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មជឈមណ្ឌ លសទិធិមនសុសកមពុជា  
មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) គឺជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល (“អង្គការ”)មិនចូល

បកសសមពនធ ឯករាជយ មដលធ្វើការធដើមបើធលើកកមពស់ និង្ការពារលទ្ធិប្បជា្ិបធេយយ និង្ការធោរពសិទ្ធិមនុសសជា
ពិធសស សិទ្ធិពលរដា និង្សិទ្ធនិធោបាយធៅទូ្ទាំង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា។ ទ្សសនៈវស័ិយរបស់ម.ស.ម.ក គឺ
ចង់្ឲ្យកមពុជាកាា យជាប្ពះរាជាណាចប្កមួយោា នអាំធពើហងិ្ាមដលប្បជាពលរដាទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋា ន មាន
សមភាព និង្ប្េូវបានផតល់សទិ្ធិអាំណាច ធដើមបើចូលរមួកនុង្លទិ្ធិប្បជា្ិបធេយយនងិ្ទ្ទ្លួបានផលប្បធោជន៍ពើការ
អភិវឌឈប្បធទ្សកមពុជា។ ធយើង្ចង់្បាននើេិរដាជាជាង្និទ្ណ្ឌ ភាព ស្ថថ ប័នរងឹ្មាាំជាជាង្បុគគលខ្ា ាំង្ នងិ្ចង់្បាន
សង្គមពហុបកសនិយមធដ្ឋយកនុង្ធ ះភាពចប្មរះមបបននសង្គមប្េូវបានទ្ទ្ួលយកនិង្ស្ថទ្រ ជាជាង្ប្ពធង្ើយ
កធនតើយឬដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមា។ ស្ថា កសញ្ញដ របស់ ម.ស.ម.ក រ ាំធលចឲ្យធ ើញរូបសេវប្ពាបស ធហើរធចញពើរង្វង់្មូល នន
នផទធម ពណ៌្ធ ៀវមដលធនះជានិមិេតរូបននការទមទរធសរ ើភាពកមពុជា។ 

របាយការណ៍្សតើពើ “ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅ
កមពុជា” (“របាយការណ៍្”) ធនះគឺជាលទ្ធផលមដលធកើេធចញពើគធប្មាង្កាំមណ្ទ្ប្មង់្ដើ្ាើននម.ស.ម.ក ។ របាយ
ការណ៍្ធនះបង្ហា ញអាំពើឧបសគគកនុង្ការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាពសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេចិធៅកមពុជា
មផែកធលើទ្ិននន័យមដលគធប្មាង្ប្បមូលបាន។ 

ដសចកតីថ្លលងអំណ្រគុណ្ 
របាយការណ៍្ធនះអាចធកើេធឡើង្បានធដ្ឋយស្ថរការោាំប្ទ្ធដ្ឋយសបបុរសពើសហភាពអឺរ ៉ុប។  ាឹមស្ថរកនុង្

របាយការណ៍្ធនះគជឺាការទ្ទ្លួ ុសប្េូវទាំង្ប្សរង្របស់ ម.ស.ម.ក ធហើយមិនឆាុះបញ្ញច ាំង្ពើទ្សសនៈរបស់សហ
ភាពអឺរ ៉ុបធឡើយ។ ម.ស.ម.ក សូមមលាង្អាំណ្រគុណ្ោ៉ង្ប្ជាលធប្ជាះដល់អនកមដលបានចូលរមួផតល់បទ្សមាា ស
ធដើមបើរមួចាំមណ្កផតល់ព័េ៌មានសុើជធប្ៅសប្មាប់របាយការណ៍្ធនះ។ 

សណួំ្រ និងមតិដឆលើយតប 
 ប្បសិនធបើអនកមានសាំណួ្រឬប្េវូការព័េ៌មានបមនថមអាំពើរបាយការណ៍្ធនះ ឬប្បសិនធបើអនកចង់្ផតល់ព័េ៌មាន
ប្េឡប់ណាមួយ សូមធផញើមកកាន់ ម.ស.ម.ក តាមរយៈ info@cchrcambodia.org។ ឬ សូមទក់ទ្ង្មកកាន់    
ម.ស.ម.ក តាមរយៈអាសយដ្ឋា ន ផទះធល  ៧៩៨ ផាូវធល  ៩៩ សង្ហា េ់បឹង្ប្េមបក  ណ្ឌ ចាំការមន រាជធានើ
ភនាំធពញ  ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា។  
 

អុើមម៉ល៖ info@cchrcambodia.org 

ទូ្រសពទ៖ +៨៥៥ (0) ២៣ ៧២៦ ៩០១ 

ទូ្រស្ថរ៖  +៨៥៥ (0) ២៣ ៧២៦ ៩០២ 
ធគហទ្ាំព័រ៖ www.cchrcambodia.org 

 

mailto:info@cchrcambodia.org
mailto:info@cchrcambodia.org
http://www.cchrcambodia.org/
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និយមន័យនិងពាកយកាត់ 
 

សមាគមអាដហុក សមាគមអាដហុកការពារសិទ្ធមិនុសស និង្អភិវឌឍន៍ធៅកមពុជា 

សទឹង្អាមរង៉្ ភូមជិាំ ប់ សទងឹ្អាមរង៉្ ប្សរកលាបាាំង្ ធ េតធកាះកុង្ 

ប្ករមហុ៊នបិ៊ញធហវឿក១ ប្ករមហុ៊នចាំការធៅសូ៊បិ៊ញធហវឿក១ 

 ុាំបូ៊ប្ស្ថ  ុាំបូ៊ប្ស្ថ ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ 

កមពុជា ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 

ម.ស.ម.ក  មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា  

ភូមចិឹង្ ភូមចិឹង្  ុាំ សមឹ ប្សរកសនួល ធ េតប្កធចះ 

ភូមចិក់ចារ ភូមចិក់ចារ ប្សរកមកវសើមា ធ េតមណ្ឌ លគើរ ើ 

ម.អ.ច.ស មជឈមណ្ឌ លអប់រ ាំចាប់សហគមន៍  

ប.ក.ដ.ស ប័ណ្ណកមាសទិ្ធិដើសមូហភាព 

រដា្មានុញ្ដ រដា្មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ១៩៩៣ (វធិស្ថ្នកមា) 

សង្គមសុើវលិ អង្គការសង្គមសុើវលិ 

បទ្បញ្ញជ ធល ០១ បទ្បញ្ញជ ធល ០១ ប្បកាសធដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលធៅនលងទ្ើ៧ ឧសភា ២០១២ 

សហភាពអឺរ ៉ុប សហភាពអឺរ ៉ុប 

ការវាយេនមាផលប៉ះ
ពាល់បរសិ្ថថ ននិង្សង្គម 

ការវាយេនមាអាំពើផលប៉ះពាល់បរសិ្ថថ ន នងិ្សង្គម 

សមបទនដើធសដាកិចច សមបទនដើធសដាកិចច 

ធោលការណ៍្មណ្ ាំ ធោលការណ៍្មណ្ ាំសតើពើ្ ុរកិចចនិង្សិទ្ធមិនុសសរបស់អង្គការសហប្បជា
ជាេ ិ

វារ ើអគគិសនើចិន កមពុជា ប្ករមហុ៊នទ្ាំនប់វារ ើអគគិសនើធសស្ថនធប្កាម២ ចិន~កមពុជា 

ក.អ.ស.ព.ន កេិកាសញ្ញដ អនតរជាេិសតើពើសទិ្ធិពលរដានិង្សិទ្ធនិធោបាយ 

អនុសញ្ញដ លុបបាំបាេ់រាល់ អនុសញ្ញដ អនតរជាេិសតើពើការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ពូជ

Generously supported by 
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ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្
ពូជស្ថសន៍ 

ស្ថសន៍  

ក.អ.ស.ស.ស.វ កេិកាសញ្ញដ អនតរជាេិសតើពើសទិ្ធិធសដាកចិច សង្គមកចិច និង្វបប្ម៌  

 អង្គការអាយឡូ អង្គការពលកមាអនតរជាេិ 

អនុញ្ញដ អាយឡូ១៦៩ អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ សតើពើជនជាេធិដើមភាគេិចនិង្ប្ករម
កុលសមព័នធ 

ចាប់សិទ្ធជិនជាេធិដើម
ភាគេិច 

ចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច  

ក.ក.អ.ក.ជ.ភ ប្ករមការង្ហរអនតរជាេកិិចចការជនជាេធិដើមភាគេចិ  

ភូមិកាលរមាស ភូមិកាលរមាស ប្សរកធសស្ថន ធ េតសទឹង្មប្េង្ 

ចាប់ភូមិបាល ចាប់ភូមិបាល ២០០១ 

ប្កសួង្មហានផទ ប្កសួង្មហានផទ 

ប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ ប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមា នងិ្សាំណ្ង់្  

ក.អ.ជ ប្កសួង្អភិវឌឍន៍ជនបទ្ 

អ.ភ.  អង្គការភូមិ ញុ ាំ  

អង្គការ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល  

ប.ដ.ឯ ប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើឯកជន  

ផ.ប.ដ.វ.ច មផនការធប្បើប្បាស់ដើធដ្ឋយធប្បើវ ិ្ ើស្ថស្តសតចូលរមួ 

គធប្មាង្ គធប្មាង្កាំមណ្ទ្ប្មង់្ដើ្ាើរបស់ ម.ស.ម.ក 

របាយការណ៍្ របាយការណ៍្ធនះ មានចាំណ្ង្ធជើង្ថ្ន “ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិសមូហ
ភាពរបស់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពុជា” 

រដ្ឋា ភិបាល រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា  

សុើណូ្ហាយប្ដ ូ ប្ករមហុ៊នសុើណូ្ហាយប្ដូ (ធ មបូឌា) យូណាយ្ើេ 

ស.ដ.ស.ក សមបទនដើសង្គមកិចច 
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ប្ករមហុ៊នសាំរទឹ្ធ ប្ករមហុ៊នចាប់សាំរទឹ្ធ 

ធ សុើឌើ ប្ករមហុ៊នសុកហវើនធ សុើឌើ 

អនុប្កឹេយធល ៨៣ អនុប្កឹេយធល ៨៣ សតើពើនើេិវ ិ្ ើចុះបញ្ជ ើដើសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច 

ស.ប.ស.ស ធសចកតើប្បកាសជាសកលសតើពើសិទ្ធមិនុសស  

អ.ស.ប អង្គការសហប្បជាជាេិ  

ស.ប.ស.ស.ជ.ភ ធសចកតើប្បកាសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច 

ភ.ដ.ស.ហ.ជ.ភ ភាពជានដគូរវាង្អង្គការសហប្បជាជាេិនងិ្ជនជាេធិដើមភាគេិច  

អង្គការអភិរកសសេវនប្ព អង្គការសង្គមអភិរកសសេវនប្ព  



1 

មូលន័យសដងេប 

 

 កនុង្រយៈធពលបើទ្សវេសចុង្ធប្កាយធនះ ការរស់រានមានជើវេិរបស់ប្បជាជននិង្វបប្ម៌របស់ជនជាេធិដើម
ភាគេិចធៅពាសធពញពិភពធោក ប្េូវទ្ទ្ួលរង្ការគាំរាមកាំមហង្ ធដ្ឋយស្ថរមេេប្មូវការដើ្ាើនិង្្នធាន្មាជាេិ
មានការធកើនធឡើង្ខ្ា ាំង្។ និ ន ការសកលធោក ចាំធពាះភាពជាមាច ស់ដើ្ាើលកេណ្ៈឯកជន  មដលអនុញ្ញដ េឲិ្យមាន
ការធ្វើឯកជនភាវូនើយកមាធៅធលើដើនិង្្ន្ន្មាជាេិ ជាជាង្កមាសិទ្ធសិមូហភាព បានធ្វើឲ្យមានការបាំផ្លា ញជា
ពិធសសដល់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច។ សប្មាប់ជនជនធដើមភាគេិចជាធប្ចើន ការធប្បើប្បាស់ដើសមូហភាព 
មានស្ថរៈសាំខ្ន់ខ្ា ាំង្ណាស់សប្មាប់វបប្ម៌ប្បនពណ្ើ  អេតសញ្ញដ ណ្ និង្ជើវភាពរស់ធៅរបស់ពួកធគ។ ការធកើន
ធឡើង្ននេប្មូវការធៅធលើដើ្ាើនិង្្នធាន រមួជាមួយនឹង្ការរ ើកចធប្មើនមផនកធហដ្ឋា រច សមព័នធនិង្បធចចកវទិ្ា បាន
 ាំឲ្យសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចដ្ឋច់ប្សោល ទ្ទ្ួលរង្ផលប៉ះទ្ង្គិចជាមួយនឹង្ពភិពទ្ាំធនើប ឈានធៅរក
ផលវបិាកដ៏មហនតរាយោ៉ង្្ងន់្ងរ។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ ការធរ ើសធអើង្ធៅធលើជនជាេធិដើមភាគេិចនិង្ការផ្លេ់ពួកធគ
ធចញពើការសធប្មចចិេត បានធ្វើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលជាេសិធប្មចអនុម័េធៅធលើគធប្មាង្អភិវឌឍន៍្ាំៗមដលជាធរឿយៗ
ធប្ចើនមេលុកលុយចូលធៅធលើដើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច និង្ឈានធៅដល់ការរ ាំធោភបាំពាន្ងន់្ងរធលើសិទ្ធដិើ
្ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច។ ធហេុដូធចនះធហើយ ការមិនបានកាន់កាប់ធលើដើប្បនពណ្ើ និង្មដនដើប្បនពណ្ើ ធនះ គឺ
ជាបញ្ញា មួយកនុង្ចាំធណាមបញ្ញា ចមបង្ៗមដលជនជាេិធដើមភាគេិចកាំពុង្ប្បឈមមុ ធៅជុាំវញិពិភពធោក មដល
ធនះជាការគាំរាមកាំមហង្ដល់អេថិភាពរបស់ពួកធគ។  

 ការគាំរាមកាំមហង្ដល់អេថិភាពរបស់សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចធនះ បាន ាំឲ្យមានការធផ្លត េយក
ចិេតទុ្កដ្ឋក់កាន់មេធប្ចើនធឡើង្ ធៅធលើសិទ្ធរិបស់ជនជាេធិដើមភាគេិចធៅកនុង្ចាប់និង្ធោលនធោបាយអនតរ
ជាេិ ធដ្ឋយស្ថរមេពិភពធោកមសវង្រកការការពារវបប្ម៌និង្រធបៀបរស់ធៅដ៏ពិធសសរបស់ពួកធគ ក៏ដូចជាសិទ្ធិ
បុគគលមដលទ្ទ្ួលរង្ការប៉ះពាល់។ កនុង្ការអះអាង្អាំពើភាពង្ហយរង្ធប្ោះរបស់ជនជាេធិដើមភាគេចិនិង្េប្មូវការ
របស់ជាេទិាំង្ឡាយកនុង្ការចាេ់វធិានការធដើមបើធា ឲ្យមានការធោរពសទិ្ធរិបស់ពួកធគធ ះ ប្ករមការង្ហរអនតរ
ជាេិទក់ទ្ង្និង្កិចចការជនជាេិធដើមភាគេិចបានមលាង្ថ្ន “ជនជាេិធដើមភាគេិច ធៅមេមិនប្េូវបានធគយកចិេត
ទុ្កដ្ឋក់ធៅកនុ ង្សង្គម គឺពួកធគប្កើប្ក មានការអប់រ ាំេិចេួច ស្ថា ប់កនុ ង្វយ័ធកាង្ ទ្ាំនង្ជាធ្វើអេតឃាដ និង្ជាទូ្ធៅ
មានសុ ភាពអន់ជាង្ ប្បជាជនទាំង្ឡាយដនទ្ធទ្ៀេ”1 

 ធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ការរ ាំធោភបាំពានជាប្បព័នធធលើសិទ្ធដិើ្ាើ គជឺាការរ ាំធោភបាំពានសិទ្ធិមនុសសមដល
មានសភាពរ ើករាលដ្ឋលខ្ា ាំង្បាំផុេ ធពលបចចុបបននធនះ។ ជាពិធសស ជនជាេិធដើមភាគេិចកាំពុង្បាេ់បង់្ដើរបស់
ពួកធគកនុង្អប្តាមួយមដលប្េូវប្បកាសអាសនន ធដ្ឋយស្ថរមេការកាប់ធឈើកនុង្នប្ព ការទញយក្នធាន គធប្មាង្
                                                           

1
 ប្ករមការង្ហរកិចចការជនជាេិធដើមភាគេិចអនតរជាេិ “ពិភពជនជាេិធដើមភាគេិច ២០០៦” (២០០៦) http://bit.ly/21bgrsZ 

http://bit.ly/21bgrsZ
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ធហដ្ឋា រច សមព័នធកនុង្ប្ទ្ង់្ប្ទយ្ាំ ដូចជាការស្ថង្សង់្ទ្ាំនប់ទ្ឹកនងិ្ប្បព័នធបង្ាូរទ្ឹក ប្ពមទាំង្ការផតល់សមបទន
ដើសប្មាប់ការធ្វើអាជើវកមាកសកិមា។ ធទះបើជាមានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ភាពជាមាច ស់ដើសមូហភាពពើសាំណាក់ជនជាេិ
ធដើមភាគេិចជាធោលការណ៍្ កនុង្ប្បធទ្សកមពុជាក៏ធដ្ឋយ ក៏ការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាពសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេិ
ធដើមភាគេិច ធសទើរមេមិនមានធស្ថះធៅកនុង្ការអនុវេតជាក់មសតង្។ កនុង្ចាំធណាមសហគមន៍ជនជាេធិដើមចាំនួន 
៤៥៥2 មានមេសហគមន៍ចាំននួ ១១ បុ៉ធណាណ ះមដលអាចបាំធពញដាំធណ្ើ រការ និង្ចុះបញ្ជ ើដើរបស់ ាួនបានចប់សពវ
ប្គប់។  

 របាយការណ៍្ធនះពនិិេយធមើលឧបសគគកនុង្ការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាពសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគ
េិចធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធដ្ឋយមផនកធៅធលើទ្ិននន័យមដលគធប្មាង្ប្បមូលបាន។ របាយការណ៍្ធនះមានធោល
បាំណ្ង្ធលើកធឡើង្នូវមូលធហេុននកង្វះខ្េកនុង្ការអនុវេតការចុះបញ្ជ ើដើ្ាើសហគមន៍ និង្កាំនេ់នូវអនុស្ថសន៍
  សប្មាប់ដ្ឋក់ជូនដល់អនកពាក់ព័នធមដលអាចជួយធលើកកមពស់ការអនុវេតឲ្យបានប្បធសើរ ធដើមបើបធង្ាើនការ
ការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

 ជាំពូក១ (ធសចកតើធផតើម) ផតល់នូវទ្ិដាភាពទូ្ធៅសធង្េបអាំពើស្ថថ នភាពដើ្ាើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា តាមរយៈការ
ធរៀបរាប់អាំពើស្ថថ នភាពសិទ្ធដិើ្ាើ មុននងឹ្ផតល់នូវទ្ិដាភាពទូ្ធៅអាំពើជនជាេធិដើមភាគេចិកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្ការ
គាំរាមកាំមហង្មដលពួកធគប្បឈមចាំធពាះសុវេថិភាពននការកាន់កាប់ដើ្ាើ។  

 ជាំពូក២ (សទិ្ធដិើ្ ាើជនជាេធិដើមភាគេចិកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា) បង្ហា ញអាំពើស្ថថ នភាពសិទ្ធដិើ្ ាើជនជាេធិដើម
ភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធដ្ឋយពិនិេយធៅធលើសិទ្ធិនិង្កាេពវកិចចថ្នន ក់ជាេិនិង្អនតរជាេជិាប់ទក់ទ្ង្មដលអាច
អនុវេតបាន។ មានការោេប្េដ្ឋង្ថ្ន កនុង្ការអនុវេតជាក់មសតង្ ការអនុវេតចាប់ពាក់ព័នធធដ្ឋយភាពទ្ន់ធ ាយ 
បានទុ្កឲ្យសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចជាធប្ចើន វះខ្េសុវេថិភាពកាន់កាប់ មដលជាធហេុធ្វើឲ្យមានភាព
ង្ហយរង្ធប្ោះធដ្ឋយស្ថរការទ្ស្ត ទ នចាប់ដើនិង្ការបាេ់បង់្កមាសិទ្ធ។ិ 

 ជាំពូក៣ (ធោលបាំណ្ង្ វសិ្ថលភាព នងិ្វ ិ្ ើស្ថស្តសត) បង្ហា ញអាំពើធោលបាំណ្ង្ននការប្ស្ថវប្ជាវ វ ិ្ ើស្ថស្តសត 
មដលបានធប្បើឧបករណ៍្សប្មាប់ទ្ទ្ួលព័េ៌មានសប្មាប់របាយការណ៍្ធនះ រមួទាំង្មដនកាំណ្េ់ននការប្ស្ថវប្ជាវ
ធនះផង្មដរ។  

 ជាំពូក៤ (ឧបសគគចាំធពាះការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាព) បង្ហា ញអាំពើករណ្ើ សិកាមដលធប្ជើសធរ ើសសប្មាប់ការ
ប្ស្ថវប្ជាវធនះ និង្បង្ហា ញអាំពើលទ្ធផលននការប្ស្ថវប្ជាវ។ លទ្ធផល ោេប្េដ្ឋង្នូវឧបសគគជាធប្ចើនកនុង្ការចុះ

                                                           

2
 ធនះជាចាំននួភូមិមដលជនជាេិធដើមភាគេិចរសធ់ៅ ធដ្ឋយដកប្សង្់ធចញពើស្ថរាចរណ៍្កនុង្ឆ្ន ាំ២០០៩ “នើេិវ ិ្ ើនិង្វ ិ្ ើស្ថស្តសតសប្មាបអ់នុ
វេតធោលនធោបាយជាេិសតើពើការអភិវឌឍននិ៍ង្ការកាំណ្េអ់េតសញ្ញដ ណ្កមាសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច” កប៏៉ុមនត មានអនកមយួចាំននួ
មដលធជឿថ្នចាំននួពិេប្បាកដ មានធប្ចើនជាង្ធនះ 
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បញ្ជ ើដើសមូហភាព មដលបង្ាធឡើង្ធដ្ឋយេួអង្គធផសង្ៗោន មដលមានការពាក់ព័នធធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការបមនថមពើធលើនើេិ
វ ិ្ ើសាុប្គស្ថា ញនិង្េឹង្មេង្ ប្ពមទាំង្ការអនុវេតចាប់ធដ្ឋយភាពទ្ន់ធ ាយ។  

 ជាំពូក៥ (ធមធរៀនថ្នន ក់េាំបន់) ពិនិេយធលើករណ្ើ សកិាមដលធចញមកពើេាំបន់អាសុើខ្ង្េបូង្ ធដើមបើរ ាំធលច
នូវការអនុវេតលែៗ  កនុង្ការការពារសិទ្ធិដើ្ ាើជនជាេធិដើមភាគេិច និង្ប៉ាន់ប្បមាណ្អាំពើភាពជាប់ទក់ទ្ង្របស់វា
ធៅកនុង្បរបិទ្កមពុជា។ 

 ជាំពូក៦ (សននដិ្ឋា ន នងិ្អនុស្ថសន៍) សធង្េបលទ្ធផលសាំខ្ន់ៗមួយចាំនួនធចញពើការប្ស្ថវប្ជាវធនះ 
ធហើយមផែកធៅធលើចាំណុ្ចទាំង្អស់ធនះ ផតល់នូវអនុស្ថស្ថន៍ជាក់ោក់មួយចាំននួដល់ភាគើពាក់ព័នធធផសង្ៗ រមួ
មាន រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា(“រដ្ឋា ភិបាល”) ប្ករមហុ៊នមដលកាំពុង្ប្បេិបេតិការធៅកនុង្េាំបន់ជនជាេិធដើមភាគេិច 
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល និង្នដគូអភិវឌឍន៍ មដលកាំពុង្ធ្វើការជួយធប្ជាមមប្ជង្ដល់ការចុះបញ្ជ ើដើជនជាេធិដើម
ភាគេិច នងិ្ដល់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមដរ។ អនុស្ថសន៍ទាំង្ធនះ មានធោលបាំណ្ង្សប្មួលដល់
ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាព ធហើយធដើមបើធា ឲ្យមានសុវេថិភាពកាន់កាប់ដើ្ាើកាន់មេប្បធសើរសប្មាប់សហគម
ន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។  
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១. ដសចកតីដផតើម 

 

១.១ ទិដឋភាពទូដៅននស្ថថ នភាពដីធ្លីដៅកមពុជា 

 ធសរ ើភាវូបនើយកមាធសដាកិចច ការពប្ង្ើកការ ាំធចញោ៉ង្រហ័ស នងិ្កាំធណ្ើ នវនិិធោគទុ្នបរធទ្ស កនុង្     
រយៈធពលពើរទ្សវេសចុង្ធប្កាយធនះ បាន ាំឲ្យមានេប្មូវការដើ្ាើោ៉ង្ខ្ា ាំង្ធៅកមពុជា។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 
បានអនុញ្ញដ េឲ្យមានការជួលដើកនុង្ទ្ាំហា្ំ ាំសប្មាប់ផលប្បធោជន៍ពាណិ្ជជកមា តាមរយៈសមបទនដើធសដាកិចច។ 
ភាពធប្េៀម ាួនរបស់រដ្ឋា ភិបាលកនុង្ការមបង្មចកដើ្ាើធឡើង្វញិ រមួជាមួយនឹង្អសុវេថិភាពននការកាន់កាប់ដើ្ាើ 
ធដ្ឋយស្ថរមេកង្វះកមាសិទ្ធបិ្សបចាប់ោ៉ង្រ ើករាលដ្ឋល នងិ្នើេរិដាដ៏ទ្ន់ធ ាយផង្ធ ះ បានសប្មួលដល់ការ
ចាប់យកដើនិង្ការបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយបង្េាំោ៉ង្ធប្ចើន។ សមបទនដើធសដាកចិច អនុញ្ញដ េឲ្យអនកទ្ទ្ួលផលជួលដើ
មដលមានរដាជាមាច ស់រហូេដល់ធៅ ១០.០០០ ហចិតាសប្មាប់ធប្បើប្បាស់កនុង្វស័ិយកសិកមាមបបឧសាហកមា 
សប្មាប់រយៈធពលអេបិរមា ៩៩ឆ្ន ាំ3 ធទះបើជា ធពលលាើៗធនះ រដ្ឋា ភិបាលបានប្បកាសអាំពើធចេ កនុង្ការកាេ់
បនថយកិចចសនាសមបទនដើធសដាកិចចជាបនតប ទ ប់ឲ្យមកធៅសល់ប្េឹមមេ៥០ឆ្ន ាំក៏ធដ្ឋយ។4 ធបើធោង្តាមអនុ
ប្កឹេយធល  ១៤៦ សតើពើសមបទនដើធសដាកិចច មដលបញ្ដេតធិៅធលើសមបទនដើធសដាកិចចធ ះ សមបទនដើធសដាកចិច
ទាំង្អស់ប្េវូមេបាំធពញប្េឹមប្េូវតាមលកេ ណ្ឌ មដលមានប្ស្ថប់មុននឹង្ទ្ទ្ួលបានសមបទដើធសដាកិចច។ លកេ ណ្ឌ
ទាំង្ធ ះរមួមានដូចជាការបាំធពញរចួរាល់នូវការវាយេនមាផលប៉ះពាល់សង្គមនិង្បរសិ្ថថ ន ការផតល់ដាំធណាះ
ប្ស្ថយសប្មាប់ការផ្លា ស់ទ្ើលាំធៅមដលមិនេប្មូវឲ្យមានការផ្លា ស់ទ្ើលាំធៅធដ្ឋយមិនសា័ប្គចិេតធឡើយ ប្ពមទាំង្ការ
ពិធប្ោះធោបល់ជាស្ថធារណ្ៈជាមួយភាគើពាក់ព័នធ ធដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាំង្សហគមន៍មដលរង្ការប៉ះពាល់។5 
បុ៉មនត កនុង្ការអនុវេតជាក់មសតង្ សមបទនដើធសដាកចិចប្េូវបានផតល់ធដ្ឋយមិនបានបាំធពញតាមលកេណ្វនិិចឆ័យមបប
ធនះធទ្។ មានការប៉ាន់ប្បមាណ្ថ្នដើធប្ចើនជាង្ ២ ោនហចិតាធៅកមពុជា ប្េូវបានផតល់ឲ្យតាមរយៈសមបទនដើ
ធសដាកិចចដល់ប្ករមហុ៊នបរធទ្សនិង្កនុង្ប្សរក ក៏ដូចជាផតល់ធៅឲ្យអនកនធោបាយមានប្ទ្ពយ្នធប្ចើនសប្មាប់ធ្វើ
សកមាកសិកមា-ឧសាហកមា។6   

 បមនថមពើធលើសមបទនដើធសដាកិចច សកមាភាពអភិវឌឍមដលបានធសនើធឡើង្ធផសង្ធទ្ៀេ ប្េវូបានផតួចធផតើម
ធឡើង្មដលបានប៉ះពាល់ោ៉ង្្ងន់្ងរដល់សិទ្ធដិើ្ាើរបស់ពលរដាកនុង្ប្បធទ្សកមពជា។ ដើ ២ ោនហចិតាធផសង្ធទ្ៀេ 
បានទ្ទ្ួលរង្ផលប៉ះពាល់ធដ្ឋយស្ថរសមបទនមរ ៉ និង្មានការកស្ថង្ទ្ាំនប់វារ ើអគគើសនើ្ ាំៗោ៉ង្ធហាចណាស់

                                                           

3
 ចាបភូ់មិបាល មាប្តា៦១ 

4
 ធសចកតើមលាង្ការណ៍្ធល ៦៨៣ ចុះនលងទ្ើ២៨ កកាដ្ឋ ២០១៥ ធចញធដ្ឋយប្កសងួ្បរសិ្ថថ នបានប្បកាសថ្ន តាមធោលការណ៍្ រដ្ឋា ភិបាល
បានសធប្មចបនថយកិចចសនាសមបទនដើធសដាកិចចឲ្យមកធៅប្េឹម៥០ឆ្ន ាំ 
5
 អនុប្កឹេយធល  ១៤៦ សតើពើសមបទនដើធសដាកិចច អនប្ក/បក (ម ២៧ ម ន្ូ ឆ្ន ាំ២០០៥) 

6
 អង្គការលើកាដូ “សមបទនធៅកមពុជា” (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/1LdkawE 

http://bit.ly/1LdkawE


5 

ចាំនួន ៩7 មដលគាំរាមកាំមហង្ ាំឲ្យមានទ្ឹកជាំនន់ធៅធលើនផទដើដ៏្ាំពាសធពញប្បធទ្ស។ ជាលទ្ធផល ការបាំពានសិទ្ធិ
ដើ្ាើសថិេធៅកនុង្ចាំធណាមការរ ាំធោភបាំពានសិទ្ធិមនុសសមដលរ ើករាលដ្ឋលជាង្ធគកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធពល
បចចុបបនន មដលទ្ទ្ួលរង្ោ៉ង្ខ្ា ាំង្ធដ្ឋយប្ករមង្ហយរង្ធប្ោះនិង្ប្ករមមដលធគផ្លេ់ធចញធៅកនុង្សង្គម។  

 តាមរយៈការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់បញ្ញា ជុាំវញិសមបទនដើ្ាើធនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានធចញការផ្លែ កផតល់    
សមបទនដើធសដាកិចចធៅនលងទ្ើ៧ ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ តាមរយៈបទ្បញ្ញជ  ០១ ។ បទ្បញ្ញជ ធនះហាមឃាេ់
ទ្ទ្ួលការផតល់សមបទនដើធសដាកិចចបមនថមធទ្ៀេ ធហើយអាំពាវ វឲ្យមានការពិនិេយធឡើង្វញិធៅធលើសមបទនដើ
ធសដាកិចចមដលមានប្ស្ថប់កនុង្ធពលបចចុបបននធនះ។8 កនុង្ម សើហា ឆ្ន ាំ២០១៤ រដ្ឋា ភិបាលបានបធង្ាើេគណ្ៈកមាការ
អនតរប្កសួង្កនុង្ការពិនិេយ កាំណ្េ់ប្ពាំ និង្វាយេនមាសមបទនដើធសដាកិចច9 មដលមានភារកចិចពិនិេយធៅធលើសមបទ
នដើធសដាកិចច និង្ដកហូេមកវញិនូវដើប្ករមហុ៊នមដល កខ្នអនុវេតតាមលកេ ណ្ឌ មដលមានមចង្ធៅកនុង្កិចចស
នា។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៤ សមបទនចាំនួន ២៤ ប្េវូបានដកហូេ ឬកាេ់បនថយកនុង្ទ្ាំហាំសរុបចាំនួន ២០២.២១០ 
ហចិតា កនុង្ធ េតចាំនួន ១១ ធដ្ឋយស្ថរមេការមិនអនុវេតតាមចាប់។10  

  ក៏បុ៉មនត ភាគធប្ចើនននសមបទនដើធសដាកិចចមដលប្េូវបានផតល់ឲ្យធប្កាមកាលៈធទ្សៈចាប់មិនចាស់ោស់
ទាំង្ធ ះ ធៅមេមិនទន់មានការពិនិេយធឡើង្វញិធៅធឡើយធទ្។ ធនះគឺភាគធប្ចើនធដ្ឋយស្ថរមេអាំធពើពុករលួយ
មដលរ ើករាលដ្ឋលកនុង្ចាំធណាមអនក្ាំមានអាំណាចធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា មដលបធណាត យឲ្យេួអង្គឯកជនប្បប្ពឹេត
អាំធពើរ ាំធោភបាំពានសិទ្ធិមនុសស រមួទាំង្និទ្ណ្ឌ ភាព។ មានការប៉ាន់ប្បមាណ្ថ្ន ២០% ននដើសរុបមដលប្េូវបាន
មបង្មចកតាមរយៈសមបទនដើធសដាកិចចធនះ ប្េូវកាន់កាប់ធដ្ឋយសមាជិកប្ពឹទ្ធសភាននគណ្បកសប្បជាជនកមពុជា
កាំពុង្កាន់អាំណាច11មេប្បាាំរូបបុ៉ធណាណ ះ មដលធនះជាការចង្ែុលបង្ហា ញអាំពើទ្ាំហាំអាំធពើពុករលួយធៅកនុង្ប្បធទ្ស។ 
ជាង្ធនះធទ្ៀេ សមបទនដើធសដាកិចច និង្គធប្មាង្ធហដ្ឋា រច សមព័នធជាធប្ចើន ធ្វើឲ្យសកមាភាពកាប់ធឈើមានការ
ធកើនធឡើង្ ធដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាំង្ការការធឈើ ុសចាប់មដរ12 មដលវាធ្វើឲ្យកាន់មេមានការប៉ះពាល់ធៅធលើសិទ្ធិដើ្ ាើ
និង្បណាត លឲ្យមានវវិាទ្។ ចាំណ្ង្រវាង្សមបទនដើនិង្ការកាប់ធឈើ ុសចាប់ ប្េូវបានអេើេអនករាយការណ៍្

                                                           

7
 ស្ថរ៉ា មើលើន “និសារណ្កមា៖ ការកាបធ់ឈើធដ្ឋយ ុសចាប ់ធៅកនុង្ប្សធមាលននអភិបាលនិង្ការវនិិធោគឆាង្ប្បធទ្ស” ការសិកាវភិាគ
អាសុើ វ ៉ុល៤៧ ធល ២ (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥) 
8
 បទ្បញ្ញជ  ០១ នលងទ្ើ៧ ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ សតើពើវធិានការពប្ងឹ្ង្និង្បធង្ាើនប្បសិទ្ធភាពននការប្គបប់្គបសមបទនដើធសដាកិចច 

9
 ធសចកតើសធប្មចធល  ១២៥ សសរ នលងទ្ើ១៨ ម សើហា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតើពើការបធង្ាើេគណ្ៈកមាការអនតរប្កសងួ្កនុង្ការពិនិេយ កាំណ្េប់្ពាំ 
និង្ប៉ានប់្បមាណ្សមបទនដើធសដាកិចច 
10

 អង្គការអាដហុក “ដើរបសអ់នកណា? របាយការណ៍្សតើពើស្ថថ នភាពសិទ្ធិដើ ា្ើធៅកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៤ និង្ពាកក់ណាត លទ្ើមយួននឆ្ន ាំ២០១៥ 
(ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥) 
11

 គាូបល៊វុ ើេធណ្ស “អនកជាំនញួមដលកានក់ាបម់យួមផនកននឧសាហកមាធៅស៊ូ” វ ិ្ ើមដលប្ករមហុ៊នធវៀេណាម និង្ហរិញ្ដ្ិការ ើអនតរជាេិកាំពុង្
 ាំមុ កនុង្វបិេតិចាមយកដើ ា្ើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្ឡាវ (ម មិ  ឆ្ន ាំ២០១៣) http://bit.ly/1HgC1V8 
12

 ស្ថរ៉ា មើលើន “និសារណ្កមា៖ ការកាបធ់ឈើធដ្ឋយ ុសចាប ់ធៅកនុង្ប្សធមាលននអភិបាលនិង្ការវនិិធោគឆាង្ប្បធទ្ស” ការសិកា
វភិាគអាសុើ វ ៉ុល៤៧ ធល ២ (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥) 

http://bit.ly/1HgC1V8
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ពិធសសសតើពើស្ថថ នភាពសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា គឺធោកសូរោិសូ៊បឺ៊ឌើ បានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ធៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០១២ ធដ្ឋយ
កេ់សាំោល់ថ្ន «សមបទនិកជាធប្ចើន ប្បេិបេតិការធៅពើធប្កាយរ ាំង្ននភាពសមាង េ់»។13  

វបប្ម៌ននអាំធពើពុករលួយកនុង្ប្បធទ្សកមពុជាមដលសប្មួលដល់សកមាភាពលួចោក់ ុសចាប់ទាំង្ធនះ 
បាន ាំឲ្យប្បធទ្សធនះប្េូវបានចាេ់ថ្នន ក់ធល ធរៀង្ទ្ើ១៥០ ននប្បធទ្សចាំនួន១៦៨ ធដ្ឋយលិបិប្កមការយល់
ធ ើញអាំពើអាំធពើពុករលួយកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់អង្គការេមាា ភាពអនតរជាេិ។14 ជាពិធសស ការផតល់ពនិទុទបមដលឆាុះ
បញ្ញច ាំង្អាំធពើភុករលយួដ៏រាលដ្ឋលធៅកនុង្ប្បព័នធយុេតិ្ម៌របស់ប្បធទ្សកមពុជា ដូចបានបង្ហា ញធៅកនុង្លិបិប្កមសតើ
ពើនើេិរដារបស់គធប្មាង្កមាវ ិ្ ើយុេតិ្ម៌ពភិពធោក មដលបានធចញផាយពើការវាយេនមាធៅធលើវស័ិយយុេតិ្ម៌នន 
បណាត ប្បធទ្សនើមួយៗបានដ្ឋក់ចាំណាេ់ថ្នន ក់ប្បធទ្សកមពុជាសថិេធៅកនុង្ធល ធរៀង្ទ្ើ ៩៨ កនុង្ចាំធណាមប្បធទ្ស
ចាំនួន ១០២។15 អាំធពើពុករលួយធៅកនុង្ប្បព័នធយុេតិ្ ម៌ ាំឲ្យមានកង្វះខ្េជាទូ្ធៅកនុង្ការប្បេិបេតិ នងិ្ការអនុវេត
ចាប់ និង្បទ្បញ្ញជ ពាក់ព័នធ  ។ បមនថមធលើធនះ អាំធពើពុករលយួដ៏រាលដ្ឋលធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ក៏គឺជាកតាត
ោ៉ង្ចមបង្មួយមដលធ្វើឲ្យប្បជាជនធប្ចើនមេប្េូវបានបដិធស្កនុង្ការផតល់ឲ្យនូវដាំធណាះប្ស្ថយមដលធពញចិេត
ធៅធលើជធមាា ះដើ្ាើមដលពាក់ព័នធនឹង្ពួកធគធឡើយ ធទះបើជាមានវេតមានយនតការធដ្ឋះប្ស្ថយដើ្ាើមួយចាំនួនធៅកនុង្
ប្បធទ្សកមពុជាក៏ធដ្ឋយ។16 ធទះបើជាតាមប្ទ្ឹសតើ យនតការទាំង្អស់ធនះប្េូវបានបធង្ាើេធឡើង្ធដើមបើការពារសិទ្ធដិើ្ាើ
របស់ពលរដាក៏ធដ្ឋយ ក៏កនុង្ការអនុវេតជាក់មសតង្ ធគដឹង្ថ្នមានការលធមែៀង្ធៅរកអនក្ាំអនកមាន។  

១.២ ទិដឋភាពទូដៅននសហគមនជ៍នជាតដិដើមភាគតចិដៅកមពុជា 
 មានការប៉ាន់ប្បមាណ្ថ្ន មានប្បជាជនជាេិធដើមភាគេចិចាំនួនជាង្ ៣៧០ោន ក់ មដលកាំពុង្រស់ធៅ
កនុង្ប្បធទ្សចាំនួនប្បមហល៩០ ធៅទូ្ទាំង្ពិភពធោក។ និយមន័យជាផាូវការមដលកាំណ្េ់ថ្នអវើធៅជា “ជនជាេិ
ធដើមភាគេិច” មិនទន់ប្េូវបានអនុម័េធដ្ឋយអង្គការសហប្បជាជាេធិៅធឡើយធទ្ ធដ្ឋយស្ថរមេចប្មរះភាពននជន
ជាេិធដើមភាគេិចធៅកនុង្ពិភពធោក។ បុ៉មនត មបរជាមានការបធង្ាើេធឡើង្នូវវកយស័ពទ ”ជនជាេធិដើមភាគេិច” មបប
ទ្ាំធនើបនងិ្មានការយល់ដឹង្ទាំង្អស់ ។ និយមន័យធនះរមួបញ្ចូ លទាំង្មនុសសមដលមានប្បវេតពូិជពង្សជាង្ពាក់
ព័នធបនតជាមួយនឹង្សង្គមមុនអាណានិគមនិង្មុនធពលមានអនកមកតាាំង្ទ្ើលាំធៅមដលអភិវឌឍធៅធលើមដនដើរបស់
ពួកធគ អនកមដលមានប្បព័នធសង្គម ធសដាកចិច ឬនធោបាយធដ្ឋយមឡក  ប្ករមមដលបធង្ាើេធឡើង្មិនមានការប្គបដ
ណ្ត ប់ធៅកនុង្សង្គម ការកាំណ្េ់ ាួនឯង្ និង្ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ នងិ្ទ្ទ្ួលយកធដ្ឋយសហគមន៍របស់ពួកធគ កនុង្ឋានៈ
ជាជនជាេធិដើមភាគេិច រកាភាស្ថ វបប្ម៌ និង្ជាំធនឿធដ្ឋយមឡករបស់ ាួន នងិ្មានចាំណ្ង្ខ្ា ាំង្ធៅនឹង្ទ្ឺកដើនិង្

                                                           

13
 សូរោិស៊ូប៊ឌឺើ “របាយការណ៍្របសអ់នករាយការណ៍្ពិធសសសតើពើស្ថថ នភាពសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា” (២៤ ម កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១២) 

http://bit.ly/1kUyGln 
14 អង្គការេមាា ភាពអនតរជាេិ “លិបិប្កម ២០១៥ សញ្ញដ ននអាំធពើពុករលយួ” (មករា២០១៦)http://bit.ly/1JKBrkS 
15

 គធប្មាង្កមាវ ិ្ ើយុេតិ្ុមពិ៌ភពធោក “លិបិប្កម២០១៥ (២០១៥) http://bit.ly/1cwTwCz 
16

 សប្មាបព់េ័ម៌ានបមនថមអាំពើភាព វះចធ ា ះននយនតការធដ្ឋះប្ស្ថយវាវាទ្ សូមអាន ម.ស.ម.ក “បរាជយ័ននយនតការធដ្ឋះប្ស្ថយវវិាទ្ដើ ា្ើ” 
(កាំណ្េព់េ័ម៌ានសធង្េប) (ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤) http://bit.ly/12zx4nE 

http://bit.ly/1kUyGln
http://bit.ly/1JKBrkS
http://bit.ly/1cwTwCz
http://bit.ly/12zx4nE
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្នធាន្មាជាេធិៅជុាំវញិ ាួន និង្ប្ពមធប្ពៀង្រកានិង្បធង្ាើេធឡើង្វញិនូវបរសិ្ថថ នបុពវបុរសនិង្ប្បព័នធមដលមាន
លកេណ្ៈជាមនុសសនិង្សហគមន៍ធដ្ឋយមឡក។17 

 កនុង្ប្បធទ្សកមពុជា មានជនជាេធិដើមភាគេិចចាំនួន ១៩០.០០០ ក់ មដលប្េូវនឹង្ ១,៤ ភាគរយនន
ប្បជាជនសរុបកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។18 ចាំនួនជនជាេធិដើមភាគេចិធៅកមពុជាមាន ២៤ ប្ករមធផសង្ោន ដូចជា ចារ៉ាយ 
ធប្ៅ កាធវេ ប្គឹង្ លុន ពនង្ (ភាស្ថធដើមធៅថ្នពូ នង្) ធសទៀង្ គួយ និង្ប្ករមធផសង្ធទ្ៀេ ធហើយមកដល់ធពល
បចចុបបននធនះ ភាស្ថជនជាេិភាគេិចចាំនួន២៣ ប្េូវបានធគកាំណ្េ់។19 ជនជាេធិដើមភាគេិចធៅកមពុជារស់ធៅកនុង្
ធ េត ១៥ ននធ េតទាំង្២៤20ធៅកនុង្ប្បធទ្សធនះ ធទះបើជាជនជាេធិដើមភាគធប្ចើនរស់ធៅធ េតភាគឦស្ថនដូចជា
ធ េតរេនគើរ ើនិង្មណ្ឌ លគើរ ើក៏ធដ្ឋយ។21 សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចជា្មាតារស់ធៅកនុង្ភូមសិវ័យេ័មដល
ធរៀបចាំធដ្ឋយ ាួនឯង្ ប្គប់ប្គង្ធដ្ឋយប្ករមមនុសសចាស់ មដលទ្ទ្លួ ុសប្េូវកនុង្ការមលរកាសនតិភាពនិង្សណាត ប់
ធាន ប់ធៅកនុង្ចាំធណាមពួកធគ និង្កាេ់ធសចកតើធដ្ឋយមផែកធៅធលើចាប់ប្បនពណ្ើ កនុង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ ធៅធពលវវិាទ្
ធកើេធឡើង្។22  

 តាមប្បនពណ្ើ ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ចិញ្ច ឹមជើវេិតាមរយៈការដ្ឋាំដុះធលើដើនប្ព ធប្បើប្បាស់
បធចចកធទ្សមដលធគធៅថ្នការធ្វើកសិកមាវលិជុាំ។23 ពួកធគក៏បរបាញ់សេវនប្ពនិង្ប្បមូលអនុផលនប្ពធឈើ រមួមាន
ដូចជា មផាធឈើ ទ្កឹ ាុ ាំ ផ្លា  ផសេិ និង្ជ័រទ្ឹក។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ ជាំធនឿ ប្បនពណ្ើ  និង្អេតសញ្ញដ ណ្របស់សហគមន៍
ជនជាេធិដើមភាគេិច មានចាំណ្ង្ជិេសនិទ្ធធៅនឹង្ដើ។ ដើ្ាើជាពិធសសគឺនប្ពមដលជាទ្ើធោរពសកាា រៈដ៏សាំខ្ន់ដល់
វញិ្ញដ ណ្ ័នធដូនតារបស់ពួកធគនិង្អារុកេអារកេអនកតា។ ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ជាមួយដូនតានិង្ជាមួយប្ពលឹង្អារុកេអារកេ
ទាំង្ធនះបធង្ាើេបានជាអេតសញ្ញដ ណ្នងិ្ប្ពលឹង្វបប្ម៌ដ៏សាំខ្ន់របស់សហគមន៍។ តាមពិេធៅ វាជាការលាំបាក
ណាស់សប្មាប់ប្បជាជនមដលមិនមមនជាជនជាេធិដើមភាគេចិកនុង្ការយល់អាំពើចាំណ្ង្សែិេរមួេមដលជនជាេិ
ធដើមភាគេិចមានជាប់ជាមួយនឹង្ដើ។ ហាក់ដូចជាកង្វះខ្េការយល់ដឹង្អាំពើចាំណ្ង្ដ៏ពិធសសរវាង្ជនជាេិធដើម
                                                           

17
 ធវទិ្កាអចិនស្តនតយអ៍ង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើបញ្ញា ជនជាេិធដើមភាគេិច “សមយ័ប្បជុាំធលើកទ្ើ៥ សោកបប័្េពេ័ម៌ាន១៖ ជនជាេិធដើម
ភាគេិចនិង្អេតសញ្ញដ ណ្” http://bit.ly/1mOcHLo 
18

 ធវទិ្កាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលននកមពុជា “ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពុជា” (ម ធមស្ថ ឆ្ន ាំ២០០៦) http://bit.ly/21tZ1rr 
19

 អ៊ាន មបេ “ជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្ដើ ា្ើ៖ ការធប្បៀបធ្ៀបបណ័្ណកមាសិទ្ធិដើសហគមន៍និង្ឥទ្ធិពលធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជានិង្ឡាវ” ទ្សស
នៈអាសុើប៉ាសុើហវិក  វ ៉ុល ៥៤ ធល  ៣ (ម ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣) 
20

 ឡូរ៉ាម៉ាកធ ើចណឺ្ “រសធ់ៅជាយសង្គម៖ អាំពើស្ថថ នភាពនិង្ទ្ើតាាំង្របសនិ់គមជននិង្ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពូជា” មូលនិ ើ្មហ៊នរចិ
បូលសទើហវសទង្ ់កមពុជា (ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/1XFN911 
21

 ធវទិ្កាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលននកមពុជា “ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពុជា” (ម ធមស្ថ ឆ្ន ាំ២០០៦) http://bit.ly/21tZ1rr 
22

 ឡូរ៉ាម៉ាកធ ើចណឺ្ “រសធ់ៅជាយសង្គម៖ អាំពើស្ថថ នភាពនិង្ទ្ើតាាំង្របសនិ់គមជននិង្ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពូជា” មូលនិ ើ្មហ៊នរចិ
បូលសទើហវសទង្ ់កមពុជា (ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/1XFN911 
23

 ប្េូវបានសាំធៅធៅធលើកសិកមាវលិជុាំ។ ធនះគឺជាទ្ប្មង្ម់យួននកសិកមាវលិជុាំមដលធគឈូសឆ្យដើសប្មាប់ធ វ្ើការដ្ឋាំដុះ ជា្មាតា តាមរ
យៈការកាេ់និង្ដុេរុកេជាេិទាំង្ឡាយ ធហើយប ទ ប់មកដ្ឋាំដុះមយួរយៈធពល ាើ មុនធពលមដលធបាះបង្ដ់ើធ ះធចាល ធហើយធៅរកេាំនប់លាើ
មយួធទ្ៀេ រហូេដលធ់ពលដល់ធពលមដលជើវជាេិដើធកើេមានធឡើង្វញិតាម្មាជាេិ។ 

http://bit.ly/1mOcHLo
http://bit.ly/21tZ1rr
http://bit.ly/1XFN911
http://bit.ly/21tZ1rr
http://bit.ly/1XFN911


8 

ភាគេិចធៅនឹង្ដើធនះធហើយមដលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដ៏មហនតរាយសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិដូច
មដលធអរ ើកា អាធរន៉ើដ្ឋស អេើេអនករាយការណ៍្ពិធសសសតើពើការការពារសមបេតវិបប្ម៌ និង្កមាសិទ្ធបិញ្ញដ របស់ជន
ជាេិធដើមភាគេិចបានធលើកធឡើង្ថ្ន “ការធ្វើឲ្យ ូចបង្ប់នតិចមតង្ៗធៅធលើសង្គមរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិចទាំង្
ធនះអាចរកធ ើញថ្នមានេប្មរយពាក់ព័នធនឹង្ការមិនទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ដប៏្ជាលធប្ៅមដលជនជាេិធដើមភាគ
េិចមានជាប់ជាមួយនឹង្ដើ មដនដើ និង្្នធានរបស់ពួកធគ ...”24 

 កនុង្រយៈបុ៉ ា នឆ្ន ាំលាើៗធនះ ធហដ្ឋា រច សមព័នធមដលប្េូវបានមកលមែឲ្យប្បធសើរធឡើង្ធ ះ បានជួយឲ្យ   
សហប្ោសពាណិ្ជជកមាចូលធៅដល់េាំបន់ដ្ឋច់ប្សោលមដលពើមុនមិនអាចចូលធៅដល់ ធៅកនុង្ប្បធទ្សធនះ 
មដលមានអនករស់ធៅភាគធប្ចើនជាជនជាេិធដើមភាគេចិ។ ធហេុដូធចនះធហើយ ប្បជាជនជាជនជាេិធដើមភាគេចិ 
មដលជាទូ្ធៅរស់ធៅកមនាង្មដលសាំបូរ្នធានធៅកនុង្ប្បធទ្សធ ះ កាន់មេមានភាពង្ហយរង្ធប្ោះធប្ចើនធឡើង្ៗ
ធដ្ឋយស្ថរការចាប់ដើ ការកាប់បាំផ្លា ញនប្ពធឈើ នងិ្គាំ បមផនកពាណិ្ជជកមា។ ការផតល់អាទ្ិភាពធៅធលើគធប្មាង្
អភិវឌឍន៍ធហដ្ឋា រច សមព័នធខ្ន េ្ាំ និង្ការជួលសមបទនដើធៅកនុង្េាំបន់មដលជនជាេធិដើមភាគេិចរស់ធៅតាម
មបបប្បនពណ្ើ ទាំង្ធនះ បានគាំរាមកាំមហង្ដល់ជើវភាពរស់ធៅវបប្ម៌ និង្អេតសញ្ញដ ណ្របស់សហគមន៍ជនជាេិ
ធដើមភាគេិច។ ដូចមានកេ់សមាគ ល់ធដ្ឋយអង្គការសហប្បជាជាេកិនុង្ឆ្ន ាំ២០០៧ ថ្ន “ការដកហូេដើរបស់ជន
ជាេិធដើមភាគេិចតាមរយៈការផតល់សមបទនដើធសដាកិចចនិង្សមបទនធផសង្ៗធទ្ៀេ គឺកាំពុង្មេធ្វើឲ្យចុះធ ាយ
ដល់សមេថភាពរបស់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុ ង្ការចុះបញ្ជ ើកមាសិទ្ធិសមូហភាពធៅធលើដើប្បនពណ្ើ  និង្
ដល់ការពប្ងឹ្ង្សិទ្ធិរបស់ពួកធគកនុ ង្ការទ្ទ្ួលបានដើ្ាើតាមចាប់ភូមិបាល”។25 ការផ្លា ស់បតូរដ៏ឆ្ប់រហ័សមបបធនះ
ចាំធពាះបរសិ្ថថ នកាំពុង្មេធកើេធឡើង្ធៅកនុង្បរបិទ្មដលជាភាស្ថជាេជិនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជាធប្ចើន
មេសថិេកនុង្ភាពអនកេរកមាននភាស្ថជាេិគឺភាស្ថម ារ និង្ជាបរបិទ្មដលអភិបាលកិចចមូលដ្ឋា នដ៏ទ្ន់ធ ាយ និង្ក
ង្វះេមាា ភាពបានបង្ាឧបសគគដ៏្ងន់្ងរចាំធពាះការចូលរមួរបស់ជនជាេធិដើមភាគេចិធៅកនុង្ការធ្វើធសចកតើសធប្មច
ចិេត។26  

សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា កាំពុង្មេបាេ់បង់្ដើសហគមន៍និង្្នធានរបស់ ាួន
ោ៉ង្ឆ្ប់រហ័ស ធហើយជាលទ្ធផល ទ្ាំធនៀមទ្មាា ប់នងិ្ប្បនពណ្ើ របស់ពកួធគមដលមានស្ថរៈសាំខ្ន់បាំផុេកនុង្ការ
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មិលុ  ឆ្ន ាំ២០០១) http://bit.ly/1MJYUy7 
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សិទ្ធិមនុសសឆ្ន ាំ២០០៧ (ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០០៧) http://bit.ly/1a47Sss 
26

 សមាជិកសកមាសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច (IRAM) “ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពុជាកាំពុង្ប្បឈមនឹង្វបិេតិ” ស្ថរណាធដ្ឋយជនជាេិ
ធដើមភាគេិចធៅកមពុជា ដ្ឋកធ់ៅកិចចប្បជុាំធរៀបចាំសប្មាបធ់វទិ្កាអចិនស្តនតយរ៍បស់អង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើបញ្ញា ជនជាេិធដើមភាគេិច មដល
បានធរៀបចាំធឡើង្ធៅកនុង្ប្បធទ្សម៉ាធឡសុើ ធៅនលងទ្ើ ៤-៦ ម មិ  ឆ្ន ាំ២០០៩ http://bit.ly/1Ufbvi3 

http://bit.ly/1MJYUy7
http://bit.ly/1a47Sss
http://bit.ly/1Ufbvi3
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អភិរកសអេតសញ្ញដ ណ្ជនជាេិធដើមភាគេិចនងឹ្បាេ់បង់្ជាបនតប ទ ប់ផង្មដរ។ ដូចបានមលាង្ពើខ្ង្ធដើមរចួធហើយ 
យនតការធដ្ឋះប្ស្ថយជធមាា ះមដលមានប្ស្ថប់ធៅមិនទន់ប្គប់ប្ោន់ធៅធឡើយធទ្ ជាពិធសសសប្មាប់សហគមន៍ជន
ជាេធិដើមភាគេិចមដល វះខ្េការយល់ដឹង្ខ្ា ាំង្អាំពើយនតការមបបធនះ ធហើយ វះមធ្ាបាយកនុង្ការធប្បើប្បាស់យនត
ការទាំង្ធ ះធទ្ៀេផង្។ ប្បសិនធបើោា នការចុះបញ្ជ ើជាផាូវការនិង្ការការពារមផនកចាប់ធៅធលើដើសហគមន៍ទាំង្
ធនះធទ្ ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជាធៅមេបនតសថិេធៅកនុង្សភាពង្ហយរង្ធប្ោះជាខ្ា ាំង្ធដ្ឋយស្ថរការ
ទ្ស្ត ទ នយកដើពើសាំណាក់អនកទ្ទ្ួលផលប្បធោជន៍ពើសមបទនដើនិង្បុគគលមដលមានអាំណាច។ ប័ណ្ណកមាសិទ្ធិ
ដើសមូហភាពផតល់នូវការការពារសប្មាប់ដើរបស់ជនជាេធដើមភាគេចិ បុ៉មនត ដាំធណ្ើ រការកនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណ
កមាសិទ្ធមិានភាពេឹង្មេង្នប្កមលង្និង្អូសប ា យធពលធវោធប្ចើន ធហើយវាធសទើរមេមិនអាចធៅរចួធទ្សប្មាប់
សហគមន៍ទាំង្ធ ះកនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធធិដ្ឋយោា នជាំនួយពើខ្ង្ធប្ៅ។  

 ជាំនួយោាំប្ទ្ពើខ្ង្ធប្ៅជាធប្ចើនប្េូវបានផតល់សប្មាប់ការចុះបញ្ជ ើដើសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច។ 
ឧទហរណ៍្ ការោាំប្ទ្របស់អង្គការពលកមាអនតរជាេិសប្មាប់គធប្មាង្ជនជាេិធដើមភាគេចិមដលបានចាប់ធផតើមកនុង្
ឆ្ន ាំ២០០៥ ជួយដល់សហគមន៍ជនជាេិធដើមកនុង្ការចុះបញ្ជ ើធដើមបើទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពបានោាំ
ប្ទ្ដល់សហគមន៍ជនជាេិធដើមចាំនួន ១៦៦ ធៅកមពុជាកនុង្អាំឡុង្ធពលអនុវេតគធប្មាង្ធ ះ។ កនុង្ចាំធណាមធ ះ 
១១៤ សហគមន៍បានបាំធពញចប់សពវប្គប់ដាំណាក់កាលទាំង្បើធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព 
ធដ្ឋយបានទ្ទ្ួលធជាគជ័យកនុង្ការទ្ទ្លួបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ ធហើយសហគមន៍ចាំនួន៩៧ បាន
ឈានដល់ដាំណាក់កាលទ្ើពើរននការចុះបញ្ជ ើជានើេបុិគគល។27 ធប្ៅពើធនះក៏មានការោាំប្ទ្បមនថមធទ្ៀេសប្មាប់ការ
ចុះបញ្ជ ើដើជនជាេិធដើមភាគេិចកាលពើឆ្ន ាំ២០០៩ តាមរយៈអនុកមាវ ិ្ ើវស័ិយរដាបាលដើ្ ាើមដលមានពហុមាច ស់
ជាំនួយការោាំប្ទ្។ ក៏បុ៉មនត កនុង្កាំឡុង្ធពលសរធសររបាយការណ៍្ធនះ មានសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិចាំនួន
មេ១១ បុ៉ធណាណ ះមដលបានទ្ទ្ួលប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធៅទូ្ទាំង្ប្បធទ្ស។ ដូធចនះ ប្បសិនធបើោា នការោាំប្ទ្
ពើខ្ង្ធប្ៅធទ្ ចាំននួធនះអាចនឹង្មានេចិជាង្ធនះ។ អនកសប្មបសប្មួលគធប្មាង្ោាំប្ទ្ដល់ជនជាេធិដើមភាគេិច
ធនះបានប្បាប់ស្ថរព័េ៌មានឌឹធ មបូឌាធដលើ ធៅធពលគធប្មាង្ជិេដល់ធពលបញ្ច ប់ថ្ន “ប្បសិនធបើោា នការសប្មប
សប្មួលពើអង្គការពលកមាអនតរជាេិធទ្ធ ះ វានឹង្ប្េូវចាំណាយធពលធប្ចើនជាង្ធនះ ធហើយភូមិមួយចាំនួននឹង្មិន
មានឱកាសកនុ ង្ការទ្ទ្លួបាន [ប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព] ធទ្ៀេធទ្”។28 

                                                           

27
 ធវទិ្កាអចិនស្តនតយរ៍បស់អង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើបញ្ញា ជនជាេិធដើមភាគេិច “បចចុបបននភាពននសកមាភាពអង្គការពលកមាអនតរជាេិទក់
ទ្ង្នឹង្ជនជាេិធដើមភាគេិច”សមយ័ប្បជុាំទ្ើ១៤ ប្ករង្ញូយក៉ នលងទ្ើ២០ ម ធមស្ថ ដល់ ១ ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥  http://bit.ly/1NrZHUT 

28
 ម៉ាលើោ៉ ហគុធយើ ធសទធវន និង្ គុចណាមរន៉ “មូលនិ្ិសប្មាបគ់ធប្មាង្ធលើកកមពស់សិទ្ធិដើ ា្ើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច ប្េូវបញ្ចប”់ ឌឹធ ម
បូឌាធដធលើ (ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/1VB50qn 

http://bit.ly/1NrZHUT
http://bit.ly/1VB50qn
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 ដូធចនះ ប្បសនិធបើោា នអនតរាគមន៍ពធនាឿនឲ្យបានធប្ចើនធទ្ ការបាេ់បង់្ដើជាបនតប ទ ប់មដលសហគមន៍ជន
ជាេធិដើមភាគេិចកាំពុង្ទ្ទ្លួរង្ធនះនងឹ្ទ្ាំនង្ជាធ្វើឲ្យធយើង្ធ ើញជនជាេធិដើមភាគេចិមដលកាំពុង្មេរមួេូចខ្ា ាំង្
ធនះ បាេ់បង់្ប្បនពណ្ើ និង្ទ្ាំធនៀមទ្មាា ប់របស់ពួកធគជាក់ជាមិនខ្ន។ 
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២. សទិធដិីធ្លីរបសជ់នជាតិដដើមភាគតិចកនងុរបដទសកមពុជា 
  

 ធដ្ឋយស្ថរមេដើប្េូវបានទ្ស្ត ទ នយកកនុង្កប្មិេគួឲ្យកេ់ស្ថគ ល់មដលធកើេធឡើង្ពាសធពញនផទប្បធទ្ស សហ
គមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពុជាសថេិកនុង្សភាពង្ហយរង្ធប្ោះជាពិធសស ចាំធពាះការបាេ់បង់្ដើ្ាើសប្មាប់
ចិញ្ច ឹមជើវេិ ធហើយពួកធគធប្ចើនមេទ្ទ្ួលរង្ការបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយបង្េាំ និង្រារា ាំង្ពួកោេ់កនុង្ការទ្ទ្លួបានដើ
ប្បនពណ្ើ រមួជាមួយនឹង្ការរ ាំធោភបាំពានជាធប្ចើនធផសង្ធទ្ៀេធៅធលើសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ ាួន។ ប្បព័នធចាប់ជាក់ោក់
មផនកការការពារធៅធលើសិទ្ធិដើ្ ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេចិពិេជាមានស្ថរៈសាំខ្ន់ណាស់។ ចាប់ធៅកមពុជាមួយ
ចាំនួន្ាំមានបញ្ចូ លសតង់្ដ្ឋរចាប់អនតរជាេទិក់ទ្ង្នឹង្សិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិច ធហើយធបើតាមប្ទ្ឹសតើ 
គួរផតល់នូវការការពារមផនកចាប់ប្គប់ប្ោន់ដល់ជនជាេិធដើមភាគេិច។ ក៏បុ៉មនត ធទះបើជាមានកប្មង្ចាប់ការពារដ៏
សុើជធប្ៅជាធប្ចើនក៏ធដ្ឋយ ក៏ការការពារទាំង្ធនះកប្មប្េូវបានធគយកធៅអនុវេតជាក់មសតង្ណាស់។  

 ជាំពូកធនះ ផតល់នូវទ្ិដាភាពទូ្ធៅមួយននបរបិទ្មផនកចាប់ពាក់ព័នធនឹង្សិទ្ធិដើ្ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច
កនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធដ្ឋយពិនេិយធមើលធៅធលើបទ្បបញ្ដេតមិដលពាក់ព័នធ ទាំង្កនុង្ចាប់ជាេិនិង្ចាប់អនតរជាេិ នងិ្
ពិនិេយធមើលថ្នធេើចាប់មដលមានប្ស្ថប់ទាំង្ធនះប្េូវបានធគអនុវេតខ្ជ ប់ ជួនមដលឬោ៉ង្ណា ។  

២. ១ រទឹសត៖ី រកបខណ័្ឌ  ចាប់សរមាបក់ារពារ 

២.១.១ ការការពារសទិធដិីធ្លជីនជាតដិដើមភាគតចិដរកាមចាបអ់នតរជាត ិ
 សិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិចប្េូវបានការពារោ៉ង្មុេមាាំធប្កាមចាប់អនតរជាេិ។ ការការពារសិទ្ធិ
មនុសសអនតរជាេ ិ ប្េូវបានបញ្ចូលធៅកនុង្ចាប់កមពុជា តាមរយៈមាប្តា ៣១  ននរដា្ មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្ក 
កមពុជា (“រដា្មានុញ្ដ”) មដលមចង្ថ្នកមពុជាប្េូវទ្ទ្ួលស្ថគ ល់និង្ធោរពធសចកតើប្បកាសជាសកល សតើពើសិទ្ធមិនុសស
(“ស.ប.ស.ស”) និង្កេិកានិង្អនុសញ្ញដ ទក់ទ្ង្នឹង្សិទ្ធមិនុសស។29 ដូធចនះ សតង់្ដ្ឋរសិទ្ធមិនុសសអនតរជាេអិាច
អនុវេតបានធដ្ឋយផ្លទ ល់ធៅកនុង្ប្បព័នធចាប់កមពុជាដូចមដលបានបញ្ញជ ក់ស្ថរជាលាើធឡើង្វញិធដ្ឋយធសចកតើសធប្មច
មួយមដលធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយប្ករមប្បឹកា្មានុញ្ដកនុង្ឆ្ន ាំ២០០៧។30 

 ធសចកតើប្បកាសជាសកលសតើពើសិទ្ធមិនុសស មដលជាឯកស្ថរដ៏សាំខ្ន់បាំផុេធៅកនុង្ប្បវេតិស្ថស្តសតសិទ្ធិ
មនុសសមចង្ធៅកនុង្មាប្តា ១៧ ថ្ន “មនុសសប្គប់រូប ធទះជាបុគគលកតើ សមូហភាពកតើ មានសិទ្ធិជាមាច ស់កមាសិទ្ធិ” 
ធហើយថ្ន “ោា នជនណាមាន ក់ប្េូវបានដកហូេកមាសិទ្ធិធដ្ឋយបាំពានធឡើយ”។31 មាប្តា២៥ ននស.ស.ប.ស ធា 

                                                           

29
 រដា្មានុញ្ដ មាប្តា៣១ 

30
 ប្ករមប្បឹកា្មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា៖ធសចកតើសធប្មចធល  ០៩២/០០៣/២០០៧/ (នលងទ្ើ១០ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៧) 

http://bit.ly/1rmdbcj 
31

 ធសចកតើប្បកាសជាសកលសតើពើសិទ្ធិមនុសស (១០ ម ន្ូ  ឆ្ន ាំ១៩៤៨) មាប្តា១៧ http://bit.ly/1O8f0nS 

http://bit.ly/1rmdbcj
http://bit.ly/1O8f0nS
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សិទ្ធិទ្ទ្លួបានលាំធៅឋានសមរមយ32 មដលរមួបញ្ចូ លទាំង្សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសនតិសុ កាន់កាប់ និង្ទ្ទ្ួលបានការ
ការពារពើការបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយបង្េាំធទ្ៀេផង្។ សទិ្ធទិ្ទ្ួលបានលាំធៅឋានសមរមយ ក៏ប្េូវបាន ការការពារធៅ
កនុង្អនុសញ្ញដ អនតរជាេសិតើពើសទិ្ធិធសដាកចិច សង្គមកចិច និង្វបប្ម៌33 អនុសញ្ញដ សតើពើការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្នន
ការធរ ើសធអើង្ធៅធលើស្តសតើ34 និង្អនុសញ្ញដ សតើពើសទិ្ធិកុមារ។35 បមនថមធលើធនះ អនុសញ្ញដ អនតរជាេសិតើពើការលុបបាំបាេ់
រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ពូជស្ថសន៍ បានហាមឃាេ់ជាពិធសសចាំធពាះការធរ ើសធអើង្ពូជស្ថសន៍ធៅកនុង្ការ
ទ្ទ្ួលបានសិទ្ធទិ្ទ្ួលបានលាំធៅឋានសមរមយ។36  ប្បធទ្សកមពុជាបានកាា យជាភាគើននអនុសញ្ញដ អនតរជាេសិតើពើ
ការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ពូជស្ថសន៍កនុង្ឆ្ន ាំ ១៩៨៣ ធហេុដូធចនះធហើយ កមពុជាមានកាេពវកិចច
កនុង្ការធា ថ្នរាល់ប្ករមភាគេិចទាំង្អស់ ធដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាំង្ជនជាេិធដើមភាគេិចផង្ ទ្ទ្លួបានសិទ្ធមិដល
មានមចង្ធៅកនុង្អនុសញ្ញដ អនតរជាេិសតើពើការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ពូជស្ថសន៍។ ជាចុង្ធប្កាយ 
ធោលការណ៍្ទ្ើ៩ ននធោលការណ៍្មណ្ ាំសតើពើការផ្លា ស់ទ្ើលាំធៅកនុង្ប្បធទ្សបានសង្ាេ់្ងន់ថ្ន “រដាសថិេធៅធប្កាម
កាេពវកិចចជាក់ោក់មួយកនុ ង្ការការពារប្បឆ្ាំង្នឹង្ការផ្លា ស់បតូ រលាំធៅដ្ឋា នរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច និគមជន 
... និង្ប្ករមធផសង្ធទ្ៀេមដលមានការពឹង្មផែកនិង្អាប្ស័យផលធលើ ដើរបស់ពួកធគ”។37 

 លិ ិេូបករណ៍្មដលផតល់ការការពារជាក់ោក់ដល់ ជនជាេធិដើមភាគេិចធៅកមពុជាគជឺាធសចកតើប្បកាស
របស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេចិ។ ប្បធទ្សកមពុជាបានធបាះធឆ្ន េោាំប្ទ្ធសចកតើប្បកាស
ធនះកនុង្ឆ្ន ាំ២០០៧ មដលមានមាប្តាមួយចាំនួនបានមចង្ោ៉ង្ចាស់អាំពើការការពារជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ការ
ទ្ទ្ួលបានដើ្ាើ។ តាមរយៈធសចកតើប្បកាសធនះ ជនជាេធិដើមភាគេិចមានសិទ្ធធិ្វើជាមាច ស់ធប្បើប្បាស់ អភិវឌឍ នងិ្
ប្គប់ប្គង្ធលើដើ មដនដើ និង្្នធាន   មដលពួកធគអាប្ស័យផល ធដ្ឋយមូលធហេុននភាពជាមាច ស់ ការកាន់
កាប់និង្ការធប្បើប្បាស់តាមមបបប្បនពណ្ើ 38 ធហើយរដាគួរផតល់នូវការទ្ទ្លួស្ថគ ល់និង្ការការពារផាូវចាប់ធៅធលើដើ្ាើ
ទាំង្ធ ះ។39 រដាប្េូវមេផតល់យនតការប្បកបធដ្ឋយប្បសទិ្ធភាពកនុង្ការទ្ប់ស្ថា េ់សកមាភាពមដលធ្វើឲ្យជនជាេិធដើម  
ភាគេិចបាេ់បង់្សិទ្ធិធ្វើជាមាច ស់ដើ្ាើ មដនដើ និង្្នធានរបស់ពួកធគ។40 ជាង្ធនះធទ្ៀេ រដាប្េូវពិធប្ោះធោបល់
ជាមួយជនជាេធិដើមភាគេិចមដលពាក់ព័នធ ធដើមបើឲ្យទ្ទ្លួបានការយល់ប្ពមធដ្ឋយមានការជូនដាំណឹ្ង្ជាមុន 
                                                           

32
 ដមដល មាប្តា២៥(១) 

33
 អនុសញ្ញដ អនតរជាេិសតើពើសិទ្ធិធសដាកិចច សង្គមកិចច និង្វបប្ម៌ (១៦ ម ន្ូ  ឆ្ន ាំ១៩៩៦) មាប្តា១១(១) http://bit.ly/J1E1V3 

34
 អនុសញ្ញដ សតើពើការលុបបាំបាេ់រាលទ់្ប្មង្់ននការធរ ើសធអើង្ធៅធលើស្តសតើ (១៨ ម ន្ូ  ឆ្ន ាំ១៩៧៩) មាប្តា១៤ http://bit.ly/1jkl3IM 

35
 អនុសញ្ញដ សតើពើសិទ្ធិកុមារ (២០ ម វចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៨៩) មាប្តា២៧ http://bit.ly/1fGCcXV 

36
 អនុសញ្ញដ អនតរជាេិសតើពើការលុបបាំបាេរ់ាលទ់្ប្មង្់ននការធរ ើសធអើង្ពូជស្ថសន ៍មាប្តា៥, http://bit.ly/1k1MoiX 

37
 ប្ករមប្បឹកាធសដាកិចចនិង្សង្គមកិចចរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិ “ធោលការណ៍្មណ្ ាំសតើពើការផ្លា សទ់្ើលាំធៅកនុង្ប្បធទ្ស” ធោលការណ៍្
ទ្ើ៩ (១១ ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៨) http://bit.ly/1GxBOfU 
38

 ធសចកតើប្បកាសរបសអ់ង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច (ធសចកតើសធប្មចមហាសននិបាេ) ៦១/២៩៥ នលងទ្ើ១៣ ម 
ន្ូ ឆ្ន ាំ២០០៧) មាប្តា២៦ http://bit.ly/1bKIrMs 

39
 ដមដល  មាប្តា២៦(៣) 

40
 ដមដល មាប្តា៨(២)( ) 

http://bit.ly/J1E1V3
http://bit.ly/1jkl3IM
http://bit.ly/1fGCcXV
http://bit.ly/1k1MoiX
http://bit.ly/1GxBOfU
http://bit.ly/1bKIrMs
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មុននឹង្អនុម័េគធប្មាង្  មដលប៉ះពាល់ដល់ដើរបស់ពួកធគ។41 ធសចកតើប្បកាសធ ះមចង្ថ្នជនជាេធិដើមភាគ
េិចមិនប្េូវធគបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយបង្េាំពើដើរបស់ពួកោេ់ធទ្ ធហើយថ្នមិនមានការផ្លា ស់បតូរទ្ើលាំធៅណាមួយមដល
ធកើេធឡើង្ធដ្ឋយមិនមានការយល់ប្ពម ធដ្ឋយមានការជូនដាំណឹ្ង្ជាមុនពើជនជាេធិដើមភាគេិចមដលពាក់ព័នធធឡើ
យ។42 ជាង្ធនះធទ្ៀេ តាមរយៈឧបករណ៍្ទាំង្ធនះ ជនជាេធិដើមភាគេិចប្េូវមានសិទ្ធិទ្ទ្លួបានសាំណ្ង្សប្មាប់
ដើ្ាើ ទ្ឹកដើ និង្្នធានរបស់ពួកធគ មដលប្េូវបានធគរបឹអូស ធគកាន់កាប់ ឬបាំផ្លា ញ ធដ្ឋយមិនមានការយល់ប្ពម
និង្ ជូនដាំណឹ្ង្ជាមុនធៅធឡើយ។43 ធទះបើជាធសចកតើប្បកាសរបស់មហាសននបិាេសតើពើសិទ្ធជិនជាេ ិ ធដើមភាគ
េិច មិនចង្កាេពវកចិចផាូវចាប់ក៏ធដ្ឋយ ក៏“េាំណាង្ឲ្យការអភិវឌឍប្បកបធដ្ឋយភាពរស់រធវ ើកននបទ្ដ្ឋា ន ចាប់អនតរ
ជាេិនិង្ឆាុ ះបញ្ញច ាំង្អាំពើការធបតជាញ ចិេតរបស់រដាកនុ ង្ការធឆ្ព ះធៅរកទិ្សធៅជាក់ោក់មួយធដ្ឋយប្បកាន់ខ្ជ ប់តាម
ធោលការណ៍្មួយចាំននួ។44 

 ក៏បុ៉មនត  ណ្ៈមដលកមពុជាធបាះធឆ្ន េោាំប្ទ្ធសចកតើប្បកាសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើសិទ្ធជិនជាេិ
ធដើមភាគេិច កមពុជាមិនទន់បានផតល់សចាច ប័នដល់អនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេធិល  ១៦៩ សតើពើជនជាេិ
ធដើមភាគេិចនិង្ប្ករមកុលសមពនធមដលផតល់ការការពារផាូវចាប់ដ៏រងឹ្មាាំសប្មាប់ជនជាេធិដើមភាគេិចធៅធឡើយធទ្។ 
អនុសញ្ញដ ធនះគជឺាឧបករណ៍្ចាប់អនតរជាេដ៏ិសាំខ្ន់មួយកនុង្ការោាំប្ទ្ដល់ធោលការណ៍្ប្គប់ប្គង្ធដ្ឋយ ាួនឯង្
កនុង្ការការពារវបប្ម៌និង្សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច និង្ោាំប្ទ្ដល់សិទ្ធទិ្ទ្ួលបានដើនិង្្នធានប្បនពណ្ើ  
ប្ពមទាំង្កនុង្ការធលើកទ្ឹកចិេតឲ្យមានការប្បប្ពឹេតធដ្ឋយធសាើភាពោន និង្ការទ្ទ្ួលបានធសវាកមារបស់រដាធដ្ឋយធសាើ
ភាពោន មដរ។ ចាំណុ្ចសាំខ្ន់គឺទមទរឲ្យមានការចូលរមួនិង្ពិធប្ោះធោបល់ពើជនជាេធិដើមភាគេិចធៅធលើ
បញ្ញា ទាំង្ឡាយមដលប៉ះពាល់ដល់ពួកធគជាពិធសសបញ្ញា អភិវឌឍន៍។45 តាមរយៈការ កខ្នមិនបានផតល់សចាច
ប័នអនុសញ្ញដ ធល  ១៦៩ ធនះកមពុជាបង្ហា ញអាំពើកង្វះធចេ កនុង្ការផតល់នូវកមាា ាំង្ផាូវចាប់ពិេប្បាកដកនុង្ការ
ការពារសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច។  

២.១.២  ការការពារសទិធិដីធ្លជីនជាតដិដើមភាគតិចដរកាមចាបអ់នតរជាតិ 
 រដា្មានុញ្ដធា ថ្នពលរដាទាំង្អស់មានសិទ្ធដូិចោន  “ធដ្ឋយមិនប្បកាន់ពូជស្ថសន៍ ពណ៌្សមបុរ ធភទ្ 
ភាស្ថ ... ជាំធនឿស្ថស ” ឬភាព ុសោន ធផសង្ធទ្ៀេ46 ណ្ៈមដលចាប់ភូមិបាលឆ្ន ាំ២០០១(“ចាប់ភូមបិាល”47) 

                                                           

41
 ដមដល មាប្តា២៣(២) 

42
 ដមដល មាប្តា១០ 

43
 ដមដល មាប្តា២៨ 

44
 ធវទិ្កាអចិនស្តនតយរ៍បស់អង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើបញ្ញា ជនជាេិធដើមភាគេិច “សាំណួ្រមដលប្េូវបានសរួញឹកញាប៖់ ធសចកតើប្បកាស
របសអ់ង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច http://bit.ly/1QNk9Wq 
45

  អង្គការពលកមាអនតរជាេិ៖ អនុសញ្ញដ សតើពើជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្ប្ករមកុលសមពន័ធ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ (ធល  ១៦៩) សមយ័ប្បជុាំធលើកទ្ើ
៧៦ (២៧  ម មិលុ  ឆ្ន ាំ១៩៨៩) (ចូលជា្រមានធៅនលងទ្ើ៥ ម កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ១៩៩១) http://bit.ly/1O0X1Dc 
46

 រដា្មានុញ្ដ មាប្តា៣១ 

http://bit.ly/1QNk9Wq
http://bit.ly/1O0X1Dc
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និង្អនុប្កឹេយធល ៨៣ សតើពើនើេវិ ិ្ ើននការចុះបញ្ជ ើដើ្ាើសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច (“អនុប្កឹេយ 
៨៣”)48   ផតល់នូវការការពារជាក់ោក់ចាំធពាះសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ការទ្ទ្ួលបានដើ្ាើធៅកមពុជា។ ចាប់
ភូមិបាលជាចាប់ដាំបូង្ធគធៅកមពុជាមដលបានទ្ទ្ួលោ៉ង្ចាស់អាំពើអេថិភាពរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច ប្ពម
ទាំង្បានធរៀបរាប់ោ៉ង្ចាស់អាំពើសិទ្ធិដើ្ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកនុង្ជាំពូក៣ មផនក២ មដលមានចាំណ្ង្
ធជើង្ថ្ន “អចលនប្ទ្ពយរបស់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច” មដលបានកាំណ្េ់និយមន័យសហគមន៍ ជនជាេិ
ធដើមភាគេិចថ្ន“ប្ករមមនុសសមដលរស់ធៅធលើមដនដើននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាមដលសមាជិកទាំង្អស់បង្ហា ញនូវ
ការឯកភាពននជាេិពនធុ  សង្គមវបប្ម៌ និង្ធសដាកិចច ប្បេិបេតិរធបៀបរស់ធៅតាមប្បនពណ្ើ  និង្ដ្ឋាំដុះធលើដើមដល ាួ ន
កាន់កាប់ធៅតាមកបួនខ្ន េទ្ាំធនៀមទ្មាា ប់ននការធប្បើប្បាស់ជាសមូហភាព”។49 កនុង្មាប្តា ២៦ ចាប់ភូមបិានបាន
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ោ៉ង្ចាស់   អាំពើបញ្ដេតនិនកមាសិទ្ធសិមូហភាពដើរបស់សហគមន៍ជនជាេិធដើម   ភាគេិចកនុង្ទ្ប្មង់្
ប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព។50 ដូធចនះ ចាប់ភូមបិាល គឺជាឯកស្ថរចាប់ដ៏មានស្ថរៈសាំខ្ន់បាំផុេសប្មាប់សិទ្ធិ
ជាសមូហភាពកនុង្ការទ្ទ្ួលបានដើ្ាើសប្មាប់ជនជាេិធដើមភាគេិច។ 

រូបទ្ើ ១៖ 

 

 អនុប្កឹេយ ៨៣ ផតល់និយមន័យបមនថមចាំធពាះដើសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច និង្មចង្ថ្ន អាចមានប្បាាំ
ប្បធភទ្ (១) ដើលាំធៅដ្ឋា ន (២) ដើដ្ឋាំដុះ (៣) ដើបប្មរង្ចាាំបាច់សប្មាប់ធ្វើកសិកមាវលិជុាំ (៤) ដើនប្ពអារកស និង្ 
(៥) ដើនប្ពបញ្ចុ ះសព។51 ដើពើរប្បធភទ្ខ្ង្ធដើម (ដើលាំធៅដ្ឋា ន និង្ដើដ្ឋាំដុះ) អាចជាដើមដលប្េូវបានចុះបញ្ជ ើរចួ
ជាមយួរដាកនុង្ឋានៈជាដើឯកជនរបស់រដា52 (សូមធមើល រូបទ្ើ ១)។ រ ើឯប្បធភទ្ដើបើធផសង្ធទ្ៀេធ ះ អាចរមួបញ្ចូ ល
ដើមដលប្េូវបានចុះបញ្ជ ើជាដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដា។ ទាំង្េប្មូវការនិង្ការសននិដ្ឋា នមដលថ្នដើមដលធប្បើធដ្ឋយសហ

                                                                                                                                                                                     

47
 ចាបភូ់មិបាល សន/រកម/០៨០១/១៤ (២០ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០១) 

48
 អនុប្កឹេយ៨៣ អនប្ក/បក (៩ ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០០៩) 

49
 ចាបភូ់មិបាល មាប្តា២៣ 

50
 ចាបភូ់មិបាល មាប្តា២៦ 

51
 អនុប្កឹេយធល  ៨៣ មាប្តា៤ 

52
 ដមដល មាប្តា៦ 

ប្បធភទ្ ដើ មដល អាច ទ្ទ្លួ ប័ណ្ណ កមា សទិ្ធ ិដើសមូហភាព 

ដើមដលមាន រដា ជាមាច ស់  
ដើឯកជន របស់ រដា (ង្ហយ នឹង្ ប្េូវ ផតល់   
ឲ្យ ជា សមបទន ដើធសដាកិចច) 

ដើលាំធៅដ្ឋា ន ដើដ្ឋាំដុះ 

ដើស្ថធារណ្ៈរបស់ រដា 

នប្ពអារកស ដើ បញ្ចុ ះ សព 
ដើបប្មរង្ (សប្មាប ់
 កសិកមា វលិ ជុាំ) 



15 

គមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចជាដើរដាធ  ធ្វើឲ្យដើទាំង្ធនះប្បឈមនឹង្ហានិភ័យននការមដលប្េូវរដាយកធៅធ្វើកមា
សិទ្ធិ។ ធនះធដ្ឋយស្ថរថ្ន ប្បសិនធបើមិនទន់បានចុះបញ្ជ ើជាដើសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចធទ្ ប្បធភទ្ដើទាំង្
ធនះ ប្េូវបានចាេ់ថ្នន ក់ជាប្ទ្ពយសមបេតរិបស់រដា ធហើយអាចប្េូវបានផតល់ឲ្យជាសមបទនដើធសដាកិចច។53 ក៏បុ៉មនត ធបើ
ធោង្តាមចាប់ភូមិបាល សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច អាចមានសិទ្ធបិនតចាេ់មចង្និង្ធប្បើប្បាស់ដើរបស់ ាួន
តាមទ្ាំធនៀមទ្មាា ប់ប្បនពណ្ើ របស់ ាួន។54 ជាង្ធនះធទ្ៀេ សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមានសិទ្ធិបនតធប្បើប្បាស់
ដើនប្ពតាមប្បនពណ្ើ របស់ ាួនដូចមានមចង្ធៅកនុង្ចាប់សតើពើនប្ពធឈើឆ្ន ាំ២០០២ មដលរមួបញ្ចូ លទាំង្សិទ្ធកិនុង្ការ
ប្បមូលអនុផលនប្ពធឈើនិង្ធប្បើប្បាស់ធឈើសប្មាប់ធ្វើផទះ នងិ្ធប្កាលសេវប្ពមទាំង្កាេ់ធមា និង្ឲ្យសេវសុើ។55 អនុ
ប្កឹេយ ៨៣ បមនថមធទ្ៀេថ្នសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមានសិទ្ធិបនតធប្បើប្បាស់ប្បភពទ្ឹកធៅកនុង្នប្ព ឧទហរ
ណ៍្ អូរ នងិ្ទ្ធនា។ ក៏បុ៉មនត អនុប្កឹេយ ៨៣ មចង្ថ្នធដើមបើបនតការធប្បើប្បាស់តាមមបបប្បនពណ្ើ ធៅធលើដើធ ះ សហ
គមន៍ប្េូវធ្វើកិចចប្ពមធប្ពៀង្ជាមួយអាជាញ ្រពាក់ព័នធ56 មដលផទុយនឹង្ចាប់សតើពើនប្ពធឈើ មដលបានមចង្ថ្នមិនេប្មវូ
ឲ្យមានការសុាំអនុញ្ញដ េធ ះធទ្។57 ធដ្ឋយស្ថរមេចាប់សតើពើនប្ពធឈើជាឧបករណ៍្ចាប់មដលមានឋានៈ ពស់ជាង្
អនុប្កឹេយ៨៣ ធ ះចាប់សតើពើនប្ពធឈើប្េូវមានឥទ្ធិពលជាង្58 ធហេុដូធចនះធៅកនុង្ការអនុវេតជាេ់មសតង្សហគមន៍
មិនេប្មូវឲ្យសុាំអនុញ្ញដ េធដើមបើបនតធប្បើប្បាស់ដើរបស់ ាួនតាមប្បនពណ្ើ ធឡើយ។  

តារាង្ទ្ើ១៖ សិទ្ធិដើ្ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុ ង្ប្បធទ្សកមពុជា-សធង្េប 

សិទ្ធិ ធសចកតើ
ប្បកាស
ជា

ស្ថកលសតើ
ពើសិទ្ធិ
មនុសស 

អនុសញ្ញដ
អនតរជាេិសតើ
ពើសិទ្ធិធសដា
កិចច សង្គម 
និង្វបប្ម ៌

អនុសញ្ញដ អនតរ
ជាេិសតើពើការលុប
បាំបាេ់រាលទ់្ប្មង្់
ននការធរ ើសធអើង្
ពូជស្ថសន៍ 

ធសចកតើប្បកាស
អង្គការសហ
ប្បជាជាេិសតើពើ
សិទ្ធិជនជាេិ
ធដើមភាគេិច 

អនុសញ្ញដ
អង្គការ
ពលកមា
អនតរជាេិ 
១៦៩ 

រដា្មានុញ្ដ ចាបក់នុង្
ប្បធទ្ស 

សិទ្ធិធ វ្ើជាមាច ស់
ប្ទ្ពយសមបេតិ 

✓     ✓ ✓ 

សិទ្ធិទ្ទ្លួបាន ✓ ✓      

                                                           

53 មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “កមពុជា”៖ ជធមាា ះដើ ា្ើ និង្ទិ្ដាភាពទូ្ធៅននស្ថថ នភាពដើ ា្ើ (របាយការណ៍្) (ម ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣) 
http://bit.ly/1KtPNVy 
54

 ចាបភូ់មិបាល មាប្តា២៣ 
55

 ចាបស់តើពើនប្ពធឈើ នស/រកម/០៨០២/០១៦ (នលងទ្ើ៣០ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០២) មាប្តា៤០ http://bit.ly/1tbrB3i 
56

 អនុប្កឹេយធល  ៨៣ 
57

 ចាបស់តើពើនប្ពធឈើ មាប្តា ៤០ 
58

 ឋា នុប្កមចាបក់នុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធមើល (សោកបប័្េ រសប់ ម.ស.ម.ក) (មករា២០១៤) http://bit.ly/1IKTN4m 

http://bit.ly/1KtPNVy
http://bit.ly/1tbrB3i
http://bit.ly/1IKTN4m
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លាំធៅដ្ឋា នសមរមយ 

សិទ្ធិធសាើភាពោន
ចាំធពាះមុ ចាប់ 

✓   ✓ ✓ ✓  

សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការ
ការពារឲ្យធជៀស
ផុេពើការធរ ើសធអើង្
ពូជស្ថសនក៍នុង្ការ
ទ្ទ្លួបានលាំធៅ
ដ្ឋា ន 

✓  ✓ ✓ ✓   

សិទ្ធិធ វ្ើជាមាច សនិ់ង្
ធប្បើប្បាសដើ
ប្បនពណ្ើ  

   ✓ ✓  ✓ 

សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការ
ការពារតាមផាូវ
ចាបធ់ៅធលើកមា
សិទ្ធិដើប្បនពណ្ើ  

   ✓ ✓  ✓ 

សិទ្ធិទ្ទ្លួបានការ
ពិធប្ោះធោបល់
មុនធពលការ
អភិវឌឍនប៍ះ៉ពាលដ់ើ
ជនជាេិធដើមភាគ
េិច 

   ✓ ✓  ✓ 

សិទ្ធិទ្ទ្លួបាន
ដាំធណាះប្ស្ថយ
សប្មាបក់ារបាំពាន
សិទ្ធិដើ ា្ើ 

✓   ✓ ✓  ✓ 

សិទ្ធិការពារមធ្ា
បាយចិញ្ច ឹមជើវេិ
របសស់ហគមន៍ 

 ✓      
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២.២ កនងុការអនុវតត៖ ការចុុះបញ្ជដីីជនជាតដិដើមភាគតចិ 
 ធទះបើជាចាប់ភូមិបាលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្ធសិហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ការចុះបញ្ជ ើដើរបស់ពួកធគ
និង្ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពក៏ធដ្ឋយ ក៏កនុង្ការអនុវេតជាក់មសតង្ ដាំធណ្ើ រការកនុង្ការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណ
កមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះមានភាពសាុគស្ថា ញនិង្ប្េូវបានពនារធពល។ មកដល់ធពលសរធសររបាយការណ៍្ធនះ 
មានសហគមន៍ចាំនួនមេ១១ កនុង្ចាំធណាមសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច១៦៦59 មដលបានចាប់ធផតើមដាំធណ្ើ រ
ការធនះបានទ្ទ្លួប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធដើមបើការពារដើរបស់ពកួធគ។ ភាពសាុប្គស្ថា ញននប្កប ណ្ឌ ចាប់ 
មដលការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិច រមួជាមយួនឹង្ការអនុវេតចាប់មិនបានប្គប់ប្ោន់ធ ះធៅមេជា
មូលធហេុចមបង្មដលមានការផតល់ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះកនុង្ចាំនួនេិចេចួបាំផុេ។ ការមណ្ ាំអាំពើវ ិ្ ើ
មដលសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចអាចទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសហមូហភាព ធទ្ើបមេដ្ឋក់ធចញធៅកនុង្ឆ្ន ាំ
២០០៩60បុ៉ធណាណ ះ គបឺ្បាាំបើឆ្ន ាំធប្កាយធពលចាប់ភូមិបាលប្េូវបានអនុម័េ។ ធពលធវោមដលបានកនាង្ផុេធៅ
ធ ះមានស្ថរៈសាំខ្ន់ណាស់ ពើធប្ពាះធៅកនុង្អាំឡុង្ធពលចធ ា ះពើការអនុវេតចាប់ភូមិបាលឆ្ន ាំ២០០១ និង្ការ
ធចញអនុប្កេឹយ ៨៣ កនុង្ម មលុិ  ឆ្ន ាំ២០០៩ មាននផទដើចាំនួន ២.១០៦.៣៤៣ ហកិតាធៅកមពុជាប្េូវបានផតល់
តាមរយៈសមបទនដើធសដាកិចច។61  

២.២.១  ដំដណ្ើ រការចុុះបញ្ជដីីសរមាបប់័ណ្ណ កមមសទិធដីសហមូហភាព 

 ដាំធណ្ើ រការសប្មាប់ចុះបញ្ជ ើកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព មានរយៈធពលមវង្និង្មានភាពសាុប្គស្ថា ញនប្កមលង្។ 
កនុង្ការអនុវេតជាក់មសតង្ សហគមន៍ប្េូវមេបាំធពញដាំណាក់កាលចាំននួបើមដលមានរមួជាំហានជាធប្ចើន ធដើមបើទ្ទ្ួល
បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះ គដឺាំបូង្សហគមន៍ប្េវូមេទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ ាួនឯង្
ជាផាូវការថ្នជា “វបប្ម៌ប្បនពណ្ើ ” មួយ ពើប្កសួង្អភិវឌឍន៍ជនបទ្ ធហើយប ទ ប់មកសហគមន៍ប្េូវដ្ឋក់ពាកយសុាំ
ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជា “នើេិបុគគល” ជាមួយនឹង្ប្កសួង្មហានផទ និង្ជាចុង្ធប្កាយ សហគមន៍ប្េូវដ្ឋក់សាំធណ្ើ សុាំចុះដើ
សហគមន៍ធៅប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមា និង្សាំណ្ង់្ធដើមបើចុះបញ្ជ ើដើរបស់ពួកធគ និង្ធដើមបើឲ្យប្កសួង្
ធចញប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពឲ្យ។62  

សភាពសាុប្គស្ថា ញននដាំធណ្ើ រការធនះ រមួជាមួយនឹង្ការ វះខ្េ្នធានធៅកនុង្សហគមន៍ជនជាេធិដើម
ភាគេិចទមទរចាាំបាច់ឲ្យមានជាំនួយពើខ្ង្ធប្ៅធដើមបើបាំធពញដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាពធនះ។ ជាង្ធនះ
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 េធួល ធោង្តាមរបាយការណ៍្របសអ់ង្គការពលកមាអនតរជាេ “បញ្ជ ើបចចុបបននភាពននវឌឍនភាពបណ័្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពមដលោាំប្ទ្
ធដ្ឋយ ILO GIZ និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល និង្ធោលធៅមដលរង្ការបះ៉ពាលធ់ដ្ឋយបទ្បញ្ញជ ០១ ពើឆ្ន ាំ២០១៣ ដល ់នលង១៣ មករា 
២០១៥ (ម មករា ២០១៥) 
60

 អនុប្កឹេយធល  ៨៣ 
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ធទ្ៀេ តាមអនុប្កឹេយ ៨៣ មចង្ថ្នសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចប្េូវបានអនុញ្ញដ េឲិ្យចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាពបាន
ប្េឹមមេ ៧ ហកិតា ននដើបញ្ចុ ះសពនិង្នប្ពអារកសមេបុ៉ធណាណ ះ មដលការដ្ឋក់កាំហេិធនះផទុយនឹង្ចាប់ភូមិបាល 
មដលមិនអនុញ្ញដ េឲិ្យមានការដ្ឋក់កាំហេិតាមទ្ាំធនើង្ចិេតធៅធលើដើមបបធនះធទ្។   

២.២.២ វិធានការការពារបដ ត្ ុះអាសនន 
 តាមសភាពននការពនារធពលននដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើធនះ កង្វះខ្ង្សនតិសុ កនុង្ការកាន់កាប់សប្មាប់
សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការដ្ឋក់ពាកយសុាំប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះ គជឺាការប្ពួយ
បារមាោ៉ង្ខ្ា ាំង្។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១១ ស្ថរាចរអនតរប្កសងួ្សតើពើវធិានការការពារបធណាត ះអាសននពាក់ព័នធនឹង្ដើរបស់
សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិមដលបានដ្ឋក់សុាំប័ណ្ណកមាសិទ្ធសិមូហភាពធនះ ប្េូវបានប្បកាសធចញមក មដល
បទ្បបញ្ដេតធិៅមូលដ្ឋា ននឹង្ប្េវូប្បកាសធចញកនុង្ការមណ្ ាំប្បជាជនឲ្យឈប់ជាបធណាត ះអាសនននូវរាល់ទ្ប្មង់្នន
ការជួញដូរដើ្ាើ ប្ពមទាំង្ជាការជូនដាំណឹ្ង្ដល់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នឲ្យឈប់បញ្ញជ ក់ការលក់ដូរដើ្ាើសប្មាប់េាំបន់ដើ
មដលប្េូវបានធសនើសុាំចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាព។ ក៏បុ៉មនត ការការពារធប្កាមការមណ្ ាំទាំង្ធនះមានកប្មិេេិចេួចបាំផុេ 
គឺថ្ន សនតិសុ កនុង្ការកាន់កាប់ប្េូវបានធា មេធៅដាំណាក់ចុង្ធប្កាយននដាំធណ្ើ រការធនះបុ៉ធណាណ ះ គឺធៅធពល
មដលសហគមន៍បានដ្ឋក់ពាកយសុាំប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពជាមួយនឹង្ប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមានិង្
សាំណ្ង់្ រចួធហើយ។63 បមនថមពើធលើធនះ វធិានការការពារទាំង្ធនះ មិនបានបញ្ចូ លដើមដលរដ្ឋា ភិបាលបានយល់
ប្ពមផតល់សប្មាប់ការវនិិធោគឬអភិវឌឍន៍មុនធពលវធិានការទាំង្ធនះចូលជា្រមាន64 ដូធចនះ ដើមដលទ្ទ្លួរង្ការ
ប៉ះពាល់ធៅកនុង្សមបទនដើធសដាកិចចមដលមានប្ស្ថប់ធ ះ មិនទ្ទ្ួលបានការការពារធទ្។  

២.២.៣ ការដធ្វើថ្ផនការដរបើរបាសដ់តីាមវិធ្សី្ថស្តសតចូលរមួ  
 ការធ្វើមផនការធប្បើប្បាស់ដើតាមវ ិ្ ើស្ថស្តសតចូលរមួ គជឺាគាំរនូនការប្គប់ប្គង្ការធប្បើប្បាស់ដើមួយមបបមដល
មានបាំណ្ង្ឲ្យភាគើពាក់ព័នធទាំង្អស់ ផតល់មេិធោបល់អាំពើការមបង្មចកដើ្ាើធៅកនុង្េាំបន់ជាក់ោក់ណាមួយ។ 
ការធ្វើមផនការធប្បើប្បាស់ដើតាមវ ិ្ ើស្ថស្តសតចូលរមួធនះ ពាក់ព័នធនឹង្ការប្ពាង្បទ្បបញ្ដេធិប្បើប្បាស់ដើ្ាើ ការអនុវេត
ការ     មបង្មចក និង្ការការពារេាំបន់ដើអភិរកសមដលប្េូវបានបធង្ាើេធឡើង្ធទ្ៀេផង្។  តាមរយៈការដ្ឋក់ឲ្យធប្បើ
ប្បាស់    វ ិ្ ើស្ថស្តសតធនះកនុង្ទ្សវេសឆ្ន ាំ២០០០ ប ទ ប់ពើការស្ថកលបង្រចួមក ទ្ើបាំផុេ ការធ្វើមផនការធប្បើប្បាស់ដើ
តាមវ ិ្ ើស្ថស្តសតចូលរមួធនះប្េូវបានរ ាំោយធចាលវញិកនុង្ឆ្ន ាំ២០០៨។ កាំឡុង្ធពលអនុវេតធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា 
ការធ្វើមផនការធប្បើប្បាស់ដើតាមវ ិ្ ើស្ថស្តសតចូលរមួ ប្េូវបាន ធប្បើធៅកនុង្សហគមន៍ជនបទ្ ធដ្ឋយរមួទាំង្សហគម
ន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ការផតល់នូវភាពចាស់ោស់ធៅធលើការធប្បើប្បាស់ដើបចចុបបននធៅកនុង្េាំបន់និមួយៗ 
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ការពារដើ ា្ើជនជាេធដើមភាគេិច (២០០១) 
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ធហើយកនុង្ករណ្ើ  ាះសប្មាប់ធដ្ឋះប្ស្ថយវវិាទ្ដើ្ាើផង្មដរ។ ធទះបើជាការធ្វើមផនការធប្បើប្បាស់ដើតាមវ ិ្ ើស្ថស្តសត
ចូលរមួធនះ ទ្ទ្លួរង្ការរះិគន់ ធហើយសមបទនដើធសដាកិចចប្េូវបានផតល់ឲ្យធដ្ឋយជាន់ធលើដើមដលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ធៅ
កនុង្មផនទ្ើមដលបានមកពើការធ្វើមផនការធប្បើប្បាស់ដើតាមវ ិ្ ើស្ថស្តសតចូលរមួធនះក៏ធដ្ឋយ ក៏សប្មាប់សហគមន៍ជន
ជាេធិដើមភាគេិចមដលកាន់កាប់ដើធ ះ មផនទ្ើទាំង្ធនះគឺជាឧបករណ៍្ដើមានប្បធោជន៍ មដលផតល់ភាពប្េឹមប្េូវ
ធៅធលើការធប្បើប្បាស់ដើរបស់ ាួន ធដ្ឋយស្ថរមេវាមានការទ្ទ្លួស្ថគ ល់ប្បធភទ្ននការធប្បើប្បាស់ដើធផសង្ៗ ដូចជានប្ព
អារកស នប្ពបញ្ចុ ះសព និង្មដលធប្បើសប្មាប់ធ្វើកសកិមាវលិជុាំធទ្ៀេផង្65។  

២.២.៤  យទុធនាការពដនលឿនការផតលប់ណ័្ណ កមមសទិធិដីធ្ល ី
 ធៅនលងទ្ើ១៤ ម មលុិ  ឆ្ន ាំ២០១២ រដ្ឋា ភិបាលបានប្បកាសពើធចេ របស់ ាួនកនុង្ការដ្ឋក់ឲ្យធប្បើប្បាស់
យុទ្ធ ការពធនាឿនការផតល់ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើ្ាើមដលប្េូវអនុវេតធដ្ឋយយុវជនសា័ប្គចិេតធដើមបើប្គបដណ្ត ប់ធៅធលើេាំបន់
មដលពលរដារស់ធៅធដ្ឋយោា នឯកស្ថរផាូវចាប់ប្គប់ប្ោន់ធៅធលើដើរដាមដលប្េូវបានផតល់ជាសមបទនធសដាកិចច ឬ
សមបទននប្ពធឈើ។ កមាវ ិ្ ើធនះមិនបានដ្ឋក់បញ្ចូ លេាំបន់ដើជធមាា ះ ធហេុដូចធនះធហើយប្បជាពលរដាង្ហយរង្ធប្ោះ
បាំផុេក៏មនិបានបញ្ជូ លធៅកនុង្កមាវ ិ្ ើផតល់ប័ណ្ណកមាសិទ្ធិធនះផង្មដរ។ កមាវ ិ្ ើបានទ្ទ្ួលរង្ការរះិគន់ធដ្ឋយស្ថរមេ
ភាពោា នប្បសិទ្ធភាព កង្វះេមាា ភាព មានលកេណ្ៈនធោបាយខ្ា ាំង្ និង្មានលកេណ្ៈធប្ៅចាប់។66 របាយ
ការណ៍្បានធលើកធឡើង្អាំពើអាជាញ ្រមដលបង្ាកទុ្កប័ណ្ណកមាសិទ្ធ ិ  ណ្ៈធពលមដលអនកធផសង្មួយចាំនួនបានបាេ់
បង់្ដើធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការធនះ។ ចាប់តាាំង្ពើកមាវ ិ្ ើធនះប្េូវបានបនតកនុង្ម វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ ធប្កាយធពលពនារ
ធពលកាលពើនលងទ្ើ១១ ម មិលុ   ឆ្ន ាំ២០១៣ មុនធពលធបាះធឆ្ន េជាេិនលងទ្ើ២៨ ម កកាដ្ឋ វញិ ការអនុវេតមាន
សភាពយេឺោ៉វបាំផុេ។  
 ប្បការគួរឲ្យកេ់សមាគ ល់ធ ះគ ឺសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចប្េូវបានមិនរាប់បញ្ជូ លកនុង្កមាវ ិ្ ើធនះ គឺ
ថ្ន បុ៉ ា ននលងប ទ ប់ពើធសចកតើមណ្ ាំធល  ១៥ ប្េូវបានប្បកាសធដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល មដលអនុញ្ញដ េឲ្យមានការធចញ    
ប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព ធសចកតើមណ្ ាំធល  ២០ ប្េវូបានប្បកាសមដលជាការដកហូេសិទ្ធិកនុង្ការទ្ទ្ួល
បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ ធសចកតើមណ្ ាំធល  ២០ មចង្ថ្ន មូលធហេុធៅពើធប្កាយការពនារធពលធចញ
ប័ណ្ណកមាសទិ្ធិដើសមូហភាពពើកមាវ ិ្ ើធនះ គធឺដ្ឋយស្ថរមេការលាំបាក  កនុង្ការកាំណ្េ់អេតសញ្ញដ ណ្ដើជនជាេិ
ធដើមភាគេិចមដលទមទរឲ្យមាន “រយៈធពលមវង្និង្លវកិារចាំណាយធប្ចើន”។67 ធលើសពើធនះ ធសចកតើមណ្ ាំធល 
២០ បានបញ្ចូ លបទ្បបញ្ដេមិយួមដលអនុញ្ញដ េឲិ្យជនជាេធិដើមភាគេិច “ដក ាួ ន” ធចញពើសហគមន៍ ប្បសិនធបើ
ពួកធគប្បាថ្នន ចង់្បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើឯកជន ធដ្ឋយប្ោន់មេផតិេធមនដធលើកិចចសនាមួយ។ ជាការមដលមិនគួរឲ្យ
                                                           

65
 ស្ថរ៉ា មើលើន និង្ ប៊ើលអាដ្ឋម “របាាំង្មុ ទ្ើផារ៖ ការោេប្េដ្ឋង្អាំពើនធោបាយននការចាំណាយធៅថ្នន ក ុ់ាំសប្មាបធ់សវាបរសិ្ថថ នកនុង្
ប្បធទ្សកមពុជា” ការអភិវឌឍននិ៍ង្ការផ្លា សប់តូ រ វ ៉ុល៤៣ ធល ១ (ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១២) 
66

 មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “កមពុជា៖ ដើទ្ាំ ស ់ទិ្ដាភាពទូ្ធៅននស្ថថ នភាពដើ ា្ើ” (ម ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣) http://bit.ly/1KtPNVy 
67

 ធជហវវ៉ាយ និង្ មមនធស្តហវដ ហ៊ននុង្ មូលនិ្ិមហ៊នរចិបូល “ជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្បណ័្ណកមាសិទ្ធិដើ ា្ើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា” សននិសើទ្
ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់្ ោរពិភពធោកសតើពើដើ ា្ើនិង្ភាពប្កើប្កឆ្ន ាំ២០១៣ នលងទ្ើ៨-១១ ម ធមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៣  http://bit.ly/1XntSBe 

http://bit.ly/1KtPNVy
http://bit.ly/1XntSBe
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ភាញ ក់ធផែើលធទ្ មដលមានរបាយការណ៍្ជាធប្ចើនបានធលើកធឡើង្អាំពើសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេចិមដលទ្ទ្ួលរង្
ការោបសង្ាេ់ឲ្យទ្ទ្ួលយកកមាសិទ្ធិដើឯកជន។68 ធនះជាកតើបារមាដ៏ខ្ា ាំង្មយួ ធដ្ឋយស្ថរថ្នតាមចាប់កមពុជា ធៅ
ធពលមដលពួកោេ់បានទ្ទ្ួលកមាសិទ្ធដិើឯកជនធហើយ ជនជាេធិដើមភាគេិចទាំង្ធ ះមលង្មានលកេណ្ៈសមបេតិ
ប្គប់ប្ោន់កនុង្ការទ្ទ្ួលបានកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធទ្ៀេធហើយ។69 ជាលទ្ធផល ប្គសួ្ថរជនជាេធិដើមភាគេិចណា
មួយមដលបានទ្ទ្ួលយកកមាសិទ្ធដិើឯកជន នឹង្ប្េូវមេដកធចញពើប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពរបស់សហគមន៍ 
ធហើយដើរបស់ពួកធគក៏ដូធចាន ះមដរ។  
 ដូធចនះ ធទះបើជាតាមប្ទ្ឹសតើ ប្កប ណ្ឌ ចាប់កនុង្ប្បធទ្សកមពុជាការពារសិទ្ធិដើ្ាើរបស់សហគមន៍ជនជាេិ
ធដើមភាគេិចក៏ធដ្ឋយកតើ ក៏ធៅកនុង្ការអនុវេតជាក់មសតង្ ពកួធគប្េូវបានទុ្កធចាលធដ្ឋយោា នការការពារ មដលជា
ធហេុធ្វើឲ្យពួកធគង្ហយរង្ធប្ោះទាំង្ប្សរង្ធដ្ឋយស្ថរការចាប់ដើនិង្ការរ ាំធោភបាំពានធផសង្ៗមដលពាក់ព័នធ។  
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៣. ដោលបំណ្ង វិស្ថលភាព និងវិធ្ីស្ថស្តសត 
  

៣.១. ដោលបំណ្ងននការរស្ថវរជាវ 
 របាយការណ៍្ធនះផលិេធឡើង្ប ទ ប់ពើការធចញផាយប្បវេតមិួយចាំនួនធៅកនុង្កប្មង្ប្បវេតិសកមាជនដើ្ាើ 
70របស់ ម.ស.ម.ក មដលធផ្លត េធលើសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមដលទ្ទ្ួលរង្ការប៉ះពាល់ធដ្ឋយជធមាា ះដើ្ាើជា
ធប្ចើនធៅកនុង្ប្បធទ្ស។ បមនថមពើធលើប្បវេតមិួយចាំនួនធៅកនុង្កប្មង្ប្បវេតិសកមាជនធ ះ របាយការណ៍្ធនះបាំធពញ
បមនថមធៅធលើលទ្ធផលននការពិភាកាេុមូលរបស់ ម.ស.ម.ក សតើពើ “ដើ្ាើនិង្សិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច”71 មដល
បានធរៀបចាំធឡើង្កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៣ កនុង្ចាំធណាមអនកេាំណាង្សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច សង្គមសុើវលិ និង្
អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន ធហើយរបាយការណ៍្ឆ្ន ាំ២០១៣ របស់ ម.ស.ម.ក មានចាំណ្ង្ធជើង្ថ្ន “កមពុជា៖ ដើជធមាា ះ 
ទិ្ដាភាពទូ្ធៅននស្ថថ នភាពដើ្ាើ”។72  
 របាយការណ៍្ធនះធផ្លត េជាពិធសសធៅធលើបញ្ញា របស់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមដលបានជួបប្បទ្ះ 
កនុង្កិចចប្បឹង្មប្បង្ការពារដើសហគមន៍របស់ ាួនតាមរយៈការបុ៉នប៉ង្ចុះបញ្ជ ើដើ ធដើមបើទ្ទ្ួលប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហ
ភាព។ មូលធហេុននការសិកាប្ស្ថវប្ជាវធនះគឺមផែកធៅធលើកការទ្ទ្លួស្ថគ ល់ថ្ន បញ្ញា ទាំង្ឡាយទក់ទ្ង្នឹង្ការ
ទ្ទ្ួលបានកមាសិទ្ធដិើប្សបចាប់ គជឺាបញ្ញា ដ៏លាំបាកមួយកនុង្ចាំធណាមបញ្ញា លាំបាកខ្ា ាំង្ជាធប្ចើន មដលប្ករមង្ហយ
រង្ធប្ោះកាំពុង្ប្បឈមមុ  ជាពិធសសសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច ដូចមដលមានបង្ហា ញជាភសតុតាង្ធៅកនុង្ 
កប្មង្ប្បវេតិសកមាជនដើ្ាើ របស់ ម.ស.ម.ក និង្ការពិភាកាេុមូលសតើពើ“ដើនិង្សិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច”។  

 របាយការណ៍្ធនះមានធោលបាំណ្ង្បង្ហា ញទ្ិននន័យមដលប្បមូលបានមកពើការប្ស្ថវប្ជាវរបស់គធប្មាង្
អាំពើឧបសគគមដលសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិធៅកមពុជាប្បឈម ធៅធពលមសវង្រកសនតិសុ កនុង្ការកាន់កាប់
ដើ្ាើ តាមរយៈការដ្ឋក់ពាកយសុាំប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ គធប្មាង្សង្ឃមឹថ្នតាមរយៈការរ ាំធលចនូវធហេុផល
ននភាពចធមាា ះប្បធហាង្កនុង្ការអនុវេតដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពនិង្ការរកធ ើញនូវអនុស្ថសន៍
ទាំង្ឡាយ របាយការណ៍្ធនះនឹង្ធលើកកមពស់ការអនុវេតកាន់មេប្បធសើរធៅធលើការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាពនិង្ការ
ការពារសិទ្ធដិើ្ាើជនជាេធិដើមភាគេិច កនុង្ចាំធណាមភាគើពាក់ព័នធទាំង្ឡាយ។  

៣.២ វិធ្ីស្ថស្តសត 
 ការប្ស្ថវប្ជាវធនះប្េូវបានធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយធប្បើទាំង្ទ្ិននន័យធដើមនិង្ទ្ិននន័យប ទ ប់បនសាំធដើមបើប្បមូល
ព័េ៌មានអាំពើការលាំបាកមដលសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចជួបប្បទ្ះ កនុង្ការបុ៉នប៉ង្ការពារដើរបស់ពួកធគ។ 

                                                           

70
 ម.ស.ម.ក “ប្បវេតិសកមាជនដើ ា្ើ” (ម កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១៥)  http://bit.ly/21b6V96 

71
 ម.ស.ម.ក “មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជាធរៀបចាំកិចចពិភាកាេុមូលសតើពើដើនិង្សិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច” (ប្បកាសពេ័ម៌ាន) (នលងទ្ើ
១៣ ម មករា ឆ្ន ាំ២០១៣) http://bit.ly/1QWvIJE 
72

 ស.ម.ម.ក “កមពុជា៖ ដើទ្ាំ ស ់ទិ្ដាភាពទូ្ធៅននស្ថថ នភាពដើ ា្ើ” (របាយការណ៍្) (ម ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣)  http://bit.ly/1KtPNVy 

http://bit.ly/21b6V96
http://bit.ly/1QWvIJE
http://bit.ly/1KtPNVy
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ការប្ស្ថវប្ជាវធៅធលើឯកស្ថរជាធប្ចើនទាំង្ជាភាស្ថម ារនិង្ភាស្ថអង់្ធគាសធ្វើធឡើង្ធដ្ឋយមផែកធលើការប្ស្ថវប្ជាវ 
មុនរបស់គធប្មាង្ និង្ប្េូវបានធ្វើធឡើង្តាមរយៈការវភិាគចាប់ជាមូលដ្ឋា ននិង្រច សមព័នធចាប់មដលកាំណ្េ់អាំពើ
ចាប់ដើ្ាើកមពុជា និង្ផតល់ការការពារដល់សិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិច ការពិនិេយធឡើង្វញិធៅធលើឯកស្ថរ
និង្ការប្ស្ថវប្ជាវពើភាន ក់ង្ហរនិង្ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធ ប្ពមទាំង្ពិនិេយធឡើង្វញិធៅធលើរបាយការណ៍្របស់អង្គការសង្គម
សុើវលិកនុង្ប្សរកនិង្អនតរជាេមិដលកាំពុង្ធ្វើការធលើបញ្ញា   ទក់ទ្ង្នឹង្ដើ្ាើ។ ប្បធានប្ករមប្បឹកាភិបាលរបស់ ម
.ស.ម.ក មដលជាជនជាេធិដើមពនង្ក៏ផតល់នូវធោបល់សុើជធប្ៅសប្មាប់របាយការណ៍្ធនះ និង្ជួយធប្ជាមមប្ជង្កនុង្
គធប្មាង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ។  

 ការប្ស្ថវប្ជាវទ្ិននន័យធដើម តាមទ្ប្មង់្ការសមាា សពាក់កណាត លរច សមព័នធប្េូវបានធ្វើធឡើង្ធៅកនុង្ម 
វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ ធៅកនុង្សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចចាំនួន៥ ទូ្ទាំង្ប្បធទ្ស (សូមធមើលរូបទ្ើ៣៖ មផនទ្ើ   
ទ្ើតាាំង្ប្ស្ថវប្ជាវទ្ិននន័យធដើម)។ សហគមន៍មដលមិនទន់បានទ្ទ្ួលប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើ្ាើ ប្េូវបានកាំណ្េ់ធដ្ឋយ
មផែកធៅធលើការប្ស្ថវប្ជាវពើមុនមដលអនុវេតធដ្ឋយគធប្មាង្។ ជាសរុប េាំណាង្សហគមន៍ចាំនួន ៣៩ (ស្តសតើ ១៨) 
ប្េូវបានសមាា សសប្មាប់ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ ធដ្ឋយកនុង្ធ ះ ៩  ក់មកពើសហគមន៍ពនង្ធៅភូមចិឹង្  ុាំ សមឹ ប្សរក
សនូល ធ េតប្កធចះ (“ភូមចិឹង្”) ៨ ក់មកពើសហគមន៍ពនង្ធៅភូមចិក់ចារ ប្សរកមកវសើមា ធ េតមណ្ឌ លគើរ ើ (“ភូមិ
ចក់ចារ”) ៩  ក់មកពើសហគមន៍ពនង្ធៅ ុាំបូ៊ប្ស្ថ ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ (“ ុាំបូ៊ប្ស្ថ”) ៧ ក់មកពើ
សហគមន៍ពនង្73ធៅភូមកិាលរមាស ប្សរកធសស្ថន ធ េតសទឹង្មប្េង្ (“ភូមកិាលរមាស”) និង្ចុង្ធប្កាយ ៦ 
 ក់មកពើសហគមន៍ជនជាេជិង្ធៅភូមជិាំ ប់ សទឹង្អាមរង៉្ ប្សរកលាបាាំង្ ធ េតធកាះកុង្ (“សទឹង្អាមរង៉្”)។ សាំណួ្រ
សមាា សធផ្លត េធលើស្ថរៈសាំខ្ន់ននដើរបស់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច ការប៉ះពាល់ននវវិាទ្ដើ្ាើធៅធលើជើវភាព
រស់ធៅនិង្អេតសញ្ញដ ណ្ ការធរ ើសធអើង្និង្ការរ ាំធោភបាំពានសិទ្ធិមនុសសមដលទ្ទ្លួរង្ធប្កាមនដរបស់អាជាញ ្រនិង្
ប្ករមហុ៊នមដលមានការពាក់ព័នធកនុង្វវិាទ្ ការយល់ដឹង្កនុង្ចាំធណាមសហគមន៍អាំពើចាប់ដើ្ាើកមពុជានិង្សិទ្ធិដើ្ាើ
របស់ជនជាេធិដើមភាគេិច ការយល់ដឹង្អាំពើដាំធណ្ើ រការកនុង្ការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព និង្ការ
លាំបាកមដលបានជួបប្បទ្ះធៅធពលមសវង្រកកមាសិទ្ធិដើ្ ាើ។  

 

 

 

 

                                                           

73
 សូមកេ់សមាគ លថ់្ន ពនង្ និង្បូនង្ សាំធៅធៅធលើប្ករមជនជាេិធដើមភាគេិចមេមយួ និង្ប្េូវបានប្កសងួ្អភិវឌឍនជ៍នជនសាំធៅធៅធលើ 
“ពនង្”។ ម.ស.ម.ក ធប្បើប្បាសធ់ឈាា ះមដលកាំណ្េធ់ដ្ឋយសហគម៍ជនជាេិធដើមភាគេិច។ 
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រូបទ្ើ២ ៖ មផនទ្ើទ្ើតាាំង្ប្ស្ថវប្ជាវទិ្ននន័យធដើម 

 

 បមនថមពើធលើធនះ ការសមាា សប្េូវបានធ្វើធឡើង្ធៅកនុង្ម វចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៥  ជាមួយនងឹ្មស្តនតើ រដ្ឋា ភិបាល
ធៅតាមមូលដ្ឋា នមដលមានការពាក់ព័នធចាំនួន ៨  ក់ កនុង្ធ ះមានស្តសតើពើរ ក់រមួមានធម ុាំ សមាជកិប្ករមប្បកឹា
 ុាំ និង្េាំណាង្មាន ក់មកពើរដាបាលនប្ពធឈើ ប្ពមទាំង្េាំណាង្ ៦  ក់មកពើសង្គមសុើវលិធ្វើការជាមួយសហគមន៍
ជនជាេធិដើមភាគេិចមដល ម.ស.ម.ក មដលបានកាំណ្េ់យក រមួមានអង្គការអាដហុក មជឈមណ្ឌ លអប់រ ាំចាប់
សហគមន៍ អង្គការសង្គមអភិរកសសេវនប្ព អង្គការភូម ិញុ ាំ និង្អង្គការមាតា្មាជាេិ។ កនុង្ម មករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម.
ស.ម.ក ក៏បានជួបជាមួយមស្តនតើរបស់ប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមា និង្សាំណ្ង់្ ពាក់ព័នធនងឹ្ព័េ៌មានមដល
មានកនុង្របាយការណ៌្ធនះផង្មដរ។ 
៣.៣ វិស្ថលភាពនិងថ្ដនកណំ្តន់នការរស្ថវរជាវ  

 ធដ្ឋយស្ថរមេបញ្ញា ធពលធវោនិង្្នធានមានកប្មិេ គធប្មាង្សធប្មចធផ្លត េការប្ស្ថវប្ជាវធនះធៅធលើ
សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចចាំនួន ៥ មដលគធប្មាង្បានទ្ទ្ួលព័េ៌មានពើការប្ស្ថវប្ជាវមុនៗរចួធហើយ។ ការ
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ធ្វើមបបធនះ មិនប្េឹមមេសនសាំធពលធវោនិង្្នធានបុ៉ធណាណ ះធទ្ បុ៉មនតមលមទាំង្ប្សបជាមួយនឹង្ជាំធនឿរបស់ ម.ស.
ម.ក កនុង្ការតាមដ្ឋនបនតជាមួយសហគមន៍និង្បនតតាមដ្ឋនករណ្ើ របស់ពួកធគផង្មដរ។  ណ្ៈមដលបញ្ញា ទាំង្
ធ ះ មានន័យថ្នប្ករមការង្ហរគធប្មាង្មិនអាចប្បមូលទ្ិននន័យពើសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចពើប្គប់កមនាង្កនុង្
ប្បធទ្សធឡើយ ធយើង្សង្ឃមឹថ្នសហគមន៍ទាំង្ប្បាាំមដលប្េវូបានធប្ជើសធរ ើសធ ះ េាំណាង្ឲ្យទ្ាំហាំសមលាមមួយ
កនុង្ការទញយកការវភិាគសប្មាប់ជាគាំរមូួយតាង្ឲ្យទូ្ទាំង្ប្បធទ្សបាន។ បមនថមធលើធនះ ធយើង្សង្ឃមឹថ្ន លទ្ធ
ផលននការប្ស្ថវប្ជាវធនះផតល់មូលដ្ឋា នសប្មាប់ការសិកាកាន់មេទូ្លាំទូ្ោយកនុង្អ គេខ្ង្មុ ។ 
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៤. ឧបសគគកនងុការចុុះបញ្ជដីីសមូហភាព 
 

៤.១ ដំដណ្ើ រការទទលួបានបណ័្ណ កមមសទិធដិីសមូហភាព 
 មានបញ្ញា មួយចាំនួនធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះផ្លទ ល់មដលរារា ាំង្សហ
គមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ ភាពសាុប្គស្ថា ញននដាំធណ្ើ រការធនះ 
និង្កង្វះខ្េព័េ៌មានបាន ាំឲ្យមានកង្វះខ្េការយល់ដឹង្ជាទូ្ធៅមួយអាំពើដាំធណ្ើ រការធនះកនុង្ចាំធណាមសមាជកិ
សហគមន៍និង្សូមបើមេកនុង្ចាំធណាមអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល។ ធៅធពលមដលសហគមន៍
និង្អនកមដលប្េូវធប្ជាមមប្ជង្ោេ់មិនបានយល់ដឹង្អាំពើដាំធណ្ើ រការធនះ ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព
ធៅមេជាបញ្ញា ប្បឈម។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ សហគមន៍ វះ្នធានធដើមបើបាំធពញតាមជាំហានជាធប្ចើនពាក់ព័នធនឹង្
ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះ នងិ្កនុង្ការចាំណាយពាក់ព័នធធផសង្ៗកនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័
ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធនះ។ កតាត ទាំង្អស់ធនះធហើយមដលទមទឲ្យការោាំប្ទ្ពើខ្ង្ធប្ៅធដើមបើឲ្យសហគមន៍
មួយអាចចូលរមួធដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ ជាំពូកធនះនឹង្ពនយល់
លមែិេបមនថមធទ្ៀេធៅធលើបញ្ញា ទាំង្ធនះជាមួយនឹង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព ប្ពមទាំង្
បង្ហា ញអាំពើឧបសគគកនុង្ការចុះបញ្ជ ើដើ្ាើសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិ។ 

៤.១.១ កងវុះខាតការយលដ់ឹងអំពដីំដណ្ើ រការដនុះកនងុចំដ្មសហគមន៍ 
 សមាជិកសហគមន៍ទាំង្អស់មដលប្េូវបានសមាា សបានយល់ដឹង្អាំពើបញ្ដេតនិនប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហ
ភាព ធដ្ឋយភាគធប្ចើនពួកោេ់បានទ្ទ្ួលចាំធណ្ះដឹង្ធនះតាមរយៈការចូលរមួការបណ្តុ ះបណាត លមដលបានផតល់
ធដ្ឋយអង្គការសង្គមសុើវលិធផសង្ៗោន  ឬតាមរយៈការផសពវផាយព័េ៌មានពើេាំណាង្សហគមន៍ទាំង្ធ ះមដលបាន
ចូលរមួកនុង្ការបណ្តុ ះបណាត ល។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ មានការស្ថត ប់វទិ្យុ និង្ការអានស្ថរព័េ៌មាន ាះៗគជឺាប្បភព
ព័េ៌មានមដលបានបធង្ាើនចាំធណ្ះដឹង្របស់សហគមន៍អាំពើប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ ក៏បុ៉មនត អនកចូលរមួភាគ
ធប្ចើនបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថ្ន ាួន វះខ្េការយល់ដឹង្អាំពើដាំធណ្ើ រការមបបណាកនុង្ការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូ
ហភាព។ េាំណាង្សហគមន៍មាន ក់មកពើសទឹង្អាមរង៉្បានមលាង្ថ្ន “ធយើង្មិនមានចាំធណ្ះមផនកចាប់ធទ្ វាសាុ ប្គស្ថា ញ
ណាស់។ ដូធចនះធហើយបានជាដាំធណ្ើ រការធនះធៅជាប់ោាំង្”។ ធៅកនុង្ភូមចិក់ចារកនុង្អាំឡុង្ធពលសមាា សន៍ សហ
គមន៍បានធសនើឲ្យ ម.ស.ម.ក ពនយល់ពួកធគអាំពើភាព ុសោន រវាង្ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពនិង្ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើ
ឯកជន មដលធនះអាចបញ្ញជ ក់អាំពើកង្វះខ្េការយល់ដឹង្លមែិេអាំពើភាព ុសោន រវាង្ប្បធភទ្ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើទាំង្ពើរ
ប្បធភទ្ធនះ។ ប្សធដៀង្ោន ធនះមដរ ធៅសទងឹ្អាមរង៉្ សហគមន៍បានធសនើឲ្យ ម.ស.ម.ក ផតល់ព័េ៌មានបមនថមអាំពើ
ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះ។ 

 បមនថមពើធលើធនះ សូមបញ្ញជ ក់ថ្នបុគគលមដលប្េូវបានសមាា សកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ រមួមានេាំណាង្សហ
គមន៍និង្សកមាជនសុទ្ធមេជាសមាជិកសហគមន៍មដលទ្ាំនង្ជាមានចាំធណ្ះដឹង្អាំពើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណ
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កមាសិទ្ធដិើសមូហភាពកនុង្សហគមន៍របស់ ាួន។ ដូធចនះ ធនះជាធហេុផលសមលាមកនុង្ការសនាេថ្នកប្មិេយល់
ដឹង្ជាទូ្ធៅអាំពើនើេិវ ិ្ ើទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពកនុង្ចាំធណាមសមាជកិសហគមន៍ទាំង្មូលអាចនឹង្
មានកប្មិេទបជាង្ធនះខ្ា ាំង្។ វាចាស់ណាស់មដលថ្នប្បសិនធបើោា នជាំនួយពើអង្គការសង្គមសុើវលិធទ្ សហគមន៍
ទាំង្ធនះនឹង្មិនអាចចាប់ធផតើមដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើធដើមបើទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធ ះធទ្ ធដ្ឋយស្ថរ
មេពួកធគ វះខ្េចាំធណ្ះដងឹ្អាំពើអវើមដលមានការពាក់ព័នធនឹង្ដាំធណ្ើ រការធ ះ។ អនកេាំណាង្មាន ក់មកពើអង្គការ
សង្គមអភិរកសសេវនប្ពគេិថ្ន“[សហគមន៍]មិនមានសមេថភាពធទ្ ដូធចនះពួកោេ់ប្េូវពឹង្ធលើជាំនួយរបស់ពួកធយើង្
និង្របស់នដគូធផសង្ធទ្ៀេ។ វាជាការពិបាកណាស់សប្មាប់ពកួធគកនុ ង្ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើធដ្ឋយ ាួ នឯង្ធ ះ”។ 
៤.១.២ កងវុះខាតការយលដ់ឹងអំពដីំដណ្ើ រការដនុះកនងុចំដ្មអាជាញ ធ្រមលូដ្ឋឋ ន 
 សូមបើមេកនុង្ចាំធណាមអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នក៏មានការ វះខ្េចាំធណ្ះដឹង្ធនះឬមានការយល់ប្ចឡាំអាំពើដាំធណ្ើ រ
ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពធនះខ្ា ាំង្មដរ។ ឧទហរណ៍្ធៅសទឹង្អាមរង៉្ សហគមន៍បានធលើកធឡើង្
ថ្ន “សូមបើមេអាជាញ ្រ ុាំក៏មិនបានដឹង្អាំពើសិទ្ធិរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិ
ដើសមូហភាពមដរ” មដលធនះបង្ហា ញពើេប្មូវការឲ្យរដ្ឋា ភិបាល “ពប្ងឹ្ង្សមេថភាពរបស់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ននិង្អប់រ ាំ
ពួកធគអាំពើសិទ្ធិដើ្ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច”។ េាំណាង្អង្គការសង្គមសុើវលិបានបញ្ញជ ក់ថ្នកង្វះខ្េចាំធណ្ះ
ដឹង្ជាទូ្ធៅកនុង្ចាំធណាមអាជាញ ្រថ្នន ក់ធប្កាមដូចមដលេាំណាង្អង្គការសង្គមសុើវលិរូបធនះមលាង្ថ្ន “អាជាញ ្រធៅ
ថ្នន ក់ធប្កាមជាេិមានការយល់ដឹង្េិចេួចអាំពើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព”។  

 ជាង្ធនះធទ្ៀេ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន ាួនឯង្បានស្ថរភាពអាំពើការ វះខ្េការយល់ដឹង្កនុង្វស័ិយធនះ។ ធៅ
កនុង្ប្ករមប្បឹកា ុាំ សមឹ មដលមានអាំណាចធៅធលើភូមចិឹង្ មនិមានធម ុាំឬសមាជិកប្ករមប្បឹកាណាមួយមដលមាន
វេតមានធៅកនុង្ធពលសមាា សធ ះដឹង្អាំពើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធ ះធទ្។ ធម ុាំមលាង្
ថ្ន “ ញុ ាំមិនបានដឹង្អាំពើដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើធដើមបើទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធទ្ ... រដ្ឋា ភិបាលមិនមដល
បានផតល់ព័េ៌មានឬការបណ្តុ ះបណាត លណាមយួអាំពើរធបៀបជួយជនជាេិធដើមភាគេិចជាមយួនឹង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួល
បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធនះធទ្។” ធៅកនុង្េាំបន់មយួចាំនួន អង្គការសង្គមសុើវលិកាំពុង្ផតល់ការបណ្តុ ះ     
បណាត លធដើមបើបាំធពញគមាា េមដលរដ្ឋា ភិបាល កខ្នមិនបានផតល់ដល់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នអាំពើចាំធណ្ះដឹង្ធនះ។ 
ធៅកនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថ សមាជិកប្ករមប្បឹកា ុាំមាន ក់បានោេប្េដ្ឋង្ថ្ន“ពើមុន ញុ ាំមិនបានដឹង្អាំពើរធបៀបទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណ
កមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធទ្ រហូេដល់ធពលមដលមជឈមណ្ឌ លចាប់សប្មាប់សហគមន៍មកពិភាកាអាំពើសិទ្ធិដើ្ាើ
របស់ជនជាេិធដើមភាគេិច”។ ក៏បុ៉មនត សូមបើមេអង្គការសង្គមសុើវលិមដលបុ៉នប៉ង្បាំធពញគមាា េធនះ ក៏សមេថភាព
របស់ពួកធគកនុង្ការបណ្តុ ះបណាត លអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នធៅមានកប្មិេទបធៅធឡើយ។ សមាជិកប្ករមប្បឹកា ុាំ
ដមដលបានបមនថមថ្ន“ធទះបើជា ញុ ាំបានចូលរមួកនុ ង្ការបណ្តុ ះបណាត លក៏ធដ្ឋយក៏ ញុ ាំធៅមេមិនទន់ដឹង្សពវប្គប់ធៅ
ធឡើយធទ្”។ 
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 ធៅធពលមដលប្ករមប្បឹកា ុាំធៅកនុង្េាំបន់ជនជាេិធដើមភាគេិច វះខ្េចាំធណ្ះដឹង្អាំពើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួល
បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធ ះ ពកួធគមិនអាចមានលទ្ធភាពកនុង្ការបាំធពញអាណ្េតិការង្ហររបស់ ាួនធដើមបើ
េាំណាង្ឲ្យពលរដាធៅកនុង្សហគមន៍របស់ពួកធគ និង្បធប្មើផលប្បធោជន៍ទូ្ធៅរបស់ពលរដាបាន ដូចមានមចង្
កនុង្ចាប់សតើពើការប្គប់ប្គង្រដាបាល ុាំសង្ហា េ់74បានធទ្។ លទ្ធផលននការប្ស្ថវប្ជាវធនះបានបង្ហា ញប្បាកដណាស់
ថ្ន អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នប្េូវទ្ទ្លួបានការផតល់ព័េ៌មានឲ្យបានធពញធលញអាំពើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិ
ដើសមូហភាពធនះពិេជាមានស្ថរៈសាំខ្ន់ណាស់ បុ៉មនត គួរឲ្យធស្ថកស្ថត យមដលធៅកនុង្េាំបន់ ាះ វាហួសធពលបាេ់
ធៅធហើយ។ ធៅកនុង្ ុាំ សមឹ ប្ករមប្បឹកា ុាំបានមលាង្ថ្ន ាួន“ស្ថវ គមន៍អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកនុ ង្ការផតល់ការ 
បណ្តុ ះបណាត លអាំពើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពសប្មាប់ជនជាេិធដើមភាគេិច បុ៉មនតឥឡូវ
ធនះហួសធពលបាេ់ធៅធហើយ ធដ្ឋយស្ថរមេធៅទ្ើធនះមិនមានសល់ដើសប្មាប់ជនជាេិធដើមភាគេិចធទ្ៀេធទ្។ អវើ
ប្គប់ោ៉ង្ហួសធពលអស់ធហើយ ប្បសិនធបើអាជាញ ្រចង្ជ់យួជនជាេិធដើមភាគេិច ក៏វាជាការឥេប្បធោជន៍មដរ 
ពើធប្ពាះឥឡូវធនះោា នដើសប្មាប់ពួកធគធទ្”។ 

៤.១.៣ ការចំ្យពាក់ព័នធ 
 ការចាំណាយធប្ចើនពាក់ព័នធកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះប្េូវបានោេ
ប្េដ្ឋង្ថ្នគឺជាឧបសគគមួយកនុង្ចាំធណាមឧបសគគ្ ាំៗបាំផុេមដលសហគមន៍ប្េូវជមនះឲ្យបានធដើមបើចុះបញ្ជ ើដើរបស់
ពួកធគ។ ឧទហរណ៍្ ដាំណាក់កាលដាំបូង្ននដាំធណ្ើ រការធនះ គកឺារទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ជាមួយនឹង្ប្កសួង្
អភិវឌឍន៍ជនបទ្ប្េូវបានធគប៉ាន់ប្បមាណ្ថ្នប្េូវចាំណាយចធ ា ះពើ ១០.០០០ ធៅ ២០.០០០ ដុោា អាធមរចិ។75 
ការចាំណាយដ៏ធប្ចើនសធមបើមធនះ សប្មាប់ចាំណាយធៅធលើការធ្វើដាំធណ្ើ ររបស់ប្កសួង្អភិវឌឍន៍ជនបទ្ធៅកាន់
សហគមន៍ ការស្ថន ក់ធៅ ធស្ថហុ៊យចាំណាយ និង្ការចាំណាយធផសង្ៗធទ្ៀេមដលពាក់ព័នធនឹង្ដាំធណ្ើ រការធនះ។ 
ប្បសិនធបើោា នជាំនួយពើខ្ង្ធប្ៅធទ្ វាជាការពិបាកយល់ណាស់ថ្នធេើសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្សង្គម
សុើវលិធៅតាមមូលដ្ឋា នប្េូវធ្វើោ៉ង្ដូចធមតចធដើមបើអាចរ៉ាប់រង្ធៅធលើចាំណាយដ៏ធប្ចើនសនធកឹស ធ ប់មដលពាក់ព័នធ
នឹង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធនះបាន។  

 សមាជិកប្ករមប្បឹកា ុាំបូ៊ប្ស្ថមាន ក់មដលជាជនជាេិធដើមភាគេិចផ្លទ ល់ ធហើយបានចូលរមួធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រ
ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពជាមួយសហគមន៍មដរបានពនយល់ថ្ន “ការលាំបាកចមបង្គឺថ្នធយើង្មិន
មានលុយប្គប់ប្ោន់សប្មាប់ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើធទ្រមួមានការវាស់មវង្ដើ្ាើ ការដ្ឋក់ពាកយ ធហើយអវើៗសពវមបបោ៉ង្
ប្េូវការលុយ ធលើកមលង្មេធៅធពលមានការោាំប្ទ្ពើអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល”។ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នមិនមាន
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 ម.ស.ម.ក ចាប់សតើពើការប្គប់ប្គង្រដាបាល ុាំសង្ហា េ់ (សោកប័ប្េព័េ៌មាន ម.ស.ម.ក)(ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០១២) 
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មដលពួកធគទ្ទ្ួលបានពើប្កសួង្អភិវឌឍន៍ជនបទ្ 
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សមេថភាពមផនកហរិញ្ដវេថុធដើមបើជួយកនុង្ការង្ហរធនះធទ្។ ធម ុាំ សមឹ បានពណ៌្ អាំពើឧបសគគមផនកហរិញ្ដវេថុរបស់
អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នថ្ន“ប្បសិនធបើមិនមានជាំនួយហិរញ្ដវេថុ ពើអង្គការពាក់ព័នធធទ្ ប្ករមប្បឹកា ុាំមិនអាចដាំធណ្ើ រការចុះ
បញ្ជ ើបានធទ្ ធដ្ឋយស្ថរមេលវកិាមានកាំណ្េ់... រដ្ឋា ភិបាលមិនមដលបានផតល់លវកិាអវើសប្មាប់ការង្ហរធនះធទ្”។  
េាំណាង្មកពើអង្គការអភិរកសសេវនប្ពក៏បានសង្ាេ់្ងន់អាំពើការចាំណាយពាក់ព័នធ រមួជាមួយនឹង្កង្វះខ្េលុយថ្ន 
“ឧបសគគទ្ើមួយគឺការចាំណាយ។ សប្មាប់អវើៗប្គប់មបបោ៉ង្ សូមបើមេដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើ ការកាំណ្េ់ប្ពាំ ការប្បជុាំ 
ការដាំធណ្ើ រការធៅកនុ ង្ប្កសួង្ពាក់ព័នធមេង្មេប្េូវការលុយ។ សហគមន៍មិនមានលុយផ្លទ ល់ ាួ នធទ្ដូធចនះសហ~  
គមន៍ប្េូវពឹង្មផែកធលើជាំនួយពើគធប្មាង្ធដើមបើោាំប្ទ្ពួកធគ”។ ក៏បុ៉មនតការចាំណាយពាក់ព័នធទាំង្ធនះក៏អាចជាឧបសគគ
ចាំធពាះជាំនួយពើធប្ៅផង្មដរ ធហើយក៏មានករណ្ើ មួយចាំនួនមដលអង្គការកាំពុង្ជួយសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេចិ
ធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពធនះប្េូវបានបង្េាំឲ្យបញ្ឈប់ការោាំប្ទ្ធដ្ឋយស្ថរមេបញ្ញា
លវកិាធនះគឺប្េូវចាកធចញធចាលសហគមន៍មដលោា នមធ្ាបាយសប្មាប់ការពារដើរបស់ពកួធគ។ ឧទហរណ៍្ធៅ
សទឹង្អាមរង៉្ សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចបានចាប់ធផតើមទ្ទ្ួលជាំនួយសប្មាប់ដាំណាក់កាលដាំបូង្ធដើមបើដាំធណ្ើ រ
ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពធៅធដើមឆ្ន ាំ២០១៤ ពើប្ករមធមធាវ ើសាំរទឹ្ធមដលជាប្ករមធមធាវ ើមួយធៅកមពុ
ជាផតល់ជាំនួយមិនយកកនប្ម បុ៉មនត ធបើធោង្តាមការធលើកធឡើង្របស់សហគមន៍ “ឥឡូវធនះប្ករមធមធាវ ើសាំរទឹ្ធ
និោយថ្ន ពួកធគមិនមានមូលនិ្ិប្គប់ប្ោន់សប្មាប់ោាំប្ទ្ដល់ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ធទ្”។  

 ធោង្តាមប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមានងិ្សាំណ្ង់្ ថ្នរដ្ឋា ភបិាលបានចាេ់មចង្លវកិាចាំនួន 
៣០០.០០០ ដុោា សហរដាអាធមរកិ កនុង្មួយឆ្ន ាំសប្មាប់ការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាពមដលបានធប្ោង្ធ្វើឲ្យបាន១០ 
សហគមន៍កនុង្មួយឆ្ន ាំកនុង្ដាំណាក់កាលចុង្ធប្កាយធនះ ធហើយពុាំបានេប្មូវឲ្យសហគមន៍ធចញលវកិាកនុង្ដាំធណ្ើ រ
ការធនះធទ្។ មស្តនតើប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរបូនើយកមា និង្សាំណ្ង់្មិនអាចផតល់ធោបល់អវើមដលពាក់ព័នធនឹង្ការ
ចាំណាយកនុង្ដាំធណ្ើ រការការង្ហរជាមួយប្កសងួ្អភិវឌឍន៍ជនបទ្និង្ប្កសួង្មហានផទធឡើយ។  

៤.១.៤ កងវុះខាតឆនទៈនដោបាយកនងុការសរមលួដំដណ្ើ រការ 
 មិនមានអវើគួរឲ្យភាញ ក់ធផែើលធទ្មដលបញ្ញា ចមបង្មួយប្េូវបានធលើកធឡើង្កនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះគកឺង្វះឆនទៈ
របស់រដ្ឋា ភិបាលកនុង្ការផតល់ដល់សហគមន៍ធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពធនះ ធទះបើ
ជាមានប្កប ណ្ឌ ចាប់មួយជា្រមានសប្មាប់ការពារដើជនជាេិធដើមភាគេិចក៏ធដ្ឋយកតើ ក៏ធៅកនុង្ការអនុវេតជាក់
មសតង្ចាប់ទាំង្ធនះធប្ចើនមេមនិប្េូវបានធគអនុវេតធឡើយ។ ធៅកនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថ សមាជិកប្ករមប្បឹកា ុាំបានទ្ទ្ួល
ស្ថគ ល់ថ្នធទះបើជារដ្ឋា ភិបាលបានអនុម័េចាប់និង្ធចញអនុប្កឹេយ ធដើមបើការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេធិដើមភាគ
េិចក៏ធដ្ឋយ មេតាមពេិធៅវាមិនមានផលអវើធទ្ ធដ្ឋយោេ់បានមលាង្ថ្ន“រដ្ឋា ភិបាលប្ោន់មេមានចាប់ បុ៉មនតមិន
បានអនុវេតធទ្។” អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នភាគធប្ចើន មដលចូលធៅកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ បានគូសបញ្ញជ ក់ដមដលធឡើង្
វញិអាំពើអារមាណ៍្មួយធនះ។  



29 

 ជាការពិេណាស់ ធៅកនុង្សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច ធគមិនសូវមានជាំធនឿចិេតធៅធលើរដ្ឋា ភិបាល
កនុង្ការការពារដើ្ាើរបស់ពួកធគធ ះធទ្។ ឧទហរណ៍្ កនុង្ភូមិកាលរមាស ធៅធពលសរួថ្នធេើអវើធៅជាឧបសគគ
ចមបង្កនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធ ះ សមាជិក ុាំមាន ក់សននដិ្ឋា នថ្ន “ការលាំបាកចមបង្គឺរដ្ឋា ~
ភិបាល។ ពកួធគជាអនកផតល់សមបទន។ ពកួធគទ្ប់ស្ថា េ់ការចុះបញ្ជ ើធដើមបើទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព
របស់ធយើង្។ ោា នអនកណាធផសង្ធទ្ៀេធទ្។” តាមពិេធៅ ធៅធពលមដលរដ្ឋា ភិបាលអនុញ្ញដ េឲ្យអនកទ្ទ្លួផលពើ
សមបទនដើធសដាកិចចទ្ស្ត ទ នធលើដើសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច និង្អនុម័េឲ្យមានគធប្មាង្អភិវឌឍមដលប៉ះ
ពាល់ធលើេាំបន់ជនជាេិធដើមភាគេិចធហើយធ ះ កង្វះការប្ពួយបារមាកនុង្ការការពារដើជនជាេធិដើមភាគេិចបាន
បង្ហា ញធឡើង្ោ៉ង្ចាស់ប្កមឡេ។  

 ចាំណុ្ចមដលធកើេធឡើង្ោ៉ង្ញឹកញយមដលបានបង្ហា ញធៅកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះគកឺង្វះដាំធណាះប្ស្ថយ
នធោបាយធៅកនុង្ដាំណាក់កាលធផសង្ៗោន ននដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពធនះមដលទ្ើបាំផុេ
ធ្វើឲ្យដាំធណ្ើ រការប្េូវជាប់ោាំង្។ សមាជិកប្ករមប្បឹកាភិបាលមាន ក់កនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថបានកេ់សមាគ ល់ថ្ន “រដ្ឋា ភិបាល
កប្មិេនើមួយៗ និោយថ្នពួកធគមិនមានសមេថកិចចធដ្ឋះប្ស្ថយស្ថថ នភាពធ ះធទ្ ធហើយឲ្យធៅរកថ្នន ក់ធលើ។     
វាប្ោន់មេជាការបញ្ជូ នធៅបញ្ជូ នមកមេបុ៉ធណាណ ះ”។ ធនះជាអារមាណ៍្មដលប្េូវបានសង្ាេ់្ងន់ស្ថរជាលាើមតង្ធទ្ៀេ
ធដ្ឋយជាំទ្ប់ទ្ើមួយ ុាំមប្សឈូក ធៅកនុង្ភូមចិក់ចារ មដលបានោេប្េដ្ឋង្ថ្ន “បញ្ញា គឺថ្នអាជាញ ្រមានសមេថកិចច
មិនបានយកចិេតទុ្កដ្ឋក់ធប្ចើនកនុ ង្ការពធនាឿនដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធនះធទ្”។ 
េាំណាង្មកពើអង្គការសង្គមអភិរកសសេវនប្ពបានពណ៌្ ស្ថថ នភាពធនះថ្ន “ជនួកាលមនុសសធៅកនុ ង្ស្ថថ ប័នពាក់
ព័នធមិនបានយកចិេតទុ្កដ្ឋក់តាមេួ ទ្ើកនុ ង្ការពធនាឿនដាំធណ្ើ រការធនះធទ្ សូមបើមេធៅធពលធយើង្ដ្ឋក់ឯកស្ថរក៏
ធដ្ឋយ ក៏អនកទាំង្ធ ះប្ពធង្ើយកធនតើយនិង្ធៅស្ថង េ់ធសងៀម  ដូធចនះវាលាំបាកណាស់។” 

 ធបើធោង្តាមអនុសញ្ញដ ពលកមាអនតរជាេិ កនុង្ចាំធណាមសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចចាំនួន ១៦៦ 
មដលបានចាប់ធផតើមដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធ ះ មានសហគមន៍ចាំនួន ១៤៤ មដល
បានបាំធពញចប់សពវប្គប់ធៅដាំណាក់កាលទ្ើមយួ ធហើយនងិ្បានទ្ទ្ួលការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ពើប្កសួង្
អភិវឌឍន៍ជនបទ្។76 ធដ្ឋយស្ថរមេសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេចិប្េូវមេបាំធពញតាមដាំណាក់កាលនើមយួៗនន
ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព មុននឹង្ឈានចូលកនុង្ដាំណាក់កាលប ទ ប់មកធទ្ៀេ ការពនារ
ធៅកនុង្ដាំណាក់កាលដាំបូង្ មុននឹង្មានវធិានការការពារបធណាត ះអាសននគពឺិេជាសាំខ្ន់ណាស់ មានន័យថ្នការ
ពនារធពលដ៏មវង្ធនះមដលប៉ះពាល់ោ៉ង្ខ្ា ាំង្សប្មាប់សហគមន៍ ធដ្ឋយស្ថរមេភាពង្ហយរង្ធប្ោះពើការចាប់ដើ។ 
ធោង្តាមព័េ៌មានផតល់ធដ្ឋយប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមានិង្សាំណ្ង់្ធៅម មករា ឆ្ន ាំ២០១៦ បាន
                                                           

76
 េធួល ធោង្តាមរបាយការណ៍្របសអ់ង្គការពលកមាអនតរជាេិ “បញ្ជ ើបចចុបបននភាពននវឌឍនភាពបណ័្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពមដលោាំប្ទ្
ធដ្ឋយ ILO GIZ និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល និង្ធោលធៅមដលរង្ការបះ៉ពាលធ់ដ្ឋយបទ្បញ្ញជ ០១ ពើឆ្ន ាំ២០១៣ ដល ់នលង១៣ ម មក
រា ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
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បង្ហា ញថ្នប្កសួង្បានទ្ទ្ួលសាំណុ្ាំ មបបបទ្ធសនើសុាំប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពមកពើសហគមន៍ចាំនួនមេ ៤៣ 
បុ៉ធណាណ ះ កនុង្ធ ះសហគមន៍ចាំនួន ១១ បានប័ណ្ណកមាសទិ្ធិដើសមូហភាពរចួរាល់ធហើយ រ ើឯសហគមន៍ចាំនួន ៩ 
ធទ្ៀេនឹង្ទ្ទ្ួលបានធៅកនុង្រដូវប្បាាំង្ ឆ្ន ាំ២០១៦ធនះ ។ ធនះបង្ហា ញបមនថមធទ្ៀេថ្នសហគមន៍មដលបុ៉នប៉ង្ចុះ
បញ្ជ ើប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពកាំពុង្សថិេកនុង្ភាពរា ាំង្សទះធៅដាំណាក់កាលទ្ទ្ួលប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព
ធៅថ្នន ក់ធប្កាម។ 

េាំណាង្អង្គការសង្គមសុើវលិមួយរូបបានមលាង្អាំពើកង្វះខ្េឆនទៈនធោបាយកនុង្ការសប្មួលដាំធណ្ើ រការ
ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះថ្ន“ប្ករមហុ៊ន  ទ្ទ្ួលបានសមបទនដើភាា មៗពើរដ្ឋា ភិបាលធៅធពល
ពួកធគដ្ឋក់សាំធណ្ើ បុ៉មនតសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចវញិធដើមបើទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព 
ពួកធគប្េូវការចាំណាយធពលយូរណាស់ទ្ប្មាាំទ្ទ្ួលបាន ជាក់មសតង្សហគមន៍មួយចាំណាយធពលជិេដប់ឆ្ន ាំ 
ធដើមបើទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធនះ”។   

៤.២ អាជាញ ធ្រមូលដ្ឋឋ ន 

៤.២.១  កងវុះខាតការោរំទ 
កនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថ សហគមន៍បានប្បាប់ឲ្យដឹង្ថ្ន អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នមិនបានពាោមជួយដល់ពួកធគកនុង្

ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះធទ្ធដ្ឋយោេ់បានធលើកធឡើង្ថ្ន “អាជាញ ្រមិនមដលោាំប្ទ្
ធយើង្ធទ្ បុ៉មនតប្បសិនធបើោេ់ធបតជាញ ចិេតថ្នោាំប្ទ្ធយើង្ ធយើង្នឹង្ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពោ៉ង្ឆ្ប់
ជាក់ជាមិនខ្ន”។ ធៅភូមចិឹង្មដលសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចប្េូវការការោាំប្ទ្ខ្ា ាំង្ជាទ្ើបាំផុេកនុង្ការការ
ពារដើមដលធៅធសសសល់របស់ពួកធគធ ះ សហគមន៍បានបាេ់បង់្ទ្ាំនុកចិេតទាំង្ប្សរង្ធៅធលើអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន
កនុង្ការផតល់ការជួយធប្ជាមមប្ជង្ដល់ពួកធគកនាង្មកគឺធដ្ឋយស្ថរមេ វះការោាំប្ទ្ធនះ។ ដូចេាំណាង្សហគមន៍
មាន ក់បានមលាង្ថ្ន“អាជាញ ្រមិនមដលោាំប្ទ្ពួកធយើង្ធទ្ ពួកធគប្ចានធចាលសាំធណ្ើ របស់ពួកធយើង្កនុ ង្ការជួយធយើង្
ចុះបញ្ជ ើជានើេិបុគគល”។ កង្វះខ្េការោាំប្ទ្ោ៉ង្ចាស់មួយពើអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន អាចប្េូវបានធគធមើលធ ើញធៅ
ភូមកិាលរមាស ជាទ្ើមដលសមាជិកប្ករមប្បឹកា ុាំមដលមានទ្ឹកចិេតអាណិ្េអាសូរមាន ក់ បានរកធ ើញនូវកង្វះការ
ធបតជាញ ចិេតពើអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នកនុង្ការោាំប្ទ្សហគមន៍ ថ្នជាឧបសគគដ៏ចមបង្មួយកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណ
កមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះ។  
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ករណ្ើ សកិា៖ កង្វះខ្េការោាំប្ទ្ពើអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នសប្មាប់ជនជាេធិដើមភាគេចិពនង្ធៅភូមកិាលរមាស77 

ស្ថថ នភាពប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព៖ កាំពុង្រង់្ចាាំការទ្ទ្លួស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ជាផាូវការពើប្កសងួ្អភិវឌឍន៍ជន
បទ្ ដើ ជើវភាពរស់ធៅនិង្រធបៀបរស់ធៅទាំង្ប្សរង្របស់ជនជាេធិដើមភាគេិចពនង្មដលកាំពុង្រស់ធៅកនុង្ភូមិកាល
រមាស ប្សរកធសស្ថន ធ េតសទឹង្មប្េង្ កាំពុង្សថិេធប្កាមការគាំរាមកាំមហង្ពើការស្ថង្សង់្ទ្ាំនប់ធសស្ថនធប្កាម២ 
មដលប្េូវបានអនុម័េកាលពើម វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ ធហើយបចចុបបននធនះកាំពុង្សថិេធប្កាមការស្ថង្សង់្របស់ប្ករម
ហុ៊នទ្ាំនប់វារ ើអគគិសនើធសស្ថនធប្កាម២របស់កមពុជាចិនធៅធលើទ្ធនាធសស្ថន។78 អនករស់ធៅទ្ើធ ះ បានរស់ធៅ
ធលើដើធនះតាាំង្ពើបុពវបុរស ាួនមកធម៉ាះ ធហើយពឹង្មផែកជើវេិរបស់ពួកធគធៅធលើទ្ធនានិង្នប្ពមដលធៅជុាំវញិ ធហើយជា
កមនាង្មដលពួកធគបរបាញ់សេវនប្ពនិង្ប្បមូលអនុផលនប្ពធឈើដូចជាមផាធឈើ ទ្កឹ ាុ ាំ ផសេិ និង្ជ័រទ្ឹក។ ដើនិង្នប្ព
ក៏មានស្ថរៈសាំខ្ន់ខ្ង្មផនកប្ពលឹង្ដ៏ចមបង្មួយមដរ ធដ្ឋយស្ថរមេវាមានចាំណ្ង្ធៅនឹង្បុពវបុរសរបស់ពួកធគនិង្
ប្ពលឹង្្មាជាេិ មដលរមួមានទ្ើតាាំង្សាំខ្ន់ៗមួយចាំនួនមដលប្បជាជនមូលដ្ឋា នបន់ប្សន់ចាំធពាះប្ពលឹង្ទាំង្ធ ះ 
កនុង្ការមប្សកដធង្ាើយសុាំជាំនួយធដើមបើមលរកាសុ ភាពប្ពលឹង្និង្រាង្កាយរបស់សហគមន៍។ 

         ការកស្ថង្ទ្ាំនប់វារ ើអគគើសនើ មដលនឹង្ផគេ់ផគង់្អគគសិនើដល់ធ េតកាំពង់្ចាមនិង្ធ េតប្កធចះបានចាប់ធផតើមកនុង្
ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ ធហើយតាមការប៉ាន់ស្ថា នមួយចាំនួន ថ្ននឹង្អាចប្បេិបេតកិារបានប្េឹមឆ្ន ាំ២០១៧ ។ ធបើធោង្
តាមការវាយេនមាផលប៉ះពាល់បរសិ្ថថ នមដលបានបញ្ច ប់កនុង្ម េុោ ឆ្ន ាំ២០០៨ ការកស្ថង្ទ្ាំនប់ធនះនឹង្ប្េូវ
បាំផ្លា ញនប្ពចាំនួន ៣០.០០០ ហកិតាមដលសថិេធៅតាមដង្ទ្ធនាមប្សពកនិង្ទ្ធនាធសស្ថន និង្បាំផ្លា ញ ២៤%នន
ដើកសិកមាសរុបកនុង្ប្សរកធសស្ថន មដលជាការកាេ់បនថយសមេថភាពផលិេោ៉ង្ធប្ចើនធៅកនុង្េាំបន់ធនះ។ ជាង្
ធនះធទ្ៀេ គធប្មាង្ធនះនឹង្ធ្វើឲ្យលិចលង់្ធលើនផទដើ ៣៣៥ គម២។ ការស្ថង្សង់្ទ្ាំនប់ធនះ េប្មូវឲ្យមានការផ្លា ស់
បតូរទ្ើលាំធដ្ឋយោា នការសា័ប្គចេិតធៅធលើប្គួស្ថរចាំនួន ១.៥៧៩ ធៅកាន់េាំបន់លាំធៅដ្ឋា នចាំនួន ៦ មដលកនុង្ធ ះ 
មានកមនាង្ ាះសថិេធៅកនុង្េាំបន់សមបទននប្ព/ដើមដលបានអនុម័េរចួធហើយ “មដលធនះទ្ាំនង្ជាទ្ទ្ួលរង្ការរ ាំខ្ន
ោ៉ង្ធប្ចើនកនុ ង្ធពលបចចុ បបនននិង្កនុ ង្ធពលអ គេ”។ មាង៉្វញិធទ្ៀេ អង្គការសង្គមសុើវលិកនុង្ប្សរកនិង្អនតរជាេិ
មួយចាំនួនបានអះអាង្ថ្នការប៉ះពាល់របស់ទ្ាំនប់ធនះ ទ្ាំនង្ជា្ងន់្ងរជាង្ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់កាលពើដាំបូង្ធៅធទ្ៀេ 
ដូធចនះ ពួកធគអាំពាវ វឲ្យមានការធ្វើការប៉ាន់ប្បមាណ្ផលប៉ះពាល់បរសិ្ថថ នលាើមួយធទ្ៀេ។  

 

 

                                                           

77
 សប្មាបព់េ័ម៌ានបមនថមធលើករណ្ើ ធនះ សូមអាន ម.ស.ម.ក “ភូមិកាលរមាស ប្បវេតទិ្ាំនប់ទ្ធនាធសស្ថនធប្កាម២” (ប្បវេតិសកមាជនដើ ា្ើ)
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 ភូមិកាលរមាស សថិេធៅធលើរបេ់ននទ្ធនាពក មដលជាចាំណុ្ចប្បសពវរវាង្ទ្ធនាធសស្ថននិង្ទ្ធនាធសកុង្ មុនធពលចាកចូ់លធៅកនុង្ទ្ធនា
ធមគង្គ។ ប្បព័នធទ្ធនាមដលធគធៅថ្ន ស៣ ធនះ បធង្ាើេបានជាមផនកមយួេាំបន់ធទ្សចរណ៍្នប្ពសងួេធមគង្គធប្កាម មដលជាេាំបន់មយួមដលមាន
ជើវស្ថស្តសតចប្មរះសាំបូរមបប និង្ជាលាំធៅដ្ឋា នសប្មាប់ប្បធភទ្សេវកប្មនិង្ជិេផុេពូជជាធប្ចើនប្បធភទ្។ 
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     នប្ពធៅជិេភូមិកាលរមាសកាំពុង្ប្េូវបានធគឈូសឆ្យធដើមបើធបើកផាូវស្ថង្សង់្អាង្សតុកទ្ឹកមដលនឹង្ធ្វើឲ្យ
ភូមលិិចលង់្ធៅធពលធប្កាយ មដលទ្ធង្វើធនះបានឲ្យកាន់មេមានការលាំបាកធកើនធឡើង្សប្មាប់អនករស់ធៅមូលដ្ឋា ន
កនុង្ការបនតវ ិ្ ើរកប្បាក់ចាំណូ្លតាមមបបប្បនពណ្ើ របស់ ាួន។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៤ ប្ករមហុ៊នបានសនាកនុង្ការផ្លា ស់បតូរ
ទ្ើលាំធៅរបស់អនកភូមថិ្ននឹង្ផតល់ដល់ប្គួស្ថរមួយៗនូវដើមួយដុាំទ្ាំហាំ ៨០ មម៉ប្េ ដើមប្ស ៥ ហកិតា ប្បាក់សាំណ្ង្ 
៦.០០០ដុោា រ និង្ផតល់មាូបអាហារសប្មាប់រយៈធពលមួយឆ្ន ាំ បមនថមពើធលើធហដ្ឋា រច សមព័នធធផសង្ៗធៅទ្ើតាាំង្
លាំធៅដ្ឋា នលាើធ ះ។ េាំណាង្សហគមន៍បានអះអាង្ថ្ន ភាគធប្ចើនននអនកមដលបានយល់ប្ពមកនុង្ការផ្លា ស់បតូរទ្ើ
លាំធៅធ ះ គឺជាសមាជិកសហគមន៍មដលបានធរៀបការជាមួយប្បជាពលរដាមដលមិនមមនជាជនជាេិធដើមភាគ
េិចនិង្បានចាកធចញពើសហគមន៍ធៅធហើយ ធហើយបានប្េឡប់មកវញិធៅធពលមដលបានដឹង្អាំពើការផតល់
សាំណ្ង្ពើប្ករមហុ៊នបុ៉ធណាណ ះ។ បុ៉មនត អាជាញ ្របុ៉នប៉ង្ធប្បើប្បាស់ការផ្លា ស់បតូរទ្ើលាំធៅរបស់ពកួធគជាភសតុតាង្កនុង្ការ
បង្ហា ញថ្នសមាជិកសហគមន៍មដលធៅសល់ជាមនុសសមានៈមិនប្ពមកនុង្ការផ្លា ស់បតូរទ្ើលាំធៅធ ះធទ្។ ធៅធពល
អនកភូមបិានពាោមធរៀបកិចចប្បជុាំធៅកនុង្ភូមិធដើមបើពិភាកាអាំពើបញ្ញា ការផ្លា ស់បតូរទ្ើលាំធៅនងិ្បញ្ញា សាំណ្ង្ធ ះ 
ពួកធគបានជួបនឹង្ការរារា ាំង្ពើអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន។  
          ជាង្ធនះធៅធទ្ៀេ សមបទនដើធសដាកចិចទ្ាំហាំ ១១.២៥៧ ហកិតា មដលផតល់ឲ្យប្ករមហុ៊នវនិិធោគសុើវហគចិ
មដលមានមាច ស់ជាជនជាេិចិនកនុង្ឆ្ន ាំ២០០៦ កាំពុង្មេបណាត លឲ្យមានបញ្ញា បមនថមធទ្ៀេសប្មាប់ជនជាេធិដើម
ភាគេិចពនង្ធៅកនុង្ភូមិកាលរមាស។ សមបទនដើធសដាកិចចបានទ្ស្ត ទ នធៅធលើដើនិង្នប្ពសហគមន៍ រមួទាំង្នប្ព
អារកសផង្ ធហើយប្ករមហុ៊នធនះកាំពុង្ទ្ទ្ួលរង្ការធចាទ្អាំពើការកាប់ធឈើ ុសចាប់កនុង្េាំបន់ធ ះ។79  
        អភិបាលធ េតបានសធប្មចទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សហគមន៍ជាសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ម េុោ ឆ្ន ាំ
២០១២ ធហើយបានដ្ឋក់សាំធណ្ើ របស់សហគមន៍ធៅប្កសងួ្អភិវឌឍន៍ជនបទ្ក៏បុ៉មនតសហគមន៍ធៅមេកាំពុង្រង់្ចាាំ

                                                           

79
 ផ្លក ធសៀង្លើ និង្ ដ្ឋនើមញល ផ្លយ “ធឈើប្បណិ្េប្េូវរកធ ើញកបទុ់្ក” (១៧ ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៤) http://bit.ly/1QiweCH 

អនកភូមបិានសរធសរធលើជញ្ញជ ាំង្ផទះរបស់ោេ់ធដើមបើសមមតង្ការជាំទស់ចាំធពាះទ្ាំនប់ធសស្ថនធប្កាម២ 
រូបភាពធដ្ឋយ ម.ស.ម.ក 
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ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ពើប្កសួង្អភិវឌឍន៍ជនបទ្។ េាំណាង្សហគមន៍ចង់្ឲ្យរដ្ឋា ភិបាលផតល់ប័ណ្ណកមា
សិទ្ធដិើសមូហភាពធដើមបើការពារដើរបស់ពកួធគពិចារណាធឡើង្វញិអាំពើគធប្មាង្ទ្ាំនប់វារ ើអគគិសនើ និង្វាយេនមាពើផល
ប៉ះពាល់បរសិ្ថថ នបមនថមធទ្ៀេ។ សមាជកិប្ករមប្បឹកា ុាំមដលបនតោាំប្ទ្សហគមន៍កនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិ
ដើសមូហភាពធ ះបានបធញ្ចញឲ្យដឹង្ថ្នោេ់ធជឿថ្នដាំធណ្ើ រការធនះ “ជាប់ោាំង្ធដ្ឋយស្ថរមេអាជាញ ្រធៅថ្នន ក់
ធប្កាម ពើធប្ពាះពួកធគមេង្មេប្ពធង្ើយកធនតើយចាំធពាះការអនុវេតចាប់” និង្បដិធស្កនុង្ការជួយសហគមន៍កាំណ្េ់
ប្ពាំដើរបស់ពួកធគ។ ោេ់បានបមនថមធទ្ៀេថ្ន“ ញុ ាំមានការបារមាខ្ា ាំង្ណាស់អាំពើអ គេ ខ្ា ច ញុ ាំមិនអាចការពារប្បជា
ជនបានធទ្ៀេ ពើធប្ពាះប្ករមប្បឹកា ុាំកាំពុង្មសវង្រកវ ិ្ ើធដើមបើឈនះធហើយ ញុ ាំមានមេមាន ក់ឯង្ធទ្មដលោាំប្ទ្ពួកធគ”។  
 

 សមាជិកប្ករមប្បឹកា ុាំកនុង្េាំបន់មួយចាំនួន  ពិេជាបានបនតោាំប្ទ្ដល់សហគមន៍កនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួល
បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព ជាពិធសសធៅធពលមដលពួកធគជាសមាជិកជនជាេិធដើមភាគេិច។ បុ៉មនត កប្ម
មានមនុសសដូចពួកោេ់ណាស់ ធហើយការោាំប្ទ្ដល់សហគមន៍គឺជាហានិភ័យផ្លទ ល់ ាួនោ៉ង្ខ្ា ាំង្។ ជាំទ្ប់ទ្ើពើរ ុាំ
ជាំ ប់ បានពនយល់ថ្ន ធៅធពលមដលោេ់ោាំប្ទ្សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចធៅសទងឹ្អាមរង៉្កនុង្ដាំធណ្ើ រការ
ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព នងិ្ជួយធរៀបចាំឯកស្ថរចាាំបាច់សប្មាប់ដាំណាក់កាល់ដាំបូង្ធ ះ  ង្មាន
ការភ័យខ្ា ចអាំពើផលវបិាកមដលធកើេធចញពើការោាំប្ទ្ធនះ “ ញុ ាំខ្ា ចថ្ននលងណាមយួ ធគដក ញុ ាំធចញពើប្ករមប្បឹកា ុាំ។ 
ធគស្ថគ ល់ ញុ ាំថ្ន ញុ ាំជាមនុសសសកមាកនុ ង្ការោាំប្ទ្សហគមន៍និង្មិនោាំប្ទ្ប្ករមហុ៊នធទ្ ដូធចនះ ញុ ាំជាធោលធៅរបស់ពួក
ធគ”។ ការភ័យខ្ា ចធនះ មិនមមនោា នមូលដ្ឋា នធទ្។ សមាជកិប្ករមប្បឹកា ុាំមាន ក់ធឈាា ះ មវន៉ វន៉ មដលោាំប្ទ្សហ~
គមន៍ ប្េូវបានធគចាប់ ាួនកាលពើម េុោ ឆ្ន ាំ២០១៥ ធហើយចាប់ពើធពលធ ះមក ប្េូវបានធគ ុាំ ាួនតាមទ្ាំធនើង្
ចិេតពើបទ្ធចាទ្មនិពិេមួយចាំនួន ធដ្ឋយស្ថរមេភាពសកមារបស់ោេ់កនុង្ការោាំប្ទ្សហគមន៍។  

៤.២.២ កងវុះខាតសមតថកិចចនិងសមតថភាព 
 សូមបើមេធៅកនុង្ករណ្ើ ដ៏កប្មមដលអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នចង់្ោាំប្ទ្ដល់សហគមន៍ក៏ធដ្ឋយ ក៏ពួកធគមិនមាន
សមេថភាពឬសមេថកិចចប្គប់ប្ោន់កនុង្ការចាេ់វធិានការសប្មាប់ោាំប្ទ្មដរ។ ដូចបានបង្ហា ញពើខ្ង្ធដើមធហើយថ្ន 
អាជាញ ្រថ្នន ក់ ុាំជាធប្ចើន  វះចាំធណ្ះដឹង្អាំពើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពនិង្ជាំហានចាាំបាច់
មដលពាក់ព័នធនឹង្ដាំធណ្ើ រការធនះ។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ ប្ករមហុ៊នមដលមានការពាក់ព័នធធៅកនុង្វវិាទ្ដើ្ាើជាមួយសហ~
គមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចបានទ្ទ្ួលអាជាញ ប័ណ្ណពើរដ្ឋា ភិបាលដូធចនះធដើមបើោាំប្ទ្សហគមន៍បានអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន
នឹង្ប្េូវមេជាំទស់នឹង្ការសធប្មចចិេតមដលបានធ្វើធឡើង្រចួធហើយធៅកប្មេិរដ្ឋា ភិបាល។ តាមរយៈអាំណាចពិេ
ប្បាកដដ៏េិចេួចសតួចធសតើង្ធ ះ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នបានប្េឹមមេធ្វើតាមបញ្ញជ ពើថ្នន ក់ធលើបុ៉ធណាណ ះ ធហើយភាគធប្ចើន
ភ័យខ្ា ចថ្នការមិនធ្វើតាមថ្នន ក់ធលើនឹង្បណាត លឲ្យមានការដកធចញពើេួ ទ្ើ។ ដូចមដលអនកេាំណាង្មាន ក់មកពើ
សមាគមអាដហុកបានធរៀបរាប់ថ្ន “បញ្ញា ជាមួយអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន ជាពិធសសធៅថ្នន ក់ ុាំ គឺថ្នពួកធគមិនបានដឹង្
អាំពើវមិជឈការធទ្ ពួកធគមិនបានដឹង្អាំពើសិទ្ធិ អាំណាចរបស់ពួកធគធទ្ ពួកធគកប្មអាចធ្វើការសធប្មចចិេតធដ្ឋយ ាួ ន
ឯង្ណាស់ ពួកធគបានមេរង្ចាាំបញ្ញជ ពើអភិបាលធ េត។ ពកួធគមិនយល់អាំពើេួ ទ្ើរបស់ ាួ ន ដូធចនះ ធេើឲ្យពួកធគ
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អាចអនុវេតចាប់ធដ្ឋយរធបៀបណា? ធហើយពួកធគខ្ា ចថ្នន ក់ធលើរបស់ ាួ ន គឺថ្នប្បសិនធបើពួកធគមិនធ្វើតាមបញ្ញជ ធទ្ 
ពួកធគនឹង្មានបញ្ញា ”។  

៤.២.៣  ការស មុរគលុជំាមួយរកុមហ ុន 
កនុង្ចាំធណាមសហគមន៍មដលមានបាំណ្ង្ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព មានការបធញ្ចញឲ្យដឹង្

អាំពើករណ្ើ មដលអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នធដើរេួប្បឆ្ាំង្សហគមន៍ ធដ្ឋយសុ៊មប្គលុាំជាមួយប្ករមហុ៊ន។   ធៅឯេាំបន់សទឹង្     
អាមរង៉្ សហគមន៍បានធរៀបរាប់អាំពើធរឿង្កាលពើមុនមដលធម ុាំនិង្ប្ករមប្បឹកា ុាំោាំប្ទ្ទាំង្អស់ដល់ការចង់្ចុះបញ្ជ ើ
ដើរបស់ពកួធគធដើមបើទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធិដើសមូហភាព ក៏បុ៉មនតធប្កាយមក“ធម ុាំបានផ្លា ស់បតូ រឥរោិបទ្ ធហើយ
ឥឡូវមបរជាោាំប្ទ្ប្ករមហុ៊នធៅវញិ”។ កនុង្ចាំធណាមសមាជកិប្ករមប្បឹកា ុាំប្បាាំរូបមានមេពើររូបធទ្មដលបនតោាំប្ទ្
កិចច ិេ ាំរបស់សហគមន៍។ “វាប្បមហលជាធដ្ឋយស្ថរមេសាំណូ្ក បុ៉មនតធយើង្ោា នភសតុតាង្ធទ្" មដលធនះជាការ
ពនយល់របស់េាំណាង្សហគមន៍ពាក់ព័នធនឹង្ការផ្លា ស់បតូរឥរោិបទ្របស់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន។ ឥឡូវធនះ អាជាញ ្រ 
បានោបសង្ាេ់ជាប្បចាាំធៅធលើសហគមន៍ឲ្យទ្ទ្លួយកគធប្មាង្ទ្ាំនប់វារ ើអគគិសនើនិង្ផ្លា ស់បតូរលាំធៅដ្ឋា ន។  

ប្សធដៀង្ោន ធនះមដរ ធៅភូមចិក់ចារ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នបានធភាចពាកយសនាអាំពើការោាំប្ទ្ពើដាំបូង្ដល់កិចច
ប្បឹង្មប្បង្កនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពមដលសហគមន៍អះអាង្ថ្ន ធដ្ឋយស្ថរមេគាំ បពើប្ករម
ហុ៊ន។ ធៅភូមកិាលរមាស សមាជកិប្ករមប្បឹកា ុាំមាន ក់មដលបានធចាទ្ថ្នប្ករមហុ៊នបានផតល់សាំណូ្កដល់
សមាជិកប្ករមប្បកឹាទាំង្ធ ះ ធដ្ឋយោេ់បានធរៀបរាប់អាំពើរធបៀបមដលប្ករមហុ៊នបានធៅរកោេ់ជាធប្ចើនដង្ មដល
ោេ់ធជឿថ្នជាការបុ៉នប៉ង្កនុង្ការទ្ិញការោាំប្ទ្របស់ោេ់ “ ញុ ាំមិនទុ្កចិេតប្ករមហុ៊នធទ្ ធហើយមិនមដលធៅជាមួយ
ពួកធគធទ្... ពួកធគមិនមដលបាននិោយឲ្យចាំធរឿង្លុយធទ្ បុ៉មនតធៅធពលមដលពួកធគអធញ្ជ ើញ ញុ ាំធៅជិះឡានធៅ
ជាមួយពួកធគធហើយសុើផឹកធ ះ វាជាសញ្ញដ មួយធហើយ”។  

៤.២.៤ ការោបសងកតឲ់្យទទលួយកកមមសទិធិដីឯកជន 
 ដូចបានកេ់សមាគ ល់រចួមកធហើយ វាមិនមមនជាធរឿង្ចមមាកធទ្សប្មាប់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច 
មដលប្បឈមនឹង្ការោបសង្ាេ់ពើអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន និសសេិសា័ប្គចិេត ឬប្ករមហុ៊នពាក់ព័នធកនុង្វវិាទ្ដើ្ាើធនះឲ្យប្ពម
ទ្ទ្ួលយកកមាសិទ្ធដិើឯកជន តាមរយៈការគាំរាមកាំមហង្និង្ផលប្បធោជន៍ធផសង្ៗ។ ធបើធោង្តាមសហគមន៍
កាលរមាស លវើេបេិមេពួកធគបានតាាំង្ចិេត ពស់កនុង្ការទ្ទ្លួឲ្យបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពក៏ធដ្ឋយ ក៏ពួកធគ
បានប្បឈមនឹង្ការោបសង្ាេ់ជាធប្ចើនពើប្ករមហុ៊នទ្ាំនប់វារ ើអគគិសនើធសស្ថនធប្កាម ២ ឲ្យពួកោេ់ទ្ទ្ួលយកកមា
សិទ្ធដិើឯកជនមដរ ធដ្ឋយសមាជិកមាន ក់បានធរៀបរាប់អាំពើរធបៀប “មដលធសទើររាល់នលង ពួកធគបានមកដ្ឋក់សមាព ្ឲ្យ
ធយើង្ទ្ទ្លួយកកមាសិទ្ធិដើឯកជនធៅេាំបន់លាំធៅដ្ឋា នលាើ។” ធៅ ុាំបូ៊ប្ស្ថក៏ដូធចាន ះមដរ គថឺ្នអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នមេង្
មេង្បញ្ចុ ះបញ្ចូលអូសទញសហគមន៍ឲ្យទ្ទ្លួយកកមាសទិ្ធដិើឯកជន។ ធម ុាំបានពាោមអូសទញសហគម
ន៍ធដ្ឋយប្បាប់ថ្ន្ ោរនឹង្ឲ្យលុយ ចើសប្មាប់មេអនកមដលមានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើឯកជនមេបុ៉ធណាណ ះ មដលប័ណ្ណ
ធនះអាចប្េូវបានធប្បើជាប្ទ្ពយបញ្ញច ាំធដើមបើទ្ទ្លួបានប្បាក់កមចើ ធហើយប្បសិនធបើពួកធគធៅមេបនតចង់្បានប័ណ្ណកមា
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សិទ្ធដិើសមូហភាពធ ះ ពួកធគមិនអាច ចើលុយបានធទ្ ធហើយផទុយមកវញិនឹង្“ប្េូវរស់ធៅដូចរបបបុ៉លពេ”។ ការ
ធោង្ធប្បៀបធ្ៀបជាប្បចាាំធៅនឹង្សម័យបុ៉លពេ ប្េូវបានអាជាញ ្រធប្បើជាេិចនចិមួយធដើមបើធ្វើឲ្យប្បជាជនភ័យ
ខ្ា ច នងិ្ដឹង្គុណ្ចាំធពាះសនតិភាព សថិរភាព នងិ្ការអភិវឌឍជាមូលដ្ឋា នមដលបានទ្ទ្ួលធៅកនុង្របបបចចុបបនន
ធនះ។80 ធម ុាំបូ៊ប្ស្ថបានពាោមជាំរុញឲ្យសហគមន៍ធសនើសុាំសមបទនដើសង្គមកិចច នងិ្ទ្ទ្ួលយកកមាសទិ្ធដិើ    
ឯកជន ក៏បុ៉មនតធទះបើជាប្េូវប្បឈមជាមួយនឹង្ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញនិង្ការគាំរាមកាំមហង្ក៏ធដ្ឋយ ក៏េាំណាង្សហ
គមន៍ធៅមេមានភាពរងឹ្មាាំកនុង្ការធបតជាញ ចិេតរបស់ ាួនកនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពមដរ។ ដូច
មដលេាំណាង្សហគមន៍មាន ក់បានពនយល់ថ្ន “ប្បសិនធបើធយើង្ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព ធយើង្នឹង្
មានដើប្បនពណ្ើ របស់ធយើង្ប្គប់ប្បធភទ្។ ប្បសិនធបើធយើង្ទ្ទ្ួលបានបណ្ណកមាសិទ្ធិដើឯកជនធ ះ ប្គសួ្ថរ ាះនឹង្
បាេ់បង្ដ់ើរបស់ពួកធគកនុ ង្ធពលអ គេដូចជាធៅធពលមដលពួកធគមានបញ្ញា លុយកាក់ ពួកធគអាចលក់ដើឯក
ជនធ ះ។ ប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព ការពារដើសប្មាប់មនុសសជាំ ន់ធប្កាយ”។  

 មស្តនតើសុរធិោដើប្សរកក៏បានោបសមាជកិសហគមន៍កនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថឲ្យប្ពមទ្ទ្ួលយកកមាសទិ្ធិដើឯកជន 
ធដើមបើបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់។ មស្តនតើទាំង្ធ ះគាំរាមថ្នប្បសនិធបើោា នប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើឯកជនធទ្សហគមន៍នឹង្បាេ់
បង់្ដើរបស់ ាួនធហើយអាជាញ ្រនឹង្មិនទ្ទ្ួល ុសប្េូវធទ្ មដលគាំនិេធនះប្េូវបាននិសសេិសា័ប្គចិេតធលើកមកគាំរាម
ពួកោេ់ផង្មដរ។ បមនថមពើធលើធនះ សហគមន៍ធៅសទឹង្អាមរង៉្បានប្បឈមនឹង្ការោបសង្ាេ់ពើនិសសេិសា័ប្គចិេតឲ្យ
ប្ពមទ្ទ្ួលយកកមាសទិ្ធដិើឯកជនធៅទ្ើតាាំង្លាើ ធហើយមដលបានគាំរាមសហគមន៍ថ្ន ប្បសិនធបើពួកធគ កខ្នមិន
ប្ពមទ្ទ្លួយកធទ្ ពួកធគនឹង្ោា នបានអវើទាំង្អស់។  

៤.២.៥  ការដធ្វើទុកេបុកដមនញពីរបព័នធយតុតិធ្ម ៌
 សមាជិកសហគមន៍ជាធប្ចើនបានប្បឈមមុ នឹង្ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញពើប្បព័នធេុោការធៅធពលពាោម
ការពារដើរបស់ ាួន។ ឧទហរណ៍្ សមាជកិសហគមន៍ប្បាាំ ក់ធៅកនុង្ភូមចិឹង្មដលបុ៉នប៉ង្ការពារដើរបស់ពួកធគ
មដលកាំពុង្បាេ់បង់្ោ៉ង្រហ័សធ ះ ប្េូវបានធគចាប់ ាួននិង្ ុាំ ាួនពើបទ្ “ឆធបាក” (មាប្តា៣៧៧ ននប្កមប្ពហា
ទ្ណ្ឌ ) កនុង្ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៤។ ធរឿង្ធនះបានធកើេធឡើង្បើនលង ប ទ ប់ពើពួកោេ់ដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ង្ធលើអ្ិការរង្ 
នគរបាលមាន ក់មដលបានកាប់នប្ព និង្បានលក់ដើនប្ពរបស់សហគមន៍ចាំនួន ៤០ ហកិតា។ េាំណាង្សហគមន៍
ទាំង្ធ ះប្េូវបានធដ្ឋះមលង្ឲ្យធៅធប្ៅ ុាំបួនម ធប្កាយមកកនុង្ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០១៤។ លាើៗ ធនះ  ណ្ៈធពលមដល
ប្ករមការង្ហរគធប្មាង្កាំពុង្ធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវ សមាជិកប្គសួ្ថររបស់េាំណាង្សហគមន៍មាន ក់បានទ្ទ្ួលការធៅទូ្រ~
សពទអ មិកមួយគាំរាមអាំពើការចាប់ ាួនេាំណាង្សហគមន៍។ បញ្ញា ធនះបានធកើេធឡើង្មួយនលងប ទ ប់ពើអនកភូមបិាន
ដ្ឋក់ញ្ដេតធិៅអាជាញ ្រថ្នន ក់ប្សរកធសនើសុាំឲ្យបធណ្ត ញធមភូមធិចញពើេាំមណ្ង្ធដ្ឋយស្ថរមេការ វះការោាំប្ទ្ពើធមភូមិ
ធ ះ។ ការចាប់ ាួននិង្ការគាំរាមចាប់ ាួនទាំង្ធនះពិេជាបុពវធហេុមួយននការប្ពួយបារមាពើសាំណាក់សកមាជននិង្

                                                           

80
 ធសបាធសទៀនធស្តសទង្ជើអូ “កមពុជារបស់ធោកហុ៊នមសន” (ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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សមាជិកសហគមន៍ ធហើយវាជាការធប្កើនរ ាំលឹកនប្កមលង្មយួដល់អនកធផសង្ធទ្ៀេមដលកាំពុង្ទ្ទ្លួបានការជាំរុញ
ចិេតឲ្យេសូ៊មេិធដើមបើការពារដើរបស់ពួកធគ។ 

 ធៅភូមចិក់ចារ ក៏មានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ោ៉ង្ទូ្ោយធដ្ឋយសហគមន៍មូលដ្ឋា ននងិ្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា  
ភិបាលថ្ន អាជាញ ្រធ េតមានការពាក់ព័នធនឹង្ការកាប់ធឈើ ុសចាប់មដលរ ើករាលដ្ឋលោ៉ង្ខ្ា ាំង្ពាសធពញេាំបន់
ធ ះ។81 បុ៉មនត  ណ្ៈមដលអាជាញ ្រធ្វើជាធមើលមិនធ ើញជនធលាើសកាប់ធឈើពិេប្បាកដធ ះ សមាជកិសហគមន៍
មបរជាប្េូវបានធចាទ្ប្បកាន់ពើការអនុវេត ុសចាប់ធៅវញិ ធទះបើជាចាប់បានអនុញ្ញដ េឲ្យសហគមន៍ជនជាេិ
ធដើមភាគេិចបនតការធប្បើប្បាស់នប្ពតាមមបបប្បនពណ្ើ  មដលរមួមានទាំង្ការធប្បើប្បាស់ធឈើសប្មាប់សង់្ផទះនងិ្
ធប្កាលសេវក៏ធ ះធដ្ឋយ។ ការធចាទ្សហគមន៍ជនជាេិធដើមអាំពើការកាប់ធឈើ ុសចាប់ធៅធពលមដលពួកធគ
ប្ោន់មេធប្បើប្បាស់នប្ពនិង្ដើប្សបតាមប្បនពណ្ើ និង្ចាប់ធ ះ គជឺាវ ិ្ ើមដលអាជាញ ្រធប្បើប្បាស់ធដើមបើធ្វើទុ្កេបុក
ធមនញធៅធលើសហគមន៍ និង្រារា ាំង្ពួកធគកនុង្ការការពារដើរបស់ពួកធគបានមេបុ៉ធណាណ ះ។ ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញតាម
ប្បព័នធេុោការមដលសកមាជនសហគមន៍ប្បឈមធៅសទឹង្អាមរង៉្ធនះអាចបង្ហា ញដូចេធៅធនះ ៖  

ករណ្ើ សកិាៈ ការធ វ្ើទុ្កេបុកធមនញតាមប្បព័នធេុោការ ធៅធលើជនជាេិធដើមជង្ធៅសទងឹ្អាមរង៉្82
 

ស្ថថ នភាពប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព៖ ធៅមេសថិេកនុង្ដាំធណ្ើ រការបុ៉នប៉ង្ចង់្ទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេត
សញ្ញដ ណ្ជាផាូវការពើប្កសងួ្អភិវឌឍន៍ជនបទ្។  

 

 

 

 

      

 

 

 
                                                           

81
 ធៅនលងទ្ើ២១ ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សមាជិកសហគមន៍មកពើភូមិចកច់ារ រមួជាមយួនឹង្អង្គការអាដហុកនិង្នដគូអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិ
បាលធផសង្ធទ្ៀេ បានដ្ឋកញ់្ដេតិមយួធៅរដ្ឋា ភិបាល ទកទ់្ង្នឹង្ការពាកព់ន័ធរបស់ប៉ូលើសធោធាធ េតកនុង្ការកាបធ់ឈើ ុសចាបក់នុង្េាំបន់
ធ ះ។ 
82

 សប្មាបព់េ័ម៌ានបមនថមអាំពើករណ្ើ ធនះ សូមអាន៖ ម.ស.ម.ក “េាំបនអ់ាមរង៉្៖ ដើរបសជ់នជាេិធដើមភាគេិចរង្ការគាំរាមពើការស្ថង្សង្់
ទ្ាំនប់វារ ើអគគិសនើ” (ប្បវេតិសកមាជនដើ ា្ើ)http://bit.ly/1GvNUBJ 

សទឹង្អាមរង៉្ មដលនឹង្លិចលង់្ប្ជលង្អាមរង៉្ប្បសិនធបើមានការស្ថង្សង់្ទ្ាំនប់វារ ើអគគើសនើ 
រូបលេធដ្ឋយ៖ ម.ស.ម.ក 

 

http://bit.ly/1GvNUBJ
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         េាំបន់សទឹង្អាមរង៉្មដលសថិេធៅកនុង្ប្សរកលាបាាំង្ ធ េតធកាះកុង្ គជឺាមផនកមួយននេាំបន់នប្ពការពារជួរភនាំប្កវ៉ាញ
កណាត លនងិ្ជាេាំបន់ជើវចប្មរះ ពស់មដលមានសេវនប្ពមួយចាំនួនសថិេកនុង្សភាពធប្ោះថ្នន ក់និង្មានប្បជាជនរស់
ធៅប្បមហល ១.៥០០ ក់ ធហើយភាគធប្ចើនជាជនជាេិធដើមភាគេចិជង្។ អនករស់ធៅនិង្ដូនតា របស់ពួកធគ 
បានរស់ធៅធលើដើធនះតាាំង្ពើយូោរណាស់មកធហើយ មេពុាំមាននរណាមាន ក់ចង្ចាាំថ្នធពលណាធ ះធទ្។ បុ៉មនត 
គធប្មាង្ទ្ាំនប់វារ ើអគគើសនើមដលប្េូវបានធសនើធឡើង្និង្អនុវេតធដ្ឋយប្ករមហុ៊នសុើណូ្ហាយប្ដ ូ (កមពុជា) យូណា្ើេ 
អិល្ើឌើ (សុើណូ្ហាយប្ដូ) ធនះ មានការគាំរាមកាំមហង្ដល់ដើ ជើវភាពរស់ធៅ និង្បរសិ្ថថ ន្មាជាេរិបស់ពួកធគ។ 
ពើមុន ប្ករមហុ៊នពើរធផសង្ធទ្ៀេបានទ្ទ្ួលការង្ហរអនុវេតគធប្មាង្ធនះ បុ៉មនតបានដក ាួនធចញប ទ ប់ពើការសិកា
សមិទ្ធលិទ្ធភាព។ ប្ករមហុ៊នសុើណូ្ហាយប្ដូ បានចូលជាំនសួគធប្មាង្ទ្ាំនប់ធនះកនុង្ម មករា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ធគមិន
បានដឹង្ចាស់ថ្នធេើគធប្មាង្ធនះនឹង្បញ្ច ប់ធៅធពលណាធ ះធទ្ បុ៉មនតសធមតច យករដាមស្តនតើហុ៊ន មសន បាន
ប្បកាសថ្នការស្ថង្សង់្នងឹ្មិនចាប់ធផតើមមុនឆ្ន ាំ២០១៨ ធទ្។83 

           សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមដលទ្ទ្ួលរង្ការប៉ះពាល់ បានជាំទស់ជានិចចចាំធពាះទ្ាំនប់ធនះ និង្បាន
បដិធស្កនុង្ការ ទ្ទ្លួសាំណ្ង្និង្ការផ្លា ស់បតូរទ្ើលាំធៅ។ ប្បសិនធបើមានការស្ថង្សង់្ អាង្ទ្ាំនប់នឹង្ជន់លចិនផទ
ដើប្បមហល ២០.០០០ ហកិតាកនុង្េាំបន់ធនះ មដល ាំឲ្យលិចបាេ់ដើបុពវបុរស នប្ពអារកស និង្ទ្ើតាាំង្បញ្ចុ ះសព។ 
កនុង្ការបុ៉នប៉ង្ការពារដើរបស់ ាួន សហគមន៍បានធរៀបចាំការេវ៉ាប្បឆ្ាំង្នឹង្ប្ករមហុ៊ន និង្បានបិទ្ផាូវធដើមបើរារា ាំង្
មិនឲ្យបុគគលិករបស់ប្ករមហុ៊នចូលដល់ទ្ើតាាំង្ធសនើសុាំស្ថង្សង់្ទ្ាំនប់វារ ើអគគើសនើធ ះ។ ធប្កាយមក សមាជិកសហ
គមន៍ប្េូវបានចាប់ ាួននងិ្ ុាំ ាួនតាមទ្ាំធនើង្ចិេតជាធប្ចើនដង្។  

            ធៅនលងទ្ើ៧ ម េុោ ឆ្ន ាំ២០១៥ ធមដកឹ ាំសហគមន៍និង្សកមាជនធឈាា ះ មវន៉ វន ប្េូវបានធគចាប់ ាួន
និង្បញ្ជូ នធៅពនធ ោរធ េតធកាះកុង្ ធហើយប្េូវបានធគ ុាំ ាួនចាប់ពើធពលធ ះមក ធដ្ឋយប្េូវបានធចាទ្ប្បកាន់ពើ
បទ្ “ប្បមូលផលនប្ពធឈើ និង្/ឬ អនុផលនប្ពធឈើធដ្ឋយោា នការអនុញ្ញដ េ” (មាប្តា៩៨ ននចាប់សតើពើនប្ពធឈើ) 
និង្បទ្ “បាំផ្លា ញភសតុតាង្” (មាប្តា៥៣៣ ននប្កមប្ពហាទ្ណ្ឌ )។ បទ្ធចាទ្ទាំង្ពើរធនះទក់ទ្ង្នឹង្ការស្ថង្សង់្
កមនាង្សប្មាប់អនកទ្សស េូចមួយនិង្កមនាង្ប្បជុាំសហគមន៍សប្មាប់សកមាជនមដលមានការពាក់ព័នធកនុង្យុទ្ធ 
ការប្បឆ្ាំង្នឹង្ទ្ាំនប់វារ ើអគគិសនើមដលប្េវូបានធសនើធឡើង្កនុង្ប្ជលង្សទឹង្អាមរង៉្ធនះធដ្ឋយធោក មវន៉ វន និង្សកមា
ជនមូលដ្ឋា នមួយប្ករម។ អង្គការសធង្ាេការណ៍្ធដើមបើការពារអនកការពារសិទ្ធិមនុសសបានរះិគន់ការចាប់ ុាំ ាួនតាម
ទ្ាំធនើង្ចិេតធៅធលើធោក មវន៉ វន ធនះថ្នជាការទ្ណ្ឌ កមាសប្មាប់ “សកមាភាពសិទ្ធិមនុសសប្សបចាប់” និង្បាន
អាំពាវ វឲ្យមានការធដ្ឋះមលង្ោេ់ជាប ទ ន់និង្ោា នលកេ ណ្ឌ ។84 

                                                           

83
 ហុ៊លរសាើ “ យករដាមស្តនតើ គាំរាមធប្បើប្បាសប់្ោបរ់ ៉ុមកាេធៅេាំបនអ់ាមរង៉្” ឌឹធ មបូឌាធដលើ (២៥ ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥) 

http://bit.ly/1IZ1kYm 
84

 អង្គការប្បឆ្ាំង្ទរុណ្កមាពិភពធោក និង្សមពន័ធអនតរជាេិធដើមបើសិទ្ធិមនុសស “ប្បធទ្សកមពុជា៖ ការ ុាំ ាួនតាមទ្ាំធនើង្ចិេត និង្ការធ វ្ើទុ្កេ
បុកធមនញពើប្បពន័ធេុោការអាំពើបណ្តឺ ង្ឧទ្ធរណ៍្ធោក វន ធៅ-ឌឹអបសឺ់ធវលូរ ើ (នលងទ្ើ៩ ម េុោ ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/1Qe9pjq 

http://bit.ly/1IZ1kYm
http://bit.ly/1Qe9pjq
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           ការធ្វើមផនការធប្បើប្បាស់ដើធដ្ឋយធប្បើវ ិ្ ើស្ថស្តសតចូលរមួ ប្េូវបានធគធ្វើធឡើង្ធៅកនុង្សហគមន៍ចាំនួនបើ 
មដលជាការផតល់ភសតុតាង្ថ្នការធប្បើប្បាស់ដើរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិច ធកើេមានមមនធៅកនុង្េាំបន់ធ ះ។ ធៅ
ធដើមឆ្ន ាំ២០១៤ ប្ករមធមធាវ ើសាំរទឹ្ធ ចាប់ធផតើមជួយធប្ជាមមប្ជង្ដល់សហគមន៍កនុង្ដាំណាក់កាលដាំបូង្ននដាំធណ្ើ រការ
ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព ក៏បុ៉មនត បញ្ញា លវកិាបានធ្វើឲ្យដាំធណ្ើ រការប្េូវបញ្ឈប់ ធហើយសហគមន៍មិន
ទន់បានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ជាផាូវការពើសាំណាក់ប្កសួង្អភិវឌឍន៍ជនបទ្ធៅធឡើយធទ្។ លាើៗធនះ ការ
រ ាំពឹង្របស់សហគមន៍ថ្ននឹង្បានការទ្ទ្លួស្ថគ ល់ផាូវការធនះមានការធកើនធឡើង្ធដ្ឋយស្ថរមេការោិល័យឧេតម
សនង្ការទ្ទ្ួលបនទុកសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជាបានសមមតង្នូវចាំណាប់អារមាណ៍្កនុង្ការោាំប្ទ្ដល់សហគមន៍ធៅកនុង្
ដាំណាក់កាលទ្ើមួយធនះ។ សហគមន៍ចង់្ឲ្យរដ្ឋា ភិបាលពធនាឿនដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះ និង្
លុបធចាលគធប្មាង្ទ្ាំនប់វារ ើអគគិសនើមដលមិនប្េឹមមេធ្វើឲ្យមហនតរាយដល់ជើវភាពរស់ធៅរបស់ប្បជាជនធទ្ ធហើយ
មលមទាំង្គាំរាមកាំមហង្ដល់អេថភិាពរបស់ប្ករមជនជាេិធដើមភាគេិចផង្មដរ។ ដូចេាំណាង្សហគមន៍មាន ក់បាន
សននិដ្ឋា នថ្ន“ធៅធពលធយើង្ប្េវូជធមាៀសធចញពើទ្ើធនះ អវើៗទាំង្អស់មដលពាក់ព័នធនឹង្អេតសញ្ញដ ណ្របស់ធយើង្នឹង្
ប្េូវបាេ់បង្អ់ស់។ វបប្ម៌និង្ប្បនពណ្ើ របស់ធយើង្គឺពឹង្មផែកធលើដើ។ ធយើង្នឹង្កាា យធៅជាប្បជាជនម ារទូ្ធៅ 
ធយើង្មលង្ជាជនជាេិធដើមភាគេិចជង្ធទ្ៀេធហើយ"។  

 

មណ្ឌ លសហគមន៍មដលស្ថង្សង់្ធដ្ឋយធោក មវន៉ វន និង្សកមាភាពរមួប្ករម មដលប្េូវបានធចាទ្ពើបទ្កាប់ធឈើ ុសចាប់ 
រូបលេ៖ ម.ស.ម.ក 
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៤.២.៦ ការដធ្វើទុកេបកុដមនញតាមទរមង់ដផសងដទៀត 
 បមនថមពើធលើការធ្វើទុ្កេបុកធមនញតាមប្បព័នធេុោការ ធៅសទឹង្អាមរង៉្សហគមន៍បានប្បឈមនឹង្ការធ្វើ
ទុ្កេបុកធមនញធដ្ឋយពាកយសមតើនិង្ផាូវចិេតជាធប្ចើន។ ឧទហរណ៍្ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នបានធចាទ្សហគមន៍ថ្នរស់ធៅ
ធលើដើធដ្ឋយ ុសចាប់និង្ថ្នមនិមមនជាជនជាេិធដើមភាគេិច ធដ្ឋយស្ថរមេពួកធគអាចនិោយភាស្ថម ារបាននិង្
សួរពួកោេ់ថ្ន“ធបើអនកជាជនជាេិធដើមភាគេិច ធហេុអវើក៏ធចះនិោយភាស្ថម ារ?” សហគមន៍ជនជាេជិង្បាន
បាេ់បង់្ភាស្ថដូនតារបស់ពួកធគ (ធបើធទះតាមការសធង្ាេធ ើញមានពាកយជនជាេិភាគេិេ ាះមានបង្ាប់កនុង្
ភាស្ថនិោយក៏ធដ្ឋយ)។ ចាស់ណាស់ថ្ន អាជាញ ្រធប្បើប្បាស់ចាំណុ្ចធនះជាឧបករណ៍្សប្មាប់បាំភិេបាំភ័យសហ
គមន៍ដូចសហគមន៍បានអះអាង្ថ្ន “អាជាញ ្រធប្បើប្បាស់ចាំណុ្ចធនះ ធដើមបើកុាំឲ្យពួកធយើង្ប្េូវបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
ជាជនជាេធិដើមភាគេិច”។ អាជាញ ្រក៏ធប្បើប្បាស់ ធឈាា ះ អាឡចិ ហគូស្ថធឡ ដ្ឋវ ើ្ សុន (Alex Gonzalez-
Davidson)85មដលជាសកមាជនបរសិ្ថថ នធដើមបើប្បឆ្ាំង្នឹង្សហគមន៍ផង្មដរ។ សមាជិកសហគមន៍មាន ក់បានធលើ
កធឡើង្ថ្ន“[អាជាញ ្រ] និោយថ្នធនះជាេាំបន់មដលប្គប់ប្គង្ធដ្ឋយអាឡចិ។ សូមបើមេោេ់បានធចញពើប្បធទ្សធៅ
ធហើយកតើ ក៏ពួកធគធៅមេធប្បើធឈាា ះរបស់ោេ់ធដើមបើរារា ាំង្ធយើង្កនុ ង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពមដរ”។ 
បមនថមពើធលើធនះ ប ទ ប់ពើមានការេវ៉ារបស់សហគមន៍ប្បឆ្ាំង្នឹង្គធប្មាង្ទ្ាំនប់វារ ើអគគសិនើធនះ ប្ករមប្បឹកា ុាំធនះ
បានគាំរាមកាំមហង្កនុង្ការលុបធចាលប្ករមសនសាំប្បាក់ធៅកនុង្សហគមន៍ធ ះ មដលមនុសសភាគធប្ចើនពឹង្មផែកធៅ
ធលើប្ករមធនះសប្មាប់សនតិសុ ហរិញ្ដវេថុ។  
 សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថ ក៏បានប្បឈមនឹង្ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញធដ្ឋយអាជាញ ្រមូល
ដ្ឋា នមដលបានធចាទ្ប្បកាន់សហគមន៍ថ្នមានសតង់្ដ្ឋធទ្វគឺធ្វើការឲ្យប្ករមហុ៊ននិង្បានលុយពើប្ករមហុ៊ន បុ៉មនតមបរជា
េវ៉ាប្បឆ្ាំង្នឹង្ប្ករមហុ៊នធៅវញិ។ ធប្ៅពើមិនបានសធ ត សប្បណ្ើ ដល់ស្ថថ នភាពដ៏លាំបាករបស់សហគមន៍ធ្វើឲ្យ 
សហគមន៍បានធចាទ្អាជាញ ្រវញិអាំពើការមិនធោរពអេតសញ្ញដ ណ្និង្វបប្ម៌របស់ជនជាេិធដើមភាគេិចពនង្ 
ធដ្ឋយបានសននដិ្ឋា នថ្ន “ការធរ ើសធអើង្បានប៉ះពាល់ដល់អេតសញ្ញដ ណ្សហគមន៍របស់ធយើង្”។  

៤.៣ រកុមហ ុន 
  ណ្ៈមដលរដ្ឋា ភិបាលមេមាន ក់ឯង្ជាអនកផតល់សមបទនដើធសដាកិចចផង្ និង្ផតល់កមាសទិ្ធដិើសមូហភាព
ផង្ធ ះ សកមាភាពរបស់ប្ករមហុ៊នអាចរារា ាំង្ដល់ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ ប្ករមហុ៊នធៅ
កមពុជាធប្ចើនមេសុ៊មប្គលុាំជាមយួអាជាញ ្រធដើមបើអនុញ្ញដ េឲ្យពួកធគប្បេិបេតកិារសមបទនដើធសដាកិចច ធហើយមបរជា
ធគចវាសអនុវេតតាមលកេ ណ្ឌ េប្មូវ។ ឧទហរណ៍្ ធៅភូមកិាលរមាស សមាជិកប្ករមប្បឹកា ុាំបានពនយល់ធៅ
កាន់ប្ករមការង្ហរគធប្មាង្អាំពើរបស់មដលប្ករមហុ៊នវនិិធោគសុើវហគចិទ្ទ្ួលបានសមបទនដើធសដាកចិចកនុង្ឆ្ន ាំ២០០៦ 
                                                           

85
 ជាសកមាជនបរសិ្ថថ ននិង្សហស្ថថ បនិកអង្គការមាតា្មាជាេិ អាឡចិបានធ វ្ើការធដ្ឋយោា នភាពធនឿយហេក់នុង្ការោាំប្ទ្ដល់សហគមន៍
មូលដ្ឋា នធដើមបើការពារេាំបន់អាមរង៉្ពើការកាបធ់ឈើ ុសចាបនិ់ង្ទ្ាំនបវ់ារ ើអគគើសនើមដលបានធសនើធឡើង្។ ោេប់្េូវបានធគបធណ្ត ញធចញពើ
ប្បធទ្សកមពុជាកនុង្ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ ប ទ បព់ើរដ្ឋា ភិបាលបដិធស្មិនបនតទិ្ដ្ឋា ការដលោ់េ។់ 
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ប ទ ប់ពើសុ៊មប្គលុាំជាមួយអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន គថឺ្នប្ករមហុ៊នបានឲ្យអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នធបាះប្តាធលើមផនទ្ើវាយេនមា
ផលប៉ះពាល់បរសិ្ថថ ននិង្សង្គមធដើមបើឲ្យពួកធគបានឆាង្ផុេដាំណាក់ការអ្ិការកចិច នងិ្ធឡើង្ធៅជាំហានខ្ង្មុ 
ធទ្ៀេដល់រដ្ឋា ភិបាល។ ប្ករមហុ៊នក៏បុ៉នប៉ង្ធ្វើឲ្យអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នដកការោាំប្ទ្ពើសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច 
តាមរយៈសាំណូ្ក។ ជាធរឿយៗ ពួកធគរមួគាំនិេោន ធដ្ឋយផ្លទ ល់កនុង្ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញដល់សមាជសិហគមន៍ជន
ជាេធិដើមភាគេិច ធដ្ឋយការបធណ្ត ញពួកធគធចញពើដើធដ្ឋយបង្េាំ និង្បាំផ្លា ញទ្ាំនុកចិេតរបស់សហគមន៍ មដលការ
ធ្វើមបបធនះនឹង្បាំផ្លា ញសមេថភាពេសូ៊មេធិដើមបើដើ្ាើរបស់ពួកធគ។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ ប្ករមហុ៊នមដលកាំពុង្ប្បេិបេតធិៅ
កនុង្េាំបន់ជនជាេធិដើមភាគេចិធៅកមពុជា ធប្ចើនមេរារា ាំង្ដល់ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព
តាមរយៈការចាប់ចាមយកដើ និង្ការសមគាំនេិកនុង្ការកាប់ធឈើ ុសចាប់ធៅកនុង្សមបទនរបស់ពួកធគនងិ្រារា ាំង្
សហគមន៍កនុង្ការទ្ទ្ួលបានការកាំណ្េ់ប្ពាំដើធៅធលើដើជាដើប្បនពណ្ើ របស់ពួកធគ។ ការរារា ាំង្កនុង្ការកាំណ្េ់ប្ពាំដើ
ជនជាេធិដើមភាគេិចមានបង្ហា ញជាឧទហរណ៍្ធៅកនុង្ភូមចក់ចារ។ 

ករណ្ើ សកិា៖ ភូមចិក់ចារ86
 

ស្ថថ នភាពប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព៖ ទ្ទ្លួបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ដើសមូហភាពផាូវការកនុង្ឆ្ន ាំ
២០១០ បានចុះបញ្ជ ើជានើេិបុគគលកនុង្ម វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ និង្បានដ្ឋក់ពាកយសុាំប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពកនុង្
ម ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

86 សប្មាបព់េ័ម៌ានបមនថមធលើករណ្ើ ធនះ សូមអាន៖ម.ស.ម.ក “មណ្ឌ លគើរ ើ-អនកភូមិជនជាេិធដើមភាគេិចពនង្និោយថ្នការឈូសឆ្យដើ
ធដ្ឋយប្ករមហុ៊នចាំការធៅស៊ូ គាំរាមកាំមហង្ដល់ជើវភាពរសធ់ៅនិង្រធបៀបរសធ់ៅតាមមបបប្បនពណ្ើ របស់ពកួធគ (ប្បវេតិសកមាជនដើ ា្ើ)  
http://bit.ly/1OWBit8 

ចាស់ទុ្ាំជនជាេិធដើមភាគេិចពនង្ធៅភូមិចក់ចារ  
រូបលេ៖ ម.ស.ម.ក  

 

http://bit.ly/1OWBit8
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             ធៅកនុង្ធ េតដ្ឋច់ប្សោលនិង្មាននប្ពប្កាស់កនុង្ភាគឦស្ថនននធ េតមណ្ឌ លគើរ ើ អនករស់ធៅមដលជា
ជនជាេធិដើមភាគេិចពនង្ធៅភូមិចក់ចារកនុង្ប្សរកមកវសើមា បាននិោយថ្ន ដើ ជើវភាព និង្វបប្ម៌របស់ពួកធគ 
កាំពុង្សថិេធៅធប្កាមការគាំរាមកាំមហង្ពើសមបទនដើធសដាកិចច មដលកាន់កាប់ធដ្ឋយប្ករមហុ៊នចាំការធៅសូ៊ បិ៊ញធហវឿ
ក១ប្កធចះ លើមិេ្េិ87 (“បិ៊ញធហវឿក១”)។ កនុង្ម េុោ ២០១១ ប្ករមហុ៊នបិ៊ញធហវឿក១ មដលជាប្ករមហុ៊នឧប
សមព័នធរបស់ប្ករមហុ៊នចាំការធៅសូ៊របស់រដ្ឋា ភិបាលធវៀេណាមទ្ទ្ួលបានសមបទនដើធសដាកិចចធៅកនុង្េាំបន់មដល
ប្គបដណ្ត ប់ធលើនផទដើទ្ាំហាំ ៨៨៩០ ហកិតាមដលកនុង្ធ ះ ៥១០០ ហកិតាប្េូវបានអនុញ្ញដ េឲ្យធប្បើសប្មាប់ដ្ឋាំធៅ
សូ៊។ សមបទនដើធសដាកិចចបានទ្ស្ត ទ នធៅធលើដើសហគមន៍ និង្ធៅចុង្ឆ្ន ាំ២០១៣ ប្ករមហុ៊នបិ៊ញធហវឿក១ បាន
ចាប់ធផតើមឈូសឆ្យដើសហគមន៍ធៅភូមិចក់ចារ ធដ្ឋយរមួទាំង្ដើបញ្ចុ ះសពផង្ ធទះបើជាប្បជាជនបុ៉នប៉ង្រារា ាំង្
ក៏ធដ្ឋយ។ អនកភូមិមួយចាំននួប្េូវបានធគចាប់ ាួនធដ្ឋយស្ថរវវិាទ្ននការចូលរមួកនុង្ការេវ៉ា ធហើយប្ករមហុ៊នបិ៊ញ
ធហវឿក១ បានដ្ឋក់ពាកយបតងឹ្អនកភូមិមដលបានចូលរមួធៅកនុង្ការេវ៉ាទាំង្ធ ះ ធដ្ឋយបានធចាទ្ពួកធគពើបទ្
បាំផ្លា ញប្ទ្ពយសមបេតរិបស់ប្ករមហុ៊ន។ អនកភូមបិានដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ង្ជាធប្ចើនធៅតាមស្ថថ ប័នធផសង្ៗោន  បុ៉មនតករណ្ើ
របស់ពួកធគមិនប្េវូបានធលើកយកមកធដ្ឋះប្ស្ថយធឡើយ។ កនុង្ម មិ  ២០១៥ ប្ករមហុ៊ននិង្កង្កមាា ាំង្ប្បដ្ឋប់
អាវុ្ បានបាំផ្លា ញជប្មកធៅធលើដើរបស់សហគមន៍ ធដ្ឋយបានដុេបាំផ្លា ញជប្មកចាំនួន ១៣០ នង្។  

           បមនថមពើធលើធនះ អនកភូមបិានធចាទ្ថ្នប្ករមហុ៊នបិ៊ញធហវឿក១  បានសម គាំនិេកនុង្ការកាប់ធឈើ ុសចាប់
ធៅកនុង្សមបទនដើ មដលបណាត លឲ្យធគមិនអាចកាំណ្េ់ប្ពាំដើបាន។ ជាំទ្ប់ទ្ើមួយ បានធលើកធឡើង្ថ្ន ការកាប់ធឈើ
 ុសចាប់គជឺាឧបសគគមួយរារា ាំង្ ពួកធគកនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព “ពួកធគកាប់ធឈើ ុស
ចាប់ ធហើយឥឡូវធនះធគមិនអាចធ្វើមផនទ្ើដើបានធទ្ៀេធទ្ ប្បសិនធបើធគសួរថ្ន “ដើសហគមន៍ធៅកមនាង្ណា?” 
ធយើង្មិនមានភសតុតាង្ធទ្ ធដ្ឋយស្ថរមេធយើង្បាេ់ប្ពាំកាំណ្េ់អស់ធហើយ”។ ធនះជាឧបសគគដ៏្ាំមួយសប្មាប់សហ
គមន៍នងិ្ជាការគាំរាមកាំមហង្ប ទ ន់មួយធៅធលើអេតសញ្ញដ ណ្របស់ពួកធគ ដូចមដលេាំណាង្សហគមន៍មួយរូបធៅ
ភូមចិក់ចារបានធលើកធឡើង្ថ្ន “ប្បសិនធបើធយើង្ោា នដើធទ្ ធគមិនអាចបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ធទ្ ដូធចនះធេើធយើង្អាច
និោយថ្នធយើង្ជាជនជាេិពនង្ធទ្ៀេោ៉ង្ធម៉ចធៅ?” េាំណាង្មាន ក់មកពើរដាបាលនប្ពធឈើមដលជាទ្ើភាន ក់ង្ហររដ្ឋា
ភិបាលមួយធប្កាមប្កសួង្កសកិមា រុកាេ ប្បមាញ់និង្ធនស្ថទ្ មដលមានភារកិចចកនុង្ការប្គប់ប្គង្នប្ពធឈើនិង្្ន
ធាននប្ពធឈើបានធលើកធោបល់អាំពើការកាប់ធឈើ ុសចាប់ធៅភូមចិក់ចារ នងិ្ការ វះឆនទៈនធោបាយកនុង្ការ
ធដ្ឋះប្ស្ថយបញ្ញា ធនះថ្ន“[កាលពើមុន] រដ្ឋា ភិបាលមានការធលើកធឡើង្ខ្ា ាំង្អាំពើការកាប់ធឈើ ុសចាប់ និង្មានការ    
បស្តង្ហា បជាធប្ចើនធដើមបើកាេ់ធទសនិង្បស្តង្ហា បអនកកាប់ធឈើ ុសចាប់។ បុ៉មនតឥឡូវធនះរដ្ឋា ភិបាលសងប់ស្ថង េ់ណាស់។ 
ដូធចនះ ការកាប់ធឈើ ុសចាប់ធកើេធឡើង្ធៅធសទើរប្គប់ទ្ើកមនាង្”។  

   សហគមន៍បានបាំធពញដាំណាក់កាលដាំបូង្ៗសពវប្គប់តាមដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធហើយ 

                                                           

87
 កប៏្េូវបានធគស្ថគ ល់ធឈាា ះថ្ន “ប៊ញិធហវឿក១” “ប្ករមហុ៊នចាំការធៅស៊ូ ប៊ញិធហវឿក១ប្កធចះលើមិេ្ិេ” និង្ជាស្ថមញ្ដថ្ន “ប៊ញិធហវឿក” 
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តាមរយៈការទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាផាូវការជាសហគមន៍ជានជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១០ 
និង្តាមរយៈការចុះបញ្ជ ើជានើេិបុគគលកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៣។ កនុង្ម ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ សហគមន៍បានដ្ឋក់ពាកយសុាំប័ណ្ណ
កមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធៅប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមា និង្សាំណ្ង់្។ ទ្នទឹមធពលោន ធនះមដរ ការឈូស
ឆ្យដើជាបនតធដ្ឋយប្ករមហុ៊ន ធហើយការកាប់ធឈើ ុសចាប់ពាសធពញេាំបន់ ជាការគាំរាមកាំមហង្កនុង្ការបាំផ្លា ញដើ
មដលធៅសល់ភាគធប្ចើន មុនធពលសហគមន៍អាចបាំធពញដាំធណ្ើ រការធនះបានសពវប្គប់។   
 

 ប្ករមហុ៊នបិ៊ញធហវឿក១ ធនះ មិនប្េឹមមេរ ាំធោភបាំពានសិទ្ធិសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចធៅកនុង្ករណ្ើ
ខ្ង្ធលើធនះធទ្ ប្ករមហុ៊នមលមទាំង្បនថយលទ្ធភាពរបស់សហគមន៍កនុង្ការកាំណ្េ់ប្ពាំដើរបស់ពួកធគធទ្ៀេផង្ 
ធហើយវាជាការរារា ាំង្កនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ សកមាភាពទាំង្ធនះ បង្ហា ញអាំពើបរាជ័យ
កនុង្ការចាេ់វធិានការចាាំបាច់ធដើមបើធជៀសវាង្ការរ ាំធោភបាំពានសិទ្ធមិនុសស មដលផទុយពើកាេពវកិចចធប្កាមធោល
ការណ៍្មណ្ ាំសតើពើ្ុរកចិចនិង្សិទ្ធមិនុសស។88  

៤.៤ សហគមន ៍
 កតាត នផទកនុង្ធៅកនុង្សហគមន៍ ាួនឯង្ក៏អាចឧបសគគចាំធពាះដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហ
ភាពមដរ។ សហគមន៍មដលរងឹ្មាាំមានសិទ្ធអិាំណាច និង្មានការរបួរមួោន ហាក់ដូចជាមានលទ្ធភាព ពស់កនុង្ការ
ទមទរសិទ្ធនិិង្ការពារដើរបស់ ាួន ។ ផទុយមកវញិ កង្វះខ្េចាំធណ្ះដឹង្ ទ្ាំនុកចិេត នងិ្ការរបួរមួោន សុទ្ធមេអាច
រមួចាំមណ្កដល់ការបាេ់បង់្ដើ ធហើយនឹង្មិនមានលទ្ធភាពកនុង្ការទ្ទ្ួលបានបណ្ណកមាសទិ្ធិដើសមូហភាពធទ្ ដូច
ករណ្ើ មដលបានធកើេធៅភូមចិឹង្។ មផនកធនះធរៀបរាប់អាំពើចាំណុ្ចធ ាយជាសកាត នុពលធៅកនុង្សហគមន៍ជនជាេិ
ធដើមភាគេិច ប្ពមទាំង្ផតល់សាំណូ្មពរមួយចាំនួនធដ្ឋយមផែកតាមការប្ស្ថវប្ជាវធនះអាំពើវ ិ្ ើធដើមបើជប្មរះធចាលធៅ
ធលើចាំណុ្ចធ ាយទាំង្អស់ធនះ។  

៤.៤.១ កងវុះខាតការយលដ់ឹងអំពីសទិធ ិ
 បមនថមពើធលើអវើមដលសមាជកិសហគមន៍បានបធញ្ចញឲ្យដឹង្ អាំពើកង្វះខ្េការយល់ដឹង្អាំពើភាពសាុគស្ថា ញ 
ននដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានបណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះ ជាទូ្ធៅការប្ស្ថវប្ជាវបានរកធ ើញកាន់មេចាស់ថ្ន 
មិនមមនសមាជកិសហគមន៍ទាំង្អស់សុទ្ធមេបានយល់ដឹង្អាំពើសិទ្ធិរបស់ ាួនតាមផាូវចាប់កនុង្ការទ្ទ្ួលបានដើ
ធ ះធទ្។ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

88ការោិលយ័ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្លួបនទុកសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា “ធោលការណ៍្មណ្ ាំសតើពើ្ុរកិចចនិង្សិទ្ធិមនុសស”  
(ឆ្ន ាំ២០១១) http://bit.ly/18WbEUy 

http://bit.ly/18WbEUy
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ជារមួ កប្មិេននការយល់ដឹង្កនុង្ចាំធណាមសហគមន៍ អាំពើចាប់ភូមិបាលមានមួយចាំនួនបុ៉ធណាណ ះគឺមាន 
៦២% និង្អាំពើសិទ្ធដិើ្ាើមាន ៧៧%។ ធទះជាោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ សូមបញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់ជាលាើមតង្ធទ្ៀេថ្ន សមាជិក
សហគមន៍មដលបានចូលរមួធៅកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ ដូចថ្នេាំណាង្សហគមន៍  សុទ្ធមេជាសមាជិកសហគមន៍ 
មដលភាគធប្ចើនសុទ្ធមេមានចាំធណ្ះដឹង្ធៅកនុង្វស័ិយធនះ។ ដូធចនះធហើយ កប្មិេននការយល់ដឹង្ធនះមនិមមនជា
េាំណាង្ឲ្យសហគមន៍ទាំង្អស់ធ ះធទ្។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ អវើមដលសាំខ្ន់ធ ះគកឺនុង្ចាំធណាមសហគមន៍ជនជាេិ
ធដើមភាគេចិ សហគមន៍ធៅភូមចិឹង្គឺជាសហគមន៍មដលមានចាំធណ្ះដឹង្ទូ្ធៅអាំពើចាប់ភូមិបាលនិង្សិទ្ធមិនុសស
េិចេួចជាង្ធគ ធហើយសហគមន៍ធនះបានបាេ់បង់្ដើរបស់ ាួនទាំង្ប្សរង្ធហើយ មានន័យថ្នសហគមន៍បាេ់លទ្ធ
ភាពទាំង្ប្សរង្កនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។  

ករណ្ើ សកិា៖ ការបាេ់បង់្ដើសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិពនង្កនុង្ភូមចិងឹ្ 

ស្ថថ នភាពកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព៖ មិនប្គប់លកេណ្ៈសប្មាប់កមាសទិ្ធដិើសមូហភាពធទ្ ពើធប្ពាះោា នដើសហគមន៍ 
ធៅសល់សប្មាប់ចុះបញ្ជ ើធទ្។ 
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           ជនជាេធិដើមភាគេចិពនង្បានរស់ធៅធៅដើរបស់ ាួន មដលមានទ្ើតាាំង្ធៅកមនាង្មដលបចចុបបននធនះធគធៅ
ថ្ន ភូមចិឹង្  ុាំ សមឹ ប្សរកសនួល ធ េតប្កធចះ ចាប់តាាំង្ពើដូនតារបស់ពួកធគមកធម៉ាះ។ ក៏បុ៉មនត ការចាប់ចាមយកដើ
មដលបានធកើេធឡើង្កនុង្បុ៉ ា នឆ្ន ាំចុង្ធប្កាយធនះ នងិ្ការមដលសហគមន៍មិនមានលទ្ធភាពការពារដើរបស់ ាួន
ធ ះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ធនះធៅសល់ដើផ្លទ ល់ ាួនមេបនតិចបនតួចមេបុ៉ធណាណ ះ។ សហគមន៍បានឲ្យដឹង្ថ្ន អនកមាន
អាំណាចនិង្មានម ស ធដ្ឋយរមួមានទាំង្អ្ិការបូ៉លើសរង្ (មដលសហគមន៍ស្ថគ ល់ថ្នធឈាា ះ ធៅ៉) និង្មស្តនតើជាន់
 ពស់មាន ក់គឯឺកឧេតម ធឡង្ អ៊ន បានធលើាសកនុង្ការចាប់ដើទាំង្ធនះ។ សហគមន៍បានដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ង្មួយចាំនួន
ធៅអាជាញ ្រមដរ ក៏បុ៉មនត ពួកធគមិនបានទ្ទ្ួលអនតរាគមន៍ចាំធពាះករណ្ើ ធនះធឡើយ។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ សមាជកិសហ
គមន៍បានប្បឈមនឹង្ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញពើប្បព័នធេុោការនិង្ប្បឈមនឹង្ការចាប់ ាួនធដ្ឋយស្ថរមេកិចចប្បឹង្

មប្បង្ការពារដើ របស់ ាួនធៅវញិ។  
    អនកមកតាាំង្ទ្ើលាំធៅលាើជាធប្ចើនក៏បានមករស់ធៅធលើដើទាំង្ធនះ ធហើយប្គួស្ថរជនជាេិធដើមភាគេិចមួយចាំនួន
បានលក់ដើផ្លទ ល់ ាួនមដរ ធហើយបានធ្វើឲ្យពួកធគកាា យជាអនកោា នដើ។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ ដើធនះបានទ្ទ្លួរង្ការកាប់
ធឈើ ុសចាប់ោ៉ង្ខ្ា ាំង្។ ជាលទ្ធផលធប្កាយពើការចាប់ដើ ការលក់ផ្លទ ល់ ាួន និង្ការកាប់ធឈើ ុសចាប់ សហ
គមន៍បានបាេ់បង់្ដើអារកស កមនាង្បញ្ចុ ះសព និង្ដើបប្មរង្ទុ្កសប្មាប់កសិកមាវលិជុាំ។  
       សហគមន៍ចង់្បានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្របស់ ាួនជាផាូវការនិង្ចង់្ឲ្យរដ្ឋា ភិបាលផតល់កមាសិទ្ធដិើឯក
ជនឲ្យពួកធគ ធដ្ឋយស្ថរមេពួកធគមិនមានធៅសល់ដើសហគមន៍សប្មាប់ចុះបញ្ជ ើជាកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធទ្ៀេ
ធទ្។ េាំណាង្សហគមន៍មាន ក់បានធលើកធឡើង្ថ្ន “មិនមានជើវេិសប្មាប់ជនជាេិធដើមភាគេិចធទ្ៀេធទ្ ... អវើៗប្េូវ
បាេ់បង្អ់ស់ធហើយ”។  
 គួរឲ្យកេ់សមាគ ល់ផង្មដរថ្នភូមិចឹង្បានប្បឈមនឹង្ការមដលចាំណូ្លប្សរក ជាង្ករណ្ើ ធផសង្ធទ្ៀេ 
ធដ្ឋយស្ថរមេភូមិធនះធៅជិេផាូវជាេិធល ៧ ធហើយមានទ្ើប្បជុាំជនកនុង្ប្សរកសនួល។ បុ៉មនត ធបើធទះជាធយើង្មិនអាច
ធយើង្និោយឲ្យពិេប្បាកដបានក៏ធដ្ឋយ ក៏អាចនិោយបានថ្នប្បសិនធបើសហគមន៍បានទ្ទ្ួលព័េ៌មានធប្ចើន

ដើធៅសល់េិចេួចកនុង្ភូមិចឹង្ 
រូបលេ៖ ម.ស.ម.ក 
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អាំពើសិទ្ធដិើ្ ាើរបស់ពួកធគ ពួកធគអាចនឹង្ធប្េៀម ាួនកនុង្ការេសូ៊មេិធដើមបើសិទ្ធទិាំង្ធ ះនិង្ការពារដើរបស់ ាួន។ 
ប្ទ្ឹសតើធនះមានបង្ហា ញជាភសតុតាង្ធដ្ឋយសមាជិកសហគមន៍ធៅភូមកិាលរមាស មដលគិេថ្នសមេថភាពរបស់ពកួ
ធគកនុង្ការការពារដើរបស់ ាួន គធឺដ្ឋយស្ថរមេចាំធណ្ះដឹង្អាំពើសិទ្ធិដើ្ាើមដលពួកធគបានទ្ទ្ួលតាមរយៈការបណ្តុ ះ 
បណាត លរបស់អង្គការសង្គមសុើវលិ។ ដូធចនះធហើយ ការបណ្តុ ះបណាត លនិង្ការផតល់ព័េ៌មានបមនថមអាំពើសិទ្ធដិើ្ាើ 
អាចនឹង្ធា ថ្នសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិបានធប្េៀម ាួនបានលែកនុង្ការការពារដើរបស់ពួកធគ។  

៤.៤. ២កងវុះខាតទំនុកចិតត 
 កង្វះខ្េទ្ាំនុកចិេត ក៏ជាបញ្ញា ប្បឈមមួយសប្មាប់សហគមន៍កនុង្ការបុ៉នប៉ង្ធដើមបើទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមា
សិទ្ធដិើសមូហភាពផង្មដរ។ ទ្ាំនុកចិេតមានស្ថរៈសាំខ្ន់ណាស់កនុង្ការអនុវេតយុទ្ធស្ថស្តសតេសូ៊មេិដ៏រងឹ្មាាំកនុង្ 
ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើធនះ ធដ្ឋយសូ៊នឹង្ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញជាបនតប ទ ប់ពើអាជាញ ្រ និង្កនុង្ការទ្ប់ស្ថា េ់ការចាប់ដើ
និង្ការបាំភិេបាំភ័យធដ្ឋយប្ករមហុ៊ន។ ទ្ាំនុកចិេតរបស់សហគមន៍អាចមានការលាំបាកកនុង្ការរកាឲ្យបានធពញ
ធលញកនុង្រយៈធពលមវង្។ េាំណាង្មកពើសង្គមអភិរកសសេវនប្ពនិង្អង្គការមាតា្មាជាេបិានធលើកធឡើង្ថ្ន ធដើមបើ
ជួយធប្ជាមមប្ជង្សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចឲ្យបានកាន់មេប្បធសើរកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើ
សមូហភាពធនះ អង្គការសង្គមសុិវលិគួរធ្វើទ្សសនកិចចធៅសហគមន៍ជាប្បចាាំ ធដ្ឋយស្ថរមេការធ្វើមបបធនះ មិន
ប្ោន់មេជួយបធង្ាើនចាំធណ្ះដងឹ្អាំពើសទិ្ធដិើ្ាើនិង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពមដលជាការផតល់
សិទ្ធិអាំណាច ដល់ពួកធគបុ៉ធណាណ ះ មលមទាំង្ផតល់ដល់សហគមន៍មដលកាំពុង្េសូ៊ធ ះនូវការបធង្ាើនទ្ាំនុកចិេតមដល
ពួកធគកាំពុង្ប្េូវការជាទ្ើបាំផុេធ ះ។ េាំណាង្អភិរកសសេវនប្ពបានពនយល់ថ្ន “ធយើង្មិនអាចមកកមនាង្ោេ់ឲ្យ
បានញឹកញាប់ធទ្ ធដ្ឋយស្ថរមេធយើង្ធ្វើការធៅកនុ ង្ភូមិជាង្ ២០ ដូធចនះពកួធគបាេ់បង្ទ់្ាំនុកចិេតធដ្ឋយស្ថរមេពកួ
ធគមានអារមាណ៍្ថ្នមិនមានការយកចិេតទុ្កដ្ឋក់ខ្ា ាំង្ពើបណាត អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធៅធលើស្ថថ នភាពរបស់ពួ
កធគ ដូធចនះពកួធគបាេ់បង្ក់ារធបតជាញ ចិេត។ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល គួរបធង្ាើនកិចចសហប្បេិបេតិការនិង្មកសួរ
សុ ទុ្កេពកួធគឲ្យបានញឹកញាប់”។  

៤.៤.៣ កងវុះខាតឯកភាព 
 ធទះបើជាសមាជកិសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចជាធប្ចើនបង្ហា ញអាំពើការចង់្បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើ     
សមូហភាពជាកមាសិទ្ធិដើឯកជនក៏ធដ្ឋយ ក៏ការប្ស្ថវប្ជាវធនះបានបង្ហា ញអាំពើកង្វះឯកភាពកនុង្ចាំធណាមសហគម
ន៍មយួចាំននួ មដលជាកកាត រារា ាំង្ដល់ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព។ 
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មានមេភូមិចឹង្ បុ៉ធណាណ ះ មដលេាំណាង្សហគមន៍ទាំង្អស់បញ្ញជ ក់អាំពើការប្បាថ្នន ចង់្បានកមាសិទ្ធដិើឯក
ជន ក៏បុ៉មនតបានពនយល់ថ្នពួកធគមិនមានដើសហគមន៍ធៅសល់សប្មាប់ចុះបញ្ជ ើតាមដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណ
កមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធទ្ ធហេុដូធចនះធហើយពួកធគោា នជធប្មើសអវើធប្ៅមេពើពាោមឲ្យបានកមាសទិ្ធដិើឯកជន 
ធដើមបើការពារដើដ៏េិចេួចមដលធៅសល់ធប្កាយពើប្េូវបានធគចាប់យកអស់ធ ះ។ តាមការបញ្ញជ ក់ធដ្ឋយអ មិកថ្ន
ប្បសិនធបើមានដើនិង្នប្ពធៅសល់ធ ះ សហគមន៍នឹង្ចង់្បានកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធដើមបើការពារដើនិង្អេត
សញ្ញដ ណ្របស់ពួកធគធហើយ។ កង្វះឯកភាពកនុង្ចាំធណាមសហគមន៍ធៅភូមចិឹង្ប្េូវបានរកធ ើញថ្នជាមូលធហេុ
ចមបង្មដលធ្វើឲ្យសហគមន៍មិនមានលទ្ធភាពការពារដើរបស់ ាួនពើការចាប់ចាមយកដើពើអនកចាំណូ្លលាើ។ ធបើ
ធោង្តាមេាំណាង្សហគមន៍ សមាជិកសហគមន៍មួយចាំនួនបានជាំទស់នឹង្ដាំបូ ា នរបស់ធមដឹក ាំ មដលបាន
ជាំរុញពួកធគកុាំឲ្យលក់ដើរបស់ ាួនធដើមបើរកាអេតសញ្ញដ ណ្របស់ ាួន។ ផទុយធៅវញិ សមាជិកសហគមន៍បានលក់ដើ
របស់ ាួនធៅឲ្យអនកចាំណូ្លប្សរកលាើ ធដើមបើធដ្ឋះបនទុកហរិញ្ដវេថុមដលទ្ធង្វើធនះជាការរមួចាំមណ្កធ្វើឲ្យបាេ់បង់្ដើ
សហគមន៍។  

 ធប្ៅពើភូមចិឹង្ ធៅភូមចិក់ចារ េាំណាង្សហគមន៍មាន ក់បានមលាង្ពើការប្បាថ្នន ចង់្បានកមាសិទ្ធដិើឯកជន 
ធដ្ឋយោេ់បានពនយល់ថ្ន ោេ់នឹង្អាចធប្បើប័ណ្ណកមាសិទ្ធិធ ះធៅ ចើលុយពើ្ ោរបាន។ ជាលាើមតង្ធទ្ៀេ វាជាការ
សាំខ្ន់កនុង្ការកេ់សមាគ ល់ថ្នសមាជិកសហគមន៍ភាគធប្ចើនមដលបានចូលរមួធៅកនុង្ការសមាា សធនះ ជាេាំណាង្
សហគមន៍មដលមានការធបតជាញ ចិេតកនុង្ការការពារដើសហគមន៍របស់ពួកធគ ដូធចនះឆនទៈកនុង្ការចង់្បានកមាសិទ្ធដិើ
សមូហភាពមិនឆាុះបញ្ញច ាំង្អាំពើធសចកតើប្បាថ្នន របស់បុគគលប្គប់រូបធៅកនុង្សហគមន៍របស់ពួកធគធទ្។ ឧទហរណ៍្ 
ធៅសទឹង្អាមរង៉្ េាំណាង្សហគមន៍ទាំង្អស់មដលចូលរមួកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ សមមតង្អាំពើការប្បាថ្នន ចង់្បាន ប័
ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព បុ៉មនតពួកធគក៏ទ្ទ្លួស្ថគ ល់មដរថ្ន ភូមិមួយកនុង្ចាំធណាមភូមិរង្ផលប៉ះពាល់ទាំង្ប្បាាំបើ 
(ភូមិប្បឡាយ) មានសមាជកិសហគមន៍មដលចង់្បានកមាសិទ្ធដិើឯកជនមដរ។ បុ៉មនត េាំណាង្សហគមន៍បាន



47 

បញ្ញជ ក់ថ្ន មនុសសភាគធប្ចើនកនុង្សហគមន៍ធៅមេធបតជាញ ចិេតចង់្ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព ធដ្ឋយបាន
មលាង្ថ្ន “ប្បសិនធបើធយើង្ទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព អវើៗទាំង្អស់ទាំង្អេតសញ្ញដ ណ្និង្វបប្ម៌របស់
ធយើង្អាចបនត ធហើយោា នប្ករមហុ៊នណាឬអនកមានអាំណាចអាចលចួដើរបស់ធយើង្បានធឡើយ”។  

កង្វះឯកភាព ឬមិនមានភាពចាស់ោស់ធលើប្បធភទ្ចុះបញ្ជ ើដើ ប្បជាសហគមន៍អាចជាអនករមួចាំមណ្ក
ចាំធពាះការអូសប ា យធពលកនុង្ដាំធណ្ើ រការធនះ។ ធោង្តាមប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមា និង្សាំណ្ង់្ 
ពួកធគបានអធង្ាេថ្ន កនុង្អាំឡុង្ធពលននដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើដើ ប្បជាសហគមន៍មួយចាំនួនបានសធប្មចចិេតឈប់
ចូលរមួទមទរប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពធហើយប្េឡប់មកជាធសនើសុាំប័ណ្ណកមាសិទ្ធឯិកជនជាំនួសវញិ។ ការ
ប ា យធពលកនុង្ដាំធណ្ើ រការធនះចាំណាយធពលយូរ នងិ្្នធានធប្ចើន ធប្ពាះប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមា
ប្េូវប្េឡប់ធៅកាន់សហគមន៍ និង្ធ្វើការវាយេនមាដើធ ះជាលាើធឡើង្វញិ។ 

 បមនថមពើធនះ ធបើធទះបើជាការសធប្មចរបស់ប្គួស្ថរមួយកនុង្ការទ្ទ្ួលយកកមាសិទ្ធដិើឯកជនមិនបានដក
ហូេសិទ្ធរិបស់អនកធផសង្ធទ្ៀេកនុង្សហគមន៍កនុង្ការទ្ទ្ួលបានកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពក៏ធដ្ឋយ ក៏វាមានឥទ្ធិពល
កនុង្ការធ្វើឲ្យចាំនួនប្បជាជននងិ្ស្ថមគគើភាពមានសភាពរមួេូចផង្មដរ។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ អនកមដលមានកមាសិទ្ធដិើ
ឯកជនប្េូវបានលក់ដើមដលពើមុនជាដើជនជាេិធដើមភាគេិចធៅឲ្យអនកខ្ង្ធប្ៅ មដលធនះរេឹមេអាចមានសិទ្ធ ិ
ដ្ឋក់បនទុកបមនថមធទ្ៀេដល់សហគមន៍ទាំង្មូលមដលធៅធបតជាញ ចិេតចង់្អភិរកសដើសមូហភាពរបស់ ាួន។89 

 ជាការពិេ វាមានផលប្បធោជន៍សប្មាប់ប្គួស្ថរជនជាេិធដើមភាគេិចមដលបានទ្ទ្លួប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើ
ឯកជនធដ្ឋយប្សបចាប់ធប្ពាះវាបានផតល់នូវការការពារភាា មៗធៅធលើដើរបស់ពួកធគ ធហើយវាអនុញ្ញដ េឲ្យមាច ស់
អាចធប្បើវាជារបស់បញ្ញច ាំកនុង្ការ ចើលុយពើ្ ោរ (មដលផទុយពើប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពមដលតាមចាប់មិន
អាចយកមកធប្បើប្បាស់សប្មាប់ធោលបាំណ្ង្មបបធនះធឡើយ)។ ក៏បុ៉មនត ជាញឹកញាប់ប្គសួ្ថរជនជាេធិដើមភាគេិច 
សធប្មចចិេតទ្ទ្លួយកកមាសទិ្ធិដើឯកជនធប្កាមសមាព ្ពើអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នឬយុវជនសា័ប្គចិេត ធដ្ឋយមិនបាន
ទ្ទ្ួលព័េ៌មានធពញធលញអាំពើផលវបិាកធឡើយ នងិ្ធៅចាំធពាះមុ ននការទ្ស្ត ទ នកាន់មេខ្ា ាំង្ធឡើង្ធៅធលើដើរបស់
ពួកធគ។ ធៅកនុង្បរបិទ្ធនះ វាអាចជាការសមប្សបកនុង្ការសននិដ្ឋា នថ្ន ប្គសួ្ថរទាំង្ធ ះជាធប្ចើនបានប្ពមទ្ទ្ួល
យកកមាសិទ្ធដិើឯកជនធប្កាមការគាំរាមកាំមហង្។ ធប្កាមការបង្េាំមបបធនះ វាជាការគួរឲ្យកេ់សមាគ ល់ថ្នកមាសិទ្ធដិើ
ឯកជនអាចបញ្ចូ លធៅកនុង្ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពបាន។ អនុប្កឹេយ ៨៣ ពេិជាអនុញ្ញដ េឲិ្យជនជាេធិដើម
ភាគេិចមដលកាន់កាប់ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើឯកជនឲ្យបតូរដើមដលកាន់កាប់ធដ្ឋយឯកជនឲ្យបញ្ចូលធៅជាកមាសិទ្ធសិហ
គមន៍បាន។90 បុ៉មនត វាជាដាំធណ្ើ រលាំបាកនិង្មានភាពសាុប្គស្ថា ញមដលពឹង្មផែកខ្ា ាំង្ធៅធលើឆនទៈរបស់អាជាញ ្រមាន
សមេថកចិច។ ការបញ្ចូ លដើមួយដុាំចូលជាដើសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច េាំណាង្សហគមន៍ប្េវូមេធសនើសុាំដល់រ
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ដាបាលសុរធិោដើឲ្យចុះបញ្ជ ើធៅធលើរាល់ការផ្លា ស់បតូរជាបនតប ទ ប់ទាំង្អស់។91 កង្វះជាំនយួពើអាជាញ ្រធប្ចើនមេជា
ឧបសគគចាំធពាះការចុះបញ្ជ ើកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពតាាំង្ពើធដើមដាំបូង្ ប ទ ប់មកការបញ្ចូ លធឡើង្វញិធពលធប្កាយ
សប្មាប់កមាសិទ្ធដិើឯកជន ហាក់ដូចជាប្ោន់មេជាគាំនិេសុទ្ដិាិនិយមបុ៉ធណាណ ះ។ 

 ជាង្ធនះធទ្ៀេ ការបាេ់បង់្ជាំធនឿចិេតធៅធលើរដ្ឋា ភិបាលកនុង្ការធា ឲ្យមានការការពារដល់សិទ្ធដិើ្ាើរបស់
ពួកធគបាន ាំឲ្យសមាជិកសហគមន៍មសវង្រកដាំធណាះប្ស្ថយរយៈធពល ាើ ឧទហរណ៍្ ការទ្ទ្ួលយកកមាសិទ្ធដិើ
ឯកជនធដើមបើឲ្យពួកធគអាចលក់ធដើមបើសប្មាលការលាំបាកមផនកហរិញ្ដវេថុ ជាជាង្ការអនុវេតតាមប្បនពណ្ើ ជនជាេិ
ធដើមភាគេិច។92 ធៅធពលមដលសមាជិកសហគមន៍បានលក់ដើរបស់ ាួនធហើយ ពកួធគមិនអាចចូលរមួធឡើង្វញិ
ជាមួយសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិរបស់ពួកធគធទ្ៀេធទ្។ ធនះជាការពិេមួយសប្មាប់ប្គួស្ថរសហគមន៍ជា
ធប្ចើនធៅកនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថមដលបានពាោមកនុង្ការចូលរមួធឡើង្វញិជាមួយសហគមន៍កនុង្ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមា
សិទ្ធដិើសមូហភាពធ ះ។ ក៏បុ៉មនត សហគមន៍មលាង្ថ្នពួកធគនឹង្មិនទ្ទ្ួលសមាជិកទាំង្ធនះប្េឡប់ចូលមកកនុង្
សហគមន៍វញិធទ្ ដូចមានមចង្កនុង្បទ្បញ្ញជ នផទកនុង្របស់ពួកធគ។  

  ណ្ៈមដលការធកើនធឡើង្នូវចាំធណ្ះដឹង្និង្ទ្ាំនុកចិេតពិេជាបានពប្ង្ឹង្សមេថភាពរបស់សហគមន៍  
កនុង្ការការពារសិទ្ធរិបស់ពួកធគក៏ធដ្ឋយ ក៏ការោបសង្ាេ់ជាធប្ចើនធៅធលើសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិបាន
បង្ហា ញថ្នឯកភាពរបស់សហគមន៍ក៏ប្បមហលជាមានស្ថរៈសាំខ្ន់ដូចោន ផង្មដរ។ ធរឿង្ធនះជាការពិេ រហូេដល់
េាំណាង្សហគមន៍មាន ក់ធៅភូមិចឹង្បានសាំណូ្មពរដល់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលទាំង្ឡាយថ្ន “សូមធរៀបចាំវគគ 
បណ្តុ ះបណាត លអាំពើរធបៀបមកលមែស្ថមគគើភាពរបស់សហគមន៍”។  

៤.៥ អងគការមិនថ្មនរដ្ឋឋ ភិបាលនិងនដគូអភវិឌ្ឍន ៍
 ជាការពិេណាស់ សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចប្េូវការជាំនួយពើខ្ង្ធប្ៅធដើមបើចុះបញ្ជ ើដើសហគមន៍
របស់ពួកធគ ធដ្ឋយស្ថរមេបញ្ញា ជាធប្ចើនមដលពួកធគប្បឈមចាំធពាះដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហ
ភាពមដលមានប្ស្ថប់។ ក៏បុ៉មនត ធៅធពលមដលអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលនិង្ស្ថថ ប័នធផសង្ៗធទ្ៀេមដលធ្វើការោាំ
ប្ទ្កមាសទិ្ធដិើសហគមន៍សប្មាប់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមានធចេ លែក៏ធដ្ឋយ ក៏ពួកធគអាចមានឥទ្ធិ
ពលបណាត លឲ្យមានឧបសគគធដ្ឋយអធចេ  និង្អាចបង្ាផលលាំបាកដល់អនកមដលពួកធគមានបាំណ្ង្ចង់្ជួយ
មលមធទ្ៀេផង្។ អង្គការសង្គមសុើវលិមដលប្េវូបានសមាា សន៍កនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះអាចជួយបាំភាចឺាំធពាះបញ្ញា ធនះ។   
បញ្ញា ចមបង្មដលប្េូវបានធលើកធឡើង្ធនះគឺការប្បកួេប្បមជង្ ជាជាង្ការសហការកនុង្ចាំធណាមអង្គការទាំង្ធ ះ។ 
េាំណាង្មាន ក់ពើសមាគមអាដហុក បានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ធដ្ឋយប្េង់្ថ្ន “ធយើង្មេង្មេរះិគន់ចាំណុ្ចធ ាយរបស់រដ្ឋា ភិ
បាល បុ៉មនតធយើង្កប្មរះិគន់ ាួ នឯង្ណាស់ មដលធនះជាការ វះចធ ា ះរបស់សង្គមសុើវលិ... ឧបសគគមួយកនុ ង្
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ចាំធណាមឧបសគគចមបង្ៗគឺការ វះចធ ា ះកនុ ង្កិចចសហប្បេិបេតិការរវាង្អង្គការសង្គមសុើវលិ”។ េាំណាង្មាន ក់មក
ពើមជឈមណ្ឌ លអប់រ ាំចាប់សហគមន៍បញ្ញជ ក់បមនថមថ្នកង្វះកិចចសហប្បេិបេតកិារគជឺាបញ្ញា  “ ញុ ាំបានសធង្ាេធ ើញ
ថ្ន អង្គការមួយចាំនួនប្បកួេប្បមជង្ជាមួយោន  ឧទហរណ៍្ ពួកធគនិោយថ្ន “ធទះជាគធប្មាង្របស់ ញុ ាំ” គឺថ្នពួក
ធគមិនមានស្ថមគគើភាពនិង្មិនសហការលែធដើមបើជាំរុញដល់ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើធដើមបើទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើ
សមូហភាពធទ្”។ កង្វះខ្េកិចចសហប្បេបិេតិការធនះប្េវូបានរ ាំធលចធឡើង្ជាពិធសសធៅធលើអង្គការមួយចាំនួន
មដលកាំពុង្ធ្វើការកនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថមដលសហគមន៍មិនទន់បានទ្ទ្ួលប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធៅធឡើយធទ្ ធទះ
បើជាមានអង្គការជាធប្ចើនកាំពុង្ធ្វើការធលើករណ្ើ ធនះក៏ធដ្ឋយ ៖  

ករណ្ើ សកិា៖ ជនជាេធិដើមភាគេចិពនង្កនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថ93 នងិ្កចិចសហការរបស់អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 

ស្ថថ នភាពប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព៖ បានទ្ទ្ួលការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ផាូវការកនុង្ឆ្ន ាំ២០១១ បានចុះ
បញ្ជ ើជានើេិបុគគលកនុង្ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២។ បានដ្ឋក់ពាកយសុាំប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពកនុង្ឆ្ន ាំ២០១២ បុ៉មនត
មិនទន់បានទ្ទ្ួលការធឆាើយេបធៅធឡើយធទ្ 

            សហគមន៍ជនជាេពិនង្កនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថ ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ បាននិោយថ្នចាំការធៅសូ៊មដលមានប្ករមហុ៊ន  
សុកហវើនធ សុើឌើ ជាមាច ស់បានទ្ស្ត ទ នចូលកនុង្ដើមដលពួកធគពឹង្មផែកការរស់រានមានជើវេិធៅធលើដើធ ះ ធហើយវា
បានប៉ះពាល់ដល់ប្គួស្ថរចាំនួន ៧៨៨។ ប្បជាជនមដលទ្ទ្ួលរង្ការប៉ះពាល់ភាគធប្ចើនគជឺនជាេធិដើមភាគេិច
ពនង្ មដលមានចាំណ្ង្ោ៉ង្ខ្ា ាំង្ធៅនឹង្ដើ មដលពួកធគបានរស់ធៅធប្ចើនជាំ ន់មកធហើយ។  

           ប្ករមហុ៊នសុកហវើនធ សុើឌើ រមួជាមួយនឹង្ប្ករមហុ៊នវ៉ារ៉ាណាសុើនិង្ធស្ើកូឡា ប្បេិបេតកិារធៅធលើ
សមបទនដើធសដាកិចចចាំនួនពើរធៅកនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថ។ មកដល់ឆ្ន ាំ២០១២ សមបទនដើធសដាកិចចមានចាំនួនសរុប 
៦.៩៧៨ ហកិតា មដលកនុង្ធ ះ ធគដ្ឋាំធៅសូ៊ចាំនួន ៤.០៦២ ហកិតា។ ប្ករមហុ៊នសុកហវើនធ សុើឌើ បានចាប់ធផតើម
ឈូសឆ្យដើធ្វើចាំការធនះកនុង្ម ធមស្ថឆ្ន ាំ២០០៨ មុនធពលបញ្ច ប់ការវាយេនមាផលប៉ះពាល់បរសិ្ថថ ននិង្សង្គម
ឲ្យបានជាក់ោក់ ឬសធប្មចបញ្ច ប់ធៅធលើសាំណ្ង្  ។ ធទះបើជាមានការដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ង្ធប្ចើននិង្ការេវ៉ា
កាំពុង្ធកើេមានជាបនតប ទ ប់ក៏ធដ្ឋយ ក៏ប្ករមហុ៊នសុកហវើនធ សុើឌើ ធៅមេបនតការឈូសឆ្យដើនិង្បានបាំផ្លា ញដើ
មដលបានដ្ឋាំដុះរចួធហើយ ដើបប្មរង្ទុ្កសប្មាប់ធ្វើកសិកមាវលិជុាំ ទ្ើតាាំង្បញ្ចុ ះសពតាមប្បនពណ្ើ និង្នប្ពអារកស 
ធដ្ឋយបង្ាឲ្យមានការប៉ះពាល់អវជិជមាន្ងន់្ងរធៅធលើជើវភាពធសដាកិចចនិង្ប្ពលឹង្របស់អនកភូមិ។ រហូេមកដល់
ធពលធនះសាំណ្ង្មដលផតល់ដល់អនកភូម ិគឺមិនប្គប់ប្ោន់ទល់មេធស្ថះ។  
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      បមនថមពើធលើសមាព ្ពើចាំការរបស់ប្ករមហុ៊នសុកហវើនធ សុើឌើមកធលើសហគមន៍ធ ះសមបទនដើសង្គមកិចច
មដលធៅជិេ (មដលធគធជឿថ្នប្េូវបានបធង្ាើេធឡើង្កនុង្ឆ្ន ាំ២០១០ ឬ២០១១) ជាយភូមិឡាាំធមះក៏កាំពុង្បណាត ល
ឲ្យមានភាពតានេឹង្ោ៉ង្ធប្ចើនមដរ។ សមបទនដើសង្គមកិចចបានទ្ស្ត ទ នធលើទ្ើតាាំង្បញ្ចុ ះសព នប្ពអារកស ដើកសិ
កមាវលិជុាំ និង្ដើលាំធៅដ្ឋា នមដលបានធ្វើឲ្យជនជាេធិដើមភាគេិច ១០០ ប្គសួ្ថរប្េូវផ្លា ស់បតូរលាំធៅដ្ឋា ន បមនថមពើ
ធលើការហូរចូលជាធប្ចើនពើអនកចាំណូ្លប្សរកកនុង្េាំបន់ធនះ។  

           សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថបានចូលរមួធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើ
សមូហភាពអស់រយៈធពលជាធប្ចើនឆ្ន ាំមកធហើយ ធហើយអង្គការសង្គមសុើវលិមួយចាំនួនបានកាំពុង្ជួយដល់ពួកោេ់
ធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រការធនះ។ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១១ សហគមន៍មូលដ្ឋា នទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ជាផាូវការពើ
ប្កសួង្អភិវឌឍន៍ជនបទ្ ធហើយកនុង្ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ ប្កសួង្មហានផទបានចុះបញ្ជ ើពួកធគជានើេិបុគគល។ កនុង្
ឆ្ន ាំ២០១២ មដរពកួធគបានដ្ឋក់ពាកយសុាំចុះបញ្ជ ើជាមួយប្កសងួ្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមា និង្សាំណ្ង់្។ បុ៉មនត 
រហូេមកដល់ធពលធនះ ពួកធគកាំពុង្មេរង្ចាាំការធឆាើយេប។ ការមដលសមបទនដើសង្គមកិចច ទ្ស្ត ទ នចូលដើមដល
សហគមន៍បានធបាះប្ពាំដើសប្មាប់ចុះបញ្ជ ើប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព ដូចមដលសហគមន៍បានរកធ ើញថ្នជាឧប
សគគចមបង្មួយចាំធពាះដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ ក៏បុ៉មនត កិចចសហប្បេបិេតិលែរវាង្អង្គ
ការសង្គមសុើវលិមដលកាំពុង្ធ្វើការធលើករណ្ើ ធនះ អាចនឹង្ផតល់ប្បធោជន៍ោ៉ង្ខ្ា ាំង្ដល់សហគមន៍ធៅកនុង្ដាំធណ្ើ រ
ការធនះ។ សហគមន៍អះអាង្ថ្ន កាលពើចាប់ធផតើមដាំធណ្ើ រការធនះដាំបូង្ អង្គការមដលោាំប្ទ្ពួកធគ “មានភាពសកមា
ខ្ា ាំង្មមនមទ្ន” បុ៉មនតលាើៗធនះ ពួកធគ “មិនសូវសកមាធទ្”។ សហគមន៍ធៅមេប្េូវការជាំនួយធដើមបើសធប្មចការធ្វើ
មផនទ្ើធម។  

ចាំការធៅស៊ូធៅ ុាំបូ៊ប្ស្ថ របស់ប្ករមមហុ៊ន សុកហវើនធ សុើឌើ 
រូបលេ៖ ម.ស.ម.ក 
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          សមាគមអាដហុក បានធលើកធឡើង្អាំពើេប្មូវការឲ្យអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលធៅ ុាំបូ៊ប្ស្ថ “ធរៀបចាំកិចច
ប្បជុាំជាមួយោន និង្មបង្មចកការទ្ទ្ួល ុសប្េូវ”។ ធបើធោង្តាមមជឈមណ្ឌ លអប់រ ាំចាប់សហគមន៍ កិចចសហ
ប្បេិបេតកិារមបបធនះ អាចសធប្មចបានធដ្ឋយង្ហយប្សួល “អង្គការគួរធរៀបចាំកិចចប្បជុាំជាមួយោន  ធដើមបើមសវង្រក
ដាំធណាះប្ស្ថយនិង្ធដើមបើមបង្មចកការទ្ទ្ួល ុសប្េូវ ឧទហរណ៍្ធេើអង្គការណាគួរជួយធលើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបាន
ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញដ ណ្ជាធដើម? ធេើអង្គការណាមានអនកឯកធទ្សធ្វើមផនទ្ើ? ធេើអង្គការណាអាចផតល់
ជាំនួយមផនកចាប់?” ោេ់បានបមនថមធទ្ៀេថ្ន “ធយើង្គួរមានលវកិារមួោន រវាង្អង្គការធផសង្ៗ ធដើមបើឲ្យធយើង្អាច
ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើជាមួយោន បាន”។ ដូចមដលបានរកធ ើញពើមុនរចួធហើយថ្នការចាំណាយ ពស់ពាក់ព័នធនឹង្
ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើធនះអាចជាបនទុកសប្មាប់អង្គការ  មដលកាំពុង្ជួយដល់សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិ
ទាំង្ធនះ។ តាមរយៈកិចចសហប្បេបិេតិការជាមួយោន  អង្គការទាំង្ឡាយអាចជាំនះធលើបញ្ញា ហរិញ្ដវេថុបាន ដូធចនះវា
នឹង្ធា ការជួយធប្ជាមមប្ជង្ដល់សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចនឹង្មិនកាេ់ផ្លត ច់ភាា មៗធទ្ ធៅធពលអស់មូល   
និ្ិធ ះ។  

         សមាជកិសហគមន៍មដលទ្ទ្លួរង្ការប៉ះពាល់ចង់្ឲ្យរដ្ឋា ភិបាលលុបធចាលសមបទនដើសង្គមកិចច នងិ្
ធា ថ្នសមបទនដើធសដាកចិចមិនទ្ស្ត ទ នចូលដើរបស់ពួកធគ។ បមនថមពើធលើធនះ ពួកធគសាំណូ្មពរឲ្យអង្គការមិន
មមនរដ្ឋា ភិបាល “ពធនាឿនដាំធណ្ើ រការសប្មាប់ចុះបញ្ជ ើសប្មាប់ប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព ធបើមិនដូធចនះធទ្ ធយើង្ 
នឹង្ោា នដើសប្មាប់ការពារធទ្ៀេធទ្”។  
 

 កង្វះកិចចសហប្បេិបេតិការរវាង្អង្គការ   ក៏ប្េូវបានសហគមន៍មួយចាំនួនធលើកធឡើង្មដរ។ ធៅភូមិ
កាលរមាស សហគមន៍បានអាំពាវ វឲ្យអង្គការមដលកាំពុង្ជួយពួកោេ់ឲ្យមានកិចចសហការកាន់មេខ្ា ាំង្ ធដ្ឋយ
ោេ់បានមលាង្ថ្ន “ធយើង្ចង្ឲ់្យអង្គការសហការជាមួយោន  មកភូមិធដើមបើោាំប្ទ្ពួកធយើង្កនុ ង្ការេសូ៊មេិ និង្កនុ ង្
ដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើ”។ វាជាការសាំខ្ន់ណាស់មដលអង្គការប្េូវចាាំថ្ន សូមបើមេធៅធពលមដលករណ្ើ មួយមដលហាក់
ដូចជាមានការោាំប្ទ្លែពើអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលនិង្នដគូអភិវឌឍន៍ជាចាំននួធប្ចើនធហើយក៏ធដ្ឋយកតើ ក៏វាធៅមេ
មានកង្វះខ្េកនុង្ការសប្មបសប្មួលនិង្ការោាំប្ទ្ធដើមបើឲ្យកាន់មេមានភាពប្បធសើរជាង្ធនះផង្មដរ។  
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៥. ដមដរៀនថ្នន ក់តំបន់ 
  

 ផលប៉ះពាល់ពើការចាប់ចាមយកដើធៅធលើប្បនពណ្ើ និង្វបប្ម៌របស់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅ
កមពុជាគឺមានសភាព្ងន់្ងរនិង្ធប្ចើនមេមិនអាចស្ថត រប្េឡប់ធប្កាយវញិបាន។ ធៅធពលមដលសហគមន៍ជនជាេិ
ធដើមភាគេិចមិនអាចពឹង្មផែកធៅធលើដើនិង្សកមាភាពប្បនពណ្ើ ធដើមបើបនតនិរនតរភាពរបស់ពួកធគធទ្ ពួកធគសឹង្មេ
មិនមានជធប្មើសអវើធប្ៅពើធប្បើកមាា ាំង្ធដើមបើប្បាក់ឈនួលមកចិញ្ច ឹមជើវេិឲ្យរស់។ ឧទហរណ៍្ ធៅភូមចិឹង្មដលបាេ់
បង់្ដើធសទើរមេទាំង្អស់ធៅធហើយធ ះ ឥឡូវធនះសមាជិកសហគមន៍ជាធប្ចើនមានជធប្មើសេិចេួចបាំផុេ ធហើយប្េូវ
ធ្វើការឲ្យអនកមកធៅលាើនិង្អនកកាប់ធឈើ ុសចាប់។ ប្សធដៀង្ោន ធនះមដរ ធៅកនុង្ភូមចិក់ចារនិង្ ុាំបូ៊ប្ស្ថ ធដ្ឋយ
ស្ថរមេការបាេ់បង់្ដើ្ាើ សមាជិកសហគមន៍មួយចាំនួនប្េូវមេបង្េាំចិេតទ្ទ្ួលយកការង្ហរជាមួយប្ករមហុ៊នមដលមាន
ការពាក់ព័នធនឹង្វវិាទ្ដើ្ាើ។ ការង្ហរយកប្បាក់ឈនួលធនះ មិនប្េឹមមេជាការបង្ហា ញអាំពើភាពមបកបាក់កនុង្វបប្ម៌
ប្បនពណ្ើ របស់ជនជាេិធដើមភាគេិចបុ៉ធណាណ ះធទ្ ធហើយធដ្ឋយស្ថរមេកង្វះការអប់រ ាំ ជនជាេធិដើមភាគេិចធប្ចើនប្េូវ
ជាប់ធ្វើការង្ហរកនុង្ធសដាកិចចធប្ៅប្បព័នធធដ្ឋយមិនអាចធគចរចួធឡើយ។ ប្បការធនះធ្វើឲ្យពួកធគសថិេកនុង្ភាពង្ហយ
រង្ធប្ោះកាន់មេខ្ា ាំង្ពើការបាំពានសិទ្ធិមនុសសមួយចាំនួនបមនថមធទ្ៀេ។ ធលើសពើធនះ ធដ្ឋយស្ថរមេអេតសញ្ញដ ណ្
របស់ពកួធគមានចាំណ្ង្ជិេសនទិ្ធធៅនឹង្ដើ្ាើធ ះ ទ្ើបាំផុេការបាេ់បង់្ដើ្ាើនឹង្ ាំធៅដល់ការបាេ់បង់្អេតសញ្ញដ ណ្
កនុង្ចាំធណាមពួកធគ។ ដូចមដលេាំណាង្សហគមន៍មាន ក់ធៅកនុង្ភូមកិាលរមាសមានប្បស្ថសន៍ថ្ន “ប្បសិនធបើ
ធយើង្ផ្លា ស់ធៅរស់ធៅទ្ើតាាំង្លាើ ធយើង្នឹង្បាេ់បង្ដ់ើ្ាើរបស់ធយើង្ ធហើយធគនឹង្ឲ្យកមាសិទ្ធិដើឯកជនដល់ធយើង្។ វា
មិនមមនជាវបប្ម៌របស់ធយើង្ធទ្។ ប្បសិនធបើធយើង្បាេ់បង្អ់វើៗប្គប់ោ៉ង្ អេតសញ្ញដ ណ្របស់ធយើង្នឹង្បាេ់បង្់
មដរ ធយើង្នឹង្មិនមមនជាជនជាេិធដើមពនង្ធទ្ៀេធទ្ ធយើង្នឹង្កាា យជាពលរដាម ារទូ្ធៅ”។  

 ប្បធទ្សជាធប្ចើនធៅជុាំវញិពិភពធោក ធដ្ឋយរាប់ទាំង្ប្បធទ្សមួយចាំនួនធៅកនុង្េាំបន់អាសុើខ្ង្េបូង្មដរ 
បានចាប់ធផតើមអនុវេតវធិានការកាេ់បនថយការប៉ះពាល់មបបធនះ និង្ការពារសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច។ ប្បធទ្ស
កមពុជាអាចទញយកបទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់ប្បធទ្សធៅកនុង្េាំបន់មដលបានចាេ់វធិានការធដើមបើធា ឲ្យមានការ   
ការពារជនជាេិធដើមភាគេិច។ ឧទហរណ៍្ ប្បធទ្សហវើលើពើនគឺជាប្បធទ្សមួយកនុង្ចាំធណាមប្បធទ្សេិចេួច និង្
ជាប្បធទ្សទ្ើមួយធៅអាសុើ មដលបានបធង្ាើេប្បព័នធចាប់ចាស់ោស់មួយសប្មាប់ការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេិ
ធដើមភាគេិច តាមរយៈការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជនមដលមានសធមាង្ភាគេចិកនុង្ប្បវេតិស្ថស្តសត និង្តាមរយៈការផតល់នូវ
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានយនតការសាំណ្ង្។  
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ករណ្ើ សកិា៖ ប្បធទ្សហវើលើពើននងិ្ចាប់សទិ្ធជិនជាេធិដើមភាគេចិ 

           មានការប៉ាន់ប្បមាណ្ថ្នប្បជាជនហវើលើពើនចធ ា ះពើ១០ ធៅ ២០% ននប្បជាជនសរុប១០២.៩ោន
 ក់ ជាជនជាេធិដើមភាគេចិ។94 តាមរយៈការរស់ធៅជាទូ្ធៅធៅតាមទ្ើតាាំង្ភូមិស្ថស្តសតដ្ឋច់ធដ្ឋយមឡកពើោន  
បុ៉មនតជាេាំបន់មដលសមបូរ្នធានធ ះ  សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សហវើលើពើនបនតសថិេកនុង្សភាព
ង្ហយរង្ធប្ោះធដ្ឋយស្ថរការចាប់ចាមដើនិង្គធប្មាង្អភិវឌឍន៍មដលមានការរ ាំធោភសិទ្ធិមនុសសរបស់ពួកធគ។  

          ធប្កាមអាណានិគមរបស់សហរដាអាធមរចិនិង្ធអសាញ៉ ការអនុម័េចាប់សម័យអាណានិគមធផសង្ៗោន
ធៅកនុង្ប្បធទ្សហវើលើពើនបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់មដលោយើដល់ជនជាេធិដើមភាគេិចនិង្ដើ្ាើរបស់ពួកធគ។95 
ធៅសម័យធប្កាយអាណានិគម រដ្ឋា ភិបាលហវើលើពើនបានមណ្ ាំឲ្យមានចាប់មដលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្ធិរបស់ជន
ជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ការទ្ទ្លួបានដើ្ាើមដលពួកធគកាន់កាប់ ធហើយរដ្ឋា ភិបាលបានមណ្ ាំឲ្យមានចាប់សប្មាប់
អវើមដលផទុយពើធនះមដរ។ ការមណ្ ាំឲ្យមានចាប់ស្ថធារណ្រដាធល  ៨៣៧០ មដលប្េូវធគស្ថគ ល់ថ្នជាចាប់សតើពើ
សិទ្ធជិនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ប្េូវបានធគចាេ់ទុ្កថ្នជាចាប់ដ៏មានស្ថរៈសាំខ្ន់បាំផុេមួយ មដល
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ការកាន់កាប់ដើសហគមន៍របស់ជនជាេិធដើមភាគេិច ជាសទិ្ធបិ្សបចាប់។ ចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិ
ធដើមភាគេិច រមួបញ្ចូ លបទ្បបញ្ដេិតមដលធផ្លត េធលើធោលការណ៍្សនូលចាំនួន៤គឺ សិទ្ធទិ្ទ្លួបានអេតសញ្ញដ ណ្វបប
្ម៌ សិទ្ធទិ្ទ្ួលបានអភិបាលកិចចនិង្ពប្ង្ឹង្សិទ្ធអិាំណាច ាួនឯង្ សិទ្ធទិ្ទ្ួលបានយុេតិ្ម៌សង្គមនិង្សិទ្ធិមនុសស 
ប្ពមទាំង្សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានដើធករ ត ិ៍ដូនតា។  

       ចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិចប្េូវបានធគស្ថទ្រ ចាំធពាះការការពារមដលផតល់ឲ្យជនជាេធិដើមភាគ
េិច96 និង្មានបញ្ចូ លវធិានការកនុង្ការផតល់ឲ្យមានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពើរដាចាំធពាះប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើកាំធណ្ើ េក៏ដូចជា
ការផតល់ការហាមឃាេ់តាមផាូវចាប់ចាំធពាះការអភិវឌឍដើរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិចធដ្ឋយរដា ឬធដ្ឋយអង្គភាពមក
ពើធប្ៅធដ្ឋយមិនមានការយល់ប្ពមពើសហគមន៍ទ្ទ្ួលរង្ផលប៉ះពាល់ធ ះធឡើយ។ បមនថមពើធលើធនះ ចាប់សតើពើ
សិទ្ធជិនជាេធិដើមភាគេិច ក៏ផតល់អាណ្េតកិនុង្ការបធង្ាើេគណ្ៈកមាា ្ិការជាេធិដើមបើជនជាេធិដើមភាគេិច មដល
មានភារកិចចកនុង្ការឃាា ាំធមើលការអនុវេតចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេធិដើមភាគេិចនិង្កនុង្ការការពារនិង្ធលើកកមពស់ផល
ប្បធោជន៍និង្សុ មាលភាពរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិច ធដ្ឋយធោរពឲ្យបានប្េឹមប្េូវចាំធពាះវបប្ម៌និង្ប្បព័នធ
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 ប្ករមការង្ហរអនតរជាេិកិចចការជនជាេិធដើមភាគេិច “ពិភពជនជាេិធដើមភាគេិច២០១៥៖ ប្បធទ្សហវើលើពើន” (ឆ្ន ាំ២០១៥) 

http://bit.ly/1RItbTA 
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 ្ ោរអភិវឌឍនអ៍ាសុើ “ដើនិង្ការរសរ់ានវបប្ម៖៌ សិទ្ធិដើសហគមន៍របសជ់នជាេិធដើមភាគេិចធៅអាសុើ” (ឆ្ន ាំ២០០៩)  

http://bit.ly/1OX5QLg 
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 ប្ករមការង្ហរអនតរជាេិកិចចការជនជាេិធដើមភាគេិច “ពិភពជនជាេិធដើមភាគេិច២០១៥៖ ប្បធទ្សហវើលើពើន” (ឆ្ន ាំ២០១៥) 
http://bit.ly/1RItbTA 

http://bit.ly/1RItbTA
http://bit.ly/1OX5QLg
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ជាំធនឿរបស់ពួកធគ។  

          កនុង្ឆ្ន ាំ២០០៧ ្ ោរពិភពធោកបានធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវលមែិេមួយ97 ធដើមបើពនិិេយធមើលធឡើង្វញិអាំពើ
ភាពធជាគជ័យនិង្ភាពបរាជ័យននចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេធិដើមភាគេិចធនះ។ ការរះិគន់សាំខ្ន់ ធផ្លត េធៅធលើភាព
ទ្ន់ធ ាយននការអនុវេតចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេធិដើមភាគេចិធនះ មដលភាគធប្ចើនពាក់ព័នធនឹង្កង្វះភាពសុើសង្ហវ ក់
ជាមួយចាប់ដនទ្ធទ្ៀេ ប្ពមទាំង្ការប្បឈមមផនកធរៀបចាំ ដូចជាកង្វះខ្េសមេថភាពរបស់គណ្ៈកមាា ្ិការជាេិ
ធដើមបើជនជាេធិដើមភាគេចិនិង្ស្ថថ ប័នចាប់ធផសង្ៗធទ្ៀេកនុង្ការបាំធពញេ ួទ្ើរបស់ ាួនឲ្យបានប្គប់ប្ោន់។ មាង៉្
វញិធទ្ៀេ ្ ោរពិភពធោក បានចាេ់ទុ្កប្កប ណ្ឌ ស្ថថ ប័ននិង្ប្កប ណ្ឌ មផនកចាប់ននចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិ
ធដើមភាគេិចធនះ ថ្នមានលកេណ្ៈប្គប់ប្ោន់និង្អនុធោមតាមសតង់្ដ្ឋរស្ថកលមដលធគបានទ្ទ្ួលយក។ ធៅ
កនុង្រយៈដប់ឆ្ន ាំដាំបូង្ចាប់តាាំង្ពើអនុម័េរចួមក វញិ្ញដ បនប័ប្េចាំនួន៥៧ អាំពើប័ណ្ណកមាសទិ្ធិេាំបន់បុពវបុរស មដល
ប្គបដណ្ត ប់ធលើនផទដើ១/៥ នននផទដើប៉ាន់ស្ថា នសរុបប្បមហល ៦ ោនហកិតាននេាំបន់ដើធករ ត ិ៍ដូនតាប្េូវបានធចញឲ្យ 
តាមរយៈចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច ធហើយវាបានផតល់ផលប្បធោជន៍ដល់ប្បជាជន ៣០០.០០០
ប្គួស្ថរ បមនថមពើធលើវញិ្ញដ បនប័ប្េចាំនួន ១៧២ អាំពើប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើបុពវបុរសមដលប្គបដណ្ត ប់ធលើនផទដើ ៤.៨៣៨
ហកិតា។98  

           ធទះបើជាមិនទន់មានភាពលែឥេធខ្ច ះក៏ធដ្ឋយ ក៏ធគមិនអាចឲ្យប ទ បេនមាប្កប ណ្ឌ មដលចាប់សតើពើ
សិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិចផតល់ឲ្យប្ពមទាំង្សកាត នុពលមដលមានកនុង្ការការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាេធិដើម
ភាគេិចមដរ។ ធទះបើជាប្បសិទ្ធិភាពននចាប់ធនះប្េវូបានបង្ហែ ក់ធដ្ឋយការអនុវេតអន់ធ ាយក៏ធដ្ឋយ ក៏វាមិនមមន
មានន័យថ្នវានងឹ្ជាបញ្ញា កនុង្ប្បធទ្សធផសង្ធទ្ៀេ ប្បសិនធបើមានការអនុម័េចាប់ប្សធដៀង្ោន ធនះធ ះធឡើយ។ 
តាមពិេធៅ ចាំនួនជនជាេធិដើមភាគេចិដ៏ធប្ចើនកនុង្ចាំធណាមប្បជាជនកនុង្ប្បធទ្សហវើលើពើន ទ្ាំនង្ជាកតាត មដល ាំ
ឲ្យមានការអនុវេតចាប់សតើពើសទិ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិចធនះមានភាពទ្ន់ធ ាយគឹថ្នប្បធទ្សហវើលើពើនមានជនជាេិ
ធដើមភាគេិចចាំនួន ១២ ោន ក់ ធចញមកពើប្ករមជនជាេិធដើមភាគេិចចាំនួនធប្ចើនជាង្១០០ មដលបានរស់ធៅ
កនុង្ប្បធទ្សធនះ។ ទ្ើបាំផុេ ចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិចធនះ បង្ហា ញពើធសចកតើប្បាថ្នន របស់រដ្ឋា ភិបាលហវើលើ
ពើន កនុង្ការធលើកកមពស់ភាពចប្មរះធៅកនុង្ប្បធទ្ស ធហើយអាចប្េូវបានធគធមើលធ ើញថ្នជាឧបករណ៍្ដ៏ជាក់ោក់
និង្រស់រធវ ើកមួយកនុង្ការការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច។ ចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិចធនះ
េាំណាង្ឲ្យធោលប្បវេតដ៏ិសាំខ្ន់មួយទ្វើបអាសុើកនុង្ការកាា យធៅជាចាប់មួយកនុង្ចាំធណាមចាប់ដាំបូង្ៗមដលផតល់
ជាពិធសសនូវប្បព័នធដ៏ជាក់ោក់សប្មាប់ការការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិច។    
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 ប្ករម្ ោរពិភពធោក “ចាបស់តើពើសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច៖ ប្កប ណ្ឌ ចាបនិ់ង្ស្ថថ បន័ ការអនុវេត និង្ការប្បឈម” (ម មិលុ  ឆ្ន ាំ
២០០៧) http://bit.ly/1HYJ5r8 
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 រ ៉ូរ ើ អ រ៉ាចាដូ “ធៅមេជាជនចមមាកធៅធលើដើរបស់ ាួនឯង្” មជឈមណ្ឌ លស្ថរពេ័ម៌ានធសុើបអធង្ាេហវើលើពើ (របាយការណ៍្) (ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ
២០០៧) http://bit.ly/1GvNUBJ 
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 ធទះបើជាចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច ជួបប្បទ្ះនឹង្ការប្បឈមមួយចាំននួ មួយមផនកធដ្ឋយស្ថរ
មេចាំនួនជនជាេិធដើមភាគេិចដ៏ធប្ចើនកនុង្ប្បធទ្សហវើលើពើនក៏ធដ្ឋយ ក៏សមាមាប្េននចាំនួនជនជាេិធដើមភាគេិច
ធៅកមពុជាកនុង្ចាំធណាមប្បជាជនទាំង្អស់ មានចាំនួនេិចជាង្ធៅប្បធទ្សហវើលើពើនឆ្ង យណាស់ មដលតាមការ
ប៉ាន់ប្បមាណ្មានពើ១ ធៅ ២ ភាគរយបុ៉ធណាណ ះ99កនុង្ប្បធទ្សកមពុជា មដលេួធល ធនះមានប្បមហល១/១០ ននេួ
ធល កនុង្ប្បធទ្សហវើលើពើន។ ដូធចនះ បនទុករដាបាលននការអនុវេតចាប់មបបធនះធៅកមពុជា នឹង្មានភាព្ូរប្ស្ថល
ជាង្។ ដូធចនះ ឧទហរណ៍្ននចាប់សតើពើសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច និង្បណ្តុ ាំ ននការការពារមដលចាប់ធនះបានមចង្
កនុង្ទ្ប្មង់្សិទ្ធិដើ្ាើសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច ធៅមេអាចប្េូវបានធគធមើលធ ើញថ្នជាគាំរដ៏ូមានស្ថ
រៈប្បធោជន៍មួយសប្មាប់ប្បធទ្សកមពុជាអនុវេតតាម។  
 ប្បធទ្សធនប៉ាល់ផតល់ជាឧទហរណ៍្មួយធទ្ៀេពើថ្នន ក់េាំបន់ មដលរដាបានធបតជាញ ចិេតកនុង្ការមកលមែសិទ្ធជិន
ជាេិធដើមភាគេិច តាមរយៈការកាា យធៅជាប្បធទ្សទ្ើមយួកនុង្អាសុើខ្ង្េបូង្មដលបានផតល់សចាច ប័នអនុសញ្ញដ
អង្គការពលកមាអនតរជាេធិល ១៦៩សតើពើជនជាេធិដើមភាគេចិនិង្ប្បជាជនកុលសមព័នធ (“អង្គការពលកមាអនតរ
ជាេិ ១៦៩”)។  

ករណ្ើ សកិា៖ ប្បធទ្សធនប៉ាល់នងិ្អនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេធិល ១៦៩សតើពើជនជាេធិដើមភាគេចិនងិ្
ប្បជាជនកុលសមពន័ធ 

         ធបើធោង្តាមជាំធរឿនជាេិចុង្ធប្កាយកនុង្ឆ្ន ាំ២០១១ សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិមានប្បមហល៣៦% 
ននប្បជាជនធនប៉ាល់សរុប ២៦.៥ោន ក់ ធហើយមដលអាចមបង្មចកជាប្ករមធផសង្ោន មដលមានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
តាមចាប់ ចាំននួ៥៩ប្ករម។100 កនុង្ម កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០០៧ ប្បធទ្សធនប៉ាល់បានកាា យជាប្បធទ្សទ្ើមួយកនុង្អាសុើ
ខ្ង្េបូង្មដលបានផតល់សចាច ប័នអនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ ដូធចនះប្េូវជាប់កាេពវកិចចកនុង្ការ
អនុម័េធោលនធោបាយធដើមបើធា ឲ្យមានការការពារជនជាេធិដើមភាគេិចនិង្ដើ្ាើរបស់ពួកធគ។  

        សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅធនប៉ាល់ បានស្ថវ គមន៍ោ៉ង្កក់ធៅត ចាំធពាះការផតល់សចាច ប័នអនុសញ្ញដ
អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ ក៏បុ៉មនតការអនុវេតប្េូវបានរារា ាំង្ធដ្ឋយស្ថរមេកង្វះការយល់ដឹង្ធដ្ឋយជន
ជាេធិដើមភាគេិចនិង្ប្បជាជនមដលមិនមមនជាជនជាេិធដើមភាគេិច មដលមានសមាសភាពសាំខ្ន់101ធៅកនុង្ការ
អនុវេត។ ធទះបើជាោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ កិចច ាំប្បឹង្មប្បង្ ធពលលាើៗសតើពើការមកលមែទាំង្ការយល់ដងឹ្និង្ការអនុវេត
ធោលការណ៍្សនូលរបស់អនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេធិល ១៦៩ ប្េូវបានដឹក ាំធដ្ឋយអង្គការភាពជានដគូ
                                                           

99
 ប្ករមការង្ហរអនតរជាេិកិចចការជនជាេិធដើមភាគេិច “ពិភពជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា” (ឆ្ន ាំ២០១៥) 

http://bit.ly/1Qj4FsT 
100ប្ករមការង្ហរអនតរជាេិកិចចការជនជាេិធដើមភាគេិច “ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សធនប៉ាល”់ (ឆ្ន ាំ២០១៤) http://bit.ly/1McCjZB 
101

 ភាពជានដគូជាមយួជនជាេិធដើមភាគេិច “ធរឿង្រ៉ាវធជាគជយ័របសភ់ាពជានដគូជាមយួជនជាេិធដើមភាគេិច៖ សហការធដើមបើធលើកកមពស់
និង្ការពារសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច” (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤)  http://bit.ly/1lHQfpP 

http://bit.ly/1Qj4FsT
http://bit.ly/1McCjZB
http://bit.ly/1lHQfpP
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របស់ជនជាេធិដើមភាគេចិរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិ មដលជាគាំនិេផតួចធផតើមរបស់អង្គការសហប្បជាជាេមិដល
មានធោលបាំណ្ង្សនូលកនុង្ការធលើកកមពស់ការរ ើកចធប្មើនននសិទ្ធរិបស់ជនជាេធិដើមភាគេចិ និង្ការចូលរមួរបស់
ពួកធគកនុង្ការធ្វើការសធប្មចចិេត។ តាមការពិចារណាធៅទ្សសនៈមដលបានមកពើភាគើពាក់ព័នធជាធប្ចើន ធដ្ឋយរាប់
បញ្ចូ លទាំង្សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច តាមរយៈកិចចសហការជាមួយនឹង្រដ្ឋា ភិបាលប្បធទ្សធនប៉ាល់ធ ះ 
អង្គការភាពជានដគូរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិចរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិ និង្អង្គការពលកមាអនតរជាេ ិ បាន
បធង្ាើេកូនធសៀវធៅ “សាំណួ្រមដលធគចូលចេិតសួរ” សតើពើអនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ នងិ្បាន
បកមប្បធសៀវធៅរបស់អង្គការពលកមាអនតរជាេសិតើពើការយល់ដឹង្អាំពើអនុសញ្ញដ សតើពើជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្ប្បជា
ជនកុលសមព័នធ ឆ្ឆ ាំ១៩៨៩ (ធល  ១៦៩)102 ធៅជាភាស្ថធនប៉ាល់។ ឧបករណ៍្ទាំង្ធនះ ប្េូវបានផសពវផាយ
ោ៉ង្ទូ្លាំទូ្ោយធពញឆ្ន ាំ២០១៥ ធហើយធគសង្ឃមឹថ្ន ជាលទ្ធផល នឹង្មានការមកលមែកនុង្ការអនុវេតអនុសញ្ញដ
១៦៩ធនះ ធៅកនុង្ប្បធទ្សធនប៉ាល់។  

              ធទះបើជាមានបញ្ញា ធផសង្ៗជាមួយនឹង្ការអនុវេតក៏ធដ្ឋយ ក៏ការផតល់សចាច ប័នធៅធលើអនុសញ្ញដ អង្គការ
ពលកមាអនតរជាេធិល ១៦៩ ធដ្ឋយប្បធទ្សធនប៉ាល់ គជឺាប្ពឹេតកិារណ៍្ធោលប្បវេតមិួយ មដលជាការផតល់សញ្ញដ
អាំពើការធបតជាញ ចិេតរបស់ប្បធទ្សធនះ កនុង្ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់នងិ្ធដើមបើភាពរ ើកចធប្មើនននសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច។ 
ធគសង្ឃមឹថ្ន ការអនុវេតអនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ធនះ នឹង្មានការមកលមែ ធហើយធោល
ការណ៍្សនូលរបស់វានឹង្មានការផារភាជ ប់ធៅកនុង្ចាប់ជាេរិបស់ប្បធទ្សធនប៉ាល់។ ការអនុម័េអនុសញ្ញដ អង្គការ
ពលកមាអនតរជាេធិល ១៦៩ ធោលប្បវេតដ៏ិសាំខ្ន់មួយប្េូវបានសធប្មចធឡើង្ និង្កាា យជាប្កប ណ្ឌ សាំខ្ន់
សប្មាប់ការការពារតាមផាូវចាប់ធៅធលើសិទ្ធជិនជាេធិដើមភាគេិច។  

ធទះបើជាការអនុវេតអនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ ធដ្ឋយប្បធទ្សធនប៉ាល់ មិនទន់បាន
លែឥេធខ្ច ះធៅធឡើយក៏ធដ្ឋយ ក៏ប្បធទ្សធនប៉ាល់ បានបធង្ាើេជាឧទហរណ៍្ដ៏សាំខ្ន់មួយដល់ប្បធទ្សធៅអាសុើ 
មដលជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកាំពុង្ទ្ទ្ួលរង្ការរ ាំធោភបាំពានសិទ្ធិ និង្កាំពុង្មានបញ្ញា អសុវេថិភាពកនុង្
ការកាន់កាប់ដើ្ាើ។ ធទះបើប្បធទ្សកមពុជាបានធបាះធឆ្ន េោាំប្ទ្ ធសចកតើប្បកាសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើ
សិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិចក៏ធដ្ឋយ ប្បសិនធបើប្បធទ្សកមពុជាពិេជាធបតជាញ ចិេតកនុង្ការការពារដើរបស់ជនជាេិធដើម
ភាគេិចមមនធ ះ ប្បធទ្សកមពុជាគួរធ្វើតាមការឈានមុ របស់ប្បធទ្សធនប៉ាល់ និង្ផតល់សចាច ប័នធៅធលើអនុ
សញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩។ ប្បសនិធបើរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាចង់្ទ្ទ្លួបានប្បធោជន៍ពើបទ្
ពិធស្ថ្ន៍និង្ធមធរៀនពើប្បធទ្សហវើលើពើននងិ្ប្បធទ្សធនប៉ាល់ បមនថមពើធលើប្បធទ្សធផសង្ៗធទ្ៀេ ធៅជុាំវញិពិភព
ធោកធ ះ ប្បធទ្សកមពុជាអាចចាប់ធផតើមបានកាន់មេមានប្បសិទ្ធភាពកនុង្ការការពារសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគ
េិចនិង្ដើរបស់ពួកធគបាន។ 

                                                           

102
 ធវទិ្កាអចិនស្តនតយរ៍បស់អង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើបញ្ញា ជនជាេិធដើមភាគេិច “បចចុបបននភាពននសកមាភាពអង្គការពលកមាអនតរជាេិ
ទកទ់្ង្នឹង្ជនជាេិធដើមភាគេិច” សមយ័ប្បជុាំទ្ើ១៤ ប្ករង្ញូយក៉ នលងទ្ើ២០ ធមស្ថ ដល ់១ ឧសភា ២០១៥  http://bit.ly/1NrZHUT 

http://bit.ly/1NrZHUT
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៦. ដសចកតីសននិដ្ឋឋ ននិងអនុស្ថសន ៍
  

 ដូចការប្ស្ថវប្ជាវបានោេប្េដ្ឋង្ថ្ន មានឧបសគគជាធប្ចើនមដលកាំពុង្ប្បឈមសប្មាប់សហគមន៍ជន
ជាេធិដើមភាគេិចមដលបានមានបាំណ្ង្កនុង្ការចុះបញ្ជ ើដើសហគមន៍របស់ពួកធគ តាមរយៈដាំធណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើ
ធដើមបើទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព។ ការប្បឈមទាំង្ធនះ ធកើេធឡើង្ធដ្ឋយស្ថរមេលកេណ្ៈសាុគស្ថា ញ
និង្ធប្បើប្បាស់ធពលធវោមវង្កនុង្ដាំធណ្ើ រការធដើមបើទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាពធនះ ធដ្ឋយស្ថរកង្វះឆនទៈ
នធោបាយ និង្ធដ្ឋយស្ថរមេសកមាភាពរបស់ភាគើពាក់ព័នធមដលបានចូលរមួ ធដ្ឋយកនុង្ធ ះរមួមានទាំង្អាជាញ ្រ
មូលដ្ឋា ននិង្ប្ករមហុ៊ន និង្សូមបើមេធៅកនុង្ចាំធណាមអង្គការសង្គមសុើវលិមដលកាំពុង្ធ្វើការជួយធប្ជាមមប្ជង្ដល់
សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច និង្សហគមន៍ ាួនឯង្ផ្លទ ល់។  ណ្ៈធពលមដលភាគើពាក់ព័នធទាំង្អស់ប្េូវផតល់
អាទ្ិភាពធៅធលើការការពារសទិ្ធិជនជាេធិដើមភាគេិច និង្ោាំប្ទ្ដល់ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហ
ភាពធ ះ ទ្ើបាំផុេភារកិចចទ្ទ្លួ ុសប្េូវសថិេធៅធលើរដ្ឋា ភិបាលកនុង្ការការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេិច 
និង្កនុង្ការធា ថ្នសហគមន៍អាចចុះបញ្ជ ើដើ្ាើរបស់ពួកធគបានទន់ធពលធវោ។ បុ៉មនត កង្វះឆនទៈនធោបាយធៅ
មេជាបញ្ញា ប្បឈមកនុង្ការការពារដើរបស់ជនជាេិធដើមភាគេចិ មដលមានភសតុតាង្ចាស់ធដ្ឋយស្ថរមេមានការផត
ល់ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពធនះមេមួយចាំនួនេូចបុ៉ធណាណ ះរហូេមកទ្ល់នឹង្ធពលបចចុបបននធនះ។ កនុង្ធពលអវេត
មានការការពារជាផាូវការមដលផតល់ឲ្យតាមរយៈប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើ្ាើ និង្កនុង្ធពលមដលវធិានការការពារបធណាត ះ
អាសននមានសភាពមិនប្គប់ប្ោន់ធ ះ ធពលធវោជាកតាត មដលមានស្ថរៈសាំខ្ន់បាំផុេ ធដ្ឋយស្ថរមេដើជនជាេិ
ធដើមភាគេិចកាំពុង្មេបាេ់បង់្ោ៉ង្ឆ្ប់រហ័ស ធហើយវាជាការគាំរាមកាំមហង្ដល់អេថិភាពរបស់ជនជាេិធដើមភាគ
េិចធៅកមពុជា។  

 បុ៉មនត លវើេបេិមេហាក់ដូចជាមានឧបសគគោ៉ង្ធប្ចើនមដលពួកោេ់កាំពុង្ប្បឈមក៏ធដ្ឋយ ក៏សហគមន៍ជន
ជាេធិដើមភាគេិច ធៅមេកចិចោាំពារដើ្ាើរបស់ពួកធគ។ ឧទហរណ៍្ សហគមន៍ធៅភូមិកាលរមាស បានធរៀបរាប់
ប្បាប់ប្ករមការង្ហរប្ស្ថវប្ជាវថ្ន “ធសទើរមេរាល់នលង ប្បសិនធបើធយើង្ឮអាំពើការកាប់ធឈើ ុសចាប់ឬការឈូសឆ្យកនុ ង្
េាំបន់ធនះោន ធយើង្៤០-៥០  ក់ធចញធៅបញ្ឈប់សកមាភាពធ ះភាា ម”។ ធដ្ឋយស្ថរ្នធាននិង្ការោាំប្ទ្មាន
កប្មិេេិចេួច វាទ្ាំនង្ជាមិនអាចធៅរចួធទ្មដលថ្នសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិនឹង្អាចមានលទ្ធភាពកនុង្ការ
បនតប្ទាំប្ទ្ឲ្យមានប្បសិទ្ធភាពនូវការេវ៉ាមិនធចះចប់ទាំង្ធនះ កនុង្ ណ្ៈធពលមដលប្េូវបនតជើវភាពរស់ធៅរបស់ ាួន
មដរធ ះ។ ធទះជាោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមដលបានចូលរមួកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ 
ចង់្សង្ាេ់្ងន់អាំពើការធបតជាញ ចិេតរបស់ពួកធគកនុង្ការបនតការការពារដើរបស់ ាួន ដូចមដលសហគមន៍មួយបាន
ប្បកាសធដ្ឋយមុឺង្ម៉ាេ់ថ្ន “ធយើង្ធៅមេមានភាពរងឹ្មាាំកនុ ង្ការការពារដើរបស់ធយើង្ពើការចាប់ចាមយក ធហើយ
ធយើង្នឹង្េសូ៊ការពារវារហូេទល់មេធយើង្ស្ថា ប់”។ 
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 ជាង្ធនះធទ្ៀេ ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព មិនបានធា ថ្ននឹង្បញ្ច ប់ការរ ាំធោភបាំពាន
សិទ្ធដិើ្ាើធ ះធទ្ ធដ្ឋយស្ថរមេមានរបាយការណ៍្ថ្នសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចមដលបានទ្ទ្ួលប័ណ្ណកមា
សិទ្ធដិើសមូហភាពរចួធហើយធ ះ ធៅមេទ្ទ្ួលរង្ការទ្ស្ត ទ នចូលដើសហគមន៍ តាមរយៈការចាប់ចាមដើនិង្ការ
កាប់ធឈើ ុសចាប់ ធដ្ឋយស្ថរមេកង្វះខ្េការអនុវេតចាប់ពើអាជាញ ្រ។ បមនថមពើធលើធនះ មានការបង្ហា ញការប្ពួយ
បារមា ទក់ទ្ង្នឹង្ភាពពាក់ព័នធមផនកនធោបាយននចាប់ជុាំវញិដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាព 
គឺថ្នធដើមបើបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពើប្កសួង្អភិវឌឍន៍ជនបទ្កនុង្ឋានៈជាសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចសហគមន៍ 
ប្េូវមេបង្ហា ញបញ្ញជ ក់អាំពើ “ភាពជាជនជាេធិដើមភាគេិច” និង្រធបៀបរស់ធៅមបបប្បនពណ្ើ មដលប្បការធនះមាន
សកាត នុពលកនុង្ការ “ធ្វើឲ្យពួកធគសថិេកនុ ង្ស្ថថ នភាពមួយចាំនួនមដលអាចដ្ឋក់កាំហិេធៅធលើឱកាសរបស់ពួកធគកនុ ង្
ការផ្លា ស់បតូ រអវើមួយមដលអាចចាំធណ្ញដល់ពួកធគ”។103  

 ធទះជាោ៉ង្ណាក៏ធដ្ឋយ ប័ណ្ណកមាសិទ្ធិដើសមូហភាពពិេជាផតល់ដល់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច
នូវការការពារមួយកប្មិេ មដលពួកធគបានធ្វើឲ្យសិទ្ធដិើ្ាើមានភាពផាូវការ និង្ជាមធ្ាបាយមួយសប្មាប់ការពារ 
ប្បសិនធបើវវិាទ្ដើ្ាើធកើេមានធឡើង្។ សុវេថិភាពកាន់កាប់ដើ្ាើ និង្ការអភិរកសទ្ាំធនៀមទ្មាា ប់ ប្បនពណ្ើ និង្្នធាន
្មាជាេកិាន់មេរងឹ្មាាំ គជឺាផលវជិជមានមដលសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិចមដលបានទ្ទ្ួលប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើ   
សមូហភាព។ ដូធចនះ ស្ថរៈសាំខ្ន់ននប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចកនុង្ការ
ការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ពួកធគ នងិ្អេថិភាពរបស់ពួកធគកនុង្ឋានៈជាជនជាេិធដើមភាគេិច មនិអាចធមើលប្ស្ថលបាន
ធឡើយ។  

 ជាមួយោន ធនះ ម.ស.ម.ក សូមផតល់នូវអនុស្ថសន៍ដល់ភាគើពាក់ព័នធ   ធដ្ឋយមផែកធៅការប្ស្ថវប្ជាវ
មដលបានបង្ហា ញធៅកនុង្របាយការណ៍្ធនះ ដូចេធៅ ៖ 

៦.១ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពជុា 
 ផតល់សចាច ប័នអនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ សតើពើជនជាេធិដើមភាគេចិនិង្ប្បជាជន
កុលសមព័នធ ជាមផនកមួយននការធបតជាញ ចិេតកនុង្ការការពារសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេចិ 

 មកមប្បធោលនធោបាយមដលមានប្ស្ថប់ សតើពើការធប្បើប្បាស់និង្ការចុះបញ្ជ ើដើសហគមន៍ជនជាេធិដើម
ភាគេិច តាមរយៈការលុបធចាលនូវប្បធោគឬមាប្តាណាមដលមានអេថន័យ កាំណ្េ់ថ្នដើសហគមន៍ជន
ជាេធិដើមភាគេិចជាប្ទ្ពយសមបេតិរដា ឬដ្ឋក់កាំណ្េ់ធៅធលើទ្ាំហាំដើបញ្ចុ ះសពនិង្នប្ពអារកសមដលអាចចុះ
បញ្ជ ើតាមដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព 

 ពប្ង្ឹង្សមេថភាពមស្តនតើរដ្ឋា ភិបាលប្គប់លាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ធដើមបើធា ឲ្យមានការអនុវេតចាប់ឲ្យបានប្េឹមប្េូវ។ 

                                                           

103
 អ៊ាន មបេ “ជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្ដើ ា្ើ៖ ការធប្បៀបធ្ៀបបណ័្ណកមាសិទ្ធិដើសហគមន៍និង្ឥទ្ធិពលធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជានិង្ឡាវ”      
ទ្សសនៈអាសុើប៉ាសុើហវិក វ ៉ុល ៥៤ ធល  ៣ (ម ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៣)។ 
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 បធង្ាើនការយល់ដឹង្អាំពើប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពនិង្ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើឯកជន ធដើមបើឲ្យជនជាេិធដើម
ភាគេិចអាចធ្វើការសធប្មចចិេតធដ្ឋយឯករាជយនិង្មានព័េ៌មានប្គប់ប្ោន់ ថ្នធេើការការពារផាូវចាប់ណា
មួយមដលពួកធគប្េូវមសវង្រកសប្មាប់ដើរបស់ពកួធគ 

 ផសពវផាយព័េ៌មានអាំពើដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព ធដើមបើឲ្យសហគមន៍បានដឹង្
ចាស់អាំពើរធបៀបចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាព 

 មបង្មចកកញ្ច ប់លវកិាជាេសិប្មាប់ប្គប់ដាំធណ្ើ រការនើមួយៗននការចុះបញ្ជ ើដើសមូហភាព នងិ្ពប្ង្ឹង្សមេថ
ភាពរបស់ស្ថថ ប័នពាក់ព័នធ 

 បញ្ឈប់ការអនុម័េសមបទននងិ្គធប្មាង្អភិវឌឍន៍បមនថមធទ្ៀេធៅកនុង្េាំបន់ជនជាេិធដើមភាគេិច រហូេ
ទល់មេប្ពាំប្បទ្ល់ដើជនជាេិធដើមភាគេិចទាំង្អស់បានកាំណ្េ់រចួធប្សចធហើយ 

 មកមប្បវធិានការការពារបធណាត ះអាសនន ធដើមបើធា សុវេថិភាពកនុង្ការកាន់កាប់សប្មាប់ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួល
បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាពសប្មាប់សហគមន៍តាាំង្ពើដាំណាក់ដាំបូង្ធៅកនុង្ការដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួល
បានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព និង្មិនប្េូវកាេ់ធចញនូវដើមដលបានប្ពមធប្ពៀង្រចួធហើយសប្មាប់សហ
គមន៍ធៅឲ្យគធប្មាង្វនិធិោគណាមួយ មុនការវាស់មវង្ចូលជា្រមានធ ះធឡើយ 

 ផតល់អាទ្ិភាពដល់ការកាំណ្េ់ប្ពាំប្បទ្ល់ដើជនជាេធិដើមភាគេិច ធប្កាមការសធង្ាេការណ៍្ពើអង្គការមិន
មមនរដ្ឋា ភិបាល នងិ្ធដ្ឋយមានកិចចសហប្បេបិេតកិាររបស់សហគមន៍ 

 ពិនិេយធឡើង្វញិនិង្លុបធចាលកិចចសនាជាមួយប្ករមហុ៊នមដលបានធ្វើ ុសចាប់ កនុង្ការទ្ទ្ួលបានដើពើ
សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច 

 ចាេ់វធិានការធដើមបើបញ្ឈប់ជាប ទ ន់ចាំធពាះការកាប់ធឈើ ុសចាប់ មដលកាំពុង្ធកើេធឡើង្កនុង្សហគមន៍
ជនជាេិធដើមភាគេិច និង្កមនាង្ធផសង្ធទ្ៀេកនុង្ប្បធទ្ស 

 បញ្ឈប់ការដ្ឋក់គាំ បធដ្ឋយបង្េាំធៅធលើជនជាេិធដើមភាគេិចឲ្យទ្ទ្ួលយកកមាសិទ្ធដិើឯកជន ប្ពមទាំង្
 ាំជនធលាើសមកកាេ់ធទសតាមសកមាភាពមដលបានប្បប្ពឹេត និង្ 

 បញ្ឈប់ការគាំរាមកាំមហង្និង្ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញធៅធលើសកមាជនសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច មដល
េសូ៊មេិធដើមបើការពារសិទ្ធដិើ្ាើរបស់ ាួន 

៦.២ រកុមហ ុន 
 ធោរពឲ្យបានខ្ជ ប់ ជួនតាមចាប់កមពុជានិង្ចាប់អនតរជាេធិៅកនុង្ប្បេិបេតទិាំង្អស់ នងិ្ប្េូវធា ឲ្យមាន
ការអនុធោមតាមលកេ ណ្ឌ េប្មូវកនុង្អនុសញ្ញដ អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ និង្ ធសចកតើ
ប្បកាសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច ក៏ដូចជាការយល់ប្ពមធដ្ឋយធសរ ើ
និង្ធដ្ឋយមានព័េ៌មានប្គប់ប្ោន់ជាមុនសិន 

 តាមចាប់ជាេិ ប្េូវធា ឲ្យមានការធ្វើការវាយេនមាផលប៉ះពាល់បរសិ្ថថ ននងិ្សង្គមសមប្សបមួយ មុន
នឹង្ចាប់ធផតើមប្បេិបេតិការអាជើវកមា 
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 ធបតជាញ ឲ្យមានធោលនធោបាយសិទ្ធិមនុសសមួយមដលការពារសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច និង្ប្សបតាម
ធោលការណ៍្មណ្ ាំរបស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើ្ុរកចិចនិង្សិទ្ធិមនុសស ក៏ដូចជាធា ថ្នរាល់បុគគ
លិកទាំង្អស់ ទ្ទ្ួលបានការបណ្តុ ះបណាត លអាំពើធោលនធោបាយធ ះ 

 ធជៀសវាង្ការបង្ាឬរមួចាំមណ្កដល់ការប៉ះពាល់សិទ្ធមិនុសសកាំឡុង្ធពលប្បេិបេតិការ តាមរយៈការចូលរមួ
ធដ្ឋយអេថន័យរបស់សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅប្គប់ដាំណាក់កាលទាំង្អស់ននគធប្មាង្មដល
បានធសនើធឡើង្ ធដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាំង្ការរច  ការវាយេនមាផលប៉ះពាល់ជាសកាត នុពល និង្ការអនុវេត 
ប្ពមទាំង្ធា ឲ្យមានេមាា ភាពធពញធលញ និង្ 

 ធដ្ឋះប្ស្ថយនិង្ផតល់សាំណ្ង្សមរមយសប្មាប់ការប៉ះពាល់មបបធនះ ធៅធពលមដលវាធកើេធឡើង្ តាមរយៈ
ការបធង្ាើេយនតការធដ្ឋះប្ស្ថយធៅកប្មិេប្បេិបេតកិារ មដលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អភិបាលកិចចនិង្ចាប់ប្បនពណ្ើ
របស់ជនជាេធិដើមភាគេិច។ 

៦.៣ អងគការសងគមសុវីលិនិងនដគូអភិវឌ្ឍន ៍
 មកលមែកិចចសហប្បេិបេតិការជាមួយអង្គការដនទ្ធទ្ៀេមដលកាំពុង្ធ្វើជួយធប្ជាមមប្ជង្ដល់សហគមន៍ជន
ជាេិធដើមភាគេិចដូចោន  តាមរយៈការមបង្មចកការទ្ទ្ួល ុសប្េូវ នងិ្បញ្ចូ ល្នធានហរិញ្ដវេថុរមួោន  
ធដើមបើធា ថ្នសហគមន៍ទ្ទ្លួបានការោាំប្ទ្លែបាំផុេតាមមដលអាចធ្វើធៅបាន 

 ផតល់ការោាំប្ទ្មផនកបធចចកធទ្សនិង្ជាំនយួចាាំបាច់ដល់ស្ថថ ប័នរដាពាក់ព័នធ ធដើមបើពប្ង្ឹង្សមេថភាពឲ្យស្ថថ ប័
នទាំង្ធ ះោាំប្ទ្សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេចិឲ្យបានកាន់មេប្បធសើរកនុង្ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្លួបានប័ណ្ណ
កមាសិទ្ធដិើសមូហភាព 

 ជាពិធសស ប្េូវជួយធប្ជាមមប្ជង្ដល់សហគមន៍ កនុង្ការកាំណ្េ់ប្ពាំប្បទ្ល់ដើនិង្ការបធង្ាើេមផនទ្ើបឋម 

 ធា ឲ្យមានកិចចសហប្បេបិេតកិារកនុង្ការង្ហរេសូ៊មេ ិ កនុង្ធោលបាំណ្ង្ពធនាឿនដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបាន  
ប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសមូហភាព 

 ផតល់កមាវ ិ្ ើពប្ង្ងឹ្សមេថភាពសប្មាប់សហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិអាំពើចាប់ភូមិបាលសិទ្ធដិើ្ាើ  យនត 
ការធដ្ឋះប្ស្ថយវវិាទ្មដលអាចរកបាន ដាំធណ្ើ រការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើសមូហភាព និង្បធចចក
ធទ្សេសូ៊មេិ ធដើមបើបធង្ាើនចាំធណ្ះដឹង្និង្ទ្ាំនុកចិេត 

 ធា ថ្នអនកទ្ទ្លួបានពើការបណ្តុ ះបណាត ល រមួមានសមាជកិសហគមន៍ ជាជាង្មានមេេាំណាង្សហ
គមន៍ 

 ធ្វើទ្សសនកិចចធៅសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេចិឲ្យបានធទ្ៀង្ទេ់ ធដើមបើយល់ចាស់និង្កស្ថង្ទ្ាំនុក
ចិេតជាមួយសហគមន៍ និង្ 

 សប្មួលនិង្ោាំប្ទ្ការចង្បណាត ញរវាង្សហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិច   ធដើមបើពប្ង្ឹង្ស្ថមគគើភាព 
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៦.៤ សហគមន ៍
 ពប្ង្ឹង្ឯកភាពសហគមន៍ តាមរយៈការធរៀបចាំកិចចប្បជុាំធទ្ៀង្ទេ់រវាង្សមាជិកសហគមន៍ តាមរយៈការ
ជាំរុញយុវជនជាំ ន់ធប្កាយឲ្យចូលរមួធៅកនុង្សកមាភាពសហគមន៍ តាមរយៈឲ្យមានការចូលរមួជាមួយ
ធមភូមិនងិ្ប្ករមប្បឹកា ុាំ និង្តាមរយៈការចង្បណាត ញជាមួយសហគមន៍ជនជាេិធដើមភាគេិចធផសង្ៗ 

 ធលើកទ្ឹកចិេតនិង្ោាំប្ទ្ដល់សមាជិកសហគមន៍ មដលប្បឈមនឹង្ការលាំបាកឬការោបសង្ាេ់ពើប្បភព
ខ្ង្ធប្ៅ 

 ធា ថ្នសមាជិកសហគមន៍មដលចង់្ទ្ទ្លួយកកមាសទិ្ធដិើឯកជន បានដឹង្អាំពើផលវបិាកននការចាក
ធចញពើសហគមន៍ បុ៉មនតប្េូវធ្វើធដ្ឋយការធោរពោន ធៅវញិធៅមក 

 ធលើកទ្ឹកចិេតសមាជិកសហគមន៍ ជាជាង្មេេាំណាង្សហគមន៍ ឲ្យចូលរមួការបណ្តុ ះបណាត លពើអង្គការ
សង្គមសុើវលិ នងិ្ 

 ធា ថ្នសមាជិកសហគមន៍មដលចូលរមួការបណ្តុ ះបណាត លរបស់អង្គការសង្គមសុើវលិ ផសពវផាយ
ចាំធណ្ះដឹង្មដលទ្ទ្ួលបានដល់សមាជិកសហគមន៍ដនទ្ធទ្ៀេ ធដើមបើបធង្ាើនការយល់ដងឹ្ជាទូ្ធៅអាំពិ
សិទ្ធកិនុង្ចាំធណាមសហគមន៍។ 
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ឯកស្ថរដោង 
  

ចាប់ រកឹតយ ដីកា ដសចកតីសដរមច កមពុជា 

រដា្មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ធសចកតើសធប្មចធល  ០៩២/០០៣/២០០៧ (១០ ម កកាដ្ឋ ២០០៧)  

រដា្មានុញ្ដននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (១៩៩៣ វធិស្ថ្នកមាកនុង្ឆ្ន ាំ២០០៦) http://bit.ly/1hcJqYV 

ធសចកតើសធប្មចធល  ១២៥ សសរ ១៨ ម សើហា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតើពើការបធង្ាើេគណ្ៈកមាា ្ិការអនតរប្កសួង្ធដើមបើ
ធ្វើអ្ិការកចិច កាំណ្េ់ប្ពាំប្បទ្ល់ និង្ប៉ាន់ប្បមាណ្សមបទនដើធសដាកិចច 

ចាប់ភូមិបាល ប្កេឹយ-ចាប់/១០០ (១០ ម សើហា ឆ្ន ាំ១៩៩២) 

ចាប់ភូមិបាល នស/រកម/០៨០១/១៤ (២០ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០១) 

ចាប់សតើពើនប្ពធឈើ នស/រកម/០៨០២/០១៦ (នលងទ្ើ៣០ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០២) http://bit.ly/1tbrB3i 

ប្កសួង្មហានផទនិង្ប្កសួង្ធរៀបចាំមដនដើ នគរូបនើយកមា នងិ្សាំណ្ង់្ ស្ថរាចរអនតរប្កសងួ្សតើពើវធិានការការពារប
ធណាត ះអាសនន កនុង្ការការពារដើ្ាើជនជាេធិដើមភាគេចិ (២០០១) 

បទ្បញ្ញជ សតើពើការពប្ង្ឹង្វធិានការនិង្ប្បសិទ្ធភាពប្គប់ប្គង្ដើសមបទនធសដាកចិច ធល  ០១បប (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១២) 

អនុប្កឹេយធល  ២២ សតើពើវមិជឈការអាំណាច េួ ទ្ើ និង្ភារកិចច ធៅដល់ប្ករមប្បឹកា ុាំ/សង្ហា េ់ អនក/បក (២៥ 
ម មិ  ឆ្ន ាំ២០០២) 

អនុប្កឹេយ៨៣ សតើពើនើេិវ ិ្ ើចុះបញ្ជ ើដើសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេិច អនក/បក (នលងទ្ើ៩ ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០០៩) 

អនុប្កឹេយ ១៤៦ សតើពើសមបទនដើធសដាកិចច អនក/បក (នលងទ្ើ២៧ ម ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៥) 

ចាប់និងអនុសញ្ញដ អនតរជាតិ 

សនធិសញ្ញដ និង្ធសចកតើប្បកាសអនតរជាេិ 

អនុសញ្ញដ សតើពើការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ធៅធលើស្តសតើ (១៨ ម ្នូ ១៩៧៩) http://bit.ly/1jkl3IM 

អនុសញ្ញដ សតើពើសិទ្ធិកុមារ (នលងទ្ើ២០ ម វចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៨៩) http://bit.ly/1fGCcXV 

http://bit.ly/1hcJqYV
http://bit.ly/1tbrB3i
http://bit.ly/1jkl3IM
http://bit.ly/1fGCcXV


63 

អង្គការពលកមាអនតរជាេិធល ១៦៩ សតើពើជនជាេធិដើមភាគេិចនិង្ប្ករមកុលសមព័នធ សម័យប្បជុាំធលើកទ្ើ៧៦ 
(២៧ ម មិលុ  ឆ្ន ាំ១៩៨៩) (ចូលជា្រមានធៅនលងទ្ើ៥ ម កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ១៩៩១) http://bit.ly/1O0X1Dc 

កេិកាអនតរជាេសិតើពើសទិ្ធធិសដាកិចច សង្គមកចិច និង្វបប្ម៌ (ធសចកតើសធប្មចមហាសននបិាេ 2200A (XXI) ធៅ
នលងទ្ើ១៦ ម ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ចូលជា្រមានធៅនលងទ្ើ៣ ម មករា ឆ្ន ាំ១៩៧៦) http://bit.ly/15WUwtO 

អនុសញ្ញដ អនតរជាេិសតើពើការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ពូជស្ថសន៍ http://bit.ly/1k1MoiX 

ធសចកតើប្បកាសជាសកលសតើពើសិទ្ធិមនុសស (ធសចកតើសធប្មចមហាសននបិាេ 217A III នលងទ្ើ១០ ម ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៤៨) 

http://bit.ly/1O8f0nS 

ធសចកតើប្បកាសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច (ធសចកតើសធប្មចមហាសននិបាេ ៦១/
២៩៥ នលងទ្ើ១៣ ម ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៧) http://bit.ly/1bKIrMs 

លខិិតូបករណ៍្អនតរជាតិដផសងដទៀត 

ធសចកតើពនយល់ទូ្ធៅធល ៤ ននកេិកាសញ្ញដ អនតរជាេិសតើពើសិទ្ធធិសដាកិចច សង្គមកិចច និង្វបប្ម៌ “សិទ្ធទិ្ទ្ួលបាន
លាំធៅដ្ឋា នសមរមយ” (មាប្តា១១(១) (នលងទ្ើ១៣ ម ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩១) http://bit.ly/1NREsLV 

ការោិល័យឧេតមសនង្ការទ្ទ្លួបនទុកសិទ្ធមិនុសស “សោកប័ប្េព័េ៌មាន ធល ២៥ ការបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយបង្េាំ
និង្សិទ្ធិមនុសស” (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៩៦)  http://bit.ly/1NKzQKM 

ការោិល័យឧេតមសនង្ការទ្ទ្លួបនទុកសិទ្ធមិនុសស“ធោលការណ៍្មណ្ ាំសតើពើ្ុរកចិចនិង្សទិ្ធិមនុសស” (២០១១) 

http://bit.ly/18WbEUy 

ប្ករមប្បឹកាធសដាកិចចនិង្សង្គមកិចចរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិ “ធោលការណ៍្មណ្ ាំសតើពើការផ្លា ស់ទ្ើលាំធៅកនុង្
ប្បធទ្ស” ធោលការណ៍្ទ្ើ៩ (១១ ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៨) http://bit.ly/1GxBOfU 

របាយការណ៍្និងការដបាុះពុមពផាយ 

្ ោរអភិវឌឍន៍អាសុើ “ដើនិង្ការរស់រានវបប្ម៌៖ សិទ្ធដិើសហគមន៍របស់ជនជាេធិដើមភាគេិចធៅអាសុើ” 
(២០០៩) http://bit.ly/1OX5QLg 

អង្គការអាដហុក “ដើរបស់អនកណា? របាយការណ៍្សតើពើស្ថថ នភាពសិទ្ធដិើ្ាើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជាឆ្ន ាំ២០១៤ និង្ពាក់
កណាត លឆ្ន ាំ២០១៥” (ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/1Hhk4qe 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “េាំបន់អាមរង៉្ ៖ ដើរបស់ជនជាេធិដើមភាគេិចរង្ការគាំរាមពើការស្ថង្សង់្ទ្ាំនប់វារ ើ
អគគសិនើ” (ប្បវេតិសកមាជនដើ្ ាើ) http://bit.ly/1GvNUBJ 

http://bit.ly/1O0X1Dc
http://bit.ly/15WUwtO
http://bit.ly/1k1MoiX
http://bit.ly/1O8f0nS
http://bit.ly/1bKIrMs
http://bit.ly/1NREsLV
http://bit.ly/1NKzQKM
http://bit.ly/18WbEUy
http://bit.ly/1GxBOfU
http://bit.ly/1OX5QLg
http://bit.ly/1Hhk4qe
http://bit.ly/1GvNUBJ
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មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “ ុាំបូ៊ប្ស្ថ ធ េតមណ្ឌ លគើរ ើ” (ប្បវេតិសកមាជនដើ្ាើ) http://bit.ly/1Q5PIdR 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “កមពុជា៖ ដើទ្ាំ ស់ ទ្ិដាភាពទូ្ធៅននស្ថថ នភាពដើ្ាើ” (របាយការណ៍្ (ម ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៣) http://bit.ly/1KtPNVy 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “ឋា នុប្កមចាប់កនុង្ប្បធទ្សកមពុជា” (សោកប័ប្េព័េ៌មាន) (ម មករា ឆ្ន ាំ
២០១៤) http://bit.ly/1IKTN4m 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “ភូមិកាលរមាស ប្បវេតទិ្ាំនប់ទ្ធនាធសស្ថនធប្កាម២” (ប្បវេតិសកមាជនដើ្ាើ)  
http://bit.ly/21U8oB4 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “ប្បវេតិសកមាជនដើ្ាើ” (ម កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/21b6V96 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “របាយការណ៍្សតើពើធោលនធោបាយកាំមណ្ទ្ប្មង់្ដើ្ាើ៖ លទ្ធផលធចញពើការ
ពិភាកាេុមូលនិង្ធវទ្ិកាធោលនធោបាយ” (ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៣) http://bit.ly/1O6PcvT 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “ចាប់សតើពើការប្គប់ប្គង្រដាបាល ុាំ/សង្ហា េ់” (សោកប័ប្េព័េ៌មាន ម.ស.ម.ក) 
(ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០១២) http://bit.ly/1QvgfiZ 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “មណ្ឌ លគើរ ើ-អនកភូមជិនជាេិធដើមភាគេិចពនង្និោយថ្នការឈូសឆ្យដើធដ្ឋយ
ប្ករមហុ៊នចាំការធៅសូ៊ គាំរាមកាំមហង្ដល់ជើវភាពរស់ធៅនិង្រធបៀបរស់ធៅតាមមបបប្បនពណ្ើ របស់ពួកធគ (ប្បវេតិ
សកមាជនដើ្ាើ)  http://bit.ly/1OWBit8 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “បរាជ័យននយនតការធដ្ឋះប្ស្ថយវវិាទ្ដើ្ាើ” (កាំណ្េ់សមាគ ល់សធង្េប) (ម កកាដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ២០១៤) http://bit.ly/12zx4nE 

កាូប៊លវ ើេធណ្ស “ប្ករមអភិជនជាំនួញធៅសូ៊៖ មធ្ាបាយមដលបណាត ប្ករមហុ៊នធវៀេណាមនិង្អនកផតល់ហរិញ្ដបប
ទនអនតរជាេកិាំពុង្ដឹក ាំធៅកាន់វបិេតិននការចាមយកដើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជានិង្ប្បធទ្សឡាវ (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៣) http://bit.ly/1HgC1V8 
 
អង្គការឃាា ាំធមើលសិទ្ធិមនុសស “កមពុជា៖ យុទ្ធ ការផតល់ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើ្ាើ ធបើកឲ្យមានការបាំពាន” (១២ ម មិលុ  
ឆ្ន ាំ២០១៣) http://bit.ly/1U5ECUL 
 

អ៊ាន មបេ “ជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្ដើ្ាើ៖ ការធប្បៀបធ្ៀបប័ណ្ណកមាសទិ្ធដិើសហគមន៍និង្ឥទ្ធិពលធៅកនុង្ប្បធទ្ស
កមពុជានិង្ឡាវ” ទ្សសនៈអាសុើប៉ាសុើហវិក  វ ៉ុល៥៤  ធល  ៣ (ម ្នូ ២០១៣) 
 

ប្ករមការង្ហរអនតរជាេកិិចចការជនជាេធិដើមភាគេចិ “ជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា” (២០១៥)
http://bit.ly/1Qj4FsT 

http://bit.ly/1Q5PIdR
http://bit.ly/1KtPNVy
http://bit.ly/1IKTN4m
http://bit.ly/21U8oB4
http://bit.ly/21b6V96
http://bit.ly/1O6PcvT
http://bit.ly/1QvgfiZ
http://bit.ly/1OWBit8
http://bit.ly/12zx4nE
http://bit.ly/1HgC1V8
http://bit.ly/1U5ECUL
http://bit.ly/1Qj4FsT
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ប្ករមការង្ហរអនតរជាេកិិចចការជនជាេធិដើមភាគេចិ“ជនជាេធិដើមភាគេិចកនុង្ប្បធទ្សធនប៉ាល់”(២០១៥) 

http://bit.ly/1McCjZB 

ប្ករមការង្ហរអនតរជាេកិិចចការជនជាេធិដើមភាគេចិ“ពិភពជនជាេធិដើមភាគេិច២០០៦”(២០០៦)
http://bit.ly/21bgrsZ 

ប្ករមការង្ហរអនតរជាេកិិចចការជនជាេធិដើមភាគេចិ “ពិភពជនជាេធិដើមភាគេិច២០១៥៖ ប្បធទ្សហវើលើពើន” 
(២០០៦) http://bit.ly/1RItbTA 

ធជហវវ៉ាយ នងិ្ មមនធស្តហវដ ហ៊ននុង្ មូលនិ្ មិហ៊នរចិបូល “ជនជាេិធដើមភាគេិចនិង្ប័ណ្ណកមាសិទ្ធដិើ្ាើកនុង្
ប្បធទ្សកមពុជា” សននសិើទ្ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់្ ោរពិភពធោកសតើពើដើ្ាើនិង្ភាពប្កើប្កឆ្ន ាំ២០១៣ ៨-១១ ម ធមស្ថ 
ឆ្ន ាំ២០១៣ http://bit.ly/1XntSBe 

ឡូរ៉ាម៉ាកធ ើចណឺ្ “រស់ធៅជាយសង្គម៖ អាំពើស្ថថ នភាពនិង្ទ្ើតាាំង្របស់និគមជននិង្ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពូ
ជា” មូលនិ្ ើមហ៊នរចិបូលសទើហវសទង់្ កមពុជា (ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/1XFN911 

លើកាដូ “ការផតល់ដ៏ធប្ចើនកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា៖ ការផតល់សមបទនដើពើធពលមួយធៅធពលមយួ” (១ មិ ២០១៣) 
http://bit.ly/HxpSOV 

ធវទ្ិកាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលននកមពុជា“ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពុជា”(ម ធមស្ថ ឆ្ន ាំ២០០៦) 

http://bit.ly/21tZ1rr 

អុកហាវ ម “ការយល់ប្ពមធដ្ឋយធសរ ើ នងិ្ធដ្ឋយបានប្បាប់ឲ្យដឹង្ជាមុន កនុង្ប្បធទ្សហវើលើពើន៖ បទ្បបញ្ដេតនិិង្     
េលភាព” (ម កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១៣) http://bit.ly/1jU3Eco 

រ ៉ូរ ើ អ រ៉ាចាដូ “ធៅមេជាជនចមមាកធៅធលើដើរបស់ ាួនឯង្” មជឈមណ្ឌ លស្ថរព័េ៌មានធសុើបអធង្ាេហវើលើពើ (របាយ
ការណ៍្) (ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៧) http://bit.ly/1GvNUBJ 

ស្ថរ៉ា មើលើន “នសិារណ្កមា៖ ការកាប់ធឈើធដ្ឋយ ុសចាប់ ធៅកនុង្ប្សធមាលននអភិបាលនិង្ការវនិិធោគឆាង្
ប្បធទ្ស” ការសិកាវភិាគអាសុើ វ ៉ុល៤៧ ធល ២ (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥) 

ស្ថរ៉ា មើលើន “ធប្កាមមសបកខ្ា ៖ ការធ្វើជាំនួញដើ្ាើនិង្ធទ្វធប្ោះននប័ណ្ណកមាសទិ្ធិសហគមន៍ជនជាេធិដើមភាគេចិ
ធៅេាំបន់ ពង់្រាបប្បធទ្សកមពុជា” ការសិកាវភិាគអាសុើ វ ៉លុ៤៥ ធល ៣ (ម ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣) 

ស្ថរ៉ា មើលើន និង្ ប៊ើលអាដ្ឋម “របាាំង្មុ ទ្ើផារ៖ ការោេប្េដ្ឋង្អាំពើនធោបាយននការចាំណាយធៅថ្នន ក់ ុាំ
សប្មាប់ធសវាបរសិ្ថថ នកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា” ការអភិវឌឍន៍និង្ការផ្លា ស់បតូ រ  វ ៉ុល៤៣ ធល ១ (ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១២) 

ធសបាធសទៀនធស្តសទង្ជើអូ “កមពុជារបស់ធោកហុ៊នមសន” (២០១៤) 

http://bit.ly/1McCjZB
http://bit.ly/21bgrsZ
http://bit.ly/1RItbTA
http://bit.ly/1XntSBe
http://bit.ly/1XFN911
http://bit.ly/HxpSOV
http://bit.ly/21tZ1rr
http://bit.ly/1jU3Eco
http://bit.ly/1GvNUBJ
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សូរោិសូ៊បឺ៊ឌើ “របាយការណ៍្របស់អនករាយការណ៍្ពិធសសសតើពើស្ថថ នភាពសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា” (នលងទ្ើ២៤ ម 
កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១២) http://bit.ly/1kUyGln 

អង្គការេមាា ភាពអនតរជាេិ “សនទសសន៍ននការយល់ធ ើញអាំពើអាំធពើពុករលួយ២០១៤” (២០១៤) 
http://bit.ly/1AgRivL 

ភាពជានដគូជាមួយជនជាេិធដើមភាគេចិ “ធរឿង្រ៉ាវធជាគជ័យរបស់ភាពជានដគូជាមួយជនជាេធិដើមភាគេចិ៖ 
សហការធដើមបើធលើកកមពស់និង្ការពារសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច” (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៤) 

http://bit.ly/1lHQfpP 

ធវទ្ិកាអចិនស្តនតយរ៍បស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើបញ្ញា ជនជាេធិដើមភាគេិច សម័យប្បជុាំធលើកទ្ើ៥ សោកប័ប្េ
ព័េ៌មានធល ១៖ ជនជាេិធដើមភាគេចិនិង្អេតសញ្ញដ ណ្” http://bit.ly/1mOcHLo 

ធវទ្ិកាអចិនស្តនតយរ៍បស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើបញ្ញា ជនជាេធិដើមភាគេិច “សាំណួ្រមដលប្េូវបានសួរញឹកញាប់
៖ ធសចកតើប្បកាសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើសិទ្ធិជនជាេិធដើមភាគេិច http://bit.ly/1QNk9Wq 

ធវទ្ិកាអចិនស្តនតយរ៍បស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើពើបញ្ញា ជនជាេធិដើមភាគេិច “បចចុបបននភាពននសកមាភាពអង្គការ
ពលកមាអនតរជាេិទក់ទ្ង្នឹង្ជនជាេិធដើមភាគេិច”សម័យប្បជុាំទ្ើ១៤ ប្ករង្ញូយក៉ នលងទ្ើ២០ ម ធមស្ថ ដល់ ១ 
ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ http://bit.ly/1NrZHUT 

អនុគណ្ៈកមាា ្ិការអង្គការសហប្បជាជាេិសតើពើការធលើកកមពស់និង្ការការពារសិទ្ធិមនុសស “ជនជាេធិដើមភាគេិច
និង្ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ជាមួយដើ៖ អេថបទ្ចុង្ធប្កាយធរៀបចាំធដ្ឋយអនករាយការណ៍្ពិធសស ធោកប្សើ ធអរ ើកាអាយរ ើមណ្ 
ធអ ធដស E/CN.4/Sub.2/2001/21 (ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០០១) http://bit.ly/1MJYUy7 

ប្ករម្ ោរពិភពធោក “ចាប់សតើពើសទិ្ធជិនជាេិធដើមភាគេិច៖ ប្កប ណ្ឌ ចាប់និង្ស្ថថ ប័ន ការអនុវេត និង្ការ
ប្បឈម” (ម មលុិ  ឆ្ន ាំ២០០៧) http://bit.ly/1HYJ5r8 

ធវទ្ិការធសដាកចិចពិភពធោល “របាយការភាពប្បកេួប្បមជង្សកល ២០១៤-២០១៥” (ម កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១៥)
http://bit.ly/1pnKzuv 

អតថបទស្ថរព័ត៌មាននិងដសចកតីរបកាសព័ត៌មាន 

មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា “មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជាធរៀបចាំកិចចពិភាកាេុមូលសតើពើដើនិង្សិទ្ធជិនជាេិ
ធដើមភាគេិច” (ប្បកាសព័េ៌មាន) (នលងទ្ើ១៣ ម មករា ឆ្ន ាំ២០១៣) http://bit.ly/1QWvIJE 

ធដវ ើដមសន “ប្ករមជនជាេធិដើមភាគេិចជាំរុញសកមាភាពទក់ទ្ង្នឹង្ដើ្ាើ” ស្ថរព័េ៌មានភនាំធពញបុ៉សតិ៍ (នលងទ្ើ១១ ម 
សើហា ឆ្ន ាំ២០១៤)http://bit.ly/1IKThDy 

http://bit.ly/1kUyGln
http://bit.ly/1AgRivL
http://bit.ly/1lHQfpP
http://bit.ly/1mOcHLo
http://bit.ly/1QNk9Wq
http://bit.ly/1NrZHUT
http://bit.ly/1MJYUy7
http://bit.ly/1HYJ5r8
http://bit.ly/1pnKzuv
http://bit.ly/1QWvIJE
http://bit.ly/1IKThDy
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ហុ៊លរសាើ “ យករដាមស្តនតើ គាំរាមធប្បើប្បាស់ប្ោប់រ ៉ុមកាេធៅេាំបន់អាមរង៉្” ឌឹធ មបូឌាធដលើ (នលងទ្ើ២៥ ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ
២០១៥) http://bit.ly/1IZ1kYm 

សមាជសិកមាសិទ្ធជិនជាេិធដើមភាគេចិ (IRAM) “ជនជាេិធដើមភាគេិចធៅកមពុជាកាំពុង្ប្បឈមនឹង្វបិេតិ” ស្ថរ
ណាធដ្ឋយជនជាេធិដើមភាគេចិធៅកមពុជា ដ្ឋក់ធៅកិចចប្បជុាំធរៀបចាំសប្មាប់ធវទ្ិកាអចិនស្តនតយរ៍បស់អង្គការសហ
ប្បជាជាេសិតើពើបញ្ញា ជនជាេធិដើមភាគេិច មដលបានធរៀបចាំធឡើង្ធៅកនុង្ប្បធទ្សម៉ាធឡសុើ ធៅនលងទ្ើ ៤-៦ ម មិ  
ឆ្ន ាំ២០០៩។ http://bit.ly/1Ufbvi3 

អង្គការលើកាដូ “សមបទនធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា” (ម ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥) http://bit.ly/1LdkawE 

អង្គការលើកាដូ “ការធកើនធឡើង្ជាលាើននជធមាា ះដើ្ ាើ គួរមេប្េូវបានធដ្ឋះប្ស្ថយជាប ទ ន់” (ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥)
http://bit.ly/1DG8IaO 

ម៉ាលើោ៉ ហគុធយើ ធសទធវន និង្ គុចណាមរន៉ “មូលនិ្ សិប្មាប់គធប្មាង្ធលើកកមពស់សិទ្ធិដើ្ាើរបស់ជនជាេធិដើមភាគ
េិច ប្េូវបញ្ច ប់” ឌឹធ មបូឌាធដធលើ (ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥)http://bit.ly/1VB50qn 

ការោិល័យឧេតមសនង្ការទ្ទ្លួបនទុកសិទ្ធមិនុសស “សមបទនដើធសដាកិចចកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា៖ ទ្សសនៈសិទ្ធិ
មនុសស” (ម មលុិ  ឆ្ន ាំ២០០៧) http://bit.ly/1a47Sss 

អង្គការប្បឆ្ាំង្ទរុណ្កមាពិភពធោក “ប្បធទ្សកមពុជា៖ ការ ុាំ ាួនតាមទ្ាំធនើង្ចិេត និង្ការធ្វើទុ្កេបុកធមនញពើ
ប្បព័នធេុោការអាំពើបណ្តឹ ង្ឧទ្ធរណ៍្ធោក វន់ ធៅ- ឌឹអប់សឺធវលូរ ើ (៩ េុោ ២០១៥) http://bit.ly/1Qe9pjq 

ផ្លក ធសៀង្លើ នងិ្ ដ្ឋនើមញល ផ្លយ “ធឈើប្បណិ្េប្េូវរកធ ើញកប់ទុ្ក” (នលងទ្ើ១៧ ម កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៤) 
http://bit.ly/1QiweCH 
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