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សហគមន ៍រតួតពិនិតយព្រពឡង ់រប្ពេសកមពជុា 

ឯកស្ថអំពីជីវច្ំរុុះ  ធនធានធមមជាតិ និង សកមមភាពកាប់
ព ីខសុច្ាប ់ពោយការពរប្ីេរូសពទព្ៃេំពនីប 

របាយការណ៍ផតល់នូវការពិនិរយមលើទិននន័យ ខដលរបមូលមដាយរកុមអនកររួរពិនិរយ  កនុងអំឡុង
មពលព្ងងទី៨                    ១៩ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ ពីរំបន់ព្រពឡង់,  របមទសកមពុា 
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១-ពសច្ក្តាពផាើម 

ព្រពឡង់គឺសថិរមៅភាគខាងមជើងព្នរបទសកមពុា  លារសនធឹងមៅកនុងមណឌ លព្នមែរត
ចំនួន៤ គឺមែរតរកមចេះ   មែរតសទឹងខររង  មែរតកំពង់ធំ និងមែរតរពេះវហិារ ។ ព្រពមនេះគឺមាន
សកាត នុពលែពស់ចំម េះសហគមន៍មូលដាា ន និងអនកខដលរស់មៅកនុងព្រពឡង់ ក៍ដូចារបាពល
រដាកមពុាទូមៅខដរ ។ របាពលរដាាង ២៥០០០ នាក់ ខដលរស់មៅកនុង៣៤០សហគមន៍ និង
រស់មៅជំុវញិចមាង យព្រពឡង់១០គីឡូខម៉េររ ។ ព្រពមនេះគឺមានទំនាក់ទំនងាមួយ នឹងវបបធម៌ 
និងជំមនឿខដលពួកមគពឹងខផែកកនុងជីវភាពជីវរិរស់មៅ ។ ព្រព   បានផតល់ពហុរបមោជន៍ដូចា 
ការរកចំណូលចំម េះសហគមន៍មូលដាា ន (ដងជរទឹ័ក) ចំណីអាហារ   ការសាងសង់លំមៅដាា ន  
ារបភពទឹក  ទីជរមាល   ាកខនលងផទុកឧសមន័កាបូនិច  និងាព្រពមានគុណរំព្លែតស់ខាង
ជីវសាស្តសត។ មៅកនុងពីរទសសវរសចុងមរកាយមនេះ  ការចូលដមណតើ មកាន់កាប់ដីធលី  បានកាល យមៅា
ការគំរាមកំខហងមួយោ៉េងធំដល់ព្រពមឈើ និងជីវភាពរបស់សហគមន៍ កនុងនិងជំុវញិរំបន់មនេះ 
(មមើលឧបសមពនធ័១) ។ 

ការកាប់មឈើអាណ្តធិបមរយយនិងការបំផលិចបំផ្លល ញព្រព បានររីាលដាលកាន់ខរខាល ំងមឡើង
មៅកនុងទសសវរសកនលងមៅ ។ មោងតាមទិននន័យរបស់ Open Development Cambodia 
គរមបព្រពមឈើព្នរបមទសកមពុាមានរហូរដល់ ៧២% កនុងឆ្ន ំ១៩៧០ ែណៈខដលកនុងឆ្ន ំ២០១៤ 
គរមបព្រពមឈើបានធាល ក់មៅសល់៤៨% រាប់បញ្ចូ លទំងចំការមឈើដំាផង។ មលើសពីមនេះមៅមទៀរ  
ជមមាល េះាមរចើនបានផទុេះមឡើងរវាងសហគមន៍ខដលរងផលប៉េេះ ល់ាមួយអាាញ ធរ ក៍ដូចា
ជមមាល េះរវាងសហគមន៍ខដលបានចូលរមួកនុងកិចចការ រព្រពមឈើ ាមួយនឹងរបាពលរដា ក់ពនធ័
កនុងការរកសីុកាប់មឈើែុសចាប់ ។ ព្រពឡង់គឺារបភពព្នមសដាកិចច របសិនាបានរគប់រគង
របកបមដាយនិរនតរភាពវញិមនាេះ វានឹងអាចមានចំណូលដល់របមទស និងអាចខចករខំលកដល់
ការអភិវឌឍរបមទសារិផងខដរ ។ 

 
១.១ បណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់  (ភី.អិល.សីុ.អិន) 

បណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់ (ភី.អិល.សីុ.អិន) គឺាចលនាមូលដាា នខដលបាន
ចាប់មផតើមសកមមភាពរស ូមរិ      ការ រ និងអភិរកសព្រពឡង់កនុងកំឡុងឆ្ន ំ២០០០ ។ បណ្តត ញ
មនេះមានអនករំណ្តងមកពីសហគមន៍ទំង៤មែរត ខដលមទសភាពព្រពឡង់បានលារសនធឹង ។ 

 
១.២ មោលបំណង 

របាយការណ៍បចចុបបននភាព គឺមផ្លត រចំម េះសហគមន៍ព្រពឡង់ខដលាជនារិមដើម
ភាគរិច ក៍ដូចាពលរដាកមពុាទូមៅ។ របាយការណ៍បង្ហា ញនូវការវភិាគមួយ ព្នទិននន័យខដល
បានរបមូលមៅកនុងព្រពឡង់ មដាយរកុមអនកររូរពិនិរយរបស់បណ្តត ញព្រពឡង់ ។ ទិននន័យ
ទំងមនាេះ គឺររូវបានមគរបមូលតាមរយៈរបពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើប ។ ទូរសពទព្ដទំមនើបចំនួន៣៥ 
មរគឿងររូវបានបំ ក់ាមួយនឹងរបពនធ័កនុងមោលបំណងខដលបានមរៀបចំ  បានខបងខចកកនុង
ចំមណ្តមសមាជិកខដលរស់មៅកនុងព្រពឡង់  រកមចេះ  សទឹងខររង  កំពង់ធំ និងរពេះវហិារ ។ 
រកុមអនកររួរពិនិរយព្នបណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់ររូវបាន មគផតល់ឲ្យនូវទូរស័ពទព្ដទំមនើប  
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ព្ងងទី៤ ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥  បនាទ ប់ពីបានផតល់នូវវគគបណតុ េះបណ្តត លាមរចើន សតីអំពីការមរបើរបាស់
នូវបមចចកវទិាររួរពិនិរយ ។ 

មោលបំណងទូមៅ នរបាយការណ៍មនេះ គឺមដើមបីវភិាគទិនន័យខដលបានរបមូលមៅកនុងការ
មដើរលារដ៍ធំមួយ ខដលបានមធវើមឡើងមៅព្ងងទី៨                    ១៩ ខែសីហា 
ឆ្ន ំ២០១៥ មោលបំណងកនុងរបាយការណ៍មលើកទីមួយមនេះគឺមដើមបី៖ 

i) បង្ហា ញដល់បណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់ និងដល់ពលរដាកមពុានូវលទធផលព្នការរបមូល
ទិននន័យ ។ 

ii) មដើមបីបង្ហា ញថា របពនធ័ររួរពិនិរយរបស់ទូរសពទព្ដទំមនើប អាចជួយដល់ការពរងឹងកិចចការ
របស់បណ្តត ញព្រពឡង់ខដលកំពុងខរបានមធវើរចួមកមហើយ ។ 

iii) មដើមបីាការជូនដំណឹងដល់រាជរដាា ភិបាលកមពុា ដល់ពលរដាក   ាទូមៅ និងដល់
សហគមន៍ជំុវញិព្រពឡង់នូវសាថ នភាពព្រពឡង់នាមពលបចចុបបនន និងការគំរាមកំខហងខដល
បានមកើរមឡើង  មដើមបីជួយដល់ការមធវើមសចកតីសំមរចចិរត មលើការរគប់រគងមៅមពល
អនាគរ ។ 
កនុងឆ្ន ំបនតបនាទ ប់ មៅមពលខដលទិននន័យាមរចើនររូវបានរបមូល  មយើងបានមាននិនាន ការ

មដើមបីមធវើការផសពវផាយនូវរបាយការមនេះាមទៀងទរ់ ខផែកមៅមលើពរ៌មានខដលបានរបមូល
មដាយបណ្តត ញព្រពឡង់ មដើមបីឲ្យមានការចាប់អារមមណ៍ពីពលរដាទូមៅនូវសាថ នភាពព្រពឡង់នា
មពលបចចុបបននមផ្លត រមៅមលើជីវចំរេុះ  ធនធានធមមារិ  និងសកមមភាពបទមលមើសព្រពមឈើមផសងៗ ។ 

 
១.៣ អារមភកថា 

មយើង (បណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់) សូមសំខដងនូវការដឹងគុណដ៍មសាម េះចំម េះរកុមអនក
ររួរពិនិរយ ខដលបានមធវើការរបមូទិននន័យមៅកនុងព្រពឡង់កនុងការចងរកងារបាយការណ៍
បចចុបបននភាពមនេះ ។ មយើងក៍សូមខងលងអំណរគុណផងខដរដល់ព្ដគូរគមរមាង និងមាច ស់ជំនួយ
ចំម េះការោំរទទំងឡាយ  កនុងការជួយោំរទដល់ពួកមយើងែញុំ និងោំរទដល់កិចចការរបស់មយើង 
និងកិចចពាោមមដើមបីការ ររំបន់ព្រពឡង់ខដលមៅមសសសល់ ។ 

 
២ វធីិសាស្តសត 

គមរមាងមនេះ បានផតល់ដល់សមាជិកបណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់  រកុមអនកររួរពិនិរយា
សហគន៍  និងសមាជិកសហគមន៍ទំងអស់ នូវចំមណេះដឹងនិងឧបករណ៍ព្នពរ៌មានបមចចកវ ិ 
មដើមបីអនុវរតនូវសកមមភាព  ការររួរពិនិរយមដាយសហគមន៍មូលដាា នមៅមលើព្រពឡង់ ។ 
 
ការររួរពិនិរយមដាយសហគមន៍មូលដាា ន 

មទេះបីាកិចចការខដលបណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់ បានមធវើកិចចការនូវសកមមភាពលារ
កាលពីមពលមុនៗ   បណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់បានកំណរ់មសចកតីររូវការឲ្យមាននូវរបពនធ័
របមូលទិននន័យាមរចើន  មដើមបីផតល់ជូននូវរបូភាពររឹមររូវព្នផលប៉េេះ ល់ខដលដាក់សមាព ធមៅ
មលើព្រពមឈើ ទំងខាងវស័ិយជីវចំរេុះ និងជីវភាពសហគមន៍មូលដាា ន ។ របពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើប 
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នឹងធានាដល់របពនធ័ និងការមធវើឯកសារសតីពីការររួរពិនិរយបានឥរមខាច េះ  ខដលបានមធវើមៅមលើ
មរឿងរា៉េ វទំងអស់មនេះ ។ 

សារ:សំខាន់ាបឋម គឺបានធានាដល់ភាពាមាច ស់កនុងរយៈមពលខវង ខដលនឹងអាចជួយ
ោំរទដល់និរនតរភាពព្នការររួរពិនិរយ និងការមធវើលារមដាយឯករាជយ មរៅអំពីការផតល់ជំនួយ
មដាយមាច ស់មូលនិធិ ។ ដូមចនេះមហើយ  វាបានឆលុេះបញ្ញច ំងមៅមលើការចូលរមួររួរពីនិរយមដាយ
សហគមន៍ និងដំមណើ រការកសាងសមរថភាពរបស់ពួកមគ។ ការបូកសរបុទិននន័យ និងមធវើមឡើង
មៅកនុងមពលមធវើលារ  ក៍ដូចាការរបមូលទិននន័យារបចំាមដាយបុគគលាសមាជិកមាន ក់ៗ ។ 

  
៣. របពនធ័ទូរសពទព្ដទំមនើបព្រពឡង់ 

របពនធ័ររួរពិនិរយចំនួន ៣៥មរគឿង ព្នបណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់  និងបូកសរបុទិននន័យ
មដាយរបពនធ័ទូរស័ពទព្ដទំមនើប ។ ការរបមូលទិននន័យាផលូវការ គឺបានចាប់មផតើមមឡើងកាលពី
ព្ងងទី៤ ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ និងររូវបានមគរពឹំងថា នឹងមានការអភិវឌឍ និងររូវបានមគពរងីក
បខនថមមទៀរមៅកនុងឆ្ន ំបនតបនាទ ប់ ។ របពនធ័ទូរសពទព្ដទំមនើបមានសមរថភាពមដើមបីករ់រតាទិននន័យ
ចំនួនបីមផសងោន មរកាមការខបងខចកចំណ្តរ់ថាន ក់ ។ ដូចា “ សកមមភាព” “ធនធាន” និង 
“របាយការណ៍”  ។  

 សកមមភាព គឺមផ្លត រមៅមលើសកមមភាពបំផលិចបំផ្លល ញខដលបានមកើរមឡើងកនុងរំបន់
ព្រពឡង់ ។ ដូចាសកមមភាពកាប់មឈើកនុងព្រពឡង់  សកមមភាពបរបាញ់សរវព្រព និង
ការមនសាទែុសចាប់ ។ 

 ធនធាន គឺមផ្លត រមៅមលើធនធមមារិ ឬធនធានវបបធម៌ និងទីតំាងខដលរកម ើញកនុង
រំបន់ព្រពឡង់។ មនេះគឺរាប់បញ្ចូ លទំងមដើមមចាេះ  អនុផលព្រពមឈើ   និងការគំរាមដល់
ការកាប់មឈើខដលមានរំព្លបំផុរខដលជិរផុរពូជ ។  មលើសពីមនេះមៅមទៀរ  ពរ៌មាន
អំពីសរវព្រព គឺររូវបានរបមូលផងខដរ មៅមពលណ្តមានការរបមូលផតុំ ។ 

 របាយការណ៍ គឺសំមៅមៅមលើការមធវើអនតរកមមាមួយអាាញ ធរចំម េះព្រពឡង់ ។ 
មលើសពីមនេះ  ការសនមរមនេះ គឺររូវបានមរបើមៅមពលខដលរបពនធ័ររួរពិនិរយបានបញ្ចូ ន
របាយការណ៍ និងបណតឹ ងមៅកាន់អាាញ ធរមូលដាា ន និងមៅរដាបានលព្រពមឈើ ។ 

ជីភីខអស (GPS) ទិននន័យខដលរបមូលបានគឺ បានបញ្ចូ លមៅកនុងទិននន័យមោលនិងបាន
មរបើរបាសមដាយអនករគប់រគងទិននន័យមោល ។ របពនធ័សហរបរតិបរតិការជីភីខអស និងរបូងរគឺ 
បង្ហា ញរគប់ទិននន័យទំងអស់។ ាងមនេះមៅមទៀរ សំណំុសមមលង គឺាញឹកញាប់បានបខនលម
នូវចំណុចទិននន័យ  មដើមបីដាក់ចូលនូវពរ៌មានសំខាន់ៗ ដល់ពរ៌មានខដលទទួលបាន ។ 

មយើងបានផតល់មដើមបីខចកជូនឯកសារដល់មនុសសរគប់ោន  ចំម េះនរណ្តខដលរបាថាន កនុង 
ការអមងារមផទៀងផ្លទ រ់នូវរាល់ កយបណតឹ ងរបស់មយើង  ប៉េុខនតររូវរកាសិទធិកនុងការការ រ
អរតសញ្ញដ ណដល់បុគគលផតល់ដំណឹង         និងទីតំាងាក់លាក់ព្នធនធានធមមារិខដលមាន
សារសំខាន់ ។ 
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៤. លទធផល 

៤.១ អរតសញ្ញដ ណព្នលទធផល 

ទិននន័យមៅកនុងរបាយការណ៍បចចុបបននភាពមនេះ  គឺររូវបានរបមូលបនាទ ប់ពីយុទធនាការ
លារធំកនុងខែមមសា មៅមុនមពលរបពនធ័ទូរសពទព្ដទំមនើបររូវបានពរងឹងកនុងខែកកតដា (     ទី៨ 
  មមសា           ទី១៩ កកតដា ២០១៥)។ គំនួសទី១ បានបង្ហា ញនូវការបញ្ចូ លទិននន័យ
មកពីមែរតមោលមៅទំងបួន ។ ទំងមនេះគឺាការបញ្ជូ នដាច់ៗពីោន  ពីការមធវើលារ  
ាលទធផលកនុង២៥០៩   ច   បានមធវើសុពលភាពចំនួន២១០ទិននន័យ មហើយបានមរបើកនុង
ការវភិាគ (អរតាររឹមររូវ៨.៤%) ។ មានមហរុផលពីរសំខាន់ៗ ខដលការបញ្ជូ នទិននន័យមៅខរ
មិនទន់ររឹមររូវៈ ១) បញ្ញា បចចកមទសរមួទំងការបញ្ចូ លទិននន័យ   ាពិមសសគឺរបូងរ  ខដល
មិនបានបញ្ចូ លមៅកនុងរបពនធ័ទិននន័មោល ។ ២) បញ្ញា មកពីការមរបើរបាស់ រមួទំង  ការបញ្ជូ ន
ទិនន័យមិនទន់ចប់ររឹមររូវ  មហើយមធវើការបញ្ជូ នទិននន័យាមរចើនកនុងមពលាមួយោន ។ 

បញ្ញា ទំងអស់ររូវបានមលើកមឡើងតាមរយៈរបពនធ័បចចុបបននភាព និងតាមរយៈការបនតវាយ
រំព្ល និងកាបណតុ េះបណ្តត លមៅមលើការររួពិនិរយ ។ 

 

 
 
 

៤.១.១ របកគំមហើញទូមៅ 

ការរកម ើញទូមៅ គឺបានសមងេបមៅកនុងគំនួសទី២ខាងមរកាម។ គំនួសបានបង្ហា ញ 
៤រកុម  មៅកនុងរបពនធ័។  រកុមទំងពីរខដលបានចារ់គឺរាប់ចូលនូវ  សកមមភាព (៥៤%) និង 
ធនធាន (៣៨%)។ រកុមទំងពីរ គឺនឹងររូវសិកាមៅកនុងកថាែណឌ័ បនាទ ប់។ ទិននន័យខដលមៅ
សល់គឺ មផស ៗ (៦%) និង របាយការណ៍ (៣%) ។ រកុមមផសងៗ  គឺមានរបួភាពខរមួយអំពី
ធមមោរតា កនុងការបំបួសមដើមមឈើ ខដលបានមធវើមឡើងកនុងមដើមខែកកតដា។ រពឹរតិការណ៍មនេះបាន
អធិបាយកនុងរបាយការណ៍៤.២ កនុងករណីាក់លាក់ ។ រកុមរបាយការណ៍(៣%)  មានមហរុ
ការណ៍សំខាន់ៗ  ាមួយនឹងរបរតិកមមាវជិជមានមដាយអាាញ ធរមូលដាា ន ។   មនេះគឺាចំណ្តរ់
ថាន ក់ខដលមានរបរតិកមមាវជិជមាន រវាងអនកររួរពិនិរយាមួយនិងអនកកាប់មឈើែុសចាប់ ។ 
ឧទហរណ៍ព្នមហរុការមនេះ គឺអនកររួរពនិរយ   បានចាប់ឲ្យអនកកាប់មឈើចុេះកិចចរពមមរពៀង  
មិនឲ្យកាប់មឈើាបនតមទៀរ ។  

24 
54 46 

87 

Stung Treng Kampong

Thom

Preah Vihear Kratie

ករណីរាយការតាមខេត្ត 

គំនូស១: របាយព្នភាពររឹមររូវការបញ្ចូ លទិននន័យមែរតទំងបួន 

   សទឹងខររង        កំពង់ធំ         រពេះវហិារ        រកមចេះ 
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ការរកម ើញទូមៅ 

                 
គំនូស២: ការរកម ើញទូមៅ 

៤.១.២ សកមមភាព 

មៅកនុងកំឡុងមពលព្នលារ  សកមមភាព គឺចារ់ចំណ្តរ់ថាន ក់ខដលបានមរបើរបាស់
ាញឹកញាប់ (មមើលកំនួស៣ខាងមរកាម) មៅកនុងចំណ្តរ់ថាន ក់ភាគមរចើន គឺសាន កសាន មដងគរ់មឈើ
ខដលមគបានកាប់ឆ្ា រ (សូមមមើល៣.១.៣ ព្នការកាប់   ) ។  ការដឹកជញ្ជូ នមឈើគឺររូវបានករ់
រតាមានចំនួន៣៩ដង(៣៤%) ។ ទំងមនេះគឺាកាដឹកតាមម៉េូរូ   តាមរមទេះមោ និងដឹកតាមទូក 
ប៉េុខនតការដឹកភាគមរចើនខដលមគសមងារម ើញ គឺដឹកតាមមោយនត (២៥មហរុការណ៍) ។ 
ការដឹកជញ្ជូ នមឈើ  គឺាញឹកញាប់បានករ់រតាមៅកនុងព្រពខាងមរៅភូមិ  មហើយមិនខមនាការ
ករ់រតាមៅកនុងលារាក់លាក់មឡើយ ។ 
 

Resources 

81: 38% 

Activities 

113: 54% 

Reporting 

6: 3% 

Other 

11: 

5% 

Loggers 

10: 9% 

Stump  

62: 55% 

Transport 

39: 34% 

ELC 

2: 2% 
Activities 

រាយការណ៍ មផសងៗ 

សកមមភាព 

ធនធាន 

សកមមភាព ដីសមបទនមសដាកិចច 

សាល កសាន មកាប់ឆ្ា រ 

អនកកាប់មឈើ 

ដឹកជញ្ជូ ន 

គំនូស៣:សកមមភាព 
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ការដឹកមឈើគឺបានករ់រតា១០ដង (៩%) ។ មៅកនុងមហរុការណ៍ចំនួន៧  អនកររួរពិនិរយ
បានរបរតិកមមាមួយនិងអនកកាប់មឈើ  មៅមពលណ្តខដលពរ៌មានអាចទទួលបាន  មគបាននិ
ោយថា  អនកកាប់មឈើទំងអស់គឺារបាជនមូលដាា ន ។ ដីសមបទនមសដាកិចចររូវបានបញ្ជូ ន
ទិននន័យពីរមលើក    

 
៤.១.៣ សាល កសាន មកាប់ឆ្ា រ 

 

 របូររ ១: មោយនតមួយមរគឿងដឹកមឈើកនុងមែរតកំពង់ធំ ១៥ មងុនា 
 

គំនូស៤:សំណ្តកកាប់ឆ្ា រ 

 

Area that is 

missing 

14: 23% 

Single 

stump 

48: 77% 

Stump សំណ្តកកាប់ឆ្ា រ 
ព្រពរលំំមចាល 

សំណ្តកបានកាប់ឆ្ា រ 
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សំណ្តកកាប់ឆ្ា ររមួទំងការកាប់ខរមួយកខនលង និង រំបន់ខដលកាប់រលំំមចាល 
(មានការកាប់ឆ្ា រាមរចើនមៅកខនលងខរមួយ) ។ 

២១% ព្នមហរុការណ៍ ខដលបានរាយការណ៍នូវរំបន់ខដលបានកាប់រលំំមចាល  ែណៈ
ខដល ៧៩%  បានរាយការណ៍នូវសាន កសាន មកាប់ាមរចើន ។ គួរមធវើការករ់សំោល់កនុងមពល
ខដលអវរតមានព្នរបាយការណ៍អំពីកាត របនទេះ  ចំណ្តរ់ថាន ក់សាល កសាន ម គឺររូវបានមរបើកនុងមោល
បំណងមនេះ។ ភាពែវេះចមនាល េះមនេះ និងររូវបានខកខរបតាមរយៈការពរងឹងរបពនធ័មៅមពលបនាទ ប់ ។ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
៤.១.៤ ធនធានធមមារិ 

ធនធានធមមារិ ាញឹកញាប់ររូវបានរាយការណ៍កនុងកំឡុងមពលមធវើលារ ឬ មធវើមៅ
មពលខដលរកុមអនកររួរពិនិរយមៅកនុងព្រព  កនុងមោលបំណងមផសង ាងការមធវើលារ ។ 

របូងរ២: របូងរបង្ហា ញរំបន់ខដលមគរលំំមចាល កាលពីព្ងងទី១៥ មិងុនា 

របូងរ៣: មឈើបនទេះខដលបានរកម ើញមៅជិរព្រពខដលបានឆ្ា រខាងមលើ ។ 
ទំងមនេះគឺបានករ់រតាាសំណ្តកកាប់ឆ្ា រ ខដលលំបាកកនុងការចារ់ចំណ្តរ់ថាន ក់ ។ 
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មដើមមឈើ គឺារបភពខដលររូវបានមគរាយការណ៍ មហើយមដើមមឈើមសទើរខរទំងអស់ររូវបាន
បញ្ចូ ល (៦១ ទិននន័យ) គឺ      មដើមមចាេះ។ ទិននន័យចំនួន៧ ខដលបានបញ្ជូ លមៅមរកាម
ចំណ្តរ់ថាន ក់មឈើ  គឺបានបង្ហា ញអំពីទិននន័យរបមភទមឈើរបណីរ  ។ 
 ១០% ព្នទិននន័យខដលបានបញ្ចូ លរំណ្តងឲ្យអនុផលព្រពមឈើ( NTFPs) ខដល
រមួមានផសិរ  មតត   និងរុកេារិមផសងមទៀរ មិនបានរាប់ាក់លាក់ ។  
   

ព្រពជំមនឿ បានរាយការណ៍មៅកនុងការចុេះទិននន័យចំនួនពីរ។ របាយការ    ១ គឺមាន
ែទមរូច និងមួយមទៀរ គឺារំបន់កប់មខាម ចខដលមគមរបើរបាស់មៅកនុងព្រព ។ សរវ គឺបានរាយ
ការណ៍ផងខដរ មានខរពីរទិនន័យគរ់តាមរយៈរបូភាពព្នសរវពស់ និងរបូភាពដានមជើងសរវឈលូស
ាមរចើន ។  
 

 
របូងរ៤និង៥:  រភូាពបង្ហា ញពីផសិរខដលបានជួបមៅកនុងព្រព។ ផសិរទំងពីរបមភទ 
គឺបានរកម ើញនិងករ់រតាកនុងទិននន័យ ព្ងងទី៣០ មិងុនា មៅមុនមមា៉េង៤លាង ច ។ 

Tree 

68: 84% 

NTFP 

8: 10% 

Sacred 

2: 3% 

Animals 

2:3% 
Resources 

គំនូស៥: ធនធានធមមារិ 

 

ធនធាន 
សរវចរុបាទ 

ជំមនឿ 

អនុផល 

មដើមមឈើ 
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៤.២ ករណីាក់លាក់ 

មៅកនុងខផនកមនេះ មយើងនឹងបង្ហា ញនូវឧទហរណ៍ាក់លាក់ ព្នការបញ្ជូ លមៅកនុងរបអប់
ទិនន័យ មដើមបីបង្ហា ញរបូភាពព្ន        ការមពញមលញមៅកនុងរបាយការណ៍             ។ វា 
នឹងររូវបានមធវើាករណីបនតបនាទ ប់ ។  
 
៤.២.១ ករណីទី១ 

រពេះសងឃពី១០០ មៅ ២០០អងគ បានមធវើធមមោរតាមៅកនុងព្ងងទី៣ និង   ទី៤ ខែកកតដា
កនុងព្រពឡង់  កនុងមោលបំណងទក់ទញការចាប់អារមមណ៍ព្នការកាប់បំផ្លល ញព្រពមឈើកនុង
ព្រពឡង់ ។ ទំងមនេះគឺបានមធវើាកិចចបំបួសមដើមមឈើមៅកនុងព្រព និងការនិមនតចូលរមួលារ
ាមួយសមាជិកបណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់។ មៅកនុងការមធវើលារមនេះ បានចាប់បានមា៉េ សីុន
អាមឈើចំនួន ៥មរគឿង។ រណ្តយនតទំងអស់បានបញ្ជូ នមៅសភាារិមៅព្ងងចនទ័បនាទ ប់ 
(សូមមមើលរបូភាព x) 

                របូងរ៦:  រពេះសងឃកំពុងមធវើធមមោរតាកនុងព្រពមដើមបីបំបួសមដើមមឈើ 
 

 
ការទក់ទញចំណ្តប់អារមមណ៍ព្នការកាប់បំផ្លល ញព្រពមឈើ មដាយមរបើវធីិតាម ជំមនឿ និង

សាសនាបានមធវើឲ្យរបាពលរដាមានការមពញចិរតោ៉េងព្រកខលង។ វធីិមនេះ នឹងបានមរៀនសូររ
តាមរពឹរិតការដ៍អសាច រយ  មដាយមានបណ្តត ញសងគម និង របពនធ័ផសពវផាយបានខចករខំលក។ 
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របូងរ៨: មោយនតមួយមរគឿងបានដឹកមឈើខដលមគបានម ើញកាលពីព្ងងទី២៣ ខែមមសា 
 

 

 
៤.២.២ ករណីទី២ 

កនងព្ងងទី២៣   មមសា មវលាមមា៉េង១១.២០នាទី  សមាជិកបណ្តត ញព្រពឡង់បានជួបរបទេះ
ាមួយមោយនតពីរមរគឿងដឹកមឈើកនុងមែរតរកមចេះ ។ អនកមបើកបរទំងពីរ  គឺមគបានជួលឲ្យមធវើការ
ង្ហរមនេះ ។ មគទំងពីរនាក់បានចុេះកិចចរពមមរពៀងមិនសីុឈនួលដឹកមឈើាបនតមៅមទៀរមឡើយ ។  
 

 

របូងរ៧: រពេះសងឃមៅពីមុែសភាារិាមួយ នឹងរណ្តយនតខដលរបឹអូសបាន 
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៤.២.៣ ករណីទី៣ 

ព្ងងទី១១ ខែឧសភា  អនកររួរពិនិរយកនុងមែរតរកមចេះបានករ់រតាមដើមមចាេះបាន ១៣មដើម    កនុង
មួយព្ងង ។ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 មនេះគឺាមមធាបាយររឹមររូវមួយកនុងការពិនិរយធនធាន និងសកមមភាពសំខាន់ៗ កនុងការ
ពរងីកការផសពវផាយ ដល់របាជនមូលដាា នខដលពឹងខផែកព្រពមឈើ ។ ការករ់រតាមដើមមចាេះ
កនុងមូលដាា ន គឺាមមធាបាយមួយបង្ហា ញនូវចំនួនាក់លាក់ខដលមៅសល់ មបើសិនាកនុងរំបន់
ែលេះៗ ររូវមគបានការ់យក ។ 

៤.២.៤ ករណីទី៤ 

មៅកនុងព្ងងទី១២   មមសា របខហលាមមា៉េង១១.៣០នាទី អនកលារមៅខកបរច ន ចរកំាដួម 
មែរតរកមចេះ  បានមធវើរបាយការណ៍នូវមហរុការណ៍ចំនួនពីរកនុងរំបន់ាមួយោន  ។ មានមឈើមរចៀក
ចំនួនរបំាគំនរសំរាប់ការដំាមរមច  គឺររូវបានរកម ើញមៅជិរមឈើកាប់សំរាប់សំណង់ចំនួន 
២៥សនលឹក ។ អនកកាប់មឈើបានចុេះកិចចសនាថា នឹងមិនបនតការរកសីុកាប់មឈើមទៀរមឡើយ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

របូងរ៩ និង១០:  របូងរបានបង្ហា ញពីមឈើមានរព្មល មហើយបានករ់រតា កនុងព្ងងទី១១ ឧសភា។ 
 

  របូងរ១១: របូងរបង្ហា ញចំមរៀកមឈើាបមង្ហគ លសំរាប់មរបើរបាស់ដំាមរមច ។ 



 
 

14 

 

៤.២.៥ ករណីពីឯកសារសំមលង 

ខាងមរកាមកឺាឧទហរណ៍ព្នការងរសំមលង  ខដលបានងរកនុងកំឡុងមពលមធវើលារ៖ 

- សមាជិកបណ្តត ញព្រពឡង់៣៩នាក់បានមចញមៅមធវើលារ មហើយបានជួបកំណ្តរ់មឈើ
៣ខម៉េររគូប កនុងរំបន់ដីសមបទនមសដាកិចច ។      សហគមន៍មិនអាចសំមរចចិរតថាមធវើ
ដូចមមតច  ក៍បានទុកវាមចាល (១៥/០៥/២០១៥ មៅមមា៉េង១២.៥០នាទី កនុងមែរតរកមចេះ) ។ 

- សហគមន៍បានជួបមឈើាង៣ខម៉េររគូប ។ បនាទ ប់មកមគសំមរចចិរតដុរកំមទចមចាល 
(១៦/០៥/២០១៥ កនុងមែរតរពេះវហិារ) ។ 

- មានមោយនត៥មរគឿងបានដឹកមឈើមចញពីព្រពឡង់ការ់តាមសទឹងរូច  មឆ្ព េះមៅរំបន់
រកុមហ ុន៩៥ និង៩៩ (២៤/០៥/២០១៥ មវលាមមា៉េង២.៣០នាទី កនុងមែរតរកមចេះ) ។ 

- មានមោយនតមួយមរគឿងបានដឹកមឈើមចញពីព្រពឡង់មៅរកុមហ ុន៩៩មដាយសុវរតិភាព។  
កនុងមពលមនាេះអភិបាលមែរតបញ្ញជ ឲ្យប៉េូលីស ឲ្យបញ្ឈប់ការកាប់មឈើែុសចាប់ 
៣១/០៥/២០១៥ មវលាមមា៉េង៥.៣០នាទីមែរតកំពង់ធំ) ។ 

- មៅឯមតុំែទមអនកតា (អូរោវ) អនកភូមិាមរចើនមកពីរំខប  បានកាប់ព្រពមធវើចំការកនុងរំបន់
ព្រពឡង់ (៣១/០៥/២០១៥  មែរតរកមចេះ) ។ 

- មានមោយនតចំនួន ៥មរគឿង ដឹកមឈើមចញពីសំមរាងមៅកាន់រកុមហ ុន៩៩ ោ៉េង
សុវរតិភាព។ វាគឺារបមភទមឈើមផតៀក និងមឈើទល (១៥/០៦/២០១៥ មវលាមមា៉េង 
៧.៣៥នាទី មែរតកំពុងធំ) ។ 

- មានមា៉េ សីុនអាមឈើ៥មរគឿងបានចាប់មដាយទហាន  ប៉េុខនតមិនដឹងថាទហានយកវាមៅ
ណ្តមទ។ ាធមមតាមគទុកវាមដើមបីទររបាក់ពីមាច ស់ (១១/០៧/២០១៥ មែរតរកមចេះ) ។ 

របូងរ១២: អនកកាប់មឈើែុសចាប់ចុេះកិចចសនាមិនកាប់មឈើមទៀរ  កនុងែណៈ
ខដលមគអងគុយមលើកំណ្តរ់មឈើខដលមទើបកាប់ងមីៗ ។ 
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៥ អនុសាស 

មយើងរពឹំងថារបាយការណ៍បចចុបបននភាពមនេះ នឹងមានការទក់ទញចំណ្តប់អារមមណ៍
ចំម េះព្រពមស្រសាងចុងមរកាងមួយមនេះ សថិរមៅវាទំនាបមៅទវីបឥណឌូ ចិន ខដលមិនទន់មែទចែទី
ទំងស្រសុងមៅមឡើយ មហើយវាមានសារៈសំខាន់ដល់មសដាកិចចសំរាប់ោំរទជីវភាពដល់សហគមន៍
មូលដាា នខដលរស់មៅជំុវញិព្រពឡង់ និងមានសារៈរបមោជសំរាប់របពលរដាកមពុារគប់របូ
ផងខដរ ។ មយើង        ន       សូមខងលងនូវការចាប់អារមមណ៍ដ៍ធំមធងរបស់មយើងែញុំ 
ខដលកំពុងខរមធវើកិចចការាមួយ នឹងរាជរដាា ភិបាលកមពុា មដើមបីការ រអនាគររបស់ព្រពឡង់។ 
មដើមបីមធវើាមសចកតីខងលងការណ៍ាងមីមតងមទៀរនាព្ងងទី២៦   ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ ពួកមយើងែញុំទំង
អស់ោន  (       ន       ) បានចុេះហរថមលខា ខដលមានភាជ ប់មកាមួយ 
(កនុងឧបសមពនធ័២) ។  

មយើងែញុំមិនបានមធវើការជំទស់មៅនឹងការអភិវឌឍមទ  ប៉េុខនតមយើងែញុំសូមឲ្យមានការមោរព
តាមនិរិវធីិព្នចាប់  គំមរាងអភិវឌឍមដាយសមធម៌គួរររូវបានធានា និងផលប៉េេះ ល់ដល់បរសិាថ ន 
និងសងគមគួរខរររូវបានការ់បនថយាអបបបរមិា ។ 

ដូមចនេះ  មយើងែញុំសូមដាក់ជូននូវសំមណើ រដូចខដលមានខចងមៅខាងមរកាមដល់រាជរដាា ភិបាល  
រកសួងកសិកមម        ន   ន   និងរដាបាលព្រពមឈើ៖ 
1 សូមចារ់វធិានការ និងអនតរាគមន៍ាបនាទ ន់ មដើមបីការ រជំមលាេះព្រពមឈើមៅកនុងរំបន់

ព្រពឡង់ ។ 
2 អនតរាគមន៍កនុងការបមងាើរអនុរកិរយការ រព្រពឡង់និងរំបន់ជីវចំរេុះ មហើយររូវមានការ

ពិមរោេះមោបល់ាសាធារណៈាមួយសហគមន៍ព្រពឡង់ និងាមួយអនក ក់ពនធ័ ។  
3 ចារ់បញ្ចូ ល        ន        ខដលមានមៅកនុងមែរតទំង៤  កនុងកិចចមធវើសហ

រគប់រគង មដាយមានការទទួលសាគ ល់ និង ស្រសបតាមផលូវចាប់ មដាយបញ្ចូ លនូវ សិទធិ
និងរួនាទីរបស់    ន            មៅកនុងអនុរកិរយ  កនុងការបមងាើរ “ព្រពឡង់”  
ាព្រពការ រ និងារំបន់អភិរកសជីវចំរេុះ ។  

4 ជួយអនតរាគមន៍ដល់មន្តនតីរាជរដាា ភិបាលរគប់ាន់ថាន ក់មដើមបីមធវើការមសុើបអមងារ មៅកនុង
រំបន់ព្រពឡង់ និងធានាដល់ការពរងឹងរបពនធ័ចាប់ខដល ក់ពនធ័មៅនឹងវស័ិយព្រពមឈើ  
វាយរំព្លផលប៉េេះ ល់បរសិាថ ន  ការផតល់នូវដីសមបទនសងគមកិចច  និងបញ្ឈប់ការ   
ដមណតើ មកាន់កាប់ដីធលីែុសចាប់ពីជនចំណូលស្រសុក ។  

5 ចារ់វធិានការរបឆំ្ងមៅនឹងមន្តនតី និងអាាញ ធរមូលដាា នទំងឡាយណ្តខដល ក់ពនធ័ 
កនុងការមធវើ និជជកមមព្រពមឈើ និងរកសីុមឈើែុសចាប់កនុងរំបន់ព្រពឡង់ ។ 

6 បញ្ឈប់រាល់ទំរងគំរាមកំខហងមដាយរបពនធ៍រុលាការ និងការមរបើរបាស់កំលំាងរបដាប់
អាវធុរបឆំ្ងមៅនឹងសកមមភាពការ រព្រពឡង់ ។  

7  អភិរកសរំបន់ព្រពឡង់ាមណឌ លសិកា និង ារំបន់ស្រសាវរាវសំរាប់បណតុ េះបណ្តត ល
ធនធានមនុសសកនុងកិចចការសាត រវស័ិយបរសិាថ ន  ធនធានធមមារិ និងារំបន់
មទសចរណ៍ជីវចំរេុះធមមារិ ។  
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8 ពីនិរយមលើការមរបើរបាស់រណ្តយនតរគប់របមភទ  មដើមបីធានាដល់ការអនុវរតស្រសបតាម
ចាប់ព្រពមឈើមរកាមមារតា៧០  វាគយែណឌ័ ១៣ ព្នវធិានការណ៍សកមមភាពអភិបាលកិចច
មលើកិចចការព្រពមឈើ។ របសិនមបើអភិបាលកិចចព្រពមឈើមិនមានរបសិទធិភាពមទ  សូមជួយ
ទប់សាា រ់ និងបញ្ឈប់នូវការនំាចូលរណ្តយនតរគប់របមភទ ចូលមកកនុងរបមទសកមពុា ។ 
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៦. ឧបសមព័នធ 

៦.១ ឧបសមព័នធ (១)  ការសិកាទិននន័យ 

ការសិកាទិននន័យមោលបានមធវើមឡើងមៅកនុងរំបន់ព្រពឡង់ កនុងឆ្ន ំ២០១៤ មដាយទីរបឹកា
បណ្តត ញកសាងសនតិភាព មដាយមានការសហរបរតិបរតិការាមួយអនកផតល់ពរ៌មានមូលដាា ន កនុង
មែរតទំងបួន ខដលាប់មៅនឹងមទសភាពរបស់ព្រពឡង់។ ទិននន័យគឺររូវបានរបមូលតាមរយៈការ
មធវើសំភាស និងមផ្លត រមៅមលើរកុមពិភាកា ។ មលើសពីមនេះមៅមទៀរ ឯកសាខដល ក់ពនធ័ាមួយ
អាាញ ធរមូលដាា ន   អនកដឹកនំាភូមិ និងពីអងគការសងគមសីុវលិ ររូវបានរបមូលកនុងន័យមធវើ
សមបទនមៅកនុងទិននន័យមោលព្នរបាយការណ៍បចចុបបននភាពមួយមនេះ ។ ការសិកាទននន័យ
មោល គឺម មពញមៅមដាយទិននន័យសតីអំពីចលនារបាករ  អំពីមនុសស និងធនធានធមមារិ 
និងបានកំណរ់ការរបឈមគនលឹេះៗ ក់ពនធ័មៅនឹងធនធានធមមារិ ។ វាបានបមងាើរនូវភាព
ររឹមររូវទិដាភាពបចចុបបនន ព្នការគំរាមកំខហងដល់់ព្រពឡង់ និងសារសំខាន់ព្នមសដាកិចច
សហគមន៍មូលដាា ន ។  
 
របកគំមហើញចមបង 
ការសិកាទិននន័យមោល គឺបានមធវើមឡើងកនុងចំនួន៦៩ភូមិ  ១៤ ំុ និង៧ ស្រសុកកនុងមែរតរកមចេះ  
សទឹងខររង  រពេះវហិារ និងកំពង់ធំ។ មសចកតីសននិដាា ន ពីការសិកាទិននន័យមោល គឺ៖ 

 មុែរបរសំខាន់ៗមៅកនុងព្រពឡង់ គឺកសិកមម  ការដងជរម័ចាេះ  ការរបមូលផលអនុផល
ព្រពមឈើ និងការមនសាទ។ មានសកមមភាពមកើនមឡើងកនុងការមដើរមបេះបខនលព្រព កនុងមោល
បំណងរបាក់ចំណូល ។  

 សហគមន៍កំពុងរបឈមាមួយនឹងការរុករកខរ ៉េ   ការកាប់មឈើែុសចាប់  ការកាប់មឈើ
កនុងដីសមបទន   អនកចំណូលស្រសុក  និងបញ្ញា ការមនសាទ ។ 

 មានអនកភូមិែលេះខដលមានជីវភាពែវេះខារ  និងមិនមានមពលរគប់រោន់កនុងការចូលរួម
លារាមួយ        ន  ពីមរ េះខរមគរវល់កនុងការរកសីុចិញ្ច ឹមរគួសារ ។  

 មានកងវេះខារកនុងការចូលរមួ និងការភាជ ប់ទំនាក់ទំនងាមួយអាាញ ធរមែរត និងអាាញ ធរ
មូលដាា ន  ក៍ដូាាមួយរដាបាលព្រពមឈើ  ចំម េះកិចចការ រធនធានធមមារិមៅកនុង
ព្រពឡង់ ។ 

 ោម នការចូលរមួររូវបានផតល់ដល់សហគមន៍មូលដាា ន កនុងការរគប់រគងព្រពឡង់ មទេះបី
ា   មគមានចិរតចង់ចូលរមួក៍មដាយ ។ 

 មដាយមោងមៅមលើការសិកាទិននន័យកនុងឆ្ន ំ២០១៤ បានរកម ើញថាមានរកុមហ ុន
ឯកជនចំនួន៣៣ និងដីសមបទនមសដាកិចច ខដលកំពុងរបរតិបរតិការកនុងព្រពឡង់។ 
ារកុមហ ុនខដលដំាដំណំ្តកសិឧសាហកមម ។ រកុមហ ុនទំងមនាេះខរងខរកសាង
ទំនាស់ាមរឿយៗាមួយសហគមន៍ ។  
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 រកុមហ ុនខដលធំៗមានដូចា សីុ.អា.សីុ.មែ កនុងមែរតកំពង់ធំ  រកុមហ ុនភី.អិន.ធី 
កនុងមែរតរពេះវហិារ និងរកុមហ ុន ឈុនហុង រា៉េ ប់បឺ និង សិុងបាយអូរិច កនុងមែរតរកមចេះ ។ 
មានរកុមហ ុនរកុរកខរ ៉េចំនួន៥ កនុងព្រពឡង់ កនុងមែរតរពេះវហិារ ។ 

 ព្រពសហគមន៍មិនមានការការ របានលែមឡើយ មហើយមៅមពលមនេះ គឺមានការរបឈម
ាមួយនិងការកាប់បំផ្លល ញ ។ 

 កមមការរបស់រកុមហ ុនបានមដើរបរបាញ់សរវព្រព និងដាក់អនាទ ក់អគគីសនី មហើយយក
សាច់សរវមៅលក់មៅទីផារ  ាពិមសសគឺសរវសាវ  ។  

 សហគមន៍មូលសដាា នរបាថាន ចង់រគប់រគងព្រពមឈើតាមខបបរបព្ពណី ។ 
 មដើមមចាេះ គឺរបភពចំណូលដល់មសដាកិចចសហគមន៍មូលដាា ន ។ 
 មដើមមចាេះ មានការបារ់បង់ាមរៀងរាល់ព្ងង ។ កនុងការសិកានាមពលមនេះ  គឺមានមដើម

មចាេះ ១៧០១០     បានបារ់បង់ កនុងចំមណ្តមមដើមមចាេះរបមាណ ១៨៣៧៥៦     
ខដលកំពុងខររបមូលផលកនុងព្រពឡង់ ។  

 មានកំមណើ នអនកចំណូលស្រសុកមកើនមឡើង ។ 
 ចាប់តំាងពីឆ្ន ំ២០០៧  មានអនកចំណូលស្រសុករបមាណ១៥០ មៅ២៥០រគួសារ ចូលមៅ

តំាងទីលំមៅងមីមៅភាគមែរតរពេះវហិារ ។ មានរបអនកចំណូលស្រសុក១៥០មៅ៣០០ 
រគួសារ ចូលមៅតំាងទីលំមៅមៅភាគកំពង់ធំ និង ២០០មៅ៣០០   សារ
ចូលមៅតំាងទីលំមៅកនុងភាគមែរតសទឹងខររងចាប់តំាងពីឆ្ន ំ២០០៧ ។ 

 អនកចំណូលស្រសុកទំងមនាេះ  ខរងខរបងារជមមាល េះាមួយសហគមន៍មូលដាា ន ដូចាការ
លួចឆក់  បងារអំមពើចាប់រមំលាភ  មិនមានសីលធម៌  និងចូលចិរតកាប់បំផ្លល ញព្រពមឈើ ។ 

  ភាគមរចើនព្នអនកចំណូលស្រសុកគឺមកពីមែរតកំពង់ចាម  មែរតកណ្តត ល  មែរតព្រពខវង និង
សាវ យមរៀង ។ ពួកមគបានកបងារបញ្ញា ដល់សហគមន៍មូលដាា នខដលាអនកការ រ
ព្រពមឈើ ។ អនកែលេះបានរាយការណ៍ថា អនកចំណូលស្រសុែលេះររូវបានរកុមហ ុនជួលមក
កនុងការកាប់ឆ្ា រព្រពកនុងរំបន់សំរាប់ចំការមឈើដំា ។ អនកែលេះរាយការណ៍ថា អនកចំណូល
ស្រសុក  គឺរកុហ ុនជួលមកមដើមបីកាប់មឈើរបណីរ ។ 

 សហគមន៍កនុងរំបន់ព្រពឡង់គឺរបឈម នឹងភាពរកីរកខដលមានកំមណើ នមកើនមឡើង 
ពីមរ េះកំពុងខរបារ់បង់មុែរបរ ។ អនកែលេះបានលួចលក់មឈើមៅឲ្យរកុមហ ុន  ពីមរ េះ
ខរ  នជំមរ ើស ។ 

 សហគមន៍ខដលមៅដាច់ស្រសោល  គឺមានការចំណ្តយែពស់កនុងការមចញមៅចូលរមួ
ការរបជំុ ឬវគគបណតុ េះបណ្តត ល។ កងវេះមសវាទំនាក់ទំនង (ការរគបដណត បមសវា)។ 
សហគមន៍ទំងមនេះ  គឺររូវបានមិនរាប់បញ្ចូ លកនុងកមមវធីិលារ ឬ        បណ្តត ល
មដាយអងគការ ។ 

 មានខររកុមហ ុនខដលមានមសវាកមមព្ងលកប់ពពក  ខដលបានចូលមៅរំមលើងមសវាកនុង
រំបន់ព្រពឡង់។ មនេះគឺាការលំបាកកនុងការទំនាក់ទំនង រវាងអនកភូមិ និងអងគការ ។ 
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 បានមសចកតីរាយការណ៍ថាសហគមន៍មូលដាា ន និងរដាបាលព្រពមឈើមិនោំរទ
សហគមន៍ព្រពឡង់មឡើយ ។ ប៉េូលីសោំរទអនកកាប់មឈើែុសចាប់ និងាញឹកញាប់
អំមពើពុករលួយបានមកើរមឡើង ។  

 ដីសមបទនមសដាកិចចនិងរកុមហ ុនរករកខរ ៉េ  បានបំផលិចបំផ្លល ញព្រពមឈើ  បារ់បង់ដីធលី  
បារ់បង់មុែរបរនិងជីវភាព និងបារ់បង់ចំណូល ។  

 បណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់ សូមឲ្យមានការកសាងសមរថភាពដល់អាាញ ធរថាន ក់
កណ្តត លកនុងការ    ឲ្យមានការទទួលសាគ ល់ និងមោរពការរគប់រគងតារបព្ពណី និងការ
មរបើរបាស់ធនធានធមមារិ និងមោរពរទពយសមបរតិសហគមន៍ខដលពួកមគមានពឹង ក់
សំរាប់រទរទង់ជីវភាព ។  

 សហគមន៍មូលដាា នមានបំណងចង់មលើកទឹកចិរតរដាា ភិបាល   មបីមលើកកំពស់ និងោំរទ
មុែរបររបព្ពណី និងការរករបាក់ចំណូលដល់សហគមន៍ ។ 

 សហគមន៍ចង់ម ើញការដាក់បញ្ចូ លកិចចការ រព្រពឡង់មៅខផនការអភិវឌឍ ំុ ។ 
ខផនការវនិិមោគ ំុ គឺម រមពញមៅមដាយរពឹរតិការណ៍លារ និងមានការចូរួមពី
សមាជិកសហគមន៍ ។ 

៦.២ ឧបសមព័នធ (២) មសចកតីខងលងការណ៍រមួ 

 
រពុះរាជាណ្តច្រកកមពុជា 
ជាតិ  ស្ថសនា  រពុះមហាកស័រត 

រាជធានីភនំមពញ  ២៦ ឧសភា ១០១៥  
មសចកតីខងលងការណ៍រមួ 

ដំមណើ រមៅរកមហនតរាយព្នព្រពឡង់ 

មយើងែញុំាបណ្តត សហគមន៍ព្រពឡង់  បណ្តត ញរពេះសងឃ  និសិរស  បណ្តត ញយុវជន 
បណ្តត ញជនារិមដើមភាគរិចនិងព្រពមឈើ  សងគមសីុវលិ  ទំងអស់ោន   មានមសចកតី
រពួយបារមភាខាល ំងមៅមលើសាថ នភាពព្នការកាប់បំផ្លល ញព្រពឡង់  កនុងរយៈមពលប៉េុនាម នឆ្ន ំចុង
មរកាយមនេះ  ខដលពួកមយើងបានយល់ម ើញថា  វាគឺាដំមណើ រមួយមឆ្ព េះមៅរកភាពវនិាសហិន
មហាចព្នព្រពឡង់  មៅកនុងអនាគរ់ដ៍ែលីខាងមុែ ។  

ដូមចនេះ  រាជរដាា ភិបាលព្នរពេះរាាណ្តចរកកមពុា  ខដលបានបមងាើរឲ្យមានចាប់ព្រពមឈើ
ចាប់សតីពីកិចចការ រធនធានធមមារិនិងបរសិាថ ន និងមោលនមោបាយនានាកនុងការការ រ
ព្រពមឈើ  ធនធានធមមារិ និងបរសិាថ ន ។ មទេះាោ៉េងណ្តក៍មដាយ  សកមមភាពកាប់មឈើ
ែុសចាប់មៅខរបនតោម នឈប់ឈរ  មរកាមរបូភាពខកលងបនលំាដីសមបទនមសដាកិចច  សមបទនខរ ៉េ   
សមបទនសងគមកិចច  និងសមបទនព្រពមឈើ។ សមបទនទំងអស់គឺបានមធវើឲ្យមានការគំរាម
កំខហងដល់ព្រពមឈើកមពុា  ាពិមសសគឺព្រពឡង់  ខដលាព្រពមស្រសាងវាលទំនាបមៅកនុង
មរាយឥណឌូ ចិន ។ 
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កាលពី១០ឆ្ន ំមុន  ព្រពឡង់បានបំផ្លល ញមដាយពួករកុមហ ុនសមបទន  និងរកុមហ ុន
រកុរកខរ ៉េ កនុងរំបន់មនេះ។ ព្រពរាប់ខសនហិតាររូវបានកាប់សំអារ  ជំនួសមកវញិមដាយការដំា
មដើមមៅស ូ  ដំាដំឡូង  ការរកុរកខរ ៉េមលាហៈ និងធនធានមផសងៗមទៀរ។ ការសិកាាបរមិាណមៅ
កំររិ ំុ  ខដលបានមបាេះពុមពមដាយ        ន        កនុងខែមមសា ឆ្ន ំ២០១៥  
បានបង្ហា ញថាមៅកនុង ំុចំនួន៣៣កនុងព្រពឡង់ និងមៅកនុង ំុមផសងៗមទៀរខដលមានរពំរបទល់
ាប់ោន   មានរកុមហ ុនដីសមបទនសរបុ៥៣  ខដលបានរបរតិបរតិការតំាងពីឆ្ន ំ២០១៣មក។ 
រកុមហ ុនទំងអស់មធវើសកមមភាពមលើព្ផទដីសរបុរបមាណា២៣៤៧៨៤, ០៨ហិតា  ាដីសមប
ទនមសដាកិចច។ ព្ផទដីរុករកខរ ៉េ ២៦៤៦៩៣, ២៣ហិតា។ ព្រពសមបទន ៩៣២៤៣៤, ២០ហិតា 
និងដីចំនួន៤០០០ហិតា ាដីសមបទនសងគមកិចច ។  

កនុងមពលបចចុបបនន  មរៅអំពីគំមរាងដីសមបទន  មយើងបានរកម ើញថាមានការកាប់មឈើ
សំរាប់អាជីវកមមមសដាកិចច  និងការកាប់សំអារព្រពមដើមបី    ាកមមសិទាិាលកេណៈឯកជនមានការ
មកើនមឡើងគួឲ្យករ់សំោល់។ កនុងន័យមនេះ  សហគមន៍បានអេះអាងថា  រគប់សកមមភាពមនេះ  
គឺមានមន្តនតីរដាា ភិបាល  និងអាាញ ធរមូលដាា ន ក៍បានចំខណក ក់ពនធ័ខដរ។ រហូរមកទល់នឹង
មពលមនេះ  មឈើហ ុបរាប់មឺុនខម៉េររគីប  បានដឹកជញ្ជូ នមចញពីព្រពឡង់ ាមួយនិងមដើមមចាេះ
រាប់មឺុនមដើមររូវបានការ់  ដីព្រពរាប់មឺុនហិតា ររូវបានកាប់ឆ្ា រកាល យមៅាវាលែាច់  មិនអាច
ទប់ទល់បាន  មដាយោម នមន្តនតីបមចចកមទសណ្តមាន ក់ ឬមន្តនតី ក់ពនធ័ណ្តមាន ក់ ចុេះមៅររួរពិនិរយ
សូមបីខរបនតិច។ មដាយមហរុខដលបានម ើញព្រពឡង់កំពុងខររងការ   បំផ្លល ញ  សហគមន៍
បានពាោមពុេះ រមដើមបីការ រមៅមលើការកាប់បំផ្លល ញព្រពមឈើ និងការចូលកាប់   
មដាយែុសចាប់  ប៉េុខនត លទធផល  សហគមន៍ររូវបានមគគំរាមសមាល ប់ ឬគំរាមមដាយអនក
របរពឹរតឧរកិដាកមមព្រពមឈើ  មន្តនតី និងអាាញ ធរមូលដាា ន ។ 

ប៉េុនាម នឆ្ន ំមនេះ បណ្តត ញសហគមន៍ព្រពឡង់   យុវជន  និងបណ្តត ញសងគម  បានដាក់ញារិ
ាមរចើនមលើកមរចើនសា  បណតឹ ង  និងសំមណើ រសំុអនតរាគមន៍មៅដល់រាជរដាា ភិបាល
និងភាន ក់ង្ហរបមចចកមទស  ចំម េះការដាក់ព្រពឡង់ាព្រពការ រតាមចាប់  ស ការ 
និងសហរបរតិបរតិការកនុងកិចចការ ររមួោន   កនុងទំរងមាននិរនតភាព។ ឧទហរណ៍កាលព្ងង  ២៧ 
  មមសា    ២០១៥  មានរំណ្តងសហគមន៍ចំនួន៣៤នាក់ បានដាក់ញារិមដើមបីខសវងរក
ការោំរទពីសភាារិ ពីរដាា ភិបាល និងពីភាន ក់ង្ហរនានា  ាពិមសសដាក់ជូនគណៈបកស
នមោបាយធំៗទំងពីរខដលមានអាសនៈកនុងសភា  ប៉េុខនតរហូរមកទល់មពលមនេះ គឺមៅមិនមាន
ការមឆលើយរបណ្តមួយមឡើយ ។  

មយើងែញុំាបណ្តត សហគមន៍ព្រពឡង់  បណ្តត ញរពេះសងឃ  និសិរស  បណ្តត ញយុវជន 
បណ្តត ញជនារិមដើមភាគរិចនិងព្រពមឈើ  សងគមសីុវលិ  ទំងអស់ោន   មានការរពួយ
បារមភមលើការបារ់បង់ព្រពមឈើ  បារ់បង់ដីធលី  បារ់បង់ជីវចំរេុះ និងធនធាន នាមពលខាងមុែ 
របសិនមបើពំុមានវធិានការសមស្រសបណ្តមួយមលើកិចចអនតរាគមន៍ររូវបានមធវើមឡើងមនាេះមទ ។ 
វាទំនងាប៉េេះ ល់ដល់កមមវធីិព្នការសាត រគំរបព្រពមឈើ និងឥណទនកាមបាន និងាពិមសស 
ការខររកាលំនឹងទឹក  និងារបភពទឹកមៅកនុងអាងទមនលសាបកនុងរដូវវសា  នំាមឆ្ព េះមៅរក
អរុលយភាពទឹកមរកាមដី។ របសិនមបើព្រពឡង់បាមរើបង់ពីខផនដីមយើងមៅ  អវីខដលនឹងមកើរមឡើង
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ចំម េះបឹងទមនលសាប  ខដលាមបេះដូងព្នរបាពលរដាកមពុា មលើសពីមនេះមៅមទៀរ វាបណ្តត ល
ឲ្យមានការបារ់បង់សរវព្រព ររី លាប់ភក់ និងមុែរបរដល់របាជនរាប់លាននាក់  ខដលអា
ស្រស័យផលព្រពមឈើ  ាពិមសសទឹកសំរាប់មស្រសាចស្រសពកសិកមម និងទឹកសំរាប់មរបើរបាស់។ 
ការបារ់បង់ព្រពឡង់  ាពិមសសរបាជន១,៥លាននាក់ាអនកមនសាទ និងាអនកទទួលផល
របមោជន៍ផ្លទ ល់ពីបឹងទមនលសាប ាអនករងផលប៉េេះ ល់មុនមគ។ 

ពួកមយើងែញុំមិនបានមធវើការជំទស់មៅនឹងការអភិវឌឍមទ  ប៉េុខនតមយើងែញុំសូមឲ្យមានការ
មោរពតាមនិរិវធីិព្នចាប់  គំមរាងអភិវឌឍមដាយសមធម៌គួរររូវបានធានា និងផលប៉េេះ ល់
ដល់បរសិាថ ន និងសងគមគួរខរររូវបានការ់បនថយាអបបបរមិា ។  

ដូមចនេះ  មយើងែញុំសូមដាក់ជូននូវសំមណើ រដូចខដលមានខចងមៅខាងមរកាមដល់រាជ
រដាា ភិបាល  រកសួងកសិកមម         ន   ន   និងរដាបាលព្រពមឈើ៖ 
1 សូមចារ់វធិានការ និងអនតរាគមន៍ាបនាទ ន់ មដើមបីការ រជំមលាេះព្រពមឈើមៅកនុង

រំបន់ព្រពឡង់ ។ 
2 អនតរាគមន៍កនុងការបមងាើរអនុរកិរយការ រព្រពឡង់និងរំបន់ជីវចំរេុះ មហើយររូវមានការ

ពិមរោេះមោបល់ាសាធារណៈាមួយសហគមន៍ព្រពឡង់ និងាមួយអនក ក់ពនធ័ ។  
3 ចារ់បញ្ចូ ល    ន        ខដលមានមៅកនុងមែរតទំង៤  កនុងកិចចមធវើសហរគប់រគង 

មដាយមានការទទួលសាគ ល់ និង ស្រសបតាមផលូវចាប់ មដាយបញ្ចូ លនូវ សិទធិ និងរួនាទី
របស់    ន        មៅកនុងអនុរកិរយ         ការបមងាើរ “ព្រពឡង់”  ាព្រពការ រ 
និងារំបន់អភិរកសជីវចំរេុះ ។  

4 ជួយអនតរាគមន៍ដល់មន្តនតីរាជរដាា ភិបាលរគប់ាន់ថាន ក់មដើមបីមធវើការមសុើបអមងារ មៅកនុង
រំបន់ព្រពឡង់ និងធានាដល់ការពរងឹងរបពនធ័ចាប់ខដល ក់ពនធ័មៅនឹងវស័ិយព្រពមឈើ  
វាយរំព្លផលប៉េេះ ល់បរសិាថ ន  ការផតល់នូវដីសមបទនសងគមកិចច  និងបញ្ឈប់ការ
ដមណតើ មកាន់កាប់ដីធលីែុសចាប់ពីជនចំណូលស្រសុក ។  

5 ចារ់វធិានការរបឆំ្ងមៅនឹងមន្តនតី និងអាាញ ធរមូលដាា នទំងឡាយណ្តខដល  ក់ពនធ័
កនុងការមធវើ   ជជកមមព្រពមឈើ និងរកសីុមឈើែុសចាប់កនុងរំបន់ព្រពឡង់ ។ 

6 បញ្ឈប់រាល់ទំរងគំរាមកំខហងមដាយរបពនធ៍រុលាការ និងការមរបើរបាស់កំលំាងរបដាប់
អាវធុរបឆំ្ងមៅ នឹងសកមមភាពការ រព្រពឡង់ ។  

7  អភិរកសរំបន់ព្រពឡង់ាមណឌ លសិកា និង ារំបន់ស្រសាវរាវសំរាប់បណតុ េះបណ្តត ល
ធនធានមនុសសកនុងកិចចការសាត រវស័ិយបរសិាថ ន  ធនធានធមមារិ និងារំបន់
មទសចរណ៍ជីវចំរេុះធមមារិ ។  

8 ពិនិរយមលើការមរបើរបាស់រណ្តយនតរគប់របមភទ  មដើមបីធានាដល់ការអនុវរតស្រសបតាម
ចាប់ព្រពមឈើមរកាមមារតា៧០  វាគយែណឌ័ ១៣ ព្នវធិានការណ៍សកមមភាពអភិបាលកិចច
មលើកិចចការព្រពមឈើ។ របសិនមបើអភិបាលកិចចព្រពមឈើមិនមានរបសិទធិភាពមទ  សូមជួយ
ទប់សាា រ់ និងបញ្ឈប់នូវការនំាចូលរណ្តយនតរគប់របមភទ ចូលមកកនុងរបមទសកមពុា ។ 
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៦.៣.ឧបសមព័នធ (៣)- របូភាពខដលបានបញ្ចូល 
 

 
 

 

 

របូងរ១៨: បានរាយការនូវរំបន់ខដលបានកាប់សំអារ 

របូងរ១៩: សមាជិកបណ្តត ញ    ន៍ព្រពឡង់បានររួរពិនិរយមឈើខដលកាប់ែុសចាប់ 
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របូងរ២០: របូងរជួបរបទេះអនកកាប់មឈើែុសចាប់ 

របូងរ២១: បានរាយការនូវរំបន់ខដលមគកាប់សំអារ 


