបាលរគប់ាន់ ថានក់ មដើមបីមធវើការមសុើបអមងារ
រំបន់ព្រពឡង់ និងធានាដល់ការពរងឹងរបពនធ័ចាប់ខដល
វាយរំព្លផលប៉េេះ

ល់បរ ិសាថន

មៅកនុង
ក់ពនធ័មៅនឹង វ ិស័យព្រពមឈើ

ការផតល់នូវដី សមបទនសងគមកិចច

និងបញ្ឈប់ការ

ដមណើត មកាន់កាប់ដីធីលែុសចាប់ពីជនចំណូលស្រសុក ។

5
6

ចារ់វ ិធានការរបឆ្ំងមៅនឹងមន្តនតី
កនុងការមធវើ

ក់ពនធ័

និជជកមមព្រពមឈើ និងរកសុីមឈើ ែុសចាប់កុងរំ
ន
បន់ព្រពឡង់ ។

បញ្ឈប់រាល់ទំរងគំរាមកំ ខហងមដាយរបពនធ៍រុលាការ
អាវុធរបឆ្ំងមៅនឹងសកមមភាពការ

7

និងអាាញធរមូ លដាានទំងឡាយណ្តខដល

និងការមរបើ របាស់កំលាំងរបដាប់

រព្រពឡង់ ។

អភិរកសរំបន់ព្រពឡង់ាមណឌលសិកា និង ារំបន់ស្រសាវរាវសំរាប់បណុត េះបណ្ត
ត ល

ធនធានមនុ សសកនុងកិចចការសាតរវ ិស័យបរ ិសាថន

ធនធានធមមារិ

និងារំបន់

មទសចរណ៍ជីវចំរេះ
ុ ធមមារិ ។
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8

ពីនិរយមលើការមរបើ របាស់រណ្តយនតរគប់ របមភទ

មដើមបីធានាដល់ការអនុ វរតស្រសបតាម

ចាប់ព្រពមឈើ មរកាមមារតា៧០ វាគយែណ័ឌ ១៣ ព្នវ ិធានការណ៍សកមមភាពអភិ បាលកិ ចច
មលើកិចចការព្រពមឈើ ។ របសិនមបើអភិបាលកិចចព្រពមឈើ មិនមានរបសិទិធភាពមទ សូមជួ យ
ទប់សាារ់ និងបញ្ឈប់នូវការនាំចូលរណ្តយនតរគប់របមភទ ចូលមកកនុងរបមទសកមពុា ។
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៦. ឧបសមព័នធ
៦.១ ឧបសមព័នធ (១) ការសិកាទិនន
ន ័យ
ការសិកាទិននន័យមោលបានមធវើមឡើងមៅកនុងរំបន់ ព្រពឡង់

កនុងឆ្នំ២០១៤
មដាយទីរបឹកា
បណ្ត
ត ញកសាងសនតិភាព មដាយមានការសហរបរតិបរតិការាមួយអនកផតល់ពរ៌ មានមូ លដាាន កនុង

មែរតទំងបួ ន ខដលាប់ មៅនឹ ងមទសភាពរបស់ព្រពឡង់។ ទិននន័យគឺររូវបានរបមូ លតាមរយៈការ
មធវើសំភាស និងមផ្លតរមៅមលើរកុមពិភាកា ។ មលើសពីមនេះមៅមទៀរ ឯកសាខដល
អាាញធរមូ លដាាន

អនកដឹកនាំភូមិ

និងពីអងគការសងគមសុីវ ិល

ក់ពនធ័ាមួយ

ររូវបានរបមូ លកនុងន័យមធវើ

សមបទនមៅកនុងទិននន័យមោលព្នរបាយការណ៍បចចុបបននភាពមួយមនេះ ។ ការសិកាទននន័យ
មោល គឺម មពញមៅមដាយទិននន័យសតីអំពីចលនារបាករ អំពីមនុសស និងធនធានធមមារិ
និងបានកំណរ់ ការរបឈមគនលឹេះៗ
ររឹមររូវទិដាភាពបចចុបបនន

ក់ពនធ័មៅនឹងធនធានធមមារិ

។

ព្នការគំរាមកំខហងដល់់ព្រពឡង់

វាបានបមងាើរនូវភាព

និងសារសំខាន់ ព្នមសដាកិចច

សហគមន៍ មូលដាាន ។

របកគំមហើញចមបង
ការសិកាទិននន័យមោល គឺបានមធវើមឡើងកនុងចំនួន៦៩ភូមិ

១៤

ុំ និង៧ ស្រសុកកនុងមែរតរកមចេះ

សទឹងខររង រពេះវ ិហារ និងកំពង់ធំ។ មសចកតីសននិដាាន ពីការសិកាទិននន័យមោល គឺ៖


មុែរបរសំខាន់ៗមៅកនុងព្រពឡង់ គឺកសិកមម ការដងជរ ័មចាេះ ការរបមូ លផលអនុផល
ព្រពមឈើ និងការមនសាទ។ មានសកមមភាពមកើនមឡើងកនុងការមដើរមបេះបខនលព្រព កនុងមោល
បំណងរបាក់ចំណូល ។




សហគមន៍ កំពុងរបឈមាមួ យនឹងការរុករកខរ ៉េ

កនុងដីសមបទន អនកចំណូលស្រសុក និងបញ្ញ
ា ការមនសាទ ។
មានអនកភូមិែលេះខដលមានជីវភាពែវេះខារ
និងមិនមានមពលរគប់រោន់ កុងការចូ
ន
លរួម
លារាមួយ



ការកាប់មឈើ ែុសចាប់ ការកាប់ មឈើ

ន ពីមរ

េះខរមគរវល់កុងការរកសុ
ន
ីចិញ្ចឹមរគួសារ ។

មានកងវេះខារកនុងការចូលរួម និងការភាជប់ទំនាក់ទំនងាមួយអាាញធរមែរត និងអាាញធរ
មូលដាាន

ក៍ដូាាមួយរដាបាលព្រពមឈើ

ចំម

េះកិចចការ

ព្រពឡង់ ។

រធនធានធមមារិ មៅកនុង



ោមនការចូ លរួមររូវបានផតល់ដល់សហគមន៍មូលដាាន កនុងការរគប់រគងព្រពឡង់ មទេះបី
ា
មគមានចិរតចង់ចូលរួមក៍មដាយ ។



មដាយមោងមៅមលើការសិកាទិននន័យកនុងឆ្នំ២០១៤
ឯកជនចំនួន៣៣

និងដីសមបទនមសដាកិចច

ារកុមហុនខដលដាំដំណ្តំកសិឧសាហកមម

។

បានរកម

ើញថាមានរកុមហុន

ខដលកំពុងរបរតិបរតិការកនុងព្រពឡង់ ។

រកុមហុនទំងមនាេះខរងខរកសាង

ទំនាស់ាមរឿយៗាមួ យសហគមន៍ ។
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រកុមហុនខដលធំៗមានដូចា

សុី.អា.សុី.មែ

កនុងមែរតកំពង់ធំ
រកុមហុនភី.អិន.ធី
កនុងមែរតរពេះវ ិហារ និងរកុមហុន ឈុនហុង រា៉េ ប់បឺ និង សុិងបាយអូរិច កនុងមែរតរកមចេះ ។



មានរកុមហុនរុករកខរ ៉េចំ នួន៥ កនុងព្រពឡង់ កនុងមែរតរពេះវ ិហារ ។
ព្រពសហគមន៍មិនមានការការ របានលែមឡើយ មហើយមៅមពលមនេះ គឺមានការរបឈម
ាមួយនិងការកាប់បំផ្លលញ ។



កមមការរបស់រកុមហុនបានមដើ របរបាញ់សរវព្រព

និងដាក់ អនាទក់អគគីសនី

មហើយយក

សាច់សរវមៅលក់មៅទីផារ ាពិ មសសគឺ សរវសាវ ។


សហគមន៍ មូលសដាានរបាថានចង់រគប់រគងព្រពមឈើ តាមខបបរបព្ពណី ។



មដើមមចាេះ គឺរបភពចំណូលដល់មសដាកិចចសហគមន៍ មូលដាាន ។



មដើមមចាេះ មានការបារ់បង់ ាមរៀងរាល់ព្ងង ។ កនុងការសិកានាមពលមនេះ គឺមានមដើម
មចាេះ ១៧០១០
បានបារ់បង់ កនុងចំមណ្តមមដើមមចាេះរបមាណ ១៨៣៧៥៦




ខដលកំពុងខររបមូលផលកនុងព្រពឡង់ ។

មានកំមណើនអនកចំណូលស្រសុកមកើនមឡើង ។
ចាប់តាំងពី ឆ្នំ២០០៧ មានអនកចំណូលស្រសុករបមាណ១៥០ មៅ២៥០រគួសារ ចូលមៅ
តាំងទីលំមៅងមីមៅភាគមែរតរពេះវ ិហារ
រគួសារ



។

មានរបអនកចំណូលស្រសុក១៥០មៅ៣០០

ចូលមៅតាំងទី លំមៅមៅភាគកំពង់ធំ

និង

២០០មៅ៣០០

សារ

ចូលមៅតាំងទីលំមៅកនុងភាគមែរតសឹង
ទ ខររងចាប់តាំងពី ឆ្នំ២០០៧ ។
អនកចំណូលស្រសុកទំងមនាេះ

ខរងខរបងារជមមាលេះាមួយសហគមន៍ មូលដាាន ដូចាការ

លួចឆក់ បងារអំមពើ ចាប់រ ំមលាភ មិនមានសីលធម៌ និងចូលចិរតកាប់ បំផ្លលញព្រពមឈើ ។


ភាគមរចើនព្នអនកចំណូលស្រសុកគឺមកពីមែរតកំពង់ ចាម មែរតកណ្ត
ត ល មែរតព្រពខវង និង
សាវយមរៀង
ព្រពមឈើ

។

ពួកមគបានកបងារបញ្ញ
ា ដល់សហគមន៍ មូលដាានខដលាអនកការ

រ

។ អនកែលេះបានរាយការណ៍ថា អនកចំណូលស្រសុែលេះររូវបានរកុមហុនជួលមក

កនុងការកាប់ ឆ្ារព្រពកនុងរំបន់ សំរាប់ចំការមឈើ ដាំ ។ អនកែលេះរាយការណ៍ថា អនកចំណូល
ស្រសុក គឺរកុហុនជួលមកមដើមបីកាប់ មឈើ របណីរ ។


សហគមន៍ កុងរំ
ន
បន់ព្រពឡង់ គឺរបឈម
ពីមរ
ខរ



េះកំពុងខរបារ់បង់មុែរបរ ។ អនកែលេះបានលួចលក់ មឈើ មៅឲ្យរកុមហុន

ពីមរ

េះ

នជំមរ ើស ។

សហគមន៍ ខដលមៅដាច់ស្រសោល
ការរបជុំ

ឬវគគបណុត េះបណ្ត
ត ល។

សហគមន៍ ទំងមនេះ
មដាយអងគការ ។


នឹងភាពរកី រកខដលមានកំ មណើនមកើនមឡើង

គឺមានការចំណ្តយែពស់កុងការមចញមៅចូ
ន
លរួម

កងវេះមសវាទំ នាក់ទំនង

(ការរគបដណតបមសវា)។

គឺររូវបានមិនរាប់បញ្ូច លកនុងកមមវ ិធី លារ ឬ

មានខររកុមហុនខដលមានមសវាកមមព្ងលកប់ពពក

បណ្ត
ត ល

ខដលបានចូ លមៅរំ មលើងមសវាកនុង

រំបន់ព្រពឡង់។ មនេះគឺាការលំបាកកនុងការទំនាក់ទំនង រវាងអនកភូមិ និងអងគការ ។
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បានមសចកតីរាយការណ៍ថាសហគមន៍មូលដាាន



សហគមន៍ ព្រពឡង់ មឡើយ

។

និងរដាបាលព្រពមឈើ មិនោំ រទ

ប៉េូលីសោំរទអនកកាប់ មឈើ ែុសចាប់

និងាញឹកញាប់

អំមពើពុករលួយបានមកើរមឡើង ។
ដីសមបទនមសដាកិចចនិងរកុមហុនរករកខរ ៉េ



បានបំផិលចបំ ផ្លលញព្រពមឈើ

បារ់បង់ដីធីល

បារ់បង់មុែរបរនិងជី វភាព និងបារ់បង់ចំណូល ។
បណ្ត
ត ញសហគមន៍ព្រពឡង់



កណ្ត
ត លកនុងការ

សូមឲ្យមានការកសាងសមរថភាពដល់ អាាញធរថានក់

ឲ្យមានការទទួលសាគល់ និងមោរពការរគប់រគងតារបព្ពណី និងការ

មរបើ របាស់ធនធានធមមារិ និងមោរពរទពយសមបរតិសហគមន៍ខដលពួកមគមានពឹង

ក់

សំរាប់ រទរទង់ជីវភាព ។
សហគមន៍ មូលដាានមានបំ ណងចង់មលើកទឹកចិរតរដាាភិ បាល



មបីមលើកកំពស់ និងោំរទ

មុែរបររបព្ពណី និងការរករបាក់ចំណូលដល់សហគមន៍ ។
សហគមន៍ ចង់ម



ខផនការវ ិនិ មោគ

ើញការដាក់ បញ្ូច លកិចចការ
ុំ

គឺម

រព្រពឡង់មៅខផនការអភិ វឌឍ

រមពញមៅមដាយរពឹរិតការណ៍លារ

ុំ

។

និងមានការចូ រួមពី

សមាជិកសហគមន៍ ។

៦.២ ឧបសមព័នធ (២) មសចកតីខងលងការណ៍រួម
រពុះរាជាណ្តច្រកកមពុជា

ជាតិ ស្ថសនា រពុះមហាកស័រត
រាជធានីភំនមពញ ២៦ ឧសភា ១០១៥
មសចកតីខងលងការណ៍រួម
ដំមណើរមៅរកមហនតរាយព្នព្រពឡង់
មយើងែញុំាបណ្ត
ត សហគមន៍ ព្រពឡង់

បណ្ត
ត ញជនារិ មដើមភាគរិ ចនិងព្រពមឈើ

បណ្ត
ត ញរពេះសងឃ
សងគមសុីវ ិល

និសិរស

បណ្ត
ត ញយុវជន

ទំងអស់ោន

មានមសចកតី

រពួយបារមភាខាលំងមៅមលើសាថនភាពព្នការកាប់បំផ្លលញព្រពឡង់
មរកាយមនេះ

ខដលពួកមយើងបានយល់ម

ើញថា

កនុងរយៈមពលប៉េុនាមនឆ្នំចុង
វាគឺាដំមណើរមួ យមឆ្ពេះមៅរកភាពវ ិនាសហិន

មហាចព្នព្រពឡង់ មៅកនុងអនាគរ់ដ៍ែីលខាងមុែ ។
ដូមចនេះ រាជរដាាភិ បាលព្នរពេះរាាណ្តចរកកមពុា ខដលបានបមងាើរឲ្យមានចាប់ ព្រពមឈើ
ចាប់សីព
ត ី កិចចការ
ព្រពមឈើ

រធនធានធមមារិនិងបរ ិសាថន

និងមោលនមោបាយនានាកនុងការការ

ធនធានធមមារិ និងបរ ិសាថន ។ មទេះាោ៉េ ងណ្តក៍មដាយ

រ

សកមមភាពកាប់មឈើ

ែុសចាប់មៅខរបនតោមនឈប់ឈរ មរកាមរូបភាពខកលងបនលំាដី សមបទនមសដាកិចច សមបទនខរ ៉េ
សមបទនសងគមកិចច

និងសមបទនព្រពមឈើ ។

កំខហងដល់ព្រពមឈើ កមពុា
មរាយឥណូឌ ចិន ។

សមបទនទំងអស់គឺបានមធវើឲ្យមានការគំរាម

ាពិមសសគឺព្រពឡង់

ខដលាព្រពមស្រសាងវាលទំ នាបមៅកនុង
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កាលពី១០ឆ្នំមុន

ព្រពឡង់បានបំផ្លលញមដាយពួករកុមហុនសមបទន

និងរកុមហុន

រុករកខរ ៉េ កនុងរំបន់មនេះ។ ព្រពរាប់ខសនហិតាររូវបានកាប់ សំអារ
ជំនួសមកវ ិញមដាយការដាំ
មដើមមៅសូ ដាំដំឡូង ការរុករកខរ ៉េមលាហៈ និងធនធានមផសងៗមទៀរ។ ការសិកាាបរ ិមាណមៅ
កំរ ិរ

ុំ

ខដលបានមបាេះពុមពមដាយ

បានបង្ហាញថាមៅកនុង
ាប់ ោន

ន

ុំចំនួន៣៣កនុងព្រពឡង់

និងមៅកនុង

មានរកុមហុនដី សមបទនសរុប៥៣

កនុងខែមមសា ឆ្នំ២០១៥
ុំមផសងៗមទៀរខដលមានរពំរបទល់

ខដលបានរបរតិបរតិការតាំងពីឆ្នំ២០១៣មក។

រកុមហុនទំងអស់មធវើសកមមភាពមលើព្ផទដីសរុប របមាណា២៣៤៧៨៤, ០៨ហិតា

ាដី សមប

ទនមសដាកិចច។ ព្ផទដីរុករកខរ ៉េ ២៦៤៦៩៣, ២៣ហិតា។ ព្រពសមបទន ៩៣២៤៣៤, ២០ហិតា
និងដីចំនួន៤០០០ហិតា ាដី សមបទនសងគមកិចច ។
កនុងមពលបចចុបបនន មរៅអំពីគំមរាងដីសមបទន មយើងបានរកម ើញថាមានការកាប់មឈើ
សំរាប់ អាជីវកមមមសដាកិចច និងការកាប់ សំអារព្រពមដើមបី ាកមមសិទិាាលកេណៈឯកជនមានការ
មកើនមឡើងគួឲ្យករ់សំោល់។ កនុងន័យមនេះ
សហគមន៍ បានអេះអាងថា
រគប់សកមមភាពមនេះ
គឺមានមន្តនតីរដាាភិបាល
និងអាាញធរមូ លដាាន ក៍បានចំខណក ក់ពនធ័ខដរ។ រហូរមកទល់ នឹង
មពលមនេះ

មឈើ ហុបរាប់មុឺនខម៉េររគីប

រាប់មុឺនមដើមររូវបានការ់
ទប់ទល់បាន

បានដឹកជញ្ូជ នមចញពីព្រពឡង់ ាមួយនិ ងមដើមមចាេះ

ដីព្រពរាប់មុឺនហិតា ររូវបានកាប់ឆ្ារកាលយមៅាវាលែាច់

មដាយោមនមន្តនតីបមចចកមទសណ្តមានក់ ឬមន្តនតី

សូមបីខរបនតិច។ មដាយមហរុ ខដលបានម
បានពាោមពុេះ
មដាយែុសចាប់

រមដើមបីការ
ប៉េុខនត

ក់ពនធ័ណ្តមានក់ ចុេះមៅររួរពិនិរយ

ើញព្រពឡង់កំពុងខររងការ

រមៅមលើការកាប់បំផ្លលញព្រពមឈើ

លទធផល

មិនអាច

បំ ផ្លលញ

សហគមន៍

និងការចូ លកាប់

សហគមន៍ ររូវបានមគគំរាមសមាលប់ ឬគំរាមមដាយអនក

របរពឹរតឧរកិដាកមមព្រពមឈើ មន្តនតី និងអាាញធរមូ លដាាន ។
ប៉េុនាមនឆ្នំមនេះ បណ្ត
ត ញសហគមន៍ព្រពឡង់
ាមរចើនមលើកមរចើនសា

បណឹត ង

និងភានក់ង្ហរបមចចកមទស

ចំម

និងសហរបរតិបរតិការកនុងកិចចការ
មមសា

២០១៥

ការោំរទពីសភាារិ

យុវជន និងបណ្ត
ត ញសងគម បានដាក់ ញារិ

និងសំមណើរសុំអនតរាគមន៍មៅដល់រាជរដាាភិ បាល

េះការដាក់ ព្រពឡង់ ាព្រពការ

រតាមចាប់

ស

ការ

ររួមោន

កនុងទំរងមាននិរនតភាព។ ឧទហរណ៍កាលព្ងង ២៧
មានរំណ្តងសហគមន៍ចំនួន៣៤នាក់ បានដាក់ញារិ មដើ មបីខសវងរក

ពីរដាាភិបាល

និងពីភានក់ ង្ហរនានា

នមោបាយធំៗទំងពីរខដលមានអាសនៈកនុងសភា

ាពិមសសដាក់ជូនគណៈបកស

ប៉េុខនតរហូរមកទល់មពលមនេះ គឺមៅមិនមាន

ការមឆលើយរបណ្តមួយមឡើយ ។

មយើងែញំុ ាបណ្ត
ត សហគមន៍ ព្រពឡង់

បណ្ត
ត ញជនារិ មដើមភាគរិ ចនិងព្រពមឈើ
បារមភមលើការបារ់បង់ ព្រពមឈើ

បារ់បង់ដីធីល

បណ្ត
ត ញរពេះសងឃ
សងគមសុីវ ិល

និសិរស
ទំងអស់ោន

បណ្ត
ត ញយុវជន
មានការរពួយ

បារ់បង់ជីវចំរេះ
ុ និងធនធាន នាមពលខាងមុែ

របសិនមបើពុំមានវ ិធានការសមស្រសបណ្តមួ យមលើកិចចអនតរាគមន៍ររូវបានមធវើមឡើងមនាេះមទ
វាទំនងាប៉េេះ

ល់ដល់កមមវ ិធី ព្នការសាតរគំរបព្រពមឈើ

ការខររកាលំនឹងទឹក

និងឥណទនកាមបាន

និងារបភពទឹ កមៅកនុងអាងទមនលសាបកនុងរដូ វវសា

អរុលយភាពទឹកមរកាមដី។ របសិនមបើ ព្រពឡង់ បាមរើ បង់ពីខផនដីមយើងមៅ

។

និងាពិមសស
នាំមឆ្ពេះមៅរក

អវីខដលនឹ ងមកើរមឡើង
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ចំម

េះបឹងទមនលសាប

ខដលាមបេះដូងព្នរបាពលរដាកមពុា មលើសពី មនេះមៅមទៀរ វាបណ្ត
ត ល

ឲ្យមានការបារ់បង់ សរវព្រព ររី លាប់ភក់ និងមុែរបរដល់របាជនរាប់លាននាក់
ស្រស័យផលព្រពមឈើ
ការបារ់បង់ ព្រពឡង់

ាពិមសសទឹកសំរាប់មស្រសាចស្រសពកសិកមម

ខដលអា

និងទឹកសំរាប់មរបើ របាស់។

ាពិមសសរបាជន១,៥លាននាក់ ាអនកមនសាទ និងាអនកទទួលផល

របមោជន៍ ផ្លទល់ពីបឹងទមនលសាប ាអនករងផលប៉េេះ

ល់មុនមគ។

ពួកមយើងែញំុ មិនបានមធវើការជំ ទស់មៅនឹ ងការអភិវឌឍមទ

មោរពតាមនិរិវ ិធី ព្នចាប់

ប៉េុ ខនតមយើងែញំុ សូមឲ្យមានការ

គំមរាងអភិ វឌឍមដាយសមធម៌គួរររូវបានធានា

និងផលប៉េេះ

ល់

ដល់បរ ិសាថន និងសងគមគួរខរររូវបានការ់បនថយាអបបបរ ិមា ។
ដូមចនេះ មយើងែញុំសូមដាក់ជូននូវសំមណើរដូចខដលមានខចងមៅខាងមរកាមដល់រាជ

រដាាភិ បាល រកសួងកសិកមម

1

ន

សូមចារ់វ ិធានការ

ន

និងរដាបាលព្រពមឈើ ៖

និងអនតរាគមន៍ាបនាទន់

មដើមបីការ

រំបន់ព្រពឡង់ ។

2

អនតរាគមន៍កុងការបមងា
ន
ើ រអនុរកិរយការ

រជំ មលាេះព្រពមឈើ មៅកនុង

រព្រពឡង់និងរំបន់ ជីវចំរេះ
ុ

មហើយររូវមានការ

ពិមរោេះមោបល់ ាសាធារណៈាមួ យសហគមន៍ ព្រពឡង់ និងាមួ យអនក

3

ចារ់បញ្ូច ល

ខដលមានមៅកនុងមែរតទំង៤ កនុងកិចចមធវើសហរគប់រគង
មដាយមានការទទួលសាគល់ និង ស្រសបតាមផលូវចាប់ មដាយបញ្ូច លនូ វ សិទិធ និងរួនាទី
របស់

ន

មៅកនុងអនុរកិរយ
និងារំបន់អភិ រកសជី វចំ រេះ
ុ ។

4

ក់ពនធ័ ។

ន

ការបមងាើរ “ព្រពឡង់ ” ាព្រពការ

រ

ជួយអនតរាគមន៍ដល់មន្តនតីរាជរដាាភិបាលរគប់ាន់ ថានក់ មដើមបីមធវើការមសុើបអមងារ
រំបន់ព្រពឡង់ និងធានាដល់ការពរងឹងរបពនធ័ចាប់ខដល
វាយរំព្លផលប៉េេះ

ល់បរ ិសាថន

មៅកនុង
ក់ពនធ័មៅនឹង វ ិស័យព្រពមឈើ

ការផតល់នូវដី សមបទនសងគមកិចច

និងបញ្ឈប់ការ

ដមណើត មកាន់កាប់ដីធីលែុសចាប់ពីជនចំណូលស្រសុក ។

5
6

ចារ់វ ិធានការរបឆ្ំងមៅនឹងមន្តនតី និងអាាញធរមូ លដាានទំងឡាយណ្តខដល
កនុងការមធវើ

ជជកមមព្រពមឈើ និងរកសុីមឈើ ែុសចាប់ កុងរំ
ន
បន់ព្រពឡង់ ។

បញ្ឈប់រាល់ទំរងគំរាមកំ ខហងមដាយរបពនធ៍រុលាការ
អាវុធរបឆ្ំងមៅ នឹងសកមមភាពការ

7

ក់ពនធ័

និងការមរបើ របាស់កំលាំងរបដាប់

រព្រពឡង់ ។

អភិរកសរំបន់ព្រពឡង់ាមណឌលសិកា និង ារំបន់ស្រសាវរាវសំរាប់បណុត េះបណ្ត
ត ល

ធនធានមនុ សសកនុងកិចចការសាតរវ ិស័យបរ ិសាថន

ធនធានធមមារិ

និងារំបន់

មទសចរណ៍ជីវចំរេះ
ុ ធមមារិ ។

8

ពិនិរយមលើការមរបើ របាស់រណ្តយនតរគប់ របមភទ

មដើមបីធានាដល់ការអនុ វរតស្រសបតាម

ចាប់ព្រពមឈើ មរកាមមារតា៧០ វាគយែណ័ឌ ១៣ ព្នវ ិធានការណ៍សកមមភាពអភិ បាលកិ ចច
មលើកិចចការព្រពមឈើ ។ របសិនមបើអភិបាលកិចចព្រពមឈើ មិនមានរបសិទិធភាពមទ សូមជួ យ
ទប់សាារ់ និងបញ្ឈប់នូវការនាំចូលរណ្តយនតរគប់របមភទ ចូលមកកនុងរបមទសកមពុា ។

21

៦.៣.ឧបសមព័នធ (៣)- រូបភាពខដលបានបញ្ូច ល

រូបងរ១៨: បានរាយការនូ វរំ បន់ខដលបានកាប់សំអារ

រូបងរ១៩: សមាជិកបណ្ត
ត ញ

ន៍ព្រពឡង់ បានររួរពិនិរយមឈើ ខដលកាប់ែុសចាប់

22

រូបងរ២០: រូបងរជួបរបទេះអនកកាប់មឈើ ែុសចាប់

រូបងរ២១: បានរាយការនូវរំបន់ខដលមគកាប់សំអារ
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