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របាយការណ៍ន េះបង្ហា ញពីទ ិន យ័វវិាទដធី្ល ី សិក្សានៅក្សនុង៤តំប  ់ នោយមា ១៨ រាជធា ី
នេតត ក្សនុងប្បនទសក្សម្ពុជា។ វធិ្ីសាស្រសតប្បម្ូលទិ ន យ័ គឺប្តូវបា ចងប្ក្សងន ើងតាម្រយៈនសចក្សតីរាយ
ការណ៍របស់ប្បព ័ធផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា ក្សនុងប្សុក្ស  ិងរបាយការណ៍វវិាទដធី្លីរបស់សមាជិក្សបណ្តត ញ
សិទធិដីធ្លី  ិងលំនៅឋា (LAHRiN)  ិងបណ្តត ញអភបិាលក្សិចចព្ប្ពន ើ(N4F) ដដលនធ្វើការផ្ទា ល់
ជាម្យួភាគីវវិាទ នៅក្សនុងតបំ គ់នប្មាងរបស់េលួ ។ ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីសរបុចំ ួ ២៦៧ក្សរណី តួនលេ
តំប ទ់ន លសាបមា ច ំួ (១១៣) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៨៣) តំប ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ(៤៣)  ិង តំប ់
ទំនាបក្សណ្តត ល(២៨)។ រាជធា ីនេតតមា ក្សរណីវវិាទនប្ចើ នៅក្សនុង រាជធា ីភននំពញ(២៨) ប្ពេះសីហ ុ
(២៤) បនាា យមា ជយ័(២២) បាតដ់ំបង(២២) ក្សពំងឆ់្ន ងំ(២១)  ិង រត គិរ(ី២០)។ ក្សរណីវវិាទបា 
នក្សើតនទប ើងតាងំពីឆ្ន ១ំ៩៩២ ដល់ឆ្ន ២ំ០២១ វវិាទភាគនប្ចើ ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៥ចំ ួ (៣០) ឆ្ន ២ំ០១៦
ចំ ួ (២៦) ឆ្ន ២ំ០១៨ចំ ួ (២៥) ឆ្ន ២ំ០២០ចំ  ួ(២២) ឆ្ន ២ំ០១០ចំ ួ (១៨)  ិង ឆ្ន ២ំ០២១
ចំ ួ (៥)ក្សរណី។ 

បចចុបប នភាពទិ ន យ័វវិាទនធ្វើពឆី្ន ២ំ០១៨ដល់ឆ្ន ២ំ០២១ ទហំំប្គួសារប េះពាល់ចំ ួ ពី៥ដល់
២០០០ ទំហំដីវវិាទចននាល េះព០ី.៥ហត ដល់៣០០០ហត។ ក្សរណីវវិាទភាគនប្ចើ នក្សើតនទប ើងនោយការ
ទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(៧៣) ដីសម្បទា នសដឋក្សចិច(៥២) ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់
(៤៧) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(២០) បុគាលមា ឥទធពិលចូលរកុ្សរា កា ក់ាបដ់ីេុសចាប(់១៦) 
ដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច(១៦) ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង(១៤) វវិាទអ តរប្កុ្សម្(១៣)  ិងការទស្រនាា  ដីជ ជាតិ
នដើម្ភាគតចិ(៩)។ ធាតុផ្សពំ្ វវិាទភាគនប្ចើ នក្សើតពី ក្សនម្ាយអភបិាលក្សិចចដីធ្ល(ី១៥៨) ការចាបយ់ក្សដី
(៥៧) ការទិញដទុីក្សចំនណញ(១២) គ្មា  ក្សំណតស់មាា ល់ប្ពំប្បទល់(៦) ការរា ដីព្ប្ពយក្សដីលក្ស(់៣)
។ ទំនាស់នក្សើតនទប ើងនៅក្សនុងប្បនភទដីឯក្សជ (១៤៣) ដីសម្ហូភាព(៥៦) ប្បនភទដីព្ប្ព(៣២) ប្បនភទ
ដីតំប ក់ារពារ(២៧)  ិងដឯីក្សជ របស់រដឋ(៨)។ 

អងាការNGOF នប្ជើសនរ ើសវធិ្សីាស្រសតនោេះប្សាយវវិាទដីធ្ល ីតាម្រយៈយ តការនោេះប្សាយវវិាទដី
ធ្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ ប្សបតាម្យ តការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីរបស់រាជរោឋ ភបិាល នោយនធ្វើការ
សិក្សាប្សាវប្ជាវ សហការជាម្យួអាជាា ធ្រ ភាគីវវិាទ ចុេះអនងកតទីតាងំជនមាល េះ ពិ ិតយវាស់ដវងដីទំនាស់ 
នបើក្សក្សិចចប្បជុំថ្នន ក្សន់េតត សិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់ ថ្នន ក្សន់េតត ថ្នន ក្សត់បំ  ់  ិងថ្នន ក្សជ់ាតិ។ សាា ប័
 ប្ក្សសួង ម្ ាីរពាក្សព់ ័ធ គណក្សមាា ធ្ិការនេតតប្ក្សុង បា ចូលរមួ្សក្សម្ាក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដី
ធ្លី នៅក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(៤៥) តំប ន់ននរ  ិងសម្បុ្ទ(៣៧) តំប េ់ពងរ់ាប  ងិភន(ំ៣១) តបំ ទ់ំនាបក្ស
ណ្តត ល(៧)។ សមាគម្ អងាការជាតិ  ិងអ តរជាតិ បា ចូលរមួ្ក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅ
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របាយការណ៍ន េះបង្ហា ញពីទ ិន យ័វវិាទដធី្លី សិក្សានៅក្សនុង៤តំប  ់ នោយមា ១៨ រាជធា ី
នេតត ក្សនុងប្បនទសក្សម្ពុជា។ វធិ្ីសាស្រសតប្បម្ូលទិ ន យ័ គឺប្តូវបា ចងប្ក្សងន ើងតាម្រយៈនសចក្សតីរាយ
ការណ៍របស់ប្បព ័ធផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា ក្សនុងប្សុក្ស  ិងរបាយការណ៍វវិាទដធី្លីរបស់សមាជិក្សបណ្តត ញ
សិទធិដីធ្លី  ិងលំនៅឋា (LAHRiN)  ិងបណ្តត ញអភបិាលក្សិចចព្ប្ពន ើ(N4F) ដដលនធ្វើការផ្ទា ល់
ជាម្យួភាគីវវិាទ នៅក្សនុងតបំ គ់នប្មាងរបស់េលួ ។ ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីសរបុចំ ួ ២៦៧ក្សរណី តួនលេ
តំប ទ់ន លសាបមា ច ំួ (១១៣) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៨៣) តំប ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ(៤៣)  ិង តំប ់
ទំនាបក្សណ្តត ល(២៨)។ រាជធា ីនេតតមា ក្សរណីវវិាទនប្ចើ នៅក្សនុង រាជធា ីភននំពញ(២៨) ប្ពេះសីហ ុ
(២៤) បនាា យមា ជយ័(២២) បាតដ់ំបង(២២) ក្សពំងឆ់្ន ងំ(២១)  ិង រត គិរ(ី២០)។ ក្សរណីវវិាទបា 
នក្សើតនទប ើងតាងំពីឆ្ន ១ំ៩៩២ ដល់ឆ្ន ២ំ០២១ វវិាទភាគនប្ចើ ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៥ចំ ួ (៣០) ឆ្ន ២ំ០១៦
ចំ ួ (២៦) ឆ្ន ២ំ០១៨ចំ ួ (២៥) ឆ្ន ២ំ០២០ចំ  ួ(២២) ឆ្ន ២ំ០១០ចំ ួ (១៨)  ិង ឆ្ន ២ំ០២១
ចំ ួ (៥)ក្សរណី។ 

បចចុបប នភាពទិ ន យ័វវិាទនធ្វើពឆី្ន ២ំ០១៨ដល់ឆ្ន ២ំ០២១ ទហំំប្គួសារប េះពាល់ចំ ួ ពី៥ដល់
២០០០ ទំហំដីវវិាទចននាល េះព០ី.៥ហត ដល់៣០០០ហត។ ក្សរណីវវិាទភាគនប្ចើ នក្សើតនទប ើងនោយការ
ទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(៧៣) ដីសម្បទា នសដឋក្សចិច(៥២) ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់
(៤៧) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(២០) បុគាលមា ឥទធពិលចូលរកុ្សរា កា ក់ាបដ់ីេុសចាប(់១៦) 
ដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច(១៦) ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង(១៤) វវិាទអ តរប្ក្សុម្(១៣)  ិងការទស្រនាា  ដីជ ជាតិ
នដើម្ភាគតចិ(៩)។ ធាតុផ្សពំ្ វវិាទភាគនប្ចើ នក្សើតពី ក្សនម្ាយអភបិាលក្សិចចដីធ្ល(ី១៥៨) ការចាបយ់ក្សដី
(៥៧) ការទិញដទុីក្សចំនណញ(១២) គ្មា  ក្សំណតស់មាា ល់ប្ពបំ្បទល់(៦) ការរា ដីព្ប្ពយក្សដីលក្ស(់៣)
។ ទំនាស់នក្សើតនទប ើងនៅក្សនុងប្បនភទដីឯក្សជ (១៤៣) ដីសម្ហូភាព(៥៦) ប្បនភទដីព្ប្ព(៣២) ប្បនភទ
ដីតំប ក់ារពារ(២៧)  ិងដឯីក្សជ របស់រដឋ(៨)។ 

អងាការNGOF នប្ជើសនរ ើសវធិ្សីាស្រសតនោេះប្សាយវវិាទដីធ្ល ីតាម្រយៈយ តការនោេះប្សាយវវិាទដី
ធ្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ ប្សបតាម្យ តការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីរបស់រាជរោឋ ភបិាល នោយនធ្វើការ
សិក្សាប្សាវប្ជាវ សហការជាម្យួអាជាា ធ្រ ភាគីវវិាទ ចុេះអនងកតទីតាងំជនមាល េះ ពិ ិតយវាស់ដវងដីទំនាស់ 
នបើក្សក្សិចចប្បជុំថ្នន ក្សន់េតត សិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់ ថ្នន ក្សន់េតត ថ្នន ក្សត់បំ  ់  ិងថ្នន ក្សជ់ាតិ។ សាា ប័
 ប្ក្សសួង ម្ ាីរពាក្សព់ ័ធ គណក្សមាា ធ្ិការនេតតប្ក្សុង បា ចូលរមួ្សក្សម្ាក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដី
ធ្លី នៅក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(៤៥) តំប ន់ននរ  ិងសម្បុ្ទ(៣៧) តំប េ់ពងរ់ាប  ងិភន(ំ៣១) តបំ ទ់ំនាបក្ស
ណ្តត ល(៧)។ សមាគម្ អងាការជាតិ  ិងអ តរជាតិ បា ចូលរមួ្ក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅ



 
 

ក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត ចំ ួ ៩៦ក្សរណី។ វវិាទដីធ្លចីំ ួ ៧៤ក្សរណី ប្តូវបា នោេះបញ្ចបជ់ាសាា ពរ នហើយ
វវិាទ១៩៣ក្សរណីនទៀត ក្សំពុងប តនោេះប្សាយ ប តនធ្វើការអនងកត នៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត។  

នោងតាម្ការពិភាក្សានៅក្សនុងសិកាា សាលានផ្ាៀងផ្ទា តទ់ិ ន យ័ សមាជិក្សបណ្តត ញ LAHRiN 
 ិង N4F ដដលប្តូវបា នធ្វើន ើងនៅក្សនុងដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ បា ស និោឋ  ថ្ន ក្សរណីវវិាទដីធ្លីបា នធ្វើ
ឱ្យបាតប់ងធ់្ ធា ធ្ម្ាជាតិ ប េះពាល់សុវតាិភាពដីធ្លី បាតប់ងលំ់នៅឋា  បាតប់ងម់្េុរបរ បដ ាម្ពីន េះ
នទៀត តំណ្តងសហគម្ ប៍្ប ម្ ផ្លូវចាបរ់ងបណតឹ ងតុលាការ រស់នៅក្សនុងនសចក្សតបីារម្ភ  ងិ 
ភយ័ខ្លល ច។ 

 
អអ  ុុសាសាសស  ៍អ៍អងងាាកាការរNNGGOOFF    ិងិងសសមាមាជជិិក្សក្សបបណ្តណ្តតត ញញ៖៖ 
១. អងាការ NGOF ក្សសាងសម្តាភាពដល់សមាជកិ្សបណ្តត ញ ក្សនុងការចងប្ក្សងពត័ម៌ា   

របាយការណ៍វាល បនងកើតទប្ម្ងគ់ំរសូប្មាបស់មាជិក្សបំនពញក្សនុងការសរនសរនរឿងក្សតីវវិាទ។ បដ ាម្ពី
សមាជិក្សបណ្តត ញ បចចុបប ន អងាការNGOF គួរដសវងរក្សក្សិចចសហការពីសមាជិក្សថ្ាី  ងិ បគុកលមា ស
កាា  ុពល សប្មាបន់ធ្វើបចចុបប នភាព  ិង នោេះប្សាយ ក្សរណីវវិាទដធី្លី ពិនសសនៅក្សនុងតំប ទ់ំនាប 
ក្សណ្តត ល។ គួរសិក្សានទប ើងវញិពីក្សរណីអូសបនាល យនពលនវលា  ងិការខ្លតបងព់្ ជនមាល េះ។ គួរពិភាក្សា  
ពីបញ្ហា ប្ប ម្របស់សមាជកិ្សបណ្តត ញ  ក្សនុងការចុេះប្បម្ូលពត័ម៌ា ក្សរណីវវិាទនៅតាម្ម្ូលោឋ  ។ គួរ
សិក្សាពកី្សរណីវវិាទម្ ិទា ប់ញ្ចប ់ នធ្វើដផ្ ការសក្សម្ាភាពប្បម្ូលពត័ម៌ា បដ ាម្ ចុេះអនងកត  ងិ 
នោេះប្សាយ។ 

២. សមាជិក្សបណ្តត ញ LAHRiN  ិងបណ្តត ញ N4F ចងប្ក្សងសហគម្  ៍ នៅក្សនុងតំប ម់ា 
វវិាទដីធ្លី អាចឱ្យប្បជាពលរដឋដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយជាសហគម្ ។៍ នធ្វើការជាម្យួសហគម្ ជ៍ 
ជាតិនដើម្ភាគតិច គ្មបំ្ទបនចចក្សនទស  ិងការតស ូម្តិ នដើម្បកីារពារដីសម្ូហភាព។ គ្មបំ្ទសហគម្  ៍
ពប្ងឹងសាម្គាីភាព នលើក្សទឹក្សចិតត  ងិនរៀ សូប្តពីគ្មន  តាម្រយៈទសស ៈក្សិចចសិក្សា។ ប្ពម្ទាងំមា 
ទំនាក្សទ់ំ ងខ្លងនប្ៅ នដើម្បទីទួលបា នហោឋ រចនាសម្ព ័ធរបូវ ត  ងិតប្ម្ូវការចាបំាច ់ ប្ពម្ទាងំនសវា
សងាម្ ពិនប្គ្មេះនោបល់ដផ្នក្សចាប ់ជួយ នរៀបចំឯក្សសារពាក្សព់ ័ធ  ងិអ តរាគម្ផ្តល់នម្ធាវ។ី ពិចារណ្ត
នធ្វើគនប្មាងអភវិឌ្ឍនៅក្សនុងសហគម្  ៍ដដលរស់នៅក្សនុងដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច  ងិតំប ផ់្ទល ស់បតូរទីតាងំ
ថ្ាី នដើម្បកីាតប់ ាយវវិាទដីធ្ល ីបនងកើ ជីវភាពប្បជាពលរដឋ បង្ហក រការនក្សើ នទប ើងព្ ភាពគ្មា  ដីធ្លីរបស់ប្បជា
ពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស  ិងចំណ្តក្សប្សុក្ស។ 

៣. ពិចារណ្តនប្ជើសនរ ើសក្សរណីវវិាទ នផ្ទត តនលើលក្សាណៈពិនសសព្ នរឿងក្សតី ដដលមា ផ្ល 
ប េះពាល់ធ្ង ធ់្ងរដល់ធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ វបបធ្ម្ ៌ ិងវបិតតិសងាម្។ គួរនធ្វើការសិក្សាប្សាវប្ជាវលម្អតិ អំពី
បញ្ហា ប្ប ម្  ងិផ្លវបិាក្ស នក្សើតពីវវិាទដីធ្លកី្សនុងប្បនទស ដដលអាចដសវងរក្សអ ុសាស ជ៍ួយ ជ រង

 
 

ជនមាល េះដីធ្ីល  ិងបង្ហក រវវិាទដីធ្ល។ី ដសវងរក្សតអួងាក្សនុងវស័ិយឯក្សជ  សាា ប ័ជាតិ  ិងអនក្សជំនាញដីធ្លីព ី
អងាការអ តរជាតិ សក្សម្ាចូលរមួ្ដថ្ម្នទៀត។ 

៤. គួរនធ្វើការផ្សពវផ្ាយទូលំទូលាយពីសក្សម្ាភាពេុសចាប ់ ទបស់ាក តក់ារទស្រនាា  ដ ី
សាធារណៈ  ងិពប្ងឹងអភបិាលក្សិចចដីធ្ល។ី សហការនធ្វើសក្សម្ាភាពក្សំណតសំ់គ្មល់ប្ពំប្បទល់ដ ី
សហគម្ ។៍ 

 
អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់រ់ារាជជររោោឋឋ ភភិបិាបាលល៖៖  
១. គួរបនងកើ ក្សចិចសហការជាម្យួអងាការសងាម្សីុវលិ  ងិអនក្សពាក្សព់ ័ធនផ្សងនទៀត នធ្វើបចចុបប ន

ភាពពត័ម៌ា វវិាទដីធ្ល ី  ិងចងប្ក្សងរបាយការណ៍ ពត័ម៌ា  ពិតនពញនលញ  ិងសប្ម្បសប្មួ្ល
ជនប្ម្ើសដំនណ្តេះប្សាយក្សរណីវវិាទដីធ្លី ដដលមា នៅក្សនុងទិ ន យ័វវិាទ១៨រាជធា ីនេតតតាម្លក្សាណៈ 
បនចចក្សនទស។  

២. គួរបនងកើតប្បព ័ធម្ូលោឋ  ទិ ន យ័ប្គបប់្គងវវិាទដីធ្ល ី ក្សតប់្តាពត័ម៌ា បណតឹ ង សាវតា  ិង
ដចក្សរដំលក្សពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី ដល់អងាការសងាម្សីុវលិ សហគម្  ៍ នដើម្បនីធ្ើវបចុចបប នភាពរមួ្  ិងដសវង
រក្សដំនណ្តេះប្សាយរមួ្គ្មន តាម្តនួាទី  ិងការទទួលេុសប្តូវប្សបតាម្បទោឋ  គិតយុតត ។  

៣. គួរពន លឿ ការចុេះបញ្ជ ីដីធ្លី ដីរដឋ ដីព្ប្ពសហគម្  ៍ដីសម្ហូភាពជ ជាតិនដើម្ភាគតិច  ិងដី
បុគាលឯក្សជ  ឱ្យមា តមាល ភាព  ិងប្បសិទធភាព។ ក្សណំតដ់ីតំប ក់ារពារធ្ម្ាជាតិ ប្ពម្ទាងំ ក្សំណត់
ការប្គបប់្គង នោយមា ការចូលរមួ្ពីសហគម្  ៍ នជៀសវាងប្កុ្សម្ជ ឱ្កាស ិយម្ រកុ្សរា ដី 
សាធារណៈ។ អាជាា ធ្រម្ូលោឋ   គណៈក្សម្ាការប្គបប់្គងដីរដឋ គួរសិក្សាប្សាវប្ជាវឱ្យបា ចាស់លាស់ 
នដើម្បនីរៀបចំដផ្ ការនោេះប្សាយ  ិងចាតវ់ធិា ការ បង្ហក រសក្សម្ាភាពរា ដពី្ប្ពលិចទឹក្ស ដូចជានធ្វើការ
ផ្សពវផ្ាយ លាត នបាេះបនង្ហា លប្ពំដីសហគម្ ច៍ាស់លាស់  ងិបស្រង្ហក បបទនលាើសមា  
ប្បសិទធភាព។  

៤. គួរនធ្វើគនប្មាងអភវិឌ្ឍ ន៍ៅក្សនុងសហគម្  ៍ដដលរស់នៅក្សនុងដីសម្បទា សងាម្ក្សចិច  ិង
តំប ផ់្ទល ស់បតូរទីតាងំថ្ា ីនដើម្បកីាតប់ ាយវវិាទដីធ្លី បនងកើ ជីវភាពប្បជាពលរដឋ បង្ហក រការនក្សើ នទប ើងព្ 
ភាពគ្មា  ដីធ្លីរបស់ប្បជាពលរដឋប្កី្សប្ក្ស  ិងចណំ្តក្សប្សុក្ស។ 
 

អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់វ់វ ិសិស័័យយឯឯក្សក្សជជ    
១. ប្កុ្សម្ហ ុ សម្បទា កិ្ស  ិងវ ិិនោគិ  គួរចូលរមួ្សិក្សាវាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់  

បរសិាា  សងាម្ ឱ្យបា ចាស់លាស់ម្ុ  ឹងចាបន់ផ្តើម្អ ុវតតគនប្មាង នោយមា ក្សិចចសហការពី 
សហគម្ ប៍ េះពាល់ ព្ដគូអភវិឌ្ឍ  ិងទីប្បឹក្សាឯក្សរាជយ។ ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា ិក្ស  ិងវ ិិនោគិ ប្តូវ 
អ ុវតតតាម្ដំនណ្តេះប្សាយនៅក្សនុងរបាយការណ៍វាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់បរសិាា  សងាម្។ 



 
 

ក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត ចំ ួ ៩៦ក្សរណី។ វវិាទដីធ្លចីំ ួ ៧៤ក្សរណី ប្តូវបា នោេះបញ្ចបជ់ាសាា ពរ នហើយ
វវិាទ១៩៣ក្សរណីនទៀត ក្សំពុងប តនោេះប្សាយ ប តនធ្វើការអនងកត នៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត។  

នោងតាម្ការពិភាក្សានៅក្សនុងសិកាា សាលានផ្ាៀងផ្ទា តទ់ិ ន យ័ សមាជិក្សបណ្តត ញ LAHRiN 
 ិង N4F ដដលប្តូវបា នធ្វើន ើងនៅក្សនុងដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ បា ស និោឋ  ថ្ន ក្សរណីវវិាទដីធ្លីបា នធ្វើ
ឱ្យបាតប់ងធ់្ ធា ធ្ម្ាជាតិ ប េះពាល់សុវតាិភាពដីធ្ល ីបាតប់ងលំ់នៅឋា  បាតប់ងម់្េុរបរ បដ ាម្ពីន េះ
នទៀត តំណ្តងសហគម្ ប៍្ប ម្ ផ្លូវចាបរ់ងបណតឹ ងតុលាការ រស់នៅក្សនុងនសចក្សតបីារម្ភ  ងិ 
ភយ័ខ្លល ច។ 

 
អអ  ុុសាសាសស  ៍អ៍អងងាាកាការរNNGGOOFF    ិងិងសសមាមាជជិិក្សក្សបបណ្តណ្តតត ញញ៖៖ 
១. អងាការ NGOF ក្សសាងសម្តាភាពដល់សមាជកិ្សបណ្តត ញ ក្សនុងការចងប្ក្សងពត័ម៌ា   

របាយការណ៍វាល បនងកើតទប្ម្ងគ់ំរសូប្មាបស់មាជិក្សបំនពញក្សនុងការសរនសរនរឿងក្សតីវវិាទ។ បដ ាម្ពី
សមាជិក្សបណ្តត ញ បចចុបប ន អងាការNGOF គួរដសវងរក្សក្សិចចសហការពសីមាជិក្សថ្ាី  ងិ បគុកលមា ស
កាា  ុពល សប្មាបន់ធ្វើបចចុបប នភាព  ិង នោេះប្សាយ ក្សរណីវវិាទដធី្លី ពិនសសនៅក្សនុងតំប ទ់ំនាប 
ក្សណ្តត ល។ គួរសិក្សានទប ើងវញិពីក្សរណីអូសបនាល យនពលនវលា  ងិការខ្លតបងព់្ ជនមាល េះ។ គួរពិភាក្សា  
ពីបញ្ហា ប្ប ម្របស់សមាជកិ្សបណ្តត ញ  ក្សនុងការចុេះប្បម្ូលពត័ម៌ា ក្សរណីវវិាទនៅតាម្ម្ូលោឋ  ។ គួរ
សិក្សាពកី្សរណីវវិាទម្ ិទា ប់ញ្ចប ់ នធ្វើដផ្ ការសក្សម្ាភាពប្បម្ូលពត័ម៌ា បដ ាម្ ចុេះអនងកត  ងិ 
នោេះប្សាយ។ 

២. សមាជិក្សបណ្តត ញ LAHRiN  ិងបណ្តត ញ N4F ចងប្ក្សងសហគម្  ៍ នៅក្សនុងតំប ម់ា 
វវិាទដីធ្លី អាចឱ្យប្បជាពលរដឋដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយជាសហគម្ ។៍ នធ្វើការជាម្យួសហគម្ ជ៍ 
ជាតិនដើម្ភាគតិច គ្មបំ្ទបនចចក្សនទស  ិងការតស ូម្តិ នដើម្បកីារពារដីសម្ូហភាព។ គ្មបំ្ទសហគម្  ៍
ពប្ងឹងសាម្គាីភាព នលើក្សទឹក្សចិតត  ងិនរៀ សូប្តពីគ្មន  តាម្រយៈទសស ៈក្សិចចសិក្សា។ ប្ពម្ទាងំមា 
ទំនាក្សទ់ំ ងខ្លងនប្ៅ នដើម្បទីទួលបា នហោឋ រចនាសម្ព ័ធរបូវ ត  ងិតប្ម្ូវការចាបំាច ់ ប្ពម្ទាងំនសវា
សងាម្ ពិនប្គ្មេះនោបល់ដផ្នក្សចាប ់ជួយ នរៀបចំឯក្សសារពាក្សព់ ័ធ  ងិអ តរាគម្ផ្តល់នម្ធាវ។ី ពិចារណ្ត
នធ្វើគនប្មាងអភវិឌ្ឍនៅក្សនុងសហគម្  ៍ដដលរស់នៅក្សនុងដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច  ងិតំប ផ់្ទល ស់បតូរទីតាងំ
ថ្ាី នដើម្បកីាតប់ ាយវវិាទដីធ្ល ីបនងកើ ជីវភាពប្បជាពលរដឋ បង្ហក រការនក្សើ នទប ើងព្ ភាពគ្មា  ដីធ្លីរបស់ប្បជា
ពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស  ិងចំណ្តក្សប្សុក្ស។ 

៣. ពិចារណ្តនប្ជើសនរ ើសក្សរណីវវិាទ នផ្ទត តនលើលក្សាណៈពិនសសព្ នរឿងក្សតី ដដលមា ផ្ល 
ប េះពាល់ធ្ង ធ់្ងរដល់ធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ វបបធ្ម្ ៌ ិងវបិតតិសងាម្។ គួរនធ្វើការសិក្សាប្សាវប្ជាវលម្អតិ អំពី
បញ្ហា ប្ប ម្  ងិផ្លវបិាក្ស នក្សើតពីវវិាទដីធ្លកី្សនុងប្បនទស ដដលអាចដសវងរក្សអ ុសាស ជ៍ួយ ជ រង

 
 

ជនមាល េះដីធ្ីល  ិងបង្ហក រវវិាទដីធ្ល។ី ដសវងរក្សតអួងាក្សនុងវស័ិយឯក្សជ  សាា ប ័ជាតិ  ិងអនក្សជំនាញដីធ្លីព ី
អងាការអ តរជាតិ សក្សម្ាចូលរមួ្ដថ្ម្នទៀត។ 

៤. គួរនធ្វើការផ្សពវផ្ាយទូលំទូលាយពីសក្សម្ាភាពេុសចាប ់ ទបស់ាក តក់ារទស្រនាា  ដ ី
សាធារណៈ  ងិពប្ងងឹអភបិាលក្សិចចដីធ្លី។ សហការនធ្វើសក្សម្ាភាពក្សំណតសំ់គ្មល់ប្ពំប្បទល់ដ ី
សហគម្ ។៍ 

 
អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់រ់ារាជជររោោឋឋ ភភិបិាបាលល៖៖  
១. គួរបនងកើ ក្សចិចសហការជាម្យួអងាការសងាម្សីុវលិ  ងិអនក្សពាក្សព់ ័ធនផ្សងនទៀត នធ្វើបចចុបប ន

ភាពពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី  ិងចងប្ក្សងរបាយការណ៍ ពត័ម៌ា  ពិតនពញនលញ  ិងសប្ម្បសប្ម្ួល
ជនប្ម្ើសដំនណ្តេះប្សាយក្សរណីវវិាទដីធ្លី ដដលមា នៅក្សនុងទិ ន យ័វវិាទ១៨រាជធា ីនេតតតាម្លក្សាណៈ 
បនចចក្សនទស។  

២. គួរបនងកើតប្បព ័ធម្ូលោឋ  ទិ ន យ័ប្គបប់្គងវវិាទដីធ្ល ី ក្សតប់្តាពត័ម៌ា បណតឹ ង សាវតា  ិង
ដចក្សរដំលក្សពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី ដល់អងាការសងាម្សីុវលិ សហគម្  ៍ នដើម្បនីធ្ើវបចុចបប នភាពរមួ្  ិងដសវង
រក្សដំនណ្តេះប្សាយរមួ្គ្មន តាម្តនួាទ ី ិងការទទួលេុសប្តូវប្សបតាម្បទោឋ  គិតយុតត ។  

៣. គួរពន លឿ ការចុេះបញ្ជ ីដីធ្លី ដីរដឋ ដីព្ប្ពសហគម្  ៍ដីសម្ហូភាពជ ជាតិនដើម្ភាគតិច  ិងដី
បុគាលឯក្សជ  ឱ្យមា តមាល ភាព  ិងប្បសិទធភាព។ ក្សណំតដ់ីតំប ក់ារពារធ្ម្ាជាតិ ប្ពម្ទាងំ ក្សំណត់
ការប្គបប់្គង នោយមា ការចូលរមួ្ពីសហគម្  ៍ នជៀសវាងប្ក្សុម្ជ ឱ្កាស ិយម្ រកុ្សរា ដី 
សាធារណៈ។ អាជាា ធ្រម្ូលោឋ   គណៈក្សម្ាការប្គបប់្គងដីរដឋ គួរសិក្សាប្សាវប្ជាវឱ្យបា ចាស់លាស់ 
នដើម្បនីរៀបចំដផ្ ការនោេះប្សាយ  ិងចាតវ់ធិា ការ បង្ហក រសក្សម្ាភាពរា ដពី្ប្ពលិចទឹក្ស ដូចជានធ្វើការ
ផ្សពវផ្ាយ លាត នបាេះបនង្ហា លប្ពំដីសហគម្ ច៍ាស់លាស់  ងិបស្រង្ហក បបទនលាើសមា  
ប្បសិទធភាព។  

៤. គួរនធ្វើគនប្មាងអភវិឌ្ឍ ន៍ៅក្សនុងសហគម្  ៍ដដលរស់នៅក្សនុងដីសម្បទា សងាម្ក្សចិច  ិង
តបំ ផ់្ទល ស់បតូរទីតាងំថ្ា ីនដើម្បកីាតប់ ាយវវិាទដីធ្លី បនងកើ ជីវភាពប្បជាពលរដឋ បង្ហក រការនក្សើ នទប ើងព្ 
ភាពគ្មា  ដីធ្លីរបស់ប្បជាពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស  ិងចណំ្តក្សប្សុក្ស។ 
 

អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់វ់វ ិសិស័័យយឯឯក្សក្សជជ    
១. ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា កិ្ស  ិងវ ិិនោគិ  គួរចូលរមួ្សិក្សាវាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់  

បរសិាា  សងាម្ ឱ្យបា ចាស់លាស់ម្ុ  ឹងចាបន់ផ្តើម្អ ុវតតគនប្មាង នោយមា ក្សិចចសហការពី 
សហគម្ ប៍ េះពាល់ ព្ដគូអភវិឌ្ឍ  ិងទីប្បឹក្សាឯក្សរាជយ។ ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា ិក្ស  ិងវ ិិនោគិ ប្តូវ 
អ ុវតតតាម្ដំនណ្តេះប្សាយនៅក្សនុងរបាយការណ៍វាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់បរសិាា  សងាម្។ 



 
 

២. ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា កិ្ស  ងិវ ិិនោគ ិ ប្តូវអ ុវតត  ិងនគ្មរពតាម្នគ្មលការណ៍  សាជីវក្សម្ា 
សិទធិម្ ុសស  ងិធុ្រៈក្សិចច  ងិលក្សា តិក្សៈមា ដចងនៅក្សនុងក្សចិចប្ពម្នប្ពៀងរវាងរោឋ ភបិាល  ិងវស័ិយ 
ឯក្សជ  ប្ពម្ទាងំមា នគ្មល នោបាយគ្មពំារសុេភាព  ិងសុវតាិភាពការង្ហរ។ 

 
 

សេចក្តីថ្លែខអំណរគណុ 
 

របាយការណ៍វវិាទដធី្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់ នៅក្សនុងរាជធា ីភននំពញ  ិង១៧នេតត ព្ ប្បនទសក្សម្ពុជា 
បា នធ្វើចងប្ក្សងនោយមា ការចូលរមួ្ពីសមាជកិ្សបណ្តត ញLAHRiN  ិងN4F ផ្តល់នោបល់ នផ្ាៀង
ផ្ទា តទ់ិ ន យ័  ិងផ្តល់ពត័ម៌ា ក្សរណីវវិាទដីធ្លី។ នយើងេាុ ំសូម្ដថ្លងអណំរគុណដប៏្ជាលនប្ៅ ចំនពាេះការ
ចូលរមួ្សហការ  ិងគ្មបំ្ទ ពសីមាជិក្សបណ្តត ញ ប្ពម្ទាងំអាជាា ធ្រនេតត  ិងអាជាា ធ្រម្ូលោឋ  ព្ នេតត 
ដក្សប ក្សពំត នកាេះកុ្សង ក្សពំងស់ពឺ ក្សំពងឆ់្ន ងំ នពាធ្ិ៍សាត ់ ឧតតរមា ជយ័ ប្ក្សនចេះ សាឹងដប្តង រត គិរ ី
ម្ណឌ លគិរ ី បា ចូលរមួ្ផ្តល់ពត័ម៌ា ពតិប្បាក្សដ  ិងអាចនជឿជាក្សប់ា  សប្មាបធ់ាតុចូលក្សនុងរបាយ
ការណ៍ន េះ។ 

 
អក្សរកាត់ 

 

នវទិកាព្ អងាការម្ ិដម្ រោឋ ភបិាល សតីពីក្សម្ពុជា     (NGOF) 
ម្ជឈម្ណឌ លសំរាបក់ារសិក្សាជា េ់ពស់                (CAS) 
បណ្តត ញសិទធិដធី្លី  ិងលំនៅឋា                        (LAHRiN) 
បណ្តត ញអភបិាលក្សិចចព្ប្ពន ើ                           (N4F) 
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២. ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា កិ្ស  ងិវ ិិនោគ ិ ប្តូវអ ុវតត  ិងនគ្មរពតាម្នគ្មលការណ៍  សាជីវក្សម្ា 
សិទធិម្ ុសស  ងិធុ្រៈក្សិចច  ងិលក្សា តិក្សៈមា ដចងនៅក្សនុងក្សចិចប្ពម្នប្ពៀងរវាងរោឋ ភបិាល  ិងវស័ិយ 
ឯក្សជ  ប្ពម្ទាងំមា នគ្មល នោបាយគ្មពំារសុេភាព  ិងសុវតាិភាពការង្ហរ។ 

 
 

សេចក្តីថ្លែខអំណរគណុ 
 

របាយការណ៍វវិាទដធី្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់ នៅក្សនុងរាជធា ីភននំពញ  ិង១៧នេតត ព្ ប្បនទសក្សម្ពុជា 
បា នធ្វើចងប្ក្សងនោយមា ការចូលរមួ្ពីសមាជកិ្សបណ្តត ញLAHRiN  ិងN4F ផ្តល់នោបល់ នផ្ាៀង
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១. សេចក្តីស្តើម និខ បញ្ហា ទូសៅ  
ជាទូនៅ ម្ូលនហតុវវិាទដធី្លីនក្សើតនទប ើងពី ការផ្តល់សម្បទា ដីនសដឋក្សចិច សម្បទា ដអីភវិឌ្ឍ ៏

តំប ន់សដឋក្សិចចពិនសស សម្បទា ដីប្សាវប្ជាវ  ងិរកុ្សរក្សដរ    ិងសម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច ប្ពម្ទាងំ
គនប្មាង 
អភវិឌ្ឍ ធ៍្ំៗ ដដលម្ ិបា អ ុវតតប្តឹម្ប្តូវតាម្លក្សាេណឌ ទូនៅ នោយេវេះការចូលរមួ្ពិនប្គ្មេះនោបល់
នពញនលញពីប្បជាពលរដឋ ដដលរស់នៅទីននាេះ។  

លំហូរព្ ម្ូល ិធ្អិភវិឌ្ឍ ន៍ហោឋ រចនាសម្ព ័ធធំ្ៗ ដដលបា ចូលម្ក្សក្សម្ពុជា តាម្រយៈការភាជ ប ់
ឥទធិពលនសដឋក្សិចច  ិងការអភវិឌ្ឍ។ គនប្មាងអភវិឌ្ឍ ប៍ា នធ្វើឱ្យសហគម្  ៍បាតប់ងដ់ីធ្ល ីលំនៅឋា  
នហើយប្បជាពលរដឋប េះពាល់ម្ ិទទួលបា សំណងសម្រម្យ  ិងយុតតិធ្ម្ ៌  ិងតប្មូ្វឱ្យមា ការផ្ទល ស់ 
បតូរទីតាងំថ្ាី។  

គនប្មាងអភវិឌ្ឍ ទ៍បី្កុ្សង ដូចជា គនប្មាងអភវិឌ្ឍ រ៍បស់ប្កុ្សម្ហ ុ ឯក្សជ  គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍
នហោឋ រចនាសម្ព ័ធទីប្ក្សុង គនប្មាងពប្ងីក្សទីប្កុ្សងថ្ា ី ដផ្ ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុងរបស់រាជរោឋ ភបិាល។ល។ 
គនប្មាងអភវិឌ្ឍ ទ៍បី្កុ្សង នាឱំ្យសហគម្ ប៍្កី្សប្ក្សទីប្កុ្សង ប្ប ម្ម្ុេ ងឹការបនណត ញនចញ ការនោេះដូរ
ដីធ្ល ី ិងការផ្ទល ស់បតូរទីតាងំថ្ាី នធ្វើឱ្យប េះពាល់ដល់ជីវភាព ឆ្ង យពីនសវាសាធារណៈ ម្ណឌ លសុេភាព 
សាលានរៀ  ផ្លូវថ្នល់  ិងទំនាក្សទ់ំ ងខ្លងនប្ៅ។  

ការអភវិឌ្ឍនសដឋក្សិចចរកី្សចនប្ម្ើ  វស័ិយនទសចរណ៍នក្សើ នទប ើង ម្ហិចឆតានទសចរណ៍ខ្លន តធ្ំ នាឱំ្យ
មា តប្មូ្វការដីធ្លីកា ដ់តធ្ ំ  ងិទីផ្ារដីធ្លីនទប ើងព្ថ្ល នោយសារមា ការដក្សព្ចនដីធ្លីជាតំប  ់ នទសចណ៍
ខ្លន តធ្ំ បុរលំីនៅឋា  ពិនសសតំប ម់ា នទសភាពលអដបបធ្ម្ាជាតិ ដដលជាដីប្បជាពលរដឋរស់រា ព្ប្ព
ដក្សបរនជើងភនពំីម្ុ   ិងដីនៅដក្សបរនននរសម្ុប្ទ មាតទ់ន ល បឹងបរួ អ ូសាឹង។ល។  

បដ ាម្ពីន េះ ប្កុ្សម្ ាួញដធី្លីមា ចលនាជប្មុ្ញ បងាិតបងា ំឬោក្សស់មាព ធ្ប្បជាពលរដឋប េះពាល់
គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍  ងិប្បជាពលរដឋនៅតាម្តំប ន់ទសភាពលអទាងំននាេះ ឱ្យលក្សដ់កី្សនុងតព្ម្លទាបបផុំ្
ត។ ក្សដូ៏ចគ្មន  ប្បជាពលរដឋេលេះម្ ិមា លទធភាពប តរស់នៅក្សនុងតំប ដ់ីសម្បទា សងាម្ក្សចិច នហើយ
ពួក្សគ្មតប់្តូវបា អនក្សមា ប្បាក្ស ់បញ្ចុ េះបញ្ចូ លឱ្យលក្សដ់ីននាេះ។  

ជនមាល េះដីធ្លីនក្សើតនទប ើង នោយសារប្ក្សុម្ហ ុ   ងិបុគាលម្យួចំ ួ  ចាបយ់ក្សដដ តំប ន់ សាទ 
 ិងតំប ម់ាតស់ម្ុប្ទ នោយលុបសម្ុប្ទ នហើយប្ក្សុម្ហ ុ េលេះ ទទួលបា សិទធិលុបសម្ុប្ទ នាឱំ្យបាត់
ដដ ន សាទ ពិនសសដដ ន សាទទកឹ្សរាក្ស ់ ជាក្សដ លងន សាទសប្មាបប់្បក្សបរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ  ងិជា
នសបៀងអាហាររបស់ប្បជាន សាទប្កី្សប្ក្ស អនក្សន សាទនថ្ាើរនជើង អនក្សន សាទលក្សាណៈប្គសួារ ដដលគ្មា  
ទូក្សទំន ើប នប្បើប្បាស់ឧបក្សរណ៍បុរាណ( បិ)។ ប្បជាពលរដឋប្កី្សប្ក្សរស់នៅតាម្មាតទ់ន ល ដងសាឹង 
ដងអូរ បឹងបរួ  ិងអនក្សន សាទប្តីទឹក្សសាប ក្សប៏្តូវរងនប្គ្មេះ  ងិមា ជនមាល េះនក្សើតនទប ើងដូចគ្មន  នោយសារ
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១. សេចក្តីស្តើម និខ បញ្ហា ទូសៅ  
ជាទូនៅ ម្ូលនហតុវវិាទដធី្លីនក្សើតនទប ើងពី ការផ្តល់សម្បទា ដីនសដឋក្សចិច សម្បទា ដអីភវិឌ្ឍ ៏

តំប ន់សដឋក្សិចចពិនសស សម្បទា ដីប្សាវប្ជាវ  ងិរកុ្សរក្សដរ    ិងសម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច ប្ពម្ទាងំ
គនប្មាង 
អភវិឌ្ឍ ធ៍្ំៗ ដដលម្ ិបា អ ុវតតប្តឹម្ប្តូវតាម្លក្សាេណឌ ទូនៅ នោយេវេះការចូលរមួ្ពិនប្គ្មេះនោបល់
នពញនលញពីប្បជាពលរដឋ ដដលរស់នៅទីននាេះ។  

លំហូរព្ ម្ូល ិធ្អិភវិឌ្ឍ ន៍ហោឋ រចនាសម្ព ័ធធ្ំៗ  ដដលបា ចូលម្ក្សក្សម្ពុជា តាម្រយៈការភាជ ប ់
ឥទធិពលនសដឋក្សិចច  ិងការអភវិឌ្ឍ។ គនប្មាងអភវិឌ្ឍ ប៍ា នធ្វើឱ្យសហគម្  ៍បាតប់ងដ់ីធ្ល ីលំនៅឋា  
នហើយប្បជាពលរដឋប េះពាល់ម្ ិទទួលបា សំណងសម្រម្យ  ិងយុតតិធ្ម្ ៌  ិងតប្ម្ូវឱ្យមា ការផ្ទល ស់ 
បតូរទីតាងំថ្ាី។  

គនប្មាងអភវិឌ្ឍ ទ៍បី្ក្សុង ដូចជា គនប្មាងអភវិឌ្ឍ រ៍បស់ប្ក្សមុ្ហ ុ ឯក្សជ  គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍
នហោឋ រចនាសម្ព ័ធទីប្ក្សុង គនប្មាងពប្ងីក្សទីប្ក្សុងថ្ាី ដផ្ ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុងរបស់រាជរោឋ ភបិាល។ល។ 
គនប្មាងអភវិឌ្ឍ ទ៍បី្ក្សុង នាឱំ្យសហគម្ ប៍្ក្សីប្ក្សទីប្ក្សងុ ប្ប ម្ម្ុេ ងឹការបនណត ញនចញ ការនោេះដូរ
ដីធ្លី  ិងការផ្ទល ស់បតូរទីតាងំថ្ាី នធ្វើឱ្យប េះពាល់ដល់ជីវភាព ឆ្ង យពីនសវាសាធារណៈ ម្ណឌ លសុេភាព 
សាលានរៀ  ផ្លូវថ្នល់  ិងទំនាក្សទ់ំ ងខ្លងនប្ៅ។  

ការអភវិឌ្ឍនសដឋក្សិចចរកី្សចនប្ម្ើ  វស័ិយនទសចរណ៍នក្សើ នទប ើង ម្ហិចឆតានទសចរណ៍ខ្លន តធ្ំ នាឱំ្យ
មា តប្ម្ូវការដធី្លីកា ដ់តធ្ំ  ងិទីផ្ារដីធ្លីនទប ើងព្ថ្ល នោយសារមា ការដក្សព្ចនដីធ្លីជាតំប  ់ នទសចណ៍
ខ្លន តធ្ំ បុរលំីនៅឋា  ពិនសសតំប ម់ា នទសភាពលអដបបធ្ម្ាជាតិ ដដលជាដីប្បជាពលរដឋរស់រា ព្ប្ព
ដក្សបរនជើងភនពំីម្ុ   ិងដីនៅដក្សបរនននរសម្ុប្ទ មាតទ់ន ល បឹងបរួ អូ សាឹង។ល។  

បដ ាម្ពីន េះ ប្ក្សុម្ ាួញដធី្លីមា ចលនាជប្ម្ុញ បងាិតបងាំ ឬោក្សស់មាព ធ្ប្បជាពលរដឋប េះពាល់
គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍  ងិប្បជាពលរដឋនៅតាម្តំប ន់ទសភាពលអទាងំននាេះ ឱ្យលក្សដ់កី្សនុងតព្ម្លទាបបផុំ្
ត។ ក្សដូ៏ចគ្មន  ប្បជាពលរដឋេលេះម្ ិមា លទធភាពប តរស់នៅក្សនុងតំប ដ់ីសម្បទា សងាម្ក្សចិច នហើយ
ពួក្សគ្មតប់្តូវបា អនក្សមា ប្បាក្ស ់បញ្ចុ េះបញ្ចូ លឱ្យលក្សដ់ីននាេះ។  

ជនមាល េះដីធ្លីនក្សើតនទប ើង នោយសារប្ក្សុម្ហ ុ   ងិបុគាលម្យួចំ ួ  ចាបយ់ក្សដដ តំប ន់ សាទ 
 ិងតំប ម់ាតស់ម្ុប្ទ នោយលុបសម្ុប្ទ នហើយប្ក្សុម្ហ ុ េលេះ ទទួលបា សិទធិលុបសម្ុប្ទ នាឱំ្យបាត់
ដដ ន សាទ ពិនសសដដ ន សាទទកឹ្សរាក្ស ់ ជាក្សដ លងន សាទសប្មាបប់្បក្សបរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ  ិងជា
នសបៀងអាហាររបស់ប្បជាន សាទប្ក្សីប្ក្ស អនក្សន សាទនថ្ាើរនជើង អនក្សន សាទលក្សាណៈប្គសួារ ដដលគ្មា  
ទូក្សទំន ើប នប្បើប្បាស់ឧបក្សរណ៍បុរាណ( បិ)។ ប្បជាពលរដឋប្ក្សីប្ក្សរស់នៅតាម្មាតទ់ន ល ដងសាឹង 
ដងអូរ បឹងបរួ  ិងអនក្សន សាទប្តីទឹក្សសាប ក្សប៏្តូវរងនប្គ្មេះ  ងិមា ជនមាល េះនក្សើតនទប ើងដូចគ្មន  នោយសារ
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ប្ក្សុម្ហ ុ   ិងបគុកលម្យួច ំ ួ លុបបងឹ លុបសាឹង លុបអ ូលុបប្បទាយ  ងិចាក្សដ់ពីប្ងកី្សប្ចាងំទន ល 
សប្មាបស់ាងសងសំ់ណងប់ុរ ីអគ្មរ ផ្ារទំន ើប  ិងក្សដ លងក្សសំា តនផ្សងៗ។  

ប្បជាពលរដឋេលេះចាបយ់ក្សដីរដឋ  ិងដឯីក្សជ  ប្ពម្ជាម្យួ អនក្សមា អំណ្តចជាេនង បញ្ចុ េះ
បញ្ចូ លអនក្សប្ក្សីប្ក្សនៅកាបព់្ប្ពលិចទឹក្ស រា ដីរដឋលក្សឱ់្យេលួ  នហើយចាបន់ផ្តើម្ រា ដីនផ្សងនទៀត អនក្សទាងំ
ននាេះ ប្តូវបា អាជាា ធ្របតឹង នាឱំ្យនក្សើតមា ជនមាល េះដីធ្លី។ 

គនប្មាងអភវិឌ្ឍ េ៍លេះ ម្ ិបា នធ្វើការវាយតព្ម្លនហតុប េះពាល់បរសិាា  សងាម្ ឬរបាយការណ៏ព្ 
ការសិក្សាវាយតព្ម្លនហតុប េះពាល់បរសិាា   មា គុណភាពទាប ម្ ិអ ុវតតតាម្ តីិវធិ្ី េវេះតមាល ភាព 
ពត័ម៌ា ម្ ិប្គបប់្ជុងនប្ជាយ ប្ពម្ទាងំក្សងវេះការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ ក្សចិចពិនប្គ្មេះនោបល់ម្ ិនពញ
នលញជាម្យួប្បជាពលរដឋរងនប្គ្មេះ  ិងភាគីពាក្សព់ ័ធនផ្សងនទៀត។ បដ ាម្ពីន េះ សហគម្ ប៍្ក្សីប្ក្សេលេះ
ប្តូវបា ក្សណំតថ់្ន ជាប្ក្សុម្រស់នៅនលើដីម្ ិប្សបចាប ់ ម្ ិអាចទទួលបា សំណងទូទាត ់  ងិ
យុតតិធ្ម្ ៌ប្ពម្ទាងំប្ប ម្បញ្ហា ស តិសុេ សុវតាិភាព  ិងបាតប់ងដ់ធី្លី លំនៅឋា ។ 

ការចុេះបញ្ជ ីជាលក្សាណៈប្បព ័ធនៅម្ ិទា ប់ា ប្គបក់្សាលដ ី (ការគ្មា  បណ័ណ សមាា ល់សិទធកិា ់
កាបដ់ីធ្លី ឬវញិ្ហា ប បប្តសមាា ល់អចល វតាុ)  ិងភាពម្ ិប្បប្ក្សតីព្ ការនចញបង្ហក  ព់្ដកា ក់ាបន់ប្បើ
ប្បាស់ដីធ្លី ដល់បុគាលឯក្សជ ម្យួចំ ួ  ប្តួតនលើដីនភាគៈប្តមឹ្ប្តូវតាម្ចាប។់  

នលើសពីន េះ ការចូលទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីរដឋេុសចាប ់ រមួ្មា  ដីសហគម្ ព៏្ប្ពន ើជា ីតិ
បុគាល ប្សបចាប ់ ដីព្ប្ពរបស់រដឋសាិតក្សនុងតំប ក់ារពារបរសិាា   តំប អ់ភរិក្សស តបំ ព់្ប្ពលិចទឹក្ស
ទន លសាប  ងិតំប ព់្ប្ពនកាងកាងមាតស់ម្ុប្ទ។ល។ ក្ស លងម្ក្ស ការនប្បើប្បាស់វធិ្សីាស្រសតនោេះប្សាយ
បទនលាើស តាម្ការសប្ម្បសប្ម្ួល ការអបរ់ ំចំនពាេះជ ប្បប្ពតឹតបទនលាើសប្ពហាទណឌ  ឬ ីទណឌ ភាព ក្ស៏
ជាម្ូលនហតុចម្បង ដដលនាឱំ្យនក្សើតទំនាស់  ងិបងកផ្លប េះពាល់លទធផ្លការង្ហរអភបិាលក្សិចចដីធ្ល ី
ព្ប្ពន ើ  ិងធ្ ធា ធ្ម្ាជាត។ិ 

 
១១..១១..  អអំពំពីីវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីី    

ជាទូនៅ វវិាទដីធ្លីមា ទប្ម្ងភ់ាជ បគ់្មន  នហើយទីតាងំគឺជាទំនាស់ បញ្ហា ដីធ្លី  ិងធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ 
ជានដើម្ចម្ ឬក្សតាត បងករសំខ្ល ។់ 1  វានក្សើតនទប ើងនៅក្សនុងប្បនទសក្សំពុងអភវិឌ្ឍ  ៍  ិងប្បនទសសាិតក្សនុង
អ តរកាល ដដលសាា ប ័ទផី្ារដធី្លីនៅទ ន់េាយ ការរកី្សរាលោលព្ ឱ្កាសសប្មាបក់ារនក្សង
ចំនណញ នោយអំនពើេុសចាប ់នហើយប្បជាពលរដឋប្ក្សប្ក្សីភាគនប្ចើ ក្សងវេះទទួលបា ដីធ្លី។  

 
1 The United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action. TOOLKIT AND GUIDANCE FOR 
PREVENTING AND MANAGING LAND AND NATURAL RESOURCES CONFLICT. Land and Conflict (2012) 

 
 

ម្ជឈម្ណឌ លសំរាបក់ារសិក្សាជា េ់ពស់(CAS) បា ចាតវ់វិាទដធី្លីនៅក្សម្ពុជា មា បីប្បនភទ 
នោយដផ្អក្សនលើបទពិនសាធ្ ក៍ារង្ហរនោេះប្សាយបញ្ហា ដីធ្លីរបស់ នលាក្ស អានសលដ2៖  

ទី១. ជនមាល េះរវាងរដឋ  ងិប្បជាពលរដឋសីុវលិ មា ពីរដបបធ្ំៗ (១. ជនមាល េះនក្សើតនោយសារអនក្សភូម្ិ
បា ទស្រនាា  ដ ីក្សម្ាសិទធិរបស់រដឋ ដូចជា ដីព្ប្ព ដីសម្បទា  ឬដីសប្មាបស់ាធារណៈជ នប្បើប្បាស់ ជា
អាទ ិសាលានរៀ  ផ្លូវថ្នល់។ល។ ជនមាល េះនក្សើតមា ការបនណត ញនចញពកី្សដ លង ដដលប្បជាពលរដឋបា 
នប្បើប្បាស់ជានប្ចើ ឆ្ន ។ំ ២. ក្សរណីរដឋដក្សហូតដីសប្មាបន់គ្មលបំណងសាធារណៈ ជនមាល េះនក្សើតមា  
នោយសារប្បជាពលរដឋម្ ិយល់ប្ពម្នបាេះបងដ់ីឱ្យរដឋ នប្ពាេះពួក្សគ្មតម់្ ិនពញចតិតចំនពាេះតព្ម្លផ្តល់
សំណង)។  

ទី២. ជនមាល េះរវាងប្បជាពលរដឋ  ិងម្ស្រ តរីោឋ ភបិាល ដដលនដើរតួនដើម្បផី្លប្បនោជ ផ៍្ទា ល់េលួ  
ឬក្សជ៏ា ាួញក្សណ្តត លសប្មាបវ់ស័ិយឯក្សជ ។ ការក្សតស់មាា ល់ មា ក្សងក្សមាល ងំប្បោបអ់ាវធុ្របស់
រាជរោឋ ភបិាល បងាំដក្សហូតដសីប្មាបផ់្លប្បនោជ េ៍លួ ។ ប្បនភទជនមាល េះទី១  ិងទី២ ក្សរណីជនមាល េះ
ជានប្ចើ នក្សើតនទប ើង នោយអនក្សភូម្បិ តការកា ក់ាប ់នោយនក្សរដដំណលព្ សស្រង្ហា ម្  ងិភាពប្កី្សប្ក្ស។  

ទី៣. ជនមាល េះពាក្សព់ ័ធភាគីឯក្សជ  ជនមាល េះន េះមា ពីរដបប (១. ការប តអណំេះអំណ្តងប្ទពយ
សម្បតតិម្ុ សម្យ័ដេារប្ក្សហម្ នក្សើតមា ជាទូនៅក្សនុងនដើម្ទសវតសរឆ៍្ន ១ំ៩៩០ នប្កាយម្ក្សបា ថ្យ
ចុេះ។ ២. ជនមាល េះប្ពំប្បទល់ប្តួតសីុគ្មន  នក្សរម្រតក្ស  ិងការកា ក់ាបដ់ីធ្ល)ី។3  

 
តាម្ការសិក្សាថ្ាីៗន េះ បរបិទវវិាទដីធ្លកី្សនុងនពលបចចុបប ន ភាគនប្ចើ ជនមាល េះនក្សើតមា ន ើងរវាង

ប្បជាពលរដឋ  ិងប្កុ្សម្ហ ុ ទទលួបា សម្បទា ដ ី ិងប្ក្សុម្ហ ុ វ ិវិនិោគមា តប្ម្ូវការដីធ្លីនប្ចើ  ដូច
ជា ប្កុ្សម្ហ ុ ក្សសិ-ឧសាហក្សម្ា ប្ក្សមុ្ហ ុ រកុ្សរក្សដរ   ប្ក្សុម្ហ ុ អចល ប្ទពយ  ិងសំណង ់ ប្ក្សុម្ហ ុ 
នទសចរណ៍ខ្លន តធ្ំ។ បដ ាម្ពនី េះ ទំនាស់រវាងរដឋ  ិងប្បជាពលរដឋប េះពាល់ គនប្មាងនហោឋ រចនាស
ម្ព ័ធធ្ំៗ ម្ក្សពីហរញិ្ា បបទា របស់ធ្នាគ្មរអភវិឌ្ឍ អ៍ តរជាតិ ក្សម្ចនីទវរភាគី  ិងប្កុ្សម្ហ ុ វ ិិនោគទុ 
ឯក្សជ ធ្ំៗ។ ជាងន េះនទៀត ជនមាល េះនក្សើតមា នោយសារ សក្សម្ាភាពរា ដីព្ប្ព ចាបយ់ក្សដសីាធារណៈ 
ដីសម្ូហភាព នោយជ ឱ្កាស ិយម្។ ម្ូលនហតុវវិាទដធី្ល ីនក្សើតនចញពី គនប្មាងសម្បទា ដសីងាម្
ក្សិចច  ងិគនប្មាងនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ នោយសារគនប្មាងទាងំននាេះ ម្ ិបា សិក្សាប្តឹម្ប្តូវ  ិងការ
ពិនប្គ្មេះនោបល់សាធារណៈម្ ិនពញនលញ។4 

 
 

2 នលាក្ស អានសលដ ជាទីប្បឹក្សាគណក្សម្ាការសិទធិម្ ុសសសភាជាតិពឆី្ន ១ំ៩៩០-១៩៩៩ 
3 The NGO Forum on Cambodia. A Study on Land Disputes in Four Provinces of Cambodia: Mapping, Impacts, 
and Possible Solutions (2015) 
4 The NGO Forum on Cambodia, Research Advocacy Communication Center (RACC) “Statistical Analysis of 
Land Disputes in Cambodia (2014) 
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វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

 
 

ប្ក្សុម្ហ ុ   ិងបគុកលម្យួច ំ ួ លុបបងឹ លុបសាឹង លុបអ ូលុបប្បទាយ  ងិចាក្សដ់ពីប្ងកី្សប្ចាងំទន ល 
សប្មាបស់ាងសងសំ់ណងប់ុរ ីអគ្មរ ផ្ារទំន ើប  ិងក្សដ លងក្សសំា តនផ្សងៗ។  

ប្បជាពលរដឋេលេះចាបយ់ក្សដីរដឋ  ិងដឯីក្សជ  ប្ពម្ជាម្យួ អនក្សមា អំណ្តចជាេនង បញ្ចុ េះ
បញ្ចូ លអនក្សប្ក្សីប្ក្សនៅកាបព់្ប្ពលិចទឹក្ស រា ដីរដឋលក្សឱ់្យេលួ  នហើយចាបន់ផ្តើម្ រា ដីនផ្សងនទៀត អនក្សទាងំ
ននាេះ ប្តូវបា អាជាា ធ្របតឹង នាឱំ្យនក្សើតមា ជនមាល េះដីធ្លី។ 

គនប្មាងអភវិឌ្ឍ េ៍លេះ ម្ ិបា នធ្វើការវាយតព្ម្លនហតុប េះពាល់បរសិាា  សងាម្ ឬរបាយការណ៏ព្ 
ការសិក្សាវាយតព្ម្លនហតុប េះពាល់បរសិាា   មា គុណភាពទាប ម្ ិអ ុវតតតាម្ តីិវធិ្ ី េវេះតមាល ភាព 
ពត័ម៌ា ម្ ិប្គបប់្ជុងនប្ជាយ ប្ពម្ទាងំក្សងវេះការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ ក្សចិចពិនប្គ្មេះនោបល់ម្ ិនពញ
នលញជាម្យួប្បជាពលរដឋរងនប្គ្មេះ  ិងភាគពីាក្សព់ ័ធនផ្សងនទៀត។ បដ ាម្ពីន េះ សហគម្ ប៍្ក្សីប្ក្សេលេះ
ប្តូវបា ក្សណំតថ់្ន ជាប្ក្សុម្រស់នៅនលើដីម្ ិប្សបចាប ់ ម្ ិអាចទទួលបា សំណងទូទាត ់  ងិ
យុតតិធ្ម្ ៌ប្ពម្ទាងំប្ប ម្បញ្ហា ស តិសុេ សុវតាិភាព  ិងបាតប់ងដ់ធី្លី លំនៅឋា ។ 

ការចុេះបញ្ជ ីជាលក្សាណៈប្បព ័ធនៅម្ ិទា ប់ា ប្គបក់្សាលដ ី (ការគ្មា  បណ័ណ សមាា ល់សិទធកិា ់
កាបដ់ីធ្ល ី ឬវញិ្ហា ប បប្តសមាា ល់អចល វតាុ)  ិងភាពម្ ិប្បប្ក្សតីព្ ការនចញបង្ហក  ព់្ដកា ក់ាបន់ប្បើ
ប្បាស់ដីធ្ល ីដល់បុគាលឯក្សជ ម្យួចំ ួ  ប្តួតនលើដីនភាគៈប្តមឹ្ប្តូវតាម្ចាប។់  

នលើសពីន េះ ការចូលទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីរដឋេុសចាប ់ រមួ្មា  ដីសហគម្ ព៏្ប្ពន ើជា ីតិ
បុគាល ប្សបចាប ់ ដីព្ប្ពរបស់រដឋសាិតក្សនុងតំប ក់ារពារបរសិាា   តំប អ់ភរិក្សស តបំ ព់្ប្ពលិចទឹក្ស
ទន លសាប  ងិតំប ព់្ប្ពនកាងកាងមាតស់ម្ុប្ទ។ល។ ក្ស លងម្ក្ស ការនប្បើប្បាស់វធិ្សីាស្រសតនោេះប្សាយ
បទនលាើស តាម្ការសប្ម្បសប្ម្ួល ការអបរ់ ំចំនពាេះជ ប្បប្ពតឹតបទនលាើសប្ពហាទណឌ  ឬ ីទណឌ ភាព ក្ស៏
ជាម្ូលនហតុចម្បង ដដលនាឱំ្យនក្សើតទំនាស់  ងិបងកផ្លប េះពាល់លទធផ្លការង្ហរអភបិាលក្សិចចដីធ្ល ី
ព្ប្ពន ើ  ិងធ្ ធា ធ្ម្ាជាត។ិ 

 
១១..១១..  អអំពំពីវីវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលី ី   

ជាទូនៅ វវិាទដីធ្លីមា ទប្ម្ងភ់ាជ បគ់្មន  នហើយទីតាងំគឺជាទំនាស់ បញ្ហា ដីធ្ល ី ិងធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ 
ជានដើម្ចម្ ឬក្សតាត បងករសំខ្ល ។់ 1  វានក្សើតនទប ើងនៅក្សនុងប្បនទសក្សំពុងអភវិឌ្ឍ  ៍  ិងប្បនទសសាិតក្សនុង
អ តរកាល ដដលសាា ប ័ទផី្ារដធី្លីនៅទ ន់េាយ ការរកី្សរាលោលព្ ឱ្កាសសប្មាបក់ារនក្សង
ចំនណញ នោយអំនពើេុសចាប ់នហើយប្បជាពលរដឋប្ក្សប្ក្សីភាគនប្ចើ ក្សងវេះទទួលបា ដីធ្លី។  

 
1 The United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action. TOOLKIT AND GUIDANCE FOR 
PREVENTING AND MANAGING LAND AND NATURAL RESOURCES CONFLICT. Land and Conflict (2012) 

 
 

ម្ជឈម្ណឌ លសំរាបក់ារសិក្សាជា េ់ពស់(CAS) បា ចាតវ់វិាទដីធ្លីនៅក្សម្ពុជា មា បីប្បនភទ 
នោយដផ្អក្សនលើបទពិនសាធ្ ក៍ារង្ហរនោេះប្សាយបញ្ហា ដីធ្លីរបស់ នលាក្ស អានសលដ2៖  

ទី១. ជនមាល េះរវាងរដឋ  ងិប្បជាពលរដឋសីុវលិ មា ពីរដបបធ្ំៗ (១. ជនមាល េះនក្សើតនោយសារអនក្សភូម្ិ
បា ទស្រនាា  ដ ីក្សម្ាសិទធិរបស់រដឋ ដូចជា ដីព្ប្ព ដីសម្បទា  ឬដីសប្មាបស់ាធារណៈជ នប្បើប្បាស់ ជា
អាទិ សាលានរៀ  ផ្លូវថ្នល់។ល។ ជនមាល េះនក្សើតមា ការបនណត ញនចញពកី្សដ លង ដដលប្បជាពលរដឋបា 
នប្បើប្បាស់ជានប្ចើ ឆ្ន ។ំ ២. ក្សរណីរដឋដក្សហូតដីសប្មាបន់គ្មលបំណងសាធារណៈ ជនមាល េះនក្សើតមា  
នោយសារប្បជាពលរដឋម្ ិយល់ប្ពម្នបាេះបងដ់ីឱ្យរដឋ នប្ពាេះពួក្សគ្មតម់្ ិនពញចតិតចំនពាេះតព្ម្លផ្តល់
សំណង)។  

ទី២. ជនមាល េះរវាងប្បជាពលរដឋ  ិងម្ស្រ តីរោឋ ភបិាល ដដលនដើរតួនដើម្បផី្លប្បនោជ ផ៍្ទា ល់េលួ  
ឬក្សជ៏ា ាួញក្សណ្តត លសប្មាបវ់ស័ិយឯក្សជ ។ ការក្សតស់មាា ល់ មា ក្សងក្សមាល ងំប្បោបអ់ាវធុ្របស់
រាជរោឋ ភបិាល បងាំដក្សហូតដសីប្មាបផ់្លប្បនោជ េ៍លួ ។ ប្បនភទជនមាល េះទី១  ិងទី២ ក្សរណីជនមាល េះ
ជានប្ចើ នក្សើតនទប ើង នោយអនក្សភូម្បិ តការកា ក់ាប ់នោយនក្សរដំដណលព្ សស្រង្ហា ម្  ងិភាពប្ក្សីប្ក្ស។  

ទី៣. ជនមាល េះពាក្សព់ ័ធភាគីឯក្សជ  ជនមាល េះន េះមា ពីរដបប (១. ការប តអណំេះអំណ្តងប្ទពយ
សម្បតតិម្ុ សម្យ័ដេារប្ក្សហម្ នក្សើតមា ជាទូនៅក្សនុងនដើម្ទសវតសរឆ៍្ន ១ំ៩៩០ នប្កាយម្ក្សបា ថ្យ
ចុេះ។ ២. ជនមាល េះប្ពំប្បទល់ប្តួតសីុគ្មន  នក្សរម្រតក្ស  ិងការកា ក់ាបដ់ីធ្ល)ី។3  

 
តាម្ការសិក្សាថ្ាីៗន េះ បរបិទវវិាទដីធ្លីក្សនុងនពលបចចុបប ន ភាគនប្ចើ ជនមាល េះនក្សើតមា ន ើងរវាង

ប្បជាពលរដឋ  ិងប្ក្សមុ្ហ ុ ទទលួបា សម្បទា ដ ី ិងប្ក្សុម្ហ ុ វ ិិវនិោគមា តប្ម្ូវការដធី្លីនប្ចើ  ដូច
ជា ប្ក្សុម្ហ ុ ក្សសិ-ឧសាហក្សម្ា ប្ក្សមុ្ហ ុ រកុ្សរក្សដរ   ប្ក្សុម្ហ ុ អចល ប្ទពយ  ិងសំណង ់ ប្ក្សុម្ហ ុ 
នទសចរណ៍ខ្លន តធ្ំ។ បដ ាម្ពនី េះ ទំនាស់រវាងរដឋ  ិងប្បជាពលរដឋប េះពាល់ គនប្មាងនហោឋ រចនាស
ម្ព ័ធធ្ំៗ ម្ក្សពីហរញិ្ា បបទា របស់ធ្នាគ្មរអភវិឌ្ឍ អ៍ តរជាតិ ក្សម្ចនីទវរភាគី  ិងប្ក្សមុ្ហ ុ វ ិិនោគទុ 
ឯក្សជ ធ្ំៗ។ ជាងន េះនទៀត ជនមាល េះនក្សើតមា នោយសារ សក្សម្ាភាពរា ដីព្ប្ព ចាបយ់ក្សដសីាធារណៈ 
ដីសម្ូហភាព នោយជ ឱ្កាស ិយម្។ ម្ូលនហតុវវិាទដធី្ល ីនក្សើតនចញពី គនប្មាងសម្បទា ដីសងាម្
ក្សិចច  ងិគនប្មាងនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ នោយសារគនប្មាងទាងំននាេះ ម្ ិបា សិក្សាប្តមឹ្ប្តវូ  ិងការ
ពិនប្គ្មេះនោបល់សាធារណៈម្ ិនពញនលញ។4 

 
 

2 នលាក្ស អានសលដ ជាទីប្បឹក្សាគណក្សម្ាការសិទធិម្ ុសសសភាជាតិពឆី្ន ១ំ៩៩០-១៩៩៩ 
3 The NGO Forum on Cambodia. A Study on Land Disputes in Four Provinces of Cambodia: Mapping, Impacts, 
and Possible Solutions (2015) 
4 The NGO Forum on Cambodia, Research Advocacy Communication Center (RACC) “Statistical Analysis of 
Land Disputes in Cambodia (2014) 
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១១..២២..  ននគ្មគ្មលលបបំណំណងង  
ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីអាចនប្បើប្បាស់ជាពត័ម៌ា ម្ូលោឋ   នដើម្បបី តដសវងរក្សភសតុតាង នធ្វើការសិក្សា

អនងកតបដ ាម្  ិងដក្សសប្ម្ួល បនងកើតជារបាយការណ៍ ពត័ម៌ា សប្មាបន់ធ្វើការពិចារណ្ត ក្សនុងការបនងកើត 
 ិងអ ុវតតនគ្មល នោបាយជាតិ នដើម្បនីោេះប្សាយបញ្ហា ដធី្លីនៅក្សម្ពុជា។ 

 
២២..  វវិិធធីីសាសាស្រស្រេេតត  ននិិខខ  កាការរថ្ថ្េេវវខខររក្ក្ពព័័តត៌៌មាមានន  

បដ ាម្ព ី ការប្បម្ូលពត័ម៌ា   តាម្រយៈប្បព ័ធផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា ក្សនុងប្សុក្សច ំួ ១១ 
(ឧបសម្ព ័ធ ៩.១. ប្កាហវិចក្សរណីវវិាទដីធ្លីដក្សប្សងន់ចញពីសារពត័ម៌ា ) អងាការ NGOF សហការ
ជាម្យួអងាការសមាជកិ្សបណ្តត ញ  ិងអាជាា ធ្រនេតតបា នផ្ាៀងផ្ទា ត ់  ងិនធ្វើការផ្ទា ល់ជាម្យួភាគីវវិាទ 
នៅក្សនុងដដ ដីប្គបប់្គបប់្គងរបស់េលួ  បា ចងប្ក្សងប្បព ័ធទ ិន យ័វវិាទដធី្លី ចាបត់ាងំពីឆ្ន ២ំ០០៧។ 
របាយការណ៍ន េះ តាម្ោ  និាន ការនក្សើតន ើង ម្ូលនហតុព្ វវិាទដីធ្លី  ងិវឌ្ឍ ភាពព្ ក្សរណីវវិាទ នៅ
តាម្ឆ្ន  ំីម្យួៗ។ អងាការNGOF  ិងសមាជកិ្សបណ្តត ញ បា នធ្វើបចចុបប នភាពទិ ន យ័ចុងនប្កាយ
នៅក្សនុងដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២១។ ក្សរណីវវិាទដធី្លី ដដលនប្ជើសនរ ើសបញ្ចូលទិ ន យ័ គឺក្សរណីវវិាទដធី្ល ី
ដដលមា ភាគីវវិាទចាបព់ីច ំ ួ៥ប្គួសារ វវិាទនៅម្ ិទា ប់ា នោេះប្សាយនៅន ើយ ឬនោេះប្សាយ
ដផ្នក្សេលេះ  ិងនធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីចាស់ ប្ពម្ទាងំបិទបញ្ចបក់្សរណីនោេះប្សាយរចួ។ ពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី
ប្តូវបា ចងប្ក្សង  ិងបញ្ចូ លនៅក្សនុងប្បព ័ធទិ ន យ័ក្សម្ាវធិ្ី Microsoft Excel សប្មាបន់ធ្វើវភិាគ។  

របាយការណ៍ប្បជុពំិនប្គ្មេះនោបល់ថ្នន ក្សន់េតត ថ្នន ក្សជ់ាត ិ ងិក្សំណតន់ហតុប្បជុអំងាការសមាជិក្ស
បណ្តត ញ ប្តវូបា ព ិិតយនទប ើងវញិ  ងិចងប្ក្សងជារបាយការណ៍វវិាទដធី្លី។ បនាា បព់ីវភិាគទិ ន យ័ 
របក្សគំនហើញទ ិន យ័ អងាការNGOF បា បង្ហា ញទិ ន យ័  ិងនធ្វើការនផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា  ជាម្យួ  
បណ្តត ញសមាជិក្ស សហគម្  ៍ ិងអាជាា ធ្រថ្នន ក្សម់្ូលោឋ   នដើម្បបីញ្ហជ ក្សព់ត័ម៌ា ។  

តាម្រយៈក្សិចចប្បជុំប្ក្សុម្ការង្ហរ បា សនប្ម្ចនប្ជើសនរ ើសយក្សទិ ន យ័នៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត 
ម្ក្សនធ្វើការសិក្សា ពិភាក្សានផ្ាៀងផ្ទា តទ់ ិន យ័   ិងចាតក់្សរណីអាទិភាព សប្មាបស់មាជិក្ស 
បណ្តត ញនធ្វើការនសុើបអនងកតលំអិតបដ ាម្។ ការនប្ជើសនរ ើសយក្សរាជធា នេតត ទាងំន េះ គឺអាប្ស័យនលើ
ធ្ ធា អងាការសមាជិក្សបណ្តត ញមា តាម្នេតតទាងំននាេះ។  

ក្សនុងសិកាា សាលាជាម្យួ អងាការសមាជិក្ស តំណ្តងសហគម្  ៍ អាជាា ធ្រនេតត ម្ ាីរពាក្សព់ ័ធ 
កាលពីព្ថ្ងទី១១ដល់ព្ថ្ងទី១៣ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ អងាការNGOF បា បង្ហា ញរបាយការណ៍  ិង
ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លី នដើម្បនីធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីជនមាល េះទាងំ១៨រាជធា ីនេតត ោក្សធ់ាតុចូលក្សនុងរបក្ស 
គំនហើញទិ ន យ័ អ ុសាស ន៍ោេះប្សាយ  ងិសរនសរសនងាបប្ពឹតតបប័្តពត័ម៌ា វវិាទដធី្លី។ បនាា បម់្ក្ស 

 
 

អងាការNGOF  ងឹនរៀបចពំិនប្គ្មេះនោបល់ថ្នន ក្សជ់ាតិប្បចាឆំ្ន  ំ ជាម្យួសមាជិក្សសភាជាតិ អាជាា ធ្រ 
នេតត ម្ស្រ តីប្ក្សសួងពាក្សព់ ័ធនានា នដើម្បបីង្ហា ញរបាយការណ៍វវិាទដីធ្លី  ងិោក្សជូ់ របាយការណ៍។ 

 
២២..១១..  ភាភាគគីីវវ ិវិាវាទទ  ទទំំហហំំប្ប្គគួសួាសាររ    

នោងតាម្ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លរីបស់សមាជិក្សបណ្តត ញ  ិងបទពិនសាធ្ ន៍ោេះប្សាយវវិាទដីធ្លី
នៅក្សម្ពុជារបស់អងាការNGOF នៅក្សនុងរបាយការណ៍ន េះ បា នធ្វើការដបងដចក្សភាគវីវិាទជាពីរ(ក្ស)  ិង
(េ) រមួ្មា ៖ ប្ក្សុម្ហ ុ  សាា ប ័ បុគាល សហគម្ -៍ប្ក្សុម្ ប្កុ្សម្ជ ជាតិភាគតិច  ងិ ប្កុ្សម្ជ ជាតិនដើម្
ភាគតិច។ នៅក្សនុងប្កាហវិច១ ភាគី(ក្ស) ជាប្កុ្សម្ជ ជាតិនដើម្ភាគតិច(៣៥)ក្សរណី ភាគនប្ចើ ម្ក្សពី
តំប េ់ពងរ់ាប  ងិភន(ំ៣៣) ចំដណក្សប្កាហវិច២ ភាគី(េ) ម្ ិមា ប្កុ្សម្ជ ជាតិនដើម្ភាគតចិនទ។  

ទិ ន យ័បង្ហា ញថ្ន ភាគីវវិាទម្ក្សពីប្កុ្សម្ហ ុ  នៅក្សនុងភាគ(ីេ)ច ំួ (៩១) ក្សរណី េណៈភាគី
(ក្ស) មា ១៣ក្សរណី។ ភាគីវវិាទជាបុគាល ច ំួ នប្ចើ ជាងភាគីនផ្សងនទៀត នៅក្សនុងភាគី(ក្ស) មា ចំ ួ 
១៦៦ក្សរណី ភាគ(ីេ)មា ១១៦ក្សរណី។ ភាគីវវិាទជាសហគម្ -៍ប្ក្សុម្ នៅក្សនុងភាគី(ក្ស)៤១ ភាគី(េ)
២៤ក្សរណី។ ភាគីវវិាទម្ក្សពសីាា ប ័ នៅក្សនុងភាគ(ីក្ស)ចំ ួ ១៥ក្សរណី ភាគ(ីេ)៥៣ក្សរណី។ ភាគីនផ្ស
ងៗ ម្ ិមា អតតសញ្ហា ណ នៅក្សនុងភាគ(ីក្ស)៥ក្សរណី  ិងភាគី(េ)៣ក្សរណី។  

ភាគីវវិាទជាបុគាលមា ចំ ួ នប្ចើ ជាង ភាគីវវិាទនផ្សងនទៀត ភាគីវវិាទជាបុគាលអាចជា 
តំណ្តងប្កុ្សម្ហ ុ  តំណ្តងប្បជាពលរដឋ ដដលម្ ិបា ចងប្ក្សងសហគម្ ។៍ (ឧបសម្ព ័ធ៩.២. ភាគី
វវិាទ(ក្ស)  ិងភាគីវវិាទ(េ) នៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 

ប្កាហវិច1៖ ភាគីវវិាទ(ក្ស)ក្សនុង៤តំប  ់
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វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

 
 

១១..២២..  ននគ្មគ្មលលបបំណំណងង  
ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីអាចនប្បើប្បាស់ជាពត័ម៌ា ម្ូលោឋ   នដើម្បបី តដសវងរក្សភសតុតាង នធ្វើការសិក្សា

អនងកតបដ ាម្  ិងដក្សសប្ម្ួល បនងកើតជារបាយការណ៍ ពត័ម៌ា សប្មាបន់ធ្វើការពិចារណ្ត ក្សនុងការបនងកើត 
 ិងអ ុវតតនគ្មល នោបាយជាត ិនដើម្បនីោេះប្សាយបញ្ហា ដធី្លីនៅក្សម្ពុជា។ 

 
២២..  វវិិធធីីសាសាស្រស្រេេតត  ននិិខខ  កាការរថ្ថ្េេវវខខររក្ក្ពព័័តត៌៌មាមានន  

បដ ាម្ព ី ការប្បម្ូលពត័ម៌ា   តាម្រយៈប្បព ័ធផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា ក្សនុងប្សុក្សច ំួ ១១ 
(ឧបសម្ព ័ធ ៩.១. ប្កាហវិចក្សរណីវវិាទដីធ្លីដក្សប្សងន់ចញពីសារពត័ម៌ា ) អងាការ NGOF សហការ
ជាម្យួអងាការសមាជកិ្សបណ្តត ញ  ិងអាជាា ធ្រនេតតបា នផ្ាៀងផ្ទា ត ់  ងិនធ្វើការផ្ទា ល់ជាម្យួភាគីវវិាទ 
នៅក្សនុងដដ ដីប្គបប់្គបប់្គងរបស់េលួ  បា ចងប្ក្សងប្បព ័ធទ ិន យ័វវិាទដធី្ល ី ចាបត់ាងំពីឆ្ន ២ំ០០៧។ 
របាយការណ៍ន េះ តាម្ោ  និាន ការនក្សើតន ើង ម្ូលនហតុព្ វវិាទដីធ្លី  ងិវឌ្ឍ ភាពព្ ក្សរណីវវិាទ នៅ
តាម្ឆ្ន  ំីម្យួៗ។ អងាការNGOF  ិងសមាជកិ្សបណ្តត ញ បា នធ្វើបចចុបប នភាពទិ ន យ័ចុងនប្កាយ
នៅក្សនុងដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២១។ ក្សរណីវវិាទដធី្ល ី ដដលនប្ជើសនរ ើសបញ្ចូលទិ ន យ័ គឺក្សរណីវវិាទដធី្ល ី
ដដលមា ភាគីវវិាទចាបព់ីច ំ ួ៥ប្គួសារ វវិាទនៅម្ ិទា ប់ា នោេះប្សាយនៅន ើយ ឬនោេះប្សាយ
ដផ្នក្សេលេះ  ិងនធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីចាស់ ប្ពម្ទាងំបិទបញ្ចបក់្សរណីនោេះប្សាយរចួ។ ពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី
ប្តូវបា ចងប្ក្សង  ិងបញ្ចូ លនៅក្សនុងប្បព ័ធទិ ន យ័ក្សម្ាវធិ្ី Microsoft Excel សប្មាបន់ធ្វើវភិាគ។  

របាយការណ៍ប្បជុពំិនប្គ្មេះនោបល់ថ្នន ក្សន់េតត ថ្នន ក្សជ់ាត ិ ងិក្សំណតន់ហតុប្បជុអំងាការសមាជិក្ស
បណ្តត ញ ប្តវូបា ព ិិតយនទប ើងវញិ  ងិចងប្ក្សងជារបាយការណ៍វវិាទដធី្លី។ បនាា បព់ីវភិាគទិ ន យ័ 
របក្សគំនហើញទ ិន យ័ អងាការNGOF បា បង្ហា ញទិ ន យ័  ិងនធ្វើការនផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា  ជាម្យួ  
បណ្តត ញសមាជិក្ស សហគម្  ៍ ិងអាជាា ធ្រថ្នន ក្សម់្ូលោឋ   នដើម្បបីញ្ហជ ក្សព់ត័ម៌ា ។  

តាម្រយៈក្សិចចប្បជុំប្ក្សុម្ការង្ហរ បា សនប្ម្ចនប្ជើសនរ ើសយក្សទិ ន យ័នៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត 
ម្ក្សនធ្វើការសិក្សា ពិភាក្សានផ្ាៀងផ្ទា តទ់ ិន យ័   ិងចាតក់្សរណីអាទិភាព សប្មាបស់មាជិក្ស 
បណ្តត ញនធ្វើការនសុើបអនងកតលំអិតបដ ាម្។ ការនប្ជើសនរ ើសយក្សរាជធា នេតត ទាងំន េះ គឺអាប្ស័យនលើ
ធ្ ធា អងាការសមាជិក្សបណ្តត ញមា តាម្នេតតទាងំននាេះ។  

ក្សនុងសិកាា សាលាជាម្យួ អងាការសមាជិក្ស តំណ្តងសហគម្  ៍ អាជាា ធ្រនេតត ម្ ាីរពាក្សព់ ័ធ 
កាលពីព្ថ្ងទី១១ដល់ព្ថ្ងទី១៣ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ អងាការNGOF បា បង្ហា ញរបាយការណ៍  ិង
ទិ ន យ័វវិាទដីធ្ល ី នដើម្បនីធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីជនមាល េះទាងំ១៨រាជធា ីនេតត ោក្សធ់ាតុចូលក្សនុងរបក្ស 
គំនហើញទិ ន យ័ អ ុសាស ន៍ោេះប្សាយ  ងិសរនសរសនងាបប្ពឹតតបប័្តពត័ម៌ា វវិាទដធី្លី។ បនាា បម់្ក្ស 

 
 

អងាការNGOF  ងឹនរៀបចពំិនប្គ្មេះនោបល់ថ្នន ក្សជ់ាតិប្បចាឆំ្ន  ំ ជាម្យួសមាជិក្សសភាជាតិ អាជាា ធ្រ 
នេតត ម្ស្រ តីប្ក្សសួងពាក្សព់ ័ធនានា នដើម្បបីង្ហា ញរបាយការណ៍វវិាទដីធ្លី  ងិោក្សជូ់ របាយការណ៍។ 

 
២២..១១..  ភាភាគគីីវវ ិវិាវាទទ  ទទំំហហំំប្ប្គគួសួាសាររ    

នោងតាម្ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីរបស់សមាជិក្សបណ្តត ញ  ិងបទពិនសាធ្ ន៍ោេះប្សាយវវិាទដីធ្លី
នៅក្សម្ពុជារបស់អងាការNGOF នៅក្សនុងរបាយការណ៍ន េះ បា នធ្វើការដបងដចក្សភាគវីវិាទជាពីរ(ក្ស)  ិង
(េ) រមួ្មា ៖ ប្ក្សុម្ហ ុ  សាា ប ័ បុគាល សហគម្ -៍ប្ក្សុម្ ប្ក្សមុ្ជ ជាតិភាគតិច  ងិ ប្ក្សុម្ជ ជាតិនដើម្
ភាគតិច។ នៅក្សនុងប្កាហវិច១ ភាគី(ក្ស) ជាប្ក្សុម្ជ ជាតិនដើម្ភាគតិច(៣៥)ក្សរណី ភាគនប្ចើ ម្ក្សពី
តំប េ់ពងរ់ាប  ងិភន(ំ៣៣) ចំដណក្សប្កាហវិច២ ភាគី(េ) ម្ ិមា ប្ក្សុម្ជ ជាតិនដើម្ភាគតចិនទ។  

ទិ ន យ័បង្ហា ញថ្ន ភាគីវវិាទម្ក្សពីប្ក្សមុ្ហ ុ  នៅក្សនុងភាគ(ីេ)ច ំួ (៩១) ក្សរណី េណៈភាគី
(ក្ស) មា ១៣ក្សរណី។ ភាគីវវិាទជាបុគាល ច ំួ នប្ចើ ជាងភាគីនផ្សងនទៀត នៅក្សនុងភាគី(ក្ស) មា ចំ ួ 
១៦៦ក្សរណី ភាគ(ីេ)មា ១១៦ក្សរណី។ ភាគីវវិាទជាសហគម្ -៍ប្ក្សុម្ នៅក្សនុងភាគី(ក្ស)៤១ ភាគី(េ)
២៤ក្សរណី។ ភាគីវវិាទម្ក្សពសីាា ប ័ នៅក្សនុងភាគ(ីក្ស)ចំ ួ ១៥ក្សរណី ភាគ(ីេ)៥៣ក្សរណី។ ភាគីនផ្ស
ងៗ ម្ ិមា អតតសញ្ហា ណ នៅក្សនុងភាគ(ីក្ស)៥ក្សរណី  ិងភាគី(េ)៣ក្សរណី។  

ភាគីវវិាទជាបុគាលមា ចំ ួ នប្ចើ ជាង ភាគីវវិាទនផ្សងនទៀត ភាគីវវិាទជាបុគាលអាចជា 
តំណ្តងប្ក្សមុ្ហ ុ  តំណ្តងប្បជាពលរដឋ ដដលម្ ិបា ចងប្ក្សងសហគម្ ។៍ (ឧបសម្ព ័ធ៩.២. ភាគី
វវិាទ(ក្ស)  ិងភាគីវវិាទ(េ) នៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 

ប្កាហវិច1៖ ភាគីវវិាទ(ក្ស)ក្សនុង៤តំប  ់
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ប្កាហវិច2៖ ភាគីវវិាទ(េ)ក្សនុង៤តំប  ់
 

នោងតាម្ទិ ន យ័វវិាទ ឆ្ន ២ំ០២១ ចំ ួ ប្គួសារវវិាទមា ទំហំចាបព់ី៥ ដល់ ២០០០ 
ប្គួសារ។ ក្សរណីវវិាទដីធ្លីរបស់សហគម្  ៍មា ទំហំចំ  ួប្គសួារនប្ចើ ។  

 

៣. បរបិទតំបន់សោលសៅ និខ បចចុបបននភាពវិវាទដីធែី 
ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លី ឆ្ន ២ំ០២១ ប្តូវបា សមាជិក្សបណ្តត ញ នប្ជើសនរ ើសក្សរណីវវិាទដីធ្លី នៅក្សនុង១៨

រាជធា ីនេតត ព្ តំប ទ់ាងំប ួ5 ក្សនុងប្បនទសក្សម្ពុជា៖ តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល6 តំប ទ់ន លសាប7 តំប ់
នននរ  ិងសម្ុប្ទ8 តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន9ំ។ 

 
5 ប្ក្សសួងដផ្ ការ៖ ជំនរឿ ទូនៅប្បជាជ  នៅប្ពេះរាជាណ្តចប្ក្សក្សម្ពុជា(២០១៩) 
6 ភននំពញ 
7 បនាា យមា ជយ័, បាតដ់ំបង, ក្សំពងឆ់្ន ងំ, ក្សពំងធ់្ំ, នពាធ្ិ៍សាត,់ នសៀម្រាប, ឧតារមា ជយ័ 
8 ក្សំពត, ប្ពេះសីហ ុ, ដក្សប, នកាេះកុ្សង 
9 ក្សំពងស់ពឺ, ប្ក្សនចេះ, ម្ណឌ លគិរ,ី រត គរិ,ី ប្ពេះវហិារ, សាឹងដប្តង 

 
 

 
ប្កាហវិច3៖ ក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

ក្សរណីវវិាទដីធ្លីសរបុ២៦៧ក្សរណីនៅក្សនុង៤តបំ  ់ ១៨រាជធា ីនេតត គតិជាម្ធ្យម្៦ក្សរណីក្សនុង១
នេតត។ ក្សរណីវវិាទក្សនូងនេតតប្ក្សងុទាងំននាេះរមួ្មា  រាជធា ីភននំពញ (២៨) ជាចំ  ួេពស់ជាងនគ បនាា បគ់ឺ
នេតត ប្ពេះសីហ ុ(២៤) បនាា យមា ជយ័(២២) បាតដ់ំបង(២២) ក្សំពងឆ់្ន ងំ(២១)  ិងរត គិរ(ី២០)។ 
ចំ ួ តចិជាង២០ក្សរណីក្សនុងនេតត ម្ណឌ លគិរ ី (១៨) ឧតតមា ជយ័(១៨) នពាធ្ិ៍សាត(់១៧) ប្ពេះវហិារ
(១៤) ក្សពំងស់ពឺ(១៣) ក្សពំត(១២)  ិងប្ក្សនចេះ(១១)។ ចំ ួ តចិជាង១០ក្សរណីក្សនុងនេតត ក្សពំងធ់្ំ(៩) សាឹង
ដប្តង(៧) នកាេះកុ្សង(៥) នសៀម្រាប(៤)  ិងដក្សប(២)។ 

 

 
ប្កាហវិច4៖ ក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់ឆ្ន ២ំ០២១ 
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ប្កាហវិច2៖ ភាគីវវិាទ(េ)ក្សនុង៤តំប  ់
 

នោងតាម្ទិ ន យ័វវិាទ ឆ្ន ២ំ០២១ ចំ ួ ប្គួសារវវិាទមា ទំហំចាបព់៥ី ដល់ ២០០០ 
ប្គួសារ។ ក្សរណីវវិាទដីធ្លីរបស់សហគម្  ៍មា ទំហំចំ  ួប្គសួារនប្ចើ ។  

 

៣. បរបិទតំបន់សោលសៅ និខ បចចុបបននភាពវិវាទដីធែី 
ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លី ឆ្ន ២ំ០២១ ប្តូវបា សមាជិក្សបណ្តត ញ នប្ជើសនរ ើសក្សរណីវវិាទដីធ្លី នៅក្សនុង១៨

រាជធា ីនេតត ព្ តំប ទ់ាងំប ួ5 ក្សនុងប្បនទសក្សម្ពុជា៖ តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល6 តំប ទ់ន លសាប7 តំប ់
នននរ  ិងសម្ុប្ទ8 តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន9ំ។ 

 
5 ប្ក្សសួងដផ្ ការ៖ ជំនរឿ ទូនៅប្បជាជ  នៅប្ពេះរាជាណ្តចប្ក្សក្សម្ពុជា(២០១៩) 
6 ភននំពញ 
7 បនាា យមា ជយ័, បាតដ់ំបង, ក្សំពងឆ់្ន ងំ, ក្សពំងធ់្ំ, នពាធ្ិ៍សាត,់ នសៀម្រាប, ឧតារមា ជយ័ 
8 ក្សំពត, ប្ពេះសីហ ុ, ដក្សប, នកាេះកុ្សង 
9 ក្សំពងស់ពឺ, ប្ក្សនចេះ, ម្ណឌ លគិរ,ី រត គរិ,ី ប្ពេះវហិារ, សាឹងដប្តង 

 
 

 
ប្កាហវិច3៖ ក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

ក្សរណីវវិាទដីធ្លីសរបុ២៦៧ក្សរណីនៅក្សនុង៤តំប  ់ ១៨រាជធា ីនេតត គតិជាម្ធ្យម្៦ក្សរណីក្សនុង១
នេតត។ ក្សរណីវវិាទក្សនូងនេតតប្ក្សងុទាងំននាេះរមួ្មា  រាជធា ីភននំពញ (២៨) ជាចំ  ួេពស់ជាងនគ បនាា បគ់ឺ
នេតត ប្ពេះសីហ ុ(២៤) បនាា យមា ជយ័(២២) បាតដ់ំបង(២២) ក្សំពងឆ់្ន ងំ(២១)  ិងរត គិរ(ី២០)។ 
ចំ ួ តចិជាង២០ក្សរណីក្សនុងនេតត ម្ណឌ លគិរ ី (១៨) ឧតតមា ជយ័(១៨) នពាធ្ិ៍សាត(់១៧) ប្ពេះវហិារ
(១៤) ក្សពំងស់ពឺ(១៣) ក្សពំត(១២)  ិងប្ក្សនចេះ(១១)។ ចំ ួ តចិជាង១០ក្សរណីក្សនុងនេតត ក្សពំងធ់្ំ(៩) សាឹង
ដប្តង(៧) នកាេះកុ្សង(៥) នសៀម្រាប(៤)  ិងដក្សប(២)។ 

 

 
ប្កាហវិច4៖ ក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៣..១១..  តតំំបប  ់ទ់ទំំនានាបបក្សក្សណ្តណ្តតត លល    
តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត លប្បនទសក្សម្ពុជា ជាទីតាងំភូម្សិាស្រសតទនំាបលិចទឹក្ស រមួ្បញ្ចូ លអាងទន ល

នម្គងា  ិងតំប ទ់ីទាបលិចទកឹ្សតាម្បនណ្តត យទន លនម្គងា មា ដូចជា រាជធា ភីននំពញ នេតតក្សណ្តត ល 
ព្ប្ពដវង សាវ យនរៀង តាដក្សវ ក្សំពងច់ាម្  ិងតបងូឃាុ ំ។  

ក្សរណីវវិាទដីធ្លកី្សនុងតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល មា ដតរាជធា ភីននំពញប្តូវបា នប្ជើសយក្សម្ក្សនធ្វើការ
សិក្សា ពិភាក្សា  ងិនផ្ាៀងផ្ទា តទ់ិ ន យ័ ដដលមា វវិាទសរបុ២៨ក្សរណី។ អងាការNGOF  បា នធ្វើ
បចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទនៅរាជធា ីភននំពញ(២៤) ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៩ នហើយច ំួ (២) ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០ 
មា ដត(១ក្សរណី)ដូចគ្មន  ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៨  ិង ឆ្ន ២ំ០២១។  

 

 

 
ប្កាហវិច6៖ ក្សរណីវវិាទ  ងិបចចុបប នភាពព្ វវិាទនៅក្សនុងតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល 

 

៣៣..២២..  តតំំបប  ់ន់នននននររ    ិិងង  សសម្ម្ុុប្ប្ទទ  
 ក្សម្ពុជាមា នេតតច ំួ  ៤សាិតនៅក្សនុងតំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ (នេតតក្សំពត ដក្សប ប្ពេះសីហ ុ  ិង

នកាេះកុ្សង)។ នននរសម្ុប្ទក្សម្ពុជា លាតស ធឹងតាម្បនណ្តត យ ូងសម្ុប្ទព្ថ្ប្បដវង ៤៣៥គម្។  
ប្ពំប្បទល់តបំ ន់ននរ ប្តូវបា ក្សំណតប់្ពំដដ នចញពតីំប ក់្សណ្តត ល ម្ ិរមួ្បញ្ចូ លតបំ ន់សដឋក្សចិច
ពិនសស ដដលស ធឹងច ំួ ៥៥.៦០០គម្២។ ប្ពំប្បទល់តំប ន់ននរ ម្ ិទា ប់ា ក្សំណតប់្តឹម្ប្តូវ ប ុដ តវា
អាចក្សំណតប់្បដវង ៥គម្ ពីដីនននរ។ នេតតប្ពេះសីហ ុជាម្ជឈម្ណឌ លនសដឋក្សចិចម្យួរបស់ប្បនទស 
ក្សម្ពុជា។10 

 
10 http://www.wepa-db.net/policies/state/cambodia/seaarea.htm 

 
 

ក្សរណីវវិាទ តំប ទ់ន លសាប(១១៣) ជាតួនលេេពស់ជាងនគ តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៨៣) តបំ ់
នននរ  ិងសម្បុ្ទ(៤៣) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល[រាជធា ីភននំពញ(២៨)] ម្ធ្យម្ភាគ១៩ក្សរណីក្សនុង១ 
តំប ។់ តាម្រយៈសមាជកិ្សបណ្តត ញ អងាការNGOFបា ចាបន់ផ្តើម្នធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទ នៅក្សនុង
៤តំប  ់ពីឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ ឆ្ន ២ំ០២១។ ការនធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៩ចំ ួ 
(១២៣) មា ចំ  ួនប្ចើ ជាងឆ្ន នំផ្សងនទៀត ឆ្ន ២ំ០២១ច ំួ (១០៨) ឆ្ន ២ំ០២០ចំ  ួ(៣៤) ឆ្ន ំ
២០១៨ចំ ួ (២)។ រាជធា ីភននំពញដត(១)ក្សរណីប ុនណ្តណ េះ ដដលបា នធ្វើបចចបប នភាពក្សនុងឆ្ន ២ំ០២១។ 

 

 
ប្កាហវិច5៖ បចចុបប នភាពវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់ឆ្ន ២ំ០១៨-ឆ្ន ២ំ០២១ 

 



9

វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

 
 

៣៣..១១..  តតំំបប  ់ទ់ទំំនានាបបក្សក្សណ្តណ្តតត លល    
តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត លប្បនទសក្សម្ពុជា ជាទីតាងំភូម្សិាស្រសតទនំាបលិចទឹក្ស រមួ្បញ្ចូ លអាងទន ល

នម្គងា  ិងតំប ទ់ីទាបលិចទកឹ្សតាម្បនណ្តត យទន លនម្គងា មា ដូចជា រាជធា ភីននំពញ នេតតក្សណ្តត ល 
ព្ប្ពដវង សាវ យនរៀង តាដក្សវ ក្សំពងច់ាម្  ិងតបងូឃាុ ំ។  

ក្សរណីវវិាទដីធ្លីក្សនុងតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល មា ដតរាជធា ភីននំពញប្តូវបា នប្ជើសយក្សម្ក្សនធ្វើការ
សិក្សា ពិភាក្សា  ងិនផ្ាៀងផ្ទា តទ់ិ ន យ័ ដដលមា វវិាទសរបុ២៨ក្សរណី។ អងាការNGOF  បា នធ្វើ
បចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទនៅរាជធា ីភននំពញ(២៤) ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៩ នហើយច ំួ (២) ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០ 
មា ដត(១ក្សរណី)ដូចគ្មន  ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៨  ិង ឆ្ន ២ំ០២១។  

 

 

 
ប្កាហវិច6៖ ក្សរណីវវិាទ  ងិបចចុបប នភាពព្ វវិាទនៅក្សនុងតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល 

 

៣៣..២២..  តតំំបប  ់ន់នននននររ    ិិងង  សសម្ម្ុុប្ប្ទទ  
 ក្សម្ពុជាមា នេតតច ំួ  ៤សាិតនៅក្សនុងតំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ (នេតតក្សំពត ដក្សប ប្ពេះសីហ ុ  ិង

នកាេះកុ្សង)។ នននរសម្ុប្ទក្សម្ពុជា លាតស ធឹងតាម្បនណ្តត យ ូងសម្ុប្ទព្ថ្ប្បដវង ៤៣៥គម្។  
ប្ពំប្បទល់តបំ ន់ននរ ប្តូវបា ក្សំណតប់្ពំដដ នចញពតីំប ក់្សណ្តត ល ម្ ិរមួ្បញ្ចូ លតបំ ន់សដឋក្សចិច
ពិនសស ដដលស ធឹងច ំួ ៥៥.៦០០គម្២។ ប្ពំប្បទល់តំប ន់ននរ ម្ ិទា ប់ា ក្សំណតប់្តឹម្ប្តូវ ប ុដ តវា
អាចក្សំណតប់្បដវង ៥គម្ ពីដីនននរ។ នេតតប្ពេះសីហ ុជាម្ជឈម្ណឌ លនសដឋក្សចិចម្យួរបស់ប្បនទស 
ក្សម្ពុជា។10 

 
10 http://www.wepa-db.net/policies/state/cambodia/seaarea.htm 

 
 

ក្សរណីវវិាទ តំប ទ់ន លសាប(១១៣) ជាតួនលេេពស់ជាងនគ តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៨៣) តបំ ់
នននរ  ិងសម្បុ្ទ(៤៣) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល[រាជធា ីភននំពញ(២៨)] ម្ធ្យម្ភាគ១៩ក្សរណីក្សនុង១ 
តំប ។់ តាម្រយៈសមាជកិ្សបណ្តត ញ អងាការNGOFបា ចាបន់ផ្តើម្នធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទ នៅក្សនុង
៤តំប  ់ពីឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ ឆ្ន ២ំ០២១។ ការនធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លនីៅក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៩ចំ ួ 
(១២៣) មា ចំ  ួនប្ចើ ជាងឆ្ន នំផ្សងនទៀត ឆ្ន ២ំ០២១ច ំួ (១០៨) ឆ្ន ២ំ០២០ចំ  ួ(៣៤) ឆ្ន ំ
២០១៨ចំ ួ (២)។ រាជធា ីភននំពញដត(១)ក្សរណីប ុនណ្តណ េះ ដដលបា នធ្វើបចចបប នភាពក្សនុងឆ្ន ២ំ០២១។ 

 

 
ប្កាហវិច5៖ បចចុបប នភាពវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់ឆ្ន ២ំ០១៨-ឆ្ន ២ំ០២១ 

 



វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

10

 
 

  
ប្កាហវិច8៖ ក្សរណីវវិាទ  ងិបចចុបប នភាពព្ វវិាទនៅក្សនុងតំប ទ់ន លសាប 

 

៣៣..៤៤..  តតំំបប  ់េ់េពពងង់រ់ារាបប    ិិងងភភននំ ំ 
ភាគខ្លងនជើងព្ ប្បនទសក្សម្ពុជា ជាតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន ំលាតស ធងឹតាម្ប្ពំដដ ប្បនទស ព្ថ្

ទបង ់ទាវ  ិងដល់ភាគឥសា តព្ ប្បនទស ជាតបំ សំ់បូរធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ ដូចជា ទន ល  ងិព្ដទន លហូរ
កាតជ់ានប្ចើ  ព្ប្ពន ើ ភន ំ ងិទីេពងរ់ាប លាតស ធឹងដល់ប្បនទស ទាវ  ិង នវៀតណ្តម្។ តំប ន់ េះ
មា ចំ ួ ៦នេតត ក្សំពងស់ពឺ ប្ក្សនចេះ ម្ណឌ លគិរ ីប្ពេះវហិារ រត គិរ ី ិង សាឹងដប្តង។ 

សរបុ៨៣ក្សរណីនៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន ំ បា នធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុងឆ្ន ំ
២០២១ចំ ួ (៣៧) ឆ្ន ២ំ០១៩ចំ ួ (២៩) ឆ្ន ២ំ០២០ចំ  ួ(១៦) ឆ្ន ២ំ០១៨ច ំួ (១) ដដលវវិាទដី
ធ្លនីក្សើតនៅក្សនុងនេតត រត គិរ(ី២០) ប្ពេះវហិារ(១៨) ម្ណឌ លគរិ(ី១៤) ក្សំពងស់ពឺ(១៣) ប្ក្សនចេះ(១១) សាឹង
ដប្តង(៧)។ 

 

 

 
ប្កាហវិច9៖ ក្សរណីវវិាទ  ងិបចចុបប នភាពព្ វវិាទនៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន ំ

 

 
 

សរបុ៤៣ក្សរណីវវិាទនៅក្សនុងតបំ ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ ដដលក្សនុងននាេះនេតតប្ពេះសីហ ុ(២៤) ក្សំពត
(១២) នកាេះកុ្សង(៥)  ិងដក្សប(២)។ សមាជិក្សបណ្តត ញនៅក្សនុងតំប ប់ា នធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទ ក្សនុង
ឆ្ន ២ំ០២១ មា ចំ  ួ(៣១) ចំ ួ ៦ក្សរណីដូចគ្មន ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០  ិងឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
ប្កាហវិច7៖ ក្សរណីវវិាទ  ងិបចចុបប នភាពព្ វវិាទនៅក្សនុងតំប ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ 

 

៣៣..៣៣..  តតំំបប  ់ទ់ទនន  លលសាសាបប  
 តំប អ់ភរិក្សសជីវៈចប្ម្ុេះទន លសាប នៅភាគឥសា តព្ ប្បនទសក្សម្ពុជា រមួ្ទាងំបងឹទន លសាប នៅ

ក្សណ្តត លអាងទន លសាប មា នៅក្សនុងភមូ្សិាស្រសតព្ នេតតបនាា យមា ជយ័ បាតដ់បំង ក្សំពងឆ់្ន ងំ  
ក្សំពងធ់្ំ នពាធ្ិ៍សាត ់នសៀម្រាប ឧតតរមា ជយ័  ិង ព្ប លិ ។  

សមាជិក្សបណ្តត ញក្សនុងតបំ ទ់ន លសាប បា ប្បម្ូលក្សរណីវវិាទដធី្លីចំ  ួវវិាទសរបុ១១៣
ក្សរណី នប្ចើ ជាង៣តបំ ន់ផ្សងនទៀត នហើយបា នធ្វើបចចុបប នភាពវវិាទចំ  ួ(៦៤)ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ចំ  ួ
(៣៩)ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២១ ច ំួ (១០)ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០។ ភាគនប្ចើ មា នៅក្សនុងនេតត បាតដ់បំង(២២) 
បនាា យមា ជយ័(២២) ក្សពំងឆ់្ន ងំ(២១) ឧតតរមា ជយ័(១៨) នពាធ្ិ៍សាត(់១៧) ក្សំពងធ់្ំ(៩)  ិង 
នសៀម្រាប(៤)។  
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វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

 
 

  
ប្កាហវិច8៖ ក្សរណីវវិាទ  ងិបចចុបប នភាពព្ វវិាទនៅក្សនុងតំប ទ់ន លសាប 

 

៣៣..៤៤..  តតំំបប  ់េ់េពពងង់រ់ារាបប    ិិងងភភននំ ំ 
ភាគខ្លងនជើងព្ ប្បនទសក្សម្ពុជា ជាតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន ំលាតស ធងឹតាម្ប្ពំដដ ប្បនទស ព្ថ្

ទបង ់ទាវ  ិងដល់ភាគឥសា តព្ ប្បនទស ជាតបំ សំ់បូរធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ ដូចជា ទន ល  ងិព្ដទន លហូរ
កាតជ់ានប្ចើ  ព្ប្ពន ើ ភន ំ ងិទីេពងរ់ាប លាតស ធឹងដល់ប្បនទស ទាវ  ិង នវៀតណ្តម្។ តំប ន់ េះ
មា ចំ ួ ៦នេតត ក្សំពងស់ពឺ ប្ក្សនចេះ ម្ណឌ លគិរ ីប្ពេះវហិារ រត គិរ ី ិង សាឹងដប្តង។ 

សរបុ៨៣ក្សរណីនៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន ំ បា នធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុងឆ្ន ំ
២០២១ចំ ួ (៣៧) ឆ្ន ២ំ០១៩ចំ ួ (២៩) ឆ្ន ២ំ០២០ចំ  ួ(១៦) ឆ្ន ២ំ០១៨ច ំួ (១) ដដលវវិាទដី
ធ្លីនក្សើតនៅក្សនុងនេតត រត គិរ(ី២០) ប្ពេះវហិារ(១៨) ម្ណឌ លគរិ(ី១៤) ក្សំពងស់ពឺ(១៣) ប្ក្សនចេះ(១១) សាឹង
ដប្តង(៧)។ 

 

 

 
ប្កាហវិច9៖ ក្សរណីវវិាទ  ងិបចចុបប នភាពព្ វវិាទនៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន ំ

 

 
 

សរបុ៤៣ក្សរណីវវិាទនៅក្សនុងតបំ ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ ដដលក្សនុងននាេះនេតតប្ពេះសីហ ុ(២៤) ក្សំពត
(១២) នកាេះកុ្សង(៥)  ិងដក្សប(២)។ សមាជិក្សបណ្តត ញនៅក្សនុងតំប ប់ា នធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទ ក្សនុង
ឆ្ន ២ំ០២១ មា ចំ  ួ(៣១) ចំ ួ ៦ក្សរណីដូចគ្មន ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០  ិងឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 
ប្កាហវិច7៖ ក្សរណីវវិាទ  ងិបចចុបប នភាពព្ វវិាទនៅក្សនុងតំប ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ 

 

៣៣..៣៣..  តតំំបប  ់ទ់ទនន  លលសាសាបប  
 តំប អ់ភរិក្សសជីវៈចប្ម្ុេះទន លសាប នៅភាគឥសា តព្ ប្បនទសក្សម្ពុជា រមួ្ទាងំបងឹទន លសាប នៅ

ក្សណ្តត លអាងទន លសាប មា នៅក្សនុងភមូ្សិាស្រសតព្ នេតតបនាា យមា ជយ័ បាតដ់បំង ក្សំពងឆ់្ន ងំ  
ក្សំពងធ់្ំ នពាធ្ិ៍សាត ់នសៀម្រាប ឧតតរមា ជយ័  ិង ព្ប លិ ។  

សមាជិក្សបណ្តត ញក្សនុងតបំ ទ់ន លសាប បា ប្បម្ូលក្សរណីវវិាទដធី្លចីំ  ួវវិាទសរបុ១១៣
ក្សរណី នប្ចើ ជាង៣តបំ ន់ផ្សងនទៀត នហើយបា នធ្វើបចចុបប នភាពវវិាទចំ  ួ(៦៤)ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ចំ  ួ
(៣៩)ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២១ ច ំួ (១០)ក្សនុងឆ្ន ២ំ០២០។ ភាគនប្ចើ មា នៅក្សនុងនេតត បាតដ់បំង(២២) 
បនាា យមា ជយ័(២២) ក្សពំងឆ់្ន ងំ(២១) ឧតតរមា ជយ័(១៨) នពាធ្ិ៍សាត(់១៧) ក្សំពងធ់្ំ(៩)  ិង 
នសៀម្រាប(៤)។  

  

  
  



វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា
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▪ បុគាលមា ឥទធិពលប្បម្ូលដីនោយេុសចាប(់១៦) - តបំ ទ់ន លសាប(៨) តបំ ន់ននរ  ងិស
ម្ុប្ទ(៣) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(៣) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២)។ 

▪ សម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច(១៦) - តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២៧) តំប ទ់ន លសាប(១៥) តបំ ន់ននរ 
 ិងសម្ុប្ទ(១០)។ 

▪ ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង(១៤) - តំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(៦) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(៦) តបំ ់
ទន លសាប(២)។ 

▪ វវិាទអ តរប្កុ្សម្(១៣) – តំប ទ់ន លសាប(៧) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៣) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល
(២) តបំ ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(១)។ 

▪ ការទស្រនាា  ដីសម្ូហភាពរបស់ជ ជាតិនដើម្ភាគតចិ(៩) – មា ដតនៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  
 ិងភន។ំ 

▪ ការទស្រនាា  ដីឯក្សជ (៣) – តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២) តំប ទ់ន លសាប(១)។  
▪ ការទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីឯក្សជ របស់រដឋ(២) – មា ដតនៅតបំ ទ់ន លសាប  ិងនផ្សងៗ(២) – 
មា ដតនៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  ងិភន។ំ 

 

ប្កាហវិច10៖ ចរកិ្សលក្សាណៈព្ វវិាទដីធ្លនីៅក្សនុង៤តំប  ់
 

ក្សក្ស..  តតំំបប  ់ទ់ទំំនានាបបក្សក្សណ្តណ្តតត លល វវិាទដីធ្លីព្ ការទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(៧) ការអភវិឌ្ឍទីប្កុ្សង
(៦) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(៥) ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់(៤) បុគាលមា  
ឥទធិពលប្បម្ូលដនីោយេុសចាប(់៣) វវិាទអ តរប្កុ្សម្(២)  ិងសម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច(១)។ 

 
 

៤. សាា នភាព និខ សដើមចខននវិវាទ 
ជារមួ្ វវិាទដីធ្លីនក្សើតនទប ើងនោយសារ ការផ្តល់ដីសម្បទា  គនប្មាងអភវិឌ្ឍ ធ៍្ំៗ  ដដលម្ ិបា 

អ ុវតតប្តមឹ្ប្តូវ តាម្លក្សាេណឌ  ប្ក្សម្គតិយុតតិ ម្ ិបា នធ្វើការវាយតព្ម្លនហតុប េះពាល់បរសិាា    ងិ
សងាម្ ឬរបាយការណ៏ការសិក្សា វាយតព្ម្លនហតុប េះពាល់បរសិាា  មា គុណភាពទាប ម្ ិអ ុវតតតាម្
 ីតិវធិ្ី េវេះតមាល ភាព ពត័ម៌ា ម្ ិប្គបប់្ជុងនប្ជាយ ប្ពម្ទាងំក្សងវេះការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ នធ្វើឱ្យ 
សហគម្  ៍ បាតប់ងដ់ីធ្លី លំនៅឋា  ម្ ិទទួលបា សំណងសម្រម្យ  ិងយុតតធិ្ម្។៌ បដ ាម្ពីន េះ  
ការចុេះបញ្ជ ីជាលក្សាណៈប្បព ័ធនៅម្ ិទា ប់ា ប្គបក់្សាលដ ី ការោក្សស់មាព ធ្ឱ្យលក្សដ់កី្សនុងតព្ម្លទាប  
ការទស្រនាា  ចាបយ់ក្សដីសាធារណៈ  ិងដីឯក្សជ  ប្តូវបា បតងឹផ្តល់ នាឱំ្យនក្សើតមា ជនមាល េះដធី្លី។ 

 
៤៤..១១..  ចចររ ិកិ្សក្សលលក្សក្សាាណណៈៈព្ព្  វវ ិវិាវាទទដដីធី្ធ្លលីី  

នៅក្សនុងទិ ន យ័វវិាទដធី្លី បា បង្ហា ញអំពីចរកិ្សលក្សាណៈព្ វវិាទដីធ្លី នោយភាគនប្ចើ  គមឺ្ក្សពីរ
ការទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(៧៣) ដីសម្បទា នសដឋក្សិចច(៥២) ប្ពដំដ រដឋបាលម្ ិបា 
សមាា ល់ 11 (៤៧) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(២០) បុគាលមា ឥទធិពលប្បម្ូលដេុីសចាប(់១៦) 
ដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច(១៦) ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង(១៤) វវិាទអ តរប្ក្សុម្12(១៣) ការទស្រនាា  ដីសម្ូហភាព
របស់ជ ជាតិនដើម្ភាគតិច(៩) ការទស្រនាា  ដឯីក្សជ (៣) ការទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីឯក្សជ របស់រដឋ(២) 
 ិងនផ្សងៗ(២)។ (ឧបសម្ព ័ធ៩.៣. ចរកិ្សលក្សាណៈព្ វវិាទដីធ្លីនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 

▪ ការទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ - តបំ ទ់ន លសាប(៣២) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២១) តំប ់
នននរ  ិងសម្ុប្ទ(១៣) តំប ទ់នំាបក្សណ្តត ល(៧)។  

▪ សម្បទា ដីនសដឋក្សិចច - តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២៧) តបំ ទ់ន លសាប(១៥) តំប ន់ននរ  ិងស
ម្ុប្ទ(១០)។   

▪ ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់ -តំប ទ់ន លសាប(២៩) តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ១០) តបំ ន់ននរ 
 ិងសម្ុប្ទ(៤) ទំនាបក្សណ្តត ល(៤)។ 

▪ ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(២០)- តំប ទ់ន លសាប(១) ទនំាបក្សណ្តត ល(៥) តបំ េ់ពងរ់ាប 
 ិងភន(ំ៤) តំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(១)។ 

 
11 ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់៖ នក្សើតនទប ើងនៅនលើដីដដលប្គប់ប្គងនោយម្ ាីរសុរនិោដីព្ រដឋបាលនេតតនផ្សង ដដល
មា ប្ពំប្បទល់រដឋបាលជាបន់េតត ដដលប្បជាជ រស់នៅនលើដីទំនាស់សាិតនៅនប្កាម្ 
រដឋបាលនេតតនផ្សងគ្មន ។ 
12 វវិាទអ តរប្កុ្សម្៖ ការដេវងគំ ិតគ្មន  ឬការប្ប ម្មុ្េោក្សគ់្មន រវាងប្កុ្សម្ពីរ ឬនប្ចើ   ិងសមាជិក្សរបស់ពួក្សនគ ដដលន េះអាច
ពាក្សព់ ័ធ ឹងការម្ ិចុេះសប្មុ្ងរវាងបុគាល ភាពតា តឹងផ្លូវចិតត ឬអំនពើហឹងានលើរាងកាយ។ 
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▪ បុគាលមា ឥទធិពលប្បម្ូលដីនោយេុសចាប(់១៦) - តបំ ទ់ន លសាប(៨) តបំ ន់ននរ  ងិស
ម្ុប្ទ(៣) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(៣) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២)។ 

▪ សម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច(១៦) - តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២៧) តំប ទ់ន លសាប(១៥) តបំ ន់ននរ 
 ិងសម្ុប្ទ(១០)។ 

▪ ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង(១៤) - តំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(៦) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(៦) តបំ ់
ទន លសាប(២)។ 

▪ វវិាទអ តរប្ក្សមុ្(១៣) – តំប ទ់ន លសាប(៧) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៣) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល
(២) តបំ ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(១)។ 

▪ ការទស្រនាា  ដីសម្ូហភាពរបស់ជ ជាតិនដើម្ភាគតចិ(៩) – មា ដតនៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  
 ិងភន។ំ 

▪ ការទស្រនាា  ដីឯក្សជ (៣) – តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២) តំប ទ់ន លសាប(១)។  
▪ ការទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីឯក្សជ របស់រដឋ(២) – មា ដតនៅតបំ ទ់ន លសាប  ិងនផ្សងៗ(២) – 
មា ដតនៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  ងិភន។ំ 

 

ប្កាហវិច10៖ ចរកិ្សលក្សាណៈព្ វវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់
 

ក្សក្ស..  តតំំបប  ់ទ់ទំំនានាបបក្សក្សណ្តណ្តតត លល វវិាទដីធ្លីព្ ការទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(៧) ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង
(៦) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(៥) ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់(៤) បុគាលមា  
ឥទធិពលប្បម្ូលដីនោយេុសចាប(់៣) វវិាទអ តរប្ក្សុម្(២)  ិងសម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច(១)។ 

 
 

៤. សាា នភាព និខ សដើមចខននវិវាទ 
ជារមួ្ វវិាទដីធ្លីនក្សើតនទប ើងនោយសារ ការផ្តល់ដីសម្បទា  គនប្មាងអភវិឌ្ឍ ធ៍្ំៗ  ដដលម្ ិបា 

អ ុវតតប្តមឹ្ប្តូវ តាម្លក្សាេណឌ  ប្ក្សម្គតិយុតត ិ ម្ ិបា នធ្វើការវាយតព្ម្លនហតុប េះពាល់បរសិាា    ងិ
សងាម្ ឬរបាយការណ៏ការសិក្សា វាយតព្ម្លនហតុប េះពាល់បរសិាា  មា គុណភាពទាប ម្ ិអ ុវតតតាម្
 ីតិវធិ្ ី េវេះតមាល ភាព ពត័ម៌ា ម្ ិប្គបប់្ជុងនប្ជាយ ប្ពម្ទាងំក្សងវេះការចូលរមួ្ជាសាធារណៈ នធ្វើឱ្យ 
សហគម្  ៍ បាតប់ងដ់ីធ្ល ី លំនៅឋា  ម្ ិទទួលបា សំណងសម្រម្យ  ិងយុតតធិ្ម្។៌ បដ ាម្ពីន េះ  
ការចុេះបញ្ជ ីជាលក្សាណៈប្បព ័ធនៅម្ ិទា ប់ា ប្គបក់្សាលដ ី ការោក្សស់មាព ធ្ឱ្យលក្សដ់កី្សនុងតព្ម្លទាប  
ការទស្រនាា  ចាបយ់ក្សដីសាធារណៈ  ិងដឯីក្សជ  ប្តូវបា បតងឹផ្តល់ នាឱំ្យនក្សើតមា ជនមាល េះដធី្លី។ 

 
៤៤..១១..  ចចររ ិកិ្សក្សលលក្សក្សាាណណៈៈព្ព្  វវ ិវិាវាទទដដីធី្ធ្លលី ី 

នៅក្សនុងទិ ន យ័វវិាទដធី្លី បា បង្ហា ញអំពីចរកិ្សលក្សាណៈព្ វវិាទដីធ្ល ី នោយភាគនប្ចើ  គមឺ្ក្សពរី
ការទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(៧៣) ដីសម្បទា នសដឋក្សិចច(៥២) ប្ពដំដ រដឋបាលម្ ិបា 
សមាា ល់ 11 (៤៧) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(២០) បុគាលមា ឥទធិពលប្បម្ូលដេុីសចាប(់១៦) 
ដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច(១៦) ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង(១៤) វវិាទអ តរប្ក្សុម្12(១៣) ការទស្រនាា  ដីសម្ូហភាព
របស់ជ ជាតិនដើម្ភាគតិច(៩) ការទស្រនាា  ដឯីក្សជ (៣) ការទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីឯក្សជ របស់រដឋ(២) 
 ិងនផ្សងៗ(២)។ (ឧបសម្ព ័ធ៩.៣. ចរកិ្សលក្សាណៈព្ វវិាទដីធ្លីនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 

▪ ការទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ - តបំ ទ់ន លសាប(៣២) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២១) តំប ់
នននរ  ិងសម្ុប្ទ(១៣) តំប ទ់នំាបក្សណ្តត ល(៧)។  

▪ សម្បទា ដីនសដឋក្សិចច - តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២៧) តបំ ទ់ន លសាប(១៥) តំប ន់ននរ  ិងស
ម្ុប្ទ(១០)។   

▪ ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់ -តំប ទ់ន លសាប(២៩) តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ១០) តបំ ន់ននរ 
 ិងសម្ុប្ទ(៤) ទំនាបក្សណ្តត ល(៤)។ 

▪ ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(២០)- តំប ទ់ន លសាប(១) ទនំាបក្សណ្តត ល(៥) តបំ េ់ពងរ់ាប 
 ិងភន(ំ៤) តំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(១)។ 

 
11 ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់៖ នក្សើតនទប ើងនៅនលើដីដដលប្គប់ប្គងនោយម្ ាីរសុរនិោដីព្ រដឋបាលនេតតនផ្សង ដដល
មា ប្ពំប្បទល់រដឋបាលជាបន់េតត ដដលប្បជាជ រស់នៅនលើដីទំនាស់សាិតនៅនប្កាម្ 
រដឋបាលនេតតនផ្សងគ្មន ។ 
12 វវិាទអ តរប្កុ្សម្៖ ការដេវងគំ ិតគ្មន  ឬការប្ប ម្មុ្េោក្សគ់្មន រវាងប្កុ្សម្ពីរ ឬនប្ចើ   ិងសមាជិក្សរបស់ពួក្សនគ ដដលន េះអាច
ពាក្សព់ ័ធ ឹងការម្ ិចុេះសប្មុ្ងរវាងបុគាល ភាពតា តឹងផ្លូវចិតត ឬអំនពើហឹងានលើរាងកាយ។ 
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ប្កាហវិច11៖ ធាតុផ្សពំ្ វវិាទដធី្លីនៅក្សនុង៤តបំ  ់

 

ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លកី្សនុងរបាយការណ៍ន េះបង្ហា ញថ្ន៖  
➢ ក្សនម្ាយអភបិាលក្សចិចដីធ្ល(ី១៥៨) នៅក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(៦៦) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៤៣) 

តំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(៣៣)  ងិតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(១៦)។ 
➢ ការចាបយ់ក្សដ(ី៥៧) តួនលេេពស់ក្សនុងតបំ ទ់ន លសាប(២៨) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២១) តបំ ់

នននរ  ិងសម្ុប្ទ(៦)  ិងតបំ ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(២)។ 
➢ ការទិញដីទុក្សចំនណញ(១២) មា នៅក្សនុងតបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៦) តបំ ទ់ន លសាប(៥) តបំ ់

នននរ  ិងសម្ុប្ទ(១)។ 
➢ គ្មា  ក្សំណតសំ់គ្មល់ប្ពំប្បទល់(៦) មា នៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៤) តបំ ទ់ន លសាប(១) 

 ិងតំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(១)។ 
➢ ការរា ដីព្ប្ពន ើយក្សដីលក្ស(់៣) មា នៅក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(២)  ិងតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ១)

។ 
➢ ដធី្លីមា អាជាា ធ្រនប្ចើ ប្គបប់្គង(២) មា ដត១ក្សរណីដូចគ្មន នៅក្សនុង តំប ទ់ន លសាប  ិងតបំ ់

េពងរ់ាប  ងិភន។ំ 
➢ ភាពយឺតោ វ(ក្សនម្ាយ)ព្ ការអ ុវតត ច៍ាប(់២៩) តួនលេេពស់នៅក្សនុងតបំ ទ់ន លសាប(១០) 

តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(១០) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៧)  ិងតបំ ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(២)។ 
(ឧបសម្ព ័ធ៩.៤. ធាតុផ្សពំ្ វវិាទដីធ្លីនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 
 

 
 

េេ..  តតំំបប  ់ទ់ទនន  លលសាសាបប វវិាទពកីារទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(៣២) ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា 
សមាា ល់(២៩) សម្បទា ដីនសដឋក្សិចច(១៥) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(១០) បុគាលមា  
ឥទធិពលប្បម្ូលដីនោយេុសចាប(់៨) សម្បទា ដីសងាម្ក្សចិច(៧) វវិាទអ តរប្ក្សុម្(៧) ការ
អភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង(២) ការទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីឯក្សជ របស់រដឋ(២)  ិងការទស្រនាា  ដឯីក្សជ (១)។ 
គគ..  តតំបំប  ់េ់េពពងង់រ់ារាបប    ិងិងភភននំ ំប្បនភទវវិាទព្ សម្បទា ដីនសដឋក្សិចចមា នប្ចើ (២៧) ការទស្រនាា  ដសីា
ធារណៈរបស់រដឋ(២១) ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់(១០) ការទស្រនាា  ដីសម្ូហភាពរបស់
ជ ជាតិនដើម្ភាគតចិ(៩) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(៤) វវិាទអ តរប្ក្សមុ្(៣) សម្បទា ដសី
ងាម្ក្សិចច(៣) ការទស្រនាា  ដីឯក្សជ (២) បគុាលមា ឥទធិពលរកុ្សរា កា ក់ាបដ់េុីសចាប(់២)  ិង
នផ្សងៗ(២)។ 
ឃឃ..  តតំំបប  ់ន់នននននររ    ិិងងសសម្ម្ុុប្ប្ទទ វវិាទពីការទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(១៣) សម្បទា ដីនសដឋក្សិចច 
(១០) ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សងុ(៦) សម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច(៥) ប្ពដំដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់(៤) 
បុគាលមា ឥទធិពលប្បម្ូលដីនោយេុសចាប(់៣) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(១) វវិាទអ តរ
ប្ក្សុម្(១)។ 
 

៤៤..២២..  ធាធាតតុុផ្ផ្សស ំពំ្ព្  វវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលី ី 
របាយការណ៍ អភវិឌ្ឍ ធ៍្ ធា ម្ ុសសក្សម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០០៧ បា ស ាតធ់ាតុផ្សពំ្ វវិាទដីធ្លីនក្សើត
នចញពី៧ក្សតាត សំខ្ល ់ៗ ដូចជា ១)គ្មា  ក្សំណតសំ់គ្មល់ប្ពំប្បទល់ ២)ការទិញដីទុក្សចំនណញ 
៣)ដធី្លីមា អាជាា ធ្រនប្ចើ ប្គបប់្គង ៤)ការទស្រនាា  ដី ៥)ក្សនម្ាយព្ ប្បព ័ធយុតតិធ្ម្ ៌៦)ការរា ដី
ព្ប្ពន ើយក្សដីលក្ស ់៧)ក្សនម្ាយអភបិាលក្សិចចដីធ្លី។13 

 
13  http://www.fao.org/3/ak375e/ak375e.pdf នោងតាម្របាយការណ៍WB  ិងFAO ក្សនម្ាយ
អភបិាលក្សិចចដីធ្លីនាឱំ្យមា បញ្ហា ដូចជា៖ អសុវតាិភាពដីធ្លី ជនមាល េះដីធ្លី ភាពគ្មា  ដីធ្លី  ិងការដបងដចងដីធ្លីម្ ិ
សម្ភាព អ តរកាលព្ ការកា ក់ាបដ់ីធ្លីម្ ិផ្លូវការ ឬទីផ្ារអចល ប្ទពយម្ ិផ្លូវការ ការទស្រនាា  ដីធ្លី ឬការនោេះ
ដូរដីរបស់រដឋេុសចាប ់ការប្គបប់្គងធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិម្ ិមា  ិរ តភាព។ 
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ប្កាហវិច11៖ ធាតុផ្សពំ្ វវិាទដធី្លីនៅក្សនុង៤តបំ  ់

 

ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីក្សនុងរបាយការណ៍ន េះបង្ហា ញថ្ន៖  
➢ ក្សនម្ាយអភបិាលក្សចិចដីធ្ល(ី១៥៨) នៅក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(៦៦) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៤៣) 

តំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(៣៣)  ងិតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(១៦)។ 
➢ ការចាបយ់ក្សដ(ី៥៧) តួនលេេពស់ក្សនុងតបំ ទ់ន លសាប(២៨) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ២១) តបំ ់

នននរ  ិងសម្ុប្ទ(៦)  ិងតបំ ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(២)។ 
➢ ការទិញដីទុក្សចំនណញ(១២) មា នៅក្សនុងតបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៦) តបំ ទ់ន លសាប(៥) តបំ ់

នននរ  ិងសម្ុប្ទ(១)។ 
➢ គ្មា  ក្សំណតសំ់គ្មល់ប្ពំប្បទល់(៦) មា នៅក្សនុងតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៤) តបំ ទ់ន លសាប(១) 

 ិងតំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(១)។ 
➢ ការរា ដីព្ប្ពន ើយក្សដីលក្ស(់៣) មា នៅក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(២)  ិងតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ១)

។ 
➢ ដីធ្លីមា អាជាា ធ្រនប្ចើ ប្គបប់្គង(២) មា ដត១ក្សរណីដូចគ្មន នៅក្សនុង តំប ទ់ន លសាប  ិងតបំ ់

េពងរ់ាប  ងិភន។ំ 
➢ ភាពយឺតោ វ(ក្សនម្ាយ)ព្ ការអ ុវតត ច៍ាប(់២៩) តួនលេេពស់នៅក្សនុងតបំ ទ់ន លសាប(១០) 

តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(១០) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៧)  ិងតបំ ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(២)។ 
(ឧបសម្ព ័ធ៩.៤. ធាតុផ្សពំ្ វវិាទដីធ្លីនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 
 

 
 

េេ..  តតំំបប  ់ទ់ទនន  លលសាសាបប វវិាទពកីារទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(៣២) ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា 
សមាា ល់(២៩) សម្បទា ដីនសដឋក្សិចច(១៥) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(១០) បុគាលមា  
ឥទធិពលប្បម្ូលដនីោយេុសចាប(់៨) សម្បទា ដីសងាម្ក្សចិច(៧) វវិាទអ តរប្ក្សុម្(៧) ការ
អភវិឌ្ឍទីប្ក្សុង(២) ការទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីឯក្សជ របស់រដឋ(២)  ិងការទស្រនាា  ដឯីក្សជ (១)។ 
គគ..  តតំបំប  ់េ់េពពងង់រ់ារាបប    ិងិងភភននំ ំប្បនភទវវិាទព្ សម្បទា ដីនសដឋក្សិចចមា នប្ចើ (២៧) ការទស្រនាា  ដសីា
ធារណៈរបស់រដឋ(២១) ប្ពំដដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់(១០) ការទស្រនាា  ដីសម្ូហភាពរបស់
ជ ជាតិនដើម្ភាគតចិ(៩) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(៤) វវិាទអ តរប្ក្សមុ្(៣) សម្បទា ដសី
ងាម្ក្សិចច(៣) ការទស្រនាា  ដីឯក្សជ (២) បគុាលមា ឥទធិពលរកុ្សរា កា ក់ាបដ់េុីសចាប(់២)  ិង
នផ្សងៗ(២)។ 
ឃឃ..  តតំំបប  ់ន់នននននររ    ិិងងសសម្ម្ុុប្ប្ទទ វវិាទពីការទស្រនាា  ដសីាធារណៈរបស់រដឋ(១៣) សម្បទា ដីនសដឋក្សិចច 
(១០) ការអភវិឌ្ឍទីប្ក្សងុ(៦) សម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច(៥) ប្ពដំដ រដឋបាលម្ ិបា សមាា ល់(៤) 
បុគាលមា ឥទធិពលប្បម្ូលដនីោយេុសចាប(់៣) ការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនាសម្ព ័ធ(១) វវិាទអ តរ
ប្ក្សុម្(១)។ 
 

៤៤..២២..  ធាធាតតុុផ្ផ្សស ំពំ្ព្  វវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលី ី 
របាយការណ៍ អភវិឌ្ឍ ធ៍្ ធា ម្ ុសសក្សម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០០៧ បា ស ាតធ់ាតុផ្សពំ្ វវិាទដីធ្លីនក្សើត
នចញពី៧ក្សតាត សំខ្ល ់ៗ ដូចជា ១)គ្មា  ក្សំណតសំ់គ្មល់ប្ពំប្បទល់ ២)ការទិញដីទុក្សចំនណញ 
៣)ដធី្លីមា អាជាា ធ្រនប្ចើ ប្គបប់្គង ៤)ការទស្រនាា  ដី ៥)ក្សនម្ាយព្ ប្បព ័ធយុតតិធ្ម្ ៌៦)ការរា ដី
ព្ប្ពន ើយក្សដីលក្ស ់៧)ក្សនម្ាយអភបិាលក្សិចចដីធ្ល។ី13 

 
13  http://www.fao.org/3/ak375e/ak375e.pdf នោងតាម្របាយការណ៍WB  ិងFAO ក្សនម្ាយ
អភបិាលក្សិចចដីធ្លីនាឱំ្យមា បញ្ហា ដូចជា៖ អសុវតាិភាពដីធ្លី ជនមាល េះដីធ្លី ភាពគ្មា  ដីធ្លី  ិងការដបងដចងដីធ្លីម្ ិ
សម្ភាព អ តរកាលព្ ការកា ក់ាបដ់ីធ្លីម្ ិផ្លូវការ ឬទីផ្ារអចល ប្ទពយម្ ិផ្លូវការ ការទស្រនាា  ដីធ្លី ឬការនោេះ
ដូរដីរបស់រដឋេុសចាប ់ការប្គបប់្គងធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិម្ ិមា  ិរ តភាព។ 
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ប្កាហវិច12៖ ប្បនភទដីវវិាទនៅក្សនុង៤តំប  ់

៤៤..៤៤..  ទទំំហហំំដដីីវវ ិវិាវាទទ  
ប្កាហវិចខ្លងនប្កាម្បង្ហា ញ ទំហំដីវវិាទតូចបំផុ្ត០.៥ហត  ិងទំហធំ្បំំផុ្ត៣០០០ហត។ 

តំប ទ់ន លសាបមា ច ំួ ១៨ក្សរណី ជាវវិាទដីធ្លីមា ទំហំចននាល េះពី១០០០ហត-២០០០ហត ចំ  ួ
១៤ក្សរណីមា ទំហំដចីននាល េះ៥០១ហត-៦០០ហត  ងិ១០ក្សរណីទំហំដតីិចជាង៣០០០ហត  
ជាចំ ួ េពស់ជាង៣តបំ ន់ទៀត។  (ឧបសម្ព ័ធ៩.៦. ទំហំដីវវិាទនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 

 

 
ប្កាហវិច13៖ ទំហដំីវវិាទ(ហត)នៅក្សនុង៤តំប  ់

 

៤៤..៥៥..  ឆ្ឆ្នន ំពំ្ព្  កាការរននក្សក្សើើតតវវ ិវិាវាទទ    ិងិង  ិិនានានន កាការរវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលី ី 
ការចាបន់ផ្តើម្មា វវិាទដីធ្លី មា រយៈនពល២៩ឆ្ន កំ្ស លងម្ក្សនហើយ ក្សរណីវវិាទបា ចាបន់ផ្តើម្តាងំ

 
 

៤៤..៣៣..  ប្ប្បបននភភទទដដីីវវ ិវិាវាទទ  
នោងតាម្ចាបភ់ូម្បិាល(២០០១) បា ដចក្សចំណ្តតថ់្នន ក្សដ់ីធ្លីជាបីប្បនភទធ្ំៗ  ដីក្សម្ាសិទធឯិក្ស

ជ  ដីរដឋ(ដសីាធារណៈរបស់រដឋ ដីឯក្សជ របស់រដឋ)  ិង ដសីម្ូហភាព14 ។ អងាការGIZ បា ដបង
ដចក្សប្បនភទដីទាងំបីមា ទំនាក្សទ់ំ ងចំណ្តតដ់ីធ្លីដូចជា៖ ១)ដីសម្ូហភាព ២)ដតីំប ក់ារពារ15  ៣)
ដីព្ប្ពសម្បទា  ៤)ដីឯក្សជ  ៥)ដីឯក្សជ របស់រដឋ ៦)ដីសម្បទា សងាម្ក្សចិច ៧)ដពី្ប្ព។ 

ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់ បា បង្ហា ញក្សរណីទំនាស់នក្សើតនទប ើងនៅក្សនុងប្បនភទដីឯក្សជ 
មា ចំ ួ នប្ចើ ជាងនគ(១៤៣) ក្សនុងននាេះ ចំ  ួេពស់ក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(៦២) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភនំ
(៣៨) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(២២)  ិងតំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(២១)។  

ប្បនភទដីវវិាទ ជាដីសម្ូហភាព មា ៥៦ក្សរណី ភាគនប្ចើ នក្សើតមា នៅតបំ េ់ពងរ់ាប  ងិភនំ
(២៨) តំប ទ់ន លសាប(១៩)  ិងតំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(៩)។ ប្បនភទដីព្ប្ព រមួ្ទាងំព្ប្ពនកាងកាង ព្ប្ព
លិចទឹក្ស មា វវិាទ៣២ក្សរណី តំប ទ់ន លសាប(១៣)តួនលេេពងជ់ាង៣តំប ន់ផ្សងនទៀត តបំ េ់ពងរ់ាប 
 ិងភន(ំ១២)  ិងតបំ ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ(៧)។ ប្បនភទដីនៅក្សនុងតំប ក់ារពារ មា ក្សរណីវវិាទ២៧ នក្សើត
នប្ចើ ក្សនុង តំប ទ់ន លសាប(១៥) តំប ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ(៦) តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៣)  ងិតំប ទ់ំនាបក្ស
ណ្តត ល(៣)។ ប្បនភទដីវវិាទ ជាដីឯក្សជ របស់រដឋមា ៨ក្សរណី ភាគនប្ចើ ក្សនុង តំប ទ់ន លសាប(៤) 
តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(៣)  ងិតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ១)។ (ឧបសម្ព ័ធ៩.៥. ប្បនភទដីវវិាទនៅក្សនុ ង១៨
រាជធា ីនេតត)។ 

 
14  ចាបភ់ូម្បិាល(២០០១) ដីសម្ូហភាពមា ពីរប្បនភទជាដីប្ទពយសម្ូហភាព ឬដីកា ក់ាបរ់មួ្ ដូចជាដី 
សហគម្ ជ៍ ជាតិនដើម្ភាគតិច ដីក្សំណតអ់តតសញ្ហា ណវបបធ្ម្ ៍ជានដើម្។ 
15 ចាបត់ំប ក់ារពារ(២០០៨) បា ចាតច់ំណ្តតប់្បនភទដី៨សំខ្ល ់ៗ  ក្សនុងនគ្មលបំណងការពារតំប ធ់្ម្ាជាតិ 
មា ដូចជា ដីឧទា ជាតិ ដដ ជប្ម្ក្សសតវព្ប្ព តំប ន់ទសភាព តំប ដ់ីប្គបប់្គងនប្បើប្បាស់ដីចំរេុះ តំប រ់ក្សា 
ជីវៈចំរេុះ តំប ម់្រតក្សធ្ម្ាជាតិ តំប ន់ននរ តំប រ់ា ម្សាប។   
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ប្កាហវិច12៖ ប្បនភទដីវវិាទនៅក្សនុង៤តំប  ់

៤៤..៤៤..  ទទំំហហំំដដីីវវ ិវិាវាទទ  
ប្កាហវិចខ្លងនប្កាម្បង្ហា ញ ទំហំដីវវិាទតូចបំផុ្ត០.៥ហត  ិងទំហធំ្ំបំផុ្ត៣០០០ហត។ 

តំប ទ់ន លសាបមា ច ំួ ១៨ក្សរណី ជាវវិាទដីធ្លីមា ទំហំចននាល េះពី១០០០ហត-២០០០ហត ចំ  ួ
១៤ក្សរណីមា ទំហំដចីននាល េះ៥០១ហត-៦០០ហត  ងិ១០ក្សរណីទំហំដតីិចជាង៣០០០ហត  
ជាចំ ួ េពស់ជាង៣តបំ ន់ទៀត។  (ឧបសម្ព ័ធ៩.៦. ទំហំដីវវិាទនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 

 

 
ប្កាហវិច13៖ ទំហដំីវវិាទ(ហត)នៅក្សនុង៤តំប  ់

 

៤៤..៥៥..  ឆ្ឆ្នន ំពំ្ព្  កាការរននក្សក្សើើតតវវ ិវិាវាទទ    ិងិង  ិិនានានន កាការរវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលី ី 
ការចាបន់ផ្តើម្មា វវិាទដីធ្លី មា រយៈនពល២៩ឆ្ន កំ្ស លងម្ក្សនហើយ ក្សរណីវវិាទបា ចាបន់ផ្តើម្តាងំ

 
 

៤៤..៣៣..  ប្ប្បបននភភទទដដីីវវ ិវិាវាទទ  
នោងតាម្ចាបភ់ូម្បិាល(២០០១) បា ដចក្សចំណ្តតថ់្នន ក្សដ់ីធ្លីជាបីប្បនភទធ្ំៗ  ដីក្សម្ាសិទធឯិក្ស

ជ  ដីរដឋ(ដសីាធារណៈរបស់រដឋ ដីឯក្សជ របស់រដឋ)  ិង ដសីម្ូហភាព14 ។ អងាការGIZ បា ដបង
ដចក្សប្បនភទដទីាងំបីមា ទំនាក្សទ់ំ ងចំណ្តតដ់ីធ្លីដូចជា៖ ១)ដីសម្ូហភាព ២)ដតីំប ក់ារពារ15  ៣)
ដីព្ប្ពសម្បទា  ៤)ដីឯក្សជ  ៥)ដឯីក្សជ របស់រដឋ ៦)ដីសម្បទា សងាម្ក្សចិច ៧)ដពី្ប្ព។ 

ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លនីៅក្សនុង៤តំប  ់ បា បង្ហា ញក្សរណីទំនាស់នក្សើតនទប ើងនៅក្សនុងប្បនភទដីឯក្សជ 
មា ចំ ួ នប្ចើ ជាងនគ(១៤៣) ក្សនុងននាេះ ចំ  ួេពស់ក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(៦២) តំប េ់ពងរ់ាប  ិងភនំ
(៣៨) តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(២២)  ិងតំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(២១)។  

ប្បនភទដីវវិាទ ជាដីសម្ូហភាព មា ៥៦ក្សរណី ភាគនប្ចើ នក្សើតមា នៅតបំ េ់ពងរ់ាប  ងិភនំ
(២៨) តំប ទ់ន លសាប(១៩)  ិងតំប ន់ននរ  ិងសម្ុប្ទ(៩)។ ប្បនភទដីព្ប្ព រមួ្ទាងំព្ប្ពនកាងកាង ព្ប្ព
លិចទឹក្ស មា វវិាទ៣២ក្សរណី តំប ទ់ន លសាប(១៣)តួនលេេពងជ់ាង៣តំប ន់ផ្សងនទៀត តបំ េ់ពងរ់ាប 
 ិងភន(ំ១២)  ិងតបំ ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ(៧)។ ប្បនភទដនីៅក្សនុងតំប ក់ារពារ មា ក្សរណីវវិាទ២៧ នក្សើត
នប្ចើ ក្សនុង តំប ទ់ន លសាប(១៥) តំប ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ(៦) តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៣)  ងិតំប ទ់ំនាបក្ស
ណ្តត ល(៣)។ ប្បនភទដីវវិាទ ជាដីឯក្សជ របស់រដឋមា ៨ក្សរណី ភាគនប្ចើ ក្សនុង តំប ទ់ន លសាប(៤) 
តំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(៣)  ងិតំប េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ១)។ (ឧបសម្ព ័ធ៩.៥. ប្បនភទដីវវិាទនៅក្សនុ ង១៨
រាជធា ីនេតត)។ 

 
14  ចាបភ់ូម្បិាល(២០០១) ដីសម្ូហភាពមា ពីរប្បនភទជាដីប្ទពយសម្ូហភាព ឬដីកា ក់ាបរ់មួ្ ដូចជាដី 
សហគម្ ជ៍ ជាតិនដើម្ភាគតិច ដីក្សំណតអ់តតសញ្ហា ណវបបធ្ម្ ៍ជានដើម្។ 
15 ចាបត់ំប ក់ារពារ(២០០៨) បា ចាតច់ំណ្តតប់្បនភទដី៨សំខ្ល ់ៗ  ក្សនុងនគ្មលបំណងការពារតំប ធ់្ម្ាជាតិ 
មា ដូចជា ដីឧទា ជាតិ ដដ ជប្ម្ក្សសតវព្ប្ព តំប ន់ទសភាព តំប ដ់ីប្គបប់្គងនប្បើប្បាស់ដីចំរេុះ តំប រ់ក្សា 
ជីវៈចំរេុះ តំប ម់្រតក្សធ្ម្ាជាតិ តំប ន់ននរ តំប រ់ា ម្សាប។   

 



វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

18

 
 

៥. ដំសណើ រការស ោះក្រសាយវិវាទ 

អងាការNGOF នប្ជើសនរ ើសវធិ្សីាស្រសតនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លី តាម្រយៈយ តការនោេះប្សាយវវិាទដី
ធ្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ ប្សបតាម្យ តការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីរបស់រាជរោឋ ភបិាល  (លំអិតក្សនុ ង
ឧបសម្ព ័ធ ៩.៨. នសចក្សតីសនងាបយ តការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សម្ពុជា) នោយនធ្វើការសិក្សា
ប្សាវប្ជាវ  ិងសហការជាម្យួអាជាា ធ្រ ភាគីវវិាទ ចុេះអនងកតទីតាងំជនមាល េះ ព ិិតយវាស់ដវងដីទំនាស់ 
សប្ម្បសប្ម្ួលក្សចិចប្បជុំថ្នន ក្សន់េតត សិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់ ថ្នន ក្សន់េតត ថ្នន ក្សត់បំ  ់ ិងថ្នន ក្សជ់ាតិ។  
៥៥..១១..  កាការរចចូូលលររួមួ្ម្ររបបសស់់សសងងាាម្ម្សសីីុុវវ ិលិល  ក្សក្សននុុងងកាការរននោោេះេះប្ប្សាសាយយវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលី ី 

នៅក្សនុងក្សិចចប្បជុំពិភាក្សាថ្នន ក្សន់េតត សិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់ថ្នន ក្សត់ំប  ់ បា នផ្ាៀងផ្ទា ត់
ពត័ម៌ា ព្ នសចក្សតីប្ពាងរបាយការណ៍អនងកតតាម្នេតត ីម្យួៗ អាជាា ធ្រនេតត បា ប្ជាបពត័ម៌ា 
បដ ាម្ពបីញ្ហា  ម្ូលនហតុព្ ជនមាល េះ ជំហរ បញ្ហា ប្ប ម្របស់ភាគីវវិាទ  ិងផ្តល់អ ុសាស ។៍ 

ក្ស លងម្ក្សអាជាា ធ្រនេតត ម្ ាីរពាក្សព់ ័ធ ចូលរមួ្ការង្ហរចុេះវាលជាម្យួសមាជិក្សបណ្តត ញ នធ្វើការ
សិក្សាប្សាវប្ជាវលម្អតិ ពិ ិតយវាស់ដវងដីទំនាស់  ិងបា កាតន់នវៀលដីជូ ប្បជាពលរដឋកា ក់ាបជ់ាក្ស់
ដសតង ប្ពម្ទាងំនធ្វើការអ ុវតត វ៍ធិា ការតឹងរងឹចំនពាេះបុគាល ឬប្កុ្សម្ប្បប្ពឹតតនលាើសចាប។់ អងាការម្ ិ
ដម្ រោឋ ភបិាល បា ផ្តល់ម្តិនោបល់  ិងនោេះប្សាយបញ្ហា  ក្សនុងដំនណើ រការសិក្សាវាស់ដវងដីធ្ល ីប្បជា
ពលរដឋប េះពាល់គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍ នោយបា ចុេះសិក្សាប្សាវប្ជាវលម្អតិ នហើយអាជាា ធ្របា ផ្តល់
សំណងសម្រម្យ។ 16  ការសនប្ម្ចលទធផ្លខ្លងនលើ នោយសាររបាយការណ៍វវិាទដីធ្ល ី  ងិទិ ន យ័
វវិាទ ប្តូវបា ពិភាក្សាក្សនុងក្សចិចប្បជុំរវាងប្កុ្សម្ការង្ហរ តំណ្តងសហគម្  ៍ជាម្យួអាជាា ធ្រនេតត17 នដើម្ប ី
នផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា ក្សរណីវវិាទ ពិភាក្សាដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយវវិាទ។ នៅក្សនុងឆ្ន ២ំ០២១ អងាការ
NGOF បា នរៀបចំសិកាា សាលា ពិនប្គ្មេះនោបល់ថ្នន ក្សន់េតត បង្ហា ញនសចក្សតីប្ពាងទិ ន យ័ក្សតប់្តា
ចំ ួ ២៦៧ក្សរណី នៅក្សនុងរាជធា ីនេតតទាងំ១៨។ លទធផ្លពិនប្គ្មេះនោបល់ បា នផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា  
ពិភាក្សានធ្វើបចចុបប នភាពនៅនលើក្សរណីវវិាទដីធ្លី មី្យួៗ ធានា ូវពត័ម៌ា ពិត  ិងអាចនជឿជាក្សប់ា  
 ិងបា ដក្សនចញ៣២ក្សរណីនោយសារ ក្សរណីទាងំននាេះ ម្ ិមា ពត័ម៌ា ចាស់លាស់ អវតតមា 
សមាសភាពភាគ ី វវិាទ បាតប់្បភពទំនាក្សទ់ ំង ឬភាគីវវិាទនបាេះបងក់្សត ី  ិងម្ ិមា ពាក្សយបណតឹ ង 
ផ្លូវការ។   

 

16  សមាជកិ្សបណ្តត ញLAHRiN ចូលរមួ្ជាអនក្សសនងកតការណ៍ ប្ក្សុម្ការង្ហរថ្នន ក្សន់េតត គនប្មាងទំ បធ់ារាសាស្រសតរក្សា ក្សនុងប្សកុ្សរនវៀង 
 នេតតប្ពេះវហិារ។  
17 ម្ស្រ តសីាលានេតត តណំ្តងម្ ាីរជំនាញពាក្សព់ ័ធ អាជាា ធ្រម្លូោឋ    គរបាល ក្សងរាជអាវធុ្ហតា  ិងក្សងក្សមាល ងំនោធា។ 

 
 

ពីឆ្ន ១ំ៩៩២ មា ១ក្សរណី ក្សនុងតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(ភននំពញ) ៧ក្សរណីនក្សើតមា ក្សនុងទសវតស ៍
១៩៩០ ចននាល េះឆ្ន ១ំ៩៩២-ឆ្ន ១ំ៩៩៩។ ក្សនុងទសវតស ២៍០០០ ចននាល េះឆ្ន ២ំ០០០ដល់ឆ្ន ំ
២០០៩ មា ៦៥ក្សរណី ភាគនប្ចើ ក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(២៦) តំប េ់ពងរ់ាប  ងិភន(ំ១៤) តំប ់
នននរ  ិងសម្ុប្ទ(១៣)  ិងតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(១២)។ 
  

 
ប្កាហវិច14៖ ឆ្ន ពំ្ ការនក្សើតវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់

 

ចាបព់ីឆ្ន ២ំ០១០ដល់ឆ្ន ២ំ០២១ មា ចំ ួ ១៩៥ក្សរណី នក្សើតវវិាទភាគនប្ចើ ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៥
ចំ ួ (៣០) ឆ្ន ២ំ០១៦ចំ  ួ(២៦) ឆ្ន ២ំ០១៨ចំ  ួ(២៥) ឆ្ន ២ំ០២០ចំ ួ (២២) ឆ្ន ២ំ០១០ចំ ួ 
(១៨) ក្សរណីវវិាទថ្ាីឆ្ន ២ំ០២១ចំ ួ (៥)។ (ឧបសម្ព ័ធ៩.៧. ឆ្ន ពំ្ ការនក្សើតវវិាទនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ី
នេតត)។ 



19

វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

 
 

៥. ដំសណើ រការស ោះក្រសាយវិវាទ 

អងាការNGOF នប្ជើសនរ ើសវធិ្សីាស្រសតនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លី តាម្រយៈយ តការនោេះប្សាយវវិាទដី
ធ្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ ប្សបតាម្យ តការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីរបស់រាជរោឋ ភបិាល  (លំអិតក្សនុ ង
ឧបសម្ព ័ធ ៩.៨. នសចក្សតីសនងាបយ តការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សម្ពុជា) នោយនធ្វើការសិក្សា
ប្សាវប្ជាវ  ិងសហការជាម្យួអាជាា ធ្រ ភាគីវវិាទ ចុេះអនងកតទីតាងំជនមាល េះ ព ិិតយវាស់ដវងដីទំនាស់ 
សប្ម្បសប្ម្ួលក្សចិចប្បជុំថ្នន ក្សន់េតត សិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់ ថ្នន ក្សន់េតត ថ្នន ក្សត់បំ  ់ ិងថ្នន ក្សជ់ាតិ។  
៥៥..១១..  កាការរចចូូលលររួមួ្ម្ររបបសស់់សសងងាាម្ម្សសីីុុវវ ិលិល  ក្សក្សននុុងងកាការរននោោេះេះប្ប្សាសាយយវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលី ី 

នៅក្សនុងក្សិចចប្បជុំពិភាក្សាថ្នន ក្សន់េតត សិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់ថ្នន ក្សត់ំប  ់ បា នផ្ាៀងផ្ទា ត់
ពត័ម៌ា ព្ នសចក្សតីប្ពាងរបាយការណ៍អនងកតតាម្នេតត ីម្យួៗ អាជាា ធ្រនេតត បា ប្ជាបពត័ម៌ា 
បដ ាម្ពបីញ្ហា  ម្ូលនហតុព្ ជនមាល េះ ជំហរ បញ្ហា ប្ប ម្របស់ភាគីវវិាទ  ិងផ្តល់អ ុសាស ។៍ 

ក្ស លងម្ក្សអាជាា ធ្រនេតត ម្ ាីរពាក្សព់ ័ធ ចូលរមួ្ការង្ហរចុេះវាលជាម្យួសមាជិក្សបណ្តត ញ នធ្វើការ
សិក្សាប្សាវប្ជាវលម្អតិ ពិ ិតយវាស់ដវងដីទំនាស់  ិងបា កាតន់នវៀលដីជូ ប្បជាពលរដឋកា ក់ាបជ់ាក្ស់
ដសតង ប្ពម្ទាងំនធ្វើការអ ុវតត វ៍ធិា ការតឹងរងឹចំនពាេះបុគាល ឬប្ក្សុម្ប្បប្ពឹតតនលាើសចាប។់ អងាការម្ ិ
ដម្ រោឋ ភបិាល បា ផ្តល់ម្តិនោបល់  ិងនោេះប្សាយបញ្ហា  ក្សនុងដំនណើ រការសិក្សាវាស់ដវងដីធ្លី ប្បជា
ពលរដឋប េះពាល់គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍ នោយបា ចុេះសិក្សាប្សាវប្ជាវលម្អតិ នហើយអាជាា ធ្របា ផ្តល់
សំណងសម្រម្យ។ 16  ការសនប្ម្ចលទធផ្លខ្លងនលើ នោយសាររបាយការណ៍វវិាទដីធ្ល ី  ងិទិ ន យ័
វវិាទ ប្តូវបា ពិភាក្សាក្សនុងក្សចិចប្បជុំរវាងប្ក្សមុ្ការង្ហរ តំណ្តងសហគម្  ៍ជាម្យួអាជាា ធ្រនេតត17 នដើម្ប ី
នផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា ក្សរណីវវិាទ ពិភាក្សាដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយវវិាទ។ នៅក្សនុងឆ្ន ២ំ០២១ អងាការ
NGOF បា នរៀបចំសិកាា សាលា ពិនប្គ្មេះនោបល់ថ្នន ក្សន់េតត បង្ហា ញនសចក្សតីប្ពាងទិ ន យ័ក្សតប់្តា
ចំ ួ ២៦៧ក្សរណី នៅក្សនុងរាជធា ីនេតតទាងំ១៨។ លទធផ្លពិនប្គ្មេះនោបល់ បា នផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា  
ពិភាក្សានធ្វើបចចុបប នភាពនៅនលើក្សរណីវវិាទដីធ្លី មី្យួៗ ធានា ូវពត័ម៌ា ពិត  ិងអាចនជឿជាក្សប់ា  
 ិងបា ដក្សនចញ៣២ក្សរណីនោយសារ ក្សរណីទាងំននាេះ ម្ ិមា ពត័ម៌ា ចាស់លាស់ អវតតមា 
សមាសភាពភាគី វវិាទ បាតប់្បភពទំនាក្សទ់ ំង ឬភាគីវវិាទនបាេះបងក់្សត ី  ិងម្ ិមា ពាក្សយបណតឹ ង 
ផ្លូវការ។   

 

16  សមាជកិ្សបណ្តត ញLAHRiN ចូលរមួ្ជាអនក្សសនងកតការណ៍ ប្ក្សុម្ការង្ហរថ្នន ក្សន់េតត គនប្មាងទំ បធ់ារាសាស្រសតរក្សា ក្សនុងប្សកុ្សរនវៀង 
 នេតតប្ពេះវហិារ។  
17 ម្ស្រ តសីាលានេតត តណំ្តងម្ ាីរជំនាញពាក្សព់ ័ធ អាជាា ធ្រម្លូោឋ    គរបាល ក្សងរាជអាវធុ្ហតា  ិងក្សងក្សមាល ងំនោធា។ 

 
 

ពីឆ្ន ១ំ៩៩២ មា ១ក្សរណី ក្សនុងតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(ភននំពញ) ៧ក្សរណីនក្សើតមា ក្សនុងទសវតស ៍
១៩៩០ ចននាល េះឆ្ន ១ំ៩៩២-ឆ្ន ១ំ៩៩៩។ ក្សនុងទសវតស ២៍០០០ ចននាល េះឆ្ន ២ំ០០០ដល់ឆ្ន ំ
២០០៩ មា ៦៥ក្សរណី ភាគនប្ចើ ក្សនុងតំប ទ់ន លសាប(២៦) តំប េ់ពងរ់ាប  ងិភន(ំ១៤) តំប ់
នននរ  ិងសម្ុប្ទ(១៣)  ិងតំប ទ់ំនាបក្សណ្តត ល(១២)។ 
  

 
ប្កាហវិច14៖ ឆ្ន ពំ្ ការនក្សើតវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់

 

ចាបព់ីឆ្ន ២ំ០១០ដល់ឆ្ន ២ំ០២១ មា ចំ ួ ១៩៥ក្សរណី នក្សើតវវិាទភាគនប្ចើ ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៥
ចំ ួ (៣០) ឆ្ន ២ំ០១៦ចំ  ួ(២៦) ឆ្ន ២ំ០១៨ចំ  ួ(២៥) ឆ្ន ២ំ០២០ចំ ួ (២២) ឆ្ន ២ំ០១០ចំ ួ 
(១៨) ក្សរណីវវិាទថ្ាីឆ្ន ២ំ០២១ចំ ួ (៥)។ (ឧបសម្ព ័ធ៩.៧. ឆ្ន ពំ្ ការនក្សើតវវិាទនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ី
នេតត)។ 



វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា
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ប្កាហវិច16៖ គណក្សមាា ធ្ិការចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់

 

បនាា បន់ទៀត សមាជកិ្សបណ្តត ញ  ឹងប តពិភាក្សា ពិនប្គ្មេះនោបល់ជាម្យួអាជាា ធ្រនេតត  ិង 
អនក្សពាក្សព់ ័ធ អពំីវវិាទដីធ្លីដដលបា នសុើបអនងកតរចួនហើយ នដើម្បនីផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា បដ ាម្  ងិដសវងរក្ស
លទធភាពនោេះប្សាយ។ នៅក្សនុងដំនណើ រការព្ ការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លី នធ្វើតាម្រយៈ ការបនងកើតនប្ចើ 
ជនប្ម្ើសដំនណ្តេះប្សាយ ការជួបសមាភ ស  ៍ ការប្បម្ូលពត័ម៌ា ភាគីវវិាទ  ងិប្គបអ់នក្សពាក្សព់ ័ធទាងំ
អស់ រមួ្ទាងំការចុេះព ិិតយទីតាងំភូម្សិាស្រសតនក្សើតនហតុផ្ទា ល់ ប្បជុំនផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា  ក្សនុង នសចក្សតីប្ពាង
របាយការណ៍ នដើម្បនីធ្វើការវភិាគពត័ម៌ា   ិងឯក្សសារពាក្សព់ ័ធប្តឹម្ប្តូវតាម្បទោឋ  បនចចក្សនទស។  
ជារមួ្ ដំនណ្តេះប្សាយវវិាទដធី្លី ប្តូវមា ការចូលរមួ្ពិភាក្សាតួអងាពាក្សព់ ័ធ នោងតាម្របាយការណ៍ 
ភសតុតាង ចាប ់ លិេិតបទោឋ  គតិយុតតិជាតិ-អ តរជាតិ សប្ម្បសប្ម្ួលឱ្យោក្សជ់នប្ម្ើសនប្ចើ   ងិ
សម្បទា ផ្លប្បនោជ គូ៍រភាគី។ 

ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីបង្ហា ញថ្ន ៩៦ក្សរណីវវិាទ មា សមាគម្ អងាការជាតិ  ិងអ តរជាតិ បា ចូល
រមួ្ក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត។ អងាការជាតិសក្សម្ាចូលរមួ្នោេះ
ប្សាយចំ  ួ៥៩ក្សរណី  ងិសមាគម្ចូលរមួ្៣២ក្សរណី  ិងអងាការអ តរជាតចូិលរមួ្ ៥ក្សរណី។ 
ពិនសសអងាការជាតកិ្សនុងតបំ ន់ននរ សក្សម្ាចូលរមួ្២៧ក្សរណី មា ចំ ួ នប្ចើ ជាង៣តំប ន់ផ្សង 
ចំដណក្សតំប ទ់ន លសាប មា សមាគម្សក្សម្ាជាង៣តបំ ន់ទៀត បា ចូលរមួ្១៧ក្សរណី។  

 
 

ប្កាហវិចខ្លងនប្កាម្បង្ហា ញថ្ន គណក្សមាា ធ្ិការថ្នន ក្សន់េតតប្ក្សុង ថ្នន ក្សជ់ាតិ អងា ីតិបញ្ាតតិ បា នធ្វើ
ការចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដធី្លី ម្ក្សពី រដឋសភា(១៦) េុទាកាល័យសនម្តចនាយក្សរដឋម្ស្រ ត(ី៦) ទីសតីការ
គណៈរដឋម្ស្រ ត(ី៣) ប្ពទឺធសភា(១)។  

 

 
ប្កាហវិច15៖ គណក្សមាា ធ្ិការអងា ីតបិញ្ាតតិចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដធី្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់

 

នប្ៅពីន េះ គណក្សមាា ធ្ិការនេតតប្ក្សុង សាា ប ័ ប្ក្សសួង ម្ ាីរពាក្សព់ ័ធ ក្សប៏ា ចូលរមួ្សក្សម្ានៅ
ក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លី ដូចជា៖ គណក្សមាា ធ្កិារនេតតប្ក្សុងនៅក្សនុងតបំ ទ់ន លសាប(៤៥) 
មា សក្សម្ាភាពនោេះប្សាយនប្ចើ  តំប ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ(៣៧) តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៣១)  ិងតំប ់
ទំនាបក្សណ្តត ល(៧)។ (ឧបសម្ព ័ធ៩.៩. កិ្សចចសហការគណក្សមាា ធិ្ការ  ីតិបញ្ាតតិ សាា ប ័  ិង 
អងាការសងាម្សីុវលិ ចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 
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ប្កាហវិច16៖ គណក្សមាា ធ្ិការចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់

 

បនាា បន់ទៀត សមាជកិ្សបណ្តត ញ  ឹងប តពិភាក្សា ពិនប្គ្មេះនោបល់ជាម្យួអាជាា ធ្រនេតត  ិង 
អនក្សពាក្សព់ ័ធ អពំីវវិាទដីធ្លីដដលបា នសុើបអនងកតរចួនហើយ នដើម្បនីផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា បដ ាម្  ងិដសវងរក្ស
លទធភាពនោេះប្សាយ។ នៅក្សនុងដំនណើ រការព្ ការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លី នធ្វើតាម្រយៈ ការបនងកើតនប្ចើ 
ជនប្ម្ើសដំនណ្តេះប្សាយ ការជួបសមាភ ស  ៍ ការប្បម្ូលពត័ម៌ា ភាគីវវិាទ  ងិប្គបអ់នក្សពាក្សព់ ័ធទាងំ
អស់ រមួ្ទាងំការចុេះព ិិតយទីតាងំភូម្សិាស្រសតនក្សើតនហតុផ្ទា ល់ ប្បជុំនផ្ាៀងផ្ទា តព់ត័ម៌ា  ក្សនុង នសចក្សតីប្ពាង
របាយការណ៍ នដើម្បនីធ្វើការវភិាគពត័ម៌ា   ិងឯក្សសារពាក្សព់ ័ធប្តមឹ្ប្តូវតាម្បទោឋ  បនចចក្សនទស។  
ជារមួ្ ដំនណ្តេះប្សាយវវិាទដធី្លី ប្តូវមា ការចូលរមួ្ពិភាក្សាតួអងាពាក្សព់ ័ធ នោងតាម្របាយការណ៍ 
ភសតុតាង ចាប ់ លិេិតបទោឋ  គតិយុតតិជាតិ-អ តរជាតិ សប្ម្បសប្ម្ួលឱ្យោក្សជ់នប្ម្ើសនប្ចើ   ងិ
សម្បទា ផ្លប្បនោជ គូ៍រភាគី។ 

ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីបង្ហា ញថ្ន ៩៦ក្សរណីវវិាទ មា សមាគម្ អងាការជាតិ  ិងអ តរជាតិ បា ចូល
រមួ្ក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត។ អងាការជាតិសក្សម្ាចូលរមួ្នោេះ
ប្សាយចំ  ួ៥៩ក្សរណី  ងិសមាគម្ចូលរមួ្៣២ក្សរណី  ិងអងាការអ តរជាតចូិលរមួ្ ៥ក្សរណី។ 
ពិនសសអងាការជាតកិ្សនុងតបំ ន់ននរ សក្សម្ាចូលរមួ្២៧ក្សរណី មា ចំ ួ នប្ចើ ជាង៣តំប ន់ផ្សង 
ចំដណក្សតំប ទ់ន លសាប មា សមាគម្សក្សម្ាជាង៣តបំ ន់ទៀត បា ចូលរមួ្១៧ក្សរណី។  

 
 

ប្កាហវិចខ្លងនប្កាម្បង្ហា ញថ្ន គណក្សមាា ធ្ិការថ្នន ក្សន់េតតប្ក្សុង ថ្នន ក្សជ់ាតិ អងា ីតិបញ្ាតតិ បា នធ្វើ
ការចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដធី្លី ម្ក្សពី រដឋសភា(១៦) េុទាកាល័យសនម្តចនាយក្សរដឋម្ស្រ ត(ី៦) ទីសតីការ
គណៈរដឋម្ស្រ ត(ី៣) ប្ពទឺធសភា(១)។  

 

 
ប្កាហវិច15៖ គណក្សមាា ធ្ិការអងា ីតបិញ្ាតតិចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដធី្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់

 

នប្ៅពីន េះ គណក្សមាា ធ្ិការនេតតប្ក្សុង សាា ប ័ ប្ក្សសួង ម្ ាីរពាក្សព់ ័ធ ក្សប៏ា ចូលរមួ្សក្សម្ានៅ
ក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លី ដូចជា៖ គណក្សមាា ធ្កិារនេតតប្ក្សុងនៅក្សនុងតបំ ទ់ន លសាប(៤៥) 
មា សក្សម្ាភាពនោេះប្សាយនប្ចើ  តំប ន់ននរ  ងិសម្ុប្ទ(៣៧) តបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន(ំ៣១)  ិងតំប ់
ទំនាបក្សណ្តត ល(៧)។ (ឧបសម្ព ័ធ៩.៩. កិ្សចចសហការគណក្សមាា ធិ្ការ  ីតិបញ្ាតតិ សាា ប ័  ិង 
អងាការសងាម្សីុវលិ ចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុ ង១៨រាជធា ីនេតត)។ 
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ក្សក្ស..  តតំំបប  ់ទ់ទំំនានាបបក្សក្សណ្តណ្តតត លល ក្សនុងចំនណ្តម្២៨ក្សរណី ចំ  ួក្សរណីក្សពុំងដំនណើ រការនោេះប្សាយ
(១៥) ម្ ិទា ន់ោេះប្សាយ(១០) ប តតាម្ោ (១) គ្មា  បចចុបប នភាព(១)  ិង បញ្ចបន់រឿងក្សតី
(១)។   
េេ..  តតំបំប  ់ន់នននននររ    ិិងងសសម្ម្ុុប្ប្ទទ ក្សនុងចនំណ្តម្៤៣ក្សរណីមា ៖ ដំនណើ រការនោេះប្សាយ(២២) ម្ ិទា ់
នោេះប្សាយ(២០) ប តតាម្ោ (១៩) បញ្ចបន់រឿងក្សតី(៩) បតឹងតុលាការ(១) គ្មា  បចចុបប នភាព
(១) ការសីុបអនងកត(១) ដំនណើ រការចរចា(១)  ិងនបាេះបង(់១)។ 
គគ..  តតំំបប  ់ទ់ទនន  លលសាសាបប  ក្សរណីសរបុ១១៣មា ៖ ដំនណើ រការនោេះប្សាយ(៨៧) បញ្ចបន់រឿងក្សត(ី៧៤)  
ប តតាម្ោ (៦០) ម្ ិទា ន់ោេះប្សាយ(៣៤) បតឹងតុលាការ(៥) គ្មា  បចចុបប នភាព(៣) 
នបាេះបង(់២) នសុើបអនងកត(១)  ិងចរចា(១) ។  
ឃឃ..  តតំំបប  ់េ់េពពងង់រ់ារាបប    ិិងងភភននំ ំមា ៨៣ក្សរណី សាិតក្សនុងវឌ្ឍ ភាព៖ ដំនណើ រការនោេះប្សាយ(៨៧) 

បញ្ចបន់រឿងក្សត(ី៧៤) ប តតាម្ោ (៦០) បតឹងតុលាការ(៥) ម្ ិទា ន់ោេះប្សាយ(៣៤) គ្មា  បចចុបប ន
ភាព(៣) នបាេះបង(់២) ដំនណើ រការចរចា(១)  ិងនសុើបអនងកត(១)។  

 

  
ប្កាហវិច19៖ វឌ្ឍ ភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត 

 

ក្សរណីវវិាទដីធ្លីេលេះ ប្តូវបា អាជាា ធ្រ  ងិអងាការសងាម្សីុវលិ ក្សំណតវ់ធិា ការដំនណ្តេះប្សាយ
ប តដូចជា នសនើសំុឱ្យផ្ទអ ក្សការ ូសឆ្យដ ី អ ុវតត វ៍ធិា ការតឹងរងឹចំនពាេះបុគាល ឬប្កុ្សម្ប្បប្ពឹតត

 
 

 
ប្កាហវិច17៖ សងាម្សីុវលិចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់

 

៥៥..២២..  វវឌ្ឌ្ឍឍ  ភាភាពពព្ព្  កាការរននោោេះេះប្ប្សាសាយយវវ ិវិាវាទទ  
របាយការណ៍អំព ី វវិាទដធី្លី ឆ្ន ២ំ០២១ន េះ មា ទ ិន យ័វវិាទដីធ្លីសរបុ២៦៧ក្សរណី  ិងដបក្ស

ដចក្សសាា  ភាពព្ វវិាទតាម្ដំនណើ រការនោេះប្សាយព្ ក្សរណីវវិាទ ិម្យួៗ រមួ្មា ៖ ការនសុើបអនងកត
(១) គ្មា  បចចុបប នភាព(៣) ដំនណើ រការចរចា(១) ដំនណើ រការនោេះប្សាយ(៨៧) បញ្ចបន់រឿងក្សតី(៧៤) ប ត
រតាម្ោ (៦០) នបាេះបង(់២) បតឹងតុលាការ(៥) ម្ ិទា ន់ោេះប្សាយ(៣៤)។ 

 

 
ប្កាហវិច18៖ វឌ្ឍ ភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់
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ក្សក្ស..  តតំំបប  ់ទ់ទំំនានាបបក្សក្សណ្តណ្តតត លល ក្សនុងចំនណ្តម្២៨ក្សរណី ចំ  ួក្សរណីក្សពុំងដំនណើ រការនោេះប្សាយ
(១៥) ម្ ិទា ន់ោេះប្សាយ(១០) ប តតាម្ោ (១) គ្មា  បចចុបប នភាព(១)  ិង បញ្ចបន់រឿងក្សតី
(១)។   
េេ..  តតំបំប  ់ន់នននននររ    ិិងងសសម្ម្ុុប្ប្ទទ ក្សនុងចនំណ្តម្៤៣ក្សរណីមា ៖ ដំនណើ រការនោេះប្សាយ(២២) ម្ ិទា ់
នោេះប្សាយ(២០) ប តតាម្ោ (១៩) បញ្ចបន់រឿងក្សតី(៩) បតឹងតុលាការ(១) គ្មា  បចចុបប នភាព
(១) ការសីុបអនងកត(១) ដំនណើ រការចរចា(១)  ិងនបាេះបង(់១)។ 
គគ..  តតំំបប  ់ទ់ទនន  លលសាសាបប  ក្សរណីសរបុ១១៣មា ៖ ដំនណើ រការនោេះប្សាយ(៨៧) បញ្ចបន់រឿងក្សត(ី៧៤)  
ប តតាម្ោ (៦០) ម្ ិទា ន់ោេះប្សាយ(៣៤) បតឹងតុលាការ(៥) គ្មា  បចចុបប នភាព(៣) 
នបាេះបង(់២) នសុើបអនងកត(១)  ិងចរចា(១) ។  
ឃឃ..  តតំំបប  ់េ់េពពងង់រ់ារាបប    ិិងងភភននំ ំមា ៨៣ក្សរណី សាិតក្សនុងវឌ្ឍ ភាព៖ ដំនណើ រការនោេះប្សាយ(៨៧) 

បញ្ចបន់រឿងក្សត(ី៧៤) ប តតាម្ោ (៦០) បតឹងតុលាការ(៥) ម្ ិទា ន់ោេះប្សាយ(៣៤) គ្មា  បចចុបប ន
ភាព(៣) នបាេះបង(់២) ដំនណើ រការចរចា(១)  ិងនសុើបអនងកត(១)។  

 

  
ប្កាហវិច19៖ វឌ្ឍ ភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង១៨រាជធា ីនេតត 

 

ក្សរណីវវិាទដីធ្លីេលេះ ប្តូវបា អាជាា ធ្រ  ងិអងាការសងាម្សីុវលិ ក្សំណតវ់ធិា ការដំនណ្តេះប្សាយ
ប តដូចជា នសនើសំុឱ្យផ្ទអ ក្សការ ូសឆ្យដី អ ុវតត វ៍ធិា ការតឹងរងឹចំនពាេះបុគាល ឬប្ក្សមុ្ប្បប្ពឹតត

 
 

 
ប្កាហវិច17៖ សងាម្សីុវលិចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់

 

៥៥..២២..  វវឌ្ឌ្ឍឍ  ភាភាពពព្ព្  កាការរននោោេះេះប្ប្សាសាយយវវ ិវិាវាទទ  
របាយការណ៍អំព ី វវិាទដធី្លី ឆ្ន ២ំ០២១ន េះ មា ទ ិន យ័វវិាទដីធ្លីសរបុ២៦៧ក្សរណី  ិងដបក្ស

ដចក្សសាា  ភាពព្ វវិាទតាម្ដំនណើ រការនោេះប្សាយព្ ក្សរណីវវិាទ ិម្យួៗ រមួ្មា ៖ ការនសុើបអនងកត
(១) គ្មា  បចចុបប នភាព(៣) ដំនណើ រការចរចា(១) ដំនណើ រការនោេះប្សាយ(៨៧) បញ្ចបន់រឿងក្សតី(៧៤) ប ត
រតាម្ោ (៦០) នបាេះបង(់២) បតឹងតុលាការ(៥) ម្ ិទា ន់ោេះប្សាយ(៣៤)។ 

 

 
ប្កាហវិច18៖ វឌ្ឍ ភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤តំប  ់
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បា នធ្វើឲ្យប្បជាពលរដឋរងនប្គ្មេះ នធ្វើការផ្ទល ស់បតូរមុ្េរបរ (ឩ.ពកីារង្ហរក្សសិក្សម្ា ជាក្សម្ាក្សរសំណង)់ ដដល
ជាការង្ហរនប្បើក្សំលំាងខ្លល ងំជាងម្ុ  មា ការប េះពាល់ផ្លូវកាយចិតត។ នហើយការង្ហរថ្ាីអាចឆ្ង យពីផ្ាេះ 
ម្ ិមា នពលនវលាដថ្ទាសំមាជិក្សប្គួសារចាស់ជរា អនក្សជំងកឺ្សនុងប្គួសារ  ិងកុ្សមារ ដថ្ម្ទាងំមា ការ
លំបាក្សក្សនុងការសប្ម្បសប្មួ្ល លក្សាេណឌ ការង្ហរថ្ា ីក្សដ លងការង្ហរេលេះគ្មា  សុវតាិភាព  ិងម្ ិមា អនា
ម្យ័ ដូចជាទកឹ្សសាអ តនប្បើប្បាស់ ក្សដ លងសាន ក្សន់ៅម្ ិសម្រម្យ  ិងគ្មា  សុវតាិភាព។  

គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍មា ការបនណត ញនចញប្បជាពលរដឋពីលំនៅឋា   ិងបាតប់ងដ់ីធ្ល ី នហើយក្ស៏
តប្ម្ូវឱ្យពកួ្សគ្មតផ់្ទល ស់បតូរតាងំទីលំនៅថ្ាី ដដលទីតាងំថ្ាីភាគនប្ចើ ឆ្ង យពទីីតាងំម្ ុ  ងិក្សងវេះការ 
ទទួលបា នសវាក្សម្ាសាធារណៈ នាឱំ្យមា ការបាតប់ងម់្េុរបរ ប េះពាល់ការសិក្សារបស់កុ្សមារ មា 
បញ្ហា សុេភាព  ិងភាពប្កី្សប្ក្ស។  

គនប្មាងក្សសិ-ឧសាហក្សម្ា  ងិការរកុ្សរក្សដរ   ម្យួចំ ួ  បា នធ្វើឱ្យប េះពាល់បរសិាា  ធ្ង ធ់្ងរ  ិង
បំពុលប្បភពទឹក្សនប្បើប្បាស់របស់ប្បជាពលរដឋ នធ្វើឱ្យពួក្សគ្មតប់ាតប់ងប់្បភពចំណូល  ិងប្បភព
ធ្ ធា ធ្ម្ាជាត ិ នាឱំ្យនសដឋក្សិចចប្គួសារពួក្សគ្មតធ់ាល ក្សចុ់េះ នធ្វើឱ្យក្សងវេះអាហារបូតាម្ភ បញ្ហា  
សុេមាលភាព ពនិសសសុេភាពមាត យ  ិងទារក្សប្ទុឌ្នប្ទាម្។ បដ ាម្ការបាតប់ងប់្បភពចំណូល ដីធ្លី
ក្សសិក្សម្ា ជាចំដណក្សនាឱំ្យមា ចំណ្តក្សប្សុក្ស នៅរក្សការង្ហរនធ្វើនៅទីប្កុ្សង  ងិនប្ៅប្បនទស មា ក្សរណី
េលេះ នក្សើតមា ការជួញដូរម្ ុសស  ិងការនក្សងប្បវញ័្ច ក្សមាល ងំពលក្សម្ា  ិងវដតព្ ភាពប្កី្សប្ក្ស។ 

 
៧. សេចក្តីេននិ ា ន និខអនុសាេន ៍

ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីសរបុក្សនុង១៨ រាជធា ីនេតត បា នធ្វើបចចុបប នភាពពីឆ្ន ២ំ០១៨-ឆ្ន ២ំ០២១ 
សរបុចំ ួ ២៦៧ក្សរណី វវិាទបា នក្សើតនទប ើងតាងំពីឆ្ន ១ំ៩៩២ ដល់ឆ្ន ២ំ០២១។ លទធផ្លព្ ការនោេះ
ប្សាយវវិាទមា ចំ ួ ៧៤ក្សរណី ប្តូវបា នោេះបញ្ចបជ់ាសាា ពរ  ិងមា វវិាទដីធ្លី១៩៣ក្សរណីនទៀត 
ក្សំពុងប តនធ្វើការអនងកត  ិងនោេះប្សាយប ត។  

របាយការណ៍ន េះ មា ការចូលរមួ្ពីអនក្សពាក្សព់ ័ធសំខ្ល ់ៗ  ដដលបា ផ្តល់ពត័ម៌ា  ព ិិតយ 
នផ្ាៀងផ្ទា ត ់ទិ ន យ័វវិាទ  ងិឯក្សសារនោង។ របាយការណ៍បង្ហា ញពីបទពិនសាធ្ ន៍ោេះប្សាយវវិាទដី
ធ្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ ជាធាតុចូលដសំ៏ខ្ល ក់្សនុងការអ ុវតតចាប ់ នគ្មល នោបាយ  ិងលិេិត
បទោឋ  គតិយុតតិ។ បទពិនសាធ្ ន៍ោេះប្សាយវវិាទដីធ្ល ី ិងធ្ ធា ធ្ម្ាជាត ិ ប្តូវដតមា ការចូលរមួ្ពី
ប្គបភ់ាគពីាក្សព់ ័ធ នោយអ ុវតតនគ្មលការណ៍ ពិនប្គ្មេះនោបល់សាធារណៈ ក្សនុងដំនណើ រការសិក្សាផ្ល
ប េះពាល់ នោយគនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍ការសិក្សាពនីគ្មលការណ៍ចាបដូ់ចជា នសចក្សតីប្ពាងចាប ់ (ប្ក្សម្ប
រសិាា  ) វនិសាធ្ ក្សម្ាចាប ់ (ចាបស់តីពីព្ប្ពន ើ ចាបស់តីពជីលផ្ល  ិងចាបស់តីពីតំប ក់ារពារធ្ម្ា
ជាត ិ  ិងចាបស់តីពភីូម្បិាល) ប្ពម្ទាងំដផ្ ការយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ ជ៍ាត ិ ដផ្ ការយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍ ជ៍ ជាតិនដើម្ភាគតិច។ នៅក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដធី្ល ី ប្តូវដផ្អក្សនលើ នគ្មលការណ៍

 
 

នលាើស ប្ពម្ទាងំនសនើឱ្យភាគីវវិាទចូលរមួ្ជាម្យួអាជាា ធ្រម្ូលោឋ   នដើម្បរីក្សទំហំដីនប្បើប្បាស់ជាក្សដ់សតង 
នហើយនធ្វើការឯក្សភាព  ិងរាយការណ៍ជូ គណក្សមាា ការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីថ្នន ក្សន់េតតព ិិតយនោេះ 
ប្សាយ។ ក្សរណីវវិាទេលេះ ព្ផ្ាដបីតឹងទាម្ទារមា ទំហំធ្ំ អាជាា ធ្រនេតតបា នសនើសហគម្  ៍នធ្វើការពិភាក្សា 
 ិងបា កាតប់ ាយច ំួ ព្ផ្ាដីដដលបា ទាម្ទារ។  

ក្សរណីវវិាទដីធ្លីេលេះ ប្តូវបា សប្ម្បសប្ម្ួលនោេះប្សាយ នហើយនៅរងច់ានំសចក្សតីសនប្ម្ចរបស់
ប្ក្សសួងម្ហាព្ផ្ា  ិងភាគីវវិាទម្ ិទា ចូ់លម្ក្សនធ្វើការនោេះប្សាយតាម្ តីិវធិ្ីរបស់អាជាា ធ្រ៖ 

១. ក្សរណីវវិាទប្ក្សមុ្ហ ុ ដីសម្បទា នសដឋក្សិចច អភវិឌ្ឍ ដ៍ណំំ្តសករអំនៅ នេតតក្សំពងស់ពឺ។ 
២. ក្សរណីវវិាទប្ក្សុម្ហ ុ  ហងអាញអូោ ោវ ក្សនុង១២ភូម្ ិប្សុក្សអណតូ ងមាស នេតតរត គិរមីា 

ព្ផ្ាដី៧,០៤១ហិក្សតា ប្តូវបា វាស់ដវងដី គូសដផ្ ទី  ិងនរៀបចំរបាយការណ៍ជូ នៅប្ក្សសួងក្សសិក្សម្ា 
រកុាា ប្បមាញ់  ិងន សាទ នដើម្បពីិ ិតយ  ិងសនប្ម្ចនលើនគ្មលការណ៍ព្ ការនោេះប្សាយ។ 

៣. ក្សរណីវវិាទជ ជាតចិិ ន ា្ េះ លី ក្សោ  នៅភមូ្៣ិ (បនង្ហា លគ.ម្ ៩៦ ដល់ ៩៩)  ិងភូម្ិ
៦ ឃំុដប្តងប្តយឹង ប្សុក្សភនបំ្សួច នេតតក្សំពងស់ពឺ ក្សរណីន េះប្ក្សមុ្ការង្ហរនេតតបា ចុេះសិក្សាប្សាវប្ជាវនធ្វើ
របាយការណ៍ជូ ឯក្សឧតតម្អភបិាលព្ គណៈអភបិាលនេតតក្សំពងស់ពឺ  ិងបា នផ្ាើរជូ ប្ក្សសួងម្ហាព្ផ្ា 
នដើម្បសំុីនគ្មលការណ៍នោេះប្សាយ។ 

បដ ាម្ពីន េះ សហគម្ ន៍ៅក្សនុងដីទំនាស់បា ោក់្សសំនណើ រជាថ្ាីជូ អាជាា ធ្រនេតត នដើម្ប ី
សំុពន លឿ ការនោេះប្សាយបញ្ហា វវិាទ  ងិនធ្វើការចុេះបញ្ជ ីដីធ្ល។ី 

 
៦. បញ្ហា ក្របឈមននវវិាទដីធែី 

ជារមួ្ វវិាទដធី្លីបងករផ្លប េះពាល់ដល់ បុគាល ប្ក្សុម្  ិងប្បនទសជាតិទាងំម្ូល ដូចជា  
នសដឋក្សិចចសងាម្ ការនប្បើប្បាស់ដីធ្លី  ិងការអភវិឌ្ឍប្បព ័ធនអកូ្សទបសីុូ។18  

វវិាទដីធ្លី បា នធ្វើឱ្យបាតប់ងធ់្ ធា ធ្ម្ាជាតិ នាឱំ្យបាតប់ងប់្បាក្សច់ណូំលពីការរក្សអ ុផ្ល 
ព្ប្ពន ើ នធ្វើឱ្យជីវភាពសហគម្ រ៍ងផ្លប េះពាល់ធាល ក្សចុ់េះ បាតប់ងដ់ធី្លី លំនៅឋា ។ បដ ាម្ពីន េះ 
តំណ្តងសហគម្ ប៍្ប ម្ ផ្លូវចាប ់រងបណតឹ ងតុលាការ មា ការប្ពួយបារម្ភ  ងិភយ័ខ្លល ច  ិងម្ ិ
មា ទំ ុក្សចិតតក្សនុងការចូលរមួ្លាតព្ប្ព នហើយជ នលាើសហាក្សប់ងកឥទធពិលដល់សមាជកិ្សសហគម្  ៍
ប តបំផ្ទល ញព្ប្ពន ើ  ិងធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ។1199 

នោយដទបក្សស្រសតីនម្ មា យមា ប ាុក្សធ្ង  ់ នោយសារសម្តាភាពព្ ការប្បក្សបម្ុេរបរមា ក្សប្ម្តិ 
ក្សមាល ងំកាយ  ិងលទធភាពតិចជាងបុរស ពួក្សគ្មតម់ា លទធភាពន សាទតូចតាច។ ក្សរណីវវិាទដីធ្លីេលេះ 

 
18https://www.researchgate.net/publication/42766163_Land_Conflicts_A_Practical_Guide_to_Dealing_with_
Land_Disputes. 
19 នោងតាម្របាយការណ៍ព្ ប្ក្សុម្ពិភាក្សា នៅក្សនុងសិកាា សាលាពិ តិយនផ្ាៀងផ្ទា តទ់ិ នយ័វវិាទថ្នន ក្សត់បំ  ់ឆ្ន ២ំ០២១ 
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វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

 
 

បា នធ្វើឲ្យប្បជាពលរដឋរងនប្គ្មេះ នធ្វើការផ្ទល ស់បតូរម្ុេរបរ (ឩ.ពកីារង្ហរក្សសិក្សម្ា ជាក្សម្ាក្សរសំណង)់ ដដល
ជាការង្ហរនប្បើក្សំលំាងខ្លល ងំជាងម្ុ  មា ការប េះពាល់ផ្លូវកាយចិតត។ នហើយការង្ហរថ្ាីអាចឆ្ង យពីផ្ាេះ 
ម្ ិមា នពលនវលាដថ្ទាសំមាជិក្សប្គសួារចាស់ជរា អនក្សជំងកឺ្សនុងប្គសួារ  ិងកុ្សមារ ដថ្ម្ទាងំមា ការ
លំបាក្សក្សនុងការសប្ម្បសប្ម្ួល លក្សាេណឌ ការង្ហរថ្ាី ក្សដ លងការង្ហរេលេះគ្មា  សុវតាិភាព  ិងម្ ិមា អនា
ម្យ័ ដូចជាទកឹ្សសាអ តនប្បើប្បាស់ ក្សដ លងសាន ក្សន់ៅម្ ិសម្រម្យ  ិងគ្មា  សុវតាិភាព។  

គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍មា ការបនណត ញនចញប្បជាពលរដឋពីលំនៅឋា   ិងបាតប់ងដ់ីធ្ល ី នហើយក្ស៏
តប្ម្ូវឱ្យពកួ្សគ្មតផ់្ទល ស់បតូរតាងំទីលំនៅថ្ាី ដដលទីតាងំថ្ាីភាគនប្ចើ ឆ្ង យពទីីតាងំម្ ុ  ងិក្សងវេះការ 
ទទួលបា នសវាក្សម្ាសាធារណៈ នាឱំ្យមា ការបាតប់ងម់្េុរបរ ប េះពាល់ការសិក្សារបស់កុ្សមារ មា 
បញ្ហា សុេភាព  ិងភាពប្ក្សីប្ក្ស។  

គនប្មាងក្សសិ-ឧសាហក្សម្ា  ងិការរកុ្សរក្សដរ   ម្យួចំ ួ  បា នធ្វើឱ្យប េះពាល់បរសិាា  ធ្ង ធ់្ងរ  ិង
បំពុលប្បភពទឹក្សនប្បើប្បាស់របស់ប្បជាពលរដឋ នធ្វើឱ្យពួក្សគ្មតប់ាតប់ងប់្បភពចំណូល  ិងប្បភព
ធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ នាឱំ្យនសដឋក្សិចចប្គសួារពកួ្សគ្មតធ់ាល ក្សចុ់េះ នធ្វើឱ្យក្សងវេះអាហារបូតាម្ភ បញ្ហា  
សុេមាលភាព ពនិសសសុេភាពមាត យ  ិងទារក្សប្ទឌុ្នប្ទាម្។ បដ ាម្ការបាតប់ងប់្បភពចំណូល ដីធ្លី
ក្សសិក្សម្ា ជាចំដណក្សនាឱំ្យមា ចំណ្តក្សប្សុក្ស នៅរក្សការង្ហរនធ្វើនៅទីប្ក្សុង  ងិនប្ៅប្បនទស មា ក្សរណី
េលេះ នក្សើតមា ការជួញដូរម្ ុសស  ិងការនក្សងប្បវញ័្ច ក្សមាល ងំពលក្សម្ា  ិងវដតព្ ភាពប្ក្សីប្ក្ស។ 

 
៧. សេចក្តីេននិ ា ន និខអនុសាេន ៍

ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីសរបុក្សនុង១៨ រាជធា ីនេតត បា នធ្វើបចចុបប នភាពពីឆ្ន ២ំ០១៨-ឆ្ន ២ំ០២១ 
សរបុចំ ួ ២៦៧ក្សរណី វវិាទបា នក្សើតនទប ើងតាងំពីឆ្ន ១ំ៩៩២ ដល់ឆ្ន ២ំ០២១។ លទធផ្លព្ ការនោេះ
ប្សាយវវិាទមា ចំ ួ ៧៤ក្សរណី ប្តូវបា នោេះបញ្ចបជ់ាសាា ពរ  ិងមា វវិាទដីធ្លី១៩៣ក្សរណីនទៀត 
ក្សំពុងប តនធ្វើការអនងកត  ិងនោេះប្សាយប ត។  

របាយការណ៍ន េះ មា ការចូលរមួ្ពីអនក្សពាក្សព់ ័ធសំខ្ល ់ៗ  ដដលបា ផ្តល់ពត័ម៌ា  ព ិិតយ 
នផ្ាៀងផ្ទា ត ់ទិ ន យ័វវិាទ  ងិឯក្សសារនោង។ របាយការណ៍បង្ហា ញពីបទពិនសាធ្ ន៍ោេះប្សាយវវិាទដី
ធ្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ ជាធាតុចូលដសំ៏ខ្ល ក់្សនុងការអ ុវតតចាប ់ នគ្មល នោបាយ  ិងលិេិត
បទោឋ  គតិយុតតិ។ បទពិនសាធ្ ន៍ោេះប្សាយវវិាទដីធ្ល ី ិងធ្ ធា ធ្ម្ាជាត ិ ប្តូវដតមា ការចូលរមួ្ពី
ប្គបភ់ាគីពាក្សព់ ័ធ នោយអ ុវតតនគ្មលការណ៍ ពិនប្គ្មេះនោបល់សាធារណៈ ក្សនុងដំនណើ រការសិក្សាផ្ល
ប េះពាល់ នោយគនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍ការសិក្សាពីនគ្មលការណ៍ចាបដូ់ចជា នសចក្សតីប្ពាងចាប ់ (ប្ក្សម្ប
រសិាា  ) វនិសាធ្ ក្សម្ាចាប ់ (ចាបស់តីពីព្ប្ពន ើ ចាបស់តីពជីលផ្ល  ិងចាបស់តីពីតំប ក់ារពារធ្ម្ា
ជាតិ  ិងចាបស់តីពីភូម្បិាល) ប្ពម្ទាងំដផ្ ការយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ ជ៍ាត ិ ដផ្ ការយុទធសាស្រសត
អភវិឌ្ឍ ជ៍ ជាតិនដើម្ភាគតិច។ នៅក្សនុងដំនណើ រការនោេះប្សាយវវិាទដធី្លី ប្តូវដផ្អក្សនលើ នគ្មលការណ៍

 
 

នលាើស ប្ពម្ទាងំនសនើឱ្យភាគីវវិាទចូលរមួ្ជាម្យួអាជាា ធ្រម្ូលោឋ   នដើម្បរីក្សទំហំដីនប្បើប្បាស់ជាក្សដ់សតង 
នហើយនធ្វើការឯក្សភាព  ិងរាយការណ៍ជូ គណក្សមាា ការនោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីថ្នន ក្សន់េតតព ិិតយនោេះ 
ប្សាយ។ ក្សរណីវវិាទេលេះ ព្ផ្ាដបីតឹងទាម្ទារមា ទំហំធ្ំ អាជាា ធ្រនេតតបា នសនើសហគម្  ៍នធ្វើការពិភាក្សា 
 ិងបា កាតប់ ាយច ំួ ព្ផ្ាដីដដលបា ទាម្ទារ។  

ក្សរណីវវិាទដីធ្លេីលេះ ប្តូវបា សប្ម្បសប្ម្ួលនោេះប្សាយ នហើយនៅរងច់ានំសចក្សតីសនប្ម្ចរបស់
ប្ក្សសួងម្ហាព្ផ្ា  ិងភាគីវវិាទម្ ិទា ចូ់លម្ក្សនធ្វើការនោេះប្សាយតាម្ តីិវធិ្ីរបស់អាជាា ធ្រ៖ 

១. ក្សរណីវវិាទប្ក្សមុ្ហ ុ ដសីម្បទា នសដឋក្សិចច អភវិឌ្ឍ ដ៍ណំំ្តសករអំនៅ នេតតក្សំពងស់ពឺ។ 
២. ក្សរណីវវិាទប្ក្សុម្ហ ុ  ហងអាញអូោ ោវ ក្សនុង១២ភូម្ ិប្សុក្សអណតូ ងមាស នេតតរត គិរមីា 

ព្ផ្ាដី៧,០៤១ហិក្សតា ប្តូវបា វាស់ដវងដី គូសដផ្ ទ ី ិងនរៀបចំរបាយការណ៍ជូ នៅប្ក្សសួងក្សសិក្សម្ា 
រកុាា ប្បមាញ់  ិងន សាទ នដើម្បពីិ ិតយ  ិងសនប្ម្ចនលើនគ្មលការណ៍ព្ ការនោេះប្សាយ។ 

៣. ក្សរណីវវិាទជ ជាតចិិ ន ា្ េះ លី ក្សោ  នៅភមូ្៣ិ (បនង្ហា លគ.ម្ ៩៦ ដល់ ៩៩)  ិងភូម្ិ
៦ ឃំុដប្តងប្តយឹង ប្សុក្សភនបំ្សួច នេតតក្សំពងស់ពឺ ក្សរណីន េះប្ក្សមុ្ការង្ហរនេតតបា ចុេះសិក្សាប្សាវប្ជាវនធ្វើ
របាយការណ៍ជូ ឯក្សឧតតម្អភបិាលព្ គណៈអភបិាលនេតតក្សំពងស់ពឺ  ិងបា នផ្ាើរជូ ប្ក្សសួងម្ហាព្ផ្ា 
នដើម្បសំុីនគ្មលការណ៍នោេះប្សាយ។ 

បដ ាម្ពីន េះ សហគម្ ន៍ៅក្សនុងដីទំនាស់បា ោក្សសំ់នណើ រជាថ្ាីជូ អាជាា ធ្រនេតត នដើម្ប ី
សំុពន លឿ ការនោេះប្សាយបញ្ហា វវិាទ  ងិនធ្វើការចុេះបញ្ជ ីដីធ្ល។ី 

 
៦. បញ្ហា ក្របឈមននវវិាទដីធែី 

ជារមួ្ វវិាទដធី្លីបងករផ្លប េះពាល់ដល់ បុគាល ប្ក្សុម្  ិងប្បនទសជាតិទាងំម្ូល ដូចជា  
នសដឋក្សិចចសងាម្ ការនប្បើប្បាស់ដីធ្លី  ិងការអភវិឌ្ឍប្បព ័ធនអកូ្សទបសីុូ។18  

វវិាទដីធ្ល ី បា នធ្វើឱ្យបាតប់ងធ់្ ធា ធ្ម្ាជាត ិ នាឱំ្យបាតប់ងប់្បាក្សច់ណូំលពីការរក្សអ ុផ្ល 
ព្ប្ពន ើ នធ្វើឱ្យជីវភាពសហគម្ រ៍ងផ្លប េះពាល់ធាល ក្សចុ់េះ បាតប់ងដ់ធី្ល ី លំនៅឋា ។ បដ ាម្ពីន េះ 
តំណ្តងសហគម្ ប៍្ប ម្ ផ្លូវចាប ់រងបណតឹ ងតុលាការ មា ការប្ពួយបារម្ភ  ងិភយ័ខ្លល ច  ិងម្ ិ
មា ទំ ុក្សចិតតក្សនុងការចូលរមួ្លាតព្ប្ព នហើយជ នលាើសហាក្សប់ងកឥទធពិលដល់សមាជកិ្សសហគម្  ៍
ប តបំផ្ទល ញព្ប្ពន ើ  ិងធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ។1199 

នោយដទបក្សស្រសតីនម្ មា យមា ប ាុក្សធ្ង  ់ នោយសារសម្តាភាពព្ ការប្បក្សបម្ុេរបរមា ក្សប្ម្តិ 
ក្សមាល ងំកាយ  ិងលទធភាពតិចជាងបុរស ពួក្សគ្មតម់ា លទធភាពន សាទតូចតាច។ ក្សរណីវវិាទដីធ្លីេលេះ 

 
18https://www.researchgate.net/publication/42766163_Land_Conflicts_A_Practical_Guide_to_Dealing_with_
Land_Disputes. 
19 នោងតាម្របាយការណ៍ព្ ប្ក្សុម្ពិភាក្សា នៅក្សនុងសិកាា សាលាពិ តិយនផ្ាៀងផ្ទា តទ់ិ នយ័វវិាទថ្នន ក្សត់បំ  ់ឆ្ន ២ំ០២១ 
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ចំណ្តក្សប្សុក្ស។ 
៧. អងាការ NGOF  ងិសមាជិក្សបណ្តត ញ ប្តូវនធ្វើការជាម្យួសហគម្ ទ៍ាងំននាេះបដ ាម្នទៀត 
ទាងំបនចចក្សនទស  ិងការតស ូម្តិ នដើម្បនីធ្វើការការពារដីសម្ូហភាព នហើយប្តូវពប្ងឹងការចង
ប្ក្សងឯក្សសារដីសម្ូហភាព ឱ្យបា ចាស់លាស់។ 
៨. អងាការ NGOF គួរសិក្សានទប ើងវញិក្សរណីវវិាទរុាពំ្រ   អូសបនាល យនពលនវលា  ងិការខ្លតបង់
ព្ ជនមាល េះទាងំននាេះ នធ្វើការពិភាក្សា រក្សយ តការក្សនុងការបញ្ចបវ់វិាទ។ ប តពិភាក្សា នធ្វើការផ្ទល ស់បតូ
របរបិទតស ូម្ត ិ  ិងនធ្វើការដសវងរក្ស ូវវធិ្សីាស្រសត ដដលមា ភាពពសិាត រជាក្សល់ាក្ស ់ នដើម្បនីធ្វើការ
នោេះប្សាយក្សរណីដដលមា ការអូសបនាល យនពលយូរទាងំអស់ន េះ។ 
៩. អងាការNGOF គួរពិភាក្សាពបីញ្ហា ប្ប ម្របស់សមាជិក្សបណ្តត ញ ពីការចុេះប្បម្ូល
ពត័ម៌ា ក្សរណីវវិាទនៅតាម្ម្លូោឋ   បញ្ហា វបិតតជិម្ងកូឺ្សវដី១៩  ិងវវិាទដធី្ល។ី 
១០. អងាការNGOF  ងិសមាជិក្សបណ្តត ញ គួរដសវងរក្សតអួងាក្សនុងវស័ិយឯក្សជ  សាា ប ័ជាត ិ
អនក្សចាប ់អនក្សប្សាវប្ជាវ  ិងអនក្សជំនាញដីធ្លពីីអងាការអ តរជាតិ សក្សម្ាចូលរមួ្បដ ាម្នទៀត នដើម្ប ី
ចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ។ 
១១. សមាជិក្សបណ្តត ញ គរួសិក្សាពកី្សរណីវវិាទនៅនសសសល់  ិងនធ្វើដផ្ ការសក្សម្ាភាព
ដំនណើ រការនោេះប្សាយ អនងកត  ិងប្បម្ូលពត័ម៌ា បដ ាម្។  
១២. អងាការNGOF គួរនធ្វើការសិក្សាប្សាវប្ជាវលម្អតិអំពបីញ្ហា ប្ប ម្  ិងផ្លវបិាក្ស នក្សើតពី
វវិាទដីធ្លីក្សនុងប្បនទស ដដលអាចដសវងរក្សអ ុសាស ជ៍ួយ ជ រងនប្គ្មេះនោយសារជនមាល េះដីធ្ីល  ិង
បង្ហក រជនមាល េះដីធ្លី។ 
១៣. សហគម្ គ៍ួរដតពប្ងឹងនគ្មលជំហរ សាម្គាីភាពក្សនុងសមាជិក្ស  ិងនលើក្សទឹក្សចិតត  ងិនរៀ 
សូប្តពីគ្មន  តាម្រយៈទសស ៈក្សចិចសិក្សា។ ប្ពម្ទាងំមា ទំនាក្សទ់ំ ងខ្លងនប្ៅ នដើម្បទីទួលបា 
នសវាសងាម្ ពិនប្គ្មេះនោបល់ដផ្នក្សចាប ់ជួយ នរៀបចំឯក្សសារពាក្សព់ ័ធ  ិងអ តរាគម្ផ្តល់នម្ធាវ។ី 
ជប្មុ្ញអាជាា ធ្រដដ ដីនរៀបចំប្បព ័ធទកឹ្សសាអ ត អគាិស ី នហោឋ រចនាសម្ព ័ធរបូវ ត  ិងតប្មូ្វការ
ចាបំាច ់ ជូ ប្បជាពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស។ អងាការNGOF  ិងសមាជិក្សបណ្តត ញ គួរជួយ  
គ្មបំ្ទគនប្មាងទសស ៈក្សិចចសិក្សាសហគម្ ម៍ា ជនមាល េះដីធ្ល ី  ិងជួយ សប្ម្បសប្មួ្លឱ្យមា  
បណ្តត ញសហគម្ ដ៍ីធ្លីថ្នន ក្សជ់ាតិ។ 

 
 

៧៧..២២..  អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់រ់ារាជជររោោឋឋ ភភិបិាបាលល  
ក្ស លងម្ក្សអងាការNGOF  ិងសមាជិក្សបណ្តត ញបា ផ្តល់អ ុសាស ល៍ម្អតិសំខ្ល ់ៗ ជូ រាជ

រោឋ ភបិាល នៅក្សនុងសិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់ ថ្នន ក្សន់េតត ថ្នន ក្សត់បំ  ់ថ្នន ក្សជ់ាតិ នដើម្បនីោេះប្សាយ

 
 

ចាប ់លិេិតបទោឋ  គតិយុតត ិរបាយការណ៍ ភសតុតាងប្តឹម្ប្តូវ ពត័ម៌ា ពិតប្បាក្សដអាចនជឿជាក្ស ់ការ
ចុេះពិ ិតយទីតាងំនក្សើតនហតុ  ងិការនធ្វើសម្បទា ប្បនោជ ភ៍ាគីវវិាទ សប្ម្បសប្ម្ួលបនងកើតជនប្ម្ើស
នប្ចើ សប្មាបដ់ំនណ្តេះប្សាយ។  

 
៧៧..១១..  អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់អ់អងងាាកាការរ  NNGGOOFF    ិិងងសសមាមាជជិកិ្សក្សបបណ្តណ្តតត ញញ  

១. អងាការ NGOF គួរក្សសាងសម្តាភាពដល់សមាជកិ្សបណ្តត ញ ក្សនុងការចងប្ក្សងពត័ម៌ា   
សរនសររបាយការណ៍វាល  ិងបនងកើតទប្ម្ងគ់ំរសូប្មាបស់មាជិក្សបំនពញក្សនុងការសរនសរ
ពត័ម៌ា នរឿងក្សតីវវិាទ។ នធ្វើការដសវងរក្សសមាជិក្សថ្ាី  ិងបគុកលមា សកាត  ុពល មា សម្តាភាព 
សាប្គច័ិតត  ងិនលើក្សទកឹ្សចិតតអនក្សទាងំននាេះនធ្វើការង្ហរ  ិងចុេះដសវងរក្សពត័ម៌ា នៅតាម្វាល។  
នធ្វើការពប្ងីក្សអងាការសមាជកិ្សភាព នដើម្បទីទួលបា ទ ិន យ័បា ប្គបទ់ាងំ២៥នេតតប្ក្សងុ  ិង
បដ ាម្យ តការសប្ម្បសប្ម្ួល នធ្វើការជាម្យួអាជាា ធ្រនេតត។ 
២. សមាជិក្សបណ្តត ញ LAHRiN  ិងបណ្តត ញ N4F គួរនធ្វើការចងប្ក្សងសហគម្ ក៍្សនុងតបំ ់
មា វវិាទដីធ្ល ី អាចឱ្យប្បជាពលរដឋដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយជាសហគម្  ៍ នដើម្បកុី្សំឱ្យតណំ្តង
ប្បជាពលរដឋរងបណតឹ ងតុលាការ ភយ័ខ្លល ច បាក្សស់ាត បញ្ឈបចូ់លរមួ្លាតព្ប្ព  ិងរតន់គច 
េលួ ។ 
៣. អងាការ NGOF គួរដតពិចារណ្ត យក្សក្សរណីវវិាទតចិជាង៥ប្គសួារ នផ្ទត តនលើលក្សាណៈ
ពិនសសព្ ក្សរណីវវិាទ ប្បសិ នបើក្សរណីណ្ត ដដលមា ផ្លប េះពាល់ធ្ង ធ់្ងរដល់ធ្ ធា  
ធ្ម្ាជាតិ វបបធ្ម្ ៌ ិងវបិតតិសងាម្។  
៤. អងាការNGOF គួរពិចារណ្តដសវងរក្សការសហការពីសមាជិក្សបណ្តត ញ នៅក្សនុងតបំ ទ់ំនាប
ក្សណ្តត ល សប្មាបន់ធ្វើបចចុបប នភាព  ងិសហការនោេះប្សាយក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅតបំ ន់ េះ នៅឆ្ន ំ
ខ្លងម្ុេនទៀត។ 
៥. អងាការNGOF  ិងសមាជិក្សបណ្តត ញ គួរនធ្វើការផ្សពវផ្ាយទូលំទូលាយពីសក្សម្ាភាពេុស
ចាប ់ ទបស់ាក តក់ារទស្រនាា  ដីសាធារណៈ  ិងពប្ងឹងអភបិាលក្សិចចដធី្លី ពនិសសនៅតំប ់
ទន លសាប ដដលជាតួរនលេេពស់ជាង៣តំប ន់ទៀត។ ទំនាស់នោយសារ គ្មា  ក្សណំតសំ់គ្មល់
ប្ពំប្បទល់មា នប្ចើ នៅក្សនុងតបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន។ំ សមាជិក្សបណ្តត ញ គួរសហការនធ្វើសក្សម្ាភាព
ក្សំណតសំ់គ្មល់ប្ពំប្បទល់ដីសហគម្  ៍ ទាងំសហគម្ ក៍្សំពុងមា ទំនាស់  ិងម្ ិមា  
ទំនាស់។ 
៦. អងាការNGOF  ងិសមាជិក្សបណ្តត ញ ពិចារណ្តនធ្វើគនប្មាងអភវិឌ្ឍនៅក្សនុងសហគម្  ៍
ដដលរស់នៅក្សនុងដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច  ិងតំប ផ់្ទល ស់បតូរទីតាងំថ្ាី នដើម្បកីាតប់ ាយវវិាទដីធ្ល ី
បនងកើ ជីវភាពប្បជាពលរដឋ បង្ហក រការនក្សើ នទប ើងព្ ភាពគ្មា  ដីធ្លីរបស់ប្បជាពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស  ិង 
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ចំណ្តក្សប្សុក្ស។ 
៧. អងាការ NGOF  ងិសមាជិក្សបណ្តត ញ ប្តូវនធ្វើការជាម្យួសហគម្ ទ៍ាងំននាេះបដ ាម្នទៀត 
ទាងំបនចចក្សនទស  ិងការតស ូម្តិ នដើម្បនីធ្វើការការពារដីសម្ូហភាព នហើយប្តូវពប្ងឹងការចង
ប្ក្សងឯក្សសារដីសម្ូហភាព ឱ្យបា ចាស់លាស់។ 
៨. អងាការ NGOF គួរសិក្សានទប ើងវញិក្សរណីវវិាទរុាពំ្រ   អូសបនាល យនពលនវលា  ងិការខ្លតបង់
ព្ ជនមាល េះទាងំននាេះ នធ្វើការពភិាក្សា រក្សយ តការក្សនុងការបញ្ចបវ់វិាទ។ ប តពិភាក្សា នធ្វើការផ្ទល ស់បតូ
របរបិទតស ូម្ត ិ  ិងនធ្វើការដសវងរក្ស ូវវធិ្សីាស្រសត ដដលមា ភាពពសិាត រជាក្សល់ាក្ស ់ នដើម្បនីធ្វើការ
នោេះប្សាយក្សរណីដដលមា ការអូសបនាល យនពលយូរទាងំអស់ន េះ។ 
៩. អងាការNGOF គួរពភិាក្សាពបីញ្ហា ប្ប ម្របស់សមាជិក្សបណ្តត ញ ពីការចុេះប្បម្ូល
ពត័ម៌ា ក្សរណីវវិាទនៅតាម្ម្លូោឋ   បញ្ហា វបិតតជិម្ងកូឺ្សវដី១៩  ិងវវិាទដធី្លី។ 
១០. អងាការNGOF  ងិសមាជិក្សបណ្តត ញ គួរដសវងរក្សតអួងាក្សនុងវស័ិយឯក្សជ  សាា ប ័ជាត ិ
អនក្សចាប ់អនក្សប្សាវប្ជាវ  ិងអនក្សជំនាញដីធ្លពីីអងាការអ តរជាតិ សក្សម្ាចូលរមួ្បដ ាម្នទៀត នដើម្ប ី
ចូលរមួ្នោេះប្សាយវវិាទដីធ្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ។ 
១១. សមាជិក្សបណ្តត ញ គរួសិក្សាពកី្សរណីវវិាទនៅនសសសល់  ិងនធ្វើដផ្ ការសក្សម្ាភាព
ដំនណើ រការនោេះប្សាយ អនងកត  ិងប្បម្ូលពត័ម៌ា បដ ាម្។  
១២. អងាការNGOF គួរនធ្វើការសិក្សាប្សាវប្ជាវលម្អតិអំពបីញ្ហា ប្ប ម្  ិងផ្លវបិាក្ស នក្សើតពី
វវិាទដីធ្លីក្សនុងប្បនទស ដដលអាចដសវងរក្សអ ុសាស ជ៍ួយ ជ រងនប្គ្មេះនោយសារជនមាល េះដីធ្ីល  ិង
បង្ហក រជនមាល េះដីធ្លី។ 
១៣. សហគម្ គ៍ួរដតពប្ងងឹនគ្មលជំហរ សាម្គាីភាពក្សនុងសមាជិក្ស  ិងនលើក្សទឹក្សចិតត  ងិនរៀ 
សូប្តពីគ្មន  តាម្រយៈទសស ៈក្សចិចសិក្សា។ ប្ពម្ទាងំមា ទំនាក្សទ់ំ ងខ្លងនប្ៅ នដើម្បទីទួលបា 
នសវាសងាម្ ពិនប្គ្មេះនោបល់ដផ្នក្សចាប ់ជួយ នរៀបចំឯក្សសារពាក្សព់ ័ធ  ិងអ តរាគម្ផ្តល់នម្ធាវ។ី 
ជប្ម្ុញអាជាា ធ្រដដ ដីនរៀបចំប្បព ័ធទកឹ្សសាអ ត អគាិស ី នហោឋ រចនាសម្ព ័ធរបូវ ត  ិងតប្ម្ូវការ
ចាបំាច ់ ជូ ប្បជាពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស។ អងាការNGOF  ិងសមាជិក្សបណ្តត ញ គួរជួយ  
គ្មបំ្ទគនប្មាងទសស ៈក្សិចចសិក្សាសហគម្ ម៍ា ជនមាល េះដីធ្ល ី  ិងជួយ សប្ម្បសប្ម្ួលឱ្យមា  
បណ្តត ញសហគម្ ដ៍ីធ្លីថ្នន ក្សជ់ាតិ។ 

 
 

៧៧..២២..  អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់រ់ារាជជររោោឋឋ ភភិបិាបាលល  
ក្ស លងម្ក្សអងាការNGOF  ិងសមាជិក្សបណ្តត ញបា ផ្តល់អ ុសាស ល៍ម្អតិសំខ្ល ់ៗ ជូ រាជ

រោឋ ភបិាល នៅក្សនុងសិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់ ថ្នន ក្សន់េតត ថ្នន ក្សត់បំ  ់ថ្នន ក្សជ់ាតិ នដើម្បនីោេះប្សាយ

 
 

ចាប ់លិេិតបទោឋ  គតិយុតត ិរបាយការណ៍ ភសតុតាងប្តឹម្ប្តូវ ពត័ម៌ា ពិតប្បាក្សដអាចនជឿជាក្ស ់ការ
ចុេះពិ ិតយទីតាងំនក្សើតនហតុ  ងិការនធ្វើសម្បទា ប្បនោជ ភ៍ាគីវវិាទ សប្ម្បសប្ម្ួលបនងកើតជនប្ម្ើស
នប្ចើ សប្មាបដ់ំនណ្តេះប្សាយ។  

 
៧៧..១១..  អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់អ់អងងាាកាការរ  NNGGOOFF    ិិងងសសមាមាជជិកិ្សក្សបបណ្តណ្តតត ញញ  

១. អងាការ NGOF គួរក្សសាងសម្តាភាពដល់សមាជកិ្សបណ្តត ញ ក្សនុងការចងប្ក្សងពត័ម៌ា   
សរនសររបាយការណ៍វាល  ិងបនងកើតទប្ម្ងគ់ំរសូប្មាបស់មាជិក្សបំនពញក្សនុងការសរនសរ
ពត័ម៌ា នរឿងក្សតីវវិាទ។ នធ្វើការដសវងរក្សសមាជិក្សថ្ាី  ិងបគុកលមា សកាត  ុពល មា សម្តាភាព 
សាប្គច័ិតត  ងិនលើក្សទកឹ្សចិតតអនក្សទាងំននាេះនធ្វើការង្ហរ  ិងចុេះដសវងរក្សពត័ម៌ា នៅតាម្វាល។  
នធ្វើការពប្ងីក្សអងាការសមាជកិ្សភាព នដើម្បទីទួលបា ទ ិន យ័បា ប្គបទ់ាងំ២៥នេតតប្ក្សងុ  ិង
បដ ាម្យ តការសប្ម្បសប្ម្ួល នធ្វើការជាម្យួអាជាា ធ្រនេតត។ 
២. សមាជិក្សបណ្តត ញ LAHRiN  ិងបណ្តត ញ N4F គួរនធ្វើការចងប្ក្សងសហគម្ ក៍្សនុងតបំ ់
មា វវិាទដីធ្ល ី អាចឱ្យប្បជាពលរដឋដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយជាសហគម្  ៍ នដើម្បកុី្សំឱ្យតណំ្តង
ប្បជាពលរដឋរងបណតឹ ងតុលាការ ភយ័ខ្លល ច បាក្សស់ាត បញ្ឈបចូ់លរមួ្លាតព្ប្ព  ិងរតន់គច 
េលួ ។ 
៣. អងាការ NGOF គួរដតពិចារណ្ត យក្សក្សរណីវវិាទតចិជាង៥ប្គសួារ នផ្ទត តនលើលក្សាណៈ
ពិនសសព្ ក្សរណីវវិាទ ប្បសិ នបើក្សរណីណ្ត ដដលមា ផ្លប េះពាល់ធ្ង ធ់្ងរដល់ធ្ ធា  
ធ្ម្ាជាតិ វបបធ្ម្ ៌ ិងវបិតតិសងាម្។  
៤. អងាការNGOF គួរពិចារណ្តដសវងរក្សការសហការពីសមាជិក្សបណ្តត ញ នៅក្សនុងតបំ ទ់ំនាប
ក្សណ្តត ល សប្មាបន់ធ្វើបចចុបប នភាព  ងិសហការនោេះប្សាយក្សរណីវវិាទដីធ្លីនៅតបំ ន់ េះ នៅឆ្ន ំ
ខ្លងម្ុេនទៀត។ 
៥. អងាការNGOF  ិងសមាជិក្សបណ្តត ញ គួរនធ្វើការផ្សពវផ្ាយទូលំទូលាយពីសក្សម្ាភាពេុស
ចាប ់ ទបស់ាក តក់ារទស្រនាា  ដីសាធារណៈ  ិងពប្ងឹងអភបិាលក្សិចចដធី្លី ពនិសសនៅតំប ់
ទន លសាប ដដលជាតួរនលេេពស់ជាង៣តំប ន់ទៀត។ ទំនាស់នោយសារ គ្មា  ក្សណំតសំ់គ្មល់
ប្ពំប្បទល់មា នប្ចើ នៅក្សនុងតបំ េ់ពងរ់ាប  ិងភន។ំ សមាជិក្សបណ្តត ញ គួរសហការនធ្វើសក្សម្ាភាព
ក្សំណតសំ់គ្មល់ប្ពំប្បទល់ដីសហគម្  ៍ ទាងំសហគម្ ក៍្សំពុងមា ទំនាស់  ិងម្ ិមា  
ទំនាស់។ 
៦. អងាការNGOF  ងិសមាជិក្សបណ្តត ញ ពិចារណ្តនធ្វើគនប្មាងអភវិឌ្ឍនៅក្សនុងសហគម្  ៍
ដដលរស់នៅក្សនុងដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច  ិងតំប ផ់្ទល ស់បតូរទីតាងំថ្ាី នដើម្បកីាតប់ ាយវវិាទដីធ្ល ី
បនងកើ ជីវភាពប្បជាពលរដឋ បង្ហក រការនក្សើ នទប ើងព្ ភាពគ្មា  ដីធ្លីរបស់ប្បជាពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស  ិង 
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៨៨..  ឯឯក្ក្សាសាររសសោោខខពពីីអអខខគគកាការរ  NNGGOOFF  

▪ តារាងទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤ តំប (់១៨ រាជធា ីនេតត) ឆ្ន ២ំ០២១ 
▪ ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លី អងាការNGOF ឆ្ន ២ំ០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០២១ 
▪ របាយការណ៍ប្កុ្សម្ពិភាក្សាក្សនុងសិកាា សាលា របស់សមាជិក្សបណ្តត ញថ្នន ក្សត់បំ  ់ សិក្សាអពំី

ទំនាស់ដីធ្ល ី ងិនធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លី ឆ្ន ២ំ០២១  
▪ លទធផ្លព្ ការពិភាក្សា ស នសីិទថ្នន ក្សជ់ាតិនលើក្សទី១៣ សតីពីអភបិាលក្សចិចដីធ្ល ី ងិធ្ ធា 

ធ្ម្ាជាត ិឆ្ន ២ំ០២០ 
▪ របាយការណ៍អនងកតក្សរណីវវិាទដីធ្លីក្សនុងនេតតចំ ួ ១៨ ឆ្ន ២ំ០២០ 
▪ របាយការណ៍ក្សរណីវវិាទដធី្លីក្សនុងនេតតច ំួ ១៨ ឆ្ន ២ំ០២០ 
▪ របាយការណ៍សតីពី សាិត ិ  ងិ បទពិនសាធ្ ន៍ោេះប្សាយវវិាទដីធ្ល(ីនផ្ទត តនលើ១៣នេតត) នៅ 

ក្សម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩  
 
 

 
 

បញ្ហា ដធី្លី ធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ (ឧបសម្ព ័ធ៩.១០ អ ុសាស សំ៍ខ្ល ់ៗ ដល់រោឋ ភិបាល) អ ុសាស ៍
ទាងំននាេះ ក្សជ៏ាអ ុសាស សំ៍ខ្ល ស់ប្មាបប់ង្ហក រ  ិងនោេះប្សាយវវិាទដធី្លីផ្ងដដរ បដ ាម្អ ុសាស ៍
ក្សនុងរបាយការណ៍ន េះ ដូចជា៖ 

១. រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើ ក្សចិចសហការនធ្វើបចចុបប នភាពពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី  ិងចងប្ក្សងរបាយ
ការណ៍ ពត័ម៌ា ពិតនពញនលញ  ិងសប្ម្បសប្ម្ួលជនប្ម្ើសដំនណ្តេះប្សាយក្សរណី 
វវិាទដីធ្លី ដដលមា នៅក្សនុងទិ ន យ័វវិាទ១៨រាជធា ីនេតត តាម្លក្សាណៈបនចចក្សនទស។  
២. រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើតប្បព ័ធម្ូលោឋ  ទិ ន យ័ប្គបប់្គងវវិាទដីធ្លី ក្សតប់្តាពត័ម៌ា បណតឹ ង 
សាវតា  ិងដចក្សចាយពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី នៅដល់អងាការសងាម្សីុវលិ សហគម្ ន៍ធ្ើវបចុចបប នភា
ពរមួ្  ងិដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយជាម្យួគ្មន ។  
៣. រាជរោឋ ភបិាលក្សម្ពុជា គួរពន លឿ ការចុេះបញ្ជ ីដីធ្លី ដីរដឋ ដីព្ប្ពសហគម្  ៍ដីសម្ូហភាពជ 
ជាតិនដើម្ភាគតិច  ិងដបីុគាលឯក្សជ  ឱ្យមា តមាល ភាព  ិងប្បសិទធភាព។ ប្ពម្ទាងំក្សណំតដ់ី
តំប ក់ារពារ ក្សំណតក់ារប្គបប់្គង នោយមា ការចូលរមួ្ពសីហគម្  ៍ នជៀសវាងប្ក្សមុ្ជ ឱ្
កាស ិយម្ ចូលរកុ្សរា ក្សនុងដសីាធារណៈរបស់រដឋ។ អាជាា ធ្រម្ូលោឋ   គណៈក្សម្ាការប្គបប់្គង
ដីរដឋ គួរសិក្សាប្សាវប្ជាវចាស់លាស់ នដើម្បនីរៀបចំដផ្ ការនោេះប្សាយ  ិងចាតវ់ធិា ការ បង្ហក រ
សក្សម្ាភាពរា ដ ីដូចជា នធ្វើការផ្សពវផ្ាយ លាត នបាេះបនង្ហា លប្ពំដីសហគម្ ឱ៍្យចាស់លាស់ 
 ិងបស្រង្ហក បបទនលាើសមា ប្បសិទធភាព។   
៤. រាជរោឋ ភបិាល គួរនធ្វើគនប្មាងអភវិឌ្ឍ ន៍ៅក្សនុងសហគម្  ៍ ដដលរស់នៅក្សនុងដ ី
សម្បទា សងាម្ក្សិចច  ិងតំប ផ់្ទល ស់បតូរទីតាងំថ្ាី នដើម្បកីាតប់ ាយវវិាទដធី្លី បនងកើ ជីវភាពប្បជា
ពលរដឋ  ងិបង្ហក រការនក្សើ នទប ើងព្ ភាពគ្មា  ដីធ្លីរបស់ប្បជាពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស  ិងចណំ្តក្សប្សុក្ស។ 
 

៧៧..៣៣..  អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់វ់វ ិសិស័័យយឯឯក្សក្សជជ    
១. ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា ិក្ស  ិងវ ិិនោគ ិ គួរចូលរមួ្សិក្សាវាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់ បរសិា  
 សងាម្ ឱ្យបា ចាស់លាស់ ម្ុ  ឹងចាបន់ផ្តើម្អ ុវតតគនប្មាង នោយមា ក្សិចចសហការពសីហ
គម្ ប៍ េះពាល់ ព្ដគូអភវិឌ្ឍ  ងិទីប្បឹក្សាឯក្សរាជយ។ ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា ិក្ស  ិងវ ិិនោគិ  ប្តូវអ ុ
វតតតាម្ដំនណ្តេះប្សាយនៅក្សនុងរបាយការណ៍វាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់ បរសិាា   សងាម្។ 
២. ប្ក្សមុ្ហ ុ សម្បទា ិក្ស  ងិវ ិិនោគិ  ប្តូវអ ុវតត  ិងនគ្មរពតាម្នគ្មលការណ៍ សាជីវក្សម្ា 
សិទធិម្ ុសស  ិងធុ្រៈក្សិចច  ិងលក្សា តិក្សៈមា ដចងនៅក្សនុងក្សចិចប្ពម្នប្ពៀងរវាងរោឋ ភបិាល  ិងវស័ិ
យឯក្សជ  ប្ពម្ទាងំមា នគ្មល នោបាយគ្មពំារសុេភាព  ិងសុវតាិភាពការង្ហរ។ 
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៨៨..  ឯឯក្ក្សាសាររសសោោខខពពីីអអខខគគកាការរ  NNGGOOFF  

▪ តារាងទិ ន យ័វវិាទដីធ្លីនៅក្សនុង៤ តំប (់១៨ រាជធា ីនេតត) ឆ្ន ២ំ០២១ 
▪ ទិ ន យ័វវិាទដីធ្លី អងាការNGOF ឆ្ន ២ំ០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០២១ 
▪ របាយការណ៍ប្ក្សុម្ពិភាក្សាក្សនុងសិកាា សាលា របស់សមាជិក្សបណ្តត ញថ្នន ក្សត់បំ  ់ សិក្សាអពំី

ទំនាស់ដីធ្លី  ងិនធ្វើបចចុបប នភាពក្សរណីវវិាទដីធ្លី ឆ្ន ២ំ០២១  
▪ លទធផ្លព្ ការពិភាក្សា ស នសីិទថ្នន ក្សជ់ាតិនលើក្សទី១៣ សតីពីអភបិាលក្សចិចដីធ្លី  ងិធ្ ធា 

ធ្ម្ាជាតិ ឆ្ន ២ំ០២០ 
▪ របាយការណ៍អនងកតក្សរណីវវិាទដីធ្លីក្សនុងនេតតចំ ួ ១៨ ឆ្ន ២ំ០២០ 
▪ របាយការណ៍ក្សរណីវវិាទដធី្លីក្សនុងនេតតច ំួ ១៨ ឆ្ន ២ំ០២០ 
▪ របាយការណ៍សតីពី សាិតិ  ងិ បទពិនសាធ្ ន៍ោេះប្សាយវវិាទដីធ្ល(ីនផ្ទត តនលើ១៣នេតត) នៅ 

ក្សម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩  
 
 

 
 

បញ្ហា ដធី្លី ធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ (ឧបសម្ព ័ធ៩.១០ អ ុសាស សំ៍ខ្ល ់ៗ ដល់រោឋ ភិបាល) អ ុសាស ៍
ទាងំននាេះ ក្សជ៏ាអ ុសាស សំ៍ខ្ល ស់ប្មាបប់ង្ហក រ  ិងនោេះប្សាយវវិាទដធី្លីផ្ងដដរ បដ ាម្អ ុសាស ៍
ក្សនុងរបាយការណ៍ន េះ ដូចជា៖ 

១. រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើ ក្សចិចសហការនធ្វើបចចុបប នភាពពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី  ិងចងប្ក្សងរបាយ
ការណ៍ ពត័ម៌ា ពិតនពញនលញ  ិងសប្ម្បសប្ម្ួលជនប្ម្ើសដំនណ្តេះប្សាយក្សរណី 
វវិាទដីធ្លី ដដលមា នៅក្សនុងទិ ន យ័វវិាទ១៨រាជធា ីនេតត តាម្លក្សាណៈបនចចក្សនទស។  
២. រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើតប្បព ័ធម្ូលោឋ  ទិ ន យ័ប្គបប់្គងវវិាទដីធ្ល ី ក្សតប់្តាពត័ម៌ា បណតឹ ង 
សាវតា  ិងដចក្សចាយពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី នៅដល់អងាការសងាម្សីុវលិ សហគម្ ន៍ធ្ើវបចុចបប នភា
ពរមួ្  ងិដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយជាម្យួគ្មន ។  
៣. រាជរោឋ ភបិាលក្សម្ពុជា គួរពន លឿ ការចុេះបញ្ជ ីដីធ្លី ដីរដឋ ដីព្ប្ពសហគម្  ៍ដីសម្ូហភាពជ 
ជាតិនដើម្ភាគតិច  ិងដបីុគាលឯក្សជ  ឱ្យមា តមាល ភាព  ិងប្បសិទធភាព។ ប្ពម្ទាងំក្សណំតដ់ី
តំប ក់ារពារ ក្សំណតក់ារប្គបប់្គង នោយមា ការចូលរមួ្ពសីហគម្  ៍ នជៀសវាងប្ក្សមុ្ជ ឱ្
កាស ិយម្ ចូលរកុ្សរា ក្សនុងដសីាធារណៈរបស់រដឋ។ អាជាា ធ្រម្ូលោឋ   គណៈក្សម្ាការប្គបប់្គង
ដីរដឋ គួរសិក្សាប្សាវប្ជាវចាស់លាស់ នដើម្បនីរៀបចំដផ្ ការនោេះប្សាយ  ិងចាតវ់ធិា ការ បង្ហក រ
សក្សម្ាភាពរា ដ ីដូចជា នធ្វើការផ្សពវផ្ាយ លាត នបាេះបនង្ហា លប្ពំដីសហគម្ ឱ៍្យចាស់លាស់ 
 ិងបស្រង្ហក បបទនលាើសមា ប្បសិទធភាព។   
៤. រាជរោឋ ភបិាល គួរនធ្វើគនប្មាងអភវិឌ្ឍ ន៍ៅក្សនុងសហគម្  ៍ ដដលរស់នៅក្សនុងដ ី
សម្បទា សងាម្ក្សិចច  ិងតំប ផ់្ទល ស់បតូរទីតាងំថ្ាី នដើម្បកីាតប់ ាយវវិាទដធី្លី បនងកើ ជីវភាពប្បជា
ពលរដឋ  ងិបង្ហក រការនក្សើ នទប ើងព្ ភាពគ្មា  ដីធ្លីរបស់ប្បជាពលរដឋប្ក្សីប្ក្ស  ិងចណំ្តក្សប្សុក្ស។ 
 

៧៧..៣៣..  អអ  ុុសាសាសស  ៍ស៍សប្ប្មាមាបប់វ់វ ិសិស័័យយឯឯក្សក្សជជ    
១. ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា ិក្ស  ិងវ ិិនោគ ិ គួរចូលរមួ្សិក្សាវាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់ បរសិា  
 សងាម្ ឱ្យបា ចាស់លាស់ ម្ុ  ឹងចាបន់ផ្តើម្អ ុវតតគនប្មាង នោយមា ក្សិចចសហការពសីហ
គម្ ប៍ េះពាល់ ព្ដគូអភវិឌ្ឍ  ងិទីប្បឹក្សាឯក្សរាជយ។ ប្ក្សុម្ហ ុ សម្បទា ិក្ស  ិងវ ិិនោគិ  ប្តូវអ ុ
វតតតាម្ដំនណ្តេះប្សាយនៅក្សនុងរបាយការណ៍វាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់ បរសិាា   សងាម្។ 
២. ប្ក្សមុ្ហ ុ សម្បទា ិក្ស  ងិវ ិិនោគិ  ប្តូវអ ុវតត  ិងនគ្មរពតាម្នគ្មលការណ៍ សាជីវក្សម្ា 
សិទធិម្ ុសស  ិងធុ្រៈក្សិចច  ិងលក្សា តិក្សៈមា ដចងនៅក្សនុងក្សចិចប្ពម្នប្ពៀងរវាងរោឋ ភបិាល  ិងវស័ិ
យឯក្សជ  ប្ពម្ទាងំមា នគ្មល នោបាយគ្មពំារសុេភាព  ិងសុវតាិភាពការង្ហរ។ 
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៩៩..២២..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចភាភាគគីីវវ ិវិាវាទទ((ក្សក្ស))  ភាភាគគីីវវ ិវិាវាទទ((េេ))ននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  

 

 
 

៩៩..  ឧឧបបេេមមពព័័ននធធ  
៩៩..១១..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចក្សក្សររណណីីវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីដីដក្សក្សប្ប្សសងង់ព់ពីសីាសាររពព័ត័ត៌ម៌ាមា      ិងិងននផ្ផ្ាាៀៀងងផ្ទផ្ទាា តត់ជ់ាជាម្ម្ួយួយអអងងាាកាការរសសមាមាជជិិក្សក្សបបណ្តណ្តតត
ញញតាតាម្ម្បបណ្តណ្តតត ននេេតតតត  ិិម្ម្ួយួយៗៗ  
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៩៩..២២..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចភាភាគគីីវវ ិវិាវាទទ((ក្សក្ស))  ភាភាគគីីវវ ិវិាវាទទ((េេ))ននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  

 

 
 

៩៩..  ឧឧបបេេមមពព័័ននធធ  
៩៩..១១..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចក្សក្សររណណីីវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីដីដក្សក្សប្ប្សសងង់ព់ពីសីាសាររពព័ត័ត៌ម៌ាមា      ិងិងននផ្ផ្ាាៀៀងងផ្ទផ្ទាា តត់ជ់ាជាម្ម្ួយួយអអងងាាកាការរសសមាមាជជិិក្សក្សបបណ្តណ្តតត
ញញតាតាម្ម្បបណ្តណ្តតត ននេេតតតត  ិិម្ម្ួយួយៗៗ  
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៩៩..៤៤..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចធាធាតតុុផ្ផ្សស ំពំ្ព្  វវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  

 
 
៩៩..៥៥..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចប្ប្បបននភភទទដដីីវវ ិវិាវាទទននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
៩៩..៣៣..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចចចររ ិកិ្សក្សលលក្សក្សាាណណៈៈព្ព្  វវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  
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៩៩..៤៤..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចធាធាតតុុផ្ផ្សស ំពំ្ព្  វវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  

 
 
៩៩..៥៥..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចប្ប្បបននភភទទដដីីវវ ិវិាវាទទននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
៩៩..៣៣..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចចចររ ិកិ្សក្សលលក្សក្សាាណណៈៈព្ព្  វវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  
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៩៩..៨៨..  យយ  តតកាការរននោោេះេះប្ប្សាសាយយវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សម្ម្ពពុុជាជា  
ក្សនុងឆ្ន ២ំ០០៩ រាជរោឋ ភបិាលក្សម្ពុជា បា ប្បកាសនគ្មល នោបាយដធី្លី នដើម្បសំីនរច  

នគ្មលនៅជាត ិ កាតប់ ាយភាពប្កី្សប្ក្ស ធានាសុវតាិភាពនសបៀង ការពារធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ ការអភវិឌ្ឍ
នសដឋក្សិចចសងាម្។ នគ្មល នោបាយចតុនកាណជហំា ទ៣ី ប តក្សម្ាវធិ្ីដក្សទំរងដ់ីធ្ល ី ធានាសុវតាិភាព
ក្សម្ាសិទធិដ ីលុបបំបាតក់ារទស្រនាា  ដីេុសចាប ់ ិងបង្ហក រការនប្បើប្បាស់ កា ក់ាបដ់ីធ្លីេុសចាប។់ ក្សនុង
ឆ្ន ២ំ០១៣ រាជរោឋ ភបិាលបា ោក្សន់ចញ ការដក្សទប្ម្ងដ់ីធ្ល ី  ិងដីនោេះម្ ីរចួ UXOs 20  នដើម្បបី ត
ពប្ងឹងប្បព ័ធព្ ការប្គបប់្គងដធី្លី ការដបងដចក្ស  ងិការនប្បើប្បាស់ដីធ្លី។ ក្សនុងននាេះចាប ់អសាម្កិ្សរណ៍
ប្តូវបា អ ុម្ត័ នដើម្បនីធ្វើការដក្សហូតដធី្លីសប្មាបក់ារអភវិឌ្ឍ  គរបូ ីយក្សម្ា សំណង ់  ងិ 
ការប្គបប់្គងដីធ្លី។ រាជរោឋ ភបិាលបា នចញបទបញ្ហជ  «សក្សម្ាភាពថ្ា ី នគ្មល នោបាយចាស់» 
បទោឋ  ចាបដូ់ចជា ការដបងដចក្សដធី្លី សម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច សម្បទា ដីនសដឋក្សិចច ការជួលដ ី
រយៈនពលយូរ  ិងដីសម្ូហភាពជ ជាតិនដើម្ភាគតិច ជានដើម្។ រាជរោឋ ភបិាលបា នលើក្សទឹក្សចតិត  
យ តការនោេះប្សាយជនមាល េះដធី្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ  ិងបង្ហក រទំនាស់ដីធ្លី។ រាជរោឋ ភបិាលបា នចញ 
នគ្មល នោបាយដធី្ល ី «នសៀវនៅសដីធ្លី ឆ្ន ២ំ០១៥»  ងិដផ្ ការយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ ជ៍ាតិ ឆ្ន ំ
២០១៩-២០២៣ ប្ក្សសួងដដ ដី  គរបូ ីយក្សម្ា សំណង ់ នរៀបចំប្ក្សុង បា បនងកើតប្កុ្សម្ការង្ហរនោេះ
ប្សាយវវិាទដធី្លី៣៦ប្កុ្សម្ បនំពញ ការង្ហរចុេះសិក្សាប្សាវប្ជាវនោេះប្សាយជនមាល េះដល់ទីតាងំវវិាទ 
នោយសហការអាជាា ធ្រដដ ដ ីភាគីជនមាល េះ  ងិអងាការសងាម្សីុវលិចូលរមួ្។  
 
៩៩..៩៩..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចក្សក្សិិចចចចសសហហកាការរ  គគណណក្សក្សមាមាាា ធ្ធ្ិិកាការរននេេតតតតប្ប្ក្សក្សុងុង    ីតីតិបិបញ្ញ្ាា តតតតិិ  សាសាាា បប័ ័     ិិងងអអងងាាកាការរសសងងាាម្ម្សសីីុុវវ ិលិល  
ចចូូលលររួមួ្ម្ននោោេះេះប្ប្សាសាយយវវ ិវិាវាទទដដីធី្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  

 

 
20 យុទធភណឌ័ ម្ ិទា ផ់្ាុេះ Unexploded Ordnance (UXO) 
 

 
 

៩៩..៦៦..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចទទំំហហំំដដីីវវ ិវិាវាទទននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត    

 
  
៩៩..៧៧..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចឆ្ឆ្នន ំពំ្ព្  កាការរននក្សក្សើើតតវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  
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៩៩..៨៨..  យយ  តតកាការរននោោេះេះប្ប្សាសាយយវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សម្ម្ពពុុជាជា  
ក្សនុងឆ្ន ២ំ០០៩ រាជរោឋ ភបិាលក្សម្ពុជា បា ប្បកាសនគ្មល នោបាយដធី្លី នដើម្បសំីនរច  

នគ្មលនៅជាតិ កាតប់ ាយភាពប្ក្សីប្ក្ស ធានាសុវតាិភាពនសបៀង ការពារធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ ការអភវិឌ្ឍ
នសដឋក្សិចចសងាម្។ នគ្មល នោបាយចតុនកាណជហំា ទ៣ី ប តក្សម្ាវធិ្ីដក្សទំរងដ់ីធ្ល ី ធានាសុវតាិភាព
ក្សម្ាសិទធិដ ីលុបបំបាតក់ារទស្រនាា  ដីេុសចាប ់ ិងបង្ហក រការនប្បើប្បាស់ កា ក់ាបដ់ីធ្លីេុសចាប។់ ក្សនុង
ឆ្ន ២ំ០១៣ រាជរោឋ ភបិាលបា ោក្សន់ចញ ការដក្សទប្ម្ងដ់ីធ្ល ី  ិងដីនោេះម្ ីរចួ UXOs 20  នដើម្បបី ត
ពប្ងឹងប្បព ័ធព្ ការប្គបប់្គងដធី្លី ការដបងដចក្ស  ងិការនប្បើប្បាស់ដីធ្លី។ ក្សនុងននាេះចាប ់អសាម្កិ្សរណ៍
ប្តូវបា អ ុម្ត័ នដើម្បនីធ្វើការដក្សហូតដធី្លីសប្មាបក់ារអភវិឌ្ឍ  គរបូ ីយក្សម្ា សំណង ់  ងិ 
ការប្គបប់្គងដីធ្លី។ រាជរោឋ ភបិាលបា នចញបទបញ្ហជ  «សក្សម្ាភាពថ្ាី នគ្មល នោបាយចាស់» 
បទោឋ  ចាបដូ់ចជា ការដបងដចក្សដធី្លី សម្បទា ដីសងាម្ក្សិចច សម្បទា ដីនសដឋក្សិចច ការជួលដ ី
រយៈនពលយូរ  ិងដីសម្ូហភាពជ ជាតិនដើម្ភាគតិច ជានដើម្។ រាជរោឋ ភបិាលបា នលើក្សទឹក្សចតិត  
យ តការនោេះប្សាយជនមាល េះដធី្លីនប្ៅប្បព ័ធតុលាការ  ិងបង្ហក រទំនាស់ដីធ្លី។ រាជរោឋ ភបិាលបា នចញ 
នគ្មល នោបាយដធី្លី «នសៀវនៅសដីធ្លី ឆ្ន ២ំ០១៥»  ងិដផ្ ការយុទធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ ជ៍ាតិ ឆ្ន ំ
២០១៩-២០២៣ ប្ក្សសួងដដ ដី  គរបូ ីយក្សម្ា សំណង ់ នរៀបចំប្ក្សុង បា បនងកើតប្ក្សមុ្ការង្ហរនោេះ
ប្សាយវវិាទដធី្លី៣៦ប្ក្សមុ្ បនំពញ ការង្ហរចុេះសិក្សាប្សាវប្ជាវនោេះប្សាយជនមាល េះដល់ទីតាងំវវិាទ 
នោយសហការអាជាា ធ្រដដ ដ ីភាគីជនមាល េះ  ងិអងាការសងាម្សីុវលិចូលរមួ្។  
 
៩៩..៩៩..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចក្សក្សិិចចចចសសហហកាការរ  គគណណក្សក្សមាមាាា ធ្ធ្ិិកាការរននេេតតតតប្ប្ក្សក្សុងុង    ីតីតិបិបញ្ញ្ាា តតតតិិ  សាសាាា បប័ ័     ិិងងអអងងាាកាការរសសងងាាម្ម្សសីីុុវវ ិលិល  
ចចូូលលររួមួ្ម្ននោោេះេះប្ប្សាសាយយវវ ិវិាវាទទដដីធី្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  

 

 
20 យុទធភណឌ័ ម្ ិទា ផ់្ាុេះ Unexploded Ordnance (UXO) 
 

 
 

៩៩..៦៦..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចទទំំហហំំដដីីវវ ិវិាវាទទននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត    

 
  
៩៩..៧៧..  ប្ប្កាកាហហវវិិចចឆ្ឆ្នន ំពំ្ព្  កាការរននក្សក្សើើតតវវ ិវិាវាទទដដីីធ្ធ្លលីីននៅៅក្សក្សននុុងង១១៨៨រារាជជធាធា  ីីននេេតតតត  
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ការ រដឋបាលទទួលបណតឹ ងតវា   ិងនោេះប្សាយទំនាស់ក្សនុងដំនណើ រការអភវិឌ្ឍ ទាងំក្សនុងយ តការ
រដឋ  ិងក្សនុងយ តការរបស់ប្កុ្សម្ហ ុ ឯក្សជ ។ ចាតវ់ធិា ការផ្លូវចាបច់ំនពាេះបគុាលដដលបងាតិបងា ំ
ោក្សស់មាព ធ្ប្បជាពលរដឋ ឱ្យលក្សដ់ ី ងិចាតវ់ធិា ការក្សិចចស ាទិញលក្សដ់ីធ្ល ី ដដលម្ ិនធ្វើនទប ើង
នោយសុចរតិ។ អាជាា ធ្រប្តូវ ចុេះពិ ិតយ នោេះប្សាយនបើក្សនសវភាព ឱ្យប្បជាពលរដឋ ដដលមា ដី
នៅក្សនុងតំប ហ់ ុ ៊ុំពទ័ធរបស់ប្កុ្សម្ហ ុ ។ នបើក្សឱ្យមា ការចូលរមួ្ពីអងាការសងាម្សីុវលិ ក្សនុងការ
សប្ម្បសប្ម្ួល ផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជាពលរដឋ នដើម្បទីបស់ាក តក់ារលក្សទ់ិញដី។  
២. រាជរោឋ ភបិាលប្តូវអ ុវតតការផ្តល់សំណង  ិងដំនណើ រការពិនប្គ្មេះនោបល់ តាម្នគ្មល
 នោបាយ តាងំទីលំនៅថ្ា ី របស់ភាន ក្សង់្ហរអភវិឌ្ឍ  ៍ ដដលផ្តល់ពត័ម៌ា អពំ ីគនប្មាងសាងសង ់
គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍ ផ្តល់ឯក្សសារគនប្មាង ដចក្សចាយតារាងតំព្លសំណងជូ សហគម្ ប៍ េះពា
ល់។ នធ្វើការប្បជុំ ផ្សពវផ្ាយសាធារណៈ នោយអនញ្ជ ើញប្បជាពលរដឋប េះពាល់ទាងំអស់ចូលរមួ្ 
 ិងផ្តល់ឱ្កាស ជូ ប្បជាពលរដឋប េះពាល់ ដដលមា សាា  ភាពដូចគ្មន  ផ្ទល ស់បតូរម្តិនោបល់ 
ពិភាក្សា ដចក្សរដំលក្ស ពត័ម៌ា គ្មន  ម្ុ នពលយល់ប្ពម្ទទួលសំណង។ អ ុញ្ាតតិឱ្យប្បជាពលរដឋ
ប េះពាល់ អាចរកំ្សិលផ្ាេះថ្យ នប្កាយចំង្ហយពីទីតាងំប េះពាល់ដដលអាចឱ្យពួក្សគ្មតរ់ស់នៅក្សនុងទី
តាងំដដដលបា  នហើយពន លឿ ការផ្តល់សំណងដីធ្លី (ដចីំការ ដីលំនៅឋា  ដផី្ាេះចំការ) នដើម្ន ើ 
 ិង ដំណំ្ត។ តព្ម្លសំណងប្តូវទូទាតត់ាម្តំព្លទីផ្ារ មា តមាល ភាព ម្ ិមា គមាល តេុសតព្ម្លគ្មន
ខ្លល ងំ ចំនពាេះដធី្លីនៅទីតាងំេុសគ្មន សាិតក្សនុងគនប្មាងដតម្យួ សំណងប្តូវនធ្វើម្ុ នពលរេុះនរ ើលំនៅ
ឋា  ចំការ ដធី្លី។ សូម្នធ្វើការអនងកតព្ផ្ាដីប េះពាល់ វាយតព្ម្លពិ ិតយនទប ើងវញិ នពលបញ្ចបក់ារសាង
សង ់ (គនប្មាងវារអីគាិស ី) នហើយប្តូវផ្តល់សំណងជូ ប្បជាពលរដឋ នៅនពលដីធ្លី លំនៅឋា  
នដើម្ន ើ ដំណំ្ត របស់ពួក្សគ្មតប់្តូវប េះពាល់ លិចលង ់ នោយសារការនបើក្សទំ បទ់ឹក្ស។ ផ្តល់
ពត័ម៌ា ប លឺសញ្ហា សាដរ    នៅនពលនបើក្សទាវ រទំ បទ់កឹ្ស នដើម្បបី្បជាពលរដឋអាចនប្តៀម្លក្សាណៈ 
ការពារប្ទពយសម្បតត ិ  ិងជន លៀសេលួ ទា ន់ពលនវលា។ ប្តូវនធ្វើការសិក្សាទីតាងំថ្ាឱី្យបា 
ចាស់លាស់ អំពីលទធភាព ដដលប្បជាពលរដឋង្ហយប្សួលអាចប្បក្សបរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ប្តូវនធ្វើនហ
ោឋ រចនាសម្ព ័ធរចួជានប្សច ម្ ុនពលផ្ទល ស់បតូរប្បជាពលរដឋនៅរស់នៅទីតាងំថ្ាី។ ទីតាងំថ្ាបី្តូវដត
នៅជិតទីតាងំចាស់ នដើម្បកុី្សំឱ្យប្បជាពលរដឋបាតប់ងម់្េុរបរ ធ្ ធា  គ្មតធ់ាល បអ់ាប្សយផ័្ល។ 
នធ្វើការនរៀបចកំ្សម្ាវធិ្សីាត រជីវភាពនទប ើងវញិដល់សហគម្  ៍ នោយអនក្សវ ិិនោគ ប្តូវផ្តល់ការង្ហរ
ដល់ប្បជាពលរដឋប េះពាល់ជាអាទីភាព បណតុ េះបណ្តត លជនំាញ បនចចក្សនទស  ងិម្ ិប្តវូនរ ើសនអើ
ង។ ផ្តល់អាហារបូក្សរណ៍ សប្មាបកុ់្សមារ ជាកូ្ស នៅរបស់ប្បជាពលរដឋប េះពាល់  ងិផ្តល់របបស តិ
សុេសងាម្ (បសស)។ ប្ពម្ទាងំពិចារណ្តលអិតលអ ព់ីតំរវូការជាក្សដ់សតងរបស់ប្សីត  ិងជ ជាតិ
នដើម្ភាគតចិ។ ផ្តល់ក្សម្ាសិទធដិីធ្លីជូ ប្បជាពលរដឋនៅតំប ត់ាងំទីលំនៅថ្ា ី តាម្នគ្មលការណ៍
ចាបដ់ីធ្លី។ 

 
 

 

 
 
៩៩..១១០០..  អអ  ុុសាសាសស  ៍រ៍ារាជជររោោឋឋ ភភិបិាបាលល  ((ននៅៅក្សក្សននុុងងក្សក្សិិចចចចប្ប្បបជជុុំំ  សសិិកាកាាា សាសាលាលាថ្នថ្ននន ក្សក្ស់ន់នេេតតតត  ថ្នថ្ននន ក្សក្ស់ត់តំបំប  ់ ់ ថ្នថ្ននន ក្សក្ស់ជ់ាជាតតិិ  ឆ្ឆ្នន ំំ
២២០០២២១១))  

តាម្រយៈក្សិចចប្បជុំអងាការសមាជិក្សបណ្តត ញ ក្សិចចប្បជុំថ្នន ក្សន់េតត សិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់
ថ្នន ក្ស ់ នេតត តំប  ់ ជាតិ ឆ្ន ២ំ០២០ បា ផ្តល់អ ុសាស សំ៍ខ្ល ់ៗ ដល់រាជរោឋ ភបិាល នដើម្បនីោេះ
ប្សាយបញ្ហា ដីធ្ល ីធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ ដូចខ្លងនប្កាម្៖ 

១. នធ្វើការពប្ងងឹគុណភាព តមាល ភាពព្ ការវាយតព្ម្លអំពីនហតុផ្លប េះពាល់ បរសិាា   សងាម្
(EIA)ប្គបគ់នប្មាងអភវិឌ្ឍ ទ៍ាងំអស់ នោយនធ្វើការផ្សពវផ្ាយទូលំទូលាយ ពិនប្គ្មេះនោបល់
នពញនលញជាម្យួសហគម្ ប៍ េះពាល់  ិងអនក្សពាក្សព់ ័ធ។ នធ្វើការនោេះប្សាយផ្លប េះពាល់ នក្សើត
នចញពីគនប្មាងជាម្យួប្បជាពលរដឋប េះពាល់រចួរាល់ ម្ ុចាបន់ផ្តើម្អ ុវតតគនប្មាង។ បនងកើតយ ត
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វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

 
 

ការ រដឋបាលទទួលបណតឹ ងតវា   ិងនោេះប្សាយទំនាស់ក្សនុងដំនណើ រការអភវិឌ្ឍ ទាងំក្សនុងយ តការ
រដឋ  ិងក្សនុងយ តការរបស់ប្ក្សុម្ហ ុ ឯក្សជ ។ ចាតវ់ធិា ការផ្លូវចាបច់ំនពាេះបគុាលដដលបងាតិបងា ំ
ោក្សស់មាព ធ្ប្បជាពលរដឋ ឱ្យលក្សដ់ី  ងិចាតវ់ធិា ការក្សិចចស ាទិញលក្សដ់ីធ្ល ី ដដលម្ ិនធ្វើនទប ើង
នោយសុចរតិ។ អាជាា ធ្រប្តូវ ចុេះពិ ិតយ នោេះប្សាយនបើក្សនសវភាព ឱ្យប្បជាពលរដឋ ដដលមា ដី
នៅក្សនុងតំប ហ់ ុ ៊ុំពទ័ធរបស់ប្ក្សុម្ហ ុ ។ នបើក្សឱ្យមា ការចូលរមួ្ពីអងាការសងាម្សីុវលិ ក្សនុងការ
សប្ម្បសប្ម្ួល ផ្សពវផ្ាយដល់ប្បជាពលរដឋ នដើម្បទីបស់ាក តក់ារលក្សទ់ិញដី។  
២. រាជរោឋ ភបិាលប្តូវអ ុវតតការផ្តល់សំណង  ិងដំនណើ រការពិនប្គ្មេះនោបល់ តាម្នគ្មល
 នោបាយ តាងំទីលំនៅថ្ា ី របស់ភាន ក្សង់្ហរអភវិឌ្ឍ  ៍ ដដលផ្តល់ពត័ម៌ា អពំី គនប្មាងសាងសង ់
គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍ ផ្តល់ឯក្សសារគនប្មាង ដចក្សចាយតារាងតំព្លសំណងជូ សហគម្ ប៍ េះពា
ល់។ នធ្វើការប្បជុំ ផ្សពវផ្ាយសាធារណៈ នោយអនញ្ជ ើញប្បជាពលរដឋប េះពាល់ទាងំអស់ចូលរមួ្ 
 ិងផ្តល់ឱ្កាស ជូ ប្បជាពលរដឋប េះពាល់ ដដលមា សាា  ភាពដូចគ្មន  ផ្ទល ស់បតូរម្តិនោបល់ 
ពិភាក្សា ដចក្សរដំលក្ស ពត័ម៌ា គ្មន  ម្ុ នពលយល់ប្ពម្ទទួលសំណង។ អ ុញ្ាតតិឱ្យប្បជាពលរដឋ
ប េះពាល់ អាចរកំ្សិលផ្ាេះថ្យ នប្កាយចំង្ហយពីទីតាងំប េះពាល់ដដលអាចឱ្យពកួ្សគ្មតរ់ស់នៅក្សនុងទី
តាងំដដដលបា  នហើយពន លឿ ការផ្តល់សំណងដីធ្លី (ដចីំការ ដីលំនៅឋា  ដផី្ាេះចំការ) នដើម្ន ើ 
 ិង ដំណំ្ត។ តព្ម្លសំណងប្តូវទូទាតត់ាម្តំព្លទីផ្ារ មា តមាល ភាព ម្ ិមា គមាល តេុសតព្ម្លគ្មន
ខ្លល ងំ ចំនពាេះដធី្លីនៅទីតាងំេុសគ្មន សាិតក្សនុងគនប្មាងដតម្យួ សំណងប្តូវនធ្វើម្ុ នពលរេុះនរ ើលំនៅ
ឋា  ចំការ ដធី្លី។ សូម្នធ្វើការអនងកតព្ផ្ាដីប េះពាល់ វាយតព្ម្លពិ ិតយនទប ើងវញិ នពលបញ្ចបក់ារសាង
សង ់ (គនប្មាងវារអីគាិស ី) នហើយប្តូវផ្តល់សំណងជូ ប្បជាពលរដឋ នៅនពលដីធ្លី លំនៅឋា  
នដើម្ន ើ ដំណំ្ត របស់ពួក្សគ្មតប់្តូវប េះពាល់ លិចលង ់ នោយសារការនបើក្សទំ បទ់ឹក្ស។ ផ្តល់
ពត័ម៌ា ប លឺសញ្ហា សាដរ    នៅនពលនបើក្សទាវ រទ ំបទ់កឹ្ស នដើម្បបី្បជាពលរដឋអាចនប្តៀម្លក្សាណៈ 
ការពារប្ទពយសម្បតតិ  ិងជន លៀសេលួ ទា ន់ពលនវលា។ ប្តូវនធ្វើការសិក្សាទីតាងំថ្ាឱី្យបា 
ចាស់លាស់ អំពីលទធភាព ដដលប្បជាពលរដឋង្ហយប្សួលអាចប្បក្សបរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ប្តូវនធ្វើនហ
ោឋ រចនាសម្ព ័ធរចួជានប្សច ម្ ុនពលផ្ទល ស់បតូរប្បជាពលរដឋនៅរស់នៅទីតាងំថ្ាី។ ទីតាងំថ្ាបី្តូវដត
នៅជិតទីតាងំចាស់ នដើម្បកុី្សំឱ្យប្បជាពលរដឋបាតប់ងម់្េុរបរ ធ្ ធា  គ្មតធ់ាល បអ់ាប្សយផ័្ល។ 
នធ្វើការនរៀបចកំ្សម្ាវធិ្សីាត រជីវភាពនទប ើងវញិដល់សហគម្  ៍ នោយអនក្សវ ិិនោគ ប្តូវផ្តល់ការង្ហរ
ដល់ប្បជាពលរដឋប េះពាល់ជាអាទីភាព បណតុ េះបណ្តត លជនំាញ បនចចក្សនទស  ងិម្ ិប្តវូនរ ើសនអើ
ង។ ផ្តល់អាហារបូក្សរណ៍ សប្មាបកុ់្សមារ ជាកូ្ស នៅរបស់ប្បជាពលរដឋប េះពាល់  ងិផ្តល់របបស តិ
សុេសងាម្ (បសស)។ ប្ពម្ទាងំពិចារណ្តលអិតលអ ព់ីតំរវូការជាក្សដ់សតងរបស់ប្សីត  ិងជ ជាតិ
នដើម្ភាគតចិ។ ផ្តល់ក្សម្ាសិទធដិីធ្លីជូ ប្បជាពលរដឋនៅតំប ត់ាងំទីលំនៅថ្ា ី តាម្នគ្មលការណ៍
ចាបដ់ីធ្លី។ 

 
 

 

 
 
៩៩..១១០០..  អអ  ុុសាសាសស  ៍រ៍ារាជជររោោឋឋ ភភិបិាបាលល  ((ននៅៅក្សក្សននុុងងក្សក្សិិចចចចប្ប្បបជជុុំំ  សសិិកាកាាា សាសាលាលាថ្នថ្ននន ក្សក្ស់ន់នេេតតតត  ថ្នថ្ននន ក្សក្ស់ត់តំបំប  ់ ់ ថ្នថ្ននន ក្សក្ស់ជ់ាជាតតិិ  ឆ្ឆ្នន ំំ
២២០០២២១១))  

តាម្រយៈក្សិចចប្បជុំអងាការសមាជិក្សបណ្តត ញ ក្សិចចប្បជុំថ្នន ក្សន់េតត សិកាា សាលាពិនប្គ្មេះនោបល់
ថ្នន ក្ស ់ នេតត តំប  ់ ជាត ិ ឆ្ន ២ំ០២០ បា ផ្តល់អ ុសាស សំ៍ខ្ល ់ៗ ដល់រាជរោឋ ភបិាល នដើម្បនីោេះ
ប្សាយបញ្ហា ដីធ្ល ីធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ ដូចខ្លងនប្កាម្៖ 

១. នធ្វើការពប្ងងឹគុណភាព តមាល ភាពព្ ការវាយតព្ម្លអំពីនហតុផ្លប េះពាល់ បរសិាា   សងាម្
(EIA)ប្គបគ់នប្មាងអភវិឌ្ឍ ទ៍ាងំអស់ នោយនធ្វើការផ្សពវផ្ាយទូលំទូលាយ ពិនប្គ្មេះនោបល់
នពញនលញជាម្យួសហគម្ ប៍ េះពាល់  ិងអនក្សពាក្សព់ ័ធ។ នធ្វើការនោេះប្សាយផ្លប េះពាល់ នក្សើត
នចញពីគនប្មាងជាម្យួប្បជាពលរដឋប េះពាល់រចួរាល់ ម្ ុចាបន់ផ្តើម្អ ុវតតគនប្មាង។ បនងកើតយ ត



វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា
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ការអ ុវតត តីិវធិ្ ី យ តការតាម្ោ  ការប្គបប់្គង  ិងការអភវិឌ្ឍតំប ស់ម្បទា ដីសងាម្ក្សចិច 
 ិងតំប ត់ាងំទីលំនៅថ្ាី ដូចជា ការប្គបប់្គងដីធ្លី ដក្សហូតដីសាធារណៈរបស់រដឋ(ក្សនុងតបំ ់
សម្បទា សងាម្ក្សិចច) ព ីាួញដីធ្លីទិញដ ី ដដលម្ ិប្គបល់ក្សាេណឌ ប្តូវមា នទាស នហើយអនក្ស
ទទួលដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច ប្តូវរស់នៅឱ្យបា ប្គបល់ក្សាេណឌ ។ នធ្វើការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនា 
សម្ព ័ធ ផ្តល់នសវាសាធារណៈ  ិងប្បព ័ធចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ិរ តរភាព ដល់ប្បជាពលរដឋរស់នៅតំប ់
ដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច។  
៦. រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើ ក្សចិចសហការនធ្វើបចចុបប នភាពពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី  ិងចងប្ក្សងរបាយ
ការណ៍ ពត័ម៌ា  ពិតនពញនលញ  ិងសប្ម្បសប្មួ្លជនប្ម្ើសដំនណ្តេះប្សាយ តាម្លក្សាណៈប
នចចក្សនទស។ គួរនលើក្សក្សម្ពស់ការចូលរមួ្ពីអនក្សពាក្សព់ ័ធ ក្សនុងការពិភាក្សានោេះប្សាយបញ្ចបវ់វិាទ 
តាម្រយៈកិ្សចចប្បជំុ សិកាា សាលា នវទិកាពិនប្គ្មេះនោបល់សាធារណៈ។ រាល់ក្សចិចពិភាក្សា ប្តូវ
នគ្មរព ូវនគ្មលការណ៍ចាប ់ នគ្មល នោបាយ  ងិរបាយការណ៍ការពិត ជាពត័ម៌ា ក្សនុងការ
ពិចារណ្ត នដើម្បផី្តល់យុតតធិ្ម្ជូ៌ ភាគីវវិាទ។  
៧. រាជរោឋ ភបិាលក្សម្ពុជា គួរពន លឿ ការចុេះបញ្ជ ីដីធ្លី ដីរដឋ ដីព្ប្ពសហគម្  ៍ដីសម្ូហភាពជ 
ជាតិនដើម្ភាគតិច  ងិដីបគុាលឯក្សជ  ឱ្យមា តមាល ភាព  ិងប្បសិទធភាព តាម្រយៈការបនងកើ  
ធ្ ធា ម្ ុសស គ្មបំ្ទសមាភ រៈបនចចក្សនទស  ិងថ្វកិា។ ក្សំណតដ់ីតំប ក់ារពារធ្ម្ាជាតិ ប្ពម្ទាងំ 
ក្សំណតក់ារប្គបប់្គង មា ការចូលរមួ្ពីសហគម្  ៍ នជៀសវាងប្កុ្សម្ជ ឱ្កាស ិយម្ រកុ្សរា ដី
សាធារណៈរបស់រដឋ។ អាជាា ធ្រម្ូលោឋ   គណៈក្សម្ាការប្គបប់្គងដីរដឋ គួរសិក្សាប្សាវប្ជាវ
ចាស់លាស់ នដើម្បនីរៀបចំដផ្ ការនោេះប្សាយ  ងិចាតវ់ធិា ការ បង្ហក រសក្សម្ាភាពរា ដី ដូចជា 
នធ្វើការផ្សពវផ្ាយ លាត នបាេះបនង្ហា លប្ពំដីសហគម្ ឱ៍្យ ចាស់លាស់  ងិបស្រង្ហក បបទនលាើស
មា ប្បសិទធភាព។ ដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយរក្សា ូវតុលយភាពរវាង សិទធិជ ជាតិនដើម្ភាគតចិ 
 ិងការអភរិក្សសធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ។ នលើក្សទកឹ្សចិតតម្ស្រ តីសក្សម្ា  ិងនបើក្សចំហរការចូលរមួ្ទូលំ
ទូលាយពអីងាការសងាម្សីុវលិ ព្ដគូអភវិឌ្ឍ  ៍  ងិប្គបអ់នក្សពាក្សព់ ័ធ នដើម្បនីគៀងគរធ្ ធា  
ធានា ូវការអ ុវតតប្តឹម្ប្តូវ  ងិការទទួលេុសប្តូវ តាម្ចាប ់ ិងបទោឋ  គតិយុតតិ។ នបើក្សក្សិចច
ប្បជុំជាប្បចាជំាម្យួសងាម្សីុវលិ នដើម្បដីចក្សរដំលពត័ម៌ា  បនងកើតដផ្ ការសក្សម្ាភាព សប្មាប់
សហការ  ិងបំនពញការអ ុវតតសក្សម្ាភាពគនប្មាង រមួ្ទាងំការជួយ គ្មបំ្ទសហគម្  ៍ ឱ្យមា 
សម្តាភាពប្គបប់្គង ពប្ងឹងបណិំ ជីវតិ  ិងទាញយក្សផ្លប្បនោជ ព៍ីព្ប្ពន ើ  ងិជីវចប្មុ្េះ 
ប្ពម្ទាងំរក្សទីផ្ារ  ងិនទសចរណ៍ធ្ម្ាជាតិ នដើម្បនីលើក្សក្សម្ពស់ប្បព ័ធចិញ្ច ឹម្ជីវតិប្បក្សប នោយ
 ិរ តរភាពដល់សហគម្ ។៍ 
៨. ពប្ងឹងការអ ុវតតចាបឱ់្យតងឹរងឹ លបប់ំបាត ់ិទណឌ ភាពព្ បទនលាើសប្ពហាទណឌ  ចំនពាេះបទ
នលាើស ចូលទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីរដឋេុសចាប ់ ដូចជា ការរកុ្សរា ដីព្ប្ពអភរិក្សស ដីសហគម្ ជ៍ 

 
 

៣. រាជរោឋ ភបិាលគួរពិចារណ្ត បនងកើតនគ្មល នោបាយអំពី ការទទួលេុសប្តូវសងាម្របស់
សាជីវក្សម្ា សិទធិម្ ុសស  ិងធុ្រៈក្សិចច។ នធ្វើការពប្ងងឹការអ ុវតតចាប ់បទោឋ  គតិយុតតិ តាម្ោ 
ការអ ុវតតគនប្មាង របស់ប្ក្សុម្ហ ុ  ប្សបតាម្របាយការណ៍វាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់  
បរសិាា   សងាម្។ នបើក្សចំហរការចូលរមួ្ពីអងាការសងាម្សីុវលិ ក្សនុងការវាយតព្ម្ល  ិងតាម្ោ ការ
អ ុវតតគនប្មាង។ ប្ក្សុម្ហ ុ ទទលួការង្ហរអភវិឌ្ឍ  ៍គរួតប្ម្ូវឱ្យមា នគ្មល នោបាយគ្មពំារសុវតាិ
ភាព  ិងនគ្មរពនគ្មលការណ៍ ព្ ការទទួលេុសប្តូវដផ្នក្សសងាម្ របស់សារជីវក្សម្ា  
នគ្មលការណ៍ដណនាសំតីពី ធុ្រៈក្សិចច  ិងសិទធិម្ ុសស។ រាជរោឋ ភបិាល គួរពប្ងឹងការប្តួតពិ ិតយ 
ការអ ុវតតគនប្មាងអភវិឌ្ឍ រ៍បស់ប្ក្សុម្ហ ុ ឱ្យមា ប្បសិទធភាព តាម្រយៈរបាយការណ៍វាយតព្ម្ល
នហតុប េះពាល់បរសិាា    ិងដណនា ំ ោក្សព់ិ យ័ដល់ប្ក្សុម្ហ ុ ណ្ត ដដលម្ ិអ ុវតតតាម្នគ្មល
ការណ៍ដណនា ំ នធ្វើឱ្យប េះពាល់សុេភាព ម្ ុសស សតវ  ងិបរសិាា  ។ នលើក្សទកឹ្សចិតតប្ក្សមុ្ហ ុ  
ឯក្សជ  ដដលអ ុវតតតាម្នគ្មលការណ៍ទាងំន េះ នដើម្បជីាគំរលូអដល់ប្ក្សុម្ហ ុ នផ្សងនទៀត។ បនងកើ 
ក្សិចចសហការជាម្យួប្បជាពលរដឋ ម្ូលោឋ   អងាការសងាម្សីុវលិ  ិងអនក្សពាក្សព់ ័ធនផ្សងនទៀត 
នដើម្បទីបស់ាក ត ់ ប្តួតពិ ិតយជាប្បចា ំ ិងនោេះប្សាយផ្លប េះពាល់បរសិាា    ិងសុេភាពសាធារ
ណៈ។ 
៤.  រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើតចាប ់ឬបទោឋ  គតិយុតតិពាក្សព់ ័ធ ដីធ្ល ីធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិប្បនសើជាង
ម្ុ ដូចជា៖ 
❖ គួរបនងកើតនគ្មល នោបាយជាតិសតីពី ការនោេះប្សាយសំណងទូទាតផ់្លប េះពាល់ 

គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍(រដឋ  ងិឯក្សជ ) ប្សបតាម្នគ្មលការណ៍ គ្មពំារបរសិាា   សងាម្ របស់
ភាន ក្សង់្ហរអភវិឌ្ឍ នានា ដូចជាធ្នាគ្មរពិភពនលាក្ស ធ្នាគ្មរអភវិឌ្ឍអាសីុ នោយនធ្វើការ
សិក្សាអពំីផ្លប េះពាល់ លំអតិអំពី សាិតិប្បជាសាស្រសត ទិ ន យ័ដីធ្លី ផ្ាេះសដម្បង ប្ទពយ
សម្បតតិ នដើម្ន ើ ដំណំ្ត ដូចមា ដចងក្សនុងដផ្ ការរេុះនរ ើតាងំទីលំនៅថ្ាី។ 

❖ បនងកើតចាបស់តីពីលំនៅឋា   ងិចាបស់តីពីការប្គបប់្គងដីនននរសម្ុប្ទ។ 
❖ ជំរញុអ ុម្ត័ប្ក្សម្បរសិាា  ។ 
❖ នធ្វើវនិសាធ្ ក្សម្ាចាបភ់ូម្បិាល ចាបព់្ប្ពន ើ ជលផ្ល ធ្ ធា ធ្ម្ាជាត ិ នោយក្សណំត់

 ូវដផ្ ការនពលនវលា  ិងពិចារណ្តឱ្យបា ប្គបប់្ជុងនប្ជាយ នដើម្ប ីទទួលយក្ស ូវរាល់ម្តិ
នោបល់របស់សងាម្សីុវលិ  ងិប្បជាពលរដឋរងនប្គ្មេះនៅ ក្សនុងវនិសាធ្ ក្សម្ាចាប។់ 

៥. រាជរោឋ ភបិាលគួរមា ដផ្ ការជាក្សល់ាក្ស ់ នដើម្បកី្សណំតទ់ីតាងំដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច  ិង 
ផ្តល់ដីសម្បទា សងាម្ក្សចិចជូ ប្បជាពលរដឋគ្មា  ដីធ្ល ីទាងំសហគម្ ប៍្កី្សប្ក្សទីប្កុ្សង  ិងជ បទ។ 
អាជាា ធ្រនេតត គួរផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា   ិង ីតិវធិ្ីផ្តល់សម្បទា ដីសងាម្ក្សិចចជូ ប្បជាពលរដឋ  ិង
នប្ជើសនរ ើសអនក្សទទួលដីសម្បទា  ជាប្បជាពលរដឋគ្មា  ដពីតិប្បាក្សដ នោយតមាល ភាព គួរពប្ងឹង
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វិវិាទដីីធ្លីីី៖ ទិន្ននន័្នយវិវិាទដីីធ្លីីីនៅ�ក្នុន�ងបួួន្នតំំបួន់្ន ក្នុន�ង១៨រាជធានី្ននៅ�តំត នៃន្នព្រះ�ះរាជាណាចព្រះក្នុក្នុម្ពុុ�ជា

 
 

ការអ ុវតត តីិវធិ្ី យ តការតាម្ោ  ការប្គបប់្គង  ិងការអភវិឌ្ឍតបំ ស់ម្បទា ដីសងាម្ក្សចិច 
 ិងតំប ត់ាងំទីលំនៅថ្ាី ដូចជា ការប្គបប់្គងដីធ្លី ដក្សហូតដីសាធារណៈរបស់រដឋ(ក្សនុងតបំ ់
សម្បទា សងាម្ក្សិចច) ពី ាួញដីធ្លីទិញដី ដដលម្ ិប្គបល់ក្សាេណឌ ប្តូវមា នទាស នហើយអនក្ស
ទទួលដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច ប្តូវរស់នៅឱ្យបា ប្គបល់ក្សាេណឌ ។ នធ្វើការអភវិឌ្ឍនហោឋ រចនា 
សម្ព ័ធ ផ្តល់នសវាសាធារណៈ  ិងប្បព ័ធចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ិរ តរភាព ដល់ប្បជាពលរដឋរស់នៅតំប ់
ដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច។  
៦. រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើ ក្សចិចសហការនធ្វើបចចុបប នភាពពត័ម៌ា វវិាទដីធ្លី  ិងចងប្ក្សងរបាយ
ការណ៍ ពត័ម៌ា  ពិតនពញនលញ  ិងសប្ម្បសប្ម្ួលជនប្ម្ើសដំនណ្តេះប្សាយ តាម្លក្សាណៈប
នចចក្សនទស។ គួរនលើក្សក្សម្ពស់ការចូលរមួ្ពីអនក្សពាក្សព់ ័ធ ក្សនុងការពិភាក្សានោេះប្សាយបញ្ចបវ់វិាទ 
តាម្រយៈកិ្សចចប្បជំុ សិកាា សាលា នវទិកាពិនប្គ្មេះនោបល់សាធារណៈ។ រាល់ក្សចិចពិភាក្សា ប្តូវ
នគ្មរព ូវនគ្មលការណ៍ចាប ់ នគ្មល នោបាយ  ងិរបាយការណ៍ការពិត ជាពត័ម៌ា ក្សនុងការ
ពិចារណ្ត នដើម្បផី្តល់យុតតធិ្ម្ជូ៌ ភាគីវវិាទ។  
៧. រាជរោឋ ភបិាលក្សម្ពុជា គួរពន លឿ ការចុេះបញ្ជ ីដីធ្លី ដីរដឋ ដីព្ប្ពសហគម្  ៍ដីសម្ូហភាពជ 
ជាតិនដើម្ភាគតិច  ងិដីបគុាលឯក្សជ  ឱ្យមា តមាល ភាព  ិងប្បសិទធភាព តាម្រយៈការបនងកើ  
ធ្ ធា ម្ ុសស គ្មបំ្ទសមាភ រៈបនចចក្សនទស  ិងថ្វកិា។ ក្សំណតដ់ីតំប ក់ារពារធ្ម្ាជាតិ ប្ពម្ទាងំ 
ក្សំណតក់ារប្គបប់្គង មា ការចូលរមួ្ពីសហគម្  ៍ នជៀសវាងប្ក្សុម្ជ ឱ្កាស ិយម្ រកុ្សរា ដី
សាធារណៈរបស់រដឋ។ អាជាា ធ្រម្ូលោឋ   គណៈក្សម្ាការប្គបប់្គងដីរដឋ គួរសិក្សាប្សាវប្ជាវ
ចាស់លាស់ នដើម្បនីរៀបចំដផ្ ការនោេះប្សាយ  ងិចាតវ់ធិា ការ បង្ហក រសក្សម្ាភាពរា ដី ដូចជា 
នធ្វើការផ្សពវផ្ាយ លាត នបាេះបនង្ហា លប្ពំដីសហគម្ ឱ៍្យ ចាស់លាស់  ងិបស្រង្ហក បបទនលាើស
មា ប្បសិទធភាព។ ដសវងរក្សដំនណ្តេះប្សាយរក្សា ូវតុលយភាពរវាង សិទធិជ ជាតិនដើម្ភាគតចិ 
 ិងការអភរិក្សសធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិ។ នលើក្សទកឹ្សចិតតម្ស្រ តីសក្សម្ា  ិងនបើក្សចំហរការចូលរមួ្ទូលំ
ទូលាយពអីងាការសងាម្សីុវលិ ព្ដគូអភវិឌ្ឍ  ៍  ងិប្គបអ់នក្សពាក្សព់ ័ធ នដើម្បនីគៀងគរធ្ ធា  
ធានា ូវការអ ុវតតប្តឹម្ប្តូវ  ងិការទទួលេុសប្តូវ តាម្ចាប ់ ិងបទោឋ  គតិយុតតិ។ នបើក្សក្សិចច
ប្បជុំជាប្បចាជំាម្យួសងាម្សីុវលិ នដើម្បដីចក្សរដំលពត័ម៌ា  បនងកើតដផ្ ការសក្សម្ាភាព សប្មាប់
សហការ  ិងបំនពញការអ ុវតតសក្សម្ាភាពគនប្មាង រមួ្ទាងំការជួយ គ្មបំ្ទសហគម្  ៍ ឱ្យមា 
សម្តាភាពប្គបប់្គង ពប្ងឹងបណិំ ជីវតិ  ិងទាញយក្សផ្លប្បនោជ ព៍ីព្ប្ពន ើ  ងិជីវចប្ម្ុេះ 
ប្ពម្ទាងំរក្សទីផ្ារ  ងិនទសចរណ៍ធ្ម្ាជាតិ នដើម្បនីលើក្សក្សម្ពស់ប្បព ័ធចិញ្ច ឹម្ជីវតិប្បក្សប នោយ
 ិរ តរភាពដល់សហគម្ ។៍ 
៨. ពប្ងងឹការអ ុវតតចាបឱ់្យតងឹរងឹ លបប់ំបាត ់ិទណឌ ភាពព្ បទនលាើសប្ពហាទណឌ  ចំនពាេះបទ
នលាើស ចូលទស្រនាា  កា ក់ាបដ់ីរដឋេុសចាប ់ ដូចជា ការរកុ្សរា ដីព្ប្ពអភរិក្សស ដីសហគម្ ជ៍ 

 
 

៣. រាជរោឋ ភបិាលគួរពិចារណ្ត បនងកើតនគ្មល នោបាយអំព ី ការទទួលេុសប្តូវសងាម្របស់
សាជីវក្សម្ា សិទធិម្ ុសស  ិងធុ្រៈក្សិចច។ នធ្វើការពប្ងងឹការអ ុវតតចាប ់បទោឋ  គតិយុតតិ តាម្ោ 
ការអ ុវតតគនប្មាង របស់ប្ក្សុម្ហ ុ  ប្សបតាម្របាយការណ៍វាយតព្ម្លនហតុផ្លប េះពាល់  
បរសិាា   សងាម្។ នបើក្សចំហរការចូលរមួ្ពីអងាការសងាម្សីុវលិ ក្សនុងការវាយតព្ម្ល  ិងតាម្ោ ការ
អ ុវតតគនប្មាង។ ប្ក្សុម្ហ ុ ទទលួការង្ហរអភវិឌ្ឍ  ៍គរួតប្ម្ូវឱ្យមា នគ្មល នោបាយគ្មពំារសុវតាិ
ភាព  ិងនគ្មរពនគ្មលការណ៍ ព្ ការទទួលេុសប្តូវដផ្នក្សសងាម្ របស់សារជីវក្សម្ា  
នគ្មលការណ៍ដណនាសំតីពី ធុ្រៈក្សិចច  ិងសិទធិម្ ុសស។ រាជរោឋ ភបិាល គួរពប្ងឹងការប្តួតពិ ិតយ 
ការអ ុវតតគនប្មាងអភវិឌ្ឍ រ៍បស់ប្ក្សុម្ហ ុ ឱ្យមា ប្បសិទធភាព តាម្រយៈរបាយការណ៍វាយតព្ម្ល
នហតុប េះពាល់បរសិាា    ិងដណនា ំ ោក្សព់ិ យ័ដល់ប្ក្សុម្ហ ុ ណ្ត ដដលម្ ិអ ុវតតតាម្នគ្មល
ការណ៍ដណនា ំ នធ្វើឱ្យប េះពាល់សុេភាព ម្ ុសស សតវ  ងិបរសិាា  ។ នលើក្សទកឹ្សចិតតប្ក្សមុ្ហ ុ  
ឯក្សជ  ដដលអ ុវតតតាម្នគ្មលការណ៍ទាងំន េះ នដើម្បជីាគំរលូអដល់ប្ក្សុម្ហ ុ នផ្សងនទៀត។ បនងកើ 
ក្សិចចសហការជាម្យួប្បជាពលរដឋ ម្ូលោឋ   អងាការសងាម្សីុវលិ  ិងអនក្សពាក្សព់ ័ធនផ្សងនទៀត 
នដើម្បទីបស់ាក ត ់ ប្តួតពិ ិតយជាប្បចា ំ ិងនោេះប្សាយផ្លប េះពាល់បរសិាា    ិងសុេភាពសាធារ
ណៈ។ 
៤.  រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើតចាប ់ឬបទោឋ  គតិយុតតិពាក្សព់ ័ធ ដីធ្ល ីធ្ ធា ធ្ម្ាជាតិប្បនសើជាង
ម្ុ ដូចជា៖ 
❖ គួរបនងកើតនគ្មល នោបាយជាតិសតីពី ការនោេះប្សាយសំណងទូទាតផ់្លប េះពាល់ 

គនប្មាងអភវិឌ្ឍ  ៍(រដឋ  ងិឯក្សជ ) ប្សបតាម្នគ្មលការណ៍ គ្មពំារបរសិាា   សងាម្ របស់
ភាន ក្សង់្ហរអភវិឌ្ឍ នានា ដូចជាធ្នាគ្មរពិភពនលាក្ស ធ្នាគ្មរអភវិឌ្ឍអាសីុ នោយនធ្វើការ
សិក្សាអពំីផ្លប េះពាល់ លំអតិអំពី សាិតិប្បជាសាស្រសត ទិ ន យ័ដីធ្ល ី ផ្ាេះសដម្បង ប្ទពយ
សម្បតត ិនដើម្ន ើ ដំណំ្ត ដូចមា ដចងក្សនុងដផ្ ការរេុះនរ ើតាងំទីលំនៅថ្ាី។ 

❖ បនងកើតចាបស់តីពីលំនៅឋា   ងិចាបស់តីពីការប្គបប់្គងដីនននរសម្ុប្ទ។ 
❖ ជំរញុអ ុម្ត័ប្ក្សម្បរសិាា  ។ 
❖ នធ្វើវនិសាធ្ ក្សម្ាចាបភ់ូម្បិាល ចាបព់្ប្ពន ើ ជលផ្ល ធ្ ធា ធ្ម្ាជាត ិ នោយក្សណំត់

 ូវដផ្ ការនពលនវលា  ិងពិចារណ្តឱ្យបា ប្គបប់្ជុងនប្ជាយ នដើម្ប ីទទួលយក្ស ូវរាល់ម្តិ
នោបល់របស់សងាម្សីុវលិ  ងិប្បជាពលរដឋរងនប្គ្មេះនៅ ក្សនុងវនិសាធ្ ក្សម្ាចាប។់ 

៥. រាជរោឋ ភបិាលគួរមា ដផ្ ការជាក្សល់ាក្ស ់ នដើម្បកី្សណំតទ់ីតាងំដីសម្បទា សងាម្ក្សិចច  ិង 
ផ្តល់ដីសម្បទា សងាម្ក្សចិចជូ ប្បជាពលរដឋគ្មា  ដីធ្ល ីទាងំសហគម្ ប៍្កី្សប្ក្សទីប្កុ្សង  ិងជ បទ។ 
អាជាា ធ្រនេតត គួរផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា   ិង ីតិវធិ្ីផ្តល់សម្បទា ដីសងាម្ក្សិចចជូ ប្បជាពលរដឋ  ិង
នប្ជើសនរ ើសអនក្សទទួលដីសម្បទា  ជាប្បជាពលរដឋគ្មា  ដពីតិប្បាក្សដ នោយតមាល ភាព គួរពប្ងឹង
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ជាតិនដើម្ភាគតិច កាបរ់ា ដីព្ប្ពតាម្មាតស់ម្ុប្ទ។ រាជរោឋ ភបិាលប្តូវដតចាតវ់ធិា ការចំនពាេះ
ជ នលាើសចាបទ់ាងំអស់ នោយនសាើភាព  ិងគួរដតមា វធិា ការបនងកើ ជីវភាពអនក្សប្ក្សីប្ក្ស  ិង
បញ្ឈបស់ក្សម្ាភាពរកុ្សរា ដី។ រាជរោឋ ភបិាលគួរអាទិភាពការង្ហរក្សំណតប់្ពំប្បទល់ដីរដឋ តាម្រ
យៈការនបាេះបនង្ហា លប្ពដំីចាស់លាស់ ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា  ដផ្ ទីដីធ្ល ីនរៀបចំដផ្ ការនប្បើប្បាស់
ដីធ្លី  ិងោក្សស់ាល ក្សសញ្ហា ចាស់លាស់។ 
៩. រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើតប្បព ័ធម្ូលោឋ  ទិ ន យ័ប្គបប់្គងវវិាទដីធ្ល ី ក្សតប់្តាពត័ម៌ា បណតឹ ង 
សាវតា  ិងតាម្ោ ដនំណើ ការនោេះប្សាយវវិាទដធី្លី នដើម្បធីានា ូវការប្គបប់្គងអតតសញ្ហា ណ
របស់អនក្សោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង នជៀសវាងការប េះពាល់ផ្លប្បនោជ ម៍ាច ស់ដីពិតប្បាក្សដ  ងិប្បជា
ពលរដឋ រងការរនំលាភបំពា ពីសំណ្តក្សប់គុាលមា អណំ្តច។ ប្ក្សសួងនរៀបចំដដ ដី  គររបូ ី
យក្សម្ា  ិងសំណង ់ គួរព ិិតយនម្ើលដំនណើ រការ នផ្ារសិទធិក្សម្ាសិទធដីធ្លី នដើម្បធីានាឱ្យមា 
គណន យយភាព  ងិតមាល ភាព  ិងគួរនរៀបចំប្បព ័ធបនចចក្សវទិា ក្សនុងដំនណើ រការនផ្ារសិទធិ(e-
government)។   
១០. រាជរោឋ ភបិាលគួរផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា  ក្សណំតទ់ីតាងំតំប អ់ាចរស់នៅបា   ងិទតីាងំ
តំប ម់្ ិអាចរស់នៅបា  ឱ្យបា ចាស់លាស់ជាម្ុ  អ ុវតតនគ្មល នោបាយជាតសិាីពី
លំនៅឋា  នលើក្សទឹក្សចតិត  ងិបនងកើតក្សម្ាវធិ្ីជាត ិសប្មាបក់ារអភវិឌ្ឍលំនៅឋា តព្ម្លសម្រម្យ នផ្ទត
តនលើប្គួសារប្ក្សីប្ក្ស ប្ពម្ទាងំនធ្វើការផ្សពវផ្ាយ ដចីំណីផ្លូវសាធារណៈ។ នធ្វើការពិភាក្សាគនប្មាង
អភវិឌ្ឍ ទ៍ីប្ក្សុង នោយមា ការចូលរមួ្ពី ប្បជាពលរដឋ  ិងអនក្សពាក្សព់ ័ធ នហើយនធ្វើការសិក្សាផ្ល
ប េះពាល់ព្ គនប្មាង នដើម្បកីាតប់ ាយផ្លប េះពាល់ដីធ្លី លំនៅឋា របស់ប្បជាពលរដឋ  ងិផ្តល់
សំណងសម្រម្យយុតតិធ្ម្។៌ រដឋបាលឃំុ សង្ហក ត ់គួរោក្ស ់បញ្ជូលបញ្ហា ដធី្លី  ិងលំនៅឋា  របស់
សហគម្  ៍នៅក្សនុងដផ្ ការវ ិនិោគ ឃំុ សង្ហក ត ់ជាអាទិភាព សប្មាបន់ោេះប្សាយបញ្ហា  នលើក្ស
ក្សម្ពស់ជីវភាពប្បជាពលរដឋ។ រាជរោឋ ភបិាលគួរដត អ ុវតត តីិវធិ្ីសារាចរ០៣ នោេះប្សាយជូ 
សហគម្ រ៍ស់នៅក្សនុងតំប ម់្ ិនរៀបរយ នោយអ ុញ្ាតឱិ្យសហគម្ អ៍ាចនធ្វើការនប្ជើសនរ ើស
ជនប្ម្ើសណ្តម្យួ ដដលពួក្សគ្មតច់ងប់ា ។ អាជាា ធ្រ គួរអ ុញ្ាតតិឱ្យប្បជាពលរដឋអាចជសួជុល
ផ្ាេះ ដដលអាចឱ្យពកួ្សគ្មតរ់ស់នៅសម្រម្យ  ិងមា សុេភាពលអប្ពម្ទាងំផ្តល់នសវាម្លូោឋ   
សាធារណៈនពញនលញ។ 
១១. រាជរោឋ ភបិាលគរួបញ្ឈបក់ារផ្តល់គនប្មាងសម្បទា ដីជា ន់លើតបំ ដ់ដ សហគម្ ៍
ន សាទ សហគម្ ព៍្ប្ពន ើ  ិងសហគម្ ជ៍ ជាតិនដើម្ភាគតិច ប្ពម្ទាងំទបស់ាក តគ់នប្មាង 
អភវិឌ្ឈ លុ៍ប នននរសម្ុប្ទ ទន ល បឹងបរួ សាឹង អូរ ដដលប េះពាល់បរសិាា    ងិដដ ន សាទ។  
រាជរោឋ ភបិាលម្ ិគួរផ្ាល់សិទធវិ ិិនោគដល់ប្ក្សុម្ហ ុ ណ្ត ដដលម្ ិទា ន់ធ្វើការវាយតព្ម្ល
គនប្មាង  ងិម្ ិបា ផ្សពវផ្ាយ ប្តឹម្ប្តូវចាស់លាស់។  



 
 

ជាតិនដើម្ភាគតិច កាបរ់ា ដីព្ប្ពតាម្មាតស់ម្ុប្ទ។ រាជរោឋ ភបិាលប្តូវដតចាតវ់ធិា ការចំនពាេះ
ជ នលាើសចាបទ់ាងំអស់ នោយនសាើភាព  ិងគួរដតមា វធិា ការបនងកើ ជីវភាពអនក្សប្ក្សីប្ក្ស  ិង
បញ្ឈបស់ក្សម្ាភាពរកុ្សរា ដី។ រាជរោឋ ភបិាលគួរអាទិភាពការង្ហរក្សំណតប់្ពំប្បទល់ដីរដឋ តាម្រ
យៈការនបាេះបនង្ហា លប្ពដំីចាស់លាស់ ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា  ដផ្ ទីដីធ្ល ីនរៀបចំដផ្ ការនប្បើប្បាស់
ដីធ្ល ី ិងោក្សស់ាល ក្សសញ្ហា ចាស់លាស់។ 
៩. រាជរោឋ ភបិាលគួរបនងកើតប្បព ័ធម្ូលោឋ  ទិ ន យ័ប្គបប់្គងវវិាទដីធ្ល ី ក្សតប់្តាពត័ម៌ា បណតឹ ង 
សាវតា  ិងតាម្ោ ដនំណើ ការនោេះប្សាយវវិាទដធី្ល ី នដើម្បធីានា ូវការប្គបប់្គងអតតសញ្ហា ណ
របស់អនក្សោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង នជៀសវាងការប េះពាល់ផ្លប្បនោជ ម៍ាច ស់ដីពិតប្បាក្សដ  ងិប្បជា
ពលរដឋ រងការរនំលាភបំពា ពីសំណ្តក្សប់គុាលមា អណំ្តច។ ប្ក្សសួងនរៀបចំដដ ដី  គររបូ ី
យក្សម្ា  ិងសំណង ់ គួរព ិិតយនម្ើលដំនណើ រការ នផ្ារសិទធិក្សម្ាសិទធដីធ្ល ី នដើម្បធីានាឱ្យមា 
គណន យយភាព  ងិតមាល ភាព  ិងគួរនរៀបចំប្បព ័ធបនចចក្សវទិា ក្សនុងដំនណើ រការនផ្ារសិទធិ(e-
government)។   
១០. រាជរោឋ ភបិាលគួរផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ា  ក្សណំតទ់ីតាងំតំប អ់ាចរស់នៅបា   ងិទតីាងំ
តំប ម់្ ិអាចរស់នៅបា  ឱ្យបា ចាស់លាស់ជាម្ុ  អ ុវតតនគ្មល នោបាយជាតសិាីពី
លំនៅឋា  នលើក្សទឹក្សចតិត  ងិបនងកើតក្សម្ាវធិ្ីជាត ិសប្មាបក់ារអភវិឌ្ឍលំនៅឋា តព្ម្លសម្រម្យ នផ្ទត
តនលើប្គួសារប្ក្សីប្ក្ស ប្ពម្ទាងំនធ្វើការផ្សពវផ្ាយ ដចីំណីផ្លូវសាធារណៈ។ នធ្វើការពិភាក្សាគនប្មាង
អភវិឌ្ឍ ទ៍ីប្ក្សុង នោយមា ការចូលរមួ្ពី ប្បជាពលរដឋ  ិងអនក្សពាក្សព់ ័ធ នហើយនធ្វើការសិក្សាផ្ល
ប េះពាល់ព្ គនប្មាង នដើម្បកីាតប់ ាយផ្លប េះពាល់ដីធ្លី លំនៅឋា របស់ប្បជាពលរដឋ  ងិផ្តល់
សំណងសម្រម្យយុតតិធ្ម្។៌ រដឋបាលឃំុ សង្ហក ត ់គួរោក្ស ់បញ្ជូលបញ្ហា ដធី្ល ី ិងលំនៅឋា  របស់
សហគម្  ៍នៅក្សនុងដផ្ ការវ ិនិោគ ឃំុ សង្ហក ត ់ជាអាទិភាព សប្មាបន់ោេះប្សាយបញ្ហា  នលើក្ស
ក្សម្ពស់ជីវភាពប្បជាពលរដឋ។ រាជរោឋ ភបិាលគួរដត អ ុវតត តីិវធិ្ីសារាចរ០៣ នោេះប្សាយជូ 
សហគម្ រ៍ស់នៅក្សនុងតំប ម់្ ិនរៀបរយ នោយអ ុញ្ាតឱិ្យសហគម្ អ៍ាចនធ្វើការនប្ជើសនរ ើស
ជនប្ម្ើសណ្តម្យួ ដដលពួក្សគ្មតច់ងប់ា ។ អាជាា ធ្រ គួរអ ុញ្ាតតិឱ្យប្បជាពលរដឋអាចជសួជុល
ផ្ាេះ ដដលអាចឱ្យពកួ្សគ្មតរ់ស់នៅសម្រម្យ  ិងមា សុេភាពលអប្ពម្ទាងំផ្តល់នសវាម្លូោឋ   
សាធារណៈនពញនលញ។ 
១១. រាជរោឋ ភបិាលគរួបញ្ឈបក់ារផ្តល់គនប្មាងសម្បទា ដីជា ន់លើតបំ ដ់ដ សហគម្ ៍
ន សាទ សហគម្ ព៍្ប្ពន ើ  ិងសហគម្ ជ៍ ជាតិនដើម្ភាគតិច ប្ពម្ទាងំទបស់ាក តគ់នប្មាង 
អភវិឌ្ឈ លុ៍ប នននរសម្ុប្ទ ទន ល បឹងបរួ សាឹង អូរ ដដលប េះពាល់បរសិាា    ងិដដ ន សាទ។  
រាជរោឋ ភបិាលម្ ិគួរផ្ាល់សិទធវិ ិិនោគដល់ប្ក្សុម្ហ ុ ណ្ត ដដលម្ ិទា ន់ធ្វើការវាយតព្ម្ល
គនប្មាង  ងិម្ ិបា ផ្សពវផ្ាយ ប្តឹម្ប្តូវចាស់លាស់។  
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វេទិកានេអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា តេូវបានបង្កើតឡើងនៅដើម 
ទសេសវតេសរ៍ឆ្នេំ ១៩៨០ ដោយអង្កការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលអន្តរជាតិ ដេលធ្វើយុទ្ធនាការ 
ដើមេបីបញ្ជប់ការដក់ទណ្ឌកម្មជំនួយលើបេទេសកម្ពុជា។ កេេយពេលស្ថេបនាឡើង 
វិញនូវជំនួយអភិវឌេឍន៍ក្នុងឆ្នេំ១៩៩៣ វេទិកានេអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា 
បានចាប់ផ្តើមធ្វើការលើបញ្ហេផេសេងៗជាចេើន ដូចជាការហាមឃាត់គេេប់មីនជា 
អន្តរជាតិ ការបង្កើតសលាក្តីអចិនេេ្តយ៍មួយសមេេប់ឧកេិដ្ឋកម្មបេឆំងនឹងមនុសេសជាត ិ
និងការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នេជំនួយអភិវឌេឍន៍។ បច្ចុបេបន្នវេទិកានេអង្គការមិនមេន 
រដ្ឋេភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា មានអង្គការសមាជិកភាពចំនួន ៩៣ និង ៤៥០ អង្គការសមាជិក 
បណ្តេញ ដេលមានបណ្តេញចំនួន ៨ ។

បេសសកម្មរបស់វេទិកានេអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល ស្តីពីកម្ពុជាធ្វើការសមេបសមេួល 
និងពងេឹងសមត្ថភាពសមាជិកភាព  សមាជិកបណ្តេញនេអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល 
អង្គការសង្គមសុីវិល និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទេទៀត ចូលរួមយ៉េងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា
គោលនយោបាយ និងធ្វើការតស៊ូមតិដើមេបីធានាអោយមានការអភិវឌេឍបេកប 
ដោយបរិយប័ន្ន សមធម៌ និងចីរភាពនៅកម្ពុជា។ 

Tel: (855-23) 214 429 
Fax: (855-23) 994 063 
E-mail: info@ngoforum.org.kh 
https://www.facebook.com/ngoforumoncambodia
https://twitter.com/thengoforum
https://www.youtube.com/user/ngofoncambodia
Website: http://www.ngoforum.org.kh

អាសយដ្ឋេន៖ អគារលេខ ៩-១១ ផ្លូវលេខ ៤៧៦ សង្កេត់ទួលទំពូង១ 
ខណ្ឌចំការមន បេអប់សំបុតេលេខ ២២៩៥ ភ្នំេពញ បេទេសកម្ពុជា


