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៤

គោលបំណង
ដនះគឺជា របាយការណ៍ឃ្លេ ដំមើលដលើក្ីរ៦ េ្តីពីស្ថា នភាពពតពែង។់ ដនះគឺជា របាយការណ៍គតមបែ់ួបពីរឆ្នា ឡំដលបង្ហា ញពីការតបមូល្ិរននានយ័របេ់

 បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ អែុំងដពលឡដលពួកដគបំដពញកា្ពវាកិច្ចចុះលបា្កនាុងការត្រួ្ពិនិ្្យពតពដ�ើដៅរវាងព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៥ 
 រហូ្ដល់ព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៧។ តាមរយទៈរបាយការណ៍ដលើក្ីរ៦ដនះ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ម្នដគាលបំណងដដើម្ជីតម្បដល់អនាក
 បដងកើ្ចបាប ់និងស្ធាណជនកម្ពុជា ពីស្ថា នភាពពតពែង ់បញ្ហា តប�មរបេ់ពតពែង ់និងដេចក្តីេង្រឹមពនការចូលរមួចំឡណកកនាុងការដធវាើការេដតមច
 ចិ្្តដផ្សងៗ នាដពលអនាគ្។ 

សាវតា
ចាបត់ាងំពីឆ្នា ២ំ០១៦មក ដយើងបានេដងក្ដ�ើញការផ្លេ េ់ប្តូរបរបិ្រជាដតចើនដៅ្ូរទាងំតបដ្រេកម្ពុជា។ របាយការណ៍ចុងដតកាយមយួរបេ់ភានា កង់្រ

 ដេុើបអដងក្បរសិ្ថា នបានបង្ហា ញថា បតម្មរបេ់រោ្ភបិាលកម្ពុជា ចំដពាះការនាដំ�ើដចញដៅកានត់បដ្រេដវៀ្ណ្ម មនិម្នតបេិ្រ្ភាព កនាុងការ
 កា្ប់នថាយចំនួនដ�ើឡដលដរឹកជញូ្នដចញដោយែុេចបាបដ់ៅកានត់បដ្រេជិ្ខាងដែើយ។ ការោកព់តពែងចូ់លជាពតពការពារឡដនជតមកេ្វាពតព
 ដៅកនាុងឡែឧេភា ឆ្នា ២ំ០១៦ និងការវវិ្្តដេចក្តីដតពៀងចបាបេ់្តីពីតកមបរសិ្ថា ន និងធនធានធម្មជា្ិ បានផ្តល់នូវដេចក្តីេង្រឹមដល់េហគមនន៍ានា 

 ឡដលកំពុងរេ់ដៅកនាុង និងជំុវញិ្ំបនព់តពែង។់ ដទាះជាោ៉ងដនះក្តី ការផ្តល់អាជាញា បណ័្ណ រុករកឡរដ៉ៅដពល្្មីៗដនះ របេ់តកេួងឡរ ៉ និងថាមពល 
 ដៅកនាុង្ំបនព់តពការពារឡដនជតមកេ្វាពតពពតពែង ់កដូ៏ចជាការកាបបំ់ផ្លេ ញពតពដ�ើដៅឡ្បន្តដកើ្ម្ន វាដៅឡ្បងកឱ្យម្នការតពរួយបារម្ោ៉ងខាលេ ងំ។

បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងដ់ៅឡ្ជា តករុមេហគមនឡ៍ដលម្នការរកីចដតមើនខាលេ ងំបំផុ្ កនាុងការ ្េូ៊ម្ិតបឆ្ងំនរឹងការកាបប់ំផ្លេ ញពតពដ�ើដៅកនាុង
 តបដ្រេកម្ពុជា។ ដៅកនាុងឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៧ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់បាន្រ្រួលពានរង្វា ន ់េហការអន្តរជា្ិ អនាកការពារពតពដ�ើ្ ំបនត់្រូពិច
 ឆ្នា ២ំ០១៧ េង្គមអន្តរជា្ិេតម្បព់តពដ�ើដៅកនាុង្ំបនត់្រូពិច ដៅកនាុងជំនួបកំពូលមយួរបេ់េម្គម ដៅឯស្កលវ្ិរយាល័យឡយល៉ (Yale) 
 េហរដ្អាដមរកិ។ េង្គមអន្តរជា្ិបានបញ្្កថ់ា ពានរង្វា នដ់នះត្រូវបានផ្តល់ជូនបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ «ដដើម្ផី្តល់កិ្្តិយេដល់គដតម្ង
 ដលចដធាលេ ជាដតចើនឡដលបដតមើដល់ការដតបើតបាេ់ធនធានដោយនិរន្តរភាពដៅកនាុង្ំបនត់្រូពិច»។ 

វិធីសាសស្ត
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានរកដ�ើញនូវដេចក្តីត្រូវការមយួេតម្បក់ារតបមូល្រិននានយ័ជាតបពន្័បឡនថាមដ្រៀ្ ដដើម្ចីងតកងជាឯកស្រនូវ

 បញ្ហា ដផ្សងៗទាក្់រងដៅនរឹងពតពដ�ើ ជះឥ្រ្ិពលទាងំដៅដលើជីវចតមរុះ និងជីវភាពរេ់ដៅកនាុង្ំបន ់ កដូ៏ចជារបាយការណ៍េតម្បអ់ាជាញា ធរផងឡដរ។ 
 បច្ចុប្ននាដនះ អនាកឃ្លេ ដំមើលពតពដ�ើបាន ដតបើតបាេ់ស្្ម ្ហវាូន និងកម្មវធិីមយួម្នដ ្្ម ះថា កម្មវធីិស្្ម ្ហវាូនពតពែង ់ ដដើម្ដីធវាើការឃ្លេ ដំមើលពតពែង់

 
ដោយឡផអែកដលើេហគមន។៍  កម្មវធិីស្្ម ្ហវាូនដនះ ធានាឱ្យការឃ្លេ ដំមើលម្ន   លក្ខណទៈជាតបពន្័ និងចងតកងជាឯកស្របានោ៉ងលអែ។

ការ	រក	ឃើញ	សំខាន់ៗ	
ក.ការឃ្ល្រំមើលរយៈព្រល២ឆ្ន្រំ(ថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៥-ថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៧)
• បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានក្ត់តាជាចម្ងនូវការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ ឡដលត្រូវបានឡចក ចំណ្្ថ់ានា កជ់ា «ធនធានធម្មជា្ិ» ដូចជា៖ 

ដដើមដ�ើ និងអនុផលពតពដ�ើ (៥២% ពនការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័េរុប) និងការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័កនាុងចំណ្្ថ់ានា ក ់ «េកម្មភាព» ឡដល

 ទាក្់រងេំខានដ់ៅនរឹងការកាបដ់�ើ (៤១%)។ ដតរៅពីដនះ (៧%) េំដៅដលើ្រិននានយ័េំខាន្់រីពីរ ដូចជា រូប្្ដពលចុះលបា្ ការរ រឹបអូេរណ្យន្ត 
 ឯកស្រេំខាន់ៗ  និងរបាយការណ៍ពីកិច្ចអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ធរ និងអនាករកេីុដ�ើ ទាងំកនាុងផលេូវវជិ្ម្ន និងអវជិ្ម្ន។ 

• េម្ជិកេហគមនព៍តពែង ់ បានបដងកើនេម្ថាភាពក្ត់តារបេ់ពួកដគោ៉ងខាលេ ងំ។ ដៅឆ្នា ដំំបូង និងរហូ្ដល់ឡែមករា ឆ្នា ២ំ០១៦ បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែង ់ បានក្ត់តាជាមធ្យមនូវការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ឡដលម្នេុពលភាពចំនួន១៤៥ ដៅកនាុងរយទៈដពលមយួឡែ ឡ្ដៅឆ្នា ្ំរីពីរ 

 ចំនួនដនះបានដកើនដែើងដល់ចំនួន២៣៥ ។ 
• បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់បានបដងកើនការចងតកងជាឯកស្រនូវធនធានចាបពី់ការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ ចំនួន៥៥ កនាុងមយួឡែ ដៅកនាុងឆ្នា ្ំរីមយួ 

 ដៅដល់ការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ចំនួន១៤៣ កនាុងមយួឡែដៅកនាុងឆ្នា ្ំរីពីរ។

របាយការណ៍សង្ខ្រប



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

៤

គោលបំណង
ដនះគឺជា របាយការណ៍ឃ្លេ ដំមើលដលើក្ីរ៦ េ្តីពីស្ថា នភាពពតពែង។់ ដនះគឺជា របាយការណ៍គតមបែ់ួបពីរឆ្នា ឡំដលបង្ហា ញពីការតបមូល្ិរននានយ័របេ់

 បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ អែុំងដពលឡដលពួកដគបំដពញកា្ពវាកិច្ចចុះលបា្កនាុងការត្រួ្ពិនិ្្យពតពដ�ើដៅរវាងព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៥ 
 រហូ្ដល់ព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៧។ តាមរយទៈរបាយការណ៍ដលើក្ីរ៦ដនះ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ម្នដគាលបំណងដដើម្ជីតម្បដល់អនាក
 បដងកើ្ចបាប ់និងស្ធាណជនកម្ពុជា ពីស្ថា នភាពពតពែង ់បញ្ហា តប�មរបេ់ពតពែង ់និងដេចក្តីេង្រឹមពនការចូលរមួចំឡណកកនាុងការដធវាើការេដតមច
 ចិ្្តដផ្សងៗ នាដពលអនាគ្។ 

សាវតា
ចាបត់ាងំពីឆ្នា ២ំ០១៦មក ដយើងបានេដងក្ដ�ើញការផ្លេ េ់ប្តូរបរបិ្រជាដតចើនដៅ្ូរទាងំតបដ្រេកម្ពុជា។ របាយការណ៍ចុងដតកាយមយួរបេ់ភានា កង់្រ

 ដេុើបអដងក្បរសិ្ថា នបានបង្ហា ញថា បតម្មរបេ់រោ្ភបិាលកម្ពុជា ចំដពាះការនាដំ�ើដចញដៅកានត់បដ្រេដវៀ្ណ្ម មនិម្នតបេិ្រ្ភាព កនាុងការ
 កា្ប់នថាយចំនួនដ�ើឡដលដរឹកជញូ្នដចញដោយែុេចបាបដ់ៅកានត់បដ្រេជិ្ខាងដែើយ។ ការោកព់តពែងចូ់លជាពតពការពារឡដនជតមកេ្វាពតព
 ដៅកនាុងឡែឧេភា ឆ្នា ២ំ០១៦ និងការវវិ្្តដេចក្តីដតពៀងចបាបេ់្តីពីតកមបរសិ្ថា ន និងធនធានធម្មជា្ិ បានផ្តល់នូវដេចក្តីេង្រឹមដល់េហគមនន៍ានា 

 ឡដលកំពុងរេ់ដៅកនាុង និងជំុវញិ្ំបនព់តពែង។់ ដទាះជាោ៉ងដនះក្តី ការផ្តល់អាជាញា បណ័្ណ រុករកឡរដ៉ៅដពល្្មីៗដនះ របេ់តកេួងឡរ ៉ និងថាមពល 
 ដៅកនាុង្ំបនព់តពការពារឡដនជតមកេ្វាពតពពតពែង ់កដូ៏ចជាការកាបបំ់ផ្លេ ញពតពដ�ើដៅឡ្បន្តដកើ្ម្ន វាដៅឡ្បងកឱ្យម្នការតពរួយបារម្ោ៉ងខាលេ ងំ។

បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងដ់ៅឡ្ជា តករុមេហគមនឡ៍ដលម្នការរកីចដតមើនខាលេ ងំបំផុ្ កនាុងការ ្េូ៊ម្ិតបឆ្ងំនរឹងការកាបប់ំផ្លេ ញពតពដ�ើដៅកនាុង
 តបដ្រេកម្ពុជា។ ដៅកនាុងឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៧ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់បាន្រ្រួលពានរង្វា ន ់េហការអន្តរជា្ិ អនាកការពារពតពដ�ើ្ ំបនត់្រូពិច
 ឆ្នា ២ំ០១៧ េង្គមអន្តរជា្ិេតម្បព់តពដ�ើដៅកនាុង្ំបនត់្រូពិច ដៅកនាុងជំនួបកំពូលមយួរបេ់េម្គម ដៅឯស្កលវ្ិរយាល័យឡយល៉ (Yale) 
 េហរដ្អាដមរកិ។ េង្គមអន្តរជា្ិបានបញ្្កថ់ា ពានរង្វា នដ់នះត្រូវបានផ្តល់ជូនបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ «ដដើម្ផី្តល់កិ្្តិយេដល់គដតម្ង
 ដលចដធាលេ ជាដតចើនឡដលបដតមើដល់ការដតបើតបាេ់ធនធានដោយនិរន្តរភាពដៅកនាុង្ំបនត់្រូពិច»។ 

វិធីសាសស្ត
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានរកដ�ើញនូវដេចក្តីត្រូវការមយួេតម្បក់ារតបមូល្រិននានយ័ជាតបពន្័បឡនថាមដ្រៀ្ ដដើម្ចីងតកងជាឯកស្រនូវ

 បញ្ហា ដផ្សងៗទាក្់រងដៅនរឹងពតពដ�ើ ជះឥ្រ្ិពលទាងំដៅដលើជីវចតមរុះ និងជីវភាពរេ់ដៅកនាុង្ំបន ់ កដូ៏ចជារបាយការណ៍េតម្បអ់ាជាញា ធរផងឡដរ។ 
 បច្ចុប្ននាដនះ អនាកឃ្លេ ដំមើលពតពដ�ើបាន ដតបើតបាេ់ស្្ម ្ហវាូន និងកម្មវធិីមយួម្នដ ្្ម ះថា កម្មវធិីស្្ម ្ហវាូនពតពែង ់ ដដើម្ដីធវាើការឃ្លេ ដំមើលពតពែង់

 
ដោយឡផអែកដលើេហគមន។៍  កម្មវធិីស្្ម ្ហវាូនដនះ ធានាឱ្យការឃ្លេ ដំមើលម្ន   លក្ខណទៈជាតបពន្័ និងចងតកងជាឯកស្របានោ៉ងលអែ។

ការ	រក	ឃើញ	សំខាន់ៗ	
ក.ការឃ្ល្រំមើលរយៈព្រល២ឆ្ន្រំ(ថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៥-ថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៧)
• បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានក្ត់តាជាចម្ងនូវការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ ឡដលត្រូវបានឡចក ចំណ្្ថ់ានា កជ់ា «ធនធានធម្មជា្ិ» ដូចជា៖ 

ដដើមដ�ើ និងអនុផលពតពដ�ើ (៥២% ពនការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័េរុប) និងការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័កនាុងចំណ្្ថ់ានា ក ់ «េកម្មភាព» ឡដល

 ទាក្់រងេំខានដ់ៅនរឹងការកាបដ់�ើ (៤១%)។ ដតរៅពីដនះ (៧%) េំដៅដលើ្រិននានយ័េំខាន្់រីពីរ ដូចជា រូប្្ដពលចុះលបា្ ការរ រឹបអូេរណ្យន្ត 
 ឯកស្រេំខាន់ៗ  និងរបាយការណ៍ពីកិច្ចអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ធរ និងអនាករកេីុដ�ើ ទាងំកនាុងផលេូវវជិ្ម្ន និងអវជិ្ម្ន។ 

• េម្ជិកេហគមនព៍តពែង ់ បានបដងកើនេម្ថាភាពក្ត់តារបេ់ពួកដគោ៉ងខាលេ ងំ។ ដៅឆ្នា ដំំបូង និងរហូ្ដល់ឡែមករា ឆ្នា ២ំ០១៦ បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែង ់ បានក្ត់តាជាមធ្យមនូវការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ឡដលម្នេុពលភាពចំនួន១៤៥ ដៅកនាុងរយទៈដពលមយួឡែ ឡ្ដៅឆ្នា ្ំរីពីរ 

 ចំនួនដនះបានដកើនដែើងដល់ចំនួន២៣៥ ។ 
• បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់បានបដងកើនការចងតកងជាឯកស្រនូវធនធានចាបពី់ការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ ចំនួន៥៥ កនាុងមយួឡែ ដៅកនាុងឆ្នា ្ំរីមយួ 

 ដៅដល់ការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ចំនួន១៤៣ កនាុងមយួឡែដៅកនាុងឆ្នា ្ំរីពីរ។

របាយការណ៍សង្ខ្រប

របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

៥

ខ.កាលឃ្ល្រំមើលចុងក្រ្រយបង្អស់(ថ្ង្រទី១ខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៦-ថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៧)
• កនាុងអំែុងការឃ្លេ ដំមើលបច្ចុប្ននា ម្នការដកើនដែើងកំណ្ត់តាពន«ធនធានធម្មជា្ិ»ចំនួន១១៣% (ដបើដតបៀបដធៀបដៅនរឹងរយទៈដពលដូចគានា នាឆ្នា ំ

 មុន «ឡែេីហា ឆ្នា ២ំ០១៥ - ឡែមករា ឆ្នា ២ំ០១៦»)។ ចំនួនភាគរយដនះ អាចេន្ម្ថ់ានរឹងម្នការដកើនដែើងដគ៏ួរឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍ចំនួន១០០០%  
ពនការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័អំពីអនុផលពតពដ�ើ  បន្ាបពី់ល្រ្ភាពក្ត់តាតបដភ្រដផ្សងៗពីគានា  ឡដលម្នការឡណនាដំៅកនាុងកម្មវធិី។ 

• កនាុងរយទៈដពលពនកាលឃ្លេ ដំមើលចុងដតកាយបងអែេ់ ការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ឡដលម្នេុពលភាពពីការកាបដ់�ើែុេចបាប ់ ម្នការធាលេ កចុ់ះចំនួន
 ៦៥% ដបើដតបៀបដធៀបដៅនរឹងរយទៈដពលពនការ ឃ្លេ ដំមើលដូចគានា កាលពីឆ្នា មំុន។ ប៉ុឡន្ត ដទាះបីជាម្នការធាលេ កចុ់ះ នូវការកាបដ់�ើែុេចបាបប់ន្ាបពី់ 

ឡែកកកោឆ្នា ២ំ០១៦កដ៏ោយ កជ៏ាមធ្យមដៅឡ្ម្នការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ ចំនួន៧២កនាុងមយួឡែពីករណីពនការកាបដ់�ើែុេចបាបឡ់ដរ។
• មដធយាបាយដរឹកជញូ្ន ឡដលត្រូវបានក្ត់តាដតចើនបំផុ្គឺ ដគាយន្ត ឡដលជាោនយន្តម្នេម្ថាភាពផ្ុកដល៏អែ និងអាច្ុរកចិ្្តបាន។ 
• ចំនួនភាគរយពនការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ឡដលម្នេុពលភាព បានដកើនដែើងតាមដពលដវោ។ អតតាម្នេុពលភាពជាមធ្យម ពនការឃ្លេ ំ

 ដមើលចុងដតកាយបងអែេ់គឺចំនួន៤១% ដបើដតបៀបដធៀបដៅនរឹងរយទៈដពលឃ្លេ ដំមើលដូចគានា កាលពីឆ្នា មំុន ម្នចំនួន២៨%។

សេចក្តីសន្និដ្ឋេន
១. ការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ពីការកាបព់តពដ�ើែុេចបាបប់ានធាលេ កចុ់ះ។ ចំនួនធាលេ កចុ់ះពនករណីកាបដ់�ើែុេចបាបប់ង្ហា ញថា ការចុះលបា្ជាតបពន្័

 របេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានដធវាើឱ្យពួកអនាកកាបដ់�ើែុេចបាបញ់ដញើ្។ ការតបកាេបសង្ក ប របេ់រាជរោ្ភបិាលដៅដលើការកាបដ់�ើ
 ែុេចបាបន់ាដពល្្មីៗដនះ កអ៏ាចម្នតបេិ្រ្ភាពផងឡដរ។

២. ការេហការគានា រវាងតកេួងបរសិ្ថា ន និងបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានរកីចដតមើនកនាុងរយទៈដពលប៉នុា្ម នឡែកនលេងមកដនះ ដហើយជាល្រ្ផល 
 ឧ្រយានុរក្សរបេ់តកេួងបរសិ្ថា នជាដរឿយៗបានចូលរមួកនាុងការចុះលបា្ជាមយួបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង។់

៣. េម្ថាភាពឃ្លេ ដំមើលពតពដ�ើរបេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានរកីចដតមើនតគបដ់ពលដវោ ដូចឡដលបានដមើលដ�ើញពីចំនួនការចុះបញី្ម្ន
េុពលភាពដៅកនាុងកាលឃ្លេ ដំមើលចុងដតកាយបងអែេ់។ 

៤. ការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ធនធានធម្មជា្ិ បានដកើនដែើង។ ចំណុចដនះបង្ហា ញពីការផ្លេ េ់ប្តូររបេ់អនាកចុះលបា្ ពីការក្ត់តាេកម្មភាពែុេចបាប ់
មកក្ត់តាដដើមដ�ើឡដលម្ន្ពមលេ និងអនុផលពតពដ�ើ។ 

៥. របាយការណ៍ដផ្សងៗដ្រៀ្បង្ហា ញថា ការកាបដ់�ើែុេចបាបដ់ៅឡ្បន្តដកើ្ម្នដតចើនដូចមុនដឡដល។ ពួកអនាកកាបដ់�ើ អាចដគចរចួពីការ
 ជួបតប្រះជាមយួបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង។់ ម្នការអះអាងថាវធិានការណ៍បសង្ក បរបេ់រាជរោ្ភបិាលដលើការកាបដ់�ើែុេចបាប ់ 

ឡដលម្នការផ្សពវាផសាយជាដតចើនដនាះ អាចម្នតបេិ្រ្ភាពឡ្ដលើអនាកកាបដ់�ើត្រងត់ទាយ្ូចប៉ុដណ្្ណ ះ ឡ្មនិម្នតបេិ្រ្ភាពដលើពួកអនាកម្ន
 តបាក ់ និងអំណ្ច ឡដលពាកព់ន្័ោ៉ងខាលេ ងំដៅកនាុងជំនួញដ�ើដនះដ្រ។ ដូដចនាះ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ េូមដលើក្ររឹកចិ្្តោ៉ងខាលេ ងំឱ្យបន្ត
 ម្នការចុះលបា្ ដោយម្នការេហការគានា រវាងបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់និងតកេួងបរសិ្ថា ន។ 

អនុសាសន៍របស់បណ្តេញសហគមន៍ពេេឡង់
១. ការកាបដ់�ើែុេចបាប ់ដៅឡ្ដកើ្ម្នពាេដពញដៅកនាុងពតពែងដ់ឡដល។ ការចូលរមួពីមនុេ្សកនាុង្ំបន ់គឺជាគនលេរឹះកនាុងការតបយុ្រ្តបឆ្ងំនរឹងការ

 កាបដ់�ើែុេចបាប ់ដូដចនាះដហើយដយើងេូមជំរុញោ៉ងខាលេ ងំដល់តកេួងបរសិ្ថា ន និងរាជរោ្ភបិាលពនតពះរាជាណ្ចតកកម្ពុជា ឱ្យ្រ្រួលស្្គ ល់នូវ
 ស្រទៈេំខានព់នបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ដហើយចាបដ់ផ្តើមជួយ�គាតំ្រដល់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងដ់ៅកនាុងការការពារពតពែង។់ 

២. បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ ម្នការតពរួយបារម្ោ៉ងខាលេ ងំចំដពាះអាជាញា បណ័្ណ រុករកឡរ ៉្ ្មី ដហើយដលើក្ររឹកចិ្្តោ៉ងខាលេ ងំេូមឱ្យតកេួងធនធានឡរ ៉
 និងថាមពល និងរាជរោ្ភបិាលពនតពះរាជាណ្ចតកកម្ពុជា តបញាបដ់កអាជាញា បណ័្ណ ដនះវញិ ដដើម្បីង្ក រកំុឱ្យម្នការហិនវនិាេបឡនថាមដ្រៀ្ដល់
 ពតពែង។់

៣. បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ដលើក្ររឹកចិ្្តោ៉ងខាលេ ងំដល់តកេួងបរសិ្ថា ន និងរាជរោ្ភបិាលពនតពះរាជាចតកកម្ពុជា ឱ្យដធវាើតាមដេចក្តីេនយានានា
 របេ់ែលេួនដៅកនាុងការហាមតបាមការនាចូំលរណ្យន្តមកកានត់បដ្រេកម្ពុជា កដូ៏ចជាតបញាបបិ់្រដរាងេិប្កម្មអារដ�ើឡដលកំពុងដំដណើ រការដៅ
 កនាុង្ំបនព់តពែង ់និងបពា្ឈបក់ារនាដំ�ើដចញពីឡដនជតមកេ្វាពតពពតពែងជ់ាបន្ាន។់ 

៤. ដយើងដលើក្ររឹកចិ្្តោ៉ងខាលេ ងំដល់េហគមនអ៍ន្តរជា្ិឱ្យគាតំ្រដល់តករុមអង្គការេង្គមេីុវលិ ដូចជា បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងជ់ាដដើម។ ដយើង
 អំពាវនាវដល់ម្្ច េ់ជំនួយទាងំអេ់ឱ្យបន្តគាតំ្រដល់េកម្មភាពដផ្សងៗឡដលពតងរឹងដល់េង្គមេីុវលិកនាុង្ំបន ់ ដោយមនិបងកឱ្យម្នដតគាះថានា ក់
 ដល់ពួកដគ ដហើយជាចុងដតកាយ ត្រូវដដើរតាមដគាលការណ៍ «មនិបងកដតគាះថានា ក»់។



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

៦

សសចក្តីស្្តីម

បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់(PLCN) គឺជាបណ្្ត ញមយួឡដល 
ម្នេម្ជិកេហគមនក៍នាុង្ំបនដ់ធវាើការេដសង្្គ ះពតពែងដ់ចញ
ពីការកាបប់ំផ្លេ ញែុេចបាប ់និងកេិឧេសាហកម្ម។ បណ្្ត ញ 
ដនះ បានចុះលបា្ពតពដ�ើ ក្ត់តាការកាបប់ំផ្លេ ញពតពដ�ើ  
ផ្លេ េ់ប្តូរពតពឱ្យកាលេ យដៅជា ពតពការពារឡដនជតមកេ្វាពតព  
ពតពែង ់ ដហើយរាយការណ៍នូវការរកដ�ើញនានារបេ់ែលេួន 
ដៅកានអ់នាកតាកឡ់្ងដគាលនដោបាយ និងស្ធារណជន 
្ូរដៅ។

របាយការណ៍ឃ្លេ ដំមើលដលើក្ីរ៦ អំពីស្ថា នភាពពតពែង ់បង្ហា ញ 
ពី្រិននានយ័ឡដលត្រូវបានតបមូលបានដោយការចុះលបា្របេ់
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងដ់ៅចដនាលេ ះរវាងព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ 
ឆ្នា ២ំ០១៥ និងព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៧។ 

បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងម់្នដគាលបំណងដដើម្៖ី
• ផ្តល់ព័្ ម៌្នេ្តីពីការតាកឡ់្ងចបាប់
• េតមបេតមរួលការតគបត់គងរមួពតពែងត់បកបដោយតប- 

េិ្រ្ភាព
• បង្ហា ញពីបដច្ចកដ្រេឡដល្ូររេ័ព្ស្្ម ្ហវាូនអាចពតងរឹង

េម្ថាភាពរបេ់េហគមនឱ៍្យឃ្លេ ដំមើលធនធានពតពដ�ើ
• ចងតកងកំណ្ត់តាជាស្ធារណទៈមយួពីស្ថា នភាពពតពែង ់ 

ឡដលទាក្់រងនរឹងធនធានធម្មជា្ិ និងេកម្មភាពែុេ 
ចបាប។់

ព្រ្រឈ្រីព្រ្រឡង់

ពតពែង ់ េថាិ្ដៅកនាុង្ំបន្់រំនាបកណ្្ត លពនតបដ្រេកម្ពុជា 
 

ដហើយម្នវសិ្លភាពតបម្ណ៥០០.០០០ហិកតា ដៅកនាុង 
្ំបន្់រំនាបពនតបដ្រេកម្ពុជា ដោយោ្េន្រឹងដលើដែ្្ត 
ចំនួនបនួគឺ តកដចះ េ្រឹងឡត្ង កំពងធ់ំ និងតពះវហិារ។ ពតពែង ់
ត្រត្រងត់បពន្័ដអកូែូេីុពតពដ�ើចំនួនតបាពីំរដផ្សងៗពីគានា  រមួ

 ទាងំពតពជតមកត្ីពងកូន ពតពដតស្ង ពតពពាកក់ណ្្ត លដតស្ង  
និងពតពរនាមផងឡដរ។ ពតពែងម់្នដងេីុ់ដ្ែ្ពេ់ ពនដដើមដ�ើ 

កតម និងរងការគំរាមកំឡហង ដហើយនិងតបដភ្ររុក្ខជា្ិ និង
 េ្វាជិ្ផុ្ពូជជាដតចើនតបដភ្រដផ្សងដ្រៀ្។ ពតពែងក់ជ៏ា 

្រីជតម្លដធ៏ំ ហូរចូលដៅកនាុង្រដនលេដមគង្គ និង្រដនលេស្បផង  
ដហើយវាម្នស្រទៈេំខានោ៉់ងខាលេ ងំដល់តបជាជនកម្ពុជា និង 
ដេដ្កិច្ចជា្ិ។ 

ដទាះបីជាពតពែងម់្នគុណ្ពមលេពិដេេកដ៏ោយ កក៏ារកាប ់
ពតពដ�ើែុេចបាប ់ និងការបំផ្លេ ញពតពដ�ើដៅឡ្បដងកើនេកម្ម- 
ភាពោ៉ងខាលេ ងំកាលេ ដៅកនាុងរយទៈដពលប៉នុា្ម ន្រេវ្្សកនលេងមកដនះ  
(រូបភាព ២, ៣, ៤)។ ការបា្ប់ងគ់តមបពតពដ�ើដៅកនាុងពតពែង់
ចដនាលេ ះរវាងឆ្នា ១ំ៩៧៣ និង២០១៤ ត្រូវបានបង្ហា ញដៅកនាុង 
រូបភាព ១.១។ របាយការណ៍តបចាឆំ្នា រំបេ់តកេួងកេិកម្ម  
រុកា្ខ តបម្ញ់ និងដនស្្រ េតម្បឆ់្នា ២ំ០១៦ បានបង្ហា ញថា 
គតមបពតពដ�ើេរុបដៅកនាុងតបដ្រេកម្ពុជាបានធាលេ កចុ់ះចាបពី់

 ៦១%កនាុងឆ្នា ២ំ០០២  មកត រ្ឹម៥៧%កនាុងឆ្នា ២ំ០១០ ដហើយ
 មកត រ្ឹម្ិចជាង៥០ភាគរយកនាុងឆ្នា ២ំ០១៤ ដហើយតកេួង
 

ដជឿជាកថ់ា គតមបពតពដ�ើរបេ់កម្ពុជានរឹងបន្តធាលេ កចុ់ះដ្រៀ្  
ដបើេិនឧតកិដ្កម្មពតពដ�ើ និងការកាប្់រសន្ានដីពតពមនិត្រូវ

 បានកា្ប់នថាយដ្រដនាះ (៥)។

ដោងតាមព័្ ម៌្នដចញផសាយដោយអង្គការេិ្រ្ិមនុេ្ស  
LICADHO បង្ហា ញថា ការកាបប់ំផ្លេ ញពតពដ�ើដៅកនាុង 
តបដ្រេកម្ពុជាដៅឡ្បន្តដកើ្ម្ន ដទាះបីជាដៅកនាុង្ំបន់

 ពតពការពារ របេ់តបដ្រេកដ៏ោយ ដហើយការបា្ប់ង ់
ពតពដ�ើរបេ់កម្ពុជា ដដើរ្ួនា្ីរោ៉ងេំខានក់នាុងការបងកឱ្យ

 ម្នបឡតមបតមរួលអាកាេធា្ុេកល។ 



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

៦

សសចក្តីស្្តីម

បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់(PLCN) គឺជាបណ្្ត ញមយួឡដល 
ម្នេម្ជិកេហគមនក៍នាុង្ំបនដ់ធវាើការេដសង្្គ ះពតពែងដ់ចញ
ពីការកាបប់ំផ្លេ ញែុេចបាប ់និងកេិឧេសាហកម្ម។ បណ្្ត ញ 
ដនះ បានចុះលបា្ពតពដ�ើ ក្ត់តាការកាបប់ំផ្លេ ញពតពដ�ើ  
ផ្លេ េ់ប្តូរពតពឱ្យកាលេ យដៅជា ពតពការពារឡដនជតមកេ្វាពតព  
ពតពែង ់ ដហើយរាយការណ៍នូវការរកដ�ើញនានារបេ់ែលេួន 
ដៅកានអ់នាកតាកឡ់្ងដគាលនដោបាយ និងស្ធារណជន 
្ូរដៅ។

របាយការណ៍ឃ្លេ ដំមើលដលើក្ីរ៦ អំពីស្ថា នភាពពតពែង ់បង្ហា ញ 
ពី្រិននានយ័ឡដលត្រូវបានតបមូលបានដោយការចុះលបា្របេ់
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងដ់ៅចដនាលេ ះរវាងព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ 
ឆ្នា ២ំ០១៥ និងព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៧។ 

បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងម់្នដគាលបំណងដដើម្៖ី
• ផ្តល់ព័្ ម៌្នេ្តីពីការតាកឡ់្ងចបាប់
• េតមបេតមរួលការតគបត់គងរមួពតពែងត់បកបដោយតប- 

េិ្រ្ភាព
• បង្ហា ញពីបដច្ចកដ្រេឡដល្ូររេ័ព្ស្្ម ្ហវាូនអាចពតងរឹង

េម្ថាភាពរបេ់េហគមនឱ៍្យឃ្លេ ដំមើលធនធានពតពដ�ើ
• ចងតកងកំណ្ត់តាជាស្ធារណទៈមយួពីស្ថា នភាពពតពែង ់ 

ឡដលទាក្់រងនរឹងធនធានធម្មជា្ិ និងេកម្មភាពែុេ 
ចបាប។់

ព្រ្រឈ្រីព្រ្រឡង់

ពតពែង ់ េថាិ្ដៅកនាុង្ំបន្់រំនាបកណ្្ត លពនតបដ្រេកម្ពុជា 
 

ដហើយម្នវសិ្លភាពតបម្ណ៥០០.០០០ហិកតា ដៅកនាុង 
្ំបន្់រំនាបពនតបដ្រេកម្ពុជា ដោយោ្េន្រឹងដលើដែ្្ត 
ចំនួនបនួគឺ តកដចះ េ្រឹងឡត្ង កំពងធ់ំ និងតពះវហិារ។ ពតពែង ់
ត្រត្រងត់បពន្័ដអកូែូេីុពតពដ�ើចំនួនតបាពីំរដផ្សងៗពីគានា  រមួ

 ទាងំពតពជតមកត្ីពងកូន ពតពដតស្ង ពតពពាកក់ណ្្ត លដតស្ង  
និងពតពរនាមផងឡដរ។ ពតពែងម់្នដងេីុ់ដ្ែ្ពេ់ ពនដដើមដ�ើ 

កតម និងរងការគំរាមកំឡហង ដហើយនិងតបដភ្ររុក្ខជា្ិ និង
 េ្វាជិ្ផុ្ពូជជាដតចើនតបដភ្រដផ្សងដ្រៀ្។ ពតពែងក់ជ៏ា 

្រីជតម្លដធ៏ំ ហូរចូលដៅកនាុង្រដនលេដមគង្គ និង្រដនលេស្បផង  
ដហើយវាម្នស្រទៈេំខានោ៉់ងខាលេ ងំដល់តបជាជនកម្ពុជា និង 
ដេដ្កិច្ចជា្ិ។ 

ដទាះបីជាពតពែងម់្នគុណ្ពមលេពិដេេកដ៏ោយ កក៏ារកាប ់
ពតពដ�ើែុេចបាប ់ និងការបំផ្លេ ញពតពដ�ើដៅឡ្បដងកើនេកម្ម- 
ភាពោ៉ងខាលេ ងំកាលេ ដៅកនាុងរយទៈដពលប៉នុា្ម ន្រេវ្្សកនលេងមកដនះ  
(រូបភាព ២, ៣, ៤)។ ការបា្ប់ងគ់តមបពតពដ�ើដៅកនាុងពតពែង់
ចដនាលេ ះរវាងឆ្នា ១ំ៩៧៣ និង២០១៤ ត្រូវបានបង្ហា ញដៅកនាុង 
រូបភាព ១.១។ របាយការណ៍តបចាឆំ្នា រំបេ់តកេួងកេិកម្ម  
រុកា្ខ តបម្ញ់ និងដនស្្រ េតម្បឆ់្នា ២ំ០១៦ បានបង្ហា ញថា 
គតមបពតពដ�ើេរុបដៅកនាុងតបដ្រេកម្ពុជាបានធាលេ កចុ់ះចាបពី់

 ៦១%កនាុងឆ្នា ២ំ០០២  មកត រ្ឹម៥៧%កនាុងឆ្នា ២ំ០១០ ដហើយ
 មកត រ្ឹម្ិចជាង៥០ភាគរយកនាុងឆ្នា ២ំ០១៤ ដហើយតកេួង
 

ដជឿជាកថ់ា គតមបពតពដ�ើរបេ់កម្ពុជានរឹងបន្តធាលេ កចុ់ះដ្រៀ្  
ដបើេិនឧតកិដ្កម្មពតពដ�ើ និងការកាប្់រសន្ានដីពតពមនិត្រូវ

 បានកា្ប់នថាយដ្រដនាះ (៥)។

ដោងតាមព័្ ម៌្នដចញផសាយដោយអង្គការេិ្រ្ិមនុេ្ស  
LICADHO បង្ហា ញថា ការកាបប់ំផ្លេ ញពតពដ�ើដៅកនាុង 
តបដ្រេកម្ពុជាដៅឡ្បន្តដកើ្ម្ន ដទាះបីជាដៅកនាុង្ំបន់

 ពតពការពារ របេ់តបដ្រេកដ៏ោយ ដហើយការបា្ប់ង ់
ពតពដ�ើរបេ់កម្ពុជា ដដើរ្ួនា្ីរោ៉ងេំខានក់នាុងការបងកឱ្យ

 ម្នបឡតមបតមរួលអាកាេធា្ុេកល។ 
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សសចក្តីស្្តីម

ដៅឆ្នា ២ំ០០១ េហគមនឡ៍ដលរេ់ដៅកនាុង្ំបនព់តពែង ់ បានចាប-់ 
ដផ្តើម្េូ៊ម្ិេតម្បក់ារពារដីពតពពីដូនតារបេ់ពួកដគ។ ការ្េូ៊ម្ិ 
របេ់បណ្្ត ញកនាុងការដឆលេើយ្បដៅនរឹងការកាបដ់�ើែុេចបាបជ់ាលក្ខ- 
ណទៈត្រងត់ទាយធំ និងការរដំោភដីធលេី ឡដលជាេកម្មភាពបំផ្លេ ញពតពដ�ើ 
និងបះ៉ពាល់ដល់ការដតបើតបាេ់ធនធានធម្មជា្ិរបេ់តបជាជន។ ចាប ់
តាងំពីដពលដនាះមក  ចលនាេហគមនដ៍នះបានបដងកើ្ជា  បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែង ់ (PLCN) ដហើយេពវាព្ងៃដនះ បណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែង ់ គឺជាតករុមេកម្មជនេហគមនឡ៍ដលម្នការដរៀបចំោ៉ងលអែ  
ដហើយបានរបួរមួគានា ដដើម្កីារពារពតពដ�ើរបេ់ពួកដគ។ អំែុងដពល

 ចុះលបា្ជាដ្រៀងទា្ដ់ៅកនាុងពតព ពួកដគតបមូលយក្ិរននានយ័ជាតបពន្័ 
ពីស្ថា នភាពពតពដ�ើ ដោយដតបើតបាេ់កម្មវធិីស្្ម ្ហវាូនឡដលត្រូវបាន

 រចនាដែើងោ៉ងពិដេេ។ បន្ាបម់ក ្រិននានយ័ទាងំដនាះត្រូវបានរមួ 
គានា វភិាគដោយអនាកតស្វតជាវ និងនិេ្សិ្ ដៅស្កលវ្ិរយាល័យ  
Copenhagen ដហើយចុងដតកាយត្រូវបានដបាះពុម្ផសាយជារបាយ- 
ការណ៍ ដេចក្តីតបកាេព័្ ម៌្ន និងដៅដលើតបពន្័ផ្សពវាផសាយេង្គម។  

ចាបត់ាងំពីឆ្នា ២ំ០១៦មក ដយើងបានដមើលដ�ើញការផ្លេ េ់ប្តូរបរ រឹប្រ
 មយួចំនួន រមួទាងំការហាមតបាមរបេ់រោ្ភបិាលចំដពាះការនាដំ�ើ 

ដចញដៅកានត់បដ្រេដវៀ្ណ្ម ការោកព់តពែងចូ់លជា្ំបនក់ារពារ 
ឡដនជតមកេ្វាពតព និងការបដងកើ្ចបាប់្ ្មីមយួេ្តីពីតកមបរសិ្ថា ន និង

 ធនធានធម្មជា្ិ។ ដទាះជាោ៉ងដនះក្តី ការកាបប់ំផ្លេ ញពតពដ�ើឡដល 
បន្តដកើ្ម្នដៅកនាុងពតពែង ់ ដៅឡ្បងកឱ្យម្នការតពរួយបារម្ដខ៏ាលេ ងំ 
េតម្បអ់ង្គការេង្គមេីុវលិ និងតករុមេកម្មជនបរសិ្ថា ន កដូ៏ចជា 
អង្គការអន្តរជា្ិនានា និងរាជរោ្ភបិាលផងឡដរ។

�ូបភារៃ ១.១៖ កា�បាត់បង់ព្រៃរ�ើក្ននុង្បរទសកម្នុ្ា។ �ក្សង់រចញរៃីផែនទីផ�ល្តូវបានែ្តល់រ�ោយ Open Development Cambodia 
(https://opendevelopmentcambodia.net/layers)

បណ្្រញសហគមន៍ព្រៃឡង់

ស្្រនភារៃវិវត្តន៍នាពរៃលថ្ីៗ

គ�្រប�្រ្រ�ើ(១៩៧០)

៧២%
គ�្រប�្រ្រឈើ(២០១៤)

៤៨%
ភូមិ�្រៅក��ង�្រ្រឡង់(និង�្រៅជុំវិញ)

២៥០.០០០
ជន�តិ�ើមភាគតិចរស់�្រៅក��ង�្រ្រឡង់

៣៤
�្រនជ�្រកសត��្រ្រ�្រ្រឡង់

៤៣១.៦៨៣ហិក�

វធិីស្សេ្តពចនាតបឌិ្របេ់ពួកដគដៅកនាុងការ្េូ៊ម្ិេតម្បយុ់្្តិធម៌
បរសិ្ថា ន បន្តទាកទ់ាញការចាបអ់ារម្មណ៍ពីអន្តរជា្ិ និងអនាកផ្តល់ពាន 
រង្វា ន។់ ដបេកកម្មរបេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់គឺត្រូវដធវាើការ្េូ៊ 
ម្ិដដើម្កីារការពារពតពដ�ើ ដោយេហការជាមយួភាគីពាកព់ន្័

 
ទាងំអេ់។ 
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ដៅឡែឧេភា តកេួងឡរ ៉ និងថាមពលកម្ពុជា បានតបកាេជាស្ធារណទៈ
េ្តីពីការដបើក្ីរតាងំ្្មីចំនួនបនួកឡនលេងេតម្បក់ាររុករកឡរដ៉ៅកនាុងតបដ្រេ។ 
ដោងតាមការឡេ្ភនាដំពញប៉េុ្តិ៍ ្រីតាងំមយួកនាុងចំដណ្ម្ីរតាងំទាងំ
បនួកឡនលេង្្មីដនាះ េថាិ្ដៅកនាុង្ំបន ់ ពតពការពារឡដនជតមកេ្វាពតព 
ពតពែង ់ ( ម្នឡផ្ដី៩៤គីែូឡមត៉្កាដរេ៉ថាិ្ដៅឡដនជតមកេ្វាពតព 
ពតពែង ់ ដៅតេរុកេំបូរដែ្្តតកដចះ និងតេរុកេណ្្ត នដ់ែ្្តកំពងធ់ំ) 
(៩)។ 

េម្ជិកបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងប់ានឡ្លេងតបាប ់ ការឡេ្ភនាដំពញ
ប៉ុេ្តិ៍ថា ពួកគា្ម់្នការតពរួយបារម្ថា តករុមហុ៊នធំៗទាងំអេ់ឡដល 
្រ្រួលបានេិ្រ្ិរុករកឡរ ៉ នរឹងបង្ខំឱ្យអនាកភូមចិាកដចញពីកនាុងពតព។ េម្ជិក
ដព្រៗដ្រៀ្បានពន្យល់ថា ជាដរឿយៗ តប្ិប្្តិការរុករកឡរ ៉ ពតងីកេកម្ម-
ភាពរបេ់ែលេួនរហូ្ដល់ការកាបដ់�ើម្ន្ពមលេឡ្មដ្រៀ្ផង (៩)។

�ូបភារៃ ១.២៖ ផែនទី 

បង្ាញរៃីតំបន់ព្រៃឡង់  

និងអា្្ាប័ណ្ណ�ុក�កផ�ែថ្ី 

ក្ននុងរេត្ត្ករចះនិងកំរៃង់ធំ  

(�ង្វង់រៃណ៌្កហម) (ផែនទី

រនះ្តូវបាន�ក្សង់រចញ

រៃីផែនទីធំ្ាងរគមួយស្តីរៃី

សម្បទាន�ី�បស់អង្គកា�

 LICADHO) (៦)

អាជ្ញ្រប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉្រក្នុងតំបន់ព្រ្រ
ការពារ

ក្រមបរិស្្រនត្រូវបានធ្វើបញ្ចប់

ដោក ដហឿន េុភាព េម្ជកិគណទៈកម្មការ្តមង្ិ់រេរបេ់បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែង ់ ឡដលរេ់ដៅកនាុងតេរុកេណ្្ត ន ់ បានឡ្លេង 
បន្តថា «តប្ិប្្តកិារលក្ខណទៈតគរួស្រត្រងត់ទាយ្ូចនរឹងត្រូវបា្ប់ង ់
ដៅដពលបរសិ្ថា ន ពតពដ�ើ និងតបភព្ររឹកេតម្បេ់ហគមនត៍្រូវ 
បានបំផលេិចបំផ្លេ ញ»។ 

នាដពល្្មីៗដនះ តកេួងបរសិ្ថា នបានបញ្ចបដ់េចក្តីដតពៀងចបាបម់យួ
អំពី តកមបរសិ្ថា ន និងធនធានធម្មជា្ិ ឡដលត្រូវបានចុះហ្ថាដលខា
ដោយតកេួងបរសិ្ថា ន ដហើយបញូ្នដៅកាន្់រីេ្តីការគណទៈរដ្មសន្តីដដើ
ម្ពីិនិ្្យ។ ចបាប់្ ្មីេ្តីពី    តកមបរសិ្ថា នដនះត្រូវបានបដងកើ្ដែើងដោ
យតករុមហុ៊នចបាបស់្រធាណទៈ  (តករុមដមធាវវីេិ្ុ) អង្គការេង្គមេីុវលិ 
និងបណ្្ត ញដផ្សងៗ រមួទាងំបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងផ់ងឡដរ បាន
ចូលរមួផ្តល់គំនិ្ដោបល់ដៅដល់ចបាបដ់នះ កនាុងអំែុងដពលដំដណើ រ
ការពិដតគាះដោបល់។ 

ដោងតាម្ិរននានយ័របេ់អាជាញា ធរពន្គយតបដ្រេដវៀ្ណ្មការនាំ
ដ�ើ និងដ�ើហុ៊បដចញពីតបដ្រេកម្ពុជាដៅឡ្បន្តដកើនម្ន ដបើដទាះជា

 ម្នតបកាេហាមការនាដំ�ើដចញឡដលបានតបកាេដោយរោ្ភបិាល 
កម្ពុជាកាលពីឡែមករា ឆ្នា ២ំ០១៦កដ៏ោយ។ ្រិននានយ័ពីអាជាញា ធរ

 
ដវៀ្ណ្មត្រូវបានក្ត់តានិងដចញផសាយដោយនិនានា ការពតពដ�ើ។  
្រិននានយ័្្មីបំផុ្បង្ហា ញពីការដកើនដែើងពនការនាដំ�ើដចញគួរឱ្យក្់
េម្្គ ល់ (៧ និង ៨) ។

ការនាំច្រញឈើខុសច្របាប់នៅត្រ
បន្តកើតមាន
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៩

បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ដៅឡ្បន្តដធវាើជាតករុមេហគមនឡ៍ដលម្ន 
ការរកីចដតមើនខាលេ ងំបំផុ្មយួ កនាុងការ្េូ៊ម្ិតបឆ្ងំនរឹងការកាបប់ំផ្លេ ញ

 ពតពដ�ើដៅកនាុងតបដ្រេកម្ពុជា។ ការ្រ្រួលបានពានរង្វា នអ់ន្តរជា្ិ
 បញ្្កថ់ា បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង្់រ្រួលបានការយកចិ្្ត្ុរកោក ់

កតមិ្ ពិភពដោកដៅដលើវធិីស្សេ្តពចនាតបឌិ្ឃ្លេ ដំមើលធនធានធម្មជា្ិ
 របេ់ែលេួន។ ដៅឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៧ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង្់រ្រួល 

បានពានរង្វា នព់ចនាតបឌិ្េង្គមអន្តរជា្ិេតម្បព់តពដ�ើដៅ្ំបនត់្រូពិច  
(ISTF) ដៅឯស្កលវ្ិរយាល័យ Yale កនាុងេហរដ្អាដមរកិ។ េហគមន ៍

មជ្រឈដ្ឋ្រនអន្តរជតិបានយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ
បណ្្រញសហគមន៍ព្រ្រឡង់

ចបាប់្ ្មីដនះបដងកើ្ជាមូលោ្នតគរឹះ ឡដលគួរឡ្ធានាឱ្យេហគមនក៍នាុង 
្ំបនក់ានឡ់្ម្នេិ្រ្ិតគបត់គង និងការពារដីធលេីរបេ់ពួកដគ។ េតម្ប់

 
តករុមេហគមនដូ៍ចជា បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ចបាបដ់នះនរឹងផ្តល់ 
ល្រ្ភាពឱ្យពួកដគ ចូលរមួចំឡណកកនាុងការតគបត់គងរមួធនធានធម្មជា្ិ  
ឡដលដោងតាមចបាបដ់នះ គួរឡ្ម្នការធានាឱ្យម្នការចូលរមួពី 
េហគមនដ៍ផ្សងៗដៅកនាុងដំដណើ រការ  រាល់ការេដតមចចិ្្ត ពីការឡ្រកសា 

 
និងអភរិក្សជាមយួអាជាញា ធរកនាុង្ំបន ់និងថានា កជ់ា្ិ។ 

ដគាលដៅរបេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ គឺដដើម្ធីានាថា ជនជា្ិ 
ដដើមភាគ្ិចកួយ និងជនជា្ិឡែ្មរ្ូរដៅអាចចូលរមួចំឡណកកនាុងការ

 តគបត់គងពតពដ�ើ ដោយដធវាើការ្េូ៊ម្ិេតម្បក់ារឡ្រកសាពតពដ�ើឡដល 
បដងកើ្ឱ្យម្នរដបៀបតគបត់គង្ំបនព់តពការពារឡដលអាចប្ឡ់បនបាន។  
កម្មវធិីបរសិ្ថា នរបេ់មជ្ឈមណ្ល Vance រមួេហការជាមយួការោិ- 
ល័យតករុមហុ៊នចបាបអ់ន្តរជា្ិ Allen & Overy  តបដ្រេអូសស្្ត លី បាន 
ផ្តល់តបរឹកសាដោបល់ឡផនាកចបាបដ់ល់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ ដដើម្ ី
ឱ្យពួកដគអាចចូលរមួកនាុងដំដណើ រការពិដតគាះដោបល់។ ការតបរឹកសា

 
ដោបល់ឡដលទាក្់រងនរឹងរដបៀបេហតគបត់គង្ំបនព់តពការពារគឺដដើម្ ី
ធានាថា េហគមនជ៍នជា្ិដដើមភាគ្ិចបានចូលរមួដៅកនាុងកិច្ចែិ្ែំ

 តបរឹងឡតបងអភរិក្សពតពដ�ើដៅកនាុងតបដ្រេកម្ពុជាបានោ៉ងពិ្តបាកដ។ 

ដទាះជាោ៉ងណ្ ដេចក្តីដតពៀងតកមដនះកប៏ាន្រ្រួលការរះិគនផ់ង 
ឡដរ។ ដោក ប៊ុន ព្ ឡដលជាអនាកឃ្លេ ដំមើលរបេ់អង្គការេិ្រ្ិមនុេ្ស  
LICADHO តបចាដំែ្្តរ្នគីរ ី បានឡ្លេងតបាបក់ាឡេ្ដែមបូឌាដដលី  
(Cambodia Daily)ថា គា្ប់ានដជឿថា តកមដនះនរឹងមនិត រ្ឹមឡ្ 
ដធវាើឱ្យេហគមនជ៍នជា្ិដដើមភាគ្ិចម្នការ�ចឺាបប់៉ដុណ្្ណ ះដ្រ ឡ្

 
វាកម៏្នបំណងជួយ�ដល់ពួកដគផងឡដរ។ ដោកបានឡ្លេងថា ចបាបដ់នះ 
ឡចងថា េហគមនដ៍ៅឡ្ត្រូវោកព់ាក្យេំុេិ្រ្ិ និងកម្មេិ្រ្ិឡដលនរឹង

 អាចដធវាើឱ្យពួកដគចូលរមួចំឡណកដោយេកម្មដៅកនាុងការតគបត់គងដីធលេី
បាន។ ចំណុចដនះនរឹងដធវាើឱ្យកានឡ់្ង្យតេរួល និងឆ្បរ់ហ័េជាង 
េតម្បរ់ាជរោ្ភបិាលកនាុងការេដតមចចិ្្តថា ត្រូវផ្តល់េិ្រ្ិ និងបលេង់

 កម្មេិ្រិ្ដីធលេីដល់អនាកណ្ (១០)។ 

បច្ចុប្ននាដនះ ដេចក្តីដតពៀងចុងដតកាយេ្តីពីតកមបរសិ្ថា នដនះ កំពុងត្រូវ
 បានពិនិ្្យដមើល បន្ាបពី់ការចូលរមួគំនិ្ដោបល់ដលើកចុងដតកាយ
 របេ់អង្គការេង្គមេីុវលិ និងអនាកឧប្ថាម្គាតំ្រដផ្សងៗ។ ចបាបដ់នះត្រូវ

បានរពំរឹងថានរឹងបញូ្នដៅកានរ់ដ្េភាដៅមុនចុងឆ្នា ២ំ០១៧ (១១)។ 

ដោក ពផ ប៊ុនោង បានឡ្លេងថា «ការដតជើេដរ ើេតបគល់ពានរង្វា នដ់នះ
បង្ហា ញថា ដយើងគឺជាបណ្្ត ញមយួឡដលខាលេ ងំ និងម្នភាពដជាគជយ័ 
ពីដតពាះវាបង្ហា ញថា ការង្ររបេ់ដយើងម្នស្រទៈេំខាន ់ ដហើយថា  
ការង្រដនះត្រូវបាន្រ្រួលស្្គ ល់កនាុងកតមិ្ អន្តរជា្ិ។ ដហើយការ្រ្រួល

 ស្្គ ល់ដនះដលើក្ររឹកចិ្្តដល់េម្ជិកទាងំអេ់របេ់ដយើងឱ្យបន្តដធវាើ
 ការង្រដដើម្កីារពារពតពែងជ់ានិច្ច»។ 

អន្តរជា្ិបានឡ្លេងថា ពានរង្វា នដ់នះត្រូវបានផ្តល់ជូន «ដដើម្ដីកា្េរដេើរ 
ដល់គដតម្ងដលចដធាលេ ជាដតចើនឡដលដធវាើការដផ្្ត ្ដលើការដតបើតបាេ់ធន- 
ធានម្ននិរន្តរភាពដៅកនាុង្ំបនត់្រូពិច»។ ដោក ពផ ប៊ុនោង ឡដល 
ជាេម្ជិកម្នា កព់នបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានដធវាើដំដណើ រដៅកាន ់
ស្កលវ្ិរយាល័យ Yale ដហើយបាន្រ្រួលពានរង្វា នជ់ា្ំណ្ងឱ្យ 
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ (១២)។ 

�ូបភារៃ ១.២៖ គណៈកម្កា� ISTF  

ែ្តល់រៃាន�ង្វាន់ពច្ន្បឌិតឆ្នា២ំ០១៧ 

�ល់បណ្ាញសហគមន៍ព្រៃឡង់



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១០

វិធតីសសស្

ដតរៅពីការង្រចុះលបា្របេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងពី់
អ្ី្កាល បានរកដ�ើញដេចក្តីត្រូវការេតម្បក់ារតបមូល 
្រិននានយ័ជាតបពន្័ ដដើម្ផី្តល់រូបភាពដពញដលញបឡនថាមដ្រៀ្ 
ទាក្់រងដៅនរឹងពតពដ�ើ និងផលបះ៉ពាល់ដៅដលើជីវចតមរុះ 

 
និងជីវភាពរេ់ដៅកនាុង្ំបន។់ ដូដចនាះ ពួកដគត្រូវបានផ្ដល់ជូន 
នូវ្ូររេ័ព្្រំដនើប និងកម្មវធិីមយួឡដលម្នដ ្្ម ះថា កម្មវធិី ស្្ម ្ហវាូនពតពែង ់ដដើម្ដីតបើតបាេ់កនាុងការអនុវ្្តការឃ្លេ ដំមើល

 ពតពែងឡ់ដលឡផអែកដលើេហគមន។៍ កម្មវធិីស្្ម ្ហវាូនពតពែង់
 

ត្រូវបានបដងកើ្ដែើង ដដើម្ធីានាឱ្យម្នការឃ្លេ ដំមើលជាតបពន្័  
និងម្នការដរៀបចំឯកស្របានោ៉ងលអែ។ កតា្ត វាេ់ឡវងេំខាន ់
មយួគឺត្រូវធានាឱ្យម្នភាពជាកម្មេិ្រ្ិរយទៈដពលឡវង ឡដលនរឹង
គាតំ្រដល់ការឃ្លេ ដំមើលនិងការចុះលបា្ឡដលម្ននិរន្តភាព  
និងឯករាជ្យភាពពីការផ្តល់មូលនិធិពីម្្ច េ់ជំនួយ។ ដូដចនាះ 
អនាកឃ្លេ ដំមើលបានដដើរ្ួនា្ីរេំខានក់នាុងការរចនាដែើង និង

 បន្តបដងកើ្កម្មវធិី ឡដលដផ្្ត ្ដលើការបដងកើនេម្ថាភាពរបេ់ 
ពួកដគ។ ការតបមូល្ិរននានយ័ចាបដ់ផ្តើមដែើងដៅដពលឡដល 
េហគមនចុ៍ះលបា្ពតពដ�ើ កដូ៏ចជាការតបមូល្ិរននានយ័ជា 
តបចាពំ្ងៃរបេ់អនាកឃ្លេ ដំមើលម្នា ក់ៗ ផងឡដរ។ ដហើយ្រិននានយ័ 
ទាងំអេ់គឺជាកម្មេិ្រ្ិដពញដលញរបេ់បណ្្ត ញេហគមន៍
ពតពែង។់ 

អនាកឃ្លេ ដំមើលចំនួន៣៦នាក ់មកពីបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់
បានចងតកង្ិរននានយ័ដោយដតបើកម្មវធិីស្្ម ្ហវាូន។ ការតបមូល
្រិននានយ័បានចាបដ់ផ្តើមជាផលេូវការដៅព្ងៃ្ីរ៤ ឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៥ 

ការឃ្ល្រំមើលដ្រលផ្អ្រកលើសហគមន៍

ការប្រើ្បាស់កម្វិធីស្ម្រតហ្វូនព្រ្រឡង់

ដហើយវាត្រូវបានដគរពំរឹងថា នរឹងម្នការអភវិឌ្ឍ និងការពតងីក
 ដៅកនាុងប៉នុា្ម នឆ្នា ខំាងមុែដនះ។ កម្មវធិីស្្ម ្ហវាូន ក្ត់តានូវ
 ចំណ្្ថ់ានា កេំ់ខាន់ៗ បីគឺ «េកម្មភាព» «ធនធាន» និង 

«រាយការណ៍» ដោយម្នចំណ្្ថ់ានា ករ់ងបឡនថាមដ្រៀ្ដូជា៖

• «េកម្មភាព» េំដៅដលើេកម្មភាពឡដលដកើ្ដែើងដៅ
កនាុង្ំបនព់តពែង ់ ដូចជា េកម្មភាពកាបដ់�ើែុេចបាប ់ 
ការបរបាញ់ែុេចបាប ់និងការដនស្្រែុេចបាប។់

• «ធនធាន» េំដៅដៅដលើ្ំបន ់ធនធានធម្មជា្ិ និងវប្ធម ៌ 
ឡដលបានរកដ�ើញដៅកនាុង្ំបន ់                ពតពែង។់ ដនះរមួបញ្ចូ ល 
ទាងំដដើមជរ័ដចបាះ  និងតបដភ្រអនុផលពតពដ�ើ (NTFPs)  
និងតបដភ្រដ�ើម្ន្ពមលេែ្ពេ់ឡដលរងការគំរាមកំឡហងពី
ការកាបប់ំផ្លេ ញផងឡដរ។ ដលើេពីដនះដៅដ្រៀ្ ្រិននានយ័ 
េ្វាពតពកត៏្រូវបានតបមូលយកេតម្បច់ំណ្្ថ់ានា កដ់នះ
ផងឡដរ។

• «រាយការណ៍» េំដៅដៅដលើអន្តរកម្មទាងំអេ់ជាមយួ 
អាជាញា ធរឡដលពាកព់ន្័នរឹងពតពែង។់         ចំណ្្ថ់ានា កដ់នះត្រូវ 
បានដតបើ ដៅដពលអនាកឃ្លេ ដំមើលបញូ្នរបាយការណ៍ និង

 
ពាក្យបណ្តរឹ ងដៅកានអ់ាជាញា ធរមូលោ្ន។

្រិននានយ័ឡដលតបមូលបាន ត្រូវបានោកប់ញ្ចូ លដៅកឡនលេងផ្ុក 
្រិននានយ័ (Database) ដហើយដធវាើឱ្យម្នេុពលភាពដោយអនាក
តគបត់គង្ិរននានយ័។  អ្្តេញ្ញា ណ GPS ដហើយនរឹងរូប្្ 
បញ្្កពី់្រិននានយ័ម្នេុពលភាពដេ្ើរឡ្ទាងំអេ់។ ដលើេ 
ពីដនះ ជាដរឿយៗ ឯកស្រជាេដមលេងត្រូវបានបឡនថាមដៅកនាុង 
្រិននានយ័ ដដើម្ភ្ីាបព់័្ ម៌្នេំខានដ់ៅនរឹង្ិរននានយ័ឡដលតប
មូលបាន។ ្រិននានយ័មនិម្នេុពលភាពភាគដតចើនគឺដោយ- 
ស្រដហ្ុផលបដច្ចកដ្រេ (្ិរននានយ័មនិត្រូវបានោកប់ញ្ចូ ល 
បានត រ្ឹមត្រូវ ដោយមនិម្នព័្ ម៌្នទាក្់រង) ឡ្កដ៏ោយស្រ
ឡ្កំហុេរបេ់អនាកតបមូល្ិរននានយ័ (រូបភាពម្នគុណភាពអន ់ 
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និងរូបភាពឡដលមនិទាក្់រង) និង្ិរននានយ័ឡដលដធវាើដ្េ្ត
ស្កល្ងផងឡដរ។ 

ដៅកនាុងការស្្បេ្ងន់ាដពល្្មីៗដនះ េម្ជិកបណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែងប់ានបញ្្កពី់ដេចក្តីត្រូវការកនាុងការ
ក្ត់តាអាកាេធា្ុ និង្ិរននានយ័ឡដលទាក្់រងនរឹងបឡតម 
បតមរួលអាកាេធា្ុ។ ការអដងក្  ពិនិ្្យទាងំដនះនរឹងជួយ� 
បដងកើ្ជារូបភាពកានឡ់្ដពញដលញពនពតពដ�ើ និងផ្តល់ 
នូវព័្ ម៌្ន ឡដលម្ន្ពមលេដល់អនាកពាកព់ន្័ជា្ិ និង 
អន្តរជា្ិ ដៅកនាុងកិច្ចការ ការពារបរសិ្ថា ន។ ម្នការរពំរឹង

 ថា មុែង្រ្្មីៗនរឹងត្រូវបានបឡនថាមដៅកនាុងកម្មវធិីស្្ម ្ហវាូន
 ដៅព្ងៃខាងមុែ។ 

ដយើងរកីរាយកនាុងការផ្តល់ជូននូវឯកស្រដល់មនុេ្សតគប់
រូប ឡដលម្នបំណងចងដ់េុើបអដងក្ដលើភាពត រ្ឹមត្រូវពន 
ការអះអាងរបេ់ដយើង ប៉ឡុន្តដយើងរកសាេិ្រ្ិការពារអ្្ត- 
េញ្ញា ណរបេ់អនាកផ្តល់ព័្ ម៌្ន    ម្នា ក់ៗ  និង្ីរតាងំជាក-់ 
ោកព់នធនធានធម្មជា្ិេំខាន់ៗ ។ 
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លទ្ធ្ល

កនាុងអំែុងការឃ្លេ ដំមើលរយទៈដពលពីរឆ្នា  ំ ចាបពី់ឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ំ
 ២០១៥ រហូ្ដល់ចុងឡែមករា ឆ្នា ២ំ០១៧ តបភព្ិរននានយ័ 

ឡដលបាន្រ្រួលបានោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ចំនួន១៥១៦១ ឡដល
កនាុងចំដណ្ម្ិរននានយ័ទាងំដនះម្ន្ិរននានយ័ចំនួន៤៥៨៨ ម្ន 
េុពលភាព។ ចំនួនដនះដេ្មើនរឹងអាតតាេុពលភាពជាមធ្យម 
៣០%។ អាតតាដនះម្នកតមិ្ ទាបដៅកនាុងឆ្នា ដំំបូង ឡ្ដៅដព
លជំនាញរបេ់អនាកចុះលបា្កានឡ់្តបដេើរដែើង ដនាះភាព 
ត រ្ឹមត្រូវពនការឃ្លេ ដំមើលបានដកើនដែើងជាលំោប។់ េតម្ប ់
ឆ្នា ដំំបូង អាតតាម្នេុពលភាពជាមធ្យម២១% ែណទៈឡដល 
ឆ្នា ្ំរីពីរបានដកើនដែើងដល់៤៤%។ ការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័

 ម្នេុពលភាពទាងំអេ់គឺដដើម្ធីានាថា ម្នឡ្្ិរននានយ័ម្ន
គុណភាពែ្ពេ់ប៉ុដណ្្ណ ះឡដលនរឹងត្រូវបានវភិាគជាបន្តដ្រៀ្។ 

្រិននានយ័ដេ្ើឡ្អេ់គឺបានោកប់ញ្ចូ លដោយេម្ជិកបណ្្ត ញ
េហគមនព៍តពែង(់រូបភាព ២.១) ត្រូវបានចា្ច់ំណ្្ថ់ានា ក ់
តបដភ្រ្ិរននានយ័ជា «ធនធានធម្មជា្ិ» ដូចជាដដើមដ�ើ និង

 
អនុផលពតពដ�ើ (៥២.២%ពនចំនួន្ិរននានយ័េរុប) និងចំណ្្់
ថានា កត់បដភ្រ្ិរននានយ័ជា «េកម្មភាព» ឡដលទាក្់រងខាលេ ងំដៅ 
នរឹងការកាបព់តពដ�ើែុេចបាប ់ (៤១.២%)។ ពួកដគកប៏ាន 
ចងតកងរូប្្ដពលចុះលបា្ ការរ រឹបអូេម៉្េីុនរណ្យន្ត  
ឯកស្រេំខាន់ៗ  និងរបាយការណ៍េ្តីពីអន្តរកម្មជាមយួអាជាញា ធរ  
ឬអនាករកេីុដ�ើ ទាងំកនាុងផលេូវវជិ្ម្ន និងអវជិ្ម្នផងឡដរ។  

រូបភាព ២.១ បង្ហា ញពីការរកីចដតមើនខាងេម្ថាភាពក្ត់តា 
របេ់េម្ជិកបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង។់ េតម្បឆ់្នា  ំ
្រីមយួរហូ្ដល់ឡែមករាឆ្នា ២ំ០១៦ បណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែងប់ានក្ត់តាការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ម្នេុពលភាព

កាលឃ្ល្រំមើលសរុប(ថ្ង្រទី១
ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៥-ថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈ
ឆ្ន្រំ២០១៧)

�ូបភារៃ ២.១

៤១%

ទិន�ន័យសរុប/ខ្រ

សកម��ព
៥២%
ធន�ន

១%
ការ�យការណ៍

៦%
េផ្រ�ងៗ

៤១%

ទិន�ន័យសរុប/ខ្រ

សកម��ព
៥២%
ធន�ន

១%
ការ�យការណ៍

៦%
េផ្រ�ងៗ

៤១%

ទិន�ន័យសរុប/ខ្រ

សកម��ព
៥២%
ធន�ន

១%
ការ�យការណ៍

៦%
េផ្រ�ងៗ

៤១%

ទិន�ន័យសរុប/ខ្រ

សកម��ព
៥២%
ធន�ន

១%
ការ�យការណ៍

៦%
េផ្រ�ងៗ

៤១%

ទិន�ន័យសរុប/ខ្រ

សកម��ព
៥២%
ធន�ន

១%
ការ�យការណ៍

៦%
េផ្រ�ងៗ



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៣

�ូបភារៃ ២.២៖ ទិន្នន័យមានសុរៃលភារៃរៃីធនធានស�ុប�យៈររៃលមួយផេ។ �ូបភារៃរនះរៃិរៃណ៌នាអំរៃីចំណាត់ថ្នាក់រែ្ងៗពនកា��ាក់បញ្ចូលទិន្នន័យ 

ស�ុបក្ននុង�យៈររៃល�យៈរៃី�ឆ្នាំ។ 

ជាមធ្យម១៤៥កនាុងមយួឡែ ឡ្ដៅឆ្នា ្ំរីពីរចំនួនដនះដកើនដែើងដល់
 ចំនួន២៣៥។ ចំនួន្ិរននានយ័េរុបកនាុងរយទៈដពលមយួឡែ ម្នការ 

ឡតបតបរួលដពញមយួឆ្នា ។ំ ជា្ូរដៅ បន្ាបពី់ការចុះលបា្ជាតបចា ំ ជា 
ដរៀងរាល់ឡែម្ន្ិរននានយ័្ិច្ួចបានោកប់ញ្ចូ ល។ បណ្្ត ញេហគមន៍
ពតពែងឡ់្ងឡ្ដរៀបចំការចុះលបា្ត្រងត់ទាយធំរាល់ពីរឡែម្តង។ ដៅ 
ឡែណ្ឡដលមនិម្នការដរៀបចំការចុះលបា្ត្រងត់ទាយធំ ការោក ់
បញ្ចូ ល្រិននានយ័បានមកពីការចុះលបា្តករុម្ូចតាមដែ្្ត ឬេម្ជិក 
នីមយួៗរបេ់ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងដ់ៅដពលពួកដគដធវាើដំដណើ រ 
តាមផលេូវដៅតបមូលអនុផលពតពដ�ើ ឬដពលចុះលបា្តាមដគាលដៅ 
របេ់ពួកអនាកកាបដ់�ើែុេចបាប។់

ធនធានភាគដតចើនបំផុ្ឡដលត្រូវបានក្ត់តាភាគដតចើនគឺជាដដើមដចបាះ 
ម្នចំនួន (៨៣% =១៩៩២ ករណី) ឡដលផ្តល់តបភពតបាកច់ំណូល 
ចម្ងេតម្បត់ករុមតគរួស្ររបេ់តបជាជន។ អនុផលពតពដ�ើម្នចំនួន  
១៣% ពនធនធានត្រូវបានក្ត់តា រមួទាងំរុក្ខជា្ិឡដលត្រូវបានដតបើ- 

តបាេ់កនាុង្ំបនេ់តម្បដ់គាលបំណងជាដតចើនដូចជា ឱេ្ អាហារ 
និងការស្ងេងផ់ងឡដរ។ កំណ្ត់តាធនធានបានចាបដ់ផ្តើមដកើនដែើង 
ដៅដពលេម្ថាភាពក្ត់តាតបដភ្រដ ្្ម ះត្រូវបានបឡនថាមដៅកនាុងកម្មវធិី 
ស្្ម ្ហវាូនដៅកនាុងឡែកុម្ទៈឆ្នា ២ំ០១៦។ ចំនួនជាមធ្យមពនការោកប់ញ្ចូ ល
្រិននានយ័ម្នេុពលភាពដៅកនាុងចំណ្្ថ់ានា កត់បដភ្រ្ិរននានយ័ជា «ធនធាន»  

គឺចំនួន៥៥ ្រិននានយ័កនាុងមយួឡែ ដហើយចំនួនដនះបានដកើនដែើងដៅ
 ដល់ចំនួន១៤៣ ្ិរននានយ័កនាុងមយួឡែ ដៅកនាុងឆ្នា ្ំរីពីរ (រូបភាព ២.២)។ 

ដៅេល់ចណំ្្ថ់ានា ក ់ ពីរដ្រៀ្គឺ «េ្វា»(ពណ៌ដែៀវ) និង«្ីរជំដនឿ» 
(ពណ៌តបដផះ) ម្នកំណ្ត់តាោ៉ង្ិចបំផុ្ ដហើយចំណ្្ថ់ានា កទ់ាងំពី
រដនះម្នការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័្ិចជាងចំនួន៤% ពនការោកប់ញ្ចូ ល ្រិននានយ័េរុបដៅកនាុងចំណ្្ថ់ានា ក ់«ធនធាន»។ 

េកម្មភាពភាគដតចើនឡដលត្រូវបានក្ត់តាេំដៅដលើេកម្មភាពកាប់
ដ�ើ (៩៩% ពនេកម្មភាពទាងំអេ់ត្រូវបានក្ត់តា) ឡដលម្ន 
គល់ដ�ើ (៥២%) ដ�ើកំពុងដរឹកជញូ្ន (២០%) ្ ំបនក់ាបឆ់្ក រ (១៦%) 

 
និងចដតមៀកដ�ើឡដលដចាលដៅនរឹងកឡនលេង (១២%)។ 

ដូចឡដលបានដមើលដ�ើញដៅកនាុង រូបភាព ២.៣ ពួកអនាកលបា្បាន 
ក្ត់តានូវការកាបព់តពដ�ើែុេចបាបោ៉់ងដតចើនដៅកនាុងឡែមករាដល់

ឡែដមស្ ពីដតពាះវាជារដូវតបាងំ ដបើដតបៀបដធៀបនរឹងឡែដផ្សងៗដ្រៀ្កនាុង 
ឆ្នា នីំមយួ។ ដទាះបីជាការោកប់ញ្ចូ ល្រិននានយ័ការកាបដ់�ើែុេចបាបម់្ន
ការ្យចុះជាលំោប ់ បន្ាបពី់ឡែកកកោឆ្នា ២ំ០១៦កដ៏ោយ កដ៏យើងដៅ 
ឡ្ដ�ើញម្ន្ិរននានយ័ការកាបដ់�ើជាមធ្យមដលើេពីចំនួន៧២ ករណី

 កនាុងមយួឡែឡដរ។ 

ទិន្នន័យធនធាន/ខ្រ

្រ ិន
នានយ័

ម្
ន េុ

ពល
ភា

ព

៤០០

៣៥០

៣០០

២៥០

២០០

១៥០

១០០

៥០

០

១៣១

៣៣
២៨

៤៤

១៩ ២២

១៧៩

កុម្ទៈ ២
០១៥

្ុោ
 ២

០១៥

ម ិ្ ុនា
 ២

០១៦

ម ិ្ ុនា
 ២

០១៥

កុម្ទៈ ២
០១៦

្ុោ
 ២

០១៦

ដមស្
 ២

០១៥

ធនា ូ២
០១៥

េហីា
 ២

០១៦

េហីា
 ២

០១៥

ដមស្
 ២

០១៦

ធនា ូ២
០១៦

មនិា ២
០១៥

វចិ្កិារ ២
០១៥

កកកោ  ២
០១៦

កកកោ  ២
០១៥

មនិា ២
០១៦

វចិ្កិារ ២
០១៦

ឧេភា ២
០១៥

មករា ២
០១៦

កញ្ញា  ២
០១៦

កញ្ញា  ២
០១៥

ឧេភា ២
០១៦

មករា ២
០១៧

២៦

៦៧ ៥៧

២០
៤៤

៨៨ ៧៩

៣១២

១៨៥

៣៦

១៧២

៣៤១

៧៨
១០៩

១២៤

១២

១៨៧

េ្វា អនុផលពតពដ�ើ ពតពជំដនឿរ ដដើមដ�ើ
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១៤

�ូបភារៃ២.៣ មធ្យមភាគពនកា��ាក់ទិន្នន័យរនៅក្ននុងចំណាត់ថ្នាក់រែ្ងរទៀត

�ូបភារៃ ២.៤ បង្ាញរៃីទិន្នន័យមានសុរៃលភារៃទាំងអស់ �ាច់រ�ោយផឡករៃីគ្នាតាមរេត្ត រហើយបន្ាប់មក្តូវបានផបងផចក្ាចំណាត់ថ្នាក់រែ្ងៗ។  

រលេរនៅរៃីរលើបន្ាត់��នីមួយៗសំរ�ៅរលើចំនួនភាគ�យពនចំនួនចុះបញ្ីស�ុប (KR=្ករចះ  KT=កំរៃង់ធំ PV=្រៃះវិហា� ST=ស្ទឹងផ្តង)។ 

តបេិនដបើវភិាគដលើ្រិននានយ័រយទៈដពលពីរឆ្នា តំាមភូមសិ្សេ្ត រូបភាព 
២.៤ បង្ហា ញពី្រិននានយ័េរុបេតម្បដ់ែ្្តនីមយួៗ ដោយឡបងឡចក
ជាចំណ្្ថ់ានា ក។់ ដែ្្តកំពងធ់ំ ( K T )  បានផ្តល់្រិននានយ័ដតចើនជាងដគ 
(៤៤%) ដោយម្ន្រិននានយ័ោ៉ងដតចើនដៅកនាុងចំណ្្ថ់ានា ក ់«ធនធាន» 
(ពណ៌ដលឿង)។ ដែ្្តតកដចះ (KR) បានក្ត់តា២១%ពន្ិរននានយ័ ឡដល
ម្នករណីដតចើនទាក្់រងនរឹងចំណ្្ថ់ានា ក ់ « េកម្មភាព»  ( ពណ៌ដែៀវ) 
ដហើយដែ្្តេ្រឹងឡត្ង (ST) បានផ្តល់២០%ពន្ិរននានយ័ ែណទៈឡដល
ដែ្្តតពះវហិារ (PV) បានផ្តល់១៥%។

កនាុងអំែុងដពលឃ្លេ ដំមើលចុងដតកាយបងអែេ់ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង់
 

បានក្ត់តា្រិននានយ័ម្នេុពលភាពចំនួន១០៥៧ ឡដលដតចើនជាង៣%  

កាលឃ្ល្រំមើលចុងក្រ្រយបង្អស់
(ថ្ង្រទី១ខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៦-
ថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៧)

៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ

៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ

៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ

៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ
៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ
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របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៤

�ូបភារៃ២.៣ មធ្យមភាគពនកា��ាក់ទិន្នន័យរនៅក្ននុងចំណាត់ថ្នាក់រែ្ងរទៀត

�ូបភារៃ ២.៤ បងា្ញរៃីទិន្នន័យមានសុរៃលភារៃទាំងអស់ �ាច់រ�ោយផឡករៃីគ្នាតាមរេត្ត រហើយបន្ាប់មក្តូវបានផបងផចក្ាចំណាត់ថ្នាក់រែ្ងៗ។  

រលេរនៅរៃីរលើបន្ាត់��នីមួយៗសំរ�ៅរលើចំនួនភាគ�យពនចំនួនចុះបញ្ីស�ុប (KR=្ករចះ  KT=កំរៃង់ធំ PV=្រៃះវិហា� ST=ស្ទឹងផ្តង)។ 

តបេិនដបើវភិាគដលើ្រិននានយ័រយទៈដពលពីរឆ្នា តំាមភូមសិ្សេ្ត រូបភាព 
២.៤ បង្ហា ញពី្រិននានយ័េរុបេតម្បដ់ែ្្តនីមយួៗ ដោយឡបងឡចក
ជាចំណ្្ថ់ានា ក។់ ដែ្្តកំពងធ់ំ ( K T )  បានផ្តល់្រិននានយ័ដតចើនជាងដគ 
(៤៤%) ដោយម្ន្រិននានយ័ោ៉ងដតចើនដៅកនាុងចំណ្្ថ់ានា ក ់«ធនធាន» 
(ពណ៌ដលឿង)។ ដែ្្តតកដចះ (KR) បានក្ត់តា២១%ពន្ិរននានយ័ ឡដល
ម្នករណីដតចើនទាក្់រងនរឹងចំណ្្ថ់ានា ក ់ « េកម្មភាព»  ( ពណ៌ដែៀវ) 
ដហើយដែ្្តេ្រឹងឡត្ង (ST) បានផ្តល់២០%ពន្ិរននានយ័ ែណទៈឡដល
ដែ្្តតពះវហិារ (PV) បានផ្តល់១៥%។

កនាុងអំែុងដពលឃ្លេ ដំមើលចុងដតកាយបងអែេ់ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង់
 

បានក្ត់តា្រិននានយ័ម្នេុពលភាពចំនួន១០៥៧ ឡដលដតចើនជាង៣%  

កាលឃ្ល្រំមើលចុងក្រ្រយបង្អស់
(ថ្ង្រទី១ខ្រសីហាឆ្ន្រំ២០១៦-
ថ្ង្រទី១ខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ២០១៧)

៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ

៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ

៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ

៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ
៥២%

ការកាប់�្រ្រ�ើ

១២%២០% ១៦%

គល់�ើ ការដឹកជ���ន តំបន់�្រល�ត់បង់ ច�្រៀក�ើ

ដែ្្ត ទាងំ បនួ 
KR KT PV ST
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របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៥

ដៅកនាុងឡផនាក្ដៅដនះ ដយើងនរឹងឡេវាងរកករណីពិដេេមយួចំនួនតាម
ការេដងក្របេ់ពួកអនាកចុះលបា្។ ករណីចំនួនតបាមំកពីដែ្្តនីមយួៗ
ម្នការទាក្់រងគានា ជាមយួការរកដ�ើញ្ូរដៅ ដដើម្ផី្តល់គំនិ្ចបាេ់-
ោេ់អំពីរដបៀបឡដលបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងអ់ាចបដងកើនេម្ថាភាព
ឃ្លេ ដំមើលពតពដ�ើរបេ់ពួកដគដៅព្ងៃអនាគ្បាន។ 

ស្ទឹងត្រ្រង៖ថ្ង្រទី២៧ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៦លោកជសុខហឿន
បរិយាយថា«នៅថ្ង្រនោះបណ្្រញសហគមន៍ព្រ្រឡង់បានចុះ
ល្របាតរួមគ្ន្រជមួយអាជ្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនមាន ប៉ូលីសឃុំកាំងចាម
ស្រុកសៀមបូក និងឃុំចំការលើ ហើយនិងមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រស
ក្រសួងបរិស្្រន។ បណ្្រញសហគមន៍ព្រ្រឡង់រឹបអូសបាន
មា៉្រសុីនរណយន្តន្រៅក្នុងតំបន់ព្រ្រឡង់ ហើយបានសម្រ្រច
ចិត្តប្រគល់រណយន្តាំងនោះទៅឱ្រយមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសក្រសួង
បរិស្្រនន្រៅក្នុងការិយាល័យសលាឃុំកាំងចាម ដ្រលជ
កន្ល្រងរៃួកគ្របានថតរូបរួមគ្ន្រ។ ចំណ្រកឯរៃួកអ្នកកាប់ឈើ
ត្រូវបានផាករៃិន័យអន្តរកាល និងធ្វើកិច្ចសន្រយាជមួយអាជ្ញ្រធរ
ដើម្របីឈប់កាប់ឈើបន្តទៀត»។

ព្រះវិហារ៖ ស្រដៀងគ្ន្រ នៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រតុលា
ឆ្ន្រំ២០១៦លោក ជ័យ ម្រន បានបញ្ជ្រក់ថា៖
បណ្្រញសហគមន៍ព្រ្រឡង់កំរៃុងធ្វើការចះុ
ល្របាតន្រៅក្នុងតំបន់ត្រ្រចព្រង់ ក្នុងព្រ្រឡង់
ជមួយមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រស ក្រសួងបរិស្្រន។ រួៃក
យើងបានជួបនឹងរៃួកអ្នកកាប់ឈើដ្រលបានមក
កាប់ឆ្ក្ររដីព្រ្រ ធ្វើស្រ្រចំការ។ ដូចសរៃ្វដង
បណ្្រញសហគមន៍ព្រ្រឡង់បានរឹបអូសមា៉្រសុីន
រណយន្ត ខណៈដ្រលមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសកំរៃុង
ធ្វើកិច្ចសន្រយាបញ្រឈប់សកម្ភារៃកាប់ឈើជមួយ
រៃួកអ្នកកាប់ឆ្ក្ររដីព្រ្រាំងនោះ។

ករណីរៃិស្រសៗ

អន្តរកម្វិជ្ជមានជមួយអាជ្ញ្រធរ

ដបើដតបៀបដធៀបដៅនរឹងរយទៈដពលដូចគានា កាលពីឆ្នា កំនលេងដៅ ( ្រិននានយ័
ម្នេុពលភាព១០២៧ ព្ងៃ្ីរ១ ឡែេីហា ឆ្នា ២ំ០១៥ - ព្ងៃ្ីរ១ ឡែកុម្ទៈ 
ឆ្នា ២ំ០១៦) ។ ដទាះបីោ៉ងណ្ ដយើងអាចដមើលដ�ើញភាពែុេគានា
ចម្ងពីរដៅកនាុងកាលឃ្លេ ដំមើលទាងំដនះ៖
១. េម្ជិកចុះលបា្ បានរកីចដតមើនជំនាញរបេ់ពួកដគតគបដ់ពល 

ដវោ។ អាតតាម្នេុពលភាពបានដកើនដែើងចាបពី់២៨% រហូ្ 
ដល់ ៤១%។ 

២. ដហើយអនាកចុះលបា្បានក្ត់តាធនធានបាន១១៣% ដតចើនជាង 
កាលឃ្លេ ដំមើលដូចគានា កាលពីឆ្នា កំនលេងដៅ ដហើយគួរឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍ 
បំផុ្ដនាះគឺថា ម្នអនុផលពតពដ�ើចំនួន១០០០%។ មូលដហ្ុ 
ឡដលបណ្្ត លឱ្យម្នការដកើនដែើងដនះ គឺម្នលក្ខណទៈពិដេេ 
្្មីមយួ ក្ត់តាតបដភ្រធនធានដៅកនាុងកម្មវធិីស្្ម ្ហវាូន។ 



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៦

ដូចឡដលបានដលើកដែើងពីមុន ករណីពនអន្តរកម្មវជិ្ម្នជាមយួអាជាញា ធរកតមម្នណ្េ់។  
កនាុងអំែុងកាលឃ្លេ ដំមើលរយទៈដពលពីរឆ្នា  ំ ម្នការចងតកងករណីពនអន្តរកម្មវជិ្ម្ន

 ជាមយួអាជាញា ធរឡ្៣១ករណីប៉ុដណ្្ណ ះ ឡដលកនាុងចំដណ្មទាងំដនះម្នអន្តរកម្មអវជិ្ម្ន 
មយួ។ ពួកអនាកឃ្លេ ដំមើលពតពដ�ើម្នភាពស្្កដ់េ្ើរកនាុងការរាយការណ៍ពីអន្តរកម្មជាមយួ
អាជាញា ធរ ពីដតពាះពួកដគភយ័ខាលេ ចការេងេរឹកពីអាជាញា ធរ។ ដូដចនាះ មនិម្នការរាយ- 
ការណ៍តគបច់ំនួនករណីអំពីអន្តរកម្មជាមយួអាជាញា ធរដ្រ។  

ការដឹកជញ្ជូនឈើ

តកដចះ៖ ព្ងៃ្ីរ៣ ឡែវចិ្កិា ឆ្នា ២ំ០១៦  
ដោក េំ ណូ េម្ជិកបណ្្ត ញពតពែងប់ាន 
រាយការណ៍៖ ែណទៈកំពុងចុះលបា្ ដយើង 
បានជួបតប្រះនរឹងដ�ើឡដលដគដរឹកែុេចបាប។់ 
ពួកអនាកដរឹកដ�ើបានចាកដចាលម៉ូ្ ូ និងរ្ដ់គច
ែលេួនបា្ដ់ៅដៅដពលពួកដគបានដ�ើញដយើង។ 
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងប់ានក្ត់តាករណី
ដនះ ដហើយបាន្ុរកម៉ូ្ូដចាលដៅនរឹងកឡនលេង។

ករណីមយួដ្រៀ្ដៅកនាុងដែ្្តតកដចះ ដៅព្ងៃ្ីរ២៧ ឡែមករា  
ឆ្នា ២ំ០១៧ ដោក ពផ ប៊ុនោង ឡដលជាេម្ជិកគណទៈ 
កម្មការ្តមង្់រិេ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានក្-់ 
តតានូវការដរឹកជញូ្នដ�ើដោយម៉ូ្ូ។ ដោក ប៊ុនោង  
បានឡ្លេងថា ម្នម៉ូ្ ូតបឡហលជា៤០ដតគឿងបានដរឹក 



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៦

ដូចឡដលបានដលើកដែើងពីមុន ករណីពនអន្តរកម្មវជិ្ម្នជាមយួអាជាញា ធរកតមម្នណ្េ់។  
កនាុងអំែុងកាលឃ្លេ ដំមើលរយទៈដពលពីរឆ្នា  ំ ម្នការចងតកងករណីពនអន្តរកម្មវជិ្ម្ន

 ជាមយួអាជាញា ធរឡ្៣១ករណីប៉ុដណ្្ណ ះ ឡដលកនាុងចំដណ្មទាងំដនះម្នអន្តរកម្មអវជិ្ម្ន 
មយួ។ ពួកអនាកឃ្លេ ដំមើលពតពដ�ើម្នភាពស្្កដ់េ្ើរកនាុងការរាយការណ៍ពីអន្តរកម្មជាមយួ
អាជាញា ធរ ពីដតពាះពួកដគភយ័ខាលេ ចការេងេរឹកពីអាជាញា ធរ។ ដូដចនាះ មនិម្នការរាយ- 
ការណ៍តគបច់ំនួនករណីអំពីអន្តរកម្មជាមយួអាជាញា ធរដ្រ។  

ការដឹកជញ្ជូនឈើ

តកដចះ៖ ព្ងៃ្ីរ៣ ឡែវចិ្កិា ឆ្នា ២ំ០១៦  
ដោក េំ ណូ េម្ជិកបណ្្ត ញពតពែងប់ាន 
រាយការណ៍៖ ែណទៈកំពុងចុះលបា្ ដយើង 
បានជួបតប្រះនរឹងដ�ើឡដលដគដរឹកែុេចបាប។់ 
ពួកអនាកដរឹកដ�ើបានចាកដចាលម៉ូ្ូ និងរ្ដ់គច
ែលេួនបា្ដ់ៅដៅដពលពួកដគបានដ�ើញដយើង។ 
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងប់ានក្ត់តាករណី
ដនះ ដហើយបាន្ុរកម៉ូ្ូដចាលដៅនរឹងកឡនលេង។

ករណីមយួដ្រៀ្ដៅកនាុងដែ្្តតកដចះ ដៅព្ងៃ្ីរ២៧ ឡែមករា  
ឆ្នា ២ំ០១៧ ដោក ពផ ប៊ុនោង ឡដលជាេម្ជិកគណទៈ 
កម្មការ្តមង្់រិេ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ បានក្-់ 
តតានូវការដរឹកជញូ្នដ�ើដោយម៉ូ្ូ។ ដោក ប៊ុនោង  
បានឡ្លេងថា ម្នម៉ូ្ូតបឡហលជា៤០ដតគឿងបានដរឹក 

របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៧

�ូបភារៃ ២.៥៖ បងា្ញរៃីមរធ្យោបាយ�ទឹក្ញ្ចូនរ�ើេុសច្បាប់ផ�ល្តូវបានកត់្តា

(រគោយន្តផ�ល្តូវបានកត់្តារៃីរេត្ត្រៃះវិហា�)

�នដឹកទំនិញធន់ធំ ទូក

�រដឹកជ���ន

៧៥%៦% ៤% ១០%

មិន���ល់

២%
?

៣%

េ�យន� រ��ះេ� ម៉ូតូ

ដែ្្តកំពងធ់ំ៖ ព្ងៃ្ីរ៦ ឡែេីហា ឆ្នា ២ំ០១៦  
ដោក មុញិ នី បានរាយការណ៍ពី្ំបនក់ាបឆ់្ក រ 
ដៅកនាុងពតពែង ់ជាកឡនលេងឡដល   បណ្្ត ញេហ-
គមនព៍តពែងប់ាន្្រូប និងតបមូលភេ្តុតាង។

ជញូ្នដ�ើដៅព្ងៃដនាះ។ វាជាតបដភ្រដ�ើេតម្បដ់ធវាើ 
ពិោន ឡដលពួកដគបានយកពីគល់ដ�ើចាេ់ៗ។ ម៉ូ្ូ 
មយួអាចដរឹកជញូ្នដ�ើបានតបឡហល៥០០គីែូតកាម។

មដធយាបាយដរឹកជញូ្នឡដលត្រូវបានក្ត់តាភាគដតចើន
បំផុ្ គឺ ដគាយន្ត ឡដលម្ន៧៥% ពនករណី។

ដយើងគួរឡ្ដលើកដែើងពីស្រទៈេំខានព់នការេដងក្ដមើល
ដៅកនាុងចំណ្្ថ់ានា កត់បដភ្រ្ិរននានយ័       «្ំបនក់ាបឆ់្ក រ»។  
្ំបនក់ាបឆ់្ក រទាងំដនះជា្ំបនធ់ំឡដលពតពដ�ើត្រូវបាន
កាបឆ់្ក រេតម្បដ់គាលបំណងខាងកេិកម្ម ដហើយវា 
បងកជាបញ្ហា ដធ៏ំេតម្បក់ារអភរិក្សពតពដ�ើ។

តំបន់�ប់ឆ្ក�រ



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៨

ការក្ត់តា្ិរននានយ័ ហាកដូ់ចជាម្នការឡតបតបរួល កនាុងអំែុងដពល 
រាយការណ៍ រយទៈដពលពីរឆ្នា  ំ គឺ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងម់្ន 
េកម្មភាពោ៉ងដតចើន ឡ្ការក្ត់តា្ិចជាងមុនផងឡដរ។ ឧទាហរណ៍៖  
េកម្មភាពដតចើនបំផុ្កនាុងអំែុងដពលឃ្លេ ដំមើលកនាុងឡែមករាដល់ឡែឧេភា
ឆ្នា ២ំ០១៦ កំណ្ត់តាេ្តីពីការកាបព់តពដ�ើែុេចបាបប់ាន្នដល់ 
ចំណុចែ្ពេ់ ដហើយបន្ាបម់កការក្ត់តា កម៏្នការធាលេ កចុ់ះោ៉ងខាលេ ងំ។  
ម្នមូលដហ្ុជាដតចើនឡដលបណ្្ត លឱ្យដកើ្ដែើងដូដចនាះ៖
• ការកាបដ់�ើែុេចបាប ់ និងការកាបឆ់្ក រពតពភាគដតចើនដកើ្ដែើងដៅ

កនាុងរដូវតបាងំ ចាបពី់ ឡែមករា ដល់ឡែឧេភា។
• ដយើងអាចគិ្ថា ការចា្វ់ធិានការបសង្ក បដលើការកាបព់តពដ�ើ 

ែុេចបាបពី់រាជរោ្ភបិាលកម្ពុជាអាចម្នតបេិ្រ្ភាព។ ដទាះបី
 ោ៉ងណ្ របាយការណ៍ដព្រៗដ្រៀ្បង្ហា ញថា បញ្ហា មនិត រ្ឹមឡ្

ដៅដកើ្ម្នដៅដែើយប៉ដុណ្្ណ ះដ្រ ឡ្វាកន៏ាឱំ្យមសន្តីពុករលួយ 
្រ្រួលបានតបាកច់ំណូលោ៉ងេដម្ើមផងឡដរ។ ដូដចនាះ ការេននាិោ្ន 
ខាងដលើអាចមនិទានម់្នភាពត រ្ឹមត្រូវដ្រ។ 

• ដហ្ុផលមយួដ្រៀ្អាចថា ពួកអនាកកាបព់តពដ�ើបានស្្គ ល់េកម្ម- 
ភាពរបេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ ដហើយបានផ្លេ េ់ប្តូរឥរោិ-
ប្របេ់ពួកដគ ដោយកាបព់តពដ�ើនិងដរឹកដ�ើែុេចបាបក់នាុង អំែុងដពលឡដលបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងម់និេូវម្នេកម្ម
ភាព (ឧទាហរណ៍៖ ដៅដពលយប ់ឬអំែុងដពលតចរូ្កា្)់ ឬផ្លេ េ់ 
ដៅកាបដ់�ើដៅ្ំបនដ់ផ្សងៗដ្រៀ្។  ពួកអនាកកាបដ់�ើោកដ់គាល- 
ដៅដលើដែ្្តដផ្សងេថាិ្ដៅជិ្តពំឡដន ដដើម្ដីគចពីការជួបតប្រះ

 នរឹងអនាកលបា្ និងអាជាញា ធរ។ ដូដចនាះ ការបសង្ក បឡដលបានផ្សពវាផសាយ 
ោ៉ងដតចើនដៅដលើការកាបដ់�ើែុេចបាបអ់ាចម្នតបេិ្រ្ភាពដលើ
ពួកអនាកកាបដ់�ើត្រងត់ទាយ្ូច ឡ្មនិដៅដលើពួកអនាកម្នឡដល 
ពាកព់ន្័នរឹងជំនួញដ�ើដនាះដ្រ។ 

• កនាុងដពលជាមយួគានា  ដៅដពល្រិននានយ័ពីការកាបដ់�ើបានធាលេ កចុ់ះ 
 

្រិននានយ័ពីធនធានធម្មជា្ិបានដកើនដែើងវញិ។ ចំណុចដនះបង្ហា ញ
 ថា ម្នការផ្លេ េ់ប្តូររបេ់ពួកអនាកចុះលបា្ពីការក្ត់តាេកម្មភាព

ែុេចបាប ់មកក្ត់តាដដើមដ�ើម្ន្ពមលេ និងអនុផលពតពដ�ើវញិ។
• កនាុងអំែុងដពលឃ្លេ ដំមើលចុងដតកាយបងអែេ់ បណ្្ត ញេហគមន៍

 
ពតពែង្់រ្រួល បាននូវការ្រ្រួលស្្គ ល់បឡនថាមដ្រៀ្។ ជាដរឿយៗ 
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងត់្រូវបានតកេួងបរសិ្ថា នអដញ្ើញឱ្យចូល
រមួតពរឹ្្តិការណ៍ពាកព់ន័្ និងការតបជំុផលេូវការនានាជាមយួតកេួង 

 
ដដើម្ពីិភាកសាពីកិច្ចេហការនាដពលអនាគ្។ ដលើេពីដនះ មសន្តី

 ឧ្រយានុរក្សតកេួងបរសិ្ថា នបានចូលរមួចុះលបា្ជាមយួ     បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែងក់ានឡ់្ដតចើនដែើងៗ។ 

• ដៅព្ងៃ្ីរ១៥ ឡែធនាូ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងប់ានដចញផសាយ 
របាយការណ៍ឃ្លេ ដំមើលដលើក្ីរ៥ េ្តីពីស្ថា នភាពពតពែង ់ ដៅកនាុង

 េននាិេី្រស្រព័្ ម៌្នមយួដៅ ផ្ះដមតា្ត  (Meta House) កនាុង 
រាជធានីភនាដំពញ។ របាយការណ៍ត្រូវបានផ្សពវាផសាយបន្តដោយ 
តបពន្័ផ្សពវាផសាយោ៉ង្ូរលំ្ូរោយ។ បន្ាបម់ក តកេួងបរសិ្ថា ន 
បានបញ្្កថ់ា បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងប់ានឡ្លេងដៅកាន ់
ស្រព័្ ម៌្នដោយមនិម្នការពិដតគាះដោបល់ ជាមុនជាមយួ 
តកេួងបរសិ្ថា នដ្រ។ ជាល្រ្ផល បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ 
បានដបាះជំហានចូលដៅកានក់ារេហការឡដលកានឡ់្ម្នអ្ថានយ័
ជាមយួតកេួង ដហើយបានតបរឹកសាដោបល់ជាមយួតកេួងពីល្រ្ផល 
ពនរបាយការណ៍ឃ្លេ ដំមើលដលើក្ីរ៦ដនះ មុនដពលដចញផសាយ 

ដូចឡដលបានក្េ់ម្្គ ល់ពីមុន ការតបកាេោកព់តពែងចូ់លជាឡដន 
ជតមកេ្វាពតព និងការេហការចុះលបា្រវាងបណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែង ់ និងមសន្តីឧ្រយានុរក្សតកេួងបរសិ្ថា ន និងមសន្តីប៉ូលីេកនាុង្ំបន ់

 គឺជាជំហានដេំ៏ខានដ់ឆ្្ព ះដៅកានក់ារការពារពតពែង។់ ដទាះជាោ៉ង 
ដនះក្តី ការផ្លេ េ់ប្តូរដនះនរឹងដៅជាដរឿងឥ្តបដោជន ៍ ដបើេិនមនិម្ន

 ការបន្តអនុវ្្តចបាបដ់នាះដ្រ។ ការបញ្ឈបអ់ំដពើពុករលួយ និងការបសង្ក ប 
ពិ្តបាកដដៅដលើការនាដំ�ើដចញែុេចបាបគឺ់ជាជំហានចាបំាច។់ ការ 
បសង្ក បដៅដលើការកាបព់តពដ�ើែុេចបាប ់នរឹងផ្តន្ាដទាេដល់តករុមហុ៊ន 
ធំៗឡដលោងេម្អែ ្ដ�ើតាមរយទៈកិច្ចេនយាដីេម្ទានតេបចបាប់
ជាមយួរោ្ភបិាល។ ជាងដនះដៅដ្រៀ្ មនិត្រូវផ្តល់អាជាញា បណ័្ណ ឱ្យម្ន 
ការរុករកឡរដ៉ៅកនាុង្ំបនក់ារពារដែើយ ពីដតពាះអាជាញា បណ័្ណ ទាងំដនះ នរឹង 
បងកឱ្យម្នការបំផលេិចបំផ្លេ ញពតពែងប់ឡនថាមដ្រៀ្។ បណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែងេូ់មផ្តល់អនុស្េនឱ៍្យម្នការបិ្រទាងំតេរុងនូវេម្ទាន និង 
ការនាចូំលម៉្េីុនរណ្យន្តដៅកនាុង និងជំុវញិ្ំបនព់តពែងឡ់្ម្តង។ 

ដូចឡដលបានក្េ់ម្្គ ល់ ការចុះលបា្អាចដធវាើឱ្យការកាបដ់�ើម្នការ 
្យចុះ ដហើយវាកជ៏ាជំហានចាបដ់ផ្តើមដៅកនាុងកិច្ចការពារពតពដ�ើ។ ប៉ឡុន្ត

 ដដើម្ដីចៀេវាងមនិឱ្យម្នការកាបដ់�ើដៅកនាុង្ំបនព់តពែងប់ន្តដកើន
ដែើង ភាពជាម្្ច េ់ និងេិ្រ្ិអនុវ្្តចបាប ់ និងការោក្់រណ្កម្មវាជា

 កតា្ត ចាបំាចណ់្េ់។ 

ដូចឡដលដយើងបានដមើលដ�ើញតស្ប ់ ការឃ្លេ ដំមើលពតពដ�ើម្នតបេិ្រ្
ផលភាលេ មៗេតម្បក់ារការពារពតពែង។់ ដូដចនាះ បណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែងម់្នបំណងចងដ់មើលដ�ើញគដតម្ងបានពតងីកដៅដល់ដែ្្ត
ដផ្សងៗដ្រៀ្ដៅកនាុងតបដ្រេកម្ពុជា។ 

ម្ន្តមរូវការមយួេតម្បក់ារបន្តជួយ�គាតំ្រចំដពាះអង្គការេហគមន៍
មូលោ្នដូចជា បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ដដើម្េីតមបេតមរួល និង 
េហការ។ ដោយស្រពួកដគម្នជំនាញបដច្ចកដ្រេ និងការ្រ្រួល 
បានព័្ ម៌្នកតមិ្ ែ្ពេ់ អង្គការេង្គមេីុវលិដផ្សងៗបាន្រ្រួលស្្គ ល់ 
ពួកដគជាពដគូដរ៏ រឹងម្មំយួដៅកនាុងកិច្ចការពារបរសិ្ថា ន។ អង្គការជាដតចើន 

 ឡដលដធវាើការដលើឡផនាកដនះ ត្រូវបានអដញ្ើញឱ្យដធវាើជាពដគូ និងគាតំ្រដល់
 ការង្ររបេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់តាមឡដលអាចដធវាើបាន។

របាយការណ៍ (១៣)។ 
• ការចុះលបា្ ឡដលត្រូវបានបំពាកដ់ោយកម្មវធិីពិដេេស្្ម ្ហវាូន 

 
និងកម្មវធិីឡដលរចនាដែើងោ៉ងពិដេេជួយ�ឱ្យការឃ្លេ ដំមើលធន- 
ធានធម្មជា្ិ និងឧតកិដ្កម្មពតពដ�ើម្នតបេិ្រ្ភាព។ េហគមន ៍          

 កនាុង្ំបនដ់រៀនបានោ៉ងដលឿនពីរដបៀបដតបើតបាេ់ព័្ ម៌្ន និងបដច្ចក
 

ដ្រេ្រំនាក្់រំនង ដហើយអាចចងតកងឯកស្រ និងរាយការណ៍ 
ពីេកម្មភាពែុេចបាបប់ានដោយម្នតបេិ្រ្ភាព។ មុនដពលការ 
ឃ្លេ ដំមើលជាតបពន្័បានចាបដ់ផ្តើមដំដណើ រការដៅកនាុងឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៥  
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងម់និបានដធវាើការក្ត់តាជាតបពន័្ពីឧតកិដ្
កម្មពតពដ�ើ និងធនធានធម្មជា្ិដែើយ។ ការរចនាម្នលក្ខណទៈ 
ស្មញ្ញា ឡដលដមើលដ�ើញដៅកនាុងកម្មវធិី ជួយ�ឱ្យអនាកឃ្លេ ដំមើលពតព

 ដ�ើ អាចបញ្ចូ លរបាយការណ៍របេ់ពួកដគដៅកនាុងតបភពផ្ុក្ិរននានយ័
បានោ៉ងលអែ។ 

ម្ររៀនដ្រលបានរៀនសូត្រ

អនុសសន៍



របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៨

ការក្ត់តា្ិរននានយ័ ហាកដូ់ចជាម្នការឡតបតបរួល កនាុងអំែុងដពល 
រាយការណ៍ រយទៈដពលពីរឆ្នា  ំ គឺ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងម់្ន 
េកម្មភាពោ៉ងដតចើន ឡ្ការក្ត់តា្ិចជាងមុនផងឡដរ។ ឧទាហរណ៍៖  
េកម្មភាពដតចើនបំផុ្កនាុងអំែុងដពលឃ្លេ ដំមើលកនាុងឡែមករាដល់ឡែឧេភា
ឆ្នា ២ំ០១៦ កំណ្ត់តាេ្តីពីការកាបព់តពដ�ើែុេចបាបប់ាន្នដល់ 
ចំណុចែ្ពេ់ ដហើយបន្ាបម់កការក្ត់តា កម៏្នការធាលេ កចុ់ះោ៉ងខាលេ ងំ។  
ម្នមូលដហ្ុជាដតចើនឡដលបណ្្ត លឱ្យដកើ្ដែើងដូដចនាះ៖
• ការកាបដ់�ើែុេចបាប ់ និងការកាបឆ់្ក រពតពភាគដតចើនដកើ្ដែើងដៅ

កនាុងរដូវតបាងំ ចាបពី់ ឡែមករា ដល់ឡែឧេភា។
• ដយើងអាចគិ្ថា ការចា្វ់ធិានការបសង្ក បដលើការកាបព់តពដ�ើ 

ែុេចបាបពី់រាជរោ្ភបិាលកម្ពុជាអាចម្នតបេិ្រ្ភាព។ ដទាះបី
 ោ៉ងណ្ របាយការណ៍ដព្រៗដ្រៀ្បង្ហា ញថា បញ្ហា មនិត រ្ឹមឡ្

ដៅដកើ្ម្នដៅដែើយប៉ដុណ្្ណ ះដ្រ ឡ្វាកន៏ាឱំ្យមសន្តីពុករលួយ 
្រ្រួលបានតបាកច់ំណូលោ៉ងេដម្ើមផងឡដរ។ ដូដចនាះ ការេននាិោ្ន 
ខាងដលើអាចមនិទានម់្នភាពត រ្ឹមត្រូវដ្រ។ 

• ដហ្ុផលមយួដ្រៀ្អាចថា ពួកអនាកកាបព់តពដ�ើបានស្្គ ល់េកម្ម- 
ភាពរបេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ ដហើយបានផ្លេ េ់ប្តូរឥរោិ-
ប្របេ់ពួកដគ ដោយកាបព់តពដ�ើនិងដរឹកដ�ើែុេចបាបក់នាុង អំែុងដពលឡដលបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងម់និេូវម្នេកម្ម
ភាព (ឧទាហរណ៍៖ ដៅដពលយប ់ឬអំែុងដពលតចរូ្កា្)់ ឬផ្លេ េ់ 
ដៅកាបដ់�ើដៅ្ំបនដ់ផ្សងៗដ្រៀ្។  ពួកអនាកកាបដ់�ើោកដ់គាល- 
ដៅដលើដែ្្តដផ្សងេថាិ្ដៅជិ្តពំឡដន ដដើម្ដីគចពីការជួបតប្រះ

 នរឹងអនាកលបា្ និងអាជាញា ធរ។ ដូដចនាះ ការបសង្ក បឡដលបានផ្សពវាផសាយ 
ោ៉ងដតចើនដៅដលើការកាបដ់�ើែុេចបាបអ់ាចម្នតបេិ្រ្ភាពដលើ
ពួកអនាកកាបដ់�ើត្រងត់ទាយ្ូច ឡ្មនិដៅដលើពួកអនាកម្នឡដល 
ពាកព់ន្័នរឹងជំនួញដ�ើដនាះដ្រ។ 

• កនាុងដពលជាមយួគានា  ដៅដពល្រិននានយ័ពីការកាបដ់�ើបានធាលេ កចុ់ះ 
 

្រិននានយ័ពីធនធានធម្មជា្ិបានដកើនដែើងវញិ។ ចំណុចដនះបង្ហា ញ
 ថា ម្នការផ្លេ េ់ប្តូររបេ់ពួកអនាកចុះលបា្ពីការក្ត់តាេកម្មភាព

ែុេចបាប ់មកក្ត់តាដដើមដ�ើម្ន្ពមលេ និងអនុផលពតពដ�ើវញិ។
• កនាុងអំែុងដពលឃ្លេ ដំមើលចុងដតកាយបងអែេ់ បណ្្ត ញេហគមន៍

 
ពតពែង្់រ្រួល បាននូវការ្រ្រួលស្្គ ល់បឡនថាមដ្រៀ្។ ជាដរឿយៗ 
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងត់្រូវបានតកេួងបរសិ្ថា នអដញ្ើញឱ្យចូល
រមួតពរឹ្្តិការណ៍ពាកព់ន័្ និងការតបជំុផលេូវការនានាជាមយួតកេួង 

 
ដដើម្ពីិភាកសាពីកិច្ចេហការនាដពលអនាគ្។ ដលើេពីដនះ មសន្តី

 ឧ្រយានុរក្សតកេួងបរសិ្ថា នបានចូលរមួចុះលបា្ជាមយួ     បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែងក់ានឡ់្ដតចើនដែើងៗ។ 

• ដៅព្ងៃ្ីរ១៥ ឡែធនាូ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងប់ានដចញផសាយ 
របាយការណ៍ឃ្លេ ដំមើលដលើក្ីរ៥ េ្តីពីស្ថា នភាពពតពែង ់ ដៅកនាុង

 េននាិេី្រស្រព័្ ម៌្នមយួដៅ ផ្ះដមតា្ត  (Meta House) កនាុង 
រាជធានីភនាដំពញ។ របាយការណ៍ត្រូវបានផ្សពវាផសាយបន្តដោយ 
តបពន្័ផ្សពវាផសាយោ៉ង្ូរលំ្ូរោយ។ បន្ាបម់ក តកេួងបរសិ្ថា ន 
បានបញ្្កថ់ា បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងប់ានឡ្លេងដៅកាន ់
ស្រព័្ ម៌្នដោយមនិម្នការពិដតគាះដោបល់ ជាមុនជាមយួ 
តកេួងបរសិ្ថា នដ្រ។ ជាល្រ្ផល បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ 
បានដបាះជំហានចូលដៅកានក់ារេហការឡដលកានឡ់្ម្នអ្ថានយ័
ជាមយួតកេួង ដហើយបានតបរឹកសាដោបល់ជាមយួតកេួងពីល្រ្ផល 
ពនរបាយការណ៍ឃ្លេ ដំមើលដលើក្ីរ៦ដនះ មុនដពលដចញផសាយ 

ដូចឡដលបានក្េ់ម្្គ ល់ពីមុន ការតបកាេោកព់តពែងចូ់លជាឡដន 
ជតមកេ្វាពតព និងការេហការចុះលបា្រវាងបណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែង ់ និងមសន្តីឧ្រយានុរក្សតកេួងបរសិ្ថា ន និងមសន្តីប៉ូលីេកនាុង្ំបន ់

 គឺជាជំហានដេំ៏ខានដ់ឆ្្ព ះដៅកានក់ារការពារពតពែង។់ ដទាះជាោ៉ង 
ដនះក្តី ការផ្លេ េ់ប្តូរដនះនរឹងដៅជាដរឿងឥ្តបដោជន ៍ ដបើេិនមនិម្ន

 ការបន្តអនុវ្្តចបាបដ់នាះដ្រ។ ការបញ្ឈបអ់ំដពើពុករលួយ និងការបសង្ក ប 
ពិ្តបាកដដៅដលើការនាដំ�ើដចញែុេចបាបគឺ់ជាជំហានចាបំាច។់ ការ 
បសង្ក បដៅដលើការកាបព់តពដ�ើែុេចបាប ់នរឹងផ្តន្ាដទាេដល់តករុមហុ៊ន 
ធំៗឡដលោងេម្អែ ្ដ�ើតាមរយទៈកិច្ចេនយាដីេម្ទានតេបចបាប់
ជាមយួរោ្ភបិាល។ ជាងដនះដៅដ្រៀ្ មនិត្រូវផ្តល់អាជាញា បណ័្ណ ឱ្យម្ន 
ការរុករកឡរដ៉ៅកនាុង្ំបនក់ារពារដែើយ ពីដតពាះអាជាញា បណ័្ណ ទាងំដនះ នរឹង 
បងកឱ្យម្នការបំផលេិចបំផ្លេ ញពតពែងប់ឡនថាមដ្រៀ្។ បណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែងេូ់មផ្តល់អនុស្េនឱ៍្យម្នការបិ្រទាងំតេរុងនូវេម្ទាន និង 
ការនាចូំលម៉្េីុនរណ្យន្តដៅកនាុង និងជំុវញិ្ំបនព់តពែងឡ់្ម្តង។ 

ដូចឡដលបានក្េ់ម្្គ ល់ ការចុះលបា្អាចដធវាើឱ្យការកាបដ់�ើម្នការ 
្យចុះ ដហើយវាកជ៏ាជំហានចាបដ់ផ្តើមដៅកនាុងកិច្ចការពារពតពដ�ើ។ ប៉ឡុន្ត

 ដដើម្ដីចៀេវាងមនិឱ្យម្នការកាបដ់�ើដៅកនាុង្ំបនព់តពែងប់ន្តដកើន
ដែើង ភាពជាម្្ច េ់ និងេិ្រ្ិអនុវ្្តចបាប ់ និងការោក្់រណ្កម្មវាជា

 កតា្ត ចាបំាចណ់្េ់។ 

ដូចឡដលដយើងបានដមើលដ�ើញតស្ប ់ ការឃ្លេ ដំមើលពតពដ�ើម្នតបេិ្រ្
ផលភាលេ មៗេតម្បក់ារការពារពតពែង។់ ដូដចនាះ បណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែងម់្នបំណងចងដ់មើលដ�ើញគដតម្ងបានពតងីកដៅដល់ដែ្្ត
ដផ្សងៗដ្រៀ្ដៅកនាុងតបដ្រេកម្ពុជា។ 

ម្ន្តមរូវការមយួេតម្បក់ារបន្តជួយ�គាតំ្រចំដពាះអង្គការេហគមន៍
មូលោ្នដូចជា បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ដដើម្េីតមបេតមរួល និង 
េហការ។ ដោយស្រពួកដគម្នជំនាញបដច្ចកដ្រេ និងការ្រ្រួល 
បានព័្ ម៌្នកតមិ្ ែ្ពេ់ អង្គការេង្គមេីុវលិដផ្សងៗបាន្រ្រួលស្្គ ល់ 
ពួកដគជាពដគូដរ៏ រឹងម្មំយួដៅកនាុងកិច្ចការពារបរសិ្ថា ន។ អង្គការជាដតចើន 

 ឡដលដធវាើការដលើឡផនាកដនះ ត្រូវបានអដញ្ើញឱ្យដធវាើជាពដគូ និងគាតំ្រដល់
 ការង្ររបេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់តាមឡដលអាចដធវាើបាន។

របាយការណ៍ (១៣)។ 
• ការចុះលបា្ ឡដលត្រូវបានបំពាកដ់ោយកម្មវធិីពិដេេស្្ម ្ហវាូន 

 
និងកម្មវធិីឡដលរចនាដែើងោ៉ងពិដេេជួយ�ឱ្យការឃ្លេ ដំមើលធន- 
ធានធម្មជា្ិ និងឧតកិដ្កម្មពតពដ�ើម្នតបេិ្រ្ភាព។ េហគមន ៍          

 កនាុង្ំបនដ់រៀនបានោ៉ងដលឿនពីរដបៀបដតបើតបាេ់ព័្ ម៌្ន និងបដច្ចក
 

ដ្រេ្រំនាក្់រំនង ដហើយអាចចងតកងឯកស្រ និងរាយការណ៍ 
ពីេកម្មភាពែុេចបាបប់ានដោយម្នតបេិ្រ្ភាព។ មុនដពលការ 
ឃ្លេ ដំមើលជាតបពន្័បានចាបដ់ផ្តើមដំដណើ រការដៅកនាុងឡែកុម្ទៈ ឆ្នា ២ំ០១៥  
បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងម់និបានដធវាើការក្ត់តាជាតបពន័្ពីឧតកិដ្
កម្មពតពដ�ើ និងធនធានធម្មជា្ិដែើយ។ ការរចនាម្នលក្ខណទៈ 
ស្មញ្ញា ឡដលដមើលដ�ើញដៅកនាុងកម្មវធិី ជួយ�ឱ្យអនាកឃ្លេ ដំមើលពតព

 ដ�ើ អាចបញ្ចូ លរបាយការណ៍របេ់ពួកដគដៅកនាុងតបភពផ្ុក្ិរននានយ័
បានោ៉ងលអែ។ 

ម្ររៀនដ្រលបានរៀនសូត្រ

អនុសសន៍

របាយការណ៍ឃ្ាំម�ើលមលើកទី៦

១៩

្តមរូវការជាកោ់ក ់ ម្នដេចក្តីត្រូវការេតម្បក់ម្លេ ងំឡដលនរឹង 
ជួយ�ដល់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែងក់នាុងឡផនាកបដច្ចកដ្រេ ដូចជា  
តបពន្័ផ្សពវាផសាយ ការរចនាតកាហវាិក ព័្ ម៌្នវ្ិរយា និងការកស្ង 
េម្ថាភាពដៅកនាុងតបធានប្រទាងំដនះ។ បណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែងេូ់មដធវាើការអំពាវនាវដោយចំហ ចំដពាះនិេ្សិ្ ឡដលម្ន 
ឯកដ្រេដៅកនាុងមុែវជ្ិាទាងំដនះដដើម្ជីួយ�ដល់ការតប្ិប្្តិគដតម្ង។ 

ដយើងែញាុ ំទាងំអេ់គានា  ជាបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ (PLCN)  
េូមេំឡដងនូវការតពរួយបារម្ោ៉ងខាលេ ងំចំដពាះការកាបដ់�ើែុេ
ចបាបឡ់ដលកំពុងបន្តដៅកនាុង្ំបនព់តពែង ់ ដទាះបីជាពតពែងត់្រូវ 
បានោកជ់ា ឡដនជតមកេ្វាពតព ពតពែង ់ រចួដហើយក្តី។ ដយើងែញាុ ំ 
បានដធវាើការត្រួ្ពិនិ្្យតាមោនជាដ្រៀងទា្ ់ និងតបមូលព័្ ម៌្ន 
េ្តីពីេកម្មភាពប្រដល្មើេនានា ដយើងែញាុ ំេដងក្ដ�ើញថា ការ

 កាបដ់�ើែុេចបាបប់ាន្យចុះកនាុងរយទៈដពលប៉នុា្ម នឡែកនលេងមក
ដនះ ប៉ឡុន្តដយើងែញាុ ំដៅឡ្ជួបនរឹងអនាកកាបដ់�ើែុេចបាបជ់ាដតចើន 

 ដៅដពលដយើងែញាុ ំដធវាើការលបា្ដៅកនាុងពតពែង។់ ដហ្ុដនះដហើយ
 បានជាដយើងែញាុ ំ ជាបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ (PLCN) ្រ្រួច 

ដេនាើេំុ ដល់តកេួងបរសិ្ថា ន និងរាជរោ្ភបិាលកម្ពុជា េូមធានាថា
 គា្ម នការកាបដ់�ើែុេចបាប ់ និងប្រដល្មើេបន្តដកើ្ដែើងដៅកនាុង
 ពតពការពារ ឡដនជតមកេ្វាពតពពតពែងដ់្រៀ្ដ្រ។

បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ (PLCN) គឺជាបណ្្ត ញពនតករុមអនាក 
េ្ម័តគចិ្្តជនជា្ិដដើមភាគ្ិចអំបូរកួយឡដលដប្តជាញា ចិ្្តការពារ
ពតពែង។់ ដយើងែញាុ ំមកពីដែ្្តចំនួនបនួឡដលេថាិ្ដៅកនាុង្ំបន់

 ពតពែងម់្នដូចជា ដែ្្តកំពងធ់ំ តពះវហិារ តកដចះ និងដែ្្ត 
េ្រឹងឡត្ង។ ដៅឆ្នា ២ំ០០១ ដយើងែញាុ ំបានចាបដ់ផ្តើមតបយុ្រ្តបឆ្ងំនិង
ការពារពតពដ�ើដោយេ្ម័តគចិ្្ត។ បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ 
(PLCN) ត្រូវបានដគឱ្យ្ពមលេជាការង្រមយួ ជួយ�ដល់អាជាញា ធរ 
ដដើម្កីារពារពតពដ�ើ របេ់ដយើងទាងំអេ់គានា  (ពតពែង)់ ពីបណ្្ត

 
េកម្មភាពែុេចបាបន់ានាឡដលបំផ្លេ ញ្ពមលេជីវស្សេ្ត និងវប្ធម ៌ 
របេ់ពតពែង។់ កនាុងអំែុងដពលប៉នុា្ម នឡែកនលេងមកដនះ ដយើងែញាុ ំ

 បានដ�ើញកិច្ចេហការកានឡ់្លអែតបដេើរដែើងរវាង     បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែងរ់បេ់ដយើងែញាុ ំ (PLCN) និងតកេួងបរសិ្ថា ន។ 

 
ដយើងែញាុ ំេូមដកា្េរដេើរដល់កិច្ចតបរឹងឡតបងរបេ់តកេួងបរសិ្ថា ន

 ដដើម្កីារពារពតពែង។់ ដទាះជាោ៉ងណ្កដ៏ោយ  តាមការក្ ់
េម្្គ ល់របេ់ដយើងែញាុ ំ ការកាបដ់�ើែុេចបាបដ់ៅឡ្បន្តរកីរាល
ោលដៅ្ំបនព់តពែងដ់ឡដល។ តាមប្រពិដស្ធនរ៍បេ់ដយើងែញាុ ំ  
គឺបានេរបញ្្កថ់ាការចូលរមួរបេ់តបជាេហគមនម៍ូលោ្ន
កនាុង្ំបន ់ គឺជាគនលេរឹះកនាុងការតបយុ្រ្តបឆ្ងំនរឹងការកាបដ់�ើែុេ

 ចបាប។់ ដូដចនាះដយើងែញាុ ំេូមដលើក្ររឹកចិ្្តឱ្យតកេួងបរសិ្ថា ន និង
 រាជរោ្ភបិាល្រ្រួលស្្គ ល់នូវ្ួនា្ីរដេំ៏ខានព់នការចូលរមួតាម

តបពពណី នរឹង្រំដនៀម្រំោបរ់បេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ 
(PLCN) កនាុងបុពវាដហ្ុកិច្ចការពារពតពែង ់ និងចា្វ់ធិានការ

 
ត រ្ឹមត្រូវដដើម្ពីតងរឹងការចូលរមួរបេ់បណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង។់
ដៅកនាុងឡែឧេភា តកេួងឡរ ៉ និងថាមពលកម្ពុជា (MoME) បាន

 

តបកាេជាស្ធារណទៈនូវ្ីរតាងំ្្មីចំនួន  ៤ កឡនលេងេតម្បក់ាររុករក 
ឡរដ៉ៅកនាុងតបដ្រេកម្ពុជា។ ្រីតាងំ្្មីមយួកឡនលេងកនាុងចំដណ្ម្ំបន់

 ្រីតាងំទាងំ៤ គឺេថាិ្ដៅកនាុងពតពការពារ ឡដនជតមកេ្វាពតព
 

ពតពែង។់ ដោងតាមកាឡេ្ភនាដំពញប៉េុ្តិ៍េម្ទានមយួឡដល 
នរឹងតគបដណ្ត បដ់លើពផ្ដីចំនួន៩៤ គីែូឡមត៉្កាដរ ៉ េថាិ្ដៅជាប់

 រវាងតេរុកេណ្្ត ន ់ដែ្្តកំពងធ់ំ និងតេរុកេំបរួ ដែ្្តតកដចះ ម្ន 
្រីតាងំដៅខាង្្ូងពនពតពការពារឡដនជតមកេ្វាពតព ពតពែង ់ 
ឡដលម្នពផ្ដីអភរិក្សេរុបចំនួន៤៣១.៦៨៣ ហិកតា។ បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែង ់(PLCN) ម្នការតពរួយបារម្ោ៉ងខាលេ ងំចំដពាះ 
ការផ្តល់អាជាញា បណ័្ណ ឡដលអនុញ្ញា ្ឱ្យម្នការរុករកខាងដលើដនះ 
និង្រ្ូរចដេនាើេំុោ៉ងខាលេ ងំដល់ តកេួងឡរ ៉និងថាមពល (MoME)  
និងរាជរោ្ភបិាលពនតពះរាជាណ្ចតកកម្ពុជាដមតា្ត ដកអាជាញា បណ័្ណ  
ឡដលបានអនុញ្ញា ្ជាបន្ាន ់ ដដើម្ដីចៀេវាងការបះ៉ពាល់ និង 
ការបំផ្លេ ញពតពែងប់ន្តដ្រៀ្។

ដៅព្ងៃ្ីរ៦ ឡែកុម្ទៈ តកេួងបរសិ្ថា នបានេនយាថានរឹងែិ្ែំហាម 
ឃ្្ក់ារនាចូំល ម៉្េីុនរណ្យន្តចូលតបដ្រេកម្ពុជា។ ដយើងែញាុ ំ ក្េ់ម្្គ ល់ដ�ើញថាម៉្េីុនរណ្យន្តដៅឡ្ត្រូវបាននាចូំល ដហើយ 
ត្រូវបានដតបើតបាេ់ដដើម្កីាបដ់ដើមដ�ើែុេចបាប។់ បណ្្ត ញ 
េហគមនព៍តពែង (PLCN) េូម្រ្ួរចដេនាើេំុដល់តកេួងបរ ិ ស្ថា ន  
និងរាជរោ្ភបិាលដមតា្ត អនុវ្្តតាមការេនយារបេ់ែលេួន។ ចំនួនដរាង 
េិប្កម្មជាដតចើនកំពុងដំដណើ រការដៅកនាុង្ំបនព់តពែង ់ ដហើយ

 វាត្រូវបានដតបើតបាេ់កនាុងរូបភាពដដើម្បីដតមើការឡកឡតបដ�ើហុ៊បពី
ឡដនជតមកេ្វាពតពពតពែង។់ ដយើងែញាុ ំេូមដេនាើេំុជតមរុញឱ្យ 
តកេួងបរសិ្ថា ន និងរាជរោ្ភបិាលកម្ពុជាបិ្ររាល់ដរាងេិប្កម្ម

 ទាងំអេ់ជាបន្ាន។់

កនាុងរយទៈដពលប៉នុា្ម នឆ្នា កំនលេងមកដនះ ្ួអង្គអន្តរជា្ិជាដតចើនក ៍
បានចូលរមួោ៉ងេកម្មកនាុងបុពវាដហ្ុការពារពតពែង។់ ដយើងែញាុ ំ 
បានេដងក្ដ�ើញថា្ួអង្គមយួចំនួនបានដរៀបចំឬគាតំ្រេកម្មភាព
ដផ្សងៗបានបដងកើ្ឱ្យ ម្នការរដង្្គ ះរដង្គើស្មគ្គីភាព ដធវាើឱ្យម្ន 
ការមនិ្ុរកចិ្្តគានា  និងមនិម្នេុែដុមភាពរវាងគានា នរឹងគានា ។ល។ 
កនាុងចំដណ្មតបជាពលរដ្កនាុង្ំបនព់តពែង ់ ដយើងែញាុ ំដេនាើេំុឱ្យ្ួ

 អង្គអន្តរជា្ិឡដលគាតំ្រដល់េហគមនម៍ូលោ្ន ឡដលជាអនាក
អនុវ្្តពិ្តបាកដដូចជាបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់ (PLCN)  
ដដើម្ដីធវាើេកម្មភាពគាតំ្រដោយផ្្ល់ដៅដល់េង្គមេីុវលិមូលោ្ន 
ជាជាងការបងកការឡបកបាក ់និងខា្បងដ់ល់េហគមនម៍ូលោ្ន
ផ្្ល់ ដហើយមនិបងកផលបះ៉ពាល់ជាអវជិ្ម្ន។

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់បណ្្រញ
សហគមន៍ព្រ្រឡង់១

១ ដេចក្តីឡ្លេងការណ៍ដនះត្រូវបានអនុម័្ ដោយតករុមេនាូលបណ្្ត ញេហគមន ៍
ពតពែងដ់ៅកនាុងកិច្ចតបជំុមយួកនាុងដែ្្តកំពងធ់ំ ព្ងៃ្ីរ២២ ឡែមិ្ ុនា ឆ្នា ២ំ០១៧
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២០

ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមទំនាក់ទំនង៖
១. ដោក ឯក េុវណ្្ណ  េម្ជិកបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់

ដែ្្តតកដចះ    ០៩៧ ៦៤៤ ៩៩៩៨
២. ដោក ពផ ប៊ុនោង េម្ជិកបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់

ដែ្្តតកដចះ    ០៩៧ ៨០២៨ ៤១១
៣. ដោក ជា េុែដហឿន េម្ជិកបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់

ដែ្្តេ្រឹងឡត្ង    ០៩៦ ៣១៦ ២៨៦៦
៤. ដោក ករឹម លី េម្ជិកបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់

ដែ្្តេ្រឹងឡត្ង    ០៨៨ ៨៩ ៦៩ ៨៧៧
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ឯកសរយោង

៥. ដោកតេី ដភាគ ហុង េម្ជិកបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់
ដែ្្តតពះវហិារ    ០១២ ៩៤៨ ៦៨២

៦. ដោក តេី ្ី េម្ជិកបណ្្ត ញេហគមនព៍តពែង ់
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