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NGO   អងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភិបាល 

NSDP  ថ្្នការយជសធស្ថស្តសតភអភិវឌ្ឍន៍ាត ិ

NTFP   អនជ្លម្្ពស  ី

PES  បង់ម្លៃសសវា្បព័នធសអកូ ូសជ ី

REDD   កាត់បនាយការបសញ្ចញតសម័នពីការបាត់បង់ នងិរចិ្រ លលម្នម្្ពស  ី 

RGC   រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា 

RS  ថ្្នការយជសធស្ថស្តសតភច្តជសកាណ  

SLC  សលបទានដីសងគលកិច្ច 
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SEIA  វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ននិងសងគល 

UN   សហ្បាាត ិ

UNDP   កលមវធិីអភិវឌ្ឍន៍សហ្បាាតិ 

UNFCCC  អនជសញ្ញញ ្កបតណឌ សហ្បាាតិសតភពីីការថ្្ប្បលួអាកាសធាតជ  

WCS   អងគការអភិរកសសតវម្្ព និងសងគល  

WWF   លូលនិធពិិភពសោកសដលីបធីលមាត ិ
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សសច្កតីថ្លៃ អណំរគុណ 
 ្កុលសិកសាព្ស្ថវ្ាវសូលថ្លៃងអំណរឧជណោ ង្ាលស្ៅបំ្ ជតច្ំសពាឹះអនកសំខាន់ៗ លួយច្ំនួនថ្ដលបានចូ្លរលួ 
ច្ំថ្ណកដ៏ធកំនជងការសកិសាព្ស្ថវ្ាវថ្ដលរលួមានអនក្តភល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗពីស្ថា ប័នរដ្ឋឋ ភបិាល សីភាន ក់ងារមាច ស់ជំនយួ 
សហឧលន៍លូលដ្ឋឋ ន លនៃីរជនំាញតលសតតតភនានា អងគការាតិនិងអនតភរាតិ និងជនំាញការនានាថ្ដលបានច្ណំាយសពល
សវោដ៏មានតម្លៃ និងបាន្តភល់ព័ត៌មានដ៏មានស្ថរៈសំខាន់ក ំជងសពលសមាា ស និងដំសណីរការពិស្ោឹះសោបល់។  
 អនកនិពនធសូលសំថ្ដងនូវការដលងឧជណោ ង្ាលស្ៅ និងសកាតសរសសីរច្ំសពាឹះការោំ្ សនិងកិច្ចសហ្បតិបតតភការ
លអ្ បសសីររបស់ឧណៈកមាម ធកិារ្ឧប់្ឧងរម្នសវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភិបាលសតភីពកីលពុជា ឧណៈកមាម ការ្តួតពនិិតយ 
របាយការណ៍វាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកិច្ច ាពិសសស សោកបណឌិ ត តលក វណាា រា  សោក អ ជក វណាា រា   សោក សអៀ ច្ជង 
សោក ស ជន យូរា   និងសហការរីបស់កលមវធិីដីនងិជីវភាព ្ពលទាងំសមាជកិបណាតភ ញអងគការទាងំអស់ថ្ដលបាន្តភល់នូវ
ដំបូនាម នដ៏មានស្ថរៈសំខាន់ ស្លបស្លួល នងិ្តភល់ធាតជចូ្លសខំាន់ៗក ំជងសពលសិកសាព្ស្ថវ្ ាវ និងពិស្ោឹះសោបល់។ 
សយីងត្ជ ំសូលសំថ្ដងនូវការសកាតសរសសីរច្ំសពាឹះអនកចូ្លរួលទាងំអស់សៅកនជងកិច្ច្បជជំពិស្ោឹះសោបល់សលីលសធ្លបឋល
ស្មាប់សសច្កតភី្ពាងរបាយការណ៍សលកីសី១និងសលីកស២ី ្ពលទាងំសិកាេ ស្ថោពិស្ោឹះសោបល់នងិកិច្ច្បជជំនានាសដ្ឋយ
បាន្តភល់នូវលតិថ្កលលអរកនជងន័យស្ថា បនា និងលតិសោបល់ស្មាប់ការអនជវតតភកនៃងលក។  
 

សិទធិថតចម្លងឆ្ន ២ំ០១៧ ឈេទិានៃអងគារម្ៃិមម្ៃរដ្ឋា ភបិាលសតីពីកម្ពជុា 

សូលរកសាពសសិធិ្ឧប់ោ ង ោម នថ្្នកណាលយួម្នឯកស្ថរសនឹះអាច្្តូវបាន្លិតស ងីវញិ រកសាពសជកកនជង្បព័នធថ្ដល
អាច្ទាញយកបាន ឬបំថ្លងកនជងស្លង់ណាលយួ ឬលសធោបាយសអ ចិ្្តូនិច្ យនតភកលម លតច្លៃង កត់្ត ឬលសធោបាយ
ស្សងៗសសៀតសដ្ឋយោម នការអនជញ្ញញ តាោយលកេណ៍អកសរពីសវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភបិាលសតភីពីកលពុជាស យី។ 
 
ារដកក្រសង ់

សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភបិាលសតភពីីកលពុជា២០១៧. របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទាន
ដីសសដឋកិច្ចៈករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា, រាជធានីភនំសពញ, ្បសសសកលពុជា 
 
 
  



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា 
  viii 

សសច្កតីសស េរ 
 ្កសួងបរសិ្ថា ននងិ្កសងួកសិកលម រជកេ្បមាញ់ និងសនស្ថសឧឺស្ថា ប័នសសនាធកិាររបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជាថ្ដល
មានសិសធិ្ តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ច និងសលបទានម្្ពសសដឋកិច្ចសៅ្កុលហ ជនឯកជនតងំពឆី្ន ១ំ៩៩៥។ ការវនិិសោឧខាន ត
ធំសលីដណំាកំសកិលមនងិកស-ិតសសាពហកលមឧឺាថ្្នកលួយម្នយជសធស្ថស្តសតភរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជាសដ្ឋយសតតភ តសលីកំសណីន
សសដឋកិច្ច។ អនជសោលតលច្ាប់ភូលិបាលឆ្ន ២ំ០០១ សលបទានដីសសដឋកចិ្ច្តភល់កនជងសោលបណំងសសដឋកិច្ចនិងសងគល។ 
មានថ្តដីឯកជនរបស់រដឋប ជសណាា ឹះថ្ដលអាច្្តភល់ាសលបទានដីសសដឋកិច្ច និងសំហមំ្្ៃដីសលបទានលួយលិនឱ្យសលសីពី
១០.០០០ហកិត។ បជឧគលមាន ក់ ឬស្ថា ប័ន្សបច្ាប់លួយអនជញ្ញញ តតភកាន់កាប់ដសីលបទានស្ច្ីន ប ជសនតភសហំមំ្្ៃដសីរជបលនិឱ្យ 
សលីសព១ី០.០០០ហកិត។ សលបទានដីសសដឋកិច្ចឧឺាការជួលរយៈសពលថ្វងថ្ដលអាច្្តភល់រហូតដល់រយៈសពល៩៩ឆ្ន  ំ
សហយីសោលបណំងសលបទានដីសសដឋកចិ្ចលិនអាច្កាៃ យាមាច ស់កលមសិសធិសលដីីសនឹះសស។ អនកថ្ដលសសលួបានដីសលបទានដី
សសដឋកិច្ចអនជញ្ញញ តឱ្យ ូសឆ្យដីសដីលបដី្ឋដំជឹះដណំាកំស-ិតសសាពហកលម។  

 សដ្ឋយថ្្អកសលកីារវភិាឧនិងករណីសកិសាពទាងំបនួ ច្ំននួ្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ចថ្ដលកំពជងបនតភដំសណីរការ 
សៅស្កាលសលតាកចិ្ច្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស និង្កសួងបរសិ្ថា នមានច្ំននួ២២៩្កុលហ ជន ថ្ដលមានម្្ៃ
ដីសលបទានសរជប១,៥៣ោនហកិត សូទាងំ្បសសសកលពុជា។ ច្ំននួ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាករណ៍
មានច្ំននួ៣៤្កលុហ ជន (១១្កុលហ ជនសាិតសៅស្កាលសលតាកិច្ច្កសងួកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស និង២៣ ្កលុ
ហ ជនសាិតសៅស្កាល្កសួងបរសិ្ថា ន)។ ការសសលួបានព័ត៌មានរបស់ស្ថធារណៈជនអំពសីលបទានដីសសដឋកិច្ច និងឯកស្ថរ
ឧតិយតតភពជំសូវមានតមាៃ ភាព។ ច្ំសពាឹះបញ្ញា សសិធិលនជសស សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីសលបទានដីសសដឋកិច្ចលិនអាច្
សសួលបានព័ត៌មាន សហយីលិនបានចូ្លរលួសពញសលញកនជងដំសណីរការម្នការសធវីសសច្កតភីសស្លច្ច្ិតតភ។ ្កុលហ ជនថ្ដលសសលួ 
បានសលបទានដីសសដឋកចិ្ចលួយច្ំនួនលនិបានបំសពញតលកាតពវកិច្ច្ ៃូវច្ាប់របស់្បសសសកលពុជាត្លូវសនាឹះសស ដូច្ា 
របាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន(EIA) ការសធវអីនជបសោឧដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ ការច្ជឹះបញ្ជ ីដីរដឋ ការកាប់
ស តីជសច្ាប់ នងិ្ពំ្បសល់ដីសលបទាន្តួតសជីោន ាលយួដីសហឧលន៍ ាសដីល។ ភាឧស្ច្ីនម្នសលបទានដីសសដឋកចិ្ច្តូវ
បាន្តភល់សៅកនជងតំបន់ការពារធលមាត។ិ ការ្តភល់សណំងរបស់្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចដល់សហឧលន៍លនិអាច្
សសួលយកបាន សដ្ឋយស្ថរថ្តតម្លៃទាបាងសី្សាពរ សំហដំីតូច្ាងលជន ដីោម នជីាតិ និងបាត់បង់ម្្ពស ធីលមាតិ។ ភាឧ
ស្ច្ីនម្ន្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍លនិសោរពតលច្ាប់ាធរមានរបស់្បសសសកលពុជា និងបាន
ចូ្លរលួដល់ការកាប់ស តីជសច្ាប់ ្ពលទាងំរសំោភសិសធិលនជសស្ងថ្ដរ។  

អនុស្ថសន ៍
សក្រាប់ក្រកសួងពាក់ពៃ័ធរបស់រា រដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុា 

1) ព្ងលង និងជំរជញការអនជវតតភច្ាប់របស់្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ចនីលយួៗពាក់ព័នធនលងការសធវីអនជបសោឧដី
ស្ថធារណៈរបស់រដឋ វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន នងិសងគល ការច្ជឹះបញ្ជ ីដីឯកជនរបស់រដឋាលយួ្កសងួសរៀប 
ច្ំថ្ដនដី នឧរូបនីយកលម នងិសណំង់ បសសលមសីស តីជសច្ាប់កនជងតបំន់ជជំវញិឧស្មាងសលបទានដីសសដឋកចិ្ច។ល។ 

2) ្កុលហ ជនសី្បលកសាពឯករាជយទាងំអស់ថ្ដលនលងសធវកីារសិកសាពវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគល(SEIA) ឧួរ



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា 
  ix 

ថ្តពិនិតយសលលីស ងីវញិ និងធានាឧជណភាពសដ្ឋយ្កសងួបរសិ្ថា ន។ សហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់ អងគការលិនថ្លន
រដ្ឋឋ ភិបាល អងគការលូលដ្ឋឋ ន និងអនកពាក់ព័នធស្សងៗសសៀតឧួរថ្តចូ្លរលួពិស្ោឹះសោបល់ ច្រចារ និងដ្ឋក់បញ្ចូ ល 
នូវលតិសោបល់របស់ពួកសឧឱ្យបានសពញសលញសៅ្ឧប់ដណំាក់កាលទាងំអស់ម្នការវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន 
និងសងគល។ ធានាថាលសធ្លម្នរបាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគលឧួរថ្តអាច្រកបានា
ស្ថធារណៈ ការ្សពវ្សាពយឱ្យបានសូលសូំោយ ្បាជនលូលដ្ឋឋ នអាច្យល់តៃលលស្ថរបានអាច្រកបានសៅសលីកាតភ
ព័ត៌មានលូលដ្ឋឋ នថ្ដលសាិតសៅជិតសីតងំឧស្មាងសលបទានដីសសដឋកិច្ច ្ពលទាងំដ្ឋក់សលីសឧហសព័ំរ។ 

3) អនជសោលតលកចិ្ចសនោ និងថ្្នការសលលមីរបស់្កលុហ ជននីលយួៗ ្កសងួពាក់ព័នធរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលឧួរថ្តបនតភ 
តលដ្ឋន ្តតួពិនតិយ និងវាយតម្លៃការអនជវតតភ្បចាឆំ្ន ឱំ្យបានល ត់ច្ត់។ ្តភល់ឱ្កាសដល់សហឧលន៍ថ្ដលរង្ល 
ប ឹះពាល់សដីលបចូី្លរលួកនជងដំសណីរការវាយតម្លៃការអនជវតតភ្បចាឆំ្ន  ំ និង្តភល់ភសតភជតង/ធាតជចូ្លសដលីបោីំ្ សដំសណីរ 
ការសធវីសសច្កតភសីស្លច្ច្ិតតភ។ 

4) សំនាស់ដធីៃីរវាងសហឧលន៍ និង្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចឧួរថ្តសដ្ឋឹះ្ស្ថយឱ្យបានរចួ្រាល់លជនសពល ូស
ឆ្យម្្ពស ។ី ការ ូសឆ្យដីនិងម្្ពឧួរថ្តសសួលបានការអនជល័តសដ្ឋយ្កសួងកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និង
សនស្ថសាលជនសនិ។ 

5) លជតរបរច្ិញ្ច លលជីវតិតលថ្បប្បម្ពណី សំសនៀលសំោប់សហឧលន៍ជនាតិសដីលភាឧតចិ្ នងិតំបន់សបតិកភណឌ ឧួរ
ថ្តសរៀបច្ំថ្្នសី នងិសបាឹះបសងាគ ល្ពំស្មាប់សោលបណំងអភិរកស និងថ្្នការ។ ការ្តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ច 
ឧួរថ្តសជៀសវាងសៅសីកថ្នៃងសនាឹះ ឬជិតសីតងំសនាឹះ។ 

6) សដីលបសីជៀសវាងការបក្ស្ថយតជសោន របស់អនកពាក់ព័នធ ាពសិសស អងគការសងគលសជីវលិ នងិរដ្ឋឋ ភិបាលសលីសតភតិិ 
សលបទានដីសសដឋកិច្ច ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស ឧួរថ្តសធវបីច្ចជបបននភាព និងបំសពញព័ត៌មានកនជង
បញ្ជ ី្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច និងម្្ពសលបទានថ្ដលសៅមានសកលមភាពឱ្យបានសពញសលញសដ្ឋយរលួ
បញ្ចូ លនូវវឌ្ឍនភាពម្ន្បតបិតតភកិារឧស្មាង  និងដ្ឋក់ជូនឱ្យស្ថធារណៈជនអាច្រកបានសៅសពលណាលួយសល្សប។ 
បញ្ជ ីស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចឧរួថ្តមានព័ត៌មានសពញសលញរលួមានព័ត៌មានលលអតិរបស់មាច ស់្កលុហ ជន 
ភាឧហ ជន មាច ស់សដលីរបស់្កុលហ ជន នងិអាសយដ្ឋឋ នសនំាក់សនំងលលអតិរបស់្កុលហ ជនសៅកនជង្សកុ  (ការោិល័យ
កនជង្បសសស នងិសតីងំថ្ដលអាច្រកសឃញី) ការបង់ម្លៃ នួលសលបទាន នងិច្ណូំលបានព ីសលបទានដីសសដឋកចិ្ច។ 
ព័ត៌មានទាងំសនឹះឧួរថ្តមានទាងំភាស្ថថ្តមរ និងអង់សឧៃស។ 

7) សោងតលសណូំលពររបសសហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាង សលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករ
ណ៍ឧួរថ្តសលបទានសៅ្ឧួស្ថរ្កី្កីថ្ដលពជំមានដី និង្ឧសួ្ថរសីទាល់្កសដីលបដី្ឋដំជឹះដណំាកំសកិលម និងបសងកីន
្បាក់ច្ណូំល សដ្ឋយអនជសោលតលយនតភការរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលថ្ដលមាន្ស្ថប់។ ម្្ៃដីម្្ពថ្ដលសៅសល់ពកីារ
និរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចឧួរថ្តរកសាពសជកាតបំន់អភិរកសម្្ពស  ីឬតំបន់ស្ថតភ រម្្ពស សី ងីវញិ។ ្កសួង
ពាក់ព័នធឧួរថ្ត្តភល់នូវការោំ្ សបសច្ចកសសសដល់ការងារទាងំសនឹះ។ 

8) ការបាត់បង់ ឬរចិ្រ លលបរសិ្ថា ន ការហូរស្ចាឹះដី ្លប ឹះពាល់សសដឋកិច្ច និងសងគល ការបាត់បង់ជីវៈច្្លឹុះនិង្បព័នធ 
សអកូ ូសជីសដ្ឋយស្ថរថ្តការអនជវតតភលិន្សបតលច្ាប់ និងសលមភាពរបស់្កលុហ ជនសលបទានឧួរថ្ត្តភល់សណំង
សលរលយ នងិមានវធិានការតល្ៃូវច្ាប់។ 

 



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា 
  x 

សក្រាប់ក្រកុម្ហ្ ៃុសម្បទាៃដីឈសដាកិចច 

1) សតភង់ដ្ឋម្នការសសលួតជស្តូវសងគល(CSR)ឧួរថ្តអនជវតតភសដ្ឋយ្កុលហ ជនទាងំអស់។ ការតងំសលីំសៅលមីឧួរថ្ត
ពិស្ោឹះសោបល់ាលយួ្បាជនរង្លប ឹះពាល់ឱ្យបានសពញសលញ នងិសោលរពតលសតភង់ដ្ឋសិសធិលនជសស នងិ
ត្លូវការាលូលដ្ឋឋ នរបស់លនជសស។ សតភង់ដ្ឋសដ្ឋយសសរ ី ាលជនសដ្ឋយមានព័ត៌មាន្ឧប់្ោន់(FPIC) ឧួរថ្តអនជ
វតតភឱ្យបានលជងឺមា ត់សៅសពលពិស្ោឹះសោបល់ាលួយជនាតិសដីលភាឧតិច្។ 

2) សដីលបចូី្លរលួច្ំថ្ណកកនជងសោលនសោបាយកាត់បនាយភាព្កី្ករបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច
ឧួរថ្ត្តភល់ការងារដល់្បាជនលូលដ្ឋឋ នឱ្យបានស្ច្ីនសដលីបសីធវីការាលួយ្កុលហ ជនសដ្ឋយសសួលបាន្បាក់ នួល/
្បាក់សបៀវតសសលរលយ។ លកេណឌ ការងារឧួរថ្តអនជសោលតលច្ាប់សតភពីីការងារម្ន្បសសសកលពុជា។ 

3) សហឧលន៍ថ្ដលរស់សៅជជំវញិសលបទានដីសសដឋកិច្ចឧួរថ្តអាច្ស្បី្បាស់្ៃូវលមី និងលនិហាលឃាត់ការសធវីដំសណីរសៅ
កនជងសីតងំដីសលបទានសសដឋកចិ្ច។  

4) ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចឧួរថ្ត្តភល់ការោំ្ សសដីលបាី្បសោជន៍សងគល ដូច្ា សសវាសជតភាព ឱ្កាសអប់រ ំ
និងវធិានការការពារបរសិ្ថា ន ្ពលទាងំចូ្លរលួច្ំថ្ណកដល់សកលមភាពអភិវឌ្ឍន៍សហឧលន៍។ 

សក្រាបអ់ងគារម្ិៃមម្ៃរដ្ឋា ភិបាល/អងគារសងគម្សុីេិល 
1) ជូនដណំល ង និងថ្ច្ករថំ្លកព័ត៌មានសតភពីី្លប ឹះពាល់ាសកាតភ នជពលសលីជីវភាពរស់សៅរបស់សហឧលន៍ថ្ដលរង 

្លប ឹះពាល់តលរយៈការោំ្ សថ្្នកបសច្ចកសសស និងថ្្នកច្ាប់សៅតលការចាបំាច់្។ 
2) អនជសោលតលច្ាប់ម្ន្កលបរសិ្ថា ន នងិធនធានធលមាតិ(លមី) សលីកកលពុស់  និងព្ងលងការពិស្ោឹះសោបល់ា

ស្ថធារណៈសលីការអភិវឌ្ឍសលបទានដីសសដឋកចិ្ច ការសរៀបច្ំរបាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន ការអនជ
វតតភនលិតតិបសដ្ឋឋ នឧតិយជតតភ និងលកេណឌ ត្លូវស្សងៗម្នច្ាប់ស្សងៗ ច្ំសពាឹះ្កុលហ ជនថ្ដលកំពជងដំសណីរការ
សដីលបថី្កលលអការអភិវឌ្ឍកស-ិតសសាពហកលមកាន់ថ្ត្បសសីរច្ំសពាឹះជីវភាពរស់សៅលូលដ្ឋឋ នសដីលបរីលួច្ំថ្ណកកាត់បនាយ
ភាព្កី្កសៅកនជង្បសសសកលពុជា។ 

3) សលីកកលពុស់ការយល់ដលងាស្ថធារណៈ និងអភិវឌ្ឍន៍សលតាភាពសហឧលន៍លូលដ្ឋឋ នសលីសិសធលិនជសស ្កបតណឌ
ច្ាប់ សិសធដិីធៃី ដំសណីការច្ជឹះបញ្ជ ីដីធៃី យជសធស្ថស្តសតភតស ូលតិ នងិជំនាញចាបំាច់្នានាសសៀត។ 

4) អនជវតតភតលរបាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន នងិ្បភពព័ត៌មានស្សងៗសសៀតអំពី្កុលហ ជនសលបទាន 
ដីសសដឋកចិ្ច ឧួរសរៀបច្ំាឯកស្ថរការពិត ឬសមាា រៈ្សពវ្ សាពយស្មាប់សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាង 
សដីលបាីព័ត៌មានស្មាប់ពកួោត់។ 

  



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 
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១. សសច្កតីស្តើល 
 ្កសួងបរសិ្ថា ននងិ្កសងួកសិកលម រជកេ្បមាញ់ និងសនស្ថស(កសក)ឧឺស្ថា ប័នសសនាធិការរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
កលពុជាថ្ដលមានសិសធិ្តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ច និងសលបទានម្្ពសសដឋកិច្ចសៅ្កលុហ ជនឯកជនតងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៥។ សោង
សលី្បព័នធសិននន័យសលបទានដសីសដឋកិច្ចបងាា ញថា ច្ំននួ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចបានសកីនស ងីោ ងឆ្ប់រហ័ស
ច្សនាៃ ឹះឆ្ន ២ំ០០៣ នងិ២០១២1។ សទាឹះាោ ងសនឹះកតភ ីច្ំននួសនឹះបានលយច្ជឹះលកវញិសៅច្សនាៃ ឹះឆ្ន ២ំ០១៣ នងិ២០១៥ 
បនាៃ ប់ពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសច្ញនូវបសបញ្ញជ សលត០០១បប    ស្កាលរបូភាពកំថ្ណស្លង់ដធីៃីសជជីស្ៅថ្ដលអនជវតតភសដ្ឋយ្កសងួ
បរសិ្ថា ន ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស ្កសួងថ្ដនដី នឧរូបនីយកលម និងសណំង់។ល។ កំថ្ណស្លង់ដីធៃសីជី
ជស្ៅរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលសតតភ តសខំាន់សៅសលីការវាស់ថ្វង និងវាយតម្លៃកនជងសោលបណំងសដីលបពី្ងលងការ្ឧប់្ឧងដធីៃ ី ការ
ថ្បងថ្ច្កដីធៃ ីនងិការស្បី្បាស់ដី សដីលបធីានាសនតភសិជតមាច ស់កលមសិសធដធីៃ ីលជបបបំាត់ការកាន់កាប់ដតីជស ច្ាប់ នងិសប់ស្ថក ត់
ការ្បលូល្តភជ ំដសីហយីលនិបានស្បី្បាស់លួយច្ំននួសៅកនជងម្ដលនជសសលយួកាតភ ប់តូច្។ កលមវធិសីនឹះឧាឺកតតភ ចាបំាច់្លយួសដីលបី
បសងកីនការថ្បងថ្ច្កដីកសិកលមសៅកនជង្កបតណឌ ការ្ តភល់សលបទានដីសងគលកិច្ចដល់កសិកលមសដីលបសីលីកកលពុស់្លិតកលមកសកិលម 
និងពិពធិភាវូនីយកលមនិងកាត់បនាយភាព្កី្កសៅជនបស2។ សលបទានដសីសដឋកចិ្ច្តភល់ឥសធពិលវជិជមាន នងិអវជិជមានច្ំសពាឹះ
សសដឋកចិ្ច ជីវភាពសហឧលន៍ ពសិសសជនាតិសដលីភាឧតចិ្ថ្ដលកំពជងរស់សៅកនជង នងិជជំវញិដសីលបទានសសដឋកិច្ច។ 

 កាលពីឆ្ន ២ំ០១៤ ឧណៈកមាម ធិការាតសិ្មាប់សដ្ឋឹះ្ស្ថយសំនាស់ដីធៃីដលកនាសំដ្ឋយ ឯកតតតភល ប ិន  និ 
តបនាយករដឋលស្តនតភី្តូវបានបសងកីតស ងី។ សោលបណំងម្នការបសងកីតឧណៈកមាម ធកិារសនឹះសដីលបពីនិិតយ និងសិកសាពវាយតម្លៃ
សជីជស្ៅច្ំសពាឹះការអនជវតតភរបស់្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចទាងំអស់សូទាងំ្បសសស។ អនជ្កលុការងារនងិសលខាធកិារ
ដ្ឋឋ នថ្ដលមានសមាសភាពលកពី្កសងួពីរ(្កសងួបរសិ្ថា ន និង ក.ស.ក) ្តូវបានបសងកីតស ងីសដលីបោីំ្ សដំសណីរការ
វាយតម្លៃ និងរាយការណ៍ជូន្បធានឧណៈកមាម ធិការខាងសលីសដីលបសីធវីសសច្កតភសីស្លច្ច្ិតតភ។ ្កុលសលខាធិការដ្ឋឋ នបសច្ចក
សសសសលបទានដីសសដឋកចិ្ចមានសមាសភាពលកពី្កសួងពាក់ព័នធរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលរលួមាន ្កសួងសសដឋកចិ្ច នងិហរិញ្ញវតាជ 
្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស នងិ្កសងួបរសិ្ថា ន ថ្ដលបានសដីរតួនាសសីំខាន់កនជងការ្តួតពនិិតយការអនជវតតភសៅ 
សីវាលរបស់្កុលហ ជននីលួយៗកនជងសតតតភច្ំនួន១៩។ សោងសលីសសច្កតភជូីនដណំល ងរបស់សសីតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភីឆ្ន ២ំ០១៥ 
្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច្ បមាណា១៦២ ្កលុហ ជនបានកណំត់ នងិវាយតម្លៃសជជីស្ៅ។ ាលសធ្លម្នការវាយ
តម្លៃ សីសតភកីារឧណៈរដឋលស្តនតភសីស្លច្និរាសករណ៍៣២្កលុហ ជន ថ្ដលលិនបានបំសពញកាតពវកិច្ច្ ៃូវច្ាប់ លនិអនជវតតភតល
កិច្ច្ពលស្ពៀង និងថ្្នការសលរបស់្កុលហ ជន។ ្សបសពលសនាឹះថ្ដរ ្កុលហ ជនភាឧស្ច្ីនត្លូវឱ្យថ្កស្លលួកចិ្ច្ពលស្ពៀង 
ាលមរីលួបញ្ចូលទាងំថ្្នការសល សំហមំ្្ៃដីសលបទាន ការសបាឹះបសងាគ ល្ព ំ សដ្ឋឹះ្ស្ថយដីថ្ដលមានជសមាៃ ឹះ រយៈសពលម្នកចិ្ច
្ពលស្ពៀង ាសដីល ។ល។ បនាៃ ប់ពីនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកចិ្ចឆ្ន ២ំ០១៥ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលលនិបានបសញ្ចញព័ត៌មាន 
ណាលួយ ឬសិននន័យអំពសី្ថា នភាពម្ន្កលុហ ជនសលបទានដសីសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍សនាឹះសស ថាសតដីីថ្ដលបាន
និរាសករណ៍សនាឹះសធវី្បទានកលមាដីសលបទានសងគលកិច្ចស្មាប់ជីវភាពសហឧលន៍ ាដីសជកស្ថតភ រម្្ព នងិដ្ឋសំ សី ងីវញិ 
ឬរកសាពសជកស្មាប់បសងកីនឧ្លបម្្ពស ។ីល។ 
                                                           
1 សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភិបាលសតភីពីកលពុជា ២០១៥ 
2 ថ្្នការយជសធស្ថស្តសតភអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកលម ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស ២០១៤-២០១៨ 



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា 
  2 

សទាឹះបីាោ ងណា រដ្ឋឋ ភបិាលសៅបនតភការ្តួតពនិិតយ និងអាច្្នដល់ការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចលួយច្ំនួន 
សសៀត ថ្តបញ្ញា សសិធិដីធៃីសៅថ្ត្ប លធងន់ធងរដថ្ដលសៅកនជង្បសសសកលពុជា ពីស្ពាឹះអតីតអនកកាន់កាប់ដីលិនសសលួបានការ 
បងវិល្ត ប់ដលីកឱ្យពួកោត់សនាឹះសស។ សហយីករណីសំនាស់ដីធៃីរវាងសហឧលន៍ នងិមាច ស់្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ច 
សៅថ្តលិនទាន់សដ្ឋឹះ្ស្ថយបានសនាឹះស យី សហឧលន៍លយួច្ំនួន្តូវបានចាប់តៃួនសដ្ឋយស្ថរថ្តចូ្លរលួបាតជកលម សហយី
លួយច្ំននួសសៀត្តូវបានបញ្ជូ នសៅតជោការ។ សលសីពីសនឹះសៅសសៀត សហឧលន៍ជនាតសិដីលភាឧតចិ្ឧួយសៅសតតតភ្ពឹះ
វហិារបានអឹះអាងថាដី្បម្ពណីរបស់ពួកសឧ្តូវបាន្កលុហ ជនសស្តនាៃ នយក សបីសទាឹះបាីោត់បានបញ្ច ប់នូវជំហានស២ីម្ន
ការច្ជឹះបញ្ជ ីដីធៃ ីសហយីបានសសួលស្ថគ ល់សដ្ឋយ្កសួងលហាម្្ៃក៏សដ្ឋយ3។ 
 
២. សោលរំណ  
  សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភបិាលសតភពីីកលពុជា តលរយៈកលមវធិីដីនិងជីវភាព និងបណាតភ ញអងគការសមាជិករបស់
តៃួនបានសសនីស ងីនូវការវាយតម្លៃសតភីពីស្ថា នភាពសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាករណ៍ថ្ដលមានសីតងំសាិតសៅកនជង 
សតតតភសោលសៅច្ំនួនបួន (្កសច្ឹះ សៃលងថ្្តង រតនៈឧីរ ី និងតតតភរមានជ័យ)។ ការសិកសាពសនឹះមានសោលបណំងាក់ោក់
ច្ំនួនបនួឧ ឺ

1. ថ្សវងយល់អំពី្បសភសម្នដីស្បី្ បាស់និងសីតងំដីសលបទានថ្ដលបានកាត់បនាយសំហ ំ និងនិរាសករណ៍ពីសហំមំ្្ៃ
សលបទានដីសសដឋកិច្ច 

2. បងាា ញអំពចី្ំនួន្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច និងករណីសំនាស់ដធីៃីថ្ដលបានសកតីស ងីនិងកតតភ ជំរជញរបស់វា 
សដីលបថី្កលលអការអនជវតតភ្កបតណឌ ឧតិយជតតភពាក់ព័នធនលងសលបទានដីសសដឋកិច្ច 

3. កំណត់ថាសតីការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចបានចូ្លរលួច្ំថ្ណកថ្កលលអជីវភាពរស់សៅរបស់សហឧលន៍ 
លូលដ្ឋឋ នបានសដ្ឋយរសបៀបណា និងោំ្ សយនតភការកាត់បនាយភាព្កី្ករបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបានោ ងដូច្សលតភច្? 

4. ្តភល់ាអនជស្ថសន៍ដល់អនកពាក់ព័នធ រដ្ឋឋ ភិបាល ម្ដឧូអភិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន និងស្ថា ប័នសិកសាព្ស្ថវ្ាវសលី
យនតភការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច 

 
៣. សណួំរគនៃលឹះ 
 សដីលបសីស្លច្បាននូវសោលបណំងខាងសលី ្កុលសកិសាព្ស្ថវ្ាវ្តូវស្ៃីយនលងសណួំរត្លង់សិសដូច្ខាងស្កាល 

- សតីអវីាសោលបណំងម្នការស្បី្បាស់ដបីនាៃ ប់ពីនិរាករណ៍នងិកាត់បនាយសំហមំ្្ៃដី? 
- សតីមានសលបទានដីសសដឋកចិ្ចបាន្តភល់លមីៗថ្ដរ ឬសស? 
- សតីដីសនឹះនលងរកសាពសជកស្មាប់ស្ថតភ រឧ្លបម្្ពស សី ងីវញិ ឬស្មាប់្បាជនលូលដ្ឋឋ នសដីលបោីំ្ សជីវភាពរស់សៅ 

្បចាមំ្លងរបស់ពួកោត់? 
- សតីដីសលបទានថ្ដលបាននិរាសករណ៍និងកាត់បនាយសំហពំសីលបទានដីសសដឋកិច្ចទាងំលូលា្បសភសដដូីច្សលតភច្? 
- សតីស្ថា នភាពម្នសំនាស់ដីធៃីសលសីលបទានដីសសដឋកិច្ចនាសពលបច្ចជបបននដូច្សលតភច្ថ្ដរ? 
- សតីសលបទានដីសសដឋកិច្ចប ជនាម ន្កុលហ ជន្តូវបានកាត់បនាយសហំ ំនិងប ជនាម ន្តូវបាននិរាសករណ៍? 

                                                           
3 អនករាយការសិសធិលនជសសពិសសសរបសអងគការសហ្បាាតិ សច្ញ្សាពយថ្តកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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- សតីមានយនតភការអវីសដីលបថី្កលលអការអនជវតតភ្កបតណឌ ច្ាប់ពាក់ព័នធសលបទានដីសសដឋកចិ្ច? 
- សតីនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចបានចូ្លរលួច្ំថ្ណកថ្កលលអជីវភាពសហឧលន៍លូលដ្ឋឋ នអវីតៃឹះ និងោំ្ សដល់ 

យនតភការកាត់បនាយភាព្កី្ករបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលអវតីៃឹះ? 
- សតីអវីាលសធោបាយលអបំ្ ជតសដលីបោីំ្ សអនកពាក់ព័នធសដីលបចូី្លរលួឱ្យកាន់ថ្តមាន្បសិសធភាពាលួយការនិរាសករ

ណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចនាសពលបច្ចជបបននសនឹះ? 
- សតីអវីាត្លូវការរបស់សហឧលន៍ពីរដ្ឋឋ ភបិាលសដលីបសី្បី្បាស់សលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍? 
- សតីសហឧលន៍បានសសលួព័ត៌មានអំពនីិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដរ ឬសស 
- សតរីដ្ឋឋភបិាលមានយនតភការអវសីដលីបជីរំជញនរិាសករណ៍សលបទានដសីសដឋកចិ្ចសៅលជតសសៀត ស្ពាឹះម្ពស សីលដីសីលប

ទានសសដឋកិច្ចសនឹះ្តូវបាន ូសឆ្យអស់? 
- សតីដីសលបទានសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍មានស្ថា នភាពដូច្សលតភច្? 
- សតីអវីាភាពតជសោន រវាងការ្តភល់សណំងពី្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅកនជង្កុលជនាតិសដីលភាឧតិច្ នងិ 

្បាជនថ្ដលលនិថ្លនជនាតិសដីលភាឧតិច្? 
 

៤. វិធីស្ថស្តសតសកិាប្ស្ថវប្ជាវ 
៤.១ ារពិៃិតយឈលើឯកសារមដលាៃក្រសាប់  
ការសិកសាព្ស្ថវ្ ាវសលីឯកស្ថរថ្ដលមាន្ស្ថប់ឧជឺំហានដបូំងម្នវធិីស្ថស្តសតភសកិសាព្ស្ថវ្ ាវសដីលបពីិនិតយសលលីឯកស្ថរ

ថ្ដលមាន្ស្ថប់ពាក់ព័នធនលងអភិបាលកចិ្ចដីធៃី ការច្ជឹះបញ្ជ ីដីធៃី ្កបតណឌ ឧតិយជតតភនិងសិសធិជនាតិសដលីភាឧតិច្កនជង
្បសសសកលពុជា។ ការពិនតិយសលលីឯកស្ថររលួមានច្ាប់ភូលិបាល និងសោលនសោបាយ ថ្្នការយជសធស្ថស្តសតភរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល 
ច្ាប់សតភពីកីារ្ឧប់្ឧងធនធានធលមាតិ ច្ាប់ម្្ពស  ីច្ាប់សតភីពីតបំន់ការពារធលមាតិ អនជ្កលតយសតភីពសីលបទានដីសសដឋកចិ្ច 
អនជ្កលតយសតភពីីនីតិវធិីច្ជឹះបញ្ជ ីដជីនាតិសដីលភាឧតិច្ សោលនសោបាយសតភីពីការច្ជឹះបញ្ជ ី នងិសិសធសដីលបសី្បី្បាស់ដសីហឧលន៍
ជនាតិសដលីភាឧតិច្សៅកនជង្បសសសកលពុជា ាសដីល។ 

៤.២ ារក្ររមូ្លទិៃនៃ័យ ៃិងារងារទីវាល 
អនជសោលតលលកេណឌ ការងារ(ToR) និងថ្្នការការងារថ្ដលបានឯកភាពោន ាលួយសវសកិាម្នអងគការលិនថ្លនរដ ្

ឋាភិបាលសតភីពីកលពុជា ដណំាក់កាលសី២ម្នការវាយតម្លៃសនឹះឧាឺការងារសៅសីវាលកនជងសតតតភសោលសៅច្ំននួបួន(្កសច្ឹះ 
សៃលងថ្្តង រតនៈឧីរ ី នងិតតតភរមានជ័យ)។ ការសកិសាពសនឹះបានស្បី្បាស់តបករណ៍្ស្ថវ្ាវាស្ច្ីនសដីលបី្ បលូលព័ត៌មាន 
ដូច្ា ការអសងកតតល្ឧសួ្ថរ ការសមាា សន៍ាលួយអនក្តភល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ការសសងេតនិងការសមាា សន៍ា្កលុសដីលបី
្បលូលទាងំសនិនន័យឧជណភាព នងិបរមិាណ។ ការសកិសាពសនឹះនលង្លិតាករណីសិកសាពច្នំួនបួនរបស់សហឧលន៍ថ្ដលរង 
្លប ឹះពាល់ជីវភាពរស់សៅរបស់សឧសដ្ឋយស្ថរ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច។ សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ថ្ដល
កំពជងរស់សៅកនជងសតតតភសោលសៅនលង្តូវបានសមាា សន៍្ងថ្ដរសដ្ឋយស្បី្បាស់បញ្ជ ីសណួំរ។  

ការសិកសាព្ស្ថវ្ាវសនឹះបាន សធវីស ងីសដ្ឋយមានការពិស្ោឹះសោបល់ាលួយអនកពាក់ព័នធសខំាន់ៗ   ថ្ដលរលួមាន
លស្តនតភី្ កសងួ ស្ថា ប័នរដ្ឋឋ ភិបាល (MoE, MAFF, MLUPC) សហឧលន៍លូលដ្ឋឋ ន អងគការសងគលសជីវលិ ស្ថា ប័នសិកសាពធកិារ 
បណាតភ ញអងគការរបស់សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភិបាលសតភីពកីលពុជា អងគការសសិធិលនជសស, ភាន ក់ងារអងគការ UN ។ល។  
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ការសិកសាពសលីឯកស្ថរថ្ដលមាន្ស្ថប់ និងការពិស្ោឹះសោបល់ាលួយស្ថា ប័នពាក់ព័នធ្តភល់នូវសោលឧនំិតស្មាប់្កុល
សិកសាព្ស្ថវ្ាវសដីលបបីសងកីតាអភិ្កលវាយតម្លៃសដលីបសីស្លច្សោលបណំង្ស្ថវ្ាវ។  
៥. វិស្ថលភាព និ ថ្ដនកំណត់  
 ថ្្អកសលីលកេណឌ ការងារម្នការសិកសាព្ស្ថវ្ាវ ្ កុលសិកសាពឧួរកំណត់អំពីវសិ្ថលភាពម្នការងារនិង្បភពព័ត៌មាន 
ដូច្បានសរៀបរាប់ខាងស្កាលសនឹះ៖ក 

- ្កុល្ស្ថវ្ាវនលងសសលួបានសិននន័យសតភីពីច្នំួនសលបទានដសីសដឋកិច្ចកនជងសតតតភច្ំននួបួន តលរយៈការសមាា សា
លួយលស្តនតភីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល (MAFF, MoE) និង NGOs ប ជថ្នតភរាល់សិននន័យសលបទានដីសសដឋកចិ្ចទាងំអស់ (សិននន័យ
ទាងំលូល) លនិអាច្ ថ្សវងរកបានសដ្ឋយស្ថរថ្តរដ្ឋឋ ភបិាលរកសាពសជកព័ត៌មានាការសមាង ត់។ សទាឹះបីោ ងសនឹះក៏
សដ្ឋយ ្កុលសកិសាព្ស្ថវ ្ាវបានថ្សវងរកលសធោបាយស្សងៗសសៀតសដីលបជីួបាលួយលនៃីរកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ 
និងសនស្ថស លនៃីរបរសិ្ថា ន លស្តនតភីស្ថោសតតតភ លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ាតិសដលីបសីសលួបានព័ត៌មានទាងំសនឹះ ្ពលទាងំ
រកបានតលរយៈសឧហសំព័រនានា។ 

- ករណីសិកសាពច្ំននួ០៤្តូវបានស្ជីសសរសីសច្ញពីសតតតភច្ំននួបួន(លួយកនជងលួយសតតតភ) ថ្្អកសលីការសកិសាពឯកស្ថរ 
ថ្ដលមាន្ស្ថប់ និងការសមាា សសជជីស្ៅ។ ការស្ជីសសរសីករណីសិកសាពនលងសតតភ តសំខាន់សលីសលបទានដីសសដឋ
កិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍កនជងសតតតភច្ំននួ៤ប ជសណាា ឹះ។ 

- ោ ងសហាច្ណាស់អនក្តភល់ព័ត៌មានសខំាន់ៗច្នំួន ២០-២៥ នាក់នលងសមាា សសដ្ឋយរលួបញ្ចូ លនូវ ក.ស.ក 
្កសួងបរសិ្ថា ន លនតភីរតលសតតតភ អាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន ស្ថា ប័នសកិសាព្ស្ថវ្ាវ សលដលកនាសំហឧលន៍ ។ល។ 

- ោ ងសហាច្ណាស់សហឧលន៍សោលសៅច្ំននួ ១០០នាក់កនជងសតតតភច្នំួន៤ (តំណាងសហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់
២៥នាក់កនជងលួយសតតតភ) បាន្តូវសមាា សស្មាប់ករណីសិកសាពនីលួយៗ ការវភិាឧនិននន័យ និងអនជស្ថសន៍។ 
 

៦.េិដឋភាពេូសៅម្នសលបទានដីសសដឋកិច្ចកន ុប្រសេសកលពុជា 
៦.១ ក្រកបខណឌ គតិយតុតសតីពីសម្បទាៃដីឈសដាកិចច 

 រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកលពុជាបានសលីកកលពុស់ការវនិិសោឧកសិកលម នងិកស ិតសសាពហកលមខាន តធកំនជង្បសសសកលពុជាតលរយៈ
ការ្ តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ច(ELCs)ាថ្្នកលួយម្នយជសធស្ថស្តសតភរបស់តៃួនសដ្ឋយសតតភ តសំខាន់សលីកំសណីនសសដឋកិច្ចកនជងវស័ិយ
កសិកលម។ សោងសៅសលចី្ាប់ភូលិបាលឆ្ន ២ំ០០១ សលបទានដីសសដឋកិច្ចឧាឺ “សិសធិ្សបច្ាប់ថ្ដល្តូវបានបសងកតីស ងី
សដ្ឋយឯកស្ថរឧតិយជតតភលួយ” ថ្ដលអាច្្បទានស្មាប់សោលបណំងសងគលនិងសសដឋកចិ្ច។ មានថ្តដឯីកជនរបស់រដឋ
ប ជសណាា ឹះថ្ដល្តភល់ាសលបទានរយៈសពលថ្វងសហយីសំហសំលបទានដីលយួលិនឱ្យសលីសពី១០០០០ហកិត។ បជឧគលមាន ក់ 
ឬស្ថា ប័ន្សបច្ាប់លួយអនជញ្ញញ តតភកាន់កាប់ដសីលបទានស្ច្នីប ជសនតភសហំមំ្្ៃដសីរជបលិនឱ្យសលសីព១ី០០០០ហកិត។ សលបទាន
ដីសសដឋកចិ្ចឧឺាការជួលរយៈសពលថ្វងថ្ដលអាច្្តភល់រហូតដល់រយៈសពលអតបិរមិា៩៩ឆ្ន  ំ សហយីសោលបំណងសលបទាន
ដីសសដឋកចិ្ចលិនអាច្កាៃ យាមាច ស់សលីដីសនឹះសស។ អនកថ្ដលសសលួបានដីសលបទានដីសសដឋកិច្ចអនជញ្ញញ តឱ្យ ូសឆ្យដី
សដីលបដី្ឋដំជឹះដំណាកំស-ិតសសាពហកលម។ កនជងរយៈសពល១២ថ្តបនាៃ ប់ពីសសួលបានសលបទានដីសសដឋកិច្ចសលបទានិក្តវូ
្បតិបតតភកិារងារសៅតលកិច្ច្ពលស្ពៀង។ 



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា 
  5 

 កនជងឆ្ន ២ំ០០៥ អនជ្កលតសសលត១៤៦ សតភពីីសលបទានដីសសដឋកិច្ច្តូវបានបសងកតីស ងីសដលីបី្ តភល់ដីឯកជនរបស់រដឋ 
តលរយៈកចិ្ចសនោសលបទានដីសសដឋកចិ្ចាលយួសលបទានិកសដីលបសី្បី្បាស់ាអាជីវកលមសលីដំណាកំសកិលមនងិកសិ តសសាព
ហកលម4។ អនជ្កលតយសនឹះបានបញ្ញជ ក់ថាសលបទានដីសសដឋកចិ្ចអាច្្តភល់សលីដីថ្ដលបំសពញ្ឧប់លកេណឌ ច្ំនួន្បាឧំឺ ១)ដី
ថ្ដលបានច្ជឹះបញ្ជ ី និងសធវីច្ណំាត់ថាន ក់ថាាដឯីកជនរបស់រដឋ្សបតលអនជ្កលតយសតភីពកីារ្ឧប់្ឧងដីរដឋ នងិអនជ្កលតយសតភីពី 
នីតិវធិមី្នការកស្ថងបៃង់សូរសិោដី និងសសៀវសៅសោលបញ្ជ ីដីធៃី ឬអនជ្កលតយសតភីពីការច្ជឹះបញ្ជ ីដីធៃីមានលកេណៈដ្ឋច់្សដ្ឋយដជ ំ
២)ដីថ្ដលមានថ្្នការស្បី្បាស់ដី និងអនជល័តសដ្ឋយឧណៈកមាម ធិការ្ឧប់្ឧងដីរដឋថាន ក់សតតតភ/្កុង សហយីការស្បី្បាស់ 
្សបសៅតលថ្្នការសនាឹះ ៣) ដីថ្ដលបានសធវីការវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន នងិសងគលច្ំសពាឹះការស្បី្បាស់ នងិ
អភិវឌ្ឍន៍ដចី្ំសពាឹះឧស្មាងសលបទានដីសសដឋកចិ្ច ៤)ដីថ្ដលមានដំសណាឹះ្ស្ថយច្ំសពាឹះបញ្ញា តងំសលីំសៅលមី្សបតល្កប 
តណឌ ឧតិយជតតភ និងនីតិវធិីាធរមាន។ អាា្ធរមានសលតាកិច្ចច្ជឹះកិច្ចសនោ្តូវធានា លិនមានការបងេិតបងេំឱ្យសធវីការតងំសី
លំសៅលមីសដ្ឋយោម នការសម័្ឧច្តិតភពីអនកកាន់កាប់ដី្សបច្ាប់  និង្តូវធានាការសោរពសសិធមាន្ច្កសច្ញចូ្លសៅកាន់ដី
ឯកជន ៥) ដីថ្ដលមានការពិស្ោឹះសោបល់ាស្ថធារណៈអំពីឧស្មាង ឬ សំសណីសលបទានដីសសដឋកិច្ចាលួយអាា្ធរ
ថ្ដនដី នងិ្បាពលរដឋថ្ដលរស់សៅកនជងតំបន់5។ 
 អនជ្កលតយសលត១១៨សតភពីីការ្ឧប់្ឧងដីរដឋ្តូវបានបសងកីតស ងីសដ្ឋយបនធូបនាយសលីសលបទានដីសសដឋកិច្ច ច្ំសពាឹះ
ដីឯកជនរបស់រដឋ។ ្បសនិសបដីីសនាឹះចាត់ថាន ក់ាដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ រដឋ្តូវចាត់ថាន ក់ស ងីវញិាដឯីកជនរបស់រដឋលជន
សពល្តភល់សលបទាន។ អនជ្កលតយសលត១១៨ បានបសងកតីៈ អាា្រ នងិស្ថា ប័នាក់ោក់លួយថ្ដលសសួលតជស្តូវសលកីារ
កំណត់ ការសធវីច្ណំាត់ថាន ក់ដី ការសធវីអនជបសោឧ និងការច្ជឹះបញ្ជ ីដីរដឋ បាន្តភល់ាលូលដ្ឋឋ នស្មាប់កិច្ចសហ្បតបិតតភិការ
កនជងច្ំសណាលអនតភរ្កសួងសលកីារពិនិតយការស្បី្បាស់ នងិការ្ឧប់្ឧងដីរដឋ សដ្ឋយរលួបញ្ចូ លនូវនីតិវធិសី្មាប់ការ្តភល់ 
លតិសោបល់ពីស្ថធារណៈជន្ងថ្ដរ។ 
 សៅថ្តតសភា ឆ្ន ២ំ០១២ នាយករដឋលស្តនតភីបានសច្ញបសបញ្ញជ សលត០១បប សដីលបតីអ កការ្តភល់ដសីលបទានដី
សសដឋកិច្ចលមី នងិអំពាវឱ្យមានការពិនិតយស ងីវញិនូវសលបទានដីសសដឋកិច្ចទាងំអស់ថ្ដលមាន្ស្ថប់សដលីបសី្ៃៀងតៃ ត់សលលី
អំពីការអនជវតតភ្កបតណឌ ច្ាប់របស់ពួកសឧ។ សដ្ឋយថ្្អកសលបីសបញ្ញជ ០១បប បណាកលមសិសធដីធៃបីាន្តភល់ដល់អនកថ្ដល
បានកាន់កាប់ដីាក់ថ្សតភងតលរយៈ “យជសធស្ថស្តសតភថ្សបកខាៃ ” សដ្ឋយមានសោលបណំងសដលីបអីនជញ្ញញ តឱ្យសហឧលន៍រស់សៅ
តលថ្្នកៗម្នសលបទានដីសសដឋកិច្ច និងតបំន់ការពារ។ អនជសោលតលបសបញ្ញជ សលត០១បប ច្នំួនម្នការ្តភល់សលបទាន
ដីសសដឋកចិ្ចលមីបានលយច្ជឹះោ ងឧំហជកច្សនាៃ ឹះឆ្ន ២ំ០១២ សៅ២០១៥6។ 
 សៅថ្តតសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ មាន្បកាសរលួរវាង្កសងួបរសិ្ថា ន និង្កសួងកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសសតភីពី
ការព្ងលង និងការ្ឧប់្ឧងសលបទានដីសសដឋកិច្ច។ សោលបណំងម្ន្បកាសរលួសនឹះឧឺសដីលបថី្កលលអការអនជវតតភ និងបសច្ចក
សសសពាក់ព័នធនលងការ្ឧប់្ឧងសលបទានដីសសដឋកិច្ចកនជង្បសសសកលពុជា កនជងសិសសៅសដីលបធីានាថារាល់សលបទានដីសសដឋ
កិច្ចទាងំអស់នលងស្បី្បាស់កនជងបរបិសការអភិវឌ្ឍន៍សដ្ឋយនិរនតភរភាព តមាៃ ភាព ឧណសនយយភាព និង្បសិសធភាព។ 
 សៅថ្តសីហា ឆ្ន ២ំ០១៤ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជាបានសច្ញសសច្កតភសីស្លច្សលត១២៥ សសរ សដីលបបីសងកីត្កលុ

                                                           
4 មា្ត២ អនជ្កលតយសលត១៤៦ សតភីពីសលបទានដីសសដឋកិច្ច ២០០៥ 
5 មា្ត៤ អនជ្កលតយសលត១៤៦ សតភីពីសលបទានដីសសដឋកិច្ច ២០០៥ 
6 សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភិបាលសតភីពីកលពុជា(២០១៦)វភិាឧសាិតិសលបទានដីសសដឋកិច្ចកនជ ង្បសសសកលពុជា 
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ការងារអនតភរ្កសួងសដីលបី្ តួតពិនិតយ អសងកតនិងវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកចិ្ចថ្ដលមានសមាសភាពលកពី្កសងួ ស្ថា ប័ន 
ពាក់ព័នធ និង្កលុ្បលកសាពសតតតភ។  
 សៅថ្តវចិ្ចិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ រដឋលស្តនតភី្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស និងរដឋលស្តនតភី្កសួងបរសិ្ថា នបានចាត់
តងំ្កុលការងារសដីលបវីាស់ថ្វង ្តួតពិនតិយ និងវាយតម្លៃសជីជស្ៅ្បចាឆំ្ន ចំ្ំសពាឹះការអនជវតតភរបស់្កុលហ ជនសលបទានដី
សសដឋកិច្ចទាងំអស់ថ្ដលសាិតសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ចរបស់្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស ្កសួងបរសិ្ថា ន នងិ
អាា្ធរសតតតភ។ ការងារសសលួតជស្តូវសំខាន់ៗរបស់្កុលការងារឧឺសធវីការសកិសាពសៅសីវាលថ្ដលសាិតសៅកនជងសីតងំ្កលុ
ហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ចនីលយួៗ សដីលប្ៃជឹះបញ្ញច ងំាលួយថ្្នការសល និងកិច្ច្ពលស្ពៀងាលួយ្កសួង និងសតតតភ។ ្កលុ
ការងារសនឹះក៏បាន្តួតពិនិតយសលីការអនជវតតភច្ាប់របស់្កុលហ ជនសលបទាន សំនាស់ដីធៃាីលួយសហឧលន៍ បញ្ញា បសច្ចកសសស 
ការច្ជឹះបញ្ជ ីដី ការវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន និងការអនជវតតភ្កបតណឌ ច្ាប់ស្សងៗសសៀត។ លសធ្លម្នការវាយតម្លៃ
របស់្កុលការងារបានដ្ឋក់ជូនសៅរដឋលស្តនតភីសដលីបី្ តួតពនិិតយលជនសពលដ្ឋក់ជូនសីសតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភីចាត់វធិានការបនតភ និង
សធវីសសច្កតភសីស្លច្ច្ិតតភ។   
 សៅសដីលឆ្ន ២ំ០១៥ សសីតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភីដលកនាសំដ្ឋយ
តបនាយករដឋលស្តនតភី(ឯកតតតភល ប ិន  និ)បានអសញ្ជ ីញ ្កុលការងារ
អនតភរ្ កសួង្បជជំ។ លសធ្លម្នកិច្ច្បជជំបានសច្ញនូវសសច្កតភីជូនដំណល ង
(ស.ជ.ណ) សដ្ឋយបងាា ញថា ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ចច្ំនួន
២៣សាិតសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្កសងួបរសិ្ថា ន នងិ្កលុហ ជន
សលបទានដីសសដឋកិច្ចច្នំួន១២ សាិតសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ចរបស់
្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស្តូវបាននិរាសករណ៍
ថ្ដលមានសំហមំ្្ៃដសីរជប៩០.៦៨២ហកិត ្កលុហ ជនសលបទាន
ច្ំនួន៣ ស្កាលសលតាកិច្ច្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស 
បាន្បឧល់ដីសលបទានលករដ្ឋឋ ភិបាលវញិថ្ដលមានម្្ៃដសីរជប 
២៥.៨៥៥ហកិត ្កុលហ ជនសលបទានច្ំននួ០២បានកាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី សហយី្កុលហ ជនសលបទានច្ំននួ១៣៨បានអនជញ្ញញ ឱ្យបនតភសកលមភាពរបស់តៃួន និងបានកណំត់សពលសវោាក់
ោក់សដីលបអីនជវតតភនតីិវធិីសដ្ឋយថ្កស្លួលថ្្នការសល និងសធវកីិច្ចសនោលមីាលួយរដ្ឋឋ ភិបាល។   
 កនជងឱ្កាសសសមាា ធដ្ឋក់ឱ្យស្បី្ បាស់អាោរសសីតភីការ្កសួងបរសិ្ថា នលមី កាលពីម្លងសី២៥ ថ្តកជលាៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ សល ្
សតច្សតសា នាយករដឋលស្តនតភី ហ ជន ថ្សន បានសកាតសរសសីរការសបតភា្តពុស់របស់ឧណៈកមាម ធិការអនតភរ្កសងួថ្ដលបាន
ច្ំណាយសពលតចិ្ាងលយួឆ្ន សំដីលបបីញ្ច ប់ការវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកិច្ចសូទាងំ្បសសសកលពុជា។ នាយករដឋលស្តនតភសីសលួ
ស្ថគ ល់ថាសហំមំ្្ៃដសីរជបម្នសលបទានដីសសដឋកចិ្ចទាងំអស់សូទាងំ្បសសសមានច្នំួនាង២ោនហកិត។ ច្នំួនសនឹះមាន
ភាព្បហាក់្បថ្ហលោន សៅនលង្បព័នធសិននន័យសលបទានដីសសដឋកិច្ចរបស់អងគការសនិនន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ(ODC) នងិ
របាយការណ៍វភិាឧសាតិិសលបទានដីសសដឋកិច្ចឆ្ន ២ំ០១៥ របស់សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភិបាលសតភីពីកលពុជា។ បនាៃ ប់ពី
ការ្តួតពិនតិយ និងនិរាករណ៍ច្ំនួនសលបទានដីសសដឋកិច្ចបានលយច្ជឹះរហូតដល់១,៩ោនហកិត ថ្ដលបានអនជញ្ញញ ត ឱ្យ
បនតភកិច្ចសនោសដ្ឋយមានការ្តួតពិនតិយោ ងតលងរជ លងពី្កសងួកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស និង្កសួងបរសិ្ថា ន។ 
នាយករដឋលស្តនតភីក៏បាន្តភល់អនជស្ថន៍ថា រាល់សលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍ទាងំអស់អាច្នលងបងវលិសៅា
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ដីសងគលកិច្ចសដលីបថី្ច្កជូនពលរដឋថ្ដល្កី្កីសៅសពលអនាឧត7។ 
 ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានសច្ញសសច្កតភសីស្លច្សលត១១៥ ច្ជឹះម្លងតី០៦ ថ្តកជលាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
សដ្ឋយបសងកីត្កុលការងារលយួសដីលបសីធវីការសកិសាព្ស្ថវ្ាវ នងិវាយ
តម្លៃសីតងំដីថ្ដល្តូវបានរាជរដ្ឋឋ ភិបាលដកហូតនិងនិរាសករណ៍
ពី្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ច ដីម្្ពរចិ្រលិ និងដសីំសនររបស់រដឋ
សដីលបសីធវីស្ថរសពីភណឌ ស ងីវញិស្មាប់ស្បី្បាស់សលីការអភិវឌ្ឍវស័ិយ
ម្្ពស សីៅសពលអនាឧត។ ្កុលការងារ្តូវអនជវតតភតនួាសី និងការ
សសួលតជស្តូវរលួមាន ១)សហការាលួយអាា្ធរសតតតភនងិស្ថា ប័ន
ពាក់ព័នធសដលីបសីធវីការសិកសាព្ស្ថវ្ាវនិងវាយតម្លៃសីតងំដថី្ដល្តូវ
បានរាជរដ្ឋឋ ភិបាលដកហូត និងនិរាសករណ៍ពី្កុលហ ជនសលបទាន
ដីសសដឋកចិ្ច ដីម្្ពរចិ្រលិ នងិដីសំសនររបស់រដឋសដីលបសីធវីស្ថរសពីភណឌ
ស ងីវញិស្មាប់ស្បី្ បាស់សលកីារអភិវឌ្ឍវស័ិយម្្ពស  ី ២)ស្លប
ស្លួលាលួយអនកពាក់ព័នធសដលីបសីដ្ឋឹះ្ស្ថយសំនាស់ដីធៃ ី   ៣)្លិតថ្្នសី្ពំដ ី សបាឹះបសងាគ ល្ពំ សសនីសជំសធវីអនជបសោឧ 
ច្ជឹះបញ្ជ ី សដ្ឋយមានការសសលួស្ថគ ល់ពីអាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន និងអនកពាក់ព័នធ ៤)សលីកសំសណីសដីលបដី្ឋក់ ជូនរដឋលស្តនតភីសធវីសសច្កតភី
សស្លច្ច្តិតភ។  

៦.២ សាា ៃភាពសម្បទាៃដីឈសដាកិចចកនុងក្ររឈទសកម្ពុជា  
  ៦.២.១ សលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្កសងួកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស  
 សៅថ្តលករា ឆ្ន ២ំ០១៥ ឯកតតតភល អា ង សជ ថ្្លៃត អតីតអនជរដឋសលខាធិការ្ កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស សសលួ
បនៃជកសលបទានដីសសដឋកចិ្ចបានសលីកស ងីថា្កលុហ ជនសលបទានច្ំនួន៧១ថ្ដល្ឧបដណតភ ប់ម្្ៃដី៦៥៦.៣៨០ហកិត ្តូវបាន
និរាករណ៍និងកាត់បនាយសំហមំ្្ៃដី ពីស្ពាឹះ្កលុហ ជនទាងំសនាឹះលិនអនជវតតភតលកិច្ចសនោាលួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងលនិបាន
សោរពតលច្ាប់របស់្បសសសកលពុជា។ សៅឆ្ន ២ំ០១២ នាយករដឋលស្តនតភបីានអពំាវនាវឱ្យតអ កការ្ តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ចលមី
បថ្នាល និងពនិិតយស ងីវញិនូវសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលមាន្ស្ថប់។ សទាឹះបីោ ងសនឹះកតភី អងគការសងគលសជីវលិសសងកត
សឃញីថា្កុលហ ជនសលបទានដសីសដឋកិច្ចលួយច្នំួនថ្ដលសសលួបានសោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលស្មាប់ការវនិិសោឧលនិ
បាននិរាសករណ៍សនាឹះសស។ ្កុលហ ជនថ្ដល្តូវបាននិរាករណ៍សាតិសៅកនជងសតតតភកពំង់សពុឺ  ្ពឹះសហីនជ លណឌ លឧីរ ី បនាៃ យ
មានជ័យ ្ពឹះវហិារ កពំង់ធ ំតតតភរមានជ័យ បាត់ដបំង និងសតតតភ្កសច្ឹះ8។ 

ថ្្អកសលីអនជ្កលតយសលត៦៩ ច្ជឹះម្លងស២ី៨ ថ្តសលស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦ ្កសួងបរសិ្ថា នបានស្ៃរ្កុលហ ជនសលបទានដី
សសដឋកិច្ចច្ំនួន៧៣ ថ្ដលសាតិសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្កសួងបរសិ្ថា នសៅ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស 
សហយី្កសួងកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានស្ៃរតបំន់ការពារនិងអភិរកសម្្ពស ចី្នំួន១៣កថ្នៃងនងិតំបន់ការពារ
ម្្ពស ចី្ំនួន០៥សៅ្កសួងបរសិ្ថា ន។ សៅកនជងមា្ត២ម្នអនជ្កលតយសលត៦៩ បញ្ញជ ក់ថាតបំន់ម្្ពស នីលងថ្្បកាៃ យសៅា

                                                           
7 សនៃរកថានាយករដឋលស្តនតភី ម្លងសី២៥ ថ្តកជលាៈ ឆ្ន ២ំ០១៦(លតិបថ្នាលរបស់នាយករដឋលស្តនតភី)  
8 http://www.phnompenhpost.com/post-weekend/another-11-land-concessions-cancelled 
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តំបន់ការពារ និងតបំន់អភិរកសម្្ពស ី9។  
 ច្ំសពាឹះសនិនន័យសលបទានដីសសដឋកិច្ច និងសោងសលីការសកិសាពឯកស្ថរថ្ដលមាន្ស្ថប់ ច្នំួន្កុលហ ជន នងិសំហំ
ម្្ៃដីរវាអងគការសងគលសជីវលិ និងសិននន័យរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលលិនមានសងគតភាពសដ្ឋយស្ថរថ្តសិននន័យថ្ដលអាច្រកបាន
សៅមានក្លតិ។ សដ្ឋយថ្្អកសលសីឧហសព័ំររបស់្កសួងកសកិលម រជកេ្បមាញ់ នងិសនស្ថស កំ ជងឆ្ន ១ំ៩៩៦ -២០១២ 
្កសួងកសិកលមបានច្ជឹះកចិ្ចសនោាលួយ្កុលហ ជនច្ំននួ១១៨ថ្ដលមានម្្ៃដីសរជប១.២០៤.៧៥០ហកិត។ របាយការណ៍
វភិាឧសាតិិសលបទានដីសសដឋកចិ្ចរបស់សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភិបាលសតភីពកីលពុជាឆ្ន ២ំ០១៥នងិ្បព័នធសិននន័យអងគការ
សិននន័យអភិវឌ្ឍន៍ឆ្ន ២ំ០១៦ បានសលីកស ងីថា សំហសំលបទានដីសសដឋកិច្ចមាន្បថ្ហលា២ោនហកិតសូទាងំ្បសសស។ 
បច្ចជបបននសនឹះសិននន័យសលបទានដីសសដឋកិច្ចសលីសឧហសំព័រ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសលិនអាច្រកបានសសៀត10។ 
 សៅកំ ជងសពលកិច្ច្បជជំាលយួ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចទាងំអស់ម្លងសី២១ ថ្តកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកតតតភល 
សវ  ង ស្ថតជន រដឋលស្តនតភី្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស បានបញ្ញជ ក់សៅកនជងសនៃរកថារបស់ោត់ថា “សៅកនជ ង្មាស
សី១ម្នឆ្ន ២ំ០១៦សនឹះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានអនជល័តការវនិិសោឧាសោលការណ៍ដល់្កលុហ ជនច្នំួន២២៣ ្កុលហ ជន។ 
្កុលហ ជនទាងំសនឹះសាិតសៅស្កាលការ្ឧប់្ឧងរបស់្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស និង្កសួងបរសិ្ថា ន”។ ពាក់
ព័នធនលងច្ំនួនសនឹះ លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភបិាលបានពនយល់ថា ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលសាិតសៅស្កាលសតតតភ្ឧប់្ឧង (មាន
ម្្ៃដីតិច្ាង១០០០ហិកត) បាន្បឧល់លកឱ្យ្កសងួកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសកនជ ងឆ្ន ២ំ០១៦សនឹះ (្បថ្ហល
ា៣៤្កុលហ ជនសលបទាន) និងបានស្ៃរពី្កសួងបរសិ្ថា នលកតលរយៈអនជ្កលតយសលត៦៩ មានច្ំនួន៧៣្កុលហ ជន។ 
រហូតលកដល់បច្ចបបននសនឹះ ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលសាិតសៅស្កាលសលតាកិច្ច្ឧប់្ឧងសដ្ឋយ្កសងួកសិកលម 
រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានសកីនស ីង្បមាណា២២៩ សៅ២៣០ ្កលុហ ជន។ សទាឹះាោ ងណា លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលលិន 
អាច្បញ្ញជ ក់្បាប់អពំីសំហដំសីរជបរបស់្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចទាងំអស់ ដីថ្ដលបានសធវីច្ំណាត់ថាន ក់ ដីថ្ដលបាន
និរាករណ៍ដីថ្ដលបានកាត់បនាយសំហ ំ ាសដីល។ ោត់បថ្នាលថា អនតភរ្កសងួថ្ដលដលកនាសំដ្ឋយតបនាយករដឋលស្តនតភីបាន 
្តួតពិនិតយសលបទានដីសសដឋកិច្ច្បមាណា២២៤្កុលហ ជនប ជសណាា ឹះ(លិនបានសលីល្កុលហ ជនច្ំននួ០៥សសៀតសៅ្កសច្ឹះ) 
ប ជថ្នតភោត់លិនដលងថា សហតជអវីបានាលិនបាន្តតួពិនិតយ្កលុហ ជនទាងំ្បាសំនឹះសស។  អនជ្បធានលនៃីរកសិកលមបានសលកី
ស ងីថាពួកោត់លនិបានដលងព័ត៌មានច្ាស់អំពចី្ំនួនសលបទានដីសសដឋកិច្ចកនជង្បសសសកលពុជា សបីសទាឹះបីាការងារសនឹះសាតិ
សៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ចរបស់តៃួនក៏សដ្ឋយ។ លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលថ្ដលធាៃ ប់ថ្តចូ្លរលួកនជងការវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋ កចិ្ចបាន
ពនយល់ថាថាន ក់ដលកនាំ្ កសងួកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសលិនអនជញ្ញញ ឱ្យលស្តនតភណីាលយួបសញ្ចញសនិនន័យសលបទានដី
សសដឋកិច្ចសៅស្ថធារណៈឬអងគការណាលួយសនាឹះសស សបីលិនដូសចាន ឹះសស តនួាសីនងិភារកិច្ចរបស់សឧនលងប ឹះពាល់11។ 

ឯកតតតភល សវ  ង ស្ថតជន រដឋលស្តនតភី្ កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានបថ្នាលថា មាន្កុលហ ជនច្ំនួន១១១ 
បានច្ជឹះកិច្ចសនោាលួយ្កសងួកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស នងិ០៧្កុលហ ជនសសៀតសសលួបានការឯកភាពា
សោលការណ៍សលីការវនិិសោឧពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល ថ្តលិនទាន់បានច្ជឹះកិច្ច្ពលស្ពៀងសៅស យីសស ៣២្កុលហ ជនបានសសលួ
ដីសលបទានស្កាល១០០០ហកិត នងិ៧៣ ្កលុហ ជនបានច្ជឹះកិច្ច្ពលស្ពៀងាលួយ្កសងួបរសិ្ថា ន។ សលបទានដីសសដឋកិច្ច

                                                           
9 អនជ្កលតយសលត៦៩អន្ក បក ច្ជឹះម្លងសី២៨ ថ្តសលស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦ មា្ត១ និង២ 

10 សឧហសំព័រ្កសួងកសិកលម: www.maff.gov.kh/elc,២០១៥ 

11 ការសមាា សាលួយលស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលសំខាន់ៗ ថ្តលករា កជលាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧  

http://www.maff.gov.kh/elc
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បាន្តភល់សៅឱ្យ២២៣្កុលហ ជន12 ថ្ដលមានសតីងំសាិតសៅកនជងសតតតភច្នំួន១៨ ថ្ដលមានម្្ៃដសីរជប១,៥៩ោនហកិត”13។ 
សោងតលរបាយការណ៍ការថ្សតម្្ៃដសីលបទានដីសសដឋកិច្ចសំហចំ្ំននួ១.៩៣៤.៨៩៦ ហកិតបាន្តភល់ឱ្យ្កលុហ ជនច្ំននួ
២៣០ ថ្ដល ១២២្កុលហ ជនសសួលបានអាា្ប័ណាពី្កសងួកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស ថ្ដលមានម្្ៃដីវនិិសោឧ
១.៣១៦.៣៩៦ហកិត តណៈថ្ដល១១៣្កលុហ ជនសសួលអាា្ប័ណាពី្កសួងបរសិ្ថា ន ប ជថ្នតភ២៣្កលុហ ជនបានដកអាា្
ប័ណាបនាៃ ប់ពបីរាជ័យកនជងការអនជវតតភកចិ្ច្ពលស្ពៀងវនិិសោឧ14។ 
 
តរាង៦.១៖កសលបទានដសីសដឋកចិ្ចថ្ដល្តភល់សដ្ឋយ្កសងួកសកិលម រជកេ្ បមាញ់ នងិសនស្ថស តងំពឆី្ន ១ំ៩៩៦ ដល់២០១២ 
(សនិនន័យស្សងៗពឆី្ន ២ំ០១៣ដល់២០១៧ លនិអាច្រកបាន) 

ឆ្ន  ំ ច្នំនួសលបទានដសីសដឋកចិ្ច្ តភល់សដ្ឋយ្កសងួកសកិលម សហំមំ្្ៃដ ី(ហ.ត) 
1996-1999 7 44,124 
2000-2001 6 408,404 
2004 2 6,100 
2005 8 67,580 
2006 16 136,360 
2007 05 32,185 
2008 15 99,968 
2009 16 117,785 
2010 15 117,785 
2011 24 185,576 
2012 04 16,607 
សរជប  118 1,181,523 
្បភព: អងគការ Forest Trend, ២០១៥ 

                                                           
12 សលបទានដីសសដឋកិច្ចកនជងរបាយការណ៍ កសក មាន២២៩ សាិតសៅស្កាលការ្ឧប់្ឧង 

13សនៃរកថារបស់ ឯកតតតភល សវ  ង ស្ថតជន កំ ជងសពលជួបាលួយ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច ម្លងសី២១ ថ្តកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៦   
14 កាថ្សតAgency Kumpuchea Press ម្លងសី៣០ ថ្តកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥: http://www.akp.gov.kh/?p=69494 

http://www.akp.gov.kh/?p=69494
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រូបភាព៦.១ ថ្្នសីសលបទានដីសសដឋកចិ្ចកនជង្បសសសកលពុជា សដ្ឋយថ្្អកតលសិននន័យអងគការសិននន័យអភិវឌ្ឍន៍ 
្បភព: ODC, https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions/) download on 12 Dec 
2016.  
 បនាៃ ប់ពី្កលុអនក្ស្ថវ្ាវស្ៃៀងតៃ ត់ាលយួ្បភពសិននន័យថ្ដលអាច្សជកច្តិតភបានកនជងឆ្ន ២ំ០១៧ រលួមាន
សិននន័យសលបទានដីសសដឋកិច្ចលកពីអងគការសងគលសជីវលិ នងិសិននន័យពីស្ថា ប័នរដ្ឋឋ ភបិាល ពិសសសស្ថា ប័នរដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់
ស្កាលាតិរបស់្កសងួកសិកលម និង្កសួងបរសិ្ថា ន ច្ំននួដីសលបទានសសដឋកិច្ចថ្ដលសាិតសៅស្កាលសលតាកិច្ច្កសងួ
កសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស នងិ្កសងួបរសិ្ថា នមានច្ំនួនរវាង ២២៩-២៣០្កលុហ ជន(មានសំហមំ្្ៃដ១ី,៥៩ោន
ហកិត)សូទាងំ្បសសសកលពុជា ្សបសពលថ្ដលសនិនន័យពីអងគការសងគលសជីវលិអឹះអាងថាមានច្ំននួ២៥៧ ្កុលហ ជន ថ្ដល
មានសំហមំ្្ៃដ១ី,៨ោនហកិត)។  ថ្តសលស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦ អតតីរដឋលស្តនតភី្កសួងកសិកលម ឯកតតតភល អ ជក រា ប ជន បានសលកីស ងី
ថា សំហមំ្្ៃដសីរជបម្នសលបទានដីសសដឋកិច្ចសរជប១,៤ោនហកិត ថ្ដលមានសីតងំសាិតសៅកនជងសតតតភច្ំនួន១៨ សហយីមាន
្កុលហ ជនសសួលបានដសីលបទានសរជប១៧៣ ្កុលហ ជន។ ការថ្សតកនជង្សុកបានរាយការណ៍ថា ្កសួងកសកិលម រជកាេ
្បមាញ់ នងិសនស្ថស្បលូលច្ណូំលរដឋបាន៥ោនដជោៃ អាសលរចិ្កនជងលួយឆ្ន ពំសីលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅកនជងឆ្ន ២ំ០១៥15 
 
 
                                                           
15 http://www.akp.gov.kh/?p=79287, 14 April 2016 

https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions/
http://www.akp.gov.kh/?p=79287
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 ៦.២.២ ស្ថា នភាពសលបទានដីសសដឋកិច្ចសាតិសៅស្កាលសលតាកិច្ច្កសងួបរសិ្ថា ន  
 កំ ជងសពលសសមាា ធអាោរលមី្កសួងបរសិ្ថា នស ម្ ឹះ “បរតកសតសា” កាលពីម្លងស២ី៥ ថ្តកជលាៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកតតតភល 
ស្ថយ សំអាល់ រដឋលស្តនតភីបរសិ្ថា នបានរាយការណ៍កនជងសនៃរកថាស្ថវ ឧលន៍ថា មាន្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចសរជប១១៣ 
្កុលហ ជន (សំហមំ្្ៃដសីរជប៦៤៦.២៩៦,៧៥ហកិត) សាិតសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្កសងួបរសិ្ថា នកំពជង្តួតពនិិតយ វាស់
ថ្វង និងវាយតម្លៃ។ សោងសលរីបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្កសងួបរសិ្ថា ន(កញ្ញញ  ២០១៣ ដល់ សលស្ថ ២០១៥) បងាា ញថា
្កុលហ ជនថ្ដលសសួលបានសលបទានដីសសដឋកិច្ចច្ំនួន៣២ កនជងច្ំសណាល១១៣្កុលហ ជនបានដ្ឋក់ជូន សៅឧណៈកមាម ធិការ
អនតភរ្កសងួសដីលបី្ តតួពិនតិយ និងដ្ឋក់ជូនសៅនាយករដឋលស្តនតភសីដីលបសីស្លច្។ 
 

៦.៣ ៃិរាសករណ៍សម្បទាៃដីឈសដាកិចច ៃិងាត់បៃាយទំហ្ំនទៃដីសាិតឈៅឈក្រាម្ក្រកសួងបរសិាា ៃ  
 សោងរបាយការណ៍របស់្កសងួបរសិ្ថា នឆ្ន ២ំ០១៥ មាន្កុលហ ជនសលបទាន២៣(សរជបសំហមំ្្ៃដ៩ី០.៦៨២ហកិត)
សាិតសៅស្កាល្កសួងបរសិ្ថា ន្តូវបាននិរាសករណ៍សដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលនិង០៣្កុលហ ជន(សំហមំ្្ៃដី២៥.៨៥៥ហកិត)
បាន្បឧល់ដីសដ្ឋយសម័្ឧច្តិតភសៅរដ្ឋឋ ភិបាលវញិ សហយី្កុលហ ជនសលបទានច្នំួន០២ (សហំមំ្្ៃដ ី១០.៣៨៩ហកិត)បាន
កាត់បនាយសហំមំ្្ៃដីសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល(សៅ២៣៥ហកិត) និង្កុលហ ជនសលបទាន០៤សសៀត បានកំណត់សពលសវោរយៈសពល
០៦ថ្តសៅ០១ឆ្ន សំដលីបបីនតភនីតវិធិីស្កាលការតលដ្ឋនោ ងតលងរជ លងពី្កសួងបរសិ្ថា ន16។ 
 ការនិរាសករណ៍្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចសនឹះបានស្ថវ ឧលន៍សដ្ឋយស្ថធារណៈជន    អងគការសងគលសជីវលិ 
ស្ថា ប័នសិកសាពធិការ សហឧលន៍ាតិ និងអនតភរាត ិពិសសសសហឧលន៍អឺរ  ជប។ រដឋលស្តនតភី្កសួងបរសិ្ថា នបានអឹះអាងថា “ការ
និរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចទាងំសនឹះបានោំ្ សដល់សលបទានិកសដីលបីបសញ្ជ ៀសនូវសំនាស់ដីធៃីាលួយ្បាពលរដឋកលពុជា។ 
សយីងក៏ពិនិតយសលីល្ងថ្ដរនូវ្កលតណឌ ច្ាប់ និងអាណតតភរបស់្កសួងបរសិ្ថា នលជនសពលនិរាសករណ៍”។ រដឋលស្តនតភីបរសិ្ថា ន 
បានសលីកស ងីថា “ដីសលបទានថ្ដលបាននិរាសករណ៍ឧឺាដីតំបន់សសដឋកិច្ចពិសសស តំបន់សសសច្រណ៍ និងតំបន់អភិរកស 
ម្្ពសកាងកាង ថ្ដលមានសីតងំសាិតសៅ កពំងស់ពុឺ ្ពឹះសីហនជ សកាឹះកជង ្ពឹះវហិារ កពំងធ់ ំលណឌ លឧីរ ីរតនៈឧីរ ីតតតភរមានជយ័ 
បាត់ដបំង សសៀលរាប ្ កសច្ឹះ និងបនាៃ យមានជយ័។ សលីសពីសនឹះសៅសសៀត លូលសហតជថ្ដល្នដល់ការនិរាសករណ៍្កុល
ហ ជនសលបទានសសដឋកិច្ចទាងំសនឹះសដ្ឋយស្ថរថ្ត ការពនោសពលអភិវឌ្ឍន៍ លិនមានភាពសកលមកនជ ងការវនិិសោឧ និងសហតជ
្លស្សងៗសសៀត ដូច្ាការកាន់កាប់ដី្តួតសជីោន សលីការកាន់កាប់របស់សហឧលន៍ាសដីល”។ 
 
តរាង៦.២ នរិាសករណ៍សលបទានដសីសដឋកចិ្ចនងិការ្ បឧល់ដសីដ្ឋយសម័្ឧច្តិតភសៅរដ្ឋឋ ភបិាលស្កាល្កសងួបរសិ្ថា នឆ្ន ២ំ០១៥ 

លរ ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច  

សហំមំ្្ៃដ ី
 (ហ.ត) 

សតីងំសលបទានដសីសដឋកចិ្ច កណំត់សមាគ ល់ 
សតីងំ សតតតភ 

1. 2 ្កុលហ ជន BSC IMPORT 
EXPORT Co., LTD 

4,557 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពរសនៀនដូនស ំ
 

បាត់ដំបង អនជ្កលតយ
៣០៤, ២៨ 
វចិ្ចិកា ២០១៤ 

                                                           
16 H.E Say Sam Al ‘speech during inauguration of new MoE building on 25 Feb 2016. Progress report of general directorate of local 

community 2016. http://www.phnompenhpost.com/national/minister-says-23-elcs-nixed 
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លរ 
ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី

សសដឋកចិ្ច  
សហំមំ្្ៃដ ី
 (ហ.ត) 

សតីងំសលបទានដសីសដឋកចិ្ច កណំត់សមាគ ល់ 
សតីងំ សតតតភ 

2. 3 ្កុលហ ជន NEW COSMOS 
DEVELOPMENT 
(CAMBODIA), Co., LTD 

900 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពភនំឱ្រា ល់  

កំពង់សពុ ឺ អនជ្កលតយ
៣០៤, ២៨ 
វចិ្ចិកា ២០១៤ 

3. 5 ្កុលហ ជន JIAN KING 
(CAMBODIA) 
INTERNATIONAL  
INVESTMENT Co., LTD 

8,568 តសោនាតឧិីររីលយ កំពង់សពុ ឺ អនជ្កលតយ
៣០៤, ២៨ 
វចិ្ចិកា ២០១៤ 

4. 7 ្កុលហ ជន SUON VATANAK 
Co., LTD 

585 តសោនាតិ្ពឹះ 
លជននីវងស (បូកសោ) 
និង តសោនាត ិ
ឧីររីលយ 

កំពង់សពុ ឺនិង
្ពឹះសីហនជ 

អនជ្កលតយសលត 
២៧០, ០៩ 
តជោ ២០១៤  
 

5. 8 ្កុលហ ជន ចាន់ រត័ន 63 ្សុកដូនសពញ សកាឹះកជង អនជ្កលតយសលត 
២៧០, ០៩ 
តជោ ២០១៤  

6. 1
3 
្កុលហ ជនកសិកលមថ្តមរអងគរ លី
លីតធីត 

9,160 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពភនំ្ពិច្ 

 
លណឌ លឧីរ ី

អនជ្កលតយសលត 
៣០៤, ២៨ 
វចិ្េិកា ២០១៤ 

7. 1
4 
្កុលហ ជន LKL 
CONSTRUCITON Co., LTD 

5,559 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពភនំណាលសលៀ 

លណឌ លឧីរ ី អនជ្កលតយសលត 
៣០៤, ២៨ 
វចិ្េិកា ២០១៤ 

8. 1
5 
្កុលហ ជន RITHY KIRI 
SEIMA COMPANY 

5,000 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

លណឌ លឧីរ ី អនជ្កលតយសលត 
៣០៤, ២៨ 
វចិ្េិកា ២០១៤ 

9. 1
8 
្កុលហ ជន VIMEAN SEILA 
Co., LTD 

987 តសោនាតិរាល ្ពឹះសីហនជ អនជ្កលតយសលត 
២៧០, ០៩ 
តជោ ២០១៤ 

10. 1
9 
្កុលហ ជន SREY PAGNHA 
DEVELOPMETN Co., LTD 

588 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពបលងថ្ព 

្ពឹះវហិារ និង
កំពង់ធ ំ

អនជ្កលតយសលត
៣០៤, ២៨ 
វចិ្េិកា ២០១៤  

11. 2្កុលហ ជន KHUNSHEA 8,200 ថ្ដនជ្លកសតវ តតតភរមានជ័យ អនជ្កលតយសលត 
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លរ 
ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី

សសដឋកចិ្ច  
សហំមំ្្ៃដ ី
 (ហ.ត) 

សតីងំសលបទានដសីសដឋកចិ្ច កណំត់សមាគ ល់ 
សតីងំ សតតតភ 

6 IMPORT EXPORT Co., 
LTD 

ម្្ពឧូថ្លន-្ពហម
សសព 

៧៨ អន្ក
.បក 

12.  ្កុលហ ជន Blue Metro Co., 
LTD 

350 សសសច្រណ៍ធលម
ាតិរាល 

្ពឹះសីហនជ  

13.  ្កុលហ ជន សហង ប ជណាា ត 963 សសសច្រណ៍ធលម
ាតិរាល 

្ពឹះសីហនជ  

14.  ្កុលហ ជន Sean Heng 
Investment Company 

988 សអកូសសសច្រណ៍
រាល 

្ពឹះសីហនជ   

15.  ្កុលហ ជន Sean Heng 
Investment Company 

350 សអកូសសសច្រណ៍
រាល 

្ពឹះសីហនជ   

16.  ្កុលហ ជន Paradise 
Investment Co., LTD 

9,137 បូសជំស្ថឧរ  សកាឹះកជង  

17.  ្កុលហ ជន Sam Nang 
Sambou 

1,783 បនាៃ យឆ្ម រ បនាៃ យមាន
ជ័យ 

 

18.  ្កុលហ ជន FU SHENG HAI 
Co., LTD 

7,079 វរីៈជ័យ រតនៈឧីរ ី  

19.  ្កុលហ ជន JING ZHONG 
TAIN Co., Ltd 

9,936 វរីៈជ័យ រតនៈឧីរ ី  

20.  ្កុលហ ជន Investment and 
Development Dai Nam 
(Cambodia) JSC Ltd 

8,685 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពភនំ្ពិច្  

លណឌ លឧីរ ី  

21.  ្កុលហ ជន Do Well Plus Co 
Ltd 

3,110 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពភនំ្ពិច្ 

លណឌ លឧីរ ី  

22.  ្កុលហ ជន BVB Cambodia 
Agriculture Development 
Co., Ltd 

3,134 ភនំឧូថ្លន  សសៀលរាប  

23.  ្កុលហ ជន Yee Jia Tourism 
Development Cambodia 
Company  
 

1000 ្សុកឱ្រា ល់ កំពង់សពុ ឺ  
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លរ 
ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី

សសដឋកចិ្ច  
សហំមំ្្ៃដ ី
 (ហ.ត) 

សតីងំសលបទានដសីសដឋកចិ្ច កណំត់សមាគ ល់ 
សតីងំ សតតតភ 

្កលុហ ជនសលបទានច្នំនួ០៣ ថ្ដល្បឧល់ដលីករាជរដ្ឋឋ ភបិាលកលពុជា 
24.  ្កុលហ ជន Try Pheap 

Import Export 
9,079 វរីៈជ័យ រតនៈឧីរ ី  

25.  ្កុលហ ជន MDS THMORDA 
S.E.Z Co., Ltd 

9,146 វរីៈជ័យ រតនៈឧីរ ី  

26.  ្កុលហ ជន Future 
Environment  

1000 ្សុកឱ្រា ល់ កំពង់សពុ ឺ  

្បភព: ្កសួងបរសិ្ថា ន២០១៥  

តរាង៦.៣៖ក សលបទានដសីសដឋកចិ្ចកាត់បនាយសហំមំ្្ៃដចី្នំនួ០២នងិ្កលុហ ជន០៤ថ្ដលសជកឱ្ស្ថនវាសស្កាល្កសងួបរសិ្ថា ន 

លរ ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដសីសដឋកចិ្ច 
សហំមំ្្ៃដ ី
(ហ.ត) 

 

សតីងំសលបទានដសីសដឋកចិ្ច 
កណំត់សមាគ ល់ 

សតីងំ សតតតភ 
្កលុហ ជនសលបទានដសីសដឋកចិ្ចច្នំនួ០២ថ្ដលកាត់បនាយសហំមំ្្ៃដ ី

1.  ្កុលហ ជន Kirirom Eco Tourism 
Investment 

609  សសសច្រណ៍ធលម
ាតឧិីររីលយ  

កំពង់សពុ ឺ កាត់បនាយលក 
២០ ហ.ត 

2.  ្កុលហ ជន TTY Agriculture Plant 
Development and Imex Co., Ltd 

9780 ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

្កសច្ឹះ កាត់បនាយសំហំ
លក ២១៥ហត 

្កលុហ ជនសលបទានដសីសដឋកចិ្ចច្នំនួ០៤ថ្ដល្តភល់ឱ្ស្ថនវាស០៦ថ្ត សៅ១ឆ្ន  ំសដ្ឋយការតលដ្ឋនតលងរជ លងពី្ កសងួបរសិ្ថា ន 
1. 1 

1 
្កុលហ ជន EVERGREEN 
SUCCESS AND ASIA RESORT 
DEVELOPMENT CO., Ltd 

1,480 តសោនាតិរាល ្ពឹះសីហនជ  សជកសពល០៦ថ្ត 
សដីលបថី្កស្លលួ 
ថ្្នការសល 

2. 2 
2 

្កុលហ ជន Royal Group Co., Ltd 1,408 តសោនាតិរាល ្ពឹះសីហនជ សជកសពល០៦ថ្ត 
សដីលបថី្កស្លលួ 
ថ្្នការសល 

3.  
3 

្កុលហ ជន Jing Zhong Ri Co., 
Ltd 

9,224 លំតត់ រតនៈឧីរ ី រយៈសពល១២ថ្ត
ច្ជឹះកចិ្ច្ពលស្ពៀង 

4.  
4 

្កុលហ ជន Cambodia Blue 
Heven  Limited 

9,129 ឧូថ្លន ្ពឹះវហិារ អនជញ្ញញ តឱ្យច្ជឹះ កិច្ច
្ពលស្ពៀងសលីដី
ថ្ដលសៅសល់  

្បភព: ្កសងួបរសិ្ថា ន២០១៥ 
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៦.៤ បចចុរបៃនភាពតំបៃ់ារពារក្ររឈទសកម្ពុជាឈក្រាម្មដៃសម្តាកិចចក្រកសួងបរសិាា ៃ  
 ច្សនាៃ ឹះឆ្ន ១ំ៩៩៣-១៩៩៩ មានតំបន់ការពារធលមាតិច្ំនួន២៣ សដ្ឋយបញ្ចូ លនូវតំបន់រា លស្ថ (ម្្ៃដី៣.១៩៤.៧៩៦ហត) 
ថ្ដលសសមីនលង១៧%សូទាងំ្បសសសកលពុជា) បសងកីតសដ្ឋយ្ពឹះរាជ្កលតយ ស្កាលសលតាកិច្ច្កសួងបរសិ្ថា ន។ បនាៃ ប់ពីកំថ្ណ
ស្លង់សជជីស្ៅរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកនជងវស័ិយបរសិ្ថា ននងិធនធានធលមាត ិតំបន់ការពារធលមាតិច្នំួន០៨្តូវបានបសងកតី
ស ងីបថ្នាលតលសំសណីររបស់្កសួងបរសិ្ថា ន។ អនជសោលតលការស្ៃរសលតាកចិ្ច តំបន់ការពារ និងអភិរកសម្្ពស ចី្នំួន
១៣ ស្កាល្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស ្តូវបានស្ៃរសៅ្កសួងបរសិ្ថា នសដ្ឋយចាប់អនជវតតភពឆី្ន ២ំ០១៦ ថ្ដល
មានម្្ៃដសីរជប២.៧១០.០៨៧ហកិត។ បច្ចជបបននសនឹះ ្បសសសកលពុជាមានតំបន់ការពារធលមាតិច្នំួន៤៥កថ្នៃងថ្ដល
មានសំហ៥ំ៩០៤៨៨៣ហកិត សសមីនលង៣២%ម្នម្្ៃដី្បសសសកលពុជា17។ 

៦.៤.១ សលបទានដីសសដឋកិច្ចសាតិសៅកនជងតំបន់ការពារធលមាតិស្កាលសលតាកិច្ច្កសងួបរសិ្ថា ន  
 ្កសួងបរសិ្ថា ន្តូវបានស្ថធារណៈជន និងអនកសិកសាព្ស្ថវ្ាវសសួលស្ថគ ល់ថាបាន្តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅ 
កនជងតំបន់ការពារធលមាត។ិ បញ្ជ ី្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចច្ំននួ៧៣ ថ្ដលសាតិសៅស្កាល្កសងួបរសិ្ថា នបានបងាា ញ 
សៅកនជងតបសលពុ័នធម្នអនជ្កលតយសលត៦៩ សតភីពកីារស្ៃរថ្ដនសលតាកិច្ច្ឧប់្ឧងរវាង្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស 
និង្កសងួបរសិ្ថា នកនជងឆ្ន ២ំ០១៦។ សោងសលីរបាយការណ៍វភិាឧរបស់អងគការ Forest Trends អនតភរាតិ(២០១១) 
បញ្ញជ ក់ថា មាន្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចច្ំនួន១០៩ ្តវូបាន្តភល់ឱ្យសៅកនជងតំបន់ការពារធលមាតចិ្ំនួន១៦ កនជងច្ំសណាល
២៣ ថ្ដលបានបសងកតីស ងីសៅឆ្ន ១ំ៩៩៣ សដ្ឋយ្ពឹះរាជ្កលតយ។  
 សបីសទាឹះបីារដ្ឋឋ ភិបាលបានស្ៃររាល់សលបទានដីសសដឋកិច្ចទាងំអស់សៅ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស 
ថ្តសៅមាន្កលុហ ជនវនិិសោឧលួយច្ំននួ(សតតភ តសំខាន់សលីសសសច្រណ៍ធលមាតិ សណាឋ ោរ និងរសីត) សៅថ្តសាិតស្កាល 
ថ្ដនសលតាកិច្ច្កសួងបរសិ្ថា ន។ ថ្្អកសលីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្កសងួបរសិ្ថា នថ្តធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ បានបញ្ញជ ក់ឱ្យសឃញី 
ថា្កសួងបរសិ្ថា នសៅថ្តបនតភ្ឧប់្ឧង្កលុហ ជនច្ំនួន១៥ (ម្្ៃដី៨៩.២៥២,៧៨ហកិត)កនជងសតតតភច្ំននួ០៥(កំពង់សពុ ឺ
សកាឹះកជង ្ពឹះសីហនជ សពាធិ៍ស្ថត់ នងិតតតភរមានជ័យ) ថ្ដលមានសតីងំសាតិសៅកនជងតំបន់ការពារធលមាតិ។ ខាងស្កាលសនឹះ 
ឧឺាបញ្ជ ីថ្ដលបានសធវីបច្ចជបបននភាពម្ន្កុលហ ជនសលបទានថ្ដលសាិតសៅស្កាល្កសួងបរសិ្ថា នបនាៃ ប់ពីស្ៃរសៅ្កសួង
កសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស។  
 
តរាង៦.៤៖ក បច្ចជបបននភាព្កលុហ ជនសលបទានច្នំនួ១៥ ស្កាលសលតាកចិ្ច្ កសងួបរសិ្ថា ន ២០១៦ 

លរ ្កលុហ ជនវនិសិោឧ សហំមំ្្ៃដ ី 
(ហ.ត) 

សតីងំ ស្ថា នភាពកចិ្ច
្ពលស្ពៀង 

ស្ថា នភាពថ្្នការសល 

1 
្កុលហ ជនSok Kong Import-Export 
Co,.Ltd 

2,200 ឧីររីលយ កំពង់សពុ ឺ រចួ្រាល់ 
្កុល្បលកសាពអភិវឌ្ឍន៍ 
កលពុជាបានអនជល័ត 

                                                           
17 http://moe.gov.kh/ download on 26 December 2016 and MoE Mapping on protected area 2016 

http://moe.gov.kh/
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លរ ្កលុហ ជនវនិសិោឧ សហំមំ្្ៃដ ី 
(ហ.ត) 

សតីងំ ស្ថា នភាពកចិ្ច
្ពលស្ពៀង 

ស្ថា នភាពថ្្នការសល 

2 
្កុលហ ជន JW Cambodia Eco 
Holidays 

5,000 
បូសជលស្ថឧរ 
សកាឹះកជង 

កំពជងបនតភ កំពជងបនតភ 

3 
្កុលហ ជន A2A Town (Cambodia)  
Co.,Ltd 

2,000 ឧីររីលយ កំពង់សពុ ឺ រចួ្រាល់  
ពិនិតយ នងិអនជល័ត 
សដ្ឋយ្កសួងបរសិ្ថា ន 

4 
្កុលហ ជន A2A Town (Cambodia) 
Co.,Ltd 

7,668 
ឧីររីលយ, កំពង់សពុ-ឺ
្ពឹះសីហនជ 

កំពជងបនតភ 
ពិនិតយ នងិអនជល័ត 
សដ្ឋយ្កសួងបរសិ្ថា ន 

5 
្កុលហ ជន Kirirom Eco Tourism 
Investment 

20 ឧីររីលយ កំពង់សពុ ឺ លិនទាន់ លិនទាន់សរៀបច្ ំ 

6 
្កុលហ ជន EVERGREEN SUCCESS 
AND ASIA RESORT 
DEVELOPMENT Co.,LTD 

1,480 រាល ្ពឹះសហីនជ រចួ្រាល់  
្កុល្បលកសាពអភិវឌ្ឍន៍ 
កលពុជាកពំជងពនិិតយ
សលីលថ្្នការសល  

7 ្កុលហ ជន ROYAL GROUP Co., Ltd 1,408 រាល ្ពឹះសហីនជ រចួ្រាល់ 
ដ្ឋក់ជូន្កសួង 

បរសិ្ថា នសដលីបពីិនិតយ 

8 
្កុលហ ជន SINOMEXIM 
Investment Co., Ltd 

4,280 
បសជលស្ថឧរ 
សកាឹះកជង 

រចួ្រាល់ កំពជងបនតភ 

9 
្កុលហ ជន UNION DEVELOPMENT 
GROUP CO., LTD 

36,000 
បសជលស្ថឧរ 
សកាឹះកជង 

រចួ្រាល់ CDC អនជល័ត 

10 
្កុលហ ជន Yeejia Development 
Company Ltd 

3,300  រាល, ្ពឹះសីហនជ រចួ្រាល់ CDCកំពជងពិនតិយ 

11 ្កុលហ ជន Sokha Hotel 18,987 
បូកសោ 

កំពត-សីហនជ 
រចួ្រាល់ CDC អនជល័ត 

12 
្កុលហ ជន Yun Khean Mineral 
(Cambodia) 

290 បូកសោ (សីហនជ) រចួ្រាល់ លិនទាន់ 
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លរ ្កលុហ ជនវនិសិោឧ សហំមំ្្ៃដ ី 
(ហ.ត) 

សតីងំ ស្ថា នភាពកចិ្ច
្ពលស្ពៀង 

ស្ថា នភាពថ្្នការសល 

13 ្កុលហ ជន MDS Thmor Dar 
(Special Economic 
Development)  

2,265 សំកជស សពាធិស្ថត់  លិនទាន់ លិនទាន់ 

14 ្កុលហ ជន Cam-Ag Import 4,350 ឧូថ្លនភនំសសព តតតភរ
មានជ័យ 

លិនទាន់ កំពជងបនតភ 

15 ្កុលហ ជន Heng Huot Import 
Export and Transport  

4.78 ឧីររីលយ កំពង់សពុ ឺ 
ច្ជឹះកិច្ច្ពល
ស្ពៀងបរសិ្ថា ន  

កំពជងបនតភ 

សរជបម្្ៃដសីលបទានស្កាល្កសួងបរសិ្ថា ន  89,252.78       

្បភព: របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្កសួងបរសិ្ថា ន(២២ ធនូ ២០១៦)  

៦.៥ ៃិរាសករណ៍សម្បទាៃដីឈសដាកិចចឈក្រាម្មដៃសម្តាកិចចក្រកសួងកសិកម្ម រុាា ក្ររាញ់ ៃិងឈៃសាទ 
 ថ្្អកសលីការពភិាកសាពាលយួលស្តនតភីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលនិងសមាា សអនក្តភល់ព័ត៌មានសំខាន់របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលសលីសហតជ
្លថ្ដលនាឱំ្យនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច ឧឺសដ្ឋយស្ថរថ្ត្កុលហ ជនទាងំសនាឹះលនិសោរពច្ាប់របស់្បសសសកលពុជា 
ចូ្លរលួច្ំថ្ណកកាប់ស តីជសច្ាប់ លនិអនជវតតភតលកិច្ច្ពលស្ពៀងនិងថ្្នការសល សំនាស់ដធីៃី លនិមាន្នៃៈកនជងការអភិវឌ្ឍ
ដីលិនមានជីាតិ ្បឧល់ដីជូនរដឋ ាសដីល ។ល។  ខាងស្កាលសនឹះឧឺាបញ្ជ ីម្នសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍
សដ្ឋយសីសតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភី។  

តរាង៦.៥ បច្ចជបបននភាពបញ្ជ ីសលបទានដីសសដឋកិច្ចនិរាសករណ៍ស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្កសងួកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ 
និងសនស្ថស 
លរ ស ម្ ឹះសលបទានដថី្ដល

បាននរិាសករណ៍ 
សហំដំ ី
(ហត) 

សតីងំដសីលបទាន ឯកស្ថរ
ច្ាប់ ឃជ ំ ្សកុ សតតតភ 

1.  ្កុលហ ជន IPD instant 
protrading Co., Ltd. 

987 កាលដំរ ី សំបូរ ្កសច្ឹះ អនជ្កលតយ
៦៧៤, ១៨ 
តសភា 
២០០៨ 

2.  ្កុលហ ជន សជី អាយ វ ី
អភិវឌ្ឍន៍កសិ តសសាពហ
កលម  

769 ២ធនូ សនួល ្កសច្ឹះ អនជ្កលតយ
១៧១០, 
៣០ វចិ្េិកា 
២០០៧ 
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លរ ស ម្ ឹះសលបទានដថី្ដល
បាននរិាសករណ៍ 

សហំដំ ី
(ហត) 

សតីងំដសីលបទាន ឯកស្ថរ
ច្ាប់ ឃជ ំ ្សកុ សតតតភ 

3.  ្កុលហ ជន Harmony 
Plantation  Co.,Ltd 

623 ច្ស្តងគង ច្ិ្តបូរ ី ្កសច្ឹះ លិតិត 
កសក, 
២៧២១/
២៧៧ 
កសក. 
៣០ តស
ភា ២០០៨ 

4.  ្កុលហ ជន Huot Sambath 
Co., Ltd 

6432 ២ ធនូ សនួល ្កសច្ឹះ អនជ្កលតយ#
៤៦១, ១៨ 
លីនា
២០០៩, 
អនជ្កលតយ#
១២៨, 
១៣ សីហា 
២០០៩, 
អនជ្កលតយ #
១៨៨ , 
៣០ តជោ 
២០០៩  

5.  ្កុលហ ជន សជត សហង  7172  ្សុកសស
ស្ថន 

សៃលងថ្្តង អនជ្កលតយ #
៤៣២,  
២០ សលស្ថ
២០១០ 
 សជណ 
៣៥,  ០៩
លករា 
២០១៥ 

6.  ្កុលហ ជន UN INTER 
TRADING AND 
DEVELOPMENT 
GROUP 

7000 កាលរមាស សសស្ថន សៃលងថ្្តង អនជ្កលតយ #
៩០០, 
២២ លលិជនា 
២០០៩ 
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លរ ស ម្ ឹះសលបទានដថី្ដល
បាននរិាសករណ៍ 

សហំដំ ី
(ហត) 

សតីងំដសីលបទាន ឯកស្ថរ
ច្ាប់ ឃជ ំ ្សកុ សតតតភ 
សជណ# 
៣៥,  0៩ 
លករា ១៥ 

7.  ្កុលហ ជន Can and 
Sugar Welly Co.,Ltd 

6594   សំសរាង &
ច្ជងកាល់ 

តតតភរមាន
ជ័យ  

អនជ្កលតយ#
១៤៧៥, 0
៥ តជោ 
២០០៧ , 
អនជ្កលតយ#
៨៤,២១
លករា 
២០០៨ 

8.  ្កុលហ ជន សសនៃស ូសហគរី 6618   សំសរាង &
ច្ជងកាល់ 

តតតភរមាន
ជ័យ  

អនជ្កលតយ#
១៤៧៥, 0
៥ តជោ 
២០០៧ , 
អនជ្កលតយ#
៨៤,២១
លករា 
២០០៨ 

9.  ្កុលហ ជន Angkor Sugar 
Co.,Ltd 

6523   សំសរាង &
ច្ជងកាល់ 

តតតភរមាន
ជ័យ  

អនជ្កលតយ#
១៤៧៥, 0
៥ តជោ 
២០០៧ , 
អនជ្កលតយ#
៨៤,២១
លករា 
២០០៨ 

10.  ្កុលហ ជន សហងហា ប 
វនិិសោឧ 

7000   អូោ ដ្ឋវ រតនៈឧីរ ី អនជ្កលតយ#
១១៤៦, 
២៥ កកកដ្ឋ
២០០៦; 
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លរ ស ម្ ឹះសលបទានដថី្ដល
បាននរិាសករណ៍ 

សហំដំ ី
(ហត) 

សតីងំដសីលបទាន ឯកស្ថរ
ច្ាប់ ឃជ ំ ្សកុ សតតតភ 
អនជ្កលតយ#
១៩៤, ២១ 
កជលាៈ 
២០១២ 

11.   ្កុលហ ជន RESEARCH 
MINING DEVELOPMENT 

7,200 កាលរមាស សសស្ថន សៃលងថ្្តង អនជ្កលតយ #
៨៩៩, 
២៧ លិលជនា 
២០០៨  
សជណ 
៣៥,  0៩ 
លករា 
២០១៥ 

សរជបសហំមំ្្ៃដសីលបទាន ៦៤១១៨     

្បភព:្កុលអនកសិកសាព្ស្ថវ្ាវពិនិតយសដ្ឋយថ្្អកសលីសសច្កតភីជូនដណំល ងរបស់សីសតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភី ២០១៥  

៦.៦ បចចុរបៃនភាពនៃារចុោះពិៃិតយឆ្ន ២ំ០១៦ 
 អនជសោលតលអនជស្ថសន៍របស់ឯកតតតភលរដឋលស្តនតភី្កសួងកសិកលម ច្ជឹះម្លងស១ី១ ថ្តតសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ សៅច្ជងឆ្ន ំ
២០១៦ ្កុលការងារបសច្ចកសសសវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកិច្ចម្ន្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសឧួរថ្តច្ជឹះ្តតួ 
ពិនិតយ្ បចាឆំ្ន (ំ២០១៥-២០១៦) កនជងសតតតភច្នំួន១៨។ មាន្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ចសរជប២២៩្តូវបាន្តួតពនិតិយ 
វាស់ថ្វង និងវាយតម្លៃស ងីវញិច្ំសពាឹះការអនជវតតភរបស់្កុលហ ជនសដ្ឋយថ្្អកសលីកចិ្ច្ពលស្ពៀងនិងថ្្នការសល។ សោល
បំណងម្នការ្តតួពិនតិយឧឺសដីលបី្ ៃជឹះបញ្ញច ងំនូវស្ថា នភាពម្នការអនជវតតភថ្្នការសលរបស់្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច ដំសណីរ
ការច្ជឹះបញ្ជ ីដីរដឋ ការអនជវតតភច្ាប់ ជសមាៃ ឹះដធីៃី វឌ្ឍនភាពថ្ដលបានអនជវតតភសដ្ឋយស្បៀបសធៀបសិននន័យសោលឆ្ន ២ំ០១៤ 
បញ្ញា ្ប ល និងសណូំលពរ18។  
 ថ្្អកសលីការសមាា សន៍ាលួយលស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលថ្ដលបានចូ្លរលួកនជងដំសណីរការវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកចិ្ច ពកួ
ោត់បានសលកីស ងីថា ដំសណីការអនជវតតភច្ាប់សដ្ឋយ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចសាិតសៅស្កាល្កសងួបរសិ្ថា ន តជសោន  
ពីការអនជវតតភសដ្ឋយ្កុលហ ជនថ្ដលសាិតសៅស្កាល្កសួងកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស។ ាតទាហរណ៍ ្កសួង
កសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថសត្លូវឱ្យ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចទាងំអស់ដ្ឋក់លិតិតសសនីសជំការ ូសឆ្យដ ីនិង
ម្្ពាលជនសៅ្កសួងកសិកលម។ បនាៃ ប់លក ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស្តូវពិនិតយសលលីថ្្នការសល របាយ
ការណ៍វឌ្ឍនភាព ្កបតណឌ ច្ាប់ និងកចិ្ច្ពលស្ពៀងលជនសពលសច្ញលតិិតអនជញ្ញញ តា្ៃូវការសៅ្កុលហ ជនសលបទាន។ 

                                                           
18 លសធ្លម្នការសមាា សសមាជិក្កុលការងារវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកិច្ច ២០-៣០ ធនូ ២០១៦ សតតតភ្ពឹះវហិារ 
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 សទាឹះាោ ងសនឹះកតភ ី ្កុលហ ជនសលបទានលួយច្ំនួនថ្ដលសាតិសៅស្កាលសលតាកចិ្ច្កសងួបរសិ្ថា ន ពិសសស្កុល
ហ ជនវនិិសោឧសដ្ឋយជនបរសសសបានសលកីស ងីថាពួកសឧអនជវតតភតលថ្្នការសល និងកចិ្ច្ ពលស្ពៀង ដូសច្នឹះពួកសឧ ូស 
ឆ្យដី និងម្្ពកនជង្ពដំីរបស់សឧ រចួ្សហយីដ្ឋក់លិតតិសសនីសៅ្កសួងបរសិ្ថា នតលស្កាយសដីលបសីជំការឯកភាព។ សទាឹះា
ោ ងសនឹះកតភី ្កុលហ ជនស្កាល្កសួងបរសិ្ថា នលួយច្ំនួនក៏អនជវតតភតលនតីិវធិីថ្ដល្កសងួកសកិលមអនជវតតភថ្ដរ។     
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៧.លេធ្លសខំាន់ៗ   
 ការសិកសាពសៅសីវាលបានអនជវតតភសៅច្សនាៃ ឹះថ្តលករា ដល់ថ្តសលស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៧ សដលីបពីនិិតយសលីលស្ថា នភាពម្ន
ករណីសិកសាពសលសីលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅកនជងសតតតភច្នំួនបនួ។ សហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាងដសីលបទានច្នំួន
១០៣នាក់្តូវបានសមាា សន៍ និងពិភាកសាពសលីការអនជវតតភសលបទានដីសសដឋកិច្ច ការ្ឧប់្ឧងម្្ពស  ីសិសធដិីធៃី សនំាស់ដីធៃី 
និងសសសនៈរបស់ពួកោត់សលកីារនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច។ ោ ងសហាច្ណាស់លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលច្ំនួន៤៥នាក់ 
ថ្ដលរលួបញ្ចូ លទាងំអាា្ធរថ្ដនដី និងសលដលកនាសំហឧលន៍បានពិស្ោឹះសោបល់ និងពភិាកសាពសលីតួនាសី នងិការសសលួ
តជស្តូវរបស់ពួកោត់សលកីារ្ឧប់្ឧងសលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ចរបស់ពួកោត់ ាពិសសសយនតភការ
សដ្ឋឹះ្ស្ថយសលីជសមាៃ ឹះដីធៃ។ី ោ ងសហាច្ណាស់ករណីសិកសាពច្ំនួន០៤សលសី្ថា នភាពម្នការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋ
កិច្ច្តូវបានសរៀបច្ំស ងីសដលីបោីំ្ សសលីលសធ្លម្នការសកិសាពសនឹះ។ ការវភិាឧសាិតបិានសតតភ តសំខាន់សលីព័ត៌មានឧជណភាព 
និងសិននន័យពីការងារសីវាល។ 
 ៧.១ សាា ៃភាពនៃារឈក្ររើក្រាស់ដី ៃិងទតីាងំដីមដលបាៃាត់បៃាយទំហ្ំនទៃដីៃិងរាសករណ៍ពីសម្បទាៃដីឈសដាកិចច 
 ៧.១.១ ស្ថា នភាពម្នសលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅកនជងសតតតភរតនៈឧីរ ី

 ដី និងជីវភាពរស់សៅរបស់ជនាតិសដីលភាឧតចិ្សៅកនជងសតតតភរតនៈឧីរបីានសសួលរងនូវសមាពុ ធពីការវនិិសោឧកសិ
ពាណិជជកលមរបស់្កុលហ ជនបរសសស កស-ិតសសាពហកលម សលបទានដីសសដឋកិច្ច នងិការកាប់ស តីជសច្ាប់។ សតតតភរតនៈឧីរឧីឺ
ាសតតតភថ្ដលសំបូរសដ្ឋយដីកំថ្អភនំសភៃីងព័ណ៌្កហល  សៃលងសសនៃ ម្្ពស ដ៏ីសំបូរថ្បប និងមាន្បាពលរដឋរស់សៅតិច្តចួ្ 
បានកាៃ យសៅាថ្ដនដលីមីស្មាប់ឧស្មាងសំសណីដ្ឋដំជឹះកស-ិតសសាពហកលម វារអីឧគិសនីនិងសលបទានដីសសដឋកិច្ច។ សតតតភរតនៈឧរី ី
្ឧបដណតភ ប់សដ្ឋយម្្ៃដ១ី,១៦ោនហកិតថ្ដលបានថ្បងថ្ច្កាតំបន់សកស្តបរសិ្ថា នច្នំួនបួនសំខាន់ៗ រលួមានតំបន់
តពុង់រាបកណាតភ ល តំបន់តពុង់រាប តំបន់ភនំ និងតំបន់សំនាប។ សដ្ឋយសោងសលីការសមាា សាលួយសហឧលន៍ជនាតិសដលី
ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាងសលបទានសៅឃជ ំោ សជង ្សុកអូោ ដ្ឋវ បានអឹះអាងថា ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ច
លិនតវល់នលងជីវភាពរស់សៅរបស់ពួកោត់និងលិនសោរព្បម្ពណីជនាតិសដលីសនាឹះសស។ សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់
បានសលីកស ងីថា្កលុហ ជនបាន ូសឆ្យោម នសល់អវី សូលបថី្តអាហាររបស់ពកួោត់ សហយីពជបំានពិស្ោឹះសោបល់
ាលួយពួកោត់សនាឹះសស តណៈថ្ដលសសបៀងអាហារ្បចាមំ្លងរបស់ោត់ពលងថ្្អកទាងំ្សុងសលីម្្ពធលមាតិ។ សហឧលន៍ោត់
មានការសស្ថកស្ថតភ យបំ្ ជតថ្ដលម្្ពស្ស្ថង្តូវបានបាត់បង់ទាងំ្សុងសដ្ឋយស្ថរ្កលុហ ជនវនិិសោឧ។ ពួកោត់ក៏បាន
សលីកស ងីថា្កុលហ ជនលិនច្ង់វនិិសោឧសលីដីសលបទានរបស់សឧសនាឹះសសថ្តពួកសឧច្ង់កាប់ស យីកសៅសវៀតណាលប ជសណាា ឹះ ។ 
តំបន់សលបទានដីសសដឋកិច្ចមានសីតងំសាតិសៅកនជងតំបន់ម្្ពស ថី្ដលាសីកថ្នៃងស្មាប់ការរកសសបៀងអាហាររបស់សហឧលន៍
ជនាតិសដលីភាឧតិច្។ ាសមាៃ ប់និង្បម្ពណី ពកួោត់ថ្តងថ្តចូ្លសៅកនជងម្្ពសដីលបី្ បលូល្ល អនជ្លម្្ពស  ីការសធវី
កសិកលមពសនច្រ ការសធវី្សូវច្កំារ និងការសធវីពិធបីជណយសដីលបថី្សនអារកស អនកតាសដីល។ សដ្ឋយស្ថរថ្តមានការសកីនស ងី
ម្នការកាប់ស តីជសច្ាប់ សហឧលន៍ចារា យបានសកៀរឧរ្បាពលរដឋសដីលបបីសងកតីសហឧលន៍ម្្ពស សីដ្ឋយមានការោំ្ ស
ពីអងគការសងគលសជីវលិកនជង្សកុលួយ។ សហឧលន៍សនឹះបានសសួលស្ថគ ល់សដ្ឋយអាា្ធរលូលដ្ឋឋ នឃជំ្ ងថ្ដរ។  សដ្ឋយស្ថរថ្ត
មានការសមជឧស្ថម ញសលីនីតិវធិចី្ាប់ សហឧលន៍លនិបានច្ជឹះបញ្ជ ីសហឧលន៍ម្្ពស សីនឹះាលយួ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិ
សនស្ថសសនាឹះសស។ ថ្តសទាឹះាោ ងសនឹះកតភី សហឧលន៍សៅថ្តបនតភសកលមភាពការពារម្្ពោ ងសកលម្បឆ្ងំនលងបសសលមីសម្្ពស ។ី  
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រូបលត៧.១: ការ្បជជពំិស្ោឹះសោបល់ាលយួសហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ និងអាា្ធរលូលដ្ឋឋ នសៅ្សុក អូោ ដ្ឋវ 
សតតតភរតនៈឧីរ ី 

 អនជសោលតលការ្បជជំពិស្ោឹះសោបល់ាលយួ្បាជនលូលដ្ឋឋ ន អាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន នងិលនៃីរជំនាញនានារបស់
សតតតភបងាា ញថា ៧៤%ម្នអនកបានស្ៃីយនលងសណួំរបានសសលួព័ត៌មានអំពកីារវនិិសោឧសលបទានដីសសដឋកចិ្ចសៅកនជង្សកុ 
អូោ ដ្ឋវ។ សទាឹះបីាោ ងសនឹះកតភី ភាឧស្ច្នីម្នសហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាង ពិសសសជនាតិសដីលភាឧតចិ្ 
ចារា យលិនបានសសលួព័ត៌មានអំពីសំហដំីថ្ដលបាន្តភល់សលបទាន សោលបណំងវនិិសោឧ សោលការណ៍សណំង ្ពំ
្បសល់សលបទានដីសសដឋកិច្ច និង្លប ឹះពាល់ដ៏មានសកាតភ នជពលដល់ជីវភាពរស់សៅរបស់ពួកសឧ។ សលីសពីសនឹះសៅសសៀត 
សហឧលន៍ អាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន(ក្លិតឃជ)ំលិនថ្ដលបានចូ្លរលួសៅកនជងដំសណីរការ្តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ចសនឹះសស។ លស្តនតភី
រដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ាតលិួយច្នំួនក៏បានតអួញថ្តអថា ្កុលហ ជនលិនសហការលអាលួយពួកោត់សដីលបី្ តភល់ព័ត៌មានលលអិតរបស់
្កុលហ ជន ដូច្ាដីម្្ពថ្ដលបាន ូសឆ្យ វឌ្ឍនភាពម្នការដ្ឋដំជឹះ របាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន សំនាស់ 
ដីធៃី ស្ថរសពភ័ីណឌ ស  ី ការបង់ពនធ ាសដីល។ សោងតលការអឹះអាងរបស់សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពឧីស្មាងរស់
សៅជជំវញិ្កុលហ ជន សហង ហា ប បញ្ញជ ក់ថា មានការកាប់ស តីជសច្ាប់ពីកនជងតំបន់្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ចដលកសៅ
កាន់្បសសសសវៀតណាលសៅសពលយប់។ 

 សៅកនជងមា្ត០៤ម្នអនជ្កលតយសលត១៤៦ សតភីពីសលបទានដីសសដឋកចិ្ចត្លូវឱ្យសលបទានកិទាងំអស់សោរពតល
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សោលការណ៍្បាចំ្ណំជ ច្រលួមាន ការសធវីអនជបបសោឧ និងច្ណំាត់ថាន ក់ដីាដឯីកជនរបស់រដឋ ថ្្នការស្បី្បាស់ដីធៃី ការ
វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ននិងសងគល ដីថ្ដលបានសដ្ឋឹះ្ស្ថយបញ្ញា ការតងំសីលំសៅលមី ស្ថា ប័នមានសតាកិច្ចច្ជឹះ្ពល
ស្ពៀង្តូវធានាថានលងលនិមានការតងំសលីំសៅលមីសដ្ឋយបងេិតបងេំ ការពិស្ោឹះសោបល់ាស្ថធារណៈ ាលួយអាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន 
និង្បាជនលូលដ្ឋឋ ន។ សទាឹះបីាោ ងសនឹះកតភី ្កលុហ ជនលនិបានអនជវតតភតល្កបតណឌ ច្ាប់ និងត្លូវការម្នមា្ត០៤ 
និងមា្ត០៥ម្នអនជ្កលតយសលត១៤៦សនាឹះសស។ សលីសពីសនឹះសៅសសៀត ្ កុលហ ជន សហង ហា ប បានសសលួសលបទានដី សសដឋ
កិច្ចសៅកនជងតំបន់្បាស្ថសតណាងថ្ដលមានសីតងំសាិតសៅកនជងតបំន់ជនាតិសដលីភាឧតិច្ចារា យ(ករណីសកិសាពសី១)   
តណៈថ្ដលច្ាប់សតភីពកីារ្ឧប់្ឧងធនធានធលមាតិ និងបរសិ្ថា នលិនអញ្ញញ តឱ្យសធវីថ្បបសនឹះ។  

 
្កាហវចិ្៧.១.១  សសសនៈរបស់សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ច្ំសពាឹះអតា្បសោជន៍សសលួបានពីការនិរាសករណ៍សលប 

ទានដីសសដឋកិច្ចសៅសតតតភរតនៈឧីរ ី
 សោងតលការសមាា សាលួយសហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាងសលបទានបងាា ញថា ការនិរាករណ៍
សលបទានដីសសដឋកចិ្ចបាន្តភល់ឱ្កាសឱ្យពកួោត់អាច្សៅរក្លអនជ្លម្្ពស ថី្ដលសៅសល់សៅកនជងតំបន់ម្្ពស ថី្ដលសៅ
សល់ពកីារ ូសឆ្យរបស់្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច(២៧%) តណៈថ្ដលសហឧលន៍ស្សងៗសសៀត (១៧,៦%) 
សងឃលលថារដ្ឋឋ ភិបាលនលង្តភល់តំបន់ដសីលបទានសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍សនឹះសៅសហឧលន៍ ពិសសស ្ឧសួ្ថរ្កី្ក
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ទសសៃៈរបស់សហ្គម្ៃ៍មដលរងទលប ោះពាល់ពីគឈក្រាងសម្បទាៃដីឈសដាកិចច
មដលបាៃៃិរាសករណ៍ឈៅឈខតតរតៃៈគីរ ី
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ថ្ដលលិនដីស្បី្បាស់។ ១៦,២%ម្នអនកបានស្ៃីយតបកត់សមាគ ល់ថា តងំពនីិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចតងំពីឆ្ន ំ
២០១៥លក សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់សហយីធាៃ ប់ចូ្លរលួសៅកនជងយជសធនាការថ្សវងរកការសដ្ឋឹះ្ស្ថយសំនាស់ដីធៃី
្បឆ្ងំនលង្កុលហ ជនសលបទានកនៃងលក មានសពល្ឧប់្ោន់របស់ោត់សដីលបដី្ឋដំជឹះដណំាកំសិ តសសាពហកលម និងដណំាំ
្បម្ពណីរបស់ោត់ដូច្ា ស្ថវ យច្នៃ ី ដំ ូង ស្ថវ យ ការ្បលូលសលកឃមជ ំ កសកិលមពសនច្រ នងិសកលមភាពនានាស្មាប់
ជីវភាពរស់សៅ នងិបសងកនី្បាក់ច្ណូំលរបស់ពួកោត់។ សដ្ឋយស្ថរថ្តមានការបាត់បង់ម្្ពស  ីនិងជីវៈច្្លុឹះ ១៤,៩%ម្ន
អនកស្ៃីយតបបានបញ្ញជ ក់ថាតបំន់សលបទានដីសសដឋកចិ្ចថ្ដលបាននិរាករណ៍ឧួរថ្តរកសាពសជកស្មាប់ការស្ថតភ រម្្ព ស ងីវញិ
កនជងសោលសៅរកសាពការពារជីវៈច្្លុឹះ និងបសងកីនឧ្លបម្្ពស ។ី អនកស្ៃយីតប ១២,២% បានរពំលងថាពកួោត់នលង សសលួ
បានបណាកលមសិសធដិីធៃីពីរដ្ឋឋ ភបិាលតលរយៈយនតភការសល្សបថ្ដលមាន្ស្ថប់របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលសដលីបសីដ្ឋឹះ្ស្ថយរាល់
សំនាស់ដធីៃី។ សទាឹះាោ ងសនឹះក៏សដ្ឋយ៥,៤%ម្នអនកថ្ដលបានស្ៃីយតបបានតអូញថ្តអថានរិាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកចិ្ច
លិនបាន្តភល់្បសោជន៍អវទីាងំអស់ដល់សហឧលន៍ ពីស្ពាឹះ្កុលហ ជនបាន ូសឆ្យោម នសល់អវទីាងំអស់រលួទាងំ្បភព
ច្ំណីអាហាររបស់ពួកោត់។ ពួកោត់បានបថ្នាលថា ជីវភាពរបស់សហឧលន៍ជនាតិសដលីភាឧតចិ្ រពំលងទាងំ្សុងសលីម្្ព
ស ធីលមាតិ នងិជីវៈច្្លុឹះស្មាប់រក្បាក់ច្ណូំល និងអាហារ្បចាមំ្លង ប ជថ្នតភ្កុលហ ជនបានបំតៃ ញ អស់ោម នសល់ សដ្ឋយ
ោម នសណំង។  

ករណីសកិាេី១ 
ប្កុលហ្៊ាុន សហ្  ហ៊ា រ វិនិសោគ 

សហ្គម្ៃ៍ ៃជាតិឈដើម្ភាគតិចចារា យ “អាហារ ៃិង ីេិតរបស់ពកួឈយើងពឹងមទែកទាងំក្រសងុឈលើនក្រពឈ ើធម្មជាតិ” 
ស្ថវតារា 
 សតតតភរតនៈឧីរសីាិតសៅតំបន់ភាឧខាងសជីង្ងខាងសកីតម្ន្បសសសកលពុជាថ្ដល្ឧបដណតភ ប់សលីម្្ៃ្កឡាដីសំហំ
១០.៧៨២ ឧី ូថ្ល ្តកាសរ   និងមានច្ំងាយពី្កងុភនំសពញ្បថ្វង៥៨៨ឧ ូីថ្ល ្ត តល្ៃូវាតិសលត៦A សលត៧ នងិសលត
៧៨។ មានសសនៃពីរសំខាន់ឧសឺសនៃសសស្ថន និងសសនៃថ្្សពក ថ្ដលហូរកាត់សតតតភសនឹះ។ សតតតភសនឹះបានថ្បងថ្ច្កា្កងុ០១ 
និង្សុកច្ំនួន០៨ម្នតបន់ច្នំួន០៤ មានឃជចំ្ំនួន៤៦ នងិ២៤៣ភូល។ិ ្កុងម្នសតតតភរតនៈឧីរឧីឺ្កងុបាន ជង។ សតតតភសនឹះ 
ឧឺាសតតតភ្កី្កលួយសៅកនជង្បសសសកលពុជា។ សីតងំសនឹះាតំបន់តពុង់រាបដ៏លអឥតសខាច ឹះថ្ដលមានម្្ពស ដីជឹះោ ង្កាស នងិ
មានសីតជណា ភាព្តាក់។ សតតតភសនឹះសំបូរសដ្ឋយដីថ្ដលមានជីាតព័ិណ៌្កហលថ្ដលមានសកាតភ នជពលស្មាប់ដំណាំ
សសដឋកិច្ច។ សតតតភសនឹះឧឺា្បភពវបបធល៌ និងធនធានធលមាតិថ្ដល្តភល់ឱ្កាសដ៏សំសបីលស្មាប់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយសសសច្
ច្រណ៍។   សតតតភសនឹះមានជនាតិភាឧតចិ្សដីល្បមាណ៧៥% ថ្ដលថ្បងថ្ច្កា០៨្កលុជនាតិភាឧតចិ្រលួមានសំពនួ   
្ឧលង ចារា យ សៅន  ពនង កាថ្វ  ត កាច្ក់ នងិលន់។ ភាឧស្ច្នីបំ ជ្តម្នជីវភាពរស់ជនាតិសដលីភាឧតចិ្ពលងថ្្អកសលអីនជ្ល
ម្្ពស ។ី សតតតភសនឹះមាន្ពំ្បសល់ាប់នលង្បសសសសវៀតណាល ថ្ដលភាជ បតលរយៈ្ច្ក្ពថំ្ដនអនតភរាតិអូោ ដ្ឋវថ្ដល្តភ
ល់ឱ្កាសលអបំ្ ជតស្មាប់ការសធវីពាណិជជកលម និងនិសោឧ។  
 ការអភិវឌ្ឍដណំាកំសិ តសសាពហកលម ដូច្ា សៅស ូ ដំ ូងលី ស្ថវ យច្នៃី សពាធ សថ្ណតភ ក ។ល។ បានរកីដជឹះដ្ឋល 
ោ ងឆ្ប់រហ័សសដ្ឋយស្ថរថ្តមានតម្លៃសី្សាពរតពុស់ទាងំសៅកនជង្សុក និងអនតភរាតិ។ សោងតលសិននន័យរបស់សតតតភរតនៈឧីរ ី
មាន្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចច្នំួន២៨(សំហដំីសរជប១៧៣.៦៦៨ហកិត) បានវនិិសោឧសលីការដ្ឋដំជឹះដណំាំ
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សៅស ូ សសសច្រណ៍ នងិកថ្នៃងកំស្ថនតភសៅកនជង្សុកច្នំួន១១្សុកម្នសតតតភរតនៈឧីរ។ី ពីរបីឆ្ន កំនៃងសៅ សតតតភរតនៈឧីរធីាៃ ប់
មានបសពិសស្ថធន៍សលីការសកនីស ងីោ ងឆ្ប់រហ័សបំ្ ជតសលីការអភិវឌ្ឍសដ្ឋយថ្្បកាៃ យដីម្្ពធលមាតិសៅាដកីសកិលម។ 
បនាៃ ប់ពនីិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច សៅសល់ថ្ត២៦្កុលហ ជនសលបទានប ជសណាា ឹះ (១៦្កលុហ ជនស្កាល្កសងួ
កសិកលម និង១០សៅស្កាល្កសួងបរសិ្ថា ន) កំពជង្បតិបតតភការសៅកនជងសតតតភរតនៈឧីរ ី19។ 
ក្រកបខណឌ ចាបរ់បស់ក្រកុម្ហ្ ៃុ ឈហ្ង ហា ប 
 ្កុលហ ជន សហង ហា ប ឧាឺ្កុលហ ជនលួយកនជងច្ំសណាល្កុលហ ជន៣២ស្សងសសៀតថ្ដល្តូវបាននិរាករណ៍ថ្ដល
មានសីតងំសាិតសៅកនជងឃជោំ សជង ្សុកអូោ ដ្ឋវ សតតតភរតនៈឧីរ។ី ្កុលហ ជន សហង ហា ប ា្កុលហ ជនតបសលពុ័នធរបស់្កលុ
ហ ជន ថ្ល ន ស្ថរជន។ ្កលុហ ជនសនឹះសសលួបានសិសធវនិិសោឧពរីដ្ឋឋ ភិបាលស្មាប់ដ្ឋដំជឹះដណំាកំស ិតសសាពហកលម តលរយៈ 
ស.ជ.ណ សលត១១៤៦ ច្ជឹះម្លងសី២៥ ថ្តកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៦ និងសជណសលត១៩៤ ច្ជឹះម្លងស២ី១ ថ្តកជលាៈ ឆ្ន ២ំ០១២
របស់សសីតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភី20។ សោងសលីសិសធិ្បទានពីរាារដ្ឋឋ ភិបាលជូន្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស 
សលត ១២៨ ម្លងស១ី៩ ថ្តតជោ ឆ្ន ២ំ០០៦ ្កុលហ ជន សហង ហា ប បានច្ជឹះកចិ្ច្ពលស្ពៀង ាលួយ្កសួងកសិកលម សៅម្លង
សី៣១ ថ្តកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៩ និងសសលួបានការអនជល័តសលីថ្្នការសលសៅម្លងសី២៦ ថ្តតជោ ឆ្ន ២ំ០១២ សលីម្្ៃដីវនិិសោឧ
ថ្ដលបានកាត់បនាយសំហចំ្ំននួ ៥៦៦៧ហកិត។  
 សោងតលរបាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់្កលុការងារ្កសងួកសិកលម បងាា ញថា្កលុហ ជនលនិបានបំសពញតលលកេណឌ
លួយច្ំននួថ្ដលបានកណំត់សដ្ឋយច្ាប់ ដូច្ា ោម នរបាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន លិនបានសធវីអនជបសោឧ
ដីសៅាដីឯកជនរបស់រដឋ ការច្ជឹះបញ្ជ ីដីរដឋ លនិបានពិស្ោឹះសោបល់ាលួយពលរដឋថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ឱ្យបានសល
្សប ពិសសសជនាតិសដលីភាឧតិច្ថ្ដលកំពជងរស់សៅកនជងតបំន់សនាឹះ។ អនជសោលតល សជណ សលត៦២៦ ច្ជឹះម្លងសី០៨ 
ថ្តលិលជនា ឆ្ន ២ំ០១៥ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជាសស្លច្និរាសករណ៍្កុលហ ជន សហង ហា ប និងបានស្ៃរដីសលបទានសនឹះសៅ
្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស និងអាា្ធរសតតតភរតនៈឧីរសីដលីបី្ ឧប់្ឧង។  
ារអៃុេតតៃ៍របស់ក្រកុម្ហ្ ុៃឈធៀបជាម្ួយកិចចក្រពម្ឈក្រពៀង ៃងិមទៃារឈម្ 
 របាយការណ៍វាយតម្លៃ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានបញ្ញជ ក់ថា ្កលុហ ជនបានពនោសពលអនជវតតភ
ថ្្នការសលបនាៃ ប់ព ូីសឆ្យម្្ពរចួ្រាល់។ លជនសពល្តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ច តបំន់សនឹះ្ឧបដណតភ ប់សដ្ឋយម្្ពស្ស្ថង 
និងម្្ពពាក់កណាតភ លស្ស្ថង ថ្ដលាកថ្នៃងស្មាប់្ស្សង់ជវីភាពរស់សៅរបស់សហឧលន៍។ លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាល នងិសហឧលន៍
បានតអូញថ្តអថា ្កុលហ ជនលិនបានសោរពតលច្ាប់ សហយីបានចូ្លរលួច្ំថ្ណកដល់ការ្ប្ពលតតភបសសលមីសម្្ពស  ី រសំោភ
សិសធលនជសស បសងកីតឱ្យមានជសមាៃ ឹះដីធៃាីលួយសហឧលន៍ជនាតិសដីលភាឧតិច្។  

                                                           
19 ការសមាា សាលួយអនជ្បធានលនៃីរកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសម្លងសី០៧ ថ្តលករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

20 សជណ #៦២៦ ម្លងសី០៨ ថ្តលលជនា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
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រូបលត ៧.២: សិដឋភាព្កុលហ ជន សហង ហា ប វនិិសោឧ សៅឃជោំ សជង ្សុកអូោ ដ្ឋវ សតតតភរតនៈឧីរ ី 

សហឧលន៍បានសសងកតសឃញីថា មាច ស់្កលុហ ជនលនិមាន្នៃៈកនជងការវនិិសោឧសៅសលដីីសនឹះសស បនាៃ ប់ព ូីស
ឆ្យម្្ពស រីចួ្រាល់។ សោងតលការអសងកតសៅសីតងំ្កុលហ ជន ្កុលហ ជនដ្ឋដំជឹះដំណាសំៅស ូបានតិច្តចួ្និងដ្ឋដំំ ូងលី
តលបសណាតភ យសៃលង និងម្្ៃដីថ្ដលសៅសល់ោ ងធំលវលងសលវយីលិនបានដ្ឋដំជឹះសនាឹះសស។  

 
រូបភាពលតសលីសអ្កង៧.១ សីតងំ្ពំ្បសល់្កុលហ ជន សហង ហា ប ថ្ដលសាិត្តួតសលីសីតងំ្ពំដីតសោាតិអូោ ដ្ឋវ 
្បភព៖ក ODC interactive mapping (ELCs, Forest Cover 2009 and National Park), លតម្លងសី០៣ ថ្តលីនា ឆ្ន ២ំ០១៧  
 
 
 

តសោាតអូិ
ោ ដ្ឋវ
១០១៣៤៨
ហកិត 
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 ឈាល ោះដីធលីជាម្ួយសហ្គម្ៃ៍ ៃជាតិឈដើម្ភាគតិច 
 សហឧលន៍ជនាតិសដីលភាឧតិច្ចារា យលិនបានសសួលដំណល ងអំពីព័ត៌មានម្នការវនិិសោឧរបស់្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច
សដ្ឋយស្ថរ្កុលហ ជនលិនបានពិស្ោឹះសោបល់ាលួយពួកោត់ាលជនសលីការវនិិសោឧសនឹះ21។ សហឧលន៍ចារា យលិនោំ្ សសលីការវ ិ
និសោឧ និងមានការតកច្ិតតភោ ងខាៃ ងំសៅសពលដលងថា ការ្តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ចសនឹះកនជងម្្ពស្ស្ថងថ្ដលជីវភាពសហឧលន៍ជន
ាតិសដីលភាឧតិច្ពលងថ្្អកសៅសលី។ “ជីវតិនិងអាហាររបស់ពួកសយីងពលងថ្្អកទាងំ្សុងសលីម្្ពធលមាតិ ពួកសឧបាន ូសឆ្យោម ន
សល់អវីទាងំអស់ សហីយបានដ្ឋដំណំាសំៅស ូលកជនំួសវញិ”្បធានសហឧលន៍បានសលីកស ងី។ ោត់បថ្នាលថា “ ត្ជ ំមានអារលមណ៍
សស្ថកស្ថតភ យណាស់ នងិបាក់សលកច្ិតតភច្ំសពាឹះការវនិិសោឧរបស់្កុលហ ជនសលបទានសៅកនជងម្្ពស្ស្ថងថ្បបសនឹះ. កាវនិិសោឧ
សនឹះលិនបាន្តភល់្បសោជន៍ដល់ជីវភាពរស់សៅរបស់ពួកសយងីសស ប ជថ្នតភ្កុលហ ជនបានបំតៃ ញម្្ពស ធីលមាតិ និងវបបធល៌
្បម្ពណីរបស់ពកួសយងី”។ 
 ្កុលសហឧលន៍ជនាតិភាឧតចិ្ចារា យថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាងបានសលីកស ងីថា ពួកោត់លិនបានដលង 
ព័ត៌មានាលជនអពំីការវនិិសោឧសលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅកនជងសីតងំរបស់ពួកោត់សនាឹះសស។ ពួកោត់មានការភ្ាក់ស្អលី
ោ ងខាៃ ងំសៅសពលសឃញី្កុលហ ជន សហង ហា ប បាន ូសឆ្យម្្ពស ដ៏ី្កាស់របស់ពកួោត់ថ្ដលាសកីថ្នៃងស្មាប់ 
រកអាហារ នងិជីវភាព្បចាមំ្លង។ “ ពួកសឧលកដល់សហីយ ូសឆ្យោម នសល់អវីទាងំអស់សដ្ឋយោម នការជូនដណំល ងាលជន 
ពួកសឧលិនសោរពដល់សិសធិ ្បម្ពណី វបបធល៌ និងជីវភាពរបស់ពួកសយីងសនាឹះសស” សំដីរបស់សហឧលន៍សលីកស ងី។ 
 សហឧលន៍ចារា យបានច្ងអជលបងាា ញថា “លជនសពលវនិិសោឧ សីតងំសនឹះ្ឧបដណតភ ប់សដ្ឋយម្្ពស្ស្ថង ថ្ដលសហ
ឧលន៍ជនាតិសដលីភាឧតិច្ចារា យថ្សវងរកអាហារសៅសីសនឹះ តលរយៈការចូ្លម្្ពសដលីបថី្សវងរក្ល អនជ្លម្្ពស  ីការ
សធវីកសិកលមពសនច្រ ្សូវច្កំារ ្បភពជីវៈច្្លុឹះ និងវបបធល៌្បម្ពណីជនាតិចារា យ។ ្កលុហ ជនបានរកសាពសជកម្្ពសហឧល
ន៍្បមាណា ៥០០ថ្ល ្ត ឧជណ ១០០០ថ្ល ្ត ស្មាប់សហឧលន៍ថ្សវងរកអនជ្លធនធានធលមាតិ។ សំហសំនឹះតិច្តចួ្ 
ណាស់ស្មាប់តបំន់ម្្ពស ឧីឺលិន្ឧប់្ោន់សសស្មាប់ជនាតិចារា យរបស់សយងី”។  

 សៅឆ្ន ២ំ០១៣ ការថ្សតឌ្លកាបូំឌាសដល ី បានច្ជឹះ្សាពយថា “្បាស្ថសរតនៈឧីរឥី ូវសនឹះសាតិសៅកនជងដសីលបទាន
សសដឋកិច្ច22” បានបញ្ញជ ក់ថា ្បាស្ថសបជរាណរបស់ជនាតចិារា យស ម្ ឹះថា ្បាស្ថសតណាង23 បានកស្ថងស ងីា
ស្ច្ីនសតវតសលកសហយី សហយីមានសីតងំសាតិសៅកនជងតំបន់សលបទានដីសសដឋកិច្ចរបស់្កុលហ ជន សហង ហា ប វនិិសោឧ។
មាច ស់្កុលហ ជនក៏បានដលងថាមាន្បាស្ថសសនឹះថ្ដរតលរយៈព័ត៌មានពសី្ថោសតតតភ។  សោងសលីច្ាប់សតភពីីការការពាសបតិក
ភណឌ វបបធល៌ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ សលីកស ងីថា “សកលមភាពណាលួយ ឬការងារស្ថងសង់្តូវថ្តបញ្ឈប់សៅសីតងំសបតិកភណឌ
រហូតដល់មានការវាស់ថ្វងតំបន់សនាឹះសច្ញសដីលបរីកសាពសជកការពារ”24។ 

                                                           
21 សមាា សសលសហឧលន៍ចារា យសៅឃជោំ សជង ្សុកអូោ ដ្ឋវ ម្លងសី០៨ ថ្តលករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
22 https://www.cambodiadaily.com/archives/ratanakkiri-temple-now-in-land-concession-47779/ 
23 We can view TaK Nang temple by this link: https://goo.gl/maps/g6n5f56hLGC2 

24 Article 37 of law on Protection of Cultural Heritage 1996 

https://goo.gl/maps/g6n5f56hLGC2
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រូបលត ៧.២: ្បាស្ថស តណាង សាិតសៅកនជងឃជោំ សជង ្សុកអូោ ដ្ឋវ សតតតភរតនៈឧីរ ី 
្បភព: https://www.google.com.kh/maps/ 
 
េិធីសាស្តសតតស មូ្តិរបស់សហ្គម្ៃ ៍
 ោ ងសហាច្ណាស់សហឧលន៍បាន្បលូល្តភជ ំោន ច្ំនួនបីដង សដីលបសីធវីបាតជកលម្បឆ្ងំនលង្កុលហ ជនសដីលបកីារពារ 
និងតស ូលតិសលីបញ្ញា ដធីៃីរបស់ោត់ និងការបាត់បង់ម្្ពស ។ី សហឧលន៍ចារា យបានពោោលថ្សវងរកវធិីស្ថស្តសតភស្សងៗ 
សដីលបសីដ្ឋឹះ្ស្ថយបញ្ញា ទាងំសនឹះតលរយៈការចូ្លរលួាលួយអងគការសងគលសជីវលិ សិកាេ ស្ថោតស ូលតិពាក់ព័នធនលងសសិធិ
ជនាតិសដលីភាឧតិច្ សិវាបរសិ្ថា ន អភបិាលកចិ្ចដីធៃនីិងម្្ពស  ីទាងំសៅថាន ក់ាតិ នងិថាន ក់ស្កាលាតិ។ ពកួោត់ក៏បាន
ដ្ឋក់ពាកយបណតភល ងសៅអាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន និងរដឋបាលម្្ពស ាីស្ច្ីនសលកី ប ជថ្នតភរដឋបាលថាន កស្កាលាតិលនិអាច្បញ្ឈប់ 
សកលមភាពរបស់្កុលហ ជន សហង ហា ប សនាឹះសស។ ថ្្អកសលីការវភិាឧថ្្នកច្ាប់ និងឯកស្ថរថ្ដលមាន្ស្ថប់ ្កុលហ ជនសនឹះ 

https://www.google.com.kh/maps/
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លិនទាន់បានសធវីអនជបសោឧដពីីដីស្ថធារណៈរបស់រដឋលកាដីឯកជនរបស់រដឋ លិនមានការសធវី EIA  ូសឆ្យសដ្ឋយ
ោម នលិតតិអនជញ្ញញ ត ចូ្លរលួបសសលមីសម្្ពស  ីលនិអនជវតតភតលថ្្នការសល និងកិច្ច្ពលស្ពៀងាលួយ្កសួងកសិកលម លនិ
មានសហដ្ឋឋ រច្នាសលពុ័នធសល្សប នងិអនជវតតភតជសច្ាប់ស្សងៗសសៀត25។ 
 ពាក់ព័នធនលងដំសណីរការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច សហឧលន៍លិនបានចូ្លរលួកនជងដំសណីរការ និងលិនបាន
ចូ្លរលួពិស្ោឹះសោបល់ពីស្ពាឹះរដ្ឋឋ ភិបាលលិនអនជញ្ញញ តពួកោត់ចូ្លរលួពិនតិយការអនជវតតភសលបទានដីសសដឋកិច្ចសនឹះសស។ 
រហូតលកដល់សពលសនឹះ ពួកោត់លិនទាន់ដលងអំពីព័ត៌ម្នការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច របស់្កលុហ ជនវនិិសោឧ 
សហង ហា ប សនឹះសស។ កនជងករណីថ្ដលរដ្ឋឋ ភិបាលបាននិរាសករណ៍្កុលហ ជនសនឹះ សហឧលន៍មានសសច្កតភីរកីរាយណាស់ ថ្ត
ពួកោត់សស្ថកស្ថតភ យបំ ជ្តច្ំសពាឹះការបាត់បង់ម្្ពស ធីលមាតិ និងជីវច្្លុឹះសដ្ឋយស្ថរសកលមភាព្កុលហ ជន។ សទាឹះា
ោ ងសនឹះកតភី អាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន និងរដឋបាលថាន ក់ស្កាលាតហិាក់ដូច្ាលិនបានសសលួព័ត៌មានច្ាស់អំពីដំសណីការនិរាករ
ណ៍នងិថ្្នការសៅសពលអនាឧតពាក់ព័នធដសីលបទានសនាឹះសស។  
   
លទធទលនៃារតស ូម្ត ិ
 កនជងឆ្ន ២ំ០១២-២០១៣ រដ្ឋឋ ភិបាលបានអំពាវនាវតអ កការ្តភល់ដសីលបទានសសដឋកចិ្ចកនជង្បសសសកលពុជា និងពិនិ
តយសលីល្កលុហ ជនសលបទានថ្ដលមាន្ស្ថប់សូទាងំ្បសសស។ បនាៃ ប់ពីការ្តតួពិនតិយ និងវាយតម្លៃកនជងឆ្ន ២ំ០១៤ ្កុល
ហ ជន សហង ហា ប វនិិសោឧ្តវូបាន្តតួពិនតិយសលលីោ ងតលងរ លងសដ្ឋយ្កលុការងារ្កសួងកសិកលម។ លនៃីរ អាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន 
និងលស្តនតភីថាន ក់្សកុបានសលកីស ងីថា ្កលុហ ជនសនឹះលនិសោរពតលច្ាប់របស់រដ្ឋឋ ភិបាល បានចូ្លរលួ្ប្ពលតតភបសសលមសីម្្ព
ស  ីនិងោម ន្នៃៈកនជងការវនិិសោឧ។ 
 សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាងបានសសនថីា ្កលុហ ជនសលបទានថ្ដលបាននិរាសករណ៍ឧួរថ្តស្ៃរសៅឱ្យ 
សហឧលន៍កនជងរូបភាពាដសីលបទានសងគលកិច្ច និងសដីលបអីភិរកសម្្ពសហលន៍។ សបីសនិារដ្ឋឋ ភិបាលសស្លច្ថានិរាសករណ៍
្កុលហ ជនសនឹះ្តូវថ្តសងនូវការកាប់ម្្ពស  ីការហូរស្ចាឹះដី ការបាត់បង់ជីវច្្លឹុះ ្លប ឹះពាល់ដល់ជីវភាព្បចាមំ្លង និង
ធនធានធលមាតិស្សងៗសសៀត។  
 

៧.១.២ ស្ថា នភាពសលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅកនជងសតតតភសៃលងថ្្តង  
សតតតភសៃលងថ្្តងឧឺាសតតតភសាតិសៅតំបន់ដ្ឋច់្្សោលម្នភាឧខាងសជីង្ងខាងសកីត្បសសសកលពុជា ថ្ដលមានច្ំ

ងាយ្បមាណា៤៨១ឧ ូីថ្ល ្តពីសី្កងុភនំសពញ។ សតតតភសនឹះមាន្ពំ្បសល់ខាងសជងីាប់ាលួយស្ថធារណៈរដឋ្បាមា
និតឡាវភាឧ និងខាងសកីតាប់សតតតភរតនៈឧីរភីាឧ ខាងតបូងាប់សតតតភលណឌ លឧីរ ី និងខាងលិច្ាប់សតតតភ្ពឹះវហិារ ្កសច្ឹះ 
និងកំពង់ធ។ំ សតតតភសៃលងថ្្តងាសតតតភថ្តលយួឧត់ថ្ដលាបណតភជ ំ ម្នសសនៃច្ំននួសំខាន់ៗ (សសនៃសលឧងគ សសនៃសសកជង សសនៃសស
ស្ថន និងសសនៃថ្្សពក)។ សសដឋកិច្ចសតតតភសៃលងថ្្តងពលងថ្្អកោ ងធំសលីវស័ិយកសិកលម។ ដំណាសំ្សងៗរលួមាន សៅស ូ វលៃិ៍ 
និងស្ថវ យច្នៃី្តូវបានដ្ឋដំជឹះពាសសពញសតតតភ។ សោងតលរបាយការណ៍ស្ថោសតតតភសៃលងថ្្តង មាន្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកិច្ចច្ំនួន១២សាិតសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស និងអាា្ធរសតតតភ ថ្ដលមានម្្ៃ
ដីសរជប១៧៨.៧១២ហកិត។  

                                                           
25 Interviewed with government officials and community consultation and field investigation 
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 ្កុលហ ជនវនិិសោឧ សជត សហង ្តូវបាននិរាសករណ៍សដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសៅកនជងឆ្ន ២ំ០១៥ ប ជថ្នតភសៅបនតភកចិ្ច
សនោសលីម្្ៃដីច្ំននួ៦២០ហកិត ថ្ដលបានដ្ឋដំជឹះដណំាសំ្ថវ យច្នៃីរចួ្រាល់។ សោងសលកីារសមាា សន៍ាលួយ្ឧួស្ថរច្នំួន
២៦នាក់ ពួកោត់តអូញថ្តអថាមាច ស់្កុលហ ជនបានបសិ្ៃូវសធវដីំសណីររបស់ពកួោត់ថ្ដលភាជ ប់សៅ្ៃូវាតិសលត០៧។ សហឧលន៍រង
្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាងសលបទានបានសលីកស ងីថា ្កុលហ ជនលិនច្ង់ឱ្យ្បាពលរដឋសឃញីសកលមភាពកាប់ស តីជស 
ច្ាប់ដលកសៅ្បសសសជិតខាង។ សហឧលន៍បានសលីកស ងីថាលជនសពល្តភល់ដីសលបទាន តំបន់សនឹះ្ឧបដណតភ ប់សដ្ឋយម្្ព
ស្ស្ថង នងិពាក់កណាតភ លស្ស្ថងថ្ដលសហឧលន៍អាច្សៅរកធនធានធលមាតិសដីលបបីសងកនី្បាក់ច្ណូំលស្មាប់ជីវភាព
្បចាមំ្លងរបស់ពួកោត់។ ម្្ពស ី្ តូវបាន ូកឆ្យសដ្ឋយោម នអនតភរាឧលន៍្ៃូវច្ាប់ពីរដ្ឋឋ ភិបាល។ សហឧលន៍ក៏បានសលីក 
ស ងីថា្កុលហ ជនបាន ូសឆ្យម្្ពនិងដីកនជងសំហលំហមិា ប ជថ្នតភដ្ឋដំជឹះសលីម្្ៃដតីិច្តចួ្(ដ្ឋសំ្ថវ យច្នៃីជំនសួ)។ បច្ចជបបនន 
សនឹះសហឧលន៍ជួបការលំបាកកនជងការសធវីដំសណីរសៅស្ថោសរៀន សី្សាពរ លណឌ លសជតភាព និងថ្សវងរកច្ណូំលស្មាប់
្ស្សង់ជីវភាព្បចាមំ្លង។ ពកួោត់បានបតភូរពីការសធវដីំសណីរសលី្ៃូវសោកសៅាការសធវីដំសណីរតល្ៃូវសលកសដីលបដីលកកសិ្ ល 
របស់ពួកោត់សៅសី្ សាពរសតតតភសៃលងថ្្តង។  
 សរជបលក ការវនិិសោឧរបស់្កុលហ ជន សជក សហង លិនបាន្តភល់្ល្បសោជន៍ស្មាប់សហឧលន៍លូលដ្ឋឋ ន ថ្ត
្ៃជយលកវញិ ្កុលហ ជនបាន្តភល់នូវ្លប ឹះពាល់អវជិជមានដល់ជីវភាពសហឧលន៍ដូច្ាការការបំតៃ ញម្្ពធលមាតិ និង
្បព័នធសអកូ ូសជកីនជងតបំន់សនាឹះ។ ខាងស្កាលសនឹះាករណីសិកសាពសី២ ថ្ដលបងាា ញលលអិតអំពីព័ត៌មាន្កុលហ ជន សជត សហង 

 
្កាហវចិ្ ៧.១.២: សសសនៈរបស់សហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់សលីអតា្បសោជន៍ពនីិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅ 

សតតតភសៃលងថ្្តង  
សោងតលការសមាា សាលយួ្បាជនរង្លប ឹះពាល់ថ្ដលរស់សៅជជំវញិឧស្មាងសលបទាន ថ្ដលបាននិរាសករណ៍

បងាា ញថា ៤៧,៤%ម្នអនកស្ៃយីតបតអូញថ្តអថានិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច(្កុលហ ជនវនិិសោឧ សជត សហង) លនិ
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ទសសៃៈរបស់សហ្គម្ៃ៍មដលរងទលប ោះពាល់ពីគឈក្រាងសម្បទាៃដីឈសដាកិចច
មដលបាៃៃិរាសករណ៍ឈៅឈខតតសៃឹងមក្រតង
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បាន្តភល់នូវអតា្បសោជន៍ណាលួយស្មាប់ពកួោត់សនាឹះសសពីស្ពាឹះការវនិិសោឧសនឹះបានសធវីឱ្យបាត់បង់្បព័នធសអកូ ូសជី 
និងជីវៈច្្លុឹះ និងការបាត់បង់ម្្ពស ថី្ដលាសីកថ្នៃងស្មាប់សហឧលន៍អាច្សៅរកច្ំណូលសដីលបជីីវភាព្បចាមំ្លង។ 
ោ ងសហាច្ណាស់២២,១%ម្នអនកស្ៃីយតបបានសណូំលពរថា សលបទានដីសសដឋកចិ្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍ឧួរថ្តរកសាព
សជកស្មាប់ស្ថតភ រម្្ពស  ី នងិឧ្លបម្្ពស សី ងីវញិ។ សទាឹះាោ ងសនឹះកតភី ១៦,៨%ម្នអនកស្ៃីយតបបានសសនថីាសហឧលន៍
ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាងសលបទានអាច្ស្បី្បាស់្ៃូវ្ៃងកាត់្កលុហ ជនថ្ដលភាជ ប់សៅនលង្ៃូវាតិសលត០៧ សដីលបសីធវី
ដំសណីរសៅ្សាពរ ស្ថោសរៀន លណឌ លសជតភាព ពិសសសសកលមភាពលក់ដូរ្បចាមំ្លង។  
 

ករណីសកិាេី២ 
សហ្គលន៍រ សប្ោឹះសលើកស ើ ថា ពួកសគបានរិេ្ៃូវសធវើដំសណើ រសដើលបកីារ់ស ើេុសច្ារ់  

ក្រកុម្ហ្ ុៃ សុខ ឈហ្ង េិៃិឈោគ 
សាេតា 
 ្កុលហ ជន សជត សហង មានសតីងំសាិតសៅកនជងឃជសំតតភ  ្សុកសសស្ថន សតតតភសៃលងថ្្តង។ វាមានច្ំងាយ្បមាណា 
៤៥ឧី ូថ្ល ្តភាឧខាងសជីង្ងខាងសកតីសីរលួសតតតភសៃលងថ្្តង។ សោលបណំងម្នការវនិិសោឧឧឺសដលីបដី្ឋអំាកាសោ និង
ស្ថងសង់សរាងច្្កសលីម្្ៃដសីរជប ៧.១៧២ហកិត។ ការវនិិសោឧសនឹះមានរយៈសពល៧០ឆ្ន សំដ្ឋយបានដ្ឋក់្បាក់កក់
ច្ំនួន ៧.១៧២ដជោៃ អាសលរចិ្ កាលពីម្លងសី១៨ ថ្តតសភា ឆ្ន ២ំ០០៦។ កិច្ច្ពលស្ពៀងបានច្ជឹះហតាសលខាងរវាង្កុលហ ជន 
និង្កសងួកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស កាលពីម្លងស២ី៧ ថ្តកជលាៈ ឆ្ន ២ំ០០៦។ ដសីនឹះបានលកពកីារសធវីអនជបសោឧ 
ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋសៅាដឯីកជនរបស់រដឋ សដ្ឋយអនជសោលតលមា្ត០៤ម្នអនជ្កលតយសតភីពសីលបទានដីសសដឋកិច្ច។ 
្កុលហ ជនវនិិសោឧ សជត សហង សនឹះលិនបានសធវីការវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ននិងសងគលកំ ជងសពលអនជវតតភឧស្មាង
សនាឹះសស។  
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រូបលត ២.១: ថ្្នសី្កុលហ ជនវនិិសោឧ សជត សហង លីលតីធតី ្សុកសសស្ថន សតតតភសៃលងថ្្តង  
 
ារអៃុេតតក្រកបខណឌ ចាប់របស់ក្រកមុ្ហ្ ុៃ 
 សៅម្លងសី២៩ ថ្តវចិ្េិកា ឆ្ន ២ំ០០៧ ្កសួងកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស បានសច្ញលិតិត្ៃូវការសលត 
៦៥៧៦/៥៤៥កសក.នពពក សដីលបអីនជញ្ញញ តឱ្យ្កលុហ ជន ូសឆ្យដីកនជងអនជតបំន់០១ សំហមំ្្ៃដី២៥០០ហកិត។ 
សទាឹះាោ ងសនឹះកតភ ី មានថ្តដីសំហ២ំ៥០ហកិតប ជសណាា ឹះថ្ដលបានដ្ឋដំជឹះស្ថវ យច្នៃីម្នម្្ៃដីថ្ដលបាន ូសឆ្យសរជប
៦២០ហកិត។ បច្ចជបបននសនឹះ ដីសនឹះ្តូវបានជលួឱ្យ្កុលហ ជន Trun Agriculture Fertilizer Investment សដីលបវីនិិសោឧ
ដំណាសំ្ថវ យច្នៃ។ី សោងតលច្ាប់ឧឺលនិអនជញ្ញញ តឱ្យមានការស្ៃរសលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅអនកវនិិសោឧស្សងសដ្ឋយោម ន
ការអនជញ្ញញ ត ឬអនជល័តពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសនាឹះសស។   
 សៅឆ្ន ២ំ០១៥រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកលពុជា តលរយៈឧណៈកមាម ធកិារអនតភរ្កសងួបានសស្លច្បញ្ឈប់ និងនិរាសករណ៍
កិច្ច្ពលស្ពៀងាលួយ្កុលហ ជនវនិិសោឧ សជត សហង ពីស្ពាឹះ្កុលហ ជនសនឹះលិនសោរពតលកិច្ច្ពលស្ពៀងាលួយរាជរដ្ឋឋ ភិ
បាលនិងលិនអនជវតតភតលថ្្នការសល។ សទាឹះបីោ ងណា ្បាពលរដឋភាឧស្ច្ីនលិនបានដលងថា្កុលហ ជនសនឹះ្តូវបាននិរាស
ករណ៍សដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល តណៈថ្ដល្កុលហ ជន Trun Agriculture Fertilizer Investment សៅថ្តបនតភសកលមភាពដ្ឋដំជឹះ
ដំណាសំ្ថវ យច្នៃីរបស់តៃួនសលដីីសលបទានសនឹះ។  
 
ទំនាស់ដីធលីជាម្យួសហ្គម្ៃ ៍
 កំ ជងសពលអនជវតតភឧស្មាងកនជងឆ្ន ២ំ០០៧ ្កលុហ ជនបានដ្ឋក់ប្មាលដល់្បាជនលនិឱ្យស្បី្បាស់្ៃូវថ្ដលតភាជ ប់
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សៅ្ៃូវាតិសលត០៧ សៅភូលញឺិន។ សហតជ្លសំខាន់ឧឺ្កលុហ ជនលនិច្ង់ឱ្យពលរដឋសឃញីសកលមភាពកាប់ស តីជសច្ាប់ 
និងការសធវីពាណិជជកលមកនជងតបំន់របស់សឧ។ សលសីពីសនឹះសៅសសៀត ្កុលហ ជនខាៃ ច្ថ្្កង្បាពលរដឋលួច្សមាា រៈ នងិ្សពយ
សលបតតភិរបស់ពួកសឧ។ កនជងករណីសនឹះ មានថ្តសលភូលញឺិន នងិ្បពនធរបស់ោត់ប ជសណាា ឹះថ្ដល្តូវបានអនជញ្ញញ តឱ្យស្បី ្ បាស់
្ៃូវសនឹះ។ ្កុលហ ជនបានត្លូវឱ្យោត់សូរស័ពៃ និងជូនដណំល ងាលជនសដលីបសីហតជ្លសនតភសិជត។ អនកភូលិតៃឹះបានស្បី ្បាស់
សូកសដីលបសីធវដីំសណីជំនសួឱ្យការសធវីដំសណីតល្ៃូវសោក។ សទាឹះបីោ ងសនឹះកតភី មានថ្ត្ឧសួ្ថរតិច្តួច្ណាស់ថ្ដលមាន សូក
តៃ ល់តៃួនសៅសពលសនាឹះ។ សពលសនាឹះាសពលសវោដ៏លបំាកណាស់ស្មាប់អនកភូលិកនជងការដលកជញ្ជូ នកសិ្លរបស់ពកួ
ោត់សៅលក់សៅសី្ សាពរ សៅពិនតិយសជតភាព និងស្ថោសរៀន។ អនកសដីរតួនាសីសំខាន់សៅកនជងសំនាស់សនឹះឧឺ្បាជនលូលដ្ឋឋ ន ្កលុ
ហ ជន សជត សហង អាា្ធរឃជ ំ្សុក នងិសតតតភ។ 

 
រូបលត២.២: ស្ថវ យច្នៃីរបស់្កុលហ ជនសវៀតណាលសលីដីថ្ដលបាននិរាសករណ៍របស់្កលុហ ជន សជត សហង នងិការល័ិយ
របស់្កុលហ ជន  

អភិក្រកម្នៃារតស ូម្តិរបសស់ហ្គម្ៃ ៍
 ្បាជនមានការតកច្ិតតភោ ងខាៃ ងំាលួយ្កុលហ ជនកាលពីបនួឆ្ន លំជន ចាប់តងំពសីំសណីរបស់ពួកោត់លនិបាន
្តូវបានសដ្ឋឹះ្ស្ថយតលរយៈនីតិវធិីរដឋបាល។ កនជងឆ្ន ២ំ០១០ ្បាជនបានសធវីការតវា សៅកនជងការោិល័យ្កលុហ ជន
សដីលបឱី្យ្កុលហ ជនសបីក្ៃូវសធវីដំសណីរសដ្ឋយោម នលកេ័ណឌ ។ មាន្បាជន្បមាណា៤០នាក់បានចូ្លរលួបាតជកលមតវា សនឹះ 
សដ្ឋយមានការតចប់បាយ និងសលក្ងថ្ដរ។  

 សៅឆ្ន ២ំ០១៥ រដ្ឋឋ ភបិាលសស្លច្និរាសករណ៍្កុលហ ជនវនិិសោឧ សជត សហង និងបានកាត់បនាយសំហសំៅ្តលល 
៦២០ហកិត (ថ្ដលបានដ្ឋដំជឹះស្ថវ យច្នៃីរចួ្រាល់) សដីលបបីនតភការវនិិសោឧរបស់ពកួសឧ26។ បនាៃ ប់ពីការតវា  និងច្រចារ 
្កុលហ ជន សជត សហង បានអនជញ្ញញ តឱ្យ្បាពលរដឋសធវដីំសណីតល្ៃូវសដ្ឋយោម នលកេណឌ ។  

 ការទាលទារត្លូវការរបស់ពួកោត់ ្បាជន្តូវការសរៀបច្ឱំ្យបានលអ ពិសសសច្ំសណាល្បាជនរងស្ោឹះកនជង
សោលបណំងសដលីបតីស ូលតិ និងទាលទារត្លូវការរបស់ពួកោត់ាលួយ្កុលហ ជន។ សលសីពីសនឹះ ការតវា ឧួរថ្តថ្្អកសលី
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ត្លូវការរបស់លនជសសសដ្ឋយមានការោំ្ សពីអាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន។ ្បាពលរដឋអាច្អនជវតតភនូវការតស ូលតិតលវធិីស្ថស្តសតភពីរ 
រលួទាងំវធិីស្ថស្តសតភ្តាក់តលរយៈការដ្ឋក់លិតិតសៅអាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន និងសធវីការតវា សដលីបទីាលទារសសិធិនិងត្លូវការរបស់
ពួកោត់។  

សំណូម្ពររបស់សហ្គម្ៃច៍ំឈពាោះសម្បទាៃដីឈសដាកិចចមដលបាៃៃិរាសករណ៍ 
ភាឧស្ច្នីបំ្ ជតម្នអនកស្ៃយីតប(៣៥%)សសនីសជំរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា្តភល់ដសីលបទាននិរាសករណ៍សនឹះកនជងស្លង់ា

ដីសលបទានសងគលកិច្ចដល់្ឧសួ្ថរ្កី្កនងិ្ឧសួ្ថរពជមំានដីស្បី្បាស់សហយី១៤%សសៀត សសនីថ្កថ្្បដសីលបទាននិរាសករណ៍
សនឹះសៅាតបំន់ថ្ដនជ្លកសតវម្្ពសសស្ថន។ ភាឧស្ច្នីម្នអនកស្ៃីយតបសសនសីជំស្បី្បាស់្ៃូវសៅកនជងដសីលបទានថ្ដលភាជ ប់
សៅ្ៃូវាតិសលត០៧។  
 

៧.១.៣ ស្ថា នភាពម្នសលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅសតតតភតតតភរមានជ័យ 
  សៅថ្តវចិ្េិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ សមាជិក្កុលសលខាធិការដ្ឋឋ នបសច្ចកសសសសលបទានដីសសដឋកិច្ចរបស់្កសួង 
កសិកលម រជកេ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានច្ជឹះតលដ្ឋន ្តួតពិនិតយ និងវាយតម្លៃ្កុលហ ជនអងគរស ូហគ័រ ថ្ដលមានសី
តងំសាិតសៅ្សុកសំសរាង សតតតភតតតភរមានជ័យ។ បនាៃ ប់ពីការ ត្ភល់សិសធិ្បទានសៅ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ 
និងសនស្ថស សលត១២៩ ម្លងសី២៨ ថ្តធនូ ឆ្ន ២ំ០០៧ ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស និង្កុលហ ជន
អងគរស ូហគ័របានច្ជឹះកិច្ច្ពលស្ពៀងបសណាតភ ឹះអាសននម្លងសី២៤ ថ្តលករា ឆ្ន ២ំ០០៨ សលីម្ ៃ្ដីសំហ៦ំ.៨២៣ហកិត 
រយៈសពល៩០ឆ្ន  ំសដ្ឋយសោងតល ស.ជ.ណ របស់សីសតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភីសលត១៤៧៥ ច្ជឹះម្លងសី០៥ ថ្តតជោ 
ឆ្ន ២ំ០០៧ សតភីពីការឯកភាពាសោលការណ៍ស្មាប់ការនិវសិោឧរបស់្កុលហ ជនអងគរស ូហគ័រ និងពីរ្កុលហ ជន
សសៀត(សសនៃស ូហគ័រ សតន សអនស ូហគ័រ)។ នាយក្កុលហ ជនអងគរស ូហគ័រសោក Tat Wanakornkul ាជនាតិម្ល។ 
 ការសធវីអនជបសោឧដីស្ថធារណៈរបស់រដឋសៅាដីឯកជនរបស់រដឋលិនបានអនជវតតភន៍ចំ្សពាឹះ្កុលហ ជនសនឹះ 
សសថ្ដលលិនអនជសោលតលច្ាប់ភូលិបាលឆ្ន ២ំ០០១ មា្ត៥៨ និងអនជ្កលតយសតភីពីសលបទានដីសសដឋកិច្ចឆ្ន ំ
២០០៥ មា្ត៤។ អនជសោលតលលិតិតសលត៥៦០៤/៥៦៤ កសក នពពក ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និង
សនស្ថសបានអនជល័តថ្្នការសលរបស់្កុលហ ជន ច្ជឹះម្លងសី២៩ ថ្តកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៩។ ្កុលហ ជនបានរកសាពព័ត៌មាន
ទាងំសនឹះាការសមាង ត់ និងមានលំបាកកនជងការសសលួបានព័ត៌មាន និងឯកស្ថរ ៃ្ូវច្ាប់ស្សងៗសសៀត។ ្កុលអនក 
សិកសាព្ស្ថវ្ាវក៏ពជំអាច្ថ្សវងរកលិតិត ៃ្ូវច្ាប់ពី្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានសសសលីការ ូស 
ឆ្យដីអនជសោលតលថ្្នការសល ប ជថ្នតភសៅកនជងឆ្ន ២ំ០១៣ ្កុលហ ជនបាន ូសឆ្យដីម្្ពស ចំី្នួន២៤០ហិ
កត27និងបនតភ ូសឆ្យម្ ៃ្ដីនិងដីម្្ពទាងំអស់សដ្ឋយពជំសោរពតលបសដ្ឋឋ នឧតិយជតតភនិងសោលនសោបាយ
របស់្បសសសកលពុជា។  
 សសងវីរបស់្កុលហ ជនបានបងកឱ្យប ឹះពាល់ោ ងធងន់ធងរដល់សិសធិដីធៃីរបស់សហឧលន៍ សិសធិលំសៅដ្ឋឋ ន ជីវ
ភាពរស់សៅ សហឧលន៍ម្្ពស  ី និងការរសំោភសិសធិលនជសស។ ្កុលហ ជនបាន ូសឆ្យដីម្្ពស ទីាងំអស់ 
សដ្ឋយោម នការអនតភរាឧលន៍ពីអាា្ធរសតតតភ និង្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស ពាក់ព័នធនលងការអនជវតតភ
                                                           
27 Report of MAFF on evaluation, review and monitoring this company in 2013 
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តជសច្ាប់។ សហឧលន៍បានពោោលសធវីយជសធនាការ្បឆ្ងំលតភងសហយីលតភងសសៀតសដីលបកីារពារដីធៃី ៃ្ឹះសំថ្បង និង
្សពយសលបតតភិសដ្ឋយរលួបញ្ចូ លនូវ្សូវ ម្្ពស សីហឧលន៍ ៃ្ឹះ និងដីរបស់ពកួោត់។  
 ាអកជសល យជសធនាការរបស់សហឧលន៍្តូវបានសសួលរងការអនតភរាឧលន៍ពីអាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន ប ូលីសតភិ៍ 
កង្បដ្ឋប់អាវជធ និង្កុលអងគរកសរបស់្កុលហ ជន។ ភាឧស្ចី្នម្ន្សូវ និង ៃ្ឹះ្តូវបានដជតបំតៃ ញ និងអនកចូ្លរលួ 
បាតជកលមតៃឹះ្តូវបានចាប់តៃួនសដ្ឋយអាា្ធរ។ សលដលកនាសំហឧលន៍ថ្ដលធាៃ ប់ាសលភូលិបានតអូញថ្តអថា “អាា្ធរ
បាន ត្ភល់សលបទានដីកសិកលមនិងដី ៃ្ឹះដល់ពកួសយីងសដ្ឋយោម នលកេ័ណឌ  (កនជ ងរូបភាពាដីសលបទានសងគលកិច្ច)។ 
សយីងបានស្ថងសង់្ ៃឹះ និងដ្ឋដំជឹះដណំាំ្ សូវស្មាប់អាហារ។ ឥ ូវសនឹះ សយីងបានបាត់បងអ់ស់សហីយសដ្ឋយ
ស្ថរថ្តអាា្ធរ និងរដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ាតិបាន ត្ភល់ដីរបស់ពកួសយីងសៅឱ្យ្កុលហ ជនឯកជនសដីលបីដ្ឋដំជឹះអំសៅ
សដ្ឋយោម នសំណងអវីទាងំអស់។ ្កុលហ ជន និងកងកមាៃ ងំ្បដ្ឋប់អាវជធ រលួទាងំប ូលីសតភិ៍បានដជត ៃ្ឹះរបស់សយីង 
និង្សូវ ពកួសឧលិនអនជញ្ញញ តឱ្យពកួសយីង្បលូល្ល្សូវសិនសនាឹះសស។ សយីងលឺថារដ្ឋឋ ភិបាលនិរាសករណ៍្កុល
ហ ជនសលបទានសនឹះ ប ជថ្នតភពកួសឧសៅថ្តលិន ត្ភល់ដី្ត ប់លកឱ្យសយីងវញិសស”សហឧលន៍រងស្ោឹះបានសលីកស ងី។  
 កំ ជងសពលច្ជឹះសិកសាពសៅសីវាល ្កុល្ស្ថវ្ាវបានសសងកតសឃញីថា មានសរាងច្្កអារស ចីាស់លយួ
សាិតសៅកនជងសីតងំ្កុលហ ជន និងមានសំណល់ស ថី្ដលសឧសបាឹះបង់សចាលសៅសីសនាឹះ។ មានការដ្ឋដំជឹះអំសៅតិច្ 
តចួ្សដ្ឋយលិនមានការថ្លទា។ំ 

 
្កាហវចិ្ ៧.១.៣: សសសនៈរបស់សហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់ពីសលី្បសោជន៍ពីការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកចិ្ច 

  សតតតភតតតភរមានជ័យ 
 សោងតលការសមាា សន៍ាលយួ្បាពលរដឋរង្លប ឹះពាល់ថ្ដលរស់សៅជជំវញិសីតងំឧស្មាងសលបទាន បងាា ញថា 
៧០,៩%ម្នអនកស្ៃីយតបបានបងាា ញថាោត់លិនឯកភាពទាងំ្សុងច្ំសពាឹះអតា្បសោជន៍ច្ំសពាឹះជីវភាពសហឧលន៍ ពកីារ
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និរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច។ ្បាជនរង្លប ឹះពាល់បានតអូញថ្តអថាដីថ្្សរបស់ោត់្តូវបាន្កុលហ ជនរសំោភ 
យក សហយីដីទាងំសនឹះនលងលិន្ត ប់ឱ្យពកួោត់វញិសស សបីសទាឹះបីា្កុលហ ជនសលបទានដសីសដឋកិច្ចសនឹះ្តូវបាននិរាសករ
ណ៍សដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលក៏សដ្ឋយ។ ្បាជនរង្លប ឹះពាល់បានអំពាវនាវោ ងសសូច្សៅរដ្ឋឋ ភិបាល ពិសសស្កសួងកសិកលម 
រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស ្បឧល់ដសីហឧលន៍ទាងំអស់លកវញិសដីលបឱី្យពួកោត់សធវីកសកិលម និងបសងកីន្បាក់ច្ណូំល។ 
សទាឹះបីោ ងណា ២៧,៩% ម្នអនកស្ៃីយតបបានសសនីស ងីថា សលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍ឧួរថ្តរកសាពសជក
ស្មាប់សលបទានសងគលកិច្ចដល់សហឧលន៍ថ្ដលមានដីថ្្សតិច្តួច្ ឬ្ឧួស្ថរលនិដ។ី ពួកោត់បានតអូញថ្តអថារាល់ដីសលប
ទានសសដឋកិច្ចរបស់្កុលហ ជនអងគរស ូហគ័រនលងលិនមានតម្លៃស្មាប់សអកូ ជសជី ឬធនធានធលមាតិស្មាប់សហឧលន៍សនាឹះសស 
ករណីសិកសាពស៣ី បងាា ញនូវព័ត៌មានលលអិតអពំី្កុលហ ជនអងគរស ូហគ័រ។  

 
ករណីសកិាេី៣  

“ពួកឈគបាៃដតុទៃោះ ៃិងក្រសូេរបសព់ួកឈយើងឈដ្ឋយគ្មម ៃសំណងអវីទាងំអស”់ 
្សុកសំសរាង និង្សកុច្ជងកាល់ សតតតភតតតភរមានជ័យ 

 
 ្កុលហ ជន្លិតសករសដ៏ធំបំ ជ្តសៅកនជងតបំន់អាសជីឧឺ្កលុហ ជនស្ថជីវកលមលិ្ត្ូលស ូសហគរី(Mitr Phol Sugar 
Corporation) របស់្បសសសម្លបានដកតៃួនសច្ញពី្កលុហ ជនបីរបស់តៃួនសៅកនជងសតតតភតតតភរមានជ័យ សដ្ឋយស្ថរថ្តមានការ
រឹិះឧន់ោ ងធងន់ធងរសលីការរសំោភសិសធលនជសស នងិសសងវីតជសច្ាប់សៅកនជងតបំន់។ អនជសោលតល សជណ សលត១៤៧៥ ច្ជឹះ
ម្លងស០ី៥ ថ្តតជោ ឆ្ន ២ំ០០៧ ្កុលហ ជនដ្ឋដំជឹះអំសៅច្នំួនបីសសលួបានសលបទានដីសសដឋកចិ្ចថ្ដលមានម្្ៃដីសរជប១៩.៧០០ហកិត
សៅកនជងសតតតភតតតភរមានជ័យ ស្កាល្កបតណឌ សលបទានដីសសដឋកិច្ច្បសសសកលពុជាសៅ្កលុហ ជនអងគរស ូហគ័រ សសនៃស ូសហគរីសតន 
និង ្កុលហ ជន សតន ថ្អន ស ូសហគរីវា  ។ី  

សៅកនជងសតតតភតតតភរមានជ័យ ភូលិអូបាត់មាន់ និងភូលិបជសបានសសលួរងស្ោឹះាងសឧបំ្ ជត។ លជនសពល្តភល់
សលបទានដី កសកិរសៅភូលបិជសបានស្ថងសង់្ៃឹះកនជងឆ្ន ១ំ៩៩៨ បនាៃ ប់ពីដីសនឹះ្តូវបានសដ្ឋឹះលីនរចួ្រាល់លក។ ការច្ជឹះបញ្ជ ី
ដីធៃី្ៃូវការស្មាប់ដភូីលិ នងិដីច្ំការ្តូវបាន្តភល់ដល់អនកភូលិ និងកលមវធិីថ្ច្កប័ណាដីធៃក៏ីបានសរៀបច្ំស ងីសដ្ឋយមានការ
ចូ្លរលួពលីស្តនតភី និងរដឋបាលម្្ពស ។ី សៅកនជងឆ្ន ២ំ០០៦ សហឧលន៍ម្្ពស  ី រតនៈសលបតតភិ និងរតនៈរជកាេ ្តូវបានបសងកីត
ស ងី សដ្ឋយមានការោំ្ សសដ្ឋយសហឧលន៍អឺរ  ជប ថ្ដលមានសមាជិក១៦ភូលិ រលួទាងំភូលបិជស្ងថ្ដរ។  
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រូបលត៣.១: ថ្្នសី្កុលហ ជន អងគរស ូសហគរី សៅតតតភរមានជ័យ  
  
ារផ្លល សរ់តូរ ីេភាពរបស់សហ្គម្ៃ៍ 
 ្ឧប់ោ ង្តូវបានតៃ ស់បតភូរទាងំ្សុងសៅកនជងឆ្ន ២ំ០០៨-២០០៩ សៅសពលថ្ដលដី្តូវបាន ូសឆ្យ និងអនក
ភូលិ្តូវបានបសណតភ ញសដ្ឋយបងេំសដ្ឋយោម នការពិស្ោឹះសោបល់ាលជន ោម នការវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ននងិសងគល 
និងោម នដីកាតជោការ។ សៅកនជងឆ្ន ២ំ០០៨ បជឧគលិក្កលុហ ជនអងគរស ូសហគរីបានលកភូលបិជស សដ្ឋយមានការថ្ណនាពំីអាា្
ធរលូលដ្ឋឋ ន និងបានបំតៃ ញ្ៃឹះអស់១៥៤តនង។ អនកភូលិ្តូវបានឧំរាលកំថ្ហងសដលីបឱី្យសសួលយកសណំងថ្ដលបាន្តភល់
ឱ្យ ឬពកួោត់នលង្ប លលជតនលងការសសជបីអសងកតពីបសត្កលដឋ។ ការ្តភល់សណំងលនិសលរលយ និងតូច្ាងបៃង់ដីថ្ដលោត់ 
ាមាច ស់ពលីជនលក។  
 សៅកនជងថ្តតជោ ឆ្ន ២ំ០០៩ ភូលិអូបាត់មាន់ ្តូវបានហាលឃាត់សដ្ឋយលស្តនតភីរដឋបាលម្្ពស  ី នងិកងសោធពល
សតលរភូលិនៃសដ្ឋយលនិអនជញ្ញញ តឱ្យ្កុលការងារសិសធិលនជសស នងិអនកថ្សតចូ្លសៅសីសនាឹះសស។ ប ូលីសតភិ៍ ទាហាន កងស័ព នងិ
ទាហានការពារ្កលុហ ជនឯកជន្បថ្ហល១០០នាក់បានចូ្លសៅកនជងភូលិ សហយីបានដជតបតំៃ ញ្ៃឹះសំថ្បង្បាជន
្បថ្ហល១០០តនង។ កសកិរលួយច្ំននួ្តូវបានចាប់តៃួន នងិអនកភូលិសកមងៗ្តូវបានដលួសនៃប់លនិដលងតៃួន។ អនកភូលិ្តូវ
បានបងេឱំ្យ្តភិតសលម្ដសលី្កដ្ឋសថ្ដលបានថ្លៃងការថា ពួកសឧបានសម័្ឧច្ិតតភឱ្យដជត្ៃឹះ និងសសួលយកសណំង អនកថ្ដលរ លង 
សសលងនលងសសលួរងសដ្ឋយអំសពហីលងសាព។ ោ ងសហាច្ណាស់ ្ឧួស្ថរច្ំននួ២០០្ឧួស្ថរបានបាត់បង់្ៃឹះសំថ្បង និង្តូវបាន 
ស្ថងសង់លំសៅដ្ឋឋ នលមីសៅសតីងំថ្ដលលិនសលរលយ ថ្ដលាសីកថ្នៃងសំបូរសដ្ឋយច្ំការលនី។  

ការរសំោភសិសធលិនជសសធងន់ធងរដ៏ធំសនឹះ្តូវបានរកសាពសជកាឯកស្ថរ និង្លប ឹះពាល់សលីជីវភាព្តូវបានបតំៃ ញ 
ការបសណតភ ញសដ្ឋយបងេំសនឹះបានសកីតស ងីលជនសពល្បលូល្ល្សូវ  សជក្ឧួស្ថរថ្ដល្តូវបានបងេឱំ្យចាកសច្ញសនឹះសដ្ឋយ
ោម នអាហារនងិ្បាក់ច្ណូំល។ តបំន់ថ្ដលតងំសីលំសៅលមីលនិមាន្ៃឹះសំថ្បង លិនមានសហដ្ឋឋ រច្នាសលពុ័នធសល្សប ដូច្ា 
្ៃូវសធវីដំសណីរសលរលយ ការសសលួបានការអប់រ ំនិងសសវាថ្លទាសំជតភាពមានការលំបាក។ ធនធាន្សពយសលបតតភិរលួដូច្ាម្្ព
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ស ី្ តវូបានបតំៃ ញ។ កសិករបានបាត់បង់្សពយសលបតតភដ៏ិសំខាន់ស្មាប់ជីវភាពរស់សៅដូច្ាដធីៃី សហយី្បាជនភាឧ
ស្ច្ីនបានសស្លច្ច្តិតភសធវីច្ណំាក្សកុសដ្ឋយតជសច្ាប់សៅ្បសសសម្លសដីលបថី្សវងរកឱ្កាសការងារស្សងៗ។ 
 
ារអៃតរាគម្ៃព៍ីភាគទី៣ី 
 សៅកនជងថ្តលនីា ឆ្ន ២ំ០១៣ ្ កលុស្ថវនកលមពី្កលុហ ជនកូកាកូឡា ថ្ដល្កលុហ ជន Mitr Phol ាអនក្គត់្គង់ធំបំ ជ្ត
សី៣ ្តូវបានអនជញ្ញញ តច្ជឹះសលលីតំបន់្កុលហ ជនសដ្ឋយមានប ូលីសតភិ៍អលដំសណីរ ថ្ដលសធវីឱ្យការសសជីបអសងកតណាលួយលនិអាច្
សកីតមានស ងីបាន។ សៅកនជងថ្តកញ្ញញ -តជោ ឆ្ន ២ំ០១៤ បជឧគលិកលកពីអងគការសលធល៌កលពុជា(EC) អងគការ នងិអនកសសជបី 
អសងកតថ្ដលបានច្ជឹះសៅសលលីអនកភូលិសលដីំសណីរការសរៀបច្ំពាកយបណតភល ង្ៃូវការ្បឆ្ងំ្កលុហ ជន ្តូវបានរារាងំសដ្ឋយប ូលសីតភិ៍ 
និងឃាត់តៃួនសពញលួយយប់សៅប ជសតភិ៍ប ូលីស។ ការសមាា សន៍ាលួយអនកភូលិ្តូវបានបញ្ឈប់ និងអងគការសលធល៌កលពុជាលិន 
្តូវបានអនជញ្ញញ តឱ្យជបួាលយួអនកភូលិសបីលិនមានលិតិតអនជញ្ញញ តា្ៃូវការពីអាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន តណៈថ្ដលសនឹះឧលឺិន
មានថ្ច្ងសៅកនជងច្ាប់ណាលយួរបស់្បសសសកលពុជា។ 
 
ក្រកបខណឌ ចាបរ់បស់ក្រកុម្ហ្ ៃុ 
 អនជសោលតលលសធ្លម្នការ្តួតពិនតិយ និងការវាយតម្លៃសជីជស្ៅរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលសលីការអនជវតតភសលបទាន
ដីសសដឋកចិ្ច ្កុលការងារវាយតម្លៃរបស់្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថសបានច្ជឹះ្តួតពិនិតយ្កុលហ ជនដល់សវីាល 
និង ្កលុហ ជនស្សងៗសសៀតថ្ដលមានសតីងំសាតិសៅកនជងសតតតភតតតភរមានជ័យ។ ាលសធ្លម្នការវាយតម្លៃបងាា ញថា ្កលុ
ហ ជន អងគរស ូសហគរីបានច្ជឹះកិច្ចសនោាលួយ្កសួងកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសសៅម្លងសី២៤ ថ្តលករា ឆ្ន ២ំ០០៨ សលី
ម្្ៃដ៦ី៦១៨ហកិត រយៈសពល៩០ឆ្ន  ំបនាៃ ប់ពសីសលួការឯកភាពាសោលការពសីីសតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភី តលរយៈ សជណ 
សលត៨៥ ច្ជឹះម្លងស២ី១ ថ្តលករា ឆ្ន ២ំ០០៨ និងអនជ្កលតយសតភីពសីិសធ្បទានពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសៅ្កសួងកសិកលម រជកាេ
្បមាញ់ នងិសនស្ថស សលត០៣១ ម្លងស២ី៨ ថ្តធនូ ឆ្ន ២ំ០០៧។ 

រូបលត ៣.២: សរាងច្្កអារស  ីនិងការោិល័យ្កលុហ ជន មានសីតងំសាិតសៅកនជង្កលុហ ជនអងគរស ូសហគរី  
 លនៃីរកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស សតតតភតតតភរមានជ័យ បានរាយការណ៍ថា ្កុលហ ជនលិនថ្ដលបងាា ញពួកោត់ 
អំពីលិតតិអនជញ្ញញ តសដលីប ូីសឆ្យដី និងម្្ពពី្កសងួកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសសស ថ្ត្កុលហ ជនបាន ូសឆ្យ
ម្្ពស ទីាងំអស់ោម នសល់សៅកនជងតបំន់សលបទានដីសសដឋកិច្ច។ សទាឹះបីោ ងណា សៅកនជងសលខាធកិារដ្ឋឋ ន្កសួងកសកិលម 
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រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថស មានលិតិតសលត៥៦០៣/៥៦៣ កសក នពពក ច្ជឹះម្លងសី២៩ ថ្តកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៩ បានអនជល័ត 
សលីថ្្នការសលរបស់្កលុហ ជន និងមានការអនជញ្ញញ តឱ្យ ូសឆ្យដកីនជងតបំន់តៃឹះ។ ថ្្អកតលរបាយករណ៍វាយតម្លៃឆ្ន ំ
២០១៣ របស់្កសួងកសិកលម  ្កុលហ ជនសនឹះបាន ូសឆ្យដី និងបានតៃ ស់បតភូរលជតដំណាពំីការដ្ឋអំំសៅ សៅាការដ្ឋំ
ដំ ូងលីវញិសដ្ឋយស្ថរដពីជំមានជីាតិ្ឧប់្ោន់។  
 
នក្រពឈ ើក្រតូេបាៃ សូឆ្យទាងំក្រសុង 

ឧួរឱ្យភ្ាក់ស្អលីបនាៃ ប់ពីការ ូសឆ្យម្្ពស អីស់ ្ឧប់ោ ង្តូវ្បឧល់ឱ្យរដ្ឋឋ ភិបាលវញិសដ្ឋយោម នសណំង 
ឬការដ្ឋក់សណឌ កលម្ៃូវច្ាប់ណាលួយកនជងសោលបណំងបញ្ច ប់នូវសំនាស់ដធីៃីដ៏រាជ មំ្រ   នងិការរឹិះឧន់ធងន់ធងររវាង្កលុហ ជន និង 
សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់។ សហតជ្លច្លបងម្នការបងវិលដីជូនរដឋវញិសដ្ឋយស្ថរថ្តសំនាស់ដធីៃីាលយួពលរដឋ នងិ
ស្ថវនាការតជោការ ពិសសស្កលុហ ជនលនិច្ង់ឱ្យសំនាស់ដីធៃីសនឹះប ឹះពាល់ដល់សករ តភ ិ៍ស ម្ ឹះរបស់្កុលហ ជនរបស់ពួកសឧ។ 
្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានអសញ្ជ ីញ្កុលហ ជនសនឹះសៅពិភាកសាពសលីបញ្ញា ទាងំសនឹះកាលពីម្លងសី២៤ ថ្តវចិ្េិ
កា ឆ្ន ២ំ០១៤ តលរយៈលតិតិសលត៧៣៨០/៤៤៨ កសក នពពក។  
 ឧួរកត់សមាគ ល់ថា ្កុលហ ជនបានតសលៃីងសរាងច្្កអារស កីនជងសីតងំ្កលុហ ជនអងគរស ូសហគរី ប ជថ្នតភរដ្ឋឋ ភិបាលបាន
សលីកស ងីថា មា សជីនសនឹះហួសសជពលភាព។ សទាឹះាោ ងណា ម្្ពស សីលីដសីលបទានថ្ដលមានសំហមំ្្ៃដីច្ំននួ៦៦១៨
ហកិត ្តូវបាន ូសឆ្យអស់។ តងំពីឆ្ន ២ំ០១១ ្កុលហ ជនលិនបានអនជវតតភសកលមភាពអវីទាងំអស់សៅសលដីីសលបទាន
សនឹះ។ ាសូសៅ ្កុលហ ជនលនិបានសហការលអាលួយ្កលុសលខាធិការដ្ឋឋ នសលបទានដីសសដឋកិច្ចកនជងការ្តភល់ឯកស្ថរ្ៃូវ
ច្ាប់ និងព័ត៌មានសនាឹះសស។ លជនសពលបងវិលដីជូនរដឋវញិ ្កុលហ ជនបានបញ្ឈប់បជឧគលកិទាងំអស់ ដលកជញ្ជូ នស្ឧឿងច្្ក សអ
ស្ថក វា ស័រ និងតបករណ៍ស្សងៗសច្ញពីសីតងំដសីលបទាន។ សៅឆ្ន ២ំ០១៥ សីសតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភីបានសសលួយកសសំណី
របស់្កុល ហ ជនសដលីបបីងវលិដសីលបទានជូនរដ្ឋឋ ភបិាលវញិ។  

៧.១.៤ ស្ថា នភាពសលបទានដសីសដឋកចិ្ចសៅកនជងសតតត្ភ កសច្ឹះ  
 ាស្ច្ីនសសវតសលកសហយីតំបន់ថ្ដនជ្លកសតវម្្ពសនួលថ្ដលមានសតីងំសាតិសៅកនជងសតតត្ភ កសច្ឹះ្បសសសកលពុជា 
បានសសលួរងសកលមភាពកាប់ស តីជសច្ាប់ និងជសមាៃ ឹះដ៏រាជ មំ្រ  ។ ថ្ដនជ្លកសតវម្្ពសនួលាសីតងំយជសធស្ថស្តសតភស្មាប់អនក 
កាប់ស  ី និងអនកសធវីពាណិជជកលមស  ី ពីស្ពាឹះវាសាិតសៅាប់្ពំថ្ដនថ្ដលបងកលកេណៈងាយ្សួលស្មាប់ពាណិជជកលម
ស ី្ សបច្ាប់ នងិតជសច្ាប់ ាពិសសសស ី្ បណិត សៅសវៀតណាល។ ការវភិាឧរបស់សសសនាវដតភីបរសិ្ថា នអនតភរាតិលយួ 
បានសលីកស ងីថា ការស្បី្បាស់ដីកនជងថ្ដនជ្លកសតវម្្ពសនួលសដ្ឋយការ្តភល់សលបទានដីសសដឋកចិ្ចលមីៗាសរឿងឧួរឱ្យអស់
សំសណីច្ និងបរាជ័យ។ បច្ចជបបននសនឹះ ម្្ៃដីថ្ដនជ្លកសតវម្្ពទាងំលូល(៧៥.០០០ហកិត) ្តូវបាន្ឧបដណតភ ប់សដ្ឋយ 
្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច(១២៦.០០០ហកិត) បសងកីតឱ្យមានការបសណតភ ញសដ្ឋយបងេំច្ំសពាឹះ្បាជន បសងកីន
សកលមភាពកាប់ម្្ពស តីជសច្ាប់ សដ្ឋយបានថ្កថ្្បពកីារការពារម្្ពស ទីាងំ្សងុសៅាតំបន់អាជីវកលមម្្ពស  ីនងិកសិ 
តសសាពហកលម។ 

 សោងតលរបាយការណ៍របស់រដឋបាលម្្ពស ឆី្ន ២ំ០១៥ មាន្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចច្នំួន៤២ (៤៧សី
តងំ)ថ្ដលមានសំហមំ្្ៃដីសរជប ៤៧៤១០៣ហកិត។ ដសីលបទានសសដឋកិច្ចទាងំអស់សាិតសៅកនជង្សកុច្ំននួ០៥ ថ្ដលរលួ
មាន្សុកសនួល ្សុក្ៃូង ្សុកច្ិ្តបជរ ី ្សកុសំបូ និង្សុកថ្្ពក្បសប់។ ្កលុហ ជនច្ំនួន០៩ សាតិសៅស្កាលការ
្ឧប់្ឧងរបស់្កសួងបរសិ្ថា ន ថ្ដលមានសំហមំ្្ៃដី៥៣.៣៤១ហកិត។  
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្កាហវចិ្ ៧.១.៤ សសសនៈរបស់សហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់សលីអតា្បសោជន៍ពកីារនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច សៅ
កនជងសតតតភ្កសច្ឹះ 

 សដ្ឋយមានការោំ្ សពីបសបញ្ញជ ០១បប នងិមានការោំ្ សពីអាា្ធរថ្ដនដីសៅកនជងឆ្ន ២ំ០១២ សនឹះាឱ្កាសកនជង 
ការសសួលបានបណាកលមសសិធដលីមីច្ំសពាឹះ្ឧួស្ថរ ថ្ដលកំពជងរស់សៅសដ្ឋយោម នឯកស្ថរច្ាប់ច្ាស់ោស់សលីដីរដឋកនជងរូបភាពា
សលបទានសសដឋកចិ្ច ឬម្្ពសលបទាន។ សោងតលរបាយការណ៍របស់្កសងួសរៀបច្ំថ្ដនដី នឧរូបនីយកលម នងិសណំង់
(លិលជនា ២០១៣) មានបៃង់កលមសសិធដីច្នំួន៣៨០.០០០សនៃលក្តូវបានថ្បងថ្ច្កសៅឱ្យសហឧលន៍។ ភាឧស្ច្ីម្ន្កុល
ហ ជនឯកជនសៅសីសនាឹះលនិសបាយច្ិតតភច្ំសពាឹះសោលនសោបាយសនឹះសស តណៈថ្ដល្បាជនបានអបអរស្ថសរច្ំសពាឹះ
វធិានការរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល(បសបញ្ញជ ០១បប)។ កនជងរវាងឆ្ន ២ំ០១២-២០១៣ សហឧលន៍ថ្ដលរងស្ោឹះបានសសួល
សាឧជ័យសលកីារងារតស ូលតិរបស់ពួកោត់្បឆ្ងំនលង្កុលហ ជន ហួត សលបតតភ ិ ថ្ដលមានសីតងំសាិតសៅកនជងថ្ដនជ្លក
សតវម្្ពសនួល ឃជ២ំធនូ ្សុកសនួល សតតតភ្កសច្ឹះ។  

 អនជសោលតលអនជ្កលតយសលត០១ អន្ក.បករបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា ភាឧស្ច្ីម្នដសីលបទានសសដឋកចិ្ច្តូវ
បាន្តភល់សៅសហឧលន៍្បមាណា ១.៧៩៩្ឧួស្ថរ ថ្ដលមានម្្ៃដីសរជបស្ច្នីាង៤០០០ហកិត។ សោងតលការ
សមាា សន៍ាលួយ្បាជនរង្លប ឹះពាល់ថ្ដលបាន នងិកពំជងរស់សៅសលីអតតីដីសលបទានរបស់្កលុហ ជន ហួត សលបតតភិ 
៥៧,១% ម្នអនកស្ៃីយតបមានសសច្កតភសីបាយរកីរាយណាស់ថ្ដលបានលអឺំពីសសច្កតភីសស្លច្របស់រដ្ឋឋ ភិបាលបានលជប
សចាល្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច សបីសទាឹះបីាពួកោត់បានសសលួបណាកលមសិសធដីលជនសពលនិរាសករណ៍សនឹះក៏សដ្ឋយ។ 
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សសសនៈរបស់សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាងសលបទានដីសសដឋកិច្ច
ថ្ដលបាននិរាសករណ៍សៅសតតតភ្កសច្ឹះ
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ការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចបានសធវឱី្យពួកោត់មានភាពរ លងមាាំងលជនសលីការ្ឧប់្ឧងដី នងិវនិិសោឧដំណាកំ
សិកលម។ ពកួោត់ក៏បានអបអរស្ថសរច្ំសពាឹះការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចរបស់្កុលហ ជន ហួត សលបតតភិ កនជងឆ្ន ំ
២០១៥សនឹះ្ងថ្ដរ។ លសធ្ លម្នការពិស្ោឹះសោបល់ថាន ក់ឃជាំលួយ្កលុអនក្ស្ថវ្ាវបងាា ញថា ដីថ្ដលសៅសល់ពកីារ
និរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច្បមាណា១៣០០ហកិត ្តូវបានបាត់បង់ទាងំ្សុងសៅសហឧលន៍សដ្ឋយស្ថរពួក
ោត់ព្ងីក្ពំដ។ី ឃជនំិងសលភូលិលិនបានដលងអំពសីីតងំដ ី និង្ពដំីម្នដសី្ថធារណៈរបស់រដឋថ្ដលសាិតសៅកនជងតបំន់្កុល
ហ ជន ហួត សលបតតភិសនាឹះសស។ សទាឹះបីោ ងណា ៣០%ម្នអនកស្ៃីយតបបញ្ញជ ក់ថា តងំពីឆ្ន ២ំ០១៥លក ្បាក់ច្ណូំលរបស់
ពួកោត់មានភាព្បសសីរស ងី ពីស្ពាឹះពកួោត់អាច្រកច្ណូំលបានតលរយៈការសធវដីំណាកំសិកលម ដណំាកំសិ តសសាពហ
កលម ការសធវីអាជីវកលមខាន តតូច្ និងជស្លសីលជតរបរច្ិញ្ច លលជីវតិស្សងៗសសៀត។ មានថ្ត៧%ម្នអនកស្ៃីយតបបានរាយការណ៍
ថានិរាសករណ៍សបបទានដីសសដឋកិច្ចលិនបាន្តភល់្ល្បសោជន៍ណាលួយដល់ពួកោត់សសថ្ដលរស់សៅអច្ិម្ស្តនតភយស៍នាឹះសស 
ពីស្ពាឹះភាឧស្ច្ីនបំ្ ជតម្នអនកថ្ដលសសលួបានបណាកលមសិសធដីពីរដ្ឋឋ ភិបាលឧសឺជសធសលងថ្តអនកច្ំណាក្សុកពីសតតតភស្សងៗ 
ដូច្ា កំពង់ចាល តបូងឃមជ ំនិងម្្ពថ្វង។ អនកភូលិថ្ដលរស់សៅអច្ិម្ស្តនតភតៃឹះបានបថ្នាលថាភាឧស្ច្ីនម្នដីរបស់ពកួសឧបានលក់ 
សៅឱ្យអនកមាន្សពយសលបតតភិស្ច្ីនថ្ដលលកពភីនំសពញ នងិសតតតភស្សងៗកនជងតម្លៃ្បថ្ហល ៣៥០០សៅ៥០០០ដជោៃ អាសលរចិ្ 
កនជងលួយហកិត។ ខាងស្កាលសនឹះ ាករណីសិកសាពស៤ី ថ្ដលបងាា ញអំពព័ីត៌មានលលអិតម្នស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទាន 
ដីសសដឋកចិ្ចកនជង្សុកសនួល សតតតភ្កសច្ឹះ។  

ករណីសកិាេ៤ី 
សហ្គម្ៃ៍រងឈក្រគ្មោះបាៃទទួលបណណកម្មសិទធដីធល ីៃិងទទួលបាៃក្រាក់ចំណូលក្ររឈសើរឈ ើងបនាៃ បព់ីៃិរាសករណ៍ 

សម្បទាៃដីឈសដាកិចច ក្រកុម្ហ្ ុៃ ហ្តួ សម្បតត ិ
ស្ថវត 
 ្កុលហ ជន ហួត សលបតតភិ ា្កលុហ ជនថ្ដលសសលួបានសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលមានសាិតសៅភូលិស្ាឹះស្ៅសពាធិ៍
ស្ថល ឃជ២ំធនូ ្សុកសនួល សតតតភ្កសច្ឹះ។ ្កុលហ ជនសសលួបានការឯកភាពាសោលការណ៍ពីសសីតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភី (សជណ) 
សលត៤៦១ ច្ជឹះម្លងសី១៨ ថ្តលនីា ឆ្ន ២ំ០០៩ សដីលបអីភិវឌ្ឍន៍ដំណាសំៅស ូ និងដណំាកំសិ តសសាពហកលម សលីសំហមំ្្ៃដីសរជប
៦៤៣២ហកិតរយៈសពល៩០ឆ្ន ។ំ ្កុលហ ជនសនឹះសាិតសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្ឧប់្ឧងរបស់្កសួងបរសិ្ថា ន។ អនជ
សោលតលអនជ្កលតយសលត១២៨ អន្ក បក ច្ជឹះម្លងស១ី៣ ថ្តសីហា ឆ្ន ២ំ០០៩ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា បានកណំត់យក
តំបន់្ឧប់្ឧងម្នថ្ដនជ្លកសតវម្្ពសនួលសៅាតំបន់ស្បី្បាស់សដ្ឋយច្ីរភាពកនជងភូលសិ្ថស្តសតភឃជ២ំធនូ ្សកុសនួល សតតតភ
្កសច្ឹះ សដលីបសីលបទានសៅ្កលុហ ជន ហួត សលបតតភិ។ 
 
ក្រកបខណឌ ចាបរ់បស់ក្រកុម្ហ្ ៃុ 
 សៅម្លងសី៣០ ថ្តតជោ ឆ្ន ២ំ០០៩ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជាបានច្ជឹះហតាសលខាសលអីនជ្កលតយសតភពីីការសធវីអនជបសោឧដ ី
ស្ថធារណៈរបស់រដឋម្នថ្ដនជ្លកសតវម្្ពសនួលសៅាដឯីកជនរបស់រដឋថ្ដលមានសីតងំសាិតសៅឃជ០ំ២ធនូ ្សុកសនួល 
សំហមំ្្ៃដ៦ី.៤៣២ហកិត សដីលបសីលបទានសៅឱ្យ្កលុហ ជន ហួត សលបតតភ ិ សដីលបវីនិិសោឧដំណាសំៅស ូ និងដណំាកំស ិ



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 
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តសសាពហកលមស្ សងៗ សសៀត។ សៅម្លងស២ី២ ថ្តធន ូ ឆ្ន ២ំ០០៩ រាជរដ្ឋឋភបិាលកលពុជាបានសច្ញអនជ្កលតយសលត១៤៣ សតភពីសីសិធិ
្បទានសៅ្កសួង បរសិ្ថា នសដលីបចី្ជឹះកចិ្ច្ពលស្ពៀងាលួយ្កុលហ ជន ហួត សលបតតភ។ិ ្បាបំីថ្តស្កាយលក ្កុលហ ជន ហួត 
សលបតតភិ និង្កសួងបរសិ្ថា នបានច្ជឹះកចិ្ច្ពលស្ពៀងសៅម្លងស២ី៧ ថ្តកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១០។  

 អនជសោលតលសោលនសោបាយចាស់ សកលមភាពលម ី
បសបញ្ញជ សលត០១បប ម្លងស០ី១ ថ្តលករា ឆ្ន ២ំ០១៣ សស្លច្
កាត់ដីសំហ៤ំ.៩៩៨ហកិត ម្នម្្ៃដីសរជប៦.៤៣២ហកិត 
របស់្កុលហ ជន ហួត សលបតតភ ិ សដីលបសីធវី្បទានកលមាកលមសសិធិ
ជូនពលរដឋភូលិស្ាឹះស្ាយសពាធិ៍ស្ថលច្ំនួន១.៧៩៩្ឧសួ្ថរ
28 និងរកសាពដីសំហកំាត់បនាយសហំចំ្ំនួន៣០៥,៤២ហកិត ា
ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ។ ច្ជងស្កាយ សំហមំ្្ៃដីសរជបរបស់្កលុ
ហ ជនសនឹះសៅសល់្តលលថ្ត ១.៣៣៣,៨៧ហកិត ស្មាប់វនិិសោ
ឧ។ បនាៃ ប់ពីការវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកិច្ចកនជងឆ្ន ២ំ០១៤ 
និង២០១៥ រដ្ឋឋ ភិបាលសស្លច្និរាសករណ៍្កលុហ ជនសនឹះ 
តលរយៈសជណ សលត២៣៣ ច្ជឹះម្លងស០ី៤ ថ្តលីនា ឆ្ន ំ
២០១៥ និងនិរាសករណ៍រាល់លិតតិបសដ្ឋឋ នឧតិយជតតភទាងំអស់របស់្កុលហ ជនសនឹះ។ សោងសលីថ្្នការ្ឧប់្ឧងម្្ពស ី
ឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៩ របស់តណឌ រដឋបាលម្្ពស បីងាា ញថា រដ្ឋឋ ភិបាលបាន្តភល់សលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅ្កលុហ ជន ច្ំននួ
៤២ សដ្ឋយមានសំហមំ្្ៃដីសរជប៤៧.៤១០ហកិត កនជងសតតត្ភ កសច្ឹះ។ ្កលុហ ជនទាងំសនឹះសាតិសៅកនជង្សុកច្នំួន្បា ំដូច្ា
សនួល ្ ៃូង ច្ិ្តបូរ ីសំបូរ នងិថ្្ពក្បសប់។ ្ បាបួន្កលុហ ជនកនជងច្ំសណាល៤២ សាតិសៅស្កាលថ្ដនសលតាកចិ្ច្កសួងបរសិ្ថា ន29។ 
ភាឧស្ច្នីម្ន្កលុហ ជនទាងំសនាឹះសាតិសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្កសងួបរសិ្ថា នសាតិសៅកនជងតបំន់ថ្ដនជ្លកសតវម្្ពសនួល30។   

សម្បទាៃដីសងគម្កិចច ៃិង ីេភាពរបស់សហ្គម្ៃ ៍
 ្កុលហ ជន ហួត សលបតតភិ ឧឺា្កលុហ ជនលួយកនជងច្ំសណាល្កុលហ ជន០៩សសៀតថ្ដលសាតិសៅស្កាលការ្ឧប់្ឧងរបស់
្កសួងបរសិ្ថា នថ្ដលមានសីតងំសាិតសៅតំបន់ថ្ដនជ្លកសតវម្្ពសនួល។ សមាជកិ្កុល្បលកសាពឃជ២ំធនូ ្បធានភូលនិានា 
និង្បធានការោិល័យកសកិលម្សុកបានបញ្ញជ ក់ថាដីសលបទានរបស់្កុលហ ជន ហួត សលបតតភិ បានសសលួរង្លប ឹះពាល់ 
ពីបសបញ្ញជ ០១បបកនជងឆ្ន ២ំ០១២-២០១៣។ បនាៃ ប់ពីកាត់បនាយសំហមំ្្ៃដី រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបាន្បទានកលមដីសនឹះសៅឱ្យ 
្ឧួស្ថរច្ំននួ១.៧៩១្ឧួស្ថររស់សៅកនជងភូលិស្ាឹះស្ៅសពាធសិ្ថល ថ្ដលមានម្្ៃដសីរជប៦៩៩៨ហកិត។    អាា្ធរលូល
ដ្ឋឋ នបានអឹះអាងថា៧០-៨០% ម្នអនកភូលិរស់សៅកនជងភូលិស្ាឹះស្ៅសពាធសិ្ថលា្បាពលរដឋថ្ដលច្ណំាក្សកុលកពី
សតតតភកពំង់ចាល ម្្ពថ្វង ស្ថវ យសរៀង នងិសតតតភស្សងៗសសៀត។ បនាៃ ប់ពីសសួលបានបណាកលមសិសធិដីធៃពីីរាជរដ្ឋឋ ភបិាលតលរយៈ
ការអនតភរាឧលន៍ពីបសបញ្ញជ ០១បប អនកភូលិលួយច្ំនួនបានតចីលជយពីស្ថា ប័នលី្កហូរិញ្ញវតាជសដីលបវីនិិសោឧដំណាកំសិកលម 
                                                           
28 Sub decree #01 ANKR BK on 01 Jan 2013 
29 Provincial Forestry Administration of Kratie, forestry management planning 2015-2019, p53 
30 Result of commune consultative meeting with local authority and district office at Pithnou commune, 25 Mar 2017.  
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របស់ពួកោត់ ដូច្ា ស្ថវ យច្នៃី សៅស ូ ស្លច្ នងិអំសៅ។ 

  

រូបលត៤.១:សលបទានទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍សៅភូលិស្ាឹះស្ៅសពាធិស្ថល ឃជ២ំធនូ  

 ាអនជសលយ ្បាជនបានបរាជ័យកនជងការដ្ឋដំជឹះដណំាកំសិកលមសដ្ឋយស្ថរថ្តរាងំសងួត លិនមានការោំ្ ស
បសច្ចកសសសកសកិលម និងតម្លៃសី្សាពរកសិ្ លទាប។ អនកភូលិលិនអាច្រកច្ណូំលពីដណំាកំសិកលមរបស់ពួកោត់សដីលបសីង 
បំណជ លលី្កហូរិញ្ញវតាជបានសស។ ្ឧួស្ថរតៃឹះបានសស្លច្ច្ិតតភសធវីច្ំណាក្សុកសៅ្បសសសជតិខាង នងិតំបន់ស្សងៗសដលីប ី
ថ្សវងរក្បាក់ច្ណូំល។ កំ ជងសពលច្ជឹះសកិសាពសីវាល និងសមាា សាលួយអនកភូលិសៅសីសនាឹះ ពកួោត់ហាក់ដូច្ាមានការ 
ភ័យខាៃ ច្ និងលិនមានជំហរ លងមាកំនជងការ្តភល់ព័ត៌មានពាក់ព័នធនលងសនំាស់ដធីៃី ការកាន់កាប់ដី លកេណៈម្នការកាប់ម្្ពស  ី
និងការកាន់កាប់ដធីៃី និងដំសណីរការសលបទានដីសសដឋកិច្ច។ សោងតល្បស្ថសន៍របស់អនកភូលិ ភាឧស្ច្នីម្នដី នងិ្ៃឹះ
របស់អនកភូលិស្ាឹះស្ៅសពាធសិ្ថល បានលក់កនជងតម្លៃព៥ី.០០០ សៅ១០.០០០ដជោៃ អាសលរចិ្/ហកិត។ វាហាក់ដូច្ា
មានអវីសៅខាងស្កាយម្នការកាន់កាប់ដី្សបច្ាប់សនឹះ ពីស្ពាឹះលនិមានលនជសសស្ច្នីរស់សៅសីសនាឹះសស កំ ជងសពលច្ជឹះ
សិកសាពសៅសីវាល។ សោងតលពជសធដីកា្ពឹះសងឍលួយអងគឧង់ចាសំៅវតតភសពាធិស្ថលសលកីស ងីថា “ភាឧស្ចី្នម្នមាច ស់ដី ឬ
អនកកាន់កាប់ដីធៃីសៅកនជ ងភូលិសពាធិស្ថលសនឹះលកពី្សុក និងសតតតភស្សងៗ។ ពួកោត់សជសធថ្តមានអនកសៅពីស្កាយតនងថ្ដល
ាជនមានអំណាច្។ អនកភូលិតៃឹះបានសសលួដីថ្តស្មាប់លក់ លិនថ្លនស្មាប់ការ្បកបលជតរបរចិ្ញ្ច លលជីវតិសនាឹះសស”។  

 
រូបលត ៣.២៖ក វតតភលមីថ្ដលមានសតីងំសាតិសៅកនជងអតីតដី្កុលហ ជន ហួត សលបតតភ ិថ្ដលបានសសលួបានបណាកលមសសិធ៦,៣ហកិត  
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ការតស ូលត ិនងិជវីភាពរបស់សហឧលន៍ 
 សហឧលន៍ចាប់ស្តភីលតស ូលតិ្បឆ្ងំនលង្កុលហ ជនសលបទានលជនសពលសច្ញបសបញ្ញជ ០១បប។ កនជងកំ ជងឆ្ន ំ
២០០៩-២០១២ សហឧលន៍បាន្បលូល្តភជ ំោន ាស្ច្ីនដងសដីលបកីារពារដីរបស់ោត់ និងម្្ពស ។ី សហឧលន៍បានសធវីពធិី
បន់្សន់ ដ្ឋក់បណតភល ងសៅអាា្ធរ និងជនួកាលមានអំសពហីលងសាពសកីតស ងី្ងថ្ដរ។ ្សបសពលសនឹះថ្ដរ សហឧលន៍បាន
ពោោលកាប់ឆ្ក រម្្ពសលីដីថ្ដលោត់កាន់កាប់ឱ្យបានោ ងឆ្ប់តលថ្ដលអាច្សធវីសៅបាន។ ្ឧួស្ថរថ្ដលមានសមាជកិ
ស្ច្ីនអាច្កាប់ឆ្ក រម្្ពបានរហូតដល់១០ហកិត តណៈថ្ដល្ឧួស្ថរតូច្អាច្កាប់ឆ្ក របាន្បសហល៣សៅ៥ហកិត។ 
សោងសលីពជសធដីកា្ពឹះសងឃថា សីកថ្នៃងថ្ដលសហឧលន៍បាននាោំន ្បលូល្តភជ ំសដលីបបីន់្សន់ និងសធវីយជសធនាការតស ូលតិ
បានកាៃ យាវតតភ សដ្ឋយស្ថរពកួោត់មានជំសនឿសលី្ពឹះពជសធថ្ដលជួយដល់ពួកោត់។  
 អនជសោលតលអនជ្កលតយសលត០១ អន្ក បក ច្ជឹះម្លងសី០១ ថ្តលករា ឆ្ន ២ំ០១៣ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបានសស្លច្កាត់ 
បនាយសំហមំ្្ៃដី្កលុហ ជន ហួត សលបតតភិ សរជប៤.៩៩៨,១៣ហកិតសដីលបសីធវី្បទានកលមសៅ្ឧួស្ថរច្ំននួ១៧៩៩ ្ឧសួ្ថរ 
សៅកនជងភូលិស្ាឹះស្ៅ ថ្ដលរលួទាងំវតតភអារាលច្ំននួ០២្ងថ្ដរ។ ដីថ្ដលសៅសល់បនាៃ ប់ពីកាត់បនាយសំហមំ្្ៃដ ី ្តូវបាន
រកសាពសជកាដសី្ថធារណៈរបស់រដឋ។ បច្ចជបបននសនឹះ សហឧលន៍ថ្ដលកំពជងរស់សៅសីសនាឹះបានសសួលបណាកលមសិសធិដធីៃីពីលនៃីរ
សរៀបច្ំថ្ដនដ ីនឧរូបនីយកលម និងសណំង់សតតតភ្កសច្ឹះ តលរយៈបសបញ្ញជ សលត០១បប។ ពីរបីឆ្ន សំ្កាយលក ការនិរាសករ
ណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចបានថ្កលលអជីវភាពរស់សៅរបស់្បាជនសដ្ឋយបានបសងកនីនូវ្បាក់ច្ណូំលតលរយៈដណំាកំស ិ
តសសាពហកលម ដូច្ា ស្ថវ យច្នៃី សៅស ូ អំសៅ ស្លច្ និងអាជីវកលមខាន តតូច្។ 

  
រូបលត៣.៣ ៖ក ច្ំការស្លច្ នងិស្ថវ យច្នៃីររបស់កសកិរតូច្តច្បនាៃ ប់ពីនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច(្ កលុហ ជន ហួតសលបតតភិ)  

៧.២ ចំៃួៃសម្បទាៃដីឈសដាកិចចមដលកំពុងក្ររតិបតតិារឈៅកនុងក្ររឈទសកម្ពុជា ៃិងករណីទំនាស់ដីធលីមដលបាៃ
ឈកើតឈ ើង  
 រហូតលកដល់ឆ្ន ២ំ០១៧សនឹះ មាន្កុលហ ជន ច្នំួនព២ី២៩ សៅ២៣០ បានសសួលសលបទានដីសសដឋកិច្ច និងបាន
ច្ជឹះកិច្ច្ពលស្ពៀងាលួយ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស (រលួបញ្ចូលនូវ្កលុហ ជនសលបទានថ្ដលសាិតសៅស្កាល 
ថ្ដនសលតាកិច្ច្កសួងបរសិ្ថា ន)។ សរជបសហំមំ្្ៃដសីលបទានទាងំអស់ស្ច្ីនាង១,៥០ោនហកិត (បនាៃ ប់ពនីិរាសករ
ណ៍្កុលហ ជនសលបទានច្ំនួន៣៥) ថ្ដលមានសីតងំសាតិសៅកនជងសតតតភច្ំននួ១៨ (លស្តនតភី្កសងួកសកិលមសលកីស ងីឆ្ន ំ
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២០១៦)។ សោងតលរបាយការណ៍្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសស្្ីជូនសៅអងគការសហ្បាាតិសសួល
បនៃជកសសិធិលនជសសកលពុជា(OHCHR) កាលពីថ្តតសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ បងាា ញថា សំហមំ្្ៃសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាន
ថ្ដលបាន ូសឆ្យរចួ្មានសំហ ំ៥០៤.៦៥៨ ហកិត បានដ្ឋដំជឹះច្ំននួ៤៣០.៦៣១ហកិត (្បថ្ហល២៨,១៤%ម្ន
ម្្ៃដីសលបទានសរជប) ្តភល់ការងារាកលមករថ្តមរមាន១៣.០៦៥នាក់  ជនបរសសសមាន ១៧៦៦នាក់ បជឧគលិកថ្តមរ
១៣.៤៧០នាក់ និងត្លូវការកលមករតលរដូវកាលមាន ២០.៨០៤នាក់។ សូលសលលីតរាងបច្ចជបបននភាព្កលុហ ជនសលប
ទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបានថ្កស្លួល និងសរៀបច្ំសដ្ឋយ្កុលការងារអនក្ស្ថវ្ាវសៅកនជងតបសលពុ័នធ១។  
 

៧.២.១ សសសនៈរបស់សហឧលន៍លូលដ្ឋឋ នសលកីារនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច  
 សបីពិនិតយសលលី សសច្កតភជូីនដណំល ង(សជណ)ឆ្ន ២ំ០១៥ទាងំអស់ កនជងលិតតិបញ្ញជ ក់លិនបានបងាា ញអពំីលូល
សហតជថ្ដល្នដល់ការនិរាករណ៍ការកាត់បនាយសំហ ំនងិការបថ្ងវរសលបទានដីសសដឋកចិ្ចសនាឹះសស។ លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភបិាលថាន ក់
ាតិបានសលីកស ងីថា “ការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចាលសធ្លម្នការវាស់ថ្វងនិងវាយតម្លៃពីឧណៈកមាម ធិការ
អនតភរ្កសងួ អនជសោលតលអនជស្ថសន៍របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា និងសដ្ឋយស្ថរថ្ត្កុលហ ជនលិនសោរពតលច្ាប់ា
ធរមានរបស់្បសសសកលពុជា”។ លោ ងវញិសសៀត ព័ត៌មានអំពី្កុលហ ជនសលបទានថ្ដលបាននរិាសករណ៍រចួ្សហយីសៅថ្តលិន
ទាន់ច្ាស់ ថាសតីពកួសឧសៅថ្តបនតភ្បតិបតតភិការ ឬ ប់សហយី? ករណីសិកសាពពីរកនជងច្ំសណាលបនួខាងសលីបានបងាា ញថា 
ពួកសឧសៅថ្តបនតភសកលមភាពវនិសិោឧរបស់សឧសលីដីថ្ដលបាននិរាករណ៍ប ជថ្នតភលនិបានព្ងីកម្្ៃដីដ្ឋដំជឹះសៅសកីថ្នៃងស្សង
សសៀតសនាឹះសស។ ទាក់សងនលងករណីសំនាស់ដធីៃីសៅកនជងសតតតភតតតភរមានជ័យ រដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ស្កាលាតិសៅថ្តលិនអនជញ្ញញ តឱ្្
យសហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់សដីលបសីសួលបានអតីតដកីសិកលមរបស់ពួកោត់សនាឹះសស សបីសទាឹះបីា្កលុហ ជន 
សលបទាន អងគរស ូសហគរី សសនៃស ូសហគរី និងស ូសហគរី ថ្អនសតន ្តូវបាននិរាសករណ៍សដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាលក៏សដ្ឋយ។ ករណីសៅសតតតភ
សៃលងថ្្តង ្កុលហ ជនបានស្ៃរ ជួល ឬកាត់បនាយសហំមំ្្ៃដសីលបទាន សៅឱ្យ្កុលហ ជនសវៀតណាលសដីលបដី្ឋដំណំាសំ្ថវ យច្នៃី។ 
សៅសតតតភ្កសច្ឹះ ដី្កុលហ ជនសលបទាន ហួត សលបតតភិ ថ្ដលបាននិរាសករណ៍្តូវបានសធវអីនជបសោឧាដីសលបទានសងគល
កិច្ចសដីលបី្ បទានកលមជូនពលរដឋច្ំនួន១៧៩៩្ឧួស្ថរ។ 
 អនជសោលតលលតិិតរបស់្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិសនស្ថសសៅនាយករដឋលស្តនតភីអពំីលសធ្លម្នការវាយ
តម្លៃសលបទានដីសសដឋកចិ្ច មានលូលសហតជលួយច្ំនួនថ្ដលសធវឱី្យ្កសួងកសិកលមសស្លច្និរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកចិ្ច 
ថ្ដលសាតិសៅស្កាលថ្ដនសលតាកិច្ច្កសួងកសិកលមសដ្ឋយស្ថរ លិនមានភាពសកលម និងលិនអនជវតតភកាតពវកិច្ចតលកិច្ច្ពល
ស្ពៀង និងថ្្នការសល ការចូ្លរលួ្ប្ពលតតភបសសលមីសម្្ពស  ីការសស្តនាៃ នយកដីសៅកនជងតំបន់ដសីលបទាន ាសដលី។ 
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្កហវចិ្ ៧.២.១៖ក សសសនៈរបស់សហឧលន៍លូលដ្ឋឋ នសលលូីលសហតជថ្ដលនាឱំ្យនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកចិ្ចសៅកលពុជា  

 សទាឹះបីោ ងណាក៏សដ្ឋយ ភាឧស្ច្ីនបំ ជ្តម្នអនកស្ៃីយតប លិនបានដលងអពំីលូលសហតជថ្ដលនាឱំ្យមានការនិរាស
ករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅកនជង្បសសសកលពុជាសនាឹះសស។ ៤៦%ម្នអនកស្ៃីយតបលនិបានដលងអំពីព័ត៌មានម្ននិរាសករ
ណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច។ សហឧលន៍តៃឹះបានសលកីស ងីថា “ត្ជ ំអត់ដលងអវីទាងំអស់.......ពកួសឧលិនថ្ដលថ្ច្ករថំ្លកព័ត៌
មានណាលួយអំពីសលបទានដីសសដឋកិច្ចាលួយសហឧលន៍សនាឹះសស...........ោម ន្បភពព័ត៌មាន” តណៈថ្ដលសហឧលន៍រង 
្លប ឹះពាល់តៃឹះ្បថ្ហលា២៤%ម្នអនកស្ៃយីតបបានឧិតថា បញ្ញា សំនាស់ដីធៃីាលូលសហតជច្លបងម្នការនិរាករណ៍
សលបទានដីសសដឋកិច្ច។ សហឧលន៍តៃឹះបានសលីកស ងីថា “ភាឧស្ចី្ន្កលុហ ជនលិនសោរពសិសធិរបស់សហឧលន៍លូលដ្ឋឋ ន 
សដីលបីចូ្លសៅរកធនធានធលមាតិថ្ដលា្បភពច្ណូំល និងជីវភាព្បចាមំ្លង...........ពកួសឧថ្តងថ្តរសំោភយកដីធៃីរបស់
អនកភូលិថ្ដលកពំជងរស់សៅជជវំញិដីសលបទាន .......សដ្ឋយស្ថរថ្តជសមាៃ ឹះដីធៃីាលួយសហឧលន៍” និង១១%ស្សងសសៀតបាន 
និោយថា “្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចលិនអនជវតតភ/សោរពច្ាប់្បសសសកលពុជាសដ្ឋយរលួទាងំបានចូ្លរលួបសសលមីស ម្្ព
ស ី្ងថ្ដរ”។  
  

៧.២.២ សនំាសដ់ធីៃ ីនងិជវីភាពរបសស់ហឧលន ៍ 
 ម្្ៃដីសលបទានសរជបទាងំលូលមានច្ំននួ១,៥ោនហកិត(១០-១២%ម្នម្្ៃដីទាងំលូលរបស់្បសសសកលពុជា)។ 
ភាឧស្ច្ីនម្នសីតងំសលបទានដីសសដឋកចិ្ចសាតិសៅកនជងតំបន់ម្្ពស ។ី ការថ្កថ្្បដីម្្ពស សីៅាដីស្មាប់ដ្ឋដំជឹះដណំា ំក
សិ-តសសាពហកលម ្ តភល់្ល្បសោជន៍តិច្តួច្ណាស់ដល់ សអកូ ូស ូ ជីវៈច្្លុឹះ តម្លៃបរសិ្ថា ន និងសងគល។ សហឧលន៍ថ្ដល 
មានជីវភាពរស់សៅពលងថ្្អកទាងំ្សុងសលី្ លអនជ្លម្្ពស  ី និងធនធានធលមាតិថ្តងថ្ត្ប លនលងជសមាៃ ឹះាលយួ 
្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច។ ្កាហវចិ្បងាា ញថា ៧៤%ម្នអនកស្ៃីយតបធាៃ ប់មានជស្មាឹះាលួយ្កុលហ ជនសលបទាន។ 
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“ពួកសឧ(្កុលហ ជនសលបទាន) លិនតវល់នលងវបបធល៌របស់សយីង ពួកសឧច្ង្បលូលម្្ពស ី លិនថ្លនវនិិសោឧសនាឹះសស ពួកសឧ
បាន ូសឆ្យសដ្ឋយោម នការពិស្ោឹះសោបល់ាលួយសយីង ការនិសោឧរបស់ពកួសឧលិន្តលលថ្តលិនបាន្តភល់្ល
្បសោជន៍ដល់សយីងសស ប ជថ្នតភថ្លលទាងំរសំោភយកដី និងម្្ពស ីរបស់ពួកសយីងសសៀត”  ្កុលសហឧលន៍ថ្ដលបានសលកី 
ស ងីកំ ជងសពលពិស្ោឹះសោបល់សៅសតតតភសៃលងថ្្តង។  

 
្កាហវចិ្៧.២.២ ច្ំនួនករណីជសមាៃ ឹះដធីៃីរវាងសហឧលន៍ និង្កុលហ ជនសលបទាន 

 ទាក់សងនលងការតអូញថ្តអររបស់សហឧលន៍ខាងសលី អាា្ធរសតតតភ នងិអាា្ធរលូលដ្ឋឋ ន លនិឯកភាពាលយួសសសនៈ
របស់សហឧលន៍សនាឹះសស។អាា្លូលដ្ឋឋ នបានបញ្ញជ ក់ថា”ភាឧស្ចី្នសហឧលន៍បានកាន់កាប់ដីតជសច្ាប់សលីដីស្ថធារណៈ
របស់រដឋនិងដីឯកជនរបស់រដឋថ្ដលរដ្ឋឋ ភិបាលបាន្តភល់សៅឱ្យ្កុលហ ជនសលបទាន”។ លជនសពលនិរាសករណ៍សលបទានដី
សសដឋកិច្ច ៣១%ម្នអនកស្ៃយីតបបានសលីនិោយថា សហឧលន៍ធាៃ ប់មានជសមាៃ ឹះដធីៃីាលយួ្កុលហ ជនសលបទាន្បមាណ
ា៧សៅ១០ដង តណៈថ្ដល១៦%ម្នអនកស្ៃីយតបថា មានជសមាៃ ឹះ្បថ្ហល៤សៅ៦ដង។  

៧.៣ ឥេធិពលម្នការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចសលើជវីភាពសហ្គលនល៍ូលដ្ឋឋ ន 
 អនជសោលតលសោលបណំងម្នអនជ្កលតយសលត១៤៦ មា្ត៣ បានសលីកស ងីថា ”[………] សដីលបបីសងកីនភាព
មានការងារសៅជនបសសៅកនជង្កបត័ណឌ ម្នពពិិធកលម និងពិពិធភាវូនយីកលមកសកិលម នងិការសធវីឱ្យមានកាោនជវតតភភាព
ជីវភាពរស់សៅ នងិសៅកនជង្កបត័ណឌ ម្នការ្ឧប់្ឧងធនធានធលមាតិថ្្អកសលី្បព័នធសអកូ ូសជីថ្ដលសល្សប[…..]”។ 
ដូច្ថ្ដលបានពពិណ៌នាខាងសលី សលបទានដីសសដឋកិច្ចច្នំួន៣៥្កុលហ ជន្តូវបាននិរាសករណ៍សដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា 
សដ្ឋយស្ថរសហតជ្លដូច្ា លិនសោរពច្ាប់ លិនបានបំសពញតលលកេ័ណឌ ម្នច្ាប់ ចូ្លរលួច្ំថ្ណកបសសលមសីម្្ពស  ី
ជសមាៃ ឹះដធីៃី ោម ន្នៃៈកនជងការវនិិសោឧ បងវលិដីលកឱ្យរដឋវញិ ាសដីល។ ពីរបីឆ្ន សំ្កាយការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋ
កិច្ច លិនមានព័ត៌មានណាលួយសលីស្ថា នភាពម្នជីវភាពរស់សៅរបស់ពលរដឋជជំវញិតំបន់សលបទានដីសសដឋកចិ្ចសនាឹះសស។  

 ការសិកសាពសនឹះបានបញ្ចូ លនូវសសសនៈស្សងៗរបស់អនកពាក់ព័នធថ្ដលសសួលបានកំ ជងសពលសធវីការសមាា សន៍ ការ

31%

16%

31%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

១-៣ដង ៤-៦ដង ៧-១០ដង ស្សងៗ



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា 
  49 

ពិស្ោឹះសោបល់ នងិពិភាកសាពក្លិតឃជ ំ បញ្ជ ីសណួំរសសងកតស្មាប់្ឧួស្ថរ។  ាលសធ្លម្នការសមាា សន៍អនក្តភល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ការពិស្ោឹះសោបល់ាលយួសហឧលន៍រងស្ោឹះ នងិអាា្ធរលូលដ្ឋឋ នបានបងាា ញថា សហឧលន៍ថ្ដល 
រស់សៅជជំវញិតបំន់សលបទានដសីសដឋកិច្ចឧឺា្ឧសួ្ថរថ្ដលងាយរងស្ោឹះ និងមានជីវភាព្កី្ក។ ជសមាៃ ឹះដីធៃ ី និងការស្បី
្បាស់ធនធានម្្ពស បីានសកនីស ងីរវាងសហឧលន៍ នងិ្កលុហ ជនសលបទានសៅកនជងតបំន់សិកសាព។ ការ ូសឆ្យដ ីនងិ
បសសលមសីម្្ពស សីៅកនជងតំបន់សលបទានបានសកនីស ងីឧួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ពិសសសសៅសពលកណាតភ លយប់។  អនជ្កលតយ
សលត១៤៦ ត្លូវឱ្យ្កុលហ ជនសលបទានទាងំអស់សធវីការវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគលលជនសពល ូសឆ្យ
ដីសលបទានសសដឋកិច្ច នងិម្្ពស សីៅកនជងតំបន់ដីសលបទាន។ ការអនជវតតភាក់ថ្សតភង ្កុលហ ជនសលបទានតៃឹះបានសធវកីារ
សិកសាពវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន នងិសងគលក ំជងសពល្បតិបតតភការឧស្មាង។ ករណីតៃឹះ សលបទានកិបាន្បតបិតតភិ
ការ ូសឆ្យដនីិងតំបន់ម្្ពស សីដ្ឋយោម នការសធវីរបាយការណ៍ EIA ោម នអនជបសោឧ ោម នថ្្នការសល សណំង និង
ឯកស្ថរ្ៃូវច្ាប់ដម្សសសៀតសដលីបោីំ្ សដល់ការវនិិសោឧរបស់ពួកសឧ។ សនឹះាការតវឹះច្សនាៃ ឹះដ៏ធកំនជងការអភិវឌ្ឍន៍សលបទាន 
ដីសសដឋកចិ្ចសៅកនជង្បសសសកលពុជា ថ្ដលនាឱំ្យជឹះឥសធិពលដល់ជីវភាពរស់សៅរបស់ពលរដឋថ្ដលរស់សៅជជំវញិសីតងំឧស្មា។ 
ាលសធ្លម្នការពិភាកសាព នងិសមាា សន៍ាលយួសហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់កនជងករណីសិកសាពច្ំនួន៤បងាា ញថា សហឧល
ន៍លិនមានឱ្កាសចូ្លរលួពិស្ោឹះសោបល់ាស្ថធារណៈ លិនអាច្សសួលបានព័ត៌មានអពំីការវនិិសោឧ លនិបានសសលួ
សំណង លនិមានការពិភាកសាពសពញសលញ ប ជថ្នតភបានសសលួរងស្ោឹះោ ងធងន់ធងរពីការរសំោភយកដធីៃី និងការរសំោភសសិធិ 
លនជសស។  

 ការវនិិសោឧថ្ដលលិនសល្សបបានបណាតភ លឱ្យបាត់បង់ដី និងធនធានធលមាតិថ្ដលា្បភពធនធានស្មាប់
្ស្សង់ជីវភាពរស់សៅរបស់សហឧលន៍ ពិសសសជនាតិសដលីភាឧតចិ្។ ករណីសិកសាពច្ំននួ៤ខាងសលីបាន្ៃជឹះបញ្ញច ងំអពំី
្កុលហ ជនសលបទានថ្ដលបាននិរាសករណ៍លិនមានតម្លៃថ្្នកបរសិ្ថា ន និងសអកូ ូសជ ីពីស្ពាឹះ្កុលហ ជនបាន ូសឆ្យោម ន
សល់អវទីាងំអស់លជនសពលបងវលិដី្ត ប់លករដឋវញិ និងនិរាសករណ៍សដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាល។ 

 សតតតភរតនៈឧីរ ី សហឧលន៍ចារា យនិោយថា “…….ពួកសឧបាន ូសឆ្យអស់រលីងសដ្ឋយោម នពិស្ោឹះសោបល់ 
ាលួយពួកសយងី.......ពួកសឧរសំោភយកម្្ពស រីបស់សយងីថ្ដលាសកីថ្នៃងរកអាហារ្បចាមំ្លង និងការសធវីកសកិលម
្បម្ពណី.........”។ 

 លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ាតិនិោយថា “….. ពួកសឧលិនបាន្តភល់ព័ត៌មានលលអិត នងិឯកស្ថរ្ៃូវច្ាប់ម្នការវនិិសោ
ឧដល់សយងី.......ពួកសឧពោោលពនោសពលដ្ឋដំជឹះលតភងសហយី លតភងសសៀត............ពួកសឧោម ន្នៃៈកនជងការវនិិសោឧដណំាំ
សនាឹះសស”។  

 លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលសតតតភរតនៈឧីរ ី “……………ត្ជ ំលិនដលងព័ត៌មានលលអតិរបស់្កុលហ ជនសនឹះសស ថ្តត្ជ ំថ្តងថ្តចូ្លរលួ
ដំសណីរការ្តតួពិនតិយ វាយតម្លៃ និង្តួតពនិិតយ្កុលហ ជនសលបទាន.......ត្ជលំិនដលងអវីទាងំអស់ទាក់សងនលងដំសណីរការសធវី
សសច្កតភសីស្លច្ិតតភ...........្ឧប់ោ ងអា្ស័យសលីការសស្លច្ច្ិតតភរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ាតិ.......”។ 

 សហឧលន៍សតតតភសៃលងថ្្តងនោិយថា “ត្ជ ំអត់ដលងព័ត៌មានអវីទាងំ..........ត្ជ ំសឃញី្កុលហ ជនបិស្ៃូវ្ៃងកាត់តំបន់ដី 
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សលបទានសសដឋកចិ្ចថ្ដលតភាជ ប់សៅ្ៃូវាតិសលត៧...........ត្ជ ំពិបាកសៅ្សាពរ សៅលណឌ លសជតភាព ស្ថោសរៀន.....” សហ
ឧលន៍ស្សងសសៀតសលកីស ងីថា “........ពកួសឧបសិ្ៃូវសដីលបកីាប់ស  ីលិនថ្លនស្មាប់ដ្ឋសំៅស ូសនាឹះសស...........”។  

 សហឧលន៍សៅសតតតភ្កសច្ឹះនោិយថា “.......ត្ជ ំពោោលតស ូលតិាលួយសហឧលន៍ស្សងៗរហូតសសលួបានដីលក
វញិ........ត្ជ ំបានការោំ្ សពីអាា្ធរសតតតភ និងលូលដ្ឋឋ នសដីលបសីសួលបានបណាកលមសិសធដិីធៃី តលរយៈបសបញ្ញជ សលត០១បប 
ជីវភាពរបស់ត្ជ ំកាន់ថ្ត្បសសីរស ងី និងមានការថ្្ប្បលួសបីស្បៀបសធៀបនលងពលីជន........ពីស្ពាឹះត្ជ ំាមាច ស់កលមសសិធសលដីី
សនឹះ ត្ជ ំអាច្ដ្ឋដំជឹះដណំាកំសិកលម និងកសិ តសសាពហកលមសដីលបបីសងកីន្បាក់ច្ណូំល.......”។ 

 ្ពឹះសងឍលួយអងគថ្ដលថ្តងថ្តសសងកតសលលីការតស ូលតិរបស់សហឧលន៍បានសលីកស ងីថា “.........សហឧលន៍
សបាយច្តិតភណាស់ថ្ដលសសលួបានបណាកលមសសិធិ នងិអាច្រក្បាក់ច្ណូំលបថ្នាលតលរយៈការសធវីកសិកលម ការលក់ដីសៅ 
អនកមាន្សពយសលបតតភិថ្ដលលកពីភនំសពញ នងិសតតតភស្សងៗ.........”។ ្ពឹះអងគបថ្នាលថា “………ពួកោត់បានតចី្បាក់ពលីី្កូ 
ហរិញ្ញវតាជសដីលបសីធវកីសិពាណិជជកលម ប ជថ្នតភពកួោត់បានបរាជ័យសដ្ឋយស្ថររាងំសងួត កងវឹះបសច្ចកសសស នងិលិនមានការោំ្ ស 
បសច្ចកសសសពីលនៃីរជំនាញ.........”។  

 សហឧលន៍សៅសតតតភតតតភរមានជ័យបានសលកីស ងីថា “.......អាា្លូលដ្ឋឋ នបាន្តភល់ដសីងគលកចិ្ចលកពួកសយងី
សដ្ឋយោម នលកេ័ណឌ សដីលបសី្ថងសង់្ៃឹះ នងិសធវីថ្្សច្កំារ.......ពីរបីឆ្ន សំ្កាយលក ្កលុហ ជន អងគរស ូសហគរី បានចូ្លលក និង
រសំោភយកដីរបស់ពកួសយងីសដ្ឋយោម នការពិស្ោឹះសោបល់ សហយីមានការោំ្ សសដ្ឋយអាា្ធរលូលដ្ឋឋ នសសៀត.......”។ 
សហឧលន៍ស្សងសសៀតបាននោិយថា “………ពួកសឧលិនឱ្យសយងី្បលូល្ល្សូវសនិសស ពួកសឧបានដជត្ៃឹះរបស់សយងី 
និងចាប់តៃួនពកួសយងី.......ជីវភាពរបស់ពួកសយងីកាន់ថ្តធាៃ ក់ធងន់ធងរ និង្កី្កស ងី ស្តសតភីមាន ក់ថ្ដលមានម្្ៃសពាឹះ្តូវបាន
កាត់សទាសឱ្យាប់ឧជក សដ្ឋយស្ថរថ្តោត់ការពារដីរបស់ោត់.......”។ សហឧលន៍្បមាណា១០០្ឧសួ្ថរ្តូវអត់្ៃឹះ
សំថ្បង សហយីសស្លច្ច្ិតតភច្ណំាក្សកុសៅ្បសសសម្លសដលីបថី្សវងរក្បាក់ច្ណូំល្ស្សង់ជីវភាព្បចាមំ្លង។ សហឧលន៍ 
រង្លប ឹះពាល់អស់សងឃលលោ ងខាៃ ងំច្ំសពាឹះការសសួលបានដី នងិ្ៃឹះ្ត ប់លកវញិសដ្ឋយស្ថរពជំមានវធិានការណាលួយ 
ពីរដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ាតិ។ សហឧលន៍បានពោោលដ្ឋក់ពាកយបណតភល ងសៅស្ថោដំបូងសតតតភ ្ កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ នងិ
សនស្ថស នងិសសីតភីការឧណៈរដឋលស្តនតភី ប ជថ្នតភលិនមានវធិានការច្ាប់ណាលួយច្ំសពាឹះ្កលុហ ជនសនឹះសស។  

 រហូតលកដល់សពលសនឹះ សហឧលន៍សៅថ្តលិនមានដីស្បី្បាស់ និងលិនទាន់បានដលីកវញិ សបីសទាឹះបីារដ្ឋឋ ភិបាល 
បានសសលួយកដីថ្ដល្កុលហ ជនបាន្បឧល់លកវញិក៏សដ្ឋយ។ លស្តនតភីរដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ាតិបានសលីកស ងីថា “.......វាសៅថ្ត 
លិនទាន់ច្ាស់ោស់អំពជីំហានបនតភច្ំសពាឹះដសីលបទានថ្ដលបានិរាសករណ៍សៅកលពុជា ប ជថ្នតភ......វា្បថ្ហលាថ្កថ្្បសៅ 
ាដីសលបទានសងគលកចិ្ច ដសី្មាប់ស្ថតភ រម្្ពស  ី និងតំបន់អាសិភាពស្សងៗសសៀតរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល...... សទាឹះបីោ ងណា 
្កុលការងារសលបទានដីសសដឋកិច្ចនលងបនតភពនិិតយការអនជវតតភសលបទានដីសសដឋកចិ្ចស្សងៗសសៀត”។ 

 ថ្្អកសលីករណីសិកសាពទាងំបួន និងការសមាា សន៍ាលយួអនក្តភល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ការនរិាសករណ៍សលបទានដី
សសដឋកិច្ចលិនបានចូ្លរលួច្ំថ្ណកស្ច្នីដល់ការថ្កលលអជីវភាពរស់សៅរបស់្បាជនលូលដ្ឋឋ ន ការកាន់កាប់ដី នងិ្បាក់
ច្ំណូល ពីស្ពាឹះភាឧស្ច្នីម្នសហឧលន៍ពលងថ្្អកសលធីនធានធលមាតិ នងិម្្ពស ។ី ការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចលិន



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 
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បាន្តភល់តម្លៃថ្្នកបរសិ្ថា ន នងិសអកូ ូសជីស្មាប់្បាក់ច្ណូំលរបស់សហឧលន៍សនាឹះសស។ បញ្ញា ស្សងសសៀត រដ្ឋឋ ភិបាល
ហាក់ដូច្ាលិនទាន់មានថ្្នការាក់ោក់សៅស យីស្មាប់ដីថ្ដលបានលកពីនិរាសករណ៍ទាងំសនឹះសស។ រហូតលក ដល់
សពលសនឹះ អាា្ធរសតតតភ លនៃរីជំនាញ និងសហឧលន៍លូលដ្ឋឋ នបានយល់អពំីយនតភការរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់ាតិស្មាប់ 
ថ្្នការនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅសពលអនាឧត។ សទាឹះាោ ងណា ្កសួងកសិកលមបានបសងកីត្កលុការងារ 
សដីលបី្ តួតពនិិតយ និងវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកចិ្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍រចួ្សហយីសូទាងំ្បសសស និងសលកីាអនជ
ស្ថសន៍សដលីបថី្កលលអសៅសពលអនាឧត។ 

៧.៤ សំណូម្ពររបស់សហ្គម្ៃ៍ចំឈពាោះរា រដ្ឋា ភិបាលសក្រាបស់ម្បទាៃដីឈសដាកិចចមដលបាៃៃិរាសករណ៍បចចុរបៃន 
 សៅម្លងសី០៦ ថ្តកជលាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧31 ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសបានបសងកីត្កុលការងារលួយថ្ដល
ដលកនាសំដ្ឋយរដឋសលខាធកិារ និងលស្តនតភីាន់តពុស់ពីរដឋបាលម្្ពស ាីសមាជិកសដលីបចី្ជឹះសកិសាពអសងកត នងិវាយតម្លៃសតិងំ
សលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍។ អាណតតភការងាររបស់្កុលការងារសនឹះឧឺស្លបស្លលួាលយួអាា្ធរសតតតភ
ថ្ដលពាក់ព័នធសដលីបពីិនិតយ វាយតម្លៃ សធវីថ្្នសី សបាឹះបសងាគ ល្ពំ អនជបសោឧ និងច្ជឹះបញ្ជ ីដីរដឋ នងិរាយការណ៍សដ្ឋយមាន
អនជស្ថសន៍ជូន្កសងួកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថសសដលីបអីភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថតភ រម្្ពស សី ងីវញិសៅសពលអនាឧត។  

 

                                                           
31 MAFF, decision #115 SSR, on 06 February 2017.  



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 
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្កាហវចិ្៧.៤.១៖ក សណូំលពររបស់សហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់សលីការថ្កថ្្បសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍
ស្មាប់សពលអនាឧត  

 អនជសោលតលការសមាា សាលួយ្បាជនរងស្ោឹះសៅកនជងសតតតភច្ំននួ០៤ បងាា ញថា ១៥-២២%ម្នអនកស្ៃីយ
តបកនជងសតតតភសៃលងថ្្តង និងតតតភរមានជ័យបានសសនីសជំ្បឧល់អតីតដីរបស់ោត់លកវញិសដ្ឋយោម នលកេណឌ សដីលបបីនតភការដ្ឋំ
ដជឹះដណំាកំសិកលម នងិជស្លសីលជតរបរស្មាប់ជីវភាពរស់សៅ។ អនកស្ៃីយតបស្សងសសៀតច្ំនួន៨-១៨% សៅកនជងសតតតភ
្កសច្ឹះ នងិសតតតភតតតភរមានជ័យបានសសនដីល់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលពិចារណា្តភល់ដសីលបទានសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍សៅ
្ឧួស្ថរ្កី្កបំ្ ជត និង្ឧសួ្ថរោម នដី តលរយៈយនតភការថ្ដលមាន្ស្ថប់របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលដូច្ា យនតភការ្តភល់សលបទាន
ដីសងគលកិច្ច។ សទាឹះាោ ងសនឹះកតភ ី អនកស្ៃយីតបតចិ្តចួ្(៣-៦%) បានសសនីថាដីសលបទានថ្ដលបាននិរាសករណ៍ឧួរថ្តរកសាព
សជកសដលីបសី្ថតភ រឧ្លបម្្ពស សី ងីវញិ ស្មាប់អភិរកសជីវៈច្្លុឹះ នងិតំបន់ការពារធលមាត។ិ 
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សំណូលពររបស់សហឧលន៍ចំ្សពាឹះនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច

សតតតភតតតភរមានជយ័ សតតតភ្កសច្ឹះ សតតតភសៃលងថ្្តង សតតតភរតនៈឧីរ ី
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៨. សសច្កតីសននិដ្ឋឋ ន និ អនុស្ថសន ៍ 
៨.១ សៃនិដ្ឋា ៃ 

 សោងតលការវភិាឧ និងករណីសកិសាពទាងំបនួ ច្ំននួ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកចិ្ចថ្ដលកំពជង្បតិបតតភិការសាតិ 
សៅស្កាលការ្ ឧប់្ឧងរបស់្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស មានច្ំនួន២២៩្កុលហ ជនសដ្ឋយមានម្្ៃដីសលបទានសរជប
ច្ំនួន១,៥៣ោនហកិត សៅសូទាងំ្បសសសកលពុជា។ ច្ំនួន្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាននិរាសករណ៍សរជប 
៣៤្កុលហ ជន (១១្កុលហ ជនសាិតសៅស្កាល្កសួងកសកិលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស នងិ២៣្កុលហ ជនសាតិសៅស្កាល
្កសួងបរសិ្ថា ន)។ ការសសលួបានព័ត៌មានសលបទានដីសសដឋកចិ្ច និងឯកស្ថរ្ ៃូវច្ាប់មានតមាៃ ភាពតិច្តួច្បំ្ ជត។ សបីពិនតិយសលី
សិសធិលនជសស សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពសីលបទានដីសសដឋកចិ្ចលិនអាច្សសួលបានព័ត៌មាន និងលិនបានចូ្លរលួ
សពញសលញកនជងដំសណីរការសធវីសសច្កតភសីស្លច្ច្តិតភ។ ្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចលួយច្នំួនលិនបានអនជវតតភតលលកេណឌ
ត្លូវរបស់ច្ាប់្បសសសកលពុជា ដូច្ា របាយការណ៍ EIA ការសធវីអនជបសោឧដ ីការច្ជឹះបញ្ជ ីដីរដឋ បសសលមសីម្្ពស  ី និង
ការ្តួតោន សលី្ពំដីរបស់សហឧលន៍ ាសដីល។ ភាឧស្ច្នីម្នការ្តភល់សលបទានដីសសដឋកចិ្ចសាិតសៅកនជងតបំន់ម្្ពស  ី និង
តំបន់ការពារធលមាតិ។ ការ្តភល់សណំងរបស់្កុលហ ជនសៅសហឧលន៍លិនអាច្សសួលយកបាន ពីស្ពាឹះមានតម្លៃទាប ាង
សី្សាពរ សំហដំីតូច្ាង ដោីម នជីាតិ និងតំបន់ថ្ដលោម នម្្ពស ។ី ភាឧស្ច្នីម្ន្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាន
និរាសករណ៍លិនសោរពតលច្ាប់របស់្បសសសកលពុជា និងបានចូ្លរលួច្ំថ្ណក្ប្ពលតតភបសសលមីសម្្ពស  ី និងរសំោភសិសធិ
លនជសស។  

 

៨.២ អៃុសាសៃ៍   
សក្រាប់ក្រកសួងពាក់ពៃ័ធរបស់រា រដ្ឋា ភិបាល 

1. ព្ងលង និងជំរជញការអនជវតតភច្ាប់របស់្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចនីលួយៗ ពាក់ព័នធនលងការសធវីអនជបសោឧ
ដីស្ថធារណៈរបស់រដឋ វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគល ការច្ជឹះបញ្ជ ីដឯីកជនរបស់រដឋាលួយ
្កសួងសរៀប ច្ំថ្ដនដ ីនឧរូបនយីកលម នងិសណំង់ ការកាប់ស តីជសច្ាប់កនជងតំបន់ជជំវញិឧស្មាងសលបទានដី
សសដឋកិច្ច។ល។ 

2. ្កុលហ ជនសី្បលកសាពឯករាជយទាងំអស់ថ្ដលនលងសធវកីារសិកសាពវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគល
(SEIA) ឧួរថ្តពនិិតយសលលីស ងីវញិ នងិធានាឧជណភាពសដ្ឋយ្កសួងបរសិ្ថា ន។ សហឧលន៍រង្លប ឹះពាល់ 
អងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភិបាល អងគការលូលដ្ឋឋ ន និងអនកពាក់ព័នធស្សងៗសសៀតឧួរថ្តចូ្លរលួពិស្ោឹះសោបល់ 
ច្រចារ និងដ្ឋក់បញ្ចូ ល នូវលតិសោបល់របស់ពួកសឧឱ្យបានសពញសលញសៅ្ឧប់ដណំាក់កាលទាងំអស់ម្នការ
វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគល។ ធានាថា លសធ្លម្នរបាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ ្
ថាន និងសងគលឧួរថ្តអាច្រកបានាស្ថធារណៈ ការ្សពវ្ សាពយឱ្យបានសូលំសូោយ ្បាជនលូលដ្ឋឋ នអាច្
យល់តៃលលស្ថរបានអាច្រកបានសៅសលីកាតភ ព័ត៌មានលូលដ្ឋឋ នថ្ដលសាិតសៅជិតសតីងំឧស្មាងសលបទានដីសសដឋកិច្ច 
្ពលទាងំដ្ឋក់សលីសឧហសំព័រ។ 
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3. អនជសោលតលកចិ្ចសនោ នងិថ្្នការសលលមីរបស់្កលុហ ជននីលយួៗ ្កសួងពាក់ព័នធរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលឧួរថ្ត
បនតភ តលដ្ឋន ្ តួតពនិិតយ នងិវាយតម្លៃការអនជវតតភ្បចាឆំ្ន ឱំ្យបានល ត់ច្ត់។ ្ តភល់ឱ្កាសដល់សហឧលន៍ថ្ដល
រង្ល ប ឹះពាល់សដីលបចូី្លរលួកនជងដំសណីរការវាយតម្លៃការអនជវតតភ្បចាឆំ្ន  ំ នងិ្តភល់ភសតភជតង/ធាតជចូ្លសដលីបី
ោំ្ សដំសណីរ ការសធវីសសច្កតភសីស្លច្ច្ិតតភ។ 

4. សំនាស់ដធីៃីរវាងសហឧលន៍ និង្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចឧួរថ្តសដ្ឋឹះ្ស្ថយឱ្យបានរចួ្រាល់ លជនសពល
 ូសឆ្យម្្ពស ។ី ការ ូសឆ្យដីនិងម្្ពឧួរថ្តសសលួបានការអនជល័តសដ្ឋយ្កសងួកសិកលម រជកាេ
្បមាញ់ នងិសនស្ថសាលជនសនិ។ 

5. លជតរបរច្ិញ្ច លលជីវតិតលថ្បប្បម្ពណី សំសនៀលសំោប់សហឧលន៍ជនាតិសដីលភាឧតចិ្ និងតំបន់សបតិកភណឌ
ឧួរថ្តសរៀបច្ំថ្្នសី និងសបាឹះបសងាគ ល្ពសំ្មាប់សោលបណំងអភិរកស នងិថ្្នការ។ ការ្តភល់សលបទានដី
សសដឋកិច្ច ឧួរថ្តសជៀសវាងសៅសីកថ្នៃងសនាឹះ ឬជិតសតីងំសនាឹះ។ 

6. សដីលបសីជៀសវាងការបក្ស្ថយតជសោន របស់អនកពាក់ព័នធ ាពិសសស អងគការសងគលសជីវលិ និងរដ្ឋឋ ភិបាលសលី
សតភិតិ សលបទានដីសសដឋកិច្ច ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស ឧួរថ្តសធវីបច្ចជបបននភាព នងិបំសពញ
ព័ត៌មានកនជងបញ្ជ ី្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ច និងម្្ពសលបទានថ្ដលសៅមានសកលមភាពឱ្យបានសពញ
សលញ សដ្ឋយរលួបញ្ចូ លនូវវឌ្ឍនភាពម្ន្បតិបតតភកិារឧស្មាង  និងដ្ឋក់ជូនឱ្យស្ថធារណៈជនអាច្រកបានសៅ
សពលណាលួយសល្សប។ បញ្ជ ីស ម្ ឹះ្កុលហ ជនសលបទានដសីសដឋកិច្ចឧួរថ្តមានព័ត៌មានសពញសលញ រលួមាន 
ព័ត៌មានលលអិតរបស់មាច ស់្កុលហ ជន ភាឧហ ជន មាច ស់សដីលរបស់្កុលហ ជន និងអាសយដ្ឋឋ នសំនាក់សនំងលលអិត
របស់្កុលហ ជនសៅកនជង្សុក (ការោិល័យកនជង្បសសស នងិសីតងំថ្ដលអាច្រកសឃញី) ការបង់ម្លៃ នួល
សលបទាន និងច្ណូំលបានពី សលបទានដីសសដឋកិច្ច។ ព័ត៌មានទាងំសនឹះឧួរថ្តមានទាងំភាស្ថថ្តមរ នងិអង់សឧៃ
ស។ 

7. សោងតលសណូំលពររបសសហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាង សលបទានដីសសដឋកិច្ចថ្ដលបាន
និរាសករណ៍ឧួរថ្តសលបទានសៅ្ឧួស្ថរ្កី្កីថ្ដលពជមំានដ ី និង្ឧសួ្ថរសីទាល់្កសដីលបដី្ឋដំជឹះដណំាកំសិកលម 
និងបសងកនី្បាក់ច្ណូំល សដ្ឋយអនជសោលតលយនតភការរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្ដលមាន្ស្ថប់។ ម្្ៃដីម្្ពថ្ដល
សៅសល់ពកីារនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកចិ្ចឧួរថ្តរកសាពសជកាតំបន់អភិរកសម្្ពស  ី ឬតំបន់ស្ថតភ រម្្ពស ី
ស ងីវញិ។ ្កសួងពាក់ព័នធឧួរថ្ត្តភល់នូវការោំ្ សបសច្ចកសសសដល់ការងារទាងំសនឹះ។ 

8. ការបាត់បង់ ឬរចិ្រ លលបរសិ្ថា ន ការហូរស្ចាឹះដ ី ្លប ឹះពាល់សសដឋកិច្ច និងសងគល ការបាត់បង់ជីវៈច្្លុឹះនងិ
្បព័នធ សអកូ ូសជីសដ្ឋយស្ថរថ្តការអនជវតតភលិន្សបតលច្ាប់ និងសលមភាពរបស់្កលុហ ជនសលបទានឧួរថ្ត្តភ
ល់សណំងសលរលយ និងមានវធិានការតល្ៃូវច្ាប់។ 

សក្រាប់ក្រកុម្ហ្ ៃុសម្បទាៃដីឈសដាកិចច 

1) សតភង់ដ្ឋម្នការសសលួតជស្តូវសងគល(CSR) ឧួរថ្តអនជវតតភសដ្ឋយ្កុលហ ជនទាងំអស់។ ការតងំសលីំសៅលមីឧួរថ្ត
ពិស្ោឹះសោបល់ាលយួ្បាជនរង្លប ឹះពាល់ឱ្យបានសពញសលញ នងិសោលរពតលសតភង់ដ្ឋសិសធិលនជសស នងិ
ត្លូវការាលូលដ្ឋឋ នរបស់លនជសស។ សតភង់ដ្ឋសដ្ឋយសសរ ី ាលជនសដ្ឋយមានព័ត៌មាន្ឧប់្ោន់(FPIC) ឧួរថ្តអនជ
វតតភឱ្យបានលជងឺមា ត់សៅសពលពិស្ោឹះសោបល់ាលួយជនាតិសដីលភាឧតិច្។ 



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 
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2) សដីលបចូី្លរលួច្ំថ្ណកកនជងសោលនសោបាយកាត់បនាយភាព្កី្ករបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ្កលុហ ជនសលបទានដីសសដឋ
កិច្ចឧួរថ្ត្តភល់ការងារដល់្បាជនលូលដ្ឋឋ នឱ្យបានស្ច្ីនសដលីបសីធវីការាលួយ្កុលហ ជនសដ្ឋយសសួលបាន្បាក់ នួល/
្បាក់សបៀវតសសលរលយ។ លកេណឌ ការងារឧួរថ្តអនជសោលតលច្ាប់សតភពីីការងារម្ន្បសសសកលពុជា។ 

3) សហឧលន៍ថ្ដលរស់សៅជជំវញិសលបទានដីសសដឋកិច្ចឧួរថ្តអាច្ស្បី្បាស់្ៃូវលមី និងលនិហាលឃាត់ការសធវីដំសណីរសៅ
កនជងសីតងំដីសលបទានសសដឋកចិ្ច។  

4) ្កុលហ ជនសលបទានដីសសដឋកិច្ចឧួរថ្ត្តភល់ការោំ្ សសដីលបាី្បសោជន៍សងគល ដូច្ា សសវាសជតភាព ឱ្កាសអប់រ ំ
និងវធិានការការពារបរសិ្ថា ន ្ពលទាងំចូ្លរលួច្ំថ្ណកដល់សកលមភាពអភិវឌ្ឍន៍សហឧលន៍។ 

សក្រាបអ់ងគារម្ិៃមម្ៃរដ្ឋា ភិបាល/អងគារសងគម្សុីេិល 

6) ជូនដណំល ង និងថ្ច្ករថំ្លកព័ត៌មានសតភពីី្លប ឹះពាល់ាសកាតភ នជពលសលីជីវភាពរស់សៅរបស់សហឧលន៍ថ្ដលរង 
្លប ឹះពាល់តលរយៈការោំ្ សថ្្នកបសច្ចកសសស និងថ្្នកច្ាប់សៅតលការចាបំាច់្។ 

7) អនជសោលតលច្ាប់ម្ន្កលបរសិ្ថា ន និងធនធានធលមាតិ(លម)ី សលីកកលពុស់ និងព្ងលងការពសិ្ោឹះសោបល់ាស្ថ
ធារណៈសលីការអភិវឌ្ឍសលបទានដីសសដឋកិច្ច ការសរៀបច្ំរបាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន ការអនជវតតភ
លិតិតបសដ្ឋឋ នឧតិយជតតភ និងលកេណឌ ត្លូវស្សងៗម្នច្ាប់ស្សងៗ ច្ំសពាឹះ្កុលហ ជនថ្ដលកំពជងដំសណីរការសដីលប ីថ្ក
លលអការអភិវឌ្ឍកសិ តសសាពហកលមកាន់ថ្ត្បសសីរច្ំសពាឹះជីវភាពរស់សៅលូលដ្ឋឋ នសដីលបរីលួច្ំថ្ណកកាត់បនាយភាព
្កី្កសៅកនជង្បសសសកលពុជា។ 

8) សលីកកលពុស់ការយល់ដលងាស្ថធារណៈ និងអភិវឌ្ឍន៍សលតាភាពសហឧលន៍លូលដ្ឋឋ នសលីសិសធលិនជសស ្កបតណឌ
ច្ាប់ សិសធដិីធៃី ដំសណីការច្ជឹះបញ្ជ ីដីធៃី យជសធស្ថស្តសតភតស ូលតិ នងិជំនាញចាបំាច់្នានាសសៀត។ 

9) អនជវតតភតលរបាយការណ៍វាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន នងិ្បភពព័ត៌មានស្សងៗសសៀតអំពី្កុលហ ជនសលបទាន 
ដីសសដឋកចិ្ច ឧួរសរៀបច្ំាឯកស្ថរការពិត ឬសមាា រៈ្សពវ្ សាពយស្មាប់សហឧលន៍ថ្ដលរង្លប ឹះពាល់ពីឧស្មាង 
សដីលបាីព័ត៌មានស្មាប់ពកួោត់។ 

  



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 
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ឯកស្ថរសោ  
1. អងគការអាដហជក(២០១៤), ស្ថា នភាពដីសៅកលពុជា២០១៣ ្បសសសកលពុជា  
2. សីភាន ក់ងារការថ្សតកលពុជា(២០១៥),្កសួងកសិកលមនលងបញ្ច ប់ការវាយតម្លៃសលបទានដីសសដឋកិច្ចសៅ
កលពុជា ការថ្សតច្ជឹះម្លងសី៣០ ថ្តកញ្ញញ  ២០១៥ 

3. អងគការ CEA និង CDRI (២០១៥),ការ្ឧប់្ឧងសលបទានដីសសដឋកិច្ច កលពុជា 
4. អងគការ CLEC, អងគការ SVC និងស្សងៗ (២០១៣), បញ្ញា  និង្លប ឹះពាល់ពីការច្ជឹះបញ្ជ ីដីឯកជនសៅកនជង

សហឧលន៍ជនាតិសដលីភាឧតចិ្ សតតតភរតនៈឧីរ ីកលពុជា  
5. អងគការ CDRI (២០១២), ការវនិិសោឧបរសសសកនជងវស័ិយកសិកលម្បសសសកលពុជា  
6. លជឈលណឌ លកាណាដ្ឋស្មាប់ការអប់រ ំនិងវសិោស្ថស្តសតភ (២០១៤)្លប ឹះពាល់ពីការព្ងីកកសកិលមសលឧី្លប

ម្្ពស កីនជងសតតតភរតនៈឧីរ ី្បសសសកលពុជា 
7. សហភាពអឺរ  ជប(២០១២), ឯកស្ថរបរសិ្ថា នកលពុជា 
8. អងគការសិនាន ការម្្ពស  ី(២០១៥), ការថ្្ប្បួល្លម្្ពស  ីការ្តួតពិនិតយម្្ពស  ីនងិអភិបាលកិច្ចដីធៃីសៅ

កនជង្បសសសកលពុជា  
9. សសវាកលមម្្ពស សី្ថកល រដឋបាលម្្ពស  ីនិងស្សងៗ (២០១៤) ថ្សវងយល់អំពីការនាសំ  ីនងិការ្តួតពិនិតយ 

សៅកនជង្បសសសកលពុជា កនជងបរបិស FLECT 
10. អងគការ Heinrich Boll Sufting (២០១៥) ការរសំោភដីខាន តធំសៅកនជង្បសសសកលពុជា ការបរាជ័យម្នសោល

នសោបាយាតិ និងអនតភរាតិសដីលបធីានាសិសធជិនាតិសដីលភាឧតិច្ សដលីបសីសលួបានការស្បី្បាស់ដី និង
ធនធានធលមាត ិសហរដឋអាសលរចិ្  

11. ្កសួងសរៀបច្ំថ្ដនដ ី នឧរូបនយីកលម និងសំណង់ (២០១៦),របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព្បចាឆំ្ន ២ំ០១៦ និង
ថ្្នការបនតភ ្បសសសកលពុជា  

12. ្កសួងបរសិ្ថា ន (២០១៥); របាយការណ៍ពាក់កណាតភ លអាណតតភិ (កញ្ញញ  ២០១៣ ដល់ សលស្ថ ២០១៥)  
13. ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស(២០១០), កលមវធិីម្្ពស ាីតិ ២០១០-២០១៩ 
14. ្កសួងកសិកលម រជកាេ ្បមាញ់ និងសនស្ថស(២០១៤), ថ្្នការរយជសធស្ថស្តសតភអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយកសិកលម ២០១៤-

២០១៨ 
15. កលមវធិីស្បី្បាស់្បកបសដ្ឋយច្ីរភាព និងអភិរកសជីវៈច្្លឹុះតំបន់ដីសសីលសលឧងគ (២០០៦) ការវភិាឧស្ថា នភាព

សតតតភសៃលងថ្្តង កលពុជា 
16. សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភបិាលសតភពីីកលពុជា នងិស្សងៗ (២០១៥) របាយការណ៍សសជបីអសងកត្លប ឹះពាល់ 

ពីឧស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ សតតតភ្កសច្ឹះ 
17. អងគការ NEPcon និងអងគការនិនាន ការម្្ពស (ី២០១៤) ការថ្្ប្បួលដីម្្ពស  ីនិងការបា ន់ស្ថម ន្លម្្ពស  ី

ករណីសិកសាពពី្បសសសកលពុជា ្បសសសដ្ឋណឺមា ក 
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18. សវសិកាម្នអងគការលិនថ្លនរដ្ឋឋ ភបិាលសតភីពីកលពុជា(២០១៥)សោលនសោបាយចាស់សកលមភាពលមី(បសបញ្ញជ ០១បប)  
19. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា (២០០១), ច្ាប់ភូលិបាល២០០១ 
20. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា (២០០៥), អនជ្កលតយសលត១៤៦ សតភពីីសលបទានដីសសដឋកិច្ច  
21. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា (១៩៩៩),  ្ បកាសសលត៧២សតភីពីសោលការណ៍ថ្ណនាកំារវាយតម្លៃសហតជប ឹះពាល់បរសិ្ថា ន    
22. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា (២០១៤),ថ្្នការយជសធស្ថស្តសតភអភិវឌ្ឍន៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
23. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា (២០១៣) ថ្្នការយជសធស្ថស្តសតភច្តជសកាណជហំានសី៣  
24. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកលពុជា (២០១២),បសបញ្ញជ ០១បប នងិ០២បប  
25. ថ្ប ន ្បាជ្វជសធី(២០១១),្លប ឹះពាល់ពសីលបទានដីសសដឋកិច្ចសលីជនាតិសដីលភាឧតិច្សៅសតតតភភូលភិាឧឥស្ថន 

្បសសសកលពុជា 
26. អងគការ PIC (២០១៥), ការច្ជឹះបញ្ជ ីដីសលូហភាព និងសសច្កតភីសសងេបដសីបបទានសសដឋកចិ្ច កលពុជា  

 
សគហ្េពំរ័  

 E-International Relations: ELC and law in Cambodia: http://www.e-
ir.info/2013/06/18/economic-land-concessions-and-the-law-in-cambodia/ 

 LICADHO (viewed on May 2017): visualizing ELC by timing http://www.licadho-
cambodia.org/concession_timelapse/ 

 Open Development Cambodia (download December 2016): Economic Land concession 
meta data https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions/ 

 Springer link (viewed March 2017): The Politics and Ethics of Land Concessions in Rural 
Cambodia https://link.springer.com/article/10.1007/s10806-013-9446 

http://www.e-ir.info/2013/06/18/economic-land-concessions-and-the-law-in-cambodia/
http://www.e-ir.info/2013/06/18/economic-land-concessions-and-the-law-in-cambodia/
http://www.licadho-cambodia.org/concession_timelapse/
http://www.licadho-cambodia.org/concession_timelapse/
https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10806-013-9446
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ឧបសម្ពៃ័ធ១៖ បចចរុបៃនភាពបញ្ជ កី្រកុម្ហ្ ុៃសម្បទាៃដីឈសដាកិចចកនុងឈខតតចំៃៃួ០៤(រតៃៈគីរ ីសៃឹងមក្រតង ក្រកឈចោះ ៃិងឧតតរាៃ ័យ)  
ល.រ ស្ថា នភាព

បច្ចជបបនន 
រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

1 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន ៧លករា តរ ី
 (7 Makara Phary Co. 
Ltd.) ពីលជនស ម្ ឹះ Heng 
Development Co. Ltd.) 

8655   ឧលល សជតន ី  រតនៈឧីរ ី អណតភូ ងមាស  ្កសួង
កសិកលម រជកាេ
្បមាញ់ និង
សនស្ថស
(កសក) 

 

2 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន លកជដសព្ជ អភិវឌ្ឍន ៍
កសិ តសសាពហកលម ( 
Mkod Pich Development 
Agro-Industry 

1950     រតនៈឧីរ ី លំតត ់  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពលំតត ់

3 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន ហួង អាញ់ អណតភូ ង
មាស(Hoang Anh 
Andong Meas Co. Ltd) 

9775   Nguyen 
Van Thu 

សវៀតណាល រតនៈឧីរ ី តថ្វង  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

តសោនាត ិ
វរីៈជ័យ 

4 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន អានជភាព សជភី វនិិ
សោឧ(Noupheap Sophy 
Investment Co. Ltd.) 

9000   អាន សជភ ី  រតនៈឧីរ ី អណតភូ ងមាស  
តថ្វអ 

 ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

តសោនាត ិ
វរីៈជ័យ 

5 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន ចាង លី វនិិសោឧ 
(Chuang Li Investment 
Co. Ltd.) 

1900 200 3/29/2011 ចាង ហជងម្វ 
CHANG 
HON WAI 

ច្ិន រតនៈឧីរ ី អណតភូ ងមាស  
 

ញ ន  
មា លិក 
 

កសក  

6 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ដូនសពញ អាស្តហគកូី 
(Daun Penh Agrico Co. 
Ltd.) 

8825   ា ចាន់សៅ 
 

 រតនៈឧីរ ី លំតត ់  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពលំតត ់

7 និរាសករណ៍ 50 ្កុលហ ជន ជីង សួងធាន 
(Jing Zoung Tian Co. 
Ltd.) 

9936     រតនៈឧីរ ី   ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

តសោនាត ិ
វរីៈជ័យ 

8 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ហ័ងអាន ់អូោ ដ្ឋវ 
(Hoang Anh Oyadav Co. 
Ltd.) 

9000  9/22/2011 ម្ល ឌ្ិញហជង 
Mai Dinh 
Hong 

សវៀតណាល រតនៈឧីរ ី Andoung Meas Nhang;T
a Lao 

កសក  

9 កាត់បនាយ 50 សជី អា ឌ្ី (CRD Co. Ltd.) 7591 3174 3/25/2011 សងវៀន វា ន ់
លិញ 

សវៀតណាល រតនៈឧីរ ី អណតភូ ងមាស   
បាថ្កវ អូជជ ំ

 កសក  
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ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

សំហមំ្្ៃដ ី Nguyen 
Van Minh 

10 និរាសករណ៍ 50 ហវជយ សសៀងម្ហ 
Fu Sheng Hai 
(Cambodia) Co. Ltd. 

7079   មា ស្ថ ងសច្ង 
Ma 
Shuang 
Cheng 

ច្ិន រតនៈឧីរ ី តថ្វង អណតភូ ង
មាស 

 ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

តសោនាត ិ
វរីៈជ័យ 

11 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 វាសនា វនិិសោឧ  
Veasna Investment 

5080  3/25/2011 តជន វាសនា  រតនៈឧីរ ី អណតភូ ងមាស  
បរថ្កវ 

 កសក  

12 ថ្កស្លួល 50 ្សី ភាព អារហ័ណនីហរណ 
Try Pheap Import Export 
Co. Ltd. 

9709   ្សី ភាព  រតនៈឧីរ ី តថ្វង  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

 

13 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្ស ុន សជវណាភូលិ វនិិសោឧ
Srun Sovannaphoum 
Investment Co. Ltd. 

8998   អាងំ សជត
និត 
Ang 
Sophanit 

 រតនៈឧីរ ី តថ្វង  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

តសោនាត ិ
វរីៈជ័យ 

14 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន DM Group 749 190 1/26/2012   រតនៈឧីរ ី អណតភូ ងមាស ញ ង កសក  

15 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន សអស សត តៃ នសល
សិន SK Plantation 
(Cambodia) Pte. 

8000   សូរនិ្ដ្ឋ  
កជមា ជ្ដ្ឋ 
Surendra 
Kumar 
Poddar 

 រតនៈឧីរ ី វនឺម្ស កូនមាន ់  កសក  

16 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Holley Eco-
industrial (Cambodia) 
Co.,LTD) 

7497  8/17/2011 ហសាពឧ  
ហសជីីង 
Xiaq Qijing 

ច្ិន រតនៈឧីរ ី កូនមាន ់ ្តពាងំ
្កហល  
និង្តពាងំ
ស្ច្ស 

កសក  

17 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Rat Sokhorn 
Incorporation Co. Ltd. 

9000   រត័ន សជតន  រតនៈឧីរ ី លំតត ់  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពលំតត ់



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា   3 

ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

18 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Kausu Eahleo ក ្
្កុលហ ជន BM Joint Stock 
Co.,LTD 

8400  10/5/2011 Le Van 
Thuan 

សវៀតណាល រតនៈឧីរ ី លំតត ់ សសដ្ឋ ្កសួងសសដឋ
កិច្ច និង
ហរិញ្ញវតាជ 

 

19 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Global Tech 
Sdn., Bhd, Rama Khmer 
International and Men 
Sarun Friendship 

20000 1300 12/21/1999 ថ្ល ន ស្ថរជន ថ្តមរ រតនៈឧីរ ី អូោ ដ្ឋវ  កសក  

20 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន ា ច្័នៃរសិធ អភិវឌ្ឍន៍
Chea Chanrith Aphivath 

5124  11/12/2007 Nguyen 
Canh 
Quang 

 រតនៈឧីរ ី បរថ្កវ អូោ ដ្ឋវ  កសក  

21 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន សហង ្បាឌ្័រ  
Heng Brother Co.Ltd. 

2361  7/31/2009 Nguyen 
Tuan Linh 

សវៀតណាល រតនៈឧីរ ី អណតភូ ងមាស  កសក  

22 និរាសករណ៍ 70 ្កុលហ ជន សហង ហា ប វនិិ
សោឧ Heng Heap 
Investment 

7000  7/31/2009 សហង ហា ប ថ្តមរ រតនៈឧីរ ី អូោ ដ្ឋវ  កសក  

23 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Hong An Mang 
Yang K Rubber 
Development 

6891  9/25/2009 Le Dinh 
Buu 

សវៀតណាល រតនៈឧីរ ី វនឺម្ស  កសក  

24 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន ឧីរអីភិវឌ្ឍន ៍ 
Kiri Development 

807  7/31/2009 ស្ង ហជក ថ្តមរ រតនៈឧីរ ី វនឺម្ស  កសក  

25 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុងបូក រតនៈឧីរ ីអភិវឌ្ឍន៍ 
សៅស ូ Krong Buk 
Ratanakiri Aphivath 
Caoutchouc Co. Ltd. 

6695  4/9/2010 Nguyen 
Van Thanh 

សវៀតណាល រតនៈឧីរ ី តថ្វង អណតភូ ង
មាស  

 កសក  

26 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Dai Dong Yoeun 
Commercial Joint-stock 
Company 

4889  1/29/2010   រតនៈឧីរ ី អូោ ដ្ឋវ  កសក  

27 កាត់បនាយ 50 ្កុលហ ជន Jing Zhong Ri 
Co. Ltd. 

9224   Li Qing 
Xian 

 រតនៈឧីរ ី លំតត ់  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា   4 

ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

សំហមំ្្ៃដ ី ម្្ពលំតត ់

28 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន ហ័ង អាញ់ អណតភូ ង
មាស Hoang Anh Andong 
Meas Co. Ltd. 

9470  11/8/2011 Nguyen 
Van Thu 

សវៀតណាល រតនៈឧីរ ី អណតភូ ងមាស  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពលំតត ់

29 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន ភឌី្ីសអ PDA 
(Cambodia) Co. Ltd. 

5256  10/22/2009 Han Tae 
Woo 

កូសរ   ្កសច្ឹះ សនួល ស្ថវ យ្ជឹះ កសក  

30 និរាសករណ៍ 70 CIV Development Agro 
Industry 

1000 108 11/1/2008   ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ  
ថ្្សចារ  

កសក  

31 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 Hai Yong Investment 
Agro Industry Company 

701     ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ  កសក  

32 និរាសករណ៍ 50 Huot Sambat Co. Ltd. 6432   Keo 
Vannary 

 ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

33 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Dau Thieng-
Kratie Rubber 
Development Co. Ltd. 

6592  1/3/2011   ្កសច្ឹះ សនួល ្ៃូង ដំរ ី្ ជង  
ថ្្ពកស្ថ
មាន 
ស្ថវ យ
ស្ច្ស 

កសក និង
សតតតភ 

អនជ្កលតយ#174, 
30-12-2010 

34 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Dau Thieng 
(Cambodia) Rubber 
Development Co. Ltd. 

7972  1/3/2011   ្កសច្ឹះ សនួល ្ៃូង កំពងដ់ំរ ី
ស្ថវ យ
ស្ច្ស ដំរ ី
ជ្ង 

កសក និង
សតតតភ 

 

35 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន ច្ន័ៃ សជភា អភិវឌ្ឍ
Chan Sophea Aphivath 
Co. Ltd. 

5088  1/3/2011 សៅ  ច្័នៃ
សជភា 

 ្កសច្ឹះ ្ៃូង កំពងដ់ំរ ី
ដំរ ី្ ជង 

កសក  

36 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន JPE Co. Ltd. 678   ប ជល សជធាវ ី  ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ  កសក  

37 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Therak Viniyo 
(previously SL 
International Ltd.) 

520     ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ  កសក  



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា   5 

ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

38 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Rattanak Stone 
Cambodia Development 
Co.,ltd 

479     ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ  កសក  

39 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Trach Niem Huu 
Han Dau Tu-Phat Trien 
Dai Nam (Cambodia) 
Co. Ltd. 

4468   Lau Duc 
Duy 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សនួល  ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

40 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Vietnam 
Kampuchia Economy, 
Trade and Industry 
Company Ltd. (VKETI) 
Co. Ltd. 

5059    សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សនួល  ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

41 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន សជវណា រាជសី
Sovann Reachsey Co. 
Ltd. 

6525   Nguyen 
Duc Minh 

 ្កសច្ឹះ សនួល  ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 
 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

42 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន NK Agri 
(Cambodia) Co., Ltd. 

8892  11/11/2010 Kumar 
Arunachal
ammoman 

 ្កសច្ឹះ សំបូរ សកាឹះថ្ត្រ 
កាលដ់ំរ ី
សណាតភ ន 

កសក  

43 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន សជវណា វជសធី 
Sovann Vuthy Co. Ltd. 

5000 1279  Nguyen 
Cong 
Thanh 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 
 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

44 និរាសករណ៍ 70 ្កុលហ ជន ម្តនិញ ្កសច្ឹះ ស ូ
សហគរី  
Tai Ninh Kratie Sugar 

8725   Nguyen 
Van Loc 

 ្កសច្ឹះ សំបូរ រលួស
មានជ័យ 
ថ្្សជី 
កាលដំរ ី

កសក  

45 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Asia World 
Agricultural Development 
(Cambodia) Co. Ltd. 

10000 7767 3/15/2006 Wan Ylu 
Ming 

ច្ិន ្កសច្ឹះ សំបូរ  កសក  

46 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Green Island 
Agricultural Development 

9583  3/15/2006 Kwok Stan 
Ley Kor 

អាសលរចិ្ ្កសច្ឹះ សំបូរ  កសក  



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា   6 

ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

(Cambodia) Co. Ltd. Kuen 

47 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Great Wonder 
Agricultural Development 
(Cambodia) Ltd. 

8231 8178 8/11/2006 Kwok 
Wing 

ច្ិន ្កសច្ឹះ សំបូរ  កសក  

48 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Horizon 
Agriculture Development 
Co. Ltd. 

9996    កូសរ   ្កសច្ឹះ Snuol តសលល កសក  

49 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Dau Tu Saigon-
Binh Phuoc (SBK) 

6436  7/18/2007 Dang Tanh 
Tam 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ Chet Borei លមី កនៃួត កសក  

50 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន (Cambodia) 
Tong Min Group 
Engineering 

7465  12/8/2008 Zhang 
Zhen 
Zhong 

ច្ិន ្កសច្ឹះ ្កសច្ឹះ  កសក  

51 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Agri-Industrial 
Crops Development 

7000  12/8/2008 Zhang 
Zheng Wei 

ច្ិន ្កសច្ឹះ សំបូរ ថ្្សជី 
កាលដំរ ី

កសក  

52 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Carmadhenu 
Venture (Cambodia) 
Ltd. 

7635  11/13/2009 Arunachal
am 
Nandaa 
Kumar 

ឥណាឌ  ្កសច្ឹះ សំបូរ  កសក  

53 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន  ជន ហជង រា ប័រ
Chhun Hong Rubber 
Better Co. Ltd 

8202  1/29/2010 សី ពិសិដឋ ថ្តមរ ្កសច្ឹះ សំបូរ កំពងច់ាល កសក  

54 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Crops & Land 
Development 
(Cambodia) 

7200  12/8/2008 Mao 
Wenjun 

ច្ិន ្កសច្ឹះ សំបូរ ថ្្សជ ី កសក  

55 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន សជី &វ ី្ឧុប  
C&V Group Co., Ltd 

7000  1/29/2010 Le Muoi សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សំបូរ ថ្្សជី 
រលួស 

កសក  

56 កាត់បនាយ 50 ្កុលហ ជន CHPB 
Development co.,Ltd 

8686  1/29/2010 ឆ្យ ឧលល
តក 

ថ្តមរ ្កសច្ឹះ ថ្្ពក្បសប ់
 សំបូរ 

ស្ាយ
បនាៃ យ វ

កសក  



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា   7 

ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

សំហមំ្្ៃដ ី Chhay Kim 
Pak 

ឌ្ឍនៈ 
កំពងច់ាល 

57 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Mega Star 
Investment and Forestry 
Development 

8000  7/31/2009 Nguyen 
Trung Kien 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ ្កសច្ឹះ សំបជ្ក  
ច្្ងង  

កសក  

58 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Dong Nai Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd.(project #2) 

4588  1/29/2010 NGO Toan សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សំបូរ អូ្ោង 
រលួស
មានជ័យ 

កសក  

59 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Phu Rieng Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd. 

6434 747 7/4/2008 Nguyen 
Hong Phu 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សនួល ស្ថវ យ
ស្ច្ស 

កសក  

60 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Phu Rieng Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd. II 

915  3/11/2007 Nguyen 
Hou Nam 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សនួល ស្ថវ យ
ស្ច្ស 

កសក  

61 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Dong Phu Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd. 

9194  7/4/2008 Huynh Van 
Tu 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សំបូរ រលួស
មានជ័យ 

កសក  

62 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Megastar 
Produce & Import Export 

8000  7/31/2009 Lai Phu 
Chien 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សំបូរ អូ្ោង 
រលួស
មានជ័យ 
កាលដំរ ី

កសក  

63 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន China Dynamic 
Investment 

6600  1/29/2010 Wang Zhu 
Qing 

 ្កសច្ឹះ សំបូរ រលួស
មានជ័យ 
ថ្្សជ ី

កសក  

64 និរាសករណ៍ 50 ្កុលហ ជន IPD Insten Pro 
Trading 

987  4/2/2010   ្កសច្ឹះ សំបូរ កាលដំរ ី កសក  

65 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន New Line Cam 
Pty Co. Ltd. 

8977 8461 3/29/2011 ជូ សសចូ្វ
Chau 
Sechov 

ថ្តមរ ្កសច្ឹះ សំបូរ រលួស
មានជ័យ 

កសក អនជ្កលតយ#147, 
30 វចិ្េិកា 
2010 

66 កាត់បនាយ 50 ្កុលហ ជន E-Investment 6450  9/14/2011 ឡាយ  ថ្តមរ ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ ្កសួង      ថ្ដនជ្លកសតវ



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា   8 

ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

សំហមំ្្ៃដ ី Co. Ltd. ្បហសា 
Lay 
Prohors 

បរសិ្ថា ន ម្្ពសនួល 

67 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន សលល ត់ រា ប័រ តៃ នសល
សិន Memot Rubber 
Plantation Co. Ltd. 

9855  9/28/2010 សសង សូច្/ 
លលល ស ជន
ោង 

ថ្តមរ ្កសច្ឹះ សនួល  ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

68 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Binh Phuk Kratie 
Rubber 2 Co. Ltd. 

10000  1/3/2011  សវៀតណាល ្កសច្ឹះ ថ្កវសីមា   កសក  

69 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជនសំណាង អងគរ 
អភិវឌ្ឍន Samnang 
Angkor Development Ltd. 

1225  8/13/2009 ឧង់ 
សំណាង 

ថ្តមរ ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

70 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន ធ ីធ ីវា យ TTY 
Agriculture Plant 
Development Co. Ltd. 

9780     ្កសច្ឹះ សនួល ២ធនូ ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

71 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Dong Phu Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd. (ឧស្មាងស ី១) 

2349  7/4/2008 Nguyen 
Thanh Hai, 
old director 
HUYNH 
TRONG 
THUY 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សំបូរ អូ្ោង 
រលួស
មានជ័យ 

កសក  

72 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Dong Nai Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd. (ឧស្មាងស ី១) 

2502  7/4/2008 NGO Toan សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សំបូរ អូ្ោង 
រលួស
មានជ័យ 

កសក  

73 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Dong Phu Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd. (ឧស្មាងស ី២) 

4563  1/29/2010 Nguyen 
Thanh Hai, 
old director 
HUYNH 
TRONG 
THUY 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សំបូរ អូ្ោង 
រលួស
មានជ័យ 

កសក  



របាយការណ៍បញ្ច ប់ 

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថា នភាពនិរាសករណ៍សលបទានដីសសដឋកិច្ច៖កករណីសិកសាពពីសតតតភភាឧតតតភរម្ន្បសសសកលពុជា   9 

ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

74 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Dong Phu Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd.(ឧស្មាងស ី៣) 

2282  3/7/2011 Nguyen 
Thanh Hai, 
old director 
HUYNH 
TRONG 
THUY 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ សំបូរ អូ្ោង 
រលួស
មានជ័យ 

កសក  

75 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Dong Nai Kratie 
Aphivath Caoutchouc Co. 
Ltd. 

5179  7/5/2008 Huynh Van 
Tu 

សវៀតណាល ្កសច្ឹះ   កសក  

76 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Eastern Rubber 
(Cambodia) 

10000 5000 10/24/2011 Hoang The 
Cuong 

 ្កសច្ឹះ សនួល ថ្កវសីមា   កសក តំបនអ់ភិរកស 
ជីវៈច្្លុឹះថ្កវ
សីមា  

77 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Sun Kuy Ty 
Import-Export Co.,Ltd 

903     ្កសច្ឹះ សំបូរ កាលដំរ ី កសក  

78 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Heng Heng 
Sambath Chamka Kao 
chou (second project) 

1491     ្កសច្ឹះ សនួល  កសក  

79 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Thy Vin 
(Cambodia) LTD 

768     ្កសច្ឹះ ច្ិ្តបូរ ី ច្ស្តងគង កសក  

80 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Kho KSM Lin 
Co., ltd 

671 100    ្កសច្ឹះ ច្ិ្តបូរ ី ច្ស្តងគង កសក  

81 និរាសករណ៍ 70 ្កុលហ ជន Hamony 
Plantation Co.,LTD 

623     ្កសច្ឹះ ្កសច្ឹះ ច្ស្តងគង កសក កសក#2721/
277, 30-05-
2008 

82 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

 ្កុលហ ជន Xay Dung Caout 
Chouc Duc Dung Co., 
Ltd32 

     ្កសច្ឹះ សនួល  ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 
 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពសនួល 

83 កាត់បនាយ 50 ្កុលហ ជន Heng Heng 
Sambath Chamka Kao 

833  9/27/2007 Minh 
Rinath 

ថ្តមរ ្កសច្ឹះ Snoul, Svay 
Chreah 

កសក  

                                                           
32It is mention in sar char nar 2015 of council of ministers but no mention the total land size(downsize) 
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ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

សំហមំ្្ៃដ ី chou 

84 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Data Rubber 
(Cambodia) Co. Ltd. 

7700   Kitttrol 
Luckchai 

ម្ល តតតភរមានជ័យ អនៃងថ្វង  ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

85 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Best Royal (K) 
Co. Ltd. 

6500   Tran Thai 
Ninh 

សវៀតណាល តតតភរមានជ័យ   ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

86 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន National 
Plantation (K.H) Co. Ltd. 

9020   ស ឿល  
សជវណាា រ ី
Chhoeum 
Sovannary 

 តតតភរមានជ័យ ្តពាងំ្បាស្ថស  ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 
 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

87 និរាសករណ៍ 70 ្កុលហ ជន Tonle Sugar 
Cane Co. Ltd. 

6618  2/24/2008 Buntoeng 
Vongkusol
kit 

ម្ល តតតភរមានជ័យ ច្ជងកាល ់ ព្ង 
ច្ជងកាល ់ 

កសក  

88 និរាសករណ៍ 70 ្កុលហ ជន Angkor Sugar 6523  2/24/2008 Tai 
Wanakorn
kul 

ម្ល តតតភរមានជ័យ សំសរាង កូន្ោល កសក  

89 និរាសករណ៍ 70 ្កុលហ ជន (Cambodia) 
Cane and Sugar Valley 

6595  2/24/2008 Krisda 
Monthienci
chienchai 

ម្ល តតតភរមានជ័យ សំសរាង កូន្ោល កសក  

90 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Tomring Rubber 
Co. Ltd. [សោងតលអនជ
្កលតយ]; Tomring Rubber 
(Cambodia) Co. Ltd. 
[សោងតលសីសតភីការឧណៈ 
រដឋលស្តនតភ]ី 

7750   Esther 
Deong 
Chew Ming 

 តតតភរមានជ័យ ្តពាងំ្បាស្ថស 
អនៃងថ្វង 

 ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 
 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

91 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Samrong Rubber 
Industries Pte. Ltd. 

9658  4/12/2006 បា ង ណាល ថ្តមរ តតតភរមានជ័យ អនៃង់ថ្វង វា រនិ  កសក  

92 និរាសករណ៍ 70 ្កុលហ ជន Khun Sea 8200     តតតភរមានជ័យ   ្កសួង      ថ្ដនជ្លកសតវ
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ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

Import Export Co. Ltd. បរសិ្ថា ន 
 

ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

93 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Tay Ninh Siem 
Reap Aphivath 
Caoutchouch Co. Ltd. 

7600   Le Van 
Chanh 

 តតតភរមានជ័យ   ្កសួង      
បរសិ្ថា ន 
 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

94 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Sok Samnang 
Development 

1865 1800  ថ្កវ ស្ថរា ន ់  តតតភរមានជ័យ   ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

95 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Hout Meng Rita 
Co. Ltd. 

1195   អាន សជត 
នីន 

 តតតភរមានជ័យ អនៃង់ថ្វង  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

96 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន National 
Development Co., Ltd 

6000     តតតភរមានជ័យ បនាៃ យអពំិល  ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

 

97 ថ្កស្លួល 50 ្កុលហ ជន Meng Ly Heng 
Investment 

1000     តតតភរមានជ័យ សំសរាង  កសក  

98 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Se Hong 
Plantation Company Ltd. 

9700   Lee Jong 
Ho 

កូសរ   តតតភរមានជ័យ   ្កសួង 
បរសិ្ថា ន 

ថ្ដនជ្លកសតវ
ម្្ពឧូសលន
្ពហមសសព 

99 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន GG World Group 
(Cambodia) 
Development Co. Ltd. 

5000 2000 5/18/2005 An Yang 
Yin Chang 

ច្ិន សៃលងថ្្តង សៃលងថ្្តង  កសក  

100 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Grand Land 
Agricultural Development 
(Cambodia) Co. Ltd. 

9854  1/23/2006 An Yang 
Yin Chang 

ច្ិន សៃលងថ្្តង សសស្ថន  កសក  

101 និរាសករណ៍ 70 ្កុលហ ជន Un-Inter Trading 
and Development Group 
(Cambodia) 

7000  10/12/2009 Zhang Yi ច្ិន សៃលងថ្្តង សសស្ថន  កសក  
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ល.រ ស្ថា នភាព
បច្ចជបបនន 

រយៈសពល 
លម(ីឆ្ន )ំ 

ស ម្ ឹះ្កលុហ ជនសលបទានដី
សសដឋកចិ្ច 

សហំមំ្្ៃ
ដសីរជប 
(ហត) 

សហំមំ្្ៃដី
លម(ីហត) 

កាលបរសិច្េស 
ច្ជឹះកចិ្ចសនោ 

នាយក 
្កលុហ ជន 

សញ្ញជ ត ិ សតតតភ ្សុក ឃជ ំ ថ្ដនសលតា
កចិ្ច (លជន
សពលស្ៃរ) 

អនជបសោឧដ ី

102 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Sopheak Nika 
Investment Agro-industry 
Plants Co., Ltd 

10000  8/8/2005 ថ្ល ន សជភស្តកតភ ថ្តមរ សៃលងថ្្តង សសស្ថន  កសក  

103 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Green Sea 
Agriculture Co. Ltd. 
(previously Green Sea 
Industry Co. Ltd.) 

100852 9800 11/23/2001 ល ជង ឬសធ ី ថ្តមរ សៃលងថ្្តង សសៀលបា ង សៃលង
ថ្្តង 
 

 កសក  

104 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Cassava Starch 
Production Co. Ltd. 

7400  9/13/1999 ថ្កវ វជសធ ី ថ្តមរ សៃលងថ្្តង សៃលងថ្្តង  កសក  

105 និរាសករណ៍ 50 ្កុលហ ជន (Cambodia) 
Research Mining and 
Development 

7200  10/12/2009 ឡាយ សជត
ោង 

ថ្តមរ សៃលងថ្្តង សសស្ថន កាល
រមាស 

កសក  

106 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Huayue Group Co. 
Ltd. (previously Siv Guek 
Investment Co. Ltd.) 

10000  1/25/2006 Caiping 
Zhang 

ច្ិន សៃលងថ្្តង សសស្ថន កាល
រមាស 

កសក  

107 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី
បនាៃ បព់ី
និរាសករណ៍ 

50 ្កុលហ ជន សជត សហង វនិិ
សោឧ 

7172  1/27/2006 ឡាយ សជត
សហង 

ថ្តមរ សៃលងថ្្តង សសស្ថន  កសក  

108 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Phou Mady 
Investment Group 

10000  1/24/2006 អាន ្សី 
បួយ 

ថ្តមរ សៃលងថ្្តង សសស្ថន ថ្្សឧរ កសក  

109 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Sal Sophea 
Peanich Co. Ltd. 

9917  8/8/2005  ជន កជសល ថ្តមរ សៃលងថ្្តង សសស្ថន សៃលងថ្្តង កសក  

110 កាត់បនាយ
សំហមំ្្ៃដ ី

50 ្កុលហ ជន Flour 
Manufacturing Co. Ltd. 

7400 2965 9/13/1999 ថ្កវ វជសធ ី ថ្តមរ សៃលងថ្្តង សៃលងថ្្តង  កសក  

្បភព៖ក ស្ៃៀងតៃ ត់ និង្តួតពនិិតយសដ្ឋយ្កលុអនក្ស្ថវ្ាវថ្្អកសលី្បភពព័ត៌មានលកពី ្កសួងកសិកលម ្កសងួបរសិ្ថា ន រដឋបាលស្ថោសតតតភ អងគការ NGO Forum ឧណៈកមាម ធកិា
រវនិិសោឧម្ន្កុល្បលកសាពអភិវឌ្ឍន៍កលពុជា និងសឧហសំព័រអងគការសិននន័យអភិវឌ្ឍន៍ 
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