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មតិេយាបលរ់បសអ់ង�ករសង�មសុវីលិ ស្រមាប់ជាធាតចុូលដល ់ 
យទុ�នាករចុះប��ដីីរដ� ដីឯកជនរបស្់របជាពលរដ� ដសីហគមន៍ជនជាតិ

េដមភាគតិច ករេដះ្រសយវិវទដីធ�ី នងិេរៀបចំែផនករេ្រប្របាសដ់ ី
 
េសចក�ីេផ�ម  

ឯកសរេគាលជំហរេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេទ្ប ង ក�ុងខណៈេពលែដលរជរដ� ភបិាលកម�ុជា កំពុងែតេធ�យុទ�នាករ

ចុះប�� ីដីធ�ីជាលក�ណៈ្របពន័� េនទូទងំេខត�មណ� លគិរ ីេដយចបេ់ផ�ម ពិធីេបកយុទ�នាករចុះប�� ីដីធ�ី ៃថ�ទី 

២៨ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០២០ េហយ្រត�វបានេគរពឹំងថានឹងអចប��បេ់នក�ុងែខ សីហ ២០២០ េនះ ។ យុទ�នា

ករែដលចបេ់ផ�មេនេខត�េនះ ្រត�វបានេគេមលេឃញថា មានករពកព់ន័�នឹងករចបខ់�ួនម�ន�ីជានខ់�ស់រជ     

រដ� ភបិាលមា� ក ់ ក�ុងប�� វវីទដីធ�ីេនក�ុងេខត�មណ� លគិរ ី កលពីែខកក�ដ កន�ងេទេនះ ្រពមទងំករណី

រេំលភចបយ់កដីរដ�និងដីឯកជន េដយអ�កមានអំណាចឯេទៀតែដលមនិទនេ់ដះ្រសយេនេទ្ប យេនក�ុង

េខត�េនះ។ េគាលបំណងសំខនៃ់នឯកសរេនះគឺ សំេដេលកនូវអនុសសនម៍យួចំនួន ក�ុងកររមួចំែណក ក�ុង

ដំេណ រករៃនករចុះប�� ីដីជា្របពន័� មនិែមនែតក�ុងេខត�មណ� លគិរេីនាះេទ ែតសំេដេទេលយុទ�នាករេលក

េ្រកយៗ េនតំបនឬ់េខត�ដៃទេទៀតផងែដរ។ ឯកសរេនះ មានករេរៀបរបអំ់ពី ១) ្របវត�ិៃនករែបងែចកដីធ�ីេន

្របេទសកម�ុជាកន�ងមក ២) េមេរៀន និងបទពិេសធនល៍�ែដលទទួលបាន ៣) ករ្របឈមកន�ងមក កដូ៏ចជា

បច�ុប្បន� ៤) ករេលកេទ្ប ងជាអនុសសនពី៍សំណាកអ់ង�ករសង�មសីុវលី និង ៥) ប��បេ់ដយេសចក�ី
សន�ិដ� នសេង�ប។  
 

្របវត�ិៃនករែបងែចកដីធ�ីេន្របេទសកម�ជុា 

ករែបងែចកដីធ�ីេន្របេទសកម�ុជា ្រត�វបានេគកំណតែ់បងែចងជា៤ដំណាកក់រ េដយគិតចបទ់សវត្សរទី៍ ៨០

មក។  ១) ករែចកដីេលកទី ១គឺក�ុងទសវត្សរទី៍ ៨០ េដយមានករបេង�តជា្រក�មសមគ�ី ែដលមានចបពី់ ១០ 

េទ ១៥្រគ�សរក�ុងមយួ្រក�ម ក�ុងករេ្រប្របាស់ដី ឧបករណ៍កសិកម� និងកមា� ងំអូសទញរមួគា� ។ េគាលករណ៍

ៃនករែបងែចក េចញមកពីមជ្ឈមឹបក្ស និង្រត�វបានអនុវត� តមេដយ្របធាន្រក�មសមគ�ី ។ ដីកសិកម�ជា្រទព្យ

សម្បត�ិរបស់រដ� ែត្រត�វបានែបងែចកេទឱ្យ្រគ�សរនីមយួៗេនក�ុង្រក�មេទតមកមា� ងំពលកម�ែដលអចេធ�ករ

បាន0

1។ ប៉ុែន�ចបត់ងំពីឆា�  ំ១៩៨៦ ក�ុងដំេណ ករកំែណទ្រមង ់េគផ�ល់សិទ�ិេភាគៈស្រមាបបុ់គ�លមា� ក់ៗ េធ�ករ

ដដុំះដំណាំេផ្សងៗ ែតកម៏និអនុ�� តឱ្យមានកម�សិទ�ិឯកជនែដរ។1

2 េនឆា�  ំ១៩៨៩ រដ� ភបិាលបានេរៀបចំឱ្យ

 
1 Diepart J.C (2015). The fragmentation of land tenure systems in Cambodia: Peasants and the formalization of land 
rights 
2 Annual World Bank Conference on Land and Poverty 2013, Old Policies – New Action: A Surprising Political Initiative 
to Recognize Human Rights in the Cambodian Land Reform,  Franz-Volker Müller, Günther Zülsdorf  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Paper prepared for presentation at the 
“ANNUAL WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY”, The World Bank - Washington DC, April 8-11, 
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2 
 

មាននីតិវធីិចុះប�� ីដចេ់ដយដំុ ស្រមាបដី់កសិកម� េដយឆ�ងកតពី់រជំហនគឺ ១) អ�កេ្រប្របាស់ែដលបាន

ែចកេដយរដ�កន�ងមក អចដកព់្យេស�សំុសិទិ�េភាគៈេទកនក់រយិាល័យសុរេិយាដី និង ២) ម�ន�ីសុរេិយាដី

ចុះពិនិត្យេមលវស់ែវង រចួដកព់ក្យសំុអនុមត័ពីអជា� ធរពកព់ន័�។ រេបៀបេនះ ្រត�វបានយកតមលំនា្ំរបេទស

បារងំែដលធា� បេ់ធ�កលពីជាង ៧០ឆា� មុំន។ 2

3 
 

២) ដំណាកក់លេនះគិតចបពី់ឆា�  ំ១៩៩១ ដល់ ១៩៩៣ ជាដំណាកក់រែដលកងទព័ស�័្រគចិត�េវៀតណាមបាន

ដកេចញពីកម�ុជា និង កិច�្រពមេ្រព�ងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសី ែដលត្រម�វឱ្យមានករេគារពសិទ�ិមនុស្សទងំអ�ក

េនក�ុង្របេទស ជនេភៀសខ�ួន និងជនេភៀសសឹក េហយក�ុងេនាះកម៏ានេផា� តេទេលសិទ�ិេល្រទព្យសម្បត�ិផង

ែដរ។ េនេពលេនាះមានករែបងែចកស្រមាបអ់�កមាតុភូមនិិវត�នម៍ករស់េនក�ុងសង�មវញិ  
 

៣) ដំណាកក់លេនះ េកតេទ្ប ងេនក�ុងឆា�  ំ ១៩៩៨ េ្រកយពីកររលយអង�ករចតត់ងំនេយាបាយនិង

េយាធាែខ�រ្រកហម។ សន�ិភាព ក្៏រត�វបានធានា េហយដីរដ�្រត�វបានែបងែចកេទឱ្យអតីតសមាជិកែខ�រ្រកហម 

េដម្បចូីលរមួក�ុងសង�មជាតិវញិ។ 3

4 ចុងប��បៃ់នទសវត្សរទី៍ ៨០ គឺជាករប��បៃ់នទ្រមងេ់្រប្របាស់ដីែបប

សមូហភាព េពលគឺ្រក�មសមគ�ីែតម�ង េហយកជ៏ាករចបេ់ផ�មេនកំែណទ្រមងដី់ធ�ីែដរ។ ដីេនែតជាដីរបស់

រដ� ដូេច�ះគា� នអ�កណាមា� កម់ានសិទ�ិទមទរដីរបស់ខ�ួនែដលបានេ្រប្របាស់កម�សិទិ�ពីមុនឆា�  ំ១៩៧៩ េនាះែដ

រ។ េនដំណាកក់លេនះ រដ�បានែបងែចកដីស្រមាប្់របជាពលរដ� កនក់ប ់ េ្រប្របាស់ និងលកដូ់របាន។ ដី

ែដលែបងែចកេនាះមានបី្របេភទគឺ ដីលំេនដ� ន ដីកសិកម� និងដីសម្បទន (េលសពី ៥ហិកត ស្រមាប់

អភវិឌ្ឍនក៍សិឧស្សោហកម�) ។ េដយសរមានភាពខុសគា� រវង ដីេភាគៈ កសិកម� ដីសម្បទន និងកម�សិទ�ិដី

លំេនដ� ន េទបេនឆា�  ំ ១៩៩២ មានករអនុមត ័ ច្បោបភូ់មបិាលជាេលកដំបូង េដយចតទុ់កដីទងំអស់ជា

របស់រដ� េហយ្របជាពលរដ�មានសិទ�ិេភាគៈ។4

5 ក�ុងដំណាកក់លេនះកម៏ានករវវិត�សំខនម់យួផងែដរគឺ ករ

េធ�វេិសធនកម�ច្បោបភូ់មបិាលឆា� ១ំ៩៩២ និងអនុមត័ច្បោបភូ់មបិាលថ�ី េនៃថ�ទី៣១ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០១។ ប

�� តិ�សំខន់ៗ រមួមាន៖ របបកម�សិទ�ិមុនឆា� ១ំ៩៧៩មនិ្រត�វបានទទួលស� ល់ និងមានែតេភាគៈ្រតឹម្រត�វតម

ច្បោបប់៉េុណា� ះែដលអចនាឱំ្យបានកម�សិទ�ិ។ េភាគៈថ�ីបានប��បេ់ន្រតឹមច្បោបភូ់មបិាលបានចូលជាធរមាន។ 

គា� នករចបយ់កដីតមទំេនងចិត�ណាមយួ អចេកតេឡងេទេល្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់រដ� ឬរបស់នីតិ

បុគ�លសធារណៈបានេឡយចបពី់ច្បោបភូ់មបិាលចូលជាធរមាន។ េដយែឡកក�ុងេពលរងច់កំរកំណត់

ខងផ�ូវច្បោបនូ់វលក�ន�ិកៈរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច ្រក�មែដលមានជាកែ់ស�ងមកទល់បច�ុប្បន�េនះ 

 
3 Diepart J.C (2015). The fragmentation of land tenure systems in Cambodia: Peasants and the formalization of land 
rights 
4 Annual World Bank Conference on Land and Poverty 2013, Old Policies – New Action: A Surprising Political Initiative 
to Recognize Human Rights in the Cambodian Land Reform,  Franz-Volker Müller, Günther Zülsdorf  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Paper prepared for presentation at the “ANNUAL 
WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY”, The World Bank - Washington DC, April 8-11, 2013 
5 Diepart J.C (2015). The fragmentation of land tenure systems in Cambodia: Peasants and the formalization of land 
rights 
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នឹងបន�្រគប្់រគងសហគមន ៍ និងអចលនវត�ុរបស់ខ�ួនតម្របៃពណី េហយ្រត�វអនុវត�តមប��ត�ិៃនច្បោប់

ភូមបិាលឆា� ២ំ០០១។ 

៤) ដំណាកក់លេនះ ្រត�វបានអនុវត� តងំពីចុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១២ គឺជាដំណាកក់លក�ុងបទប��  ០១ 

របស់រជរដ� ភបិាល េ្រកមទិសេស� ក “េគាលនេយាបាយចស់ សកម�ភាពថ�ីេលវស័ិយដីធ�ី “ េដម្បផី�ល់បណ័�

កម�សិទ�ិេពញេលញ ស្រមាបអ់�កែដលមានដីែដលកំពុងដដុំះ្រសប។់5

6 េដយែទ្បក េគាលករណ៍ែបងែចក

ដីសម្បទនសង�មកិច�ចបពី់មានអនុ្រកឹត្យ ឆា�  ំ២០០៣ កប៏ន�អនុវត�នរ៍ហូតដល់បច�ុប្បន� និងអនុ្រកឹត្យស�ីពីនីតិ

វធីិៃនករចុះប�� ីដីសមូហភាពជនជាតិេដមភាគតិច ឆា� ២ំ០០៩ ្រត�វបាននិងកំពុងបន�អនុវត�នរ៍ហូតមកែដរ។6

7 

 

លទ�ផល នងិករ្របឈមៃនករែបងែចកដីតមបទប��  ០១  ករែបងែចកដីសម្បទន

សង�មកិច� និង ករចុះប��ដីីសមូហភាពជនជាតិេដមភាគតិច  

បទប��  ០១ 

កម�វធីិេនះ្រត�វបានអនុវត� ពី ែខ មថុិនា ២០១២ ដល់ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៤ េដយ្រក�មនិស្សតិស�័្រគចិត�្របមាណ 

១១០០នាក ់ េហយបានសេ្រមចលទ�ផល្រគបដណ� បេ់លៃផ�ដី ១,២ លនហិកត និងបានផ�ល់បណ័� កម�សិ

ទិ�្របមាណ ៦១០.០០០ ។ កម�វធីិេនះ រមួជាមយួវធិានករេផ្សងៗេទៀតរបស់រជរដ� ភបិាល្រត�វបានេរៀបចំេទ្ប ង 

េដម្បេីដះ្រសយប�� ទកទ់ងេទនឹងករអនុវត� ករផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�  ។ េទះបីករអនុវត� មនិមាន

ភាពរលូនកេ៏ដយ ៃផ�ដីមយួែផ�កធំ្រត�វបានកតេ់ចញពីដីសម្បទនេសដ�កិច� អតីតៃ្រពសម្បទន ែដនៃ្រព

ប្រម�ងទុកអចិៃ�ន�យ ៍និងតំបនក់រពរធម�ជាតិមយួចំនួន។ ករផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ិចំេពះ្របជាពលរដ� ែដល្រត�វ

្របឈមពីករបេណ� ញេចញ ជាពិេសសជន្រកី្រកេនតំបនជ់នបទ និងបានព្យរួចំេពះករអនុមត័ឱ្យមាន

សម្បទនដីេសដ�កិច�ថ�ីៗែដលេនជាធរមានេនេទ្ប យ។ 7

8 

 

ទន�ឹមហ�ឹងករេជាគជយ័េនះ រមួមានទងំអ�កេពញចិត�យ៉ាងេ្រចន (ជាង ៦០%ៃនអ�កចូលរមួសមា� សន)៍ េហយ

ទំនាស់កប៏ានថយចុះគួរឱ្យកតស់មា� ល់ កប៏ាននាមំកនូវកង�ះចេនា� ះ និងករ្រព�យបារម�ជាេ្រចនែដរ។ ១) កង�ះ

ករផ�ល់ឱកសចូលរមួដល់អង�ករសង�មសីុវលិ កដូ៏ចជាៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍ក�ុងករតមដនករអនុវត�  ឬករចូល

រមួជួយ ផ្សព�ផ្សោយបទប��  ០១ ែដលជាេហតុនាឱំ្យមានករពិបាក ក�ុងករវយតៃម�អំពីគុណភាពៃនដំេណ រ

ករទងំមូល។ ២) ករេរៀបចំែផនករលម�តិ គួរែត្រត�វបានេធ�ឱ្យច្បោស់លស់សិន មុនេពលចុះវស់ែវង េ្រពះ

ជាកែ់ស�ង្រត�វបានអនុវត� េនែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១២ ែតម�ង េយាងតមសរចរណ៍ែណនាេំលខ ១០៨ របស់្រក�ម
 

6 Annual World Bank Conference on Land and Poverty 2013, Old Policies – New Action: A Surprising Political Initiative 
to Recognize Human Rights in the Cambodian Land Reform,  Franz-Volker Müller, Günther Zülsdorf  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Paper prepared for presentation at the “ANNUAL 
WORLD BANK CONFERENCE ON LAND AND POVERTY”, The World Bank - Washington DC, April 8-11, 2013 
7 ibid. 
8 Grimsditch, M; Schoenberger, L. and Meas, N. (2015). New Actions and Existing Policies: The Implementation and 
Impacts of Order 01, NGO Forum on Cambodia 
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្របឹក្សោេគាលនេយាបាយដីធ�ី។ ករអនុវត� ក�ុងស� នភាព្របញាប ់ មានផលបះ៉ពល់ េដយសរ្រក�មវស់ែវង 

មនិបានយល់អំពី្របេភទ និងចំណាតថ់ា� កដី់ឱ្យបានសីុជេ្រម េធ�ឱ្យករវស់ែវងចូលេទដល់ដីគ្រមបៃ្រពេឈ 

ដូចជាករណីេនេខត�ឧត�រមានជយ័ជាេដម។ ៣) ករផ�ល់បណ័� េទឱ្យអ�កកនក់បដី់រដ�េដយខុសច្បោប ់(មាន

អ�កខ�ះរហូតជាង ២០ឆា� )ំ ដូចជាដីគ្រមបៃ្រព ឬដីៃ្រពករពរ ែតមានភាគតិចណាស់ ែដលទទួលបានពត័ម៌ាន

ថា ខ�ួនរស់េនេលដីខុសច្បោប។់ ៤) ករអនុវត� មានប�� េនតំបនជ់នជាតិេដមភាគតិច  េដយសរករេ្រត�ម

លក�ណៈរបស់្រក�មនិស្សតិវស់ែវងមនិបាន្រគប្់រគាន ់ជាពិេសសេ្រកយពីករអនុវត� យុទ�នាករ្របែហលបាន

មយួែខរចួេហយ េទបមានេចញេសចក�ីែណនាមំនិឱ្យមានករវស់ែវងដីសមូហភាពពីដំេណ រករទងំមូល ែត

អនុ�� តឱ្យជនជាតិេដមភាគតិច ទទួលយកកម�សិទ�ិឯកជន និងលះបងសិ់ទ�ិេលដីសមូហភាព េដយមាន

ករបំភយ័ ឬត្រម�វឱ្យទទួលយកែតម�ង េ្រពះថាកម�សិទ�ិសមូហភាព្រត�វរងច់យូំរ ក�ុងខណៈែដលសមា� ធពី

ឈ�ួញទិញដីកនែ់តេកនេទ្ប ង។ ជនជាតិេដមភាគតិចមយួចំនួនបានេ្រជសេរ សយកកម�សិទ�ិឯកជន ែដល

េនះមានហនិភយ័េទេលករែបកបាកស់មគ�ីភាព និងករែថរក្សោវប្បធម្៌របៃពណីរបស់ខ�ួន េដយសរែត

មានករេចទេឆ�យដកអ់�កទទួលយកកម�សិទ�ិឯកជនបានេធ�ឱ្យខូច ឬរងំស�ះដល់ែផនករចុះប�� ីដីជា

សមូហភាព។8

9 ៥) ករណីខ�ះដូចជាករមនិមាន្រពំ្របទល់រដ�បាលច្បោស់លស់រវងេខត�មណ� លគិរ ីនិង្រកេចះ 

នាឱំ្យសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចបាតប់ងឱ់កសេលធនធានែដលធា� បប់ានេ្រប្របាស់ េដយសរករ

ទទួលយកដីឯកជន។9

10 ៦) ្រគ�សរខ�ះមនិស� ល់្រពំដី និងអ�កេនជាប្់រពំដីច្បោស់លស់  ែដលនាឱំ្យមានករ

ពិបាកក�ុងករវស់ែវង េ្រពះ្រត�វមានស� មេមៃដអ�កពកព់ន័�។ េលសពីេនះេទេទៀតគឺ មា� ស់ដីែដលបានេចញ

េទ្របកបករងរេនេខត�ដៃទ ឬេ្រក្របេទស មនិបានទទួលពត័ម៌ានទនេ់ពលេវល ែដលនាឱំ្យមានករខក

ខន។10

11 
 

ករែបងែចកដីសម្បទនសង�មកិច�   

ភាពគា� នដីធ�ី ជាប�� មយួតងំពីទសវត្សរទី៍ ៩០ េហយប�� េនះ កនែ់តរកីធំេទ្ប ងេដយសរជនមាតុភូមិ
និវត�នម៍កពីតម្រពំែដនកម�ុជា-ៃថ ករបាតប់ងដី់េដយករលកដូ់រ និងកំេណ នៃនកងទព័រសំយ។ េដយសរ

ចបយ់កដីទំេនរមកេ្រប្របាស់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជា ទេង�ខុសច្បោប ់ គិតចបត់ងំពីឆា�  ំ ២០០១ មក េទប

បេង�តឱ្យមានយន�ករែបងែចកដីធ�ីជាថ�ី តមរបូភាពសម្បទនដីសង�មកិច� េដយករេផ�រដីឯកជនរបស់រដ� 

ជូន្រគ�សរែដលគា� នដី ស្រមាបជ់ាលំេនដ� ន និងដីដដុំះកសិកម�។ សម្បទនដីសង�មកិច�ែចកជាពីរក្រមតិគឺ 

ករផ�ួចេផ�មគំនិតេនមូលដ� នេដយ្រក�ម្របឹក្សោឃុំ និង េនថា� កជ់ាតិេដយ្រកសួងពកព់ន័�។ សម្បទនដីស

 
9 DIRECTIVE 01BB IMPACT ASSESSMENT REPORT, Private land titling by the youth student volunteers in Ratanakiri 
Province, Assessing issues during the demarcation process and effects on indigenous communities, By: Alison Rabe, 
SVC Advisor, February 2013 
10 Note of interviews by Sek Sorphorn and Chea Phalla, ILO, Impact Assessment of PM Directive 01 on Indigenous 
Collective Land Registration, 21 December 2012 
11 “Moving Forward: Study on the Impacts of the Implementation of Order 01BB in Selected Communities in Rural 
Cambodia”, June 2013, Study on the Impacts of the Implementation of Order 01BB on Selected Communities in 
Rural Cambodia  
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ង�មកិច� ្រសេដៀងេទនឹងេភាគៈ ជាពិេសសក�ុងរយៈេពល៥ឆា� ដំំបូង។ េនេពលែដលសម្បទនិករស់េនេលដី 

៥ឆា�  ំ និងេគារពតមេគាលករណ៍ សម្បទនិកអចដកព់ក្យេស�សំុបណ័� កម�សិទ�ិបាន។ គិតមក្រតឹមែខ មថុិ

នា ឆា�  ំ២០១៤ សម្បទនិកមានចំនួន ១២.៣៧៤ ្រគ�សរ ្រគបដ់ណ� បេ់លៃផ�ដីសសរបុ ១១៣.១៦៧ ហិកត 

(ដីលំេនដ� ន ដីដដុំះ និង េហដ� រចនាសម�ន័�)។11

12  

 

អនុ្រកឹត្យស្រមាបស់ម្បទនដីសង�មកិច� ្រត�វបានអនុមត័តងំពីឆា� ២ំ០០៣ ជាយន�ករេផ�រដីរដ�េទដល់្រគ�សរ

្រកី្រកស្រមាបលំ់េនដ� ន និងករដដុំះ។ កម�វធីិសកល្បង៥ឆា� ដំំបូង ្រត�វបានេធ�េទ្ប ងេនេខត�កំពងច់ម កំពង់

ធំ និង្រកេចះ គា្ំរទេដយធនាគារពិភពេលក និង អង�ករ GIZ ។ កម�វធីិព្រងឹងអភបិាលកិច�ល� ក�ុងករែបង

ែចកដីធ�ី ្រត�វបានវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះភាពេជាគជយ័ៃនគេ្រមាងេដយសរែតមានករសហករគា� ជិតស�ិទ�

ជាមយួម�ន�ី្រគបលំ់ដបថ់ា� កជ់ាមយួអង�ករ និងតំណាងសហគមនេ៍នក�ុងតំបនដី់សម្បទន ែតកទ៏មទរឱ្យ

មានករយកចិត�ទុកដកេ់ទេល្រគ�សរកង�ះដីពិត្របាកដ ចំណាយពលកម� េដម្បជីីវភាព្របចៃំថ� េដម្បរីប់

ប��ូ លមកក�ុងគេ្រមាង និងកេរៀបចំឱ្យមានេហដ� រចនាសម�ន័�ដូចជាផ�ូវថ�ល់ សលេរៀន មណ� លសុខភាព 

ទឹកស� ត និងកម�វធីិេលកកម�ស់ជីវភាពឱ្យបានពី្រគាដំបូងគឺជាករចបំាច1់2

13។  

 

េដយែទ្បកឯកសរ្រសវ្រជាវែដលបានដកផ់្សោយជាសធារណៈរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� 

និងសំណង ់និង ធនាគារពិភពេលក កប៏ានរកេឃញែដរថា ១) ករអនុវត�នីតិវធីិកំណតអ់ត�ស�� ណដីធ�ី ្រត�វ

បានអនុវត�យ៉ាងេជាគជយ័ ក�ុងករេជៀសវងផលបះ៉ពល់អវជិ�មានដល់អ�កេ្រប្របាស់ដីែដលមាន្រសប។់ ករ

ទមទរដីែដលខ�ួនកនក់បមុ់នេពលគេ្រមាងចបេ់ផ�ម (េទះពំុមានបណ័� កម�សិទ�ិ) ្រត�វបានកំណតមុ់ខស��  

និង មនិ្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងគេ្រមាង តមរយៈដំេណ រករ្របកបេដយតមា� ភាព និងមានករពិេ្រគាះ

េយាបល់ ២) េជៀសវងផលបះ៉ពល់ជាអវជិ�មានដល់អ�កេ្រប្របាស់ដី ពីលទ�កម�ដីស្រមាបអ់នុគេ្រមាងេហដ�

រចនាសម�ន័� េដយសរបានេធ�ែផនករ េ្រប្របាស់ដីធ�ីែដលែបងែចកដីទំេនរស្រមាបត់្រម�វករេហដ� រចនាស

ម�ន័� េហយកម៏ានករេរៀបចំករេដះដូរដី ជាមយួអ�កេ្រប្របាស់ដីមយួចំនួនតូចែដរ និង ៣) យន�ករេដះ្រសយ

ពក្យបណ�ឹ ង មនិបានេឆ�យតបេពញេលញេទនឹងបណ�ឹ ងដេ៏្រចនេនាះេទ។ តមពិត ដំេណ រករៃនកំណតអ់ត�

ស�� ណ និងករែបងែចកដីធ�ីែតងែតេកតមានេនករទមទរ ឬតវ៉។ ្របសិនេបស� បន័អនុវត�នគ៍េ្រមាង មនិ

អចេធ�បាន ជេ្រមសមយួេទៀតគឺ ្របគល់ករងរេនះេទឱ្យភា� កង់រផ�ល់េសវវញិ13

14។ 

 

ករចុះប�� ីដីសមូហភាពជនជាតិេដមភាគតិច 

រជរដ� ភបិាលទទួលស� ល់សិទ�ិដីធ�ីរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច តមរយៈករផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ិ
សមូហភាព។ កម�វធីិេនះជាជេ្រមសសំខនស់្រមាបស់ហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច េដម្បកីរពរដីធ�ី ធនធាន

 
12 Diepart J.C (2015). The fragmentation of land tenure systems in Cambodia: Peasants and the formalization of land 
rights 
13 End project evaluation report, Wathanakpheap, 2013 
14 Environmental and Social Management Framework (ESMF), LASED-III Preparation, 2020 



6 
 

ធម�ជាតិ និងរក្សោវប្បធម្៌របៃពណីរបស់ពួកគាត។់ េដយសរែតភាពងយរងេ្រគាះរបស់ពួកគាត ់ករជំរញុករ

អនុវត� វធិានករពរបេណា� ះអសន� មុនេពលចុះប�� ីជាផ�ូវករ ជាករងរចបំាច ់ េដម្បធីានានិរន�រភាពៃនករ

កនក់ប ់ និងេ្រប្របាស់ដីតមលក�ណៈ្របៃពណី។ លុះេពលគាតប់ានកម�សិទ�ិជាផ�ូវករ ពួកគាតម់ានសិទ�ិ
្រសបច្បោប ់អចដកព់ក្យបណ�ឹ ង េទកនតុ់លករ េដម្បេីដះ្រសយប��  ជាពិេសសកររេំលភបំពនចូល

្រពំដី និងករបំផា� ញៃ្រពេឈរបស់សហគមនជ៍ាេដម។  
 

សិទ�ិជនជាតិេដមភាគតិចេនកម�ុជា ជាពិេសស សិទ�ិទទួលបានធនធានដីធ�ី ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាផ�ូវករ 

េនក�ុងច្បោបភូ់មបិាល ឆា� ២ំ០០១ ។ េលសពីេនះេទៀត អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ (២០០៩) ស�ីពី “នីតិវធីិៃនករចុះ

ប�� ីដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច” ែដល្រសបេទនឹងច្បោបស់�ីពីៃ្រពេឈ (២០០២) និងច្បោបស់�ីពីតំបន់

ករពរធម�ជាតិឆា� ២ំ០០៨ បង� ញនូវប��ត�ិ និងេគាលករណ៍ែណនាលំម�តិស�ីពី វធីិែដលជនជាតិេដមភាគ

តិច អចចុះប�� ីដីសហគមនប៍ាន។ ជាទូេទ ដំេណ រករចុះប�� ី្រត�វឆ�ងកតដំ់ណាកក់លបីសំខនគឺ់ ១) ករ

ទទួលស� ល់អត�ស�� ណសហគមនពី៍សំណាក្់រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ែដលមកដល់េពលេនះ បាន ១៥០ 

គិត្រតឹមែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៩  ២) ករចុះប�� ីសហគមនជ៍ានីតិបុគ�លេដយ្រកសួងមហៃផ� ែដលគិតមកដល់

ៃថ�ទី១៥ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២០ េនះ បានចំនួន ១៥០សហគមន ៍និង ៣) ករផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ិដីសមូហភាព 

េដយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង ់ែដលគិតមកដល់ដំណាចែ់ខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ បានចំនួន 

៣០សហគមន ៍ ក�ុងចំេណាម សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចែដលបានដកព់ក្យេស�សំុចំនួន ៦៨ ។14

15 

សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចែដលមនិទនប់ាន្រគបដណ� ប ់ អចមានហនិភយ័ខ�ស់ជាងេគពីករបាតប់ង់

អត�ស�� ណ វប្បធម ៌ សិទ�ិ និងវវិទេលដីធ�ី ែដលអចបង�ជាហនិភយ័ខ�ស់ដល់្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគង

តំបនក់រពរធម�ជាតិ និងែដនៃ្រពប្រម�ងទុកអចិៃ�ន�យរ៍បស់រដ�។ 
 

េនមានករ្របឈមសំខន់ៗ ចំេពះសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចរមួមាន ១) ករយល់ដឹងអំពីនីតិវធីិ និង

ដំេណ រករចុះប�� ីភាគេ្រចន មានែតក�ុងរង�ងថ់ា� កដឹ់កនាសំហគមន ៍ ែតសមាជិកសហគមនពំុ៍សូវមានករ

យល់ដឹងេនាះេទ។ េហតុេនះេហយបានជាមានកររែរកក�ុងចំេណាមសមាជិកសហគមនថ៍ាេត្រត�វចុះប�� ី
ដីសមូហភាព ឬចុះជាដីឯកជន ែដលជាហនិភយ័មយួក�ុងករបាតឱ់កសរក្សោ ្រគប្់រគង អភវិឌ្ឍនដី៍ក�ុងរយៈ́

េពលែវង។ ២)ករ្រត�តសីុគា� រវងដីសហគមនែ៍ដលអះអងថាជាដី្របកបរបរកសិកម�្របៃពណី និងចំណាត់

ថា� កដី់រដ�ក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិែដល្រគប្់រគងេដយ្រកសួងបរសិ� ន ឬសម្បត�ិៃ្រពេឈអចិៃ�ន�យែ៍ដល

្រគប្់រគងេដយ្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ។ េហតុេនះពត័ម៌ានអំពីករ្រត�តសីុគា�  ទមទរឱ្យ

មានករសិក្សោ ស្រមបស្រម�លរវងសហគមន ៍និងស� បន័ពកព់ន័� េដម្បកំីណតែ់បងែចកតំបន្់រគប្់រគង ឬេធ�

 
15 Thol, D. & Oeur, I. (2019) A Decade of Communal Land Titling in Cambodia: Achievements and Ways Forwards. 
Cambodia Journal of Basic and Applied Research (CJBAR), 1(2), 06–15. Royal University of Phnom Penh. 
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ចំណាតថ់ា� កក់�ុងសម្បត�ិៃ្រពេឈអចិៃ�ន�យឱ៍្យបានច្បោស់លស់ េយាងតមច្បោបស់�ីពីតំបនក់រពរធម�ជាតិ 

ច្បោបភូ់មបិាល និងច្បោបស់�ីពីៃ្រពេឈ មុននឹងដីចុះប�� ីដីសហគមនជ៍ាផ�ូវករ។ ៣) កេរៀបចំែផនទីបឋមក៏

មានភាពស�ុ្រគស� ញ េហយចំណាយេពលេ្រចនេដយមានករចូលរមួពីអង�ករសង�មសីុវលិ និងម�ន�ី
ភូមបិាល េទះបីពំុមានច្បោប ់ឬនីតិវធីិកំណតេ់នក�ុងដំេណ ករេនះកេ៏ដយ។  

 

្រកបខណ� គតិយតុ� នងិករេរៀបចំរចនាសម�័ន�អនុវត�ន៍យទុ�នាករស្រមាប់េខត�

មណ� លគិរ ី

យុទ�នាករេនះ ្រត�វបានអនុេលមតមច្បោប ់និងេគាលករណ៍ពកព់ន័� េហយ្រកសួងពកព់ន័� ្រពមទងំរដ�បា

លេខត�មណ� លគិរបីានេចញេសចក�ីែណនា ំ និងលិខិតជូនដំណឹងតមេពលេវល ជាបន�បនា� បេ់នក�ុងែខក

ក�ដ ឆា�  ំ២០២០ ស្រមាបធ់ានា្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�នយុ៍ទ�នាករេនះ ដូចមានលទ�ផលខងេ្រកម៖  
 

្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ បានេចញេសចក�ីសេ្រមចេលខ២៦៩សសរ  កសក ចុះៃថ�ទី៦ ែខ    

កក�ដ ឆា� ២ំ០២០ស�ីពីករបេង�ត្រក�មករងរចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងេផ��ងផា� តទិ់ន�នយ័ដីៃ្រពែដល្របជាពលរដ�

កនក់បអ់្រស័យផលជាកែ់ស�ងមានចំនួនចំនួន ១៨ ្រក�មទូទងំ្របេទស។  
 

ពីរៃថ�បនា� បម់ក ្រកសួងមហៃផ� បានេចញលិខិតេលខ១៩៦៣ សជណចុះៃថ�ទី០៨ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ 

ជ្រមាប មកអភបិាលៃនគណៈអភបិាលេខត�ទងំអស់ ស�ីពីករជំរញុករទបស់� ត ់ ករកបរ់នទ�នា� នយកដី

េដយខុសច្បោបេ់នក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិ េនតមេខត�នានា។ ៧ៃថ�បនា� បម់ករដ�បាលេខត�មណ� លគិរ ី

បានេចញលិខិតេលខ០៨០/របក ចុះៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ េផ�លិខិតសំេណ សំុប��ូ នទិន�នយ័តួេលខ

ប៉ានស់� នជាបឋម  អំពីស�ិតិ្របជាជន និងៃផ�ដីែដល្រត�វបានកនក់ប ់ និងអ្រស័យផលេនក�ុងតំបនក់រពរ

ធម�ជាតិ ស�ិតេនក�ុងភូមសិ�ស�េខត�មណ� លគិរ ី មកកន្់រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង។់ 

ទិន�នយ័បឋម ្របជាពលរដ�ប៉ានស់� នមានចំនួន ១០.៧៧២្រគ�សរកនក់បេ់លៃផ�ដី្របែហល ៣៩.១៥៨,២០ 

ហិកត េន្រក�ង្រស�កចំនួន៥ៃនេខត�មណ� លគិរ ី។ 
 

មយួៃថ�បនា� ប ់ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង ់ បានេចញលិខិតេលខ២១៦០  ដនស/អស

ដភ ចុះៃថ�ទី ១៦ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០២០ ស�ីពីករជ្រមាបជូនអភបិាលេខត�មណ� លគិរ ីេដយេស�សំុកិច�សហ

ករជំរញុចុះប�� ីដីរដ� ដីឯកជនរបស់្របជាពលរដ� ដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច ករេដះ្រសយវវិទដីធ�ី 

និងេរៀបចំែផនករេ្រប្របាស់ដីេនេខត�មណ� លគិរ ី ។ មយួៃថ�បនា� ប ់ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និង

សំណង ់បានេចញលិខិតេលខ២១៦៦ដនស/អសដភ ចុះៃថ�ទី ១៧ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០២០ ស�ីពីសំេណ េរៀបចំ

កិច�្របជំុអំពីករអនុវត�ករងរចុះប�� ីដីរដ�  ដីឯកជនរបស់្របជាពលរដ�  ដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច  

េដះ្រសយវវិទដីធ�ី និងកសងែផនករេ្រប្របាស់ដីធ�ីេនេខត�មណ� លគិរ ីែដលនឹង្រប្រពឹត�េទេនៃថ�ទី២៨ ែខ

កក�ដ ឆា� ២ំ០២០ ជូនដល់អភបិាលេខត�មណ� លគិរ ី ។ េនៃថ�េនាះែដរ រដ�បាលេខត�មណ� លគិរបីានេចញ
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លិខិតបង� បក់រេលខ០៥១/២០ លបក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដឆា� ២ំ០២០ ជូនដល់ម�ន�ីចំនួន៨របូដឹកនាេំដយ

េលក សុក េសរ៉ នាយករងរដ�បាលសលេខត�េដម្បចុីះពិនិត្យទីតងំដីេនឃុំែ្រស្រពះ ្រស�កែកវសីមាេខត�

មណ� លគិរ ី ស្រមាប្់របជាពលរដ�៥០្រគ�សររស់េនក�ុងឃុំកក ់ ្រស�កព�� ែ្រកក េខត�ត្បងូឃ�ុ ំែដលគា� នដីបង�

បេង�នផល។ 
 

េនៃថ�េនាះែដរ ្រកសួងបរសិ� ន បានេចញលិខិតេលខ០៥៤ ស.ស.រ...ប.ស� ចុះៃថ�ទី ១៧ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ

២០២០ស�ីពី ករបេង�ត្រក�មករងរ្រកសួងបរសិ� នចំនួន១៤ ្រក�ម ស្រមាប្់រត�តពិនិត្យ សិក្សោ និងចង្រកងឯក

សរទីតងំដីែដល្របជាពលរដ�បានេ្រប្របាស់ និងអ្រស័យផលជាកែ់ស�ង ក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិ និង

រេបៀងអភរិក្សជីវៈចំរះុ។ េនះជាករេ្រត�មលក�ណៈដសំ៏ខន ់ េដម្បេីជៀសវងករវស់ែវងែដលអច្រត�តសីុគា�

រវងដីឯកជន ដីសមូហភាព និងដីរដ�។ ជាកែ់ស�ង នាេពលកន�ងមក លទ�ផលៃនករវស់ែវងដីជាលក�ណៈ

្របពន័� េនភូមែិ្រសអីុៃនេខត�មណ� លគិរ ី្រត�វបានមន�ីរបរសិ� នេខត�េចញលិខិតេលខ៣៤១/២០ ស.ណ..បស� ម

គរចុះៃថ�ទី១០ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២០ មានកម�វត�ុសំេណ សូមជំទស់ឯកសរៃនលទ�ផលវស់ែវងដីធ�ីរបស់្រក�ម

ករងរចុះប�� ីដីមានលក�ណៈជា្របពន័� េដយសរទីតងំក្បោលដី និងទីតងំភូមសិ�ស�មយួចំនួន ស�ិតេន

ក�ុងគេ្រមាងេរដ៉បូកៃនែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាែដលកំពុងដំេណ ករកំណតែ់បងែចកតំបន្់រគប្់រគង។ 
 

្រកសួងបរសិ� ន បានេចញេសចក�ីែណនាេំលខ០០៥ សណន...បស� ចុះៃថ�ទី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០២០ ស�ី
ពីេគាលករណ៍ចុះពិនិត្យសិក្សោ និងចង្រកងឯកសរទីតងំដីកតេ់ឆ��លជូន្របជាពលរដ�ែដលបានេ្រប្របាស់

និងអ្រស័យផលជាកែ់ស�ងេនក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិ និងរេបៀងជីវច្រម�ះ េទដល់ម�ន�ី្រក�មករងររបស់

្រកសួង និងមន�ីរបរសិ� ន។ ក�ុងៃថ�េនាះែដរ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណងប់ានេចញេសចក�ី
សេ្រមច េលខ០៣៩ សសរចុះៃថ�ទី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០២០ ស�ីពីករបេង�តគណៈកម�ករគា្ំរទករចុះប�� ី
ដីរដ�  ដីឯកជនរបស់្របជាពលរដ�  ដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច  េដះ្រសយវវិទដីធ�ី និងេរៀបចំែផនករ

េ្រប្របាស់ដីធ�ី េនេខត�មណ� លគិរ។ី  

 

មយួៃថ�បនា� ប ់ រដ�បាេខត�មណ� លគិរ ីកប៏ានេចញេសចក�ីជូនដំណឹងេលខ០៩៧/២០សជណ ចុះៃថ�ទី ២១ ែខ 

កក�ដ ឆា�  ំ២០២០ ស�ីពីករវស់ែវងចុះប�� ីដីរដ� ចុះប�� ីដី្របជាពលរដ� ចុះប�� ីដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគ

តិច  ជូនដល់សធារណៈជន ្រគបស់� បន័រដ� ភា� កង់រហិរ�� វត�ុនានា អជា� ធរមូលដ� ន និង្របជាពលរដ�ចូល

រមួ េបាះ្រពំដី េ្រត�មឯកសរពកព់ន័� េដះ្រសយវវិទ ហមករកបរ់នដីៃ្រពបែន�ម។ េនៃថ�ដែដល រដ�បាល

េខត�មណ� លគិរ ីកប៏ានេចញេសចក�ីជូនដំណឹងចំនួន១០ដចេ់ដយែឡកពីគា� េលខ១០១/២០ សជណ ១០៨/

២០ សជណ ១០៥/២០សជណ ១០៧/២០ សជណ  ១៩៨/២០ សជណ ០៨៨/២០ សជណ  ១០២/២០ 

សជណ ១០២/២០សជណ  ១០៤/២០ សជណ  និង  ១០៦/២០ សជណ ចុះៃថ�ទី ២១ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ

២០២០ស�ីពីកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយ្របកសកំណតតំ់បនវ់និិឆ�យ័ចុះប�� ីដីធ�ីលក�ណៈ្របពន័�េនភូមចំិនួន១០រមួ
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មានភូមអូិរ្រច  ភូមហិ� ទី  ភូមែិ្រសអំពិល  ភូមពូិហ្សោម ភូមណិងប៊ ួភូមជីិេមៀត ភូមេិកះេម្យ លេល ភូមេិកះេម្យ 
លេ្រកម ភូមេិឡរេមៀត និងភូមពូិលូង។  
 

េនថា� កជ់ាតិតមរយៈ្រកសួងមហៃផ� បានេចញេសចក�ីសេ្រមច េលខ៣១៣៩ សជណចុះៃថ�ទី២២ ែខកក�ដ 

ឆា� ២ំ០២០  ស�ីពី «ករបេង�ត្រក�មករងរអន�រ្រកសួង េដម្បចុីះសិក្សោ្រសវ្រជាវ េលករណីករកបរ់ន ទ�នា� ន

កនក់បដី់ៃ្រពខុសច្បោប ់ក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិ ស�ិតក�ុងេខត�មណ� លគិរ ីេដយមានតួនាទី និង ភារកិច� េល
ករចុះសិក្សោ្រសវ្រជាវេលករណីនីមយួៗៃនករកបរ់ន ទ�នា� នកនក់បដី់ៃ្រពខុសច្បោប ់ក�ុងតំបនក់រពរធម�

ជាតិ ស�ិតក�ុងេខត�មណ� លគិរ ី ែដលមានសមាសភាពចំនួន១៣របូ រមួមាន្រកសួងបរសិ� ន ្រកសួងេរៀបចំែដន

ដី នគរបូនីយកម� និងសំណង ់ ្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ និងដឹកនាអំនុវត� េដយ្រកសួងមហ

ៃផ�។  
 

បនា� បពី់េនះភា� ម រដ�បាល្រស�កអូររងំ កប៏ានេចញេសចក�ីជូនដំណឹងដល់្របជាពលរដ�ែដលមនិ ទនប់ានចុះ

ប�� ីដី ឬកំពុងមានវវិទតមលិខិតេលខ១៨៨/២០ សជណ.សអរ ចុះៃថ�ទី ៣១ ែខ កក�ដ ឆា� ២ំ០២០  ស�ីពី

ករវស់ែវងចុះប�� ីដីរដ� ដី្របជាពលរដ� និងដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចេនក�ុង្រស�កអូរងំែដលពំុទន់

បានចុះប�� ី និងកំពុងមានវវិទមនិទនេ់ដះ្រសយចប ់ឱ្យមកដកព់ក្យបណ�ឹ ងេនករយិាល័យនីតិកម� និង

េដះ្រសយវវិទៃនរដ�បាល្រស�កអូរងំ ចបពី់ៃថ�ទី៣០ ែខកក�ដ ដល់ៃថ�ទី១៨ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២០។ 
 

អភបិាលេខត�មណ� លគិរកីប៏ានេចញលិខិតសំេណ រេរៀបចំកិច�្របជំុៃថ�ទី ២៨ ែខកក�ដ ឆា�  ំ២០២០ អំពី ករអនុ

វត� ចុះប�� ីដីរដ� ដីឯកជនរបស់្របជាពលរដ� ដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច ករេដះ្រសយវវិទដីធ�ី និង

េរៀបចំែផនករេ្រប្របាស់ដីេនេខត�មណ� លគិរ។ី េយាងតមេសចក�ី្របកសពត័ម៌ានរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី

ចុះៃថ�ទី ២៨ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០២០ថា មាន្រក�មករងរអន�រ្រកសួងចំនួន ៥៥០នាក ់ក�ុងេនាះមាន្រក�មករងរ

វស់ែវងរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង ់ ្របមាណ ៣០០នាក ់ ្រកសួងបរសិ� នចំនួន

្របមាណ ២០០នាក ់ ្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទចំនួន្របមាណ៥០នាក ់ េដយេ្រប្របាស់

ឧបករណ៍ T300 PLUS GNSS កំពុងមានវត�មានក�ុងយុទ�នាករេនក�ុងេខត�មណ� លគិរ។ី ្រក�មករងរនឹង

ស� កេ់នទីតងំចំនួន ៣៧កែន�ង។  
 

បនា� បពី់អនុវត�បានរយៈេពល៤ៃថ� ចបពី់ៃថ�ទី២៩ ែខកក�ដ ដល់ៃថ�ទី០២ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២០ េនតមភូមិ
េគាលេដ រដ�បាលេខត�មណ� លគិរបីានេចញេសចក�ីជូនដំណឹងេលខ ១៣៤/២០ចុះៃថ�ទី០៤ ែខសីហ ឆា� ំ

២០២០ ស�ីពីករផា� កសកម�ភាពជាបេណា� ះអសន�របស់្រក�មករងរចុះប�� ីដីរដ� ដីឯកជនរបស់្របជាពលរដ� 

ដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច ករេដះ្រសយវវិទដីធ�ី និងគា្ំរទករេរៀបចំែផនករេ្រប្របាស់ដីេនេខត�ម

ណ� គិរ ី បានសេ្រមចផា� កសកម�ភាពអនុវត�ករងរមយួរយៈេពលសិន េដយសរមូលេហតុអកសធាតុ។ រដ�

បាលេខត�នឹងជូនដំណឹងអំពីកលបរេិច�ទចបេ់ផ�មអនុវត�ករងរបន�េនេពលេ្រកយ។ 



10 
 

 

ឱកស និង ហនិភ័យ ឬផលវិបាកែដលអចេកតមានពីយទុ�នាករែបបេនះ ឬ

្របហក្់របែហល 

េតករអនុវត� យុទ�នាករែបបេនះ (ទងំេនមណ� លគិរ ី និងេនតំបនេ់ផ្សងៗេលកេ្រកយេទៀត) អចមានផល

បះ៉ពល់ ឬនាមំកនូវហនិភយ័ែបបណាខ�ះ ស្រមាបក់រងរចុះប�� ីដីសមូហភាពជនជាតិេដមភាគតិច ក�ុង

តំបនក់រពរធម�ជាតិ ែដនៃ្រពប្រម�ងទុកអចិៃ�ន�យរ៍បស់រដ� និង មកេលករអនុវត� គេ្រមាង LASED III 

(គេ្រមាងែបងែចកដីេដម្បសីង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�) របស់រជរដ� ភបិាល ក�ុងេពលខងមុខេទៀត?   

• េសចក�ីសេ្រមច េសចក�ីែណនា ំនិងេសចក�ីជូនដំណឹងពកព់ន័�របស់្រកសួងមហៃផ� ្រកសួងេរៀបចំែដន

ដី នគរបូនីយកម� និងសំណង ់្រកសួងបរសិ� ន ្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ និងរដ�បាល

េខត�មណ� លគិរឆី�ុះប�� ំងឱ្យេឃញពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងករទបស់� ត់

ឱ្យបានទនេ់ពលេវល េដះ្រសយប�� ្របឈមៃនករកបរ់នទ�នា� នដីតំបនក់រពរធម�ជាតិតមរ

យៈករអនុវត� សុខដុមនីយកម�ៃននីតិវធីិអនុ្រកឹត្យចំនួនបីរមួមាន អនុ្រកឹតេលខ១១៨ស�ីពីករ្រគប្់រគង

ដីរដ�  អនុ្រកឹតេលខ៤៦ស�ីពីនីតិវធីិៃនករកសងប�ងសុ់រេិយាដី និងេសៀវេភេគាលប�� ីដីធ�ី និងអនុ

្រកឹត្យេលខ៨៣ ស�ីពីនីតិវធីិៃនករចុះប�� ីដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច។ ក�ុងករអនុវត�ជាកែ់ស�ង

េនទីវល ម�ន�ី្រក�មករងរមយួចំនួនបានយល់ដឹង ពី្រកបខណ័� ចុះប�� ីដីរដ� ដីសហគមនជ៍នជាតិ

េដមភាគតិច និងដីកនក់បឯ់កជនេដយពលរដ� ប៉ែុន�ពួកេគអនុវត�តមនីតិវធីិៃនអនុ្រកឹត្យេលខ៤៦

ទងំ្រស�ងក�ុងសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច ែដលជាេហតុជំរញុពួកេគសំុកម�សិទ�ិឯកជន។ 

• េយាងតមលិខិតបទដ� នខងេល េយងសេង�តេឃញថា ករងរចុះប�� ីដីេនក�ុងេខត�មណ� លគិរ ី

មានលក�ណៈ្របញាប្់របញាល់្រសបជាមយួនឹងកំេណ នៃនករកបរ់ន និងទិញលកដូ់រដីក�ុងតំបន់

ករពរធម�ជាតិ និងែដនៃ្រពប្រម�ងទុកអចិៃ�ន�យរ៍បស់រដ� ។ េទះបីវមានេគាលបំណងល� េហយករ

អនុវត� េនះេដយម�ន�ីៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណងែ់ដលមានជំនាញ និងបទ

ពិេសធនៃ៍នករវស់ែវងដី ែតពួកេគពិតជាមានបទពិេសធន ៍ និងករយល់ដឹងតិចតួចេទេលបរបិទ

េនមូលដ� ន។ ឧទហរណ៍ េនក�ុងេខត�មណ� លគិរ ីមានកម�វធីិចុះប�� ីដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគ

តិចជាេ្រចនឆា� កំន�ងមក េហយសហគមននី៍មយួៗស�ិតេនក�ុងដំណាកក់លៃនករចុះប�� ីក�ុងក្រមតិ

េផ្សងៗពីគា�  េ្រកពីេនះកម៏ានសហគមនៃ៍្រពេឈ និងសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិែដលសុទ�ែត

មានែបបែផនករ្រគប្់រគងេផ្សងពីគា� ផងែដរ។ ដូចគា� េនះែដរ ្របជាពលរដ�ែដលចំណាក្រស�កែដលជា

ទូេទជាអ�ក្រកី្រកនឹងបាតប់ងឱ់កសកនក់បដី់របស់ខ�ួន ែដលមានេដយ្រសបច្បោប ់ េដយសរមនិ

បានដឹងពត័ម៌ានទនេ់ពលេវល។ 

• យុទ�នាករចុះប�� ីដីលក�ណៈជា្របពន័�ែដល្រគបដំណ� បទ់ងំដីរដ� ដីកនក់បឯ់កជន េហយមានអ�ក

ពកព់ន័�េ្រចន ជាពិេសសេនតំបនជ់នជាតិេដមភាគតិច អចនាឱំ្យមានករ្របទញ្របទងគ់ា� រវង

ពលរដ�ែដលចងប់ានដីឯកជន និងជនជាតិេដមភាគតិចែដលចងប់ានដីកម�សិទ�ិសមូហភាព។ េទះបី

អ�កពកព់ន័�ទងំម�ន�ីរជរដ� ភបិាល និងអង�ករសង�មសីុវលិេមលេឃញឱកសល�ពីយុទ�នាករែបប
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េនះ ស្រមាបេ់លកកម�ស់សិទ�ិជនជាតិេដមភាគតិច និងកររក្សោអត�ស�� ណវប្បធម ៌ ្របៃពណី ករ

ឈនេទរកករែបកបាកស់មគ�ីៃផ�ក�ុងេនក�ុងសហគមន ៍ អចជាកត� ររងំ ឬអូសបនា� យករចុះ

ប�� ីដីសមូហភាពបាន។ េនះអចជាករបះ៉ពល់េដយផា� ល់េទដល់គេ្រមាង LASED III ែដលមាន

សមាសភាគមយួក�ុងចំេណាមសមាសភាគឯេទៀតគឺ មានេគាលបំណងចុះប�� ីដីសមូហភាព 

ស្រមាបស់ហគមនទ៍ងំទ្បោយណាែដលបានដកព់ក្យេស�សំុចុះប�� ីេទមន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនី

យកម� សំណង ់និងសុរេិយាដីេខត�។  

• សមសភាគមយួេទៀតៃន គេ្រមាង LASED III គឺករផ�ល់ដីសម្បទនសង�មកិច�ដល់ជន្រកី្រក គា� នដី 

េដយែបងែចកដីឯកជនរបស់រដ�។ យុទ�នាករៃនករែបងែចកដីដូចេនេខត�មណ� លគិរេីនះ ្រត�វបាន

េមលេឃញថា មនិបះ៉ពល់ដល់ដីប្រម�ងទុករបស់រដ� ស្រមាបេ់គាលបំណងសម្បទនសង�មកិច�េលក

េ្រកយេនាះេទ។ អ�ីែដលសំខនេ់នាះ សម្បទនែដលកំពុងែតមាន្រសបេ់នះគិតចបត់ងំពីចបេ់ផ�ម 

រហូតដល់ដំណាចឆ់ា�  ំ២០២១ ែដលជាករប��បេ់នគេ្រមាង LASED II េនាះគឺអចសម្បទនិកខ�ះ 

រស់េនេលដីែដលបានែបងែចក្រគប ់៥ឆា� េំហយ អច្រត�វបានវស់ែវង្របគល់បណ័� កម�សិទ�ិ រល់េពល

ែដលមានយុទ�ករ ចូលមកដល់។ ប�� ស�ិតេន្រតងថ់ា េតអ�កែដលរស់េនេលដីែដលបានែបងែចក

មនិទន្់រគប ់៥ឆា� េំហយ អចនឹង្រត�វវស់ែវង ឬយ៉ាងណា ក�ុងខណៈេពលែដលយុទ�នាករចុះវស់ដី

ទូទងំេខត�ដូចករណីេនមណ� លគិរ្ីរសប?់ 

• េនក�ុងយុទ�នាករេនេខត�មណ� លគិរេីនះ មនិដូចេនក�ុងយុទ�នាករៃនបទប��  ០១ េនាះេទ ។ េន

េពលេនះឱកសមានករេបកចំហរយ៉ាងទូលំទូលយក�ុងកររមួចំែណកផ្សព�ផ្សោយ ចូលរមួក�ុងដំេណ រ

ករវស់ែវង និងផ�ល់េយាបល់អំពីជេ្រមសល� និងបរបិទមូលដ� ន េដម្បឱី្យម�ន�ីវស់ែវងបានយល់ដឹង។ 

ក�ុងខណៈែដល្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណងប់ានេរៀបចំ្រក�មករងរចតែ់ចង និង

ចុះវស់ែវង ្រកសួងបរសិ� នកម៏ានេរៀបចំ្រក�មករងរស្រមាប្់រត�តពិនិត្យ សិក្សោ និងចង្រកងឯកសរ

ទកទ់ងេទនឹង្របជាពលរដ�ែដលរស់េន និងអ្រស័យផលេនក�ុងែដនតំបនក់រពរធម�ជាតិ ។ ដូច

គា� េនះែដរ ្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ កប៏ានែបងែចកជា្រក�មករងរចុះ្រសវ្រជាវ និង

េផ��ងផា� តទិ់ន�នយ័ដីៃ្រព ែដល្របជាពលរដ�កនក់បអ់្រស័យផលជាកែ់ស�ងែដរ។ ទងំេនះ ជាយន�

ករបេ�� �ស ករវស់ែវងដី្រត�តសីុគា�  េដយមានករផ�ល់ជា្របេយាជនដ៍ល់្របជាពលរដ�ែដលរស់េន

ជាកែ់ស�ង និងករធានាបាននូវករករពរធនធនធម�ជាតិែដលជាទីអ្រស័យផល របស់្របជាពលរ

ដ�។ េលសពីេនះេទៀត រដ�បាល្រស�កកម៏ានករយិាល័យរងច់ទំទួលរល់ពក្យបណ�ឹ ង េដម្បេីដះ

្រសយ មុនេពលេធ�ករវស់ែវង។ 
 

អនុសសន ៍

េយាងតមបទពិេសធនក៍ន�ងមក និងតមករជែជកគា� ក�ុងដំេណ រករយុទ�នាកររយៈេពលជិតមយួសបា� ហ៍

មកេនះ េយងសូមេលកជាអនុសសនស៍្រមាបក់ររមួចំែណកេធ�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពេលករងរវស់ែវងចុះប�� ី
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ដីរដ� ចុះប�� ីដី្របជាពលរដ� និង ចុះប�� ីដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចស្រមាបដំ់េណ ករបច�ុប្បន� កដូ៏ច

ជាអនាគត ដូចខងេ្រកមៈ  

ចំេពះរជរដ� ភបិាល និងថា� កេ់្រកមជាតិ 

• គួរមានករពិភាក្សោអំពីដំេណ រករៃនយុទ�នាករែបងែចកដីធ�ី េដយមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ

អង�ករសង�មសីុវលិ េដម្បឱី្យមានករជែជកអំពីែផនករលម�តិ និងកំណតេ់ពលេរៀបចំឱ្យបាន្រគប់

្រគានល់�ជាងយុទ�នាករេនមណ� លគិរ។ី  

• គួរឆ�ុះប�� ំងេមេរៀនសំខន់ៗ ៃនយុទ�នាករ េដយសរមានសមាសភាព ម�ន�ីរដ� ភបិាល តំណាង

សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច និងអង�ករសង�មសីុវលិ ែដលបានចូលរមួក�ុងដំេណ រករ េដយចង

្រកងជាេមេរៀនជាកល់ក ់មុននឹងឈនេទករចុះប�� ីជា្របពន័�េនតំបន ់ឬេខត�ដៃទេទៀត។  

• ្រក�មម�ន�ីវស់ែវងតមេគាលេដ គួរទទួលបាននូវវគ�ែណនាតំ្រមងទិ់សអំពីបរបិទៃនសហគមនមូ៍ល

ដ� ននិង ជនជាតិេដមភាគតិច និងែបបែផនៃនករ្រគប្់រគងដីធ�ីេផ្សងៗរមួមាន៖ ករកំណតែ់បងែចក

តំបន្់រគប្់រគងៃនតំបនក់រពរធម�ជាតិ (តំបនស់�ូល តំបនអ់ភរិក្ស  តំបនេ់្រប្របាស់េដយចីរភាព តំបន់

សហគមន)៍ ករចុះប�� ីដីសមូហភាពតមអនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣  សហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ  

។ល។) មុនេពលចបេ់ផ�មដំេណ រករ។ 

• េមភូម ិ េមឃុំ រមួជាមយួអ�កពកព់ន័� ជាពិេសសអង�ករសង�មសីុវលិតមេគាលេដ គួរផ្សព�ផ្សោយអំពី

ករេ្រត�មចូលរមួ និងករេរៀបចំឯកសរថតចម�ងទុកជាមុន្រសប ់ប�� ីេឈ� ះអ�កកនក់បដី់ ករេបាះ

ត្រម�យ្រពំដីជាមុនេដម្បងីយ្រស�ល្រក�មវស់ែវងដី  ។  តមពិត ដីកម�សិទ�ិសមូហភាពមាន្រសបម់និ

ចបំាចវ់ស់ែវងេទ ប៉ុែន�្រត�វេធ�ឯកសរវនិ�ិច�យ័បែន�មជាទ្រមងក់ម�សិទ�ិសមូហភាពស្រមាបដី់បានចូល

កនក់បថ់�ីេ្រកដីសហគមន។៍ ដូេច�ះ េគចបំាចវ់ស់ែវង និងេរៀបចំឯកសរវនិិច�យ័ែតអ�កទងំទ្បោយ

ណាែដលកនក់បេ់្រកដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចប៉ុេណា� ះជាពិេសសគឺស្រមាបអ់�កមនិែមន

ជាសមាជិកសហគមន ៍ េហយករផ�ល់កម�សិទ�ិឯកជនគួរអនុវត�តមសរចរេលខ០៦ របស់រជរដ�  

ភបិាល សរ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩។ 

• អជា� ធរមូលដ� នគួរផ្សព�ផ្សោយឱ្យបានទូលំទូលយ និងមានេពល្រគប្់រគានស់្រមាបស់ហគមនចូ៍ល

រមួ ជាពិេសសេលករយល់ដឹងអំពីយន�ករៃនករដកព់ក្យបណ�ឹ ង។ ជាកែ់ស�ង ដីសហគមនែ៍ដលចុះ

ប�� ីជាសមូហភាពេហយ និងកំពុងចុះប�� ី្រត�វបានលក ់ ចតទុ់កជាករណីវវិទែដល្រត�វេដះ្រសយ 

តមរយៈករដកព់ក្យបណ�ឹ ងេទគណៈកម�ករេដះ្រសយវវិទដីដ�ី េដយមកដកេ់នមន�ីរ ឬកែន�ង

្របចកំរតម្រស�ក េគេហថា ករយិាល័យនីតិកម� និងេដះ្រសយវវិទៃនរដ�បាល្រស�ក។ 

• គួរេរៀបចំឱ្យមានេសចក�ី្រពងលទ�ផលៃនករវស់ែវងដីនឹងឆ�ុះប�� ំងអំពីចំណាតថ់ា� កដី់ (ដីសធារ

ណៈ និងដីឯកជនរបស់រដ�) និងែផនទីកំណតែ់បងែចកតំបន្់រគប្់រគងៃនតំបនក់រពរធម�ជាតិក�ុងេខត�

មណ� លគិរេីដយថា� កដឹ់កនា្ំរកសួងទងំបនួែផ�កេលលទ�ផលសិក្សោ្រសវ្រជាវរបស់្រក�មករងរ។ 
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ចំេពះសហគមន ៍ឬ្របជាពលរដ� 

• សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចែដលមានបណ័� កម�សិទ�ិ្រត�វបង� ញចំនួនសមាជិកសហគមន ៍ ក្បោល

ដី ទីតងំដី ឬទីកែន�ងមានវវិទដល់ម�ន�ីវស់ែវងេដម្បេីដះ្រសយវវិទទនេ់ពល។ ករកបរ់នដីៃ្រពថ�ី
ក�ុងអំឡុងេពលេ្រកយករចុះប�� ីដី សហគមនគួ៍រដកព់ក្យេស�សំុជាកម�សិទិ�សមូហភាពបែន�ម (ជា

្របេភទដីប្រម�ងទុកដូរេវណដំណាំ)។  

• ថា� កដឹ់កនាសំហគមន ៍គួរជួយ ពន្យល់សមាជិកសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចអំពី សរៈសំខន ់និង

ឱកសែដលមានេនេពលេនះ ស្រមាបចុ់ះប�� ីដីសមូហភាព ្រសបតមេគាលនេយាបាយ និងច្បោប់

ជាធរមាន។ ែតក�ុងករណីែដលសមាជិកសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចែដលចងក់ម�សិទ�ិឯកជន 

្រត�វបំេពញសំណំុែបបបទចកេចញ្រសបតមលក�ន�ិកៈសិន េទបេធ�ករកតចំ់ែណកែដល្រត�វទទួល

បានតមនីតិវធីិេពលេ្រកយ្រសបតមអនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ អនុ្រកឹត្យេលខ១១៨ និងសរចរេលខ០៦ 

របស់រជរដ� ភបិាល សរ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩។  

• សហគមនគួ៍រែតមានករបង� ញអត�ស�� ណ និងេបាះត្រម�យ្រពំឱ្យបានទុកជាមុន ្រពមទងំ្របមូល

ឯកសរចបំាចេ់្រត�មទុក (សហគមនខ៍�ះខ�ះឯកសរ ឬមានេឈ� ះខុសគា�  េធ�ឱ្យម្រនី�មានករពិបាក ឬ

ប�ី្របពន� ឬកអ៏�កជាប្់រពំមនិេនជំុគា� ...) ។ 

• សហគមនែ៍ដលមានលិខិតទទួលស� ល់អត�ស�� ណរចួេហយ ឬមនិទនម់ានឯកសរ្រគប្់រគាន្់រត�វ

េរៀបចំដកព់ក្យេទ្រក�មករងរវស់ែវងដី មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� សំណង ់និងសុរេិយាដី ។  

• សហគមនែ៍ដលមនិទនប់ានករកំណតស់�័យអត�ស�� ណពី្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ គួរេរៀបចំ្របជំុ

ពិភាក្សោដចេ់ដយែឡកអំពី ករឯកភាពជាតិពន�ុសង�មវប្បធម ៌ និងេសដ�កិច� ្របតិបត�ិរេបៀបរស់េន

តម្របៃពណី និងដដុំះេលដីែដលខ�ួនកនក់បេ់ទតមក្បនួខ� តទំេនៀមទមា� បៃ់នករេ្រប្របាស់ជា

សមូហភាព។ បនា� បម់ក រកឱកសជួប្របជំុជាមយួម�ន�ីវស់ែវង េដម្បបីង� ញបំណងចងប់ានកម�

សិទ�ិរបស់ខ�ួន។ 

ចំេពះអង�ករសង�មសីុវលិ 

• េនះជាឱកសល�ែដលអង�ករសង�មសីុវលិ ជាពិេសសអង�ករែដលេធ�ករជាមយួសហគមនជ៍នជាតិ

េដមភាគតិច អចជួយ ផ�ល់ពត័ម៌ាន ឬេយាបល់ដល់្រក�មករងរវស់ែវង េ្រពះអង�ករមានករ្របាស័

យទកទ់ងល�ជាមយួសហគមន្៍រសប ់និងអចអេ�� ញ្របជាពលរដ�ឱ្យមកចូលរមួបានេ្រចន។  

• កសងប�� ីេឈ� ះអ�កកនក់បដី់ េដយម�ន�ីអង�ករ ជាករ្របេសរ និងករែបងែចក្រក�ម្រគ�សរ្រសប

តមចំនួន្រក�មករងរចុះវស់ េនតមសហគមននី៍មយួៗ។ 

• ព្រងឹងផ្សព�ផ្សោយ និងបន�សិក្សោ្រសវ្រជាវអ�កទិញលកដី់ េនក�ុងតំបនស់ហគមនតំ៍បនក់រពរែដរ ក�ុង

ស� នភាពែដលធនធាន្របឈមករបាតប់ង។់ 
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• ស្រមបស្រម�លជាមយួ្របធានសហគមន ៍ និងេមភូមេិដម្បកីសងតរងអត�ស�� ណអ�កកនក់បដី់ 

(ប�� ីេឈ� ះ ទំហំដី េពលេវលកនក់ប ់ ្របេភទដំណាំអ្រស័យផល) េនេ្រកដីសហគមនជ៍នជាតិ

េដមភាគតិច ែដលបានចុះប�� ី ឬកំពុងដំេណ រករ និងសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ។ 

• សិក្សោ្របមូលពត័ម៌ានជាមយួេមភូម ិ ្របធានសហគមន ៍ ឬអ�កពកព់ន័�េផ្សងេទៀតអំពីអ�កខងេ្រក

ែដលបានទិញដូរដីកម�សិទ�ិសមូហភាពសហគមន ៍ឬដីសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ។ 

• ស្រមបស្រម�លជាមយួអ�កកនក់បដី់ែក្បរខងឱ្យេបាះត្រម�យ្រពំ (បាញ់ថាំ� សមា� ល់្រពំ)  ជាមុន និងរង់

ច ំឬជូនបង� ញផ�ូវ្រក�មករងរវស់ែវងដី។ 

• ជួយ រលឹំកម�ន�ីតំបនក់រពរធម�ជាតិ និងម�ន�ីពកព់ន័� េដម្បពិីនិត្យ េផ��ងផា� ត ់កត្់រត្រសងទិ់ន�នយ័ឆា� ំ

កនក់ប ់និងគ្រមបៃ្រពតមឆា� េំនទីវលជាកែ់ស�ង។ 
 

េយាបលរ់មួ  

យុទ�នាករស្រមាបវ់ស់ែវងដីធ�ីេនេខត�មណ� លគិរជីាលក�ណៈ្របពន័� បានេធ�ឱ្យមានករចបអ់រម�ណ៍ ពី

សំណាកភ់ា� កង់រអភវិឌ្ឍន ៍ ជាពិេសសអង�ករសង�មសីុវលិ។ វជាដំេណ រករដសំ៏ខន ់ ស្រមាបេ់ដះ្រសយ

ប�� រេំលភយកដីធ�ីរដ� និងដីឯកជន ្រពមទងំវវិទទកទ់ងដីធ�ីេផ្សងៗេទៀតែដលបានអូសបនា� យមកជា

េ្រចនឆា� ។ំ េទះបីមានករសទរចំេពះដំេណ រករេនះ អង�ករសង�មសីុវលិ មានក�ី្រព�យបារម�ស្រមាបដំ់េណ រ

ករេនក�ុងេខត�មណ� លគិរេីនះ កដូ៏ចជាករយុទ�នាករ្រសេដៀងគា� េនះ េនេលកេ្រកយៗេទៀតែដរ។ ពិត

ណាស់ យុទ�នាករេនះ មនិដូចបទប��  ០១េនាះេទ េ្រពះមនិមានករររងំមនិឱ្យចូលរមួពីសំណាកអ់�កពក់

ពន័�េនាះេទ ែតករេរៀបចំស្រមាបអ់នុវត�នហ៍កដូ់វជាមានលក�ណៈបនា� ន ់ ដូចបានេឃញលិខិតបទដ� នែដល

េចញជាហូរែហេដយ្រកសួងពកព់ន័� និងថា� កេ់្រកមជាតិ ែដលសុទ�ែតេធ�េទ្ប ងក�ុងែខកក�ដ ឆា�  ំ២០២០ ទងំ

អស់ ែដលជាេហតុេធ�ឱ្យអង�ករសង�មសីុវលិ េរៀបចំេ្រត�មខ�ូន និងធនធាន ស្រមាបចូ់លរមួមនិបានេពញ

េលញ េហយសហគមន ៍ ្រពមទងំ អជា� ធរភូមឃុិ ំហកដូ់ចជាមានេពលស្រមាបផ់្សព�ផ្សោយ រឯីម្រនី�វស់ែវង 

កម៏និមានឱកសេឈ�ងយល់អំពីបរបិទមូលដ� នជាមុនឱ្យបានសីុជេ្រម។ មនិ្រតឹមែតប៉ុេណា� ះ អ�ក្រគប្់រគង 

អ�កអនុវត� និងអ�កពកព់ន័�ក�ុងយុទ�នាករេនះ គួរែតមានករយល់្រសបគា� ថា ករេធ�ឱ្យមានសុខដុមនីយកម�ៃន

អនុ្រកឹត្យទងំបី េពលគឺមនិគួរយកែតអនុ្រកឹត្យេលខ ៤៦ (ករចុះប�� ីដីជា្របពន័�) េទបករអនុវត�្របកប 

េដយ្របសិទ�ភាពេទបាន។ ក�ុងដំណាកក់លៃនករ្របកសផា� កបេណា� ះអសន�េនះ វជាឱកសស្រមាប់

អ�កពកព់ន័� ជាពិេសស អង�ករសង�មសីុវលី េធ�ករជួបជំុ ឆ�ុះប�� ំងនូវករអនុវត� ថ�ីៗេនះ េហយេយងេនែត

បន�េប�ជា� ចិត�ចូលរមួក�ុងដំេណ រករេនះ និងេលកេ្រកយេទៀតជាមយួរជរដ� ភបិាល រមួជាមយួអនុសសន៍

ខ�ះៗ ដូចបានេលកេទ្ប ងខងេល ស្រមាបដ់កជូ់នរជរដ� ភបិាល និងម�ន�ី្រគបលំ់ដបថ់ា� កយ់កមកពិចរ

ណា។   
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ប�� ីេឈ� ះស� បន័ែដលបានចូលរមួ 
១. េវទិ�រៃនអង��រមនិែមនរ��ភិ�ល ស�ពីីកម��� NGO Forum 

២. អង��រស�គមែខ�រេលើរតនគិរ� Highlander Association 

៣. ស�គមយុវជនជន�តិេដើម�គតិចកម��� CIYA 

៤. ប��ញស�ជិកសកម�សិទ�ិជន�តិេដើម�គតិច IRAM 

៥. អង��រពន�កែខ�រ PKH 

៦. អង��រអនុផលៃ�ពេឈើ NTFP 

៧. អង��រកម�វ�ធ�ី�ស់ប��របទពិេ�ធនអ៍នុផលៃ�ពេឈើ NTFP-EP 

៨.អង��រមជ��មណ�លអប់រ�ច��ប់ស��បស់ហគមន ៍CLEC 

៩. អង��រអប់រ�បរ���ន និងសុខ�ព EHE 

១០. អង��រភមូិខ�� ំMVi 

១១. អង��រ�ំ�ទសហគមនជ៍ន�តិេដើម�គតិច ICSO  

១២. �កមុ�រ�រព�ងឹង និងអភិវឌ��សហគមន ៍CEDT 

១៣. អង��រជនំួយ�ប�ពលរដ�ណ័រេវ NPA 

១៤. អង��រ HEKS  

១៥. អង��រ Oxfam 

១៦. �រ��ល័យឧត�មស�ង�រសហ�ប��តិទទួលបន��កសិទ�ិមនុស��េ�កម��� OHCHR 

១៧. អង��រ ADIC (ស�មបស�ម�ល និងេធ�ើរ�យ�រណ)៍ 

 

 

 


