
របាយករណ៍
វវិទដីធ�ី៖ ទិន�នយ័វវិទដីធ�ីេនក�ុងបនួតបំន ់

រជធានីភ�េំពញ  និង១៧េខត� ៃន្របេទសកម�ុជា

ភ�េំពញ ៃថ�ទី ២៧ ធ�ូ ២០២១
និពន�េដយ៖ កុល លក�ណា និង ែកវ មក៌ត

© េវទិកៃនអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ស�ីពីកម�ុជា 

1



េគាលបំណង
ទិន�នយ័វវិទដីធ�ីអចេ្រប្របាស់ជាពត័ម៌ានមូលដ� ន េដម្ប ី

បន�ែស�ងរកភស�ុតង េធ�ករសិក្សោអេង�តបែន�ម និងែក
ស្រម�ល បេង�តជារបាយករណ៍ ពត័ម៌ានស្រមាបេ់ធ�ករ
ពិចរណា ក�ុងករបេង�ត និងអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ
ជាតិ េដម្បេីដះ្រសយប�� ដីធ�ីេនកម�ុជា។
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វធិីស�ស�
 េសចក�ីរយករណ៍្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានក�ុង្រស�ក 

របាយករណ៍វវិទដីធ�ីសមាជិកបណា� ញ(LAHRiN) (N4F)។

 ករណីវវិទដីធ�ី មានភាគីវវិទចបពី់ចំននួ៥្រគ�សរ វវិទមនិ
ទនប់ានេដះ្រសយ ឬេដះ្រសយែផ�កខ�ះ។
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វធីិស�ស�
សិក� សលជាមយួ អង�ករសមាជិក តំណាងសហគមន ៍

អជា� ធរេខត� មន�ីរពកព់ន�ប័ង� ញរបាយករណ៍ និងទិន�នយ័
វវិទដីធ�ី េដម្បេីធ�បច�ុប្បន�ភាពករណីវវិទ។

ទិន�នយ័វវិទ្រត�វបានដកប់��ូ លក�ុងកម�វធីិ Excel េដម្បេីធ�
ករវភិាគ។
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 តរងទិន�នយ័ និងរបកគំេហញ

ក្រសួងនិងស្ថា

ប័នជា តិផ្សេងៗ

ទៀត

១ សម្បទា នដីសង្គមកិច្ច កម្ សោយអភិបា លកិច្ចដីធ្លី បឹងកា រពា រ

២០១១ ព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ ៣ មណ្ឌល ១ បុគ្គល ៥២ ស្ថាប័ន

ប្រមុខរដ្ឋាភិបា ល បញ្ចប់រ ឿងក្តី ២០១៩

២ សម្បទា នដីសង្គមកិច្ច កម្ សោយអភិបា លកិច្ចដីធ្លី ឧទ្យានសមុទ្រ

២០០៦ 0.៦-៥០ ព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ ៣ មណ្ឌល ១ ស្ថាប័ន បុគ្គល ១២៧

គណៈ កម្មាធិកា រ

ខេ ត្ត/ក្រុ ង

បញ្ចប់រ ឿងក្តី ២០២០

៣ កា រអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុ ង កម្ សោយអភិបា លកិច្ចដីធ្លី ដីលំនៅដ្ឋាន

២០០៧ 0.៦-៥០ ព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ ៤ មណ្ឌល ៦ បុគ្គល បុគ្គល ៤៣

គណៈ កម្មាធិកា រ

ខេ ត្ត/ក្រុ ង

បញ្ចប់រ ឿងក្តី ២០១៩

៤ ព្រំ ដែ នរដ្ឋបា លដែ ល

មិនបា នសម្គាល់

កា រទិញដីទុកចំណេ ញ ដីលំនៅដ្ឋាន

២០០៦

≦

 0.៥ ព្រះសីហនុ ព្រះសីហនុ ៤ មណ្ឌល ៥ បុគ្គល ១៥ បុគ្គល

ប្រមុខរដ្ឋាភិបា ល បញ្ចប់រ ឿងក្តី ២០១៩

លរ ធា តុផ្សំនៃ វិវាទ ស្ថានភា ពដី
បរិច្ឆេទ

នៃ វិវាទ

ទំហំដី

វិវាទ 

ហិចតា

ប្រភេ ទនៃ វិវាទដីធ្លី
ខេ ត្ត/ក្រុ ង

ខណ្ឌ/

ស្រ ុ ក

ឃំុ/

សង្កាត់
ភូមិ

ទីតាំ ងវិវាទ

ដំណើរកា រនៃ

កា រដោះ ស្រ ា យ

វិវាទ ឆ្នាំ នៃ

វឌ្ឍនភា ព

#

គ្រួ សា រ

ដែ លប៉ ះ

ពា ល់

#គ្រួ សា រ

ដែ លប៉ ះ

ពា ល់

វឌ្ឍនភា ពនៃ

វិវាទ

ភា គីវិវាទ

កូដចំបង កូដចំបង

ភា គីទំនា ស់ «ក» ភា គីវិវាទ «ខ»
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ភាគីវវិទ ទំហំ្រគ�សរ

ចំននួ្រគ�សរវវិទមានទំហំចបពី់៥ ដល់២០០០្រគ�សរ។ 
ករណីវវិទដីធ�ីរបស់សហគមន ៍មានទំហំចំននួ្រគ�សរេ្រចន។ 

ភាគីវវិទ៖ ្រក�មហុ៊ន ស� បន័ បុគ�ល សហគមន-៍្រក�ម ្រក�មជន
ជាតិភាគតិច និង ្រក�មជនជាតិេដមភាគតិច។
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តំបនេ់គាលេដ

 តំបន់ទំនបកណ� ល

តំបន់េឆ�រ និង សម្ុរទ

 តំបន់ទេន�សាប

តំបន់ខ�ងរ់ប និង ភ�ំ

Map © wikipedia.org
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តំបនទ់នំបកណ� ល

ជាទីតងំភូមសិ�ស�ទំនាបលិចទកឹ រមួប��ូ លអងទេន�េមគង� និងតំបនទ់ទីបលិចទកឹតម
បេណា� យទេន�េមគង� មានដូចជា រជធានីភ�េំព
ញ។មានែតរជធានីភ�េំពញ្រត�វបានេ្រជសយក
មកេធ�ករសិក្សោ។
ទហំសំរបុ ២៥.០៦៩ គម២ https://en.wikipedia.org

Map © mapbox
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តំបន់េឆ�រ និង សមុ្រទ

កម��ជមានេខត�ចំនួន៤ស�ិតេ�ក��ង
តំបន់េឆ�រ និងសមុ្រទ (េខត� កំពត 

ែកប ្រពះសីហនុ និង េកាះកុង)។ 
េឆ�រសមុ្រទកម��ជ លាតសន�ឹងតាម
បេណ� យឈូងសមុ្រទៃថ្របែវង 

៤៤០គម។

Map © researchgate.net
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Presenter
Presentation Notes
Exclusive Economic Zone (EEZ) of 200 nautical miles from the coastline, covering approximately 55,600 km2។. There is a total of 83,700ha of mangroves in Cambodia. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.researchgate.net/profile/Jens-Lyngby/publication/320615635/figure/fig1/AS:553332335759361@1508936117787/Map-of-the-coastal-zone-of-Cambodia.png&imgrefurl=https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-coastal-zone-of-Cambodia_fig1_320615635&tbnid=KFFT09AXVG_--M&vet=12ahUKEwjUl-q3nvr0AhXrTPUHHQDtCxcQMygBegUIARCyAQ..i&docid=oLJOiadQRpIO-M&w=850&h=601&itg=1&q=coastal%20zone%20map%20cambodia&ved=2ahUKEwjUl-q3nvr0AhXrTPUHHQDtCxcQMygBegUIARCyAQ


តំបនទ់េន�សាប

តំបន់អភិរក្សជីវៈច្រម�ះទេន�សាប េ�ភាគឥសាន�

ៃន្របេទសកម��ជ រួមទំាងបឹងទេន�សាប េ�

កណ� លឣងទេន�សាប (េខត� បន� យមានជ័យ 

បាត់ដំបង កំពង់ឆា� ំង កំពង់ធំ េពាធិ៍សាត់ 

េសៀមរប ឧត�រមានជ័យ ៃប៉លិន) េខត�ៃប៉លិន 

មិន្រត�វបានេធ�ើការសិក្សោ។

ទំហំ ២.៥០០ គម២ (រដូវ្របាំង) 

ធំជង ១០.០០០ គម២ (រដវូវស្សោ)
https://scialert.net/fulltext/?doi=jfas.2008.213.227

Map © scialert.net
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តំបន់ខ�ងរ់ប និងភ�ំ

ភាគខាងេជើងៃន្របេទសកម��ជ លាតសន�ឹង

តាម្រពំែដន្របេទស ៃថទ្បង់ ទ្បោវ និងដល់

ភាគឥសាន�ៃន្របេទស ជតំបន់សំបូរធនធាន

ធម�ជតិ ដូចជ ទេន� និងៃដទេន�ហូរកាត់ជ

េ្រចើន ៃ្រពេឈើ ភ�ំ និងទីខ�ង់រប លាតសន�ឹង

ដល់្របេទស ទ្បោវ និង េវៀតណម។ មាន

េខត� កំពង់ស�ឺ ្រកេចះ មណ� លគិរ� ្រពះវ�ហារ 

រតនៈគិរ� និង ស�ឹងែ្រតង។

Map © topasia.com.kh
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 តំបនេ់គាលេដ 
 ករណីវវិទដីធ�ីសរបុ២៦៧ករណីេនក�ុង៤តំបន ់១៨រជធានីេខត� គិតជា

មធ្យម៦ករណីក�ុង១េខត�។ 

 ករណីវវិទជាមធ្យមភាគ១៩ករណីក�ុង១តំបន ់មានេនក�ុង តំបន់
ទេន�សប(១១៣) តំបនខ់�ងរ់ប និងភ�(ំ៨៣) តំបនេ់ឆ�រ និងសម្ុរទ(៤៣) 
តំបនទំ់នាបកណា� ល[រជធានីភ�េំពញ(២៨)]។
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ចំនួនសរុបករណីវ�វទក��ង៤តំបន់13



ចំនួនសរុបករណីវ�វទក��ង១៨រជធានីេខត�14

Presenter
Presentation Notes
តំបន់ទំនាបកណ្តាល មានតែរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានជ្រើសយកមកធ្វើការសិក្សា ពិភាក្សា និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ ដែលមានវិវាទសរុប២៨ករណី។តំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ សរុប៤៣ករណីវិវាទ នៅក្នុងខេត្ត ព្រះសីហនុ(២៤) កំពត(១២) កោះកុង(៥) និងកែប(២)។តំបន់ទន្លេសាប សរុប១១៣ករណី នៅក្នុងខេត្ត បាត់ដំបង(២២) បន្ទាយមានជ័យ(២២) កំពង់ឆ្នាំង(២១) ឧត្តរមានជ័យ(១៨) ពោធិ៍សាត់(១៧) កំពង់ធំ(៩) និង សៀមរាប(៤)។តំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំ សរុប៨៣ករណី នៅក្នុងខេត្ត រតនៈគិរី(២០) ព្រះវិហារ(១៨) មណ្ឌលគិរី(១៤) កំពង់ស្ពឺ(១៣) ក្រចេះ(១១) ស្ទឹងត្រែង(៧)។



ចរ�កលក�ណៈៃនវ�វទដីធ�ី15

Presenter
Presentation Notes
ការទន្ទ្រានដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ(៧៣) ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច(៥២) ព្រំដែនរដ្ឋបាលមិនបានសម្គាល់(៤៧) ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័(២០) បុគ្គលមានឥទ្ធិពលប្រមូលដីខុសច្បាប់(១៦) ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច(១៦) ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង(១៤) វិវាទអន្តរក្រុម(១៣) ការទន្ទ្រានដីសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច(៩) ការទន្រ្ទានដីឯកជន(៣) ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ(២) និងផ្សេងៗ(២)



ធាតុផ្ំសៃនវ�វទដីធ�ី16
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កម្សោយអភិបាលកិច្ចដីធ្លី(១៥៨) ការចាប់យកដី(៥៧) ការទិញដីទុកចំណេញ(១២)គ្មានកំណត់សំគាល់ព្រំប្រទល់(៦)ការរានដីព្រៃឈើយកដីលក់(៣) ដីធ្លីមានអាជ្ញាធរច្រើនគ្រប់គ្រង(២)ភាពយឺតយ៉ាវ(កម្សោយ)នៃការអនុវត្តន៍ច្បាប់(២៩)



្របេភទដីវ�វទ17

Presenter
Presentation Notes
ប្រភេទដីឯកជនមានចំនួនច្រើនជាងគេ(១៤៣)។ប្រភេទដីសមូហភាព មាន៥៦ករណី ភាគច្រើនកើតមាននៅតំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំ(២៨) តំបន់ទន្លេសាប(១៩) និងតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ(៩)។ ប្រភេទដីព្រៃ រួមទាំងព្រៃកោងកាង ព្រៃលិចទឹក មានវិវាទ៣២ករណី តំបន់ទន្លេសាប(១៣) តំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំ(១២) និងតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ(៧)។ ប្រភេទដីតំបន់ការពារ មានករណីវិវាទ២៧ កើតច្រើនក្នុង តំបន់ទន្លេសាប(១៥) តំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ(៦) តំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំ(៣) និងតំបន់ទំនាបកណ្តាល(៣)។ ប្រភេទដីឯកជនរបស់រដ្ឋ មាន៨ករណី ភាគច្រើនក្នុង តំបន់ទន្លេសាប(៤) តំបន់ទំនាបកណ្តាល(៣) និងតំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំ(១)។



ទំហំដីវ�វទ18
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ដីវិវាទមានទំហំតូចបំផុត០.៥ហត និងទំហំធំបំផុត៣០០០ហត។តំបន់ទន្លេសាបមានចំនួន១៨ករណី ជាវិវាទដីធ្លីមានទំហំចន្លោះពី១០០០ហត-២០០០ហត ចំនួន១៤ករណីមានទំហំដីចន្លោះ៥០១ហត-៦០០ហត និង១០ករណីទំហំដីតិចជាង៣០០០ហត ខ្ពស់ជាង៣តំបន់ទៀត។
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ការចាប់ផ្តើមមានវិវាទដីធ្លី មានរយៈពេល២៩ឆ្នាំកន្លងមកហើយ ករណីវិវាទបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ១៩៩២ មកទល់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំ២០២១។ ករណីវិវាទកើតទ្បើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ មាន១ករណី ក្នុងតំបន់ទំនាបកណ្តាល(ភ្នំពេញ) ៧ករណីកើតមានក្នុងទសវត្សន៍១៩៩០ ចន្លោះឆ្នាំ១៩៩២-ឆ្នាំ១៩៩៩។ ក្នុងទសវត្សន៍២០០០ ចន្លោះឆ្នាំ២០០០ដល់ឆ្នាំ២០០៩ មាន៦៥ករណី។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ដល់ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន១៩៥ករណី កើតវិវាទភាគច្រើនក្នុងឆ្នាំ២០១៥ចំនួន(៣០) ឆ្នាំ២០១៦ចំនួន(២៦) ឆ្នាំ២០១៨ចំនួន(២៥) ឆ្នាំ២០២០ចំនួន(២២) ឆ្នាំ២០១០ចំនួន(១៨) ករណីវិវាទថ្មីឆ្នាំ២០២១ចំនួន(៥)។



 ដេំណ រករេដះ្រសយវវិទ

អង�ករNGOF េ្រជសេរ សវធីិស�ស�េដះ្រសយ

វវិទដីធ�ី តមរយៈយន�ករេដះ្រសយវវិទដីធ�ីេ្រក

្របពន�តុ័លករ ្រសបតមយន�ករេដះ្រសយវវិទ

ដីធ�ីរបស់រជរដ� ភបិាល េដយេធ�ករសិក្សោ

្រសវ្រជាវ និងសហករជាមយួអជា� ធរ ភាគីវវិទ 

ចុះអេង�តទីតងំជេមា� ះ ពិនិត្យវស់ែវងដីទំនាស់ េបក

កិច�្របជំុថា� កេ់ខត� សិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ 

ថា� កេ់ខត� ថា� កតំ់បន ់និងថា� កជ់ាតិ។
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គណកមា� ធិការអង�នីតិប��ត�ចិូលរួមេដះ្រសាយវ�វទដីធ�ី21
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គណកម្មាធិការថ្នាក់ខេត្តក្រុង ថ្នាក់ជាតិ អង្គនីតិបញ្ញត្តិ បានធ្វើការចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី មកពី រដ្ឋសភា(១៦) ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី(៦) ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី(៣) និងព្រឹទ្ធសភា(១)។ 



គណកមា� ធិការចូលរួមេដះ្រសាយវ�វទដីធ�ី22
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គណកម្មាធិការខេត្តក្រុង ស្ថាប័ន ក្រសួង មន្ទីរពាក់ពន្ធ័ ក៏បានចូលរួមសកម្មនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី ដូចជា៖ គណកម្មាធិការខេត្តក្រុងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាប(៤៥) មានសកម្មភាពដោះស្រាយច្រើន តំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ(៣៧) តំបន់ខ្ពង់រាប និងភ្នំ(៣១) និងតំបន់ទំនាបកណ្តាល(៧)។



សង�មសុីវ�លចូលរួមេដះ្រសាយវ�វទដីធ�ី
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ការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិល ៩៦ករណីវិវាទ មានសមាគម អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ បានចូលរួមក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្នុង១៨ខេត្តក្រុង។



វឌ្ឍនភាពករណីវ�វទដីធ�ី24
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មានទិន្នន័យវិវាទដីធ្លីសរុប២៦៧ករណី និងបែកចែកស្ថានភាពនៃវិវាទតាមដំណើរការដោះស្រាយនៃករណីវិវាទនិមួយៗ រួមមាន៖ ការស៊ើបអង្កេត(១) គ្មានបច្ចុប្បន្នភាព(៣) ដំណើរការចរចា(១) ដំណើរការដោះស្រាយ(៨៧) បញ្ចប់រឿងក្តី(៧៤) បន្តរតាមដាន(៦០) បោះបង់(២) ប្តឹងតុលាការ(៥) មិនទាន់ដោះស្រាយ(៣៤)។



 ប�� ្របឈមៃនវវិទដធី�ី

វវិទដីធ�ីបង�រផលបះ៉ពល់ដល់ បុគ�ល ្រក�ម និង្របេទសជាតិ

ទងំមូល ដូចជា េសដ�កិច� សង�ម ករេ្រប្របាស់ដីធ�ី និងករ

អភវិឌ្ឍ្របពន�េ័អកូទ្បសីុូ។

វវិទដីធ�ី បានេធ�ឱ្យបាតប់ងធ់នធានធម�ជាតិ នាឱំ្យបាតប់ង់

្របាកចំ់ណូលពីកររកអនុផលៃ្រពេឈ ចំណូលពីករេនសទ 

េធ�ឱ្យជីវភាពសហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល់ធា� កចុ់ះ បាតប់ងដី់ធ�ី 

លំេនឋន។

25



ប�� ្របឈមៃនវវិទដីធ�ី
ករណីវវិទដីធ�ីខ�ះ បានេធ�ឲ្យ្របជាពលរដ�រងេ្រគាះ េធ�ករ

ផា� ស់ប�ូរមុខរបរ (ឩ.ពីករងរកសិកម� ជាកម�ករសំណង)់ 

ករងរេ្របកំលំងខ� ងំជាងមុន បះ៉ពល់ផ�ូវកយចិត�។

បែន�មករបាតប់ង្់របភពចំណូល និងដីធ�ីកសិកម� ជា

ចំែណកនាឱំ្យមានចំណាក្រស�ក េទរកករងរេធ�េនទី្រក�ង 

និងេ្រក្របេទស មានករណីខ�ះ េកតមានករជញួដូរមនុស្ស 

និងករេកង្របវ�័� កមា� ងំពលកម� និងវដ�ៃនភាព្រកី្រក។
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ប�� ្របឈមៃនវវិទដីធ�ី

តំណាងសហគមន្៍របឈម ផ�ូវច្បោប ់រងបណ�ឹ ងតុលករ 
មានករ្រព�យបារម� និងភយ័ខ� ច និងមនិមានទំនុកចិត�
ក�ុងករចូលរមួល្បោតៃ្រព េហយជនេល�សបង�រ ឥទ�ិពល
ដល់សមាជិកសហគមន ៍បន�បំផា� ញៃ្រពេឈ និង
ធនធានធម�ជាតិ។
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 េសចក�ីសន�ិដ� ន និងអនុសសន៏

ករណីវវិទដីធ�ីបានេធ�ឱ្យបាតប់ងធ់នធានធម�ជាតិ បះ៉ពល់

សុវត�ិភាពដីធ�ី បាតប់ងលំ់េនឋន បាតប់ងមុ់ខរបរ បែន�មពី

េនះេទៀត តំណាងសហគមន្៍របឈម ផ�ូវច្បោបរ់ងបណ�ឹ ង

តុលករ រស់េនក�ុងេសចក�ីបារម� និងភយ័ខ� ច។
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យោងតាមការពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ សមាជិកបណ្តាញ LAHRiN និង N4F ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បានសន្និដ្ឋានថា 



រជរដ� ភបិាល

១. គួរបេង�នកិច�សហករេធ�បច�ុប្បន�ភាពពត័ម៌ានវវិទដីធ�ី និង
ចង្រកងរបាយករណ៍ ពត័ម៌ាន ពិតេពញេលញ និងស្រមប
ស្រម�លជេ្រមសដំេណាះ្រសយករណីវវិទដីធ�ី ។ 

២. គួរបេង�ត្របពន័�មូលដ� នទិន�នយ័្រគប្់រគងវវិទដីធ�ី និង
ែចកចយពត័ម៌ានវវិទដីធ�ី ដល់អង�ករសង�មសីុវលិ 

សហគមន ៍េដម្បេីធ�បចុ�ប្បន�ភាពរមួ និងរកដំេណាះ្រសយ។ 
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 រជរដ� ភបិាល

៣. គួរពេន��នករចុះប�� ីដធី�ី ដីរដ� ដីៃ្រពសហគមន ៍ដីសមូហភាពជនជាតិ
េដមភាគតិច និងដីបុគ�លឯកជន ឱ្យមានតមា� ភាព និង្របសិទ�ិភាព។ 
កំណតដ់ីតំបនក់រពរធម�ជាត ិនិងចតវ់ធិានករ បង� រសកម�ភាពរន
ដីៃ្រព។

៤. គួរេធ�គេ្រមាងអភវិឌ្ឍេនក�ុងសហគមន ៍ែដលរស់េនក�ុងដីសម្បទន
សង�មកិច� និងតំបនផ់ា� ស់ប�ូរទតីងំថ� ីេដម្បកីតប់ន�យវវិទដធី�ី បេង�ន
ជីវភាព្របជាពលរដ� បង� រករេកនេទ្ប ងៃនភាពគា� នដធី�ីរបស់្របជាពលរដ�
្រកី្រក និងចំណាក្រស�ក។
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វស័ិយឯកជន

១. ្រក�មហុ៊នសម្បទនិក និងវនិិេយាគិន គរួចូលរមួសិក្សោវយ

តៃម�េហតុផលបះ៉ពល់ បរសិ� ន សង�ម ឱ្យបានច្បោស់លស់ 

មុននឹងចបេ់ផ�មអនុវត�គេ្រមាង និង្រត�វអនុវត�តមដំេណាះ

្រសយេនក�ុងរបាយករណ៍វយតៃម�។

31



វស័ិយឯកជន

២. ្រក�មហុ៊នសម្បទនិក និងវនិិេយាគិន ្រត�វអនុវត� និងេគារព

តមេគាលករណ៍សជីវកម� សិទ�ិមនុស្ស និងធុរៈកិច� និង

លក�ន�ិកៈមានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរដ� ភបិាល និង

វស័ិយឯកជន។ 

៣.្រពមទងំមានេគាលនេយាបាយគាពំរសុខភាព និង

សុវត�ិភាពករងរ។
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អង�ករNGOF និងសមាជិកបណា� ញ

១. អង�ករNGOF គរួកសងសមត�ភាពដល់សមាជិក

បណា� ញ ក�ុងករចង្រកងពត័ម៌ាន ។ 

២. សមាជិកបណា� ញLARHiN និងបណា� ញN4F គរួចង

្រកងសហគមន ៍េនក�ុងតំបនម់ានវវិទដីធ�ី ។ េធ�ករជាមយួ

សហគមនជ៍នជាតិេដមភាគតិច គា្ំរទបេច�កេទស និង

ករតសូ៊មតិ។
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Presenter
Presentation Notes
អង្គការNGOF គួរកសាងសមត្ថភាពដល់សមាជិកបណ្តាញ ក្នុងការចងក្រងព័ត៌មាន ។ បន្ថែមពីសមាជិកអង្គការNGOF គួរស្វែងរកកិច្ចសហការពីសមាជិកថ្មី និង បុគ្កលមានសក្ដានុពល សម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង ដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លី។២. សមាជិកបណ្តាញLARHiN និងបណ្តាញN4F គួរចងក្រងសហគមន៍ នៅក្នុងតំបន់មានវិវាទដីធ្លី អាចឱ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកដំណោះស្រាយជាសហគមន៍។ ធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច គាំទ្របច្ចេកទេស និងការតស៊ូមតិ ដើម្បីការពារដីសមូហភាព។



អង�ករNGOF និងសមាជិកបណា� ញ

៣. គរួពិចរណាេ្រជសេរ សករណីវវិទ េផា� តេលលក�ណៈពិេសស

ៃនេរឿងក�ី ែដលមានផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់ធនធានធម�ជាតិ 

វប្បធម ៌និងវបិត�ិសង�ម។ គរួេធ�ករសិក្សោ្រសវ្រជាវលម�តិ អំពី

ប�� ្របឈម និងផលវបិាក េកតពីវវិទដីធ�ី។ 

៤. គរួេធ�ករផ្សព�ផ្សោយទូលំទូលយពីសកម�ភាពខុសច្បោប ់ទប់

ស� តក់រទ�នា� នដីសធារណៈ និងព្រងឹងអភបិាលកិច�ដីធ�ី។
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Presenter
Presentation Notes
៣. គួរពិចារណាជ្រើសរើសករណីវិវាទ ផ្តោតលើលក្ខណៈពិសេសនៃរឿងក្តី ដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធាន�ធម្មជាតិ វប្បធម៌ និងវិបត្តិសង្គម។ គួរធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលម្អិត អំពីបញ្ហាប្រឈម និងផលវិបាក កើតពីវិវាទដីធ្លីក្នុងប្រទេស ស្វែងរកអនុសាសន៍ជួយជនរងជម្លោះដីធី្ល និងបង្ការវិវាទដីធ្លី។ ៤. គួរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ ទប់ស្កាត់ការទន្រ្ទានដីសាធារណៈ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដីធ្លី។ សហការធ្វើសកម្មភាពកំណត់សំគាល់ព្រំប្រទល់ដីសហគមន៍។
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Presentation Notes
៣. អង្គការNGOF គួរពិចារណាជ្រើសរើសករណីវិវាទ ផ្តោតលើលក្ខណៈពិសេសនៃរឿងក្តី ដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានធម្មជាតិ វប្បធម៌ និងវិបត្តិសង្គម។ គួរធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលម្អិត អំពីបញ្ហាប្រឈម និងផលវិបាក កើតពីវិវាទដីធ្លីក្នុងប្រទេស ស្វែងរកអនុសាសន៍ជួយជនរងជម្លោះដីធី្ល និងបង្ការវិវាទដីធ្លី។ ៤. គួរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ ទប់ស្កាត់ការទន្រ្ទានដីសាធារណៈ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដីធ្លី។ សហការធ្វើសកម្មភាពកំណត់សំគាល់ព្រំប្រទល់ដីសហគមន៍។
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