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ស្ចក្ដីសង្ខ្ប

ដីធ្លីនៅតែបន្តជាបញ្ហាវិវាទដ៏ធំនៅបែទែសកម្ពុជា ហើយ 

សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ច (ELCs) គឺជាមែខ្លោងធំជាងគែ 

ដែលជមែុញអោយមានការទន្ទែនយកដីធ្លី នៅក្នុងកំឡុង

ពែលពីរទសវតែសរ៍ចុងកែយនែះ។ គិតមកដល់តែឹមខែធ្នូ 

ឆ្នាំ២០១២ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សមែបទានដីធ្ល ី

បែមាណជាង ២.៦ លានហិកតា ស្មើនិង ១៤.៣ភាគរយ 

នែផ្ទែដសីរបុបែទែសកម្ពជុា ដលក់ែមុហ៊នុឯកជនក្នងុទមែង ់

ជាសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ច សមែប់ធ្វើការវិនិយោគវិស័យកសិ-

ឧសែសាហកម្មផែសែងៗ ហើយដែលគួរអោយកត់សមា្គាល់នោះ 

គឺការបង្កើតឡើងនែចំការឯកវបែបកម្មរួមមានដូចជា កៅស៊ូ  

ចំការអំពៅ ដំឡូងមី និងល្ហុងបែង។ គោលបំណងមួយនែ 

សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចគឺ ដើមែបី "អភិវឌែឍន៍សកម្មភាព កសិកម្ម 

និងឧសែសាហកម្ម-កសិកម្ម អតិផល និងដើមែបីបង្កើនការងារ 

នៅតំបន់ជនបទ កែមគោលការណ៍បែពលវបែបកម្ម និង 

ភាពចមែុះ នែឳកាសចិញ្ចឹមជីវិត និងកែមគោលការណ៍ 

គែប់គែងធនធានធម្មជាតិ ដែលផ្អែកទៅលើបែព័ន្ធអែកូឡូសីុ 

សមសែប"។ ប៉ុន្ដែផ្ទុយពីគោលដៅខាងលើការសិកែសា

សែវជែវ និងចងកែងឯកសារដោយសង្គមសីុវិល ជា 

ពិសែសកែុមសិទ្ធិមនុសែស និងអ្នកសែវជាវបានបងា្ហាញថា

សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចជាកតា្តាបង្ក អោយមានការដកហូត

សិទ្ធិកាន់កាប់ដីឯកជននិងដីសមូហភាព ការចាកចែញ

ដោយបង្ខំចិត្តរបស់កសិករខា្នាតតូចនិងសហគមន៍ជនជាតិ

ដើមភាគតិចដែលមានដីធ្លីតិចតួច ការបាត់បង់ផ្ទះសមែបែង 

ដីធ្លី និងអចលទែពែយ ការអន់ថយនែជីវភាពបែចាំថ្ងែ និង 

ការបាត់បង់បែភពចំណូល និងការកើនឡើននែអសន្តិសុខ 

សែបៀង និងភាពកែីកែ។ល។ របាយការណ៍បានបងា្ហាញថា 

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ បែជាជនបែមាណជាង 

៧០០,០០០នាក់ តែូវបានដកហូតសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដោយ

សារតែការផ្ដល់សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងបែទែស។

ចំពោះសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នែះ សមែបទានដីសែដ្ឋ 

កិច្ចសមែប់ឧសែសាហកម្មចំការអំពៅ តែូវបានរកឃើញថា

ជាបុព្វហែតុដ៏អាកែក់មួយដែលនាំអោយមានការរាតតែបាត

នែការទនែ្ទានយកដីធ្លីនៅកម្ពុជា។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានផ្ដល់ដីសមែបទានចែើនជាង 

១១៤,០០០ហិកតា តាមរយៈសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចចំនួន 

១៩កន្លែងសមែប់ធ្វើចំការអំពៅ។ ក្នុងចំណោមនោះ 

សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ច ដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្លោងំ 

ជាងគែ គឺសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចសមែប់ចំការអំពៅនៅក្នុង 

ខែត្តកោះកុង ខែត្តកំពង់ស្ពឺ និងខែត្តឧត្តរមានជ័យ ដែល 

មានទំនាក់ទំនងផ្ទល់ជាមួយ និងគោលការណ៍អនុគែះ 

កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្ម "អ្វីគែប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ"  

(Everything But Arms) របស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប សំរាប់ 

បែទែសអភិវឌែឍន៍តិចបំផុត ដែលកែុមហ៊ុនស្ករនៅបែទែស 

ថែ និង/រឺ តែវា៉ាន់ ចាប់ដែគូជំនួញជាមួយនិងអ្នកជំនួញកម្ពុជា 

ដែលមានអំណាចបានបង្កើតឧសែសាហកម្មចំការអំពៅចំនួន 

បែំពីរកន្លែងតាមរយៈកិច្ចសនែយាសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចដើមែបី 

ផលិតស្ករឆៅសមែប់នាំចែញទៅកាន់ទីផែសារនៅសហភាព

អុឺរ៉ុប។

ការសិកែសានែះ ផ្ដោតជាពិសែសទៅលើសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ច 

សមែប់ចំការអំពៅនៅក្នុងខែត្តឧត្តរមានជ័យ។ កាលពីខែ 

មករាឆ្នាំ២០០៨ កែសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបែមាញ់ និងនែសាទ 

បានផ្ដល់សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចចំនួនបីកន្លែងដែលមានផ្ទែដី 

សរុប ១៩,៧៣៦ហិកតា ដែលស្ថិតនៅក្នុងសែុកសំរោង  

និងសែុកចុងកាល ខែត្តឧត្តរមានជ័យ អោយទៅកែុមហ៊ុន 

ចំនួនបីគឺ កែុមហ៊ុនអង្គរស៊ូហ្គើរ កែុមហ៊ុនខែន អែន  

ស៊ូហ្គើរវា៉ាលី និងកែុមហ៊ុនទន្លែស៊ូហ្គើរខែន សមែប់ធ្វើការ 

បង្កើតចំការអំពៅ និងរោងចកែច្នែស្ករអំពៅក្នុងរយៈពែល

៧០ឆ្នាំ។ ការសិកែសានែះបានរកឃើញថាការផ្ដល់សមែបទាន 

ដីសែដ្ឋកិច្ចសមែប់ចំការអំពៅទាំងបីកន្លែង នៅក្នុងខែត្ត 

ឧត្តរមានជ័យបាន៖

 ធ្វើអោយ  ប៉ះពាល់ដល់បែជាពលរដ្ឋចែើនជាង២,០៧៣

គ្ួសារ ដែលរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន ២៦ ក្នុងឃុំសំរោង 

ឃុំកូនគែៀល ឃុំពងែ និងឃុំចុងកាល។

១



 នំាអោយមានការទនែ្ទានយកដីធ្ល ី និងការដកហូតសិទ្ធិ

កាន់កាប់នែដីកសិកម្ម ដីចមា្ការ និងដីផ្ទះសមែបែង ដែល 

មានផ្ទែដីបែមាណ ៩,៤៣០ហិកតា ក្នងុភូមិរងផល

ប៉ះពាល់ទំាង ២៦។

 នំាអោយមានការទន្ទែនយក ដីព្្សហគមន៍ច្ើនជាង 

៧,៩៤៤ហិកតា ដែលតែវូបានស្នើរសុំ និងបមែងុទុក

អោយសហគមន៍ពែឈើរតនៈរុកា្ខា នៅក្នងុឃំុសំរោង 

និងឃំុកូនគែៀល។

 បង្ករការដុតបំផ្លញ្ភូមិ ការបណ្ដែញចែញ និងការចាក

ច្ញដោយបង្ខចិំត្តន្ប្ជាពលរដ្ឋចំនួន ២១៤គួ្សារ 

ក្នងុភូមិ អូរបាត់មាន់/បុសែស ក្នងុឃំុកូនគៀល។

 បង្ករអោយមានការដោះដូរដីធ្លដីោយបង្ខ ំដែលមានផ្ទដី្

ចំនួនជាង ៣, ៥៨៨ហិកតា ដោយបង្ខតិបង្ខដំល់គែសួារ

ដែលរស់នៅក្នងុភូមិរងផលប៉ះពាល់ អោយទទួលយក

ដីដោះដូរដែលមានទំហំតូចជាង និងមានគុណភាពអន់

ជាងដីធ្លរីបស់ពួកគែ។

 បណ្តល្អោយបាត់បង់ផ្ទះសំប្ង អចលនទ្ព្យ ទ្ព្យ

សម្បត្តផិ្ទល់្ខ្លនួ ដំណំ និងបានបង្កអោយមានការបាត់

បង់ប្ភពចំណូលនិងជីវភាពប្ចំាថ្ង ្ ក៏ដូចជាការកើន

ឡើងនែអសន្តសុិខសែបៀង និងភាពកែកីែ ដែលនំាអោ

យមានការធ្វើចំណាកសែកុកាន់ចែើនឡើងទៅបែទែស

ថែ ដើមែបីស្វែងរករបរចិញ្ចមឹជីវិតដែលមិនពឹងផ្អែកលើដី

ធ្ល។ី

 សមែបទានិក បានចុះកិច្ចសនែយាកាប់ពែឈើជាមួយនិង

កែមុហុ៊នមិនសា្គាល់ឈ្មោះមួយ ដើមែបីធ្វើការបែមូលផល 

ឈើបែណិត និងបង្កើតរោងចកែកែច្នែឈើបែណិតនៅ 

លើដីសមែបទានរបស់កែមុហុ៊នអង្គរសូ៊ហ្គើរ។ គិតមក 

តែមឹខែវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៤ កែមុហុ៊ននែះបានកាប់ពែនៅ 

លើផ្ទដី្ព្្ឈើជិត ៣,១៩០ហិកតា ដែលស្ថតិក្នងុ

តំបន់ដីសមែបទាន និងបានកែច្នែឈើទំាងនោះទៅជាឈើ 

កំណល់ផ្លវូរថភ្លើង សមែប់នំាចែញទៅបែទែសថែ។ គ្មោន 

រោងចកែកែច្នែស្ករណាមួយ តែវូបានកសាងនោះទែ 

ហើយមានត្ផ្ទដី្ ២១៩ហិកតា ដ្លស្មើនិង ១.១ 

ភាគរយ នែផ្ទែដីសមែបទានសរុបបុ៉ណោ្ណោះតែវូបានបែើ

បែស់សមែប់ដំសំណាកអំពៅ បនា្ទប់មកសំណាក  

អំពៅទំាងនោះតែវូបានកាប់និងដុតចោល ហើយដី 

សមែបទាននោះតែវូបានប្ដរូទៅដំដំឡូងមីវិញ។

 បង្ករអោយមានការរំលោភបំពានចែបាប់ និងបទដ្ឋានជាតិ 

និងអន្តរជាតិមួយចំនួន ដែលក្នងុនោះរួមមានចែបាប់ភូមិ 

បាលឆ្នា២ំ0០១ ចែបាប់ស្តពីីកិច្ចការពារបរិសា្ថាន និងការ 

គែប់គែងធនធានធម្មជាតិឆ្នា១ំ៩៩៦  និងចែបាប់ស្ដពីី 

ពែឈើឆ្នា២ំ០០២។ ការរំលោភបំពានលើតមែវូការ 

នែនិតិវិធីរបស់ចែបាប់នានា ក្នងុការធានាការគោរពសិទ្ធិ 

មនុសែស មុនព្ល កំឡុងព្ល និងក្្យព្លន្ការ

បណ្ដញ្ច្ញ ដូចដែលមានចែងនៅក្នងុ គោលករណ៍

ជាមូលដ្ឋាន និងគោលការណ៍ណែនំាស្ដពីីការបណ្ដែញ 

ចែញ និងការចាកចែញដោយបង្ខផំ្អែកលើការអភិវឌែឍន៍ 

ឆ្នា ំ២០១២។ តមែវូការនែនិតិវិធីទំាងនែះបែកាន់ខា្ជាប់នូវ 

សិទ្ធទិទួលបានសន្ដសុិខនែបុគ្គល និងផ្ទះសំបែងដែល 

តែវូបានការពារដោយកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តពីីសិទ្ធិ 

ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធនិយោបាយ ដែលកម្ពជុាមានកាតព្វកិច្ច 

តែវូគោរពតាម។

	បង្ករអោយការរំលោភ បំពានសិទ្ធមិនុសែស របស់គែសួារ

ទំាងឡាយ។

ប្ជាពលរដ្ឋ ដ្លរងផលប៉ះពាល់កំពុងស្វ្ងរកដំណោះ

ស្្យដូចខាងក្្មពីសំណក់រាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ជា 

ពិស្សគឺគណៈកម្មការអន្តរក្សួង និងកុ្មហុ៊នសម្បទាន 

និកទំាងបី (តាមរយៈកុ្មហុ៊នម្ មីតធ័រ ភូល (Mitr Phol)

និងសហភាពអុឺរុ៉ប៖

១)ធ្វើការលុបចោលជាផ្លូវការ និងជាបន្ទ្ន់ ន្សម្បទាន

ដីស្ដ្ឋកិច្ចសម្្ប់ឧស្សាហ៍កម្មចំការអំពៅទាំងបី។

២)ធ្វើការវាយតម្ល្ គ្ប់ជ្ុងជ្្យនិងប្កបដោយតមា្ល្ 

ភាព លើអំណះអំណងន្ការបាត់បង់ផ្ទះសំប្ង ដីធ្លី 

ទ្ព្យសម្បត្តិ និងប្ភពចំណូលនិងជីវភាពប្ចាំថ្ង្  

របស់អ្នកភូមិ ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ច 

សមែប់ឧសែសាហ៍កម្មចំការអំពៅទាំងបី។ ចំណែកគែួសារ 

រងផលប៉ះពាល់ឯទៀត ដែលមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការ 

២



សិកែសានែះ គួរតែទទួលបានការពិគែះយោបល់ និង  

វាយតម្លែ លើការអះអាងនែការបាត់បង់ ផ្ទះសមែបែង ដីធ្លី  

ទែពែយសមែបត្តិ និងចំណូលផងដែរ។ បនា្ទប់មកគួរតែរៀបច ំ

និងអនុវត្តនូវផ្នការសកម្មភាពដោះស្្យតែឹមតែូវ មាន

បែសទិ្ធភាព នងិមានការកណំតព់ែលវែលាជាកល់ាក ់ដោយ 

ផ្អែកលើបញ្ជីទី១ និងបញ្ជីទី២ ស្តីពី៖ "ការដោះដូរដីធ្លី" 

ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចខាងកែម៖

២.១ ការរៀបចំយន្តការជាក់លាក់តឹ្មតូ្វនិងមានតមា្ល្ 

ភាពមួយស្ដីពីការទាមទារសំណងជួសជុលការខូចខាត  

ដ្លសិទ្ធកិាន់កាប់ដីធ្លស្ីបច្បាប់លើផ្ទដី្ទំហំ ៩, ៤៣០ 

ហិកតា នែដីកសិកម្ម ដីចមា្ការ និងដីផ្ទះសំបែងដែល

បានទនែ្ទានយកកន្លងមក តែវូបានដោះសែយនិងធ្វើការ 

វាស់វែង ហើយសិទ្ធិកាន់កាប់ពែញលែញក្នុងទមែង់ជា  

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធរិបស់អ្នកកាន់កាប់សែបចែបាប់លើផ្ទះសំបែង  

ដីកសិកម្ម និងដីចមា្ការ តែូវបានសា្ថាបនាឡើងវិញ និង 

សិទ្ធអិាសែយ័ផលលើដីចមា្ការក៏តែវូបានសា្ថាបនាឡើងវិញ 

ផងដែរ តាមរយៈដំណើរការចុះបញ្ជកីម្មសិទ្ធដីិធ្លជីាបែព័ន្ធ 

(SLR) ពីពែះថាខែត្តឧត្តរមានជ័យនាពែលបច្ចុបែបន្ន 

នែះ កំពុងតែបែតិបត្តិការដំណើរការនែការចុះបញ្ជីកម្ម 

សិទ្ធិដីធ្លីជាបែព័ន្ធ។ បែជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បាន 

បញ្ជាក់យ៉ាងចែបាស់ពីការទាមទាររបស់ពួកគត់ថា ពួក 

គត់តែូវការយកដីធ្លីមកវិញ ពួកគត់មិនតែូវការសំណង 

ជាសាច់បែក់នោះទែ។

២.២ ការតួ្តពនិតិយ្ឡើងវញិ នងិ បក្បដោយតមា្លភ្ាព 

ចំពោះដីដ្លបានដោះដូរទំហំ ៣,៥៨៨ហិកតា ដែល

បែជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បានទទួលយក  កែមការ 

បង្ខតិបង្ខកំ្នងុកំឡុងពែលដំណើរនែការដោះដូរដីធ្លី។ ការ 

តែតួពិនិតែយនែះអាចអោយគែសួារនីមួយៗទទួលបាន  ក)ដី 

ដោះដូរពែញលែញមានគុណភាព ទំហំ និងតម្លែបែហាក ់

បែហែលទៅនិងដីធ្លដីើម ដែលពួកគត់បាត់បង់និង/រឺ 

ខ)ទទួលបានដីធី្លដើមរបស់ពួកគត់វិញ។  ជមែើសនែះ 

គឺផ្អែកទៅតាមការសមែចចិត្តបានរបស់គត់។

២.៣ ការរៀបចបំង្កើតឡើងនវូយទុ្ធសាស្្ដមយួស្តពី ីការ 

សា្តរ្និតិសម្បទាន្ដីព្្សហគមន៍ចំនួន ៧, ៩៤៤ហិកតា 

ដែលតែវូបានទនែ្ទានយកដោយកែមុហុ៊នសមែបទានិក និង 

ការបង្កើតឡើងនែយន្ដការមួយ សំរាប់ធ្វើការប្គល់ដីពែ

សហគមន៍នែះ តែលប់ទៅអោយសមាជិកសហគមន៍

ពែឈើរតនៈរុកា្ខា ដើមែបីធ្វើការគែប់គែងនិងបែើបែស់។

២.៤ ការទូទាត់សំណងជាប្្ក់ប្កបដោយភាពយុត្តធិម៌ 

និងសមស្បទៅនិងការបាត់បង់ផ្ទះសម្ប្ង អចលនទ្ព្យ 

ទ្ព្យសម្បត្តិផ្ទ្ល់ខ្លួន និងដំណំ របស់បែជាពលរដ្ឋ

ចំនួន ២១៤គែសួារដែលរស់នៅក្នងុភូមិអូរបាត់មាន់/បុសែស 

ឃុំកូនគែៀល ដោយទែពែយទាំងនោះតែូវបានបាត់បង់ 

និងតែូវបានដុតបំផ្លោញ ។

២.៥ ការត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ ដ្លគ្ប់ជ្ុងជ្្យ  

ឯករាជ្យ និងមានតមា្ល្ភាព លើការបាត់បង់ ប្ភព 

ចំណូល និងជីវភាពប្ចាំថ្ង្ ដែលបង្កឡើងដោយ

ការបាត់បង់ដីធ្ល ីនិងដំណំា និងការបាត់បង់សិទ្ធបិែើបែស់ 

ពែសហគមន៍ដែលបណា្ដាលអោយបែជាពលរដ្ឋមិនអាច 

បែមូល ជ័រទឹកនិងអនុផលពែឈើនានា។ ការរៀបច ំ

បង្កើតយន្តការនែការទូទាត់សំណងជាសាច់បែក់ និង

កម្មវិធីសា្ដោរជីវភាពបែចាំថ្ងែ និងបង្កើនបែភពចំណូល។

២.៦ ជំនួយការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នងុភូមិដ្លរងផលប៉ះពាល់

 ដូចជា៖

ក. កសាងបែព័ន្ធធារាសាសែ្ដអោយបែសើរជាងមុន 

ពីពែះបែជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ជាចែើននាក់ តែវូ 

ពឹងផ្អែកលើកតា្តាធម្មជាតិ និងមានលទ្ធភាពធ្វើការ 

បែមូលផលសែូវតែឹមតែមួយដងប៉ុណោ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ 

នៅរដូវរសែសា ហើយមិនអាចធ្វើបាននៅរដូវបែងំបានទែ។

ខ. ពងែឹងមធែយាបាយដឹកជញ្ជូន និងហែដ្ឋារចនា

សម្ពន័្ធក្នងុមូលដ្ឋាន រួមទំាងការបែើបែស់ផ្លវូថ្នល់ ដូច្នែះ 

បែជាពលរដ្ឋអាចដឹកជញ្ជូនសែូវ និងដំណាំផែសែងៗ 

ទៀតពីដីកសិកម្ម និងដីចមា្ការរបស់ពួកគត់ចូលទៅ

កាន់ទីផែសារបានងាយសែួល។

៣



គ. ផ្តល់ចំណែះដឹង និងជំនាញបច្ចែកទែស សំរាប់

ពងែងឹជីវៈចមែះុ និងទិន្នផល នែផលិតផលកសិកម្ម។

ឃ. បង្កើនលទ្ធភាពនែការចូលទៅដល់ទីផែសារបែកួត

បែជែង និងពងែឹងអំណាចក្នុងការចរចារតម្លែផលិត 

ផលជាមួយអ្នកទិញ និងមា្ចាស់បំណុល និងការចែក 

រំលែកឧបករណ៍ ដើមទុនរវាងកសិករ ។ល។

ង. ឪកាសចូលរួមក្នុងការឡើងទៅលើខែសែចងា្វាក់ផ្គត់

ផ្គង់ផលិតផល

បន្ថែមពីលើការ ជួសជុលពែយសនកម្ម និងការជួសជុស 

សំណងការខូចខាតដោយផ្ទល់ទៅអោយ បែជាពលរដ្ឋរង 

ផលប៉ះពាល់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាអភិវឌែឍន ៍

នងិលើកកម្ពសក់ម្មវធិ ី អភវិឌែឍនន៍ងិវនិយិោគវសិយ័កសកិម្ម 

បែបថ្មី។

៣. ការអភិវឌ្ឍន៍ និងលើកកម្ពស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍និងវិនិយោគ 

វិស័យកម្មប្បថ្មី

មានការសន្មត់ជាមូលដ្ឋានថា ការអភិវឌែឍន៍វិស័យកសិកម្ម 

កែមទមែង់ សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចជាការធ្វើសាជីវកម្ម 

ផលិតផលកសិកម្មទែង់ទែយធំនោះ ជាដំណោះសែយដ៏ 

សមសែបជាងគែសមែប់កម្ពុជា។ ប៉ុន្ដែនែះ មិនមែនជាការ 

ពិតនោះទែ។ តាមរយៈបទពិសោធ៍ពីបែទែសឡាវ និង 

វៀតណាម បានបងា្ហាញអោយឃើញថាអាជីវកម្មផលិត 

សែូវរបស់កសិករខា្នាតតូចមានបែសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជាង និង  

អាចធ្វើការបែកួតបែជែងក្នុងទីផែសារអន្តរជាតិបាន។ ចំនុច 

ទីពីរដែលបែហែលជាមានសារៈសំខាន់ជាងនែះ ទៅទៀតគឺ 

យុទ្ធសាសែ្ដបែបនែះ មិនទំនងជាអាចពងែងឹសន្តសុិខសែបៀង 

ក្នុងបែទែសកម្ពុជាបានទែ ពីពែះលក្ខខណចមែបងនែបញ្ហា 

សនិ្តសុខសែបៀង គឺថាកសិករកែីកែខា្នាតតូចនៅជនបទ 

ភាគចែើន មិនមានលទ្ធភាពរកបាន និងគ្មោនលទ្ធភាព  

បែើបែស់សែបៀង និងវត្ថុធាតុដើមសំរាប់ផលិត សែបៀង 

ជាពិសែស គឺភាពចមែុះនែគែប់ពូជដំណាំនិងជីរ។ កតា្តា 

ចមែបងនែបញ្ហានែះ ពាក់ព័ន្ធតិចតួចទៅនិងបរិមាណនែការ

ផលិត។ ហែតុនែះតមែូវអោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង 

កែុមហ៊ុនជែើសរើសយុទ្ធសាសែ្ដបែបថ្មីផែសែងទៀត ដើមែបី 

ការធ្វើវិនិយោគវិស័យកសិកម្ម ដែលមិនផ្ដោតលើដី ប៉ុន្ដែ 

ផ្ដោតចែើនជាងទៅលើបែជាពលរដ្ឋ ដែលបច្ចុបែបន្នពួកគត ់

កំពុងធ្វើកសិកម្មលើដីទាំងនែះ និងផ្តាតលើទំនៀមទមា្លោប ់

របស់ពួកគត់ក្នុងការផលិតសែបៀង។ បែជាពលរដ្ឋអាចនឹង 

ធ្វើការផលិតផលិតផលកសិកម្មបានចែើន បែសិនបើពួក 

គត់ទទួលបានឧបករណ៍ និងចំណែះដឹងបច្ចែកទែសតែមឹតែវូ 

ដែលរួមមានការអនុវត្តន៍ "កសិកម្មនិរន្តភាពដែលធន់នឹង

ការបែបែួលអាកាសធាតុ"។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបងា្ហាញពីការប្ដែជា្ញារបស់ខ្លួនក្នុង 

ការដោះសែយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុសែស ដែលកើតឡើង 

តាមរយៈការផ្ដល់សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ច ដែលមិនបានគោរព 

ទៅតាមគោលការណ៍ចែបាប់ជាតិ និងចែបាប់អន្តរជាតិ។  

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការ ដើមែបីធ្វើការពិនិតែយ 

ឡើងវិញ និងលុបចោលសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចជាចែើនចាប ់

តំាងពីឆ្នា២ំ០១២មក ហើយបានដក់អោយអនុវត្តន៍យន្ដការ  

"បទបញ្ជា ០១" ដែលជាពិសែសគឺការបង្កើតគណៈកម្មការ 

អន្តរកែសួង ក្នុងខែមករាឆ្នាំ ២០១៤ ដើមែបីដោះសែយ 

បញ្ហាដែលកើតចែញពីសមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ចសមែប់ចំការ

អំពៅដែលមានកិច្ចសហបែតិបត្តិការជាមួយនិងសហភាព

អុឺរ៉ុប។

ការបង្កើតឡើងនូវផែនការជាក់លាក់ ដើមែបីដោះសែយបញ្ហា  

ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កែុមហ៊ុនសមែបទានិកទាំងបី 

(តាមរយៈកែុមហ៊ុនមែ Mitr Phol) និងសហភាពអុឺរ៉ុប ដើមែបី 

ឆ្លើយតបទៅនិងអនុសាសន៍ចំបងទាំងបី និងចំនុចលម្អិត

ទាំងបែំមួយដែលបានបងា្ហាញក្នុងរបាយការណ៍នែះ គឺជា 

សញ្ញាតំណាងអោយជំហានដ៏សំខាន់មួយ ឆ្ពោះទៅកាន់ 

គណនែយែយភាពរបស់កែុមទទួលខុសតែូវផ្នែកសង្គម របស់ 

កែុមហ៊ុនសមែបទានិកចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុសែស និង 

ការឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ ដល់បែជាពលរដ្ឋ 

ដែលរស់នៅក្នុងសែុកសំរោង និងសែុកចង់កាល ខែត្ត 

ឧត្តរមានជ័យ ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុសែស  

បង្កឡើងដោយការទន្ទែនយកដីធ្លី សមែប់ធ្វើសមែបទានដី

សែដ្ឋកិច្ចសមែប់ចំការអំពៅស្ករ។

៤
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