
របាយការណ៍លទ្ធផល 
កិច្ចពិភាកាកនងុអងគសន្និសទី្ថ្នន ក់តំបន្់ ន្ិងថ្នន ក់ជាតិលលើកទ្ី១៣ សតពីីអភិបាលកិច្ចដី

ធ្លី ន្ិងធ្ន្ធាន្ធ្ម្មជាតិ ឆ្ន ២ំ០២០ 
ខេត្តខ ៀមរាប បាត្់ដំបង កំពត្ និង រាជធានីភ្នំខពញ 

 

 
 
 សាវតា 
នៅឆ្ន ាំ២០២០ នេទិកានៃអង្គការមៃិមមៃរដ្ឋា ភបិាល ស្តីពីកមពុជា ស្ហការជាមយួអង្គការនៃគូ ៃងិ្អង្គការ

ស្មាជិកបណ្តត ញសិ្ទធិៃីធ្លី ៃិង្លាំនៅឋាៃ បណ្តត ញសិ្ទធិជៃជាតិនៃើមភាគតិច ៃិង្នរពន ើ ៃិង្បណ្តត ញស្ង្គមសីុ្េលិ
នរៃបូក បាៃនរៀបចាំស្ៃនិសី្ទថ្នន កត់ាំបៃ ់ ៃិង្ថ្នន កជ់ាតិ នរកាមរបធាៃបទ ស្តីពីអភបិាលកិចចៃីធ្ល ី ៃងិ្ធ្ៃធាៃធ្មមជាតិ 
ស្រុបចាំៃួៃ៤តាំបៃន់សេង្ៗគ្នន  មៃលមាៃអនកចូលរមួស្រុបចាំៃួៃ៧៣៩នាក ់ (ស្តស្តី១៤៦នាក)់ រមួមាៃតាំណ្តង្រៃាស្ភា
ជាតិ តាំណ្តង្រកសួ្ង្ ៃិង្មៃទីរពាកព់ៃ័ធ រកុមហ ុៃឯកជៃ អនកសិ្ការាេរជាេ ៃិង្តាំណ្តង្របជាពលរៃាមៃលមាៃេវិាទ
ៃីធ្លី ស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច ស្ហគមៃន៍ៃាទ ស្ហគមៃន៍រពន ើ ៃិង្ស្ហគមៃត៍ាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ ៃិង្
តាំណ្តង្អង្គការមៃិមមៃរដ្ឋា ភបិាល អន ជ្ ើញមកពី២០ រាជធាៃីនេតត នៃរពះរាជាណ្តចរកកមពុជា រមួមាៃ រាជធាៃី
ភនាំនពញ នេតតកាំពង្ឆ់្ន ាំង្ នពាធ្ិ៍ាត ់បាតៃ់ាំបង្ នប៉ៃលិៃ បនាទ យមាៃជយ័ នស្ៀមរាប កាំពង្ធ់្ាំ ឧតតរមាៃជយ័ រពះេហិារ 
ស្ទឹង្មរតង្ រតៃគីរ ីមណ្ឌ លគីរ ីកាំពង្ស់្ពឺ នរពមេង្ ាា យនរៀង្ តាមកេ កាំពត រពះសី្ហៃុ ៃិង្នកាះកុង្។  

កនុង្ននាះ មាៃស្ៃនិសី្ទថ្នន កត់ាំបៃច់ាំៃួៃ៣ មៃលបាៃការនរៀបចាំ ទី១. នៅនេតតនស្ៀមរាប នងៃទី១០-១១ មេ
សី្ហា ឆ្ន ាំ២០២០ មាៃអនកចូលរមួស្រុប២៥៩នាក ់(ស្តស្តី៤០នាក)់ ទី២. នៅនេតតបាតៃ់ាំបង្ នងៃទី០៩-១០ មេកញ្ញា  ឆ្ន ាំ
២០២០ មាៃអនកចូលរមួស្រុប១៣៧នាក ់(ស្តស្តី៣១នាក)់ ទី៣. នៅនេតតកាំពត នងៃទី០១-០២ មេតុលា ឆ្ន ាំ២០២០ មាៃ
អនកចូលរមួស្រុប១៥៧នាក ់(ស្តស្តី៣៧នាក)់ រឯីស្ៃនិសី្ទថ្នន កជ់ាតិនលើកទី១៣ នៅរាជធាៃីភនាំនពញ នងៃទី២៧ មេតុលា 
ឆ្ន ាំ២០២០ មាៃអនកចូលរមួស្រុប១៨៦នាក(់ស្តស្តី៣៨នាក)់។ នគ្នលបាំណ្ង្នៃការនរៀបចាំស្ៃនិសី្ទទាំង្ថ្នន កត់ាំបៃ ់ៃិង្
ថ្នន កជ់ាតិគឺនៃើមប ីសតល់ឱកាស្ៃល់តាំណ្តង្ស្មាជិកស្ហគមៃ ៍អង្គការស្ង្គមសីុ្េលិ តាំណ្តង្រៃាស្ភា រាជរដ្ឋា ភបិាល
ថ្នន កជ់ាតិ ៃងិ្នរកាមជាតិ េស័ិ្យឯកជៃ ៃងិ្អនកសិ្ការាេរជាេបាៃជួបជុាំគ្នន នៃើមបពីិភាកាៃិង្នលើកន ើង្ៃូេស្មទិធ
សលការងារស្ាំខាៃ់ៗ របស់្រាជរដ្ឋា ភបិាល បញ្ញា រប ម ៃិង្មតិនោបល់របកបនដ្ឋយការាា បនា ស្រមាបជ់ាធាតុ



ចូលៃស៏្ាំខាៃជូ់ៃតាំណ្តង្រាជរដ្ឋា ភបិាល រៃាស្ភា ៃិង្ាា បៃ័ពាកព់ៃ័ធនសេង្នទៀត នៃើមបពីិចារណ្តនដ្ឋះរាយ ៃិង្
ប ច្ូ លកនុង្ចាប ់នគ្នលៃនោបាយ ៃិង្មសៃការអៃុេតតរបស់្ជាតិ ឱយកាៃម់តមាៃភាពលអរបនស្ើន ើង្មងមនទៀត។  

ន្លៀតកនុង្ឱកាស្នៃះ តាង្នាមឱយអង្គការមៃិមមៃរដ្ឋា ភបិាល ៃងិ្តាំណ្តង្ស្ហគមៃ ៍ មៃលបាៃចូលរមួស្ហ
ការនរៀបចាំស្ៃនិសី្ទទាំង្នៃះ េ្ុ ាំសូ្មនធ្ាើរបាយការណ៍្លទធសលរមួនៃកិចចពភិាកាកនុង្អង្គស្ៃនិសី្ទ ស្តីពីអភបិាលកិចចៃីធ្លី 
ៃិង្ធ្ៃធាៃធ្មមជាតិ ៃងិ្នគ្នរពជូៃរាជរដ្ឋា ភបិាល (ថ្នន កជ់ាតិ ៃិង្នរកាមជាតិ) រៃាស្ភាជាតិ រពឹទធស្ភា ៃិង្ាា បៃ័ពាក់
ពៃ័ធនានា នៃើមបពីិៃិតយពចិារណ្ត ៃិង្ចាំណ្តតក់ារនដ្ឋះរាយ មៃលមាៃេលឹមារៃូចខាង្នរកាម៖ 
 

១.  ប្បធាន្បទ្សតពីីសទិ្ធិដីធ្លី ន្ងិលលំៅឋាន្ 
១.១ សម្ទិ្ធផលសខំាន្់ៗរបសអ់ភិបាលកិច្ចដធី្លី 
 តាមលទធសលពិនរគ្នះនោបល់នៃអង្គស្ៃនិសី្ទថ្នន កជ់ាតិ ៃិង្ថ្នន កត់ាំបៃប់ាៃបងាា ញថ្ន កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ ៃិង្

ឆ្ន ាំ២០២០នៃះ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាបាៃេិតេាំនដ្ឋះរាយបញ្ញា ៃីធ្លី ៃងិ្ធ្ៃធាៃធ្មមជាតិ ទទួលបាៃលទធសលលអ
របនស្ើរគួរឱយកតស់្មាគ ល់ តាមរយៈការនធ្ាើេនិាធ្ៃកមមចាបព់ាកព់ៃ័ធមយួចាំៃួៃៃូចជា ចាបភ់មូបិាល ឆ្ន ាំ២០០១ 
ចាបស់្តីពីជលសល ចាបស់្តីពីនរពន ើ ៃិង្ចាបស់្តីពីតាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ ៃិង្ការពរង្ឹង្ការអៃុេតតចាប ់ៃូចជា ការ
នធ្ាើកាំមណ្ទរមង្រ់បពៃ័ធយុតតិធ្ម ៌ ការនដ្ឋះរាយេវិាទៃីធ្លី ការចុះប ជ្ ីៃីធ្ល ី ការបស្តងាា បបទនលមើស្ទស្តនាទ ៃយកៃាីធារ
ណ្ៈរបស់្រៃា ៃិង្បទនលមើស្ជួញៃូរន ើេុស្ចាប ់ ៃងិ្ៃាំនណ្តះរាយអភេិឌ្ឍៃន៍ៅៃឹង្កមៃលង្ជូៃស្ហគមៃរ៍កីរកទី
រកុង្។ ស្មទិធសលជាកម់ស្តង្ មៃលរាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា ថ្នន កជ់ាតិ ៃិង្នរកាមជាតិ ស្នរមចបាៃ រមួមាៃ៖  

➢ ការនរៀបចាំបទដ្ឋា ៃគតិយុតតិពាកព់ៃ័ធៃងឹ្ៃីធ្លី ៃិង្លាំនៅឋាៃ ៃូចជា ការនធ្ាើេនិាធ្ៃកមមចាបភ់ូមបិាលឆ្ន ាំ
២០០១ ការនរៀបចាំនធ្ាើចាប ់ ស្តីពីលាំនៅឋាៃ នស្ចកតីរពាង្រកបេណ្ឌ យុទធាស្តស្តជាតិ ស្តីពីការអភេិឌ្ឍ
រកុង្ នស្ចកតសី្នរមចនលេ ០៣៩ ចុះនងៃទី២០ មេកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ ស្តីពីការបនង្ាើតគណ្ៈកមមការគ្នាំរទ
ចុះប ជ្ ីៃីរៃា ៃីកមមសិ្ទធឯិកជៃ ៃសី្មូហភាពជៃជាតិនៃើមភាគតិច នដ្ឋះរាយេវិាទៃីធ្ល ី ៃងិ្នរៀបចាំ
មសៃការនរបើរបាស់្ៃីនៅនេតតមណ្ឌ លគរិ។ី 

➢ នោង្តាមរបាយកាណ៍្បូកស្រុបការងាររយៈនពល៩មេ ឆ្ន ាំ២០២០ នលេ០៥២ ៃៃស្/អរប/ៃរប/របា 
ចុះនងៃទី០៥ មេតុលា ឆ្ន ាំ២០២០ របស់្រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្ស្ាំណ្ង្ ់លទធសលនៃការ
ចុះប ជ្ ីៃីធ្លសី្នរមចបាៃនចញបណ័្ណ កមមសិ្ទធិចាំៃួៃ ២៦៩១២០បណ័្ណ  ៃិង្មចកៃល់នៃរបជាពលរៃាចាំៃួៃ 
២៧០៨១០បណ័្ណ ។ ការនដ្ឋះរាយេវិាទៃីធ្លីនដ្ឋយយៃតការគណ្ៈកមមការសុ្រនិោៃីរបស់្រកសួ្ង្នរៀបចាំ
មៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃងិ្ស្ាំណ្ង្ ់ នដ្ឋះរាយប ច្បៃ់ីតិេធិ្ីចាំៃួៃ១៦៧ករណី្ (ប ច្ បជ់ាាា ពរ ៧៦
ករណី្) កនុង្ចាំនណ្តមបណ្តឹ ង្ទទួលបាៃចាំៃួៃ១៨០ករណី្។   

➢ រៃាបាលនេតតកាំពត នលេ ៤៨៩/២០ ស្ជណ្៖ ជូៃៃាំណឹ្ង្របជាពលរៃាពីការទទួលពាកយនលើការកាៃ់
កាបៃ់ីអារស័្យសលជាកម់ស្តង្កនុង្ឧទាៃជាតិរពះមុៃីេង្េ បូកនគ្ន នេតតកាំពត ។ 

➢ រៃាបាលនេតតរពះសី្ហៃុ នលេ ៣១២/២០ ស្ជណ្៖ ជូៃៃាំណឹ្ង្របជាពលរៃាពីការទទួលពាកយនលើការ
កាៃក់ាបៃ់អីារស័្យសលជាកម់ស្តង្យូរឆ្ន ាំនៅនលើទីតាាំង្ៃ ី កនុង្មៃៃស្មតាកិចចរគបរ់គង្របស់្រកសួ្ង្



កសិ្កមម រុកាា របមាញ់ ៃិង្នៃាទ ស្ាិតកនុង្ភូមាិស្តស្តនេតតរពះសី្ហៃុ។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០២០ អាជ្ាធ្រនេតត
រពះសី្ហៃុបាៃចាតេ់ធិាៃការទបា់ា តប់ញ្ញា ទាំនាស់្ៃីធ្លី នដ្ឋយចាបយ់កនរគឿង្ចរកចាំៃួៃ២នរគឿង្ មៃល
 ូស្ឆ្យៃីទាំនាស់្ មកយករកាទុកនៅាលារស្ុកស្ទឹង្ហាេ ។ 

➢ រៃាបាលនេតតបាតៃ់ាំបង្ បាៃគ្នាំពារស្ហគមៃរ៍កីរកនៅកនុង្រកុង្បាតៃ់ាំបង្ ទទួលបាៃគនរមាង្សលូេនបតុង្ 
តបណ្តត ញអគគិស្ៃី បណ្តត ញទឹកាអ ត នដ្ឋយមាៃបៃិភាគស្ហគមៃ ៍ ៃិង្រដ្ឋា ភបិាល។ ៃីលាំនៅឋាៃ
របជាពលរៃា នៅកនុង្ឃុាំបងឹ្៥ រស្ុកបនេល របមាណ្៧០% ទទួលបាៃចុះប ជ្ ីកាលៃ ីៃិង្បលង្ក់មមសិ្ទធ 
។ 

➢ គណ្ៈកមមការនេតតកាំពង្ឆ់្ន ាំង្ បាៃស្រមបស្រមួលនដ្ឋះរាយេវិាទៃីធ្លីនៅកនុង្ភូមជិរ ភូមរិបស្នឹប ឃុាំ
របស្នឹប រស្ុករលានបអៀរ នហើយរបជាពលរៃាចាំៃួៃ២៥រគួារបាៃទទួលរបាកស់្ាំណ្ង្ ។ 

➢ អាជ្ាធ្ររាជធាៃីភនាំនពញ បាៃសតល់អរតាៃុកូលដ្ឋា ៃ ៃិង្លាំនៅឋាៃស្មរមយជូៃរគួារស្ហគមៃ ៍ រពម
ទាំង្នរៀបចាំនហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធ នស្វាកមមមូលដ្ឋា ៃ នៅកនុង្ស្ហគមៃរ៍កីរកទរីកុង្មយួចាំៃៃួ ។ 

➢ រៃាបាលនេតតនស្ៀមរាប បាៃប ច្ូ លមសៃការ ពភិាការកៃាំនណ្តះរាយៃីធ្លីលាំនៅឋាៃៃល់ស្ហគមៃ៍
រករកីនៅកនុង្នេតតនស្ៀមរាប ។ របជាពលរៃារស់្នៅៃីេតតបូព ៌ទទលួបាៃការនដ្ឋះៃូរៃីទបូតទ៍ាំហាំ៧មx១៥
ម នៅភូមវិាល ស្ងាា តស់្ាំបរួ រកុង្នស្ៀមរាប របមហល៣គមពីទតីាាំង្ចាស់្ ។ 

 
១.២ បញ្ហា ប្បឈម្ 
➢ ភាពចនង្អៀតនៃការចូលរមួរបស់្តួអង្គជាបព់ាកព់ៃ័ធកនុង្ៃាំនណ្ើ រការេនិាធ្ៃកមមចាបភ់ូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១: 

ការនរៀបចាំនធ្ាើេនិាធ្ៃកមមចាបភ់ូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃ ី ៃគរូបៃីយកមម ៃងិ្ស្ាំណ្ង្ ់
ហាកម់ៃិទៃប់ាៃសេពាសាយជាាធារណ្ៈ ឬ សលូេការ ៃិង្នបើកឱកាស្ទូលាំទូលាយៃល់អង្គការស្ង្គមសីុ្
េលិ ៃិង្អនកពាកព់ៃ័ធនសេង្ៗនទៀត បាៃចូលរមួៃាំនណ្ើ រការនធ្ាើេនិាធ្ៃកមមចាបន់ៃះ នៃើមបសី្ហការនរៀបចាំ
កិចចពិនរគ្នះនោបល់ របមូលធាតុចូលពីរគបអ់នកពាកព់ៃ័ធ នៃើមបឱីយចាបន់ៃះកាៃម់តមាៃភាពលអរបនស្ើរ
ន ើង្មងមនទៀត។ 

 

➢ បញ្ញា កង្ាះបទដ្ឋា ៃគតិយុតត ឬ នគ្នលៃនោបាយជាតិស្តីពីស្ាំណ្ង្ស្មរមយ ៃិង្យុតតិធ្ម ៌ស្រមាបអ់ៃុេតត
រគបគ់នរមាង្អភេិឌ្ឍៃៈ៍ របនទស្កមពុជាមៃិទៃម់ាៃនគ្នលៃនោបាយជាតិ ឬ នគ្នលការណ៍្មណ្នាាំរមួ 
ស្តីពីស្ាំណ្ង្ស្មរមយ ៃងិ្យុតតិធ្ម ៌ ស្រមាបន់ដ្ឋះរាយសលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃន៍ៅកមពុជា។ 
ការអៃុេតតជាកម់ស្តង្ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃនរៀបចាំនគ្នលៃនោបាយស្តីពីស្ាំណ្ង្នដ្ឋះរាយប៉ៃះ
ពាល់នៃគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃដ៍្ឋចន់ដ្ឋយម កនសេង្គ្នន  ៃិង្មាៃស្តង្ដ់្ឋរេុស្ៗគ្នន  ការចូលរមួពិនរគ្នះនោបល់
ជាាធារណ្ៈមៃិទៃន់ពញនលញ ៃិង្មៃិមាៃយៃតការបណ្តឹ ង្តវា៉ៃ  នៃើមបធីានាៃូេនគ្នលការណ៍្នឆ្ព ះនៅ
រកយុតតិធ្ម ៌ នលើកមលង្មតគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃរ៍បស់្ធ្នាគ្នរអភេិឌ្ឍៃអ៍ាសីុ្ (ADB) ធ្នាគ្នរពិភពនលាក 
(WB) ៃិង្គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃរ៍បស់្JICA។ 



➢ បញ្ញា ស្ហគមៃរ៍កីរក មៃលតាាំង្ទីលាំនៅ  កនុង្តាំបៃម់ៃិនរៀបរយ៖ ស្ហគមៃរ៍កីរកភាគនរចើៃមៃលតាាំង្
ទីលាំនៅ កនុង្តាំបៃម់ៃិនរៀបរយ កាំពុង្រប មៃឹង្បញ្ញា សុ្េតាិភាពៃីធ្លី ៃងិ្សទះស្មមបង្ ស្ៃតិសុ្េ សុ្េភាព
អនាមយ័ (បរាិា ៃ កេាក ់ទឹកលិច) េាះការសិ្កាអបរ់ ាំ េាះ នហដ្ឋា រចនាស្មពៃធស័លូេងនល់កនុង្ស្ហគមៃ ៍េាះ
េជិាជ ជីេៈជាំនាញ ៃិង្មុេរបរចិ ច្ ឹមជីេតិ ការចាំណ្តយេពស់្នលើតនមលអគគិស្ៃី-ទកឹាអ ត នដ្ឋយារតភាជ បព់ី
បុគគលឯកជៃ។ ស្ហគមៃរ៍កីរកមយួចាំៃួៃមៃិទៃប់ាៃនធ្ាើបចចុបបៃនភាព សិ្កាន ាង្យល់លមអតិអាំពី
របជាាស្តស្ត ទីតាាំង្ភមូាិស្តស្ត ៃិង្តរមូេការរបស់្ពួកគ្នត ់ នៃើមបនីរៀបចាំមសៃការនដ្ឋះរាយឱយមាៃ
របសិ្ទធភាព។ 

  
➢ ការនដ្ឋះរាយស្ាំណ្ង្សលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃ ៍ៃងិ្ការអភេិឌ្ឍតាំបៃត់ាាំង្ទីលាំនៅឋាៃងមី៖ នៃើមបី

អភេិឌ្ឍនស្ៃាកិចចរបនទស្ជាតិ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃសតល់ស្មបទៃៃី ស្រមាបគ់នរមាង្អភេិឌ្ឍៃ៍
តាំបៃន់ស្ៃាកចិចពិនស្ស្ តាំបៃព់ាណិ្ជជកមម ៃិង្នទស្ចរណ៍្ខាន តអៃតរជាតិ ៃល់រកុមហ ុៃឯកជៃមយួចាំៃួៃ 
ៃូចជា រកុមហ ុៃ Union Development Group Co.,Ltd នៅនេតតនកាះកុង្ រកុមហ ុៃ OCICនៅនរជាយ
ចងាា រ រាជធាៃីភនាំនពញ គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃទ៍ាំៃបវ់ារអីគគីស្ៃីនស្ាៃនរកាម២ នៅនេតតស្ទឹង្មរតង្ ៃិង្
គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃន៍ហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធ របពៃ័ធធារាាស្តស្ត ៃូចជា ទាំបៃទ់ឹករកា នៅរស្ុករនេៀង្ នេតតរពះ
េហិារ ។ល។ គនរមាង្ធ្ាំៗទាំង្អស់្នៃះសុ្ទធមត   សតល់សលប៉ៃះពាល់ៃល់ស្ង្គម។ ជាកម់ស្តង្ របជាពលរៃា
មៃលទទួលរង្សលប៉ៃះពាល់ កាំពុង្បៃតរស់្នៅនលើៃីតាំបៃរ់ៃាបាលភូម ិឃុាំ ៃងិ្រស្ុក មៃលបាៃចុះប ជ្ ីរតឹម
រតូេ ៃិង្ទទលួាគ ល់នដ្ឋយរកសួ្ង្មហានសទ គឺជាមាច ស់្ៃីនភាគៈរតឹមរតូេតាមចាបព់តិរបាកៃ រតូេបាៃៃក
ហូតសិ្ទធិ ៃិង្យកៃីធ្លីរបស់្ពួកគ្នតរ់បគល់ឱយនៅរកុមហ ុៃអភេិឌ្ឍៃត៍ាមមសៃការរបស់្រកុមហ ុៃ នដ្ឋយសត
ល់ស្ាំណ្ង្ទប ៃិង្តរមូេឱយពួកគ្នតផ់្លល ស់្បតូរលាំនៅឋាៃនៅទីតាាំង្ងមី ទាំង្មៃិស្ម័រគចតិត។  នោង្តាម
របាយការណ៍្សិ្ការាេរជាេរបស់្អង្គការស្ង្គមសីុ្េលិ បាៃបងាា ញថ្ន ការនដ្ឋះរាយសលប៉ៃះពាល់
មៃិទៃម់ាៃតមាល ភាព មៃិទទួលបាៃស្ាំណ្ង្ស្មរមយ េាះការនគ្នរពនគ្នលៃនោបាយមស្បកខាល  (កាត់
ន្ាៀលៃីកាៃក់ាបជ់ាកម់ស្តង្ជូៃរបជាពលរៃា) ចាំមណ្កការអៃុេតតគនរមាង្ផ្លល ស់្បតូរលាំនៅឋាៃងមី ការនរៀបចាំ
មសៃការនមស្តីពីការតាាំង្ទីលាំនៅងមី ៃិង្ការអៃុេតតមៃិទៃល់អ ជានហតុនធ្ាើឱយអាជ្ាធ្រមាៃស្មតាកចិចមៃិ
អាចនគ្នរពបាៃតាមកិចចស្ៃាជាមយួរបជាពលរៃាទទួលរង្សលប៉ៃះពាល់ទាំង្ននាះថ្ន «ការអភេិឌ្ឍនៅ
តាំបៃត់ាាំង្ទលីាំនៅងមីមៃិឱយទបជាង្ស្តង្ដ់្ឋរនៃើម»។ កនុង្ការអៃុេតតជាកម់ស្តង្ របជាពលរៃារតូេបាៃផ្លល ស់្
បតូរនៅរស់្នៅតាំបៃង់មីទាំង្មៃិទៃន់រៀបចាំរចួរាល់ជាាា ពរ។ ពួកគ្នតប់ាៃជួបបញ្ញា ជានរចើៃៃូចជា 
ស្ាំណ្ង្ស់ទះពុាំមាៃគុណ្ភាព េាះនហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធសលូេងនល់ របពៃ័ធលូ បង្គៃអ់នាមយ័ ទឹកាអ ត នភលើង្ 
មណ្ឌ លសុ្េភាព ាលានរៀៃ រគូបនរង្ៀៃ ៃងិ្េាះនស្វារៃាបាលាធារណ្ៈ។ល។ ជាពិនស្ស្ េាះរបពៃ័ធ
ចិ ច្ ឹមជីេតិរបកបនដ្ឋយៃិរៃតរភាព មៃលជានហតុនធ្ាើឱយពួកគ្នតប់ង្ាាំចតិតចាកនចញពីតាំបៃត់ាាំង្ទលីាំនៅងមី
នៃះ នៅរស់្នៅតាំបៃន់សេង្ៗ នធ្ាើចាំណ្តករស្ុក ឬ លកៃ់ី ៃិង្សទះស្មបទៃទាំង្ននាះ នៃើមបនីដ្ឋះបាំណុ្ល។ 

  



➢ បញ្ញា េាះចននាល ះកនុង្ៃាំនណ្ើ រការស្មបទៃៃីស្ង្គមកិចច៖ ការអៃុេតតគនរមាង្ស្មបទៃៃីស្ង្គមកិចចមយួ
ចាំៃួៃនៅមាៃចាំណុ្ចេាះចននាល ះនរចើៃ ជានហតុនធ្ាើឱយរាាំង្ស្ទះៃាំនណ្ើ រការ ៃិង្មៃិស្នរមចតាមនគ្នល
បាំណ្ង្គនរមាង្។ មាៃកតាត រប ម៣ស្ាំខាៃគ់ឺ ទី១. ការនរជើស្នរ ើស្ៃីជាៃីមៃិមាៃសុ្េតាិភាព ជាៃន់លើ
ៃីរបជាពលរៃាមៃលបាៃកាៃក់ាបន់របើរបាស់្ជាកម់ស្តង្ ជានហតុបនង្ាើតឱយមាៃទាំនាស់្។ ទី២. ការអភេិឌ្ឍ
ស្មបទៃៃីស្ង្គមកិចច េាះៃូេនហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធ (តភាជ បស់លូេគមនាគមៃ ៍ របពៃ័ធទឹកាអ ត លូ បង្គៃអ់នាម័
យ ៃិង្អគគិស្ៃី) ៃិង្នហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធស្ង្គម (ាលានរៀៃ មណ្ឌ លសុ្េភាព ទីតាាំង្សារ នស្វារៃាបាល 
ៃិង្ការរកាស្ៃតិសុ្េ ៃិង្ឧបករណ៍្ស្មាា រៈស្រមាបអ់ភេិឌ្ឍៃៃ៍ី) នៃើមបធីានាៃូេរបពៃ័ធចិ ច្ ឹមជីេតិ
របកបនដ្ឋយៃិរៃតភាព។ ៃិង្ទី៣. ការនរជើស្នរ ើស្មុេស្ញ្ញា ទទួលៃីមៃិទៃម់ាៃតមាល ភាព េាះការ
សេពាសាយពត័ម៌ាៃគនរមាង្ ៃងិ្ការកាំណ្តន់ពលនេលានៃការដ្ឋកព់ាកយសុ្ាំ ការវាយតនមលមុេស្ញ្ញា ជាប់
ាា ពរ ៃិង្បរមុង្ ៃងិ្េាះយៃតការបណ្តឹ ង្តវា៉ៃ បនាទ បព់ីការបិតសាយន ើង្េញិកនុង្រយៈនពល២០នងៃ។ 

 

➢ បញ្ញា េវិាទៃធី្លីៈ ករណី្េវិាទៃីធ្លីជាមយួរកុមហ ុៃធ្ាំៗ មៃលពាកព់ៃ័ធៃឹង្គនរមាង្ស្មបទៃៃីនស្ៃាកិចច 
ស្មបទៃៃីតាំបៃន់ស្ៃាកចិចពិនស្ស្ គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃទ៍ីរកុង្ ៃងិ្បុគគលមាៃអាំណ្តចនៅមតមៃិទៃអ់ាច
នដ្ឋះរាយចបន់ៅន ើយ ងាីនបើរកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី        ៃគរូបៃីយកមម ៃងិ្ស្ាំណ្ង្ ់ៃិង្អាជ្ាធ្ររៃាបា
លថ្នន កន់រកាមជាតិ បាៃេតិេាំរបឹង្មរបង្នដ្ឋះរាយោ៉ៃ ង្ណ្តកតី។ ជាកម់ស្តង្ករណី្េវិាទទាំង្អស់្ននាះរមួ
មាៃ៖ 
▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅឆ្ន ាំ២០១៤ រវាង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ៦ស្ហគមៃស៍្ាិតកនុង្េណ័្ឌ នរជាយចងាា រ រាជ

ធាៃីភនាំនពញ ៃិង្ រកុមហ ុៃ Oversea Cambodian International Corporation (OCIC) ។ 
▪ ករណី្សលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្ស្មបទៃៃីអភេិឌ្ឍៃត៍ាំបៃព់ាណិ្ជជកមម ៃងិ្នទស្ចរណ៍្ខាន តអៃតរជាតិ

របស់្រកុមហ ុៃ Union Development Group Co., Ltd នៅរស្ុកបុទុមាគរ ៃិង្គីរាីគរ នេតត
នកាះកុង្។ 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅឆ្ន ាំ២០១២ រវាង្របជាពលរៃាឃុាំរបនមរ ៃិង្រកុមហ ុៃស្មបទៃៃីនស្ៃាកិចច អភេិឌ្ឍ
ៃាំណ្តាំអាំនៅ ឡាៃនហាង្ ៃិង្រ ៉ៃូយនហាង្ នៅរស្ុកមតបង្មាៃជយ័ នេតតរពះេហិារ ។ 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅឆ្ន ាំ២០១០ រវាង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ២៣រគាួរ ៃិង្រកុមហ ុៃ ស្មបទៃៃីនស្ៃា
កិចច អមឹ ឌ្ ីនអស្ ងមដ្ឋ នអស្ អុី ហេតិ នៅឃុាំងមដ្ឋ រស្ុកវាលមេង្ នេតតនពាធ្ិ៍ាត ់។ 

▪ ករណី្សលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្ស្មបទៃៃីនស្ៃាកិចចបឹង្របាាំ រស្ុកបនេល នេតតបាតៃ់ាំបង្ នាាំឱយនកើត
មាៃទាំនាស់្រវាង្របជាពលរៃា ១៩២រគួារ ៃិង្ របជាពលរៃា១២៩៩រគួារ តាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០០៩។ 

▪ សលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្ៃីស្មបទៃនស្ៃាកិចច ៃាំណ្តាំនៅស្ ូរបស់្រកុមហ ុៃប ញិនហាឿក រកនចះរា៉ៃ បប់  ឺ១ 
េមនភៃី លីមធី្ីត នៅឃុាំមរស្ ូក រស្ុកមកេសី្មា នេតតមណ្ឌ លគីរ ី កនុង្ឆ្ន ាំ២០១២ នាាំឱយនកើតមាៃ
ទាំនាស់្ជាមយួរបជាពលរៃាជៃជាតិនៃើមភាគតិចចាំៃួៃ១៨០រគួាររស់្នៅភូមចិកច់ារ ឃុាំមរស្ ូក 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីរវាង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ៤៩រគួារ ៃិង្រកុមហ ុៃ KDC នៅភូម ិពាង្ ឃុាំតានជស្ 
រស្ុកកាំពង្រ់តឡាច នេតតកាំពង្ឆ់្ន ាំង្ 



▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅឆ្ន ាំ២០១៥ រវាង្របជាពលរៃា៤៧៦រគួារ ៃិង្រកុមហ ុៃ First Bio-Tech 
Agricultural (Cambodia) Co., Ltd.នៅកាតថ់្នរកុមហ ុៃ ចាៃ ់សុ្ធា, រកមុហ ុៃ World Tristar 
Entertainment Co., Ltd នៅកាតថ់្ន រកុមហ ុៃ សូ្ ង្ួៃៃិង្រកុមហ ុៃ VGP នៅកាតថ់្នរកុមហ ុៃ
ឥណ្តឌ  មៃលមាៃនសទៃីទាំនាស់្ទាំហាំ៣១៤៤.១៥ហិកតា  ស្ាិតនៅភូមនិតនជាពរង្ក ឃុាំនតនជាអភេិឌ្ឍៃ ៍
រស្ុក ូក នេតតកាំពត។ 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅឆ្ន ាំ២០១៣រវាង្របជាពលរៃាស្មាហរណ្កមមចាំៃួៃ៤៣រគួារ ៃិង្នលាក សូ្ ប៉ៃៃ 
ជាអៃុភូមរិតពាាំង្រុៃ ពាកព់ៃ័ធៃឹង្ការលកទ់ិញៃីឱយរកុមហ ុៃថ្ន នជអុិៃនជម៉ៃុង្ េូអិលធ្ីឌ្ ីមៃលមាៃនសទ
ៃីចាំៃួៃ៨២ហិកតា ស្ាិតនៅភូមជិយ័នស្នា ឃុាំតាមកៃ រស្ុក ូក នេតតកាំពត។ 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅឆ្ន ាំ២០០៨ រវាង្របជាពលរៃា៤៥៦រគួារ ជាមយួៃឹង្នលាក គង្ ់ ុាំ នមបញ្ញជ ការ
រង្កង្ទព័នជើង្ទឹក កង្ពលនលេ៣១ មៃលមាៃនសទៃីទាំនាស់្ ៩១ ហិកតា ស្ាិតនៅភូមនិតនជាអៃលង្់
នកមង្នលង្ ឃុាំនតនជាអភេិឌ្ឍៃ ៍រស្ុក ូក នេតតកាំពត។ 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅនងៃទី២៩ មេេចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០១ រវាង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ១០៨ រគួារ ជាមយួៃឹង្
រគួារទហាៃ ចាំៃួៃ១១រគួារ នៅភូមសិ្ទឹង្បត ់ស្ងាា តស់ារកណ្តត ល រកុង្នបា៉ៃ យមប៉ៃត នេតតបនាទ យ
មាៃជយ័ មៃលមាៃទាំហាំៃីទាំនាស់្១០ ហិកតា។ 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅនងៃទី១ មេមករា ឆ្ន ាំ២០០៤ រវាង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ៥១រគួារ ជាមយួៃឹង្ នលាក
ទុយ េណ្ណី  មស្ត រៃិ នាម សុ្នេៃ មៃលមាៃៃីទាំនាស់្ទាំហាំ១១៣ ហិកតា ស្ាិតនៅ ភូមសិិ្លាមេមរ 
ឃុាំអូរបីជាៃ ់រស្ុកអូរនរៅ នេតតបនាទ យមាៃជយ័។ 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីនៅនងៃទី២៤ មេេចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៨ រវាង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ១៧០រគួារ ៃិង្ នលាក 
ន ឿង្ ារតិ ទហាៃកង្រងនរកាះ មៃលមាៃនសទៃីៃីទាំនាស់្ទាំហាំ៩០,៥៣ ហិកតា ស្ាិតនៅ ភូមចិរកី 
ឃុាំជបវ់ារ ីៃិង្ ភូមចិរក ីឃុាំជបវ់ារ ី រស្ុករពះនៃរតរពះ នេតតបនាទ យមាៃជយ័។ 

▪ ករណី្ទាំនាស់្ៃីធ្លីនៅឆ្ន ាំ២០១៨ រវាង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ៣២រគួារ ស្ាំបរួមាស្ រកុង្កាំពង្ច់ាម  
ជាមយួៃឹង្ឃុាំរកឡា រស្ុកកាំពង្ន់ស្ៀម ជាមយួរកុមហ ុៃអគគិស្ៃីកមពុជា អភេិឌ្ឍៃម៍េេរបណ្តត ញអគគី
ស្ៃី ៃិង្ស្ង្ទ់ីាន កក់ារ មៃលរកុមហ ុៃឱយស្ាំណ្ង្ទប កនុង្១មម៉ៃរតកានរ ៉ៃ តនមល ១,៨០ ៃុលាល រ េណ្ៈ
មៃលតនមលទីសារ ១មម៉ៃរតកានរ ៉ៃ តនមល៤៥ៃុលាល រ។ 

▪ សលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្ស្មបទៃៃីនស្ៃាកិចច អភេិឌ្ឍៃៃ៍ាំណ្តាំនៅស្ ូ របស់្រកុមហ ុៃ រតនា័េៃ 
(ហេូមវា៉ៃ ង្) Rath Sakhorn Coorporation Co. Ltd (Zhom Wang )នៅភូមសិ្មុរទនលើ ឃុាំនស្ដ្ឋ 
រស្ុកលាំផ្លត ់ នេតតរតៃគិរ។ី រកុមហ ុៃនៃះទទួលបាៃៃីស្មបទៃនស្ៃាកិចច ចាំៃួៃ៩០០០ហិកតា។ 
ទាំនាស់្ៃីធ្លីនៃះនកើតន ើង្កាលពីឆ្ន ាំ ២០១៤ បាៃប៉ៃះពាល់របជាជៃ ចាំៃួៃ ២៥៤ រគួារ មៃលមាៃ
នសទៃីទាំនាស់្ចាំៃួៃ ២០០០ ហិកតា នៅស្ហគមៃន៍រពន ើភូមសិ្មុរទនលើ។ 

▪ សលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្ស្មបទៃៃីនស្ៃាកិចចរបស់្រកុមហ ុៃ ជីង្ សុ្ង្រ ី (Jing ZhongRi Co., Ltd) 
េៃិិនោគៃាំណ្តាំនៅស្ ូ ៃិង្ៃាំណ្តាំឧស្ាហកមមនានា  នៅភូមសិ្មុរទនរកាម ឃុាំនស្ដ្ឋ រស្ុកលាំផ្លត ់
នេតតរតៃគិរ។ី ករណី្នៃះនកើតនៅឆ្ន ាំ២០១១ ពាកព់ៃ័ធនសទៃីរពាំរបទល់ចាំៃួៃ ៥០០ ហិកតាមៃលមាៃ
របជាជៃ ចាំៃៃួ ១២៦ រគួារ រវាង្រពាំរបទល់ស្ហគមៃ ៍ៃិង្រកមុហ ុៃ។ 



▪ សលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្ៃីស្មបទៃនស្ៃាកិចចរបស់្រកុមហ ុៃ ៧ មករា ជាមយួៃឹង្ស្ហគមៃច៍ាំៃៃួ
០៥ភូម ិ នស្មើៃឹង្របជាជៃចាំៃួៃ២៤៧រគួារ រស់្នៅភូមភិ ី នៅនស្ាៃ បាតាង្ បាដ្ឋល នៅអូ
ោ៉ៃ ដ្ឋេ តាាំង្នស្ ៃិង្តាាំង្នលាម នៅញ៉ៃ ង្ រស្ុកអណ្តូ ង្មាស្ នេតតរតៃៈគរិ ីមៃលពាកព់ៃ័ធៃងឹ្ៃីចាំៃួៃ 
៦០០ ហិកតា។  

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីរវាង្ អាជ្ាធ្រអបេរា ជាមយួៃឹង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ២៧រគាួរ បតឹង្ទមទរៃីទាំហាំ
១១៤ហិកតា នៅភូមតិាៃី ឃុាំរុៃតាឯក រស្ុកបនាទ យរសី្ នេតតនស្ៀមរាប មៃលពាកព់ៃ័ធៃងឹ្គនរមាង្
អភេិឌ្ឍៃភ៍ូមធិ្មមជាតិ កាលពីឆ្ន ាំ២០០៥។ 

▪ ករណី្េវិាទៃីធ្លីរវាង្របជាពលរៃាចាំៃួៃ៩០រគួាររស់្នៅភូមតិានពៃ ជាមយួៃឹង្របជាពលរៃាភូមិ
រស្ះខាា េ មៃលបតឹង្ទមទរៃីទាំហាំ៩០ហិកតា ស្ាិតនៅភូមតិានពៃ ឃុាំមតបង្ រស្ុកបនាទ យរសី្ នេតត
នស្ៀមរាប។ 

 

➢ បញ្ញា អូស្បនាល យនពលកនុង្ការសតល់បណ័្ណ កមមសិ្ទធិៃីជាលកាណ្ៈរបពៃ័ធ៖ ចាបត់ាាំង្ពឆី្ន ាំ២០១៩ រកសួ្ង្
នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្ស្ាំណ្ង្ ់ មាៃការតាាំង្ចិតតេពស់្កនុង្ការពនៃលឿៃការចុះប ជ្ ីៃីធ្លីជូៃរបជា
ពលរៃា ប៉ៃុមៃតជាកម់ស្តង្ ការសតល់បណ័្ណ កមមសិ្ទធិជូៃរបជាពលរៃានៅមតបៃតអសូ្បនាល យនពលយូរ។ 

 

➢ បញ្ញា កង្ាះការទទួលេុស្រតេូមសនកស្ង្គមរបស់្ាជីេកមមនៅមតបៃតនកើតមាៃកនុង្ៃាំនណ្ើ រការអៃុេតត
គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃ៖៍  
រកុមហ ុៃស្មបទៃមយួចាំៃួៃ េាះការទទួលេុស្រតូេកនុង្ការអៃុេតតគនរមាង្របស់្េលួៃ បង្ាឱយមាៃសលប៉ៃះ
ពាល់ៃល់បរាិា ៃ ៃិង្ស្ង្គមនដ្ឋយារការនរបើរបាស់្ជីគីម ីថ្នន ាំពុល ការទុកដ្ឋកក់ាកស្ាំណ្ល់មៃិបាៃលអ
របស់្រកុមហ ុៃអភេិឌ្ឍៃទ៍ាំៃបវ់ារអីគគីស្ៃី របពៃ័ធធារាាស្តស្ត ៃិង្រកុមហ ុៃអភេិឌ្ឍៃស៍្មបទៃនស្ៃាកិចច នធ្ាើ
ឱយប៉ៃះពាល់ៃល់គុណ្ភាពទឹកទនៃល ស្ទឹង្ បឹង្បរួ ៃងិ្បង្ាូរចូលៃមីរស្ ចាំការ បណ្តត លឱយប៉ៃះពាល់សុ្េភាព
មៃុស្េ ស្តា ៃិង្េូចខាតសលៃាំណ្តាំរស្ូេ បមៃលរបស់្របជាពលរៃា។ ជាមយួគ្នន នៃះ មាៃរកុមហ ុៃមយួ
ចាំៃួៃបាៃនរបើយុទធាស្តស្តបិទសលូេទាំនាកទ់ាំៃង្រវាង្របជាពលរៃា ៃងិ្អនករស់្នៅខាង្នរៅ នាាំឱយប៉ៃះពាល់
ៃល់ការរបកបមុេរបររបចាាំនងៃ ៃិង្ទាំនាកទ់ាំៃង្ស្ង្គម។ រកុមហ ុៃេលះនទៀត បាៃយកនរគឿង្ចរក ូស្
ឆ្យកាយរពាំៃីរុះនរ ើសទះ ៃងិ្បនណ្ត ញរបជាពលរៃា។ 

 

➢ ទាំនាស់្ៃីរៃាបាលមៃលរបជាជៃកាៃក់ាបជ់ាកម់ស្តង្ ៃិង្បទដ្ឋា ៃគតិយុតតពាកព់ៃ័ធៃឹង្ៃីតាំបៃក់ារពារ ឬៃី
គរមបនរព៖ ៃូចមៃលនយើង្ទាំង្អស់្គ្នន ៃឹង្នហើយថ្ន ការទទួលបាៃៃីនភាគៈរបស់្របជាពលរៃាកមពុជា
មាៃ៥ៃាំណ្តកក់ាលរមួមាៃ ទី១.ការមបង្មចកៃីនៅស្មយ័រៃាកមពុជាឆ្ន ាំ១៩៨៩ ទី២. ការមបង្មចកៃីជូៃ
របជាពលរៃានធ្ាើមាតុភូមៃិេិតតៃឆ៍្ន ាំ១៩៩១-១៩៩៣ ទី៣. សតល់ៃជូីៃរគួារអតីតកង្កមាល ាំង្មេមររកហមស្
មាហរណ្កមម ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ទី៤. ការអៃុេតតគនរមាង្ស្មបទៃស្ង្គមកិចច ចាបព់ីឆ្ន ាំ២០០៣ រហូតមក ៃងិ្
ទី៥. យុទធនាការអៃុេតតបទបញ្ញជ នលេ០១។ បញ្ញា រប មនៃការកាៃក់ាបៃ់ីនភាគៈរបស់្របជាពលរៃា
មៃលទទួលបាៃកនុង្ៃាំណ្តកក់ាលពីទី១ ៃល់ទី៣ រតូេបាៃទទួលាគ ល់សិ្ទធិនភាគៈរតឹមរតូេតាមចាប ់



កនុង្ចាបភ់ូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ មៃលទីតាាំង្ៃីទាំង្នៃះស្ាិតនៅកនុង្មៃៃៃីរៃាបាលភូម ិ ឃុាំ រស្ុក រតូេបាៃ
ទទួលាគ ល់ ៃិង្ចុះប ជ្ ីសលូេការនដ្ឋយរកសួ្ង្មហានសទ ប៉ៃុមៃតវាកស៏្ាិតនៅកនុង្តាំបៃក់ារពារ ឬ តាំបៃជ់ាប់
គរមបនរពន ើ មៃលរតូេបាៃការពារនដ្ឋយរពះរាជរកឹតយឆ្ន ាំ១៩៩៣ រតូេបាៃបករាយ ឬចាំណ្តតថ់្នន ក់
ថ្នជាការកាៃក់ាបៃ់ីាធារណ្ៈរបស់្រៃាេុស្ចាប ់ អាចរប មៃឹង្ការៃកហូត ការមៃិទទួលបាៃ
ស្ាំណ្ង្សលប៉ៃះពាល់ កនុង្ករណី្មាៃការសតល់ស្មបទៃៃីឱយរកុមហ ុៃអភេិឌ្ឍៃ ៍ៃិង្បាតប់ង្ ់កមមសិ្ទធិ។ 
  

១.៣ អន្ុសាសន្៍ ន្ិងសណូំម្ពរ 
➢ រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃ ី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្ស្ាំណ្ង្ ់ គួរសតល់ឱកាស្ទូលាំទូលាយៃល់អង្គការស្ង្គមសីុ្េលិ 

ៃិង្អនកពាកព់ៃ័ធនសេង្ៗនទៀត នៃើមបចូីលកនុង្ៃាំនណ្ើ រការនធ្ាើេនិាធ្ៃកមមចាបភ់ូមបិាល ឆ្ន ាំ២០០១ ៃិង្
ស្ហការនរៀបចាំកិចចពិនរគ្នះនោបល់ឱយបាៃទូលាំទូលាយ ទាំង្ថ្នន កត់ាំបៃ ់ ៃិង្ថ្នន កជ់ាត ិ នៃើមបរីបមលូមតិ
នោបល់ ៃិង្ធាតុចូលពរីគបអ់នកពាកព់ៃ័ធ ស្រមាបន់ធ្ាើឱយចាបន់ៃះកាៃម់តមាៃគុណ្ភាពលអរបនស្ើរន ើង្
មងមនទៀត ៃងិ្របសិ្ទធភាពនៃការអៃុេតត។ 

 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា គួរពិៃិតយពិចារណ្តនរៀបចាំនគ្នលការណ៍្មណ្នាាំ ឬ នគ្នលៃនោបាយជាតិ ស្តីពី
ស្ាំណ្ង្ស្មរមយ ៃិង្យុតតធិ្ម ៌នលើសលប៉ៃះពាល់នៃគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃ ៍នៃើមបបីាំនពញតរមូេការអភេិឌ្ឍៃន៍ស្ៃា
កិចចរបស់្របនទស្ជាតិ នដ្ឋះរាយបញ្ញា កាំពុង្រប ម ៃិង្ស្នរមចនគ្នលបាំណ្ង្នៃនគ្នលនៅអភេិឌ្ឍៃ៍
របកបនដ្ឋយចីរភាពនៅកមពុជា(CSDG)។ ជាពិនស្ស្ ន្លើយតបៃឹង្តរមូេការចាបស់្តីពីអស្ាមកិរណ៍្ 
របស់្របនទស្កមពុជា មៃលតរមូេឱយបនង្ាើតបទដ្ឋា ៃគតិយុតតនរកាមចាបប់មៃាមនទៀត នៃើមបអីៃុេតតបាំនពញ
បមៃាម។ នហតុៃូនចនះ រាជរដ្ឋា ភបិាលគួរនធ្ាើសិ្ការាេរជាេៃូេបទពិនាធ្ៃល៍អៗនៃការអៃុេតតគនរមាង្
កៃលង្មក ៃូចជា គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃរ៍បស់្ធ្នាគ្នរអភេិឌ្ឍៃអ៍ាសីុ្ (ADB) ធ្នាគ្នរពិភពនលាក (WB) ៃិង្
គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃរ៍បស់្JICA ៃិង្ចាំណុ្ចេាះចននាល ះមយួចាំៃៃួនសេង្នទៀតរបស់្គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃរ៍បស់្
រកុមហ ុៃឯកជៃជាតិ ៃិង្អៃតរជាតិ មៃលមៃិមាៃនគ្នលៃនោបាយការពារសុ្េតាិភាព (Safe Guard 
Policy) កនុង្ការអភេិឌ្ឍ មៃលជានៃើមចមនធ្ាើឱយមាៃទាំនាស់្យូរអមង្ាង្ មៃិអាចនដ្ឋះរាយសលប៉ៃះពាល់
របកបនដ្ឋយយុតតិធ្ម ៌ៃងិ្ការការពារសលប៉ៃះពាល់ៃល់បរាិា ៃ។  

 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា ជាពិនស្ស្ រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃងិ្ស្ាំណ្ង្ ់រកសួ្ង្នស្ៃាកិចច ៃិង្
ហិរ ា្ េតាុ ៃិង្អាជ្ាធ្រថ្នន កន់រកាមជាតិមៃលពាកព់ៃ័ធ គួរបៃតពរង្ឹង្របសិ្ទធភាពការងារសិ្ការាេរជាេ នធ្ាើ
បចចុបបៃនភាពស្ហគមៃរ៍កីរក មៃលតាាំង្ទីលាំនៅ កនុង្តាំបៃម់ៃិនរៀបរយ នៃើមបនីរៀបចាំមសៃការនមនដ្ឋះ
រាយជូៃពួកគ្នតឱ់យមាៃសុ្េតាភិាពៃីធ្ល ីមាៃសទះស្ាំមបង្ស្មរមយ មាៃនហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធ ស្ៃតិសុ្េ សុ្េតាិ
ភាព ៃងិ្មាៃអនាមយ័លអ តាមរយៈនគ្នលការណ៍្ជាមូលដ្ឋា ៃចាំៃួៃ២ គឺ ការអភេិឌ្ឍនៅៃឹង្កមៃលង្ ៃិង្
ការតាាំង្ទីលាំនៅងមី មៃលមាៃទីតាាំង្នៅមៃិឆ្ៃ យពីទីតាាំង្ចាស់្ ធានាថ្នមៃិបាតប់ង្ទ់ាំង្រស្ុង្ៃូេអាីៗ
មៃលពួកគ្នតធ់ាល បម់ាៃ នរបើរបាស់្ អារស័្យសល ៃិង្ទាំនាកទ់ាំៃង្ស្ង្គម។ ជាពិនស្ស្ ការនលើកកមពស់្



ការសិ្កាអបរ់ ាំៃល់កូៃនៅរបស់្ពួកគ្នត ់ទាំង្ជាំនាញ ៃិង្ចាំនណ្ះៃឹង្ទូនៅឱយបាៃេពង្េ់ពស់្ គឺជាកូៃនា
រមយួនៃយុទធាស្តស្តកាតប់ៃាយភាពរកីរកៃម៏ាៃរបសិ្ទធភាព ៃិង្ៃិរៃតរភាពពិតរបាកៃ។  ការសតល់
ជនរមើស្អភេិឌ្ឍនៅៃឹង្កមៃលង្ ការាង្ស្ង្ជ់ាអគ្នរសដល់ជូៃរបជាពលរៃារកីរក ឬ ការមបង្ៃីទបូតិ៍ ៃូច
ាលារាជធាៃីភនាំនពញអៃុេតតនៅរបឡាយស្ទឹង្មាៃជយ័ គជឺានមនរៀៃគាំរូៃល៏អមយួ មៃលទទួលបាៃការគ្នាំ
រទ ៃិង្នកាតស្រនស្ើរពីរបជាពលរៃា ៃងិ្រគបត់ួអង្គពាកព់ៃ័ធទាំង្អស់្។  

 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាគួរពរង្ឹង្គុណ្ភាពនៃការសិ្កាវាយតនមលនហតុប៉ៃះពាល់បរាិា ៃ ៃិង្ស្ង្គម (EIA) 
បមៃាមនទៀត អៃុេតតឱយបាៃរតឹមរតូេតាមបទដ្ឋា ៃបនចចកនទស្ នដ្ឋយមាៃការចូលរមួពីរគបអ់នកពាកព់ៃ័ធ 
ចាបត់ាាំង្ពកីារសិ្កា ៃងិ្ពិនរគ្នះនោបល់ជាាធារណ្ៈ នៃើមបធីានាៃូេ ពត័ម៌ាៃពិតរបាកៃ ៃិង្ការ
នរៀបចាំមសៃការនមនដ្ឋះរាយសលប៉ៃះពាល់ ៃិង្ការរតួតពិៃិតយជារបចាាំរាល់ៃាំនណ្ើ រការ   អៃុេតតគនរមា
ង្។ EIA នៃះរតូេនធ្ាើមុៃៃាំនណ្ើ រការអៃុេតតគនរមាង្។ ជាមយួគ្នន នៃះ រកសួ្ង្មាៃស្មតាកចិចពាកព់ៃ័ធ គរួ
នដ្ឋះរាយសលប៉ៃះពាល់ៃីធ្លី លាំនៅឋាៃ នស្ៃាកចិច ៃិង្េបបធ្មរ៌បស់្របជាពលរៃាមូលដ្ឋា ៃ នដ្ឋយយក
របាយការណ៍្ EIA ជាភស្តុតាង្ ចាប ់នគ្នលៃនោបាយ ៃិង្ជនរមើស្ឯកភាពរបស់្ភាគី នធ្ាើជាមូលដ្ឋា ៃ
កនុង្ការសតល់ស្ាំណ្ង្។ ចាំមណ្កទីតាាំង្លាំនៅឋាៃងមី រតូេនរៀបចាំអភេិឌ្ឍៃឱ៍យរចួរាល់ជាមុៃ រមួមាៃ ស្ាំណ្ង្់
សទះមាៃគុណ្ភាព នហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធសលូេងនល់ របពៃ័ធលូ បង្គៃអ់នាមយ័ នភលើង្ ទឹកាអ ត មណ្ឌ លសុ្េភាព 
ាលានរៀៃ រគូបនរង្ៀៃ នស្វារៃាបាលាធារណ្ៈៃិង្ របពៃ័ធចិ្ ច ឹមជីេតីរបកបនដ្ឋយៃិរៃតរភាព នៃើមបី
ធានាថ្ន ការផ្លល ស់្បតូរទីលាំនៅនៅតាំបៃង់មី មាៃភាពលអរបនស្ើរជាង្ទីតាាំង្ចាស់្ មៃលជាេតាុបាំណ្ង្នៃ
គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃរ៍បស់្របនទស្ជាតិនយើង្។ ទីតាាំង្លាំនៅឋាៃងមី គួរពិចារណ្តអាំពីចមាៃ យ នពាលគឺ នរៀបចាំ
នៅជិតទីតាាំង្ចាស់្តាមមៃលអាចនធ្ាើបាៃ នៃើមបកីាតប់ៃាយការបាតប់ង្អ់ាីៗមៃលពួកគ្នតធ់ាល បម់ាៃ។  

 

➢ រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្ស្ាំណ្ង្ ់ ៃិង្អាជ្ាធ្ររៃាបាលថ្នន កន់រកាមជាតិ គួរនធ្ាើការសិ្កា
រាេរជាេបមៃាមនទៀត នៃើមបរីតួតពិៃិតយ វាយតនមលលទធសលការងារអៃុេតតគនរមាង្ៃីស្មបទៃស្ង្គមកចិច 
ៃិង្មកស្រមួលមសៃការយុទធាស្តស្ត ៃិង្ការអៃុេតតគនរមាង្ឱយកាៃម់តមាៃរបសិ្ទធភាពលអរបនស្ើរន ើង្
មងមនទៀត តាមរយៈការពរង្ឹង្កិចចការមលូដ្ឋា ៃចាំៃួៃ៣ រមួមាៃ៖ 
ទី១. ការនរជើស្នរ ើស្ៃីស្រមាបស់្មបទៃស្ង្គមកិចច រតូេមតជាៃីឯកជៃរបស់្រៃាមៃលបាៃចុះប ជ្ ីរចួ

នហើយ ធានាថ្នជាៃីមាៃសុ្េតាិភាព មៃិមាៃទាំនាស់្។ 
ទី២. ការអភេិឌ្ឍៃីនៅតាំបៃស់្មបទៃស្ង្គមកិចច រតូេនរៀបចាំឱយរចួរាល់ៃូេនហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធ (ការតភាជ ប់

សលូេគមនាគមៃ ៍របពៃ័ធទកឹាអ ត លូ បង្គៃអ់នាមយ័ ៃងិ្អគគិស្ៃ)ី នហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធស្ង្គម (ាលា
នរៀៃ មណ្ឌ លសុ្េភាព ទតីាាំង្សារ នស្វារៃាបាល    ាធារណ្ៈ ការរកាស្ៃតិសុ្េ ៃិង្ឧបករណ៍្
ស្មាា រៈស្រមាបអ់ភេិឌ្ឍៃៃ៍ី) ៃិង្នរៀបចាំឱយមាៃរបពៃ័ធចិ ច្ ឹមជីេតិរបកបនដ្ឋយ  ៃិរៃតរភាព។ 

ទី៣. ការនរជើស្នរ ើស្មុេស្ញ្ញា ទទួលៃីឱយចាំអនករកគ្នម ៃៃពីិតរបាកៃរបកបនដ្ឋយតមាល ភាព។ កិចចការនៃះ
រកុមរបឹកាឃុាំស្ងាា តម់ាៃតួនាទីស្ាំខាៃណ់្តស់្កនុង្ការសេពាសាយពត័ម៌ាៃគនរមាង្ ការកាំណ្ត់



នពលនេលានៃការដ្ឋកព់ាកយសុ្ាំ ការវាយតនមលមុេស្ញ្ញា ជាបា់ា ពរ ៃិង្បរមុង្ ៃងិ្អៃុេតតយៃតការប
ណ្តឹ ង្តវា៉ៃ បនាទ បព់ីការបិតសាយន ើង្េញិកនុង្រយៈនពល២០នងៃ ៃិង្នដ្ឋះរាយនដ្ឋយយុតតិធ្ម។៌ 

 នមនរៀៃរបតិបតតិលអនៃការអៃុេតតគនរមាង្ៃីស្មបទៃស្ង្គមកិចចនៅភូមាិន នតនជា ឃុាំបលល័ង្ា រស្ុក
របាាទបាគង្ នេតតនស្ៀមរាប គឺជាគាំរូលអ (Good Model) មៃលរាជរដ្ឋា ភបិាលគួរបៃតយកនៅអៃុ
េតតនៅបណ្តត គនរមាង្នសេង្ៗនទៀត មៃលបាៃនរៀបចាំៃីអភេិឌ្ឍៃទ៍ីតាាំង្ៃីស្មបទៃស្ង្គមកិចចរតឹម
រតូេតាមបទដ្ឋា ៃបនចចកនទស្ មាៃនហដ្ឋា រចនាស្មពៃ័ធលអរគបរ់គ្នៃ ់ ៃិង្របពៃ័ធចិ ច្ ឹមជីេតិ
របកបនដ្ឋយៃិរៃតរភាព។ 

 

➢ រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្ស្ាំណ្ង្ ់ៃិង្អាជ្ាធ្ររៃាបាលថ្នន កន់រកាមជាតិ គួរបៃតពរង្ឹង្យៃត
ការសុ្រនិោៃី រកុមការងារនដ្ឋះរាយេវិាទៃីធ្លឱីយកាៃម់តមាៃរបសិ្ទធភាពមងមនទៀត តាមរយៈការសតល់
ការគ្នាំរទ ធ្ៃធាៃរគបរ់គ្នៃ ់ ៃិង្នលើកទឹកចិតតពួកគ្នតចុ់ះរាេរជាេករណី្េវិាទៃិមយួៗឱយបាៃ
ចាស់្លាស់្ រកឱយនឃើញៃូេពត័ម៌ាៃពតិរបាកៃ ពាកព់ៃ័ធៃឹង្របេតតិៃី ស្កមមភាពទាំនាស់្ ចាំណុ្ចេវិាទ មលូ
នហតុេវិាទ តអួង្គពាកព់ៃ័ធៃឹង្េវិាទ បទដ្ឋា ៃគតិយុតត ៃិង្នរៀបចាំមសៃការនដ្ឋះរាយ។ ការស្រមបស្រមួល
នដ្ឋះរាយគួរ រនលើនគ្នលការណ៍្មូលដ្ឋា ៃ៤ស្ាំខាៃ ់រមួមាៃ៖ 
ទី១. ស្រមបស្រមួលនដ្ឋះរាយឱយមាៃបរោិបៃនរបស់្ភាគីពាកព់ៃ័ធទាំង្អស់្តាាំង្ពីៃាំណ្តកក់ាល

សិ្ការាេរជាេ ឬនសុ្ើបអនង្ាត ករណី្េវិាទរហូតៃល់នេទិកាពិភាកានដ្ឋះរាយប ច្បស់្ាំណុ្ាំ
នរឿង្ នៃើមបធីានាមាៃពត័ម៌ាៃនពញនលញ ៃិង្ពតិរបាកៃ។ ការប ច្ូ លភាគីពាកព់ៃ័ធទាំង្អស់្កនុង្
ៃាំនណ្ើ រការនដ្ឋះរាយេវិាទ គឺជាកតាត ស្ាំខាៃណ់្តស់្ នៃើមបឱីយភាគីទាំង្អស់្ន ាង្យល់ការងារពី
គ្នន នៅេញិនៅមក ៃិង្អៃុេតតស្កមមភាពការងារតាមការទទួលេុស្រតូេរបស់្េលួៃនៃើមបបីាំនពញឱយ
គ្នន នៅេញិនៅមកកនុង្ការឈាៃនៅស្នរមចបាៃៃូេនគ្នលនៅលទធសលរមួ ៃិង្បន ច្ ៀស្បាៃការ
យល់រច ាំ ឬ ការនរបើរបាស់្ពត័ម៌ាៃមៃិរតឹមរតេូ មៃលអាចបនង្ាើតជាឧបស្គគរាាំង្ស្ទះៃល់លទធ
សលនៃការនដ្ឋះរាយទាំនាស់្។ 

ទី២. អាជ្ាធ្រមាៃស្មតាកិចច គួរមាៃការតាាំង្ចិតតេពស់្បមៃាមនទៀតកនុង្ការាត ប ់ ៃិង្ពិចារណ្តៃូេរាល់
ការនលើកន ើង្របស់្ភាគីពាកព់ៃ័ធ ពិនស្ស្ភាគីរបជាពលរៃាមៃលទទួលរង្សលប៉ៃះពាល់ ៃូចជា 
បញ្ញា រប ម កង្ាល់ តរមូេការ ស្ាំណូ្មពរ ៃិង្អៃុាស្ៃ ៍នៃើមបនីសទៀង្ផ្លទ តជ់ាមយួរបាយការណ៍្
ការពិត បទដ្ឋា ៃគតិយុតត ៃិង្កតាត រមួសេាំស្ាំខាៃ់ៗ មយួចាំៃួៃនទៀត ស្រមាបន់្លើយតប ៃិង្ស្នរមច 
នដ្ឋយមាៃនហតុសលរតឹមរតូេអាចទទួលយកបាៃទាំង្អស់្គ្នន  របកបនដ្ឋយនាមៃស្េរកីរាយ 
កនុង្ការប ច្បស់្ាំណុ្ាំ នរឿង្។ ការនដ្ឋះរាយទាំង្ឡាយណ្ត មៃលនរបើរបាស់្អាំណ្តច បិទបាាំង្
ពត័ម៌ាៃ ការពារសលរបនោជៃប៍ុគគល ឬ ភាគណី្តមយួ នាាំឱយេូចសលរបនោជៃរ៍បស់្ភាគីមាា ង្
នទៀត គឺជាមូលនហតុនៃភាពបរាជយ័កនុង្ការនដ្ឋះរាយទាំនាស់្ ៃិង្ជានមនរៀៃនៃការនដ្ឋះរាយ
មៃិនចះចប ់ នពាលគឺ កាំណ្តន់ហតុរបស់្អាជ្ាធ្រ ស្រនស្រថ្ន នដ្ឋះរាយចប ់ ប៉ៃុមៃតរបជាពលរៃា
នៅមតបៃត បណ្តឹ ង្។ 



ទី៣. ការបនង្ាើតជនរមើស្ឱយបាៃនរចើៃ គឺជាចាំណុ្ចគៃលឹះនៃការស្រមបស្រមួលនដ្ឋះរាយេវិាទៃីធ្លី។ ភា
គីពាកព់ៃ័ធ ពិនស្ស្គូភាគីេវិាទរតូេនធ្ាើការស្រមបស្រមួលបនង្ាើតឱយមាៃជនរមើស្នរចើៃ តាមរយៈការ
នធ្ាើឱយមាៃស្មបទៃសលរបនោជៃរ៍បស់្ភាគីេវិាទជូៃគ្នន នៅេញិនៅមក នដ្ឋយរបកាៃយ់ក
នគ្នលការណ៍្ នះ នះ កនុង្ករណី្អាជ្ាធ្រមាៃស្មតាកិចចរកនឃើញថ្ន មៃិមាៃ ភាគណី្តមយួនរបើ
របាស់្អាំណ្តចរបរពឹតតនលមើស្ចាបន់ដ្ឋយនចតនារ ាំនលាភយករទពយស្មបតតិរបស់្ភាគីមាា ង្នទៀត
នទ។ ករណី្េលះ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាកអ៏ាចនធ្ាើស្មបទៃបាំនពញបមៃាម ឬ ជាំៃួស្សង្មៃរ នៃើមបី
នដ្ឋះរាយចាំណុ្ចេាះចននាល ះនៃចាប ់ឬ ការ អៃុេតតណ្តមយួ។ 

ទី៤. ការសេពាសាយជាាធារណ្ៈៃូេៃាំនណ្តះរាយនជាគជយ័ ៃងិ្បៃតៃីតិេធិ្ចុីះប ជ្ ីៃីធ្ល ី សតល់បណ័្ណ
កមមសិ្ទធិៃីធ្លជូីៃភាគីស្រមាបេ់ធិាៃការណ៍្ការពារនានពលអនាគត។ 

 មា៉ៃង្េញិនទៀត រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា គួរពិៃិតយការរគបរ់គង្ៃីធ្លី ៃិង្ការនដ្ឋះរាយេវិាទៃីធ្លីមៃល
ពាកព់ៃ័ធជាមយួអាជ្ាធ្រអបេរាន ើង្េញិនៃើមបកីាំណ្តត់ាំបៃអ់បេរា ការសេពាសាយពត័ម៌ាៃៃល់របជា
ពលរៃាឱយយល់ចាស់្ចាំនពាះរពាំរបទល់ ទីតាាំង្ ៃងិ្របនភទ ស្ាំណ្ង្ម់ៃលអៃុញ្ញា តឱយាង្ស្ង្ ់ឬ ជួស្
ជុល មៃលមាៃមចង្កនុង្អៃុរកឹតយ ៃងិ្ឯការពាកព់ៃ័ធ នៃើមបទីបា់ា តអ់ាំនពើពុករលួយ ការទបា់ា តេ់វិាទ 
មៃលនកើតន ើង្នដ្ឋយារការបករាយេុស្គ្នន  ៃិង្ពនៃលឿៃការនដ្ឋះរាយបញ្ញា េវិាទៃីធ្លីកនុង្តាំបៃ់
អបេរា ឱយមាៃគណ្នៃយយភាព ៃិង្យុតតិធ្ម។៌ 

 

➢ រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្ស្ាំណ្ង្ ់គួរពនៃលឿៃស្កមមភាពចុះវាស់្មេង្ៃី ៃិង្នចញបណ័្ណ កមម
សិ្ទធិជូៃរបជាពលរៃាឱយបាៃនលឿៃបៃតិចនទៀត នដ្ឋយបមៃាមធ្ៃធាៃមៃុស្េមាៃស្មតាភាព ការគ្នាំរទស្
មាា រៈ ងេកិា បនចចកនទស្ នលើកទឹកចិតតៃល់មស្តៃតីស្កមម ៃិង្នបើកឱយមាៃការចូលរមួទូលាំទូលាយពីរកុមអង្គ
ការស្ង្គមសីុ្េលិ ៃិង្រគបអ់នកពាកព់ៃ័ធនសេង្នទៀតមៃលមាៃស្កមមភាពគនរមាង្ នៃើមបនីកៀរគរធ្ៃធាៃ 
ធានាៃូេការអៃុេតតឱយបាៃរតឹមរតូេតាមតនួាទី ៃងិ្ការទទួលេុស្រតេូរស្បតាមចាប ់ ៃិង្បទដ្ឋា ៃគតិយុតត
ជាធ្រមាៃ។ ជាំរុញឱយមាៃកិចចរបជុាំជារបចាាំ ជាមយួអង្គការស្ង្គមសីុ្េលិ ៃិង្នៃគូអភេិឌ្ឍៃ ៍ នៃើមបមីចក
រ ាំមលកពត័ម៌ាៃ ៃិង្នរៀបចាំមសៃការស្កមមភាពស្រមាបអ់ៃុេតតបាំនពញគ្នន  កនុង្នគ្នលបាំណ្ង្ស្នរមចលទធ
សលរមួ។ 

 

➢ រកសួ្ង្កសិ្កមម រុកាា របមាញ់ ៃិង្នៃាទ ៃិង្រកសួ្ង្ពាកព់ៃ័ធនសេង្នទៀត គួរពរង្ឹង្ការពិៃិតយតាមដ្ឋៃ 
ៃិង្វាយតនមលរាល់ៃាំនណ្ើ រការអៃុេតតមសៃការនមរបស់្រកុមហ ុៃៃីស្មបទៃនស្ៃាកិចច រកមុហ ុៃៃីស្មបទៃ
នស្ៃាកិចចពិនស្ស្ ៃិង្ស្មបទៃនសេង្ៗនទៀត នៃើមបធីានាថ្នការអភេិឌ្ឍនៃះមៃិមាៃសលប៉ៃះពាល់ៃល់
ស្ង្គម ៃិង្មាៃកិចចការពារបរាិា ៃ នពាលគឺ នដ្ឋះរាយទាំនាស់្ៃីធ្លីជាមយួរបជាពលរៃារបកបនដ្ឋយ
យុតតិធ្ម ៌មៃិមាៃការបាំពុលបរាិា ៃ ៃងិ្កាបប់ាំផ្លល ញនរពន ើ។ ជាពិនស្ស្ នតើរកុមហ ុៃទាំង្នៃះបាៃអៃុ
េតតតាមមសៃការនម ៃូចមាៃមចង្កនុង្របាយការណ៍្វាយតនមលនហតុប៉ៃះពាល់ស្ង្គម ៃងិ្បរាិា ៃ (EIA) មៃរ 
ឬនទ? នតើរកុមហ ុៃទាំង្នៃះ មាៃការទទួលេុស្រតេូមសនកស្ង្គម បាៃចូលរមួអភេិឌ្ឍៃស៍្ហគមៃ ៍ ៃងិ្មង



រកា ៃងិ្ដ្ឋាំន ើន ើង្េញិមៃរ ឬនទ?។ ទៃទមឹៃឹង្នៃះ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា រតេូមតដ្ឋកទ់ណ្ឌ កមមចាំនពាះ
រកុមហ ុៃទាំង្ឡាយណ្ត មៃលមៃិនគ្នរពកិចចស្ៃាស្មបទៃជាធ្រមាៃ បាៃបង្ាសលប៉ៃះពាល់ស្ង្គម ៃិង្
បរាិា ៃ ៃូចជាការពិៃយ័ នទស្រពហមទណ្ឌ  ៃិង្ៃកហូតយកៃសី្មបទៃទាំង្ននាះមកេញិ នៃើមបសីតល់ជា
ស្មបទៃស្ង្គមកិចចៃល់របជាពលរៃារកីរកគ្នម ៃៃីនរបើរបាស់្ ៃិង្ាត រនរពន ើន ើង្េញិ។  

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា គួរពនៃលឿៃការសិ្ការាេរជាេ នធ្ាើបចចុបបៃនភាពៃីមៃលរបជាពលរៃាកាៃក់ាបជ់ាក់
មស្តង្ឱយបាៃរតឹមរតូេចាស់្លាស់្ នធ្ាើអៃុបបនោគៃីកាតន់្ាៀល ចុះប ជ្ ីៃីជាលកាណ្ៈរបពៃ័ធ ឬស្មហូ
ភាពជៃជាតនិៃើមភាគតិច ៃិង្សតល់បណ័្ណ កមមសិ្ទធិជូៃរបជាពលរៃា នៃើមបឱីយពួកគ្នតទ់ទួលបាៃកមមសិ្ទធិ
នពញនលញ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា គួរនរៀបចាំការនបាះបនងាគ ល ឬផ្លល កស្ញ្ញា កាំណ្តរ់ពាំៃីរបស់្រៃា ៃិង្ៃី
បុគគលឯកជៃឱយបាៃចាស់្លាស់្ រពមទាំង្នធ្ាើការសេពាសាយជាាធារណ្ៈឱយបាៃទូលាំទូលាយ។ 
ទៃទឹមៃឹង្នៃះ    រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា គួរពៃិតិយនមើលន ើង្េញិៃូេរាល់ចាប ់ ៃិង្បទដ្ឋា ៃគតិយុតត
ទាំង្ឡាយណ្ត មៃលមាៃភាពចរមូង្ចរមាស់្គ្នន ឱយមាៃេលឹមាររស្បគ្នន  ៃិង្បាំនពញគ្នន នៅេញិនៅមក 
នៃើមបរីបសិ្ទធភាព ៃិង្របសិ្ទធសលនៃការអៃុេតត។  

 

២. ប្បធាន្បទ្សតពីីសទិ្ធិជន្ជាតិលដើម្ភាគតិច្ 
២.១ សម្ទិ្ធផល 

➢ រតឹមឆ្ន ាំ២០២០រកសួ្ង្អភេិឌ្ឍៃជ៍ៃបទបាៃទទួលាគ ល់ស្ា័យអតតស្ញ្ញា ណ្ជៃជាតិនៃើមភាគតិច
ស្រុបចាំៃួៃ១៥០ស្ហគមៃ។៍ 

➢ រតឹមឆ្ន ាំ២០២០ រកសួ្ង្មហានសទបាៃចុះប ជ្ ីស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិចជាៃតីិបុគគលស្រុប
ចាំៃួៃ១៥០ស្ហគមៃ។៍ 

➢ រតឹមឆ្ន ាំ២០២០ រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្ស្ាំណ្ង្ ់បាៃចុះប ជ្ ីៃីស្មូហភាព ៃិង្មបង្
មចកបណ័្ណ កមមសិ្ទធិស្មហូភាពចាំៃួៃ៣០ស្ហគមៃ។៍   

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃនធ្ាើយុទធនាការកាតន់្ាៀលៃីពីតាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ ឬ រចករនបៀង្បរាិា ៃ 
ស្រមាបក់ារចុះប ជ្ ីៃីរៃា ការចុះប ជ្ ីៃីជារបពៃ័ធ ៃិង្ការចុះប ជ្ ីៃីស្មូហភាពជៃជាតនិៃើមភាគតិច 
ចាបន់សដើមពីនេតតមណ្ឌ លគរិ។ី 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃបនង្ាើតតាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ បងឹ្ោ៉ៃ កឱ់ម ោ៉ៃ កក់ារា៉ៃ  បងឹ្យកានឡាម បឹង្
លាំកុៃនៅនេតតរតៃគិរ ី       មកេសី្មា ៃិង្មរស្ពក នេតតមណ្ឌ លគិរ។ី 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃទទួលាគ ល់ការបនង្ាើតតាំបៃន់ទស្ចរណ៍្ធ្មមជាតិកនុង្នរពបរមុង្ទុក ៃីកមម
សិ្ទធិស្មូហភាពស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច។ 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃទទួលាគ ល់ការបនង្ាើតស្ហគមៃន៍ៃាទកនុង្កមមសិ្ទធិស្មូហភាពជៃ
ជាតិនៃើមភាគតិច។ 



➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃសដល់នស្វាស្ង្គម រមួមាៃ សលូេកនុង្ស្ហគមៃ ៍បង្គៃអ់នាមយ័ (បៃទបទ់ឹក នៅ
តាំបៃន់ទស្ចរណ៍្នតទឹកពុះ) ាលានរៀៃ ៃិង្កមមេធិ្ីសិ្កា នដ្ឋយបាៃដ្ឋកប់ ច្ូ លរគូបនរង្ៀៃពីរ
ភាានៅកនុង្រកបេណ័្ឌ រៃា ៃិង្សតល់រគូបនរង្ៀៃសិ្ស្េតាមសទះៃល់ជៃជាតិនៃើមភាគតិច។ 

➢ រកសួ្ង្កសិ្កមម រុកាា របមាញ់ ៃិង្នៃាទ បាៃសដល់បនចចកនទស្កសិ្កមមៃូចជា ចិ ច្ ឹមស្តា ៃិង្ដ្ឋាំ
បមៃល...។ 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃសតល់ងេកិាៃល់រគួាររកីរកកនុង្ាា ៃភាពេបិតតិកូេតី១៩។ 
➢ នាយកដ្ឋា ៃអភេិឌ្ឍៃជ៍ៃជាតិភាគតិចនៃរកសួ្ង្អភេិឌ្ឍៃជ៍ៃបទបាៃៃឹកនាាំនរៀបចាំនស្ចកដីរពាង្

មសៃការយុទធាស្តស្តអភរិកេ ៃងិ្អភេិឌ្ឍៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច។ 
➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា កាំពុង្នធ្ាើការមកទរមង្ច់ាបស់្ដីពីនរពន ើ ចាបស់្ដីពតីាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ ចាប់

ស្ដីពីជលសល។ 
➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃសតល់បណ័្ណ រកីរកៃល់ជៃជាតិនៃើមភាគតិច។ 
➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃសេពាសាយៃូេេធិ្ីការពារជាំង្ឺ កូេៃី១៩ តាមរយៈេនីៃអូ ៃល់ជៃជាតិនៃើម

ភាគតិច។ 
➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃសេពាសាយពីជាំង្ឺរគុៃចាញ់ ៃិង្រគុៃឈាមៃល់ជៃជាតិនៃើមភាគតិច។ 

 
២.២ បញ្ហា ប្បឈម្ 

➢ ការរពយួបារមមណ៍្ពីការបាតប់ង្អ់តតស្ញ្ញា ណ្ េបបធ្ម ៌ ៃិង្ របនពណី្ជៃជាតិនៃើមភាគតិច 
នដ្ឋយារការទទួលាគ ល់ស្ា័យអតតស្ញ្ញា ណ្ជៃជាតិនៃើមភាគតិចនៅមាៃភាពយឺតោ៉ៃ េ េាះការ
សេពាសាយពសីលរបនោជៃន៍ៃការទទួលបាៃស្ា័យអតតស្ញ្ញា ណ្ជៃជាតិនៃើមភាគតិច មៃិសូ្េមាៃ
ការនលើកកមពស់្េបបធ្ម ៌ ៃិង្របនពណី្ជៃជាតិនៃើមភាគតិចពីអាជ្ាធ្រពាកព់ៃ័ធ នធ្ាើឱយស្មាជិកស្ហ
គមៃម៍យួចាំៃួៃាទ កន់ស្ទើរកនុង្ការចូលរមួ រពមទាំង្ការទទួលយកេបបធ្មង៌មីពីខាង្នរៅ។ មា៉ៃង្េញិ
នទៀត ការទស្តនាទ ៃកាៃក់ាបៃ់ីនៅតាំបៃក់ារពារ ៃីនរពជាំនៃឿ នរពតាំណ្ម នរពអារកេ ៃិង្តាំបៃក់បស់្ព
របស់្ស្ហគមៃព៍ីអនកខាង្នរៅ កជ៏ាមូលនហតុធ្ាំមៃលកាំពុង្នកើតន ើង្មៃរៃូចករណី្ភនាំនដ្ឋះរកមុាំ ៃិង្
ភនាំរា៉ៃ ដ្ឋង្កាលអូរចារ ស្ាិតនៅកនុង្នេតតមណ្ឌ លគិរជីានៃើម មៃលអាំនពើនៃះនរបៀបៃូចជាការរ ាំនលាភ
បាំពាៃលុបបាំបាតេ់បបធ្ម ៌របនពណី្ អតតស្ញ្ញា ណ្ ៃិង្ជីេភាពរបស់្ជៃជាតិនៃើមភាគតិច ពីនរពាះអតត
ស្ញ្ញា ណ្ េបបធ្ម ៌របនពណី្ ៃិង្ជីេភាពរបស់្ពួកគ្នតព់ឹង្មសអកនលើៃីធ្លី ៃិង្ធ្ៃធាៃធ្មមជាតិ។ 

 

➢ ការចុះប ជ្ ីៃសី្មូហភាពស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិចមាៃភាពយឺតោ៉ៃ េ នដ្ឋយារមាៃកតាត
រាាំង្ស្ទះមសនកបនចចកនទស្ ៃិង្ធ្ៃធាៃមយួចាំៃួៃៃូចជា ៃាំនណ្ើ រការនៃការកាង្មសៃទីបឋមមាៃលកា
ណ្ៈស្មុរគាម ញ រតូេការបនចចកនទស្ GPS ការប ច្ូ លទិៃនៃយ័គូស្នដ្ឋយនៃនៅជាឌ្ីជីងល មៃល
រតូេបាៃគ្នាំរទមសនកបនចចកនទស្នដ្ឋយមស្តៃតីជាំនាញ ៃិង្ទទួលាគ ល់ពីអាជ្ាធ្រពាកព់ៃ័ធ។ ៃីនស្នើសុ្ាំចុះ
ប ជ្ ីកមមសិ្ទធសិ្មូហភាពស្ាិតកនុង្តាំបៃម់ាៃមៃីមៃិទៃប់ាៃនដ្ឋះ រតួតសីុ្គ្នន ជាមយួៃីរកុមហ ុៃ ជាៃ់
តាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ/រចករនបៀង្ជីេចរមុះ ឬជាៃៃ់ីនរពបរមុង្ទុកអចិនស្តៃតយរ៍បស់្រៃាជានៃើម មៃល
ពិបាកកនុង្ការមស្ាង្រកកចិចរពមនរពៀង្ពីភាគីរកុមហ ុៃ រកសួ្ង្បរាិា ៃ ឬ រកសួ្ង្កសិ្កមម រុកាា របមាញ់ 



ៃិង្នៃាទ នៃើមបរីាជរដ្ឋា ភបិាលអាចនធ្ាើអៃុរបនោគ ៃងិ្របគល់ជូៃស្ហគមៃរ៍គបរ់គង្ជាស្មូហ
ភាពបាៃ។ កតាត រាាំង្ស្ទះមយួនទៀត ស្ហគមៃន៍ស្នើសុ្ាំៃីចាំៃួៃ៥របនភទ ៃូចមៃលមាៃមចង្កនុង្អៃុ
រកឹតយនលេ៨៣ ៃងិ្រស្បតាមការទទួលាគ ល់សិ្ទធិនរបើរបាស់្ ៃិង្អារស័្យសលរបស់្ជៃជាតិនៃើម
ភាគតិច ៃូចមាៃមចង្នៅកនុង្ចាបភ់ូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ប៉ៃុមៃតពួកគ្នតម់ៃិមាៃៃីជាកម់ស្ដង្រគបច់ាំៃួៃ
ទាំង្៥របនភទនទ។ កតាត ទាំង្អស់្នៃះបាៃបង្ាឱយៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីៃីស្មហូភាពមាៃភាពយឺតោ៉ៃ េ 
ៃិង្មៃិទៃន់្លើយតបនពញនលញចាំនពាះការនបដជ្ាចិតតរបស់្រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃ ី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្
ស្ាំណ្ង្ ់រពមទាំង្តរមូេការរបស់្ស្ហគមៃ ៍មៃលនាាំឱយស្មាជិកមយួចាំៃួៃមាៃចិតតាទ កន់ស្ទើរ ផ្លល ស់្
បតូរចិតតចង្ៃ់កេលួៃនចញពសី្មាជិកស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច នៅនពលកាំពុង្ៃាំនណ្ើ រការចុះ
ប ជ្ ីៃីស្មហូភាព េណ្ៈមាៃចលនាបៃទុចបងាអ ក ់សេពាសាយ ៃងិ្នលើកទឹកចតិតពីបុគគលមយួចាំៃួៃឱយ
ពួកគ្នតទ់ទលួយកៃីកមមសិ្ទធិឯកជៃ មៃលអាចលក ់ ៃូរ ឬ បញ្ញច ាំបាៃនដ្ឋយនស្រ។ី ចលនាចូល
រុករាៃទស្តនាទ ៃកាៃក់ាបៃ់ាីធារណ្ៈរបស់្រៃា មៃលស្ាិតកនុង្តាំបៃៃ់ីស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច 
នធ្ាើជាកមមសិ្ទធិ  ៃិង្លកៃូ់រ ៃិង្បញ្ញា ជនមាល ះៃីធ្លីនៅកនុង្ស្ហគមៃ ៍នដ្ឋយារការទិញលកៃ់ីមៃិរស្ប
ចាប ់ មៃលមាៃការចូលរមួពីអាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃចុះហតានលខានលើឯការពាកព់ៃ័ធ កជ៏ាមូលនហតុ
ចមបង្មយួមៃលនាាំឱយៃាំនណ្ើ ការចុះប ជ្ ីៃីស្មូហភាពជៃជាតនិៃើមភាគតិចយឺតយូរមៃរ។ ការ
ទស្តនាទ ៃកាៃក់ាបៃ់ីនៅតាំបៃក់ារពារ ៃីនរពជាំនៃឿ នរពតាំណ្ម នរពអារកេ ៃិង្តាំបៃក់បស់្ពស្ហគមៃ៍
ជៃជាតិនៃើមភាគតិច មាៃកតាត មយួចាំៃួៃមៃលជាឬស្គល់នៃបញ្ញា  រមួមាៃ កង្ាះរបសិ្ទធភាពអៃុេតត
េធិាៃការការពារបនណ្តដ ះអាស្ៃន កង្ាះរបសិ្ទធភាពនៃយៃតការនដ្ឋះរាយេវិាទ ការចូលរមួរបស់្
អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃកនុង្ការបញ្ញជ កន់លើឯការលក-់ទញិៃីេុស្ចាប ់ សតល់កមមសិ្ទធឱិយបុគគលឯកជៃ 
កនុង្តាំបៃៃ់សី្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច ៃងិ្ការរ ាំនលាភយកៃីជាកមមេតាុនៃការចុះប ជ្ ីៃីកមមសិ្ទធិ
ស្មូហភាពពីអនកមាៃលុយ ៃិង្អាំណ្តច។ ជាកម់ស្តង្     ស្ហគមៃម៍ៃលទទលួបាៃេធិាៃការការពារ
បនណ្តដ ះអាស្ៃននហើយ នៅមតបៃតទទួលរង្ការរ ាំនលាភបាំពាៃយកៃីកាៃក់ាបជ់ាកមមសិ្ទធិឯកជៃ ឬ 
កមមសិ្ទធិរបស់្រកុមហ ុៃ។ ឧទហរណ៍្ ទី១. ស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិចកួយស្ាិតកនុង្ភូមងិ្ៃ ឃុាំ
ង្ៃ រស្ុកស្ណ្តត ៃ ់នេតតកាំពង្ធ់្ាំ កាំពុង្ស្ាិតកនុង្ៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីៃីស្មូហភាពជៃជាតនិៃើមភាគតិច 
មៃលមាៃការចូលរមួចាំមណ្កស្រមបស្រមួលរបស់្អង្គការអភេិឌ្ឍៃ ៍ ៃងិ្ភាពជានៃគូរកនុង្ស្កមមភាព
(DPA) នរកាមការគ្នាំរទបនចចកនទស្ពីមៃទីរ ាលានេតតកាំពង្ធ់្ាំ រកសួ្ង្អភេិឌ្ឍៃជ៍ៃបទ រកសួ្ង្
មហានសទ ៃិង្រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគររូបៃីយកមម ៃងិ្ស្ាំណ្ង្។់ ជាលទធសល ស្ហគមៃន៍ៃះរតូេបាៃ
ទទួលាគ ល់អតតស្ញ្ញា ណ្ស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិចកយួនៅនងៃទី០១ មេកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ទទួលាគ ល់ការចុះប ជ្ ីស្ហគមៃជ៍ាៃីតិបុគគលនដ្ឋយរកសួ្ង្មហានសទនៅនងៃទី១៤ មេកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ
២០១៧ មាៃស្មាជិកស្រុប៩០រគួារ នស្មើៃិង្ចាំៃួៃមៃុស្េ៣៥១នាក ់ (ស្តស្តី១៦៨នាក)់។  ស្ហ
គមៃន៍ៃះរតូេបាៃនរៀបចាំមសៃទីបឋម ៃិង្ដ្ឋកព់ាកយនស្នើសុ្ាំចុះប ជ្ ីៃីស្ហគមៃជ៍ៃជាតិភាគតិចនលើ
នសទៃីស្រុប៦០០.៥១ហិកតា នៅនងៃទី០៧ មេកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨។ បចចុបបៃន ៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីៃីស្ហ
គមៃជ៍ៃជាតិនៃើមកាំពុង្រប មៃឹង្ទាំនាស់្ៃីធ្លីជាមយួរកុមហ ុៃស្មបតតិផ្លល ទីនៃៀម ទទលួបាៃ
ស្មបទៃៃីនស្ៃាកិចចទាំហាំ២៤៩៦ហិកតា ពីរាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា កាលពីនងៃទី០៨ មេធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១១។ រកុមហ ុៃបាៃនបាះបនងាគ លរពាំៃីជាៃន់លើៃីស្ហគមៃ ៍ស្រុបចាំៃួៃ៥២៥ហិកតា ជារបនភទ



ៃីនរពជាំនៃឿ ៃីនរពប ច្ុ ះស្ព ៃីដ្ឋាំៃុះជាកម់ស្តង្ ៃងិ្ៃីបរមុង្ទុកស្រមាបក់ារដ្ឋាំៃុះេលិជុាំ មៃលជាកមម
េតាុនៃការចុះប ជ្ ី។ នៅមេឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧតតមអភបិាលនេតតកាំពង្ធ់្ាំ បាៃដ្ឋកន់ចញៃូេេធិាៃ
ការការពារបនណ្តត ះអាស្ៃន។ ករណី្នៃះ ស្មាជកិគណ្ៈកមមការរគបរ់គង្ស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើម
ភាគតិច នស្នើសុ្ាំឱយរាជរដ្ឋា ភបិាលនមតាត កាតន់្ាៀលៃីពីរកុមហ ុៃ របគល់ជូៃរបជាពលរៃាេញិ ៃិង្បៃតព
នៃលឿៃៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីឱយទទួលបាៃបណ័្ណ កមមសិ្ទធិឆ្បរ់ហ័ស្។ ទី២. ស្ហគមៃស៍្មហូភាពជៃ
ជាតិនៃើមភាគតិចនៅភូមចិកច់ារ ឃុាំ ូក រស្ុកមកសី្មា នេតតមណ្ឌ លគិរ ីបាៃៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីៃសី្
មូហភាពជៃជាតិនៃើមភាគតិចទទួលបាៃជាៃីតិបគុគល (លកាៃតិកៈស្ហគមៃរ៍តូេបាៃទទួលាគ ល់
នដ្ឋយរកសួ្ង្មហានសទ)។ បចចុបបៃន ៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីៃីស្មូហភាពជៃជាតនិៃើមភាគតិច កាំពុង្ជួប
ឧបស្គគ ៃិង្បញ្ញា ទាំនាស់្ៃីធ្លីជាមយួរកុមហ ុៃ ប ញិនហាឿក រកនចះរា៉ៃ បប់  ឺ១ េមនភើៃី លីមធី្តី (BENH 
HOEURK KRATIE RUBBER 1 COMPANY LIMITED) តាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០១២។ នសទៃីទាំនាស់្
ជាមយួរកុមហ ុៃមាៃទាំហាំ១៥០០ហិកតា ជារបនភទៃីចាំការេលិជុាំ នៅចាំណុ្ចមរស្រតាេ អូរតាយ៉ៃង្ ់
រតពាាំង្ងម ៃងិ្រតពាាំង្នសលើស្ នៃភូមចិកច់ារ។ នរៅពីននាះ កម៏ាៃការចូលរុករាៃទស្តនាទ ៃយកៃីអារកេ 
ៃិង្ៃីនរពបរមុង្ទុករបស់្ស្ហគមៃព៍សី្ាំណ្តករ់បជាពលរៃាខាង្នរៅស្ហគមៃ ៍ យកនធ្ាើជាកមមសិ្ទធិ
បុគគល។ នោង្តាមពត័ម៌ាៃករណី្ខាង្នលើ ៃិង្របាយការណ៍្រាេរជាេមយួចាំៃួៃនសេង្នទៀតបាៃ
បងាា ញថ្ន ការអៃុេតតេធិាៃការការពារបនណ្តដ ះអាស្ៃន ៃងិ្យៃតការនដ្ឋះរាយបណ្តឹ ង្េវិាទៃីធ្ល ី នៅ
មៃិទៃម់ាៃរបសិ្ទធភាព ៃិង្ទៃន់ពលនេលាជូៃស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច មៃលសិ្ទធិកមមសិ្ទធិ
ទាំង្នៃះរតូេបាៃទទួលាគ ល់ ៃិង្ការពារនដ្ឋយរៃាធ្មមៃុ ា្ នៃរពះរាជាណ្តចរកកមពុជា ចាប់
ភូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ៃិង្អៃុរកឹតយនលេ៨៣ស្ដីពីៃតីិេធិ្ី ៃិង្ៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីៃីស្មូហភាព។ 

 

➢ បញ្ញា េាះរបសិ្ទធភាពនៃការអៃុេតតលកាៃតិកៈ ៃិង្បទបញ្ញជ នសទកនុង្ស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច គ
ណ្ៈកមមការស្ហគមៃម៍ៃិទៃម់ាៃស្មតាភាពរគបរ់គ្នៃក់នុង្ការៃឹកនាាំ ៃងិ្ការរគបរ់គង្ យល់មៃិ
សូ្េចាស់្អាំពីៃាំនណ្ើ រការ ៃិង្ការនរបើរបាស់្ទរមង្លិ់េិត មៃលមាៃកាំណ្តក់នុង្ឯការទាំង្ពីរនៃះ 
ៃិង្េាះការគ្នាំរទនពញនលញកនុង្ការពរង្ឹង្ការអៃុេតតលកាៃតិកៈពអីនកពាកព់ៃ័ធពិនស្ស្អាជ្ាធ្រមូល
ដ្ឋា ៃ ៃងិ្មស្តៃតីជាំនាញ។ កតាត នៃះបង្ាឱយមាៃសលប៉ៃះពាល់ៃល់ៃាំនណ្ើ រការលអរបស់្ស្ហគមៃ ៍
ស្មាជិកេលះនស្នើសុ្ាំចាកនចញពីស្ហគមៃ ៍ ស្មាជិកេលះលកៃ់ីស្ហគមៃន៍ៅឱយអនកខាង្នរៅ 
ស្មាជិកេលះាទ កន់ស្នើរកនុង្ការបៃតចូលរមួៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីៃីកមមសិ្ទធិស្មូហភាព។ 

 

➢ បញ្ញា អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃមយួចាំៃួៃពៃយល់ ៃិង្នលើកទឹកចិតតឱយជៃជាតិនៃើមភាគតិចយករបបកមមសិ្ទធិ
ៃីឯកជៃ នដ្ឋយារអាជ្ាធ្រនេតតនៅមៃិទៃយ់ល់បាៃសីុ្ជនរៅអាំពីអៃុរកឹតយនលេ៨៣ស្ដីពីៃីតិេធិ្ី
នៃការចុះប ជ្ ី ៃិង្សលរបនោជៃន៍ៃកមមសិ្ទធិស្មូហភាព ៃូនចនះអាជ្ាធ្រសេពាសាយមតសល
របនោជៃក៍មមសិ្ទធិឯកជៃ ៃិង្នលើកទឹកចិតតស្មាជិកស្ហគមៃឱ៍យយករបបកមមសិ្ទធិឯកជៃ នៃើមបី
ងាយរស្ួលលកៃូ់រ ឬដ្ឋកប់ញ្ញច ាំនៃើមបនីដ្ឋះទល់នពលមាៃជាំង្ឺ ឬពរង្ីកមុេរបរជានៃើម។ 

 
២.៣ អន្ុសាសាន្៍ ន្ិងសណូំម្ពរ 



➢ រកសួ្ង្អភេិឌ្ឍៃជ៍ៃបទ ៃិង្មៃទីរគួរពនៃលឿៃការទទួលាគ ល់ស្ា័យអតតស្ញ្ញា ណ្ មងរកា ៃិង្ចង្រកង្
េបបធ្ម ៌ របនពណី្ជៃជាតិនៃើមភាគតចិតាមរយៈស្កមមភាពជាយុទធាស្តស្តចាំៃួៃ៤ស្ាំខាៃ ់ រមួមាៃ៖ 
ទី១. ពរង្ឹង្ស្ហការជាមយួអាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃ ៃងិ្អង្គការនៃគូចុះសេពាសាយអាំពីរបនោជៃន៍ៃស្ា័យ
អតតស្ញ្ញា ណ្ ៃិង្សិ្ទធជិៃជាតិនៃើមភាគតិច មៃលទទួលាគ ល់នដ្ឋយចាប ់ ៃិង្នគ្នលៃនោបាយ
ជាតិ ៃិង្លិេិតូបករណ៍្អៃតរជាតិ1 សលរបនោជៃន៍ៃកមមសិ្ទធសិ្មូហភាព ៃិង្ឯកជៃជាមុៃ នៃើមបី
ឱយស្ហគមៃជ៍ៃជាតនិៃើមភាគតិចនធ្ាើការស្នរមចចតិតរតឹមរតូេ។ ទី២. ពរង្ឹង្កិចចស្ហការជាមយួ
រកសួ្ង្ ៃងិ្មៃទីរេបបធ្ម ៌ ៃិង្េចិិរតសិ្លបៈ អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃ ៃងិ្អង្គការនៃគូនធ្ចើការសិ្ការាេរជាេ
អតតស្ញ្ញា ណ្ េបបធ្ម ៌ របនពណី្ជៃជាតិនៃើមភាគតិច ៃិង្ចង្រកង្ទុកជាឯការ។ ទី៣. ស្ហការ
ជាមយួអាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃ ៃិង្អង្គការនៃគូនរៀបចាំស្ាំណុ្ាំ ឯការ ៃិង្ទទួលាគ ល់ស្ា័យអតតស្ញ្ញា ណ្
ជៃជាតិនៃើមភាគតិច។ ទ៤ី. នធ្ាើអៃតរាគមៃទ៍បា់ា ត ់ៃិង្មងរកាការពារៃីនរពជាំនៃឿ នរពតាំណ្ម នៃើមបី
កុាំឱយមាៃការរ ាំនលាភបាំពាៃតាមរគបរូ់បភាព ពីនរពាះៃីនរពទាំង្នៃះជាេបបធ្មរ៌បនពណី្ ៃិង្ជីេភាព
របស់្ពួកគ្នត។់ 

 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាគួរពនៃលឿៃៃីតិេធិ្ីនៃការចុះប ជ្ ីៃីស្មូហភាពជៃជាតិនៃើមភាគតិច នៃើមបធីានា
សុ្េតាិភាពៃធី្លីរបស់្ស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច។ រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃយីកមម ៃិង្
ស្ាំណ្ង្ ់ គបបពីិៃិតយពចិារណ្តនលើកិចចការ៨ស្ាំខាៃ ់ រមួមាៃ៖ ទី១. បៃតសេពាសាយេលឹមារចាប់
ភូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ចាបព់មីារតា២៣ៃល់២៨ នដ្ឋយនផ្លដ តនលើាររបនោជៃន៍ៃរបបកមមសិ្ទធិឯក
ជៃ ៃងិ្ស្មហូភាពៃល់អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃ ៃិង្ស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិច។ ទី២. ពិៃិតយ ៃងិ្មក
ស្រមួលៃាំនណ្ើ រការនៃការកាង្មសៃទីបឋមឱយមាៃលកាណ្ៈាម ា្  គឺគណ្ៈកមមការ
បនណ្តដ ះអាស្ៃនស្ហគមៃច៍ាស់្ទុាំភមូ ិ ៃិង្ចូលរមួនដ្ឋយអាជ្ាធ្រភូម-ិឃុាំនធ្ាើមសៃទីកាលៃីបឋម 
(sketch map) នដ្ឋយកាំណ្តរ់ពាំៃីតាមទីតាាំង្ តាមរបនភទៃី ៃិង្ទាំហាំរបហាករ់បមហល ៃិង្ប ជ្ ី
ស្ហគមៃរ៍គួារ មៃលស្ាិតកនុង្កាលៃីរមួ (រកមុៗ) នដ្ឋយនរបើៃិមតិតស្ញ្ញា  (ពណ៌្) តាមរបនភទៃី
នសេង្ៗពីគ្នន ។ បនាទ បម់កស្មាជិកស្ហគមៃ ៍អាជ្ាធ្រ ភូម ិឃុាំ រស្ុក មៃទីរបរាិា ៃ េណ្ឌ រៃាបាលនរព
ន ើ ចាស់្ទុាំ ៃងិ្អង្គការគ្នាំរទពិៃិតយរបនភទៃីមៃលមាៃកនុង្មសៃទីននាះ នតើៃីទាំង្ននាះអាចជាៃ់
ជាមយួៃឹង្តាំបៃក់ារពារ ឬនរពបរមុង្ទុកអចិនស្តៃតយម៍ៃរឬនទ។ ទី៣. កុាំទៃន់សតើមអៃុេតតការចុះប ជ្ ីៃីជា
របពៃ័ធនៅកនុង្តាំបៃជ់ៃជាតិនៃើមភាគតចិ នៃើមបនីជៀស្វាង្ស្មាជកិស្ហគមៃង៍ាកមកទទលួយកកមម
សិ្ទធិឯកជៃេញិ នដ្ឋយមៃិយល់ចាស់្ពីសលរបនោជៃ ៍កមមសិ្ទធសិ្មូហភាពជៃជាតិនៃើមភាគតិច។    
ទី៤. ទបា់ា តម់ស្តៃតេីិលេូចមយួចាំៃួៃ រកុម មួញ ៃិង្របជាពលរៃាពីខាង្នរៅមៃលនធ្ាើស្កមមភាព
ជាំរុញឱយស្មាជិកស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតចិងាកមកយករបបកមមសិ្ទធិឯកជៃ នដ្ឋយេាះ
ពត័ម៌ាៃនពលនលញ ៃិង្រតឹមរតូេកនុង្ការស្នរមចចតិត។ ទី៥. បនង្ាើតយៃតការ ៃិង្គណ្ៈកមមការនដ្ឋះ
រាយេវិាទៃសី្មូហភាពជៃជាតិនៃើមភាគតចិដ្ឋចន់ដ្ឋយម ក។ ទ៦ី. េភិាជៃង៍េកិាគ្នាំរទៃាំនណ្ើ រការ

 
1 សេចក្តីប្រកាេអង្គការេហប្រជាជាតិេតីពេិីទ្ធិជនជាតិស ើមភាគតចិ អនុញ្ញា ររេ់អង្គការ ILO សេខ១៦៩ និង្ចារជ់ាតិ ូចជា រ ឋធមមនុញ្ា  ចារភ់ូមបិាេ 
ចារព់្ប្ពស ើ ចារេ់តីពតីំរនក់ារពារ និង្សោេនសោបាយជាតិេតីពីការអភវិឌ្ឍជនជាតិស ើមភាគតិច សោេនសោបាយេដីពកីារចុុះរញ្ជ ី ីេមហូភាពជនជាតិ
ស ើមភាគតិច និង្អនុប្ក្ឹតយសេខ៨៣ េដីពីនីតិវធិី នងិ្ ំស ើ រការចុុះរញ្ជ ី ីេមហូភាព។ 



ចុះប ជ្ ីៃី ៃងិ្ពរង្ឹង្ស្មតាភាពគណ្ៈកមមការស្ហគមៃ។៍ ទី៧. ស្រមបស្រមួលនរៀបចាំកិចចរបជុាំរវាង្
រកសួ្ង្បរាិា ៃ ៃិង្រកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃ ី ៃគរូបៃីយកមម ៃិង្ស្ាំណ្ង្ ់ នៃើមបឱីយយល់គ្នន នលើការបក
រាយចាបម់ៃលពាកព់ៃ័ធៃឹង្ជៃជាតិនៃើមភាគតចិ ៃូចជាចាបភ់ូមបិាល ឆ្ន ាំ២០០១ ចាបស់្តីពី
តាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ ចាបប់រាិា ៃ ៃងិ្អៃុរកឹតយនលេ៨៣ ។ល។ នៃើមបនីដ្ឋះរាយបញ្ញា ៃីនស្នើសុ្ាំ
ចុះប ជ្ ីកមមសិ្ទធិស្មូហភាពរតួតសីុ្គ្នន ជាមយួតាំបៃក់ារពារ។ ទ៨ី. អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃ ៃិង្មៃទីរនរៀបចាំ
មៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ស្ាំណ្ង្ ់ ៃិង្សុ្រនិោៃី រតូេពិៃិតយការកាៃក់ាបៃ់ីកនុង្តាំបៃចុ់ះប ជ្ ីៃីស្មូហ
ភាពជៃជាតនិៃើមភាគតិច នៃើមបធីានាថ្នមៃិមាៃការចូលរុករាៃទស្តនាទ ៃកាៃក់ាបង់មី នដ្ឋយនផ្លត តនលើ
ចាំៃួៃអនកកាៃក់ាប ់នរបើរបាស់្ជាកម់ស្ដង្ រពមទាំង្ទបា់ា តរ់ាល់ការទស្តនាទ ៃកាៃក់ាបង់ម។ី 

 

➢ ការនចញ ៃិង្អៃុេតតេធិាៃការការពារបនណ្តដ ះអាស្ៃនឱយមាៃរបសិ្ទធភាពេពស់្នៃើមបកីារពារៃីធ្លី េបប
ធ្ម ៌របនពណី្ជៃជាតិនៃើមភាគតិចៈ 
❖ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាគួរមកស្រមួលអៃុញ្ញា តឱយអភបិាលនៃគណ្ៈអភបិាលនេតតនចញេធិាៃការ

ការពារបនណ្តត ះអាស្ៃននរកាយនពលទទួលបាៃស្ា័យអតតស្ញ្ញា ណ្រហូតៃល់ទទួលបាៃបណ័្ណ កមម
សិ្ទធិពីរកសួ្ង្នរៀបចាំមៃៃៃី ៃគរូបៃីយកមម ៃងិ្ស្ាំណ្ង្។់ 

❖ ពរង្ឹង្ការអៃុេតតេធិាៃការការពារបនណ្តត ះអាស្ៃនឱយមាៃរបសិ្ទធភាពេពស់្ តាមរយៈការ
សេពាសាយឱយបាៃទូលាំទូលាយៃូេេធិាៃការការពារបនណ្តត ះអាស្ៃននៅអនកពាកព់ៃ័ធ ៃិង្ដ្ឋក់
នទស្ទណ្ឌ ចាំនពាះអនករ ាំនលាភៃីស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតចិ ៃិង្នធ្ាើឱយរាាំង្ស្ទះៃល់ៃាំនណ្ើ រការ
ចុះប ជ្ ីៃីស្មូហភាពជៃជាតិនៃើមភាគតិច។នស្នើសុ្ាំរកសួ្ង្មហានសទ ៃិង្រកសួ្ង្អភេិឌ្ឍៃជ៍ៃបទ 
ស្ហការជាមយួមៃទីរអភេិឌ្ឍៃជ៍ៃបទ ៃិង្អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃចុះសេពាសាយ ៃងិ្ពរង្ឹង្ចាំនណ្ះៃឹង្គ
ណ្ៈកមមការស្ហគមៃ ៍ ៃិង្ពរង្ឹង្ការអៃុេតតលកាៃតកិៈ ៃិង្បទបញ្ញជ នសទកនុង្ឱយមាៃរបសិ្ទធភាពេពស់្
នរៀង្រាល់៣មេមដង្។នស្នើសុ្ាំឱយរាជរដ្ឋា ភបិាលតាមរយៈរកសួ្ង្មហានសទ ជួយ ទបា់ា តអ់ាជ្ាធ្រមូល
ដ្ឋា ៃ ៃិង្ មួញមៃលបាៃសេពាសាយ ៃិង្ជាំរុញឱយស្មាជិកស្ហគមៃជ៍ៃជាតិនៃើមភាគតិចចុះ
ប ជ្ ីៃីកមមសិ្ទធិឯកជៃ។ 

 
៣. ប្បធាន្បទ្សតពីីព្ប្ពលឈើ ន្ិងធ្ន្ធាន្ធ្ម្មជាតិ 

៣.១ សម្ទិ្ធិផល  
➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា តាមរយៈរកសួ្ង្បរាិា ៃ បាៃសដល់ងេកិាស្រមាបស់្ហគមៃត៍ាំបៃក់ារពារធ្មម

ជាតិចុះលាតនរព កនុង្១ស្ហគមៃ ៍១ពាៃៃុ់លាល រ (ស្ហគមៃេ៍លះបាៃ ៣,០០០,០០០ នរៀល) ។ 
➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃបនង្ាើតស្ហគមៃត៍ាំបៃន់ទស្ចរណ៍្ធ្មមជាតិកនុង្តាំបៃន់រពបរមុង្ទុកនៃៃីក

មមសិ្ទធិស្មហូភាព។ 
➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃបនង្ាើតស្ហគមៃន៍ៃាទចាំៃួៃ៥១៦ស្ហគមៃ។៍ 
➢ គណ្ៈបញ្ញជ ការឯកភាពនេតតកាំពង្ឆ់្ន ាំង្ បាៃៃកហូតយកៃអីនកចូលរុករាៃៃីនរពេុស្ចាបក់នុង្ៃី

មៃៃជរមកភនាំឱរា៉ៃ ល់ របគល់ជូៃស្ហគមៃត៍ាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិភនាំនជើង្នលៀង្ នដ្ឋយមាៃការនបាះ
បនងាគ លរពាំចាស់្លាស់្ ៃិង្ដ្ឋាំកូៃន ើន ើង្េញិ (ស្ហគមៃន៍សេង្កាំពុង្បៃតនដ្ឋះរាយ)។ 



➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃកាំណ្ត ់ៃងិ្មបង្មចករគបរ់គង្តាំបៃជុ់ាំេញិបឹង្ទនៃលាប តាំបៃ១់ តាំបៃ២់ 
ៃិង្តាំបៃ៣់ ៃិង្បាៃនបាះបនងាគ លរពាំកនុង្តាំបៃប់ី។ 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃដ្ឋកគ់នរមាង្ឥណ្ទៃកាបូៃនរពន ើនលើពិភពនលាកមុៃនគនៅនេតតឧតត
មាៃជយ័មាៃ មៃៃជរមកស្តា នរពស្ង្ឃរុកាេៃ័ នរ ៉ៃៃបូកមកេសី្មា នរព ង្.់..។ល។ 

➢ មៃទីរកសិ្កមមនេតតកាំពង្ឆ់្ន ាំង្ បាៃនចញៃីកាៃកហូតៃីជាង្១០៨៩.២៦ ហិកតា នអាយស្ហគមៃ៍
េញិ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា កាំពុង្បៃតនធ្ាើេនិាធ្ៃកមមចាបស់្ដីពីនរពន ើ ចាបស់្ដីពីតាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ 
ៃិង្ចាបស់្ដីពីជលសល។ 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បាៃនសទរសិ្ទធិអាំណ្តចរគបរ់គង្ស្ហគមៃត៍ាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិពីរកសួ្ង្ប
រាិា ៃ មកឃុាំ/ស្ងាា តរ់គបរ់គង្។ 

 
៣.២ បញ្ហា ប្បឈម្ 

➢ កង្ាះការវាយតនមលនហតុប៉ៃះពាល់បរាិា ៃនពញនលញតាមបទដ្ឋា ៃបនចចកនទស្ ៃិង្គតយុិតត ៃិង្ការ
ពិនរគ្នះនោបល់នពញនលញជាមយួស្ហគមៃម៍លូដ្ឋា ៃ ៃិង្អនកពាកព់ៃ័ធនសេង្នទៀតឱយបាៃរតឹម
រតូេ មុៃៃឹង្អៃុេតតគនរមាង្ស្មបទៃៃីនស្ៃាកិចច ស្មបទៃមរ ៉ៃ ៃិង្ការសិ្ការុករកមរ ៉ៃនៅកនុង្តាំបៃ់
ការពារធ្ៃធាៃធ្មមជាត ិឬតាំបៃស់្ហគមៃន៍រពន ើ បាៃនធ្ាើនអាយប៉ៃះពាល់ៃល់ធ្ៃធាៃធ្មមជាត ិជីេ
ចរមុះ ៃិង្ការបាំពុលបរាិា ៃ។ 

 

➢ កិចចស្ហការរវាង្មស្តៃតីឧទាៃុរកេ ៃងិ្ស្មាជិកបណ្តត ញស្ហគមៃន៍រព ង្ន់ៅមាៃកាំរតិ។ ជាកម់ស្ត
ង្ នៅឆ្ន ាំ២០២០ មស្តៃតីឧទាៃុរកេតាំបៃន់រព ង្ ់បាៃរារាាំង្ ៃងិ្ហាមឃាតស់្មាជិកបណ្តត ញស្ហ
គមៃន៍រព ង្ម់ៃិនអាយចុះលាតនរព ង្ ់ កនុង្នគ្នលបាំណ្ង្ចូលរមួចាំមណ្កទបា់ា ត ់ ៃងិ្បស្តងាា ប
បទនលមើស្នរពន ើនៅកនុង្តាំបៃន់រព ង្។់  

 

➢ បញ្ញា ចាកៃ់ីលុបស្មុរទរ ាំនលាភចូលមៃៃៃីស្ហគមៃន៍ៃាទមៃលបាៃចុះប ជ្ ីជាៃីតិបគុគលរស្ប
ចាប ់ៃិង្កាំពុង្ៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ី តាមៃីតិេធិ្ីៈ ការចាកលុ់បស្មុរទនៃះបាៃនធ្ាើឱយប៉ៃះពាល់ៃល់ការ
រគបរ់គង្ស្ហគមៃន៍ៃាទ បាតប់ង្ន់រពនកាង្កាង្ ជរមករតី បាំផ្លល ញជីេចរមុះ ៃិង្ប៉ៃះពាល់ៃល់
ជីេភាពរបជាជៃោ៉ៃ ង្ធ្ៃៃធ់្ៃរ នដ្ឋយារមុេរបររបស់្ពួកគ្នតព់ឹង្មសអកនៅនលើការនៃាទ។  ជាក់
មស្តង្ រកុមហ ុៃ IGB មាៃនសទៃីគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃទ៍ាំហាំ២០០ហិកតា បាៃចាកៃ់ីលុបចូលមៃៃស្ហ
គមៃន៍ៃាទមកបងមី ស្ាិតនៅភូមមិកបងមី ឃុាំបងឹ្ទូក រស្ុកទឹក ូ នេតតកាំពត។ រកុមហ ុៃ បា៉ៃ បា៉ៃ ផ្លត 
បាៃចាកៃ់លុីបរាល់នងៃចូលមៃៃស្ហគមៃន៍ៃាទចនងាា ៃ ស្ាិតនៅភូមបិនងាា ៃ ឃុាំមរពតនតាន ត 
រស្ុកទឹក ូ នេតតកាំពត។ រកុមហ ុៃ ជីង្គរ័ មាៃនសទៃីគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃស៍្រុបទាំហាំ ៦៣២ហិកតា 
(១៩២ហិកតា នៅភូមមិរពកនតាន ត ៃងិ្៤៤០ហិកតា នៅភូមរិតពាាំង្រនៅ) ឃុាំមរពកនតាន ត រស្ុកទកឹ
 ូ នេតតកាំពត។ រកុមហ ុៃ អ ុ៊ុំៃ ីឌ្ីនេល ុបមមៃ េូអលិធ្ីឌ្ី មាៃនសទៃីគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃទ៍ាំហាំ៣៩១០
ហិកតា បាៃប៉ៃះពាល់ ជាៃន់លើមៃៃៃីស្ហគមៃន៍ៃាទចាំៃួៃ៤០០ហិកតា នៅភូមកិាំពង្ម់កស្ ភូមិ



រតពាាំង្ស្មង្ា ឃុាំរតពាាំង្ស្មង្ា ៃិង្ស្ហគមៃក៍ាំពង្ា់មគគ ីភមូកិាំពង្ន់តាន ត ឃុាំកូៃស្តា  រស្ុកទឹក ូ 
នេតតកាំពត ៃងិ្ ស្ហគមៃន៍ៃាទអូររការ នៅភូមអិូររការ ស្ងាា តអ់ូររការ រកុង្មកប នេតត
មកប  ស្ហគមៃន៍ៃាទកាំពង្រ់តឡាច ស្ហគមៃន៍ៃាទភូមងិមី នៅស្ងាា តន់រពធ្ាំ រកុង្មកប នេតត
មកប។ ឧតតមនស្ៃីយ ហ ួ ហាប ់បាៃចាកៃ់ីលុបចូលមៃៃស្ហគមៃន៍ៃាទតាំបៃន់្នរស្មុរទនរជាយ
ាា យមាៃទាំហាំរបមាណ្៣ហិកតា ស្ាិតនៅភូមនិរជាយាា យលិច ឃុាំនរជាយាា យ រស្ុកមរស្
អាំបិល នេតតនកាះកុង្ ។ រកុមហ ុៃរគាឹត ល់ េរីាមប ចិ មាៃនសទៃីគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃទ៍ាំហាំ៤៣ហិកតា 
បាៃប៉ៃះពាល់ នៅភូមអិងុ្ ឃុាំរាម រស្ុកនរពៃប ់នេតតរពះសី្ហៃុ។ ៃីនរពនកាង្កាង្ចាំណុ្ចបឹង្កមង្ាប 
នៅភមូអិុង្ ឃុាំរាម រស្ុកនរពៃប ់ នេតតរពះសី្ហៃុ តាំបៃន់ៃះកាៃន់ដ្ឋយអនកមាៃតួនាទជីាឧកញ្ញា  
ស្ាំអាង្មាៃលិេិតនសទរសិ្ទធិ លិេតិបញ្ញជ ក ់ ៃិង្បណ័្ណ កមមសិ្ទធិ។ បុគគលឯកជៃមយួចាំៃួៃនទៀតបាៃ
ចាកលុ់បៃសី្មុរទយកនធ្ាើជាកមមសិ្ទធផិ្លទ ល់េលួៃនៅចាំណុ្ចពយកាំនពញ ភូម១ិ ស្ងាា តន់លេ៣ រកុង្
រពះសី្ហៃុ នេតតរពះសី្ហៃុ ៃងិ្នៅចាំណុ្ចភូម២ិ ឃុាំទាំៃុករលក រស្ុកស្ទឹង្ហាេ នេតតរពះសី្ហៃុ 
ៃិង្ចាំណុ្ចន្នរមរពកមរតង្ ភូម៤ិ ឃុាំអរូនរតះ រស្ុកស្ទឹង្ហាេ នេតតរពះសី្ហៃុ។ 

 

➢ ការបាតប់ង្ន់រពនកាង្កាង្នៅតាំបៃន់្នរៈ ការបាតប់ង្ប់ណ្តត លមកពីការទស្តនាទ ៃកាៃក់ាបន់ៃើមបយីក
ៃីនធ្ាើការកមមសិ្ទធិផ្លទ ល់េលួៃ នៃើមបនីធ្ាើកសិ្កមម ៃិង្ការាង្ស្ង្ស់្ាំណ្ង្អ់ាណ្តធ្ិបនតយយ បណ្តត ល
ឱយប៉ៃះពាល់ស្ហគមៃជ៍ាំពូនមម  ស្ាិតភមូជិាំពូនមម  ឃុាំទួលទទឹង្ រស្ុកនរពៃប ់នេតតរពះសី្ហៃុ។ ស្ហ
គមៃរ៍ជលង្ ស្ាិតនៅភូមកិាំពង្ា់ម ចតូ់ច ឃុាំទឹកលអក ់រស្ុកនរពៃប ់នេតតរពះសី្ហៃុ។ តាំបៃន់រពនកាង្
កាង្ស្ាិតនៅភូមនិកាះឈាា ាំង្ ឃុាំាា យទង្ខាង្តបូង្ រស្ុកកាំពង្រ់តាច នេតតកាំពត។ ការបាតប់ង្ន់រព
លិចទឹកនៅតាំបៃអ់ភរិកេទនៃលាប ៃិង្នមគង្គ ការបាតប់ង្ន់ៃះនដ្ឋយារស្កមមភាពកាបទ់ស្តនាទ ៃ
យកៃីនរពលិចទឹកនធ្ាើជាៃកីសិ្កមម នធ្ាើជាកមមសិ្ទធិឯកជៃ មៃលបង្ាឱយមាៃសលប៉ៃះពាល់ទជីរមករតី 
ជីេចរមុះ ៃិង្ជីេភាពរស់្នៅរបស់្ស្ហគមៃម៍ូលដ្ឋា ៃ។ 

 

➢ បញ្ញា ស្ហគមៃន៍រពន ើមាៃពីរស្ាំខាៃគ់ឺ ទី១. ៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីមាៃលកាណ្ៈស្មុគាម ញ ៃិង្នរបើ
នពលនេលាយូរ នដ្ឋយារការកាំណ្តរ់ពាំរបទល់នរពស្ហគមៃម៍ៃិមាៃភាពចាស់្លាស់្ទាំង្មសៃទ ី
ៃិង្បនងាគ លរពាំ េាះការចូលរមួ ៃិង្ៃឹង្ឮជាាធារណ្ៈ   មស្តៃតីអៃុេតតការងារមាៃជាំហរមៃិ
ចាស់្លាស់្ ៃិង្េាះធ្ៃធាៃស្រមាបអ់ៃុេតតមសៃការស្កមមភាព មាៃទាំនាស់្សលរបនោជៃប៍ុគគល
ទាំង្ខាង្កនុង្ ៃិង្ខាង្នរៅស្ហគមៃ។៍ ទ២ី. កង្ាះការគ្នាំរទ ៃិង្ការចូលរមួនពញនលញពីរបជា
ពលរៃា អាជ្ាធ្រមាៃស្មតាកិចច អង្គការស្ង្គមសីុ្េលិ ៃិង្អនកពាកព់ៃ័ធនសេង្ៗនទៀត នលើការងារ
រគបរ់គង្ ៃងិ្នលើកកមពស់្ជីេភាពស្ហគមៃម៍ូលដ្ឋា ៃ។ ជាកម់ស្តង្បញ្ញា ទាំង្អស់្ននាះមាៃៃូចជាៈ 
ការចូលរុករាៃទស្តនាទ ៃៃសី្ហគមៃព៍សី្ាំណ្តកអ់នកមាៃអាំណ្តច របជាពលរៃាខាង្នរៅ ៃិង្កនុង្មូល
ដ្ឋា ៃ។ ការរបរពឹតតបទនលមើស្នរពន ើនដ្ឋយារកង្ាះខាតងេកិា ៃងិ្មនធ្ាបាយកនុង្ស្កមមភាព
លាត ៃិង្បញ្ញា ៃិទណ្ឌ ភាព។ ការរ ាំលាយស្ហគមៃន៍រពន ើនដ្ឋយេលួៃឯង្ នដ្ឋយារកតាត ជីេភាព
រកីរកគ្នម ៃចាំណូ្ល មាៃតរមូេការៃី ៃិង្អស់្ជាំនៃឿចិតតកនុង្ការចុះប ជ្ ី។ ពុាំទៃម់ាៃការទទួលាគ ល់
ភាពរស្បចាប ់ៃងិ្ការគ្នាំរទនលើកកមពស់្បណ្តត ញស្ហគមៃន៍រពន ើ នៃើមបពីរង្ឹង្ស្មតាភាព ការ



ស្រមបស្រមួលមចករ ាំមលកពត័ម៌ាៃ នរៀបចាំមសៃការរគបរ់គង្ ចង្រកង្ពត័ម៌ាៃ ៃិង្ការចូលរមួ
ពិភាកាជាមយួអនកពាកព់ៃ័ធ។ ស្ហគមៃន៍រពន ើេាះលទធភាពកនុង្ការបនង្ាើតឱយមាៃគនរមាង្នអកូ
នទស្ចរណ៍្ នៃើមបបីណ្តុ ះនស្ចកតីរស្ឡាញ់នរពន ើ ៃិង្នលើកកមពស់្ជីេភាពស្ហគមៃម៍ូលដ្ឋា ៃ។ 
ចាំមណ្កស្ហគមៃត៍ាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិ កជ៏ួបបញ្ញា មសនករគបរ់គង្ ឬអភបិាលកិចចៃូចស្ហគមៃ៍
នរពន ើមៃរ ប៉ៃុមៃតៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីៃសី្ហគមៃត៍ាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិមាៃលកាណ្ៈលអរបនស្ើរជាង្
ៃាំនណ្ើ រការចុះប ជ្ ីស្ហគមៃន៍រពន ើ។ 

 

➢ បទនលមើស្ជួញៃូរន ើេុស្ចាស់្នៅមតបៃតនកើតមាៃ នដ្ឋយារស្មតាភាពរបស់្មស្តៃតីមាៃស្មតា
កិចច ធ្ៃធាៃ ៃិង្បនចចកនទស្ នៅមាៃករមតិ។ នទះជាោ៉ៃ ង្នៃះកតី ការអៃុេតតចាបរ់បឆ្ាំង្ៃឹង្បទ
នលមើស្ ៃិង្ការរគបរ់គង្បទនលមើស្ទទួលបាៃលទធសលលអរបនស្ើរជាង្ នបើនរបៀបនធ្ៀបនៅៃឹង្ឆ្ន ាំមុ
ៃៗ។  

 

➢ បញ្ញា ចននាល ះរបនហាង្របស់្ចាបស់្តីពនីរពន ើ ចាបស់្តីពីជលសល ៃិង្ចាបស់្តីពីតាំបៃក់ារពាធ្
មមជាតិ ៃិង្ការផ្លអ កៃាំនណ្ើ រការនរៀបចាំអៃុមត័នស្ចកតរីពាង្រកមបរាិា ៃ។ 

 
៣.៣ សណូំម្ពរ ន្ិងអន្ុសាសន្៍ 

➢ ពរង្ឹង្គុណ្ភាពនៃរបាយការណ៍្វាយតនមលនហតុប៉ៃះពាល់បរាិា ៃ ៃិង្ស្ង្គម (EIA) រស្បតាម
បទដ្ឋា ៃបនចចកនទស្ ៃិង្បទដ្ឋា ៃគតយុិតតការសេពាសាយ ៃងិ្ការពិនរគ្នះនោបល់ឱយបាៃរគបរ់ជុង្
នរជាយ ទូលាំទូលាយជាមយួស្ហគមៃ ៍ ៃិង្អនកពាកព់ៃ័ធស្ាំខាៃ់ៗ នសេង្នទៀត រស្បតាមនគ្នល
ការណ៍្ ស្តីពីការរពមនរពៀង្ជាមុៃនដ្ឋយនស្រ ីៃិង្មាៃពត័ម៌ាៃរគបរ់គ្នៃ ់(FPIC)។ ពរង្ឹង្ការតាម
ដ្ឋៃការអៃុេតតនៅតាមអៃុាស្ៃក៍នុង្របាយការណ៍្ EIA ចាំនពាះគនរមាង្មៃលបាៃអៃុមត័រចួ។ 
រាល់គនរមាង្អភេិឌ្ឍៃទ៍ាំង្ឡាយណ្តមៃលរកនឃើញថ្ន មាៃសលប៉ៃះពាល់ធ្ៃៃធ់្ៃរៃល់ស្ង្គម ៃិង្ប
រាិា ៃ រតូេប្ឈបក់ារអៃុេតតគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃ ៍ៃិង្រតូេមាៃេធិាៃទណ្ឌ កមម។ 

 

➢ រកសួ្ង្បរាិា ៃគួរពិៃិតយលទធភាព សតល់កិចចស្ហការលអ ៃិង្គ្នាំរទស្មាជិកបណ្តត ញស្ហគមៃន៍រព
 ង្ ់នៃើមបអីភបិាលកិចចនរព ង្ឱ់យកាៃម់តមាៃរបសិ្ទធភាព ៃិង្ស្នរមចបាៃតាមនគ្នលបាំណ្ង្ ៃិង្
មសៃការយុទធាស្តស្តនរពន ើជាតិ។  

 

➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា គរួពិៃិតយនមើលន ើង្េញិៃូេរាល់ៃាំនណ្ើ រការនៃការសតល់ស្មបទៃៃី ស្រមាប់
អភេិឌ្ឍៃគ៍នរមាង្តាំបៃន់ស្ៃាកិចចពិនស្ស្ ៃិង្ការវាយតនមលនហតុប៉ៃះពាល់បរាិា ៃ ៃិង្ស្ង្គម (EIA) 
នពញនលញរបកបនដ្ឋយបរោិបៃន នៃើមបធីានាៃូេគុណ្ភាព ៃងិ្ការចូលរមួពិនរគ្នះនោបល់ជាា
ធារណ្ៈ។ កនុង្ករណី្លទធសលនៃរបាយការណ៍្ EIA រកនឃើញថ្ន តនមលនស្ៃាកិចចនៃការអភរិកេធ្ាំជាង្
តនមលនស្ៃាកិចចនៃការអភេិឌ្ឍ ននាះគនរមាង្អភេិឌ្ឍៃន៍ៃះរតូេលុបនចាល នៃើមបទុីកអភរិកេ សទុយនៅេញិ
នបើតនមលនស្ៃាកិចចនៃការអភេិឌ្ឍធ្ាំជាង្តនមលនស្ៃាកិចចនៃការអភរិកេ អាចសតល់សិ្ទធសិ្មបទៃនៃើមបនីធ្ាើ
ការអភេិឌ្ឍបាៃ ប៉ៃុមៃតរកមុហ ុៃរតូេមាៃការទទួលេុស្រតូេមសនកស្ង្គម ៃងិ្បរាិា ៃ រមួមាៃ ការនដ្ឋះ



រាយសលប៉ៃះពាល់ស្ាំណ្ង្ៃីធ្លីរបស់្របជាពលរៃា ស្ហគមៃន៍ៃាទ ស្ាំណ្ង្នលើមុេរបរមៃល
របជាពលរៃាបាតប់ង្ ់ៃិង្ស្ាំណ្ង្តនមលនស្ៃាកិចច។ ជាមយួគ្នន នៃះ រកុមហ ុៃរតូេជួយ សតល់ស្មតាភាព
ជាំនាញៃល់របជាពលរៃាមូលដ្ឋា ៃ នៃើមបទីទួលបាៃឱកាស្ការងារពីគនរមាង្។ នៃើមបធីានាៃូេៃិរៃត
ភាពបរាិា ៃ រកុមហ ុៃរតូេអៃុេតតេធិាៃការកាតប់ៃាយ សលប៉ៃះពាល់ឱយបាៃជាអតិបរមិា ៃិង្បនង្ាើត 
ឬាត រតាំបៃន់អកូជីេចរមុះណ្តមយួជាតនមលតបស្នង្។   

 

➢ រកសួ្ង្កសិ្កមម រុកាា របមាញ់ ៃិង្នៃាទ គួរស្ហការជាមយួៃឹង្រកសួ្ង្ អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា ៃ អង្គការ
ស្ង្គមសីុ្េលិ ៃិង្អនកពាកព់ៃ័ធនសេង្នទៀត នៃើមបនីធ្ាើការទបា់ា ត ់ៃិង្បស្តងាា បបទនលមើស្កាបន់រពនកាង្
កាង្ នរពលិចទឹក រុករាៃៃីរៃាេុស្ចាបយ់កមកនធ្ាើជាកមមសិ្ទធផិ្លទ ល់េលួៃតាមរយៈេធិាៃការ២ស្ាំខាៃ់
៖ ទី១. េធិាៃការបងាា រ នពាលគឺ ការអបរ់ ាំសេពាសាយពៃយល់របជាពលរៃាបណ្តុ ះនស្ចកតីរស្ឡាញ់
ធ្ៃធាៃធ្មមជាតិ ៃិង្ជីេចរមុះ ៃិង្ចូលរមួោ៉ៃ ង្ស្កមមកនុង្កចិចការការពារអភរិកេនរពនកាង្កាង្។ ទី
២. េធិាៃការតទល់ អាជ្ាធ្រមាៃស្មតាកិចច រមួមាៃគណ្ៈកមមការរគបរ់គង្ៃីរៃាថ្នន កជ់ាតិ ៃងិ្នរកាម
ជាតិ ៃគរបាលយុតតិធ្ម ៌ តុលាការរគបល់ាំដ្ឋបថ់្នន ក ់ គួរចាតេ់ធិាៃការតទល់របឆ្ាំង្ៃឹង្បទនលមើស្
ខាង្នលើឱយបាៃមុងឹ្មាតន់ដ្ឋយមាៃតមាល ភាព គ្នម ៃមននាស្ន ច្ តនា ឬៃិទណ្ឌ ភាពចាំនពាះបុគគលណ្ត
មយួន ើយ។ 
 

➢ រកសួ្ង្កសិ្កមម រុកាា របមាញ់ ៃិង្នៃាទ ៃិង្រកសួ្ង្បរាិា ៃ គួរពិៃិតយមកស្រមួលៃីតិេធិ្ីនៃៃាំនណ្ើ រ
ការចុះប ជ្ ីស្ហគមៃន៍រពន ើ ៃិង្ស្ហគមៃត៍ាំបៃក់ារពារធ្មមជាតិនអាយមាៃភាពាម ា្  ងាយ
រស្ួល ៃិង្នធ្ាើរបតិភូកមមមុេងារ កនុង្ការចុះប ជ្ ីទទួលាគ ល់ស្ហគមៃទ៍ាំង្ពីរនៅថ្នន កន់រកាមជាតិ 
(ថ្នន កន់េតត)។ រាជរដ្ឋា ភបិាលគួរមតេភិាជៃង៍េកិាថ្នន កជ់ាតិនៅកនុង្មសៃការេៃិិនោគថ្នន កន់រកាមជាតិ 
នៃើមបឱីយមុេងារចុះប ជ្ ី ទទួលាគ ល់ ៃិង្ការរគបរ់គង្ធ្ៃធាៃធ្មមជាតិឱយមាៃរបសិ្ទធភាព។ 
ៃាំនណ្ើ រការនរៀបចាំបនង្ាើត ចុះប ជ្ ី រគបរ់គង្ស្ហគមៃគ៍ួរនបើកឱយមាៃការចូលរមួនពញនលញពីស្ហ
គមៃម៍ូលដ្ឋា ៃ ៃិង្អង្គការស្ង្គមសីុ្េលិ កនុង្ភាពជានៃគូជាមយួអាជ្ាធ្រពាកព់ៃ័ធ នៃើមបរីបសិ្ទធភាព
អភបិាលកិចចធ្ៃធាៃធ្មមជាតិ។ នៃើមបធីានារបសិ្ទធភាពការងារអភបិាលកិចចធ្ៃធាៃធ្មមជាត ិ
រកសួ្ង្ជាំនាញគួរស្ហការជាមយួនៃគូអភេិឌ្ឍៃ ៍ អង្គការស្ង្គមសីុ្េលិ ៃិង្អនកពាកព់ៃ័ធនសេង្នទៀត
នៃើមបពីរង្ឹង្ស្មតាភាពអាជ្ាធ្រថ្នន កន់រកាមជាតិ ៃិង្ស្ហគមៃ។៍ រាជរដ្ឋា ភបិាលគួរគ្នាំរទ ៃិង្ទទួល
ាគ ល់បណ្តត ញស្ហគមៃន៍រពន ើ នៃើមបពីរង្ឹង្ស្មតាភាព ការស្រមបស្រមួលមចករ ាំមលកពត័ម៌ាៃ 
នរៀបចាំមសៃការរគបរ់គង្ ចង្រកង្ពត័ម៌ាៃ ៃិង្ការចូលរមួពិភាកាជាមយួអនកពាកព់ៃ័ធ។ រាជរដ្ឋា ភបិា
លគួរបនង្ាើៃការេនិោគនលើការអភេិឌ្ឍនអកូនទស្ចរណ៍្កនុង្តាំបៃស់្ហគមៃន៍រពន ើ ៃិង្តាំបៃ់
ការពារធ្មមជាតិ នៃើមបបីនង្ាើតមុេរបរស្រមាបរ់បជាស្ហគមៃឱ៍យពួកគ្នតម់ាៃលទធភាពកនុង្ការចូល
រមួរគបរ់គង្ ៃិង្ការពារធ្ៃធាៃធ្មមជាតិឱយមាៃរបសិ្ទធភាព។  

 



➢ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាគួរពនៃលឿៃៃាំនណ្ើ រការអៃុមត័ រកមបរាិា ៃ នស្ចកតីរពាង្េនិាធ្ៃកមមចាបន់រព
ន ើ ចាបត់ាំបៃក់ារពារ ៃិង្ចាបជ់លសល នដ្ឋយមាៃការចូលរមួពីរកុមការងារអង្គការស្ង្គមសីុ្
េលិ ៃិង្អនកពាកព់ៃ័ធស្ាំខាៃ់ៗ  នសេង្នទៀតនៃើមបអីភបិាលកិចចធ្ៃធាៃធ្មមជាតិឱយមាៃរបសិ្ទធភាព៕ 

 


