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ម សននិបត   
 ែចកជូន៖ ទូេទ  

 ៃថងទី១០ តុ  ២០១២           
 
 

ជភ អង់េគ្លស 

 

្រកុម្របកឹ សិទធមិនុស  
សមយ័្របជំុេលើកទីៃមភមយួ 

រេបៀប រៈចំណុចទី ១០ 

ករជួយ ឧបតថមភែផនកបេចចកេទស និងករក ងសមតថភព    

របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នករណ៍សិទធមិនុស  
េនកមពុជ េ ក សុរយិ សូ៊ែបឌី៊ 

ឧបសមពន័ធ  
  

 

ករវភិគែផ្អកេលើសិទ្ឋមិនុស អពំសីមបទនដេីសដ្ឋកចិច នងិសមបទនេគលេ ដៃទេទៀត    
េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 

េសចក្តសីេងខប  

 របយករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជូ ន្រសប មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលខ១៨/២៥ ចុះៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ 
របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ  គឺជករ យតំៃលអំពីផលបះ៉ពល់សិទ្ឋិមនុស េ យសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច (ELCs) និងសមបទនដៃទេទៀត និងគេ្រមងអភវិឌ នធំ៍ៗេនកមពុជ (ជទូេទ គឺនិយយសំេ េលើ “សមបទន 
ដី” េនកនុងរបយករណ៍េនះទងំមលូ លុះ្រ មនករបញជ កេ់ យែឡក)។ របយករណ៍េនះ មនិ្រតឹមែតជករវភិគ 
េទេលើសមបទនទកទ់ងនឹងវស័ិយកសិ-ឧស ហកមម (មនជ ទិ៍ ចំករេកសូ៊ ចំករអំេព ចំករៃម៉ ក ់ និង ចំករ 
ដំឡូងម)ី ប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តែថមទងំជករវភិគេទេលើសមបទនែរ ៉េ្របងកត និងឧសម័ន ៃ្រពេឈើ និងសមបទនស្រមប ់
េគលេ េទសចរណ៍ ករអភវិឌ នអ៍ចលន្រទពយ និងគេ្រមងអភវិឌ ន្៍រទង្់រទយធំមយួចំននួ មនដូចជ ទំនប់ រ ី
អគគីសនីជេដើម។  
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 អំឡុងេបសកកមមរបស់ខញុ ំកលពីៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសពីកិចចផ្តួចេផ្តើម 
របស់រ ្ឋ ភបិល ទកទ់ងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច រមួមនទងំករ្រគប្់រគងេលើករផ្អ កករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី 
និងករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ េលើករអនុវត្តទកទ់ងនឹងកិចចសនយ និងកតព្វកិចច មចបបរ់បស់សមបទនិកៃនសមបទន 
ដីែដលមន្រ ប។់ ជបន្តបនទ ប ់ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសអំពីកិចចផ្តួចេផ្តើមេធ្វើបណ័្ណ កមមសិទ្ឋដីិ ស្រមប្់របជ 
ពលរដ្ឋរស់េនជិតតំបនស់មបទន។  របយករណ៍េនះ កពិ៏ចរ ផងែដរពីករវវិឌ នថ៍មីៗទងំអស់េនះ និងស្វះែស្វង 
េដើមបបីេងកើតឲយមនទិដ្ឋភពវជិជមនមយួេចញពីកិចចផ្តួចេផ្តើមទងំេនះ។ 

របយករណ៍េនះ េធ្វើករវភិគ ល់ពត័ម៌នែដលខញុ ំបនទទលួ ងំពីេដើមដំបងូៃន ណត្តិរបស់ខញុ ំ កនុងឆន ២ំ០០៩ 
រហូតមកទល់ចុងែខកកក  ឆន ២ំ០១២ បទ់ងំ្រកបខណ័្ឌ ចបបជ់តិ្រគប្់រគងេលើសិទធិដីធ្លី (ចបប ់ និងេគលនេយបយ 
េផ ងៗពកព់ន័ធនឹងតំបនក់រពរធមមជតិ) ករវវិឌ នជ៍អន្តរជតិ ទកទ់ងនឹងកតព្វកិចចសិទធមិនុស របស់កមពុជេលើវស័ិយ 
ដីធ្លី និងផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេផ ងេទៀតេទេលើករទទលួបនសិទធិមនុស ។ ករណី 
មយួចំននួែដលបនេ្រជើសស្រមងំេនកនុងរបយករណ៍េនះ ឆ្លុះបញច ងំពីករបង្ហ ញទងំេនះ។ របយករណ៍េនះ ែផ្អក 
េលើទិននយ័ និងពត័ម៌នផ្លូវកររបស់រ ្ឋ ភបិល ញត្តិជបគុគល និងសកខីកមម ែដលបន ក់ មរយៈបគុគល សហគមន ៍
និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជតិ និងអន្តរជតិ។ របយករណ៍េនះ កប៏នមកពីករសិក ្រ វ្រជវែដល បនេធ្វើេឡើង 
េ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធមិនុស (OHCHR)េនកមពុជ ែដលបននិងកំពុង 
បន្ត មឃ្ល េំមើល និងេធ្វើករតសូ៊មតិេលើបញ្ហ េនះ។ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ករយិល័យOHCHR េនកមពុជ ចំេពះ 
ករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទដម៏នតំៃលកនុងបញ្ហ េនះ។ ទនទឹមនឹង្រគបស់កមមភពករងរទងំអស់របស់ខញុ ំ មនករសហករពី 
រ ្ឋ ភបិលក្ត ី កជ៏ករគរួកតសំ់គល់ផងែដរថ ឯក រផ្លូវករែដល្រតូវករចបំចស់្រមបេ់ធ្វើករវភិគឲយបនេពញ 
េលញទងំ្រសុង មនិមន្រគប្់រគនេ់ទ េហើយពត័ម៌នេទៀតេ ធ កេ៏នមនភពចេន្ល ះ្របេ ងែដរ។  

ចប់ ងំពីេពលចបេ់ផ្តើម គរួកតសំ់គល់ថ កលៈេទសៈ្របវត្តិ ្រស្ត បទ់ងំេគលនេយបយៃនរបបែខមរ 
្រកហម ករបំផ្លិចបំផ្ល ញ និងករជេន្ល ស្របជជនេចញ្រគបទី់កែន្លងេនទូទងំ្របេទស ែដលបនបន ល់ទុកេ យ 
ស្រងគ មសីុវលិរយៈេពលដយូ៏រេនកមពុជ បននឲំយមនករផទុះេឡើងនូវទំនស់ដីធ្លី ែដលរ ្ឋ ភបិលបននិងកំពុងែត 
្រគប្់រគងេ ះ្រ យ។ មយ៉ងវញិេទៀត គរួកតសំ់គល់ែដរថ កមពុជ គឺជ្របេទសមយួែដលកំពុងអភវិឌ ន ៍ ចមន 
បំណង្របថន ផ្តល់ ទិភពេលើករេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងធនធនធមមជតិរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើករអភវិឌ ន ៍ និងេធ្វើឲយសមបូរ 
រងុេរឿងែថមេទៀត។ ប៉ែុន្តេទះជយ៉ង កេ៏ យ ខញុ ំយល់េឃើញថសមបទនដី គរួែត្រតូវបនផ្តល់ និង្រគប្់រគងកនុង 
្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និងេគលនេយបយមយួរងឹម ំ បទ់ងំករពិចរ ្រតឹម្រតូវចំេពះ និងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ 
អនកទងំ យែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ និងគិតគូពីករេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ ្របកបេ យចិរភព។  

ភគេ្រចើនៃនបញ្ហ ្របឈមែដលខញុ ំសំគល់េឃើញែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េនះ (ដូចែដលបនវភិគកនុងែផនក 
ទី V ដល់ែផនកទី VIII) េកើតេចញពីករខកខនកនុងករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តកនុង្រសុក េនះគឺចបប ់េគលនេយបយ 
និង បទ ្ឋ នគតិយុត្ត ែដលរ ្ឋ ភបិលខ្លួនឯងផទ ល់បនបេងកើតេឡើង (ដូចបនពនយល់កនុងែផនកទី III)។ ករផ្តល់ និងករ 
្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀតេនះ កមពុជរងេ្រគះេ យករខ្វះតម្ល ភព និងករេគរពខជ ប ់
ខជួនចំេពះចបបែ់ដលមន្រ ប។់ ភគេ្រចើនេលើសលុបៃន្រកបខណ័្ឌ ចបបព់កព់ន័ធនឹងបញ្ហ ទងំេនះ ្រតូវបនេរៀបចំ ក ់
ែតងបនល្អេនេលើ្រក ស ប៉ែុន្តបញ្ហ គឺេន្រតងក់រអនុវត្តចបបជ់កែ់ស្តង។  

មយ៉ងវញិេទៀត បញ្ហ រកី យ លមយួេទៀត ែដលខញុ ំបនជបួ្របទះេនះ គឺលទធភពមនិេសមើគន កនុងទទលួបន 
ពត័ម៌ន ែដលជចំែណកេធ្វើឲយមនុស ចំននួភគតិចែតប៉េុ ្ណ ះ ែដលទទលួអតថ្របេយជនពី៍សមបទនេនះ កដូ៏ចជករ 
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រកី យៃនជេម្ល ះទកទ់ងនឹងដីធ្លីែដល ចនឲំយមនអសថិរភព។ រ ្ឋ ភបិល គរួមនភពមុងឺម៉ត ់ និងមនតម្ល ភព 
កនុងករផ្តល់ និងករ មឃ្ល េំមើលសមបទនដី (សូមេមើលែផនកទី II និងទី VI) ជពិេសសេនេពលេធ្វើករចរចរគន  ឈន 
េទករចុះកិចច្រពមេ្រព ងសមបទនជមយួ្រកមហុ៊នជតិ និង្រកុមហុ៊នបរេទស េជៀស ងទំនស់ផល្របេយជន ៍ េហើយ 
្រតូវ កឲ់យ្រកុមហុ៊នសមបទនទងំអស់ ទទលួខុស្រតូវកនុងករ្រតួតពិនិតយសកមមភព និងេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីរបស់ 
ខ្លួន។ ករគម នតម្ល ភពកនុងបញ្ហ ទងំេនះ បនបេងកើតឲយមនករមនទិលសង យ័ពីអំេពើពុករលួយ េន ម ថ បន័រដ្ឋ ្រគប ់
ជនថ់ន ក ់េហើយបនេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋកមពុជជេ្រចើន មនករ កអ់ន្់រសពនចិ់ត្ត។ េទះជដំេណើ រទស នៈកិចចមកកន ់
្របេទសកមពុជចប់ ងំពីឆន  ំ២០០៩ រហូតមក ខញុ ំបនទទលួកិចចសហករកនុងក្រមតិមយួល្អ ពីសំ ករ់ ្ឋ ភបិល កនុង 
វស័ិយជេ្រចើនៃន ណត្តិរបស់ខញុ ំក្តី ខញុ ំេនមនករពិបកកនុងករទទលួបនពត័ម៌នចបំចផ់្លូវករ និងករទំនកទំ់នង 
ជមយួ្រកុមហុ៊ននន ែដលកនក់បស់មបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដៃទេទៀត។ កង្វះករទទលួបនពត័ម៌ន 
សំខន់ៗ  េនះ បនេធ្វើឲយមនករពិបកជខ្ល ងំកនុងករសរេសររបយករណ៍ទូលំទូ យមយួអំពីបញ្ហ ទងំេនះ។  

ទនទឹមេពលែដលទីផ កមពុជកំពុងេងើបេឡើង និភយ័ កកំ៏ពុងេកើតមនដល់កិត្តិសពទេលើឆកអន្តរជតិស្រមប ់
ករវនិិេយគ ែដលមនិមនភព្របកដ្របជកនុងវស័ិយដីធ្លី និងវស័ិយេផ ងេទៀតជទូេទ។ បរយិកសបចចុបបននៃនករ 
អភវិឌ ន ៍បនបង្ហ ញឲយេឃើញពីតម្ល ភពភព េនមនក្រមតិទប និងលទធភពមនិេសមើគន  កនុងទទលួបនពត័ម៌ន ករ 
ពិេ្រគះេយបល់ និងកររមួបញជូ លអនកពកព់ន័ធមនិបន្រគប្់រគន ់ េហើយេបើ មករយល់េឃើញខញុ ំ គឺមនិមនចិរភពេនះ 
េទ េហើយ ទំនងជនឹងបងកឧបសគគែថមេទៀតដល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចចជតិ។ ជករពិត ស់ ករណីសមបទនដីខ្លះ ទំនង 
ជមនផលបះ៉ពល់វជិជមនស្រមប្់របជជនកមពុជ កនុងលកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើតករងរ ករបេងកើនេសដ្ឋកិចចមលូ ្ឋ ន ករ 
បេងកើតចំណូលដល់េស ហិរញញ វតថុ ធរណៈ និង កររមួចំែណកទូេទដល់ករអភវិឌ នជ៍តិ។ េទះជយ៉ង ក ៏
េ យ ករខូចខតេទេលើមនុស េ យ រសមបទន ភគេ្រចើនមនក្រមតិខពស់ េហើយសិទធិមនុស  គរួែតជេបះដូងៃន 
អភ្ិរកមឈនេទករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងដីសមបទន េដើមបឲីយសមបទនទងំេនះ ផ្តល់ផលវជិជមន។ មនករចង្រកង 
ឯក រយ៉ងមត៉ច់តអំ់ពីកររេំ ភសិទធិមនុស ដធ៏ងនធ់ងរ និងដរ៏កី ល លពកព់ន័្ឋនឹងសមបទនដី ែដល្រតូវករឲយមន 
ករេឆ្លើយតបេ យករេ ះ្រ យែកត្រមូវេឡើងវញិ។ ករេចទ្របកនស់កមមជនដីធ្លី និងអនកករពរសិទធមិនុស  គឺជ 
កង្វល់ដធំ៏មយួ េ យ រេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងេសរភីពកនុងករ្របជំុ មន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់ស្រមប ់
សងគមមយួែដលមនដំេណើ រករលិទធិ្របជធិបេតយយបនល្អ។  

មយ៉ងវញិេទៀត េនទូទងំករវភិគរបស់ខញុ ំទងំមលូ ខញុ ំបនខិតខំែស្វងយល់ឲយបនេពញេលញអំពីសមបទនដីជ 
េ្រចើនែដលរ ្ឋ ភបិលបនផ្តល់។ ជទូេទ មនិមនភពចបស់ ស់េទ អំពីវ ិ លភពៃនផល្របេយជនពិ៍ត្របកដ 
ែដល្របជជនកមពុជទទលួបនពីសមបទនដីទងំេនះ េហើយខញុ ំមនកង្វល់ថ េទះបីជមនករសនយរបស់រ ្ឋ ភបិល 
កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយក្តីកម៏នសមបទនិកជេ្រចើន្របតិបត្តិករេ យភព កកំ់បងំ។ អតថ្របេយជន ៍
ពីសមបទនដី ្របសិនជមនែមន គរួែតបង្ហ ញឲយេឃើញអំពីបរមិណរបស់  និងេធ្វើឲយេគបនេមើលេឃើញចបស់ផង 
េហើយ្របសិនជ គម នភស្តុ ងអំពីអតថ្របេយជនេ៍ទេនះ េគលនេយបយ និងករអនុវត្តជំុវញិករផ្តល់សមបទនដី 
េនះ គរួែតេធ្វើករែកស្រមួលេឡើងវញិ។ ផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដី គរួែតបនេធ្វើករវភិគអំពីផលវបិករយៈេពលខ្លី 
និងរយៈេពលែវងរបស់  េហើយជករពិត ស់គឺ អតថ្របេយជនគ៍រួែតមនពិត្របកដ និងមនេ្រចើនជងភពបតប់ង ់
ស្រមបម់នុស ភគេ្រចើន េដើមបី ចចតទុ់កថមន រៈ្របេយជនេ៍ទបន។ ខញុ ំយល់េឃើញថ ករអភវិឌ នដី៍ធ្លី និង 
ធនធនធមមជតិេនកមពុជ ចនឹងមនផលបះ៉ពល់វជិជមនេទេលើជីវតិរស់េនរបស់្របជជនកមពុជ្រគបរ់បូ ្របសិនជ 
្រតូវបនេធ្វើេ យសមធម ៌ និង្របកបេ យនិរន្តរភព និងសថិតកនុង្រកបខណ្ឌ ៃនកតព្វកិចចសិទធិមនុស  របស់រ ្ឋ ភបិល 
េហើយសថិតកនុង ម រតី ថ បន ែដលខញុ ំបង្ហ ញរបយករណ៍េនះ។  
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ខ. ករពិនិតយេមើលេឡើងវញិ ករ ម ន្រតួតពិនិតយ និង ករលុបេចល 
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ង. ករឃ្ល េំមើល ករ្រ វ្រជវ និងករវភិគ...................................................  ២២៥-២៣១   ៩៥ 

ច. ករេ ះ្រ យទំនស់...........................................................................  ២៣២-២៣៥   ៩៥ 

ឆ. ករពិនិតយេឡើងវញិេ យ ថ បន័សិទធិមនុស នន និង 

 យន្តករបណ្តឹ ងអន្តរជតិេផ ងៗ...............................................................  ២៣៦-២៣៩   ៩៦ 

ជ. ករតសូ៊មតិេលើសិទធិដីធ្លី និងករអបរ់.ំ........................................................  ២៤០-២៤២  ៩៧ 

 

ឧបសមពន័្ឋ៖   

I. សមបទនដីែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិែដលបនបេងកើតេឡើងេ យ                
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I. េសចក្តេីផ្តើម នងិ វ ិ លភព 

១. របយករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជូ ន្រសប មេសចក្តីសំេរចចិត្តេលខ១៨/២៥ ចុះៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១១ 
របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ  គឺជករ យតំៃលអំពីផលបះ៉ពល់សិទ្ឋិមនុស  េ យសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច (ELCs) និងសមបទនដីដៃទេទៀត និងគេ្រមងអភវិឌ នធំ៍ៗេនកមពុជ (ជទូេទគឺ និយយសំេ េលើ 
“សមបទនដី” េនកនុងរបយករណ៍េនះទងំមលូ លុះ្រ មនករបញជ កេ់ យែឡក)។ របយករណ៍េនះ មនិ្រតឹមែតជ 
ករវភិគេទេលើសមបទនទកទ់ងនឹងវស័ិយកសិ-ឧស ហកមម (មនជ ទិ៍ ចំករេកសូ៊ ចំករអំេព ចំករៃម៉ ក ់និង 
ចំករដំឡូងម)ី ប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តែថមទងំជករវភិគេទេលើ សមបទនែរ ៉ េ្របងកត និងឧសម័ន ៃ្រពេឈើ និងសមបទន 
ស្រមបេ់គលេ េទសចរណ៍ ករអភវិឌ ន ៍អចលន្រទពយ និងគេ្រមងអភវិឌ ន្៍រទង្់រទយធំមយួចំននួ មនដូចជ ទំនប ់
រអីគគីសនី ជេដើម។  

២. ចប់ ងំពីេពលខញុ ំចូលកនម់ខុតំែណងជអនក យករណ៍ពិេសសកនុងឆន ២ំ០០៩ មក ខញុបំនទទលួពត័ម៌នជ 
ហូរែហរអំពីបញ្ហ សិទធិមនុស ទកទ់ងនឹងសមបទនដី បទ់ងំករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន ករ ងំទីលំេនថមី និងករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនគម នែផនករចបស់ ស់ ករបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន និងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនធមមជតិ ែដលគម ននិរន្តរភព 
និងករគំ មកំែហងដល់ករចិញច ឹមជីវតិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ្របៃពណី និងវបបធម ៌ កនុងចំេ មបញ្ហ ជេ្រចើន 
េទៀត។ ចំននួករណីបណ្តឹ ងមនករេកើនេឡើងែដលខញុ ំបនដឹងផងែដរ ែដលកនុងេនះ មនបគុគល និងសហគមនជ៍េ្រចើន 
កំពុងែតេធ្វើករទមទរសិទធិេលើដីធ្លីរបស់ខ្លួន សកមមជនដីធ្លី និងអនកករពរ សិទធិមនុស ដៃទេទៀត ្រតូវបនេគយយីរខំន 
គ្រមមកំែហង ឬ កេ់ទស្រពហមទណ្ឌ េ យ រែតពកួេគេធ្វើករ ត ៉ ចំេពះករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត។ ខញុ ំបន មឃ្ល េំមើលបញ្ហ ទងំេនះេពញ ណត្តិករងររបស់ខញុ ំ និងបនមន 
ឳកសជបួេ យផទ ល់ជមយួ្របជពលរដ្ឋទងំ យែដលរងករបះ៉ពល់ ឬ អនកបនដឹងឮអំពី សមបទនដីទងំេនះ េន 
អំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមចំននួ្របពីំរេលើករបស់ខញុ ំមកកន្់របេទសកមពុជ។ ខញុ ំបនេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ ទងំេនះេន 
្រគបរ់បយករណ៍របស់ខញុ ំ កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ េនកនុងលិខិតរបស់ខញុ ំេផញើជូន ជ 
រ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងកនុងកិចចសនទនរបស់ខញុ ំជមយួតំ ងននរបស់រ ្ឋ ភបិល េនអំឡុងេពលបំេពញេបសកកមម 
របស់ខញុ ំមកកន្់របេទសកមពុជ។ 

៣. េ យ រភពធងនធ់ងរ និងភព្រសួច្រ វៃនបញ្ហ ្របឈមេនះ និងករងរដេ៏្រចើនែដលបពុ្វ ធិកររីបស់ខញុបំន 
េធ្វើេលើបញ្ហ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ខញុ ំបនេផ្ត តេនកនុងដំេណើ រទស នកិចចរបស់ខញុ ំមកកន្់របេទសកមពុជ កនុង ែខឧសភ ឆន  ំ
២០១២ េលើសមបទនដី និងបង្ហ ញរបយករណ៍េនះជូន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ជឧបសមពន័ធៃនរបយករណ៍េគល 
របស់ខញុ ំស្រមបឆ់ន ២ំ០១១-២០១២ ែដលបនេផ្ត តេលើកំែណទ្រមង្់របពន័ធេបះេឆន ត។ េគលបំណងគឺ េដើមបពិីនិតយ 
េមើល ថ នករណ៍វវិត្តនថ៍មីៗអំពីបញ្ហ ្របឈមខងសិទធិមនុស ែដលេកើតេចញពីសមបទនដី េនចំេពះមខុសនទុះៃនករ 
េកើនេឡើងយ៉ងឆបរ់ហ័សៃនចំននួសមបទនដី ែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នជតិ និង្រកុមហុ៊នបរេទស និងផលបះ៉ពល់ 
អវជិជមនធងនធ់ងររបស់សមបទនដីទងំេនះដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ ដូេចនះ របយករណ៍េនះ ដក 
្រសងផ់ងែដរ ពីរបយករណ៍ចំននួពីរស្តីពីសមបទនដី ែដលបពុ្វ ធិកររីបស់ខញុ ំពីររបូ គឺតំ ងពិេសសៃនេ កអគគ 
េលខធិករអងគករសហ្របជជតិ (SRSG) ទទលួបនទុកសិទធិមនុស េនកមពុជ បនេធ្វើនេពលកន្លងមកេនកនុងឆន  ំ
២០០៤ និងឆន ២ំ០០៧។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ េ យ ររបយករណ៍កន្លងមក បនេផ្ត តជចមបងេលើ 
សមបទនដីស្រមបេ់គលេ កសិកមម ដូេចនះរបយករណ៍េនះរបស់ខញុ ំ ្រគបដណ្ត បេ់លើបញ្ហ សិទធិមនុស ទូេទទកទ់ង 
នឹងសមបទនដីស្រមបេ់គលេ កសិកមម កដូ៏ចជ្របេភទដៃទេទៀតៃនសមបទន េហើយកនុងេនះមនបញ្ហ ខ្លះគឺជបញ្ហ  
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ថមី។ ខញុ ំសូមេ របយករណ៍នីមយួៗ ៃនរបយករណ៍ទងំពីរកន្លងមកេនះ ថជ “របយករណ៍តំ ងពិេសសឆន  ំ
២០០៤” និង “របយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៧” េនកនុងរបយករណ៍េនះទងំមលូ។ របយករណ៍េនះ 
មនបញជូ ល ករវភិគអំពីផលបះ៉ពល់ទូេទេលើសិទធិមនុស  េ យ រែតករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 
និងសមបទនដីដៃទេទៀត ទងំេនតំបនទី់្របជំុជន និង េនតំបនជ់នបទ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ពីេ្រពះែតកង្វល់ 
អំពីករបំផ្ល ញធនធនធមមជតិេនកមពុជ េនែតមនជបន្ត ខញុ ំបនសេ្រមចេផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស េលើ 
សមបទនដីេនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ េនកនុងរបយករណ៍េនះ (សូមេមើលឧបសមពន័ធទី I ស្តីពីបញជ ីសមបទនដី ែដល 
បនផ្តល់េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ)។   

៤. កនុងដំេណើ រេបសកមមេនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ខញុ ំបនេធ្វើទស នកិចចេទកនេ់ខត្តរតនគីរ ីសទឹងែ្រតង និង េខត្ត 
្រកេចះ កដូ៏ចជេន ជធនីភនេំពញ។ េនកនុងេខត្តនីមយួៗ ខញុ ំបនជបួជមយួសហគមនម៍យួចំននួែដលរងផលបះ៉ពល់ 
ពីសមបទនដី កដូ៏ចជជបួជមយួ ជញ ធរេខត្ត។ ខញុ ំបនពយយមទកទ់ងជមយួ្រកុមហុ៊នេផ ងៗ ែដល្រតូវបនរ ្ឋ  
ភបិលផ្តល់សមបទនពកព់ន័ធឲយ េហើយខញុ ំនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងតេទេទៀត េដើមប្ីរប្រស័យទកទ់ងជមយួ្រកុមហុ៊នទងំ 
េនះ ែដលពកួេគគឺជតអួងគសំខនក់នុងករ្របតិបត្តិករសមបទនដី និងជតអួងគសំខនែ់ដលទទលួផល្របេយជនពី៍សមប 
ទនដីទងំេនះ។ ខញុ ំកប៏នជបួផងែដរជមយួតំ ងសងគមសីុវលិជេ្រចើន ជបួជមយួ្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងេរៀបចំ 
ែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ តំ ងទូត និងអនកផ្តល់ជំនយួ និង្រកុមអងគករសហ្របជជតិ្របចកំមពុជ។ ខញុ ំមន 
ករេ ក ្ត យ ែដលខញុ ំមនិបនជបួជមយួ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ ជពិេសស ពីេ្រពះែត្រកសួងេនះ 
គឺជអងគភពមយួរបស់រ ្ឋ ភបិល ែដលពកព់ន័ធខ្ល ងំជងេគកនុងវស័ិយសមបទនដីេនះ។ ពត័ម៌នបែនថមមយួចំននួ ្រតូវ 
បនផ្តល់ឲយេ យ្រកសួង បរ ិ ថ ន និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង។់  

៥. អំឡុងេបសកកមមថមីៗបំផុតរបស់ខញុ ំ កលពីៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសពី 
កិចចផ្តួចេផ្តើមរបស់រ ្ឋ ភបិលទកទ់ងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច រមួមនទងំករ្រគប្់រគងេលើករផ្អ កករផ្តល់សមបទនដី 
េសដ្ឋកិចចថមី និងករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេលើករអនុវត្តទកទ់ងនឹងកិចចសនយ និងកតព្វកិចច មចបបរ់បស់សមបទនិកៃន 
សមបទនដីែដលមន្រ ប។់ ជបន្តបនទ ប ់ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសអំពីកិចចផ្តួចេផ្តើមេធ្វើបណ័្ណ កមមសិទ្ឋិដី 
ស្រមប្់របជពលរដ្ឋរស់េនកនុងតំបនដី់សមបទន។ របយករណ៍េនះកេ៏ធ្វើករពិចរ ផងែដរពីករវវិឌ នថ៍មីៗ ទងំ 
អស់េនះ និងស្វះែស្វងេដើមបបីេងកើតឲយមនទិដ្ឋភពវជិជមនមយួេចញពីកិចចផ្តួចេផ្តើមទងំនះ។ របយករណ៍េនះ េធ្វើករ 
វភិគេលើ ល់ពត័ម៌នែដលខញុបំនទទលួ ងំពីេដើមដំបងូៃន ណត្តិរបស់ខញុ ំ កនុងឆន ២ំ០០៩ រហូតមកទល់ចុងែខកកក  
ឆន ២ំ០១២ បទ់ងំ្រកបខណ័្ឌ ចបបជ់តិ្រគប្់រគងេលើសិទធិដីធ្លី (ចបប ់ និងេគលនេយបយេផ ងៗពកព់ន័ធនឹងតំបន ់
ករពរធមមជតិ) ករវវិឌ នជ៍អន្តរជតិទកទ់ងនឹងកតព្វកិចចសិទធិមនុស របស់កមពុជេលើវស័ិយដីធ្លី និងផលបះ៉ពល់ៃន 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេផ ងេទៀតេទេលើករទទលួបនសិទធិមនុស ។ ករណីមយួចំននួែដលបន
េ្រជើសស្រមងំ េនកនុងរបយករណ៍េនះឆ្លុះបញច ងំពីករបង្ហ ញជូនទងំេនះ។ របយករណ៍េនះែផ្អកេលើទិននយ័ និង 
ពត័ម៌នផ្លូវកររបស់រ ្ឋ ភបិល ញត្តិជបគុគល និងសកខីកមមែដលបន ក់ មរយៈបគុគល សហគមន ៍និងអងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភបិលជតិ និង អន្តរជតិផងែដរ។ របយករណ៍េនះ កប៏នមកពីករសិក ្រ វ្រជវែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស  (OHCHR) េនកមពុជ ែដលបននិងកំពុងបន្ត 
មឃ្ល េំមើល និងេធ្វើករតសូ៊មតិេលើបញ្ហ េនះ។ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ករយិល័យ OHCHR េនកមពុជ ចំេពះ 

ករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទដ ៏មនតំៃលេនះ។ ទនទឹមនឹង្រគបស់កមមភពករងរទងំអស់របស់ខញុមំនករសហករពីរ ្ឋ ភបិលក្តី 
កជ៏ករគរួកតសំ់គល់ផងែដរថ ឯក រផ្លូវករែដល្រតូវករចបំចស់្រមបក់រវភិគឲយបនេពញេលញទងំ្រសុង មនិ 
មន្រគប្់រគនេ់ទ េហើយពត័ម៌នេទៀតេ ធកេ៏នមនភពចេន្ល ះ្របេ ងែដរ។ 
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II. ករ មឃ្ល េំមើលសមបទនដ ីេនកនុងអឡុំងេពលពរីទសវត រចុ៍ងេ្រកយ  

៦. សមបទនដី គឺជកិចចសនយមយួេធ្វើេឡើងរ ងរ ្ឋ ភបិល និងតអួងគមយួេទៀត ែដលផ្តល់ឲយតអួងគេនះនូវសិទធិ 
ជក់ កក់នុងករ្រគប្់រគងៃផទដីមយួកែន្លង ែដលមនកំណតរ់យៈេពល សថិតកនុងកមមវតថុៃនកិចច្រពមេ្រព ង ែដលកំណតពី់ 
សកមមភពែដល្រតូវេធ្វើេនេលើៃផទដីេនះ។ ឧទហរណ៍ សមបទនិកមយួរបូ ចនឹង្រតូវបនផ្តល់សិទធិពិេសសកនុងករ 
្រគប្់រគង ករ ដុំះ និង្របមលូផលេលើៃផទដីេនះ។ េទះបីជសមបទនដី ជេរឿយៗ ្រតូវបនផ្តល់ស្រមបរ់យៈេពល 
មយួែវង េហើយសមបទនិក ច្រតូវបនផ្តល់សិទធិពិេសសកនុងករេ្របើ្របស់ៃផទដីេនះក្តី កស៏មបទនិក មនិ្រតូវបនផ្តល់ឲយ 
នូវសិទធិកមមសិទ្ឋទិងំ្រសុងែដរ េហើយដីេនះេទៀតេ ធ កេ៏នែតជដីរបស់រដ្ឋដែដល។ កង្វល់អំពីផលបះ៉ពល់ៃន 
សមបទនដី ចបេ់ផ្តើមេកើតមនេឡើង ងំពីទសវត រ ៍ ឆន ១ំ៩៩០ េនេពលែដលអងគករសិទធិមនុស ននបនចបេ់ផ្តើម 
ទទលួពកយបណ្តឹ ងអំពីកររេំ ភសិទធិមនុស  េនតំបនដី់សមបទន។ ផលបះ៉ពល់េទេលើសិទធិមនុស  េ យ រ 
សមបទនដីស្រមបេ់គលេ កសិ-ឧស ហកមម គឺជកមមវតថុៃនករសិក ្រ វ្រជវ េ យករយិល័យឧត្តមសនងករ 
អងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស  និងជកមមវតថុៃនរបយករណ៍េផ ងៗេទៀតរបស់បពុ្វ ធិកររីបស់ខញុ ំមយួ 
ចំននួ ែដលជតំ ងពិេសសរបស់អគគេលខធិករអងគករ សហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជ

1 និងដូច 
បនកតសំ់គល់ របយករណ៍េនះ មនេគលបំណងយកករវភិគេចញពីរបយករណ៍មនុៗរបស់បពុ្វ ធិកររីបស់ខញុ ំ 
មកពិចរ ផងែដរ ។  

៧. តំ ងពិេសស ដំបងូេគបំផុត គឺេ ក ៃមឃឹល ឃឺប៊ ី បនេទទស នដីសមបទនមយួកែន្លងកនុងែខ មក  
ឆន ១ំ៩៩៦ កនុងេខត្តរតនគីរ ី និងបនសំែដងកង្វល់អំពីផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដីកសិកមមេទេលើ សិទធិមនុស  និងករ 
ចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន។ េនកនុងរបយករណ៍បន្តបនទ បរ់បស់េ ក កជូ់នគណៈកមមករសិទធិមនុស  (ជ 
េឈម ះែដលេគេ នេពលេនះ) េ កបនផ្តល់អនុ សនថ៍ “បណ្តឹ ងរបស់អនកភមូអំិពីករមនិបនពិេ្រគះេយបល់ 
ករេ្របើឆម ្ំរប ប់ វធុ ករឲយចុះហតថេលខេលើកិចចសនយែដលមនិមនករពនយល់្របប ់ករបញ់សម្ល បេ់គ្រកបី ែដល 
េដើរចូលកនុងតំបនដី់សមបទន និងករភយ័ខ្ល ចមនេ្រគះថន ក ់ដល់ យុជីវតិរបស់អនកភមូ ិ និង សុវតថិភពៃនទីកែន្លងកប ់

កសពជ្របៃពណី លេ ម ស្រមបស់ត្វពហណៈ និងដីកសិកមម គរួែត្រតូវបនេ ះ្រ យ េ យមនិ្រតូវអសូ 

បន្ល យេពលេវ  និង្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម ៌េហើយនិងអនុេ ម មចបប។់”2  
 

៨. បពុ្វ ធិកររីបស់េ ក ៃមឃឹល ឃឺប៊ ីគឺេ ក ថូម៉ស់ ម៉ំបឺក បនបន្តពិនិតយេមើលេលើផលបះ៉ពល់សិទធិជន 
ជតិេដើមភគតិច េ យ រសមបទនដីកសិកមម និងសមបទនៃ្រពេឈើ េហើយេ កបនេសនើយ៉ងទទូចដល់រ ្ឋ ភបិល 
ែដលសំេណើ មយួកនុងចំេ មសំេណើ ដៃទេទៀត គឺសូមឲយទទលួ គ ល់ជផ្លូវករនូវសិទធិរបស់ពកួេគ កនុងករេ្របើ្របស់ដី 
ៃ្រពេឈើ និងធនធនធមមជតិដៃទេទៀត និងអត្តសញញ ណវបបធម ៌ និងរេបៀបរបបរស់េនេផ ងពីេគ និងែដលមនែតមយួ 
របស់ពកួេគ កដូ៏ចជតនួទីរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកនុងករ្រគប្់រគង និងករអភរិក ៃ្រពេឈើ និងជីវច្រមុះ។ េ ក 
បនផ្តល់អនុ សនថ៍ “ភមូ ិ ដីធ្លី និងៃ្រពេឈើែដលជនជតិេដើមភគតិច ែដលបននិងកំពុងេ្របើ្របស់ ្រតូវមនករ 
កំណតឲ់យបនចបស់ ស់ េហើយ្រតូវរក ទុក េ យមនិគរួផ្តល់សមបទនលកខណៈពណិជជកមម មយួ ទងំេន 
េពលបចចុបបនន ទងំេទៃថងអនគត ឬ ករេ្របើ្របស់ មយួែដលមនចរតិលកខណៈ្រសេដៀងគន េនះ។ គេ្រមងៃ្រពេឈើ 
សហគមនម៍លូ ្ឋ ន គរួែត្រតូវបនទទលួ គ ល់ និងគ្ំរទ។ គេ្រមង ធរណៈ និងគេ្រមងឯកជននន ចនឹងេធ្វើ 

                                                           
1

 ស្រមបទ់ិដ្ឋភពទូេទៃនសមបទនដី សូមេមើលរបយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៤ ទំពរ័ ១០-១៤ ។ 
២ ឯក រអងគករសហ្របជជតិ េលខ E/CN.4/1996/93  ចុះៃថងទី ២៦ ែខកុមភ:  ឆន ១ំ៩៩៦ កថខណ័្ឌ ទី ៨៤ ។ 
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េទបន បនទ បពី់មនករពិេ្រគះេយបល់្រតឹម្រតូវជមយួ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់ និងបនទ បពី់បនសិក យ 

តំៃលអំពីផលបះ៉ពល់សងគម បរ ិ ថ ន និងវបបធមរ៌ចួេហើយ។3 កលេនះ ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់្រមបក់រផ្តល់ និងករ 
អភវិឌ នស៍មបទនដីកសិកមមេនមនក្រមតិបំផុត និងមនតិចតចួេនេឡើយ កនុងទ្រមងជ់បទបញជ ស្រមប្់របេភទ 

សមបទនដីទងំេនះ។4 ករណីេនះមនករផ្ល ស់ប្តូរ កនុងឆន  ំ២០០១ េនេពលែដលចបបភ់មូបិលថមី កំណតអំ់ពីលកខខណ័្ឌ  
ជមលូ ្ឋ ន ស្រមបក់រផ្តល់នូវអ្វីែដលបចចុបបននេនះេ ថសមបទនដីេសដ្ឋកិចច (ឬ ELCs) ជករេធ្វើសមបទនស្រមប ់

េគលេ កសិ-ឧស ហកមម។5 បទបបញញត្តិអំពីសមបទនដីកនុងចបបភ់មូបិល ឆន  ំ២០០១ ែដលេ្រកយមក ្រតូវបនែចង 

លំអិតេ យអនុ្រកឹតយមយួែដលនិយយែតអំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ។6  
 

៩. គិត្រតឹមទសវត រ ៍ឆន ២ំ០០០ បពុ្វ ធិកររីបស់េ ក ថូម៉ស់ ម៉ំបឺក គឺេ ក ភថឺីរ លយែ្របកតិ៍ បនសិក  
សីុជេ្រមអំពីផលបះ៉ពល់ៃន្របពន័ធសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េ យែផ្អកេលើទស នៈទនខងសិទធិមនុស  ែដលជ្របធនបទ 
ៃនរបយករណ៍ ឆន ២ំ០០៤។ របយករណ៍េនះ បនបរយិយលំអិតអំពី ករអនុវត្តបចចុបបនន និងជ្របវត្តិ ្រស្តៃន 
ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច បទ់ងំករបេងកើតេឡើង ងំពីដំបងូៃន្របពន័ធសមបទន និងបនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក ់
េលើសិទធិមនុស  និងករចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន។ េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ គឺជយួ ធរណជន 
ទូេទឲយបនយល់ដឹងអំពីបញ្ហ េផ ងៗ និងេដើមបជីយួ ឲយមនករែកែ្របដល់ េគលនេយបយ និង ករអនុវត្ត េដើមបជីួយ  
ដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកកមពុជ និងមនុស ជំននេ់្រកយ។ េ ក ភថឺីរ លយែ្របកតិ៍ បនសំែដងករភញ កេ់ផ្អើលជខ្ល ងំ 
េពលបនេឃើញ ថ នភពែបបេនះ និងបនេធ្វើករ យតៃម្លថ “េគលនេយបយេនះខុស... ករផ្តល់សិទធិឲយេទ 
្រកុមហុ៊ននូវសិទធិេលើដីធ្លី ែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន បំផុតេទនឹងសិទធិកមមសិទធិ និងមនិគិតគូទល់ែតេ ះ ឬ គិតគូ 
តិចតចួដល់សុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ េហើយ្រកុមហុ៊នទងំេនះរមួចំែណកតិចតចួបំផុតដល់ចំណូលថវកិជតិ... 
េគលនេយបយទងំេនះ មនិ្រតឹមែតមនិជយួ កតប់នថយភព្រកី្រកប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តែថមទងំបនបេ ្ត យឲយមនករ 

បន្តប្លនយ់កធនធនធមមជតិរបស់ខ្លួនេទៀតផង។”7 េ កបនអំពវនវសូមឲយ ត្រត ងទងំ្រសុង នូវពត័ម៌នទងំ 
យ ែដលទកទ់ងនឹងសមបទនដីទងំអស់េនកមពុជ បទ់ងំសមបទនដីេសដ្ឋកិចចផងែដរ។  

 

១០. េ្រកយមកេទៀត េ យ រែតផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងកររេំ ភសិទធិមនុស  ជយថេហតុ 
បនបន្តបះ៉ពល់ដល់សហគមនជ៍េ្រចើនេទៀត េទើបបពុ្វ ធិកររីបស់េ ក េ ក ភថឺីរ លយែ្របកតិ៍ គឺេ ក យ៉ស 
គ យ បនបន្តេធ្វើករពិនិតយបញ្ហ េនះតេទេទៀត េ យេផ្ត តជសំខនេ់លើកររេំ ភសិទធមិនុស  ែដល្រកុមហុ៊នទទួល 

បនសមបទនដី ជអនក្រប្រពឹត្តេទេលើសហគមនជ៍នបទ ជពិេសស ជនជតិេដើមភគតិច។ លទធផលៃនករងរេនះ គឺ 
របយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៧ ែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពេលើករវវិត្តនសំ៍ខន់ៗ ចប់ ងំពីរបយករណ៍ 
តំ ងពិេសសឆន ២ំ០០៤ មក បទ់ងំ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និងបទបញជ េ្រកមចបបែ់ដលបនពិនិតយេឡើងវញិ ស្រមប ់
ករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ េនះ។ កនុងេសចក្តីេផ្តើមៃនរបយករណ៍េនះ 

                                                           
៣ ឯក រអងគករសហ្របជជតិ េលខ E/CN.4/1998/95  ចុះៃថងទី ២០ ែខកុមភ: ឆន ១ំ៩៩៨ កថខណ័្ឌ ទី ១៥៣ ។ 
៤  សូមេមើលរបយករណ៍របស់តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៤ កថខណ័្ឌ ទី ១២-១៤ ។ 
៥  ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ជំពូកទី ៥ ។ 
៦  អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ។ 
៧  បុព្វកថ ៃនរបយករណ៍របស់តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៤ ។ 
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េ កតំ ងពិេសស យ៉ស គ យ បនកតសំ់គល់ថ ផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច បនបន្តឆ្លុះបញច ងំពី 
លំនបំញ្ហ ទងំ យ ែដលបនចង្រកងកនុងរបយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៤ េហើយែដលរហូតដល់េពលេនះ 
សមបទនដី បនេធ្វើឲយមនករខូចខតយ៉ងដំណំដល់ករចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន។ សហគមនន៍ន ទញ 
យកអតថ្របយជនប៍នតិចតូចបំផុតពីសមបទនដី េហើយមនិមនករេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភពេឡើយ េន 
េពលែដលសិទធរិបស់ពកួេគ ្រតូវបនរេំ ភបំពនេនះ។ េ កតំ ងពិេសស យ៉ស គ យ កប៏នគូសបញជ កផ់ង 
ែដរអំពីអនុ សនៃ៍នរបយករណ៍របស់តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៤  បទ់ងំអនុ សនម៍យួ ែដលេលើកេឡើងថ 
្របពន័ធសមបទនដីេសដ្ឋកិចចទងំមលូ គរួែត្រតូវបនេធ្វើករពិនិតយពិចរ េឡើងវញិ េហើយ គំរជូជេ្រមើសេផ ងស្រមប ់
ករអភវិឌ នខ៍ងកសិកមម គរួែតបនយកមកអនុវត្ត ស្រមបជ់អតថ្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋកមពុជេនតំបនជ់នបទ។ 

 

១១. េទះបីជមនករអំពវនវដូេចនះក្តី និងករអំពវនវជេ្រចើនដៃទេទៀតក្តី ឲយេធ្វើករពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងេធ្វើ 
កំែណទ្រមងក់េ៏ យ ករ៏ ្ឋ ភបិលបនបន្តផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀតកនុងអ្រ មយួដគ៏រួឲយ 
ភញ កេ់ផ្អើល។ កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន កំន្លងមកេនះ សមបទនដីែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជន មនករេកើនេឡើងទងំ 
ចំេពះ ្រកុមហុ៊នជតិ និង្រកុមហុ៊នបរេទស ស្រមបេ់គលេ អភវិឌ ន្៍រទង្់រទយធំៗេលើវស័ិយកសិកមម កររកុរកែរ ៉

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ េទសចរណ៍ធមមជតិ និងតំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសស។8 ករផ្តល់សមបទនដីទងំេនះ ភគេ្រចើនបនេធ្វើ 
េនេលើដី ែដលសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចបននិងកំពុងែតរស់េន បទ់ងំតំបនក់រពរ និងតំបនៃ់្រពេឈើផងែដរ។ 
េទះបីជែផនករអភវិឌ នយុ៍ទធ ្រស្តជតិបចចុបបននកមម ២០០៩-២០០១៣ រមួបញចូ លេសចក្តីេយងេលើបញ្ហ ្របឈម 
មយួចំននួទកទ់ងនឹងសមបទនដី បទ់ងំត្រមូវករកនុងករេ្របើ្របស់ធនធនឲយមន្របសិទធភពែថមេទៀតកេ៏ យ កខ៏ញុ ំ 
មនកង្វល់ជពិេសសថ ខញុ ំមនិទទលួបនរបយករណ៍ យតៃម្ល្រគប្់រជុងេ្រជយ មយួអំពីផលបះ៉ពល់ៃនសមបទន 
ដីេទេលើ្របជជន និងធនធនធមមជតិកមពុជ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យរ ្ឋ ភបិលេឡើយ។ មយ៉ងវញិេទៀតចំណូល 
ែដលបនមកពីសមបទនដីទងំេនះ មនិ្រតូវបន ត្រត ងឲយដឹងជ ធរណៈ មវធីិមយួែដល ចអនុញញ តឲយ 

មនករវភិគ្រគប្់រជុងេ្រជយបន ដូេចនះេហើយ េសទើរែតមនិ ចែស្វងរកពត័ម៌នែបបេនះបនែតម្តង។9  

១២. េដើមបបំីេពញចេន្ល ះ្របេ ងៃនករខ្វះទិនននយ័លំអិត និង ករវភិគផ្លូវករទងំ្រសុងរបស់រ ្ឋ ភបិល េទើប 
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកមយួចំននួ បនបេងកើនករេផ្ត តករងរ លរបស់ខ្លួនជបែនថមេទៀតេលើករ មឃ្ល  ំ
េមើលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត េ្រកមករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទធនធនពីអនកផ្តល់ជំនយួអន្តរជតិ។ 
ជពិេសស អងគករសិទធិមនុស កមពុជចំននួពីរែដលនមំខុេគគឺ អងគករលីកដូ និងអងគករ ដហុក ែដលបន និងកំពុង 
េធ្វើករ្របមលូទិនននយ័ ខណៈេពលែដលពកួេគបន មឃ្ល េំមើលជេម្ល ះដីធ្លី កនុងអំឡុងេពលពីរទសវត រក៍ន្លងមកេនះ។ 
អងគករទងំេនះ បន យករណ៍ថ មនៃផទដីទំហំជងពីរ នហិក  នបចចុបបននេនះ ែដល្រតូវបនជលួកនុងរបូភពជ 
ករផ្តល់សមបទនឲយេទ្រកុមហុ៊នឯកជនេ្រចើនជង ២០០ ្រកុមហុ៊ន និងមនៃផទដីទំហំេ្រកមពីរ នហិក បន្តិច ែដល  

                                                           
៨ អងគករលីកដូ និងកែសត Cambodia Daily (ករវភិគរមួគន ), “ករកតៃ់ផទដីជចំែនកៗេនកមពុជ៖ ករផ្តល់សមបទនដីេនេពលែតមយួ (ចបប ់

េលខ ៧៣០) ចុះៃថងទី១០-១១ ែខមនី ឆន ២ំ០១២”, ចរកេមើលបនេនេគហទំពរ័៖ http://licadho-cambodia.org/land2012 
៩ កនុងអំឡុងេពលសរេសររបយកណ៍េនះ មនិមនឯក រេយងសំខន់ មយួ ្រតូវបនរកេឃើញេនេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួង េសដ្ឋកិចច និង 

ហិរញញ វតថុ និង្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជេទ។ ចំណូលខ្លះ ចមនបង្ហ ញេនកនុង ង្របតិបត្តិករហិរញញ វតថុ និងេសដ្ឋកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិល (TOFE) 
េនេ្រកម្រកបខណ្ឌ កំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណ:។ ករេចញផ យពត័ម៌នេនះ គឺជែផនកមយួៃនែផនករករងរ ែដលេរៀបចំ 
េ យ្រកុមករងរបេចចកេទសអន្តរ្រកសួងស្តីពី ករេកៀងគរ និងករ្រគប្់រគងចំណូលពីេ្របង ឧសម័ន និងធនធនែរ ៉និងមនេរៀបចំជរបយករណ៍ 
េទៀងទតម់យួេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ។ សូមេមើលេគហទំពរ័៖ http://www.mef.gov.kh/tofe.html 
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្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នរកុរកែរ ៉េដើមបរីកុរកែរម៉ស ែរែ៉ដក ែរ ៉ ព ន ់និងែរម៉នតំៃលដៃទេទៀត ។10  

១៣. កង្វះករ យតំៃលជ ធរណៈេ យរ ្ឋ ភបិលអំពីផលបះ៉ពល់ៃន្របពន័ធសមបទនេទេលើសិទធិមនុស  និង 
ករចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន បរ ិ ថ ន និងករខូតខតេផ ងៗេទៀតេទេលើមនុស  និងេសដ្ឋកិចចៃន្របពន័ធ 
សមបទន គបួផ ជំមយួករខ្វះតម្ល ភពជទូេទជំុវញិសកមមភពសមបទន គឺជ្របភពនឲំយមនករមនិេពញចិត្ត និង 
ករត ៉ ។ ផលវបិកេនះ េកើតេចញពីកង្វះករេជឿទុកចិត្តពីសំ កស់ហគមនេ៍ទេលើ ជញ ធរែដលទទលួខុស្រតូវកនុង 
ករផ្តល់សមបទនដី  េទេលើ ជញ ធរមលូ ្ឋ ន និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ ែដលទទលួបនទុកកនុងករស្រមួលដល់ករ 
អនុវត្តនៃ៍នសមបទនដី និងេទេលើ្រកុមហុ៊ន ជីវកមមែដល្របតិបត្តិករសមបទនដី ែដលជេរឿយៗ ្រតូវបនេគេមើល 
េឃើញថ េធ្វើសកមមភពេដើមបគិីតែតពីេកងយកផលចំេណញ និង េ យផតេ់ចញនូវសហគមនែ៍ដលរងករបះ៉ពល់។  
 

III. ្រកបខណ័្ឌ ជត ិ– ចបប ់នងិនតីវិធិេីផ ងៗ  

១៤. មនករបេងកើតេគលនេយបយ និងចបបជ់េ្រចើន ចប់ ងំពីរបយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៧ មក 
ែដលជករក ងបែនថមេលើ្រកបខណ័្ឌ ចបបជ់តិរងឹម ំ ែដលមន្រ បស់្រមបក់រ្រគប្់រគងដីធ្លី។ ខងេ្រកមេនះ គឺជ 
េសចក្តីសងខបអំពីបញញត្តិចបបសំ់ខន់ៗ ទកទ់ងនឹងករផ្តល់សមបទនដី កដូ៏ចជ ថ នករណ៍វវិត្តនថ៍មីៗ។  

ក. ករ្រគប្់រគងដីធ្ល៖ី ករេធ្វើចំ តថ់ន កដី់ធ្ល ីនិងករេធ្វើអនុបេយគដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ    
១៥. េ្រកមចបបភ់មូបិលឆន ២ំ០០១ ដីរដ្ឋែចកេចញជពីរ្របេភទ គឺ ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ 
ករ កឲ់យេឃើញពីភពខុសគន េនះ មន រៈសំខន់ ស់ េ យ រថ ករេធ្វើចំ តថ់ន កដី់រដ្ឋេនះមនជបទ់ក ់
ទងេទនឹងរេបៀបេ្របើ្របស់ដី និងអំពីករអភវិឌ នែ៍បប ខ្លះ ែដល ចអនុមត័យល់្រពមឲយេធ្វើបនេនេលើតំបនជ់ក ់

កនី់មយួៗេនះ។ េបើ មចបបភ់មូបិល ម្រ ១៥ និងអនុ្រកឹតយឆន ២ំ០០៦ ស្តីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ ដី ធរណៈ 
របស់រដ្ឋ គឺជដីែដលេ្របើ្របស់ស្រមបផ់ល្របេយជនទូ៍េទ និង បប់ញជូ លទងំធនធនធមមជតិផងែដរ ដូចជ ៃ្រពេឈើ 
ទេន្ល បឹងធមមជតិ ែដនប្រមុងធមមជតិករពរេ យចបប ់ េបតិកភណ្ឌ បុ ណវទិយ វបបធម ៌ និង្របវត្តិ ្រស្ត។ ដី 

ធរណៈរបស់រដ្ឋ មនិ ចលកដូ់រ ឬេផទរសិទធិបនេឡើយ និងមនិ ចសថិតេ្រកមកមមវតថុៃនករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច 

ឬ សមបទនដីសងគមកិចចេឡើយ (ែដលមនពិភក េ្រចើនែថមេទៀតេនែផនកខងេ្រកម)។11 ចបបេ់នះែចងមនិសូវចបស់ 
អំពីថ េតើសមបទន្របេភទេផ ងពីេនះ ចផ្តល់បនឬេទ េនេលើដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េហើយែដល ជធមម  គេ្រមង 
រកុរកែរ ៉ និងគេ្រមង រអីគគីសនី ទំនងជសថិតេនេលើដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ដូចជ ភន ំ និងទេន្ល ជេដើម។ េទះជយ៉ង 

កេ៏ យ ចបបេ់នះែចងចបស់ថ កិចចសនយជលួដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ មនិ ចមនរយៈេពលេលើសពី ១៥ (ដប ់
្រប)ំ ឆន េំឡើយ េហើយ ល់សកមមភពេនេលើដីេនះេទៀតេ ធ មនិ្រតូវមនករបះ៉ពល់ ឬ េធ្វើឲយផ្ល ស់ប្តូរដល់មខុងរ 
                                                           
១០ សូមេមើលរបយករណ៍របស់សមគម ដហុកស្តីពី សិទ្ឋិដីធ្លី និងសិទធិលំេន ្ឋ ន ឆន ២ំ០១១ ែដលកតសំ់គល់ថ េនឆន ២ំ០១១ ជរ ្ឋ ភបិល 

បនផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច្របមណជ ២.២៧៦.៣៤៩ហិក  េទឲយ្រកុមហុ៊នចំនួន ២២៥។ ែតេនកនុងឆន ២ំ០០១  ជរ ្ឋ ភបិល បន 
ផ្តល់ៃផទដីចំនួន ៧៥១.៨៨២ហិក  េទឲយ្រកុមហុ៊នឯកជនស្រមបស់មបទនដីេសដ្ឋកិចច និង្រកុមហុ៊នរកុរកែរប៉នទទួលសមបទនដីទំហំ ១,៩ 

នហិក ។ េយង មែផនទីរបស់អងគករលីកដូ មនៃផទដីចំនួន ៣.៩៣៦.៤៨១ហិក  ្រតូវបនផ្តល់ជសមបទនែរ ៉ និងសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដី ២២ភគរយៃនៃផទដីសរបុ។ សមបទនដីស្រមបដ់ំ ំកសិ-ឧស ហកមមសរបុទងំអស់មន ២.០៣៦.១៧០ 
ហិក  ។  

១១ ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ ១៥ ។  
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េដើមរបស់ េឡើយ ឬ ទុកដីេនះេចលកនុង ថ នភពមយួ ែដលមនិបេ្រមើ្របេយជន៍ ធរណៈេឡើយ។12 េទះជយ៉ង 

កេ៏ យ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ចជកមមវតថុៃនករលក ់ករដូរ ឬ ករេផទរសិទធបិន។13  

១៦. ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េនេពលបតប់ង្់របេយជន៍ ធរណៈ ច្រតូវចតប់ញចូ លជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ែដល 
ចេ្របើ្របស់កនុងេគលេ េផ ងេទៀត បទ់ងំេគលេ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីសងគមកិចច េហើយក៏ ច 

ជកមមវតថុៃនករជលួរយៈេពលែវងផងែដរ។ ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ចក្ល យេទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋបន ែត មរយៈ 
ករេធ្វើអនុបេយគផ្លូវករ្រសប ម “ចបបស់្តីពីករេធ្វើអនុបេយគ្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋ េទជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ 

រដ្ឋ”។14 េទះបីជចបបភ់មូបិល កត់្រមូវឲយមនករអនុមត័ចបបម់យួ េដើមប្ីរគប្់រគងេលើករេធ្វើអនុបបេយគដី 
ធរណៈរបស់រដ្ឋក្តី កប៏ចចុបបននេនះ ករេធ្វើអនុបេយគ កំពុង្រតូវបនអនុវត្ត មនីតិវធីិែដលបនកំណតក់នុង្រពះ ជ 

្រកឹតយ និងអនុ្រកឹតយែដលលិខិតបទ ្ឋ នទងំពីរេនះបនេចញេនកនុងឆន ២ំ០០៦។
15  

១៧. េនកនុងឆន ២ំ០០៥ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ ្រតូវបនអនុមត័ ែដល កំណត្់រកបខណ័្ឌ ស្រមបក់រេធ្វើអត្ត 
សញញ ណកមម និងករេធ្វើែផនទីដីរដ្ឋ ករចុះបញជ ី និងករេធ្វើចំ តថ់ន កដី់រដ្ឋ និងបញចូ លបទបបញញត្តិមយួចំននួ ស្រមប ់

ករបេងកើត និងករែថរក ្របពន័្ឋទិនននយ័ដីរដ្ឋ។16 អនុ្រកឹតយ កប៏នកំណតអំ់ពីនីតិវធីិៃនករេធ្វើចំ តថ់ន កដី់រដ្ឋជដី 
ធរណៈរបស់រដ្ឋ ឬ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋនូវដីរដ្ឋែដលបនចុះបញជ ីរចួេហើយ។ ដំេណើ រករេនះត្រមូវថ ល់សំេណើ សំុេធ្វើ 

ចំ តថ់ន កដី់រដ្ឋ ្រតូវែតបនពិនិតយពិចរ េ យ ថ បន័រដ្ឋទងំ យែដលពកព់ន័ធ និង្រតូវេធ្វើករបិទផ យជ 
ធរណៈ េដើមប្ីរបមលូមតិេយបល់ពី្របជពលរដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់ និងសងគមសីុវលិ។ ល់ករេធ្វើចំ តថ់ន កដី់ 

រដ្ឋេឡើងវញិ ្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈអនុ្រកឹតយជក់ កម់យួ។17  

១៨.  មនិដល់មយួឆន េំ្រកយមក េនកនុងែខសី  ឆន ២ំ០០៦ ្រពះ ជ្រកឹតយមយួ្រតូវបនេចញេ យ្រពះម ក ្រត18 
ែដល្រពះ ជ្រកឹតយេនះ បញជ កអំ់ពីេគលបំណងចបស់ ស់គឺ “កំណតេ់គលករណ៍ និងបញញត្តិអន្តរកលៃនករេធ្វើ 

អនុបេយគ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបគុគល ធរណៈ”។19 ្រពះ ជ្រកឹតយេនះែចងថដី ធរណៈ 
របស់រដ្ឋ ចេធ្វើអនុបេយគបន លុះ្រ ែតបំេពញលកខខណ័្ឌ ត្រមូវមយួចំននួ ជពិេសស គឺដីេនះែលងបេ្រមើ្របេយជន ៍
                                                           
១២ អនុ្រកឹតយេលខ ១២៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ២៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពីវធិននិងនីតិវធិីៃនករេធ្វើអនុបេយគ្រទពយសមបត្តិ ធរណ:របស់រដ្ឋ និង 

របស់នីតិបុគគល ធរណ:  ម្រ  ១៨ និង ម្រ  ១៦។ 
១៣ ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ១៧។  
១៤ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ១៦។ 
១៥ អនុ្រកឹតយ ្រតូវបនអនុមត័េ យទីស្តីករគណ:រដ្ឋម្រន្តី និងចុះហតថេលខេ យនយករដ្ឋម្រន្តី។ ជទូេទ អនុ្រកឹតយ ពនយល់អធិបបយ ឬ ស្រមប ់

អនុវត្តដំេណើ រករផ្លូវចបបម់យួែដលមនែចងេនកនុងចបប្់រ ប។់ អនុ្រកឹតយ ្រតូវែត្រសបេទ មរដ្ឋធមមនុញញ  និងអនុេ ម មចបប ់ ែដល 
អនុ្រកឹតយេនះបនេយង ។  

១៦ អនុ្រកឹតយេលខ ១១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ០៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ។ 
១៧ ដូចគន ខងេលើ ជំពូកទី ៥។ 
១៨ ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៨០៦/៣៣៩ ចុះៃថងទី០៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពីេគលករណ៍ និងបញញត្តិអន្តរកលៃនករេធ្វើអនុបេយគ្រទពយ 

សមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគគល ធរណៈ។ 
១៩ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ១។ 
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ធរណៈេទៀត បនបតប់ងម់ខុងរេដើមរបស់  ឬ ដីេនះ មនិ្រតូវបន ធរណៈជនេ្របើ្របស់េ យផទ ល់តេទ 

េទៀត។20 បនទ បពី់បនេចញ្រពះ ជ្រកឹតយេនះរចួមក មនអនុ្រកឹតយ ចេ់ យែឡកមយួ ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យ 
នយករដ្ឋម្រន្តីែដលែចងថ ករេធ្វើអនុបេយគ មយួេលើដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ្រតូវែតអនុវត្ត្រសប ម្រពះ ជ្រកឹតយ 

េនះប៉ែុន្តមនិមនែចងលំអិតអំពីនីតិវធីិេឡើយ។21 មនិចបស់េទថមកដល់្រតងចំ់ណុចេនះ េតើ្រពះ ជ្រកឹតយ និងអនុ្រកឹតយ 

ឆន  ំ២០០៦េនះ មនឧត្តមនុភពេលើបទបបញញត្តិស្តីពីករេធ្វើចំ តថ់ន កដី់រដ្ឋ ែដលមនែចងកនុងអនុ្រកឹតយពីេពលមនុ គឺ 
អនុ្រកឹតយឆន  ំ២០០៥ ស្តីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ ឬយ៉ង  ប៉ែុន្តគរួកតសំ់គល់ថ ចបបេ់្រកយេនះ ែចងមនិសូវ លំអិតេទ 
និងមនិមនបទបបញញត្តិែដលនិយយពីករបិទផ យ ឬ ករ្របមលូមតិេយបល់េឡើយ។  

១៩. េនកនុងប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ មនឧទហរណ៍ជេ្រចើនៃនដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ្រតូវបនបែង្វរឲយេទជដីឯកជន 
របស់រដ្ឋ េហើយបនទ បម់ក ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជនននស្រមបេ់គលេ អភឌិ ន ៍ ែដលបញ្ហ េនះមនវភិគ 
បែនថមេទៀតេនែផនកទី VI ខងេ្រកម។  

 

ខ. ចបប ់និងបទបបញញត្តែិដល្រគប្់រគងេលើសមបទនដី  

២០. ចបបភ់មូបិលឆន ២ំ០០១ អនុញញ តនូវករផ្តល់សមបទនដីស្រមបេ់គលេ េសដ្ឋកិចច ឬេគលេ សងគមកិចច។  
ចបបភ់មូបិល កែ៏ចងអំពី “សមបទន្របេភទេផ ងេទៀត” ែដល ចអនុញញ តឲយផ្តល់ស្រមបក់រេ្របើ្របស់ដី ឬ ករេធ្វើ 

ជីវកមម។  េនះ បទ់ងំវស័ិយែរ ៉22 ករេន ទ23 ករអភវិឌ នវ៍ស័ិយឧស ហកមម24 និង សមបទនកំពងែ់ផ ប៉ែុន្ត 

សមបទន្របេភទទងំេនះ មនិសថិតកនុងវ ិ លភពៃនចបបភ់មូបិលេឡើយ។25  
២១. សមបទនដី មនិ ចេកើតេចញពី ថ នភពកនក់បដី់ជកែ់ស្តងបនេទ ផទុយេទវញិ សមបទនដី្រតូវសំ ង 
េលើលិខិតគតិយុត្តជក់ ក ់ ែដលេចញេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច មនុករកនក់បដី់េនះ េហើយសមបទនដី្រតូវែត 
ចុះបញជ ីេន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ ែដល្រកសួងេនះជអនកផ្តល់ “វញិញ បនប្រតសមគ ល់សិទ្ឋិជលួ 

                                                           
២០ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៣ ។  
២១ អនុ្រកឹតយេលខ ១២៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពីវធិននិងនីតិវធិីៃនករេធ្វើអនុបេយគ្រទពយសមបត្តិ ធរណ:របស់រដ្ឋ និង  
     របស់នីតិបុគគល ធរណ:  ម្រ  ៤០ និង ម្រ  ៤១ ។ 
២២ ្រគបដណ្ដ បេ់ យចបបស់្តីពី ករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉ឆន ២ំ០០១ ។ 
២៣ ្រគបដណ្ដ បេ់ យចបបស់្តីពី ជលផល ឆន ២ំ០០៦។ 
២៤ចបបស់្តីពីសមបទន ឆន ២ំ០០៧ ្រគប្់រគង កិចចសនយសមបទន ទកទ់ងនឹងគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនកនុងវស័ិយដូចតេទ៖ (ក)-ករផលិត ករ 

បញជូ ន និងករែចកចយ ថមពលអគគីសនី (ខ)-េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ និង្របពន័ធ ដឹកជញជូ ន មនជ ទិ៍ ផ្លូវថនល់ ព ន ្រព នយន្តេ ះ កំពងែ់ផ 
ផ្លូវែដក ែ្រពកជីក (គ)-ករផគតផ់គងទ់ឹក ្អ ត និងអនមយ័ (ឃ)-េហ ្ឋ រចនសមពន័ធបំេរ ើឲយទូរគមនគមន ៍ និងបេចចកវទិយពត័ម៌ន (ង)-េហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធមូល ្ឋ នសមភ រ:បេ្រមើឲយគំេ ងែផនកេទសចរណ៍ មនជ ទិ៍ រមមណីយ ្ឋ នេទសចរណ៍ រមនទីរ (ច)-េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ បេ្រមើឲយវស័ិយ 
ឧសម័ន និងេ្របង មនជ ទិ៍ បំពងប់ង្ហូរេ្របង និងឧសម័ន (ឆ)-្របពន័ធលូ ្របពន័ធបង្ហូរទឹក និង្របពន័ធបូម ្ត រ (ជ)-្រប្រពឹត្តិកមម និង្រគប្់រគងសំណល់ 
(ឈ)-េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណ:ពកព់ន័ធនឹងវស័ិយសុខភបិល វស័ិយអបរ់ ំ និងវស័ិយកី  (ញ)-េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ បេ្រមើឲយតំបនេ់សដ្ឋកិចច 
ពិេសស និងលំេន ្ឋ នសងគម (ដ)-េហ ្ឋ រចនសមពន័ធបំេរ ើឲយ្របពន័ធធ ្រស្ត និងករងរកសិកមម (ឋ)-វស័ិយេផ ងៗេទៀត ែដលចបបេ់ យ 
ែឡក មយួ អនុញញ តិឲយមនករផ្តល់នូវសមបទន ។ 

២៥ ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៥០ ។ 
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រយៈេពលែវង” ឬ “វញិញ បនប្រតសមគ ល់សិទ្ឋសិមបទនដីេសដ្ឋកិចច" ។26 ដូចបនបរយិយខងេលើ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច 

និងសមបទនដីសងគមកិចច ចផ្តល់បនែតេនេលើដីឯកជនរបស់រដ្ឋែតប៉េុ ្ណ ះ។27  
២២. សមបទនដីសងគមកិចច ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបផ់្តល់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋឲយដល់្រគួ រ្រកី្រកែដលខ្វះខតដី 
ស្រមបស់ងលំ់េន ្ឋ ន ឬ េធ្វើកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ និងផ្តល់ដីលំេន ្ឋ នដល់េយធិនរ ំ យ និង ្រគួ រយុទធជន 

ពលីពិករ។  សមបទនេនះ ្រតូវបនបញញត្តិេ យអនុ្រកឹតយ ស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច។28 អនុ្រកឹតយ ស្តីពីសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច ្រតូវបនផ្តល់ឲយសមបទនិក េធ្វើករឈូសឆយដី េដើមបេី្របើ្របស់ស្រមបេ់ធ្វើ ជីវកមម កសិកមម និងកសិ-
ឧស ហកមម។ អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតូវបនអនុមត័កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ បញញត្តិអំពីនីតិវធីិផ្តល់សមបទន 
និងផ្តល់មកនូវករវវិឌ រកីចេ្រមើនដសំ៏ខនម់យួ កនុងករបេងកើត្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និងបទបញជ ស្រមបក់រផ្តល់ និងករ្រគប ់
្រគងសមបទន្របេភទេនះ បទ់ងំលកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ និងេធ្វើករ យតៃម្លផលបះ៉ 
ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម (លកខណៈវនិិចឆយ័ធំៗពីរ កនុងចំេ មលកខខណ័វនិិចឆយ័ធំៗចំននួ្រប ំមនសរសរេន កនុងែផនកទី 

III (គ) ចំណុច ១.៣។29  
២៣. សមបទនដីស្រមបេ់គលេ េសដ្ឋកិចច បទ់ងំចំករេឈើ  ំ (មនដូចជ េកសូ៊ ដូងេ្របង ៃម៉ ក ់ េ្របង 
ខយល់ និងដូង) និងកសិ-ឧស ហកមម” (ផលិតកមមម្ហូប រ្រទង្់រទយធំ ដូចជ ដំឡូងម ី ្រសូវ េពត និងសែណ្ត ក 

េសៀង ជេដើម)។30 េ្រកមចបបភ់មូបិល សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ផ្តល់សិទធិផ្ត ចម់ខុឲយវនិិេយគិនកនុងករ្រគប្់រគង និង 
្របមលូផលេលើដីេនះ ប៉ែុន្ត បេងកើតបន្រតឹមែតសិទធិេ្របើ្របស់ដីេនះ កនុងអំឡុងេពលមយួែដលបនកំណតច់បស់ ស់ 

កនុងកិចចសនយសមបទនប៉េុ ្ណ ះ។31 ករផ្តល់សមបទនដីស្រមបេ់គលេ េសដ្ឋកិចច គឺស្រមបជ់ថនូរនឹងករបនមកវញិ 
នូវករវនិិេយគជក់ ក ់ពនធ ករ និងៃថ្លឈនួលដី។  

២៤. ចបបប់នកំណតថ់ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចមនទំហំេ្រចើនបំផុត្រតឹមែត ១០.០០០ (មយួមុនឺហិក ) 
េហើយករផ្តល់សមបទនដីេ្រចើនកែន្លងឲយេទបគុគលែតមន ក ់ឬ ឲយនីតិបគុគលេ្រចើន ែត្រគប្់រគងេ យរបូវន្តបគុគល ឬ នីតិ 
បគុគលដែដលៗ ្រតូវបន មឃត។់ (េនះទំនងជកនុងេគលបំណងេជៀស ងករេ្របើ្របស់ផ្ត ចម់ខុែតមន កឯ់ងនូវ 

ធនធនធមមជតិ)។ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច មនរយៈេពលកំណត ់៩៩ ឆន  ំ(េកសិប្របបំនួ) ឆន  ំយ៉ងេ្រចើន។32 កន្លងមក 
រ ្ឋ ភបិលថន កេ់ខត្ត-្រកុង មនសិទ្ឋិអំ ចផ្តល់សមបទនដីទំហំ ១.០០០ (មយួពនហិ់ក ) ឬ តិចជងេនះ (េនះេបើ 
េយង មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឆន ២ំ០០៥)។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កនុងឆន ២ំ០០៨ សិទ្ឋិអំ ចេនះ 
                                                           
២៦ ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៥៣ និង អនុ្រកឹតយ េលខ ១១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពីករ កប់ញច ំ ករេផទរ 

នូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ៦។   
២៧ ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៥៨។ 
២៨ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមនី ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច ម្រ  ២ និង ម្រ  ៣។  
២៩ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ៤ (៣) និង ម្រ ៤ (៥)។ 
៣០ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចមយួចំនួន បន បប់ញចូ លទងំសមភ រៈឧបករណ៍ស្រមបក់រចិញច ឹមសត្វ សូមេមើលឧទហរណ៍៖ ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ ្រកូ ្ត រ 

(Agro Star Investment) េនេខត្តកំពងច់ម (http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile/10-kcm/23-kcm-agrostar.html) 
៣១ ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៥២។ 
៣២ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៥៩ និង ម្រ  ៦១។ 
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្រតូវបនដកហូតវញិ េ យរ ្ឋ ភបិលថន កក់ ្ត ល។ បចចុបបនន មនែត ថ នបន័ជតិែតប៉េុ ្ណ ះ ែដលមនអំ ចផ្តល់ 

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េទះជសមបទនមនទំហំប៉ុ ្ណ កេ៏ យ។33 រ ្ឋ ភបិល ចលុបេចលសមបទនដីបន ្របសិន 

ជសមបទនិកមនិេគរព មលកខខណ្ឌ ែដលមនែចងកនុងកិចចសនយសមបទន។34 មយ៉ងវញិេទៀត សមបទនកស៏ថិតេ្រកម 

កមមវតថុៃនបញញត្តរិបស់្រកមរដ្ឋបបេវណីែដរទកទ់ងនឹងករជលួជអចិៃ្រន្តយ ៍និងករជលួរយៈេពលែវង។35  

២៥. អនុ្រកឹតយមយួ ែដលបនេចញកនុងឆន ២ំ០០៧ កំណតអំ់ពីេគលករណ៍ និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងករផ្តល់សិទ្ឋិ 
ដល់អនកវនិិេយគកនុងករ កប់ញច សំ្រមបធ់ន និងករេផទរនូវសិទ្ឋិេលើករជលួរយៈេពលែវង ឬ សិទ្ឋិេលើសមបទនដី 

េសដ្ឋកិចច ។36 អនុ្រកឹតយេនះ ផ្តល់សិទធិឲយសមបទនិក ចេផទរសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឬ េ្របើ្របស់ ស្រមបក់រ ក ់

បញច ំ37 ប៉ែុន្តសមបទនិកមនិ ចេផទរសិទ្ឋិ ឬ កប់ញច  ំ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនះបនេឡើយ ្របសិនជដីេនះមនិ្រតូវ 

បនអភវិឌ ន្៍រសប មលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយសមបទនេដើម។38 បទបញញត្តិេនះ ទំនងជមនេគលេ បងក រឈមួញដី ពី 
ករ្របមលូទិញដីទុកលកយ់កចំេណញ មរយៈ្របពន័ធសមបទនដី។ អនុ្រកឹតយេនះែចងថ មនែតអចលនវតថុែដលបន 
ចុះបញជ ីកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លីេទ េទើប ចជកមមវតថុៃនករេធ្វើសមបទនបន េហើយលុះ្រ ែតសមបទនេនះ ្រតូវ 
បនអនុមត័យល់្រពមេ យ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងរដ្ឋម្រន្តី ឬ ្របធន ថ បន័ ឬ អភបិលេខត្ត-្រកុងពក ់

ពន័ធែដល្រគប្់រគងដីេនះ។39 អនុ្រកឹតយេនះ បនបញជ កេ់ឡើងវញិផងែដរថ សមបទនិក មនិ ចក្ល យជកមមសិទធិករេលើ 

ដីេនះបនេឡើយ។40 
 

គ. បចចុបបននភពៃននីតិវធីិផ្តល់សមបទនដី – តួនទីរបស់តួអងគរដ្ឋ 

១.១  ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ 

២៦. ្រកសូងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ (្រកសួងកសិកមម) គឺជ ថ បន័ែតមយួគត ់ ែដលមនអំ ចផ្តល់      
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ េបើេយង មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច នីតិវធីិស្រមបក់រផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច 
ច្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេឡើង មរយៈសំេណើ មនករអំពវនវ ែដល ជញ ធររ ្ឋ ភបិលមនសមតថកិចច ជអនកេលើក 

គេ្រមង េដើមបអំីពវនវឲយអនកវនិិេយគ កសំ់េណើ  ឬ សំេណើ មនិមនករអំពវនវ  ែដលអនកវនិិេយគជអនកេលើក 
គេ្រមង ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កវ៏ធីិ ្រស្ត ទិភព ស្រមបក់រផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច គឺវធីិ ្រស្តអំពវនវ 
                                                           
៣៣ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៣១ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ ស្តីពីករែកស្រមួលអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ 
៣៤ ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៥៥។ 
៣៥ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣០៧។  
៣៦ អនុ្រកឹតយេលខ១១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពីករ កប់ញច ំ ករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើសមប 

ទនដីេសដ្ឋកិចច។ 
៣៧ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ១។ 
៣៨ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៣។ 
៣៩ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៥។ 
៤០ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៤។ 
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ឲយ កសំ់េណើ កនុងលកខណៈ្របកតួ្របែជង េហើយសំេណើ មនិមនករអំពវនវ ច្រតូវបនពិចរ ែតកនុងករណី 
ពិេសស ែដលអនកវនិិេយគសនយផ្តល់អតថ្របេយជនក៍នុងលកខណៈពិេសស មរយៈករនមំកនូវបេចចកវទិយថមី កររមួ 

ចំែណកជពិេសសេទសមបទនដីសងគមកិចច ឬ ផ្តល់លទធភពកនុងកររកទីផ រែកៃចន ឬទី ផ រនេំចញ។41 សមបទនដី 

េសដ្ឋកិចច ច្រតូវបនផ្តល់ឲយែតចំេពះដីែដលបនបំេពញ្រគបល់កខណវនិិចឆយ័ខងេ្រកមេនះ៖42 ដីែដល្រតូវបនចុះ 
បញជ ី និងបនេធ្វើចំ តថ់ន កជ់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ, ដីែដលមនែផនករេ្របើ្របស់ដី អនុមត័េ យគណៈកមម ធិករ្រគប ់
្រគងដីរដ្ឋថន កេ់ខត្ត-្រកុង េហើយករេ្របើ្របស់មនលកខណៈ្រសបេទ មែផនករេនះ, និងដីែដលបនេធ្វើករ យតៃម្ល 
េហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមចំេពះករេ្របើ្របស់ និងករអភវិឌ នដី៍ស្រមបគ់េ្រមងសមបទន, ដីែដលមន 
ដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ ងំទីលំេនថមី ្រសប ម្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងនីតិវធីិជធរមន េ យ ជញ ធរធនថ មនិ 
មនករបងខំឲយេធ្វើករ ងំទីលំេនថមីេ យមនិសម័្រគចិត្តពីអនកកនក់បដី់្រសបចបប ់ និង ្រតូវ្រតូវធនចំេពះករេគរព 
សិទ្ឋិមនមន្រចកេចញចូលេទកនដី់ឯកជន, និងដីែដលមនករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈអំពីគេ្រមង ឬ សំេណើ  
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជមយួ ជញ ធរែដនដី និង្របជពលរដ្ឋមលូ ្ឋ ន។  

២៧. អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច កប៏នបេងកើតេឡើងផងែដរនូវេលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទស ែដល ងំេន 
្រកសូងកសិកមមែដលមន ណតិ្តគ្ំរទដល់ ជញ ធរកនុងករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលមន្រ ប ់
បទ់ងំេលើករអនុវត្ត មលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយសមបទន, ្របកចំ់ណូល និងៃថ្លេ្របើ្របស់ដី មកិចចសនយសមបទន, 

ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ េដើមប្ីរបមលូមតិេយបល់អំពីសកមមភពសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនឃំុ/សងក ត ់ ែដលដី 

សមបទនេនះសថិតេន, េសនើឲយមនករេធ្វើនិយត័កមមដីេនះ43 និងេសនើឲយសមបទនិក សម័្រគចិត្តកតៃ់ផទដីែដលមនទំហំ 
េលើសពី ១០.០០០ (មយួមុនឺ) ហិក  ។ េលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទស ក្៏រតូវត្រមូវឲយបេងកើតេសៀវេភកត្់រ សមបទនដី 

េសដ្ឋកិចច។44  

១.២  ្រកសួងបរ ិ ថ ន 

២៨. ្រកសួងបរ ិ ថ ន (MoE) ទទលួខុស្រតូវកនុងករបេងកើតេគលនេយបយបរ ិ ថ ន និងអនុវត្តែផនករសកមមភព 
ស្តីពីបរ ិ ថ ន េ យសហករជមយួ្រកសួងពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ ្រកសួងេនះ េដើរតនួទីសំខនផ់ងែដរកនុងករអេងកត 
ពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់ជូនរ ្ឋ ភបិលអំពីផលបះ៉ពល់ែដល ចមនរបស់គេ្រមងវនិិេយគ។ ្រកសួងេនះ កទ៏ទលួ 

                                                           
៤១ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ១៨។ 
៤២ ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៤។ 
៤៣ េនះគឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសូងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់ និង បប់ញចូ លទងំករែកត្រមូវកបលដី ករវនិិចឆយ័សិទធិេលើដីធ្ល ី

របស់អនកកនក់បក់បលដី កនុងតំបន្់រតួតពិនិតយេឡើងវញិ និងករចុះបញជ ីកបលដី មនីតិវធិីជធរមន។ អនុ្រកឹតយេលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី 
២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ៤២។ 

៤៤ ពត័ម៌ន្រតូវបនេសនើសំុជ យលកខអក រពី្រកសួងកសិកមម រកុខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ អំពី ថ នភពៃនេសៀវេភកត្់រ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង 
អំពីករវវិឌ នរ៍កីចេ្រមើនៃនេលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទស ( បទ់ងំពត័ម៌នអំពីករពិនិតយេមើលេឡើងវញិ នូវសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលមន្រ ប ់
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ខ្លះ ែដលមនទំហំេលើសពី ១០.០០០ ហិក  និងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ខ្លះមនទំហំតិចជង ១.០០០ ហិក ) ប៉ុែន្ត 
មនិមនមនករេឆ្លើយតប មយួ្រតូវបនទទួលេនះេទ។ ដូេចនះ េនខណៈេពលសរេសររបយករណ៍េនះ ពត័ម៌នជផ្លូវករអំពីករវវិឌ នៃ៍ន 
េសៀវេភកត្់រ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងករងររបស់េលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទស គឺែផ្អកេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ  ្របម៉ញ់ និង 
េន ទ ែដលបចចុបបននមនទិនននយ័្រតឹម ឆន ២ំ០១០ (េលើកែលងែតសថិតិ្រកុមហុ៊នវនិិេយគដីសមបទនែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ្រកសួង 
កសិកមម រកុខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ គិត្រតឹមៃថងទី ៨ ែខ មថុិន ឆន  ំ២០១២)។ 
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ខុស្រតូវផងែដរ កនុងករ មឃ្ល េំមើល និងករេធ្វើអធិករកិចចេលើ្របភពបំពុល  និងអនុវត្តបទបបញញត្តិពកព់ន័ធ េដើមបឲីយមន 

ករផ្តនទ េទសចំេពះកររេំ ភចបបស់្តីពីករបំពុលបរ ិ ថ នរបស់កមពុជ។45  

២៩. ្រកសួងបរ ិ ថ ន េដើរតនួទីសំខនក់នុងករអនុមត័យល់្រពមេលើគេ្រមងអភវិឌ នធំ៍ៗទងំអស់ បទ់ងំ្របេភទ 
េផ ងៗៃនសមបទនដីផងែដរ។ ជពិេសស ចបបស់្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ែដលែចងថ 

ល់គេ្រមងអភវិឌ នរ៍បស់ឯកជន ឬ ធរណៈ ្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។46 ្រកសួងបរ ិ ថ ន មន 
ភរកិចចពិនិតយ និង យតៃម្លេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងធនឲយមនករ្របតិបត្តិ មករ យ 
តៃម្លទងំេនះ។ េនះ បទ់ងំ ករ ម ន ករឃ្ល េំមើលេពញេលញ និងករចតវ់ធិនករឲយមច ស់គេ្រមង្របតិបត្តិ ម 

ែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន កនុងដំ កក់ល ងសង ់ ្របតិបត្តិ និងបញចបគ់េ្រមង។47 អនុ្រកឹតយស្តីពីកិចចដំេណើ រករ យ 
តៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន មន យបញជ ីគេ្រមង្រគប្់របេភទ ែដលត្រមូវឲយេធ្វើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន រមួ 
មន ែផនកផលិតផលពីេឈើ ែផនកផលិត្រក ស វស័ិយកសិកមម ែផនកផលិតផលពីែរ ៉ រអីគគសីនី េ ងច្រកអគគីសនី វស័ិយ 

េទសចរណ៍ និងគេ្រមងេហតថរចនសមពន័ធេផ ងៗ។48 ចបបជ់ក់ កម់យួចំននួេទៀត កម៍នែចងផងែដរថ ្រតូវេធ្វើករ 

យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន មនុនឹងអនុមត័យល់្រពមេលើគេ្រមងសមបទន មយួ។49  

៣០. ្រកសួងបរ ិ ថ ន កម៏នតនួទី្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមមជតិរបស់កមពុជផងែដរ។50 េ យ រគេ្រមងអភវិឌ ន ៍
ជេ្រចើន ្រតូវបនអនុមត័យល់្រពមេនេលើតំបនែ់ដលសថិតេនកនុង ឬ េនជបនឹ់ងតំបនក់រពរធមមជតិេនះ ដូេចនះ តនួទី 
េនះសំខន់ ស់។ ដូចែដលមនពិភក េនែផនកខងេ្រកមៃនរបយករណ៍េនះ ្រកសួងបរ ិ ថ ន  មនតនួទីសនូល 
កនុងដំេណើ រករៃនករកំណតតំ់បន្់រគប្់រគង សថិតេនកនុងតំបនក់រពរ ឲយេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព ែដល ច 
េបើកតំបនទ់ងំេនះស្រមបក់រវនិិេយគ និងករអភវិឌ ន៍ មរយៈសមបទន និងករ្រពមេ្រព ងេផ ងេទៀត។ េនេពល 
កំពុងសរេសររបយករណ៍េនះ ភពមនិចបស់ ស់េនមនេនេឡើយ អំពីដំេណើ រករែដលកំពុងអនុវត្ត ស្រមបក់រ 
ផ្តល់សមបទនទងំេនះ និងអំពីថ េតើ ថ បន័ ជអនកពិនិតយ យតៃម្លចុងេ្រកយ និងអនុមត័យល់្រពមេលើគេ្រមង 
េនះ។  អនុ្រកឹតយមយួែដលេចញេ យរ ្ឋ ភបិល កនុងឆន ២ំ០០៧ ែចងថ កនុងករណីៃនករជលួ ែដលផ្តល់េ យ ជ 
រ ្ឋ ភបិល េហើយដីជកមមវតថុៃនករជលួេនពំុទនម់នវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុ ឬ បណ័្ណ សមគ ល់សិទធិកន ់
កបអ់ចលនវតថុេនេឡើយេនះ កិចចសនយជលួ ្រតូវចុះហតថេលខេ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ និង រដ្ឋ 
ម្រន្តី ឬ ្របធន ថ បន័ ឬ អភបិលេខត្ត-្រកុងពកព់ន័ធ ែដល្រគប្់រគងដីេនះ ែដល ច បប់ញចូ លទងំ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 

                                                           
45 អនុ្រកឹតយ េលខ ៥៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ២៥ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៧ ស្តីពីករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្តិេទរបស់ ្រកសួងបរ ិ ថ ន ម្រ  ៣។  
46 ចបបស់្តីពី ករករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ឆន ១ំ៩៩៦ ម្រ  ៦។  
47

 អនុ្រកឹតយេលខ ៧២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩៩ ស្តីពីកិចចដំេណើ រករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន។ 
48 ដូចគន ខងេលើ ឧបសមពន័ធ។  
49 សូមេមើលដូចជ អនុ្រកឹតយស្តីពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ៤ (៣)។ ចបបស់្តីពី ករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីកមមធនធនែរ ៉ម្រ  ២១ (២)។ 

ចបបស់្តីពី ៃ្រពេឈើ ម្រ  ៤។  
50 ចបបស់្តីពី តំបនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ  ៤។ ្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី០១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ ស្តីពីករបេងកើតតំបនក់រពរធមមជតិ។  
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បរ ិ ថ នផងែដរ កល ពកព់ន័ធនិងតំបនក់រពរធមមជតិ។51 េទះជយ៉ង កេ៏ យ អនុ្រកឹតយេនះ មនិបនែចង 
លំអិតអំពីថេតើ ជញ ធរមយួ ែដលមនភរកិចចពិត្របកដ កនុងករអនុមត័យល់្រពមេលើកិចចសនយជលួេនះ ឬ ថេតើ 
្រតូវអនុវត្ត មនីតិវធីិអ្វីខ្លះ។ ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ ផ្តល់ ណត្តិឲយ្រកសួងបរ ិ ថ ន ជអនកេរៀបចំបេងកើត 
គណៈកមម ធិករជតិ ស្រមបេ់ ះ្រ យបតុភពេលើករ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមមជតិ(NCRPAM) ែដលមន រដ្ឋម្រន្តី 
្រកសួងបរ ិ ថ ន ជ្របធន េដើមបេី ះ្រ យទំនស់ែដលេកើតេចញពីគេ្រមងវនិិេយគេនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិទងំ 

េនះ ។52  
 

១.៣  ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ  

៣១. ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ (MEF) ្រតូវបនផ្តល់ ណត្តិឲយជយួ ដល់រ ្ឋ ភបិលកនុងករែណន ំ និងករ 
្រគប្់រគងេសដ្ឋកិចច និងកនុងកិចចករហិរញញ វតថុ បទ់ងំករបេងកើតេគលនេយបយ និងករ្រគប្់រគងវនិិេយគ េដើមបគី្ំរទ 
ដល់ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច និងេលើកកំពស់កំរតិជីវភពរស់េនរបស់្របជជនកមពុជ ែផ្អកេលើេគលករណ៍េសដ្ឋកិចច 
ទីផ រេសរ ី និងសមភពសងគម។ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ចូលរមួផងែដរកនុងករេរៀបចំ ករ្របតិបត្តិ និងករ ម 
ឃ្ល េំមើលករអនុវត្តេគលនេយបយេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ មឃ្ល េំមើលចំណូលពីថវកិជតិ និង្រគប្់រគង្រទពយ 

សមបត្តិ ធរណៈ។53 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ្រតូវបនផ្តល់អំ ចឲយចុះហតថេលខេលើកិចចសនយសមបទនដី 
ជមយួ្រកសួងពកព់ន័ធេផ ងេទៀត ឬ្របធន ថ បន័ ឬ អភបិលេខត្ត/្រកុងនន ែដលជអជញ ធរ្រគប្់រគងដីែដលពំុទន ់

មនវញិញ បនប្រតសមគ ល់សិទ្ឋកិនក់ប ់្រសប មលកខខណ្ឌ កំណតជ់ក់ ក។់54  
 

 ១.៤  ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល  

៣២. ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល (MIME) មនភរកិចចមយួចំននួកនុងចំេ មភរកិចចដៃទេផ ងេទៀត កនុង 
ករេចញ ជញ បណ័្ណ ធនធនែរ។៉ អនុេ ម មចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉ ឆន  ំ ២០០១ 
្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល មនភរកិចច្រគប្់រគង និងពិនិតយេលើ្របតិបត្តិកររកុរកែរទ៉ងំអស់ េដើមបធីនករ 

អនុវត្ត្រសប មចបបេ់នះ។55 ជញ បណ័្ណ ធនធនែរ ៉រមួមន ៦ ្របេភទគឺ៖ ជញ បណ័្ណ សិបបកមម ធនធនែរ ៉56 ជញ បណ័្ណ  

                                                           
51

 អនុ្រកឹតយ េលខ ១១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ២៩ ែខសី  ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពីករ កប់ញច ំ ករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ៥ ែចងថ “មនែតអចលនវតថុែដលបនចុះបញជ ីេនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លីេទ េទើប ច កជ់កមមវតថុៃនករេធ្វើ 
សមបទន ឬករជួលរយៈេពលែវងបន។ កនុងករណីៃនករជួលែដលផ្តល់េ យ ជរ ្ឋ ភបិល េហើយដីជកមមវតថុៃនករជួល េនពុំទនម់នវញិញ  
បនប្រតសំគល់មច ស់អចលនវតថុេទ ឬ បណ្ណ័ សំគល់សិទធិកនក់បអ់ចលនវតថុេនេឡើយេនះ កិចចសនយជួល ្រតូវចុះហតថេលខ េ យរដ្ឋម្រន្តី 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និង រដ្ឋម្រន្តី ឬ ្របធន ថ បន័ ឬ អភបិលេខត្ត្រកុងពកព់ន័ធ ែដលជ ជញ ធរ្រគប្់រគងដីេនះ”។  

52  ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ  ២០។ 
53  អនុ្រកឹតយេលខ ០៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ២ំ០០០ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ។ 
54

 អនុ្រកឹតយេលខ ១១៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពីករ កប់ញច ំ ករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើសមប 
ទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ៥។ 

55
  ចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីកមមធនធនែរ ៉ឆន  ំ២០០១ ម្រ  ១៥។  
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អណ្តូ ងែរេ៉បើក និងករ ្ឋ ន យថម ជញ បណ័្ណ ជីវកមមែរត៉បូងថមមនតៃម្ល57 ជញ បណ័្ណ ែកៃចនធនធនែរ ៉ ជញ បណ័្ណ ែស្វង 

រកុរក ជញ បណ័្ណ ឧស ហកមម ជីវកមមធនធនែរ។៉58 េដើមបបីន ជញ បណ័្ណ ឧស ហកមម ជីវកមមធនធនែរ ៉  ្រកុមហុ៊ន 
្រតូវែតបង្ហ ញថ ខ្លួនមនលទធភព្រគប្់រគនែ់ផនកបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ េដើមប្ីរបតិបត្តិករគេ្រមងេនះ។ អនក ក ់
ពកយសំុ ក្៏រតូវអនុវត្ត មករកំណតម់យួចំននួផងែដរ ដូចជ៖ ករសិក អំពីសមទិធិលទធភព និង យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់ 
បរ ិ ថ ន ករបេងកើតគេ្រមងករពរសុខភព និងសុវតថិភពដល់កមមករ ករបេងកើតគេ្រមងអបរ់ ំបណ្តុ ះប ្ត ល និងផ្តល់ 
ករងរដល់្របជពលរដ្ឋែខមរ និងករេរៀបចំគេ្រមងស្រមប ់ករបិទបញចប្់របតិបត្តិករ (ឬ បិទសកមមភពគេ្រមង) ែស្វង 

រកុរកែរ ៉េហើយនិងករ ្ត របរ ិ ថ នែដលបះ៉ពល់េនជំុវញិ តំបនអ់ណ្តូ ងែរេ៉នះេឡើងវញិ។59 
 

 ១.៥  ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ   

៣៣. ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ (CDC)  ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េ យចបបស់្តីពីវនិិេយគ ឆន ១ំ៩៩៤ ែដលផ្តល់ 
អំ ចឲយ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ ជអងគករមនសមតថកិចចខពស់បំផុត កនុងករពិនិតយសេ្រមចេលើករវនិិេយគវស័ិយ 

ឯកជន និងវស័ិយ ធរណៈេនកមពុជ។60 ្រកុម្របឹក េនះ មនសមសភពនយករដ្ឋម្រន្តី ជ្របធន និងមនេទស 

រដ្ឋម្រន្តីទងំ យមកពី្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន។61 គណៈកមម ធិករវនិិេយគកមពុជ និង គណៈកមម ធិករតំបន ់
េសដ្ឋកិចចពិេសសកមពុជ គឺជេសនធិកររបស់្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ  ស្រមបក់រវនិិេយគវស័ិយឯកជន ពិនិតយេលើ 
គេ្រមងវនិិេយគេនកនុង និងេនេ្រកតំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសសេរៀងៗខ្លួន។ គណៈកមម ធិករទងំពីរេនះ មនភរកិចចពិនិតយ 
សំេណើ វនិិេយគ បទ់ងំសំេណើ សមបទនដី និងផ្តល់ឲយមននូវករេលើកទឹកចិត្តដល់គេ្រមងវនិិេយគទងំ យ  
ែដលបំេពញបន មលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ែដលបនកំណតក់នុងចបបស់្តីពីវនិិេយគ ឆន ១ំ៩៩៤។ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រប្រពឹត្ត 
េទៃន្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ ែចងថ ល់ករវនិិេយគែដលមនទំហំទុនវនិិេយគេ្រចើនជង ៥០ ន ដុ ្ល រ 
េមរចិ ្រតូវែតបនអនុមត័យល់្រពមេ យ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ និងសំុេយបល់សេ្រមចពីគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី  េហើយ 

                                                                                                                                                                                     
56  ពកយសំុ ជញ បណ័្ណ សិបបកមមធនធនែរ ៉្រតូវបនដំេណើ រករេទ មរយៈ មនទីរឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល េនកនុងតំបន ់ែដល ជញ បណ័្ណ េនះសថិត 

េន  (ម្រ  ១៤ ៃនចបបស់្តីពី ករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីកមមធនធនែរ ៉)។ 
57

  ជញ បណ័្ណ អណ្តូ ងែរេ៉បើក និងករ ្ឋ ន យថម ផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ននូវសិទធិែស្វងរកុរកធនធនែរ ៉ សំណង ់មនជ ទិ៍ខ ច ់ ្រកួស ថមសំណង ់ េតរតី 
សីុមង៉ ់ដីឥដ្ឋ ថមកំេបរ និងថមម៉ប (ម្រ  ១១(២) ៃនចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីកមមធនធនែរ)៉។ ករអនុញញ តិឲយបូមខ ចព់ីសទឹង និង 
សមុ្រទ ក្៏រតូវបនផ្តល់ឲយផងែដរ មរយៈ ជញ បណ័្ណ អណ្តូ ងែរេ៉បើក និងករ ្ឋ ន យថម។ ជញ បណ័្ណ ជីកមមែរត៉បូងថមមនតៃម្ល ផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ន 
នូវសិទធិែស្វងរកុរកែរត៉បូងថមមនតៃម្ល មនជ ទិ៍ េព្រជ តបូងទទឹម តបូងកេណ្ត ង និងែរត៉បូងថមមនតៃម្លទងំ យេផ ងេទៀត។ ជញ បណ័្ណ ទងំពីរ 
្របេភទេនះ ្រគបដណ្ត បទ់ងំេលើករែស្វងរុករក និងករេធ្វើ ជីវកមម  ្រពមទងំត្រមូវឲយមនករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នផងែដរ។  

58
 ចំេពះ្រកុមហុ៊នែដលែស្វងរកុរកធនធនែរម៉នតៃម្ល មនជ ទិ៍ ែរម៉ស ឬ ែរប៉ុកសីុត ជលកខណៈឧស ហកមម ្រតូវែតទទួលបននូវ ជញ បណ័្ណ  
ចំនួនពីរសំខន ់ គឺ ជញ បណ័្ណ ែស្វងរកុរក (ែដលផ្តល់សិទធិឲយ្រកុមហុ៊នេធ្វើករែស្វងរុករកធនធនែរ)៉ និង ជញ បណ័្ណ ឧស ហកមម ជីវកមមធនធនែរ ៉
(ែដលផ្តល់សិទធិឲយ្រកុមហុ៊នចបេ់ផ្តើមែស្វងរុករកធនធនែរម៉នតៃម្លជលកខណៈឧស ហកមម)។ េដើមបី កព់កយសំុ ជញ បណ័្ណ ឧស ហកមម ជីវកមម 
ធនធនែរ ៉ ជបឋម ្រកុមហុ៊ន្រតូវ កព់កយសំុេទ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ (CDC) ែដលជ ថ បន័ទទួលបនទុកកនុងករពិនិតយ និងអនុមត័យល់ 
្រពមេលើគេ្រមងអភវិឌ នសំ៍ខន់ៗ ។ បនទ បព់ីមនករអនុមត័យល់្រពមពី្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ (CDC) ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 
(MIME) នឹងេចញ ជញ បណ័្ណ ឲយ្រកុមហុ៊នេនះ។  

59  ចបបស់្តីពី ករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីកមមធនធនែរ ៉ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ១១(៦) និង ម្រ  ២១។  
60

  ចបបស់្តីពី វនិិេយគ ឆន ១ំ៩៩៤ ម្រ  ៣ និងចបបស់្តីពី វេិ ធនកមមចបបស់្តីពី វនិិេយគ ឆន ២ំ០០៣។  
61

  អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់ ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ ម្រ  ១។  
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ែដលអនុវត្តដូចគន េនះែដរ ចំេពះគេ្រមងរកុរក និងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉ និងធនធនធមមជតិ គេ្រមងែដល ច 

បងកេ្រគះថន កដ់ល់បរ ិ ថ ន និងគេ្រមងសមបទនៃនវស័ិយេហ ថ រចនសមពន័ធ។62 ដូេចនះ ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ េដើរ 
តនួទីសំខនក់នុងករេលើកកមពស់ និងករអនុមត័យល់្រពមេលើគេ្រមងវនិិេយគសមបទនដី។ 

  

 ១.៦  ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ 

៣៤. ចបបភ់មូបិលឆន ២ំ០០១ បនកំណតថ់ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ (MLMUPC) ជ 
អងគភពែដលមនភរកិចចេចញបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី និង្រគប្់រគងរដ្ឋបលសុរេិយដីេលើដី្រគប្់របេភទ បទ់ងំដីរបស់រដ្ឋ 
ែដល បប់ញចូ លទងំ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋែដល ច្រតូវបនផ្តល់សមបទន។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង 
សំណង ់មនភរកិចចេធ្វើនិយត័កមមដី េនេពលមនករេសនើសំុពីេលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទសសមបទនេសដ្ឋកិចច ។ េនះ ប ់
ទងំ ករែកត្រមូវកបលដី ករវនិិចឆយ័សិទធិេលើដីធ្លីរបស់អនកកនក់បក់បលដី កនុងតំបនម់នករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ ករ 
ស់ែវង និងករចុះបញជ ីកបលដី មនីតិវធីិជធរមន។ សមបទនដី ឬ ករជលួរយៈេពលែវង ្រតូវេធ្វើេលខចរកឹ េនេលើ 

បណ័្ណ សមគ ល់សិទ្ឋិកនក់បអ់ចលនវតថុ ឬ េលើវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុ េន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយ 
កមម និង សំណង ់  និង្រកសួងេនះ ្រតូវេចញវញិញ បនប្រតសមគ ល់សិទ្ឋិជលួរយៈេពលែវង ឬ វញិញ បនប្រតសមគ ល់សិទ្ឋិ 

សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ។63 រហូតមកទល់េពលេនះ ្រកសួងេនះ បនចុះបញជ ីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចបនចំននួ ១៨ ទី ងំ 

េហើយ ែដលមនៃផទដីសរបុ ១០១.០០០ ហិក ។64 

ឃ. អន្តរកមមជមយួចបប ់និងបទបបញញត្តដិៃទេទៀត ែដល្រគប្់រគបេ់លើសមបទនដី  

 ១.១  ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ  

៣៥. កនុងឆន ១ំ៩៩៣ ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតតំបនក់រពរធមមជតិ បនកំណតតំ់បនក់រពរធមមជតិចំននួ ២៣ 
កែន្លង។ អនុ្រកឹតយេចញេពលេ្រកយមកេទៀត បនបែនថមតំបនម់យួចំននួេទៀត េទកនុងបញជ ីតំបនក់រពរធមមជតិរបស់ 
កមពុជ និងបនែកស្រមួលទំហំតំបនក់រពរធមមជតិទងំ ២៣ ខងេដើម។  បចចុបបននេនះ មនិទនម់នជ ធរណៈេទ 
នូវបញជ ីតំបនក់រពរធមមជតិ និង្រពំ្របទល់ៃនតំបនទ់ងំេនះ។ ្រពះ ជ្រកឹតយ ឆន ១ំ៩៩៣ ែបងែចកតំបនក់រពរធមមជតិ 
ជបនួ្របេភទេផ ងគន គឺ តំបនឧ់ទយនធមមជតិ តំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រព តំបនក់រពរេទសភព និងតំបនទ់ទលួរងនូវ 
ករេ្របើ្របស់េ្រចើនមខុ។  
  

                                                           
62  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ១១។ 
63 អនុ្រកឹតយ េលខ ១៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ៤ (១) ែចងថ មុនេពលផ្តល់ដីសមបទន 

េសដ្ឋកិចច ដីេនះ្រតូវែតបនចុះបញជ ី និងេធ្វើចំ តថ់ន កថ់ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ្រសប មអនុ្រកឹតយស្តីពី ករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ និង អនុ្រកឹតយស្តីពី 
នីតិវធិីៃនករក ងប្លងសុ់រេិយដីនិងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី ឬ អនុ្រកឹតយស្តីពីករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈ ចេ់ យដុំ។ ម្រ  ២ ៃនអនុ្រកឹតយ 
ស្តីពី ករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈ ចេ់ យដុំ បនផ្តល់តួនទីឲយអគគនយក ្ឋ នសុរេិយដី និងភូមិ ្រស្ត ៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម 
និងសំណង ់ នូវករែណន ំ ស្រមបស្រមួល និងពិនិតយ ម នករអនុវត្តអនុ្រកឹតយេនះ ។ សូមេមើលផងែដរ អនុ្រកឹតយេលខ ១១៤ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី២៩ ែខ សី  ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពី ករ កប់ញច ំ ករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ សិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ម្រ  ៦។ 

64
 លិខិតេលខ ៥៥៦ ដនស/អកគដ ចុះៃថងទី ២៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ េផញើជូន្រកសួងករ 
បរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េឆ្លើយតបនឹងលិខិតេសនើសំុរបស់អនក យករណ៍ពិេសស ទកទ់ងនឹងដីសមបទនេនកនុង្របេទសកមពុជ។  
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៣៦. ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ ចូលជធរមនកនុងែខមក  ឆន ២ំ០០៨ ែដលចបបេ់នះ កំណត្់រកបខណ័្ឌ ៃនករ 

្រគប្់រគង ករអភរិក  និងករអភវិឌ តំបនក់រពរធមមជតិ។65 តំបនក់រពរធមមជតិបនួ្របេភទខងេដើម ្រតូវបនព្រងីក 

បែនថម ែដលបចចុបបននេនះរមួមន៖66 តំបនឧ់ទយនជតិ67 តំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រព68 តំបនក់រពរេទសភព69 តំបនេ់្របើ 
្របស់េ្រចើនយ៉ង70 តំបន់ ៉ ម រ71 តំបនស់នូលៃនឋបនីយជីវមណ្ឌ ល72 តំបនេ់បតិកភណ្ឌ ជតិ73 តំបនឧ់ទយនជតិ 

សម្ុរទ74 ែដលបនកំណតេ់ យចបបពី់មនុស្តីពីករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ និងករករពរបរ ិ ថ ន។75  
                                                           
65  ចបបស់្តីពី តំបនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ  ១។ 
66  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៧។ 
67

 តំបនឧ់ទយនជតិ ជតំបនអ់ភរិក ស្រមបធ់មមជតិ និងស្រមបទ់ស នីយភពេទសភព និង្រតូវបនករពរសំ បេ់គលេ វទិយ ្រស្ត ករអបរ់ ំ
និង ករកំ ន្ត បប់ញចូ លទងំ៖ ឧទយនជតិបុទុម គរ (េខត្តេកះកុង ទំហំ ១៧១.២៥០ ហិក ) ឧទយនជតិគិររីមយ (េខត្តកំពងស់ពឺ និង េកះ 
កុង ទំហំ ៣៥.០០០ ហិក ) ឧទយនជតិបូកេគ (េខត្តកំពត ទំហំ ១៤០.០០០ ហិក ) ឧទយនជតិែកប (េខត្តែកប ទំហំ ៥.០០០ ហិក ) 
ឧទយនជតិ ម (េខត្ត្រពះសីហនុ ទំហំ ១៧១.២៥០ ហិក ) ឧទយនជតិភនគូំែលន (េខត្តេសៀម ប ទំហំ ៣៧.៥០០ ហិក ) ឧទយនជតិវរីៈជយ័ 
(េខត្តរតនៈគិរ ីទំហំ ៣៣២.៥០០ ហិក )។ 

68 តំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រព ជែដនធមមជតិែដលធននូវលកខខណ្ឌ ធមមជតិចបំចស់្រមបក់រករពរ្របេភទសត្វៃ្រព រកុខជតិ និង បរ ិ ថ នភូមិ ្រស្ត 
មនដូចជ៖ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនឳំ ៉ ល់ (េខត្តេកះកុង េពធិ ត ់និង កំពងឆ់ន ងំ ទំហំ ២៥៣.៧៥០ ហិក ) ពម្រកេ ប (េខត្តេកះកុង ទំហំ 
២៣.៧៥០ ហិក ) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនសំំកុស (េខត្តេកះកុង ទំហំ ៣៣៣.៧៥០ ហិក ) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពរនមដូនសំ (េខត្តបតដ់ំបង 
ទំហំ ១៧៨.៧៥០ ហិក ) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូេលន-្រពហមេទព (េខត្តេសៀម ប និងេខត្ត្រពះវ ិ រ ទំហំ ៤០២.៥០០ ហិក ) ែដនជ្រមកសត្វ 
ៃ្រពបឹងែពរ (េខត្តកំពងធ់ំ ទំហំ ២៤២.៥០០ ហិក ) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំផត ់ (េខត្តរតនៈគិរ ីនិងេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីទំហំ ២៥០.០០០ ហិក ) 
ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ្រពច (េខត្តមណ្ឌ លគិរ ីនិងេខត្ត្រកេចះ ទំហំ ២២២.៥០០ ហិក ) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ មេលៀរ (េខត្តមណ្ឌ លគិរ ីទំហំ 
៤៧.៥០០ ហិក ) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពសនួល (េខត្ត្រកេចះ ទំហំ ៧៥.០០០ ហិក )។ 

69 តំបនក់រពរេទសភព ជតំបនែ់ដល្រតូវែថទេំទសភពធមមជតិ សំ បរ់មមណីយ ្ឋ នកំ ន្ត និងេទសចរណ៍ ែដលរមួមន៖ តំបនអ់ងគរ (េខត្តេសៀម 
ប ទំហំ ១០.៨០០ ហិក ) បនទ យឆម រ (េខត្តបនទ យមនជយ័ ទំហំ ៨១.២០០ ហិក ) ្រពះវ ិ រ (េខត្ត្រពះវ ិ រ ទំហំ ៥.០០០ ហិក )។ 

70
 តំបនេ់្របើ្របស់េ្រចើនយ៉ង គឺជតំបនែ់ដលចបំចស់្រមបភ់ពសថិតេសថរៃន ្របភពទឹក ៃ្រពេឈើ សត្វៃ្រព និង ្រតី និងស្រមបក់រកំ ន្ត ្រពមទងំ 
ស្រមបក់រអភរិក ធមមជតិ កនុងេគលេ ធនករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច ែដលមនដូចជ៖ ដងែពង (េខត្តេកះកុង ទំហំ ២៧.៧០០ ហិក ) 
សំឡូត (េខត្ត បតដ់ំបង ទំហំ ៦០.០០០ ហិក ) ទេន្ល ប (េខត្តកំពងឆ់ន ងំ កំពងធ់ំ េសៀម ប បតដ់ំបង និង េពធិ ត ់ទំហំ ៣១៦.២៥០ 
ហិក )។ 

71
 េយង មអនុសញញ ៉ ម  (អនុសញញ ស្តីពី រៈសំខនជ់លកខណៈអន្តរជតិៃនតំបនដ់ីេសើម) តំបន់ ៉ ម  សំេ ដល់តំបនដ់ីេសើម ែដលេគចត ់
ទុកថជតំបនម់ន រៈសំខនែ់ផនកេអកូឡូសីុ ឬ ជីវៈច្រមុះ ជពិេសសតំបនែ់ដលបេ្រមើជទីជ្រមកស្រមបព់ពួកសត្វ ្ល បទឹក ែដលរងករ 
គ្រមមកំែហង។ ឧទហរណ៍៖ ទេន្ល ប និង បឹងឆម រ ្រតូវបន បប់ញចូ លេនកនុងបញជ ី រៈសំខនជ់លកខណៈអន្តរជតិៃនតំបនដ់ីេសើម (“បញជ ី 
៉ ម ”) េនកនុងអនុសញញ ស្តីពី រៈសំខនជ់លកខណៈអន្តរជតិៃនតំបនដ់ីេសើម ( ៉ ម  ្របេទសេអៀរង៉ ់ឆន ១ំ៩៧១)។ 

72
 តំបនឋ់បនីយជីវមណ្ឌ ល សំេ ដល់តំបនត់ំ ងឲយ្របពន័ធេអកូឡូសីុ ែដលមន រៈសំខន ់ និងពំុរងនូវករខូចខតខ្ល ងំ េហើយពទ័ធជុំវញិេ យ 
តំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព ែដលអនុញញ តិឲយមនសកមមភពមនុស កនុងក្រមតិមយួជកំណត។់ តំបនេ់នះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមប ី១)-អភរិក  
ជីវច្រមុះ េទសភព ស ្ឋ នដី និង្របពន័ធេអកូឡូសីុ បប់ញចូ លទងំធនធនេសេនទិច ្របេភទរកុខជតិ ្រតី និងសត្វ ្រពមទងំ ្ត រេឡើងវញិ 
នូវបរ ិ ថ ន ជីវ ្រស្ត និង ទីជ្រមក ២)-គ្ំរទដល់និរន្តរភពៃនករអភវិឌ នខ៍ងែផនកេអកូឡូសីុ បរ ិ ថ ន េសដ្ឋកិចច សងគម និង វបបធម ៌៣)-គ្ំរទ 
ចំេពះសកមមភពនន បទ់ងំករអនុវត្តគេ្រមងៃនករែណនបំង្ហ ញ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករ្រ វ្រជវ និងករអេងកត េដើមបី ម នអំពី 
បែ្រមប្រមួលបរ ិ ថ ន េនកនុងទំនកទ់ំនងជមយួនឹងករអភរិក  និងករអភវិឌ ន្៍របកបេ យចិរភព េនថន កម់ូល ្ឋ ន ថន កជ់តិ និងអន្តរជតិ ។  
ឧទហរណ៍ តំបនឋ់បនីយជីវមណ្ឌ ល ទេន្ល ប ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆន ១ំ៩៩៧ ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដីសរបុចំនួន ១.៤៨១.២៥៧ ហិក  
និង មនតំបនស់នូលចំនួនបី (ទំហំ ៧០.៨៣៧ ហិក ) និងតំបន្់រទនបម់យួ (ទំហំ ៥១០.៧៦៨ ហិក )។  

73
  តំបនេ់បតិកភណ្ឌ ធមមជតិ សំេ ដល់តំបនក់នុងែដនដីេគក និង/ឬ ែដនទឹកែដលមនលកខណៈពិេសសពីធមមជតិ ឬពកក់ ្ត លែកៃចនធមមជតិ និង 
មនតៃម្លេលចេធ្ល  ឬែប្លកពីេគ េ យ រតំបនេ់នះមនេ យក្រម មនគុណភពជតំ ងឲយ្របពន័ធធមមជតិនន ឬ មនគុណភពខងែផនក 
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៣៧. ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ បនកំណតផ់ងែដរអំពី្របពន័្ឋថមៃីនតំបន្់រគប្់រគងកនុងតំបនក់រពរ 

ធមមជតិនីមយួៗ េដើមបបីេងកើន្របសិទធភព្រគប្់រគង ករអភរិក  និងករអភវិឌ តំបនក់រពរធមមជតិ។76 ចបបេ់នះ ែចងថ 
តំបនក់រពរធមមជតិនីមយួៗ ែបងែចកជបនួ(៤)តំបន្់រគប្់រគង គឺ តំបនស់នូល តំបនអ់ភរិក  តំបនេ់្របើ្របស់េ យ 
ចីរភព និងតំបនស់ហគមន។៍  មនិអនុញញ តឲយមនករកបឆ់ក ឈូសឆយ ឬ ករ ងសងេ់នកនុងតំបនស់នូល ឬ តំបន ់
អភរិក េឡើយ េហើយករអភវិឌ េនកនុងតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព ឬ តំបនស់ហគមន ៍ ចអនុញញ តបនែតេ យ 

មនករអនុមត័យល់្រពមពីរ ្ឋ ភបិល មករេសនើសំុរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន។77 ករអភវិឌ មយួេនកនុងតំបនទ់ងំ 
េនះ ឬ េនកនុងតំបនជិ់តខងតំបនក់រពរធមមជតិ ្រតូវែតមនករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមជមនុ 

សិន។78 េនកនុងរយៈកលប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ រ ្ឋ ភបិល បនេចញអនុ្រកឹតយជេ្រចើន េ យមនករយល់្រពមពី្រកសួង 
បរ ិ ថ ន េធ្វើករកំណតៃ់ផទដីេនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិឲយេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព និងអនុមត័យល់្រពមេលើ 
គេ្រមងអភវិឌ នេ៍នកនុងតំបនទ់ងំេនះ ែដលជទូេទគឺស្រមបេ់គលេ កសិ-ឧស ហកមម (មនពិភក បន្តេនែផនក 
ទី IV (គ))។  

៣៨. ចបបេ់នះកំណតនូ់វលកខខណ្ឌ ស្រមប ់ករបេងកើត ឬ ករេរៀបចំែកែ្រប តំបនក់រពរធមមជតិ មយួ និងែចងថ 

ករសំុេរៀបចំែកែ្របតំបនក់រពរធមមជតិ មយួ ្រតូវកំណតេ់ យអនុ្រកឹតយ79 ប៉ែុន្តករែកែ្រប្រពំ្របទល់តំបន្់រគប្់រគង 
ែបងែចកនីមយួៗ ចេធ្វើេទបន ្រស័យេ យមនពត័ម៌នវទិយ ្រស្តចបស់ ស់អំពី្របពន័ធេអកូឡូសីុ ែដលមន 

ករែ្រប្របួល ឬ មនករគ្រមមកំែហង និង្រតូវែតអនុេ ម មេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តរបស់រ ្ឋ ភបិល។80 

                                                                                                                                                                                     
េ ភណ័ភព ឬ រៈសំខនខ់ងែផនកវបបធម។៌ តំបនេ់នះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមប ី ១)-ករពរ និងធននូវនិរន្តរភពៃនមជឈ ្ឋ នធមមជតិ 
េ យ រែត រៈសំខនព់ីធមមជតិរបស់  ភពែប្លក(មនែតមយួ) និងភពតំ ងឲយ្របពន័ធេអកូឡូសីុ  ្រពមទងំ រៈសំខនរ់បស់ កនុងជំនួយ 
ែផនកចិត្តវទិយ ឬ រៈសំខនែ់ដលបនមកពីករ្របមូលផ្តុ ំនូវក ្ត ទងំេនះ ២)-ផ្តល់ក នុវត្តភពស្រមបក់រ្រ វ្រជវ ករអបរ់ ំករពនយល់អំពី 
ធមមជតិ ្រពមទងំករចូលរមួជ ធរណៈេនកនុងក្រមតិ ែដល ចធនភព្រសបគន ជមយួនឹងចំនុចទី១ ខងេលើ ៣)-បំបត ់និងទប់ ក តក់រ 
េ្របើ្របស់ និងករកនក់ប់ ែដលមនិសថិតេនកនុងបនទ តែ់តមយួ ឬ េធ្វើឲយអន្ត យដល់េគលេ ៃនករបេងកើតតំបនក់រពរធមមជតិ ៤)-ផ្តល់ឲយ 
្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន កនុងតំបនេ់បតិកភណ័្ឌ ធមមជតិនូវអតថ្របេយជន ៍ (្របសិនជមន) េនកនុងក្រមតិមយួែដលធនភព្រសបគន  ជមយួនឹង 
េគលេ ៃនករ្រគប្់រគងដៃទេទៀត។  

74
 តំបនឧ់ទយនជតិសមុ្រទ សំេ ដល់តំបនេ់ឆនរសមុ្រទែដលទទួលឥទធិពលជំេនរសមុ្រទ យឡំជមយួនឹងទឹកពីៃ្រពភន ំ រមួទងំ េកះ្រគបដណ្ត ប ់
េ យៃ្រពេឈើ រកុខជតិ សត្វៃ្រព និងមចឆ ជតិ្រគប្់របេភទ មនលកខណៈ្របវត្តិ ្រស្ត និងតៃម្លវបបធម ៌។ តំបនឧ់ទយនជតិសមុ្រទ ្រតូវបនបេងកើត 
េឡើងេដើមប ី១)-ែថរក  និងករពរធនធនសមុ្រទ និងមុខងររបស់ៃ្រពេឈើ ២)-ែថរក  និងករពរគុណភពៃនបរ ិ ថ នសមុ្រទស្រមបរ់យៈេពល 
ែវង ៣)-ែថរក  និងករពរតំបន្់របវត្តិ ្រស្ត  និងតៃម្លវបបធម ៌្រពមទងំ បុព្វសិទធិធមមជតិរបស់សមុ្រទ ៤)-ផ្តល់ក នុវត្តភពស្រមបក់រ្រ វ 
្រជវវទិយ ្រស្ត ករអបរ់ ំករបេងកើតថមី  និងេអកូេទសចរណ៍សមុ្រទ។ 

75
 តំបនក់រពរធមមជតិ ្រតូវបនកំណតន់ិយមនយ័ពីមុនេ យបញញត្តិៃនចបបស់្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ឆន ១ំ៩៩៦ 
្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតតំបនក់រពរធមមជតិ និង្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើត និងករ្រគប្់រគងតំបនឋ់បនីយជីវមណ្ឌ លបងឹទេន្ល ប ចុះៃថងទី 
១០ ែខេម  ឆន ២ំ០០១។ 

76
  ចបបស់្តីពី តំបនក់ពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ ជំពូកទី៤។  

77
  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៣៦។ 

78
  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៤៤។ 

79
  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៨។ 

80  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ១៣។ 
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្រកសួងបរ ិ ថ ន ទទលួបនទុកេរៀបចំេធ្វើែផនទីតំបនក់រពរធមមជតិ េ យមនករចូលរមួពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី 

នគរបូនីយកមម និងសំណង់ ជញ ធរែដនដី សហគមនម៍លូ ្ឋ ន និង ថ នបន័ពកព់ន័ធ។81  
៣៩. ជំពូកទី ៦  ៃនចបបេ់នះ ែចងអំពីករចូលរមួ និងសិទធិេ្របើ្របស់របស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន និងសហគមនជ៍ន 
ជតិេដើមភគតិច និងបញជ កថ់ រដ្ឋទទលួ គ ល់ និងធនសិទធិេ្របើ្របស់ជលកខណៈ្របៃពណី ទំេនៀមទំ ប ់ ជំេនឿ 

សនរបស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន និងជនជតិេដើមភគតិច ែដលរស់េនកនុង និងជបតំ់បនក់រពរធមមជតិ។ ចបបេ់នះ 
កំណតភ់រកិចចឲយ្រកសួងបរ ិ ថ នមនសិទធិ្របគល់ដីែផនក មយួឲយេទសហគមនែ៍ដលរស់េនកនុង និងជបតំ់បនក់រពរ 

ធមមជតិ េដើមបេីរៀបចំជសហគមនតំ៍បនក់រពរធមមជតិ។82 គិតមកទល់ចុងឆន ២ំ០១១ ្រកសួងបរ ិ ថ នបេងកើតសហគមន ៍
តំបនក់រពរធមមជតិបនចំននួ ១០២ សហគមន ៍ ែដលកនុងេនះ មនទងំសហគមនរ៍បស់ជនជតិេដើមភគតិចចំននួ 

២៣ ផងែដរ។83 
 

 ១.២  ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈើ 

៤០. ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈើ អនុញញ តឲយផ្តល់សមបទនៃ្រព។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ចប់ ងំពីែខមក  ឆន ២ំ០០២ 

មក មនករ កេ់ចញនូវវធិនករផ្អ កករកបេ់ឈើជបេ ្ត ះ សនន េនកនុងតំបនៃ់្រពសមបទន។84 េ កនយករដ្ឋ 

ម្រន្តី បនែថ្លងេនកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ ថ វធិនករេនះេនែតបន្តអនុវត្ត។85 អនុ្រកឹតយ ស្តីពីករ្រគប្់រគងៃ្រពសមប 
ទន ែចងថ  ៃ្រពសមបទនែដល្រតូវបនដកហូត ឬ ្របគល់មកវញិកន្លងមក ្រតូវរក ទុកជតំបនៃ់្រពករពរធមមជតិ 
និងមនិ ចបែង្វរេទជសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឬ ផ្តល់េទឲយ្រកុមហុ៊ន េផ ងេទៀតបនេឡើយ។ ចបបស់្តីពី ៃ្រពេឈើ 
ម្រ ២៩ មឃតក់រកបេ់ដើមេឈើផ្តល់ជរ័មនតៃម្ល ឬ ្របេភទេឈើែដល ្របជជនមលូ ្ឋ នេចះយកជរ័ ម 
្របៃពណី។ ជំពូកទី៩ ៃនចបបេ់នះ ទទលួ គ ល់ និង ធនសិទធិេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីរបស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន កនុងករ 
្របមលូ និងករេ្របើ្របស់អនុផលៃ្រពេឈើ។ សិទធិេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីេនះ រមួមន ករ្រចូតយកេ ម  ឬ ែលងសត្វ 
ពហនៈឲយសីុេ ម កនុងៃ្រព និងសិទធិេ ះដូរ ឬ លកអ់នុផលៃ្រពេឈើ។ ជំពូកទី៩ ៃនចបបេ់នះ កអ៏នុញញ តឲយរក ទុកែផនក 

មយួៃនែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍ ស្រមបជ់ៃ្រពសហគមនផ៍្តល់ឲយ សហគមនម៍លូ ្ឋ នរស់េនកនុង ឬ ែកបរែដន 
ៃ្រពេនះនូវសិទធិ្រគប្់រគង និងេ្របើ្របស់ធនធនៃ្រព្របកបេ យចីរភព។ គិត្រតឹមែខធនូ ឆន ២ំ០១១ តំបនៃ់្រពសហគមន ៍
សរបុចំននួ២៨១ កែន្លង ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដីៃ្រពសរបុ ២៤៤.២៦៥ ហិក  សថិតកនុងេខត្តចំននួ១៨ ្រតូវបន គ ល់ 
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83

  ពត័ម៌នទទួលបន អំឡុងេពលកិចច្របជំុ ែខឧសភ ឆន  ំ ២០១២ ជមយួនឹងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន។ េយង ម្រប សនរ៍បស់េ ករដ្ឋម្រន្តី 
េនកនុងចំេ មសហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជតិចំនួន ១០២ មន ១៩៧ ភូម ិ ែដលមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៤.៨៨៧ ្រគួ រ។ 
េហើយេនកនុងចំេ ម ១០២ សហគមនេ៍នះ មនសហគមនច៍ំនួន ២៣ ឬ ៤.៤៤៩ ្រគួ រ ជជនជតិេដើមភគតិច។ 

84
  េនែខមក  ឆន ២ំ០០២ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសអំពីករផ្អ កករកបេ់ឈើ ែដល្រសបជមយួនឹងេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
ស្តីពី េគលនេយបយជតិេលើវស័ិយៃ្រពេឈើ ពីៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០០២។ សូមេមើលេគហទំពរ័៖ 

  http://www.forestry.gov.kh/Law/ForestPolicy.html. 
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េ យ្របកសរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ។86 

 ១.៣  ចបបស់្តីពីបរ ិ ថ ន 

៤១. ចបបស់្តីពី កិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ឆន ១ំ៩៩៦  ត្រមូវឲយេធ្វើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ 

ពល់បរ ិ ថ ន េលើ ល់គេ្រមង និងសកមមភពរបស់ឯកជន ឬ ធរណៈ។87 ្រកសួងពកព់ន័ធ ្រតូវពិេ្រគះេយបល់ 
ជមយួ្រកសួងបរ ិ ថ ន មនុនឹងេចញេសចក្តសីេ្រមចនន ឬ េធ្វើសកមមភពេផ ងៗទកទិ់នដល់ករអភរិក  ករអភវិឌ ន ៍

ឬ ករ្រគប្់រគងករេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ។88 ្រកសួងបរ ិ ថ នេ យសហករជមយួ្រកសួងពកព់ន័ធ ្រតូវេធ្វើករ 
សិក ្រ វ្រជវ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេលើធនធនធមមជតិ និងផ្តល់េយបល់ជូន្រកសួងពកព់ន័ធ េដើមបធីនឲយ 
ធនធនធមមជតិ្រតូវបនអភរិក  អភវិឌ ន ៍ និង្រគប្់រគងេ្របើ្របស់េ យសមេហតុផល្របកបេ យនិរន្តរភព និងភព 

សថិតេសថរ។89 

៤២. អនុ្រកឹតយស្តីពីកិចចដំេណើ រករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ឆន ១ំ៩៩៩ កំណតប់ែនថមេទៀតអំពីនីតិវធីិស្រមប ់
ករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េលើ ល់គេ្រមង ឬ សកមមភពរបស់ឯកជន ឬ ធរណៈ្រគប្់របេភទ ឬ ទំហំ 

គេ្រមង និង្រតូវមនករចូលរមួពិេ្រគះេយបល់ពីសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់។90  អនុ្រកឹតយ ្របគល់ភរកិចចេនះឲយ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន ពិនិតយ និង យតៃម្លេលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងធនករអនុវត្តេនះ មរយៈ 

ករ ម ន និងករឃ្ល េំមើល។91 ម្រ  ៤ ៃនអនុ្រកឹតយេនះ ែចងថ គេ្រមង ច្រតូវបនអនុមត័េ យ ថ បន័ និង 
្រកសួងែដលមនសិទធិ បនទ បពី់្រកសួងបរ ិ ថ នបនពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់ 
បរ ិ ថ នរចួមក។ េនអំឡុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ ្រកសួងបរ ិ ថ ន កំពុងដំេណើ រករ្រពងេសចក្តី្រពងចបប ់
មយួស្តីពីករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ែដលខ្លឹម រៃនេសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ េនមនិទនម់នជ ធរណៈេន 
េឡើយ ប៉ែុន្តេបើ មេសចក្តី យករណ៍ថ េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ ្រតូវបនេរៀបចំ កែ់តងេឡើង ស្រមប់ កឲ់យមនករ 
ពិេ្រគះេយបល់េនៃថងអនគត ។ 

 ១.៤  ចបបស់្តីពីវនិិេយគ 

៤៣. ចបបស់្តីពីវនិិេយគ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនវ ិ លភពចំេពះ ល់គេ្រមងវនិិេយគមនលកខណៈ 
សមបត្តិ្រគប្់រគន។់ គេ្រមងវនិិេយគមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប្់រគន ់ គឺជគេ្រមងវនិិេយគទងំ យ ែដលទទលួ 
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89

 ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៩។ 
90

 អនុ្រកឹតយេលខ ៧២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩៩ ស្តីពីកិចចដំេណើ រករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ម្រ  ១ ែចងថ ករ យ 
តៃម្លេហតុបះ៉ពល់្រតូវែត “បំផុសឲយមនករចូលរមួពី ធរណជន កនុងកិចចដំេណើ រករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ្រពមទងំទទួលយកមតិ 
េយបល់មកេធ្វើករពិចរ  កនុងកិចចដំេណើ រករអនុមត័គេ្រមង”។  

91
 ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៣។ 
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បនវញិញ បនប្រតចុះបញជ ីជ ថ ពរ ពី្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ(CDC)។92 ចបបេ់នះ បនកំណតរ់បបវនិិេយគបរេទស 
និងបនផ្តល់្រកបខណ័្ឌ ស្រមបក់រេលើកទឹកចិត្ត ( បទ់ងំករេលើកែលងពនធគយ និងពនធ ករ)  ស្រមបក់រវនិិេយគ 
វស័ិយឯកជនេ យផទ ល់ ែដលរមួមនករអភវិឌ នវ៍ស័ិយកសិ-ឧស ហកមម េហ ថ រចនសមពន័ធ ករករពរបរ ិ ថ ន និង 

េទសចរណ៍។93 ជំពូកទី៦ ែចងថ ករេ្របើ្របស់ដី្រតូវបនអនុញញ តឲយចំេពះអនកវនិិេយគទងំអស់ ប៉ែុន្តកមមសិទធិដីធ្លី 
ស្រមបប់េ្រមើឲយេគលបំណងៃនសកមមភពវនិិេយគ ្រតូវបន្របគល់ជូនចំេពះអនកវនិិេយគ ែដលមនសញជ តិជែខមរ 
ែតប៉េុ ្ណ ះ អនុេ ម មរដ្ឋធមមនុញញ  និងចបបភ់មូបិល។ អនកវនិិេយគទងំអស់ ្រតូវបនអនុញញ តិឲយចុះកិចចសនយជលួ 
រយៈេពលគម នកំណត ់ រយៈេពលខ្លី រយៈេពលែវង សថិតេ្រកមបញញត្តិចបបជ់ធរមន ែដល្រគប្់រគងេលើកិចចសនយជលួ  
េបើេទះបីជ ចបបប់នែចងថ មច ស់សមបទន មនិ ចទុកេចល ឬ េផទរដីសមបទនែដលអសកមមេទតតីយជន  
មយួក្តី។ ជំពូកទី៨ ៃនចបបេ់នះែចងថ វ ិ ទ មយួែដលទកទ់ងនឹងកិចចករវនិិេយគ ដំបងូ គឺ្រតូវេ ះ្រ យេ យ 
ករស្រមុះស្រមួល មរយៈករពិេ្រគះេយបល់គន រ ងភគីជេម្ល ះទងំ យ និង្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ។ ្របសិន 
ជ វ ិ ទមនិ ចេ ះ្រ យ មរយៈករស្រមុះស្រមួល កនុងអំឡុងេពលពីរែខេទ វ ិ ទេនះ ចេលើកមក កជូ់ន ្រកុម 
្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ ផ្តល់េយបល់ ឬ កជូ់ន្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល ឬ េ ះ្រ យ មផ្លូវតុ ករ។  េទះជ 
យ៉ង កេ៏ យ ករេនះមនិអនុវត្តចំេពះទំនស់ដីធ្លីេទ េ្រពះថ ទំនស់្របេភទេនះ ្រតូវេ ះ្រ យ មបទបបញញត្តិ 
ចបបជ់ធរមន ែដលមនែចងកនុងចបបភ់មូបិល និង/ឬ កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី។  

  

 ១.៥  ចបបេ់ផ ងៗទកទ់ងនឹងឧស ហកមមនិស រណកមម 

៤៤. ចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉ ឆន ២ំ០០១ ្រគប្់រគងេលើ ល់សកមមភពទកទ់ងនឹង  
្របតិបត្តិករធនធនែរ ៉ករែស្វងរកុរក និងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉ (េទះបីជចបបេ់នះ មនិ្រគបដ់ណ្ត បេ់លើវស័ិយេ្របង 
កត និងឧសម័នក្តី)។ ករែស្វងរកុរក និងជីកយកែរេ៉នេលើដីែដលកំណតជ់តំបនវ់បបធម ៌ ទី ងំ្របវត្តិ ្រស្ត តំបន ់
េបតិកភណ័្ឌ ជតិ ្រតូវ មឃត ់ េហើយ ល់សកមមភពែស្វងរកុរក និងជីកយកែរេ៉នេលើដីែដលកំណតថ់ជ “តំបនក់រ 
ពរ តំបនែ់ដនប្រមុង ឬ តំបន់ មឃត”់  ្រតូវែតមនករអនុញញ តជ យលកខណ៍អក រពី ថ បន័មនសមតថកិចច ែដល 

មនតនួទី្រគប្់រគងេលើតំបនេ់នះ។94 ចបបេ់នះ កំណតល់កខខណ្ឌ ត្រមូវផងែដរ ឲយេធ្វើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន 

និងផ្តល់សំណងសមរមយ និងយុត្តិធមដ៌ល់មច ស់ដី ែដលដីរបស់ខ្លួនរងផលបះ៉ពល់។95 ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈើ ឆន  ំ ២០០២ 
អនុញញ តិករែស្វងរកុរក និងជីកយកែរេ៉នកនុងែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍ប៉ែុន្តេទះជដូេចនះក្តី ្របតិបត្តកិរ ែស្វងរកុរក 
                                                           
92

 ចបបស់្តីពីវនិិេយគ ឆន ១ំ៩៩៤ ( ្រតូវបនវេិ ធនកមម េ យចបបស់្តីពីវេិ ធនកមម ចបបស់្តីពីវនិិេយគ ឆន ២ំ០០៣) ម្រ  ១។  
93

 ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ១២-១៤។ 
94

 ចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីកមមធនធនែរ ៉ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៧ និង ម្រ  ៨។  
95

 ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៧ និង ម្រ  ២៥ ។ ចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើ ជីកមមធនធនែរ ៉កក៏ំណតផ់ងែដរ នូវត្រមូវករចបំចម់យួចំនួន 
ស្រមបអ់នកកន់ ជញ បណ័្ណ នីមយួៗ (សមបទនិក) ឬ អនកចុះកិចចសនយបន្ត កនុងករទទួលខុស្រតូវេលើករដំេណើ រករ្របតិបត្តិករែស្វងរុករក និងេធ្វើ 
ជីវកមមធនធនែរ ៉ ឲយបន្រតឹម្រតូវ រមួទងំករករពរបរ ិ ថ ន េ យ្រសបជមយួនឹងចបបស់្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគងធនធន 

ធមមជតិ ករសិក  និងករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ែផនករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន ែផនករលុបអណ្តូ ងែរ ៉ និងករធនែផនកហិរញញ វតថុ ធន 
ករពរសុខភព និងសុវតថិភពពលករែដលនឹងមនលំអិត េនកនុងកមមវធិីែផនករអណ្តូ ងែរ ៉កមមវធិីសុខភព និងសុវតថិភពកនុងអណ្តូ ងែរ ៉ បប់ញចូ ល 
ទងំករករពរេ្រគះថន ក ់ ែបបបទ យកណ៍ស្តីពីេ្រគះថន កេ់នះ ករពរសុវតថិភពដល់ ធរណជន េនកនុង និងជំុវញិតំបនអ់ណ្តួ ងែរ ៉ ែដលនឹង 
លំអិតកនុងែផនករអណ្តូ ង ែរ ៉ េធ្វើករអបរ់បំណ្តុ ះប ្ត ល និងផ្តល់ករងរដល់្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលនឹងលំអិតេនកនុងកមមវធិីផ្តល់ករងរអបរ់បំណ្តុ ះ 
ប ្ត ល េ្របើ្របស់ឲយអស់លទធភពនូវទំនិញ និងេស កមមកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េន មទីកែន្លង និងេពលេវ សម្រសប (ម្រ  ២១)។  
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និងជីកយកែរ ៉ មយួែដលបនេសនើេឡើង ជបែនថមេលើ ចបបដ់ៃទេទៀតែដលពកព់ន័ធ ្រតូវែត “មនករសិក  យតៃម្ល 

ជមនុ” ពី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ។96 ព្រងងេគលនេយបយស្តីពី ករែស្វងរកុរក និង ជីកយកែរ ៉្រតូវ 
បនេគ យករណ៍ថ បននិងកំពុងែតដំេណើ រករេរៀបចំ កែ់តង។  

៤៥. បចចុបបននេនះ េ្របងកត និងឧសម័ន ្រតូវបន្រគប្់រគងេ យ បទបបញញ តិ្តេ្របងកត ឆន ១ំ៩៩១ និងវេិ ធនកមម 

ៃនបទបបញញ តិ្តេនះឆន ១ំ៩៩៨ និងឆន ១ំ៩៩៩។97 សថិតេ្រកមបទបបញញ តិ្តខងេដើម ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និង ថមពល គឺ 
ជ ជញ ធររដ្ឋបលទទលួខុស្រតូវ្រគប្់រគងេលើធនធនេ្របងកត។ ប៉ែុន្តកនុងឆន ១ំ៩៩៨ ជញ ធរេនះ បនប្តូរេឈម ះមក 
ជ ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពុជ (CNPA)

98  ែដលបចចុបបននេនះ ទទលួបនទុក យតៃម្លេលើលិខិតេដញៃថ្ល និង ផ្តល់ 

េយបល់ជូនរ ្ឋ ភបិលអំពី កិចច្រពមេ្រព ងេ្របងកត ែដលនឹង្រតូវផ្តល់េទឲយ្រកុមហុ៊នជក់ កម់យួចំននួ។99 បចចុបបនន 
េនះ មនិមនចបបជ់ក់ ក់ មយួ្រគប្់រគងេលើវស័ិយេ្របងកត និងឧសម័នេទ ប៉ែុន្តមនេសចក្តី យករណ៍ថ 
ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពុជ  និង្រកុម្របឹក អនកចបប ់បននិងកំពុងេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបម់យួេនះ ប៉ែុន្តេនេពលកំពុង 

សរេសររបយករណ៍េនះ េសចក្តី្រពងចបបេ់នះមនិមនជ ធរណៈេទ េហើយរហូតមកទល់េពលេនះ មនិមន 
ករពិនិតយ ឬ ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈេនេឡើយ។ មយ៉ងវញិេទៀត មនេសចក្តី យករណ៍ថ មនករពិេ្រគះ 
េយបល់ថន កអ់ន្តរ្រកសួង េលើព្រងងេគលនេយបយស្តីពីេ្របងកត។ 

៤៦. បទបបញញត្តិេ្របងកត កំណតល់កខខណ្ឌ ស្រមបក់រអេញជ ើញចូលរមួេដញៃថ្ល និងលកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបក់រ 
យតៃម្លេលើលិខិតេដញៃថ្ល និងករចរចជមយួអនកេដញៃថ្ល និងករសេ្រមចយល់្រពមេលើលិខិតេដញៃថ្លេ្រកយេទៀត។ 

េថរេវ អតិបរមៃនរយៈេពលែស្វងរកុរកមនក្រមតិ ៤ ឆន  ំៃនកិចចសនយ បនទ បពី់េនះ ចពនយបនពីរេលើក ែដលមយួ 

េលើកៗមនក្រមតិពីរឆន ៃំនកិចចសនយ។100 ្របសិនជករែស្វងរកុរកេឃើញថ ធនធនេ្របងកតមនក្រមតិ ពណិជជកមម 
្រកុមហុ៊ន ្រតូវ កព់កយសំុលិខិតអនុញញ តផលិតកមម េ យភជ បជ់មយួនូវកមមវធីិករងរលំអិត និងថវកិៃនកិចចអភវិឌ ន ៍
។ គម នករបេងកើត្របតិបត្តិករបែនថម មយួ ចេផ្តើមេធ្វើបនេទ លុះ្រ ែតបនេចញលិខិតអនុញញ តផលិតកមម។ អនុ 
េ ម មបទបបញញត្តិេនះ េថរេវ ៃនរយៈេពលផលិតកមមមយួ្រតូវផុតកំណតរ់យៈេពល ៣០ ឆន  ំ េ្រកយកលបរេិចឆទ 
ែដលមនជធរមន បនទ បពី់េនះ ចពនយបែនថមរយៈេពលផលិតកមមបន ៥ ឆន េំទៀត ្របសិនេបើ ផលិតកមមក្រមតិ 

ពណិជជកមមៃនករ ្ឋ នេនែត ចអនុវត្តបនេនេពលផុតកំណតេ់នះ។101 បទបបញញត្តិេនះ បនកំណតល់កខខណ្ឌ ត្រមូវ 

ស្រមប្់របតិបត្តិករេ្របងកត បទ់ងំ ករករពរ សុវតថិភព សន្តិសុខ និងបរ ិ ថ ន។102 ដូចគេ្រមងអភវិឌ នធំ៍ៗដៃទ  
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 ចបបស់្តីពី ៃ្រពេឈើ ឆន ២ំ០០២ ម្រ  ៣៥។  
97

 ស្រមប់ ថ នភពបចចុបបននៃនចបបេ់្របងកត និងវេិ ធនកមមបទបបញញត្តិេ្របងកត ឆន ១ំ៩៩១ សូមេមើលេគហទំពរ័បស់ ជញ ធរេ្របងកតជតិ 
កមពុជ៖ http://www.cnpa.gov.kh/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=142 

98
 ្របធន ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពុជបចចុបបននគឺ ឯកឧត្តម សុខ ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។  

99
 ្រពះ ជយ្រកឹតយ េលខ ជស/រតក/០១៩៨/០២០ ២២ ស្តីពី ករបេងកើត ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពុជ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៨។  

100
 បទបបញញត្តិេ្របងកត ឆន ១ំ៩៩១ ជំពូកទី ៤។  

101
 ដូចគន ខងេលើ ជំពូកទី ៥។ 

102
  ដូចគន ខងេលើ ជំពូកទី ៦។ 
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េទៀតែដរ ល់្របតិបត្តិករេ្របងកតនិងឧសម័ន្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នទងំ្រសុង។103 

 ១.៦  ចបបេ់ផ ងៗទកទ់ងនឹង រអីគគសីនី 

៤៧. បចចុបបននេនះ មនិទនម់នចបបជ់ក់ ក់ មយួេទស្តីពី រអីគគីសនីេនកមពុជ េបើេទះជមនចបបម់យួចំននួ 
ែចងអំពី ករអភវិឌ ន ៍ និង្របតិបត្តិករគេ្រមងែបបេនះ បទ់ងំចបបព់កព់ន័ធនឹងវនិិេយគអគគីសនី ដីធ្លី ៃ្រពេឈើ 
ធនធនទឹក និងបរ ិ ថ នក្តី។ េ យ រកមពុជេនមនិទនម់នសមតថភពបេចចកេទស ឬ ហិរញញ វតថុ េដើមបេីរៀបចំគេ្រមង 

ងសង ់ និង្របតិបត្តិករគេ្រមង រអីគគីសនី្រទង្់រទយធំ ដូេចនះ ល់គេ្រមង្រទង្់រទយធំទងំអស់ នេពលបចចុបបនន 
ែដលកំពុងដំេណើ រករេរៀបចំបេងកើត គឺសថិតេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងមយួ ែដលេ ថ “ ងសង ់ ្របតិបត្តិករ េផទរ” (BOT) 

ែដលមនរយៈេពល ២៥ ឆន  ំ និងែវងជងេនះ េហើយ ល់គេ្រមង រអីគគសីនី្រទង្់រទយធំែដលមន្រ បទ់ងំអស់ 

ែដល បចចុបបននកំពុង្របតិបត្តិករ ឬ សថិតកនុងករអភវិឌ ន ៍ទទលួបនថវកិរពីចិន និង្របតិបត្តកិរេ យចិន។104  

៤៨. េដើមបបីេងកើតគេ្រមង រអីគគីសនីមយួ ជំ នដំបងូគឺ្រតូវចុះអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន  (MOU) ជមយួ 
្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល  េដើមបេីរៀបចំ និងសិក អំពីសមទិធិលទធភព េហើយបនទ បម់កមនជំ នជបន្ត 
បនទ បេ់ទៀតេដើមបឈីនេទបេងកើតគេ្រមង េហើយែដល ្រតូវមន ករអនុមត័យល់្រពមពី្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ។ 
មយ៉ងវញិេទៀត មចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគងធនធនទឹក ឆន ២ំ០០៧ ល់គេ្រមង រអីគគីសនីទងំអស់ ្រតូវមនករសំុ 

ជញ បណ័្ណ ទឹក ឬ លិខិតអនុញញ ត។105 ដូចគេ្រមងអភវិឌ នធំ៍ៗដៃទេទៀតែដរ ល់គេ្រមង រអីគគីសនីទងំអស់ ្រតូវសថិត 
កនុងកមមវតថុៃនករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នជមនុ មនុមនករអនុមត័យល់្រពម េហើយករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់ 

បរ ិ ថ ន ្រតូវអនុវត្ត មនីតិវធីិែដលបនកំណតេ់ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន។106 
 

ង. កមមសិទធដីិធ្ល ីនិងសិទធេិភគៈ  

៤៩. របបែខមរ្រកហម្រគប្់រគងអំ ចេនកមពុជ ចេន្ល ះពីឆន ១ំ៩៧៥ និង១៩៧៩ បនរ ំ យកមមសិទធិឯកជនទងំ 
អស់ ែដលផលវបិកេនះមនរហូតមកទល់សព្វៃថងេនះ។ ្របជជនកមពុជេ្រចើន ននក ់ េនខ្វះឯក រ និង ករទទលួ 
គ ល់េពញេលញអំពីសិទធិកមមសិទធិរបស់ខ្លួន ែដលភជ បេ់ យបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី។ េ យទទលួ គ ល់ពីអវត្តមនៃនករ 

ចុះបញជ ីដីធ្លី និងបណ័្ណ កមមសិទធដីិធ្លីជទូេទ ជំពូកទី៤ ៃនចបបភ់មូបិល ទទលួ គ ល់សិទធិេភគៈរបស់បគុគលទងំ យ 
ែដលបន ្រស័យផលៃនេភគៈេ យសន្តិវធីិ និងមនិមនករជំទស់ ចបពី់្របឆំន យ៉ំងតិច គិតមកដល់កលបរេិចឆទ 
ៃនករ្របកសឲយេ្របើចបបភ់មូបិលឆន ២ំ០០១ ប៉ែុន្តមនិទនម់នករទទលួ គ ល់ជផ្លូវករ ថជកមមសិទធិករៃនដីេនះ 
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  ចបបស់្តីពី កិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ឆន ១ំ៩៩៦ ម្រ  ៦ និង អនុ្រកឹតយស្តីពី កិចចដំេណើ រករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់ 
បរ ិ ថ ន ឆន ១ំ៩៩៩។ 

104
  េសចក្តីសេងខបអំពី រអីគគីសនី ែខតុ  ឆន  ំ២០១១ របស់គេ្រមង Open Development Cambodia សូមេមើលេគហទំពរ័៖ 

http://www.opendevelopmentcambodia.net/briefings/hydropower/http://www.opendevelopmentcambodia.net/briefings/hydropower 
105

  ចបបស់្តីពី ករ្រគប្់រគងធនធនទឹក ឆន ២ំ០០៧ ម្រ  ១២។ 
106

  ចបបស់្តីពី កិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ឆន ១ំ៩៩៦ ម្រ  ៦ និង អនុ្រកឹតយស្តីពីកិចចដំេណើ រករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់ 
បរ ិ ថ ន ឆន ១ំ៩៩៩។ 
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េនេឡើយ។ ្របសិនជ អនកកនក់បដី់ឯកជន មនភស្តុ ងបញជ កថ់ ករកនក់បដី់របស់ខ្លួនបនបំេពញ្រគបល់កខ- 

ខណ្ឌ មចបប ់គតម់នសិទធិេសនើសំុបណ័្ណ កមមសិទធិ ថ ពរ។107  
៥០. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់េ យមនករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទពីៃដគូអភវិឌ ន ៍និង ជញ ធរ 
នន បនសេ្រមចសមទិធិផលធំេធង ទងំេលើករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈជ្របពន័ធ និងករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈ 
ចេ់ យដំុ ្រពមទងំកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី និងបនខិតខំពយយម និងេ ះ្រ យ ថ នករណ៍ៃនអនក ងំទី 

លំេនមនិេរៀបរយ មរយៈេគលនេយបយ និងបទបញជ ថមី។108 អនកផ្តល់ជំនយួបរេទស បទ់ងំធនគរពិភពេ ក 
រ ្ឋ ភបិល ឡឺមង៉ ់ ( មរយៈអងគករជី យេហ ត (GIZ) ែដលពីមនុេគ គ ល់ថជ ជីធីេហ ត(GTZ) និង ឌីអុីឌី 
(DED)) រ ្ឋ ភបិល ្វ ងំឡង ់ ( មរយៈហ្វីនម៉ប (Finnmap) រ ្ឋ ភបិលក  ( មរយៈទីភន កង់រអភវិឌ ន ៍
អន្តរជតិក ) កដូ៏ចជ រ ្ឋ ភបិល ណឺម៉ក(Danida) និងសហគមនអឺ៍រ ៉បុ បនចូលរមួវភិគទនយ៉ងេ្រចើន 
សនធឹកសនធ បដ់ល់កមមវធីិទងំេនះ ទងំេនតំបនទី់្របជំុជន ទងំេនតំបនជ់នបទ មរយៈករជយួ ឧបតថមភែផនកបេចចក 
េទស និងហិរញញ វតថុ េដើមបគី្ំរទដល់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់  និង ជញ ធរេខត្តនន េនកនុង 
េគលនេយបយមយួចំននួ និងកមមវធីិែបងែចកដី ចុះបញជ ីដី និង ផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដី។ កមមវធីិគន្លឹះមយួចំននួ បទ់ងំ 
គេ្រមងេរៀបចំែដនដី និង រដ្ឋបលដីធ្លី (LMAP) កមមវធីិចុះបញជ ីដី មលកខណៈជ្របពន័ធ និងលកខណៈ ចេ់ យដំុ ពីឆន  ំ
២០០២-២០០៩ គេ្រមងែបងែចកដីេដើមបសីងគមកិចច និងករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច (LASED) គ្ំរទ និងែបងែចកដីធ្លីេឡើង 
វញិដល់្រគួ រ្រកី្រកែដលខ្វះខតដីធ្លី មរយៈគេ្រមងសមបទនដីសងគមកិចច និង កមមវធីិអនុវស័ិយរដ្ឋបលដីធ្លី 
(LASSP) ែដលជកមមវធីិបន្តេវនពីគេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបលដីធ្លី (LMAP)។  

៥១. េយង មែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិបចចុបបននកមម (អជផយ) គិតមកដល់ឆន  ំ២០១០ ្រកសួង បនេចញ 
បណ័្ណ កមមសិទធិដីសរបុចំននួ ១.៦៦៤.២៩៧ បណ័្ណ  ែដលកនុងេនះមនបីភគបនួ (៣/៤) េនតំបនជ់នបទ និង មយួ 
ភគបនួ (១/៤) េនតំបនទី់្របជំុជន។ កនុងចំេ មបណ័្ណ កមមសិទធិដីែដលបនផ្តល់សរបុទងំេនះ មនបណ័្ណ ចំនួន 
១.០៧០.៦៦៥ បនេចញឲយ មរយៈ ករចុះបញជ ីដី មលកខណៈជ្របពន័ធ និង ៥៩៣.៦៤៥ បណ័្ណ  មរយៈករចុះ 

បញជ ីដីមនលកខណៈ ចេ់ យដំុ។109 គិត្រតឹមែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១ កមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដី បនផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដី 
ចំននួ ១.៧៤០.៨៣៩ បណ័្ណ  េហើយកមមវធីិេនះេនបន្តេធ្វើ ែដលបចចុបបននេនះចំននួៃនបណ័្ណ កមមសិទធិដីែដលបនេចញផ្តល់ 

ឲយ ចនឹងេកើនេឡើងែថមេទៀត។110 ទនទឹមនឹងមនកររកីចេ្រមើនខ្ល ងំ កម៏នកង្វល់អំពី្រគួ រ និងសហគមនជ៍េ្រចើន 
ែដល្រតូវបនេគផតេ់ចញពីកមមវធីិទងំេនះ ដូចមនពិភក េនែផនកខងេ្រកម។  ជងេនះេទេទៀត កមមវធីិេធ្វើបណ័្ណ កមម 
សិទធិដីធ្លីថមីមយួឆបរ់ហ័ស ែដល្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តី េនកនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ េហើយ្រតូវបន 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ អនុវត្តយ៉ងេលឿន េ យមនករជយួ េ្រជមែ្រជងពីម្រន្តីសុរេិយដី េន 

                                                           
107

  ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៣០ ។ ម្រ  ៣៨ ៃនចបបេ់នះ បនកំណតល់កខខណ្ឌ ស្រមបសិ់ទធិទងំេនះ ែដលេ ថ សិទ្ឋិេភគៈ ្រតូវែត 
“បនកនក់បេ់ យពិត្របកដ គម នហឹង  ដឹងឮជ ធរណៈ គម ន កខ់ន និងេ យសុចចរតិ” ។ 

108
 ជឧទហរណ៍ ករកតសំ់គល់អំពី ករអនុមត័ ចរស្តីពី ករេ ះ្រ យសំណងប់េ ្ត ះ សននេលើដីរបស់រដ្ឋ ែដល្រតូវបនទ្រនទ នកនក់ប ់
េ យខុសចបប ់ ម ជធនី ទី្រកុង និង មទី្របជំុជន ( ចរេលខ ០៣) េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១0 ។  

109
  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ែផនករអភវិឌ នយុ៍ទធ ្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ឆន ២ំ០០៩-២០១៣ ជំពូក ២ ទំពរ័ ៣៤ កថខណ័្ឌ ទី១១១ ។  

110
  កមមវធិីអនុវស័ិយរដ្ឋបលដីធ្លី (LASSP) ដីជជីវតិ៖ ្រពឹត្តប្័រតរបស់កមមវធិីអនុវស័ិយរដ្ឋបលដីធ្ល ីេលខ ២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១ ។  



  A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 
 

31 
 

ថន កេ់ខត្ត និង្រកុមយុវជនសម័្រគចិត្ត ែដលបនេ្រជើសេរ ើសជពិេសសស្រមបេ់គលបំណងេនះ ែដលនឹងមនពិភក  
លំអិតបែនថមេទៀតផងែដរេនែផនកខងេ្រកម។  

 

ច. សិទធេិលើដីធ្លរីបស់ជនជតិេដើមភគតិច 

៥២. ជំពូកទី៣ ៃនចបបភ់មូបិល ឆន ២ំ០០១ ទទលួ គ ល់សិទធិជនជតិេដើមភគតិចេលើដីកមមសិទធិសមហូភព។ ដី 
របស់ជនជតិេដើមភគតិច រមួមន ដីែដលសហគមនប៍នេរៀបចំនិេវសន ្ឋ ន និង្របកបរបរកសិកមម និងដីទងំអស់ 
ែដលមនទងំដីែដលកំពុង ដុំះជកែ់ស្តង និងដីប្រមុងចបំចក់នុងករដូរេវនដំ ។ំ ចបបភ់មូបិល ម្រ  ២៣ ែចង 
ថ កនុងេពលរងច់កំរកំណតខ់ងផ្លូវចបបនូ់វលកខន្តិកៈរបស់សហគមន ៍ សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចបន្ត្រគប្់រគង 
សហគមន ៍ និងអចលនវតថុរបស់ខ្លួន ម្របៃពណី។ េនេពលែដលសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច បនចុះបញជ ីជមយួ 
្រកសួងម ៃផទ ជនីតិបគុគលរចួេហើយ សហគមនទ៍ងំេនះ ច កព់កយសំុចុះបញជ ីបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភពបន។ 

កនុងឆន ២ំ០០៩ រ ្ឋ ភបិលបនបញជ កប់ែនថមេទៀតេនកនុងេគលនេយបយស្តីពីជនជតិេដើមភគតិច111 និង បនបេងកើត 

នីតិវធីិស្រមបអ់នុវត្តសិទធិរបស់ពកួេគ េដើមបបីនចុះបញជ ីដីនិងទទលួបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភព។112  

៥៣. ករអនុមត័អនុ្រកឹតយស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច កនុងែខេម  ឆន ២ំ០០៩ ញុងំ 
ឲយមនគំនិតផ្តួចេផ្តើមេ្រចើនែថមេទៀត េ យ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
និងសំណង ់ អនកផ្តល់ជំនយួេទ្វភគី អងគករសហ្របជជតិ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល (NGOs) នន េដើមបជីយួ  
ដល់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ស្វះែស្វងរកចុះបញជ ីជនីតិបគុគល និងករ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភព។ 
អនុ្រកឹតយេនះ កំណតេ់គលករណ៍ នីតិវធីិ និងយន្តករស្រមបក់រចុះបញជ ីដីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ជកមមសិទធិ 
សមហូភព និងបញចូ លជំ នលំអិតមយួចំននួស្រមប ់ ករ ស់ែវងកំណត្់រពំ្របទល់ដី ករេធ្វើអេងកតដី និងករផ ព្វ 
ផ យជ ធរណៈ។  

៥៤. េទះបីជ សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច បនខិតខំ្របឹងែ្របងស្វះែស្វងចុះបញជ ីជនីតិបគុគល និងជចុងេ្រកយ 
្រតូវ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភពក្តី កស៏មបទនដីេសដ្ឋកិចច េនែត្រតូវបនបន្តផ្តល់េនេលើដីែដលសហគមន ៍
ទងំេនះបនអះ ងសិទធិេលើដីេនះផងែដរ។ េទះជដូេចនះក្តី កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ ្រកសួងម ៃផទ និង ្រកសួង 
េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ បនេចញ ចរអន្តរ្រកសួងមយួដគ៏រួឲយ ្វ គមន ៍ ស្តីពីករករពរជ 
បេ ្ត ះ សននចំេពះសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ែដលបនចុះបញជ ីជមយួ្រកសួងម ៃផទ។ ចរេនះ មន 
េគលេ ករពរដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច ែដលកំពុងរងច់កំរបញចបដំ់េណើ រករមយួដែ៏វងឆង យៃនករផ្តល់កមមសិទធិ 

ដីសមហូភព។113  

                                                           
111

  េគលនេយបយជតិ ស្តីពីករអភវិឌ នជ៍នជតិេដើមភគតិច េរៀបចំេ យ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ អនុមត័យល់្រពមេ យ ទីស្តីករគណៈ 
រដ្ឋម្រន្តី ចុះៃថងទី២៤ ែខេម  ឆន ២ំ០០៩។ ចរែណន ំ របស់្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទស្តីពី នីតិវធិី និងវធិី ្រស្ត អនុវត្តេគលនេយបយ 
ជតិស្តីពី ករអភវិឌ ន ៍និងករកំណតអ់ត្តសញញ ណកមមសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ចុះៃថងទី២២ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។   

112
  អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៤ ែខេម  ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពី នីតិវធិីៃនករចុះបញជ ីដីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគ។ 

113
 ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ ចរអន្តរ្រកសួង ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីវធិនករ 
ករពរជបេ ្ត ះ សនននូវដីែដលសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចេសនើសំុចុះបញជ ីដី កនុងេពលរងច់កំរចុះបញជ ីដីេនះជកមមសិទធិសមូហភព 
របស់សហគមន ៍្រតូវបនបញចប់ មនីតិវធិី។  
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ឆ. ករពិនិតយេមើល្រតួសៗេលើយន្តករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លែីដលមន្រ ប ់ 

៥៥. យន្តករផ្លូវករស្រមបេ់ ះ្រ យទំនស់ពកព់ន័ធនឹងសិទធិដីធ្លី មនចំននួ ៥ (្រប)ំ េនកមពុជ គឺ ្រកុម្របឹក ឃំុ- 
សងក ត ់ គណៈកមម ធិកររដ្ឋបល ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី គណៈកមមករសុរេិយដី និងតុ ករ។ ្រកុម 
្របឹក ឃំុ-សងក ត ់ មនតនួទី្រតឹមែតជអនក “ផ ះផ ករែខ្វងមតិេយបល់គន ” រ ង្របជពលរដ្ឋកនុងឃំុ-សងក ត ់ ប៉ែុន្តមនិ 

មនសិទធិសេ្រមចេឡើយ។114 េទះជមនិមនលកខខណ្ឌ ត្រមូវ មយួក្តី កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង ករណីភគេ្រចើន ្រតូវ 
បន កជូ់ន្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក ត ់េធ្វើករេ ះ្រ យ មនុនឹងបញជូ នេទថន កខ់ពស់ជងេនះ។ 

៥៦. គណៈកមមកររដ្ឋបល ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេន្រគបតំ់បនែ់ដលមនដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដី មលកខណៈជ 
្របពន័ធ និងជយន្តករេ ះ្រ យទំនស់ថន កដំ់បងូ កនុងករណីែដលទំនស់េនះេកើតេឡើងអំឡុងេពល ៃនដំេណើ រករចុះ 
បញជ ីដីធ្លី។ គណៈកមមកររដ្ឋបល មនិមនអំ ចកនុងករេចញេសចក្តីសេ្រមច មយួេឡើយ េហើយ ច្រតឹមែតសំុករ 

ជយួ សហករពីភគីទំនស់ េដើមបេី ះ្រ យទំនស់របស់ខ្លួនែតប៉េុ ្ណ ះ។115 ្របសិនេបើ គណៈកមមកររដ្ឋបល មនិ 
ចេ ះ្រ យទំនស់ មយួបន គណៈកមមករេនះ្រតូវបញជូ នករណីេរឿងេនះេទគណៈកមមករសុរេិយដី េដើមប ី

ចតក់របន្ត។ 

៥៧. ចបបភ់មូបិលឆន ២ំ០០១ ែចងថ វ ិ ទរ ងេភគីចំេពះអចលនវតថុមយួនឹង្រតូវ កឲ់យេសុើបអេងកត និងេ ះ 

្រ យេ យគណៈកមមករសុរេិយដី116 ែដលបនបេងកើតជផ្លូវករកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ េ យអនុ្រកឹតយមយួ។117 
គណៈកមមករសុរេិយដី មនេបសកកមមេ ះ្រ យវ ិ ទទកទ់ងនឹងអចលន្រទពយ ែដលមនិទនប់នចុះបញជ ីសុរេិយដី 
្រពមទងំវ ិ ទែដលេកើតមនេនេ្រកតំបនវ់និិចឆយ័ ស្រមបក់រចុះបញជ ីដី មលកខណៈជ្របពន័ធ និង វ ិ ទែដលេកើតមន 

េនកនុងតំបនវ់និិចឆយ័ និងែដលមនិ ចផ ះផ ស្រមុះស្រមួលបន េ យគណៈកមមកររដ្ឋបល។118 គណៈកមមករ
សុរេិយដីមនរចនសមពន័ធដូចតេទ៖ គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ (គ.ស.ជ) គណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់ខត្ត/ 
្រកុង (គ.ស.ខ.ក) ែដលមនេនទូទងំ ២៤ េខត្ត/្រកុង និងគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក/ខណ្ឌ  (គ.ស.ស.ខ) ែដល 
មនេន្រគប ់ ១៩៤ ្រសុក /ខណ្ឌ ។ គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក/ខណ្ឌ  មនភរកិចច្រតឹមែតជយួ ស្រមុះស្រមួល 
វ ិ ទប៉េុ ្ណ ះ េហើយកនុងករណីែដលមនិ ចឈនដល់ករ្រពមេ្រព ងគន េទ ្រតូវបញជូ នករណីវ ិ ទេនះេទេ ះ្រ យ 
េនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់ខត្ត/្រកុង។ កន្លងមក គណកមមករសុរេិយដីថន កេ់ខត្ត/្រកុង មនភរកិចច្រតឹមែតស្រមុះ 

ស្រមួលវ ិ ទប៉េុ ្ណ ះ119 ប៉ែុន្តេនចុងឆន ២ំ០០៩ គណៈកមមករេនះ ្រតូវបនេធ្វើ្របតិភកូមមអំ ចឲយេចញេសចក្តីសេ្រមច 

                                                           
114

 អនុ្រកឹតយេលខ ២២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៥ ែខមនី ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេធ្វើវមិជឈករអំ ច តួនទី និងភរកិចចេទឲយ្រកុម្របឹក  ឃំុ-សងក ត ់
ម្រ  ៦១។  

115
  តួនទី និងភរកិចចរបស់គណៈកមមកររដ្ឋបល ្រតូវបនកំណតេ់នកនុងអនុ្រកឹតយេលខ ៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី 
នីតិវធិីៃនករក ងប្លងសុ់រេិយដី និងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី។  

116
  ចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៤៧។  

117
  អនុ្រកឹតយេលខ ៤៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី ម្រ  ២ និង   
ម្រ  ៣។  

118
  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៣។  

119
  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ១៣។  
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កនុងករណីមនិ ចស្រមុះស្រមួលបន។120 ្របសិនជករណីេនះ េនែតមនិ ចេ ះ្រ យេនថន កេ់ខត្ត/្រកុងបន ្រតូវ 

បញជូ នេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ ែដលគណៈកមមករេនះមនអំ ចេចញេសចក្តីសេ្រមច។121 ្របសិនេបើ 
ភគីវ ិ ទ មនិយល់្រពម មេសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ ភគីវ ិ ទមនសិទធិប្តងឹេទតុ ករ 

កនុងរយៈេពល ៣០ ( មសិប)  ៃថង។122  
៥៨. គណៈកមមករសុរេិយដី មនិមនអំ ចេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីែដលជដីបនចុះបញជ ីសុរេិយដីរចួេហើយេនះ 
េឡើយ វ ិ ទេលើដីធ្លីែដលចុះបញជ ី្រតូវេ ះ្រ យេ យតុ ករ។ វ ិ ទទកទ់ងនឹងទំនស់កិចចសនយ ឬ មរតក ក្៏រតូវ 

បញជូ នេទតុ ករផងែដរ េទះបីជដីេនះបន ឬ មនិបនចុះបញជ ីសុរេិយដីក្តី។123   

៥៩. េនកនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ។124 
ថ បន័េនះ (មនិ្រតូវបនេគគិតដល់េទ េនេពលែដលមនករេរៀបចំេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបភ់មូបិល) មនិមន នៈមយួ 

ចបស់ ស់ េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ថ បន័ែដលមន្រ ប ់ ស្រមបេ់ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេឡើយ។ ជញ ធរេនះមន 
ណត្តិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីែដល ”ហសួសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ” និង “ទទលួពកយបណ្តឹ ងពី 

្របជពលរដ្ឋទកទ់ងនឹងទំនស់ដីធ្លី”។125  មនពត័ម៌នតិចតចួអំពីករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ ថ បន័េនះ េហើយកម៏និដឹងថ 
មនពកយបណ្តឹ ងចំននួប៉នុម នករណី ែដល ជញ ធរេនះបនទទលួ និងេ ះ្រ យកន្លងមកែដរ។   
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  ្របកសេលខ ៣២ របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ចុះៃថងទី២១ ែខមក  ឆន ២ំ០១០ ស្តីពីករ េធ្វើ្របតិភូកមមអំ ចេទឲយ 
្រកុម្របឹក ជធនី-េខត្ត ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី-េខត្ត េដើមបេីធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើវ ិ ទដីធ្លី េនកនុងយន្តកររបស់គណៈ 
កមមករសុរេិយដី។ ចរេលខ ០១ របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ចុះៃថងទី២១ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករអនុវត្តន ៍
នីតិវធិី ស្រមបក់រេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើវ ិ ទដីធ្លី េនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់ខត្ត- ជធនី។ 

121
  អនុ្រកឹតយេលខ ៤៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី ម្រ  ១៩។  

122
  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ២ និងម្រ  ៣។   

123
  ្របកសរមួេលខ ៣ របស់្រកសួងយុត្តិធម ៌និង ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ចុះៃថងទី២៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពីករកំណត ់
សមតថកិចចរបស់តុ ករ និងគណៈកមមករសុរេិយដី ពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទដីធ្លី ម្រ  ១ និង ម្រ  ៤។ 

124
  ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០២០៦/០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ បនកំណតថ់ សមសភពរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ 
ដីធ្លី មនដូចជ តំ ងរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ១ របូ ជ្របធន, រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង សំណង ់ជអនុ្របធនទី១, រមួជ 
មយួនឹងសមជិកមកពី្រកសួងសំខន់ៗ ដៃទេទៀត, តំ ងមកពីកងកម្ល ងំនគរបល និងេយធ ្រពមទងំសមជិកដៃទេទៀត។ បនទ បម់ក េន 
ែខមនី ឆន ២ំ០០៦ ជរ ្ឋ ភបិលបនេចញអនុ្រកឹតយមយួែតង ងំ ម្រន្តីេទ មមុខតំែណងែដលមនកំណតេ់នកនុង្រពះ ជ្រកឹតយ។ ជញ ធរ 
ជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី គឺជ្រកុម្របឹក មយួែដលមនសមសភពម្រន្តីជនខ់ពស់ចំនួន ២៥ រូប ែដលភគេ្រចើនជម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល។ ជញ ធរ 
េនះ កប៏ញចូ លផងែដរនូវតំ ងមកពីរដ្ឋសភជតិ និងេមធវ ី ជរ ្ឋ ភបិល។ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ្រតូវបនអេញជ ើញឲយចត់ ងំតំ ង 
មយួរូប ប៉ុែន្ត្រតូវបនបដិេសធេនកនុងករចត់ ងំេនះ។ ជញ ធរេនះ ្រតូវបនដឹកនេំ យឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី សុខ ន ជ ្របធន និង 
មនអនុ្របធនដូចជ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង ់ (ឯកឧត្តម អុឹម ឈុនលឹម) រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនកទ់ំនងរដ្ឋសភ 
និង្រពឹទធសភ និង អធិករកិចច (េ កជំទវ ែមន៉ សំអន) និងសមជិករបស់គណៈបក ្របឆងំមយួរបូ (ឯកឧត្តម េអង ៃឆ ៊ ង)។ ្រពះ ជ្រកឹតយ 
ែដលបេងកើត ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី (NALDR)  កប៏នបេងកើតផងែដរនូវអគគេលខធិករ ្ឋ នមយួស្រមបជ់ភន កង់រអនុវត្តនដ៍ម៏ន 
្របសិទធភពរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី។ 

125
  ករកំណតអ់ំពីវធិន និងនីតិវធិីេធ្វើករងររបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ចុះៃថងទី១១ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨។  
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ជ. ករែ្រប្របួលថមីៗ  ៃនចបប ់និងេគលនេយបយ  

៦០. េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បនផ្តួចេផ្តើមបេងកើតេគលនេយបយមយួចំននួទកទ់ងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច  េនកនុង 
ឆមសទីមយួៃនឆន  ំ ២០១២។ កនុងែខមនី ឆន ២ំ០១២ គណៈរដ្ឋម្រន្តីបនសេ្រមចថ ជេគលករណ៍ ្រកសួងេរៀបចំ 
ែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ ្រតូវចុះបញជ ីដី ជដីរដ្ឋ េនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី ្រសប មនីតិវធីិៃន្រកបខណ័្ឌ  
ចបបជ់ធរមន មនុករចុះកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ េបើេយង មលិខិតរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម និងសំណង ់្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ និង្រកសួងពណិជជកមម បនយល់ 
្រពមថ មនុករចុះកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច មយួ ្រតូវចុះបញជ ីដីពកព់ន័ធ និងចុះេនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី
ជមនុសិន។ ករងរេនះ្រតូវអនុវត្ត្រសប ម្រកបខណ័្ឌ ចបបែ់ដលមន្រ ប ់ េហើយ្រតូវេ្របើេពលេវ ពី ៤ េទ ៥ ែខ 

េដើមបបីញចបដំ់េណើ រករេនះ។126   
៦១.  េនៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បនេចញបទបញជ មយួផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវករ

ផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងបនជ្រមុញផងែដរឲយពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវសមបទនដីែដលមន្រ ប។់127 ចំេពះ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលមន្រ ប ់ បទបញជ េនះ បនែណនដំល់ ជញ ធរពកព់ន័ធទងំអស់ឲយអនុវត្តបែនថមេទៀតនូវ 
េគលនេយបយរបូមន្ត “ែសបកខ្ល ” ែដលជករ ស់ែវងដីសមបទនេ យកតេ់ចញៃផទដីែដលមនករកនក់បរ់ចួ 
េហើយ។ ករេធ្វើែបបេនះ គឺកនុងេគលេ កតប់នថយផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេទេលើដីសហគមន ៍ និង កត ់
បនថយកររខំនដល់ករចិញច ឹមជិវតិរបស់សហគមនជ៍នបទ។ បទបញជ េនះបនែចងផងែដរថ សមបទនដី ចនឹង្រតូវ 
ដកហូតយកមកវញិពី្រកុមហុ៊ន  ែដលមនិអនុវត្ត មនីតិវធីិ និងកិចចសនយសមបទនជធរមន េ យ្រគនែ់តេធ្វើករ 
កបេ់ឈើខុសចបប ់ទ្រនទ នដីបែនថម  ឬ ទុកដីទំេនរេចលស្រមបល់កប់ន្ត។ េនៃថងទី១៤ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ េ ក 
នយករដ្ឋម្រន្តី បនែថ្លងសនទរកថ េនកនុងពិធី្របកស កឲ់យេ្របើ្របស់ជផ្លូវករនូវរបយករណ៍ពកក់ ្ត ល ណត្តិ 
ឆន  ំ២០១១ ៃនករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិបចចុបបននកមម ឆន ២ំ០០៩-២០១៣ ែដលេ កបនជ្រមុញករ
អនុវត្តឲយមន្របសិទធភពខពស់នូវេគលនេយបយ “ែសបកខ្ល ” មរយៈកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លថីមី ដល់្រគួ រ 
្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបនស់មបទនដីេសដ្ឋកិចច។  

៦២. េនៃថងទី៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ជរ ្ឋ ភបិល បន្របបឲ់យខញុ ំដឹងជ យលកខណ៍អក រថ េ កនយក 
រដ្ឋម្រន្តី បនែណនដំល់ ជញ ធរពកព់ន័ធនន ឲយពេន្ល នករចុះ ស់ែវងដីេដើមបផី្ដល់កមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋចំននួ 
៣៥០.០០០ ្រគួ រ េនទូទងំ្របេទស ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបនស់មបទនដីេសដ្ឋកិចច សមបទនៃ្រព និងេលើដីរដ្ឋ 
េលើៃផទដីសរបុទំហំ ១,២ ន ហិក ។ ខញុ ំ្រតូវបន្របបឲ់យដឹងថ ករអនុវត្តគំនិតផ្តួចេផ្តើមថមេីនះ បននិងកំពុងដំេណើ រ 
ករល្អ បនទ បពី់ករបញជូ នយុវជនសម័្រគចិត្តចំននួ ១.៥០០ នក ់េហើយថ យុវជនចំននួ ១.១០០ នក ់បន កព់្រងយ 
រចួេហើយ េន មប ្ត េខត្តមយួចំននួដូចជ បតដំ់បង បនទ យមនជយ័ កំពងធំ់ កំពត ្រកេចះ មណ្ឌ លគិរ ី រតនគិរ ី
សទឹងែ្រតង និង្រពះវ ិ រ ងំពីៃថងទី២៨ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ មក។ ខញុ ំក្៏រតូវបន្របបផ់ងែដរថ យុវជនសម័្រគចិត្តមយួ 
្រកុមេទៀត ែដលមនចំននួ ៤២០ នក ់នឹង្រតូវ កព់្រងយេនពកក់ ្ត លែខកកក  ឆន ២ំ០១២ េទេខត្តឧត្តរមនជយ័  

                                                           
126

  លិខិតេលខ ២៩៨ សជណ របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ចុះៃថងទី១៩ ែខមនី ឆន ២ំ០១២។   
127

  បទបញជ េលខ ០១ បប របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ស្តីពីវធិនករព្រងឹង និងបេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប្់រគង 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។  
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៦៣. បនទ បពី់សនទរកថរបស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តីេនៃថងទី១៤ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ មក មនឯក រផ្លូវករមយួ 
ចំននួ ្រតូវបនេចញជបន្តបនទ បទ់កទ់ងនឹងករអនុវត្តគេ្រមងថមីេនះ បទ់ងំេសចក្តីសេ្រមចរបស់រ ្ឋ ភបិល ចុះៃថងទី 
២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ បេងកើតគណៈកមម ធិករមយួ េដើមប្ីរតួតពិនិតយេមើលករអនុវត្តបទបញជ េនះ។ គណៈកមម ធិករ 
េនះ ្រតូវ យករណ៍ជូននយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបេីធ្វើសំេណើ រសំុករអនុមត័យល់្រពមេលើករេសនើសំុេខ្វ លដីេចញពីៃផទដី ៃ្រព 
សមបទន សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងដីរបស់រដ្ឋ េហើយយកដីែដលបនេខ្វ លេចញេនះេធ្វើករែបងែចកឲយ្របជពលរដ្ឋ 

េដើមបឲីយពកួគតក់្ល យជមច ស់ដីេនះ្រសបចបប។់129  ទនទឹមនឹងបទបញជ អំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ 
បង្ហ ញពីជំ នមយួដសំ៏ខនេ់លើទិសេ មយួ្រតឹម្រតូវកនុងវស័ិយកំែណទ្រមងដី់ធ្លី និង ចសេ្រមចសមទិធិផលដធំ៏េធង 
មយួចំេពះករែបងែចកដីធ្លីជូន្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេន មតំបនជ់នបទក្តី កក៏រអនុវត្តេនះ េធ្វើឲយមនកង្វល់អំពីសុខដុម 
នីយកមមរបស់ ជមយួនឹងចបប ់ នីតិវធីិ និងេគលនេយបយខងរដ្ឋបលដីធ្លី និងបណ្ណ កមមសិទធិដីធ្លី ែដលកំពុងេនជ 
ធរមន។ បញ្ហ េនះមនពិភក លំអិតជបែនថមេទៀត េនែផនកខងេ្រកម។  
 

ឈ.   េសចក្ត្ីរពងចបប ់និងបទបបញញត្តែិដលកំពុងរងច់កំរអនុមត័  

៦៤. េនេដើមឆន  ំ២០១០ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់បនេចញេសចក្តី្រពងេគលនេយបយ 
មយួស្តីពីលំេន ្ឋ ន ែដលកនុងេនះមនករករពរ្របឆងំនឹងករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន។ េនេពលកំពុងសរេសរ 
របយករណ៍េនះ េគលនេយបយេនះកំពុងរងច់កំរពិនិតយបញចបេ់ យ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី និងករ 
អនុមត័យល់្រពមពីគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ ្រកសួងេនះ បនេចញផងែដរនូវព្រងងអនុ្រកឹតយមយួស្តីពីនគររបូនីយកមម េនចុង 
ឆន ២ំ០១១ និងមនករផ្តល់េយបល់លំអិតេលើេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយេនះេ យៃដគូពិភក នន េនកនុងដំេណើ រករ 
ៃនករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ប៉ែុន្តេសចក្តី្រពងែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព មនិទនប់នផ ព្វផ យេនេឡើយេទ 
េនេពលកំពុងសរេសររបយករណ៍េនះ។  

៦៥. កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១ ្រកសូងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ បនេបើកកិចច្របជំុមយួ េដើមបពិីភក េលើ 
េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពី ករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ដីកសិកមម ប៉ែុន្តអនកពកព់ន័ធេផ ងៗបន យករណ៍ថ មន 
ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់មយួបិទទ្វ រ និងមនចំណុចែដលជបញ្ហ ធំៗមយួចំននួ ែដល ចេធ្វើឲយអន្ត យដល់្រកប 
ខណ័្ឌ គតិយុត្តជធរមនែដល្រគប្់រគងេលើដីធ្លី បទ់ងំចបបភ់មូបិល ឆន ២ំ០០១ ផងែដរ។ របយករណ៍របស់ៃដគូ 
អភវិឌ នប៍ង្ហ ញថ េសចក្តី្រពងចបបេ់នះកនុងសភពបចចុបបននរបស់  ចមនផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរដល់អនកកនក់បដី់ 
និងករ្របកបករងរកសិកមម េ យ រករ កក់្រមតិេលើដីអភវិឌ នក៍សិកមមថមី។ មយ៉ងវញិេទៀត េសចក្តី្រពងចបប ់
េនះ បញចូ លបទបបញញត្តិៃនេទស្រពហមទណ្ឌ ស្រមបេ់ចទ្របកនប់គុគល មន ក ់ ែដល្រប្រពឹត្តផទុយនឹង្របពន័ធែដលបន 
កំណតស់្រមប ់ករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ដីកសិកមម។ ក៏ ចអនុញញ តឲយមនករេផទរេទជ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច 
និង សមបទនដីសងគមកិចច ឬ េផទរមកពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង សមបទនដីសងគមកិចច ែដល ចបងកករលំបកដល់ 
អនកកនក់បដី់មយួចំននួ។  
                                                           
128

  លិខិតពីរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តករអន្តរជតិ ឯកឧត្តម អ៊ុច បូរទិធ េផញើជូន េ ក សុរយិ សូ៊ែបឌ៊ី ចុះៃថងទី៩ ែខកកក  
ឆន  ំ២០១២ ។ 

129
 េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េលខ ២៤ សសរ ចុះៃថងទី ២៥ ែខមថុីន ឆន ២ំ០១២។  
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IV. ្រកបខណ័្ឌ ចបបអ់ន្តរជត ិ 

ក. ករវវិឌ នេ៍នកនុង្របពន័្ឋចបបសិ់ទ្ឋមិនុស អន្តរជតិទកទ់ងនឹងកតព្វកិចចសិទធមិនុស របស់កមពុជ  

៦៦. រដ្ឋធមមនុញញ របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ១ំ៩៩៣ ម្រ ៣១ ដំកល់កតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្តរជតិ េនកនុង 

ចបប ់ និងេគលនេយបយជតិ។130 ករអនុវត្តនេ៍ យផទ ល់ៃនបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ េនកនុងតុ ករកមពុជ 

្រតូវបនបញជ កច់បស់បែនថមេទៀត មរយៈេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញកនុងឆន  ំ ២០០៧។131 ចប់ ងំពីឆន  ំ
២០០៧ មក មនករវវិឌ នម៍យួចំននួទកទ់ងនឹងសមបទនដីេនថន កអ់ន្តរជតិ េហើយែដលមនករពកព់ន័ធេទនឹង 
ករេប្តជញ ចិត្តជអន្តរជតិរបស់កមពុជ និងករវវិឌ នខ៍ងេគលនេយបយ ចបប ់និងករអនុវត្តេនថន កជ់តិ របស់ខ្លួន។  

៦៧. កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០០៧ កមពុជបនេបះេឆន តគ្ំរទេសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជន 
ជតិេដើមភគតិច (UNDRIP)

132 ែដលផ្តល់ឲយមនបទ ្ឋ នគតិយុត្តអន្តរជតិជមលូ ្ឋ ន្រគឹះមយួ ស្រមប្់រកបខណ័្ឌ  
ចបបរ់បស់រ ្ឋ ភបិលស្តីពី ករទទលួ គ ល់ និងករចុះបញជ ីជនជតិេដើមភគតិច និងសិទធិរបស់ពកួេគកនុងករកនក់ប ់
ករេ្របើ្របស់ និងករអភវិឌ នដី៍សមហូភពជ្របៃពណី និងមនករទទលួ គ ល់្របពន័ធកនក់បដី់ជ្របៃពណីរបស់ 
ពកួេគ។ ករអនុមត័ទទលួយកេសចក្តី្របកសេនះ បង្ហ ញពីលទធផលែដលបនមកពីករតសូ៊មតិអស់កលជេ្រចើន 
ទសវត រក៍ន្លងមកេនះ េដើមបទីមទរសិទធិជនជតិេដើមភគតិច និងកំណតយ៉់ងចបស់អំពីសិទធិេលើដីធ្លី វបបធម ៌ករចិញច ឹម 

ជីវតិ និងករពិេ្រគះេយបល់។133  

៦៨. េគលករណ៍ជមលូ ្ឋ ន និងេគលករណ៍ែណន ំ ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពីសិទធទិកទ់ងនឹងករបេណ្ត ញេចញ និង 
ករ ងំទីលំេនថមីែផ្អកេលើករអភវិឌ ន ៍ ែដលបនេរៀបចំចង្រកងេឡើងេ យអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី សិទធិមន 
                                                           
130

  រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម្រ  ៣១ ែចងថ “្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិមនុស  ដូចមនែចងេនកនុង 
ធមមនុញញអងគករសហ្របជជតិ េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ្រពមទងំអនុសញញ ទងំ យទកទ់ងនឹងសិទធិមនុស  សិទធិ្រស្តី និង 
សិទធិកុមរ”។ 

131
  េសចក្តីសំេរចេលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ ចុះៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧។  

132
  េសចក្តីសំេរចរបស់ម សននិបត េលខ ៦១/២៩៥ ចុះៃថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៧។  

133
 េសចក្តី្របកសទទួល គ ល់សិទធិស្វ័យសំេរចរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (ម្រ  ៣) ដូចជ ករេធ្វើេសចក្តីសំេរចចិត្តអំពី ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច និងវបបធមរ៌បស់ខ្លួនេ យេសរ,ី សិទធិទទួលបនករករពរពីករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ (ម្រ  ១០), សិទ្ឋិទទួលបនករករពរ 
្របឆងំនឹងករបងខំឲយរស់េន យឡំជមយួសហគមនេ៍ផ ង ឬករបំផ្ល ញវបបធមរ៌បស់ពួកេគ (ម្រ  ៨) និងេ យមនភពពកព់ន័ធគន ជមយួ 
 សិទធិកនុងករែថររក  និងករពរ្របៃពណី និងទំេនៀមទំ បរ់បស់ខ្លួន (ម្រ  ១១) ្របៃពណីខងជំេនឿ និង សន (ម្រ  ១២) និងករ 
អនុវត្តនខ៍ងជំេនឿ សន និង្របៃពណីរបស់ពួកេគែដលមនទំនកទ់ំនងជមយួនឹងដីធ្លី (ម្រ  ២៥) ្រពមទងំសិទធិេលើដីធ្លីជពិេសស 
របស់ពួកេគ (ម្រ  ២៦)។ ម្រ  ២៩ និងម្រ  ៣២ គូសបញជ កអ់ំពីត្រមូវកររបស់រដ្ឋ កនុងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួជនជតិេដើមភគតិច 
និងទទួលបនករយល់្រពមេ យេសរ ី និងេ យបន្របបឲ់យដឹងជមុន មុននឹងអនុមត័ និងអនុវត្តវធិនករចបប ់ ឬ វធិនកររដ្ឋបល ឬ 
គេ្រមងនន ែដល ចបះ៉ពល់ដល់ករេ្របើ្របស់សិទធិរបស់េគ ជពិេសស “ស្រមបគ់េ្រមងទងំ យ ែដលបះ៉ពល់ដល់ដីធ្លី ឬ ែដនដី 
និង ធនធនេផ ងេទៀតរបស់ពួកេគ”។ ម្រ  ២៩ គូសបង្ហ ញអំពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច េនកនុងករអភរិក  និងករពរបរ ិ ថ ន និង 
សមតថភពផលិតកមមេលើដីធ្លី ែដនដី និងធនធនននរបស់ពួកេគ។ ជទីបញចប ់ េសចក្តី្របកសកប៏នគូសបញជ កផ់ងែដរអំពីសិទធិរបស់ជនជតិ 
េដើមភគតិច កនុងករទទួលបនដំេ ះ្រ យ្រតឹម្រតូវ ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវបនេគដកហូតមេធយបយកនុងករចិញច ឹមជីវតិ និងករអភវិឌ ន ៍
(ម្រ  ២០, ២៨, ៣២, ៤០)។ សូមេមើលផងែដរ របយករណ៍របស់តំ ងពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន 
របស់ជនជតិេដើមភគតិច A/HRC/9/9 ចុះៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ២ំ០០៨។ 
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លំេន ្ឋ នសមរមយ កំណតប់ទ ្ឋ នអបបបរមស្តីពី ករ ងំទីេនថមី ៃន្របជពលរដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់េ យសមបទន 

ដី។134 េគលករណ៍ែណនេំនះ េសនើឲយរដ្ឋនន រះិរកជេ្រមើស្រគបែ់បបយ៉ងែដល ចមនជំនសួឲយករបេណ្ត ញេចញ 
និងធនឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួយ៉ងេពញេលញពីសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ េនទូទងំ 
ដំេណើ រករទងំមលូ កដូ៏ចជ ជសួជុល និងផ្តល់សំណងករខូចខតសមរមយដល់្របជពលដ្ឋែដល្រតូវបនេគឲយេទ ងំ 

ទីលំេនថមី ឬ ែដលបតប់ងដី់ធ្ល។ី135   
៦៩. េគលករណ៍អបបបរមស្តីពីសិទធិមនុស  អនុវត្តចំេពះលទធកមមដី ឬ ករជលួដី្រទង្់រទយធំ ែដលបនេរៀបចំ 

ចង្រកងេឡើងេ យ អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិមនម្អូប រ កនិ៏យយជពិេសសផងែដរកនុងបទរបិទេនះ។
136  

េគលេ ចមបងៃនេគលករណ៍េនះគឺ េដើមបធីនថ ករចរចឈនេទដល់ករផ្តល់លទធកមមដី ឬ ករជលួដី ្រតូវអនុវត្ត 
មលកខខណ្ឌ ត្រមូវខងនីតិវធីិមយួចំននួ បទ់ងំករចូលរមួពីសហគមនម៍លូ ្ឋ នែដលពកួេគទទលួបនពត័ម៌ន្រគប ់

្រគន។់ េគលករណ៍ទងំេនះ ស្វះែស្វងេដើមបធីនផងែដរនូវករែចងែចកផលកៃ្រមសមរមយ និងលកខខណ្ឌ ែដលថ 
េទះជកនុងករណី កេ៏ យ កទំ៏នកទំ់នងពណិជជកមមែបបេនះ មនិ្រតូវមនអនុភពលុបេលើកតព្វកិចចសិទធិមនុស  
របស់រដ្ឋេឡើយ។   

៧០. កនុងឆន ២ំ០០៩ នសមយ័្របជំុបកូសរបុលទធផលៃនរបយករណ៍សកល មកលកំណតេ់លើកទីមយួរបស់ខ្លួន 
េ យ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ រ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនទទលួយកអនុ សនទ៍ងំ ៩១ ចំណុច 

ែដលរដ្ឋសមជិកទងំ យបនផ្តល់។137 កនុងចំេ មអនុ សនទ៍ងំេនះ មនអនុ សនជ៍ក់ កម់យួចំននួទក ់
ទងនឹងបញ្ហ ដីធ្លី ដូចជេសចក្តី្រតូវករឲយ៖ អនុវត្តកំែណទ្រមង្់របពន័ធតុ ករ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្ល ីបេងកើនកិចចខិត 
ខំ្របឹងែ្របងេលើកកមពស់ករទទលួបនេ យយុត្តិធម ៌ នូវកមមសិទធិេលើដីធ្លី និង បងក រទប់ ក តក់របេណ្ត ញេចញេ យ 
បំពន ្របសិនជមនិអនុវត្តវធិនករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនន និងេធ្វើករែកែ្របេគលនេយបយ និងករអនុវត្តទកទ់ង 

នឹងករ ងំទីលំេនថមី និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។138 មយ៉ងវញិេទៀត កនុងឆន ២ំ០០៩  ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  កនុងេសចក្តី 
សេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួនេលខ១២/២៥ ស្តីពីេស ្របឹក េយបល់ និងករជយួ ឧបតថមភែផនកបេចចកេទសស្រមប ់ កមពុជ 
បន្តពីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តទងំ យកន្លងមក បនេសនើយ៉ងទទូចដល់រ ្ឋ ភបិលឲយ “បេងកើនកិចចខិត្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន 
េដើមបេី ះ្រ យេ យសមធម ៌ និងឆបរ់ហ័សនូវបញ្ហ កមមសិទធិដីធ្លីកនុងលកខណៈេបើកចំហរ និង េ យយុត្តិធម ៌ ្រសប 
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  េគលករណ៍មូល ្ឋ ន និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី ករបេណ្ត ញេចញែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនករអភវិឌ ន ៍ និងករចកេចញេ យបងខំចិត្ត, 
ឧបសមពន័ធ ១ ៃនរបយករណ៍តំ ងពិេសសស្តីពីសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ ជែផនកមយួៃនសិទធិមនកំរតិជីវភពសមរមយ A/HRC/ 4/18។ 

135
 ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជ បនេបះពុមពផ យ “េសចក្តីអ ថ ធិបបយរបស់អងគករសហ 
្របជជតិ និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទីលំេនថមី” េនែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ជភ ែខមរ និងភ អងេ់គ្លស េហើយ 
ែដល ចរកបនេនេលើេគហទំពរ័៖ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/EvictionsGuidelines/EvictionGuidelines-

EN.pdf  និង http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/ EvictionsGuidelines/EvictionGuidelines-Kh.pdf. 
136

  េគលករណ៍អបបបរមស្តីពីសិទធមនុស  អនុវត្តចំេពះលទធកមមដី្រទង្់រទយធំ ឬ ករជួលដី, ឧបសមពន័ធ ៃនរបយករណ៍របស់អនក យករពិេសស 
ស្តីពីសិទធិមនម្ហូប រ, A/HRC/13/33/Add.2 ចុះៃថងទី ២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។  

137
  ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស , របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  នសមយ័្របជុំេលើកទី ១៣,  A/HRC/13/56 ចុះៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១១ 
កថខណ័្ឌ ទី ៣៥៥ ដល់ កថខណ័្ឌ ទី ៣៦៩។  

138
  ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស , របយករណ៍របស់្រកុមករងរទទួលបនទុកពិនិតយរបយករណ៍សកល មកលកំណតរ់បស់កមពុជ A/HRC/13/4 
ចុះៃថងទី៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ អនុ សនទ៍ី ៣៨, ៦០, ៦១, ៦២, ៦៣, ៦៤, ៦៥, ៦៦, ៦៧ និង ៦៨។ 
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មចបបភ់មូបិល ឆន ២ំ០០១ េ យព្រងឹងករអនុវត្តចបបេ់នះ មរយៈករបេងកើតេគលករណ៍ែណនថំន កជ់តិ េដើមប ី
្រ យបំភ្លនីឺតិវធីិែដលពកព់ន័ធនន កដូ៏ចជ ករព្រងឹងសមតថភព និង្របសិទធភពៃន ថ បន័ពកព់ន័ធ ដូចជ ជញ ធរ 

ជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី និងគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និង ថន ក្់រសុក។139 េយបល់ទងំអស់េនះ 

្រតូវបនេលើកេឡើងផងែដរ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ឆន ២ំ០១១ របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ។140 

៧១. េនកនុងេសចក្តសីេងកតចុងេ្រកយ ឆន ២ំ០១០ របស់ខ្លួន គណៈកមម ធិករបំបតក់រេរ ើសេអើងពូជ សន ៍
(CERD) បនសំែដងកង្វល់អំពី “របយករណ៍ថ មនករផ្តល់សមបទនយ៉ងឆបរ់ហ័សេលើដីធ្លី ែដលជនជតិេដើម 
ភគតិច បននិងកំពុងកនក់បជ់្របៃពណី េ យគម នេធ្វើករពិចរ េពញេលញ ឬ ករេ្របើ្របស់អស់លទធភពៃន 
នីតិវធីិ ែដលមនែចងេ្រកមចបបភ់មូបិល និងអនុ្រកឹតយពកព់ន័ធ (ម្រ ២ និង ម្រ ៥)” េហើយបនេសនើថ រ ្ឋ ភបិល 

អនុមត័វធិនករករពរ (ដូចជ ពនយករផ្តល់ដីសមបទន)។141 គណៈកមម ធិករេនះ បនសំែដងកង្វល់ផងែដរអំពី ករ 
បំភតិបំភយ័ និងសកមមភពហឹង េទេលើជនជតិេដើមភគតិច េនអំឡុងេពលមនករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន ឬ 
ទំនស់ដីធ្លីែដលបះ៉ពល់ដល់ពកួេគ និងបនេសនើថ រ ្ឋ ភបិលផ្តល់កិចចករពរេពញេលញ្របឆងំនឹងករ យ្រប រ 
េលើ ងកយ និងករបំភតិបំភយ័ េនខណៈេពលែដលសហគមនន៍នែស្វងរកករេ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួន េដើមប ី

ទមទរសិទធិេលើដីសហគមន។៍142 
៧២. េនកនុងេសចក្តសីេងកតចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនស្តីពី្របេទសកមពុជ េនកនុងែខមថុិនឆន  ំ ២០១១ គណៈកមម ធិករ 
សិទធិកុមរ (CRC) បនសំែដង “កង្វល់យ៉ងខ្ល ងំអំពី្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ និងកុមរ បព់នន់ក ់ជពិេសស ្រគួ រ្របជ 
ពលរដ្ឋ្រកី្រកេនទី្របជំុជន កសិករ្របកបរបរកសិកមមខន តតូច និងសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច េនែតបន្តរងនូវ 
ករដកហូតសិទធិេលើដីធ្លី េ យ រែត ករដេណ្តើ មយកដីធ្លី និងករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ពីសំ កប់គុគលមយួចំននួ 
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  េសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  េលខ ១២/២៥, A/HRC/12/L.18 ចុះៃថងទី ២៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ កថខណ័្ឌ ទី ៥ (ឃ) 
140

  េសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  េលខ A/HRC/១៨/L.២៥ ចុះៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កថខណ័្ឌ ទី ៥ (ង) 
141

  េសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយ របស់គណៈកមម ធិករបំបតក់រេរ ើសេអើងពូជ សន៖៍ ្របេទសកមពុជ, CERD/C/KHM/CO/8-13 ចុះៃថងទី១ ែខ 
េម  ឆន ២ំ០១០ កថខណ័្ឌ ទី ១៦៖ “គណៈកមម ធិករផ្តល់អនុ សនថ៍ រដ្ឋភគី្រតូវធនថខ្លួននឹងេធ្វើឲយសេ្រមចបននូវតុលយភពដ្៏រតឹម្រតូវ 
រ ងករអភវិឌ ន ៍និងសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋខ្លួន េហើយថ ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច មនិ្រតូវេធ្វើឲយអន្ត យដល់សិទធិរបស់ជន និង្រកុមងយរងេ្រគះ 
ែដល្រតូវបនករពរេ យអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករ ផ្តល់អនុ សនផ៍ងែដរថ រដ្ឋភគី ្រតូវបេងកើតវធិនករករពរសម្រសប ដូចជ 
ករពនយរេពលចំេពះ ករេចញផ្តល់សមបទនេនេលើដីែដលមនសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចរស់េន ែដលពួកេគបនេសនើសំុចុះបញជ ី ម 
ចបបេ់ដើមបនីឹងទទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី េហើយករអនុញញ តនូវសមបទន ចេធ្វើបន រហូតទល់ែតមនករពិនិតយ យតំៃល និង សេ្រមចអំពី 
បញ្ហ ៃនបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព និងសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចកនុងករកនក់ប ់ ករអភវិឌ  ្រគប្់រគង និងេ្របើ្របស់ដីសហគម ៍ បនទ បព់ី 
មនករពិេ្រគះេយបល់ និងមនករយល់្រពមជមុនពីពួកេគ “ ។ 

142
  ដូចគន ខងេលើ កថខណ័្ឌ ទី ១៧ “គណៈកមម ធិករ ជំរុញឲយរដ្ឋភគី ផ្តល់កិចចករពរេពញេលញចំេពះ្រកុមងយរងេ្រគះ ្របឆងំនឹងករ យ 
្រប រេលើរូបកយ និងករគំ មកំែហង េ យ រពួកេគស្វះែស្វងអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួន និងេ យ រពួកេគមនទំនកទ់ំនងជមយួដី 
សហគមនរ៍បស់ខ្លួន។ គណៈកមម ធិករ កជ៏ំរុញឲយរដ្ឋភគី នយំកជនេលមើសៃនកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ននេទកតេ់ទស មចបប។់ េន 
កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបេីធ្វើឲយ្របពន័ធយុត្តិធម ៌ មនភពល្អ្របេសើរេឡើង រដ្ឋភគី ្រតូវែតធននូវ្របសិទធភពកនែ់តេ្រចើនេឡើងៃន្របពន័ធ 
តុ ករ កនុងករធនដល់ករេទេ្របើ្របស់្របពន័្ឋតុ ករេ យសមភពស្រមបទ់ងំអស់គន  បប់ញចូ លទងំ្រកុមជនភគតិច និងជនជតិ 
េដើមភគតិច ្រសប មអនុ សនទូ៍េទរបស់គណកមម ធិករេនះ េលខ ៣១ (ឆន ២ំ០០៥) ស្តីពី ករទប់ ក តក់រេរ ើសេអើងពូជ សន ៍ េនកនុង 
រដ្ឋបល និងករ្រប្រពឹត្តេទ ៃន្របពន័ធយុត្តិធម្៌រពហមទណ្ឌ ” ។ 
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ែដលមនអំ ច”143 េហើយគណៈកមម ធិករេនះបនេសនើថ កមពុជ “បេងកើតឲយមនវធិនករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវ 
ករបេណ្ត ញេចញ រហូតទល់ែតមនករកំណតច់បស់ ស់អំពី ភព្រតឹម្រតូវ មចបបៃ់នករទមទរសិទធិេលើដីធ្លី ជ 

មនុសិន” ។144  
 

ខ. ករវវិឌ នជ៍អន្តរជតិទកទ់ងនឹងករទទួលខុស្រតូវខងសិទធមិនុស របស់សហ្រគសពណិជជកមម 

៧៣. ចប់ ងំពីរបយករណ៍តំ ងពិេសស (SRSG) ឆន ២ំ០០៧ មក មនករវវិឌ នជ៍េ្រចើនេនេលើឆកអន្តរ- 
ជតិទកទ់ងនឹងភរកិចចរបស់រដ្ឋកនុងករករពរ្របឆងំនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស េ យភគទីីបី បទ់ងំវស័ិយឯកជន 

ផងែដរ និងករទទលួខុស្រតូវរបស់សហ្រគសពណិជជកមម។145 េនៃថងទី១៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១ ្រកុម្របឹក សិទធិ 
មនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ បនអនុមត័ជឯកចឆន័នូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីធុរៈកិចច និងសិទធិមនុស ៖ ករ 

អនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពី “ករករពរ ករេគរព និងករេ ះ្រ យ”។146 េទះបីជេគល- 
ករណ៍េនះ មនិែមនជឯក រភជ បក់តព្វកិចចផ្លូវចបបក់្តី កក៏រអនុមត័េនះបនបេងកើតេគលករណ៍ែណន ំ ែដលមន 
តៃម្លជបទ ្ឋ ន កល ស្រមបក់រករពរ និងករេ ះ្រ យ និភយ័ៃនផលបះ៉ពល់អវជិជមនេលើសិទធមិនុស  ពក ់

ពន័ធនឹងសកមមភពរបស់ធុរកិចច ។147   

                                                           
143

  េសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយៃនគណៈកមម ធិករសិទធិកុមរ៖ ្របេទសកមពុជ, CRC/C/KHM/CO/2 ចុះៃថងទី២០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១ កថខណ័្ឌ ទី 
៦១។  

144
  ដូចគន ខងេលើ កថខណ័្ឌ ទី ៦២ “គណៈកមម ធិករ ជ្រមុញឲយរដ្ឋភគី បេងកើតបទ ្ឋ នថន កជ់តិមយួ េដើមបផី្អ កករបេណ្ត ញេចញជបេ ្ត ះ 

សនន រងច់រំហូតដល់មនករសេ្រមចអំពីភព្រសបចបបៃ់នករទមទរសិទធិដីធ្លី ្រតូវបនេធ្វើេឡើង។ គណៈកមម ធិករ ជ្រមុញឲយរដ្ឋភគី ធន 
ផងែដរថ ្រកុម្រគួ រ ្រពមទងំកូនៗរបស់ពួកេគ មនិ្រតូវក្ល យជជនគម នផទះសែមបង ែដលប ្ត លមកពីករបេណ្ត ញេចញ ស្រមបស់កមមភព 
ឯកជន និងករអភវិឌ ន ៍ េនះេឡើយ។ គណៈកមម ធិករ ផ្តល់អនុ សនថ៍ រដ្ឋភគីគួរអនុវត្តឲយបនេពញេលញនូវ អនុ សនន៍នរបស់អនក 
យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នករណ៍សិទធិមនុស េនកមពុជ ទកទ់ិននឹងករទទួលបនសិទធិដីធ្លី និងជីវភពរស់េនសមរមយ (A/HRC/4/36 និង 

A/HRC/7/42)”។ 
145

  មុនករអភវិឌ ននូ៍វេគលករណ៍េនះ េ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ បនេធ្វើករជួបជំុជសកលេ យសម័្រគចិត្តមយួ (Voluntary 
Global Compact) េនឆន  ំ ២០០០ ជេវទិករសកលមយួែដលេកះ្របជំុអនកជំនួញទងំ យ ជមយួភន កង់រអងគករសហ្របជជតិ វស័ិយ 
ករងរ និងអងគករសងគមសីុវលិ កនុងករគ្ំរទេលើ សិទធិមនុស  ករងរ បរ ិ ថ ន និង្របយុទធ្របឆងំអំេពើពុករលួយ។ េនឆន  ំ ២០០៥ គណៈ 
កមមករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ (ែដល្រតូវបនជំនួសេ យ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េនឆន ២ំ០០៦) បនែតង ងំតំ ងពិេសសៃន 
េ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិមយួរបូ ឲយទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និង ជីវកមមឆ្លងែដន និងសហ្រគសពណិជជកមម ដៃទេទៀត 
ែដលេ ក្រតូវបនផ្តល់ឲយនូវអណត្តិករងរ កនុងករកំណត ់ និង្រ យបំភ្លអឺំពី បទ ្ឋ នៃនករទទួលខុស្រតូវ និងគណេនយយភព របស់ 

ជីវកមមពកព់ន័ធនឹងសិទធិមនុស  និងអំពីតួនទីរបស់រដ្ឋផងែដរ ។  
146

  សូមេមើល េសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  A/HRC/17/L.1/Rev.1 ចុះៃថងទី១៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១១។ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពី 
ធុរកិចច និងសិទធិមនុស  មនភជ បេ់នកនុងឧបសមពន័ធៃនរបយករណ៍ឆន  ំ ២០១១ របស់តំ ងពិេសស កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
A/HRC/17/ 31, ចរក នបនេនេគហទំពរ័៖ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ docs/17session/A.HRC.17.31_en.pdf 

147
  ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជ បនេបះពុមពផ យ “េគលករណ៍ែណនសំ្តីពី ធុរកិចច និង 
សិទធិមនុស ៖ ករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិស្តីពី ‘ករករពរ ករេគរព និងដំេ ះ្រ យ’” េនែខធនូ ឆន ២ំ០១១ មនទងំជ 
ភ ែខមរ និងភ អងេ់គ្លស េហើយែដល ចរកបនេនេគហទំពរ័៖ http://cambodia.ohchr.org/ WebDOCs/DocPublications/Business-and 
-HR-Guidelines/Business%20and%20Human%20Rights_English.pdf និង http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocPublications/ 
Business-and-HR-Guidelines/Business%20and%20 Human%20Rights_Khmer.pdf. 
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៧៤. េគលករណ៍ែណនេំនះ មនចំននួ ៣១ បទ ្ឋ ន148  គ្ំរទដល់ករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយរបស់ 

អងគករសហ្របជជតិស្តីពី “ករករពរ ករេគរព និងករេ ះ្រ យ”។149  បទ ្ឋ នទងំេនះ មនមលូ ្ឋ នេលើករ 
ទទលួ គ ល់កតព្វកិចច្រ បរ់បស់រដ្ឋ កនុងករេគរព ករករពរ និងករបំេពញសិទធិមនុស  និងេសរភីពជមលូ ្ឋ ន។ 
្រស័យេហតុេនះ បទ ្ឋ នស្តីពីធុរៈកិចច និងសិទធិមនុស  ពកព់ន័្ឋេ យផទ ល់េទនឹង្របេទសកមពុជ មរយៈករេប្តជញ  

ចិត្ត មចបបអ់ន្តរជតិ និងចបបជ់តិរបស់ខ្លួន។ េគលករណ៍ែណនេំនះ អនុវត្តចំពះសហ្រគសពណិជជកមម ទងំ 
សហ្រគសឆ្លងែដន និងទងំសហ្រគសដៃទេផ ងេទៀត េ យមនិគិតពីទំហំ វស័ិយ ទី ងំ កមមសិទធិ និងរចនសមពន័ធ 
េឡើយ។ ដូេចនះ សហ្រគសទងំអស់ ែដលពកព់ន័ធនឹងសមបទនដីេនកមពុជ (រដ្ឋមច ស់ផទះ)  បទ់ងំ្របតិបត្តិកររបស់ 
សហ្រគសពណិជជកមម មកពីបរេទសផង (រដ្ឋ ម)ី មនករទទលួខុស្រតូវកនុងករករពរ្របឆងំនឹងកររេំ ភសិទធិ- 
មនុស ។  

៧៥. ្រកុមករងរថមីរបស់អងគករសហ្របជជតិែផនកធុរៈកិចច និងសិទធិមនុស  ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងឆន  ំ ២០១១ 
េដើមបទីទលួភរៈកិចចេលើកកំពស់េគលករណ៍ែណនេំនះ ករអនុមត័េគលករណ៍េនះបនឈនេទដល់កររមួបញជូ ល 
គន ែតមយួនូវបទ ្ឋ ន និងគំនិតផ្តួចេផ្តើមសកលស្តីពី ធុរៈកិចច និងសិទធិមនុស  រមួមន បទ ្ឋ នរបស់ ថ បន័នន ដូចជ 
េសចក្តីែណនសំ្តីពីករទទលួខុស្រតូវរបស់ ជីវកមម ៃនអងគករបទ ្ឋ នអន្តរជតិ (ISO) េគលករណ៍ែណនសំ្តីពី 
សហ្រគសពហុជតិៃនអងគករសហ្របតិបត្តិករ និងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច (OECD)  ្រកបខណ័្ឌ និរន្តរភពរបស់យូអិន 

គ្លបលកំែផក (UN Global Compact) និងរបស់ ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) កនុងចំេ មបទ ្ឋ នដៃទេទៀត។150    
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  ទងំេនះជផលិតផលៃនករ្រ វ្រជវ និងករពិេ្រគះេយបល់ទូលំទូ យរយៈេពល ៦ ឆន  ំ ែដលមនករចូលរមួពីរ ្ឋ ភបិល សហ្រគស 
ពណិជជកមម និងសមគមពណិជជកមម អងគករសងគមសីុវលិ បុគគល និងសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ និងវនិិេយគិន។ េសចក្តីសេងខបៃន 
ករពិេ្រគះេយបល់ ចរកបនពីកនុងបញជ ីៃនរបយករណ៍របស់តំ ងពិេសសេ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិ 
មនុស  និង ជីវកមមឆ្លងែដន និង សហ្រគសពណិជជកមមដៃទេទៀត េ ក ្រ ្ត ចរយ ចន ៉ កគ់ី (John Ruggie)៖ 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TransnationalCorporations/ Pages/Reports.aspx ។ របយករណ៍េនះ គូសបញជ កអ់ំពី ដំ កក់ល 
ទងំ យ ែដលរដ្ឋ្រតូវចតវ់ធិនករ េដើមបេីលើកកមពស់ករេគរពសិទធិមនុស របស់ធុរកិចច ផ្តល់បទ ្ឋ នស្រមបៃ់ដគូននេនកនុងករឃ្ល េំមើល 
និង យតៃម្លអំពីដំ កក់លទងំេនះ និងបង្ហ ញអំពីរេបៀប ឬមេធយបយ ែដលធុរកិចច ចយល់ដឹង និងបង្ហ ញេទកនអ់នកដៃទថ ខ្លួនេគរព 
សិទធិមនុស  និងកតប់នថយ និភយ័ែដលប ្ត លមកពី ឬករចូលរមួចំែណកេធ្វើឲយមនទុកខេទសដល់សិទធិមនុស ។ របយករណ៍េនះ កម៏ន 
ែចងអំពីអ្វីែដលទងំរដ្ឋ និងសហ្រគសពណិជជកមម ្រតូវ្របតិបត្តិ េដើមបបីេងកើនលទធភពៃនករទទួលបនដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព 
ស្រមបប់ុគគលទងំ យ ែដលបនទទួលរងទុកខេទស។ 
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  ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ “ករករពរ ករេគរព និងដំេ ះ្រ យ” ្រតូវបន ្វ គមនជ៍ឯកចឆន័ច េនឆន ២ំ០០៨ េ យ្រកុម្របឹក សិទធិ 
មនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ រមួមន ១)-ភរកិចចរបស់រដ្ឋកនុងករករពរទបទ់ល់នឹងកររេំ ភសិទធិមនុស េ យភគីទី៣ បទ់ងំ 
សហ្រគសពណិជជកមម មរយៈ េគលនេយបយ បទបបញញត្តិចបប ់ និងករវនិិចឆយ័។ ២)-ករទទួលខុស្រតូវរបស់ ជីវកមម កនុងករេគរព 
សិទធិមនុស  ែដលមននយ័ថ សហ្រគសពណិជជកមម្រតូវ្រប្រពឹត្តេ យ្រតឹម្រតូវ េជៀស ងកររេំ ភសិទធិននរបស់អនកដៃទ និងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់អវជិជមនៃនសកមមភពរបស់ពួកេគ។ និង ៣)-េសចក្តី្រតូវករឲយមននូវករទទួលបនដំេ ះ្រ យកនែ់ត្របេសើរេឡើងចំេពះ 
ជនរងេ្រគះែដលទទួលរងកររេំ ភបំពនពីធុរកិចច ទងំ ម្របពន័ធតុ ករ និងេ្រក្របពន័ធតុ ករ។ សូមេមើល “ករករពរ ករេគរព និង 
ដំេ ះ្រ យ៖” ្រកបខណ័្ឌ ស្រមបធុ់រកិចច និងសិទធិមនុស , របយករណ៍តំ ងពិេសសេ កអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ ទទួល 
បនទុកសិទធិមនុស  និង ជីវកមមឆ្លងែដន និងសហ្រគសពណិជជកមមដៃទេទៀត (A/HRC/8/5) និងេសចក្តីសេងខបៃន កិចចចរចៃន ៃដគូពហុភគី 
៥ភគី (Five Multi-Stakeholders Negotiations) (A/HRC/8/5/Add.1) ចុះៃថងទី២៣ ែខេម  ឆន ២ំ០០៨។  
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  របយករណ៍របស់្រកុមករងរអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកខងធុរកិចច និងសិទធិមនុស  A/HRC/20/29 ចុះៃថងទី១០ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 
សូមេមើលេគហទំពរ័៖ http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.20.29_AEV.pdf. 
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៧៦. េគលនេយបយឆន  ំ ២០១១ របស់ ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និងបទ ្ឋ ន្របតិបត្តិស្តីពីនិរន្តរភព 
សងគម និងបរ ិ ថ ន ទទលួ គ ល់ “ករយល់ជរមួជអន្តរជតិមយួបនេលច្រតែដតេឡើង ែដលថ វស័ិយឯកជន មន 
ករទទលួខុស្រតូវកនុងករេគរពសិទធិមនុស ” បទ់ងំករពយយមជយួ បិទភជតិចេន្ល ះ្របេ ងខងករករពរ្របឆងំនឹង 

ករបេណ្ត ញេចញេ យបំពនផងែដរ។151  េហើយេនេពលថមីៗបំផុតេនះ សមគម្របជជតិ សីុ េគនយ ៍ ( ៊ ន) 
បន្របកសថ ករសិក មេគលេរឿងដំបងូ េ យគណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភបិលថមសី្តីពីសិទធិមនុស ខ្លួននឹងេផ្ត តជ 
សំខនេ់លើវស័ិយធុរៈកិចច និងសិទធិមនុស  កនុងលកខណៈមយួែដល្រសបទងំ្រសុងេទនឹង្រកបខណ័្ឌ អងគករសហ្របជជតិ 

ជពិេសសេគលករណ៍ែណនេំនះ។152 បណ្តុ ំ ៃនបទ ្ឋ នទងំេនះ អនុវត្តេ យផទ ល់ចំេពះបរបិទកមពុជ ជពិេសស 
ចំេពះសហ្រគសពណិជជកមមដេ៏្រចើនសន្ឋឹកសន្ឋ ប ់ ( បទ់ងំសហ្រគសជតិ និងអន្តរជតិ និងសហ្រគសទងំ យ 

ែដលរដ្ឋ្រគប្់រគងមយួែផនក ឬទងំមលូ) ែដលពកព់ន័ធនឹងសមបទនដី។153  
 

គ. បទ ្ឋ នអន្តរជតិ ស្រមបក់របងក រ និងករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់សិទធមិនុស   

៧៧. មនបទ ្ឋ នេ្រចើនអេនក ែដលែចងអំពីកតព្វកិចចចបបអ់ន្តរជតិរបស់រដ្ឋននកនុងករេ ះ្រ យេហតុបះ៉ពល់ 

សងគម និងបរ ិ ថ ន។154 មនបទ ្ឋ នមយួចំននួផងែដរ ទកទ់ងនឹងអំេពើពុករលួយ និងសិទធិទទលួបនពត័ម៌ន និង 
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  សូមេមើល ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) “បចចុបបននភពៃនេគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នអនុវត្តស្តីពី និរន្តរភពបរ ិ ថ ន និងសងគម និង 
េគលនេយបយស្តីពីករទទួលបនពត័ម៌ន របស់ ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ” ែខេម  ឆន ២ំ០១២ កថខណ័្ឌ ទី៩ ស្តីពីធុរកិចច និង 
សិទធិមនុស ៖ “មនករេលចេឡើងនូវករ្រពមេ្រព ងគន ជឯកចឆន័ទជលកខណៈអន្តរជតិមយួថ វស័ិយឯកជន ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករ 
េគរពសិទធិមនុស ។ ជីវកមមជេ្រចើន មនិថជអតិថិជន ឬមនិែមនជអតិថិជន របស់ ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ កនែ់តទទួល គ ល់េ្រចើន 
េឡើងៗអំពីភពសំខនៃ់នករេធ្វើសមហរណកមមកនែ់តខ្ល ងំេឡើងនូវសិទធិមនុស ែដលពកព័់ន្ឋនឹងធុរកិចច េទកនុងសកមមភពៃនករអនុវត្ត្រតឹម 
្រតូវរបស់ខ្លួន។ េគលនេយបយនិរន្តរភពបចចុបបននកមម បនេសនើេឡើងថ ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ បន្តពឹងែផ្អកេលើបទ ្ឋ នអនុវត្ត ែដល្រគប 
ដណ្ត បយ៉់ងេពញេលញេលើបញ្ហ សិទធិមនុស ែដលពកព់ន័្ឋេទនឹងធុរកិចច។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ កប៍ន កសំ់េណើ  
ផងែដរ ឲយមនករទទួល គ ល់យ៉ងចបស់ ស់អំពី ករទទួលខុស្រតូវរបស់វស័ិយឯកជន េនកនុងករេគរពសិទធិមនុស  និងទទួល គ ល់ថ  
ចមនភពសម្រសបស្រមបអ់តិថិជនរបស់ខ្លួន េនកនុងករ្របតិបត្តិនីតិវធិីដ្៏រតឹម្រតូវជបែនថមេទៀត េនកនុងកលៈេទសៈៃនករមន និភយ័ 

ខពស់មយួចំនួន។ មនភពខ្វះចេន្ល ះជក់ កម់យួចំនួន េនកនុងបទ ្ឋ នអនុវត្តនេពលបចចុបបនន ដូចជ ករជួញដូរមនុស  ករបេណ្ត ញេចញ 
េ យបំពន  និង សិទធិទទួលបនមរតកវបបធមរ៌បស់សហគមន ៍ ្រតូវបនបំេពញចូលេទកនុងបទ ្ឋ នអនុវត្តែដលបនេសនើេឡើងេនះេហើយ។ 

ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ បនេធ្វើករជមយួម្រន្តី និងអនក្រគប្់រគងធនគរ េដើមបអីភវិឌ នវ៍ធិី ្រស្តេនះ និងេលើភ ជក់ កម់យួ”។  
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  កំណតសំ់គល់េ យេ ក ៉ ហ្វិនឌី ដយមនី (Rafendi Djamin) តំ ងរបស់្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ េនគណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភបិល ស្តីពី 
សិទធិមនុស របស់ ៊ ន នេវទិក សីុប៉សីុហ្វិកៃនសននិសីទថន កត់ំបនៃ់នវទិយ ថ នសិទធិមនុស ថន កជ់ត ិស្តីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស  េនៃថងទី 
១១-១៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ េនទី្រកុងេសអ៊ូល កូេរខ៉ងតបូង។  

153
  មនករកតសំ់គល់ផងែដរថ គណៈកមម ធិករបំបតក់រេរ ើសេអើងពូជ សន ៍ េនកនុងេសចក្តីសេងកតចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនឆន  ំ២០១០ បនេលើក 
ទឹកចិត្តដល់ ថ បន័ពណិជជកមមទងំ យែដលពកព់ន័ធនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច “េធ្វើករពិចរ េទេលើករទទួលខុស្រតូវែផនកសងគម ចំេពះ 

ជីវកមមរបស់ខ្លួន េ យ រែត ទកទ់ងជមយួនឹងសិទធិ និងសុខុមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន”។ សូមេមើល CERD/C/KHM/ 
CO/8-13 កថខណ័្ឌ ទី១៧ ។  

154
  បែនថមេលើកតព្វកិចចទងំ យែដលមនែចងេនកនុង្រកបខណ្ឌ សិទធិមនុស អន្តរជតិ េសចក្តីេយងនន ចរកបនេនកនុងចបបប់រ ិ ថ ន 
អន្តរជតិ ឧទហរណ៍ អនុសញញ ស្តីពីជីវច្រមុះ ែដល្របេទសកមពុជ បនយល់្រពមេនឆន  ំ ១៩៩៥។ ម្រ  ៨ ្រគបដណ្ត បេ់លើ ករបេងកើត 
្របពន័ធតំបនក់រពរធមមជតិមយួ និងម្រ  ១៤ ្រគបដណ្ត បេ់លើករ យតៃម្លពីផលបះ៉ពល់ និងករកតប់នថយផលបះ៉ពល់អវជិជមន ។  
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តម្ល ភពេ យចំៗ។155 មយ៉ងវញិេទៀត េ្រកមកតព្វកិចចអន្តរជតិ សហ្រគសពណិជជកមមទងំអស់្រតូវអនុវត្តេគល 
ករណ៍ៃន “ករយកចិត្តទុក ក្់រតឹម្រតូវ” ែដល្រតូវកំណត ់ បងក រ កតប់នថយ និងបង្ហ ញពីភព្រតឹម្រតូវកនុងករេ ះ 

្រ យផលបះ៉ពល់អវជិជមនរបស់ខ្លួនេទេលើសិទធិមនុស ។156 មនិ្រតឹមែតសហ្រគសពណិជជកមមេទ ែដល្រតូវមនករ 
ទទលួខុស្រតូវេនះ ប៉ែុន្តរដ្ឋនន្រតូវបនត្រមូវឲយករពរ្របឆងំនឹងកររេំ ភបំពន មរយៈេគលនេយបយ និង 
បទបញញត្តិែដលមន្របសិទធភពទកទ់ងនឹងសកមមភពរបស់ធុរកិចច។ ដូចបនកតសំ់គល់ពីខងេដើម រដ្ឋទងំ យ មន 
ភរកិចចករពរ្របឆងំនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស ពីសំ កភ់គីទីបីេនកនុង្របេទស ឬ តំបនែ់ដលសថិតកនុងែដនសមតថកិចច 
របស់ខ្លួន។ េលើសពីេនះេទៀត រដ្ឋនន ្រតូវបនត្រមូវេ យកតព្វកិចចអន្តរជតិឲយេធ្វើករ្រតួតពិនិតយឲយបន្រគប្់រគន ់េន 

េពលចុះកិចចសនយជមយួ ឬ េធ្វើចបបស់្រមបស់ហ្រគសពណិជជកមមេផ ងៗ។157  
៧៨. កិចចដំេណើ រករស្រមបទ់ងំ រដ្ឋ និងសហ្រគសពណិជជកមម គរួបញចូ លនូវ ករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស  
ជកែ់ស្តង និងែដល ចេកើតមន ករ កប់ញចូ ល និងចតវ់ធិនករេទេលើបញ្ហ ែដលបនរកេឃើញ ករ ម ន ករ 

េឆ្លើយតប និងករសនទនគន អំពីរេបៀបេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។158 ករ យតៃម្លេនះអនុវត្តទងំអស់ ទងំចំេពះគេ្រមង 
ែដលរដ្ឋជអនក្របតិបត្តិករ ទងំគេ្រមងែដលអនកផ្តល់ជំនយួ្របតិបត្តិករ និងទងំចំេពះសហ្រគសពណិជជកមមេផ ងៗ 
េ យមនិគិតពីទំហំ (េទះជ ជ ជីវកមមឆ្លងែដន ជីវកមមពហុជតិ ឬ សហ្រគសខន តតូច ឬ ខន តមធយម) វស័ិយ 
រចនសមពន័ធ សិទធិកមមសិទធិ ឬ ្របេទសែដល ជីវកមម ឬ សហ្រគសេនះ ងំេន ឬ េធ្វើ្របតិបត្តិករ (កមពុជ ឬបរេទស)។ 
កនុងបរបិទៃនសមបទនដី េគ ចសំេ េ យផទ ល់ដល់ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ករ យតៃម្លពកព់ន័ធនឹងករ 
ពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថនយ័អំពីផលែដល ចបះ៉ពល់ដល់្រកុម និងអនកពកព់ន័ធដៃទេផ ងេទៀត។  

៧៩. មយ៉ងវញិេទៀត ករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់ គរួែតជដំេណើ រករមយួែដលមនករចូលរមួ េហើយករេធ្វើែផនករ 
អភវិឌ នេ៍ទៀតេ ធន ៍ គរួែតរមួបញចូ លបគុគលទងំ យែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់។ ទងំកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពី 
សិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបល (ICCPR) និងកតិកសញញ អន្តរជតិស្តិពី សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌
(ICESCR) ទទលួ គ ល់សិទធិបគុគល និង្របជជន្រគបរ់បូ កនុងករ “បន្តករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធមរ៌បស់ខ្លួន 

េ យេសរ”ី។ េសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពី សិទធិអភវិឌ ន៍159  បេងកើតនូវមលូ ្ឋ នស្រមបក់រចូលរមួ 
និងករពិេ្រគះេយបល់កនុងដំេណើ រករអភវិឌ ន ៍ ែដល្រតូវបនបំេពញបែនថម េ យែចងេយងកនុងេសចក្តី្របកសរបស់ 
អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដើមភគតិច ែដលេលើកកំពស់ករយល់្រពមេ យេសរជីមនុ និងេ យមន 

                                                           
155

  សនធិសញញ ្របឆងំអំេពើពុករលួយរបស់អងគករសហ្របជជតិ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនផ្តល់ករយល់្រពមកលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០០៧ 
ជឧទហរណ៍ ករេរៀប បអ់ំពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវនូវកររ យករណ៍ជ ធរណៈ ែដលមនកំណតេ់នកនុងម្រ ១០ និងករចូលរមួរបស់សងគម 
ែដលមនកំណតេ់នកនុងម្រ  ១៣។  

156
  េគលករណ៍ែណនសំ្តីពី ធុរកិចច និងសិទធិមនុស  កថខណ័្ឌ ទី ១៧ ដល់ កថខណ័្ឌ ទី ២៤។  

157
  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ៥។  

158
  ដូចគន ខងេលើ ម្រ  ១៧។ 

159
  េសចក្តីសំេរចចិត្តរបស់អងគករសហ្របជជតិ A/RES/41/128 ចុះៃថងទី៤ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៨៦ ម្រ  ១ ែចងថ “ជន្រគបរ់បូ មនសិទធិចូលរមួែចក 
រែំលក និងទទួលផលពីករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច សងគមកិចច វបបធម ៌និង នេយបយ“។ 
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ពត័ម៌ន្រគប្់រគន។់160 ភ េនះ ្រតូវបនបញជូ លេទកនុងបទ ្ឋ នអន្តរជតិដៃទេទៀត ឧទហរណ៍ េគលនេយបយ 
បចចុបបននកមម ឆន  ំ ២០១១ របស់ ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និងបទ ្ឋ ន្របតិបត្តិស្តីពីនិរន្តរភពសងគម និង 

បរ ិ ថ ន។161  
៨០. េ្រកពីកតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្តរជតិរបស់រដ្ឋ និងសហ្រគសពណិជជកមម មនេហតុផលជកែ់ស្តង េហតុផល 
ខង្របតិបត្តិករ និងភស្តុភ ស្រមបក់ររមួបញចូ លលកខខណ្ឌ ត្រមូវទងំេនះេទកនុងសកមមភពពណិជជកមម និងករ 
អភវិឌ ន ៍ េហើយរ ្ឋ ភបិលជេ្រចើនបនបញចូ លបទ ្ឋ នទងំេនះ េទកនុងេគលនេយបយ និងចបបជ់តិរបស់ខ្លួន និង 

មន្រកុមហុ៊នជេ្រចើន កប៏នបញចូ លបទ ្ឋ នទងំេនះេទកនុងបទ ្ឋ ន្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនផងែដរ។
162  

 

V. ទដិ្ឋភពទូេទៃនសមបទនដេីសដ្ឋកចិច នងិសមបទនដៃទេទៀតេនកមពុជ   

ក. ចំនួនផ្លូវករៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀតែដលបនផ្តល់ (ទិដ្ឋភពទូេទ)  

៨១. េយង មសថិតិផ្លូវករែដលមនស្រមបឆ់ន  ំ ១៩៩៨  េលើៃផទដីសរបុ ១៨,១ នហិក  របស់កមពុជ ែដល 
កនុងេនះមនៃផទដី ៦,៥ នហិក  ជដីែដល ច ដុំះបន និងៃផទដីរហូតដល់ ២,៧ នហិក  ជដីែដល ចបងក 

បេងកើនផលបនគរួសម។163 ចំននួសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលបន យបញជ ីេឈម ះកនុងរបយករណ៍តំ ងពិេសស  
ទងំពីរកន្លងមក បនែផ្អកេលើពត័ម៌នផ្លូវករពី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ  
្របភពពត័ម៌នផ្លូវករេផ ងេទៀត បទ់ងំ ជញ ធរមលូ ្ឋ នផងែដរ។ របយករណ៍តំ ងពិេសសឆន  ំ ២០០៤ បន 
យបញជ ីេឈម ះសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចំននួ ៦៤ ែដលបនផ្តល់ ឬ ែដលបនអនុមត័យល់្រពមេនកនុង ១៣ េខត្ត។ 

ែផ្អកេលើពត័ម៌នពី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ ែដលបនផ្តល់ជូនេនេដើមឆន ២ំ០០៧ បង្ហ ញថ ចបពី់ ឆន  ំ
១៩៩២ ដល់ែខធនូ ឆន  ំ ២០០៦ រ ្ឋ ភបិលបនផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចំននួ៩៧ កនុង ១៦ េខត្ត/្រកុង។ កនុងេនះ 
មនសមបទនចំននួ ៩ ែដលគណៈរដ្ឋម្រន្តីបនឯកភពជេគលករណ៍ ែដល្រគបដ់ណ្ត បេ់លើៃផទដី ៦៤.២០៨ ហិក ។  
របយករណ៍តំ ងពិេសសឆន  ំ២០០៧ បន យបញជ ីេឈម ះសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចំននួ៥៩ គិត្រតឹមៃថងទី ៣១ ែខធនូ 
                                                           
160  េសចក្តី្របកសអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ម្រ  ៣២ (២)។ ស្រមបក់រែណនកំរអនុវត្តជកែ់ស្តង 

សូមេមើល Oxfam េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករយល់្រពមេ យេសរ ីនិងបន្របបឲ់យដឹងជមុន ចុះៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១0។  
161

 ជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) បទ ្ឋ នអនុវត្ត ចំណុចទី ៧។  
162

 ស្រមបេ់សចក្តីអ ថ ធិបបយស្តីពី អតថ្របេយជនៃ៍នេគលនេយបយសិទធិមនុស ស្រមបធុ់រកិចច សូមេមើល មជឈមណ្ឌ លធនធនធុរកិចច និងសិទធិ 
មនុស  “េសចក្តីអ ថ ធិបបយស្តីពីេគលនេយបយសិទធិមនុស ” េនេគហទំពរ័៖ http://www.business-humanrights.org/ToolsGuidance 
Portal/Policies/Commentaries េហើយចំេពះបញជ ីេឈម ះ្រកុមហុ៊ន ែដលបន កប់ញចូ លសិទធិមនុស េទកនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ខ្លួន 
សូមេមើល “េសចក្តីែថ្លងករណ៍េគលនេយបយរបស់្រកុមហុ៊នស្តីពីសិទធិមនុស ” េនេលើេគហទំពរ័៖ http://www.business-humanrights.org/ 
Documents/Policies. ស្រមបប់ញជ ីេឈម ះ្រកុមហុ៊នែដលជសមជិកៃនកិចចផ្តួចេផ្តើមជសកលស្តីពីសិទ្ឋិមនុស  (Global Business Initiative on 

Human Rights) សូមេមើលេគហទំពរ័៖ http://www.global-business-initiative .org/ Members.html ។ កនុងចំេ មសមជិកទងំអស់េនះ 
យ៉ងេ ច ស់មន្រកុមហុ៊ន Chevron, ្រកុមហុ៊ន Sime Darby, ្រកុមហុ៊ន General Electric, ្រកុមហុ៊ន Unilever, ្រកុមហុ៊ន Coca Cola, 

្រកុមហុ៊ន Novo Nordisk, និង ្រកុមហុ៊ន Total ែដល្របតិបត្តិករេនកមពុជ។  
163

 សូមេមើលវទិយ ថ នជតិសថិតិ ជេំរឿន្របជពលរដ្ឋទូេទេនកមពុជ ឆន ១ំ៩៩៨  ចំនួនសរបុបេ ្ត ះ សននៃន្របជពលរដ្ឋ ទំពរ័ ៣។ វទិយ ថ ន 
ធនធនអភវិឌ នក៍មពុជ ករសិក ្រ វ្រជវអំពី ករកនក់បដ់ីធ្លីេនកមពុជ៖ បចចុបបននភពៃនទិនននយ័ ចុះៃថងទី១៩ ែខតុ  ឆន ២ំ០០១ 
បនបញជ កថ់ មនដីកសិកមម ទំហំ ៣,៩ ន ហិក ។  
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ឆន ២ំ០០៦ (កិចចសនយសមបទនជេ្រចើន ្រតូវបនលុបេចល ចបពី់ឆន ១ំ៩៩២ ដល់ចុងឆន  ំ២០០៦) ែដល្រគបដណ្ត ប ់
េលើៃផទដីទំហំ ៩៤៣.០៦៩ ហិក  កនុង ១៥ េខត្ត។ 

៨២. ទិនននយ័ផ្លូវករែដលមនជ ធរណៈែតមយួគតអំ់ពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតូវបនបេង្ហ ះេលើេគហទំពរ័របស់ 
្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ ប៉ែុន្តពត័ម៌នែដលផ្តល់ឲយរមួទងំ ពត័ម៌នរបស់្រកុមហុ៊ន មនិបនេធ្វើ 
បចចុបបននភពេទៀងទតេ់ឡើយ េហើយទិនននយ័អំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច មនិបនផ្តល់ឲយេពញេលញេទ។ កនុងែខមថុិន ឆន  ំ
២០១២ មន ងសថិតិមយួស្តីពី្រកុមហុ៊នវនិិេយគដីសមបទនែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ្រកសួងកសិកមម រុកខ  
្របម៉ញ់ និងេន ទ ្រតូវបនបេង្ហ ះេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួងេនះ ែដល ងេនះមន យបញជ ីេឈម ះ្រកុមហុ៊នចំននួ 
១១៧ េ យមនៃផទដីទំហំ ១.១៨១.៥២២ ហិក  ែដល្រតូវបនផ្តល់សមបទន ចបពី់ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៦ ដល់ៃថងទី៦ 

ែខមថុិន ឆន  ំ ២០១២។164 ងេនះមន យបញជ ីេឈម ះ ្រកុមហុ៊នចំននួ ២៤ ែដលបនចុះកិចចសនយសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច ជមយួ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ េនកនុងឆន ២ំ០១១ មន្រកុមហុ៊នចំននួ ១៥ កនុងឆន ២ំ០១០ 
មន្រកុមហុ៊នចំននួ ១៨ កនុងឆន  ំ២០០៩ មន្រកុមហុ៊នចំននួ ១៥ កនុងឆន  ំ២០០៨ មន្រកុមហុ៊នចំននួ ៥ កនុងឆន  ំ២០០៧ 
មន្រកុមហុ៊នចំននួ ១៧ កនុងឆន  ំ២០០៦ មន្រកុមហុ៊នចំននួ ៨ កនុងឆន  ំ២០០៥ មន្រកុមហុ៊នចំននួ ២ កនុងឆន  ំ២០០៤ 
មន្រកុមហុ៊នចំននួ ៦ ចបពី់ឆន  ំ ២០០០ ដល់ឆន  ំ ២០០១ និងមន្រកុមហុ៊នចំននួ ៧ ចបពី់ឆន  ំ ១៩៩៦ ដល់ឆន  ំ
១៩៩៩។ ងសថិតិ យបញជ ីេឈម ះ្រកុមហុ៊នចំននួ ៤ ែដលបនចុះកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជមយួ្រកសួង 
កសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ កនុងឆន  ំ ២០១២ ែដលកិចចសនយមយួ កនុងចំេ មេនះបនចុះេ្រកយបទបញជ  

ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ស្តីពីករផ្អ កជបេ ្ត ះ សននករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច។165 េយង មអនុ្រកឹតយ 
ែដលបនេបះពុមពផ យកនុង្រពះ ជកិចច េ យគណៈរដ្ឋម្រន្តី មនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចចំននួ ៥ េផ ងេទៀត ែដល្រតូវ 
បនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជន េនៃថងទី៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ ែដលសមបទនដីទងំេនះសថិតេនកនុងតំបនក់រពរ 

ធមមជតិ។166 េ យ រភពមនិ្រប្រកតីៃនទិនននយ័ផ្លូវករែដលមន្រ ប ់ ដូេចនះចំននួសមបទនដីទងំអស់ែដល ច 
េជឿទុកចិត្តបន គឺមនិមនេនះេទ។  

៨៣. េទះបីជទិនននយ័អំពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលមនេនេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ  ្របម៉ញ់ និង 
េន ទ ្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពកនុងែខមថុិន ឆន  ំ២០១២ េហើយក្តី ក៏ ងសថិតិសមបទនដីេសដ្ឋកិចច មនិបនបញចូ ល 
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  ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ, “ពត័ម៌ន” សមបទនដីេសដ្ឋកិចច មនែតជភ អងេ់គ្លស ចូលេមើលចុងេ្រកយ េនែថងទី១៥ 
ែខកកក  ឆន ២ំ០១២៖  http://www.elc.maff.gov.kh/en/news/122-2012-06-25-12-13-35.html 

165
  េយង ម ងសថិតិរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ ្រកុមហុ៊នចិនមយួេឈម ះ ឆយ  េ្រហគត ខូស (China great Cause) 
្រតូវបនផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ទំហំ ៥.៩៨០ ហិក  ស្រមប់ េំកសូ៊ និងដំ កំសិ-ឧស ហកមម េនេខត្ត្រពះវ ិ រ េនៃថងទី៦ ែខមថុិន 
ឆន  ំ២០១២។  

166
  អនុ្រកឹតយ បនកំណតដ់ីេនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជន។ សមបទនដីែដល្រតូវ 
បនផ្តល់ទងំេនះមនដូចតេទ៖ ្រកុមហុ៊ន A2A េថន (A2A Town) ទំហំ ៧,៦៦៨ ហិក  ស្រមបេ់ទសចរណ៍ធមមជតិ េនឧទយនជតិ 
គិររីមយ េនៃថងទី៧ ែខមថុិន ឆន  ំ២០១២, ្រកុមហុ៊ន BSC អុីមផត អិចផត ខូអិលធីឌី (BSC Import Export Co., Ltd) ទំហំ ៤.៥៥៧ ហិក  
ស្រមបដ់ំ កំសិ-ឧស ហកមម េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពរនមដូនសំ េនៃថងទី១២ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២, ្រកុមហុ៊ន ឃុន េសៀ អុឹមផត អិចផត 
(Khun Sea Import Export) ទំហំ ៨.២០០ ហិក  ស្រមបដ់ំ េំកសូ៊ េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូែលន្រពហមេទព េនៃថងទី៧ ែខមថុិន 
ឆន ២ំ០១២, ្រកុមហុ៊ន េម្រតីភព កសិ-ឧស ហកមម ទំហំ ៨.៥២០ ហិក  ស្រមបដ់ំ ំេកសូ៊ និងចិញច ឹមសត្វ េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូែលន 
្រពហមេទព េនៃថងទី១២ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២, ្រកុមហុ៊ន រត័ន សុខន អុិនខមេភើេរសិន ទំហំ ៩.០០០ ហិក  ស្រមបដ់ំ េំកសូ៊ េនកនុងែដន 
ជ្រមកសត្វៃ្រពលំផត ់ េនៃថងទី០៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២, និង្រកុមហុ៊ន លឹម រ ៉យូល់ ជញ័ ស្តុក (Lim Royal Joint Stock) ទំហំ ៩.០៦៨ 
ហិក  ស្រមបដ់ំ កំសិ-ឧស ហកមម េនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ្រពច េនៃថងទី៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២។ 
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ចំននួេ្រចើន្រកសែ្រកលៃនសមបទនដីកសិកមម ែដលេគដឹងថមន ែដលកនុងករណីខ្លះសមបទនដីទងំេនះ ្រតូវបនផ្តល់ 
ឲយរយៈេពលជេ្រចើនឆន មំកេហើយ។ ភគេ្រចើនៃនករអភវិឌ នទ៍ងំេនះ បទ់ងំសមបទនដីែដលបនផ្តល់ េនកនុងតំបន ់
ករពរធមមជតិ គឺជគេ្រមង ឬ សមបទនដី ែដល្រតូវបនអនុ្រកឹតយ េចញកំណតតំ់បនទ់ងំេនះ ជតំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភព ស្រមបក់រវនិិេយគេលើវស័ិយកសិកមម។ ចថ សមបទនទងំេនះ ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ន េ យ 
ជញ ធរេផ ងេ្រកពី្រកសួងកសិកមម រកុខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ េ យេហតុេនះេហើយេទើបសមបទនទងំេនះ មនិ្រតូវ 

បនបញចូ លេទកនុង ងសថិតិសមបទនដីេសដ្ឋកិចចរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ ប៉ែុន្ត្របករែដលជ 
កង្វល់ខ្ល ងំេនះគឺ គេ្រមងទងំេនះមនិ្រតូវបនចង្រកងជឯក ររងឹមនិំង្រសបគន ជផ្លូវករេទ។ 

៨៤. ចំេពះករផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចចវញិ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ យករណ៍ថ បន 
ែបងែចកដីធ្លីដល់្របជពលរដ្ឋសីុវលិផង និងអតីតយុទធជនផង។ ឧទហរណ៍ កនុងេពលប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ េ្រកពីករផ្តល់ 
ដីជអំេ យេនះ កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចច បនែបងែចកដីធ្លីជូន្របជពលរដ្ឋចំននួ ៥០ ្រគួ រ កនុងេខត្ត កំពត, 
២៨៨ ្រគួ រ កនុងេខត្តឧត្តរមនជយ័, ១៧៤ ្រគួ រ កនុងេខត្ត ្វ យេរៀង និង ២២៥ ្រគួ រ កនុងេខត្ត កំពងច់ម។ 
េ យសហករជមយួៃដគូអភវិឌ នន៍ន ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនេទៀតបនទទលួដីធ្លី ែដលកនុងេនះមន ២.២៨៥ 
្រគួ រ កនុងេខត្ត្រកេចះ េខត្តកំពងច់ម និងេខត្តកំពងធំ់ (េ យមនករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទពីអងគករ ជី យេហ ត (GIZ)), 
មន ៥១០ ្រគួ រ កនុងេខត្តបតដំ់បង (េ យមនករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទពីទីភន កង់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិៃន្របេទសជប៉ុន 
(JICA)),  និង ៤០៥ ្រគួ រេទៀត កនុងេខត្តបតដំ់បង (េ យមនករឧបតថមភពីអងគករលំេន ្ឋ នមនុស ជតិ), ៥១០ 
្រគួ រ កនុងេខត្តកំពងស់ពឺ (េ យមនករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទពីអងគករជីវតិៃថ្លថនូរ) និង ៨៩៣ ្រគួ រ កនុងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ 
(េ យមនករជយួ ឧបតថមភគ្ំរទពីអងគករជីវតិៃថ្លថនូរ)។ កនុងទ្រមងៃ់នករេធ្វើនិយត័កមមដីរដ្ឋ កនុងតំបនៃ់្រព មនៃផទដីទំហំ 
១១.៨២៨ ហិក  ្រតូវបនែបងែចកឲយ្របជពលរដ្ឋចំននួ ៣.៧៩០ ្រគួ រ កនុងេខត្ត ្រកេចះ, ៃផទដីទំហំ ៦.២៥៧  
ហិក  ែបងែចកឲយ្របជពលរដ្ឋចំននួ ៤.២៣៩ ្រគួ រ កនុងេខត្តបនទ យមនជយ័, ៃផទដី ទំហំ ៤.៩២៩ ហិក  ឲយ 
្របជពលរដ្ឋចំននួ ២.១៥៣ ្រគួ រ កនុងេខត្តកំពងច់ម, ៃផទដីទំហំ ២២២ ហិក  ឲយ្របជ ពលរដ្ឋចំននួ ២៧០ ្រគួ រ 
កនុងេខត្តឧត្តរមនជយ័ េហើយនិងទំហំដីេ្រចើនហិក េទៀត ែដលគម នតេួលខចបស់ ស់ ្រតូវបនែបងែចកឲយ្របជ 
ពលរដ្ឋចំននួ ៣.៤៧៦ ្រគួ រ កនុងេខត្តបតដំ់បង។ មរបយករណ៍របស់្រកសួងេនះ ៃផទដីសរបុែដលបនែបងែចក 
ឲយ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ម្រគបរ់បូភព មនទំហំ ១៩៤.៨២០ ហិក  ឲយដល់្របជពលរដ្ឋចំននួ ៣០.៥៨៨ 

្រគួ រ បទ់ងំផទះសែមបងចំននួ ៣.៩៦៥ ខនងេទៀត។167  ្រកសួងេនះ បន យករណ៍ផងែដរអំពីដំេណើ រករៃនករ 
ផ្តល់សមបទនដីដល់អតីតយុទធជន យុទធជនពិករ និង្រគួ រយុទធជនពលី។  

៨៥. វស័ិយឧស ហកមមនិស រណកមមរបស់កមពុជ ( បទ់ងំករទញយកេ្របងេឆ ឧសម័នធមមជតិ និងែរ)៉ និង 
វស័ិយថមពល ែដលបចចុបបននកំពុងដំេណើ រករព្រងីក។ វស័ិយែរ ៉ែដលបចចុបបនន មន បទ់ងំ្របតិបត្តិករទញយកែរ ៉និង 
ករផលិតសមភ រៈ្រទង្់រទយតូច ជពិេសស្របតិបត្តិករទងំ យែដលទកទ់ងនឹងឧស ហកមមសំណង ់ ឧទហរណ៍ 
្រគួស ថមកំេប និងខ ច ់ កដូ៏ចជកររកុរកែរប៉កុសីុត និងែរម៉ស។ េបើ មអងគករ អភវិឌ ន ៍ និងភពជៃដគូកនុង 
សកមមភព (DPA) និងប ្ត ញផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមេ យឧស ហកមមនិស រណកមម (EISEI) មន 

                                                           
167

  លិខិតពីឯកឧត្តម អុឹម ឈុនលឹម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ ជូនចំេពះេ ក សុរយិ សូ៊ែបឌ៊ី ចុះៃថងទី២៣ ែខ 
ឧសភ ឆន ២ំ០១២។    
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្រកុមហុ៊នែរ ៉ចំននួ ១៦៧ បនទទលួ ជញ បណ័្ណ ែស្វងរកុរកធនធនែរ ៉គិត្រតឹមែខឧសភ ឆន ២ំ០១០។168 ចំែណកវស័ិយ 
េ្របងវញិ បចចុបបននកមពុជ កំពុងសថិតកនុងដំ កក់លែស្វងរកុរក េហើយេគហទំពរ័របស់ ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពុជ 

យបញជ ីេឈម ះ្របតិបត្តិករេនកនុងែដនទឹក និងែដនេគក ែដលកំពុងសថិតកនុងករសិក ។169  

៨៦. ចំែណកឯវស័ិយ រអីគគីនីវញិ នបចចុបបននេនះ មនទំនប់ រអីគគីសនីចំននួបី កំពុងែត្របតិបត្តិករេនកមពុជ គឺ 
រអីគគីសនីគីររីមយ ១ (កម្ល ងំ១២ េមក ៉ ត)់ កនុងេខត្តកំពងស់ពឺ, រអីគគីសនីអជំុូ ២ (កម្ល ងំ១ េមក ៉ ត)់ កនុងេខត្តរតនគីរ ី

និងទំនប់ រអីគគសីនីកំចយ ែដលេទើបេបើកថមីៗ េនះ (កម្ល ងំ១៩៣ េមក ៉ ត)់ កនុងេខត្តកំពត។ មនគេ្រមងទំនប់ រ ី
អគគីសនី្រទង្់រទយធំចំននួ ៥ េទៀត កំពុងដំេណើ រករបេងកើត បទ់ងំ គីររីមយ ៣ (កម្ល ងំ១៨ េមក ៉ ត)់, ឫស ្ីរជំុេ្រកម 
(កម្ល ងំ៣៣៨ េមក ៉ ត)់, សទឹង ៃត (កម្ល ងំ២៤៦ េមក ៉ ត)់ ែដលទំនប់ រអីគគីសនីទងំេនះសថិតេនកនុងេខត្តេកះកុង 
េហើយនិងទំនប់ រអីគគីសនីសទឹង ៃត (កម្ល ងំ ១២០ េមក ៉ ត)់ កនុងេខត្តេពធិ ត។់ េលើសពីេនះេទៀត យ៉ងេ ច 

ស់កម៏នគេ្រមងចំននួ ៩ េទៀតែដរ ែដលជកមមវតថុៃនករ្រពមេ្រព ងេធ្វើករសិក អំពីសមទិធិលទធភព។ មនេសចក្តី 

យករណ៍ថ មនេ ងច្រកធយូងថមមយួកែន្លងកំពុងែតដំេណើ រករបេងកើត។170     
 

ខ. លទធភពទទួលបនពត័ម៌ន និងឯក រ   

៨៧. ដូចបនពិភក ខងេដើម េទះបីជមនករខិតខំ្របឹងែ្របងកលពីេពលថមីៗេនះ របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ  
្របម៉ញ់ និងេន ទ េដើមបេីធ្វើបចចុបបននភពេលើេគហទំពរ័របស់ខ្លួនក្តី កទិ៏នននយ័ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច  េនែតមនិ 
បនេពញេលញែដរ បទ់ងំពត័ម៌នពិ ្ត រមយួចំននួអំពី្រកុមហុ៊ន េឈម ះ និងសញជ តិរបស់នយក្រកុមហុ៊ន ប៉ែុន្ត មនិ 

ែមនមច ស់ភគហុ៊ន និងសមពន័ធភពរបស់្រកុមហុ៊ន។171 មយ៉ងវញិេទៀត ពត័ម៌នែដលបនផ្តល់េនះ មនិបនបញចូ ល 
សមបទនដីែដលមនទំហំ ១.០០០ ហិក  ឬ ទំហំេ្រកម១.០០០ហិក េទ។ ដូចបនេរៀប បខ់ងេលើ ទំនងជថ 
សមបទនដី ឬ ករជលួដីរដ្ឋរយៈេពលែវងមយួចំននួ្រតូវបនផ្តល់ ឬ បនអនុមត័យល់្រពមេ យ្រកសួងដៃទេផ ងេទៀត 
ដូចជ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ  និង្រកសួងបរ ិ ថ ន ប៉ែុន្តទិនននយ័អំពី្របេភទសមបទនដីទងំេនះ មនិ្រតូវបនផ ព្វ 
ផ យជ ធរណៈទងំ្រសុងេទ។ លទធភពទទលួបនពត័ម៌នស្តីពីសមបទនដី និង្រកុមហុ៊នទងំេនះ ចេធ្វើបនែត 
មរយៈករពិនិតយេមើលទងំ្រសុងេលើអនុ្រកឹតយពកព់ន័ធនីមយួៗ ែដលបនចុះផ យកនុង្រពះ ជកិចច េ យទីស្តីករ 

គណៈរដ្ឋម្រន្តីែតប៉េុ ្ណ ះ េហើយពំុមន្របពន័្ឋទិនននយ័ៃនសមបទនដីទងំេនះែដល ចឲយ ធរណៈជនងយ្រសួលរក 
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  DPA-EISEI៖ ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលេកើតេចញពីកររកីលូត ស់ៃនឧស ហកមមនិស រណកមមេនកមពុជ ឯក រេគលជំហរ 
ឆន ២ំ០១២។ ចំនួនៃន្របតិបត្តិកររកុរកែរ ៉ែដល្រតូវបនចុះបញជ ីេ យ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល មនិ ចេទរកេមើលបនេទ េនេពល 
សរេសររបយករណ៍េនះេទ។ េនេលើេគហទំពរ័ Open Development Initiative បន យបញជ ីេឈម ះ និងពតម៌នរបស់្រកុមហុ៊នសមបទន 
រកុរកែរ ៉ចំនួន ៨៧។ 

169
  ជញ ធរេ្របងកតជតិកមពុជ (អ.ប.ជ.ក.) ឬ CNPA “កររកុរក និងករអភវិឌ ន”៏ មនេនេគហទំពរ័៖ http://www.cnpa.gov.kh/index.php? 

option=com_content&view=article&id=50&Itemid=125. 
170  ្រកសួង្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល (MIME), អគគនយក ្ឋ នថមពល, នយក ្ឋ ន រអីគគឺសនី បទបង្ហ ញអំពី “ករអភវិឌ វស័ិយ 

ថមពលេនកមពុជ” ចុះៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ ចរកបនេនេគហទំពរ័ Open Development website (មនែតជភ ែខមរប៉ុេ ្ណ ះ)។ 
171

  ្រកសួងកសិកមម រកុខ្របមញ់ និងេន ទ ថ នភពទូេទៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនកមពុជ េគហទំពរ័៖ http://www.elc.maff.gov.kh/en/ 
news/12-elc-status.html ចូលេមើលចុងេ្រកយេនៃថងទី១៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ។ ពត័ម៌នខ្លះៗអំពី ្រកុមហុ៊នទទួលបនដីសមបទន 
េសដ្ឋកិចច ក៏ ច្រ វ្រជវរកបនពីេគហទំពរ័របស់្រកសួងពណិជជកមម ផងែដរ។ 
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ឬ ្រ វ្រជវរកបនេនះេទ។172 កនុងចំេ មអនុ្រកឹតយទងំេនះ មនេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករេធ្វើអនុបេយគតំបនម់យួ 
ចំននួេទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ឬ ករចតថ់ន កដី់េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព េដើមប ី
ស្រមួល និងេធ្វើឲយករអភវិឌ េនតំបនេ់នះ្រប្រពឹត្តេទេ យ្រសបចបប។់ កង្វះតម្ល ភព និងពត័ម៌នជំុវញិសមបទនដី 
ែដលបនផ្តល់ េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន គឺជកង្វល់យ៉ងខ្ល ងំ េហើយ មនិ 
ចបស់ ស់េទថ េតើមនករបំេពញ្រគបល់កខខណ្ឌ ត្រមូវែផនកចបប ់ និងនីតិវធីិស្រមបក់រេធ្វើអនុបេយគដី ធរណៈ 
របស់រដ្ឋ និងករផ្តល់សមបទនដីេហើយឬយ៉ង  មនុករចបេ់ផ្តើមសកមមភពសមបទនដីទងំេនះ។ 

៨៨. េទះបីជ ខ្វះនូវពត័ម៌នែដល ចរកបនជ ធរណៈក្តី ក៏ ជរ ្ឋ ភបិល បនសនយេនកនុងែផនករយុទធ 
្រស្តអភវិឌ នជ៍តិ បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ អំពី “ករចូលរមួរបស់ ធរណៈជន្របកបេ យសមធម ៌និងភព 

្រតឹម្រតូវកនុង្រគបប់ញ្ហ ទងំអស់ មែបប្របជធិបេតយយ និងសន្តិវធីិ េដើមបធីនថ ឆនទៈេសរ ី និងករសេ្រមចចិត្ត ែដល 
ែផ្អកេលើករទទលួបនពត័ម៌ន្រគប្់រគនៃ់ន្របជជនភគេ្រចើន ្រតូវបនអនុមត័ទទលួយកមកអនុវត្ត និងទនទឹមគន េនះ 

ករពរសិទធិ និងសុខមលភពរបស់្រកុម្របជជនជនភគតិច”។173 ពិត ស់ថ សមសធតុសនូលមយួៃនយុទធ ្រស្ត 
ចតុេកណ គឺេដើមបកំីេណើ នករងរ សមធម ៌ និង្របសិទធិភព ”ករ្របកនខ់ជ បនូ់វវធិនករចបប ់តម្ល ភព ភព ចដឹង 

ជមនុបន និងគណេនយយភពៃន ថ បន័ ធរណៈ” កនុង្រគបប់ញ្ហ ទងំអស់របស់រ ្ឋ ភបិល។174  
៨៩. េ យ រេគលបំណងសំខនម់យួកនុងចំេ មេគលបំណងសំខន់ៗ ដៃទេទៀតៃនរបយករណ៍េនះ គឺេដើមប ី
េលើកកមពស់តម្ល ភព និងផ្តល់ករវភិគែដលរមួបញចូ លទស នទន និងពត័ម៌នរបស់្រកសួង-មនទីរពកព់ន័ធ េទើបេនៃថងទី 
២៨ ែខមនី ឆន ២ំ០១២ ខញុ ំបនេធ្វើសំេណើ ជ យលកខណ៍អក រសំុពត័ម៌នលម្អតិ ស្តីពីករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមប- 

ទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀតពី្រកសូងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ175 ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូ 
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  ្រពះ ជកិចច មននិង ចរកបន ែត មរយៈករជវប៉ុេ ្ណ ះ េ យផ្តល់មកដល់អនកជវជឯក រេបះពុមភផ យ ពីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
សមគមចបបែ់ខមរ បនបេងកើតទិនននយ័ ម្របពន័្ឋកំពយូទរ័ េ យចង្រកងជបណ្តុំ នូវចបបច់ម្លងៃនឯក ចបប ់និងអនុ្រកឹតយេផ ងៗផង ែដល ច 
ទកទ់ងរកជវបន។ 

173
 ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ែផនករអភវិឌ នយុ៍ទធ ្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ឆន ២ំ០០៩-២០១៣៖ កររកីលូត ស់ ឳកសករងរ សមភព និង 
្របសិទធភព េដើមបេីទសេ្រមចបនបនេគលេ អភវិឌ នស៍ហវត ររ៍បស់កមពុជ ៃថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ (ដំ កក់លទី២ ៃនយុត្តិ 

្រស្តចតុេកណ ស្រមបក់ររកីលូត ស់ ឳកសករងរ សមភព និង្របសិទធភព) ទំពរ័ទី១១ កថខណ្ឌ័ ទី ២៩ ។  
174

  ដូចគន ខងេលើ។ 
175

  ជពិេសស ខញុ ំបនេសនើសំុនូវពត័ម៌នែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពទកទ់ងនឹង ថ នភពព និង ្របវត្តិរបស់្រកុមហុ៊នននែដលទទួលបនសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច េនកមពុជ រហូតមកទល់ែខេម  ឆន ២ំ០១២ និងវស័ិយធុរកិចចែដលពកព់ន័ធ េ យ រពតម៌នទងំអស់េនះ មនិមនេដើមបរីកបន 
េនេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួង។ ខញុ ំបនេសនើសំុទិនននយ័ផងែដរ អំពីទំហំ និងករេ្របើ្របស់ដីសមបទន, កិចចសនយ និងពត័ម៌នលំអិតមយួចំនួនអំព ី
មច ស់្រកុមហុ៊ន, ែផនទី និង ចំណុចទី ងំភូមិ ្រស្ត, និងពត័ម៌នែដលចបំចេ់ដើមបផី្តល់ដីសមបទនេផ ងៗ ដូចជ ករេធ្វើអត្តសញញ ណកមមដី 
ករចុះបញជ ីដីធ្លី ករ យតំៃលេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម និងកំណតេ់ហតុៃនករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ្រពមទងំេសចក្តីពិ ្ត រ ៍
ទកទ់ងនឹងដំេ ះ្រ យចំេពះទំនស់ដីធ្លីពកព់ន័្ឋនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ ខញុ ំបនេសនើសំុពត័ម៌នផងែដរ អំពីករវវិឌ នរ៍កីចេ្រមើនៃន 
េសៀវេភកត្់រ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង ករងរៃនេលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទសសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ ជចុងេ្រកយ ខញុ ំបនេសនើសំុពត័ម៌នអំពី 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកសួង កនុងកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករេលើកកមពស់ករអនុវត្តសកមមភពអភវិឌ ្របកបេ យនិរន្តរភព េនេពលផ្តល់ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឬសមបទនេផ ងៗេទៀត។ 
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នីយកមម និងសំណង់176
  និង្រកសួងបរ ិ ថ ន។177 ខញុ ំមនករេ ក ្ត យ ែដលខញុ ំមនិបនទទលួករេឆ្លើយតបពី្រកសូង 

កសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ។178 ្រកសួងបរ ិ ថ ន បនផ្តល់ពត័ម៌នដម៏ន រៈ្របេយជន ៍ េនអំឡុងជំនបួ្របជំុ 
របស់ខញុ ំជមយួរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេនះេនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ប៉ែុន្តពត័ម៌នទងំេនះ មនិបនេពញេលញេទ េហើយក ៏
មនិបនទទលួពត័ម៌នបែនថមែដរ េនេពលេ្រកយមកេទៀត។ េនៃថងទី១២ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ ខញុ ំបនទទលួករេឆ្លើយ 
តបពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ស្តីពីករចុះបញជ ីដីធ្លី និងសមបទនដីសងគមកិចច។  

៩០. បចចុបបននពត័ម៌នទកទ់ងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត និងសហ្រគសពណិជជកមមពក ់
ពន័ធនន ែដល ចរកបនជ ធរណៈភគេ្រចើន េ យេទះបីជទិនននយ័ទងំេនះមនិទនេ់ពញេលញក្តី គឺ្របភព 
ពត័ម៌នេបើកចំហរ វបិផតថ់លស៍(web portals) ែដល្រគប្់រគងេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល មនដូចជ គំេ្រមង 
ទិនននយ័េបើកចំហរកមពុជ (គំេ ងអភវិឌ នក៍មពុជេបើកចំហរ Open Development Cambodia) និងគេ្រមងសិទ្ឋិរបស់ 
មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ ជបែនថមពីេលើករសិក ្រ វ្រជវ និងករឃ្ល េំមើលល្អិតល្អនេ់ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ  

ភបិលែផនកអភវិឌ ន ៍ែផនកបរ ិ ថ ន និងែផនកសិទធិមនុស ។179 ករកំណតែ់ផនទីៃនទី ងំសមបទនដីេនកមពុជ មរយៈ 

                                                           
176  េ យែឡក ខញុ ំបនេសនើសំុពត័ម៌នទកទ់ងនឹងតួនទីរបស់្រកសួង កនុងដំេណើ រករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងៗេទៀត  ជ 

ពិេសសទកទ់ងនឹងករចុះបញជ ីដីសមបទន ្រសប មម្រ  ៥៣ ៃនចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១។ ពិេសសជងេនះេទៀត ខញុ ំចប់ រមមណ៍េលើ 
ពត័ម៌នអំពី ករគូសែផនទីជ្របពន័ធ ករេធ្វើអត្តសញញ ណកមម និងករចុះបញជ ី ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េនកមពុជ ករ 
បេងកើតនិងកររក ទិនននយ័ដីរដ្ឋ ករែបងែចក ករ្រគប្់រគង និងករវនិិេយគដីធ្លី ្រសប មអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ ឆន ២ំ០០៥។ ជង 
េនះេទេទៀត ខញុ ំបនេសនើសំុពត័ម៌នទកទ់ងនឹងសកមមភពករងររបស់គណៈកមមករសុរយិដី និងភពរកីចេ្រមើនៃនគណៈកមមករេនះែដលមន 
មកដល់េពលបចចុបបននកនុងេបសកកមមេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ទកទ់ងនឹងដីមនិទនចុ់ះបញជ ី ែដល្របជពលរដ្ឋអះ ងអំពីសិទ្ឋិេភគៈេលើដី េនះ 
(មននយ័ថ ទំនស់ដីធ្លីែដលេកើតេឡើងេនេ្រកតំបនវ់និិចឆយ័ ឫទំនស់ែដលេកើតេឡើងេនកនុងតំបនវ់និិចឆយ័ែដលមនិ ចេ ះ្រ យ េ យ 
គណៈកមមកររដ្ឋបលបន) េហើយខញុ ំ កប៏នេសនើសំុផងែដរនូវពត័ម៌នទកទ់ងនឹងសមបទនដីសងគមកិចច។ ជចុងេ្រកយ ខញុ ំបនេសនើសំុពត័ម៌នអំព ី
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកសួង កនុងកិចចករពរបរ ិ ថ ន និង ករេលើកកំពស់ករអនុវត្តសកមមភពអភវិឌ ្របកបេ យនិរន្តរភព កនុងបរបិទៃន 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងៗេទៀត។ 

177
  ជពិេសស ខញុ ំបនេសនើសំុពត័អ៌ំពី ដីសមបទននន ែដល ច្រតូវបនផ្តល់ឲយេទ្រកុមហុ៊ន េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ និងពត័ម៌នអំពី ថ នភព 
និង្របវត្តិរបស់សហ្រគសពណិជជកមមនន ែដលទទួលបនដីសមបទនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ រហូតមកដល់ែខ េម  ឆន ២ំ០១២ ។ ខញុ ំបន 
េសនើសំុផងែដរនូវពត័ម៌នទកទ់ងនឹង េគលបំណងៃនដីសមបទន ទំហំដី និងករេ្របើ្របស់ដីសមបទនទងំេនះ, កិចចសនយ និងពត័ម៌នលំអិត 
ពីមច ស់កមមសិទធិ, ែផនទី និងចំនុចទី ងំភូមិ ្រស្ត និងពត័ម៌ន្រតូវករចបំចស់្រមបក់រផ្តល់សមបទនដី (អត្តសញញ ណកមម និងករចុះបញជ ីដីធ្លី  
ករ យតំៃលអំពីេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម និងរបយករណ៍ស្តីពីករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ)។ ចំេពះ ថ នភពផ្លូវចបបរ់ៃន 
តំបនក់រពរធមមជតិនន ខញុ ំបនេសនើសំុពត័ម៌នអំពីករវវិត្តនរ៍កីចេ្រមើន ងំែតពីករអនុមត័ចបបស់្តីពី តំបនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ មក 
កនុងេនះមន៖ ករបេងកើត និងករែកែ្រប តំបនក់រពរ និងអនុ្រកឹតយកំណតត់ំបនទ់ងំេនះ, ថ នភពៃនតំបន្់រគប្់រគងកនុងទមបនក់រពរ ឬ ករ 
ែកែ្រប្រពំ្របទល់តំបន្់រគប្់រគង ែផនករយុទធ ្រស្តថន កជ់តិ និងែផនករសកមមភព ស្រមបក់រ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមមជតិ សិទធិកនុងករ 
ចូលរមួ និងេ្របើ្របស់របស់្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន ់ និងជនជតិេដើមភគតិច ដូចមនែចងកនុងជំពូកទី ៦ ៃនចបប,់ ករបេងកើតគណៈកមមករេ ះ 
្រ យទំនស់ពកព់ន័្ឋនឹងករ្រគប្់រគងតំបនក់រពរ (NCRPAM) ដូចមនែចងកនុងម្រ  ២០ ៃនចបបេ់នះ េហើយខញុ ំបន េសនើសំុពត័ម៌នអំពី 
ដំេណើ រករៃនករេ ះ្រ យទំនស់ពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងវនិិេយគេនកនុងតំបនក់រពរ។ ជចុងេ្រកយ ខញុ ំបន កសួរអំពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
របស់្រកសួង កនុងកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករេលើកមពស់ករអនុវត្តសកមមភពអភវិឌ ្របកបេ យនិរន្តរភព កនុងបរបិទៃន សមបទនដីេសដ្ឋកិចច 
និង សមបទនដីេផ ងៗេទៀត។ 

178
  ខញុ ំមនិ្រតូវបនផ្តល់ឲយមនជំនួបជមយួ្រកសួងកសិកមម រុកខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ េនកនុងេពលៃនករបំេពញេបសកមមរបស់ខញុ ំ កនុងែខឧសភ ឆន  ំ
២០១២។ 

179
  ជឧទហរណ៍ អងគករមយួចំនួន កនុងចំេនមអងគករជេ្រចើន ែដល មឃ្ល េំមើលសមបទនដី ដូចជ៖ អងគករលីកដូ (LICADHO),  ដហុក 

(ADHOC), អងគករេវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ (NGO Forum), ប ្ត ញផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម េ យ 
ឧស ហកមមនិស រណកមម/អងគករ អភវិឌ ន ៍ និងៃដគូកនុងសកមមភព, អងគករអុក ្វ ម (Oxfam), មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ (CCHR), 
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ទិនននយ័ៃន្របពន័ធកំណតទី់ ងំពិភពេ ក (GPS) បនរកីចេ្រមើនយ៉ងខ្ល ងំចប់ ងំពីរបយករណ៍តំ ងពិេសស 
(SRSG) ឆន ២ំ០០៧ មក។ កនុងចំេ មអងគករជេ្រចើនេទៀត អងគករលីកដូ បនរមូវភិគទនយ៉ងេ្រចើនដល់កំណត ់
ែផនទីទី ងំសមបទនដីេនទូទងំ្របេទស។ កនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ េគហទំពរ័ៃនគេ្រមងអភវិឌ នក៍មពុជេបើកចំហរ 
(ODC) បន យបញជ ីេឈម ះសមបទនដីេសដ្ឋកិចចសរបុចំននួ ៣២០ េនកនុងេខត្តចំននួ ២១ បទ់ងំ ជធនីភនេំពញផង 
ែដរ ែដលបនផ្តល់េទឲយ្រកុមហុ៊នបរេទស និង្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក, សមបទនែរចំ៉ននួ ៨៧ (ជពិេសសស្រមបក់រែស្វង 

រកុរក) កនុងេខត្តចំននួ ១៩ និង តំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសសចំននួ ២៣ េនកនុងេខត្តចំននួ ៨ ។180 គេ្រមងសិទ្ឋិ (Sithi) បន 
េបះពុមភផ យែផនទីស្តីពីទំនស់ដីធ្លីេ យេរៀបចំករណីទំនស់ មេខត្តនីមយួៗ េហើយែដលសរេសរចង្រកងជឯក រ 
នូវករណីចំននួ ២២៣ ែដល្រតូវបន យករណ៍ជ ធរណៈចបពី់ឆន ២ំ០០៧ ដល់ ឆន ២ំ០១១ បទ់ងំទំនស់េលើ 
កមមសិទធិ ករដេណ្តើ មយកដីធ្លី និងករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លីផងែដរ ប៉ែុន្តមនិបនបំែបក េចញពីគន នូវករណីទំនស់ែដល 

ទកទ់ងនឹងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀតេឡើយ។181  

៩១. ករអនុវត្តបទបញជ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ េលើករេចញបណ័្ណ កមមសិទ្ឋិដីធ្លី ស្រមប ់
សហគមនែ៍ដលគម នដី គឺមនបញ្ហ ផងែដរ ជពិេសសេលើបញ្ហ ៃនករទទលួបនពត័ម៌ន។ េ យមនិមនករផ្តល់ 
ពត័ម៌នលំអិតចបស់ ស់ពីដំបងូអំពីករអនុវត្តេគលនេយបយថមីេនះដល់ ្រកសួងពកព់ន័្ឋ សហគមន ៍ ជញ ធរមលូ- 
្ឋ ន ជញ ធរេខត្ត សមបទនិកៃន្រកុមហុ៊នសមបទនដីនន មច ស់ជំនយួែដលពកព់ន័្ឋកនុងវស័ិយដីធ្លី ឬ អងគករមនិែមន 

រ ្ឋ ភបិល និងប ្ត ញសហគមនទ៍ងំ យ ្រ បែ់តមនករេ្រជើសេរ ើស្រកុមយុវជនជេ្រចើន និងបនបញជូ នពកួេគ 
េទ ស់ែវងដីធ្លេីនចុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១២។ ឯក រេគលនេយបយេផ ងៗជេ្រចើន និងករែណនេំផ ងៗ ្រតូវ 
បនេចញ និងផ ព្វផ យជបន្តបនទ ប ់ េនបនទ បក់រ ស់ែវងដីធ្លីបនចបេ់ផ្តើមេហើយ។182 េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ 
ឯក រទងំអស់េនះ មនិបនបញជ កច់បស់ថ សមបទនដី ខ្លះែដលនឹង្រតូវជេគលេ ៃនករកតៃ់ផទដី េដើមបេីចញ 
បណ័្ណ កមមសិទ្ឋិ ម “េគលនេយបយែសបកខ្ល ”។ េ្រកពីែផនករ ស់ែវងដីធ្លី េដើមបេីចញបណ័្ណ កមមសិទ្ឋិដល់្របជពលរដ្ឋ 
កនុងតំបនស់មបទនដីេសដ្ឋកិចច មនេសចក្តី យករណ៍ថមនសមបទនិកជេ្រចើនមនិបនដឹងថ ដីែដលខ្លួនកំពុងេធ្វើ 
ករអភវិឌ នេ៍នះ គឺជែផនកមយួៃនេគលេ របស់គេ្រមងផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទ្ឋិថមីេនះេទ លុះ្រ ែតដល់េពលែដល្រកុម 
យុវជនចុះេទកនទី់ ងំដីសមបទនរបស់ពកួេគ។   

៩២. ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី បនេចញលិខិតមយួចុះៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ េផញើជូន្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ េ យជូនដំណឹងដល់្រកសួងេនះអំពីករអនុវត្តបទបញជ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែខឧសភ ឆន  ំ

                                                                                                                                                                                     
គណៈកមមករ្រប្រពឹត្តកមមៃនអងគករសមគមករពរសិទធិមនុស  (CHRAC), មជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ (CLEC), វទិយ ថ ន 
្រគប្់រគងបូព៌-បសចឹម (EWMI), ្រកុមករពរធនធនធមមជតិ (Natural Resources Protection Group), អងគករសមធមក៌មពុជ (Equitable 
Cambodia), អងគករគ្ំរទជនជតិេដើមភគតិច (ICSO), សមគមធងេ ន ត (STT),  អងគករ Welthungerhilfe, អងគករ Flora and Fauna 
International, ប ្ត ញករពរសហគមន,៍ និង អងគករសមពន័ធភពស្រមបស់ត្វៃ្រព (Wildlife Alliance) រមូទងំៃដគូរសមពន័ធភពេផ ងៗ 
របស់ពួកេគេនទូទងំ្របេទស។ 

180
  គេ្រមងOpen Data Cambodia Project (ODC), វ ្រកុមហុ៊នេផ ងៗ៖ http://www.opendevelopmentcambodia.net/concessions/ 

181
  េគហទំពរ័សិទធិមនុស កមពុជ (Cambodia Human Rights Portal) របយករណ៍ស្តីពីករណីវ ិ ទដីធ្លី ឆន ២ំ០០៧ -២០១១៖ http://sithi.org/ 

temp.php?url=land_case.php&. ែដលរកបនេនៃថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២។ 
182

  គំនិតផ្តួចេផ្តើមេនះ ែដលេគ យករណ៍ថ បនករឧបតថមភថវកិរពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ និងករឧបតថមភបែនថមេទៀត 
ជថវកិរផទ ល់ខ្លួនពីេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ែផ្អក មករ្របកសរបស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តីកនុងេពលែដលេ កែថ្លងសនទរកថេនៃថងទី១៤ 
ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២។ 
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២០១២។183 េនៃថងទី៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លីបនេចញេសចក្តីែណនបំែនថមេទៀត 
ដល់្របធនគណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ េន្រគបេ់ខត្តទងំអស់ អំពីករអនុវត្តបទបញជ ពកព់ន័ធនឹងដីជនជតិេដើមភគ 
តិច តំបនៃ់្រពេ្រ ង ៃ្រពពកក់ ្ត លេ្រ ង និងៃ្រពឡង ់កដូ៏ចជមលូ ្ឋ នករពរជតិ និងតំបនេ់បតិកភណ័្ឌ  វបបធម ៌

នន។184 េនៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ្រកុម្របឹក េគលនេយបយ ដីធ្ល ីបនេចញេសចក្តីែណនបំែនថមេទៀត ស្តី 
ពីករេធ្វើអត្តសញញ ណកមមដីធ្ល ី អត្តសញញ ណកមម្របជពលរដ្ឋ និងករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិបឋម េនកនុងករអនុវត្តបទ 

បញជ េនះ។185 ពិត ស់ ករេចញេសចក្តីែណន ំ និងករជូនដំណឹងជហូរែហ បនទ បពី់ករ កព់្រងយយុវជនសម័្រគ 
ចិត្តេដើមបី ស់ែវងដីធ្លី ែស្តងឲយេឃើញអំពីកង្វះៃនករេរៀបចំែផនករឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ និងករេធ្វើសុខដុមនីយកមម 
ជមយួ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និង្របពន័ធផ្តល់កមមសិទធិដីធ្លីែដលមន្រ ប។់ 

គ. ចំនួនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនេផ ងេទៀត ែដល្រតូវបនផ្តល់ េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ និង 
េនេលើដីជនជតិេដើមភគតិច 

៩៣. សមបទនជេ្រចើន ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិនន នប៉នុម នឆន កំន្លងមកេនះ។ ជរ ្ឋ ភបិល 
បនផ្តល់សមបទនដីឲយេទ្រកុមហុ៊នយ៉ងេ ច ស់ចំននួ ១០៩ ្រកុមហុ៊ន េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ ចំននួ ១៦ 
ៃនតំបនក់រពរចំននួ ២៣ កែន្លង ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ្រពះ ជ្រកឹតយឆន ១ំ៩៩៣ េហើយែដលភគេ្រចើនៃន 
សមបទនដីទងំេនះ ្រតូវបនអនុ្រកឹតយេចញផ្តល់ឲយស្រមបេ់គលបំណងកសិឧស ហកមម និងេទសចរណ៍ធមមជតិ 
(សូមេមើលឧបសមពន័ធទី I ងស្តីពីសមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ)។ ្រកសួងបរ ិ ថ ន បន 
បញជ កថ់ សមបទនដីមយួចំននួ ្រតូវបនផ្តល់ឲយេនកនុងតំបនក់រពរែដលសថិតេ្រកមរដ្ឋបល និងករ្រគប្់រគងរបស់ 
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  លិខិតរបស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលខ ៦៦៦ ចុះៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ ជូនចំេពះរដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង 
សំណងស់្តីពីករសំេរចរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េដើមបេីធ្វើករចុះបញជ ីដីធ្លីឲយបនឆបរ់ហ័ស េនតំបនេ់គលេ ៃនករអនុវត្តបទបញជ េលខ ០១ 
របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី។ បទបញជ េនះ បនបញជ កថ់ តំបនែ់ដល្រតូវអនុវត្ត រមួមន ដីែដលបនកតេ់ចញពី តំបនៃ់្រពសមបទន សមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច ដីែដល្រគប្់រគងេ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន េហើយនិងដីរដ្ឋែដលមនដីករដកហូតេ យ ជញ ធរេខត្ត-្រកុង។ បណ្ណ កមមសិទ្ឋិដី នឹង្រតូវេចញ 
ផ្តល់ឲយ អនកកនក់បដ់ីែដលមនទំហំមនិេលើសពី ៥ ហិក  េនតំបនទ់ងំអស់េនះ េ យេធ្វើេឡើង មពីរដំ កក់លគឺ ដំ លទី ១ គឺ្រតូវ 
ផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិបឋម និងដំ កក់លទី២ គឹករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិ ថ ពរ។ ចំេពះដីែដលមនទំហំេលើសពី ៥ ហិក  គឺ ចផ្តល់ 
កមមសិទធបនែតេលើចំែណកដីែដលបនេធ្វើករ ដុំះជកែ់ស្តង  ចំេណកឯដីែដលមនិបន ដុំះ នឹង្រតូវចុះបញជ ីជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េហើយបនទ ប ់
មកផ្តល់ជសមបទនដីេសដ្ឋកិចចខន តតូចេទឲយអនកែដលកនក់បស់្រមបរ់យៈេពល ៩៩ ឆន ។ំ ចំេពះ្របជពលរដ្ឋែដលទទួលបនដី មរយៈ 
កមមវធិីសមបទនដីសងគមកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល នឹង្រតូវេចញបណ័្ណ សមគ ល់សមបទនដីសងគមកិចចអំឡុងេពលអន្តរកលេនះ។ 

184
  ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី បនេចញេសចក្តីែណនេំលខ ០១៥ ចុះៃថងទី៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ែណនពំីករអនុវត្តបទបញជ េលខ ០១ 
បប ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ស្តីពីករព្រងឹង និងករបេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 
ពកព់ន័្ឋនឹងតំបនស់ហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច និងតំបនៃ់្រពេ្រ ង ពកក់ ្ត លេ្រ ង ៃ្រពឡង ់មូល ្ឋ នករពរ្របេទស តំបនេ់បតិកភណ័្ឌ  
វបបធម្៌របវត្តិ ្រស្ត ែដលបនចុះហតថេលខេ យេទសរដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង។់ េសចក្តីែណនេំនះ ផ្តល់ 
ឲយជនជតិេដើមភគតិច េ្រជើសេរ ើសរស់េនជឯកជន េ យមនិចូលជសមជិកសហគមនជ៍ន េ យទទួលបនដីជកមមសិទធិឯកជនេលើ 
ចំែណកដី ែដលពូកេគបននិងកំពុងកនក់បន់ិង ដុំះជកែ់ស្តង និងត្រមូវឲយគណៈកមមករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋេខត្ត េលើកសំេណើ សំុេធ្វើអនុបេយគ 
េបើសិនជដីេនះជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ េសចក្តីែណនេំនះ កប៏ន្របបអ់ំពី ដំេណើ រករៃនករកំណតអ់ត្តសញញ ណកមម ្របសិនេបើមន្របជ 
ពលរដ្ឋមកអះ ង និងឫេសនើសំុសិទ្ឋិេលើចំែណកដីែដលសថិតកនុងតំបនៃ់្រពេ្រ ង ពកក់ ្ត លេ្រ ង ៃ្រពឡង ់មូល ្ឋ នករពរ្របេទស  តំបន ់
េបតិកភណ័្ឌ វបបធម្៌របវត្តិ ្រស្ត ករអះ ងនិងទមទរទងំេនះមនិ្រតូវយកមកពិនិតយេឡើយ។ 
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 េសចក្តីែណនរំបស់្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី េលខ ០១៨ ចុះៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ស្តីពីករេធ្វើអត្តសញញ ណកមមដីធ្លី អត្ត 
សញញ ណកមម្របជពលរដ្ឋ និងករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិបឋម អនុវត្ត មបទបញជ េលខ ០១ ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ របស់រ ្ឋ ភបិល។ 
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្រកសួង ប៉ែុន្តមនែតេនកនុងតំបន្់រទនបៃ់នតំបនក់រពរប៉េុ ្ណ ះ (ឬេនកនុងតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព) េដើមបទីប់ ក ត ់
ករបំផ្លិចបំផ្ល ញៃ្រព និងធនធនធមមជតិជបន្ត េនកនុងតំបនស់នូល និងតំបនអ់ភរិក ។ េយង មពត័ម៌នែដលផ្តល់ 
ឲយេ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន ៃផទដីសរបុែដល្រតូវបនេធ្វើ ជីវកមមេនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ មទិនននយ័ ឆន ២ំ០១១ 
បង្ហ ញថ កនុងចំេ មៃផទដីតំបនក់រពរធមមជតិសរបុទំហំ ៣.១៤៣.៧៦៣ ហិក  មនៃផទដីទំហំ ៣២២.១១៣ 
ហិក  ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបដំ់ េំកសូ៊, ៃផទដីទំហំ ១៧២.៧៣១ ហិក  ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបដំ់  ំ
កសិឧស ហកមមេផ ងៗ, ៃផទដីទំហំ ៣៨.៨៣១ ហិក  ្រតូវបនេ្របើ្របស់ ស្រមបក់រែស្វងរកុរក និងជីកយកែរ,៉ ៃផទដី 
ទំហំ ៤.៥៩៣ ហិក  ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបទំ់នប់ រអីគគីសនី និងៃផទដីទំហំ ៨៩.៣៥៩ ហិក  ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 

ស្រមបេ់ទសចរណ៍ធមមជតិ។186 សរបុៃផទដីែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េនះមនទំហំ ៦២៧.៦២៧ ហិក  ឬ ជិត ២០ភគ 
រយៃនៃផទដីតំបនក់រពរធមមជតិសរបុ។ 

៩៤. េ យ រ្រកសួងបរ ិ ថ ន និង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ពំុបនផ្តល់ពត័ម៌នលំអិតផ្លូវករ ម 
ករេសនើសំុ ពិបកនឹងបញជ កពី់ចំននួជកែ់ស្តងនបចចុបបននៃនសមបទនដី និងគេ្រមងអភវិឌ នេ៍ផ ងៗេទៀតេនកនុង 
តំបនក់រពរធមមជតិ។ េយង មរបយករណ៍ែដល្រតូវបនបេញចញកលពីែខមនិ ឆន ២ំ០១២ េ យអងគករ 
ដហុក េនកនុងឆន ២ំ០១១ ជរ ្ឋ ភបិលបនេចញអនុ្រកឹតយចំននួ ១២៣ ផ្តល់សមបទនដីឲយដល់្រកុមហុ៊នឯកជន 

ែដលមនៃផទដីទំហំ ៧៥១.៨៨២ ហិក  េហើយភគេ្រចើនៃនដីេនះ ្រតូវបនេខ្វ លេចញពីតំបនក់រពរធមមជតិ រមួមន 

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព និង ឧទយនជតិនន។187 សមបទននន ែដល្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជន ្រគបដណ្ត បេ់លើ 
ៃផទដីទំហំ ៥០០.០០០ ហិក  េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ។ 

៩៥. សមបទនដីជេ្រចើន ្រតូវបនផ្តល់េនេលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច េទះបីជមនករករពរេ្រកមចបប ់
ភមូបិល ឆន  ំ ២០០១ និងអនុ្រកឹតយចុះែខេម  ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពីករចុះបញជ ីដីជនជតិេដើមភគតិចក្តី។ របយករណ៍ 
តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៧ បន យបញជ ីេឈម ះសមបទនដីេសដ្ឋកិចចយ៉ងេ ច ស់ចំននួ ២៥ ែដល្រតូវបនេគ 
ដឹងថ បនបះ៉ពល់េលើដីជនជតិេដើមភគតិច េនកនុងេខត្តកំពងធំ់ េខត្ត្រកេចះ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី េខត្ត ឧត្តរមនជយ័ 
េខត្តរតនៈគីរ ី និងេខត្តសទឹងែ្រតង និងសមបទនដីស្រមបេ់គលបំណងដៃទេទៀត េនេលើដីជនជតិេដើម ភគតិច 
េនេខត្តកំពងស់ពឺ (្រសុកឱ ៉ ល់) េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី (ឃំុប៊្ូរ ) េខត្តេពធិ ត ់ និងេខត្ត្រពះវ ិ រ។ អំឡុងេពល 
ៃនករេធ្វើរបយករណ៍េនះ មនសមបទនដីយ៉ងេ ច ស់ចំននួ ៩៨ ែដល្រតូវបនផ្តល់េនេលើដីរបស់ជនជតិេដើម 
ភគតិច (សូមេមើលឧបសមពន័ធ២ ងស្តីពីសមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់កនុងតំបនែ់ដលរស់េន និងេ្របើ្របស់ជ 
្របៃពណីេ យសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច)។ 

 

VI. ចបប ់នងិករអនុវត្តជកែ់ស្តង៖ សមបទនដ ីនងិករអនុវត្ត មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនចបប ់នងិនតីវិធិ ី

៩៦. េ យេហតុថ ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និងេគលនេយបយ្រគប្់រគងេលើករផ្តល់ និងករចតែ់ចងសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច មនលកខណៈល្អ្របេសើរេ្រចើន ដូចែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងែផនកទី III ប៉ែុន្តករ កឲ់យអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ ម 
្រកបខណ័្ឌ ចបបទ់ងំេនះនេពលបចចុបបនន គឺជបញ្ហ ដលំ៏បកេទវញិ។ ករេលើកកមពស់ករវនិិេយគវស័ិយឯកជន ក ់
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  ទិនននយ័ែដលបនផ្តល់ឲយកនុងជំនួប្របជំុរ ងឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉េរត៉ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន និង េ ក សុរយិ សូ៊ែបឌ៊ី តំ ងពិេសសរបស់ 
អងគករសហ្របជជតិ េនៃថងទី១០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២។ 
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  របយករណ៍ស្តីពី សិទធិដីធ្លី  និងលំេន ្ឋ ន របស់អងគករ ដហុក (ADHOC) ឆន ២ំ០១១ ែខមនី ឆន ២ំ០១២។ 
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ដូចជ យក មបទ ្ឋ នមយួែដលេនពីេលើករេគរព មលកខខណ្ឌ ត្រមូវរបស់ចបប ់ េហើយជលទ្ឋផល គឺករផ្តល់ 
សមបទនដីដេ៏្រចើនសេមបើម េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ េនេលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច និងេនកនុងតំបនៃ់្រព 
េ្រ ងនន។ េលើសពីេនះេទៀតគឺ ករខ្វះតម្ល ភព ខ្វះករ្រតួតពិនិតយេមើល និងករ ម នេមើលជ ធរណៈ និង 
ករេធ្វើរបយករណ៍ទកទិ់ននឹងសមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់។ េ យ រែតពត័ម៌នមនតិចតចួ និងទិនននយ័េពញ 
េលញ ពិបកនឹងទទលួបនទកទ់ងនឹងសមបទនែរ ៉គេ្រមង រអីគគីសនី និង ្របេភទេផ ងៗេទៀតៃនសមបទនដី ដូេចនះ 
កនុងែផនកេនះៃនរបយករណ៍ គឺេផ្ត តភគេ្រចើនែតេលើករេគរព មលកខខណ្ឌ គតិយុត្តៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ 

 

ក. ទំហៃំផទដីសមបទន និងកមមសិទធ ិ

៩៧. មនភស្តុ ងែដលចង្អុលបង្ហ ញថ សមបទនិកជេ្រចើន ្រតូវបនអនុញញ តឲយទទលួបនៃផទដីេលើសពីទំហំ 
កំណត ់១០.០០០ ហិក  ស្រមបប់គុគលមន ក ់ែដលមនែចងកនុងម្រ ៥៩ ៃនចបបភ់មូបិលឆន ២ំ០០១ េ យទទលួ 
បនសមបទនដីេផ ងៗគន  ប៉ែុន្តសមបទនទងំេនះេនជប់ៗ គន  ឬ ែកបរៗគន  និងករេ្របើ្របស់សមបទនដីទងំេនះ 

ស្រមបេ់គលបំណងដូចគន ៗ (សូមេមើលែផនទីេនកនុងឧបសមពន័ធទី V)។188 េនកនុងករណីខ្លះ ្រកុមហុ៊នដែដលបនចុះ 
បញជ ីសមបទនដីជប់ៗ គន របស់ខ្លួន ចេ់ យែឡកពីគន  ប៉ែុន្តករចុះបញជ ីសមបទនដីទងំេនះេ យេ្របើ្របស់េឈម ះៃន 
សមជិក្រគួ រខ្លួន ឬ អនកែដលជបស់មពន័ធភពគន  (ជ្រកុមហុ៊នែដលនឹង្រតូវចតចូ់លជ នីតិបគុគលែដល្រគប្់រគង 
េ យរបូវន្តបគុគលដែដល)។ ខណៈែដលសមបទនដីភគេ្រចើន ែដល្រតូវបនផ្តល់ចប់ ងំពីករ្របកសឲយេ្របើចបប ់ 
ភមូបិល ឆន  ំ២០០១ មក មនទំហំមនិេលើសពីទំហំក្រមតិ ១០.០០០ ហិក  ប៉ែុន្តរបយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន  ំ

២០០៧ បន្រសងស់មបទនដីេសដ្ឋកិចចចំននួ្របបំនួ ែដលមនទំហំេលើសពីករកំណតរ់បស់ចបប។់189 េបើេយង ម 
សថិតិថមីបំផុតរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ េឃើញថ ពំុមនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចមនទំហំេលើសពី 
១០.០០០ ហិក  ្រតូវបនផ្តល់ឲយេទចប់ ងំពីរបយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៧ មក។ 

៩៨. េទះបីជពិបកកនុងករ ម នេមើលេលើបញ្ហ េនះក្តី ែតេទះជយ៉ង កេ៏ យ កម៏នករណីរេំ ភបំពន 
ថមីៗមយួចំននួែដល ចេកើតមន។ ឧទហរណ៍ សមបទនដីពីរកែន្លង ែដល្រតូវបនអនុមត័យល់្រពមេ យរ ្ឋ ភបិល 
កលពីែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១០ ស្រមបដំ់ អំំេព ្រតូវបនផ្តល់ឲយឧកញ៉ លី យ៉ុងផត ់ សមជិក្រពឹទធសភកមពុជ និង 
ភរយិរបស់េ ក គឺេ ក្រសី គឹម ៊ ង េនេខត្តកំពងស់ពឺ។ សមបទនដីទងំេនះ ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នសូ៊េហគើរ 

                                                           
188

  ែផនទីែដលបនផលិតេ យអងគករលីកដូ (LICADHO) បង្ហ ញថ កនុងេខត្តកំពងស់ពឺ ្រកុមហុ៊ន ភនេំពញសូ៊េហគើរ    (៨.៥០៦ ហត) និង ្រកុម 
ហុ៊នកំពងស់ពឺសូ៊េហគើរ (៨.២៤៥ ហត) េ យបនព្រងីកយកៃផទដីបែនថមផង, េហើយ ្រកុមហុ៊ន អងគរសូ៊េហគើរ (៦.៥២៣ ហត) ្រកុមហុ៊ន ទេន្លសូ៊េហគើរ 
(៦.៦១៨ ហត) និង ្រកុមហុ៊ន េខន និងេវលី៉សូ៊េហគើរ (៦.៥៩៥ ហត) ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ មនសមពន័្ឋភពេទនឹង សមបទនិកដូចគន  
កនុងេខត្តឧត្តរមនជយ័។ េនកនុងេខត្ត្រពះវ ិ រ ្រកុមហុ៊ន េហង ណុង (េខមបូ ) អុិនធឺេណសិនណល ខមេភនី លីមធីីត  (៦.៤៨៨ ហត) 
្រកុមហុ៊ន េហងយូ (េខមបូ ) អុិនធឺេណសិនណល ខមេភនី លីមធីីត (៨.៩៥៩ ហត), ្រកុមហុ៊ន េហង រូយ (េខមបូ ) អុិនធឺេណសិនណល 
ខមេភនី លីមធីីត (៩.១១៩ ហត), ្រកុមហុ៊ន ន េហ្វង (េខមបូ ) អុិនធឺេណសិនណល ខមេភនី លីមធីីត (៩.០១៥ ហត) និង្រកុមហុ៊ន រូយ 
េហ្វង (េខមបូ ) អុិនធឺេណសិនណល ខមេភនី លីមធីីត (៨.៨៤១ ហត)។ កនុងេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី្រកុមហុ៊ន េផសីុហ្វិក េ្រហគន យញ៉-ស្តុក ខមេភនី 
លីមធីីត (៩.៦៥៦ ហត), ្រកុមហុ៊ន េផសីុហ្វិក េភើល យញ៉-ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត (៩.៦១៤ ហត), ្រកុមហុ៊ន េផសីុហ្វិក ឡូេធើស យញ៉-ស្តុក 
ខមេភនី លីមធីីត (៩.០១៤ ហត), និង្រកុមហុ៊នេផសីុហ្វិក ្របយដ ៍យញ៉-ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត (៩.៧៧៣ ហត)។  

189
  របយករណ៍របស់តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៧ កថខណ័្ឌ ទី១១។ 
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ភនេំពញ (ទំហំ ៨.៥០៦ ហិក ) និង្រកុមហុ៊ន សូ៊េហគើរកំពងស់ពឺ (ទំហំ ៨.២៤៥ ហិក )។190 េលើសពីេនះ សមបទនដី 
ចំននួ ៣ េទៀត ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងែខមក  ឆន  ំ ២០០៨ ស្រមបដំ់ អំំេពេនេខត្តឧត្តរមនជយ័ េទឲយ្រកុមហុ៊ន 
ចំននួ ៣ ែដលមនសមពន័ធភពជមយួសមជិក្រពឹទ្ឋសភ ឧកញ៉ លី យ៉ុងផត ់ គឺ ្រកុមហុ៊ន អងគរសូ៊េហគើរ (៦.៥២៣ 
ហិក ) ្រកុមហុ៊ន ទេន្លសូ៊េហគើរ (៦.៦១៨ ហិក ) និង្រកុមហុ៊នេវលី៉សូ៊េហគើរ (៦.៥៩៥ ហិក )។ ្រកុមហុ៊នទងំ ៣ េនះ 
្រតូវបនចុះបញជ ី េ្រកមេឈម ះនយក្របតិបត្តនិន មកពី្រកុមហុ៊នសករសរបស់ៃថដែដលៗ ប៉ែុន្ត ជទូេទសហគមន ៍

មលូ ្ឋ នេជឿជកថ់ គេ្រមងទងំេនះមនជបទ់កទិ់ននឹងសមជិក្រពឹទ្ឋសភ ឧកញ៉ លី យ៉ុងផត។់191 

៩៩. េនេខត្ត្រពះវ ិ រ មនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដល្រតូវបនផ្តល់េនៃថងទី៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១ េនកនុង្រសុក 
ែឆប ្រសុកជយ័ែសន និង្រសុកែតបងមនជយ័ ែដលជប្់រពំ្របទល់គន ស្រមប ់ ំ កសយ និងអំេព ឲយេទ្រកុមហុ៊ន 
ចំននួ្រប ំ ែដលមនសមពន័្ឋភពជមយួគន  គឺ ្រកុមហុ៊ន េហងណុង (េខមបូ ) អុិនេធើេណសិនណល ខមេភនី លីមធិីត 
(៦.៤៨៨ ហិក ) ្រកុមហុ៊នេហងយូ (េខមបូ ) អុិនេធើេណសិនណល ខមេភនី លីមធិីត (៨.៩៥៩ ហិក ) ្រកុមហុ៊ន 
េហងរយូ (េខមបូ ) អុិនេធើេណសិនណល ខមេភនី លីមធិីត (៩.១១៩ ហិក ) ្រកុមហុ៊ន នេហ្វង (េខមបូ ) អុិនេធើ 
េណសិនណល ខមេភនី លីមធិីត (៩.០១៥ ហិក ) និង្រកុមហុ៊នរយូេហ្វង (េខមបូ ) អុនិេធើេណសិនណល ខមេភនី 

លីមធិីត (៨.៨៤១ ហិក )។192 

១០០. េនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចជប្់រពំ្របទល់គន ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កនុងឃំុ រយ ៉
្រសុកេកះែញ៉ក ស្រមបេ់ធ្វើចំករេកសូ៊ ឲយេទ្រកុមហុ៊នែដលមនសមពន័្ឋភពជមយួគន ចំននួបនួ គឺ ្រកុមហុ៊នប៉សីុហ្វិក 
េ្រហគន យញ៉-ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត (៩.៦៥៦ ហិក ) ្រកុមហុ៊ន ប៉សីុហ្វិក េភើលយញ៉-ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត 
(៩.៦១៤ ហិក ) ្រកុមហុ៊នប៉សីុហ្វិក ឡូេធើស យញ៉-ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត (៩.០១៤ ហិក ) និង្រកុមហុ៊នប៉សីុហ្វិក 
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  លិខិតេលខ ០០២/២០០៩ ករ របស់្រកុមហុ៊នសូ៊េហគើររកំពងស់ពឺ ចុះៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ ជូនចំេពះេ កនយករដ្ឋម្រន្តី េសនើសំុករ 
យល់្រពមផ្តល់ដីទំហំ ១០.០០០ ហិក  េន្រសុកឳ ៉ ល់ េខត្តកំពងស់ពឹ ស្រមប់ អំំេព និងដំ ំេផ ងៗេទៀត និងេធ្វើេ ងច្រកែកៃចន េ យ 
បនចុះហតថេលខេសនើសំុេ យេ ក្រសី គឹម ៊ ង ជនយក្រកុមហុ៊ន។ មលិខិតេលខ ០០២/២០០៩ ផស របស់្រកុមហុ៊ន សូ៊េហគើរ ភនេំពញ 
ចុះៃថងទី២២ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០០៩ ជូនចំេពះេ កនយករដ្ឋម្រន្តី េសនើសំុករយល់្រពមផ្តល់ដីទំហំ ១០.០០០ ហិក  េន្រសុកឳ ៉ ល់ េខត្ត 
កំពងស់ពឹ ស្រមប់ អំំេព និង ដំ ំេផ ងៗេទៀត និងេធ្វើេ ងច្រកែកៃចន េ យបនចុះហតថេលខេសនើសំុេ យេ កឧកញ៉ លី យ៉ុងផត ់ជ 
នយក្រកុមហុ៊ន។ េសចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលខ ១៧៥ សជណ ចុះៃថងទី៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១០ េផញើជូនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
កសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ េដើមបយីល់្រពមផ្តល់ដីសមបទនទំហំេលើសពី ៩.០៥២ ហិក  ឲយេទ្រកុមហុ៊នសូ៊េហគើរកំពងស់ពឺ។ លិខិតរបស់ 
្រកសួងកសិកមម រុកខ  ្របម៉ញ់ និង េន ទ េលខ ២២២៨ កសក/ណផផក ចុះៃថងទី១២ ែខេម  ឆន ២ំ០១០ េផញើជូននយក្រកុមហុ៊នសូ៊េហគើរ 
ភនេំពញ ទកទ់ងនឹង ថ នភពៃនដីសមបទន និងករអនុញញតិឲយ្រកុមហុ៊ន ដំេណើ រករកនុងករ ដុំះអំេពេលើៃផទដីទំហំ ៨.៣៤៣ ហិក ។ (គួរកត ់
សំគល់ថ ្រកុមហុ៊នសមបទនទងំពីរេនះ មនិបនចុះេឈម ះេនកនុងបញជ ីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ  
្របម៉ញ់ និងេន ទេទ)។ 

191
  អងគករ ព នេទកនស់ន្តិភពកមពុជ (BABC) ែផ្អមជូរចត,់ របយករណ៍សេងខបអំពី ផលិតកមមឧស ហកមមសករ, វស័ិយជនំួញ និង សិទធិមនុស  
េនកមពុជ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០។ េគហទំពរ័៖  http://babcambodia.org/developmentwatch/cleansugarcampaign/bittersweet.pdf. 

192
  ្រកុមហុ៊នទងំ្រប ំ បនចុះហតថេលខ េនកនុងៃថងែតមយួ (ៃថងទី៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១) េយង ម ងសថិតិដីសមបទនរបស់្រកសួងកសិកមម 
រកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២។ េបើេយង មេគហទំពរ័របស់្រកសួងពណិជជកមម ្រកុមហុ៊នទងំេនះ បនចុះបញជ ីេ យ ក ់
ស័យ ្ឋ ន្រកុមហុ៊នដូចគន  េនកនុង្របេទសកមពុជ និងេន្របេទសចិន េទះបីជមនេឈម ះនយក្រកុមហុ៊នខុសគន កេ៏ យ។ 
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្របយដ ៍យញ៉-ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត (៩.៧៧៣ ហិក )។193 

ខ. ករពិនិតយេមើលេឡើងវញិ ករ ម ន្រតួតពិនិតយ និងករលុបេចលសមបទនដី 

១០១. បតុភតូមយួេទៀតគឺ ករេ្របើ្របស់េ យខុសចបប ់ ឬករមនិេធ្វើ ជីវកមមេលើដីធ្លី បនទ បពី់្រកុមហុ៊នទទលួបន 
សមបទនដី។ ជំពូកទី២ ៃនែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិបចចុបបននកមម ែថ្លងថ “ករ្របមលូផ្តុ ំដីធ្លី និង ្របជជនែដល 
គម នដី គឺសថិតកនុងនិនន ករមយួ ែដលកំពុងមនករេកើនេឡើង េ យបេងកើតជផលបះ៉ពល់អវជិជមនមកេលើ សមធម ៌ និង 
្របសិទធិភព ៃនករេ្របើ្របស់ដីធ្លី។ ជមយួគន េនះ ៃផទដីដធំ៏ៃនតំបនដី់សមបទនេសដ្ឋកិចច ពំុទន្់រតូវបនេ្របើ្របស់ឲយមន 

្របសិទធិភពេទ មេគលេ េ យត្រមូវឲយមនវធិនករដតឹ៏ងរងឹរបស់រ ្ឋ ភបិលេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។”194 
េទះជម្រន្តីមយួចំននួេនកនុងជរួរ ្ឋ ភបិល បនដឹងអំពីបញ្ហ ទងំអស់េនះ និងបនខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យេ យ 
បននេំទដល់កររ ំ យកិចចសនយសមបទនដីេនកនុងករណីមយួចំននួកេ៏ យ កេ៏នមនបញ្ហ មនិ្រប្រកតីៃនករ ម 
ន្រតួតពិនិតយេលើករេ្របើ្របស់ដីែដលបនផ្តល់ឲយ មរយៈសមបទន េ យរមួមនទងំ ករខ្វះ្របសិទ្ឋិភពខងករ 

្រគប្់រគង និងករឃ្ល េំមើល ។  

១០២. របយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៧ សរេសរថ េនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ 
និងេន ទបនផ្តល់ពត័ម៌នថ មនសមបទនដីែដលមនសកមមភពចំននួ ១០ ្រតូវបនទទលួករពិនិតយេមើលេឡើង 
វញិ េហើយថ េ្រកពីករលបេ់ចលនូវសមបទនដីមយួចំននួ េគមនិដឹង្របកដេទថ េតើមនករចបេ់ផ្តើមពិនិតយេមើល 
េឡើងវញិជទូេទេលើសមបទនដីែដលមន្រ បទ់ងំអស់ឬេទ។ សមបទនដីទំហំធំៗរមួមន សមបទនដីរបស់្រកុមហុ៊ន 
ភពីមុចិ េនកនុងេខត្តេពធិ ត ់ និងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ និងសមបទនដីរបស់្រកុមហុ៊ន ្រហគីនសីុ (Green Sea) ែដល្រគប 
ដណ្ត បេ់លើៃផទដីទំហំ ១០០.៨៥២ ហិក  កនុងេខត្តសទឹងែ្រតង មនិ្រតូវបនកតប់នថយៃផទដីេទ។ ពត័ម៌នថមីៗ  ែដលេនែត 
ជពត័ម៌នមនិទនេ់ធ្វើបចចុបបននភព  ែដលរកបនេនេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ  ្របមញ់ និង េន ទ បន 
យករណ៍ថ ចបពី់ែខឧសភ ដល់ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៩ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង េន ទ បនេរៀបចំេឡើង 

នូវ្រកុមករងរចំននួ ៥ ស្រមបឲ់យេធ្វើករពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និង យតំៃលេលើ្រគបស់មបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលមន 

្រ បទ់ងំអស់។ ជលទធផល មនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចចំននួ ៥ ្រតូវបនលុបេចល។195 
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  េយង ម្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ ្រកុមហុ៊នទងំអស់ ែដលបនចុះកិចចសនយ េនៃថងទី៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ និងេយង ម 
េគហទំពរ័របស់្រកសួងពណិជជកមម ្រកុមហុ៊នទងំេនះ បនចុះេឈម ះ និងបន ក់ ស័យ ្ឋ ន្រកុមហុ៊នដូចគន  កនុង្របេទសកមពុជ និង ស័យ 
្ឋ នេផ ងគន  កនុង្របេទសេវៀត ម។ 

194
  ែផនករអភវិឌ នយុ៍ទធ ្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ទំពរ័ទី ១០។  

195
  េយង ម ពត័ម៌នទូេទស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចុះផ យេនេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ គិតមកទល់ ែខ 
េម  ឆន ២ំ០១០ មន្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចចចំនួន ៩ ែដលបនទទួលដីសមបទនេលើៃផទដីទំហំធំជង១០.០០០ ហិក  ែត្រតូវបន 
ចរច េដើមបកីតប់នថយទំហំៃផទដីទងំេនះឲយមកេន្រតឹម ១០.០០០ ហិក  វញិ។ រ ងពីែខឧសភ ដល់ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៩ ្រកសួងកសិកមម 
រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ បនបេងកើត្រកុមករងរ ៥ េដើមប ី ពិនិតយេមើលេឡើងវញិ នងិ យតំៃលេលើ្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចចទងំអស់ េន 
១៦ េខត្ត ។ េនែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ្រកុមករងរេនះបន ករ់បយករណ៍របស់ខ្លួនេទ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ េហើយបនទ ប ់
មក្រកសួងកប៏នេធ្វើករ យតៃម្ល និងេចញេសចក្តីែណនេំទដល់្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចចចំនួន ៣៨ ្រកុមហុ៊ន ែដលអភវិឌ នេ៍ យភព 
យឺតយ៉វ ឬ មនិចបេ់ផ្តើមដំេណើ រករសកមមភពេលើដីសមបទនរបស់ខ្លួន។ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ កប៏នេសនើសំុផងែដរឲយ 
រ ្ឋ ភបិលលុបេចលសមបទនដីមយួចំនួន ែដលជយថេហតុ មនករលុបេចលសមបទនេសដ្ឋកិចចចំនួន ៥  ែដលមនែផទដីេសមើនឹង 
៤០.១៧១ ហិក ។ 
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១០៣. ថមីៗេនះ េយង មរបយករណ៍មយួរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួងេនះបនបេងកើត 
្រកុមករងរច្រមុះមយួ ែដលរមួមនេលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទសសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ស្រមបេ់ធ្វើករពិនិតយេមើលេឡើង 

វញិ និង យតំៃលេលើសមបទនដីេនទូទងំ្របេទស េនកនុងែខមក  ឆន ២ំ០១១។196 ជលទ្ឋផលៃនករងរេនះ ្រកសួង 
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ បន កសំ់េណើ មយួជូននយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបសំុីេគលករណ៍លុបេចលកិចចសនយ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចចរបស់្រកុមហុ៊នចំននួ ១២ េ យ រែត្រកុមហុ៊នទងំេនះមនិមនសកមមភព និងមនិេគរព ម 
កតព្វកិចចៃនកិចចសនយសមបទន និងែផនករេមរបស់ខ្លួន និងេ យអនុញញ តិឲយមនករកបេ់ឈើខុសចបប ់ និងករ 

បំពនកនក់បដី់ធ្លីកនុងតំបនស់មបទនដី។197 ករពិនិតយេមើលេឡើងវញិេនះ កប៏នរកេឃើញផងែដរថ មន្រកុមហុ៊ន 
ចំននួ ៥១ បនេធ្វើសកមមភព្រសប មលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយ និងែផនករេមរបស់ពកួេគ េហើយ្រកុមហុ៊ន ចំននួ ៧៥ 

េផ ងេទៀត ្រតូវបនទទលួករ្រពមន ឬ ែណនឲំយែកត្រមូវភពមនិ្រប្រកតីនន។198 

១០៤. េយង ម ងសថិតិរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ចុះៃថងទី៨ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ សមបទ 
និកៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចធំបំផុតគឺ ្រកុមហុ៊នភពីមុចិ ែដលជកមមសិទ្ឋិរបស់ឧកញ៉ េ  េមង៉ឃិន បនបន្តកនក់បដី់ 
សមបទនទំហំ ៣១៥.០២៨ ហិក ដែដល ខណៈែដល្រកុមហុ៊ន ្រហគីន សីុ (Green Sea) ែដលជកមមសិទធិរបស់ 
សមជិក្រពឹទធសភ ឧកញ៉ ម៉ងុ ឫទធី េនកនុងេខត្តសទឹងែ្រតង េនែតមនេឈម ះកនុងបញជ ីកនក់បដី់សមបទនេសដ្ឋកិចចទំហំ 

១០០.៨៥២ ហិក  ឬ “្របមណជ” ៧០.០០០ ហិក  ប៉ែុន្តទំហំៃផទដីបចចុបបននពំុចបស់ ស់។199 េលើសពីេនះេទៀត 
្រកុមហុ៊នមនសមពន័ធភពជមយួគន ចំននួ ២ គឺ ្រកុមហុ៊ន ហ្វឺស បយអ-ូតិច ្រហគីខលេឆើរល៉ (េខមបូ ) (First Bio-
Tech Agricultural (Cambodia)) និង្រកុមហុ៊នេវ ើល ្រទី ្ត  េអនធឺេថនមនិ (េខមបូ ) (World Tristar Entertainment 
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  លិខិតរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ េលខ ២៤៨៣ ចុះៃថងទី៤ ែខេម  ឆន ២ំ០១១ ពីេ ករដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេនះេផញើជូន 
េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ទកទ់ងនឹងសំេណើ សំុលុបេចល េគលករណ៍សមបទន និងកិចចសនយសមបទនរបស់្រកុមហុ៊នចំនួន ១២ ែដលមនដី 
សមបទន េនកនុង្រសុកឈូក  េខត្តកំពត េន្រសុកែកវសីម និង្រសុកេព្រជ  េខត្តមណ្ឌ លគិរ ីេន្រសុកអណ្តូ ងមស និង្រសុក អូយ៉ វ េខត្ត 
មណ្ឌ លគិរ ីេន្រសុកសនទុក េខត្តកំពងធ់ំ េន្រសុកសនួល និង្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ។ 

197
  មន ១២ ្រកុមហុ៊ន ដូចជ៖ េវ ើល ្រទី ្ត  េអនធឺេថនមនិ (េខមបូ ) នូវៃផទដីទំហំ ៩.៨០០ ហិក  កនុង្រសុកឈូក េខត្តកំពត, ្រកុមហុ៊ន ហ្វឺស 
បយអូ-តិច ្រហគីខលេឆើរល៉ (េខមបូ ) ទំហំ ១.០០០ ហិក  កនុង្រសុកឈូក េខត្តកំពត, េ្រ គ  ហ្វេរស្រទី រសឺីច (Agro Forestry 
Research Co., Ltd) ទំហំ ៧០០០ ហិក  កនុងឃំុចុងភ្ល ស ្រសុកែកវសីម និងឃំុពូ្រជី ្រសុកេព្រជ  េខត្តមណ្ឌ លគិរ,ី េហង អភវិឌ ន ៍
(Heng Development Co.,Ltd) ទំហំដី ៨.៦៥៥ ហិក  កនុង្រសុកអណ្តូ ងមស េខត្តរតនៈគិរ,ី ្រកុមហុ៊ន េហង ៊ ប (Heng Heap 
Investment Co.,Ltd) ទំហំដី ៧.០០០ ហិក  កនុង្រសុកអូយ៉  េខត្តរតនៈគិរ,ី ្រកុមហុ៊ន េហង មន (Heng Mean Investment Co.,Ltd) 
ទំហំដី ៩១៧ ហិក  េន្រសុកសនទុក ឃំុ្រកយ៉ េខត្តកំពងធ់ំ; ្រកុមហុ៊ន ្រកេចះ សីុធី េផវ ឺ (Kratie City Power Ltd) ទំហំដី ៨០០ ហិក  
េន្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ; ្រកុមហុ៊ន េ គ ល េមនថូល (Gold Menthol II Co., Ltd) ទំហំដី ៨២៤ ហិក  េន្រសុក្រកេចះ េខត្ត្រកេចះ; 
្រកុមហុ៊ន េមគងគ េអស សីុ ឌីេវឡបមនិ (Mekong S.C Development Co.,Ltd) ទំហំដី ៨៣៤ ហិក  េនេខត្ត្រកេចះ; ្រកុមហុ៊ន ភេីអស យ 
(PSY Co.,Ltd) ទំហំ ៩៥០ ហិក  េន្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ; ្រកុមហុ៊ន សីល ឌីេវឡបមនិ (Seal Development Co.,Ltd) ទំហំដី ៩៥០ 
ហិក  េន្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ; ្រកុមហុ៊ន ធីធី ៉ យ (TTY Cooperation Co.,Ltd) ទំហំដី ៩២៨ ហិក  េន្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ។ 

198
  េឆ្លើយតបនឹងសំេណើ របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ  ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី បន្របបេ់ទ្រកសួងវញិថ រ ្ឋ ភបិលបន យល់ 
្រពម មសំេណើ របស់្រកសួងកសិកមម រកខ្របម៉ញ់ និងេន ទ េដើមបលុីបេចល េគលករណ៍សមបទន និងកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 
របស់្រកុមហុ៊ន ចំនួន ១២ នឹង្រតូវេផទរដីេនះេទជ្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋវញិ។ សូមេមើលលិខិតជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលខ 
៤៣៧ សជណ កស ចុះៃថងទី៨ ែខេម  ឆន ២ំ០១១ ពីឧបនយករដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ជូនចំេពះ ្រកសួងកសិកមម រកុខ  
្របម៉ញ់ និងេន ទ។ 

199
  ងសថិតិ្រកុមហុ៊ន ែដលបនចុះកិចចសនយសមបទដីេសដ្ឋកិចច ជមយួ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ េនៃថងទី៨ ែខមថុិន ឆន  ំ
២០១២ ែដលមនបេង្ហ ះេនេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ (មនែតជភ ែខមរប៉ុេ ្ណ ះ)។  
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(Cambodia)) េនកនុង្រសុកឈូក េខត្តកំពត កដូ៏ចជ្រកុមហុ៊នេហង ្របឌរ័ (Heng Brother) និង ្រកុមហុ៊ន េហង ៊ ប 
(Heng Heap) ែដលមនទី ងំកនុងេខត្តរតនគិរ ីែដល្រកមហុ៊នទងំអស់េនះ ្រតូវបនេគគិតថ កិចចសនយសមបទនដី ្រតូវ 
បនលុបេចលេហើយេនះ ប៉ែុន្តផទុយេទវញិេឈម ះ្រកុមហុ៊នទងំអស់េនះ េនែតេឃើញមនកត្់រ េនកនុងសថិតិសមបទន 
ដីេសដ្ឋកិចចរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ចុះៃថងទី៨ ែខមថុិន ឆន  ំ២០១២។ 

១០៥. េទះបីជរ ្ឋ ភបិល បន្របឹងែ្របងេ ះ្រ យបញ្ហ អសកមម ឬ ករអភវិឌ នម៍និ្រតឹម្រតូវេ យ្រកុមហុ៊ន 
សមបទនដីនន សថិតិបង្ហ ញថករពិនិតយេមើលេឡើងវញិ ករ ម ន្រតួតពិនិតយ និងករលុបេចលកិចចសនយសមប- 
ទនដី ែដលបនេធ្វើកន្លងមក ពំុមនភពសីុសង្វ កគ់ន េទ។ បទបញជ ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ស្តីពី សមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច មនេគលេ ចបស់ ស់េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ។ ចំេពះ្រកុមហុ៊ន ែដលទទលួបនសិទធិ 
េ្របើ្របស់ដីេ្រកមលកខខណ័្ឌ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចរចួេហើយ ប៉ែុន្តខកខនកនុងករអនុវត្ត មនីតិវធីិជធរមន និង មកិចច 
សនយសមបទន រ ្ឋ ភបិល បនសនយដកហូតសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនះមកវញិ និងទុកដីទងំេនះ េ្រកមករ្រគប្់រគង 
របស់រដ្ឋេ យផទ ល់។ េទះបីជពំុមនករសិក ជ ធរណៈ បនែស្តងេចញឲយេឃើញកេ៏ យ កេ៏នអំឡុងេពល 
សរេសររបយករណ៍េនះ មនពត័ម៌នថ មនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងពិនិតយេមើលេឡើងវញិជលកខណៈបេ ្ត ះ សនន 
កំពុងែតដំេណើ រករេនថន កេ់ខត្ត កដូ៏ចជមន រពត័ម៌នមយួចំននួបន យករណ៍ថ សមបទនដីមយួចំននួ ្រតូវបន 
លុបេចល មរយៈករករអនុវត្តបទបញជ េនះ។ 

គ. ករអនុវត្តន្៍រសប ម្រកបខណ័្ឌ ៃនករអភរិក ចំេពះតំបនក់រពរធមមជតិ និងៃ្រពេឈើ 

១០៦. េ្រកមចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ្រកសួងបរ ិ ថ ន្រតូវបនផ្តល់អំ ចឲយបេងកើត ឬ េរៀបចំែកែ្រប 
តំបនក់រពរធមមជតិ េ យែផ្អក មលកខណៈវនិិចឆយ័ជក់ ក ់ និងេគរព មករពិនិតយយ៉ងហមតច់តនូ់វករេ្របើ្របស់ 

ធនធនធមមជតិ និងដីធ្លី។ ករចតថ់ន ក ់ឬ ករេធ្វើអនុបេយគៃនតំបនក់រពរ ្រតូវែតេធ្វើេឡើងេ យអនុ្រកឹតយ។200 អំឡុង 
េពលៃនករសរេសររបយករណ៍េនះ មនិពត័ម៌នអំពីករបេងកើត ឬ ែកែ្រប្រពំ្របទល់ជផ្លូវករនូវតំបនក់រពរ មយួ 
េ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រតូវបនផ ព្វផ យជ ធរណៈេនះេទ ប៉ែុន្តចំននួសមបទនដីមនករេកើនេឡើង រមួមនទងំ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជញ បណ័្ណ ែស្វងរកុរក និងជីកយកែរ ៉ និងគេ្រមងអភវិឌ នខ៍ន តធំៗ ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុង 
តំបនក់រពរនន។ 

១០៧. េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េគសេងកតេឃើញថ មករជកែ់ស្តង ករកំណតជ់្របពន័ធនូវតំបន្់រគប្់រគង 
ស្រមបតំ់បនក់រពរធមមជតិភគេ្រចើន ែតងែតមនិ្រតូវបនកំណតជ់ផ្លូវករេទ េនមនុេពលែដលៃផទដី ្រតូវបន 
ពិចរ ស្រមបស់មបទន ឬ គេ្រមងអភវិឌ ន ៍។ ប៉ែុន្ត បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ កនុងករណីជេ្រចើន ករកំណតតំ់បន ់
្រគប្់រគងកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ ្រតូវបនសេ្រមច បនទ បពី់មនករផ្តល់សមបទនដី ឬ គេ្រមងអភវិឌ ន។៍ េនកនុង 
ករណីមយួចំននួ ដំេណើ រករៃនករកំណតតំ់បនម់យួេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព ្រតូវបនសេ្រមច បនទ បពី់ 
្រកុមហុ៊នឯកជន កសំ់េណើ េទ្រកសួងពកព់ន័ធសំុសមបទនដី ឬ គេ្រមងអភវិឌ នែ៍តប៉េុ ្ណ ះ េហើយែដលបនទ បម់ក 
េទៀត េធ្វើករេសនើសំុេទ្រកសួងបរ ិ ថ ន េដើមបេីរៀបចំឯក រចបំចន់ន េដើមបេីធ្វើចំ តថ់ន កដី់េនះេទជតំបនេ់្របើ 

                                                           
200

  ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពី តំបនក់រពរធមមជតិ ចុះៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ ម្រ  ៣ អនុញញ តឲយេធ្វើករែកែ្រប្រពំ្របទល់តំបនក់រពរធមមជតិ 
ែដល ចេធ្វើេទបនេ យ “ែផនកេលើមូល ្ឋ នពត័ម៌នវទិយ ្រស្ត ពកព់ន័ធនឹងករអភរិក េអកូឡូសីុ និងករែថរក ៃផទដីតំបនទ់ងំេនះ េន 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ”។ ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ  ៨ និង ម្រ  ១៣ កប៏នអនុញញ តិនូវករែកស្រមួល្រពំ្របទល់ 
តំបនក់រពរ បនទ បព់ីមនករសិក យតៃម្លេពញេលញេលើសំេណើ សំុែកែ្រប្រពំ្របទល់ទងំេនះ។ 
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្របស់េ យចីរភព និង េធ្វើអនុបេយគតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភពេនះេទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ ជឧទហរណ៍ គឺ 
សមបទនដីែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ន ជីងហ ុងរ ី(Jing Zhong Ri) េនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំផត ់(សូមេមើល ឧបសមពន័ធ 
ទី IV ស្រមបក់រវភិគបែនថម)។ 

១០៨. អនុ្រកឹតយរបស់រ ្ឋ ភបិលភគេ្រចើន ែដលេ្របើ្របស់ស្រមបេ់ធ្វើចំ តថ់ន កដី់ៃនតំបន ់ ែដលេសនើសំុស្រមប ់
សមបទនេនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ ្រគនែ់តែចងថ “ៃផទដី្រតូវបនកំណតជ់តំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព” ប៉ែុន្ត ពំុ 
បនែចងអំពី្របេភទៃនតំបន្់រគប្់រគងេនះ មនុករកំណតេ់នះេទ (សូមេមើលឧបសមពន័ធ I)។ ដូេចន ះេហើយ ពំុមនភព 
ចបស់ ស់េទថ េតើតំបនស់នូល ឬ កតំ៏បនអ់ភរិក  ែដល្រតូវបនេធ្វើចំ តថ់ន កែ់បបេនះ ឬ ថេតើតំបនែ់ដលេចទ 
ជសំណួរេនះ មនិ្រតូវបនេគ ស់ែវងកំណតពី់មនុមកេទ ម្របពន័ធ្រគប្់រគង ៃនតំបនក់រពរធមមជតិ។ 

១០៩. េទះបីជ មនពត័ម៌នតិចតចួែដល ចរកបនជ ធរណៈអំពី តំបន្់រគប្់រគងៃនតំបនក់រពរធមមជតិ 
េគយល់េឃើញថ មនតំបនស់នូល និងតំបនអ់ភរិក  ចំននួតិចតចួប៉េុ ្ណ ះ ែដល្រតូវបន ស់ែវង កំណត្់រពំ្របទល់ 
ជផ្លូវករ។ ដូចែដលកតសំ់គល់ពីខងេដើមេនកនុងរបយករណ៍េនះ ចបប់ មឃតក់រឈូសឆយ ឬ ងសង ់កនុង 
តំបនស់នូល ឬ តំបនអ់ភរិក  េហើយករអភវិឌ ន៍ មយួេនកនុងតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព ឬ តំបនស់ហគមន ៍ ែដល 
ចេធ្វើេទបន លុះ្រ ែតមនករឯកភពយល់្រពមដ្៏រតឹម្រតូវពីរ ្ឋ ភបិល មសំេណើ របស់្រកសួងបរ ិ ថ នែត 

ប៉េុ ្ណ ះ។  ករអភវិឌ ន៍ មយួេនកនុងតំបនទ់ងំេនះ ឬ េនតំបនជ់បគ់ន នឹងតំបនក់រពរធមមជតិ ដំបងូបំផុត្រតូវែត 
កឲ់យមនករ យតៃម្លអំពីផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមជមនុសិន។ ខណៈែដល មនេសចក្តី្រតូវករនូវករបក 

្រ យបែនថមេទៀតពី្រកសួងបរ ិ ថ ន ទកទ់ងនឹងករកំណតតំ់បន្់រគប្់រគងជ្របពន័ធ មនរបយករណ៍ថ សមបទនដី 
ជេ្រចើនកំពុងែតដំេណើ រករយ៉ងសកមមេនកនុងតំបនភ់គក ្ត លៗៃនតំបនក់រពរ ជទីកែន្លងែដលមនៃ្រពេឈើ្រកស់ 
ៗ។ ឧទហរណ៍ អងគករលីកដូ បនេបះពុមភផ យទិនននយ័ ែដលបង្ហ ញថ ២២ ភគរយ ៃនែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹង 

ែពរ ្រតូវបន្រគបដណ្ត បេ់ យចំករេកសូ៊។201 

១១០. ្រកសួងបរ ិ ថ ន ែដលបនផ្តល់កិចចសហករយ៉ងល្អ េនអំឡុងេពលៃនទស នកិចចរបស់ខញុ ំកលពី ែខឧសភ ឆន  ំ
២០១២ បនពនយល់ខញុ ំអំពីេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភបិល កនុងករផ្តល់សមបទនដីេនតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ៃនតំបនក់រពរធមមជតិ ស្រមបេ់ធ្វើទំនប់ រអីគគីសនី គេ្រមងេទសចរណ៍ធមមជតិ ែស្វងរកុរកនិងជីកយកែរ ៉ និងផលិត 
កមមកសិ-ឧស ហកមម ថជករចបំចក់នុងករបេងកើតជែខ ្រក ៉ តក់រពរ មយួេដើមបបីងក រ និងទប់ ក តក់រចូលទ្រនន 
កនក់បេ់ យបំពនជបន្តេទៀតេលើដីៃ្រពកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ ជពិេសសតំបនស់នូល និងតំបនអ់ភរិក  េហើយ 
្រកសួងេនះ កប៏ន្តអះ ងផងែដរថ ខ្លួនអនុវត្ត “េគលនេយបយែសបកខ្ល ” កនុងេគលបំណងបេញជ ស ករបះ៉ពល់ដី 
សហគមន។៍ 

១១១. េ យ រែតករអនុវត្តទងំអស់េនះ នឲំយមនកង្វល់ថ អនុ្រកឹតយកំពុង្រតូវបនេ្របើ្របស់ែបប ឱកសនិយម 
ជមេធយបយមយួស្រមបរ់ ្ឋ ភបិលេធ្វើករកំណតៃ់ផទដីកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ និងផ្តល់សមបទនដីេនះឲយេទ្រកុម 
ហុ៊ននន។ បនទ បពី់ករពិនិតយេមើលេលើអនុ្រកឹតយនន ែដល្រតូវបនេបះពុមភផ យ ម្រពះ ជកិចច ែស្តងឲយេឃើញ 
ថ អនុ្រកឹតយទងំអស់េនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជទូេទេដើមបកំីណតៃ់ផទដីេនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ េទជតំបនេ់្របើ 
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 ែផនទីរបស់អងគករលីកដូ (LICADHO) បនចុះផ យកនុងកែសត េខមបូ  េដលី (េលខ ៧៣០ េនៃថងេ រ ៍និងៃថង ទិតយ ទី១០ និងទី១១ 
ែខមនី ឆន ២ំ០១២)។ 
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្របស់េ យចីរភព េ យពំុមនផ្តល់ពត័ម៌នថ េតើមនករេធ្វើេឡើងជមនុ និងយ៉ងេពញេលញនូវ ករ យតៃម្ល និង 
ករពិេ្រគះេយបល់េនះេទ។ 

១១២. េលើសពីេនះេទៀត េ យ រេឈម ះរបស់្រកុមហុ៊នជនិចចកល ្រតូវបនសរេសរេនកនុងអនុ្រកឹតយ (ជញឹកញប ់
មននិយយេយងដល់លិខិតេឆ្លើយឆ្លងជ យលក ណ៍អក រពីមនុៗផង) អនកសេងកតករណ៍្របកបេ យេហតុផល 
មន ក ់ ចសននិ ្ឋ នបនថ មនករេរៀបចំទុកមនុរចួជេ្រសចេហើយជមយួ្រកុមហុ៊នែដលទំនងជ ទទលួបនសមបទន 
ដី េដើមបនឹីងដំេណើ រករេទមខុជមយួនឹងករអភវិឌ េនកនុងតំបនេ់នះ។ មនករណីមយួចំននួ ែដលកនុងរយៈេពលែត 
ប៉នុម នសប្ត ហ៍ ឬ ប៉នុម នែខ បនទ បពី់ករេចញនូវអនុ្រកឹតយេលើកដំបងូមយួរចួមក មនករេចញនូវអនុ្រកឹតយបនទ បម់យួ 
េទៀត េដើមបេីធ្វើអនុបេយគេទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ នូវៃផទដីែដលបនកំណតជ់តំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភពេនះ ដូេចនះ 
េដើមបធីនបនអំពីភព្រសបចបបៃ់នដីេនះកនុងករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឬ សមបទនដីេផ ងៗេទៀត។ ករណ៍េនះ 
បនេចទេឡើងជសំណួរថ េតើករអនុវត្តែបបេនះ ្រសប ម្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តជធរមនយ៉ងេពញេលញ ស្រមបរ់ ្ឋ  
ភបិល កនុងករេធ្វើអនុបេយគដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េ យពំុឆ្លងកតក់រពិនិតយរបស់រដ្ឋសភ។ 

១១៣. ឧទហរណ៍បែនថមេទៀត្រតូវបនផ្តល់ កនុងករណីៃនតំបនអ់ភវិឌ នព៍ណិជជកមម និងគេ្រមងរមណីយ ្ឋ ន 
េទសចរណ៍ ែដលកំពុង្រតូវបនអភវិឌ នេ៍នេខត្តេកះកុង េ យ្រកុមហុ៊ន យូេញ ន ឌីេវឡុបមនិ ្រគុប (Union 
Development Group) (សូមេមើលឧបសមពន័ធ៣)។ មនុេពលរ ្ឋ ភបិលចុះកិចចសនយជលួរយៈេពលែវង ៩៩ឆន  ំ េដើមប ី
ផ្តល់ដីទំហំ ៣៦.០០០ ហិក  េនកនុងឧទយនជតិបទុុម គរឲយេទ្រកុមហុ៊ន មន្រពះ ជ្រកឹតយមយួ ្រតូវបនេចញ 
េនៃថងទី៩ ែខេម  ឆន ២ំ០០៨ េដើមបេីធ្វើវេិ ធនកមម្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ ែដលបនទទលួ 
គ ល់តំបនេ់នះ ជឧទយនជតិែដល្រតូវករពរ។ ្រពះ ជ្រកឹតយថមីេនះ បនកតៃ់ផទដីទំហំ ៣៦.០០០ ហិក  េចញពី 

ឧទយនជតិបទុុម គរែដលមនៃផទដី ទំហំសរបុ ១៧១.២៥០ ហិក  និងបនេធ្វើអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ 
ៃផទដីែដល្រតូវបនកតេ់ចញេនះ។ ករណ៍េនះ ចអនុញញ តិឲយរ ្ឋ ភបិល ចុះកិចចសនយជលួរយៈេពលែវង ជមយួ្រកុម 
ហុ៊ន េនែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ េ យពំុបនឆ្លងកតក់រពិនិតយពីរដ្ឋសភ។ គរួរលឹំកថ េ្រកមចបបភ់មូបិលឆន  ំ២០០១ 
ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ច្រតូវបនេធ្វើអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋបន ែត មរយៈករេធ្វើអនុបេយគ េ យចបប ់

ែដលអនុមត័េ យរដ្ឋសភប៉េុ ្ណ ះ។202  

ឃ. ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ និងករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម 

១១៤. ដូចបនពិពណ៌នយ៉ងលំអិតេនកនុងែផនកទី III េ្រកម្រកបខណ័្ឌ ចបបក់មពុជ លកខខណ្ឌ ត្រមូវចបំចស់្រមប ់
ករផ្តល់សមបទនដីននគឺ ករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ និងករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម។ ករ 
យតៃម្លទងំអស់ ្រតូវែតបន្រប្រពឹត្តិេទ និង្រតូវបនពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងលទ្ឋផលៃនករ យតៃម្ល ្រតូវបនែចក 

ផ យមនុេពលៃនករផ្តល់សមបទនដី។ 

១១៥. ដូចបនេលើកេឡើងេនកនុងរបយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៧ េនកនុងករណីភគេ្រចើន មនភស្តុ ង 
តិចតចួ ស់ ៃនករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយ (ែដលមននូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ យសុទធចិត្ត 
េដើមប្ីរប្រស័យទកទ់ងជមយួអនករងករបះ៉ពល់ទងំអស់ និងេដើមបសីេ្រមចយកដំេ ះ្រ យនន ែដលមនករ 
្រពមេ្រព ងេទវញិេទមក) ្រតូវបនេធ្វើេឡើងមនុករផ្តល់សមបទនដី។ ផទុយេទវញិ េសចក្តីសេ្រមចចិត្តនន ែដលបះ៉ 
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ពល់ដល់ដីធ្លីែដលសហគមនកំ៍ពុងរស់េន ជនិចចកល្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ យពំុមនករចូលរមួរបស់ពកួេគេទ។ ដូចគន  
ផងែដរ េនកនុងករណីភគេ្រចើន ករ យតៃម្លដពិ៏ត្របកដអំពីករបះ៉ពល់ខងបរ ិ ថ ន និងសងគម ជទូេទ ពំុ្រតូវបនេធ្វើ 
េនមនុេពលៃនករផ្តល់សមបទនដីស្រមបក់រវនិិេយគេឡើយ ឬ ក្៏រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងករណីមយួចំននួ ប៉ែុន្តពំុមន  

ករផ ព្វផ យដល់ ឬ ែចករែំលកកររកេឃើញអំពីករបះ៉ពល់េនះ ជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់េនះេទ។ 

១១៦. សមបទនននែដល្រតូវបនផុ្តល់ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៧មក កដូ់ចជឆ្លុះបញច ងំអំពីនិនន ករេនះ។ សថិតិចុង 
េ្រកយៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលបនបេង្ហ ះេលើេគហទំពរ័របស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ បង្ហ ញថ 
ករ យតៃម្លអំពីផលបះ៉ពល់ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចំេពះសមបទនដីចំននួ ៣ កនុងចំេ មសមបទនដីចំននួ១១៧ ែដល 
្រតូវបនផ្តល់ បនទ បពី់មនករឯកភពជផ្លូវករេលើគេ្រមងវនិិេយគរបស់្រកុមហុ៊ន (បនទ បពី់្រកុមហុ៊នទងំេនះ បនចុះ 

កិចចសនយសមបទនរចួ ល់េហើយជមយួ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ)។203 ក ្ត េនះ បន ល់មកនូវភពមនិ 

ចបស់ ស់ ថេតើមនករ យតៃម្លអំពីផលបះ៉ពល់្រតូវបនេធ្វើេឡើងឬេទ ចំេពះសមបទនដីេសដ្ឋកិចចនន ែដលបន 
ផ្តល់េ យ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ចបពី់ឆន ២ំ០០៦ ដល់ឆន ២ំ០១២ េហើយ េបើសិនជបនេធ្វើេឡើង 
ថេតើលទធផលៃនករ យតំៃលទងំេនះ ្រតូវបនឯកភពយល់្រពមេ យ្រកសួងពកព់ន័ធ មនុេពលែដល្រកុមហុ៊នចប ់
េផ្តើមសកមមភពរបស់ពកួេគឬយ៉ង ។ 

១១៧. េយងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិបចចុបបននភព េនកនុងឆន ២ំ០០៨ ្រកសួងបរ ិ ថ ន បនពិនិតយេឡើងវញិ 
និងផ្តល់អនុ សនេ៍លើរបយករណ៍ៃនករ យតំៃលផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ស្រមបគ់េ្រមង ធរណៈ និង
ឯកជនចំននួ ៣៧ ែដលជចំននួដតិ៏ចតចួស្តួចេស្តើង ៃនចំននួសមបទនដីសរបុែដល្រតូវបនផ្តល់។ មនរបយករណ៍ 
យតៃម្លចំននួ ១៥ ប៉េុ ្ណ ះ េលើវស័ិយកសិកមម ឧស ហកមម ថមពល េទសចរណ៍ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ែដល្រតូវ 

បនអនុមត័ េហើយពំុមនរបយករណ៍ មយួៃនរបយករណ៍ទងំេនះ ចរកបនជ ធរណៈេនះេទ។ ្រកសួង 
បរ ិ ថ ន កប៏នចុះកិចច្រពមេ្រព ងស្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន ជមយួវនិិេយគិនចំននួ ៦១ ផងែដរ ប៉ែុន្ត ពំុមនពត័ម៌នអំពី 

ករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះ ែដល ចរកបនេទ។204 

ង. ករអនុវត្ត ម្រកបខណ័្ឌ ករពរ មផ្លូវចបប ់ស្រមបដី់ធ្លរីបស់ជនជតិេដើមភគតិច 
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  ងសថិតិ្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ គិត្រតឹមៃថងទី៨ ែខមថុិន ឆន  ំ២០១២ មនេនេគហទំពរ័៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/attachments/article/122/Company%20Name.pdf. សថិតិេនះបង្ហ ញថ ្រកុមហុ៊ន Asia World 
Agricultural Development (Cambodia) Co. Ltd) និង្រកុមហុ៊ន Green Island Agricultural Development (Cambodia) Co. Ltd សថិត 
េន្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ បនចុះកិចចសនយសមបទន ជមយួ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ េនៃថងទី១៥ ែខមនី ឆន ២ំ០០៦ 
េលើៃផទដីទំហំ ១០.០០០ ហិក  និង ដីទំហំ ៩.៥៨៣ ហិក  េរៀងៗខ្លួន។ ្រកុមហុ៊នទងំេនះ មនឯកភពយល់្រពមអំពីករ យតំៃលេហតុ 
បះ៉ពល់បរ ិ ថ នរចួេហើយ មរយៈលិខិតចុះៃថងទី១៦ ែខមក  ឆន ២ំ០០៧ ចំេពះ Asia World Agricultural Development (Cambodia) 
Co. Ltd និងលិខិតចុះៃថងទី៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០០៧ ចំេពះ្រកុមហុ៊ន Green Island Agricultural Development (Cambodia) Co. Ltd ។ 
្រកុមហុ៊ន (េខមបូ ) តុងមនិ្រគុប អុិនជីនរងី ((Cambodia) Tong Min Group Engineering) េន្រសុក្រកេចះ េខត្ត្រកេចះ 
បនចុះកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជមយួ ្រកសួងកសិកមម រុកខ  ្របម៉ញ់ និងេន ទ េនៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ េលើៃផទដីទំហំ ៧.៤៦៥ 
ហិក  និងបនេរៀបចំេធ្វើករសិក យតំៃលេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន (EIA)  ប៉ុែន្តមនិទនម់នករឯកភពេនេឡើយ។ 

204
  ែផនករអភវិឌ នយុ៍ទធ ្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ទំពរ័ ៣៨ កថខណ័្ឌ ទី១២៥ ។ 
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១១៨. ចបបភ់មូបិល ឆន  ំ២០០១ ែចងអំពី សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចេលើដីធ្ល ី េហើយករអនុមត័អនុ្រកឹតយ ស្តីពី 
ករចុះបញជ ីដីជនជតិេដើមភគតិចេនែខេម  ឆន ២ំ០០៩ បនបេងកើតឲយមនេឡើងនូវករផ្តួចេផ្តើមេផ ងៗ េ យ្រកសួង 
ម ៃផទ ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ មច ស់ជំនយួេទ្វភគី អងគករសហ 
្របជជតិ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន េដើមបជីយួ ដល់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ចុះបញជ ីជនីតិបគុគល និង 
កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភព។ គេ្រមង កលបងមយួ ្រតូវបន កឲ់យដំេណើ រករ េនឆន ២ំ០០៩ េដើមបផី្តល់ 

បណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភព ដល់សហគមនជ៍នជតិភគតិចចំននួ ៣ សហគមន ៍ េនកនុងេខត្តរតនៈគិរ ី និងេខត្តមណ្ឌ ល 
គិរ។ី េនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១១ សហគមនទ៍ងំេនះបន ទទលួកមមសិទធដីិសមហូភពដំបងូេគបំផុតេនកមពុជ ែដលជ 

សមមទិធិផលដសំ៏ខនម់យួ។205 

១១៩. េនអំឡុងេពលសរេសររបយករណ៍េនះ េយង មអងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO) មនជនជតិេដើមភគ 
តិចចំននួ ៦០ សហគមន ៍ េនកនុងេខត្តចំននួ ៤ (មណ្ឌ លគិរ ី រតនៈគិរ ី ្រកេចះ និងកំពងស់ពឺ) ្រតូវបនទទលួ គ ល់េ យ 
្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ ថជជនជតិេដើមភគតិច ែដលែផ្អកេលើករេធ្វើស្វ័យអត្តសញញ ណរបស់ខ្លួន, មនសហគមន ៍
ជនជតិេដើមភគតិចចំននួ ៤៣ ្រតូវបនទទលួ គ ល់ថជនីតិបគុគល េ យ្រកសួងម ៃផទ និងមនសហគមនជ៍នជតិ 
េដើមភគតិចយ៉ង ស់ចំននួ ២៤ បន កែ់តងបេងកើតបទបញជ ៃផទកនុង ឬ កំពុងដំេណើ រករ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិ 

ដីសមហូភព េន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង។់206 

១២០. េទះបីជតេួលខេនះតំ ងឲយជំ នវជិជមន ស្រមបក់រករពរដីធ្លី វបបធម ៌ ភ  និង្របៃពណី ៃន 
សហគមនទ៍ងំេនះ កេ៏នមនជនជតិេដើមភគតិចជេ្រចើនសហគមនេ៍ទៀត េនកនុងេខត្តចំននួ ១៥ ែដលកំពុងែត្រតូវករ 
កិចចគ្ំរទ េដើមបកីរករពរដីធ្លីែដលបនកនក់បជ់្របៃពណីរបស់ពកួេគ េនចំេពះមខុៃនករអភវិឌ ន្៍របកបេ យ 
ភពខ្វះករ្រគប្់រគង្រតឹម្រតូវ មចបប។់ ករផ្តល់សមបទនដីេនេលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច បះ៉ពល់ដល់ភពរបួ 
រមួគន របស់សហគមន ៍ េហើយេហតុេនះ កម៏នករបះ៉ពល់ដល់លទធភពរបស់ពកួេគកនុងករ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដី 
សមហូភព ែដលជលទធផលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរស់េនរបស់ពកួេគ និងលទធភពរបស់ពកួេគកនុងកររក រ 
ទទលួទន និងអនុផលៃ្រពេឈើ និងកនុងករអនុវត្តសិទធិខងវបបធមរ៌បស់ពកួេគ។ ជឧទហរណ៍មយួគឺ ្រកុមហុ៊នចំករ 
េកសូ៊ ជីង ហ ុងរ ី ែដលទទលួបនសមបទនដីេនេលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិចទំពនួ េនកនុង្រសុកលំផត ់ េខត្ត 
រតនៈគិរ ីែដលខញុ ំបនេទេធ្វើទស នៈកិចច (សូមេមើលឧបសមពន័ធ IV)។ 

១២១. េលើសពីេនះេទៀត េទះបីជមនចបប ់ និងេគលនេយបយននមនលកខណៈរងឹមជំទូេទេនថន កជ់តិ ក ៏
ដំេណើ រករទងំអស់េនះ ្រតូវពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេលើជំនយួមកពីេ្រកៃន្របេទសអនកផ្តល់ជំនយួ និង ឆនទៈនេយបយមនិ 
្របកដ្របជែដលបនអនុវត្ត មមយួករណីៗ។ កត៏្រមូវឲយមននូវអងគករសងគមសីុវលិ េន មមលូ ្ឋ នកនុងប ្ត  
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  សហគមនទ៍ងំបី មន៖ ១)-ភូមិ អឺន ឃំុតឺន ្រសុកកូនមុ ំេខត្តរតនៈគិរ ីមន ១២១ ្រគួ រ (៤៩១នក)់ ជជតិេដើមភគតិច្រគឹង និង ទំពួន 
ែដលបនទទួលបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភពេលើៃផទដីទំហំ ១.៤៥៤ ហិក  ២)-ភូមិ អឺនែ្រកន ឃំុអូជុំ ្រសុកអូជុំ េខត្តរតនៈគិរ ីមន ៩៤ ្រគួ រ 
(៤៥៦នក)់ ជជនជតិេដើមភគតិចទំពួន ែដលបនទទួលបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភពេលើៃផទដីទំហំ ៩២០ ហិក  និង ៣)-ភូមអិណ្តូ ង្រកឡឹង ឃំុ 
ែសនមេនរមយ ្រសុកអូរ ងំ េខត្ត មណ្ឌ លគិរ ីមន ១១៤ ្រគួ រ (៤៦៦ នក)់ ជជនជតិេដើមភគតិចពនង បនទទួលបណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព 
េលើៃផទដីទំហំ ១.៤២៥ ហិក ។ សូមេមើលផងែដរ េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួរបស់ករយិល័យ OHCHR/ILO “សហគមន ៍ ៣ ទទួលបន 
បណ័្ណ កមមសិទធិសមូហភព” េនេគហទំពរ័ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocNewsIndex/ 2011/122011/3_indigenous_ 
communities_to_receive_communal_land_titles_Eng.pdf 
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េខត្តនន ស្រមបអ់នុវត្តផងែដរ។ េយង មពត័ម៌នអំពីគេ្រមងនន ែដលកំពុងែតមនដំេណើ រករែដលផ្តល់េ យ 
អងគករ ILO ែដលជអនកស្រមបស្រមួលករផ្តួចេផ្តើមទងំេនះថ ខណៈតំបនែ់ដលមនចំននួ្របជជនជនជតិេដើមភគ 
តិចេ្រចើន ដូចជេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី េខត្តរតនៈគិរ ី និងេខត្ត្រពះវ ិ រ បនទទលួករយកចិត្តទុក កបំ់ផុត និង ទទលួបន 
ជំនយួហិរញញ វតថុេទ្វភគី និងពហុភគី ពីអងគករ GIZ អងគករ Danida អងគករ CIDA ករយិល័យ OHCHR កដូ៏ចជ 
អងគករសងគមសីុវលិនន ែដលទទលួមលូនិធិពីសហភពអឺរ ៉បុ ករផ្តួចេផ្តើមែបបេនះ មនភពយឺតយ៉វកនុងករព្រងីក 

េទកនេ់ខត្តេផ ងៗ េទៀត េ យ រែតក ្ត សមតថភព និងធនធនមនក្រមតិ។207 

១២២. មនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើន្រតូវបន យករណ៍ ជមយួនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវខងនីតិវធីិ ស្រមបក់រចុះបញជ ី 
សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចជនីតិបគុគល និងករ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភព ែដល្រតូវករេពលេវ  
យូរ និងជដំេណើ រករែដលេពរេពញេ យបនទុកករយិធិបេតយយ។ ខណៈែដលេគលនេយបយពកព់ន័ធ មនេទ 

េ យដំេណើ រករមយួែដល “ មញញ  ទងំេលើ ទិដ្ឋភពរដ្ឋបល និង បេចចកេទស”208 ករអនុវត្តជកែ់ស្តងនេពល 
បចចុបបនន មននិតិវធីិចំននួ ១១ ជំ ន ស្រមបចុ់ះបញជ ីជនីតិបគុគល និងករ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភព។ 
េនះរមួមន នីតិវធីិេផ ងៗពកព់ន័ធនឹង ជញ ធរជតិ ជញ ធរេខត្ត និង ជញ េធមលូ ្ឋ ន កនុងករទទលួ គ ល់សហគមន ៍
ជផ្លូវករថ ជជនជតិេដើមភគតិចេ យែផ្អកេលើស្វ័យអត្តសញញ ណកមម និងករ យតំៃលផ្លូវករ ្រពមទងំករបេងកើត 
លកខន្តិកៈសហគមន ៍ និងករចុះបញជ ីជនីតិបគុគល។ កិចចករេនះ ្រតូវបន្តេ យករបេងកើតបទបញជ ៃផទកនុង ករ ស់ែវងដីធ្ល ី
ករគូសែផនទី និងករបង្ហ ញលទធផលេនះជ ធរណៈ។ មយ៉ងវញិេទៀត ទិដ្ឋភពវជិជមនមយួៃនដំេណើ រករទងំេនះ 
គឺថ នីតិវធីិទងំេនះកំពុង្រប្រពឹត្តេទជមយួនឹងករចូលរមួៃនអនកពកព់ន័ធនន និងជមយួនឹងករចូលរមួយ៉ងេពញ 
េលញពីសហគមនន៍ន ែដលេនះជកិចចករែដលសូមចូលរមួេកតសរេសើរ។ 

១២៣. េ យ រែតនីតិវធីិដអ៏សូបន្ល យៃនករចុះបញជ ីដីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ដូេចនះ ចរអន្តរ្រកសួង 
េចញកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ ែដលផ្តល់នូវវធិនករករពរជបេ ្ត ះ សននដល់ជនជតិេដើមភគតិច ែដលបនចុះ 
បញជ ីជមយួ្រកសួងម ៃផទ គឺជករេបះជំ នគរួជទី ្វ គមនម៍យួ ។ ជលទធផល គរួែតបនបញឈបនូ់វករផ្តល់ 
សមបទនដីននេលើដីែដលកនក់បជ់្របៃពណីេ យជនជតិេដើមភគតិច ។ ឧទហរណ៍ យ៉ងេ ច ស់ មន 
ជនជតិពនង មកពីភមូចំិននួ ២ េនកនុង្រសុកែកវសីម៉ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី ្រតូវបនផ្តល់នូវករករពរ េ យអភបិលេខត្ត 
មណ្ឌ លគិរ ី េនកនុងឆន ២ំ០១១ និង ២០១២ េនខណៈេពលែដលពកួេគកំពុងែតដំេណើ ករ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដី 
សមហូភព ។ េទះបីជលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមបក់រទទលួ គ ល់ដល់ជនជតិេដើមភគតិច េ យ្រកសួងម ៃផទ មន 
ែតចំេពះសហគមនែ៍ដលទទលួបនអតថ្របេយជនពី៍ករជយួ ឧបតថមភរបស់ៃដគូអភវិឌ នក៍េ៏ យ ែតេទះជដូេចនះក្តី ក ៏
បចចុបបននេនះមនសហគមន ៍ ចំននួ ៣៥ ែដលមនសិទធិនឹងទទលួបនករករពរេនះ។ មនិែតប៉េុ ្ណ ះ មនករកំណត ់
ត្រមូវឲយសហគមន ៍ ផ្តល់ែផនទីលំអិតៃនដីសមហូភពែដលេសនើសំុ កជូ់នេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង 
សំណង ់ េហើយេបើសិនជមនិមនែផនទីលំអិតេទ េនះគឺជមលូ ្ឋ នៃនករបដិេសធផងែដរ។  ក៏ ្រស័យេលើឆនទៈ 
របស់អភបិលេខត្តនីមយួៗផងែដរ ។ មនែតសហគមនម៍យួចំននួតូចប៉េុ ្ណ ះ ែដល្រតូវបនផ្តល់ឲយនូវករករពរែបប 
េនះ។ 

១២៤. េលើសពីេនះេទៀត មនបញ្ហ ចេន្ល ះ្របេ ងជអកុសលមយួកនុង ចរេនះ ែដលជយួ បែនថមមនិឲយ ចរ 
េនះអនុវត្តបនទូលំទូ យ េនកនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង។ វធិនករករពរជបេ ្ត ះ សនន មនិ បប់ញចូ លៃផទដីែដល 
                                                           
207

  គេ្រមងមយួចំនួនតូច មនេនកនុងេខត្តកំពងស់ពឺ េខត្តសទឹងែ្រតង និងេខត្ត្រកេចះ េ យមនសំេណើ សំុព្រងីកគេ្រមងែបបេនះបែនថមេទៀត។ 
208

  េគលនេយបយស្តីពី ករចុះបញជ ី និងសិទិធកនុងករេ្របើ្របស់ដី របស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច េនកមពុជ ម្រ  ៤ ។ 
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រ ្ឋ ភបិលបន្រពមេ្រព ងជេគលករណ៍ ស្រមបក់រវនិិេយគ ឬ ករអភវិឌ ន ៍ មនុេពលែដល ចរេនះ ចូលជ 
ធរមនេនែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ (េយង ម ចរេនះ េដើមបបីេញជ សផលបះ៉ពល់ពល់ មយួេលើកមមសិទធិដី 
ឯកជន និង ធរណៈ្រសបចបប ់ ែដល្រតូវបនកនក់បេ់ យ្រសបចបប ់ និងមនករឯកភព ្រសប មបទបបញញត្តិ 
ចបបជ់ធរមន)។ េ យ រភពមនិ្រប្រកតីៃនករផ្តល់សមបទនដី និងករ្របឹងែ្របងេ យេជគជយ័កនុងករេកង 
ចំេណញពីេលើ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ដូេចនះ េធ្វើឲយ ចរេនះ មន្របសិទធិភពតិចតចួប៉េុ ្ណ ះ។ 

១២៥. ចំេពះករគ្ំរទែដលកំពុងែត្រប្រពឹត្តេទពីសំ កម់ច ស់ជំនយួ និងអងគករសងគមសីុវលិនន េដើមបជីយួ ចង 
្រកងសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចវញិ គឺករផ្តួចេផ្តើមទងំេនះជេ្រចើន កំពុង្របឈមនឹង និភយ័ៃនករខូចខត េទះ 
បីជមនិ្រតូវបនេបះបងេ់ចលទងំ្រសុងក្ត ី េ យ រករអនុវត្តមនិសីុសង្វ កគ់ន  ពកព់ន័្ឋនឹងគេ្រមងករណ៍ថមីៃនករ 
ផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី មបទបញជ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២។ 

១២៦.  េសចក្តីែណនជំបន្តបនទ បម់យួ្រតូវបនេចញេន ៃថងទី៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ េ យ្រកុម្របឹក េគលនេយ 

បយដីធ្លី េ យបំភ្លថឺ ដំេណើ រករែដលកំពុងែតអនុវត្តទងំអស់ ្រតូវជេធ្វើបន្ត ។209 េសចក្តីែណនជំបន្តេទៀត ែដល 
បនេចញេនៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ បងគ បដ់ល់ ជញ ធរេខត្តននថ ជែផនកមយួៃនគេ្រមងករណ៍ផ្តល់បណ័្ណ  

កមមសិទធិដីធ្លី សូមកំុឲយ ស់ែវងដីសមហូភពរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ។210 េលើសពីេនះេទៀត ជនជតិេដើម 
ភគតិច ែដលពកួេគភគេ្រចើនពំុបនយល់ដឹងអំពីសិទធិេលើដីសហគមនរ៍បស់ខ្លួន េហើយែដលេនកនុងករណីមយួចំនួន 
មនេសចក្តី យករណ៍ថ ពកួេគ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយទទលួយកដីឯកជន េ យ ជញ ធរែដលពកព់ន័ធ េនកនុង 
គេ្រមងករណ៍ថមីេនះ។ ពិត្របកដ ស់ បគុគលឯកជនទងំអស់ រមួទងំជនជតិេដើមភគតិចផង មនសិទធិទទលួ 
បនដីឯកជន េយង មម្រ ៥ ៃនចបបភ់មូបិល (េហើយមនសិទធិទទលួបនភគខ្លះៃនដីសហគមន ៍ េនេពលចក 
េចញពីសហគមនេ៍នះ េយង មម្រ  ២៧) ប៉ែុន្តបញ្ហ នេពលបចចុបបននេនះ គឺករខ្វះពត័ម៌នេពញេលញ េដើមបេីធ្វើ 
ករសេ្រមចចិត្ត ែផ្អកេលើពត័ម៌ន្រគប្់រគន។់ ចំេពះសហគមនែ៍ដលមនិទនប់នចង្រកង ករផ្តល់ពត័ម៌នអំពីសិទធិ 
របស់ពកួេគេលើកមមសិទធិដីសមហូភព និងករទទលួបនជំនយួពីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល មច ស់ជំនយួ និង ជញ ធរ 
េខត្ត/មលូ ្ឋ ន េដើមបី កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភពវញិ េនះគេ្រមងករណ៍ថមីៃនករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី 
ចនឹងមនដំេណើ រករេទេលឿនលុបេលើដំេណើ រករៃនកមមវធីិចុះបញជ ីដីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច។ ករពុះែចកដី 

ែដលេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីេ យជនជតិេដើមភគតិច េទជបំែណកៃនដីឯកជន ចនឹងេធ្វើឲយអន្ត យដល់ករបេងកើត 
និងករែថរក ៃនដីសហគមន ៍ (ែដលជករចបំចស់្រមបក់រករពរតំបនដី់សមហូភព ដូចជទីបញចុ ះសព និងៃ្រព 
រក ជេដើម) េហើយក៏ ចនឹងប ្ត លឲយមនករលកដី់ជនជតិេដើមភគតិច ជដីឡូតិ៍តូចៗផងែដរ។ 

 

VII. ផល្របេយជន ៍នងិផលបះ៉ពល់អវជិជមនៃនសមបទនដនីន 

                                                           
209

  ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី េសចក្តីែណនេំលខ ១៥ ចុះៃថងទី ៤ ែខកកក  ឆន  ំ២០១២ ស្តីពី ករអនុវត្តបទបញជ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល េលខ 
០១ បប ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន  ំ ២០១២ ស្តីពីករព្រងឹង និងករបេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ពកព់ន័្ឋនឹងតំបន ់
សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច តំបនៃ់្រពេ្រ ង និងពកក់ ្ត លេ្រ ង ៃ្រពឡង ់មូល ្ឋ នករពរ្របេទស និងតំបនេ់បតិកភណ័្ឌ វបបធម ៌្របវត្តិ 

្រស្ត។ 
210

   ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី េសចក្តីែណន ំេលខ ២០ ចុះៃថងទី២៦ កកក  ឆន ២ំ០១២ ស្តីពី ករអនុវត្តបទបញជ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល េលខ 
០១ បប ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន  ំ ២០១២ ស្តីពីករព្រងឹង និងករបេងកើន្របសិទធភពៃនករ្រគប្់រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ពកព់ន័្ឋនឹងតំបន ់
សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច។ 
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១២៧. កនុង នៈជទីផ រែដលកំពុងេងើបេឡើង ្របេទសកមពុជមនវតថុបំណងចបស់ ស់ កនុងករបេងកើនករនេំចញ 
និងេធ្វើ ជីវកមមេលើធនធនធមមជតិរបស់ខ្លួន េដើមបេីគលបំណងៃនករអភវិឌ ជតិ។ ជពិេសស ចំេពះសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តិបចចុបបននភព ក់ ទិភពេលើករបេងកើនផលិតភព និង ពិពិធកមមវស័ិយ 

កសិកមម។211 គេ្រមង រអីគគីសនីរបស់កមពុជ នឹងមនិ្រគនែ់តផលិតអគគីសនីប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តនឹងជយួ រកចំណូលផងែដរ 
េហើយថមពលែដលផលិតបនេនះនឹង្រតូវបនផគតផ់គងស់្រមបក់រេ្របើ្របស់កនុង្រសុក និងកដូ៏ចជ ចស្រមបក់រន ំ
េចញផងែដរ។ សមបទនដី បននមំកឲយកមពុជ ទងំអតថ្របេយជនខ៍ងេសដ្ឋកិចច និងខងសងគម ដូចជ ករបេងកើត 
ករងរេធ្វើ (េហតុដូេចនះ មនករេកើនេឡើងទីផ រកនុង្រសុក ែដលកនែ់តមនសក្ត នុពល) ចំណូលពនធ ផ្លូវថមីៗ  និងករេធ្វើ 
ឲយ្របេសើរេឡើងដល់េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេផ ងៗ។ ្រកុមហុ៊នសមបទនដីមយួចំននួ បនចូលរមួកនុងកមមវធីិអបរ់អំំពីករ 
អភរិក  និងែថរក បរ ិ ថ ន។ អតថ្របេយជនព៍កព់ន័្ឋេផ ងេទៀតស្រមបស់ហគមនន៍ន េនកនុងតំបនស់មបទនដី រមួ 
មន មណ្ឌ លសុខភព និង េរៀន។ 

១២៨. េទះជដូេចន ះក្តី កពំុ៏មនរបយករណ៍ែដលែផ្អកេលើភស្តុ ងទូលំទូ យ ្រតូវបនេបះផ យជផ្លូវករ អំពី 
អតថ្របេយជនៃ៍នសមបទនដីេនះែដរ។ ចំននួៃនអនកមនករងរេធ្វើថមី និងករវនិិេយគរបូវន័្ត ជទូេទ ចទបជង 
កររពឹំងទុក។ េលើសពីេនះេទៀត ពំុមនភស្តុ ងបង្ហ ញថ ចំណូលែដលបនមកពីសមបទនដី ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
េ យរ ្ឋ ភបិល ស្រមបក់រអភវិឌ ែផនកសងគមកិចច និងេសដ្ឋកិចច េនកនុងតំបនម់នដីសមបទន ដូចជេលើ វស័ិយ 
សុខភបិល និងវស័ិយអបរ់ ំ ឬកក៏នុងករអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនះេទ។ ដូចគន េនះផងែដរ ពិបកនឹងេធ្វើករ យ 
តំៃលថ េតើសមបទនដីនន បនរមួចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រកែដរឬេទ។ ផទុយេទវញិ រ ្ឋ ភបិល េនែតបន្តពឹង 
ែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេលើជំនយួបរេទស។ ទិនននយ័ និងករវភិគេលើចំណូលែដលបនមកពីសមបទនដី និង អតថ្របេយជន ៍
ស្រមប្់របជពលរដ្ឋ គឺជអ្វីែដល្រតូវករជបន្តេទៀតនូវករសិក  និងករបង្ហ ញជ ធរណៈ ។ ផទុយេទវញិ 
ផលបះ៉ពល់អវជិជមន ្រតូវបនចង្រកងជឯក រយ៉ងចបស់ ស់។ 

ក. ផលបះ៉ពល់ទូេទេលើសិទធមិនុស  

១២៩. គរួឲយេ ក ្ត យ ផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដី ជពិេសស សមបទនដីេសដ្ឋកិចចេលើសិទធិមនុស  េនែតបន្ត 
េកើតមនដូចនិនន ករែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងរបយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន  ំ២០០៤ និងឆន  ំ២០០៧ ។ ផលបះ៉ 
ពល់មនេ្រចើន កនុងេនះផលបះ៉ពល់ភគេ្រចើនែដលខញុ ំបនេឃើញេ យខ្លួនឯង កនុងដំេណើ រេបសកកមមរបស់ខញុ ំេនកមពុជ 
មនដូចជ ករបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន េ យ រករឈូសរញុដីេ យេ្រគ ងច្រក ករកបឆ់ក រៃ្រពយកដី និងករ ដំំ  ំនិង 
េដើមេឈើែដលមនិែមនជពូជកនុង្រសុក កង្វះករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនម៍លូ ្ឋ ន ែដលរមួចំែណកេធ្វើឲយ 
សហគមនទ៍ងំេនះ យល់ថខ្លួនរស់េន ចឆ់ង យែតឯង និងគម ន រៈសំខនចំ់េពះសងគម និងបងកឲយមនទំនស់ 
ជមយួនឹង្រកុមហុ៊ន និង ជញ ធរែដនដី ករេធ្វើឲយអន្ត យដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ជនជតិេដើម 
ភគតិចជនីតិបគុគល េដើមបឲីយពកួេគមនលទធភពករពរវបបធម ៌ភ  និងរេបៀបរបបេធ្វើកសិកមម ែបប បុ ណរបស់ខ្លួន 
និង កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភព កររេំ ភយកដីែ្រសចំករ និងតំបនដី់ែដលមន រៈ សំខនែ់ផនកវបបធម ៌
និងករេគរពបជូ ករបតប់ងរ់បរចិញច ឹមជីវតិជ្របៃពណី និងករករពរកំុឲយមនភពខុសគន ៃន ចំណូលសរបុ (ជន្រកី 
្រកេនជនបទ េ យេ្រប បេធៀបេទនឹងសមបទនិកជអនកមន និងអនកែដលទទលួបនផល្របេយជនែ៍ផនកហិរញញ វតថុពី 
សមបទនដី) កង្វះលទធភពទទលួបនទឹក ្អ ត និងមលូ ្ឋ នសមភ រៈអនមយ័ ករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន ករផ្ល ស់ 
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ទីកែន្លង និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យ្របជជន្រតូវចកេចញពីផទះ និងដីែ្រសចំកររបស់ពកួេគ ករបងកឲយមនករ 
លំបកកនុងករែស្វងរក ឬ រក សថិរភពករងរ/កររក្របកចំ់ណូល និងលទធភពទទលួបន េស កមមជមលូ ្ឋ ន 
លកខខណ្ឌ ករងរមនក្រមតិតស្តង់ រទប ករេធ្វើេយធូនីយកមមដីសមបទន ែដលរមួចំែណក េធ្វើឲយមនករបំភតិបំភយ័ 
និងអំេពើហិង ែដលបងកេឡើងេ យកម្ល ងំសន្តិសុខ្រប បេ់ យ វធុ ជនួកល ទ នៃនកងេយធពលេខមរភូមនិទ 
និង េពលខ្លះេទៀត កងកម្ល ងំសន្តិសុខឯកជន និងកង្វះដំេ ះ្រ យ មឧប្រស័យ ឬ បណ្តឹ ងេសើេរ ើ្របកបេ យ 
្របសិទធភពស្រមបស់ហគមនរ៍ងេ្រគះ ។ បញ្ហ ខ្លះ ្រតូវបនពិភក សីុជេ្រមជងេនះ េនខងេ្រកម ។ 

ខ.  បញ្ហ អសថិរភព និងករ្រគប្់រគងទនេ់ខ យ    

១៣០. េសចក្តីសននិ ្ឋ នដេ៏លើសលបែ់ដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេលើ ញត្តិនន លិខិតេផ ងៗ ករសិក ្រ វ 
្រជវ ករត ៉ េ យសន្តិវធីិ បតុកមមេ យហិង  បណ្តឹ ង មផ្លូវចបប ់ សថិតិទំនស់ដីធ្លី212 និងករសេងកត ផទ ល់របស់ខញុ ំ 
គឺថ សមបទនដី ផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់ែតជនមយួ្រកុមតូចប៉េុ ្ណ ះ ។ បរយិកសវនិិេយគេនកមពុជ នេពល 
បចចុបបននេនះ មនលកខណៈខ្វះតម្ល ភព េ យេហតុេនះ មនិមនបញជ ីផ្លូវករេពញេលញស្តីពីសមបទនដី និង្របតិបត្តិករ 
របស់សហ្រគសពណិជជកមម េហើយករ យតៃម្លេលើផលបះ៉ពល់េទៀតេ ត កម៏និ្រតូវបនេគេធ្វើេឡើង និងមនិមនករ 
ផ ព្វផ យជ ធរណៈែដរ ឬ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងែដរែតេនេពលបនទ បពី់សមបទនដី្រតូវបនផ្តល់ ឬ កប៏នទ បពី់េពល 
ែដល្រកុមហុ៊ន បនចបេ់ផ្តើមដំេណើ រករសកមមភពករងររចួេហើយប៉េុ ្ណ ះ ។ មយ៉ងេទៀត ជេរឿយៗ មនិមនករ 
បញជ កច់បស់ ស់ថ នរ ជអនកទទលួបនផល្របេយជនែ៍ផនកហិរញញ វតថុពីដី ែដលបនេ្របើ្របស់ ស្រមបក់រ 
អភវិឌ ្រកុង សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីដៃទេទៀត និងគេ្រមងអភវិឌ ន្៍រទង្់រទយធំេនះេទ ។ 

១៣១. ថ នភពេនះ ផ្តល់នូវមលូ ្ឋ នដង៏យ្រសួលបំផុតមយួស្រមបស់ហ្រគសពណិជជកមម េគចេវះពី “ករយក 
ចិត្តទុក ក្់រតឹម្រតូវ” េលើសិទធិមនុស  ឬ ករបងក រ-ទប់ ក ត ់ និងករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េលើសិទធិមនុស  ។ 
លទធផលដ៏ ្រកកៃ់នកង្វះតម្ល ភព និងកង្វះករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេ យមនករចូលរមួពីសហគមនែ៍ដលរស់េន 
កនុង ឬ េនជិតតំបនស់មបទនដី ជេរឿយៗ គឺករេ្របើ្របស់មនិមនលកខណៈចីរភពនូវធនធនធមមជតិ និងករត ៉  និង 
ករេធ្វើបតុកមមជបន្តឥត្រ ល្រ ន្ត ។ 

១៣២. មករពិត ផលបះ៉ពល់ដធ៏ងនធ់ងរបំផុតៃន ករផ្តល់សមបទនដីមនិ្រប្រកតី និងករ្រគប្់រគងមនិបនល្អនូវ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងេទៀត េទេលើ្របេទសជតិ គឺ្របែហលជបញ្ហ សថិរភពរបស់្របេទសេនះ ។ 
េទះបីជបតុកមមជេ្រចើន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសន្តិវធីិ និង ច្រតូវបនចតទុ់កថ ជកររមួចំែណកជវជិជមនដល់ 
សងគមដរ៏ស់រេវ ើកេនះកេ៏ យ កនិ៏នន ករៃនករត ៉  និងទំនស់ដីធ្លីេ យហិង  បង្ហ ញឲយេឃើញពី្របជជន ែដលមនករ 
អស់សងឈមឹ និង មនិសបបយចិត្តកនែ់តេ្រចើនេឡើងៗ និងសហគមនែ៍ដលបនបតប់ងជំ់េនឿេទេលើរ ្ឋ ភបិលរបស់ 
ពកួេគ កនុងករ្រគប្់រគង និងករពិនិតយ ម ន្រតឹម្រតូវេលើករចបយ់កដីធ្លី និងធនធនរបស់ខ្លួន ។ មយ៉ងេទៀត ករេធ្វើ 
ជីវកមមែដលមនិមនកិចចករពរ មផ្លូវចបប ់ និងនីតិវធីិសម្រសបជេ្រសចេនះ ្រតូវ្របឈមមខុនឹង និភយ័ចមបងៗ 

ែដល ចបះ៉ពល់ដល់េករ ្តិ៍េឈម ះ នៈផ្លូវចបប ់  និងផលចំេណញ និងចុងេ្រកយបង្អស់ ច ងំដល់កំេណើ ន 
េសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជេទៀតផង ។ 
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  េយង មរបយករណ៍របស់េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលសំ បក់មពុជ (NGO Forum) ទិនននយ័ឆន ២ំ០១០ បនបង្ហ ញថ េនកនុង 
ករណីៃនវ ិ ទដីធ្លីចំនួន ២៨២ ករណី មន ១៤ ភគរយ ឬ ៣៩ ករណី គឺបញ្ហ ចមបងេកើតេចញមកពីគេ្រមងអភវិឌ ន ៍ជពិេសស បញ្ហ ៃន 
ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ NGO Forum របយករណ៍ករវភិគស្តិតិៃនករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ឆន ២ំ០១០។ 
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១៣៣. ចមនតៃម្លខងផលចំេណញ ចំេពះករអភវិឌ ន្៍របកបេ យែផនករេពញេលញ ស្រមបទ់ងំអស់គន  
និងករបងក រ-ទប់ ក តជ់េម្ល ះ។213 រ ្ឋ ភបិល មនិគរួសនមតជ់មនុថ ខ្លួនកំពុងែតជយួ ដល់ធុរកិចចនន េ យករមនិ 
កឲ់យពកួេគទទលួខុស្រតូវេនះេទ។ ផទុយេទវញិ ធុរកិចចែដលមនិេគរពសិទធិមនុស  ឬ ផ្តល់ឲយមននូវដំេ ះ្រ យ 

្របកបេ យ្របសិទធភព េនេពលែដលធុរកិចចទងំេនះ រមួចំែណកេធ្វើឲយមនផលបះ៉ពល់ជអវជិជមនេនះ ្រតូវ្របឈម 
មខុនឹង និភយ័កនែ់តេ្រចើនេឡើង ដូចជ ករ្របឈមមខុនឹងបណ្តឹ ងវ ិ ទែផនកសិទធិមនុស  ករបង្អ កដំ់េណើ រករ្របតិ 
បត្តិករ េ យ រជេម្ល ះ ឬ ករផ ព្វផ យពត័ម៌នអវជិជមនជ ធរណៈ េ យ រែតករជបព់កព់ន័្ឋជមយួនឹង 
កររេំ ភបំពន។ កលៈេទសៈែបបេនះ ចបះ៉ពល់ដល់ផលចំេណញ និងគ្រមមកំែហងដល់ចីរភពៃន ជីវកមម 
េហើយអ្រ ចំណូលវនិិេយគកនែ់តទប នឲំយចំណូលពនធរបស់រ ្ឋ ភបិលថយចុះ។ 

១៣៤. ងំែតពីេពលចបេ់ផ្តើម ណត្តិរបស់ខញុ ំេនឆន  ំ២០០៩ មក ខញុ ំទទលួបនរបយករណ៍េ្រចើន បម់និអស់ ស្តីពី 
ករត ៉  ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសហគមនេ៍នមលូ ្ឋ ន ជពិេសស ្របឆងំេទនឹងសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊ន 
សមបទនដី។ ្រកុមហុ៊នជេ្រចើន កដូ់ចជេធ្វើ្របតិបត្តិករ េនកនុងសភពបិទបងំេសទើរែតទងំ្រសុង េហើយមនិ ច 
ម នបនេលើ្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊នទងំេនះេទ េ យ រ្រកុមហុ៊នទងំេនះ មនិមនករយិល័យែដល ច 

ទកទ់ងបន។ សូមបែីត្រកុមហុ៊នែដល ចទកទ់ងបន កម៏និបនេឆ្លើយតបេទនឹងលិខិតរបស់ខញុ ំ ែដលបនេសនើសំុ 
ពត័ម៌នពីខង្រកុមហុ៊នេនះែដរ។ ករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួនឹង្រកុមហុ៊ន ជីវកមមបរេទស ែដលមនទឹកចិត្តកនុងករ 
ទកទ់ងេនះ បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ សមបទនិកជេ្រចើន មនិបនចតទុ់កតនួទីរបស់ខ្លួនេនកមពុជ ថមនលកខណៈ 
ចបំចែ់ដល្រតូវពិេ្រគះេយបល់ ឬ ចូលរមួពកព់ន័ធេ្រចើនជមយួនឹងសហគមនេ៍ទ េ យពកួេគចូលចិត្តេ្របើ្របស់ 
ជញ ធរមលូ ្ឋ ន និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ េធ្វើជអនកក ្ត លជង េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ៃនករេចញសំណង និងករ 

ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ។ ជលទធផលៃនសកមមភពទងំេនះ គឺករមនិទុកចិត្តេលើនិេយជិតរបស់្រកុមហុ៊ន និងករមន 
រមមណ៍េទមនស កនែ់តេ្រចើនេឡើងជបជ់្របច ំចំេពះ្រកុមហុ៊ន ជីវកមមបរេទស ។ 

១៣៥. ជេរឿយៗ កម៏នករពនយរេពលដំេណើ រករៃន្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊ន ែដលប ្ត លមកពីទំនស់ផងែដរ ។ 
ឧទហរណ៍៖ ចំេពះទំនស់ែដលកំពុងែតេកើតមនេឡើងរ ង ជធនីភនេំពញ ្រកុមហុ៊នសូ៊កគូអុនី (ជមយួនឹង 
្រកុមហុ៊នវនិិេយគ Inner Mongolia Erdos Hungjun Investment Company, Ltd.) និង សហគមនបឹ៍ងកក ់ែដលគិតមក 
្រតឹមៃថងសរេសររបយករណ៍េនះ េ្រកែតពីករចកដី់បំេពញបឹងេនះ ករអភវិឌ មនិទនប់នដំេណើ រករេនេឡើយេទ 
ចប់ ងំពីកិចចសនយ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងឆន  ំ២០០៧ មក េពលគឺរយៈេពល ៥ ឆន មំនុ។ គម នអ្វីែដលគរួឲយសង យ័ 
េទ ករបង្អ កដំ់េណើ រករេនះ គឺមនទំនកទំ់នងេទនឹងទំនស់ែដលមនបន្តឥតឈបឈ់រ ែដលរមួចំែណកេធ្វើឲយមន 
ពនយេពលដល់ករទទលួបនផលវញិៃនករេធ្វើវនិិេយគេនះ និងភព ម៉ស់ចំេពះ ជធនី។ មនឧទហរណ៍ 
េផ ងេទៀតស្តីពីករពនយរេពល ឬ ករខតបង ់ េ យ រកង្វះករេធ្វើែផនករ និងករពិេ្រគះេយបល់ ែដលជេហតុ 
ប ្ត លឲយចំណូលពនធថយចុះ និងករខូចេករ ្តិ៍េឈម ះ្រកុមហុ៊ន និង ជញ ធរ ។ តៃម្លៃនករខតបង ់ ែផនកហិរញញ វតថុ និង 
ែផនក្របតិបត្តិករ េ យ រទំនស់េនកមពុជ ត្រមូវឲយមនករពិនិតយេមើល និងករវភិគបែនថមេទៀត ។ 

១៣៦. េលើសពីេនះេទៀត មន និភយ័ទកទ់ងនឹងករេធ្វើឲយខូចេករ ្តិ៍េឈម ះកនែ់តខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត ែដលទីផ រ 
ែដលកំពុងែតេងើបេឡើង ដូចជ ្របេទសកមពុជេនះ្រតូវ្របឈមមខុ េពលគឺ ករងកេចញរបស់អនកវនិិេយគទុន 
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  សូមេមើល ឧទហរណ៍ ឯក រ Rachel Davis  និង David M. Franks“ តៃម្លខតបងព់កព់ន័្ឋនឹងទំនស់ជមយួ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន កនុង 
វស័ិយឧស ហកមមនិស រណកមម”។ េនកិចច្របជំុសិកខ អន្តរជតិេលើកទីមយួ ស្តីពីករទទួលខុស្រតូវខងសងគម កនុងវស័ិយែរ ៉ េនទី្រកុង 

យហគូ ្របេទសឈលីី ែខតុ  ឆន ២ំ០១១។ 
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េ យ រ្រកុមហុ៊នបរេទស ែស្វងរកបរយិកស ជីវកមមែដលមនសថិរភព និង ចពយករណ៍បនេ យែផ្អកេលើ 
“ និភយ័សងគម” ែដល ចដឹងបន។ មពិត អំេពើហិង ទកទ់ងនឹងទំនស់ដីធ្លីេនកមពុជ ្រតូវបនចង្រកងជ 
ឯក រផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ យ។ លទធភពទទលួបនពត័ម៌នស្តីពីឧបបត្តិេហតុបញ់្រប រ និងករបេណ្ត ញ 
េចញេ យបំពន មរយៈវេីដអកូនុង្របពន័ធអុិនេធើណិត មនករេកើនេឡើង ចប់ ងំពីេពលេចញផ យរបយករណ៍ឆន  ំ
២០០៧ របស់តំ ងពិេសស េ យ រករេ្របើ្របស់្របពន័្ឋផ ព្វផ យសងគម និងសមតថភពចង្រកងឯក រ ស្តីពី 
ឧបបត្តិេហតុនន និងករផ ព្វផ យអំពីឧបបត្តិេហតុទងំេនះេនេលើ្របពន័ធអុិនេធើណិតបនទនេ់ពលេវ  មនភពរកី 
ចេ្រមើនេឡើង ។214 ម្រប សនរ៍បស់្របធន្របតិបត្តិជនខ់ពស់ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចមយួេនកមពុជ បនឲយដឹងថ 
“មនិដូច និភយ័ ជីវកមមជ្របៃពណីេទ ែដលដ ប និភយ័កនែ់តខពស់ អ្រ ចំណូលែដលជ េសចក្តី្រតូវករ 
ចបំចក់ក៏នែ់តខពស់ែដរ ចំែណកឯ និភយ័សងគមវញិ មនទំេនរេទរកផលបះ៉ពល់ពីរយ៉ង ែដលកនុងេនះ្រកុមហុ៊ន 
្រគនែ់តចតទុ់កថ ទីផ រមន និភយ័ខពស់េពក រហូតដល់មនិ ចេធ្វើវនិិេយគបន េទះបីអ្រ ចំណូលែផនក 
ហិរញញ វតថុមនក្រមតិខពស់កេ៏ យ។ ករេធ្វើវនិិេយគ និង្របតិបត្តិករេនកនុងទីផ រែដលកំពុងែតេងើបេឡើង មន និភយ័ 

បះ៉ពល់េករ ្តិ៍េឈម ះកនែ់តខពស់ ចំេពះ្រកុមហុ៊ន និងេឈម ះរបស់្រកុមហុ៊ន” ។215  
១៣៧. េលើសពីេនះេទៀត ករផ្តល់សមបទនដីេ យគម នករពយករណ៍ទុកជមនុបន េនទីកែន្លងែដលមនគេ្រមង 
ននែដលកំពុងែតអនុវត្តេ យ អងគករសងគមសីុវលិ ្រកុមសហគមនម៍លូ ្ឋ ន និងមច ស់ជំនយួបរេទសេនះ បន ងំ 
ដល់ក្តីសងឃមឹកនុងករអភវិឌ  និងភពរកីចេ្រមើន។ អងគករខ្លះ យករណ៍អំពី ករបង្អ កស់កមមភពករងរ ែដលមន 
យូរ ស់មកេហើយទកទ់ងនឹងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ និងសន្តិសុខេសប ង ជឧទហរណ៍ កដូ៏ចជ ករចុះបញជ ីដី 
សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចជេដើម។ េ យេហតុថ បរយិកសសហ្របតិបត្តិករជមយួរ ្ឋ ភបិល មនលកខណៈ 
មនិល្អ្របេសើរដូេចនះ មច ស់ជំនយួខ្លះកំពុងែតពិចរ អំពីករបែង្វរមលូនិធិរបស់ខ្លួនេចញពីកមពុជ។ 

គ. ករបេណ្ត ញេចញេ យបពំន និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថម ី  

១៣៨. កនុង្រគែដលមនករផ្តល់សមបទនដី សហគមនែ៍ដលរស់េនេលើដីេនះ ជេរឿយៗ ច្របឈមមខុនឹងករ 
បេណ្ត ញេចញេ យបំពន ករ ងំទីលំេនថមេី យមនិសម័្រគចិត្ត ឬ ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមែីដលមនិមនករេរៀបចំ្រតឹម 
្រតូវ ឬ មនិមនករេធ្វើែផនករជមនុេ ះ ។ ករបេណ្ត ញេចញ និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េទះបីជ េ យបំពន ឬ មនិ 
បំពនកេ៏ យ ជេរឿយៗ ចេធ្វើឲយភព្រកី្រកេកើនេឡើងកនែ់តខពស់ និងេធ្វើឲយមនលទធភពតិចតចួកនុងកររក្របក ់
ចំណូល និងជបជំ់ពកបំ់ណុលេគ, កង្វះលទធភពទទលួបនទឹក ្អ ត អនមយ័ អគគិសនី េស សុខភព និងករអបរ់,ំ 
បញ្ហ សុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត, ឧបសគគកនុងករទទលួបនេពញេលញសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ (ដូចជ 
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  សូមេមើលនូវឧទហរណ៍ៃនករេ្របើ្របស់កំ ំង ែដលបនចង្រកងេឡើងទកទ់ងនឹងករបេណ្ត ញេចញេ យហិង ៃនសហគមនប៍ុរកីី  (សមប 
ទនដីសងគមកិចច) និងសហគមនប៍ឹងកក ់ (ករអភវិឌ នអ៍ចលនៈ្រទពយ) េ យបនថតជឯក រេ យវទិយុ សីុេសរ ី និងេ យអនកឃ្ល េំមើល 
ករបេណ្ត ញេចញមកពី ថ បន័េ្រករ ្ឋ ភបិល និងបនបេង្ហ ះផ ព្វផ យេលើ្របពន័ធអុីនធឺែណត YouTube (មនករពនយល់លំអិត បែនថមេទៀត 
េនែផនក VII (គ))។ ចូរកតសំ់គល់ផងែដរ ករណីទកទ់ងនឹង ្រកុមហុ៊ន ធីធី ៉ យ (TTY) (សមបទនដីេសដ្ឋកិចច) ែដលេនៃថងទី ១៨ ែខមក  ឆន  ំ
២០១២ មនកងកម្ល ងំសន្តិសុខរបស់្រកុមហុ៊នបញ់រះមកេលើ ្រកុមអនកភូម ិ ែដលបន្របមូលផ្តុ ំគន ត ៉ ្របឆងំនឹងករឈូសឆយរបស់្រកុមហុ៊ន 
េលើដីែ្រសចំកររបស់ពួកេគ េន្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ។ សូមេមើល វេីដអូឃ្លីបរបស់អងគកលីកដូ (LICADHO) “ទ នបញ់រះមកេលើអនក 
ត ៉ ដីធ្លីេនភគឥ ន្តៃន្របេទសកមពុជ” េនៃថងទី១៨ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ http://licadho-cambodia.org/video.php? perm=29. 

215
  កែសតភនេំពញប៉ុស្តិ៍ Daniel Mitchell នយក្របតិបត្តិៃន្រកុមហុ៊ន Grandis Timber, Ltd. សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ស្រមបច់ំករេឈើៃម៉ កេ់ន 
កនុងេខត្តកំពងស់ពឺ “ករទទួលខុស្រតូវរបស់ ជីវកមមេនកមពុជ” ៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ េគហទំពរ័៖ 
http://www.phnompenhpost.com/ index.php/2012051156099/Business/corporate-social-responsibility-in-cambodia.html. 
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ករេបះេឆន ត លទធភពទទលួបនដំេ ះ្រ យ) ករទទលួករមកង់យពីសងគម និងករបង្អ កដ់ល់ភពចុះស្រមុង 
គន របស់សហគមន ៍ និង្រគួ រ ។ េគលនេយបយ នីតិវធីិ និងកិចចករពរ ែដលបងក រ-ទប់ ក តក់របេណ្ត ញេចញ 
េ យបំពនេនះ េនមនករខ្វះខត ឬ មនិ្រតូវបនអនុវត្ត ចំែណកឯគេ្រមងករណ៍ ផ្តល់សំណង គឺមនករ្រគប្់រគង 
មនិបន្រតឹម្រតូវល្អ ឬ មនិភព្រគប្់រគន ់ េហើយករខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនវញិ ក្រមនឹងេ្រគងេឡើង 
េពញេលញេ យមនធនធន្រគប្់រគន ់និងករ្រតួតពិនិតយេមើល ស់ ។ 

១៣៩. ចបបក់នុង្រសុក និងចបបអ់ន្តរជតិ កក់្រមតិេទេលើករផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លង និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េហើយផ្តល់ 
នូវករែណន ំ ្របសិនេបើករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមនិ ចេចៀស ងបន។216 េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករបេណ្ត ញេចញ 
េ យបំពន និងករ ងំទីលំេនថមីរបស់សហគមនេ៍នមលូ ្ឋ ន េ យ រសមបទនដី ឬ គេ្រមងអភវិឌ ន ៍និងេហ ្ឋ  
រចនសមពន័ធ្រទង្់រទយធំ ជេរឿយៗ ្រតូវបនអនុវត្ត េ យគម ននីតិវធីិ្រតឹម្រតូវ មចបប ់ និងកិចចករពរសិទធិទទលួបន 
ដីធ្លី និងជ្រមក ន កេ់នរបស់្របជជនមលូ ្ឋ ន។ កនុងករណីខ្លះ ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបបីេណ្ត ញ 
េចញ ឬ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់្របជជន េ យមនករបញជ ពី្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក និង្រកុមហុ៊នបរេទស។ មយ៉ងេទៀត 
ជេរឿយៗ មនិមនភពចបស់ ស់ថ នរ ជអនកផ្តល់ហិរញញបបទនដល់ករបេណ្ត ញ្របជជនេចញេនះេទ ។ 

១៤០. ករណីែដលទកទ់ញករេផ្ត តករយកចិត្តទុក កខ់្ល ងំបំផុតពីសំ កស់ហគមនជ៍តិ និងអន្តរជតិ កនុងរយៈ 
េពលប៉នុម នឆន កំន្លងេទថមីៗេនះ គឺករអភវិឌ បឹងកកេ់ន ជធនីភនេំពញ ែដល ជធនីភនេំពញ បនចុះកិចចសនយ 
រយៈេពល ៩៩ ឆន  ំ ជលួដីទំហំ ១៣៣ ហិក  ឲយេទ្រកុមហុ៊នសូ៊កគូអុនី ែដលមនទំនកទំ់នងជមយួនឹង្រកុមហុ៊ន 
វនិិេយគ Inner Mongolia Erdos Hungjun Investment Company ស្រមប់ ងសងលំ់េន ្ឋ ន។217 ្រកុមហុ៊ន 
សូ៊កគូអុីន ្រតូវបនដឹកនេំ យសមជិក្រពឹទធសភកមពុជ េ  េមង៉ឃីន ែដលជអនកដឹកន្ំរកុមហុ៊ន ភពីមុចិ ្រគុប 
(Pheapimex Group) និង ្រកុមហុ៊ន អ៊ជីូ ន អិលេអស ្រគុប (Wuzhishan LS Group) ផងែដរ។218 គេ្រមងេនះ 
បះ៉ពល់ដល់្របជជនចំននួជង ៤.០០០ ្រគួ រ ែដលភគេ្រចើន ្រតូវបនបេណ្ត ញេ យបំពន ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
េ យមនិមនករសម័្រគចិត្ត ឬ ទទលួបនេគលនេយបយេ ះដូរែដលមនក្រមតិស្តង់ រទប េ យមនករបងខិត 
បងខំ។ េនែខ សី  ឆន  ំ ២០១១ អនុ្រកឹតយមយួ ្រតូវបន កេ់ចញឲយអនុវត្ត េដើមបែីកស្រមួលៃផទ្រក ដីតំបនអ់ភវិឌ  
បឹងកក់219 េ យកតៃ់ផទដីទំហំ ១២,៤៤ ហិក  និង េដើមបផី្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លីជូនដល់សហគមនែ៍ដលរស់េនេលើដី 
េនះ េហើយេនះគឺជករវវិឌ ជវជិជមនចំេពះទំនស់ែដលមនជយូរមកេហើយេនះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករណ៍ 
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  រដ្ឋធមមនុញញ  (ម្រ  ៤៤) ចបបភ់ូមបិល (ម្រ  ៤ និងម្រ  ៥) និងចបបអ់ស មកិរណ៍ ឆន ២ំ០១០ (ម្រ ១-៧) កំណតព់ីករេធ្វើ 
អស មកិរណ៍ដី និងករ្រគប្់រគងលកខខណ្ឌ របស់ ។ ស មកិរណ៍ដី/អស មកិរណ៍ ចេធ្វើេទបនស្រមបប់ំេរ ើផល្របេយជន៍ ធរណៈ 
េហើយកត៏្រមូវឲយមនករផ្តល់សំណងសមរមយ និងយុត្តិធមជ៌មុន។ ស្រមបប់ទ ្ឋ នអន្តរជតិវញិ សូមេមើលេគលករណ៍ែណនជំមូល ្ឋ ន 
ស្រមប ់ ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទីលំេនថមីេ យគេ្រមងអភវិឌ ន ៍ ឧបសមពន័ធ ១ ៃនរបយករណ៍របស់តំ ងពិេសសស្តីពី សិទធិមន 
លំេន ្ឋ នសមរមយ ែដលជែផនកមយួៃនសិទធិមនក្រមតិជីវភពសមរមយ(A/HRC/4/18) និងគណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ 
េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៧ ស្តីពីសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ (ករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន) ឆន ១ំ៩៩៧។ 

217
  កិចចសនយជួលដីបឹងកកក់នុងសងក ត្់រសះចក ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ េដើមបអីភវិឌ នជ៍តំបនព់ណិជជកមម វបបធម ៌េទសចរណ៍ លំេន ្ឋ ន 
និង មជឈមណ្ឌ លកំ ន្ត ែដលបនចុះហតថេលខេ យេ កឧកញ៉ េ  េមង៉ឃីន សមជិក្រពឹទធសភកមពុជ និង េ ក ែកប ជុតិម៉ អភបិល 

ជធនីភនេំពញ េនៃថងទី៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៧។ 
218

  កិចច្រពមេ្រព ងវនិិេយគរ ង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ និង្រកុមហុ៊ន ភពីមុចិ ែដលបនចុះហតថេលខេ យ េ ក ឧកញ៉ េ  
េមង៉ឃីន សមជិក្រពឹទធសភកមពុជ េនៃថងទី៨ ែខមក  ឆន ២ំ០០០ ស្រមបស់មបទនដីទំហំ ១៧៦.០៦៥ ហិក  កនុងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ និង 
១៣៨.៩៦៣ ហិក  កនុងេខត្តេពធិ ត។់ េយងលិខិតេលខ ៧២១ ពី្រកសួងពណិជជកមម ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៤ េ កឧកញ៉ 
េ  េមង៉ឃីន ្រតូវបនចុះបញជ ីជនយកមយួរបូ ៃន្រកុមហុ៊ន Wuzhishan LS  Group ។ 

219
  អនុ្រកឹតយ េលខ ១៨៣ ចុះៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ ។ 
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េនះ មនិមនលកខណៈទូលំទូ យ ស្រមប្់របជជនទងំអស់េនកនុងតំបនបឹ់ងកកេ់នះេទ េហើយ្រគួ រខ្លះ ្រតូវបន 
បេណ្ត ញេចញជបន្តបនទ ប ់និងពកួេគបន្តេធ្វើករត ៉ ជំទស់នឹងករបេណ្ត ញេចញ និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ ឧទហរណ៍ 
ករបេណ្ត ញេចញេ យហិង  ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី ១៧ ែខ កញញ  ឆន  ំ ២០១១ េនេលើដីែដលមន្រពំ្របទល់ 
ជបនឹ់ងបឹងេនះ េហើយែដល្រតូវបនកតេ់ចញពីៃផទដីទំហំ ១២,៤៤ ហិក  េនះ ។220 

១៤១. មែដលខញុ ំបនដឹង នេពលថមីៗេនះ ករណីពីរ (២) េទៀត ែដលកនុងេនះ ្របជជន បព់ន្់រគួ រ កំពុងែត 
្រតូវបនេគផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យ រសមបទនដីេនះ គឺគេ្រមងអភវិឌ នេ៍ហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់្រកុមហុ៊ន យូេនៀន 
េដវលឺបេមន ្រគុប (Union Development Group) េនកនុងេខត្តេកះកុង និងគេ្រមង ងសងទំ់នប់ រអីគគិសនីេស ន 
េ្រកមទី ២  (Lower Sesan 2)221 ែដលបនេសនើេឡើងេនកនុង្រសុកេស ន េខត្តសទឹងែ្រតង ែដលមន្របែវង ១,៥ គីឡូ 
ែម្៉រត េនែផនកខងេដើមទឹកែដលហូរចកចូ់លកនុងទេន្លែ្រសពក និងទេន្លេស ន។ សមបទនដីរបស់្រកុមហុ៊ន យូេនៀន 
េដវលឺបបេមន្រគុប បនបេណ្ត ញ្របជជនចំននួជង ១.០០០ ្រគួ រពីភមូចិស់របស់ខ្លួន េហើយ្រគួ រែដលេនេសស 
សល់ ្រតូវសថិតេនេ្រកមករគំ មកំែហងៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន (សូមេមើលឧបសមពន័ធ ៣)។ មលទធផលៃនករ យ 
តៃម្លផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន គេ្រមង ងសងទំ់នប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកមទី ២ ែដលបនេសនើេឡើង បះ៉ពល់ដល់ 
្របជជនចំននួ ៤.៧៨៥ នក ់ (្រតូវជ ១.០៥៩ ្រគួ រ) េនកនុងភមូចំិននួ្របពីំរ ែដលសថិតេនកនុងឃំុចំននួបនួ េ យ 

រករក ង ងស្តុកទឹក េហើយតំបន់ ងំទីលំេនថមីចំននួ្របមំយួកែន្លង ្រតូវបនេសនើេឡើងស្រមប្់របជជន ែដល 
នឹង្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យ រែតករ ងសង់ ងស្តុកទឹក និងករ ងសងទំ់នប់ រអីគគិសនីេនះ។222 ទិនននយ័ 
របស់រ ្ឋ ភបិល បង្ហ ញថ មនផលបះ៉ពល់ទបបន្តិច េពលគឺ ្របជជនែដលទទលួរងផលបះ៉ពល់ មនចំននួែត 
៤.៦២០ នកប់៉េុ ្ណ ះ េហើយ្របេមើលទុកជមនុថ ទឹកនឹង្រតូវរក ទុកកនុង ងស្តុក ែដលមនទំហំជង ៣៤.៣០៧ 
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  េនៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ េនភូម ិ២២ តំបនប់ឹងកក ់ ជធនីភនេំពញ មនផទះចំនួន ៥ ខនង (មនប្ឬជពលរដ្ឋចំនួន ៨ ្រគួ រ) ែដល្រតូវ 
បនេគផតេ់ចញពីៃផទដីទំហំ ១២,៤៤ ហិក  ែដលផទះទងំ ៥ ខនងេនះ ្រតូវបនឈូសបំផ្ល ញេចលេ យេ្រគ ងច្រក ( អុិច)។ ករចរច 
សំណង មនិ្រតូវបនេគេលើកេឡើងេទ។ ករបេណ្ត ញេចញេនះ បនេធ្វើេឡើងេ យម្រន្តីនគរបលជង ១០០ នក ់ ែដលបន យមកេលើ 
្របជពលរដ្ឋ។ ករ យតបម់កេលើ្របជពលរដ្ឋ និងករបណ្ត ញេចញេនះ ្រតូវបនអងគករលីកដូ(LICADHO) ថតជែខ វេីដអូ េ យ ក ់
ចំណងេជើងថ សកមមជនបឺងកករ់ងករ យ្រប រធងនធ់ងរពីហ្វូងនគរបល កនុងអំឡុងេពលបេណ្ត ញេចញ ៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ មនេន 
េគហទំពរ័៖ http://licadho-cambodia.org/ video. php?perm=28. 

221
  គេ្រមងទំនប់ រអីគគីសនីែដលបនយល់្រពមកនុងែខមក  ឆន ២ំ០១១ េ្រគងនឹងចបេ់ផ្តើមកនុងឆន  ំ ២០១២ េហើយេ្រគងនឹងបញចបេ់នកនុងឆន ំ
២០១៦។ គេ្រមងទំនប់ រអីគគីសនីេនះនឹង កឲ់យដំេណើ រករេនឆន ២ំ០១៧។ ទំនប់ រអីគគីសនីេនះមនសមតថភពផគតផ់គងអ់គគីសនី ៤០០ 
េម គ ៉ ត ់ែដលមនកំពស់ ៧៥ ែម្៉រត និងមនបេ ្ត យ ៦ គីឡូែម្៉រត និងមនទំហំ ង្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដីទំហំ ៣៤០ គីឡូែម្៉រតកេរ។៉ តំៃល 
ប៉ន់ ម នស្រមបគ់េ្រមងេនះ គឺ ៨១៦ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ និង ចផគតផ់គងអ់គគីសនីកនុង្របេទសកមពុជ និងលកេ់ចញេទ្របេទស 
េវៀត ម។ េយង មករសិក ្រ វ្រជវរបស់ Mark Grimsditch េលើរបយករណ៍ ទេន្លទងំបីសថិតេ្រកមករគ្រមមកំែហង៖ 
ករយល់ដឹងពី ករគ្រមមកំែហងថមី និងបញ្ហ ្របឈម ប ្ត លមកពីករអភវិឌ នទ៍ំនប់ រអីគគីសនី េទេលើជីវចំរះុ និងសិទធិរបស់សហគមនរ៍ស់ 
េន ម ងទេន្លទងំ៣៖ ប ្ត ញករពរទេន្ល ៣ និងប ្ត ញទេន្លអន្តរជតិ ែខេម  ឆន ២ំ០១២។ 

222
  ដូចខងេលើ ទំពរ័ ២៨-២៩ របយករណ៍ៃនករសិក យតំៃលេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន(EIA) ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ្រកុមហុ៊ន Key 

Consultants Cambodia (KCC) បនបញជ កថ់ តំបនៃ់នករ ងំទីលំេនថមីជេ្រចើនែដលបនេសនើេឡើង សថិតេនកនុងតំបនស់មបទនៃ្រព/ 
សមបទនដីែដលមនករអនុញញ តិរចួេហើយ េហើយេហតុដូេចនះ ចជ្របធនបទៃនកររខំនដខ៏្ល ងំបំផុតមយួ ទងំេនេពលបចចុបបនន និងេន 
ៃថងអនគត។ េយង មកំណត្់រ ែដលេរៀបចំេ យ KCC ៃផទដីសរបុទំហំជង ៤.០០០ ហិក  ែដល្រតូវេសនើេឡើងស្រមបក់រអភវិឌ ន ៍
កែន្លង ងំលំេនថមី គឺមនទី ងំសថិតេនកនុង្រពំ្របទល់ៃនៃ្រពសមបទន និងដីអភរិក ។ ងស្តុកទឹក នឹងេធ្វើឲយលិចលងេ់លើៃផទដីទំហំ ១.២០០ 
ហិក  ែដលជដីកសិកមម ែដលេសមើនឹង២៤% ៃនៃផទដីកសិកមមសរុប េន្រសុកេស ន េហើយេទះបីជដីែដលរងករលិចលងេ់នះ នឺង្រតូវ 
ផ្តល់ជំនួសមកវញិនូវដី េនកែន្លង ងំទីលំេនថមីកេ៏ យ កម៏នករទទួល គ ល់ថ ករណ៍េនះនឺង្រតូវត្រមូវនូវករឈូសឆយ នដីៃ្រព។ 
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ហិក ។223 ខញុ ំបនជបួទំនកទំ់នងផទ ល់ជមយួនឹងសហគមន ៍ ែដល ចទទលួរងផលបះ៉ពល់ េហើយសហគមនទ៍ងំ 
េនះ បន យករណ៍ថ េគមនិបនពិេ្រគះេយបល់ជមយួនឹងសហគមនព៍កួគតឲ់យបនេពញេលញ អំពីផលបះ៉ពល់ 
ៃនគេ្រមងេនះ និងអំពីែផនករ ងំទីលំេនថមីេនះេទ េទះបីជសហគមនព៍កួគត ់ពិតជបនដឹងថ ករ ងសងទំ់នប ់
េនះនឹង្រតូវដំេណើ រករេទមខុ េហើយសហគមនព៍កួគតនឹ់ង្រតូវេគផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទកនក់ែន្លងមយួ ែដលមនចំងយ 
១០ គីឡូែម្៉រត ពីភមូែិដលសហគមនព៍កួគតកំ់ពុងែតរស់េននេពលបចចុបបននេនះកេ៏ យ។ 

១៤២. ករបេណ្ត ញេចញពីលំេន ្ឋ ន និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ដគ៏រួឲយ្រពួយបរមភមយួេទៀតេនះ គឺទកទ់ងនឹង 
សហគមនប៍រុកីី  ជសហគមនែ៍ដល្រតូវបនផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចច េន ជធនីភនេំពញ។224 ករបេណ្ត ញេចញ 
ពីលំេន ្ឋ ន ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី ៣ ែខ មក  ឆន  ំ ២០១២ មនករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និងមនករ ងំទី 
លំេនថមីែដលមនិមនែផនករល្អ្រតឹម្រតូវ េហើយជលទ្ឋផលប ្ត លឲយមន ថ នភពមយួ ែដល្រតូវករជំនយួមនុស  
ធមជ៌បនទ ន។់225 បនទ បពី់ករបំផ្ល ញលំេន ្ឋ នទងំេនះ ែដល មេសចក្តី យករណ៍ថ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមន 
ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំដេ៏្រចើនហសួ្របមណេនះ សហគមនែ៍ដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ្រតូវបនបញជូ នេទកនតំ់បន ់
ងំទីលំេនថម ី ែដលមនចំងយឆង យគរួសមពី ជធនីភនេំពញ េ យមនិមនករេរៀបចំេ្រត មលកខណៈឲយបនេពញ 

េលញជមនុស្រមបក់រមកដល់របស់្រគួ រ ែដល្រតូវបេណ្ត ញេចញេនះេទ។ មករ យករណ៍បនឲយដឹងថ េន 
កែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុងភមូ្ិរសះេពធ ៏ និងភមូទិលួសំបរូ មនករខ្វះខតទឹកស្រមបប់រេិភគ (េ្រកពីអណ្តូ ងទងំពីរ) 
ខ្វះេស អនមយ័ និងមនិមនជំរក ន កេ់ន្រគប្់រគន។់ ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទីលំេនថមីេនះ ជមលូេហតុ 
ប ្ត លឲយ្រគួ រែដលទទលួរងផលបះ៉ពល់ កនែ់ត្រកី្រកែថមេទៀត។ 

១៤៣. កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងដសំ៏ខនរ់បស់មច ស់ជំនយួបរេទស កនុងករគ្ំរទដល់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
និងសំណង ់ និង ជញ ធរេផ ងេទៀត េនកនុងកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ មករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈជ្របពន័្ឋ និង 
ចេ់ យដំុ ជកមមវធីិ ែដលមនេគលបំណងផ្តល់នូវសុវតថិភពខងករកនក់បដី់ និងស្រមបរ់យៈេពលែវង គឺករ 

បងក រទប់ ក តក់របេណ្ត ញេចញ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ មនកររះិគនចំ់េពះ្របសិទធភពៃនកមមវធីិទងំេនះ េ យ 
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  ដូចខងេលើ ទំពរ័ ៣១ កនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១១ រ ្ឋ ភបិល បនបញជ កច់បស់ថ ទំនប់ រអីគគីសនីនឹងេធ្វើឲយៃផទដីទំហំ ៣៤.៣០៧ ហិក  
រងករលិចលង ់ ែដលដីទំហំ ៨៣ ហិក  ជដីលំេន ្ឋ ន ៩១០ ហិក  ជដីែ្រស ៣០៧ ហិក  ជដី ល និង ១៧.៨០៦ ហិក  
ជដីៃ្រពរបស់រដ្ឋ និង ១០.៥៦៤ ហិក  ជដីែដលបនផ្តល់សមបទនេទឲយ្រកុមហុ៊នឯកជន និង ដីទំហំ ៤.៦៣៨ ហិក  ជបឹង និងទេន្ល។ 
គេ្រមងេនះនឹងបះ៉ពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ ៤.៦២០ នក ់ េហើយកែន្លង ងំទីលំេនថមី នឹងមនករផគតផ់គងេ់ភ្លើងអគគីសនី និងករ ្ត រជីវភព 
របស់ពួកេគ េបើេធៀបេទនឹងកររស់េនរបស់ពួកេគពីេពលមុន។  

224
  េនេដើម ឆន ២ំ០០៣ ករេរៀបចំមយួស្តីពីករែចកដីគន  ្រតូវបនេសនើេឡើងស្រមបស់ហគមនប៍ុរកីី  ែដលបនអនុញញ តិឲយ្រកុមហុ៊ន ផនអុីមចិ  
េធ្វើករអភវិឌ នេ៍លើែផនកខ្លះៃនដីស្រមបេ់គលេ ពណិជជកមម ទនទឹមនឹងេនះ្រកុមហុ៊ន ្រតូវ ងសងផ់ទះ ឲយ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើចំែណកដី 
ែដលេនេសសសល់។ កិចចសនយ ងសង ់ ត្រមូវឲយ្រកុមហុ៊នផនអីុមចិ ងសងផ់ទះចំនួន ១០ គរ ស្រមបផ់្តល់ឲយ្របជពលរដ្ឋចំនួន 
១.៧៧៦ ្រគូ រ េនេលើៃផទដី ទំហំ ២ ហិក  ជករតបសនងចំេពះករែដល្រកុមហុ៊នទទួលបនកមមសិទធិេលើដីទំហំ ២.៦ ហិក  ស្រមបក់រ 
អភវិឌ នល៍កខណៈពណិជជកមម។ បនទ បព់ី ងសងប់ន គរចំនួន ៨ ខនង រចួ ល់ េនែខេម  ឆន ២ំ០១០ ្រកុមហុ៊ន ផនអុីមចិ បនែកែ្រប 
កិចចសនយរបស់ខ្លួន េ យមនករយល់្រពមពី ជរ ្ឋ ភបិលផង ប ្ត លឲយមនករផតេ់ចល្រគួ រ្របជពលរដ្ឋសហគមន ៍ បុរកីី ចំនួន 
៣៨៤ ្រគួ រ ពីគេ្រមងេដើម។ េហើយ្រកុម្របជពលរដ្ឋទងំេនះ កំពុងរស់េនមនិផ្លូវករេលើតំបនេ់នះ និងសថិតេ្រកមករគំ មកំែហងៃនករ 
បេណ្ត ញេចញ ខណៈេនះែដរ ពួកេគទងំេនះេសនើសំុករជួយ អន្ត គមនព៍ីភន កង់រននរបស់រ ្ឋ ភបិលផងែដរ។ 

225
  កនុងេពលមនឧបបត្តិេហតុ មនកងកំ ំងច្រមុះជង ២០០ នក ់ (នគរបល ទ ន និង ជញ ធរខណ្ឌ ) បន យកំេទចលំេន ្ឋ នរបស់្របជ 
ពលរដ្ឋ និងបនដឹកជញជូ នពូកេគេទកនក់ែន្លង ងំទីលំេនថមី។ ករបេណ្ត ញេចញេនះ ្រតូវបនេគថតជវេីដអូ។ សូមេមើលវេីដអូរបស់អងគករ 
លីកដូ “បុរកីី ៈ រេំ ភកិចចសនយេនកមពុជ” ៃថងទី៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ មនេនេគហទំពរ័៖ http://licadho-cambodia.org/video.php? 
perm=28.។ មន្របជពលរដ្ឋជង ១០០ ្រគួ រ ែដលមនិ្រពមេធ្វើករករផ្ល ស់ប្តូរេទកែន្លង ងំទីលំេនថមី្រតូវបនេគ យករណ៍ថ 
កំពុងែតបន្តរស់េនយ៉ងលំបកេនេលើទី ងំេដើមរបស់ពួកេគ។ 
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រ្រគួ រមយួចំននួ មនិ្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធីិេនះ។ ឧទហរណ៍៖ ចំេពះគេ្រមងេរៀបចំែដនដី និង 
រដ្ឋបលដីធ្លី (LMAP) អងគករសងគមសីុវលិែដលបនពិនិតយ ម នកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិេនះ អះ ងថ ថ្វីេបើកមមវធីិ 
េនះ ទទលួបនេជគជយ័ដសំ៏ខនេ់ន មតំបនខ់្លះកេ៏ យ កក៏មមវធីិេនះ មនិបនព្រងឹងសុវតថិភពខងករកនក់បដី់ធ្លី 
ដល់្របជជនមយួែផនកែដលងយរងេ្រគះេ យករបេណ្ត ញេចញេនះេទ ពីេ្រពះថ  តំបនជ់េ្រចើនែដលេគចងប់ន 
រមួមនទងំដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិចផង មនិ្រតូវបន កប់ញចូ លជ្របពន័ធេទកនុងកមមវធីិេនះេទ។

226 អងគករទងំ 
េនះចង្អុលបង្ហ ញថ បញ្ហ គន្លឹះទកទ់ងនឹងករេរៀបចំកមមវធីិ LMAP េនះ គឺ តំបន ់“ែដលទំនងជមនទំនស់” និងតំបន ់
“ែដលមន ថ នភពមនិចបស់ ស់” មនិ្រតូវបនកំណតជ់េគលេ ស្រមប្់របពន័ធផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិេនះេទ ែដល 
មករអនុវត្តជកែ់ស្តង ប ្ត លឲយមនិ ចេទេ្របើ្របស់បន នូវ្របពន័ធផ្តល់កមមសិទធិេនះៃន្រកុម្រគួ រ និងសហគមន ៍

ែដលរស់េនកនុងតំបនែ់ដលបនេ្រគងទុកស្រមបក់រអភវិឌ ន ៍ (ជពិេសស េនកនុង ជធនីភនេំពញ)  តំបនដី់សមបទន 
ឬ ដីែដលអនកមនអំ ច ឬ ្រកុមហុ៊នែដលមនខនងបែង្អកបនកំណតទុ់កជេគលេ ។227 

១៤៤. មនកង្វល់្រប ក្់របែហលគន េនះ ចំេពះករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ មកមមវធីិចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈ ច ់
េ យដំុ ែដលអនុញញ តឲយអនកកនក់បដី់មនសិទ្ឋិេភគៈ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិ ថ ពរ មករណីពិេសស។ មន 
េសចក្តី យករណ៍ថ ករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ មកមមវធីិចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈ ច ់ េ យដំុ្រតូវបនញញីំេ យអំេពើ 
ពុករលួយ េហើយជេរឿយៗ ពិបកនឹងេទេ្របើ្របស់បន េ យ រែតកៃ្រមេស ផ្លូវករ និងមនិផ្លូវករ ែដលត្រមូវឲយ 
បងេ់នះ គឺខពស់គរួសម។ េហតុដូេចនះេហើយេទើបមនកង្វល់ថ ្រគួ រ និងសហគមន ៍ ែដលមនសិទធិ្រសបចបបេ់លើដីធ្លី 
្រតូវបនបដិេសធ “ម្តងេហើយម្តងេទៀត និងេ យបំពន មនិឲយទទលួបនលទធភពេ្របើ្របស់យន្តករផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ 
ដីធ្លីេនះ និងយន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះ” ែដលជករេធ្វើឲយអន្ត យដល់េគលបំណងៃនកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី 
េដើមបកីរកតប់នថយភព្រកី្រក និងេលើកកមពស់សុវតថិភពខងករកនក់បដី់ធ្លី ។228 

១៤៥. គំ តដធំ៏ ែដលបនបន ល់ទុកពីកមមវធីិផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិ មករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈជ្របពន័ធ និង 
ចេ់ យដំុេនះ229 គឺករបេងកើនករផ្តល់សមបទនដី េលើដីែដលមនិទនចុ់ះបញជ ី ឬ ដីមនទំនស់ េហើយជមយួនឹង 

្រគួ រ ែដលភគេ្រចើនមនិ ចេទេ្របើ្របស់បននូវយន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះ ( ម្របពន័ធតុ ករ និងេ្រក្របពន័្ឋ 
តុ ករ) បនបេងកើតឲយមនបរយិកសមយួ ែដលអំេ យផលដល់ករបេណ្ត ញេចញជបន្ត។ ជញឹកញប ់ ករ 
បេណ្ត ញេចញេ យបំពន ្រតូវបនផ្តល់េហតុផលសំ ង មរយៈករអះ ងរបស់រ ្ឋ ភបិលថ ្រគួ រែដល្រតូវបន 
បេណ្ត ញេចញេនះ ខ្វះឯក រ ឬ បណ័្ណ កមមសិទធិ និងកំពុងែតកនក់បដី់ធ្លីេ យខុសចបប ់ ឬ “ករ ងំទីលំេនេ យ 
មនិេរៀបរយ” ឬ កេ៏ទើបែតមករស់េនេលើដីនេពលថមីៗ (្រតូវបនចតទុ់កជ “អនកចំណូលថម”ី ឬ “ជនឱកសនិយម”)។ 
មពិត េទះបីជករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្ល ីមនភពរកីចេ្រមើនកនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន កំន្លងេទថមីៗេនះកេ៏ យ េ យ 
រេករ ្តិ៍ដំែណលៃន្របវត្តិ ្រស្តរបស់កមពុជ កេ៏នែតមន្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន េនខ្វះឯក រ និងបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី 

េនេឡើយ។ ចំ ក្រសុកកនុង្របេទស បនេធ្វើឲយមនភពសមុ្រគ ម ញដល់ដំេណើ រករៃនករេផទ ងផទ តប់ញជ កអំ់ពីអនក 

                                                           
226

 Mark Grimsditch & Nicholas Henderson, គម នកមមសិទ្ឋិ៖ សុវតថិភពដីធ្លី និងវសិមភពកនុងវស័ិយដីធ្លីេនកមពុជ  អងគករ ព នេទកន ់
សន្តិភព (BABC) និងមជឈមណ្ឌ លសិទ្ឋិលំេន ្ឋ ន និងករបេណ្ត ញេចញ (COHRE), អងគករ Jesuit Refugee Service ឆន ២ំ០០៩។ 

227
  ដូចគន ខងេលើ ទំពរ័ ៣។ 

228
  "បញ្ហ សិទ្ឋិដីធ្លី និងផទះសែមបង” របយករណ៍របស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមយួចំនួនេនកមពុជ េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ 
ប ្ត ញសហគមន ៍ បន កជូ់ន ជរបយករណ៍ឧបសមពន័ធៃនរបយករណ៍្រសបស្តីពីបញ្ហ សិទ្ឋិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន េទគណៈកមម ធិករ 
សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម ៌ (CESCR) របស់់អងគករសហ្របជជតិ កនុងករពិនិតយេលើរបយករណ៍របស់កមពុជ េនសមយ័្របជុំ 
េលើកទី៤២ ពីៃថងទី៤ ដល់ៃថងទី២២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩។ 

229
  ដូចគន ខងេលើ ទំពរ័ ១។ 
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ែដលមនសិទធទិទលួបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្ល ី និងដំេណើ រករៃនករផ្តល់សំណងស្រមបស់ហគមន ៍ ែដលពិតជទទលួរង 
ករបះ៉ពល់ ឬ ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យ រែតសកមមភពសមបទនដី។ យ៉ង កេ៏ យ ករបន្តនូវករ 
បេណ្ត ញេចញ ែដលភគេ្រចើនមនអំេពើហិង ផងេនះ មនិ្រតូវបនយកភពសមុ្រគ ម ញទងំេនះ មកេធ្វើជេហតុផល 
សំ ងេទ ។ 

ឃ. ករបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន និងផលបះ៉ពល់េលើេលើជីវភពរស់េន 

១៤៦. ករបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន គឺជបញ្ហ ល លទូេទេនកមពុជ េហើយមនិែមនមនែតេនេលើតំបនដី់សមបទនេនះ 
េទ។ ករកំណតប់េងកើតតំបនក់រពរធមមជតិ្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេឡើង េដើមប្ីរបយុទធទបទ់ល់នឹងបញ្ហ េនះ ជពិេសស  េ យ 

រតំបនដី់ៃ្រព ្រតូវបនេគទទលួ គ ល់ថមនជីវៈច្រមុះរបស់  និងជែផនកដសំ៏ខនម់យួ េនកនុងយុទធ ្រស្តកត ់
បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ។ ប៉ែុន្ត េនកនុងករអភវិឌ កសិ-ឧស ហកមម ផលបះ៉ពល់ែផនកបរ ិ ថ នចមបងបំផុតេន 
ចំេពះមខុ និងែដល ចេមើលេឃើញ គឺករកបបំ់ផ្ល ញៃ្រពេឈើេលើៃផទដីធំៗ ដូចជ ករកបឆ់ក រៃ្រពស្តុក េដើមបេីធ្វើជចំករ 
េកសូ៊ ចំករអំេព ចំករ កសយ ចំករដំឡូងម ីនិងចំករ ្វ យចនទី។ 

១៤៧. មនផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរេលើជីវៈច្រមុះៃនតំបនដី់ៃ្រព។ ៃ្រពស្តុកទកទ់ញទឹកេភ្ល ងតំបន្់រតូពិច ផ្តល់នូវផល 
្របេយជនយ៉៍ងេ្រចើនទកទ់ងនឹង្របពន័ធេអកូឡូសីុ ែដល្របពន័្ឋេនះនឹងែ្រប្របួលទងំ្រសុង េ យ រករកបបំ់ផ្ល ញ 
ៃ្រពេឈើ ។ តំបនែ់ដល្រតូវបនកបឆ់ក រៃ្រព មនិផ្តល់នូវឱកសខងកររស់េន ដូចជៃ្រពស្តុកេនះេទ និងែស្តងឲយេឃើញ 
ពីករបំផ្លិចបំផ្ល ញយ៉ងខ្ល ងំដល់លកខខណ័្ឌ ជ្រមកស្រមបព់ពកួសត្វៃ្រព។ ឧទហរណ៍ៈ តំបនៃ់្រពឡង ់ (ៃ្រពេ្រ ង-ស្តុក 
ធំជងេគបំផុតកនុងតំបនទំ់នបក ្ត ល ែដលេនេសសសល់េនកមពុជ) ឥឡូវេនះ្រតូវបនចតចូ់លជតំបនៃ់្រព ែដល 
កំពុងទទលួរងេ្រគះថន ក។់ តៃម្លខងជីវៈច្រមុះរបស់ៃ្រពឡង ់ ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ មនក្រមតិខពស់េ យមន 
្របេភទេឈើជិតផុតពូជចំននួជង ២០ ្របេភទ និងមនសត្វៃ្រពក្រមចំននួដល់េទ ២៧ ្របេភទ ។230 

១៤៨. ករកបេ់ឈើខុសចបបេ់នែតបន្ត មនិ្រតឹមែតេ យ រែតករផ្តល់សមបទនដីប៉េុ ្ណ ះេទ ប៉ែុន្តែថមទងំេ យ 
រករែ្រប្របួលលំនៃំនេទសន្តរ្របេវសន ៍ េថ្វើេបើមនចបប ់ និងករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភបិល ្រកុមលបតរបស់ 

សហគមន ៍ និងៃដគូអភវិឌ ន ៍ កនុងករ ម នឃ្ល េំមើល និងេធ្វើនិយតកមមេលើករកបេ់ឈើខុសចបបេ់នះកេ៏ យ។231 
េនកនុងតំបនៃ់្រពឡង ់ករក ងផ្លូវថនល់ថមីៗ  បនបំផ្ល ញដល់ៃផទដីៃ្រពេឈើ េហើយផ្លូវថនល់េនះ កស៏្រមួលដល់ករហូរចូល 
នូវអនកកបេ់ឈើខុសចបប ់ និងជនអេន្ត ្របេវសនក៍នុង្រសុក ែដលកំពុងែតកបេ់ឈើខុសចបប ់ កបឆ់ក រៃ្រពយកដី និង 
បរបញ់សត្វៃ្រពផងែដរ។ េឈើែដលមនតៃម្លខពស់ៗ ភគេ្រចើនេឈើែដលជ្របេភទជិតផុតពូជ ដូចជ ្របេភទេឈើ 
្រកញូង បនបតប់ងផុ់តពូជពីតំបនខ់្លះេទេហើយ។ 

១៤៩. សូមបែីតកមមវធីិជក់ កស់្រមប្់របយុទធទបទ់ល់នឹងករកបេ់ឈើ មរយៈករេលើកកមពស់គេ្រមងឥណទន 
កបនូ ដូចជ កមមវធីិកតប់នថយករបំភយេចញឧសម័នពីករកបបំ់ផ្ល ញៃ្រពេឈើ និងករថយចុះៃ្រពេឈើេ្រកម ជំនួយ 
របស់អងគករសហ្របជជត ិ (កមមវធីិ REDD) ក្៏រតូវ្របឈមមខុនឹងករកបេ់ឈើេនកនុងតំបន ់ ែដលបនេ្រជើសេរ ើស 
ស្រមបក់រអភរិក េនះែដរ។ ែផនកមយួៃនបញ្ហ េនះ ទកទ់ងេទនឹងវត្តមនកងកម្ល ងំេយធេន មតំបនៃ់្រពសហគមន ៍
                                                           
230

  ៃ្រពឡង ់“ករគំ មកំែហង” េគហទំពរ័៖ http://preylang.com/threats/. 
231

  មនករេចទ្របកនផ់ងែដរថ ៃដគូអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិមយួ ែដលបនេធ្វើករអស់រយៈេពលជយូរេនកមពុជ ជបព់កព់ន័ធនឹងសកមមភពកប ់
េឈើខុសចបប ់ េនតំបនជ់ួរភន្ំរក ៉ ញក ្ត ល ែដលជតំបនៃ់្រពករពរ។ សូមេមើល David Boyle and May Tittihara, “េមើលមនិេឃើញពី 
បញ្ហ ៃ្រពេឈើ (Blind Eye to Forest’s Plight)” កែសតភនេំពញ ប៉ុស្តិ៍ េនៃថងទី២៦ ែខមនី ឆន ២ំ០១២ ។ 
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េ យេហតុេនះ ករបេងកើនមលូ ្ឋ នេយធ នឲំយមនករកបឆ់ក រៃ្រពយកដីស្រមប់ ងសងរ់ចនសមពន័ធថមីៗ ែដលកនុង 
ករណីខ្លះ បនេធ្វើឲយមនករកបេ់ឈើខុសចបបក់នែ់តេ្រចើនេឡើងែថមេទៀត ពីសំ កទ់ នទុចចរតិ និងជនសីុវលិ 
ែដលភគេ្រចើន្រប បេ់ យ វធុ និង បំភតិបំភយ័ដល់្រកុមលបតសហគមន។៍  

១៥០. ករអភវិឌ ទំនប់ រអីគគិសនីធំៗ សថិតេនកនុងដំ កក់លចបេ់ផ្តើមេនេឡើយ ប៉ែុន្ត ចបស់ ស់ថ តំបន ់
ទងំេនះនឹងមនផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរេលើបរ ិ ថ ន។ ដូចេនកនុងករណីសមបទនដីេផ ងេទៀតែដរ ដំេណើ រករ យតៃម្ល 
ផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន (EIA) ស្រមបសំ់េណើ រគេ្រមងទំនប់ រអីគគីសនី និងករ ងសងទំ់នប់ រអីគគីសនីធំៗ ជកែ់ស្តង 
មនិបន្រប្រពឹត្តេិទេ យ្រគប្់រគនេ់ពញេលញេទ។ េ យែផ្អកេលើករ យតៃម្លដំបងូៗ ចបស់ ស់ថ គេ្រមង រ ី
អគគិសនីធំៗជេ្រចើន នឹងេធ្វើឲយៃផទដីដធំ៏្រតូវលិចទឹក ែដល នឹងបះ៉ពល់ដល់ដីកសិកមម និងដីលំេន ្ឋ ន េហើយភគេ្រចើន 
ៃនទី ងំែដលបនេសនើេឡើងស្រមបគ់េ្រមងេនះ សថិតេនកនុងតំបនដី់ៃ្រពែដលងយរងេ្រគះ ែដលជតំបនេ់ពរេពញេទ 
េ យជីវៈចំរះុសមបូណ៌ែបប និង្របពន័ធេអកូឡូសីុដសំ៏ខន។់ ផលបះ៉ពល់េលើករផ្ល ស់ទីកែន្លងរបស់្រតី និងលទធភព 
េទេ្របើ្របស់ផលនិងអនុផលៃ្រពេឈើ គំ មកំែហងេធ្វើឲយអន្ត យដល់របរចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន។ ម 
ពិត រ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនអំពវនវឲយមនករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវករអភវិឌ ទំនបក់តទ់េន្ល យ៉ប៊រូ ី (Xayaburi) 
េន្របេទស វ េ យ រផលបះ៉ពល់ជសក្ត នុពលៃនទំនបេ់នះេទេលើ្របពន័ធទេន្លេមគងគ ។232  

១៥១. ទឹកជំនន ់ កជ៏កង្វល់ដខ៏្ល ងំមយួេនតំបនទី់្រកុង ដូចជ ជធនីភនេំពញ ជេដើម ែដលមនិមនែផនករទី្រកុង 
បនល្អ ករអភវិឌ សំណង់ គរននែដលមនិបនគិតគូរេ យ្របយត័ន្របែយង និង្របពន័ធលូទឹកស្អុយមនិ្រគប្់រគន ់
បនរមួចំែណកេធ្វើឲយ្របពន័្ឋបង្ហូរទឹកកនុទី្រកុង មនភពរ ករ់អលួជខ្ល ងំ។ ឧទហរណ៍ បនទ បពី់មនករអនុមត័េលើ 
គេ្រមង ងសងអ់ចលន្រទពយរបស់្រកុមហុ៊នសូ៊កគូអុីន េនឆន  ំ ២០០៧ (ែដលេ្រកយមក កទុ់នរមួគន ជមយួនឹង 
្រកុមហុ៊នអភវិឌ អចលន្រទពយ េអដូស ហុងជុន (Erdos Hongjun)) េដើមបអីភវិឌ បឹងកកឲ់យក្ល យេទជតំបនម់យួ ែដល 
មនអគរលំេន ្ឋ ន អគរពណិជជកមម និងមជឈមណ្ឌ លេទសចរណ៍ែដលមនលកខណៈេជឿនេលឿនបំផុត ្រកុមហុ៊ន 
េ យមនកិចចសហករពី ជធនីភនេំពញ បនចបេ់ផ្តើមចកដី់ខ ចបំ់េពញបឹងេនះ េនែខសី  ឆន ២ំ០០៨។ 
ករចកដី់បំេពញបឹងេនះ េធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់្របពន័្ឋបង្ហូរទឹក និងប ្ត លឲយមនទឹកជំននធ់ងនធ់ងរេន មភមូ ិ ែដលសថិត 
េនជំុវញិតំបនអ់ភវិឌ េនះ េ យេគហ ្ឋ ន្រតូវលិចេទកនុងទឹកភក ់ និងទឹកស្អុយ និងេធ្វើឲយ្រគួ រជេ្រចើន្រតូវបងខំចិត្ត 
ចកេចញ េ យ រេគហ ្ឋ នរបស់ពកួេគរស់េនែលងបនតេទេទៀត។ កមពស់ទឹកដកែ់ដលមនក្រមតិខពស់ បនទ បពី់ 
មនេភ្ល ងធំ កជ៏កង្វល់ចំេពះសុខភព ធរណៈ និង ចរមួចំែណកេធ្វើឲយមនកររកី ល លៃនជំងឺននែដលេកើត 
េឡើងេ យ រទឹក ជំងឺ្រគុនចញ់ និងជំងឺ្រគុនឈម។ 

១៥២. ផល្របេយជនព៍កព់ន័ធមយួៃនសមបទនដី គឺករក ងផ្លូវថនល់េ យសមបទនិកបរេទស ែដលជយួ ស្រមួល 
ដល់ករេធ្វើដំេណើ រ ជពិេសស េនតំបន់ ច្់រសយលមយួចំននួ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករក ងផ្លូវ ថនល់ ជ 
េរឿយៗ ត្រមូវឲយមនករកបឆ់ក រៃ្រពយកដី និងករកបរ់លំំេដើមេឈើ។ ជបែនថមេទៀត ករេ្របើ្របស់េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
េនះ មនិមនលកខណៈសមធមេ៌ទ េ យ រសហគមនជ៍េ្រចើនរស់េនកនុង ឬ ែកបរដីសមបទន បន យករណ៍ថ មន 
ករបដិេសធមនិឲយេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់េនកនុងដីសមបទន និងបងខំឲយេ្របើ្របស់ផ្លូវេផ ងេទៀត។ 

                                                           
232

  ទស នវដ្តីេសដ្ឋកិចច(The Economist) “ទេន្លេមគងគ៖ ករភូតកុហក អំពីទំនប់ រអីគគីសនី និងសថិតិ” ៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ មនេន 
េគហទំពរ័៖ http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/07/mekong-river 
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១៥៣. កង្វល់អំពីករបតប់ងគំ់របៃ្រពេឈើ េ យ រករចូលទ្រនទ នយកដី មរយៈសមបទនដី េនកនុងៃ្រពករពរ 
និងជលទ្ឋផលនឲំយមនករបតប់ងល់ទធភពេទ ្រស័យផល និងអនុផលៃ្រពេឈើរបស់សហគមន ៍ ែដលេនះគឺជ 
កង្វល់ ែដលមនជបន្តឥត ច។់ របយករណ៍ឆន  ំ ២០០៧ របស់តំ ងពិេសស SRSG បនេលើកេឡើងថ ករ 
ទ្រនទ នចូលយកដីកនុងតំបនៃ់្រពេឈើពីសំ កស់មបទន និងករបតប់ងល់ទធភពេទ ្រស័យផល និងអនុផលៃ្រពេឈើ 
របស់សហគមន ៍មនពកព់ន័្ឋនឹង្រកុមហុ៊នសមបទនដីចំននួជង ២២ េនកនុងេខត្តចំននួ្របបីំ។ ចប់ ងំពីឆន  ំ២០០៧ 
មក សមបទនដីកនែ់តេ្រចើនែថមេទៀត ្រតូវបនផ្តល់ជូនេទ្រកុមហុ៊នឯកជន េនកនុងតំបនែ់ដលសហគមនជ៍នបទ បន 
េ្របើ្របស់ និង្របមលូជ្របៃពណីនូវផលនិង នុផលៃ្រពេឈើ។ ឧទហរណ៍ ្រកុមហុ៊នអភវិឌ នចំ៍ករេកសូ៊ CRCK 
(៦.១៥៥ ហិក ) ្រកុមហុ៊ន PNT (៧.៩០០ ហិក ) និង្រកុមហុ៊នអភវិឌ ន ៍ និងវនិិេយគ ធី ង៉ (៦.០៦០ ហិក ) 
បនទទលួបនសមបទនដី េដើមបអីភវិឌ ចំករេកសូ៊េនកនុងតំបនៃ់្រពឡង ់ និងេបើ មករ យករណ៍ថ  ្រកុមហុ៊នទងំ 
េនះបនកបឆ់ក រៃ្រពេឈើយកដីេនកនុងតំបនែ់ដលជនជតិេដើមភគតិច បន្របមលូជរ័េឈើស្រមបេ់្របើ្របស់ មទំេនៀម 
ទំ ប។់ េហតុដូេចនះេហើយ សហគមនែ៍ដលទទលួរងផលបះ៉ពល់ពីសមបទនដី កំពុងែតខិតខំយ៉ងលំបកបំផុត េដើមប ី
ចិញច ឹមជីវតិ និងរកេសប ងឲយបន្រគប្់រគន ់។ 

ង. បញ្ហ ជំុវញិលទធភពទទួលបនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ 

១៥៤. កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន កំន្លងេទថមីៗេនះ មនកង្វល់កនែ់តេកើនេ្រចើនេឡើងៗ ទកទ់ងនឹងលទធភពទទលួបន 
ទឹក ្អ ត្រគប្់រគន ់ ស្រមបេ់្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន និង្រគួ រ (ែដលមននយ័ថ ទឹកស្រមប ់ បរេិភគ អនមយ័ 

ធរណៈ េបកគកសំ់េលៀកបំពក ់ដ ្ត សំ្ល និង អនមយ័ផទ ល់ខ្លួន និង្រគួ រ) កនុងចំេ មសហគមនែ៍ដលទទលួ 
ផលបះ៉ពល់េ យ រសមបទនដី អនកករពរបរ ិ ថ ន តំ ងរ ្ឋ ភបិល អនកករពរសិទធិមនុស  និងៃដគូអភវិឌ ន ៍
ដៃទេទៀត។233 កង្វល់េនះមនទងំេលើបញ្ហ កង្វះទឹក និងភពកខ្វកៃ់នទឹក និងមនកង្វល់េផ ងេទៀតថ បញ្ហ ទងំេនះ 
នឹងក្ល យជកមមវតថុៃនជេម្ល ះេនកនុង និងេនជំុវញិតំបនស់មបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ េន 
េលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច និងេនកនុងតំបនៃ់្រពស្តុក េដើមបេី្របើ្របស់ស្រមបដំ់ កំសិ-ឧស ហកមម ករជីកយក 
ែរ ៉ទំនប់ រអីគគសិនី និង ចំេពះគេ្រមងអភវិឌ ន្៍រទង្់រទយធំេផ ងៗេទៀត ។ 

១៥៥. ចបបភ់មូបិលឆន  ំ ២០០១ ែចងថ សមបទនដី មនិ ចបះ៉ពល់ផ្លូវគមនគមន ៍ រមួមនផ្លូវទឹក និង ែដនទឹក 
ប្រមុងែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ្របជពលរដ្ឋស្រមបជី់វភពរស់េន្របចៃំថងរបស់ពកួេគេឡើយ។234 របយករណ៍ 
តំ ងពិេសសឆន  ំ២០០៧ បនកតសំ់គល់អំពីដីសមបទនមយួចំននួែដលបិទ្រចកផ្លូវ និង ផ្លូវថនល់េផ ងេទៀតៗែដល 
អនកភមូេិ្របើ្របស់ស្រមបេ់ធ្វើដំេណើ រេចញចូលតំបនៃ់្រព និងេទកន្់របភពទឹក ។ កររេំ ភបំពនែបបេនះ បនបន្តេកើត 
មនជរហូតមក េហើយមនករេកើនេឡើងនូវករ្រពួយបរមភណ៍កនែ់តេ្រចើនេឡើងៗកនុងចំេ មសហគមនែ៍ដលរងករ 
បះ៉ពល់ អំពីកង្វះទឹកនេពលបចចុបបនន និងេទអនគត និងករបំពុលទឹក ែដលប ្ត ល មកពីសកមមភពសមបទនដី។ 

១៥៦. កង្វល់អំពីទឹកេនតំបនម់នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ែដលបនចង្រកងជឯក រ រមួមន ចំករអំេពរបស់្រកុម 
ហុ៊នេកះកុងេផ្លនេថសិន ខមេភនី (Koh Kong Plantation Company) និង្រកុមហុ៊នេកះកុងសូ៊េហគើរខមេភនី (Koh Kong 
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  សិទធិទទួលបនទឹក ្អ ត ្រតូវបនកំណតថ់ជ សិទធិរបស់មនុស ្រគបរ់បូ កនុងករទទួលបនទឹក្រគប្់រគន ់ មនសុវតថិភព ចទទួលយកបន 
និង ចេទយកមកេ្របើ្របស់បន ចៃលលករកបន ស្រមបេ់្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន និង្រកុម្រគួ រ មនែចងេរៀប ប ់ េនកនុងេសចក្តីពនយទូ់េទ 
េលខ ១៥ របស់គណៈកមម ធិករសិទធិ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌េនែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០២។ 
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Sugar Company) េន្រសុកែ្រសអំបិល និង្រសុកបទុុម គរ េខត្តេកះកុង។235  ឧទហរណ៍ ទកទ់ងនឹង្រកុមហុ៊នេកះ 
កុងសូ៊េហគើរ ខមេភនី សហគមនែ៍ដលរងករបះ៉ពល់ បនអះ ងថ កកសំណល់គីមពីីចំករអំេព បនបំពុល្របភពទឹក 
េនកនុងមលូ ្ឋ ន និងសម្ល ប្់រតីែដលជ្របភពសំខនៃ់ន្របូេតអុីន ស្រមបស់ហគមនរ៍ស់េនេនជំុវញិតំបនេ់នះ េហើយ 
្របជជនរស់េនកនុងមលូ ្ឋ នេនះ បនេឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ េនះ េ យករ កព់កយបណ្តឹ ង មផ្លូវចបប។់ កង្វល់ 
បែនថមេទៀតអំពីបញ្ហ កង្វះទឹក បនែស្តងឲយេឃើញទកទ់ងនឹងសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប 
(Union Development Group) សថិតកនុងឧទយនជតិបទុុម គរ ៃនេខត្តេកះកុង និងចំករអំេពរបស់្រកុមហុ៊ន ភនេំពញ 
សូ៊េហគើរ ខមេភនី និង្រកុមហុ៊នកំពងស់ពឺសូ៊េហគើរ ខមេភនី។ 

១៥៧. េលើសពីេនះេទៀត េនែខ មក  ឆន  ំ២០១០ េនេលើដីសមបទនទំហំ ៩.៩៨៥ ហិក  របស់្រកុមហុ៊ន HLH 

េនកនុងែដនជំរកសត្វៃ្រពភនឱំ ៉ ល់ ្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពងស់ពឺ ែដលផលិត និងែកៃចន េពតបងក តពូ់ជថមីេនះ ្រកុមហុ៊នេនះ 
បនបែង្វរទឹក េដើមបី ងសង្់របពន័ធេ្រ ច្រសពរបស់ខ្លួន។ តំបនេ់នះ គឺជទឹកដីកំេណើ តរបស់ជនជតិេដើមភគតិច 
សួយ ែដលេនេសសសល់េនកមពុជ។ ជនជតិេដើមភគតិចសួយ អះ ងថ ្រកុមហុ៊ន HLH បនបន្តបែង្វរទឹក េ យ 
ករចកដី់ទបអ់រូេនកនុងមលូ ្ឋ ន ែដលបនប ្ត លឲយជនលិ់ចដីែ្រសចំករ។ បនទ បពី់មនករេធ្វើបតុកមមត ៉ របស់ 
សហគមន ៍ ្រកុមហុ៊ន HLH បនេធ្វើករែកែ្របករអនុវត្តេនះរបស់ខ្លួនវញិ ប៉ែុន្តជនជតិេដើមភគតិចសួយភគេ្រចើន បន 
ឈបេ់្របើ្របស់ទឹកេនះ េ យមនករភយ័ខ្ល ចថ ជតិគីមពុីលែដលហូរមកពីចំកររបស់្រកុមហុ៊ន HLH េនះេធ្វើឲយ 
បំពុលទឹក េ យ រពកួេគបនេឃើញទឹកែ្របេទជមនពណ៌េផ ងៗ។ ពកួេគកប៏ន យករណ៍ថ បសុសត្វខ្លះ បន 
ឈ ឺេហើយងប ់ែដលពកួេគេជឿថ មនជបទ់កទ់ងេទនឹងករបំពុលទឹកេនះ។ 

ច. កង្វល់អំពីសន្តសុិខ៖ ករ កព់្រងយកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់រដ្ឋ និងបុគគលិកសន្តសុិខឯកជន 

១៥៨. ករ កព់្រងយកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុរបស់រដឋ្ េដើមបកីរពរផល្របេយជនរ៍បស់្រកុមហុ៊នសមបទនដី ្រតូវ 
បនេគ យករណ៍ថ មនេ្រចើនករណី។ េនេពលចបេ់ផ្តើមដំេណើ រករ ជេរឿយៗ ្រកុមហុ៊ន បន កព់្រងយកងកម្ល ងំ 
េយធរបស់ជតិ ឬ កងកម្ល ងំសន្តិសុខឯកជន េដើមបកីរពរតំបនេ់នះ ែដលកងកម្ល ងំទងំេនះភគេ្រចើន បនេធ្វើករ 
បំភតិបំភយ័ដល់សហគមនេ៍នមលូ ្ឋ ន េហើយពកួេគមយួចំននួៃនកងកម្ល ងំទងំេនះ គឺជអនកទទលួខុស្រតូវចំេពះអំេពើ 
ហិង ែដលពកួេគបន្រប្រពឹត្តិេលើសហគមន ៍ករជ្រមតិទរ្របក ់ឬ បិទផ្លូវេ យ កក់ែន្លង្រតួតពិនិតយ ។ 

១៥៩. មនករណីកនែ់តេ្រចើនេឡើងៗ ែដលកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ បនេ្របើ្របស់ វធុជតិផទុះ េនេពលមនករ 
្របឈមមខុ កគ់ន ជមយួនឹងអនកភមូ ិ ែដលត ៉ ្របឆងំនឹងសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នសមបទនដី ែដលរេំ ភយកដី 
ែ្រសចំករ ៃ្រព ឬ តំបនែ់ដលមន រៈសំខនែ់ផនកវបបធម ៌ ឬ ជំេនឿរបស់ពកួេគ។ ករណីមយួចំននួពកព់ន័ធនឹងករេ្របើ 
្របស់ វធុជតិផទុះ ្រតូវបនចង្រកងជឯក រ កនុងេនះមនករណីខ្លះ ប ្ត លឲយ ្ល បប់តប់ងជី់វតិ ឬ េ្រគះថន កធ់ងន ់
ធងរ មនដូចជ ករណី្រកុមហុ៊ន ធីធី ៉ យ េនេខត្ត្រកេចះ, ្រកុមហុ៊ន ជីងហ ុងរ ី  និង្រកុមហុ៊នចំករេកសូ៊ េហង ្របឌរ័ 
េនេខត្តរតនគីរ,ី ្រកុមហុ៊ន ភនេំពញសូ៊េហគើរ និង្រកុមហុ៊ន កំពងស់ពឺសូ៊េហគើរ  េនេខត្តកំពងស់ពឺ, ្រកុមហុ៊ន ជតិអភវិឌ ន ៍េន 
េខត្តបនទ យមនជយ័ និងេខត្តឧត្តរមនជយ័, និង្រកុមហុ៊ន មនសមបត្តិ េនេខត្តបតដំ់បង។236 េលើសពីេនះេទៀត កង 
កម្ល ងំ្រប ប់ វធុច្រមុះ រមួមនទងំ កង ជ វធុហតថផង ្រតូវបនេ្របើ្របស់ េនេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី េនែខឧសភ ឆន  ំ
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  APRODEV លួចដីធ្លី លួចអនគត  របយករណ៍រេំ ភដីធ្លីេនកមពុជ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១។ 
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  សូមេមើល ជឧទហរណ៍ វេីដអូខ្លីបរបស់អងគករលីកដូ(LICADHO) “ឧបបត្តិេហតុៃនករបញ់ ៥ ្រគប ់មកេលើអនកត ៉ កនុងទំនស់ដីធ្លី កលពី 
ពីរែខមុន បង្ហ ញពីករេកើនេឡើងគួរឲយបរមភៃនករេ្របើ្របស់កំ ំងែដលបងកឲយមនរបសួ និង ្ល ប”់ ៃថងទី២៦ ែខមក  ឆន ២ំ០១២។ 
េគហទំពរ័៖ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=269.   
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២០១២ ្របឆងំនឹងអនកភមូ ិែដល ជញ ធរបនអះ ងថ បនចបយ់កដីែដលជរបស់្រកុមហុ៊ន ចំករេកសូ៊ គឺ្រកុមហុ៊ន 
ប៉សីុហ្វិក េ្រហគន យញ៉-ស្តុក និង ្រកុមហុ៊ន ប៉សីុហ្វិក េភើលយញ៉-ស្តុក។ កនុងករណីសមបទនដីេនេខត្តឧត្តរមនជយ័ 
្រកុមហុ៊ន អងគរសូ៊េហគើរ ្រកុមហុ៊ន ទេន្ល សូ៊េហគើរេខន និង្រកុមហុ៊ន េខន និងសូ៊េហគើរ ែវលី បន កព់្រងយកម្ល ងំៃនកង 

វរេសនតូចេលខ ៤២ េដើមបី ករ់បងំបិទផ្លូវ និងបនជយួ ដល់ករដុតបំផ្ល ញ និងឈូសឆយកេមទចភមូ។ិ 

១៦០. មនករណីបញ់្រប រសម្ល បផ់ងែដរ ជករណីែដលទទលួនូវករចប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំ ែដលេកើតេឡើងន 
េពលថមីៗេនះ ដូចជ ករបញ់្រប រ េនៃថងទី ២៦ ែខ េម  ឆន  ំ២០១២ េទេលើេ ក ឈុត វទុធ ីជសកមមជនករពរ 
បរ ិ ថ នែដលនិយយឥតសំៃច និងែដលជអនកករពរសិទធិមនុស  េនខណៈេពលែដលេ ក្របមលូភស្តុ ង ស្តីពីករ 
កបេ់ឈើខុសចបបេ់នកនុងៃ្រពៃនតំបនភ់ន្ំរក ៉ញភគក ្ត ល  េនេខត្តេកះកុង និងករបញ់្រប រេទេលើ កុមរ ី យុ 
១៤ ឆន  ំ អំឡុងេពលៃនករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ និងប្រងក បេលើ្រកុម ្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនេចទ្របកនថ់ ជ 
“ចលនអបគមន”៍ េនៃថងទី ១៦ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ េនភមូ្ិរបម៉ កនុង្រសុកឆ្លូង េខត្ត្រកេចះ។ 

១៦១. េលើសពីេនះេទៀត ដូចែដលបនេលើកេឡើងពីខងេដើម ្រកុមហុ៊នសមបទនដី កប៏នជលួកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ 
និងបគុគលិកសន្តិសុខ េដើមបបីេងកើតកែន្លង្រតួតពិនិតយ និង កក់្រមតិេលើករេ្របើ្របស់ផ្លូវថនល់។ ឧទហរណ៍ កលពីឆន  ំ
េទ ឆម កំរពរបេ្រមើករឲយ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប េនេខត្តេកះកុង បន មឃតក់រេធ្វើដំេណើ រចូល 
េទកនភ់មូចំិននួពីរ សថិតេនកនុងតំបនដី់សមបទនទំហំ ៣៦.០០០ ហិក  េនឧទយនជតិបទុូម គរ េ យសមជិក 
សហគមន ៍ និងតំ ងអងគករសងគមសីុវលិ។ េលើសពីេនះេទៀត េទះបីជសកមមភពសីុវលិក្តី កក៏រអនុវត្តគេ្រមងផ្តល់ 
បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លីថមី បនទ បពី់ករេចញបទបញជ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េនៃថងទី ៧ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ ្រតូវបន 
្របតិបត្តិេ យ្រកុមយុវជនេស្ល កពកឯ់កស ្ឋ នេយធ ែដលជធមម េស្ល កពកេ់ យកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ(េ យ 
គម ន ្ល កសញញ សំគល់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ) និង យនយន្តេយធ ្រតូវបនផ្តល់ជូនស្រមប ់ដឹកជញជូ នអនកែដល្រតូវ 
បនេ្រជើសេរ ើសេទេធ្វើករ ស់ែវងដីធ្លី។ េយង មរបយករណ៍ែដលទទលួបនពីសហគមន ៍េន មតំបនជ់នបទ ករ 
្របតិបត្តិេនះបនបេងកើនឲយមននូវករយល់្រចឡំ និង នឲំយមនករយល់េឃើញថ យុវជនែដល បនេ្រជើសេរ ើសយកមក 
ស់ែវងដីធ្លី គឺជែផនកមយួៃនកងកម្ល ងំេយធ។ ករបំភតិបំភយ័េនកនុងករណីមយួចំននួ្រតូវ បនេគ យករណ៍។ មន 

កង្វល់ផងែដរថ ្រកុមយុវជនទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត លដម៏នក្រមតិនិងតិចតចួ គឺកនុងករណីខ្លះ ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
េនះមនរយៈេពលែតពីរៃថងប៉េុ ្ណ ះ។ 

ឆ. ផលបះ៉ពល់េលើជនជតិេដើមភគតិច 

១៦២. សមបទនដី និងគេ្រមងអភវិឌ ន្៍រទង្់រទយធំ មនផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរដូចគន េទេលើ សហគមនម៍និែមនជ 
ជនជតិេដើមភគតិច និងសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ប៉ែុន្តេ យែឡកសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ែដលសិទធិ 
កមមសិទ្ឋិសមហូភពរបស់ពកួេគេលើដីធ្លី ្រតូវបនករពរេ យចបបក់នុង្រសុក និងចបបអ់ន្តរជតិេនះ ងយនឹងទទលួរង 
េ្រគះ ស់។ កររេំ ភយកដីរបស់ពកួេគ កំពុងែតេធ្វើឲយអន្ត យដល់លទធភពរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច 
កនុងករចុះបញជ ីដីសមហូភពជដីជ្របៃពណីរបស់ពកួេគ និងករអនុវត្តសិទធិរបស់ពកួេគេដើមបទីទលួបនបណ័្ណ កមមសិទធិដី 
សមហូភព េ យអនុេ ម មចបបភ់មូបិលឆន  ំ២០០១។ 

១៦៣. ខណៈែដល មនេសចក្តី យករណ៍ថ មនជនជតិេដើមភគតិចរស់េនកនុងេខត្តចំននួ ១៥ កេ៏ យ កពី៏រភគ 
បីៃន្របជពលរដ្ឋជនជតិេដើមភគតិចទងំអស់េនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេគ្របទះេឃើញេនកនុងេខត្តភគឦ ន គឺ 
េខត្តរតនគីរ ីនិង េខត្តមណ្ឌ លគីរ ីែដលជនជតិេដើមភគតិច គឺជចំននួ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន េនកនុងេខត្តទងំពីរេនះ។ 
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មនករណីជេ្រចើនេហើយែដលសមបទនដីបនអភវិឌ េ យផទ ល់េនេលើដីរបស់ជនជតិេដើម ភគតិច េហើយជេរឿយៗ 
ដីជនជតិេដើមភគតិចមនេនសល់តិចតចួ ឬ មនិមនេនេសសសល់េ ះ ស្រមបព់កួេគ ចចុះ បញជ ីដីបន។237 
ករអភវិឌ កសិ-ឧស ហកមម កំពុងែតគ្រមមកំែហងដល់្របពន័ធកសិកមមជ្របៃពណីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច េហើយ 
េហតុដូេចនះ គ្រមមកំែហងដល់សន្តិសុខេសប ងរបស់ពកួេគផងែដរ។ បេចចកេទសខងកសិកមមថមី ្រតូវបនយកមកអនុវត្ត 
េនេលើដីរបស់ជនជតេ់ដើមភគតិច េ យគម នករពិេ្រគះេយបល់ជមយួនឹងសហគមន ៍ ែដលជអនក គ ល់តំបនទ់ងំ 
េនះចបស់។ ខណៈែដល ចំករថមីៗែតងែតផ្តល់ឲយមននូវករងរេធ្វើ ែដល មពិតេទ និងជញឹកញប ់ គឺមនបញ្ហ ខ្វះ 
កម្ល ងំពលកមមេន មតំបន់ ច្់រសយល េ យសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចជេ្រចើន ្រតូវបន យករណ៍ថ មនិ 
ចបន ំខ្លួនជមយួនឹងបេចចកេទសខងកសិកមមថមីេនះបនេទ េហើយមនិ ច្រប្រស័យទកទ់ងជភ ែខមរ ឬជភ  

េ្របើ្របស់េ យ្រកុមហុ៊នបរេទសេនះបន េហើយភព នតឹងេនកនុងមលូ ្ឋ ន បនេកើតមនេឡើងទកទ់ងនឹងករចប ់
យកដីេធ្វើជរបស់ខ្លួន និងករ្រគប្់រគងចតែ់ចងចំកររបស់្រកុមហុ៊ន។ លកខខណ្ឌ ករងរ មនិ្រតូវបនពិនិតយ ម ន 
េមើលយ៉ង្រតឹម្រតូវេទ និង្រតូវបន យករណ៍ថ មនក្រមតិទបេ្រកមស្តង់ រជតិ និងអន្តរជតិ ។ 

១៦៤. ដូចែដលបនេលើកេឡើងពីខងេដើម ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងេទៀត កប៏នេធ្វើឲយបះ៉ 
ពល់ដល់ករងររបស់ៃដគូអភវិឌឃន ៍ មនិ្រតឹមែតៃដគូែដលកំពុងែតេធ្វើករងរជយួ សហគមនក៍នុងករចុះបញជ ីដីធ្លី និង 
ទទលួបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីសមហូភពប៉េុ ្ណ ះេនះេទ ប៉ែុន្តែថមទងំអងគករអភវិឌ ន ៍ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជ 
េ្រចើនេទៀត ែដលបននិងកំពុងែតពយយមជយួ េលើកកមពស់របរចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមនេ៍នទីជនបទ និងសហគមន ៍
ជនជតិេដើមភគតិចផងែដរ។238 

 

ជ.  ផលបះ៉ពល់េលើតំបនែ់ដលមន រៈសំខនខ់ងែផនកវបបធម ៌និងខងជំេនឿ 

១៦៥. របយករណ៍ឆន  ំ ២០០៤ របស់តំ ងពិេសស បនេរៀប បអំ់ពី រៈសំខនរ់បស់ដីេនតំបនជ់នបទ ៃន 
្របេទសកមពុជ េ យ រដី គឺជមលូ ្ឋ ន្រគឹះស្រមបក់រេរៀបចំសងគម និងវបបធម ៌ និងរបរចិញច ឹមជីវតិ239 េហើយ 
របយករណ៍ឆន  ំ២០០៧ របស់តំ ងពិេសស បនេលើកេឡើងនូវកង្វល់អំពីកររេំ ភយកដីេ្របើ្របស់ជ្របៃពណី ឬ 
ដីជទីកែន្លងេគរពសកក រៈបជូ ែដលបនបះ៉ពល់ទងំសហគមនម៍និែមនជនជតិេដើមភគតិច និង សហគមនជ៍នជតិ 
េដើមភគតិច។ េ យែឡក របយករណ៍ឆន  ំ២០០៧ របស់តំ ងពិេសស  បនកតសំ់គល់អំពីផលបះ៉ពល់ ែដល 
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  ឧទហរណ៍ កនុងករណីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចភនង កនុងឃំុប៊ូ្រ  េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី ែដលរងផលបះ៉ពល់េ យករផ្តល់សមបទនដី 
េសដ្ឋកិចចឲយ្រកុមហុ៊ន Socfin-KCD (លុចសំបរួ-កមពុជ) និង្រកុមហុ៊ន េំកសូ៊ ក់ ក ់ (្របេទសេវៀត ម)។ សូមេមើលរបយករណ៍ 
អងគករ FIDH ែផនក ៣.៣.២. ។ េនេខត្តរតនគីរផីងែដរ េបើេយង មរបយករណ៍ែដលេផ្ត តេលើសមបទនដីេនកនុង្រសុក ែវង (្រកុមហុ៊ន 
្រកុង បុក) និងកនុង្រសុក អណ្តូ ងមស (្រកុមហុ៊ន េហង ្របឌរ័ ្រកុមហុ៊ន សីុ អ ឌី C.R.D និង ្រកុមហុ៊ន សន អុិនេវសេមន េនែផនក 
ខងលិចៃនទេន្ល និង្រកុមហុ៊ន ហ៊ង នអូយ៉ វ និង្រកុមហុ៊ន ៧ មក  ប៉រសី េនែផនកខងេកើតៃនទេន្ល) ។ សហគមនភ៍ូមចិន ់ យករណ៍ថ 
ដីែ្រសចំកររបស់្របជពលរដ្ឋ ៤៧ ្រគួ រ សថិតេនកនុងតំបនស់មបទន េហើយសហគមនក៍ តធំ យករណ៍ថ មន្របជពលរដ្ឋ ៣០ 
្រគួ រ និងសហគមនញ៉៍ង បន យករណ៍ថ មន្របជពលរដ្ឋ ១៦ ្រគួ រ ែដលរងផលបះ៉ពល់។ សហគមន៍ ល លេលង បនបញជ ក ់
ថ ដីភគេ្រចើនរបស់សហគមនខ៍្លួនសថិតេនកនុងតំបនដ់ីសមបទនមនទំហំ ១.៩០០ ហិក ។ អនកភូម ិ បន យករណ៍ថ ករ ស់ែវងដី 
សមបទនជទូេទ គឺ្រគបដណ្ត បេ់លើដីែ្រសចំកររបស់ពួកេគ និងដីៃ្រព រមួទងំ ដីស្រមប់ ដំំ ំច្រមុះ មន ្ំរសូវ បែន្ល និងេដើម ្វ យចនទី។ 
សូមេមើលរបយករណ៍ Andrea Bues, ករេកើនេឡើងសមព ធៃនេសចក្តី្រតូវករស្រមបដ់ីធ្លី– ភពសមុ្រគ ម ញចំេពះជីវភពរស់េន របស់អនក 
ភូមជិនបទេនកនុង្របេទសកំពុងអភវិឌ ៈ ករណី្របេទសកមពុជ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ ែដល ច រកបន មរយៈេគហទំពរ័៖ 
 http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/Studien/Cambodia_Increasing_Pressure_final_Nov11.pdf. 

238
  ដូចគន ខងេលើ។ ករសិក បនបង្ហ ញថ អសន្តិសុខេសប ង និងករបតប់ង្់របៃពណី គឺជលទ្ឋផលែដលប ្ត លមកពីសមបទនទងំេនះ។  

239
  របយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៤ ទំពរ័ ២៧។ 
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សមបទនដីរបស់្រកុមហុ៊នអ៊ជីូ ន (Wuzhishan) េនេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី េទេលើដី្របៃពណីរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើម 
ភគតិចពនង, ផលបះ៉ពល់ៃនសមបទនដីស្រមបេ់ទសចរណ៍ធមមជតិ ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូន ្រកុមហុ៊ន ញូវ កូសម៉ ូ ឌីេវ 
ឡុបេមន (New Cosmos Development (Cambodia)) េទេលើដីជ្របៃពណី និងេលើតំបនែ់ដលមន រៈសំខនខ់ង 
ែផនកវបបធម ៌ និងករេគរពបជូរបស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចសួយ េន្រសុក ឱ ៉ ល់ េខត្តកំពងស់ពឺ, និងករ ក ់
កំហិតេលើ្រពះសងឃ កនុងករេរៀបចំពិធី សន មែបប្របៃពណី េ យ រសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊ន ភពីមុចិ េនេខត្ត 
េពធិ ត។់240 សមបទនដីទងំេនះ េនមនសកមមភពេនេឡើយ (េលើកែលងែតសមបទនដីរបស់្រកុមហុ៊ន ញូវ កូសម៉ូ 
ឌីេវឡុបេមន េន្រសុកឱ ៉ ល់ែដលបនបញឈបដំ់េណើ រករ)។ 

១៦៦. េនែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១១ សមបទនដី ្រតូវបនផ្តល់ជូន្រកុមហុ៊ន យីះេចៀ ធរួហី មឹ ឌីេវឡុបេមន (េខមបូ ) 
(Yeejia Tourism Development (Cambodia)) ស្រមបក់សិ-េទសចរណ៍ និងតំបនេ់ទសចរណ៍ធមមជតិ េតទឹកពុះ េន 
េលើដីរបស់ជនជតិេដើមភគតិចសួយ េន្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពងស់ពឺ ែដលជនគ់ន ជមយួនឹងសមបទនដីរបស់្រកុមហុ៊ន 
ញូវ កូសម៉ ូ ឌីេវឡុបេមន។241 េតទឹកពុះ មន រៈសំខនែ់ផនកវបបធម ៌ និងជំេនឿរបស់ជនជតិេដើមភគតិចសួយ។ 
របយករណ៍ែខ តុ  ឆន  ំ២០១១ របស់សហពន័ធអន្តរជតិេដើមបសិីទធិមនុស  (FIDH) បនសរេសរចង្រកងជឯក រ 
អំពីករបំផ្លិចបំផ្ល ញៃ្រព រក  និងទីកែន្លងបញចុ ះសពរបស់ជនជតិេដើមភគតិចពនង េនប៊្ូរ  េ យរថយន្តប៊លូដូហ រ័ 
កនក់បេ់ យជនជតិែខមរ ែដលបនចុះកិចចសនយបន្តពី្រកុមហុ៊ន សូហ្វីន េខសីុឌី (Socfin-KCD) (ជ្រកុមហុ៊នប ្ត ក ់
ទុនរមួគន រ ង ្រកុមហុ៊នែដលចុះបញជ ីេន្របេទសលុចសំបរួ (Luxembourg-registered Socfinasia) និង្រកុមហុ៊នកនុង 
្រសុកេឈម ះ ខូវ ជឺលី ស្រមបដី់សមបទនចំករេកសូ៊)។242 ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ី េនេខត្តរតនគីរ ីកប៏នឈូសឆយ 
ែផនកខ្លះៃនៃ្រព រក របស់សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចទំពូន េន្រសុកលំផត។់ ្រកុមហុ៊នេនះបនបញឈបស់កមមភព 
របស់ខ្លួន បនទ បពី់មនបតុកមមត ៉ ចំននួ បី ឬ បនួេលើក ពីសំ កស់ហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ែដលទទលួរងករ 
បះ៉ពល់ ។ 

១៦៧. េលើសពីេនះេទៀត ដីសមបទនទំហំ ៦.០០០ ហិក  ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនេទ្រកុមហុ៊នជតិអភវិឌ ន ៍េនកនុង 
តំបនក់រពរេទសភពបនទ យឆម  ក្៏រគបដណ្ត បេ់លើទលួ្រប ទបុ ណចំននួ្របមំយួ243 េហើយដីសមបទនេនះ បនេធ្វើ 
ឲយបះ៉ពល់ និងរេំ ភចូលដីែ្រសចំករែដលជរបស់្របជជនចំននួជង ៩០០ ្រគួ រ េនកនុងភមូចំិននួ ្រប ំ កនុងឃំុ 
បនទ យឆម  ្រសុកថមពកួ េខត្តបនទ យមនជយ័ និងភមូចំិននួបី េនកនុងឃំុអំពិល ្រសុកបនទ យអំពិល េខត្តឧត្តរមនជយ័។ 
ទលួចំននួពីរ កនុងចំេ មទលួ្រប ទចំននួ្របមំយួ េឈម ះ នមង និង អន្លង្់រពិច ្រតូវបន្រកុមហុ៊នឈូសឆយអស់ 
េហើយ ថ្វីេបើមនករត ៉ ពីសហគមនេ៍នមលូ ្ឋ នកេ៏ យ។ ទលួ នមង គឺជទីកែន្លងែដលសហគមនម៍លូ ន ន េទបន ់
្រសនសំុ់េសចក្តសុីខ ភពរកីចេ្រមើនរងុេរឿង និងសំុទឹកេភ្ល ង ដល់ភមូរិបស់ពកួេគជេរៀង ល់ឆន  ំ ជពិេសស េនេពល 
ចូលឆន ្ំរបៃពណីែខមរ ។ 

ឈ. ផលបះ៉ពល់េលើ្រស្តី និងេកមង្រសី 

                                                           
240

  របយករណ៍តំ ងពិេសស ឆន ២ំ០០៤ ទំពរ័ ១៤។ 
241

  អនុ្រកឹតយ េលខ ៧៧ ចុះៃថងទី៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១។ 
242

  FIDH ដីធ្លីេនកមពុជ ្រតូវបនេគកបឆ់ក រសំ បសិ់ទធិ ដំំ េំកសូ៊ ៖ ផលវបិកៃនករ ដំំ ំេកសូ៊េ យ Socfin-KCD មកេលើសហគមន ៍
ជនជតិេដើមភគតិច េន្រសុកប៊ូ្រ  េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី ែខតុ ឆន ២ំ០១១ ែផនក ៥.៤.៣។ 

243
  ទួលបុ ណទងំេនះគឺ ១) ទួលេគកវត្ត ២) ទួលែ្រសរងូ ៣) ទួល ក ់៤) ទួល្រគឹះមមងំ ៥) ទួលព្រង ៦) ទួលដំរសីុីកេនទល។ 
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១៦៨. ករផ្តល់សមបទនដី បនេធ្វើឲយបះ៉ពល់ជពិេសសេទេលើ្រស្តី និងេកមង្រសី ឧទហរណ៍ េនកនុងែផនកទកទ់ង 
នឹងករងរ ជីវភពរស់េន សន្តិសុខ និង រចនសមពន័ធនិងតនួទីរបស់្រគួ រ។ សមបទនដី រមួចំែណកេធ្វើឲយមនករ 
ថយចុះដី និង ៃ្រពេឈើស្រមបក់ររស់េន េ យប ្ត លឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរចំេពះឱកសស្រមបរ់បរចិញច ឹមជីវតិ និង 
ករែ្រប្របួលដល់លំនៃំនកម្ល ងំពលកមម និងករេធ្វើអេន្ត ្របេវសន។៍ កង្វះធនធន បនេធ្វើឲយសហគមន ៍ ្របឈមមខុនឹង 
បញ្ហ ទកទ់ងនឹងសន្តិសុខេសប ង េហើយសហគមនជ៍េ្រចើន្រតូវបងខំចិត្តចកេចញពីតំបនែ់ដលពកួេគរស់េន េដើមបេីទ 
ែស្វងរកករងរេធ្វើ ឬ េសប ង រ។ ឧទហរណ៍ េនេខត្ត្រកេចះ ជេខត្តែដលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ភគេ្រចើន្រតូវ 
បនផ្តល់េនះ មនេសចក្តី យករណ៍ថ បរុស បនចកេចញេទកនេ់ខត្តេផ ងៗ េដើមបែីស្វងរកផលអនុផលៃ្រពេឈើ 
ែដលែលងមនេនកនុងតំបនរ់បស់ខ្លួន។ ្រស្តី ្រតូវបន យករណ៍ថ បនចកេចញេទតំបនជិ់តៗេនះ កដូ៏ចជេធ្វើ 
ដំេណើ រេទេ្រក្របេទសកមពុជ េដើមបេីធ្វើករងរេន មចំករ ឬ េធ្វើជអនកេធ្វើករ មផទះ។244 ជញឹកញប ់ មនែត 
សហគមន្៍របុសៗប៉េុ ្ណ ះ ែដលនឹងទទលួបនឱកសករងរជកមមករេន មចំករ េ យ រេហតុផលខងវបបធម ៌
ែដលនេំទដល់ករេធ្វើឲយមនករផត្់រស្តីេចញកនែ់តខ្ល ងំេឡើងែថមេទៀត ែដល្រស្តី ជទូេទ្របឈមខ្ល ងំរចួេទេហើយ 
េទនឹងភព្រកី្រក និងកង្វះ រែដលមនជីវជតិ្រគប្់រគន។់ 

១៦៩. ចំេពះ្រស្តី និងេកមង្រសីទងំជជនជតិេដើមភគតិច និងមនិែមនជនជតិេដើមភគតិច េន មតំបនជ់នបទ 
ច្់រសយល វត្តមនថមីៃន “អនកមកពីខងេ្រក” (ជនជតិែខមរែដលមនិែមនជអនកេនតំបនេ់នះ និងជនបរេទស ែដល 

កំពុងបេ្រមើករងរឲយ្រកុមហុ៊នសមបទនដី) គឺកង្វល់បែនថមេទៀតទកទ់ងនឹងសុវតថិភពែដល ចេកើតេឡើង ដូចជ អំេពើ 
ប្លន ់ េចរកមម និងអំេពើហិង េលើរបូ ងកយ រមួទងំ កររេំ ភេសពសនធវៈផងែដរ។ ករណ៍េនះមន រៈសំខន ់ជ 
ពិេសសចំេពះ្រស្តី ែដលជ្របៃពណី ្រតូវេធ្វើដំេណើ រេទៃ្រពេដើមបេីទរកេសប ង រ និង ផលអនុផលៃ្រពេឈើ។ មន 
េសចក្តី យករណ៍ថ ឥឡូវេនះ ្រស្តីមយួចំននួេ្រជើសេរ ើសេធ្វើដំេណើ រជ្រកុម។ កង្វល់ចំេពះសន្តិសុខ កម៏នចំេពះ្រស្តី 
ែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ និងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទកែន្លងថមី ែដលជេរឿយៗ សថិតេនឆង យពីទី្រកុង ែដលនមំកនូវ 
ភពអវត្តមនរបស់ ប្តី និង ចញ់តិ ែដលពកួេគ្រតូវវលិ្រតឡបេ់ទេធ្វើករេនកនុងទី្រកុងវញិ  

១៧០. ្រស្តី និងមនុស ចស់ កដូ៏ចជ កុមរ ជេរឿយៗ សថិតេនជូរមខុ េនេពលេធ្វើបតុកមម។ ្រស្តីែដលពកព់ន័ធនឹង 
ទំនស់ដីធ្លី េនតំបនបឹ់ងកក ់មនសកមមភពេក្ល វក្ល ស់។245 កលពីមនុ សហគមន ៍បនសនមតថ់ ្រស្តី និងកុមរ មនិ 
សូវចំជទិសេ ៃនករ យ្រប ររបស់អជញ ធរេទ េហើយេហតុដូេចនះ ពកួេគ ជអនកដឹកនបំតុកមម ប៉ែុន្តជកែ់ស្តង មន 
ករណីអំេពើហិង េលើ្រស្តី េនកនុងបរបិទបតុកមមកនែ់តេ្រចើនេឡើងៗ េហើយមនករឃំុខ្លួនេ យបំពនចំេពះបតុករជ 
្រស្តីេភទ។ កនុងរយៈេពលប៉នុម នែខកន្លងេទថមីៗ េនះ ្រស្តីបនអនុវត្តសកមមភព ធរណៈកនែ់តខ្ល ងំក្ល េឡើង កនុងករ 
ករពរខ្លួនទបទ់ល់នឹង ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំែដលេធ្វើេឡើងេ យកងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ។ េនកនុងឧបបត្តិេហតុមយួ កល 
ពីែខ មនី ឆន  ំ ២០១២ តំ ង្រស្តី ៃនសហគមនបឹ៍ងកក ់ បនេ ះ វបង្ហ ញសុដនរ់បស់ខ្លួនជ ធរណៈ េដើមប ី
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  Margherita Maffii ឧបតថមភេ យ Heinrich Böll Foundation ភពជអនកដឹកនរំបស់្រស្តី ៖ ករណីសិក មយួេនកមពុជ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ 
ែដល ចរកបនេលើេគហទំពរ័៖ http://www.kh.boell.org/ downloads/Women_leadership_case_study_report_July_2011_1_ 
FINAL. pdf 

245
  អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ (Amnesty International) ករបេណ្ត ញេចញ និងករតសូ៊តទល់េនកមពុជ៖ ្រស្តី ៥ របូ និយយពីេរឿង ៉ វ 
របស់ខ្លួន ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១។ 
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េចៀស ងករចបខ់្លួនពីសំ កន់គរបល ែដលេនះជករបង្ហ ញឲយេឃើញពីភពអស់សងឃមឹ ែដលមនិធ្ល បម់នពីមុន 
មក។246 

១៧១. សកមមជនជ្រស្តីែដលពកព់ន័ធនឹងជេម្ល ះដីធ្លី បន យករណ៍អំពី ករគ្រមមគំែហង និងករបំភតិបំភយ័េលើ 
ខ្លួនពកួេគ និង្រកុម្រគួ ររបស់ពកួេគ ែដលជករេធ្វើឲយខូចខតដល់ទំនកទំ់នង្រគួ ររបស់ពកួេគ និងសុខភពផ្លូវ 
ចិត្ត។ ្រស្តីជេ្រចើន យករណ៍អំពី រមមណ៍អស់សងឃមឹ និងករធ្ល កទឹ់កចិត្ត រមមណ៍ចងេ់ធ្វើអត្តឃត និងជបួ្របទះ 
ថ នភពៃនករែលងលះគន  និងកររស់េនែបកគន  ទកទ់ងេទនឹងទំនស់ដីធ្លីរបស់ពកួេគ និងករពកព់ន័ធ្កនុងបណ្តឹ ង 

ត ៉ អំពីដីធ្លី។ 

១៧២. ្រស្តី បន្តករឈចឺប្់របកបេ យភពមនិសមម្រត េនកនុងដំេណើ រករបេណ្ត ញេចញ និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
េ យ រពកួេគមនករទទលួខុស្រតូវទងំចំេពះកររក្របកចំ់ណូល និងកដូ៏ចជករែថទ្ំរគួ រ និង េគហ ្ឋ នផង 
ែដរ។247 េនេពលមនបញ្ហ េកើតេឡើងទកទ់ងនឹងករេ្របើ្របស់េស ជមលូ ្ឋ នេនតំបន់ ងំទីលំេនថម ី ដូចជ ទឹក 
និងអនមយ័ ្រស្តី និង កុមរ ជេរឿយៗ ទទលួរងផលបះ៉ពល់្របកបេ យភពវសិមម្រត េ យ រពកួេគ គឺជ 
អនកែដលមនវត្តមនេ្រចើនេនេលើតំបន់ ងំទីលំេនថមី។ កនុងករណីសមបទនដីេនកនុងតំបនទី់្រកុង ែដលនមំកនូវករ 
បេណ្ត ញេចញ ្រស្តីបនបតប់ងក់រងរ និង្របភពរបរចិញច ឹមជីវតិ កនុងករណីខ្លះ មរបយករណ៍បនឲយដឹងថ ្រស្តី 
បតប់ងេ់្រចើនជងបរុស ជពិេសស ្របសិនេបើពកួែក្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេទទីកែន្លង ងំទីលំេនថមីសថិតេនឆង យពីទី្រកុង។ 
ករងរដូចគន ែដលមនេន មតំបន់ ងំទីលំេនថមី ជេរឿយៗ មនិ ចជយួ ឲយពកួេគរក ក្រមតិជីវភពរស់េនេសមើគន  
នឹងក្រមតិជីវភពេនកនុងទី្រកុងែដលមនដងសីុ់េត្របជជនខពស់េនះេទ។ េ យមនករបតប់ង្់របកចំ់ណូល និងករ 
លំបកទកទ់ងនឹងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនះករទទលួទន្រ  ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ បនេកើតមនជទូេទ េហើយ 
ែដល ទកទ់ងេទនឹងភព នតឹងេនកនុង្រគួ រកនែ់តេ្រចើនេឡើងៗ និងអំេពើហិង េនកនុងករណីជេ្រចើន។ ករមន 
ៃផទេពះេ យមនិបនេ្រគងទុកជមនុៃន្រស្តី េន មតំបន់ ងំទីលំេនថម ី ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ មនលកខណៈរកី 
ល ល េ យ រកង្វះលទធភពទទលួបនេស ខងករេធ្វើែផនករ្រគួ រ (េស ពនយរកំេណើ ត)។ 

១៧៣. ្រស្តី ក្៏របឈមមខុនឹងករលំបកទកទ់ងនឹងករចុះបញជ ី្រទពយសមបត្តិ និងបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី ែដលជករេធ្វើឲយ 
ចុះេខ យដល់សុវតថិភពខងករកនក់បរ់បស់ពកួេគ និងេធ្វើឲយពកួេគងយទទលួរងេ្រគះ ពីសមបទនដី ែដល្រតូវបន 
ផ្តល់េនេលើដីែដលពកួេគកំពុងរស់េន។ កនុងចំេ មបណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លីសរបុ ែដល្រតូវបនេចញរហូតមកដល់ ្រតឹមែខ 
មថុិន ឆន  ំ ២០១០ មនបណ័្ណ កមមសិទធិដី្របមណជ ៧០ ភគរយ ្រតូវបន យករណ៍ថ ជ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ 
គូ ្វ មភីរយិ មន ២០ ភគរយ ជកមមសិទធិរបស់្រស្តី  មន ៥ ភគរយ ជកមមសិទធិរបស់បរុស និង ៥ ភគរយេទៀត ជ 
កមមសិទធិរបស់វត្ត។248 មរបយករណ៍បនឲយដឹងថ េ យករេធ្វើសហ្របតិបត្តិករជមយួនឹង ្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ មនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនន េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករចុះបញជ ី្រទពយសមបត្តិ ែដល 
មន្រស្តីជមច ស់កមមសិទធិ ែដលកិចចករេនះ ចទទលួរងផលបះ៉ពល់ ពីក្រមតិទបៃនករចុះបញជ ី ពហ៍ពិពហ៍ជផ្លូវ 

                                                           
246

  អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ កមពុជ៖ កព់ន្ឋនគរេ យ រែតករបេញចញមតិ បចចុបបននភពៃនតំបនប់ឹងកករ់បស់ទី្រកុងភនេំពញ ឆន  ំ
២០១២  ែផនក ៣.៤ ចរកបនេលើេគហទំពរ័៖ https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/asa230102012en? CMD= 
VEROBJ&MLKOB=31770732121 

247
  សូមេមើលរបយករណ៍របស់ COHRE ករ ទ បសទងព់ីផលបះ៉ពល់ៃនករបេណ្ត ញេចញេទេលើ្រស្តី េន ជធនីភនេំពញ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១។ 

248
  ែផនករអភវិឌ នយុ៍ទធ ្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ែផនកទី២ ទំពរ័ ៣៤ កថខណ័្ឌ ទី១១១។ សូមេមើលផងែដរ នូវគេ្រមង ្រគប្់រគងរដ្ឋបល និង ដីធ្លី 
េនកមពុជ ៖ សមភពេយន៉ឌរ័ កនុងករចុះបញជ ីដីធ្លីជ្របពន័ធ  របយករណ៍ ទ បសទងម់តិ ែខេម  ឆន ២ំ០១០។ 
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ករ។249 េទះបីជបណ័្ណ កមមសិទ្ឋ ិកនែ់តេ្រចើនេឡើងៗ ្រតូវបនចុះបញជ ីេ យ កេ់ឈម ះរបស់្រស្តីកេ៏ យ ក្៏រស្តីែដលជ 
សហកមមសិទធិ្រទពយរមួ យករណ៍ថ ពកួេគមនបញ្ហ ទកទ់ងនឹងសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិេនះ េនេពលសថិតកនុង ថ នភព 
ៃនករែបកបកគ់ន  ករេបះបងេ់ចល អំេពើហិង កនុង្រគួ រ ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េ្រចើន ដង និងករែលងលះគន  ។250 
េនកនុងទិដ្ឋភព មយួ ៃនទិដ្ឋភពែដលបនេលើកេឡើងខងេលើេនះ ្រស្តីែដលមនចំណូលទប (និងកូនៗរបស់ពកួ 
េគ) ្រតូវសថិតេនកនុង ថ នភពមនិេទៀងទតទ់កទ់ងនឹងសិទធិេលើ្រទពយសមបត្ត។ិ 

ញ. ផលបះ៉ពល់េលើកុមរ 

១៧៤. ផលបះ៉ពល់ដេ៏្រចើនេលើសលុបេលើកុមរ គឺទកទ់ងេទនឹងភពយ៉បយឺុ់នៃនជីវភពរស់េន ែដល ពកព់ន័ធ 
ជមយួនឹងសុវតថិភពខងករកនក់បដី់ធ្ល ី ករបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន និងកររេំ ភយកដី ្រពមទងំករបេណ្ត ញេចញេ យ 
បំពន និង ករ ងំទីលំេនថមី។ បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ បះ៉ពល់ដល់លទធភពរបស់ពកួេគេដើមបទីទលួបនេស ជ 
មលូ ្ឋ នដូចជ សុខភព និង ទឹក ្អ ត និងអនមយ័ ្រគប្់រគន ់កដូ៏ចជឱកសទទលួបនករអបរ់រំបស់ពកួេគ។ កនុង 
ករណីមនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន កុមរ េនេពលេនះ ្រតូវេបះបងេ់ចលករសិក  ឬ ក្៏រកុម្រគួ រ្រតូវរស់េនែបកគន  
េ យទុកកូនឲយរស់េនជិតទី ងំែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ េដើមបឲីយពកួេគបនេរៀនបញចបឆ់ន សិំក ។ កនុងករណីខ្លះ 
្រគួ រ ្រតូវបងក់ៃ្រមមនិផ្លូវករ េដើមបផី្ល ស់ប្តូរកូនរបស់ខ្លួនពី េរៀនមយួ េទ េរៀនមយួេទៀត េហើយកៃ្រមមនិ 
ផ្លូវករ្របចៃំថង ែដល្រតូវបនទរេ យេ ក្រគូ-អនក្រគូ គឺជក កប់នទុកបែនថមេលើចំណូលដតិ៏ចតចួរបស់្រគួ រ។ 

១៧៥. មនបញ្ហ ទកទ់ងនឹងពលកមមកុមរផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ករសិក ្រ វ្រជវមយួ បនរកេឃើញថ កុមរ្រតូវ 
បនបនឲយឈបេ់ទ េរៀន េដើមបមីកជយួ េធ្វើករ និងរក្របកចំ់ណូល្រទ្រទង្់រគួ ររបស់ពកួេគ ែដលកំពុងែតខំ 
្របឹងតសូ៊ពុះពរ េ យ រែតផលបះ៉ពល់ែដលប ្ត លមកពីសមបទនដី។251 ដូចគន នឹងផលបះ៉ពល់េលើ្រស្តី និង 
េកមង្រសីដូចែដលបនេរៀប បខ់ងេលើែដរ ត្រមូវករខងមខុរបរចិញច ឹមជីវតិ ចប ្ត លឲយមនករបះ៉ពល់ដល់រចន 
សមពន័ធ្រគួ រ េ យ រឳពុក-ម្ត យ ្រតូវចកេចញេដើមបេីទរកករងរេធ្វើ ែដល ចបេងកើនឧបបត្តិេហតុៃនអំេពើហិង  
កនុង្រគួ រ។ ករមនៃផទេពះែដលមនិបនេ្រគងទុកជមនុ ប ្ត លឲយ្រគួ រជេ្រចើន មនកូនេ្រចើន ែដលមនិ ច 
មនលទធភពចិញច ឹម ឬ ឲយចូលេរៀនបន។ ជរមួ ផលបះ៉ពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លង និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមី ចន ំ
ឲយមនករបះ៉ទងគិចខ្ល ងំ ស់ចំេពះកុមរ។ 

១៧៦. ្រកុមហុ៊នសមបទនដីខ្លះ បនចូលរមួកនុងកិចចផ្តួចេផ្តើមពិេសស និងេ យសម័្រគចិត្ត ជកយវកិរមយួែដលចូល 
េទកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករទទលួខុស្រតូវចំេពះសងគមរបស់ ជីវកមម េហើយែដល ចមនឥទធិពលវជិជមនេលើសុខុមល 
ភពរបស់កុមរ ដូចជ ករបេងកើតមណ្ឌ លសុខភព និងថន កេ់រៀន េន មតំបនជ់នបទ ច្់រសយល។ ឧទហរណ៍ៈ 
្រកុមហុ៊ន Socfin-KCD បនវនិិេយគេទេលើគេ្រមងខងសងគម េ យករេរៀបចំែកលំអរជថមីនូវ បឋមសិក  
ចំននួពីរខនង េនប៊្ូរ  ែដលផ្តល់ករអបរ់ជំភ ែខមរ (ប៉ែុន្តមនិែមនជភ េ្របើ្របស់េនកនុងមលូ ្ឋ នេទ -ភ ជន 

                                                           
249

  គូ ្វ មភីរយិែដលេទើបេរៀបករថមីៗ ជធមម  មនិបនចុះលិខិត ពហ៍ពិពហ៍ឲយបន្រតឹម្រតូវេទ។ ចំេពះ ្វ មភីរយិ ែដលបនចុះលិខិត 
ពហ៍ពិពហ៍្រតឹម្រតូវវញិ េនេពលមនករែលងលះ គឺែតងជួបនូវនីតិវធិីលំបកសមុ្រគ ម ញ (ចំ យថវកិ) ខណៈែដលគូ ្វ មភីរយិ 

ែដលមនិបនចុះលិខិត ពហ៍ពិពហ៍្រតឹម្រតូវ ករែលងលះគឺ្រគនែ់តេទករយិល័យឃំុ-សងក ត ់េដើមប្ីរបកសពីករែលងលះជករេ្រសច។ 
250

  Mehrak Mehrvar, ឆយ គីមស័រ និង ម ី សមបត្តិ ទស នៈទនរបស់្រស្តី ៖ករណីសិក ពីករចុះបញជ ីដីធ្លីជ្របពន័ធេនកមពុជ ែខកកក  ឆន  ំ
២០០៨ គ្ំរទេ យអងគករ េយនឌរ័ និងអភវិឌ នេ៍នកមពុជ និងអងគករ Heinrich Böll Stiftung Cambodia។ 

251
  ឧទហរណ៍ ករណីៃនករ ដំំ អំំេព េនេខត្តេកះកុង សូមេមើល APRODEV របយករណ៍រេំ ភដីធ្លីេនកមពុជ៖ លួចដីធ្លី លួចអនគត 
េចញ េនែខធនូ ឆន ២ំ០១១។ 
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ជតិពនង) និងេ យបនផ្តល់្របកែ់ខជូនេ ក្រគូ-អនក្រគូ និងកររមួវភិគទនចំេពះេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ និងសមភ រៈ 
េរៀន។252 ្រកុមហុ៊ន េ្រហគនឌីស ធីមបឺ (Grandis Timber) េនេខត្តកំពងស់ពឺ បនបេងកើតគិ ន ្ឋ នស្រមប ់

ពលករ និងមជឈមណ្ឌ លែថទកុំមរស្រមបកូ់នរបស់ពលករ។ 
 

VIII. លទធភពទទលួបនដេំ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព 

ក. ភពមន និងលទធភពេ្របើ្របស់ ៃនយន្តករេ្រក្របពន័ធតុ ករែដលមន្រ ប ់

១៧៧. ដូចែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ មនយន្តករេ្រក្របពន័ធតុ ករមយួចំននួ ស្រមប ់េ ះ្រ យទំនស់ រមួទងំ 
យន្តករៃន្របពន័ធសុរេិយដីេន មក្រមតិេផ ងៗផងែដរ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កប៏នទុកខងរដ្ឋបល និង ខង 
នីតិវធីិ ែដល្រតូវករនូវេពលេវ យូរ ករចំ យខងហិរញញ វតថុពកព់ន័ធនឹងករ កព់កយបណ្តឹ ង (មនិមនករបង ់
កៃ្រមផ្លូវករ ដូចជករណីែដល កេ់ទតុ ករកពិ៏តែមន ប៉ែុន្តចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ ករខតបង្់របកឈ់នួល និង 
ករែស្វងរកជំនយួែផនកចបប ់ ពិតជមនតៃម្លខពស់ស្រមបប់គុគលនន) និងកង្វះជំេនឿេលើ្របពន័ធេនះ បនេធ្វើឲយយន្តករ 
ទងំេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យមនិមនលកខណៈសីុសង្វ កគ់ន ។ អនក កព់កយបណ្តឹ ងត ៉  យករណ៍ថ េសចក្តី 
សេ្រមចរបស់ ថ បន័ទងំេនះ មនិមនភព្រសបគន  មនិ្រប្រកតី និងរងករេ្រជ តែ្រជកខងនេយបយ។ 

១៧៨. មនករខិតខំ្របឹងែ្របងខ្លះ កនុងករកតប់នថយចំននួេរឿងក្តីែដលកំពងែ់តរងច់នូំវករេ ះ្រ យ។ ្រកសួងេរៀបចំ 
ែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ បន យករណ៍ថ ចបពី់ឆន  ំ ២០០៣ រហូតដល់ែខ េម  ឆន  ំ ២០១២ គណៈ 
កមមករសុរេិយដី បនេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមនៃផទដីទំហំដី ៣.៦០៨ ហិក  (ទកទ់ងនឹង ១០.៨៨១ ្រគួ រ) េហើយ 
បនពយយមេ ះ្រ យករណីទំនស់ដីធ្លដីេ៏្រចើនែដលទទលួជយូរមកេហើយ េ យ្រកុមចល័ត ែដល្រកុមេនះ បន 
េ ះ្រ យេរឿងក្តីចំននួ ៤.៦២៣ ករណី េនកនុងអំឡុងេពលេនះ។253 ្រកសួងេនះ កប៏ន យករណ៍ថ ខ្លួនបនេបើក 
វគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពី ចបបភ់មូបិលឆន  ំ២០០១ និងនីតិវធីិស្រមបេ់ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី និងករស្រមុះស្រមួល ដល់ 
ម្រន្តីសុរេិយដី និងម្រន្តីឃំុ/សងក ត ់ និងៃដគូមកពីអងគករសងគមសីុវលិ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កគ៏េ្រមងផ្តល់បណ័្ណ  
កមមសិទធិដីធ្លីថមីេនេលើតំបនស់មបទនដីេសដ្ឋកិចច សមបទនៃ្រពេឈើ និងដីរដ្ឋ កំពុងែតេជៀស ងករ ស់ែវងដីធ្លី ែដល 
មនទំនស់ ្រស័យេហតុេនះ មនិ ចេ ះ្រ យចំណុចសំខនៃ់នបញ្ហ េនះេទ។ េទះបីជគម នកបលដី មយួ 
ច្រតូវបនចុះបញជ ី ្របសិនេបើដីេនះមនករត ៉ទកទ់ងនឹងមច ស់កមមសិទធ េនះករេជៀស ងទីកែន្លងមនបញ្ហ ទងំ 

េនះ មននយ័ថ ទំនស់ដីធ្លីេនែតមនបន្ត េហើយភគីទនេ់ខ យជង ្រតូវចញ់ជនិចច។ 

១៧៩. ្របេទសកមពុជ មនិមន ថ បន័សិទធិមនុស ឯក ជយេនថន កជ់តិេទ េទះបីជមនគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួង 
មយួ ែដលទទលួបនទុកស្រមបស្រមួលសកមមភពសិទធិមនុស ស្រមបរ់ ្ឋ ភបិលក្តី េពលគឺគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  
កមពុជ។ ណត្តិរបស់គណៈកមម ធិករេនះ កនុងករពិនិតយ ម ន និងេសុើបអេងកតបណ្តឹ ងជលកខណៈបគុគល និង 
បណ្តឹ ងជ្រកុម ែដលទកទ់ងនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស  រមួទងំ កររេំ ភសិទធិមនុស ទកទ់ងនឹងសមបទនដីផង េន 
កំពុងរងច់កំរសេ្រមចេនេឡើយ។254 សមតថភពរបស់គណៈកមម ធិករេនះ េនមនក្រមតិ េហើយេនេពលែដលគណៈ 
                                                           252

  របយករណ៍របស់ FIDH ែផនក ៥.៤.៤។ 
253

  លិខិតពីឯកឧត្តម អុឹម ឈុនលឹម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់េផញើជូន េ ក សុរយិ សូ៊ែបឌ៊ី េនៃថងទី២៣ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១២។ 

254
  អនុ្រកឹតយ កំណតព់ី ណត្តិរបស់គណកមម ធិករេនះ សថិតេនកនុងកររងច់េំនេឡើយ េហើយនេពលបចចុបបននេនះ ភគេ្រចើនៃនសកមមភពរបស់ 
គណៈកមម ធិករេនះ គឺេលើករក ងសមតថភពខងវស័ិយសិទធិមនុស ទូេទេនថន កេ់ខត្ត។ 
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កមម ធិករេនះ ្រតួតពិនិតយេលើេរឿងក្តី ជញឹកញបគឺ់ មនិេធ្វើករេសុើបអេងកតេរឿងក្តីទំនស់ដីធ្លីដល់កែន្លងេកើតេហតុេទ ។ 
ករវភិគេរឿងក្តដីល់ទីកែន្លងេកើតេហតុ េលើករណីទំនស់ដីធ្ល ីេ យេធ្វើករសហករជមយួ ជញ ធររ ្ឋ ភបិល និង  

អងគករផ្តល់ជំនយួែផនកចបប ់្រតូវបនកំណតជ់ែផនកមយួៃនេគលេ ៃនករអភវិឌ ជបន្ត ។255 

១៨០. ជជេ្រមើសេផ ង អនកប្តឹងត ៉  ជេរឿយៗ ែស្វងរកជំនយួពីបគុគល ឧទហរណ៍ បគុគលជ ជញ ធរមលូ ្ឋ ន និង 
ជញ ធរេខត្ត (ដូចជ េមឃំុ និងអភបិល្រសុក) ឧកញ៉ (ឬ អនកជំនញួ) និងអនកមនអំ ច និង ជញ ធរជតិ ែដល 

្រតូវបនេគចតទុ់កថ ជអនកមនឥទធិពល។ ជញឹកញប ់ សហគមនែ៍តងែតបនេធ្វើករសំុអង្វរករជ ធរណៈចំេពះ       
្រពះម ក ្រត និងនយករដ្ឋម្រន្តី និង ភរយិរបស់េ ក ឲយជយួ េ ះ្រ យទំនស់របស់ពកួេគ កនុងេនះរមួមន ករ 
កជូ់ននូវញញត្តនិន និងករេធ្វើបតុកមមេនខងមខុ្រពះបរម ជ ងំ រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និង 

លំេន ្ឋ នឯកជនរបស់នយកដ្ឋម្រន្តី។ បនទ បពី់េ្របើអស់វធីិ ្រស្តេផ ងៗ េ យគម នទទលួនូវករេឆ្លើយតប ឬ មនករ 
េឆ្លើយតបែដរមនិគរួជទីេពញចិត្ត កម៏ននូវនិនន ករៃនករចូលរមួកនុងពិធីែបប្របៃពណី និងករេធ្វើពិធីបន្់រសន។់ ្របជ 
ជនជេ្រចើនែដលរងករបះ៉ពល់ កប៏ន កជូ់នខញុ ំនូវ លិខិត ឬ ញញត្តិជឯកជន និងជ្រកុម ឬ មកជបួខញុ ំផទ ល់ េនអំឡុង 
េពលែដលខញុ ំមកបំេពញទស នកិចចេនកនុង្របេទសេនះ េ យសំុឲយខញុ ំជយួ េធ្វើអន្ត គមន។៍ 

ខ. ករេ្របើ្របស់្របពន័ធតុ ករ និងករេចទ្របកនប់ទ្រពហមទណ្ឌ ចំេពះ បុគគលែដលប្តងឹត ៉ទមទរដីរបស់ខ្លួន 
និងសកមមជនខងដីធ្ល ី

១៨១. ្របពន័្ឋតុ ករ គឺជ្របធនបទៃនរបយករណ៍ឆន  ំ២០១០ របស់ខញុ ំ ែដលបន កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
ៃនអងគករសហ្របជជតិ េហើយខញុ ំបនបញជ កអំ់ពីបញ្ហ ្របឈមចមបងៗមយួចំននួ ទកទ់ងនឹងឯក ជយភពរបស់ 
តុ ករ និង កង្វះសមតថភពកនុងករេ ះ្រ យចំេពះបនទុកេរឿងក្តី ជពិេសស ចំេពះទំនស់ដីធ្លី។ ខញុ ំបនកតសំ់គល់ 
េឃើញថ េទះបីជ រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ផ្តល់ឲយមននូវករែបងែចកអំ ច ចពី់គន រ ង ថ បន័ 
សំខន់ៗ ទងំបីរបស់រដ្ឋ ប៉ែុន្តជកែ់ស្តង ករែបងែចកអំ ចរ ង ថ បន័ទងំេនះ មនភព្រសពិច្រសពិល េហើយ 
ថ បន័អងគនីតិ្របតិបត្តិ ្រគបសងកតេ់លើ ថ បន័តុ ករ មនិ្រតឹមែត មរយៈករផ្តល់ធនធនដល់តុ ករ ឬ ករែតង 
ងំនូវមខុតំែណងនន មតុ ករេនះេទ ែតក៏ មមេធយបយេផ ងៗេទៀតផងែដរ។256 ក ្ត េនះេនែត ជបញ្ហ  

្របឈមជចមបងស្រមប្់របេទសេនះកនុងករអនុវត្តនីតិរដ្ឋ និង ករេលើកកមពស់ និង ករករពរសិទធិរបស់្របជជន។ 
េ យ រែតផល្របេយជនែ៍ដលរ ្ឋ ភបិលទទលួបន ទកទ់ងនឹងករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទនដី េសដ្ឋកិចច 
និងសមបទនដីេផ ងេទៀត តុ ករ្រតូវរងនូវ ងំជពិេសសពីករកតេ់សចក្តីេលើករណីទំនស់ដីធ្ល។ី េលើសពីេនះ 
េទៀត េនេពលែដល្របឈមមខុទល់នឹង បគុគល ឬ ្រកុមហុ៊នមនអំ ចែដលកនក់បដី់សហគមន ៍ យករណ៍អំពី 
រមមណ៍ែដល្រតូវបន្របពន័្ឋេនះផតព់កួេគេចញ េ យ រែតមនករសីុសំណូក និងករេ្រជ តែ្រជកែផនកនេយបយ 

េហើយែដលករណ៍េនះប ្ត លឲយសហគមនប៍តប់ងជំ់េនឿទងំ្រសុងេលើ្របពន័ធេនះ។ 

១៨២. ្របពន័ធតុ ករ ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនែ់តេ្រចើនេឡើង េដើមបេីចទ្របកនពី់បទ្រពហមទណ្ឌ េទេលើបគុគល និង 
សហគមន ៍ ែដលអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួន េដើមបបី្តឹងត ៉ទមទរដីរបស់ខ្លួនមកវញិ។ អនកករពរសិទធិមនុស  ្រតូវបនកំណត ់

                                                           
255

  ចូរកតសំ់គល់ថ េនកនុងជំនួប្របជំុមយួនែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ េ ក្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ បនេសនើសំុបេងកើតឲយមន   
្រកុមករងរពិេសសេ្រកផ្លូវករមយួ េដើមបពីិនិតយករណីទំនស់ដីធ្លីមយួចំនួនែដលេនមនិទនេ់ ះ្រ យ សូមេមើល A/HRC/15/46, 
ក ខណ្័ឌ ៣២។ 

256
  របយករណ៍តំ ងពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ A/HRC/15/46 ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ កថខណ័្ឌ ទី ៤១។ 
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ជេគលេ ្រសេដៀងគន េនះផងែដរ ែដល គឺជកររេំ ភេលើសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករជបួ្របជំុគន ។ 
កនុងករណីមយួចំននួ ករេចទ្របកនប់ទ្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចំេពះសមជិកសហគមន ៍ និងបគុគលេផ ងេទៀត 
ែដល្រតូវបនេគសង យ័ថ ជបព់កព់ន័ធនឹងករប្តឹងត ៉ ្របឆងំនឹងសមបទនដី។ អងគករ ដហុក ែដលជអងគករមនិ 
ែមនរ ្ឋ ភបិល បន យករណ៍អំពីេរឿងក្តី្របឆងំនឹងសហគមនចំ៍ននួ ៤២៧ ករណី េនឆន  ំ២០១១ ជករណីពកព់ន័ធ 
នឹងជេម្ល ះដីធ្លី ែដលមនករេកើនេឡើងខពស់ជងឆន  ំ ២០១០ ែដលមនេរឿងក្តីចំននួែត ៣១៩ ប៉េុ ្ណ ះ។ កនុងចំេ ម 
បគុគលទងំេនះ មនអនកករពរសិទ្ឋិមនុស  ឬ សកមមជនករពរសិទធិមនុស  តំ ង ្រស្ត អនក រពត័ម៌ន េមធវ ី
សមជិក្រកុម្របឹក ឃំុ/សងក ត ់ និងអនុ្របធនភមូ។ិ257 េនកនុងរបយករណ៍្របចឆំន ជំ ធរណៈរបស់ខ្លួន ទកទ់ង 
នឹងសកមមភពពីែខ មថុិន ឆន  ំ២០១១ ដល់ែខ មថុិន ឆន  ំ២០១២ ករយិល័យ OHCHR បនកតសំ់គល់អំពីករណី 
ទកទ់ងនឹង្របជជនចំននួ១៨២ នក ់ែដល្រតូវបនេចទសួរេ យតុ ករ អំពីបណ្តឹ ងទមទរពកព់ន័ធនឹងដីធ្លី (ករណី 
ខ្លះ គឺជបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីែដលេកើតមនជយូរ ស់មកេហើយ) េហើយែដលពកួេគភគេ្រចើន រងនូវករេចទ្របកនពី់ 
បទផ ព្វផ យពត័ម៌នមនិពិត ងំម្រន្តី ធរណៈេ យមន ថ នទមងនេ់ទស កនក់បអ់ចលន្រទពយ (ដី) ែដលជ 
របស់នីតិបគុគល ធរណៈ (រដ្ឋ) េ យខុសចបប ់បំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ និងទ្រនទ នកនក់បដី់ៃ្រព។ កនុងករណីមយួចំនួន 
បទេចទ្របកនេ់នះ េនបង្អងទុ់កកនុងតុ ករ េហើយសំណំុេរឿងនឹង្រតូវ កឲ់យដំេណើ រករេឡើងវញិ េន្រគបេ់ពលេវ  
បន ខណៈែដរអនកេផ ងេទៀត្រតូវបនជបឃំុ់ឃងំ។258 

១៨៣. ឧទហរណ៍៖ កនុងអំឡុងេពលៃនករបំេពញទស នកិចចរបស់ខញុ ំកលពីែខ ឧសភ ឆន  ំ ២០១២ េទកនឃំុ់ 
្វ យ្រជះ ្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ ខញុ ំបនទទលួពត័ម៌នថ សមជិកសហគមនចំ៍ននួបនួ (៤) នក ់ែដលរងករបះ៉ពល់ 

ពីសមបទនដីរបស់្រកុមហុ៊នអភវិឌ នចំ៍ករេកសូ៊ ដូវេទៀងកមពុជ (Dau Thieng (Cambodia) Rubber Development 

Company) និង្រកុមហុ៊នអភវិឌ នចំ៍ករេកសូ៊ ដូវេទៀង្រកេចះ (Dau Thieng (Kratie) Rubber Development Company) 
្រតូវបនេកះេ ឲយចូលខ្លួនេទកនតុ់ ករេខត្ត្រកេចះ កលពីែខ កញញ  ឆន  ំ២០១១។ ពកួេគ្រតូវបនេកះេ  េដើមប ី
េទ កសួរទកទ់ងេទនឹងករណីៃនករបំផ្លិចបំផ្ល ញេ យេចតនែដល្រប្រពឹត្តេឡើងកលពីៃថងទី ២៨ ែខ េម  ឆន  ំ
២០១១ ជកលបរចិឆទែដលសមជិកសហគមន ៍ បនបិទផ្លូវថនល់ េដើមបេីធ្វើករត ៉ ្របឆងំនឹងករឈូសឆយដី ែ្រស 
ចំកររបស់ពកួេគ។259 

១៨៤. ទកទ់ងនឹងទំនស់ដីធ្លី ុ ៃំរ ៉ រ ង សហគមនបឹ៍ងកក ់ និង្រកុមហុ៊នសូ៊កគូអុនី ដំបងូ ជធនីភនេំពញ េន 
កនុងអំឡុងេពលសវនកររយៈេពលបីេម៉ងកន្លះ េនៃថងទី ២៤ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ បនរកេឃើញថ ្រស្តីចំននួ ១៣ 
នក ់ មកពីសហគមនបឹ៍ងកកែ់ដល្រតូវបនចបខ់្លួនកលពីៃថងទី ២២ ែខ ឧសភ ឆន  ំ ២០១២ េនេពល្របមលូផ្តុ ំគន  
េ យសន្តិវធីិ មនពិរទុធភពទកទ់ងនឹងករ ងំម្រន្តី ធរណៈេ យមន ថ នទមងនេ់ទស និងករកនក់បេ់ យ 
ខុសចបបនូ់វអចលន្រទពយរបស់នីតិបគុគល ធរណៈ។260 ពកួេគ ្រតូវបនផ្តនទ េទស កព់នធនគររយៈេពលពីរ (២) 
                                                           
257

  អងគករ ដហុក(ADHOC)៖ របយករណ៍ស្តីពី សិទធិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន ឆន ២ំ០១១  េសចក្តីសេងខប ែខមនី ឆន  ំ២០១២។ 
258

  របយករណ៍្របចឆំន រំបស់ករយិល័យ OHCHR កជូ់ន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  េនែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ កមមវធិីសិទ្ឋិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន។ 
របយករណ៍ទងំេនះមនេនេលើេគហទំពរ័ http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/Reports/SG-RA-Reports.htm. 

259
  ្រកុមហុ៊ន ដូវេទៀងកមពុជ (Dau Thieng (Cambodia) Rubber Development Co., Ltd) បនទទួលសមបទនដីទំហំ ៧.៩៧២ ហិក  និង 
្រកុមហុ៊ន ដូវេទៀង្រកេចះ (Dau Thieng (Kratie) Rubber Development Co., Ltd.) បនទទួលដីសមបទនទំហំ ៦.៥៩២ ហិក ។ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចចទងំេនះ បនផ្តល់ស្រមបេ់គលេ វនិិេយគេលើដំ េំកសូ៊ េហើយដីទងំេនះ្រតូវបនកំណតជ់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ម 
រយៈអនុ្រកឹតយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ចុះៃថងទី ៣០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០។ 

260
  េ្រកមម្រ  ៥០៤ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  និងម្រ  ៣៤ និងម្រ  ២៥៩ ៃនចបបភ់ូមបិល ឆន ២ំ០០១។ មនសកមមជនពីរនក ់្រតូវបនចបខ់្លួន 
កនុងវ ិ ទដីធ្លីេនះែដរ។ 
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ឆន កំន្លះ ែដលេ្រកយមក គឺេនៃថងទី ២៧ ែខ មថុិន ឆន  ំ ២០១២ ្រតូវបន ឧទធរណ៍កតេ់សចក្តីេ យបនថយ 
មកេន្រតឹមមយួែខ និងបីៃថងវញិ (េពលគឺជរយៈេពល ែដលពកួេគបនជបឃំុ់ឃងំរចួេហើយ)។ 

គ. បរយិកសស្រមបស់ងគមសីុវលិ និងសកមមភពរបស់សហគមន ៍

១៨៥. េ យេហតុថ ករអនុវត្តមនិបន្រតឹម្រតូវ នូវ្រកបខណ័្ឌ ចបបល់្អៗែដល្រគប្់រគងេលើសិទធដីិធ្លី ករេ្រជ តែ្រជក 
ែផនកនេយបយ និងលទធភពមនិេពញេលញកនុងករទទលួបនដំេ ះ្រ យ សហគមនម៍ន រមមណ៍ខឹងសមបរ 
និង្រសងកចិត្តកនែ់តខ្ល ងំេឡើងៗ ចំេពះដំេណើ រករនីតិវធីិតុ ករ និងរដ្ឋបល។ ករេធ្វើបតុកមម និង ករត ៉ របស់ 
សហគមនែ៍ដលទទលួរងករបះ៉ពល់ េន ជធនី និងប ្ត េខត្តេផ ងៗ កំពុងែតមនករេកើនេឡើង និងមនអំេពើ 
ហិង កនែ់តេ្រចើនេឡើង។ សហគមនែ៍ដលរងករបះ៉ពល់ពីសមបទនដី បនបេញចញេយបល់ឥតសំៃចកនែ់តេ្រចើន 
េឡើងៗទកទ់ងនឹងករប្តឹងត ៉ របស់ពកួេគ បន កញ់ញត្តិ និងបនែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មផ្លូវតុ ករ េនថន កេ់ខត្ត 
និងថន កជ់តិ មនករេរៀបចំបតុកមមេន មេខត្ត/្រកុង និង ជធនីភនេំពញ មនករបិទផ្លូវជតិ និងេពលខ្លះមនករ 
ចូលរមួពកព់ន័ធនឹងអំេពើហិង ។ ឧទហរណ៍ េ យ រែត ដីសមបទនមនចំននួេ្រចើនេឡើងៗ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ន 
េនកនុង្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ េនះនមំកនូវករត ៉ជបន្តឥត ច ់ ជពិេសស េន មដងផ្លូវជតិេលខ ៧៦ ។261 
មនករត ៉ មយួចំននួផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងចំករអំេពេនកនុងេខត្តេកះកុង។ 

១៨៦. កលពីឆន មំនុ កដូ់ចជមនកំេណើ នសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច េកណ្ឌ គន មកេធ្វើបតុកមម្របឆងំនឹង 
សកមមភពរបស់ធុរកិចច។ ឧទហរណ៍៖ ចលនប ្ត ញៃ្រពឡង ់ បននិងកំពុងែតេធ្វើយុទធនករ េដើមបកីរពរៃ្រពេឈើ 
ែដលមនេនេសសសល់ ែដល ជ្របភពេសប ង រស្រមបអ់នក្រសុក បព់នន់ករ់ស់េនកនុងប ្ត េខត្តមយួចំនួន 
(ដូចជ េខត្ត្រពះវ ិ រ កំពងធំ់ ្រកេចះ និងសទឹងែ្រតង)។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពកួេគ រមួមន ករលបតៃ្រព េ យ 
សមជិកសហគមន ៍ករេធ្វើដំេណើ រេ យេថមើរេជើង ឬ ម៉តូូ កតតំ់បនៃ់្រពដ៏ ច្់រសយលធំល្វឹងេល្វើយ េដើមបរីកេមើល និង 
ទប់ ក តស់កមមភពកបេ់ឈើខុសចបបជ់បន្តេទៀត។ ពកួេគ កចូ៏លពកព់ន័ធេនកនុងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង េន 
ជធនីភនេំពញ និងេនេខត្តេសៀម ប រមួទងំ ករេរៀបចំករេដើរដែង្ហរកបួនេ យសន្តិភព ពិធីបងួសួង (ឧទហរណ៍៖ 

េន្រពះអងគដងេកើ ទល់មខុ្រពះបរម ជ ងំ) ករេធ្វើបតុកមម និងករែចកខិត្តបណ័្ណ នន េដើមបេីលើក កមពស់ករយល់ដឹង 
អំពីករគ្រមមកំែហងចំេពះធនធនធមមជតិៃ្រពេឈើ និងរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមន។៍ ឧទហរណ៍មយួេទៀត េនែខ 
កុមភៈ ឆន  ំ ២០១២ សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចទំពនួ េនកនុងែដនជំរកសត្វៃ្រពលំផត ់ បនចបអ់នកបេ្រមើករ្រកុម 
ហុ៊នេធ្វើជចំ បខ់ម ងំអស់រយៈេពលបនួ្របេំម៉ង ជករត ៉ ្របឆងំនឹងករឈូសឆយ ដីែ្រសចំកររបស់ពកួេគ (សូម 
េមើលឧបសមពន័ធទី IV)។ 

១៨៧. កនុងករណីខ្លះ ករេឆ្លើយតបរបស់ ជញ ធរ គឺជករចតវ់ធិនករប្រងក បេទេលើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ ភព 
សកមមរបស់សហគមន ៍ និងប្រងក បេលើកិចចផ្តួចេផ្តើមខងករអបរ់រំបស់សងគមសីុវលិ។ បែនថមពីេនះ េ្រកពីករ ងំ បង្អ ក ់
ដល់ករ្របមលូផ្តុ ំេ យអហិង  ករេធ្វើបតុកមម ករេរៀបចំពិធី និងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងសកមមភពផ ព្វ 
ផ យេផ ងេទៀត ែដល ជកររេំ ភេលើសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករជបួ្របជំុ េហើយអ្វីែដលជនិនន ករដ ៏
គរួរខំនចិត្តមយួេទៀតេនះ គឺកររខំន និងករបិទសិកខ របស់សងគមសីុវលិ និងកិចច្របជំុរបស់សហគមន ៍ ែដល 

                                                           
261

  ពត័ម៌នេ្រជើសស្រមងំមយួចំនួន ទកទ់ងនឹងករត ៉ កនុងបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លី េន្រសុកសនួល ែដល ចរកបនេលើេគហទំពរ័៖ 
http://www.opendevelopmentcambodia.net/tag/snuol-district/. 
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េពលខ្លះ េ យមនករគ្រមមេ្របើអំេពើហិង ផង។262 ជញឹកញប ់ កិចច្របជំុ និងសិកខ ទងំេនះ  គឺជករអបរ់ ំ
ែដល្រតូវករចបំចជ់ខ្ល ងំ ស្តីពី្រកបខណ័្ឌ ចបបក់នុង្រសុករបស់កមពុជែដល្រគប្់រគងេលើសិទធិដីធ្លី និងពត័ម៌នស្តីពីរេបៀប 
កព់កយទមទរ មផ្លូវចបបសំុ់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លី។ ជេរឿយៗ ពកួេគចូលរមួពកព់ន័ធនឹងករសហករ ជមយួនឹង 
ជញ ធរថន កជ់តិ ថន កម់លូ ្ឋ ន និងថន កេ់ខត្ត និងបំេពញគំ តៃនករក ងសមតថភព ែដលរ ្ឋ ភបិលមនិបនផ្តល់ 

ជូន។ មយ៉ងវញិេទៀត រ ្ឋ ភបិល បនែណនដំល់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល មនិឲយចូលពកព់ន័្ឋេនកនុងករអនុវត្ត 
គេ្រមងផ្តល់បណ័្ណ កមមសិទធិដីធ្លថីមី េលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច សមបទនៃ្រពេឈើ និងដីរដ្ឋេនះេទ។ មនេសចក្តី យករណ៍ 
យ៉ងទូលំទូ យអំពី ករបំភតិបំភយ័ និងករគ្រមមកំែហងដល់បគុគលែដលពកព់ន័ធ្។ អវត្តមនរបស់អងគករសងគម 
សីុវលិ បនទុកឲយសហគមន ៍្រគួ រ និងបគុគលជេ្រចើន មនិបនយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួន ជពិេសស ្របសិនេបើពកួេគ 
ពកព់ន័ធកនុងទំនស់ដីធ្លីែដលកំពុងែតេកើតមនេឡើង ឬ បន កព់កយបណ្តឹ ងពកព់ន័្ឋ មយន្តករតុ ករ ឬ រដ្ឋបល 
ពីមនុមក។ 

ឃ. យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទក្រមតិ្របតិបត្តកិរ 

១៨៨. ករេកើនេឡើងនូវករបង្ហ ញពីភពេទមនស េនជំុវញិ្របេទស ទកទ់ងនឹងទំនស់ដីធ្ល ី សបញជ កឲ់យេឃើញពី 
ភពខ្វះខតៃនករពិេ្រគះេយបល់ និងករចរចរជមយួនឹងអនកែដលទទលួរងករបះ៉ពល់។ ជករពិត ស់ថ ករ 
ពិេ្រគះេយបល់ជមយួ និង ករ កប់ញចូ លអនកែដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ ងំពីដំ កក់លដំបងូៗ ចេ ះ្រ យ 
ភព នតឹងនន មនុេពលែដល រកី ល ល និង ចចូលរមួចំែណកបងក រ-ទប់ ក តទំ់នស់។ េគលករណ៍ែណន ំ
របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស  េលើកកមពស់ករេ្របើ្របស់យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទ “ក្រមតិ 
្របតិបត្តិករ”  េដើមបសី្រមបស្រមួលដល់ករេ ះ្រ យវ ិ ទឲយបនទនេ់ពលេវ  និងេ យផទ ល់។263 យន្តករែបប 
េនះជធមម  ្រតូវបន្រគប្់រគងេ យសហ្រគសពណិជជកមមែតឯង ឬ េ យមនករសហករ ជមយួ ជញ ធរមលូ ្ឋ ន 
និងអងគករសងគមសីុវលិ។ យន្តករេនះ គរួែតផ្តល់ឲយបគុគល និងសហគមន ៍ ែដល ចទទលួរងផលបះ៉ពល់ជអវជិជមន 
ពីសកមមភពធុរកិចច នូវលទ្ឋភពេទេ្របើ្របស់ បន និងគរួេធ្វើឲយមនករេជឿទុកចិត្ត ពី្រកុមអនកពកព់ន័ធែដលយន្តករ 
េនះមនេគលបំណងឲយពកួេគេ្របើ្របស់។264 ករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស គរួែត្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបេី ះ្រ យ 
ឧបសគគខងភ ទំនកទំ់នង (ជពិេសស ជមយួនឹងវ ិ លភពៃន្រកុមហុ៊នសមបទនដី ែដល្រគប្់រគងេ យ 
បរេទស និងេ យពិចរ េលើទម្ល បែ់ដលជនជតិេដើមភគតិចមយួចំននួ មនិ្រប្រស័យទកទ់ងគន េ យេ្របើ្របស់ 
ភ ែខមរេទ)។ 

១៨៩. ្រកុមហុ៊នសមបទនដីខ្លះ បនកំណតនី់តិវធីិេ ះ្រ យទំនស់ និងបណ្តឹ ងេនថន កម់លូ ្ឋ ន ែដល ចជ វធីិ 
មយួ្របកបេ យ្របសិទធភព ស្រមប្់រ យបំភ្លកឺរយល់ខុស និងពត័ម៌នមនិ្រតឹម្រតូវ និងេ ះ្រ យភព នតឹង 
មនុេពលែដល រកី ល លខ្ល ងំេឡើង។ ឧទហរណ៍ៈ ្រកុមហុ៊ន ្រហគនឌីស ធីមបឺ (Grandis Timber) យករណ៍ថ 

                                                           
262

  ឧទហរណ៍ថមីៗទកទ់ងនឹងកិចច្របជំុែដលេរៀបចំេឡើងេ យអងគករ ដហុក(ADHOC) និងមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ (CCHR) សូមេមើល 
អត្ដបទែដលមនចំណងេជើងថ “នគរបលប្រងក បករ្របជំុរបស់សកមមជនសិទធិដីធ្លី” េ យ គុច ែរន៉ ៃនកែសតឌឹែខមបូ េដលី ៃថងទី២៨ 
ែខ កកក  ឆន ២ំ០១២។ 

263
  សូមេមើលេគលករណ៍ែណនេំលខ ៣១ ស្រមបប់ញជ ីៃនលកខខណ្ឌ អំពី្របសិទធភពៃនយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របពន័ធតុ ករ។ េយង 
េគលករណ៍េលខ ២១ េដើមបធីនឲយមន្របសិទធភព យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទក្រមតិ្របតិបត្តិករនន គួរែត្រសបចបប ់ ចេទេ្របើ្របស់ 
បន ច្របេមើលេមើលបន សមធម ៌តម្ល ភព ្រសបនឹងសិទធដិៃទេទៀត ជ្របភពៃនករសិក ្រ វ្រជវជបន្ត និងេ យែផ្អកេលើករចូលរមួ និង 
ករសនទន។ 

264
  េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសិទធិមនុស  និងធុរកិចច ទំពរ័ ២៨-៣១ ។ 
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បនេធ្វើែផនទីៃផទដីែដលកនក់បេ់ យសហគមន ៍ ងំែតពីេពលចបេ់ផ្តើមសកមមភពសមបទនដី ្រពមទងំបនេ្រជើស 
េរ ើសបគុគលិកឲយេធ្វើជអនក្រគប្់រគងខងទំនកទំ់នងសហគមន ៍ េដើមបេី ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី និងទំនស់ែផនកករងរ។265 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ ្របសិនេបើមនភពយឺតយ៉វកនុងករេរៀបចំវធិនករស្រមបេ់ ះ្រ យទំនស់េនះ វធិនករ 
េនះ ចនឹងបតប់ង្់របសិទធភពរបស់  ជពិេសសខណៈ ែដលករមនិទុកចិត្តបនេកើតេឡើងជមនុរចួេទេហើយ។ 
ឧទហរណ៍ៈ គណៈកមម ធិករ្រតីភគី ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនចុងឆន  ំ២០០៩ េ យ ្រកុមហុ៊ន សូហ្វីន េខសីុឌី (Socfin-

KCD) េនកនុងឃំុប៊្ូរ  េខត្តមណ្ឌ លគីរ។ី កិចចផ្តួចេផ្តើមែដលជេគលករណ៍ គឺ្រតូវទទលួបននូវករ ្វ គមនេ៍នះ ្រតូវ 
បនេគរះិគនេ់ទវញិថ យន្តករ្រប្រស័យទកទ់ងគម ន្របសិទធភព កនុងករេ ះ្រ យទំនស់ែដលបនេកើតមនេឡើង 
ជយូរមកេហើយ េហើយខណៈែដលភព នតឹងបនរកី ល លខ្ល ងំរចួេហើយេនះ។266 

១៩០. េលើសពីេនះេទៀត ករខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបសីនទនគន េនថន កម់លូ ្ឋ ន ែដលមនិមនករចូលរមួេ យផទ ល់ពី 
តំ ង្រកុមហុ៊ន ច ងំមនិឲយទទលួបនេជគជយ័ែដលទំនងនឹងទទលួបនេនះ។ ្រកុមហុ៊នបរេទសមយួចំនួន 
បន យករណ៍អំពី ករពឹងពកេ់ទេលើ ជញ ធរមលូ ្ឋ ន  េ យជញឹកញប ់មនវត្តមនរបស់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ 
ផង េដើមបសីនទនចរចរេលើករេ ះដូរ និងករ ងំទីលំេនថម។ី វត្តមនរបស់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ អំឡុងេពលចរចរ 
ចជករបំភតិបំភយ័ចំេពះសហគមន ៍ េហើយករជ្រមតិយក្របកពី់សំ ក់ ជញ ធរមលូ ្ឋ ន និងកងកម្ល ងំ្រប ប ់
វធុក្៏រតូវបនេគ យករណ៍ផងែដរ។ ករចតែ់ចងមនលកខណៈទនេ់ខ យេលើកិចចចរចរ ចនឲំយមនករមនិទុក 

ចិត្តពីសំ កស់ហគមន ៍ ែដលេមើលេឃើញ្រកុមហុ៊នបរេទស ថជ្រកុមហុ៊ន្របកបេ យករេកង្របវញ័ច  និងមនិមន 
ឆនទៈកនុង្រប្រស័យទកទ់ងគន េ ះ្រ យបញ្ហ េឡើយ ឧទហរណ៍ៈ ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប េនកនុងេខត្ត 
េកះកុង ជេដើម ។ 

ង. ភពមន និងលទ្ឋភពេទេ្របើ្របស់ យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទក្រមតិអន្តរជតិ 

១៩១. កនុងរយៈេពលប៉នុម នឆន ថំមីៗេនះ មនករណីប្តឹងត ៉ មយួចំននួ ែដលដឹកនេំធ្វើេឡើងេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ  
ភបិល កនុងនមសហគមនជ៍មយួនឹងយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់រដ្ឋជលកខណៈអន្តរជតិ រមួទងំ ថ បន័សនធិសញញ  
សិទធិមនុស  និងយន្តករនីតិវធីិពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ។267 មនិមនយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទថន កតំ់បន ់
ស្រមបេ់ ះ្រ យបណ្តឹ ងសិទធិមនុស  ជលកខណៈបគុគល ឬ ជ្រកុម ែដលជែផនកមយួៃន ៊ នេទ េ យ រគណៈ 
កមមករអន្តររ ្ឋ ភបិល ៊ នស្តីពីសិទធិមនុស  (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights) 

                                                           
265

  ្រកុមហុ៊ន េ្រហគនឌីស ធីមបឺ (Grandis Timber) េសៀវេភែណនៃំនបទវនិយ័ននស្រមបក់របេងកើតចំករ, “ករចុះបញជ ីអនករស់េនអចិៃ្រន្តយ ៍ 
និងករកំណតែ់ផនទីដីធ្លីែដលបនកនក់ប”់ ៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 

266
  របយករណ៍របស់ FIDH ចំណុច ៥.៦ ។ 

267
  ចំេពះបញជ ីៃន ថ នកពៃនករេធ្វើរបយករណ៍របស់្របេទសកមពុជ ជូន ថ បន័សនធិសញញ សិទ្ឋិមនុស អន្តរជតិ សូមេមើល OHCHR ថ បន័ 
សន្ឋិសញញ  “ ថ នភពៃនករេធ្វើរបយករណ៍ កជូ់ន ថ បន័សន្ឋិសញញ សិទ្ឋិមនុស ” មនេនេគហទំពរ័៖ http://www.ohchr.org/EN/ 
HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.។ ករ កប់ណ្តឹ ងជបុគគល ឬជ្រកុម េទ ថ បន័សនធិសញញ សិទ្ឋិមនុស  គឺជករសំងត។់ 
បណ្តឹ ងជបុគគល ឬ ជ្រកុម េទជូនេទយន្តករនិតិវធិីពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិ ្រតូវបន កឲ់យ ធរណៈជន ចរកបន េនកនុង 
របយកណ៍្រប្រស័យទកទ់ង្របចឆំន  ំ េបើសិនជ អនកជំនញករឯក ជយ/អនក យករណ៍ពិេសស បនេធ្វើកិចចអន្ត គមនជ៍ យលកខអក រ។ 
ឧទហរណ៍ មនលិខិតេឆ្លើយឆ្លងជ យលកខអក រ េហើយែដលមនជ ធរណៈ ទកទ់ងនឹងជនជតិេដើមភគតិចរស់េន កនុងតំបនៃ់្រពឡង ់
និងេលើបញ្ហ ជំេ ះេនបឹងកក ់បុរកីី  កនុងចំេនមជំេ ះេផ ងៗេទៀត។ សូមេមើលេគហទំពរ័ ៖  

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx. 
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មនិមន ណត្តិចបស់ ស់ េដើមបពិីនិតយ្េលើបណ្តឹ ងជលកខណៈបគុគល ទកទ់ងនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស 268 េហើយ 
វធិននីតិវធីិរបស់គណៈកមមករេនះេទៀតេ ធន ៍មនិ្រតូវបនព្រងឹងេលើទិដ្ឋភពេនះេទ។  

១៩២. អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងសហគមនេ៍នកមពុជ មនចំេណះដឹងេនមនក្រមតិអំពីករេទេ្របើ្របស់ និង 
ករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួយន្តករទទលួបណ្តឹ ងែដលជនិតិវធីិពិនិតយ ម នឃ្ល េំមើលសកមមភពធុរកិចចជពិេសស។ 
េនះគឺជែផនកមយួ ែដលត្រមូវឲយមនករអភវិឌ បែនថមេទៀត។ បណ្តឹ ងែដលេចទ្របកនេ់ទេលើករអនុវត្តេ យខ្វះ 
ករទទលួខុស្រតូវរបស់ធុរកិចច ច្រតូវេធ្វើេឡើជ ធរណៈទកទ់ងេទនឹង្រកុមហុ៊ន្របេភទ កប៏ន េនកនុង្របេទស 

កប៏ន។269 ថ បន័ពហុភគីមយួចំននួ (ដូចជ ធនគរពិភពេ ក គណៈកមមករសហគមនអឺ៍រ ៉បុ ជីវកមម 
ហិរញញ វតថុអន្តរជតិ និងអងគករសហ្របតិបត្តកិរេសដ្ឋកិចច និង ករអភវិឌ ន៍270) មននីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទជលកខណៈ 
ថ បន័ ស្រមបក់រណីែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង ែដលសថិតេនេ្រកមមលូនិធិរបស់ ថ បន័ទងំេនះ ប៉ែុន្តជេ្រមើសមន 

ក្រមតិ។ ខណៈែដលអវត្តមនយន្តករជផ្លូវករស្រមបេ់ ះ្រ យបណ្តឹ ងេនកនុងតំបន់
271 សហគមនព៍យយម ចូល 

េទរកករជយួ អន្ត គមនពី៍ េបសកកមមករទូត និងអងគករអន្តរជតិនន េន ជធនីភនេំពញ ដូចជ គណៈ្របតិភៃូន 
សហភពអឺរ ៉បុ និងករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជ កដូ៏ចជ ថ ន 
ឯកអគគរដ្ឋទូត/ ថ នឯកអគគ ជទូតបរេទស េដើមបី កញ់ញ តិ និងេរៀបចំឲយមនជកបួនបតុកមមជេដើម។ 

១៩៣. យ៉ង កេ៏ យ មនឧទហរណ៍គរួឲយកតសំ់គល់ខ្លះ ទកទ់ងនឹងករតសូ៊មតិជលកខណៈអន្តរជតិ េ យ 
េ្របើនីតិវធីិែដលមនជផ្លូវករ។ បនទ បពី់មនបណ្តឹ ងត ៉  េនែខ សី  ឆន  ំ ២០០៩ ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យ 
មជឈមណ្ឌ លសិទធិលំេន ្ឋ ន និងករបេណ្ត ញេចញ (COHRE) ជំនសួមខុឲយ្របជជន្របមណជ ៤.២៥០ ្រគួ រ 
ែដល្របឈមមខុនឹងករបេណ្ត ញេចញេ យបំពនពីេគហ ្ឋ នរបស់ពកួេគ េនជំុវញិបឹងកក ់ គណៈកមមករអធិករកិចច 
ៃនធនគរពិភពេ ក បនរកេឃើញថ ធនគរេនះ បន្រប្រពឹត្តេលមើសនឹងេគលនេយបយ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួន េ យ 
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  គណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភបិល ៊ នស្តីពីសិទធិមនុស  (AICHR) លកខខណ្ឌ េយងស្រមបក់ិចចករងរ មនេនេគហទំពរ័៖ 
http://www.asean.org/DOC-TOR-AHRB.pdf. 

269
  ្រកុម ឬ បុគគល ច កជូ់ន ពត័ម៌នអំពីផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស ពីសកមមភពរបស់ធុរកិចច (វជិជមន និង អវជិជមន) េនទូទងំេលើពិភពេ ក 
េទកនេ់គហទំពរ័ៃនមជឈមណ្ឌ លធនធនធុរកិចច និងសិទធិមនុស  េហើយករេឆ្លើយតបរបស់្រកុមហុ៊ន ក្៏រតូវបនេគ កេ់នេលើេគហទំពរ័េនះ 
ផងែដរ។ សូមេមើលេគហទំពរ័៖ http://www.business-humanrights.org/Home។  ជឧទហរណ៍ ទកទ់ងនឹងអងគករសងគមសីុវលិែដល 
ដឹកន ំ “ករេធ្វើយុទធនករសករស ្អ តស្អំ” េនេខត្តេកះកុង េនះមនករេឆ្លើយតបពី ្រកុមហុ៊ន Mitr Phol និង Ve Wong ែដល ចរកបនជ 

ធរណៈ មេគហទំពរ័៖ http://www.business-humanrights.org/Documents/CambodiaCleanSugar2012។  ចំេពះបញជ ីៃន 
យន្តករស្រមប់ កព់កយបណ្តឹ ង សូមេមើល BASES Wiki, ធុរកិចច និង សងគម រះិរកដំេ ះ្រ យ, សហគមនេ៍ ះ្រ យជំេ ះ “យន្តករ 
នន” មនេនេគហទំពរ័៖ http://baseswiki.org/en/Category: Mechanism.  

270
  េនកនុងឆន ២ំ០០០ កនុងដំេណើ រករពិនិតយេឡើងវញិ ៃន ្រកុម្របឹក អងគករ OECD រ ្ឋ ភបិលបនេប្តជញ ចិត្ត បេងកើត ថ បន័ទំនកទ់ំនងថន កជ់តិ  
េដើមបេីលើកកំពស់េគលករណ៍ែណនរំបស់ OECD ស្តីពី ្រកុមហុ៊នសហ្រគសពហុជតិ េដើមប ី េ ះ្រ យចំេពះ ករេចទសួរ និងពកយ 
បណ្តឹ ងេផ ងៗ (្រតូវបន គ ល់ថ ជ "ជំ នពិេសស”) េហើយ ចជេវទិកស្រមបព់ិភក េលើ្រគបប់ញ្ហ ទងំអស់ ទកទ់ងនឹងេគលករណ៍ 
ែណនទំងំេនះ។ រ ្ឋ ភបិល មនភពបតែ់បនកនុងេរៀបចំ ថ បន័ទំនកទ់ំនងថន កជ់តិរបស់ខ្លួន និងអំពីវធិីែដល ថ បន័េនះដំេណើ រករ។ 
មនិមន ថ បន័ទំនកទ់ំនងថន កជ់តិ្របចកំមពុជេនេឡើយេទ ប៉ុែន្តមន ថ បន័ទំនកទ់ំនងថន កជ់តិស្រមប្់របេទសេផ ងៗ ែដលមន្រកុមហុ៊ន 
របស់ខ្លួនមកេធ្វើសកមមភពធុរកិចចេនកមពុជ (ឧទហរណ៍ ្របេទសប ងំ ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ អូ្រ ្ត លី ែបល៊សិុក ក  ជប៉ុន សហរដ្ឋ 
េមរកិ ច្រកភពអងេ់គ្លស និងប ្ត ្របេទសដៃទេទៀត)។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមេមើលេគហទំពរ័៖ BASES Wiki, OECD national 

contact points general information, http://baseswiki.org/en/OECD_National_Contact_Points,_General_Information. 
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  គួរកតសំ់គល់ថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មន យន្តករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន ប៉ុែន្តយន្តករេនះ អនុវត្តបនែតចំេពះ  បណ្តឹ ងទងំ យ  
ែដលពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ដីសមបទនេនកមពុជ េហើយែដលបណ្តឹ ងេនះពកព់នធន័ឹងគេ្រមងជំនួយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុប៉ុេ ្ណ ះ។ យន្តករ 
េនះមនិ បប់ញចូ លបណ្តឹ ងទងំ យ  ែដលមនិទកទ់ងនឹងសកមមភព ឬកំហុសឆគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េឡើយ។ 
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ខកខនមនិបនេរៀបចំ និង្រតួតពិនិតយេមើលឲយបន្រតឹម្រតូវេលើគេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបលដីធ្លី េនកនុង្របេទស 
កមពុជ (LMAP)។ គណៈកមមករអធិករកិចចេនះ បនរកេឃើញថ ករខកខនទងំេនះ បនរមួចំែណកេធ្វើឲយមនករ 
បេណ្ត ញេចញេ យបំពននូវ្របជជនរស់េនកនុងតំបនបឹ់ងកក ់ ែដលពកួេគ្រតូវបនបដិេសធសិទធិចុះបញជ ីកមមសិទធិដីធ្លី 
របស់ខ្លួនេ យភពអយុត្តិធម ៌ មរយៈគេ្រមង LMAP មនុេពលែដលរ ្ឋ ភបិល ជលួតំបនេ់នះឲយេទ្រកុមហុ៊ន 
អភវិឌ នឯ៍កជន េហើយេ យេនទីបំផុត នេំទដល់ករ ងំទីលំេនថមីេ យគម នករសម័្រគចិត្ត និង ករបេណ្ត ញេចញ 
េ យបំពន។272 បនទ បពី់រកេឃើញបញ្ហ ទងំេនះ មរបយករណ៍បនឲយដឹងថ ធនគរពិភពេ ក បនពយយម 
ែកត្រមូវជសួជុលបញ្ហ ែដលជកំហុសឆគងេ្រកមគេ្រមង LMAP េនះេឡើងវញិ ប៉ែុន្តរ ្ឋ ភបិល បនបញចបគ់េ្រមងរបស់ 
ខ្លួនេ្រកមកិចច្រពមេ្រព មកំចីេនះ។ េ្រកយមក ធនគរពិភពេ ក បនបញឈបជ់បេ ្ត ះ សនននូវករផ្តល់មលូនិធិ 
ដល់គេ្រមងថមទីងំអស់េនកមពុជ (ករផ្អ កេនះេនកំពុងអនុវត្តេនេឡើយ រហូតមកដល់េពលសរេសររបយករណ៍ 
េនះ)។273 

១៩៤. េលើសពីេនះេទៀត ជែផនកមយួៃនយុទធនករសករស ្អ តស្អំេនកមពុជ  មនបណ្តឹ ងត ៉ មយួ កជូ់នគណៈ 
កមមករទទលួបនទុកពណិជជកមមរបស់សហគមនអឺ៍រ ៉បុ ទកទ់ងនឹងបញ្ហ ជំពកជំ់ពិនខងសិទ្ឋិមនុស ៃនកិចចផ្តួចេផ្តើម ស្តីពី 
“អ្វីៗទងំអស់ េលើកែលងែតសព្វ វធុ” (EBA) របស់គណៈកមមករេនះ េពលគឺជគេ្រមងពណិជជកមមអនុេ្រគះពនធរបស់ 
អឺរ ៉បុ ែដលអនុញញ តឲយ្រកុមហុ៊នែដលមនមលូ ្ឋ នេនកមពុជ នេំចញសករ និង ផលិតផលេផ ងេទៀតេទសហភពអឺរ ៉បុ 
េ យគម នបងព់នធនចូំល និងកនុងតៃម្លធនអបបបរមមយួ។ េនកនុងចំេ មអនកទទលួផល្របេយជន ៍ ពីគេ្រមង 
អនុេ្រគះពនធពណិជជកមមទងំេនះ មន្រកុមហុ៊នែដលជបព់កព់ន័ធកនុងករចបយ់កដីធ្លី និងកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  
េផ ងេទៀត។ មរបយករណ៍បនឲយដឹងថ បណ្តឹ ងេនះពកព់ន័ធនឹងករអំពវនវដល់គណៈកមមករទទលួបនទុក 
ពណិជជកមមរបស់សហគមនអឺ៍រ ៉បុ ឲយចតវ់ធិនករេ យអនុេ មេទ មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេ្រកមម្រ  ១៧ ៃន 
្របពន័ធជទូេទស្រមបប់ទបបញញត្តិអនុេ្រគះពនធ (Generalized System of Preference regulation)

274 េ យេសនើសំុឲយ 
មនករេសុើបអេងកតឲយបនល្អិតល្អនេ់លើកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ែដលបនេចទ្របកន ់ ពកព់ន័ធនឹង ឧស ហកមម 
េនះ និង្របសិនេបើចបំច ់ បញឈបជ់បេ ្ត ះ សនននូវផល្របេយជនខ៍ង “អ្វីៗទងំអស់ េលើកែលងែត សព្វ វធុ” 
(EBA)។ ករអនុេ្រគះពនធ ច្រតូវដកេចញជបេ ្ត ះ សនន េដើមបេីហតុផលមយួចំននួ រមួទងំ “កររេំ ភធងនធ់ងរ 
និងជ្របពន័ធ” េលើសិទធិមនុស ែដលមនែចងេនកនុងអនុសញញ សំខន់ៗ ស្តីពី សិទធិមនុស  និង អនុសញញ ស្តីករងររបស់ 
អងគករសហ្របជជតិ ដូចជ កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពី សិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ និងកតិកសញញ អន្តរជតិ 
ស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និង វបបធម។៌ ករសេ្រមចចិត្តេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមមករេនះ េ យឈរេលើ 
មលូ ្ឋ នៃនេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់ “ ថ បន័ពកព់ន័្ឋមនសមតថកិចចខងករពិនិតយ ម ន”។275 
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  សូមេមើល COHRE ពកយបណ្តឹ ងចំេពះ គេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបល, ្រកុមអធិករកិចចរបស់ធនគរពិភពេ ក ឆន ២ំ០១២ មនេន 
េគហទំពរ័៖ http://babcambodia.org/developmentwatch/lmap/ and Natalie Bugalski and David Pred, “Land Titling in 
Cambodia: Formalizing Inequality,” 2009. 

273
  េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ Annette Dixon នយក្របច្ំរបេទសៃនធនគរពិភពេ ក ៃថងទី៩ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ (កមចចុីងេ្រកយ ្រតូវបនេគ 

យករណ៍ថ មនេនែខធនូ ឆន ២ំ០១០) យករណ៍េ យកែសតរយ៉ទឺ (Reuters) មនេនេគហទំពរ័៖  http://www.reuters.com/article/ 
2011/08/09/cambodia-worldbank-idUSL3E7J920D20110809. 

274
  ម្រ ១៧ (១) ៃន្របពន័ធជទូេទស្រមបក់រអនុេ្រគះពនធ ែថ្លងថ “េនេពលែដល គណៈកមម ករ ឬរដ្ឋជសមជិក មយួ ទទួលពត័ម៌ន 
ែដល ចេធ្វើជេហតុផលសំ ងស្រមបក់រដកជបេ ្ត ះ សនន េហើយែដល គណៈកមម ករ ឬ រដ្ឋជសមជិក មយួ យល់េឃើញថ មន 
េហតុផល្រគប្់រគនស់្រមបក់រេសុើបអេងកត េនះគណៈកមមករ ឬ រដ្ឋជសមជិកេនះ ្រតូវ យករណ៍្របបេ់ទ គណៈកមមករៃន្របពនធជ័ទូេទ 
ស្រមបក់រអនុេ្រគះពន្ឋ និងេសនើសំុេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់។ ករពិេ្រគះេយបល់នឹងេធ្វើេឡើង កនុងរយៈេពលមយួែខ ។ 

275
  បទបញជ ៃន្រកុម្របឹក  េលខ ៧៣២/២០០៨ ម្រ ១៥ ។ 
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១៩៥. កម៏នករេ្របើ្របស់ ថ បន័សិទធិមនុស ថន កជ់តិេនបរេទស ែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់ជផ្លូវករ (NHRI)276 
េទះបីជ ថ បន័ទងំេនះខ្លះេនមនក្រមតិេនេឡើយកេ៏ យ េដើមបី កព់កយបណ្តឹ ងពកព់ន័ធនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស  
ែដលេកើតមនេឡើងេនកមពុជ។ ឧទហរណ៍៖ មជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ (CLEC) បន កព់កយ 
បណ្តឹ ងជូន គណៈកមមករសិទធិមនុស ថន កជ់តិរបស់្របេទសៃថ (NHRC) កលពីៃថងទី ៦ ែខ មក  ឆន  ំ២០១០ ពកព់ន័ធ 
នឹងទំនស់អស់រយៈពលដយូ៏រ រ ង្របជជនេនភមូ្ិរតពងំក ្ត ល ភមូឈូិក និងភមូជីិខ កនុងឃំុជីខេលើ ្រសុកែ្រស 
អំបិល េខត្តេកះកុង ជមយួនឹង្រកុមហុ៊នឧស ហកមមសករឃុនែខន (Khon Kaen Sugar Industry (្រកុមហុ៊នរបស់ៃថ)) 
ែដលជមច ស់ភគហុ៊នដធំ៏ ៃន្រកុមហុ៊នេកះកុងសូ៊េហគើរអុិន ្រសទី (Koh Kong Sugar Industry (KKS)) និង្រកុមហុ៊ន 
េកះកុងសូ៊េហគើររេផ្លនេថសិន (Koh Kong Sugar Plantation (KKP))។277 ពកយបណ្តឹ ងេនះ បនេចទ្របកនថ់ ្រកុម 
ហុ៊ន KSL មរយៈ ខ្រកុមហុ៊នេនកមពុជ KKP និង KKS បនទទលួដីសមបទនេនេខត្តេកះកុង េ យរេំ ភ 
េលើចបបរ់បស់កមពុជ។ ភគីអនកប្តឹង បនែផ្អកអំណះអំ ងរបស់ខ្លួនអំពីយុ ្ត ធិករ ៃនគណៈកមមករសិទធិមនុស ថន ក ់
ជតិរបស់្របេទសៃថេនះ េនេលើភពជមច ស់របស់ KSL ៃន KKP និង KKS ករ្រតួត្រ របស់ KSL េលើ្របតិបត្តិករ 
េនកមពុជ និងភរកិចចរបស់ KSL កនុងករេគរពសិទធិមនុស េនទីកែន្លង  កេ៏ យែដលខ្លួនមន្របតិបត្តិករ។  
តំ ងឲយភពេជគជយ័ៃនករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុស ឆ្លងែដន គណៈកមមករសិទធិមនុស ថន កជ់តិរបស់ 
្របេទសៃថ បនទទលួយកពកយបណ្តឹ ងមកពិចរ  េហើយថមីៗេនះ បនបេញចញនូវលទធផលៃនកររកេឃើញដំបងូៗ 
របស់ខ្លួន។

278 េនះគឺជេរឿងក្តី ដគ៏រួឲយកតសំ់គល់កនុង្របវត្តិ ្រស្ត ស្រមប ់ករតសូ៊មតិជលកខណៈអន្តរជតិេនកមពុជ 
េហើយនិងករេ្របើ្របស់ ថ បន័សិទធិមនុស ថន កជ់តិ NHRI ែដល ច្រតូវបនេធ្វើករ្រ វ្រជវជបែនថមេទៀត ស្រមប ់
េរឿងក្តីសមបទនដី។  

 

IX. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន នងិអនុ សន ៍

១៩៦. ជបឋម េគគរួកតសំ់គល់ថ កលៈេទសៈ្របវត្តិ ្រស្ត រមួមនេគលនេយបយៃនរបបែខមរ្រកហម ្រពមទងំ 
វនិសកមម និងករផ្ល ស់ទីលំេនទូទងំ្របេទស ែដលបនបន ល់ទុកពីស្រងគ មសីុវលិ ដ៏ ុ ៃំរេ៉ន្របេទសកមពុជ បននឲំយ 
េកើនេឡើងទំនស់ដីធ្លីដ៏ ល ល ែដលរ ្ឋ ភបិលកំពុងែតពយយម្រគប្់រគង។ េលើសពីេនះេទៀត កគ៏រួកតសំ់គល់ផង 
ែដរថ កនុងនមជ្របេទសកំពុងអភវិឌ ន ៍ ្របេទសកមពុជ ្របថន យកករេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងធនធនធមមជតិរបស់ខ្លួនេធ្វើ 
ជ ទិភព េដើមបអីភវិឌ ្របេទសឲយបនកនែ់តរងុេរឿង។ េទះបីជដូេចន ះកេ៏ យ ខញុ ំយល់េឃើញថ សមបទនដី គរួ្រតូវ 
បនផ្តល់ និង្រគប្់រគងេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និងេគលនេយបយដស៏ម្របកបមយួ រមួមនករគិតគូដល់ និងពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួអនកែដលនឹងរងករបះ៉ពល់ និងគិតគូដល់ករេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ យចិរភពផង។ 
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  ស្រមប ់ បញជ ីេឈម ះៃន្របេទសែដលមន ថ បន័សិទធិមនុស ជតិ (NHRIs) ែដលមនករទទួល គ ល់េ យ គណៈកមម ករស្រមបស្រមួល 
អន្តរជតិ សូមេមើលេសៀវេភបញជ ី ថ បន័សិទធិមនុស ជតិនន េនេគហទំពរ័៖ http://www.nhri.net/default.asp_PID=237_AFD=0.html. 
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  ្រកុមហុ៊ន KSL មនភគហុ៊ន ៧០ភគរយ ជមយួៃដគូពណិជជកមមរបស់ខ្លួនែដលជជនជតិកមពុជ ែដល្រគប្់រគងទងំ្រសុងេលើដំេណើ រករ 
្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊នេនកមពុជ និងទទួលបន ១០០ភគរយៃនសករសែដលច្រមញ់រចួ េចញមកពីដីសមបទនកមពុជទងំពីរកែន្លង។ សូម 
នេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់មជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ “្រកុមហុ៊នសករសអន្តរជតិ ជបព់កព់ន័្ឋនឹងករដេណ្តើ មយកដីធ្លី េន 

្របេទសកមពុជ”  ៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២។ 
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 សូមេមើល “របយករណ៍របស់អនុគណៈកមម ធិករសិទធិពលរដ្ឋ និងនេយបយ ៃនគណៈកមម ធិករជតិសិទធិមនុស ៃថឡងដ់ ៍ ស្តីពីករណី 
្រកុមហុ៊នេកះកុងសូ៊ហគ័រេផ្លនេថសិុន េន្របេទសកមពុជ” េនៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ (ទកទ់ងនឹងសំណំុេរឿង េលខ ៥៨/២៥៥៣) េន 
េគហទំពរ័ http://www.nhrc.or.th/2012/wb/en/news_detail.php?nid=662&parent_id=1&type=hot. 
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១៩៧. ភគេ្រចើនៃនករ្របឈម ែដលខញុ ំបនរកេឃើញេនកនុងរបយករណ៍េនះ (បនវភិគេនកនុងែផនកទី V ដល់ VIII) 
េកើតេចញមកពីករខកខនមនិអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តកនុង្រសុក មនជ ទិ៍ ចបប ់ េគលនេយបយ និង បទបញជ  
នន ែដលរ ្ឋ ភបិលខ្លួនឯងបនបេងកើត (បនពនយល់េនកនុងែផនកទី III)។ ករផ្តល់ និងករ្រគប្់រគងសមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងៗេទៀតេនកមពុជ ខ្វះខតយ៉ងខ្ល ងំនូវតម្ល ភព និងករេគរពចបបែ់ដលមន្រ ប។់ 
ភគេ្រចើនៃន្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តេលើវស័ិយេនះ មនករ កែ់តងេឡើងបនយ៉ងល្អ្របេសើរេនេលើ្រក ស ប៉ែុន្តបញ្ហ េចទ 
គឺេនេលើករអនុវត្តជកែ់ស្តង។ 

១៩៨. េលើសពីេនះេទៀត បញ្ហ ដធ៏ងនធ់ងរែដលខញុ ំបនជបួ្របទះ គឺភពមនិ្រប្រកតីៃនករទទលួបនពត័ម៌ន ែដលបន 
រមួចំែណកេធ្វើឲយសមបទនននផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់ែត្រកុមមនុស ភគតិចប៉េុ ្ណ ះ និងកំេណើ នៃនទំនស់ ែដល 
ទកទ់ងនឹងដីធ្ល ី ែដលមនសកក នុពលរមួចំែណកដល់អេសថរភពជតិ។ រ ្ឋ ភបិល គរួែតមនភពមុងឹម៉ត ់ និងមន 
តម្ល ភព កនុងករផ្តល់ និង្រគប្់រគងសមបទនដី (ែផនកទី II និង VI) ជពិេសស េនេពលចរចកិចចសនយសមបទន 
ជមយួ្រកុមហុ៊នបរេទស និងកនុង្រសុកនន េ យបេញជ សឲយបននូវទំនស់ខងផល្របេយជន ៍ ្រពមទងំ ក ់
្រកុមហុ៊នែដលទទលួបនសមបទនដី ឲយមនគណេនយយភព េ យអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយេលើសកមមភពននរបស់ 
ពកួេគ និងេ ះ្រ យចំេពះទំនស់ដីធ្លី។ ករខ្វះតម្ល ភពេនកនុងបញ្ហ ទងំេនះ បងកឲយមនករសង យ័អំពី អំេពើពុក 
រលួយ េន្រគបក់្រមតិទងំអស់ៃនរ ្ឋ ភបិល និងេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋកមពុជជេ្រចើនមនករថន ងំថន ក។់ េទះបីជខញុ ំ បន 
េធ្វើទស នៈកិចចេនកមពុជ ងំពីឆន  ំ ២០០៩ និងទទលួបនកិចចសហ្របតិបត្តិករល្អ្របេសើរពីរ ្ឋ ភបិល េនកនុងវស័ិយ 
ជេ្រចើន កនុងរង្វង់ ណត្តិរបស់ខញុ ំក្តី កខ៏ញុ ំេនមនករលំបកកនុងករទទលួបនពត័ម៌នផ្លូវករចបំចន់ន កដូ៏ចជកនុង 
ករចូលេទជបួ្រកុមហុ៊ននន ែដលទទលួបនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដីេផ ងៗេទៀត។ កង្វះករទទលួបន 
ពត័ម៌នសំខន់ៗ ទងំេនះ េធ្វើឲយមនករលំបកជខ្ល ងំ េដើមបសីរេសររបយករណ៍ដ្៏រគប្់រជុង េ្រជយមយួស្តីពីបញ្ហ  
ទងំអស់េនះ។ 

១៩៩. ជទីផ រែដលកំពុងេងើបេឡើង ្របេទសកមពុជមន និភយ័កនុងករក ងេករ ្តិ៍េឈម ះេលើឆក អន្តរជតិ ចំេពះ 
សុវតថិភពៃនករេធ្វើវនិិេយគេនកនុងវស័ិយដីធ្លី និងវស័ិយទូេទេផ ងេទៀត។ បរយិកសៃនករអភវិឌ បចចុបបនន ្រតូវបន 
កំណតច់រតិលកខណៈេ យតម្ល ភពែដលមនក្រមតិទប និងករទទលួបនពត័ម៌នមនិសមម្រតគន  ករពិេ្រគះ 
េយបល់មនិ្រគប្់រគន ់ និងករចូលរមួែដលមនិមនភពេពញេលញ េហើយ មករយល់េឃើញរបស់ខញុ ំេនះ គឺជករពំុ 
មនចីរភព និងទំនងជេធ្វើឲយ ងំសទះដល់កររកីចំេរ ើនៃនេសដ្ឋកិចចជតិនេពលអនគត។ ពិត ស់ថ មនករណី 
សមបទនដីខ្លះ កដូ់ចជមនផលបះ៉ពល់វជិជមនស្រមប្់របជជនកមពុជ ទកទិ់ននឹងករបេងកើតករងរេធ្វើ បេងកើន 
េសដ្ឋកិចចពលរដ្ឋមលូ ្ឋ ន ផ្តល់ចំណូលស្រមបជ់យួ ែផនកហិរញញ វតថុដល់េស ធរណៈ និងេលើកកំពស់ដល់ករអភវិឌ  
ជតិទងំមលូ។ េទះជដូេចន ះកេ៏ យ តៃម្លៃនករខូចខតចំេពះមនុស េ យសមបទនដីជេ្រចើនមនក្រមតិខពស់ 
េហើយសិទធិមនុស  គរួែតជក ្ត សនូលែដល្រតូវយកចិត្តទុក កខ់ពស់េនចំេពះមខុៃនករផ្តល់ និង ករ្រគប្់រគងៃន 
សមបទនដីនន េដើមបេីធ្វើឲយសមបទនទងំេនះមនផលបះ៉ពល់វជិជមន។ មនកររេំ ភសិទធិមនុស ដធ៏ងនធ់ងរ និង 
ធំេធង ែដល្រតូវបនកត្់រ ទុកយ៉ងចបស់ ស់ ពកព់ន័ធនឹងសមបទនដី ែដល្រតូវករេលើកយកមកេ ះ្រ យ និង 
ែកត្រមូវវញិ។ ករេចទ្របកនស់កមមជនដីធ្ល ី និងអនកករពរ សិទធិមនុស ពីបទ្រពហមទណ្ឌ  គឺជបញ្ហ កង្វល់ដធ៏ងនធ់ងរ 
ខណៈែដលេសរភីពខងករបេញចញមតិ និងខងករ្របមលូផ្តុ ំ ជក ្ត ត្រមូវចបំចស់្រមបស់ងគម ែដល្របកនល់ទធិ 
្របជធិបេតយយពិត្របកដ។ 

២០០. េលើសពីេនះេទៀត កនុងករវភិគរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបនមនករលំបកកនុងករយល់ចបស់ទងំ្រសុង នូវអតថ្របេយជន ៍
ៃនសមបទនដីជេ្រចើន ែដលរ ្ឋ ភបិលបនផ្តល់។ ជទូេទ មនិចបស់ ស់េទថ េតើទំហំៃនអតថ្របេយជនែ៍ដល 
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្របជជនកមពុជទទលួបនពីសមបទនដីមនយ៉ង ។ ខញុមំនក្តីបរមភថ  ថ្វីេបើរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មនឆនទៈកនុងករ
្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើពុករលួយកេ៏ យ កម៏នសមបទនិកជេ្រចើន បននឹងកំពុងេធ្វើ្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេ យ ក់
កំបងំ។ ចំណូលពីសមបទនដីែដលមន្រ បែ់ដលរកបន ្រតូវគនគូ់រពីក្រមតិចំណូលទងំអស់ និង េធ្វើឲយកនែ់ត 
ចបស់ ស់េឡើង។ ្របសិនេបើផល្របេយជន ៍ ដូចជចំណូលែបបេនះ មនិបនែស្តងេចញឲយេឃើញេទ េនះេគល 
នេយបយ និងករអនុវត្តននជំុវញិករផ្តល់សមបទនដី ្រតូវករែកត្រមូវ។ ផលបះ៉ពល់ននៃនសមបទនដី គរួែត 
្រតូវបនវភិគ ទងំស្រមបក់មមវបិករយៈេពលខ្លី និង រយៈេពលែវង។ ្របកដ ស់ថ ផលចំណូលគរួែតជកែ់ស្តង 
និងផ្តល់អតថ្របេយជនដ៍ល់មនុស ភគេ្រចើន េដើមបី ចចតទុ់កថមន រៈ្របេយជន ៍។ ខញុ ំយល់េឃើញថ ករអភវិឌ  
វស័ិយដីធ្លី និងធនធនធមមជតិរបស់្របេទសកមពុជ ចនឹងមនផលបះ៉ពល់វជិជមនេលើជីវតិរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ 
ទងំអស់ ្របសិនេបើ ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងលកខណៈែដលមនេចរភព និងសមធម ៌ និងេនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃន កតព្វកិចច 
ខងសិទធិមនុស របស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ េនកនុង ម រតី ថ បនេនះ ែដលខញុ ំសូម កជូ់ននូវអនុ សនទ៍ងំអស់េនះ។ 

ក. ករទទួលបនពត័ម៌ន និងតម្ល ភព 

២០១. រ ្ឋ ភបិលកមពុជ គរួែតបង្ហ ញពត័ម៌នអំពីករវនិិេយគននេលើដីធ្លី ្របត្តបិត្តករដីធ្លី និងដំេណើ រករេដញៃថ្ល 
ករពិនិតយេលើសំេណើ រសំុសមបទនដី (និងលកខណៈវនិិចឆយ័ៃនករសេ្រមចចិត្ត ចំេពះករយល់្រពម ឬបដិេសធសំេណើ ) 
និងែផនករអនគត (រមួមនករចបេ់ផ្តើមដំេណើ រករសកមមភពសមបទនដី) ដល់ ធរណជន រមួមន មរយៈ 
ករបង្ហ ញជ ធរណៈេនថន កេ់ខត្ត និងបេង្ហ ះពត័ម៌នទងំអស់េនះេនេលើេគហទំពរ័ផ្លូវករននរបស់រ ្ឋ ភបិល។ 

២០២. ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ គរួែតេធ្វើបចចុបបននភព និងបំេពញបញជ ីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង 
សមបទនៃ្រពែដលមន្រ បរ់បស់ខ្លួន នូវពត័ម៌នដេ៏ពញេលញ រមួមន ករវវិត្តនរ៍កីចេ្រមើនៃន្របតិបត្តិករសមបទន 
ដីទងំេនះ និងបង្ហ ញពត័ម៌នេនះជ ធរណៈឲយបនទនេ់ពលេវ ។ បញជ ីេនះ គរួរមួបញចូ លពតម៌នអំពី 
្រកុមហុ៊ន ថន កដឹ់កន ំមច ស់ភគហុ៊ន ្រកុមហុ៊នេម និងពត័ម៌នទំនកទំ់នង ៃនករយិល័យមលូ ្ឋ នរបស់្រកុមហុ៊ន (រមួ 
ទងំករយិល័យននេនកនុង្របេទស មុេីបើមន) ៃថ្លឈនួលដី សមបទនែដលបនបង ់ និងចំណូលនន ែដលបន 
មកពីសមបទនដីទងំអស់េនះ។ ពត័ម៌នេនះគរួែត មនជភ អងេ់គ្លស និងភ ែខមរ។ 

២០៣. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់ គរួផ ព្វផ យពត័ម៌នស្តីពី ករកំណតេ់លើែផនទី ករេធ្វើ 
ចំ តថ់ន ក ់ និងករចុះបញជ ីដី ធរណៈ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ្រពមទងំបេងកើត និងរក ្របពន័្ឋទិនននយ័ដីធ្លីរដ្ឋ។ 
ពត័ម៌នស្តីពីករៃលប្រមុង ករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើអនុបេយគដីរដ្ឋ គរួែតផ ព្វផ យជ ធរណៈ ្រសប មអនុ្រកឹតយ 
ស្តីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋឆន  ំ២០០៥។ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ គរួែតេធ្វើសហ្របតិបត្តកិរេនកនុងដំេណើ រករេនះ និង 
ែចករែំលកពត័ម៌នទកទ់ងនឹង ករេធ្វើអនុបេយគ្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋ។ 

២០៤. ្រកសួងបរ ិ ថ ន គរួែតបង្ហ ញឲយ ធរណជនបនដឹងពីបញជ ីេឈម ះបចចុបបនន និងែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពៃន 
្រគបតំ់បនក់រពរទងំអស់ រមួមនឧទយនជតិ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព តំបនក់រពរេទសភព តំបនេ់្របើ្របស់េ្រចើន យ៉ង 
តំបន់ ៉ ម រ តំបនស់នូលៃនឋបនីយជី៍វមណ្ឌ ល តំបនេ់បតិកភណ័្ឌ ធមមជតិ និងតំបនឧ់ទយនជតិសម្ុរទ ែដលរមួមន 
ពត័ម៌នពិ ្ត រអំពីទំហំ ្រពំ្របទល់ តំបន្់រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ៃនតំបនទ់ងំេនះ ្រពមទងំអំពីដំេណើ រករៃនករេធ្វើ 
េសចក្តីសេ្រមចចិត្តចំេពះករែកែ្រប ឬករេធ្វើអនុបេយគនូវតំបនក់រពរនន។ 
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២០៥. ដំេណើ រករៃនករេធ្វើអនុបេយគដីរដ្ឋ េទជ្រទពយសមបត្តឯិកជនរបស់រដ្ឋ និងករចតថ់ន កតំ់បន្់រគប្់រគងកនុង 
តំបនក់រពរនន េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព គរួ្រតូវបនេធ្វើេនកនុងបរយិកសមយួ ្របកបេ យតម្ល ភព និង 
េបើកចំហ េ យមនតអួងគពកព់ន័ធទងំអស់ រមួមន្រកសួងបរ ិ ថ ន និង្រកសួង េសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ។ 

ខ. ករផ្តល់សមបទនដី - ករពិេ្រគះេយបល់ និងករ្រតួតពិនិតយ 

២០៦. ្របពន័ធែដលកនែ់តមនករស្រមបស្រមួល និងករចូលរមួពីអនកពកព់ន័ធ កនុងករផ្តល់សមបទនដីនន គរួែត 
្រតូវបនយកេទពិចរ េ យរ ្ឋ ភបិល និងអនុវត្តេ យ ជញ ធរពកព់ន័្ឋ រមួមន ករពិចរ េលើដំេណើ រករេធ្វើ 
ែផនករេនថន កជ់តិ និងេខត្ត។ វធីិ ្រស្តេនះគរួែតេបើកឲយមនករចូលរមួ និងដំេណើ រករអភវិឌ ន្៍របកបេ យករ 
ចូលរមួ េ យអនុេ ម មែផនករអភវិឌ នយុ៍ទធ ្រស្តជតិ បចចុបបននកមម ឆន ២ំ០០៩ - ២០១៣។ 

២០៧. ថ បន័រ ្ឋ ភបិល និងសហ្រគសពណិជជកមមែដលពកព់ន័ធទងំអស់ គរួែត្របកន់ មលកខខណ្ឌ ែដលចបប ់
ត្រមូវ ស្រមបក់រពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ឧទហរណ៍ អនុ្រកឹតយឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ ករ 
ពិេ្រគះេយបល់ែបបេនះ គរួែត្របកបេ យអតថនយ័ មនករចូលរមួពីអនកពកព់ន័ធ និងេបើកចំហដល់អនករងករបះ៉ពល់ 
នន។ សហគមនន៍នែដលសថិតេនេលើដី ែដលនឹងរងករបះ៉ពល់េ យករផ្តល់សមបទនដី គរួែត្រតូវបនពិេ្រគះ 
េយបល់េនដំ កក់លដំបងូបំផុតៃន ែផនករេ្របើ្របស់ដី និងគរួ្រតូវបនរមួបញចូ ល េនកនុងដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តី 
សេ្រមចចិត្ត។ គរួមនករពិចរ យ៉ងហមតច់តដ់ល់សកមមភពចិញច ឹមជីវតិ្របចៃំថងរបស់សហគមនេ៍នះ និងគិតគូអំពី 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ ែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេដើមបបីេញជ សឲយបនកររខំនដល់ពកួគត។់ ស្តង់ រៃនករយល់្រពម 
េ យេសរ ី ជមនុ និងមនករជូនដំណឹង្រគប្់រគន ់ គរួែត្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងមុងឺម៉ត ់ េនេពលពិេ្រគះេយបល់ 
ជមយួជនជតិេដើមភគតិចទងំអស់។ 

២០៨. ករពិនិតយពិចយ័កនែ់តហមតច់តេ់ឡើងេលើ្របវត្តិ និង វ របស់សហ្រគសពណិជជកមម និង សមតថភពេធ្វើ 
្របតិបត្តិករៃនសំេណើ វនិិេយគរបស់ពកួេគ គរួែត្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ ជញ ធរពកព់ន័ធនន េដើមប្ីរតួតពិនិតយេមើល 
វនិិេយគិននន មនុេពលផ្តល់សមបទនដី មយួ។ ករពិនិតយេលើសំេណើ វនិិេយគ គរួែត្រតូវបន្រប្រពឹត្តេទកនុង 
លកខណៈតម្ល ភពមយួ េ យថ្លឹងែថ្លងរ ងករចងរ់ក ករសមង តៃ់នពត៌ម៌នរេសុើបរបស់្រកុមហុ៊ន និង តំរវូករ ស្រមប ់
ករពិនិតយជ ធរណៈ។ កិចចករេនះរមួមន ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ស្តីពីដំេណើ រករេដញៃថ្លជ ធរណៈ និងបនទ ត ់
េពលេវ  អំពីសកមមភពសមបទនននែដលបន្រពមេ្រព ង។ 

២០៩. ករេធ្វើអនុបេយគដី ធរណៈរបស់រដ្ឋេទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ គរួេធ្វើ មនីតិវធីិែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ  
និងេ្រកមចបបភ់មូបិលឆន  ំ ២០០១ និងនីតិវធីិែដលតំរវូឲយមនករអនុមត័ចបបេ់ យរដ្ឋសភ។ រហូតដល់ចបបែ់បប 
េនះ ្រតូវបនអនុមត័អនុបេយគ មយួែដលបនកំណត ់ គរួែត្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងលកខណៈេបើកចំហ និងតម្ល ភព 
មយួ េ យពិចរ យ៉ងល្អិតល្អនអំ់ពី ផលបះ៉ពល់ជសក្ត នុពលននៃនករេធ្វើអនុបេយគតំបនជ់ក់ ក់ មយួ 
្រពមទងំមនករពិេ្រគះេយបល់្រតឹម្រតូវជមយួទីភន កង់របេចចកេទសែដលពកព់ន័ធនន និង ្របជពលរដ្ឋែដលរង 
ករបះ៉ពល់។ 
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២១០. ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រពមទងំ ថ បន័ពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត គរួែតធនថ ដំេណើ រករ 
េដញៃថ្ល្របកបេ យករ្របកតួ្របែជងមយួ ស្រមបក់រផ្តល់សមបទនដី ្រតូវបនអនុវត្តកនែ់ត មុងឺម៉ត ់ និង តម្ល ភព 
ឧទហរណ៍ មអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចឆន ២ំ០០៥។ 

២១១. បទបញជ ទកទ់ងនឹងករផ្អ កសមបទនដីេសដ្ឋកិចច (ចុះៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២) ែដលផ្អ កករផ្តល់ 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី គឺជចំ តក់រគរួជទី ្វ គមន ៍ ប៉ែុន្តគរួ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងេពញេលញ និងរក សុពលភព 
រហូតដល់្របពន័ធពិនិតយករផ្តល់សមបទនមយួ្រតូវបនបេងកើតចបស់ព្វ្រគប។់ សមបទន ននែដល្រតូវបនរកេឃើញថ 
មនករេកង្របវញ័ច  អសកមម ឬ មយ៉ងវញិេទៀតរេំ ភេលើលកខខណ្ឌ ននៃនកិចច្រពមេ្រព ងសមបទន គរួ្រតូវបន 
េមឃភព េយង មចបបព់កព់ន័ធនន។ ករពិនិតយេមើលេលើសមបទននេពលបចចុបបននេឡើងវញិ រមួទងំ ករងរ 
របស់េលខធិករ ្ឋ នបេចចកេទសស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច គរួែត្រតូវបនផ ព្វផ យជ ធរណៈឲយបនទនេ់ពល 
េវ ។ បនទ បពី់ពិនិតយរចួេហើយ ពត័ម៌នលំអិតៃនសមបទនទងំ យែដល្រតូវបនេមឃភព មរយៈដំេណើ រករ 
េនះ ឬ ្រតូវបនេមឃភពនេពលកន្លងមក គរួែត្រតូវបនផ ព្វផ យជ ធរណៈ រមួទងំពត័ម៌នអំពីករ្រគប្់រគង 
សមបទនដីែដល្រតូវបនេមឃភពផងែដរ។ 

គ. ករផ្តល់សមបទនដី - ករករពរបរ ិ ថ ន និងសងគម 

២១២. រ ្ឋ ភបិល គរួែត្រតូវបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង នូវ ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ េដើមបអីនុវត្តចបប ់ េគល 
នេយបយ និងបទបញជ នន ែដលតំរវូឲយេធ្វើករ យតំៃលផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម មនុេពល ផ្តល់សមបទនដី 
រមួមន ចបបស់្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ឆន ១ំ៩៩៦ េហើយកររកេឃើញបនមកពីករ 
យតៃម្លទងំេនះ្រតូវផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ 

២១៣. វធិន និងនីតិវធីិននទកទ់ងនឹងករេធ្វើចំ តថ់ន ក ់ និងករេធ្វើអនុេយគដីកនុងតំបនក់រពរនន ជពិេសស 
តំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព គរួែត្រតូវបន្របកនខ់ជ ប ់ (រមួមន េ យេធ្វើករសិក ែបបវទិយ ្រស្ត ដូចមនែចងកនុង 
ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរឆន  ំ២០០៨)។ លទធផលននៃនករ យតំៃលេនះ និងនីតិវធីិែដលទកទ់ងនឹងករចតថ់ន ក ់ និង 
ករេធ្វើអនុ្របេយគ គរួ្រតូវបនផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ 

២១៤. លកខខណ្ឌ ននែដល្រតូវបនកំណតសំ់ បក់រផ្តល់សមបទនដីេនកនុងតំបនក់រពរនន េយង មចបបស់្តីពី 
តំបនក់រពរឆន  ំ២០០៨ គរួ្រតូវបន្របកនខ់ជ បយ៉់ងមុងឺម៉ត។់ េលើសពីេនះេទៀត ករពិនិតយេឡើងវញិយ៉ងហមតច់តនូ់វ 
សមបទនដី ែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបនក់រពរនន្រតូវែតេធ្វើេឡើង េហើយករេធ្វើេមឃភពសមបទនដី គរួ្រតូវបន 
អនុវត្តឲយបនទនេ់ពលេវ ។ គរួេធ្វើឲយ ធរណៈជនបន ដឹងចបស់ ស់ផងែដរអំពីមលូ ្ឋ នគតិយុត្តអ្វីខ្លះ ែដល 
មនស្រមប់ ថ បន័នន េ្រកពី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ កនុងករផ្តល់សមបទន និងករេធ្វើកិចចសនយ 
រយៈេពលែវងេផ ងៗេទៀត ស្រមបក់រអភវិឌ េលើដីរដ្ឋ។ 

២១៥. ដីែដល្រតូវបនកនក់ប ់និងេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីេ យ្របជជនជនជតិេដើមភគតិច គរួ្រតូវបនកំណត ់និង 
ស់ែវងឲយបនឆបរ់ហ័សបំផុត។ ពំុមនសមបទនដី គរួ្រតូវបនផ្តល់េលើ ឬ ែកបរដីរបស់្របជជនជនជតិេដើមភគ 

តិចេនះេទ រហូតដល់ដំេណើ រករទទលួ គ ល់ និងចុះបញជ ីកមមសិទធិដីសមហូភពបនចបស់ព្វ្រគប។់ ចរអន្តរ្រកសួង 
ឆន  ំ ២០១១ ស្តីពីវធិនករករពរជបេ ្ត ះ សនន គរួ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងមុងឺម៉ត ់ ស្រមបស់ហគមនទ៍ងំ យ 
ែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់េ យ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ និង្រកសួងម ៃផទ េហើយដំេណើ រករចុះបញជ ីដីផ្តល់កមមសិទធិដី 
សមហូភពេនះ គរួេធ្វើឲយបនរសួ ន ់េដើំមបបីេញជ សវ ិ ទនេពលខងមខុ។ 
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២១៦. គរួែតពិចរ េលើសំេណើ វនិិេយគរបស់សមបទនិក  ែដលមនេទេ យលកខខណ្ឌ តំរវូ មចបប ់ និង 
បញញ តិចបបរ់ងឹម ំ ភជ បជ់មយួគេ្រមងវនិិេយគរបស់ពកួេគ (ដូចជ េ្រគងករណ៍មនករទទលួ គ ល់េ យភគីទីបី 
និង្រកម្របតិបត្តិដម៏ុងឺម៉ត)់ ែដលរមួបញចូ ល ស្តង់ រអន្តរជតិស្តីពីចីរភព បរ ិ ថ ន និងសងគម។ 

ឃ. សកមមភពៃនសមបទនដី 

២១៧. ្រកុមហុ៊ន្រគបទំ់ហំ រចនសមពន័ធ និង្របេភទ្របតិបត្តិករទងំអស់ ទងំកនុង្រសុក និងបរេទស និង េបើេទះបីជ  

្រគប្់រគងទងំ្រសុង ឬ មយួែផនកេ យរដ្ឋ គរួែតេ ះ្រ យករបះ៉ពល់សិទធិមនុស របស់ពកួេគ េ យអនុវត្តករយក 
ចិត្តទុក កដ់្៏រតឹម្រតូវ រមួមនករអនុវត្តវធិនករកំណត ់បងក រនិងកតប់នថយផល បះ៉ពល់អវជិជមនេលើសិទធិមនុស  និង 
មនគណេនយយភពចំេពះសកមមភពពណិជជកមមរបស់ពកួេគ។ 

២១៨. េនកនុងករណីៃន្រកុមហុ៊នបរេទស រដ្ឋ មុគីរួែតធនថ តំ ងននៃនសហ្រគសពណិជជកមមឯកជនែដល 
សថិតេនេ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួន នឹងពំុរមួចំែណកេធ្វើឲយមនករបះ៉ពល់អវជិជមនេលើសិទធមិនុស េឡើយ េ យេធ្វើករ 
ឃ្ល េំមើល និង្រតួតពិនិតយជេទៀងទត។់ 

២១៩. ករបេណ្ត ញេចញ និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន គរួែត្រតូវបនេ្របើ្របស់ជដំេ ះ្រ យចុងេ្រកយប៉េុ ្ណ ះ 
េហើយគរួែត្រតូវអនុវត្តករផ្អ កករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន ែដលទកទ់ងនឹងសកមមភពសមបទននន។ េនកនុង 
ករណីៃនកររេំ ភកន្លងមក កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងននគរួ្រតូវបនេធ្វើ េដើមបធីនដល់ករែកត្រមូវេហតុករណ៍ ្រកក។់ 
េនេពលែដលនីតិវធីិ្រតឹម្រតូវ្រតូវបនេគរព េហើយករបេណ្ត ញេចញ ្រតូវបនចតទុ់កថ្រសបចបប ់ និង បេ្រមើផល 
្របេយជន៍ ធរណៈ ្រគួ រែដលរងបះ៉ពល់នន គរួ្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់អំពីរេបៀប និងេពលេវ  ែដល្រតូវេធ្វើ 
ករផ្ល ស់ប្តូរលំេនថមី ្រពមទងំកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំ យែដល្រតូវេធ្វើ េដើមបធីនថ ករផ្ល ស់ប្តូរលំេនថមីេនះ នឹង 
្រប្រពឹត្តេទេ្រកមលកខខណ្ឌ ននែដល្របកនខ់ជ ប់ មស្តង់ រសិទធិមនុស អន្តរជតិ ទកទ់ងនឹងលំេន ្ឋ នសមរមយ និង 
សំណងែដល្រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម។៌ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជបែនថមនន គរួ្រតូវបនេធ្វើេដើមបបីេងកើតេឡើងវញិនូវក  
នុវត្តភពៃនករចិញច ឹមជីវតិ។ 

២២០. កងេយធពលេខមរភមូនិទ ពំុគរួ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបកីរពរផល្របេយជនឯ៍កជន និងពំុគរួ្រតូវបន ក ់
ព្រងយ ឬ ជលួេ យ្រកុមហុ៊នសមបទនដីននេនះេទ េទះបីជមនករឯកភព ឬ មនិឯកភពពីរ ្ឋ ភបិលក ៏ 
េ យ។ កងនគរបល កង ជ វធុហតថ និង ជញ ធរពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត គរួអតធ់មតម់និេ្របើ្របស់កំ ំងេលើសលប ់
្របឆងំនឹងសហគមន ៍និងអនកត ៉ននែដលរងករបះ៉ពល់េ យសមបទនដី។ 

២២១. រ ្ឋ ភបិលគរួធនថ ្រកុមហុ៊នសមបទនដីននពំុេ្របើ្របស់ ឬ េលើកទឹកចិត្តឲយភន កង់រសន្តិសុខឯកជន ចូល 
្របឡូក ឬ េ្របើ្របស់កំ ំង្របឆងំនឹងសហគមន ៍និងអនកត ៉ ែដលរងករបះ៉ពល់េ យសមបទនេនះេឡើយ។ 

២២២. ្រកុមហុ៊នសមបទនដីនន គរួចតវ់ធិនករទងំអស់ េដើមបបីេញជ សករបំផ្លិចបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន េនកនុង្របតិបត្តិ 
កររបស់ពកួេគ រមួមន ករបងក រករបំពុលទឹក ករេធ្វើឲយខូចគុណភពដី និងករឆក រដីេ យមនិចបំច ់ឬ ករកបេ់ឈើ 
េ យខុសចបប។់ ពកួេគគរួធនថ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ដូចជផ្លូវថមីៗេនេលើសមបទនរបស់ពកួេគ ចេ្របើ្របស់បន 
េ យសហគមនេ៍នជំុវញិេនះទងំអស់ និងគរួេជៀស ងករបិទផ្លូវច ចរណ៍េនកនុងបរេិវណតំបនស់មបទនេនះ។ 
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២២៣. ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ គរួ្រតូវបនេធ្វើេ យ ជញ ធរនន ែដលចបប្់របគល់សិទធិឲយផ្តល់សមបទន 
េដើមបបីងក រសកមមភពននេនេលើតំបនែ់ដលមនតំៃលខងវបបធម ៌ និងខង សន កដូ៏ចជេ ះ្រ យ ( មរយៈ 
ករែកត្រមូវេហតុករណ៍ ្រកក)់ ផលបះ៉ពល់អវជិជមនែដលបនេកើតេឡើងរចួេហើយ។ ្រកសួងននរបស់រ ្ឋ ភបិល 
ែដលពកព់ន័ធ ដូចជ្រកសួងវបបធម ៌និងវចិិ្រតសិលបៈ ចេធ្វើអន្តរគមនេ៍ដើមបែីកត្រមូវផលបះ៉ពល់ទងំេនះ។ 

២២៤. ្រកុមហុ៊នសមបទនដីនន ជមយួករេ្របើ្របស់ចំណូលពីសកមមភពសមបទន គរួបេងកើនកររមួចំែណកនន 
របស់ពកួេគេទដល់សហគមនម៍លូ ្ឋ ននន រមួមន ករផ្តល់អតថ្របេយជនខ៍ងសងគមកិចច ដូចជេស  សុខភព 
ឱកសទទលួបនករអបរ់ ំនិងវធិនករករពរបរ ិ ថ ន។ 

ង. ករឃ្ល េំមើល ករ្រ វ្រជវ និងករវភិគ 

២២៥. ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងៃដគូពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត គរួស្វះែស្វង្របមលូទិនននយ័ និងេធ្វើករវភិគេលើ 
ចំណូលែដលបនមកពីសមបទនដីនន និងែបងែចងអតថ្របេយជនដ៍ល់្របជពលរដ្ឋ ែដលមនដូចជ ករងរែដល 
បេងកើតេ យ្រកុមហុ៊នសមបទនដីនន និងកររមួចំែណកដល់ទីផ រមលូ ្ឋ ន ែដលេកើតេចញមកពីកំេណើ នចំណូល ជ 
ែផនកមយួៃនករសិក េលើបរមិណែផ្អកេលើភស្តុ ង េទកនុង្របពន័ធសមបទន។ ទិនននយ័េនះ កគ៏រួ្រតូវបនផ ព្វផ យជ 

ធរណៈផងែដរ។ 

២២៦. ក នុវត្តភពកនុងករចិញច ឹមជីវតិ និងរកចំណូលរបស់្រគួ រនន ែដលរងផលបះ៉ពល់េ យសមបទន 
នន គរួែត្រតូវបនពិនិតយ និងកំណតជ់ែផនកមយួៃនករសិក េលើបរមិណ និងគុណភព េ យេលើកសំេណើ េ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់ខងហិរញញ វតថុអវជិជមននន េនកនុងក្រមតិ្រគួ រ និងសហគមន។៍ 

២២៧. អនក្រ យ្រជវនន គរួពិនិតយបែនថមេលើករេរៀបចំែផនករ និងករពិេ្រគះេយបល់មនិ្រគប្់រគន ់ ែដលកំពុង 
រមួចំែណកេធ្វើឲយមនវ ិ ទទកទ់ងនឹងសមបទនដីនន កនុងេគលេ យតំៃលជបរមិណៃន (កនុងនយ័ហិរញញ វតថុ) ករ
បតប់ងចំ់ណូលេនក្រមតិថន កជ់តិ។ 

២២៨. ករឃ្ល េំមើលកនែ់តហមតច់តេ់លើករេ្របើ្របស់ដីធ្លី គរួ្រតូវបនេធ្វើ េហើយករេមឃភពសមបទនដី គរួ្រតូវបន 
អនុវត្តឲយបនទនេ់ពលេវ  េហើយ្របសិនេបើ ចេធ្វើេទរចួ ្របគល់ដីេនះឲយអនកេ្របើ្របស់េផ ងៗេទៀត។ សមបទនដី 
ែដល្រតូវបនេមឃភព គរួ្រតូវបនចុះបញជ ីេ យ្រកុមហុ៊ន ឬ ជញ ធរេខត្ត និងផ ព្វផ យជ ធរណៈ េនេលើេគហ 
ទំពរ័របស់្រកសួងពកព់ន័ធនន េ យភជ បជ់មយួមលូេហតុៃនេមឃភព។ 

២២៩. កនុងករណីែដលសមបទនដី្រតូវបនផ្តល់េលើដីែដលកនក់ប ់ និងេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីេ យជនជតិេដើមភគ 
តិច ដីេនះគរួ្រតូវ្របគល់ និង ្ត រ ថ នភពស្រមបឲ់យពកួេគេឡើងវញិ រមួទងំផ្តល់ក នុវត្តភពដល់សហគមនទ៍ងំ 
េនះ កនុងករចុះបញជ ីជនីតិបគុគល និង កព់កយសំុចុះបញជ ីដីកមមសិទធិសមហូភពផងែដរ។ 

២៣០. បនទ បពី់សមបទននន្រតូវបនផ្តល់ និង កឲ់យដំេណើ រកររចួេហើយ ករឃ្ល េំមើលគរួបន្តេធ្វើ និង យតំៃលេលើ 
ករបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន ករអនុវត្តចបបក់រងរ និងករ្រប្រពឹត្តជទូេទរបស់សមបទនិកជេទៀងទត ់ េដើមបធីនថ ករ 
អនុវត្តនម៍និេពញេលញ ច្រតូវបនេ ះ្រ យ ឬ កទ់ណ្ឌ កមម។ 

២៣១. រ ្ឋ ភបិល គរួពិនិតយេឡើងវញិេលើកររេំ ភលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ែដលក្រមតិតទំហំដីសមបទន មនិឲយេលើសពីទំហំ 
១០.០០០ ហិក  ស្រមបប់គុគលែតមយួ និង ករអនុវត្តនៃ៍នករផ្តល់ដីជប់ៗ គន ឲយេទ្រកុមហុ៊នឬអនកមនសមពន័ធភព 
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ជមយួគន  ឬ សមជិក្រគួ ររបស់សមបទនិក។ រ ្ឋ ភបិល គរួអះ ងបញជ ក ់និងអនុវត្តករ កកំ់ហិត មលកខណ័្ឌ  
ត្រមូវែដលែចងកនុងចបបភ់មូបិលឆន  ំ២០០១ ែដលថ សមបទនដីែដលមនទំហំេ្រចើនជង ១០.០០០ ហិក  មនិ ច 
្រតូវបនផ្តល់ជូនបគុគលែតមន ក ់ ឬ ឲយនីតិបគុគលេ្រចើនែដល្រគប្់រគងេ យរបូវន្តបគុគល ឬ នីតិបគុគលដែដលៗេនះេទ។ 
្របសិនជ ចអនុវត្តេទរចួ សមបទនដីែដលេលមើសនឹងបទបបញញត្តិេនះ គរួែត្រតូវបនេមឃភពេចល។ 

ច. ករេ ះ្រ យទំនស់ 

២៣២. ្រស័យេ យ ថ នករណ៍ែដល កដូ់ចជមនិ្រ ក្រ នៃនទំនស់ដីធ្លដី៏ ុ ៃំរ ៉ និង កំេណើ នៃនទំនស់ថមីៗ  
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនន គរួែត្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបបេងកើន្របសិទធិភព និងធមម នុរបូៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  
េនក្រមតិ្របតិបត្តិករនន េ យផ្តល់ឲយសហគមន ៍ និងតំ ងរបស់ពកួេគ (សហគមន ៍ ចេធ្វើករសេ្រមចថ េតើគួរ 
ឲយអងគករសងគមសីុវលិចូលពកព់ន័ធឬយ៉ង ) ចូលរមួ ងំពីេនតំ កក់លដំបងូបំផុត ៃនករផ្តល់សមបទនដី ្រពម 
ទងំរមួបញចូ លពកួេគេនកនុងដំេណើ រករេធ្វើែផនករផងែដរ។ 

២៣៣. តំ ង្រកុមហុ៊នននគរួមនវត្តមន និងចូលរមួយ៉ងេពញេលញេនកនុងយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទថន កម់ូល 
្ឋ ននន េដើមបបីនធូរបនថយសតិ រមមណ៍្របឆងំ្រកុមហុ៊ន និងេលើកទឹកចិត្តដល់សហគមនវ៍និិេយគឲយេលើកយកមក 

េ ះ្រ យេ យផទ ល់នូវផលបះ៉ពល់ខងបរ ិ ថ ន និងសងគម ែដលប ្ត លមកពីសកមមភពវនិិេយគរបស់ពកួេគ។ 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជក់ កន់នគរួ្រតូវបនេធ្វើ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ រនងំខងភ  ជពិេសសចំេពះ្រកុមហុ៊ន 
បរេទសនន និងេនេពលែដលពកព់ន័ធនឹងសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច។ ជវធិនទូេទ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ ពំុ 
គរួមនវត្តមនេនអំឡុងេពលៃនករចរចេនថន កម់លូ ្ឋ នេនះេទ។ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ និង ជញ ធរ រ ្ឋ ភបិល 
នន ( បប់ញចូ លទងំម្រន្តីថន កេ់ខត្ត និងថន កឃំុ់) កដូ៏ចជសហគមនន៍ន គរួេជៀស ងករេ្របើ្របស់អំេពើហឹង ។  

២៣៤. កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ គរួ្រតូវបនេធ្វើ េដើមបពី្រងឹងសមតថភពរដ្ឋបលៃនយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ 
គណៈកមមករសុរេិយដី និងតុ ករ េដើមបបីេងកើនលទធភពដល់សហគមនន៍ន កនុងករទទលួបនដំេ ះ្រ យទក ់
ទងនឹងវ ិ ទដីធ្ល។ី សមតថភព និងឯក ជភពរបស់ ថ បន័តុ ករ គរួ្រតូវបនព្រងឹង េដើមបឲីយ ថ បន័េនះ ចទទួល 
បននូវករេគរព និងទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋមលូ ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ ្របពន័ធតុ ករ មនិគរួ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបជ់ 
យន្តករមយួេដើមបេីធ្វើករេចទ្របកនស់កមមជនដីធ្លី បគុគលទងំ យែដលបនេធ្វើករទមទរដីធ្លីរបស់ពកួេគ អនក 
ករពរសិទធិមនុស  និង ជញ ធរមលូ ្ឋ ន េនះេទ។   

២៣៥. កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់គរួ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបឃី្ល េំមើលករណីទំនស់ដីធ្លី េនកនុងយន្តករេ ះ្រ យ 
វ ិ ទរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី និង ថ បន័តុ ករ ជកែ់ស្តងដូចជ បញ្ហ ទំនស់ផល្របេយជន ៍អន្ត គមន ៍ខង 
នេយបយ ឬ អំេពើពុករលួយ ែដលមនពកព់ន័ធនឹង្រកុមហុ៊នសមបទននន។ ម្រន្តីរដ្ឋបល ឬ ម្រន្តតុី ករែដល 
េធ្វើករសេ្រមចចិត្ត េ យែផ្អកេលើបពុ្វេហតុផទ ល់ខ្លួន គរួ្រតូវបន មឃតម់និឲយបំេពញតនួទី េនកនុងករវនិិចឆយ័ 
េសចក្តី។ 

ឆ. ករពិនិតយេឡើងវញិេ យ ថ បន័សិទធមិនុស នន និងយន្តករបណ្តឹ ងអន្តរជតិេផ ងៗ 

២៣៦. ករេ្របើ្របស់នីតិវធីិ និងយន្តករបណ្តឹ ងត ៉ អន្តរជតិ កដូ៏ចជ ថ បន័សិទធមិនុស ជតិនន េនេ្រក្របេទស 
គរួ្រតូវបនពិនិតយគិតគូបែនថមេទៀត េ យតអួងគសងគមសីុវលិនន េដើមបនីយំកបណ្តឹ ងត ៉ ៃនកររេំ ភសិទធិមនុស  
ែដល្រប្រពឹត្តេ យសហ្រគសពណិជជកមមបរេទស ឬ េធ្វើ្របតិបត្តិករេ យបរេទស ែដលជបព់កព់ន័ធនឹងកររេំ ភ 
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សិទធិមនុស េនកមពុជ (េទះជមច ស់ភគហុ៊នធំ ឬ តូចកេ៏ យ)។ តនួទីែដល ចមន ៃនគណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភបិល 
៊ ន ស្តីពីសិទធិមនុស  ច្រតូវបនពិនិតយេមើលជបែនថមេទៀត។ 

២៣៧. គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ ចព្រងឹងសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករឃ្ល េំមើល េសុើបអេងកត និងេធ្វើរបយ 
ករណ៍ស្តីពីកររេំ ភសិទធិមនុស  េនកនុងបរបិទៃនសមបទនដីនន។ របយករណ៍ទងំេនះគរួរមួបញចូ លអនុ សន ៍
ជូនដល់ ថ បន័រដ្ឋពកព់ន័ធនន ្រពមទងំសហ្រគសពណិជជកមមនន និងគរួែតេធ្វើករផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ 

២៣៨. េដើមបផី្តល់លទធភព្រតួតពិនិតយបែនថមេទៀតេលើផលបះ៉ពល់សិទធិមនុស ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទនដី 
េផ ងៗេទៀត រ ្ឋ ភបិលគរួែតបែនថមេសចក្តីអេញជ ើញរបស់ខ្លួនេទកនយ់ន្តករនិតិវធីិពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ ឬ 
យ៉ងេ ច ស់ េចញេសចក្តីអេញជ ើញេទអនកមន ណត្តិពកព់ន័ធនន ែដលមនលទធភពផ្តល់ករវភិគបនល្អិត 
ល្អនជូ់នរ ្ឋ ភបិល។ អនកមន ណត្តិពកព់ន័ធជពិេសសេនះ គឺរមួមន អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីជនជតិេដើមភគ 
តិច ្រកុមករងរស្តីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស  និងអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិទទលួបនម្ហូប រ សិទ្ឋិមនលំេន 
្ឋ នសមរមយ និងសិទ្ឋិទទលួបនករអបរ់ ំ អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីភព្រកី្រកបំផុត និងអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី 

សិទធិទទលួបនទឹកពិ រមនសុវតថិភព និងអនមយ័ និងអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធខិងវបបធម។៌ 

២៣៩. េ យពិចរ េលើកំេណើ នៃនកររេំ ភបំពននន ទកទិ់ននឹងេសរភីពបេញចញមតិ និងករ្របមលូផ្តុ ំ េន 
កនុងបរបិទៃនទំនស់ដីធ្លី ករគិតគូពិចរ បែនថមគរួ្រតូវបនផ្តល់ឲយេ យ ថ បន័សិទធិមនុស នន រមួមនអនក យ 
ករណ៍ពិេសស និង ថ បន័សនធិសញញ នន េដើមបរីះិរកបែនថមេទៀត និងចង្រកងជឯក រនូវករណីៃនករផ្តនទ េទសពី 
បទ្រពហមទណ្ឌ េលើសកមមជនដីធ្លី បគុគលទងំ យែដលទមទរសិទធិេលើដីធ្លីរបស់ពកួេគ និងអនកករពរសិទធិមនុស  
េផ ងេទៀត ែដលេធ្វើករេនកនុងវស័ិយដីធ្លី កនុងេគលេ ផ្តល់ករគ្ំរទ និងករករពរជបែនថមដល់ពកួេគ។ 

ជ. ករតសូ៊មតិេលើសិទធដីិធ្ល ីនិងករអបរ់ ំ

២៤០. ្រស័យេ យកំេណើ នៃនកររេំ ភសិទធិេសរភីពបេញចញមតិ និងករ្របមលូផ្តុ ំ រ ្ឋ ភបិលគរួចតវ់ធិនករ 
នន េដើមបអីនុវត្តជបន្តនូវចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ រមួមនករផ ព្វផ យ និងករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី 
វធិនែណនកំរអនុវត្តនច៍បបេ់នះ។ ្រកសួងម ៃផទ គរួបន្តផ្តល់ករែណន ំ និងេលើកកំពស់ករយល់ ដឹងកនុងចំេ ម 
ជញ ធរថន កេ់ខត្ត និង ជធនី រមួទងំម្រន្តីអនុវត្តចបបន់នអំពី រេបៀបអនុវត្តចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ 

េនកនុងលកខណៈមយួែដលអនុេ ម មកតព្វកិចចសិទធិមនុស អន្តរជតិរបស់កមពុជ។ 

២៤១. រ ្ឋ ភបិលទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់ខត្ត គរួធនថអងគករសងគមសីុវលិ សហគមន ៍និងប ្ត ញសហគមន ៍
ទងំ យ មនេសរភីពកនុងករចូលរមួកនុងសកមមភពនន ែដលទកទ់ងនឹងករអបរ់សិំទធិដីធ្លី េ យពំុគិតពីកមមវធីិ 
ដំ លគន  ឧទហរណ៍ កមមវធីិទកទ់ងនឹងករេរៀបចំស្រមបក់រេបះេឆន ត និង ម នករេបះេឆន ត នីតិវធីិផ្តល់ 
កមមសិទធិដីធ្លី និងសកមមភពៃនគណៈបក នេយបយនន។ 

២៤២. រ ្ឋ ភបិលគរួចូលរមួកនុងករគ្ំរទសហគមន៍នន េដើមបឲីយពកួេគកនែ់តយល់ដឹងចបស់ ស់អំពី សិទធិនន 
របស់ពកួេគ េ្រកម្រកបខណ្ឌ ចបបជ់តិ ែដល្រគប្់រគងដីធ្ល ីនិង្របពន័ធសិទធមិនុស អន្តរជតិ។ កិចចករេនះ រមួបញចូ លទងំ 
រេបៀប កប់ណ្តឹ ងត ៉ មផ្លូវចបប ់និងករេធ្វើបណ្តឹ ងទមទរ។ 
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ឧបសមពន័្ឋ I៖  
 

សមបទនដីែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបនក់រពរធមមជតិ ែដលបនបេងកើតេឡើងេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ 
(ចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆកិ ឆន ១ំ៩៩៣) - ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ - 

 

១. ឧទយនជតិ/ឧទយនធមមជតិ 
 
 
េឈម ះតំបនក់រពរធមមជតិ 

េឈម ះ្រកុមហ៊ុន ឬ គេ្រមង, ទំហំដី និង ថ នភពគតិយុត្តិៃនដី, 
និងេគលបំណងៃនដីសមបទន 

កលបរេិចឆទៃន 
ករអនុញញ តិ/ ផ្តល់ 
ដីសមបទន 

ឯក រែដលមនពកព់ន័្ឋដីសមបទនករ
កំណត ់ឬ ករេធ្វើអនុបបេយគដី សថិតកនុង 
តំបនក់រពរធមមជតិ ឬ កិចចសនយ 
សមបទនដី ឬ កិចចសនយជលួដី 

េឈម ះ ទំហំដី 
(ហិក )  

ករកំណត ់
ៃផទដី 

េគលបំណង 

 

១. ឧទយនជតិ 
្រពះសុ ្រមតិ-កុសមៈ 
“គរីរីមយ”  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 

១.គីររីមយ េអកូទរួសីឹម 
អុីនេវសេមន (Kirirom 
Eco-Tourism 
Investment) 

៦០៩ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ 

១ តុ  ២០០៩ អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ  
២០០៩  ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
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្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៣៥.០០០ ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្ត កំពងស់ពឺ 
និង េកះកុង  

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ ្រកសួង 
បរ ិ ថ ន 
 

 

២. យន ់ឃងមេីនើរល៉ 
(េខមបូ ) (Yun 
Khean Minerals 
(Cambodia) Co., 
Ltd) 

២៩០   
+១០ 

តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

២១ មនិ ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ៥១ ចុះៃថងទី២១ មនិ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយ១៥៦ 
ចុះៃថងទី ៧ធនូ ២០១០ ផង ចតប់ញចូ ល 
ៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះជ្រទពយសមបត្តិ
ឯកជនរបស់រដ្ឋ។   

៣. ជន ខីង (េខមបូ ) 
អុិនេធើ សយូ ល់ 
អុិនេវសេមន (Jian 
King (Cambodia) 
International 
Investment Co., Ltd) 

៨.៥៦៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ ្រសល់ 
េចៀរជរ័្រសល់ 
និង បេងកើត 
េ ងច្រកែកៃចន
ផលិតផលជរ័
្រសល់ 

៤ មក  ២០១២ - អនុ្រកឹតយេលខ ០៣ ចុះៃថងទី ៤ មក  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
- អនុ្រកឹតយេលខ៤៣ ចុះៃថងទី១៦ មនិ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ ល ៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។   

៤. ខីង េឆង (េខមបូ ) 
អុិនេធើ សយូ ល់ 
អុិនេវសេមន  (King 
Cheng (Cambodia) 
International 
Investment Co., Ltd) 

៧.៦៦៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ ្រសល់ 
េចៀរជរ័្រសល់ 
និង បេងកើត 
េ ងច្រកែកៃចន
ផលិតផលជរ័
្រសល់ 

៤ មក  ២០១២ - អនុ្រកឹតយេលខ ០៤ ចុះៃថងទី ៤ មក  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
- អនុ្រកឹតយេលខ៤៤ ចុះៃថងទី១៦ មនិ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  
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៥. A2A េថន 
(េខមបូ ) 

(A2A TOWN 
(Cambodia) Co., 
Ltd) 

២.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ 

៤ មក  ២០១២ - អនុ្រកឹតយេលខ ០៥ ចុះៃថងទី ៤ មក  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
- អនុ្រកឹតយេលខ៤៥ ចុះៃថងទី១៦ មនិ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  

៦. A2A េថន 
(េខមបូ )* (A2A 
Town (Cambodia) 
Co., Ltd) 

៧.៦៦៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ទី្រកុងេទសចរ
ណ៍ធមមជតិ 
ទី ល យកូន
េ គ ល
ដំ ្រសល់ 
្របមលូជរ័ 
្រសល់ និង 
បេងកើតេ ងច្រក
ចំ ញ់ជរ័្រសល់ 

៧ មថិុន ២០១២ អនុ្រកឹតយេលខ ៨១ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   

       
 

២. ឧទយនជត្រពះមនុវីង  

១. េខមេលន 
(Camland Co., Ltd)  

១៦.០០០ 
(៥.៤៣៩ 
ហត សថិតកនុង 
ឧទយនជតិ 
បកូេគ)  

តំបនក់រពរ ដំ ដំូងេ្របង ២៦ តុ  ២០០០ កិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ៃថងទី២៦ 
តុ  ២០០០។ េយងេគហទំពរ័៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile
/15-kpt/42-kp-camland.html  
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“ភនបំកូេគ”  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ១៤០.០០០ ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តកំពត និង 
្រពះសីហនុ  

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ ្រកសួង 
បរ ិ ថ ន 
 
 
 
 
 
 
 

២. អុី េសង ខូ អិលធីឌី 
(Y Seng Co., Ltd) 

២.៤៣២ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

១៣ សី  
២០០៩ 

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   

 
 

៣. ម៉ងុ ឫទធី្រគូប 
(Mong Reththy 
Group Co., Ltd) 

៤.០៥៧,៧៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ និង 
កសិេទសចរ
ណ៍ 

២០ សី  
២០០៩  

អនុ្រកឹតយេលខ ១៣៣ (ចំណុច “ក”) 
ចុះៃថងទី ២០ សី  ២០០៩ ស្តីពីករ 
កំណតៃ់ផទដីេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យ 
ចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។   

៤. វទឺីស ្រហគីន 
េផ្លនេថសិន (េខមបូ )  
(Virtus Green 
Plantation 
(Cambodia) PTE., 
Ltd) 

៦.៧១៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ ដំូងេ្របង 
េកស៊ូ ្រសូវ 
កេហ្វ 

២២ កុមភៈ ២០១១ - អនុ្រកឹតយេលខ ៣១ ចុះៃថងទី ២២ កុមភៈ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
- អនុ្រកឹតយេលខ៨៨ ចុះៃថងទី២០ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  

៥. សុខ អែូតល 
(Sokha Hotel)  

(Kampot and Preah 
Sihanouk) 

១៨.៩៨៧ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

អភវិឌ តំបន ់
េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ  

៣០ មនិ ២០១១ - អនុ្រកឹតយេលខ ៥៩ ចុះៃថងទី ៣០ មនិ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
- អនុ្រកឹតយេលខ១៨៤ ចុះៃថងទី១២ សី  
២០១១ ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបន 
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កំណតជ់តំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ៃនតំបនឧ់ទយនជតិ្រពះមនុីវង  “បកូេគ” 
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  

       
 

៣. ឧទយនជតិែកប  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៥.០០០ ហត 

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តែកប  

ទំហំៃផទដីបចចុបបននៈ ១.១៥២ 
ហត (ទំហំៃផទដីឧទយនជតិ 
្រតូវបន កតប់នថយ មរយៈ 
អនុ្រកឹតយរ ្ឋ ភបិលេលខ១៣៨ 
អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៥ ែខតុ  
ឆន ២ំ០១០) 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ ្រកសួង 
បរ ិ ថ ន 

 
(មនិមនពតម៌ន) 

     



  A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 
 

103 
 

       
 

៤. ឧទយនជតិ ម  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ១៥០.000 ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្ត ្រពះសីហនុ  

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ ្រកសួង 
បរ ិ ថ ន 
 
 

១. េអេវ ើរ្រហគីន 
កេ់សស ែអន សុី 

រសីត ឌីេវលុបបែមន 
ខូអីលធីឌី (Evergreen 
Success and Asia 
Resort Co., Ltd) 

២.៣៧៧ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

អភវិឌ នវ៍សិ័យ
េទសចរណ៍ 

២៣ មថិុន 
២០០៨ 

- អនុ្រកឹតយេលខ ៧១ ចុះៃថងទី២៣ មថិុន 
២០០៨ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភព និង េធ្វើអនុប 
េយគ ៃផទដីេនះេទជ្រទពយសមបត្តឯកជន 
របស់រដ្ឋ ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  

២. រយូ៉ល់្រហគបូ  
(Royal Group) 

១.៤០៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ  

១៣ សី  
២០០៩ 

- អនុ្រកឹតយេលខ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ 
សី  ២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជ 
តំបន ់េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមប ់
ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ១៨៦ ចុះៃថងទី៣០ តុ  
២០០៩ ស្តីពីករចតប់ញចូ លៃផទដីែដល 
បនកំណត ់េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជន 
របស់រដ្ឋ។ 

៣. វមិន សី  
អិលធីឌី (Vimean 
Seila Ltd) 
(Preah Sihanouk) 

៩៨៧ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ  

១៨ មនិ ២០១០ អនុ្រកឹតយេលខ ៣៤ ចុះៃថងទី ១៨ មនិ 
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
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៥. ឧទយនជតិបទុុម គរ 

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ១៧១.២៥០ ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្ត េកះកុង  

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ ្រកសួង 
បរ ិ ថ ន 
 

ទំហំៃផទដីបចចុបបននៈ ១៣៥.២៥០ 
ហិក  
(ទំហំៃផទដីឧទយនជតិ្រតូវបន 
កតប់នថយ មរយៈ្រពះ ជ 
្រកឹតយចុះៃថងទី ៩ ែខេម  
ឆន ២ំ០០៨ ែដល្រពះ ជ្រកឹតយ 

១. ឌឹ ្រហគីន រចិ ខូ 
អិលធីឌី (The Green 
Rich Co., Ltd)  
 
 

៦០.២០០ តំបនក់រពរ ដំ ដំូងេ្របង
េឈើហូបែផ្ល 
និង កសយ 

២៥ វចិឆិក ១៩៩៨ ចុះកិចចសនយជមយួ្រកសួងកសិកមម 
រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ េនៃថងទី ២៥ 
វចិឆិក ១៩៩៨។ េយងេគហទំពរ័៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile
/17-kkg/58-kk-greenrich.html   

២. យូេនៀន 
េដវលឺបបេមន ្រគុប 
(Union Development 
Group Co., Ltd) 

៣៦.០០០ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ តំបនអ់ភវិឌ ន៍
ពណិជជកមម និង 
រមណីយ ្ឋ ន
េទសចរណ៍ 

៩ ឧសភ ២០០៨ ្រពះ ជ្រកឹតយៃថងទី ៩ េម  ២០០៨ 
េធ្វើវេិ ធនកមម្រពះ ជ្រកឹតយៃថងទី១ វចិឆិក 
១៩៩៣ េ យកតៃ់ផទដីទំហំ ៣៦.០០០ 
ហិក េចញពីៃផទដី ១៧១.២៥០ ហិក  
របស់ឧទយនជតិបទុម គរ និងចត ់
បញចូ លៃផទដីទំហំ ៣៦.០០០ហិក េនះ 
ជ្រទពយសមបត្តឯិកជនរបស់រដ្ឋ។ 
- កិចចសនយជលួទី ងំចុះៃថងទី ៩ ឧសភ 
២០០៨ រ ងរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង 
្រកុមហ៊ុន។ 
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េនះេធ្វើវេិ ធនកមម ្រពះ ជ 
្រកឹតយចុះៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន  ំ
១៩៩៣ េ យ កតៃ់ផទដីទំហំ 
៣.៦០០០ ហិក  េចញពី 
ឧទយនជតិ) 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

៣. JW េខមបូ  េអកូ 
ហូលីេដ (JW 
Cambodia Eco 
Holidays) 

៥.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

េទសចរ 
ធមមជតិ 

២០ សី  
២០០៩ 

អនុ្រកឹតយេលខ ១៣៣ (ចំណុច “ខ”) 
ចុះៃថងទី ២០ សី  ២០០៩ ស្តីពីករ 
កំណតៃ់ផទដីេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យ 
ចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  

៤. េកះកុង េអស អុី 
ហ តិ ខូ អិលធីឌី (Koh 
Kong SEZ Co., Ltd) 

៩.៩៧៧ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

កសិកមម 
និងដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

២០ សី  
២០០៩ 

អនុ្រកឹតយេលខ ១៣៣ (ចំណុច “គ”) 
ចុះៃថងទី ២០ សី  ២០០៩  ស្តីពីករ 
កំណតៃ់ផទដីេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យ 
ចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។   

៥. អិល. ៉ យ.ភ.ី ្រគុប 
(L.Y.P Group Co., 
Ltd)  

 

៤.១០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 
 

កសិកមម 
និងដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

១២ មនិ ២០១០ - អនុ្រកឹតយេលខ ៣១ ចុះៃថងទី ១២ មនិ 
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
- អនុ្រកឹតយេលខ៣៨ ចុះៃថងទី ១៣ េម  
២០១០ ស្តីពីករចតប់ញចូ លៃផទដីែដល 
បនកំណត ់៤.១០០ ហិក េនះ ជ្រទពយ 
សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ េដើមបផី្តល់ជូន 
្រកុមហ៊ុនេ្រកមលកខខណ្ឌ ជលួ 
ឬសមបទន។ 

៦. នសួគ ៌ចំកត ់
(Paradise 
Investment Co., Ltd) 

៩.១៣៧ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

១ េម  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ៦០ ចុះៃថងទី ១េម  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
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៧. សីណូមចិសុីម 
អិនេវសមនិ ខូ អិលធីឌី 
(Sinomexim 
Investment Co., Ltd) 

 

៤.២៨០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

កសិកមម-
េទសចរណ៍ 

២២ កកក  
២០១១ 

-អនុ្រកឹតយេលខ១៧១ ចុះៃថងទី ២២ កកក  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
-អនុ្រកឹតយេលខ ២៣៩ ចុះៃថងទី ២៨ តុ  
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  

៨. យូេនៀន 
េដវលឺបបេមន ្រគុប 
(Union Development 
Group Co., Ltd) 

៩.១០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ងស្តុកទឹក 
និង រអីគគីសនី 

៣ សី  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៨ ចុះៃថងទី ៣ សី  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   

       
 

៦. ឧទយនជតិភនគំូេលន  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

(មនិមនពត័ម៌ន)      
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ទំហំៃផទដីៈ ៣៧.៥00 ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្ត េសៀម ប  

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
       

 

៧. ឧទយនជតិវរីៈជយ័  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៣៣២.៥00ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តសទឹងែ្រតង 
និងរតនគីរ ី

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 
 

១. ្រទី ភព អុីមផត 
អិចផត (Try Pheap 
Import Export Co., 
Ltd) 
  
(្រសុក ែវង 
េខត្តរតនគិរ)ី 

៩.៧០៩ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 

៩ កុមភៈ ២០១១ - អនុ្រកឹតយេលខ ២៥ ចុះៃថងទី ៩ កុមភៈ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
-អនុ្រកឹតយេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  

២. ្រស៊ុន សុវណ្ណ ភមូ ិ
អុិនេវសេមន (Srun 
Sovannaphoum 
Investment Co., Ltd)  

(្រសុក ែវង 
េខត្តរតនគិរ)ី 

៨.៩៩៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

េកស៊ូ 
និងេទសចរណ៍
ធមមជតិនិងតំប
នេ់សដ្ឋកិចចពិ
េសស 

១៥ កុមភៈ ២០១១ - អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ១៥ កុមភៈ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
- អនុ្រកឹតយេលខ ៩០ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  
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 ៣. នុភព សុភ ី
អុិនេវសេមន 
(Noupheap Sophy 
Investment Co., Ltd) 

៩.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

េកស៊ូ ១៥ កុមភៈ ២០១១ - អនុ្រកឹតយេលខ ២៩ ចុះៃថងទី ១៥ កុមភៈ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
- អនុ្រកឹតយេលខ ៨៩ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  
 

៤. ហ័ង ញ់ 
អណ្តូ ងមស ខូ អិលធីឌី 
(Hong Anh Andong 
Meas Co., Ltd) 

៩.៧៨៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

េកស៊ូ ១៤ មនិ ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ៤១ ចុះៃថងទី ១៤ មនិ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   

៥. អឹម ឌី េអស 
ថម េអស អុីហ តិ 
(MDS Thmorda SEZ 
Co., Ltd) 

 

 

៩.១៤៦ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

៩ កុមភៈ ២០១១ - អនុ្រកឹតយេលខ ២៦ ចុះៃថងទី ៩ កុមភៈ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
- អនុ្រកឹតយេលខ ៩១ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  

៦. ហ្វូ េឆង ៃហ 
(េខមបូ ) ខូ អិលធីឌី 

៧.០៧៩ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

១៩ ឧសភ 
២០១១  

- អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ចុះៃថងទី ១៩ ឧសភ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
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(Fu Sheng Hai 
(Cambodia) Co., 
Ltd.) 

 

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ តំបនេ់ទសចរ
ណ៍ធមមជតិ 
តំបនេ់សដ្ឋកិចច
ពិេសស និង
មជឈមណ្ឌ ល
កំ ន្ត 

េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ២៤៥ ចុះៃថងទី ២៨ តុ  
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។ 
 

៧. ជីង ចុង េតៀន ខូ 
អិល ធីឌី (Jing Zhong 
Tian Co., Ltd) 

 

៩.៩៣៦ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
តំបនេ់ទសចរ
ណ៍ធមមជតិ 
តំបនេ់សដ្ឋកិចច 
ពិេសស និង
មជឈមណ្ឌ ល 
កំ ន្ត។  

១៩ ឧសភ 
២០១១ 

- អនុ្រកឹតយេលខ ៨៤ ចុះៃថងទី ១៩ ឧសភ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ២៤៤ ចុះៃថងទី ២៨ តុ  
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ផង ចតប់ញចូ លៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។ 

 

២. ែដនជំរកសត្វៃ្រព 
 
 
េឈម ះតំបនក់រពរធមមជតិ 

េឈម ះ្រកុមហ៊ុន ឬ គេ្រមង, ទំហំដី និង ថ នភពគតិយុត្តិៃនដី, 
និងេគលបំណងៃនដីសមបទន 

កលបរេិចឆទៃនករ
អនុញញ តិ/ផ្តល់ដី 
សមបទន 

ឯក រែដលមនពកព់ន័្ឋដីសមបទន, 
ករកំណត ់ឬ ករេធ្វើអនុបបេយគដី សថិត 
កនុងតំបនក់រពរធមមជតិ ឬ កិចចសនយ 
សមបទនដី ឬ កិចចសនយជលួដី 

េឈម ះ ទំហំដី 
(ហិក ) 

ករកំណតៃ់ផទដី េគលបំណង 
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១. ភនឱំ ល់  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ២៥៣.៧៥០ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្ត េពធិ ត ់
កំពងឆ់ន ងំ និងកំពងស់ពឺ 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

 

១. ញូវ កូសម៉ ូ
ឌីេវឡុបេមន ខូ អិលធីឌី 
(New Cosmos 
Development Co., 
Ltd) 
 

១.៩០០ តំបនក់រពរ េទសចរណ៍ធមម
ជតិ (េហ ថ  
រចនសមពន័្ឋ
េទសចរណ៍ និង
លំែហកយ 
មនទងំ ភមូ ិ
ស្រមបង់ូតទឹក
េក្ត ធមមជតិ) 

ឧសភ ២០០៤ លិខិតទំនកទ់ំនងរ ង្រកុមហ៊ុន និង 
្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ និង ទីស្តីករ 
គណៈរដ្ឋម្រន្តី កនុងអំឡុងឆន ២ំ០០៣ 
និងកំណតេ់ហតុស្តីពីករចុះកំណត្រពំ 
្របទល់ដី (េតទឹកពុះ) ែដលេសនើសុំេ យ 
្រកុមហ៊ុន ចុះៃថងទី១២ ឧសភ ២០០៤ 
(សូមេមើលផងែដររបយករណ៍ឆន  ំ
២០០៧ របស់តំ ងពិេសស ទំពរ័១៤) 
 

២. HLH េអ្រហគខីល 
េឈើរ េខមបូ  (HLH 
Agriculture Cambodia 
Co., Ltd.) 
 

៩.៩៨៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៣០ មនិ ២០០៩ អនុ្រកឹតយេលខ ៤៨ ចុះៃថងទី ៣០ មនិ 
២០០៩ ស្តីពីករចតប់ញចូ លជ្រទពយ 
សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ នូវៃផទដីទំហំ 
៩.៩៨៥ ហិក  ែដលបនកំណតជ់ 
តំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព ស្រមប ់
ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  

៣. េ្រហគត េហ្វ ល 
(េខមបូ ) 
អុិនធឺ សយូ ល់ 
លីមធីីត  

(Great Field 
(Cambodia) 

៩.០៥៩ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៨ មក  ២០១០ - អនុ្រកឹតយេលខ ០៩ ចុះៃថងទី៨ មក  
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី ចំននួ ២ 
កែន្លង សថិតកនុងែដនជំរកសត្វៃ្រពភនឱំ ល់ 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន (េ្រហគត េហ្វ ល 
និង េយឡូ េហ្វ ល)។   
- អនុ្រកឹតយេលខ ១៩ ចុះៃថងទី ២៩ មក  
២០១០ េធ្វើអនុបេយគៃផទដី ៩.០៥៩ 



  A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 
 

111 
 

International Ltd) 

 

ហិក  និងចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ 
ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមបផ់្តល់ជូន ្រកុមហ៊ុន 
េ្រកមលកខខណ័ជលួ ឬសមបទន។ 

៤. េ្រហគតេហ្វ ល 
(េខមបូ ) 
អុិនធឺ សយូ ល់ 
លីមធីីត 

(Yellow Field 
(Cambodia) 
International Limited) 

៨.៥៩១ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៨ មក  ២០១០ - អនុ្រកឹតយេលខ ០៩ ចុះៃថងទី ៨ មក  
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី ២កែន្លង 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព កនុង 
ែដនជំរកសត្វៃ្រពភនឱំ ៉ ល់ ស្រមបផ់្តល់ 
ជូន្រកុមហ៊ុន (េ្រហគតេហ្វ ល និង េយឡូ 
េហ្វ ល)។ 
- អនុ្រកឹតយេលខ ២១ ចុះៃថងទី ២៩ មក  
២០១០ េធ្វើអនុបេយគៃផទដី ៨.៥៩១ 
ហិក  និងចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ 
ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមបផ់្តល់ជូន ្រកុមហ៊ុន 
េ្រកមលកខខណ័ជលួ ឬសមបទន េដើមប ី
វនិិេយគអភវិឌ នេ៍លើវសិ័យកសិ-
ឧស ហកមម។ 

៥. កំពងស់ពឺ ស៊ូេហគើរ 
(Kampong Speu 
Sugar Co., Ltd.) 

 
 

៤.៧០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ អំំេព ២១ មនិ ២០១១ - អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២១ មនិ 
២០១១ (ចំណុចទី៤) ស្តីពីករកំណត ់
ៃផទដី េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
- អនុ្រកឹតយេលខ ៤៧ ចុះៃថងទី ២១ មនិ 
២០១១ ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ 
ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីទំហំ ៤.៧០០ ហត 
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ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
៦.ឫទ្ឋី គីរ ី គរ 
(Reththy Kiri Sakor 
Co., Ltd) 

១.៤០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៦ េម  ២០១១ - អនុ្រកឹតយេលខ ៦៤ ចុះៃថងទី ៦ េម  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។279 
- អនុ្រកឹតយេលខ ៩៥ ចុះៃថងទី ២៤ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ ស្រមប ់
ផ្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។280  

៧.យីះេចៀ ធរួហី មឹ 
ឌីេវឡុបេមន (េខមបូ ) 
ខមេភនី281 (YEEJIA 
Tourism Development 
(Cambodia) 
Company) 

១.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

កសិ-
េទសចរណ៍ 
និងតំបនេ់ទស
ចរណ៍ធមមជតិ 
េតទឹកពុះ 

៣ ឧសភ ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ៧៧ ចុះៃថងទី ៣ ឧសភ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   

៨. ៩៩ អភវិឌ ន ៍
កសិកមម ខូអិលធីឌី (99 
Aphivath Kasekam 

១.៤០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

២៦ មក  ២០១២ អនុ្រកឹតយេលខ ១៦ ចុះៃថងទី ២៦ មក  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន

                                                           
២៧៩ កនុងអនុ្រកឹតយេលខ ១៦ ចុះៃថងទី ២៦ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ មនែចងថ អនុ្រកឹតយេនះ្រតូវនិ ករណ៍។  
២៨០ កនុងអនុ្រកឹតយេលខ ២២ ចុះៃថងទី ៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ មនែចងថ អនុ្រកឹតយេនះ្រតូវនិ ករណ៍។  
២៨១ សមបទនដីែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនេនះេមើលេទមនភព្រតួតេលើែផនកខ្លះៃនសមបទនដីទំហំ ១.៩០០ ហត ែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន New Cosmos Development Co.Ltd កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០០៤ ។  
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Co., Ltd) ្រកុមហ៊ុន។ អនុ្រកឹតយេនះកប៏នែចងថ 
“និ ករណ៍អនុ្រកឹតយេលខ ៦៤ ចុះៃថងទី៦ 
ឧមក  ២០១១”។282 

- អនុ្រកឹតយេលខ ២២ ចុះៃថងទី ០៦ កុមភៈ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។ 
 

       
 

២. ពម្រកេ ប  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ២៣.៧៥០ ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តេកះកុង 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 

(មនិមនពតម៌ន)      

                                                           
២៨២ អនុ្រកឹតយេលខ ៦៤ ចុះៃថងទី ៦ េម  ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីទំហំ ១.៤០០ហត កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនឱំ ៉ ល់ េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន ឫទធី គីរ ី គរ។  
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៣. ភនសំំកុស  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៣៣៣.៧៥០ ហិក  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តេកះកុង 
េពធិ ត ់និងបតដ់ំបង  

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

 

១. គីន  អភវិឌ ន ៍ខូ 
អិលធីឌី (Kin Sa 
Apivath Co., Ltd) 

(េខត្តេពធិ ត)់ 

១.៩៥០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ  ៩ កកក  ២០១០ អនុ្រកឹតយេលខ ៦៥ ចុះៃថងទី ៩ កកក  
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  

២.អិម ឌីេអស ហរណ័ 
នីហរណ័ (MDS Import 
Export Co., Ltd) 

(េខត្តេពធិ ត)់ 

៤.៤០២ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ  ៥ សី  ២០១០ - អនុ្រកឹតយេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ៥ សី  
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   

៣. អិម ឌីេអស 
ហរណ័ នីហរណ័ 

(MDS Import Export 
Co., Ltd) 

(េខត្តេពធិ ត)់ 
 

១.៩៥០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ េំកស៊ូ ៣០ ធនូ ២០១០  - អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៦ ចុះៃថងទី ៣០ ធនូ 
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
- អនុ្រកឹតយេលខ ១០ ចុះៃថងទី ១២ មក  
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។ 
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៤. រនមដូនសំ  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ១៧៨.៧៥០ ហ.ត  

ទំហំៃផទដីបចចុបបននៈ ៤០.០២១ 
ហ.ត (ទំហំៃផទដី្រតូវបនកត ់
បនថយ មរយៈ្រពះ ជ 
្រកឹតយចុះៃថងទី ២៩ ែខកញញ  
ឆន ២ំ០០៣) 

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តបតដ់ំបង 
និងបនទ យមនជយ័ 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

 
 

១. ង ហរួហុង 
(Leang Hour Hong 
Import and Export, 
Agro Industry 
Development and 
Processing) 
 

៨.០០០ តំបនក់រពរ ដំ អំំេព 
និងដំឡូងម៊ ី

៧ មថិុន ២០០០ - ្រកសួងបរ ិ ថ ន លិខិតេលខ ៣៣៤បស 
ចុះៃថងទី ១០ សី  ១៩៩៩ ស្តីពីករ 
យល់ ្រពម និងអនុញញ តិចំេពះករ 
វនិិេយគ ដំ កំសិ-ឧស ហកមម េលើៃផទ 
ដី ៥.០០០ហត កនុងែដនជំរកសត្វៃ្រព 
រនមដូនសំ កនុងេខត្តបតដ់ំបង។ 

-ចុះកិចចសនយជមយួ្រកសួងកសិកមម រកុខ  
្របម៉ញ់ និងេន ទ េនៃថងទី ៧ មថិុន 
២០០០។ េយងេគហទំពរ័៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/profile
/9-btb/21-btb-leang.html 

 
២. សួន មនសមបត្តិ 
ខូអិលធីឌី (Soun Mean 
Sambath Co.; Ltd) 

 
៤.០៩៥ 

តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៦ េម  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ៦៣ ចុះៃថងទី ៦ េម  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
- អនុ្រកឹតយេលខ ៩៤ ចុះៃថងទី ២៤ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។ 

៣. BSC អុីមផត អិចផត 
ខូអិលធីឌី* (BSC 
Import Export Co., 

៤.៥៥៧ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១២ មថិុន 
២០១២ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៩០ ចុះៃថងទី ១២ មថិុន 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
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Ltd) ្រកុមហ៊ុន។  

       
 

 

 

៥. គូេលន្រពហមេទព  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៤០២.៥០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តេសៀម ប 
្រពះវ ិ រ និងឧត្តមនជយ័ 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

១.ទីមរងី ៉ បេ់ប៊ើរ 
ខូអិលធីឌី (Toming 
Rubber Co., Ltd.)  

 
 

៧.៧៥០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១៤ មថិុន 
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ១១២ ចុះៃថងទី ១៤ មថិុន 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី ២ កែន្លង 
កនុងតំបនក់រពរ េទជតំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន 
(ទីមរងី ៉ បេ់ប៊ើរ ខូអិលធីឌី និង 

៉ បេ់ប៊ើរ (េខមបូ ) ខូអិលធី )។   

២. ៉ បេ់ប៊ើរ 
(េខមបូ ) ខូអិលធី 
(Data Rubber 
(Cambodia) Co., Ltd.) 

 
 

៧.៧០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១៤ មថិុន 
២០១១ 

អនុ្រកឹតយេលខ ១១២ ចុះៃថងទី ១៤ មថិុន 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី ២ កែន្លង 
កនុងតំបនក់រពរ េទជតំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន 
(ទីមរងី ៉ បេ់ប៊ើរ ខូអិលធីឌី និង 

៉ បេ់ប៊ើរ (េខមបូ ) ខូអិលធី )។   

៣. លី ឈួង សំណង ់& 
ហរណ័ នីហរណ័ (Ly 

Chhoung 
Construction Import 
Export) 

៦.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

៣ មថិុន ២០១១  -អនុ្រកឹតយេលខ ១០៦ ចុះៃថងទី ៣ មថិុន 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីទំហំ  
៦.០០០ ហត េទជតំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។   
-អនុ្រកឹតយេលខ ៦៣ ចុះៃថងទី ២៣ េម  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីទំហំ  
៦.០០០ ហត េទជតំបនេ់្របើ្របស់ 
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េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
អនុ្រកឹតយេនះែចងផងែដរថ “និ ករណ៍ 
លិខិតរបស់ទីស្តីករគណរដ្ឋម្រន្តីចុះៃថងទី 
៣១ ឧសភ ២០១១ និងនិ ករណ៍ 
អនុ្រកឹតយេលខ ១០៦ ចុះៃថងទី ៣ មថិុន 
២០១១។ 
 

៤. សិរ ីមនុី 
េ្រតនសព័រេថសិន & 
ខន្រ ្ត កស់ិន (Serey 
Mony Transportation 
& Construction Co., 
Ltd) 

៦.៨៧០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១៥ មថិុន 
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ១១៤ ចុះៃថងទី ១៥ មថិុន 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  

៥. ហតួ េមង៉ រ ី  
ខូអិលធីឌី (Hout Meng 
Rita Co., Ltd) 

៣.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១១ សី  
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ១៨២ ចុះៃថងទី ១១ សី  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
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៦. េខមបូ  េ ន 
េផ្លនថសិន អិលធីឌី 
(Cambodia Dawn 
Plantation Co., Ltd) 

 
 

៩.២៣៧ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៧ កញញ  ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ២០៦ ចុះៃថងទី ៧ កញញ  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ២៨១ ចុះៃថងទី ១៣ ធនូ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។ 

៧. អុីកែស៊ល ខសេធើរ 
េផ្លនេថសិន ខូអិលធីឌី 
(Excel Caster 
Plantation Co., Ltd) 

៧.៤៧២ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

៨ វចិឆិក ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៨ ចុះៃថងទី ៨ វចិឆិក 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  

៨. េបស រ ៉យូ៉ល់ (េខ) 
ខូអិលធីឌី (Best Royal 
(K) Co., Ltd) 

៦.៥០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

២៣ វចិឆិក ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ២៦៣ ចុះៃថងទី ២៣ វចិឆិក 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ០៧ ចុះៃថងទី ១៨ មក  
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។  
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៩. ៃតនីញ េសៀម ប
អភវិឌ នេ៍កស៊ូ (Tay 
Ninh Siem Reap 
Aphivath 
Caoutchouch Co., 
Ltd) 

៧.៦០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

២៣ វចិឆិក ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៤ ចុះៃថងទី ២៣ វចិឆិក 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។    
-អនុ្រកឹតយេលខ ០៦ ចុះៃថងទី ១៨ មក  
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។ 

១០. េនតេឈើរ 
េផ្លនេថសិន (េខ េអឆ) ខូ 
អិលធីឌី (Nature 
Plantation (K.H) Co., 
Ltd) 

៩.០២០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 

១ ធនូ ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២៧១ ចុះៃថងទី ១ ធនូ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
-អនុ្រកឹតយេលខ ០៨ ចុះៃថងទី ១៨ មក  
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។ 
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១១. ប៊.ីវ.ីប៊ ី(េខមបូ ) 
េអ្រហគីខលេឈើរ 
ឌីេវឡុបេមន (B.V.B 
(Cambodia) 
Agriculture 
Development Co.,Ltd) 

៣.១៣៤ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

Agro-
industrial 
crop and 
rubber 

២០ មក  ២០១២ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៤ ចុះៃថងទី ២០ មក  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៨ ចុះៃថងទី ១៦ មនិ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។ 

១២. សុខ សំ ង 
ឌីេវឡុបេមន (Sok 
Samnang 
Development) 
 

១.៨៦៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១៣ មនិ ២០១២  -អនុ្រកឹតយេលខ ៣៩ ចុះៃថងទី ១៣ មនិ 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៣ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។
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១៣. េខមបូ  ប្លូ េហវនិ 
លីមតីធីត (Cambodian 
Blue Haven Limited) 

៩.១២៩ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១៣ មនិ ២០១២ -អនុ្រកឹតយេលខ ៤០ ចុះៃថងទី ១៣ មនិ 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨២ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។  

១៤. ហតួ េមង៉រ ី  
ខូអិលធីឌី (Hout 
Mengrita Co.,Ltd) 

១.១៩៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១៣ មនិ ២០១២ -អនុ្រកឹតយេលខ ៤១ ចុះៃថងទី ១៣ មនិ 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៤ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។ 

១៥. លន ់េអ្រហគីេថក 
អុិនេវសេមន ខមេភនី 
(Lon Agritec 
Investment Company) 

៤.០៩៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

២៨ មនិ ២០១២  -អនុ្រកឹតយេលខ ៥២ ចុះៃថងទី ២៨ មនិ 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៦ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
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រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។    

១៦. េស ហុង 
េផ្លនេថសិន ខមេភនី 
លីមធីីត (Se Hong 
Plantation Co., Ltd) 

៩.៧០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១១ េម  
២០១២  

-អនុ្រកឹតយេលខ ៥៥ ចុះៃថងទី ១១ េម  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៧ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។  

១៧. ឃុន េសៀ អុឹមផត 
អិចផត* (Khun Sea 
Import Export) 

៨.២០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

៧ មថិុន ២០១២  អនុ្រកឹតយេលខ ៧៨ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  

១៨. េម្រតីភព កសិ-
ឧស ហកមម* (Metrey 
Pheap Agro-Industry) 

៨.៥២០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
និងចិញច ឹមសត្វ 

១២ មថិុន 
២០១២  

អនុ្រកឹតយេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ១២ មថិុន 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
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៦. បងឹែពរ  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ២៤២.៥០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តកំពងធ់ំ 
និង្រពះវ ិ រ 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 

 

១. សុី.អ.សុី.េខ ២ 
អភវិឌ នេ៍កស៊ូ
(C.R.C.K.2 Aphivath 
Caout Chouc Co., 
Ltd.)  

 

៧.២៨៩ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ េំកស៊ូ  ២៤ វចិឆិក ២០០៩ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៩៩ ចុះៃថងទី ២៤ វចិឆិក 
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
-អនុ្រកឹតយេលខ ០4 ចុះៃថងទី ៨ មក  
២០១0 ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ 
ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះ ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុនេ្រកម 
លកខខណ័្ឌ សមបទន ឬជលួ។ 

២. េបៀន េហៀក 
អុិនេវសេមន ខូអិលធីឌី 
(Bean Heak 
Investment Co., Ltd)  

 

៤.៣៨៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១៦ ធនូ ២០០៩ -អនុ្រកឹតយេលខ ២២៣ ចុះៃថងទី ១៦ ធនូ 
២០០៩ ស្តីពី ករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភព 
-អនុ្រកឹតយេលខ ២០ ចុះៃថងទី ២៩ មក  
២០១0 ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ 
ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះ ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុនេ្រកម 
លកខខណ័្ឌ សមបទន ឬជលួ។  

៣. េកស៊ូ េមគងគ 
ខូអិលធីឌី (Caoutchouc 
Mekong Co., Ltd)  

 

៨.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ  ៦ ឧសភ ២០១០ -អនុ្រកឹតយេលខ ៤៦ ចុះៃថងទី ៦ ឧសភ 
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
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៤.សុី.អ.សុី.េខ.២  
អភវិឌ នេ៍កស៊ូ (C R C 
K 2 Rubber 
Developement Co., 
Ltd.)  

១.៩៤៦ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ  ២៥ មក  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២៥ មក  
២០១១ (ចំណុច ២)  ស្តីពីករកំណត ់
ៃផទដី េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 

៥. េបៀន េហៀក 
អុិនេវសេមន ខូអិលធីឌី 
(Bean Heak 
Investment Co., Ltd)  

 

៥.០៩៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ េំកស៊ូ  ២១ មនិ ២០១១  -អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២១ មនិ 
២០១១ (ចំណុច ១) ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៥០ ចុះៃថងទី ២១ មនិ 
២០១១ ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ 
ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត ់
េនះ។ 

៦. ឫទធី ្រកនីត 
(េខមបូ ) ខូអិលធីឌី 
(Rethy Granite 
(Cambodia) Co.Ltd)  

 

១.៦៤៦ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ  ២១ មនិ ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២១ មនិ 
២០១១ (ចំណុច ៣)  ស្តីពីករកំណត ់
ៃផទដី េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៥២ ចុះៃថងទី ២៥ មក  
២០១១ ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ 
ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត ់
១,៦៤៦ ហត កនុងែដនជំរកសត្វៃ្រព 
បឹងែពរ 

៧. សុវណ្ណ ភមូ ិវនិិេយគ ៩.៩១៣ តំបនេ់្របើ្របស់ ដំ េំកស៊ូ ៣ ឧសភ ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ៧៦ ចុះៃថងទី ៣ ឧសភ 
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កសិ-ឧស ហកមម 
(Sovannaphum 
Viniyok Kase-
Usahakam)  

េ យចីរភព និងចិញច ឹមសត្វ  ២០១១  ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន   

៨. ្រទី ភព អុីមផត 
អិចផត (Try Pheap 
Import & Export Co., 
Ltd.)  

៩.៩១៦ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១៩ ឧសភ 
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ៨២ ចុះៃថងទី ១៩ ឧសភ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន  

៩. េទពី ្រកូ វនិិេយគ 
(Tepi Agro 
Investment Co., Ltd) 

១.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

២ សី  ២០១១  អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៧ ចុះៃថងទី ២ សី  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 

១០. សមបត្តិ េផ្លធីណឹម 
(Sambath Platinum 
Co., Ltd) 

២.៤៩៦ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១២ សី  
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ១៨៦ ចុះៃថងទី ១២ សី  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន  

១១. ន ម៉ឌី ្រគុប (An 
Mady Group Co., Ltd) 

៩.៩៩៣ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ 
និង្របេភទេឈើ
ដៃទេទៀត 

១៣ សី  
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី  
២០១១  ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន  
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១២. សល សុភ 
ពណិជជ ្រគុប (Sal 
Sophea Peanich 
Group Co., Ltd) 

២.៩៩៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
និងចិញច ឹមសត្វ  

២៥ សី  
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ១៩៥ ចុះៃថងទី ២៥ សី  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន 

១៣. េប៉ ខចួ អភវិឌ ន ៍
្រគុប ខូអិលធីឌី (Poa 
Khouch Development 
Group Co., Ltd) 

៣៥០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
និងចិញច ឹមសត្វ 

៧ កញញ  ២០១១  អនុ្រកឹតយេលខ ២០៤ ចុះៃថងទី ៧ កញញ  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន 

១៤. ្រសី បញញ  អភវិឌ ន ៍
ខូអិលធីឌី (Srey Panha 
Development Co., 
Ltd) 

៥៨៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

២៣ កញញ  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២១៧ ចុះៃថងទី ២៣ កញញ  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន 

១៥. ម  វនិិេយគ 
ខូអិលធីឌី (Ram Na 
Investment Co., Ltd) 

៤១០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
និងចិញច ឹមសត្វ 

៤ តុ  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២២៥ ចុះៃថងទី ៤ តុ  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន 
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៧. លំផត ់ 

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ  ២៥០.០០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តរតនគីរ ី
និងមណ្ឌ លគីរ ី

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

១. ដូនេពញ ្រហគីកូ 
(Daun Penh Agrico 
Co.,Ltd)  

៨.៨២៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១៤ មនិ ២០១១  -អនុ្រកឹតយេលខ ៤៣ ចុះៃថងទី ១៤ មនិ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៦ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់  

២. មកុដ េព្រជ អភវិឌ ន ៍
កសិ-ឧស ហកមម 
(Mkod Pich 
Development Agro-
Industry) 

១.៩៥០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ េំកស៊ូ  ១៤ មនិ ២០១១  -អនុ្រកឹតយេលខ ៤២ ចុះៃថងទី ១៤ មនិ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៧ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 

៣. ហ៊ង ញ 
អណ្តូ ងមស ខូអិលធីឌី 
(Hoang Ang Andong 
Meas Co., Ltd) 

៩.៤៧០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

២០ េម  
២០១១  

-អនុ្រកឹតយេលខ ៦៨ ចុះៃថងទី ២០ េម  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ១៥៩ ចុះៃថងទី ១៨ កកក  
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
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រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 
៤. ជីង ហ ុងរ ីខូអិលធីឌី  
(Jing Zhong Ri 
Co.Ltd) 

 

៩.២២៤ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ េំកស៊ូ  ៣០ ឧសភ 
២០១១ 

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ ឧសភ 
២០១១ (ចំណុច ១)  ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ១៦២ ចុះៃថងទី ២២ 
កកក  ២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខង 
េលើ ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯិកជន 
របស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 

៥. ហ៊ង ញ លំផត ់
ខូអិលធីឌី (Hoang Anh 
Lumphat Co., Ltd) 

៩.១៧៣ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

៨ វចិឆិក ២០១១  -អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៩ ចុះៃថងទី ៨ វចិឆិក 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
-អនុ្រកឹតយេលខ ០៩ ចុះៃថងទី ១៨ មក  
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់  

៦. រត័ន សុខន 
អុិនខមេភើេរសិន* 
(Roath Sokhon 
Incorporation)  

៩.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

៧ មថិុន ២០១២ អនុ្រកឹតយេលខ ៨០ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 

       
 ១. វ ី  ឌីេវឡុបេមន ៧២៨ តំបនេ់្របើ្របស់ ដំ កំសិ- ១ េម  ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ៦១ ចុះៃថងទី ១ េម  
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៨. ភនេំ្រពច  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ២២២.៥០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 
 

 

(Villa Development 
Co., Ltd) 

 

េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ឧស ហកមម  ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៣ ចុះៃថងទី ២៤ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 

២. កសិកមមែខមរ អងគរ 
ខូអិលធីឌី (Kasekam 
Khmer Angkor Co., 
Ltd.)  

៩.១៦០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

៧ កញញ  ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ២០៥ ចុះៃថងទី ៧ កញញ  
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 

៣. អុិនេវសេមន េអន 
ឌីេវឡុបេមន យ ថញ់ 
(េខមបូ ) (Investment 
and Development DAI 
THANH (Cambodia) 
J.S.C LTD) 

៨.៧០៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៣០ ឧសភ 
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ ឧសភ 
២០១១ (ចំណុច ២) ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភពស្រម
បផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 

៤. អុិនេវសេមន េអន 
ឌីេវឡុបេមន យ 

ម (េខមបូ )  
(Investment and 
Development DAI 
NAMF (Cambodia) 

៨.៦៨៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៣០ ឧសភ 
២០១១  

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ ឧសភ 
២០១១ (ចំណុច ៣) ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភពស្រម
បផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ១៦៥ ចុះៃថងទី ២២ កកក  
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
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J.S.C LTD) ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 

៥. ម៉សទ័រ េខ ន ់
ខូអិលធីឌី (Master K 
Son Co., Ltd) 

៦.៨៩២ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ េំកស៊ូ 
និងអភវិឌ នក៍
រ្របមញ់សត្វ
ៃ្រពកកំ ន្ត 
្របកបេ យ 
និរន្តរភព  

២០ មក  ២០១២ -អនុ្រកឹតយេលខ ១២ ចុះៃថងទី ២០ មក  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៦ ចុះៃថងទី ១៦ មនិ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 

៦. ឌូ ែវលផ្ល ស 
ខូអិលធីឌី (DO WELL 
PLUS Co., Ltd) 

៣.១១០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

៦ កុមភៈ ២០១២  -អនុ្រកឹតយេលខ ២១ ចុះៃថងទី ៦ កុមភៈ 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៧ ចុះៃថងទី ១៦ មនិ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 

៧. លឹម រ ៉យូល់ ជញ័ 
ស្តុក* (Lim Royal Joint 
Stock) 

៩.០៦៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៧ មថិុន ២០១២ អនុ្រកឹតយេលខ ៧៩ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
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៩. ភនំ មេលៀរ  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៤៧.៥០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

 

១. កូវផីម៉ កូអិលធីឌី 
(Covyphama Co., 
Ltd)  
 

៥.៣៤៥ តំបនក់រពរ ដំ េំកស៊ូ  ១៧ កុមភៈ ២០០៨  កិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 
ជមយួ្រកសួងកសិកមម ៃថងទី១៧ កុមភៈ 
២០០៨ 
(សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទនែដល
បនចុះកិចចសនយជមយួ្រកសួងកសិកមម 
គិត្រតឹមៃថងទី ៨ មថិុន ២០១២) 

២. ៉ ៉ សុី 
(Varanasi)  

(ប្តូរេឈម ះមកពី្រកុមហ៊ុន 
ខូវជឹលី អភវិឌ ន ៍(េខ សុី 
ឌី) 

២.៣៤៦ តំបនក់រពរ ដំ េំកស៊ូ ៨ តុ  ២០០៨ -កិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជមយួ 
្រកសួងកសិកមម ៃថងទី៨ តុ  ២០០៨ 
(សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទនែដល
បនចុះកិចចសនយជមយួ្រកសួងកសិកមម 
គិត្រតឹមៃថងទី ៨ មថិុន ២០១២) 

៣. េសដ្ឋិកុ  
(Sethikula Co., Ltd.)  

៤.២៧៣ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ េំកស៊ូ  ១៧ កុមភៈ ២០០៩ អនុ្រកឹតយេលខ ៣៣ ចុះៃថងទី ១៧ មនិ 
២០១០ ែកស្រមួល អនុ្រកឹតយេលខ ៣៧ 
ចុះៃថងទី ១៧ កុមភៈ ២០០៩៖ “ែកស្រមួល 
ពីពកយ “ជលួ” មកជ “សមបទន” វញិ 
និងែចងថ កំណតៃ់ផទដីទំហំ ៤.២៧៣ 
ហត កនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ មេលៀរ 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។   
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៤. សិទធិ េអ្រខគីខលឈ័រ 
េផ្លនេថសិន 283 (Sithi 
Agriculture Plantation 
Co., Ltd 

 

៥០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  
និងខ្លឹមចន ់

៩ កុមភៈ ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ២៤ ចុះៃថងទី ៩ កុមភៈ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៥ ចុះៃថងទី ២០ ឧសភ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ ប៉ែុន្ត 
អនុ្រកឹតយេនះ្រតូវបននិ ករណ៍េ យ 
អនុ្រកឹតយេលខ២៨ ចុះៃថងទី២០ កុមភៈ 
២០១២។ 
 

៥. េខ ភសី អុិនេវសេមន 
(េខមបូ ) (K Peace 
Investment Cambodia 
Co., Ltd) 

(ជំនសួ ្រកុមហ៊ុន  សិទធិ 
េអ្រខគីខលឈ័រ 
េផ្លនេថសិន) 

៥០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

២០ មក  ២០១២ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៣ ចុះៃថងទី ២០ មក  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ២០ កុមភៈ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ អនុ្រកឹតយ 

                                                           

២៨៣ អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ២០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ និ ករណ៍អនុ្រកឹតយែដលបនេចញផ្តល់សមបទនដីឲយ្រកុមហ៊ុនេនះ។ េហើយដីសមបទនេនះ្រតូវបនផ្តល់េទឲយ្រកុមហ៊ុន េខ ភសី អុិនេវសេមន (េខមបូ ) វញិ។ 
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េនះកែ៏ចងផងែដរថ “និ ករណ៍អនុ្រកឹតយ 
េលខ ៨៥ ចុះៃថងទី២០ ឧសភ ២០១១”  

៦. េម គ  ហ្វឺស 
ខភេឺរសិន ែបរ ដ 
(MFCB) (Mega First 
Corporation Berhard 
(MFCB)) 

៩.៤៧៧ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ និង 
តំបនេ់សដ្ឋកិចច 
ពិេសស 

១៨ េម  
២០១២ 

-អនុ្រកឹតយេលខ ៦១ ចុះៃថងទី ១៨ េម  
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៥ ចុះៃថងទី ៧ មថិុន 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់  

៧. អិល េខ អិល 
ខន្រ ្ត កស់ិន 
ខូអិលធីឌី* (LKL 
Construction Co.,Ltd) 

៥.៥៥៩ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១២ មថិុន 
២០១២ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៩១ ចុះៃថងទី ១២ មថិុន 
២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 

       
 

១០. សនួល  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

១. ឫទ្ឋី គីរសីីម៉ (Rethy 
Kiri Seyma Co., Ltd 

៥.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១៣ សី  
២០០៩ 

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 

២. ហតួ សមបតិ (Hout 
Sambath Co., Ltd) 

៦.៤៣២ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១៣ សី  
២០០៩ 

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   
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ទំហំៃផទដីៈ ៧៥.០០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្ត្រកេចះ 
និងមណ្ឌ លគីរ ី

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 
 

 

៣. អុ-ីអិនេវសែមន 
ខូអិលធីឌី (E-
Investment Co., Ltd) 

៦.៤៥០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ  ១៣ សី  
២០០៩ 

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 

៤. សំ ងអងគរ 
ឌីេវឡុបេមន អិលធីឌី 
(Samnang Angkor 
Development LTD) 

១.២២៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១៣ សី  
២០០៩ 

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ សី  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  

៥. េវៀត ម កមពុជ 
េអកូណូម ីេ្រធត េអន 
អុិន ្រសទី ខមេភនី 
លីមធីីត (Viet Nam 
Kampuchia Economy, 
Trade And Industry 
Company 
Limited(VKETI) 
Co.,Ltd)  

 

៥.០៥៩ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១ តុ  ២០០៩ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ០៧ ចុះៃថងទី ៨ មក  
២០១០ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតស់្រមបក់រ 
វនិិេយគករអភវិឌ នដ៍ំ កំសិ-ឧស  
ហកមម េ្រកមលកខខណ្ឌ ជលួឬសមបទន។ 

៦. សុវណ្ណ  ជសីហ៍  
(Reachsey Co.,Ltd)  
 

៦.៥២៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
(េកស៊ូ) 

១ តុ  ២០០៩ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។  
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-អនុ្រកឹតយេលខ ០៥ ចុះៃថងទី ៨ មក  
២០១១ ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិ 
ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត ់
េដើមបផី្តល់សមបទនជូនជូន្រកុមហ៊ុន។ 

៧. ្រ ញ េញ ម 
ហ៊ូ ន ដូវទឺ-
្វ តេ្រទ ត ម 

កមពុជ (Trach Niem 
Han Dau Tu-Phat 
Trien Dai Nam 
(Cambodia) Co.,Ltd)  

៤.៤៦៨ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
និងខ្លឹមចន ់

១ តុ  ២០០៩ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ០៦ ចុះៃថងទី ៨ មក  
២០១០ េធ្វើអនុបបេយគៃផទដីទំហំ 
៤.៤៦៨ហតកនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
ជ្រទពយសមបត្តឯិកជនរបស់រដ្ឋេដើមបកីរ 
វនិិេយគអភវិឌ នដ៍ីេ្រកមលកខខណ្ឌ ជលួ 
ឬសមបទន។ 

៨. ចំករេកស៊ូ េមមត ់ខូ 
អិលធីឌី (Memot 
rubber plantation Co., 
Ltd) 

៩.៨៥៥ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ 
និងដំ កំសិ 
កមមដៃទេទៀត 

១ តុ  ២០០៩ អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 

៩. ធីធី ៉ យ អភវិឌ ន ៍
ដំ កំសិកមម ខូ 
អិលធីឌី (TTY 
Agricultural 
Development Co., 

៩.៧៨០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ េំកស៊ូ 
និងដំ កំសិ 
កមមដៃទេទៀត 

១ តុ  ២០០៩ អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ តុ  
២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
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Ltd) 
១០. សុវណ្ណ  ជសីហ៍ 
(Sovann Vuthy Co., 
Ltd)  

៥.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ េំកស៊ូ  ៦ ធនូ ២០១០ អនុ្រកឹតយេលខ ១៥៤ ចុះៃថងទី ៦ ធនូ 
២០១០ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៩ ចុះៃថងទី ២១ មនិ  
២០១១ េធ្វើអនុបេយគៃផទដី ៥០០ហត 
និង ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តឯិកជន 
របស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនេធ្វើអនុបេយគ។ 

 
 
 
 

៣. តំបនក់រពរេទសភព 
 

េឈម ះតំបនក់រពរធមមជតិ 
េឈម ះ្រកុមហ៊ុន ឬ គេ្រមង, ទំហំដី និង ថ នភពគតិយុត្តិៃនដី, 

និងេគលបំណងៃនដីសមបទន 
កលបរេិចឆទៃន
ករអនុញញ តិ/ 
ផ្តល់ដីសមប 
ទន 

ឯក រែដលមនពកព់ន័្ឋដីសមបទន, ករ 
កំណត ់ឬ ករេធ្វើអនុបបេយគដី សថិតកនុង 
តំបនក់រពរធមមជតិ ឬ កិចចសនយសមបទនដី 
ឬ កិចចសនយជលួដី 

េឈម ះ ទំហំដី 
(ហិក ) 

ករកំណតៃ់ផទដី េគលបំណង 

១. អងគរវត្ត 

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ១០.៨០០ ហ.ត  

(មនិមនពតម៌ន)      
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ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តេសៀម ប 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
អជញ ធរអប  
 
       
 

២. បនទ យឆម រ  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៨១.២០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្ត 
បនទ យមនជយ័ 
និងឧត្តរមនជយ័ 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

 
 

១. ជតិ អភវិឌ ន ៍
ខូអិលធីឌី (Cheat 
Akphiwat Co., Ltd)  
(េខត្តបនទ យមនជយ័
និងេខត្ត ឧត្តរមនជយ័) 

៦.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

១ កុមភៈ 
២០១១ 

-អនុ្រកឹតយេលខ ២២ ចុះៃថងទី ១ កុមភៈ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបនេ់្របើ 
្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៨ ចុះៃថងទី ២១ មនិ 
២០១១ ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជន 
របស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណតជ់តំបនេ់្របើ 
្របស់េ យចីរភពៃនតំបនក់រពរេទសភព
បនទ យឆម រ។ 
-លិខិតេផ ងេទៀតរ ង្រកុមហ៊ុន និងទីស្តីករ 
គណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

២. ឈុន លីម ្រគុប 
ខូអិលធីឌី (Chhun Lim 
Group Co.,Ltd) 

៣.០០០ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម  

៨ វចិឆិក 
២០១១ 

អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៧ ចុះៃថងទី ៨ វចិឆិក 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីទំហំ ៣.០០០ 
ហត េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យ ចីរភព។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ២៨២ ចុះៃថងទី ១៣ ធនូ 
២០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 
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៣. តបំន្រប ទ្រពះវ ិ រ  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៥.០០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្ត្រពះវ ិ រ 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 

(មនិមនពត័ម៌ន)      

 
 
 

៤. តំបនេ់្របើ្របស់េ្រចើនយ៉ង 

 

េឈម ះតំបនក់រពរធមមជតិ 
េឈម ះ្រកុមហ៊ុន ឬ គេ្រមង, ទំហំដី និង ថ នភពគតិយុត្តិៃនដី, 

និងេគលបំណងៃនដីសមបទន 
កលបរេិចឆទ
ៃនករអនុញញ
តិ/ផ្តល់ដី 
សមបទន 

ឯក រែដលមនពកព់ន័្ឋដីសមបទន, 
ករកំណត ់ឬ ករេធ្វើអនុបបេយគដី សថិត 
កនុងតំបនក់រពរធមមជតិ ឬកិចចសនយ 
សមបទនដី ឬ កិចចសនយជួលដី 

េឈម ះ ទំហំដី 
(ហិក ) 

ករកំណតៃ់ផទដី េគលបំណង 
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១. ដងែពង  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ២៧.៧០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តេកះកុង 

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 

 

១. ចន័ទ រតន ៍្រគុប (Chan 
Roath Group) 

៦៣ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព 

កសិ ្ឋ ន 
ចិញច ឹម្រតី បងកង 
និងក្ត ម  

២២ កុមភៈ 
២០១១ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៣២ ចុះៃថងទី ២២ កុមភៈ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបន ់
េ្របើ្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុម
ហ៊ុន។ 

២. លឹម លុង ខូអិលធីឌី 
(Lim Lung Co., Ltd) 

៣២១ តំបនេ់្របើ្របស់
េ យចីរភព–
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ  

១៣ ធនូ ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ២៧៨ ចុះៃថងទី ១៣ ធនូ 
២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីេទជតំបនេ់្របើ 
្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៤២ ចុះៃថងទី ១៦ មនិ 
២០១២ េ យេយងអនុ្រកឹតយខងេលើ 
ចតប់ញចូ លជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់ 
រដ្ឋនូវៃផទដីែដលបនកំណត។់ 

       
២. សំឡូត  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៦០.០០០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តបតដ់ំបង  

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 

(មនិមនពតម៌ន)      
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្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 
       
៣. ទន្ល ប  

បេងកើតេឡើងេ យៈ 
្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី ១ ែខវចិឆិក 
ឆន ១ំ៩៩៣ 

ទំហំៃផទដីៈ ៣១៦.២៥០ ហ.ត  

ទី ងំៈ សថិតកនុងេខត្តកំពងឆ់ន ងំ 
កំពងធ់ំ េសៀម ប បតដ់ំបង 
និងេពធិ ត ់

សមតថកិចច្រគប្រគងៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន 

 

(មនិមនពតម៌ន)      

 
(*) ្រកុមហ៊ុនែដលទទួលបនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចពរី ្ឋ ភបិល មរយៈករេចញអនុ្រកឹតយេ្រកយបទបញជ របស់រ ្ឋ ភបិលចុះៃថងទី ៧ ឧសភ ២០១២ ស្តីពកីរផ្អ កករផ្តល់ដីសមបទនថមី។ 
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ឧបសមពន័្ឋ II៖  
សមបទនដីែដល្រតូវបនផ្តល់េនកនុងតំបន ់ែដលមនសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចរស់េន និង/ឬ េ្របើ្របស់ជ្របៃពណី 

-ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២- 

ល.រ ទី ងំ េឈម ះ្រកុមហ៊ុន 
ទហំំ 

(ហិក ) 
េគលបណំង 

កលបរេិចឆទៃនករ
អនុញញ ត/ 
យល់្រពម 

្របេភទឯក រៃនករអនុញញ ត/ករ
យល់្រពមផ្តល់សមបទនដ ី

សហគមនជ៍នជតិ
េដើមភគតចិែដល 
រងករបះ៉ពល់ 

េខត្តបតដ់ំបង 
១ ្រសុកសំឡូត រត័នសមបត្តិ ៥.២០០ េកស៊ូ 

 
៣ េម  ២០០៩ កិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 

ជមយួ្រកសួងកសិកមម (សូមេមើល 
ផងែដរេគហទំពរ័៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/9-btb/22-btb-rath.html) 

ពរ័ 

េខត្តកំពងស់ពឺ 
១ ្រសុកឱ ៉ ល់ ញូវ កូសម៉ ូឌីេវឡុបេមន  

ខូ អិលធីឌី  
(New Cosmos 
Development Co., Ltd) 
 

១.៩០០ េទសចរណ៍      
ធមមជតិ (េហ ថ  
រចនសមពន័្ឋ
េទសចរណ៍ និង
លំែហកយ 
មនទងំ ភមូ ិ
ស្រមបង់ូតទឹកេក្ត
ធមមជតិ) 

ឧសភ ២០០៤  លិខិតទំនកទ់ំនងរ ង្រកុមហ៊ុន 
និង ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ និង 
ទីស្តីករ គណៈរដ្ឋម្រន្តី កនុងអំឡុង 
ឆន ២ំ០០៣ និងកំណតេ់ហតុស្តីពី 
ករចុះកំណត្រពំ្របទល់ដី 
(េតទឹកពុះ) ែដលេសនើសុំេ យ 
្រកុមហ៊ុន ចុះៃថងទី១២ ឧសភ 
២០០៤ 

សួយ 
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(សូមេមើលផងែដររបយករណ៍ឆន  ំ
២០០៧ របស់តំ ងពិេសស 
ទំពរ័១៤) 

២ ្រសុកឱ ៉ ល់ HLH េអ្រហគីខលេឈើរ 
េខមបូ   
(HLH Agriculture 
Cambodia Co., Ltd.) 
 

៩.៩៨៥ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

៣០ មនិ ២០០៩ អនុ្រកឹតយេលខ ៤៨ ចុះៃថងទី ៣០ 
មនិ ២០០៩ ស្តីពីករចតប់ញចូ ល 
ជ្រទពយ សមបត្តឯិកជនរបស់រដ្ឋ នូវ 
ៃផទដីទំហំ ៩.៩៨៥ហិក  ែដល 
បនកំណតជ់ តំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភព ស្រមបផ់្តល់ជូន 
្រកុមហ៊ុន។ 

សួយ 

៣ ្រសុកឱ ៉ ល់ យីះេចៀ ធរួហី មឹ 
ឌីេវឡុបេមន (េខមបូ ) 
ខមេភនី284 (YEEJIA 
Tourism Development 
(Cambodia) 

១.០០០ កសិ-េទសចរណ៍ 
និងតំបនេ់ទសចរ
ណ៍ធមមជតិ 
េតទឹកពុះ 

៣ ឧសភ ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ៧៧ ចុះៃថងទី ៣ 
ឧសភ ២០១១ ស្តីពីករកំណត ់
ៃផទដីេទជតំបន ់េ្របើ្របស់េ យ 
ចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។   

សួយ 

េខត្តកំពងធ់ំ 
១ ្រសុក្រប ទបល្ល័ងគ កុល សន អុនិេវសេមន 

ខូអិលធីឌី  
(Kol Veasna Investment 
Co., Ltd)  
(ប្តូរមកពី ្រកុមហ៊ុន ន 

៩.៨៦៣ ំ កសយ 
 

៩ ឧសភ ២០០៥ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 

គយួ 

                                                           
284

 សមបទនដីែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន យីះេចៀ ធួរហី មឹ ឌីេវឡុបេមន (េខមបូ ) មនភព្រតួតេលើែផនកខ្លះៃនសមបទនដីទំហំ ១.៩០០ ហត ែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន New Cosmos Development Co.Ltd កនុងែខឧសភ ឆន  ំ
២០០៤។ 
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ម៉ឌី ្រគុប) 
 

មថិុន ២០១២ េនេគហទំពរ័េនះ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf ។ ឬេមើល 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/14-ktm/35-kpt-an-
mardy.html) 

២ ្រសុកស ្ត ន ់ សុី.អ.សុី.េខ  
អភវិឌ នេ៍កស៊ូ  
(C R C K Rubber 
Development Co., Ltd) 

៦.១៥៥ េកស៊ូ ៥ ឧសភ ២០១០ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/14-ktm/103-ktm-
crck.html) 

គយួ 

េខត្ត្រកេចះ 
១ ្រសុកសំបរូ គ្លបល េអ្រហគីខលេឈើរ 

េឌវឡឺុបេមន (េខមបូ ) 
ខូអិលធីឌី (Global 
Agricultural Development  
(Cambodia) Co., Ltd) 

៩.៨០០ 
 

ៃម៉ ក ់និងបេងកើត 
េ ងច្រកែកៃឆន 

១៥ ឧសភ 
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/16-krt/46-kratie-
global.html) 

ពនង និង មិល 

២ ្រសុកសំបរូ េអសុី វលឺ 
េអ្រហគីខលេឈើរ 
េឌវឡឺុបេមន (េខមបូ ) 
ខូអិលធីឌី (Asia World 
Agricultural Development 

១០.០០០ ៃម៉ ក ់និងបេងកើត 
េ ងច្រកែកៃឆន 

១៥ ឧសភ 
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/16-krt/47-kratie-
asiaworld.html) 

ពនង និង មិល 
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(Cambodia) Co., Ltd) 
៣ ្រសុកសំបរូ ្រហគីន អុីសែលន 

េអ្រហគីខលេឈើរ 
េឌវឡឺុបេមន (េខមបូ ) 
ខូអិលធីឌី  
(Green Island 
Agricultural Development 
(Cambodia) Co., Ltd) 

 ៩.៥៨៣ ៃម៉ ក ់និងបេងកើត 
េ ងច្រកែកៃឆន 

១៥ ឧសភ 
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/16-krt/45-kratie-
greenisland.html) 

ពនង និង មិល 

៤ ្រសុកសំបរូ េផ្លនេថសិន 
េអ្រហគីខលេឈើរ 
េឌវឡឺុបេមន (េខមបូ ) 
លីមតីធីត  
(Plantation Agricultural 
Development (Cambodia) 
Limited) 

៩.២១៤ េឈើ ្វ ង ន 
និង្របេភទេឈើ 
េផ ងេទៀត 

១១ សី  
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ 
របយករណ៍តំ ងពិេសស 
ឆន ២ំ០០៧ ទំពរ័ ២៥) 

ពនង និង មិល 

៥ ្រសុកសំបរូ េ្រហគត សិត 
េអ្រហគីខលេឈើរ 
េឌវឡឺុបេមន (េខមបូ ) 
លីមតីធីត (Great Asset 
Agricultural Development 
(Cambodia) Limited) 

៨.៩៨៥ េឈើ ្វ ង ន 
និង្របេភទេឈើ 
េផ ងេទៀត 

១១ សី  
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/16-krt/48-kratie-
greatasset.html) 

ពនង និង មិល 

៦ ្រសុកសំបរូ េ្រហគត វនឌឺ 
េអ្រហគីខលេឈើរ 
េឌវឡឺុបេមន (េខមបូ ) 

៩.២៣១ េឈើ ្វ ង ន 
និង្របេភទេឈើ 
េផ ងេទៀត 

១១ សី  
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/

ពនង និង មិល 
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លីមតីធីត (Great Wonder 
Agricultural Development 
(Cambodia) Limited) 

profile/16-krt/49-kratie-
greatwonder.html) 

៧ ្រសុកសំបរូ ឃុំ អេូ្រគ ង េសន្រតល ហ្វសឺ ខមេភនី 
(Central First Company 
Ltd) 

៧.០០០ េកស៊ូ ២៥ កញញ  ២០០៩ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/16-krt/55-kratie-
central.html) 

ពនង 

៨ ្រសុកសំបរូ 
ឃុំរលួសមនជយ័ 
និងឃុំែ្រសជិ  

ឆយ  យ មកិ 
អុិនេវសេមន (China 
Dynamic Investment)        

៦.៦០០ េកស៊ូ និង 
កសយ 

២៩ មក  ២០១០ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

ពនង និង មិល 

៩ ្រសុកសនួល ឃុំែ្រសចរ សុី យ វ ី(CIV) ៧៦៩ េកស៊ូ ២៧ ឧសភ 
២០០៨ 

ចុះកិចចសនយសមបទនជមយួ 
េខត្ត្រកេចះ  

េសទ ង (២៥០ 
្រគួ រ) 

១០ ្រសុកសនួល ឃុំសនួល 
ឃុំែ្រសចរ និងឃុំខ មឹ 

េ្រ គ េវស ប៊លីឌីង េ្រតឌីង 
(Growth West Building 
Trading) 

៩.៩៩៦ េកស៊ូ ៃម៉ ក ់និង 
កសយ 

១៧ កកក  
២០០៨ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 

េសទ ង 
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្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf)) 

១១ ្រសុកសនួល សុវណ្ណ  ជសីហ៍  
(Sovann Reachsey Co., 
Ltd) 

៦.៥២៥ េកស៊ូ 
 
 

១ តុ  ២០០៩ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៧៣ ចុះៃថងទី ១ 
តុ  ២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ០៥ ចុះៃថងទី ៨ 
មក  ២០១១ ចតប់ញចូ លជ 
្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ 
ៃផទដីែដលបនកំណតេ់ដើមបផី្តល់ 
សមបទនជូនជូន្រកុមហ៊ុន។ 

ពនង  

េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី

១ ្រសុកេកះែញក ឃុំរយ ៉ យូនី្រហគីន រសីសស៍ 
ខូអិលធីឌី (Unigreen 
Resource Co., Ltd) 

៨.០០០ េកស៊ូ 
 

៣ េម  ២០០៩ 
 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa

ពនង  
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ny%20Name.pdf) 
២ ្រសុកេកះែញក ឃុំរយ ៉ េផសុីហ្វិក េ្រហគន យញ៉-

ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត 
(Pacific Grand Joint-
Stock Company Ltd) 
 

៩.៦៥៦ េកស៊ូ ៩ កញញ  ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

ពនង  

៣ ្រសុកេកះែញក ឃុំរយ ៉ េផសុីហ្វិក េភើល យញ៉-
ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត 
(Pacific Pearl Joint-Stock 
Company Ltd) 

៩.៦១៤ េកស៊ូ ៩ កញញ  ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

ពនង  

៤ ្រសុកេកះែញក ឃុំរយ ៉ េផសុីហ្វិក ឡេធើស យញ៉-
ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត 
(Pacific Lotus Yory Stock 
Company Ltd) 

៩.០១៤ េកស៊ូ និងដំ  ំ
ឧស ហកមមដៃទ
េទៀត 

៩ កញញ  ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 

ពនង  
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្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

៥ ្រសុកេកះែញក ឃុំរយ ៉ េផសុីហ្វិក ្របយដ ៏យញ៉-
ស្តុក ខមេភនី លីមធីីត 
(Pacific Pride Joint-Stock 
Company Ltd) 

៩.៧៧៣ េកស៊ូ ៩ កញញ  ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

ពនង  

៦ ្រសុកេកះែញក ឃុំរយ ៉ មណ្ឌ ល េអ្រហគី រសីក 
ខូអិលធីឌី (Mondul Agri-
Resource Co., Ltd) 

៩.១០០ េកស៊ូ ២៥ កញញ  ២០០៩ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/18-mdk/68-mkiri-
mondul.html 

ពនង  

៧ ្រសុកែកវសីម៉ យ ម ប៊ ីភ៊ ីេអម 
អិលធីឌី (Tai Nam BPM 
Ltd) 

៧.៦០០ ដំឡូងម ីេកស៊ូ 
្វ យចនទី និង 

បេងកើតេ ងច្រក 
ែកៃចន 

១៨ កញញ  ២០០៦ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ 
របយករណ៍តំ ងពិេសស 
ឆន ២ំ០០៧ ទំពរ័ ២៧) 

ពនង  
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៨ ្រសុកែកវសីម៉ 
ឃុំែ្រសខទុម  

ឫទ្ឋី គីរសីីម៉ (Rithy 
Kiriseima)  

៥.០០០ េកស៊ូ  ១៣សី  ២០០៩ អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ 
សី  ២០០៩ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពសនួល 
េទជតំបន ់េ្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 

ពនង  

៩ ្រសុកែកវសីម៉ 
ឃុំចុងផ្ល ស 

ម៉ហូុីប ម៉សូអន កមពុជ 
េជវ ីចំកត ់(Mo Hy Pa 
Masu Orn Kampuchea 
Co., Ltd) 

៧.៨០០ េកស៊ូ ២៩ មក  ២០១០ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/18-mdk/105-mkiri-
mohipa.html) 

ពនង និងេសទ ង 

១០ ្រសុកែកវសីម៉ 
ឃុំចុងផ្ល ស 
និង្រសុកេព្រជ  
ឃុំពូ្រជី 

ែលន & ឌីេវឡុបភងី
(េខមបូ ) (Land and 
Developing (Cambodia)) 

៧.០០០ េកស៊ូ 
និង កសយ  

៨ ធនូ ២០០៨ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/18-mdk/62-mkiri-
land.html) 

ពនង និងេសទ ង 

១១ ្រសុកែកវសីម៉ 
ឃុំចុងផ្ល ស 
និង្រសុកេព្រជ  
ឃុំពូ្រជី 

េសៀង ឡុង ្រហគនីែលន 
អុិនេវសេមន (េខមបូ ) 
ខូអិលធីឌី (Seang Long 
Green Land Investment 
(Cambodia)) 

៧.០០០ េកស៊ូ 
និង កសយ 
 

៨ ធនូ ២០០៨ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/18-mdk/64-mkiri-
seanglong.html) 

ពនង និងេសទ ង 

១២ ្រសុកែកវសីម៉ 
ឃុំចុងផ្ល ស 
និង្រសុកេព្រជ  

េអេ្រ គ  ហ្វេរ្រសទី រេីសុើច 
(Agro Forestry 
Research) 

៧.០០០ េកស៊ូ 
និង កសយ 

៨ ធនូ ២០០៩ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/

ពនង  
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ឃុំពូ្រជី profile/18-mdk/63-mkiri-
agroforestry.html) 

១៣ ្រសុកែកវសីម៉ កសិកមមែខមរ អងគរ 
ខូអិលធីឌី (Kasekam 
Khmer Angkor Co., Ltd) 

៩.១៦០ េកស៊ូ និងដំ  ំ
កសិ-ឧស ហកមម 
ដៃទេទៀត 

៧ កញញ  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៥ ចុះៃថងទី ៧ 
កញញ  ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ្រពចេទជ
តំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 

ពនង  

១៤ ្រសុកែកវសីម៉ 
និង្រសុកេព្រជ   

អុិនេវសេមន េអន 
ឌីេវឡុបេមន យ ថញ់ 
(េខមបូ ) (Investment 
and Development DAI 
THANH (Cambodia) 
J.S.C Ltd) 

៨.៧០៨ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

៣០ ឧសភ 
២០១១ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ 
ឧសភ ២០១១ (ចំណុច ២) ស្តីពី 
ករកំណតៃ់ផទដីកនុងែដនជ្រមកសត្វ
ៃ្រពភនេំ្រពច េទជតំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភព ស្រមបផ់្តល់ជូន 
្រកុមហ៊ុន។ 

ពនង និងគួយ 

១៥ ្រសុកែកវសីម៉ 
និង្រសុកេព្រជ  

អុិនេវសេមន េអន 
ឌីេវឡុបេមន យ ម 
(េខមបូ )  (Investment 
and Development DAI 
NAM (Cambodia) J.S.C 
Ltd) 

៨.៦៨៥ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

៣០ ឧសភ 
២០១១ 

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ 
ឧសភ ២០១១ (ចំណុច ៣) ស្តីពី 
ករកំណតៃ់ផទដីកនុងែដនជ្រមកសត្វ
ៃ្រពភនេំ្រពចេទជតំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន 
្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ១៦៥ ចុះៃថងទី ២២ 
កកក  ២០១១ េ យេយង 
អនុ្រកឹតយខងេលើ ចតប់ញចូ លជ 
្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ 

ពនង និងគួយ 
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ៃផទដីែដលបនកំណត។់ 
១៦ ្រសុកអូ ងំ 

និង្រសុកែសនមេនរមយ 
ឃុំពូ្រទូ និងឃុំពូ ងំ  

វ ៉ជូី ន (Wuzishan LS 
Group Co., Ltd) 

១០.០០០ ្រសល់ 
 

៣០ ធនូ ២០០៥ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/18-mdk/61-mkiri-
wuzishan.html) 

ពនង 

១៧ ្រសុកអូ ងំ ៦. េម គ  ហ្វឺស ខភេឺរសិន 
ែបរ ដ (Mega First 
Corporation Berhard 
(MFCB)) 

៩.៤៧៧ ដំ កំសិឧស
ហកមម ទសចរណ៍ 
ធមមជតិ 
និងតំបនេ់សដ្ឋកិចច
ពិេសស 

១៨ េម  
២០១២ 

-អនុ្រកឹតយេលខ ៦១ ចុះៃថងទី ១៨ 
េម  ២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ ម
េលៀរេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យ 
ចីរភព ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៥ ចុះៃថងទី ៧ 
មថិុន ២០១២ េ យេយង 
អនុ្រកឹតយខងេលើ ចតប់ញចូ លជ 
្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ 
ៃផទដីែដលបនកំណត។់  

ពនង 

១៨ ្រសុកអូ ងំ 
និង្រសុកែសនមេនរមយ 

ហរួ លីង (េខមបូ ) 
អុិនេធើេណសិនណល 
អុិនសីេរន  
(Huor Ling (Cambodia) 
International Insurance) 

៨.៤០០ ្រសល់  ៥ ឧសភ ២០១០ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/18-mdk/106-mkiri-
huoling.html) 

ពនង 

១៩ ្រសុកេព្រជ  
ឃុំ្រកងេ់តស 

ឌី ធី សុី ្រគុប  
( D.T.C (Group)) 

៤.០០០ េកស៊ូ ១៨ មនិ ២០០៩ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 

ពនង 
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និងឃុំែ្រសអំពូម  http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/18-mdk/65-mkiri-
dtc.html) 

២០ ្រសុកេព្រជ  ឃុំប៊្រ   ៉ ៉ សុី       
(Varanasi)  

(ប្តូរេឈម ះមកពី ្រកុមហ៊ុន 
ខូវជឹលី អភវិឌ ន ៍(េខ សុី 
ឌី) ែដលបនចុះកិចចសនយ 
សមបទនដី ៃថងទី ៨ តុ  
២០០៨) 

២.៣៤៦ េកស៊ូ ៣ េម  ២០០៩ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

ពនង 

២១ ្រសុកេព្រជ  ឃុំប៊្រ  េសដ្ឋិកុ  (Sethikula 
Co., Ltd) 

៤២.៧៣ េកស៊ូ ១៧ កុមភៈ ២០០៩ អនុ្រកឹតយេលខ ៣៣ ចុះៃថងទី ១៧ 
មនិ ២០១០ ែកស្រមួល អនុ្រកឹតយ 
េលខ ៣៧ ចុះៃថងទី ១៧ កុមភៈ 
២០០៩៖ “ែកស្រមួល ពីពកយ 
“ជលួ” មកជ “សមបទន” វញិ 
និងែចងថ កំណតៃ់ផទដីទំហំ 
៤.២៧៣ ហត កនុងែដនជ្រមកសត្វ 
ៃ្រពភនំ មេលៀរ េទជតំបនេ់្របើ 
្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន
្រកុមហ៊ុន។   

ពនង 

២២ ្រសុកេព្រជ   កូវផីម៉ កូអិលធីឌី ៥.៣៤៥ េកស៊ូ ១៧ កុមភៈ ២០០៨ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ ពនង 
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(Covyphama Co., Ltd) ្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/18-mdk/67-mkiri-
covyphama.html) 

២៣ ្រសុកេព្រជ   វ ី  ឌីេវឡុបេមន     
(Villa Development Co., 
Ltd) 

៧២៨ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

១ េម  ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ៦១ ចុះៃថងទី ១ 
េម  ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វភនេំ្រពចេទ
ជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៣ ចុះៃថងទី ២៤ 
ឧសភ ២០១១ ចតប់ញចូ លជ 
្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ 
ៃផទដីែដលបនកំណត។់ 

ពនង 

២៤ ្រសុកេព្រជ  ឃុំប៊្រ  េខ ភសី អុិនេវសេមន 
(េខមបូ )                  
(K Peace Investment 
Cambodia Co., Ltd) 

(ជំនសួ ្រកុមហ៊ុន  សិទធិ 
េអ្រខគីខលឈ័រ 
េផ្លនេថសិន) 

៥០០ េកស៊ូ ២០ មក  ២០១២ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៣ ចុះៃថងទី ២០ 
មក  ២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វភនំ ម
េលៀរេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យ 
ចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ២០ 
កុមភៈ ២០១២ ចតប់ញចូ លជ្រទពយ 
សមបត្តិ ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដី 
ែដលបនកំណត។់ អនុ្រកឹតយ 
េនះកែ៏ចងផងែដរថ “និ ករណ៍ 

ពនង 
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អនុ្រកឹតយ េលខ ៨៥ ចុះៃថងទី២០ 
ឧសភ ២០១១”។ 

២៥ ្រសុកេព្រជ  
្រសុកអូ ងំ 
និង្រសុកេកះែញ៉ក 

ក ់ ក ់មណ្ឌ លគីរ ី
អភវិឌ នេ៍កស៊ូ  
(Dak Lak Mondulkiri 
Rubber Development) 

៤.១៦២ េកស៊ូ 
 

៤ កកក  ២០០៨ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

ពនង 

២៦ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
ភនំ មេលៀរ 

អិល េខ អិល 
ខន្រ ្ត កស់ិន ខូអិលធីឌី 
(LKL Construction 
Co.,Ltd) 

៥.៥៥៩ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

១២ មថិុន 
២០១២ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៩១ ចុះៃថងទី ១២ 
មថិុន ២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំ ម
េលៀរេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យ 
ចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 

ពនង 

២៧ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
ភនេំ្រពច 

លឹម រ ៉យូល់ ជញ័ ស្តុក 
(Lim Royal Joint Stock) 

៩.០៦៨ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

៧ មថិុន ២០១២ អនុ្រកឹតយេលខ ៧៩ ចុះៃថងទី ៧ 
មថិុន ២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ្រពច
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 

ពនង 

២៨ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
ភនេំ្រពច 

ម៉សទ័រ េខ ន ់ខូអិលធីឌី 
(Master K Son Co., Ltd) 

៦.៨៩២ ដំ េំកស៊ូ 
និងអភវិឌ នក៍រ្រប

២០ មក  ២០១២ អនុ្រកឹតយេលខ ១២ ចុះៃថងទី ២០ 
មក  ២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 

ពនង 
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មញ់សត្វៃ្រពកកំ
ន្ត ្របកបេ យ 

និរន្តរភព 

កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនេំ្រពច
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៤៦ ចុះៃថងទី ១៦ 
មនិ ២០១២ ចតប់ញចូ លជ្រទពយ 
សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដី 
ែដលបនកំណត ់

េខត្តឧត្តរមនជយ័ 
១ ្រសុកសំេ ង េរៀល ្រហគីន (Real Green 

Co., Ltd) 
៨.០០០ ដំឡូងម ីនិងដំ  ំ

កសិ-ឧស ហកមម 
ដៃទេទៀត និង 
បេងកើតេ ងច្រក 
ែកៃចន 

៦ កញញ  ២០០៦ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ 
របយករណ៍តំ ងពិេសស 
ឆន ២ំ០០៧ ទំពរ័ ៣០) 

គយួ 

២ ្រសុកសំេ ង ្រគី ្ត ល់ េអ្រហគ ូខមេភនី 
លីមធីីត (Crystal Agro 
Company Limited) 

៨.០០០ ដំឡូងម ីនិងដំ  ំ
កសិ-ឧស ហកមម 
ដៃទេទៀត និង 
បេងកើតេ ងច្រក 
ែកៃចន 

១៧ កកក  
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ 
របយករណ៍តំ ងពិេសស 
ឆន ២ំ០០៧ ទំពរ័ ១០ និង ៣០) 

គយួ 

៣ គូេលន្រពហមេទព េបស រ ៉យូ៉ល់ (េខ) 
ខូអិលធីឌី (Best Royal (K) 
Co., Ltd) 

៦.៥០០ េកស៊ូ ២៣ វចិឆិក ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៣ ចុះៃថងទី ២៣ 
វចិឆិក ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូេលន
្រពហមេទពេទជតំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន 

គយួ 
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្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ០៧ ចុះៃថងទី ១៨ 
មក  ២០១២ េ យេយង 
អនុ្រកឹតយខងេលើ ចតប់ញចូ លជ 
្រទពយសមបត្តិ ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវ 
ៃផទដីែដលបនកំណតេ់នះ។  

េខត្ត្រពះវ ិ រ 
១ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 

បឹងែពរ 
សុវណ្ណ ភមូ ិវនិិេយគ  
កសិ-ឧស ហកមម 
(Sovannaphum Viniyok 
Kase-Usahakam) 

៩.៩១៣ ដំ េំកស៊ូ 
និងចិញច ឹមសត្វ 
 

៣ ឧសភ ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ៧៦ ចុះៃថងទី ៣ 
ឧសភ ២០១១ ស្តីពីករកំណត ់
ៃផទដីកនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វបឹងែពរ 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 

គយួ 

២ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
បឹងែពរ 

្រទី ភព អុីមផត អិចផត 
(Try Pheap Import & 
Export Co., Ltd.)  
 

៩.៩១៦ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
 

១៩ ឧសភ 
២០១១ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៨២ ចុះៃថងទី ១៩ 
ឧសភ ២០១១ ស្តីពីករកំណត ់
ៃផទដីកនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វបឹងែពរ 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន 

គយួ 

៣ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
បឹងែពរ 

ឫទធី ្រកនីត (េខមបូ ) 
ខូអិលធីឌី (Rethy Granite 
(Cambodia) Co.Ltd)  

 

១.៦៤៦ េកស៊ូ 
 

២១ មនិ ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ១៧ ចុះៃថងទី ២១ 
មនិ ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៥២ ចុះៃថងទី ២៥ 
មក  ២០១១ ចតប់ញចូ លជ្រទពយ 

គយួ 
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សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដល
បនកំណត ់ 

៤ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
បឹងែពរ 

ន ម៉ឌី ្រគុប  
(An Mady Group Co., 
Ltd) 

៩.៩៩៣ េកស៊ូ និង្របេភទ 
េឈើដៃទេទៀត 
 
 

១៣ សី  
២០១១  

អនុ្រកឹតយេលខ ១២៨ ចុះៃថងទី ១៣ 
សី  ២០១១  ស្តីពីករកំណត ់
ៃផទដីេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យ 
ចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។   

គយួ 

៥ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
បឹងែពរ 

េប៉ ខចួ អភវិឌ ន ៍្រគុប 
ខូអិលធីឌី  
(Poa Khouch 
Development Group Co., 
Ltd) 

៣៥០ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
និងចិញច ឹមសត្វ 

៧ កញញ  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៤ ចុះៃថងទី ៧ 
កញញ  ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន 

គយួ 

៦ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
បឹងែពរ 

ម  វនិិេយគ 
ខូអិលធីឌី  
(Ram Na Investment Co., 
Ltd) 

៤១០ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
និងចិញច ឹមសត្វ 

៤ តុ  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២២៥ ចុះៃថងទី ៤ 
តុ  ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន 

គយួ 

៧ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព 
បឹងែពរ 

្រសី បញញ  អភវិឌ ន ៍
ខូអិលធីឌី  
(Srey Panha 
Development Co., Ltd) 

៥៨៨ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 

២៣ កញញ  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២១៧ ចុះៃថងទី ២៣ 
កញញ  ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន 

គយួ 

៨ ្រសុកែឆប េហង ណុង (េខមបូ  
អុិនេធើេណសិនណល 
ខមេភនី លីមធីីត  
(Heng Nong (Cambodia) 
International Co., Ltd)  

6,488 កសយ 
និងអំេព 

៨ វចិឆិក ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 

គយួ 
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មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

៩ ្រសុកែឆប េហង រយូ (េខមបូ  
អុិនេធើេណសិនណល 
ខមេភនី លីមធីីត  
(Heng Rui (Cambodia) 
International Co., Ltd)  

៩.១១៩ កសយ 
និងអំេព 

៨ វចិឆិក ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

គយួ 

១០ ្រសុកែឆប េហង យូ (េខមបូ  
អុិនេធើេណសិនណល 
ខមេភនី លីមធីីត  
(Heng Yue (Cambodia) 
International Co., Ltd) 

៨.៩៥៩ កសយ 
និងអំេព 

៨ វចិឆិក ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

គយួ 

១១ ្រសុកែឆប រយូ េហ្វង (េខមបូ  ៨.៨៤១ កសយ ៨ វចិឆិក ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ គយួ 
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អុិនេធើេណសិនណល 
ខមេភនី លីមធីីត  
(Rui Feng (Cambodia) 
International Co., Ltd) 

និងអំេព ្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

១២ ្រសុកគូែលន េម្រតីភព កសិ-
ឧស ហកមម)  
(Metrey Pheap Agro-
Industry) 

៨.៥២០ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
និងចិញច ឹមសត្វ  
 

១២ មថិុន 
២០១២ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ១២ 
មថិុន ២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
កនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពគូែលន
្រពហមេទពេទជតំបនេ់្របើ្របស់ 
េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ជូន 
្រកុមហ៊ុន។ 

គយួ 

១៣ គូែលន្រពហមេទព លី ឈួង សំណង ់& 
ហរណ័ នីហរណ័  

(Ly Chhoung 
Construction Import 
Export) 

៦.០០០ េកស៊ូ ២៣ េម  
២០១២ 

អនុ្រកឹតយេលខ ៦៣ ចុះៃថងទី ២៣ 
េម  ២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  

គយួ 

១៤ គូែលន្រពហមេទព េខមបូ  េ ន 
េផ្លនថសិន អិលធីឌី 
(Cambodia Dawn 
Plantation Co., Ltd) 

៩.២៣៧ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

៧ កញញ  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៦ ចុះៃថងទី ៧ 
កញញ  ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។   

គយួ 

១៥ គូែលន្រពហមេទព សិរ ីមនុី េ្រតនសព័រេថសិន ៦.៨៧០ េកស៊ូ  ១៥ មថិុន អនុ្រកឹតយេលខ ១១៤ ចុះៃថងទី ១៥ គយួ 
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& ខន្រ ្ត កស់ិន  
(Serey Mony 
Transportation & 
Construction Co., Ltd)

២០១១ មថិុន ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។ 

១៦ ្រសុករេវៀង  ធី ង៉ ឌីេវឡុបេមន & 
អុិនេវសេមន ខូ អិលធីឌី 
(Thy Nga Development 
and Investment Co., Ltd) 

៦.០៦០ េកស៊ូ ២៥ កញញ  ២០០៩ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/19-pvh/69-pvihea-
thynga.html) 

គយួ 

១៧ ្រសុករេវៀង ភ ីេអន ធី ខូ អិលធីឌី 
(PNT Co., Ltd) 

៧.៩០០ េកស៊ូ ៥ ឧសភ ២០១០ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/19-pvh/110-pvihea-
pnt.html) 

គយួ 

១៨ ្រសុករេវៀង (ឃុំរមទម 
ឃុំរេំ ះ ឃុំរេបៀប 
និងឃុំរសមី) 

គីម ជ ទនួ ្រគុប  
(Kim Chea Toun Group) 

៨.៨៤៦ ដំ កំសិ-ឧស  
ហកមម (េកស៊ូ 
និង កសយ) និង 
ដំ ដំៃទេទៀត 

៦ កកក  ២០១១ អនុ្រកឹតយេលខ ១៤៦ ចុះៃថងទី ៦ 
កកក  ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋស្រមបេ់ធ្វើវ ិ
និេយគ ដំំ  ំនិងកំណតឲ់យ 
្រកសួងកសិកមម និង្រកសួង បរ ិ ថ ន 
កដ៏ូចជអជញ ធរពកព់ន័្ឋដៃទេទៀត 
មននិតិវធិីជបន្តស្រមប ់
ករវនិិេយគេនះ។   

គយួ 

១៩ ្រសុករេវៀង ឆយ  េ្រហគត េខស 
(China Great Cause) 

៥.៩៨០ េកស៊ូ និងដំ  ំ
កសិ-ឧស ហកមម 

៦ មថិុន ២០១២ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 

គយួ 
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ដៃទេទៀត សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

២០ ្រសុកសងគមថម ី េអហ្វ ភ ីម៉េឡសុី 
(េខមបូ ) េផ្លនេថសិន 
ខូអិលធីឌី                 
(FP Malaysia (Cambodia) 
Plantation Co., Ltd) 
 

៨.២០០ េកស៊ូ និងដំ  ំ
កសិ-ឧស ហកមម 
ដៃទេទៀត 

៣០ េម  
២០១២ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

គយួ 

២១ ្រសុកសងគមថម ី ែអមផល ហ្វកខឺស 
(េខមបូ )             
(Ample Focus 
(Cambodia)) 

៨.០០០ េកស៊ូ ២៤ កុមភៈ ២០១២ អនុ្រកឹតយេលខ ៣២ ចុះៃថងទី ២៤ 
កុមភៈ ២០១២ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប ់
វនិិេយគ ដំំ  ំនិងកំណតឲ់យ 
្រកសួងកសិកមម និង្រកសួង បរ ិ ថ ន 
កដ៏ូចជអជញ ធរពកព់ន័្ឋដៃទេទៀត 
មននិតិវធិីជបន្តស្រមប ់

គយួ 
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ករវនិិេយគេនះ។  
២២ ្រសុកែតបងមនជយ័ 

និង្រសុកជយ័ែសន 
ន ់េហ្វង (េខមបូ ) 

អុិនេធើ សយូ ល ខូ 
អិលធីឌី  
(Lan Feng (Cambodia) 
International Co., Ltd) 

៩.០១៥ កសយ 
និងអំេព 
 
 

៨ វចិឆិក ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

គយួ 

េខត្តរតនគីរ ី

១ ្រសុកអណ្តូ ងមស អរយុង ខន្រ ្ត កស់ិន 
(េអសុីអឹម) ខូ អិលធីឌី 
(Oryong Construction 
(ACM) Co., Ltd) 

៦.៨៦៦ េកស៊ូ ៤ េម  ២០០៦ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/74-rkiri-
oryung.html) 

កចក ់

២ ្រសុកអណ្តូ ងមស េហង អភវិឌ ន ៍(Heng 
Development) 

៨.៦៥៤ ដំ កំសិ-ឧស  
ហកមម និងដំ ំ
ដៃទេទៀត 

២៥ ឧសភ 
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/73-rkiti-
heng.html) 

ច ៉យ 

៣ ្រសុកអណ្តូ ងមស េហង អភវិឌ ន ៍
(Heng Brother) 

២.៣៦១ ចំករេកស៊ូ 
និង កសយ  

៣១ កកក  
២០០៩ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 

ច ៉យ 
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http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/76-rkiri-
hengbrother.html) 

៤ ្រសុកអណ្តូ ងមស 
ឃុំ វ និងឃុំម៉លីក 

ស  អុិនេវសេមន 
(Veasna Investment)  
 
 

៥.០៨០ ចំករេកស៊ូ ២៥ មនិ ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/114-rkiri-vi.html) 

កចក ់និងទំពនួ 

៥ ្រសុកអណ្តូ ងមស 
ឃុំ វ និងឃុំម៉លីក 
និងឃុំញងំ 

ឈងលី អុិនេវសេមន ខូ 
អិលធីឌី  
(Chaing Ly Investment 
Co., Ltd) 

១.៩០០ ចំករេកស៊ូ ២៩ មនិ ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/115-rkiri-
chaingly.html) 

ទំពនួ 

៦ ្រសុកអណ្តូ ងមស 
ឃុំ វ និងឃុំម៉លីក 
និងឃុំញងំ 

ហ៊ង ន អយូ៉ វ ខូ 
អិលធីឌី  
(Horng An Oyadav Co., 
Ltd) 

៩.០០០ េកស៊ូ និងដំ  ំ
កសិ-ឧស ហកមម 
ដៃទេទៀត 

២២ កញញ  ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/117-rtkiri-horng-
an.html) 

កចក ់

៧ ្រសុកអណ្តូ ងមស 
ឃុំញងំ 

ឌី អឹម ្រគុប  
(DM Group) 

៧៤៩ េកស៊ូ ២៦ មក  ២០១២ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 

ទំពនួ 
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http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

៨ ្រសុកបែកវ 
និង្រសុកអយូ៉ វ 

ជ ចន័ទរទិ្ឋ អភវិឌ ន ៍ 
(Chea Chan Rith 
Development) 

៥.១២៤ េកស៊ូ 
 

១២ វចិឆិក ២០០៧ 
 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីបេ ្ត ះ 
សននជមយួ្រកសួងកសិកមម (សូម 

េមើលផងែដរ៖ សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិ 
េយគដីសមបទនែដលបនចុះ 
កិចចសនយជមយួ្រកសួងកសិកមម 
គិត្រតឹមៃថងទី ៨ មថិុន ២០១២  
េនេគហទំពរ័៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

ច ៉យ 

៩ ្រសុកលំផត ់ឃុំេស  ជីង ហ ុងរ ីខូអិលធីឌី  
(Jing Zhong Ri Co., Ltd) 

៩.២២៤ េកស៊ូ និងដំ  ំ
កសិ-ឧស ហកមម 
ដៃទេទៀត 

៣០ ឧសភ 
២០១១ 

-អនុ្រកឹតយេលខ ៩៨ ចុះៃថងទី ៣០ 
ឧសភ ២០១១ (ចំណុច ១)  ស្តីពី 
ករកំណតៃ់ផទដី េទជតំបនេ់្របើ 
្របស់េ យចីរភពស្រមបផ់្តល់ 
ជូន្រកុមហ៊ុន។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ១៦២ ចុះៃថងទី ២២ 
កកក  ២០១១ ចតប់ញចូ លជ្រទពយ 
សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីែដល
បនកំណត។់ 

ទំពនួ 

១០ ្រសុកលំផត ់ឃុំេស  េកស៊ូ េអែលវ ប៊អីឹម យយ៉ ៨.៤០០ េកស៊ូ ៥ តុ  ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ ច ៉យ 
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ស្តុក  
(Kao Su Ea Lev Bm Yoy 
Stock) 

្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 
្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf) 

១១ ្រសុកអយូ៉ វ គ្លបល តិច េអសឌីអិន 
ប៊េីអចឌី ៉ ម៉ ែខមរ 
អុិនេធើ សយូ ល & 
មតិ្តភព ែមន៉ រនុ  
 
(ៃផទដី ៧.០០០ ហត ្រតូវ 
បនកតេ់ចញេដើមបផី្តល់
ឲយ ្រកុមហ៊ុន េហង ៊ ប) 

២០.០០០ ដូងេ្របង 
 

២១ ធនូ ១៩៩៩ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/72-rkiri-
globaltech.html 

ច ៉យ 

១២ ្រសុកអយូ៉ វ ៣០/៤ យ៉ៃឡ ខមេភនី 
លីមធីីត  
(30/4 Gialai Company 
Limited) 

៩.៣៨០ ដំ កំសិ-ឧស  
ហកមម បងក តព់ូជ 
សត្វ និងេ ងច្រក 
ែកៃចន 

២៦ េម  
២០០៥ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/71-rkiri-
gialani.html) 

ច ៉យ 

១៣ ្រសុកអយូ៉ វ យ ដុង េយឿង ខមសឺល 
យញ៉ ស្តុក ខូ អិលធីឌី 

៤.៨៨៩ ដំ កំសិ-ឧស  
ហកមម បងក តព់ូជ 

២៩ មក  ២០១០ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 

ច ៉យ 
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(Dai Dong Yoeurng 
Commercial Yornh Stock 
Co., Ltd ) 
(ប្តូរមកពី្រកុមហ៊ុន ៣០/៤ 
យ៉ៃឡ ខមេភនី លីមធីីត)  
 

សត្វ និងេ ងច្រក 
ែកៃចន 

http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/99-rkiri-
daidong.html) 

១៤ ្រសុកអយូ៉ វ េហង ៊ ប អុិនេវសេមន 
(Heng Heap Investment) 
(ដីសមបទន កតេ់ចញពី 
្រកុមហ៊ុន គ្លបល តិច 
េអសឌីអិន ប៊េីអចឌី ៉ ម៉ 
ែខមរ អុិនេធើ សយូ ល 
& មតិ្តភព ែមន៉ រនុ) 
 

៧.០០០ េកស៊ូ 
ចំករJatropha  

៣១ កកក  
២០០៩ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/75-rkiri-
heangheab.html) 

ច ៉យ 

១៥ ្រសុកអជូុំ ្រសុកបែកវ 
និង្រសុកអណ្តូ ងមស 

សុី អ ឌី (CRD) 
 

៧.៥៩១ េកស៊ូ ២៥ មនិ ២០១១ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/113-rkiri-crd.html) 

្រគឹង 

១៦ ្រសុក ែវង ្រទីភព អុីមផត អិចផត 
(Try Pheap Import Export 
Co., Ltd) 
 

៩.៧០៩ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
និងេកស៊ូ 
 
 

៩ កុមភៈ ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ២៥ ចុះៃថងទី ៩ 
កុមភៈ ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។   
-អនុ្រកឹតយេលខ ៩២ ចុះៃថងទី ២០ 
ឧសភ ២០១១ េ យេយង 

ទំពនួ និង ្រគឹង 
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អនុ្រកឹតយខងេលើ ចតប់ញចូ លៃផទដី 
ែដលបនកំណតេ់នះជ្រទពយ 
សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។ 

១៧ ្រសុក ែវង 

 

្រស៊ុន សុវណ្ណ ភមូ ិ
អុិនេវសេមន  
(Srun Sovannaphoum 
Investment Co., Ltd) 

៨.៩៩៨ ដំ េំកស៊ូ 
េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ និង តំបន ់
េសដ្ឋកិចចពិេសស  
 
 

១៥ កុមភៈ ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ២៨ ចុះៃថងទី ១៥ 
កុមភៈ ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៩០ ចុះៃថងទី ២០ 
ឧសភ ២០១១ េ យេយង 
អនុ្រកឹតយខងេលើចតប់ញចូ លៃផទដី 
ែដលបនកំណតេ់នះជ្រទពយ 
សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  

ទំពនួ និង ្រគឹង 

១៨ ្រសុក ែវង ឃុំ ែវងេលើ 

 

អឹម ឌី េអស ថម េអស 
អុីហ តិ                  
(MDS Thmorda SEZ Co., 
Ltd) 

 

៩.១៤៦ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 
េកស៊ូ 
 
 

៩ កុមភៈ ២០១១  -អនុ្រកឹតយេលខ ២៦ ចុះៃថងទី ៩ 
កុមភៈ ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 
េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុន។  
-អនុ្រកឹតយេលខ ៩១ ចុះៃថងទី ២០ 
ឧសភ ២០១១ េ យេយង 
អនុ្រកឹតយខងេលើចតប់ញចូ លៃផទដី 
ែដលបនកំណតេ់នះជ្រទពយ 
សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។ 

ទំពនួ និង ្រគឹង 

១៩ ្រសុក ែវង ឃុំ ែវងេលើ 
និង្រសុកអណ្តូ ងមស 

នុភព សុភ ីអុិនេវសេមន 
(Noupheap Sophy 
Investment Co., Ltd)

៩.០០០ េកស៊ូ 
 

១៥ កុមភៈ ២០១១ -អនុ្រកឹតយេលខ ២៩ ចុះៃថងទី ១៥ 
កុមភៈ ២០១១ ស្តីពីករកំណតៃ់ផទដី 

្រគឹង 
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ឃុំញងំ 

 

 េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព
ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហ៊ុ។ 
-អនុ្រកឹតយេលខ ៨៩ ចុះៃថងទី ២០ 
ឧសភ ២០១១ េ យេយង 
អនុ្រកឹតយខងេលើចតប់ញចូ លៃផទដី 
ែដលបនកំណតេ់នះជ្រទពយ 
សមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  

២០ ្រសុក ែវង 
និង្រសុកអណ្តូ ងមស  

 

្រកុង ប៊កុ រតនគិរ ី
អភវិឌ នេ៍កស៊ូ  
(Krong Pok Ratanakiri 
Rubber Development 
Co., Ltd) 

៦.៦៩៥ េកស៊ូ ៩ េម  ២០១០ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/102-rkiri-
krong.html) 

្រគឹង 

២១ ្រសុកវនឺៃស ហ៊ង ញ់ មងំ យងំ េខ 
អភវិឌ ន ៍េកស៊ូ  
(Hong An Mang Yang K 
Rubber Development) 

៦.៨៩១ េកស៊ូ ២៥ កញញ  ២០០៩ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/78-rkiri-
hongan.html) 

្រគឹង 

២២ ្រសុកវនឺៃស គិរ ីអភវិឌ ន ៍ 
(Kiri Development) 
 

៨០៧ េកស៊ូ 
 
 

៣១ កកក  
២០០៩ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/21-rtk/77-rkiri-kiri.html 

្រគឹង 

េខត្តសទឹងែ្រតង 
១ ្រសុកេស ន សុភក្តិ នីក វនិិេយគ ១០.០០០ កសយ ៃម៉ ក ់ ៨ សី  ២០០៥ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ ពនង 
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ដំ កំសិ-ឧស ហកមម 
(Sopheak Nika 
Investment Agro-
Industrial Plants Co., Ltd) 

និង ្របេភទេឈើ 
េផ ងេទៀត 

្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/24-stg/91-st-
sopheaknika.html) 

២ ្រសុកេស ន សល សុភពណិជជ  
(Sal Sophea Peanich 
Co., Ltd) 

៩.៩១៧ កសយ ៃម៉ ក ់
និង ្របេភទេឈើ 
េផ ងេទៀត 

៨ សី  ២០០៥ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/24-stg/89-st-
salsophea.html) 

ពនង 

៣ ្រសុកេស ន ែ្រហគនែលន េអ្រហគីខលឆឺ 
ឌីេវឡុបេមន (េខមបូ ) ខូ 
អិលធីឌី  
(Grand Land Agriculture 
Development (Cambodia) 
Co., Ltd) 

៩.៨៥៤ ដំ កំសិ-
ឧស ហកមម 

២៣ មក  ២០០៦ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/24-stg/86-st-
grandland.html) 

ពនង 

៤ ្រសុកេស ន សុីវ េហគក អុិនេវសេមន 
(Siv Guek Investment) 

១.០០០០ កសយ ៃម៉ ក ់
និង ្របេភទេឈើ 
េផ ងេទៀត 

២៤ មក  ២០០៦ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/24-stg/90-st-
sivguek.html) 

ពនង 

៥ ្រសុកេស ន ភ ូម៉ឌី អុិនេវសេមន ្រគុប 
(Phou Mady Investment 
Group) 

៩.៨៥៤ កសយ ៃម៉ ក ់
និង ្របេភទេឈើ 
េផ ងេទៀត 

២៤ មក  ២០០៦ ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
សថិតិ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគដីសមបទន
ែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ 

ពនង 



  A/HRC/21/63/Add1.Rev.1 
 

170 
 

្រកសួងកសិកមម គិត្រតឹមៃថងទី ៨ 
មថិុន ២០១២  េន 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
attachments/article/122/Compa
ny%20Name.pdf; and 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/24-stg/88-st-
phoumady.html) 

៦ ្រសុកេសៀមប៉ង េសកុង អភវិឌ ន ៍
ខូអិលធីឌី  
(Sekong Aphivath Co. 
Ltd) 

៩.៨៥០ ដំ  ំកសិ-
ឧស ហកមម 
និងចិញច ឹមសត្វ 

១២ េម  
២០០៦ 

ចុះកិចចសនយសមបទនដីជមយួ 
្រកសួងកសិកមម (សូមេមើលផងែដរ៖ 
http://www.elc.maff.gov.kh/en/
profile/24-stg/92-st-
sekong.html) 

ពនង 
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ឧបសមពន័ធ III 
 ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប (Union Development Group Co., Ltd) 

ឧទយនជតបិទុុម គរ េខត្ត េកះកុង 
 

I. សមបទនដផី្តល់េនកនុងតបំនឧ់ទយនជតិបទុុម គរ 

 ឧទយនជតិបទុុម គរ មនៃផទដីទំហំ ១៧១.២៥០ ហិក  សថិតកនុងេខត្តេកះកុង ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ 

្រពះ ជ្រកឹតយឆន  ំ ១៩៩៣285 និង្រតូវបនចតថ់ន កជ់ឧទយនធមមជតិ (ែដនធមមជតិ និងទស នីយភពេទសភព ែដល 
្រតូវករពរ ស្រមបប់េ្រមើឲយេគលបំណងវទិយ ្រស្ត ករអបរ់ ំ និងករកំ ន្ត)។ ឧទយនធមមជតិេនះ េ្រកយមកេទៀត 
្រតូវបន កំណតជ់តំបនក់រពរធមមជតិ េ្រកមចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ (សូមេមើលែផនក ៣ និងែផនក 
៤) ។ េទះជដូេចនះកេ៏ យ ចបពី់េពលេនះមក ជរ ្ឋ ភបិលបនផ្តល់សមបទនដី េនកនុងតំបនឧ់ទយនជតិេនះ 
ឲយដល់្រកុមហុ៊នចំននួ ៩ យ៉ងតិច ស្រមបក់រ ដំំ កំសិ-ឧស ហកមម (មនដូចជ កសយ ដូងេ្របង និងេកសូ៊) 

និងស្រមបេ់ទសចរណ៍ធមមជតិ និងករអភវិឌ នល៍កខណៈពណិជជកមម ងស្តុកទឹក និងទំនប់ រអីគគសីនីជេដើម286។ 
ករផ្តល់សមបទនដីទងំេនះ គឺេធ្វើេឡើង មរយៈករេចញអនុ្រកឹតយស្តីពីករកំណតតំ់បន្់រគប្់រគងកនុងតំបនក់រពរ 
ធមមជតិ េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព ែដលេធ្វើឲយេលចេឡើងនូវបញ្ហ ៃនករេគរព ម្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ អំពីករ 
អភរិក  និងែថរក  តំបនក់រពរធមមជតិ (សូមេមើលករវភិគកនុង ែផនក IV ដល់ែផនក VI)។ 

 េនៃថងទី៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ជរ ្ឋ ភបិលែដលតំ ងេ យរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងបរ ិ ថ ន បនចុះហតថេលខ 
េលើកិចចសនយជលួស្រមបរ់យៈេពល ៩៩ ឆន  ំជមយួ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប ស្រមបក់រ ងសងតំ់បន ់
អភវិឌ នព៍ណិជជកមម និងរមណីយ ្ឋ នេទសចរណ៍ េដើមបទីកទ់ញេភញ វេទសចរណ៍ និងករវនិិេយគបែនថមេទៀត 
េលើៃផទដី ទំហំ ៣៦.០០០ ហិក  កនុង្រសុកគិរ ី គរ និង្រសុកបទុុម គរ ។ កិចចសនយជលួេនះ ្រតូវបនចុះហតថេលខ 
េ យរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងបរ ិ ថ ន និងមនករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងេធ្វើជ ក េី យ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមម287 ។ ៃផទដីេនះ តសនធឹងេលើតំបនេ់ឆនរកនុង្រសុកគិរ ី គរ និងបទុុម គរ និងរមួមនទងំ 
តំបនែ់ដលសំខន ់ចបំចស់្រមបក់រអភរិក និងករពរបរ ិ ថ ន កដូ៏ចជ្រគបដណ្ត បេ់លើភមូិ ្ឋ នចំននួ ១២ ភមូ ិកនុងឃំុ 
ចំននួ ៥ ។ 

                                                           
២៨៥  ្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តីពីករបេងកើត និងកំណតត់ំបនក់រពរធមមជតិ ៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ 
២៨៦  រមួមន្រកុមហុ៊ន៖  ១- សីណូមចិសីុម អិនេវសមនិ ខូ អិលធីឌី (Sinomexim Investment Co., Ltd)  េខត្តេកះកុង(៤.២៨០ហិក ), ២- 

យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប (Union Development Group Co., Ltd) (៩.១០០ ហិក ), ៣- យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប (Union 
Development Group Co., Ltd) (៣៦.០០០ហិក ), ៤- នសួគ ៌ ចំកត ់ (Paradise Investment Co., Ltd) (៩.១៣៧ហិក ) ៥- 
អិល. ៉ យ.ភ.ី ្រគុប (L.Y.P Group Co., Ltd) (៤.១០០ហិក ) ៦- ឌឹ ្រហគីន រចិ ខូ អិលធីឌី (The Green Rich Co., Ltd) (៦០.២០០ហិក ) 
៧- គីរ ី គរ េកះកុង េអស អុី ហ តិ២ (Kiri Sakor Koh Kong SEZ 2) (២.២៦០ហិក ) ៨- េកះកុង េអស អុី ហ តិ ខូ អិលធីឌី (Koh 
Kong SEZ Co., Ltd) (៩.៩៧៧ ហិក ) ៩- JW េខមបូ  េអកូ ហូលីេដ (JW Cambodia Eco Holidays) (៥.០០០ហិក ) 

២៨៧  កិចចសនយស្តីពីករជួលទី ងំ កនុងភូមិ ្រស្ត្រសុកគិរ ី គរ និង្រសុកបុទុម គរ េខត្តេកះកុង រ ង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង្រកុមហុ៊ន Union 
Development Group Co.,LTD ឆន ២ំ០០៨។ 
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 េនៃថងទី៩ ែខេម  ឆន ២ំ០០៨ មយួែខមនុករចុះកិចចសនយជលួ ្រពះម ក ្រតបន យ្រពះហស្តេលខេលើ 

្រពះ ជ្រកឹតយ288 េធ្វើវេិ ធនកមម្រពះ ជ្រកឹតយឆន ១ំ៩៩៣ េដើមបកីតៃ់ផទដីទំហំ ៣៦.០០០ ហិក  េចញពីៃផទដីទំហំ 
១៧១.២៥០ ហិក  របស់ឧទយនជតិបទុុម គរ និងេធ្វើអនុបេយគៃផទដីទំហំ ៣៦.០០០ហិក  េទជដីឯកជនរបស់ 
រដ្ឋ ដូេចនះេធ្វើឲយមនភព្រសបចបបក់នុងករជលួដីរយៈេពលែវងឲយ្រកុមហុ៊ន ។ េនកនុងែខដែដលេនះែដរ ជរ ្ឋ ភបិល 

បនេចញអនុ្រកឹតយ289មយួេផ ងេទៀត េដើមបេីធ្វើអនុបេយគៃផទដីសមបត្តិរបស់រដ្ឋទំហំ ៣៦.០០០ហិក  េចញពីឧទយន 
ជតិបទុុម គរ មកជសមបត្តឯិកជនរបស់រដ្ឋ ។ ជបែនថមេទៀត កនុងែខសី  ឆន ២ំ០១១ ជរ ្ឋ ភបិលបនេចញ 
អនុ្រកឹតយស្តីពីករកំណតៃ់ផទដីទំហំ ៩.១០០ ហិក  េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព និងបនផ្តល់សមបទនដី េលើក 

ទី ២ ឲយ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប េដើមបេីធ្វើ ងស្តុកទឹក និង រអីគគសីនី290 ។  

II. ្រកុមហុ៊ន នងិ កចិចសនយជលួទី ងំ 

  កនុងកិចចសនយជលួ ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប ្រតូវបនអនុញញ តិឲយេធ្វើករអភវិឌ នេ៍ហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធែដលគ្ំរទដល់ែផនកេទសចរណ៍ មនដូចជ កសីុណូ ខុនដូ ផតេមន និងរមណីយ ្ឋ ន ។ កិចចសនយបន 
អនុញញ តិឲយ្រកុមហុ៊ន កបឆ់ក ៃ្រពេឈើ េដើមបអីភវិឌ ទី ងំវនិិេយគេនះ មប្លងេ់ម ប៉ែុន្តត្រមូវឲយ្រកុមហុ៊នបងសួ់យ រ 
និងបពុ្វ ភ ចំេពះេឈើែដលមនតៃម្លេសដ្ឋកិចច ែដលខ្លួនកបេ់្របើ្របស់ ឬ លក ់។  

  កិចចសនយជលួេនះ េយងអនុ្រកឹតយ291 និងចបបម់យួចំននួទកទ់ងនឹងករផ្តល់សមបទនដី292 និងេសចក្តី 
សេ្រមចមយួចំននួេចញមកពីកិចច្របជំុរបស់្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ (CDC) កដូ៏ចជេចតនអនុវត្ត “េគលនេយបយ 
ែសបកខ្ល ” េដើមបេីជៀស ងករអភវិឌ េនេលើដីែដលសហគមនក៍នក់ប ់។ លកខខណ័្ឌ ៃនកិចចសនយជលួរយៈេពល ៩៩ឆន  ំ

អនុញញ តិឲយមនករបន្តកិចចសនយកនុងរយៈេពលកំណតម់យួបន្តេទៀត293។ កិចចសនយជលួេនះអនុញញ តិឲយ្រកុមហុ៊ន ច 
េផទរសិទ្ឋិបន្ត ឬេផទរសិទ្ឋិកនក់បេ់លើសិទ្ឋិនិងផល្របេយជន ៍ ( មយួ ឬទងំ្រសុង) េលើែផនក មយួៃនគេ្រមង 
                                                           
២៨៨  ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៤០៨/៣៩២ /ចុះៃថងទី៩ ែខេម  ឆន ២ំ០០៨ ស្តីពីករេធ្វើវេិ ធនកមម ម្រ ២, ចំណុច១,េលខេរៀងទី៥ ៃន 

្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី១ វចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣។ 
២៨៩  អនុ្រកឹតយេលខ ៣៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៤ ែខេម  ឆន ២ំ០០៨ ស្តីពីករេធ្វើអនុបេយគដីឧទយនជតិបុទុម គរ ទំហំ ៣៦.០០០ ហិក  េទ 

ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ។ 
២៩០  អនុ្រកឹតយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េលខ ១៧៨ ចុះៃថងទី៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១១ 
២៩១  អនុ្រកឹតយមនដូចតេទ៖ អនុ្រកឹតយ េលខ១២៩ អនក/បក ស្តីពីវធិននិងនីតិវធិីៃនករេធ្វើអនុបេយគ្រទពយសមបត្តិ ធណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិ 

បុគគល ធរណៈ ចុះៃថងទី២៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៦ , អនុ្រកឹតយ េលខ១១៤ អនក/បក ស្តីពីករ កប់ញច ំ និងករេផទរសិទធេលើករជួលរយៈេពល 
ែវង ឬ សិទធិេលើដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ចុះៃថងទី២៩ ែខសី  ឆន ២ំ០០៧, អនុ្រកឹតយ េលខ៣៨ អនក/បក ចុះៃថងទី២៤ ែខេម  ឆន ២ំ០០៨ 
ស្តីពីករេធ្វើ អនុបបេយគដីទំហំ ៣៦.០០០ហិក  របស់ឧទយនជតិបុទុម គរ េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ 

២៩២  រមួមន ចបបរ់បស់្របេទសកមពុជ ស្តីពីករវនិិេយគ ឆន ១ំ៩៩៤ (េ យ្រតូវបនេធ្វើវេិ ធនកមម ឆន ២ំ០០៣), ចបបភ់ូមបិលឆន ២ំ០០១, ចបបស់្តី 
ពីតំបនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨, ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៤០៨/៣៩២ ចុះៃថងទី៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ស្តី ពីករេធ្វើវេិ ធនកមម 
ម្រ  ២, ចំណុច១ េលខេរៀងទី៥ ៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣។ 

២៩៣  េយង មម្រ ១.៤ ៃនកិចចសនយជួល ជរ ្ឋ ភបិលនឹង្របគល់ទី ងំជួលជូន ្រកុមហុ៊ន មរយៈលិខិតជផ្លូវករកនុងរយៈេពលមនិេលើសពី 
១០ ៃថង បនទ បព់ីគេ្រមងប្លងេ់ម និងកមមវធិីអភវិឌ ន្៍រតូវបនទទួលករឯកភព។ កលបរេិចឆទៃនលិខិត្របគល់ទី ងំេនះ នឹង្រតូវចតទុ់កថ ជៃថង 
្របគល់ និង ករចបេ់ផ្តើមកលបរេិចឆទជួលទី ងំជូន្រកុមហុ៊ន។ កិចចសនយជួល ច្រតូវពនយេពលកនុងរយៈេពលមយួបន្តេទៀតបន មករ 
ឯកភពគន រ ងភគីទងំពីរ និង មលកខខណ្ឌ ថមី។ េចតនៃនករបន្តកិចចសនយ ្រតូវេលើកសំេណើ រសំុឲយបនយ៉ងតិចមយួឆន  ំ មុនេពលចប ់
ណត្តកិិចចសនយ។ 
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វនិិេយគ ឬ កល៏ក់ ្វ សីុលីធីេទឲយតតីយបគុគលបន។ កិចចសនយជលួេនះកអ៏នុញញ តិឲយរ ្ឋ ភបិល ចលកទី់ ងំជលួ 
េនះទងំមលូ ឬ មយួែផនកបន េ យផ្តល់ ទិភពជូន ្រកុមហុ៊ន ឬ អនកទទលួសិទ្ឋិបន្តពី្រកុមហុ៊ន ។  

ដូចជគេ្រមងវនិិេយគធំៗទងំ យ ករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ្រតូវបនត្រមូវឲយេធ្វើេឡើង 
និង េ យ្រតូវបញចូ លនូវករចូលរមួរបស់សហគមនែ៍ដលរងករបះ៉ពល់ផង (សូមេមើលែផនកទី III ចំណុច “ឃ” ១.១ និង 
១.៣ អំពីចបបស់្តីពីតំបន ់ករពរធមមជតិ និងចបបស់្តីពីករករពរបរ ិ ថ ន េហើយនិងអនុ្រកឹតយពកព់ន័ធ) េហើយកនុង្រគ 
ែដលមន េសចក្តី យករណ៍ថ មនករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់្រតូវបនេធ្វើេឡើង ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមន ៍

កដូ់ចជ មនិ្រតូវបនេគេធ្វើេឡើងេទ េហើយករ យតៃម្លេនះេទៀតេ តកម៏និមនករពិនិតយេមើលបនពី ធរណ 
ជនេនះែដរ ។ 

  ថ្វីេបើមនករកំណតថ់  សមបទនេនះនឹងអនុវត្ត (េគលនេយបយរបូមន្តែសបកខ្ល ) កេ៏ យ កក៏ររខំនដល់ 
ភមូិ ្ឋ ននន្រតូវបនេគគិតេឃើញថនឹងេកើតមន េហើយេបើេមើលេលើកិចចសនយជលួវញិ គឺ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ទទលួ 
បនទុកេលើករងររដ្ឋបលពកព់ន័ធនឹងករផ្ល ស់ទីលំេនថមី និងករផ្តល់សំណង េ យសហករជមយួ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន 
េដវលឺបបេមន ្រគុប ែដលជអនកទទលួបនទុកផ្តល់សំណង និងករ ងសងតំ់បន់ ងំទីលំេនថមី ។ កនុងករណីែដលពំុ ច 
រកដំេ ះ្រ យឲយអនភមូ ិ ឬ អនកកនក់ប្់រសបចបបេ់ន មទី ងំមយួចំននួេចញបន េនះសកមមភពេនេលើទី ងំ 
ទងំេនះ ្រតូវបនពយួរទុក។ 

III. សហគមនក៍ពុំងរស់េនកនុងតបំនស់មបទនដ ី

  ភមូែិដលរងករបះ៉ពល់េ យគេ្រមងេនះ  បនចបប់ដិសន្ឋិេឡើង និងមនវត្តមន ជេ្រចើនជំននម់កេហើយ។ 
សមជិកៃនសហគមន ៍គឺជ្រកុម្រគួ រែដលបនចូលមករស់េនកនុងភមូទិងំេនះ មកលៈេទសៈេពលេវ ខុសៗគន  
 ្រគួ រខ្លះបនមករស់េនតំបនេ់នះមនុសមយ័សងគម ្រស្តនិយមរបស់សេម្តច្រពះសីហនុ កនុងទសវត ឆន ១ំ៩៦០ េហើយ 
្រគួ រខ្លះេទៀតបនជេន្ល សមករស់េនកនុងរបបែខមរ្រកហម ឬ េ្រកយរបបែខមរ្រកហម កនុងអំឡុងទសវត ឆន ១ំ៩៨០ 
(េ្រកយពីរបបែខមរ្រកហមដលួរលំ)។ ្រគួ រជេ្រចើនបនមករស់េនកនុងតំបនេ់នះេ្រកយមកេទៀត មរយៈករទិញដី 
ឯកជន។រ ្ឋ ភបិលបនទទលួ គ ល់ភមូទិងំេនះជផ្លូវករកនុងឆន ទំសវត ឆន ១ំ៩៩០ បនទ បពី់ស្រងគ មសីុវលិបនបញចប។់ 
េយង មម្រន្ត្ីរសុកែដលបនចូលរមួេធ្វើអេងកតេលើករកនក់បដី់េនទីេនះ បនឲយដឹងថ គេ្រមងេនះ ចបះ៉ពល់ 
្របជពលរដ្ឋចំននួ ១.១៦៣ ្រគួ រ ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបនេ់នះ ទងំដីលំេន ្ឋ ន និងដីចំករ កនុងឃំុចំននួ ៣ របស់ 
្រសុកគិរ ី គរ (គឺឃំុេកះេស្តច, ភញមីស និងែ្រពកខ ច)់ និងពីរឃំុេទៀត របស់្រសុកបទុុម គរ (ឃំុថមស និង នូ)។ 

  មនេសចក្តី យករណ៍ថ សហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ មនិ្រតូវបនេគពិេ្រគះេយបល់ជមយួ អំពីគេ្រមង 
េនះ  និងអំពីផលបះ៉ពល់ជសក្ត នុពលរបស់គេ្រមងេនះេឡើយ ប៉ែុន្តេគបនសំគល់េឃើញ មនតំ ង្រកុមហុ៊ន និង 
ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល បនេធ្វើដំេណើ រមកកនឃំុ់ននរបស់ពកួេគ និង ស់ែវងដីធ្ល ី េនមនុករចុះហតថេលខេលើកិចចសនយជួល 
កនុងឆន  ំ ២០០៨។ មនេសចក្តី យករណ៍ថ សហគមន្៍រតូវបនេគជូនដំណឹងជផ្លូវករអំពីគេ្រមងេនះ រមួទងំករ 
សនយអំពីសំណងជេលើកទីមយួ កនុងអំឡុងៃនទស នកិចចមកកន្់រសុកគិរ ី គរ េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ េ យម្រន្តី 
មកពី្រកសួងបរ ិ ថ ន កងេយធពលេខមរភមូនិទ េខត្តេកះកុង និងតំ ងរបស់្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន 
្រគុប។ 
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IV. ករអនុវត្តគេ្រមង - សំណង នងិករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនថម ី

 ជសរបុ មន្របជពលរដ្ឋចំននួ ១.១៦៣ ្រគួ រ និងយ៉ងេ ច ស់មន បឋមសិក មយួ និង វត្ត 
៉ មចំននួបី នឹង្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទី ងំេចញពីតំបនេ់នះ។ ថ្វីេបើមនេសចក្តីសេ្រមចឲយអនុវត្ត“េគលនេយបយរបូមន្ត 

ែសបកខ្ល ” ែដល ចេធ្វើឲយមនត្រមូវករតិចតចួបំផុតករៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមី និងកររខំនដល់ជីវភពរស់េនរបស់ 
អនកភមូកិេ៏ យ កម៏នេសចក្តី យករណ័ថ ែផនករ មរបូមន្តែសបកខ្ល េនះ ្រតូវបនេបះបងេ់ចល េហើយករសេ្រមច 
ផទុយពីេនះ ្រតូវបនយកមកអនុវត្ត េដើមបផី្ល ស់ប្តូរទី ងំសហគមនេ៍ចញឆង យពីតំបនេ់ឆនរសម្ុរទ ែដលសហគមនទ៍ងំ 
េនះ ភគេ្រចើនពឹង ្រស័យេលើករេន ទ និងេ្របើ្របស់ឈូងសម្ុរទៃថ ស្រមបម់្ហូប រ និង្របកចំ់ណូល្របចៃំថង 
របស់ពកួេគ។ ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល និងតំ ង្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប  បនបញជ កថ់ ករអនុវត្ត “េគល 
នេយបយរបូមន្តែសបកខ្ល ” មនិ ចអនុវត្តបនេឡើយ េ យមលូេហតុែដល ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ទឹក និង អនមយ័ េហតុ 
ដូេចនះ បញ្ហ េនះគឺជអ្វីែដលេគលនេយបយេនះ មនិ ចអនុវត្តបនេឡើយ ពីេ្រពះែតសហគមនកំ៍ពុងរស់េន ម 
បេ ្ត យេឆនរេធ្វើឲយ្រកខ្វកដ់ល់ទឹក ម្ុរទ េហើយេបើអនុញញ ត្តឲយពកួេគបន្តរស់េនកនុងភមូបិចចុបបននដែដល េនះនឹងេធ្វើឲយ 
បះ៉ពល់ជអវជិជមនដល់ករវនិិេយគរបស់្រកុមហុ៊ន។ 

 េសចក្តីសេ្រមចចិត្តននែដលបនេធ្វើេនឯ្រកសួងបរ ិ ថ ន អំពីករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំថមី និងសំណង ្រតូវបនេគ 
យករណ៍ថ បនេផ្តើមេឡើងចបពី់េដើមឆន រំហូតដល់ពកក់ ្ត លឆន  ំ ២០០៩ េហើយេ ករដ្ឋម្រន្តី បន កេ់ចញនូវ 

េគលករណ៍េ ះ្រ យស្រមបស់ហគមន ៍ េនកនុងលិខិតចុះៃថងទី២៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ កជូ់ននយករដ្ឋម្រន្តី 
ែដលេគលករណ៍ទងំេនះ ្រស័យេលើ ថ នភពៃនករកនក់បដី់ េហើយនិង្របេភទឯក រែដលអនកកនក់បដី់  

មន។294 សំណងែដល ចផ្តល់ឲយបនរមួមន ករសងជថវកិ (េគបនដឹងថចបពី់ ២៥០ ដល់ ៨.០០០ ដុ ្ល រ 
េមរកិ កនុងដីកសិកមមមយួហិក ), ផទះមយួខនងស្រមប្់រគួ រនិមយួៗែដលសងរ់ចួេនេលើទី ងំថមីែដលមនចមង យ 

្របមណជ ២០ គីឡូែម្៉រត ពីេឆនរសម្ុរទ, និងែបងែចកឲយនូវដីលំេន ្ឋ ន និង/ឬ ដីកសិកមមផង ។ េគលករណ៍សំណង 

មនស្រមបក់រកនក់បដី់ ៤ ្របេភទ ្រតូវនឹង ៩ ករណី295 ។ ្របេភទទី១ (្រតូវនឹង ២ ករណី)296 គឺ្រគួ រែដលមន 

                                                           
២៩៤  លិខិតរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន េលខ ១៥២៩ ចុះៃថងទី២៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩។ 
២៩៥  លិខិតរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន េលខ ៤៩៦ ចុះៃថងទី២០ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ ជ្រមបអភបិលៃនគណៈអភបិលេខត្តេកះកុង អំពីេសចក្តីសេ្រមច 

ស្តីពីេគលករណ៍តៃម្លែដល្រតូវទូទតសំ់ណង និងេគលនេយបយសំណង៖ ស្តង់ សំណង ក ៖ អតិបរមៃនសំណងជថវកិ ៨.០០០ ដុ ្ល រ 
េមរកិ កនុងមយួហិក  ស្រមបដ់ីែ្រស និងដី ដំំ  ំស្តង់ សំណង ខ ៖ ផទះ ១-្រកុមហុ៊ន្រតូវេរៀបចំទី ងំថមីមយួេនកនុងទី ងំជួល េនេពល 

ែដល្រកុមហុ៊ន្រតូវេធ្វើកររះុេរ ើ មត្រមូវករ ងសង ់ េហើយមនករ្រពមេ្រព ងពី្របជពលរដ្ឋទងំេនះ, ២-្រកុមហុ៊ននឹងេធ្វើករទូទតសំ់ណង 
ែដលសម្រសប ឬ ងសងជ់ថមី មស្តង់ ែដលមនិទបជងស្តង់ មុន និង ៣-ភូមែិដល ងសងេ់នតំបន់ ងំទីលំេនថមី ្រតូវមនេហ ្ឋ  
រចនសមពន័ធែដលសមរមយ ស្តង់ សំណង គ ៖ ៧៥% ៃនស្តង់ សំណង ក ចំេពះ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន េហើយ ៥០% ៃនស្តង់ សំណង ក 
ចំេពះ្របជពលរដ្ឋេ្រកមូល ្ឋ ន (ជអតិបរម ៦.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងមយួហិក , ស្តង់ សំណង ឃ៖ ផទះមយួខនង (ដូចស្តង់  សំណង 
ខ)។ 

២៩៦  ករណីទ១ី អនកែដលមនបណ័្ណ សំគល់សិទធិកនក់បអ់ចលនវតថុេចញឲយមុនៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ េហើយបនកនក់បេ់្របើ្របស់ដីេនះ 
(េធ្វើផទះ ឬ ក៏ ដុំះេលើដីេនះ) េ យមនិគិតថ អនកេនះជអនកមូល ្ឋ ន ឬ កេ៏្រកមូល ្ឋ នេឡើយ គឺសំណងស្រមបដ់ីែ្រស ឬ ដីចំករ ្រតូវអនុវត្ត 
មស្តង់ សំណង ក េហើយស្រមបផ់ទះ ្រតូវអនុវត្ត មស្តង់ សំណង ខ។ គណៈកមម ករអន្តរ្រកសួង មនិទូទតសំ់ណងេលើទំហំដី អះ ង 

េ យ្របជពលរដ្ឋែដលមនេលើសពីទំហំកំណតក់នុងបណ័្ណ សំគល់សិទធិកនក់បេ់ឡើយ។ ករណីទ២ី៖ ទងំ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ឬ េ្រក 
មូល ្ឋ នែដលមនបណ័្ណ សំគល់សិទធិកន ់កបដ់ី េចញឲយមុនៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ ប៉ុែន្តពួកគតម់និបនេ្របើ្របស់ដីេនះេទ គឺទូទតស់ង 
២៥% ៃនស្តង់ សំណង ក (ែដលេសមើនឹង ២.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងមយួហិក ) ទំហំដីែដលបនអះ ងេលើសពីទំហំែដលមនកំណត ់
កនុងបណ័្ណ សំគល់សិទធិកនក់បដ់ី គឺមនិពិចរ ផ្តល់សំណងេឡើយ។ 
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បណ័្ណ សមគ ល់សិទ្ឋិកនក់បអ់ចលនវតថុ េចញឲយមនុៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣។ ្របេភទទី២ (្រតូវនឹង ២ ករណី)297 
គឺ្រគួ រទងំ យ ែដលមនបណ័្ណ សមគ ល់សិទ្ឋិកនក់បអ់ចលនវតថុ េចញឲយេ្រកយៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣។ 
្របេភទទី ៣ (្រតូវនឹង ៣ ករណី) គឺ្រគួ រទងំ យ ែដលេគគិតថ ជ្របជជន”មលូ ្ឋ ន” ែដលគម នបណ័្ណ សមគ ល់ 
សិទ្ឋិកនក់បអ់ចលនវតថុ ប៉ែុន្តបនកនក់ប ់ឬ េ្របើ្របស់ដី។ ្របេភទទី ៤ (្រតូវនឹង ២ ករណី) គឺ្រគួ រទងំ យ  
ែដលគម នបណ័្ណ សមគ ល់សិទ្ឋិកនក់បអ់ចលនវតថុ ប៉ែុន្តមនលិខិត ឬ ឯក រែដលេចញេ យេមភមូ ិនិងេមឃំុ។   

្រកុមករងរៃនគណៈកមមករអន្តរ្រកសួង ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ បនបេងកើត ន កក់រ េនកនុង្រសុកគិរ ី គរ 
និងេនឃំុថមស កនុង្រសុកបទុុម គរ ពីៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩ ដល់ៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ េដើមបអីេញជ ើញ 
អនកភមូែិដលរងផលបះ៉ពល់ ឲយនយំកនូវឯក រជភស្តុ ងពកព់ន័ធ (អត្តសញញ ណបណ័្ណ , េសៀវេភ្រគួ រ និង 
ឯក រទកទ់ងនឹងករេផទរ និងករទិញលកដី់) មកេធ្វើករេផទ ងផទ តេ់ យគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យសំណង។ ករ 
ចរចរអំពីសំណង ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ បនេធ្វើេឡើងេនបនទ បេ់ពលៃនករចុះបញជ ីដីែដលមន េ យបនចបេ់ផ្តើម 
ជមយួនឹងសហគមនរ៍ស់េនភមូែិ្រពក ម ច ់ឃំុេកះេស្តច ្រសុកគិរ ី គរ (៦៧៨ ហិក )។  

បនទ បម់កេទៀត េគបន្របបដ់ល់សហគមនថ៍ ពកួគតកំ់ពុងែតរស់េនេលើដីរដ្ឋ ដូេចនះ្រតូវែតេរ ើេចញ។  ករ 
ចរចរអំពីករផ្តល់សំណង ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ បន្រប្រពឹត្តេទកនុងឆន ២ំ០១០ េហើយមន្របជពលរដ្ឋ្របែហលជ 
១.០០០ ្រគួ រ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុងឆន  ំ២០១១ ។ ្រកុម្រគួ រខ្លះ បនត ៉ យ៉ងស្វិត 
្វ ញ ចំេពះករឲយផ្ល ស់ប្តូរេទ ងំទីលំេនេនកែន្លងថមីេនះ េហើយកំពុងែតបន្តករត ៉ េនះ េហើយ្រគួ រខ្លះ បនឲយ 

ដឹងថ ពកួេគទទលួយកសំណងេ យ រែតករបងខិតបងខ ំ ឬ េ យមនករបំភតិបំភយ័ ឬ េ យខ្វះពត័ម៌ន ឬ ខ្វះ 
ជេ្រមើសេផ ងៗ។ ្រកុម្រគួ រខ្លះេទៀត សម័្រគចិត្តទទលួយកករផ្តល់សំណង េ យ រែតដីរបស់ពកួេគេនកនុងភមូ ិ
ចស់េនះមនទំហំតូច ។ 

V. ថ នភពេនកែន្លង ងំទលំីេនថម ី

 កែន្លង ងំទីលំេនថមីេនះ តសនធឹងេលើៃផទដីទំហំ ៤.០០០ ហិក  សថិតេនខងេ្រកៃផទដីៃនគេ្រមងវនិិេយគ 
របស់្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប គឺចូលយ៉ងេ្រជេទកនុងៃផទដីៃនឧទយនជតិបទុុម គរ និងសថិតេនឆង យ 
ពីេឆនរសម្ុរទ។ មករបញជ ករ់បស់ម្រន្តី្រសុកថ ស្រមបេ់គលេ េនះ រ ្ឋ ភបិលបនេចញអនុ្រកឹតយមយួ កតៃ់ផទដី 
ទំហំ ៤.០០០ ហិក  េចញពីតំបនឧ់ទយនជតិ។ ករណ៍េនះ ច្រតូវបន្របេមើលេឃើញថ នឹងមនផលបះ៉ពល់ 
ែផនកបរ ិ ថ នកនែ់តខ្ល ងំែថមេទៀត េ យ រែតៃ្រពេឈើ នឹង្រតូវេគករកបឆ់ក  េដើមបេីរៀបចំេធ្វើជតំបន់ ងំទីលំេនថមី 
េហើយគម នមនទលិេទថ លំហូរៃន្របជពលរដ្ឋ នឹងបេងកើនដល់បញ្ហ ៃនករកបៃ់្រពេឈើ ករបរបញ់សត្វ និងករបំពុល 
បរ ិ ថ នេនកនុងតំបនដ់សំ៏ខនេ់នះ។ ថ្វីេបើមន្របជពលរដ្ឋ្របែហលជ ១.០០០ ្រគួ រ បនប្តូរទី ងំមកេនកែន្លង 
ថមីេនះ ប៉ែុន្តេ យតំបនេ់នះ សថិតេនឆង យពីេឆនរសម្ុរទ ដូេចនះមន្រគួ រជេ្រចើន ែដលបនទទលួយកសំណងរចួេហើយ 
េនះ មនិបន ន កេ់នជប់ បេ់ននឹងកែន្លងថមីេនះេទ េ យ រែតជេ្រមើសកនុងកររក្របកចំ់ណូលមនតិចតចួេពក។ 

                                                           
២៩៧ ករណីទ៣ី៖ ទងំ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ឬ េ្រកមូល ្ឋ នែដលមនបណ័្ណ សំគល់សិទធិេចញឲយេ្រកយៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ ប៉ុែន្តពួកគត ់

សងផ់ទះ ឬ បន ដំំ ំេនេលើដីេនះ គឺទូទតសំ់ណង មស្តង់ សំណង គ ស្រមប ់ដីែ្រស ឬ ដចីំករ េហើយចំេពះលំេន ្ឋ ន គឺសង ម 
ស្តង់ សំណង ឃ។ ករណីទ៤ី៖ ទងំ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ឬ េ្រកមូល ្ឋ ន ែដលមនបណ័្ណ សំគល់សិទធិកនក់បដ់ី េចញឲយេ្រកយៃថងទី១ 
ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ ប៉ុែន្តពួកគតម់និបនេ្របើ្របស់ដីេនះេទ គឺទូទតសំ់ណង ២៥% ៃនស្តង់ សំណង ក (ែដលេសមើនឹង ២.០០០ ដុ ្ល រ 
េមរកិ កនុងមយួហិក  ស្រមបដ់ីកសិកមម) ទំហំដីែដលបនអះ ងេលើសពីទំហំកំណតក់នុងបណ័្ណ សំគល់សិទធិកនក់បដ់ី គឺមនិពិចរ ផ្តល់ 

សំណងេឡើយ។ 
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្រគួ រភគេ្រចើន ែដលជីវភពរស់េនរបស់ខ្លួន ពឹងែផ្អកេលើករេន ទ្រតី បនវលិ្រតឡបេ់ទរស់េនកនុងភមូចិស់របស់ 
ខ្លួនវញិ េ យករ ន កេ់នជមយួអនកភមូែិដលជមតិ្តភក្ត ិ ែដលជសមជិកសហគមនម៍និ្រពមេរ ើេទេនកែន្លង ងំទី 
លំេនថមី ឬ កេ៏ធ្វើជ្រមក ន កេ់នជបេ ្ត ះ សនន េដើមបី ចេទ្របកបរបរេន ទ្រតីបន។  

 ខណៈែដរកញចបសំ់ណងេផ ងៗគន  ជទូេទ ្រកុម្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ប្តូរេទកែន្លង ងំទីលំេនថមី ្រតូវបនេគ 
ផ្តល់ឲយដីលំេន ្ឋ នទំហំ ទទឹង ៥០ ែម្៉រត បេ ្ត យ ១០០ ែម្៉រត និងផទះេឈើសងរ់ចួមយួែដលមនទទឹង ៦,៥០ ែម្៉រត 
បេ ្ត យ ៧,៥០ ែម្៉រត និងដីកសិកមមមយួកែន្លងទំហំ ២ ហិក ។ ដីកសិកមមែដលេគផ្តល់ឲយេនះ គឺជដីៃ្រព ែដលភគ 
េ្រចើន សថិតេនជបនឹ់ងដីលំេន ្ឋ ន ប៉ែុន្តេនចុងែខធនូ ឆន ២ំ០១១ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនែដលបនផ្ល ស់ប្តូរេទ 
កែន្លង ងំទីលំេនថមី ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ ពំុទនប់នទទលួដីកសិកមមទំហំ ២ ហិក  ដូចែដលមនករសនយ 
េនះេឡើយ។  

 ចំេពះេហ ្ឋ រចនសមពន័ធវញិ គិតមក្រតឹមែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប បនឈូស 
ឆយដីេធ្វើផ្លូវ កនុងតំបន់ ងំទីលំេនថមី បន ងសង់ េរៀនមយួខនង និងផ្តល់អណ្តូ ងចំននួ ៦។ ្រកុមហុ៊ន ្រតូវបន 
េគ យករណ៍ថ បនជលួបគុគលិកសន្តិសុខ្រប ប់ វធុ (ឯកជន និងកង ជ វធុហតថ) េហើយបន កប់៉សុ្ត្រតួត 
ពិនិតយជ្របច ំ េដើមបរីតិបន្តឹងករេធ្វើដំេណើ រចូលេទកនភ់មូមិយួចំននួ (ជ ទិ៍ ភមូពិមកយ និងភមូែិ្រពក ម ច)់ គឺជ 
ភមូែិដល្របជពលរដ្ឋ មនិ្រពមរះុេរ ើេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ មនេសចក្តី យករណ៍ថ តំ ងមកពីអងគករ 
មនិែមនរ ្ឋ ភបិល ្រតូវបនេគបដិេសធមនិឲយេ្របើ្របស់ផ្លូវេនះ េដើមបចូីលេទកនភ់មូ ិ កនុងតំបនម់យួចំននួៃនឧទយន 
េនះេឡើយ ។ ្រកុមហុ៊ន បនេលើកេឡើងអំពីបញ្ហ េ្រគះថន កច់ ចរ និងករ្រពួយបរមភអំពីសុវតថិភពៃន្រទពយសមបត្តិរបស់ 
្រកុមហុ៊នថ ជមលូេហតុៃនកររតិបន្តឹងែបបេនះ ប៉ែុន្តបនទ បពី់មនករចុះផ យអវជិជមនពីករណីេនះ ម្របពន័ធ 
ពត័ម៌ន កនុងេដើមឆន  ំ២០១២ មក កររតិបន្តឹងេនះ ្រតូវបនេគ យករណ៍ថបនធូរ្រ លេឡើងវញិ។  

VI. ករេធ្វើបតុកមម នងិ ភពមនិចុះស្រមុងគន  

 សហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ជេ្រចើន បនេធ្វើបតុកមមចប់ ងំពីឆន  ំ២០១០ មក េដើមបបីង្ហ ញពីករជំទស់ 
នឹងករផ្ល ស់ប្តូរេទរស់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ មន្របជពលរដ្ឋ្របមណជ ២០០ 
្រគួ រ បនេធ្វើដំេណើ រមកកន់ ជធនីភនេំពញ េដើមបី កព់កយបណ្តឹ ង និងអំពវនវសំុឲយេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ជយួ េធ្វើ 
អន្ត គមនេ៍លើបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីេនះ និង ជយួ រកដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ កញចបសំ់ណងែដលផ្តល់ឲយមនិសមរមយ។ 
ករេធ្វើបតុកមមត ៉  នេពលចុងេ្រកយបំផុតេនះ គឺេនៃថងទី៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ េ យ្រគួ រែដលបនប្តូរទី ងំេទរស់ 
េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី េ យបនបិទផ្លូវជតិេលខ ៤៨ អស់រយៈេពល ៨ េម៉ង  ែដល្រគួ រទងំេនះ អំពវនវ 
ដល់ ជញ ធរ និង្រកុមហុ៊ន រក ករសនយផ្តល់ដីកសិកមម ២ ហិក  ដល់្រគួ រែដលបនយល់្រពមផ្ល ស់ប្តូរេទរស់េន 
កែន្លង ងំទីលំេនថមីេនះ។ 

មកដល់ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ មន្របជពលរដ្ឋចំននួជង ១០០ ្រគួ រ បនបន្តជំទស់នឹងករផ្ល ស់ប្តូរលំេន 
្ឋ នេទកែន្លង ងំទីលំេនថម ីនិងករផ្តល់សំណង េហើយពកួេគបន្តរស់េនកនុងភមូរិបស់ខ្លួន េនកនុងឃំុេកះេស្តច រមួមន 

(ភមូពិមកយ និងែ្រពក ម ច)់ ឃំុភញមីស មន (ភមូិ នី េគៀន្រក ញ់ និងភមូភិញមីស) េនឃំុថមស មន (ភមូ ិចម្លង 
េគ) និងឃំុែ្រពកខ ច ់មន (ភមូសិេ្រមងែកវ និង ភមូយិយែសន)។  

  អនកភមូែិដលបន្តជំទស់នឹងករផ្ល ស់ប្តូរេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី បនបន្តករខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេ យ 
ក្តីសងឃមឹថ រ ្ឋ ភបិល នឹងមនិផ្ល ស់ប្តូរទី ងំពកួគតេ់ឡើយ ប៉ែុន្តករខំ្របឹងែ្របងរបស់ពកួគត ់ មនិទនប់នលទធផល 
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ជែផ្លផក េនេឡើយេទ និងបនទទលួរងករ ងំជ្របចផំងែដរ។ េនៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ េ យមនកិចច 
សហករជមយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល្របចេំនទី្រកុងភនេំពញ សហគមនម៍យួចំននួ បនេធ្វើសននសីិទ រពត័ម៌ន 
េដើមបឲីយបញ្ហ ទុកខ្រពួយ និងករឈចឺបរ់បស់ពកួគតប់នដឹងលឺសុះ យេ្រចើនេឡើង។ កនុងែខមនិ ឆន ២ំ០១២ សមជិក 
សហគមនម៍យួចំននួ បនេធ្វើដំេណើ រមកកន់ ជធនីភនេំពញ េដើមបចូីលរមួកនុងកិចច្របជំុេវទិកពលរដ្ឋ ៊ ន និង េដើមប ី
កព់កយបណ្តឹ ងេន ថ នទូត ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតចិន េហើយពកួគត្់រតូវបនេគឃំុខ្លួនអស់មយួរយៈ េនសនងករ 

នគរបល ជធនីភនេំពញ េនៃថងទី៣១ ែខមនិ ឆន  ំ ២០១២ និងេ្រកយមក ពកួគត្់រតូវបនអមដំេណើ របញជូ ន្រតឡប ់
េទភមូវិញិ។ 

  ជមយួនឹងបទបញជ ថមីស្តីពីដីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលបនេចញេនៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ្រកុម្រគួ រ 
មយួចំននួបនគិតថ អនកែដលមនិ្រពមទទលួយកករផ្ល ស់ប្តូរេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី នឹងមនសិទធិទទលួបន 
បណ័្ណ កមមសិទធិ ែដលជចំែណកមយួៃនករអនុវត្ត ”េគលនេយបយរបូមន្តែសបកខ្ល ” (សូមេមើលែផនក III (ជ))។ េទះជ 
យ៉ង កេ៏ យ មនេសចក្តី យករណ៍ថ ្រកុមយុវជនែដលចុះេទតំបនេ់នះ បនទទលួបទបញជ មនិឲយ ស់ែវងៃផទដី 
អនកភមូ ិែដលបនកំណតផ់្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន េដវលឺបបេមន ្រគុប េឡើយ។ 

  កនុងអំឡុងេពលេធ្វើរបយករណ៍េនះ ទំនស់ដីធ្លីរ ង្របជពលរដ្ឋជង ១០០ ្រគួ រ ជមយួ្រកុមហុ៊ន យូេនៀន 
េដវលឺបបេមន ្រគុប េនែតមនិទនប់នេ ះ្រ យេនេឡើយ ខណៈែដល្រកុមហុ៊ន េនែតបន្តករ ងសង់ មែផនករ 
េ្រគងទុក។ 
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ឧបសមពន័ធ IV 
្រកុមហុ៊ន ជងី ហ ុងរ ីេខមបូ  ខូអលិលធឌី ី(Jing Zhong Ri Cambodia Company, Ltd) 
សមបទនដេីសដ្ឋកចិចេនេលើដជីនជតេិដើមភគតចិទពំនួ កនុង្រសុកលំផត ់េខត្តរតនៈគរិ ី

I. ជនជតេិដើមភគតចិទពំនួ 

 សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចទំពនួ កនុងឃំុេស  (ជង៥០០ ្រគួ រ រស់េនកនុងភមូសិម្ុរទេលើ ភមូសិម្ុរទ 
េ្រកម ភមូថិមី និងភមូិ តូត) កនុង្រសុកលំផត ់ េខត្តរតនៈគិរ ីបនរងផលបះ៉ពល់េ យសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលបន 

ផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ី េខមបូ  ខូអិលធីឌី និង្រកុមហុ៊នេផ ងេទៀត។ សថិតេនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំផត់298 
សមជិកសហគមនេ៍នកនុងភមូទិងំេនះ ពឹងែផ្អកេលើករេធ្វើែ្រសចំករ យកជរ័េឈើ និង អនុផលៃ្រពេឈើ ្រពមទងំករ 
ចិញច ឹមេគ្រកបី ស្រមបជី់វភពរស់េន្របចៃំថងរបស់ពកួគត។់ ជែផនកមយួៃនវបបធម ៌និង្របៃពណីរបស់ពកួគត ់ពកួគត ់
េធ្វើកសិកមមពេនចរ និងែថរក ដីៃ្រព រក  និងដីៃ្រពកបេ់ខម ច។ 

 ដូចគន នឹងជនជតិេដើមភគតិចដៃទៗេទៀតែដរេនកមពុជ េដើមបកីរពរដីសហគមនរ៍បស់ខ្លួន  សហគមនជ៍ន 
ជតិេដើមភគតិចទំពនួ កំពុងែតដំេណើ រករ កព់កយសំុចុះបញជ ីដីជកមមសិទធិសមហូភព េ យមនករជយួ ឧបតថមភ 
គ្ំរទពីៃដគូអភវិឌ ន ៍ និងរ ្ឋ ភបិល (សូមេមើលែផនក III (ច))។ បនទ បពី់ករេធ្វើស្វ័យអត្តសញញ ណកមមរចួមក សហគមន ៍
ជនជតិេដើមភគតិចទំពនួ េនភមូសិម្ុរទេលើ ភមូសិម្ុរទេ្រកម ភមូថិមី និងភមូិ តូត ្រតូវបន្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ 
ទទលួ គ ល់ពកួគតថ់ជ ជនជតិេដើមភគតិចទំពនួ កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១០។ េនអំឡុងេពលសរេសររបយ- 
ករណ៍េនះ ្រកសួងម ៃផទ បនទទលួពកយសំុរបស់ពកួគត ់ និងបនទទលួ គ ល់សហគមនព៍កួគត ់ ជនីតិបគុគល 
ែដល ចអនុញញ តិឲយពកួគត់ ចបន្តដំេណើ រករជមយួនឹងជំ នននែដលចបំច ់ េដើមបបីេងកើតបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ 
សហគមន ៍និងករ ស់ែវង្រពំ្របទល់ដីរបស់ពកួគត។់ ដំេណើ រករទងំេនះ មន រៈសំខន់ ស់ េ្រពះ នឹងផ្តល់ឲយ 
មននូវករទទលួ គ ល់ជផ្លូវករចំេពះ្របៃពណី វបបធម ៌ និងករ្របតិបត្តខិងជំេនឿរបស់ជនជតិេដើមភគតិចទំពនួ ក ៏
ដូចជសិទ្ឋិេលើករអភវិឌ នដី៍របស់ពកួគត។់  

II. សមបទនដេីសដ្ឋកចិចផ្តល់េនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំផត ់

 ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំផត ់្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងកំណតជ់ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព េ យ្រពះ ជ្រកឹតយ299។ ែដន 
ជ្រមកសត្វៃ្រពេនះ តសនធឹងេលើៃផទដី ២៥០.០០០ ហិក  សថិតេនកនុងេខត្តរតនៈគិរ ី និងមណ្ឌ លគិរ។ី កនុងរយៈេពល 
ចបពី់ែខមនី ឆន ២ំ០១១ ដល់ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ រ ្ឋ ភបិល បនចុះហតថេលខេលើអនុ្រកឹតយយ៉ងតិចចំននួ ៦ 
កំណតតំ់បន្់រគប្់រគងមយួចំននួេនេលើៃផទដីែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំផតេ់នះ េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព េដើមប ី
                                                           
298

 ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំផត ់ ្រតូវបនទទួល គ ល់ថជ តំបនក់រពរធមមជតិមយួកនុងចំេ មតំបនក់រពរឯេទៀតៗ ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ 
េ យ្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ ស្តីពីករបេងកើតតំបនក់រពរធមមជតិ។ តំបនក់រពរេនះ សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួង 
បរ ិ ថ ន។ 

299
  ្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣ បនែចងថ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព គឺជែដនធមមជតិែដលធននូវលកខខណ្ឌ ធមមជតិចបំច ់កនុងករ 
ករពរ្របេភទសត្វៃ្រព និងរកុខជតិសំខន់ៗ  េធ្វើឲយមនសថិរភពដល់ជីវច្រមុះ និង្របពន័ធេអកូឡូសីុ ។ ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរេទសភព ឆន ២ំ០០៨ 
បនឲយនិយមនយ័ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព ថជ ”តំបនក់នុងែដនដី និង/ឬែដនទឹក ែដលត្រមូវឲយមនករេធ្វើអន្ត គមនយ៉៍ងសកមម ស្រមបប់ំេពញ 
េគលបំណង្រគប្់រគង េដើមបធីនឲយមនករែថទទំីជ្រមក និង/ឬ េដើមបបីំេពញលកខខណ័្ឌ ចបំចស់្រមប្់របេភទ មយួៃនសត្វ ឬ រកុខជតិ។ 
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ចផ្តល់ដីេនះឲយដល់្រកុមហុ៊នឯកជន ស្រមបអ់ភវិឌ ដំ កំសិ-ឧស ហកមម។ ្រកុមហុ៊នពកព់ន័ធទងំេនះ រមួមន៖ 
១- ដូនេពញ ្រហគីកូ (Daun Penh Agrico Co.,Ltd) (៨.៨២៥ ហិក ), ២- មកុដ េព្រជ អភវិឌ ន ៍កសិ-ឧស ហកមម 
(Mkod Pich Development Agro-Industry) (១.៩៥០ហិក ), ៣- ហ៊ង ញ លំផត ់ ខូអិលធីឌី (Hoang Anh 
Lumphat Co., Ltd) (៩.១៧៣ ហិក ), ៤- ហ៊ង ញ អណ្តូ ងមស ខូអិលធីឌី (Hoang Ang Andong Meas Co., 
Ltd) (៩.៤៧០ ហិក ), ៥- រត័ន សុខុន អុិនខមេភើេរសិន* (Roath Sokhon Incorporation) (៩.០០០ ហិក ), និង 
៦- ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ី េខមបូ  ខូអិលធីឌី  (Jing Zhong Ri Cambodia Company, Ltd) (៩.២២៤ ហិក )។ 
េ្រកយពីបនេចញអនុ្រកឹតយទងំេនះមក រ ្ឋ ភបិល បនេចញអនុ្រកឹតយបែនថមេទៀត េដើមបេីធ្វើអនុបេយគៃផទដីែដលបន 
កំណតថ់ជ “តំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព” េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ។ ករផ្តល់សមបទនដីទងំេនះ នឲំយមនករេលើក 
េឡើងអំពីបញ្ហ ៃនករអនុវត្ត ម្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ស្រមបក់រករពរ និងអភរិក តំបនក់រពរធមមជតិ (សូមេមើលករវភិគ 
កនុងែផនក V (គ) និង VI) ។ 

 ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ី េខមបូ  ខូអិលធីឌី បនទទលួករយល់្រពមពីគណៈរដ្ឋម្រន្តី េនកនុងែខឧសភ ឆន  ំ
២០១១ អនុញញ តិឲយេធ្វើករវនិិេយគ និងអភវិឌ ដំ កំសិ-ឧស ហកមម និងេកសូ៊ េនកនុងតំបនែ់ដនជ្រមកសត្វៃ្រពេនះ 

ស្រមបរ់យៈេពល ៧០ ឆន ំ300។ ករអនុញញ តិេនះ ត្រមូវឲយមនករេរៀបចំប្លងេ់ម េ្រកមករសហករ េ្រជមែ្រជងពី 
្រកសួងបរ ិ ថ ន និងែចងថ ្រតូវគិតគូរ្របុង្របយត័ន េ យ្រតូវេចៀស ងមនិឲយបះ៉ពល់ដល់ដីលំេន ្ឋ ន និងដីែ្រសចំករ 
្រសបចបប ់ ៃផទដីៃ្រពេឈើ និងផ្លូវទឹកផងែដរ។ កនុងរយៈេពលែត ១៨ ៃថង ប៉េុ ្ណ ះ បនទ បពី់លិខិតរបស់ទីស្តីករគណៈ 
រដ្ឋម្រន្តី្រតូវបនចុះហតថេលខ រ ្ឋ ភបិល បនេចញអនុ្រកឹតយកំណតដី់តំបនេ់នះេទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 

េដើមបផី្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ី េខមបូ  ខូអិលធីឌី301។ រយៈេពល ៧ សប្ត ហ៍ េ្រកយពីករេចញអនុ្រកឹតយេនះ 
រ ្ឋ ភបិល បនេចញអនុ្រកឹតយមយួេផ ងេទៀត េដើមបេីធ្វើអនុបេយគៃផទដីែដលកំណតថ់ជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព 

េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមបឲ់យ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ីេខមបូ  ខូអិលធីឌី េធ្វើករអភវិឌ 302។ 

 េនអំឡុងេពលេធ្វើទស នៈកិចចរបស់ខញុ ំេនកនុងេខត្តរតនៈគិរ ី ជញ ធរេខត្ត បន្របបខ់ញុ ំថ ករ យតៃម្លផលបះ៉ 
ពល់ ្រតូវបនេគេធ្វើរចួេហើយ មនុនឹង្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ីចបេ់ផ្តើមសកមមភពរបស់ខ្លួន ប៉ែុន្ត មនិ្រតូវបនែចកផ យ 
ជ ធរណៈេទ។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ ្រតូវបន យករណ៍ថ មនលកខណៈ 
ខ្វះខត ឬ មនិបនទូលំទូ យ (ែដលផទុយេទនឹង្រកបខណ័្ឌ ចបបត់្រមូវ សូមេមើលែផនក VI (ឃ))។ មនេសចក្តី យ 
ករណ៍ថ ជនជតិទំពនួមយួចំននួ បនដឹងអំពីករផ្តល់សមបទនដីេនះ ែតេនេពលែដល ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ីបនចុះ 
មកដល់មលូ ្ឋ នរបស់ពកួគត ់េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១ ប៉េុ ្ណ ះ ជមយួនឹងែផនករចបេ់ផ្តើមអភវិឌ ចំករេកសូ៊ េន 
េលើដីែដលពកួគតកំ់ពុងរស់េន និងេធ្វើកសិកមមជ្របៃពណី (ដីែ្រសចំករ និងដីៃ្រព រក )។ ករផ្តល់សមបទនដីេនះ 
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  លិខិត ចុះៃថងទី១២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ របស់ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ជូន េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
បរ ិ ថ ន។ លិខិតេនះ េ យេយងលិខិតចុះៃថងទី៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ របស់្រកសួងបរ ិ ថ ន និងេយងចំ ររបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ចុះៃថង 
ទី១២ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០១១ បនសរេសរថ រ ្ឋ ភបិលបនយល់្រពម មសំេណើ របស់្រកសួងបរ ិ ថ ន េ យអនុញញ តឲយ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ី
ខូអិល ធីឌី េធ្វើករវនិិេយគអភវិឌ នរ៍បស់ខ្លួន។ 

301
  អនុ្រកឹតយ េលខ ៩៨ ចុះៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ (ចំណុច១) កំណតត់ំបន្់រគប្់រគង េទជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព កនុងតំបនក់រពរ 
ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពលំផត ់ស្រមបផ់្តល់ជូន្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ីេខមបូ  ខូអិលធីឌី។ 

302
 អនុ្រកឹតយ េលខ ១៦២ ចុះៃថងទី២២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ េ យេយងអនុ្រកឹតយ េលខ ៩៨ ចុះៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១១ េដើមបេីធ្វើ 
អនុបេយគៃផទដី ែដលកំណតថ់ជតំបនេ់្របើ្របស់េ យចីរភព េទជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។  
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ដល់្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ី កដូ់ចជមនដំេណើ រផទុយគន ទងំ្រសុងេទនឹងសិទធិស្រមបជ់នជតិេដើមភគតិច ែដលមន 
ែចងេនកនុងចបបភ់មូបិល ឆន  ំ២០០១ និងេធ្វើឲយចុះេខ យដល់ដំេណើ រករកំណតក់នុងអនុ្រកឹតយ ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពីករចុះ 
បញជ ីដីជនជតិភគតិច (សូមេមើលែផនក VI (ង) និង VII (ឆ) និង (ជ))។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខញុ ំ កនុងករទំនកទំ់នង 
ជមយួ្រកុមហុ៊ន គឺមនិបនសេ្រមចេឡើយ។ 

III. ករេធ្វើសកមមភពរបស់សហគមនជ៍នជតេិដើមភគតចិទពំនួ 

 បនទ បពី់ទទលួបនលិខិតអនុញញ តិពី្រកសួងបរ ិ ថ នទកទ់ងនឹងសមបទនដីេនះ ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ី បន 
កលិ់ខិតមយួជូនអភបិលៃនគណៈអភបិលេខត្ត េនៃថងទី៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ េដើមបសំុីករអនុញញ តិចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត 

គេ្រមងរបស់ខ្លួន េ យេធ្វើករអភវិឌ ដីសមបទន និងករេ្របើ្របស់េ្រគ ងច្រកធុនធងនផ់ងែដរ។ េនៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ំ
២០១១ ្របធនមនទីរបរ ិ ថ នេខត្ត េនកនុងលិខិតមយួបនសរេសរថ ្រកុមហុ៊ន ច កេ់្រគ ងច្រកេ្របើ្របស់បន ប៉ែុន្ត 
េដើមបបីេញជ សករបះ៉ពល់ជយថេហតុេលើដីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចទំពនួ មនិគរួេធ្វើករឈូសឆយេន ម្រពំ 
្របទល់ដីសមបទន លុះ្រ ែត្រពំ្របទល់ដីសមបទន បន ស់ែវង និងកំណត្់រពំរចួ ល់ជមនុសិន។ េទះជយ៉ង  
កេ៏ យ កស៏កមមភពករងររបស់្រកុមហុ៊ន បនចបេ់ផ្តើម េ យប ្ត លឲយមនភព នតឹងរ ងសហគមនែ៍ដលរង 
ផលបះ៉ពល់មយួចំននួ ជមយួនិង ជញ ធរមលូ ្ឋ ន និងតំ ង្រកុមហុ៊ន។ 

 េនៃថងទី២៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ សហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចទំពនួមយួ្រកុម បនេទកនក់រ ្ឋ ន្រកុមហុ៊ន 
ជីង ហ ុងរ ី េដើមបបី៉នុបង៉បញឈប្់រកុមហុ៊នពីករឈូសឆយដីៃ្រព និងករជីក្រប យេធ្វើ្រពំ្របទល់ដីសមបទន ។ េនៃថង 
ទី៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ អនកភមូ ិបនពយយមបញឈប្់រកុមហុ៊នពីករឈូសឆយដី ៃ្រព រក របស់ពកួគត ់(ែដលេគដឹង 
ថ េនកនុងេពលេនះ ្រកុមហុ៊នបនឈូសឆយអស់ចំននួ ២ ហិក េទេហើយ) េហើយ្រកុមអនកភមូ្ិរបែហលជជង 
១០០ នក ់ ែដលត ៉ េនះ ្រតូវបន ងំេ យសន្តិសុខរបស់្រកុមហុ៊ន (េ យមនករបញ់ពីសន្តិសុខ្រកុមហុ៊នមយូ 
្រគបផ់ងែដរ)។ សមជិកសហគមន ៍ មនករខឹងសមបយ៉ងខ្ល ងំ េហើយកប៏ន យ្រប រេលើ្រ កទ់រ័របស់្រកុមហុ៊ន 
និងបនចបប់គុគលិក្រកុមហុ៊នចំននួ ៤ នក ់ យកមកឃំុទុកេន ឃំុ ។ មនេសចក្តី យករណ៍ថ ទល់ែតដល់ 
េពលេនះ េទើបអភបិលេខត្ត និង ជញ ធរពកព់ន័ធនន ចុះមកជបួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់េន ឃំុ េដើមប ី
េធ្វើករចរចសំុឲយេ ះែលងបគុគលិក្រកុមហុ៊នែដលបនចបខ់្លួនេនះ និងសនយថ រកដំេ ះ្រ យជូនសហគមន។៍ 
បនទ បពី់ឧបបត្តិេហតុេនះមក និងជករេឆ្លើយតបេទនឹងសកមមភពដខ៏្ល ងំក្ល េនះរបស់សហគមនែ៍ដល្រតូវបនផ ព្វផ យ 
ជ ធរណៈេនះ ម្រន្តី ជញ ធរមលូ ្ឋ ន និងសមជិកសហគមនជ៍េ្រចើននក ់ ្រតូវបនេកះេ េទ កសួរ េដើមបរីក 
អនកទទលួខុស្រតូវចំេពះបតុកមមេនះ។ 

 ជបន្តបនទ បម់កេទៀត សមជិកសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ ្រតូវបនេគ្របបថ់ ្រកុមហុ៊ន ជីង ហ ុងរ ីនិង 
្រកុមហុ៊នេផ ងេទៀត ែដល្របតិបត្តិករករងរេលើដីសមបទនេនកនុងតំបនេ់នះ នឹងមនិេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ដីែ្រសចំករ 
របស់សហគមនេ៍ឡើយ េ យ្រកុមហុ៊នអភវិឌ ដីេនជំុវញិដីរបស់សហគមន ៍ជករអនុវត្ត ម “េគលនេយបយរបូមន្ត 
ែសបកខ្ល ”។ ចប់ ងំពីឧបបត្តិេហតុកនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ មក និងមក្រតឹមេពលសរេសររបយករណ៍េនះ ្រកុមហុ៊ន 
បនផ្អ កសកមមភពរបស់ខ្លួន។ ខញុ ំ្រតូវបន្របបឲ់យដឹងថ តំ ង្រកុមហុ៊ន បន្របបអ់នកភមូថិ ្រកុមហុ៊ននឹងចប ់
ដំេណើ រករសកមមភពរបស់ខ្លួនេឡើងវញិ បនទ បពី់ករេបះេឆន តឃំុ-សងក តេ់នែខមថុិន ឆន ២ំ០១២ រចួ។ ថ្វីេបើមនករ 
ផ្អ កសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នកេ៏ យ កជ៏នជតិេដើមភគតិចទំពនួ មនិ្រតូវបន ជញ ធរេចញនូវវធិនករករពរជ 
បេ ្ណ ះ សននជូនដល់ពកួគតេ់ឡើយ េហើយែដលខណៈេពលេនះែដរ ពកួគតកំ់ពុងែតដំេណើ រករ កព់កយសំុបណ័្ណ  
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កនក់បដី់សមហូភព (សូមេមើល ែផនក VI (ង)) េហើយេគមនិបនដឹង្របកដេទថ េតើេនេពល ្រកុមហុ៊ន នឹងដំេណើ រ 
ករករអភវិឌ េឡើងវញិេនះេឡើយ។    
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ឧបសមពន័ធ V  ែផនទីៃនដីសមបទនែដលមនទី ងំជប់ៗ គន  ឬ ែកបរៗគន  
ដសីមបទនែដលមនទី ងំជប់ៗ គន  ឬ ែកបរៗគន  ស្រមបដ់ំ េំកស៊ូ ែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនសមពន័ធភពចនំនួ  
៤ េនេខត្តមណ្ឌ លគរី ី
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ដសីមបទនែដលមនទី ងំជប់ៗ គន  ឬ ែកបរៗគន  ស្រមបដ់ំ អំេំព ែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុនសមពន័ធភពចនំនួ  
៣ េនេខត្តឧត្តរមនជយ័ 
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ដសីមបទនែដលមនទី ងំជប់ៗ គន  ឬ ែកបរៗគន  ស្រមបដ់ំ ំ កសយ នងិ ដំ អំេំព ែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន  
សមពន័ធភពចនំនួ ៥ េនេខត្ត្រពះវ ិ រ 
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ដសីមបទនែដលមនទី ងំជប់ៗ គន  ឬ ែកបរៗគន  ស្រមបដ់ំ អំេំព ែដលបនផ្តល់ឲយ្រកុមហ៊ុន សមពន័ធភពចនំនួ ២ 
េនេខត្តកពំងស់ពី 

 


