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����ំ្រពួញ 
 
CDC  ្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កមពុជ  
CF  សហគមន៍ៃ្រពេឈើ 
CCHR  មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស�កមពុជ  
CMDG  េគលេ�អភិវ��ន៍សហស�វត�រក៍មពុជ 
CTSP  គេ្រមង្រគប់ពូជេឈើកមពុជ 
EHE  ករអប់របំរ�ិថ ន និងសុខភព  
EIA  ដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
ELC  ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 
ESIA  ដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និងសងគម 
EWMI  វទិ��ថ ន្រគប់្រគងេកើត-លិច  
FA  រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
FiA  រដ្ឋបលជលផល 
MAFF  ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ  
MLMUPC ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់  
MoRD  ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ  
MOWRAM ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
MoE  ្រកសូងបរ�ិថ ន 
MIME  ្រកសួងឧស�ហកមម ែរ ៉និងថមពល 
NGO  អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល 
NFP  កមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ 
NGOF  េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ 
NRPG  អងគករករពរធនធនធមមជតិ 
NTFP  អនុផលៃ្រពេឈើ 
PLCN  ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ 
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REDD/REDD+ កត់បនថយករបំភយឧសម័នពីករបត់បង់ៃ្រពេឈើ និងករេរចរលឹ  
                       ៃ្រពេឈើ (េរដ៉) 
RGC  ��រ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
VRG  ្រកុមហុ៊នចំករេកសូ៊េ��ត�ម 
UN  អងគករសហ្របជជតិ (អ.ស.ប) 
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េសចក្តីសេង្ខប 
 
 ៃ្រពឡង់្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញយ៉ងធងន់ធងរ េ�យសកមមភព្រកុមហុ៊នសមប 
ទនដីេសដ្ឋកិចច និងសកមមភពរកុរកែរ។៉  ករកប់េឈើ និងករទ្រនទ នៃ្រពេ�យ
េលមើសចបប់មនពក់ព័នធជមួយ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និង�ជញ ធរេខត្តែដលជេរឿយៗ
មនទ�៊នករពរពីេ្រកយខនង និង/ឬមនពក់ព័នធជមួយ្រកុមហុ៊នដីសមបទន។ 
ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចខ្លះ្រតូវបនផ្តល់េ�យមិន្រសបចបប់ េ�យមិនេគរព�ម
ចបប់របស់រ�្ឋ ភិបលែដលេនជធរមន     និងមិនមនករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់
បរ�ិថ ន ឬករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល�្ឋ នេឡើយ។  ដូេចនះ សហគម
ន៍ទំងេនះកំពុងបត់បង់ដី្របៃពណី និងធនធនែដលពួកេគពឹង�្រស័យេដើមបីរស់។ 

ដូចករណីេនតំបន់ជនជតិេដើមភគតិចជេ្រចើនេនកមពុជ     សហគមន៍ៃ្រព
ឡង់ជំទស់នឹងវត្តមនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនេលើទឹកដីរបស់ពួកេគ  និងមនកង្វល់
ជខ្ល ំងអំពីសន្តិសុខរបស់ពួកេគេទអនគត។       ្របជជនែដលបនចូលរមួកនុងករ
សិក�េនះភគេ្រចើនយល់ថ     ករបត់បង់ៃ្រពេឈើមិនបននំមកនូវអ្វីេ្រកពីមហន្ត
�យេឡើយ។    ពួកេគមិនចង់ផ្ល ស់ប្តូររបរចិញច ឹមជីវតិេ�យករេទេធ្វើករឲយ្រកុមហុ៊ន
ទំងេនះេឡើយ      េ�យ�រែតទទួលបន្របក់កៃ្រមទប     ជករងររយៈេពល
ខ្លី  ជករងរបេ�្ត ះ�សនន  និងមនលកខខណ្ឌ ករងរមិនល្អ។         ដូចជអ្វីែដល
បនេកើតេឡើងេនតំបន់េផ�ងេទ�តែដរ  េ្រកពីមិនបនផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់សហ
គមន៍ជនបទ  ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រតូវបនេគេមើលេឃើញថបនបងកេ�យ 

សហគមន៍បត់បង់ដីធ្លី  និងធ្ល ក់កនុងភព្រកី្រក  1។ 

េបើេទះជេនកនុងចបប់កមពុជផ្តល់េ�យមនករករពរៃ្រពេឈើនិងែផនករ
េ្របើ្របស់ដីក៏េ�យ       ែតចំណុចខ្វះចេន្ល ះេនែតមនែដលែតងែតបងករេ�យមន
សកមមភពេលមើសចបប់េផ�ងៗ និងេកើតមនបញ្ហ ជេ្រចើនែដលប�្ត លមកពី 

                                                            
1 អភិបលកិចចេនមូល�្ឋ នស្រមប់ករទទួលបនដីអភិវ��ន៍េ��សម�ម៌ និងនិរន្តរភពពីសំ�ក់ភន ក់ងរមកពីេ្រកមូល�្ឋ ន 

និងផលវបិកៃនគណៈកមមករជនជតិេដីមេនប�្ត េខត្តភគ��នៃន្របេទសកមពុជ ែម៉ន ្របជញវុទធី ែខមីន ឆន  ំ២០១១។  
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្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចចនន។     ដំេ�ះ្រ�យជក់ែស្តងមួយ្រតូវេធ្វើេឡើង
េដើមបីបំេពញចេន្ល ះ្របេ�ងៃន្របកស ស្តីពីករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនំទូេទ 
ស្រមប់ដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ម្រ�� ែដលត្រមូវឲយ្រកុមហុ៊ន
សមប ទនេធ្វើករ «�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នដំបូង  ��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ នេពញេលញស្រមប់សំេណើ គេ្រមង និង�ក់ជូនរបយករណ៍�យតៃម្លទំង
េនះមក្រកសួងបរ�ិថ នេដើមបីពិនិតយ េលើកែលងែតកនុងករណីចំបច់បនទ ន់ខ្លះែដល

ត្រមូវឲយមនករសេ្រមចេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបល»។2  ចំនុចខ្វះចេន្ល ះេនះ�ចេ�យ
្រកុមហុ៊នសមបទន មនលទធភពពនយេពលកនុងករេធ្វើករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន និងសងគមេ�យបនចប់សព្វ្រគប់ េ្រកយពីៃ្រពេឈើ្រតូវបនេគសម្អ ត 
េហើយដី្រតូវបនេគបំែលងេទ�មេគលបំណងេ��ង�រចួេទេហើយេនះ។ 

ជក់ែស្តង  េន្រសុកស�្ត ន់ មនករេចទ្របកន់ជទូេទថម្រន្តីមូល�្ឋ ន 
និងម្រន្តី្រសុក បនពក់ព័នធេនកនុងករទ្រនទ នយកដី  និងករកប់េឈើេលមើសចបប់។  
ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើេនបុ៉ស្តិ្រតួតពិនិតយ្រសុកស�្ត ន់ ្រតូវបនេគេចទ្របកន់ថ
ពក់ព័នធធងន់ធងរកនុងករកប់េឈើេលមើសចបប់  និងមនកររះិគន់ជេ្រចើនពីសំ�ក់
្របជជនមូល�្ឋ ន។   េនកែន្លងេ��ង�េទៀតៃនៃ្រពឡង់  ក៏មនសហគមន៍រះិគន់អំពី
បញ្ហ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ចំេពះម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ។3 

េនកនុងរយៈេពលដ៏ែវងខងមុខ ករបុ៉នប៉ងរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើកនុងករ
កំណត់ៃ្រពឡង់ស្រមប់ជតំបន់ករពរ និងជតំបន់ែដលគួរេ�យទក់ទញ�ច
មន្របសិទធភព។ បុ៉ែន្ត ករកប់េឈើេលមើសចបប់ែដលេកើតេឡើងជ្រទង់្រទយធំ 
មនន័យថ េនកនុងរយៈេពលខ្លីខងមុខេនះេគចំបច់្រតូវចត់វ�ិនករេ��ងេទៀត 
េទើប�ចរក�ៃ្រពេឈើែដលេនសល់ឲយគង់វង�បន។ 

ករព្រងឹងកិចចករអនុវត្តចបប់្រតូវែតអនុវត្តឲយបនមឺុងម៉ត់ និងមនករេសុើប
អេងកតជបនទ ន់េលើករេចទ្របកន់ចំេពះម្រន្តីមូល�្ឋ ន អំពីករពក់ព័នធេនកនុងករ
                                                            
2 ្របកសស្តីពីករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនទូំេទស្រមប់ដំេណីរករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ៃថងទី ០២ ែខ កញញ  ឆន  ំ
២០០៩ ។ (្រកសួងបរ�ិថ ន ្របកសេលខ ៣៧៦)  
3 េសចក្តីលំអិតមនេនកនុងជំពូកស្តីពីលទធផលៃនរបយករណ៍េនេ្រកម”សកមមភពរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈ”ី។  
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កប់េឈើេលមើសចបប់។       េដើមបីបញឈប់ករកប់េឈើេលមើសចបប់េនទូទំងតំបន់ 
ៃ្រពឡង់ ��រ�្ឋ ភិបល្រតូវអនុញញ តឲយសហគមន៍មូល�្ឋ នអនុវត្តសហ្រគប់្រគង
តំបន់ៃ្រពឡង់ ជពិេសសសហ្រគប់្រគងបុ៉ស្តិ្រតួតពិនិតយរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ។ 
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ជំពូកទី១: េសចក្តីេផ្តើម 
 
១. ៃ្រពេឈើេនកមពុជ 

 ្របវត្តិ��ស្តថមីៗៃនៃ្រពេឈើេនកមពុជ គឺករបត់បង់ជប់ជ្របចំ។    េនកនុង
អំឡុងទសវត�រឆ៍ន ំ១៩៨០   ៃ្រពេឈើកនុង្របេទសេនះបនរងករកប់ពីសំ�ក់ែខមរ
្រកហម និងេវ�ត�មស្រមប់ជមេធយបយផ្តត់ផគង់ករ�យ្របយុទធគន ។ េនេពល
ែដលេវ�ត�មបនចកេចញពីកមពុជេនកនុងឆន ំ១៩៨៩ េហើយក៏េ�យ   ភគីនន
ែដលពក់ព័នធេនកនុងស្រងគ មសីុវលិនេពលេ្រកយមក ក៏បនបន្តកប់េឈើផងែដរ។ 
េ្រកយករេបះេឆន តេនឆន ំ១៩៩៣ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកើតេ�យមនៃ្រព
សមបទនចំនួន៣៦កែន្លង ែដលមនវ�ិលភពសរបុ៧�នហិក�  ែដល្រតូវជ
ជិត៧០%  ៃនគ្រមបៃ្រពេឈើរបស់កមពុជ  (កមមវធីិៃ្រពេឈើជតិឆន ំ២០១០-២០២៩។ 
កនុងអំឡុងេពលេនះ ភពទន់េខ�យៃនករអនុវត្តចបប់  និងករពិនិតយ�ម�នបន
អនុញញ តឲយមនករកប់េឈើេលមើសចបប់  និងករទ្រនទ នយកដីធ្លីេ�យគម នករ្រតួត
ពិនិតយ េហើយករបត់បង់ៃ្រពេឈើបនេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំង។ ជករេឆ្លើយតប នយក 
រដ្ឋម្រន្តីបនេចញេសចក្តីសេ្រមចពយួរទុកសមបទនៃ្រពេឈើ េនៃថងទី០១ ែខមក�  ឆន ំ
២០០២  ខណៈេពលែដលរដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនក�ងយុទធ��ស្តថមីមួយរបស់ខ្លួន

ស្រមប់្រគប់្រគងៃ្រពេឈើទំងមូលេនកនុង្របេទសផងែដរ។
4
 

េទះបីករពយួរទុកេនះេនជធរមនក៏េ�យ ចប់�ំងពីឆន ំ២០០៦ មក ៃ្រព
សមបទនជេ្រចើន ្រតូវបនកំណត់េឡើងវញិជសមបទន�មទ្រមង់េផ�ងៗេទ�ត។
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច បនក្ល យជក�្ត ជ្រមុញចំបងមួយៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈើេន
កមពុជ     េបើេទះជករកប់េឈើេលមើសចបប់បនបន្តក្ល យជបញ្ហ ធងន់ធងរេហើយក៏
េ�យ។ ដំ�ំចំបងែដលជមូលេហតុៃនករ�នឆក រៃ្រពគឺ េកសូ៊ អំេព និងេន
េពលថមីៗេនះ គឺដំ�ំស្រមប់ជីវៈឥនធនៈដូចជ ដំឡូងមី។      ករេរ�ប�ប់ទំងេនះគឺ
ប�្ត លមកពីករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចែដលបងករេ�យមនករទ្រនទ នយកដី។ 

                                                            
4 កមមវធិៃី្រពេឈជីតិ ឆន ២ំ០១០-២០២៩ និង ”�ក���វ�”  ែដលពក់ព័នធេ�����េ���ដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី
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ករ�នឆក រដីភគេ្រចើនស្រមប់េធ្វើកសិកមម េហើយអនកចំ�ក�សុកែដលគម ន
ដីធ្លីែដលមនជបន្តបនទ ប់ ក៏ជក�្ត ជ្រមុញសំខន់ៗៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈើេនកនុង
្របេទសផងែដរ។ ករបន្តេ្របើ្របស់អុសពីសំ�ក់្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនែដលរមួ
ទំងឡផលិតឥដ្ឋៃន្របេទសេនះ ែដលកំពុងលូត�ស់យ៉ងឆប់រហ័សក៏គួរែតចត់
ទុកថជករគំ�មកំែហងធងន់ធងរ មកេលើៃ្រពេឈើែដលេនេសសសល់កនុង្របេទស

កមពុជផងែដរ។
5
 

េបើេទះជមនករបត់បង់ៃ្រពេឈើយ៉ងេ្រចើន េនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នទស 
វត�រក៍ន្លងេទថមីៗេនះក៏េ�យ   កមពុជេនែតសថិតកនុងចំេ�ម្របេទសេន�សីុ�
េគនយ៍ែដលមនគ្រមបៃ្រពេឈើកនុងអ្រ�ខពស់ជងេគេនេឡើយ។    េយង�មរបយ
ករណ៍្របចំឆន ំរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើឆន ំ២០១០    ្របេទសកមពុជមនគ្រមបៃ្រពេឈើ
៥៦,៩៤% ែដលមនករថយចុះ ២,១៥% ចប់�ំងពីឆន ំ២០០៦។ េយង�មេគល
េ�អ�ិវ��ន៍សហស�វត�រក៍មពុជ ្របេទសេនះ្រតូវបេងកើនគ្រមបៃ្រពេឈើជតិរបស់ខ្លួន

                                                            
5 REDD + in the Prey long Area ‐ A feasibility study: March 2011, Stavros Papageorgiou, Jenny Hewson, 
David Emmett, Marc Steininger. Conservation International. 

ែផនទី១:  ែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈើជតិ ឆន  ំ២០០៦  (រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ) 
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ឲយដល់ ៦០% មកដល់ឆន ំ២០១៥។ អនកនំពកយមួយរបូៃនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើបន
្រពមនកលពីែខមក�  ឆន ំ២០១០ ថ  «…េគលេ�អភិវ��ន៍សហស�វត�រក៍មពុជ
កនុងករបេងកើនគ្រមបៃ្រពេឈើេ�យបន៦០%   �ចមិនសេ្រមចបនេឡើយេ�យ 
�រែតនិនន ករបត់បង់ប�្ត លមកពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច» និងមនករកត់
សមគ ល់ផងែដរថ     តំបន់សមបទនមួយចំនួនេទៀតកំពុងសថិតេ្រកមករពិ�រ�

ផ្តល់ជដីសមបទនបែនថមេទៀត
6
។ 

 

២. ករ្រគប់្រគងដីៃ្រព 

 ភគេ្រចើនៃនៃ្រពេឈើេនកមពុជគឺជសមបត្តិរដ្ឋ និងសថិតេនេ្រកមករ្រគប់ 
្រគងៃនទីភន ក់ងរខុសៗគន ៃនរ�្ឋ ភិបល ��ស័យ�មចំ�ត់ថន ក់ៃន្របេភទៃ្រព។
ចបប់ចំបងៗែដលែចងទក់ទងនឹងកិចចករៃ្រពេឈើរមួមនចបប់ភូមិបល (ឆន ំ
២០០១) និងចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ (ឆន ំ២០០២)។ ចបប់ភូមិបល (ឆន ំ២០០១) ែចកចំ
�ត់ថន ក់ដីធ្លីជបួន្រកុម៖  i)ដីកមមសិទធិ��រណៈរបស់រដ្ឋ:  ដីធ្លីស្រមប់បេ្រមើផល
្របេយជន៍��រណៈ  និងសថិតេ្រកមករកន់កប់ជកមមសិទធិ��រណៈែដលមិន
�ចលក់ ឬេផទរេទឲយបុគគល�េឡើយ។   ៃ្រពឡង់សថិតកនុងចំ�ត់ថន ក់េនះ។   ii)ដី
កមមសិទធិឯកជនរបស់រដ្ឋ: ដីធ្លីរបស់រដ្ឋែដលមិនបេ្រមើផល្របេយជន៍��រណៈ និង
�ចលក់ ឬេផទរេទឲយបុគគលេផ�ង។    ដីជំពូកេនះ�ប់បញចូ លៃ្រពេរចរលឹែដលកំណត់
ជដីសមបទនេសដ្ឋកិចច។     iii)ដីធ្លីជនជតិេដើមភគតិច:  ដីធ្លីែដលសហគមន៍ជន
ជតិេដើមបន�ំងទីលំេន និងេធ្វើកសិកមម�ម្របៃពណី។   iv)ដីកមមសិទិធឯកជន: ដីធ្លី
ជកមមសិទធិរបស់ឯកជន។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ គួរកត់សំគល់ថ�មរយៈអនុ
្រកឹតយៃនបទបបញញត្តិ  និងនីតិវធីិស្តីពីករេធ្វើចំ�ត់ថន ក់េឡើងវញិៃនដីកមមសិទធិ��រ

ណៈរបស់រដ្ឋ និងអងគភព��រណៈ
7
  រ�្ឋ ភិបល�ចបែម្លងដីកមមសិទធិ��រណៈ

របស់រដ្ឋ  េទជ  ដីកមមសិទធិឯកជនរបស់រដ្ឋ   ែដលជញឹកញប់ េនះជករណី

                                                            
6 
Cambodia:  Forests under  threat  ‐  The Phnom Penh Post, 17th  January 2011, by Vong  Sockheng  and 

James O'Toole in reference to the FA annual report 2010. 
7 អនុ្រកតឹយេលខ ១២៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទ ី២៧ ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៦ 
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ស្រមប់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច។ 
 េនកនុងចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ (ឆន ំ២០០២)     ៃ្រពេឈើ្រតូវបនចត់ទុកជសមបត្តិ
ៃ្រពេឈើអចិៃ្រន្តយ៍ែដល្រតូវបនែបងែចកជៃ្រពប្រមុងទុកអចិែ្រន្តយ៍ និងតំបន់ៃ្រពឯក
ជន។ ៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ៍្របមណ៧០% ៃនៃ្រពេឈើកនុង្របេទសទំងមូល្រតូវ
បនចត់ទុកថជសមបត្តិ�ធរណៈរបស់រដ្ឋ ែដលសថិតេ្រកមសមតថកិចច្រគប់្រគង
ៃនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និងែបងែចកជបន្តដូចកនុង��ងទី១ខងេ្រកម។ បែនថមេលើរដ្ឋ
បលៃ្រពេឈើ   ្រកសួងបរ�ិថ ន    រដ្ឋបលជលផល     និងទីភន ក់�ររ�្ឋ ភិបលមួយ
ចំនួនេផ�ងេទៀតក៏ពក់ព័នធកនុងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើេនកនុង្របេទសផងែដរ។ ្រកសួង
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ  មនករពក់ព័នធេ�យ�ទ ល់កនុងករផ្តល់ដីសមប
ទនេសដ្ឋកិចចដល់្រកុមហុ៊ននន  េហើយ្រកសួងឧស�ហកមម ែរ ៉និងថមពលជអនក
េចញ�ជញ ប័ណ្ណស្រមប់កររកុរក  និងេធ្វើ�ជីវកមមែរ ៉ ខណៈែដលកររកុរក ករ
អភិវ��  និងករេ្របើ្របស់ដីសមបទន រមួទំងដីសមបទនរកុរកែរ ៉គឺជបនទុករបស់
្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កមពុជ។    ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម   ្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ  ្រកសួងបរ�ិថ ន   ្រកសួង�ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន  និង្រកុម្របឹក�
អភិវ��ន៍កមពុជ ក៏�ចផ្តល់ជេយបល់សំខន់ៗេទេលើករអភិវ��េផ�ងៗផងែដរ។ 
អនកពក់ព័នធដៃទេទៀតៃនៃ្រពេឈើេនកមពុជរមួមន េយធ ្រកុមហុ៊នឯកជន សហ
គមន៍ជនជតិេដើមភគតិច  អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល  និងសហគមន៍មច ស់ជំនួយ
េធ្វើឲយកិចចករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើកន់ែតមនភពសមុគ�ម ញជបែនថមេទៀត។ 
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��ងទី១: ករចត់ែចងរដ្ឋបលេលើសមបត្តិៃ្រពេឈើអចិៃ្រន្តយ៍របស់កមពុជ 

 

២  .១ កមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ ឆន  ំ២០១០-២០២៩ 

 េនឆន ំ២០១០ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនេរៀបេរៀងកមមវធីិៃ្រពេឈើជតិែដលជ
ែផនករជតិស្រមប់ធនធនៃ្រពេឈើរបស់កមពុជស្រមប់ឆន ំ២០១០-២០២៩។ 
កមមវធីិេនះមនេគលបំណងចំនួន៩   និងបន�ក់ែតងេឡើងស្រមប់ «ជ្រមុញករ
្រគប់្រគងៃ្រពេឈើឲយមននិរន្តរភព    េដើមបីរមួវភិគទនកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក 
ព្រងឹងរបរចិញច ឹមជីវតិ  កំេណើ នេសដ្ឋកិចច  និងកិចចករពរបរ�ិថ ន  រមួទំងករអភិរក�
ជីវៈច្រមុះ និងេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌របស់េយើង»។ 
 េគលបំណងទីមួយៃនកមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ ផ្តល់នូវអំណះអំ�ងដ៏រងឹមំ
មួយអំពីកិចចករពរៃ្រពឡង់ េ�យ�រគុណតៃម្លជក់ែស្តងៃនៃ្រពេឈើេនះស្រមប់
្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនពន់នក់។  រមួជមួយ�រៈសំខន់ៃនៃ្រពេឈើែដលទក់ទង
នឹងេស�កមម្របព័នធេអកូឡូសីុ និងជីវៈច្រមុះ ្រកបខ័ណ្ឌ ៃនកមមវធីិៃ្រពេឈើជតិផ្តល់
េហតុផល្រគប់្រគន់ស្រមប់ផ្តល់ឲយៃ្រពឡង់នូវកិចចករពរ �មទ្រមង់ែដលមន
បចចុបបនន េពលគឺៃ្រពករពរ ។ 

្របេភទៃ្រព សមតថកិចច និយមន័យជំពូកៃ្រពេឈ ី

ៃ្រពប្រមុងអចៃិ្រន្តយ ៍ - សមបត្តិ��រណៈរបស់រដ្ឋ 

ៃ្រពផលិតកមម រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី
ស្រមប់ជៃ្រពសមបទន និងតបំន់ៃ្រពសហគមន៍ ជពិេសសស្រមប់ 
ផលិតកមមេឈ ីនិងអនុផលៃ្រពេឈេី�យនិរន្តរភព 

ៃ្រពករពរ រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី
ស្រមប់អភរិក�ជីវៈច្រមុះ ករពរ្របព័នធេអកូឡូសីុសំខន់ៗដូចជទី
ជ្រមល 

ៃ្រពចត់ថន ក់
េឡងីវញិ 

រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី
ដីៃ្រពរចិរលឹធងន់ធងរឬដីទេំនរ។ �ចចត់ថន ក់េឡងីវញិ�មរយៈអនុ្រកឹតយ  
ស្រមប់ករអភវិ�� ឬស្រមប់ជដសីមបទនេសដ្ឋកចិច/សងគមកិចច។ 

ៃ្រពឯកជន - សមបត្តិឯកជនែដលមនៃ្រពេឈ ីនិងមនិែមនជរបស់រដ្ឋ 
 

រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី
រមួបញចូ ល ដីៃ្រពែដល្រតូវបនេផទរេទឲយជនជតិេដីមភគតិច �មរយៈ
ករ ផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធដីសមូហភព 

តំបន់ករពរ 
ធមមជត ិ

្រកសួងបរ�ិថ ន ជំពូកេផ�ងេទ�តៃនសមបត្តរិបស់រដ្ឋ 

 រដ្ឋបលជលផល ៃ្រពលិចទឹក ៃ្រពេកងកង 
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��ងទី២: េគលបំណងៃនកមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ 
េគលបំណងកមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ 

១ 
បេងកើនវភិគទនពីៃ្រពេឈើេ�យនិរន្តរភពេដើមបកីត់បនថយភព្រកី្រក ព្រងឹងរបរចិញច ឹមជីវតិ 
និងកំេណើ នេសដ្ឋកិចចេ�យសមធម៌ 

២ 
បន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងកត់បនថយឥទធិពលរបស់�មកេលើរបរចិញច ឹមជីវតិ
ែដលពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើ 

៣ 
ករក�ងែផនករេ្របើ្របស់ដីេនក្រមិតម៉្រក ូ ែដល�ច��មនករក�ងែផនករ្រគប់្រជុង
េ្រជយេនទូទំងវស័ិយទំងអស់ ែដនសមតថកិចច និង្រពំ្របទល់រ�្ឋ ភិបលមូល�្ឋ ន 

៤ អភិបលកិចចៃ្រពេឈើ ចបប់ និងករព្រងឹងករអនុវត្តេន្រគប់លំ�ប់ថន ក់ 
៥ បេងកើត្របព័នធ្រគប់្រគងទំនស់ 

៦ 
បេងកើនករយល់ដឹង សមតថភពរបស់�ថ ប័ន និងគុណភពៃនករអប់រ ំែដល�ច��មនករអនុ
វត្តេ�យនិរន្តរភពនូវកមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ 

៧ ធនកិចចករពរបរ�ិថ ន និងអភិរក�ធនធនៃ្រពេឈើ 

៨ 
អនុវត្តគំរ្ូរគប់្រគងៃ្រពេឈើែបបទំេនើបែដលមននិរន្តរភព និងែដលបន�ុំេទនឹងបរបិទែដល
ែ្រប្របួល 

៩ បេងកើត្របព័នធហិរញញបបទនែដលមននិរន្តរភព 
 

២.២. កមមវធីិសហគមន៍ៃ្រពេឈើ 

 សហគមន៍ៃ្រពេឈើេនកមពុជ  បនចប់េផ្តើមេនកនុងអំឡុងពក់ក�្ត លទស 
វត�រឆ៍ន ំ១៩៩០ និង្រតូវបនអភិវ��ន៍បន្តេទជកមមវធីិសហគមន៍ៃ្រពេឈើជតិេនកនុង
ឆន ំ២០០៦។ ករចុះបញជ ីសហគមន៍ៃ្រពេឈើបនបន្តព្រងីកេនកនុងប�្ត ឆន ំកន្លងេទ
ថមីៗេនះ េហើយកមមវធីិៃ្រពេឈើជតិេប្តជញ រយៈេពលៃមភឆន ំេដើមបីអភិវ��ន៍សហគមន៍ៃ្រព

េឈើជបន្តេនទូទំង្របេទស។
8 ែផនកមួយៃនករេប្តជញ េនះមនបំណងសេ្រមចេគល

េ�អភិវ��ន៍សហស�វត�ររ៍បស់្របេទសេដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រក និងបេងកើនសន្តិ
សុខេន�មជនបទ។  េនេ្រកមកមមវធីិសហគមន៍ៃ្រពេឈើ សហគមន៍នន្រតូវបន
កំណត់េទ�មតំបន់ៃ្រពេឈើែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ខ្លួន។ កិចច្រពម
េ្រព�ងសហគមន៍ៃ្រពេឈើែដលបនចុះហតថេលខ មនសុពលភពស្រមប់រយៈ

                                                            
8 កមមវធិៃី្រពេឈជីតិឆន ២ំ០១០-២០២៩ ផលិតេ��រ�្ឋបលៃ្រពេឈ ី ទំព័រទី៨៩ 
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េពលដំបូង១៥ឆន ំ  និងបនទ ប់ពីេនះ្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ េហើយចំណុចលម្អិតអំពីករ

ពិនិតយែបបេនះេនពំុទន់មនករសេ្រមចេនេឡើយេទ។
9   ករព្រងីកកមមវធីិសហ

គមន៍ៃ្រពេឈើ មនន័យថបនេធ្វើេ�យមនករអនុវត្តសម្រសបទទួលបនករគំ
្រទ  និងព្រងឹងករអនុវត្តែដល�ចជួយេ�យសហគមន៍ៃ្រពេឈើមននិរន្តរភព  និង
ករពរបននូវធនធនរបស់ពួកេគ។ េនឆន ំ២០០៩ រ�្ឋ ភិបលបនចុះបញជ ីស្រមប់

ទី�ំងសហគមន៍ៃ្រពេឈើចំនួន៤០០ កែន្លង
10

 េនទូទំង្របេទស។ បុ៉ែន្ត ជញឹក
ញប់បំផុត  កែន្លងែដលផ្តល់ជសហគមន៍ៃ្រពេឈើគឺជកែន្លងែដលមនៃ្រពេរចរលឹឬ
ជៃ្រពែដលមនគុណភពទបែដលមនអនុផលៃ្រពេឈើតិចតួចែតបុ៉េ�្ណ ះ។ 
ឧទហរណ៍  សហគមន៍ៃ្រពេឈើេនភូមិែ្រស�ល  ្រសុកស�្ត ន់ ទំនងជ្រតូវបន
េ្របើ្របស់ជមេធយបយេដើមបីេធ្វើឲយអនកភូមិសងប់ចិត្ត មុននឹងផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋ
កិចចេនកនុងតំបន់េនះ។   េនកនុងករណីែ្រស�ល  អនកភូមិបនត្អូញែត្អរថ សហគមន៍
ៃ្រពេឈើ្រគន់ែតជៃ្រព «មនគុណភពទប»  ចំែណកដីសមបទនេសដ្ឋកិចចគឺជៃ្រព
ែដលមិនទន់េរចរលឹ     េពលគឺជកែន្លងែដលអនកភូមិធ្ល ប់្របមូលយកអនុផលៃ្រព
េឈើបនជេ្រចើន។ 
 

៣. ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 

 េយង�មរបយករណ៍្របចំឆន ំរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ    ស្រមប់ឆន ំ២០១០
ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចសរបុេនទូទំង្របេទសមនទំហំ១,៣�នហិក� គិត្រតឹមៃថង
េបះពុមពរបយករណ៍ េហើយដីសមបទនទំងេនះគិតរមួទំងដីសមបទនជេ្រចើន 
ែដលសថិតេនកនុងតំបន់ករពរផងែដរ។       បុ៉នម នែខថមីៗេនះ សមបទនថមីៗ្រតូវបន
ផ្តល់េ�យេនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពសនួល  និងបឹងែពរែដលសថិតេន្រតឹមបុ៉នម នគីឡូ 
ែម៉្រតពីខងលិចៃ្រពឡង់  និងជកែន្លងែដល្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញយ៉ងធងន់ធងរេ�យ 
�រករកប់ទ្រនទ នៃ្រពេឈើេនកនុងៃ្រពេ្រជ។   ដូចជៃ្រពឡង់ផងែដរ សហគមន៍
មូល�្ឋ នែដលរស់េន�មតំបន់ៃ្រពេឈើបចចុបបននេនះ កំពុងត�៉្របឆំងនឹង្រកុមហុ៊ន
                                                            
9 កមមវធិៃី្រពេឈជីតិឆន ២ំ០១០-២០២៩ ផលិតេ��រ�្ឋបលៃ្រពេឈ ី ទំព័រទី៩១ 
10 កមមវធិៃី្រពេឈជីតិឆន ២ំ០១០-២០២៩ ផលិតេ��រ�្ឋបលៃ្រពេឈ ី ទំព័រទី៩០ 
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សមបទនទំងេនះ និងករកប់េឈើអនធិបេតយយែដលទំនងជេកើតេឡើងេនជំុវញិ
កែន្លងែដលពួកេគរស់េន។     តំបន់ករពរេផ�ងៗេទៀតែដលបចចុបបននេនះក្ល យជ
ដីសមបទន រមួមនែដនជ្រមកសត្វៃ្រព��៉ល់   ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំសំកុះ ឧទយន
ជតិវរិៈជ័យ និងឧទយនជតិបូកេគ។ 
 ជក់ែស្តងេនកនុងឆន ំ២០១១ េគមនករលំបកកនុងករទទួលបនព័ត៌មនថមីៗ
អំពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចចែដលបនផ្តល់េ�យ�រែតព័ត៌មនែដលម្រន្តីផ្តល់ឲយ ពំុសីុ
សង្វ ក់គន ។   េនៃថងទី ២៤ ែខតុ� ឆន ំ២០១១ េ�ក វន េធឿន នយកតំបន់បឹងែពរ 
្រតូវបនេគ្រសង់សំដីែដលេពលថ ១០០,០០០ហិក� កនុងទំហំដីសរបុ២៤២,៥០០
ហិក� ៃនតំបន់ករពរធមមជតិេនះ្រតូវបនអភិវ��ន៍�មរយៈសមបទនេសដ្ឋកិចច

ែដលបនផ្តល់េនេ្រកមអនុ្រកឹតយខុសៗគន ។
11

  ្រតឹមបុ៉នម នសប្ត ហ៍េ្រកយមកមន
េសចក្តី�យករ�៍ថេនកនុង «េសៀវេ��ជកិចច» ចុងេ្រកយបង្អស់ែដលកត់្រ��ល់
អនុ្រកឹតយែដល�ជរ�្ឋ ភិបលបនអនុម័ត នយករដ្ឋម្រន្តី   ហុ៊ន   ែសន បនចុះហតថ
េលខផ្តល់ដីទំហំ២៥,៧២៩ហិក�      េនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូែលន្រពហមេទពយ 
និង៧៦០ហិក�  ែថមេទៀត   េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹងែពរេនកនុង ែខធនូ ឆន ំ
២០១១។    េ�ក វន េធឿន ្រតូវបនេគ្រសង់សំដី ែដលេពលថ  ្រកុមហុ៊នចំនួន

ចំនួន១៤ កំពុងអភិវ��ន៍េលើៃផទដីទំហំ ១៥០,០០០ ហិក� េនកនុងតំបន់េនះ។
12

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
11 http://www.phnompenhpost.com/index.php/2011102852407/National‐news/wildlife‐sanctuary‐
shrinks‐again.html 
12 http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012010353748/National‐news/companies‐granted‐
wildlife‐land.html 
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«និនន ករមួយកនុងចំេ�មដីសមបទនថមីៗគឺថ មនកំេណីនៃនករផ្តល់ដីសមបទនេនកនុង
តំបនក់រពរៃ្រពធមមជតិែដលបងកឲយមនកំេណីនអ្រ�បតប់ង់ៃ្រពេឈ។ី ទិននន័យពីលីកដូ 
បង្ហ ញថ ថមីៗេនះ្រកសួងបរ�ិថ នបនេបីកចំហឧទយនជតិ និងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពទងំ
២៣កែន្លង ដល់្រកុមហុ៊នវនិិេយគ េ�យផ្តល់ដីទំហ្ំរបមណ ៣៤៦,០០០ហកិ� េនកនុង
តំបនអ់ភិរក�ចំនួន១៣កែន្លង ឬ្រតូវជ១០.៥% ៃនៃផទដីចំករេកស៊ូសរុប។   មួយែផនកធំៃន
ដីទងំេនះសថិតេនកនុងៃ្រពែដលពំុទន់េរចរលឹេនេឡយី។ េយង�មអនុ្រកឹតយែដល�រ
ពត័ម៌នេខមបូ�េដលីទទួលបន ដីទំហ្ំរបមណ២៥១,០០០ហកិ� ៃនសមបទនទងំ
េនះ ្រតូវបនផ្តល់ែតេនកនុងឆន ២ំ០១១ ែតប៉ុេ�្ណ ះ ចំែណក ៤០,០០០ហកិ�េផ�ងេទៀត
្រតូវបនេ្រតៀមទុកជបន្តរហូតដល់ឆន េំនះ។» 

្របអប់ ១: ដក្រសង់ពីអតថបទកនុងេខមបូ�េដដី  «Carving Up Cambodia »  ៃថងទី ១០-១១ ែខ
មីន ឆន  ំ២០១២ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�មពិតេទ េយើង�ចមិនដឹងចបស់ថេតើដីទំហំបុ៉នម នែដដបនផ្តដ់េទឲយ
្រកុមហុ៊នឯកជនេឡើយ។   េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបដ  ស្តីពីកមពុជ   បន

បង្ហ ញតួេដខចំនួន ១,៧��នហិក�
13

 ចំែណកអងគករដីកដូ ប៉ន់�ម នថមន 

២,០៣៦,១៧០ហិក�។
14

 ភពខុសគន ទំងេនះ  �ចេកើតេឡើងេ�យ�រែតករ
ដំបកកនុងករទទួដបនទិននន័យអំពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ែដដបនផ្តដ់េទេ�យ
្រកុមហុ៊នឯកជន។ 
 ករអះ�ងអំពីករបេងកើតករងរយ៉ងេ្រចើនពីដីសមបទនទំងេនះ  េ្រចើនែត
ជករបំេភ្លើស   េហើយជញឹកញប់គឺពំុែមនជករងរែដដ្របជពដរដ្ឋកនុងមូដ�្ឋ ន
មនជំនញេនះេឡើយ         ដូេចនះ បន្រតឹមែតផ្តដ់ករងរេទអនកមកពីខងេ្រកែត 

                                                            
13 េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ «ទនិនន័យដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ឆន ២ំ០១១»។       
សំគល់:  គម នទនិនន័យពតិ្របកដស្រមប់ឆន  ំ២០១២េឡយី  
14
 “Carving Up Cambodia: One concession at a time”; A Join LICADHO/Cambodia Daily Analysis,  

The Cambodia Daily, Issue number 730, March 10‐11, 2012, Pg 4ff. 
http://www.camnet.com.kh/cambodia.daily/selected_features/Carving%20Up%20Cambodia.pdf 
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បុ៉េ�្ណ ះ។
15

  
 

្របអប់ ២:  និយមន័យដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 

 
  

កលពីៃថងទី០២ ែ�េម� ឆន ំ២០១០ មនករពិភក�មួយេនរដ្ឋសភែដល
ទក់ទងនឹងករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច។ េ�ក អឹុម ឈុនលឹម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ បន្របប់សមជិកសភថ រ�្ឋ ភិបល
បនផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រតឹមែត ៩៥០,០០០ហិក�    េហើយកនុងេនះ

៣០០,០០០ហិក� បនដកហូតមកវ�ិេ�យ�រែត្រកុមហុ៊នគម នសកមមភព។
16

 
                                                            
15 Land Grabbing & Poverty in Cambodia: The Myth of Development, by Licadho May 2009: Economic 
Land Concessions and Local Communities by NGOF, August 2011. 
16 http://www.cambodiamirror.org/2010/04/03/the‐government‐provides‐950000‐hectares‐of‐
concession‐land‐to‐companies‐friday‐2‐4‐2010/ 

និយមនយ័ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 

េ�ង�មម្រ� ២ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ែដលេច�េ�យរ�្ឋ ភិបលកនុង
ឆន ២ំ០០៥ ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច «សំេ�េលីយន្តករកនុងករផ្តល់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ �មរយៈ
កិចចសនយដីសមបទនេសដ្ឋកិចចជក�់កមួ់យេទឲយសមបទនិក  េដីមបេី្របី្របស់ស្រមប់
�ជីវកមមកសិកមម និង�ជីវកមមកសិ-�ស��កមម»។1          ដូេចនះ  ជសិទធិកនុងករកនក់ប់
ដីកមមសិទធិឯកជនរបស់រដ្ឋស្រមបេ់ធ្វី�ជីវកមមកសិកមម និងកសិ-�ស��កមម ែដលបេ្រមី
េ�លេ�េសដ្ឋកិចច។   ម្រ� ២ ែចងបែនថមថ៖ «�ជីវកមមកសិ-�ស��កមម សំេ�េលី៖  
. ករ�ដំំ�េំសប�ង ឬដំ��ំស��កមមែដលរមួទងំេដមីេឈសី្រមបជ់ចំករេឈ។ី 
. ករចិញច ឹមសត្វ និង�រវីបបកមម។  
. ករ�ងសង់ដូចជ�ថ នីយ ៍ឬ េ�ងច្រក  និងកែន្លងស្រមបែ់កៃចនផលិតផលកសិកមមកនុង
្រសុក។ 
. វតថុធតុេដីម ឬ បងគុ ំៃនសកមមភពខងេលីខ្លះៗ ឬ ទងំអស់»។  
. រយៈេពលអតិបរមៃនដីសមបទនេសដ្ឋកិចចគឺ ៩៩ឆន ។ំ2 
 

1 ម្រ� ៣ ៃនអនុ្រកតឹយស្តីពដីីសមបទនេសដ្ឋកិចច 
2 ម្រ� ៥៩ ៃនចបប់ភូមិបល។ 
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តួេលខរបស់រដ្ឋម្រន្តីរបូេនះបង្ហ ញពីករ្រពួយបរមភថ ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ១/៣ 
េនពំុទន់មនករសេ្រមចេនេឡើយ។ 
 

៤. ពលរដ្ឋជនជតិេដើមភគតិច - សិទធិ និងករកន់កប់ដី 
 ជ្របៃពណី សហគមន៍ៃ្រពេឈើមនករពឹងែផ្អកជខ្ល ំងេទេលើដីធ្លី និងៃ្រព
េឈើ។    ជក់ែស្តង េដើមេចបះមិន្រតឹមែតជ្របភពចំណូលចំបងរបស់ពួកេគេទ បុ៉ែន្ត 
េដើមេចបះទំងេនះ   ែថមទំងជតំ�ងេ�យ�រៈសំខន់ៃនសមធម៌េទៀតផង។ 
េដើមេចបះជេករ ្តិ៍មរតក ស្រមប់េផទរេ�យេទកូនេចពីជំនន់មួយេទជំនន់មួយ
េហើយេនកនុងករណីមនករចំបច់បនទ ន់កនុង្រគ�ួរ ពួកេគ�ចលក់េដើមេចបះេនះ
បន។  េទះបីជេដើមេចបះ  និងអនុផលៃ្រពេឈើដៃទេទៀតមិន�ចផ្តល់នូវ្របក់
ចំណូលដ៏េ្រចើន បុ៉ែន្ត�ពិតជបនផ្តល់សន្តិសុខស្រមប់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគ
តិចទំងេនះ និងបនផ្តល់នូវធនធនយ៉ងសំខន់មិន្រតឹមែតស្រមប់ពួកេគបុ៉េ�្ណ ះ
េទ បុ៉ែន្តសំ�ប់្របជជន្រគប់គន ផងែដរ។ 
 ពលរដ្ឋជជនជតិេដើមភគតិចកមពុជកំពុងរស់េនទូទំងៃផទ្របេទស។ េយង
�មជំេរឿន្របជ��ស្ត ឆន ំ២០០៨ ្របជជនចំនួន ១.៣៤%  ៃនចំនួនសរបុ ឬ្រតូវជ 
១៧៩,០០០នក់ បន�យករណ៍ថមនភ�ជនជតិេដើមរបស់ខ្លួនជភ�

កំេណើ ត។
17

 េទះជយ៉ង�  េ�យ�រែតជនជតិេដើមភគតិចមនចំនួនកន់ែត
េ្រចើនេឡើងែដលនិយយែតភ�ែខមរ  ដូេចនះ េគេជឿថចំនួនេនះមនខពស់ជងេនះ
ខ្ល ំង�ស់។  
 ចំេពះនិយមន័យែដលកំណត់ថនរ�ជ «ជនជតិេដើមភគតិច»  គឺមិន
មនភពចបស់�ស់េឡើយ។ ្របេទសកមពុជមនចបប់ជេ្រចើនែដលធនអំពីសិទធិ
របស់ជនជតិេដើមភគតិច បុ៉ែន្តេនមនសហគមន៍ជេ្រចើនែដលេយើងេ�ថែខមរ
ែដលមនលកខណៈៃនករែចករែំលក  និងករអនុវត្ត្រប�ក់្របែហលគន  មនករពឹង

                                                            
17 Current Population Census Of Cambodia 2008, Hor Darith, Deputy Director General, National Institute 
of Statistics (NIS) 
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ែផ្អកេលើរបរចិញច ឹមជីវតិដូចគន   មនជំេនឿដូចគន េទេលើៃ្រព�រក�  និងមន «ៃ្រព� 
រក�» សមូហភព និងឆ្លុះបញជ ំងពីវបបធម៌ៃន្រកុមជនជតិេដើមភគតិចេនមូល�្ឋ ន។ 
េទះយ៉ង� េនេពលែដលេគកំណត់ថសហគមន៍មួយជ «ែខមរ»  សហគមន៍
េនះគឺ្រតូវបនេគចត់ទុកថ មិនមនសិទធិចំេពះដីសហគមន៍ដូចជនជតិេដើមភគ
តិចេឡើយ។ េដើមបីទទួលបនសិទធិជជនជតិេដើមភគតិច ពួកេគ្រតូវែតមនភស្តុ�ង
បញជ ក់ថពួកេគជជនជតិេដើមភគតិច មិនែមនជែខមរេទ។ មនេសចក្តី�យករណ៍
ថ្រកុមហុ៊នឯកជន និង�ជញ ធរមូល�្ឋ នខ្លះបនពយយមមិនផ្តល់កិចចករពរម៉ត់ចត់
ដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេឡើយ េ�យអះ�ងខុសៗគន ថពួកេគមិនែមន
ជជនជតិេដើមភគតិចេឡើយេ�យ�រពួកេគមិនេស្ល�កពក់�ម្របៃពណី  េ្របើ
្របស់េទច្រកយនយន្ត  មនទូរស័ពទចល័តេ្របើ្របស់ ឬពួកេគ�ចនិយយភ�

ែខមរ។
18

 
    ្របករទំងអស់េនះ   មនករពក់ព័នធតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះស្រមប់ករកំណត់

អត្តសញញ ណថអនក�មន ក់មកពី្រកុមជនជតិេដើមភគតិច។ 
 ជជនជតិេដើមភគតិចេនកមពុជភគេ្រចើនជអនករស់េនកនុងៃ្រព និងរស់េន
កនុងហគមន៍ែដលមន�យុចំ�ស់មកេហើយ។ ពួកេគពឹងែផ្អកេសទើរែតទំង្រសុង
េលើធនធនធមមជតិេនជំុវញិពួកេគ    ស្រមប់កររស់េន្របចំៃថង   េ�យេ្របើ្របស់
សមភ រ��ងសង់ ��រ និងឱសថពីៃ្រពេឈើ។ ស្រមប់អនកទំងេនះ  ភគេ្រចើន 
ៃ្រពេឈើក៏ជ្របភព្របក់ចំណូលផងែដរ ែដលកនុងេនះ្របក់ចំណូលភគេ្រចើនបន
មកពីករលក់ជ័រទឹកែដលពួកេគ្របមូលបនមកពីេដើមេចបះមួយចំនួន។ កនុងមួយឆន ំ
ៗ  មនករប៉ន់្របមណថជ័រទឹក្របមណ២០,០០០េ�ន  ្រតូវេគ្របមូលយកពីៃ្រព

កនុង្របេទសកមពុជ។
19

   ជញឹកញប់  ជ័រទំងេនះគឺជ្របភពែតមួយគត់ៃន្របក់
ចំណូលស្រមប់អនកភូមិ េ�យ្រគួ�រភគេ្រចើនអះ�ងថបនកន់កប់េដើមេចបះ
ជេ្រចើន�ប់រយេដើម។  ្របក់ចំណូលែដលបនពីជ័រទឹកមនក្រមិតខុសគន �្រស័យ
េទេលើបរមិណ និងគុណភពៃនផលិតផលេនះ។     ្របក់ចំណូលបែនថមក៏បនមក

                                                            
18 Losing Ground – Forced Evictions and Intimidation in Cambodia September 2009. 
19 Capacity Building for Law Compliance in the Forest Sector ‐ Case study: Cambodia 
by Liviu Amariei for FAO/ITTO, December 2004 
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ពីអនុផលៃ្រពេឈើកនុងទ្រមង់ខុសៗគន ផងែដរ  ដូចជ េផ្ត ែដលធ្ល ប់្រតូវបនអនកទំង
េនះេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីស្រមប់ករ�ងសង់ េ្រចើនជងស្រមប់ជ្របភព្របក់ចំ
ណូល។ ដីែដលមនគុណភពទបេន�មកែន្លងភគេ្រចើនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ មិន
សម្រសបស្រមប់ដំ�ំ្រសូវេឡើយ ដូេចនះ ្របជជនេ្រចើនែត�ំដំ�ំេផ�ងេទៀតដូច
ជ  សែណ្ត កេសៀង   សែណ្ត កបយ   េពត   និង�្វ យចនទីែដលជទូេទេ្របើ្របស់

ជ្របភព្របក់ចំណូលេដើមបីទិញអងករស្រមប់្រគួ�រ។20 

 ករអប់រេំនមនក្រមិតទបេនេឡើយ េ�យ�រសហគមន៍ខ្លះេនឆង យជ
ក�្ត មួយ   បុ៉ែន្តភគេ្រចើនប�្ត មកពីបញ្ហ ភ�រ។ េនះជភពសមុគ�ម ញបែនថម
េទៀត េ�យ�រ្រកុមជនជតិេដើមភគេ្រចើនមិនមនភ�រសរេសរ។        បចចុបបនន 
ភ�រែខមរជភ�រែតមួយគត់ែដលេគបេ្រង�នេន�ម��កមពុជ េលើកែលង
ែត��ចំណុះមួយែដលបេងកើតេឡើងេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលេនឆន ំ២០០៩ េនេខត្ត

មណ្ឌ លគិរែីដលមនបេ្រង�នពីរភ�21។  �ថ នភពអប់ររំបស់ជនជតិេដើមភគ
តិចជេ្រចើនេនែតមនក្រមិតទប  េហើយមនឥទធិពលជខ្ល ំងេទេលើលទធភពរបស់
ពួកេគកនុងករយល់ចបស់ពីសិទធិរបស់ខ្លួនេនកនុងចបប់កមពុជ។ 
 េទះបីចបប់កមពុជមនម្រ�មួយចំនួន ែចងអំពីករករពរដីធ្លីជនជតិេដើម
ភគតិចក៏េ�យ  ភពផទុយគន ជេ្រចើនរ�ងចបប់ និងអនុ្រកឹតយ ក៏េធ្វើឲយជនជតិេដើម
ភគតិចជេ្រចើនេនទូទំង្របេទស បត់បង់សិទធិទំងេនះផងែដរ។ ជក់ែស្តង ចបប់

ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ22 ែចងថពលរដ្ឋជជនជតិេដើមភគតិចមិន�ចទទួល

                                                            
20 មួយែផនកៃនជពូំកេនះគឺជព័ត៌មនែដលរកបនេនកនុងករសិក�េនះ និងបនមកពរីបយករណ៍   Dipterocarp 
oleoresin in Vietnam and Cambodia: harvesting techniques, resource management and livelihood issues ‐ 
Hong‐Truong  Luu  Center  for  Biodiversity  and  Development  (CBD),  Femy  Pinto  NTFP‐Exchange 
Programme for South and Southeast Asia May 2007 
21 

Rights  of  Indigenous  Peoples  in  Cambodia:  February  2010,  NGO  Forum,  Indigenous  People  NGO 
Network, Asian  Indigenous  Peoples  Pact,  Cambodian Human Rights Action  Committee, Human Rights 
Task Force. 
22 

Protected Area Law, 2008, Article 26 
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កមមសិទធិេលើដី�ំដំ�ំេនកនុងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិបនេឡើយ។
23 

្របករ
េនះ ផទុយគន ជមួយចបប់ភូមិបលែដលបនែចងថ   ចំែណកដីខ្លះែដលជកមមសិទធិ
��រណ�របស់រដ្ឋ ក៏រមួបញចូ លដីកមមសិទិធសមូហភពរបស់ជនជតិេដើមភគតិច
ផងែដរ។   

អនុ្រកឹតយមួយស្តីពីករចុះបញជ ីដីធ្លីក៏កំរតិេលើទំហំដីៃ្រពអនក� និងៃ្រពកប់សព

ផងែដរ ែដល�ចបញចូ លជកមមសិទធិសមូហភពែដរ
24
។ ចំែណកចបប់ភូមិបលែចង

ថ  ្រពំ្របទល់អចលន្រទពយរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមនឹង្រតូវកំណត់េ��ម
�ថ នភពជក់ែស្តង។25 

 ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ ែចងអំពីករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពដល់
ជនជតិេដើមភគតិច បុ៉ែន្តរហូតដល់ឆន ំ២០០៩ ពំុមនករអនុម័តអនុ្រកឹតយែដល
ចំបច់ស្រមប់អនុវត្តចបប់េនះេឡើយ េហើយមនម្រ�ជេ្រចើនែដល្រចបូក្រចបល់ 
និងមនខ្លឹម�រផទុយគន ។ អនុ្រកឹតយស្តីពីែបបបទស្រមប់ករចុះបញជ ីដីធ្លីជនជតិេដើម
ភគតិច ្រតូវបនអនុម័តេនកនុងែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ បុ៉ែន្តមុននឹង�ចចុះបញជ ីដីធ្លី
េនះបន      សហគមន៍្រតូវែតចុះបញជ ីជនីតិបុគគលពីសំ�ក់្រកសួងម�ៃផទជមុន 
មុននឹង�ច�ក់ពកយេសនើសំុ។26 បញ្ហ េនះកន់ែត្រចបូក្រចបល់េ�យ�រ្រកសួង
ម�ៃផទេនពំុទន់បនអនុម័ត្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ស្រមប់ទទួល�គ ល់ និងចុះបញជ ីសហ
គមន៍ជនជតិេដើមេនេឡើយេទ េហើយជញឹកញប់ តុ�ករមិនេ�ះ��យករណី
ែដលទក់ទងនឹងសិទធិរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមេឡើយ  រហូតដល់ពួកេគបនចុះ
បញជ ី។ ្របករេនះេធ្វើឲយដំេណើ រករេនះទំងមូលជួបករលំបក េហើយមកដល់ែខធនូ 
ឆន ំ២០១១ មនសហគមន៍ចំនួនបីដំបូងេគេនេខត្តរតនគិរ ី និងមណ្ឌ លគិរ ី

                                                            
23 េសចក្តដីក្រសង់េចញពី�ក�រ The Rights of Indigenous Peoples in Cambodia, Feb 2010  
24
 េនេ្រកមចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជត ិ្រកសួងបរ�ិថ នជអនកកំណត់សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ។ 

25 េសចក្តដីក្រសង់េចញពី�ក�រ The Rights of Indigenous Peoples in Cambodia, Feb 2010  
26 ម្រ� ៣ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីព ីនីតវិធិសី្រមប់ករចុះបញជ ីសហគមន៍ជនជតិេដមីភគតចិ។ 
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ែដលបនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីសមូហភពរបស់ពួកេគពីរ�្ឋ ភិបលខណៈ ែដល 
សហគមន៍ខ្លះរង់ចំដល់រយៈេពលជិត៦ឆន ំ �េ�ះ។27 
 

៥. លកខណៈភូមិ��ស្ត និង្របជជនេនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

ម�តំបន់ៃ្រពឡង់ �ត
សនធឹងេនកនុងេខត្តចំនួនបួន គឺ 
្រកេចះ កំពង់ធំ ្រពះវ�ិរ និង 
សទឹងែ្រតង េហើយមនេគអធិបបយ 
ខុសៗគន ថ �មនទំហំពី
៣៥០,០០០ហិក� េ�យ EWMI    
ដល់ ៥២០,០០០ហិក� េនកនុង 
របយករណ៍ថមីៗេនះ ស្តីពីេរដ៉ៃន
អងគករអភិរក�អន្តរជតិ28។  
េនកនុងតំបន់េនះ ភគេ្រចើនជ
កសិករតូច�ច និងសហគមន៍ែដលរស់េនកនុងៃ្រពនិងពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើស្រមប់
ករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ។ សហគមន៍ទំងេនះ រកអុស សមភ រៈ�ងសង់ រកុខជតិឱ
សថ និង��រ្របចំៃថងភគេ្រចើនេនកនុងៃ្រព។ េយង�មករសិក�េផ�ងៗ ្រគួ�រ
េនកនុងៃ្រពឡង់រហូតដល់៨០%  ក៏ជអនករក និងលក់ជ័រ�មទំរង់េផ�ងៗគន  ស្រមប់
ជ្របភពចំណូលចំបងរបស់ពួកេគផងែដរ។29 សហគមន៍នន រមួមនអនកែដលរស់
េន�ច់្រសយលបំផុតេនកនុង្របេទសអធិបបយថ មនបញ្ហ  «លំបក»  កនុងករេធ្វើ
ដំេណើ រចូលេទតំបន់ៃ្រពឡង់ សូមបីែតេនពក់ក�្ត លរដូវ្របំងក៏េ�យ។ 

្របជជនែដលរស់េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ រមួមនជនជតិេដើមភគតិចជេ្រចើន 

                                                            
27
 ដក្រសង់ពអីងគករេអដហុក  http://www.phnompenhpost.com/index.php/2011121653455/National‐

news/indigenous‐families‐6‐year‐title‐wait‐ends.html 
28 
REDD + in the Prey long Area ‐ A feasibility study: March 2011, Conservation International. 

29 
An Ecological Survey of Prey Long, McDonald, J.A. 2004 for Global Witness, 
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ែដលភគេ្រចើនមកពី្រកមុជនជតិេដើមកួយ។  ស្រមប់ជនជតិកួយ និងសហគមន៍
ដៃទេទៀតែដលរស់េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ ៃ្រពឡង់មិន្រតឹមែតផ្តល់ជផលិតផលនន
ស្រមប់បំពញត្រមូវករជេ្រចើន្របចំៃថងបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត�ក៏ជែផនកសំខន់ៃនវបប
ធម៌  និងជំេនឿរបស់ពួកេគផងែដរ េ�យសហគមន៍ភគេ្រចើនកំណត់ទុកេ�យែឡក
នូវតំបន់ៃ្រពអនក� របស់ខ្លួន។ កសិកមមចំករវលិជំុ�ម្របៃពណី ឬ«ចំករវលិជំុ»  ្រតូវ
បន្រគួ�រននអនុវត្តជទូេទេ�យ�នឆក រតំបន់តូចៗេនកនុងៃ្រព េដើមបី�ំ្រសូវ 
និងបែន្លដៃទេទៀត  ដូចជសែណ្ត កេសៀង  េពត។ េ�យ�រែតដីមនគុណភព
ទបេនទូទំងតំបន់ៃ្រពឡង់  េគ�ច�ំដំ�ំស្រមប់រយៈេពលែត២ េទ ៣ ឆន ំ េន
�មទី�ំង�មួយ   េ�យពំុេ្របើ្របស់ជីគីមីែដលមនតៃម្លខពស់។          បនទ ប់មក 
្រគួ�រននបន្តេទរកទី�ំងថមី   និងទុកឲយៃ្រពលូត�ស់េឡើងវញិ   ជពិេសសកនុង
រយៈេពល២០ឆន ំ  មុននឹងពួកេគ�ចវលិ្រតឡប់មក�ំេនេលើចំែណកដីដែដលេឡើង
វញិ។      ករ�ំដំ�ំ�ម្របៃពណីែបបេនះ្រតូវបនអនុវត្តជេ្រចើនរយឆន ំមកេហើយ 
េបើេទះមិនដល់�ប់ពន់ឆន ំក៏េ�យ  េហើយ្រតូវេគេមើលេឃើញថមននិរន្តរភពរហូត
ដល់េពលបចចុបបនន ែដលមនកំេណើ នៃនអនកមកពីខងេ្រកែដលទ្រនទ នចូលមកកនុង
ៃ្រពេនះ។ 
 

៦. ជីវៈច្រមុះ 
៦ .១  ៃ្រពេឈើ 

 បចចុបបននេនះ  ៃ្រពឡង់ជតំបន់ធំជងេគចុងេ្រកយបង្អស់ៃនទំនបៃ្រពេ្រ�ង
េនកនុងឧបទ្វីបភូម និងឥណ្ឌូ ចិន។  ៃ្រពេឈើ្របេភទេនះ ្រតូវបនទទួល�គ ល់ថរង
ករគំ�មកំែហងេនក្រមិតពិភពេ�កនេពលបចចុបបនន។  ករអេងកតភូត្រគម��ស្ត
េនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះ បនឲយដឹងអំពីសមសភពរកុខជតិដ៏សំបូរ 
ែបប និងលកខណៈេ�យែឡកេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ ែដលយ៉ងេ�ច�ស់មន

ៃ្រព្របំពីរែបបខុសគន ។
30 

ៃ្រពទំងេនះ�ចចត់ថន ក់ជ្រកុមធំៗគឺ ៃ្រពេ្រ�ង ៃ្រព
ពក់ក�្ត លេ្រ�ង និងៃ្រពេលបះ។ 
                                                            
30 

An Ecological Survey of Prey Long, Kampong Thom, McDonald, J.A. 2004 for Global Witness; 

 

��ងទី ៣: ្របេភទៃ្រពេនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

សមគ ល់: ដក្រសង់េចញពី MacDonald (2004): Olsson and Emmett (2007)  
 

 អ្វីែដលជចំ�ប់�រមមណ៍បំផុតស្រមប់អនកជំនញកររកុខជតិ គឺចំនួនតំបន់
ៃ្រពេ��ងកនុងទីទំនប ែដលមនលកខណ�េ�យែឡកពំុមនេនកែន្លងេផ�ងេទ�ត 
ែដលកនុងេនះសំបូរេ�យ្របេភទរកុខជតិក្រម ឬែដលពំុមនេនកែន្លងដៃទ និងេធ្វើឲយ
តំបន់ៃ្រពឡង់មន�រ�សំខន់េនក្រមិតពិភពេ�ក។ បណ្តុំ ៃ្រពេ��ង�មទី
ទំនបទំងេនះផ្តល់ជទីជ្រមកសំបូរែបប ែដល�ច្រទ្រទង់សត្វៃ្រពជេ្រចើន្របេភទ។ 
បចចុបបននេនះ ្របេភទៃ្រពក្រមែបបេនះ្រតូ��ន�ន�ក រេនទូទំងតំបន់េនះ ស្រមប់
ករអភិ���កសិកមម និងករព្រងីកសកមមភពសងគម។ កនុងន័យេនះ កិចចករពរៃ្រព

                                                                                                                                                              
REDD+ and Conservation of Prey Long Forest Cambodia – Summary of Scientific Findings, 2007‐2010: Ida 
Theilade, Lars Schmidt.  

្របេភទៃ្រព សណំុំលកខណៈ 

ៃ្រពេលបះ 

ៃ្រព្របេភទេនះ្របែហលគន នឹងៃ្រពសងួត្របចរំដូវែដលមនេនតបំន់សងួតកនុងឥណ្ឌូ ចនិ។ 
េដីមេឈមីនកពំស់ទប (៣‐១២ម)  ែដលភគេ្រចនីជ្របេភទែដលធន់្រទនំឹងភព
�ងំសងួត េ�យមនស្លឹកតូចៗ និងសំបក្រកស់។ ៃ្រពេលបះសងួតបេងកតីជ្រទនប់ជប់
ជមួយ�លេ�ម ធមមជត ិ  ែដលេគេឃញីមនេនតំបន់សងួតសំបូរខ�ច់។ 

ៃ្រពពក់ក�្ត ល
េ្រ�ងេត� 

ៃ្រព្របេភទេនះជ្រទនប់ៃនៃ្រពេ្រ�ងខពស់និងេ្រចីនែត��េំ�យរកុខជត្ិរបេភទ្រប�ក់
្របែហលគន  បុ៉ែន្តេដីមេឈមីនទំហតូំចជងេ្រចីន។ 

ៃ្រព«្រសេ�»
(Lagerstroemia)  

ៃ្រពLagerstroemia        មនលកខណៈខុសែប្លកពេីគេ�យ�រេដីមេឈមីនសំបក
ពណ៌ ស និងខពស់ េដីមដុះ្រតង់េទេលី  ែមករលូន។ ៃ្រព្របេភទេនះេ្រចនីែតមនេនដុះ
ជ�កស�្ឋ នេ�យកែន្លង។ 

ៃ្រពេត��មដង 
ទេន្ល និងៃ្រព�ម ច់  

ៃ្រពេឈ្ីរបេភទេនះមនដុះេនជតិសទឹង និងទេន្ល និងលិចទកឹ�មរដូវ េហយីេនែត
េសីមេនកនុងរដូវ្របងំ។ 

ៃ្រពេលបះទីទំនប 
្របេភទៃ្រពែប្លកពេីគមួយែបបែដលមនេនម្តុបំឹងេប៉សភគខងេជីងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
ភពែប្លកពេីគៃន្របេភទេឈ ី  និងទ្រមង់ៃនករដុះែប្លកពេីគមួយចនួំន្រតូវបនសេងកត
េឃញីមនេនកនុងតំបន់ទំនបែដល�មធមម�ពក់ព័នធជមួយជពូំកៃ្រពេកងកង។  

ៃ្រពេ្រ�ង  
dipterocarp  

ៃ្រព្របេភទេនះមនេនតបំន់េសីមបុ៉ែន្តមនិជទំកឹ។   ៃ្រពែបបេនះមន្របេភទេឈែីប្លក
ៗគន ជេ្រចីន ែដលមនវ�ិលភពៃនគ្រមបៃ្រពព ី៣០ េទ ៥០ម។ 

ៃ្រពេ្រ�ងទីទំនប 
ៃ្រព្របេភទេនះមនេន�មតំបន់េសីមខ្ល ងំ ែដលមនករជន់លិចជប់ជ្របច ំឬ រយៈ
េពលែវង។ ៃ្រព្របេភទេនះមនេ�យក្រម និងជៃ្រពែដលមនែតេនកមពុជ។ 
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��ងទី ៣: ្របេភទៃ្រពេនតំបន់ៃ្រពឡង់ 

សមគ ល់: ដក្រសង់េចញពី MacDonald (2004): Olsson and Emmett (2007)  
 

 អ្វីែដលជចំ�ប់�រមមណ៍បំផុតស្រមប់អនកជំនញកររកុខជតិ គឺចំនួនតំបន់
ៃ្រពេ��ងកនុងទីទំនប ែដលមនលកខណ�េ�យែឡកពំុមនេនកែន្លងេផ�ងេទ�ត 
ែដលកនុងេនះសំបូរេ�យ្របេភទរកុខជតិក្រម ឬែដលពំុមនេនកែន្លងដៃទ និងេធ្វើឲយ
តំបន់ៃ្រពឡង់មន�រ�សំខន់េនក្រមិតពិភពេ�ក។ បណ្តុំ ៃ្រពេ��ង�មទី
ទំនបទំងេនះផ្តល់ជទីជ្រមកសំបូរែបប ែដល�ច្រទ្រទង់សត្វៃ្រពជេ្រចើន្របេភទ។ 
បចចុបបននេនះ ្របេភទៃ្រពក្រមែបបេនះ្រតូ��ន�ន�ក រេនទូទំងតំបន់េនះ ស្រមប់
ករអភិ���កសិកមម និងករព្រងីកសកមមភពសងគម។ កនុងន័យេនះ កិចចករពរៃ្រព

                                                                                                                                                              
REDD+ and Conservation of Prey Long Forest Cambodia – Summary of Scientific Findings, 2007‐2010: Ida 
Theilade, Lars Schmidt.  

្របេភទៃ្រព សណំុំលកខណៈ 

ៃ្រពេលបះ 

ៃ្រព្របេភទេនះ្របែហលគន នឹងៃ្រពសងួត្របចរំដូវែដលមនេនតបំន់សងួតកនុងឥណ្ឌូ ចនិ។ 
េដីមេឈមីនកពំស់ទប (៣‐១២ម)  ែដលភគេ្រចនីជ្របេភទែដលធន់្រទនំឹងភព
�ងំសងួត េ�យមនស្លឹកតូចៗ និងសំបក្រកស់។ ៃ្រពេលបះសងួតបេងកតីជ្រទនប់ជប់
ជមួយ�លេ�ម ធមមជត ិ  ែដលេគេឃញីមនេនតំបន់សងួតសំបូរខ�ច់។ 

ៃ្រពពក់ក�្ត ល
េ្រ�ងេត� 

ៃ្រព្របេភទេនះជ្រទនប់ៃនៃ្រពេ្រ�ងខពស់និងេ្រចីនែត��េំ�យរកុខជត្ិរបេភទ្រប�ក់
្របែហលគន  បុ៉ែន្តេដីមេឈមីនទំហតូំចជងេ្រចីន។ 

ៃ្រព«្រសេ�»
(Lagerstroemia)  

ៃ្រពLagerstroemia        មនលកខណៈខុសែប្លកពេីគេ�យ�រេដីមេឈមីនសំបក
ពណ៌ ស និងខពស់ េដីមដុះ្រតង់េទេលី  ែមករលូន។ ៃ្រព្របេភទេនះេ្រចនីែតមនេនដុះ
ជ�កស�្ឋ នេ�យកែន្លង។ 

ៃ្រពេត��មដង 
ទេន្ល និងៃ្រព�ម ច់  

ៃ្រពេឈ្ីរបេភទេនះមនដុះេនជតិសទឹង និងទេន្ល និងលិចទកឹ�មរដូវ េហយីេនែត
េសីមេនកនុងរដូវ្របងំ។ 

ៃ្រពេលបះទីទំនប 
្របេភទៃ្រពែប្លកពេីគមួយែបបែដលមនេនម្តុបំឹងេប៉សភគខងេជីងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
ភពែប្លកពេីគៃន្របេភទេឈ ី  និងទ្រមង់ៃនករដុះែប្លកពេីគមួយចនួំន្រតូវបនសេងកត
េឃញីមនេនកនុងតំបន់ទំនបែដល�មធមម�ពក់ព័នធជមួយជពូំកៃ្រពេកងកង។  

ៃ្រពេ្រ�ង  
dipterocarp  

ៃ្រព្របេភទេនះមនេនតបំន់េសីមបុ៉ែន្តមនិជទំកឹ។   ៃ្រពែបបេនះមន្របេភទេឈែីប្លក
ៗគន ជេ្រចីន ែដលមនវ�ិលភពៃនគ្រមបៃ្រពព ី៣០ េទ ៥០ម។ 

ៃ្រពេ្រ�ងទីទំនប 
ៃ្រព្របេភទេនះមនេន�មតំបន់េសីមខ្ល ងំ ែដលមនករជន់លិចជប់ជ្របច ំឬ រយៈ
េពលែវង។ ៃ្រព្របេភទេនះមនេ�យក្រម និងជៃ្រពែដលមនែតេនកមពុជ។ 
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ែផនទី៣: ែផនទីបង្ហ ញៃ្រពេ្រ�ងងំខន់ៗេនតំបន់
ៃ្រពឡង់ និងទី�ំងតំបន់ងនលូ  (្របភព: EWMI) 

ឡង់នឹងផ្តល់ឱកង ង្រមប់ងហ
គមន៍អនកវទិ���ង្ត េដើមបីេធ្វើករ
ងិក�្រ�វ្រជវអំពីរកុខជតិ និងងត្វ
កនុងៃ្រពង្តុកែបបេនះ េហើយ��ច
មនងក្ត នុពលផ្តល់នូវរបកគំេហើញ
ងំខន់ៗ       ែដល�ចនឹង្រតូវបត់

បង់។
31

  
ែផ្អក�មទង�ន�វង័ិយ

របង់ជតិ ៃ្រពឡង់គឺជកែន្លងែដល
មន្របេភទេឈើ៨០%  ជ្របេភទ
េឈើមនតៃម្លបំផុត និង្របេភទេឈើ
កនុង្រងុកែដលជិតផុតពូជ េនកនុង
្របេទងកមពុជ (CTSP, 2003)។ កនុង
ចំេ�មេឈើ២០្របេភទ  ែដលមន
ករទទួល�គ ល់ថជ «េឈើែដលមន�ទិភពខពង់»  េនកនុងគេ្រមងពូជេឈើេន
កមពុជ មនេឈើចំនួន១៥្របេភទ ្រតូវបនរកេឃើញថមនេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ 
្របេភទទំងេនះ �ប់បញចូ លទំង្របេភទេឈើែដលមនតៃម្លខពង់បំផុតេន�ងីុែដល
ចត់ជ�ទិភពខពង់បំផុត េ�យ�រ�មនេដើម្រតង់ ដូចជ េបង និងេឈើ្រកញូង។ 
េ�យ�រែតករបត់បង់េឈើទំងេនះេនទូទំងតំបន់�ងីុ�េគនយ៍ និងតំបន់ដៃទ
េទៀត ថមីៗេនះៃថ្លេឈើ្រកញូងបនេកើនេឡើង។ េនចុងឆន ំ២០១១ ៃថ្លេឈើ្រកញូងកនុង
មួយែម៉្រតគូបេន្របេទងេវៀត�ម មនតៃម្លពី ៧,០០០ ដល់ ១០,០០០ដុ�្ល រ�

េមរកិ។
32

    េដើមេឈើ្រគញូងែដលេគងេងកតេឃើញេនកនុងករអេងកតភូត្រគម

                                                            
31 

REDD+ and Conservation of Prey Long Forest Cambodia – Summary of Scientific Findings, 2007‐2010: 
Ida Theilade, Lars Schmidt.  
32 តួេលខេនះបនមកពេី�ក ឈុត វុទធ ី ៃនអងគករករពរធនធនធមមជត ិ (NRPG)  និង្រតូវបនេលីកយកមក
ពិ�ក�កនុង ចំេ�មអនកេធ្វីករខងអភិរក�េ�កមពុជ។  
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��ស្តរយៈេពល១០ៃថង   េនតំបន់សនូលៃនៃ្រពឡង់កលពី ែខេម� ឆន ំ ២០១១ 
មនទំហំតូចៗែតបុ៉េ�្ណ ះ េ�យ�រែតអនកកប់េឈើេលមើសចបប់បនេ្រជើសយក
េឈើែដលមនតៃម្លអស់េទេហើយ។ ចំេពះ្របេភទេឈើដៃទេទៀតែដលមនតៃម្ល
្រប�ក់្របែហលបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ ចំនួនេដើមេឈើជេ្រចើន្របេភទេនះសថិត
េ្រកមសមព ធធងន់ធងររចួេទេហើយ។ ករបញឈប់នូវ�ល់ករបំផ្លិចបំផ្ល ញកនុងតំបន់ៃ្រព
ឡង់គឺ្រតូវករវធិនករជបនទ ន់។ 
 េសៀវេភបញជ ីរកុខជតិឱសថកមពុជ បង្ហ ញពី្របេភទរកុខជតិឱសថេ្រចើនជង 
១,០០០្របេភទ ែដលភគេ្រចើនមនេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។     កនុងចំេ�មរកុខជតិ
ទំងេនះមនែតមួយចំនួនតូចបុ៉េ�្ណ ះ ែដលអនកវទិយ��ស្តបនកំណត់អត្ត
សញញ ណ ដូេចនះ  េគេនពំុទន់បនដឹងពិ�្ត រអំពីលកខណៈសមបត្តិខងេវជជ��ស្តៃន
្របេភទរកុខជតិទំងេនះេនេឡើយេទ  េហើយេនកនុងេបសកកមមថមីៗេនះ  អនកជំនញ
រកុខវទិយរពឹំងថ ្របសិនេបើមនករអេងកតបនទូលំទូ�យេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់េគ
�ចនឹងរកេឃើញ្របេភទរកុខជតិថមីៗជបែនថមេទៀត ែដលពំុធ្ល ប់បនកំណត់អត្ត
សញញ ណពីមុនមក។  
 

៦.២ សត្វៃ្រព 
 ៃ្រពឡង់គឺជជ្រមកៃនសត្វជេ្រចើន្របេភទ   រមួទំងសត្វជេ្រចើនែដលរងករ
គំ�មកំែហងជសកលផងែដរ។ កនុងចំេ�មថនិកសត្វ សត្វដំរ ី ខ្ល ឃមុំតូច ទេន�ង 
ព្រងូល   និងេទចមកុដ   គឺជចំ�ប់�រមមណ៍ៃនអនកអភិរក� េ�យ�រមន្របេភទ
សត្វមួយចំនួនដូចជ អេណ្តើ កបិទមុខសនូកេខម  អេណ្តើ កេ�មេ�ម ល និងអេណ្តើ ក
្រពិចផងែដរ ជ្របេភទសត្វជិតផុតពូជបំផុត។  មកទល់េពលេនះ ករអេងកតសត្វៃ្រព
បនេធ្វើេឡើងកនុងក្រមិតកំណត់ែតបុ៉េ�្ណ ះ  េ�យអងគករអភិរក�អន្តរជតិបនេធ្វើករ
អេងកតេ�យករ�ក់ម៉សីុនថតរបូ និងករអេងកតេន�មៃ្រពកនុងទីទំនប។   េយង
�មរបយករណ៍ននពី្របជពលរដ្ឋេនមូល�្ឋ ន មនសត្វ្រកេពើ្រតីមួយចំនួនតូច
ែដលជិតផុតពូជបំផុត្រតូវបនរកេឃើញេនកនុងទីកែន្លង�ច់្រសយលខ្លះៗ  េនកនុង
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ៃ្រព�មទីទំនប។ សត្វ្របេភទេផ�ងេទ�តែដលមន�រ�សំខន់ផងែដរេនះរមួមន 
ែឆកៃ្រព ពពួកសត្វេ្របើសជេ្រចើន្របេភទ   និងពពួកសត្វខ្ល  ដូចជ ខ្ល ពពក ខ្ល ភញីថមែកវ 

ខ្ល រខិន និងខ្ល ្រតី។
33

 
 មកទល់េពលថមីៗេនះ   េគេឃើញមនពពួកសត្វ�្វ ក្ត មជេ្រចើនេនកនុងតំបន់
ៃ្រពឡង់។  បុ៉ែន្តេ�ង�ម្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន ករលួចចប់សត្វជ្រទង់្រទយធំ 
បននំឲយសត្វ្របេភទេនះជេ្រចើនពន់កបលបត់បង់ពីភគក�្ត ល  និងភគខង
េកើតៃនតំបន់ៃ្រពឡង់េនកនុងឆន ំ២០០៦។   េគេជឿថ សត្វទំងេនះបនទ ប់មក្រតូវេគ
លក់េទកនុងទីផ�រអន្តរជតិស្រមប់ករ��វ្រជវវទិ���ស្ត និងករ�កលបង

នន េហើយភគេ្រចើន្រតូវេគលក់េទឲយមនទីរពិេ�ធន៍េនចិន និង�េមរកិ។
34

 
បចចុបបននេនះ  េគក្រមេឃើញសត្វ្របេភទេនះ�ស់េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់  េហើយ�ម
ពិតេទសត្វទំងេនះ�ចផុតពូជពីកនុងតំបន់េនះេទេហើយ។ េគ�ចេន�សែ្រមក 
សត្វេទចមកុដែដលជពពួកសត្វចូលចិត្តរស់េន�ច់ឆង យពីេគ កនុងតំបន់ៃ្រពឡង់
បុ៉ែន្តសត្វ្របេភទេផ�ងេទ�តទំងអស់កនុងអំបូរេនះ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ថបត់ពីតំបន់
េនះេទេហើយ។ ទក់ទងនឹង្របេភទសត្វ�្ល ប ៃ្រពឡង់គឺជជ្រមកស្រមប់សត្វ្រត
យ៉ងយក�ែដលជសត្វ�ក់មុខ និងជសត្វនិមមិតរបូរបស់កមពុជ។ សត្វ្រតយ៉ងយក�
គឺជសត្វក្រមជងេគបំផុតមួយេលើពិភពេ�ក េ�យេលើពិភពេ�កទំងមូលេន

មនសល់្រតឹមែតចំនួន២០០កបល បុ៉េ�្ណ ះ
35     សត្វទំងអស់េនះមនរស់េនភគ

ឧត្តរ និងបូព៌ៃន្របេទសកមពុជ។ េ�យ�រ�ជសត្វែដល្រតូវករទីជ្រមកជក់�ក់
បំផុតេទើប�ចរស់េនបន សត្វ�្ល បដ៏អ�ច រយេនះកំពុងសថិតេ្រកមសមព ធកន់ែត
ធងន់ធងរពីករអភិវ��េន្របេទសកមពុជ  ជពិេសសេនតំបន់ខពង់�បខងេជើងៃនេខត្ត

                                                            
33 

A Floral and Faunal Biodiversity Assessment of Prey Long: November 2007, Annette Olsson & David 

Emmett, Conservation International, Forest & Landscape, University of Copenhagen, Forestry 
Administration. 
34 

http://www.reuters.com/article/2008/11/23/us‐cambodia‐monkeys‐idUSTRE4AM0TC20081123  
Article regarding a report from the  British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) 
35 

http://birdlifeindochina.org/content/western‐siem‐pang‐land‐giants 
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្រពះវ�ិរ។  មនទិនន័យតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះ អំពីសត្វ�្ល បេនតំបន់ៃ្រពឡង់ែដលរមួទំង
សត្វ�្ល បទឹកធំៗ្របេ�ទេផ�ងេទៀតែដលមន�រៈសំខន់ផងែដរ    ដូចជសត្វកស 
្រតដក់ធំ និង្រតដក់តូច និងសត្វេកង កដ៏េឆើតឆយ។ 

េគមិនបនយល់ដឹងេពញេលញ អំពីឥទធិពលៃនករបរបញ់ជលកខណៈ
្របៃពណីពីសំ�ក់សហគមន៍ននែដលរស់េន�មដងៃ្រព   កនុង្របេទសកមពុជ
េឡើយ។ ជករចបស់�ស់ថ ករបរបញ់ែបបេនះបនេធ្វើេឡើងជេ្រចើនជំនន់រចួ
មកេហើយ បុ៉ែន្តពពួកសត្វ�្ល បៃ្រពភគេ្រចើនេនែតមនសថិរភពជបងគួររហូតមក
ទល់េពលថមីៗេនះ។    បចចុបបននេនះ ករែកលម្អផ្លូវេចញចូល  ករមកដល់ៃនជនចំ
�ក�សុក  និងករកប់េឈើេលមើសចបប់   ពិតជមនឥទធិពលដ៏មហន្ត�យមកេលើ
ពពួកសត្វៃ្រព។ ជញឹកញប់   អនកកប់េឈើចំ�យេពលជេ្រចើនសប្ត ហ៍កនុងមួយ
េលើកៗ�ន ក់េនកនុងៃ្រព   េហើយ�មធមម�ពួកេគ�ចរស់េនបន��ស័យេ�យ
ករ�ក់អនទ ក់េដើមបីចប់សត្វជ��រ។ ្រគួ�រចំ�ក�សុកែតងែតបរបញ់  ឬ
�ក់អនទ ក់ចប់សត្វ េដើមបីបំេពញបែនថមេលើចំណី��ររបស់ពួកេគេនកនុងរយៈ
េពលបុ៉នម នែខដំបូង ឬរហូតដល់ឆន ំផងែដរ កនុងេពលែដលពួកេគមក�ំងទីលំេនកនុង
តំបន់�មួយ។ ករបន្តទ្រនទ នេនជំុវញិតំបន់ៃ្រពឡង់    �ចបងកឲយមនបញ្ហ ែដល
ផលដំ�ំរបស់ពួកេគ្រតូវបំផ្ល ញពីសំ�ក់សត្វដំរ ីឬសត្វៃ្រពដៃទេទៀត ដូចែដល
ធ្ល ប់បនេកើតេឡើងេនកនុងតំបន់បត់បង់ៃ្រពេឈើ�មកែន្លងេផ�ងេទៀត កនុង្របេទស

កមពុជផងែដរ។
36

 
 

៧. េស�កមម្របព័នធេអកូឡូសីុ 
 េ�យសថិតេនចំក�្ត លៃនៃផទ្របេទសកមពុជ   តំបន់ៃ្រពឡង់ផ្តល់េស�កមម
្របព័នធេអកូឡូសីុសំខន់ៗ ស្រមប់តំបន់ននជេ្រចើនកនុង្របេទសកមពុជ។  ប�្ត ញ
ៃ្រពេឈើែបបេនះ  គឺជទីជ្រមលដ៏មន�រៈសំខន់បំផុតមួយរបស់កមពុជែដលជួយ
េធ្វើនិយ័តកមមករផគត់ផគង់ទឹកដល់ទី្រកុងធំជងេគចំនួនពីរៃន្របេទសេនះ េពលគឺ 

                                                            
36 

WCS report on Human‐Wildlife Conflict in and Around Seima Biodiversity Area, Mondulkiri and Kratie 
Provinces, Cambodia. Kara Scally, Tom D. Evans and Nut Meng Hor. 2007 
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េខត្តកំពង់ធំ និងកំពង់ចម។ េលើសពីេនះ ៃ្រពេឈើេនះជួយកត់បនថយទឹកជំនន់ និង
េ្រ�ះ�ងំសងួត េ�យេធ្វើឲយមនទឹកហូរ្រគប់រដូវេទទេន្លេមគងគ និងបឹងទេន្ល�ប។ 
តំបន់ៃ្រពឡង់ក៏មនតួនទីជត្រមងធមមជតិ       ែដលេធ្វើនិយ័តកមមកំណកលបប់េន 

តំបន់ែខ�ទឹកខងេ្រកម និងជតំបន់ដ៏សំខន់ស្រមប់្រតីពងកូនផងែដរ។
37

 
 របយករណ៍ថមីមួយរបស់ USAID  បនពិភក�អំពីករបន្តបត់បង់ៃ្រពេឈើ

េនតំបន់ៃ្រពឡង់ែដលទំនងជនឹងមនឥទធិពលមកេលើរបបជល��ស្ត។
38 

អនុ
�សន៍េនកនុងរបយករណ៍េនះគឺជអភិ្រកមែដលមនតុលយភពមួយ ស្រមប់ករ
អភិវ���មួយេទអនគតេនតំបន់ៃ្រពឡង់ និងករពិចរ�េ�យ្របុង្របយ័តន
េដើមបីឲយមនករអភិរក� េដើមបីធនថ របបជល��ស្តធមមជតិ និងេស�កមម្របព័នធ
េអកូឡូសីុមិនរងឥទធិពលអវជិជមនេឡើយ។  របយករណ៍េនះបនរកេឃើញថ 
្របសិនេបើលំនំៃនកំេណើ នករអភិវ��េកើតមនជបន្តដូចបចចុបបននេនះ េគ�ចទទួល
បននូវផលចំេណញខងេសដ្ឋកិចច និងសងគម  ស្រមប់រយៈេពលខ្លី បុ៉ែន្ត�នឹងនំឲយ
មនករខូចខតធងន់ធងរស្រមប់្របេទសេនកនុងរយៈេពលែវង  េ�យ�រែតឥទធិពល
មកេលើរបបជល��ស្តេនកនុងតំបន់េនះ។ ផទុយពីផល្របេយជន៍ស្រមប់រយៈេពល
ខ្លី  ្របេទសកមពុជនឹងជួប្របទះកំេណើ នៃនកំេទចកំណក   និងករបត់បង់�រធតុ
ចិញច ឹម ករថយចុះៃនសមតថភពទប់�ក ត់ទឹកជំនន់ និងេ្រ�ះ�ងំសងួត ក៏ដូចជករ
ថយចុះយ៉ងខ្ល ំងៃនជីវៈច្រមុះ   ធនធនជលផល   និងសមតថភព្រសូបយកកបូន
ផងែដរ។      ដូចជៃ្រពេឈើផងែដរ  ទីជ្រមលមិនងយនឹង�្ត រេឡើងវញិបនេឡើយ 
ដូេចនះ  �ល់ករអភិវ���មួយជបន្ត ្រតូវមនករប៉ន់្របមណេ�យ្របុង្របយ័តន
អំពីឥទធិពលែដល�ចេកើតមនេឡើងមកេលើទីជ្រមលៃនតំបន់ៃ្រពឡង់។ 

                                                            
37
 REDD+ and Conservation of Prey Long Forest Cambodia – Summary of Scientific Findings, 2007‐2010: 

Ida Theilade, Lars Schmidt.  
38 

USAID report ‘Rapid Socio Economic Hydrology Assessment of Prey Long Forest’ published in 2011 
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 បែនថមពីេនះ �្រតូវបនេគកត់សមគ ល់េនកនុង «េហ�្ឋ រចនសមព័នធ និងករ

េន�ទ្រតីបឹងទេន្ល�ប» ថមីៗេនះ េ�យមជ�មណ្ឌ ល្រតីពិភពេ�ក39 ថទំនប់ជ

េ្រចើន ដូចជទំនប់មួយែដលេ្រគងនឹងេធ្វើេនសទឹងែសននឹងមនផលប៉ះពល់ដល់
ទេន្ល�ប�មរយៈករកត់បនថយលំហូរទឹកេនរដូវ្របំងរហូតដល់២៥%  មនបែ្រម 
ប្រមួលទឹកជំនន់ធមមជតិជ្របចំៃនបឹង  បងកេ�យទឹកជំនន់េកើតេឡើងយឺតេពលមួយ 
ែខ និងកត់បនថយទឹកជំនន់េនកែន្លងដៃទេទៀត។ របយករណ៍ក៏បនកត់សមគ ល់
ផងែដរថ ទំនប់ននសុទធែតមន្របវតិ្តបងកផលប៉ះពល់ដល់គុណភពទឹក ជ
ពិេសស  បត់បង់អុកសីុែសន  និងលំហូរទឹកែដលបងកេ�យមន�ទធិពលអវជិជមន
ដល់ពង្រតី។ កន់ែតសំខន់ កកសំណល់ដ៏េ្រចើនេលើសលប់នឹង្រតូវជប់េនទំនប់
ទំងេនះែដល្រតូវបនេគរពឹំងថកត់បនថយគុណភពទឹកជទូេទ     និងប�្ត ល
េ�យមនករ�្ល ក់ចុះនូវទិននផល្រតី។ 
 

៨. ស្រមូបកបូន/េរដ៉បូក 
រ�្ឋ ភិបលកមពុជ    េ្រគងេ្របើ្របស់ៃ្រពេឈើខ្លះៗរបស់ខ្លួនេដើមបីទទួលបន

ហិរញញវតថុអន្តរជតិ ែដលេគរពឹំងថនឹង�ចទទួលបន �មរយៈ�ណទនកបូនកនុង
រយៈេពលបុ៉នម នឆន ំខងមុខេនះ។ ស្រមូបកបូន េដើរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងកមមវធីិៃ្រព
េឈើជតិឆន ំ ២០១០ របស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ   ជមួយែផនករេដើមបីេ្របើ្របស់យន្តករ
េរដ៉បូក (កត់បនថយករបំភយឧសម័នពីករបត់បង់ៃ្រពេឈើ និងករេរចរលឹៃ្រពេឈើ)  

ស្រមប់ជករជំនួសឲយករអភិវ��ហួសក្រមិតៃនសមបត្តិៃ្រពេឈើជតិ។
40

 
េទះបីេនមនចំេ�ទជេ្រចើនេនេឡើយ អំពីថេតើេរដ៉បូកមន្របសិទធភព

ែបប�កនុងករកត់បនថយករបំភយឧសម័នជសកលក៏េ�យ ែត�ពិតជមន
សក្ត នុពល ស្រមប់ករពរតំបន់សំខន់ៗៃនៃ្រពេឈើេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍

                                                            
39
http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/Infrastructure%20and%20Tonle%20Sap%20Fisherie

s%20‐%20English.pdf 
40 
National Forest Programme 2010‐2029 and associated “Background Document”: Forestry 

Administration, Ministry of Agriculture Forests and Fisheries, Royal Government of Cambodia. 
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ដូចកមពុជ។ �មរយៈជំនួយពី RECOFTC, �កលវទិយល័យកូេប៉ន�ក់ និង 
អងគករអភិរក�អន្តរជតិ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនេធ្វើករប៉ន់្របមណដំបូងមួយរចួមក
េហើយស្រមប់ករអនុវត្តគេ្រមងេរដ៉ េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ េសចក្តីសននិ�្ឋ នគឺៃ្រព

ឡង់គឺជកែន្លងដ៏្របេសើរស្រមប់អនុវត្តគេ្រមងេរដ៉។
41   កិចចករេនះ មួយែផនកបន

េធ្វើេឡើងេ�យ�រែតបរមិណកបូនកនុងអ្រ�ខពស់ ែដលមនេនកនុងអំពុករកុខជតិ
េនកនុងៃ្រព�មទីទំនបែដលមនកបូនរហូតដល់្របមណ ៣០% េ្រចើនជងៃ្រព
េ��ងធមម� និងេ្រចើនជងបីដងេធៀបនឹងសមតថភពែដលចំករេកសូ៊�ច�សូប
យកកបូន។   បញ្ហ ដៃទេផ�ងេទៀតែដលបនេលើកយកមកពិ�រ�ផងែដរគឺគុណ
តៃម្លខពស់ៃនៃ្រពេឈើែដលទក់ទងនឹងផលប៉ះពល់សងគម េ�យ�រែតសហគមន៍
ជេ្រចើនពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើស្រមប់កររស់េនរបស់ពួកេគ។ ពិត�ស់ ្របសិនេបើ
គេ្រមងេរដ៉មួយ្រតូវបនេគអនុវត្តេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ �នឹង�ចផ្តល់្របេយជន៍
ស្រមប់កិចច្របឹងែ្របងននេដើមបីករពរៃ្រពេឈើេនះ  េហើយែថមទំង�ចជួយសហ
គមន៍ែដលពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើេនះផងែដរ។ 
 បញ្ហ ជមួយេរដ៉េនកមពុជគឺ «ករេលចធ្ល យ» ទំងេនកនុងមូល�្ឋ ន និងេន

ថន ក់ជតិ។
42

 ខណៈែដលរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ្របឹងែ្របងបេងកើតគេ្រមងេរដ៉ ្រកសួងដៃទ
េទៀត  �ចមនសក្ត នុពលសេ្រមចចិត្តេដើមបីអភិវ��ន៍ដីធ្លីជំនួសវញិ។ គេ្រមង�ក
លបងែដលកំពុងអនុវត្តេនកនុងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី បន្របឈមនឹងបញ្ហ េនះរចួេទ
េហើយជមួយវត្តមន�ជញ ប័ណ្ណរកុរកែរមួ៉យចំនួនែដលបនផ្តល់ ស្រមប់្របតិបត្តិ

                                                            
41 
REDD+ and Conservation of Prey Long Forest Cambodia – Summary of Scientific Findings 2007‐2010  

by Ida Theilade & Lars Schmidt.  
42
 ករេលចធ្ល យ គឺជពកយែដលេ្រប្ីរបស់សំេ�េលីករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីែដល�ចេកីតេឡងីេនតបំន់ដៃទេទៀត 

្របសិនេបីករកប់ៃ្រពេឈេីនតបំន់េនះ្រតវូបនលុបបបំត់ ែដលជះឥទធពិលដល់ករអនុវត្តកមមវធិេីរដ៉កនុងករកត់
បនថយករបំភយកបូនេលីពភិពេ�ក មិនមន្របសិទធភព។ ឧទហរណ៍៖ ករផ្ល ស់ទីកែន្លងៃនករកប់េឈពីី ”
តំបន់ ក”  េទ ”តបំន់ ខ”  េ�យ�រ”តំបន់ ក”  មនករអភិរក�ៃ្រពេឈ ី។ 
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ករេនកនុងតំបន់សីម៉។
43 

    ដូចែដលបនកត់សមគ ល់េនកនុងជំពូក ស្តីពីដីសមបទន
េសដ្ឋកិចច (្របអប់១)   រ�្ឋ ភិបលបន្របកសរចួមកេហើយនូវៃផទដីជេ្រចើនរយពន់
ហិក� ជដីសមបទនេនកនុងអតីតតំបន់ករពរធមមជតិ។  េនកនុងេពលេនះេគមិន
ដឹងចបស់េទថមនផល្របេយជន៍្រតួតគន បុ៉នម នែដលរ�្ឋ ភិបល្រតូវេ�ះ��យ។ 
បុ៉ែន្ត   េ�យេហតុថមនៃ្រពេឈើជេ្រចើន្រតូវបនលក់េទេហើយ ែដលទំនងជមន
ករពិេ្រគះេយបល់តិចតួច     ឬគម នករពិេ្រគះេយបល់រ�ង្រកសួងពក់ព័នធនន  
េគ�ចជែជកែវកែញកបនថេតើទីផ�រកបូន�ចេមើលេឃើញកមពុជ ថជកែន្លងវនិិ
េយគដ៏ល្អ ឬមនសុវតថិភពែដរឬេទ។ 
 

៩. សំេណើ កំណត់តំបន់ៃ្រពករពររបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
 បញ្ហ សំខន់ជងេគបំផុតមួយែដល្រតូវេ�ះ��យ ទក់ទងនឹងតំបន់ៃ្រព
ឡង់គឺករកំណត់េលើែផនទី និងករឯកភពគន អំពី្រពំ្របទល់ជក់�ក់ៃនៃ្រពឡង់។ 
មនែផនទីខុសៗគន ជេ្រចើនអំពីៃ្រពឡង់ែដលផលិតេ�យអនក��វ្រជវ អនកអភិរក� 
និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលនន។     បុ៉ែន្ត  មកទល់េពលេនះ�ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល
ពំុែដលបនផ្តល់ែផនទី�មួយេឡើយ   ែដលេធ្វើឲយទំនស់ទក់ទងនឹងៃ្រពឡង់ 
ពិបកេ�ះ��យបំផុត។ ករេឆ្លើយតបរបស់រ�្ឋ ភិបលេទនឹងសំណួរននមកពី
អនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិេនកនុងឆន ំ២០០៩ េ្រចើនែតជករ
អះ�ងថ សហគមន៍កំពុងរងផលប៉ះពល់អវជិជមនេ�យ�រដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 
ឬករអភិវ��េផ�ងេទ�ត មិនសថិតេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់េឡើយ។ អំណះអំ�ងេនះក៏
ែតងែត្រតូវបនេ្របើ្របស់ផងែដរ េនកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងករត�៉របស់អងគករ
មិនែមនរ�្ឋ ភិបល និង្រកុមសហគមន៍។ ករេសនើសំុេទ្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉និង
ថមពលនូវចបប់ចម្លងៃនរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន     និងសងគម 
និងកិចច្រពមេ្រព�ងសមបទនស្រមប់�ជីវកមមែរ ៉េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ ក៏បនទទួល
ករេឆ្លើយតបដូចគន េនះែដរ �មរយ�ទូរស័ពទថ  «្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉ និង

                                                            
43  ែផនទីរបស់លីកដូ ៃថងទ ី០២ ែខធនូ ឆន  ំ២០១១ ែដលមនេ្របី្របស់េនកនុងអតថបទកនុង�រ�័ត៌មនកបូំ�េដលី 
េ្រកមចំណងេជីងថ “ករអងកន់្របេទសកមពុជ” ចុះៃថងទ ី១០ ែខ មីន ឆន  ំ២០១២។ 



26

ករណីអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ព្រៃឡង់៖  នតើ្បជាជនទទួលបានផល្បនោជន៍រីៃការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះដែរឬនទ?

 

ថមពលមិនបនផ្តល់សមបទន�មួយេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់េឡើយ»។ ករសំុ
សមភ សជមួយ្រកសួង�ស�ហកមម  ែរ ៉ និងថមពល ក៏្រតូវបនបដិេសធេ�យ�រ
ែតេហតុផលដូចគន េនះផងែដរ។  
 េនែខធនូ  ឆន ំ២០១១ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនេចញេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយមួយស្តី
ពីកិចចករពរៃ្រពឡង់ និងតំបន់អភិរក�ជីវៈច្រមុះ  ែដលរមួទំងកូអ័រេ�េនស្រមប់ទី
�ំងេនះផងែដរ ែដលមនលកខណៈ្រប�ក់្របែហលជមួយែផនទីែដលបនេឃើញ
ពីេលើកមុន។ េយង�ម្របភពមួយេនកនុងរដ្ឋបលៃ្រពេឈើែដលសំុមិនឲយបេញចញ
េឈម ះកលពីចុងឆន ំ២០១១ បចចុបបននេនះ  រដ្ឋបលៃ្រពេឈើកំពុងេធ្វើករអេងកតពិ�្ត រ
មួយអំពីតំបន់ៃ្រពឡង់កនុងេគលបំណងេលើកេសនើជតំបន់ៃ្រពករពរ។ ករអេងកតេនះ 
្រតូវបនរពឹំងថនឹងអនុវត្តរចួ�ល់េនែខមីន ឆន ំ២០១២  េហើយែផនទីែដលរចួ�ល់
ជ�ថ ពរបនរពឹំងថ�ច�ក់ជូនេទរដ្ឋម្រន្តីេនែខ កក្ត� ឆន ំ២០១២។ ្របភពេនះ
គូសបញជ ក់ថ   ែផនទីេនះ្រគន់ែតជ «ចំណុចចប់េផ្តើម» ែតបុ៉េ�្ណ ះ  និងមិន�ច
ចត់ទុកថជករកំណត់្រពំ្របទល់ជផ្លូវករេ�យរ�្ឋ ភិបល ស្រមប់តំបន់ៃ្រពឡង់
េឡើយ។  
 ែផនទីេនះ រមួមនតំបន់ធំមួយេនភគខងេជើងែដលជទូេទមិន្រតូវបន
ចត់ទុកថជែផនកមួយៃនតំបន់ៃ្រពឡង់េឡើយ។ ្របភពដែដលបនពនយល់ថ េនះក៍
េ�យ�រ េនេពលែដលមនករេលើកេសនើតំបន់េនះជេលើកដំបូង �មធមម� េន
ចុងដំេណើ រករេនះនឹង្រតូវបនកត់បនថយពី៣០% េទ៤០%  េហើយែផនកេនះទំនងជ
នឹង្រតូវកត់េចញ។ ែផនទីេនះមិន�ប់បញចូ លនូវទី�ំងដីសមបទនេសដ្ឋកិចចទំង
អស់ ែដលេគបន�គ ល់េឡើយ  រមួទំងសមបទនែដលមនភពច្រមូងច្រមស់បំផុត
កនុង្រសុកស�្ត ន់   និងរេវៀង   និងតំបន់េនជំុវញិទំរងីរហូតដល់ភគនិរតីៃនៃ្រពេនះ 
ែដលជ្របករគួរឲយ្រពួយបរមភបំផុត េ�យ�រ�មិនទំនងជ�ប់បញចូ លែផនកយ៉ង
ធំមួយៃនទីជ្រមលធមមជតិេនះេឡើយ។ ករកំណត់របស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើពិតជបន
រមួបញចូ លតំបន់ភគេ្រចើនបំផុតែដលសំបូរជីវច្រមុះ និងតំបន់េអកូឡូសីុសំខន់ៗៃន
តំបន់ៃ្រពឡង់ដូចែដលបនផ្តល់េយបល់ពីករអេងកតភូត្រគម និងជីវៈច្រមុះែដល
បនេធ្វើេឡើងេ�យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ  និង្រកុមហុ៊នហ្វ័រេរស&ែឡនេសកបៃន្របេទស�
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ណឺម៉ក់ រមួជមួយរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និងអងគករអភិរក�អន្តរជតិ។
44

 ដូចែដលបន
បង្ហ ញេនកនុងែផនទី៤  �គឺជទី�ំង្រប�ក់្របែហលមួយៃនតំបន់សនូលជីវៈច្រមុះ 
ចំែណកៃ្រពេ��ងែដលបនគូសបញជ ក់ តំ�ង��តំបន់មួយែដលបនវភិគ
ស្រមប់របយករណ៍របស់អងគករអភិរក�អន្តរជតិេនឆន ំ២០១១  ស្តីពីេរដ៉បូកេន

កនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។
45

 តំបន់ែដលបនេលើកេសនើេនះ ក៏ផ្តល់កិចចករពរសំខន់ស្រមប់

ទីជ្រមលសទឹងជីនិតែដលហូរេទភគខងតបូងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ែដរ។
46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
44 
REDD+ & Conservation of Prey Long Forest Cambodia ‐ 2007‐2010, by Ida Theilade & Lars Schmidt.  

45
 REDD+ in the Prey Long Area – A feasibility study (preliminary results. March 2011. 

46 សូ���������៍ USAid ‘Rapid Socio Economic Hydrology Assessment of Prey Long Forest’ published 
in 2011 for maps the watersheds and drainage of Prey Lang. 
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ែផនទី៤: ស្រមង់ចំណុចចប់េផ្តើមែដលរដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនេលើកេសនើស្រមប់ជតំបន់ៃ្រពករពរ
េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់

េសចក្តី្រពងតំបន់សនូល 

តំបន់េសនីេ��រ�្ឋបល
ៃ្រពេឈ ី(មិនផ្លូវករ) 

ៃ្រពឡង់(ៃ្រពេ្រ�ង) 

ទី�ងំអេងកត 

សញញ សគំល ់
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១០. ករគំ�មមំែហង 

១០.១ ដីសមបទនេសដ្ឋមិចច 
�ជរ�្ឋ ភិបលមមពុជ   បនផ្តល់�ជញ ប័ណ្ណដីសមបទនេសដ្ឋមិចច    និងសមប 

ទន�ជីវមមមែរជ៉េ្រចើនេនជំុវញិតំបន់ៃ្រពឡង់េនមនុងប�្ត ឆន ំថមីៗេនះ។ ដីសមប
ទនជេ្រចើន បនមមជំនួសៃ្រពសមបទនចស់ៗែដលបនបញឈប់េនឆន ំ២០០២។ 
ភគេ្រចើនៃនដីសមបទនទំងេនះ គឺស្រមប់មសិ-�ស�ហមមមែដលមនចំករេកសូ៊
េ្រចើនជងេគ។ �ជញ ប័ណ្ណរមុរម និង�ជីវមមមែរជ៉េ្រចើន្រតូវបនេចញេ�យ្រមសួង

�ស�ហមមម ែរ ៉និងថមពល ស្រមប់ទី�ំងននេនមនុង និងជំុវញិតំបន់ៃ្រពេនះ។
47 

សូមេមើលែផនទី៥ ស្រមប់ព័ត៌មនលំអិត។ 
 មនុងចំេ�មដីសមបទនេសដ្ឋមិចចថមីៗទំងអស់េនជំុវញិតំបន់ៃ្រពឡង់ គម ន
ដីសមបទន�មួយែដលមនទំនស់េ្រចើនជងចំករេកសូ៊ទំហំ ៦,០០០ហិម� 
របស់្រមុមហុ៊ន CRCK េន្រសុមស�្ត ន់ មនុងេខត្តមំពង់ធំេឡើយ។  ្រមមុហុ៊នដីសមប
ទនេនះ   សថិតមនុងចំេ�ម្រមុមហុ៊នចំនួនបីែដលមនទំនម់ទំនងជមួយ្រមុមហុ៊ន

ចំករេកសូ៊េវ�ត�ម (VRG) រមួជមួយ្រមុមហុ៊នដីសមបទន Thy Gna
48 

និង
PNT ែដលសថិតេនជប់ពីខងេជើងទី�ំង្រមុមហុ៊ន CRCK។      ជករេឆ្លើយតបេទ
នឹងករ�ម់មំហិតរបស់រ�្ឋ ភិបលៃន្របេទសេវ�ត�ម េលើករេ្របើ្របស់ដី  
្រមុមហុ៊ន VRG  បនព្រងីមផលិតមមមេទមនុង្របេទសជិតខង េហើយមមទល់ចុងឆន ំ
២០១១ ្រមុមហុ៊នេនះមនគេ្រមងអន្តរជតិចំនួន២៤ ែដលរមួទំងគេ្រមងចំនួន១៥

េនមនុង្របេទសមមពុជផងែដរ។
49

     មង្វល់អំពីករព្រងីមសមបទនដីស្រមប់ដំ�ំ
េកសូ៊មនុងេពលថមីៗេនះេនមនុង្របេទស�វបននំ��រ�្ឋ ភិបល�វ�ម់មំហិតផង
ែដរ េលើករេ្របើ្របស់ដីេនមនុង ែខមញញ  ឆន ំ២០១១។      ករមំហិតេនះ  មួយែផនម

                                                            
47  Land Grabbing & Poverty in Cambodia: The Myth of Development: May 2009, Licadho. 
48  ជួ�������់េគ្លសសរេសរថ Thy Nga 
49
  http://www.vneconomynews.com/2012/01/vietnam‐rubber‐group‐has‐24‐projects‐in.html 
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េ�យ�រកំេណើ នករទ្រនទ នចូលកនុងដីៃ្រព បុ៉ែន្ត�ជករបេងកើនមុខដំ�ំពណិជជ

កមម និងេដើមបីធនសន្តិសុខេសប�ងេទអនគត។
50

 
ផទុយពីេគលករណ៍ែណនំរបស់កមមវធីិៃ្រពេឈើជតិ ្រកុមហុ៊នសមបទន 

CRCK ពិតជមិនសថិតេនកនុងតំបន់ៃ្រពេរចរលឹេឡើយ េបើ�មករអះ�ងរបស់អនក
��វ្រជវ។ េយង�ម្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន ៃ្រពេឈើេនកនុងតំបន់េនះសថិតេនកនុង
�ថ នភពល្អជបងគួរេនមុនករមកដល់ៃន្រកុមហុ៊នសមបទនេនះ និងសថិតេ្រកមករ
េ្របើ្របស់ជទូេទពីសំ�ក់សហគមន៍មូល�្ឋ ន ស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួក
េគ។ េលើសពីេនះ  ពំុមនដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល�្ឋ ន
េឡើយ េបើេទះ�ជែផនកមួយៃនករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន មុននឹងករចុះ

កិចច្រពមេ្រព�ង ែដលេនះជកររេំ�ភេលើចបប់ែដលេនជធរមន។
51

  
េយង�មអនកភូមិ ្រកុមហុ៊នសមបទនេនះមិន្រតឹមែតបំផ្ល ញធនធនរបស់

ពួកេគបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ្រគួ�ររបស់ពួកេគក៏បត់បង់ដីចំករ្របៃពណី និង�លេ�ម
ស្រមប់ករចិញច ឹមសត្វរបស់ពួកេគ ែដលនំឲយបត់បង់សិទិធេ្របើ្របស់ដី និងគំ�ម
កំែហងចំេពះសន្តិសុខេសប�ងរបស់សហគមន៍មូល�្ឋ នផងែដរ។ េលើសពីេនះ អនក
ភូមិជេ្រចើនអះ�ង� ្រកុមហុ៊នេនះមិនអនុញញ តឲយអនកភូមិឆ្លងកត់តំបន់ដីសមបទន
េដើមបីេទដល់េដើមេចបះ ឬអនុផលៃ្រពេឈើេនខងេកើតតំបន់ដីសមបទនេនះេឡើយ 
េ�យទុកឲយេដើរ�ងជេ្រចើនគីឡូែម៉្រត ែដល្រតូវចំ�យេពលយ៉ងេ្រចើន។ 
 
 
 
 
 

                                                            
50
 េ�ង�មេសចក្តី�យករណ៍កនុង�រព័ត៌មន េវៀងច័នទ ថយម៍ ចុះៃថងទី ១៤ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១១។ 

http://www.laolandissues.org/2011/09/16/limits‐set‐on‐future‐rubber‐plantations‐in‐laos/ 
51 អនុ្រកឹតយស្តីពដីសីមបទនេសដ្ឋកចិច ម្រ� ៤។ ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់របយករណ៍ EIA, 
ម្រ� ១។ 
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ែផនទី៥: ែផនទីស្តពីីទី�ំងដីសមបទនេសដ្ឋកិចចនិង��ញ ប័ណ្ណស្រមប់�ជីវកមមែរែ៉ដលេយើងបនដឹងេន 
ជំុវញិតំបន់ៃ្រពឡង់ 
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១០.២ �ជញ ប័ណ្ណ�ជីវកមមែរ ៉
 �ជញ ប័ណ្ណ�ជីវកមមែរ្៉រតូវបនផ្តល់េទេ�យ្រកុមហុ៊នជេ្រចើន     េដើមបីរកុរក 
ឬេធ្វើនិស�រណកមមេទេលើធនធនែរជ៉េ្រចើន្របេភទ  រមួមនែរែ៉ដកេនភគខងេជើង 

ៃ្រពឡង់ និងែរម៉សេនចំណុចក�្ត ល និងភគខងេជើងៃនៃ្រពឡង់52។  ែរម៉ស 

េនតំបន់ៃ្រពឡង់ ្រតូវបនេគក្រមិត្រពំែដនយ៉ងធំេនតំបន់ជំុវញិភនំជី ជេ្រចើនឆន ំមក

េនះ53។     េទះជយ៉ង�  េ�យ�រែតតៃម្លមសមនករេកើនេឡើង កររកុរកែរ ៉

េលមើសចបប់ខន តតូច�ប់រយបនេកើតេឡើង      �មបេ�្ត យដងសទឹងននេនភគ
ក�្ត ល និងភគខងតបូងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ជងមួយឆន ំ ឬេលើសពីេនះ។ �មរយៈ 
របយករណ៍សមជិកប�្ត ញៃ្រពឡង់   ជនជតិកួយែដលអនុវត្តកររកុរកែរជ៉
លកខណៈ្របៃពណី្រតូវបនេគ្របប់ថ សកមមភពរកុរករបស់ពួកេគជករេលមើស
ចបប់ និង្រតូវែតបញឈប់។   េទះយ៉ង�  ធនធនែរ�៉ប់រយ្របេភទកំពុងែត្រតូវេគ
េ្របើវធីិ��ស្តរកុរកែដលេធ្វើេ�យមនភពវនិស ែដលជេរឿយៗេគេ្របើ�រធតុ
គីមីពុលដូចជ  ថន ំ្រជលក់ពណ៌េខៀវ  និងបរត៉ េ�យ�ម នវធិនករ្រតួតពិនិតយ  និង
ព្រងឹងចបប់េឡើយ។ បញ្ហ េនះបនបងកេ�យមនករ្រពួយបរមភជខ្ល ំងចំេពះកង្វក់
ទឹកែដលបនគំ�មកំែហងដល់សហគមន៍េនែខ�ទឹកខងេ្រកម  និង្របជជនជ
េ្រចើនេនភគក�្ត លដូចជេខត្តកំពង់ធំ និងេខត្តកំពង់ចម។ 

 ករប៉ន់្របមណរបបជល��ស្តេ�យ USAID េនឆន ំ២០១១
54

    បនកត់
សមគ ល់ថ  ទី�ំងទំងពីរែដលមនសមបទន�ជីវកមមែរ ៉សថិតេនជិតទី�ំងននៃន
�្អ ងទឹកេ្រកមដី គឺជ្របភពផ្តល់ទឹកដល់ទីជ្រមលសទឹងែសន និងសទឹងជីនិត េន
ភគខងលិច និងភគខងតបូងៃ្រពឡង់។     េទះបីរបយករណ៍េនះមិន�ចប៉ន់
�ម នអំពីក្រមិតៃនផលប៉ះពល់ក៏េ�យ   អណ្តូ ងែរទំ៉ងេនះ�ចបងកផលប៉ះពល់មក 
េលើៃ្រពេឈើ និង�្អ ងទឹកេ្រកមដីទំងេនះ។ 

                                                            52 
Country for Sale – Welcome to Cambodia, Global Witness, February 2009 53 
http://www.indochinemining.com/projects/kratie 54 
USAid Rapid Socio‐Economic And Hydrological Assessment of Prey Lang Forest, April 29th 2011 by 

Advanced Engineering Consultants Ltd. 
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 លិខិតមួយចុះេនែខកញញ   ឆន ំ២០០៩ មកពីអនក�យករណ៍ពិេសសអងគករ
សហ្របជជតិជូនររ្ឋ ភិបល បនេចទសួរអំពីករេចទ្របកន់ករណី�ជីវកមមែរ ៉
មសអនធិបេតយយ និងសកមមភពននរបស់្រកុមហុ៊ន�៉នីមិុច េនជំុវញិភនំជី។ ្រកុម
ហុ៊ន�៉នីមិុច ្រតូវបនេចទ្របកន់អំពីករេ្របើ្របស់វធីិ្របកបេរយេ្រគះថន ក់ និង
បនសំុឲយសហគមន៍មូលរ្ឋ នចកេចញ ឬេធ្វើករឲយ្រកុមហុ៊នេរយទទួលបនកៃ្រម

ទប។
55

 
 

្របអប់ទី៣: ករេឆ្លើយតបរបស់�ជររ្ឋ ភិបលចំេពះអនក�យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជ
ជតិ ៃថងទី៣០ ែខមីន ឆន ២ំ០១០ 

 

ករេឆ្លើយតបរបស់ររ្ឋ ភិបល គឺថ្រកុមហុ៊ន�៉នីមិុកពំុទន់មន�ជញ ប័ណ្ណ
េដើមបីេធ្វើ�ជីវកមមែរម៉សេនេឡើយេទ បុ៉ែន្តមន្រតឹមែត�ជញ ប័ណ្ណរកុរកែរែ៉ត
បុ៉េ�្ណ ះ។  មនព័ត៌មនតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះ  អំពីសកមមភពេធ្វើ�ជីវកមមែរ ៉ េនជំុវញិភនំជី 
េហើយអនក��វ្រជវមិន�ចេ�ដល់តំបន់េនះ កំឡុងេពលចុះ្របមូលទិននន័យេឡើយ
េរយ�រជរដូវវស� ដូេចនះ�េនែតមនភពមិនចបស់�ស់ថេតើករពិតអំពីករ
រកុរកែរ�៉�៉ង�។ ស្រមប់េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ្រតូវបនរពឹំងទុកថ

                                                            
55 
http://unsr.jamesanaya.org/cases‐2010/08‐cambodia‐cambodia‐land‐laws‐and‐policies‐and‐the‐

situation‐concerning‐development‐in‐and‐around‐the‐prey‐lang‐forest 

«្រកុមហុ៊ន�៉នីមិុកបនទទលួសិទធិពី្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉និងថមពល េដីមបសិីក�រុករកែរម៉ស េន
ភនំជី កនុង្រសុកស�្ត ន់ េខត្តកំពង់ធំ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ្រកុមហុ៊ន�៉នីមិុក េនពុទំន់បន
ចប់េផ្តីមសកមមភព េធ្វី�ជីវកមមែរពិ៉ត្របកដេនេឡយីេទ។ មនករេចទ្របកន់ថ គឺ្របជពលរដ្ឋ
មូល�្ឋ នេនកនុងតំបន់េនះ ែដលេធ្វីសកមមភពជីកយកែរេ៉�យេលមីសចបប់ េ�យមនករេ្របី្របស់
�រ�តុគីមីពុល េដីមបទីញយកមស។ ករេចទ្របកន់របស់អនក�យករណ៍ពិេសស ែដលថ្រកុម
ហុ៊នបនសំុឲយ្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ នចកេចញ ឬ េធ្វីករេ�យទទលួ្របក់កៃ្រមទប មនលកខណៈ
មិនសមេហតុផល េ�យ�រែត្រកុមហុ៊នេនពំុទន់បនទទលួ�ជញ ប័ណ្ណេដីមបេីធ្វី�ជីវកមមែរ ៉ េហយី
្របសិនេបី្រកុមហុ៊នេនះបនចប់េផ្តីមេធ្វី�ជីវកមមែរ ៉ ្រកុមហុ៊នេនះគរួែតបនបញឈប់្របជជនពី
សកមមភព�ជីវកមមអនធិបេតយយេនេលីដីសមបទនរបស់ខ្លួនេទេហយី។» 
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�ចមនទស�នកិចចេនតំបន់េនះ េដើមបីពិនិតយេមើលអ្វីែដលេកើតេឡើងជក់ែស្តងេន
កនុងមូល�្ឋ ន។ េយើងបនសំុករសមភ ស្រកសួង�ស�ហកកមម ែរ ៉និងថមពលេ�យ
សងឃឹមថ្រកសួងេនះ    នឹង�ចេធ្វើករបញជ ក់េ�យកន់ែតចបស់នូវបញ្ហ មួយចំនួន 
បុ៉ែន្ត   ជអកុសល  ្រកសួងេនះបនបដិេសធចំេពះសំេណើ សំុសមភ សន៍ េ�យបន
បញជ ក់ថ្រកសួងមិនបនេចញ�ជញ ប័ណ្ណ�ជីវកមមែរេ៉នតំបន់ៃ្រពឡង់េឡើយ។  ជ
ករចបស់�ស់ថ ្របករេនះមិនសុ្រកឹតយទំង្រសុងេឡើយ បុ៉ែន្តកង្វះករកំណត់្រពំ
្របទល់ជផ្លូវករអំពីតំបន់ៃ្រពឡង់ផ្តល់ឱកសដល់្រកសួងេនះ កនុងករបដិេសធនូវ
ករ�កសួរ�មួយ។ 

េនកនុងេពលអេងកតេន្រសុកស�្ត ន់ អនក្រ�វ្រជវបនទទួលដំណឹងថ
មនករខួងរេ�្ត េនកនុងភូមិែ្រស�ល រ�ងៃថងទី ១៦ ែខ មិថុន និង ១៦ ែខសី� 
ឆន ំ២០១០។ េយង�ម្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន មនករខួងរេ�្ត មួយចំនួនេនកនុង
ភូមិេនះ េហើយភគេ្រចើនេនជិតសទឹង។ បូ៉លីស្រតូវបនទទួលករែណនំេដើមបី��ងំ
្របជជនមិនឲយ�កសួរ      េហើយេគបនែណនំកមមករមិនឲយនិយយអ្វីទំងអស់។ 
រេ�្ត មួយេនជិតសទឹង្រតូវេគបញចូ លបំពង់ផ្ល សទិកេទកនុងេនះ េ�យមនករបញជ
មិនឲយអនកភូមិប៉ះពល់េឡើយ។ 

 
 
 
 
 

របូភពទី១: ទី�ំងខួងដ៏�ថ៌កំបំងេនភូមិែ្រស�លកលពីែខសី� ឆន ២ំ០១០  
(មិនមនអនក�ដឹងអំពី�ជញ ប័ណ្ណស្រមប់កររកុរកែរក៉នុងតំបន់េនះេឡើយ) 

 

ពួកេគបន្របប់អនកភូមិថ ពួកេគខួងរេ�្ត ជេ្រម្របមណ៤០ែម៉្រត  បុ៉ែន្ត
មិនដឹងថេតើពួកេគកំពុងែស្វងរកអ្វីេឡើយ។ េ្រកយខួងរេ�្ត ចុងេ្រកយ ្របធន្រកុម
ែដលជជនជតិេវ�ត�ម និងជនជតិ��្ឌ  ្រតូវេគេមើលេឃើញថ «បនចប់ៃដ
គន » េទវញិេទមកេ�យសបបយរកី�យ និងេធ្វើករអបអរ�ទរ។ េ្រកយពីេនះ 
្រកុមេនះបន្របមូលរបស់របរពួកេគ និងចកេចញពីទី�ំងេនះវញិេទ។ ្រស្តីមន ក់
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ែដលរស់េនជិត «បំពង់ផ្ល សទិក» ែដលេគបនជីករេ�្ត េនះ្រតូវេគ្របប់ថផទះរបស់
គត់នឹង្រតូវរះុេរ ើេនកនុងរយៈេពលមិនយូរបុ៉នម នេឡើយ  បុ៉ែន្តគត់មិនដឹងេទថេតើេន
េពល� ឬេហតុអ្វីេរឿងេនះេកើតេឡើងេឡើយ។ េនកនុងេពលេនះ ពំុមនករេចញ
�ជញ ប័ណ្ណឲយេធ្វើ�ជីវកមមែរេ៉នកនុងតំបន់េនះេឡើយ។ 

 មនេសចក្តី�យករណ៍ថ  េនកនុង�រព័ត៌មនចិន
56

  កនុងែខវចិឆិក  ឆន ំ
២០១១     ្រកុមហុ៊ន China’s Guangxi Nonferrous Metal Group េ្រគងេធ្វើករវ ិ
និេយគទឹក្របក់ចំនួន �០០�នដុ�្ល រ�េមរកិ  េលើេ�ងច្រកផលិតេ�ហៈ និង
តំបន់�ស�ហកមមមួយេនកនុង្របេទសកមពុជេនកនុងរយៈេពលបីឆន ំខងមុខ។ មន
ករកត់សមគ ល់ផងែដរថ ្រកុមហុ៊នេនះបនេធ្វើករវនិិេយគរចួមកេហើយនូវទឹក្របក់
្របមណ៣០�នដុ�្ល �រេមរកិ   កនុងកររកុរកែរែ៉ដកេន្រសុករេវៀងៃនេខត្ត្រពះ
វ�ិរ។ េ�ក យ៉ង �វសីុ អនុ្របធនតំបន់ស្វយ័តក្វ ងសីុហ�័ង បនេធ្វើករ
្របកសេនកនុងអំឡុងេពលៃនករ្របជំុជមួយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉ និង
ថមពលកមពុជ េ�ក សុ៊យ ែសម។   រដ្ឋម្រន្តីរបូេនះ្រតូវបនេគ្រសង់សំដីែដលបន
េពលថ «្រកសួងេនះគំ្រទេពញទំហឹងឲយមនគេ្រមងេនះ  េហើយេ�កនឹងែណនំ
អំពីទី�ំងសម្រសបស្រមប់្រកុមហុ៊នេនះ�ងសង់េ�ងច្រក»។ េគពំុេឃើញមនករ
ផ្តល់េយបល់អំពីទី�ំងស្រមប់�ងសង់េ�ងច្រកេនះេនេឡើយេទ បុ៉ែន្តមនែរែ៉ដក
កំពុងនំេចញពីតំបន់រេវៀង េហើយមនកង្វល់ជក់ែស្តងជេ្រចើនអំពីទី�ំងែដលេ�ង
ច្រកនឹង្រតូវ�ងសង់។ 
 

១០.៣ ករកប់េឈើេលមើសចបប់ 
 ករចូលេទកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់មនសភពងយ្រសួលជបងគួរ ស្រមប់អនក
កប់េឈើេលមើសចបប់ េ�យ�រមនបណ្ត ញៃន្រចកផ្លូវនន   �នរេទះេគ  និងផ្លូវ
កប់េឈើែដលបន�ល់ទុក�ំងពីសម័យកលៃ្រពសមបទនមកេម្លះ។ ចប់�ំងពីឆន ំ 
២០០៧ មក េគេឃើញមនកំេណើ នៃនករកប់េឈើេលមើសចបប់កនុងទូទំងតំបន់ៃ្រព
ឡង់ជបេណ្តើ រៗ  េហើយមកទល់ឆន ំ២០១១ សកមមភពេលមើសចបប់េនះបនឈន
                                                            
56 
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011‐11/19/content_14124492.htm 
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ដល់ក្រមិតមួយ    ែដល�ល់េដើមេឈើែដលមនតៃម្ល្រតូវបនេគកប់េ�យ�ម នេរ ើស

មុខ។
57

 សកមមភពេនះ�ចេកើតមនេនកនុងែផនកខ្លះ  េ�យ�រែតកំេណើ នៃថ្លេឈើ
្របណិតកនុងេពលថមីៗេនះ ដូចជេបង និង្រកញូ៉ង ែដលមនតៃម្លរ�ង ៥,០០០ និង

៨,០០០ដុ�្ល �រេមរកិកនុងមួយែម៉្រតគូប េនកនុង្របេទសេវ�ត�ម។
58 

សូមបីែតេដើម
េចបះែដលមនតៃម្ល្រតឹម្របមណរយដុ�្ល រ�េមរកិបុ៉េ�្ណ ះ  កនុងមួយែម៉្រតគូប  ក៏
្រតូវបនេគកប់ជ្រទង់្រទយធំផងែដរ។ ្របករេនះបននំឲយមនឥទធិពលដ៏មហន្ត
�យមកេលើទំងសហគមន៍ជនជតិែខមរ  និងសហគមន៍ជនជតិេដើមែដលអនកទំង
េនះភគេ្រចើនពឹងែផ្អកទំង្រសុងេលើករ្របមូលយកជ័រ ស្រមប់ជ្របភពចំណូល។ 
�មរយៈករ�ន�ក រជលកខណៈ្របព័នធ េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ េគ�ចនិយយបនថ 
េដើមេឈើមនតៃម្លភគេ្រចើនបនបត់បង់អស់េទេហើយ។  

ករកប់េឈើេលមើសចបប់ក៏្រតូវបនសេងកតេឃើញថ កន់ែតេកើនេឡើងផងែដរ
េនកនុងតំបន់ជំុវញិៃនទី�ំងអភិវ��ន៍ននកនុង្របេទស   ដូចជផ្លូវថនល់   ដីសមបទន
េសដ្ឋកិចច និងទំនប់។   ផ្លូវថមីៗេនកនុងតំបន់ជួរភនំ្រក�ញ បនេបើកចំហស្រមប់ទី�ំង
ែដលកលពីមុនមកលំបកេចញចូល  ចំែណកទំនប់ ដូចជ គេ្រមងសទឹង�ៃតបន 

ព័ទធជំុវញិេទេ�យករេ�ទ្របកន់អំពីសកមមភពកប់េឈើេលមើសចបប់។
59

  កលពី
មុន តំបន់ៃ្រពឡង់ក៏បនជួប្របទះបញ្ហ ននរបស់ខ្លួនផងែដរ  ដូចជេនទំរងី ែដល
េដើមេចបះជេ្រចើនពន់េដើម្រតូវបនកប់េ�យេលមើសចបប់   ចំែណកេឈើែដលមន

តៃម្ល្រតូវបនដកហូតេចញពីតំបន់ជំុវញិេនះ  និងបនលក់េចញ។
60

 កនុងេពលែដល
ករអភិវ��ែដលទទួលសិទធិពីរ�្ឋ ភិបល ្រតូវបនអនុញញ តឲយ្របមូលយកផលេឈើ

                                                            
57 
ែផ្អក�មបទពេិ�ធន៍ផទ ល់ខ្លួន និងករពិភក�ននជមួយ្របជពលរដ្ឋកនុងមូល�្ឋ ន េនេពលេធ្វីទស�នកិចច

�មតំបន់សនូល ៃនៃ្រពឡង់។ បនមកពីករពិភក�ជមួយអនកជំនញកររុកខជតមួិយចនួំនផងែដរ ែដលបនេធ្វី
ដំេណីរមកៃ្រពឡង់ជេទៀងទត់ យ៉ងេ�ច�ស់ �ងំពីឆន  ំ២០០៤មក។  
58 ៃថ្លែដលបនព្ីរបភពននេនកនុងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលែដលេធ្វកីរខងអភិរក� ដូចជ អងគករអភិរក�អន្តរ
ជតិ និងសមពន័ធភពសត្វៃ្រព កដូ៏ចជ បនមកពីអងគករករពរធនធនធមមជតិ និង្របភពមកពីរដ្ឋបលៃ្រពេឈផីងែដរ។  
59
 http://www.phnompenhpost.com/index.php/2011122153536/National‐news/logging‐in‐the‐wild‐west.html 

60
 Global Witness report “Family Trees” 2007 
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េ�យ្រសបចបប់េនកនុងតំបន់ននែដលបនកំណត់ ករេធ្វើែបបេនះក៏បនផ្តល់ភព
ងយ្រសួលស្រមប់ករកប់េឈើេលមើសចបប់ពីតំបន់ជំុវញិផងែដរ។ 

 

ដូេចនះ េតើអនក�ជអនកកប់េឈើ? 
េន្រសុកស�្ត ន់ ្របជ

ជននីមូល�្ឋ ន បន�យករណ៍
អំពីករកប់េឈើជទូេទ េនជំុវញិ
ចំកររបស់្រកុមហុ៊ន CRCK។ 
េយង�ម សមជិកប�្ត ញ
សហគមន៍ៃ្រពឡង់ អនកកប់េឈើ
េលមើសចបប់ជេ្រចើន ែដល្រតូវបន
ឃត់ខ្លួន ពីសំ�ក់ប�្ត ញេនះ 
បនអះ�ងថ ពួកេគេធ្វើករឲយ
្រកុមហុ៊នេនះ។ ្របជជនេនមូល�្ឋ នមនជំេនឿជទូេទថេហតុផលពីេ្រកយអំេពើ
េនះគឺេធ្វើយ៉�ឲយៃ្រពេរចរលឹដល់ក្រមិតមួយែដល្រគប់្រគន់ ស្រមប់្រកុមហុ៊នេសនើ
សំុេដើមបីព្រងីកចូលកនុងតំបន់ែដលមនែតៃ្រពរចិរលឹរចួេទេហើេនះ។ េគមិន�ច
និយយបនេទថ ្រកុមហុ៊នមនករពក់ព័នធក្រមិត�  បុ៉ែន្តេឈើហុ៊ប�ប់រយេដើម
ែដលមនសញញ សំគល់  (ែដលកនុងេនះេឈើជេ្រចើនជេដើមេចបះ) េន�មដងផ្លូវ
ចូលេទទី�ំងដីសមបទន ពិតជចង្អុលបង្ហ ញអំពីសកមមភពេលមើសចបប់របស់្រកុម
ហុ៊ន។ 

ជករពិត មិនែមនអនកកប់េឈើទំងអស់សុទធែតេធ្វើករេ�យ្រកុមហុ៊ន
CRCK េទ េ្រពះ អនកខ្លះ មកពីទីរមួេខត្តកំពង់ធំ េហើយជេរឿយៗពួកេគ្របប់ថពួក
េគ្រតូវបនម្រន្តីែដលមន�ន�ខពស់ ឬអនកែដលមនខនង្រកស់ជួលេ�យេធ្វើករងរ

េនះ។61   តួអងគសំខន់េផ�ងេទ�តែដល្រតូវបនេគកត់សំគល់េនះ រមួមនម្រន្តីរដ្ឋ

បលៃ្រពេឈើេនកនុងមូល�្ឋ ន  និងម្រន្តី�វធុហតថេន្រតង់បុ៉ស្តិ្រតួតពិនិតយរបស់្រកុម
                                                            
61 

NRPG and PLNC members and researcher questioned illegal loggers apprehended in Sep 2011.  

របូភពទី ២: ដងគត់េដើមេចបះេនជិតផ្លូវ្រកុមហុ៊ន
សមបទនេនស�្ត ន់ 



38

ករណីអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ព្រៃឡង់៖  នតើ្បជាជនទទួលបានផល្បនោជន៍រីៃការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះដែរឬនទ?

 

ហុ៊នសមបទនេនះ។62 េ�យ�រែតបុ៉ស្តិ្រតួតពិនិតយមនអំ�ចប��ប់េសទើរែត្រគប់
ករកប់េឈើេលមើសចបប់ែដលេកើតមនេឡើងេនកនុងទី�ំងេនះ �មនករពិបកកនុង 
ករបដិេសធអំពីករពក់ព័នធរបស់ពួកេគេនកនុងសកមមភពទំងេនះ។ េ�យ�រ
មនករមិនេពញចិត្តចំេពះករទរយក «្របក់កៃ្រម» មិនផ្លូវករពី្របជជនមូល�្ឋ ន  
បុ៉ស្តិ៍្រតួតពិនិតយ ្រតូវបនេចទ្របកន់អំពីករទរយក្របក់ពី្រកុមអនកកប់េឈើ ២០
ដុ�្ល រ�េមរកិ កនុងមួយៃថង េដើមបី�ចចូល�មផ្លូវរបស់្រកុមហុ៊នសមបទនេនះ។63 
េន�មែខ�ចង្វ ក់េនះ ្របជជនរដ្ឋមូល�្ឋ នបនឲយដឹងថ ម្រន្តីឃំុ និងម្រន្តី្រសុក និង
ម្រន្តីជន់ខពស់កនុងជួរបូ៉លីសមូល�្ឋ ន គឺជអនកចត់ែចង និងែណនំឲយមនសកមមភព
ជេ្រចើនៃនករកប់េឈើេលមើសចបប់ និងករទ្រនទ នយកដីេនទូទំង្រសុកស�្ត ន់។ 
ពួកេគក៏ជអនកឃុបឃិតជមួយ្រកុមហុ៊នេនះផងែដរ។64 

េនេខត្តសទឹងែ្រតង ករកប់ឆក រតំបន់ធំៗពីសំ�ក់ជនចំ�ក្រសុកមិនសូវ
បង្ហ ញឲយេឃើញចបស់�ស់េឡើយ។  េនកនុងករណីមួយចំនួន អនក្រ�វ្រជវបន
េឃើញេឈើ្របណិត្របមណ១០ែម៉្រតគូប   គរេនកនុងភូមិននេនកនុង្រសុកថ�បរ ិ
�៉ត់រង់ចំករដឹកេចញ។ វ�ិលភពធំេធងៃនករកប់េឈើ បង្ហ ញពីករពក់ព័នធៃន
�ជញ ធរមូល�្ឋ នេនកនុងក្រមិតខុសៗគន ។ 
 

១០. ៤   កំេណើ នជនចំ�ក្រសុក/កំេណើ នចំនួន្របជជន 
 េ�ង�មជំេរឿន្របជជនេនកមពុជ ឆន ំ១៩៩៨ និង២០០៨    ្របជជន�ម
ជនបទេនកនុងេខត្តទំងបួនែដលជប់នឹងៃ្រពឡង់បនេកើនេឡើងចំនួន៣៥% ែដល
្រតូវជជិតពីរដងៃនកំេណើ នជមធយមទូទំង្របេទសេនកនុងរយៈេពលដូចគន េនះ។65 
កង្វះសុវតថិភពកមមសិទធិដីចំេពះ្របជជនចំ�ក្រសុក បននំឲយមនបញ្ហ ធងន់ធងរ
មួយ េ�យ�រ្រគួ�រែដលគម នដីធ្លីេនទូទំង្របេទស បន្តែស្វងរកទីកែន្លងេដើមបី

                                                            
62 ករអ��ង��កនុងករសមភ ស����ស�្ត ន់ (សូម�ន�ំពូកស្តីពីលទធ�ល្រ��្រជ�) 
63ករអ��ង���សម�ិក��្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ និងអងគករករពរធនធនធមមជតិ។ 
64 ករអ��ង���សម�ិក��្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ និងអងគករករពរធនធនធមមជតិ។ 
65 
http://celade.cepal.org/khmnis/census/khm1998/ http://celade.cepal.org/khmnis/census/khm2008/ 
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�ំងទីលំេន។  កង្វះសន្តិសុខេសប�ង ក៏រមួចំែណកេធ្វើឲយបត់បង់ៃ្រពេឈើផងែដរ េន
េពលែដលអនកចំ�ក្រសុក�នឆក រៃ្រពេដើមបី�ំដំ�ំសំខន់ៗដូចជ្រសូវ ឬដំ�ំ
ស្រមប់លក់ននដូចជ   �្វ យចនទី   ដំឡូងមី   ឬសែណ្ត កេសៀង។66  

េនកនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រកលពីែខេម� ឆន ំ២០១១ អនក្រ�វ្រជវបន
សមភ សន៍្រគួ�រចំនួន២ េ�យ្រតួសៗ េនកនុង្រសុកថ�បរ�៉ិត់  េខត្តសទឹងែ្រតង។ 
តំបន់េនះជតំបន់ៃ្រព្រសេ�ដ៏ធំ ែដលមន�ល្រពឹក�ធំៗែដល្រតូវបន�នឆក រចប់
�ំងពីអនក្រ�វ្រជវបនចូលមកនុងតំបន់េនះេនកនុងែខមិថុន ឆន ំ២០០៩មកេម្លះ។ ទី
េនះមិនែមនជែផនកមួយៃនសហគមន៍ ែដលបនកំណត់អត្តសញញ ណរចួមកេហើយ
េនះេទ។ សហគមន៍រេំដៀងសថិតេនជិតជងេគែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនចមង យ
្របមណ ៤ េទ ៥គីឡូែម៉្រត�គ��ន។ ្រគួ�រ�ំងពីរបនអះ�ងថពួកេគមក
ពីេខត្តកំពត និងគម នដីធ្លីេនទីេនះេទ េហើយពួកេគេទើបមកដល់ទីេនះបន្របំមួយ
ែខ និងកំពុងេ្រត�មចប់េផ្តើម�ំដំឡូងមី។ 

្រគួ�រ�ំងពីរបនអះ�ងថបនទិញដីេនះ េហើយេនេពលសួរថេតើពួក
េគដឹងអំពីដីេនៃ្រពឡង់េ�យរេបៀប� ពួកេគេឆ្លើយថ�ជញ ធរមូល�្ឋ នេនេខត្ត
កំពតបន្របប់ពួកេគពីដីេនទីេនះ។ ្រគួ�រមួយបនបញជ ក់ថ បូ៉លីសបន្របប់
ពួកេគ ចំែណក្រគួ�រមួយេទៀតបនបញជ ក់ថ មនម្រន្តីមន ក់េផ�ងេទៀតជអនក្របប់
ពួកេគអំពីដីេនទីេនះ។ ្រគួ�រ�ំងពីរបនេពលថ ពួកេគ្រតូវបនែណនំឲយេទ
ធនគរមួយែដលពួកេគធនថនឹង�ចផ្តល់្របក់កមចីដល់ពួកេគេដើមបីទិញដី។ ពួក
េគក៏បននិយយេទៀតថ ្រគួ�រជេ្រចើនេទៀតេនេខត្តកំពតនឹងមកទីេនះេនកនុង
េពលឆប់ៗខងមុខេនះ។ 

 

១១. ដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន/ដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ ន  និងសងគម 
 េនកនុងចបប់ដូចបនបញជ ក់េនកនុង្របកសស្តីពី «េគលករណ៍ែណនំ
ស្រមប់េធ្វើរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន»  និងអនុ្រកឹតយែដលពក់
                                                            
66 ករសមភ សជមួយជនច�ំក្រសុក េនកនុង្រសុក���រវិត្តិ។ 
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ព័នធ67    ក៏ដូចជអនុ្រកឹតស្តីពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច (ម្រ��) បង្ហ ញថ   ្រកុមហុ៊ន
វនិិេយគ្រតូវែត្របគល់របយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេទេ�យ  «�ថ
ប័នែដលអនុម័តគេ្រមង»  ឧទហរណ៍ ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចអនុម័តេ�យ្រកសួង
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ។   បនទ ប់មក�ថ ប័នែដលអនុម័តេលើគេ្រមង ្រតូវ

ផ្តល់�ក�រេនះជបន្តេទេ�យ្រកសួងបរ�ិថ នេដើមបីពិនិតយ68 កនុងរយៈេពល៣ ៃថង 

ៃនៃថងេធ្វើករ។69 ្របសិនជ របយករណ៍មនចំណុចែដលខ្វះខត  របយករណ៍
េនះ�ចប�ជូ ន្រតឡប់េទ្រតឡប់មករ�ង្រកសួងែដលពក់ព័នធ  និង្រកុមហុ៊ន េដើមបី
េធ្វើករសឺុបអេងកត និង្រតតួពិនិតយេឡើងវញិ។ 

េនកនុងករណីេនះ   ្រកសួងកសិកមម  រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ  ្រតូវចុះហតថ
េលខេលើកិចច្រពមេ្រព�ងចុងេ្រកយជមួយ្រកុមហុ៊ន េ�យ្រកសួងបរ�ិថ នជអនក
អនុម័តេលើរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន    េ�យែផ្អកេលើករពិនិតយ
គុណភពៃនរបយករណ៍។  ដំេណើ រករេនះ�ចនិយយបនថ �មលកខន្តិកៈ
ចបប់្រកសួងទំងពីរមនសិទធិបដិេសធ ឬទមទរេ�យមនករែកែ្របចំេពះរបយ
ករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និង/ឬសំេណើ របស់្រកុមហុ៊នគួរែត្រតូវបន
ពួកេគសនមត់ថ្រគប់្រគន់េហើយ។     េទះយ៉ង�ក៏េ�យ  ្របកសស្តីពី  «េគល
ករណ៍ែណនំស្រមប់េធ្វើករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន»  និងអនុ្រកឹតយែដល 

ពក់ព័នធ70 េនមនភពមិនចបស់�ស់ និងមនចេន្ល ះ្របេ�ងជេ្រចើនែដលេធ្វើ
េ�យរបយករណ៍េនះមនភពមិន្រគប់្រគន់ និងមិនទន់េពល។ ឧទហរណ៍ 
អនុ្រកឹតយបនែចងថ ្របសិនេបើ្រកសួងបរ�ិថ នមិនបនេឆ្លើយតបចំេពះរបយ
ករណ៍េនកនុងរយៈេពលែដលបនកំណត់     ្រកសួងែដលពក់ព័នធនឹង�ចសនមត់ថ 
របយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ មនលកខណៈេពញេលញ្រគប់
                                                            
67
 Sourcebook – Laws & Regulations. MoE Paraks/49MOE/09Mar00 and RGC Anukret/ 

72ANK_BK/11Aug99 
68
 Anukret on EIA Process ‐ Art. 7 and 14. 

69 
Anukret on EIA Process ‐ Art. 15 and 17; Prakas – Guideline for Conducting EIA Report. Art 6 and 7. 

70 
Sourcebook – Laws & Regulations. MoE Paraks/49MOE/09Mar00 and RGC Anukret/ 

72ANK_BK/11Aug99 
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្រគន់។71 េទះបីជចេន្ល ះ្របេ�ងដ៏ធំេកើតមនេនកនុងម្រ� ២ ៃន្របកសែដល
េលើកេឡើងថ មនករណីេលើកែលងចំេពះរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ប
រ�ិថ នស្រមប់  «គេ្រមងជក់�ក់ និង្រតូវករបនទ ន់ែដលបនសេ្រមចចិត្តេ�យ

�ជរ�្ឋ ភិបល»72។ គម នេគលករណ៍បទបញជ �បញជ ក់ថេតើគេ្រមង្របេភទ

� ឬអនក�ែដល្រតូវសនមត់ថ�សថិតកនុង «ត្រមូវករបនទ ន់»។73  
 

១២.   ករអប់រសំហគមន៍ 
 អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល            និងសងគមសីុវលិននបនផ្តល់វគគបណ្តុ ះ
ប�្ត លដល់សមជិកប�្ត ញអំពី សិទធិ  ភពជអនកដឹកនំ អភិបលកិចចល្អ  ករ
្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ    ករ្រ�វ្រជវជីវច្រមុះ   សកមមភពគម នអំេពើហិង�  ករ
ផ្តល់ព័ត៌មនពីសហគមន៍  និងករចង្រកង�ក�រក៏ដូចជជួយសមជិកប�្ត ញ
ៃ្រពឡង់េដើមបីេរៀបចំ្រកុមេ�យកន់ែត្របេសើរ។ េ�យ�រសមជិកប�្ត ញៃ្រព
ឡង់កន់ែតមនសំេលងខ្ល ំេឡើង   �ជញ ធរបនបេងកើនករ្របឹងែ្របងេដើមបីបញឈប់វគគ
បណ្តុ ះប�្ត លននដល់សហគមន៍។   
 កលពី ែខកញញ   ឆន ំ២០១១  មនម្រន្តី្រសុក និងម្រន្តីឃំុែដលមនកិចចករពរ
ពីបូ៉លីស្រប�ប់េ�យ�វធុផងេនះ បនមកបញឈប់វគគបណ្តុ ះប�្ត លមួយ េ្រកយ
ពីមនករជែជកគន យ៉ងយូររ�ងតំ�ងរបស់អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល  និងអភិ 
បលរង្រសុក។       បូ៉លីស្រប�ប់េ�យ�វធុ�ក�� បនចូលមកកែន្លងបណ្តុ ះ
ប�្ត ល   េបើេទះជអនកភូមិភគេ្រចើនគឺជ្រស្តី   េហើយ្រស្តីទំងេនះភគេ្រចើនគឺជ
មនុស��ស់ក៏េ�យ។     ករបុ៉នប៉ងេផ�ងេទៀត  បនេធ្វើេឡើងេ�យករបំភិតបំភ័យ
េផ�ង�ដល់អនកភូមិែដល្រគន់ែតពួកេគបនចូលរមួេរៀនសូ្រត អំពីសិទធិរបស់ពួកេគ 
េនេ្រកមចបប់កមពុជ និងចបប់ដៃទេទៀត។  

                                                            
71 អនុ្រកតឹយស្តីពដីំេណីរ�រ��ត��្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  ‐�្រ� ១៨។ 
72 

Prakas on the implementation on general guideline for conducting environmental impact assessment, 
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�ជញ ធរ្រសុកបនបញជ ដល់អនកេ្រកមបងគ ប់របស់ខ្លួន ឲយកត់េឈម ះរបស់
អនកភូមិ និងថតរបូពួកេគ និងបនទ ប់មកបនថតរបូរថយន្តែដលជកមមសិទធិរបស់អងគ
ករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល និងអងគករសហ្របជជតិ (UN)  ែដលបនបញជូ ន្រកុមមួយ
មកសេងកតករណ៍។   កលពីដំបូង  អភិបលរង្រសុករបូេនះ  បនគំ�មកំែហងចប់
ខ្លួនបុគគលិកអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ្របសិនេបើពួកេគចប់េផ្តើមករ្របជំុេនះ េ�យ
េពលថ អងគករទំងេនះញុះញុងអនកភូមិ។ េ្រកយពីជែជកគន យ៉ងយូរអំពីេរឿងេនះ 
គត់ក៏ចប់េផ្តើមវនិិចឆ័យថ្រកុមេនះកំពុងចត់ែចងករ្របជំុនេយបយ ែដលជអំេពើ
េលមើសចបប់       េ�យ�រែតគត់បនេឃើញពកយថ «សិទធិមនុស�» េនេលើផទ ំង្រក 
�ត់មួយ ដូេចនះ្រកុមេនះ្រតូវបនេគអះ�ងថពក់ព័នធនឹងគណៈបក�សិទធិមនុស�។  

េបើេទះជផទ ំង្រក�ត់េនះ ្រតូវបនចត់ទុកថមនករដក្រសង់ពកយទំង
្រសុងេចញពីរដ្ឋធមមនុញញរបស់កមពុជក៏េ�យ បុ៉ែន្តបនទ ប់ពីករជែជកគន យ៉ងតឹងែតង
រយៈេពល្របមណពីរេម៉ងមក អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលបនសេ្រមចចិត្តដកថយ
េ�យព�យមេលើកករបណ្តុ ះប�្ត លេទកនុងេពលេផ�ងវញិ។ បញ្ហ េនះបនចុះ

ផ�យេនពសេពញ�រព័ត៌មនកនុង្រសុក
74
។     

�មពិតេទ        បញ្ហ េនះ្រគន់ែតជសកមមភពេលចេធ្ល ជងេគែដល�ជញ
ធរ្រសុក  និងេខត្តបន្របឹងែ្របងរមួគន េដើមបីបញឈប់វគគបណ្តុ ះប�្ត លែផនកចបប់  និង
ករជួបជំុេផ�ង�ជមួយសហគមន៍     េនកនុងកែន្លងននកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់    �ំងពី
បុ៉នម នែខមុនមកេម្ល៉ះ។ សមជិកប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់បនពនយល់ថ ្របធន
ភូមិបនទទួលបញជ ពី�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ឲយ��ងំ�ល់ករ្របជំុេនកនុងសហគមន៍
របស់ពួកេគ េហើយ្រពះសងឃក៏បនទទួលបញជ ផងែដរ   មិនអនុញញ តឲយមនករ្របជំុ
េនកនុងបរេិវណវត្តេឡើយ។ 
 

១៣. ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ 
សកមមភពរបស់សហគមន៍បនកេកើតេឡើងដំបូងេនេដើមឆន ំ២០០០ េនកនុង

ៃ្រពឡង់។ េគលបំណងៃនករបេងកើតប�្ត ញេនះ       ទីមួយគឺទប់�ក ត់ករកប់ៃ្រព
                                                            
74
 http://www.cchrcambodia.org/admin/media/news/news/english/2011_09_07_indigenouspeoplesissues.pdf 
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សមបទន  និងទីពីរេឆ្លើយតបេទនឹងសមបទនដីដូចជេនតំបន់ទំរងីែដលសហគមន៍
្រតូវេគបំពន។ សហគមន៍បនចប់េផ្តើមចង្រកង្រកុមរបស់ពួកេគ េដើមបីេធ្វើករតសូ៊
មតិករពរៃ្រពេឈើ េហើយេនឆន ំ២០០៧ «ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់»     ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង។   សហគមន៍នីមួយៗបនចប់េផ្តើមដឹងថពួកេគ្រតូវេធ្វើករជមួយគន  
េ�យេហតុថ តំបន់មួយ�ចមិនជួបបញ្ហ េ�យ�ទ ល់ក៏េ�យ     ែតករបត់បង់
ៃ្រពេឈើេនកែន្លងេផ�ងេទៀត ក៏�ចនឹងបងកផលប៉ះពល់ដល់ពួកគត់ផងែដរ។ 

េទះជមនករជួយពីសំ�ក់អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលមួយចំនួន      កនុង
រយៈេពលជេ្រចើនឆន ំកន្លងមក ែតប�្ត ញេនះឥឡូវ�ចដំេណើ រករេ�យខ្លួនឯង
បន េ�យមន្រកុមសនូលែដលមនអនកដឹកនំចំនួន២០នក់ ែដលបនេ្រជើសេរ ើស
េ�យករេបះេឆន តពីេខត្តទំងបួនៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ (៥នក់កនុងមួយេខត្ត)។ ្រកុម
សនូលដឹកនំអនកតំ�ងសមជិកចំនួន១០០នក់ ែដលបនចង្រកងេនក្រមិតសហ
គមន៍។  ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់បនរបួរមួគន ជមួយប�្ត ញសហគមន៍សន្តិ
ភព (CPN) េ�យពួកេគទទួលបនថវកិរ  និងករគំ្រទបេចចកេទសខ្លះពីប�្ត ញ
េនះ។ ប�្ត ញទំងពីរេនះមនទំនក់ទំនងជមួយសមជិកសកមមសិទធិជនជតិេដើម
ភគតិច  និងសមជិកមិត្តៃនៃ្រពេឈើ  ែដលជសមព័នធមិនែមនផ្លូវករៃន្រកុមេនមូល
�្ឋ ន  និងអងគករតូចៗននែដលេធ្វើករងរតសូ៊មតិេដើមបីៃ្រពឡង់  និងបញ្ហ បរ�ិថ ន
ែដលពក់ព័នធនន។ 

សមជិកប�្ត ញបន និងកំពុងេធ្វើករលបតជេទៀងទត់មួយរយៈមក
េហើយ េហើយេនកនុងឆន ំេនះ   នឹងចប់េផ្តើមពិនិតយ�ម�នអំពីករបត់បង់េដើមេចបះ 

កនុងចំេ�មសហគមន៍េនកនុងេខត្តទំងបួនៃនតំបន់ៃ្រពឡង់។75 ករេលចេឡើងៃន
្រកុមហុ៊នសមបទនេសដ្ឋកិចច CRCK េន្រសុកស�្ត ន់      បនជ្រមុញឲយសមជិក
ប�្ត ញេនះ  ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀតកនុងករនំយកបញ្ហ ៃ្រពឡង់      េដើមបីទក់ទញ
ចំ�ប់�រមមណ៍របស់សហគមន៍ជតិ និងអន្តរជតិ។ ្រកុមប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រព
ឡង់បនបេងកើនករលបតៃ្រពរបស់ពួកេគ េ�យរបឹអូសយករ�យន្តជេ្រចើនសឹប
េ្រគ�ងពីអនកកប់េឈើេលមើសចបប់ េហើយយកព័ត៌មនលំអិតពីពួកអនកកប់េឈើេលមើស
                                                            
75 សូមេមីលលំអិតេនែផនកលទធផល������េនកនុងរបយករណ៍េនះ 
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ចបប់ទំងេនះ មុននឹងេ�ះែលងពួកេគេទវញិ េ�យ�រសមជិកប�្ត ញពំុមន
សិទធិអំ�ចកនុងករចប់ខ្លួនជនេលមើស។ កលពីដំបូង ពួកេគបនពយយមេធ្វើករ
ជមួយបុ៉ស្តិរដ្ឋបលៃ្រពេឈើេន្រសុកស�្ត ន់ និងបនបញជូ នរ�យន្តជេ្រចើន
េ្រគ�ងជមួយអនកកប់េឈើមួយចំនួនេទបុ៉ស្តិរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ មុននឹងពួកេគេបះបង់
កិចចសហករេនះ េ�យ�រែតម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើមិនចត់វធិនករចំេពះបញ្ហ

េនះ េហើយនឹងមនករឃុបឃិតគន ជមួយអនកកប់េឈើេទៀត។76 
េនកនុងឆន ំ២០១០ ប�្ត ញេនះបន�ក់ញញត្តិេទ�ថ ប័ន�ជរ�្ឋ ភិបល រមួ

ទំងរដ្ឋសភជតិ  េដើមបីេសនើសំុេ�យរ�្ឋ ភិបលបញឈប់ដីសមបទន និងផ្តល់ករ
គំពរដល់ៃ្រពឡង់។ េន�មសហគមន៍ជេ្រចើន សមជិកប�្ត ញបនរបួរមួកម្ល ំង
គន េដើមបីចូលរមួកនុងដំេណើ រករអភិបលកិចចរបស់ឃំុ  រមួមនែផនករឃំុ និងភជ ប់
ទំនក់ទំនងជមួយេមភូមិ និង្រកុម្របឹក�ឃំុេដើមបី�ក់ពកយបណ្តឹ ង ក៏ដូចជ�យ
ករណ៍ពីសកមមភពននែដលពួកេគបនេធ្វើ កនុងេគលបំណងករពរៃ្រពេឈើ  និង
េរៀបចំេគលគំនិត និងករអភិវ��េផ�ង�ែដលពក់ព័នធ។   េទះបីជ ដំេណើ ករភជ ប់
ទំនក់ទំនងេនថន ក់មូល�្ឋ នមនភពល្អ្របេសើរក្តី     បុ៉ែន្ត មិនមនចំ�ត់ករពី
ក្រមិត�មួយកនុងករេ�ះ្រ�យពកយបណ្តឹ ងេនះេឡើយ។ េនកនុងអំឡុងឆន ំ
២០១១ មនករជំទស់ជេ្រចើន និងមនសននិសីទករែសតពីសំ�ក់សហគមន៍
ៃ្រពេឈើ និងកសិករេនទូទំង្របេទស្របឆំងនឹងករអភិវ��នន ែដលគំ�មកំែហង
ចំេពះករចិញច ឹមជីវតិ និងសន្តិសុខរបស់ពួកេគ។ ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់បន
នំមុខេនកនុងករជំទស់មួយេនទី�ំង្រកុមហុ៊ន CRCK កលពីែខកុមភៈ ែដលមន
អនកភូមិ្របមណ៤០០នក់ មកពីទូទំងតំបន់ៃ្រពឡង់ែដលបនចំ�យរយៈេពល២
ៃថង  េនកនុងករ្របឈមមុខ�ក់គន មួយជមួយេយធ   បូ៉លីស   និងម្រន្តីមូល�្ឋ ន។ 
្រពឹត្តិករណ៍េនះ្រតូវបនផ�ព្វផ�យយ៉ងទូលំទូ�យ េ�យ�រែតវធីិែដលម្រន្តី
មូល�្ឋ នេឆ្លើយតប�មរយៈករគំ�មកំែហង  និងករបំភិតបំភ័យ  និងករមិន
អនុញញ តេ�យអនកភូមិចូលេ្របើ្របស់ទឹក ែដលបនឈនដល់ករផទុះជបតុកមម។ 

                                                            
76 សូមេមីលលំអិតេនកនុងសកមមភពរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី
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បតុកមមេនះបនេធ្វើេ�យមនសននិសីទេនទី្រកុងភនំេពញ ែដលដឹកនំេ�យ
សមជិកប�្ត ញ េហើយបនទក់ទញចំ�ប់�រមមណ៍យ៉ងេ្រចើន។  
 េនែខឧសភ  ឆន ំ២០១១ ប�្ត ញេនះបនដឹកនំអនកត�៉ចូលមក្រកុង
ភនំេពញែដលមនអនកភូមិ្របមណ២០០នក់ ែដលមនទំងសមជិកប�្ត ញៃ្រព
ឡង់ និងអនកគំ្រទេនភនំេពញខ្លះ េ�យមនសេម្ល�កបំពក់ដូចកនុងភពយន្ត «អវ�» 
របស់ េជម កេមរនូ ែដលមនបញច ំងថមីៗេនះ។ អនកភូមិ្របគំុត្រន្តី្របៃពណី សូ្រត
កំ�ពយ និងេ្រច�ង ទនទឹមនឹងករបង្ហ ញពីវបបធម៌របស់ពួកេគ េនកនុងេពល្របមូល
ហតថេលខេដើមបីេធ្វើញញត្តិស្រមប់សេ្រងគ ះៃ្រពេឈើ។  
 ថ្វីេបើបតុកមមបនេធ្វើេនទី�នសន្តិភព  កនុង្រកុងភនំេពញ ែដលជកែន្លងមិន
សូវទក់ទញចំ�ប់�រមមណ៍ក៏េ�យ   បុ៉ែន្តបតុកមមេនះជគំនិតៃចន្របឌិតថមីែដល
តុបែតងេ�យមន�បពណ៌គឺជករទក់ទញយ៉ងខ្ល ំង ពីសំ�ក់្របព័នធផ�ព្វ 
ផ�យកនុង្រសុក និងអន្តរជតិ ក៏ដូចជ្របជជនែដលរស់េនភនំេពញ។ ករត�៉េនះ
មនភពេជគជ័យធំេធង�ស់កនុងករបេងកើនករយល់ដឹង េហើយេន ៃថងទី៣០ ែខ
ឧសភ  សមជិករដ្ឋសភពីគណៈបក�សមរង�ុី បនេផញើលិខិតមួយចបប់េទនយក
រដ្ឋម្រន្តីេសនើសំុឲយលុបេចល�ល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ �មករ
ទមទររបស់��រណជន  េ�យ�រែតបញ្ហ េនះ  និងេយងេទេលើញត្តិែដល
មនហតថេលខគំ្រទចំនួនេ្រចើនជង ៣០,០០០នក់។ 

្រកុមអនកេស្ល�កពក់ដូច «អវ�» បនវលិ្រតឡប់មកភនំេពញម្តងេទៀតេនែខ 
សី� េ�យបនបន់្រសន់េន្រពះអងគដងេកើ។  េ្រកយមក សកមមជន្របមណ 
១០០នក់ ្រតូវបនឃត់ខ្លួនមួយរយៈេពលខ្លី េ�យ�របនែចកចយខិត្តប័ណ្ណ
ែដលេសនើសំុឲយរ�្ឋ ភិបលសេ្រងគ ះៃ្រពេឈើ។             េនែខធនូ សមជិក្រកុម «អវ�» 
្របមណ២០០នក់ បនេធើ្វបតុកមមេនេខត្តេសៀម�ប ែដលពួកេគបនបួងសួងសូម
ឲយមនកិចចករពរៃ្រពេឈើេនកនុងពិធីមួយេន្រប�ទបយ័ន។  ករបួងសួងេនះ
បនេធ្វើេឡើងេ្រកយពីបនចរចជមួយបូ៉លីស ែដលកលពីដំបូងបនឃត់ខ្លួន
សកមមជនខ្លះៗ  និង��ងំអនកត�៉មិនឲយចូលកនុង្រប�ទ។  បូ៉លីសបនយល់្រពម
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អនុញញ តឲយអនកភូមិេធ្វើពិធីបួងសួងេ្រកយពីបតុករបនទទូចេ�យសន្តិវធីិ អំពីសិទធិ
របស់ខ្លួនកនុងករេធ្វើពិធីបួងសួងេ�យេយងេ�រេលើដ្ឋធមមនុញញកមពុជ។         អនកត�៉ 
«អវ�»    បនផ្តល់នូវ្របសិទធភពខពស់កនុងករបេងកើនករយល់ដឹង   និង្រតូវបនផ�ព្វ 
ផ�យទូលំទូ�យេនកនុង្របព័នធព័ត៌មនកនុង្របេទសេន�មអីុនធឺណិត និងេន

�មទូរទស�ន៍អន្តរជតិផងែដរ។
77

 
ករត�៉ជេលើកទីពីរេនទី�ំង្រកុមហុ៊ន CRCK         បនេកើតេឡើងេនពក់

ក�្ត លែខវចិឆិក ែដលមនអនកចូលរមួ្របមណ៣០០នក់ មកពីេខត្តទំងបួន។ 
េលើកេនះ ្របព័នធព័ត៌មនបនមកយកព័ត៌មនេ�យមនអនកថតរបូកនុង្រសុក និង
្រកុមមួយមកពីទូរទស�ន៍�ល់ហ�ែហ��៉ផងែដរ។ ្រកុមទូរទស�ន៍េនះបនសមភ សន៍
អនកភូមិមួយរបូែដលបនេពលថ គត់បនេដើររយៈេពល៩ៃថង  មកពី្រសុកថ�បរ ិ
�៉ត់ េនកនុងេខត្តសទឹងែ្រតងេដើមបីមកដល់ទីេនះ។ េនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នៃថងកន្លង
មក្រកុមហុ៊នេនះ និង�ជញ ធរននបនដឹងអំពីគេ្រមងបតុកមមេនះ   និងបនបញជូ ន
បូ៉លីស�មរថយន្តជេ្រចើន េនកនុងករបុ៉នប៉ងបញឈប់្រកុមបតុករមិនឲយមកដល់
្រកុមហុ៊នេនះ។ ្របជពលរដ្ឋេនកនុងសហគមន៍ែដលសថិតេនជិតទី�ំងដីសមបទន
េនះបន�យករណ៍ថ ពួកេគបនទទួលករ្រពមនមិនឲយចូលរមួេនកនុងបតុកមម
េនះ ពីសំ�ក់�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ែដលបនអះ�ងថនឹងបញជូ នបូ៉លីសចំនួន៤០០
នក់ មកបញឈប់ករត�៉េនះ។ ជក់ែស្តង មននគរបលចំនួនជិត ៥០នក់ 
បុ៉េ�្ណ ះ។  

្រកុមេនះបនមកដល់ទី�ំងេនះេនេវ��ង ច េ្រកយចំ�យេពលពីរៃថង 
េដើមបីពយយមេគចពីបូ៉លីសែដលបូ៉លីសទំងេនះជេ្រចើន បនរង់ចំកនុងៃ្រពេនជំុ
វញិទី�ំងៃ្រពសមបទនេនះ។ េន្រតង់្រចកចូល មនបូ៉លីសែដលគម ន�វធុចំនួន
្របមណ ២០នក់ កំពុងរង់ចំទប់ទល់ជមួយអនកត�៉។ 

កលពីៃថងមុន េនេពលែដលអនក្រ�វ្រជវបនមកដល់ទី�ំង្រកុមហុ៊ន 
CRCK ជមួយ្រកុមអនកយកព័ត៌មនទូរទស�ន៍�ល់ហ�េហ��៉ និងអនកយកព័ត៌មន
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 ព័ត៌មនេនះ្រតូ�បន��ព្វ��យ��ូេទេនកនុង�រព័ត៌មនកនុង្រសុក ែដលរមួទងំ ព័ត៌មនេនះែដល្រសង់េចញពីរ

បយករណ៍ ភនំេពញបុ៉ស្តិ  http://mouthtosource.org/rivers/preylang/2011/05/31/cancel‐prey‐lang‐grants‐srp/ 
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កមពុជ  បូ៉លីសទំងេនះមន្រប�ប់េ�យ�វធុ�ក�៧   ដូេចនះ  �ចមនអនក�
មន ក់បងគ ប់ពួកេគឲយទុក�វធុេនទីកំបំង�មួយ។ អនកត�៉បនទមទរេដើមបី
និយយជមួយតំ�ង្រកុមហុ៊ន ែត្រតូវបនបូ៉លីស្របប់ថ នឹងមនអនក�មន ក់
មកនិយយជមួយកនុងេពល៧នទីខងមុខ។ បនទ ប់មកបតុករនិយយថ្របសិនេបើ
គម នអនក�មកកនុងេពល៧នទី ពួកេគនឹងចូលកនុងទី�ំងេនះេដើមបីពិនិតយេ�យខ្លួន
ឯង។ ្របំពីរនទីេ្រកយមក និងេ្រកយមនកររញុ្រចនគន បន្តិចមក បូ៉លីសបន
ឈរេទមខ ង កនុងេពលែដលអនកភូមិចូល�ម្រចកទ្វ រេទកនុងទី�ំងសមបទនេនះ
ជមួយសេម្លងបនទរ្រពមៗគន ។ ពួកេគបនេដើរសំេ�េទេ�ង�រេឈើមួយេនចមង យ
បុ៉នម នគីឡូែម៉្រតេនមខ ងៃនទី�ំងសមបទនេនះ។     េនេពលែដលអនកត�៉បនចូល
កនុងទី�ំងសមបទន េគបនេឃើញថន លបណ្តុ ះកូនេឈើមួយែដលមនទំហំ្របមណ
១ហិក� និងហួសពីេនះបន្តិចេនេលើដីទំហំ្របែហលគន េនះមនកូនេកសូ៊ជេ្រចើន
ជួរ្រតូវបនភជួរេចលកប់េទកនុងដីវញិ។ េនេពលយប់មកដល់ អនកភូមិបន្តចូលេទកនុង
េ�ង�រេឈើ មុននឹងវលិ្រតឡប់មក្រចកទ្វ រវញិ និងចកេចញពីទីេនះ។ 
 ករត�៉របស់ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ ្រតូវបនេគេមើលេឃើញេនទូទំង
្របេទសកមពុជ និងទំនងជបនេលើកទឹកចិត្តឲយមនករត�៉េផ�ងេទៀត្របឆំងនឹង
្រកុមហុ៊នសមបទនេនេខត្ត្រកេចះ កំពង់សពឺ និងេ��ត់ផងែដរ េនចុងឆន ំ២០១១។ 
េនេពលថមីៗេនះ កលពីៃថងទី០៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ �រព័ត៌មនេខមបូ�េដលី បន
�យករណ៍អំពីករត�៉មួយេផ�ងេទៀតេនៃ្រពឡង់កនុង្រសុករេវៀង ែដលេលើកេនះ
ទក់ទងជមួយករ�ម�ត់ករេធ្វើ�ជីវកមមែរម៉សខន តតូច ជលកខណៈសិបបកមម
ពីសំ�ក់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ នែដល្រតូវេគេចទ្របកន់ថ    ម្រន្តី្រសុកបនឃុប
ឃិតជមួយ្រកុមហុ៊នមួយែដលបចចុបុបននេនះកំពុងេធ្វើ�ជីវកមមេនេទ�ំងេនះ។ 
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ជំពូកទី២: វិធីសា្រស្ត្រសាវ្រជាវ 
 

១. េគលបំណង 
េគលបំណងៃនករសិក�េនះ គឺផ្តល់នូវករវភិគអំពីករេ្របើ្របស់អនុផល

ពីៃ្រពេឈើរបស់្របជជនមូល�្ឋ ន និងសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចេនតំបន់ៃ្រព
ឡង់ និងប៉ន់្របមណពីផលប៉ះពល់ែដលពួកេគជួប្របទះេ�យ�រករអភិវ��
នន េនកនុង និងជំុវញិតំបន់ៃ្រពឡង់។  េលើសពីេនះ ករសិក�េនះក៏ចង់ែស្វងយល់
ផងែដរ  អំពីករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេនទូទំងតំបន់ៃ្រពឡង់  េហើយេលើកជ
សំេណើ  និងអនុ�សន៍េទកន់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េដើមបីផ្តល់ជ្របេយជន៍េទ
ដល់្របជជនេនតំបន់ៃ្រពឡង់ និងេដើមបីជករេឆ្លើយតបេទនឹងេវទិកអចិៃ្រន្តយ៍

សហ្របជជតិ ស្តីពីកិចចករជនជតិេដើមភគតិច។78 
 

២. ែដនកំណត់ៃនករសិក� 
ករសិក���វ្រជវេនះ បនកំណត់ករចុះសទង់មតិេនកនុងតំបន់ែដលេលច

េធ្ល ជងេគចំនួនពីរ េ�យ�រមិន�ចចុះេទសទង់មតិសីុជេ្រមេនទូទំងបួនេខត្តៃន
តំបន់ៃ្រពឡង់ទំងមូល។ ៃ្រពឡង់្រគបដណ្ត ប់តំបន់ធំទូ�យែដលមនករលំបក
េចញចូល សូមបីែតេនពក់ក�្ត លរដូវ្របំងក៏េ�យ។  េនកនុងអំឡុងេពលែដល
កមពុជ្របឈមនឹងទឹកជំនន់ឆន ំ២០១១ ែដលជន់លិចតំបន់ៃ្រពឡង់កនុងវ�ិលភពធំ
េធង ករេធ្វើដំេណើ រេសទើរែតមិន�ច្រប្រពឹត្តេទបនផងេនកនុងទីកែន្លងខ្លះៗ ែដលេធ្វើ
ឲយដំេណើ រករសមភ សបន្រប្រពឹត្តេទយឺតយ៉វ     និងករចំ�យក៏េកើនេឡើងផង
ែដរ។    េ�យ�រសហគមន៍ភគេ្រចើនែដលពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើេនកមពុជ េនកនុង
រដូវ�មួយេនះ   អនកភូមិេសទើរែតទំងអស់�ច�កេចញពីភូមិរយៈេពលជេ្រចើន
សប្ត ហ៍េនកនុងេពលមួយ។ ទនទឹមនឹងេនះ អនកភូមិេសទើរែត្រគប់គន េទចំករវលិជំុ ឬ
្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើខ្លះៗ ដូចជេនកនុងអំឡុងរដូវមនែផ្លេឈើ។ េបើេទះជករ
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អេងកតេនះបនេធ្វើេឡើងែតកនុងតំបន់មួយចំនួនក៏េ�យ បុ៉ែន្តលទធផលៃនករសិក�េនះ
មនលកខណៈជតំ�ងសម្រសបអំពីករេ្របើ្របស់ដីៃ្រព និងធនធនធមមជតិពី
សំ�ក់សហគមន៍េនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ 

 

៣. ករេ្រជើសេរ ើសតំបន់េគលេ� 
 តំបន់េគលេ�ែដលមនសក្ត នុពល ្រតូវបនអនក្រ�វ្រជវកំណត់អត្ត
សញញ ណេ្រកយពីបនពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ។  តំបន់អេងកត
ចំនួនពីរ្រតូវបេ្រជើសេរ ើសេនកនុង្រសុកស�្ត ន់ៃនេខត្តកំពង់ធំ និងេន្រសុក��ប
រ�៉ិត់ៃនេខត្តសទឹងែ្រតង។ ដូចែដលបនេឃើញពីខងេដើមេនកនុងរបយករណ៍េនះ
្រសុកស�្ត ន់គឺជចំនុចក�្ត លៃនករត�៉ថមីៗេនះ និងជទី�ំងែដលមនករ
បត់បង់ៃ្រពេឈើកនុង្រទង់្រទយធំ េ�យ�រែតសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលផ្តល់
េ�យរ�្ឋ ភិបល។ សមបទនដីេនទីេនះក៏ព្រងីកជបែនថមចូលេទកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ 
េ្រចើនជងដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេផ�ងេទ�តទំងអស់ែដលេគបនដឹង េនកនុងេពល
បចចុបបនន ែដលបងកផលប៉ះពល់ដល់សហគមន៍ជេ្រចើន។ សហគមន៍េគលេ�នន
េន្រសុក��បរ�៉ិត់ រមួមនភូមិសពង់ផងែដរ។ ករេ្រជើសយកទីេនះមន�រៈ
សំខន់�ស់ េ�យ�រភូមិសពង់តំ�ង�យសហគមន៍មួយចំនួនតូចែដលមិនមន
ទំនស់ជមួយភគី�មួយេឡើយកនុងករែដលសថិតេនកនុងៃ្រពឡង់េនះ។       េហតុ
ផលជក់�ក់មួយេផ�ងេទ�ត ៃនករេ្រជើសេរ ើស្រសុក��បរ�៉ិត់មកសមភ សន៍គឺ
េដើមបីពិនិតយេមើលកំេណើ នៃនករ�ន�ក រយកដីេ�យេលមើសចបប់   និងជនចំ�ក
្រសុក។ 
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ែផនទី ៦: ទី�ំងៃនកែន្លងអេងកត 

 

    ��ងទី៤: តំបន់េគលេ�ៃននករិក� 
េខត្ត កំពង់ធំ រទឹងែ្រតង 
្ររុក រ�្ត ន់ ថ�បក�៉ិត់ 

ភូមិ 

១-ឈូក ១-រពង់ 
២-រំពក ២-�លេ�ធិ៍ 
៣-ែ្ររ�ល ៣-អន្លង់ែពក 
 ៤-ទួល 
 ៥-កេំដៀង 

 

៤. នកេ្រជើរេក ើររំ�ក និងចុះរិក�េេមូល�្ឋ ន 
 េ���ក្ររុករ�្ត ន់ គឺជតំបន់ែដលធ្ល ប់មនបញ្ហ េ្រចើនេេកនុងតំបន់
ៃ្រពឡង់  នករិក�េនះ�នេធ្វើនករមភ រេេកនុងរហគមន៍ចំនួនបី ដូចជ ភូមិែ្ររ
�ល  ភូមិរំពក  និងភូមិឈូក  ែដលទទួលកងឥទធិពលខ្ល ំងបំផុតពីនកអភិ������
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េហើយករសមភ សេនភូមិទំងេនះបនេធ្វើេឡើង េនៃថង ទី១១   ដល់ ១៤  ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០១១។ េហើយករចុះ្របមូលព័ត៌មនបែនថមបនចប់េផ្តើមពីៃថងទី ២៥ ែខវចិឆិក ដល់
ៃថងទី២ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ េនភគខងេជើងៃនតំបន់ៃ្រពឡង់ ែដលេផ្ត តសំខន់េលើភូមិ
សពង់ ភូមិ�លេ�ធិ៍ និងភូមិទួល។ 

 

-្រសុកស�្ត ន់ េខត្តកំពង់ធំ  
អនក្រ�វ្រជវបនេ្រគងសមភ សន៍ចំនួន២០្រគួ�រ េនកនុងសហគមន៍

នីមួយៗ បុ៉ែន្តេ�យ�រែតសមជិកភគេ្រចើេនកនុងសហគមន៍មិនេនកនុងភូមិ ឬមួយ
េទចំករ ឬ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ  ចំនួន្រគួ�រែដល្រតូវបនសមភ សន៍ ្រតូវបន
បនថយមក្រតឹមែត១០្រគ�ួរ កនុងសហគមន៍នីមួយៗ។ េ្រកពីេនះក៏មន ករពិភក�
ចំនួនបី្រកុមផងែដរ ែដលមនអនកចូលរមួពី៥េទ៨នក់កនុងមួយ្រកុមពិភក�។ ករ
្រ�វ្រជវេនះ មនសំណួរ�ច់េ�យែឡកស្រមប់អនកភូមិ និងស្រមប់�ជញ ធរមូល
�្ឋ ន េ�យេផ្ត តេលើករេ្របើ្របស់អនុផលៃ្រពេឈើ ជពិេសសស េដើមេចបះ និងឥទធិ
ពលៃនករអភិវ��នន  ក៏ដូចជ្របសិទធភព    និងកិចចសហ្របតិបត្តិកររបស់�ជញ
ធរមូល�្ឋ ន និងសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងចំេណះដឹងអំពី
សិទធិរបស់ពួកេគេនេ្រកមរដ្ឋធមមនុញញកមពុជផងែដរ។   ពីដំបូងមនករេ្រគង
សមភ សន៍្របធនភូមិទំងអស់ និង្របសិនេបើ�ចេធ្វើបនក៏�ចសមភ សន៍ម្រន្តីឃំុ និង
ម្រន្តី្រសុកផងែដរ បុ៉ែន្តេ�យ�រែតបតុកមម ្រកុម្រ�វ្រជវ�ចសមភ សន៍បនែត
្របធនភូមិមួយរបូបុ៉េ�្ណ ះ។ េ�យ�រែតប�្ហ ននែដលបនកត់សមគ ល់ពីខង
េដើម េនទីបំផុត មនករសមភ ស្រតឹមែត ២៨្រគួ�រ (១០% ៃនចំនួន្រគួ�រេនកនុង
សហគមន៍ចំនួនបីបុ៉េ�្ណ ះ) ែដលបនេធ្វើេឡើង េហើយមនមនុស�ចំនួន១៩នក់
េផ�ងេទ�តបនចូលរមួេនកនុងករពិភក�ទំងបី្រកុម។ េទះបីេនះជតួេលខភគរយ
ទបក៏េ�យ ទិននន័យែដល្របមូលបនជេ្រចើនពិតជមនទំនក់ទំនងជមួយ
វត្តមនៃនទិននន័យែដលមន្រ�ប់បចចុបបនន និងជមួយលទធផលែដលបនមកពីករ
អេងកតេលើកទី២ ដូេចនះ េយើងមនេហតុផលសម្រសបែដល�ចផ្តល់ទំនុកចិត្តថ 
ចំនួនែដលបនេ្រជើសេរ ើសយកមនលកខណៈតំ�ងសមរម�។ 
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-្រសុកថ�បប�៉ិត់ េខត្តសទងឹែ្រតង 
 អនក្រ�វ្រជវបនេ្រគងសមភ សន៍ចំនួន៣០្រគួ�ប (ែដល្រតូវជ្របមណ
៣០% ៃនសមជិកសហគមន៍នីមួយៗ) េនកនុងភូមិនីមួយៗ ែដលបមួទំងម្រន្តីេន
មូល�្ឋ នផង �មែដល�ចេធ្វើបន។ ទក់ទងនឹងជនចំ�ក្រសុក អនក្រ�វ្រជវ
មិន�ចកំណត់េគលេ�បនេឡើយ េ�យ�បមិន�ចដឹងថ្រកុមអនក្របមូល
ទិននន័យនឹង�ចជួបជនចំ�ក្រសុកចំនួនបុ៉នម ននក់េឡើយ។  មនសំណួប ជេ្រចើន
ែដលេផ្ត តយ៉ងសំខន់េលើអនកភូមិ �ជញ ធបមូល�្ឋ ន និងជនចំ�ក្រសុក ែដល
បនបេងកើតេឡើង េ�យមនសំណួបេបើក កនុងេគលេ�េផ្ត តេលើកបេ្របើ្របស់អនុ
ផលៃ្រពេឈើ េដើមេចបះ និងឥទធិពលៃនកបអភិវ�� ្របសិទធភព និងកិចចសហ្របតិបត្តិ
កបៃន�ជញ ធប និងចំេណះដឹងអំពីសិទធិេនេ្រកមចបប់កមពុជ។ 
 េ្រកយេធ្វើកបសមភ សមួយចំនួនេនបេំដៀងបចួមក ្រកុមអនក្របមូលទិនន័យបន
បកេឃើញថ �មពិតបេំដៀង សថិតេនេ្រកអ្វីែដលអនកមូល�្ឋ នេ�ថ ៃ្រពឡង់ េហើយ
អនកភូមិភគេ្រចើនបំផុតគឺជកសិកបេធ្វើែ្រស និង�ំដំឡូវមី។ គម នអនក�មន ក់មន
ទំនក់ទំនងេ្រចើនជមួយៃ្រពឡង់េឡើយ េបើេទះជអនកទំងេនះភគេ្រចើនេ្របើ្របស់
សមភ ប��ងសង់ពីៃ្រពេនះក៏េ�យ។ ្រកុមេនះបនបន្តដំេណើ បេទភូមិ�លេ�ធិ៍ 
ែដលេនទីេនះពួកេគបនបកេឃើញ�ថ នភព្រប�ក់្របែហលគន េនះ េ្រកយពីបន
បកេឃើញថ មន្របជជនមួយចំនួនតូចបុ៉េ�្ណ ះែដលបកអនុផលៃ្រពេឈើ។ េ្រកយ
ពីពិភក�ជបែនថមជមួយតំ�ងពីប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ េគបនសេ្រមចថ 
្រតូវេធ្វើដំេណើ បេទភូមិននដូចជអន្លង់ែពប និងទួលជំនួសវញិ។ ្របកបេនះបននំឲយ
ពួកេគខតេពលជេ្រចើន ដូេចនះ ែផនកបដំបូងែដល្រតូវសមភ សន៍៣០្រគួ�បេនកនុង
សហគមន៍នីមួយៗកនុងចំេ�មសហគមន៍ទំងបី មិន�ចេធ្វើតេទេទៀតបនេឡើ
យ។េលើសពីេនះ អនកភូមិភគេ្រចើនេនឯចំកប ដូេចនះអនក្របមូលទិននន័យបន
ចំ�យេពលជេ្រចើន េដើមបីេធ្វើដំេណើ បេទចំកបបបស់អនកភូមិកនុងបំណងសមភ សន៍។ 
 េនទីបំផុត ្រកុមអនក្របមូលទិននន័យបនសមភ សន៍អនកភូមិចំនួន៤៨នក់ េន
ទូទំងសហគមន៍ទំង្របំ និងមនកបពិភក�្រកុមចំនួនបីបែនថមេទៀត ែដលមនកប
ចូលបមួពីមនុស�ចំនួន៣២នក់។ ភូមិសពង់គឺជេគលេ�សំខន់បំផុតែដលអនក
្របមូលទិននន័យបនចត់ែចងឲយមនកបសមភ សន៍ចំនួន២០នក់ ក៏ដូចជកប
ពិភក�្រកុមចំនួនមួយេនកនុងេពល�ង ចផងែដប។ 
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ជំពូកទី២: លទ្ធផល្រសាវ្រជាវ 
 

១.ជីវភព 
 ១.១. �សស / ្រកុមជនជតិេដើម 
 កនុងចំេ�មសហគមន៍ទំងអស់ ែដលបនេ្រជើសេរ ើសកនុងករ្រ�វ្រជវ 
សហគមន៍ទំងអស់មន្របជជនជអនកកន់�សស្រពះពុទធ េហើយមនែតភូមិមួយ
បុ៉េ�្ណ ះគឺភូមិែ្រស�ល កនុង្រសុកស�្ត ន់ែដលបនអះ�ងថភគេ្រចើនជ «ជន
ជតិេដើម» ែដលមន្របជជន៨១% ជជនជតិកួយ។ តំ�ងសមជិកប�្ត ញ
ៃ្រពឡង់េន្រសុកស�្ត ន់បនេពលថ ្របជជនភគេ្រចើនេនឃំុដងកំបិត និងឃំុ
មនរទិធិ គឺជជនជតិកួយ បុ៉ែន្តេនកែន្លងដៃទេទៀតកនុង្រសុកស�្ត ន់ មន្របជជន
រស់េនច្រមុះគន រ�ងែខមរ និងជនជតិេដើម។ េបើេទះជភូមិទំងេនះមនជនជតិកួយ 
ឬែខមរក៏េ�យ ពួកេគមនជំេនឿេលើៃ្រព�រក�
រមួគន  ែដលមិន្រតូវបនចត់ទុកថជទម្ល ប់

ទូេទរបស់ជនជតិែខមរទូេទេឡើយ។79 
 

េ�យមិន�ប់បញចូ ល្របជជន ែដលចំ
�ក្រសុក អនកតបសមភ សន៍ចំនួន៩២% 
បនេឆ្លើយថ ពួកេគ្របតិបត្តិជំេនឿមូល�្ឋ ន 
របស់ជនជតិេដើមភគតិច។    េនកនុងករ
ពិភក�្រកុម្របជជនចំនួន១០០% េពលថ
ពួកេគ្របតិបត្តិ�មជំេនឿ្របៃពណី  កនុងមូល�្ឋ
ន។ ជករគួរឲយចប់�រមមណ៍ េលើកែលងែត
ភូមិែ្រស�ល មនែតអនកេឆ្លើយតបសមភ សន៍

                                                            
79
  ្រកុមអនក្រ��្រជ�មិនទន�កសួរជនច�ំក្រសុកេនភូមទួិល អំពីជេំនឿ្របៃពណីេឡយី េ�យ�រពួកេគមិន

ែមនជអនករស់េនកនុងៃ្រពឡង់ ដូេចនះពួកេគមិន្រតូ�ទន�ប់បញចូ លេនកនុងករគណនចំនួន្របជជនែដលជអនក
្របតបិត្ត្ិរបៃពណីជនជតេិដមីភគតិចេឡយី។ 

រូបភពទី ៣: ្រស្តជីនជតិកយួដកឹ្រតែីដលេទបីេន�ទទន 

ជំពនូកទតី៣: លទ្្ធ លស្សាេស្ជាេ
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ចំនួន២ នក់ បនអះ�ងថពួកេគជជនជតិកួយ អនកេ្រកពីេនះេពលថ  ពួកេគ
ជជនជតិែខមរ។ ្របករេនះមិន�ចចបស់�ស់ពិត្របកដេឡើយ េ�យេហតុថ 
មនសញញ ណអវជិជមនស្រមប់ករ្របកសខ្លួនថជ្រកុមជនជតិេដើមភគតិច។ ជ
ញឹកញប់ ជនជតិេដើមភគតិចរងករមក់ងយពីសំ�ក់ជនជតិែខមរជេ្រចើន និង
េ្រចើន្រតូវេគេ�ជពកយ្របម�។ េ�យ�រែតសមព ធេនះ អនកទំងេនះជេ្រចើន
នឹងមិនទទួល�គ ល់េ�យចំហថ         ខ្លួនមកពីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច
េឡើយ។    េលើសពីេនះ  ជនជតិេដើមភគតិចជេ្រចើនបនេពលេនកនុងករពិភក�
មិនផ្លូវករថ ពួកេគមន�រមមណ៍ថកនុងនមជជនជតិេដើមភគតិចបនទទួលរង
នូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមន ចំេពះសិទធិរបស់ពួកេគជពលរដ្ឋជជនជតិែខមរ។ េនះ
គឺផទុយពីករពិតែដលថកនុងនមជជនជតិេដើម ពួកេគគួរែតទទួលបនករអនុេ្រគះ 
េនកនុងករណីៃនករទមទរសិទធិដីធ្លីជ្របៃពណី និងសិទធិដៃទេទៀត ែដលមនែចង
េនកនុងចបប់កមពុជ និងចបប់អន្តរជតិ។  
 ករបត់បង់ៃ្រព�រក�របស់ពួកេគ េ�យ�រែតករអភិវ��េទអនគត ្រតូវ
បនអនកតបសមភ សន៍ទំងអស់ែដលជអនក្របតិបត្តិជំេនឿជនជតិេដើម េមើលេឃើញ
ថគម នអ្វីេ្រកពីមហន្ត�យេឡើយ។ ពួកេគអះ�ងថ  ទេង្វើេនះនឹងបំផ្ល ញ�សន
របស់ពួកេគ បងកឲយមនជមងឺ  នំមកនូវករឈឺចប់ដល់្រគួ�រ  និងសហគមន៍
ទំងមូល និងនំឲយពួកេគបត់បង់្របៃពណី។ ទិដ្ឋភពេនះេនមិនទន់�ប់បញចូ លអនក
តបសមភ សន៍ែដលជជនចំ�ក�សុកេនេឡើយេទ បុ៉ែន្តមនករកត់សមគ ល់ថ អនក
តបសមភ សន៍មួយចំនួនែដលមិនបន្របតិបត្តិជំេនឿេនះ ក៏បនេពលផងែដរថ �
មនឥទធិពលអវជិជមនេលើសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 
 �ជករបង្ហ ញឲយេឃើញចបស់ថ សហគមន៍ជេ្រចើនេនទីេនះគួរែតបន
ទទួលសិទធិជ «ជនជតិេដើមភគតិច» េនេ្រកមេគលករណ៍ែណនំែដលមន

��ប់កនុងចបប់ភូមិបល។
80

 សហគមន៍ែខមរេនជំុវញិៃ្រពឡង់រស់េន�មរេបៀបេសទើរ
ែតដូចគន េទនឹងសហគមន៍ជនជតិកួយ េ�យមនជំេនឿដូចគន ជេ្រចើន ក៏ដូចជ 

                                                            
80 ចបប់ភូមិបល ឆន  ំ២០០១ ��� ២៣ 
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មនករពឹងែផ្អកេសទើរែតទំង្រសុងេលើធនធនៃ្រពេឈើផងែដរ។ ម្រ� ២៣ ៃនចបប់
ភូមិបលឆន ំ២០០១ ែចងថ «សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចគឺជ្រកុមមនុស�ែដល
រស់េនេលើែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលសមជិកទំងអស់បង្ហ ញនូវករ
ឯកភពៃនជតិពនធុ សងគមវបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច ្របតិបត្តិរេបៀបរស់េន�ម្របៃពណី 
និង�ំដុះេនេលើដីែដលខ្លួនកន់កប់េទ�មកបួនខន ត ទំេនៀមទម្ល ប់ៃនករេ្របើ
្របស់ជសមូហភព»។ �មរយ�េសចក្តីអធិបបយេនះ េទះបីអនកខ្លះ�ចមិន
និយយអំពីអ្វីែដល្រតូវចត់ទុកថជភ�ជនជតិេដើមភគតិចក៏េ�យ ពួកេគមន
លកខណ�សម្រសប�មលកខខណ្ឌ ទំងអស់ េហើយកនុងន័យេនះពួកេគគួរែតបន
ទទួលកិចចករពរ ដូចជ សហគមន៍ជនជតិកួយផងែដរ។ 
 

១.២. អកខរភព 

 កង្វះករអប់រ្ំរតូវបនអនកតបសមភ សន៍េលើកេឡើងជេទៀងទត់ថ ជបញ្ហ ចំ
បងមួយ េនេពលែដលពួកេគេឆ្លើយេទនឹងសំណួរនន   េនកនុងអំឡុងេពលៃនករ
អេងកត។   សំណួរេនះមិនបនសួរេទអនកតបសមភ សន៍េនកនុងភូមិចំនួនបីកនុង្រសុក
ស�្ត ន់េឡើយ។ 
 មនុស�េពញវយ័ចំនួន ៦៥% េនកនុងភូមិននកនុង្រសុកថ�បរ�៉ិត់ គឺជអនក
មិនេចះអក�រ េ�យកូនរបស់អនកតបសមភ សន៍មន្រតឹមែត ៤៤% ែដលបនទទួល
ករអប់រ�ំមទ្រមង់�មួយ។ តួេលខអំពីករអប់របស់រកុំមរមនក្រមិតទបខ្ល ំង
�ស់ និងមិនទំនងជ�ចផ្តល់ករឆ្លុះបញច ំងេ�យសុ្រកឹតយអំពីថេតើកុមរបុ៉នម ន
នក់ែដលពិតជបនទទួលករសិក�េន�ម��េរៀនេឡើយ។ េយើងមិនដឹងេទ
ថេតើកូនរបស់អនកតបសមភ សន៍បុ៉នម ននក់សថិតកនុង�យុចូលេរៀន ដូេចនះតួេលខពិត
្របកដ�ចមនខពស់ជងេនះ។ សហគមន៍ទំងេនះមន��េរៀនមួយ បុ៉ែន្តេនះ
មិនែមនជករធនថពួកេគមន្រគូែដលេធ្វើករេពញេម៉ងេឡើយ ដូចកនុងករណីៃន
សហគមន៍ននេនកនុងតំបន់�ច់្រសយលេនទូទំងកមពុជផងែដរ ។ 

ជករចបស់�ស់ថ ក្រមិតៃនករអប់រមំនឥទធិពលជខ្ល ំងមកេលើសមតថ
ភពរបស់អនកភូមិ កនុងករយល់ដឹងអំពីករពនយល់របស់�ជញ ធរននេនកនុងកិចច្របជំុ
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ទំង�យ។ ដូចគន េនះែដរ មនុស�ជេ្រចើនមិន�ច�ន�ក�រននែដលពួកេគ
្រតូវផ្តិតេមៃដេដើមបីផ្តល់ជកិចច្រពមេ្រព�ងេនះេឡើយ។ 

 

១.៣. ករេ្របើ្របស់អនុផលៃ្រពេឈើ/ជ័រទឹក 
ករគណនក្រមិត ៃនករ

ពឹងែផ្អកេលើ អនុផលៃ្រពេឈើ 
េ�យេយង�មទិននន័យ ែដល
្របមូលបន ទមទរឲយមនករ
ដកេចញទិននន័យខ្លះ េទើប�ច
បនតួេលខសុ្រកឹតយ េ�យ�រ 
ទិននន័យមកពីភូមិរេំដៀង បនេធ្វើ
ឲយមនភពខុសគន ជខ្ល ំង។ 
ដូេចនះ ្របសិនេបើេយើងមិន�ប់
បញចូ លទិននន័យមកពីភូមិរេំដៀង កនុងចំេ�មអនកតបសមភ សន៍ ៨៨% ែដលេនសល់
បនពឹងែផ្អកេលើអនុផលៃ្រពេឈើស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិ េ�យកនុងេនះករដងជ័រគឺ
ជ្របភពចំបងៃន្របក់ចំណូលមនចំនួន៧៨%។ ស្រមប់អនកតបសមភ សន៍ភគ
េ្រចើន ្របក់ចំណូលតិចតួចែដលបនពីអនុផលៃ្រពេឈើ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់
ករចំ�យសំខន់ៗ ដូចជទិញអំបិល និងេសប�ង��រដៃទេទៀតែដលពំុមនេន
កនុងមូល�្ឋ ន ឬស្រមប់ទិញអ្វីៗេផ�ងេទៀត ដូចជ ឥនធនៈ ឬបរជីេដើម។ 

ជចេម្លើយរមួស្រមប់សហគមន៍ែដលបនេ្រជើសេរ ើសកនុងករសិក�គឺថ ករ
បត់បង់ៃ្រពេឈើនឹងេធ្វើេ�យខូច្របេយជន៍ដល់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ។ ករ
រស់េនេសទើរែតមិន�ចបរវ្រប្រពឹត្តេទបនេ�យគម ន្របក់ចំណូល សន្តិសុខេសប�ង 
សមភ រៈ�ងសង់ ឱសថ និងគម នអ្វីមន�ល់ស្រមប់កូនេចជំនន់េ្រកយ។ 

តួេលខសរបុែដលបនពីករអេងកតនន ពិតជេឆ្លើយតបយ៉ងចបស់េទនឹង
តួេលខ៨០% ែដលបនេសនើេឡើងពីខងេដើម អំពីករពឹងែផ្អកេលើករដងជ័រ 
(MacDonald 2004)។ ករបត់បង់ៃ្រពេឈើនឹងមនឥទធិពលជមហន្ត�យមកេលើស

របូភពទ ី៤: អនកភូមកិពុំងដកឹជញជូ នឫស� ី
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ហគមន៍ទំងអស់េនះ េហើយគម នេហតុផល�មួយែដល្រតូវសង�័យេទែដលថ�
នឹងមនឥទធិពលមកេលើសហគមន៍ដៃទេទៀតកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់�មក្រមិតខុសៗគន ។ 
លទធផលបង្ហ ញថ អនកភូមិេ្រចើនជង ៨០% េនកនុងសហគមន៍ទំងេនះពឹងែផ្អកេសទើរ
ែតទំង្រសុងេលើអនុផលៃ្រពេឈើជ្របភព្របក់ចំណូល កនុងេនះករដងជ័រគឺជ
្របភពចំណូលចំបង មនយ៉ងេ�ច�ស់៧៥% ៃនអនកភូមិទំងអស់េនកនុងតំបន់
ៃ្រពឡង់។ 

គួរកត់សមគ ល់ថ អនក្រ�វ្រជវចប់�រមមណ៍ថ អនកនំផ្លូវមន ក់េនកនុងសហ
គមន៍េនស�្ត ន់�ចមនឥទធិពលមកេលើលទធផលទំងេនះ េ�យ�ចនំផ្លូវ្រកុម
អនក្រ�វ្រជវ េទរកអនកភូមិែដលរងេ្រគះេ�យ�រ្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋ
កិចច។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ េ�យ�រអនកតបសមភ សន៍ទំងអស់ េលើកែលង
ែតមន ក់េនកនុងសហគមន៍េនះ ែដលមិនពឹងែផ្អកេលើអនុផលៃ្រពេឈើ  �េធ្វើេ�យតួ
េលខេនះមនភពទបជងេគកនុងចំេ�មភូមិទំងបី។ ដូេចនះ មនករចប់�រមមណ៍
ថអនកនំផ្លូវពំុមនឥទធិពលេ្រចើនេឡើយមកេលើលទធផលេនះ េទះបីករសង�័យរបស់
អនក្រ�វ្រជវ�ច្រតូវក៏េ�យ។ 

ទក់ទងនឹងករ�ំដំ�ំ្រសូវ   គម នអនក�មន ក់កនុងចំេ�មអនកតប
សមភ សន៍ចំនួន ៤៨% ែដលជអនក�ំ្រសូវ និងរកជ័រ  �ច�ំ្រសូវបន្រគប់្រគន់
ស្រមប់ផ្តល់ជ្របភព្របក់ចំណូលេឡើយ។ េលើសពីេនះ  ្របជកសិករជេ្រចើន
ែដល�ំដំ�ំ្រសូវេនេលើដីចំករវលិជំុ េធ្វើឲយពួកេគពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើេសទើរែត
១០០%។ រ�ងសហគមន៍ែខមរ និងសហគមន៍ជនជតិកួយ េគពំុេឃើញមនភពខុស
គន េ្រចើនេឡើយ ទក់ទងនឹងករេ្របើ្របស់ធនធនៃ្រពេឈើ។ កនុងន័យេនះ េគមន
េហតុផលសម្រសបេដើមបីេជឿថ សូមបីែតមនករអេងកតធំេធងេ្រចើនជងេនះក៏េ�យ 
លទធផលែដលបនមកនឹងពំុមនភពខុសគន េ្រចើនេឡើយ។  អនកតបសមភ សន៍ចំនួន
១០០% េនកនុងសហគមន៍ទំង៨ េ្របើ្របស់អនុផលៃ្រពេឈើេផ�ងេទៀតេនកនុង
ជីវភព្របចំៃថង ដូចជ សមភ រ��ងសង់ ��រ ឱសថ ។ល។ េ�យអនកទំងេនះ
�ច្រតឹមចិញច ឹមជីវតិ្រគប់្រគន់ ែតបុ៉េ�្ណ ះ េ�យមិនទក់ទងនឹង្របភពចំបងៃន
្របក់ចំណូលេឡើយ។ 
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១.៤. ្របក់ចំណូលពីអនុផលៃ្រពេឈើ/ជ័រទឹក 
 ្រកុមអនក្រ�វ្រជវបនសំុឲយអនកតបសមភ សន៍េធ្វើករប៉ន់្របមណ អំពី្របក់
ចំណូលរបស់ពួកេគពីធនធនធមមជតិែដលបនពីៃ្រពឡង់កនុងមួយែខៗ។ េនះជ
្របក់ចំណូលសុទធ និងមិន�ប់បញចូ លផលចំណូលែដលបនពីវត្តមនេ�យមិនបង់
ៃថ្លស្រមប់សមភ រៈ�ងសង់ េស��ង��រ ឱសថ។ល។ ្របក់ចំណូលមនភព
ខុសគន ពី ២,០០០េរៀល (០.៥០ ដុ�្ល �េមរកិ) េទ ៦០០,០០០េរៀល (១៥០.០០ 
ដុ�្ល រ�េមរកិ) កនុងមួយែខ ស្រមប់បុគគលមន ក់ៗ ែដលមនេដើមេចបះេ្រចើនជង 
១,០០០េដើម។ ្របក់ចំណូលជមធយមស្រមប់អនកតបសមភ សន៍ទំងអស់គឺ 
៥០,០០០េរៀល (១២.៥០ដុ�្ល �េមរកិ) កនុងមួយែខ បុ៉ែន្តគេ្រចើនបំផុតរកបនកនុង
រ�ង ១០,០០០េរៀល និង ៣០,០០០េរៀល (២.៥០ និង ៧.៥០ដុ�្ល �េមរកិ) កនុងមួយ
ែខ។ ភពខុសគន េនះមួយែផនកប�្ត លមកពី្របករែដលថ ្រគួ�រខ្លះសេ្រមចេធ្វើ
ករ�ំ្រសូវ និងដំ�ំេផ�ងេទៀត ែដលភគេ្រចើនលក់េនកនុងសហគមន៍ទំងេនះ។ 
អនកដៃទេទៀតលក់ជ័រ ឬអនុផលៃ្រពេឈើ និងទិញ្រសូវពីអនកភូមិេផ�ងេទៀត ចំែណក
អនកដៃទេទៀត�ំ្រសូវផង និងរកជ័រទឹកផង។ ភពខុសគន ៃនចំនួនេដើមេចបះែដល
បុគគលមន ក់ៗកន់កប់ េ្រចើនែតេ�យ�រសិទិធបន្តមរត៌កេនកនុងសហគមន៍ និងករ
លក់ដូររ�ងបុគគល និង្រគួ�រនន។ 

េនកនុងទី�ំងសិក�ទំងពីរ អនករកជ័រ�ចរក្របក់ចំណូលបនជមធយម
ចេន្ល ះពី ៣,០០០េរៀល (០.៧៥ដុ�្ល រ�េមរកិ) េទ ៥,០០០េរៀល (១.២៥ដុ�្ល រ�
េមរកិ) ពីេដើមជ័រមួយេដើមកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ។ ភពខុសគន ៃន្របក់ចំណូល
�្រស័យេទេលើទំហំ គុណភណ និង្របេភទៃនេដើមជ័រែដលផ្តល់ផល។ ស្រមប់អនក
តបសមភ សន៍ភគេ្រចើន ្របក់ចំណូលែដលពួកេគរកបនពីអនុផលៃ្រពេឈើ្រគប់
្រគន់ស្រមប់ែតបំេពញភពចំបច់សំខន់ៗកនុងកររស់េនែតបុ៉េ�្ណ ះ េហើយេ្រចើន
ែតជករបំេពញបែនថមេលើចំណូលពីដំ�ំ្រសូវ ែដលមន្រតឹមតិចតួច ចំែណកភគ
េ្រចើនៃន��រ និងត្រមូវករដៃទេទៀត្របចំៃថងក៏បនមកពីៃ្រពេឈើផងែដរ។ កនុង
ន័យេនះ �ជក្រមិត្រគប់្រគន់ស្រមប់ែតរស់។ អនកភូមិខ្លះ�ចមនេដើមេចបះ 
ជេ្រចើន     និងមិន�ំ្រសូវេឡើយ     បុ៉ែន្តពួកេគទិញអងករពីអនកភូមិដៃទេ�យេ�ះដូរ 



ករណីអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ព្រៃឡង់៖  នតើ្បជាជនទទួលបានផល្បនោជន៍រីៃការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះដែរឬនទ?

59
 

ជមួយ្របក់ែដលពួកេគរកបនពីករលក់ជ័រទឹក។  
ករសិក�េនះពិតជមនក្រមិតកំណត់ កនុងករទទួលបនគំនិតពិត្របកដ

អំពីថេតើ្រគួ�រនីមួយៗែដលរស់េនពឹង�្រស័យកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ �ចរក្របក់
ចំណូលបនបុ៉នម នពីៃ្រពេឈើ។ េដើមបីឲយបនសុ្រកឹតយជងេនះ �ចទមទរឲយមន
ករសិក�ធំជង និងពិ�្ត រជងមុន ែដលជករ្របេសើរគួែតកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ
េពញេដើមបីកំណត់ៃថ្លធនធនទំងអស់ែដលយកេចញពីៃ្រព និងអ្វីែដល្រតូវទិញ។
អនកតំ�ងៃនប�្ត ញៃ្រពឡង់ បនផ្តល់ប៉ន់្របមណអំពី្របក់ចំណូលែដល
ទទួលបនពីអនុផលៃ្រពេឈើ្របមណ ២០,០០០េរៀល េទ ៣០,០០០េរៀល (៥.០០ 
េទ ៧.៥០ដុ�្ល រ�េមរកិ) កនុងមួយៃថង  ស្រមប់មួយ្រគួ�រ េ�យគិតទំង��រ 
ឱសថ សមភ រៈ�ងសង់ និងអ្វីេផ�ងេ្រកពីេនះ។ េបើពួកេគមិន�ចចូលរកអនុល
ផលៃ្រពេឈើបន ពួកេគ្រតូវទិញ ដូចជ ��រ ឱសថ សមភ រៈ�ងសង់ជេដើម។ 
ករបត់បង់ៃ្រពេឈើ ឬករែដលមិន�ចចូលរកអនុផលៃ្រពេឈើគឺជករពក់ព័នធ
យ៉ងធងន់ធងរចំេពះករចិញច ឹមជីវតិ និងសន្តិសុ�េសប�ងរបស់្រគួ�រែដលពឹង
�្រស័យេលើៃ្រពេឈើ។  

ភូមិននដូចជ ភូមិសពង់ និងភូមិទួល មនករទក់ទងតិចតួច�ស់ជមួយ
ពិភពខងេ្រក េ�យ�រេគ្រតូវចំ�យេពលជេ្រចើនេម៉ង�មេទច្រកយន
យន្ត េទើប�ចមកកន់ទីផ�រែដលេនជិតបំផុតបន ែដលេធ្វើឲយករេធ្វើដំេណើ រេនះ
្រតូវចំ�យ�ពស់ជបងគួរ។ ជក់ែស្តង ភូមិសពង់ជសហគមន៍�ច់្រសយលជងេគ
បំផុតែដលមនែតកូនតូបលក់ទំនិញតូចមួយបុ៉េ�្ណ ះ   ែដលមន�ក់លក់្រតឹមវតថុ
សំខន់ៗមួយចំនួនតូចមកពីខងេ្រកភូមិ ដូចជអំបិល   បី៊េចង  មីកញច ប់  និងបរ ី
េថកៗមួយចំនួន។     េលើសពីេនះ ជទូេទ ជ័រទឹកពីភូមិសពង់្រតូវបនដឹកជញជូ នេទ
ទីផ�រ្រតឹមែតបុ៉នម នេជើងបុ៉េ�្ណ ះកនុងមួយឆន ំ �មរថយន្តដឹកទំនិញែដល�ចចូល
មកដល់ភូមិែតកនុងរដូវ្របំងែតបុ៉េ�្ណ ះ។ េនះមនន័យថភគេ្រចើនបំផុតៃនពណិជជ
កមម  បនេធ្វើេឡើងែតេនកនុងសហគមន៍ែដលេធ្វើឲយ�ច់្របក់មនតួនទីតិចតួចេន
កនុងជីវភព្របចំៃថង។ កនុងន័យេនះអនកភូមិពិតជពឹងែផ្អកេលើធនធនៃ្រពេឈើែដល
សថិតេនជំុវញិពួកេគ ជជងករេ្របើ្របស់�ច់្របក់កនុងចលនេសដ្ឋកិចច។  មូល
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េហតុែដលអនកភូមិេនស�្ត ន់ បនអះ�ងថមនេដើមេចបះេ្រចើនខ្ល ំងជងេន
តំបន់េនះគឺេ�យ�រសហគមន៍នន�ចេ្របើ្របស់ទីផ�រ�យ្រសួលជង េហើយ
មនទំនក់ទំនង និងពឹងែផ្អកេលើ�ច់្របក់កនុងចលនេសដ្ឋកិចច។ សញញ េផ�ងេទៀត
អំពីលកខខណ្ឌ ៃន្របក់ចំណូលទំនងជខុសគន គឺថ មនែត្របជជនមួយចំនួនតូច
េនភូមិសពង់មនេទច្រកយនយន្តែតមួយ េហើយគិតមកទល់េដើមឆន ំ២០១១មន
ទូរស័ពទ្រតឹមែតមួយេ្រគ�ងបុ៉េ�្ណ ះ  េនកនុងភូមិេនះទំងមូល េធៀបនឹងភូមិននេន
្រសុកស�្ត ន់ ែដល្រគួ�រជេ្រចើនមនេទច្រកយនយន្ត   េហើយទូរស័ពទក៏មនជ
ទូេទជងផងែដរ។ េគ្របែហលជ�ចនិយយបនថ ្របជជនេនភូមិសពង់មិនែមន
ជអនកេ្របើ្របស់សមភ រៈេ្រចើនេឡើយ េ�យ�រែតវ�ិលភព្រគបដណ្ត ប់ៃន
ទូរទស�ន៍េទើបែតមនេនកនុងឆន ំ ២០១១ ែតបុ៉េ�្ណ ះ ែដលមុនេនះទូរទស�ន៍មួយ
ចំនួនតូចែដលមនេនកនុងសហគមន៍េនះ េ្រចើនែតេ្របើ្របស់ស្រមប់ពិធីននកនុង
សហគមន៍ េដើមបីបញច ំងវសីុីឌី និងឌីវឌីីែតបុ៉េ�្ណ ះ។ មួយវញិេទៀត ភូមិសពង់មនករ
េ្របើ្របស់សមភ រៈកនុងក្រមិតដ៏ទបែដលមិនែមនជបញ្ហ ៃន្របក់ចំណូលទប និង
បញ្ហ ៃនកររកទិញទំនិញេទ បុ៉ែន្តជបញ្ហ ែដល្របជជនរស់េនកនុងេសដ្ឋកិចចែដល
មិន�ុំជមួយនឹងករេ្របើ្របស់របស់ទំងេនះកនុងជីវភពរបស់ពួកេគ។ 

 
 
 
 
 
 
 

របូភពទ ី៥: ករដងជ័រ��មបបពពី 
  

១.៥. ចំនួនេដើមេចបះ 
្របករគួរឲយចប់�រមមណ៍  គឺចំនួនេដើមេចបះែដលបនអះ�ងេ�យ្របជ

ជនថជរបស់ខ្លួនេនកនុងតំបន់ែដលអេងកតទំងពីរេនះ មនភពខុសគន ជខ្ល ំង។
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ចំនួនេដើេចបះ ែដល្របជជនមន ក់ៗកនុងសហគមន៍កនុង្រសុកថ�បរ�៉ិត់អះ�ងថ
ជរបស់ខ្លួនគឺជមធយមចំនួន៣២០េដើម      ចំែណកេន្រសុកស�្ត ន់គឺចំនួន៩៤០
េដើម។ េហតុផលៃនភពខុសគន ជខ្ល ំងែបបេនះ េនពំុបនដឹងចបស់េនេឡើយេទ។  
អនកតបសមភ ន៍េនកនុងភូមិឈូក សុទធែតអះ�ងថខ្លួនមនេដើមេចបះេ្រចើនជង
១,៥០០េដើម  េហើយ្របសិនេបើេយើងមិនគិតបញចូ លតួេលខទំងេនះេទ តួេលខមធយម
នឹងថយចុះមក្រតឹមជិត៦០០េដើម។ េយង�មអនកតំ�ងៃនប�្ត ញៃ្រពឡង់មន ក់
េន្រសុកស�្ត ន់ តួេលខជមធយមគឺជិត ៤០០េដើម កនុងមួយ្រគួ�រ។ �្របែហលជ
មនអ្វីែដល្រតូវេធ្វើជមួយនឹងសហគមន៍ដ៏�ច់្រសយល េន្រសុកថ�បរ�៉ិត់េនះ
ផងែដរ។ 

 
 

១.៦. ករផ្តល់សំណងចំេពះអនុផលៃ្រពេឈើ 
�ល់សំណងែដល្រតូវសងេទឲយអនកភូមិ េ�យ�រែតករបត់បង់េដើម

េចបះែដលប�្ត លមកពីសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ្រតូវគិតគូរ
ពី�យុកលៃនេដើមេឈើេនេពលគណនតៃម្លៃនេដើមេឈើ េ�យ�រេដើមេចបះ្រតូវ
បនបន្តជមរតក៌ពីជំនន់មួយេទជំនន់មួយេផ�ងេទៀត។ ្របក់សំណងែដលផ្តល់
េ�យ្រកុមហុ៊ន CRCK  ដល់អនកភូមិមួយចំនួនេន្រសុកស�្ត ន់មន្រតឹមែត 
១០,០០០េរៀល (២.៥០ដុ�្ល រ�េមរកិ) បុ៉េ�្ណ ះកនុងេចបះមួយេដើម ែដល្រតូវនឹងតៃម្ល
ស្រមប់រយៈេពល ២ េទ ៣ឆន ំ ៃនករ្របមូលជ័រទឹក  ែដលេដើមេចបះទំងេនះ�ច
ផ្តល់ផលជេ្រចើនទសវត�រ។៍ តួេលខសមេហតុផលជងេនះ គួរែតេ្រចើនជង 
១០០,០០០េរៀល (២៥.០០ដុ�្ល រ�េមរកិ) ែដលយ៉ងេ�ច�ស់�ចផ្តល់សក្ត នុ
ពលស្រមប់អនកភូមិកនុងករវនិិេយគេលើជំនួញេផ�ង។ ជេ្រមើសមួយេផ�ងេទៀត គួរែត
្រកុមហុ៊នបង់ៃថ្លគិតជភគរយៃនតៃម្លេដើមេឈើនីមួយៗ        គិតជែម៉្រតគូបៃនេឈើ
មូល។ �មតៃម្លបចចុបបននែដលមន្របមណ ៣០០ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងមួយែម៉្រតគូប 

ស្រមប់េដើមេចបះ
81   

តួេលខេនះបង្ហ ញថ អនកភូមិកនុងករណីេនះគួរែតទទួលបន 
្របក់េ្រចើនជងបចចុបបននេនះឆង យ�ស់។ 
                                                            
81
 រូបបនមកពីអងគករករពរធនធនធមមជត ិ(NRPG) 
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ទក់ទងនឹងភពជមច ស់េលើេដើមេចបះ ្របករសំខន់គឺ្រតូវកត់សមគ ល់ថ 
សហគមន៍ជេ្រចើនេនកនុង និងជំុវញិតំបន់ៃ្រពឡង់បនសហករគន អះ�ង«ភពជ
មច ស់» េលើេដើមេចបះ េសទើរែតទំងអស់េនកនុងៃ្រពេនះទំងមូល េ�យតំបន់នន្រតូវ
បនែបងែចករ�ងសហគមន៍ និងបនទ ប់មករ�ងអនកភូមិមន ក់ៗេ�យ្រតូវមនករឯក
ភពគន ជសមូហភពេលើ្រពំ្របទល់េនថន ក់មូល�្ឋ ន។ អនកភូមិមន ក់�ចមនេដើម
េចបះចំនួន ៥០០េដើម បុ៉ែន្តេ្របើ្របស់ជក់ែស្តង្រតឹមែត ៤០០េដើមបុ៉េ�្ណ ះ ចំែណក
េដើមេចបះដៃទេទៀត ្រតូវបនចត់ទុកថេនតូចេពក មិន�ច្របមូលផលជដំុកំភួន
េឡើយ បុ៉ែន្តេដើមេចបះតូចៗទំងេនះេនែត្រតូវចត់ទុកថជកមមសិទធិរបស់ពួកេគ
រហូតដល់មនទំហំសមលមម។ េគ�ចនិ�យេ�យងយថ ្របសិនេបើអនក�មន ក់
កប់េដើមេចបះេនៃ្រពឡង់ ពួកេគនឹង្រតូវជំពក់្របក់សំណងដល់អនក�មន ក់។ 

មន្របជជនចំនួនបីនក់បនអះ�ងថ ្រកុមហុ៊ននន្រតូវែតផ្តល់សំណង
ជូន្របជជនេ�យយុត្តិធម៌ស្រមប់ករបត់បង់េដើមេចបះ។ ្របជជនមិនបន
បញជ ក់អំពីសំណូមពរេ�យជក់�ក់ ថេតើសំណងគួរែតេធ្វើេឡើងេ�យរេបៀប� 
បុ៉ែន្តពួកេគបនបញជ ក់ថ សំណងែបប�ក៏េ�យេ�យែតមនករឯកភពគន
រ�ងភគីទំងពីរ។ ្របជជនចង់មនអនុផលៃ្រពេឈើស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិជជង
ករទទួលយកសំណង េហើយពួកេគមនគំនិតតិចតួច ឬគិតមិនេចញថេតើពួកេគ
�ចរស់េនបនេ�យគម នេដើមេចបះេ�យរេបៀប�។ ករផ្តល់សំណង្រតូវបន
េគេមើលេឃើញថ ជត្រមូវករេដើមបីជំនួសេ�យអ្វីែដល្របជជនបត់បង់ស្រមប់
កររស់េន្របចំៃថង បុ៉ែន្ត�មិនែមនជវធីិដ៏ចំបច់េដើមបីចប់េផ្តើមជីវតិ ឬជំនួញថមីដ៏
េពញេលញេឡើយ។ 

 

១.៧. កមមសិទធិដី និងឯក�រផ្លូវករស្រមប់្រគួ�រ 
ជករពិត ករប៉ន់្របមណឲយបនសុ្រកឹតយអំពី�ថ នភពកមមសិទធិដីេនទូ

ទំងៃ្រពឡង់គឺជករលំបកមួយ េ�យ�រែតមនឯក�រតិចតយចបុ៉េ�្ណ ះែដល
បង្ហ ញពីករកន់កប់ដី។ សូមបីែតអនកភូមិែដលរស់េនភូមិរបស់ពួកេគជេ្រចើន
ជំនន់ក៏មិនមនេសៀវេភ្រគួ�រ ឬអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ែដលេចញេ�យភន ក់ងររ�្ឋ  
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ភិបលែដរ។ េ�យ�រែតភព�ច់្រសយល និងគម នទំនក់ទំនងជមួយពិភពខង
េ្រក បនេធ្វើេ�យសហគមន៍ៃ្រពឡង់ ក៏ដូចជភស្តុ�ងននរបស់អនក្រសុកដូចជ
របូថត �� និងករកត់្រ�ននអំពីសុខភពគឺមនករខ្វះខត។ បែនថមពីេនះ 
�មករបញជ ក់ពីអនកភូមិសពង់ែដលរស់េនទីេនះ�ំងពីយូរ សហគមន៍មួយចំនួនដូច
ជភូមិ្រកបីមួយ េន្រសុកថ�បរ�៉ិត់ មិនមនេនមុនឆន ំ២០០៥េទ។ ភូមិេនះបន
ទក់ទញជនចំ�ក្រសុកេ�យចូលេទេនកនុងតំបន់ៃ្រពេឈើ ឬសហគមន៍ៃ្រព
េឈើ និងចូលកន់ែតេ្រជេទតំបន់ថមីៗ។ 
 ទក់ទងនឹងកមមសិទធិដី អនកភូមិ ៧៩% ពំុមន�ក�របញជ ក់កមមសិទធិដីេឡើយ 
េហើយបនទមទរសិទធិេលើដីដូន� េនេលើចំែណកដីៃ្រព និងផទះសំែបងរបស់ពួក
េគ។ សហគមន៍ទំងអស់បនមក�ំងេនទីេនះជយូរ �មែដលអនកភូមិទំងេនះ
�ច�ំបន េហើយអនកទំងេនះភគេ្រចើនបនពនយល់ថ ពួកេគមនែតករ្រពម
េ្រព�ង�ទ ល់មត់េនកនុងសហគមន៍ទក់ទងនឹងដីៃ្រព ឬេដើមេឈើជក់�ក់។ អនកភូមិ
មួយចំនួនេនភនំឈូកបនេពលថ ពួកេគមនកិចច្រពមេ្រព�ងជ�យលកខណ៍អក�រ
េនកនុងសហគមន៍េនះ ចំែណកអនកេផ�ងេទៀតេនភូមិែ្រស�ល បនរក�ទុកប័ណ្ណ
បញជ ក់កមមសិទធិដីកសិកមមរបស់ខ្លួន�ំងពីសម័យសេម្តចសីហនុ ែដលេនេ្រកម
ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ ្រតូវអស់សុពលភពរចួេទេហើយ។82 ្រគួ�រននែដល
មនដីែ្រសជអចិៃ្រន្តយ៍គឺជអនកែដលមន�ក�របញជ ក់កមមសិទធិ �មទ្រមង់�
មួយេបើេទះជ�ក�រទំងេនះជេ្រចើនផុតសុពលភពេទេហើយក៏េ�យ។ េទះបី
ពួកេគមកពីេខត្តដៃទក៏េ�យ អនកចំ�ក្រសុកចំនួន៧នក់េនភូមិទួល បនអះ�ង
ថដីរបស់ពួកេគក៏ជដីរបស់ដូន�ផងែដរ និងបនផ្តល់មកឲយពួកេគ�មរយ��ច់
ញតិេនកនុងភូមិេនះ។ 
 េន្រសុកថ�បរ�៉ិត់ អនកតបសមភ សន៍េនកនុងករអេងកតេនះ្រតូវបនសួរ
អំពីអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ឬេសៀវេភ្រគួ�រ េដើមបីបញជ ក់ថពួកេគបនរស់េនកនុង
សហគមន៍ទំងេនះ។ ជលទធផល្របជជន៩០% ៃនអនកែដលបនចូលរមួកនុងករ
អេងកត មនយ៉ងេ�ច�ស់ទ្រមង់�មួយៃនអត្តសញញ ណទំងពីរេនះ។ 
                                                            
82
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 ជករចបស់�ស់ថ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនបំផុត�ចបន្រតឹមែតទមទរ
សិទិធេលើដីពីដូន� េហើយសិទធិែបបេនះមន្រតឹមែតជករ្រពមេ្រព�ង�ទ ល់មត់េន
កនុងសហគមន៍នីមួយៗទំងេនះបុ៉េ�្ណ ះ។ ករបត់បង់ដីនិង/ឬេដើមេឈើទំងេនះ
លំបកនឹងជំនួសបន�ស់េ�យ�រែត្រគប់េដើមេឈើែដលមន និងៃ្រពេឈើេន
ជិតសហគមន៍្រតូវបនក្ល យជកមមសិទធិរបស់អនកដៃទ�មន ក់រចួេទេហើយ។ ឆង យ
ពីភូមិបន្តិច ដី និងេដើមេឈើ គឺជរបស់សហគមន៍ដៃទ។ េបើេ�យេរៀប�ប់ថដីែ្រស 
ដីធ្លី ឬេដើមេឈើ�ជរបស់អនក� គឺ�មិនមនភពចបស់�ស់េឡើយ េ�យ�រ
េនះជរេបៀបែដលសហគមន៍ននេនកនុងៃ្រពឡង់ជអនកចត់ែចង េដើមបីេចៀស�ងពី
ជេម្ល ះ�ងគន  និងគន ចំេពះដីកមមសិទធិ។   េគពំុេឃើញមនភពខុសគន េ្រចើនេឡើយៃន
អ្រ�កមមសិទធិដីរ�ងសហគមន៍ែខមរ និងកួយែដលអ្រ�កមមសិទិធដីមន្រប�ក់
្របែហលគន េនកនុងសហគមន៍នីមួយៗ។ 

របូភពទ ី៦: �ែែ្រសអៃិ្រន្តយ ៍ែដលកែមមនជទូេទ េនកនុង្រហគមន៍ខ្លះ 
 

១.៨. ករែកែ្របរបរចិញច មឹជីវតិ 
  េលើកែលងែតអនកតបសមភ សន៍េនភូមិរេំដៀង អនកតបសមភ សន៍ដៃទេទៀត
ទំងអស់មកពីទី�ំងអេងកតននេពលថ ពួកេគមិនចង់ែកែ្របរបរចិញច ឹមជីវតិជ
្របៃពណីែដលពឹងែផ្អកេលើៃ្រពេឈើ េទជរេបៀបរស់េនែបបទំេនើប ឬកររស់េនខុស
ពីមុន ដូចជេធ្វើករឲយ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេឡើយ។   មនែតអនកតប
សមភ សន៍ចំនួនពីរនក់បុ៉េ�្ណ ះ ែដលបនេពលថ ពួកេគមនចំ�ប់�រមមណ៍េធ្វើ
ករឲយ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច បុ៉ែន្តអនកទំងពីរបនគូសបញជ ក់ថ ពួកេគចង់
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េធ្វើករបេ�្ត ះ�សននែតបុ៉េ�្ណ ះេដើមបីរក្របក់បែនថម ឬេនកនុងករណីមនករបនទ ន់
បុ៉េ�្ណ ះ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ អនកទំងពីរេនះបនេពលថ ពួកេគចង់បន្ត
រេបៀបរស់េនដូចបចចុបបននេនះ និងមិនចង់ឲយ្រកមុហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចចចូលមក
កនុងតំបន់របស់ពួកេគេឡើយ េ�យ�រ្រកុមហុ៊នទំងេនះនឹងបំផ្ល ញរបរចិញច ឹមជីវតិ
របស់ពួកេគ។ 
 �ល់ផល្របេយជន៍រយៈេពលខ្លី ពីករងរជមួយ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋ
កិចចនឹង្រតូវទូទត់ �មយៈករបត់បង់ធនធនៃ្រពេឈើែដលចំបច់ស្រមប់កររស់
េន្របចំៃថងរស់ពួកេគ។  េន្រសុកស�្ត ន់ ្របជជនមួយចំនួនបននិយយអំពី
សមជិក្រគួ�ររបស់ពួកេគែដលេធ្វើកររយៈេពលខ្លីេនកនុងចំករេកសូ៊ទំរងី បុ៉ែន្ត
ពួកេគេធ្វើែតេនេពលែដលពួកេគ្រតូវករ្របក់បែនថមជបនទ ន់បុ៉េ�្ណ ះ ដូចជេដើមបី
ទិញថន ំស្រមប់ពយបលសមជិក្រគួ�រ។ ពួកេគមិនចូលចិត្តករងរេនះេឡើយ
េ�យ�រ្របក់កៃ្រមទប ជញឹកញប់ពួកេគមិនបនទទួល្របក់កៃ្រមទន់េពល
េវ� េហើយពួកេគមនៃថងឈប់ស្រមកយ៉ងេ្រចើន្រតឹម១េទ២ៃថងបុ៉េ�្ណ ះកនុងមួយ
ែខ។        ផទុយេទវញិ  អនកតបសមភ សន៍ទំង១០០% េពញចិត្តចំេពះរេបៀបរស់េន
បចចុបបននរបស់ពួកេគ េ�យ�រៃ្រពេឈើផ្តល់អ្វីៗទំងអស់ែដលេគ្រតូវករដូចជ
ស្រមប់�ងសង់ផទះ ��រ ្របក់ចំណូល។ 
  េលើសអ្វីៗទំងអស់ អនកតបសមភ សន៍បននិយយអំពីសន្តិសុខែដលៃ្រពេឈើ
ផ្តល់ឲយពួកេគ ែដលជកង្វល់ចំបងរបស់ពួកេគ។    អនកតបសមភ សន៍មន ក់បង្ហ ញពី
សេញច តនែដលបនបនទរយ៉ងចបស់ «មនៃ្រពេឈើ េយើងមនអ្វីៗទំងអស់ែដល
េយើង្រតូវករជចំបច់េដើមបីរស់ េហើយេយើងពំុែដល�ច់េពះេឡើយ។ មនៃ្រពេឈើ
េយើងមន�រមមណ៍ថអនគតរបស់្រគួ�រេយើងនឹងមនសុវតថិភព»។ 

 

រូបភពទី ៧: ពលរដ្ឋជនជតិេដមីភគតិចកំពុងេរៀបច�ំ�រ�រង្រតង់េ��េ្រប្ីរបស់ផទ ល់នូវធនធនធមមជតែិដលមនេននឹងកែន្លង 
 



66

ករណីអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ព្រៃឡង់៖  នតើ្បជាជនទទួលបានផល្បនោជន៍រីៃការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះដែរឬនទ?

 

២. ផល្របេយជន៍ពីករអភិវឌ� 
 កនុងន័យេនះ លទធផលពីតំបន់ទំងពីរ្រតូវែត�ក់�ច់េ�យែឡកពីគន េ�យ 
�រសំណួរែដលេលើកេឡើងេនកនុងតំបន់នីមួយៗមនភពខុសគន បន្តិច។ េលើសពី
េនះ បញ្ហ ននែដលសហគមន៍បន្របឈមេន្រសុកស�្ត ន់ មនលកខណៈខុស
គន យ៉ងេ្រចើន េធៀបនឹងបញ្ហ េន្រសុកថ�បរ�៉ិត់។ ទីមួយ ផល្របេយជន៍ពីករ
អភិវឌ� ែដលអនកតបសមភ សន៍េនស�្ត ន់បនអះ�ងមនែតករ�ងសង់ផ្លូវ
បុ៉េ�្ណ ះ បុ៉ែន្តភគេ្រចើនបននិយយថ េទះបីជួនកលផ្លូវថមីេនះមន្របេយជន៍
ស្រមប់្របជជនកនុងករចូលេទរកអនុផលៃ្រពេឈើក៏េ�យ ផ្លូវទំងេនះក៏បនជួយ
កនុងករបេងកើនសកមមភពកប់េឈើេលមើសចបប់ និងករទ្រនទ នយកដីធ្លីផងែដរ។ 
 អនកដងជ័រ និងអនករកអនុផលៃ្រពេឈើភគេ្រចើនបនេពលថ ពួកេគបន
្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ំងេដើមបីបេញជ �សករេ្របើ្របស់ផ្លូវថមីេនះ  េ�យ�រែតបុ៉ស្តិ្រតួត
ពិនិតយរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើមួយកែន្លង ែដលមនម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើែតងែតបន
បញឈប់ដំេណើ ររបស់្របជជនមូល�្ឋ ន។ ពួកេគបនពនយល់ថ្របសិនេបើពួកេគេ្របើ
្របស់ផ្លូវេនះ ពួកេគនឹង្រតូវម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើឃត់ខ្លួនេហើយបនទ ប់មកម្រន្តីទំង
េនះនឹងទមទរករបង់្របក់�មែតទំេនើងចិត្ត (ចំេពះេសចក្តីលំអិត សូម�នែផនក
ស្តីពី«សកមមភពរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ»)។ ករត្អូញែត្អរជទូេទមួយេផ�ងេទៀតគឺថ
ផ្លូវេនះ្រតូវបនបំផ្ល ញ េ�យ�រែតរថយន្តដឹកេឈើធំៗពី្រកុមហុ៊នសមបទនចំករ
េកសូ៊ និងសថិតកនុង�ថ នភព�្រកក់ៃ្រកែលង។ េទះជករជួសជុលផ្លូវបនេធ្វើេឡើង
បនពក់ក�្ត លេនពក់ក�្ត លែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ ក៏េ�យ  ែតផ្លូវេនះ្រតូវបន
េគរពឹងថនឹង្រតូវខូចខយ៉ងឆប់រហ័សេនេពលរដូវេភ្ល�ង�្ល ក់     បូករមួទំងច�ចរ
�នធនធងន់។ 
 អនកតបសមភ សន៍ភគេ្រចើនមកពីភូមិែ្រស�លៃន្រសុកស�្ត ន់ េធ្វើដំេណើ រ
�មផ្លូវេនះេធៀបនឹង�ម្រចកតូចៗេនកនុងៃ្រព          េដើមបីេទកន់ទីផ�រេន្រសុក
ស�្ត ន់ ្រតូវចំ�យេពលជងពីរដង យូរជង�ម្រចកកនុងៃ្រពេទេទៀត ែដលនំ
ឲយមនកំេណើ នៃថ្លចំ�យកនុងករេធ្វើដំេណើ រ។   ្របជជនេនភូមិភនំឈូក និងសំបូរ 
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បនេឃើញផល្របេយជន៍តិចតួច 
ពីផ្លូវថនល់េនះ  េ�យ�រផ្លូវេនះ
មិនសថិតេនជិតភូមិ របស់ពួកេគ
េឡើយ។  
 តំ�ងមកពីប�្ត ញ
សហគមន៍ៃ្រពឡង់     េន្រសុក
ស�្ត ន់បនេពលថ មន
ទំនក់ទំនងតិចតួច�ស់ រ�ង
្រកុមហុ៊ន CRCK និងសហគមន៍
មូល�្ឋ នែដលេនែកបរេនះ។ 
គត់បនេលើកេឡើងថ មនករ
បត់្រកបីចំនួន៨កបល េនេពល
ែដល្រកបីទំងេនះវេង្វង េនកនុង
តំបន់សមបទន បុ៉ែន្តមិនមនករ
ផ្តល់សំណងេឡើយ។  េលើសពី
េនះគត់បន�យករណ៍ថសត្វមួយចំនួនបនងប់ េហើយមនុស�មួយចំនួនបន
ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺេ្រកយពីេ្របើ្របស់ទឹកពីសទឹងែដលហូរកត់្រកុមហុ៊ន CRCK។ គត់បន
កត់សមគ ល់ថ បញ្ហ េនះមិនបនេកើតេឡើងមុនេពលែដល្រកុមហុ៊ន CRCK ចប់េផ្តើម
េនទីេនះេទ។ 

កនុងតំបន់សិក�េន្រសុកថ�បរ�៉ិត់ ពំុមនសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊ន
សមបទនេ�យ�ទ ល់េទេនកនុងប�្ត ឆន ំកន្លងេទថមីៗេនះ េហើយមនករអភិវ��តិច
តួចេនកនុងតំបន់ៃ្រព�ច់្រសយល គិតមកទល់ចុងឆន ំ២០១១។ េបើេទះជែបបេនះក៏
េ�យ អនកតបសមភ សន៍ជេ្រចើនពំុមនេយបល់គំ្រទេឡើយ េបើែផ្អក�មបទ
ពិេ��ន៍របស់សហគមន៍េផ�ងៗេទ�តអំពីបញ្ហ ែដលធ្ល ប់ជួប្របទះកន្លងេទេនកនុង
តំបន់របស់ពួកេគ កនុងអំឡុងទសវតស�រឆ៍ន ំ ១៩៩០ និងេដើមទសវត�រឆ៍ន ំ ២០០០។ 

របូភពទ ី៨: ផ្លូវថមីៗ ែដលនមំកនូវករបផំ្លចិបផំ្ល ញតបំន់ៃ្រពឡង់ 
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 េយង�មករសមភ សន៍សមជិក្រកុម្របឹក�ឃំុ  ភូមិរេំដៀង�លេពធិ៍ និង
អន្លង់ែពរ ៃន្រសុកថ�បរ�៉ិត់ សុទធែតមន្របវត្តិជួបបញ្ហ ជមួយ្រកុមហុ៊នភពីមិុច 
រ�ងឆន ំ ១៩៩៥ និង២០០២ េនេពលែដលភគេ្រចើនៃនកែន្លងននកនុងតំបន់ៃ្រព
ឡង់្រតូវបនែបងែចកជៃ្រពសមបទន។83 េនកនុងអំឡុងេពលេនះ អនកភូមិជេ្រចើន
បនបត់បង់េដើមេចបះរបស់ខ្លួន េហើយម្រន្តីននបនអធិបបយ្រសេដៀងគន អំពី
បញ្ហ ននដូចែដលេយើងបនេឃើញសព្វៃថងេនះេនកនុង្រសុកស�្ត ន់ ទក់ទងនឹង
ករ�នឆក រយកដី និងករកប់េឈើេលមើសចបប់ែដលេកើតមនជទូេទ េនខងេ្រក
តំបន់សមបទន។ ្របជជនេនភូមិទួល ក៏បន�យករណ៍អំពីករបត់បង់េដើមេចបះ
ជេ្រចើនរយេដើមេនកនុងេដើមទសវត�រឆ៍ន ំ១៩៩០ផងែដរ។ 
 ្របធនភូមិមន ក់ចប់�រមមណ៍ថ ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច�ចផ្តល់្របេយជន៍
េ�យនំមកនូវករងរែដលផ្តល់កៃ្រមខពស់ដល់សហគមន៍ បុ៉ែន្ត ម្រន្តីមន ក់េទៀតក៏
បនបនទរផងែដរ អំពីអ្វីែដលជចំ�ប់�រមមណ៍របស់អនកតបសមភ សន៍ដៃទេទៀត
ែដលថ្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ នខ្វះជំនញចំបច់ កនុងករទទួលបនករងរដ៏ល្អេនក
កនុង្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច។ ្របធនភូមិខ្លះក៏បនេលើកេឡើងផងែដរថ្រកុម
ហុ៊នបននំអនកពីេ្រកេដើមបីេធ្វើករងរជំនញ ែដលនំឲយមនកំេណើ នជនចំណូល
្រសុកមកកនុងតំបន់របស់ពួកេគ។ អនកតបសមភ សន៍ដៃទេទៀត េពលថពួកេគពំុេឃើញ
មនផល្របេយជន៍អ្វី ពីករមកដល់ៃន្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចចមកកនុងសហ
គមន៍របស់ពួកេគេឡើយ  មនែតចំណុចអវជិជមន េពលគឺករបត់បង់វបបធម៌ និង
សន្តិសុខ្រគួ�រ។ ស្រមប់មនុស�ជេ្រចើនកនុងភូមិ�ច់្រសយលបំផុតដូចជភូមិ
សពង់ េន្រសុកថ�បរ�៉ិត់េគលគំនិតអំពីវត្តមនករងរ  និងេធ្វើករឲយ្រកុមហុ៊នគឺ
ជគំនិតចែម្លកសុទធ�ធ។ 
 ចំេពះសំណួរថេតើករអភិវ��ដូចជ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច     �ច
ផ្តល់ផល្របេយជន៍េ�យ្របជជនកនុងភូមិយ៉ងដូចេម្តច អនកតបសមភ សន៍ទំងអស់
បនបដិេសធចំេពះវត្តមន្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច េហើយអនកខ្លះបនេលើក
េឡើងថពួកេគចង់រស់េនកនុងសភពដូចេដើម េ�យ�រពួកេគសបបយចិត្តចំេពះ
                                                            
83 សូ���������៌  Global Witness report “Family Trees” 2007. 
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របូភពទ៩ី: ្រកុមហុ៊នដសីមបទន CRCK េន្រសុកស�្ត ន់ 

ជីវតិែបប្របៃពណីរបស់ពួកេគ។ អនកតបសមភ សន៍មួយចំនួនបនេសនើថ ្រកុមហុ៊ន
សមបទន គួរែតចុះផទ ល់ដល់សហគមន៍ និងេរៀនសូ្រតពីសហគមន៍មូល�្ឋ ន ក៏ដូច
ជករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ មុនេពលែដល្រកុមហុ៊នកប់ៃ្រពេឈើ។  អនកតប
សមភ សន៍ែដលជជនជតិកួយ  បនបង្ហ ញពីករ្រពួយបរមភជខ្ល ំងគួរេ�យកត់
សមគ ល់ ស្រមប់អនគត់របស់ពួកេគ េ�យ�រែតពួកេគមនករយល់ដឹងតិចតួច 
ឬគម នករយល់ដឹងអំពីរេបៀបចិញច ឹមជីវតិេផ�ងេទៀត េហើយទំនងជ្រតូវ្របឈមករ
លំបកជខ្ល ំងេដើមបីស្រមបខ្លួនជងសហគមន៍ែខមរទូេទ។ 

េនទូទំងកែន្លងអេងកត
ទំងពីរ ចេម្លើយភគេ្រចើនបំផុតគឺ
ករបដិេសធទំង្រសុង   ចំេពះ
វត្តមន្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋ
កិចច�មួយ    េនកនុងតំបន់ៃ្រព
ឡង់។ ទស�ន�របស់មនុស�ភគ
េ្រចើនបំផុត គឺថ្រកុមហុ៊នទំងេនះ
្រគន់ែតជ្រកុមហុ៊ន កប់េឈើ 
េ្រកមករបិទបំង េហើយពួកេគ
េធ្វើែតសកមមភពេលមើសចបប់ែដលជញឹកញប់មនករឃុបឃិតជមួយម្រន្តី េន
មូល�្ឋ ន និងម្រន្តីថន ក់េខត្ត។ ករយល់េឃើញជទូេទ អំពីេហតុផលរបស់រ�្ឋ ភិបល
កនុងករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច គឺថកិចចករេនះបនេធ្វើេឡើង េដើមបីជ្របេយជន៍
របស់មនុស�មួយចំនួនតូច និងមិនផ្តល់្របេយជន៍ដល់្របេទសដូចែដលម្រន្តីជន់
ខពស់មួយចំនួនកនុងរ�្ឋ ភិបល បនអះ�ងេនះេឡើយ។84 
 េនេពល�កសួរនយក�្ឋ នជនជតិេដើមភគតិច ៃន្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ «េតើសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចទំងេនះគួរេធ្វើអ្វីខ្លះ េដើមបីករពរដី្របៃព
ណីរបស់ខ្លួនពី្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច?»  សំណួរេនះ្រតូវបនេគេឆ្លើយថ 
្របជជនគួរែតចង្រកងគន េដើមបីករពរទឹកដីរបស់ពួកេគ។  េនះ្រគន់ែតជេយបល់
                                                            
84 អតថបទកនុងេខមបូ�េដ�ី “ករពុះេ្រចៀក្របេទសកមពុជ” ៃថងទី ១០ ែខមីន ឆន ២ំ០១២ េ�� Paul Vrieze and Kuch Naren 
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មួយ េហើយគម នករផ្តល់េសចក្តីលំអិតអំពីថេតើសហគមន៍គួរេធ្វើដូចេម្តចេដើមបីករ 
ពរដី្របៃពណីរបស់ពួកេគេឡើយ។ 
 

៣.ករ��យតៃ្លេហយុប៉ះពល់បរ�ិថ ន/ករ��យតៃ្លេហយុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និង

សងគៃ 
 គម ននរ�មន ក់កនុងចំេ�មសហគមន៍ទំង្របំបីកនុងករសិក� បន
និយយថពួកេគបនទទួលករ�កសួរពីម្រន្តីរ�្ឋ ភិបល    ទក់ទងនឹង្រកុមហុ៊ន
សមបទែដលនឹងេកើតមនេទ។ ទក់ទងនឹងសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នដីសមបទន
េសដ្ឋកិចច អនកតបសមភ សន៍ចំនួន ៤៦% េពលថ ពួកេគមិនដឹងអ្វីេ�ះ   ចំែណក
១៨% េពលថ្រកុមហុ៊នេនះកំពុងបេងកើត�ជីវកមមជីកយកែរ ៉ និងចំករេកសូ៊ េហើយ
៤៤%េទៀត េពលថសកមមភពចំបងរបស់្រកុមហុ៊នគឺសកមមភពេលមើសចបប់ ដូចជ
កប់េឈើ និងករទ្រនទ នយកដី េហើយ្រកុមហុ៊នទំងេនះេ្រចើនែតមនែខ�ជម្រន្តីជន់
ខពស់ ឬបុគគលែដលមនខនង្រកស់។  

ម្រន្តីចំនួនពីររបូេនភូមិរេំដៀង និងអន្លង់ែពរបន�យករណ៍ថពួកេគបន
ទទួលករែណនំអំពីសមបទនែរ ៉េនកនុងតំបន់របស់ពួកេគដូចជ            ្រកុមហុ៊ន
េ្រតនសូល ទី�ន័រ និង្រកុមហុ៊ន្រទីភព។ បុ៉ែន្តគម នអនក�មន ក់�ចរម្លឹកេឡើងវញិ 
អំពីអ្វីែដលមនែចងេនកនុង�ក�រេនះ និងមិនយល់អំពីអ្វីែដលបន្របប់មកពួក
េគេឡើយ េ�យ�រែតពួកេគពំុសូវមនចំេណះដឹង។ ដូចគន េនះែដរ គម នអនក�
មន ក់បនទទួលករែណនំអំពីករអភិវ��េ�អនគត ពីសំ�ក់្រកុមហុ៊ន�មួយ 
ឬម្រន្តី�មន ក់េនកនុងករ្របជំុ�មភូមិេនះេទ បុ៉ែន្តពួកេគ្រតូវបនេគេសនើសំុឲយផ្តិត
េមៃដេលើ�ក�រស្រមប់ករអភិវ��ននដូចជ �ងសង់ផ្លូវថនល់  �ព ន  ��
េរៀន និងសមបទសុខភព បុ៉ែន្តមិនែមនស្រមប់ដីសមបទន�មួយេឡើយ។ េទះ 
ជយ៉ងេនះក្តី េ�យ�រែត្របជជនមិនមនចំេណះដឹង ដូេចនះពួកេគមិនដឹងចបស់
ថ�ក�រែដលពួកគត់បនផ្តិតេមៃដេនះនិយយពីអ្វីេឡើយ។ 
 េនកនុងេពលសមភ សន៍      ្របជជន្របមណជិតពក់ក�្ត លបនេពលថ 
�ជញ ធរមូល�្ឋ នមន ក់       បនមកសំុពួកេគឲយផ្តិតេមៃដេលើ�ក�រេដើមបីករពរៃ្រព 
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សមជិកសភពីគណបក�្របជជនេ�ក ជម េយៀប បនករពរ�ច់ខតចំេពះេគល
នេយបយរបស់រ�្ឋ ភិបល កនុងករអនុម័តឲយមនកំេណីនយ៉ងឆប់រហ័សៃនចំករកស-ិ�ស�ហ
កមម េ�យអះ�ងថ �ជគំរូេសដ្ឋកិចចសម្រសបមយួស្រមប់អភិវ��ន៍្របេទស និងកត់បនថយភព
្រកី្រក។ េ�កបនេពលថ “កំេណីនយ៉ងខ្ល ងំៃនដីសមបទនេសដ្ឋកិចច បនេធ្វីេឡងី្រសបជមយួ
េគលនេយបយអភិវ��ន៍របស់រ�្ឋ ភិបលកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រកេនកនុង្របេទស”។ ករ
បែនថម្រកសួងពក់ព័នធទងំ�យបនចត់វធិនករចបំច់ទងំអស់កនុងករសិក� និងបេញជ �ស�ល់
ផលប៉ះពល់បរ�ិថ ន និងសងគមែដលប�្ត លពីសមបទននន។ េ�កជម េយៀប បនេពលថ 
កនុងកណីែដលផលប៉ះពល់អវជិជមនពិតជេកីតេឡងី ឥទធិពលសរុបក៏េនែតវជិជមនែដរ។ េ�ក
បនបន្តថ“ផលប៉ះពល់[ពីសមបទននន] មន្រតឹមតិចតចួបុ៉េ�្ណ ះ េបីេ្របៀបេធៀបនឹងផល
្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចស្រមប់្របេទស។ «គម នអ្វីល្អឥតេខច ះេឡយី ករអភិវ��ែតងែតមនផលប៉ះ
ពល់។ េយងីទទលួ�គ ល់ថសមបទនដីេសដ្ឋកិចចស្រមប់�េំកសូ៊  និងកសិ-ពណិជជកមម ដៃទ
េទៀតមនឥទធិពលមកេលី្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន និងបរ�ិថ ន។ ពលរដ្ឋរងេ្រគះគរួែតយល់ថ ពកួេគ
គរួែតលះបង់េដីមប្ីរបេទសជត ិេដីមបជីយួរ�្ឋ ភិបលកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក។» 

េឈើ និងបញឈប់ករកប់េឈើេលមើសចបប់ និងករទ្រនទ នយកដីពីសំ�ក់្រកុមហុ៊ន។ 
េនកនុងេពលពិភក��ម្រកុម អនកចូលរមួចំនួន៨០% បនេពលដូចគន េនះ  បុ៉ែន្ត
គម នអនក�មន ក់ែដល�ចេ�្លើយបនេទនឹងសំណួរជបែនថម អំពីថេតើឯក�រេនះ
ែចងអំពីអ្វីេឡើយ េ�យ�រពួកេគមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយ ឬមិន�ច�នឯក�រ
ទំងេនះ។ មនែតមនុស�មន ក់បុ៉េ�្ណ ះែដល�ចកំណត់អត្តសញញ ណថ�ថ ប័ន
�មួយៃនរ�្ឋ ភិបលែដលពក់ព័នធ េពលគឺរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ។ ពួកេគទំនងជ
េយងេទេលើករបុ៉នប៉ងរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ កនុងករទទួលបនករឯកភពេលើ
តំបន់សហគមន៍ៃ្រពេឈើនន ដូចជតំបន់សហគមន៍េនស�្ត ន់ កនុងឆន ំ ២០១១ 
បុ៉ែន្តគម នអនក�មន ក់យល់ពីេរឿងេនះេឡើយ ។   គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ េនេពល
ផ្តិតេមៃដេដើមបីទទួលយកសហគមន៍ៃ្រពេឈើ េនសហគមន៍ែ�ស�លមនអនកតប
សមភ សន៍មួយចំនួនបន�យករណ៍ថ ្របធនភូមិ និង្របធនឃំុ បនទមទរអត្ត
សញញ ណប័ណ្ណរបស់ពួកេគ និងេនពំុទន់បន្របគល់មកឲយវញិេនេឡើយេទ។ 
 
 

្របអប់ ៤: ស្រមង់េចញពីអតថបទ�រព័ត៌មនេខមបូ�េដលី  «ពុះេ្រច�ក្របេទសកមពុជ»  ៃថងទី 
១០ ែខមីន ឆន  ំ២០១២ 
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�ន មេមៃដ្រតូវបន�ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលេ្របើ
្របស់ជទូេទ េដើមបីសំុករអនុញញ តពីសហគមន៍ស្រមប់ករអភិវ��នន ដូចជ 
��េរ�ន និងផ្លូវថនល់ ឬស្រមប់ករ�ក់ញត្តិ និងសំេណើ សំុេផ�ង�េទម្រន្តីនន។
េនេពលសួរថេតើមនម្រន្តី�មកទក់ទង េដើមបីសំុឲយផ្តិតេមៃដេនេលើឯក�រ
�មួយេផ�ងេទ�តែដរឬេទ? មនករបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ ជេរឿងែដលេកើតមន
េ�យក្រមែដលថ មនអនក�មន ក់យល់ថេតើពួកេគចុះហតថេលខេលើឯក�រ
អ្វី េហើយពួកេគបនពឹងែផ្អកទំង្រសុងេលើម្រន្តីនន ឬបុគគលិកអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិ
បលែដលពក់ព័នធេដើមបីេធ្វើករពនយល់។ អនកតបសមភ សន៍បនេរ�ប�ប់អំពីករែដល
ពួកេគផ្តិតេមៃដេដើមបី�ងសង់សមបទសុខភព   ��េរ�ន   ផ្លូវថនល់  និងទទួល
មុង។ អនកខ្លះបនផ្តល់េយបល់ថ ្របករទំងេនះក្រមេកើតមន�ស់ េលើកែលង
ែតករផ្តិតេមៃដ�ងសង់��េរ�ន។ 

អនកតបសមភ សន៍មួយចំនួនេន្រសុកស�្ត ន់ បនឲយដឹងថឯក�រនន
ែដលពួកេគបនយល់ គឺករអំពវនវដល់រ�្ឋ ភិបលឲយបញឈប់ករផ្តល់សមបទនដី
េសដ្ឋកិចច ករកប់េឈើេលមើសចបប់។ល។  �មពិតេទគឺជសំេណើ សំុករឯកភព
ចំេពះសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នសមបទនេទវញិេទ។  េ�យ�រមិន�ចទទួល
បនឯក�រែបបេនះ អនក្រ�វ្រជវមិន�ចដឹងពីករពិតបនេឡើយ។ ម្រន្តីមន ក់បន
េពលថ គត់យល់ថរ�្ឋ ភិបលគួរែតផ្តល់ «ៃ្រពេរចរលឹ» េទឲយ្រកុមហុ៊នដីសមប
ទនដីេសដ្ឋកិចច ែតមិនែមនជៃ្រព្រកស់ែដលេនល្អេឡើយ េ្រពះ�ហួសពីករណី
ែដល្រតូវផ្តល់េ�យ។ មនុស�មួយចំនួនេន្រសុកស�្ត ន់បនបនទរសំដីេនះ េ�យ
អនកខ្លះត្អូញែត្អរថ សហគមន៍ៃ្រពេឈើែដលពួកេគទទួលបន ្រគន់ែតជ «ៃ្រពេរ
ចរលឹ» ចំែណក្រកុមហុ៊នទទួលបនៃ្រព្រកស់ែដលេនមនគុណភពល្អ។ 
 េនកនុងកិចច្របឹងែ្របងេដើមបីែស្វងយល់ ថេតើម្រន្តីមូល�្ឋ នបនសថិតេ្រកម
សមព ធែដរ ឬេទ  ម្រន្តីននេន្រសុកថ�បរ�៉ិត់្រតូវបន�កសួរ ថេតើពួកេគធ្ល ប់
បនទទួលបញជ ពី�ជញ ធរជន់ខពស់ឲយផ្តិតេមៃដេលើឯក�រនន ែដលទក់ទងនឹង
ករអភិវ��ននែដរឬេទ។ ម្រន្តីបួនរបូបនេពលថ «គម នេទ» បុ៉ែន្ត ម្រន្តីមន ក់បន
េឆ្លើយថគត់បនទទួលបញជ ឲយែស្វងរកករឯកភពេលើសហគមន៍ៃ្រពេឈើ      �ម
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រយៈករទទួលបន�ន មេមៃដពីសហគមន៍របស់គត់។ គត់មិនបនផ្តល់េយបល់
ែថមេទៀតេឡើយ។ 

េនកនុងករសននិ�្ឋ ន េយើង�ចនិយយបនថ គម នករពិេ្រគះេយបល់
ទល់ែតេ�ះជមួយ អនកភូមិ ទក់ទងនឹងគេ្រមងដីសមបទនេសដ្ឋកិចចនន   េន
្រសុកស�្ត ន់។ េលើសពីេនះ នយក�្ឋ ន�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នៃន្រកសួង
បរ�ិថ ន ក៏បនទទួល�គ ល់ជចំហផងែដរថ ខ្លួនមិនបនទទួល�ក�រ�យតៃម្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នពី្រកុមហុ៊នេឡើយ (គិត្រតឹមៃថងសមភ សន៍)។ ម្រន្តីេនភូមិែ្រស
�លែដលរក�ទុកអត្តសញញ ណប័ណ្ណរបស់អនកភូមិ បងកឲយមនករ្រពួយបរមភជ
ពិេសស។ េគមិនដឹងពីមូលេហតុែដលគត់េធ្វើែបបេនះេឡើយ  បុ៉ែន្ត�បនប�្ហ ញអំពី
កររេំ�ភបំពនរបស់ពួកេគមកេលើអនកភូមិ (សូម�នែផនកស្តីពី�ជញ ធរមូល�្ឋ ន)
េហើយករេធ្វើែបបេនះមិនទំនងជេដើមបីផល្របេយជន៍របស់សហគមន៍េឡើយ។ ជួន 
កលេមដឹកនំសហគមន៍្រតូវសថិតេនេ្រកមសមព ធពី�ជញ ធរជន់ខពស់ េដើមបីរកករ
ចុះហតថេលខេលើ�ក�រពីសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 
 

៤. ករបណ្តុ ះប�្ត លអំពីចបប់េនកមពុជ និងសិទធិមនុស� 
៤.១. ករបណ្តុ ះប�្ត លេទកន់សហគមន៍ 
គម នេហតុផលកនុងករមិន�ប់បញចូ លសហគមន៍�មួយ េទកនុងករគណន

េនះេឡើយ េ�យ�រអនកតបសមភ សន៍េនកនុងសហគមន៍ទំង៨ េនទូទំងទី�ំង
ែដលបនសិក�ទំងពីរ បនេពលថ ពួកេគបនទទួលករបណ្តុ ះប�្ត លខ្លះៗស្តី
ពីចបប់របស់កមពុជ និងអំពីសិទធិមនុស�។  កនុងេពលែដលអនកតបសមភ សន៍ចំនួន 
៥៦% បនចូលរមួេនកនុងករបណ្តុ ះប�្ត លខ្លះៗែដលេរៀបចំេឡើងេ�យអងគករ
មិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីសិទធិមនុស�   ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ  និងសិទិធចំេពះកមមសិទធិ 
ដីធ្លី មនែតអនកតបសមភ សន៍ចំនួន៨នក់បុ៉េ�្ណ ះ (៦,៣%) ែដល�ចនិយយ
្របកបេ�យទំនុកចិត្តអំពីអ្វីែដលពួកេគបនេរៀនសូ្រត និងមនែត៣នក់ (២,៣៦%) 
បនអះ�ងថ មនករយល់ដឹងបនល្អ។ ករពិ�ក�កនុង្រកមុបនឲយដឹងថ ៦០% 
បនទទួលករបណ្តុ ះប�្ត លខ្លះៗ បុ៉ែន្តេ�យមន�គេ្រចើននិយយថ ពួកេគមិន
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បនយល់េពញេលញ ឬ ឥឡូវេនះពួកេគបនេភ្លចេទេហើយនូវអ្វីែដលបននិយយ
េនេពលេនះ។ ដូចជករណីភគេ្រចើនេនទូទំងករអេងកតេនះផងែដរ កង្វះករ
អប់រ្ំរតូវបនេលើកេឡើងថ ជមូលេហតុៃនករមិនយល់ពីវគគបណ្តុ ះប�្ត លនន។ 
អនកតបសមភ សន៍ជេ្រចើន្របថន ចង់េរៀនសូ្រតែថមេទៀតអំពីចបប់ និងបនេសនើសំុឲយ
អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលផ្តល់វគគបណ្តុ ះប�្ត លែថមេទៀតអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ កនុង
នមជពលរដ្ឋកមពុជ។ 

េទះបីកិចច្របឹងែ្របងេដើមបីអប់រ្ំរបជជនទំនងជមនជទូេទក៏េ�យ កិចច
ករេនះទំនងជផ្តល់េជគជ័យកនុងក្រមិតកំណត់ែតបុ៉េ�្ណ ះ។ ្របករសំខន់ជងេនះ 
គឺ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនបំផុតឥឡូវេនះបនដឹងថពួកេគពិតជមនសិទធិ េបើេយង
�មរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ែដលេនះជជំ�នសំខន់មួយ។ បុ៉ែន្តកនុងេពលែដល្របជ
ជន្របមណ ៦០% បនទទួលករបណ្តុ ះប�្ត ល�មទ្រមង់ខុសៗគន  មនែត 
្របជជនចំនួន៨នក់បុ៉េ�្ណ ះ  កនុងចំេ�មជង�០នក់ េនចងចំអំពីចំេណះដឹង
ជេ្រចើនែដលពក់ព័នធ។  

 

៤.២. ករបណ្តុ ះប�្ត លេទកន់ម្រន្តីមូល�្ឋ ន 
ទក់ទងនឹងករបណ្តុ ះប�្ត ល ែដលផ្តល់េ�យអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល 

�ជញ ធរមូល�្ឋ នចំនួនបួននក់បនចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ ះប�្ត ល ែដលពីរនក់មន
ករយល់ដឹងតិចតួច     មន ក់និយយថគត់បនយល់េគលៗ   បុ៉ែន្តតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះ
េហើយមន ក់េទៀតមកពីភូមិ�លេពធិ៍បនយល់ដឹងយ៉ងល្អអំពីវគគបណ្ត ះប�្ត ល។ 
េនេពលសួរថពួកេគបនដឹងអ្វីខ្លះអំពីសិទធិរបស់អនកភូមិ/សហគមន៍របស់ពួកេគ ពួក
េគទំងអស់បនដឹងថ ្របជជនមនសិទធិករពរដីធ្លី និងៃ្រពេឈើរបស់ពួកេគ ពីករ
ទ្រនទ នេលមើសចបប់ពី្រកមុហុ៊នសមបទន  បុ៉ែន្តមនែតមន ក់បុ៉េ�្ណ ះ ែដលបនយល់
អំពីដំេណើ រករែដលពក់ព័នធ។ 

្រកុមអនក្របមូលព័ត៌មនបនសួរ�ជញ ធរមូល�្ឋ នថ េតើពួកេគយល់អំពី
និយមន័យអំពីករត�៉េ�យ�សបចបប់ និងករត�៉េលមើសចបប់ែដរឬេទ។ មន ក់ៗបន
កំណត់ថ ករត�៉េលមើសចបប់ មនរបូភពជអំេពើហឹង� ឬ មនេ្របើ្របស់�វធុ ដូច
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ជ ដំបង ឬ កំបិត។ ទក់ទងនឹងនិយមន័យអំពីករត�៉្រសបចបប់ ពីរនក់មិន�ច
េឆ្លើយបនេឡើយ េហើយមន ក់េឆ្លើយថករេដើរជកបួន ករែ្រសក និង្រគវទីង់ ឬប�។ 
ចំែណកម្រន្តីេ្រកពីេនះែដលមកពីភូមិរេំដៀង និង�លេពធិ៍េពលថជករត�៉�មរ
យៈករតសូ៊មតិេ�យេ្របើ្របស់ឯក�រ្រសបចបប់  ្របព័នធព័ត៌មន  និង�មរយៈ
ករ�ក់ពកយបណ្តឹ ង េទ�មែបបបទផ្លូវករ។ អនក្របមូលព័ត៌មនក៏បន�កសួរ
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ថេតើពួកេគបនដឹងអ្វីខ្លះអំពីចបប់ស្តីពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច/ករ
អភិវ���ជីវកមមែរ។៉ បួននក់បនេពលថ ពួកេគគម នេយបល់េទ ចំែណកមន ក់មក
ពី�លេពធិ៍ េពលថគត់យល់ចបស់ េ�យពនយល់បនល្អអំពីថរ�្ឋ ភិបលគួរផ្តល់
ែតដីៃ្រពេរចរលឹេទ្រកុមហុ៊នសមបទន េហើយពួកេគ្រតូវសំុករឯកភពពី្របជជន
េនកនុងមូល�្ឋ ន។   ម្រន្តីននមកពីភូមិរេំដៀង  �លេពធិ៍    និងទួល បនទទួលករ
បណ្តុ ះប�្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ ពីរ�្ឋ ភិបលទក់ទងនឹងចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ  បុ៉ែន្តអនក
ទំងបីនក់បនេពលថ ពួកេគមនករយល់ដឹងកនុងក្រមិតកំណត់អំពីអ្វីែដលពួកេគ
បនេរៀន។  

ក្រមិតទបៃនករអប់រជំមូល�្ឋ នគឺជឧបសគគចំបង ពីេ្រពះម្រន្តីភគេ្រចើន
មនក្រមិតៃនករអប់រទំប ្រប�ក់្របែហលគន នឹង្របជជនកនុងភូមិែដរ។ ម្រន្តីទំង
អស់�្វ គមន៍វគគបណ្តុ ះប�្ត លស្រមប់សហគមន៍របស់ពួកេគ     មិនថពីសំ�ក់
រ�្ឋ ភិបល  ឬមួយពីអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល  េហើយទំងអស់គន េពលថ្របករ
សំខន់្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតយល់អំពីសិទធិរបស់ពួកេគ េដើមបីពួកេគ�ចត�៉ជំទស់នឹង
សកមមភពេលមើសចបប់ និងករពរៃ្រពេឈើ។ 

្របករសំខន់គឺនយក�្ឋ នអភិវ��ន៍ជនជតិេដើមភគតិច   ៃន្រកសួង
អភិវ��ន៍ជនបទ     ពិតជបនេឆ្លើយតបថ         រ�្ឋ ភិបលសូម�្វ គមន៍ករបណ្តុ ះ
ប�្ត លែដលផ្តល់េ�យអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល «េ�យ�រករអប់រមំន�រៈ
សំខន់ស្រមប់អនកភូមិ េដើមបីពួកេគយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួន»។ 
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៤.៣. ករគំ�មមំែហងចំេពះវគគបណ្តុ ះប�្ត ល 
អនមភូមិេន្រសុមថ�បរ�៉ិត់ ្រតូវបន�មសួរបែនថមថេតើពួមេគបនទទួល

ករគំ�មមំែហងែដលទម់ទងនឹងករចូលរមួេនមនុងវគគបណ្តុ ះប�្ត លននែដរ ឬ
េទ។ េនមនុងអំឡុងេពលសមភ សន៍ គម នអនម�មន ម់អះ�ងថបនរងករគំ�ម
មំែហងេឡើយ បុ៉ែន្តេនមនុងករពិភម�ជ្រមុម អនមភូមិមួយចំនួនេនមនុងសហគមន៍
មួយបនេពលថ ពួមេគបនទទួលករ្រពមនពី្របធនភូមិរបស់ពួមេគ មិនឲយចូល
រមួេនមនុងវគគបណ្តុ ះប�្ត លអងគករសងគមសីុវលិេឡើយ។ 

ករបុ៉នប៉ងននពីសំ�ម់�ជញ ធរមូល�្ឋ ន មនុងករបំភិតបំភ័យេដើមបី
បញឈប់្របជពលរដ្ឋពីករទទួលបននូវករបណ្តុ ះប�្ត ល ពំុទំនងជមន្របសិទធ
ភពេឡើយ េ�យ�រ្របជពលរដ្ឋ�ម់ដូចជមនករេប្តជញ កន់ែតេមះមុតមនុងករ
េរៀនសូ្រតអំពីសិទធិរបស់ពួមេគ។ េទះយ៉ង� មនករបុ៉នប៉ងជេ្រចើនដង និង
ជួនកល្របមបេ�យេជគជ័យពីសំ�ម់ម្រន្តីេនមូល�្ឋ ន        មនុងករបញឈប់វគគ
បណ្តុ ះប�្ត ល េ�យេ្របើ្របស់ករគំ�មមំែហងចប់ខ្លួន និងទ្រមង់ខុសៗគន ៃនករ
បំភិតបំភ័យ។  

 

៥. ផលប៉ះពល់េលើបរ�ិថ ន 
 អនមភូមិ និង�ជញ ធរមូល�្ឋ នេន្រសុមថ�បរ�៉ិត់ ្រតូវបនសួរថេតើពួមេគ
យល់ថ ៃ្រពេឈើមន�រ�សំខន់ែបប�ចំេពះមមពុជ និងេតើមនឥទធិពលអ្វីខ្លះ 
ែដលេមើតេឡើង ្របសិនេបើៃ្រពេឈើ្រតូវេគ�ន�ក រអស់? ចេម្លើយមនភពខុសគន ជ
ខ្ល ំង មនុងេនះ អនមតបសមភ សន៍ចំនួន ៥៧% េពលថផល្របេយជន៍សំខន់ៃនៃ្រព
េឈើគឺ ករកត់បនថយនូវករែ្រប្របួល�កសធតុ និងេ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ  
ចំែណមអនមដៃទេទៀត បនមត់សមគ ល់ខុសៗគន អំពីផល្របេយជន៍ៃនៃ្រពេឈើដូច
ជ េសដ្ឋមិចច ករនំេចញ ករងរ ករ�ងសង់ និងសន្តិសុខ្រគួ�រ។ មនែត្របជ
ជនចំនួន៤នម់បុ៉េ�្ណ ះ ពំុមនចេម្លើយ។ ទម់ទងនឹងឥទធិពលៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈើ 
ចេម្លើយេសទើរែតដូចគន  េ�យ ៥៧% បនេពលថ �នឹងបងកឲយមនករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងនំមមនូវេ្រគះមហន្ត�យធមមជតិកន់ែតេ្រចើនេឡើង។ ឥទធិពល
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ដៃទេទៀតែដលបនេលើកេឡើងគឺ ករខូចខតចំេពះេសដ្ឋកិចច គម នករងរេធ្វើ គម នអ្វី
ស្រមប់�ងសងសង់ផទះ គម នសត្វ និងគម នសន្តិសុខ្រគួ�រ។ មនករកត់សមគ ល់
ថ កនុងចំេ�មម�ន្តីមូល�្ឋ នែដលបនសមភ សន៍ បនេឆ្លើយថ «ករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងេ្រគះមហន្ត�យធមមជតិ» តបនឹងសំណួរទំងពីរ និងពិតជមន
ករយល់ដឹងបនល្អអំពីបញ្ហ េនះ។ 
 

៦. ចំ�ត់ករេ�យយទ ល់ 
ទិននន័យនឹង្រតូវវភិគ�ច់េ�យែឡក េ�យ�រសំណួរមនភពខុសគន

បន្តិចបន្តួច ែដលេធ្វើឲយមនករលំបកកនុងកររមួបញចូ លេទកនុងលទធផល។ េ�យ 
�រ ពំុសូវមនអវត្តមនដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេនកនុងតំបន់អេងកតទីពីរ លទធផលនន
្រតូវបនរពឹំងថមនភពខុសគន ជេ្រចើន។ សំណួរខ្លះែដលទក់ទងនឹងករពក់ព័នធ
របស់�ជញ ធរមូល�្ឋ នេនកនុងករត�៉ ្រតូវបនេឆ្លើយតបេនកនុងែផនកស្តីពី �ជញ
ធរមូល�្ឋ ន។ 

 

្រសុកស�្ត ន់ 
 អនក្របមូលព័ត៌មន បនសួរ្របជជនថេតើពួកេគបនចត់វធិនករនន
េ�យយទ ល់ែដរឬេទ េដើមបីករពរៃ្រព្របៃពណីរបស់ពួកេគ ដូចជ ករត�៉ ករលបត
ៃ្រព�រក�របស់ពួកេគ ឬពិនិតយ�ម�នេដើមេចបះរបស់ពួកេគ។ ជករេឆ្លើយតប 
អនកតបសមភ សន៍ចំនួន ៦៦% បនចត់វធិនករកនុងទ្រមង់ខ្លះៗ ចំែណក ៥៥% បន
ចូលរមួេនកនុងករត�៉។ អនកតបសមភ សន៍ចំនួន ៣៣% មិនបនចត់វធិនករ�
មួយេឡើយ  បុ៉ែន្ត មួយភគបីៃនអនកទំងេនះបនេពលថពួកេគនឹងចូលរមួេនកនុង
ករត�៉�មួយេទអនគត េ�យ�រអនកដៃទេទៀតេនកនុងភូមិបន្រតឡប់មកពី
ចូលរមួេនកនុងករត�៉មួយកនុងេពលថមីៗេនះ កន់ែតមនករេប្តជញ ចិត្តេមះមុតជង
មុន េ�យ�ឡូវពួកេគេជ�ថករត�៉�ចមន្របសិទធភព។ ទិននន័យេនះសននិ�្ឋ នថ 
អនកតបសមភ សន៍ចំនួន ៤៤% បចចុបបននេនះបនពិនិតយ�ម�នេដើមេចបះរបស់ពួក
េគ និង/ឬ េធ្វើករលបតេដើមបីករពរេដើមេចបះទំងេនះ។ ករពិនិតយ�ម�នបន
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េធ្វើេឡើងជែផនកមួយៃនកិចច្របឹងែ្របងរបស់ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ កនុងករ
្របមូលទិននន័យ   អំពីកំេណើ នយ៉ងខ្ល ំងៃនករបត់បង់េដើមេចបះេនទូទំងៃ្រពេនះ។ 
សហគមន៍ទំងបី ក៏បនចប់េផ្តើមចត់ែចងករលបតេ�យខ្លួនេគផទ ល់ផងែដរ 
ចំេពះអនកកប់េឈើេលមើសចបប់ េ�យទទួលេជគជ័យគួរឲយកត់សមគ ល់  បុ៉ែន្តដូច
មនកត់សមគ ល់េនកនុងែផនកស្តីពី «សកមមភពរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ»  កិចច្របឹងែ្របង
ននរបស់សហគមន៍     េដើមបីេធ្វើករជមួយរដ្ឋបលៃ្រពេឈើមិនមន្របសិទធភព
េឡើយ។ េនេពលសួរថេតើពួកេគបនត�៉េទ�ជញ ធរននឬេទ អនកតបសមភ សន៍
ចំនួន៦០% េពលថ «គម នេទ»។ ្របជជនជេ្រចើមន�រមមណ៍ថ ជករចំ�យ
េពលឥត្របេយជន៍ េ�យ�រែតអំេពើពុករលួយរបស់�ជញ ធរមូល�្ឋ ន។ 
 

្រសុកថ�វរ�៉ិត់ 
 ្រកុមអនក្រ�វ្រជវមិនបនសួរសំណួរដូចគន  ដល់ជនចំ�ក្រសុកេឡើយ។ 
េនេពលសួរថេតើពួកេគចង់ចូលរមួេនកនុងករត�៉�មកែន្លងដៃទ កនុងតំបន់ៃ្រពេឈើ
េនះែដរឬេទ ៨៣% ៃនអនកែដលតបសមភ សន៍បនេពលថ «ចង់» ែដលរមួទំងម្រន្តី
២នក់ កនុងចំេ�ម�នក់ផងែដរ។  េនកនុងករពិភក��ម្រកុម មនករគំ្រទ
១០០% ឲយមនករត�៉ កនុងេនះមនុស�ជេ្រចើនបនេពលថេហតុផលែតមួយែដល
ពួកេគមិនេទចូលរមួគឺករខ្វះ្របក់េ�យ�រពួកេគ្រតូវ្រទ្រទង់្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ 
 សមជិកសហគមន៍េនកនុងភូមិសពង់ និងភូមិទួល បនចប់េផ្តើមករពិនិតយ
�ម�នេដើមេចបះរបស់ពួកេគ េហើយបចចុបបននេនះបនេធ្វើករលបតជេទៀងទត់ 
បុ៉ែន្តពំុមនទិននន័យ្រគប់្រគន់ ស្រមប់ប៉ន់�ម នអំពីភគរយៃនសហគមន៍ទំងេនះ
ែដលពក់ព័នធេនេឡើយ។ ្របជជនេនកនុងភូមិទំងពីរេនះ បន�យករណ៍ថ បន
បញឈប់អនកកប់េឈើេលមើសចបប់ជេ្រចើន និងបនរបឹអូសេឈើ និងរ�យន្តជេ្រចើន
េ្រគ�ង ែដលបនទ ប់មកបន្របគល់េទឲយម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើេនកនុងមូល�្ឋ ន។ 
 មនែតមនុស�មន ក់បុ៉េ�្ណ ះែដលបនរះិគន់ចំេពះ�ជញ ធរមូល�្ឋ នេនះ គឺ
សមជិកប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ ែដលបន�ក់ពកយបណ្តឹ ងជញឹកញប់េទ
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងេទថន ក់េខត្ត ្រពមទំងេទថន ក់រ�្ឋ ភិបល ែដលជែផនកមួយៃន
ករត�៉របស់ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់។ មន ក់េផ�ងេទៀត បនត្អូញែត្អរេទអងគករ
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មិនែមនរ�្ឋ ភិបលមួយ បុ៉ែន្ត្របជជនជេ្រចើនបនត្អូញែត្អរែតេទសមជិក្រគួ�រ ឬ
េទអនកភូមិដៃទេទៀតបុ៉េ�្ណ ះ។  ្របជជនភគេ្រចើនមិនបនត្អូញែត្អរ ឬ�ក់ពកយ
បន្តឹងេទអនក�មន ក់េឡើយ េហើយភគេ្រចើនបនអះ�ង្របករេនះថជករ�ត
្របេយជន៍ េ�យ�រ�ជញ ធរមូល�្ឋ នឬរ�្ឋ ភិបល្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ  ឬពួកេគ
បត់បង់ជំេនឿេលើរ�្ឋ ភិបល កនុងករអនុវត្តចបប់របស់្របេទស។ 
 ជក់ែស្តង អនកទំងេនះជេ្រចើនបនេឃើញបញ្ហ េនះទំងអស់េនមុន
្រពឹត្តិករណ៍េនទ្រមីង និងេនកនុងអំឡុងេពលៃនសមបទនៃ្រពេឈើ មនន័យថ 
សហគមន៍ននមនឆនទៈេមះមុតកនុងករគំ្រទគន េទវញិេទមក។ ករបន្តអភិវ��ន៍
របស់ប�្ត ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ គឺពិតជកម្ល ំងជ្រមុញ ែដលេធ្វើឲយអនកភូមិេចញ
លបត ពិនិតយ�ម�នេដើមេលបះ និងេធ្វើករត�៉។ ពួកេគក៏យល់ផងែដរថ កិចច្របឹង
ែ្របងរមួគន របស់សហគមន៍េនទូទំងៃ្រពេនះ   មិនទំនងជនឹង�ចបញចុ ះបញចូ ល�ជ
រ�្ឋ ភិបលកមពុជឲយចត់វធិនករេឡើយ។ កិចច្របឹងែ្របងរបស់អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិ
បល ពិតជបនជួយពួកេគ កនុងករចត់ែចងបន្របេសើរជងមុន និងបេងកើនករ
យល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគេនេ្រកមរដ្ឋធមមនុញញ បុ៉ែន្តអនកតបសមភ សន៍ភគេ្រចើន
បនេសនើសុំឲយមនករបន្តគំ្រទពីអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ជពិេសស េលើករអបរ ំ
និងព្រងឹងករអនុវត្តចបប់។ 
 ជករចបស់�ស់ថ មនអនកភូមិកន់ែតេ្រចើនេឡើងែដលអស់សងឃឹមេន
កនុងសហគមន៍ទំងអស់េនះ ែដលចង់ចូលរមួេនកនុងករត�៉។ កនុងេពលែដលអនកភូមិ
មកពីេខត្តទំងបួនបនចូលរមួេនកនុងកិចច្របឹងែ្របងយ៉ងេ្រចើនែបបេនះ េដើមបីចូលរមួ
េនកនុងករត�៉េនស�្ត ន់ �មនេហតុផលចបស់�ស់កនុងករេជឿជក់ថ �ម រតី
របស់ពួកេគមនក្រមិតខពស់្រប�ក់្របែហលគន    េនកនុងសហគមន៍ជំុវញិតំបន់ៃ្រព
ឡង់។ សូមបីែតអនកែដលពំុមនករពក់ព័នធជមួយអនុផលៃ្រពេឈើក៏េ�យ ក៏បនគំ
្រទេពញទំហឹងដល់ករត�៉ និងចង់ឲយចូលរមួផងែដរ្របសិនេបើ�ចេធ្វើបន េដើមបីគំ
្រទដល់អនកភូមិជមួយគន ។ 

កនុង្រគេនះ អនក��វ្រជវមិនបនទទួលគំនិត�មួយពីរ�្ឋ ភិបលេឡើយ 
ែដលទក់ទងនឹង «េតើអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល និងរ�្ឋ ភិបលគួរសហករជមួយ
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គន េលើសកមមភពអ្វីខ្លះ េដើមបីបញឈប់ករកប់េឈើេលមើសចបប់ និងសមបទនែដលអនុ
វត្តមិន្រតឹម្រតូវ?» នយក�្ឋ នជនជតិេដើមភគតិចៃន្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ និង
នយក�្ឋ ន�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នៃន្រកសួងបរ�ិថ ន បនផ្តល់ចេម្លើយែដល
មិនសូវមនករេប្តជញ ថ «�ល់សកមមភពេនេ្រកមចបប់ននែដលេនជធរមន»។ 

 

៧. ករេជឿជក់េលើរ�្ឋ ភិបល 
 អនក្របមូលទិននន័យ បនសួរអនកតបសមភ សន៍ថេតើពួកេគមនករេជឿជក់
េលើរ�្ឋ ភិបលជតិកនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ននៃនករកប់េឈើេលមើសចបប់ និង
ករទ្រនទ នយកដីធ្លីែដរឬេទ។ គម នអនក�មន ក់កនុងចំេ�មពួកេគេនកនុងទី�ំង
អេងកត�មួយេជឿថ    ម្រន្តីរ�្ឋ ភិបលនឹងចត់វ�ិនករ�មួយកនុងនមពួកេគ
េឡើយ។ េនះជទស�ន�ជរមួេ�យ�រ «គម នអនក�មន ក់�្ត ប់ករត�៉របស់្របជ
ជនមូល�្ឋ នេឡើយ» េហើយ «រ�្ឋ ភិបលមនចំ�ប់�រមមណ៍ែតេលើករគំ្រទដល់
ជំនួញធំៗែតបុ៉េ�្ណ ះ»។ 
 ផទុយេទវញិ �ជញ ធរបួនរបូកនុងចំេ�ម�ជញ ធរចំនួន្របំរបូេនមូល�្ឋ នកនុង
្រសុកថ�បរ�៉ិត់បនេពលថ ពួកេគមនទំនុកចិត្តទំង្រសុងេលើរ�្ឋ ភិបលកនុង
ករេ�ះ្រ�យ�ល់បញ្ហ នន។ ម្រន្តីេ្រកពីេនះ េពលថរ�្ឋ ភិបលមិនែដល�្ត ប់
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេទ ដូេចនះ គត់មិនរពឹំងថមនចំ�ត់ករ�មួយនឹង្រតូវអនុវត្ត 
េដើមបីគំ្រទដល់អនកភូមិេឡើយ។ អនកតបសមភ សន៍មួយចំនួនបនេពលថ ពួកេគខ្វះ
ទំនុកចិត្តេលើរ�្ឋ ភិបល េ�យ�រមនចបប់ជេ្រចើនរចួមកេហើយស្រមប់ករពរ
ៃ្រពេឈើ និងសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ  បុ៉ែន្តរ�្ឋ ភិបលទំនងជគម ន្របសិទធភព និង
គម នេធ្វើអ្វីេ�ះកនុងករព្រងឹងចបប់ទំងេនះ។ �រមមណ៍ជរមួគឺរ�្ឋ ភិបលមន
ចំ�ប់�រមមណ៍គំ្រទែតអនកជំនួញធំៗ និងបុគគលែដលជប់ែខ�្រស�យែត
បុ៉េ�្ណ ះ។ េសចក្តីសននិ�្ឋ នែតមួយគត់គឺកង្វះទំង្រសុងនូវទំនុកចិត្តេលើរ�្ឋ ភិបល 
កនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ននែដលសហគមន៍ៃ្រពឡង់កំពុង្របឈម។  
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៨. �ជញ ធរមូល�្ឋ ន 
មនករកត់សមគ ល់េនកនុងករអេងកតថ ជញឹកញប់�ជញ ធរមូល�្ឋ នបន 

េចញេសចក្តី្រពមនដល់្របជជនរដ្ឋមូល�្ឋ ន ជពិេសស ទក់ទងនឹងករត�៉។ កនុង
េពលែដលករគំ�មកំែហងទំងេនះភគេ្រចើនបនេធ្វើេឡើងេ�យ្របេយល ករ
្រពមនេន្រសុកស�្ត ន់មិនឲយចូលរមួេនកនុងករត�៉្របឆំងនឹង្រកុមហុ៊នសមបទន
េកសូ៊ CRCK បននំឲយ្រគួ�រអនកជំទស់េនភូមិែ្រស�ល បនទទួលករបដិេសធ
ពីរ�្ឋ ភិបលកនុងករផ្តល់ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់កនុងករណីទឹកជំនន់ ែដលបនេចញ

េនេ្រកយមនទឹកជំនន់យ៉ងមហន្ត�យេនកនុងែខកញញ  និងតុ� ឆន ំ ២០១១។85 

្របែហលជពិត ែដលសកមមភពមិនល្អភគេ្រចើនេកើតេឡើង ដូចជកូនរបស់អនកភូមិ
្រតូវេគបដិេសធមិនេ�យចូលេរៀនេន��េរៀនកនុងមូល�្ឋ ន េ�យ�រសមជិក
មន ក់ៃន្រគួ�រេនះបនចូលរមួកនុងករត�៉្របឆំង។ 
 ្រកុមអនកតបសមភ សន៍្រតូវបនសួរថ េតើ្របធនភូមិបនគំ្រទករត�៉របស់
ពួកេគែដរឬេទ។  កនុងចំេ�ម្របធនភូមិទំង៨នក់ មនបួននក់បនអធិបបយថ
អពយ្រកឹតយេ�យបដិេសធមិន��ងំអនកភូមិពីរត�៉ និងជួនកលពយយមកនុងករផ្តល់
គំនិតែថមេទៀងផង។ ទនទឹមនឹងេនះពួកេគមិនគំ្រទអនកភូមិយ៉ងសកមមេទ េ�យ�រ
ែតមនសមព ធមកពីម្រន្តីជន់ខពស់។    េនកនុងេពលពិភក��ម្រកុម អនកចូលរមួមក
ពីសហគមន៍មួយបនេចទ្របកន់្របធនភូមិមន ក់កនុងចំេ�ម្របធនភូមិ «អពយ្រកឹ
តយ» ទំងបួនថបនឃុបឃិតជមួយអនកកប់េឈើេលមើសចបប់ បុ៉ែន្តអនកភូមិមិន�ច ឬ
គម នបំណងេធ្វើករពនយល់លំអិតេឡើយ។ មនែតេមភូមិចំនួនបីនក់បុ៉េ�្ណ ះែដល្រតូវ
េគេមើលេឃើញថគំ្រទអនកភូមិយ៉ងសកមម    បុ៉ែន្តមន ក់េន្រសុកស�្ត ន់បនទទួល
ករេចទ្របកន់ថឃុបឃិតជមួយម្រន្តីឃំុ និង្រសុកេនកនុងសកមមភពេលមើសចបប់
ជេ្រចើន។ 
 ករត�៉ធងន់ធងរបំផុតបនេផ្ត តេ��ជញ ធរឃំុ និង្រសុកេនស�្ត ន់ ែដល្រតូវ
បនេចទ្របកន់ ពីករពក់ព័នធេ�យផទ ល់កនុងករកប់េឈើេលមើចបប់ ករទ្រនទ ន
                                                            
85
  គួរកត់សមគ ល់ថ បញជ ីសំណួរស្រមប់ជនចំ�ក្រសុកមនិមនអពំី្របធនបទេនះេទ ដូេចនះមិនបនបញចូ លេន

កនុងលទធផលេនះេឡយី។ 
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យកដី និងករឃុបឃិតជមួយ្រកុមហុ៊ន CRCK េនកនុងសកមមភពេលមើសចបប់។ បូ៉
លីសមូល�្ឋ នក៏រងករេចទ្របកន់អំពីករពក់ព័នធយ៉ងធងន់ធងរេនកនុងករកប់េឈើ
េលមើសចបប់ផងែដរ េ�យអនកតបសមភ សន៍មន ក់បនអះ�ងថ ម្រន្តីបូ៉លីសមូល
�្ឋ ន្រតូវបនម្រន្តីថន ក់្រសុកជួលឲយកប់េដើមេចបះ្របមណ ៥,០០០េដើម េនឃំុ
ដងកំបិត កនុងអំឡុងឆន ំ ២០១១។ អនកតបសមភ សន៍ជេ្រចើនេន្រសុកស�្ត ន់បន
បង្ហ ញេឈម ះម្រន្តីជន់ខពស់ជេ្រចើនថេនពីេ្រកយខនងសកមមភពទ្រនទ នយកដី និង
ករកប់េឈើេលមើសចបប់េនកនុង្រសុកេនះ។  
 េនកនុងេពលសមភ សេន្រសុកថ�បរ�៉ិត់ មនែតម្រន្តីមូល�្ឋ នមន ក់
បុ៉េ�្ណ ះែដលបនទទួលរងករគំ�មកំែហង ឬសថិតេ្រកមសមព ធពី�ជញ ធរជន់ខពស់ 
េ្រកយពីគត់ និងអនកភូមិបនចប់អនកេធ្វើសកមមភពកប់េឈើេលមើសចបប់។  
 េនេពល�កសួរថេតើរ�្ឋ ភិបលគួរេធ្វើអ្វីខ្លះ េដើមបីបញឈប់ករកប់េឈើ
េលមើសចបប់  និងករខូច�តែដលប�្ត លមកពីករអភិវ��        ដូចជ្រកុមហុ៊ន
ដីសមបទន និង�ជីវកមមែរ ៉ ម្រន្តីននេឆ្លើយខុសៗគន ដូចជ៖ រ�្ឋ ភិបលគួរចុះមក
ផទ ល់ និងេមើលពី�ថ នភពជក់ែស្តងេ�យខ្លួនឯង   បេងកើតចបប់ថមីៗេដើមបីបញឈប់
ករទ្រនទ នមកេលើដីសហគមន៍   បញឈប់សកមមភព្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 
និងេធ្វើករជមួយសហគមន៍េដើមបីករពរៃ្រពេឈើ។ 

េនេពល�កសួរេតើអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលគួរេធ្វើែបប� េដើមបីសហ
ករជមួយរ�្ឋ ភិបល កនុងករបញឈប់ករកប់េឈើេលមើសចបប់ និង្រកុមហុ៊នដីសមប
ទនេសដ្ឋកិចច/�ជីវកមមែរ ៉ម្រន្តីចំនួនបួនរបូ្រគន់ែតេឆ្លើយថ ពួកេគ្រតូវសហករ និង
េធ្វើករជមួយគន ។ អនកដៃទេទៀតនិយយថ �គម នអ្វីខុសគន េទ េ�យ�រអំេពើពុក
រលួយេនែតបន្ត សូមបីែតរ�្ឋ ភិបលបនអនុម័តចបប់ៃ្រពេឈើេហើយក៏េ�យ។ 
 

៩. សកមមភពរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
េន្រសុកស�្ត ន់  អនកតបសមភ សន៍ភគេ្រចើនេជឿថ ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ

បនផ្តល់កិចចករពរដល់អនកកប់េឈើេលមើសចបប់ និងជួយ្រកុមហុ៊ន CRCK កនុងករ
ព្រងីក្របតិបត្តិកររបស់ពួកេគ។ អនកតបសមភ សន៍ទំងអស់ និង�ជញ ធរមូល�្ឋ នៃន
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កែន្លងអេងកតទំងពីរបនអះ�ងថ ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ បនេ្របើ្របស់តំែណង
របស់ខ្លួនកនុងករជ្រមិតទរយក្របក់ ជងករពរៃ្រពេឈើ។ អនកតបសមភ សន៍មួយ
ចំនួនេជឿថ េនះក៏េ�យ�រែតម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើេនកនុងមូល�្ឋ ន្រតូវផ្តល់ «ករ
គំ្រទ» ដល់ម្រន្តីជន់ខពស់េនថន ក់េខត្តនិង/ឬនីថន ក់ជតិ េហើយគម នជេ្រមើសេឡើយ
េនកនុងបញ្ហ េនះ។  ឧទហរណ៍មួយ អនកតបសមភ សន៍មួយចំនួនអះ�ងថ ម្រន្តីរដ្ឋ
បលៃ្រពេឈើបន�ម�នពួកគត់ចូលេទកនុងៃ្រព          េ�យពយយមជ្រមិតទរ 
«្របក់» កនុងេពលែដលពួកគត់េទដងជ័រ និងរកអនុផលៃ្រពេឈើ។ 

អនកតបសមភ សន៍ភគេ្រចើនបំផុត        ចង់ឲយមនករបញឈប់នូវករទរយក 
«្របក់» មិនផ្លូវករទំងេនះ បុ៉ែន្ត ្របជជនពីររបូេន្រសុកស�្ត ន់បនេពលថ 
្របសិនេបើមនករកំណត់កៃ្រមេនះជលកខណៈស្តង់�រ និងមនក្រមិតសមេហតុ
ផល ពួកេគនឹងមិនបដិេសធកនុងករបង់្របក់ េដើមបី�ចចូលេទ្របមូលអនុផលៃ្រព
េឈើេឡើយ។    ករេចទ្របកន់េ្រចើនជងេគគឺ  «្របក់» ែដលទរយកេនះ ែ្រប្របួល
ជេរៀង�ល់ៃថង និងជួនកល�ខពស់ជងតៃម្លអនុផលៃ្រពេឈើែដលពួកេគ�ចរកបន
េទេទៀត។ «្របក់» ែដលពួកេគទរយកស្រមប់ជ័រទឹកមួយកនគឺ ១,០០០េរៀល 
(០.២៥ដុ�្ល រ�េមរកិ) បុ៉ែន្ត េយង�មអនកតបសមភ សន៍ជេ្រចើន ករយកកៃ្រម
ក្រមិតេនះ�ចែ្រប្របួលខុសគន ជខ្ល ំង រហូតដល់១០,០០០េរៀល (២.៥០ដុ�្ល រ�េម
រកិ) ែដលមនតៃម្លេសទើរែតេសមើនឹងៃថ្លជ័រទឹកមួយកនេនកនុងទីផ�រកនុងមូល�្ឋ ន។ 
្របសិនេបើអនកភូមិមិនមន្របក់្រគប់្រគន់េដើមបីបង់េទ   ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ �ម
ធមម�នឹង�មពួកេគេទដល់ផ�រ េដើមបី្របមូលយក «្របក់» របស់ពួកេគេនេពល
អនកភូមិលក់ផលិតផលេនះ។  
 

១០. ជនចំ�ក្រសុក 
 េយើងបនពយយមបំភ្លឺថេតើជនចំ�ក្រសុកទំងេនះពិតជបនទិញដី ឬ
មនដីែដលបនករ�នឆក រៃ្រពយក (េបើេទះជេលមើសចបប់) ឬក៏ឆក រៃ្រពយកដីឲយ
អនកដៃទ។ ជអកុសលយ ្រកុមអនក្របមូលទិននន័យមិន�ចចូលជួបជនចំ�ក្រសុក
ែដលអនក្រ�វ្រជវបនជួបកលពីែខេម� ឆន ំ ២០១១េឡើយ េហើយេនទីបំផុតមន
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ែត្របជជនចំនួន្របំពីរនក់បុ៉េ�្ណ ះែដលបនទទួលករសមភ សន៍       េនកនុងភូមិ
ទួល។ 

 
 

របូភពទ ី១០: ៃ្រពេឈែីដលជនច�ំក្រ្ុរកបន�ននក រេន្រ្ុរកថ�បរ�៉ិត់ ែខេម� នន  ំ២០១១ 
 

 ជនចំ�ក្រសុកចំនួន្របំមួយនក់ កនុងចំេ�ម្របំពីរនក់ េនភូមិទួល គឺ
ជអនកមកពីេខត្តកំពត និងមន ក់េទៀតមកពីេខត្ត�ែកវ។ ្រគួ�រចំ�ក្រសុកចំនួនពីរ
្រគួ�រ បនចូលមកកនុងតំបន់េនះ �ំងពី ៦ ឬ៧ ឆន ំមុនេម្លះ ចំែណកឯ៥្រគួ�រ
េ��ងេទៀតេទើបែតមកដល់កនុងអំឡុងឆន ំ ២០១១ បុ៉េ�្ណ ះ។  ្រគួ�រទំងអស់េនះ
អះ�ងថមនដីរ�ង ១ េទ ៣ ហិក� េហើយបន�ំ្រសូវ ដំឡូងមី និង/ឬ 
�្វ យចនទីរ។ គម នអនក�មន ក់កនុងចំេ�មអនកតបសមភ សន៍េនកនុងករអេងកតេនះ
មនឯក�រចុះបញជ ីដីធ្លីេឡើយ េហើយទំងអស់គន សុទធែតបនអះ�ងថ ជដីដូន�
ែដលបនែចក�មរយ��ច់ញតិេនភូមិទួល។ 

កនុងចំេ�មអនកែដលបនសមភ ស មនែតមន ក់បុ៉េ�្ណ ះែដលបនអះ�ងថ
បនបង់ «កៃ្រម» េទឲយ្របធនភូមិ ជ្រ�អងករចំនួន២លី្រត េដើមបីទទួលករអនុញ
ញញ តេ�យចូលមក�ំងទីលំេនេនតំបន់េនះ។ តបនឹងសំណួរែដលសួរថ េហតុអ្វី
គត់មកេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់? ជនចំ�ក្រសុកចំនួន្របំមួយនក់ បនេពលថ 
ពួកេគមកទីេនះេ�យ�រពួកេគពំុមនដី�ំដំ�ំ។ មន ក់បនេពលថ ្រកុមហុ៊ន
ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេនេខត្តកំពតបនរេំ�ភយកដីឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ែដល
េធ្វើឲយពួកេគគម នដីធ្លី។ ទក់ទងនឹងករេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិេនកនុងតំបន់ៃ្រព



ករណីអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ព្រៃឡង់៖  នតើ្បជាជនទទួលបានផល្បនោជន៍រីៃការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះដែរឬនទ?

85
 

ឡង់ បួនកនុងចំេ�ម្រគួ�រទំង្របំ រកបន្របក់ពីករដងជ័រទឹក និង/្របមូលអនុ
ផលៃ្រពេឈើឲយអនកដៃទេទៀតេនកនុងភូមិ។ 

មនសមភ រៈស្រមប់�ងសង់ផទះេ�យមិនចំបច់បង់ៃថ្ល ្រតូវ្របជជនេមើល
េឃើញថជផល្របេយជន៍ចំបងមួយ េហើយេនកនុងករណីចំនួនបីែដលពួកេគបន
និយយ គឺករែដល�ចបរបញ់សត្វៃ្រពបន �ចជួយ្រគួ�ររបស់ពួកេគ។ ជករ
ពិត �ចមនជនចំ�ក្រសុកកនុងចំនួនេ្រចើនជងេនះែដលេធ្វើករបរបញ់េ�យ 
�រ្របជជនជេ្រចើន មិន្របប់ឲយដឹងជចំហអំពីករបរបញ់សត្វៃ្រពរបស់ពួកេគ។ 
េគ�ចនិយយបនថ កំេណើ នចំនួន្របជជនេនកនុងមូល�្ឋ ន ពិតជេធ្វើឲយមនផល
ប៉ះពល់មកេលើសត្វៃ្រពែដលកំពុងរងករគំ�មកំែហងរចួមកេហើយ េនកនុងតំបន់ៃ្រព
ឡង់េនះ។ 
 េនកនុងសំណួរមួយេទកន់អនកភូមិេន្រសុកថ�បរ�៉ិត់ែដលថ េតើពួកេគ
រង្រគះពីករទ្រនទ នយកដីធ្លីែដរឬេទ។ មនែតអនកតបសមភ សន៍ចំនួន៣នក់ េនភូមិ
រេំដៀង និងមន ក់េន�លេពធិ៍ បនេពលថ ពួកេគមនបញ្ហ េនះ។ បី្រគួ�របន
បត់បង់ដីេ�យ�រែតជនចំ�ក្រសុក  ចំែណកមួយ្រគួ�រេទៀតមនជេម្ល ះដីធ្លី
ជមួយអនកជិតខង។ គម នអនក�មន ក់កនុងចំេ�មសហគមន៍ចំនួន៣េផ�ងេទៀត 
បត់បង់ដីធ្លីេឡើយេនកនុងេពលថមីៗេនះ        បុ៉ែន្ត មនុស�មួយចំនួនេនភូមិសពង់បន
និយយអំពីករបត់បង់ដីធ្លីេ�យ�រ្រកុមហុ៊នកលពីបុ៉នម នឆន ំមុន េពលគឺេនមុន
េពលមនករបងខំឲយ្រកុមហុ៊នេចញ។ 
 �មរយៈករអេងកតេនះ �មិន�ចយល់បនចបស់�ស់អំពីអ្វីែដលេកើត
េឡើងទក់ទងនឹងជនចំ�ក្រសុកេនថ�បរ�៉ិត់េទ េ�យ�រជនចំ�ក្រសុក
ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�េនះ គឺសុទធែតេនកនុងសហគមន៍ែតមួយ។ ករ
សននិ�្ឋ នែតមួយែដល�ចផ្តល់ទំនុកចិត្តគឺថ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន បចចុបបននេនះ 
កំពុងមក�ំងទីលំេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ ជពិេសសមកពីេខត្តកំពត។ ករ�នឆក រយក
ដីកនុង្រទង់្រទយធំ     មិន�ចេកើតេឡើងេ�យគម នករកត់សមគ ល់ពីសំ�ក់�ជញ
ធរមូល�្ឋ នេនះេឡើយ។  
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អនុសាសន៍ស្រមាប់ការអភិរ�� និង្រគប់្រគងតំបន់ៃ្រពឡង់ 
 

ដំេណើ រករ�យយតៃ្លេហយុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
 មនចំនួន្រកៃុហុ៊នសៃបទនដីេសដ្ឋកិចចទូទំង្របេទស បនេកើនេឡើងយ៉ង
េ្រចើន េនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះែដលបងកឲយមនកររងេ្រគះជ
េ្រចើន     ជពិេសសដល់សហគៃន៍ែដលរស់េន�ៃដងត្រព  ដូចជសហគៃន៍េន
ត្រពឡង់។ របូភពពីផក យរណបខងេ្រកៃេនះបង្ហ ញពីកំេណើ នយ៉ងេ្រចើនតនករ
បយ់បង់ត្រពេឈើ េ�យ�រែយដីសៃបទនេសដ្ឋកិចចេនកនុងរយៈេពលបីឆន ំចុង
េ្រកយេនះេនភូៃិភគក�្ត លតន្របេទសកៃពុជ។ ដីសៃបទនេសដ្ឋកិចចែដលគួរឲយ
កយ់សមគ ល់ជងេគែដលមនទំហំ១៥គីឡូែៃ៉្រយ x គីឡូែៃ៉្រយ សថិយេនកនុងែដនជ្រៃក
សយ្វត្រពបឹងែពរ បុ៉ែន្តក៏មនយំបន់ែដលមនវ�ិលភពធំៗេនភគខងយបូង និងខង
លិចត្រពឡង់  ្រពៃទំងភគខងេកើយេនេ្រយើយមខ ងតនទេន្លេៃគងគផងែដរ។ ករវវិយ្ត
តនទី�ំង្រកៃុហុ៊ន CRCK �ចេៃើលេឃើញ េហើយគិយៃកទល់ែខៃីន ឆន ំ ២០១២ តផទ
ដីែដលបន�នឆក រេហើយមនទំហំ ២គីឡូែៃ៉្រយ x ៥គីឡូែៃ៉្រយ។ 

 
 

 

ករ�យយតៃ្លេហយុប៉ះពល់បរ�ិថ ន   ៃិនបនេធ្វើេឡើងេ�យសព្វ្រជុងេ្រជយ 
េហើយគម នយុទធ��ស្តកនុងករគំ្រទេ�យមននិរន្តរភព តនករ្រគប់្រគង្របព័នធេអកូ
ឡូសីុ និងករអភិវ��្របកបេ�យសៃធៃ៌គឺជសនូលតនបញ្ហ ។ ឧទហរណ៍ េបើ
េទះជ្រកបខណ្ឌ ចបប់យ្រៃូវេ�យមនករពិនិយយេឡើងវញិនូវសៃបទន   ៃុនេពល

ែផនទ៧ី:  របូភពពផីក យរណបអពំភូីមភិគក�្ត លៃន្របេទសកមពុជែដលបង្ហ ញពកីែន្លងេទបី�ននក រថមីៗ  

អៃពុសាសៃ៏សស្មាប់ការអភិរក្ស ៃិង
ស្្របស់្្រងតំបៃ់នស្ពឡង់
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ផ្តល់ដីសមបទនក៏េ�យ       នយក�្ឋ ន�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នៃន្រកសួង
បរ�ិថ ន  មិនបនទទួលរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នរបស់្រកុមហុ៊ន 
CRCK េនមុនករផ្តល់សមបទនេនះេឡើយ។ ជក់ែស្តង យ៉ងេ�ច�ស់៦
ែខ បនទ ប់ពីដីសមបទន្រតូវបនអនុម័តេ�យ្រកសួងកសិកមមរកុខ ្របមញ់ នយក
�្ឋ ន�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នបនទទួល�គ ល់េ�យចំហថ ពួកេគេនែតមិន
ទន់បនទទួលរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នពី្រកសួងកសិកមម  រកុខ
្របមញ់ និងេន�ទ ឬពី្រកុមហុ៊នេឡើយ86។ បុ៉ែន្តពួកេគេនែតបន្តេធ្វើករអះ�ង
េ�យ្រចបូក្រចបល់ថ ពួកេគអនុវត្ត�មេ�លករណ៍ែណនំស្តីពីករ�យតៃម្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ 

១. ��រ�្ឋ ភិបល គួរែតកំណត់េ�យេ�រព�មករត្រមូវរបស់ករ�យតៃម្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 

២. ��រ�្ឋ ភិបល គួរែត�ក់ឲយករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  ក្ល យជ
ដំេណើ រករែដលមនតម្ល ភព និងអនុញញ តឲយ�ធរណ�ន�ចទទួលបន
�ក�រ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ក៏ដូចជផ្តល់េយបល់បែនថម។ 

៣. ្រតូវ�ក់េ�យមនករផ្តល់េយបល់ េដើមបីបំេពញភពខ្វះចេន្ល ះជក់ែស្តង
េនកនុងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន87 និងបញជ ក់េ�យ
ចបស់អំពីដំេណើ រករទំងមូល េដើមបីធនឲយមនករពិនិតយរបយករណ៍
�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន      មុននឹងមនករចុះហតថេលខេលើកិចច
្រពមេ្រព�ង។ 

៤. េនកនុងករណីៃនទី�ំង្រកុមហុ៊ន CRCK  ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន�ទ ្រតូវែតពនយល់អំពីមូលេហតុែដលខ្លួនមិនបនបញជូ នរបយករណ៍
�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន       មកនយក�្ឋ ន�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់
បរ�ិថ នៃន្រកសួងបរ�ិថ ន  មុនេពលចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព�ងែដល
ជលកខខណ្ឌ ្រតូវអនុវត្តេនេ្រកម្របកសេនះ។    ម៉យងេទៀត នយក�្ឋ ន

                                                            86 សំគល់: រហូតតមកទល់េពលសមភ ស �យក�្ឋ ន EIA មិនទន់បនទទួលរបយករណ៍ EIA/IEIA ពី្រកុមហុ៊ន
CRCK េឡយី។  87 ចំេពះព័ត៌មនបែនថម សូម�ន ‘ដំេណីរករ EIA/ESIA’ ែដលជែផនកមួយេនកនុងជំពូកស្តពីីលទធផល។ 

អៃពុសាសៃ៏សស្មាប់ការអភិរក្ស ៃិង
ស្្រប់ស្្រងតំបៃ់នស្ពឡង់
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�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ្រតូវពនយល់ឲយបនេពញេលញអំពី្របករ
ែដល្រកុមហុ៊នមិនអនុវត្ត�មេគលករណ៍ែណនំ េនកនុងករណីែដលមិន
បន�ក់ជូនរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ 

៥. នយក�្ឋ ន�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន គួរេធ្វើអធិករកិចចទី�ំង្រកុមហុ៊ន 
CRCK េឡើងវញិ េ�យមិនបច់ជូនដំណឹងជមុនេដើមបី��វ្រជវ�េតើ្រកុម
ហុ៊នបនេគរព�មលកខខណ្ឌ  ែដលមនែចងេនកនុងកិចច្រពមេ្រព�ង�េទ។ 
្របសិនេបើ ្រកុមហុ៊នមិនបនេគរព�មកិចច្រពមេ្រព�ង គួរែតលុបេចល
សមបទនេនះ។ 

៦. ្រកុមហុ៊នCRCK ្រតូវចត់ែចងឲយមនករពិភក�ជចំហជមួយសហគមន៍
មូល�្ឋ ន និងផ្តល់សំណង្រតឹម្រតូវដល់អនកភូមិែដលបនបត់បង់ដីធ្លី  និង
ធន�នេផ�ង� ដូចជ េដើមេចបះជេដើម។ 

៧. អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល គួរពយយមេលើកទឹកចិត្តឲយមនករពិភក�អំពី
សំណងដូចកនុងករណីសមបទន CRCK េ�យ�រៃ្រពេឈើេនទីេនះ្រតូវករ
េពលេ្រចើនជំនន់េដើមបីវលិេទរក�ថ នភពេដើមវញិ។ ដូេចនះ សហគមន៍ទំង
េនះ្រតូវបនទទួលសំណង្រតឹម្រតូវ។ 

៨. អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល គួរែតបេងកើតេ�យមនកិចច្របជំុជមួយសហគមន៍
ែដលរងផលប៉ះពល់ រមួបញចូ លទំងជនជតិគួយេដើមបីែស្វងរកដំេ�ះ
��យជួយពួកេគេ�យបន�ជំមួយនឹងជីវតិថមី �មរយ�ករអប់រ ំនិងករគំ
្រទែផនកហិរញញវតថុដូចជកមចីខន តតូច។ 

 

ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ 
 �មរយ�ករកប់េឈើេលមើសចបប់ ែដលេកើតេឡើងជទូេទកនុងក្រមិតធងន់ធងរ
េនទូទំងតំបន់ៃ្រពឡង់ េគ្រតូវករជបនទ ន់នូវករប្រងក បសកមមភពេលមើសចបប់
ទំងេនះ។ ជសំ�ង�្រកក់ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និងម្រន្តីមូល�្ឋ ន ទំនងជបនពក់
ព័នធេនកនុងសកមមភពេលមើសចបប់ជេ្រចើនែដលបនេកើតេឡើង ដូេចនះមិន�ចពឹង
ែផ្អកេលើ�ថ នប័នេនះស្រមប់ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់េឡើយ។ 
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 ភគេ្រចើនបំផុតៃនសកមមភពេលមើសចបប់ ែដលកំពុងេកើតេឡើង�ចបញឈប់
បនជបនទ ន់្របសិនេបើ�ថ ប័នននៃនររ្ឋ ភិបលអនុវត្ត�មមុខនទីរបស់ខ្លួន ដូច
មនែចងេនកនុងចបប់កមពុជ។ 
 

�ជររ្ឋ ភិបលគួរែត ៖ 
១. បេងកើតគណកមមករ�ក�ជ និងេពញសមតថភពមួយេដើមបីេសុើបអេងកតេលើករ

េចទ្របកន់ចំេពះម្រន្តីមូលរ្ឋ ន េហើយចត់វធិនករផ្លូវចបប់ចំេពះដីក
ែដលបនេសុើបអេងកតេឃើញ។ 

២. េធ្វើករជៃដគូរជមួយប�្ត ញៃ្រពឡង់ េដើមបីបេងកើតយុទធ��ស្តរមួស្រមប់
្រគប់្រគងនិងករពរៃ្រពឡង់។ កិចចករេនះ គួរែតបញជូ លករ្រគប់្រគងៃនបុ៉ស្តិ៍
្រតួតពិនិតយរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើេនទូទំងៃ្រពេឈើកនុងតំបន់េនះ ជពិេសស
ជមួយនឹងម្រន្តីែដលេទើបនឹងចត់�ំងថមីពីខងេ្រកតំបន់ៃ្រពឡង់។ ករេធ្វើ
ែបបេនះ នឹងបញឈប់បនេសទើរែតជបនទ ន់នូវករកប់េឈើេលមើសចបប់ធំៗ
ែដលេកើតមនេនជំុវញិៃ្រពឡង់។ ករេធ្វើែបបេនះក៏�ចមន្របសិទធភពេន
ែផនកដៃទេទៀតៃនៃផទ្របេទសផងែដរ។  

 
 

ករអប់រ ំនិងសិទធិេនេ្រកមចបប់កមពុជ 
 ជករចបស់�ស់ថ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនែដលរស់េនកនុងៃ្រពឡង់មន
ករយល់ដឹងតិចតួចអំពីសិទធិរបស់ពួកេគេនេ្រកមចបប់កមពុជ។ បុ៉ែន្តករបុ៉នប៉ង
េរយអងគករមិនែមនររ្ឋ ភិបលេនកនុងប�្ត ែខកន្លងេទថមីៗេនះ បនបេងកើនយ៉ង
េ្រចើននូវចំេណះដឹងកនុងចំេ�មសហគមន៍េនមូលរ្ឋ ន អំពី្របករែដលថពួកេគ
មនសិទធិជពលរដ្ឋកមពុជ។        កនុងន័យេនះមនសំេណើ ជេ្រចើនឲយមនករបណ្តុ ះ
ប�្ត លេ្រចើនែថមេទៀត។ �មរយ�ករសមភ សជមួយម្រន្តីៃន្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ មនករបង្ហ ញថ ររ្ឋ ភិបល�្វ គមន៍ចំេពះករអប់រែំថមេទៀតអំពីចបប់ 
និងសិទធិេរយ�រ «ករយល់ដឹងរបស់អនកភូមិអំពីសិទធិរបស់ពួកេគមន�រ�សំខន់
�ស់»។ េរយ�រករ�្អ កវគគបណ្តុ ះប�្ត លអំពីសិទធិមនុស�េកើតេឡើងជដំបូងពី
ថន ក់្រសុក   និងថន ក់ឃំុែដលមនម្រន្តីេខត្តកំពង់ធំេនពីេ្រកយខនង ចំ�ត់ករគួរែត
េធ្វើេឡើងេនកនុងកំរតិទំងេនះជមួយនឹងករគំ្រទេរយ�ជញ ធរថន ក់ជតិ។ 
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១. អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលគួរែតបន្ត និងព្រងីកកិចច្របឹងែ្របងេដើមបីអប់រសំហ
គមន៍េនតំបន់ៃ្រពឡង់ ចំែណករ�្ឋ ភិបល្រតូវែតផ្តល់ករគំ្រទយ៉ងសកមម
ដល់ពួកេគេនកនុងដំេណើ រករេនះ េដើមបីធនថ�ជញ ធរមូល�្ឋ នមិន�ច
បញឈប់វគគបណ្តុ ះប�្ត លេ�យចិត្តឯងបនេឡើយ។ 

២. អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល គួរែតបេងកើនកមមវធីិបណ្តុ ះប�្ត លរបស់ខ្លួនែថម
េទៀត  េដើមបីឲយកន់ែតសម្រសបស្រមប់ចំេណះដឹង រេបៀបរបបៃនករេរៀន 
និងបរបិទរបស់សហគមន៍េដើមបីបេងកើនករចងចំ  និងករអនុវត្តអ្វីែដលបន
េរៀន។ 

៣. សហគមន៍គួរែតបនទទួលករអប់រែំដលទក់ទងនឹងផលវបិកនន ែដល
�ចេកើតេឡើងពីករ «ផ្តិតេមៃដ»  េលើឯក�រននែដលពួកេគមិន�ច�ន
បន។ 

 
 

ៃ្រពករពរ 
កនុងេពលែដលរដ្ឋបលៃ្រពេឈើកំពុងអេងកតតំបន់ៃ្រពឡង់កនុងបំណងេលើកេសនើ

ជៃ្រពករពរេគមនព័ត៌មនតិចតួច�ស់អំពីែផនករជក់ែស្តងរបស់�ថ ប័នេនះ។ 
១. �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និងរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ្រតូវេធ្វើឲយសហគមន៍មូល�្ឋ នបន

ចូលរមួេនកនុងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរេនកនុងៃ្រពឡង់។ សហគមន៍ទំង
េនះបនបេងកើនលទធភពរចួមកេហើយ កនុងករករពរធនធនធមមជតិដ៏មន
តៃម្ល ចំែណកសកមមភពរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើកនុងេពលបចចុបបេនះេន្រសុក
ស�្ត ន់ និងកែន្លងដៃទបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ េគមនករសងឃឹមតិចតួច
�ស់កនុងករទទួលបនេជគជ័យ ែត�មរយ��ថ ប័នែដលមន្រ�ប់
របស់រ�្ឋ ភិបល។ 

២. គួរែតលុបេចលដីសមបទន្រកុមហុ៊នCRCK និង�ំៃ្រពេឡើងវញិ េ�យ�រ
�សថិតេនកនុងតំបន់ៃ្រព្រកស់ មិនែមនៃ្រពេរចរលឹដូចមនករត្រមូវេនកនុង
ចបប់េឡើយ។ ្រកុមហុ៊ន ធី ង៉ និងសមបទនេកសូ៊ PNT ក៏គួរែតលុបេចល
ែដរ េហើយតំបន់សមបទនទំងេនះគួរែតយ៉ងេ�ច�ស់្រតូវបន�ក់
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បញចូ លជែផនកមួយៃនតំបន់្រទនប់ស្រមប់ៃ្រពករពរេនតំបន់ៃ្រពឡង់ និង
�ំេដើមេឈើេឡើងវញិ។ 

៣. ្រកុមហុ៊នសមបទនទំងអស់ និង�ជញ បណ្ណ័ រកុរកែរ ៉ ្រពមទំងគេ្រមង
ទំនប់ �េហ�្ឋ រចនសមព័នធននេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ គួរែត្រតូវបនពិនិតយ
េឡើងវញិ និងគិតអំពីសិទធិ និងត្រមូវកររបស់សហគមន៍ននេនមូល�្ឋ ន។ 
ព័ត៌មនៃនករ�យតៃម្លចំេពះ្របព័នធជល��ស្តរបស់ USAID និងទិននន័យ
េផ�ង�េទៀត ែដលគំ្រទដល់គេ្រមង្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន្តរភពរបស់
េស�្របព័នធេអកូឡូសីុ ្រតូវែតគិតពិចរ� េ�យ�រជ្រមលៃ្រពឡង់គួរែត
្រតូវបនេគចត់ទុកជ�រ�សំខន់ចំេពះ្របេយជន៍ជតិ។ 

 ៤. ករ�ំៃ្រពេឈើ និង�្ត រេ�យ្របេសើរេឡើងវញិៃនទី�ំង្រកុមហុ៊នCRCK និង
កែន្លងែដល្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញធងន់ធងរេផ�ង�េទៀត គឺជ្របេយជន៍ដល់
ែផនកររបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈើស្រមប់គេ្រមងេរដ៉ េហើយករចូលរមួរបស់
សហគមន៍ េនកនុងដំេណើ រករេនះនឹង�ចជួយពួកេគកនុងករ�្ត រជីវភព
របស់ពួកេគ។ 

៥. អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល  និងសហគមន៍អនកផ្តល់ជំនួយគួរែតអំពវនវដល់
រ�្ឋ ភិបល   េដើមបី�ក់បញចូ លតំបន់្រចករេបៀងរ�ងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹង
ែពរ េទកនុងៃ្រពករពរចុងេ្រកយេនតំបន់ៃ្រពឡង់។ តំបន់េនះគួរែតរមួ
បញចូ លដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេនស�្ត ន់ និងរេវៀង និងផ្តល់កិចចករពរ
បែនថមដល់សហគមន៍រងេ្រគះ។ ករេធ្វើែបបេនះនឹងធនផងែដរថទី
ជ្រមលសទឹងែសននឹងេនែត�ចរក�មុខនទី�មធមមជតិរបស់�បន។  

 

�ជីវកមមែរ ៉
 មនភស្តុ�ងមិនចបស់�ស់មួយចំនួនអំពីកំេណើ ន ៃនករ្រពួយបរមភអំពី
ករេកើនេឡើងៃនចំនួនអណ្តូ ងែរម៉សេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់។ ្របករែដលគួរឲយកត់
សមគ ល់ គឺសក្ត នុពលៃនករបេញចញ�រធតុគីមីពុលខ្ល ំងមកកនុងទឹកស្រមប់ផឹក 
េនសហគមន៍កនុងតំបន់ែខ�ទឹកខងេ្រកម ែដលរមួទំង ទីរមួេខត្តនន ដូចជកំពង់
ធំ និងកំពង់ចមជេដើម។ 
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១. ្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉ និងថមពល គួរែតអនុញញ តឲយ�ធរណជនទទួល
បនព័ត៌មនអំពី�ជញ ប័ណ្ណ�ជីវកមមែរ ៉ ែដលបនេចញ និងគួរែត្របកសជ
�ធរណៈអំពីែផនកររបស់ខ្លួន ស្រមប់�ល់គេ្រមងអភិវ��ន៍េនកនុងទី
�ំងននៃនតំបន់ៃ្រពឡង់។ កនុងេនះគួរែតមនករពិភក�ពិ�្ត រជមួយ
សហគមន៍អនករងេ្រគះមុននឹងអនុញញ តឲយមនករអភិវ��េកើតេឡើង។ 

២. ្រតូវមនករពិនិតយគុណភពទឹកឲយបនទូលំទូ�យ ពីសំ�ក់្រកសួង
�ស�ហកមម ែរ ៉និងថមពល េដើមបីធនថគម នករអនុញញ តឲយ�រធតុគីមី
ពុលេលចធ្ល យចូលេទកនុង្របភពទឹកេ្រកមដីបនេឡើយ។ 

៣. ្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉និងថមពល គួរែតពនយល់អំពីអ្វីែដលបនេ្រគងទុក 
ស្រមប់ទី�ំងខួង េនភូមិែ្រស�ល កនុង្រសុកស�្ត ន់ េនឆន ំ ២០១០ ដូច
មនបង្ហ ញេនែផនកខងេដើមៃនរបយករណ៍េនះ។ 

៤. ្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉និងថមពលគួរែតសថិតកនុងដំេណើ រករែផនករសំខន់
ែដល�ចរមួចំែណកេ�យមននិរន្តរភពៃនករ្រគប់្រគងេទសភព។ 

៥. រដ្ឋបលជលផល គួរែតេធ្វើករពិេ�ធន៍ជមូល�្ឋ នស្រមប់េ�ហៈធតុ 
និង�រធតុកខ្វក់េផ�ង�េនកនុងែខ�រទឹកខងេ្រកម េដើមបីជួយធនថ�រ
ធតុពុលក្រមិតខពស់មិនហូរចូល្របភព��រេនសហគមន៍។ 

 

សិទធិចំេពះដីធ្លី 
 �ថ នភពៃនសិទធិចំេពះដីធ្លី មិនទំនងជមនកររកីចេ្រមើនេទមុខេឡើយេន
កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះ េ�យ�រគម នករចុះបញជ ីដីសហគមន៍
េឡើយរហូតមកដល់ចុងឆន ំ ២០១១។ 

១. រ�្ឋ ភិបល្រតូវគូសបញជ ក់អំពីភពផទុយគន េនកនុងចបប់ភូមិបល និងចបប់ស្តី
ពីៃ្រពេឈើ និងជ្រមុញឲយដំេណើ រករេនះឈនេទមុខ ែដលអនុញញ តឲយមន
ករចុះបញជ ីដី្របៃពណីរបស់សហគមន៍។88 

                                                            
88

 សូមេមីលេនែផនកទក់ទងនងឹសិទធជិនជតេិដមីភគតិច នងិសិទធិដធី្ល ី
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២. រ�្ឋ ភិបល្រតូវបំភ្លឺជបែនថមេទៀតអំពីសហគមន៍�ខ្លះែដល�ចចុះបញជ ីដីធ្លី 
ជពិេសសបញ្ហ សហគមន៍ែដល្រតូវបនកំណត់ថ «ែខមរ»  (មិនថជតិពិនធុ
ពិត្របកដរបស់ពួកេគជអ្វីេនះេទ)  ែដលេនេ្រកមេគលករណ៍ែណនំ
បចចុបបននេនះ មិនមនសិទធិទទួលដីជសមូហភព។ 

៣. សហគមន៍្រតូវែត្របឹងែ្របងសំុចុះបញជ ី េដើមបីបនទទួលសិទធិដីធ្លីសហគមន៍ 
េបើេទះជដំេណើ រករេនះទមទរេពលែវង និងមនភពខ្វះចេន្ល ះេ្រចើនក៏
េ�យ។ 

៤. អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល្រតូវផ្តល់ជជំនួយដល់សហគមន៍ េ�យ�រសហ
គមន៍មនករយល់ដឹងតិចតួច អំពីដំេណើ រករែដលទក់ទងនឹងករ�ក់ពកយ
សំុសិទធិេលើដីសមូហភព។  

 

 

សមបទនដីេសដ្ឋកិចចេទអនគត 
 ជបឋម ពំុគួរមនករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេនកនុងតំបន់ៃ្រពឡង់ែថម
េទៀតេឡើយ។ បុ៉ែន្ត ្រកុមហុ៊ន�មួយែដលេ្រគងអភិវ��ន៍សមបទន្រតូវែតេបើកឲយ
មនករពិភក�ជចំហជមួយសហគមន៍    មកពីទីកែន្លងែដលេ្រគងកំណត់ជ
ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច�ំងពីេដើមដំបូង និងផ្តល់ជជេ្រមើសជំនួសស្រមប់សហគមន៍
ែដលនឹងបត់បង់ធនធនរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើដីសមបទនេសដ្ឋកិចចមួយកែន្លង
នឹងបងកេ�យមនករទ�នទ នមកេលើដីធ្លីរបស់្របជជន េគ្រតូវផ្តល់សំណងឲយបន
្រតឹម្រតូវ។ ឧទហរណ៍អំពីសំណងែដលមិន្រគប់្រគន់  សំណងជ�ច់្របក់ែដល
បនផ្តល់េ�យ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេនេខត្តរតនគិរ ី ្រគន់ែតនំមកនូវកំេណើ នករ
បត់បង់ដីធ្លីរបស់្របជជនេនកនុងសហគមន៍ទំងេនះែតបុ៉េ�្ណ ះ។  ដូចគន េនះែដរ 
�ល់ករផ្តល់ដីធ្លីេឡើងវញិ ដូចែដលេ្រគងអនុវត្តេនេខត្តរតនគិរ ី្រតូវែតពិ�រ�អំពី
គុណភពដី េ�យ�រករប្តូរៃ្រពេដើមែដលសំបូរអនុផលៃ្រពេឈើជមួយៃ្រពេរច រលឹ 
ឬៃ្រពែដលមនគុណភពទប ជ្របករែដលមិន�ចទទួលយកបនេឡើយ។ 
 ជេ្រមើសែដលគួរែតអនុវត្ត រមួមនប�្ត ជេ្រមើសែដល្រកុមហុ៊នខ្លះេនេខត្ត
រតនគិរបីនេ្របើ្របស់ េន�មទីកែន្លងែដលអនកភូមិ្រតូវបនផ្តល់ឱកសេដើមបី
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