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មតិេយាបលរ់បសអ់ង�ករសង�មសុវីលិ  
ស្រមាប់ជាធាតចុលូ េដម្បសី្រម�លដលន់ីតវិិធី ៃនករេធ�ែផនទីបឋម 

ស្រមាប់ដំេណ រករចុះប��ដីសីមូហភាពសហគមន ៍
ជនជាតិេដមភាគតចិេនកម�ុជា 

 
េសចក�ីេផ�ម  

ឯកសរេគាលជំហរេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេទ្បង ក�ុងេគាលបំណងសំខនគឺ់ ចងេ់ឃញករឯកភាពគា� រវង

ស� បន័ពកព់ន័� េលដំេណ រករៃនករេធ�ែផនទីបឋមែដលមានលក�ណៈសម��  ងយ្រស�ល និងមាន

្របសិទ�ភាព ជាែផ�កមយួដសំ៏ខនៃ់នដំេណ រករចុះប�� ីដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច (របទ់ងំសហ

គមនច៍ស់ែដលមនិទនេ់ធ�ែផនទីបឋម)។ េដយយល់េឃញែបបេនះ េទបមានករេរៀបចំសិក� សល

ឆ�ុះប�� ំងស�ីពីបទពិេសធនៃ៍នករេធ�ែផនទីបឋមក�ុងដំេណ រករចុះប�� ីដីសមូហភាពជនជាតិេដមភាគ

តិច កលពីៃថ�ទី ២-៣ ែខកក�ដ ឆា�  ំ២០២០ កន�ងមកថ�ីៗេនះ េដយមានករចូលរមួពីសំណាកតំ់ណាង

្រកសួងចំនួនបីរមួមាន៖ ្រកសូងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់ ្រកសួងមហៃផ� និង្រកសួង

អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ្រពមទងំតំណាងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលជាតិ និងអន�រជាតិ ែដលេធ�ករជាមយួជន

ជាតិេដមភាគតិច សរុបចំនួន ២៩នាក ់។ ឯកសរេគាលជំហរេនះ មានករេរៀបរបជ់ាលំដបលំ់េដយ

នូវសវតៃនករចុះប�� ីេដយសេង�ប ភាពចបំាចៃ់នករេធ�ែផនទីបឋម ្រកបខណ័� ច្បោប ់ បទពិេសធន ៍

និងករ្របឈម ជំហរែដលេស�េទ្បង និងេសចក�ីសន�ិដ� ន។ 

 
សវតសេង�បៃនករចុះប��ដីីសមូហភាពសហគមន៍ និងភាពងយរងេ្រគាះ 

្របវត�ិសេង�បនិងសមទិ�ផលៃនករចុះប�� ីដីសមូហភាព 

េគទទួលស� ល់ជាទូេទថា មាន្រក�មជនជាតិេដមភាគតិចចំនួន ២៤្រក�ម េនកម�ុជា។ សិទ�ិជនជាតិេដម

ភាគតិចេនកម�ុជា ជាពិេសស សិទ�ិទទួលបានធនធានដីធ�ី ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាផ�ូវករ េនក�ុងច្បោប់

ភូមបិាល ២០០១ ។ េលសពីេនះេទៀត អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ (២០០៩) ស�ីពី “នីតិវធីិៃនករចុះប�� ីដីសមូ

ហភាព” ែដល្រសបេទនឹងច្បោបៃ់្រពេឈ (២០០២) និងច្បោបស់�ីពីតំបនក់រពរធម�ជាតិ (២០០៨) 

បង� ញនូវេគាលករណ៍ែណនាលំម�តិស�ីពី វធីិែដលជនជាតិេដមភាគតិច អចចុះប�� ីដីសមូហភាពសហ

គមនប៍ាន។ េនក�ុងអំឡុងេដមទសវត្សរ ៍ ២០១០ គេ្រមាងផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ិដីសមូហភាព ្រត�វបានេធ�
ករសកល្បងេនក�ុងសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចចំនួន ២ េនក�ុងេខត�រតនគិរ ី និងមយួេទៀតេន

េខត�មណ� លគិរ ី ។ សហគមនទ៍ងំេនះទទួលបានបណ័� កម�សិទ�ិដីសមូហភាព ក�ុងរយៈេពលចេនា� ះពីឆា�  ំ



2 
 

២០១១ និង ២០១៣។ ជាទូេទ ដំេណ រករចុះប�� ី្រត�វឆ�ងកតដំ់ណាកក់របីសំខនគឺ់ ១) ករទទួល

ស� ល់អត�ស�� ណពីសំណាក្់រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ែដលមកដល់េពលេនះ បាន ១៥០ គិត្រតឹមែខ

វចិ�ិក ឆា�  ំ២០១៩ ២) ករចុះជានីតិបុគ�លេដយ្រកសួងមហៃផ� ែដលគិតមកដល់ៃថ�ទី ១៥ ែខ ឧសភា 

ឆា�  ំ២០២០ េនះ បានចំនួន ១៥០សហគមន ៍និង ៣) ករផ�ល់បណ័� កម�សិទ�ិដីសមូហភាព េដយ្រកសួង

េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់ ែដលគិតមកដល់ដំណាចែ់ខធ�ូ ឆា�  ំ ២០១៩ បានចំនួន ៣០ 

សហគមន ៍ក�ុងចំេណាម សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចែដលបានដកព់ក្យេស�សំុចំនួន ៦៨ ។ េដយ

ែទ្បក េនចេនា� ះដំណាកក់លទី ២ និងទី ៣ ជាដំេណ រករទកទ់ងករេធ�ែផនទីបឋម ែដលេគេហថាជា

ដំណាកក់រ ២.៥ ែដលេគទទួលស� ល់ថា អង�ករសង�មសីុវលិបានេដរតួនាទីសំខនរ់មួជាមយួម�ន�ីេន

មូលដ� ន ។ 

 

ភាពងយរងេ្រគាះៃនសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច  

បនា� បពី់បានអនុវត�ករចុះប�� ីដីសមូហភាពជនជាតិេដមភាគតិច ជិតមយួទសវត្សមកេនះ ្របេទសកម�ុ
ជាេធ�បានល�ជាង្របេទសេផ្សងេទៀតេនតំបនអ់សីុអេគ�យ ៍ ជាពិេសសគឺ ករទទួលស� ល់សិទ�ិរបស់ជន

ជាតិេដមភាគតិច ក�ុងករទទួលបាននិងេ្រប្របាស់ធនធានដីធ�ី។ េទះយ៉ាងណាក�ី ស� បន័ពកព់ន័�បាន

េមលេឃញថា ជាទូេទ ដំេណ រករចុះប�� ីដីកម�សិទ�ិសមូហភាព គួរែតមានករែកស្រម�លឱ្យមានភាព

សម��  ងយ្រស�ល និងមាន្របសិទ�ភាព ។ ជាកែ់ស�ង កន�ងមកមានករចំណាយេពលេវលេ្រចន 

ទកទ់ងេទនឹងករងរបេច�កេទសែដលពកព់ន័�ករេរៀបចំែផនទីបឋម ែតងែតមានករយឺតយ៉ាវ ជា

ពិេសស ចំេពះករសេ្រមចចិត�េលតំបន្់រត�តសីុគា� ក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិ េ្រពះែតពំុទនម់ានករ

កំណតតំ់បនទ់ងំ៤្របេភទ េនក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិេនេទ្បយ។ ក�ុងខណៈែដលមានករអូសបនា� យ 

េហយ និងវធិានករករពរបេណា� ះអសន�ពំុមាន ឬមនិបានជំរុញករអនុវត� សហមគនជ៍នជាតិេដម

ភាគតិចកនែ់តទទួលរងេ្រគាះែថមេទៀត េដយសរសមា� ធពីកត� ខងេ្រកេពលគឺ ករផា� ស់ប�ូរេសដ�

កិច� សង�ម និងបេច�កវទិ្យោឆាបរ់ហ័ស នាឱំ្យជនជាតិេដមភាគតិច បាននឹងកំពុងលកដី់ជាហូរែហរ ្រពម

ទងំចងប់ានដីកម�សិទ�ិឯកជន េដម្បងីយ្រស�លក�ុងេ្រប្របាស់ក�ុងជីវភាព្របចៃំថ� ដូចជាដកប់�� ំេន

ធនាគារជាេដម។ ករែ្រប្រប�លែបបេនះ វមានដំេណ រផ�ុយគា� េទនឹងច្បោប ់ និងអនុ្រកឹត្យពកព់ន័�េទនឹង

សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច កដូ៏ចជា ករចងប់ានជាទូេទក�ុងកររស់េនែបបសមូហភាពែដលពឹង

អ្រស័យែតេទេលដី និងធនធានធម�ជាតិែដលមានេនក�ុងតំបនែ់ដលខ�ួនរស់េន។  
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ភាពចបំាច់ៃនករេធ�ែផនទីបឋម  

កន�ងមក ជាែផ�កមយួៃនដំណាកក់ល ២.៥ ករត្រម�វឱ្យេធ�ែផនទីបឋមជាត្រម�វករជាកែ់ស�ងៃនម�ន�ី
ភូមបិាល ែដល្របែហលជា្រត�វបានេធ�េទ្បងេយាងតមមា្រត ៨ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ប៉ុែន�ពំុមានច្បោប ់

ឬេគាលករណ៍ណាមយួជាកល់កជ់ាងេនះស្រមាបក់រត្រម�វឱ្យេធ�េនាះែដរ។ វកជ៏ាជំហនមយួែដល

មនិស�ិតេនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់្រកសួងណាមយួេនាះេទ ែតកន�ងមកមានករអនុវត� េដយអង�ករ

សង�មសីុវលិេដយសហករជាមយួម�ន�ីភូមបិាល មុនេពលែដលមានករដកព់ក្យេស�សំុចុះប�� ីដីសមូ

ហភាព។ ករែដលម�ន�ីថា� កភូ់មបិាល ត្រម�វឱ្យមានឯកសរ្រគប្់រគានស់្រមាប ់ដំេណ រករជាពិេសសករ

េធ�ែផនទី ្រត�វបានេគេមលេឃញថា វមានភាព្រត�តសីុគា� ជាមយួដំេណ ករែដល្រត�វអនុវត�នេនដំណាក់

ករទី ៣ ទកទ់ងករចុះវស់ែវងដូចគា�  េហតុេនះនាឱំ្យចំណាយេពលេវល និងធនធានេ្រចន ្រពមទងំ

មានលក�ណៈស�ុ្រគស� ញ។ េហតុេនះេហយ េទបបានជាសិក� សលេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេទ្បង េដយ

េផា� តែតេទេលបទពិេសធនជ៍ាកែ់ស�ងរបស់អង�ករសង�មសីុវលិែដលេធ�ករងរចុះប�� ីដីសហគមន៍

ជនជាតិេដមភាគតិច និងបង� ញនូវេគាលជំហររបស់ខ�ួនេដម្បឱី្យកនង់យ្រស�លនិងមាន្របសិទ�ភាព ។ 

 
្រកបខ័ណ� ច្បោប់ពក់ពន័� 

ច្បោបភូ់មបិាល មា្រត ២៣ បានបង� ញថា ជនជាតិេដមភាគតិចជា្រក�មមនុស្សែដលរស់េនេលែដនដីៃន

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដលសមាជិកទងំអស់មានករឯកភាពៃនជាតិពន�ុ សង�ម វប្បធម ៌និងេសដ�កិច�

តមែបប្របៃពណី និងដដុំះេលដីែដលខ�ួនកនក់បជ់ាសមូហភាព។ មា្រត ២៥ ករវស់ែវងនិងកំណត់

្រពំ្របទល់ ្រត�វកំណតេ់ទតមស� នភាពជាកែ់ស�ងែដលសហគមននអ៍ះអង េដយមានករ្រពមេ្រព�ងពី

អ�កជិតខង និងែដលបានកំណតក់�ុងនីតិវធីិៃនច្បោបេ់នះ និងអនុ្រកឹត្យពកព់ន័�។  

 

ច្បោបស់�ីពីៃ្រពេឈឆា�  ំ២០០២ ្រតងម់ា្រត ៤១ រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម�រុក� ្របមាញ់ និងេនសទមានសិទ�ិ
្របគល់ែផ�កណាមយួៃនៃ្រពប្រម�ងទុកអចិៃ�ន�យេ៍ទឱ្យសហគមនែ៍ដលរស់េនក�ុង ឬជិតតំបនស់ហគមន៍

ៃ្រពេឈ េ្រកមរូបភាព ជាៃ្រពសហគមន។៍ មា្រត ៤៤ សហគមនែ៍ដលដំេណ រករេ្រកមកិច�្រពមេ្រព�ង

ៃ្រពសហគមន ៍ មានសិទ�ិ្របមូលផល អនុផលៃ្រពេឈក�ុងែដនៃ្រពេឈតមែផនករ្រគប្់រគងៃ្រពសហ

គមនែ៍ដលបានកំណត្់រពំ្របទល់ជូនដូចមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងៃ្រពសហគមន។៍ សហគមនមូ៍ល

ដ� នមនិអចយក ៃ្រពសហគមនេ៍ទេ្រប្របាស់ េ្រកមរូបភាពជាៃ្រពសម្បទន ឬលកដូ់រ ឬេផ�រសិទ�ិេល
ៃ្រពេឈេនាះឱ្យ ភាគីទីបីបានេទ្បយ។ 

ដូចគា�  នឹងច្បោបៃ់្រពេឈែដរ ច្បោបស់�ីពីតំបនក់រពរធម�ជាតិឆា�  ំ២០០៨ មា្រត ២២ រដ�ទទួលស� ល់និង

ធានាសិទ�ិេ្រប្របាស់ជាលក�ណ្របៃពណី និងទំេនៀមទមា� ប ់ជំេនឿសសនារបស់សហគមនមូ៍លដ� ន និង
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ជនជាតិេដមភាគតិចែដលរស់េនក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិ ែតេទេលតំបនេ់្រប្របាស់េដយចីរភាព និង

តំបនអ់ភរិក្ស េដយអនុវត�នត៍ម េគាលករណ៍ែណនារំបស់្រកសូងបរសិ� ន។ មា្រត ២៥ ្រកសួងមាន

សិទ�ិ្របគល់ែផ�កណាមយួៃនតំបនេ់្រប្របាស់េដយចីរភាព េទឱ្យសហគមនេ៍ដម្បេីរៀបចំឱ្យ េទជាសហ

គមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ។ 

 

្រសបគា� នឹងច្បោបស់�ីពីៃ្រពេឈ និង ច្បោបស់�ីពីតំបនក់រពរធម�ជាតិែដរ ្រតងម់ា្រតទី ៧ ៃនអនុ្រកឹត្យេលខ 

៨៣ ប�� កថ់ា ចំេពះដីរដ�េផ្សងេទៀតែដលសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចធា� បអ់្រស័យផល កន�ងមក 

សហគមនអ៍ចបន�េ្រប្របាស់និងអ្រស័យផលតម្របៃពណីរបស់ខ�ួន ែត្រត�វចុះកិច�្រពមេ្រព�ងជាមយួ

ស� បន័សមែីដលមានអណត�ិ្រគប្់រគងដីរដ�េនាះ។ 

 
បទពិេសធន៍ និងករ្របឈម 

- ជំហនែដលបានអនុវត� ករេធ�ែផនទីបឋមកន�ងមកេដយសេង�ប 

ជំហទី១ មានេគាលបំណងៈ សហគមនម៍ានករចូលរមួសេ្រមចចិត�ក�ុងករកំណត្់រពំ្របទល់ភូមឱិ្យបាន

ច្បោស់លស់  និងបេ�� �សនូវប�� រវងភូមជិិតខង។ េដម្បសីេ្រមចបានេគាលបំណងេនះ មានករ្របជំុ

ពិភាក្សោជាមយួគណៈកម�ករសហគមន ៍ ចស់ទំុភូមតិមភូមនីិមយួៗ ពន្យល់អំពីករគូសែផនទីគូស

េដយៃដសហគមន ៍ េដម្បកំីណត្់រពំ្របទល់ភូម ិ (មនិទនម់ាន្រពំ្របទល់ច្បោស់លស់)។ បនា� បម់ក្រត�វ

ឆ�ងជាមយួអ�កភូម ិ េតមានដីេ្រប្របាស់ប៉ុនា� នកែន�ង េបមានករ្រពមេ្រព�ងេទបឈនចូលជំហនបនា�

ប។់ គូសែផនទី្រពងេដយៃដ េដយមានករទទួលស� ល់តមរយៈផ�ិតេមៃដចស់ទំុ និងអ�កភូមែិដល

េនជាប្់រពំ្របទល់េលែផនទី្រពង។ ដំណាកក់រេនះ មានករចូលរមួពីអជា� ធរភូមផិងែដរ។ 

 

ជំហនទី២ មានេគាលបំណង េធ�ករបង� ញែផនទីគូសេដយៃដ េដម្បឱី្យភូមជិិតខង និងឃុំបានដឹងឮ 

និងទទួលស� ល់ឬ/និងេធ�ករែកត្រម�វេលែផនទីគូសេដយៃដ្រពង។ អ�កចូលរមួមាន ្រក�ម្របឹក្សោឃុំ

សម,ី ចស់ទំុ្រគបភូ់ម ិនិងេមភូមែិដលជាបព់កព់ន័�, ករយិាល័យភូមបិាល្រស�ក រដ�បាលៃ្រពេឈ,បរសិ�

ន, អភបិាល្រស�ក, ឃុំជាបព់កព់ន័� និង អង�ករៃដគូ។ អង�ករៃដគូស្រមបស្រម�លសហគមនចុ៍ះយកចំនុ

ចនិយាមករេដម្បផីលិតែផនទី្រពងរមួ េដម្បដីកេ់ស�េទមន�ីរែដនដីនគរូបនីយកម�េខត� កំណតដី់្របាំ

្របេភទ។ យកែផនទី្រពងេទ្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់េនថា� កឃុ់ំេដយអេ�� ញ សហគមនជ៍ាប្់រពំ អជា� ធ

រឃុំ ម�ន�ីសុរេិយាដី េទជួយ ផ�ល់បេច�កេទស។ មា� ស់សហគមនេ៍ឡងបង� ញអ�កចូលរមួទងំអស់

េដម្បឱី្យមានករ្រពមេ្រព�ងគា�  រចួផ�ិតេមៃដយកជាផ�ូវករពីសមាជិក និងសហគមនជ៍ាប្់រពំេដយមាន

េបាះ្រតពីេមឃុំទងំអស់ែដលេនជាប្់រពំ។ 
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ជំហនទី៣ សហគមនដ៍កព់ក្យេស�េទមន�ីរេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម�េខត� តមរយៈភូមបិាល្រស�កសំុ

កិច�សហករចុះចុច GPS កំណតដី់ ៥ ្របេភទ េដយេយាងេទេលែផនទី្រពងែដលបានផលិតេដយ

អង�ករៃដគូ និងសហគមន។៍ យកែផនទី្រពង េទេធ�ែផនករេដម្បចុីះេទយកនិយាមករេដយេ្របជីភី
េអស និងេធ�ដី្របា្ំរបេភទ េហយយកឱ្យអ�កជំនាញេទចុះក�ុង្របពន័�េដម្បេីចញជាែផនទីបឋមេដយមាន

រង� ស់ខ� ត្រតឹម្រត�វ និង េដយេយាងេទេលែផនទី្រពងែដលបានផលិតេដយអង�ករៃដគូ និងសហគម

ន។៍ ដីទងំេនាះែចកេចញជាដីជាកល់កត់មែផ�កនីមយួៗដូចជា ដីអរក្ស ដីលំេនដ� ន ។ល។ 

 

- ករ្របឈមសំខន់ៗ  

កត� ច្បោប ់និងបេច�កេទស អនុ្រកឹត្យ៨៣ និង ១១៨ ហកម់និឆ�ុះប�� ំងពីស� នភាពជាកែ់ស�ងរបស់សហ

គមនដូ៍ចជា្របៃពណីរេបៀបរបបរស់េន (ជាកែ់ស�ង ៃ្រពតម និងៃ្រពកបស់ព អចមានទំហំធំជាងច្បោប់

កំណត)់ ែតកម៏ានសហគមនម៍យួចំនួន េធ�ករទមទរនូវវសិលភាពែដនសហគមនស៍្រមាបយ់កមកចុះ

ប�� ីដីសមូហភាព ហួសកំណត ់និងមនិច្បោស់លស់ែដរ។  

 

េលសពីេនះេទៀត ករចុះប�� ីដីសមូហភាពសហគមនជ៍ាបព់កព់ន័� ែដលនាឱំ្យមានករពិបាកសេ្រមចិត� 

ជាពិេសស ជាមយួដីសម្បទនេសដ�កិច� និងតំបនក់រពរ ែដនជ្រមក និងដីប្រម�ងទុកអចិៃ�ន�របស់រដ� 

េដយសរពំុទនម់ានករែបងែចកជាតំបន ់(ឧ. តំបនស់ហគមន ៍តំបនេ់្រប្របាស់េដយចីរភាព តំបនអ់ភ

រកិ្ស និង តំបនស់�ូលជាេដម)។ សព�ៃថ�េនះ មាន១០ សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិចែដលស�ិតក�ុងតំបន់

្រត�តសីុគា� ជាមយួ្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម�រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ែដលមនិទនប់ានេដះ

្រសយេនេទ្បយ។ េដយែទ្បកេនសហគមនក៍�ុងេខត�រតនគិរ ី ករចុះប�� ីហកដូ់ចជាបានេលឿន 

េដយសរករកំណតយ់កតមែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈឆា�  ំ ២០០២ េពលគឺមនិសូវមានៃ្រពេនសល់េ្រចន

េនាះេទ។ ដូេច�ះេយាងតមករជែជកជាមយួ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ េទបេធ�ឱ្យេគចុះ

បានេលឿនែតក�ុងរយៈេពល្របែហល ៦ែខ េបេធៀបជាមយួនឹងករចុះរយៈេពលជាទូេទរហូតដល់េទ ២

ឆា� ។ំ  

 

ប�� ទំនាស់្រពំ្របទល់ជាមយួសហគមនជិ៍តខង ក្៏រត�វបានេគេលកេទ្បងជាេ្រចនែដរ ែដលជាករព

ន្យោនូវលទ�ភាពជំរុញឱ្យករចុះបានេលឿន េ្រកពីប�� ពកព់ន័�ជាមយួដី្រក�មហុ៊ន និងដីរដ�េផ្សងេទៀតដូច

បានេលកខងេល។ ទន�ឹមហ�ឹងេនះែដរ េគពំុេឃញមានយន�ករឬេគាលករេដះ្រសយទំនាស់សហគម
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នចុ៍ះប�� ីដីសមូហភាពច្បោស់លល់ ស្រមាបឱ់្យសហគមន ៍ ឬអ�កពកព់ន័�អចពឹងអ្រស័យ ក�ុងេពល

កំណតជ់ាកល់កណ់ាមយួេនាះែដរ។  

 

ចំេពះកត� េសដ�កិច�និងសង�មវញិ មានករេលកេទ្បងថា សហគមន្៍រត�វបានអ�កមានអំណាច ឬអ�កមាន

លទ�ភាពពីក�ុងសហគមន ៍ និងមកពីខងេ្រក េធ�ករញុះញងឱ់្យេបាះបងក់រចុះប�� ីដីសមូភាព េ្រពះវ

ដកកំ់ហិតចំេពះ ករេ្រប្របាស់ជា្របេយាជនេ៍ផ្សងៗជាលក�ណៈបុគ�ល ឬ្រគ�សរ ក�ុងខណៈេពលែដល 

ត្រម�វករេ្រប្របាស់ទងំផលិតកម� និងមនិផលិតកម� មានករេកនេទ្បងជាលំដប។់  

 

េដយែទ្បកចំេពះករយល់ដឹង និងករចូលរមួ មានករេលកេទ្បងថា ប�� អវត�មានសមខី�ួនឬតំណាង 

ក�ុងដំេណ ករចុះប�� ីែដលនាឱំ្យមានកររងំស�ះ ពិបាកសេ្រមចចិត� ឬយឺតយ៉ាវក�ុងករគូសែផនទី្រពង 

(អ�កែដលអវត�មានរមួមាន ្រក�មហុ៊នេនជាប្់រពំ សមាជិកសហគមន ៍និងសមាជិកភូមជិាប្់រពំ េមឃុំ ឬេម

ភូម)ិ។ ប�� អវត�មានរបស់សមាជិកសហគមន ៍ អចបណា� លមកពីករមនិយល់ច្បោស់ពីអត�្របេយាជន៍

ែផនទីបឋម ឬករមនិបានផ្សព�ផ្សោយទូលំទូលយ។ េលសពីេនះេទេទៀតករសិក្សោរបស់ម�ន�ីពកព់ន័� 

និងអជា� ធរ កម៏និសូវបានចុះេទដល់ទីតងំមូលដ� នជាកែ់ស�ងផងែដរ។ 

 

ជំហរែដលេយងខ�ុំេស�េទ្ប ង  

េយាបល់ែដលបានេស�េទ្បងទូេទ 

- ករចុះប�� ីដីជា្របពន័� គួរកំុទនច់បេ់ផ�មអនុវត� េនតំបនជ់នជនជាតិេដមភាគតិច េដម្បេីជៀស

វងករងកេរ របស់សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច មកយកករចុះប�� ីជាឯកត�ជនវញិ។ ជា

លទ�ផល សហគមនអ៍ចនឹងមានកររងេ្រគាះ េដយសរែតមនិអច្រគប្់រគងដីរបស់ខ�ួនបាន 

តមករចតែ់ចងដូចជា ករលកដូ់រ ឬកររេំលភបំពនេផ្សងៗ។ 

- េ្រកពីករកំណតេ់លករចុះប�� ីដី ៥្របេភទ គួរផ្សព�ផ្សោយឱ្យសហគមនយ៍ល់ច្បោស់អំពី ភាព

ចបំាចៃ់នករេធ�កិច�្រពមេ្រព�ងេដយែទ្បកទកទ់ង CF និង CPA ជាមយួស� បន័ពកព់ន័� តម

រូបភាពសហ្រគប្់រគងរវងសហគមន ៍ និងស� បន័រដ�ែដលពកព់ន័�ដូចជា ្រកសួងបរសិ� ន ឬ

្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមញ់ និង េនសទ។  

- ពេន��នករកំណតតំ់បន្់រគប្់រគង (Zoning) េដយមានករចូលរមួេពញេលញ េយាងតមអនុ

្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីនីតិវធីិចុះប�� ីដីសហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច និង ១១៨ ស�ីពីករ

្រគប្់រគងដីរដ�។ ករកំណតតំ់បនគឺ់ មានេគាលបំណងេជៀសវងករមានទំនាស់ក�ុងករេ្រប
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្របាស់និង្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិ េនក�ុងតំបនក់រពរ បេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករអភរិក្ស ្រពម

ទងំបេង�ននូវផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�សង�ម និង្របពន័�េអកូទ្ូបសីុ។  

- ករេ្រប្របាស់យុទ�ស�ស�ែស្បកខ�  ក�ុងករចុះប�� ីដីសមូហភាព េដម្បេីជៀសវងករមានទំនាស់

រវង្រពំ្របទល់សហគមនឬ៍ភូម ិ ឬវសិលភាពធំជាងេនះ។ ករេធ�ដូចេនះ នាឱំ្យសហគមនអ៍ច

ដកប់��ូ លដីរបស់ខ�ួនែដលស�ិតេនក�ុងភូមឬិឃុំដៃទ។ វជាករបាតប់ងគួ់រឱ្យចបអ់រម�ណ៍ 

េ្រពះមានករណីខ�ះ ដីសហគមន្៍រត�វបាតប់ង ់េដយសរដីេនាះ្រត�វបានពុះែចកេដយ្រពំ្របទល់

េខត� ដូចជាករណីេនេខត�្រកេចះ និងមណ� លគិរជីាេដម។   

 

េយាបល់ែដលបានេស�េទ្បងជាកល់ក ់

- ខងេ្រកមេនះជាជំហនជាកល់កែ់ដលេស�េទ្បងតមលំដបលំ់េដយ េដម្បបីេង�នេល្ប�នចុះ

ប�� ី  េដយមានបង� ញពីអ�កទទួលខុស្រត�វ និងអ�កចូលរមួតមជំហននីមយួៗ។  

ជំហនែដលគួរេធ�តមលំដប ់ អ�កែដលគួរ 

ទទួលខុស្រត�វ 

អ�កែដលគួរចូលរមួ 

េ្រកយពីទទួលស� ល់ស�័យអត�ស�� ណរចួេហយ 

្រត�វចបេ់ផ�មផ្សព�ផ្សោយដូចជា សិទ�ិជនជាតិេដម

ភាគតិច ករេ្រប្របាស់ដី និងករអនុវត� 

ច្បោបតឹ់ងរងឹក�ុងករ្រគប្់រគងដី សមូហភាព (សហ

គមន ៍អជា� ធរភូម ិឃុំ ្រស�ក)  

ម�ន�ីភូមបិាល្រស�ក 

និងមន�ីរែដនដី  

អជា� ធរភូមឃុិំ្រស�ក 

សហគមន ៍

ករេធ�ែផនទីក្បោលដីបឋម (sketch map) េដយ

កំណត្់រពំដីតមទីតងំ តម្របេភទដី និងទំហំ

្របហក្់របែហល និងប�� ីសហគមន្៍រគ�សរែដល

ស�ិតក�ុងក្បោលដីរមួ (្រក�មៗ) េដយេ្របនិមតិ�ស��  

(ពណ៌) តម្របេភទដីសេផ្សងៗពីគា� ។   

គណៈកម�ករសហ

គមន ៍

បេណា� ះអសន� និង 

ចស់ទំុ 

សមាជិកសហគមន ៍

អជា� ធរភូមឃុិ ំ

ពិនិត្យ្របេភទដីែដលសហគមនប៍ានដកព់ក្យថា 

េតដីទងំេនាះអចនឹងជានជ់ាមយួតំបនក់រពរ ឬ

ៃ្រពប្រម�ងទុកអចិៃ�ន�ែដរឬេទ? 

គណៈកម�ករសហ

គមន ៍

បេណា� ះអសន� និង 

ចស់ទំុ 

សមាជិកសហគមន ៍

អជា� ធរភូមឃុិ្ំរស�ក 

មន�ីរបរសិ� ន ខណ� រដ�

បាលៃ្រពេឈ 
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ដកព់ក្យេស�សំុឱ្យេចញវធិានករករពរបេណា� ះ

អសន�ពីថា� កេ់ខត� ករពរលកដូ់រដី (ផ្សព�ផ្សោយជា

សធារណៈ) ។ គួរបង� ញពីយន�ករដកប់ណ�ឹ ង 

និងតមដន ស្រមាបស់ហគមនទូ៍េទ។  

គណៈកម�ករសហ

គមន ៍

បេណា� ះអសន�  

ចស់ទំុ អង�ករគា្ំរទ 

េរៀបចំលក�ន�ិកៈ េស�សំុចុះប�� ីជានីតិបុគ�ល េន

្រកសួងមហៃផ� (ទទួលស� ល់លក�ន�ិកៈ និង

ែតងតងំគណៈកមា� ធិករ) 

ម�ន�ីអន�រវស័ិយេខត�

្រកសួងមហៃផ� និងគ

ណៈកម�ករសហគម

នប៍េណា� ះអសន� 

ចស់ទំុ សមាជិកសហ

គមន ៍អជា� ធរភូមឃុិំ 

្រស�កេខត� មន�ីរពក់

ពន័� អង�ករគា្ំរទ 

េរៀបចំបទប�� ៃផ�ក�ុង ស្រមាប្់រគប្់រគង េ្រប្របាស់ 

និងេដះ្រសយវវិទដីសមូហភាព 

ករយិាល័យភូមបិាល

្រស�កមន�ីរ និង្រកសួង

ែដនដី  

ចស់ទំុ សមាជិកសហ

គមន ៍អជា� ធរភូមឃុិំ 

្រស�កេខត� មន�ីរពក់

ពន័� អង�ករគា្ំរទ 

ដកព់ក្យេស�សំុចុះប�� ីដីសមូហភាព េយាងតម

ែផនទីក្បោលដីបឋមែដលមាន្រសប ់េ្រកយពី

ទទួលបាននីតិបុគ�ល (សជណ)។ 

គណៈកមា� ធិករសហ

គមន ៍

េមឃុំ ភូមបិាល្រស�ក 

េ្រកយពីដកព់ក្យេស�សំុចុះប�� ីដីសមូហភាពរចួ

េហយ វជានីតិវធីិរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី 

យកម� និងសំណង ់

  

 
េសចក�ីសន�ិដ� ន   

ករេធ�ែផនទីក្បោលដីបឋម ឬែផនទីបឋម េនែតមានភាពចបំាចក់�ុងដំេណ រករចុះប�� ីដីសមូហភាព  

េហយ្រត�វបានេស�ឱ្យដកម់កេកៀកនឹងដំណាកក់រដំបូងគឺ បនា� បពី់មានករទទួលស� ល់ស�័យអត�

ស�� ណ េដយេ្របវធីិសម��ៗែដលសហគមន ៍អចចូលរមួេធ�បានដូចជា ករកំណត្់រពំដីតមទីតងំ 

តម្របេភទដី និងទំហំ្របហក្់របែហល និងប�� ីសហគមន្៍រគ�សរែដលស�ិតក�ុងក្បោលដីរមួ (្រក�មៗ) ។ 

េធ�ដូចេនះកនឹ៏ងអចមានលក�ណៈងយ្រស�លស្រមាបស់ហគមន ៍កដូ៏ចជាភាគីពកព់ន័�បានកំណត ់ អំពី

ធនធាន និង្របេភទដី ែដលសហគមនកំ៍ពុងអ្រស័យផល មុននឹងេរៀបចំបទប�� ៃផ�ក�ុងស្រមាប់

្រគប្់រគង និងេ្រប្របាស់។ បនា� បម់កចតែ់ចងឱ្យមានវធិានកណ៍បេណា� ះអសន�េដយជំរុញករអនុវត� 

មុងឺម៉ាត ់េដម្បកំុីឱ្យរងំស�ះេ្រពះែតមានករេផ�រឬេដះដូរដី េ្រពះជាហនិភយ័មយួសំខន។់ ករេធ�តម

េសចក�ីេស�ខងេលេនះ អចនាមំកនូវផល្របេយាជនដ៍សំ៏ខនគឺ់ ដី្រត�វបានករពរតមផ�ូវច្បោប ់និងមាន
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សុវត�ិភាពដីធ�ី េដយសរមានវធិានករករពរបេណា� ះអសន� មានសហគមនក៍នែ់តេ្រចនែដលអច

ដកព់ក្យ និងទទួលបានបណ័� កម�សិទ�ិសមូហភាព ចំេណញេពលេវល និងថវកិ និង សហគមនម៍ាន

ទំនុកចិត� និងចូលរមួ។ េដយែទ្បកយន�ករណ៍ស្រមបស្រម�លរវងស� បន័ែដលមានតំបន្់រត�តសីុគា�

ជាមយួសហគមន ៍គួរ្រត�វបានបេង�តេទ្បង េដម្បពិីភាក្សោរក្រចកេចញែដលបានជា្របេយាជនេ៍ទវញិេទ

មក រចួជាមយួករបេង�នករយេលដឹងអំពីករចុះប�� ី្របេភទដីេផ្សងេទៀត (សហគនៃ៍្រពេឈ ឬៃ្រព

ករពរសហគមន ៍ែដលជាជេ្រមសតមទំរងស់ហ្រគប្់រគងរវងសហគមន ៍និង្រកសួងពកព់ន័�។ 

 

ប�� ីេឈ� ះស� បន័ែដលបានចូលរមួ 

១. �កសួងអភិវឌ��ន៍ជនបទ MRD 

២. �កសួងម�ៃផ� MoI 

៣. �កសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ MLMUPC 

៤. េវទិ�រៃនអង��រមិនែមនរ��ភិ�ល ស�ីពីកម��� NGO Forum 

៥. អង��រ Diakonia 

៦. អង��រ ជនំួយ�ប�ពលរដ�ណ័រេវ NPA 

៧. អង��រ HEKS 
៨. �រ��លយ័ឧត�មស�ង�រសហ�ប��តិទទលួបន��កសទិ�ិមនុស��េ�កម��� OHCHR 

៩. អង��រ ស�គមែខ�រេលើរតនគិរ� Highlander Association 

១០. អង��រពន�កែខ�រ PKH 

១១. អង��រ មជ��មណ�លអបរ់�ច��ប់ស��បស់ហគមន ៍CLEC 

១២. អង��រ ភូមិខ�� ំMVi 

១៣. អង��រ WCS 

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

១៥. អង��រ អភិវឌ��ន៍និង�ព�ៃដគូក��ងសកម��ព DPA 

១៦. អង��រ FLO 

១៧. អង��រ SVC 

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

 

 
 


