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អក្សរកាត់

CAMCONTROL អគ្គនាយកោឋា ៃកម្ពុជា្្រួ្ពិៃិ្្យទំៃិញ ោ�រ ព័ណ ៃតី�រ ព័ណ 
   ៃិងបសង្រា បការខក្ងបៃ្ំ (កាកុំង្្រូល) 
cm³   ខម៉្ ្គូប
CPA    ្ំបៃក់ារពាររបស់ស�គមៃ៍
ELC    សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចា 
FA   រដឋាោលន្ពច�ើ
FOB    ការដលឹកជញូ្ៃដល់កោ៉ល់ 
ha   �ិកតា
HRC   គណៈកម្មការសិទ្ិមៃុស្សរបស់អង្គការស�្បជាជា្ិ
ICCA   ្ំបៃអ់ភរិក្សរបស់ស�គមៃជ៍ៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ 
ICCPR   ក្ិកាសញ្ញា អៃ្រជា្ិស្តីពតីសិទ្ពលរដឋា ៃិងៃចោោយ
IUCN    ស�ពព័ៃ្អៃ្រជា្ិចដើម្បតីអភរិក្សធម្មជា្ិ
MAFF   ្កសួងកសិកម្ម រុកាខេ ្បរោញ់ ៃិងចៃសាទ 
MDK   មណ្ឌ លគតីរ តី
MoE   ្កសួងបរសិាថា ៃ
NGO   អង្គការមៃិខមៃរោឋា ភោិល
NTFP    ផ្ល-អៃុផ្លន្ពច�ើ 
p.   បុគ្គល
RGC    រាជរោឋា ភោិលកម្ពុជា 
RTK   រ្ៃៈគតីរ តី
S4S   ទ្មងស់ា្ច់�ើ�ូសចស្មើបៃួ្ជរុង
TPG   ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព ្គរុប
TTR   ការទូរា្ត់ាម្រៃ្អគ្គតីសៃតី 
VNP   ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ 
VSSPCA  ្ំបៃអ់ភរិក្សេុៃឺនស ចសៀមោ៉ង





v

 រោយការណ៍ចៃះ បង្ហា ញពតីលទ្ផ្លនៃការសិកសា្សាេ្ជាេស្តីពតីការបំផ្្ិ្បំផ្្ញ 
ន្ពច�ើ ៃិងធៃធាៃធម្មជា្ិចៅកនាុងចែ្្រ្ៃគិរ តី ៃិងស្លឹងខ្្ងនៃ្បចទសកម្ពុជា។ អស់រយៈ
ចពលជាច្ ើ្ៃខែខដល្ករុមអនាក្សាេ្ជាេោៃ្បមូលភស្ុតាង ៃិងឯកសារ្បាបន់ានា ខដល 
ជាញលឹកញាបព់ួកចគ ្ ប�មៃលឹងច្គ្ះថ្នា ក ់ៃិងការគំរាមកំខ�ងោយុជតីេ ិ្  ចដើម្បតីក្់្ តាៃូេសក
ម្មភាពជួញដូរច�ើ្ បណតី ្រាងំឡាយ។ លទ្ផ្លនៃការ្សាេ្ជាេខដលោៃបង្ហា ញកនាុងរោយ
ការណ៍ចៃះ គឺមៃិរោៃបំណងចធ្ើការរះិគៃ ់ ឬវាយ្បហាររាជរោឋា ភោិលកម្ពុជា ចដើម្បតីខស្ងរក
ការចកង្ំចណញខផ្នាក�ិរញេ្ថាុ ឬ ៃចោោយចនាះចទ។ ការកាបច់�ើែុស្បាប ់ គឺជាបញ្ហា ដ៏

 
ធងៃៃធ់ងៃរមយួចៅកម្ពុជា ខដលរាជរោឋា ភោិលគួរខ្ព្ងលឹងការអៃុេ្្ៃ៏្ បាបខ់ដលកំពុងខ្រោៃ 
្សាប ់  ចដើម្បត្ី បយុទ្្បឆ្ងំចៅៃលឹងការកាបប់ំផ្្ញន្ពច�ើចៃះ។ មយា៉ងចទៀ្គួរបចងរាើ្ឲ្យរោៃ 
ការចសើុបអចងរា្លំអិ្បខៃថាម រាកទ់ងៃលឹងបញ្ហា ចៃះ ។ 

 ចែ្្រ្ៃគិរ តី ជាទលឹកដតីសម្ូបរចៅចោយធៃធាៃធម្មជា្ិ ៃិងជា្ំបៃន់្ពលំចៅោឋា ៃ
 របស់ស�គមៃជ៏ៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្នានា។ តាមទំចៃៀមទំោបស់�គមៃរ៍ាងំចៃះ ោៃច្បើ

្ោស់ន្ពច�ើបន្ាបប់ៃ្សសំំរាបដំ់ណាំកសិកម្មេលិជុំ ៃិងោៃ្បមូលផ្ល-អៃុផ្លន្ពច�ើ 
ចដើម្បតីជួយ�្ទ្ទងជ់តីេភាពរស់ចៅរបស់ពួកគ្្។់ កនាុងរយៈចពល១០ឆ្នា កំៃ្ងមកចៃះ រោឋា ភោិល 
ោៃផ្្ល់សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចាឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃនានា ចដើម្បតីកាបច់�ើកនាុង្ំបៃ។់ ្ករុម�ុ៊ៃរាងំចនាះ 
ោៃកំពុងកាបប់ំផ្្ញន្ពច�ើកដូ៏្ជាដតីកសិកម្មរបស់ស�គមៃជ៏ៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ ចដើម្បតី
�ូសឆ្យដតីសំរាបដំ់ណាំឧសសា�កម្ម ជាពិចសសដំណាំចៅសូ៊។

 ចៅកនាុងចែ្្រ្ៃគតីរ តី ោ៉ងចហា្ណាស់រោៃ្ករុម�ុ៊ៃសម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចា្ំៃួៃ ៣៤ 
្ករុម�ុ៊ៃ ខដលកំពុង្ប្ិប្្ិការចលើនផ្្ដតីទំ�ំជាង ២៣២ ១៦៨ �ិកតា។ បខៃថាមពតីចលើចៃះ 
ករ៏ោៃ្ករុម�ុ៊ៃ១១ ខដលោៃទទួលសិទ្ិចធ្ើការជតីករកខរច៉លើនផ្្ដតីជាង ៥៨៨ ៦៣២ �ិកតា 

 ៃិងរោៃ្ំបៃច់សដឋាកិ្ចាពិចសសដធ៏ំមយួកខៃ្ង ចៅ្សរុកអូរោ៉ោេខដល្គបដណ្បច់លើនផ្្ដតី 
ទំ�ំជាង១៣៦�ិកតា។ សរុបជារមួ្ករុម�ុ៊ៃរាងំចនាះកំពុង្ប្ិប្្ិការចលើនផ្្ដតី ៨២០ 
៩៣៦ �ិកតា ច្កាមរូបភាពសម្បរាៃ។ 

 ចរាះបតីជាោ៉ងណាកច៏ោយ ការកាបច់�ើចៅខ្កំពុងបៃ្ចៅកនាុង្ំបៃន់្ពឆ្ងៃ យសថាិ្
ចៅខាងច្ៅ្ំបៃស់ម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចារាងំចៃះ។ កនាុងរយៈចពលបៃួឆ្នា ំ្ ុងច្កាយចៃះចាបត់ាំ
ងពតី្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប (TPG) ៃិង្ករុម�ុ៊ៃកាបច់�ើដនទចទៀ្ោៃ្ូលមក ធៃធាៃ 
ធម្មជា្ិ ជាពិចសសន្ពច�ើចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ្្រូេោៃេនិាស �ិៃចហា្ខដលការកាបច់�ើ 

 គឺរោៃការចកើៃច�ើងរ�ូ្ដល់្ំង្យ ១០ គតី�ូខម៉្ ្ កនាុងមយួខែ។ ចោយចោងចៅចលើការ
 គណនា្ំៃួៃរថយៃ្ ដលឹកច�ើ ៃិង្ំៃួៃច�ើខដលោៃដលឹកជញូ្ៃកនាុងមយួរថយៃ្ចគោៃចធ្ើការ

ឈសចក្តីសឈងខេប
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ោ៉ៃ់្ បរោណថ្ ោ៉ងចហា្ណាស់ច�ើ្ បខ�ល ៨១ ០០០ ចដើម ឬចស្មើៃលឹង២៤៣ ០០០ 
ម៣ ្ ្រូេោៃចគដលឹកច្ញពតីន្ពនៃភាគខាងចជើងចែ្្រ្ៃគតីរ តី ៃិងស្លឹងខ្្ង ចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៤។ 
រោយការណ៍ចៃះកប៏ង្ហា ញពតីយុទ្សាសស្នានារបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព កនាុងការ្បមូលច�ើ្ ប
ណតី ្ពតីកនាុងខដៃការពារជំរកស្្ន្ព ពតី្ំបៃន់្ពការពារ ៃិងពតីឧទយាៃជា្ិផ្ងខដរ។ 

 ចាបត់ាងំពតីចដើមឆ្នា ២ំ០១៣ ន្ពច�ើមយួភាគធំ្្រូេោៃោ្ប់ងរ់ាងំ្សរុង។ ផ្្ូេជា 
ច្ ើ្ៃ ខដលចគោៃច្បើ្ោស់សំរាបដ់លឹកច�ើ្ បណតី ្្្រូេោៃរកច�ើញចៅកនាុង្ំបៃក់ារពារនៃ
ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យខដលោ្សៃ្លឹងរ�ូ្ដល់្ពំខដៃ្បចទសឡាេ។ ្ំបៃរ់ាងំចៃះ ្្រូេោៃ
កាបប់ំផ្្ញចោយចមការរបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប  ៃិងចៅខកច�ើជាច្្ើៃនាកច់ទៀ្។ ្ករុម
�ុ៊ៃកាបច់�ើជាច្្ើៃោៃចាកច្ញពតី្ំបៃអ់ភរិក្សស្្ន្ពលំផ្្ ់ ៃិង្ំបៃន់្ពច្សាងចផ្្សង 
ចទៀ្ ចោយសារការផ្្គ្ផ់្្គងច់�ើនាចពលប្ចាុប្បៃនា្្រូេោៃបញចាប។់ ប្ចាុប្បៃនាចៃះន្ពច�ើកាៃ់
ខ្រ ិ្ រលិ ច�ើយស�គមៃពំុ៏រោៃលទឋាភាពច្បើ្ោស់ធៃធាៃធម្មជា្ិ ៃិងការពារន្ពច�ើ 
រាងំចនាះ ចទៀ្ច�ើយ។ សព្នថងៃចៃះ ្ំបៃច់ៅ្សរុកកូៃមុ ំ លំផ្្ ់អណូ្ងរោស េុៃឺនស អូរជំុ 
ៃិង្ំបៃែ់្ះចៅ តាខេង ្្រូេោៃចគសចងរា្ច�ើញថ្ ោៃក្ាយជាវាលល្លឹងចល្ើយអស់ចៅ 
ច�ើយ។  ប្ចាុប្បៃនាចៃះន្ពច�ើខដលចៅចសសសល់កនាុងចែ្្រ្ៃគិរ តី ោៃ្ប�មចៅៃលឹងការ

 បំផ្្ិ្បំផ្្ញជាចរៀងរាល់នថងៃខដលភាគច្ ើ្ៃសថាិ្កនាុង្ំបៃឧ់ទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ ពិចសស្ំបៃ ់
ចលើកំពូលភនា ំជិ្្ពំ្បទល់្បចទសឡាេ។  

 ចដើម្បតីបំចពញៃូេ្្មរូេការែ្ពស់នៃច�ើ្ បណតី ្ ្បចភទច�ើក្មជាច្ ើ្ៃ្្រូេោៃកំពុង
កាបរ់លំំឬោ្ប់ងខ់ដលកនាុងចនាះោជាញា ធរមូលោឋា ៃ ៃិងស�គមៃ ៍ កោ៏ៃ្ូលរមួ្ំខណកផ្ង
ខដរច្ពាះពួកចគយល់ថ្វាោ្រោៃលទ្ភាពរក្ោក់្ ំណូលោៃែ្ពស់ ៃិងជួយ�ចលើកកម្ពស់ 
ជតីេភាពរស់ចៅរបស់ពួកចគឲ្យកាៃខ់្្បចសើរ ប៉ុខៃ្អ្តី ខដលគួរឲ្យ្ពរួយោរម្មណ៍ចនាះ គឺ 
ស�គមៃជ៍ៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ជាច្ ើ្ៃ កំពុងខ្្ប�មមុែៃលឹងការោ្ប់ងអ់្្សញ្ញា ណ

 
របស់ែ្ួៃចោយសារខ្ពួកចគជាបព់ាកព់ព័ៃ្ៃលឹងការកាបច់�ើ ៃិងជា�្មួញរកសុតីច�ើ្ បណតី ្។ 
ស�គមៃ ៍ន្ពច�ើជាច្្ើៃ ោៃផ្្ស់ប្ូរផ្នា្គ់ំៃិ្ពតីការ្ងអ់ភរិក្សន្ពច�ើ ច�ើយខបរជាចៅ 
ស�ការណ៍រកសុតីជាមយួៃលឹងអនាកកាបច់�ើ ចដើម្បតីរក្ោកច់ៅេញិ។

 អ្ថា្បចោជៃភ្៏ាមៗខដលោៃមកពតីការកាបច់�ើ គឺការចកើៃច�ើងនៃ្ទព្យសម្ប្្ិ  
 ប៉ុខៃ្ផ្លបះ៉ពាល់ចៅនថងៃមុែរយៈចពលខេងចនាះគឺ ស�គមៃៃ៏លឹងកាៃខ់្្កចៅៗ ចោយសារ 

ខ្ការោ្ប់ងធ់ៃធាៃធម្មជា្ិ ៃិងអៃុផ្លន្ពច�ើជាច្្ើៃ្្រូេោៃចគបំផ្្ិ្បំផ្្ញ។ ការ
 

ោ្ប់ងស់្្ន្ព អនាកចទស្រណ៍ខលងមកកំសាៃ្កនាុង្ំបៃច់ៃះ ច�ើយផ្្ូេជាច្ ើ្ៃោៃែូ្ចែ្្ែ្តី 
ចោយសារទមងៃៃន់ៃឡាៃដលឹកច�ើរបស់្ករុម�ុ៊ៃ។ ្បចភទស្្ន្ពដក៏្មជាច្ ើ្ៃដូ្ជាបកសា
បក្សតី សណ្ាៃ ស្្ល្មូៃ វាៃរស្្ ៃិងពពួកស្្សុតីសា្ជ់ាោហារដូ្ជាខ្ា ចតាជាចដើម ខដល
ោៃោ្ប់ងច់ៅកនាុង្បចទសជាច្ ើ្ៃ កំពុងទទួលរងៃូេការគំរាមកំខ�ង។ សណ្ាៃស្្ 



vii

រាងំចនាះ រមួរោៃស្្ ចរា្្បចភទថ្មតី ្បច្ៀេ ៃិងស្្ល្មូៃ ្្រូេោៃ អនាកេទិយាសាសស្ក្់្ តារា
បប់ញចាូ លថ្ជា្បជាជៃមយួចៅកនាុងន្ពរាងំចៃះ។

 ោជាញា ធរមូលោឋា ៃ ៃិងស�គមៃោ៍ៃចធ្ើការប្លឹងចចាទ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុបថ្ សកម្ម 
ភាពកាបច់�ើរបស់្ករុម�ុ៊ៃ ោៃចធ្ើឲ្យអៃ្រាយដល់ជតីេភាពរស់ចៅរបស់្បជាពលរដឋា ៃិងោៃ
បំផ្្ិ្បំផ្្ញធៃធាៃធម្មជា្ិ ចោយមៃិរោៃការអភេិឌ្ឍៃអ៍្តីរាងំអស់ដល់ស�គមៃ។៍ ពួកចគ 
ចចាទ្បកាៃ់្ ករុម�ុ៊ៃថ្ ោៃមកកាប់្ បមូល ៃិងដលឹកជញូ្ៃច�ើ្ បណតី ្ពតី្ំបៃែ់្ួៃអស់

 ច�ើយបន្ាបម់កកោ៏ៃផ្្ស់ទតីតាងំចៅ្ំបៃន់្ពដន៏ទចទៀ្ខដលសំបូរច�ើ្ បណតី ្ ចោយមៃិ 
រោៃសំណង ឬ ជួសជុលការែូ្ខា្ ខដលោៃបងរាច�ើងរាល់ខ្ចសាះ។  

 រោយការណ៍ចៃះ ោៃចធ្ើការអចងរា្ពតីសកម្មភាពនានារបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប 
រមួរោៃរ្នាសម្ពព័ៃ្ ការខ្កចាយ ៃិងដលឹកជញូ្ៃច�ើ្ បណតី ្ ចៅខកច�ើ ៃិងចមការនានា 
របស់្ករុម�ុ៊ៃ។ រោយការណ៍ចៃះកប៏ង្ហា ញពតីមូលច�្ុចៅពតីច្កាយនៃការោ្ប់ងន់្ពច�ើ 
ោជាញា បព័ណ្ណ ្បមូលច�ើផ្្្ម់ុែ ដំចណើ ការផ្លិ្ ៃិងដលឹកជញូ្ៃច�ើច្ញចៅបរចទសខដល

 រោឋា ភោិលោៃលួ្ផ្្ល់ជាសំង្្ ់ ៃិងបររិោណច�ើដច៏្ ើ្ៃសៃ្លឹកសន្ាបខ់ដលោៃឆ្ងកា្ ់
តាមកំពងខ់ផ្អៃ្រជា្ិ តាម្្ក្ពំខដៃ វ៉ាលឺ ចែ្្្កច្ះ ៃិង្្កអៃ្រជា្ិអូរោ៉ោេ 
ចែ្្រ្ៃគិរ តី។ រោយការណ៏ចៃះកោ៏ៃបង្ហា ញផ្ងខដរពតីភាគផ្ល�ិរញញា េ្ថាុ ឬ្នម្ដលឹកជញូ្ៃ 
ច�ើ្ បណតី ្  ខដលោជាញា ធរ មូលោឋា ៃ មសៃ្តីរោឋា ភោិល ោៃចធ្ើការកំណ្/់រាររកកំនរពតីការ 
អៃុេ្្ៃ៍្ បាបក់ារពារន្ពច�ើ។ មសៃ្តីអភរិក្ស កងកំោំង្បោបោ់េុធ ៃិងស�គមៃន៍្ពច�ើ 
កជ៏ាអនាកជាបព់ាកព់ព័ៃ្ជាមយួៃលឹង្ប្ិប្្ិការច�ើចៃះផ្ងខដរ។ ោ៉ងចហា្ណាស់ ករ៏ោៃ២៥ 
សាថា បព័ៃ ចាបព់តីថ្នា កម់ូលោឋា ៃ ចៅថ្នា កច់ែ្្ ៃិងថ្នា កជ់ា្ិ ពិចសសោជាញា ធរតាម្ពំខដៃ ៃិង 
កងកំោំង្បោបោ់េុធនានា ខដលោៃោកព់្ង្យចៅតាមផ្្ូេ កជ៏ាបព់ាកព់ព័ៃ្ ៃលឹងការយក 
្ោកព់តីអនាកដលឹកជញូ្ៃច�ើែុស្បាបផ់្ងខដរ។

 ចៅកនាុងបរបិទចៃះ រោយការណ៍ោៃចធ្ើការឆ្ុះបញ្ចា ំងផ្ងខដរពតីភាពអស់សង្លឹមរបស់
្ករុមអនាកការពារន្ពច�ើរាកទ់ងៃលឹងភាពកង្ះឆៃ្ះ ៃិងភាពបរាជព័យរបស់សាថា បព័ៃពាកព់ព័ៃ្រដឋា 
កនាុងការចា្េ់ធិាៃការការពារន្ពច�ើ ៃិងអៃុញ្ញា ្ិឲ្យរោៃ ការរកសុតីកាបច់�ើែុស្បាប ់ ៃិង 
ការទទួលយកៃូេសំណូកសូកោ៉ៃច់ៅ្គបជ់ាៃថ់្នា ក ់ ៃិងការ្ូលរមួរបស់ស�គមៃន៍្ពច�ើ
ខដលពួកចគោៃចជឿចលើការល្បួងថ្ វាៃលឹងជួយ�ចធ្ើឲ្យជតីេភាពរស់ចៅរបស់ពួកចគកាៃខ់្្បចសើរ 
ច�ើងចនាះ។ 

 ការេភិាគមយួរាកទ់ងៃលឹងខផ្នាក្បាបោ់ៃរកច�ើញថ្ សកម្មភាពរបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី 
ភាព្គរុប ចៅកនាុងចែ្្រ្ៃគតីរ តី ៃិងស្លឹងខ្្ង ោៃរចំោភចលើ្បាបន់ៃ្ពះរាជាណា្្កកម្ពុជា 
ៃិង្បាបអ់ៃ្រជា្ិច្កាមមចធយាោយជាច្ ើ្ៃ រមួរោៃការកិបចកងបៃ្ំពៃ្ចលើ្ោក់្ ំណូលពតីថ
េកិារដឋាកង្ះ្រ្ោភាព ៃិងការ្បលឹកសាចោបល់អំពតីការផ្្ល់កិ្ចា សៃយាកាបច់�ើ ការកាបច់�ើ 



រ តីករាលោល្ូលចៅ កនាុង្ំបៃក់ារពារ ៃិងការចធ្ើឯកសារខក្ងបៃ្ំ ដូ្ជាទំៃិញពិ្្ោកដ 
ខដល្្រូេោៃនាចំ្ញចនាះគឺ វាែុសពតី្បចភទទំៃិញខដលោៃ្ុះបញ្តីរ។ ការខក្ងបៃ្ំឯកសារ 
ចៃះ ចោយរាបប់ញចាូ លរាងំទំ�ំច�ើនាចំ្ញរោៃកំរាស់្កាស់ជាង២៥សមខដល្បាបោ់ៃ
ហាមឃា្។់    

 បខៃថាមពតីចលើចស្ក្តី្ពរួយោរម្មណ៍នាចពលប្ចាុប្បៃនា គឺការពយាករណ៏មយួខដល្្មរូេ 
ការច�ើ ចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៨ ៃលឹងចកើៃរ�ូ្ដល់៣៥៨ ៩៣៩ ខម៉្ ្គូប ច្ ើ្ៃជាង បណ្ាឆ្នា មំុៃៗ 
ខដល រោៃ្ ល្ឹមខ្ ២៦២ ៥១១ ខម៉្ ្គូប ចៅឆ្នា ២ំ០០៨ ៃិង្ំៃួៃ៣១៨ ៣៨៣ ខម៉្ ្គូប 
ចៅឆ្នា ២ំ០១៣ ខ្ប៉ុចណា្ណ ះ។ ្ួចលែរាងំចៃះ្្រូេោៃបរោិយចៅកនាុងបទបង្ហា ញចោយ 
្ំណាង្កសួងកសិកម្ម រុកាខេ ្បរោញ់ ៃិងចៃសាទ ចៅកនាុងមហាសៃនាិោ្សភាពាណិជ្កម្ម

 កម្ពុជា អឺរ ៉ុប (EuroCham Cambodia) កាលពតីនថងៃទតី៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៣ ។ ្ួចលែរាងំចៃះ 
បង្ហា ញឲ្យច�ើញថ្ រោឋា ភោិលរោៃទំចនារ្ងឲ់្យការ កាបច់�ើចៅខ្បៃ្ចកើ្ច�ើង មយា៉ងវាប
ង្ហា ញផ្ងខដរពតីភាពកង្ះឆៃ្ះចដើម្បតីកា្ប់ៃថាយ ឬទបស់ារា ្េ់និាសកម្មនៃការោ្ប់ងន់្ពច�ើ។  
ន្ពច�ើកាៃខ់្ធ្ាក់្ ុះពតីមយួនថងៃចៅ មយួនថងៃ ប៉ុខៃ្្្មរូេការច�ើកាៃខ់្ចកើៃច�ើងជាលំោប។់

 រោយការណ៍ចៃះោៃផ្្ល់អៃុសាសៃដ៍ល់្បចទសមយួ្ំៃួៃដូ្ជា៖ ្ ិៃ ចេៀ្ណាម 
ឡាេ ស�គមៃអឺ៍រ ៉ុប ខដលជាទតីផ្សារ្បចោល ៃិងបណ្ា្បចទសដន៏ទចទៀ្ រមួរោៃស�រដឋា 
ោចមរកិជាចដើម គួរបញ្ឈបក់ារទិញច�ើ្ បណតី ្ខដលរោៃ្បភពមកពតី្បចទសកម្ពុជា។ ្ បសិៃ 
ចបើគ្្ម ៃមៃុស្ស្ងទិ់ញច�ើ កម៏ៃិរោៃការកាបខ់ដរ។ ្ំចពាះរាជរោឋា ភោិលេញិគួរខ្លុបោជាញា
បព័ណ្ណ របស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប ខដល្្រូេោៃចគចមើលច�ើញថ្ ជាមូលច�្ុ្ំបងនៃេនិាស 
កម្មន្ពច�ើចៅកម្ពុជា។ រាជរោឋា ភោិល ្្រូេខ្ចធ្ើកំខណទ្មងច់គ្លៃចោោយនានារាក់

 
ទងន្ពច�ើ ព្ងលឹង្បសិទ្ភាពនៃកិ្ចាការពារន្ពច�ើ ៃិងការអៃុេ្្ៃ៍្ បាប ់ ច�ើយបញ្ឈបក់ារ 
នាចំ�ើច្ញ្គប់្ បចភទ ជាពិចសសច�ើខកន្នាច្គឿងសង្ហា រ លឹមខដលជាមូលច�្ុ្ំបងនៃ 
េនិាសកម្មន្ពច�ើចៃះ។ ចធ្ើការផ្្សព្ផ្សាយពព្័ រ៌ោៃឲ្យោៃទូលំទូោយដល់ស�គមៃន៍្ព 
ច�ើ ជំរុញចលើកទលឹក្ិ្្ឲ្យអនាកជំនាៃច់្កាយច្កាក�រច�ើង ចដើម្បតីចធ្ើការរាមរារៃិងការពារ

 ន្ពច�ើខដលចៅចសសសល់ ឲ្យោៃគងេ់ង្ស ។



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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១. ឈសចក្តីឈ្្តើម 

 កនាុងរយៈចពល១០ចៅ ១៥ឆ្នា កំៃ្ងមកចៃះ ចទសភាពចៅចែ្្រ្ៃគិរ តីរោៃការខ្ប្បរួល
ធ្ាក់្ ុះគួរឲ្យោរម្មណ៏  ចោយការបំខលងន្ពច�ើរាបម់ុៃឺ�ិកតាជំៃួសចោយចដើមចៅសូ៊  ៃិង 
ដំណាំកសិឧសសា�កម្មរាបម់ុៃឺ�ិកតាចៅេញិ។ ន្ពច�ើធម្មជា្ិខដលធ្ាបជ់ាជ្មករបស់ជៃ
ជា្ិចដើមភាគ្ិ្្ំៃួៃ ៧ ្ករុមចផ្្សងៗគ្នា      ៃិងជា្បភពនៃអៃុផ្លន្ពច�ើសំខាៃស់្រោប់

 
សុេ្ថាិភាព ជតីេភាពរស់ចៅ ៃិង្បភពចសដឋាកិ្ចារបស់ស�គមៃរ៍ាងំចនាះ។ ្បពព័ៃ្កសិកម្មចជឿៃ

 
ចលឿៃែ្ពស់  ៃិង្បកប ចោយខផ្្ផ្រា ចៅ្ំបៃែ់្ពងរ់ាបរបស់ស�គមៃជ៍ៃជា្ិចដើម ភាគ្ិ្រាងំ 
ចៃះ គឺ្្រូេោៃចគោក ់បញចាូ ល ចៅកនាុងន្ពច�ើខដលជាភូមោិកររបស់ពួកចគរាងំអស់។  

 ជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្   ោៃខថរកសាន្ពច�ើឲ្យគងេ់ង្សអស់ជាច្ ើ្ៃជំនាៃក់ៃ្ងមក 
ច�ើយ។ ្ំបៃន់្ពច�ើ  ៃិងភូមសិាសស្ែ្ះចទៀ្  គឺសំខាៃណ់ាស់សំរាបជ់ៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្

 រមួរោៃ៖    ន្ព ោរក្សន្ពដូៃតា /ន្ពទតីស្មសាៃៃិងន្ពជំចៃឿជាមូលោឋា ៃ្គលឹះនៃ្បនពណតី    ៃិង
 

ជំចៃឿអនាក្បកាៃេ់ញិ្ញា ណៃិយម ខដលោៃខថរកសាេប្បធម ៌ទំចៃៀមទំោបជ់ៃ ជា្ិចដើមភាគ្ិ្។
ន្ពច�ើរាងំចៃះ    កជ៏ាជំរករបស់ស្្ន្ព ្បចភទ កំរ  នានាខដលរោៃសារៈសំខាៃប់ំផុ្្សំរាប់
ចធ្ើការអភរិក្ស (បញ្តី្ក�មរបស់សម្ពព័ៃ្អង្គការ អភរិក្ស ធម្ម ជា្ិ  ពិភពចោកIUCN)1។ 

ចោយសារខ្ន្ពច�ើ ភូមកិំចណើ ្ ៃិងវាលខ្ស្ំការ របស់ ជៃ  ជា្ិចដើមភាគ្ិ្ ្្រូេ 
ោៃចគដក�ូ្ ៃិងបំផ្្ិ្បំផ្្ញចោយការអៃុេ្្ៃស៍ម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចា ៃិង ការកាបច់�ើែុស 
្បាប ់  ខដល ជា ច�្ុ បណ្ាលឲ្យ ជតីេភាពរស់ចៅសុេ្ថាិភាពចសដឋាកិ្ចា     ៃិងេប្បធមន៌ានារបស់ 
ស�គមៃជ៏ៃ ជា្ិ ចដើម ភាគ ្ ិ្ រាងំចៃះ កំពុងទទួលរងៃូេការបំផ្្ិ្ បំផ្្ញ។     ែណះខដល  
“្កម សតីល ធម ៌ខបប អភរិក្ស “    របស់ស�គមៃ ៍ជៃជា្ិចដើម ភាគ ្ ិ្ជាច្ ើ្ៃចៅខ្រកសាោៃ

 ៃូេភាពរ លឹងរោំ្ សាបខ់្រោៃ ការផ្្ស់ប្ូរ ោ៉ងឆ្បរ់�ព័ស    ៃិងសចម្បើមចលើបរសិាថា ៃ ធម្មជា្ិចៅ 
កនាុងភូមកិំចណើ ្ របស់ពួកចគ ខដលចធ្ើឲ្យភាពអៃច់ែសាយដល់្កមសតីលធមរ៌ាងំចៃះ។    ចាស់ទំុ 
រោនា ករ់បស់ស�គមៃជ៍ៃជា្ិ ចដើម ភាគ្ិ្ ច្រៅ     ោៃរោៃ្បសាសៃថ៏្៖   “ចៅ ចពល ផ្្ូេ ោៃ

 
សាងសងរ់ួ្   អនាក មកពតីច្ៅ កោ៏ៃ ្ ូល មក។   ពួក ចគ្ោប ់ចយើង ថ្  ន្ពច�ើ   ៃិង ដតី របស់ ចយើង 
ចនាះមៃិ ខមៃ ជា កម្មសិទឋាិរបស់ ចយើងចទ។    រោឋា  ភោិល      ោៃ ផ្្ល់ន្ពច�ើ របស់ចយើងឲ្យចៅ 
្ករុម�ុ៊ៃអស់ ដូច្នាះ   ចយើង មៃិ ោ្ ច្បើ្ោស់ ន្ពច�ើ   ឬោដុំះ ចៅ ចលើ ដតី របស់ ចយើងោៃ្ចៅ 
ចទៀ្ចទ ។    អនាកភូម ិច�ើញ អនាកមកពតី ច្ៅ  រោៃ ៃិង ជាមៃុស្សរោៃ អំណា្    ច�ើយរោៃប៉ូលតីស 
មក ជាមយួ ផ្ងខដរ។  អនាកភូមចិ�ើញ អនាកមកពតីច្ៅ កាប ់រលំំចដើមច�ើ យកចៅ លកច់ដើម្បតី ្ោក។់  
ច ើ្ ចយើង ោ្ ចធ្ើ អ្តី ោៃ ែ្ះ?    ស�គមៃ ៍ោ្ ់បង ់សាមគ្គតីភាព របស់ ែ្ួៃ     ៃិងការ ចគ្រព ្ ំចពាះ 

1   បញ្តី្ក�ម្ំចពាះ្បចភទខដលទទួលរងការគ្រោមកំខ�ង  របស់អង្គការស�ភាពអៃ្រជា្ិ     ចដើម្បតីការអភរិក្ស
 

ធម្មជា្ិ     (IUCN)    គឺជាបញ្តីបញ្្កព់តីសាថា ៃភាព្បចភទជតីេសាសស្អភរិក្សជាសកលរបស់ ពិភពចោកខដលរោៃ 
លកខេណៈទូលំទូោយ បំផុ្្ ។ ស្រោបព់ព្័ រ៌ោៃបខៃថាមសូម្ូលចៅកាៃ ់http://www.iucn.org/



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ចាស់ទំុ។  ពួកចគ ច�ើញអនាកមក ពតី  ច្ៅ  ោៃក្ាយ   ជា អនាក រោៃចោយសារខ្  ច�ើរបស់ ចយើង  ដូច្នាះ 
អនាកភូមមិយួ ្ ំៃួៃ ក ៏ោៃ កាបច់�ើយកចៅលកខ់ដរ  ោ៉ង ចហា្ ណាស់ ចយើង ោ្ ោៃ្ោកែ់្ះ  
មុៃ ចពល ខដល ន្ព ច�ើរាងំអស់ របស់ ចយើង្្រូេ ោៃ ោ្ប់ងរ់ាងំ្សរុង”។

 ចែ្្រ្ៃគិរ តី  រោៃនផ្្ដតីសរុបទំ�ំ  ១០៧ ៨២០០ �ិកតា    កនាុងចនាះគ្មបន្ពច�ើ 
រោៃទំ�ំ ១០០ ២៥៦០�ិកតា ចស្មើៃលឹង៨៥%នៃនផ្្ដតីរាងំមូល2។ 

គិ្មក ដល់ ឆ្នា ២ំ០១៤   ោ៉ងចហា្ណាស់រោៃ្ករុម�ុ៊ៃសម្បរាៃ ដតី ចសដឋា កិ្ចា្ំៃួៃ 
៣៤ កំពុង្ប្ិប្្ិ ការ ចៅកនាុងចែ្្រ្ៃគិរ តី   ខដល្គប ដណ្ប ់ចលើនផ្្ដតីទំ�ំជាង ២៣២ ១៦៨ 
�ិកតា  ៃិងរោៃ្ករុម�ុ៊ៃ្ំៃួៃ១១ខដលទួលោៃសិទ្ិ   ឬសម្បរាៃ  ចដើម្បតីជតីករកខរ ៉ចលើនផ្្ដតី

 ទំ�ំ ជាង៥៨៨ ៦៣២ �ិកតា   ៃិងរោៃ្ំបៃច់សដឋាកិ្ចា ពិចសស ធំមយួកខៃ្ង រោៃទតីតាងំកនាុង 
្សរុកអូរ ោ៉ោេ   ខដល្គប ដណ្ប ់ចលើនផ្្ដតីទំ�ំ  ១៣៦ �ិកតា។     នផ្្ដតីសរុបច្កាមរូបភាព 
សម្បរាៃរោៃ ទំ�ំ  ៨២០ ៩៣៦  �ិកតា  ។ 

 ្ំបៃន់្ពខដលកំពុងចៅសល់(១៨១ ៦២៤ �ិ ក តា) មៃិោៃរងផ្លបះ៉ពាល់ពតីសម្បរាៃ
ភាគ ច្ ើ្ៃ សថាិ្ កនាុង ឧទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈជព័យ ៃិង ្ ំបៃក់ារពារខដលោៃការអៃុមព្័ ៃិង្ុះបញ្តី ចោយ 
រោឋា  ភ ិោល3។  ្ំបៃ ់ការពារ រាងំ ចៃះរមួ រោៃ ៖

១. ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ រោៃទំ�ំជាង ៣៣២ ៥០០ �ិកតា  សថាិ្កនាុងចែ្្រ្ៃគិរ តី ៃិង 
ចៅ ជាប ់ៃលឹង ចែ្្   ស្លឹងខ្្ង    ខដលោៃការពារចោយ្ពះរាជ្កលឹ្្យកនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៣។ 

២. ខដៃជ្មក ស្្ ន្ព លំផ្្ ់ រោៃទំ�ំជាង ២៥០ ០០០ �ិ ក តា  ខដល រោៃ ទតីតាងំ សថាិ្ 
ចៅ កនាុង ចែ្្រ្ៃគិរ តី  ៃិង ចៅ ជិ្ ចែ្្ មណ្ឌ លគិរ តី    ខដលោៃការពារ ចោយ ្ពះរាជ្កលឹ្្យ 
ឆ្នា ១ំ៩៩៣។

៣. ្ំបៃអ់ភរិក្សេុៃឺនស ចសៀមោ៉ង  រោៃទំ�ំជាង៥៥ ០០០ �ិ ក តា ។

៤. ្ំបៃ ់ការពារស�គមៃ ៍(CPA)   រមួរោៃស�គមៃ ៍អូរចាយ នផ្្ដតី ២៨០១ �ិ កតា 
ស�គមៃ ៍អូរ ទុង  នផ្្ដតីទំ�ំ ៩ ៨៦២  �ិ ក តា ស�គមៃ ៍អូរតាបូក នផ្្ដតី២ ៨០០  
�ិ ក តា   ស�គមៃ ៍អូរកំផ្ក  នផ្្ដតី២ ៣៨៣�ិ ក តា    ៃិង ស�គមៃ ៍មណ្ឌ ល យ ៉ៃ  
នផ្្ដតី៥៥០ �ិ ក តា 4    ៃិងចៅរោៃ ន្ព ស�គមៃ ៍ជា ច្ ើ្ៃៗ ជាង ចៃះខថមចទៀ្ ។   
្ំបៃក់ារពារស�គមៃខ៍ដលោៃចរៀបរាប ់រាងំ  ចៃះសថាិ្ចៅ ភា គ ខាង្្ូបង ៃិងភាគ 
ខាង លិ្នៃ ឧទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈជព័យ។ 

2  ទិៃនាៃព័យពតី្កសួងកសិកម្ម រុកាខេ ្បរោញ់ ៃិងចៃសាទ ឆ្នា ២ំ០០២

3  ការគណនាទិៃនាៃព័យសម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចា ៃិងសម្បរាៃខរ ៉្បភពពតីលតីកាដូ ៃិងទិៃនាៃព័យពតីការអភេិឌ្ឍ (ODC)

4  ្បកាសរបស់្កសួងបរសិាថា ៃ ចលែ ១៦០/១៦១/១៦២/១៦៣/១៦៤ ្ុះនថងៃទតី ២១ ខែកករាោ ២០០៦
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ចៅ កនាុង ឧទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈ ជព័យ  ោ៉ងចហា្ណាស់រោៃ៨  ្ករុម�ុ៊ៃ    ខដលោៃទទួល ដតី 
សម្បរាៃចសដឋាកិ្ចា ខដល្គបដ ណ្ បច់លើនផ្្ដតីទំ�ំ  ៦៥ ១៤៩�ិ ក តា។     ្ករុម �ុ៊ៃរាងំចនាះ 
ោៃកាបច់�ើ ដករចំលើងចដើមច�ើ រាងំ  ឬ ស ៃិងោចំដើមចៅសូ៊ជំៃួស។    ្ករុម �ុ៊ៃរាងំចៃះ រោៃ 
រាយច ្្ម ះដូ្ ខាង ច្កាម :

១. ្ករុម �ុ៊ៃ ្សុ៊ៃ សុេណ្ណ ភូម ិ (Srun Suvanaphum Co., Ltd., សថាិ្ចៅកនាុង្ំបៃ ់
កៃ្ុយ នាគនៃឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ រោៃទំ�ំ១០ ៦២៤ �ិកតា

២. ្ករុម �ុ៊ៃ្ទតីភាព  អុលឹមឌតីចអស  អុតីមផ្្  អុិ្ផ្្ (Try Pheap MDS Import Export 
Co., Ltd.)     ៃិង្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពអុតីមផ្្ អុិ្ផ្្      (Try Pheap Group Import 
Export Co., Ltd.)  រោៃទំ�ំ ១៨ ៧៣៥ �ិកតា ចរាះជាោ៉ងណា្កសួងបរសិាថា ៃ
ោៃ្បកាសកាលពតីនថងៃទតី៦ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០១៥ ថ្្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពោៃស្មព័្គ្ិ្្ផ្្ល់ 
សម្បរាៃរាងំពតីរ្្លបម់កេញិ។ ប៉ុខៃ្វា ្្រូេោៃចគចធ្ើការក្សំ់គ្ល់ច�ើញថ្ ការ 
ផ្្ល់សម្បរាៃរាងំចៃះ    ្្លបម់កេញិចធ្ើច�ើងបន្ាបម់ករោៃការកាបច់�ើ្ បណតី ្
អស់ចៅ្ំបៃច់នាះ។  

៣. ្ករុម�ុ៊ៃ�ុង ោញអណូ្ងរោស   (Hong An Andong Meas Co., Ltd)  រោៃទំ�ំ 
៩ ៧៧៥ �ិកតា

៤. ្ករុម �ុ៊ៃេៃិិចោគៃូភាព សុភតី (Noupheap Sophy Investment Co., Ltd.) រោៃ 
ទំ�ំ  ៩ ០០០  �ិកតា

៥. ្ករុម �ុ៊ៃ�៊្ុចសងន� (Fu Sheng Hai Co., Ltd.,)  រោៃទំ�ំ៧ ០៧៩ �ិកតា
(ដក�ូ្សិទិ្េៃិិចោគចោយ្កសួងបរសិាថា ៃ ចៅខែមករាឆ្នា ២ំ០១៥)

៦. ្ករុម �ុ៊ៃជតីង�្ុសងរាៃ (Jing Zhoung Tian Co., Ltd.,) រោៃទំ�ំ៩ ៩៣៦ �ិកតា 
(ដក�ូ្សិទិ្េៃិិចោគចោយ្កសួងបរសិាថា ៃ ចៅខែមករាឆ្នា ២ំ០១៥)

ចលើស ពតី ចៃះ   ករ៏ោៃ្ករុម�ុ៊ៃអុតីៃឌូនឆណារ តី�្សស    (Indochine Resources Co., 
Ltd.) ទទួលោៃសម្បរាៃ  ខរ ៉មយួ  កំពុង រុករក ធៃធាៃ ខរ ៉្គប ដ ណ្ បច់លើនផ្្ដតីទំ�ំ ២៩០ ០០០ 
�ិ ក តា   ចៅ កនាុង ្ ំបៃឧ់ទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈជព័យ  ៃិង្ំបៃអ់ភរិក្សេុៃឺនសចសៀមោ៉ង ផ្ងខដរ ។
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២. រចនាសម្័ន្ធរបាយការណ៍ 

 រោយការណ៍ចៃះ បង្ហា ញពតីលទ្ផ្លនៃការចសើុបអចងរា្ ៃិង្សាេ្ជាេចៅចលើការកាប ់
បំផ្្ញ   ន្ព ច�ើ  ៃិងធៃធាៃធម្មជា្ិចៅចែ្្រ្ៃគិរ តី ៃិងស្លឹងខ្្ង នៃ្បចទសកម្ពុជា។   តាម 
ចគ្ល គំៃិ្ ទូចៅ ខដលោៃបង្ហា ញខាងចលើ គឺរកច�ើញថ្បរបិទនៃការកាបច់�ើចៅចែ្្រ្ៃគតី
រ តីជាមូល ច�្ុ បណ្ាលឲ្យរោៃេនិាសកម្មន្ពច�ើចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ។ មូលច�្ុ្ំបង ខដល ោៃ 
រកច�ើញ ចនាះគឺ្ំរូេការ្បចភទច�ើ្ បណតី ្ពិចសសពតី្បចទស្ិៃ  ៃិង  ចេៀ្ ណាម ។ ការផ្្ល់ 
សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចាចោយរោឋា ភោិល      កង្ះខា្ ការ អៃុេ្្ៃ៍្ បាប់្ ្រួ្ ពិៃិ្្យ ការកាបច់�ើ 
ខដលរោៃ្សាប់្ ពម រាងំអសម្ថាភាពរបស់ស�គមៃ ៍កនាុង ការការពារន្ពច�ើ  ខដល ្ប�ម 
មុែៃលឹងការ គ្បសងរា្ព់តីខាងច្ៅ។ បន្ាបម់ករោយការណ៍ ចៃះ ចសើុបអចងរា្ចៅចលើ ោជតីេកម្ម 
ច�ើ្ បណតី ្រមួបញចាូ លរាងំ្នម្ច�ើចៅទតីផ្សារកនាុង្សរុក ៃិងទតី ផ្សារ អៃ្រជា្ិ ្ពមរាងំ្ប្ិប្្ិ  
ការ នានារបស់ ្ករុម�ុ៊ៃរកសុតីច�ើ    ជាពិចសស ្ទតី ភាព  ្គរុប(TPG)។    រោយការណ៍ោៃ 
ពិៃិ្្យចមើល ពតីផ្លបះ៉ពាល់នៃេនិាសកម្មន្ពច�ើកនាុង្ំបៃច់ៃះ     រាប ់បញចាូ ល ការោ្ប់ង់្ ោក ់
្ំណូល ៃិងជតីេភាពរស់ចៅ របស់្បជាពលរដឋាខដលពលឹងខផ្អែក ចលើការ ច្បើ្ោស់ ន្ពច�ើ រមួរោៃ 
្ំណូល មកពតី េសិព័យចទស្រណ៍ធម្មជា្ិ ការ ោ្ប់ងម់ចាឆេ ជា្ិ ៃិងស្្ន្ព ការោ្ប់ង ់្បពព័ៃ្ 
ជំចៃឿ ជាមូលោឋា ៃ ខដល ជាគុណ្នម្កនាុង កិ្ចាការពារ ខថរកសា ន្ពច�ើកនាុង្សរុក  ្ពមរាងំការោ្ ់
បង ់ជាបចណ្ើ រៗៃូេកំោំង្ិ្្ ឬការចលើកទលឹក្ិ្្ចៅកនាុងស�គមៃ ៍  ចដើម្បតីការពារធៃធាៃន្ព
ច�ើរបស់ពួកចគ។ រោយការណ៍ កោ៏ៃចផ្្្ លំអិ្ផ្ងខដរ ចៅចលើ ្ប្ិ ប្្ិ ការ របស់្ករុម�ុ៊ៃ 
្ទតី ភាព្គរុប ចៅកនាុងចែ្្  រ្ៃ គតីរ តី ៃិងស្លឹងខ្្ង រោៃ  ដូ្ជា៖  សិទ្ផ្្្ម់ុែខដល្្រូេោៃ ផ្្ល់  
ឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃមយួចៃះ   កនាុងការទិញច�ើពតីដតី សម្ប រាៃ នានាពតីចដប៉ូច�ើ     ៃិងពតី្ំបៃ ់កាប ់ច�ើ 
នានា ខដល្ករុម�ុ៊ៃចៃះកំពុង្ប្ិប្្ិការ។ រូបភាព ជាច្្ើៃ ្្រូេោៃបង្ហា ញពតី្ប្ិប្្ិការកាប ់
ច�ើ ខដលភាគច្ ើ្ៃចកើ្រោៃចៅកនាុង ឧទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈជព័យ។ ខស្ងច្ញពតីសកម្មភាព ចៃះការនា ំ
ច�ើ្ បណតី ្ច្ញ្្រូេ ោៃរកច�ើញថ្ រោៃ ្ ំណង ពាកព់ព័ៃ្ធំ ជាមយួៃលឹង្បចទស្ិៃ។ បន្ាប ់
មកចទៀ្   ចយើងបង្ហា ញអំពតីបទេភិាគខផ្នាក្បាបម់យួ  ខដល រាកទ់ងការកាបន់្ពច�ើែុស្បាប ់
ចោយខផ្អែកចលើទស្សៃៈ្បាបច់ៅ កម្ពុជា  ៃិង្បាបអ់ៃ្រជា្ិ។   ចយើង រកច�ើញថ្ ្ប្ិប្្ិការ 
កាប ់ច�ើរបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព ្គរុប  ោៃរចំោភចៅចលើ្បាបក់ម្ពុជា ៃិង្បាបអ់ៃ្រជា្ិនានា
តាមរូបភាពជាច្ ើ្ៃ។ ្ុងច្កាយ នៃ រោយការណ៍ចៃះ ចយើងបង្ហា ញអំពតីការពិភាកសាខផ្នាកបច្ចា
កចទស ស្តីពតីការចធ្ើោជតីេកម្ម ច�ើ្ បណតី ្    រមួ រោៃ្បចភទច�ើខដលសថាិ្កនាុង្្មរូេការទតីផ្សារ 
្នម្ច�ើចៅ  ៃិងច�ើខកន្នា  ្ួនាទតីចផ្្សងៗ របស់កម្មករ កនាុងដំណាកក់ាល ដំចណើ ការកាបច់�ើ 
្ពមរាងំ្ួនាទតី ៃិងមុែង្ររបស់្ករុមលបា្ចមើលការកាបច់�ើ។ ចយើងោៃចធ្ើចស្ក្តីសៃនាិោឋា ៃ 
រោយការណ៍ចៃះ   ចោយខផ្អែកចលើទស្សៃះចោបល់របស់សាក្សតីជាច្្ើៃ ខដលោៃសរោភា សៃ ៍
កនាុង ដំចណើ រ នៃការ្សាេ ្ជាេ រមួរាងំអៃុសាសៃន៍ានារបស់្ករុមអនាក្សាេ្ជាេចដើម្បតីចោះ្សាយ  
បញ្ហា ខដលោៃ កំណ្។់ ឧបសម្ពព័ៃ្ជាច្ ើ្ៃបង្ហា ញពតីឯកសារបខៃថាមនានារមួរោៃ៖   ្នម្ច�ើ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ចៅដំណាកក់ាលចផ្្សងៗតាម្នម្ជាសង្្ក ់អៃុ្កលឹ្្យផ្្ល់សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចា ចៅកនាុងឧទយាៃ
ជា្ិ េ តីរៈជព័យ បញ្តីចលែកូដ ចមការ របស់្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព ៃិងអនាកដនទចផ្្សងចទៀ្ខដលពាកព់ព័ៃ្

 
ៃលឹងការកាប ់ច�ើ ្ំណុ្ទតីតាងំ GPSបង្ហា ញពតី្ំបៃស់កម្មភាពកាបច់�ើ ៃិងចរាង្្កោរច�ើ 
ចៅកនាុង ឧទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈ ជព័យ   ឯកសារនានារមួរោៃ ោជាញា បព័ណ្ណ កាប ់ ៃិងទិញច�ើខដលផ្្ល់ជូៃ 
្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព ្គរុប  ្ពមរាងំឯកសារ នាចំ្ញ  ខដលបង្ហា ញពតីការនាចំ្ញច�ើ្ បណតី ្ចៅ
ច្ៅ្បចទស។ ឧប សម្ពព័ៃ្  បញចាូ លរាងំបញ្តី ្បចភទ ច�ើខដលជាចគ្លចៅ ៃិងោ្ជាមុែសញ្ញា

 
ចៅចពលអនាគ្  ច�ើយ ជាឧរា�រណ៍មយួ នៃកិ្ចា សៃយា រវាង ស�គម ៃម៍ូលោឋា ៃ  ៃិងចៅខក 
ច�ើ។ ចៅចពល កិ្ចា ពិភាកសា ចៃះោៃចផ្្្សំខាៃច់ៅ ចលើ ចែ្្ រ្ៃគតីរ តី ៃិងការកាបច់�ើចៅកនាុង

 ្ំបៃឧ់ទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈជព័យ (VNP)  ចយើងកោ៏ៃរកច�ើញ ខដរថ្ ការកាបច់�ើ កក៏ំពុងចកើ្ច�ើង 
ផ្ងខដរកនាុងចែ្្ស្លឹងខ្្ងៃិងចៅច្ៅ ឧទយាៃ ជា្ិេ តីរៈជព័យ។ 

៣.វិធីសាសស្តបសាវបជាវ

 អស់រយៈចពលជាច្្ើៃខែចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៤  អនាក្សាេ្ជាេោៃ្បមូលភស្ុតាង ៃិង 
ឯកសារ ្ បាបខ់ដលជាចរឿយៗ    ការង្រចៃះរោៃលកខេណៈ្បថុយ្បថ្ៃ    ៃិង្ប�មមុែៃលឹង 
ច្គ្ះ ថ្នា កដ់ល់ ោយុ  ជតី េ ិ្  ចដើម្បតីក្់្ តាពតីសកម្មភាពនានារាកទ់ងោជតីេកម្មច�ើ្ បណតី ្។

 ្ករុមអនាក ្សាេ   ្ជាេ     ោៃ ច្បើេធិតី សាសស្អចងរា្អនាក្ូល រមួចោយសរោងៃ ្។់  ពួកចគ ោៃ  
អចងរា្ ៃិង្ង្កង សកម្មភាពរាកទ់ងការ កាបច់�ើ ោរច�ើ ៃិ ងដំចណើ ការដលឹកជញូ្ៃច�ើចោយ 
ោៃថ្រូបភាពជាច្ ើ្ៃ     ៃិងការ ក្ ់្តាអំពតីទតីតាងំ្ំណុ្ GPS។    ពួកចគកោ៏ៃសំភាសៃ ៍
ជាមយួ  អនាក ភូម ិមូលោឋា ៃ  អនាកដលឹកនា ំ ោជាញា ធរ ៃិងជាមយួអនាកខដលោៃ្ូលរមួកនាុងសកម្មភាព
កាបច់�ើ ោរ ច�ើ ៃិងដលឹកជញូ្ៃជាចដើម។    មយ៉ាងចទៀ្ ចយើងោៃចធ្ើការ្សាេ្ជាេចោយោៃ 
ឯកសារឬរោយការណ៏ នានារាកទ់ងសម្បរាៃដតី ចៅចែ្្រ្ៃគតីរ តី  ៃិងឯកសារខដលអៃុញ្ញា ្ 
ឲ្យកាបច់�ើ ខដល ជាខផ្នាកមយួនៃការ អៃុេ្្ៃស៍ម្បរាៃរាងំចៃះ។  ចៅ្ចន្ាះឆ្នា ២ំ០១៤ ៃិង 
២០១៥ ទិៃនាៃព័យ ខដល្ប មូល  ោៃ ្្រូេោៃ បញ្្កប់ខៃថាមោ៉ង្បាស់ោស់   ច�ើយក៏្ ្រូេោៃ 
យកមក ច្បើ្ោស់   ចោយ្ករុម ចផ្្សង ចទៀ្     ចដើម្បតីចធ្ើការពិៃិ្្យចផ្្ៀងផ្្្ព់តីភាពជាកោ់កន់ៃ 
ពព្័ រ៌ោៃ     ដូ្ជាកំ�ុងចពលពិៃិ្្យចៅ ចលើ  រោយការណ៏ព្ង្ង  ៃិងការបកខ្ប ឯកសារ ចៃះ 
ជាចដើម។  គួរកំណ្សំ់គ្ល់ថ្ ច ្្ម ះ ស�គមៃ ៏ខដលោៃ្ូលរមួ ផ្្ល់   ពព្័ រ៌ោៃ ្្រូេោៃផ្្ស់ 
ប្ូរចដើម្បតីការពារអ្្សញ្ញា ណ របស់  ពួកចគ។ 

 រូបិយេ្ថាុ ខដលោៃច្បើចៅកនាុងរោយការណ៍ចៃះ គឺជា្ោកដុ់ោ្រ ឬ្ោកច់រៀល ខដល 
ោ្តា ប្ូរ  ្ោកក់នាុងមយួដុោ្ ចស្មើៃលឹង ៤ ១០០ ចរៀល។
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៤. វិនាសកម្មពបពឈ�ើឈៅកនាងុឈខត្តរតនគីរ ី

 ចដើម្បតីជាខផ្នាកមយួនៃការអៃុេ្្ៃច៍គ្លៃចោោយសំរាប ់ អភេិឌ្ឍៃច៍សដឋាកិ្ចាចៅចែ្្ 
រ្ៃ គតីរ តី  ពិចសស ការផ្្ល់សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចាកនាុង្ំបៃច់ៃះ រោឋា ភោិលោៃចផ្្រការង្រកនាុងការ
្បមូល ច�ើ ពតីសម្បរាៃរាងំចៃះ     ច�ើយនាចំ្ញៃូេច�ើ្ បចភទ្បណតី ្ផ្្ល់ឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី 
ភាព្គរុប។   រោឋា ភ ិោលោៃអះោងថ្ការកាបច់�ើោៃអ្ថា្បចោជៃដ៍ល់កំចណើ ៃចសដឋាកិ្ចា 
ជា្ិ ចរាះជា ោ៉ង  ណា កច៏ោយការ្សាេ្ជាេចៅកនាុង រោយការណ៍  ចៃះោៃបង្ហា ញថ្ រោឋា ភោិល
ថ្នា កក់ណ្ាល ៃិងោជាញា ធរ មូល ោឋា ៃបរាជព័យកនាុងការការពារទបស់ារា ្ ់ៃិង ខថរកសាន្ពច�ើច�ើយ 
ទលឹក្ោកដ់ច៏្ ើ្ៃ សៃ្លឹក សន្ាប ់មៃិ ្្រូេោៃ្ូលចៅកនាុង ចសដឋាកិ្ចាជា្ិ ចនាះ  ចទ   ផ្្ុយចៅេញិទលឹក 
្ោករ់ាងំចនាះ ោៃ ធ្ាក ់កនាុងនដ មៃុស្ស ខ្ ពតីរបតីនាកប់៉ុចណា្ណ ះ។

កនាុងបរបិទចៃះ   មូលច�្ុ្ំបងនៃការោ្ប់ងន់្ពច�ើចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ  បណ្ាលមកពតី 
្ំរូេការច�ើ   ចបើចរាះ ជារោៃ្បចទសមយួ្ំៃួៃ ោៃបញ្ឈបក់ារនាំ្ ូលច�ើពតីកម្ពុជា កច៏ោយ 
កក៏ារ ជួញដូរច�ើតាម្ពំខដៃហាក ់ដូ្ ជា  មៃិ រាៃ�់បច់ៅច�ើយចទ។ ទលឹក្ោកខ់ដលោៃមក 
ពតីទតីផ្សារ ងងលឹ្តាមបណ្ា្ពំខដៃ  ខដលជា ច�្ុ មយួបណ្ាលឲ្យរោៃការកាបច់�ើែុស្បាប។់  
ការ្សាេ ្ជាេ ចផ្្សងចទៀ្ អំពតីការកាបច់�ើ ែុស្បាប ់ ៃិងការជួញដូរច�ើតាម្ពំខដៃកនាុង្ំបៃ់
ចៃះ ្្រូេោៃអះ ោង ថ្តាម្ពំខដៃកម្ពុជា ឡាេ  ជា ្ ួោ៉ង មយួនៃ្ពំខដៃោ្់្ សោលខដល
ជា្ំបៃគ់្្ម ៃ្បាបច់ៅ ច្ៅ សង្គម ៃិងចៅោ្ឆ់្ងៃ យ ពតីោជាញា  ធរ  ថ្នា កក់ណ្ាល5។   រាងំអស់ចៃះ 
ច�ើយខដលជា មូល ច�្ុបណ្ាលឲ្យរោៃេនិាសកម្មន្ពច�ើ ចៅ កនាុង ្ ំបៃ ់ចៃះ។   

៤.១ មូលឈេតុចំបងពនវិនាសកម្មពបពឈ�ើឈៅកម្ុជា 

សម្បទានដីសសដ្ឋកិច្ចផ្តល់សោយរោ្ឋ ភិបាល

ចផ្្ើមច្ញពតីការចសើុបអចងរា្ចៃះ មូលច�្ុ្ម្បងនៃេនិាសកម្មន្ពច�ើគឺ ចគ្លៃចោ
 

ោយ អភ ិេឌ្ឍ ៃ ៍ៃិងេៃិិចោគរបស់រោឋា ភោិល   ខដលោៃផ្្ល់ដតីសម្បរាៃចសដឋាកិ្ចាោ៉ងម�ិរោ 
ឲ្យ្ករុម �ុ៊ៃ  ឯកជៃ សំរាប ់ោ ំដំណាំ  កសិ-ឧសសា � កម្ម។   ្ករុម�ុ៊ៃរាងំចនាះោៃដករចំលើង ចដើម 
ច�ើ  ៃិងឬស  ចដើម្បតី យក   ដតី ោ ំដំណាំ កសិ-ឧសសា�កម្ម ចោយជួលរោៃរយៈចពលយូរឆ្នា ោ៉ំង 
ចហា្ណាស់ ្ ចន្ាះពតី៧០ឆ្នា  ំ ៃិង៩៩ឆ្នា ខំដរ។  ឧរា�រណ៍ ដូ្ជា ្ករុម�ុ៊ៃរ៉ោៃោ៉ង្ករុម�ុ៊ៃ
�ុងោញន�្គ ឡាយ   ្ករុម  �ុ៊ៃ ្ទតី ភាព ្គរុប    ្ករុម �ុ៊ៃ ជាងំលតី   ៃិង្ករុម �ុ៊ៃ  ោៃរ៉ោរឌតី្គរុប 
ជាចដើម    ោៃកាបផ់្្ួល រលំំ ចដើម ច�ើ ខានា ្យក្ស    ៃិងដក រចំលើង រាងំ  ឬស គរទុក ចចាល ចៅកនាុង

 ្ំបៃ ់ សម្ប  រាៃ  របស់ែ្ួៃ។ រ៉ោ សុតីៃ ោរ ច�ើខានា ្យក្ស ៃិងរ៉ោសុតីៃ នរធ៉ំៗ ្្រូេោៃចគ្បទះច�ើញ

5  រោយការណ៍អតាថា ធិបបាយ ៃិងការអៃុេ្្៖ ការកាបច់�ើឆ្ងខដៃែុស្បាបន់ាភាគខាងចជើង្បចទស កម្ពុជា Sarinda Singh, Ethnography (2014) Vol. 15(2) page 136
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 ោរច�ើ ចៅ កនាុង  ្ ំបៃ ់ សម្បរាៃ ចនាះ   ចោយសំង្្ ់ ៃិង រោៃការោមកាមចោយកង កំោំង  
្បោបោ់េុធ ។  សរុប មក   ចៅ កនាុង ចែ្្ រ្ៃគិរ តី   រោឋា ភោិល ោៃ ផ្្ល់ ដតី សម្ប រាៃ  ចសដឋាកិ្ចា ទំ�ំ  
២៣២ ១៦៨ �ិកតា ខដល ចធ្ើឲ្យ  ចដើម ច�ើរាងំអស់ ្្រូេ ោៃ�ូសឆ្យ កំចទ្ចោយោចំៅសូ៊  
ជំៃួសេញិ។

រូបភាព១៖ ន្ពច�ើ្ ្រូេោៃ�ូសកំចទ្ចោយសម្បរាៃិកសំរាបច់ធ្ើ្ ំការដំណាំកសិ ឧសសា�កម្ម

រូបភាព២៖្បជាពលរដឋាោ្ុកម្ម្បឆ្ងំៃលឹង្ករុម�ុ៊ៃរ៉ោៃោ៉ង�ូសឆ្យន្ពច�ើចៅ 
្សរុកេុៃឺនសឆ្នា ២ំ០១៤



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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តមមរូវការស�ើសោយរោ្ឋ ភិបាលសដើម្បផី្គត់ផ្គងទ់ីផសារក្នុងមសរុកនិងបរសទស

្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប កំពុងកាប់្ បមូល ដលឹកជញូ្ៃ ៃិងនាចំ្ញច�ើចោយរោៃោជាញា  
បព័ណ្ណ  ពតីរោឋា ភោិល។  សព្នថងៃចៃះ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី  ភាព្គរុប  កំពុង បំផ្្ញ ន្ពច�ើ ជាច្្ើៃ ចោយ

 
 ចបើក ្ ំ�រ   ៃិងជាផ្្ូេការ។    ចមការរបស់ ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប   ្្រូេោៃោក ់ព្ង្យ ចៅ កនាុង

 ្ំបៃ ់ន្ពកា រពារ( ឧទយាៃ  ជា្ិ ខដៃជ្មក ស្្ ន្ព) ៃិង្ំបៃន់្ពនានាខដលស�គមៃច៍្បើ្ោស់
ៃិងការពារ ចដើម្បតីចធ្ើ ការ ្្រួស ្តាយកាបន់្ពចធ្ើ ផ្្ូេ ្ ូល  ដលឹក ច�ើ ្បណតី ្។   ្ំបៃខ់ដលកំពុងខ្

 កាបច់�ើឥ�ូេចៃះ    ោៃ ្ ៃ រ�ូ្ដល់ ្ពំខដៃ ឡាេ   ៃិង   ចេៀ្ ណាម។   បុគ្គលិក្ករុម�ុ៊ៃ 
្ំណាងោជាញា ធរ មូលោឋា ៃ    ៃិងស�  គមៃ ៍ ន្ព ច�ើោៃចធ្ើការក្់្ ំណាំថ្    ជាចរៀងរាល់ខែ 
្រោងៃ យន្ព្បរោណ ១០ គតី�ូខម៉្ ្  ខដល សម្ូបរចៅ ចោយ ច�ើ ្បណតី ្ចនាះ្្រូេោៃចគច្ជើស 
ចរ ើស។   ការចសើុប អចងរា្ របស់ចយើងោៃ បង្ហា ញ   ថ្ការគណនា្ំៃួៃច�ើខដល្្រូេោៃចគកាប ់
រលំំ   ៃិង ្ំៃួៃ ច�ើ ខដល ្្រូេ ដលឹក ជញូ្ៃ កនាុងមយួរថយៃ្   គឺរោៃ្បរោណ  ៨១ ០០០ចដើម  ឬ

 ចស្មើៃលឹង២៤៣ ០០០ម៣   ខដល ោៃ  កាប ់កនាុងន្ព ខបក៉ ខាងចជើងចែ្្ រ្ៃគតីរ តី  ៃិងស្លឹងខ្្ង កនាុង
 កំ�ុងឆ្នា ២ំ០១៤។  

ដូ្ោៃចរៀបរាបព់តីខាងចលើចៃះ  ការកាបច់�ើ  គឺបណ្ាលមកពតីចស្ក្តី្្មរូេការខដល 
អនាកទិញ គឺ្បចទស ្ ិៃ ចេៀ្ ណាម ៃិងឡាេ។ កំ�ុងចពលខដលជំចោះខដៃចកាះរវាង្បចទស

រូបភាព៣៖ សម្បរាៃិក(ោៃរ៉ោឌតី ខដលជាបព់ាកព់ព័ៃ្ចៅៃលឹង្ករុម�ុ៊ៃៃូភាពសុភតីេៃិិចោគ �ូសឆ្យ
 ន្ពច�ើកនាុង្ំបៃឧ់ទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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្ិៃ  ៃិងចេៀ្ណាម នា ឆ្នា ២ំ០១៤   ោជតីេកម្មច�ើ្ បណតី ្  ្្រូេោៃផ្អែ កមយួរយៈការង្រកាប ់
ច�ើក៏្ ្រូេោៃពៃយារចពល    ច�ើយ  អនាក កាបច់�ើោៃផ្្ស់ប្ូរកសុតីរបរចផ្្សង។   ្បសិៃចបើអនាក

 ទិញ្្រូេោៃ ទបស់ារា ្ព់តីការ ទិញ ច�ើ ្ប ណតី ្ចនាះច�ើ្ បចភទចផ្្សងៗចទៀ្    ្្រូេោៃចគកាប ់
បំផ្្ញ។    ្បចទសឡាេ ចេៀ្ណាម   ៃិង ្ ិៃ  កោ៏ៃ ចាបច់ផ្្ើមទិញច�ើ្ បចភទសុ្កម ផ្ចាលឹក  ៃិង 
ធនាង ់ផ្ងខដរ។   ចបើចោងចៅចលើបទបង្ហា ញជាផ្្ូេការរបស់ ្ ំ ណាង  ្កសួង កសិកម្ម  រុកាខេ ្បរ៉ោញ់ 
ៃិងចៃសាទ    (MAFF)    ចៅ កនាុង មហាសៃនាិសតីទ ្បចា ំឆ្នា  ំកនាុងសភាពាណិជ្កម្មអឺរ ៉ុប-កម្ពុជា     
(Euro Cham-Cambodia)   កាល ពតី  នថងៃ ទតី៦ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៣   បង្ហា ញ ឲ្យច�ើញថ្្្មរូេការ 
ច�ើចៅឆ្នា ២ំ០១៨ រោៃ រ�ូ្ ដល់ ៣៥៨ ៩៣៩ខម៉្ ្គូប ខដល្ំៃួៃ ចៃះ ច្ ើ្ៃជាង្្មរូេការ 
ឆ្នា មំុៃៗខដលរោៃ្ ល្ឹមខ្ ២៦២ ៥១១ ខម៉្ ្គូប កនាុងឆ្នា ២ំ០០៨ ៃិង្ំៃួៃ ៣១៨ ៣៨៣ខម៉្ ្ 
គូប កនាុងឆ្នា ២ំ០១៣។  ្ួចលែរាងំចៃះ បង្ហា ញឲ្យច�ើញថ្ រោឋា  ភោិល្ង ់ឲ្យការកាបច់�ើ ចៅ 
ខ្បៃ្ ច�ើយកវ៏ាោៃបង្ហា ញផ្ងខដរពតីភាពកង្ះឆៃ្ះកនាុងកា្ ់បៃថាយ ឬការបង្រា ការកាបប់ំផ្្ញ 
ន្ពច�ើ។ 

ការកាប់បង្ិនបស្្ចស�ើមិនម្រណីតសោយកម្មករកាប់ស�ើ

ចដើម្បត្ី ៃចៅដល់ការកាបច់�ើ្ បណតី ្កនាុង្ំបៃន់្ពច្សាង ច�ើមៃិ្បណតី ្ជាច្ ើ្ៃ
្្រូេោៃចគកាបផ់្្ួលរលំំខដលវាកាៃខ់្បំផ្្ញន្ពច�ើបខៃថាមចទៀ្។ ចៅចពលខដលអនាកកាបច់�ើ 
្ង់្ ូលចៅយកចដើមធនាង ់នាងៃួៃ ចបង  ឬ ្កញូង  មយួចដើម   ពួកចគ ្្រូេ  ្្រួស  ្តាយ ន្ពខដល 
ចៅជុំេញិ ចដើម្បតីចបើកផ្្ូេឲ្យរថយៃដ្លឹកច�ើ្ ូលចៅ។   អនាកកាប ់ច�ើ  ោៃ បញ្្ក ់ថ្ ោ៉ង ចហា្   
ណាស់ ចដើមច�ើ្ បរោណ ៥០ចដើម    ្្រូេោៃ ចគោរលំំ    ចដើម្បតី  ្ ូលចៅយកច�ើ ្បណតី ្ មយួ 
ចដើម។ ពួក ចគ កោ៏ៃៃិោយផ្ងខដរថ្   ចៅចពល ដលឹក ជញូ្ៃ ច�ើធងៃៃ់ៗ ច�ើង   ៃិង្ុះភនាចំ្រៅៗ 
ពួកចគ្្រូេការ  ចដើមច�ើធំៗ ចធ្ើជាសា្ព ៃ   ចដើម្បតី  ឆ្ងទចៃ្   ឬស្លឹង   ដូច្នាះោ៉ងចហា្ណាស់រោៃ
ចដើមច�ើធំៗ្បរោណ ៥០ ចដើម ្្រូេ ោៃ កាប ់រលំំសំរាបក់ារ ដលឹក ជញូ្ៃមយួចជើង។ រោៃៃព័យថ្     
ោ៉ង ចហា្ណាស់ចដើមច�ើមៃិ្បណតី ្្ំៃួៃ ១០០ ចដើម    ្្រូេោៃ ចគកាបផ់្្ួលរលំំ  កនាុងមយួ

 ចជើងៗ។ ចលើស ពតី ចៃះ ចទៀ្កម្មរោៃកាបច់ដើមច�ើនានា ចដើម្បតី ចធ្ើជា ជំរុសំានា  កច់ៅខថមចទៀ្ផ្ង6 ។

6  ពព្័ រ៌ោៃ្បមូលោៃពតីកម្មករកាបច់�ើ

រូបភាព៤៖ ការដក្សងព់តីបទបង្ហា ញរបស់មសៃ្ត្ី កសួងកសិកម្ម រុកាខេ ្បរោញ់ ៃិងចៃសាទនាសៃនាសិតីទ 
ពាណិជ្កម្ម កម្ពុជា អរឺ ៉ុប



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា

10

៤.២ មូលឈេតុឈ្្សងឈេៀតពនវិនាសកម្មពបពឈ�ើឈៅកម្ុជា 

អាជ្ញាធរមិនអនុវត្តច្បាប់

ចោយសារការកាបច់�ើ្ ្រូេោៃគ្ំ្ ទចោយរោឋា ភោិល  ោជាញា ធរមូល ោឋា  ៃោៃចធ្ើការ 
អៃុ េ្្ៃ ៍្ បាប ់ការពារន្ពច�ើ្ ិ្្ួ្ណាស់។ ប៉ូលតីស រា ហាៃ ចបអ៉លឹម មសៃ្តីបរសិាថា ៃ រាហាៃ 
ការពារ ្ពំ ខដៃ ោជាញា ធរមូលោឋា ៃ ៃិងស�គមៃ ៍ន្ពច�ើ មយួ្ំៃួៃ  កោ៏ៃ្ូលរមួពាកព់ព័ៃ្ចៅ
តាមដំណាកក់ាលជាច្្ើៃចៅ កនាុង ខែ្សសង្្ករ់កសុតីកាបច់�ើ។  

ចរាះបតីជា    អនាករាងំចនាះ 
ោៃដលឹងថ្របរ រកសុតីកាបច់�ើចៃះ 
  ែុស ្ បាប ់កច៏ោយ   កព៏ួកចគចៅ 
ខ្្ូលរមួ មុែ របរចៃះ ចោយចបើក 
្ំ�រ         ចោយទទួលយកផ្ល 
្បចោជៃ ៍ជា្ទព្យសម្ប្្ិ    ៃិង 
ទទួលយក   ការ្ំណាយចផ្្សងៗ  
ចដើម្បតីធានាថ្  ការដលឹកជញូ្ៃច�ើ 
្បណតី ្       ដំចណើ រ ការចៅ ចោយ 
រលូៃ7។

7  ្បភពពតីោជាញា ធរមូលោឋា ៃ ៃិងអនាកកាបច់�ើ

រូបភាព៦៖ អនាកដលឹកជញូ្ៃច�ើបង់្ ោកច់ៅប៉ុស្ិ៍ 
ប៉ូលតីស ោ៉កាឡាៃច់ដើម្បតីឆ្ងកា្់

រូបភាព៥៖ ច�ើ្ បចភទ្បណតី ្ចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ ្សរុកតាខេង



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ការ ែកខាៃ មៃិោៃអៃុេ្្ៃ៍្ បាបច់ោយ រដឋាោលន្ពច�ើ  ម សៃ្តី បរសិាថា ៃ ឬ អនាកអភរិក្ស    
ចធ្ើឲ្យការ  កាប ់ បំផ្្ញ  ន្ពច�ើ រោៃសៃ្ុះកាៃខ់្ចលឿៃច�ើងៗ។  មសៃ្តី បរសិាថា ៃ រុកាខេ ្បរ៉ោញ់  ឬ 
មសៃ្តី ប៉ូ លតី សមយួ្ំៃួៃោៃ ចោះ ទតី តាងំចៅកនាុងន្ព ជិ្្ំបៃ ់កាបច់�ើចដើម្បតីង្យ្សរួលរារ្ោក ់

 ពតី អនាក កាប ់ ច�ើ  ។ ្បសិៃ ចបើអនាកដលឹកច�ើ មៃិ បង់្ ោកច់ៅតាមប៉ុស្ិ៍្្រួ្ពិៃិ្្យចទចនាះកងកំោំង
្បោបោ់េុធៃលឹង ចាបរ់ លឹបអូស ដក �ូ្ ច�ើ ច�ើយយកចៅកាៃច់ដប៉ូ្ទតីភាព7។ 

ជនជាតិសដើមភាគតិចបានកាលា យជាអ្កជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ស�ើ 

ស�គមៃ ៍ជៃជា្ិ ចដើម ភាគ្ិ្ ខដល រស់ ចៅ ខក្បរ ្ ំបៃន់្ព   ៃិង ោ្សព័យផ្លចលើការ 
ោ ំដុះ ចោយ ដំណាំេលិជុំ ឬការបរោញ់ស្្សំរាប់្ ទ្ទងជ់តីេភាពរស់ចៅោៃ្ប�មៃលឹងបញ្ហា
លំោកជាច្្ើៃ។ ពួក ចគ កំររោៃលទឋាភាពចដើម្បតីរចំោះែ្ួៃច្ញពតីភាព្កតី្ក  ច�្ុដូ្ចៃះច�ើយ 
ោៃ ជា  អនាក ភូម ិជា ច្ ើ្ៃ ោៃ ផ្្ស់ ប្ូ រ ឥរោិ បទពតីការ លះបងែ់្ួៃ  ចដើម្បតីអភរិក្ស ន្ពច�ើក្ាយចៅ 
ជា អនាក  ្ ូលរមួ ចៅ កនាុង ឧសសា�កម្មកាបច់�ើចៃះចៅេញិ ។ េ្្រោៃរបស់ ្ករុម ្ ំណូល ថ្មតី មក ពតីខាង 
ច្ៅ ្ ំបៃ ់ចនាះ    ោៃ ជះឥទឋាិពល ដល់ រចបៀប រស់ចៅ   ៃិង េប្បធម ៌របស់ ជៃជា្ិ ចដើម ភាគ្ិ្។   
ចមដលឹកនា ំ(ចមកសន្ាញ)ជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ ៃិងចមភូមមិយួ្ំៃួៃ កោ៏ៃផ្្ស់ប្ូរ គំៃិ្ចោបល់ 
ជាមយួ្ករុម អនាក ្ ំណូលថ្មតីរាងំចៃះ ច�ើយពួកគ្្ធ្់ាក ់ចៅកនាុងការអូសរាញចោយរពំលឹងថ្ៃលឹង

 រោៃជតីេភាព រ តីក ្ ច្មើៃ ពតី  របរកាបច់�ើចៃះ។  អនាកដលឹកនាសំ�គមៃ ៍ែ្ះោៃ ៃិ ោយថ្ការ្ប�ូក
ែ្ួៃ្ូលរមួៃិងរក្ោកោ់ៃពតីការកាបច់�ើចៃះ     គឺវា្បចសើរ ជាង ការ�រចមើលចដើមច�ើ ខដល 
្្រូេចគយកពតីគ្្អ់ស់រលតីងចោយគ្្ម ៃោៃ អតី្ចសាះរាល់ខ្ចសាះ។

“្បសិៃចបើចយើងមៃិកាបច់�ើចទ     ច ើ្ចយើងោ្្ិញចា លឹមជតីេ ិ្ ្គរួសារចយើងចោយរចបៀបណាចៅ
ចពល ខដល �ុំចៃះ្្រូេោៃទលឹកជៃលិ់្រាងំ្សរុងចៅច�ើយមយា៉ងចបើចយើងមៃិកាបច់ទ ក៏្ ករុម �ុ៊ៃ 
ចៅខ្ កាប ់ដខដល�នាលឹង។ កាបច់�ើចដើម្បតីោៃ្ោក់្ បចសើរជាង ោ្ប់ង ់អ្តៗី ្គបខ់បប ោ៉ង 8។” 
បទ សរោភា សៃ ៍ ជាមយួចម�ុំ។  

ចម�ំុមយួ្ំៃួៃចៅ កនាុង ភូមខិដលជៃជា្ិកាចេ ៉្   ៃិងឡាេរស់ចៅខដលពួកគ្្ម់ៃិ ដលឹង
 ថ្ច្ើគួរចធ្ើដូ្ចម្្  ចដើម្បតីឲ្យ ស�គមៃ ៍ោៃ្បចសើរ ចនាះ ខបរជាខណនា ំ ៃិង ជំរុញ អនាក ភូម ិកាប ់

ចដើមច�ើ លក ់ឲ្យ ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព  ។ កាលពតីឆ្នា ២ំ០១៣ ្បជាជៃ ោៃរងៃូេ ផ្ល បះ៉ពាល់ោ៉ង 
ធងៃៃ ់ ធងៃរ   ចោយសារ ទលឹក ជំៃៃ ់ ដូច្នាះពួក គ្្ោ់ៃចៅ  កាបច់�ើ     ចដើម្បត្ី ទ្ទង ់ជតីេភាពរស់ចៅឲ្យ 
កាៃ ់ខ្  ្បចសើរច�ើង។   អនាកែ្ះោៃ ខថ្ងអំណរគុណ្ំចពាះ ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព ខដលោៃ្ូល មក 
្ំបៃ ់ចៃះ   ច�ើយចធ្ើ ឲ្យ  ពួកចគរោៃភាព ធូរធារ ជាងមុៃ ។    បន្ាប ់ពតី ោៃកាប ់ច�ើ  អនាក ភូម ិមយួ 
្ំៃួៃរោៃ លទ្ភាព ទិញ រថយៃ្ ៃិង ច្គឿង អលង្រា រ  រោស      ច�ើយ រោៃលទឋាភាព បញូ្ៃ កូៃ ចៅ 
សាោ ចរៀៃ ។   ខ្ចរាះបតី ោ៉ង ណា កច៏ោយ    ចៅ ចពល ខដល ន្ព ច�ើ ្្រូេ ោៃ កាបអ់ស់ច�ើយ 

8  ស�គមៃជ៍ាច្ ើ្ៃរស់ចៅតាមបចណ្ាយទចៃ្ចសសាៃពិោកៃលឹង្បឆ្ងំៃលឹងច្គ្ះទលឹកជំៃៃ ់



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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អនាក កាប ់ច�ើ ផ្្ស់ ប្ូ រ ចៅ កនាុង ្ ំបៃ ់ថ្មតី  អនាក ភូម ិ រាងំចៃះ    មៃិរោៃ មុែរបរអ្តីចៅចសសល់ចទៀ្ចទ 
ច�ើយឥ�ូេចៃះ ចមស�គមៃ ៍រោៃ ការ ្ពរួយ ោរមភា  អំពតី អនា គ្  របស់ ្បជាជៃចៅទតីចនាះ។ 

ចោយសារខ្ន្ពច�ើោ្ប់ងច់ៅច�ើយ    ឥ�ូេចៃះគ្្ម ៃស្្ន្ព   គ្្ម ៃរមណតី យោឋា ៃ 
ៃិងចទស  ្ រណ៍ ធម្មជា្ិ្ចៅ ចទៀ្ចនាះខដរ។  យុេជៃមយួ្ំៃួៃធំខដលធ្ាបច់ធ្ើជាមគ្គុចទ្សនា ំ
ចភញាៀេ ឲ្យ ្ករុម �ុ៊ៃចទស្រណ៍ធម្មជា្ិ    ប្ចាុប្បៃនាចៃះោៃផ្្ស់ប្ូរមុែរបរចៅចធ្ើការង្រសំណង ់
បុគ្គលិក  សណាឋា គ្រ ឬជាអនាកជំរះច ្្ម តាម ្ រោរា រ ឯកជៃជាចដើម។ 

អនាកដលឹកនាសំ�គមៃម៍យួ្ំៃួៃ រោៃការចសាកស្ាយ្ំចពាះការ ជំរុញ ឲ្យ ្បជា ពល រដឋា 
ពាកព់ព័ៃ្ៃលឹងការកាបច់�ើ  ច�ើយរោៃោរម្មណ៏ថ្ែ្ួៃ្្រូេោៃ្ករុម�ុ៊ៃចោកបចញ្ឆេ ្។ ពួកចគ  
្្រូេ ោៃចគចធ្ើការសៃយា ថ្ៃលឹង  អភេិឌ្ឍៃ ៍្ ំបៃ ់ចៃះ     ជាថនាូរ ៃលឹង ការអៃុញ្ញា ្ឲ្យអនាកកាបច់�ើោៃ 
្ូល   ផ្្ុយចៅេញិការ អភ ិេឌ្ឍៃ ៍រោៃ្ិ្ួ្    ឬគ្្ម ៃការអភ ិេឌ្ឍៃរ៍ាល់ខ្ ចសាះ។    អនាកដលឹកនា ំ
ស�គមៃ ៍ែ្ះ ពយាោម ការពារ ន្ពច�ើចោយ ោៃ ោក ់ពាក្យបណ្លឹ ងចៅរោឋា ភោិល្គប ់លំោប ់
ថ្នា ក ់ រ�ូ្ ដល់ នាយក រដឋាមសៃ្តី  ប៉ុខៃ្មៃិរោៃការ ចឆ្ើយ ្ ប  ជាេជិ្រោៃ ណា មយួ ចៅ ច�ើយ   ផ្្ុយ 
ចៅេញិខបរជារោ ៃ កងកំោំង្បោបោ់េុធ      ្្រូេោៃចគ បញូ្ៃ មក  ជួយ�ការពារ្ករុម �ុ៊ៃកាប ់
ច�ើចៅេញិ។ អនាកដលឹកនាសំ�គមៃម៏ៃិដលឹងថ្គួរចធ្ើអ្តីែ្ះ ច�ើយកគ៏្្ម ៃៃរណាោ្ចោះ្សាយ

 សាថា ៃភាព ចៃះ ោៃខដរ9។

9  ប្រភពពីមមឃំុ និងមមសហគមន៍ 

រូបភាព៧៖ អនាកភូមអិំពាេនាេឲ្យបញ្ឈបក់ារកាបច់�ើ ៃិង �ូសឆ្យដតីចៅតាខេង



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ភាពអស់សង្មឹរបស់សហគមន៍ក្នុងការពយាយាមការពារពមពស�ី

ស�គមៃជ៍ៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ជាច្ ើ្ៃោៃចប្ជាញា ការពារ ៃិងអភរិក្សធៃធាៃធម្មជា្ិ។
ពួកគ្្រ់ាមរារ ្វ៉ា រារាងំ្ករុម�ុ៊ៃមៃិឲ្យកាបច់�ើ   ច�ើយោៃោកញ់្្ិម្ងច�ើយម្ងចទៀ្

 
ចៅរោឋា ភ ិោល។ ប៉ុខៃ្ទតីបំផុ្្ ពួកគ្្ ់ចៅខ្ម ិៃោ្ ការពារន្ពច�ើរាងំចនាះោៃ។ ពួកគ្្ ់
្្រូេោៃចគរាយ ការណ៏ថ្ោៃទទួលរងៃូេការវាយដំ    ៃិងគំរាមកំខ�ងពតីសំណាកក់ង កំ ោំង 
្បោប ់ោេុធខដល ការពារ ្ករុម�ុ៊ៃកាប ់ច�ើរាងំចនាះ។ 

“ច្ើចយើង ោ្ ប្លឹង រោឋា  ភោិល ៃងិ្ករុម�ុ៊ៃចោយរចបៀបណាចៅចពលខដលរោឋា ភោិល  
ោៃ គ្ំ្ ទ  ៃិងរកសុតីជាមយួ្ករុម�ុ៊ៃ?”  ោៃចលើកច�ើងចោយសកម្មជៃរោនា កច់ៅកនាុងស�គមៃ។៍

 សកម្មជៃការពារន្ពច�ើ   ដច៏ឆនាើមរោនា កច់ៅភូមផិ្េ   ខដល្្រូេោៃពិៃព័យចោយចម�ុំ 
បន្ាប ់ពតីគ្្ោ់ៃ ដលឹកនាអំនាកភូមចិធ្ើការ្វ៉ា្បឆ្ងំ ៃលឹង្ករុម �ុ៊ៃ។ ្្ង់្ ំណុ្ ចៃះច�ើយ  ខដល 
ចធ្ើ ្បជា  ជៃរោៃការ្ពរួយោរម្មណ៏ ៃិង្សង្ក្ិ្្្ំចពាះរោឋា ភោិល    ខដលែ្ះការ គ្ំ្ ទដល់ 
ពួក គ្្ ់ ដូច្នាះសរោជិកស�គមៃ ៍ន្ព ច�ើ  ជាច្្ើៃ ោៃ្ូលរមួកាបច់�ើ  ៃិងរោៃភាពអៃ្ះ 
សារកនាុងការរក ្ោកព់តី សកម្មភាព កាបច់�ើ ខដល កំពុងខ្ ចកើ្រោៃច�ើង ចរាះបតីជាពួកគ្្់្ ូល

 រមួ ឬមៃិ្ូល រមួកច៏ោយ។ 

ការពមងីកពផទៃដីស្វីចំការរបស់អ្កភូមិ

កិ្ចា្បលឹងខ្បងរបស់ស�គមៃ ៍គឺែិ្ែំការពារន្ពច�ើចោយកនាុងចនាះពួកគ្្ោ់ៃចដើរ
ោមលបា្  ការពារ្ំបៃន់្ព្កាស់ ខដល  រោៃ ច�ើ ្បណតី ្ច្ ើ្ៃ។    ចៅចពលខដល្ករុម �ុ៊ៃ 
កាបច់�ើោៃចាកច្ញពតី្ំបៃច់នាះ     ស�គមៃច៍ផ្្សងចទៀ្   ោៃសំរុក្ូលចៅ្្រួស ្តាយ 
រុករាៃដតីចធ្ើ្ំការ។ សកម្មភាព ចៃះោៃ   ចធ្ើ  ឲ្យ  ន្ព ច�ើ ោ្ ់បង1់0កាៃខ់្ រោៃសៃ្ុះចលឿៃ ។  

10  រោយការណ៏ខដលរកច�ើញចោយ្ករុម្សាេ្ជាេ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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៥. តពមលាឈ�ើបបណីត  

្នម្ច�ើ្ បណតី ្រោៃចផ្្សងៗគ្នា ចៅតាម្ំបៃច់ៅតាម្បចភទច�ើ   តាមទំរង ់រូបរាង 
តាម លកខេណៈ  ៃិងតាមគុណភាពរបស់    ច�ើ (្នម្របស់ច�ើ   ៃិង្បចភទច�ើរោៃពៃ្យល់ ចៅ 
កនាុង ឧប សម្ពព័ៃ្១ ភ្ាបម់ក ជាមយួ ្សាប)់។   ោជតីេកម្មច�ើដស៏កម្មបំផុ្្  គឺ្បចភទច�ើ្ កញូង  
ធនាង ់ នាងៃួៃ    ខដល កំពុង ខ្ រោៃ  ្ ្មរូេការែ្ពស់ចៅចលើទតី ផ្សារអៃ្រជា្ិ   បន្ាបគឺ់្បចភទច�ើ 
សុ្កម  ។   ្ំចពាះ្នម្ ច�ើ្ បណតី ្ ្្រូេោៃកំណ្ច់ៅតាម ្ប ចភទ   ច�ើ  រូបរាង  ៃិងមុែកា្ ់
របស់ វាសំរាប ់ច�ើនាងៃួៃរោៃ្នម្ចទ្រដងច្ ើ្ៃជាង ច�ើ ធនាង។់  

្បចភទ ច�ើ្ កញូង ្្រូេ ោៃ ចគគិ្កនាុង្នម្៥ចៅ១០ដុោ្រកនាុង មយួ គតី�ូ រោៃៃព័យថ្ 
ច�ើ្ កញូងកនាុង មយួខម៉្ ្គូបរោៃ្នម្ចស្មើៃលឹង  ៥មុៃឺ ចៅ១០មុៃឺដុោ្រ  ចៅ ចលើ ទតីផ្សារចែ្្រ្ៃ 
គិរ តី។    ្ំចពាះចងឿ ្កញូង េញិ រោៃ្នម្ចាបព់តី១០មុៃឺចៅ២០មុៃឺ ដុោ្រ  (ខដលក្មរកោៃអនាក
ទិញណាស់ច្ពាះការនាចំ្ញ   គឺែុស្បាបច់�ើយរោៃខ្អនាកកាបច់�ើខដលរោៃឥទឋាិពល    ឬ 
អំណា្ខ្ាងំប៉ុចណា្ណ ះខដលោ្ហ៊ាៃកាប ់   ច�ើយ ច�ើ  ្បចភទ ្កញូងចសៀម    រោៃ្នម្ ចាប ់
ពតី  ១ ោៃ   ្ោខំសៃដុោ្រ    ៃិង ោ្ ច�ើង ដល់  ២ោៃ  ដុោ្រកនាុង ១ម៣  ចៃះចបើតាម្នម្ទតីផ្សារ
ចៅ្បចទស្ិៃ។   ្កញូង ជា ្បចភទច�ើ ហាមឃា្ ់  ដូច្នាះអនាកកាបច់�ើភាគ ច្ ើ្ៃ ោៃកបវ់ា 
ោកទុ់កកនាុងដតី   ច�ើយ្្រូេ្ំណាយ ១៥០០ដុោ្រកនាុងមយួខែ ចដើម្បតី កំុឲ្យមៃុស្សនាគំ្នា ៃិោយ 
ែចារខាចា យ11។

11  រោយការណ៏្សាេ្ជាេរបស់អង្គការភានា កង់្រអចងរា្បរសិាថា ៃ

រូបភាព៨៖ ្ំការរាៃថ្មតីរបស់ជៃជា្ិកាចេ ៉្ ចៅតាខេង



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ទិៃនាៃព័យខដលោៃមកពតីចគ�ទំពព័រោលតីោោ (Alibaba)   ោៃបង្ហា ញថ្ ច�ើ្ គញូង  
គឺ ជា្បចភទច�ើខដលរោៃ ្ នម្ជាងចគបំផុ្្រ�ូ្ ដល់  ១ោៃ ដុោ្រ    សំរាបទ់ំ�ំច�ើកំរាស់ 
មុែកា្ ់៨០សម x ២២០ x ១០សម ។ 

៦. អាជីវកម្មឈ�ើបេង់បរាយធំឈៅឈខត្តរតនគិរ1ី2

ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ  រោៃទតីតាងំចៅភាគខាងចជើង ចែ្្រ្គិរ តី ៃិងស្លឹងខ្្ង។ ្ករុម �ុ៊ៃ
ជា ច្ ើ្ៃោៃ ចធ្ើការកាបច់�ើជុំេញិ    ឬចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ    ខដលរមួរោៃ្ករុម�ុ៊ៃោៃ រ៉ោឌតី ្គរុប   
្ករុម �ុ៊ៃ ឧកញ៉ា ឧកញ៉ា  គិ្  ចមង៉្គរុប  ្ករុម�ុ៊ៃឧកញ៉ាលលឹម ប៊ុណា្ណ  ្ករុម�ុ៊ៃម៉ុងឬទ្តី ្ករុម �ុ៊ៃ
 ចេៀ្ ណាម �ព័ងោញ ោ៉ ឡាយ ្ករុម �ុ៊ៃ  ជាងំលតី ៃិង ្ករុម�ុ៊ៃ ខមៃ៉សារុៃជាចដើម។  ការកាប ់
ច�ើ ោៃចាប ់ចផ្្ើម ចៅ កនាុង ឆ្នា ២ំ០០៦ ៃិងបៃ្ រ�ូ្ដល់ឆ្នា ២ំ០១៣។ ការកាបច់�ើចៃះគឺចផ្្្

 យកខ្ច�ើ ្បណតី ្  រោៃ ្ នម្ដូ្ជា ្កញូង ចបង នាងៃួៃ   ចដើម្បតីបំចពញតាម្្មរូេ ការ ទតីផ្សារ 
របស់ ្បចទស ្ ិៃ  ចេៀ្  ណាម ៃិងឡាេ។ ចាបត់ាងំពតីចដើមឆ្នា ២ំ០១៣ ្ករុម�ុ៊ៃ រាងំចនាះ កោ៏ៃ 
ដកែ្ួៃចោយរោៃ ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាព   ្គរុប    មកជំៃួសកនាុងការបៃ្កាប់្ បមូលទិញស្ុកទុក  ៃិង 
ដលឹកជញូ្ៃច�ើ្ បណតី ្ ជា្ំ�រ    ៃិងផ្្្ម់ុែចៅកនាុង ្ ំបៃ ់ចៃះ   ៃិងចៅទូរាងំ្បចទស កម្ពុជា 
រាងំមូល។

ចៅឆ្នា ២ំ០១៣  ចមការរបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព    ោៃ ចធ្ើការ្រចារជាមយួស�គមៃ ៍
ន្ពច�ើ   ៃិងោជាញា  ធរ  មូល ោឋា ៃ ឲ្យ  លកច់ដើមច�ើ។     ្ករុម�ុ៊ៃោៃ្ោបដ់ល់្បជាជៃថ្ែ្ួៃ 
ទទួល ោៃ  សិទ្ិ  ៃិងោជាញា បព័ណ្ណ ពតីរោឋា ភោិល  ្ពម រាងំ រោៃសិទ្ិ្បមូលច�ើពតី្ំបៃស់ម្បរាៃ 
រាងំអស់។  ចបើចរាះបតីជាស�គមៃ ៍ឬោជាញា ធរមូល ោឋា ៃ មៃិ យល់ ្ពមឲ្យកាបច់�ើ កច៏ោយចៅ 
កនាុង្ំបៃែ់្ះ្ករុម�ុ៊ៃោៃ ព្ង្យ កំោំង កម្មករ្ូលចៅ កាបច់�ើកនាុង្ំបៃន់្ព ខដលស�គមៃ ៍
ោៃ ច្បើ ្ោស់ ៃិងចៅកនាុង ឧទយាៃជា្ិផ្ងខដរ។ អនាកកាបច់�ើ ្្រូេ ោៃ ការពារ ចោយកងកំោំង
្បោបោ់េុធរោៃ រាហាៃ ចបអ៉លឹម ៃិងមសៃ្តីបរសិាថា ៃ ជាចដើម។  អនាកភូមោិៃ ដលឹង ថ្ គ្្ម ៃ ្ ំណុ្ 
ណាមយួ ខដល ្្រូេ ប្លឹង ចទ     ចោយសារខ្្ករុម�ុ៊ៃកាប ់ច�ើចៃះ   រោៃការគ្ំ្ ទពតី រោឋា  ភ ិោល 
 ្គបជ់ាៃថ់្នា ក។់   ន្ពច�ើ ចៅកនាុង ្ ំបៃ ់កា រពារ្្រូេោៃកាបប់ំផ្្ញ  កម្មករ្្រូេោៃ ផ្្ល់ជូៃៃូេ 
រណាយៃ្ ៃិងច្បងសំាង ច�ើយចៅខកច�ើភាគច្ ើ្ៃជាកង កំោំង្បោបោ់េុធ  ្បមូល ច�ើ 
ៃិង ដលឹកជញូ្ៃចៅចដប៉ូច�ើ13។  ចមភូម ិចម�ំុ  ោៃបញចាុ ះបញចាូ ល្បជាពលរដឋាកាបច់�ើ លក ់ឲ្យ 
្ករុម �ុ៊ៃ ចមភូម ិចម�ំុរាងំចនាះោៃ ្ោប ់អនាកភូមថិ្្ករុម�ុ៊ៃទិញច�ើធនាង ់នាងៃួៃ ៃិង្កញូង
្គប់្ បចភទ។

12  សំភាសៃជ៍ាមយួអនាកកាបច់�ើ ោជាញា ធរ ៃិង កម្មករ
13   សំភាសៃច៍ៅកនាុង�ុំកូកឡាក ់្សរុកេ ឺុៃនស ៃិង�ុំតាខេងច្កាម ្សរុកតាខេង
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រូបភាព ៩៖ អនាកកាបច់�ើសំចលៀងរណាយៃ្ចរៀប្ំកាបច់�ើចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ

ការចសើុបអចងរា្របស់ចយើងោៃរកច�ើញថ្ អនាកភូមចិជឿជាក ់ថ្ ្ករុម �ុ៊ៃ ចៃះ ោៃចោក 
្ោស់  ស�គមៃ ៍ជៃជា្ិ ចដើម ភាគ្ិ្    ចោយ កសាង ទំនាក ់ទំៃង ោ៉ង ជិ្ សនាិទ្   ៃិង ការ ចជឿ 
ទុក្ិ្្ ជាមយួ ្បជាជៃ។ ឧរា�រណ៏អនាកភូមមិយួ្ំៃួៃោៃៃិោយថ្  ចមការ ោៃ ចរៀប្ំ ពិធតី  
សាសនា ៃិង ជបច់លៀងមុៃ ចពល ្ ុះ កិ្ចា ្ពម ច្ពៀង ។  ពួក ចគ ោៃកាប ់ចគ្ ៃិង ្កបតី ចធ្ើមហាូប ផ្លឹក  
្សាចបៀ រ ABC    ជាមយួ ្បធាៃ ស�គមៃ ៍ ៃិង ោជាញា ធរ មូលោឋា ៃ ។    អនាកភូម ិចចាទ្បកាៃថ់្    
ចៅ ចពល ខដល្បធាៃស�គមៃោ៍ៃ្សេ លឹង    មសៃ្តី ្ករុម �ុ៊ៃោៃ ឲ្យគ្្ ់្ ុះ �្ថាចលខា ចលើ កិ្ចា 
្ពម ច្ពៀង  ។   ចមការោៃ ផ្្ល់សំភារ:សំណង ់ ៃិង ការ គ្ំ្ ទ ខផ្នាក  �ិរញញា េ្ថាុ ដូ្ ជាម៉ូ្ូ ស្រោប ់ 
ចម ភូម ិ   ៃិង ្បធាៃស�គមៃ ៍។   ពួក ចគ ក ៏ោៃ ផ្្ល់ �ិរញញាប្បរាៃ មយួ  ្ ំ ៃួៃ នៃ ការ សាងសង ់
សាលចៅកនាុង ភូម ិ  ៃិងសា្ព ៃ ្ ូ្ មយួ កខៃ្ង(សូមចមើលកនាុងឧបសម្ពព័ៃឋា១៥) ។   ចម�ំុ ែ្ះ ្្រូេ ោៃ 
ចគផ្្ល់ ឲ្យ  ពតី ១០០០ ចៅ  ៣០០០ដុោ្រ  ចៅ ចពលចាបច់ដើម នៃ ពិធតី   ែណៈ ចពល ខដល ្បធាៃ 
ភូម ិមយួ ្ ំៃួៃ  ោៃពតី ៣០០ ចៅ ៦០០ដុោ្រ។ ្បធាៃ ស� គមៃ ៍  ្្រូេ ោៃ ចគបង់្ ោក ់ឲ្យសរុប
រាងំអស់ ២៥០០ដុោ្រ  ប៉ុខៃ្បងជ់ា៣ដំណាកក់ាល  ៃិង ម៉ូ្ូមយួច្គឿងផ្ងខដរ ជា  ថនាូរ ៃលឹ ងការ 
យល់្ពមឲ្យ កាប ់ច�ើ ចៅ កនាុង្ំបៃ ់ន្ព ស�គមៃ ៍14។

ចលើសពតីចៃះសរោជិក ស�គមៃ ៍   ៃិង ោជាញា ធរ មូលោឋា ៃោៃ ទទួល លុយ ពតី ឡាៃ ខដល 
ោៃដលឹក ច�ើ  ឆ្ង កា្ ់ប៉ុស្ិ៍ ្្រួ្ ពិៃិ្្យ  ឬ ឆ្ងកា្ភ់ូម ិោ្សព័យ ចលើ ឋាៃៈ ៃិង្ួនាទតី របស់ ពួកចគ ។
ចមភូម ិចៃះ ្្រូេ ោៃ ចគ បង់្ ោក ់រវាង ៣មុៃឺចរៀល ៃិង ៥មុៃឺចរៀល  ែណៈ ចពល ខដល ចម�ំុ   ៃិង 
ចម ដលឹក នា ំស� គមៃោ៍ៃកនាុងរោនា ក់ៗ ្ំៃួៃ ១០មុៃឺចរៀល  ។ ប៉ូ លតី ស   ចបអ៉លឹម    មសៃ្តី បរ ិសាថា ៃ   ៃិង  
មសៃ្តី អភរិក្ស ្្រូេ ោៃ បង ់ កនាុង ្ ចន្ាះ ពតី២០មុៃឺចរៀល ៃិង ៤០មុៃឺចរៀល ។ 

14   ្បភពមកពតីសកម្មជៃន្ពច�ើ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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�ុំែ្ះទទួលោៃ ្ោក ់ច្ ើ្ៃជាង�ុំដន៏ទចទៀ្      វាោ្សព័យចលើទំ�ំន្ពច�ើ ចៅកនាុង 
�ុំចនាះ ឧរា �រណ៍ ដូ ្ ជាចៅ�ុំតាខេងច្កាម ្្រូេោៃចគឲ្យ៣០០ដុោ្រ កនាុងមយួភូម ិច�ើយ 
មយួចជើងៗ  ទទួលោៃ១០មុៃឺចរៀលពតី ឡាៃ ដលឹ កច�ើខដលោៃបៃ្អស់រយៈចពលជាច្្ើៃខែ។  
ប៉ុខៃ្ចៅចពល ន្ពច�ើអស់ មៃិរោៃការ កាប ់ច�ើ បៃ្ចៅចទៀ្ចទ  ច�ើយការ ឧប្ថាមភា ថេកិាក៏្ ្រូេ 
្បជ់ាសាថា ពរ។

្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប   ្្រូេោៃចចាទ្បកាៃថ់្ចោក្ោស់អនាកភូម។ិ  អនាកភូម ិ អះោង 
ថ្្ករុម �ុ៊ៃ  ចៃះ  ោៃ ្ ូល មក ៃិងកាបយ់ក ច�ើ ្បណតី ្អស់    ប៉ុខៃ្ មៃិោៃ ផ្្ល់ការ អភ ិេឌ្ឍៃ ៍
អ្តី រាងំ អស់។  សូម្បតីខ្ផ្្ូេខដលោៃែូ្ខា្ចោយសារឡាៃដលឹកច�ើ  ក៏្ ករុម�ុ៊ៃមៃិោៃជួស 
ជុលឲ្យេញិខដរ។ ធៃធាៃ ធម្មជា្ិ្្រូេោៃោ្ប់ងន់្ព ច�ើ ក៏្ ្រូេ ោៃ បំផ្្ញ រាងំ្សរុង ច�ើយ 
ជតីេភាពរស់ចៅកាៃខ់្ការលំោក ជាងមុៃឆ្ងៃ យណាស់។   ្ំបៃច់ផ្្សងចទៀ្   ្ំណូលខដល ោៃ 
មក ពតី ផ្លអៃុផ្ល ន្ពច�ើ ឬ ចទស្រណ៍ធម្មជា្ិ  ្្រូេ ចែសាះ អស់រលតីង ។

កិ្ចាសៃយារវាងចមភូម ិៃិងចមដលឹកនាសំ�គមៃ៍្ ំៃួៃ៤ រមួរោៃភូមរិ ៉ុក ឡាមយួ ឡាន�  
ៃិង ្តាកស់ថាិ្កនាុង�ុំកូកឡាក ់  ្សរុកេុៃឺនស    ជាមយួៃលឹងចមការរបស់្ករុម �ុ៊ៃ   ្ទតីភាព រោនា ក ់
ច ្្ម ះ �ូម �យ ោៃ សរចសរថ្ៈ អនាកភូមោិៃអៃុញ្ញា ្ិឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប ចធ្ើការកាប ់
ច�ើចៅកនាុងន្ពខដលស�គមៃរ៍ាងំចៃះ  ច្បើ្ោស់ចាបព់តី ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៣   រ�ូ្ដល់ខែ 
កករាោ ឆ្នា ២ំ០១៤។  ជាថនាូរចោះដូរ្ករុម�ុ៊ៃ ៃលឹងសងអ់គ្រ ៤ ៃិងសា្ព ៃមយួ (ចមើលឧបសម្ពព័ៃ្

 
១៥)។ គិ្ ្ ល្ឹមខែមថុិនា ឆ្នា  ំ២០១៤ ្ករុម�ុ៊ៃោៃកាបច់�ើ្ បណតី ្ោ្ សៃ្លឹងដល់្បចទស
ឡាេកនាុ ង្ំបៃឧ់ទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ។ ចោងតាមសកម្មជៃន្ពច�ើជាច្្ើៃអនាកកាបច់�ើ្ បណតី ្ 
កនាុងអ្តា្ំង្យ១០ គតី�ូ ខម៉្ ្ កនាុងមយួ ខែ។     ភូមដិនទចទៀ្កោ៏ៃសថាិ្ច្កាមសរោ្ព ធនៃការ
កាបច់�ើចៃះខដររមួរោៃភូមកិា ពតីៃ(គតីរ តីេងសាច្កាម)   ភូមតិាខ�(គតីរ តីោស់ច្កាមច ្្ម ះកនាុងខផ្ៃទតី 
រដឋាោល)  ភូមោិកខ់ក ភូមចិាម ភូមិ្ សមរ៉ ភូមអិូរខានា ង ភូមអិូរ្ង ភូមអិុតីទុប  ៃិងភូមកិងណក។

ច្ៅពតីការទិញច�ើ ពតី្ំបៃ ់ន្ព ស�គមៃ ៍ ចមការ ជំៃួយ ការ   ឬចៅខកច�ើ កោ៏ៃឲ្យ
 

អនាក ភូម ិមយួ្ំៃួៃឲ្យកាបច់�ើចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិ  ចពលែ្ះពួកចគ ោៃទិញច�ើ�រពតីជៃជា្ិ 
ចដើម ភាគ ្ ិ្  ឬពតីជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ ឡាេ  ខដលជារោចា ស់ចដើមច�ើ ឬអនាកខដលោៃរកច�ើញ 
ចដើមច�ើ ចៅ កនាុងន្ព។ ចដើមធនាង�់រមយួ ចដើមរោៃ អងរា្ផ់្ចាិ្ ៣០សមរោៃ ្ ំនល២០០ដុោ្រ ។ 

 
អនាកលក ់    ទទួល បៃ្ុកោញ់ថ្នា ចំធ្ើសញ្ញា  សំគ្ល់ ថ្    ចដើមច�ើមយួណាខដល្្រូេកាបរ់លំំ។ 
ស�គមៃ ៍ៃិងោជាញា ធរ មូលោឋា ៃែ្ះោៃចចាទ្បកាៃម់សៃ្តីរុកាខេ ្បរ៉ោញ់  ៃិងអនាកលបា្ន្ពមយួ
្ំៃួៃខដលោៃគ្ំ្ ទចោយអង្គការអភរិក្សអៃ្រជា្ិថ្     ោៃលកច់ដើមច�ើធនាងឲ់្យចៅខកច�ើ 
ខដលោៃដលឹកជញូ្ៃច�ើពតី្ំបៃ ់អភរិក្សេៃឺនសចសៀមោ៉ង  ចៅអូរកាសុតីបចៅឲ្យចដប៉ូមយួ្ំៃួៃ
ចដើម្បតីចធ្ើការនាចំ្ញ។ ការកាបច់�ើចៅ កនាុង្ំបៃអ់ភរិក្សចៃះោៃចកើ្រោៃច�ើង ចៅចពលខដល

 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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បុគ្គលិកជាៃែ់្ពស់របស់អង្គការ អភរិក្ស អៃ្រជា្ិ   ោៃច្ញចៅទតី ្ករុងដូ្ជា ភនា ំចពញ    ឬ ចៅ នថងៃ 
�ប ់ស្រោកជាចដើម15។

រូបភាព១០ ៃិង១២៖ ការសំគ្ល់ចដើមច�ើ ៃិងការ្បមូល្ំៃុ្កូអរចោចណសំគ្ល់ការកាបច់�ើចោ
យ្ទតីភាព ្គរុបចៅ ភនាំ្ កាយ ៃិងចសៀមោ៉ង  

៦.១ អាជីវកម្មឈ�ើបបណីត

អនាក កាប ់ច�ើ រាងំ អស់ ្្រូេ ខ្ លក ់ច�ើ របស់ ពួក ចគ ចៅឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព ្គរុប ។   អនាក 
កាប ់ច�ើ ោៃ ៃិោយ ថ្  ្បសិៃចបើ ច�ើ ្្រូេ ោៃ ដលឹក ច្ញ ពតី ន្ព    ច�ើយមៃិ  លក ់ចៅឯចដប៉ូ្ទតី 
ភាព ចនាះ ចទ ចនាះវាៃលឹង្្រូេោៃចគ រ លឹបអូស  ច�ើយ នា ំយក ចៅ ចដប៉ូ ។ ចរាះ ជា ោ៉ង ណាកច៏ោយ   
អនាក កាប ់ច�ើ ជា ច្ ើ្ៃ ោៃ ពយា ោម  កនាុង ការ លក ់ចោយ ផ្្ល់ ចៅ ទតី ផ្សារ ចសរ តី     ចដើម្បតី ទទួល ោៃ 
្នម្ ែ្ពស់ជាង ។   ការ កាប ់ច�ើ ោៃ ៃលឹង កំពុង បៃ្ ចៅ កនាុង ្ ំបៃច់ៃះ តាងំ ពតី ឆ្នា ២ំ០០៤  ចៅចពល 
ខដល ្ករុម �្មួញ   ចាប ់ចផ្្ើ ម ទិញ ្កញូង ៃិង ចបង។   ច្កាយ មក ចទៀ្ ្ករុម �្មួញ  ោៃ ចាបច់ផ្្ើម 
ទិញ នាៃៃួៃ ៃិងធនាង ់ ច�ើយចៅ កនាុង ឆ្នា  ំ២០១៤      ពួក ចគ ោៃ ចាប ់ចផ្្ើ ម ទិញច�ើសុ្កមបៃ្ 
ចទៀ្។   ចៅកនាុងភូមជិាច្្ើៃ អនាកភូមមិយួ ្ ំៃួៃ  ោៃ កាប ់ច�ើ្ បណតី ្ោកគ់រទុកចៅច្កាយ
ផ្្ះរបស់ពួកចគរង ់ចា ំចៅខក ច�ើមក ទិញ។    យូរៗ ម្ង ពួក ចគ យក  ច�ើ  រាងំចនាះ ចៅ លក ់ចៅ ឯ 
ចដប៉ូ ចៅឯចែ្្   ឬ ក ៏ដលឹក ជញូ្ៃចោយ  ផ្្ល់  ចៅ កាៃ ់្ពំ ខដៃ ចេៀ្ណាម   ឬ ្ពំខដៃ ឡាេ   ខដល ជា 
កខៃ្ងោ្ ទទួល ោៃ ៃូេ្នម្ ែ្ពស់ ជាង ចៅ តាមទតីផ្សារ កនាុង ្សរុក  ឬ្នម្ចៅ តាម ចដប៉ូ ។   �្មួញ 
ភាគច្ ើ្ៃ មៃិ ្ ង ់លក ់ច�ើ ចោយ ផ្្ល់ ចៅ ្ករុម�ុ៊ៃ ច្ពាះ្ករុម �ុ៊ៃឲ្យ្នម្ ្ ល្ឹមខ្ពាកក់ណ្ាល
នៃ្នម្ ចៅ ចលើ ទតីផ្សារចសរ តី។   �្មួញ កាប ់ច�ើ ែ្ះ   ោៃ លក ់ចោយ  ផ្្ល់ ចៅឯ ផ្សារ  តាម ្ពំខដៃ  
ខដលរោៃ ទតីតាងំ សថាិ្ចៅ ្ ចន្ាះរវាង ្ពំខដៃ កម្ពុជា -ចេៀ ្  ណាម ៃិងកម្ពុជា  ឡាេ ឬតាម្្ករចបៀង
នានាជាចដើម ។ 

15  សំភាសៃជ៍ាមយួអនាកភូមអិុតីទូប
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�្មួញ ច�ើ ឯកជៃ   ្្រូេ ខ្ បង ់ឲ្យកំោំង្បោប ់ោេុធ    ្បសិៃ ចបើ ពួក ចគ រោៃ បំណង 
្ង ់ចគ្ ពតី  ្ទតី ភាព ្គរុប ។  ្បសិៃ ចបើ ពួក ចគ មៃិ ោៃ បង់្ ោកច់ទ    ច�ើ ្បណតី ្ របស់ ពួក ចគ ្្រូេ 
ោៃរ លឹប អូស  ច�ើយ្បគល់ ចៅ ឲ្យ ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព   ចោយសារខ្កង ករ្ោងំ ្បោប ់ោេុធោៃ 
ដលឹងថ្     ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព  រោៃសិទ្ិ ផ្្្ ់មុែ ចលើ ន្ពច�ើ ។  ្បសិៃ ចបើ ច�ើ ្្រូេ ោៃ ដលឹក តាម ម៉ូ្ូ 
្្រូេបង ់្ោកឲ់្យ ោជាញា  ធ រ  ចៅ តាមផ្្ូេពតី្ចន្ាះ៥ចៅ  ១០ដុោ្រ។  ្បសិៃ ចបើ ការ ដលឹក ជញូ្ៃ តាម 
រុមឺក៉ម៉ូ្ូ  ចសា �ុ៊យ  ្្រូេ បងព់តី្ចន្ាះ ២០ចៅ២៥ដុោ្រច�ើយ ្បសិៃចបើ ដលឹក តាម រថយៃ្(២ ចតាៃ)
គឺបង់្ ចន្ាះ៥០ ចៅ១០០ ដុោ្រ ។ ចដើម្បតីដលឹកជញូ្ៃ ច�ើ ្បណតី ្ ខដលរោៃបររិោណច្្ើៃ  អនាក 
លក ់្្រូេ ខ្ ោក ់ពាក្យ សំុ ការអៃុញ្ញា ្ិ ជាចាោំ្ ់។  ពួក ចគ ្្រូេ ខ្ រោៃ លិែិ្  អៃុញ្ញា ្ិចផ្្រច ្្ម ះ  
(PC/B) ៃិង លិែិ្ផ្្ល់ោជាញា បព័ណ្ណ  (LP/B)  ខដល ច្ញ ចោយ រដឋាោល ន្ព ច�ើ ចដើម្បតី ដលឹក ជញូ្ៃ 
ចៅ  កនាុង  ្បចទស    ៃិង  ោជាញា  បព័ណ្ណ  ពតី រោឋា ភោិលកនាុង ការ នា ំច្ញ ច�ើ ចៅ ច្ៅ ្បចទស ចោយ្សប  
តាម ៃតី្ិេធិតីរដឋាោល ន្ពច�ើ ។ ោជតីេកម្ម ឯកជៃ ោ្ទិញ ច�ើ ពតី ចដប៉ូ្ទតី ភាព ោៃ   ប៉ុខៃ្វានថ្ ជាង 
្នម្ ទតីផ្សារ ។   វា្្រូេោៃចគចធ្ើការ អះ ោងបញ្្ក ់ថ្  ្ករុម �ុ៊ៃ ចៃះ ោៃ ជួយ� សំ រប សំ រលួ   ៃិង 
ផ្្ល់ ៃូេ    ោជាញា  បព័ណ្ណ  ស្រោប ់ការ ដលឹក ជញូ្ៃច្ញ    ចោយ មៃិចាោំ្ ់្្រួ្ពិៃិ្្យ ខឆកចឆរលអែិ្លអែៃ ់
អ្តីច�ើយ 16។

៧. ្លប៉ះពាលព់នវិនាសកម្មពបពឈ�ើ

ការោ្ប់ងន់្ពច�ើ     ោៃផ្្ល់ផ្លបះ៉ពាល់ជាច្ ើ្ៃដល់ជតីេភាពរស់ចៅរបស់្បជា 
ពលរដឋា។    ្បចភទ ស្្ ៃិងជតីេៈ្្មរុះ្្រូេោៃោ្ប់ង ់ច�ើយ្បចភទស្្   ៃិងរុកខេជា្ិក្មគឺ 
្ប�ម មុែៃលឹង ការ ផុ្្ពូជចោយសារខ្ការ�ូសឆ្យន្ពច�ើ។    ច�ើយបញ្ហា ចៃះ ជាកត្ា 
ខដលបណ្ាល ឲ្យ ចទស ្ រណ៍ ធម្មជា្ិរោៃការសាបសូៃ្យ   ៃិងផ្លបះ៉ពាល់ចោយសារខ្ការ 
បខ្ម  ប្មរួល ោកាសធា្ុរោៃការចកើៃច�ើង។     ជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ខដល ោ ្សព័យ  ផ្លចលើ 
ន្ពច�ើតាមខបប្បនពណតី  ោៃ ោ្ប់ង ់ជំចៃឿ  ៃិងចស្ក្តីទុក្ិ្្ច�ើយ្្រូេោៃចគចមើលច�ើញ
ថ្ការអៃុេ្្ទំចៃៀមទំោប ់ េប្បធម ៌ ្បនពណតី តាមក៏្ ្រូេ្ុះចែសាយ/អៃថ់យ។  ចលើសពតីចនាះ 
ោ្ប់ង ់មរ្ក ន្ពច�ើ សំរាប ់មៃុស្សជំនាៃ ់ច្កាយ។ ចរាះបតីជាស�គមៃ ៍រមួរាងំរោឋា ភោិល  
ោៃ ដលឹង ្ បាស់ពតីផ្លបះ៉ពាល់នៃការ ោ្ ់បង ់ន្ព ច�ើកច៏ោយ      កព៏ួកចគចៅខ្បៃ្ការកាបវ់ា 
ចោយសារ ការអូស  រាញ នៃភាពសម្ូបរណ៍សបបាយ  ោៃចោយសារោជតីេកម្ម ច�ើចោយមៃិ 
ែ្ល់ ថ្វាោៃ្ ល្ឹមខ្ រយៈចពល ែ្តីក ៏ចោយ។

16  ្បភពៈ អនាកកាបច់�ើ ៃិងមសៃ្តីរដឋាោលន្ពច�ើ
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៧.១ ការបាត់បង់ចំណូល និងនិរន្តរភាព 17

្បជាពលរដឋាចៅចែ្្រ្ៃគិរ តី  ដលឹងថ្ពួកចគោ្រក្ោកោ់ៃពតីការកាបច់�ើ  ច�ើយក ៏
ដលឹងផ្ង ខដរ  ថ្ មុែ  របរចៃះ គឺវាែុស្បាប ់  ្បថុយ្បថ្ៃៃលឹងការចាបែ់្ួៃ ចៅ នថងៃណាមយួជាមៃិ 
ខាៃច�ើយ។ ចរាះបតីជាោ៉ងណាែណៈខដលអនាក កាប ់ច�ើ រោៃ្ំៃួៃ្ិ្ ប៉ុខៃ្្ំៃួៃអនាក្បមូល 
ផ្លន្ពច�ើ ៃិង អៃុផ្លន្ពច�ើ ៃិងអនាកខដលរស់ចៅោ្សព័យ ចៅចលើជតីេៈ្្មរុះ ៃិងន្ពច�ើ 

17  ្បភពមកពតីោជាញា ធរមូលោឋា ៃ ៃិងចមដលឹកនាសំ�គមៃ ៍

រូបភាព ១៣៖ ការោិលព័យ្ទតីភាព ៃិងរថយៃ្រោៃបង្ហា ញស្ាកសញ្ញា ្ទតីភាព ោៃលុង រ្ៃគតីរ តី

រូបភាព១៤៖ រាហាៃ្នថ្្នម្ច�ើតាមទូរសព័ព្ខដលរោៃមុែកា្៥់០សម ច្ ើ្យខាងលិ្ 
ទចៃ្ចសសាៃ េុៃឺនស
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គឺរោៃ្ំៃួៃច្ ើ្ៃ។  អនាកកាបច់�ើចៅកំរ ិ្ ស�គមៃែ៏្ះោៃ្អែូញខ្អែរថ្្ោកខ់ដលពួកចគរកោៃ
ពតីការ កាប ់ច�ើ   គឺ្គប ់្គ្ៃសំ់រាបខ់្ការ្ំណាយចលើជតីេភាព ្បចានំថងៃរបស់ពួកចគខ្ប៉ុចណា្ណ ះ      
វា មៃិ ោ្ ចធ្ើឲ្យជតីេភាពរស់ ចៅរបស់ពួកចគរោៃភាព រ តីក្ំចរ ើៃ ចោយសារ ខ្ កាប ់ច�ើ ចនាះច�ើយ។

  ពួកចគោៃៃិោយថ្្ោក់្ ំចណញពិ្្ោកដគឺធ្ាកច់ៅចលើនដរបស់ចៅខកច�ើ ៃិង្ករុម�ុ៊ៃ
ខដលោៃចកង្បេ ព័ញចា  កំោំង កម្មករ ៃិងអនាកភូម។ិ 

អនាកដលឹកនាសំ�គមៃម៍យួ្ំៃួៃចៅកនាុង្សរុកកូៃមុ ំ លំផ្្ ់ អូរជំុ  អូរោ៉ោេ  អណូ្ង 
រោស េុៃឺនស តាខេង  ៃិងចសៀមោ៉ង  រោៃការ ចសាក   ស្ា យោ៉ងខ្ាងំ្ំចពាះភាពបរាជព័យរបស់
ែ្ួៃកនាុងការ ពារន្ពច�ើ ច�ើយកោ៏ៃបចន្ាសរោឋា ភោិល ៃិង ្ករុម�ុ៊ៃនានា សំរាបក់ារោ្ប់ង់

 ដតីន្ពជាច្ ើ្ៃ ចៅចែ្្រ្ៃគតីរ តី ៃិងស្លឹងខ្្ង។ 

ការបាត់បងម់តីសតវពមពនិងម្រសភទសតវសផសេងៗសទៀត

កាលពតី្ោឆំ្នា មំុៃ  ្ករុមពួកអនាកជតីេសាសស្ោៃរកច�ើញពពួកស្្ន្ពជាច្ ើ្ៃ   (ស្្ 
្្ុោទ) ខដលចស្ើរខ្ផុ្្ពូជច៏ៅ្ំបៃោ់សុតីោចគនាយ ៏ចៅកនាុង្ំបៃេ់ តីរៈជព័យ ៃិង ជំុេញិ្ំបៃច់ៅ្ 
គគុកនៃ ជតីេៈ ្ ំរុះពិភពចោក។  ស្្ស្ាប រោៃ១៣០្បចភទ ថៃិកស្្ រោៃ៥៩ ្បចភទ  ៃិង 
ស្្ ល្មូៃ  ៦០ ្បចភទ ចៅកនាុង ្ ំបៃន់្ពការពារ។    សព្នថងៃស្្ រាងំ ចនាះ   ោៃទទួលរងផ្ល 
បះ៉ពាល់ចោយសារកាបក់ារ ច�ើ  ែុស ្ បាប ់ ៃិងោ្ ់ បងទ់តី ជ្មក។   ្បសិៃចបើគ្្ម ៃការអៃុេ្្

រូបភាព១៥៖ ចមភូមខិដលមៃិពាកព់ព័ៃ្ៃលឹងការកាបច់�ើៃិោយអំពតីការចសាកស្ាយោ្ប់ងន់្ពច�ើ
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ៃ៏្ បាបឲ់្យរោៃ្បសិទ្ភាព   ៃិងការពារទតីជ្មកពពួកស្្ន្ពដក៏ំររាងំ២៤្បចភទ ខដលរោៃ 
ចៅឧទយាៃេ តីរៈជព័យៃិង្ំបៃជំុ់េញិៃលឹង ្ប�មការោ្ប់ងផុ់្្ពូជព៏តីកម្ពុជា។

្ ត្ី ចៅ តាម ដងស្លឹង កនាុង  ន្ព    ោៃផ្្ល់មហាូបោហារដល់អនាកកាបច់�ើ     ខដលោៃច្បើ 
ឧបករណ៍ឆកឬ់ោកច់្គឿង ផ្្ុះ ចដើម្បតីចាបវ់ា ចោយ គ្្ម ៃោជាញា ធរ្ុះចធ្ើអៃ្រាគមៃ។៍ វា្្រូេោៃចគ 
ចធ្ើការរាយ ការណ៍ផ្ងខដរថ្ ស្្ន្ពមកពតីវាលធំ ៃិងវាល អខណ្ងកនាុង្ំបៃឧ់ទយាៃេ តីរៈជព័យ្្រូេ 
ោៃចគចាប ់ៃិងលកច់ៅផ្សារជាចរៀងរាល់នថងៃ  ច�ើយការបរោញ់្បរ៉ោញ់ចកើ្ច�ើងចៅកនាុង្ំបៃ់
ន្ពជាច្ ើ្ៃ។ ស្្ស្ា មយួកបាល ោ្លក ់ោៃ  ៥០០ដុោ្រ រ តីឯខ្ា�ុំជំចទើរមយួកបាល ឬកកូ៏ៃ 
ខ្ា  �្មុ ំពតីរកបាល  ោ្ លកោ់ៃ ១០០០ ដុោ្រ  ចៅចលើទតីផ្សារកនាុង្សរុក។ សម្ថា កិ្ចា ោៃ ដលឹងអំពតី 
ពព្័ រ៌ោៃចៃះ  ប៉ុខៃ្ពួកចគ មៃិ ោៃចធ្ើសកម្មភាពអ្តីរាងំអស់ ច្ពាះវាជាបព់ាកព់ព័ៃ្ៃលឹងសកម្មភាព

រូបភាព១៦-១៩៖ បញ្តី្ក�ម្បចភទស្្របស់អង្គការ IUCN CITESកំពុង្ប�មមុែៃលឹងការផុ្្ ពូជ  
(បណ្ាលមកពតីការោ្ប់ងជំ់រក ៃិងការបរោញ់ស្្) ពត្ី ំបៃវ់ាលទំនាប (ពតីចឆ្ងទតីសំ្ា) ខ្ារែិៃ 
ស្្ចរា្មុែ្ូ្ចៅភាគខាងចជើង ស្្ស្ាៃោៃរកច�ើញចៅ VSSPCAស្្កងៃយក្ស 
្្រូេោៃសចសង្្គ ះចៅៃលឹងកខៃ្ង ្កចពើភនាំ្ ្រូេោៃចាបច់ៅេ តីរៈជព័យ។
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កាបច់�ើែុស្បាបរ់បស់ពួកចគ។         តាមការបញ្្ករ់បស់អនាក្គប់្ គងរ់បស់អង្គការអភរិក្ស 
អៃ្រជា្ិរោនា កខ់ដល្បចាកំារចៅអូរកាចសៀប កនាុង្ំបៃអ់ភរិក្សេៃឺនស ចសៀមោ៉ង ោៃ ៃិោយ 
ថ្ គ្្ម ៃច�ើរោៃ្នម្ៃិង ស្្ន្ពចៅ្ំបៃច់នាះ ចទៀ្ចទ។  គ្្ោ់ៃៃិោយ ថ្គ្្ម់ៃិរោៃ 
សម្ថា កិ្ចាការពារខថរកសា ខ្ រោនា ក ់ឯង ោៃ ចទ ច្ពាះ ្ករុមឧ្កិដឋាជៃ ឬ អនាក្ប្ពលឹ្្ិបទចល្មើសសុទ្

 
ខ្អនាករោៃអំណា្។ គ្្ោ់ៃ ពយាោមចធ្ើការរាយ ការណ៍ ករណតី បរោញ់្បរ៉ោញ់ស្្ន្ពចៃះ 
ចៅ  រោឋា ភោិល     ខ្មៃិរោៃ្ំណា្ ់ការរាល់ខ្ ចសាះ18។

ការបាត់បងស់ទសចរណ៍្ម្មជាតិ

ចទស្រណ៍ធម្មជា្ិ    ោៃទទួលរងការបះ៉ពាល់ោ៉ងខ្ាងំពតីការកាបច់�ើ។    អនាក 
ចទស្រណ៍ បរចទស្ង ់ច�ើញេ ប្បធម ៌របស់ជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ ច�ើយ្ងសិ់កសាខស្ងយល់ពតី 
្បនពណតី  សាសនា ៃិងជំចៃឿរបស់  ស� គមៃ ៍  ន្ពច�ើ។    ចរាះជាោ៉ង ណាកច៏ោយ្ំៃួៃអនាក 
ចទស្រណ៍រោៃការ ោៃ ធ្ាក់្ ុះ។   កខៃ្ងខដលជាខដៃជ្មក ដស៏ាងៃ ្់្ ជងំរបស់ស្្ន្ព  ៃិង 
ស�គមៃជ៍ៃ  ជា្ិ ចដើម ភាគ្ិ្ ឥ�ូេចៃះចពារចពញចៅចោយ សំច�ងរ៉ោសុតីៃរណាយៃ្ចពញ

 ន្ពទលឹកកល៏អែក ់  ច�ើយផ្្ូេក ៏្្រូេែូ្ខា្ចោយ សារ ខ្ទមងៃៃរ់បស់រថយៃ្ ធងៃៃ់ៗ    ខដលជាច�្ុ 
បណ្ាលឲ្យ អនាកចទស្រណ៍ ខលង មក្ំបៃច់ៃះចទៀ្។ 

18  ការខស្ងរកការពិ្ចោយ្ករុមអនាក្សាេ្ជាេ

រូបភាព២០៖អនាកចទស្រណ៍រៃ្្ៃ់លឹងការកាបច់�ើចៅកនាុង្ំបៃក់ារពារេុៃឺនស
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ចោងតាមមៃ្តីរចទស្រណ៍ ៃិងមៃ្តីរបរសិាថា ៃ ្ូចលែចទស្រណ៍ោៃធ្ាក់្ ុះោ៉ង
ខ្ាងំ ចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៤។  ខាងច្កាមចៃះគឺជាឧរា�រណ៍ែ្ះៗ    ខដលអនាកចទស ្រណ៍ ោ្ 
រពំលឹងទុក កាល ពតី មុៃ:

មគ្គនុសទទៃសក៍សដើ រកំសាន្តនិងការសដើ រស្្មើ រសជើ ងតាមពមព៖19

១. ដំចណើ រកំសាៃ្ន្ពភនាវំាលធំ រយៈចពលចធ្ើដំចណើ រ៖ ៧នថងៃ/៦យប ់ឬ៨នថងៃ/៧យប ់
ការសានា កច់ៅតាមផ្្ះអនាកភូម ិការចដើរ កំសាៃ្កនាុងន្ពរ�ូ្ចៅដល់ភនាវំាលច ្្ម ធម្មជា្ិជាមយួ   
មគ្គុចទ្សកជ៍ាអនាកលបា្ន្ព ៃិងជាជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ 

១នាក.់ $ ២០៧,៥០ 
២នាក.់ $ ៣៥០ 
៣នាក.់ $ ៥៥៧.៥០ 
៤នាក.់ $ ៧០០ 
៥នាក.់ $៨៩០

២. ដំចណើ រកំសាៃ្ភនាសំព័ក្ិសិទិ្កាឡាង �ូយ រយៈចពលចធ្ើដំចណើ រ៖  ២នថងៃ/១យប ់ឬ ៣នថងៃ/ 
២យប ់ ការចធ្ើដំចណើ រកា្ភ់ូម ិ ៃិងឧទយាៃជា្ិ  ចោយចោះ្ងច់ដកកនាុងន្ពខក្បរទលឹកធ្ាកច់ៅ
យបទ់តី១ ៃិងយបទ់តី២ចដកចៅ្ជលងទលឹក�ូរ ជួរ្ពះ 

១នាក ់ $ ៦៤,
២នាក ់ $ ១១៨,
៣នាក ់ $ ១៧២.៥០ 
៤នាក ់ $ ២២៦,
៥នាក ់ $ ២៩០,

៣. ដំចណើ រកំសាៃ្អូរឡាពលឹង រយៈចពលចធ្ើដំចណើ រ៖   ៣នថងៃ/២យប ់  ឬ៤នថងៃ/៣យបក់ារសានា ក់
ចៅតាមផ្្ះអនាកភូម ិ  ចោះជំរុសំំរាកកនាុងន្ព  ចដើរកំសាៃ្រ�ូ្ដល់ផ្្ូេលំ�ូជតីមញិ ច�ើយ្្�
បម់កេញិចោយជិះក្ូបៃអខណ្្តាមទលឹក 

19   ទិៃនាៃព័យោៃមកពតីមគ្គុចទ្សកច៍ទស្រស�គមៃ៍
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១នាក ់. $១៦០ 
២នាក.់ $២៣០ 
៣នាក.់ $៣៧៥ 
៤នាក.់ $៤៤៥

 ផលិតផលនិងសសវាកម្មសទសចរណ៍សហគមន៍មូលោ្ឋ ន

ផ្លិ្ផ្ល ៃិងចសវាកម្មចទស្រណ៍ស�គមៃម៍ូលោឋា ៃរមួរោៃផ្្ះសានា ក់្ ំៃួៃ៥ ៃិង 
 រោៃ ្ ងស់ានា ក ់ចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិជាច្្ើៃ    ខដលផ្្ល់ឳកាសដល់អនាកចទស្រណ៍ចោះជំរុចំៅ
ចពល យប ់ចៅកនាុងន្ព។   ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ   រោៃមគ្គុចទ្សកជ៍ាអនាកលបា្ន្ព៤នាក ់  ខដល 
ៃិោយភាសា អង ់ចគ្ស  ៃិងមគ្គុចទ្សក ៍ជា ស�គមៃ ៍១១ នាក(់ៃិោយភាសាខែ្មរ)។   សិប្ប 
កម្មនានាខដល ខកន្នា ចោយ នដោ្ទិញពតី្បជាជៃ មូលោឋា ៃោៃ។      ោងតាមកិ្ចាសរោភា សៃ ៍ 
មយួជាមយួអនាកដលឹកនាសំ�គមៃកុ៍កឡាកស់�គមៃោ៍ៃោ្ប់ង់្ ំណូលោ៉ងចហា្ណាស់  
១មុៃឺ ដុោ្រកនាុងមយួឆ្នា ពំតីេសិព័យចទស្រណ៍ធម្មជា្ិចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៣ៃិង២០១៤ ច្ពាះអនាក

 ចទស្រណ៍បរចទស�បម់កកំសាៃ្ចលងចោយសារស្្ន្ព្្រូេោៃោ្ប់ង។់ អនាកមគ្គុចទ្ស 
ចភញាៀេចទសរណ៏ ែ្ះោៃក្ាយែ្ួៃចៅជា  សុតី�នាួលកាបច់�ើ  ឬ បរោញ់ស្្  ឬចធ្ើជាអនាកបំចរ ើចៅ

 តាមចភាជៃតីយ ោឋា ៃ។

៧.២ ការបាត់បង់ភាពម្ាសក់ារឈលើខលាលួនឯង

បន្ាបព់តី្ករុម�ុ៊ៃ     ោៃ្ូលកាៃក់ាបន់្ពចៅឆ្នា  ំ២០១៣     រួ្ មកអនាកភូមចិគខលង 
អៃុញ្ញា ្ិឲ្យ្ូល្ំបៃរ់ាងំចនាះ។    សៃ្ិសុែមយួ្ំៃួៃរបស់មៃ្តីរបរសិាថា ៃខដលោៃ្បចាកំារ
ចៅតាម ្្ក្ូល ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ   ោៃចធ្ើការរារាងំ  សរោជិកស� គមៃ ៍ អនាកកា ខស្ ឬ 
អនាកដន៏ទមៃិឲ្យ្ូលចៅកនាុងន្ព។       សូម្បតីខ្អនាកភូមចិធ្ើដំចណើ រឆ្ងកា្ជិ់្សានា កក់ារ្ករុម�ុ៊ៃ 
កច៏គមៃិោៃខដរ ច�ើយអុនាកភូម ិ      កម៏ៃិ្្រូេោៃចគអៃុញ្ញា ្ិឲ្យចធ្ើការជាមយួ្ករុម�ុ៊ៃខដរ។ 
កម្មករមកពតីចែ្្ចផ្្សងដូ្ជាចពាធិ៍ សា្ ់  ចកាះកុង  ន្ពខេង  កំពងធ់ំ  ្ពះេហិារ តាខកេ ្កច្ះ 
ស្លឹងខ្្ង   ឬមកពតីចេៀ្ណាម   ្្រូេោៃនា ំយកមកឲ្យចធ្ើការ ជាមយួ។  អនាកភូមោិៃ្ោបថ់្   
ពួកគ្្ោ់្្បមូលកំចទ្កំទតី ឬបំខណកច�ើ្ ូ្ៗ ខដលកម្មករ្ករុម�ុ៊ៃចោះចចាលខ្ប៉ុចណា្ណ ះ។
ន្ព្្រូេោៃ ចគខបងខ្ក ជា ខផ្នាកៗ      ៃិង្្រួ្ពិៃិ្្យ ចោយចមការ ្ករុម �ុ៊ៃខដលពតីមុៃន្ពរាងំ 
ចនាះធ្ាបក់ាៃក់ាប ់   ៃិង ោមកាម ចោយស�គមៃ ៏តាងំ ពតីបុរាណ។   ការ កាៃ ់កាប ់ន្ពច�ើគឺ 
សថាិ្ចៅ ច្កាម   តា ោង  តា ្គតី  តា �យ  ោយ ចអឿ ៃ  តា ជា្ិ  ោៃ រ៉ោ ឌតី  ៃិង ឧកញ៉ាខានា ជាចដើម ។
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ការបាត់បងជំ់សនឿភាពស័ក្តិសិទ្ធិការម្រតិបត្តិវប្ប្ម៌និងទំសនៀមទំលាប់ម្រពពណី

ការ្ប្ិប្្ិជំចៃឿ   ទំចៃៀមទំោប ់  ្បនពណតី     ៃិងេប្បធមខ៌ដលចា្ទុ់កថ្រោៃភាព 
អ្ឆេរយិៈសក្ិ  សិទ្ិបំផុ្្ោៃចាបច់ផ្្ើមសាបរោប ឬរោយបន្ាបព់តីអនាកច្ៅោៃ្ូលមកដល់។

 ឧរា �រណ៍ ដូ្ជាមៃុស្សខប្កមុែ្ូលកនាុងភូមជិៃជា្ិជាចលើកដំបូង ្្រូេោៃអនាកភូមចិាបផ់្ក 
ពិៃព័យ ឲ្យ ខសៃ ថ្្យ ជា ចគ្ ្កបតី  ចៅតាមបទបញ្្នផ្្កនាុងនៃភូមៃិតីមយួៗ   ចដើម្បតីកំុឲ្យរោៃភាព 
្ន្ង ឧប ្ទព្យ    ឬជំងឺ�ថឺ្រា ្ ់ដល់សរោជិកភូម។ិ      អនាកភូមធ្ិាបរ់ោៃជំចៃឿថ្ោរក្សអនាកតា
េញិ្ញា ណ សក្ិសិទ្ិខ្ងខ្ចៅជួយ�ខថរកសា ៃិងការពារន្ព្ពលឹកសា     ច�ើយនាមំកៃូេ ចស្ក្តីសុែ 
សាៃ្ ៃិងសុេ្ថាិភាព។   ឥ�ូេចៃះពួកចគ រោៃជំចៃឿ ថ្ បន្ាបព់តីរោៃឧសសា�កម្មកាបច់�ើ ៃិង 
មៃុស្ស្ំណូលថ្មតី   ោៃ្ូលមក ដល់ ្ ំបៃច់ៃះវាោៃចធ្ើឲ្យេញិ្ញា ណអនាកតាច្ញចៅោ្អ់ស់។ 
្ំបៃ ់ន្ព ការពារ ៃិង ្ំបៃ ់ន្ព ោរក្ស មយួ្ំៃួៃខដលសម្ូបរណ៍ ចៅ ចោយ ច�ើ្ បណតី ្ ៃិងជា 
្ំបៃពូ់ខកសក្ិសិទ្ិ។   ចម កសន្ាញជៃ ជា្ិចដើមភាគ្ិ្ ជាច្្ើៃ  ោៃៃិោយថ្ពួក គ្្ោ់ៃ 
ចាញ់ចោកការលួងចោមរបស់្ករុម �ុ៊ៃ ចោយ ចធ្ើ ពតីធតី  បងួសួងសំុកាប ់ច�ើ ចៅកនាុង្ំបៃច់នាះ។   
្ំបៃស់ក្ព័សិទឋាិរបស់ស�គមៃ ៍     ខដលោៃក្ាយជា្ំបៃច់គ្លចៅកាបច់�ើដស៏ចម្បើមមយួ 
(សូម ចមើលរូបភាព២២ ខផ្ៃទតី្ពំ្បទល់ ្ំបៃស់ក្ិសិទ្ិចៅ្ំបៃ ់អភរិក្សេុៃឺនស ចសៀមោ៉ង)។

រូបភាព២១៖ ផ្្ូេកាបច់�ើសងច់ោយកម្មករ្ទតីភាពចដើម្បតីដលឹកច�ើចៅកនាុង្ំបៃស់ក្សិិទ្ ិVSSPCA
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ការបាត់បង់មរតកសំរាប់មនុស្សជំនាន់្្កាយ 

ន្ពច�ើរាងំចៃះ   រោៃោយុរាបរ់យឆ្នា ណំាស់មកច�ើយ  ខដល្្រូេោៃខថរកសាោ៉ង 
យក្ិ្្ ទុកោកច់ោយមៃុស្សជំនាៃម់ុៃ។   ឥ�ូេន្ពច�ើរាងំចៃះ ្្រូេោៃបំផ្្ិ្បំផ្្ញអស់ 
រលតីង  ច�ើយ ចទសភាពោៃខ្ប្បរួលអស់ចៅច�ើយ។  ស�គមៃម៍ូលោឋា ៃចជឿជាកថ់្ចៅកនាុង
្បេ្្ិ សាសស្ អនាកជំនាៃច់្កាយៃលឹងស្តីបចន្ាសដល់មៃុស្សជំនាៃច់ៃះ ខដលមៃិោៃការពារន្ព 
ច�ើ  ច�ើយ ោ ៃចធ្ើ ឲ្យន្ពច�ើេនិាសសាបសូៃ្យខ្ម្ង។   

៧.៣ ការបតបមបបមរួលធាតុអាកាស   

្បជាពលរដឋាកម្ពុជាជាច្្ើៃយល់ថ្ ការោ្ប់ងន់្ពច�ើបណ្ាលឲ្យរោៃការខ្ប្បរួល 
 ោ កាស ធា្ុ។ ្កសួងបរសិាថា ៃកោ៏ៃខថ្ងខដរថ្  ឧស្មព័ៃផ្្ះនប្ង ៃិងសតី្ុណហា ភាព ចកើៃ ច�ើ ង 
គឺបណ្ាលមកពតីេនិាសកម្មន្ពច�ើ។      ប៉ុខៃ្ចគ្លៃចោ ោយ បខ្ម ប្មរួល ោកាស ធា្ុមៃិ

 
ោៃចធ្ើការចផ្្្ជាសំខាៃច់លើបញ្ហា ចៃះចទ ផ្្ុយចៅេញិខបរជាចផ្្្ការយក្ិ្្ទុក ោកខ់្ចៅ 
 ចលើ ោជតីេកម្មច�ើ ្បណតី ្ខ្ប៉ុ ចណា្ណ ះ   ចដើម្បតីចឆ្ើយ្បចៅៃលឹង ទតីផ្សារ កនាុង្សរុក   ៃិងទតីផ្សារអៃ្រ 
ជា្ិ។    អនាកភូម ិអះោងថ្ការខ្ប្បរួលោកាសធា្ុចៃះ  ច�ើយចធ្ើឲ្យ ទលឹកចភ្ៀងធ្ាកម់ៃិចទៀង 
រា្ ់ែ្ះទលឹក ច�ើយ្ំបៃែ់្ះ កំពុង្ប�មមុែចៅ ៃលឹងភាពរាងំសងៃួ្ ៃិង្ំបៃែ់្ះចទៀ្ធ្ាប់្ ្រូេ 
ោៃ ជៃលិ់្លង ់ៃិងចភ្ៀងធ្ាកខ្់ាងំ ។

រូបភាព២២៖ទតីតាងំ្ំបៃស់ក្សិិទ្៣ិកខៃ្ងចៅកនាុងVSSPCA  ្្រូេោៃបំផ្្ិ្បំផ្្ញចែ្្ែ្តីអស់
 ចោយសារកាបច់�ើ
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៨. អាជីវកម្មឈ�ើបបណីតរបសប់េី  ភាពបគរុប

៨.១ យេុ្ធសាសស្ត និងដំឈណើ ការ

្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព   រោៃស្ាកសញ្ញា ខដលច�ើញជាបជ់ញំ្្ងរ្ារ  សាថា ៃតីយ  ចដប៉ូ ចៅ 
កណ្ាល រោៃរូបភាពភនាទំលឹកកក     ៃិងរោៃសញ្ញា  សំគ្ល់ចលែ១១ ៦៨    ខដលចលែចៃះរោៃ 
�ុង សុ៊យលអែ តាម េប្បធម៌្ ិៃ។      រថយៃ្ដលឹកច�ើែ្ះច្បើ្ោស់ស្ាកសញ្ញា ចៃះចដើម្បតីដលឹកច�ើ

 រោៃចលែ១៦៨ ៃិងរោៃ សរចសរ អក្សរ ខែ្មរថ្្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុបចៅពតីចលើ។   ជាទូចៅឡាៃ 
្តាកដ់លឹកច�ើរោៃោប ពណ៌ ចែៀេ ។     ចៅចែ្្រ្ៃគិរ តីករ៏ោៃ រថយៃ្ជាច្ ើ្ៃរោៃស្ាកសញ្ញា
សំគ្ល់្ទតីភាព្គរុប ឬ អុតីមឌតីចអស  អុតីមផ្្ ចអ្ផ្្។  រថយៃ្កុង្ឺៃព័ររោៃ ៃិមិ្ ្សញ្ញា ពណ៌ 
នប្ងចោយរោៃស្ាកសរចសរ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព ្គរុបៈ ១១៦៨ ចៅចលើរ្ារឡាៃរាងំសងខាង។ 
ចៅកបាលឡាៃ     មៃិរោៃលិែិ្បងព់ៃ្ផ្្ូេចទ   ខ្ប៉ូលតីសមៃិហ៊ាៃចាបខ់ឆកចឆរអ្តីច�ើយចៃះ 
បង្ហា ញឲ្យច�ើញថ្ ្ករុម�ុ៊ៃ ចៃះ មៃិ ចគ្រព ្ បាប ់រាល់ខ្ចសាះ។ 

រថយៃ្ទំចៃើបៗជាច្ ើ្ៃ     ោៃ្្ចៅមុែការោិលព័យកណ្ាលចៅភនាចំពញ ទល់មុែ 
មៃ្តីរចពទ្យ  ្ពះ អង្គ ឌួងកនាុងរាជធាៃតីភនាចំពញ។ កនាុង្ំចណាមរថយៃ្ថ្មតីៗរាងំចនាះរោៃរថយៃ្រ៉ោក   
Land  cruiser  Vigo  ពណ៌ច ្្ម   រថយៃ្រ៉ោក  Discovery,  Tundra   ៃិង Range Rover 
ជាចដើម។   ស្ាកចលែឡាៃ ខដល បំពាក ់ចលែ១៦៨ ្្រូេោៃច�ើញចៅជាបរ់ថយៃ្នានាខដល 
ោៃ បង្ហា ញ ពតីទំនាកទ់ំៃងរបស់ ្ករុម �ុ៊ៃ ្ទតី ភាព្គរុប (សូមចមើលតារាងឧបសម្ពព័ៃឋា២)។ 

កងកំោំង្បោបោ់េុធមកពតីចោធា ចបអ៉លឹម ប៉ូលតីស   ៃិងមសៃ្តី ជាៃែ់្ពស់  កនាុងជួរ រោឋា
 ភោិល ោៃ បំចរ ើ ការង្រឲ្យ្ទតីភាព (សូមចមើលឧបសម្ពព័ៃ្៥៖ បញ្តីចមការ្ទតីភាព)។   បន្ាបព់តីកិ្ចា 

សៃយា ្ពម ច្ពៀង ោៃ្ុះ�្ថាចលខាពតី្បធាៃស�គមៃ ៍  រួ្ មកចៅខកច�ើ្ ្រូេោៃ ចា្ ់តាងំ  
ៃិងព្ង្យ ឲ្យ ្ ុះ ចធ្ើការកាបច់�ើស្ុកទុក   ៃិងដលឹកជញូ្ៃចៅកាៃច់ដប៉ូ។  ចៅខកច�ើ្ ្រូេរោៃ

  ្ោក់្ គប ់្គ្ៃ ់  ចដើម្បតីទិញច�ើ្ បណតី ្  រោៃរថយៃ្ សំរាបដ់លឹកជញូ្ៃ   ៃិងកម្មករផ្ងខដរ។ 
្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាព្គរុប  ោៃចធ្ើកិ្ចា្ពម ច្ពៀង ជាមយួ ចៅខក ច�ើ    ចោយមៃិឲ្យទិញច�ើពតីអនាក 
ផ្្គ្ផ់្្គងច់�ើ ដ ៏ នទ ចទៀ្   ោៃច�ើយ។    ្ករុម�ុ៊ៃក ៏ោៃ បង ់្ោក ់្បចា ំឆ្នា ចំៅឲ្យមសៃ្តីរុកាខេ ្បរ៉ោញ់ 
អនាកឃ្ា ំចមើល បរសិាថា ៃ ោជាញា ធរ ចែ្្ ោជាញា ធរមូលោឋា ៃ ៃិង មសៃ្តី តាម កុង ្្រូល នានា  ចដើម្បតីធានា 
ថ្ ការ ដលឹក ជញូ្ៃច�ើ្ ប្ពលឹ្្ចៅចោយរលូៃ។ 

ចៅ ដំណាក ់កាល ដំបូង    ចមការោៃជួលកម្មករកាបឆ់្រា រ ន្ព ច�ើ      ៃិង្្រួស្តាយផ្្ូេ 
ខដលង្យ ្សរួល ឲ្យរថយៃ្្ូលចៅកនាុងន្ព្កាស់ៗោៃ។         ចៅខក ោ្ ទិញ ច�ើ �រពតី  
ស�គមៃ ៍ឬ រោចា ស់ចដើមច�ើតាម ្ ំការ  ចៅ កនាុង ន្ព ចនាះ ឬទិញ តាម ផ្្ះ  អនាក ភូម ិ ចោយ ្ នម្ ែ្ពស់ ។ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ចៅ ចពល ផ្្ូេ្្រូេោៃចគ្្រួស្តាយសាអែ ្រួ្ រាល់   ច�ើយចៅខកោៃជួលអនាកកាប ់ៃិង 
ោៃ ផ្្ល់ រណារ យៃ្     ច្បងសំាង   ្ពមរាងំ បង ្់ោក ់ឲ្យ កម្មករ ១០ដុោ្រ    កនាុង មយួ ខម៉្ ្ គូប  
ចដើម្បតី កាប ់រលំំ ចដើមច�ើ  ។     បន្ាបម់ក  ច�ើ្ ្រូេោៃចគោរខផ្តាម ទ្មងន់ៃការ្ងោ់ៃ របស់ 
ចៅ ខក។  អនាក កាបច់�ើ ៃិងអនាកជំៃួយការ(្ពរូឡាៃ) ្្រូេ ោៃ ជួលចោយចៅខក   ប៉ុខៃ្ពួកចគ មៃិ 
ខមៃ ជាកម្មករ អ្ិនសៃ្យច៏ទ ។  

អនាកចបើកឡាៃ  ្ពរូឡាៃ   ៃិងអនាករ្ក់ារ  ្្រូេោៃចគជួល  ្ចន្ាះ ពតី១៨០   ចៅ ២០០ 
ដុោ្រ កនាុង មយួ ខែ។  ចៅខកច�ើោៃជួលមៃុស្សរោនា កជ់ាអនាករ្ក់ារផ្្ូេ  ៃិងបង់្ ោកជ់ាមុៃចៅ ឲ្យ 
ោ ជាញា   ធរ តាមកុង្្រូល្្រួ្ពិៃិ្្យរាងំអស់  ជាពិចសស អនាកសារព្រ៌ោៃ។   អនាករ្ក់ារផ្្ូេទទួល 
ោៃ្ោកខ់ែ ពតីចៅខក ប៉ុខៃ្ោ្ចធ្ើការ្រចារ្នម្សំរាបក់ារដលឹក ជញូ្ៃ។ ្បសិៃចបើគ្្ម ៃអនាករ្ ់
ការ ផ្្ូេចនាះចទ អនាកចបើកឡាៃដលឹកច�ើក ៏មៃិ ោ្  ចបើក រថយៃ្ឆ្ងកា្កុ់ង្្រូលោៃខដរ។  ចៅខក  
ោៃ បង ់្ោក ់ ២.៥ដុោ្រ កនាុង មយួ ខម៉្ ្គូប   សំរាបក់ារ ដលឹក ជញូ្ៃច�ើឆ្ងកា្ទ់ចៃ្     ច�ើយ 
កម្មករទូក ោ្រក ្ោក់្ ំណូល ោៃ ្បរោណ ២៥០ ដុោ្រ កនាុងមយួនថងៃ។ 

ច�ើខដលោៃកាបរ់ួ្ រាល់  ្្រូេោៃចគដលឹកជញូ្ៃយកចៅថ្លឹងចៅចដប៉ូ   ច�ើយចមការ 
ចដប៉ូ ចធ្ើការ ទូ រា្លុ់យឲ្យចៅខកច�ើ ចៅ ៃលឹង  កខៃ្ងខ្ម្ង។    ្ំចពាះចដប៉ូចៅចែ្្ ចមការតាម 
្សរុកោៃ ចធ្ើការថ្លឹងច�ើម្ងចទៀ្ ៃិងចធ្ើការ ច្ជើស ចរ ើស   ្បចភទ  ៃិង គុណភាពច�ើ ។   បន្ាប ់
មក ច�ើរាងំ   ចនាះ ្្រូេ ោៃ ចគ យក ចៅ ចរាង ្ ្ក ស្រោបស់មងៃួ្ ចដើម្បតី ចជៀសវាង ការ ច្បះ្សំាមុៃ  
ចពល ដលឹកជញូ្ៃ ចៅ កាៃ ់ចដប៉ូកុង ្ ឺៃព័រចៅអូរ ោ៉ោេ។    ច�ើ មយួ ្ ំៃួៃ ្្រូេ ោៃចគដលឹកផ្្ចលើចៅ 
កំពងខ់ផ្ គូចញ៉ើង   ចៅ្បចទស ចេៀ្ណាម   ចោយឆ្ងកា្់្ ពំ្បទល់   អូរ  ោ៉ោេ  ៃិង មយួ ្ ំៃួៃ 
ចទៀ្ ្្រូេ ោៃ បញូ្ៃ ចៅ កាៃ ់ចដប៉ូ  កុង្ឺៃព័រ ធំចៅ ឧ្្ុង្គ  ចែ្្កំពងស់្ពឺ  ៃិង្ុងបញចាបគឺ់  ដលឹក ចៅ 
្បចទស  ្ ិៃ។  ្ករុម�ុ៊ៃោៃចធ្ើការទូរា្់្ ំណាយ ផ្សុតី/គយ  ៃិង ពៃ្ោករចៅ ចដប៉ូ កុង ្ ឺៃព័រ 
ចៅឧ្្ុង្គ ឬចៅអូរោ៉ោេ ខដល ោៃចរៀប ្ ំ រួ្ ជា ច្ស្ពតី ភនាចំពញ ។ 

្ួនាទតីរបស់ ចមការ/អនាក្គប់្ គង       គឺចមើលការ ្គប់្ គងការង្រទូចៅរបស់្ករុម�ុ៊ៃ  
កសាង កិ្ចា ស�្ប្ិប្្ិ ការ ជាមយួ ោជាញា ធរ    ៃិង ស�គមៃ ៍មូលោឋា ៃ  ៃិង ្្រួស្តាយផ្្ូេ ចៅ 
កនាុង ន្ព ។   ចមការ  ករ៏ោៃភារកិ្ចាចធ្ើការ បញចាុ ះ បញចាូ ល    ឬ ្ រចា ជាមយួ ស�គមៃ ៍ន្ព ច�ើ    ៃិង 
ោជាញា ធរ មូលោឋា ៃ    ចដើម្បតីទទួលោៃ ការ ្ពម ច្ពៀង កាបច់�ើកនាុង ្ ំបៃន់្ពខដលោៃច្បើ្ោស់
ចោយស�គមៃ។៍  ចរាះជាោ៉ង ណា ការ កាប ់ច�ើ ចៅខ្បៃ្ចៅ មុែ ចរាះជារោៃ  ឬមៃិ រោៃ 
ការ្ពមច្ពៀង ពតី ោជាញា ធរ មូលោឋា ៃ   ៃិងពតី ស�គមៃក៍ច៏ោយ។ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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៨.២ សេិ្ធិរបសប់េីភាពបគរុប កនាងុការបបមូល និងេិញឈ�ើព ី
តំបន់សម្បរានដី 

ចស  ដឋាកិ្ចាចៅចែ្្រ្ៃគិរ ត្ី ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប      ទទួលោៃសិទ្ិ្បមូលច�ើពតី្ំបៃ ់
សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចាចៅកនាុងចែ្្ រ្ៃ គិរ តី តាមលិែិ្អៃុញ្ញា ្ចលែៈ១២៧០ ្ុះនថងៃទតី២៨ ខែកុមភាៈ
ឆ្នា ២ំ០១៣   ខដល្ុះ�្ថា ចលខា ចោយ ចោក ចឡា រស្មតី  អគ្គចលខាធិការ្កសួង កសិកម្ម រុកាខេ  
្បរោញ់  ៃិងចៃសាទ។    រោឋា  ភ ិោល ោៃ អៃុមព្័  ផ្្ល់សិទ្ិ្បមូល ច�ើ ្គប ់្បចភទ តាមលិែិ្ 
ចលែៈ៨៥៤ ស ជ ណ   ្ ុះ នថងៃទតី ១២  ខែ មថុិនា   ឆ្នា  ំ២០១៤    ្ុះ�្ថាចលខា ចោយ ឯកឧ្្ម 
ប៊ុ ៃ   អ៊ុយ  កនាុងនាម ទតី ស្តី ការ គណៈ រដឋាម សៃ្តី តាម សំចណើ  របស់ ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព  អុតីមផ្្  អុិ្ផ្្ 
ៃិងអុតីមឌតីចអស  ថ្មោ  ចអសអុតី�្សិ្   (Try  Pheap  Import  Export  Co., Ltd   ៃិង  MDS 
THMORDA  SEZ Co., Ltd)    តាម រយៈ ្កសួង កសិកម្ម រុកាខេ  ្បរោញ់   ៃិង ចៃសាទ   ្កសួង 
បរសិាថា ៃ  ៃិង រដឋាោល ន្ពច�ើ 20។

៨.៣ ការកាប់ឈ�ើ ការបបមូល ការស្តកុេុក និងការដទឹកជញជាូន 
ឈ�ើបបណីត 

្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបោៃ្ំណាយ ១០ដុោ្ កនាុងច�ើមយួខម៉្ ្គូប ចៅឲ្យកម្មករ ៃិង
អនាក ្ក�លឹង  ច�ើ    ច�ើយចមការោៃផ្្គ្ផ់្្គង ់រណាយៃ្   សំាង    ៃិងោ ហារដល់ពួកចគជាចរៀង 
រាល់នថងៃ។   គិ្មកដល់ ខែមថុិនា ឆ្នា ២ំ០១៤   ោ៉ងចហា្ណាស់រោៃចដប៉ូធំៗ របស់្ករុម�ុ៊ៃ 
្ទតី ភាព្ំៃួៃ១៤    ខដលោៃកំពុងស្ុកច�ើមកពតីភាគខាងចជើងនៃចែ្្រ្ៃគតីរ តី   ៃិងស្លឹងខ្្ង 
រមួបញចាូ លឧទយាៃជា្ិ េ តីរៈ ជព័យ ខដលចដប៉ូរាងំចនាះរោៃច ្្ម ះដូ្ខាងច្កាម៖ 

១ .ចដប៉ូចៅកា្ូៃខាងច្កាយការោិលព័យរដឋាោល ន្ព ច�ើ   ្សរុក េុៃឺនស 

២ .ចដប៉ូស្ូ្ច�ើចៅភូមហ្ិាងំ �ំុប៉ុង ្សរុកេុៃឺនស 

៣ .ចដប៉ូចៅ្សរុកតាខេង 

៤ .ចដប៉ូ ចៅ្សរុកអូរជំុ 

៥ .ចដប៉ូ ចៅ ្សរុក  អណូ្ង រោស 

៦ .ចរាង រ៉ោសុតីៃ ោរ ច�ើចៅ អណូ្ង រោស 

៧ .ចដប៉ូកុង ្ ឺៃព័រ  ចៅ អូរោ៉ោេ 
20  លិែិ្ចលែៈ៨៥៤ ស ជ ណ  ្ ុះ នថងៃទតី ១២ ខែ មថុិនា  ឆ្នា  ំ២០១៤ ៃិងលិែិ្ចលែៈ ១០៤៩ សជណ ្ុះនថងៃទតី 
២៤ កករាោ ២០១៤ច្ញចោយទតីស្តីការគណៈរដឋាមសៃ្តី ៃិងលិែិ្ចលែៈ៤៨៧៣ ្ុះនថងៃទតី២៥ កករាោ ២០១៤ 
ច្ញចោយ្កសួងកសិកម្ម រុកាខេ ្បរោញ់ ៃិងចៃសាទផ្្ល់សិទ្ិឲ្យ្ទតីភាព្គរុប្បមូលច�ើពតីរដឋាោលន្ពច�ើ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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៨ .ចដប៉ូ ចៅវាលេង ់ចសៀមោ៉ង

៩ .ចដប៉ូចៅចកាះឃ្ាងំ ចសៀមោ៉ង 

១០ .ចដប៉ូចៅោៃលុង ចែ្្រ្ៃគតីរ តី 

១១ .ចដប៉ូស្ុកច�ើចៅជិ្ចរាង្្កន្វ៉ាៃ ់ចៅោៃលុង 

១២ .ចរាង្្កសំរាបស់មងៃួ្ច�ើចៅោៃលុង (ចដប៉ូថ្មតី្្រូេោៃចគសាងសងច់ៅោង
លុង ជិ្បលឹងកខៃ្សង)

១៣ .ចដប៉ូៃិងចរាង្្កោរច�ើចៅកនាុង្ករុម�ុ៊ៃអុតីមឌតីចអសអុតីមផ្្ អុិ្ផ្្ 

១៤ .ចដប៉ូៃិងចរាង្្កោរច�ើចៅកនាុង្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពអុតីមផ្្ អុិ្ផ្្ 

្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព ោៃ ព្ង្យចមការ  ៃិងកម្មករ្ូល ចៅ ចស្ើរខ្្គប់្ ំបៃន់្ពការពារ 
នានា ដូ្ជា៖  ោកខ់ក  កាពតីៃ  តាខ�  ្សម ៉ ចាៃទូ់ក  ភូមចិាម ចកាះចាៃ ់អូរទតីប ចកាះពាក 
ផ្ោំង  អូរ្ស  ម ៉អូរស្មង អូរថ្ម រលួយ  អរួកំផ្ក អូរទង ់ អូរ្ចាងំ  ជំរុជំលផ្្ (អូរែសា្)់  
អូរតាចពើ  (្ពំខដៃឡាេ)  វាលអខណ្ង  វាលធំ  អូរតាបូក  អូរ្ង  អូរចាយ អូរ្គ្ល  អូរ្ោ  
អូរចមឿងចទើស អូរចមឿងហាយ  អូរ  ឡាន�  អូរតាឡាេ  អូរកាតាល់ អូរគំនាប ់អូរ្ករូ្  ភនាតំាង៉ូេ  
្ំណ ង  ចោ រ  �ុង ោកច់�្ ប៉ូកោ៉ ្់  អូរ អំបិល ោកច់ប៉ើក ោកឡ់ាក ់អូរ�តី អូរកាផ្ 
អូរជាងហ៊ាង អូរ្កញូង អូរខានា ង ោកច់ែៀេ អូរ្ិៃ អូរ �ុង អូរកូៃ ខាៃរ៉់ោកខ់េៃ៉ អូរកាចសៀប 
អូរឆ្យ្ជតី អូរ្ោ វាលកញ្ចា ញ់ច�ង វាលចាកយ់៉្  អណូ្ង   សាវ៉ាៃោេ  ន្ព្ង  វាលរភំៃិ  
អូរតាម៉ល  អូរចាអុតីៃ    អូរកា្ទតីល   អូរភយួ បលឹងងិៃកាង កា�ូក  ចពាង  ពាយ  តាោក ់ 
អូរ � ង់   ខាោំចរៀង  ភនាខំដកចកះ  ភនាវំាលធំ ភនាលំង ់ ភនាំ្ កាយ ភនារំលក ភនាោ៉ំកខា ំ ភនាហំាឡាៃ 
ភនាំ ចអៀ លច្ង ភនាំ ហា ៃ់្ ជតី  ភនាអំូរោចៃឿង ភនាំ្ តាេទុក ភនាជំៃួ្្្ង ភនាអំូរដយ ភនាពំច្ងៀ ភនាំ្ សម ៉
ភនាសំងរាូេ ភនាេំល្ិ៍អង្គិញ ភនាំ្ សម ៉   ៃិង ភនាកំាតា។ំ

(សូមចមើលឧបសម្ពព័ៃ្ ៧ សំរាបប់ញ្តីទតីតាងំនៃ្ំបៃរ់ាងំចៃះ)



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា

32

រូបភាព ២៣៖ ចដប៉ូច�ើ្ ទតីភាពចៅទូរាងំ្បចទសកម្ពុជា ២០១៤

ខដៃជ្មកស្្ន្ពចៅលំផ្្ ់្្រូេោៃកាបប់ំផ្្ញោ៉ងធងៃៃធ់ងៃរចាបត់ាងំពតីឆ្នា ២ំ០០៩
ចោយរោៃ្ករុម�ុ៊ៃជាច្ ើ្ៃ  ោៃចៅចធ្ើការចៅ្ំបៃច់នាះ   ប៉ុខៃ្ពួកចគោៃចាកច្ញ ចៅេញិ 
បន្ាបព់តីមៃិរោៃច�ើ្ បណតី ្ចៅចសសសល់្ចៅចទៀ្។          ស�គមៃោ៍ៃ រាយ ការណ៍ ថ្ 
ដំចណើ រការកាប ់ច�ើ ្្រូេោៃចធ្ើច�ើងជា្បពព័ៃ្     ចោយរោៃ ោញ់ថ្នា  ំជាសញ្ញា  កំណ្ ់សំគ្ល់ 
ជាបៃ់លឹងចដើមច�ើ។  អនាកភូមោិៃៃិោយថ្ការចរៀប្ំ ខបប ចៃះ  គឺចធ្ើច�ើងចោយ មសៃ្តី បរសិាថា ៃ 
កនាុងមយួខែ១០០០០ចដើម  ឬ្ំង្យ១០ គតី�ូ ខម៉្ ្  ចោយរោៃ សញ្ញា  សំគ្ល់ចលែ   កូដ ច�ើ 
ចផ្្សងៗ គ្នា ោ្សព័យចលើចមការ     ច�ើយ សញ្ញា  សំគ្ល់រាងំចនាះរោៃដូ្ជា  M53  M63  SA 
KM556 CK CM CR, 73 ជាចដើម។ 

រូបថ្ ខាងច្កាម ចៃះ បង្ហា ញ ពតី ការ ្បមូល  ការ ដលឹកជញូ្ៃ  ការ ស្ុក ចដប៉ូ  ៃិងការនាចំ្ញ
  ច�ើ�ុ៊ប   ចោយ ្ទតី ភាព ្គរុប   ខដលបញ្្កក់ារពិ្អំពតី ការ កាប ់ច�ើ ែុស ្ បាប ់ចៅ រ្ៃគិរ តី៖



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា

33

រូបភាព២៤៖្ំបៃក់ាបច់�ើចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ ្ំណុ្នប្ង្ំបៃក់ាបច់�ើ 
ៃិង្ំណុ្្ ត្ីចកាណ្ក�ម ជាចដប៉ូ្ទតីភាព

រូបភាព២៥ ៃិង២៦៖ ច�ើ្ បណតី ្



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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រូបភាព ២៧ ៃិង ២៨៖ ច�ើធនាង់្ ្រូេោៃកាបរ់លំំ ៃិងដលឹកជញូ្ៃច្ញពតីន្ពចោយកម្មករ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភា
ព្គរុបកនាុងអូរ ្កាយ េុៃឺនស នៃឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ 

 

រូបភាព២៩៖:រាហាៃកាបច់�ើរបស់តា�យដលឹកច�ើពតីភនាំ្ កាយកនាុងឧទយាជា្ិេ តីរៈជព័យចៅចដប៉ូតា�យ
ចៅ�ុំកូកឡាក ់្សរុកេុៃឺនស (X: 698836, Y: 1560451).

រូបភាព៣០៖ រាហាៃកាបច់�ើតាោងកាបច់�ើចៅ្ំណុ្ភនាំ្ សមរ៉ ្ំណុ្(X: 676831, Y: 
1562730)



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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រូបភាព៣១ ៃិង៣២៖ តា្គតីដលឹកច�ើពតីវាលអខណ្ងកនាុងេ តីរៈជព័យចៅ្សរុកតាខេងចៅចដប៉ូតាគញរ តី 
ចៅភូមផិ្េ ្ំណុ្(X: 723848,  Y: 1579255 ៃិងការដលឹកជញូ្ៃច�ើឆ្ងកា្អ់ូរឡាន� កូកឡាក់

 
រូបភាព៣៣ ៃិង៣៤៖ រថយៃ្ដលឹកច�ើរកច�ើញចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ ដលឹកចៅចដប៉ូ្ទតីភាពចៅេុៃឺនស

រូបភាព៣៥៖ ការដលឹកជញូ្ៃច�ើ្ បណតី ្ពតីឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យចៅកាៃច់ដប៉ូ្ទតីភាពចៅតាខេង



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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រូបភាព៣៦ ៃិង៣៧៖ កម្មករដលឹកច�ើច្ញពតី ឧទយាៃជា្េិ តីរៈជព័យតាមផ្្ូេចៅចដប៉ូ្ទតីភាព

 

រូបភាព៣៨ ៖្តាកទ់ព័រគ្បច�ើ 
ោក់្ ូលកនាុងរោសុតីៃនរ ៉

រូបភាព៣៩៖ ្តាកទ់ព័រអូសច�ើ្ ុះពតីភនារំកច�ើញ 
កនាុងឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ

រូបភាព៤០៖ ការដលឹកជញូ្ៃឆ្ងកា្ទ់ចៃ្ចសសាៃ 
ចៅោ៉កាឡាៃ ់្សរុកេុៃឺនស  
(X: 694037, Y: 1541823)

រូបភាព៤១៖ ការដលឹកជញូ្ៃចោយម៉ូ្ូចៅអណូ្ងរោស 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា

37

រូបភាព៤២ ៃិង៤៣៖ ការដលឹកជញូ្ៃច�ើពតីឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យចៅចៅកាៃច់ដប៉ូច�ើ្ ទតីភាពចៅតាខេង

រូបភាព៤៤ ៃិង៤៥៖ ការដលឹកជញូ្ៃច�ើចៅចសៀមោ៉ង ៃិង្តាកទ់ព័រ�ូសឆ្យផ្្ូេដលឹកច�ើ

រូបភាព៤៦ ៃិង៤៧៖ រាហាៃជាកម្មករគ្ស់ច�ើទំោកទ់ចៃ្ចៅេុៃឺនស

រូបភាព៤១៖ ការដលឹកជញូ្ៃចោយម៉ូ្ូចៅអណូ្ងរោស 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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រូបភាព៤៨ ៃិង៤៩៖ រថយៃ្ដលឹកជញូ្ៃច�ើពតីឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យចៅចៅកាៃច់ដប៉ូច�ើ្ ទតីភាពចៅតាខេង

 

រូបភាព៥០ ៃិង៥១៖ រថយៃ្ដលឹកជញូ្ៃច�ើពតីឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យចៅចៅកាៃច់ដប៉ូច�ើ្ ទតីភាពចៅចសៀមោ៉ង 
  

 
 
 
 
 
 

រូបភាព៥២ ៃិង៥៣៖ ចលែកូដច�ើFNរបស់ចេៀ្ណាមចមការ្ទតីភាពរកច�ើញចៅឧទយាៃជា្ិ េ តីរៈជព័យ

 

រូបភាព៥៤ ៃិង៥៥៖ រថយៃ្ស្ូ្ច�ើចៅទចៃ្ចសសាៃ ្សរុកេុៃឺនស



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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រូបភាព៥៦ ៃិង៥៧៖ រថយៃ្ដលឹកជញូ្ៃច�ើមូលចៅចៅកាៃច់ដប៉ូច�ើ្ ទតីភាពចៅចសៀមោ៉ង

 

រូបភាព៥៩៖ រថយៃ្កុង្ឺៃព័រដលឹកជញូ្ៃច�ើពតីចដប៉ូច�ើ្ ទតីភាពចៅកាៃក់ំពងខ់ផ្អៃ្រជា្ិ

រូបភាព៥៨ ៖ រថយៃ្ដលឹកជញូ្ៃច�ើ្ ទតីភាព
 

ពតីរ្ៃគតីរ តីមកកាៃច់ដប៉ូកុង្ឺៃព័រចៅឧ្្ុង្គ កំពងស់្ពឺ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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រូបភាព ៦០ ៃិង៦១៖ រថយៃ្កុង្ឺៃព័រដលឹកជញូ្ៃច�ើពតីចដប៉ូច�ើ្ ទតីភាពចៅកាៃក់ំពងខ់ផ្អៃ្រជា្ិ

 

រូបភាព៦២៖ចដប៉ូ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបចៅោៃលុង   រូបភាព៦៣៖ចដប៉ូ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបចៅចសៀមោ៉ង

រូបភាព៦៤៖ចដប៉ូ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបចៅចគ្កច�្ៀង     រូបភាព៦៥៖ចដប៉ូកុង្ឺៃព័រចៅអូរោ៉ោេ 
ស្លឹងខ្្ង  

 រូបភាព៦៦៖ការដលឹកជញូ្ៃពតីន្ពចៅចដប៉ូ  រូបភាព៦៧៖ការដលឹកជញូ្ៃពតីចែ្្ចៅឧដ្ុង្គ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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រូបភាព៦៨៖ចដប៉ូធំ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបចៅ 
ឧដ្ុង្គកំពងស់្ពឺ   

រូបភាព៦៩៖ខែ្សរថយៃ្កុង្ឺៃព័រចៅកំពងខ់ផ្អៃ្រជា្ិ

រូបភាព៧០៖ការដលឹកជញូ្ៃចៅកំពងខ់ផ្អៃ្រជា្ិ រូបភាព៧១៖រថយៃ្កុង្ឺៃព័រមកដល់កំពងខ់ផ្អៃ្រជា្ិ

រូបភាព៧២៖ កុង្ឺៃព័រ្្រូេោៃស្ូ្្ូលកោ៉ល់ រូបភាព៧៣៖កោ៉ល់ផ្្ុកច�ើដលឹកចៅ្ិៃ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា

42

៩. ការនាឈំ�ើបបណីតឈចញឈដ្យបករុមេ៊ុនបេី ភាព បគរុប

ច�ើ ចៅ កម្ពុជា ភាគ ច្ ើ្ៃ ្្រូេ ោៃ នា ំច្ញ ចៅ កាៃ ់្បចទស ចេៀ ្  ណាម    ឡាេ  ៃិង  ្ ិៃ ។ 
្ប ចទស  ចផ្្សង ចទៀ្ រកសុតីជា នដគូ ោជតីេកម្ម  ឬ ជា�្មួញ ក ណ្ា ល ខដលទិញច�ើ ដលឹក ចឆ្្ព ះ កាៃច់ៅ 
្ប ចទស ្ ិៃ   ឬ ្បចទសមយួ្ំៃួៃ ចៅោសុតី សំរាបផ់្លិ្ច្គឿងសង្ហា រ លឹម។   ទតី ផ្សារ ច្គឿង  សង្ហា  
រ លឹម  ចផ្្សង ចទៀ្  គឺ មៃិ រាៃ ់្្រូេ ោៃ ចសើុបអចងរា្ចៅច�ើយ ចទ។ 

ឯកសារ នាចំ�ើ ច្ញ បញ្្ក ់ ថ្  អនាកនា ំច្ញ  គឺ ជារោឋា  ភ ិោលកម្ពុជា  ៃិងោៃបញ្្កថ់្ 
្ប ចទស  ចគ្ល   ចៅ គឺសាធា រណៈ រដឋា ្បជារោៃិ្្ិៃ។ ោជាញា  បព័ណ្ណ   ចៃះ មៃិ ោៃ ោក ់ច ្្ម ះ ច�ើ 
្បណតី ្  ឬ  ច�ើខានា ្ធំ (ខដល្កាស់ ជាង ២៥សម )ចទ ចោយ សារ ការនាចំ្ញ ែុស្បាប2់1។ 

រូបភាពជាច្ ើ្ៃ     ខដលោៃ ្បមូល ផ្្ុ ំសំរាប ់រោយ ការណ៍ចៃះ      បង្ហា ញពតីភស្ុតាង 
្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប  ៃិងខផ្នាកែ្ះ ខដល រោឋា ភោិលកំពុង ពាកព់ព័ ៃ្កនាុងការកាបប់ំផ្្ញច�ើែុស
្បាប។់   រូបភាពបង្ហា ញថ្ច�ើជាច្្ើៃ កំពុង ្្រូេោៃ ចគ កាប ់ដលឹកជញូ្ៃ ៃិង ស្ុកចៅ តាមចដប៉ូ 
ខដលសុទ្សលឹងខ្ជា្បចភទច�ើ្ បណតី ្ធំៗ ដូ្ជា  ្កញូង ចបង  នាងៃួៃ  ច្គើល    ៃិងធនាង់

 ចដើម្បតីផ្្គ្ផ់្្គង់្ ្មរូេការទតីផ្សារ្ិៃ ដូ្ខដលោៃ បង្ហា ញ  ចៅកនាុងឯកសារ ភ្ាបម់កជាមយួ។ 

លិែិ្ចបើក ផ្្ូេ ពតី រដឋាោល ន្ព ច�ើ (LP/B)  ជួយ�សំរលួមចធយាោយដល់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព 
្គរុប ចដើម្បតីដលឹក ជញូ្ៃ ច�ើ ពតីកនាុងន្ព   រ�ូ្ដល់ចដប៉ូកុង្ឺៃព័រចៅតា្ម ្ពង ឧ្្ុង្គ ចែ្្កំពងស់្ពឺ។ 
កង ករ្ោងំ ្ប ោប ់ ោេុធ   ោៃ ផ្្ល់ ការ ការពារ សៃ្ិសុែ ចៅ ្គប ់ជាៃថ់្នា ក ់រាងំអស់។     ម សៃ្តី រោឋា ភ ិ
ោលកោ៏ៃ ជួយ�  ស្មបស្មរួល ឯកសារដលឹកជញូ្ៃនាចំ�ើច្ញចោយ រលូៃ    ៃិង ខបបបទ ៃតី្ិ

 េធិតីនានា តាម រយៈ នា យក ោឋា ៃគយ   ៃិងអគ្គនាយកោឋា ៃ្្រួ្ពិៃិ្្យទំៃិញ ៃតី�រណព័ -    ោ�រណព័  
ៃិងបសង្រា បការខក្ងបៃ្ំ   (កា ំ កុង្្រូល)   នៃ្កសួងពាណិជ្កម្មកម្ពុជាោ�ព័រណ    ស្រោប ់ច�ើ 
ខដលចគ្លចៅនាចំ្ញចៅ្បចទស ្ ិៃ តាម រយៈ  ្ករុម�ុ៊ៃដលឹកជញូ្ៃ �ុងកុង គតីៃ្ុង (Hong 
Kong Kin Chung Transportation Co., Ltd.)។

្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប    ចធ្ើ ការកនាុង នាម មសៃ្តី រោឋា ភោិល កម្ពុជាមយួ្ំៃួៃ  (តាមរយៈ រដឋា 
ោល ន្ព ច�ើ)    ចដើម្បតី ធានា  ឲ្យ ោៃ ៃូេ ការ ផ្្គ្ ់ផ្្គង ់ច�ើ្ បណតី ្្បកបចោយ ្បសិទ្ិ ភាព   ៃិង

 ្គប់្ ំៃួៃ ចៅ្បចទស្ិៃ។      ច�្ុចៃះ ច�ើយ ោៃ ជា រោឋា  ភ ិោល  ្គប ់្គង មសៃ្តី្គបរ់ូបចាបព់តី  
ោជាញា ធរថ្នា កម់ូលោឋា ៃចៅ ដល់ ថ្នា កជ់ា្ិជាពិចសសមសៃ្តីបរសិាថា ៃរុកាខេ ្បរោញ់ ៃិង កង ករ្ោងំ ្បោប់
 ោេុធ ។ រោឋា ភោិលកោ៏ៃ ្គប់្ គង្ករុម�ុ៊ៃបុ្្សម្ពព័ៃ្ ខដល ជា សាខា   ផ្្គ្ផ់្្គង ់ច�ើ ្បណតី ្ ឲ្យ 
្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព ្គរុបផ្ងខដររោៃ ដូ្ ជាៈ ្ករុម�ុ៊ៃ សុែ សំណាង  ្ករុម�ុ៊ៃ សុតីអរសុតីចែ ្ករុម�ុ៊ៃ 

21 ឧរា�រណ៍អៃុ្កលឹ្្យ១៣១អំពតីការអៃុញ្ញា ្ឲ្យនាចំ្ញចៅបរចទស
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ោៃ រ៉ោរ ឌតី ,   ្ករុម�ុ៊ៃ សិោ ោមុិ្  ្ករុម�ុ៊ៃ សុេណ្ណ  ភូម ិ្ករុម�ុ៊ៃ លលឹម  ប៊ុណា្ណ       ្ករុម�ុ៊ៃ �ព័ង 
ោញ ោ៉ឡាយ (Hoang Anh Gialai )  ៃិង្ករុម�ុ៊ៃ ្ករុង ប៊ុកជាចដើម។

ោជាញា  បព័ណ្ណ  នា ំច្ញ ្្រូេ ោៃ អៃុញ្ញា ្ ចោយ ្ ំណារយល់្ពមចលែៈ០១៩/ពណព្ផ្ 
្ុះ នថងៃ ទតី១២ ខែ មតីនា  ឆ្នា ២ំ១០៤   ចោះ្តា     ៃិង ្ ុះ�្ថាចលខា ចោយ  ឯកឧ្្ម សុ៊ៃ  ចាៃ ់ថុ ល  
រដឋាមសៃ្តី ្ក សួង   ពាណិជ្កម្ម  ៃិង ្ ំណារយល់្ពម ចលែៈ០១៤ រពណឧសណ  ្ ុះ នថងៃ ទតី៧ ខែមនិា
 ឆ្នា ២ំ០១៤ ចោះ ្តា   ៃិង្ុះ�្ថាចលខា ចោយ  ឯកឧ្្ម បណ្ឌិ ្  ចឆង  គលឹមសុ៊ៃ   នៃ្កសួង 
កសិកម្ម រុកាខេ ្បរោញ់ ៃិង ចៃសាទ។  ោជាញា  បព័ណ្ណ នាចំ្ញរបស់ ្ទតី ភាព ្គរុប  ្្រូេ ោៃ គ្ំ្ ទ ចោយ  
រោឋា ភោិលខដលរោៃឯកសារចោង្ំៃួៃពតីរ៖   ១) លិែិ្ចលែៈ ១៥១ សជណ ្ុះនថងៃទតី៦ ខែ 
កុមភាៈ  ឆ្នា ២ំ០១២ របស់ ទតី ស្តី ការ គណៈរដឋាមសៃ្តី   ៃិង ២ ) លិែិ្ចលែៈ ១៨៩សណបថ ្ុះ នថងៃទតី

 ១៤ ខែ កុមភាៈ  ឆ្នា ២ំ០១២របស់ ្កសួង បរ ិសាថា ៃ ។  ោជាញា  បព័ណ្ណ  ចៃះ ្្រូេ ោៃ អៃុមព្័  ៃិង ោៃ ផ្្ល់ 
ចគ្លការណ៍ ដល់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប ចដើម្បតីនា ំ ច្ញច�ើ្ ំៃួៃ   ១០០ ០០០ ខម៉្ ្គូប   ឬ 
៤៥០០កុង្ឺៃព័រ ខដលោៃដលឹកជញូ្ៃ ច្ញ  ពតី្ំបៃដ់តីសម្ប រាៃ ចសដឋាកិ្ចារបស់ ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាព 
អុតីមផ្្  អុិ្ផ្្  ែូអិលធតីឌតី  ៃិង្ករុម�ុ៊ៃ អុតីមឌតីចអស  អុតីមផ្្  អុិ្ ផ្្  ែូអិលធតីឌតី(សូមចមើល 
ឧបសម្ពព័ៃ្១០-១៣។

 រូបភាព៧៤៖ការដលឹកជញចាូ ៃច�ើដម៏�ិរោ ៃងិផ្្ូេនាចំ�ើច្ញ
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្ំណាងរដឋាោលន្ពច�ើោៃ ចរៀប្ំ ឲ្យ រោៃ ការ នា ំច្ញ ច�ើ។      ពួកចគោៃ យក ្ ិ្្ 
ទុក ោក ់ ចលើ   ការ  បំចពញ ខបបបទ រាងំ អស់ ស្រោប ់ ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព អុតីមផ្្អុិ្ផ្្   ខដល រោៃ 
ការោិ លព័យ ចៅ ផ្្ះចលែ  ១ោ ផ្្ូេ២៧១ សង្រា ្ ់ទលឹកលអែក៣់  ភនាចំពញ ។     រោៃករណតី មយួខដល 
ឯកសារ នា ំច្ញ ោៃ រាយច ្្ម ះ ្បចទស ្បភពចដើម កនាុងការនាចំ្ញ គឺ កម្ពុជា    ច�ើយ ្បចទស  
ចគ្លចៅគឺ ជា សា ធារណៈ រដឋា  ្បជារោៃិ្  ្ ិៃ      ៃិងអនាកបញ្្ ទិញ ពតី បរចទស គឺជា្ករុម�ុ៊ៃដលឹក 
ជញូ្ៃ�ុងកុងគតីៃជុង។  

ោសព័យោឋា ៃ របស់ ្ករុម�ុ៊ៃ ចៃះ គឺជា ផ្្ះខល្ងចលែ ៣៨១០   ផ្្ះកាន�្  ្ំបៃក់ាសុតីង 
ទតី្ករុង ហ្ាៃលតីង ទតី្ករុង�ុងកុង សាធារណៈរដឋា្បជារោៃិ្្ិៃ។ ោជាញា បព័ណ្ណ  ចៃះ  រោៃ សុពល 
ភាព  ពតី នថងៃ ទតី១២ ខែ មនិា  ឆ្នា ២ំ០១៤ រ�ូ្ដល់នថងៃទតី១២ ខែ ឧសភា  ឆ្នា ២ំ០១៤    ៃិង ្្រូេ ោៃ 
អៃុញ្ញា ្ិ ស្រោប ់ការ នា ំច្ញ ច�ើ ចលែ១  ជាច�ើ្ ជរុង ចោយ រោៃ ទទលឹង អ្ិបររោ  ៃិង ក្រោស់ 
២៥សម ៃិង ្ ំៃួៃ ច�ើ សរុប  ៤,៧០៦.៣៣៩៦ខម៉្ ្ គូប (ចស្មើៃលឹង២០៧កុង្ឺៃព័)   ខដលមយួ 
ខម៉្ ្គូប រោៃ្នម្៥១០ ដុោ្ ដូច្នាះ  ្នម្សរុបគឺ  ២,៣៤៩,៧៤៣.២០ដុោ្។ លកខេែណ្ឌ  នៃ 
ការ ដលឹកជញូ្ៃ ទំៃិញ ចៃះ ្្រូេ ោៃ ខផ្អែក ចលើ រូបមៃ្ (ដលឹក ជញូ្ៃ ទំៃិញ ទូរា្ច់ៅ្្លឹមកំពងខ់ផ្ ) ៃិង 
រូបមៃ្ ធតីធតីអរ(TTR)  ខដល្្រូេ ោៃ ដលឹក ជញូ្ៃ  ពតី កំពងខ់ផ្ អ ៃ្ រ ជា្ិ ចែ្្ ្ពះសតី�ៃុ    ៃិង ោៃ នា ំ
ច្ញតាម កោ៉ល់  ចៅ ្បចទស ្ ិៃ ។ ការដលឹក ជញូ្ៃ ចៃះ សថាិ្ចៅច្កាម ោជាញា បព័ណ្ណ នាចំ្ញចលែ:
០០០៣៤ នៃ  អគ្គ  នាយកោឋា ៃ គយ    ៃិង រោឋា ករ កម្ពុជា  ។

ការ ចសើុប អចងរា្ របស់ ចយើង ោៃ រក ច�ើញ ថ្   មសៃ្តី គយ ោៃជួយ�ពិៃិ្្យចមើលឲ្យ្ោកដ 
ថ្ រាល់ ឯកសារនាចំ្ញរោៃភាព្ ល្ឹម្្រូេៃិង្សប្បាប។់    ឧរា�រណ៍ពួកចគ ជួយ� ចផ្្ៀងផ្្្ ់
្ំៃួៃ ទលឹក្ោក ់ៃិង ្ នម្ ច�ើ   ៃិង កា្ ់បៃថាយ ្ នម្ កនាុង េ ិកព័ យ បព្័ ្ ចដើម្បតី បន្ាប ពៃ្ នា ំច្ញ(FOB   ) 
រ�ូ្ដល់ ១%។  ការ ្ ំណាយ នៃ ការ ោ ំចដើមច�ើ ច�ើង េញិ  គឺ មៃិ ្្រូេ ោៃ បង្ហា ញចទ ។   ចោង 
តាម ការ ចសើុប អចងរា្  ្ករុម  �ុ៊ៃ ចៃះ ោៃ នា ំច្ញ ច�ើ្ បណតី ្ ្បចភទធនាង ់  ប៉ុខៃ្ចៅកនាុង ឯកសារ 
ោៃ ោកថ់្ជាច�ើ ្បចភទ ចលែ១  ខដល រោៃ ្ នម្ ៥១០ដុោ្រ កនាុង មយួ ខម៉្ ្ គូប   ខដល្នម្ 
ជាកខ់ស្ងចៅចលើ ទតី ផ្សារ គឺជាង ២០០០ដុោ្រ មយួ ខម៉្ ្ គូប  (្នម្ ចៅ ្ពំខដៃ )។    ការ ចសើុប 
អចងរា្ របស់ ចយើង ោៃ រក ច�ើញថ្ រាងំ ចៅ កនាុង ន្ព  ៃិង ចៅ តាម ចដប៉ូ ច�ើ     ខដល កំពុង ្្រូេ ោៃ 
យក ចោយ ្ករុម �ុ៊ៃ ចៃះ គឺច�ើ�្ុ ំ រោៃរាង បៃួ  ្ជរុង ្ទខេង រោៃទំ �ំទទលឹង    ៃិងកំរាស់ចលើសពតី 
៣០សម x ៣០សម x ២២០សម ។     ចរាះ ជា ោ៉ង ណា     មសៃ្តី គយោៃ �ុប�ិ្ ជាមយួ  
្ករុម�ុ៊ៃបៃ្ំឯកសារ នាចំ្ញ  ច�្ុដូច្នាះោៃជាចគោក ់កំរាស់ ្្ឺមខ្ ២៥សម ប៉ុចណា្ណ ះចដើម្បតី
ឲ្យអៃុចោមចៅតាម្បាប ់(អៃុ្កលឹ្្យ ចលែៈ១៣១ ្ុះនថងៃទតី២៨ ខែ េ ិ្ ឆេិកា  ឆ្នា ២ំ០០៦     ខដល  
ហាម ឃា្ក់ារ នា ំច្ញ ច�ើ ខដល រោៃ ក្រោស់ ចលើស២៥សម )។     ចៃះ សបញ្ចា កឲ់្យច�ើញថ្ 
្ករុម �ុ៊ៃ ចៃះ ោៃ ខក្ងបៃ្ំ ឯកសារ  ចដើម្បតី បន្ាប្នម្ អ្តា បងព់ៃ្  ៃិង  ចជៀសវាង  ការ  ្្រួ្  ពិៃិ្្យ  
ចោយ  គយ អៃ្រ ជា្ិ ។ បន្ាបម់កចទៀ្ ្ករុម�ុ៊ៃចៃះ ោ្ៃលឹងរោៃការផ្្ល់មូល ៃិធិ្ទ្ទង ់ មៃិ 
សមរម្យណាមយួពតី រដឋាផ្ងខដរ ។



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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១០.បេវិភាគត្នាកចបាប់ចំឈពាះសកម្មភាពកាប់ឈ�ើឈៅឈខត្តរតនគីរ ី

ការកាបច់�ើចៅកម្ពុជា   គឺកំពុងខ្អៃុេ្្ៃច៍ៅកនាុង្ំបៃព់ណ៌្បចផ្ះខដល្្រូេោៃចធ្ើ 
ោជតីេ កម្មឬចកង្បេ ព័ញចា  ចោយ សម្បរាៃិក  ៃិងអនាកខដលកំពុងនាចំ�ើច្ញ ចៅច្ៅ។   ចៅ ្្ង ់
្ំណុ្ចៃះ ចយើងពិភាកសាពតីៃតី្យាៃុកូលភាពនៃោជតីេកម្មច�ើ។ 

 ១០.១អវីជាភាពខនុសគ្្រវាងសកម្មភាពកាប់ស�ើមសបចបាប់និងខនុសចបាប់?

ការកាបច់�ើជាសកម្មភាព្សប្បាបម់យួ   ចៅចពលខដលអៃុេ្្ៃ៍្ សបចៅតាមបទ 
បញញា្្ិនានានៃ្បាប។់ សម្បរាៃិកខដល្្រូេោៃផ្្ល់សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចាជូៃ្្រូេោៃអៃុញ្ញា ្ិ 
ឲ្យ កាប ់ច�ើ ចៅកនាុង្ំបៃស់ម្បរាៃរបស់ែ្ួៃ      ចោយមៃិឲ្យកាបផ់្្ួល/ធ្ាក់្ ូលចៅកនាុង្ំបៃ ់
សនាូល ឬ្ំបៃ ់អភ ិរក្ស ច�ើយ22។      ចរាះបតីជាោ៉ងណាកម៏ៃិខមៃរោៃៃព័យថ្ច�ើ្ គប់្ បចភទ 
ៃិង្គបទ់ំ�ំ្្រូេោៃអៃុញ្ញា ្ិឲ្យកាបឬ់្បមូល ច�ើយ។  រោ្្២៩នៃ្បាបន់្ពច�ើហាមឃា្ ់
ការ្បមូល ផ្លច�ើ្ ប ចភទ កំរ ឬច�ើខដលជព័ររោៃ ្ នម្ ែ្ពស់ ចៅកនាុង ន្ពបំរុងទុកអ្ិសៃ្យរ៍បស់
រដឋា23។ រោៃ្តា៤៣ នៃ្បាបស់្តីពតី ្ ំបៃ ់ការពារ ធម្មជា្ិក ៏ោ ៃខ្ងបខៃថាមថ្ គ្្ម ៃបុគ្គលណា ឬ 
ៃតី្តីបុគ្គលណាោ្យកដតី   ឬសារធា្ុ ផ្្ស ំនៃ ធៃធាៃធម្មជា្ិ ពតី្ំបៃ ់ការពារចធ្ើជាកម្មសិទ្ិោៃ 
ចទ24។   ចៃះរោៃៃព័យថ្ច�ើចៅកនាុង្ំបៃ ់ការពារដូ្ជាឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ    ឬខដៃជំរកស្្ 
ន្ព លំផ្្ ់    មៃិោ្កាបរ់លំំោៃច�ើយ   លុះ្តា ណាខ្ច�ើចនាះចៅកនាុង្ំបៃស់ម្បរាៃដតី 
ចសដឋាកិ្ចា។   ភស្ុតាងពតី្ករុមអនាកចសើុបអចងរា្ោៃរក ច�ើញ ថ្កម្មករ ចមការ   ៃិងអនាកកាបច់�ើ 
្្រូេោៃព្ង្យ ចពញ ន្ពចដើម្បតីកាប ់    ៃិង្បមូលច�ើ្ បណតី ្ពតី្ំបៃ ់ការពារពតីខដៃជំរកស្្ 
ន្ព ៃិងពតីន្ពរកសា ទុកជា អ្ិនសៃ្យរ៍បស់រដឋាខដលចៅខាង ច្ៅ្ំបៃ ់សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចាខដល 
សកម្មភាពកាបច់�ើ ខបបចៃះ   គឺែុស្បាប។់     សកម្មភាពរបស់្ទតី ភាព  គឺផ្្ុយ ពតីលិែិ្ជូៃ 
ដំណលឹ ងចលែៈ១៧៧   ៃិងលិែិ្ចលែៈ២០៦     ច្ញ  ចោយ ្កសួងបរសិាថា ៃខដលហាមឃា្ ់
្ករុម�ុ៊ៃឯកជៃនានា   ្ ូលចៅកនាុង្ំបៃន់្ពការពារ ្ំបៃ ់ អភរិក្ស   ៃិងន្ពរកសាបំរុងទុកអ្ិ នសៃ្យ ៍  
របស់រដឋា។ 

សកម្មភាពកាបច់�ើបខៃថាមចទៀ្  ខដលែុស ្ បាប ់ច្កាម្បាប់្ បចទសកម្ពុជារមួ បញចាូ ល 
រាងំការ ខក ន្នាច�ើខដលោៃរលំំៃិងអៃុផ្លរបស់វា។    ច្កាម រោ្តា ៣០ នៃ្បាបន់្ពច�ើ្ ្រូេ 
ោៃហាម ឃា្ម់ៃិឲ្យបចងរាើ្  ឬ្ប្ិប្្ិការចសវាខកន្នាច�ើ ផ្លិ្ផ្លអៃុផ្លន្ពច�ើចៅកនាុង 
េសិព័យ ន្ពបំរុង ទុកអ្ិនសៃ្យរ៍បស់រដឋា    ច�ើយរាមរារមៃិឲ្យ រោៃ ចសវាខកន្នាច�ើ   ខដលរោៃ 

22  ្បាបស់្តីពតី្ំបៃក់ារពារធម្មជា្ិ រោ្តា១១
23  ្បាបស់្តីពតីន្ពច�ើ ឆ្នា ២ំ២០២ រោ្តា២៩
24  ្បាប់្ ំបៃក់ារពារធម្មជា្ិ រោ្តា៤៣



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ទតីតាងំោ៉ងចហា្ ណាស់  ៥គតី�ូខម៉្ ្ ពតីខដៃបំរុងទុក25។   រោ្តា៤២  នៃ្បាប់្ ំបៃក់ារពារ 
ធម្មជា្ិ កោ៏ៃហាមឃា្ក់ារខកន្នាធៃ ធាៃ ធម្មជា្ិៃិង អៃុ ផ្លន្ពច�ើចៅកនាុង្ំបៃក់ារពារ26។ 
តាមសកម្មភាពខក ន្នាច�ើចៅ កនាុងរ្ៃគតីរ តី  គឺែុស ្ បាប ់្បសិៃចបើ្ប្ពលឹ្្ិចោយ អនាកកាបច់�ើចៅ 
កនាុង្ំបៃក់ារពារ ដូ្ជា ឧទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈជព័យ ឬខដៃជំរក ស្្  ន្ព លំផ្្ជ់ាចដើម។  

១០.២សសចក្តីសន្ិោ្ឋ នពីការវិភាគផផ្កចបាប់សលើអាជីវកម្មស�ើម្រណីតរបស់មទីភាពមគរុប

ការចសើុបអចងរា្ោៃរកច�ើញថ្ឯកសារបស់  ្ករុម�ុ៊ៃ   គឺែុស្បាប ់ច�ើយ្ករុម�ុ៊ៃ 
មៃិ អៃុ េ្្  តាម ៃតី្ិេធិតី ្ បាបក់នាុង ការ នាចំ�ើច្ញចនាះចទ។   ចយើងោៃរកច�ើញឯកសារែ្ះោៃ 
ចរៀប្ំ ចោយ ខក្ងបៃ្ំ ខ្្្រូេោៃការពារចោយខផ្នាក/សាថា បព័ៃមយួ្ំៃួៃរបស់រោឋា ភោិលចោយសារ 
ខ្មសៃ្តីែ្ះរបស់រដឋាោៃទទួលអ្ថា្បចោជៃខ៍ផ្នាក �ិរញញា េ្ថាុ ចៅកនាុងការនាចំ�ើច្ញ។  

ការចសើុបអចងរា្ោៃរកច�ើញភាពមៃិ្ប្ក ត្ីនៃអំចពើែុស្បាប ់ៃិងៃតី្ិេធិតីកនាុង ដំចណើ ការ 
នា ំច�ើ ច្ញ ៃិងោជតីេកម្មច�ើរបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប ដូ្ខាងច្កាមៈ

1. ោជាញា បព័ណ្ណ  លិែិ្អៃុញ្ញា ្ចផ្្សងៗផ្្ល់សិទ្ិឲ្យ្បមូលផ្ល អៃុផ្លន្ពច�ើការដលឹក 
 ជញូ្ៃ ច�ើ ខកន្នារោៃ្ំៃួៃច្ ើ្ៃរ�ូ្ដល់ ១០០ ០០០ ខម្្ គូបមៃិោៃឆ្ង កា្ ់
ការពិភាកសាពតីសាថា បព័ៃៃតី្ិបញញា្្ិ។  មៃិរោៃការ្បកាសចដញនថ្ជាសាធារណៈ  ៃិង

 ពិច្គ្ះចោបល់ជាមយួស�គមៃ ៍ខដលចស្ក្តី សច្ម្ ោៃចធ្ើច�ើងចោយសរោងៃ ្។់  

2. ្ករុម�ុ៊ៃចៃះ    ោៃព្ង្យកម្មករកាបច់�ើ្ បណតី ្រោៃដូ្ជាៈ្កញូង ចបង នាង 
ៃួៃ ធនាងច់�ើយនាចំ្ញចៅបរចទសខដលរចំោភចៅចលើអៃុ្កលឹ្្យចលែៈ១៣១ ខដល  
ហាម ឃា្ក់ារនាចំ្ញ ច�ើ ្បណតី ្។  

3. រូបភាពថ្ចោយ្ករុមចសើុបអចងរា្សំរាបរ់ោយការណ៍ចៃះបង្ហា ញថ្   ច�ើធនាងរ់ោៃ 
ទំ�ំ បន្ារកំរាស់ចលើសពតី២៥សម ្្រូេោៃកាប ់ៃិងនាចំ្ញ   ខដលសកម្មភាពរាងំ 
ចៃះ្្រូេហាមឃា្ ់ចោយ អៃុ្កលឹ្្យ ចលែៈ១៣១ ។   

4. កម្មករ  ចមការ   ៃិងអនាកកាបច់�ើ្ ្រូេោៃព្ង្យឲ្យកាប ់ ្បមូល   ដលឹកជញូ្ៃច�ើ  
្បណតី ្  ចៅ កនាុង ្ ំបៃ ់ន្ពការពារ ខដៃជ្មកស្្ន្ព ៃិងខដៃន្ពបំរុង ទុក អ្ិនសៃ្យ ៍
របស់រដឋាខដល សថាិ្ ចៅច្ៅពតី្ំបៃស់ម្បរាៃដតី ចសដឋាកិ្ចា រចំោភចៅ ចលើ ្ បាប ់ន្ពច�ើ 
ឆ្នា ២ំ០០២ រោ្តា២៨ រោ្តា ២៩ ៃិងរោ្តា ៣០។

5. ការកាបប់ំផ្្ញន្ពច�ើ ការ្បមូលយកផ្ល អៃុផ្លន្ពច�ើ ច�ើយៃលឹងការ ចធ្ើឲ្យ 

25  ្បាបស់្តីពតីន្ពច�ើឆ្នា ២ំ០០២ រោ្តា ៣០
26  ្បាបស់្តីពតី្ំបៃក់ារពារធម្មជា្ិ រោ្តា ៤២



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ែូ្  បរសិាថា ៃ ោៃរចំោភ ចៅចលើ ្ បាប ់ការពារបរសិាថា ៃ ៃិង្គប់្ គងធៃធាៃ ធម្មជា្ិ 
ឆ្នា ១ំ៩៩៦ រោ្តា៨។     រោឋា ភោិលោៃបញ្្ឲ្យ ្ករុម�ុ៊ៃ រកសាទុកន្ពច�ើ ចៅកនាុង 
្ំបៃ ់ការពារ ៃិងធានាការោចំដើមច�ើច�ើងេញិ េេប៉ុខៃ្ ្ករុម �ុ៊ៃ ចៃះមៃិោៃបំចពញ 
កា្ព្កិ្ចារាងំចៃះ េច�ើយ ោៃផ្្ស់ប្ូរ ចៅ កាប ់ចៅកខៃ្ង ចផ្្សងបន្ាបព់តី ន្ពច�ើ្ ្រូេ 
ោៃកាប�ូ់សឆ្យចែ្្ ែ្តី អស់ ។ េចៅឯចដប៉ូ  ស្ុ ក ច�ើ េុៃឺនស ៃិងតាខេង អនាកចសើុប 
អចងរា្ ោៃរក ច�ើញគំៃរច�ើោរ ្បណតី ្ ដធ៏ំ ម�ិរោេេ  ្្រូ  េោៃយកច្ញពតីឧទយាៃ 
ជា្ិខដលមៃិច្កាមគំចរាង សម្ប រាៃ ដតីចសដឋាកិ្ចារបស់្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាព ្គរុបច�ើយ។ 

6. ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបោៃរចំោភរោ្តា៨នៃ្បាបក់ារពារបរសិាថា ៃ  ៃិង្គប់្ គង ធៃ 
ធាៃ  ធម្ម ជា្ិ ឆ្នា ១ំ៩៩៦ ខដលោៃខ្ងថ្ៈ ន្ពច�ើ ៃិងធៃធាៃធម្មជា្ិ្្រូេអភរិក្ស
 អភេិឌ្ឍៃ ៍្គប់្ គង ៃិងច្បើ្ោស់ឲ្យរោៃកខេណៈ សមច�្ុសមផ្ល សថាិ្ ចសថារ  ៃិង 
្បកប ចោយៃិរៃ្រភាព27។   រោ្តា២ នៃអៃុ្កលឹ្្យចលែៈ១៣១   ហាមឃា្ក់ារនា ំ
ច្ញ ច�ើ្ បណតី ្28។  ចលើសពតីចៃះរោ្តា៣នៃអៃុ្កលឹ្្យចលែៈ១៣១ខ្ងថ្  ច�ើ 
្ជរុង រោៃ ទទលឹង   ៃិងកំរាស់ចលើសពតី ២៥សម     គឺមៃិ្្រូេោៃ អៃុញ្ញា ្ិ ឲ្យនាចំ្ញ 
ច�ើយ29។   

7. អនាក្សាេ្ជាេោៃ្បទះច�ើញរថយៃ្ស្ូ្ ៃិងរថយៃ្ដលឹកច�ើ ខដល រោៃស្ា កសញ្ញា   
សំគ្ល់្ទតី ភាព្គរុប   កំពុងដលឹកជញូ្ៃច�ើ្ បណតី ្ច្ញពតីកនាុងន្ព  ច�ើយ ស្ូ្ ច�ើ 
ច្ញពតីទចៃ្។   អនាក្សាេ្ជាេកោ៏ៃសរោភា សៃោ៍ជាញា ធរមូលោឋា ៃ ៃិងកម្មករកាបច់�ើ 
ខដលអះោងថ្ ចមការ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប  ោៃពាកព់ព័ៃ្ជាមយួៃលឹងការកាប ់ច�ើ 
ែុស្បាបរ់ាងំចៃះ។ 

ដូច្នាះ វា្បាស់ណាស់ថ្      រាល់សកម្មភាពនាចំ�ើច្ញរបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប  
ច្កាម ោជាញា  បព័ណ្ណ  ដលឹក ជញូ្ៃ ច�ើ ១០០ ០០០ ម៣    គឺវាមៃិ្សប្បាបខ់មៃចទចោយចោង ចៅ 
ចលើ ្ បាប ់នៃ្ពះរាជាណា្្កកម្ពុជា?  

បទេភិាគខផ្នាក្បាបអ់ៃ្រជា្ិបខៃថាមចទៀ្រាកទ់ងៃលឹងផ្លបះ៉ពាល់នៃការកាបច់�ើចៅ
ចលើស�គមៃ ៍ជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្កោ៏ៃបង្ហា ញឲ្យច�ើញថ្     សកម្មភាពខដល្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី 
ភាពោៃ ្ប្ពលឹ្្ិ    គឺ  រ ំចោភចៅចលើអៃុសញ្ញា អៃ្រជា្ិនានាខដលកម្ពុជាជា្បចទស�្ថាចលែតី 
មយួខដរ។   

27   ្បាបស់្តីពតីការការពារបរសិាថា ៃ ៃិងការ្គប់្ គងធៃធាៃធម្មជា្ិឆ្នា ១ំ៩៩៦ រោ្តា ៨
28  អៃុ្កលឹ្្យស្តីពតីផ្ល ៃិងអៃុផ្លន្ពច�ើអៃុញ្ញា ្ចោយនាចំ្ញ ៃិងនាំ្ ូល ចលែ  ១៣១ ឆ្នា ២ំ០០៦ រោ្តា ២
29  អៃុ្កលឹ្្យស្តីពតីផ្ល ៃិងអៃុផ្លន្ពច�ើអៃុញ្ញា ្ចោយនាចំ្ញ ៃិងនាំ្ ូល ចលែ  ១៣១ ឆ្នា ២ំ០០៦ រោ្តា ៣



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា

48

១០.៣សតើអាជាញា ប័ណ្ណសចញសោយរាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជាជូនដល់មទីភាពមគរុបអននុញ្ញា តឲ្យទិ
ញស�ើកាប់សៅក្នុងសខត្តរតនគីរមីសបចបាប់សៅសមកាមចបាប់អន្តរជាតិផដរឬសទ?

រោ្តា២៧នៃកា្ិកាសញ្ញា អៃ្រជា្ិស្តីពតីសិទ្ិពលរដឋា ៃិងៃចោោយ (ខដលកម្ពុជាជា 
ភាគតី មយួ ច�ើយ ោៃ បញចាូ លចៅកនាុង្បាបក់ម្ពុជាច្កាមរោ្តា៣១នៃរដឋាធម្មៃុញញា ) ខ្ងថ្មៃុស្ស
សថាិ្កនាុង្ំចណាមជៃជា្ិភាគ្ិ្ មៃិ ្្រូេ  ោៃបដិចសធសិទឋាិ      កនាុងការរ តីករាយជាមយួេប្បធម ៌
របស់ចគ ោៃ ច�ើយ30។ អ្តីខដលោៃកំណ្ច់ោយ គណៈ ករោ្ម ធិការ សិទ្ិ មៃុស្សថ្ ខដលរោ្តា 
២៧ោៃអៃុេ្្ៃ ៍ចៅ ចលើ ជៃ ជា្ិ ចដើម ភាគ្ិ្31។  គណៈ ករោ្ម ធិការោៃ ពៃ្យល់បខៃថាមថ្េប្បធម៌
បង្ហា ញៃូេរូបរាងខប្កៗ ពតីគ្នា       ច្ ើ្ៃខបប ោ៉ង ណាស់រមួបញចាូ លមចធយាោយនៃ ជតីេ ិ្ ខដលរោៃ 
ទំនាកទ់ំៃងជាមយួ ៃលឹងការច្បើ ្ោស់  ធៃធាៃដតីធ្តីជាចដើម32។  ចៅកនាុងករណតី  អុតីលរ៉ោរ តី ឡាៃសា្ម ៃ ់
ចអ ោលេ តី  �៊្តីៃ ខលៃ ខដលោៃកំៃ្ក់នាុង រោ្តា ២៧ គឺការពារ ជតីេភាពរស់ចៅរបស់្ករុមជៃជា្ិ

 ចដើម ភាគ្ិ្តាម ខបប ទំចៃៀម ទំោប ់ ្បនពណតី 33។ ចលើសពតីចៃះ ករណតី  ជូរ តីអុតីឡា សា្ម ៃ ់ចអ ោល់េ តី 
�៊្តីៃខលៃ គណៈករោ្ម ធិការ សិទ្ិមៃុស្ស     ោៃ ខថ្ងថ្ចរាះជា សកម្មភាព កាបច់�ើកនាុងរូបភាព 
្ូ្តា្ក្តីមៃិោ្រាបជ់ាការរ ំចោភ  រោ្តា ២៧ ចទ     ប៉ុខៃ្ការកាបច់�ើខដលជាសកម្មភាពរោៃ
លកខេណៈចកង្បេ ព័ញចា   ដូ្ជាការជតីករកខរ ៉ ជាទចង្ើ ោ្ បះ៉ពាល់ដល់ សិទ្ិរបស់ជៃជា្ិចដើមភាគ
្ិ្កនាុងការរ តីករាយៃូេប្បធមរ៌បស់ពួកចគ34។

លិែិ្អៃុញ្ញា ្ចលែៈ១២៧០ កសក អៃុញ្ញា ្ឲ្យ្បមូល ៃិងទិញ្គបច់ដើមច�ើផ្្ួល
រលំំ រាងំអស់ពតីដតីសម្បរាៃចសដឋាកិ្ចាកនាុងចែ្្រ្គតីរ តី ខដល្្រូេោៃផ្្ល់ជូៃ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប 
ចោយ ្ក  សួង កសិកម្ម រុកាខេ ្បរោញ់ ៃិងចៃសាទ កាលពតីនថងៃទតី២៨ ខែកុមភាៈ ឆ្នា ២ំ០១៣។   ទំ�ំ 
សរុបនៃទលឹកដតី ចែ្្រ្ៃគតីរ តីគឺ ១,០៧៨,២០០�ិកតា កនាុងចនាះ ២៣២,១៦៨�ិកតា គឺសថាិ្ចៅ 
ច្កាម្ប្ិប្្ិការ របស់  ្ករុម�ុ៊ៃ្ំៃួៃ         ខដល ទទួលោៃការ ផ្្ល់ សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចា។ 
េសិាលភាព្ំបងនៃ សកម្មភាពកាបច់�ើ ខដលោៃចកើ្ច�ើង ចធ្ើឲ្យបះ៉ពាល់្បចោជៃច៍ៅចលើ 
ស�គមៃ ៍ជៃ ជា្ិចដើម ភាគ្ិ្ ខដលពួកគ្្ ់រស់ ចៅោ្សព័យចៅចលើន្ពច�ើខដលជា្បភព
្ំណូលដ ៏្ ម្បងពិចសស សំរាប ់ ោហារ�ូប្ុក ៃិង រុកខេជា្ិឳសថជាចដើម។ 

30  ក្ិកាសញ្ញា អៃ្រជា្ិស្តីពតីសិទិ្ពលរដឋា ៃិងសិទិ្ៃចោោយ ចាបអ់ៃុេ្្ពតីនថងៃទតី២៣ ខែមតីនា ១៩៧៦ រោ្តា២៧
31  ចោបល់ទូចៅរបស់គណៈកម្មការសិទិ្មៃុស្ស ចលែ២៣ (៥០) ផ្លិ្ជាថ្មតីចៅអងរាការស�្បជាជា្ិHRI/
GEN/1/Rev.5.
32  ចោបល់ទូចៅរបស់គណៈកម្មការសិទិ្មៃុស្ស ចលែ២៣ (៥០) ផ្លិ្ជាថ្មតីចៅអងរាការស�្បជាជា្ិHRI/
GEN/1/Rev.5.
33  ចោបល់ទូចៅរបស់គណៈកម្មការសិទិ្មៃុស្ស ចលែ២៣ (៥០) ផ្លិ្ជាថ្មតីចៅអងរាការស�្បជាជា្ិHRI/
GEN/1/Rev.5.
34  គណៈកម្មការសិទិ្មៃុស្ស ោៃអៃុមព្័ ចៅនថងៃទតី៣០ ខែ្ុោ ឆ្នា ១ំ៩៩៦ Un Doc. A/52/40 (‘Jouni E. 
Länsman et al. v. Finland’).



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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 ចោយផ្្គ្ផ់្្គងអ់នាកកាបច់�ើជាមយួៃលឹង អនាកទិញ ច�ើ  តាម រយៈ ោជាញា  បព័ណ្ណ ្ទតីភាព្គរុប 
រោឋា ភោិលកំពុងខ្ជំរុញឲ្យអនាកកាបច់�ើ�ូសឆ្យ ចដើម  ច�ើ រាងំអស់ ចៅកនាុង ្ ំបៃ ់សម្បរាៃ 
នានា។  ោជាញា បព័ណ្ណ  ោៃបចងរាើៃៃូេ្ំរូេការច�ើ ដូច្នាះវាកំពុងជំរុញដល់អនាក កាបច់�ើ ែុស ្ បាប ់
បូកបញចាូ ល អនាកភូមចិធ្ើការ�ូសឆ្យចដើមច�ើចៅច្ៅ្ំបៃស់ម្បរាៃចដើម្បតីរកផ្ល្បចោជៃ។៍

 ការផ្្ល់ ជូៃ សម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចា្ទង់្ រាយធំខបបចៃះ     ៃិងរមួបញចាូ ល ជាមយួៃលឹងោជាញា បព័ណ្ណ  
ផ្្ល់ជូៃ្ករុម �ុ៊ៃ ្ទតីភាព្គរុប ខដលជំរុញឲ្យរោៃការ្បមូល   ៃិងទិញ ច�ើ្ ំៃួៃ ច្ ើ្ៃខដលជា 
ចដើម្ម ចធ្ើសិទ្ិ របស់ ជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្កនាុងការអៃុេ្្ៃ ៍ៃិងរ តីករាយជាមយួេប្បធម ៌របស់ ែ្ួៃ 
រោៃការធ្ាក់្ ុះ ោ្សព័យ ច�្ុចៃះ  វាកោ៏ៃរចំោភ ្ បាប ់អៃ្រជា្ិមយួផ្ងខដរ។  

១០.៤សតើរាជរោ្ឋ ភិបាលកម្នុជារសំលាភចបាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិសោយខកខានមិនបាន
ម្រឹកសាសយាបល់ជាសាធារណៈសោយមតឹមមតរូវមនុនសពលផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណជូនមទីភាពមគរុបផដរ
ឬសទ?

ចគ្លការណ៍ទតី១០ នៃចស្ក្តី្បកាសចៅរ តីយ៉ូ ខថ្ងថ្ ចដើម្បតីចោះ្សាយបញ្ហា បរសិាថា ៃ
ឲ្យ កាៃ ់ខ្្បចសើរច�ើង     ្្រូេ រោៃ ការ ្ ូលរមួ ពតី្គប់្ បជាពលរដឋា ខដល រោៃការ្ពរួយ ោរមភាចៅ 
កំរ ិ្  ខដល ពាកព់ព័ៃ្      ច�្ុដូច្នាះរដឋាៃតីមយួៗគួរខ្ ស្មបស្មរួល   ៃិងជំរុញឲ្យរោៃការផ្្ល់ 
្ំចណះ ដលឹងជា សាធា រណៈ    ៃិងការ្ូលរមួផ្្ល់ពព្័ រ៌ោៃឲ្យ ោៃ ទូលំទូោយខដលោ្ចធ្ើចៅ 
ោៃ35។    គណៈកម្មការ    សិទ្ិ   មៃុស្សោៃបញ្្កថ់្ “រដឋាគួរ្ៃដល់ជំហាៃ្ំោ្ណ់ាមយួ 
ចដើម្បតីធានាសុេ្ថាិភាពអនាក្សរុក ជៃជា្ិចដើមឲ្យរោៃ្ួនាទតីសំខាៃម់យួកនាុងចស្ក្តីសំចរ្្ិ្្ចៅ 
ចលើដតី ្បនពណតី  ៃិងធៃ ធាៃ ធម្ម ជា្ិនានា”36។  មយ៉ាងេញិចទៀ្ គណៈកម្មការសិទ្ិមៃុស្សោៃ 
ចោងោ៉ង្បាស់ោស់ចៅរោ្តា ១ ៃិង២៧ នៃកា្ិកាសញ្ញា អៃ្រជា្ិស្តីពតីសិទ្ិពលរដឋា ៃិង 
ៃចោោយ ចដើម្បតីធានាថ្រដឋាៃតីមយួៗ ោៃ ជំរុញឲ្យរោៃ ការ  ្បលឹកសាចោបល់ ចោយចពញចលញ
ជាមយួជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្របស់ែ្ួៃ កនាុង បញ្ហា  ខដលបះ៉ពាល់ជតីេភាព្បនពណតី របស់ពួកចគ37។  
ចគ្លការណ៍្បាបអ់ៃ្រជា្ិរាងំចៃះរាកទ់ងៃលឹង ការ ្បលឹ កសា ចោបល់ជាមយួស�គមៃ ៍កោ៏ៃ
ឆ្ុះបញ្ចា ំង្បាបច់ៅកម្ពុជាផ្ងខដរ។ រោ្តា៤នៃ ្ បាប ់ន្ពច�ើ ខ្ងថ្ៈ  
្បាបគ់ួរខ្្្រូេោៃចគអៃុេ្្ៃ ៍ចដើម្បតីធានាឲ្យរោៃការ្ូលរមួជាសាធារណៈ រាល់ ចស្ក្តីសំចរ្ 
្ិ្្ របស់រោឋា ភោិល          ខដលរោៃសក្ាៃុពលបះ៉ពាល់ដធ៏ងៃៃធ់ងៃរចៅចលើជតីេភាពរស់ចៅ របស់ 
ស�គមៃម៍ូលោឋា ៃ  ៃិងធៃធាៃន្ពច�ើនានាចៅកម្ពុជា38។   

35   ចស្ក្តី្បកាសរ តីយ៉ូរបស់អង្គការស�្បជាជា្ិអំពតីបរសិាថា ៃ ៃិងការអភេិឌ្ឍៃ ៍១៩៩២ ចគ្លការណ៍១០
36  ចស្ក្តីសៃនាិោឋា ៃនៃការសចងរា្ការណ៍ចៅចលើបញ្ហា អូសស្ាលតីឯកសារអង្គការស�្បជាជា្ិ UN doc. CCPR/
CO/69/AUS (2000).
37  ចស្ក្តីសៃនាិដឋានារបស់គណៈកម្មការសិទ្ិមៃុស្សចៅចលើបញ្ហា ណរចេស៉ចលែៈ CCPR/C/79/Add.112 (1999).

38  ្បាបស់្តីពតីន្ពច�ើ ឆ្នា ២ំ០០២ រោ្តា ៤



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ោជាញា បព័ណ្ណ     ៃិងឯកសារអៃុញ្ញា ្នានាខដល្្រូេោៃផ្្ល់ជូៃ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប  
អៃុ ញ្ញា ្   ឲ្យ្បមូលទិញ   ៃិងនាចំ្ញច�ើពតីសម្បរាៃដតីចសដឋាកិ្ចាចៅកនាុងចែ្្រ្ៃគតីរ តី  មៃិ្្រូេ 
ោៃ ឆ្ង កា្ ់ សាថា បព័ៃៃតី្ិបញញា្្ិ។    ផ្្ុយចៅេញិការសំចរ្ផ្្ល់ោជាញា បព័ណ្ណ     ្្រូេោៃចធ្ើចោយ 
សំង្្ ់ចោយ មៃិ រោៃ ការចដញនថ្ជាសាធារណៈ       ឬកម៏ៃិរោៃការ្បលឹកសាចោបល់ជាមយួ 
ស�គមៃរ៍ាល់ខ្ ចសាះ។ ដូ្ ខដលោៃពិភាកសាពតីមុៃមក ឥទ្ិពលោជាញា បព័ណ្ណ របស់្ទតី ភាព្គរុប
ោៃចធ្ើឲ្យអៃ្រាយ ដល់ ន្ព ច�ើ កដូ៏្ជាដល់ជតីេភាពរស់ចៅរបស់ស�គមៃខ៍ដលពលឹង ខផ្អែក  ចលើ 
ន្ព ច�ើ ផ្ងខដរ។    ចោយសារខ្ ចស្ក្តី  សំ ចរ្ផ្្ល់ោជាញា បព័ណ្ណ ោៃចធ្ើឲ្យបះ៉ ពាល់ោ៉ងខ្ាងំ 
ដល់ធៃធាៃ ធម្ម ជា្ិ ៃិង ជតីេ ភាព រស់ចៅ ដូច្នាះរោឋា ភោិលកម្ពុជាគួរខ្ផ្្សព្ផ្សាយពព្័ រ៌ោៃដល់ 
សាធារណៈ  ៃិង ធានា ថ្ ស� គមៃ ៍រងច្គ្ះ    ោៃ្ូលរមួចៅកនាុងដំចណើ ការចធ្ើចស្ក្តីសំចរ្ 
្ិ្្ចៃះផ្ងខដរ ។  កៃ្ងមករោឋា ភោិលមៃិោៃអៃុេ្្  តាមៃិ្ិេធិតីរាងំចៃះចទ ដូច្នាះរោឋា ភោិល
ោៃរចំោភ្បាបក់នាុង្សរុកៃិង្បាប ់អៃ្រជា្ិផ្ងខដរ។    

១១.ពាក្យបឈច្កឈេសពន្យលអ់ំពីឈ�ើបបណីត

ច�ើ្ បណតី ្កំពុង្្មរូេការ 

•	 ចបង

•	 ្កញូង

•	 នាៃៃួៃ

•	 ធនាង់

•	 សុ្កម

•	 ផ្ចាលឹក 

ធនាងរ់ោៃ៤្បចភទៈ

•	 ធនាងផ់្រា

•	 ធនាងោ់រ៉ា

•	 ធនាងក់្ម

•	 ធនាងធ់ម្មតា 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ខានា ្រង្្ស់ៈ មយួខម៉្ ្គូបចស្មើៃលឹង១,៣៥០គតី�ូ្កាម មយួកុង្ឺៃព័រគឺ្បខ�ល៣០ចតាៃ 

តពមលាស�ើម្រណីត៖  ច�ើរោៃ្នម្ែុសៗគ្នា តាម្បចភទ តាមទំ�ំ តាមខានា ្  ៃិងតាមរូបរាង របស់ 
វាផ្ងខដរ។      ្នម្ ក ៏ោ ្ ខ្ប្បរួល ចៅតាមទតីផ្សារ    ៃិង្្មរូេការរាងំកនាុងៃិងច្ៅ្បចទស ។ 
ចោយសារ  ខ្ ច�ើ  ពិោកកនាុងការ្បមូល ពិោកកនាុងការដលឹកជញូ្ៃ   ៃិង្្រូេ្ប�មមុែ ៃលឹង ្ បាប ់
ចទើប្នម្ របស់ វា រោៃការច�ើង្ុះ។   ឧរា�រណ៍   ចដើមធនាង ់�រមយួចដើម រោៃអងរា្ផ់្ចាិ្ធំជាង 
៥០សម ឬ៦០សម   រោៃ្នម្្ ល្ឹម ខ្ ២០០ចៅ២៥០ ដុោ្រ ប៉ុចណា្ណ ះចៅកនាុងន្ព។    ប៉ុខៃ្ចៅ 
ចពលវា្្រូេោៃចគខកន្នាចធ្ើជា ច�ើ សៃ្លឹក ច�ើ�្ុ ំ កា្ត់ាម ខានា ្ ្ ្មរូេការ   ចនាះវាៃលឹងរោៃ្នម្ 
ជាង ៥០០ដុោ្រ សំរាបទ់តីផ្សារចៅ តាម្សរុក  ៨០០ដុោ្រ ចៅទតី ផ្សារកនាុងចែ្្ ៃិងោ្ ច�ើងដល់
១៥០០ដុោ្រចៅតាម្ពំខដៃ។  ដលឹក �ុ៊បរាងំមូលចៅដល់ ្ពំខដៃ ឡាេច�ើចនាះ ៃលឹងរោៃ្នម្ 
រ�ូ្ដល់២០០០ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប (សូមចមើលឧបសម្ពព័ៃឋា១)។    ច�ើធនាងម់ុែ ៣០សម 
ឬ ៤០សម  ្បសិៃដលឹកដល់្ពំខដៃឡាេ   ្នម្វា ៃលឹង ចស្មើៃលឹ ង ្ នម្ច�ើខដលរោៃមុែកា្១់០០

 សម។ ចៃះជា្នម្សមរម្យ សំរាបទ់តីផ្សារ ចេៀ្ណាម ៃិង ទតីផ្សារ កនាុង្សរុក។  សំរាបច់�ើលអែខដល 
រោៃមុែ កា្ ់ធំចាបព់តី៨០សម ឬ១០០សមច�ើងចៅ ចគមៃិ លកជ់ាគូបចនាះចទ ចគោ្ន្នាលក ់
ជាចដើម�ុ៊បរាងំមូល ចបើោ្ ដលឹក ចៅ ោៃ   ឬោ្ន្នាច្្ៀកជាចងឿ    រោៃ្នម្ែ្ពស់ជាង ច�ើ�្ុ ំ 
ខដល គិ្ ជាគូប។      ច�ើក្ារចងឿោ្ច្្ៀកន្នាជាទ្មងច់�ើមូល    ខដល លអែ ជាងច�ើ �្ុ ំ្នម្ 
ចៅទតីផ្សារ្ំ�រ ោ្ច្ ើ្ៃ ជាងចទ្រដងនៃ្នម្ចៅកនាុង្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប      ប៉ុខៃ្ ចៅខក ច�ើ 
ោៃច្ជើសចរ ើសរកសុតី ជាមយួ ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពចោយសារចគសា្គ ល់គ្នា     ច�ើយមៃិ្្រូេ ោៃ   ចាប ់
ែ្ួៃអ្តីចនាះចទ។

 រូបភាព៧៥ :ឧរា�រណ៍មយួនៃច�ើ្ គញូង
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ច�ើ�ររាងំមូល៖ ្នម្ច�ើ�រ ោ្សព័យចលើទំ�ំរបស់វា

•	 ៣០-៤០សម  ្នម្ $២០០ 

•	 ៥០-៦០សម  ្នម្  $៣០០

•	 ៧០-៨០សម  ្នម្  $៣៥០ ចៅ $៤០០ 

•	 ៩០-១០០សម  ្នម្  $៥០០ 

•	 ១០០-២០០សម  ្នម្  $២,០០០

•	 ២០០-៣០០សម ្នម្  $៣,០០០ រ�ូ្ដល់ $៥,០០០ 

ជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្រោនា កខ់ដលចា្ទុ់កថ្ែ្ួៃឯងជារោចា ស់ច�ើ ោៃរកច�ើញច�ើចៅ 
កនាុង្រោរា រ ចៅចលើភនាោំៃោញ់ថ្នា ំ្ ំណាំច ្្ម ះចៅជាបៃ់លឹងចដើមច�ើថ្ជារបស់ែ្ួៃ     បន្ាបម់ក 
គ្្ោ់ៃ លក ់ចដើម ច�ើចនាះ ឲ្យ �្មួញជាបៃ្ចទៀ្។

ស�ើសនលាឹក្ម្មតា៖   រាងំចៃះជាច�ើសៃ្លឹកខដលោៃច្្ៀកទំ�ំ  ១០/១៥សម  x  ៤០ សម  x 
១២០ សម រោៃ្នម្៥០ដុោ្រសំរាបច់�ើធនាង ់    ៃិង្នម្រ�ូ្ដល់រាបព់ាៃដុ់ោ្រ សំរាប ់ច�ើ 
្កញូងឬចបង។   ច�ើ សៃ្លឹក្កាស់  គឺមៃិ អៃុញ្ញា ្ឲ្យ ដលឹកជញូ្ៃ កនាុង្សរុក ោៃចទ   ដូច្នាះ ច�ើ 
សៃ្លឹក  ចស្ើងៗ    ភាគច្ ើ្ៃ្្រូេ ោៃចគដលឹក ជាលកខេណៈឯកជៃចៅឲ្យ �្មួញកនាុង ្សរុក  ឬនា ំច្ញ 
ចៅចេៀ្ណាមៃិងឡាេ។ 

ស�ើសនលាឹកឡតបា៉ា ត់(LortPat)៖   ជាច�ើែ្លឹមសុទ្ សា្ស់ាអែ ្រចោង គ្្ម ៃសានា មច្បះ្សំា គ្្ម ៃ 
្ប ចហាង   រោៃទំ�ំមុែ កា្ ់  ១០/១៥សម x៤០សម  x១២០សម ្នម្្ចន្ាះពតី៤០០,០០ចៅ 
៥០០,០០ ដុោ្។    

សងឿ្ម្មតាស�ើសនលាឹកឡតបា៉ា ត់(LortPat)៖ រោៃមុែកា្ធ់ំ  ៃិងខេង ជាច�ើែ្លឹមសុទ្ សា្ស់ាអែ ្ 
រចោង គ្្ម ៃសានា មច្បះ ្សំា គ្្ម ៃ ្បចហាង   រោៃទំ�ំមុែ កា្១់៥សម x ៨០សម  x ២៥០សម

•	 ចងឿធនាងៈ់    ្នម្១២៥ដុោ្រ ១សៃ្លឹក 

•	 ចងឿធនាង�់្ោ៉្ៈ់   ្នម្៥០០ដុោ្រ ១សៃ្លឹក

•	 ចងឿចបង ៃិង្គញូងៈ   ្នម្២០០០០ដុោ្រ ១សៃ្លឹក 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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(ករុស្ង ុ នាករសាផ្ តីទម្ន្)

•	  ចងឿធនាងខ់ដលរោៃកំរាស់២០សម ទទលឹង ៨០សម បចណ្ាយ២៥០សម 
រោៃ្នម្ចទ្រដង។ ្ំចពាះច�ើមយួសៃ្លឹកខដលរោៃរោៃទទលឹង៨០សម 
ចៅ១០០សម ៃិងបចណ្ាយ៣៥០សម ្នម្ចាបព់តី២០០០០  ចៅ៥០០០០ដុោ្រ។  

•	 ចងឿចបង ឬ្កញូង ទំ�ំ១០សម x ៨០សម x  ២៥០សម ្នម្ចាបព់តី៣០០០០ 
ចៅ១ោៃ ដុោ្រ ចៅ្បចទស្ិៃ (ព្ព័រោៃស្តីពតីរោយការណ៏ទតីផ្សារចៅ្បចទស្ិៃ 
ចៃះចបើចោង តាម ទតី ភានា កង់្រចសើុប អចងរា្ បរសិាថា ៃ)។  

រូបភាព៧៦-៧៧៖ ឧរា�រណ៍នៃច�ើ�្ោ៉្ ់មុែរចោង សាអែ ្

ស�ើឃលានុំ៖ ជាច�ើោរបៃួ្ជរុង្ទខេងរ លឹង។ ្ំចពាះច�ើ�្ុ ំ មយួដុំរោៃ្បខេង៣០សម x ២២០សម
្នម្ចៅកនាុង ន្ពគឺ្ចន្ាះ២០០ ចៅ ២៥០ដុោ្រកនាុង១គូប     ្នម្ចៅតាមភូម៣ិ០០ចៅ៣៥០ 
ដុោ្រ ៃិង  ្នម្ចៅរោ្ទ់ចៃ្គឺ៥០០ ចៅ ៧០០ដុោ្រ។   ្ំខណក្នម្ចៅទតីរមួចែ្្ ពតី៧០០ 
ចៅ៨០០ដុោ្រ  រ�ូ្   ដល់  ១០០០ចៅ១២០០ដុោ្រ     ៃិង្នម្ចៅ្ពំខដៃកុង ្្រូលចាបព់តី 
២០០០ ចៅ ៣០០០ដុោ្រ។ ច�ើ  �្ុ ំរោៃ្នម្ចទ្រដងចៅ្បចទស្ិៃ នថ្ជាង ចៅចេៀ្ណាម 
ៃិងឡាេ។ 

ស�ើហ៊នុបទាងំមូល:   ច�ើខដលកាបរ់ាងំមូល ្្រូេ ោៃចគ ច្បើ ស្រោប ់ការ្ុបខ្ងជា ច្ ើ្ៃ្បចភទ 
ដូ្ជា ច្គឿងសង្ហា    រ លឹម  ចធ្ើជាសសរ ផ្្ះេ តីឡា  ៃិង សណាឋា គ្រ ។ វា រោៃ ្ នម្ នថ្ ខ្ាងំ ណាស់ច�ើ មយួ    
កងទ់ំ�ំ១០០សម x ៤០០សម   រោៃ ្ នម្ ្ ចន្ាះ ពតី ១០០០០ ចៅ ៥០០០០ដុោ្រ ។  ច�ើ 
្បចភទ ចៃះ ្្រូេោៃ្បាប ់ហាមឃា្់្ ំចពាះ ការ នា ំច្ញ  ។  ចៅ ្្ក ្ពំខដៃ ្បចទស ឡាេ ចៅខក 
ឡាេោៃ ឲ្យ្នម្ ច�ើមូលចៅទំ�ំ ៣០សម x ៤០០សម     ដូ្អ្តា្នម្ច�ើខដលរោៃទំ�ំ 
១០០សម x ៤០០សម ។ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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អាររលំំស�ើ:  កម្មកររោនា ក ់   ៃិង  ជំៃួយការរោនា កសំ់រាបក់ាបច់�ើកនាុងមយួ ខម៉្ ្គូបទទួល ោៃ៨ចៅ 
១០ ដុោ្ចោយ កនាុងចនាះ រណា យៃ្ៃិង ច្បង សំាង្្រូេោៃ ផ្្គ្ ់ផ្្គង ់ចោយ ្ករុម �ុ៊ៃ។ ្បសិៃ ចបើ 
ពួក ចគច្បើ   ឧបករណ៍    ៃិង ច្បង  ផ្្ល់ ែ្ួៃ ចនាះ ្ នម្�នាួលគឺ ១៥ ចៅ ២០ដុោ្រ កនាុង មយួ   ខម៉្ ្ 
គូប។  ជំៃួយការ រោនា ក ់ោ្រក្ំណូលោៃ ្ ចន្ាះ ពតី ២០  ចៅ ២៥ដុោ្រ កនាុង មយួ នថងៃ ។ អនាក កាប ់
ច�ើ េញិគឺ ទទួលោៃ្ោក ់ពតីចៅខកជាចរៀងរាល់ ខែ។

រូបភាព៧៨៖ ច�ើ�្ុ ំខដលរោៃអងរា្ផ់្្ិ្៤០សម ចៅកនាុងចដប៉ូ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព ចៅភូមតិាខែង 
�ុំចគ្កឡាក ់្សរុកចសៀមោ៉ង (X:៦៣១៧៦៨ , Y: ១៥៤៩៩៧០

 
 

រូបភាព ៧៩: ច�ើោរចៅមៃិអៃុញ្ញា ្ឲ្យនាចំ្ញ
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អ្កផផស�ើ: ច្្ៀកតាមទ្មងច់�ើ កា្សំ់បកច្ញតាមទ្មងខ់ដលអនាកទិញ្ងោ់ៃ។ ការង្រ 
អនាក ខផ្ច�ើ    គឺរោៃលកខេណៈបច្ចាលចទសៃិងពិចសសជាងការង្រអនាកោរច�ើ។    អនាកខផ្ច�ើ 
រោៃ ្ពរូ(ជំ ៃួយការ) រោនា កច់�ើយ ទទួល ោៃ្ោកដូ់្អនាកោរច�ើរលំំច�ើខដរ។ 

មពរូរណា: ្ពរូរណាជួយ�ចរៀប្ំសំភារៈដល់អនាកោរច�ើ ដូ្ជារណា ច្បង ៃិងចមើលខថរាសំំភារៈ   
ដូ្ជាសំចលៀង្្វាក។់ ្ពរូរណាោ្រកកំនរោៃពតី២០ចៅ ២៥ដុោ្រកនាុងមយួនថងៃពតី ចៅខក ច�ើ។

 រូបភាព ៨០:អនាកខផ្ច�ើកា្ ់ៃិងខផ្ច�ើធនាងច់ៅភនាំ្ សមរ ្ំបៃ ់(X: 676831, Y: 1562730).

ការដឹកស�ើម្រណីតសចញពីពមព:    ការដលឹកជញូ្ៃច�ើខដលរោៃបររិោណច្្ើៃ     រាមរារឲ្យរោៃ  
រថ យៃ្ដលឹកទំៃិញ្បចភទធំៗ។   ្ករុម�ុ៊ៃោៃច្បើរថយៃ្រ៉ោកចរេ៉ខដលោ្ផ្្ុកច�ើ ោៃច្ ើ្ៃ 
ដល់ចៅ ១៥ខម៉្ ្  គូបឬ ១០ខម៉្ ្គូបសំរាបរ់ថយៃ្រ៉ោកដំរ តីទលឹក។   ជាទូចៅអនាកចបើកឡាៃទទួល 
ោៃ ្ោក ់ខែ ពតី ១០០  ចៅ ២០០ ដុ ោ្រ  ៃិងផ្ល្បចោ ជៃ ៍ចផ្្សងៗ ចទៀ្ពតីចៅខកច�ើ។   កនាុង 
កំ�ូងចពលដលឹកជញូ្ៃ ”កន្មចសវា”្្រូេោៃបងសំ់រាប ់ចបើក    ផ្្ូេ។   ចៅកនាុងន្ព អនាក ចបើកឡាៃ ្្រូេ 
បង២់៥ដុោ្  ចៅ ោជាញា ធរ មូល ោឋា ៃ ស�គមៃ ៍    ៃិងសរោជិកអនាកសារព្រ៌ោៃខដលចាកំាក ់
លុយចៅ តាម ផ្្ូេ ។  ចៅខក ោៃចផ្ញាើ ្ោក ់ជាមុៃចដើម្បតីរ្ក់ារផ្្ូេ   ចបើពំុចនាះចទរថយៃ្ដលឹកច�ើមៃិ 
ឲ្យឆ្ង កា្ោ់ៃច�ើយ។  

ស�ើផកពច្:ច�ើ ខកន្នា្្រូេ ោៃ នា ំច្ញ ស្រោប ់ ការ ច្បើ ្ោស់្គប ់្បចភទ ដូ្ ជា ច្គឿង សង្ហា  រ លឹម  
ទូតាងំ ផ្លិ្ផ្ល ្ រ្ោកច់ធើ្ពតី ច�ើ   ្បោប ់ចក្មង ចលងចធ្ើពតីច�ើ    របស់របរសំរាប់្ ុបខ្ងលំអរ 
ៃិង េ្ថាុ អៃុសសាេរ តីយ ៍ចផ្្សងៗ ។   សរោភា រៈច្បើ្ោស់ ចផ្្សង ចទៀ្ រមួ រោៃ សរោភា រៈ ការោិលព័យ ខដល 
ចធ្ើ ពតី  ច�ើ   ផ្លិ្ផ្លមៃិ ខមៃ ជា ច�ើកុងផ្្ចក ពិោៃ កំរាល ឡាងំ   ៃិងសា�ុងផ្្សឬំមៃិផ្្សពំតី 
ច�ើ ច�ើ ្ ំ �ុយ ចាកពុ់ម្ព ច្គ្ងរ្ារ ច្គ្ងបងអែួ្ច�ើ  ៃិងដងសំភារៈខដលចធ្ើអំពតីច�ើ។ល។
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ម្្ច ស់សដើមស�ើ៖ ស�គមៃខ៍ដលរស់ចៅកនាុងន្ពដូ្ជាជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ច្រៅ កាចេ ៉្  ៃិង្គលឹង
សុទឋាសលឹងជាអនាកការពារ ៃិងអភរិក្សន្ពច�ើជា ច្ ើ្ៃឆ្នា  ំណាស់ មកច�ើយ។ ពួកចគោៃចា្ទុ់ក 
ែ្ួៃ ឯង  ថ្ ជា រោចា ស់នៃចដើមជព័រ ្ួោ៉ងពួកចគោៃចធ្ើការ្បមូលជព័រជា្បចា។ំ    ថ្មតីៗចៃះជៃជា្ិ 
ខែ្មរឥស្ាម ោៃមកដល់ ច�ើយោៃ ្បកាស ែ្ួៃចគថ្ ជា រោចា ស់ ចដើមច�ើ្ បណតី ្ ៃិងោៃោញ់ 
កូដ ោបពណ៌ ចលើចដើមច�ើ ចដើម្បតីកំណ្អ់្្សញ្ញា ណនៃភាពជារោចា ស់/កម្មសិទឋាិរបស់ពួកចគ។ 
ចៅខកច�ើោៃ ទិញ  ចដើម ច�ើ �រពតី “រោចា ស់” រាងំចៃះ។

ពមពបំរនុងទនុកអចិព្តន្តយរបស់រដ្ឋៈ   ច្កាមការ្គប់្ គងរបស់រោឋា ោលន្ពច�ើ  ន្ពច�ើរាងំចៃះ មៃិ 
្្រូេោៃអៃុញ្ញា ្ ឲ្យកាបដ់លឹកជញូ្ៃ  ឬនាចំ្ញច�ើយ លុះ្តាខ្រោៃការអៃុញ្ញា ្ពតី រោឋា ភ ិោល  
បន្ាប ់ ពតីរោៃ សំចណើ ពិចសសមយួពតីរដឋាោលន្ពច�ើ។ 

ឧទយានជាតិ៖  ្្រូេោៃការពារចោយ្កសួងបរសិាថា ៃ  មៃ្តីរបរសិាថា ៃថ្នា កច់ែ្្    ៃិងស�គមៃ។៍ 
ការ ្ ូលចៅកនាុង្ំបៃប់រសិាថា ៃចោយមៃិរោៃការអៃុញ្ញា ្គឺ្្រូេហាមឃា្ោ៉់ង ល្ឹងរុ លឹង។  មសៃ្តី 
បរ ិសាថា ៃ ោម្បចាកំារឧទយាៃជា្ិចដើម្បតីទបស់ារា ្ក់ារកាបច់�ើ ខ្ចរាះជាោ៉ងណាក ៏្ករុម�ុ៊ៃ  
្ទតីភាព ្គរុប  ោៃ្ប្ិប្្ិការកាបច់�ើចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិនានា។    រាល់ការចធ្ើដំចណើ រ្ូលចៅ 
កនាុង ឧទយាៃ   ្្រូេ រោៃ  ការ អៃុ ញ្ញា ្ ពតីអនាក្គប់្ គងឧទយាៃ  ច�ើយ្្រូេអមដំចណើ រចោយអនាកនាផំ្្ូេ
រោនា ក។់ ប៉ុខៃ្្ករុម�ុ៊ៃ ជាច្្ើៃ កំពុងខ្កាបច់�ើចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិ ច�ើយ ចដើមច�ើ្ ្រូេោៃ ចគ 
ោញ់ថ្នា  ំសំគ្ល់ ចលែកូដ សំរាបទុ់ក លក។់ 

អ្ករត់ការផលាូវ៖អនាករ្ក់ារផ្្ូេ្្រូេចៅមុៃរថយៃ្ដលឹកច�ើ     ចដើម្បតីបង់្ ោកដ់ល់ប៉ូលតីស   ចបអ៉លឹម 
អនាកសារ ពព្័ រ៌ោៃ   មសៃ្តីបរសិាថា ៃ   មសៃ្តីរុកាខេ ្បរោញ់   មសៃ្តីអភរិក្ស  ចមភូម ិចម�ំុ សៃ្ិសុែ ៃិង 
សរោជិកស� គមៃច៍ដើម្បតីធានា ថ្រថយៃ្ដលឹកច�ើ្ ្រូេោៃចគអៃុញ្ញា ្ឲ្យឆ្ងកា្។់    ការបង ់
្ោកច់ៃះជាទូចៅ រោៃ ្ នម្២៥ ដុោ្រ កនាុង មយួ រថយៃ្។  កនាុងមយួចជើងៗការបង់្ ោក់្ បរោណ
២៥០ដុោ្រ។       ្ករុម�ុ៊ៃ ោៃៃិោយថ្   ៃលឹងបង់្ ោកន់ថ្ជួសជុល    ៃិងខថរាផំ្្ូេសំរាប ់
ស�គមៃ ៍ជាជាងការបង ់“កំនរចសវា” មៃិផ្្ូេការ  ប៉ុខៃ្វាមៃិខដលចកើ្ច�ើងច�ើយ។ 

ការដឹកជញូ្នម្រ�មនឹងហានិភ័យ/សលាតឆ័មត៖ ការដលឹកជញូ្ៃច�ើ្ បណតី ្ចោយគ្្ម ៃ ្ បាបអ់ៃុញ្ញា ្ 
្ ល្ឹម្្រូេ ដូ្ជាគ្្ម ៃលិែិ្អៃុញ្ញា ្ដលឹកជញូ្ៃផ្ល-អៃុផ្លន្ពច�ើ(PC/B) ឬលិែិ្ អៃុញ្ញា ្ 
ផ្្ល់  ោជាញា បព័ណ្ណ (PL/B)ពតីរដឋាោលន្ពច�ើ។  ច�ើ្ ្រូេខ្ដលឹក្ូលចៅចដប៉ូ្ទតីភាពច្ពាះ្ករុម�ុ៊ៃ
ចៃះរោៃោជាញា  បព័ណ្ណ ផ្្្ម់ុែ ពតីរោឋា  ភោិល។   មៃិរោៃការចាបែ់្ួៃ ចទ     ្បសិៃចបើច�ើ្ ្រូេ ោៃ 
ដលឹកចៅកាៃ ់ចដប៉ូ ្ទតីភាព។   អនាក រកសុតី ច�ើ ែ្ះោៃដលឹក�ួស្ករុម�ុ៊ៃចៃះ     ចោយ សារ ចគ ោ្ 
លកោ់ ៃ ្ នម្ែ្ព ស់ជាង ចៅ ឲ្យ ម៉ូយ ចៅតាម ្ពំខដៃ ចេៀ្ណាម ឬឡាេ។ ការ ដលឹក ជញូ្ៃ ចោ្ឆព្័ ្ 
គឺោៃកំនរច្ ើ្ៃជាងការដលឹកចៅលក ់ឲ្យ ចដ  ប៉ូ  ្ទតីភាព     ប៉ុខៃ្្្មរូេឲ្យរោៃការ ្ោ ្សព័យរាកទ់ង  
ជាមយួោជាញា ធរចៅតាមដងផ្្ូេ ចោយ បង ់្ោក ់ជាមុៃសិ ៃ មុៃ ៃលឹង អៃុញ្ញា ្ឲ្យដលឹក ជញូ្ៃ ឆ្ង 
កា្ោ់ៃ។   



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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សៅផកស�ើ៖    អនាករាងំចនាះគឺទទួលបៃ្ុកទិញច�ើឲ្យចមការ  ពួកចគខ្ករខំលកផ្ល្បចោជៃ ៍
ជា មយួ  ចមការ។ ចៅខកច�ើជាទូចៅជារាហាៃ ប៉ូលតីស ចបអ៉លឹម ឬ�្មួញច�ើ។   ចដើម្បតីក្ាយជា 
ចៅខក ច�ើ ោ ៃ្្រូេរោៃរថយៃ្ កម្មករ សំភារៈចផ្្សងៗចទៀ្ ឃ្ាងំស្ុកច�ើ  ៃិង្ោក់្ គប់្ គ្ៃ ់
ចដើម្បតី ទូរា្ ់ ចៅចដប៉ូធំៗ។ 

សមការមករុមហ៊នុនៈមៃុស្សចៃះជាទូចៅចា្ខ់្ង្គបក់ារង្រ្ករុម�ុ៊ៃ។    ចមការខ្ងតាងំ/ចរ ើស 
ដច ខ្េ  ចដើម្បត្ី ុះ្បមូលច�ើ ៃិង្្រួស្តាយផ្្ូេ្ូលកនាុងន្ព។  ចមការចមើលការែុស្្រូេកនាុង្ំបៃ់
របស់ ែ្ួៃ ច�ើយមៃិ្្រូេរា្ ្ បា្្ូលកនាុង្ំបៃច់មការដន៏ទចទៀ្ច�ើយ។    រថយៃ្ដលឹកច�ើ មៃិ 
ោ្ជាៃ ់គ្នា   ចៅ ចលើ ផ្្ូេខដល ្្រួស្តាយ ចោយចមការចផ្្សងោៃច�ើយ។      ចមការយក្ោកព់តី 
នាយក្ករុម�ុ៊ៃ ចដើម្បតី ទិញ ច�ើ ពតីចៅខកច�ើ      ច�ើយដលឹកជញូ្ៃវាចោយ ផ្្ល់ចៅ្ករុម�ុ៊ៃ។ 
ចមការទទួលែុស្្រូេ ចលើអ្តីៗ រាងំអស់ខដលោៃចកើ្ច�ើងចៅតាមផ្្ូេ  ដូ្ជាការបញចាុ ះបញចាូ ល 
ស�គមៃ ៏មូល ោឋា ៃ ចដើម្បតីសំុការ អៃុ  ញ្ញា ្  ្ ូលកាបច់�ើចៅកនាុង្ំបៃក់ារពារជាចដើម ។   ចមការ 
ភាគច្ ើ្ៃ គឺជា ប៉ូលតីស ចបអ៉លឹម រាហាៃ ឬ ជាមសៃ្តីជាៃែ់្ពស់។ 

ការដឹកជញូ្នតាមទូកៈ្ករុមចៃះមៃិខមៃចធ្ើការឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃចនាះចទ ប៉ុខៃ្ចធ្ើការចោយឯករាជ្យ។ 
ពួកចគជា្ករុម ្ លព័្ ខដលដលឹកច�ើតាមទូក រោៃទំ�ំរ�ូ្ដល់៥ខម៉្ ្គូបកនាុងមយួចជើង  ខដល 
ចសា �ុ៊យ ដលឹក គឺ២៥ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប។   ទូកមយួោ្ដលឹកោៃ រ�ូ្ដល់ចៅ៥ចជើងកនាុង 
មយួនថងៃ។   ពួកចគដលឹកពតីច្ ើ្យរោខេ ងនៃទចៃ្ចសសាៃ្    ទចៃ្ចសកុងឬទចៃ្ចមគង្គចៅច្ ើ្យ រោចា ង 
ចទៀ្ ខដល រថ យៃ្   ស្ូ្ ៃិងច្គឿងយៃ្របស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពោៃ្្ចាចំៅទតីចនាះ។   កម្មករ 
ទូករោនា កោ់្រកកំនរោ៉ៃ រ�ូ្ ដល់ ១០០ដុោ្រកនាុងមយួនថងៃ។  

រូបភាព ៨១: ការដលឹកជញូ្ៃតាមទូកឆ្ងកា្ទ់ចៃ្ចសសាៃ

ជំរនុកំាប់ស�ើនិងកផនលាងស្តនុកស�ើៈជាជ្មកកណ្ាលសំរាបអ់នាកកាបច់�ើចៅកនាុង ន្ព    ខដល រោៃ 
 ោ ហារ  ៃិងសំភារៈចផ្្សងៗ។   ជាទូចៅជំរុកំាបច់�ើរោៃទតីតាងំចៅខក្បរស្លឹង។   រាល់ច�ើោរ

 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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្ប ណតី ្ ្្រូេ ោៃយកចៅគរទុកចៅកខៃ្ងស្ុកច�ើ រងច់ា ំអនាកចបើកឡាៃមក្បមូលយកចៅកាៃ ់
ចដប៉ូ។ កងកំ ោំង ្បោបោ់េុធ្្រូេោៃោកព់្ង្យឲ្យការពារជំរុកំាបច់�ើ។

រូបភាព៨២: ជំរុកំាបច់�ើរកច�ើញចៅកនាុងភនាំ្ កាយ ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ

រូបភាព៨៣: ចដប៉ូចៅខកច�ើ ស្ុកច�ើោរកូដ KC ចៅតាមរោ្ទ់ចៃ្សាសាៃ  េុៃឺនស

រូបភាព៨៤: ចដប៉ូថ្លឹងច�ើ ចៅភូមហ្ិាងំ �ំុប៉ុង ្សរុកេុៃឺនស



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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សដប៉ាូស�ើរបស់សៅផកៈជាកខៃ្ងមយួសំរាបស់្ុកច�ើបចណ្ាះោសៃនា ចពលែ្ះចៅខកជួលដតីពតីអនាក 
ភូម ិកនាុងមយួខែ ១០០ដុោ្រ  ចដើម្បតីគរច�ើ។  ចដប៉ូចៃះោៃចរ ើចៅកខៃ្ងថ្មតីចៅចពលន្ពច�ើ្ ្រូេ 
ោៃចគ កាប ់អស់ៃិងផ្្ស់ប្ូរទតី្ំបៃច់ផ្្សង។ 

សដប៉ាូថ្្ក់មសរុកៈជាកខៃ្ងស្រោបស់្ុកច�ើ្ បមូលចោយចមការពតី្គប់្ ំបៃខ់ដលចៅជិ្ចដប៉ូ។ 
ចដ ប៉ូរាងំចៃះគឺរោៃរយៈចពលខេង   ច�ើយោ្្្រូេោៃចគរកច�ើញចៅពតីច្កាយការោិលព័យ 
រដឋាោល ន្ព ច�ើ ។     វា្្រូេោៃចគចធ្ើជារបងរុពំព័ទឋា    ៃិងរោៃការោមកាម ោ៉ង ល្ឹងរុ លឹងចោយ 
កងកំោំង្បោបោ់េុធ ដូ្ជារាហាៃ ៃិងចបអ៉លឹម ជាចដើម។   

សដប៉ាូស�ើសខត្ត៖ជាកខៃ្ងសំរាបស់្រោងំ្បចភទ ៃិងគុណភាពច�ើ ថ្លឹងទមងៃៃច់�ើម្ងចទៀ្ច�ើយ 
គណនា ្ ំៃួៃច�ើ ខដលោៃបញូ្ៃមកពតីចមការៃតីមយួៗតាមចដប៉ូ្សរុក។    ច�ើ្ ្រូេោៃចគដលឹក 
ច្ញ ពតីចៃះយកចៅកាៃច់ដប៉ូកុង្ឺៃព័រ។  នាយកតាមចែ្្្្រូេផ្្ល់ ្ោកច់ៅចមការ្សរុក  ចដើម្បតី 
ទិញច�ើ។

សដប៉ាូ្លាឹ ងស�ើ៖ជាកខៃ្ងថ្លឹងច�ើ ៃិងវាស់ខេងច�ើ ្ពមរាងំទូរា្ក់ារ្ំណាយចផ្្សងៗ។ 

សដប៉ាូកនុងតឺន័រ៖ទតីចៃះជាកខៃ្ងបញ្្ទិញ  ៃិងបំចពញខបបបទចផ្្សងៗ ្ពមរាងំជាកខៃ្ងចធ្ើការ 
ទូរា្លុ់យកាក ់ ជាមយួ អនាក ទិញ។ ជាទូចៅចដប៉ូចៃះចៅកនាុង្ំបៃច់សដឋាកិ្ចាពិចសស  ច�ើយ ្្រូេ 
ោៃោមកាមោ៉ង ល្ឹងរុ លឹង។ ្ករុម�ុ៊ៃនាចំ�ើច្ញ្្រូេខ្សំុោជាញា បព័ណ្ណ ពតីចដប៉ូរាងំចៃះ។ គយ 
ៃិងកា ំកុង ្្រូល កោ៏ៃ�រចជើងចៅកនាុងចដប៉ូចៃះផ្ងខដរ។

សដប៉ាូស�ើមករុមហ៊នុនមទីភាពមគរុប៖   ជាកខៃ្ងចដប៉ូច�ើដធ៏ំម�ិរោមយួចៅតាមផ្្ូេចលែ៥១  សថាិ្ កនាុង 
�ុំភនាំ្ ូ្ ្សរុកឧ្្ុង្គ ចែ្្កំពងស់្ពឺ។   ្គប់្ បចភទច�ើ្ បណតី ្មកពតីទូរាងំ្បចទស្្រូេោៃនាំ

រូបភាព៨៥: ចដប៉ូធំរបស់្ទតី ភាពចៅឧ្្ុង្គ កំពងស្ពឺ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា

60

មក កាៃ ់ចដ ប៉ូចៃះ។ ច�ើ ្បណតី ្ ្្រូេោៃខបងខ្កតាម្បចភទ ច�ើយោកក់នាុងកុង្ឺៃព័រ  បន្ាប ់
មក វាយ ្តា  ៃិង  បិទ ខ្មចោយគយ។  ចដប៉ូចៃះ្គបដណ្បច់លើនផ្្ដតីជាង១០០០�ិកតា  ៃិង 
រោៃកំោំងរា ហាៃ ោម  ្បចាកំារោ៉ង ល្ឹងរុ លឹង។   បន្ាយ រាហាៃ  ចៅជំុេញិភនា ំ  ច�ើយអនាកភូម ិ
្្រូេោៃហាមឃា្ ់មៃិ  ឲ្យ  ្ ូល    ច�ើយ។   រាល់ច�ើរាងំអស់ចៅកនាុងចដប៉ូចៃះ  ្្រួេខ្ រោៃោជាញា  
បព័ណ្ណ នាចំ្ញពតី្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព ្គរុប   ចបើមៃិដូចចានា ះចទច�ើរាងំចនាះ្្រូេោៃចា្ថ់្ជាការនាំ
ច្ញចោយ ែុស្បាប។់  

លិខិតអននុញ្ញា តដឹកជញូ្នផល-អននុផលពមពស�ើ(PC/B)៖ លិែិ្អៃុញ្ញា ្ដលឹកជញូ្ៃច�ើ    ៃិងច�ើ 
ខកន្នា    ្្រូេោៃច្ញ ចោយ រដឋាោលន្ពច�ើសំរាបក់ារដលឹកជញូ្ៃកនាុង្សរុក។  លិែិ្ភ្ាប ់ខាង 
ច្កាម(ចមើលតារាង ៩៨) បង្ហា ញថ្្ំៃួៃ  ទលឹក ្ោក់្ ្រូេ ោៃបងច់ៅធនាគ្រជា្ិ ប៉ុខៃ្មៃិបញ្្ក ់
ពតី្បចភទឬទំ�ំច�ើ ្បណតី ្ចនាះចទ។ 

រូបភាព៨៦: ឧរា�រណ៍នៃ  PC/B សំរាបក់ារដលឹកជញូ្ៃច�ើអៃុញ្ញា ្ចោយរដឋាោលន្ពច�ើ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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លិខិតអននុញ្ញា តផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណ(LP/B)៖ លិែិ្អៃុញ្ញា ្ថ្នា កជ់ា្ិ្ុះ�្ថាចលខាចោយ ្ប្ិ ភូ រាជ   
រោឋា  ភោិល ទទួល បៃ្ុក រដឋាោលន្ពច�ើ     ច�ើយោៃផ្្ល់ជូៃ ្ករុម�ុ៊ៃឬបុគ្គលសំរាបក់ារដលឹក 
ជញូ្ៃ ច�ើ  ឆ្ង កា្ ់្គប់្ ំបៃរ់ាងំអស់។ 

លិខិតអននុញ្ញា តសំរាប់នាសំ�ើសចញ៖ លិែិ្អៃុញ្ញា ្ោៃ្ុះ�្ថាចលខាចោយទតីស្តីការគណៈរដឋា មសៃ្តី 
ចោយអៃុមព្័ តាម សំចណើ  របស់ ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាព្គរុប តាមរយៈរដឋាមសៃ្តី្កសួងបរសិាថា ៃចដើម្បតីនា ំ  
ច�ើខកន្នា្ំៃួៃ១០០,០០០ ខម៉្ ្គូប   ច្ញពតីកម្ពុជា     តាម្្ក្ពំខដៃអៃ្រជា្ិអូរោ៉ោេ 
ចែ្្រ្ៃ គិរ តី ៃិង តាម  ្្ក វាលឺ ចែ្្្កច្ះ ្ពមរាងំតាម្្កកំពងខ់ផ្អៃ្រជា្ិ។  ោជាញា បព័ណ្ណ  
ចៃះមៃិោៃ បញ្្ក់្ បចភទ ច�ើ  ៃិងទំ�ំច�ើសំរាប ់ការនាចំ្ញចនាះចទ (ចមើលឧបសម្ពព័ៃឋា ១១ 
ៃិង១៣)។

ោជាញា បព័ណ្ណ នាទំំៃិញច្ញចៅបរចទស៖   លិែិ្អៃុញ្ញា ្ ខដលោៃ្ុះ�្ថាចលខារមួគ្នា ចោយ 
រដឋាមសៃ្តី ្កសួង ពាណិជ្ កម្ម ជាមយួៃលឹង្ប្ិភូរាជរោឋា ភោិលទទួល បៃ្ុ ករដឋាោល ន្ពច�ើខដល

 អៃុញ្ញា ្ ឲ្យ្ករុម �ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបចធ្ើការនាចំ�ើច្ញ ចៅ បរចទស(ចមើលតារាង១០០)។ 

 

 

 

រូបភាព៨៧: ឧរា�រណ៍នៃ LP/B អៃុញ្ញា ្ឲ្យដលឹកជញូ្ៃឆ្ង្បចទស



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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រូបភាព ៨៨: ោជាញា បព័ណ្ណ ដលឹកជញូ្ៃច�ើ

១២. បេសភំាសន៍ជាមលួយសាថា ប័នពាក់ព័ន្ធ

១. ចៅនថងៃទតី២៤ ខែមថុិនា ឆ្នា  ំ២០១៤     អនាកកាខស្រោនា កខ់ដលឃ្ាចំមើលន្ពច�ើចៅកនាុងចែ្្ 
រ្ៃគិរ តី ោៃផ្្ល់ពព្័ រ៌ោៃតាមទូរសព័ព្ថ្ រោៃអនាកកាខស្ជាច្ ើ្ៃ ោៃដលឹងពតីមុែរបរកាបច់�ើ 
ចៅកនាុង ចែ្្   ស្លឹង ខ្្ង រ្ៃគតីរ តី ៃិងមណ្ឌ លគតីរ តី។   កាលពតីមុៃ្ករុម�ុ៊ៃរកសុតីច�ើធំៗមយួ្ំៃួៃ 
រោៃ្ករុម�ុ៊ៃម៉ុង រទិ្តី្គរុប ្ករុម�ុ៊ៃោៃរ៉ោរឌតី ្ករុម�ុ៊ៃលលឹម ប៊ុណា្ណ      ៃិង្ករុម�ុ៊ៃមយួ្ំៃួៃ 
ចផ្្សងចទៀ្  ប៉ុខៃ្ចៅ្ុង ឆ្នា ២ំ០១៣   ្ៃ្ូលឆ្នា ២ំ០១៤  ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបទទួលោៃ 
សិទ្ិផ្្្ម់ុែកនាុងការ្បមូ ល ច�ើ្ ប ណតី ្ចៅកនាុងចែ្្ រាងំបតីចៃះ  ៃិងចៅទូរាងំ្បចទស។  អនាក 
កាខស្រូបចៃះ    ោៃច�ើញឃ្ាងំស្ុក ច�ើ   ្ំបៃស់្ុកទុក   ៃិងចដប៉ូច�ើ ជាច្្ើៃចទៀ្របស់ 
្ករុម�ុ៊ៃទតីភាព្គរុប។ ចោកោៃៃិោយថ្ ចដប៉ូច�ើដធ៏ំបំផុ្្រោៃទតីតាងំសថាិ្ចៅឧដ្ុង្គចែ្្
កំពងស់្ពឺ ជា កខៃ្ង ស្ុកចៅចោយច�ើ្ ប ណតី ្ៗ ្ប មូលមកពតីទូរាងំ្បចទសកម្ពុជា   មុៃចធ្ើការ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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នាចំ្ញ ចៅ កាៃ់្ បចទស្ិៃ។  កៃ្ងមក្ករុម �ុ៊ៃ ក ៏ោៃ ដលឹកជញួ្ៃច�ើចៅកាៃ់្ បចទសចេៀ្
ណាមផ្ងខដរ  ប៉ុខៃ្ចៅ ចពល ខដល ្ នម្ច�ើោៃចកើៃច�ើងែ្ពស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបោៃចាប់
ចផ្្ើម នាចំ�ើ ច្ញ ចៅកាៃ់្ បចទស្ិៃចោយផ្្ល់េញិម្ង។    អនាកការ ខស្រូបចៃះោៃអះោង 
បញ្្កថ់្ ្ករុម�ុ៊ៃ ៃិងអនាកកាបច់�ើរាងំអស់ចាោំ្់្ ្រូេសំុោជាញា បព័ណ្ណ ពតី ្ករុម �ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប។
្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប ទទួលោៃសិទិ្ផ្្្ម់ុែចលើការនាចំ្ញ ច�ើ្ ប ណតី ្  ខដលគ្ំ្ ទចោយ 
ចោក“ឪពុកធម”៌ (អនាកកាខស្ោៃសំចៅចៅចលើនាយករដឋាមសៃ្តី)។ ្ប្ិប្្ិការ របស់ ្ករុម�ុ៊ៃ 
ចៃះ្្រូេោៃការពារចោយកងករ្ោងំ្បោបោ់េុធ រាហាៃ្ពំខដៃ មសៃ្តីរុកាខេ ្បរោញ់    ៃិងមសៃ្តី 
្ុោ ការ ច�្ុដូច្នាះគ្្ម ៃៃរណារោនា កហ៊់ាៃ្ប�មជាមយួ្ករុម�ុ៊ៃចៃះចទ។   ្បសិៃ ចបើ រោៃ 
្ករុម �ុ៊ៃចផ្្សងចទៀ្្ូលមកកាបច់�ើកនាុង្ំបៃ ់ច�ើយមៃិលកឲ់្យ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពចនាះចទ កង 
ករ្ោងំ  ្បោបោ់េុធរបស់្ករុម�ុ៊ៃៃលឹងរ លឹបអូសយកច�ើៃិងជាញាបញ់ាបោ់ៃចាបអ់នាកកាបច់�ើ
រាងំ ចនាះ។   ចរាះជា ោ៉ងណាចគ កោ៏ៃដលឹងខដរថ្   សរោជិកនៃកងករ្ោងំ្បោបោ់េុធ  ៃិង 
មសៃ្តីរុកាខេ ្ប រោញ់   ោៃអៃុញ្ញា ្ឲ្យ កាបច់�ើ ជា ឯកជៃ     ខ្្្មរូេឲ្យអនាកកាបច់�ើបង់្ ោក។់ 
្ំចពាះ្ំៃួៃទលឹក ្ោក ់ ខដល  ោៃ បងច់ៅឲ្យ មសៃ្តី រាងំចនាះ   គឺវាោ្សព័យចលើ ទំ�ំច�ើខដលដលឹក

 ជញូ្ៃ។       ការដលឹកជញូ្ៃ តាម ម៉ូ្ូ ្្រូេបង់្ នម្ពតី  ១០.០០០ចរៀល ចៅ  ២0.000  ចរៀលកនាុង
 មយួចជើងែណៈខដល ្ នម្ សរុប សំរាបដ់លឹ ក ច�ើចៅ្ពំខដៃចេៀ្ណាម        គឺរោៃ្នម្្ចន្ាះពតី 

៣00.000ចរៀល ចៅ៥00.000ចរៀល កនាុង មយួ ចជើង។    ការបង់្ ោកច់ៅឲ្យមសៃ្តីមយួ្ំៃួៃខដល 
្បចាកំារចៅតាមផ្្ូេសំរាបក់ារដលឹកជញូ្ៃច�ើចោយរថយៃ្គឺរោៃ ្ ចន្ាះ ពតី១00 .000ចរៀល ចៅ

 ៤00.000ចរៀល។  សរុបមកចដើម្បតីដលឹកច�ើចៅដល់ ្ពំខដៃ ចេៀ្ ណាម្្រូេ្ំណាយអស់ ២000 
ចៅ៣000ដុោ្រកនាុងមយួចជើង។ 

អនាកកាបច់�ើខដលមៃិចធ្ើការ ឲ្យ ្ករុម �ុ៊ៃ្ទតីភាព មៃិ្ងល់កច់�ើរបស់ចគឲ្យ្ករុម �ុ៊ៃ 
ចទ ែណៈ ចពលខដល្នម្គឺរាបជាងៃូេអ្តីខដលចគោ្ទទូលោៃចៅឯ្ពំខដៃចេៀ្ណាម ៃិង 
ឡាេ។  ឧរា�រណ៍ ច�ើធនាងម់ុែកា្៣់០សម ៃិងបចណ្ាយ្បខេង១២០សម ោ្ោៃ្ំនល 
ពតី១៥០ ចៅ ២០០ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូបចៅចលើទតីផ្សារកនាុងន្ព។     ចៅទតី ផ្សារ តាម ភូមខិដល 
្នម្ចកើៃច�ើងរ�ូ្ ដល់  ២៥០ចៅ៣០០ដុោ្រកនាុងមយួ ខម៉្ ្ គូប ៃិងចៅទតីផ្សារចសរ ត្ី នម្ចកើៃ

 ច�ើងម្ងចទៀ្  ្ចន្ាះពតី ៨០០ចៅ១០០០ ដុោ្រ  កនាុង មយួខម៉្ ្គូប។     ចៅចដប៉ូ្ទតីភាពឲ្យខ្
 

៧០០ដុោ្រោចមរកិខ្ប៉ុចណា្ណ ះ កនាុងមយួខម៉្ ្ គូប។  ្បសិៃចបើលកឲ់្យ�្មួញឯកជៃេញិមយួ
ខម៉្ ្គូប  ោ្ទទូលោៃ ២០០០ ចៅ ៣០០០ ដុោ្រ  (្នម្ចៅតាម្ពំខដៃនៃ្ំបៃស់ចេៀ្
ណាម ៃិងឡាេ)។    ្នម្ចៃះោ្ចកើៃច�ើង រ�ូ្ ដល់ ៥០០០ដុោ្រ39  កនាុងមយួខម៉្ ្គូបចៅ 
ទតីផ្សារកនាុង្បចទសចេៀ្ណាម។

្បសិៃចបើអនាក កាប ់ច�ើ ស�ការជាមយួ្ករុម�ុ៊ៃេញិចនាះចគៃលឹទិញកនាុង្នម្  ១០០០ 
39  www.alibaba.co, ្ូលចមើលនថងៃទតី០៥ ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៤ ៃិងចោងEIA



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ដុោ្រ  កនាុងមយួខម៉្ ្គូប។ ្នម្សំរាបោ់ជាញា បព័ណ្ណ ២00ដុោ្រកនាុងច�ើមយួខម៉្ ្គូប សរុបរាងំ 
អស់ ១២០០  ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប។ ការស�ការចៃះសំរលួដល់ការដលឹកជញូ្ៃ ោជាញា បព័ណ្ណ  
ៃិង ការ  នាចំ្ញ  ខដល្្រូេោៃចោះ្សាយចោយ្ករុម�ុ៊ៃ   ចោយគ្្ម ៃៃរណារោនា កៃ់លឹងបញ្ឈប ់
ការ  ដលឹកជញូ្ៃចៃះ ោៃ  ចទ។ 

អនាកកាខស្រូបចៃះរោៃការទំនាកទ់ំៃង ោ៉ង ជិ្ សនាិទ្   ជាមយួ ចមការ ្ករុម�ុ៊ៃ ចៅកនាុង 
ចែ្្ រ្ៃគិរ តី គឺចោកសាល (ប៉ុល េសិាល)។     គ្្ោ់ៃនាអំ្ិថិជៃចៅទិញច�ើពតី្ករុម�ុ៊ៃ 
ចោយ ទទួល ោៃកំនរចជើងសារ។ 

បុរសរោនា កខ់ដលចធ្ើការឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាព អស់រយៈចពលដយូ៏រោៃៃិោយថ្្ករុម�ុ៊ៃ  
ចៃះោៃបញូ្ៃកងករ្ោងំ្បោបោ់េុធ ្ូល ចៅ កនាុងន្ព ចដើម្បតីឃ្ាចំមើលចមការ    ៃិងកម្មកររាងំ 
អស់ ។    ្បសិៃចបើរកច�ើញថ្ពួកចគលកច់�ើឲ្យ អនាកច្ៅចោយផ្្ល់ឬ�្មួញចផ្្សងចទៀ្ចៅ
តាម បចណ្ាយ  ្ពំខដៃឡាេ ចនាះពួកចគៃលឹង្្រូេចាបែ់្ួៃជាកជ់ាមៃិខាៃ។

២. អនាកការពារន្ពច�ើចៅកនាុងោ៉កក់ាឡាៃ ់្សរុកេុៃឺនស    ោៃៃិោយថ្   ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព 
ោៃព្ង្យ ចមការៃិងចៅខកច�ើជាច្្ើៃនាកច់ពញន្ពចដើម្បតីកាបច់�ើ្ បណតី ្។  ចោកោៃ 
ៃិោយ ថ្ ោ៉ងចហា្ណាស់រោៃចដប៉ូច�ើ្ ំៃួៃ២០កខៃ្ងចៅតាមដងទចៃ្ចសសាៃ។  ចៅ 
ភាគខាងលិ្ នៃភូមកិាឡាៃ ់រោៃ រថយៃ្ដលឹកច�ើោ៉ងចហា្ណាស់២00ច្គឿង  ោៃដលឹកច�ើ 
ជាចរៀងរាល់នថងៃ។ ចម ភូម ិចម�ំុ ប៉ូលតីស ចោធា ប៉ូលតីស ៃិងោជាញា ធរ្គបលំ់ោបថ់្នា កោ់ៃយក 
្ោក ់១00.000ចរៀល កនាុង មយួរថ យៃ្(កនាុងឆ្នា ២ំ០១៣) ចដើម្បតីអៃុញ្ញា ្ឲ្យរថយៃ្ឆ្ងកា្់
ោៃ។ ចៅខែមថុិនា ឆ្នា ២ំ០១៤ ការ កាបច់�ើ ោៃ ថយ្ុះកនាុង្ំបៃច់នាះ ចោយសារខ្ចដើម
ច�ើខដលចៅចសសសល់គឺរោៃ្ំៃួៃ ្ ិ្្ួ្ប៉ុចណា្ណ ះខដលជាច�្ុនាចំោយអនាកដលឹកជញូ្ៃោ
ៃកា្ប់ៃថាយ្ំៃួៃទលឹក្ោកខ់ដលពួកចគ្ងប់ងច់ៅឲ្យ មសៃ្តី មយួ្ំៃួៃ ចនាះ។ ចៅឆ្នា ២ំ០១៣ 
ៃិង ឆ្នា ២ំ០១៤ ្ករុម�ុ៊ៃោៃកាបច់�ើចៅកនាុងន្ព ខដល ស�គមៃច៍្បើ្ោស់។ ចមការោៃ 
្្រួស ្តាយ ផ្្ូេពតីឧទយាៃជា្ិចៅដល់្ពំខដៃឡាេ   ខដលជា កខៃ្ងសម្ូបរណ៏ចៅចោយច�ើធនាង ់
ៃិងច�ើ្ បណតី ្ដន៏ទចទៀ្។   ចោក អុិ្ នណ      ខដលជារាហាៃ ចៅភូមោ៉ិកាឡាៃ ់ចោក

 
�ំ �យ  ជា រាហា ៃផ្រា យពតីរមកពតីខផ្នាកង៧០   ៃិងចោកសុតីម ោង    ្្រូេោៃ�រចជើងចៅ

 
កូកឡាក ់ពួកគ្្សុ់ទឋាសលឹងជាអនាកចធ្ើការ ឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាព។

កនាុងដំណាកក់ាលដំបូងបងអែស់    ស�គមៃម៍ូលោឋា ៃ   ោៃបរាជព័យកនាុងការ  ពយាោម 
រារាងំមៃិឲ្យ្ករុម �ុ៊ៃ ចធើ្ការ កាបច់�ើ។ អនាក្ំណាង្ករុម�ុ៊ៃជាច្ ើ្ៃនាកោ់ៃ្ោបស់�គមៃ ៍ 
មូល  ោឋា ៃរាងំចនាះ ថ្  ចគរោៃឯកសារផ្្ូេ្បាប ់សំខាៃ់ៗ ខដលអៃុញ្ញា ្ឲ្យពួកចគ្ូលចៅកាប់
ច�ើ ប៉ុខៃ្ពួក ចគ មៃិ ខដលោៃបង្ហា ញឯកសាររាងំចនាះជាសាធារណៈច�ើយ។  ពួកចគកោ៏ៃ 
នាកំងករ្ោងំ្បោប ់ោេុធមកបំភិ្ បំភព័យអនាកភូម។ិ ្បជា ជៃ មូលោឋា ៃមៃិដលឹងថ្ ច ើ្ពួកចគ្្រូេ 
ការពារន្ពច�ើរាងំចនាះ ោៃចោយរចបៀបណាចនាះចទ   ច�្ុដូច្នាះវាបណ្ាលឲ្យ ស� គមៃ ៍



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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មយួ ្ ំៃួៃោៃ្ូលរមួកាបច់�ើចោយចជឿថ្     ន្ពច�ើៃលឹង្្រូេោៃចគកាបប់ំផ្្ញ អស់ ជាមៃិ 
ខាៃ ច�ើយពួកចគគួរខ្ទទួលោៃ ្ប ចោជៃ ៍�ិរញញា េ្ថាុែ្ះខដរ។ ចៅចដើមឆ្នា ២ំ០១៤ ន្ព ខដល 
ស� គមៃច៍្បើ្ោស់្្រូេោៃ ចគបំផ្្ញ ចស្ើរ គ្្ម ៃសល់     ដូច្នាះចម ការកោ៏ៃសំរុកោ៉ងចលឿៃ 
ប្ូរចៅកនាុង ឧទយាៃ ជា្ិ េ តីរៈជព័យ។ ចៅចដើម ខែ កករាោ ឆ្នា ២ំ០១៤ ្ករុម�ុ៊ៃចៃះោៃផ្អែ កកាបច់�ើ 
ចោយសារខ្ចភ្ៀងធ្ាក ់ខ្ាងំ ពិោកដលឹកជញូ្ៃ    ្សប ចពលខដលចេៀ្ណាមោៃផ្អែ កទិញច�ើ
ចោយសារខ្បញ្ហា ជចរ្ោះចកាះ ជាមយួ ្បចទស្ិៃ។

៣. សកម្មជៃន្ពច�ើចៅតាពំួៃចរឿងធំកនាុង�ុំតាខេងច្កាម ្សរុកតាខេង ោៃៃិោយ ថ្ ចមការ
របស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព  បៃួនាកក់ំពុង្ប្ិប្្ិការចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ     រោៃច ្្ម ះ តា ្គតី (្្រូេ

 ោៃចគ សា្គ ល់ផ្ងខដរថ្  ចមង៉ ្គតី  មកពតី្ករុម�ុ៊ៃ្ករុងប៊ុក)  តាចអង  តារ៉ោប ់ ៃិងតាណាក។់ 
មសៃ្តី បរ ិសាថា ៃរោនា ក ់ច ្្ម ះតាសិដឋា (ចគសា្គ ល់ថ្ោ ំៃិសិដឋា ) កជ៏ាបព់ាកព់ព័ៃ្ផ្ងខដរ។  បុរសរោនា ក់

 
ច ្្ម ះ តា �ុយ  ជាកងរាជោេុធ�្ថារោនា ក ់  ៃិងរោនា កច់ទៀ្  រោៃច ្្ម ះតាឃាជំាអនាកទិញច�ើ 
ែណៈខដល  បុរស រោនា ក ់ច ្្ម ះ តាចាៃ ់ខដល្្រូេជានដចជើងចមការ។    តា្គតី ខដលជាចមការល្បតី 
លបាញរោនា ក ់ោៃ ទិញ ន្ពស�គមៃ ៍ពតីស�គមៃ ៍ៃិងោជាញា ធរមូលោឋា ៃ។ អនាកចផ្្សងចទៀ្ោៃ 
ទិញច�ើចៅកនាុងន្ព ច�ើយដលឹកចៅចដប៉ូជាបៃ្ចទៀ្។ 

តាសិដឋា  ោៃព្ង្យមសៃ្តីបរសិាថា ៃ  ចដើម្បតីកាបច់�ើៃិងោមកាមចៅ្ំបៃន់្ពការពារ 
ដូច្នាះ គ្្ម ៃៃរណារោនា កម់កពតីខាងច្ៅោ្្ូលោៃចទ។     តាចអងខដលជារោចា ស់្តាកទ់ព័ររោៃ 
កូៃ្បរុស រោនា ក ់ ចធ្ើការជាមសៃ្តីបរសិាថា ៃផ្ងខដរ។    កនាុងមយួខែគ្្ទ់ទួលោៃ្ោក២់00ដុោ្រពតី

 ្ករុម�ុ៊ៃ។   ោជាញា  ធរ មូលោឋា ៃៃិង្បធាៃស�គមៃទ៍ទួលោៃ្ោក ់    ៃិងរបស់របរខដលជា 
“អំចណាយ”  ជាថនាូរ ៃលឹង ការ អៃុញ្ញា ្ឲ្យកាបច់�ើ្ ូលចៅមុែបៃ្ចទៀ្   កនាុង្ំបៃរ់បស់ពួកចគ។ 
ការ្ំណាយរាងំចៃះ រមួរោៃ´៖ ្ោក ់៣០០០ដុោ្រស្រោបច់ម�ំុ ្ោក៦់00ដុោ្រ    ៃិងម៉ូ្ូ 
មយួច្គឿង ស្រោប ់ចមភូម ិម៉ូ្ូមយួ ច្គឿង ស្រោបច់មស�គមៃ ៍  ៃិងបង២់៥ដុោ្រឲ្យប៉ូលតីស 
កនាុងរថយៃ្ដលឹកច�ើមយួច្គឿងចដើម្បតីធា នា ោៃៃូេការឆ្ងកា្ច់ោយសុេ្ថាិភាព។  ការបង់្ ោក ់
ចៃះខលងរោៃចទៀ្ច�ើយចោយសារខ្ច�ើ្ ប ណតី ្ចៅ្ំបៃច់ៃះោៃចរ្រលិអស់ ច�ើយអនាក 
កាបច់�ើោៃផ្្ស់ទតីតាងំចៅកខៃ្ង ចផ្្សង ចទៀ្ចៅ កនាុង ្ ំបៃក់ារពារឧទយាៃជា្ិ ។

៤. សកម្មជៃន្ពច�ើពតីររូប ខដលជាឪពុកៃិងកូៃមកពតីភូម�ុិំខ�ម ខដលពួកគ្្ជ់ាញលឹកញាប ់
ោៃដលឹកនាកំារ រាម រារ្វ៉ា្បឆ្ងំៃលឹង្ករុម�ុ៊ៃ     ខដលកំពុងកាបច់�ើចៅអណូ្ងរោសកនាុង�ុំ 
រ៉ោលិក   ោៃ ចរៀប រាប ់ពតី ការ កាបប់ំផ្្ញន្ពច�ើ   ចៅ្ំបៃអ់ណូ្ងរោសថ្  ្ករុម�ុ៊ៃ៧មករា 
្ករុម�ុ៊ៃ្ករុងប៊ុក  ្ករុម �ុ៊ៃ  �ព័ង ោញោ៉ឡាយ (Hoang Anh Gai Lai) ្ករុម�ុ៊ៃរ៉ោៃោ៉ង 
្ករុម�ុ៊ៃោ៉ងជាងំ លតី (Yang Jaing Li)   ៃិង្ករុម�ុ៊ៃោៃរ៉ោរឌតី     ោៃបំផ្្ញន្ពច�ើរាងំ 
្សរុងចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ។   ពួកគ្្ ់ោៃ  ៃិោយថ្្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបោៃដលឹកច�ើរាងំយប់
រាងំនថងៃ   ៃិងរាល់្ករុម�ុ៊ៃកាបច់�ើចៅ កនាុង  ន្ព    ោៃ  ដលឹកជញូ្ៃយកចៅចរាងរ៉ោសុតីៃោរច�ើ

 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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របស់្ទតីភាព។ ្ំខណកកម្មករកាបច់�ើ េញិគឺ មក ពតីតាម បណ្ាចែ្្នានា  ខដលពួកចគជួលកនាុង
កំនរ២៉0ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប។   អនាកភូមមិូល ោឋា ៃ មៃិ្្រូេោៃចគជួលយកចៅ ចធ្ើការ ជាមយួ

 
្ករុម�ុ៊ៃ ចនាះចទ     សូម្បតីខ្ចធ្ើដំចណើ រ ឆ្ងកា្ត់ាមផ្្ូេ ្ករុម �ុ៊ៃកម៏ៃិោៃផ្ង។   ដំបូងច�ើយ

 ្ករុម�ុ៊ៃោៃសៃយាជាមយួអនាកភូមថិ្ ពួកចគៃលឹង ទទួលោៃការបះ៉ ប៉ូេ  ឬសំណងតាមរយៈ ការ  
អភេិឌ្ឍៃ ៍ៃិងបចងរាើៃជតីេភាពរស់ចៅរបស់អនាកភូមឲិ្យកាៃខ់្រោៃភាព ្ប ចសើរច�ើង   ផ្្ុយចៅេញិ 
អនាកភូមកិាៃ់្ កចៅៗ  ចោយ សារ ខ្ការោ្ប់ងធ់ៃធាៃធម្មជា្ិ ដតីបងរាបចងរាើៃ ផ្ល  ៃិងការែូ្ 
ខា្ផ្្ូេថនាល់ជាចដើម។   ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាពោៃសងស់ា្ព ៃ ខដក ឆ្ងកា្ ់ទចៃ្ចស សាៃ  ដូច្នាះការ
ដលឹកជញូ្ៃច�ើរបស់ពួកចគគឺោ្ដំចណើ ការោៃោ៉ងង្យ្សរួល។ ្បជាជៃ មូលោឋា ៃ មៃិ្្រូេ 
ោៃចគ អៃុ ញ្ញា ្ឲ្យ  ចធ្ើ ដំចណើ រឆ្ង តាមសា្ព ៃចនាះចទ      ច�ើយពួកចគមៃិោ្្ូលចៅកនាុង្ំបៃ ់
ឧទយាៃ ជា្ិចោយគ្្ម ៃ ការអៃុញ្ញា ្ ពតី ្ករុម�ុ៊ៃ។    អនាក្សរុកោៃៃិោយថ្     ពួកគ្្រ់ោៃ 
ជតីេ ភាពលអែ ្បចសើរមុៃចពល ខដល្ករុម�ុ៊ៃ្ូលមកដល់។ ពួកគ្្ោ់្រក្ំណូលោៃពតីេសិព័យ
ចទស្រណ៍ ធម្មជា្ិ ចោយនាអំនាកចទស្រណ៍ចោយ ជូៃចដើរ ចថ្មើចជើងចៅកំសាៃ្ចលងកនាុងឧទយាៃ

 
ជា្ិខ្ ប្ចាុប្បៃនា ចភញាៀេចទស្រណ៏ខលងមក ្ ំបៃច់ៃះចទៀ្ច�ើយ    ច្ពាះឧទយាៃមៃិ្្រូេោៃចគ

 
អៃុញ្ញា ្ិឲ្យ្ូល មយា៉ង ចទៀ្  ស្្ន្ពកោ៏ៃោ្ប់ងដូ់ច្នាះមៃិរោៃអ្តីខដល្្រូេចមើល្ចៅចទៀ្
ចនាះចទ។  អនាកចទស្រណ៏ ោៃចធ្ើការ្អែូញខ្អែរចៅចលើ្បពព័ៃឋាអុតីៃធឺខណ្ថ្ អ្តីខដលពួកចគោៃ
លឺចៅកនាុងន្ពគឺរោៃខ្សំចលង រណាោច�ើខ្ប៉ុចណា្ណ ះ។

៥. សកម្មជៃន្ពច�ើរោនា ក ់  ៃិងអ ត្ី្កម្មកររបស់្ទតីភាព ខដលរស់ចៅភូមរិាមចលើ �ុំការ្ូៃ 
្សរុក េុៃឺនស  ោៃចរៀបរាបអ់ំពតីការង្រជាកម្មករោរច�ើឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរូប។   ចោកោៃ 
ៃិោយថ្  ចមការ  តាោង ៃិងតា�យ ោៃឲ្យគ្្៥់0ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប   ចដើម្បតីកាប ់
ច�ើធនាង។់   ្បសិៃ  ចបើ  គ្្ ់ច្បើរ៉ោសុតីៃោរច�ើផ្្ល់ែ្ួៃ គ្្ោ់្រក្ោក់្ ំណូលោៃ  ១00 
ដុោ្រកនាុងមយួ ខម៉្ ្គូប។   ្ករុម �ុ៊ៃជា្ំណាយចលើនថ្ច្បង។   តា�យ    ៃិងតាោងោៃ 
្ំណាយ្ោក១់០00 ដុោ្រចៅឲ្យ ចម ភូមសំិរាបក់ារយល់្ពមឲ្យពួកចគ្ូលកាបច់�ើ  ចរាះជា 
ោ៉ងណា ការទទួល ្ោកច់ៃះមៃិោៃ យូរ ប៉ុនា្ម ៃចនាះចទ ចោយសារខ្ការកាបច់�ើោៃចរ ើចៅ
កខៃ្ងចផ្្សងចទៀ្អស់ចៅច�ើយ។

៦. អនាកភូមជិៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្កាចេ ៉្ រោនា ក ់ ៃិងសរោជិកន្ពស�គមៃច៏ៅភូមចិល្មើយ  �ុំកុក  
ឡាក ់ ្សរុកេុៃឺនស  ពួកចគោៃសា្គ ល់ចមការរបស់្ទតីភាព  រោៃច ្្ម ះតាោង  ៃិងតា�យ។ 
អនាកភូមចិៃះ មៃិ ធ្ាប ់រោៃការពាកព់ព័ៃ្ៃលឹងការកាបច់�ើចនាះចទ  ប៉ុខៃ្គ្្ោ់ៃច�ើញចមការរាងំ
ពតីរនាក ់មកទិញ ន្ព ច�ើខដលច្បើ្ោស់ចោយស�គមៃ ៍ចៅចដើមឆ្នា ២ំ០១៣។ ចៅចពលចនាះ

 
ចម�ំុោៃ ្ប កាស ថ្ ្បសិៃ ចបើ ៃរណារោនា ករ់ោៃច�ើ ្ករុម�ុ៊ៃៃលឹង្បមូលទិញយករាងំអស់។ 
តាោង  ៃិងតា�យ    កាប ់ច�ើចៅចកាះពាកៃិងចៅផ្ ោងំ      បន្ាបម់កពួកចគោៃផ្្ូរចៅ 
អូរ្កាយ អូទុង អូ្ោ ៃិងចៅ្ម្ង ជល ផ្្(អូរែសា្)់។ ពួកចគ ោៃ ជួលអនាកភូមឲិ្យកាបឆ់្រា រផ្្ូេ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ដលឹកច�ើ កនាុងមយួនថងៃ១៥០០០ចរៀល។ ផ្្ូេ ខដលោៃកាបឆ់្រា រគឺច្ញពតីវាលធំចៅ េ តីរៈជព័យ  រ�ូ្ 
ដល់ចេៀ្ណាមៃិងឡាេ។  តាោង  ៃិងតា �យ កោ៏ៃកាបច់�ើ ចាបព់តី អូរ្កាយ អូរទុង  ៃិង 
ចៅ្ំបៃដ់ន៏ទចទៀ្។ ពួកចគោៃស្ុកច�ើទុកចៅឯភូម ិឡាន�នៃ�ុំកូកឡាក ់ខដលជាសាថា ៃតីយ៏

 
ស្ុកច�ើ  មុៃចពលដលឹកជញូ្ៃតាមទូកចៅកាៃភ់ូមរិាម។  ពួកចគោៃ ឲ្យ លុយ១០០០០ ចរៀល 
ចៅឲ្យ បអែូៃ្បរុសរោនា ករ់បស់អនាកខដលចយើងោៃសំភាសៃ ៏   ចដើម្បត្ី ្ទូកចៅខក្បរ្ចាងំ។  បុរស
ខដលចយើងសរោភា សៃរ៏ោនា កោ់ៃឲ្យដលឹងថ្ដំ�ូងគ្្ោ់ៃច�ើញរោៃរថ យៃ្  ដលឹក  ច�ើោ៉ង ចហា្

 ណាស់១០ច្គឿង  ោៃចបើកកា្ត់ាមភូមកិនាុងមយួនថងៃ ប៉ុខៃ្ឥ�ូេ ចៃះរោៃ ្ ិ្ ្ ួ្ចោយសារអ្់
សូេសំបូរច�ើដូ្កាលពតីមុៃ។

៧. ្បធាៃភូម ិ   ៃិងអនាកការពារន្ពច�ើដក្៏ាហាៃរោនា ក ់មកពតីភូមិ្ តា   ខដល្ោបថ់្ែ្ួៃរោៃ 
ច ្្ម ះ ចសង ខាៃ។់   គ្្ធ្់ាបច់្្ះ្បខកក ៃិងជំរាស់ជាមយួចម�ុំកូកឡាក ់  ចដើម្បតីចធ្ើការ 
ហាមឃា្ម់ៃិ ឲ្យកាបន់្ព ច�ើ ខដរ  ប៉ុខៃ្ គ្្ ់មៃិ ោៃ ទទូលចជាគជព័យចទ   ចោយសារខ្ចម�ំុ 
ោៃ្ពមច្ពៀងជា មយួ  រួ្ ចៅច�ើយ។   ចរាះបតីជាអនាកភូម ិោៃ ចធ្ើការ្វ៉ាោ៉ងណាក្តី  កព៏ួកចគ

 
មៃិោ្ទបស់ារា ្ក់ារ កាប ់ច�ើមៃិឲ្យដំចណើ ការចៅមុែោៃខដរ។   អនាក កា បច់�ើ រោៃោេុធកនាុង 
នដ  ៃិងរោៃការគ្ំ្ ទពតី ោជាញា  ធរ ចទៀ្នានា។  ចៅទតីបំផុ្្ អនាកភូមៃិិងស�គមៃច៏ផ្្សងចទៀ្ជា
ច្ ើ្ៃ     កោ៏ៃ្ូលរមួ ការ កាបច់�ើចោយ ចជឿជាកថ់្    ចដើមច�ើរាងំចៃះ ៃលឹង្្រូេោៃ ចគកាប ់
បំផ្្ញចចាលអស់ជាមៃិខាៃ   ច�ើយោ៉ង ចហា្ណាស់កព៏ួកចគោៃកំនរមយួ្ំៃួៃផ្ង ខដរ។ 
ចៅខកច�ើចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ   រោៃច ្្ម ះ ខសៃ   គ្្ក់ោ៏ៃលកច់�ើ្ បណតី ្ចៅឲ្យតាោង 
ៃិងតា�យ ផ្ងខដរ។ 

្បជាជៃចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះកដូ៏្ជា្ំបៃច់ផ្្សងចទៀ្  នាចពលប្ចាុប្បៃនារោៃជតីេភាពកាៃ ់
ខ្  លំោក ជាងមុៃចពលខដល្ករុម�ុ៊ៃកាបច់�ើោៃមកដល់។      ពួកគ្្ខ់លងរោៃន្ពច�ើ 
គ្្ម ៃស្្ ន្ព ច�ើយកម៏ៃិោ្រោៃចទស្រណ៍ធម្មជា្ិ្ចៅចទៀ្ចនាះចទ។

៨. អនាកខដល្្រូេោៃសំភាសៃរ៍ោនា កច់ទៀ្    គឺចោក ហាក ់សុែគ្   ោៃៃិោយថ្គ្្ោ់ៃ 
សច្ម្ ្ ិ្្ ឲ្យរោៃការ កាបច់�ើកនាុង្ំបៃរ់បស់គ្្ ់    ច្ពាះជតីេភាពរស់ចៅមៃិអំចណាយផ្ល 
ៃិង្បជាជៃ រោៃសាថា ៃភាព កាៃ ់ខ្ ្ក លំោក ខ្ាងំច�ើងៗ។    កាលពតីឆ្នា ២ំ០១៣    ច្គ្ះទលឹក 
ជំៃៃោ់ៃបំផ្្ញ ្ ំបៃ ់ចៃះោ៉ងធងៃៃធ់ងៃរ      ខដលចធ្ើឲ្យអនាកភូមមិៃិោ្ចធ្ើខ្ស ្ ំការ ោៃដូច្នាះ 
ពួកគ្្ក់ោ៏ៃ្ប�មៃលឹងបញ្ហា  ែ្ះ ខា្ចស្បៀងោហារ។ 

ចៅចដើមឆ្នា ២ំ០១៣   តាោង    ៃិងតា�យោៃសាងសងផ់្្ូេមយួខែ្សរ    សា្ព ៃមយួ 
កខៃ្ង ៃិង សាល្បជុំកនាុងភូមមិយួ (ចមើលឧបសម្ពព័ៃឋា១៥)   ច�ើយោៃផ្្ល់៣000ដុោ្រចៅឲ្យ 
ចម�ំុៃិង៣00 ដុោ្    ចៅឲ្យចមភូមៃិតីមយួៗ    ចដើម្បតីសាងសងស់ានា កក់ារភូម។ិ     ពួកចគក ៏ោៃ 
្ំណាយ្ោកច់ដើម្បតីចរៀប្ំចធ្ើពិធតី ខសៃច្ពៃតាម្បនពណតី     (ការ្ោរព្ពិធតីមយួ ចដើម្បតីបង្ហា ញ

 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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អំពតីភាព្ ល្ឹម្្រូេរបស់អនាកមក ពតី ច្ៅ ចធ្ើ ោជតីេកម្មចៅកនាុង�ុំ)។    ពួកចគោៃកាបច់គ្ឬ្កបតីផ្្គ្ ់
ផ្្គងជ់ា្សាចបៀរ ៃិង្សៃ្តី    ចោយ រោៃការ បងួ សួង តាម្បនពណតី ជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្កាខេ ៉្ ។ 
កនាុងរថយៃ្ដលឹកច�ើមយួច្គឿងចមការោៃចធើ្ការ ្ ំណាយ១០០,០០០ ចរៀលចដើម្បតីធានាឲ្យរោៃ
ការឆ្ងកា្ច់ោយរលូៃ។    ច្កាយមកចសា�ុ៊យបង ់ ផ្្ូេ  ោៃធ្ាក់្ ុះ មក ្ ល្ឹម៥០,០០០ចរៀល 
កនាុងមយួឡាៃ។

្ករុម�ុ៊ៃោៃទិញចដើមច�ើ�រជាច្្ើៃសំរាបក់ាបច់ៅខក្បរ្រោរា រេលិជុំ        ៃិង ោក ់
ព្ង្យ    កម្មករជាច្ ើ្ៃ   ចដើម្បតីកាបច់�ើចៅកនាុង្ំបៃឧ់ទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ រ�ូ្ដល់ចសៀមោ៉ង 
ៃិងអូរតាចពើ ចៅជិ្្ពំខដៃឡាេ។ សរោជិកស�គមៃរ៏ោនា កោ់ៃបខៃថាមថ្   ្ោក់្ ំៃួៃ្ិ្្ួ្ 
ណាស់ខដល ោៃ មកពតី្ករុម �ុ៊ៃ    ៃិង ្្រូេោៃច្បើ្ោស់ចោយ្ករុម្បលឹកសា�ំុ   ្ំខណក ្ោក ់
ខដលចៅសល់្្រូេ ខបង ខ្ក រវាងប៉ូលតីស ៃិង្បធាៃ ភូម។ិ គ្្ោ់ៃៃិោយថ្ ចៅចពលខដល 
្ករុម�ុ៊ៃកាបច់�ើមកោៃ ដល់ ្ ំបៃច់ៃះដំបូង សាថា ៃភាព រស់ចៅរបស់្បជាជៃមូលោឋា ៃរោៃ
ភាព្បចសើរច�ើង ប៉ុខៃ្ចៅចពល ខដលន្ពច�ើ្ ្រូេោៃចគ កំចទ្ អស់ ច�ើយធៃធាៃធម្មជា្ិក ៏
ោ្ប់ង ់ៃិងេសិព័យចទស្រណ៍ ក ៏រោៃភាពរោករ់អលួ។

៩. គូ្បច្ងៀៃផ្្សថំ្នា ឱំសថបុរាណរោនា ក ់   ខដលរោៃជតីេភាពរស់ចៅពលឹងខផ្អែកចលើន្ពច�ើ     ៃិង 
អៃុផ្ល ន្ព ច�ើោៃចធើ្ការ្វ៉ា្បឆ្ងំៃលឹង្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព   ខដលោៃ្ូលមកកាបន់្ពច�ើ។ 
គ្្រ់ស់ចៅ កនាុង  ភូម ិកងណក �ំុេុៃឺនស     ច�ើយគ្្ោ់ៃចធ្ើការសចាចា ការពារ អភរិក្សន្ពច�ើ 
ៃិងមៃិ្ូល រមួ កនាុងការ កាប ់បំផ្្ញ ន្ពច�ើ ជាមយួអនាកភូមចិផ្្សងចទៀ្ជាោ្ខ់ា្។  គ្្ោ់ៃ 
្ប�មៃលឹងការលំ ោក ខផ្នាក �ិរញញា  េ្ថាុចោយសារខ្ការោ្ប់ងន់ៃធៃធាៃធម្មជា្ិ។ គ្្ោ់ៃ 
ៃិោយថ្តាោងៃិង  តា�យកាបច់�ើ ៃិងោៃដលឹកច្ញពតី្ំបៃច់ៃះជាចរៀងរាល់នថងៃ។  គ្្ ់
ោៃបខៃថាមថ្  សូម្បតីខ្ ោជាញា  ធរភូមកិោ៏ៃ្ូលរមួកាបច់�ើជាមយួ្ករុម�ុ៊ៃខដរ ។    គ្្ោ់ៃ 
រាយការណ៍ថ្  គ្្ោ់ៃ ោកព់ាក្យ បណ្លឹ ងចៅ ោជាញា ធរ្គបជ់ាៃថ់្នា ករ់ាងំអស់របស់រោឋា ភោិល 
ប៉ុខៃ្ផ្្ុយចៅេញិគ្្ខ់បរជាទទួលោៃ ៃូេ ការ្ពរោៃមយួ ពតីចម ភូម ិថ្    កំុចធ្ើឲ្យឧកញ៉ា្ទតី ភាព 
ែលឹងឲ្យចសាះ ច្ពាះចោកឧកញ៉ាជាមិ្ ្ភក្ិ របស់ចោកនាយក រដឋា មសៃ្តី ។   ចមការោៃទិញច�ើ
ធនាងក់នាុង្នម្២00ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប ៃិង ោៃទិញ  ចដើម ច�ើ �រខដលរោៃទំ�ំចាបព់តី៤០ 
សម ពតីអនាកភូម ិ  កនាុង្នម្្ចន្ាះពតី ១00 ចៅ ២៥០ ដុោ្រ ោ ្សព័យ ចលើទំ�ំមុែកា្។់   ចមការ 
ច ្្ម ះតាោង តា�ុ៊យ តា�ុៃ (សុង លិប�ុៃ )   ៃិងតាថង រោៃទតីតាងំជំរុមំយួ  កខៃ្ង  ចៅ 
កូកឡាក ់  ខក្បរកំពុង្ម្ងសាឡាងកនាុង្សរុកេុៃឺនស។    ចៅខក ច�ើ ចផ្្សង ចទៀ្ចៅោ៉កាឡាៃ 
សុទ្ខ្ជា រាហាៃ ៃិងចបអ៉លឹម។ 

កូៃ្បរុសពិការចជើងរបស់តា�យ ោៃ�រចជើងចៅ អូរកាចសៀប ៃិងអូរកាោ៉កខដល 
ជា ្ ំបៃន់្ព ោរក្ស  ចៅ កងណក។ គ្្ោ់ៃចារំារយកលុយពតីអនាកចបើករថយៃ្ដលឹកច�ើឆ្ងកា្ ់
ផ្្ូេខដល  សាងសង ់ចោយ   ឪពុករបស់គ្្។់ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ចដើមច�ើ�រជាច្្ើៃ្បចភទ្្រូេោៃចគកាបផ់្្ួលរលំំ  ចដើម្បតីឲ្យ អនាក កាបច់�ើ ោ្ ្ ូល 
ចៅ ដលឹកច�ើ្ បណតី ្ោៃ។  ្ំបៃខ់ដលោៃទទួលរងការបំផ្្ិ្បំផ្្ញរាងំចនាះ   រមួ រោៃ: វ៉ាង 
ចធឿៃ លូង ខាប ់ៃិងសូ៊្តាខដលសថាិ្កនាុង�ុំកងណក  ៃិងោៃ ខបក ចៅចល្មើយ។   ចមការោៃ 
កាប ់ច�ើចៅ កនាុង ្ ំបៃថ់្មតីៗ ដូ្ជាអូរ្ង អូរ្ោ អូរចមឿងចទើស ៃិង អូរចមឿង ហាយ   ច�ើយោៃ 
បំោស់ទតី  ោ៉ង ចលឿៃ ចៅ ចសៀមោ៉ង  កនាុងចែ្្ស្លឹងខ្្ង។

១០. អនាកចបើកបររថយៃ្រោនា ក ់ខដលោៃបំចរ ើការឲ្យ្ទតី ភាព្គរុប ចៅ្សរុកសណ្ាៃ ់ចែ្្កំពងធ់ំ 
អស់ រយ:ចពលយូរឆ្នា ណំាស់ មក ច�ើយោៃៃិោយថ្គ្្រ់ោៃជំរុទំតីតាងំចៅកាឡាៃ  ្សរុកេុៃឺ 
នស ខដល ្គប ់្គងចោយចោកចថៃ។    គ្្ោ់ៃៃិោយថ្     គ្្ោ់ៃចដើរតាមចៅខកច�ើ 
របស់គ្្ ់្ ូល ចៅ កនាុង ន្ព ចៅចែ្្រ្ៃគិរ តី  ប៉ុខៃ្គ្្ម់ៃិភព័យខ្ា្អតី្ចទច្ពាះចៅខកោៃចជឿ ទុក 
្ិ្្ ចលើគ្្។់     គ្្ច់្ះ គណនាទំ�ំៃិងថ្លឹងទមងៃៃច់�ើោៃោ្ចដើរកនាុងន្ព ច្ះចោះ្សាយ 
បញ្ហា  ៃិងជួសជុល រថ យៃ្។ គ្្ែ់ំ្បលឹងចធ្ើការ ៃិងមៃិសូេោៃ ្្លបច់ៅផ្្ះចទ។ 

គ្្ោ់ៃៃិោយថ្ ចៅខកច�ើរាងំអស់ គឺជាប៉ូលតីស កងរាជោេុធ�្ថា រាហាៃ  ឬ 
ជា មៃុស្សរោៃអំណា្ ចោយគ្្ម ៃៃរណារោនា កហ៊់ាៃសួរនាអំ្តីច�ើយ។  ចៅខកចថៃោៃខណ នា ំ
គ្្ ់ ថ្    ្ប សិៃចបើរោៃៃរណារោនា កសួ់រ     គ្្គ់ួរៃិោយថ្ច�ើរាងំចៃះជារបស់ ្ករុម�ុ៊ៃ 
្ទតីភាព ្គរុប   ខដលរោៃែនាងបខងអែកជា្ពះឥៃ្ (ចោកនាយករដឋាមសៃ្តី)។   គ្្់្ ្រូេោៃចគ្ោប ់
ថ្  ្បសិៃចបើរោៃ ៃរណា រោនា កសួ់រនាពំតីភាព្សប្បាបន់ៃការរកសុតី   គួរខណនាគំ្្ឲ់្យចៅសួរ 
្ពះឥៃ្ចោយផ្្ល់។  

អនាក ផ្្ល់ បទ  សំភាសៃ ៏រូបចៃះ ោៃៃិោយថ្គ្្ោ់្ដលឹកច�ើោៃ ១០ខម៉្ ្គូបកនាុង 
ចជើងោៃកំនរ១៉៨០ ដុោ្រ។     ចោកោៃៃិោយថ្ ចោកោ្ដលឹកពតី៥ ចៅ១០ចជើងកនាុងមយួ 
ខែ ោ្សព័យ ចលើ ោកាស ធា្ុ ឬឧប្ប្្ិច�្ុចផ្្សងចទៀ្ ដូ្ជាឡាៃែូ្ ជាចដើម។    គ្្រ់ោៃ 
្ពរូឡាៃពតីរនាក ់រោនា កជ់ាអនាករ្ក់ារផ្្ូេ ៃិងរោនា កច់ទៀ្ជាអនាក្្រួ្ពិៃិ្្យ ខដលចៅខកឲ្យ ២០ ដុោ្រ 
កនាុងមយួនថងៃ។  

អនាក ចបើក បរឡាៃរូបចៃះ        ោៃៃិោយថ្មុៃដំបូង    កនាុងមយួកខៃ្ង គ្្ោ់ៃបង ់
១០០.០០០ ចរៀល  ចៅ ឲ្យ ប៉ូលិស   កងរាជោេុធ�្ថា  រាហាៃ  មសៃ្តីបរសិាថា ៃ មសៃ្តីរុកាខេ ្បរោញ់ 
ចមភូម ិចម�ំុ  សៃ្ិ សុែ  សរោជិក ស�គមៃ ៍  ៃិងអនាកកាខស្  ចទើបគ្្ោ់្ឆ្ងកា្ផ់្្ូេ ៃិង 
សា្ព ៃោៃ។   ច្កាយមក ក ៏  ធ្ាកម់កចៅ្ ល្ឹម ខ្១០.០០០ឬ២០.០០០ចរៀល ចោយសារខ្ 
គ្្ោ់ៃបចងរាើ្ទំនាកទ់ំៃងោ៉ង ជិ្  សនាិទ្ ជាមយួអនាករាងំចនាះ។    ស្រោបក់ារដលឹកជញូ្ៃមយួ 
ចជើងៗគឺ   ចៅខកជាអនាកទទួលែុស្្រូេកនាុងការ ទិញមហាូប ោ ហារ ៃិងច្បងរ៉ោសូ៊្ (៩00លតី្្  ឬ 
៣០កាៃ)   ៃិងការផ្្ល់្ោកច់ដើម្បតីទិញច�ើ     (ោ៉ង ចហា្ ២0០ ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប)។ 
បន្ាបម់កច�ើខដលោៃទិញ      ្្រូេលក ់ចៅឲ្យអនាក្គប ់្គង សា   ខារបស់ ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពកនាុង 
្នម្៧០០ដុោ្កនាុងមយួខម៉្ ្គូប។     ្បសិៃចបើអនាកចបើកឡាៃ លក ់ ផ្្ល់ ចៅឲ្យ ចដប៉ូ្ទតីភាព  



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ចនាះគ្្ោ់្ទទួល្នម្៨00ដុោ្រកនាុង១ខម៉្ ្គូប ដក១០ដុោ្រនថ្ ោជាញា   បព័ណ្ណ ។    ចៅខកក ៏
្្រូេ្ំណាយផ្ងខដរ្ំចពាះការដលឹកជញូ្ៃច�ើខដលឆ្ងកា្ទ់ចៃ្  កនាុងចនាះរោៃ ្ នម្២៥ដុោ្រ
កនាុងមយួខម៉្ ្គូប។   អនាកចបើកបរោៃៃិោយថ្   ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប   ោៃ ផ្្គ្ផ់្្គង ់ចស្បៀង 
ោហារចៅឲ្យរាហាៃ   ប៉ូលតីស   កងរាជោេុធ�្ថា ៃិងមសៃ្តីរោឋា ភោិលចផ្្សងចទៀ្ ចដើម្បតី ោក ់

 កា្ព្កិ្ចារកសាខែ្សសង្្កស់កម្មភាពកាបច់�ើជាបៃ្ចៅចទៀ្។ 

ចៅខក ច�ើោៃបងក់ន្ម្បចាឆំ្នា  ំៃិង្បចាខំែចៅោជាញា ធរ្សរុក ៃិងចែ្្ចដើម្បតីដំចណើ រ
ការរកសុតីរបស់ែ្ួៃ។ ពួកចគក៏្ ំណាយចលើការខថរារំថយៃ្ដលឹកច�ើរបស់ែ្ួៃ។ ្ោក់្ ំណាយ 
ៃិង ្ ំណូល របស់  ពួកចគកនាុងមយួចជើងោ្្្រូេោៃគណនាដូ្ខាងច្កាម៖

 ការទិញច�ើ $២០០ x១០ម៣  = $  ២០០០ 

 អនាកចបើកបរ     = $ ១៨០  

 ្ពរូឡាៃ/ជំៃួយការ  ២នាក ់x $២០ x ៤នថងៃ  = $១៦០ 

 អនាករ្ក់ារ  ១នាក ់x $៣០ x ៤នថងៃ  = $១២០

 អនាក្្រួស្តាយផ្្ូេ     = $៣០០

 សំាងរថយៃ្    = $៩០០  

 មហាូបោហារ     = $២៥០ 

សរុប     = $៣,៩១០

្ោក់្ ំណូលសំរាបច់ៅខកកនាុង១ចជើង   = $៧,០០០

ការ្ំណាយ     = $៣,៩១០

្ោក់្ ំចណញសរុប    = $៣,០៩០

្បសិៃចៅខករោៃរថយៃ្ដលឹកច�ើ៦ច្គឿង  ពួកចគរោនា កោ់្រក្ោកោ់ៃ  ១៨,៥៤០ 
ដុោ្រ    ច�ើយកនាុង  មយួ ខែ ចៅខក ោ្រកោៃ ១៤៨,៣២០ ដុោ្រ ពតីការដលឹកជញូ្ៃ្ំៃួៃ ្ោបំតី 
ចជើង។

១១. ចមភូមរិោនា ក ់  ៃិងចម�ំុរោនា ក ់     ោៃសំខដងការ្ពរួយ ោរម្មណ៍្ំចពាះការកាបប់ំផ្្ញន្ព 
ច�ើ។   ពួក គ្្ោ់ៃច�ើញរថយៃ្ដលឹកច�ើ្ បណតី ្របស់្ទតីភាពឆ្ង កា្ត់ាមភូមកិាឡាៃរ់ាងំ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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នថងៃរាងំយបប់៉ុខៃ្ មៃិដលឹងថ្្្រូេខស្ងរកៃរណា មកជួយ�ចទ។ មុៃឆ្នា  ំ២០១០ មៃិរោៃការកាប ់
ច�ើរូបភាពធំចធងចកើ្  ច�ើង ចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះចទ។ បន្ាបព់តី្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព  ោៃ្បកាសកនាុង 
កិ្ចា្បជំុចៅោជាញា ធរ ចែ្្ ថ្     ្ករុម�ុ៊ៃោៃ�នាះការចដញនថ្ សិទឋាិកាបច់�ើចៅទូរាងំ្បចទស 
កម្ពុជា។   ជាចគ្ល ការណ៍ ្ករុម�ុ៊ៃ ្្រូេោៃចគសៃ្ម្ថ់្ៃលឹងជួយ� ដល់ ការ អភេិឌ្ឍចៅកនាុង្ំបៃ ់
ចៃះ ចដើម្បតីជាថនាូរៃលឹងការកាបច់�ើ។   ប៉ុខៃ្វា មៃិោៃចកើ្ច�ើងចទ រថយៃ្ ធំៗោៃ្ូលមកដល់ 
ការកាបច់�ើោៃចាបច់ផ្្ើម     ច�ើយផ្្ូេថនាល់កនាុង ្ ំបៃ ់ ចនាះ ្្រូេោៃបំផ្្ញ។    ចៅចពលខដល 
ស�គមៃច៍ធ្ើការរាមរារ្វ៉ា  ៃិងោៃបិទផ្្ូេ្ករុម �ុ៊ៃោៃច្បើ្ោស់ផ្្ូេ ចផ្្សងចោយមៃិចធ្ើការ

 ជួសជុលផ្្ូេចាស់ខដលជារបស់រដឋា។    ្ករុម�ុ៊ៃចៃះោៃ ពយា ោមបំចពញ្ិ្្ ស�គមៃ ៍  ៃិង 
ោជាញា ធរមូលោឋា ៃ ចោយោៃផ្្ល់ស្្ពា�ៃៈស្រោបច់ធ្ើពិធតី ខបប ្បនពណតី  ៃិងការបងន់ថ្ចស
វាច្បើ្ោស់ផ្្ូេ    ៃិងសា្ព ៃ។   ្ករុម�ុ៊ៃោៃបង ់១០,០០០ ចៅ ៥0,000 ចរៀល ចៅឲ្យចម�ំុ 
៥០,000ចរៀល ចៅ ប៉ូលតីស ១00,000ចរៀលចៅចបអ៉លឹម  ៃិង២00,000ចរៀលចៅមសៃ្តីរដឋា ោល  ន្ព 
ច�ើ  មសៃ្តីបរសិាថា ៃ    ៃិងការោិលព័យលបា្ន្ពរបស់អង្គការអភរិក្សអៃ្រជា្ិចៅអូរកាសុតីប។ 
្ករុម�ុ៊ៃកោ៏ៃ បង១់,០០០ដុោ្រផ្ងខដរចៅឲ្យោជាញា ធរចែ្្      ្ំចពាះការអៃុញ្ញា ្ិឲ្យសាង 
សង ់ចដប៉ូ ច�ើ មយួកខៃ្ង។   ចៅកនាុងកិ្ចា្បជំុជាមយួៃលឹងោជាញា ធរចែ្្ ្ករុម�ុ៊ៃមៃិោៃបង្ហា ញ 
ឯកសារខដល អៃុ ញ្ញា ្ ឲ្យពួកចគចធ្ើការកាបច់�ើចនាះចទ    ច�ើយកម៏ៃិោៃបចងរាើ្ខផ្ៃការអភិ
េឌ្ឍៃខ៍ដរ។    អនាកដលឹក នា�ុំំជាច្ ើ្ៃ  ចៅ ខ្មៃិរាៃោ់ៃច�ើញឯកសារ   ៃិងខផ្ៃការអភេិឌ្ឍៃ៍
ណាមយួចៅ្ំបៃច់នាះចទ។  ចម�ំុ ោៃបចន្ាស្ករុម�ុ៊ៃ ខដលោៃចធ្ើឲ្យមៃុស្សចៅកនាុង្ំបៃ់
ខដលមៃិោៃ្ូលរមួកកាប ់ច�ើ កាៃខ់្រោៃជតីេភាព ្កតី្ក។  ចោងតាមសថាិ្ិខដលោៃ ក្់្ តា 
ចោយចម�ុំរោៃចដប៉ូច�ើោ៉ង ចហា្ណាស់   ២0កខៃ្ង   ចៅតាមបចណ្ាយរោ្ទ់ចៃ្   ៃិង 
រថយៃ្ដលឹកច�ើ្ ំៃួៃ២00ច្គឿង។    ប្្ុបប្បៃនារោៃ ចៅ  សល់ ខ្៥ចដប៉ូ   ៃិងរថយៃ្៤០ច្គឿង

 
ប៉ុចណា្ណ ះចោយសារខ្ន្ពច�ើ ្្រូេោៃ ចគបំផ្្ញ អស់ រលតីង ច�ើយអនាកកាបច់�ើោផ្្ស់ទតីតាងំ
ចៅកាៃ់្ ំបៃច់ផ្្សងចទៀ្ចៅឧទយាៃេ តីរៈជព័យ។

១២. បុរសេ ព័យ្ំណាស់រោនា កម់កពតីភូមអិុតីទូប  ោៃៃិោយថ្ កិ្ចាែិ្ែំ្បលឹងខ្បងចដើម្បតីការ ពារ 
ន្ព ច�ើោៃក្ាយជាភាពអស់សង្លឹម    ច្ពាះអនាកភូមភិាគច្ ើ្ៃកោ៏ៃ្ូលរមួពាកព់ព័ៃ្ៃលឹងការ

 
កាប ់ច�ើ ។   ចោក ោៃ អះោងថ្ សូម្បតីខ្បុគ្គលិកមយួ្ំៃួៃខដលបំចរ ើឲ្យអង្គការអភរិក្សអៃ្រ
ជា្ិខដលកាលពតី ឆ្នា ២ំ០០៨ជានដគូរស� ការ ជា មយួរដឋាោលន្ពច�ើចដើម្បតីចបើកសាថា ៃតីយម៏យួ
រោៃទំ�ំ៥៥.០០០ �ិក តា សំរាបក់ារពារ ្ ំបៃ ់អភ ិរក្ស  េុៃឺនសចសៀមោ៉ង ពួកចគ ោៃលកច់�ើ 
្បណតី ្ចៅឲ្យតា�ុៃ (សុង លលឹប �ុៃ)។  ទចង្ើចៃះោៃចកើ្រោៃច�ើង ចៅចពលខដល្ំបៃ ់
ចនាះសថាិ្ច្កាមការ ្គប ់្គង របស់ អ ត្ី្ ចមសាថា ៃតីយអ៍ង្គការអភរិក្សអៃ្រជា្ិ    ៃិងរដឋាោលន្ព 
ច�ើចៅអូរកាចសៀប។     អនាក្គប់្ គងថ្មតីក ៏្្រូេ ោៃចគរកច�ើញផ្ងខដរថ្  ោៃ ព្ង្យ ករ្ោងំ 
្បោបោ់េុធ ចដើម្បតីយក្ោកព់តីអនាកកាបច់�ើកនាុង ្ ំបៃ ់អភរិក្សេុៃឺនសចសៀមោ៉ង។ សកម្មជៃរូប 
ចៃះោៃអះោងថ្  បុគ្គលិកខដលជួលចោយ អង្គការ អភរិក្សអៃ្រជា្ិ   (រដឋាោលន្ពច�ើ ៃិង 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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កងរាជ ោេុធ�្ថា)    ោៃរារ១០០,០០០ចរៀលជាកំ�ិ្។  គ្្ោ់ៃអះោងថ្ មសៃ្តីបរសិាថា ៃ 
ោៃោក ់ព្ង្យ  កងករ្ោងំ្បោបោ់េុធការពារតាម្្ក្ូល នៃ ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យចដើម្បតីកំុឲ្យ
រោៃមៃុស្ស ្ ូល ចៅច�ើញការកាបច់�ើខដលកំពុងចកើ្ ចៅ កនាុង ន្ព។

១៣. អនាកការពារន្ពច�ើដច៏ល្ចធ្ារោនា ក ់ ចៅកនាុងភូមតិាខ� �ុំសៃ្ិភាព ោៃចោះបងក់ារង្រ 
ៃិងចាបច់ផ្្ើមរកសុតីកាបច់�ើឲ្យចៅខករោៃអំណា្រោនា កច់ ្្ម ះ  ោយ ចអឿៃ     ខដលោៃកាប ់
ច�ើ ចៅ តា ខ�តាងំពតីឆ្នា ២ំ០០៤   ៃិងោៃចាបច់ផ្្ើមកាបច់�ើ្ កញូង ចបង នាងៃួៃ  ៃិងធនាងគឺ់

 ោ្សព័យចលើ ្ ្មរូេ ការ ទតីផ្សារ។  ប្ចាុប្បៃនា ច�ើ្ បណតី ្ពតីកនាុងន្ពស�គមៃច៍ៃះ្្រូេោៃចគកាប់
ក្ាយជា វាលល្លឹង ចល្ើយ   ច�ើយ អនាក កាបច់�ើោៃផ្្ស់ទតីតាងំចៅចលើភនា ំ ៃិងកំណ្ច់គ្លចៅ

 កនាុង ្ ំបៃថ់្មតីមយួ គឺ   ចលើ  កំពូលភនាំ្ ង ខដលជា ្ ំបៃ ់ ដស៏ក្ិសិទ្ិមយួ។    គ្្ោ់ៃយកច�ើពតីន្ព 
ៃិងស្ុកចៅផ្្ះ របស់ គ្្ ់  ចដើម្បតីឲ្យោយ ចអឿៃមកវាស់   ៃិងទូរា្់្ ោកខ់ដលកនាុងមយួខម៉្ ្
គូប រោៃ្នម្២៥០ដុោ្រ។ អនាក ភូមោិៃៃិោយថ្ ្បសិៃចបើគ្្ម់ៃិ កាប ់ចដើម ច�ើចទ ក៏្ ្រូេ 
ចគកាបខ់ដរដូច្នាះោៃជាគ្្ ់ សច្ម្  ្ ិ្្  ្ ូលរមួជាមយួ កាប ់ច�ើ េញិ។ 

ចោកោៃបញ្្កថ់្ ្ករុម�ុ៊ៃចៃះោៃទិញចដើមច�ើ ចៅកនាុងន្ព្ំបៃ ់  ការពារេុៃឺនស 
ចសៀម  ោ៉ង    ៃិងន្ពោរក្សចោយផ្្ល់ពតីស�គមៃច៍ៅចពលខដលច�ើធំៗទំ�ំជាង៥០សម
ចៅ កនាុង ឧទយាៃជា្ិ្្រូេោៃចគកាបផ់្្ួល។  អនាកភូមោិៃអៃុញ្ញា ្ិឲ្យចគចធ្ើការកាបច់�ើ។ កាល 
ពតីមុៃ្បសិៃ ចបើ ស� គមៃក៍ាបច់ដើមច�ើ    ពួកចគៃលឹង្្រូេោៃចគចាបែ់្ួៃ   ៃិងពិៃព័យ ជា ្ោក ់
៥០០០ដុោ្រ ចោយ ្ករុម �ុ៊ៃ។  ោយ ចអឿៃ ោៃអះោងថ្គ្្ោ់ៃ ្ ំណាយ្ោករ់ាបម់ុៃឺ 
ដុោ្រ  ចដើម្បត្ី ្រួស្តាយ ផ្្ូេចៃះ   ដូច្នាះ្ំបៃច់ៃះជាកម្មសិទឋាិរបស់គ្្។់  ចោកគង ់គ្ខំដល 
ជាអនាកភូមរិោនា កច់ទៀ្ចៅតាខ�   ោៃ ៃិោយថ្   វារោៃសារៈសំខាៃខ្់ាងំណាស់កនាុងការកា្ ់
បៃថាយ្ំៃួៃ អនាក បញ្្ ទិញ ចដើម្បតីសចសង្្គ ះ ន្ពច�ើច�ើងេញិ។  ចោកោៃខថ្ងថ្ ការកាបច់�ើ 
ោៃផ្្ល់្ទព្យ សម្ប្្ិ    ឬភាពរោៃោៃកនាុង រយៈ ចពល ែ្តី  រ តីឯមៃុស្ស មៃិោ្រស់ចៅចោយគ្្ម ៃ

 ន្ពច�ើខដលរោៃោយុកាលរាបរ់យឆ្នា  ំចនាះ ចទ។ 

គ្្ោ់ៃបខៃថាមថ្   ចមភូមរិោនា កោ់ៃ្ោប់្ បជាពលរដឋាថ្ពួកចគគួរខ្លកច់�ើចៅ ឲ្យ  
្ករុម �ុ៊ៃខដលជាេធិតីសាសស្មយួកា្ប់ៃថាយភាព្កតី្ក។ ចោកោៃៃិោយថ្វា្បចសើរ្ំចពាះ    
អនាកភូម ិកនាុងការរក្ំណូល  ជាជាងទុកឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃយកកម្មករមកពតីខាងច្ៅ។

១៤.  សរោជិក្ករុម្បលឹកសារោនា កម់កពតី�ុំ  សៃ្ិភាព  ្សរុកចសៀមោ៉ង ចែ្្ស្លឹងខ្្ង  ោៃរាយ 
ការណ៍ថ្ ោយ ចអឿៃគឺជាចៅខកធំៃិងរោៃឥទ្ិពលមយួ រូបចៅ តាខ�។   ដំបូងច�ើយអនាកភូម ិ
ោៃ្វ៉ា្ប ឆ្ងំៃលឹងការកាបច់�ើ        ខ្ចរាះបតីោ៉ងណាពួកចគមៃិោ្្ទល់ជាមយួៃលឹង កង 
កំោំង្បោប ់ោេុធ របស់ចៅខកច�ើោៃចទ      ច�ើយទតីបំផុ្្ពួកចគកោ៏ៃ្ូលរមួកាបច់�ើ។ 
្បជា ពលរដឋា  កាបច់�ើខ្ ចៅ  កនាុង្ំការរបស់ពួកចគឬ្បមូលបំខណក  ្ ូ្ៗនៃច�ើ្ បណតី ្ខដល 
្ករុម �ុ៊ៃ បៃ្សល់ទុកខ្ ប៉ុចណា្ណ ះ។



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ចៅចពលខដលពួកចគ្ុះ្បមូលច�ើអនាកភូមិ្ ្រូេបងខេំលកច់ៅឲ្យោយ ចអឿៃ។ ្បសិៃ 
ចបើ ពួកចគ្្រូេោៃ រកច�ើញថ្ ោៃលកច់ៅឲ្យអនាកចផ្្សងចនាះ ្ករុម�ុ៊ៃោយ ចអឿៃ ៃលឹងចធ្ើការ 
រ លឹបអូសយកច�ើចនាះខ្ ម្ង។ ្ំចពាះ្នម្ច�ើ ោយចអឿៃឲ្យនថ្២៥០ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប 
សំរាប ់ច�ើ ធនាងរ់ោៃមុែកា្៣់០សម    ៃិង្បខេង២២០សម។   ្ករុម�ុ៊ៃរបស់គ្្ ់ោៃបង ់
្ោកច់ៅឲ្យសាថា បព័ៃនានា   ខដល�រចជើងចៅ តាមខែ្សបចណ្ាយដូ្ជា ចមភូម ិ ចម�ំុ   ៃិងចម 
ស�គមៃ។៍ ពួកចគទទួល ោៃ ៥០,០០០ចរៀលស្រោប ់រថយៃ្ ៃតីមយួៗ ឆ្ងកា្ផ់្្ូេ ៃិងសា្ព ៃ។ 
ប៉ូលតីស   កងរាជោេុធ�្ថា  ៃិង មសៃ្តី ន្ពច�ើ  ខដល ្្រូេ បង១់០០,០០០ចរៀល។  បខៃថាមពតីចៃះ 
្ករុម�ុ៊ៃ ោៃបង៣់០០ដុោ្រកនាុង មយួ ខែ ជាេភិាគរាៃដល់្ករុម្បលឹកសា�ំុ។

សរោជិក្ករុម្បលឹកសា�ំុោៃបង្ហា ញថ្ ចៅខកច�ើ ៃិងចមការចៅ្ំបៃច់ៃះ     រោៃការ 
ភព័យ ខ្ា្្ំចពាះអង្គការមៃិខមៃរោឋា ភោិល ្បពព័ៃ្ព្ព័រោៃ ៃិងជៃបរចទស 
ខដលោៃថ្យករូបភាព ចៅផ្្សព្ ផ្សាយ ខដលបង្ហា ញការកាបច់�ើែុស្បាបក់ំពុងចកើ្ច�ើង
ចៅកនាុងន្ព។ ចដប៉ូ ទតី្ ភាពោៃ ចធ្ើ ការ ហាម ឃា្ម់ៃិឲ្យរោៃការថ្រូបភាពចៅ  ចដប៉ូែ្ួៃច�ើយ។

១៥. អ ត្ី្រាហាៃរោនា កព់តីោ៉ងសតី ចែ្្តាខកេ  ខដលធ្ាបោ់ៃចធ្ើការឲ្យតា�យចមការរបស់្ទតី
ភាព ខដលកនាុង្ករុមរបស់គ្្រ់ោៃ កម្មករ  បៃួនាកច់ផ្្សងចទៀ្។  ពួកចគោៃកាប ់ ៃិងដលឹកជញូ្ៃ 
ច�ើមូល   ៃិង ច�ើចៅពតីអូរ្ង    អូរ ចាយ នៃខដៃេ តីរៈជព័យ។    ្ករុមរបស់គ្្ោ់ៃមកជាមយួ 
តា�យ  ពតីចែ្្ចពាធិ៍ សា្ ់ជាកខៃ្ងមយួខដល ្ករុម ្ទតីភាពោៃកាបច់�ើផ្ងខដរ។   ចៅចពល 
ខដលច�ើចៅទតីចនាះកាប ់អស់  ពួកចគកោ៏ៃផ្្ស់ចៅចធ្ើការចៅចែ្្រ្ៃគតីរ តីេញិម្ង។ អ ត្ី្ កង 
ទព័ពរូបចនាះោៃៃិោយថ្ គ្្ ់ ោៃទទួល្ោកខ់ែ  ៥00 ដុោ្រកនាុងមយួខែ  ៃិង ្ោក ់ឧប្ថាមភា 
ចផ្្សងចទៀ្។     ្ករុមរបស់គ្្ ់ោៃ កាបៃ់ិងដលឹកជញូ្ៃច�ើចៅមូលខដលរោៃ ្ នម្ នថ្ជាង ច�ើ 
�្ុ ំ។ ្ករុមរបស់គ្្ោ់ៃកាបច់�ើ ច�ើយមៃិអៃុញ្ញា ្ឲ្យអនាកខាងច្ៅ្ូលមកចធ្ើការកាបច់�ើ
ច�ើយចោយសារ ្ករុម �ុ៊ៃ ចៃះ ោៃ�នាះ ការ ចដញនថ្ពតី្កសួងបរសិាថា ៃចដើម្បតីកាបច់�ើកនាុង្ំបៃ់

 ឧទយាៃ ជា្ិ។  

អ ត្ី្រាហាៃរូបចៃះ    ោៃៃិោយថ្  ឯកសារ្បាបរ់ាងំអស់ោៃខ្ងថ្    ចោក 
ឧកញ៉ា ្ទតីភាព ទទួលោៃសិទិ្ពតី្ពះឥៃ្(ចោកនាយករដឋាមសៃ្តី)ចដើម្បត្ី បមូលច�ើ។ ជាលទឋាផ្ល 
ឬរោៃៃព័យ ថ្ ន្ពច�ើ កជ៏ាកម្មសិទឋាិបស់្ពះឥៃ្ផ្ងខដរ។   ្បសិៃចបើគ្្់្ ្រូេោៃចគរារាងំ មៃិ 
ឲ្យដលឹកជញូ្ៃ ច�ើ ្បណតី ្គ្្់្ ោបច់គថ្គ្្ច់ធ្ើការឲ្យ្ទតីភាព ដូច្នាះគ្្ម ៃៃរណា រោនា កច់ាបែ់្ួៃ 
គ្្ច់�ើយ។  គ្្ ់ោៃ  ៃិោយថ្ ្បសិៃចបើៃរណារោនា កសំុ់្ោកព់តីគ្្ ់ ដូ្ជា្ោកស់្រោប ់
ឆ្ងកា្ភ់ូម ិឬឆ្ង កា្ ់សា្ព ៃ ចនាះគ្្ឲ់្យ។ ្ករុមរបស់គ្្ោ់ៃដលឹកច�ើចៅសាថា ៃតីយច៍ៅកុកឡាក ់
ៃិងចឆ្្ព ះចៅកាៃច់ដប៉ូ ចៅ កា្ូៃ។ រាល់ការ្ំណាយចផ្្សងៗ្្រូេោៃចរៀប្ំចោយតា�យ។



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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១៦. មសៃ្តីអង្គការអភរិក្សអៃ្រជា្ិ  (CI)   ខដល�រចជើងចៅអូរកាចសៀប   ្សរុកេុៃឺនស   ោៃ 
ៃិោយថ្    ការ កាបប់ំផ្្ញន្ពច�ើចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ   គឺបណ្ាលមកលទឋាផ្លនៃការផ្្ល់ដតី 
សម្បរាៃចសដឋាកិ្ចា។   មសៃ្តីរបស់CIោៃៃិោយថ្គ្្ោ់ៃលឺថ្ ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប ោៃ 
ទទួលោជាញា បព័ណ្ណ  ពតីរោឋា  ភ ិោល ប៉ុខៃ្គ្្ ់មៃិខដលោៃច�ើញោជាញា បព័ណ្ណ ចនាះចសាះ។    ចោក 
ោៃបៃ្ចទៀ្ថ្ ្ករុម�ុ៊ៃចៃះ    ោៃ ្ប្ិប្្ិ ការ ចោយ ែុស ្ បាប ់ច�ើយោៃកាបច់�ើចោយ 
មៃិកំណ្ច់ោយមៃិចគ្រព្បាប ់ឬ្ំបៃក់ារពារអ្តីច�ើយ។

១៧. អនាកដលឹកនារំោនា ករ់បស់ភូមិ្ សមរ៉ ោៃជួបបរាជព័យកនាុងការប៉ុៃបង៉ហាមឃា្ ់អនាកភូម ិមៃិឲ្យ 
លក ់ច�ើ�រ។ គ្្ម់ៃិខដលច�ើញមសៃ្តីអៃុេ្្្បាប ់ឬ្ករុមលបា្ន្ពណាមយួចា្េ់ធិាៃការ  
្បឆ្ងំ  ៃលឹងអនាក កាបច់�ើរាងំចនាះរាល់ខ្ចសាះ។    ពួកចគ្គ្ៃខ់្មកយក្ោកព់តីចៅ ខក ច�ើ 
ខ្ ប៉ុចណា្ណ ះ ។   អនាកភូមរិាងំចនាះគឺជាជៃជា្ិភាគ្ិ្ឡាេ   ខដល៥៦្គរួសារោៃពាកព់ព័ៃ្ៃលឹង 
របររកសុតីកាបច់�ើ ច�ើយ ច�ើ្ បណតី ្ជាង២០,០០០ចដើម្្រូេ ោៃចគ លកច់ៅឲ្យ�្មួញ។ ចៅ 
កនាុងឆ្នា ២ំ០១២ ្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតីភាព្គរុប  ោៃ្បកាស ខផ្ៃ ការសំរាប ់អភេិឌ្ឍៃក៍នាុងភូមចិៃះ កដូ៏្ 
ជាខផ្ៃការជួសជុលផ្្ូេ      ខដល ្្រូេ ោៃ បំផ្្ញចោយរថយៃ្ ដលឹក ច�ើ។    ចរាះជាោ៉ងណា 
រយៈចពលពតីរឆ្នា កំៃ្ងមកច�ើយ   ពំុរោៃការ អភេិឌ្ឍៃអ៍្តី រាល់ខ្ចសាះ។    ចៅខក ជាច្្ើៃ ោៃ 
ពាកព់ព័ៃ្របរ រកសុតីច�ើកនាុង្ំបៃច់ៃះ     រមួរោៃ៖  តាពង   ៃិងបង្បរុសរបស់គ្្ម់ក ពតីេុៃឺ នស 
តា�ុៃមកពតីេុៃឺនស  ោយចអឿៃមកពតីតាខ�  ចទព   (កងរាជ ោ េុធ �្ថាពតីរ្ៃគតីរ តី)   តាោង 
តា�យមកពតីកូកឡាកៃ់ិងតាសុតីមមកពតី្កច្ះ។ ចៅកនាុងភូមចិៃះប៉ូ លតីស កងរាជោេុធ      �្ថា ៃិង 
រាហាៃោៃយកលុយជា្បចាពំតីរថយៃ្ដលឹកច�ើ កនាុង ្ ចន្ាះ ២០.០០០ ចៅ ៥០.០០០ចរៀល។ 
រោៃផ្្ូេពតីរចដើម្បតីដលឹកច�ើឆ្ងកា្ត់ាម្ំបៃច់ៃះ ផ្្ូេសំខាៃ ់ គឺដលឹកចៅ ចសៀម ោ៉ង  ៃិងមយួចទៀ្ 
គឺចៅោ៉កាឡាៃ ់ខដលជាកខៃ្ងចៅខកចដប៉ូ�រចជើងចៅទតីចនាះ។

១៨. បុរស្ំណាស់ជៃជា្ិកាខេ ៉្ រោនា ក ់ ច ្្ម ះ  រវ៉ាង តាញ  គឺជាចមភូមកិាពតីៃ   �ំុសៃ្ិភាព 
្សរុក ចសៀម ោ៉ង។    គ្្ោ់ៃ្គប់្ គងជាង១០៣្គរួសារ  ខដលរកសុតីកាបច់�ើ។   គ្្ោ់ៃ 
ៃិោយ ថ្ រោៃ ចៅខកច�ើៃិង�្មួញស្្ន្ពរោនា កច់ៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ  ច ្្ម ះ ចាៃ ់ៃតី    ខដលជា 
ជៃជា្ិខែ្មរឥស្ាម រស់ ចៅខក្បរផ្្ះរបស់គ្្។់   ចាៃ ់ៃតី  គឺជានដគូររបស់តា�ុៃ។  គ្្ោ់ៃ 
បំផុ្សឲ្យអនាកភូមិ្ ូលចៅកនាុង ន្ពកាបច់�ើធនាងល់កឲ់្យ្ករុម�ុ៊ៃ    ោ ៃ្ោក២់00ដុោ្រកនាុងមយួ
ខម៉្ ្គូប។ កាលពតីមុៃចមភូមរិូបចៃះ ោៃទទួល១០០.០០០ ចរៀលកនាុងមយួរថយៃ្ខដលចគោៃ 
បងស់្រោបក់ារឆ្ងកា្ស់ា្ព ៃ ប៉ុខៃ្ឥ�ូេ ចៃះ រថយៃ្ោៃចបើក តាមផ្្ូេ ចផ្្សង ចៅ កនាុង ន្ព   ចោយ

 ្គ្ៃខ់្បង់្ ោកជូ់ៃកងរាជោេុធ�្ថា ប៉ូលតីស ៃិង រាហាៃខ្ប៉ុចណា្ណ ះ។

១៩. ចោក រោស ពិសិដឋា  ខដលចមភូមរិបស់ជាៃជា្ិខែ្មរឥស្ាម  ខដលសថាិ្កនាុង  �ុំសៃ្ិភាព 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ោៃ រក សុតី កាបច់�ើចៅ អូរកាតាល់ អូរគំនាប ់  ៃិង អូរ ្ករូ្  ច�ើយគ្្ោ់ៃលកច់�ើឲ្យចៅខក
 

ចៅស្លឹង ខ្្ង។    គ្្ោ់ៃកា្ធ់នាងជ់ាសៃ្លឹក   រោៃមុែកា្៦់០ សម  កំរាស់១០សម     ៃិង 
បចណ្ាយ២២០សម។   គ្្ោ់ៃកំណ្់្ នម្លកគ់ឺ   ១00ដុោ្រកនាុងមយួសៃ្លឹក    ប៉ុខៃ្ ោ្ 
្រចារគ្នា ោៃ។ រោៃ៦៥្គរួសារខដល សថាិ្  ច្កាមការ្គប់្ គងរបស់គ្្។់   ពួកចគរកសុតីកាប ់
ច�ើពតីច្ពាះ ពួកចគចជឿថ្ វាអយុ្្ិធម ៌ណាស់  ខដលអនាករោៃអំណា្ អនាករោៃ្ទព្យសម្ប្្ិោៃ 
មកបំផ្្ញ ន្ពច�ើ របស់ពួកគ្្ ់ ចដើម្បតីយកផ្ល  ្ ំចណញ/្បចោជៃផ្៏្ល់ែ្ួៃ។ រាងំចមភូម ិ
ៃិងអនាកភូមរិបស់គ្្ោ់ៃសច្ម្្ិ្្ កាបច់�ើ   ចដើម្បតី ពយាោមចធ្ើឲ្យស្ងោ់នៃ ជតីេភាព  រស់ចៅ

 របស់ពួកគ្្ក់ាៃខ់្្បចសើរច�ើង។   ចមភូមោិៃៃិោយថ្    ការកា បច់�ើោ្ជាអំចពើ្សប
 ្បាបស់្រោប ់អនាក រោៃ ្ទព្យ ៃិងអនាករោៃអំណា្  ខ្មៃិោ្ ្សប ្ បាបោ់ៃចទសំរាបអ់នាក្ក។

២០. បុរសរោនា កច់ ្្ម ះ �ុៃ េ តីរៈ  ៃិងរោនា កច់ទៀ្ច ្្ម ះ ចសង លតីណា  ជាជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ 
កាចេ ៉្  ោៃលក ់ចដើម ច�ើ�រចៅកនាុង្ំបៃស់្លឹងចាយ ភនាតំាង៉ូេ។   ពួកចគមកពតីភូមអិូរខានា ង   �ំុ 
សៃ្ិភាព  ្សរុក   ចសៀម ោ៉ង។    ពួកចគោៃច�ើងចៅចលើភនារំកច�ើ្ បណតី ្ធនាង ់    ចៅកនាុង្ំបៃ ់
ឧទយាៃជា្ិ។ ពួកចគោៃ ោញ់  ថ្នា ជំា  សញ្ញា  សំគ្ល់រោចា ស់ចដើមច�ើ។    �ុៃ េ តីរៈ ោៃរកច�ើញ 
ធនាង២់០ចដើម ខដលរោៃមុែកា្ ់៣០ សម មុែកា្៤់០សម្ំៃួៃ៥ចដើម  ៃិងមុែកា្ ់៥០សម 
ៃិង៦០សម្ំៃួៃ៥ចដើម។   ចដើមច�ើមុែ ៣០ សម    ៃិង៤០សម ោ្លកោ់ៃ ១៥០ដុោ្រ 
កនាុងមយួចដើម   ែណៈខដលចដើមច�ើរោៃមុែ កា្ ់៥០ សមរោៃ្នម្២00ដុោ្រកនាុងមយួចដើម។ 
ច�ើរាងំ២០ចដើម  ចនាះគ្្ល់កោ់ៃ៤000 ដុោ្រ។    កាល ពតីខែចមសា ឆ្នា ២ំ០១៤  �ុៃ េ តីរៈ 
ោៃលកច់�ើធនាង់្ ំៃួៃ៨០ចដើម ចៅចៅខករោនា កច់ ្្ម ះរទិ្ កនាុង្នម្ ២០.០០០ដុោ្រ។    បុរស 
រោនា ក ់(មៃិ្ពម្ោបច់ ្្ម ះ)  រកោៃច�ើធនាង់្ ំៃួៃ៣០ចដើម   ៃិងោៃលកវ់ា កនាុង្នម្  ៦០០០ 
ដុោ្រ។ កនាុងច�ើមយួ ចដើម ោ្ោរោៃផ្លជាសា្ច់�ើពតីរខម៉្ ្គូប។ 

អនាកភូមជិៃជា្ិភាគ្ិ្ឡាេរោនា ក ់ ចៅភូមខិ្សៃចនាង  ោៃ ្បទះច�ើញ ច�ើធនាង ់២០ 
ចដើម ចៅ  ្ ំបៃអ់ូរ ចាយ លកោ់ៃ៦០០០ដុោ្រ។  រោៃច�ើ្ ំៃួៃ៥ចដើមខដលរោៃមុែកា្ ់៦០ 
សម មយួ ចដើមរោៃ មុែកា្៩់០ សម មុែកា្៨់០សមរោៃ១ចដើម  មុែកា្៥់០សម    ៃិង ៦០ 
សមរោៃ្ំៃួៃ ៣ ចដើមៃិងមុែកា្៣់០សមៃិង៤០សមរោៃ្ំៃួៃ១០ចដើម។ 

ពំុរោៃឯកសារខដល ោៃ សរចសរ បញ្្ក ់ អំពតីការលកច់ដើមច�ើរាងំចៃះចទ។  អនាកលក ់
ៃិង  អនាក  ទិញ្្រូេរោៃ ទំៃុក្ិ្្ ចលើគ្នា  ចៅេញិ ចៅមក។ អនាកលកោ់ៃោញ់ថ្នា សំំគ្ល់សញ្ញា ចៅ
ជាប ់ចដើម  ច�ើ ច�ើយអនាកទិញ្គ្ៃខ់្ពិៃិ្្យ ៃិងចផ្្ៀង ផ្្្ ់្ ំៃួៃច�ើប៉ុចណា្ណ ះ។   េធិតីចៃះធានា 
ថ្ មៃិរោៃ ទំ នាស់ គ្នា រ វាងអនាកលក ់ៃិងអនាក ទិញ អ្តីចនាះ ចទ។

២១. មសៃ្តីមកពតី�ុំសៃ្ិភាពរោនា កខ់ដលគ្ំ្ ទគណបក្ស្បជាជៃកម្ពុជាខដលកំពុងកាៃអ់ំណា្  
ោៃ សំខដងការ្ូ្ ្ ិ្្ខដល្ករុម �ុ៊ៃ  ្ទតីភាព្គរុប ោៃមកចធ្ើសកម្មភាពកាបច់�ើ ៃិងបំផ្្ញ 
ន្ពច�ើ ចៅ កនាុង�ុំរបស់គ្្ ់តាងំ ពតីចដើម  ឆ្នា ២ំ០១៣មកចម្ះ៉។ ផ្្ូេខដលគ្្ោ់ៃកសាងច្កាម 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ថេកិាខដល គ្្ ់ោៃ ចសនាើរសំុ ចៅអង្គការ រោចា ស់ ជំៃួយនានា        ្្រូេោៃ រថយៃ្ ដលឹកច�ើបំផ្្ញ 
ច�ើយ្ករុម�ុ៊ៃមៃិ ោៃចធ្ើការ  ជួសជុលសងឬសាងសងច់�ើងេញិចទ។ ្ករុម�ុ៊ៃដំបូងចគខដល
ោៃ្ូលមក្ំបៃច់នាះ គឺជារបស់ចោកឧកញ៉ា ខានា ។ មសៃ្តីរូបចៃះោៃៃិោយថ្  ច្កាយមក 
្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប     កោ៏ៃ ្ ូលមកដល់ច�ើយោៃ្បមូលយក ធៃ ធាៃ រាងំអស់្ពមរាងំ 
ោៃបំផ្្ញន្ពច�ើ ខដលចៅ ចសសសល់ ្ ុងច្កាយ បខៃថាមចទៀ្។     មសៃ្តី�ុំោៃៃិោយថ្  
មៃិ រោៃ  ការពិច្គ្ះចោបល់ ការ្ូលរមួ  ឬ កិ្ចា្ពមច្ពៀងរវាង្ករុម�ុ៊ៃៃិងោជាញា ធរមូលោឋា ៃ
កដូ៏្ជា ្បជា ពលរដឋាច�ើយ។  ្ករុម្បលឹកសា�ំុ ោៃ ចសនាើឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃបង៩់.000ដុោ្រកនាុង មយួ ខែ 
សំរាបក់ារអភេិឌ្ឍៃ�ុ៍ំ  ប៉ុខៃ្ ្ករុម�ុ៊ៃោៃបង ់ខ្ ៣00 ដុោ្រ  ប៉ុចណា្ណ ះកនាុងមយួខែ។    ចៃះបូករមួ 
បញចាូ លទលឹក្ោក់្ ំៃួៃ៣0.000ចរៀល   ខដល្បមូលោៃពតី រថ យៃ្ដលឹកច�ើៃតីមយួៗ   ចដើម្បតីរមួ 
្ំខណកកសាង ផ្្ូេ។ 

រោៃចមការ ៃិងចៅខកច�ើជាច្្ើៃោៃ្ប្ិប្្ិការចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះរមួរោៃ៖   ោយ 
ចអឿៃ  តាោង  តា�យ តាជា្ិ តារទិ្ តា្ជរុយ តាប៉ូ តាចរៅ តាឡា តាយុធយា តាយម៉ តាវ៉ាៃ ់
ៃិងតារ៉ា។  ប៉ូ លតីស ចបអ៉លឹម រាហាៃ មសៃ្តីជាៃែ់្ពស់ថ្នា ក់្ សរុកៃិងអនាកចផ្្សងចទៀ្សុទ្ខ្ពាកព់ព័ៃ្
ផ្ង ខដរ។  ចមការ   ៃិង ចៅខកច�ើ្ គប់្ គង្ំបៃច់ផ្្សងៗគ្នា  ដូ្ជា អូរចាយ អូរឡា�តី អូរកំផ្ 
អូរ ជាង ហ៊ាង  អូររយួ  អូរ្ំលងបរ  �ុង ោកច់�ក ប៉ុកោ៉្ ់ អូរអំបិល  ោកច់ពើក  ោកឡ់ាក ់
អូរ្កញូង វាលធំ ៃិងវាល អខណ្ង នៃឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ។ 

 មសៃ្តី�ុំោៃខថ្ងជា្ំ�ថ្្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប    ោៃផ្្ស់្ូលចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ 
ចដើម្បតីរក ្ោក ់ខ្ប៉ុចណា្ណ ះ     ច�ើយមៃិោៃរមួ្ំខណកអភេិឌ្ឍៃអ៍្តីចទ។    គ្្ោ់ៃៃិោយថ្ 
ឥ�ូេចៃះជតីេភាព រស់ ចៅ  របស់ ្បជាជៃមូលោឋា ៃកាៃខ់្ោ៉បច់ៅៗ      ចោយ សារ ខ្ន្ពច�ើ 
ោៃចែ្្ែ្តីអស់ស្្ន្ព ោៃ ោ្ប់ងច់�ើយផ្្ូេក៏្ ្រូេោៃែូ្ខា្ផ្ងខដរ។   គ្្ ់ោៃ ៃិោយ 
ថ្ គ្្ោ់ៃលឺពាក្យ្ចាម ោ រ៉ាមថ្    ្ករុម�ុ៊ៃោៃ្ំណាយចៅចលើមសៃ្តី ជាៃ ់ែ្ពស់ៃគរោល 
ចបអ៉លឹម មសៃ្តីបរសិាថា ៃ ោជាញា   ធរចែ្្ ៃិងគណបក្ស្បជាជៃកម្ពុជា ប៉ុខៃ្ មៃិោៃ្ូលរមួ្ំខណក
កនាុងការចោះ្សាយ ទុកខេលំោករបស់ ្ប ជា ជៃមូលោឋា ៃរាល់   ខ្ ចសាះ។

ប្ចាុប្បៃនា្ករុម�ុ៊ៃចៃះ  ោៃែិ្្ូលជិ្ដល់្ពំខដៃ្បចទសឡាេ ចៅកនាុង្ំបៃ ់ឧទយាៃ 
ជា្ិ េ តីរៈជព័យ  ច្ពាះន្ពច�ើចៅកនាុង្ំបៃរ់បស់គ្្់្ ្រូេោៃបំផ្្ិ្បំផ្្ញអស់ច�ើយ។  មសៃ្តីរូប 
ចនាះោៃៃិោយ ថ្ ចោកោៃច�ើញ្ករុម�ុ៊ៃកាបយ់កច�ើធនាងក់នាុងឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ ច�ើយ

 ខថរកសាវា ទុក កំុឲ្យ ច្បះ្សំាមុៃចពលដលឹកជញូ្ៃ។   គ្្ោ់ៃៃិោយថ្  ពតីមុៃរោឋា ភោិលោៃ 
ោកេ់ធិាៃការ ោ៉ង  ្ លឹងរុ លឹង ចៅចលើការកាបច់�ើ្ បណតី ្  ដូច្នាះ្ករុម�ុ៊ៃ  ោៃអះោងថ្ពួកចគ 
្គ្ៃខ់្្បមូល យក ច�ើ  ខដល ោៃ កាប ់រួ្ ចៅច�ើយចោយអនាកកាបច់�ើខ្ប៉ុចណា្ណ ះ។   ចៃះជា 
យុទ្សាសស្របស់ពួកចគ ចដើម្បតី ចជៀស ផុ្្ពតីការទទួលែុស្្រូេតាមផ្្ូេ្បាប។់



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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មសៃ្តី�ុំរូបចៃះ ោៃៃិោយថ្ចោកច្គ្ង នាអំនាក កាខស្ អង្គការមៃិខមៃរោឋា ភោិល 
ៃិងជៃបរចទស    ចដើម្បតីចៅ្្រួ្ពិៃិ្្យឃ្ាចំមើលការកាបច់�ើែុស្បាបច់ោយ្ករុម �ុ៊ៃ្ទតីភាព 
ចៅកនាុង ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យនារដូេ្ោងំ។      គ្្់្ ងដ់លឹកនាចំបស ក កម្ម ខស្ងរកការពិ្    ៃិង 
្បមូល ភស្ុតាង។   គ្្ោ់ៃៃិោយថ្   គ្្ច់ធ្ើជាសាក្សតីថ្្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព  ោៃព្ង្យ 
ចមការ   ៃិងកម្មករ ចៅ្គប ់ទតី កខៃ្ងចដើម្បតីកាបច់�ើ។   គ្្ច់ជឿជាកថ់្    មៃិយុ្្ិធមច៌ទខដល 
អនាករោៃ ៃិង អនាក រោ ៃអំណា្ ោ្ ្ ូល ចៅ  កាបច់�ើ ោៃចោយគ្្ម ៃការោកច់រាសែណៈខដល 
អនាក្ក ្្រូេ ោៃចគ ចាបែ់្ួៃ្បសិៃចបើចគ រក ច�ើញថ្ពួកគ្្ោ់ៃកាបច់�ើ។

២២. រោៃចៅខកច�ើ្ សតីរោនា កច់ៅភូមខិែ្មរឥស្ាម សថាិ្កនាុង�ុំសៃ្ិភាព។   គ្្រ់ោៃអនាករថយៃ្ 
ដលឹក ច�ើ ្ ំៃួៃ៥ច្គឿងៃិងកម្មរជាង២០នាក។់    អនាកចបើករថយៃ្ពតីរនាក់្ ្រូេោៃោក ់្បចាកំារ  
ចដើម្បតីទិញ ច�ើ ច�ើយលកប់ៃ្ចៅឲ្យចមការខដលរោៃច ្្ម ះ រទិ្ ចៅោៃលុង។ គ្្ោ់ៃ ចរៀប 
្ំោៃោឋា ៃ កខៃ្ង ្ ្រថយៃ្     ៃិងកខៃ្ងសំរាបក់ម្មករកាបច់�ើសានា កច់ៅកនាុងភូមខិែ្មរឥស្ាម 
ចដើម្បតីទិញច�ើខដល ចគ  នាំ្ ុះមក ពតី កំពូល ភនា។ំ  គ្្ោ់ៃទូរា្ក់ន្មចសវា ៃិងគណៃតីរាងំអស់ 
ជាមយួចមការ្ករុម �ុ៊ៃ ចោយ  ផ្្ល់ ចៅេុៃឺនស។  កន្មចសវាខដលោៃបង ់គឺសំរាបឆ់្ងកា្ផ់្្ូេ
ជាច្ ើ្ៃកខៃ្ង រមួរោៃបង ់៣0.000ចរៀលចៅ ្ ៃ្ុក     ៃិង ១00ដុោ្រចៅឲ្យោជាញា ធរចៅប៉ុស្ិ៍ 
្្រួ្ ពិៃិ្្យ ោក ់ខក។ ្ពមរាងំបង ់៥0 ដុោ្រ ចៅោ៉កាឡាៃ ់ៃិងកាឡាៃ ់ៃិង១៣0.000 ចរៀល 
ស្រោបទូ់ក ដលឹក ច�ើ។

កម្មកររបស់គ្្ ់  ោៃៃិោយថ្ ្នម្ច�ើធនាងខ់ដលរោៃមុែកា្៣់០សម គឺ ២០០ 
ដុោ្រ កនាុង មយួ ខម៉្ ្គូប ៃិង២៥០ដុោ្រស្រោបដុ់ំរោៃទទលឹង៥០សម។ ច�ើសៃ្លឹក្បខេងមុែ 
កា្ ់៤០ សម មយួសៃ្លឹកក្រោស់១០សម ្បខេង១២០សម គឺរោៃ្នម្៥០ដុោ្រ។ ្ំខណក 
ឯសៃ្លឹកខដលរោៃទំ �ំ៦០សម x ២២០សមេញិរោៃ្នម្១០០ដុោ្រ។ 

២៣. ចៅខកដរ៏ោៃអំណា្    ៃិងឥទ្ិពលបំផុ្្ខដល្្រូេោៃចគចា្ទុ់កថ្ជា «នដសំ្ា» របស់ 
ចមការ ្ទតីភាពគឺរោៃច ្្ម ះោយចអឿៃ។   គ្្ោ់ៃរកសុតីកាបច់�ើចៅភូមតិាខ� �ុំសៃ្ិភាព 
្សរុ ក ចសៀម ោ៉ង។     គ្្ោ់ៃរកសុតីផ្្្ម់ុែជាយូរមកច�ើយ     ចោយោៃ្បមូលទិញច�ើ 
្បណតី ្    ៃិងលកច់ៅ ឲ្យ  ចដប៉ូ្ទតីភាពចោយផ្្ល់។     បន្ាបព់តីោៃស�ការជាមយួតា�ុៃ 
ឥ�ូេចៃះគ្្ោ់ៃក្ាយចៅជា ចៅ ខក ដ ៏ចល្ចធ្ា  មយួរូបចៅេុៃឺនស។ 

បងនថ្របស់ោយចអឿៃោៃបច្មើការង្រជារាហាៃ ច�ើយករ៏ោៃការពាកព់ព័ៃ្ជាមយួ 
ការ កាបច់�ើខដរ។ ចៅឆ្នា ២ំ០១៣ ោយចអឿៃ ោៃស�ការរកសុតីជាមយួចៅខកច�ើរោនា កខ់ដល 
រោៃ ច ្្ម ះឧកញ៉ាខានា (លលឹម ប៊ុណា្ណ )។   ច្កាយមកោយចអឿម   កោ៏ៃ ប្ូរចៅស�ការ ជាមយួ 
ៃលឹង្ករុម �ុ៊ៃ ្ទតីភាព  ខដលរោៃសិទ្ិផ្្្ម់ុែកនាុងការ្បមូលច�ើ។   ោយ  ចអឿៃ    រោៃ្សរុក 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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កំចណើ ្ចៅចែ្្រ្ៃគិរ តី      ច�ើយោៃមករកសុតីមុែរបរកាបច់�ើចៅ្ំបៃច់ៃះចៅឆ្នា  ំ២០០៤ 
ខដលកាលចនាះច�ើ្ កញូងកំពុង្្រូេហាងចឆង   ប៉ុខៃ្ប្ចាុប្បៃនាច�ើធនាងក់ំពុង្្រូេោ៉ៃេ់ញិ ម្ង។  
ប្ចាុប្បៃនាចៃះគ្្់្ ្រូេោៃចគចា្ ់ទុក ចស្ើរ ជាឧកញ៉ាមយួរូបចៅច�ើយ។ ោយចអឿមរោៃ ទំនាក ់
ទំៃង   ៃិងទទួល្ោកទូ់រា្ច់ោយ ផ្្ល់ ពតី  ្ទតីភាព។   គ្្ ់ករ៏ោៃឥទ្ិពលចលើ�្មួញ ច�ើដន៏ទ 
ចទៀ្ខដរដូ្ជាតាោង តា�យ ៃិងចាៃៃ់តី។ គ្្ជ់ាមៃុស្សដំបូងចគខដលោៃមក ដល់្ំបៃ ់
 ចៃះ ៃិងោៃ្្រួស្តាយផ្្ូេស្រោបរ់ថយៃ្របស់ គ្្ ់ចបើកបរឆ្ងកា្។់      គ្្ោ់ៃ្ំណាយ 
្ោកច់ដើម្បតី សាង សងផ់្្ូេ ចបើរោៃចៅខកចផ្្សងឆ្ង កា្ ់តាម ផ្្ូេចនាះគ្្ៃ់លឹងពិៃព័យ៥០០០ ដុោ្រ 
កនាុងរថយៃ្មយួច្គឿង។

ចៅចពលោងៃ ្គ្្ោ់ៃចដើរវាស់ច�ើ ច�ើយចរៀងរាល់្ពលឹក គ្្ច់ធ្ើការទូរា្ ់្ោក ់ចៅ
 

ឲ្យ អនាក ភូម។ិ   គ្្រ់ោៃមៃុស្ស១៥នាក ់ ោមការពារផ្្ះគ្្ក់នាុងចនាះរមួរោៃ ប៉ូលតីស កងរាជ 
ោេុធ �្ថា រា ហាៃ អនាកភូម ិអនាកលបា្ស�គមៃៃ៍ិងមសៃ្តីបរសិាថា ៃ។ គ្្ោ់ៃឲ្យអនាកោមរោនា ក ់
១០០.០០០ ចរៀល  កនាុង មយួខែ។   អនាកភូមតិាខ�  ៃិងកម្មករកាបច់�ើ  រោៃការភព័យខ្ា្្ំចពាះ 
អំណា្  ៃិង ឥទ្ិពល  របស់ោយចអឿៃខ្ាងំណាស់។ ពួកចគដលឹងថ្ គ្្រ់ោៃទំនាកទ់ំៃង ោ៉ង 
ជិ្សនាិទ្ ជាមយួ ្ទតីភាព។  គ្្ទិ់ញច�ើពតីអនាកភូមចិ�ើយយកចៅលកច់ៅចដប៉ូ។ គ្្ក់ោ៏ៃរក 
្ោកច់ោយការ លក ់ច�ើផ្្ល់ ចៅឲ្យ�្មួញដន៏ទចទៀ្ផ្ងខដរ។      ្ំចពាះច�ើ�្ុ ំធនាងគ់្្ោ់ៃ

 ទិញពតីអនាកភូមកិនាុង្នម្២៥០ដុោ្រកនាុង មយួ  ខម៉្ ្ គូប   ច�ើយលកប់ៃ្កនាុង្នម្៣០០ដុោ្រកនាុង
មយួខម៉្ ្គូប។ គ្្ោ់ៃរ លឹបអូស ច�ើ ពតី អនាក ភូមខិដលមៃិ្ងល់កឲ់្យគ្្ ់ច្ពាះគ្្ោ់ៃ្ំណា
យបង់្ ោកច់លើនថ្ការពារ ច�ើយោៃ អះ ោង  ថ្ គ្្ទ់ទួលោៃការអៃុញ្ញា ្ពតី្ករុម�ុ៊ៃចដើម្បតី 
កាបច់�ើចៅ្ំបៃច់ៃះ។

២៤. អនាកការពារន្ពច�ើេ ព័យចក្មងរោនា កម់កពតីចគ្កឃ្ាង  ភូមតិាខែង  �ំុខ្ពករោស   ចែ្្ស្លឹង 
ខ្្ង ខដល ោៃដលឹកនាកំារ្វ៉ា្បឆ្ងំៃលឹង្ករុម�ុ៊ៃ      ោៃ្ងអែុលបង្ហា ញកខៃ្ងខដល្ករុម�ុ៊ៃ 
ោៃចាប ់ចផ្្ើម    កាបច់�ើ។ គ្្ោ់ៃៃិោយថ្ កម្មកររបស់្ករុម�ុ៊ៃរោៃចៅកនាុង្ំបៃន់្ពការ
ពារចសៀមោ៉ង ខាង លិ្។    ចៃះគឺជា ្ ំបៃក់ារពារមយួកខៃ្ងខដលថ្មតីៗចៃះោៃបចងរាើ្រដឋាោល 
ន្ពច�ើចោយស� ការជាមយួ អង្គការជតីេ ិ្ ស្្ន្ព(NGO Birdlife)។   គ្្ោ់ៃៃិោយថ្ 
អនាក កាប ់ច�ើោៃោញ់ ថ្នា  ំ  ចធ្ើជាសញ្ញា ចលែ៣៩ជាបច់ដើមច�ើខដលរោៃទតីតាងំមៃិឆ្ងៃ យពតី្ពំ
ខដៃឡាេ ចៅអូរកំផ្ក។

ចមការរបស់្ករុម�ុ៊ៃ ្ទតី ភាព   ោៃចាបច់ផ្្ើមកាបន់្ព  ចោយគ្្ម ៃការ យល់្ពម ពតីអនាក 
ភូម។ិ ចៅចពលខដល ្ករុម �ុ៊ៃោៃមកដល់ដំបូង អនាកភូមោិៃនាចំធ្ើការ្វ៉ា។ ចមការោៃ្ោប ់
អនាកភូមថិ្ ថ្គ្្រ់ោៃ ោជាញា  បព័ណ្ណ ពតីរោឋា ភោិល។ អនាកភូមោិៃចសនាើរសំុចមើល ប៉ុខៃ្គ្្ោ់ៃ្ោប់
អនាកភូមថិ្គួរ ខ្ចៅសំុពតីចោក �ុ៊ៃ ខសៃផ្្ល់ ្បសិៃចបើ្ងច់មើលោជាញា បព័ណ្ណ ចនាះ។  ចមការ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ោៃៃិោយថ្   ្បសិៃចបើៃរណា រោនា កហ៊់ាៃ រារាងំដល់អនាកកាបច់�ើ   ចនាះពួកចគៃលឹង្្រូេចាប ់
ែ្ួៃភ្ាម។   អនាកការពារ ន្ព ច�ើរូបចនាះ  ោៃ ៃិោយថ្គ្្រ់ោៃោរម្មណ៍ចសាកស្ាយ កាល 
ខដលច�ើញច�ើធនាង ់ជាច្្ើៃ  ្្រូេោៃចគកា្ច់�ើយដលឹកច្ញពតីន្ព។ គ្្ ់ោៃៃិោយ ថ្ កនាុង 
មយួនថងៃោ៉ងចហា្ណាស់រោៃ ១០ រថយៃ្ច្គឿង ដលឹកច�ើយកចៅចដប៉ូ     ខដលចស្មើៃលឹង ៥០០ 
ខម៉្ ្ គូប។ ចៅខក្បរៗចដប៉ូ គ្្ច់�ើញ រោៃ រា ហាៃៃិងអនាកោមរោៃកាៃក់ាចំភ្ើង។ អនាកភូមមិៃិ 
អៃុ ញ្ញា ្  ឲ្យ្ូលចៅកនាុងចដប៉ូច�ើយ។   គ្្ ់ ោៃៃិ ោយ ថ្ ្បាស់ណាស់ គឺ្ករុម�ុ៊ៃចៃះមក 
បំផ្្ញ ន្ពច�ើ    ចោយមៃិចាបោ់រម្មណ៍ចៅកនាុង ការអភ ិេឌ្ឍ ៃអ៍្តីចទ។   ចោកោៃៃិោយថ្ 
សូម្បតីខ្ ោជាញា ធរ ្សរុក  ៃិងថ្នា កច់ែ្្កម៏ៃិហ៊ាៃចោះ ្សាយ  បញ្ហា ចៃះខដរ  ច្ពាះ្ករុម�ុ៊ៃចៃះ
ជាកម្មសិទ្ិរបស់ចោក �ុ៊ៃ ខសៃ។     ោជាញា ធរចែ្្ោៃ ្ោប ់អនាកភូមឲិ្យចៅឲ្យឆ្ងៃ យចៅចពល 
ខដលពួកចគរោៃកិ្ចា្បជំុ ជាមយួ មសៃ្តី្ករុម�ុ៊ៃ។

២៥. អនាកភូមិ្ ំណាស់រោនា កម់កពតីោកខ់កខដលរកសុតីកាបច់�ើោៃៃិោយ ថ្  អនាកភូមរិាងំមូល 
ោៃ ្ូលរមួកាបច់�ើ ច្ពាះពួកចគអះោងថ្ ្បសិៃចបើមៃិ ្ប�ូកចទ្ោកដជាអ្ោ់យោ្ ់
ចពាះមៃិ ខាៃ។  គ្្ដ់លឹងថ្វាជាអំចពើែុស្បាប ់ច�ើយគ្្ោ់ៃចចាទជាសំៃួរថ្  ច�្ុអ្តីោៃ 
ជា អនាក រោៃ  អំណា្ មក ពតី រាជធាៃតីភនាចំពញ     ឬមកពតីបណ្ាចែ្្ចផ្្សងចទៀ្្្រូេ ោៃចគអៃុញ្ញា ្ 
ឲ្យកាបច់�ើ។  គ្្ោ់ៃពយាោមខដរ ខ្ោៃបរាជព័យកនាុងការការពារន្ពច�ើឲ្យរោៃៃិរៃ្ភាព 
គ្្ ់មៃិោ្ខថរកសា ន្ព ច�ើរាងំចនាះោៃចទ។ គ្្ោ់ៃៃិោយថ្ ្បសិៃ ចបើអនាកភូមិ្ ងក់ារ

 ពារន្ពច�ើពួកចគ្្រូេ ខ្   ចៅជួបចោក �ុ៊ៃ ខសៃ    ច�ើយសំុចោបល់គ្្ច់ោយផ្្ល់ថ្គួរ
ចធ្ើដូ្ចម្្ចដើម្បតីឲ្យជតីេភាព អនាកភូមកិាៃខ់្្បចសើរច�ើងចោយមៃិោ្ក់ាបន់្ពច�ើ។ គ្្ោ់ៃ

 បង្ហា ញអនាក្សាេ្ជាេៃូេ បចង្្គ ល សសរដធ៏ំមយួ ចៅពតីច្កាយផ្្ះរបស់គ្្។់  គ្្ោ់ៃៃិោយ 
ថ្ រោៃចៅខករោនា កច់ ្្ម ះតា ល្ឹកខដល   ជា កង រាជ ោេុធ �្ថាមកពតី្សរុកេុៃឺនស។  តា្លឹករោៃបង 
្បរុសរោនា កច់ ្្ម ះ�ុៃ ខដល ជា�្មួញ ច�ើ ផ្ងខដរ។ បុរស្ំណាស់ោៃៃិ ោយ ថ្ គ្្ោ់ៃ 
ទទួល្ោកព់តីឡាៃដលឹកច�ើោ៉ង ចហា្្ំៃួៃ ៣០ច្គឿងខដល ោៃឆ្ងកា្ ់  ភូមរិបស់គ្្ក់នាុង
មយួនថងៃខដលឡាៃមយួច្គឿងបង៣់០.០០០  ចរៀល ។   សព្នថងៃរោៃឡាៃដលឹកច�ើ្ ិ្្ួ្ណាស់
ខដលោៃឆ្ងកា្ច់ោយសារខ្ន្ពច�ើ�ិ្ចហា្អស់។

២៦. សកម្មជៃន្ពច�ើដេ៏ ព័យចក្មងៃិងក្ាហាៃរោនា ក ់ ៃិងជាអនាកដលឹកនាភំូមផិ្េ   �ុំតាខេងច្កាម 
្សរុក តាខេង  ោៃ្វ៉ា្បឆ្ងំៃលឹងចមការតា្គតីចៅឆ្នា ២ំ០១៣។    គ្្ោ់ៃចរៀបរាបព់តីេធិតីសាសស្ 
កាបច់�ើ នា នារបស់្ករុម�ុ៊ៃ។ 

ចៅខកច�ើរោនា កច់ ្្ម ះតាណាក ់  ោៃចាបច់ផ្្ើមរកសុតីកាបច់�ើជាមយួចោក ផុ្ៃ ផ្េ 
ខដលជា ជៃ ជា្ិ្ិៃចរៀបការជាមយួៃលឹងសស្តីជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ច្រៅចៅភូមផិ្េ។  ចោកផុ្ៃ 
ផ្េ គឺជា ចៅខក ច�ើ កនាុង្សរុក។  តាណាករ់ក្ោកោ់ៃច្ ើ្ៃច�ើយោៃ ក្ាយជាឧកញ៉ារោនា ក។់ 
តាណាក ់  ោៃជំៃួស ចមការច ្្ម ះតា្គតី     ចៅចពលខដលតា្គតីោៃផ្្ស់ចៅ្ំបៃក់ាបច់�ើ 
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ចផ្្សងចទៀ្។   ចៅខែមថុិនា ឆ្នា  ំ២០១៣ តា្គតី   ៃិងតាផុ្ៃ ោៃពយាោមបញចាុ ះបញចាូ លអនាកភូម ិ
ចោយចរៀប្ំពិធតីជបច់លៀងជា មយួពួក ចគៃិង ប៉ូលតីស ចម�ុំ ្ពមរាងំចមភូម ិ   ចដើម្បតីទទួលោៃ 
ការអៃុញ្ញា ្ ្ ូលចៅ កាៃន់្ព ស�គមៃ។៍    តា្គតីោៃចរៀប្ំពិធតីជបច់លៀង     កាប់្ កបតីមយួ 
កបាលចធ្ើមហាូប ៃិងទិញ្សាចបៀរ  ABC  ចរៀប្ំពិធតី រា ំច្្ៀង  ច�ើយោៃផ្្ល់ ថេកិា  គ្ំ្ ទចៅដល់ 
ចមភូម ិចម�ំុ ប៉ូលតីស  ៃិង្បធាៃស�គមៃ។៍ ្បធាៃ ភូមពិតីររូបោៃទទួល ម៉ូ្ូរ៉ោក�ុងោ ចេេ៉ 
(Honda  Wave)  ចស៊រ តីឆ្នា ២ំ០១៣។   ពួកចគោៃបង/់ឲ្យ ្ោក ់   ្ ំៃួៃ៣ចលើកសរុប  ២៥០០ 
ដុោ្រស្រោប ់“ការច្បើ្ោស់នផ្្កនាុង”។       ច�ើយពួកចគកោ៏ៃបង់្ ោក ់ចៅ ឲ្យ ្ករុមសៃ្ិសុែ 
្ំៃួៃ៣ចលើកសរុប ១០០០ ដុោ្រ។   នាយប៉ុស្ិ៍ប៉ូលតីស  ទទួលោៃ ១០០ដុោ្រកនាុង មយួ   ខែពតី 
តា្គតីស្រោបន់ថ្សាឡាង ែណៈចពលខដលអៃុ ្បធាៃ ភូមទិទួលោៃ៦០០ដុោ្រ។

តា្គតី     កោ៏ៃចធ្ើការផ្ងខដរឲ្យតាសិដឋាខដលជា្បធាៃការោិលព័យ បរសិាថា ៃចៅថ្នា ក ់
្សរុកជាអនាក ោម កាម្ករុម �ុ៊ៃ ចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ។  គ្្ោ់ៃ្្រួស ្តាយ ផ្្ូេ ្ ូលចៅ 
កនាុងេ តីរៈជព័យ រ�ូ្ ដល់ ្ពំ ខដៃឡាេៃិងចេៀ្ ណាមចដើម្បតីឲ្យឡាៃង្យ្សរួល ដលឹកច�ើ។ កនាុងរយៈ 
ចពលជាង្ោមំយួខែ   ន្ព ច�ើ ខដលស�គមៃច៍្បើ្ោស់    ្្រូេោៃបំផ្្ញរាងំ ្សរុងចោយ 
តា្គតី តា ោង ៃិងតាណាក។់    ន្ព រាងំចនាះសថាិ្កនាុង្ំបៃ ់ភនាសំងរាូេ ភនាខំដកចកះ វាលធំ អូររាងំ 
ភនាំ្ ្ចង្ល   ៃិងអូ កំផ្ក។   តាោង    ៃិងតាណាកោ់ៃផ្្ស់ប្ូរចគ្លចៅចៅកាបច់ៅវាល 
អខណ្ង ភនារំលក  នៃឧទយាៃ េ តីរៈ ជព័យ។

ចៅប៉ុស្ិ៍្្រួ្ពិៃិ្្យបរសិាថា ៃអូរ្កញូង        មសៃ្តីមយួ្ំៃួៃោៃ�ររងច់ាយំក្ោកព់តី 
រថ យៃ្ ដលឹក  ច�ើ ឆ្ង  កា្ ់ ។ ពួកចគោៃោមកាម្ករុម�ុ៊ៃ ៃិងរារាងំអនាកច្ៅមៃិឲ្យ ្ ូល ចៅកនាុង 
្ំបៃ ់វាល អខណ្ង ខដលសថាិ្កនាុង្ំបៃ ់ការពារ   ដូច្នាះពួកគ្្ម់ៃិោ្ចធ្ើជាសាក្សតីកនាុងការកាប់
ច�ើចនាះោៃច�ើយ។

សកម្មជៃេ ព័យ ចក្មង រូបចៃះោៃ អះោងថ្  តាណាក ់  ោៃទិញន្ពច�ើពតីតាសិដឋា ខដលជាមសៃ្តី 
បរ ិសាថា ៃ   ច�ើយ ឲ្យកម្មករ ្ករុម �ុ៊ៃនាគំ្នា ្ូ លកាប។់    កម្មករ រោនា កខ់ដលកាបច់�ើធនាងោ់ៃ១00 
ខម៉្ ្គូបចៅវាល អខណ្ង លក ់ចៅឲ្យ តាណាក។់ តាសិដឋា កោ៏ៃចរៀប្ំឲ្យកម្មកររបស់គ្្់្ ូល 
កាបច់�ើកនាុងឧទយាៃ េ តីរៈ ជព័យចោយច្បងសំាង្្រូេោៃផ្្គ្ផ់្្គងច់ោយតាណាក។់  អនាកកាបច់�ើ 
ខដលមៃិលកច់�ើឲ្យ ្ករុម �ុ៊ៃៃលឹង ្្រូេ  ោៃចាបែ់្ួៃចោយ រាហាៃរបស់ តា្គតី។ 

សកម្មជៃរូបចៃះ   ្្រូេោៃចគចចាទ្បកាៃត់ាមខបប្បនពណតី  ថ្     ោៃ នា ំចខា្ម ្ ន្ព 
្បឆ្ងំ ៃលឹង ចខា្ម ្្សរុក។   ចៃះរោៃៃព័យថ្គណៈបក្ស្បឆ្ងំកំពុងខ្្ទល់្បឆ្ងំជាមយួៃលឹង 
្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព ខដលរោៃខ្ងខ្ ឧប្ថាមភា គ្ំ្ ទដល់ការោិលព័យ គណៈបក្ស្បជាជៃកម្ពុជា 
ចៅតាខេង។
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សកម្ម ជៃ រូបចនាះ ោៃខថ្ង ជា ្ ំ�ថ្      បន្ាបព់តី្ករុម�ុ៊ៃចាបច់ផ្្ើមមកកាបច់�ើចៅ 
្ំបៃ ់ចៃះ  ្បជាជៃ មូលោឋា ៃ ោៃោ្ប់ង ់្ ំណូល    ៃិងការង្រ។   គ្្ោ់ៃបៃ្ថ្   េសិព័យ 
ចទស្រណ៍ ោៃ រងច្គ្ះ ចោយ  សារ ខ្មៃិរោៃន្ពច�ើឬស្្ ន្ពចមើល។      បុរសរោនា កខ់ដល 
ធ្ាប ់្ វ៉ា្បឆ្ងំ ៃលឹងការ កាប ់ច�ើ  ប៉ុខៃ្ច្កាយមកក ៏ោៃ ្ ូលរមួជាមយួ្ករុម�ុ៊ៃ។    គ្្ោ់ៃ 
លកច់ដើមធនាង២់០ចដើម ឲ្យតា្គតី កនាុង្នម្ ១៥០០ដុោ្រចៅភនា ំខដក ចកះ។ ចោៃតាៃួៃ  ខដលជា 
ជំៃួយការរបស់តា្គតី     ោៃនាកំម្មករ ចេៀ្ណាម្ូលចៅកាបច់�ើ ចៅវាល អខណ្ងកនាុង្ំបៃ ់
ឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ    ច�ើយ ដលឹក ជញូ្ៃច�ើ យកចៅលកឲ់្យតា្គតីចៅកំពង់្ ម្ងកនាុងភូមផិ្េ។  
្នម្ច�ើ កនាុងមយួខម៉្ ្គូបគឺ ៦00 ដុោ្រ ្ំចពាះ ច�ើ  រោៃមុែកា្៣់០សម។

តា្គតីោៃលកច់�ើឲ្យ ចេៀ្ណាម  ចោយ រោៃ ្ បាប ់្ ម្ងោជាញា បព័ណ្ណ  (រកសុតី�ុ៊ៃគ្នា ) ពតី 
្ទតី ភាព។ គ្្រ់ារនថ្ជាង ្ នម្ចៅ ចលើផ្សារ កនាុង្សរុក។   ច�ើោរខដលគ្្ទិ់ញកនាុង្នម្ ៦០០ 
ដុោ្រ   ្្រូេ ោៃលកច់្ញ ចៅចេៀ្ណាមកនាុង្នម្ ១៥០០ចៅ២000 ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប។ 
ច�ើ្ ្រូេោៃ ដលឹក ជញូ្ៃ ចោយជំៃួៃការរបស់តា្គតីចោយ ្ ំណាយ ៣000ដុោ្រ    ចៅឲ្យ  ២៥ 
សាថា បព័ៃខដលោ ៃ្បចាចំៅ តាម  ផ្្ូេចាបព់តីកនាុងភូមចិៅ្ពំខដៃចេៀ្ណាម។ 

អនាកភូមមិៃិ ោ្ កាបច់�ើចៅកនាុងឧទយាៃេ តីរៈជព័យោៃចទ ច្ពាះ ចមការរបស់ ្ទតីភាពោៃ 
ទិញ  ច�ើរាងំអស់ ចៅ កនាុងឧទយាៃចនាះ។   អនាកភូមោិៃកាបច់�ើធនាងច់ៅកនាុង ៃិងខក្បរ្ំការ របស់ 
ែ្ួៃេលិជុំរបស់ែ្ួៃ ច�ើយលកច់ៅឲ្យចៅខកច�ើ ចផ្្សង ចទៀ្ ខដលពួកចគឲ្យនថ្ែ្ពស់ជាង្ករុម�ុ៊ៃ
្ទតី ភាព។ សកម្ម ជៃរូបចនាះោៃៃិោយថ្ មសៃ្តី បរសិាថា ៃ ៃលឹងចាបែ់្ួៃអនាកភូម ិ្បសិៃចបើពួកចគ 
្ូលចៅ កាប ់ច�ើចៅ កនាុងឧទយាៃេ តីរៈជព័យ។   គ្្ក់ោ៏ៃៃិោយថ្ រោៃ ចៅ ខក ច�ើ   ៃិងនដគូរ 
របស់តា ្គតី   ជា ច្ ើ្ៃ នាក ់ចទៀ្ចៅតាខេង រមួរោៃ:  តា្សស់   តាដូយ  តាយិៃ  តាសរខែក 
តាលតី តាៃួៃ តាលូ តាសិដឋា តាយៃ៉ តាផុ្ៃផ្ង តាជុយ ៃិងតារ៉ា (កងរាជោេុធ�្ថាចៅតាខេង)។
គ្្ ់ោៃ ៃិោយថ្    សរុបមក្ករុម�ុ៊ៃចៃះោៃ ចធ្ើការចោក ្ោស់ អនាកភូម ិ    ចោយបំផ្្ញ 
កំចទ្ន្ពច�ើ មៃិោៃ ផ្្ល់ ការង្រៃិង មៃិអៃុញ្ញា ្ឲ្យអនាកភូមិ្ បមូលផ្ល ន្ពច�ើ   ខថមរាងំ
មៃិោៃអភេិឌ្ឍៃ៍្ ំបៃច់ៃះដូ្អ្តីខដល ្ករុម �ុ៊ៃ ោៃ សៃយា ច�ើយ។

២៧. អនាកកាបច់�ើចជើងចាស់រោនា ក ់មកពតី្សរុកតាខេងខដលោៃចធ្ើការឲ្យ្ទតីភាពអស់រយៈចពល
ជាង ១០ឆ្នា  ំ ។ គ្្ធ្់ាបជ់ា្បធាៃ្ករុមកម្មករកាបច់�ើរបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ករុងបុកែូអិលធតីឌតី។ គ្្ ់
ោៃ �រ ចជើងចដើម្បតីទិញច�ើចៅអូរតាឡាេជាប់្ ពំខដៃឡាេ។       គ្្ោ់ៃទិញច�ើធនាង់្ ំៃួៃ 
១២៤ ខម៉្ ្  គូប ពតី ន្ព កនាុង្នម្ ១៥០ដុោ្រ កនាុងមយួខម៉្ ្គូប។ ជាទូចៅ ច�ើ្ ្រូេខ្លកច់ៅឲ្យ 
្ករុម�ុ៊ៃ  ប៉ុខៃ្គ្្ោ់្ រក ្ោក ់ោៃ ច្ ើ្ៃជាងចៃះចោយលកច់�ើរាងំចនាះចៅឲ្យកខៃ្ងចផ្្សង
ពតី្ករុម�ុ៊ៃ។     ជួៃកាលគ្្ ់ោៃ ដលឹកច�ើ ចៅ លក ់ចៅចេៀ្ណាម    ៃិងឡាេ ចោយ្គ្ៃ ់ខ្  
្ំណាយ ្ោកឲ់្យកងករ្ោងំ ្បោប ់ោ េុធរបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពចដើម្បតីឲ្យពួកចគចធ្ើជាខ្ាកខ់ភនាក។  



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ចៅឯ្ពំខដៃ្បចទសឡាេ ច�ើ�្ុ ំ ឬធនាង ់មុែកា្៣់០សម   ឬ៤០សម   លកោ់ៃនថ្១០០០
ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូប        ខដល្នម្ែ្ពស់ឆ្ងៃ យជាង លក ់ចដប៉ូចៅតាខេងខដលចគឲ្យខ្៦០០ 
ដុោ្រ។ គ្្ោ់ៃៃិោយថ្្បសិៃចបើគ្្ ់្្រូេ ោៃចគ ចាប ់ែ្ួៃ ចនាះ  គ្្ៃ់លឹង្្រូេបងក់ារផ្ក 
ពិៃព័យចៅឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ    ប៉ុខៃ្ចពលែ្ះគ្្ោ់ៃ បង ់ឲ្យ ប៉ូលតីស  ចបអ៉លឹ  រាហាៃ      ឬអនាកលបា្ 
បរ ិសាថា ៃកនាុងរោនា ក ់២០០ដុោ្រ   ច�ើយ ពួក ចគ កអ៏ៃុញ្ញា ្ឲ្យគ្្ឆ់្ងកា្។់   ច្ៅ ពតី ច�ើធនាងច់ៅ

 រោៃច�ើ្ តា្  ៃិងសុ្កមខដលរោៃ្្មរូេការទតីផ្សារផ្ងខដរ      ខដលច�ើរាងំចនាះរោៃ ្ នម្ 
១០០០ ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូបស្រោបច់�ើមូល។  ចពលដលឹកចៅកាៃ់្ បចទសឡាេ   អនាក កាប ់
ច�ើ ោៃ បង២់00ដុោ្រកនាុងមយួខម៉្ ្គូបចៅឲ្យរាហាៃ   ឬកំ ោំង     ការពារ្ពំខដៃ។  ្បសិៃ 
ចបើគ្្ ់លក ់ច�ើចៅឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ    ចនាះគ្្ៃ់លឹង្្រូេបង ់២00ដុោ្រកនាុងមយួ ខម៉្ ្ គូប  ស្រោប់

 
នថ្ោជាញា បព័ណ្ណ  នាចំ្ញ។   គ្្ោ់ៃៃិោយថ្ ្ករុមរបស់គ្្ ់ោ្ដលឹកោៃកនាុង មយួ នថងៃោៃ្ោ ំ
ចជើង ៃិងរក្ោក ់្ ំចណញោៃ៣៥០០ដុោ្រ តាមរយៈអូរឡាេ ចៅ្ពំខដៃ ្បចទស ឡាេ។ 

អនាកកាបច់�ើោៃៃិោយថ្  ចៅខកជាច្្ើៃោៃដលឹកច�ើ�ួសចដប៉ូ   ចបើចរាះជា ្ករុម 
�ុ៊ៃ ោៃ ោកព់្ង្យកងករ្ោងំៃិងកម្មករចៅកនាុង ៃិងចៅ ជុំេញិឧទយាៃ ជា្ិេ តីរៈជព័យ រ�ូ្ដល់ 
្ពំ ខដៃ ឡាេ  កច៏ោយ។   ្បសិៃចបើចដើមច�ើធនាង ់រាងំ មូល រោៃ មុែកា្៣់០សម ឬ៤០សមដលឹក 
ឆ្ងកា្ ់្ពំ ខដៃ ឡាេៃលឹង្្រូេលក់្ នម្ដូ្គ្នា ៃលឹងច�ើ  ខដលរោៃមុែ កា្១់០០សម   ឬកនាុង្នម្ 
២០០០ដុោ្រ។ វា រោៃការលំោកខ្ាងំណាស់កនាុងការដលឹកជញូ្ៃច�ើឆ្ងកា្ទ់ចៃ្ ប៉ុខៃ្ចៅខក

 
ោ្ ចា្ ់ខ្ងឬចោះ ្សាយ បញ្ហា រាងំចនាះោៃ ចៃះចបើតាម្បសាសៃរ៏បស់អនាកដលឹក�។ឺ 

អនាកកាបច់�ើោៃរាយការណ៍ថ្    ្ករុម�ុ៊ៃ្ូ្ៗ     ោ្្ូល�ុ៊ៃដលឹកជញូ្ៃជាមយួ 
រថយៃ្្ករុម �ុ៊ៃ្ទតីភាព ចោយបងន់ថ្្បាប់្ ម្ងោជាញា បព័ណ្ណ ពតី្ករុម�ុ៊ៃ។ គ្្ោ់ៃៃិោយថ្ 
ច�ើមៃិ ធ្ាប ់្្រូេោៃចគលក ់ចៅចេៀ្ណាម   ៃិងឡាេកនាុងនាម្ករុម�ុ៊ៃ  ្ទតីភាព្គរុបចទ   ច្ពាះ 
្នម្ចៅទតីចនាះ រាប ជាង ចៅ្បចទស្ិៃ។   គ្្ោ់ៃៃិោយថ្   ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប  ោៃ 
ពយាោម លកច់�ើឲ្យ ទតីផ្សារ ្ ិៃ “ច្កាមការបញ្្ទិញពតីចលើ”។ អនាកច៉៉ការបៃ្របស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី 
ភាព ោៃនាចំ�ើច្ញចៅទតីកខៃ្ង ចផ្្សង ចទៀ្ ចោយច្បើ្បាប់្ ម្ងោជាញា បព័ណ្ណ របស់្ទតីភាព។

២៨.  មសៃ្តី�ុំញ៉ាងរោនា ក ់  ៃិងជាចមដលឹកនាសំ�គមៃជ៍ៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ ខដលធ្ាបច់ធ្ើការ្វ៉ា 
ចៅ ថ្នា ក ់ជា្ិ ៃិងថ្នា ក ់អៃ្រ ជា្ិរាកទ់ងការកាបច់�ើចៅកនាុង្ំបៃរ់បស់គ្្។់ គ្្ោ់ៃៃិោយ 
ថ្្ករុម �ុ៊ៃកាបច់�ើជាច្្ើៃ ោៃបញចាុ ះបញចាូ លចលើកទលឹក្ិ្្ ឲ្យ្បជាជៃមូលោឋា ៃ ក្ាយចៅជា 
អនាក្ូល រមួ កាបច់�ើ ច�ើយលកច់ៅឲ្យពួកចគ   ខដលតាមធា្ុពិ្   មៃិខមៃ្បជាជៃមូលោឋា ៃ 
“សាមញញា ” ចទ  ខដល ជាអនាកកាបច់�ើចនាះ។     គ្្ោ់ៃ ៃិោយថ្ទចង្ើចៃះច�ើយចធ្ើឲ្យរោៃការ 
បំផ្្ិ្ បំផ្្ញន្ព ច�ើ រាងំ មូល។ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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គ្្ោ់ៃរាប់្ ំៃួៃ ្ករុម �ុ៊ៃ ចៅកនាុង�ុំរបស់គ្្ ់   រមួរោៃ:  ្ករុម�ុ៊ៃ  �ងោ់ញោ៉ 
ឡាយ   ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប  ្ករុម �ុ៊ៃ ឌតីអុលឹម្គរុប ្ករុម�ុ៊ៃោៃរ៉ោរឌតី     ៃិងឧកញ៉ាណាង។ 
្ករុម�ុ៊ៃ រាងំ ចៃះ ោៃបំផ្្ញ ន្ពច�ើ ចោយកាបច់ដើមច�ើរាងំឬស   មុៃចពលខដលពួកចគនា ំ
ច្ញចៅកាៃ ់្ប ចទសឡាេ ចេៀ្ ណាម  ៃិង្ិៃ។  ន្ពច�ើ្ ្រូេោៃជំៃួសចោយ្ំការ ចៅសូ៊។ 
ជាដំបូង ្ករុម�ុ៊ៃ ោៃ ៃិោយ  ថ្ ខផ្ៃការចមរបស់ែ្ួៃ   គឺចដើម្បតីអៃុេ្្ៃក៏ារអភេិឌ្ឍៃ ៍អភរិក្ស 
ន្ពច�ើ ៃិងធៃធាៃ ធម្ម ជា្ិ ៃិងចគ្លចនាោយអភេិឌ្ឍៃន៍ប្ងប៉ុខៃ្តាមការពិ ្  អ្តីៗ មៃិោៃ 
ចកើ្ ច�ើង រាល់ ខ្ ចសាះ។     អនាកកាប ់ ច�ើ  ោៃៃិោយថ្្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប  ក ៍ដូ្ជា្ករុម 
�ុ៊ៃ ោៃរ៉ោរឌតី មៃិោៃ ជួស ជុលផ្្ូេខដល បំ ផ្្ញចោយ រថយៃ្ដលឹកច�ើរបស់ពួកចគចទ រោៃ ខ្ 
សងស់ា្ព ៃមយួកខៃ្ងគ្ ់ចៅអណូ្ង រោស ចដើម្បតី ដលឹក ច�ើច្ញ ពតីេ តីរៈជព័យខ្ ប៉ុចណា្ណ ះ ។

២៩. ដូ្គ្នា ៃលឹងមសៃ្តី�ុំញ៉ាងផ្ងខដរ មសៃ្តីរោនា កម់កពតី�ុំតាខេងចលើ ្សរុកតាខេង ោៃៃិោយថ្ 
រោឋា  ភោិល ោៃ ផ្្ល់ សិទ្ិផ្្្ម់ុែជូៃ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប។  គ្្ៃ់ិោយថ្គ្្ម់ៃិ ោ្ទប ់
សារា ្ក់ារ  កាបច់�ើ     ច�ើយ ឥ�ូេន្ពច�ើអស់រលតីងចៅច�ើយ។   គ្្ោ់ៃៃិោយថ្  មសៃ្តី 
រោឋា ភោិលោៃ គ្ំ្ ទ  ការកាបច់�ើ ៃិង ្ករុម�ុ៊ៃមៃិរោៃច្្នាអភេិឌ្ឍៃអ៍្តីរាងំអស់ចៅ្ំបៃ់
ចៃះ។ គ្្ោ់ៃ ៃិោយថ្ ផ្្ូេ ខដល ្ករុម �ុ៊ៃោៃសាងសង ់គឺគ្្ម ៃ្បចោជៃអ៏្តីរាល់ខ្ចសាះ
្ំចពាះភូម ិច្ពាះវា ោៃបច្មើឲ្យការោិលព័យគណបក្ស ្បជាជៃ កម្ពុជាខ្ប៉ុចណា្ណ ះ។  ជាដំបូង 
ចមការរោនា កច់ ្្ម ះ្បរុស    ោៃមកបញចាុ ះបញចាូ លស�គមៃម៍ូលោឋា ៃ       ច�ើយោៃ បង់្ ោក ់
១០០.០០០ចរៀល កនាុងមយួ រថយៃ្ ខដលរោៃរយះចពលជាច្ ើ្ៃខែ។     ប៉ុខៃ្ឥ�ូេចៃះ ចមការ

 
ោៃ �ប ់បង ់្ោក ់រាងំ្សរុងខ្ម្ង។  មសៃ្តី �ុំរូបចនាះ្ងឲ់្យ្ករុម�ុ៊ៃបញ្ឈបក់ារកាបច់�ើមុៃ
ចពល ខដល  ន្ពច�ើ េនិាសរាងំ្សរុង។

៣០. ្ំណាងស�គមៃន៍្ពច�ើលំផ្្រ់ោនា កក់ំពុងរស់ចៅកនាុងភូមលំិផ្្ ់ោៃៃិោយថ្រោៃ 
្ករុម  �ុ៊ៃ រកសុតីច�ើ្ ំៃួៃ ៦ កំពុង្ប្ិប្្ិការចៅ្ំបៃច់ៃះ   រមួរោៃ:   ្ទតីភាព  លលឹម   ប៊ុណា្ណ  
(ឧកញ៉ានថ  ៃិង ឧកញ៉ា  ពិសិដឋា)   ោៃរ៉ោរឌតី   មរាុដចព្ជ  �ងោ់ញោ៉ឡាយ   ៃិងដូៃចពញ។ 
គ្្ក់ោ៏ៃរកច�ើញ   ច្គឿង  ្ ្ក កាប ់ច�ើរាងំកនាុង   ៃិងច្ៅ្ំបៃស់ម្បរាៃ។   គ្្ោ់ៃរក 
ច�ើញចរាងោរច�ើចៅភូម ិខ្ស �ូក�ំុ លំផ្្ ់ចរាងោរច�ើចៅកនាុងខ្សអសងរាង  ៃិងចៅកបាល 
ររោស។  ប្ចាប្បៃនា ចៃះ  ចដើមច�ើ ្ប ចភទ ្បណតី ្  រាងំ អស់ ្្រូេ ោៃចគកាប ់ ច�ើយអនាកកាបច់�ើ
ោៃផ្្ស់ប្ូរទតីតាងំចៅកាៃ់្ ំបៃ ់ឧទយាៃ ជា្ិេ តីរៈជព័យ ៃិង មណ្ឌ ល គិរ តីជាបៃ្ចៅចទៀ្។

៣១. ការោិលព័យរដឋាោលន្ពច�ើចៅបរខកេ   ្គបដណ្បច់លើបតី្សរុក៖   ្សរុកបរខកេ  ្សរុក 
អណូ្ង រោស ៃិង្សរុកអូរោ៉ោេ។ មសៃ្តីរដឋាោលន្ពច�ើរោនា កោ់ៃពៃ្យល់ថ្   ចដើម្បតីដលឹក ជញូ្ៃ 
ច�ើោៃ អនាក រក សុតី ច�ើ្ ្រូេរោៃការអៃុញ្ញា ្ពតីរដឋាោលន្ពច�ើ។  គ្្ោ់ៃៃិោយថ្    អនាក 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ចាប ់ការដលឹក ជញូ្ៃ ច�ើ ខដលមៃិរោៃការអៃុញ្ញា ្ ៃលឹង្្រូេចាបែ់្ួៃ  ច�ើយច�ើចនាះ កៃ៏លឹង្្រូេ 
រ លឹបអូសយកខដរ។   ច�ើ ខដល រ លឹបអូសោៃ    ្្រូេោៃចធ្ើកំណ្ច់�្ុ   ៃិងដលឹកយកចៅចដប៉ូ្ទតី 
ភាព ចោយសារខ្្ទតី ភាពរោៃ សិទ្ិ កាប ់ច�ើខ្មយួគ្ ់ចៅទូរាងំ្បចទសកម្ពុជា។ 

ោជាញា បព័ណ្ណ ្ំៃួៃពតីរ ខដលច្ញចោយ ការោិ លព័យ  រដឋាោលន្ពច�ើចៅថ្នា កជ់ា្ិខដល 
ោៃ អៃុញ្ញា ្ ឲ្យដលឹកជញូ្ៃច�ើ។ ស្រោបក់ារដលឹក ជញូ្ៃ  កនាុង ្សរុក ្្រូេរោៃោជាញា បព័ណ្ណ PC/B។ 
ស្រោប ់ការ ដលឹក ជញូ្ៃអៃ្រជា្ិ   ្្រូេរោៃោជាញា បព័ណ្ណ LP/B។     ្ករុម �ុ៊ៃ ្ទតីភាព្គរុបោៃ ច្បើ 
លិែិ្LP/B    ខដល  ោៃអៃុមព្័ ចោយ ្ប្ិភូរាជរោឋា ភោិល     ទទួល  បៃ្ុករដឋាោល ន្ពច�ើ។ 
ចៅខកច�ើមយួ្ំៃួៃោៃ ច្បើ ស្ាកសញ្ញា របស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព រោៃចលែសំគ្ល់១១៦៨  ឬ 
ក៏្ ោប ់មសៃ្តី រដឋាោលន្ពច�ើ ថ្ ពួកចគ ោៃចធ្ើការឲ្យ្ទតីភាព   ចដើម្បតីបន្ា្ពួកចគ   ច�ើយធានា 
មៃិឲ្យរោៃៃរណារោនា កម់កពយា ោមរា រាងំ  រថយៃ្ដលឹកច�ើរបស់ែ្ួៃ។ 

មសៃ្តីរូបចៃះោៃៃិោយថ្ កម្មកររបស់្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពោៃដលឹកច�ើធនាង ់   ខដល រោៃ 
មុែកា្អ់ប្បបររោ៣០សម។ ទំ�ំច�ើខដល្ូ្ជាងចៃះគឺមៃិរោៃ្បចោជៃដ៏ល់ពួកចគចទ។  
ចោកោៃ ៃិោយថ្ ចោកោៃច�ើញរថយៃ្ដលឹកច�ើរបស់្ទតី ភាព  កំពុងចបើកចឆ្្ព ះចៅកាៃ ់
កំពង ់ខផ្គូ ចញ៉ើង   ្បចទស ចេៀ្ ណាមឆ្ងកា្់្ ្ករ្ារ្ពំខដៃអូរោ៉ោេផ្្ូេចលែ១៩។ គ្្ោ់ៃ 
ៃិ ោយ ថ្ គ្្ ់ចជឿ ថ្    ការនាចំ្ញ ច�ើច្ញចនាះ   គឺ្ោកដជារោៃែនាងបខងអែកចៅពតីច្កាយ 
ខដលជាមសៃ្តីជាៃែ់្ពស់របស់ រោឋា ភោិល។ គ្្ៃ់ិោយថ្្ករុម�ុ៊ៃចៃះោៃ�នាះរាល់ការចដញ 
នថ្សំរាបក់ារ កាប ់ច�ើ ច�ើយ ោ្ ចធ្ើការដក �ូ្ យកច�ើរាងំឡាយណាខដលកាបច់ោយ្ករុម 
�ុ៊ៃដន៏ទចទៀ្។  ចបើចោង តាម   ការ  រក ច�ើញ  នៃរោយការណ៍ចៃះ   ចស្ើរខ្្គប់្ ំបៃន់្ពច�ើ
រាងំអស់្្រូេោៃបំផ្្ិ្បំផ្្ញ   ែណៈខដលរោៃន្ពច�ើចៅសល់្ិ្្ូ្ចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិ 
េ តីរៈជព័យខដល្្រូេោៃការពារច្កាម្បាបន់ៃ្ពះរាជាណា្្កកម្ពុជា។   

១៣.  អនុសាសន៍

១ . ោជាញា ធរ្ិៃ ចេៀ្ណាម ឡាេ ៃិង្បចទសដនទចទៀ្ ្្រូេខ្ចា្េ់ធិាៃការណ៍្ំោ្ ់បន្ាៃ ់ 
ចដើម្បតីបញ្ឈបក់ារទិញ ៃិង នាំ្ ូលច�ើ្ គប់្ បចភទចោយរាបប់ញចាូ លៃូេ្បចភទច�ើ កនាុង ប ញ្តីក្ម
ៃិងច�ើជិ្ផុ្្ពូជរាងំអស់របស់រាជរោឋា ភោិលកម្ពុជា។ កនាុងចនាះរមួបញូ្ល ការ �ប ់ទិញ 
ៃិងនា ំ្ ូលច�ើខដលរោៃមុែកា្ធ់ំជាង២៥សម ខដលែុស្បាប ់សំរាប ់ការ នា ំច្ញ 
ច្កាម្បាបក់ម្ពុជា។ 

២ .រោឋា ភោិលកម្ពុជា គូរខ្ចា្ត់ាងំគណៈកម្មការចសើុបអចងរា្ចោយឯករាជ្យមយួ្ករុម  ចដើម្បតី
ពិៃិ្្យចមើលចៅចលើការបញ្្កអ់ះោងនានាខដលរោៃចៅកនាុងរោយការណ៍ចៃះ។    ចោយរាប ់



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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បញចាូ ល ការ ចសើុប  អចងរា្ចៅចលើការផ្្ល់ោជាញា បព័ណ្ណ      ការអៃុញ្ញា ្ឲ្យនាចំ�ើច្ញ     ៃិងរាល់ 
ទិដឋាភាព រាងំអស់នៃ ការ កាប ់ច�ើ ការទិញ ការដលឹកជញួ្ៃ ការខកន្នា  ៃិងការនាចំ្ញៃូេ្បចភទ 
ច�ើរោៃ្ំនលពតីចែ្្ រ្ៃគិរ តី ៃិងចែ្្ ស្លឹង  ខ្្ងចោយ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុប។ ការចសើុបអចងរា្ 
ចៃះ កគូ៏រខ្រាបប់ញចាូ ល ផ្ងខដរៃូេការចគ្រពតាម្បាបរ់បស់្បចទសកម្ពុជា   ៃិង្បាបអ់ៃ្រជា្ិ 
ខដល ្គប់្ គង ចៅចលើ ការ កាបច់�ើ្ បចភទក្ម     ៃិងច�ើជិ្ ផុ្្ពូជផ៏្ងខដរ។      ្បសិៃចបើ 
លទ្ផ្លនៃការ ចសើុបអចងរា្ចៃះ  បង្ហា ញ ថ្ សកម្មភាពកាបច់�ើជាអំចពើែុស្បាប ់  ដូច្នាះរាល់ 
ការ កាបច់�ើ ការទិញ ៃិងោជាញា  បព័ណ្ណ  ដលឹ  កជញូ្ៃ ្ពមរាងំការច្ញលិែិ្អៃុញ្ញា ្នានាខដល
ោៃផ្្ល់ឲ្យ្ករុម�ុ៊ៃ្ទតី ភាព្គរុប បុគ្គល មយួ ្ ំៃួៃ   ៃិង្ករុម�ុ៊ៃនានាចនាះគូរខ្ចា្ទុ់កជា
ចរោ�ៈឬលុប ចចាលជាបន្ាៃ។់

៣ .ការចសើុបអចងរា្គូរខ្ព្ងតីកេសិាលភាពចៅទូរាងំ្បចទសចោយ រាបប់ញចាូ ល រាងំ  បទ បញញា្្ិ 
អំពតីសកម្មភាពកាបច់�ើចោយរដឋាោលន្ពច�ើ ្កសួងបរសិាថា ៃ ៃិង ោជាញា ធរខដល ពាក ់ពព័ៃ្ចផ្្សង 
ចទៀ្ផ្ងខដរ។

៤. មសៃ្តីរោឋា ភោិល បុគ្គលឯកជៃ ៃិង្ករុម�ុ៊ៃនានាខដល្្រូេោៃរកច�ើញថ្ កំពុង ចធ្ើ សកម្ម 
ភាពែុស្បាប ់ (ចោយរាបប់ញចាូ លរាងំការ្ប្ពលឹ្្ អំចពើ កាប ់ច�ើ  ចោយ ែុស្បាប ់ ការបរោញ់ 
ស្្ ែុស្បាប ់ការដលឹកជញូ្ៃ ការខកន្នា  ការស្ុកទុក ៃិងការ នា ំច្ញ )   ចនាះ្្រូេខ្ ោកច់រាស 
ទណ្ឌ ។  ការោកច់រាសទណ្ឌ រមួរោៃ មសៃ្តីរោឋា ភោិលខដល ចធ្ើការព្ងលឹង ការ អៃុ េ្្ៃ ៍ ្ បាប ់ ៃិង 
្បពព័ៃ្្ុោ ការ ខដលការពារមសៃ្តី  បុគ្គលឯកជៃៃិង ្ករុម�ុ៊ៃ មយួ ្ ំៃួៃខដល្្រូេោៃរកច�ើញ 
ថ្កំពុង ្ប្ិ ប្្ិ ការចោយែុស្បាប។់

៥ . ្្មរូេបចងរាើ្ឲ្យរោៃ្បពព័ៃ្្ រ្ួ្ពិៃិ្្យចោយឯករាជ្យមយួ ចដើម្បតីឃ្ាចំមើលដំចណើ រការមុែង្រ 
របស់ ោជាញា ធរ រោឋា ភោិលខដលោៃបំចពញ្ួនាទតីរាកទ់ងចៅៃលឹងការកាបច់�ើចៅកនាុង្បចទស។

 ្បពព័ៃ្ចៃះគូរខ្រាបប់ញចាូ លេធិតីសាសស្   ចដើម្បតីរាយការណ៍ការ្ប្ពលឹ្្ិបទចល្មើស    ឬការរចំោភ 
បំពាៃ  (រាងំការកាបច់�ើ ៃិងការ្បរោញ់ ស្្ ន្ព ចោយ ែុស្បាប)់  ពតីកំរ ិ្ មូលោឋា ៃ  ៃិងឲ្យ 
រោៃដំចណើ ការ តាមោៃចៅចលើរោយការណ៍រាងំចៃះ ឲ្យោៃ ្ បាស់ ោស់។  ពព្័ រ៌ោៃអំពតីការ 
រចំោភ្បាប ់     ៃិង ការ បង្រា ទបស់ារា ្ ់   គូរខ្ចធ្ើការផ្្សព្ ផ្សាយ ឲ្យោៃទូលំ ទូោយ ចៅដល់ 
ស�គមៃម៍ូលោឋា ៃ      ចដើម្បតីជាជំៃួយៃិងព្ងលឹងសិទ្ិអំណា្ដល់ស�គមៃក៍នាុងភារកិ្ចា្្រួ្ 
ពិៃិ្្យ ៃិងការ ពារន្ពច�ើ។ 

៦ . រោឋា ភោិលកម្ពុជា គូរខ្បចងរាើ្គណៈកម្មការឯករាជ្យមយួ   ចដើម្បតីចធ្ើការពិៃិ្្យច�ើងេញិៃូេ
ការ  ច្ញ  លិែិ្អៃុញ្ញា ្ ្ ំចពាះ សម្បរាៃដតី  សម្បរាៃខរ ៉ៃិងកិ្ចា្ពមច្ពៀងអៃុញ្ញា ្ ឲ្យសាង 
សង ់ទំៃប ់វារ តីអគ្គតីសៃតីនានា ចដើម្បតីចធ្ើការសិកសាថ្ច ើ្ការអៃុញ្ញា ្  ៃិងកិ្ចា្ពមច្ពៀង រាងំចនាះ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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្្រូេ ោៃ ចគច្បើ្ោស់      ចដើម្បត្ី គ្ៃខ់្លុបោងអំចពើកាបច់�ើចោយែុស្បាបឬ់ោ៉ងណា។ 
្ករុម�ុ៊ៃ សម្បរាៃ រាងំឡាយណាខដលរកច�ើញថ្    ្្រូេោៃពាកព់ព័ៃ្ៃលឹងការជួយ�លុបោង 
អំចពើកាបច់�ើ ចោយែុស ្ បាបច់ៃះ  ្្រូេខ្ដក�ូ្ោជាញា បព័ណ្ណ សម្បរាៃជាបន្ាៃ ់ច�ើយ គួរខ្ 
ផ្្ន្ា ចរាស  តាម្បាប។់ ការ ពិៃិ្្យចសើចរ ើច�ើងេញិចនាះ គួរខ្ចធ្ើការចសើុបអចងរា្ផ្ងខដរ អំពតីផ្ល 
បះ៉ពាល់ពិ្ ្ោក  ដដល់បរសិាថា ៃ  ៃិងសង្គមខដលបណ្ាលមក  ពតី ការផ្្ល់សម្ប រាៃ   ច�ើយគួរ 
ខ្ផ្្ល់ អៃុសាសៃ ៍ស្តីពតី ជំចរ ើសចផ្្សង ខដល ោ្ យកអៃុេ្្្បកបចោយ្បសិទ្ភាព ជំៃួសចោយ 
ការ ច្បើ្ោស់ ្បពព័ៃ្ សម្បរាៃ។ 

៧ .ចៅចពលខដលការចសើុបអចងរា្    ោៃចាបច់ផ្្ើមដំចណើ ការគួរខ្ចធ្ើការផ្អែ កការកាបច់�ើជា 
បចណ្ាះោសៃនារ�ូ្រាល់ខ្រោៃការខណនាពំតីៃតី្ិេធិតីចដើម្បតីឲ្យការអៃុេ្្ការកាបច់�ើចៃះរោៃ
លកខេណៈលអែ   ្ប ចសើរ  ជាងមុៃ ។  ជាខផ្នាកមយួនៃគំៃិ្ផ្្ួ្ចផ្្ើមចៃះ រាជរោឋា ភោិលកម្ពុជា ្្រូេខ្ 
លុបចចាលោជាញា  បព័ណ្ណ  សំរាបក់ាប ់ ្បមូល  ដលឹកជញូ្ៃ  ស្ុក ទុក   ៃិងនាចំ្ញច�ើ្ គប់្ បចភទ 
ចោយ្ករុម�ុ៊ៃ ឯកជៃ រាងំអស់។ 

៨ . អនាកខដលោៃពាកព់ព័ៃឋាកនាុងការកាបច់�ើចៅកនាុងឧទយាៃជា្ិ   ខដៃជ្មកស្្ន្ព ្ំបៃន់្ព 
ការ ពារ ៃិង្ំបៃច់ផ្្សងៗចទៀ្ខដល្្រូេោៃកំណ្ទ់តីតាងំស្រោបអ់ភរិក្សជតីេ្្មរុះ   គួរខ្្្រូេ 
ោៃ ផ្្ន្ា ចរាស រាបប់ញចាូ លរាងំការផ្្ន្ាចរាសដល់មសៃ្តីរោឋា ភោិល មយួ្ំៃួៃ ខដលទទួលែុស 
្្រូេ ចៅ កនាុង្ំបៃ ់ ការពារ រាងំចៃះផ្ងខដរ។   គូរខ្ផ្្ូ្ចផ្្ើមបចងរាើ្ឲ្យរោៃការកំៃ្់្ ំបៃក់ារពារ 
រាងំចៃះឲ្យោៃ្ ល្ឹម ្្រូេ    ចោយ រោៃការ ្ ូលរមួពតីស�គមៃម៍ូលោឋា ៃ  ចដើម្បតីកំណ្់្ ពំ្បទល់ 
្ំបៃ ់ច្បើ្ោស់ ៃិង  ្ ំបៃ ់ការពារ ។ បទបញញា្្ិនានាគូរខ្បចងរាើ្្ំចពាះ្ំបៃ ់ណាខដល ្្រូេោៃ 
កំៃ្់្ ពំខដៃស្រោប ់ច្បើ ្ោស់   ៃិងគូរខ្ខ្ងបញ្្ក់្ បាស់ោស់ពតីសិទិ្ច្បើ្ោស់   ៃិងការ 
ទទួលែុស្្រូេរបស់  ស� គមៃ ៍ មូលោឋា ៃ     រមួរោៃការ្្រួ្ពិៃិ្្យឃ្ាចំមើល    ការរាយការណ៍ 
ការ្ុះលបា្ ៃិងការ្បមូល ភស្ុ តាង ជាចដើម។

៩ .ជំហ៊ាៃនានាគួរខ្្្រូេោៃចា្េ់ធិាៃការជាបន្ាៃច់ដើម្បតីការពារឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ តាមរយៈ
ការអៃុេ្្ៃ៍្ បាប ់  ៃិងមចធយាោយចផ្្សងៗចទៀ្  រមួរាងំការបចងរាើ្ឲ្យរោៃការចដើរ លបា្ រមួគ្នា  
រវាង ្ករុមលបា្របស់ឧទយាៃជា្ិ ៃិង្ករុមលបា្ន្ពរបស់ស�គមៃ។៍

១០. ្ំបៃអ់ភរិក្សេុៃឺនសចសៀមោ៉ង    គួរខ្្្រូេោៃ្ុះបញ្តីចៅជា្ំបៃន់្ពការពារមយួជាផ្្ូេ
ការចោយ រោៃ ការការពារជាមូលោឋា ៃ  (្ករុមលបា្ន្ព  ការចដើរលបា្  ៃិងការអៃុេ្្ៃ៍្ បាប)់ 
ចដើម្បតី ការ ពារ  ន្ពច�ើ ៃិង្បចភទស្្ន្ពខដលជិ្ផុ្្ពូជជ៏ាច្ ើ្ៃចៅកនាុង្ំបៃច់ៃះ។ 

១១ .ចដើម្បតីការពារ្ំបៃន់្ពច�ើឲ្យរោៃ្បសិទ្ភាព រោឋា ភោិលគួរខ្ជំរុញឲ្យរោចា ស់ ជំៃួយនានា



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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 ្ ូល   រមួ គ្ំ្ ទការទទួលសា្គ ល់តាមផ្្ូេ្បាបៃូ់េ្ំបៃរ់ាងំចៃះ ខដលស�គមៃោ៍ៃ ចរៀប្ំបចងរាើ្ 
តាងំ ពតី   ជា យូរោរមកច�ើយ  ជា្ំបៃ ់ន្ពស�គមៃ ៍ ៃិងជា្ំបៃខ់ដលស�គមៃោ៏ៃការពារ
ខថរកសា។  ចៃះករ៏មួបញចាូ ល រាងំ  ការ ទទួលសា្គ ល់សិទ្ិរបស់ស�គមៃ ៍ ចដើម្បតីការពារ្ំបៃស់ព័ក្ិ
សិទ្ិរបស់ពួកចគ ៃិង្ំបៃអ់ភរិក្ស ស� គមៃ ៍ៃិងជៃជា្ិចដើមភាគ្ិ្ចផ្្សងចទៀ្(ICCAs)។  
ការទទួលសា្គ ល់ សិទ្ិ របស់ស�គមៃ ៍កនាុង្ំបៃន់្ព ច�ើ    គួរខ្រមួបញចាូ លការជួយ�ព្ងលឹងគ្ំ្ ទ 
ពួកចគកនាុងការទទួលោៃ បព័ណ្ណ  កម្មសិទ្ិសមូ�ភាពស�គមៃ ៍ជៃ ជា្ិ ចដើម  ភាគ ្ ិ្ផ្ងខដរ។  

១២ .ចមចរៀៃខដលទទួលោៃពតីការចសើុបអចងរា្ខាងចលើ    ្ពមរាងំការ្្រួ្ពិៃិ្្យចសើចរ ើនានា 
គួរខ្ ោក ់បញចាូ ល ចៅកនាុងដំចណើ រការកំខណទ្មងច់គ្លៃចោ ោយ ន្ពច�ើ ៃិងការព្ងលឹង្បាប ់
នានា ខដល រោៃ   ្សាប ់ចដើម្បតីធានាថ្្ំណុ្ចែសាយ ៃិង្ំណុ្ែ្ះ្ចន្ាះ  នានាខដលោៃកំពុង 
អៃុញ្ញា ្ ឲ្យ រោៃការចកើៃច�ើងៃូេសកម្មភាពកាបច់�ើែុស្បាបច់នាះ     ៃលឹង្្រូេោៃបិទមៃិឲ្យ 
រោៃខ្ម្ង។ 

១៣ .ជាខផ្នាកមយួនៃការចធ្ើកំខណទ្មងច់គ្លៃចោោយន្ពច�ើ ៃិង្បាបន់ានា ស�គមៃ ៍
មូល ោឋា ៃគួរខ្ ្្រូេោៃ្បគល់្ួនាទតីសំខាៃម់យួចៅកនាុងកិ្ចាការពារន្ពច�ើ   ៃិងការឃ្ាចំមើល 
បទចល្មើស នានារាកទ់ងៃលឹងន្ពច�ើ ។

១៤ .ចស្ក្តី្ពរួយោរម្មណ៏នានាខដលោៃចលើកច�ើងចៅកនាុងរោយការណ៍ចៃះ    ៃិងចៅកនាុង 
ការ ចសើុប អចងរា្ជាបៃ្ បន្ាប ់ចទៀ្  ចនាះ្្រូេោកប់ញចាូ ល ជារចបៀបវារៈចៅកនាុងសៃនាិសិទអៃ្រជា្ិ 
ស្តីពតី ការ បខ្មប្មរួលោកាស ធា្ុ ចលើក ច្កាយ    ខដលៃលឹង្ោរព្ចធ្ើចៅទតី្ករុងោ៉រ តីស  នាខែធនាូ 
ឆ្នា ២ំ០១៥។

១៥ . រាល់រោចា ស់ជំៃួយខដលផ្្ល់ជំៃួយដល់រោឋា ភោិលកម្ពុជា ៃិងសង្គមសុតីេលិ គួរខ្គ្ំ្ ទការ      
ពិ ៃិ្្យចសើចរ ើ ការចសើុបអចងរា្ ៃិងតាមោៃការចធ្ើកំខណទ្មង ់ៃិងការអៃុេ្្ៃ ៍្ បាបច់ៅកម្ពុជា។ 

១៤. ឧបសម្័ន្ធ

ឧបសម្័ន្ធ ១៖ ការពន្យលត់ពមលាឈ�ើ

្នម្ច�ើធនាងទ់តីផ្សារកនាុងន្ព40

្បចភទច�ើ មុែកា្់ កំរាស់ បចណ្ាយ សា្ច់�ើ ្ំៃួៃ ្នម្

40  សំភាសៃជ៍ាមយួកម្មករកាបច់�ើ ៃិង�្មួញច�ើ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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�្ុ ំ ៣០/៤០សម ៣០/៤០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ២០០$

�្ុ ំ ៥០/៦០សម ៥០/៦០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៣៥០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ២៥$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៥០$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ៧៥$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ១០០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ១៥០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ២០០$

 

្នម្ចៅតាមភូម ិ

្បចភទច�ើ មុែកា្់ កំរាស់ បចណ្ាយ សា្ច់�ើ ្ំៃួៃ ្នម្

�្ុ ំ ៣០/៤០សម ៣០/៤០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៣០០$

�្ុ ំ ៥០/៦០សម ៥០/៦០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៤០០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ៥០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៧៥$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ១០០$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ១៥០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ២៥០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៣៧៥$

្នម្ចៅចដប៉ូតាម្សរុក 

្បចភទច�ើ មុែកា្់ កំរាស់ បចណ្ាយ សា្ច់�ើ ្ំៃួៃ ្នម្

�្ុ ំ ៣០/៤០សម ៣០/៤០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៤៥០$

�្ុ ំ ៥០/៦០សម ៥០/៦០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៦០០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ៧០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ១០០$



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ១៥០$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ២០០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ៣០០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៣៥០$

 

 ្ នម្ចៅកនាុងទតីរមួចែ្្

្បចភទច�ើ មុែកា្់ កំរាស់ បចណ្ាយ សា្ច់�ើ ្ំៃួៃ ្នម្

�្ុ ំ ៣០/៤០សម ៣០/៤០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៦០០$

�្ុ ំ ៥០/៦០សម ៥០/៦០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៨០០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ១០០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ១៥០$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ១៧៥$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ២៥០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ៥០០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៧៥០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ៣០០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៥០០០$ 
៨០០០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ៤០០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ១០០០០$

្នម្ចៅ្ពំខដៃចេៀ្ណាម ៃិងឡាេ 

្បចភទច�ើ មុែកា្់ កំរាស់ បចណ្ាយ សា្ច់�ើ ្ំៃួៃ ្នម្

�្ុ ំ ៣០/៤០សម ៣០/៤០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ២០០០$

�្ុ ំ ៥០/៦០សម ៥០/៦០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៤០០០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ២០០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ២៥០$



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ៣០០$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៣៥០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ១០០០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ១៥០០$

(ទិៃនាៃព័យខាងចលើពតីហាងចឆងអនាករកសុតីច�ើចៅរ្ៃគិរ តី)
  

្នម្ចៅ្បចទស្ិៃ 

្បចភទច�ើ មុែកា្់ កំរាស់ បចណ្ាយ សា្ច់�ើ ្ំៃួៃ ្នម្

�្ុ ំ ៣០/៤០សម ៣០/៤០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ២៥០០$

�្ុ ំ ៥០/៦០សម ៥០/៦០សម ២២០សម ធម្មតា ១ម៣ ៤៥០០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ៥០០$

សៃ្លឹក ៤០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៧៥០$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ៨០០$

សៃ្លឹក ៥០/៦០សម ១០/១៥សម ១២០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ១០០០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម ធម្មតា សៃ្លឹក ២០០០$

ចងឿ ៧០/៨០ ១០/១៥សម ២៥០សម �្ោ៉្់ សៃ្លឹក ៥០០០$

ឧបសម្័ន្ធ២៖ សាលា កឈលខរថយន្តតដលរកឈ�ើញឈដ្យអនាកបសាវបជាវ 

អនាកស្រាវបរាវបានមឃើញរាលា កមេែរថយន្តៈ 2AB  8611 for Land Cruiser 4102  
black; 2X 8612  Land Cruiser 4102  black; 2Y  8611 Land Cruiser  4102 black; 
2AA 8611  Land Cruiser 4102  blue; 2AD 8612  Land Cruiser 4102  blue; 2U 
8611  Discovery silver; Chevrolet 2Z 8618; Vigo 2AE 8616  blue; Vigo 2AC 
 8617 green; Vigo  8613green; Vigo 2A 8615  black; Range Rover 2Q 8614  
black; Land Cruiser 2 4102S  8618 black;2 AA 8619  Land Rover gold; and 
Land Cruiser 2AA  8616 black 4102. Other licence plates included: 2 W 9977 
Mitshubishi blue; Vigo 2V5637; Vigo 2S 3829; Vigo 2N6239.



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ឧបសម្័ន្ធ៣ ៖  អនុបកទឹត្យស្តអីំពីការ្្តលស់ម្បរានសង្គមកិច្មានេំេ៩ំ៧០៩
េកិតាជូនបករុមេ៊ុន បេីភាព នាឈំចញនាចំូលឈៅបសរុកតាតវង កនាងុឧេយានជាតិ
វីរចៈជ័យ ចុះពថងៃេី០៩ តខកមុ្ចៈ ឆ្នា ២ំ០១១ 



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ឧបសម្័ន្ធ៤ ៖ អនុបកទឹត្យស្តសី ្តអីំពីអនុបឈោគតំបន់ឈបបើបបាសឈ់ដ្យចីរភាពេំ
េ៩ំ១៤៦េកិតា កនាងុឧេយានជាតិវីរចៈជ័យ ឲ្យឈៅជាដីឯកជនរបសរ់ដ្ឋ 
ចុះពថងៃេី០៩ តខកមុ្ចៈ ឆ្នា ២ំ០១១



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ឧបសម្័ន្ធ៥ ៖ បញជា ឈីលខកដូឈមការ តំណាង បេី  ភាព និងឈៅតកឈ�ើ

លរ ឈ ្្ម ះ តលួនាេី និងេីកតនលាង ឈ្្សងៗ

1 ចោក  1 នាយក្ករុម�ុ៊ៃMDSថ្មោ

2 ចោក 2 ្ំណាង្ទតីភាពចៅចពាធិសា្ ់

3 ចោក  3 ចមការចៅរចេៀង ្ពះេហិារ

4 ចោក  4 អនាកចបើកបរដលឹកច�ើចៅចពើធិសា្់

5 ចោក  5 នាយក្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព  
  ចៅរ្ៃគតីរ តីទទួលបៃ្ុកការនាចំ្ញ

6 ចោក  6 ្ំណាង្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាពចៅរ្ៃគតីរ តី 
ចៅចពាធិសា្់

7 ចោក  7 ្បធាៃរដឋាោលចៅភនាចំពញ

8 ចោក  8 (រាហាៃ) ចមការចៅចសៀមោ៉ង 

9 ចោក  9 ចមការចៅចសៀមោ៉ង

10 ចោក  10 ចមការចដប៉ូចៅចសៀមោ៉ង ភូមតិាខែង  
  ខ្ពករោស

11 ចោក  11 (រាហាៃ) ចមការចដប៉ូចៅស្លឹងខ្្ងៃិងចៅខឆប (កូដ: M63) ៃិងកូៃចៅច ្្ម ះ 
A,B,C, ជាអនាក្បមូលទិញច�ើ

12 ចោក  12 ចមការចៅចសៀមោ៉ង

13 ចោក  13 (បអែូៃនថ្) ចធ្ើការឲ្យ្ទតីភាពចៅចសៀមោ៉ង

14 ចោក  14 (សៃ្ិសុែ) អនាកទិញច�ើចៅចសៀមោ៉ង កូដ : KM

15 ចោក  15 ចមការរងចៅចសៀមោ៉ង

16 ចោក  16 ចមការរងចៅចសៀមោ៉ង

17 ចោក  17 ចមការចរាង្្កោរច�ើចៅ្ករុម�ុ៊ៃ  
  CRCK ចៅសណ្ាៃ ់កំពងធ់ំ

18 ចោក  18 ចមការចៅស្លឹងខ្្ង

19 ចោក  19 មសៃ្តីបច្ចាកចទស្ំការច្ម្  រចេៀង

20 ចោក  20 មសៃ្តីបច្ចាកចទស្ំការច្ម្  រចេៀង

21 ចោក  21 ជំៃួយការ្ទតី ភាព  េទិ្ុយសំច�ងស�រដឋាោចមរកិ

22 ចោក  22 ចមការចៅសង្គមថ្មតី ្ពះេហិារ  
  ្គប់្ គង កម្មករ ៃិង ច�ើ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា

96

23 ចោក  23 ចមការចៅមណ្ឌ លគតីរ តី
24 ចោក  24 ចមការថ្មតីចៅខឆប

25 ចោក 25 ចមការចៅវាលខេង

26 ចោក  26 ចមការចៅលំផ្្់

27 ចោក 27 ចមការចៅថ្មោ សនាងការរង 
  ទទួលបៃ្ុកខផ្នាក្ពំខដៃ

28 ចោក  28 (រាហាៃ) ចមការចៅអូរជំុ េុៃឺនស ៃិង្ពះេហិារ

29 ឧកញ៉ា  29 ចមការចៅទំៃបវ់ារ តីអគ្គតីសៃតីចសសាៃ 
  ច្កាម២ឥ�ូេចាកច្ញពតី្ទតីភាព

30 ចោក 30 ្ំនាងចៅរ្ៃគតីរ តី

31 ចោក 31 ចមការកាសុតីណូចៅអូោ៉ោេ 

32 ចោក  32 ចមការ្ករុម�ុ៊ៃ MDS ចៅអង្គសនាួល ចដើមអំពិល

33 ចោក  33 កូៃ្បរុស្ទតីភាព

34 ចោក  34 កូៃ្បរុស្ទតីភាព

35 Ms. 35 កូៃ្សតី្ទតីភាព

36 Oknha 36 កូៃចៅ លលឹម ប៊ុណា្ណ  

37 Oknha 37 កូៃចៅ លលឹម ប៊ុណា្ណ

38 ចោក  38 កូៃចៅ លលឹម ប៊ុណា្ណ

39 ចោក  39 ចមការរ្ៃគតីរ តី កូដៈ SA

40 ចោក  40 មសៃ្តីទំនាកទ់ំៃងសាធារណៈ

41 ចោក្សតី  41 រោចា ស់ភាគ�ុ៊ៃធំជាមយួ្ទតីភាព

42 ចោក  42 បអែូៃ្បរុស ចសង គ្ង

43 ចោក  43 ចមការចរាង្្កោរច�ើចៅសណ្ាៃ ់
កំពងធ់ំ

44 ចោក  44 ្ំណាង្ករុម�ុ៊ៃ MDS ចៅតាន្

45 ចោក  45 អនាកទិញច�ើចៅចសៀមោ៉ង 
ឲ្យ្ទតីភាពចៅ្ំបៃ១់០១

46 ចោក  46 (នាយ 
រាហាៃជាៃែ់្ពស់ 
ចៅវាលខេង)

ចមការ្ទតីភាព



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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47 ចោក  47, ចោក  48 
ៃិង ចោក  49

ចមការចៅវាលខេងមកពតីអង្គការ CI

48 ចោក  50 ចមការចៅេុៃឺនស

49 ចោក  51 
មសៃ្តីបរសិាថា ៃចៅតាខេង

រោៃទំនាកទ់ំៃងជាមយួ្ទតីភាព 

50 ចោក  52 (មសៃ្តីចបអ៉លឹម
ជាៃែ់្ពស់ចៅរ្គតីរ តី)

រោៃទំនាកទ់ំៃងជាមយួ្ទតីភាព

51 ចោក  53 ចមការចៅ្សរុកអណូ្ងរោស

52 ចោក  54 រាហាៃ ចមការចៅោ៉កាឡាៃ ់េុៃឺនស

53 ចោក  55 ចមការចៅតាខេងច្កាម កូដ KE

54 ចោក  56 អនាកទិញច�ើឲ្យ្ទតីភាពចៅភូមផិ្េ 
តាខេងច្កាម

55 ចោក  57 ចមការចដប៉ូចៅតាពូំៃ តាខេង

56 ចោក  58  ចមការចដប៉ូចៅតាខេង

57 ចោក  59 ចមការចដប៉ូចៅអណូ្ងរោស

58 ចោក  60 ចមការចដប៉ូចៅេុៃឺនស

59 ចោក  61 រាហាៃ ចមការចៅតាខេង្្រួស្តាយផ្្ូ
េ្ូលកនាុង ឧទយាៃជា្ិេរៈជព័យ 
វាលអខណ្ង អូរច្គើល ៃិង អូរ្ង

60 ចោក  62 ចមរាហាៃ 
ជាៃែ់្ពស់ចៅ ង ៧០

ចមការ ចៅកូកឡាក ់

61 ចោក  63 (ឡាេ) អនាកទិញច�ើចៅកូកឡាក ់

62 ចោក  64 (ឡាេ) អនាកទិញច�ើចៅកូកឡាក ់

63 ចោក  65 អនាកទិញច�ើចៅតាខេង

64 ចោក  66 (ចបអ៉លឹម) ចមការចៅេុៃឺនស

65 ចោក  67 (រាហាៃ 
ជាៃែ់្ពស់ចៅេុៃឺនស)

បង្បរុសរបស់ 64 អនាកទិញ 
ច�ើចៅោកខ់ក

66 ចោក្សតី 68 ចមការចៅតាខ� ប្តីជារាហាៃចៅស្លឹងខ្្ង

67 ចោក  69 ចៅខកច�ើចៅ្សមរ៉

68 ចោក  70 ចបអ៉លឹម ចៅខកច�ើចៅោៃ�ុង
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69 ចោក  71 ចៅខកច�ើចៅេុៃឺនស

70 ចោក  72 បអែូៃ្បរុសចៅខកច�ើចៅោ៉កាឡាៃ ់

71 ចោក  73 ចមការចៅចកាះចពៀក

72 ចោក  74 ចមការច�ើចៅកាពតីៃ ដឺគូររបស់ចោក 64 

73 ចោក  75 ចៅខកច�ើចៅភូមចិាម 

74 ចោក  76 ចៅខកច�ើចៅចសៀមោ៉ង កូដ : M63

75 ឯកឧ្្ម 77 ចៅខកច�ើចៅ្ិៃទូក ខ្សគរ

76 ចោក  78 ចៅខកច�ើចៅចៅស្លឹងខ្្ង

77 ចោក  79 ចៅខកច�ើចៅកាឡាៃ

78 ចោក  80 ចមការចៅចសៀមោ៉ង

79 ចោក  81 ចមការចៅចសៀមោ៉ង

80 ចោក  82 ចមការចៅចសៀមោ៉ង

81 ចោក  83 ចមការចៅចសៀមោ៉ង

82 ចោក  84 ចមការចៅចសៀមោ៉ង

83 ចោក  85 ចមការចៅចសៀមោ៉ង

84 ចោក  86 អនាកទិញច�ើចៅតាខ�

85 ចោក  87 អនាកទិញច�ើចៅតាខ�

86 ចោក  88 ប៉ូលតីសប៉ូស្ិ៍ចៅកងច់្្ះ ដលឹកច�ើឲ្យ        
  ឧកញ៉ា

87 ចោក  89 ប៉ូលតីសចសដឋាកិ្ចា សក្ិ៤ 
ការពារច�ើឲ្យ្ទតីភាព

88 ចោក  90 ប៉ូលតីស្ពំខដៃ 303,  
  ចមការ្ទតីភាពចៅមណ្ឌ លគតីរ តី

89 ចោក្សតី 91  
  ៃិងប្តីចោក  92

ចៅខក្គញូងចៅេុៃឺនស ៃិងតាខេង

90 ចោក  93 ្ំណាង្ទតីភាព ចៅលំផ្្់

91 ចោក  94   នដគូរតាោង ចៅតាខេង
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ឧបសម្័ន្ធ៦៖ ឈលខកដូឈ�ើបបណីត

កូដ រោចា ស់ច�ើ 

KE មសៃ្តី្ុោការរ្ៃគតីរ តី 

SA ចមការ្ទតីភាព(ចេៀ្ណាម)

FN ចមការ្ទតីភាព(ចេៀ្ណាម)

PO បងបអែូៃរកសុតីច�ើចៅេុៃឺនស

UM នដគូរ២នាកច់ៅខឆប ្ពះេហិារ

63 តា�យ

CK556 នដគូចៅស្លឹងខ្្ង

M53 រោៃចៅេុៃឺនស

6H

L5

39 ចមការ្ទតីភាពចៅតាខែង ខ្ពករោស ចសៀមោ៉ង

73 ចបអ៉លឹម២នាកច់ៅេុៃឺនស

R7 មកពតីេុៃឺនស

M63 ចមការចៅស្លឹងខ្្ង
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ឧបសម្័ន្ធ ៧: តំបន់កាប់ឈ�ើឈៅកនាងុឧេយានជាតិវីរចៈជ័យ

No Santepheap Area Waypoints
X Y

ចកាះចាៃ់ អូរថ្មរលួយ 656333 1584532

ខ្សៃចនាង អូរ្ករូ្ 660010 1585283

ចាម អូរខានា ង 664327 1581634

ទិរាម អូរគំនាប់ 660683 1577500

ខ្សចារ ភនាតំាង៉ូេ 674832 1572610

្សមរ៉ អូរកាតាល់ 664694 1572523

កាពតីៃ យក្សចែៀេ 655857 1575153

តាខ� អូរ្ិៃ 655524 1575113

កូកឡាក ់ អូរ�ុង 655615 1574308

ភនាំ្ សម៉ 675892 1563887

អូរស្មង 673028 1563887

អូរ្ង 675616 1566637

អូរចាយ 678899 1566901

ភនាេំល្ិ៍អង្គុញ 682094 1565957

អូរ្គ្ល 683220 1569311

្ំបៃ�ូ់ម �យ ភនាំ្ កាយ 686430 1567263

ភនាអំូរ្ង 685174 1564727

្ំបៃក់ាបច់�ើអូរ្ង 683390 1564039

ភនាលុំង 683119 1561507

អូរកាសុតីៃ 683770 1558069

ភនាំ្ សម៉ 676831 1562730

ភនាអំូរ្ង កាបច់�ើចោយចោក្សតី៦៨ 680107 1564424

ភនាកំាតាកំាបច់�ើចោយចោក ៦២ 694578 1577505
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វាលចាកយ់៉្ កាបច់�ើចោយចោក៦២ 692940 1581433

ភនាតំាងិុល 684769 1587042

អូរតាន� 664099 1607492

អូរកូៃ 658560 1600932

ខាៃរ៉់ោកខ់េៃ៉ 672630 1588794

ភូមអិូរដូយ 689380 1582359

ភនាពំ្ង្កាបច់�ើចោយចោក៦២ 68230 1555336

អូរកាសុតីបកុង្្រូលរាហាៃជាកូៃចោក ៦២ 690691 1562095

អូរកាសុតីបកុង្្រូលរាហាៃជាកូៃចោក៦២ 694018 1559338

អូរ្កាយកាបច់�ើចោយចោក៦២ 698836 1560451

អូរទងក់ាបច់�ើចោយចោក៦១ 696550 1570407

្ំបៃក់ាបច់�ើរកច�ើញចោយ (VSSPCA) 698573 1572787

្ំបៃក់ាបច់�ើរកច�ើញចោយ (VSSPCA) 700000 1574738

្ំបៃក់ាបច់�ើរកច�ើញចោយ (VSSPCA) 701640 1576140

ជំរុអំូរែសា្ ់ជៃុ្ផ្្ 706510 1577306

ភនាោ៊ំលខ្ង 702004 1571798

ភនាហំាៃ់្ ជតី 698886 1571172

ភនាអំូរោចៃឿង 698150 1570853

ភនាំ្ តាេទុក 700363 1570899

ទលឹកធ្ាកអ់ូរឆ្យ្ជតី 704377 1569886

អូរទងក់ាបច់�ើចោយចោក៦១ 702233 1563253

អូរចមឿងចទើសកាបច់�ើចោយចោក៦១ 704854 1563258

អូរ្ោកាបច់�ើចោយចោក៦១ 706976 1560683

អូរចមឿងហាយកាបច់�ើចោយចោក៦១ 709200 1564597

អូរ្្ងក់ាបច់�ើចោយចោក៦១ 714215 1563528

ភនាសំងរាូេកាបច់�ើចោយចោក៥៥ 715900 1562184
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វាលកញ្ចា ញ់ច�ងកាបច់�ើចោយចោក៥៥ 718899 1561556

ភនាំ្ ្ចង្លកាបច់�ើចោយចោក៥៥ 718590 1564332

ភនាខំដកចកះកាបច់�ើចោយចោក៥៥ 720500 1569452

្ំបៃក់ាបច់�ើវាលធំ 717070 1572140

ភនាវំាលធំ្ំបៃក់ាបច់�ើ 712650 1574904

្ំបៃក់ាបច់�ើអណូ្ង 716066 1566817

អូរ្កញូងកាបច់�ើចោយចោក៦១ 721757 1574818

វាលអខណ្ងកាបច់�ើចោយចោក៦១ 723848 1579255

ភនារំលក 719699 1587947

គតីរ តីោស់ច្កាម 715600 1580032

ភនាោ៉ំកខ់ាកំាបច់�ើចោយោៃរ៉ោឌតី 747355 1557074

្រោរា រោៃរ៉ោឌតី 747063 1557295

កុង្្រូលោៃរ៉ោឌតី 748444 1556690

ន្ព្ង 753480 1556272

ចរាង្្កោរច�ើោៃរ៉ោឌតី 748858 1565624

វាលរភំៃិ ្ំបៃក់ាបច់�ើអូរតាបូក 741474 1564136

អូរតាមល៉ 740626 1566256

អូរចាអុតីៃ 741388 1566760

អូរកាផំ្ 742960 1571281

ភនាហំាខ�ៃ 738986 1570163

អូរកា្ទតីល 736943 1573592

អូរភយួ 734833 1574705

េុៃឺនស បលឹងងិៃកាង 695558 1579476

េុៃឺនស ្បៃក់ាបច់�ើសាវ៉ាោេ 733870 1573276

េុៃឺនស ្ំបៃក់ាបច់�ើកា�ូក 685989 1588627

េុៃឺនស ្ំបៃក់ាបច់�ើចពាងពាយ 686428 1573573
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ចសៀមោ៉ង ្ំបៃក់ាបច់�ើអូរកាស៊ាប 657535 1583621

តាខេងចលើ ្ំបៃក់ាបច់�ើតាោក់ 711350 1562460

តាខេងចលើ ្ំបៃក់ាបច់�ើវាងខាំ 725071 1574812

តាខេងចលើ ្ំបៃក់ាបច់�ើអូរ�ង់ 730250 1571172

តាខេងចលើ ្ំបៃក់ាបច់�ើខាោំចរៀង 752501 1598309

ឧបសម្័ន្ធ៨៖ បេីភាពបគរុប និងឈដប៉ូ និងឈោងចបកអារឈ�ើអានម៉ាឌី

្ករុម�ុ៊ៃ្ទតីភាព្គរុបភនាំ្ ូ្ ឧ្្ុង្គ 464724 1279540

អលឹម ឌតី ចអស អុតីមផ្្ អុិ្ផ្្ ចៅអង្គសនាួល 
   ចែ្្កណ្ាល

467584 1272040

អលឹម ឌតី ចអស អុតីមផ្្ អុិ្ផ្្ ចៅ្កវាញ វាលខេង 341830 1360822

្ំបៃច់សដឋាកិ្ចាពិចសសថ្មោ ចពាធិសា្ ់ 251609 1347453

្ទតីភាព្គរុបចៅវាលខេង 287686 1355872

្ទតីភាព្គរុបចៅោៃចសះ ្ពះេហិារ 496492 1590750

្ទតីភាព្គរុបចៅភូមចិពាធិ៍ ខ្្បង ្ពះេហិារ 501908 1535511

្ទតីភាព្គរុបចៅមុបំតី ្ពះេហិារ 521206 1584868

្ទតីភាព្គរុបអុតីមផ្្ អុិ្ផ្្ កនាុង្ំបៃស់ម្បរាៃដតីចសដឋា
   កិ្ចាឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ

756855 1599462

អលឹមឌតីចអស អុតីមផ្្អុិ្ផ្្ចៅ្ំបៃស់ម្បរាៃដតី   ចសដឋាកិ្ចាឧទយាៃជា្ិេ តីរៈជព័យ
755954 1587598

ចរាង្្កោរច�ើោៃរ៉ោឌតី 748900 1565605

ចរាង្្កោរច�ើោៃរ៉ោឌតី 744755 1547544

ចរាង្្កោរច�ើ្ ទតីភាព្គរុបចៅអណូ្ងរោស 756135 1534728

ចដប៉ូច�ើ្ ទតីភាព្គរុបចៅអៃ្ូងរោស 749399 1534025

្ំបៃច់សដឋាកិ្ចាពិចសសអលឹមឌតីចអសថ្មោ ចៅអូរោ៉ោេ 769431 1523245

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅតាខេង 727588 1553341



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅកា្ូៃ េុៃឺនស 704191 1538402

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅ�ំុប៉ុង 694678 1541742

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅអូរជំុ 715754 1527255

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅោៃលុង 715326 1519896

ឃ្ាងំច�ើ្ ទតីភាព្គរុបចៅោៃលុង 715283 1520395

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅោៃលុង 716156 1519432

ឃ្ាងំ្ំ�ុយច�ើ្ ទតីភាព្គរុបចៅោៃលុង 716198 1519317

ចដប៉ូចៅខកច�ើចៅរោ្ទ់ចៃ្ចសសាៃ 694035 1541801

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅវាលេង ់ចសៀមោ៉ង 647285 1561953

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅចគ្កឃ្ាង ចសៀមោ៉ង 631774 1549968

ចដប៉ូច�ើចមការចៅចកាះចាៃ់ 654075 1564320

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅស្លឹងខ្្ង 607397 1495942

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅខឆប្ពះេហិារ 546357 1524345

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅចពើក ជព័យខសៃ ន្ព�ង់ 531325 1492363

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅជព័យខសៃ 521458 1493917

្ទតីភាព្គរុបចៅបលឹងទចៃ្ច្ម្ រចេៀង ្ពះេហិារ 504809 1459095

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅ្ករុម�ុ៊ៃ CRCK 534249 1471185

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅចកាះខញក មណ្ឌ លគតីរ តី 718156 1446901

ការោិលព័យ្ទតីភាព្គរុបចៅភនាចំពញ 491606 1279294

ផ្្ះ្ទតីភាពចៅម្ុផំ្សារអូរឡាពិំក ពព្័ រ៌ោៃពតីបណ្ាញ

ភូមិ្ គិះ្ទតីភាពចៅចែ្្កណ្ាល ពព្័ រ៌ោៃពតីបណ្ាញ

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅលំផ្្់ ពព្័ រ៌ោៃពតីបណ្ាញ

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅខសៃមចនារម្យ មណ្ឌ លគតីរ តី ពព្័ រ៌ោៃពតីបណ្ាញ

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅអូររាងំ ពព្័ រ៌ោៃពតីបណ្ាញ

ចដប៉ូ្ទតីភាព្គរុបចៅខកេសតីរោ មណ្ឌ លគតីរ តី ពព្័ រ៌ោៃពតីបណ្ាញ



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ឧបសម្័ន្ធ៩ ៖ វិក័យប័បតនានាពីបករុមេ៊ុនបេីភាព អាេរ័ណ នីេរ័ណ 
ជូនអនាក បញ្ជា  េិញ  ឈៅ េីបករុង េុង កងុ បករុមេ៊ុនេុងកងុ ដទឹកជញជាូនគិនជុង



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ឧបសម្័ន្ធ១០: លខិិតពីបកសលួងបរសិាថា នឈសនាើឈៅនាយករដ្ឋមសន្តីកម្ុជាសុកំារអ
នុញ្ញា តឲ្យបករុមេ៊ុនបេី ភាព អាេរ័ណ នីេរ័ណ      និងបករុមេ៊ុនអទឹមឌីឈអស 
ថ្មដ្ឈអស អុី េ្សតិ នាឈំចញឈ�ើ តកពចនា ១០០ ០០០  តម៉បតគូប



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
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ឧបសម្័ន្ធ ១១ ៖     ការយលប់ពមឈដ្យគណចៈរដ្ឋមសន្តីឈលើសឈំណើ របសប់កសលួង 
បរសិាថា ន កនាងុការ ្ ្តលក់ារអនុញ្ញា តឲ្យបករុមេ៊ុនបេីភាព  អាេរ័ណ    នីេរ័ណ 
និង អទឹមឌីឈអសថ្មដ្ ឈអស អុី េ្សតិ នាឈំចញឈ�ើតកពចនា ១០០ ០០០តមបតគូប



ការកាបឈ់�ើ និងបរបិាលកចិ្ចៈ  
ការកាបឈ់�ើខុសចបាបជ់ាបបពន័្ធ និងការបំផ្លា ញពបពឈ�ើរដ្ឋ និងតំបនក់ារពារ ឈៅឈខត្តរតនគីរ ីនិងឈខត្តស្ទឹងតបតង បបឈេសកម្ុជា
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ឧបសម្័ន្ធ១២៖ បញជា ឈី ្្ម ះបបឈភេឈ�ើតបងតចកតាមគុណភាពោងតបងតចក 
បបឈភេឈ�ើ (បបភពពីបកសលួងកសកិម្ម រកុាខេ បបមាញ ់និងឈនសាេ) 

No Family Species Khmer Name Class

1 Caesalpiniaceae Cassia siamea អង្រា ញ់ Luxury timber

2 Ebenaceae Diospyros beaudi អងរា្ច់ ្្ម Luxury timber

3 Caesalpiniaceae Afzelia cochinchinensis ចបង Luxury timber

4 Ebenaceae Diospyros sp. ច�ើច ្្ម Luxury timber

5 Anonaceae Dasymachalon lamentaceum ចជើងចាប Luxury timber

6 Mimosaceae Albizzia lebbek ច្្ស Luxury timber

7 Caesalpiniaceae Cassia garretiana ន�សាៃ  /ចាៃស់រ Luxury timber

8 Meliaceae Disoxylon Loureiri �ួៃោង  /្មះច្រៅភនាំ Luxury timber

9 Papilionaceae Dalbergia cochinchinensis ្កញូង Luxury timber

10 Anacardiaceae Melanorrhea laccifera ច្គើល Luxury timber

11 Papilionaceae Dalbergia bariensis នាងៃួៃ Luxury timber

12 Loganiaceae Fagraea fragrans តា្តាេ Luxury timber

13 Papilionaceae Pterocarpus edatus ធនាង់ Luxury timber

14 Ebenaceae Diospyros helferi ្្យលឹង Luxury timber

15 Lauraceae Litsea vang ចបចលើយ Grade No.1

16 Guttifereae Mesua ferrea បុស្សនាគ Grade No.1

17 Sterculiaceae Tarrietia javanica ដូៃខ្ម  /បតីសៃ្លឹក Grade No.1

18 Sapotaceae Manikara alexandra ខកស Grade No.1

19 Dipterocarpaceae Hopea helfera គគតីរ ខដក Grade No.1

20 Dipterocarpaceae Hopea odorata គគតីរ ចមសៅ Grade No.1

21 Dipterocarpaceae Hopea ferrea គគតីរ ថ្ម Grade No.1

22 Caesalpiniaceae Sindora cochinchinensis កចកាះ Grade No.1

23 Caesalpiniaceae Dialium cochinchinensis ្កឡាញ់ Grade No.1
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24 Verbenaceae Tectona grandis នមស៉ាក់ Grade No.1

25 Dipterocarpaceae Shorea obtuse ផ្ចាលឹក Grade No.1

26 Caesalpiniaceae Afzelia bijuga ផ្រា យ្ពលឹក Grade No.1

27 Dipterocarpaceae Hopea recopei ពចពល Grade No.1

28 Verbenaceae Vitex sp. ពពូល  /ចភនាល Grade No.1

29 Dipterocarpaceae Pentacme Siamensis រាងំភនាំ Grade No.1

30 Moraceae Artocarpus sempervirens សំពព័រ Grade No.1

31 Bignonacees Sterospermum chaloneaides សង្គួ្តា្ម ្ Grade No.1

32 Caesalpiniaceae Crudia crysantha ស្តី Grade No.1

33 Mimosaceae Xylia dolabriformis សុ្កម Grade No.1

34 Lythraceae Lagerstroemia sp. ្សចៅ  /ឥៃ្ចៃល Grade No.1

35 Rhizophoraceae Ceriops roxburghhiana ខស្មរ Grade No.1

36 Caesalpiniaceae Peltophorum ferrugineum ្្ចសក  /្តាកំង់ Grade No.1

37 Caesalpiniaceae Peltophorum dasyrachis ្រាស Grade No.1

38 Meliaceae Chukrasia tabularis េ ព័ល្ិ៍ចោង Grade No.1

39 Combretaceae Terminalia tomentosa �្តីក Grade No.1

40 Lauraceae Dehaasia cuneata ោទិ្្យ  /នាងខផ្អែក Grade No.2

41 Meliaceae Toona febrifuga ឆ្ឆំ្ Grade No.2

42 Dipterocarpaceae Dipterocarpus costatus
ច�ើរាលបង្គួយ /   

  ច�ើរាលនាងខដង Grade No.2

43 Dipterocarpaceae Dipterocarpus dyeri ច�ើរាលឆងៃរ Grade No.2

44 Dipterocarpaceae Dipterocarpus alatus ច�ើរាលទលឹក Grade No.2

45 Dipterocarpaceae Dipterocarpus jourdainii ច�ើរាលច្បង Grade No.2

46 Dipterocarpaceae Shorea guiso ជព័រ្ុង Grade No.2

47 Dipterocarpaceae Vatica astrotricha ្បរ៉ោស់ Grade No.2

48 Dipterocarpaceae Dipterocarpus tuberculatus ែ្ុង Grade No.2

49 Dipterocarpaceae Shorea thorelli ែចាូេ  /កំខលង  /ផ្ចាលឹកឪដំ Grade No.2
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50 Dipterocarpaceae Hopea pierrei គគតីរ ែសា្់ Grade No.2

51 Dipterocarpaceae Shorea hypochra គគតីរពនាង  /កំញាណ Grade No.2

52 Dipterocarpaceae Shorea farinose លំចោរ Grade No.2

53 Dipterocarpaceae Anisoptera glabra ចផ្្ៀក Grade No.2

54 Sapotaceae Payena elliptica ្សគំុ Grade No.2

55 Pinaceae Pinus merkusii ្សល់ ស្លឹក២ Grade No.2

56 Podocarpaceae Podocarpus cupressina ្សរូលស Grade No.2

57 Podocarpaceae Decrydium elatum ្សរូល្ក�ម Grade No.2

58 Dipterocarpaceae Dipterocarpus obtusifolous ខ្្បង Grade No.2

59 ? ? ទទលឹមន្ព Grade No.2

60 Dipterocarpaceae Dipterocarpus intricatus ្តា្ Grade No.2

61 Dipterocarpaceae Vatica philastreana ្្ឡា្់ Grade No.2

62 Rubiaceae Adina cordifolia ខ្ាេ Grade No.2

63 Samidaceae Homalium annamensis ោរាងំ  /ររាងំ Grade No.3

64 Thymeliacees Aquilaria crassna ្ព័ៃ្្គលឹសានា Grade No.3

65 Sterculiaceae Sterculia alata ចាៃទ់ំពាងំ Grade No.3

66 Meliaceae Aglaia gigantia បច ្្គ Grade No.3

67 Lauraceae Cinnamomum litsaefolium ច្កទំុ Grade No.3

68 Verbenacees Vitex pinnata ្ងអែួរតា្ម ្ Grade No.3

69 Myrtaceae Careya sphaerica កចណ្ាល Grade No.3

70 Rubiaceae Sarcoee halus cordatus ក្ុល Grade No.3

71 Moraceae Artocarpus chaphasha ែនាុរន្ព Grade No.3

72 Guttifereae Calophylium saigonensis ែ្តីង Grade No.3

73 Meliaceae Sandoricum indicum កំពតីងរាជ Grade No.3

74 Rhizophoraceae Rhyzophora sp. ចកាងកាង Grade No.3

75 Flacourtiaceae Hydnocarpus anthelmitica ្កចៅ Grade No.3

76 Mimosaseae Albizzia thorelli ្កាយ  ស Grade No.3
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77 Guttifereae Kayea en eniafolia ្កាយ Grade No.3

78 Hypericacees Cratoxylon prunifolium ចលងៃៀង Grade No.3

79 Combretacees Terminalia mucronata ្ោំ្ ម្លឹង Grade No.3

80 Guttifereae Callophyllum sp. ផ្អែុង Grade No.3

81 Myrtaceae Eugenia sp. ្ពតីង Grade No.3

82 Guttifereae Garcinia ferrea ្ពរូស Grade No.3

83 Datiscaceae Tetrameles nudiflora ស្ពង់ Grade No.3

84 Myristicaceae Knema corticosa សា្ម ្កបតី Grade No.3

85 Myrtaceae Melaleuca leucadendron សា្ម ្់ Grade No.3

86 Anacardiaceae Mangifera duperreana ស្ាយន្ព Grade No.3

87 Combretacees Terminalia cambodiana ្អែួរ Grade No.3

88 Rosaceae Parinarium annainensis ធ្ក Grade No.3

89 Guttifereae Garcinia oliveri ្្មូង Grade No.3

90 Rhizophoraceae Carallia lucida ្្ខមង Grade No.3

91 Lythracees Crypteronia paniculata ប្រ្់រទំុ Grade No.3

92 ? ? បាយពូវាងំ Grade No.3

93 Anacardiaceae Swintonia pierri រាវា យចំមរៀង Grade No.3
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ឧបសម្័ន្ធ ១៣៖ កិច្សនយាជាភាសាតខ្មរ និងអង្គឈគលាសរវាងឈៅតកឈ�ើជាមលួយ 
នទឹងឈមភូមិកកូឡាក់ កនាងុឈនាះឈៅតកឈ�ើយលប់ពមសាងសង់អគារ ឈដើម្បជីា 
ថនាូរនទឹងកាអនុញ្ញា តឲ្យកាប់ឈ�ើកនាងុ�ុកំកូ ឡាក់ 
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ឧបសម្័ន្ធ១៤ ៖   លខិិតឈលខ ១២៧០   ចុះពថងៃេី២៨ តខកមុ្ចៈ ឆ្នា ២ំ០១៣ របស ់
អគ្គឈលខា ធិការ បកសលួង កិសកម្ម រកុាខេ បបមាញ ់និងឈនសាេ ជំោបជូន 
បបតិភូោជរដ្្ឋ ភិបាលេេលួល បន្ុកបបធាន រដ្ឋបាល ពបពឈ�ើ 
អនុញ្ញា តឲ្យបករុមេ៊ុនបេីភាព អុទឹម្ត អុិច្តបបមូលេិញឈ�ើពីបណា្ត ដី 
សម្បរាននានា សថាតិកនាងុ ឈខត្តរតនគីរ ី
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