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��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

��ងទី១៨: �បភពចំណូលបនទ ប់បន�ំទី១ 

��ងទី១៩: �បភពចំណូលបនទ ប់បន�ំទី២ 

��ងទី២០: ចំនួនសមជិក�គ��រេ��បនឹង�បក់ចំណូល�បចំឆន ំ 

��ងទី២១: �បក់ចំណូល�បចំឆន ំ  �ម�បេភទមុខរបរចំបង  

��ងទី២២: ចំនួនសមជិកែដលមិន�ចរកចំណូលបន 

��ងទី២៣: រយៈេពលៃនករខចី�ស�វ/អងករ 

��ងទី២៤: �បេភទ�ទពយសមបត�ិ 

��ងទី២៥: ផល�បេ�ជន៍ៃនៃ�ពេឈចំេពះជីវភព�បជពលរដ� 

��ងទី២៦: ផល�បេ�ជន៍សត�ៃ�ពចំេពះជីវភព�បជពលរដ� 
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េស�នេ�កម២ 

��ងទី២៩: ផលប៉ះពល់ចំេពះេហ�� រចនសមព័នធកនុងភូមិ 
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របូភពទី៥: �បេភទប័ណ�បញជ ក់ភព�កី�ក 

របូភពទី៦: ៃ�ពេ�េន�មដងផ�ូវចូលេទកន់ភូមិែ�ស�សណុក 

របូភពទី៧: �បេភទសត�ៃ�ពមួយចំនួនែដល�បជពលរដ��ច�បមញ់បន 

របូភពទី៨: �បភពទឹកទេន�ែដល�បជពលរដ�េ�ប�បស់�បចំៃថង 
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បញជ ី����ិក 
�កហ�ិកទី១: ជនជតិ 

�កហ�ិកទី២: ចំនួនសមជិក����រ 

�កហ�ិកទី៣: ចមង យពីផទះេទ��េរ�នប�មសិក� 

�កហ�ិកទី៤: ចំនួនកុមរែដលមិនបនចុះេឈម ះចូលេរ�ន 

�កហ�ិកទី៥: ចំនួន����រែដលមនកុមរ�យុេ�កម១៨�ន ំែដលេបះបង់េចលករសិក� 

�កហ�ិកទី៦: េស�ពយបលែដល�បជពលរដ�េ�ប�បស់ញឹកញប់ 

�កហ�ិកទី៧: ករអនម័យទឹកស�មប់ពិ�កនុង����រ 

�កហ�ិកទី៨: �បេភទបងគន់អនម័យ 

�កហ�ិកទី៩: ចំនួន����រែដលមនប�ក ន់ៃដ  ឬកិចចសនយ សមគ ល់សិទធិដីធ�ី 

�កហ�ិកទី១០: ទំហំផទះ 

�កហ�ិកទី១១: �ថ នភពផទះ 

�កហ�ិកទី១២: �បភពបំភ�ឺេនេពលយប់ 

�កហ�ិកទី១៣: អនករកចំណូលចំបងកនុង����រ 

�កហ�ិកទី១៤: �បភពចំណូលចំបងកនុង����រ 

�កហ�ិកទី១៥: ប័ណ�បញជ ក់ភព�កី�ក 

�កហ�ិកទី១៦: អ��ៃនភព�កី�ក 

�កហ�ិកទី១៧: ករសន�ំ�បក់   ឬធន��ស�វកនុងភូមិ  
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��ងទី១៩: �បភពចំណូលបនទ ប់បន�ំទី២ 

��ងទី២០: ចំនួនសមជិក�គ��រេ��បនឹង�បក់ចំណូល�បចំឆន ំ 

��ងទី២១: �បក់ចំណូល�បចំឆន ំ  �ម�បេភទមុខរបរចំបង  

��ងទី២២: ចំនួនសមជិកែដលមិន�ចរកចំណូលបន 

��ងទី២៣: រយៈេពលៃនករខចី�ស�វ/អងករ 

��ងទី២៤: �បេភទ�ទពយសមបត�ិ 

��ងទី២៥: ផល�បេ�ជន៍ៃនៃ�ពេឈចំេពះជីវភព�បជពលរដ� 

��ងទី២៦: ផល�បេ�ជន៍សត�ៃ�ពចំេពះជីវភព�បជពលរដ� 

��ងទី២៧: ផល�បេ�ជន៍ៃនទន�ចំេពះ�បជពលរដ� 

��ងទី២៨: �បភពព័ត៌មនអំពីគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី 

េស�នេ�កម២ 

��ងទី២៩: ផលប៉ះពល់ចំេពះេហ�� រចនសមព័នធកនុងភូមិ 

��ងទី៣០: �បភពព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

��ងទី៣១: ទ�����ំេពះទី�ំងបំរងុថមី 
��ងទី៣២: តំរវូករសំខន់េហយចំបច់ស�មប់ករ�ំងទីលំេនថមី 

��ងទី៣៣: រយៈេពលែដលសមរមយកនុងករេរ េចញពីភូមិេដមប�ំីងទីលំេនថមី 

��ងទី៣៤: �បភពព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណង 
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របូភពទី២: ��េរ�នប�មសិក�េនភូមិែ�សគរមួយ ឃំុែ�សគរ 
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  េ���ំងទីលំេនថមី 
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���ពកយកត ់

 

ពកយកត ់ ពកយេ�������េ់គ�ស ពកយេ�������មរ 
ADB Asian Development Bank ធនគរអភិវ��ន៍�សីុ 

ADHOC 
The Cambodian Human Rights and 
Develoment Association 

សមគមករពរសិទធិមនុស�និង 
អភិវ��ន៍េនកមពុជ 

CEPA  
Culture and Environment 
Preservartion Association

សមគម��រក�បរ�ិថ ន និងវបបធម៌ 

CMDG 
Cambodian Millennium Development 
Goals

េគលេ�អភិវ��ន៍សហស�វត�កមពុជ 

CNRO  
The Cambodia National Research 
Organization

អងកករ��វ�ជវជតិកមពុជ 

DPA Development and Partners in Action អភិវ��ន៍ និងភពជៃដគូកនុងសកមមភព 

EIA Environmental Impact Assesment ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 

ESIA 
Environmental and Social Impact 
Assesment 

ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និង
សងគម 

EVN Electricity of Vietnam អគគិសនីេវ�ត�ម 

FAO Food and Agriculture Organization អងគករេសប�ង��រ និងកសិកមម 

KW Kilowatt គីឡូ�៉ត់ 

MVi My Village អងគករភូមិខញុំ 

MoE Ministry of Environment �កសួងបរ�ិថ ន 

MoRD Ministry of Rural Development �កសួងអភិវ��ន៍ជនបទ 

MoEYS 
Ministry of Education, Youth and 
Sport

�កសួងអប់រ ំយុវជន និងកី� 

MW Megawatt េម�គ �៉ត់ 

NIS National Institute of Statistic វទិ��ថ នជតិសថិតិ 

NGO Non Government Organization អងគករមិន�មនរ�� ភិបល 

Riel Cambodian Currency របិូយប័ណ�កមពុជ �បក់េរ�ល 

UNDP United Nation Development Program កមមវធីិសហ�បជជតិេដមបីករអភិវ��ន៍ 

3SPN 
3S (Sesan, Srepok, Sekong) Rivers 
Protection Network 

ប�� ញករពរទេន�េស�ន ��សពក 
េសកុង 

�ក��ិកទី១៨: ���ពទឹកផទ ល់ខ�ួន�ដល���ពលរដ�មន 

�ក��ិកទី១៩: ចមង យពីផទះេ����ពទឹកេ�����់���ំៃថងេនរដូ���ំង 

�ក��ិកទី២០:    ករសំេរចចិត�របស់�បជពលរ���បសិនជមនករតំរវូពីរ�� ភិបល 
  េ���ំងទីលំេនថមី 
�ក��ិកទី២១: កររពឹំងទុកចំេពះជី��ពេពល�ំងទីលំេនថមី 
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�����ែថ�ងអណំរគណុ 
 

ករសិក���វ�ជវអំពី�ថ នភពជីវភពបចនុបបននរបស់�បជពលរដ�  ែដល 

នឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន

េ�កម�េនះ  គឺជគំនិតផ�ួចេផ�មេឡងេ�យប�� ញ�ប�ពឹត�កមម�ំងទីលំេនថមីៃន  

គេ�មងសិទធិលំេន�� នៃន េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�� ភិបល  ស�ីពីកមពុជ  កនុង

េគលបំណងែស�ងយល់ពី�ថ នភពជីវភពបចចុបបននរបស់�បជពលរដ�  និងេដមបី

បង� ញពីទស�ន� និងករយល់ដឹងរបស់�បជពលរដ�េទេលគេ�មង�ងសង់ទំនប់ 

�រអីគគិសនីេស�នេ�កម� ផលប៉ះពល់ករ�ំងទីលំេនថមី និងករផ�ល់សំណង។ 

អនកនិពនធសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះេ�ក ឈតិ សំ�ត នយក�បតិបត�ិ 

និង េ�ក ខំ សីុងួន អតីតនយក�បតិបត�ិរង េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�� ភិបល 

ស�ីពីកមពុជ ែដលបនជួយេ�ជមែ�ជង�យមនករសិក�េនះេកតេឡង។  

អនកនិពនធ សូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ង�ជលេ��ដល់�បជពលរដ�ទំងអស់ 

ែដលបនចំ�យេពលេវ�ដ៏មនតៃម�ចូលរមួផ�ល់ព័ត៌មនននេនកនុងករសិក�

��វ�ជវ និងបនផ�ល់កែន�ង�ន ក់េន ក៏ដូចជបនជួយគំ�ទ�មេធយបយេផ�ង� 

ដល់�ក�មករងរកនុងករសិក�េនះ។  

មយ៉ងេទ�តសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះេ�ក  សុ៊ន យូ៉�៉ េ�ក មី បំង 

េ�ក ពកយ �ែវន៉ និងេ�ក េប៉ �រទិធ អងគករភូមិខញុំ និងេ�ក ញឹម សីុញន 

អងគករឌី ភី េអ េនេខត�សទឹងែ�តង ែដលបនចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករ

ជួយស�មបស�ម�លជមួយអជញ ធរមូល�� ន  និង�ជញ ធរេខត�សទឹងែ�តង ក៏ដូចជ

ជួយបង� ញទី�ំងភូមិ��ស�កនុងករចុះសិក��មមូល�� ន។  �សបេពលជមួយគន

េនះែដរ  អនកនិពនធសូមអរគុណដល់ េ�ក  េម�ច  មន  អនកស�មបស�ម�លប��

ញករពរទេន�េស�ន ែ�សពក េសកុង ែដលបនជួយផ�ល់គំនិតទក់ទងនឹងទី�ំង

ភូមិ��ស�ែដលបនេ�ជសកនុងករសិក� និងអរគុណដល់ េ�ក សុខ សុខុម  

អងគករសីុ អិន រ ៉ ូ និងេ�ក ផន់ សីុថន អតីតបុគគលិកមជឈមណ� លសិទធិលំេន�� ន 
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និងករបេណ� ញេចញែដលបនចុះជួយ�សង់ទិននន័យ ភូមិ ឃំុ ចំនួន�បជពលរដ� និង

ថតរបូភពេនតំបន់សិក�នីមួយៗ។ 

ជចុងេ�កយ  សូមែថ�ងអំណរគុណដល់�ជញ ធរមូល�� ន�គប់លំ�ប់ថន ក់

េនេខត�សទឹងែ�តង   និងេខត�រតនគិរ ី  ែដលបនជួយសហករ និងស�មបស�ម�ល 

េ�យ�ក�មករ�រ��វ�ជវ បនេធ�ករយ៉ងរលូនេន�មតំបន់េ�លេ��ំង 

�យេ�យសុវតថិភព និងេជគជ័យ។ 

 

 

�����ែថ�ងអណំរគណុ 
 

ករសិក���វ�ជវអំពី�ថ នភពជីវភពបចនុបបននរបស់�បជពលរដ�  ែដល 

នឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន

េ�កម�េនះ  គឺជគំនិតផ�ួចេផ�មេឡងេ�យប�� ញ�ប�ពឹត�កមម�ំងទីលំេនថមីៃន  

គេ�មងសិទធិលំេន�� នៃន េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�� ភិបល  ស�ីពីកមពុជ  កនុង

េគលបំណងែស�ងយល់ពី�ថ នភពជីវភពបចចុបបននរបស់�បជពលរដ�  និងេដមបី

បង� ញពីទស�ន� និងករយល់ដឹងរបស់�បជពលរដ�េទេលគេ�មង�ងសង់ទំនប់ 

�រអីគគិសនីេស�នេ�កម� ផលប៉ះពល់ករ�ំងទីលំេនថមី និងករផ�ល់សំណង។ 

អនកនិពនធសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះេ�ក ឈតិ សំ�ត នយក�បតិបត�ិ 

និង េ�ក ខំ សីុងួន អតីតនយក�បតិបត�ិរង េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�� ភិបល 

ស�ីពីកមពុជ ែដលបនជួយេ�ជមែ�ជង�យមនករសិក�េនះេកតេឡង។  

អនកនិពនធ សូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ង�ជលេ��ដល់�បជពលរដ�ទំងអស់ 

ែដលបនចំ�យេពលេវ�ដ៏មនតៃម�ចូលរមួផ�ល់ព័ត៌មនននេនកនុងករសិក�

��វ�ជវ និងបនផ�ល់កែន�ង�ន ក់េន ក៏ដូចជបនជួយគំ�ទ�មេធយបយេផ�ង� 

ដល់�ក�មករងរកនុងករសិក�េនះ។  

មយ៉ងេទ�តសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះេ�ក  សុ៊ន យូ៉�៉ េ�ក មី បំង 

េ�ក ពកយ �ែវន៉ និងេ�ក េប៉ �រទិធ អងគករភូមិខញុំ និងេ�ក ញឹម សីុញន 

អងគករឌី ភី េអ េនេខត�សទឹងែ�តង ែដលបនចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករ

ជួយស�មបស�ម�លជមួយអជញ ធរមូល�� ន  និង�ជញ ធរេខត�សទឹងែ�តង ក៏ដូចជ

ជួយបង� ញទី�ំងភូមិ��ស�កនុងករចុះសិក��មមូល�� ន។  �សបេពលជមួយគន

េនះែដរ  អនកនិពនធសូមអរគុណដល់ េ�ក  េម�ច  មន  អនកស�មបស�ម�លប��

ញករពរទេន�េស�ន ែ�សពក េសកុង ែដលបនជួយផ�ល់គំនិតទក់ទងនឹងទី�ំង

ភូមិ��ស�ែដលបនេ�ជសកនុងករសិក� និងអរគុណដល់ េ�ក សុខ សុខុម  

អងគករសីុ អិន រ ៉ ូ និងេ�ក ផន់ សីុថន អតីតបុគគលិកមជឈមណ� លសិទធិលំេន�� ន 
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របស់�ជរ�� ភិបលេទ  បុ៉ែន�សំណូមពរសូមេ�យរ�� ភិបលគិតគូរពីផលប៉ះពល់

ទំង�យេ�យយកចិត�ទុក�ក់ជមុន  េ�ពះគេ�មងេនះ   នឹងបងកេ�យមនផល

ប៉ះពល់ធំេធងដល់កររស់េនរបស់អនកភូមិ ។ 

 េបេទះជមនករពិភក�ពិេ�គះេ�បល់ ជមួយ�បជពលរដ�មួយចំនួន 

តូចអំពីគេ�មង�ងសង់ផលប៉ះពល់  ករផ�ល់សំណង  និងករ�ំងទីលំេនថមី 

េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម� ក៏េ�យ បុ៉ែន�អនក 

ភូមិភគេ�ចនមិនបនដឹងថមនករពិភក�អំពីបញ� ទំងេនះេឡយ  េហតុេនះ

ព័ត៌មនជក់�ក់ឬដំណឹងចបស់�ស់ អំពីគេ�មង�ងសង់ផលប៉ះពល់សំណង 

និងករ�ំងទីលំេនថមីមិន�ត�វបនផ�ព�ផ�យ�យបនទូលំទូ�យេឡយ។ 

 �បជពលរដ�ភគេ�ចន នឹងយល់�ពមចកេចញពីភូមិកំេណ តេទរស់េន 

ទី�ំងថមីេ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី  �បសិនេបមនតំរវូករពី�ជ  

រ�� ភិបល  េបេទះបីជពួកេគមិនេពញចិត�ចំេពះករសំេរចចិត�េនះក៏េ�យ។ 

លកខខណ� ចំបច់កនុងករសេ�មចចិត�េនះ     គឺ�បជពលរដ��ត�វករសំណងែដលសម

រមយយុត�ិធម៌ និង�ចទទួលយកបនជមុន  េទបពួកេគ�ចចកេចញេទេនកែន�ង

ថមីនិងក�ងជីវភពរស់េនថមីបន។ 

 �បជពលរដ�ភគេ�ចន  បនពយករពីករែ�ប�ប�លជអវជិជមនចំេពះជីវភព 

របស់ពួកេគេ�កយេពលេធ�ករបំ�ស់ទី  េ�ពះកែន�ងថមីជកែន�ងែដលមិនទន់ 

មនផទះ ដំ�ំ�ំដុះ  គម នមុខរបរេដមបីបនចំណូលមិន�ច�បកបរបរេន�ទបន

ពំុមនទឹកេ�ប�បស់�គប់�គន់/�បភពទឹកេនឆង យ  ដូេចនះនឹងេធ�េ�យប៉ះពល់ដល់

ជីវភពរស់េន�បចំៃថង។ េលសពីេនះ �បជពលរដ�េនតំបន់សិក�ពំុទន់បនេ�ត�ម 

េរ�បចំទុកជមុនស�មប់ករចកេចញេទតំបន់�ំងទីលំេនថមីេនេឡយេទ ពីេ�ពះ 

ពួកេគមិនទន់បនទទួលព័ត៌មន  ឬេសចក�ីជូនដំណឹងជផ�ូវករ។ តំរវូករចំបច់ 

បំផុតកនុងករផ� ស់ទីលំេនេទកន់តំបន់េផ�ងេ�យ�រករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនី

េនេស�នេ�កម� មនបីចំណុចធំៗគឺ៖ ដីែ�ស និងដីចំករ ផទះសំែបង និង 

េហ�� រចនសមព័នធជមូល�� នដូចជផ�ូវ ��េរ�ន វត���ម និងមណ� លសុខភព 

ខ�ឹ������ខប 
 

�បេទសកមពុជ បននឹងកំពុងឈនដល់របត់អភិវ��ន៍មួយ ែដលវស័ិយ

ឧស�ហកមម និងកមមវធីិវនិិេយគជេ�ចនកំពុងមនចលនយ៉ងសកមមកនុង�បេទស។ 

កង�ះ�តេហ�� រចនសមព័នធរបូវន័� បនក� យជឧបសគគមួយកនុងចំេ�មឧបសគគ

នន ែដលចូលរមួបង� ក់សកមមភពវនិិេយគេនកនុង�បេទសេ�យរមួទំងវស័ិយ

ថមពលអគគិសនីផងែដរ។   �ជរ�� ភិបលកមពុជបនេមលេឃញថ ឧស�ហកមម

អគគិសនីគឺជត�ម�វករចំបច់មួយស�មប់�បជពលរដ� ក៏ដូចជដំេណ រករអភិវ��

េសដ�កិចចេនកនុង�បេទស  ដូេចនះគេ�មងវនិិេយគទំនប់�រអីគគិសនីជេ�ចន�ត�វបន

អនុម័ត និងកំពុងពិចរ� េដមបីេឆ�យតបនឹងត�ម�វករទំងេនះ។  

គេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�  �ត�វបនរ�� ភិបល 

ចត់ទុកថជគេ�មងមួយែដលមនលទធភព�ចផលិតថមពលអគគិសនីបនេ�ចន 

កនុងចំេ�មទំនប់�រអីគគិសនីដ�ទេទ�តេនកនុង�បេទសកមពុជ។  �សបេពល�ន េនះ

ែដរ  �បជពលរដ�ទំងអស់ែដលកំពុងរស់េនតំបន់គេ�មងែដលបនចូលរមួកនុងករ

សិក�េនះ សុទធែតបនឮដំណឹងអំពីគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន 

េ�កម�េនះ។  ព័ត៌អំពីករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី�ត�វបនផ�ព�ផ�យេ�យ 

�ជញ ធរមូល�� ន  និងពីមនុស�មន ក់េទមនុស�មន ក់េទ�ត  េ�យ�ម នព័ត៌មនជក់

�ក់ ផ�ូវករ�មួយ�ត�វបនផ�ព�ផ�យេ�យម�ន�ីជំនញជន់ខពស់  និងម�ន�ីមកពី  

�ក�មហុ៊នទទួល�ងសង់គេ�មងេនះេឡយ។ 

 �បជពលរដ�េសទរែតទំងអស់ យល់ថករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី នឹងេធ�

េ�យមនផលប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន  មុខរបរ   ដីែ�សចំករ   ដំ�ំ�ំដុះ   

�ទព�សមបត�ិេផ�ង� ករអប់រ ំ �សន �ប�ពណី េហ�� រចនសមព័នធកនុងភូមិ និង

ធនធនធមមជតិដូចជ��ពេ�  សត���ព ទេន� �តី និងជីវចំរះុេផ�ង�ជេដម។  ដូេចនះ 

�បជពលរដ�មិនចង់េ�យមនគេ�មង�ងសង់េនះេកតេឡងេនតំបន់ែដលពួកេគ

រស់េនេឡយ  ែតេទះជយ៉ង�ក៏េ�យ�បជពលរដ�មិន�ប�ំងនឹងករអភិវ�� 



xiii

ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

របស់�ជរ�� ភិបលេទ  បុ៉ែន�សំណូមពរសូមេ�យរ�� ភិបលគិតគូរពីផលប៉ះពល់

ទំង�យេ�យយកចិត�ទុក�ក់ជមុន  េ�ពះគេ�មងេនះ   នឹងបងកេ�យមនផល

ប៉ះពល់ធំេធងដល់កររស់េនរបស់អនកភូមិ ។ 

 េបេទះជមនករពិភក�ពិេ�គះេ�បល់ ជមួយ�បជពលរដ�មួយចំនួន 

តូចអំពីគេ�មង�ងសង់ផលប៉ះពល់  ករផ�ល់សំណង  និងករ�ំងទីលំេនថមី 

េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម� ក៏េ�យ បុ៉ែន�អនក 

ភូមិភគេ�ចនមិនបនដឹងថមនករពិភក�អំពីបញ� ទំងេនះេឡយ  េហតុេនះ

ព័ត៌មនជក់�ក់ឬដំណឹងចបស់�ស់ អំពីគេ�មង�ងសង់ផលប៉ះពល់សំណង 

និងករ�ំងទីលំេនថមីមិន�ត�វបនផ�ព�ផ�យ�យបនទូលំទូ�យេឡយ។ 

 �បជពលរដ�ភគេ�ចន នឹងយល់�ពមចកេចញពីភូមិកំេណ តេទរស់េន 

ទី�ំងថមីេ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី  �បសិនេបមនតំរវូករពី�ជ  

រ�� ភិបល  េបេទះបីជពួកេគមិនេពញចិត�ចំេពះករសំេរចចិត�េនះក៏េ�យ។ 

លកខខណ� ចំបច់កនុងករសេ�មចចិត�េនះ     គឺ�បជពលរដ��ត�វករសំណងែដលសម

រមយយុត�ិធម៌ និង�ចទទួលយកបនជមុន  េទបពួកេគ�ចចកេចញេទេនកែន�ង

ថមីនិងក�ងជីវភពរស់េនថមីបន។ 

 �បជពលរដ�ភគេ�ចន  បនពយករពីករែ�ប�ប�លជអវជិជមនចំេពះជីវភព 

របស់ពួកេគេ�កយេពលេធ�ករបំ�ស់ទី  េ�ពះកែន�ងថមីជកែន�ងែដលមិនទន់ 

មនផទះ ដំ�ំ�ំដុះ  គម នមុខរបរេដមបីបនចំណូលមិន�ច�បកបរបរេន�ទបន

ពំុមនទឹកេ�ប�បស់�គប់�គន់/�បភពទឹកេនឆង យ  ដូេចនះនឹងេធ�េ�យប៉ះពល់ដល់

ជីវភពរស់េន�បចំៃថង។ េលសពីេនះ �បជពលរដ�េនតំបន់សិក�ពំុទន់បនេ�ត�ម 

េរ�បចំទុកជមុនស�មប់ករចកេចញេទតំបន់�ំងទីលំេនថមីេនេឡយេទ ពីេ�ពះ 

ពួកេគមិនទន់បនទទួលព័ត៌មន  ឬេសចក�ីជូនដំណឹងជផ�ូវករ។ តំរវូករចំបច់ 

បំផុតកនុងករផ� ស់ទីលំេនេទកន់តំបន់េផ�ងេ�យ�រករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនី

េនេស�នេ�កម� មនបីចំណុចធំៗគឺ៖ ដីែ�ស និងដីចំករ ផទះសំែបង និង 

េហ�� រចនសមព័នធជមូល�� នដូចជផ�ូវ ��េរ�ន វត���ម និងមណ� លសុខភព 

ខ�ឹ������ខប 
 

�បេទសកមពុជ បននឹងកំពុងឈនដល់របត់អភិវ��ន៍មួយ ែដលវស័ិយ

ឧស�ហកមម និងកមមវធីិវនិិេយគជេ�ចនកំពុងមនចលនយ៉ងសកមមកនុង�បេទស។ 

កង�ះ�តេហ�� រចនសមព័នធរបូវន័� បនក� យជឧបសគគមួយកនុងចំេ�មឧបសគគ

នន ែដលចូលរមួបង� ក់សកមមភពវនិិេយគេនកនុង�បេទសេ�យរមួទំងវស័ិយ

ថមពលអគគិសនីផងែដរ។   �ជរ�� ភិបលកមពុជបនេមលេឃញថ ឧស�ហកមម

អគគិសនីគឺជត�ម�វករចំបច់មួយស�មប់�បជពលរដ� ក៏ដូចជដំេណ រករអភិវ��

េសដ�កិចចេនកនុង�បេទស  ដូេចនះគេ�មងវនិិេយគទំនប់�រអីគគិសនីជេ�ចន�ត�វបន

អនុម័ត និងកំពុងពិចរ� េដមបីេឆ�យតបនឹងត�ម�វករទំងេនះ។  

គេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�  �ត�វបនរ�� ភិបល 

ចត់ទុកថជគេ�មងមួយែដលមនលទធភព�ចផលិតថមពលអគគិសនីបនេ�ចន 

កនុងចំេ�មទំនប់�រអីគគិសនីដ�ទេទ�តេនកនុង�បេទសកមពុជ។  �សបេពល�ន េនះ

ែដរ  �បជពលរដ�ទំងអស់ែដលកំពុងរស់េនតំបន់គេ�មងែដលបនចូលរមួកនុងករ

សិក�េនះ សុទធែតបនឮដំណឹងអំពីគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន 

េ�កម�េនះ។  ព័ត៌អំពីករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី�ត�វបនផ�ព�ផ�យេ�យ 

�ជញ ធរមូល�� ន  និងពីមនុស�មន ក់េទមនុស�មន ក់េទ�ត  េ�យ�ម នព័ត៌មនជក់

�ក់ ផ�ូវករ�មួយ�ត�វបនផ�ព�ផ�យេ�យម�ន�ីជំនញជន់ខពស់  និងម�ន�ីមកពី  

�ក�មហុ៊នទទួល�ងសង់គេ�មងេនះេឡយ។ 

 �បជពលរដ�េសទរែតទំងអស់ យល់ថករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី នឹងេធ�

េ�យមនផលប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន  មុខរបរ   ដីែ�សចំករ   ដំ�ំ�ំដុះ   

�ទព�សមបត�ិេផ�ង� ករអប់រ ំ �សន �ប�ពណី េហ�� រចនសមព័នធកនុងភូមិ និង

ធនធនធមមជតិដូចជ��ពេ�  សត���ព ទេន� �តី និងជីវចំរះុេផ�ង�ជេដម។  ដូេចនះ 

�បជពលរដ�មិនចង់េ�យមនគេ�មង�ងសង់េនះេកតេឡងេនតំបន់ែដលពួកេគ

រស់េនេឡយ  ែតេទះជយ៉ង�ក៏េ�យ�បជពលរដ�មិន�ប�ំងនឹងករអភិវ�� 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

េផ�ងៗ។ េទះជចមង យផ�ូវេទកន់មណ� លសុខភពជឧបសគគមួយកនុងករទទួល

េស�ពយបលសុខភព បុ៉ែន�មណ� លសុខភពេនែតមនភពេពញនិយមជងេគ

ស�មប់�បជពលរដ�េនទីេនះ  េបេធ�បនឹងេស�ពយបលឯកជនេផ�ងៗ  េ�ពះ

មណ� លសុខភព�ត�វបនេគេជ�ជក់ថមន�បសិទធភព កនុងករពយបលជមងឺេ�យ

ជសះេសបយ។ 

បញ� អសន�ិសុខមួយចំនួន ែដល�ត�វបនេលកេឡងកនុងចំេ�ម�បជពល 

រដ�ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�ដូចជ មនេកមង�ទ វ�យតប់គន   េចរលួចេគ�កបី

និងករេ�បអំេពរហិង�កនុង�គ��រជេដម ែដលេកតមនេន�មភូមិមួយចំនួន។  

បញ� មួយចំនួនដូចជករេ�បអំេពហិង�កនុង�គ��រ     និងករ�យតប់គន ជេដម 

ជួនកល�ត�វបនេ�ះ��យេ�យ�ជញ ធរភូមិ និងជួនកលេ�យបូ៉លីស។  គួរឲយ

កត់សមគ ល់  េន�មភូមិមួយចំនួន  �បជពលរដ�មនករចង�កងគន ជ�ក�មកនុងភូមិ 

េដមបីរក�សន�ិសុខភូមិេ�យខ�ួនឯង  បុ៉ែន��ក�មេនះមិនែមនជ�ក�មផ�ូវករែដលមន 

គណៈកមមករេនះេទ �គន់ែតជ�ក�មែដលេកតេឡងេ�យ�បជពលរដ� �បធនភូមិ

និងអនុ�បធនភូមិបុ៉េ�� ះ។ េ�យែឡក េនភូមិខ�ះ�បជពលរដ�បនេសនេ�យមន  

បូ៉លីសជួយករពរសន�ិសុខេពលមនបុណយទនសំខន់ៗកនុងភូមិ ែដលមនករ� ំ

េលងកំ�ន� េដមបីករពរករេ�បហិង�េផ�ងៗរបស់�ក�មេកមង�ទ វ។  

ទី២ -ធនធនេហ�� រចនសមព័នធរបូវន័�ៈ  ពំុទន់មនឯក�រៃនករចុះបញជ ីដីជ

ផ�ូវករ ែដលបញជ ក់ពីករកន់កប់ដីេនតំបន់សិក�េនេឡយេទ  ជពិេសសតំបន់

ែដលសថិតកនុងែផនករគេ�មងទំនប់ ពីេ�ពះទីេនះជតំបន់មិនទន់វនិិចឆ័យ។ ជក់

ែស�ង �បជពលរដ��បមណជ�២% បុ៉េ�� ះ  ែដលមនពកយេសនសំុកន់កប់េ�ប

�បស់ដីធ�ី(បងក ន់ៃដទទួល�គ ល់សិទធិកន់កប់ដី)  �តឹមថន ក់ភូមិ ឃំុ  ឬកិចចសនយ 

លក់-ទិញ។ ករកន់កប់ដីេនតំបន់េនះ �ត�វបនេធ�េឡងពីមួយជំនន់េទមួយ

ជំនន់ េ�យមិនសូវខ� យខ�ល់ពីលិខិត�ន មផ�ូវករេឡយ េ�យ�រ�បជពលរដ�

េនតំបន់េនះយល់ថ �គ��ររបស់េគជមច ស់កមមសិទធិពិត�បកដ េលដីទំង�យ

ែដល�គ��រេគមន។   ចំេពះលំេន�� នវញិេឃញថ �បជពលរដ�ទំងអស់ ែដល

ជេដម  កនុងចំេ�មត�ម�វករសំខន់េហយចំបច់េផ�ងេទ�ត ដូចជ�បភពទឹក 

ដំ�ំហូបែផ�   េគ�កបី   និងរបស់របរេផ�ងៗេទ�តដូចែដលមនេនកែន�ងរស់េន

ចស់។ ជពិេសស  ករជូនដំណឹងជមុន  េហយទុកេពលេវ�មួយសមរមយកនុងករ

េ�ត�មខ�ួនចកេចញក៏ជត�ម�វករសំខន់មួយែដរ  ស�មប់�បជពលរដ�ែដល�ត�វ

ទទួលរងផលប៉ះពល់។  

េ��ពីសិក�េទេលទស�ន�  និងករយល់ដឹងរបស់�បជពលរដ�ទក់ទងនឹង

គេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី   ករសិក�េនះបនពិនិតយេទេល�ថ នភពរស់

េនទូេទ�បចំៃថងរបស់�គ��រនីមួយៗ េ�យេ�� តសំខន់េល៥ចំណុចែដលជធន 

ធនស�មប់ជីវតិ�បចំៃថងគឺធនធនមនុស�  ធនធនេហ�� រចនសមព័នធរបូវន័�ធនធន

ហិរញញវតថុ  ធនធនសងគម  និងធនធនធមមជតិ។  ធនធនទំងេនះមនធតុតូចៗ 

ជេ�ចនេទ�តែដលជចលករស�មប់េ�យធនធននីមួយៗដំេណ រករេទបន។  

ទី១-ធនធនមនុស��  �មលទធផលៃនករសិក�េនះប�� ញថ  ករអប់រ ំ

ជទូេទេនមនក�មិតេនេឡយ។ អ��ចុះេឈម ះចូលេរ�នេនថន ក់បឋមសិក�មន

ក�មិតខពស់ក៏ពិតែមន  ែតអ��កុមរេបះបង់េចលករសិក�  សថិតកនុងក�មិតមួយគួរ

យកចិត�ទុក�ក់ កនុងចំេ�មេកមង�យុេ�កម១៨ឆន ំ។  កុមរែដលមនលទធភព

�ចេរ�នចប់បឋមសិក�េសទរែតគម នទល់ែតេ�ះ េន�ម�� ភូមិេគលេ� 

នីមួយៗ។  យុវជនែដលមន�យុចប់ពី១៨ឆន ំេឡងេទ ភគេ�ចនបនឈប់េរ�ន

មុនេពលបញច ប់បឋមសិក�។    ក�� ែដល��ងំករទទួលបនករអប់ររំបស់កុមរ 

រមួមនក�� ឪពុកម� យមិនបនជួយជំរញុកូនេ�យេទេរ�ន �ថ នភពជីវភព

�គ��រជួបករលំបក  ត�ម�វករកំ�ំងពលកមមកុមរកនុងកររក�បក់ចំណូល 

��េរ�ន  និង�គ�បេ�ង�នមិន�គប់�គន់ស�មប់កុមរ  េហយកុមរមួយចំនួនេទ

�មឪពុកម� យេនែ�សចំករេនរដូវេធ�ែ�សចំករែដលឆង យពី��េរ�ន  និងជ

ពិេសស មិនមនអនុវទិយល័យ ឬវទិយល័យេនកនុងតំបន់។  

កង�ះខតេស�សុខភពមន�ថ នភពខពស់  េ�យ�រមណ� លសុខភពេន

ឆង យពីភូមិេធ�េ�យ�បជពលរដ� មនករលំបកកនុងករទទួលេស�ពយបល 



xv

ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

េផ�ងៗ។ េទះជចមង យផ�ូវេទកន់មណ� លសុខភពជឧបសគគមួយកនុងករទទួល

េស�ពយបលសុខភព បុ៉ែន�មណ� លសុខភពេនែតមនភពេពញនិយមជងេគ

ស�មប់�បជពលរដ�េនទីេនះ  េបេធ�បនឹងេស�ពយបលឯកជនេផ�ងៗ  េ�ពះ

មណ� លសុខភព�ត�វបនេគេជ�ជក់ថមន�បសិទធភព កនុងករពយបលជមងឺេ�យ

ជសះេសបយ។ 

បញ� អសន�ិសុខមួយចំនួន ែដល�ត�វបនេលកេឡងកនុងចំេ�ម�បជពល 

រដ�ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�ដូចជ មនេកមង�ទ វ�យតប់គន   េចរលួចេគ�កបី

និងករេ�បអំេពរហិង�កនុង�គ��រជេដម ែដលេកតមនេន�មភូមិមួយចំនួន។  

បញ� មួយចំនួនដូចជករេ�បអំេពហិង�កនុង�គ��រ     និងករ�យតប់គន ជេដម 

ជួនកល�ត�វបនេ�ះ��យេ�យ�ជញ ធរភូមិ និងជួនកលេ�យបូ៉លីស។  គួរឲយ

កត់សមគ ល់  េន�មភូមិមួយចំនួន  �បជពលរដ�មនករចង�កងគន ជ�ក�មកនុងភូមិ 

េដមបីរក�សន�ិសុខភូមិេ�យខ�ួនឯង  បុ៉ែន��ក�មេនះមិនែមនជ�ក�មផ�ូវករែដលមន 

គណៈកមមករេនះេទ �គន់ែតជ�ក�មែដលេកតេឡងេ�យ�បជពលរដ� �បធនភូមិ

និងអនុ�បធនភូមិបុ៉េ�� ះ។ េ�យែឡក េនភូមិខ�ះ�បជពលរដ�បនេសនេ�យមន  

បូ៉លីសជួយករពរសន�ិសុខេពលមនបុណយទនសំខន់ៗកនុងភូមិ ែដលមនករ� ំ

េលងកំ�ន� េដមបីករពរករេ�បហិង�េផ�ងៗរបស់�ក�មេកមង�ទ វ។  

ទី២ -ធនធនេហ�� រចនសមព័នធរបូវន័�ៈ  ពំុទន់មនឯក�រៃនករចុះបញជ ីដីជ

ផ�ូវករ ែដលបញជ ក់ពីករកន់កប់ដីេនតំបន់សិក�េនេឡយេទ  ជពិេសសតំបន់

ែដលសថិតកនុងែផនករគេ�មងទំនប់ ពីេ�ពះទីេនះជតំបន់មិនទន់វនិិចឆ័យ។ ជក់

ែស�ង �បជពលរដ��បមណជ�២% បុ៉េ�� ះ  ែដលមនពកយេសនសំុកន់កប់េ�ប

�បស់ដីធ�ី(បងក ន់ៃដទទួល�គ ល់សិទធិកន់កប់ដី)  �តឹមថន ក់ភូមិ ឃំុ  ឬកិចចសនយ 

លក់-ទិញ។ ករកន់កប់ដីេនតំបន់េនះ �ត�វបនេធ�េឡងពីមួយជំនន់េទមួយ

ជំនន់ េ�យមិនសូវខ� យខ�ល់ពីលិខិត�ន មផ�ូវករេឡយ េ�យ�រ�បជពលរដ�

េនតំបន់េនះយល់ថ �គ��ររបស់េគជមច ស់កមមសិទធិពិត�បកដ េលដីទំង�យ

ែដល�គ��រេគមន។   ចំេពះលំេន�� នវញិេឃញថ �បជពលរដ�ទំងអស់ ែដល

ជេដម  កនុងចំេ�មត�ម�វករសំខន់េហយចំបច់េផ�ងេទ�ត ដូចជ�បភពទឹក 

ដំ�ំហូបែផ�   េគ�កបី   និងរបស់របរេផ�ងៗេទ�តដូចែដលមនេនកែន�ងរស់េន

ចស់។ ជពិេសស  ករជូនដំណឹងជមុន  េហយទុកេពលេវ�មួយសមរមយកនុងករ

េ�ត�មខ�ួនចកេចញក៏ជត�ម�វករសំខន់មួយែដរ  ស�មប់�បជពលរដ�ែដល�ត�វ

ទទួលរងផលប៉ះពល់។  

េ��ពីសិក�េទេលទស�ន�  និងករយល់ដឹងរបស់�បជពលរដ�ទក់ទងនឹង

គេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី   ករសិក�េនះបនពិនិតយេទេល�ថ នភពរស់

េនទូេទ�បចំៃថងរបស់�គ��រនីមួយៗ េ�យេ�� តសំខន់េល៥ចំណុចែដលជធន 

ធនស�មប់ជីវតិ�បចំៃថងគឺធនធនមនុស�  ធនធនេហ�� រចនសមព័នធរបូវន័�ធនធន

ហិរញញវតថុ  ធនធនសងគម  និងធនធនធមមជតិ។  ធនធនទំងេនះមនធតុតូចៗ 

ជេ�ចនេទ�តែដលជចលករស�មប់េ�យធនធននីមួយៗដំេណ រករេទបន។  

ទី១-ធនធនមនុស��  �មលទធផលៃនករសិក�េនះប�� ញថ  ករអប់រ ំ

ជទូេទេនមនក�មិតេនេឡយ។ អ��ចុះេឈម ះចូលេរ�នេនថន ក់បឋមសិក�មន

ក�មិតខពស់ក៏ពិតែមន  ែតអ��កុមរេបះបង់េចលករសិក�  សថិតកនុងក�មិតមួយគួរ

យកចិត�ទុក�ក់ កនុងចំេ�មេកមង�យុេ�កម១៨ឆន ំ។  កុមរែដលមនលទធភព

�ចេរ�នចប់បឋមសិក�េសទរែតគម នទល់ែតេ�ះ េន�ម�� ភូមិេគលេ� 

នីមួយៗ។  យុវជនែដលមន�យុចប់ពី១៨ឆន ំេឡងេទ ភគេ�ចនបនឈប់េរ�ន

មុនេពលបញច ប់បឋមសិក�។    ក�� ែដល��ងំករទទួលបនករអប់ររំបស់កុមរ 

រមួមនក�� ឪពុកម� យមិនបនជួយជំរញុកូនេ�យេទេរ�ន �ថ នភពជីវភព

�គ��រជួបករលំបក  ត�ម�វករកំ�ំងពលកមមកុមរកនុងកររក�បក់ចំណូល 

��េរ�ន  និង�គ�បេ�ង�នមិន�គប់�គន់ស�មប់កុមរ  េហយកុមរមួយចំនួនេទ

�មឪពុកម� យេនែ�សចំករេនរដូវេធ�ែ�សចំករែដលឆង យពី��េរ�ន  និងជ

ពិេសស មិនមនអនុវទិយល័យ ឬវទិយល័យេនកនុងតំបន់។  

កង�ះខតេស�សុខភពមន�ថ នភពខពស់  េ�យ�រមណ� លសុខភពេន

ឆង យពីភូមិេធ�េ�យ�បជពលរដ� មនករលំបកកនុងករទទួលេស�ពយបល 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

បុ៉េ�� ះ។ េ��ពីេនះ េបពិនិតយេទេលអ��ភព�កី�កកនុងចំេ�ម�គ��រទំងអស់ 

ករសិក�បង� ញថ មន�គ��រ�បម��.២ភគរយបុ៉េ�� ះ ែដលសថិតកនុង�ថ ន

ភព�កី�ក ចំែ�ក�គ��រភគេ�ចនមន�ថ នភពមិនសថិតកនុងភព�កី�ក  ឬ�ច

និយយថជីវភពមធយម  បុ៉ែន�ករសិក�េនះមិន�ចបញជ ក់ថ  ភគេ�ចនៃន�បជ

ពលរដ�ទំងេនះ សថិតកនុង�ថ នភពមធយម ឬមនក�មិត�េនះេទ  �តឹមែត�ច

បញជ ក់ថ�ថ នភពរស់េនរបស់ពួកេគ�ចទប់ទល់នឹងជីវភព�ប�ំៃថងបន េ�យ

មិនជួបករលំបក ខ�ះមុខ ខ�ះេ�កយ។ 

ទី៤‐ធនធនសងគមៈ ករទំនក់ទំនង ភពជិតសនិទធិ  និងករជួបជំុគន  ែតងេកត 

មនេន�គប់សហគមន៍ទំងអស់។  �បជពលរដ�ែតងមនករជួបជំុ  �ប�ស័យ

ទក់ទងគន  និងករជួយគន េទវញិេទមកជ�ប�ំ ែដលបង� ញពីទំនក់ទំនង និងករ

រស់េនជ�ក�ម ឬសហគមន៍ែដលពិបកនឹងក�ង�ជថមី េបសិនជ�ត�វេទេន

កែន�ងេផ�ងៗគន ។  ទំេន�មទំ�ប់�បៃព�ី �សន និងជំេន�េផ�ងៗក៏ែតងេកត

មន និង�បរពធជ�ក�មស�មប់ភូមិនីមួយៗ  ជត�ម�វករកនុងកររស់េន�ប�ំៃថង។ 

�បជពលរដ�ភគេ�ចន    គឺជអនកកន់�ន�ពះពុទធែតង�បរពធពិធី�សនជួបជំុគន  

និងែតងមនជំេន�េទេលករែសនេ�ពនកនុងៃ�ព  និងែសនអនក�កនុងភូមិ  បុ៉ែន�ក៏មន 

�បជពលរដ�មួយចំនួនមនជំេន�េទេលែតអនក� និងដួង�ពលឹងេផ�ងៗ ឬ�ពះែសន

ែដរ ពីេ�ពះតំបន់ែដលពួកេគរស់េនជតំបន់ែដលមនៃ�ពេឈ  និងមនកររស់េន 

�យ�ំជមួយជនជតិេដមភគតិច។ ចំេពះទំ�ប់ៃនករជួយគន  ឬ�ប�៉ស់ៃដគន

េនរដូវេធ�ែ�សចំករ ក៏េនែតេកតមនស�មប់ភូមិមួយចំនួនែដរ។ 

 ទី៥‐ធនធនធមមជតិៈ  ភគ��នៃន�បេទសកមពុជ  ជពិេសសេនតំបន់ 

គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  ៃនេខត�សទឹងែ�តងគឺជតំបន់ែដលមន

ៃ�ពេឈ សត�ៃ�ព និងទេន�។  �បជពលរដ�ភគេ�ចនរស់េន�មដងទេន� និងតំបន់

ៃ�ពេឈ ែដលធនធនធមមជតិទំងេនះអំេ�យផលស�មប់�ទ�ទង់ជីវភពរស់េន 

របស់�បជពលរដ�បនមួយែផនកធំ។  �បជពលរដ��ចទញយកផល�បេយជន៍ និង

អនុផលពីៃ�ពេឈស�មប់ជីវភព�ប�ំៃថងដូចជ  េឈេធ�ផទះ េ�គ�ងសង� រមឹ អុស 

បនចូលរមួកនុងករសិក�េនះ សុទធែតរស់េនេលផទះកមមសិទធិរបស់ខ�ួន  ឬផទះកមមសិទធិ

របស់ឪពុកម� យចំេ�ះ�គ��រធំែដលេនជំុគន មនសមជិកេ�ចន។ 

 េបេទះជមនទំនប់�រអីគគិសនីតូចៗមួយចំនួនេនេខត�សទឹងែ�តង  និងរតន

គិរ ី បុ៉ែន�ករផគត់ផគង់អគគិសនីគឺេនមនក�មិត េ�យទំនប់ទំងេនះ មិន�ចផគត់ផគង់

បន�គប់�គន់ទូទំងេខត�េនះេទ។  កនុងចំេ�មភូមិែដលបនេ�ជសេរ សកនុងករ

សិក� មិនទន់មនករេ�ប�បស់ប�� ញអគគិសនីេនេឡយេទ  េ�យកនុងេនះ

មន�បជពលរដ��បមណ�% បុ៉េ�� ះ ែដលមនលទធភពេ�ប�បស់អគគិសនីែដល

េដរេ�យករបេញឆ ះម៉សីុនេភ�ង ឬម៉សីុនេគយន�េដមបីបំភ�ឺ បុ៉ែន��បជពលរដ�ភគ

េ�ចនេលសលប់េន�មភូមិនីមួយៗ      គឺេ�ប�បស់ចេងក�ងេ�បងកតជ�បភពបំភ�ឺ

ចំបងេនេពលយប់។ 

េបនិយយអំពីមេធយបយេធ�ដំេណ រវញិ    ជទូេ�េន�មផទះនីមួយៗែតង

មនមូ៉តូ កង់ និងទូកជមេធយបយេធ�ដំេណ រ�ប�ំៃថង ែតេសទរែតគម នអនកមនរថយន�

េនះេទ។ ចំែណកេហ�� រចនសមព័នធសំខន់ៗេផ�ងៗេទ�តេនកនុងភូមិ រមួមន

��េរ�ន ���ទន វត���ម បុ៉ស��សុខភព អណ�ូ ងទឹក ផ�ូវថនល់ និង�ព ន 

តូចៗជេដម  ែតមិនមនមណ� លសុខភពេនះេទ។ 

ទី៣‐ធនធនហិរញញវតថុៈ  �បជពលរដ�ភគេ�ចន�បកបរបរកសិកមម  េហយ 

ជីវភពពួកេគពឹងែផ�កទំង�ស�ងេលវស័ិយេនះ។  េលសពីេនះ  ពួកេគក៏មនមុខរបរ

បនទ ប់បន�ំេផ�ងៗេទ�តដូចជេន�ទ រកអនុផលៃ�ពេឈ  លក់ដូរតិចតួច សីុឈនួល

េ�យេ�បកំ�ំងពលកមម  និងចិញច ឹមសត�លកខណ��គ��រេនផទះជេដម ែដល�ច 

រក�បក់ចំណូលបែនថមស�មប់ករផគត់ផគង់ជីវភព�គ��រទំងមូល។  អនករក�បក់ 

ចំណូលចំបងភគេ�ចនគឺជេម�គ��រ  េហយជមធយមកនុងមួយ�គ��ររក�បក់ 

ចំណូលបន ២៣៦៧.៥ដុ�� �េមរកិ កនុងមួយឆន ំ។ 

�បក់ចំណូលជមធយមស�មប់មនុស�មន ក់កនុង�គ��រមួយៗ េនកនុងករ 

សិក�េនះ បន�តឹមែត៥១ភគរយ កនុងចំេ�ម១០០ភគរយ ៃន�បក់ចំណូល

ស�មប់មនុស�មន ក់�មស�ង់��បេទសកមពុជ របស់វទិយ�ថ នសថិតិជតិឆន ំ២០១០
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បុ៉េ�� ះ។ េ��ពីេនះ េបពិនិតយេទេលអ��ភព�កី�កកនុងចំេ�ម�គ��រទំងអស់ 

ករសិក�បង� ញថ មន�គ��រ�បម��.២ភគរយបុ៉េ�� ះ ែដលសថិតកនុង�ថ ន

ភព�កី�ក ចំែ�ក�គ��រភគេ�ចនមន�ថ នភពមិនសថិតកនុងភព�កី�ក  ឬ�ច

និយយថជីវភពមធយម  បុ៉ែន�ករសិក�េនះមិន�ចបញជ ក់ថ  ភគេ�ចនៃន�បជ

ពលរដ�ទំងេនះ សថិតកនុង�ថ នភពមធយម ឬមនក�មិត�េនះេទ  �តឹមែត�ច

បញជ ក់ថ�ថ នភពរស់េនរបស់ពួកេគ�ចទប់ទល់នឹងជីវភព�ប�ំៃថងបន េ�យ

មិនជួបករលំបក ខ�ះមុខ ខ�ះេ�កយ។ 

ទី៤‐ធនធនសងគមៈ ករទំនក់ទំនង ភពជិតសនិទធិ  និងករជួបជំុគន  ែតងេកត 

មនេន�គប់សហគមន៍ទំងអស់។  �បជពលរដ�ែតងមនករជួបជំុ  �ប�ស័យ

ទក់ទងគន  និងករជួយគន េទវញិេទមកជ�ប�ំ ែដលបង� ញពីទំនក់ទំនង និងករ

រស់េនជ�ក�ម ឬសហគមន៍ែដលពិបកនឹងក�ង�ជថមី េបសិនជ�ត�វេទេន

កែន�ងេផ�ងៗគន ។  ទំេន�មទំ�ប់�បៃព�ី �សន និងជំេន�េផ�ងៗក៏ែតងេកត

មន និង�បរពធជ�ក�មស�មប់ភូមិនីមួយៗ  ជត�ម�វករកនុងកររស់េន�ប�ំៃថង។ 

�បជពលរដ�ភគេ�ចន    គឺជអនកកន់�ន�ពះពុទធែតង�បរពធពិធី�សនជួបជំុគន  

និងែតងមនជំេន�េទេលករែសនេ�ពនកនុងៃ�ព  និងែសនអនក�កនុងភូមិ  បុ៉ែន�ក៏មន 

�បជពលរដ�មួយចំនួនមនជំេន�េទេលែតអនក� និងដួង�ពលឹងេផ�ងៗ ឬ�ពះែសន

ែដរ ពីេ�ពះតំបន់ែដលពួកេគរស់េនជតំបន់ែដលមនៃ�ពេឈ  និងមនកររស់េន 

�យ�ំជមួយជនជតិេដមភគតិច។ ចំេពះទំ�ប់ៃនករជួយគន  ឬ�ប�៉ស់ៃដគន

េនរដូវេធ�ែ�សចំករ ក៏េនែតេកតមនស�មប់ភូមិមួយចំនួនែដរ។ 

 ទី៥‐ធនធនធមមជតិៈ  ភគ��នៃន�បេទសកមពុជ  ជពិេសសេនតំបន់ 

គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  ៃនេខត�សទឹងែ�តងគឺជតំបន់ែដលមន

ៃ�ពេឈ សត�ៃ�ព និងទេន�។  �បជពលរដ�ភគេ�ចនរស់េន�មដងទេន� និងតំបន់

ៃ�ពេឈ ែដលធនធនធមមជតិទំងេនះអំេ�យផលស�មប់�ទ�ទង់ជីវភពរស់េន 

របស់�បជពលរដ�បនមួយែផនកធំ។  �បជពលរដ��ចទញយកផល�បេយជន៍ និង

អនុផលពីៃ�ពេឈស�មប់ជីវភព�ប�ំៃថងដូចជ  េឈេធ�ផទះ េ�គ�ងសង� រមឹ អុស 

បនចូលរមួកនុងករសិក�េនះ សុទធែតរស់េនេលផទះកមមសិទធិរបស់ខ�ួន  ឬផទះកមមសិទធិ

របស់ឪពុកម� យចំេ�ះ�គ��រធំែដលេនជំុគន មនសមជិកេ�ចន។ 

 េបេទះជមនទំនប់�រអីគគិសនីតូចៗមួយចំនួនេនេខត�សទឹងែ�តង  និងរតន

គិរ ី បុ៉ែន�ករផគត់ផគង់អគគិសនីគឺេនមនក�មិត េ�យទំនប់ទំងេនះ មិន�ចផគត់ផគង់

បន�គប់�គន់ទូទំងេខត�េនះេទ។  កនុងចំេ�មភូមិែដលបនេ�ជសេរ សកនុងករ

សិក� មិនទន់មនករេ�ប�បស់ប�� ញអគគិសនីេនេឡយេទ  េ�យកនុងេនះ

មន�បជពលរដ��បមណ�% បុ៉េ�� ះ ែដលមនលទធភពេ�ប�បស់អគគិសនីែដល

េដរេ�យករបេញឆ ះម៉សីុនេភ�ង ឬម៉សីុនេគយន�េដមបីបំភ�ឺ បុ៉ែន��បជពលរដ�ភគ

េ�ចនេលសលប់េន�មភូមិនីមួយៗ      គឺេ�ប�បស់ចេងក�ងេ�បងកតជ�បភពបំភ�ឺ

ចំបងេនេពលយប់។ 

េបនិយយអំពីមេធយបយេធ�ដំេណ រវញិ    ជទូេ�េន�មផទះនីមួយៗែតង

មនមូ៉តូ កង់ និងទូកជមេធយបយេធ�ដំេណ រ�ប�ំៃថង ែតេសទរែតគម នអនកមនរថយន�

េនះេទ។ ចំែណកេហ�� រចនសមព័នធសំខន់ៗេផ�ងៗេទ�តេនកនុងភូមិ រមួមន

��េរ�ន ���ទន វត���ម បុ៉ស��សុខភព អណ�ូ ងទឹក ផ�ូវថនល់ និង�ព ន 

តូចៗជេដម  ែតមិនមនមណ� លសុខភពេនះេទ។ 

ទី៣‐ធនធនហិរញញវតថុៈ  �បជពលរដ�ភគេ�ចន�បកបរបរកសិកមម  េហយ 

ជីវភពពួកេគពឹងែផ�កទំង�ស�ងេលវស័ិយេនះ។  េលសពីេនះ  ពួកេគក៏មនមុខរបរ

បនទ ប់បន�ំេផ�ងៗេទ�តដូចជេន�ទ រកអនុផលៃ�ពេឈ  លក់ដូរតិចតួច សីុឈនួល

េ�យេ�បកំ�ំងពលកមម  និងចិញច ឹមសត�លកខណ��គ��រេនផទះជេដម ែដល�ច 

រក�បក់ចំណូលបែនថមស�មប់ករផគត់ផគង់ជីវភព�គ��រទំងមូល។  អនករក�បក់ 

ចំណូលចំបងភគេ�ចនគឺជេម�គ��រ  េហយជមធយមកនុងមួយ�គ��ររក�បក់ 

ចំណូលបន ២៣៦៧.៥ដុ�� �េមរកិ កនុងមួយឆន ំ។ 

�បក់ចំណូលជមធយមស�មប់មនុស�មន ក់កនុង�គ��រមួយៗ េនកនុងករ 

សិក�េនះ បន�តឹមែត៥១ភគរយ កនុងចំេ�ម១០០ភគរយ ៃន�បក់ចំណូល

ស�មប់មនុស�មន ក់�មស�ង់��បេទសកមពុជ របស់វទិយ�ថ នសថិតិជតិឆន ំ២០១០



xviii

ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

ជំពកូទ១ី‐េ����េផ�មី 

១. ��� 
 

�បេទសកមពុជជ�បេទសកំពុងអភិវ��ន៍ ែដលមន�បជពលរដ��បមណជ 

១៤.៥២១.២៧៥នក់ 1   កនុងេនះ�បជពលរដ��បមណជ�០%  រស់េនតំបន់

ជនបទ 2  និងេលសពី៧០% �បកបរបរកសិកមម។ 3  េ�យ�រស��គ ម�ុ�ំរជេ�ចន

ឆន ំ ពិេសសស��គ មសីុវលិកំឡុងឆន ំ១៩៧០-១៩៧៩ បនេធ�េ�យេហ�� រចនសមព័នធ

កនុង�បេទសកមពុជ   រមួទំងវស័ិយថមពលអគគិសនី    �ត�វបនបំផ� ញយ៉ងធងន់ធងរ។ 

ខណៈេពលេនះ  �បេទសកមពុជមនែខ�ប�ជូ នចរន�អគគិសនីែតមួយគត់ ែដលមន

�បភពមកពី�ថ នីយ៍ទំនប់�រអីគគិសនីគីររីមយ១  ែដលមនថមពល�តឹមែត១១៥

គីឡូ�៉ត់បុ៉េ�� ះ  �សបេពលែដលប�� ញអគគិសនីេផ�ង� េនកនុង�បេទសនេពល

េនះេសទរែតបំផ� ញទំង�ស�ង។4 

 កនុងឆន ំ២០១១  �ពះ�ជ�ច�កកមពុជមនេ�ងច�កអគគិសនីចំនួនបួនគឺ 

េ�ងច�ក�រអីគគិសនីគិររីមយនិងកំចយ  េ�ងច�ក�រអីគគិសនីអូជំុ  េ�ងច�ក�រអីគគិសនី

ទីរមួេខត�មណ� លគិរ ី និងេ�ងច�ក�ក�មហុ៊នកត់េដរ េអស អិល �គ មិន (កមពុជ)។ 

កនុងេនះ   មេធយបយផលិតអគគិសនីពីេ�ងច�កេដយែសលមន៩៣%    េ�ងច�ក�រ ី

អគគិសនីមន៣%  េ�ងច�កេ�បឡចំ�យេដរេ�យធយូងថមមន៣%  និងេ�ងច�ក

េ�បអុស និងជីវម៉សដ�ទេទ�តមន១%។ 5   �បជពលរដ�កមពុជ�បមណ២�.៤% 

មនេភ�ងអគគិសនីេ�ប�បស់  េហយកនុងេនះ�បជពលរដ�េនតំបន់ជនបទមន�តឹម

                                                            
1 វទិយ�ថ នជតិសថិតិ �ន�កសួងែផនករ «ជំេរ�នសហ��សេន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជឆន ំ២០១១» 
2 (UNICEF, 2010) 
3 របយករណ៍អភិវ��ន៍មនុស� ឆន ំ២០១១ (Cambodia Human Development Report 2011) 
4  www.energypedia.info/index.php/Cambodia_Country_Situation#Energy_Situation (Searched 
website on March 28, 2011) 
5 «របយករណ៍វស័ិយអគគិសនី�ន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជឆន ំ២០១១», េចញផ�យឆន ំ២០១២ េ�យ

�ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ 

ដុត  ែផ�េឈ ឱសថបុ�ណ។ល។  អនកភូមិមួយចំនួនេនែតបន��បម�់សត�ៃ�ពេធ�ជ

��រ េហយមនករណីតិចតួចបុ៉េ�� ះ ែដលអនកភូមិ�ចរកសត�ៃ�ពបនេ�ចន

ជងត�ម�វករបរេិភគ ស�មប់លក់  បុ៉ែន�មិនែមនជ�ប�ំេនះេទ។  េ�យ�រ

បចចុបបននមនករ�ម�បមអនកភូមិកនុងករ�បម�់សត�ៃ�ពមួយចំនួន កនុងេគល

បំណងអភិរក� �បជជន�ចរកសត�ៃ�ពតិចតួចបុ៉េ�� ះស�មប់បរេិភគ។ ចំែណក 

ទេន� ជ�បភពទឹកដ៏សំខន់ស�មប់ជីវភពរស់េន�មដងទេន�  េ�យ�រមនទេន� 

អនកភូមិមនទឹកេ�ប�បស់�គប់�គន់ស�មប់ជីវភព�ប�ំៃថង ករងរកសិកមម �ច

េន�ទ�តី ស�មប់ជ��រ  និងស�មប់លក់ដូរបន។  

�បជពលរដ�   និង�ប�នភូមិ/អនុ�ប�នភូមិ   សំណូមពរេទកន់�ជរ�� ភិ

បល  ក៏ដូចជ�ក�មហុ៊នវនិិេយគ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី  កំុេ�យ�ងសង់

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�េនះេ�ង  េ�ពះ�នឹងមនផលប៉ះពល់ធំេធង

ដល់�បជពលរដ� និងបរ�ិថ ន។  បុ៉ែន��បសិនេប�ជរ�� ភិបលេនែតយល់ថករ

�ងសង់ទំនប់េនះ គឺជករអភិវ��ែដលនឹងផ�ល់ផល�បេយជន៍េ�ចនេឆ�យតបនឹង

ត�ម�វករ�បេទសជតិទំងមូល    ដូេចនះ �បជពលរដ�ទំង�យសំណូមពរេ�យ

�ជរ�� ភិបលគិតគូរយ៉ងយកចិត�ទុក�ក់កនុងករផ�ល់សំណង  ឬផ�ល់តៃម�ជំនួស

ជូនចំេពះករបត់បង់េផ�ង�  របស់�បជពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់

េ�យបនសមរម� យុត�ិធម៌  និង�ចទទួលយកបន េធ�យ៉ង�កំុេ�យជីវភព

របស់�បជពលរដ�ជួបករលំបកជងេពលែដលពួកេគរស់េនភូមិកំេណ ត  មុនេពល

មនគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី។ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

ជំពកូទ១ី‐េ����េផ�មី 

១. ��� 
 

�បេទសកមពុជជ�បេទសកំពុងអភិវ��ន៍ ែដលមន�បជពលរដ��បមណជ 

១៤.៥២១.២៧៥នក់ 1   កនុងេនះ�បជពលរដ��បមណជ�០%  រស់េនតំបន់

ជនបទ 2  និងេលសពី៧០% �បកបរបរកសិកមម។ 3  េ�យ�រស��គ ម�ុ�ំរជេ�ចន

ឆន ំ ពិេសសស��គ មសីុវលិកំឡុងឆន ំ១៩៧០-១៩៧៩ បនេធ�េ�យេហ�� រចនសមព័នធ

កនុង�បេទសកមពុជ   រមួទំងវស័ិយថមពលអគគិសនី    �ត�វបនបំផ� ញយ៉ងធងន់ធងរ។ 

ខណៈេពលេនះ  �បេទសកមពុជមនែខ�ប�ជូ នចរន�អគគិសនីែតមួយគត់ ែដលមន

�បភពមកពី�ថ នីយ៍ទំនប់�រអីគគិសនីគីររីមយ១  ែដលមនថមពល�តឹមែត១១៥

គីឡូ�៉ត់បុ៉េ�� ះ  �សបេពលែដលប�� ញអគគិសនីេផ�ង� េនកនុង�បេទសនេពល

េនះេសទរែតបំផ� ញទំង�ស�ង។4 

 កនុងឆន ំ២០១១  �ពះ�ជ�ច�កកមពុជមនេ�ងច�កអគគិសនីចំនួនបួនគឺ 

េ�ងច�ក�រអីគគិសនីគិររីមយនិងកំចយ  េ�ងច�ក�រអីគគិសនីអូជំុ  េ�ងច�ក�រអីគគិសនី

ទីរមួេខត�មណ� លគិរ ី និងេ�ងច�ក�ក�មហុ៊នកត់េដរ េអស អិល �គ មិន (កមពុជ)។ 

កនុងេនះ   មេធយបយផលិតអគគិសនីពីេ�ងច�កេដយែសលមន៩៣%    េ�ងច�ក�រ ី

អគគិសនីមន៣%  េ�ងច�កេ�បឡចំ�យេដរេ�យធយូងថមមន៣%  និងេ�ងច�ក

េ�បអុស និងជីវម៉សដ�ទេទ�តមន១%។ 5   �បជពលរដ�កមពុជ�បមណ២�.៤% 

មនេភ�ងអគគិសនីេ�ប�បស់  េហយកនុងេនះ�បជពលរដ�េនតំបន់ជនបទមន�តឹម

                                                            
1 វទិយ�ថ នជតិសថិតិ �ន�កសួងែផនករ «ជំេរ�នសហ��សេន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជឆន ំ២០១១» 
2 (UNICEF, 2010) 
3 របយករណ៍អភិវ��ន៍មនុស� ឆន ំ២០១១ (Cambodia Human Development Report 2011) 
4  www.energypedia.info/index.php/Cambodia_Country_Situation#Energy_Situation (Searched 
website on March 28, 2011) 
5 «របយករណ៍វស័ិយអគគិសនី�ន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជឆន ំ២០១១», េចញផ�យឆន ំ២០១២ េ�យ

�ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ 

ជំពូកទី១-សេចក្តីផ្តើម
ដុត  ែផ�េឈ ឱសថបុ�ណ។ល។  អនកភូមិមួយចំនួនេនែតបន��បម�់សត�ៃ�ពេធ�ជ

��រ េហយមនករណីតិចតួចបុ៉េ�� ះ ែដលអនកភូមិ�ចរកសត�ៃ�ពបនេ�ចន

ជងត�ម�វករបរេិភគ ស�មប់លក់  បុ៉ែន�មិនែមនជ�ប�ំេនះេទ។  េ�យ�រ

បចចុបបននមនករ�ម�បមអនកភូមិកនុងករ�បម�់សត�ៃ�ពមួយចំនួន កនុងេគល

បំណងអភិរក� �បជជន�ចរកសត�ៃ�ពតិចតួចបុ៉េ�� ះស�មប់បរេិភគ។ ចំែណក 

ទេន� ជ�បភពទឹកដ៏សំខន់ស�មប់ជីវភពរស់េន�មដងទេន�  េ�យ�រមនទេន� 

អនកភូមិមនទឹកេ�ប�បស់�គប់�គន់ស�មប់ជីវភព�ប�ំៃថង ករងរកសិកមម �ច

េន�ទ�តី ស�មប់ជ��រ  និងស�មប់លក់ដូរបន។  

�បជពលរដ�   និង�ប�នភូមិ/អនុ�ប�នភូមិ   សំណូមពរេទកន់�ជរ�� ភិ

បល  ក៏ដូចជ�ក�មហុ៊នវនិិេយគ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី  កំុេ�យ�ងសង់

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�េនះេ�ង  េ�ពះ�នឹងមនផលប៉ះពល់ធំេធង

ដល់�បជពលរដ� និងបរ�ិថ ន។  បុ៉ែន��បសិនេប�ជរ�� ភិបលេនែតយល់ថករ

�ងសង់ទំនប់េនះ គឺជករអភិវ��ែដលនឹងផ�ល់ផល�បេយជន៍េ�ចនេឆ�យតបនឹង

ត�ម�វករ�បេទសជតិទំងមូល    ដូេចនះ �បជពលរដ�ទំង�យសំណូមពរេ�យ

�ជរ�� ភិបលគិតគូរយ៉ងយកចិត�ទុក�ក់កនុងករផ�ល់សំណង  ឬផ�ល់តៃម�ជំនួស

ជូនចំេពះករបត់បង់េផ�ង�  របស់�បជពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់

េ�យបនសមរម� យុត�ិធម៌  និង�ចទទួលយកបន េធ�យ៉ង�កំុេ�យជីវភព

របស់�បជពលរដ�ជួបករលំបកជងេពលែដលពួកេគរស់េនភូមិកំេណ ត  មុនេពល

មនគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី។ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

�ចបេងកតថមពលអគគិសនីបន�បែហលជ៤០០េម៉�គ �៉ត់11   និង�ចផលិតថម 

ពលអគគិសនីបនជមធ�ម១៩៩៨េម�គ �៉ត់កនុងមួយឆន ំ។12  ជក់ែស�ង�ជរ�� ភិបល

កមពុជ  បនអនុម័ត�បគល់ករវនិិេ�គ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២

េ�េ�យ�ក�មហុ៊នអគគិសនីេវ�ត�ម (EVN)  និង�ក�មហុ៊ន (Royal Group) ែដល

គេ�មង�ន តធំេនះមនភគហុ៊ន៥១%  ជរបស់�ក�មហុ៊ន (EVN)  និង៤៩% ជរបស់

�ក�មហុ៊ន (Royal Group)13   េដមបីេធ�ករអភិវ��ន៍េ�យមនគេ�មងទឹក�បក់ចំនួន

៨១��នដុ�� �េមរកិ។14   គេ�មងេនះនឹង�ងសង់�បែវង៨គីឡូែម៉�ត េនេល

ទេន�េស�ន ចេន� ះរ�ងភូមិភ�ុក  និងចំណុច�បសព�ទេន�េស�ន  និងទេន�ែ�ស 

ពក។15   ពិធីចុះហតថេល��ត�វបនេរ�បចំេឡងកលពីៃថងទី២៤ ែខេម� ឆន ំ២០១១ 

េ�កមអធិបតីភពនយករដ�ម�ន�ីៃន�បេទសទំងពីរគឺកមពុជ និងេវ�ត�ម។16  

ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ែដល�ត�វបនសិក�េ�យ�ក�មអនក

ជំនញ(PECC1)17  បនរកេឃញថជមួយនឹងក�មិតកំពស់ទឹកកនុង�ងស�ុក៨០ែម៉�ត  

ទំហំៃផទដីចំនួន៨១៣.២គីឡូែម៉�តកេរ ៉ៃនឃំុែ�សគរ  ឃំុ��ត  និងឃំុកបលរមស

ែដលសថិតកនុង�ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តងនឹង�ត�វបនលិចលង់ទំង�ស�ងេ�យ 

�ងស�ុកទឹក  េហយឃំុភ�ុក កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង  និងឃំុែ�សអ�ងគងកនុង

�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី នឹង�ត�វលិចលង់មួយែផនក  បុ៉ែន�េបក�មិតកំពស់ទឹកកនុង�ង

ស�ុកទឹក៧៥ែម៉�ត ជជេ�មសកនុងករ�ងសង់េនះ  ៃផទទឹកនឹងមិនលិចលង់ដល់ឃំុ

                                                            
11 The Cambodia Daily, Volume 47, Issue 73, Tuesday, January 25, 2011 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Se_San_2_Dam#History  (Searched website on May  03, 
2011) 
13 http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/lower_sesan_2_hydropower_project (Searched
website on November  20, 2011)
14 http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/environment/18592/ (Searched website on 
December  10, 2011) 
15 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម២» 
16 http://thesoutheastasiaweekly.com/?p=962 (Searched website on November  28, 2011)
17 (PECC‐1) Power Engineering Consulting Company 1 

ែត១៣% បុ៉េ�� ះមនេភ�ងអគគិសនីេ�ប�បស់  �ណ�ែដល�បជពលរដ�េនតំបន់ 

ទី�ក�ងមនរហូតដល់៨៧% មនេភ�ងអគគិសនីេ�ប�បស់។ 6  េ�យ�រករផគត់ផគង់

ថមពលអគគិសនីេនមនក�មិតែបបេនះ  បចចុបបនន�បេទសកមពុជបននឹងកំពុងនំ

ចូលថមពលអគគិសនីពី�បេទសជិតខងដូចជ�បេទសេវ�ត�ម �វ និងៃថ 

�បមណជ៤២%  ៃនថមពលអគគិសនីសរបុកនុង�បេទស   េដមបីបំេរ ត�ម�វករ�បជ

ពលរដ�កនុង�ស�ក ពិេសស�បជពលរដ�ែដលរស់េន�មតំបន់�ពំែដន និងតំបន់ទី�បជំុ

ជន។7 េបេ�ង�មយុទធ��ស�អនុភពអគគិសនីេនកមពុជ  (១៩៩៩-២០១៦)  របស់

�កសួង�ស�ហកមមែរ ៉  និងថមពលបនបង� ញថ �បេទសកមពុជមនត�ម�វករ

ថមពលអគគិសនី�បចំឆន ំចប់ពី៥២២េម៉�គ �៉ត់ កនុងឆន ំ១៩៩៨ េទ២៦៣៤េម៉�គ �៉ត់ 

កនុងឆន ំ២០១៦។
8   េ�យ�រត�ម�វករថមពលអគគិសនី�បចំឆន ំមនករេកនេឡង 

រ�� ភិបលបនបេងកនសមតថភពផគត់ផគង់អគគិសនីពី៤៧២េម�គ �៉ត់  កនុងឆន ំ២០០៩ 

េទដល់៥៣៨េម�គ �៉ត់ កនុងឆន ំ២០១០។
9  

 ករផលិតថមពលអគគិសនី  និងករអភិវ��គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីជែផន

ករណ៍យុទធ��ស�សំខន់កនុងករអភិវ��ជតិ។  �ជរ�� ភិបលកមពុជមនបំណង

បេងកនករផលិតថមពលអគគិសនីកនុង�ស�ក �មរយ�ករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី

េលសពី២០កែន�ង ទូទំង�បេទស។ 10  ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ គឺជទំនប់

មួយកនុងចំេ�មទំនប់ដៃទ ែដលរ�� ភិបលយល់េឃញថ  មនសកក នុពលកនុងករ

បេងកតថមពលអគគិសនី        ពីេ��ះ�មករប៉ន់�បមណ ទំនប់�រអីគគិសនីេនះ

                                                            
6 «របយករណ៍ជំេរ�ន�បជ��ស�កមពុជឆន ំ២០០៨», េចញផ�យឆន ំ២០០៩េ�យវទិ��ថ នជតិសថិតិ 

ៃន�កសួងែផនករ  
7 http://www.sihanoukville-cambodiajournal.com/2011/12/08/new-hydro-dam-in-kampot/ 
(Searched website on May 11, 2012)
8 http://www.business-in-asia.com/cambodia/cambodiainsight.html (Searched website on March 
28, 2011) 
9 Cambodia Outlook Brief 2011, N0  3 (CDRI) or 
http://www.cdri.org.kh/webdata/policybrief/ob11/ob3e.pdf (Searched website on Sep 14, 2012)
10 The New York times: http://www.nytimes.com/2012/01/17/business/global/17iht-rbog-
cam17.html?_r=2 (Searched website on May 11, 2012) 
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�ចបេងកតថមពលអគគិសនីបន�បែហលជ៤០០េម៉�គ �៉ត់11   និង�ចផលិតថម 

ពលអគគិសនីបនជមធ�ម១៩៩៨េម�គ �៉ត់កនុងមួយឆន ំ។12  ជក់ែស�ង�ជរ�� ភិបល

កមពុជ  បនអនុម័ត�បគល់ករវនិិេ�គ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២

េ�េ�យ�ក�មហុ៊នអគគិសនីេវ�ត�ម (EVN)  និង�ក�មហុ៊ន (Royal Group) ែដល

គេ�មង�ន តធំេនះមនភគហុ៊ន៥១%  ជរបស់�ក�មហុ៊ន (EVN)  និង៤៩% ជរបស់

�ក�មហុ៊ន (Royal Group)13   េដមបីេធ�ករអភិវ��ន៍េ�យមនគេ�មងទឹក�បក់ចំនួន

៨១��នដុ�� �េមរកិ។14   គេ�មងេនះនឹង�ងសង់�បែវង៨គីឡូែម៉�ត េនេល

ទេន�េស�ន ចេន� ះរ�ងភូមិភ�ុក  និងចំណុច�បសព�ទេន�េស�ន  និងទេន�ែ�ស 

ពក។15   ពិធីចុះហតថេល��ត�វបនេរ�បចំេឡងកលពីៃថងទី២៤ ែខេម� ឆន ំ២០១១ 

េ�កមអធិបតីភពនយករដ�ម�ន�ីៃន�បេទសទំងពីរគឺកមពុជ និងេវ�ត�ម។16  

ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ែដល�ត�វបនសិក�េ�យ�ក�មអនក

ជំនញ(PECC1)17  បនរកេឃញថជមួយនឹងក�មិតកំពស់ទឹកកនុង�ងស�ុក៨០ែម៉�ត  

ទំហំៃផទដីចំនួន៨១៣.២គីឡូែម៉�តកេរ ៉ៃនឃំុែ�សគរ  ឃំុ��ត  និងឃំុកបលរមស

ែដលសថិតកនុង�ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តងនឹង�ត�វបនលិចលង់ទំង�ស�ងេ�យ 

�ងស�ុកទឹក  េហយឃំុភ�ុក កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង  និងឃំុែ�សអ�ងគងកនុង

�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី នឹង�ត�វលិចលង់មួយែផនក  បុ៉ែន�េបក�មិតកំពស់ទឹកកនុង�ង

ស�ុកទឹក៧៥ែម៉�ត ជជេ�មសកនុងករ�ងសង់េនះ  ៃផទទឹកនឹងមិនលិចលង់ដល់ឃំុ

                                                            
11 The Cambodia Daily, Volume 47, Issue 73, Tuesday, January 25, 2011 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Se_San_2_Dam#History  (Searched website on May  03, 
2011) 
13 http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/lower_sesan_2_hydropower_project (Searched
website on November  20, 2011)
14 http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/environment/18592/ (Searched website on 
December  10, 2011) 
15 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម២» 
16 http://thesoutheastasiaweekly.com/?p=962 (Searched website on November  28, 2011)
17 (PECC‐1) Power Engineering Consulting Company 1 

ែត១៣% បុ៉េ�� ះមនេភ�ងអគគិសនីេ�ប�បស់  �ណ�ែដល�បជពលរដ�េនតំបន់ 

ទី�ក�ងមនរហូតដល់៨៧% មនេភ�ងអគគិសនីេ�ប�បស់។ 6  េ�យ�រករផគត់ផគង់

ថមពលអគគិសនីេនមនក�មិតែបបេនះ  បចចុបបនន�បេទសកមពុជបននឹងកំពុងនំ

ចូលថមពលអគគិសនីពី�បេទសជិតខងដូចជ�បេទសេវ�ត�ម �វ និងៃថ 

�បមណជ៤២%  ៃនថមពលអគគិសនីសរបុកនុង�បេទស   េដមបីបំេរ ត�ម�វករ�បជ

ពលរដ�កនុង�ស�ក ពិេសស�បជពលរដ�ែដលរស់េន�មតំបន់�ពំែដន និងតំបន់ទី�បជំុ

ជន។7 េបេ�ង�មយុទធ��ស�អនុភពអគគិសនីេនកមពុជ  (១៩៩៩-២០១៦)  របស់

�កសួង�ស�ហកមមែរ ៉  និងថមពលបនបង� ញថ �បេទសកមពុជមនត�ម�វករ

ថមពលអគគិសនី�បចំឆន ំចប់ពី៥២២េម៉�គ �៉ត់ កនុងឆន ំ១៩៩៨ េទ២៦៣៤េម៉�គ �៉ត់ 

កនុងឆន ំ២០១៦។
8   េ�យ�រត�ម�វករថមពលអគគិសនី�បចំឆន ំមនករេកនេឡង 

រ�� ភិបលបនបេងកនសមតថភពផគត់ផគង់អគគិសនីពី៤៧២េម�គ �៉ត់  កនុងឆន ំ២០០៩ 

េទដល់៥៣៨េម�គ �៉ត់ កនុងឆន ំ២០១០។
9  

 ករផលិតថមពលអគគិសនី  និងករអភិវ��គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីជែផន

ករណ៍យុទធ��ស�សំខន់កនុងករអភិវ��ជតិ។  �ជរ�� ភិបលកមពុជមនបំណង

បេងកនករផលិតថមពលអគគិសនីកនុង�ស�ក �មរយ�ករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី

េលសពី២០កែន�ង ទូទំង�បេទស។ 10  ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ គឺជទំនប់

មួយកនុងចំេ�មទំនប់ដៃទ ែដលរ�� ភិបលយល់េឃញថ  មនសកក នុពលកនុងករ

បេងកតថមពលអគគិសនី        ពីេ��ះ�មករប៉ន់�បមណ ទំនប់�រអីគគិសនីេនះ

                                                            
6 «របយករណ៍ជំេរ�ន�បជ��ស�កមពុជឆន ំ២០០៨», េចញផ�យឆន ំ២០០៩េ�យវទិ��ថ នជតិសថិតិ 

ៃន�កសួងែផនករ  
7 http://www.sihanoukville-cambodiajournal.com/2011/12/08/new-hydro-dam-in-kampot/ 
(Searched website on May 11, 2012)
8 http://www.business-in-asia.com/cambodia/cambodiainsight.html (Searched website on March 
28, 2011) 
9 Cambodia Outlook Brief 2011, N0  3 (CDRI) or 
http://www.cdri.org.kh/webdata/policybrief/ob11/ob3e.pdf (Searched website on Sep 14, 2012)
10 The New York times: http://www.nytimes.com/2012/01/17/business/global/17iht-rbog-
cam17.html?_r=2 (Searched website on May 11, 2012) 
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២. ពត័ម៌នសេងខបអំពីទេន�េស�ន និង��សព�  
 

ែផនទី១- ទេន�េនតំបន់�គ��ន�បេទសកមពុជ 

 
 

 េនតំបន់�គ��ន�បេទសកមពុជមនៃដទេន�ចំនួនបីសំខន់ៗ ែដលហូរ

ចក់េទទេន�េមគងគ ដូចជទេន�េសកុង  េស�ន  និងែ�សពក  ក៏បុ៉ែន�កនុងេនះមន

ែតទេន�ចំនួនពីរគឺទេន�េស�ន និងែ�សពកែដលសថិតេនតំបន់គេ�មងទំនប់�រអីគគិ

សនីេស�នេ�កម២  កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង។  ទេន�េស�ន និងទេន�

ែ�សពកមន�បភពមកពី�បេទសេវ�ត�ម 23   េហយទេន�ែ�សពកេនកនុង�បេទស

កមពុជហូរកត់េខត�រតនគិរ ីមណ� លគិរ ី និងសទឹងែ�តង  ែដលេនទីេនះ�ហូរចូលកនុង

ទេន�េស�ន។ ទេន�េស�នហូរចូលទេន�េសកុង េនេលចំណុចែដលទេន�េសកុង

ហូរចូលទេន�េមគងគ។24 ទេន�េស�នមន�បែវងសរបុ៤៦២គីឡូែម៉�ត ជមួយនឹងៃផទ

រងទឹកេភ��ង១៨.៨៨៨ គីឡូែម៉�តកេរ ៉ េហយហូរកត់�បេទសកមពុជ�បែវង២�២

                                                            
23 http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/WF_3136.pdf (Searched website on June  
19, 2012) 
24 េ�កភីតធ័រ ស�ុីស, ែខមិន ឆន ំ២០០៦ «ករចិញច ឹមជីវតិេនតំបន់�ងទេន�ែ�សពកេន�បេទសកមពុជ»។ 

េនេខត�រតនគិរេីទ។ 18  ករ�ព�យបរមភជេ�ចន�ត�វបនេលកេឡងជំុវញិបញ� គេ�មង

�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  សថិតេនេខត�សទឹងែ�តងេ�យអងគករ  

បរ�ិថ ននន  �បជពលរដ�  និងជពិេសស�បជពលរដ��បមណជ� ០០០នក់

នឹង�ត�វផ� ស់ទីលំេនថមីបនទ ប់ពីគេ�មង�ប់េផ�មដំេណ រករ។ 19  ជពិេសស គេ�មង

�រអីគគិសនីេនះនឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ ដល់ជីវភពរស់េនរបស់�បជពលរដ�

េនកនុង និងជំុវញិតំបន់គេ�មង ជពិេសស�មរយ�ករបត់បង់ដី ករបត់បង់ៃ�ព

េឈ  និងអនុផលៃ�ពេឈ  ករបត់បង់�តី បញ� គុណភព  និងបរមិណទឹក  និង

េហ�� រចនសមព័នធជេដម។ 20  េ��ពីផលប៉ះពល់ៃនករបត់បង់ដីលំេន�� ន និង

ដីកសិកមមរបស់�បជពលរដ�  �ងស�ុកទឹកៃនគេ�មងេនះនឹង�ត�វបំផ� ញដីៃ�ពរហូត

ដល់៣០,០០០ ហិច�  េ�យរមួបញជូ លទំងៃ�ពសម�ទន�កជនចំនួនជង 

១០,០០០ហិច�ែដរ។ គួរកត់សមគ ល់ ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន គឺមិនបន

បញជ ក់េ�ចនេទេលផលប៉ះពល់ៃនករេន�ទ  និងមិនបនប៉ន់�បមណពីតៃម� 

និងេរ�បចំខទង់ចំ�យ ៃនសំណងចំេពះផលប៉ះពល់េទេលសហគមន៍ែដលរស់

េនែខ�ទឹក�ងេ�កម ែដល�ត�វរងផលប៉ះពល់េ�យ�បេយលពីគេ�មងចំេពះករ

កត់បនថយទិននផល�តី។ 21    �បជពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ

ផទ ល់  និងេ�យ�បេយលគឺរមួមនទំងជនជតិេដមភគតិចជេ�ចនែដលជជន 

�យរងេ��ះ  ពីេ�ពះ�បជពលរដ�យ៉ងេ�ច�ស់៨៧ភូមិ ែដលរស់េន�មដង

ទេន�េស�ន  និងទេន�ែ�សពក  �ពមទំងេនតំបន់�ងស�ុកទឹក�ចនឹងបត់បង់

ផល�បេយជន៍ជេ�ចនពីធន�ន�តី។22  

                                                            
18 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម២»។ 
19 http://www.internationalrivers.org/en/node/2970 (Searched website on April  05, 2011) 
20 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម២»។ 
21 April 2012, Mark Grimsditch “Understanding New Threats and Challenges from Hydropower 
Development to Biodiversity and Community Rights in the 3SRivers Basin”. 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Se_San_2_Dam (Searched website on August  27, 2012) 
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២. ពត័ម៌នសេងខបអំពីទេន�េស�ន និង��សព�  
 

ែផនទី១- ទេន�េនតំបន់�គ��ន�បេទសកមពុជ 

 
 

 េនតំបន់�គ��ន�បេទសកមពុជមនៃដទេន�ចំនួនបីសំខន់ៗ ែដលហូរ

ចក់េទទេន�េមគងគ ដូចជទេន�េសកុង  េស�ន  និងែ�សពក  ក៏បុ៉ែន�កនុងេនះមន

ែតទេន�ចំនួនពីរគឺទេន�េស�ន និងែ�សពកែដលសថិតេនតំបន់គេ�មងទំនប់�រអីគគិ

សនីេស�នេ�កម២  កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង។  ទេន�េស�ន និងទេន�

ែ�សពកមន�បភពមកពី�បេទសេវ�ត�ម 23   េហយទេន�ែ�សពកេនកនុង�បេទស

កមពុជហូរកត់េខត�រតនគិរ ីមណ� លគិរ ី និងសទឹងែ�តង  ែដលេនទីេនះ�ហូរចូលកនុង

ទេន�េស�ន។ ទេន�េស�នហូរចូលទេន�េសកុង េនេលចំណុចែដលទេន�េសកុង

ហូរចូលទេន�េមគងគ។24 ទេន�េស�នមន�បែវងសរបុ៤៦២គីឡូែម៉�ត ជមួយនឹងៃផទ

រងទឹកេភ��ង១៨.៨៨៨ គីឡូែម៉�តកេរ ៉ េហយហូរកត់�បេទសកមពុជ�បែវង២�២

                                                            
23 http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/WF_3136.pdf (Searched website on June  
19, 2012) 
24 េ�កភីតធ័រ ស�ុីស, ែខមិន ឆន ំ២០០៦ «ករចិញច ឹមជីវតិេនតំបន់�ងទេន�ែ�សពកេន�បេទសកមពុជ»។ 

េនេខត�រតនគិរេីទ។ 18  ករ�ព�យបរមភជេ�ចន�ត�វបនេលកេឡងជំុវញិបញ� គេ�មង

�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  សថិតេនេខត�សទឹងែ�តងេ�យអងគករ  

បរ�ិថ ននន  �បជពលរដ�  និងជពិេសស�បជពលរដ��បមណជ� ០០០នក់

នឹង�ត�វផ� ស់ទីលំេនថមីបនទ ប់ពីគេ�មង�ប់េផ�មដំេណ រករ។ 19  ជពិេសស គេ�មង

�រអីគគិសនីេនះនឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ ដល់ជីវភពរស់េនរបស់�បជពលរដ�

េនកនុង និងជំុវញិតំបន់គេ�មង ជពិេសស�មរយ�ករបត់បង់ដី ករបត់បង់ៃ�ព

េឈ  និងអនុផលៃ�ពេឈ  ករបត់បង់�តី បញ� គុណភព  និងបរមិណទឹក  និង

េហ�� រចនសមព័នធជេដម។ 20  េ��ពីផលប៉ះពល់ៃនករបត់បង់ដីលំេន�� ន និង

ដីកសិកមមរបស់�បជពលរដ�  �ងស�ុកទឹកៃនគេ�មងេនះនឹង�ត�វបំផ� ញដីៃ�ពរហូត

ដល់៣០,០០០ ហិច�  េ�យរមួបញជូ លទំងៃ�ពសម�ទន�កជនចំនួនជង 

១០,០០០ហិច�ែដរ។ គួរកត់សមគ ល់ ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន គឺមិនបន

បញជ ក់េ�ចនេទេលផលប៉ះពល់ៃនករេន�ទ  និងមិនបនប៉ន់�បមណពីតៃម� 

និងេរ�បចំខទង់ចំ�យ ៃនសំណងចំេពះផលប៉ះពល់េទេលសហគមន៍ែដលរស់

េនែខ�ទឹក�ងេ�កម ែដល�ត�វរងផលប៉ះពល់េ�យ�បេយលពីគេ�មងចំេពះករ

កត់បនថយទិននផល�តី។ 21    �បជពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ

ផទ ល់  និងេ�យ�បេយលគឺរមួមនទំងជនជតិេដមភគតិចជេ�ចនែដលជជន 

�យរងេ��ះ  ពីេ�ពះ�បជពលរដ�យ៉ងេ�ច�ស់៨៧ភូមិ ែដលរស់េន�មដង

ទេន�េស�ន  និងទេន�ែ�សពក  �ពមទំងេនតំបន់�ងស�ុកទឹក�ចនឹងបត់បង់

ផល�បេយជន៍ជេ�ចនពីធន�ន�តី។22  

                                                            
18 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម២»។ 
19 http://www.internationalrivers.org/en/node/2970 (Searched website on April  05, 2011) 
20 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម២»។ 
21 April 2012, Mark Grimsditch “Understanding New Threats and Challenges from Hydropower 
Development to Biodiversity and Community Rights in the 3SRivers Basin”. 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Se_San_2_Dam (Searched website on August  27, 2012) 
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២០១៧។ 27   គួរកត់សមគ ល់ អគគិសនីែដលផលិតបននឹងលក់កនុងតៃម�០.០៦២ដុ��

�េមរកិ កនុងមួយគីឡូ�៉ត់េម៉ង  ជតៃម�លក់ដំុេ�េ�យអគគិសនីកមពុជ
28   េហយ

ថមពលអគគិសនីែដលផលិតបននឹងផគត់ផគង់ត�ម�វករកនុង�ស�កចំនួន៥០%  និងនំ

េចញេ�េវ�ត�មចំនួន៥០%។ 29    គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីខន តធំេនះជ�បេ�ទ

គេ�មង�ងសង់  �បតិបត�ិករ  និងេផទរ  (BOT)  ែដលមនរយ�េពល�បតិបត�ិករ

៣០ឆន ំ  េ�ប�បស់កំ�ំងកមមករ�បែហល៣,០០០នក់   េហយេគរពឹំងថទំនប់េនះ

នឹងមន�យុដំេណ រករបន១០០ឆន ំ។   

របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ �ត�វបនេរ�បចំ 

េឡងចប់ពី ែខមក� ឆន ំ២០០៨  ដល់ែខកកក� ឆន ំ២០០៩ េ�យ�ក�មហុ៊នឃីខន 

�ល់េធនេខមបូ� (KCC)  េនេ�កមកិចចសនយពី�ក�មហុ៊នផវរ័អិនជិនេញ�រនីខន

�ល់ធីង-ទី១ (PECC-1)  ែដលជ�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម។  ករចុះអនុស�រណ� 

េយគយល់ (MOU) រ�ងអគគិសនីេវ�ត�ម (EVN) និង�កសួង�ស�ហកមមែរ ៉ និង

ថមពល ៃន�បេទសកមពុជបនចុះហតថេលខេនកនុងែខមិថុន ឆន ំ២០០៧  អនុញញ ត

េ�យ�ក�មហុ៊ន (EVN) េដមបីេធ�ករសិក�ពីសមិទធិលទធភព។30 
 

                                                            
27 http://khmernz.blogspot.com/2011/04/sesan-dam-to-proceed-this-year.html (Searched website 
on September 19, 2012) 
28 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 
29 April 2012, Mark Grimsditch “Understanding New Threats and Challenges from Hydropower 
Development to Biodiversity and Community Rights in the 3SRivers Basin”. 
30 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 

គីឡូែម៉�ត  ចំែណកទេន�ែ�សពកមន�បែវងសរបុ៥២០គីឡូែម៉�ត ជមួយនឹងៃផទរង 

ទឹកេភ��ង៣០,៩៤២គីឡូែម៉�តកេរ ៉ េហយហូរកត់�បេទសកមពុជ�បែវង២៤៥គីឡូ 

ែម៉�ត ែដលទេន�ទំងពីរ ជ�បភពទឹកដ៏សំខន់ស�មប់ផគត់ផគង់ដល់ជីវភព�បជ

ពលរដ� �មដងទេន�។ 
 

៣. ករពិពណន៌អំព�ី�����នំប�់រីអ�គសនី�ស�ន��ក�� 
 គេ��ង�ំនប់��អីគគិសនីេស�នេ����  នឹង�ងសង់េឡងកនុង�ស�ក  
េស�ន េខត�សទឹង��តង េនេលទេន�េស�ន ចេន� ះរ�ងភូមិភ�ុក  និងចំណុច

�បសព�ទេន�េស�ន  និងទេន�ែ�សពក េហយមនចមង យ�បែហលជ២៥ គីឡូែម៉�ត

ៃនែខ�ទឹកខងេលេទទីរមួេខត�សទឹងែ�តង។  ទំនប់េមនឹងចក់ដីបង� ប់េសម�ច់ែដល

មន�បែវងសរបុ៨គីឡូែម៉�ត  កំពស់ខនងទំនប់៨៣ែម៉�ត  េធ�បនឹងនីវ ៉ទឹូកសមុ�ទ  ឬ 

�បែហល៤០ែម៉�ត ខពស់ជងបទទេន� និងមនទទឹងខនងេល៨ែម៉�ត។ �គរផលិត 

ថមពលេនេល�ចំងខងេឆ�ងបំពក់េ�យតួបីនចំនួន៥េ�គ�ង  ែដលមួយេ�គ�ង�

មនសមតថភពផលិតេភ�ង៨០េម�គ �៉ត់។  �ងស�ុកទឹកមនមឌស�ុកទឹក១.៧៩ 

ពន់�នែម៉�តគូប ៃផទ�ង៣៣៥គីឡូែម៉�តកេរ ៉ ជមួយនឹងនីវ ៉ទឹូកកនុង�ងស�ុកទឹក 

េឡងដល់កំពស់៧៥ែម៉�ត េធ�បនឹងនីវ ៉ទឹូកសមុ�ទ។  ទំនប់េនះមនសមតថភពផលិត

ថមពលអគគិសនី៤០០េម�គ �៉ត់  ជមួយថមពលមធ�ម�បចំឆន ំ ១៩៥៣.៩�ន 

គីឡូ�៉ត់េម៉ង  េ�យចំ�យទឹក�បក់ចំនួន៨១៦ �នដុ�� �េមរកិ។25 

គេ��ង�ំនប់��អីគគិសនីេស�នេ����  �ត�វបនវនិិេយគហុ៊នគន រ�ង 

�ក�មហុ៊នអគគិសនីេវ�ត�ម៥១%  និង�ក�មហុ៊នរ ៉យ៉ូល់�គ�បេនកមពុជចំនួន៤៩%26

ែដល�ត�វបនផ�ព�ផ�យជ��រណ�េនែខេម� ឆន ំ២០១១  ែដលមនេឈម ះថ

�ក�មហុ៊ន�រអីគគិសនីកមពុជ េវ�ត�ម នឹងចប់េផ�មដំេណ រករេ�ប�បស់េនឆន ំ

                                                            
25 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 
26  http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/lower_sesan_2_hydropower_project (Searched 
website on November  20, 2011) 
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២០១៧។ 27   គួរកត់សមគ ល់ អគគិសនីែដលផលិតបននឹងលក់កនុងតៃម�០.០៦២ដុ��

�េមរកិ កនុងមួយគីឡូ�៉ត់េម៉ង  ជតៃម�លក់ដំុេ�េ�យអគគិសនីកមពុជ
28   េហយ

ថមពលអគគិសនីែដលផលិតបននឹងផគត់ផគង់ត�ម�វករកនុង�ស�កចំនួន៥០%  និងនំ

េចញេ�េវ�ត�មចំនួន៥០%។ 29    គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីខន តធំេនះជ�បេ�ទ

គេ�មង�ងសង់  �បតិបត�ិករ  និងេផទរ  (BOT)  ែដលមនរយ�េពល�បតិបត�ិករ

៣០ឆន ំ  េ�ប�បស់កំ�ំងកមមករ�បែហល៣,០០០នក់   េហយេគរពឹំងថទំនប់េនះ

នឹងមន�យុដំេណ រករបន១០០ឆន ំ។   

របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ �ត�វបនេរ�បចំ 

េឡងចប់ពី ែខមក� ឆន ំ២០០៨  ដល់ែខកកក� ឆន ំ២០០៩ េ�យ�ក�មហុ៊នឃីខន 

�ល់េធនេខមបូ� (KCC)  េនេ�កមកិចចសនយពី�ក�មហុ៊នផវរ័អិនជិនេញ�រនីខន

�ល់ធីង-ទី១ (PECC-1)  ែដលជ�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម។  ករចុះអនុស�រណ� 

េយគយល់ (MOU) រ�ងអគគិសនីេវ�ត�ម (EVN) និង�កសួង�ស�ហកមមែរ ៉ និង

ថមពល ៃន�បេទសកមពុជបនចុះហតថេលខេនកនុងែខមិថុន ឆន ំ២០០៧  អនុញញ ត

េ�យ�ក�មហុ៊ន (EVN) េដមបីេធ�ករសិក�ពីសមិទធិលទធភព។30 
 

                                                            
27 http://khmernz.blogspot.com/2011/04/sesan-dam-to-proceed-this-year.html (Searched website 
on September 19, 2012) 
28 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 
29 April 2012, Mark Grimsditch “Understanding New Threats and Challenges from Hydropower 
Development to Biodiversity and Community Rights in the 3SRivers Basin”. 
30 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 

គីឡូែម៉�ត  ចំែណកទេន�ែ�សពកមន�បែវងសរបុ៥២០គីឡូែម៉�ត ជមួយនឹងៃផទរង 

ទឹកេភ��ង៣០,៩៤២គីឡូែម៉�តកេរ ៉ េហយហូរកត់�បេទសកមពុជ�បែវង២៤៥គីឡូ 

ែម៉�ត ែដលទេន�ទំងពីរ ជ�បភពទឹកដ៏សំខន់ស�មប់ផគត់ផគង់ដល់ជីវភព�បជ

ពលរដ� �មដងទេន�។ 
 

៣. ករពិពណន៌អំព�ី�����នំប�់រីអ�គសនី�ស�ន��ក�� 
 គេ��ង�ំនប់��អីគគិសនីេស�នេ����  នឹង�ងសង់េឡងកនុង�ស�ក  
េស�ន េខត�សទឹង��តង េនេលទេន�េស�ន ចេន� ះរ�ងភូមិភ�ុក  និងចំណុច

�បសព�ទេន�េស�ន  និងទេន�ែ�សពក េហយមនចមង យ�បែហលជ២៥ គីឡូែម៉�ត

ៃនែខ�ទឹកខងេលេទទីរមួេខត�សទឹងែ�តង។  ទំនប់េមនឹងចក់ដីបង� ប់េសម�ច់ែដល

មន�បែវងសរបុ៨គីឡូែម៉�ត  កំពស់ខនងទំនប់៨៣ែម៉�ត  េធ�បនឹងនីវ ៉ទឹូកសមុ�ទ  ឬ 

�បែហល៤០ែម៉�ត ខពស់ជងបទទេន� និងមនទទឹងខនងេល៨ែម៉�ត។ �គរផលិត 

ថមពលេនេល�ចំងខងេឆ�ងបំពក់េ�យតួបីនចំនួន៥េ�គ�ង  ែដលមួយេ�គ�ង�

មនសមតថភពផលិតេភ�ង៨០េម�គ �៉ត់។  �ងស�ុកទឹកមនមឌស�ុកទឹក១.៧៩ 

ពន់�នែម៉�តគូប ៃផទ�ង៣៣៥គីឡូែម៉�តកេរ ៉ ជមួយនឹងនីវ ៉ទឹូកកនុង�ងស�ុកទឹក 

េឡងដល់កំពស់៧៥ែម៉�ត េធ�បនឹងនីវ ៉ទឹូកសមុ�ទ។  ទំនប់េនះមនសមតថភពផលិត

ថមពលអគគិសនី៤០០េម�គ �៉ត់  ជមួយថមពលមធ�ម�បចំឆន ំ ១៩៥៣.៩�ន 

គីឡូ�៉ត់េម៉ង  េ�យចំ�យទឹក�បក់ចំនួន៨១៦ �នដុ�� �េមរកិ។25 

គេ��ង�ំនប់��អីគគិសនីេស�នេ����  �ត�វបនវនិិេយគហុ៊នគន រ�ង 

�ក�មហុ៊នអគគិសនីេវ�ត�ម៥១%  និង�ក�មហុ៊នរ ៉យ៉ូល់�គ�បេនកមពុជចំនួន៤៩%26

ែដល�ត�វបនផ�ព�ផ�យជ��រណ�េនែខេម� ឆន ំ២០១១  ែដលមនេឈម ះថ

�ក�មហុ៊ន�រអីគគិសនីកមពុជ េវ�ត�ម នឹងចប់េផ�មដំេណ រករេ�ប�បស់េនឆន ំ

                                                            
25 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 
26  http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/lower_sesan_2_hydropower_project (Searched 
website on November  20, 2011) 
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ជំពកូទ២ី-���ី��������� 
   

េគលបណំង 
េគលបំណងសំខន់ៃនករសិក�េនះ  គឺែស�ងយល់ពី�ថ នភពជីវភព 

បចចុបបននរបស់�បជពលរដ� ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង 

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  និងេដមបីបង� ញពីទស�នៈ និងករយល់ដឹងរបស់

�បជពលរដ�េទេលគេ�មង ផលប៉ះពល់  ករផ�ល់សំណង និងករ�ំងទីលំេនថមី។ 
 

១. ដំ�កក់ល�នករ������ 
 ករសិក���វ�ជវេនះ �ត�វបនែចកេចញជពីរដំ�ក់កលគឺ  ករសិក�

��វ�ជវជមូល�� ន និងករសិក���វ�ជវបញច ប់។  េនកនុងរបយករណ៍

��វ�ជវជមូល�� នេនះ នឹងបង� ញែតព័ត៌មនេផ�ងៗកនុងដំ�ក់កលែដល�បជ

ពលរដ�មិនទន់ប�ូរទីលំេនថមីបុ៉េ�� ះ   ចំែណក�ករ�បមូលព័ត៌មនស�មប់ករ

សិក���វ�ជវបញច ប់នឹង�ត�វេធ�េឡង បនទ ប់ពី�បជពលរដ�បនប�ូរទីលំេនថមីរយៈ

េពល២-៣ឆន ំ េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់ េដមបីេធ�ករេ�ប�បេធ�បអំពី�ថ ន

ភពជីវភពមុន និងេ�កយេពលប�ូរទីលំេនថមី។ 
 

២. ករចះុអេងកតផទ លម់នុេពលចះុ������ និងេពលចះុ������ 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ក�មករងរ��វ�ជវបនចុះេទេមល�ថ នភព�បជពលរដ�  �ថ នភព

ភូមិ��ស�  និង�សង់សថិតិ�បជពលរដ��មភូមិេគលេ�នីមួយៗ េ�យរមួបញចូ ល

ទំងករ�កសួរព័ត៌មន�មែបបមិនផ�ូវករមួយចំនួនពី�បជពលរដ�  េមឃំុ  ក៏ដូច

ជអងគករមូល�� នេនតំបន់េនះពីៃថងទី២១-២៤ ែខមិន ឆន ំ២០១១ េដមបីជគំនិត

និងេយបល់បែនថមកនុងករេធ�េ�យករ��វ�ជវ ក៏ដូចជករេរ�បចំបញជ ីសំណួរ�ច 

�បមូលព័ត៌មនបន�គប់�ជ�ងេ�ជយ។  េលសពីេនះ កំឡុងេពល�បមូលទិនន័យពីៃថងទី

២៩ ែខេម� ដល់ែថងទី ០៥ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ �មភូមិនីមួយៗជមួយ�ក�មេគល

េ� អនក��វ�ជវក៏េធ�ករអេងកតេ�យ�ទ ល់ពី�ថ នភពទូេទកនុងភូមិ និង�កសួរ 

ព័ត៌មនេផ�ងៗ ទក់ទងនឹង�ថ នភពជីវភព�បជពលរដ��មែបបជែជកេលង

ជមួយនឹង�បជពលរដ�មួយចំនួន     ែដលមិន�ត�វបនេ�ជសេរ សេ�យចូលរមួកនុង

ករសិក�េនះេដមបីជព័ត៌មនបែនថមស�មប់ជគំនិតកនុងករសរេសររបយករណ៍។ 

ជំពូកទី២-វិធីសាស្តេសេេវជេេវ
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

ែផនទី៣- ទី�ំងភូមិ ឃំុែ���នេ��សេរ សកនុងករសិក� 

 
 
 
 
 
 

៣. �រ����ង��ជ ីសំណួរ 
 បញជ ីសំណួរ�ត�វ�ន�កលបងចំនួន២េលក េដមបី�យត�ម�ពីគុណភពេដមបី

�បមូលព័ត៌មន។ េលកទី១ �ត�វ�ន�កលបងេ�យអនក��វ�ជវជមួយបុគគលិក 

កនុងអងគករជមួយគន  និងេលកទី២�ត�វ�ន�កលបងេ�យ�ក�មអនក�បមូលទិននន័យ 

ជមួយ�បជពលរដ� ែដលមន�ថ នភព�ប�ក់�បែហលនឹង�ក�មេគលេ� បនទ ប់

មកេធ�ករែកលំអរេឡងវញិនូវសំណួរមួយចំនួនេ�យកន់ែត�បេសរេឡង  និងងយ

យល់ស�មប់�បជពលរដ�េដមបី�បមូលព័ត៌មន។ 
 

៤. �រេ��ីសេរីសទ�ីំង 
 េខត�សទឹងែ�តង និងរតនគិរ ី មន�ពំ�បទល់ជប់គន េហយសថិតេនភូមិភគ 

��ន�ន�បេទសកមពុជ។ េ�យ�រែតគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី 

េស�នេ�កម២ នឹង�ត�វ�ងសង់េនកនុង�ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង  ដូេចនះឃំុ

ចំនូន៥  មនដូចជឃំុភ�ុក   ែ�សគរ    ��ត   និងកបលរមស   �ន�ស�កេស�ន 

េខត�សទឹងែ�តង និងឃំុែ�សអអងគង �ន�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី នឹង�ចទទួលរងផល

ប៉ះពល់េ�យ�ទ ល់ និងេ�យ�បេ�លេ�យ�រទំនប់េនះ។ ដូេចនះករសិក�

��វ�ជវ�នេ��សេរ សភូមិចំនួន១៤ ែដលសថិតេនឃំុទំងេនះមកេធ�ករសិក�

��វ�ជវ (សូមេមល��ង និងែផនទី�ងេ�កម)។  

 

��ងទី១- ភូមិ ឃំុែដល�នេ��សេរ សកនុងករសិក� 
 

េខត� សទងឹែ�តង  រតនគិរ ី

�ស�ក េស�ន កូនមំុ 

ឃំុ ��ត ែ�សគរ ភ�ុក កបលរមស ែ�សអអងគង 

ភូមិ 

១. ��ត ១. ែ�សគរមួយ ១.ភ�ុក ១. �កបី���ំ ១. ភូមិ ១ 

២. រពំត់ ២. ែ�សគរពីរ - ២. កបលរមស ២. ភូមិ ២ 

៣. �� យេរ�ង - - ៣. ែ�ស�សណុក ៣. ភូមិ ៣ 

៤. ខ�ច់ថមី - - ៤. �ចប់ - 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

ែផនទី៣- ទី�ំងភូមិ ឃំុែ���នេ��សេរ សកនុងករសិក� 

 
 
 
 
 
 

៣. �រ����ង��ជ ីសំណួរ 
 បញជ ីសំណួរ�ត�វ�ន�កលបងចំនួន២េលក េដមបី�យត�ម�ពីគុណភពេដមបី

�បមូលព័ត៌មន។ េលកទី១ �ត�វ�ន�កលបងេ�យអនក��វ�ជវជមួយបុគគលិក 

កនុងអងគករជមួយគន  និងេលកទី២�ត�វ�ន�កលបងេ�យ�ក�មអនក�បមូលទិននន័យ 

ជមួយ�បជពលរដ� ែដលមន�ថ នភព�ប�ក់�បែហលនឹង�ក�មេគលេ� បនទ ប់

មកេធ�ករែកលំអរេឡងវញិនូវសំណួរមួយចំនួនេ�យកន់ែត�បេសរេឡង  និងងយ

យល់ស�មប់�បជពលរដ�េដមបី�បមូលព័ត៌មន។ 
 

៤. �រេ��ីសេរីសទ�ីំង 
 េខត�សទឹងែ�តង និងរតនគិរ ី មន�ពំ�បទល់ជប់គន េហយសថិតេនភូមិភគ 

��ន�ន�បេទសកមពុជ។ េ�យ�រែតគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី 

េស�នេ�កម២ នឹង�ត�វ�ងសង់េនកនុង�ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង  ដូេចនះឃំុ

ចំនូន៥  មនដូចជឃំុភ�ុក   ែ�សគរ    ��ត   និងកបលរមស   �ន�ស�កេស�ន 

េខត�សទឹងែ�តង និងឃំុែ�សអអងគង �ន�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី នឹង�ចទទួលរងផល

ប៉ះពល់េ�យ�ទ ល់ និងេ�យ�បេ�លេ�យ�រទំនប់េនះ។ ដូេចនះករសិក�

��វ�ជវ�នេ��សេរ សភូមិចំនួន១៤ ែដលសថិតេនឃំុទំងេនះមកេធ�ករសិក�

��វ�ជវ (សូមេមល��ង និងែផនទី�ងេ�កម)។  

 

��ងទី១- ភូមិ ឃំុែដល�នេ��សេរ សកនុងករសិក� 
 

េខត� សទងឹែ�តង  រតនគិរ ី

�ស�ក េស�ន កូនមំុ 

ឃំុ ��ត ែ�សគរ ភ�ុក កបលរមស ែ�សអអងគង 

ភូមិ 

១. ��ត ១. ែ�សគរមួយ ១.ភ�ុក ១. �កបី���ំ ១. ភូមិ ១ 

២. រពំត់ ២. ែ�សគរពីរ - ២. កបលរមស ២. ភូមិ ២ 

៣. �� យេរ�ង - - ៣. ែ�ស�សណុក ៣. ភូមិ ៣ 

៤. ខ�ច់ថមី - - ៤. �ចប់ - 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

��ងទី២- ចំនួនេប�ពលរែ�រែលេត��លនេេ�សេរ ស�មភូមិនីមួយៗ 

ល 
ឃំុ 

ភូមិ 

ចំនួនេគ��រសរបុ ចំនួនេគ��ររែលលនេេ�សេរ សកនុងករសិក� 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួនេបបនភូមិ 

េខត�សទឹងរេតង 

១ ឃំុ��ត ៧១៤ ៣៤ ១១៥ ៥.៤ ៤ 

១.១ ភូមិ��ត ៧២ ៣ ១២ ០.៦ ១ 

១.២ ភូមិរពំត់ ៥៦ ៣ ៩ ០.៤ ១ 

១.៣ ភូម�� យេរ�ង ២៧៦ ១៣ ៤៤ ២ ១ 

១.៤ ភូមិខ�ច់ថមី ៣១០ ១៥ ៥០ ២.៤ ១ 

២ ឃំុរ�សគរ ៣៤១ ១៦ ៥៥ ២.៦ ២ 

២.១ ភូមិរ�សគរមួយ ១៧៦ ៨ ២៨ ១.៣ ១ 

២.២ ភូមិរ�សគរពីរ ១៦៥ ៨ ២៧ ១.៣ ១ 

៣ ឃំុភ�ុក ១៨៨ ៩ ៣០ ១.៤ ១ 

៣.១ ភូមិភ�ុក ១៨៨ ៩ ៣០ ១.៤ ១ 

៤ ឃំុកបលរមស ៥០៦ ២៤ ៨២ ៣.៩ ៤ 

៤.១ ភូមិេកបីេ��ំ ១៩៥ ៩ ៣១ ១.៥ ១ 

៤.២ ភូមិកបលរមស ១២៨ ៦ ២១ ១ ១ 

៤.៣ ភូមិរ�ស�ស�ុក ១២៣ ៦ ២០ ០.៩ ១ 

៤.៤ ភូមិេចប់ ៦០ ៣ ១០ ០.៥ ១ 

េខត�រតនៈគិរ ី

៥ ឃំុរ�សសអង�ង  ៣៦១ ១៧ ៥៨ ២.៧ ៣ 

៥.១ ភូមិ១ ១០៥ ៥ ១៧ ០.៨ ១ 

៥.២ ភូមិ២ ១៣១ ៦ ២១ ១ ១ 

៥.៣ ភូមិ៣ ១២៥ ៦ ២០ ០.៩ ១ 

សរបុ ២១១០ ១០០% ៣៤០ ១៦% ១៤ 
 

(េបភពទិននន័យលនមកពីករចុ�េបមូលទិននន័យកត់េ��ទ ល់េ��មឃំុ និងភូមិនីមួយៗកនុងឆន ំ២០១១) 

  

៥. �រេ��ីសេរីសគំរ�ូ� ឬសំ�� 
 �មរបយករណ៍ជំេរ�ន�ន ំ២០០៨  បនបង� ញថ េខត�សទឹងែ�តង  និងេខត� 

រតនគិរ ីគឺជេខត�ែដលមនជនជតិេដមភគតិចរស់េ�េ�ចន។ េហតុេនះករសិក� 

ក៏បនរមួបញចូ ល�បជ�លរដ�ជនជតិេដមភគតិច និង�បជ�លរដ�ទូេ�ែដល�ច 

នឹងទទួលរងផលប៉ះពល់ េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន

េ�កម២។  េដមបីេ�យករេ�ជសេរ សចំនួនអនកតបសមភ សន៍កនុងករសិក�េនះមន

លកខណៈសថិតិវទិ���ស� និង�តឹម�ត�វែដល�ចតំ�ងេ�យ�បជ�លរដ�ទូទំង 

ភូមិបន ករសិក�បនគណ��មរបូមន�ដូចមនបង� ញកនុង�បអប់ខងេ�កម។   

 

 

របូមន�ៈ31 

 
 
 
 
 

* N កនុងករសិក�េនះតំ�ង��ចំនួន�គ��រសរបុែដលមនកនុង��ងទី២ខងេ�កម  

(េ�ជសេរ សមន ក់កនុងមួយ�គ��រេដមបីសមភ សន៍) 

 
ែផ�ក�មរបូមន�ខងេល  ចំនួន�បជ�លរដ�ែដល�ត�វបនេ�ជសេរ ស�មភូមិ

នីមួយៗដូចមនកនុង��ងខងេ�កម �ត�វបនកំណត់ស�មប់ករសមភ សន៍ៈ  
 

  

  

                                                            
31 Yamane Formula 1967 or http://edis.ifas.ufl.edu/pd006  (Searched website on March 20, 2011) 

n=N/1+Ne
2    

 n=២១១០/១+២១១០×(០.០៥)
២
= ៣៣៦ ≈៣៤០

n  = ចំនួនសំ�ក

N = ចំនួន�បជ�លរដ�សរបុ*

e = ក�មិតលំេអ�ង
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

��ងទី២- ចំនួនេប�ពលរែ�រែលេត��លនេេ�សេរ ស�មភូមិនីមួយៗ 

ល 
ឃំុ 

ភូមិ 

ចំនួនេគ��រសរបុ ចំនួនេគ��ររែលលនេេ�សេរ សកនុងករសិក� 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួនេបបនភូមិ 

េខត�សទឹងរេតង 

១ ឃំុ��ត ៧១៤ ៣៤ ១១៥ ៥.៤ ៤ 

១.១ ភូមិ��ត ៧២ ៣ ១២ ០.៦ ១ 

១.២ ភូមិរពំត់ ៥៦ ៣ ៩ ០.៤ ១ 

១.៣ ភូម�� យេរ�ង ២៧៦ ១៣ ៤៤ ២ ១ 

១.៤ ភូមិខ�ច់ថមី ៣១០ ១៥ ៥០ ២.៤ ១ 

២ ឃំុរ�សគរ ៣៤១ ១៦ ៥៥ ២.៦ ២ 

២.១ ភូមិរ�សគរមួយ ១៧៦ ៨ ២៨ ១.៣ ១ 

២.២ ភូមិរ�សគរពីរ ១៦៥ ៨ ២៧ ១.៣ ១ 

៣ ឃំុភ�ុក ១៨៨ ៩ ៣០ ១.៤ ១ 

៣.១ ភូមិភ�ុក ១៨៨ ៩ ៣០ ១.៤ ១ 

៤ ឃំុកបលរមស ៥០៦ ២៤ ៨២ ៣.៩ ៤ 

៤.១ ភូមិេកបីេ��ំ ១៩៥ ៩ ៣១ ១.៥ ១ 

៤.២ ភូមិកបលរមស ១២៨ ៦ ២១ ១ ១ 

៤.៣ ភូមិរ�ស�ស�ុក ១២៣ ៦ ២០ ០.៩ ១ 

៤.៤ ភូមិេចប់ ៦០ ៣ ១០ ០.៥ ១ 

េខត�រតនៈគិរ ី

៥ ឃំុរ�សសអង�ង  ៣៦១ ១៧ ៥៨ ២.៧ ៣ 

៥.១ ភូមិ១ ១០៥ ៥ ១៧ ០.៨ ១ 

៥.២ ភូមិ២ ១៣១ ៦ ២១ ១ ១ 

៥.៣ ភូមិ៣ ១២៥ ៦ ២០ ០.៩ ១ 

សរបុ ២១១០ ១០០% ៣៤០ ១៦% ១៤ 
 

(េបភពទិននន័យលនមកពីករចុ�េបមូលទិននន័យកត់េ��ទ ល់េ��មឃំុ និងភូមិនីមួយៗកនុងឆន ំ២០១១) 

  

៥. �រេ��ីសេរីសគំរ�ូ� ឬសំ�� 
 �មរបយករណ៍ជំេរ�ន�ន ំ២០០៨  បនបង� ញថ េខត�សទឹងែ�តង  និងេខត� 

រតនគិរ ីគឺជេខត�ែដលមនជនជតិេដមភគតិចរស់េ�េ�ចន។ េហតុេនះករសិក� 

ក៏បនរមួបញចូ ល�បជ�លរដ�ជនជតិេដមភគតិច និង�បជ�លរដ�ទូេ�ែដល�ច 

នឹងទទួលរងផលប៉ះពល់ េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន

េ�កម២។  េដមបីេ�យករេ�ជសេរ សចំនួនអនកតបសមភ សន៍កនុងករសិក�េនះមន

លកខណៈសថិតិវទិ���ស� និង�តឹម�ត�វែដល�ចតំ�ងេ�យ�បជ�លរដ�ទូទំង 

ភូមិបន ករសិក�បនគណ��មរបូមន�ដូចមនបង� ញកនុង�បអប់ខងេ�កម។   

 

 

របូមន�ៈ31 

 
 
 
 
 

* N កនុងករសិក�េនះតំ�ង��ចំនួន�គ��រសរបុែដលមនកនុង��ងទី២ខងេ�កម  

(េ�ជសេរ សមន ក់កនុងមួយ�គ��រេដមបីសមភ សន៍) 

 
ែផ�ក�មរបូមន�ខងេល  ចំនួន�បជ�លរដ�ែដល�ត�វបនេ�ជសេរ ស�មភូមិ

នីមួយៗដូចមនកនុង��ងខងេ�កម �ត�វបនកំណត់ស�មប់ករសមភ សន៍ៈ  
 

  

  

                                                            
31 Yamane Formula 1967 or http://edis.ifas.ufl.edu/pd006  (Searched website on March 20, 2011) 

n=N/1+Ne
2    

 n=២១១០/១+២១១០×(០.០៥)
២
= ៣៣៦ ≈៣៤០

n  = ចំនួនសំ�ក

N = ចំនួន�បជ�លរដ�សរបុ*

e = ក�មិតលំេអ�ង
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

របស់�បជពលរដ�  និងករយល់ដឹងអំពីព័ត៌មនៃនផលប៉ះពល់របស់គេ�មង 

សំណង និងករ�ំងទីលំេនថមី។  

 ព័ត៌មនៃនករសិក�េនះនឹងតំ�ងេ�យសេម�ង  និងករ�ព�យបរមភរបស់

�បជពលរដ�ទូទំង១៤ភូមិ ែដល�ចនឹងទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង

�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�  ែដលបនបង� ញខងេល  បុ៉ែន�ករ

សិក�េនះមិន�ចតំ�ងេ�យករណីករ�ងសង់ទំនប់ ឬករសិក���វ�ជវ

េផ�ងេទ�តទូទំង�បេទសេឡយ។  ព័ត៌មនែដលបនបង� ញកនុងរបយករណ៍េនះ

ជព័ត៌មនមូល�� នស�មប់ជគំនិត  និងករពិ�រ�របស់ម�ជនទូេទកនុងករ

គិតគូរពីដំេ�ះ��យ   ក៏ដូចជរះិរកវធីិ��ស��ែដលមន�បសិទធភពេដមបី

េ�យករអភិវ�� េគចផុតពីផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេទេល�បជពលរដ�ទូេទកនុង

�ទង់�ទយធំ។ 

 ករសិក�េនះមិនបនបង� ញពីេគលជំហរ�ប�ំងនឹង�ជរ�� ភិបល  ឬ  

គណ�បក�នេ�បយ�មួយេឡយ  ែត�ជករសិក�មួយេ�យ�ក�ជ�កនុង

េគលបំណងបង� ញនូវអ�ីែដលជព័ត៌មនជក់ែស�ង ែដល�បជពលរដ�បនបង� ញ 

ក៏ដូចជសំណូមពរេដមបីេ�យអងគករសងគមសីុវលិ រ�� ភិបល  ក៏ដូចជមច ស់ជំនួយ

េផ�ង�ទទួលបនព័ត៌មន ឬបនឮពីកង�ល់នន និងចូលរមួកត់បនថយភព�កី�ក 

ព�ងឹងករអភិវ���បកបេ�យនិរន�រភព េដមបីេ�យ�បេទសកមពុជកន់ែតរកីចំេរ ន

េឡងកនុង�ថ នភពសន�ិភព។ 
 
 

៨. ករសិ����ី���រ 
 �ក�រ��វ�ជវ និង�ក�រសំខន់�ជេ�ចនែដលពក់ព័នធនឹង�ប�នបទ 

�ត�វបនសិក�ស�មប់ករសិក���វ�ជវេនះ  េហយ�ក�រទំងេនះមន�បភព

ពីអងគករកនុង�ស�ក  អងគករអន�រជតិ  និង�ថ ប័ន�ជរ�� ភិបលនន។  េលសពីេនះ

ព័ត៌មន  និងទិននន័យមួយចំនួនែដលជទិននន័យបនទ ប់បន�ំទក់ទងនឹង�ប�នបទ

�មរយ�អតថបទ��វ�ជវ និង�រព័ត៌មនេផ�ង�ែដលេលកយកមកេ�បជ 

�ក�រេ�ងកនុងករសិក�េនះេដមបីេផទ�ង�ទ ត់ទិននន័យ  និងបញជ ក់បែនថម ក៏�ត�វ

បន�បមូលពី�បព័នធេគហទំព័រេផ�ង�ផងែដរ។ 

��ងទី៣-�ក�មេគលេ�ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�  

���មេគលេ�  ចំនួន 

១. ករសមភ សន៍ពក់ក�� លទំរង់ករ�មផទះ ៣១៥ នក់ 

២. ករសមភ សន៍បុគគលសំខន់ (�ប�ន�ូមិ/អនុ�ប�ន�ូមិ) ១៣ នក់  

៣. ករពិភក��ក�ម ៥ �ក�ម x ៥នក់ (២៥នក់) 

សរបុ  ៣៥៣ នក់ 

 

៦. ករ����ិនននយ័ 
ករសិក�េនះេ�បវធីិ��ស�រមួគន ទំងែបបគុណភព  និងែបបបរមិណេដមបី

ទទួលបនព័ត៌មនជតួេលខ និងព័ត៌មនសីុជំេ�ទក់ទងនឹង�ប�នបទ។  ព័ត៌មន

ែបបគុណភពែដលបនទទួលពីករពិភក��ក�ម ករសមភ សន៍បុគគលសំខន់  និង 

ករសមភ សន៍�គ��រ�មផទះ �ត�វបន�យបញចូ លេទកនុង�បព័នធកំុពយូទ័រ។ បនទ ប់មក

ព័ត៌មនទំងេនះ�ត�វបនេធ�ចំ�ត់ថន ក់វភិគ  និងសរេសរជរបយករណ៍�ម

ែបបពិព័ណ៌នព័ត៌មនលំអិត ពិេសសបង� ញពីទស�ន�  �រមមណ៍  និងករយល់ដឹង

របស់អនកតបសមភ សន៍។  ចំែណកព័ត៌មនែបបបរមិណ�ត�វបន�ក់កូដ បញជូ ល

ទិននន័យ�មកមមវធីិ  SPSS  Data  Entry Builder  និងវភិគ�មកមមវធីិ  SPSS  �ម 

ែបបបរមិណ េ�យេរ�បចំជ�កហ�ិក ��ង និងគំនូសទិននន័យេផ�ងៗ�មកមមវធីិ 

Microsoft Office Excel។ ទំងព័ត៌មនែបបបរមិណ  និងគុណភព�ត�វបនេលក

យកមកព័ណ៌នកនុងរបយករណ៍េនះ េ�យមនករដក�សង់ឃ�   ឬពកយេពជន៍

ែដលសំខន់ៗមកបញជ ក់បែនថមផងែដរ។ 
 

៧. ����� និងែដនកណំតៃ់នករសិក� 
 េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  មនវ�ិល

ភពប៉ះពល់េទេលេខត�សទឹងែ�តង និងរតនគិរ ីដូេចនះករសិក�េ�� តសំខន់េទេល

�បជពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង េហយនឹង�ត�វប�ូរ

ទីលំេនថមី។  ជពិេសសេទ�តេនះ  ករសិក�េ�� តសំខន់េទេលជីវភពបចចុបបនន
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

របស់�បជពលរដ�  និងករយល់ដឹងអំពីព័ត៌មនៃនផលប៉ះពល់របស់គេ�មង 

សំណង និងករ�ំងទីលំេនថមី។  

 ព័ត៌មនៃនករសិក�េនះនឹងតំ�ងេ�យសេម�ង  និងករ�ព�យបរមភរបស់

�បជពលរដ�ទូទំង១៤ភូមិ ែដល�ចនឹងទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង

�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�  ែដលបនបង� ញខងេល  បុ៉ែន�ករ

សិក�េនះមិន�ចតំ�ងេ�យករណីករ�ងសង់ទំនប់ ឬករសិក���វ�ជវ

េផ�ងេទ�តទូទំង�បេទសេឡយ។  ព័ត៌មនែដលបនបង� ញកនុងរបយករណ៍េនះ

ជព័ត៌មនមូល�� នស�មប់ជគំនិត  និងករពិ�រ�របស់ម�ជនទូេទកនុងករ

គិតគូរពីដំេ�ះ��យ   ក៏ដូចជរះិរកវធីិ��ស��ែដលមន�បសិទធភពេដមបី

េ�យករអភិវ�� េគចផុតពីផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេទេល�បជពលរដ�ទូេទកនុង

�ទង់�ទយធំ។ 

 ករសិក�េនះមិនបនបង� ញពីេគលជំហរ�ប�ំងនឹង�ជរ�� ភិបល  ឬ  

គណ�បក�នេ�បយ�មួយេឡយ  ែត�ជករសិក�មួយេ�យ�ក�ជ�កនុង

េគលបំណងបង� ញនូវអ�ីែដលជព័ត៌មនជក់ែស�ង ែដល�បជពលរដ�បនបង� ញ 

ក៏ដូចជសំណូមពរេដមបីេ�យអងគករសងគមសីុវលិ រ�� ភិបល  ក៏ដូចជមច ស់ជំនួយ

េផ�ង�ទទួលបនព័ត៌មន ឬបនឮពីកង�ល់នន និងចូលរមួកត់បនថយភព�កី�ក 

ព�ងឹងករអភិវ���បកបេ�យនិរន�រភព េដមបីេ�យ�បេទសកមពុជកន់ែតរកីចំេរ ន

េឡងកនុង�ថ នភពសន�ិភព។ 
 
 

៨. ករសិ����ី���រ 
 �ក�រ��វ�ជវ និង�ក�រសំខន់�ជេ�ចនែដលពក់ព័នធនឹង�ប�នបទ 

�ត�វបនសិក�ស�មប់ករសិក���វ�ជវេនះ  េហយ�ក�រទំងេនះមន�បភព

ពីអងគករកនុង�ស�ក  អងគករអន�រជតិ  និង�ថ ប័ន�ជរ�� ភិបលនន។  េលសពីេនះ

ព័ត៌មន  និងទិននន័យមួយចំនួនែដលជទិននន័យបនទ ប់បន�ំទក់ទងនឹង�ប�នបទ

�មរយ�អតថបទ��វ�ជវ និង�រព័ត៌មនេផ�ង�ែដលេលកយកមកេ�បជ 

�ក�រេ�ងកនុងករសិក�េនះេដមបីេផទ�ង�ទ ត់ទិននន័យ  និងបញជ ក់បែនថម ក៏�ត�វ

បន�បមូលពី�បព័នធេគហទំព័រេផ�ង�ផងែដរ។ 

��ងទី៣-�ក�មេគលេ�ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�  

���មេគលេ�  ចំនួន 

១. ករសមភ សន៍ពក់ក�� លទំរង់ករ�មផទះ ៣១៥ នក់ 

២. ករសមភ សន៍បុគគលសំខន់ (�ប�ន�ូមិ/អនុ�ប�ន�ូមិ) ១៣ នក់  

៣. ករពិភក��ក�ម ៥ �ក�ម x ៥នក់ (២៥នក់) 

សរបុ  ៣៥៣ នក់ 

 

៦. ករ����ិនននយ័ 
ករសិក�េនះេ�បវធីិ��ស�រមួគន ទំងែបបគុណភព  និងែបបបរមិណេដមបី

ទទួលបនព័ត៌មនជតួេលខ និងព័ត៌មនសីុជំេ�ទក់ទងនឹង�ប�នបទ។  ព័ត៌មន

ែបបគុណភពែដលបនទទួលពីករពិភក��ក�ម ករសមភ សន៍បុគគលសំខន់  និង 

ករសមភ សន៍�គ��រ�មផទះ �ត�វបន�យបញចូ លេទកនុង�បព័នធកំុពយូទ័រ។ បនទ ប់មក

ព័ត៌មនទំងេនះ�ត�វបនេធ�ចំ�ត់ថន ក់វភិគ  និងសរេសរជរបយករណ៍�ម

ែបបពិព័ណ៌នព័ត៌មនលំអិត ពិេសសបង� ញពីទស�ន�  �រមមណ៍  និងករយល់ដឹង

របស់អនកតបសមភ សន៍។  ចំែណកព័ត៌មនែបបបរមិណ�ត�វបន�ក់កូដ បញជូ ល

ទិននន័យ�មកមមវធីិ  SPSS  Data  Entry Builder  និងវភិគ�មកមមវធីិ  SPSS  �ម 

ែបបបរមិណ េ�យេរ�បចំជ�កហ�ិក ��ង និងគំនូសទិននន័យេផ�ងៗ�មកមមវធីិ 

Microsoft Office Excel។ ទំងព័ត៌មនែបបបរមិណ  និងគុណភព�ត�វបនេលក

យកមកព័ណ៌នកនុងរបយករណ៍េនះ េ�យមនករដក�សង់ឃ�   ឬពកយេពជន៍

ែដលសំខន់ៗមកបញជ ក់បែនថមផងែដរ។ 
 

៧. ����� និងែដនកណំតៃ់នករសិក� 
 េ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  មនវ�ិល

ភពប៉ះពល់េទេលេខត�សទឹងែ�តង និងរតនគិរ ីដូេចនះករសិក�េ�� តសំខន់េទេល

�បជពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង េហយនឹង�ត�វប�ូរ

ទីលំេនថមី។  ជពិេសសេទ�តេនះ  ករសិក�េ�� តសំខន់េទេលជីវភពបចចុបបនន
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ជំពកូទី៣- លទធ�ល���������� 
 

លកខ��������� 
 

១. ជ��� 
�មរយ��រសមភ សន៍�ម�គ��រេគលេ��នប�� ញថ   កនុងចំេ�ម

េម�គ��រទំងអស់  មនជនជតិែខមរ៧០%    ជនជតិ��២០%     ជនជតិពនង៦% 

ជនជតិ�គឹង២%  និងជនជតិេ��២%។  ចំេពះជនជតិេ��ត�ម  និងជនជតិ

ទំពួនមនតិចជងេគមិនដល់មួយភគរយផង  គឺ�តឹមែត០.៦%បុ៉េ�� ះ ស�មប់ជន

ជតិទំងពីរេនះ។ េហតុផលមួយ ែដលសមម�តដ៏ធំៃនជនជតិសំខន់ពីររស់េន

�យ�ំគន  ពិេសសជនជតិ�� និងែខមរ េ�យ�រែតតំបន់សិក�ភគេ�ចនសថិត

េនជិត�ពំែដន�បេទស��។ (សូមេមល��ហ�ិកទី១) 

�មរយ��រសមភ សន៍ជមួយ�ប�នភូមិ  និងអនុ�ប�នភូមិ  េឃញថេន

ភូមិ��ត  �� យេរ�ង  និងខ�ច់ថមី  កនុងឃំុ��ត  �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង 

និងភូមិ១  ភូមិ២  និងភូមិ៣  កនុងឃំុែ�សអ�ងកង  �ស�កកូនមំុេខត�រតនគិរ ី មន�បជ

ពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិែខមរ។  ចំែណកភូមិែ�សគរមួយ និងែ�សគរពីរ កនុងឃំុ

ែ�សគរ   ភូមិភ�ុក   កនុងឃំុភ�ុក   និងភូមិ�កបី�ជ�ំ  កនុងឃំុកបលរមស  សថិតកនុង�ស�ក

េស�ន េខត�សទឹងែ�តង  �បជពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិ��។ ចំេពះភូមិកបល

រមស កនុងឃំុកបលរមស �បជពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិពនង  ភូមិរពំត់  កនុងឃំុ

��ត �បជពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិ�គឹង និងភូមិ�ចប់  កនុងឃំុកបល

រមស �បជពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិេ��។ 

  

៩.
 េគ

ល
គំន

ិតៃ
នក

រស
ិ��

 

 

                                  

ផល
ប ៉ះ

ពា
ល់

 
ល

ក្ខខ
ណ្

ឌក្
ណ្

ត់ន
ៃជី

វភា
ពរ

ស់
នៅ

 

ទំន
ប់វា

រអី
គ្គិស

នីស
ស
សា
នស
រោ
ម២

: 
សា
ានភា

ពជ
ីវភា

ពប
ច្ចុប
្បន
នរប
ស
់រប
ជា
ពល

រដ្
ឋមូល

ដ្ឋ
ាន 

គន
រោ

ងសា
ងស

ង់ទំ
ៃប់

វារ
អីគ

គិស
ៃី 

សា
ាៃ
ភា

ពន
ៃភា

ព 
រក្

រក្
 

រក្
រក្

ខ្ល
ំង 

រក្
រក្

 

មធ្
យម

/នផ
េង

ៗ 

ធ្ៃ
ធា

ៃជី
វភា

ព 

ធ្ៃ
ធា

ៃម
ៃុស

េ 

ធ្ៃ
ធា

ៃន
េ

ដ្ឋា
 

រច
នា

ស
មព័ៃ

ធរបូ
វៃ័

ត 

ធ្ៃ
ធា

ៃេិ
រញ្

ញវត
ា ុ 

ធ្ៃ
ធា

ៃស
ងគម

 

ធ្ៃ
ធា

ៃប
រសា

ាៃ
 

សា
ាៃ
ភា

ពរ
បជា

 
សា

ស្រស
ត 

ជៃ
ជា

តិ 
ៃិង

ភា
សា

 

ទំេំ
រគ

ួសា
រ 

នម
រគ

ួសា
រ 

ឯក្
សា

រផ
ល ូវច

ាប់
 

គន
រោ

ងសា
ងស

ង់ 

រប
ភព

ព័ត៌
ោ

ៃ 

ព័ត៌
ោ

ៃដ
ែល

ទទួ
ល

បា
ៃ 

 អនក្
ដែ

ល
ពា

ក្ព័
ៃធក្

ន ុង
ក្រ

មិត
ស

េ
គម

ៃ៍ 

សំ
ណ្

ង 

រប
ភព

ព័ត៌
ោ

ៃ 
 ព័ត៌

ោ
ៃដ

ែល
ទទួ

ល
បា

ៃ 
 អនក្

ដែ
ល

ពា
ក្ព័

ៃធក្
ន ុង

ក្រ
មិត

ស
េ

គម
ៃ៍ 

កា
រតំ

ងទី
លំ

នៅ
ថ្មី 

រប
ភព

ព័ត៌
ោ

ៃ 
 ព័ត៌

ោ
ៃដ

ែល
ទទួ

ល
បា

ៃ 
 អនក្

ដែ
ល

ពា
ក្ព័

ៃធក្
ន ុង

ក្រ
មិត

ស
េ

គម
ៃ៍ 

ទស
េៃ

ៈអំ
ពីកា

រ
តំ

ងទី
លំ

នៅ
ថ្មី 

កា
រយ

ល់
ែឹង

 ៃិ
ង 

ទស
េៃ
ៈអំ

ពីផ
ល

ប ៉ះ
ពា
ល់

 

នស
ែាក្

ចច 
 

ស
ងគម

 

 

បរ
សា

ាៃ
 

 

ទស
េៃ

ៈអំ
ពី 

សំ
ណ្

ង 
ទស

េៃ
ៈអំ

ពី 
គន

រោ
ង 
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ជំពកូទី៣- លទធ�ល���������� 
 

លកខ��������� 
 

១. ជ��� 
�មរយ��រសមភ សន៍�ម�គ��រេគលេ��នប�� ញថ   កនុងចំេ�ម

េម�គ��រទំងអស់  មនជនជតិែខមរ៧០%    ជនជតិ��២០%     ជនជតិពនង៦% 

ជនជតិ�គឹង២%  និងជនជតិេ��២%។  ចំេពះជនជតិេ��ត�ម  និងជនជតិ

ទំពួនមនតិចជងេគមិនដល់មួយភគរយផង  គឺ�តឹមែត០.៦%បុ៉េ�� ះ ស�មប់ជន

ជតិទំងពីរេនះ។ េហតុផលមួយ ែដលសមម�តដ៏ធំៃនជនជតិសំខន់ពីររស់េន

�យ�ំគន  ពិេសសជនជតិ�� និងែខមរ េ�យ�រែតតំបន់សិក�ភគេ�ចនសថិត

េនជិត�ពំែដន�បេទស��។ (សូមេមល��ហ�ិកទី១) 

�មរយ��រសមភ សន៍ជមួយ�ប�នភូមិ  និងអនុ�ប�នភូមិ  េឃញថេន

ភូមិ��ត  �� យេរ�ង  និងខ�ច់ថមី  កនុងឃំុ��ត  �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង 

និងភូមិ១  ភូមិ២  និងភូមិ៣  កនុងឃំុែ�សអ�ងកង  �ស�កកូនមំុេខត�រតនគិរ ី មន�បជ

ពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិែខមរ។  ចំែណកភូមិែ�សគរមួយ និងែ�សគរពីរ កនុងឃំុ

ែ�សគរ   ភូមិភ�ុក   កនុងឃំុភ�ុក   និងភូមិ�កបី�ជ�ំ  កនុងឃំុកបលរមស  សថិតកនុង�ស�ក

េស�ន េខត�សទឹងែ�តង  �បជពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិ��។ ចំេពះភូមិកបល

រមស កនុងឃំុកបលរមស �បជពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិពនង  ភូមិរពំត់  កនុងឃំុ

��ត �បជពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិ�គឹង និងភូមិ�ចប់  កនុងឃំុកបល

រមស �បជពលរដ�ភគេ�ចនជជនជតិេ��។ 

  

ជំពូកទី៣- លទ្ធផលនេការសេេវជេេវ
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

៣. ������� 
�មរយៈករសិក�អំពីេសដ�កិចចសងគមឆន ំ២០០៩ បនបង� ញថ េម�គ��រ

�គេ�ចនគឺជបុរស េហយេម�គ��រជ�ស�ីមនតិចតួចបំផុតេនតំបន់ជនបទ។ 32     

ដូចគន េនះែដរ  កនុងចំេ�ម�គ��រេគលេ�ែដលចូលរមួកនុងករសិក��ំង៣១៥

�គ��រ  មនបុរសជេម�គ��រេ�ចនជង�ស�ី  ែដលកនុងេនះេម�គ��រជបុរសមន 

៨៧%  �ណៈេពលែដលេម�គ��រជ�ស�ីមន�តឹមែត១៣%បុ៉េ�� ះ។  អ�ីែដលគួរ

េ�យកត់សមគ ល់េនះគឺ  កនុងចំេ�ម១៣%ែដលជ�ស�ីេម�គ��រ មន៨%ជ�ស�ី

េមម៉យ។  
 

៤. ទំហំ����� 
កររស់េនរបស់�បជពលរដ�េន�មតំបន់សិក�េនះ េនមនលកខណៈជ 

�គ��រធំៗ ែដលមនសមជិកជេ�ចនរស់េន�យ�ំគន ដូចជជីដូនជី�  ឪពុក 

ម� យ កូន កូន�ប�រ  និងេចរស់េនមូលផ�ុំរមួគន បេងកតបនជ�គ��រធំ  េហយ 

�គ��រ��ះេទ�តមនឪពុកម ម� យមីង  និងកមួយរស់េនជមួយផងែដរ។  ជមធយម 

កនុងមួយ�គ��រមនសមជិកចំនួន៥,៥៨នក់  (�បែហល�នក់)  េហយ�គ��រ�គ

េ�ចន�បមណ�៧.៩% មនចំនួនសមជិកពី ៥-៩នក់។ (សូមេមល�កហ�ិកទី២) 

                                                            
32 វទិ��ថ នជតិសថិតិ�ន�កសួងែផនករ «ករសិក�ពីេសដ�កិចចសងគមឆន ំ២០០៩» 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

៣. ������� 
�មរយៈករសិក�អំពីេសដ�កិចចសងគមឆន ំ២០០៩ បនបង� ញថ េម�គ��រ

�គេ�ចនគឺជបុរស េហយេម�គ��រជ�ស�ីមនតិចតួចបំផុតេនតំបន់ជនបទ។ 32     

ដូចគន េនះែដរ  កនុងចំេ�ម�គ��រេគលេ�ែដលចូលរមួកនុងករសិក��ំង៣១៥

�គ��រ  មនបុរសជេម�គ��រេ�ចនជង�ស�ី  ែដលកនុងេនះេម�គ��រជបុរសមន 

៨៧%  �ណៈេពលែដលេម�គ��រជ�ស�ីមន�តឹមែត១៣%បុ៉េ�� ះ។  អ�ីែដលគួរ

េ�យកត់សមគ ល់េនះគឺ  កនុងចំេ�ម១៣%ែដលជ�ស�ីេម�គ��រ មន៨%ជ�ស�ី

េមម៉យ។  
 

៤. ទំហំ����� 
កររស់េនរបស់�បជពលរដ�េន�មតំបន់សិក�េនះ េនមនលកខណៈជ 

�គ��រធំៗ ែដលមនសមជិកជេ�ចនរស់េន�យ�ំគន ដូចជជីដូនជី�  ឪពុក 

ម� យ កូន កូន�ប�រ  និងេចរស់េនមូលផ�ុំរមួគន បេងកតបនជ�គ��រធំ  េហយ 

�គ��រ��ះេទ�តមនឪពុកម ម� យមីង  និងកមួយរស់េនជមួយផងែដរ។  ជមធយម 

កនុងមួយ�គ��រមនសមជិកចំនួន៥,៥៨នក់  (�បែហល�នក់)  េហយ�គ��រ�គ

េ�ចន�បមណ�៧.៩% មនចំនួនសមជិកពី ៥-៩នក់។ (សូមេមល�កហ�ិកទី២) 

                                                            
32 វទិ��ថ នជតិសថិតិ�ន�កសួងែផនករ «ករសិក�ពីេសដ�កិចចសងគមឆន ំ២០០៩» 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

របស់ខ�ួនេនេឡយេ�យករជប់រវល់េនែ�សចំករ  និងមួយចំនួនបនេធ�បត់  ឬ 

មិនចំថបនទុកទកករទំងេនះេនកែន�ង�េនកំឡុងេពលសមភ សន៍។ កររក

េឃញេនះ  �ត�វបនបញជ ក់ថ�តឹម�ត�វេ�យ�ប�នភូមិ  ឬអនុ�ប�នភូមិែដលមន 

ភរកិចចស�មបស�ម�លេ�យ�បជពលរដ�កនុងភូមិរបស់ខ�ួនទទួលបនអត�សញញ ណ 

កមម។ ភព�ប�ុយ�បថនជេ�ចន �ចនឹងេកតេឡងទក់ទងនឹងករបត់បង់ភពជ

កមមសិទធិេលដីលំេន�� ន  េ�យករករយល់ដឹងពីករ�សំខន់ៃនពកយសំុកន់

កប់ដីជផ�ូវករមិនទន់ចបស់�ស់។ (សូមេមល��ងទី ៤) 
 

��ងទី៤-  �បេភទទកករផ�ូវចបប់កនុង�គ�ករ 
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នមនេស�វេភ

ខកខនមិនបន

សមជិក ១-៤នក់

៩១
២៨

ភគរយ

�គ��រ

����� (ឬឯ
សំខន់ៃនករម

មអនកផ�ល់ករស

មនឯក�រប

ញញ ណជេ�ចន

នេ�ចនជងេគ

�បស់ដីធ�ី(បងក

លក់-ទិញ ែ

�ង មិនែម

លកំពុង�ំងទី

�បមណជមួយ

សញជ តិែខមរ េហ

ភ�គ��រ។  េទ

នក�ងឯក�

សមជិក ៥

២១៤

៨.៩

ឯក���ណ
មនឯក�រ�ទ

សមភ សន៍មនល

ញជ ក់អត�សញញ

រមួមនអត�ស

េបេ�ប�បេធ�ប

ន់ៃដទទួល�គ

ដល�បជពល

នជបចច័យល�ស

ទលំេនកនុងតំប

យភគបួន ៃនអ

ហយេ�ចនជង

ទះជយ៉ង�

�រផ�ូវចបប់ស�

៥-៩នក់ សម

៤

៦៧.៩

ណប)  
ល់ខ�ួន េដម

លកខណ�ច�ម�ះ

ញណ�គប់��ន

សញញ ណប័ណ�

បេទនឹងេស�វ

�ល់សិទធិកន់ក

លរដ�បនបង� ញ

ស�មប់�បជព

ន់ៃនករសិក�

អនកែដលផ�ល់ក

មួយភគបួន 

�ក៏េ�យ  េន

�មប់សមគ ល់អ

មជិក ១០-១៤នក់

១០ ៣.២

 

មបីបញជ ក់អត� 

  េ�យ�រ

ន់េនេឡយ។ 

ណ�សញជ តិែខមរ 

វេភ�ន ក់េន

កប់ដី)  �តឹម

ញកំឡុងេពល 

ពលរដ�េឡយ 

�េនះ។ ករ

ករសមភ សន៍ 

 ៃនអនកផ�ល់

នមន�គ��រ

អត�សញញ ណ 

២
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របស់ខ�ួនេនេឡយេ�យករជប់រវល់េនែ�សចំករ  និងមួយចំនួនបនេធ�បត់  ឬ 

មិនចំថបនទុកទកករទំងេនះេនកែន�ង�េនកំឡុងេពលសមភ សន៍។ កររក

េឃញេនះ  �ត�វបនបញជ ក់ថ�តឹម�ត�វេ�យ�ប�នភូមិ  ឬអនុ�ប�នភូមិែដលមន 

ភរកិចចស�មបស�ម�លេ�យ�បជពលរដ�កនុងភូមិរបស់ខ�ួនទទួលបនអត�សញញ ណ 

កមម។ ភព�ប�ុយ�បថនជេ�ចន �ចនឹងេកតេឡងទក់ទងនឹងករបត់បង់ភពជ

កមមសិទធិេលដីលំេន�� ន  េ�យករករយល់ដឹងពីករ�សំខន់ៃនពកយសំុកន់

កប់ដីជផ�ូវករមិនទន់ចបស់�ស់។ (សូមេមល��ងទី ៤) 
 

��ងទី៤-  �បេភទទកករផ�ូវចបប់កនុង�គ�ករ 
 

�បេភទទកករផ�ូវចបប់ 
មន គម ន 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 

អត�សញញ ណប័ណ�សញជ តិែខមរ ២៤០ ៧៦ ៧៥ ២៤ 

េស�វេ��គ�ករ  ២០០ ៦៣ ១១៥ ៣៧ 

េស�វេ�កន ក់េន  ៩៨ ៣១ ២១៧ ៦៩ 

ពកយេសនសំុកន់កប់េ�ប�បស់ដីធ�ី ៣៨ ១២ ២៧៧ ៨៨ 
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៥
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២៨
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�គ��រ
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�ង មិនែម

លកំពុង�ំងទី

�បមណជមួយ

សញជ តិែខមរ េហ

ភ�គ��រ។  េទ

នក�ងឯក�

សមជិក ៥

២១៤

៨.៩

ឯក���ណ
មនឯក�រ�ទ

សមភ សន៍មនល

ញជ ក់អត�សញញ

រមួមនអត�ស

េបេ�ប�បេធ�ប

ន់ៃដទទួល�គ

ដល�បជពល

នជបចច័យល�ស

ទលំេនកនុងតំប

យភគបួន ៃនអ

ហយេ�ចនជង

ទះជយ៉ង�

�រផ�ូវចបប់ស�

៥-៩នក់ សម

៤

៦៧.៩

ណប)  
ល់ខ�ួន េដម

លកខណ�ច�ម�ះ

ញណ�គប់��ន

សញញ ណប័ណ�

បេទនឹងេស�វ

�ល់សិទធិកន់ក

លរដ�បនបង� ញ

ស�មប់�បជព

ន់ៃនករសិក�

អនកែដលផ�ល់ក

មួយភគបួន 

�ក៏េ�យ  េន

�មប់សមគ ល់អ

មជិក ១០-១៤នក់

១០ ៣.២

 

មបីបញជ ក់អត� 

  េ�យ�រ

ន់េនេឡយ។ 

ណ�សញជ តិែខមរ 

វេភ�ន ក់េន

កប់ដី)  �តឹម

ញកំឡុងេពល 

ពលរដ�េឡយ 

�េនះ។ ករ

ករសមភ សន៍ 

 ៃនអនកផ�ល់
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២
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១០.១០%  ថន ក់វទិយល័យមន៤.៤០% និងអនកែដលមិនធ� ប់បនចូលេរ�នេ�ះ

មន៣៣.៦០%។  ទំងេនះ�ចប�ជ ក់បនថ ចំេណះដឹង និងករសំេរចចិត�េផ�ង�

កនុង�គ��រ�ចជកង�ល់ស�មប់�គ��រមួយចំនួន។ 

�មរយ�ករសិក�េនះ �ស�ីែដលជេម�គ��រទំង១៣% កនុងចំេ�មអនក 

ផ�ល់ករសមភ សន៍  មនែត៦.៣០% បនេរ�នេេថន ក់បឋមសិក�  ចំែណក៦.៣០% 

េទ�ត គឺមិនែដលបនចូលេរ�នេេ��ទល់ែតេ�ះ។ ចំែណក៨៧%ែដលជ 

បុរសេម�គ��រមន៤៤.១០% បនចូលេរ�នេេថន ក់បឋមសិក�   មន៣១%បន 

ចូលេរ�នេេថន ក់អនុវទិយល័យ  ១៣%េរ�នបន�តឹមថន ក់វទិយល័យ   ៤%េទ�តបន 

ចូលេរ�នេេវត�  និងគួរេ�យកត់សមគ ល់មន២៧%  គឺមិនែដលបនចូលេរ�ន 

េ�ះ។  (សូមេមល��ងទី៥) 

 

��ងទី៥- ករអប់ររំបស់េម�គ��រ 

 

េ�ប�បេ��បរ�ងករអប់ររំបស់េម�គ��រជបុរស          និងេម�គ��រជ�ស�ី

តួេលខបង� ញថ  េម�គ��រជ�ស�ីទទួលបនករអប់រតិំចជងបុរស  ពីេ��ះ�ស�ី

�បមណ៤៧.៦%  ៃន�ស�ីជេម�គ��រទំងអស់មិនបនទទួលករអប់រ ំ ឬចូលេរ�ន

ទល់ែតេ�ះ  ែតេម�គ��រជបុរសវញិមនអ���បមណ៣១.៥% បុ៉េ�� ះ ែដល

មិនបនទទួលករអប់រ ំឬចូលេរ�ន។  �មរយ�ករេ�ប�បេ��បេនះបនបង� ញពី 

គំ�តខុសគន �បមណ១៦%  ៃនករទទួលបនករអប់ររំ�ងបុរស និង�ស�ីជេម

ករអប់រ ំ បឋមសិក� អនុវទិយល័យ វទិយល័យ េរ�នេេវត� មិនែដលបនេរ�ន សរបុ 

�សី� 
២០ ១ ១ ០ ២០ ៤២ 

៦.៣០% ០.៣០% ០.៣០% ០.០០% ៦.៣០% ១៣.៣០% 

បុរស 
១៣៩ ៣១ ១៣ ៤ ៨៦ ២៧៣ 

៤៤.១០% ៩.៨០% ៤.១០% ១.៣០% ២៧.៣០% ៨៦.៧០% 

សរបុ 
១៥៩ ៣២ ១៤ ៤ ១០៦ ៣១៥ 

៥០.៤០% ១០.១០% ៤.៤០% ១.៣០% ៣៣.៦០% ១០០% 

 
 

ធនធនជវីភព 
 

ធតសុំខន់ៗ ៃនធនធនជីវភព 
 ធនធនជីវ���ត�វបនែបងែចកជ៥សំខន់ៗគឺ ធនធនមនុស� ធនធន 

េហ�� រចនសមព័នធរបូវន័� ធនធនហិរញញវតថុ ធនធនធមមជតិ  និងធនធនសងគម។33 

ធនធនទំងេនះ មិន�តឹមែតមនទំនក់ទំនងគន េនះេទ  ែត�គឺជត�ម�វករចំបច់

ស�មប់ជីវ���បចំៃថងរបស់មនុស�មន ក់ៗ។ 
 

ធនធនមនុស�  

 

 

   ធនធនសងគម            ធនធនធមមជតិ  

 

 

 

ធនធនេហ�� រចនសមព័នធរបូវន័�                                        ធនធនហិរញញវតថុ  

 
 

១. ធនធនមនសុ� 
 

១.១. ករអប់រ ំ

១.១.១. ករអប់ររំបស់េម�គ��រ 

េម�គ��រែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�     ជមធ�មបនេរ�ន�តឹមថន ក់ទី៣ 

(បឋមសិក�) បុ៉េ�� ះ។ កនុងេនះ េម�គ��រែដលទទួលបនករអប់រេំនថន ក់ 

បឋមសិក�មន�គរយ�ពស់ជងេគ គឺរហូតដល់៥០.៤០% ថន ក់អនុវទិយល័យមន

                                                            
33 Oliver Serrat, Southeast Asia Department, Asian Development Bank “The Livelihoods Framework”. 
Asset Pantegone, Scoones, 1998. 
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១០.១០%  ថន ក់វទិយល័យមន៤.៤០% និងអនកែដលមិនធ� ប់បនចូលេរ�នេ�ះ

មន៣៣.៦០%។  ទំងេនះ�ចប�ជ ក់បនថ ចំេណះដឹង និងករសំេរចចិត�េផ�ង�

កនុង�គ��រ�ចជកង�ល់ស�មប់�គ��រមួយចំនួន។ 

�មរយ�ករសិក�េនះ �ស�ីែដលជេម�គ��រទំង១៣% កនុងចំេ�មអនក 

ផ�ល់ករសមភ សន៍  មនែត៦.៣០% បនេរ�នេេថន ក់បឋមសិក�  ចំែណក៦.៣០% 

េទ�ត គឺមិនែដលបនចូលេរ�នេេ��ទល់ែតេ�ះ។ ចំែណក៨៧%ែដលជ 

បុរសេម�គ��រមន៤៤.១០% បនចូលេរ�នេេថន ក់បឋមសិក�   មន៣១%បន 

ចូលេរ�នេេថន ក់អនុវទិយល័យ  ១៣%េរ�នបន�តឹមថន ក់វទិយល័យ   ៤%េទ�តបន 

ចូលេរ�នេេវត�  និងគួរេ�យកត់សមគ ល់មន២៧%  គឺមិនែដលបនចូលេរ�ន 

េ�ះ។  (សូមេមល��ងទី៥) 

 

��ងទី៥- ករអប់ររំបស់េម�គ��រ 

 

េ�ប�បេ��បរ�ងករអប់ររំបស់េម�គ��រជបុរស          និងេម�គ��រជ�ស�ី

តួេលខបង� ញថ  េម�គ��រជ�ស�ីទទួលបនករអប់រតិំចជងបុរស  ពីេ��ះ�ស�ី

�បមណ៤៧.៦%  ៃន�ស�ីជេម�គ��រទំងអស់មិនបនទទួលករអប់រ ំ ឬចូលេរ�ន

ទល់ែតេ�ះ  ែតេម�គ��រជបុរសវញិមនអ���បមណ៣១.៥% បុ៉េ�� ះ ែដល

មិនបនទទួលករអប់រ ំឬចូលេរ�ន។  �មរយ�ករេ�ប�បេ��បេនះបនបង� ញពី 

គំ�តខុសគន �បមណ១៦%  ៃនករទទួលបនករអប់ររំ�ងបុរស និង�ស�ីជេម

ករអប់រ ំ បឋមសិក� អនុវទិយល័យ វទិយល័យ េរ�នេេវត� មិនែដលបនេរ�ន សរបុ 

�សី� 
២០ ១ ១ ០ ២០ ៤២ 

៦.៣០% ០.៣០% ០.៣០% ០.០០% ៦.៣០% ១៣.៣០% 

បុរស 
១៣៩ ៣១ ១៣ ៤ ៨៦ ២៧៣ 

៤៤.១០% ៩.៨០% ៤.១០% ១.៣០% ២៧.៣០% ៨៦.៧០% 

សរបុ 
១៥៩ ៣២ ១៤ ៤ ១០៦ ៣១៥ 

៥០.៤០% ១០.១០% ៤.៤០% ១.៣០% ៣៣.៦០% ១០០% 

 
 

ធនធនជវីភព 
 

ធតសុំខន់ៗ ៃនធនធនជីវភព 
 ធនធនជីវ���ត�វបនែបងែចកជ៥សំខន់ៗគឺ ធនធនមនុស� ធនធន 

េហ�� រចនសមព័នធរបូវន័� ធនធនហិរញញវតថុ ធនធនធមមជតិ  និងធនធនសងគម។33 

ធនធនទំងេនះ មិន�តឹមែតមនទំនក់ទំនងគន េនះេទ  ែត�គឺជត�ម�វករចំបច់

ស�មប់ជីវ���បចំៃថងរបស់មនុស�មន ក់ៗ។ 
 

ធនធនមនុស�  

 

 

   ធនធនសងគម            ធនធនធមមជតិ  

 

 

 

ធនធនេហ�� រចនសមព័នធរបូវន័�                                        ធនធនហិរញញវតថុ  

 
 

១. ធនធនមនសុ� 
 

១.១. ករអប់រ ំ

១.១.១. ករអប់ររំបស់េម�គ��រ 

េម�គ��រែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�     ជមធ�មបនេរ�ន�តឹមថន ក់ទី៣ 

(បឋមសិក�) បុ៉េ�� ះ។ កនុងេនះ េម�គ��រែដលទទួលបនករអប់រេំនថន ក់ 

បឋមសិក�មន�គរយ�ពស់ជងេគ គឺរហូតដល់៥០.៤០% ថន ក់អនុវទិយល័យមន

                                                            
33 Oliver Serrat, Southeast Asia Department, Asian Development Bank “The Livelihoods Framework”. 
Asset Pantegone, Scoones, 1998. 
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បង� �េ�យអ

លេរ�នរបស់កុម

៨%

0 40

យ�ស�លែដល

មរែដលបនេ

ដលត�ម�វឲយពួក

ងខកខនករស

១ឆន  ំ

ផល ស�មប់
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ទចុះេឈម ះចូ

នដល់�យុចូល

�មរយៈករពិភ

អងគករ UNDP

មរេនថន ក់បឋ

៤៦.៣%

50

លមន��

េទ�ម�ពុក

កេគេនឆង យ 

សិក�  ឬមិន

បករចូលេរ�ន

កុមរ�យុពី 

�យុពី៦-១១

លេរ�ន បុ៉ែន� 

លេរ�នេទចុះ

ភក�ជមួយ

P ឆន ំ២០១០ 

ឋមសិក�មន 

 
 

�គ��រ  ែដលទិនន័យេនះ�ក់មន�ព�ប�ក់�បែហលគន ជមួយនឹង�ក�ររបស់

អងគករ FAO ែដលបង� ញថជមធ�ម�ស�ីទទួលបនករអប់រតិំចជងបុរស�បមណ 

ជ២០%។ 34   បុ៉ែន�គម� តេនះ �ចនឹងមនផលប៉ះពល់ចំេពះចំេណះដឹងកនុងករ

សេ�មចចិត�េផ�ងៗ កនុងជីវ�ព�ប�ំៃថងរបស់េម�គ��រជ�ស�ីផងែដរ។ 
 

១.១.២ ករអប់ររំបស់កុមរ 
 

ចមង យពីផទះេទ��េរេនបឋមសិក�  

ជទូេទ��េរេនបឋមសិក� និងវត���មគឺេនជិតគន  េហយ��េរេន

បឋមសិក�មនេនេសទរ�គប់ភូមិទំងអស់េនតំបន់េគលេ�ែដលបនសិក�កនុងឆន ំ

២០១១។  េប�មរបយករណ៍ពីមនទីរអប់រេំខត�សទឹងែ�តងឆន ំ២០០៧ ��េរេន

បឋមសិក�កនុងឃំុទំង៥ ែដលបនេ�ជសេរ សកនុងករសិក�េនះមនចំនួន១២។ 

  េ�យ�រមន��េរេនបឋមសិក�ជេ�ចនេន�មឃំុនីមួយៗ និងេសទរ�គប់

ភូមិ ដូេចនះជមធ�ម��េរេនបឋមសិក�មនចមង យ១១១៩,៨ ែម៉�ត ឬ�តឹមែត

ជង១គីឡូែម៉�តពីផទះ�គ��រេគលេ� ែដលចមង យផ�ូវែបបេនះអំេ�យផល�៉ង

េ�ចនស�មប់ករេរេនសូ�តរបស់កុមរ។  

�កហ�ិក�ងេ�កមបង� ញថ មន�គ��រចំនួន៤៦.៣%  ែដលរស់េនកនុង 

ចមង យ�តឹមែត១០០-៥០០ែម៉�តពីផទះេទ��េរេន  និង២៤.៨%  ែដលរស់េនកនុង 

ចមង យ៥០១‐១០០០ែម៉�ត ពីផទះេទ��េរេន ែដលងយ�ស�លស�មប់កុមរេធ� 

ដំេណ រេទ��េរេនបន។  េ��ពីេនះក៏មន�គ��រ�តឹមែត៧.៩%  ែដលរស់េន 

ឆង យពី��េរេនកនុងចមង យេលសពី២០០០ែម៉�ត  ឬេលសពី២គីឡូែម៉�ត  ែដល 

ចមង យេនះ�ចនឹងមនករលំបកស�មប់កុមរតូច ែដលេទបនឹងដល់�យុចូល 

េរេនកនុងករេធ�ដំេណ រេទកន់��េរេន។ (សូមេមល�កហ�ិកទី៣) 

�ក�មអនកផ�ល់សមភ សន៍ទំងអស់  រមួទំង�បជពលរដ� �ប�នភូមិ និង�ក�ម

ពិ�ក� សុទធែតមនជំេន�ថចមង យផ�ូវេទ��េរេនមិនែមនជឧបសគគេឡយ

                                                            
34 www.fao.org/sd/WPdirect/WPre0106.htm (Searched website on May 9, 2012) 
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០%�ន�គ��រែ

�យុចូលេរ�នេទ

លមិនបននំកូន

ក់ថ�តឹម�ត�វ�

��ងទី៦) 

បង� �េ�យអ

លេរ�នរបស់កុម

៨%

0 40

យ�ស�លែដល

មរែដលបនេ

ដលត�ម�វឲយពួក

ងខកខនករស

១ឆន  ំ

ផល ស�មប់

៥% ែដលមន

រែដលមនកូន�

ទចុះេឈម ះចូ

នដល់�យុចូល

�មរយៈករពិភ

អងគករ UNDP

មរេនថន ក់បឋ

៤៦.៣%

50

លមន��

េទ�ម�ពុក

កេគេនឆង យ 

សិក�  ឬមិន

បករចូលេរ�ន

កុមរ�យុពី 

�យុពី៦-១១

លេរ�ន បុ៉ែន� 

លេរ�នេទចុះ

ភក�ជមួយ

P ឆន ំ២០១០ 

ឋមសិក�មន 

 
 

�គ��រ  ែដលទិនន័យេនះ�ក់មន�ព�ប�ក់�បែហលគន ជមួយនឹង�ក�ររបស់

អងគករ FAO ែដលបង� ញថជមធ�ម�ស�ីទទួលបនករអប់រតិំចជងបុរស�បមណ 

ជ២០%។ 34   បុ៉ែន�គម� តេនះ �ចនឹងមនផលប៉ះពល់ចំេពះចំេណះដឹងកនុងករ

សេ�មចចិត�េផ�ងៗ កនុងជីវ�ព�ប�ំៃថងរបស់េម�គ��រជ�ស�ីផងែដរ។ 
 

១.១.២ ករអប់ររំបស់កុមរ 
 

ចមង យពីផទះេទ��េរេនបឋមសិក�  

ជទូេទ��េរេនបឋមសិក� និងវត���មគឺេនជិតគន  េហយ��េរេន

បឋមសិក�មនេនេសទរ�គប់ភូមិទំងអស់េនតំបន់េគលេ�ែដលបនសិក�កនុងឆន ំ

២០១១។  េប�មរបយករណ៍ពីមនទីរអប់រេំខត�សទឹងែ�តងឆន ំ២០០៧ ��េរេន

បឋមសិក�កនុងឃំុទំង៥ ែដលបនេ�ជសេរ សកនុងករសិក�េនះមនចំនួន១២។ 

  េ�យ�រមន��េរេនបឋមសិក�ជេ�ចនេន�មឃំុនីមួយៗ និងេសទរ�គប់

ភូមិ ដូេចនះជមធ�ម��េរេនបឋមសិក�មនចមង យ១១១៩,៨ ែម៉�ត ឬ�តឹមែត

ជង១គីឡូែម៉�តពីផទះ�គ��រេគលេ� ែដលចមង យផ�ូវែបបេនះអំេ�យផល�៉ង

េ�ចនស�មប់ករេរេនសូ�តរបស់កុមរ។  

�កហ�ិក�ងេ�កមបង� ញថ មន�គ��រចំនួន៤៦.៣%  ែដលរស់េនកនុង 

ចមង យ�តឹមែត១០០-៥០០ែម៉�តពីផទះេទ��េរេន  និង២៤.៨%  ែដលរស់េនកនុង 

ចមង យ៥០១‐១០០០ែម៉�ត ពីផទះេទ��េរេន ែដលងយ�ស�លស�មប់កុមរេធ� 

ដំេណ រេទ��េរេនបន។  េ��ពីេនះក៏មន�គ��រ�តឹមែត៧.៩%  ែដលរស់េន 

ឆង យពី��េរេនកនុងចមង យេលសពី២០០០ែម៉�ត  ឬេលសពី២គីឡូែម៉�ត  ែដល 

ចមង យេនះ�ចនឹងមនករលំបកស�មប់កុមរតូច ែដលេទបនឹងដល់�យុចូល 

េរេនកនុងករេធ�ដំេណ រេទកន់��េរេន។ (សូមេមល�កហ�ិកទី៣) 

�ក�មអនកផ�ល់សមភ សន៍ទំងអស់  រមួទំង�បជពលរដ� �ប�នភូមិ និង�ក�ម

ពិ�ក� សុទធែតមនជំេន�ថចមង យផ�ូវេទ��េរេនមិនែមនជឧបសគគេឡយ

                                                            
34 www.fao.org/sd/WPdirect/WPre0106.htm (Searched website on May 9, 2012) 
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០
២
៤
៦
៨
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គគ��ងំករចុះ
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េ�ែ�សចំករឆ
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ឈម ះចូលេរ�ន

លេរ�ន  ខកខ

�មួយកនុងចំេ

ឃញេនះក៏ម

នុ�បធនភូមិែដ

១៣ %

មរ១នក់

លមិនបនចុះេឈ

េឈម ះចូលេរ�

មង យផ�ូវេទក

ឆង យពីផទះ)   គម

វករកំ�ំងពល

របស់កុមរ។ ក

ខនមិនបនបញ

�មេហតុផល

នករយល់�ស

ដលបនចូលរួ

 

២%

កុមរ២

ឈម ះចូលេរ�ន

រ�នរបស់កុម

កន់��េរ�ន

គម នមេធយបយ

លកមមរបស់�គ�

កនុងចំេ�ម�គ

ញជូ នកូនេទចុះ

លខងេ�កម។

សបេ�យ�ក�មពិ

មកនុងករសិក�

%

២នក់

រ�យុ៦-១១ឆន

ន  (ចំេពះកុ

យេធ�ដំេណ រេទ

�រ  សុទធែតម

�គ��រ�ំង១៥

េឈម ះចូលេរ�

។ (សូមេមល�

ពិភក�  និងក

�េនះែដរ។  

ឆន  ំ

មរែដលេទ 

ទ��េរ�ន

មនឥទធិពល

% ែដលមន

នេ�យែផ�ក

��ងទី៧) 

ករសមភ សន៍

 
 

៩៤.៨%។35  ដូេចនះ�មរយ�ករសិក�េនះ ក៏ដូចជ�មរយ�ទិននន័យទូទំង�បេទស

បង� ញថភគេ�ចន�បជពលរដ�បនយល់ដឹងកនុងករបញជូ នកូនែដលដល់�យុចូល

េរ�នេ�យេទចុះេឈម ះចូលេរ�នេនថន ក់បឋមសិក�។  
 

��ងទី៦- ករចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុលរ�យុពី៦-១១ឆន ំ 

�គ��រែដលលនកុលរ�យុ ៦-១១ឆន ំ ចំនួន ភគរយ 

បនចុះេឈម ះចូលេរ�ន ២២២ ៧០ 

មិនបនចុះេឈម ះចូលេរ�ន ៤៧ ១៥ 

មិនលនកុលរសថិតកនុង�យុេនះ ៤៦ ១៥ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 
 

�មរយ�ករប៉ន់�បលណរបស់�ប�នភូមិ       ឬអនុ�ប�នភូមិបង� ញថ

ជមធយមករចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុលរលនចំនួន៦៦%។  កនុងេនះែដរ លនភូមិ

ចំនួន៧ ែដលករចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុលរ�ក់លនសនទុះខ� ំងជងេគរហូត

ដល់៨០េទ៩០% ដូចជភូមិ�ចប់  ភូមិែ�សគរមួយ  ភូមិែ�សគរពីរ  ភូមិ�កបី���ំ  ភូមិ

ខ�ច់ថមី  ភូមិភ�ុក កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ២ កនុង�ស�កកូនមំុ េខត�

រតនគិរ។ី ចំែណកភូមិចំនួន៤េទ�តដូចជ ភូមិ�� យេរ�ង ភូមិរពំត់ ភូមិ��ត កនុង

�ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង  និងភូមិ៣  កនុង�ស�កកូនមំុ  េខត�រតនគិរ ីលនអ��

ចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុលរ�បែហលជ៥០%  េហយអ��ភគរយចុះេឈម ះចូល

េរ�នរបស់កុលរែដលតិចជងេគ�បែហលជ៣០%បុ៉េ�� ះ គឺលនេនភូមិចំនួន២គឺ 

ភូមិ១ កនុង�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ីនិងភូមិកបលរលស កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹង

ែ�តង។ េ�យែ�ក លន១៣%  �ន�គ��រទំងអស់ែដលលនកូន�គប់�យុចូល

េរ�ន១នក់មិនបនចុះេឈម ះចូលេរ�ន  និង២% េទ�តលនកូនែដលដល់�យុចូល

េរ�ន២នក់មិនបនេទចុះេឈម ះចូលេរ�ន។(សូមេមល�កហ�ិកទី៤) 

                                                            
35 UNDP, September 2010 «Current Status of Cambodian Millennium Development Goals (CMDG)» or 
http://www.un.org.kh/undp/media/files/pages/CMDG_current_status_19092010.pdf (Searched website on 
May 10, 2012)
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% ែដលមន
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��ងទី៧) 

ករសមភ សន៍

 
 

៩៤.៨%។35  ដូេចនះ�មរយ�ករសិក�េនះ ក៏ដូចជ�មរយ�ទិននន័យទូទំង�បេទស

បង� ញថភគេ�ចន�បជពលរដ�បនយល់ដឹងកនុងករបញជូ នកូនែដលដល់�យុចូល

េរ�នេ�យេទចុះេឈម ះចូលេរ�នេនថន ក់បឋមសិក�។  
 

��ងទី៦- ករចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុលរ�យុពី៦-១១ឆន ំ 

�គ��រែដលលនកុលរ�យុ ៦-១១ឆន ំ ចំនួន ភគរយ 

បនចុះេឈម ះចូលេរ�ន ២២២ ៧០ 

មិនបនចុះេឈម ះចូលេរ�ន ៤៧ ១៥ 

មិនលនកុលរសថិតកនុង�យុេនះ ៤៦ ១៥ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 
 

�មរយ�ករប៉ន់�បលណរបស់�ប�នភូមិ       ឬអនុ�ប�នភូមិបង� ញថ

ជមធយមករចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុលរលនចំនួន៦៦%។  កនុងេនះែដរ លនភូមិ

ចំនួន៧ ែដលករចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុលរ�ក់លនសនទុះខ� ំងជងេគរហូត

ដល់៨០េទ៩០% ដូចជភូមិ�ចប់  ភូមិែ�សគរមួយ  ភូមិែ�សគរពីរ  ភូមិ�កបី���ំ  ភូមិ

ខ�ច់ថមី  ភូមិភ�ុក កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ២ កនុង�ស�កកូនមំុ េខត�

រតនគិរ។ី ចំែណកភូមិចំនួន៤េទ�តដូចជ ភូមិ�� យេរ�ង ភូមិរពំត់ ភូមិ��ត កនុង

�ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង  និងភូមិ៣  កនុង�ស�កកូនមំុ  េខត�រតនគិរ ីលនអ��

ចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុលរ�បែហលជ៥០%  េហយអ��ភគរយចុះេឈម ះចូល

េរ�នរបស់កុលរែដលតិចជងេគ�បែហលជ៣០%បុ៉េ�� ះ គឺលនេនភូមិចំនួន២គឺ 

ភូមិ១ កនុង�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ីនិងភូមិកបលរលស កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹង

ែ�តង។ េ�យែ�ក លន១៣%  �ន�គ��រទំងអស់ែដលលនកូន�គប់�យុចូល

េរ�ន១នក់មិនបនចុះេឈម ះចូលេរ�ន  និង២% េទ�តលនកូនែដលដល់�យុចូល

េរ�ន២នក់មិនបនេទចុះេឈម ះចូលេរ�ន។(សូមេមល�កហ�ិកទី៤) 

                                                            
35 UNDP, September 2010 «Current Status of Cambodian Millennium Development Goals (CMDG)» or 
http://www.un.org.kh/undp/media/files/pages/CMDG_current_status_19092010.pdf (Searched website on 
May 10, 2012)
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ភូមិរពំត់ កនុងឃ

ន�ស�កេស�

%។ េ��ងពីភូមិ

១៤%

Qb;eron
Qb;eron
Qb;eron

មនកុមរ�យុេ�
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នួន�បំគឺ ភូមិ�ច
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ក�ជមួយ�បធ
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លសថិតកនុង�ស�ក

�ស�កកូនមំុ េខ

មិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុ
�តង មនកុម

ប�ប់ទំងអស់

លេបះបង់េចល

ធនភូមិ  ឬអ

រ�នេហយឈប

សែដលសថិតេន

និងភូមិកបលរម

នប់មកកុមរែដ

��តនិងភូមិ

មនកុមរឈប់េ

រមស  ភូមិ��

កេស�ន េខ

ខត�រតនគិរ។ី ច

ក  និងភូមិ�ក

រឈប់េរ�នតិច

សេនះ គឺមនែ

លករសិក� 

អនុ�បធនភូមិ

ប់េទវញិេកត

កនុងភូមិចំនួន

មស  ៃនឃំុ

លឈប់េរ�ន

មិខ�ច់ថមី  ៃន

េរ�ន�បែហល

�យេរ�ង  ឃំុ

ខត�សទឹងែ�តង 

ចំែណកឯភូមិ

បី���ំ  កនុងឃំុ

ចតួចបុ៉េ�� ះ

ែតភូមិែ�សគរ

 
 

��ងទី៧- ឧបសគគ��ងំករចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុមរ�យុ៦-១១ឆន ំ 

មូលេហតុ��ងំករចុះេឈម ះចូលេរ�ន ចំនួន ភគរយ 

ឳពុកម� យយល់ថកុមរេនេកមងេពក ១៧ ៣៣.៣ 

កុមរខជិលេទេរ�នេ�យខ�ួនឯង ១៣ ២៥.៥ 

��េរ�នេនឆង យ/គម នមេធយបយេធ�ដំេណ រ ៦ ១១.៨ 

�គ��រគម នលុយផគត់ផគង់ករសិក�កូន  ៦ ១១.៨ 

កុមរជួយេធ�កិចចករងរផទះឬេនេមលែថរប�ូនតូចេនផទះ  ៥ ៩.៨ 

�គ�ឧស�ហ៍អវត�មន  ២ ៣.៩ 

កុមរេធ�ករសីុឈនួលេ�យេគេដមបីរកលុយ ឬ��រ ២ ៣.៩ 

សរបុ  ៥១ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

ចំនួនកុមរ�យុេ�កម១៨ឆន  ំែដលេបះបង់េចលករសិក� 

េបេទះជមន��បឋមសិក� េ�ចនេនកនុងឃំុទំង៥ កនុងតំបន់សិក�ក៏

េ�យ សិស�ែដលបនបន�ករសិក�របស់ពួកេគេនអនុវទិយល័យ និងខពស់ជងេនះ

មនចំនួនតិចតួច។ ជទូេទ កុមរេបះបង់េចលករសិក�េនេពលេគបញច ប់ថន ក់ទី 

១-៥ ឬេនបឋមសិក�។36    កនុងចំេ�ម�គ��រទំងអស់  មន�គ��រចំនួន ៧៥%  

ែដលមនកុមរ�គប់�យុចូលេរ�ន ែតេ�កម១៨ឆន ំ។  គួរេ�យកត់សមគ ល់ 

មន�គ��រចំនួន១៩%  កនុងចំេ�ម�គ��រទំង៧៥%  ែដលមនកុមរ�គប់�យុ 

ចូលេរ�ន ែតេ�កម១៨ឆន ំ  បនេបះបង់េចលករសិក� បនទ ប់ពីពួកេគបនចូល

េរ�នេហយ។ (សូមេមល�កហ�ិកទី៥)  

 

 

 

                                                            
36 របយករណ៍�យត�ម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 
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��ងទី៧- ឧបសគគ��ងំករចុះេឈម ះចូលេរ�នរបស់កុមរ�យុ៦-១១ឆន ំ 

មូលេហតុ��ងំករចុះេឈម ះចូលេរ�ន ចំនួន ភគរយ 

ឳពុកម� យយល់ថកុមរេនេកមងេពក ១៧ ៣៣.៣ 

កុមរខជិលេទេរ�នេ�យខ�ួនឯង ១៣ ២៥.៥ 

��េរ�នេនឆង យ/គម នមេធយបយេធ�ដំេណ រ ៦ ១១.៨ 

�គ��រគម នលុយផគត់ផគង់ករសិក�កូន  ៦ ១១.៨ 

កុមរជួយេធ�កិចចករងរផទះឬេនេមលែថរប�ូនតូចេនផទះ  ៥ ៩.៨ 

�គ�ឧស�ហ៍អវត�មន  ២ ៣.៩ 

កុមរេធ�ករសីុឈនួលេ�យេគេដមបីរកលុយ ឬ��រ ២ ៣.៩ 

សរបុ  ៥១ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

ចំនួនកុមរ�យុេ�កម១៨ឆន  ំែដលេបះបង់េចលករសិក� 

េបេទះជមន��បឋមសិក� េ�ចនេនកនុងឃំុទំង៥ កនុងតំបន់សិក�ក៏

េ�យ សិស�ែដលបនបន�ករសិក�របស់ពួកេគេនអនុវទិយល័យ និងខពស់ជងេនះ

មនចំនួនតិចតួច។ ជទូេទ កុមរេបះបង់េចលករសិក�េនេពលេគបញច ប់ថន ក់ទី 

១-៥ ឬេនបឋមសិក�។36    កនុងចំេ�ម�គ��រទំងអស់  មន�គ��រចំនួន ៧៥%  

ែដលមនកុមរ�គប់�យុចូលេរ�ន ែតេ�កម១៨ឆន ំ។  គួរេ�យកត់សមគ ល់ 

មន�គ��រចំនួន១៩%  កនុងចំេ�ម�គ��រទំង៧៥%  ែដលមនកុមរ�គប់�យុ 

ចូលេរ�ន ែតេ�កម១៨ឆន ំ  បនេបះបង់េចលករសិក� បនទ ប់ពីពួកេគបនចូល

េរ�នេហយ។ (សូមេមល�កហ�ិកទី៥)  

 

 

 

                                                            
36 របយករណ៍�យត�ម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ករសិក�    �ចូលចិត�េដរេលង    េហយម� យឪពុក�មិនយកចិត�ទុក�ក់�បប់�

េ�យមកេរ�ន េហយ�គ�ក៏�ស�ហ៍អត់មកបេ�ង�នបនដិតដល់ ដូេចនះសិស�ខ�ះេធ�

េ�យ�ខចិលមកេរ�ន»។ 
 

 

��ងទី៨- មូលេហតុៃនករេបះបង់េចលករសិក�របស់កុមរ�យុេ�កម១៨ឆន ំ 

មូលេហតុៃនករេបះបង់េចលករសិក� ចំនួន ភគរយ 

ឳពុកម� យគម នលុយផគត់ផគង់ករសិក� ១៦ ២០.៨ 

កុមរជួយេធ�កិចចករងរផទះ ឬេនេមលែថរប�ូនតូច ១៦ ២០.៨ 

កុមរខជិលេទេរ�នេ�យខ�ួនឯង ១២ ១៥.៦ 

��េរ�នេនឆង យ/គម នមេធយបយេធ�ដំេណ រ  
(ចំេពះកុមរែដលេទ�មឳពុកម� យេនែ�សចំករឆង យពីផទះ)

១១ ១៤.៣ 

កុមរេធ�ករសីុឈនួលេដមបីរកលុយ ឬ��រ ១១ ១៤.៣ 

�គ��ស�ហ៍អវត�មន ៩ ១១.៧ 

កុមរឆប់េរ�បករ ១ ១.៣ 

កុមរមនជមងឺធងន់ធងរ  ១ ១.៣ 

សរបុ ៧៧ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

ករេលកទឹកចិត� និងផ�ព�ផ�យអំពីករអប់រេំនកនុងភូមិ 

�មរយ�ករផ�ល់ព័ត៌មនពី�ប�នភូមិ  និងអនុ�ប�នភូមិ�មប�� ភូមិ

េគលេ�បនេ�យដឹងថ  ករអប់រផំ�ព�ផ�យអំពីករអប់រ ំ  ឬករជំរញុកុមរេ�យ

េទចុះេឈម ះចូលេរ�ន �ត�វបនេធ�េឡងេ�យ��ញ ធរភូមិ ឃំុ�មរយ�ករេ��ប�

ពលរដ�មក�បជំុ  េដមបីជំរញុដល់ឪពុកម� យកុមរេ�យប�ជូ នកូន�េទ��េរ�ន   

«កនុងភូមិេនះករេលកទឹកចិត� និងផ�ព�ផ�យេ�យកុមរចូលេរ�នគឺបនេ�ចន មន

អងគករេផ�ង� េហយខងភូមិមនករ�បជំុផ�ព�ផ�យ�បចំែខ និងេនកនុងពិធីបុណយ

េផ�ង�េនកនុងភូមិ េហយខងភូមិ ក៏មន�ក�មផ�ព�ផ�យ�មផទះែដរ»។  

 
 

មួយ ែដលមិនបនបញជ ក់ពីភគរយៃនកុមរែដលឈប់េរ�ន �គន់ែតមនករបញជ ក់

ថមនកុមរឈប់េរ�នេ�ចន។  
 

ក�� ែដលេធ�េ�យកុមរ�យុេ�កមម១៨ន ំ េបះបង់េចលករសិក� 

ករពិនិតយេទេល�ថ នភពេបះបង់េចលករសិក�របស់សិស� ក៏�ត�វបន

�ក់បញចូ លស�មប់ករសិក�េនះែដរ។ ក�� ននែដលេលកយកមកពិភក�រមួ

មនបញ� មេធយបយេធ�ដំេណ រមក��េរ�ន  បញ� �បក់ផគត់ផគង់ករសិក�  បញ�

ករជួយរក�បក់ផគត់ផគង់ជីវភព�បចំៃថង  បញ� េពលេវ�ស�មប់ជួយកិចចករផទះដូច

ជករែថរក�ប�ូនៗ េដមបីទុកលទធភពឲយឪពុកម� យេធ�ែ�សចំករ ឬក៏�ថ នភពសុខ

ភពជេដម។  េហតុផលទំងេនះ ក៏�ត�វបនរកេឃញេ�យរបយករណ៍�យតៃម�

េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ របស់គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម� 

ែដរ។ (សូមេមល��ងទី១) 

េទះជយ៉ង� ករពិភក��ក�ម�ក់ពនយល់ពីភពខុសគន មួយចំនួនជ 

មួយ�ក�មអនកផ�ល់ចេម�យខងេល។  �ក�មពិភក�បង� ញថ �គ�បេ�ង�នមិនបនមក

បេ�ង�នេ�យបនេទ�ងទត់ បុ៉ែន��ក�មេនះ ក៏មនករយល់�សបែដរេលបញ�  

ជីវភពខ�ះខតែដលបងខំឲយកុមរ�ត�វជួយេធ�កិចចករងរេនផទះ  និងែ�សចំករេដមបី

េ�ះ��យជីវភព�គ��រ  េហយក៏ទទួល�គ ល់ែដរថមនកុមរមួយចំនួនេទ�តគឺ

ខជិលេទេរ�នេ�យខ�ួនឯង «ជីវភពខ�ះខតកូនជួយរកលុយេ�យេដរៃ�ពនិង

េន�ទ ែតឪពុកម� យែបជមិនជំរញុយកូនចូលេរ�ន។ ខញុំគិតថេបេកមងមនចំេណះ

ដឹងខ�ះៃថងេ�កយ��ចជួយចិញច ឹមខ�ួនឯងបន»។ 

ចំែណក�ប�នភូមិ  ឬអនុ�ប�នភូមិេន�មប�� ភូមិេគលេ�បន

បេញចញមតិថ  កុមរ�ត�វឈប់េរ�នេ�យ�រឪពុកម� យមិនបនយកចិត�ទុក�ក់

ជំរញុកូនេ�យេទេរ�ន �គ��រខ�ះ�ត�វករកំ�ំងពលកមមកុមរកនុងកររមួចំែណក

ជួយជីវភព�គ��រ េកមងមួយចំនួនមនចិត�ខជិលេទេរ�ន ឬេរ�នែលងចូលេ�យខ�ួន

ឯង និងជពិេសសេនះ�គ�បេ�ង�នមិនបនមកបេ�ង�នេ�យបនេទ�ងទត់ «កុមរ

�បែហល��%  េរ�នេហយឈប់េរ�នវញិេ�យ�រែត�មិនយល់ពី�រ�សំខន់ៃន
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ករសិក�    �ចូលចិត�េដរេលង    េហយម� យឪពុក�មិនយកចិត�ទុក�ក់�បប់�

េ�យមកេរ�ន េហយ�គ�ក៏�ស�ហ៍អត់មកបេ�ង�នបនដិតដល់ ដូេចនះសិស�ខ�ះេធ�

េ�យ�ខចិលមកេរ�ន»។ 
 

 

��ងទី៨- មូលេហតុៃនករេបះបង់េចលករសិក�របស់កុមរ�យុេ�កម១៨ឆន ំ 

មូលេហតុៃនករេបះបង់េចលករសិក� ចំនួន ភគរយ 

ឳពុកម� យគម នលុយផគត់ផគង់ករសិក� ១៦ ២០.៨ 

កុមរជួយេធ�កិចចករងរផទះ ឬេនេមលែថរប�ូនតូច ១៦ ២០.៨ 

កុមរខជិលេទេរ�នេ�យខ�ួនឯង ១២ ១៥.៦ 

��េរ�នេនឆង យ/គម នមេធយបយេធ�ដំេណ រ  
(ចំេពះកុមរែដលេទ�មឳពុកម� យេនែ�សចំករឆង យពីផទះ)

១១ ១៤.៣ 

កុមរេធ�ករសីុឈនួលេដមបីរកលុយ ឬ��រ ១១ ១៤.៣ 

�គ��ស�ហ៍អវត�មន ៩ ១១.៧ 

កុមរឆប់េរ�បករ ១ ១.៣ 

កុមរមនជមងឺធងន់ធងរ  ១ ១.៣ 

សរបុ ៧៧ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

ករេលកទឹកចិត� និងផ�ព�ផ�យអំពីករអប់រេំនកនុងភូមិ 

�មរយ�ករផ�ល់ព័ត៌មនពី�ប�នភូមិ  និងអនុ�ប�នភូមិ�មប�� ភូមិ

េគលេ�បនេ�យដឹងថ  ករអប់រផំ�ព�ផ�យអំពីករអប់រ ំ  ឬករជំរញុកុមរេ�យ

េទចុះេឈម ះចូលេរ�ន �ត�វបនេធ�េឡងេ�យ��ញ ធរភូមិ ឃំុ�មរយ�ករេ��ប�

ពលរដ�មក�បជំុ  េដមបីជំរញុដល់ឪពុកម� យកុមរេ�យប�ជូ នកូន�េទ��េរ�ន   

«កនុងភូមិេនះករេលកទឹកចិត� និងផ�ព�ផ�យេ�យកុមរចូលេរ�នគឺបនេ�ចន មន

អងគករេផ�ង� េហយខងភូមិមនករ�បជំុផ�ព�ផ�យ�បចំែខ និងេនកនុងពិធីបុណយ

េផ�ង�េនកនុងភូមិ េហយខងភូមិ ក៏មន�ក�មផ�ព�ផ�យ�មផទះែដរ»។  

 
 

មួយ ែដលមិនបនបញជ ក់ពីភគរយៃនកុមរែដលឈប់េរ�ន �គន់ែតមនករបញជ ក់

ថមនកុមរឈប់េរ�នេ�ចន។  
 

ក�� ែដលេធ�េ�យកុមរ�យុេ�កមម១៨ន ំ េបះបង់េចលករសិក� 

ករពិនិតយេទេល�ថ នភពេបះបង់េចលករសិក�របស់សិស� ក៏�ត�វបន

�ក់បញចូ លស�មប់ករសិក�េនះែដរ។ ក�� ននែដលេលកយកមកពិភក�រមួ

មនបញ� មេធយបយេធ�ដំេណ រមក��េរ�ន  បញ� �បក់ផគត់ផគង់ករសិក�  បញ�

ករជួយរក�បក់ផគត់ផគង់ជីវភព�បចំៃថង  បញ� េពលេវ�ស�មប់ជួយកិចចករផទះដូច

ជករែថរក�ប�ូនៗ េដមបីទុកលទធភពឲយឪពុកម� យេធ�ែ�សចំករ ឬក៏�ថ នភពសុខ

ភពជេដម។  េហតុផលទំងេនះ ក៏�ត�វបនរកេឃញេ�យរបយករណ៍�យតៃម�

េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ របស់គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម� 

ែដរ។ (សូមេមល��ងទី១) 

េទះជយ៉ង� ករពិភក��ក�ម�ក់ពនយល់ពីភពខុសគន មួយចំនួនជ 

មួយ�ក�មអនកផ�ល់ចេម�យខងេល។  �ក�មពិភក�បង� ញថ �គ�បេ�ង�នមិនបនមក

បេ�ង�នេ�យបនេទ�ងទត់ បុ៉ែន��ក�មេនះ ក៏មនករយល់�សបែដរេលបញ�  

ជីវភពខ�ះខតែដលបងខំឲយកុមរ�ត�វជួយេធ�កិចចករងរេនផទះ  និងែ�សចំករេដមបី

េ�ះ��យជីវភព�គ��រ  េហយក៏ទទួល�គ ល់ែដរថមនកុមរមួយចំនួនេទ�តគឺ

ខជិលេទេរ�នេ�យខ�ួនឯង «ជីវភពខ�ះខតកូនជួយរកលុយេ�យេដរៃ�ពនិង

េន�ទ ែតឪពុកម� យែបជមិនជំរញុយកូនចូលេរ�ន។ ខញុំគិតថេបេកមងមនចំេណះ

ដឹងខ�ះៃថងេ�កយ��ចជួយចិញច ឹមខ�ួនឯងបន»។ 

ចំែណក�ប�នភូមិ  ឬអនុ�ប�នភូមិេន�មប�� ភូមិេគលេ�បន

បេញចញមតិថ  កុមរ�ត�វឈប់េរ�នេ�យ�រឪពុកម� យមិនបនយកចិត�ទុក�ក់

ជំរញុកូនេ�យេទេរ�ន �គ��រខ�ះ�ត�វករកំ�ំងពលកមមកុមរកនុងកររមួចំែណក

ជួយជីវភព�គ��រ េកមងមួយចំនួនមនចិត�ខជិលេទេរ�ន ឬេរ�នែលងចូលេ�យខ�ួន

ឯង និងជពិេសសេនះ�គ�បេ�ង�នមិនបនមកបេ�ង�នេ�យបនេទ�ងទត់ «កុមរ

�បែហល��%  េរ�នេហយឈប់េរ�នវញិេ�យ�រែត�មិនយល់ពី�រ�សំខន់ៃន
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េស�សុខភពេផ�ងងេេ�ពីមណ� លសុខភពែដលមនកនុងតំបន់ 

�មរយ�ករពិភក�េក�មេឃញថ  េស�សេមប់បំេរ ដល់េបជពលរដ�កនុង 

តំបន់មនដូចជេពទយកនុងភូមិែដលមនទទួលេស�ពយបលជមងឺ��លង និងលក់

ថន ំ ែតមិនែមនជេពទយែដលបនទទួល�គ ល់ពីេកសួង ឬមនទីរសុខភិបលេខត�េនះ

េទ។ េស�កនុងតំបន់េនះរមួមន ពយបលជមងឺេគ�នចញ់ េគ�នេពះេវ�ន �ករសូ  

ឈឺកបល ឈឺេកពះ ករពយបល�មផទះ(េពទយមកចក់ថន ំដល់ផទះ) និងេេ�ពីេនះ

មនដូចជ ករផ�ល់ថន ំបងក រ េស�ពនយកំេណ ត ពិនិតយៃផទេពះ និងេស�ជមងឺទូេទ

េផ�ងេទ�ត។ 
 

េស�ពយបលសុខភពែដលេបជពលរដ�េេបេបស់ញឹកញប់ 

�បជពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៤៨.៦% គឺេ�រកេស�ពយបលេនមណ� ល 
សុខភពញឹកញប់ជងេគ បនទ ប់មក២៥.៤% េ�រកេស��គ�េពទយពយបលកនុងភូមិ 
ឬ�គ�េពទយពយបល�ម�ទះ ១៨.១%េ�រកេស�ពយបលេនគ�ីនិកឯកជន៥.៤% 
ទិញថន ំ�មតូបលក់ចប់ហួយតូចៗកនុងភូមិ និង១.៩%ទិញថន ំពី�ស��ថ នេដមបី
ពយបលជមងឺ។ (សូមេមល�កហ�ិកទី៦) 

េប�មព័ត៌មនពី�ប�នភូមិ ឬអនុ�ប�នភូមិបនបង� ញថ ៦១% �ន�បជ
ពលរដ�កនុងតំបន់គឺែស�ងរកេស�សុខភពេនមណ� លសុខភព ៨%ែស�ងរកេស�េន 
គ�ីនិកឯកជន   ៨%ទិញថន ំ�មតូបចប់ហួយ   ៨% េ�រកេស��គ�បុ�ណ/ថន ំបុ�ណ/
ករបន់�សន់ និង១៥%េទ�តេ�រកេស�ពយល�ម�ទះេ�យ�គ�េពទយកនុងភូមិ។ 

អនកភូមិជទូេទ ពយបលជមងឺេ�យករទិញថន ំ�ម�ស��ថ ន  ែតេបពួកេគ

េនមិនជសះេសបយេទ គឺេ�េពទយកនុងភូមិមកពយបលេនផទះ  េហយេបករ 

ពយបលេនះេនែតមិនមនេបសិទធភពេទ�តេទបេត�វបញជូ នេទកន់មនទីរេពទយេខត�។ 

េ�យែ�ក មនអនកចូលរមួកនុងករសិក�ចំនួនពីររបូ ែដលបញជ ក់ថ េបជពលរដ� 

មួយចំនួនតូចបុ៉េ�� ះ ែដលេេជសេរ សយកករពយបលេ�យអបិយជំេន�ែសន 

េេពនេផ�ងង  លុះេពលែដលជមងឺមិនបនជសះេសបយ េទបេទរកេពទយឯកជនទិញ

ថន ំ េហយេបករទិញថន ំេនែតមិនជសះេសបយេទ�ត  េទបេទរកេស�ពយបលេន

មណ� លសុខភព។  

 
 

១.២ សុខភព 
 

មណ� លសុខភព 

េបេ�ង�មករពិភក��ក�មជមួយ�បជពលរដ� េន�មភូមិេគលេ� 

េឃញថ �គប់ភូមិទំងអស់គម នមណ� លសុខភពកនុងភូមិេទ ែតមនបុ៉ស��សុខភព 37 

ចំនួន២បុ៉េ�� ះ កនុងចំេ�មភូមិទំង១៤។ ករពិ����នុងភូមិទំង៥ បង� ញថ 
ភូមិ�កបី�ជ�ំ និងភូមិខ�ច់ថមី មនចមង យ�បមណ�០គីឡូែម៉�ត ពីមណ� លសុខភព 

ភូមិែ�សគរមួយ មនចមង យ២០គីឡូែម៉�ត ពីមណ� លសុខភព  ភូមិភ�ុកមនចមង យ៨

គីឡូែម៉�ត ពីមណ� លសុខភព  និងភូមិ២  មនចមង យកន�ះគីឡូែម៉�តបុ៉េ�� ះ ពីបុ៉ស��

សុខភព។  ចំែណកករសមភ សន៍�គ��រេគលេ��មផទះបង� ញថ  �បជពលរដ�

មនករលំបកកនុងករទទួលេស�េនមណ� លសុខភព ពីេ�ពះមណ� លសុខភពជ

ទូេទេនឆង យពីភូមិែដលជមធយមមនចមង យ២១,៦៨៤ែម៉�ត  ឬ�ប�ក់�បែហល 

នឹង២១គីឡូែម៉�ត  ែដលចមង យេនះមនភព�ប�ក់�បែហលេទនឹងករបញជ ក់ពី

�ប�នភូមិ ឬអនុ�ប�នភូមិែដលបនេលកេឡងថ មណ� លសុខភពជមធយមមន

ចមង យ១៧គីឡូែម៉�ត ពីភូមិ។ 

ជទូេទ មណ� លសុខភពេន�មតំបន់ជនបទមិនមនេស�ពយបលជមងឺ 

ក�មិតធងន់ធងរេនះេទ ែតផ�ល់ជេស�ទប់�ក ត់ ឬបងក រជមងឺេ�ចនជង។  េនមណ� ល

សុខភពមនេស�ពយបលជមងឺដូចជ�គ�នចញ់ រេបង  �គ�នេក�  �គ�នេពះេ��ន  មុត

របួស ពនយកំេណ ត  សំ�លកូន  ពិនិតយៃផទេពះ  �ករសូ  ក�ួត  ពិនិតយឈម  ចក់ថន ំ

បងក   និងេស�ប�ជូ នអនកជមងឺេទមនទីរេពទយបែង�កេខត�ជេដម។ 

 

 
 

                                                            
37 បុ៉ស��សុខភពជកែន�ងផ�ល់េស�សុខភពកនុងភូមិមន�ទង់�ទយតូចជងមណ� លសុខភពែដលផ�ល់េស�សុខភពក�មិតបឋម 

(ឧ.ផ�ល់ថន ំបងក រ ថន ំ�គប់តិចតួច និងករផ�ល់�ពឹក�ខ�ះៗជេដម) ដល់អនកភូមិ�ច់�ស�លឆង យពីមណ� លសុខភព េហយជទូេទ

បុ៉ស��សុខភពមនបុគគលិកផ�ល់េស�សុខភពមន ក់�បចំករ។ 
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េស�សុខភពេផ�ងងេេ�ពីមណ� លសុខភពែដលមនកនុងតំបន់ 

�មរយ�ករពិភក�េក�មេឃញថ  េស�សេមប់បំេរ ដល់េបជពលរដ�កនុង 

តំបន់មនដូចជេពទយកនុងភូមិែដលមនទទួលេស�ពយបលជមងឺ��លង និងលក់

ថន ំ ែតមិនែមនជេពទយែដលបនទទួល�គ ល់ពីេកសួង ឬមនទីរសុខភិបលេខត�េនះ

េទ។ េស�កនុងតំបន់េនះរមួមន ពយបលជមងឺេគ�នចញ់ េគ�នេពះេវ�ន �ករសូ  

ឈឺកបល ឈឺេកពះ ករពយបល�មផទះ(េពទយមកចក់ថន ំដល់ផទះ) និងេេ�ពីេនះ

មនដូចជ ករផ�ល់ថន ំបងក រ េស�ពនយកំេណ ត ពិនិតយៃផទេពះ និងេស�ជមងឺទូេទ

េផ�ងេទ�ត។ 
 

េស�ពយបលសុខភពែដលេបជពលរដ�េេបេបស់ញឹកញប់ 

�បជពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៤៨.៦% គឺេ�រកេស�ពយបលេនមណ� ល 
សុខភពញឹកញប់ជងេគ បនទ ប់មក២៥.៤% េ�រកេស��គ�េពទយពយបលកនុងភូមិ 
ឬ�គ�េពទយពយបល�ម�ទះ ១៨.១%េ�រកេស�ពយបលេនគ�ីនិកឯកជន៥.៤% 
ទិញថន ំ�មតូបលក់ចប់ហួយតូចៗកនុងភូមិ និង១.៩%ទិញថន ំពី�ស��ថ នេដមបី
ពយបលជមងឺ។ (សូមេមល�កហ�ិកទី៦) 

េប�មព័ត៌មនពី�ប�នភូមិ ឬអនុ�ប�នភូមិបនបង� ញថ ៦១% �ន�បជ
ពលរដ�កនុងតំបន់គឺែស�ងរកេស�សុខភពេនមណ� លសុខភព ៨%ែស�ងរកេស�េន 
គ�ីនិកឯកជន   ៨%ទិញថន ំ�មតូបចប់ហួយ   ៨% េ�រកេស��គ�បុ�ណ/ថន ំបុ�ណ/
ករបន់�សន់ និង១៥%េទ�តេ�រកេស�ពយល�ម�ទះេ�យ�គ�េពទយកនុងភូមិ។ 

អនកភូមិជទូេទ ពយបលជមងឺេ�យករទិញថន ំ�ម�ស��ថ ន  ែតេបពួកេគ

េនមិនជសះេសបយេទ គឺេ�េពទយកនុងភូមិមកពយបលេនផទះ  េហយេបករ 

ពយបលេនះេនែតមិនមនេបសិទធភពេទ�តេទបេត�វបញជូ នេទកន់មនទីរេពទយេខត�។ 

េ�យែ�ក មនអនកចូលរមួកនុងករសិក�ចំនួនពីររបូ ែដលបញជ ក់ថ េបជពលរដ� 

មួយចំនួនតូចបុ៉េ�� ះ ែដលេេជសេរ សយកករពយបលេ�យអបិយជំេន�ែសន 

េេពនេផ�ងង  លុះេពលែដលជមងឺមិនបនជសះេសបយ េទបេទរកេពទយឯកជនទិញ

ថន ំ េហយេបករទិញថន ំេនែតមិនជសះេសបយេទ�ត  េទបេទរកេស�ពយបលេន

មណ� លសុខភព។  

 
 

១.២ សុខភព 
 

មណ� លសុខភព 

េបេ�ង�មករពិភក��ក�មជមួយ�បជពលរដ� េន�មភូមិេគលេ� 

េឃញថ �គប់ភូមិទំងអស់គម នមណ� លសុខភពកនុងភូមិេទ ែតមនបុ៉ស��សុខភព 37 

ចំនួន២បុ៉េ�� ះ កនុងចំេ�មភូមិទំង១៤។ ករពិ����នុងភូមិទំង៥ បង� ញថ 
ភូមិ�កបី�ជ�ំ និងភូមិខ�ច់ថមី មនចមង យ�បមណ�០គីឡូែម៉�ត ពីមណ� លសុខភព 

ភូមិែ�សគរមួយ មនចមង យ២០គីឡូែម៉�ត ពីមណ� លសុខភព  ភូមិភ�ុកមនចមង យ៨

គីឡូែម៉�ត ពីមណ� លសុខភព  និងភូមិ២  មនចមង យកន�ះគីឡូែម៉�តបុ៉េ�� ះ ពីបុ៉ស��

សុខភព។  ចំែណកករសមភ សន៍�គ��រេគលេ��មផទះបង� ញថ  �បជពលរដ�

មនករលំបកកនុងករទទួលេស�េនមណ� លសុខភព ពីេ�ពះមណ� លសុខភពជ

ទូេទេនឆង យពីភូមិែដលជមធយមមនចមង យ២១,៦៨៤ែម៉�ត  ឬ�ប�ក់�បែហល 

នឹង២១គីឡូែម៉�ត  ែដលចមង យេនះមនភព�ប�ក់�បែហលេទនឹងករបញជ ក់ពី

�ប�នភូមិ ឬអនុ�ប�នភូមិែដលបនេលកេឡងថ មណ� លសុខភពជមធយមមន

ចមង យ១៧គីឡូែម៉�ត ពីភូមិ។ 

ជទូេទ មណ� លសុខភពេន�មតំបន់ជនបទមិនមនេស�ពយបលជមងឺ 

ក�មិតធងន់ធងរេនះេទ ែតផ�ល់ជេស�ទប់�ក ត់ ឬបងក រជមងឺេ�ចនជង។  េនមណ� ល

សុខភពមនេស�ពយបលជមងឺដូចជ�គ�នចញ់ រេបង  �គ�នេក�  �គ�នេពះេ��ន  មុត

របួស ពនយកំេណ ត  សំ�លកូន  ពិនិតយៃផទេពះ  �ករសូ  ក�ួត  ពិនិតយឈម  ចក់ថន ំ

បងក   និងេស�ប�ជូ នអនកជមងឺេទមនទីរេពទយបែង�កេខត�ជេដម។ 

 

 
 

                                                            
37 បុ៉ស��សុខភពជកែន�ងផ�ល់េស�សុខភពកនុងភូមិមន�ទង់�ទយតូចជងមណ� លសុខភពែដលផ�ល់េស�សុខភពក�មិតបឋម 

(ឧ.ផ�ល់ថន ំបងក រ ថន ំ�គប់តិចតួច និងករផ�ល់�ពឹក�ខ�ះៗជេដម) ដល់អនកភូមិ�ច់�ស�លឆង យពីមណ� លសុខភព េហយជទូេទ

បុ៉ស��សុខភពមនបុគគលិកផ�ល់េស�សុខភពមន ក់�បចំករ។ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងភី៩- ករេ�ប�បស់េស�សុខភពេន�មេូមិនីមួយៗ

 

មូលេហតុៃនករេ�ជសេរ សេស�សុខភពមួយ�បេេភទែលលឹកញប់ជងេគ 

�មរយ���ង�ងេ�កមបង� លថ មូលេហតុទែល�បជពលរែ�េ�ជសេរ ស

យកេស�ពយបលពីមណ� លសុខភពេ�ចនជងេគ េ�យ�រទត�បជពលរែ�២៦% 

យល់េស�មណ� លសុខភព មន�បសិភធភព�ចពយបលេ�យជសះេស�យ 

២៤.៤%យល់ថមណ� លសុខភពេនជិតផទះជងកទន�ងែៃភ ១៧.៥%យល់ថេស�

ពយបលមនតៃម�ទប ឬ�ត�វចំ�យលុយតិច ១៥.៦%យល់ថេស�កមមល� 

(អនកផ�ល់េស�រសួ�យ�ក់ទក់ ផ�ល់េស�រហ័ស)  និងមនមូលេហតុេផ�ងៗេភ�ត

ែូចមនបង� លកនុង��ង�ងេ�កម�  ចំេពះេស�ពយបលជមងឺទែល�បជពលរែ�

ចូលចិត�េ�ប�បស់លឹកញប់ជងេគបនទ ប់មក គឺេស��គ�េពភយពយបល�មេូមិ ឬ 

េឈម ះេូមិ 
មណ� ល

សុខភព 

តូបលក់

ចប់ហួយ 

ឱសថ 

�ថ ន 

គ�ីនិក

ឯកជន 

�គ�េពភយពយបល

�មផទះ/�មេូមិ 

ថន ំបុ�ណ/ 

�គ�ទខមរ/ 

បន់�សន់ 

សរបុ 

��ត ២ ២ - ៥ ៣ - ១២ 

រពំត់ - - - ៤ ៣ ២ ៩ 

�� យេរ�ង ១៣ ១១ - ៩ ១២ - ៤៥ 

ខ�ច់ថមី ១៧ ២ - ១១ ១៥ - ៤៥ 

ទ�សគរមួយ ១៥ - ២ - ៥ - ២២ 

ទ�សគរពីរ ៦ - - ១០ ១១ - ២៧ 

េ�ុក ១៩ ១ - ៣ ២ - ២៥ 

�កបី�ជ�ំ ១០ - ១ ៤ ១០ - ២៥ 

កបលរមស ៨ ១ ១ - ១២ - ២២ 

ទ�ស�សណុក ១២ - ១ ៥ ២ - ២០ 

�ចប់ ៨ - - ១ ១ - ១០ 

េូមិ១ ១៥ - - ១ ១ - ១៧ 

េូមិ២ ១០ - - ៤ ២ - ១៦ 

េូមិ៣ ១៨ - ១ - ១ - ២០ 

សរបុ ១៥៣ ១៧ ៦ ៥៧ ៨០ ២ ៣១៥ 

 

�ក

សទឹ

ស

ជ

ម

េព

«េ

ភ

(ម

េទ

កហ�ិកទី៦- េស

 

គួរកត់ស

សទឹងែ�តង �បជ

សុខភពេឈម ះ

ជងេទេខត�សទឹ

មនបង� ញកនុង

�បជពល

ពទយឯកជនេទ

េពទយមនករខ�

ភពេម៉ង៧�ពឹក

មិនទន់េបកទ�

ទបុ៉ស�ិ៏សុខភ

១៥៣

៤៨.៦

ស�ពយបែដល

សមគ ល់ថ េន

ជពលរដ�នំគន

អូរព�ង់» េនឃំ

ងែ�តង។ 

��ងខងេ�ក

លរដ�យល់ថ

ែតករពយ

ខ�ះខតមិនបន

ក មិនទន់េបក

ទ) �ង ចេទេ

ភពមិនជួបេពទយ

១៧

៥.៤

ល�បជពលរដ�

នភូមិ�កបី�ជ�ំ កន

គេទរកេស�ព

ឃំុែ�សអ�ងគង�ស

ចំេ�ះករេ�ប

កម។ (សូមេម

 �ល់ករេ

បលេនេពទយ

នបំេរ េស�២៤

បកទ� ខញុំមកផទះវញិ

េទ�ត អត់េទ�ត

យ  ក៏លក់មន់ ល

៦

១.៩

េ�ប�បស់ញឹក

កនុងឃំុកបលរម

ពយបលេនមណ

ស�កកូនមំុ  េខ

�បស់េស�សុ

ល��ងទី៩)

ទពយបលេន

យឯកជន�ត�វចំ�

៤េម៉ងេទ  ជ

វញិ េហយេម៉

�ត(មិនទន់េបក

លក់ទ េទរក

៥៧

១៨.១

កញប់ 

មស �ស�កេស

ណ� លសុខភព

ខត�រតនគិរ ី េ�

សុខភពេន�ម

 

នេពទយរដ�មិនរ

�យអស់�ប

ជក់ែស�ងខញុំ�គ�ន

មង១០ ខញុំេទេទ

កទ� ) ជមងឺមិន

កេពទយឈនួល ..

៨០

២៥.៤

cMnYn

ស�ន េខត�  

ព  «មណ� ល

��ះ�េនជិត

មភូមិនីមួយៗ

រហ័សដូចេន 

បក់េ�ចនជង 

នេទបុ៉ស�៍សុខ

ទ�តអត់េទ�ត

នចំេម៉ងេទ... 
.» ។ 

២
០.៦

PaKry
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងភី៩- ករេ�ប�បស់េស�សុខភពេន�មេូមិនីមួយៗ

 

មូលេហតុៃនករេ�ជសេរ សេស�សុខភពមួយ�បេេភទែលលឹកញប់ជងេគ 

�មរយ���ង�ងេ�កមបង� លថ មូលេហតុទែល�បជពលរែ�េ�ជសេរ ស

យកេស�ពយបលពីមណ� លសុខភពេ�ចនជងេគ េ�យ�រទត�បជពលរែ�២៦% 

យល់េស�មណ� លសុខភព មន�បសិភធភព�ចពយបលេ�យជសះេស�យ 

២៤.៤%យល់ថមណ� លសុខភពេនជិតផទះជងកទន�ងែៃភ ១៧.៥%យល់ថេស�

ពយបលមនតៃម�ទប ឬ�ត�វចំ�យលុយតិច ១៥.៦%យល់ថេស�កមមល� 

(អនកផ�ល់េស�រសួ�យ�ក់ទក់ ផ�ល់េស�រហ័ស)  និងមនមូលេហតុេផ�ងៗេភ�ត

ែូចមនបង� លកនុង��ង�ងេ�កម�  ចំេពះេស�ពយបលជមងឺទែល�បជពលរែ�

ចូលចិត�េ�ប�បស់លឹកញប់ជងេគបនទ ប់មក គឺេស��គ�េពភយពយបល�មេូមិ ឬ 

េឈម ះេូមិ 
មណ� ល

សុខភព 

តូបលក់

ចប់ហួយ 

ឱសថ 

�ថ ន 

គ�ីនិក

ឯកជន 

�គ�េពភយពយបល

�មផទះ/�មេូមិ 

ថន ំបុ�ណ/ 

�គ�ទខមរ/ 

បន់�សន់ 

សរបុ 

��ត ២ ២ - ៥ ៣ - ១២ 

រពំត់ - - - ៤ ៣ ២ ៩ 

�� យេរ�ង ១៣ ១១ - ៩ ១២ - ៤៥ 

ខ�ច់ថមី ១៧ ២ - ១១ ១៥ - ៤៥ 

ទ�សគរមួយ ១៥ - ២ - ៥ - ២២ 

ទ�សគរពីរ ៦ - - ១០ ១១ - ២៧ 

េ�ុក ១៩ ១ - ៣ ២ - ២៥ 

�កបី�ជ�ំ ១០ - ១ ៤ ១០ - ២៥ 

កបលរមស ៨ ១ ១ - ១២ - ២២ 

ទ�ស�សណុក ១២ - ១ ៥ ២ - ២០ 

�ចប់ ៨ - - ១ ១ - ១០ 

េូមិ១ ១៥ - - ១ ១ - ១៧ 

េូមិ២ ១០ - - ៤ ២ - ១៦ 

េូមិ៣ ១៨ - ១ - ១ - ២០ 

សរបុ ១៥៣ ១៧ ៦ ៥៧ ៨០ ២ ៣១៥ 

 

�ក

សទឹ

ស

ជ

ម

េព

«េ

ភ

(ម

េទ

កហ�ិកទី៦- េស

 

គួរកត់ស

សទឹងែ�តង �បជ

សុខភពេឈម ះ

ជងេទេខត�សទឹ

មនបង� ញកនុង

�បជពល

ពទយឯកជនេទ

េពទយមនករខ�

ភពេម៉ង៧�ពឹក

មិនទន់េបកទ�

ទបុ៉ស�ិ៏សុខភ

១៥៣

៤៨.៦

ស�ពយបែដល

សមគ ល់ថ េន

ជពលរដ�នំគន

អូរព�ង់» េនឃំ

ងែ�តង។ 

��ងខងេ�ក

លរដ�យល់ថ

ែតករពយ

ខ�ះខតមិនបន

ក មិនទន់េបក

ទ) �ង ចេទេ

ភពមិនជួបេពទយ

១៧

៥.៤

ល�បជពលរដ�

នភូមិ�កបី�ជ�ំ កន

គេទរកេស�ព

ឃំុែ�សអ�ងគង�ស

ចំេ�ះករេ�ប

កម។ (សូមេម

 �ល់ករេ

បលេនេពទយ

នបំេរ េស�២៤

បកទ� ខញុំមកផទះវញិ

េទ�ត អត់េទ�ត

យ  ក៏លក់មន់ ល

៦

១.៩

េ�ប�បស់ញឹក

កនុងឃំុកបលរម

ពយបលេនមណ

ស�កកូនមំុ  េខ

�បស់េស�សុ

ល��ងទី៩)

ទពយបលេន

យឯកជន�ត�វចំ�

៤េម៉ងេទ  ជ

វញិ េហយេម៉

�ត(មិនទន់េបក

លក់ទ េទរក

៥៧

១៨.១

កញប់ 

មស �ស�កេស

ណ� លសុខភព

ខត�រតនគិរ ី េ�

សុខភពេន�ម

 

នេពទយរដ�មិនរ

�យអស់�ប

ជក់ែស�ងខញុំ�គ�ន

មង១០ ខញុំេទេទ

កទ� ) ជមងឺមិន

កេពទយឈនួល ..

៨០

២៥.៤

cMnYn

ស�ន េខត�  

ព  «មណ� ល

��ះ�េនជិត

មភូមិនីមួយៗ

រហ័សដូចេន 

បក់េ�ចនជង 

នេទបុ៉ស�៍សុខ

ទ�តអត់េទ�ត

នចំេម៉ងេទ... 
.» ។ 

២
០.៦

PaKry
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី១០- មូលេហតុតនករេ�ជសេរ សេស�ពយបលសុខភពមួយញឹកញប់ 

មូលេហតុ 
មណ� ល 

សុខភព 

តូបលក់

ចប់ហួយ 

ឱសថ 

�ថ ន 

គ�ីនិក 

ឯកជន 

�គ�េពទយ

ពយបល�ម 

ផទះ/ភូមិ 

ពយបល�មមបប

បុ�ណ/�គ�បុ�ណ/

បន់�សន់ 

មន�បសិទធភព  

(ពយបលជសះេសបយ) 

៨២ ០  ៥ ៣៦ ១៧ ១ 

២៦ % ០ % ១.៦ % ១១.៤ % ៥.៤ % ០.៣ % 

េស�ពយបលមនតតម�ទប/

ចំ�យលុយអស់តិច

៥៥ ៧ ១ ២ ១៨ ០  

១៧.៥ % ២.២ % ០.៣ % ០.៦ % ៥.៧ % ០ % 

មិន�គ ល់កមន�ងពយបល 

ដតទេទ�ត 

៦ ២ ០  ៣ ៥ ០  

១.៩ % ០.៦ % ០ % ១ % ១.៦ % ០ % 

េស�កមមល� 
៤៩ ០  ៤ ៤០ ១៧ ១ 

១៥.៦ % ០ % ១.៣ % ១២.៧ % ៥.៤ % ០.៣ % 

េស�ពយបលេេជិតផទះ 
៧៧ ១២ ០  ១៤ ៦៦ ០  

២៤.៤ % ៣.៨ % ០ % ៤.៤ % ២១ % ០ % 

ជមងឺមិនធងន់ធងរ 
២៨ ១២ ០  ៧ ៣៨ ១ 

៨.៩ % ៣.៨ % ០ % ២.២ % ១២.១ % ០.៣ % 

គម នមណ� លលសុខភព 

េេកនុងភូមិ 

២ ១ ០  ០  ០   ០ 

០.៦ % ០.៦ % ០ % ០ % ០ % ០ % 

មនករផ�ព�ផ�យ 
២ ០ ០  ០  ០  ០ 

០.៦ % ០ % ០ % ០ % ០ % ០ % 

ផ�ូវងយ�ស�លេធ�ដំេណ រ 
៣  ០ ០ ០  ០   ០ 

១ % ០ % ០ % ០ % ០ % ០ % 

ជំេន�ពីដូន�មក 
០ ០ ០ ០  ០  ១ 

០ % ០ % ០ % ០ % ០ % ០.៣ % 

ជមងឺធងន់ធងរ 
១ ០  ០ ០  ០ ០  

០.៣ % ០ % ០ % ០ % ០ % ០ % 

សរបុ / ៣១៥ ១៥៣ ១៧ ៦ ៥៧ ៨០ ២ 

 

េេភូមិ�កបី�ជ�ំ កនុងឃំុកបលរមស �ស�កេស�ន េខត�សទឹងម�តង ទំងេស� 

លក់ថន ំេពទយ�មភូមិ មណ� លសុខភព និង�គ�េពទយមដលពយបល�មភូមិសុទធមត 

 
 

�គ�េពទយពយបល�មផទះ េ�យ�រែត�គ�េពទយពយបលមនេនកនុងភូមិ  ឬេនជិត

ភូមិ��ប់ែដលងយេទរកមន២១% េ�យ�រជមងឺមិនសូវធងន់ធងរ (ឧ.ឈឺកបល 

ចុកេពះ �គ�នផ� �យ �ករសូ) មន១២.១% និងមនមូលេហតុេផ�ងៗេទ�តដូច

មនបង� ញកនុង��ង�ងេ�កម�  ចំែណកអនកែដលេ�ជសយកេស�ពយបលេន 

គ�ីនិកឯកជនញឹកញប់ជងេគេ�យ�រែតមន១២.៧% យល់ថេស�កមមល�មន 

១១.៤%យល់ថេស�ពយបលមន�បសិទធភពេធ�េ�យជសះេសបយ   និងមន

មូលេហតុេផ�ងៗេទ�ត ដូចមនបង� ញកនុង��ង�ងេ�កម� បនទ ប់មកចំេពះ 

អនកែដលេ�ជសេរ សេទរកេស�ពយបលេ�យករទិញថន ំពីតូបចប់ហួយតូចៗេន 

កនុងភូមិ េ�យ�រែតជមងឺមិនធងន់ធងរមន៣.៨%កែន�ងលក់ថន ំេនជិតផទះមន៣.៨% 

ចំ�យលុយអស់តិចមន២.២% និងមនមូលេហតុមួយចំនួនដូចមនបង� ញកនុង

��ង�ងេ�កម�  ចំេពះ�បជពលរដ�ែដលេ�ជសេរ សករពយបលេ�យករេទ

ទិញថន ំេន�ស��ថ នេ�យ�រែតមន១.៦%  និ�យថ�មន�បសិទធភព កនុង

ករពយបលបនជសះេសបយ មន១.៣% និ�យថ�មនេស�កមមល� និងមន

មូលេហតុេផ�ងៗេទ�តដូចមនបង� ញកនុង��ង�ងេ�កម�  គួរេ�យចប់

�រមមណ៍ចំេពះ�បជពលរដ�ែដលេនមនជំេន�េលករពយបល�មវធីិបុ�ណ   ឬ

ករែសនេ�ពនបនបង� ញថ ករពយបលែបបេនះមន�បសិទធភព និងជជំេន�ពី

ដូន�ផង� (សូមេមល��ងទី១០) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី១០- មូលេហតុតនករេ�ជសេរ សេស�ពយបលសុខភពមួយញឹកញប់ 

មូលេហតុ 
មណ� ល 

សុខភព 

តូបលក់

ចប់ហួយ 

ឱសថ 

�ថ ន 

គ�ីនិក 

ឯកជន 

�គ�េពទយ

ពយបល�ម 

ផទះ/ភូមិ 

ពយបល�មមបប

បុ�ណ/�គ�បុ�ណ/

បន់�សន់ 

មន�បសិទធភព  

(ពយបលជសះេសបយ) 

៨២ ០  ៥ ៣៦ ១៧ ១ 

២៦ % ០ % ១.៦ % ១១.៤ % ៥.៤ % ០.៣ % 

េស�ពយបលមនតតម�ទប/

ចំ�យលុយអស់តិច

៥៥ ៧ ១ ២ ១៨ ០  

១៧.៥ % ២.២ % ០.៣ % ០.៦ % ៥.៧ % ០ % 

មិន�គ ល់កមន�ងពយបល 

ដតទេទ�ត 

៦ ២ ០  ៣ ៥ ០  

១.៩ % ០.៦ % ០ % ១ % ១.៦ % ០ % 

េស�កមមល� 
៤៩ ០  ៤ ៤០ ១៧ ១ 

១៥.៦ % ០ % ១.៣ % ១២.៧ % ៥.៤ % ០.៣ % 

េស�ពយបលេេជិតផទះ 
៧៧ ១២ ០  ១៤ ៦៦ ០  

២៤.៤ % ៣.៨ % ០ % ៤.៤ % ២១ % ០ % 

ជមងឺមិនធងន់ធងរ 
២៨ ១២ ០  ៧ ៣៨ ១ 

៨.៩ % ៣.៨ % ០ % ២.២ % ១២.១ % ០.៣ % 

គម នមណ� លលសុខភព 

េេកនុងភូមិ 

២ ១ ០  ០  ០   ០ 

០.៦ % ០.៦ % ០ % ០ % ០ % ០ % 

មនករផ�ព�ផ�យ 
២ ០ ០  ០  ០  ០ 

០.៦ % ០ % ០ % ០ % ០ % ០ % 

ផ�ូវងយ�ស�លេធ�ដំេណ រ 
៣  ០ ០ ០  ០   ០ 

១ % ០ % ០ % ០ % ០ % ០ % 

ជំេន�ពីដូន�មក 
០ ០ ០ ០  ០  ១ 

០ % ០ % ០ % ០ % ០ % ០.៣ % 

ជមងឺធងន់ធងរ 
១ ០  ០ ០  ០ ០  

០.៣ % ០ % ០ % ០ % ០ % ០ % 

សរបុ / ៣១៥ ១៥៣ ១៧ ៦ ៥៧ ៨០ ២ 

 

េេភូមិ�កបី�ជ�ំ កនុងឃំុកបលរមស �ស�កេស�ន េខត�សទឹងម�តង ទំងេស� 

លក់ថន ំេពទយ�មភូមិ មណ� លសុខភព និង�គ�េពទយមដលពយបល�មភូមិសុទធមត 

 
 

�គ�េពទយពយបល�មផទះ េ�យ�រែត�គ�េពទយពយបលមនេនកនុងភូមិ  ឬេនជិត

ភូមិ��ប់ែដលងយេទរកមន២១% េ�យ�រជមងឺមិនសូវធងន់ធងរ (ឧ.ឈឺកបល 

ចុកេពះ �គ�នផ� �យ �ករសូ) មន១២.១% និងមនមូលេហតុេផ�ងៗេទ�តដូច

មនបង� ញកនុង��ង�ងេ�កម�  ចំែណកអនកែដលេ�ជសយកេស�ពយបលេន 

គ�ីនិកឯកជនញឹកញប់ជងេគេ�យ�រែតមន១២.៧% យល់ថេស�កមមល�មន 

១១.៤%យល់ថេស�ពយបលមន�បសិទធភពេធ�េ�យជសះេសបយ   និងមន

មូលេហតុេផ�ងៗេទ�ត ដូចមនបង� ញកនុង��ង�ងេ�កម� បនទ ប់មកចំេពះ 

អនកែដលេ�ជសេរ សេទរកេស�ពយបលេ�យករទិញថន ំពីតូបចប់ហួយតូចៗេន 

កនុងភូមិ េ�យ�រែតជមងឺមិនធងន់ធងរមន៣.៨%កែន�ងលក់ថន ំេនជិតផទះមន៣.៨% 

ចំ�យលុយអស់តិចមន២.២% និងមនមូលេហតុមួយចំនួនដូចមនបង� ញកនុង

��ង�ងេ�កម�  ចំេពះ�បជពលរដ�ែដលេ�ជសេរ សករពយបលេ�យករេទ

ទិញថន ំេន�ស��ថ នេ�យ�រែតមន១.៦%  និ�យថ�មន�បសិទធភព កនុង

ករពយបលបនជសះេសបយ មន១.៣% និ�យថ�មនេស�កមមល� និងមន

មូលេហតុេផ�ងៗេទ�តដូចមនបង� ញកនុង��ង�ងេ�កម�  គួរេ�យចប់

�រមមណ៍ចំេពះ�បជពលរដ�ែដលេនមនជំេន�េលករពយបល�មវធីិបុ�ណ   ឬ

ករែសនេ�ពនបនបង� ញថ ករពយបលែបបេនះមន�បសិទធភព និងជជំេន�ពី

ដូន�ផង� (សូមេមល��ងទី១០) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 

�ក

 

 

 

 

 

 

 

 

ប

មុ

េហ

��

�ប

ច

៨

ច

និ

េ�

ភូ

េខ

កហ�ិកទី៧- ក

… 

 

បងគន់អ

ជទូេទ

បងគន់អនម័យេ

មនមក   េ�យ

ហយមិនបនយ
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�ប�បស់េនះ

យករចូលេទប

យល់ដឹងពីករេ

េធ�េឡងជមួយ

១៥% បុ៉េ��

 និងបងគន់ជីករ

នបងគន់អនម័យ

ករសិក�កនុងចំ

ងឃំុ��ត 

មភ សន៍�ម

ស ភូមិែ�ស�ស

និងភូមិ៣ កនុង

�ំទឹកពុ� េ�ប

៧៧.៨%

កស�មប់ពិ�

េ��មតំបន់ជ

េទ េ�យ�

េនទ បង់កនុងៃ�ព

េ�ប�បស់បងគន

យ�បជពលរដ�

ះ ែដលមនបង

រេ�� ៣%។ 

យស�មប់េ�ប�

ចេ�មភូមិទំ

�ស�កេស�ន

មនបងគន់អនម័

ណុក និងភូមិ

ឃំុែ�សអ�ងគង

បធុ��េ��� ទិ

៨.៩%

កនុង�គ��រ 

ជនបទ�ច់�ស

�រពួកេគមន

ពែកបរផទះ     ឬក

ន់អនម័យ។ ទ

ៃនភូមិេគលេ

ងគន់អនម័យ េ

េ�យែឡក ម

�បស់កនុង�គ��

ង១៤  មនភ

ន  េខត�សទឹងែ�

មយេ�ះ។ ចំែ

�ចប់ កនុងឃំុកប

�ស�កកូនមំុ េ

ទិញទឹកបរសុិទធ

០.៣%

ស�ល�គេ�ច

នទំ�ប់មិនេ�ប

កនុងទឹក    ឬជីក

ទនទឹមនឹងេនះែដ

�បនប�� ញ

េ�យកនុងេនះ ួ

មន�បជពល

�រេទ។  អ�ីែដ

ភូមិចំនួន២ គឺ

�តង មិនមន�

ែណកឯភូមិចំនួ

បលរមស �ស

ខត�រតនគិរ ី ម

ហូបទឹកេឆ

១៣%

ចន មិនមន

បបងគន់�ំងពី

កកប់ជេដម 

ដរ ករសិក�

ញថ  មន 

រមួមនបងគន់

លរដ�រហូតដល់

ដលគួរេ�យ

គឺភូមិ��ត 

�គ��រេគល

នួន៤ េទ�តគឺ

ស�កេស�ន 

មនែតអនកតប

 
 

មន�បសិទធភពកនុងករពយបលបនជសះេសបយ បុ៉ែន��គ�េពទយ�មភូមិ និង 

មណ� លសុខភព ពយបលបនែតជមងឺតិចតួចបុ៉េ�� ះ េពល�មនជមងឺធងន់�ត�វេទ 

ពយបលេនមនទីេពទយេខត�។ េនភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង 
និងភូមិ២ កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរវីញិ �បជពលរដ�យល់ថ  េស�

ពយបលសុខភពែដលមនផ�ល់េ�យសុទធែតបនកត់បនថយជមងឺរបស់�បជពលរដ�

កនុងតំបន់ េហយេពទយមណ� លសុខភពបនសហករជមួយេពទយឃំុភ�ុក  និងឃំុែ�ស

អ�ងគងចុះមកផ�ព�ផ�យពីបញ� សុខភពដល់�បជពលរដ�កនុងភូមិ ដូេចនះ�បជពលរដ�

បនេចះដឹងពីកបួនអនម័យ និងករករពរពីជមងឺេផ�ង�ដូចជជមងឺ�គ�នចញ់  «េពល

មនេពទយថន ក់េល ចុះមកែណនំ�បជពលរដ�ពីសុខភព េឃញថ�បជពលរដ��ល់

ៃថងកត់បនថយករឈឺថក ត់ និង�ំបែន�បងក ជំុវញិផទះហូបេ�យ�ម នជតិគីមី»។  
 

ទឹក�� តស�មប់ពិ�  

�មរយ�ករសិក�បនបង� ញថ �បជពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៧៨% បន

�ំទឹកពុះស�មប់ពិ�កនុង�ក�ម�គ��រ បនទ ប់មកមន�បជពលរដ�៨.៩%  បនេ�ប

�បស់ធុងចេ�មះទឹក�� តេដមបីពិ�  និងមនែត០.៣%   ឬមួយ�គ��របុ៉េ�� ះ 

ែដលទិញទឹកបរសុិទធែដលផលិតកនុងតំបន់ស�មប់ករពិ��បចំៃថង។  ទំងេនះ 

បង� ញថ �បជពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៨៧%  បនយល់ដឹងអំពីអនម័យទឹក 

ស�មប់ពិ�កនុង�គ��រែដល�ចបងក រពីជមងឺមួយចំនួនផងែដរ។ ជពិេសសចំេណះ

ដឹងៃនកបួនអនម័យកនុង�គ��រ ក៏�ត�វបនេពទយឃំុចុះអប់រ�ំមភូមិមួយចំនួនែដរ។

េ�យែ�ក េនមន�បជពលរដ��បមណជ�៣% ែដលមិនបន�ំទឹកពុះ ឬេ�ចះ

ទឹកេ�យ�� តស�មប់ពិ��បចំៃថងស�មប់�ក�ម�គ��រេទ គឺពួកេគពិ�ទឹកេឆ 

េ�ពះជទំ�ប់�ំងពីមុនមក។ (សូមេមល�កហ�ិកទី៧) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន
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នបងគន់អនម័យ

ករសិក�កនុងចំ

ងឃំុ��ត 
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ស ភូមិែ�ស�ស

និងភូមិ៣ កនុង

�ំទឹកពុ� េ�ប

៧៧.៨%

កស�មប់ពិ�

េ��មតំបន់ជ

េទ េ�យ�

េនទ បង់កនុងៃ�ព

េ�ប�បស់បងគន

យ�បជពលរដ�

ះ ែដលមនបង

រេ�� ៣%។ 

យស�មប់េ�ប�

ចេ�មភូមិទំ

�ស�កេស�ន
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ណុក និងភូមិ

ឃំុែ�សអ�ងគង
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៨.៩%

កនុង�គ��រ 

ជនបទ�ច់�ស

�រពួកេគមន

ពែកបរផទះ     ឬក

ន់អនម័យ។ ទ

ៃនភូមិេគលេ
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�ចប់ កនុងឃំុកប

�ស�កកូនមំុ េ

ទិញទឹកបរសុិទធ

០.៣%

ស�ល�គេ�ច

នទំ�ប់មិនេ�ប
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១៣%

ចន មិនមន
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មន�បសិទធភពកនុងករពយបលបនជសះេសបយ បុ៉ែន��គ�េពទយ�មភូមិ និង 

មណ� លសុខភព ពយបលបនែតជមងឺតិចតួចបុ៉េ�� ះ េពល�មនជមងឺធងន់�ត�វេទ 

ពយបលេនមនទីេពទយេខត�។ េនភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង 
និងភូមិ២ កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរវីញិ �បជពលរដ�យល់ថ  េស�

ពយបលសុខភពែដលមនផ�ល់េ�យសុទធែតបនកត់បនថយជមងឺរបស់�បជពលរដ�

កនុងតំបន់ េហយេពទយមណ� លសុខភពបនសហករជមួយេពទយឃំុភ�ុក  និងឃំុែ�ស

អ�ងគងចុះមកផ�ព�ផ�យពីបញ� សុខភពដល់�បជពលរដ�កនុងភូមិ ដូេចនះ�បជពលរដ�

បនេចះដឹងពីកបួនអនម័យ និងករករពរពីជមងឺេផ�ង�ដូចជជមងឺ�គ�នចញ់  «េពល

មនេពទយថន ក់េល ចុះមកែណនំ�បជពលរដ�ពីសុខភព េឃញថ�បជពលរដ��ល់

ៃថងកត់បនថយករឈឺថក ត់ និង�ំបែន�បងក ជំុវញិផទះហូបេ�យ�ម នជតិគីមី»។  
 

ទឹក�� តស�មប់ពិ�  

�មរយ�ករសិក�បនបង� ញថ �បជពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៧៨% បន

�ំទឹកពុះស�មប់ពិ�កនុង�ក�ម�គ��រ បនទ ប់មកមន�បជពលរដ�៨.៩%  បនេ�ប

�បស់ធុងចេ�មះទឹក�� តេដមបីពិ�  និងមនែត០.៣%   ឬមួយ�គ��របុ៉េ�� ះ 

ែដលទិញទឹកបរសុិទធែដលផលិតកនុងតំបន់ស�មប់ករពិ��បចំៃថង។  ទំងេនះ 

បង� ញថ �បជពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៨៧%  បនយល់ដឹងអំពីអនម័យទឹក 

ស�មប់ពិ�កនុង�គ��រែដល�ចបងក រពីជមងឺមួយចំនួនផងែដរ។ ជពិេសសចំេណះ

ដឹងៃនកបួនអនម័យកនុង�គ��រ ក៏�ត�វបនេពទយឃំុចុះអប់រ�ំមភូមិមួយចំនួនែដរ។

េ�យែ�ក េនមន�បជពលរដ��បមណជ�៣% ែដលមិនបន�ំទឹកពុះ ឬេ�ចះ

ទឹកេ�យ�� តស�មប់ពិ��បចំៃថងស�មប់�ក�ម�គ��រេទ គឺពួកេគពិ�ទឹកេឆ 

េ�ពះជទំ�ប់�ំងពីមុនមក។ (សូមេមល�កហ�ិកទី៧) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី១១- ករចំ�យកនុងករ�ងសង់បងគន់ 

ករចំ�យ 
បងគន់ជីក

រេ��  
ភគរយ 

បងគន់ចក់

ទឹក 
ភគរយ 

ចំនួន

សរបុ 

តិចជង១០,០០០េ��ល ២ ០.៧ ៧ ២.៣ ៩ 

១០,០០០-៦៩,៩០០េ��ល ៦ ២ ៨ ២.៦ ១៤ 

៧០,០០០-១២,៩០០េ��ល - - ២ ០.៧ ២ 

១៣០,០០០-១៨៩,៩០០េ��ល - - ១ ០.៣ ១ 

១៩០,០០០-២៤៩,៩០០េ��ល - - ២ ០.៧ ២ 

៤០០,០០០េ��ល-េលសពីេនះ ១ ០.៣ ១៧ ៥.៤ ១៨ 

សរបុ ៩ ៣ ៣៧ ១២ ៤៦ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

១.៣. សន�ិសុខកនុងភូមិ 

បញ� សនិ�សុខជេរ�ងមួយកនុងចំេ�មបញ� នន ែដលបនកត់សមគ ល់េន

កនុងករសិក�េន�។   មន�បជពលរដ�៥៣%  ែដលនិយយថកនុងភូមិរបស់ខ�ួនមន 

បញ� អសន�ិសុខេកតេឡង  ចំែណក៤៧%េទ�តនិយយថ មិនមនបញ� អសន�ិសុខ

េកតេឡងកនុងភូមិេទ។  �មរយៈករអ��ងបញជ ក់ពី�បជពលរដ�ក៏ដូចជ�ជញ ធរ 

កនុងភូមិផទ ល់ បញ� អសនិ�សុខ�ត�វបនកំណត់េលសកមមភពមួយចំនួន រមួមន 

សកមមភពេកមងទំេនង�យតប់គន េពលមនបុណយទន សកមមភពេចរលួចេចរប�ន់

សកមមភពរេំ�ភេសពសនធវៈ និងសកមមភពហិង�កនុង�គ��រជេដម។ កនុង 

ចំេ�ម�គ��រែដលនិយយថមនបញ� អសន�ិសុខេនកនុងភូមិ ភគេ�ចនេកត 

េឡងេនភូមិខ�ច់ថមី  កនុងឃំុ��ត និងភូមិ�កបី�ជ�ំ  កនុងឃំុកបលរមស  កនុង�ស�ក 

េស�ន េខត�សទឹងែ�តង។  ចំែណកភូមិែដលេកតមនបញ� អសន�ិសុខតិចជងេគ 

បំផុតគឺភូមិ�ចប់ កនុងឃំុកបលរមស  �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង  និងភូមិ២  កនុង

ឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ។ី 

 

ស

អ

 

�ក

ប
ប
ជ

�
�គ
�ប
ចំ
ចំ
ជំ
ចំ
�
 

 

សមភ សន៍មន ក់ប៉

អនម័យ។  (សូ

 

កហ�ិកទី៨- �ប

បនទ ប់មកគឺ ភូមិ
បងគន់អនម័យចំ
នបទពំុសូវជ

�មទំ�ប់ែដល
គ��រមួយចំនួ
បស់  តៃម�ស
ច�យស�ម
ចនួន (ឩ.អងគក
នួយខ�ះចំេពះ

ចនួន�គន់ែតចំ
�ងសង់គឺសម

១២%

៨៥%

bgÁn;cak;Twk
bgÁn;;CIkreNþ
Kμan

បុ៉េ�� ះពីភូមិនី

សមេមល�កហ�ិ

បេភទបងគន់អន

មិែ�សគរមួយ 
ចំនួន���ត�វប
មនអនកេ�ប�ប

លអនុវត�ពីមួយ
នមិនមនថវកិ

ស�មប់ករ�ង
ប់ករ�ងសង

ករកកបទ�កហ
ះករ�ងសង់
�យថវកិខ�
មជិក�គ��រេធ

%
៣%

NA

នីមួយៗែដលនិ

កទី៨) 

នម័យ 

កនុងឃំុែ�សគរ
បនេ�ប�បស់។
បស់បងគន់អន

យជំនន់េទមួយ
ករ�ងសង់ប
ងសង់មនក�មិ
ង់�បែហលជមិ
ហមែដលអនកត

បងគន់ស�មប់
ខ�ះកនុងករទិញ
ធ�េ�យខ�ួនឯង

 

និយយថ 

�បធនភូ
ពលរដ�រស
អ�ងគង �ស

លទធភព
ក�ងប
បង� ញថ
មនចំនួន

រ  �ស�កេស�
  �បករ

ម័យ  េ�យ
យជំនន់ 
បងគន់។  ចំេពះ
មិតខុសៗគន េទ
មិនជខពស់េពក
តបសមភ សន៍មន

�គ��រមួយចំ
សមភ រ��ងស
ង។ (សូមេមល

�គ��ររបស់

�មករប៉
ភមិ ឬអនុ�បធ
ស់េនភូមិ១
�ស�កកូនមំុ េខត�

េ�ចនជងេគ 
បងគន់អនម័យ  
ថ �គ��រែដ
ន����គ��រ

�ន  េខត�សទឹង

រែដល�បជពល

យ�រពួកេគនិ
និងម៉�ងេទ�

ះ�គ��រែដលម
ទ�ម�បេភទប
កេទ េ�ពះមន
មន ក់េនចំេឈម
នួន  េហយ
សង់  ែតពល
ល��ងទី១១) 

សេគមនបងគន់ 

ន់�ម នរបស់
ធនភូមិ �បជ

កនុងឃំុែ�ស

ត�រតនគិរមីន
      កនុងករ
ែដលសថិតិ 
លមនបងគន់ 
រ េហយ
ែ�តង  ែដល
លរដ�េន�ម

និយមរស់េន
តេ�យ�រ 
មនបងគន់េ�ប
បងគន់ ែតករ
នអងគករមួយ

ឈះ) បនផ�ល់
យ�គ��រមួយ
លកមមកនុងករ
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី១១- ករចំ�យកនុងករ�ងសង់បងគន់ 

ករចំ�យ 
បងគន់ជីក

រេ��  
ភគរយ 

បងគន់ចក់

ទឹក 
ភគរយ 

ចំនួន

សរបុ 

តិចជង១០,០០០េ��ល ២ ០.៧ ៧ ២.៣ ៩ 

១០,០០០-៦៩,៩០០េ��ល ៦ ២ ៨ ២.៦ ១៤ 

៧០,០០០-១២,៩០០េ��ល - - ២ ០.៧ ២ 

១៣០,០០០-១៨៩,៩០០េ��ល - - ១ ០.៣ ១ 

១៩០,០០០-២៤៩,៩០០េ��ល - - ២ ០.៧ ២ 

៤០០,០០០េ��ល-េលសពីេនះ ១ ០.៣ ១៧ ៥.៤ ១៨ 

សរបុ ៩ ៣ ៣៧ ១២ ៤៦ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

១.៣. សន�ិសុខកនុងភូមិ 

បញ� សនិ�សុខជេរ�ងមួយកនុងចំេ�មបញ� នន ែដលបនកត់សមគ ល់េន

កនុងករសិក�េន�។   មន�បជពលរដ�៥៣%  ែដលនិយយថកនុងភូមិរបស់ខ�ួនមន 

បញ� អសន�ិសុខេកតេឡង  ចំែណក៤៧%េទ�តនិយយថ មិនមនបញ� អសន�ិសុខ

េកតេឡងកនុងភូមិេទ។  �មរយៈករអ��ងបញជ ក់ពី�បជពលរដ�ក៏ដូចជ�ជញ ធរ 

កនុងភូមិផទ ល់ បញ� អសនិ�សុខ�ត�វបនកំណត់េលសកមមភពមួយចំនួន រមួមន 

សកមមភពេកមងទំេនង�យតប់គន េពលមនបុណយទន សកមមភពេចរលួចេចរប�ន់

សកមមភពរេំ�ភេសពសនធវៈ និងសកមមភពហិង�កនុង�គ��រជេដម។ កនុង 

ចំេ�ម�គ��រែដលនិយយថមនបញ� អសន�ិសុខេនកនុងភូមិ ភគេ�ចនេកត 

េឡងេនភូមិខ�ច់ថមី  កនុងឃំុ��ត និងភូមិ�កបី�ជ�ំ  កនុងឃំុកបលរមស  កនុង�ស�ក 

េស�ន េខត�សទឹងែ�តង។  ចំែណកភូមិែដលេកតមនបញ� អសន�ិសុខតិចជងេគ 

បំផុតគឺភូមិ�ចប់ កនុងឃំុកបលរមស  �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង  និងភូមិ២  កនុង

ឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ។ី 

 

ស

អ

 

�ក

ប
ប
ជ

�
�គ
�ប
ចំ
ចំ
ជំ
ចំ
�
 

 

សមភ សន៍មន ក់ប៉

អនម័យ។  (សូ

 

កហ�ិកទី៨- �ប

បនទ ប់មកគឺ ភូមិ
បងគន់អនម័យចំ
នបទពំុសូវជ

�មទំ�ប់ែដល
គ��រមួយចំនួ
បស់  តៃម�ស
ច�យស�ម
ចនួន (ឩ.អងគក
នួយខ�ះចំេពះ

ចនួន�គន់ែតចំ
�ងសង់គឺសម

១២%

៨៥%

bgÁn;cak;Twk
bgÁn;;CIkreNþ
Kμan

បុ៉េ�� ះពីភូមិនី

សមេមល�កហ�ិ

បេភទបងគន់អន

មិែ�សគរមួយ 
ចំនួន���ត�វប
មនអនកេ�ប�ប

លអនុវត�ពីមួយ
នមិនមនថវកិ

ស�មប់ករ�ង
ប់ករ�ងសង

ករកកបទ�កហ
ះករ�ងសង់
�យថវកិខ�
មជិក�គ��រេធ

%
៣%

NA

នីមួយៗែដលនិ

កទី៨) 

នម័យ 

កនុងឃំុែ�សគរ
បនេ�ប�បស់។
បស់បងគន់អន

យជំនន់េទមួយ
ករ�ងសង់ប
ងសង់មនក�មិ
ង់�បែហលជមិ
ហមែដលអនកត

បងគន់ស�មប់
ខ�ះកនុងករទិញ
ធ�េ�យខ�ួនឯង

 

និយយថ 

�បធនភូ
ពលរដ�រស
អ�ងគង �ស

លទធភព
ក�ងប
បង� ញថ
មនចំនួន

រ  �ស�កេស�
  �បករ

ម័យ  េ�យ
យជំនន់ 
បងគន់។  ចំេពះ
មិតខុសៗគន េទ
មិនជខពស់េពក
តបសមភ សន៍មន

�គ��រមួយចំ
សមភ រ��ងស
ង។ (សូមេមល

�គ��ររបស់

�មករប៉
ភមិ ឬអនុ�បធ
ស់េនភូមិ១
�ស�កកូនមំុ េខត�

េ�ចនជងេគ 
បងគន់អនម័យ  
ថ �គ��រែដ
ន����គ��រ

�ន  េខត�សទឹង

រែដល�បជពល

យ�រពួកេគនិ
និងម៉�ងេទ�

ះ�គ��រែដលម
ទ�ម�បេភទប
កេទ េ�ពះមន
មន ក់េនចំេឈម
នួន  េហយ
សង់  ែតពល
ល��ងទី១១) 

សេគមនបងគន់ 

ន់�ម នរបស់
ធនភូមិ �បជ

កនុងឃំុែ�ស

ត�រតនគិរមីន
      កនុងករ
ែដលសថិតិ 
លមនបងគន់ 
រ េហយ
ែ�តង  ែដល
លរដ�េន�ម

និយមរស់េន
តេ�យ�រ 
មនបងគន់េ�ប
បងគន់ ែតករ
នអងគករមួយ

ឈះ) បនផ�ល់
យ�គ��រមួយ
លកមមកនុងករ
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

រក�សុវតថិភពកនុងភូមិពីពួកេចរ េកមង�ទ វ  និងករេ�បអំេពហិង�ែតមិនមនគណៈ

កមមករេនះេទ) េហយកនុងេនះមន�បជពលរដ�ចំនួន២ភូមិគឺ ភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក 

និងភូមិ�កបី�ជ�ំ  កនុងឃំុកបលរមស  �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង  ែដលបន

បញជ ក់ថ កនុងភូមិរបស់ខ�ួនមន�ក�មករពរសន�ិសុខេ�ចនជងេគ។  ចំែណក�បជ

ពលរដ�ចំនួន៥៩%េទ�ត បនបញជ ក់ថមិនមនករចង�កងគន ជ�ក�មករពរសន�ិ

សុខកនុងភូមិេទ។    មនភូមិចំនួន៧ ែដលមនករចង�កងគន ជ�ក�មេដមបីករពរ

សន�ិសុខកនុងភូមិ  ដូចជភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក ភូមិ�� យេរ�ង និងភូមិ��ត កនុងឃំុ�

�ត  ភូមិ�កបី�ជ�ំ  ភូមិកបលរមស និងភូមិ�ចប់ កនុងឃំុកបលរមស សថិតកនុង�ស�ក

េស�ន េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ១ កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី។ គួរ

េ�យកត់សមគ ល់ កនុងចំេ�មភូមិទំង៧ខងេលេនះ មនភូមិមួយចំនួន�ត�វបន

សមតថកិចចចុះជួយេ�ះ��យ និងមនភូមិមួយចំនួនេទ�ត �ត�វបន�ជញ ធរកនុងភូមិ

ដូចជ�ប�នភូមិ  ឬអនុ�ប�នភូមិជអនកេ�ះ��យ   េពលជួបបញ� អសន�ិសុខ។   

ជបទពិេ�ធន៍ស�មប់ភូមិមួយកនុងចំេ�មភូមិទំងអស់ មនអនុ�ប�នភូមិមន ក់

បនបង� ថ«កនុងភូមិមនគណៈកមមករេយនឌ័រគណៈកមមករភូមិ និងចស់�ពឹទធ ចរយ

កនុងភូមិជអនកេ�ះ��យេ�យេ�យ�គ��រែដលេ�បអំេពហិង���ិតេមៃដថែលង

បងកបញ� េទ�ត េហយករេ�ះ��យេនះែតងែតមន�បសិទធភព» ។ 
 

២. �ន�ន���� រចនសមពន័ធរបូវន័� 
 

២.១. កមមសិទធិដីធ�ី 

 ២.១.១. ចបប់ទក់ទងនឹងកមមសិទធិដីធ�ី 

ចបប់ភូមិបលៃន�បេទសកមពុជ ឆន ំ២០០១  បនបង� ញពីចំណុចមួយចំនួន

ទក់ទងនឹងសិទធិកន់កប់ដីេភគៈ�តឹម�ត�វ�មចបប់របស់�បជពលរដ�ដូចជ  ជំពូក

ទី៤ ម���� បនែចងថេដមបីក� យេទជកមមសិទធិេលអចលនវតថុបន  លុះ��ែត

េភគៈេនះ�ត�វបនកន់កប់េ�យពិត�បកដ គម នហិង�ដឹង�ជ��រណៈ គម ន

�ក់ខន និងេ�យសុចចរតិ។  ចំែណកជំពូកទី១  ម��� បនែចងថមនែតេភគៈ

 
 

  �ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិ ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�េនះ  បន

បេញចញេយបល់ទក់ទងនឹងសន�ិសុខេផ�ងៗ េនកនុងភូមិរបស់ខ�ួនេ�យកនុងេនះ 

មន�ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិចំនួន៥របូ មកពីភូមិែ�សគរមួយ និងែ�សគរពីរ 

កនុងឃំុែ�សគរ ភូមិ�កបី�ជ�ំ និងភូមិកបលរមស កនុងឃំុកបសរមស �ស�កេស�ន 

េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ២ កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី បញជ ក់ថមិន

មនបញ� អសន�ិសុខេផ�ងៗេកតេឡងកនុងភូមិ រខំនដល់កររស់េនរបស់�បជ

ពលរដ�េទ        េ�យ�រែតភូមិមួយចំនួនមន�ក�មករពរសន�ិសុខភូមិេ�យខ�ួឯង 

និងមនបូ៉លីសករពរេពលមនបុណយទនម�ងៗ។  ចំែណក�ប�នភូមិ និងអនុ

�ប�នភូមិចំនួន៨របូេផ�ងេទ�ត មកពីភូមិរពំត់  �� យេរ�ង  ��ត  ខ�ច់ថមី កនុង

ឃំុ��ត  ភូមិភ�ុក  កនុងឃំុភ�ុក ភូមិ�ចប់  កនុងឃំុកបលរមស  ែដលសថិតកនុង�ស�ក

េស�ន េខត�សទឹងែ�តង  និងភូមិ១  ភូមិ៣ ឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតន

គិរ ីបង� ញថេនកនុងភូមិរបស់ខ�ួនមនជួបបញ� អសន�ិសុខ ដូចជបញ� េកមងទំេនង

ផឹក���សវងឹបងករករ�យតប់គន េពលមនបុណយទន  ករទទួលទនេ�គ�ង�សវងឹ

េ�បអំេពហិង�កនុង�គ��រ  មនអនកមកពីេ��ភូមិលួចកប់��ពសហគមន៍ លួចបញ់

េគ�កបី និង លួចេគ�កបីអនកភូមិ បញ� ជេម� ះរ�ងអនកភូមិ  និង�ក�មហុ៊នដីសមបទន

េសដ�កិចច   េ�យ�រ�ក�មហុ៊នរេំ�ភយកដីអនកភូមិ   និងមនបទេលមសេន�ទ។ 

«េពលមនកមមវធីិបុណយ�េំលង េកមងៗផឹក��េហយ�យតប់គន ...។ អំេពហិង�កនុង

�គ��រមនតិចតួចេ�យ�រករផឹក��មិនេធ�ករងរ។  ... �បជជនភូមិេនះមន

ករបត់បង់េគ�កបីេ�យ�រេចរលួច េ�ពះពួកគត់ែលង�កបីេគេចល (ចិញច ឹម

សត�េ�យែលងេ�យេដរេ�យេសរ)ី» ។ 

ករ�កសួរ�បជពលរដ��ម�គ��រេគលេ�សមភ សន៍ បនបង� ញថ

៤១% និយយថ េនភូមិរបស់ពួកេគមនករចង�កងជ�ក�មែដលមនករចូលរមួពី

�បជពលរដ�កនុងភូមិ  �ប�នភូមិ  និងអនុ�ប�នភូមិ េដមបីករពរសន�ិសុខកនុងភូមិ 

(�ក�មេនះេកតេឡងេ�យ�បជពលរដ�កនុងភូមិ  និង�ប�នភូមិ/អនុ�ប�នភូមិ  កនុង

េគលបំណង រក�សន�ិសុខេពលមនកមមវធីិបុណយទន�ប�ពណី�េំលងេផ�ងៗ  និង
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

រក�សុវតថិភពកនុងភូមិពីពួកេចរ េកមង�ទ វ  និងករេ�បអំេពហិង�ែតមិនមនគណៈ

កមមករេនះេទ) េហយកនុងេនះមន�បជពលរដ�ចំនួន២ភូមិគឺ ភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក 

និងភូមិ�កបី�ជ�ំ  កនុងឃំុកបលរមស  �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង  ែដលបន

បញជ ក់ថ កនុងភូមិរបស់ខ�ួនមន�ក�មករពរសន�ិសុខេ�ចនជងេគ។  ចំែណក�បជ

ពលរដ�ចំនួន៥៩%េទ�ត បនបញជ ក់ថមិនមនករចង�កងគន ជ�ក�មករពរសន�ិ

សុខកនុងភូមិេទ។    មនភូមិចំនួន៧ ែដលមនករចង�កងគន ជ�ក�មេដមបីករពរ

សន�ិសុខកនុងភូមិ  ដូចជភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក ភូមិ�� យេរ�ង និងភូមិ��ត កនុងឃំុ�

�ត  ភូមិ�កបី�ជ�ំ  ភូមិកបលរមស និងភូមិ�ចប់ កនុងឃំុកបលរមស សថិតកនុង�ស�ក

េស�ន េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ១ កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី។ គួរ

េ�យកត់សមគ ល់ កនុងចំេ�មភូមិទំង៧ខងេលេនះ មនភូមិមួយចំនួន�ត�វបន

សមតថកិចចចុះជួយេ�ះ��យ និងមនភូមិមួយចំនួនេទ�ត �ត�វបន�ជញ ធរកនុងភូមិ

ដូចជ�ប�នភូមិ  ឬអនុ�ប�នភូមិជអនកេ�ះ��យ   េពលជួបបញ� អសន�ិសុខ។   

ជបទពិេ�ធន៍ស�មប់ភូមិមួយកនុងចំេ�មភូមិទំងអស់ មនអនុ�ប�នភូមិមន ក់

បនបង� ថ«កនុងភូមិមនគណៈកមមករេយនឌ័រគណៈកមមករភូមិ និងចស់�ពឹទធ ចរយ

កនុងភូមិជអនកេ�ះ��យេ�យេ�យ�គ��រែដលេ�បអំេពហិង���ិតេមៃដថែលង

បងកបញ� េទ�ត េហយករេ�ះ��យេនះែតងែតមន�បសិទធភព» ។ 
 

២. �ន�ន���� រចនសមពន័ធរបូវន័� 
 

២.១. កមមសិទធិដីធ�ី 

 ២.១.១. ចបប់ទក់ទងនឹងកមមសិទធិដីធ�ី 

ចបប់ភូមិបលៃន�បេទសកមពុជ ឆន ំ២០០១  បនបង� ញពីចំណុចមួយចំនួន

ទក់ទងនឹងសិទធិកន់កប់ដីេភគៈ�តឹម�ត�វ�មចបប់របស់�បជពលរដ�ដូចជ  ជំពូក

ទី៤ ម���� បនែចងថេដមបីក� យេទជកមមសិទធិេលអចលនវតថុបន  លុះ��ែត

េភគៈេនះ�ត�វបនកន់កប់េ�យពិត�បកដ គម នហិង�ដឹង�ជ��រណៈ គម ន

�ក់ខន និងេ�យសុចចរតិ។  ចំែណកជំពូកទី១  ម��� បនែចងថមនែតេភគៈ

 
 

  �ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិ ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�េនះ  បន

បេញចញេយបល់ទក់ទងនឹងសន�ិសុខេផ�ងៗ េនកនុងភូមិរបស់ខ�ួនេ�យកនុងេនះ 

មន�ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិចំនួន៥របូ មកពីភូមិែ�សគរមួយ និងែ�សគរពីរ 

កនុងឃំុែ�សគរ ភូមិ�កបី�ជ�ំ និងភូមិកបលរមស កនុងឃំុកបសរមស �ស�កេស�ន 

េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ២ កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី បញជ ក់ថមិន

មនបញ� អសន�ិសុខេផ�ងៗេកតេឡងកនុងភូមិ រខំនដល់កររស់េនរបស់�បជ

ពលរដ�េទ        េ�យ�រែតភូមិមួយចំនួនមន�ក�មករពរសន�ិសុខភូមិេ�យខ�ួឯង 

និងមនបូ៉លីសករពរេពលមនបុណយទនម�ងៗ។  ចំែណក�ប�នភូមិ និងអនុ

�ប�នភូមិចំនួន៨របូេផ�ងេទ�ត មកពីភូមិរពំត់  �� យេរ�ង  ��ត  ខ�ច់ថមី កនុង

ឃំុ��ត  ភូមិភ�ុក  កនុងឃំុភ�ុក ភូមិ�ចប់  កនុងឃំុកបលរមស  ែដលសថិតកនុង�ស�ក

េស�ន េខត�សទឹងែ�តង  និងភូមិ១  ភូមិ៣ ឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតន

គិរ ីបង� ញថេនកនុងភូមិរបស់ខ�ួនមនជួបបញ� អសន�ិសុខ ដូចជបញ� េកមងទំេនង

ផឹក���សវងឹបងករករ�យតប់គន េពលមនបុណយទន  ករទទួលទនេ�គ�ង�សវងឹ

េ�បអំេពហិង�កនុង�គ��រ  មនអនកមកពីេ��ភូមិលួចកប់��ពសហគមន៍ លួចបញ់

េគ�កបី និង លួចេគ�កបីអនកភូមិ បញ� ជេម� ះរ�ងអនកភូមិ  និង�ក�មហុ៊នដីសមបទន

េសដ�កិចច   េ�យ�រ�ក�មហុ៊នរេំ�ភយកដីអនកភូមិ   និងមនបទេលមសេន�ទ។ 

«េពលមនកមមវធីិបុណយ�េំលង េកមងៗផឹក��េហយ�យតប់គន ...។ អំេពហិង�កនុង

�គ��រមនតិចតួចេ�យ�រករផឹក��មិនេធ�ករងរ។  ... �បជជនភូមិេនះមន

ករបត់បង់េគ�កបីេ�យ�រេចរលួច េ�ពះពួកគត់ែលង�កបីេគេចល (ចិញច ឹម

សត�េ�យែលងេ�យេដរេ�យេសរ)ី» ។ 

ករ�កសួរ�បជពលរដ��ម�គ��រេគលេ�សមភ សន៍ បនបង� ញថ

៤១% និយយថ េនភូមិរបស់ពួកេគមនករចង�កងជ�ក�មែដលមនករចូលរមួពី

�បជពលរដ�កនុងភូមិ  �ប�នភូមិ  និងអនុ�ប�នភូមិ េដមបីករពរសន�ិសុខកនុងភូមិ 

(�ក�មេនះេកតេឡងេ�យ�បជពលរដ�កនុងភូមិ  និង�ប�នភូមិ/អនុ�ប�នភូមិ  កនុង

េគលបំណង រក�សន�ិសុខេពលមនកមមវធីិបុណយទន�ប�ពណី�េំលងេផ�ងៗ  និង



44

ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 

�គ

ទ

៨

ក

ពួ

ម

ឯ

 

�ក

 

 

 

 

 

 

 

 

ម

៨

ល

   
39 

ែដ
ម

គ��រចំនួន១២

ទួល�គ ល់សិ

៨៨% េ��ងេទ�

កមមសិទធិេលដីធ�ី

កេគរស់េនេល

មនភពជមច ស

ក�របញជ ក់
 

កហ�ិកទី៩- ចំន

 

�មសថិត

មន�បជពលរ

៨.៣%មនដីទំេ

លំេន�� ន។39 

                          
ចំនួនភគរយៃន�

ដលមនដីែ��ម
មនចំនួន៥៧.៨ភ

២%  បុ៉េ��

ទធិកន់កប់ដី)

�ត ករកន់ក

របស់ខ�ួនេនេឡ

លដីែដលជកម

ស់េលដីធ�ីទំង

េ��ង�ក៏េ�យ

នួន�គ��រែដល

២.១.៣.កមមស

តិែដល�ន�ស

ដ�៩២.១%  ម

េនរទុកេចលមិ

ដូចគន េនះែដ

                          
�បេភទដីនីមួយៗ
នចំនួន៩២.១ភគ
គរយ កនុងចំេ�

គម ន

៨៨%

�ះមនពកយេស

�តឹមថន ក់ភូមិឃ

កប់ដីគឺ  គម នល

ឡយេទ។  េល

មមសិទធិបន�ពីដូន

េនះេ�យ�សប

យ។ (សូមេមល

លមនបងក ន់ៃ

សិទធិដី  និងទំហ

សង់ពី�គ��រេន

មនដីែ�ស ៥

មិនមន�ំដំ�

ដរ  េបេយង�

     
ែដល�ប��លរដ�
គរយ កនុងចំេ�ម
មមួយរយភគរយ

មន

១២%

សនសំុកន់កប់េ

ឃំុ ឬកិចចសនយ

លិខិត�ន មស�

លសពីេនះ �ប

ន�រយ�េពល

បចបប់  េទ

ល�កហ�ិកទី៩)

ដ ឬកិចចសនយ

ហំដីកមមសិទធេ�

នភូមិេគលេ�

៥៧.៨% មនដី

�ំ   និង៣.៥

�ម��ង�ង

ដ�មនគឺេ��បនឹងម
មមួយរយភគរយ
យ)។ 

េ�ប��ស់ដីធ�ី 

លក់-ទិញ។  

�មប់បញជ ក់ពី

ជពលរដ�យល

យូរមកេហយ 

ះមិនមនលិខិ

សមគ ល់សិទធិដី

�កពីដីលំេន�

�ទំង១៤ភូមិ 

ដីចំករ ២៥.៤

៥%មិនមនដីេ

ងេ�កមបង� ញ

មួយរយភគរយ (
យ  �ប��លរដ�ែដ

(បងក ន់ៃដ 

ចំែណក 

ភពជមច ស់ 

ល់ថ សព�ៃថង 

ដូេចនះពួកេគ 

ត�ន ម  ឬ  

ដីធ�ី 

�� ន   

 បង� ញថ 

៤%មនដីៃ�ព 

េ��ងេ�កពីដី

ថ េ�កពីដី 

(ឧ.�ប��លរដ�
លមនចំករ

 
 

�តឹម�ត�វ�មចបប់បុ៉េ�� ះែដល�ចនំឲយបនកមមសិទធិ េហយម��� ក៏បនែចង

ែដរថ គម នបុគគល�មួយ�ត�វបនេគដកហូតកមមសិទធិរបស់ខ�ួនបនេទ �បសិនេប

ករដកហូតេនះមិនែមនេដមបី�បេយជន៍��រណៈ។ ករដកហូត�ត�វេធ�េទ�ម 

ទំរង់ និងនីតិបញញតិេ�យចបប់ និងបទបញជ  បនទ ប់ពីបនផ�ល់សំណងជមុនេ�យ

សមរមយ និងយុត�ិធម៌។ មួយវញិេទ�ត េ�យ�រករសិក�េនះមនករចូលរមួពី 

�បជពលរដ�ជនជតិេដមភគតិច  ដូេចនះមនករជែជកទក់ទងនឹងកមមសិទធិេល 

អចលនវតថុរបស់ពួកេគ ដូចជកនុងម��២� ៃនចបប់ភូមិបលបង� ញថ សហគមន៍

ជនជតិេដមភគតិច  គឺជ�ក�មមនុស�ែដលរស់េនេលែដនដីៃន�ពះ�ជ�ច�ក

កមពុជ ែដលសមជិកទំងអស់បង� ញនូវករឯកភពៃនជតិពិនធុ  សងគមវបបធម៌  និង

េសដ�កិចច �បតិបត�ិរេប�បរស់េន�ម�បៃពណី  និង�ំដុះេលដីែដលខ�ួនកន់កប់េទ

�មកបួនខន តទំេន�មទំ�ប់ៃនករេ�ប�បស់ជសមូហភព។  កនុងកររង់ចំករ

កំណត់ផ�ូវចបប់នូវលកខន�ិកៈរបស់សហគមន៍  េហយ�ត�វអនុវត��មបញញតិ�ៃនចបប់

េនះ។ េ��ពីចបប់ភូមិបល សិទធិជមច ស់េលកមមសិទធិ �ត�វបនករ�រេ�យរដ� 

ធមមនុញញៃន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជ  ឆន ំ២០០៨ កនុងេនះ ម���� ែចងថជន�

ក៍េ�យ េទះជបុគគលក�ីសមូហភពក�ី មនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិ។ មនែតរបូវន�

បុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសញជ តិែខមរេទ េទបមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិេលដីធ�ី។ 

េយង�មម��មួយចំនួនទក់ទងនឹងចបប់ភូមិបល  និងរដ�ធមមនុញញៃន 

�ពះ�ជ�ច�កកមពុជខងេលេនះ  �បជពលរដ�ែដលកំពុងរស់េនតំបន់េគលេ�

ៃនករសិក�គឺមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិ�សបចបប់េលដីធ�ី ែដលពួកេគកំពុងរស់េន 

ពីេ��ះពួកេគសុទធែតរស់េនទីេនះ�ំងពីយូរ  និងជ�បចំេលទឹកដីដូន�របស់េគ 

ែដលមិនែមនជដី��រណៈរបស់រដ�េ�យគម នជេម� ះ និងពិេសសមុនឆន ំ២០០១។ 
 

២.១.២. កមមសិទធិដីលំេន�� ន 

េនេខត�សទឹងែ�តង និងរតនគិរ ី ែដលជតំបន់េគលេ�ៃនករសិក�មិនទន់

បនចប់េផ�មចុះបញជ ីមនលកខណៈជ�បព័នធេនេឡយេទ។38      យ៉ង�មិញមន 

                                                            
38 �ពឹត�ិប័ត�កមមវធីិអនុវស័ិយរដ�បលដីធ�ី ចបប់ទី២«ដីជជីវតិ» ែខវចិឆិក ២០១១ 
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�គ

ទ

៨

ក

ពួ

ម

ឯ

 

�ក

 

 

 

 

 

 

 

 

ម

៨

ល

   
39 

ែដ
ម

គ��រចំនួន១២

ទួល�គ ល់សិ

៨៨% េ��ងេទ�

កមមសិទធិេលដីធ�ី

កេគរស់េនេល

មនភពជមច ស

ក�របញជ ក់
 

កហ�ិកទី៩- ចំន

 

�មសថិត

មន�បជពលរ

៨.៣%មនដីទំេ

លំេន�� ន។39 

                          
ចំនួនភគរយៃន�

ដលមនដីែ��ម
មនចំនួន៥៧.៨ភ

២%  បុ៉េ��

ទធិកន់កប់ដី)

�ត ករកន់ក

របស់ខ�ួនេនេឡ

លដីែដលជកម

ស់េលដីធ�ីទំង

េ��ង�ក៏េ�យ

នួន�គ��រែដល

២.១.៣.កមមស

តិែដល�ន�ស

ដ�៩២.១%  ម

េនរទុកេចលមិ

ដូចគន េនះែដ

                          
�បេភទដីនីមួយៗ
នចំនួន៩២.១ភគ
គរយ កនុងចំេ�

គម ន

៨៨%

�ះមនពកយេស

�តឹមថន ក់ភូមិឃ

កប់ដីគឺ  គម នល

ឡយេទ។  េល

មមសិទធិបន�ពីដូន

េនះេ�យ�សប

យ។ (សូមេមល

លមនបងក ន់ៃ

សិទធិដី  និងទំហ

សង់ពី�គ��រេន

មនដីែ�ស ៥

មិនមន�ំដំ�

ដរ  េបេយង�

     
ែដល�ប��លរដ�
គរយ កនុងចំេ�ម
មមួយរយភគរយ

មន

១២%

សនសំុកន់កប់េ

ឃំុ ឬកិចចសនយ

លិខិត�ន មស�

លសពីេនះ �ប

ន�រយ�េពល

បចបប់  េទ

ល�កហ�ិកទី៩)

ដ ឬកិចចសនយ

ហំដីកមមសិទធេ�

នភូមិេគលេ�

៥៧.៨% មនដី

�ំ   និង៣.៥

�ម��ង�ង

ដ�មនគឺេ��បនឹងម
មមួយរយភគរយ
យ)។ 

េ�ប��ស់ដីធ�ី 

លក់-ទិញ។  

�មប់បញជ ក់ពី

ជពលរដ�យល

យូរមកេហយ 

ះមិនមនលិខិ

សមគ ល់សិទធិដី

�កពីដីលំេន�

�ទំង១៤ភូមិ 

ដីចំករ ២៥.៤

៥%មិនមនដីេ

ងេ�កមបង� ញ

មួយរយភគរយ (
យ  �ប��លរដ�ែដ

(បងក ន់ៃដ 

ចំែណក 

ភពជមច ស់ 

ល់ថ សព�ៃថង 

ដូេចនះពួកេគ 

ត�ន ម  ឬ  

ដីធ�ី 

�� ន   

 បង� ញថ 

៤%មនដីៃ�ព 

េ��ងេ�កពីដី

ថ េ�កពីដី 

(ឧ.�ប��លរដ�
លមនចំករ

 
 

�តឹម�ត�វ�មចបប់បុ៉េ�� ះែដល�ចនំឲយបនកមមសិទធិ េហយម��� ក៏បនែចង

ែដរថ គម នបុគគល�មួយ�ត�វបនេគដកហូតកមមសិទធិរបស់ខ�ួនបនេទ �បសិនេប

ករដកហូតេនះមិនែមនេដមបី�បេយជន៍��រណៈ។ ករដកហូត�ត�វេធ�េទ�ម 

ទំរង់ និងនីតិបញញតិេ�យចបប់ និងបទបញជ  បនទ ប់ពីបនផ�ល់សំណងជមុនេ�យ

សមរមយ និងយុត�ិធម៌។ មួយវញិេទ�ត េ�យ�រករសិក�េនះមនករចូលរមួពី 

�បជពលរដ�ជនជតិេដមភគតិច  ដូេចនះមនករជែជកទក់ទងនឹងកមមសិទធិេល 

អចលនវតថុរបស់ពួកេគ ដូចជកនុងម��២� ៃនចបប់ភូមិបលបង� ញថ សហគមន៍

ជនជតិេដមភគតិច  គឺជ�ក�មមនុស�ែដលរស់េនេលែដនដីៃន�ពះ�ជ�ច�ក

កមពុជ ែដលសមជិកទំងអស់បង� ញនូវករឯកភពៃនជតិពិនធុ  សងគមវបបធម៌  និង

េសដ�កិចច �បតិបត�ិរេប�បរស់េន�ម�បៃពណី  និង�ំដុះេលដីែដលខ�ួនកន់កប់េទ

�មកបួនខន តទំេន�មទំ�ប់ៃនករេ�ប�បស់ជសមូហភព។  កនុងកររង់ចំករ

កំណត់ផ�ូវចបប់នូវលកខន�ិកៈរបស់សហគមន៍  េហយ�ត�វអនុវត��មបញញតិ�ៃនចបប់

េនះ។ េ��ពីចបប់ភូមិបល សិទធិជមច ស់េលកមមសិទធិ �ត�វបនករ�រេ�យរដ� 

ធមមនុញញៃន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជ  ឆន ំ២០០៨ កនុងេនះ ម���� ែចងថជន�

ក៍េ�យ េទះជបុគគលក�ីសមូហភពក�ី មនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិ។ មនែតរបូវន�

បុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសញជ តិែខមរេទ េទបមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិេលដីធ�ី។ 

េយង�មម��មួយចំនួនទក់ទងនឹងចបប់ភូមិបល  និងរដ�ធមមនុញញៃន 

�ពះ�ជ�ច�កកមពុជខងេលេនះ  �បជពលរដ�ែដលកំពុងរស់េនតំបន់េគលេ�

ៃនករសិក�គឺមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិ�សបចបប់េលដីធ�ី ែដលពួកេគកំពុងរស់េន 

ពីេ��ះពួកេគសុទធែតរស់េនទីេនះ�ំងពីយូរ  និងជ�បចំេលទឹកដីដូន�របស់េគ 

ែដលមិនែមនជដី��រណៈរបស់រដ�េ�យគម នជេម� ះ និងពិេសសមុនឆន ំ២០០១។ 
 

២.១.២. កមមសិទធិដីលំេន�� ន 

េនេខត�សទឹងែ�តង និងរតនគិរ ី ែដលជតំបន់េគលេ�ៃនករសិក�មិនទន់

បនចប់េផ�មចុះបញជ ីមនលកខណៈជ�បព័នធេនេឡយេទ។38      យ៉ង�មិញមន 

                                                            
38 �ពឹត�ិប័ត�កមមវធីិអនុវស័ិយរដ�បលដីធ�ី ចបប់ទី២«ដីជជីវតិ» ែខវចិឆិក ២០១១ 
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ចំេពះដីកមមសិទធិេ��ងេ��ពីដីលំេ��� ន  មន�បជពលរដ�៤២.៦%  មនដី

១,៥០ហិច� ឬតិចជងេនះ ៤៣.៨% មនដី២-៣,៥០ហិច� ៩.៩% មនដី៤-៥,៥០ 

ហិច�  ២.២%មនដី ៦-៧,៥០ហិច�  និង១.៦%មនដី៨ហិច� ឬេលសពីេនះកនុង

ចំេ�ម�បជពលរដ�១០០%។ េ�យែ�ក មន�បជពលរដ�ចំនួន១១�គ��រ ឬ 

៣.៥% ែដលមិនមនដីេ��ងេ��ពីដីលំេ��� ន។     េ�ង�ម��ង�ងេ�កម

កនុងចំេ�ម�បជពលរដ�ទំង៩២.១% ែដលមនដីែ�ស កនុងេនះមន�បជពលរដ�

៤១.៦%  មនដីទំហំពី២េទ៣,៥ហិច� និង៣៨.៤%មនដីែ�ស១,៥ហិច� ឬ 

តិចជងេនះ។ ចំែណក�បជពលរដ�៥៧.៨% ែដលមនដីចំករ កនុងេនះមន�បជ

ពលរដ�២៧% មនដីចំករ ១,៥ហិច� ឬតិចជងេនះ ចំែណក២៣.១% មនដីចំករ

ពី២េទ៣.៥ហិច�។ (សូមេមល��ងទី១៣) 
 

 ��ងទី១៣- ទំហំដីកមមសិទធិេ��ពីដីលំេ��� ន 

ទំហំដី ដីែ�ស ដីចំករ ដីៃ�ព ដីទំេនរទុកេចល គម នដី 
(គិតជហិច�) ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួន 

០ ហិច� ឬគម ន - - - - - - - - ៣.៥ ១១ 

១,៥ ហិច� ឬ

តិចជងេនះ 

៣៨.៤ ១២១ ២៧ ៨៥ ១០.១ ៣២ ២.៥ ៨ - - 

២-៣,៥ ហិច� ៤១.៦ ១៣១ ២៣.១ ៧៣ ១១.១ ៣៥ ៤.៤ ១៤ - - 

៤-៥,៥ ហិច� ៨.៣ ២៦ ៦ ១៩ ២.៩ ៩ ១ ៣ - - 

៦-៧,៥ ហិច� ២.២ ៧ ១.៣ ៤ ០.៦ ២ - - - - 

៨ ហិច� ឬ

េលសពីេនះ 

១.៦ ៥ ០.៣ ១ ០.៦ ២ ០.៣ ១ - - 

សរបុ ៩២.១ ២៩០ ៥៧.៨ ១៨២ ២៥.៤ ៨០ ៨.៣ ២៦ ៣.៥ ១១ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

 

 

 
 

លំេន�� ន េគ��រភគេេចនេសមនឹង៣៨% មនដីែ�ស និងដីចំករ  បនទ ប់មកគឺ

េគ��រែដលមនែតដីែ�សមន២៥%  េគ��រែដលមនទំងដីែ�ស  ដីចំករ  និងដី

�េពមន១១% និងេគ��រែដលមនទំងដីែ�ស  និងដី�េពមន១០%។  ជពិេសស 

េបជពលរដ�ែដលចូលរមួកនុងករសិក�េន�េបម�៦៧% មនដីេផ�ងេេ�ពីដី

លំេន�� នេេចនជងមួយេបេេទ។ (សូមេមល��ងទី១២) 

េបជពលរដ�ភគេេចន មនដីែ�ស ដីចំករ សេមប់�ំដំ�ំ េ�យ�រែត

ជីវភពពួកេគេសទរែតពឹងែផ�កទំង�ស�ងេលវស័ិយកសិកមម ែដលមនដំ�ំ�ស�វជ 

ចំបង ចំែ�កេបជពលរដ�ែដលមិនមនដីែ�សចំករគឺ ពួកេគេបកបរបរេ�យសីុ

ឈនួលេ�យេេបកំ�ំង  លក់ដូរតិចតួច  េន�ទ  រកអនុផល�េពេឈជេដម  ែដល

េផ�ងពីករ�រែ�សចំករ។ 

 

��ងទី១២- េបេេទដីកមមសិទធិេផ�ងពីដីលំេន�� ន 

េបេេទដីេផ�ងេេ�ពីដីលំេន�� ន ចំនួន ភគរយ 

១.  មនែតដីែ�ស ៧៩ ២៥ 

២.  មនែតដីចំករ ៨ ៣ 

៣. មនែតដី�េព ៣ ១ 

៤. គម នដីេផ�ងេេ�ពីដីលំេន�� ន ១១ ៤ 

៥. មនដីែ�ស និងដីចំករ ១១៩ ៣៨ 

៦. មនដីែ�ស និងដី�េព ៣០ ១០ 

៧. មនដីចំករ និងដី�េព ៣ ១ 

៨. មនដីែ�ស និងដីទំេនរទុកេចល ៥ ១ 

៩. មនដីែ�ស ដីចំករ និងដី�េព ៣៥ ១១ 

១០. មនដីែ�ស ដីចំករ  និងដីទំេនរទុកេចល ១៣ ៤ 

១១. មនដីែ�ស ដី�េព និងដីទំេនរទុកេចល  ៤ ១ 

១២. មនដីែ�ស ដីចំករ ដី�េព និងដីទំេនរទុកេចល ៤ ១ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 
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ចំេពះដីកមមសិទធិេ��ងេ��ពីដីលំេ��� ន  មន�បជពលរដ�៤២.៦%  មនដី

១,៥០ហិច� ឬតិចជងេនះ ៤៣.៨% មនដី២-៣,៥០ហិច� ៩.៩% មនដី៤-៥,៥០ 

ហិច�  ២.២%មនដី ៦-៧,៥០ហិច�  និង១.៦%មនដី៨ហិច� ឬេលសពីេនះកនុង

ចំេ�ម�បជពលរដ�១០០%។ េ�យែ�ក មន�បជពលរដ�ចំនួន១១�គ��រ ឬ 

៣.៥% ែដលមិនមនដីេ��ងេ��ពីដីលំេ��� ន។     េ�ង�ម��ង�ងេ�កម

កនុងចំេ�ម�បជពលរដ�ទំង៩២.១% ែដលមនដីែ�ស កនុងេនះមន�បជពលរដ�

៤១.៦%  មនដីទំហំពី២េទ៣,៥ហិច� និង៣៨.៤%មនដីែ�ស១,៥ហិច� ឬ 

តិចជងេនះ។ ចំែណក�បជពលរដ�៥៧.៨% ែដលមនដីចំករ កនុងេនះមន�បជ

ពលរដ�២៧% មនដីចំករ ១,៥ហិច� ឬតិចជងេនះ ចំែណក២៣.១% មនដីចំករ

ពី២េទ៣.៥ហិច�។ (សូមេមល��ងទី១៣) 
 

 ��ងទី១៣- ទំហំដីកមមសិទធិេ��ពីដីលំេ��� ន 

ទំហំដី ដីែ�ស ដីចំករ ដីៃ�ព ដីទំេនរទុកេចល គម នដី 
(គិតជហិច�) ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ ចំនួន 

០ ហិច� ឬគម ន - - - - - - - - ៣.៥ ១១ 

១,៥ ហិច� ឬ

តិចជងេនះ 

៣៨.៤ ១២១ ២៧ ៨៥ ១០.១ ៣២ ២.៥ ៨ - - 

២-៣,៥ ហិច� ៤១.៦ ១៣១ ២៣.១ ៧៣ ១១.១ ៣៥ ៤.៤ ១៤ - - 

៤-៥,៥ ហិច� ៨.៣ ២៦ ៦ ១៩ ២.៩ ៩ ១ ៣ - - 

៦-៧,៥ ហិច� ២.២ ៧ ១.៣ ៤ ០.៦ ២ - - - - 

៨ ហិច� ឬ

េលសពីេនះ 

១.៦ ៥ ០.៣ ១ ០.៦ ២ ០.៣ ១ - - 

សរបុ ៩២.១ ២៩០ ៥៧.៨ ១៨២ ២៥.៤ ៨០ ៨.៣ ២៦ ៣.៥ ១១ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

 

 

 
 

លំេន�� ន េគ��រភគេេចនេសមនឹង៣៨% មនដីែ�ស និងដីចំករ  បនទ ប់មកគឺ

េគ��រែដលមនែតដីែ�សមន២៥%  េគ��រែដលមនទំងដីែ�ស  ដីចំករ  និងដី

�េពមន១១% និងេគ��រែដលមនទំងដីែ�ស  និងដី�េពមន១០%។  ជពិេសស 

េបជពលរដ�ែដលចូលរមួកនុងករសិក�េន�េបម�៦៧% មនដីេផ�ងេេ�ពីដី

លំេន�� នេេចនជងមួយេបេេទ។ (សូមេមល��ងទី១២) 

េបជពលរដ�ភគេេចន មនដីែ�ស ដីចំករ សេមប់�ំដំ�ំ េ�យ�រែត

ជីវភពពួកេគេសទរែតពឹងែផ�កទំង�ស�ងេលវស័ិយកសិកមម ែដលមនដំ�ំ�ស�វជ 

ចំបង ចំែ�កេបជពលរដ�ែដលមិនមនដីែ�សចំករគឺ ពួកេគេបកបរបរេ�យសីុ

ឈនួលេ�យេេបកំ�ំង  លក់ដូរតិចតួច  េន�ទ  រកអនុផល�េពេឈជេដម  ែដល

េផ�ងពីករ�រែ�សចំករ។ 

 

��ងទី១២- េបេេទដីកមមសិទធិេផ�ងពីដីលំេន�� ន 

េបេេទដីេផ�ងេេ�ពីដីលំេន�� ន ចំនួន ភគរយ 

១.  មនែតដីែ�ស ៧៩ ២៥ 

២.  មនែតដីចំករ ៨ ៣ 

៣. មនែតដី�េព ៣ ១ 

៤. គម នដីេផ�ងេេ�ពីដីលំេន�� ន ១១ ៤ 

៥. មនដីែ�ស និងដីចំករ ១១៩ ៣៨ 

៦. មនដីែ�ស និងដី�េព ៣០ ១០ 

៧. មនដីចំករ និងដី�េព ៣ ១ 

៨. មនដីែ�ស និងដីទំេនរទុកេចល ៥ ១ 

៩. មនដីែ�ស ដីចំករ និងដី�េព ៣៥ ១១ 

១០. មនដីែ�ស ដីចំករ  និងដីទំេនរទុកេចល ១៣ ៤ 

១១. មនដីែ�ស ដី�េព និងដីទំេនរទុកេចល  ៤ ១ 

១២. មនដីែ�ស ដីចំករ ដី�េព និងដីទំេនរទុកេចល ៤ ១ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 
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២.២. លំេន�� ន 

២.២.១. កមុមសិទិធផទះ 

អនកតបសមភ សន៍ែដលរស់េន�មេូមិេគលេ�កនុងករសិក� បនបង� ញ

ថពួកេគទំងអស់គន សុទធែតរស់េនផទះជកមមសិទធិផទ ល់របស់ខ�ួន  ឬ�គ��រមួយ

ចំនួនរស់េនផទះជកមមសិទធិផទ ល់របស់ឪពុកម� យ េ��ះពួកេគរស់េនជ�គ��រធំ

មនសមជិកេ�ចនរស់េនជំុគន   េហយមិនមន�គ��រ�មួយរស់េនេ�យករ

ជួល ឬេនផទះអនកដៃទេឡយ។ 
 

២.២.២. �បេេទផទះ 

ជទូេ��បជពលរដ�េន�មតំបន់ជនបទៃន�បេទសកមពុជ  គឺ�ងសង់ផទះ

អំពីេឈ ដំបូល�បក់ស័ងកសី ឬស�ឹក�មជីវភពជក់ែស�ង។  ទនទឹមនឹងេនះ �បេេទផទះ

ែដលេពញនិយម និងមនេ�ចនជងេគេនតំបន់េគលេ�ៃនករសិក�  គឺជ�បេេទ

ផទះេឈែដលមនដំបូលស័ងកសី  ជញជ ំងេឈ  ក� រ  កុងផ� កេក  ឬស័ងកសី  និងមន 

កំ�លជេឈែដលមនចំនួន៦៥.៤%។ �បេេទផទះែបបេនះ  េពញនិយមជងេគ 

េ�យ�រែតេនតំបន់សិក�ជតំបន់ែដលមនៃ�ពេឈ  េហតុេនះតៃម�េឈក៏មិនៃថ�

ដូចេនតំបន់ទី�ក�ង ឬតំបន់ែដលគម នៃ�ពេឈ េហយដំបូលស័ងកសីក៏ជ�បេេទដំបូល

ែដលមនតៃម�ទបជងដំបូលេកប�ង ឬដំបូលហ�ី�ប�សីុម៉ង់ដៃទេទ�តែដរ ដូេចនះផទះ

េឈ�បក់ដំបូលស័ងកសី  ជ�បេេទផទះែដល�ចេធ�េ�បនស�មប់ជីវភព�បជ

ពលរដ�េនតំបន់សិក�។ ចំែ�ក��បេេទផទះេផ�ង�េទ�តមនភគរយ�ប�ក់

�បែហលគន កនុងចំនួនតិចតួចដូចជផទះែដលមនដំបូល�បក់សបូវ ស�ឹក ផទ ំងេកសូ៊  ផ�

សទិក ផទ ំងេកសូ៊េខម  ឬសមភ រ���ល� ដៃទេទ�តែដលមិនរងឹមំ មនជញជ ំងេធ�ពី

កូនេឈ�ស�ី សបូវ ស�ឹក ឬសមភ រ���ល�ដៃទេទ�ត និងមនកំ�លជរ�ប�ស�ី

មនចំនួន៩.៥%  និងមន�បេេទផទះែដលមនដំបូលស័ងកសី  ជញជ ំងេធ�ពីកូនេឈ 

�ស�ី សបូវ ស�ឹក ឬសមភ រ���ល�ដៃទេទ�ត និងមនកំ�លជរ�ប�ស�ីមនចំនួន

៨.៦%។ (សូមេមល��ងទី១៤) 
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តា
រាងទី១៤- ប្រភេទផ្ទះ 

ប្រភេទដំរូល
 

ប្រភេទជញ្
ជងំ 

ប្រភេទកំរាល
 

តាឡាត 

រពំាត់ 

ស្វា យភរៀង 

ខ្សាច់ថ្មី 

ស្រែរគមួយ 

ស្រែគរពីរ 

េលុក 

ប្ករីប្ជរំ 

កាលរមាែ 

ស្រែរែណុក 

ប្ចរ់ 

េូមិ១ 

េូមិ២ 

េូមិ៣ 

ែ
ររុ 

ចំនួន 
% 

ភកបឿង, ភរតុង, ហ្
ាីប្រូែុី

ម៉ង់ 
ភ 

ើ, ក្តារ, កុងផ្លលកភក, ឬែ័
ងកែី

 
កំរាល

ភ 
ើ 

- 
- 

២ 
- 

១ 
- 

- 
១ 

- 
- 

- 
- 

- 
១ 

៥ 
១.៦ 

ែ័
ងកែី

 
ភ 

ើ, ក្តារ, កុងផ្លលកភក, ឬែ័
ងកែី

 
កំរាល

ផ្លទល់
ដី 

(គ្មមនកំរាល
) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

១ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

១ 
០.៣

 

ែ័
ងកែី

 
ភ 

ើ, ក្តារ, កុងផ្លលកភក, ឬែ័
ងកែី

 
កំរាល

ភ 
ើ 

១០ 
៧

 
២៤ 

៣
៧

 
១៨ 

២៤ 
១៥ 

១៦ 
១០ 

៧
 

៧
 

៨ 
១០ 

១៣
 

២០៦ 
៦៥.
៤ 

ែ័
ងកែី

 
ភ 

ើ, ក្តារ, កុងផ្លលកភក, ឬែ័
ងកែី

 
កំរាល

រនា
រឫែ

សី 
- 

- 
៤ 

២ 
- 

- 
១ 

- 
១ 

- 
- 

២ 
២ 

- 
១២ 

៣
.៨ 

ែ័
ងកែី

 
ភ 

ើ, ក្តារ, កុងផ្លលកភក, ឬែ័
ងកែី

 
កំរាល

ភរតុង/
ឥដឋ/ក្ត

រ៉ ូ
- 

- 
- 

- 
- 

- 
១ 

២ 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
៣

 
១.០ 

ែ័
ងកែី

 
កូនភ 

ើ, ឫែ
សី,ែ

បូវ, ែ
លឹកឬែំ

ភា
រៈ

រស្វ
ល

ៗដទទភទៀត 
កំរាល

ភ 
ើ 

- 
- 

- 
១ 

២ 
១ 

៤ 
១ 

១ 
៦ 

- 
៤ 

១ 
១ 

២២ 
៧

.០ 

ែ័
ងកែី

 
កូនភ 

ើ, ឫែ
សី,ែ

បូវ, ែ
លឹកឬែំ

ភា
រៈ

រស្វ
ល

ៗដទទភទៀត  
កំរាល

រនា
រឫែ

សី 
- 

- 
៦ 

៤ 
២ 

២ 
២ 

១ 
៤ 

- 
- 

២ 
២ 

២ 
២៧

 
៨.៦ 

ែ
បូវ, ែ

លឹក, ផ្លទំងភៅ
ែ

 ូ, ផ្លលែ
ទិក, ផ្លទំងភៅ
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២.២. លំេន�� ន 

២.២.១. កមុមសិទិធផទះ 

អនកតបសមភ សន៍ែដលរស់េន�មេូមិេគលេ�កនុងករសិក� បនបង� ញ

ថពួកេគទំងអស់គន សុទធែតរស់េនផទះជកមមសិទធិផទ ល់របស់ខ�ួន  ឬ�គ��រមួយ

ចំនួនរស់េនផទះជកមមសិទធិផទ ល់របស់ឪពុកម� យ េ��ះពួកេគរស់េនជ�គ��រធំ

មនសមជិកេ�ចនរស់េនជំុគន   េហយមិនមន�គ��រ�មួយរស់េនេ�យករ

ជួល ឬេនផទះអនកដៃទេឡយ។ 
 

២.២.២. �បេេទផទះ 

ជទូេ��បជពលរដ�េន�មតំបន់ជនបទៃន�បេទសកមពុជ  គឺ�ងសង់ផទះ

អំពីេឈ ដំបូល�បក់ស័ងកសី ឬស�ឹក�មជីវភពជក់ែស�ង។  ទនទឹមនឹងេនះ �បេេទផទះ

ែដលេពញនិយម និងមនេ�ចនជងេគេនតំបន់េគលេ�ៃនករសិក�  គឺជ�បេេទ

ផទះេឈែដលមនដំបូលស័ងកសី  ជញជ ំងេឈ  ក� រ  កុងផ� កេក  ឬស័ងកសី  និងមន 

កំ�លជេឈែដលមនចំនួន៦៥.៤%។ �បេេទផទះែបបេនះ  េពញនិយមជងេគ 

េ�យ�រែតេនតំបន់សិក�ជតំបន់ែដលមនៃ�ពេឈ  េហតុេនះតៃម�េឈក៏មិនៃថ�

ដូចេនតំបន់ទី�ក�ង ឬតំបន់ែដលគម នៃ�ពេឈ េហយដំបូលស័ងកសីក៏ជ�បេេទដំបូល

ែដលមនតៃម�ទបជងដំបូលេកប�ង ឬដំបូលហ�ី�ប�សីុម៉ង់ដៃទេទ�តែដរ ដូេចនះផទះ

េឈ�បក់ដំបូលស័ងកសី  ជ�បេេទផទះែដល�ចេធ�េ�បនស�មប់ជីវភព�បជ

ពលរដ�េនតំបន់សិក�។ ចំែ�ក��បេេទផទះេផ�ង�េទ�តមនភគរយ�ប�ក់

�បែហលគន កនុងចំនួនតិចតួចដូចជផទះែដលមនដំបូល�បក់សបូវ ស�ឹក ផទ ំងេកសូ៊  ផ�

សទិក ផទ ំងេកសូ៊េខម  ឬសមភ រ���ល� ដៃទេទ�តែដលមិនរងឹមំ មនជញជ ំងេធ�ពី

កូនេឈ�ស�ី សបូវ ស�ឹក ឬសមភ រ���ល�ដៃទេទ�ត និងមនកំ�លជរ�ប�ស�ី

មនចំនួន៩.៥%  និងមន�បេេទផទះែដលមនដំបូលស័ងកសី  ជញជ ំងេធ�ពីកូនេឈ 

�ស�ី សបូវ ស�ឹក ឬសមភ រ���ល�ដៃទេទ�ត និងមនកំ�លជរ�ប�ស�ីមនចំនួន

៨.៦%។ (សូមេមល��ងទី១៤) 
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២.២.៤. �ថ ន

យៈករអេងកតផទ

ដ�ចំនួន៥៧.១%

មិនរងឹមំេពក 

ងរស់េនផទះែដ

មំល�) និង៧.៣

ផទះែដលេមលេ

�ចនឹងបងកេ�យ

ន រស់េនកនុ
ជពលរដ�មួយច

ែដលគួរមនក

មយែដរ។ (សូមេ

ម២ ឬេលសពីេន

១៧៦

៥៥.៩

នភពទូេទៃន

ល់�មផទះនីមួ

% កំពុងរ

េហយក៏មិន�ទ

លមន�ថ នភ

៣%បុ៉េ�� ះ ែ

ទមិនមនសភ

យមនេ�គះថន

ងផទះែដលសថិត

ចំនួនតូចបុ៉េ��

ករយកចិត�ទុក

េមល�កហ�ិកទី

ះ ២១-៥០

១១១

%

នផទះ 

មយៗេនភូមិេគ

រស់េនផទះែដល

ទ��េ�ទមែដរ)

ភពល�មនសុវ

ែដលកំពុងរស់

ភពរងឹមំ ទំង

ថន ក់បន)។ ទ

តកនុង�ថ នភព

�� ះ ែដលរស់

�ក់ពីសុវតថិភ

១១) 

០  ម២ ២០

៣៥.២%

គលេ� ប

លមន�ថ នភ

�ចរស់េនប

តថិភព (ផទះែដ

សេនផទះែដលម

ងជញជ ំង  ជេ

ទំងេនះបង� ញ

ព�ចរស់េនម

សេនផទះែដលម

ភពកនុងកររស់េ

០ ម២ ឬតិចជងេន

២៨
៨.

 

បនបង� ញថ 

ពមធយម (ផទះ

បន ចំែណក

ដលេមលេទ

មន�ថ នភព

េណ� រ  េជង  

ញថ �បជ

មនសុវតថិភព 

មន�ថ នភព 

េនកនុងលំេន 

នះ

៩%

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

របូភពទី១-  �បេ�ទផទះេឈ�បក់ដំបូលស័ងកសីែដលេពញនិយមេនតំបន់សិក� 
 

២.២.៣. ទំហំផទះ 

ផទះ�បជពលរដ��មជនបទពិេសសេនតំបន់េ�លេ�សិក� មនទំហំសម

លមមេបេធ�បនឹងចំនួនសមជិក�គ��រ។  �បជពលរដ�ចំនួន៥៥.៩%  មនផទះទំហំ

៥១ែម៉�តកេរ ៉ឬេលសពីេនះ  ចំែណក៣៥.២%មនផទះទំហំ ២១េទ៥០ ែម៉�តកេរ ៉

និង៨.៩% មនផទះទំហំ២០ែម៉�តកេរ ៉ឬេលសពីេនះ។ (សូមេមល�កហ�ិទី១០) 

េ�ង�មករសិក�េសដ�កិចចសងគមឆន ំ២០០៩ បង� ញថជមធយមមនុស� 

មន ក់�ត�វករកែន�ង�ន ក់េនទំហំ៨.៥ែម៉�តកេរ ៉ េនតំបន់ជនបទ។  េបេ�ប�បេធ�ប 

ទិននន័យេនះ ជមួយនឹងករសិក�េនតំបន់េ�លេ�ែដលកនុងមួយ�គ��រមន

សមជិក៥.៥៨នក់ (ឬ�បែហល៦នក់) េឃញថ�បជពលរដ�ចំនួន៥៥.៩%  មន

សមជិកមន ក់ៗ�ន ក់េនផទះែដលមនទំហំធំលមមេសមនឹង៩ែម៉�តកេរ ៉ ចំែណក�បជ

ពលរដ�ចំនួន៣៥.២% មនសមជិកមន ក់ៗ�ន ក់េនផទះែដលមនទំហំ៦ែម៉�តកេរ ៉

ែដលតូចជងត�ម�វករតិចតួច  និង�បជពលរដ�ចំនួន៨.៩%  មនសមជិកមន ក់ៗ

�ន ក់េនផទះ ែដលមនទំហំ៤ែម៉�តកេរ ៉ ែដលតូចជងត�ម�វករ�បែហលជពក់ក

�� ល។ ទិននន័យេនះបញជ ក់ថ�បជពលរដ�េលសពីពក់ក�� ល គឺរស់េនផទះ

ែដលមនទំហំសមលមមេបេធ�បជមួយសមជិក�គ��រ។ 
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�មប់បំភ�ឺ។ 

សនីរដ�េនតំប
កនុងឃំុកបលរ

ពលរដ�មនម៉ស
មបីទិញេ�បងម
កត  ឬម៉សូ៊ត
យ  និង១ភូមិេ

េណ រ �បជពល

៥.៧% មន

�ត ដូចជទូក

១៨៨

៥៩.៧

នះេទ)  និង

េ�យម៉សីុន

បន់េគលេ�
មស  �ស�ក
សីុនេភ�ងមួយ 
មកចក់  បុ៉ែន�
េដមបីបំភ�ឺេន
ទ�តេ�បចន�ុះ

លរដ�១៦.៨% 

កង់ជមេធយ 

ែចវ េគយន� 

 

�ក

 

 

 

 

 

 

 

 

ទី

មួ

�ប

ែ�

និ

៧

២

៥

�ប

អ

ៃរ

�ប

កហ�ិកទី១១- �

 

២.៣. �

ករេ�ប�

�ក�ងេនះេទ 

មយចំនួនជប់�

បស់ េ�យ�

�តង   មន�ក�ម

ងរដ� (អគគិស

៧០%  េនតំប

២េទ�ត  េនអូរ

េនតំបន

៥៩.៧% កំពុងេ

បស់អំពូល  ឬ

អគគិសនីឯកជន

ៃរលុយគន  ទិញ

�បស់អគគិសនីេ

�ថ នភព

�ថ នភពមធយ

�ថ

�ថ នភពផទះ 

 

�បភពបំភ�ឺេន

�បស់អគគិសនី

េ��ះមិនទន់

�ពំែដន�បេទស

�រមនករភជ

មហុ៊នផគត់ផគង់អ

សនី EDC)  េ�

បន់ទីរមួេខត�បុ៉

ពងមន់ និងេន

ន់េគលេ�ែដ

េ�ប�បស់ចេងក�

ឬចេងក�ង�ក

(អគគិសនីែដល

ញ�ំងឬេ�បងស

េ�យករតភជ ប

ពល� មនសុវតថិភ

យម���ស់េនប

�ថ នភព����េ�ទ

 

េពលយប់ 

េនតំបន់ជនប

នមនប�� ញ

សៃថ  ��  

ប់ប�� ញអគគិ

អគគិសនីខន តតូច

�យេ�បម៉សីុន

េ�� ះ។ េ��ព

នេស�មបូក ែដ

លបនសិក�

�ងេ�បងកត 

�គុយ   �បជ

លេដរេ�យម៉

ស�មប់ចក់ 

ប់ប�� ញពីអន

0

ភព

បន

ទម ៧.៣%

បទមិនទន់មន

ញអគគិសនី  េ�

និងេ��ត�ម

គគិសនីពី�បេទស

ចចំនួន២ កំពុង

នេភ�ង េហយ

ពីេនះមនេ�ង

ដលដំេណ រក

បង� ញថ 

 �បជពលរដ�

ជពលរដ�៨.៩%

មសីុនេភ�ងរមួរប

និងអគគិសនីែដ

អកជិតខង

20

៣៥.៦%

៥៧.២%

នភពផុសផុល

�យែឡកមន

មែដលមនេភ�ង

សទំងេនះ។  

ង�បតិបត�ិករេ

យករផគត់ផគង់េន

ងច�ក�រអីគគិស

រេ�យឯកជន

មន�បជ

ដ�ចំនួន២០.៣%

%បុ៉េ�� ះ កំព

បស់ភូមិ េហយ�

ែដល�បជពល

ែដលបេញឆ

40

%

ល ដូចេន 

តំបន់ជនបទ

ងអគគិសនីេ�ប

េនេខត�សទឹង

�យឯកជន 

ះ�គបដណ� ប់

សនីតូចៗចំនួន

ន។ 

ពលរដ�ចំនួន 

%  កំពុងេ�ប

ពុងេ�ប�បស់

យ�បជពលរដ�

លរដ�បង់ៃថ�េ�ប

ញះម៉សីុនេភ�ង 

60
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

េរ�នខ�ះមនសភព�ទ��េ��ម និង��េរ�នខ�ះមនសិស�េ�ចនេពក។  មិនមន 

អនុវទិយល័យ  ឬវទិយល័យេនកនុងតំបន់សិក�េទ  ែដលេនះបង� ញថសិស�ែដល 

បញច ប់ករសិក�េនប�មសិក��ចនឹងមនករលំបក កនុងករបន�ករសិក�េទ 

ក�មិតអនុវទិយល័យ ឬវទិយល័យ ពីេ�ពះជទូេទ��អនុវទិយល័យ និង 

វទិយល័យេ�ចនមនេនទី�បជំុជនដូចជទីរមួ�ស�ក ឬទីរមួេខត�ែតបុ៉េ�� ះ។  េលស

ពីេនះ េនឃំុែ�សអ�ងគង ពីភូមិេទអនុវទិយល័យ�តពំង�កហម  មនចមង យ�បែហល

២២ គីឡូែម៉�ត។ 40   េហយេន�ស�កេស�ន�ំងមូលមនែតអនុវទិយល័យចំនួនពីរ

បុ៉េ�� ះ េនឃំុកំភុន និងឃំុ�មឃួយ ែដលេនឆង យពីឃំុ�ដ�ទេទ�តកនុងករ

សិក�េនះ។41 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

របូភពទី២-��េរ�នប�មសិក�េនភូមិែ�សគរមួយ ឃំុែ�សគរ  

�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង 

 

 

                                                            
40 របយករណ៍�យត�ម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 
41 «េស�វេ�ទិននន័យ�ស�កេស�នឆន ំ២០០៩» េខត�សទឹងែ�តង (Sesan District Data Book 2009, Stung 

Treng Province) 

 
 

ដូចមនកនុង��ង�ងេ��ម។ �ម�រសិក�េនះែដរ  �បជពលរដ�មួយចំនួនតូច

េសមនឹង៤.៧%បុ៉េ�� ះ មិនមនមេធយបយេធ�ដំេណ រអ�ីទំងអស់។  គួរេ�យកត់ 

សមគ ល់ �បជពលរដ��បមណជ៦៦%  មនមេធយបយេធ�ដំេណ រេលសពីមួយ 

�បេភទ េហយមេធយបយេធ�ដំេណ រជទូេ�ស�មប់�បជពលរដ�េនតំបន់េគល

េ�គឺកង់ មូ៉តូ និងទូក។ (សូមេមល��ងទី១៥) 
 

��ងទី១៥- មេធយបយេធ�ដំេណ រ 

មេធយបយេធ�ដំេណ រ ចំនួន ភគរយ 

មូ៉តូ ២១៥ ២៩.៨ 

ទូកម៉សីុន  ១២១ ១៦.៨ 

កង់ ១១៣ ១៥.៧ 

ទូកតូចគម នម៉សីុន  ៨០ ១១.១ 

រេទះេគ/រេទះេសះ  ៧៨ ១០.៨ 

េគយន�  ៧៣ ១០.១ 

គម នមេធយបយ  ៣៤ ៤.៧ 

�នតូច/�នេទសចរ/�នធំ ៥ ០.៧ 

មូ៉តូរុម៉ឺក ២ ០.៣ 

សរបុ ៧២១ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

២.៥ េហ�� រចនសមព័នធរបូវន័� 
 

��េរេន 

េន�មភូមិនីមួយ�មន��េរេនប�មសិក� ែដលកូនសិស��ចេ� 

ចូលេរេនេនកនុងភូមិ ឬេនជិតភូមិ។ េទះជមន��េរេនប�មសិក�ែដល�បជ 

ពលរដ��ចប�ជូ នកូនេ�េរេនែមន ែតេនមិនទន់�គប់�គន់េនេឡយ េ�យ��
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

េរ�នខ�ះមនសភព�ទ��េ��ម និង��េរ�នខ�ះមនសិស�េ�ចនេពក។  មិនមន 

អនុវទិយល័យ  ឬវទិយល័យេនកនុងតំបន់សិក�េទ  ែដលេនះបង� ញថសិស�ែដល 

បញច ប់ករសិក�េនប�មសិក��ចនឹងមនករលំបក កនុងករបន�ករសិក�េទ 

ក�មិតអនុវទិយល័យ ឬវទិយល័យ ពីេ�ពះជទូេទ��អនុវទិយល័យ និង 

វទិយល័យេ�ចនមនេនទី�បជំុជនដូចជទីរមួ�ស�ក ឬទីរមួេខត�ែតបុ៉េ�� ះ។  េលស

ពីេនះ េនឃំុែ�សអ�ងគង ពីភូមិេទអនុវទិយល័យ�តពំង�កហម  មនចមង យ�បែហល

២២ គីឡូែម៉�ត។ 40   េហយេន�ស�កេស�ន�ំងមូលមនែតអនុវទិយល័យចំនួនពីរ

បុ៉េ�� ះ េនឃំុកំភុន និងឃំុ�មឃួយ ែដលេនឆង យពីឃំុ�ដ�ទេទ�តកនុងករ

សិក�េនះ។41 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

របូភពទី២-��េរ�នប�មសិក�េនភូមិែ�សគរមួយ ឃំុែ�សគរ  

�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង 

 

 

                                                            
40 របយករណ៍�យត�ម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ ែខធនូឆន ំ២០០៩ របយករណ៍បញច ប់ «គេ�មង�រអីគគិស

នីេស�នេ�កម២» 
41 «េស�វេ�ទិននន័យ�ស�កេស�នឆន ំ២០០៩» េខត�សទឹងែ�តង (Sesan District Data Book 2009, Stung 

Treng Province) 

 
 

ដូចមនកនុង��ង�ងេ��ម។ �ម�រសិក�េនះែដរ  �បជពលរដ�មួយចំនួនតូច

េសមនឹង៤.៧%បុ៉េ�� ះ មិនមនមេធយបយេធ�ដំេណ រអ�ីទំងអស់។  គួរេ�យកត់ 

សមគ ល់ �បជពលរដ��បមណជ៦៦%  មនមេធយបយេធ�ដំេណ រេលសពីមួយ 

�បេភទ េហយមេធយបយេធ�ដំេណ រជទូេ�ស�មប់�បជពលរដ�េនតំបន់េគល

េ�គឺកង់ មូ៉តូ និងទូក។ (សូមេមល��ងទី១៥) 
 

��ងទី១៥- មេធយបយេធ�ដំេណ រ 

មេធយបយេធ�ដំេណ រ ចំនួន ភគរយ 

មូ៉តូ ២១៥ ២៩.៨ 

ទូកម៉សីុន  ១២១ ១៦.៨ 

កង់ ១១៣ ១៥.៧ 

ទូកតូចគម នម៉សីុន  ៨០ ១១.១ 

រេទះេគ/រេទះេសះ  ៧៨ ១០.៨ 

េគយន�  ៧៣ ១០.១ 

គម នមេធយបយ  ៣៤ ៤.៧ 

�នតូច/�នេទសចរ/�នធំ ៥ ០.៧ 

មូ៉តូរុម៉ឺក ២ ០.៣ 

សរបុ ៧២១ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

២.៥ េហ�� រចនសមព័នធរបូវន័� 
 

��េរេន 

េន�មភូមិនីមួយ�មន��េរេនប�មសិក� ែដលកូនសិស��ចេ� 

ចូលេរេនេនកនុងភូមិ ឬេនជិតភូមិ។ េទះជមន��េរេនប�មសិក�ែដល�បជ 

ពលរដ��ចប�ជូ នកូនេ�េរេនែមន ែតេនមិនទន់�គប់�គន់េនេឡយ េ�យ��
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

កនុងករេធ�ដំេណ រេនរដូវវស� េ�ពះ�ចមនទឹកលិច និងផ�ូវខូចខតេសទរែតទំង 

�ស�ង។ ភូមិខ�ះ ដូចជភូមិែ�ស�សណុក  �� យេរ�ង  ��ត និងរពំត់ជេដមក៏ជួប

ករលំបកទំងែខ�បំង និងែខវស�ែដរ  េ�យ�រែតផ�ូវចូលភូមិបនខូចខត។ 

ចំែណក�ព នមួយចំនួនក៏មនសភព�ទ��េ�ទមែដលពិបកកនុងករេធ�ដំេណ រែដរ។ 

 

 

 

 

 
 

 

 

របូភពទី៣- ផ�ូវថនល់ និង�ព នេនតំបន់សិក� 
 

វត���ម 

ដូចេនតំបន់េផ�ងៗេនកនុង�បេទសកមពុជែដរ  ករេ�រព�បតិបត�ិ�ពះពុទធ 

�ស�មនសភពខ� ំងក� ជង�ស�េផ�ងៗ។  េ�យ�រមូលេហតុ�ម�ញ 

ែបបេនះ  បនជទី��មជេ�ចន�ត�វបនក�ងេនេសទរ��ប់ភូមិទូទំង�បេទស 

កមពុជ។ សិថតិែដលផ�ល់េ�យ�កសួងធមមករ និងកិចចករ�ស�  េនែខេម�  ឆន ំ

២០១០  បង� ញថ វត���មេនកមពុជមនចំនួន៤៣៩២។42 

ជទូេទ េន�មភូមិនីមួយៗកនុងករសិក�េនះ  មនវត���មែដលេនជិត 

ភូមិ ឬេនកនុងភូមិែតម�ង េទះជមនភូមិមួយចំនួនមិនមនវត�ក៏េ�មនេរ�បចំជ 

��ឆន់ ឬ���ទនតំ�ងវត�េនកនុងភូមិែដរ។ ដូេចនះ �បជពលរដ�េន�ម

ភូមិនីមួយៗមនភពងយ�ស�លែដលមនកែន�ង�បរពធពិធី�ស�  ឬេធ�បុណយ

ទនេផ�ងៗេនកនុងភូមិរបស់ខ�ួន។ 

                                                            
42 http://news.xinhuanet.com/english2010/culture/2010‐11/02/c_13587875.htm (Searched 
website on September 4, 2012)  

 
 

មណ� លសុខភព 

�មរយ�ករសិក�បង� ញថ មិនមនមណ� លសុខភពេន�មភូមិេគល

េ�សិក�នីមួយៗេនះេទ  បុ៉ែន�េគសេងកតេឃញមនបុ៉ស��សុខភពចំនួន២បុ៉េ�� ះ

េនភូមិកបលរមស ឃំុកបលរមស  �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ១  ឃំុ

ែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ  េខត�រតនគិរ ី  េហយបុ៉ស��សុខភពទំងេនះមិនសូវមន

សកមមភពេទ គឺមនែតករផ�ល់ថន ំបងក រស�មប់កុមរ និងមនថន ំេក� ខ�ួនបុ៉េ�� ះ 

េហយក៏មិនមន�គ�េពទយ�ប�ំករែដរ។ ចមង យពីឃំុមួយៗេទកន់មណ� លសុខភព 

មនបង� ញកនុង��ង�ងេ�កម។ (សូមេមល��ងទី១៦) 
 

��ងទី១៦- ចមង យជមធយមពីឃំុេទកន់មណ� លសុខភពែដលជិតបំផុត 
 

េឈម ះឃំុ ចមង យ 

��ត ១២៨ គ.ម 

ភ�ុក ៨.៥ គ.ម 

កបលរមស ៤០ គ.ម 

ែ�សគរ ៩០ គ.ម 

ែ�សអ�ងគង គម នទិនន័យ 
 

(�បភព� របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញរបស់គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២) 
 

អណ�ូ ង និង�សះ 

េនតំបន់េគលេ�សិក� ជតំបន់ែដលមនទី�ំងេន�មដងទេន�េស�ន 

និងែ�សពក ដូេចនះ�បជពលរដ�តិចតួចបុ៉េ�� ះ ែដលបនជីកអណ�ូ ង ��សះ 

េ�ប�បស់ េ�ពះពួកេគ�ចេ�ប�បស់ទឹកទេន� ែដលេនជិតផទះ��ប់ែដលផគត់ផគង់

ទឹក�គប់�គន់កនុងជីវភព�ប�ំៃថង។ 
 

ផ�ូវថនល់ និង�ព ន 

�មរយ�ករអេងកតេន�មប�� ភូមិននកនុងករសិក� គឺមនផ�ូវតភជ ប់េទ

កន់ភូមិ និងេចញចូលកនុងភូមិ បុ៉ែន�ផ�ូវ ភគេ�ចនេធ�េ�យអនកដំេណ រជួបករលំបក 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

កនុងករេធ�ដំេណ រេនរដូវវស� េ�ពះ�ចមនទឹកលិច និងផ�ូវខូចខតេសទរែតទំង 

�ស�ង។ ភូមិខ�ះ ដូចជភូមិែ�ស�សណុក  �� យេរ�ង  ��ត និងរពំត់ជេដមក៏ជួប

ករលំបកទំងែខ�បំង និងែខវស�ែដរ  េ�យ�រែតផ�ូវចូលភូមិបនខូចខត។ 

ចំែណក�ព នមួយចំនួនក៏មនសភព�ទ��េ�ទមែដលពិបកកនុងករេធ�ដំេណ រែដរ។ 

 

 

 

 

 
 

 

 

របូភពទី៣- ផ�ូវថនល់ និង�ព នេនតំបន់សិក� 
 

វត���ម 

ដូចេនតំបន់េផ�ងៗេនកនុង�បេទសកមពុជែដរ  ករេ�រព�បតិបត�ិ�ពះពុទធ 

�ស�មនសភពខ� ំងក� ជង�ស�េផ�ងៗ។  េ�យ�រមូលេហតុ�ម�ញ 

ែបបេនះ  បនជទី��មជេ�ចន�ត�វបនក�ងេនេសទរ��ប់ភូមិទូទំង�បេទស 

កមពុជ។ សិថតិែដលផ�ល់េ�យ�កសួងធមមករ និងកិចចករ�ស�  េនែខេម�  ឆន ំ

២០១០  បង� ញថ វត���មេនកមពុជមនចំនួន៤៣៩២។42 

ជទូេទ េន�មភូមិនីមួយៗកនុងករសិក�េនះ  មនវត���មែដលេនជិត 

ភូមិ ឬេនកនុងភូមិែតម�ង េទះជមនភូមិមួយចំនួនមិនមនវត�ក៏េ�មនេរ�បចំជ 

��ឆន់ ឬ���ទនតំ�ងវត�េនកនុងភូមិែដរ។ ដូេចនះ �បជពលរដ�េន�ម

ភូមិនីមួយៗមនភពងយ�ស�លែដលមនកែន�ង�បរពធពិធី�ស�  ឬេធ�បុណយ

ទនេផ�ងៗេនកនុងភូមិរបស់ខ�ួន។ 

                                                            
42 http://news.xinhuanet.com/english2010/culture/2010‐11/02/c_13587875.htm (Searched 
website on September 4, 2012)  

 
 

មណ� លសុខភព 

�មរយ�ករសិក�បង� ញថ មិនមនមណ� លសុខភពេន�មភូមិេគល

េ�សិក�នីមួយៗេនះេទ  បុ៉ែន�េគសេងកតេឃញមនបុ៉ស��សុខភពចំនួន២បុ៉េ�� ះ

េនភូមិកបលរមស ឃំុកបលរមស  �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ១  ឃំុ

ែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ  េខត�រតនគិរ ី  េហយបុ៉ស��សុខភពទំងេនះមិនសូវមន

សកមមភពេទ គឺមនែតករផ�ល់ថន ំបងក រស�មប់កុមរ និងមនថន ំេក� ខ�ួនបុ៉េ�� ះ 

េហយក៏មិនមន�គ�េពទយ�ប�ំករែដរ។ ចមង យពីឃំុមួយៗេទកន់មណ� លសុខភព 

មនបង� ញកនុង��ង�ងេ�កម។ (សូមេមល��ងទី១៦) 
 

��ងទី១៦- ចមង យជមធយមពីឃំុេទកន់មណ� លសុខភពែដលជិតបំផុត 
 

េឈម ះឃំុ ចមង យ 

��ត ១២៨ គ.ម 

ភ�ុក ៨.៥ គ.ម 

កបលរមស ៤០ គ.ម 

ែ�សគរ ៩០ គ.ម 

ែ�សអ�ងគង គម នទិនន័យ 
 

(�បភព� របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញរបស់គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២) 
 

អណ�ូ ង និង�សះ 

េនតំបន់េគលេ�សិក� ជតំបន់ែដលមនទី�ំងេន�មដងទេន�េស�ន 

និងែ�សពក ដូេចនះ�បជពលរដ�តិចតួចបុ៉េ�� ះ ែដលបនជីកអណ�ូ ង ��សះ 

េ�ប�បស់ េ�ពះពួកេគ�ចេ�ប�បស់ទឹកទេន� ែដលេនជិតផទះ��ប់ែដលផគត់ផគង់

ទឹក�គប់�គន់កនុងជីវភព�ប�ំៃថង។ 
 

ផ�ូវថនល់ និង�ព ន 

�មរយ�ករអេងកតេន�មប�� ភូមិននកនុងករសិក� គឺមនផ�ូវតភជ ប់េទ

កន់ភូមិ និងេចញចូលកនុងភូមិ បុ៉ែន�ផ�ូវ ភគេ�ចនេធ�េ�យអនកដំេណ រជួបករលំបក 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

អនក�បកបរបរេ�យេ�បកំ�ំងមន១.៦០% និងេម�គ��រែដលេនផទះ  ឬគម ន

ករងរេធ�មន ២.២០%។ (សូមេមល��ងទី១៧) 
 

��ងទី១៧- មុ�របរេម�គ��រ 

េម�គ��រ កសិករ កមមករ 
គម នករងរ/

េនផទះ 
លក់ដូរ 

ករងរេ�បជំនញ 

(ជងកត់េដរ, 

ជងជួសជុលមូ៉តូ…) 

សរបុ 

�ស� ី
៣៣ ២ ៣ ៣ ១ ៤២ 

១០.៥០% ០.៦០% ១% ១% ០.៣០% ១៣.៣០% 

បុរស 
២៤១ ៣ ៤ ៦ ១៩ ២៧៣ 

៧៦.៥០% ១% ១.៣០% ១.៩០% ៦% ៨៦.៧០% 

សរបុ 
២៧៤ ៥ ៧ ៩ ២០ ៣១៥ 

៨៧% ១.៦០% ២.២០% ២.៩០% ៦.៣០% ១០០% 

   

៣.១.២. អនករកចំណូលចំបងកនុង�គ��រ  

ដូច�គ��រដៃទេទ�តែដលរស់េនតំបន់េផ�ងៗែដរ  បនទុកកនុងកររក�បក់ 

ចំណូលស�មប់�គ��រ�គេ�ចនធ� ក់េទេលបុគគលជេម�គ��រ។  បុរសជប�ី៦១%

គឺជអនករកចំណូលចំបង  រឯីអនកែដលរកចំណូលចំបងទំងប�ី និង�ប�នធមន១៨%

�ត�វបនកត់��   ចំែណក១៣%ៃនអនករកចំណូលស�មប់�គ��រធ� ក់េទេលកូនៗ។ 

គួរកត់សមគ ល់ េម�គ��រ និងអនកែដលទទួលបនទុករកចំណូលចំបងកនុង�គ��រ�ច

ជមនុស�េផ�ងគន កនុង�គ��រមួយចំនួន េ�យ�រ�គ��រទំងេនះមន�បៃ�ណី

ចត់ទុកបុរសជមនុស�សំខន់កនុង�គ��រេ�យផ�ល់តំែណងជេម�គ��រ ឬករ
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ចំែណបេម�គ��រ ែដលមនមុខរបរជអនបលប់ដូរតិចតួចេនបនុងភូមិមន២.៩០% 

                                                            
43 Jan‐Peter Mund, 2010 , The Agricultural Sector in Cambodia: “Trends, Processes and 
Disparities”. (Search website on June 4, 2012) or see this link: www.pacific‐
news.de/pn35/PN35_JPM.pdf (Searched website on May 3, 2012) 



59

ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

អនក�បកបរបរេ�យេ�បកំ�ំងមន១.៦០% និងេម�គ��រែដលេនផទះ  ឬគម ន

ករងរេធ�មន ២.២០%។ (សូមេមល��ងទី១៧) 
 

��ងទី១៧- មុ�របរេម�គ��រ 

េម�គ��រ កសិករ កមមករ 
គម នករងរ/

េនផទះ 
លក់ដូរ 

ករងរេ�បជំនញ 

(ជងកត់េដរ, 

ជងជួសជុលមូ៉តូ…) 

សរបុ 

�ស� ី
៣៣ ២ ៣ ៣ ១ ៤២ 

១០.៥០% ០.៦០% ១% ១% ០.៣០% ១៣.៣០% 

បុរស 
២៤១ ៣ ៤ ៦ ១៩ ២៧៣ 

៧៦.៥០% ១% ១.៣០% ១.៩០% ៦% ៨៦.៧០% 

សរបុ 
២៧៤ ៥ ៧ ៩ ២០ ៣១៥ 

៨៧% ១.៦០% ២.២០% ២.៩០% ៦.៣០% ១០០% 

   

៣.១.២. អនករកចំណូលចំបងកនុង�គ��រ  

ដូច�គ��រដៃទេទ�តែដលរស់េនតំបន់េផ�ងៗែដរ  បនទុកកនុងកររក�បក់ 

ចំណូលស�មប់�គ��រ�គេ�ចនធ� ក់េទេលបុគគលជេម�គ��រ។  បុរសជប�ី៦១%

គឺជអនករកចំណូលចំបង  រឯីអនកែដលរកចំណូលចំបងទំងប�ី និង�ប�នធមន១៨%

�ត�វបនកត់��   ចំែណក១៣%ៃនអនករកចំណូលស�មប់�គ��រធ� ក់េទេលកូនៗ។ 

គួរកត់សមគ ល់ េម�គ��រ និងអនកែដលទទួលបនទុករកចំណូលចំបងកនុង�គ��រ�ច

ជមនុស�េផ�ងគន កនុង�គ��រមួយចំនួន េ�យ�រ�គ��រទំងេនះមន�បៃ�ណី

ចត់ទុកបុរសជមនុស�សំខន់កនុង�គ��រេ�យផ�ល់តំែណងជេម�គ��រ ឬករ

សេ�មចចិត�ធំេទបុរសជអនកសេ�មចចិត�។    ដូេចនះ  េទះជបុរសកនុង�គ��រមួយ

ចំនួនមិនែមនជអនករកចំណូលបនេ�ចនជងេគកនុងករផគត់ផគង់�គ��រ  ឬបុរសមិន

េធ�ករងររក�បក់ចំណូលក៏�ត�វបនេគចត់ទុកជេម�គ��រែដរ។ (សូមេមល�ក

ហ�ិកទី១៣) 
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ជតិ ប៏ដូចជបនផ�ល់ឱកសករងរ  និង�បប់ចំណូលស�មប់�បជពលរដ�

�បមណជ៨០% េនបនុង�បេទសផងែដរ។ 43   ជទូេទ ករ�បបបរបរចិញច ឹមជីវតិ
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មនដូចជ ៦.៣០%�បបបរបរេ�យេ�បជំនញដូចជជងកត់េដរ ជួសជុលមូ៉តូ... 

ចំែណបេម�គ��រ ែដលមនមុខរបរជអនបលប់ដូរតិចតួចេនបនុងភូមិមន២.៩០% 

                                                            
43 Jan‐Peter Mund, 2010 , The Agricultural Sector in Cambodia: “Trends, Processes and 
Disparities”. (Search website on June 4, 2012) or see this link: www.pacific‐
news.de/pn35/PN35_JPM.pdf (Searched website on May 3, 2012) 
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មុខរបរបនទ ប់ប

ម  ក៏ដូចជករ

70

៦១%

បនបង� ញថ 

នជងេគេសម 

និងពូជដំ�ំ

ពីករងរែ�ស  

រកសីុខន តតូច 

៦%  បុ៉េ�� ះ 

បរបរេន�ទ

េន�ទែបប

មអនកេន�ទ

ចតួចបុ៉េ�� ះ

បន�ំ។ដូចគន  

រពិភក��ក�ម
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

���ទី១៨- �បបភពំណូលបនទ ប់បន�ំទី១    

 

 

���ទី១៩- �បបភពំណូលបនទ ប់បន�ំទី២ 

 

�បបភពំណូលបនទ ប់បន�ទីំ១    ពំនួន ភគរយ 

េធ���ស ១៧ ៥.៤ 

េធ�កមមករ ៩ ២.៩ 

េន�ទ ១៣៩ ៤៤.១ 

រកសីុខន តតូព ២៨ ៨.៩ 

រកអនុ�ល��ភេ� ៦២ ១៩.៧ 

គម ន�រ�រេ��� ៤៣ ១៣.៧ 

បរបញ់ ៦ ១.៩ 

ម�ន�ី���រ ១១ ៣.៥ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 

�បបភពំណូលបនទ ប់បន�ទីំ២ ពំនួន ភគរយ 

េធ���ស ១ ០.៣ 

េធ�កមមករ ៨ ២.៥ 

េន�ទ ៣៨ ១២.១ 

រកសីុខន តតូព ១៣ ៤.១ 

រកអនុ�ល��ភេ� ៤៤ ១៤ 

គម ន�រ�រេ��� ១៩១ ៦០.៦ 

បរបញ់ ១៥ ៤.៨ 

ម�ន�ី���រ ៥ ១.៦ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 

 
 

�គ��រ�ំងអស់េនកមពុជ  �គ��រមួយមនដីកសិកមម�បែហលជ១ហិព�  (០,៩២

ហិព�កនុងមួយ�គ��រ ឬ១.០៩ហិព�កនុងមួយ�គ��រេនតំបន់ជនបទ)។44   េ�ប�ប

េធ�បទិនន័យៃនទំហំដីកសិកមម១,០៩ហិព�កនុងមួយ�គ��រេនតំបន់ជនបទ  ជមួយ 

នឹងទំហំដីកសិកមមជមធយម៣,១៣ហិព�កនុងមួយ�គ��រកនុងករសិក�េនះ េឃញ

��បជពលរដ�េនតំបន់េ�លេ�សិក� ជមធយមមនដីកសិកមមេ�ពនជង  ែដល�

ជករអំេ�យផលមួយដល់របរកសិកមម�ប�ំ�គ��ររបស់ពួកេគ។ 
 

៣.១.៤. �បបពពំណូលបនទ ប់បន�កំនុង�គ��រ 

�បជពលរដ�េនតំបន់ជនបទ�បេទសកមពុជ ពឹងែផ�កេទេល�បបពពំណូល 

ជេ�ពន�បេបទ ស�មប់ករ�បកបរបរពិញច ឹមជីវតិ��ស័យេទ�មលកខខណ� រស់េន

ៃនតំបន់នីមួយៗ។   េ��ពីមុខរបរពំបងែដលជ�បបពពំណូលកនុង�គ��រ   មនមុខ

របរជេ�ពនេទ�ត ជ�បបពពំណូលបនទ ប់បន�ំកនុង�គ��រេ�លេ�នីមួយៗ ដូពជ

េន�ទ រកអនុផលៃ�ពេ� បរបញ់ េធ�កមមករ និងម�ន�ី�ជករជេដម។  គួរកត់

សមគ ល់ ពំនួន�គ��រ�បមណ១៣.៧%បុ៉េ�� ះ ែដលមិនមនមុខរបរេផ�ងេ��ពី

មុខរបរពំបង  ខណៈែដល៨៦.៣% មនមុខរបរបនទ ប់បន�ំេផ�ង�៉ងេ�ព�ស់ 

មួយេ��ពីមុខរបរពំបងកនុងករផគត់ផគង់ជីវ�ព�គ��រ។  ពំេ�ះ�គ��រែដលមនមុខ 

របរបនទ ប់បន�ំទី១ ជអនកេន�ទមន៤៤.១%  និងអនកេទរកអនុផលពីៃ�ពេ�មន

១៩.៧%។ ពំែណកមុខរបរបនទ ប់បន�ំទី២ មនដូពជ១៤%  ជអនកេទរកអនុផល

ៃ�ពេ� និង១២.១%មនមុខរបរជអនកេន�ទ។ (សូមេមល��ងទី១៨និង១៩) 

�មរយ�ករ�ិ�ក��ក�ម      និងករសមភ សន៍�ប�នភូមិ  ឬអនុ�ប�នភូមិ
ក៏មិនខុសគន ែដរ  េ�យ�ួកេគបនបញជ ក់ថមុខរបរបនទ ប់បន�ំរបស់�បជ�លរដ�
េនកនុងភូមិមនដូចជ  រកអនុផល���េឈ  បរបញ់សត�  េន�ទ�តី  េធ�ជកមមករ
សីុឈនួល   ចិញជ ឹមសត�  និងលក់ដូរចប់ហួយតូច�ចេន�មផទះ។  

 

 

                                                            
44 ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ េង៉ សុថត និងច័នទ សុផល «ហិរញញបបទនកនុងវស័ិយកសិកមម និងេស�ផ���ផ�យ
បេចចកេទសកសិកមមស�មប់កសិករខន តតូច» 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

���ទី១៨- �បបភពំណូលបនទ ប់បន�ំទី១    

 

 

���ទី១៩- �បបភពំណូលបនទ ប់បន�ំទី២ 

 

�បបភពំណូលបនទ ប់បន�ទីំ១    ពំនួន ភគរយ 

េធ���ស ១៧ ៥.៤ 

េធ�កមមករ ៩ ២.៩ 

េន�ទ ១៣៩ ៤៤.១ 

រកសីុខន តតូព ២៨ ៨.៩ 

រកអនុ�ល��ភេ� ៦២ ១៩.៧ 

គម ន�រ�រេ��� ៤៣ ១៣.៧ 

បរបញ់ ៦ ១.៩ 

ម�ន�ី���រ ១១ ៣.៥ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 

�បបភពំណូលបនទ ប់បន�ទីំ២ ពំនួន ភគរយ 

េធ���ស ១ ០.៣ 

េធ�កមមករ ៨ ២.៥ 

េន�ទ ៣៨ ១២.១ 

រកសីុខន តតូព ១៣ ៤.១ 

រកអនុ�ល��ភេ� ៤៤ ១៤ 

គម ន�រ�រេ��� ១៩១ ៦០.៦ 

បរបញ់ ១៥ ៤.៨ 

ម�ន�ី���រ ៥ ១.៦ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 

 
 

�គ��រ�ំងអស់េនកមពុជ  �គ��រមួយមនដីកសិកមម�បែហលជ១ហិព�  (០,៩២

ហិព�កនុងមួយ�គ��រ ឬ១.០៩ហិព�កនុងមួយ�គ��រេនតំបន់ជនបទ)។44   េ�ប�ប

េធ�បទិនន័យៃនទំហំដីកសិកមម១,០៩ហិព�កនុងមួយ�គ��រេនតំបន់ជនបទ  ជមួយ 

នឹងទំហំដីកសិកមមជមធយម៣,១៣ហិព�កនុងមួយ�គ��រកនុងករសិក�េនះ េឃញ

��បជពលរដ�េនតំបន់េ�លេ�សិក� ជមធយមមនដីកសិកមមេ�ពនជង  ែដល�

ជករអំេ�យផលមួយដល់របរកសិកមម�ប�ំ�គ��ររបស់ពួកេគ។ 
 

៣.១.៤. �បបពពំណូលបនទ ប់បន�កំនុង�គ��រ 

�បជពលរដ�េនតំបន់ជនបទ�បេទសកមពុជ ពឹងែផ�កេទេល�បបពពំណូល 

ជេ�ពន�បេបទ ស�មប់ករ�បកបរបរពិញច ឹមជីវតិ��ស័យេទ�មលកខខណ� រស់េន

ៃនតំបន់នីមួយៗ។   េ��ពីមុខរបរពំបងែដលជ�បបពពំណូលកនុង�គ��រ   មនមុខ

របរជេ�ពនេទ�ត ជ�បបពពំណូលបនទ ប់បន�ំកនុង�គ��រេ�លេ�នីមួយៗ ដូពជ

េន�ទ រកអនុផលៃ�ពេ� បរបញ់ េធ�កមមករ និងម�ន�ី�ជករជេដម។  គួរកត់

សមគ ល់ ពំនួន�គ��រ�បមណ១៣.៧%បុ៉េ�� ះ ែដលមិនមនមុខរបរេផ�ងេ��ពី

មុខរបរពំបង  ខណៈែដល៨៦.៣% មនមុខរបរបនទ ប់បន�ំេផ�ង�៉ងេ�ព�ស់ 

មួយេ��ពីមុខរបរពំបងកនុងករផគត់ផគង់ជីវ�ព�គ��រ។  ពំេ�ះ�គ��រែដលមនមុខ 

របរបនទ ប់បន�ំទី១ ជអនកេន�ទមន៤៤.១%  និងអនកេទរកអនុផលពីៃ�ពេ�មន

១៩.៧%។ ពំែណកមុខរបរបនទ ប់បន�ំទី២ មនដូពជ១៤%  ជអនកេទរកអនុផល

ៃ�ពេ� និង១២.១%មនមុខរបរជអនកេន�ទ។ (សូមេមល��ងទី១៨និង១៩) 

�មរយ�ករ�ិ�ក��ក�ម      និងករសមភ សន៍�ប�នភូមិ  ឬអនុ�ប�នភូមិ
ក៏មិនខុសគន ែដរ  េ�យ�ួកេគបនបញជ ក់ថមុខរបរបនទ ប់បន�ំរបស់�បជ�លរដ�
េនកនុងភូមិមនដូចជ  រកអនុផល���េឈ  បរបញ់សត�  េន�ទ�តី  េធ�ជកមមករ
សីុឈនួល   ចិញជ ឹមសត�  និងលក់ដូរចប់ហួយតូច�ចេន�មផទះ។  

 

 

                                                            
44 ែខកញញ  ឆន ំ២០១០ េង៉ សុថត និងច័នទ សុផល «ហិរញញបបទនកនុងវស័ិយកសិកមម និងេស�ផ���ផ�យ
បេចចកេទសកសិកមមស�មប់កសិករខន តតូច» 



64

ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

តំបន់សិក�សថិតកនុងភពមតឹម�ចរស់េនបនកនុងជីវភព  ែតមិនទន់មនភពល�

មបេសរេនះេទ។ 
 

��ងទី២០-ចំនួនសមជិកមគ��រេបេបនឹងមបក់ចំណូលមប�ំឆន ំ 

 

៣.១.៦. ករេមបបបេបេបមបក់ចំណូល�មមបេបទមុខរបរចំបង 

 មបជពលរដ�មនមុខរបរេផ�ងៗគន េ��ម�ថ នភពតំបន់មួយៗ ដូេចនះ ករ 

រកមបក់ចំណូលសមមប់មគ��រមួយៗក៏មនលកខណៈខុសៗគន ែដរ។  មកេ�កេមល

��ងទី២១  ស�ីពីមបក់ចំណូលជមប�មមប�ំឆន ំេ��មមបេបទមុខរបរខងេមកម 

បង� ញថ មគ��រែដលមនមបបពចំណូលចំបងេប�ែ�សចំករ  និងមគ��រែដលមន

មបបពចំណូលចំបងេន�ទ  �ចរកមបក់ចំណូលមប�ំឆន ំជមប�មមប�ក់

មបែ�លគន   េ�យែ�កមគ��រែដលមនមបបពចំណូលចំបងេផ�ងពីករងរែ�ស 

ចំករ និងេន�ទ�ក់មនសនទុះ �នកររកមបក់ចំណូលមប�ំឆន ំខពស់ជងេគ 

េ�យ�រមុខរបរេផ�ងៗទំងេនះក៏រមួមនកររកសីុ លក់ដូរជខន តតូច និងខន តបំ

ផងែដរ។ (សូមេមល��ងទី ២១) 

 
 

 

ចំនួនសមជិក 
សមជិក 

១-៤ នក់ 

សមជិក  

៥-៩ នក់ 

សមជិក  

១០-១៤ នក់ 
សរបុ 

��ក់ចំណូល�បបំឆន (ំេរ�ល) ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 
១០០,០០០-៣៩៩,០០០ ៣ ០.៩ ១ ០.៣ ០ ០ ៤ ១.២ 

៤០០,០០០-៧៩៩,០០០ ៣ ០.៩ ៤ ១.២ ០ ០ ៧ ២.២ 

៨០០,០០០-១,១៩៩,០០០ ៣ ០.៩ ៤ ១.២ ០ ០ ៧ ២.២ 

១,២០០,០០០-១,៥៩៩,០០០ ៩ ២.៨ ៦ ១.៩ ១ ០.៣ ១៦ ៥ 

១,៦០០,០០០-១,៩៩៩,៩៩៩ ៣ ០.៩ ១០ ៣.១ ០ ០ ១៣ ៤.១ 

២,០០០,០០០-េលសពីេនះ ៧០ ២២.២ ១៨៩ ៦០ ៩ ២.៨ ២៦៨ ៨៥ 

សរបុ ៩១ ២៨.៨ ២១៤ ៦៧.៩ ១០ ៣.១ ៣១៥ ១០០ 

 
 

៣.១.៥. �បប់ចំណូល�បបំឆន 4ំ5 

ចំេ�ះ�បប់ចំណូល�បបំឆន ំ ជមធយមបនុងមួយ����រ�ចរបបន

៩,៧០៦,៧១៤េរ�ល ឬ២៣៦៧.៥ដុ�� �េមរបិ (១ដុ�� ៤១០០េរ�លេន ែខឧសភ

ឆន ំ២០១១)។ េបេ�ង�ម�បប់ចំណូលរបស់����រនីមួយៗ  េឃញថ����រ

�បមណ៤%បុ៉េ�� ះ �ចរប�បប់ចំណូល�បបំឆន ំបនតិចជង១�នេរ�ល ៧៥% 

�ចរប�បប់ចំណូល�បបំឆន ំបនពី១�នេ�ដល់៩�នេរ�ល  និង២១%េ��ត

�ចរបចំណូល�បបំឆន ំបនពី១០�នេរ�ល ឬេលសពីេនះ។ 

��ង�ងេ�កមបង� ញថ  មន�បជពលរដ�រហូតដល់៨៥%  �ចរប�បប់ 

ចំណូលបនពី២,០០០,០០០េរ�ល (៤៨៧.៨ដុ�� �េមរបិ) ឬេលសពីេនះបនុងមួយ

ឆន ំ។ បុ៉ែន�េបេធ�ករេ�ប�បេធ�បរ�ងចំនួនសមជិប����រ  និង�បប់ចំណូលេ�យ 

េ�ង�ម��ង�ងេ�កម ����រែដលមនសមជិបពី៥-៩នប់ មនចំនួន៦០% 

ែដលរបចំណូលបនចេន� ះពី២,០០០,០០០េរ�ល (៤៨៧.៨ដុ�� �េមរបិ) ឬេលស 

ពីេនះបនុងមួយឆន ំ និង����រែដលមនសមជិបពី១-៤នប់មនចំនួន២២.២% ែដល 

របចំណូលបនចេន� ះពី២,០០០,០០០េរ�ល (៤៨៧.៨ដុ�� �េមរបិ)  ឬេលសពីេនះ

បនុងមួយឆន ំ។ (សូមេមល��ង�ី២០) 

ករេ�ប�បេធ�ប�បប់ចំណូលជតិដុលស�មប់មនុស�មន ប់ បនុងឆន ំ២០១០ 

របស់វ�ិ��ថ នជតិសថិតិេនបមពុជ(៨៣០ដុ�� �េមរបិ)  ជមួយនឹង�បប់ចំណូល 

ស�មប់មនុស�មន ប់�បបំឆន ំបនុងករសិប�េនះ(៤២៤.៣ដុ�� �េមរបិ) បង� ញថ 

�បជពលរដ��ចរបចំណូលបន�តឹមែត៥១%បុ៉េ�� ះ �ន�បប់ចំណូល១០០% ស�ង់

�រ�បេ�សបមពុជ ែដលេនះបញជ ប់ថ�ថ នភពជីវភព����រ�បជពលរដ�េន

                                                            
45 ចំេពះករសិក�ពីទបក់ចំណូលទប�ំឆន ំកនុងករសិក�េនះ អនក��វទជវេធ�ករបូកសរបុទបក់ចំណូលពីទគប់
ទប�ព�ំងអស់ែដលសមជិកទគប់របូកនុងទគ��រ�ចរកទបក់ចំណូលបនជមធយមកនុងមួយឆន ំ។ បុ៉ែន�អនក��វទជវ
មិនេធ�ករសិក�លំអិតពី�ថ ន�ពៃនទប�ពទបក់ចំណូលនីមួយៗែដលសមជិកទគ��រ�ចរកបនេនះេទ (ឧ.ករ
េន�ទទតីៈ អនក��វទជវទ�ន់ែតចង់ដឹងថជមធយមកនុង១ឆន ំ ទបក់ចំណូលែដលបនពីករេន�ទទតីមនចំនួន
បុ៉នម ន បុ៉ែន�មិនសិក�លំអិតអំពីែខែដលរកចំណូលបនេទចន តៃម�ទតីកនុង១គីឡូទកម េនរដូវសំបូរទតី និងមិនសូវសំ
បូរទតី ទបេ�ទទតីែដលរកបន ជេដមេនះេទ) ពីេទពះករសិក�េនះមនេពលេវ� និងែដនកំណត់ចបស់�ស់។ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

តំបន់សិក�សថិតកនុងភពមតឹម�ចរស់េនបនកនុងជីវភព  ែតមិនទន់មនភពល�

មបេសរេនះេទ។ 
 

��ងទី២០-ចំនួនសមជិកមគ��រេបេបនឹងមបក់ចំណូលមប�ំឆន ំ 

 

៣.១.៦. ករេមបបបេបេបមបក់ចំណូល�មមបេបទមុខរបរចំបង 

 មបជពលរដ�មនមុខរបរេផ�ងៗគន េ��ម�ថ នភពតំបន់មួយៗ ដូេចនះ ករ 

រកមបក់ចំណូលសមមប់មគ��រមួយៗក៏មនលកខណៈខុសៗគន ែដរ។  មកេ�កេមល

��ងទី២១  ស�ីពីមបក់ចំណូលជមប�មមប�ំឆន ំេ��មមបេបទមុខរបរខងេមកម 

បង� ញថ មគ��រែដលមនមបបពចំណូលចំបងេប�ែ�សចំករ  និងមគ��រែដលមន

មបបពចំណូលចំបងេន�ទ  �ចរកមបក់ចំណូលមប�ំឆន ំជមប�មមប�ក់

មបែ�លគន   េ�យែ�កមគ��រែដលមនមបបពចំណូលចំបងេផ�ងពីករងរែ�ស 

ចំករ និងេន�ទ�ក់មនសនទុះ �នកររកមបក់ចំណូលមប�ំឆន ំខពស់ជងេគ 

េ�យ�រមុខរបរេផ�ងៗទំងេនះក៏រមួមនកររកសីុ លក់ដូរជខន តតូច និងខន តបំ

ផងែដរ។ (សូមេមល��ងទី ២១) 

 
 

 

ចំនួនសមជិក 
សមជិក 

១-៤ នក់ 

សមជិក  

៥-៩ នក់ 

សមជិក  

១០-១៤ នក់ 
សរបុ 

��ក់ចំណូល�បបំឆន (ំេរ�ល) ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 
១០០,០០០-៣៩៩,០០០ ៣ ០.៩ ១ ០.៣ ០ ០ ៤ ១.២ 

៤០០,០០០-៧៩៩,០០០ ៣ ០.៩ ៤ ១.២ ០ ០ ៧ ២.២ 

៨០០,០០០-១,១៩៩,០០០ ៣ ០.៩ ៤ ១.២ ០ ០ ៧ ២.២ 

១,២០០,០០០-១,៥៩៩,០០០ ៩ ២.៨ ៦ ១.៩ ១ ០.៣ ១៦ ៥ 

១,៦០០,០០០-១,៩៩៩,៩៩៩ ៣ ០.៩ ១០ ៣.១ ០ ០ ១៣ ៤.១ 

២,០០០,០០០-េលសពីេនះ ៧០ ២២.២ ១៨៩ ៦០ ៩ ២.៨ ២៦៨ ៨៥ 

សរបុ ៩១ ២៨.៨ ២១៤ ៦៧.៩ ១០ ៣.១ ៣១៥ ១០០ 

 
 

៣.១.៥. �បប់ចំណូល�បបំឆន 4ំ5 

ចំេ�ះ�បប់ចំណូល�បបំឆន ំ ជមធយមបនុងមួយ����រ�ចរបបន

៩,៧០៦,៧១៤េរ�ល ឬ២៣៦៧.៥ដុ�� �េមរបិ (១ដុ�� ៤១០០េរ�លេន ែខឧសភ

ឆន ំ២០១១)។ េបេ�ង�ម�បប់ចំណូលរបស់����រនីមួយៗ  េឃញថ����រ

�បមណ៤%បុ៉េ�� ះ �ចរប�បប់ចំណូល�បបំឆន ំបនតិចជង១�នេរ�ល ៧៥% 

�ចរប�បប់ចំណូល�បបំឆន ំបនពី១�នេ�ដល់៩�នេរ�ល  និង២១%េ��ត

�ចរបចំណូល�បបំឆន ំបនពី១០�នេរ�ល ឬេលសពីេនះ។ 

��ង�ងេ�កមបង� ញថ  មន�បជពលរដ�រហូតដល់៨៥%  �ចរប�បប់ 

ចំណូលបនពី២,០០០,០០០េរ�ល (៤៨៧.៨ដុ�� �េមរបិ) ឬេលសពីេនះបនុងមួយ

ឆន ំ។ បុ៉ែន�េបេធ�ករេ�ប�បេធ�បរ�ងចំនួនសមជិប����រ  និង�បប់ចំណូលេ�យ 

េ�ង�ម��ង�ងេ�កម ����រែដលមនសមជិបពី៥-៩នប់ មនចំនួន៦០% 

ែដលរបចំណូលបនចេន� ះពី២,០០០,០០០េរ�ល (៤៨៧.៨ដុ�� �េមរបិ) ឬេលស 

ពីេនះបនុងមួយឆន ំ និង����រែដលមនសមជិបពី១-៤នប់មនចំនួន២២.២% ែដល 

របចំណូលបនចេន� ះពី២,០០០,០០០េរ�ល (៤៨៧.៨ដុ�� �េមរបិ)  ឬេលសពីេនះ

បនុងមួយឆន ំ។ (សូមេមល��ង�ី២០) 

ករេ�ប�បេធ�ប�បប់ចំណូលជតិដុលស�មប់មនុស�មន ប់ បនុងឆន ំ២០១០ 

របស់វ�ិ��ថ នជតិសថិតិេនបមពុជ(៨៣០ដុ�� �េមរបិ)  ជមួយនឹង�បប់ចំណូល 

ស�មប់មនុស�មន ប់�បបំឆន ំបនុងករសិប�េនះ(៤២៤.៣ដុ�� �េមរបិ) បង� ញថ 

�បជពលរដ��ចរបចំណូលបន�តឹមែត៥១%បុ៉េ�� ះ �ន�បប់ចំណូល១០០% ស�ង់

�រ�បេ�សបមពុជ ែដលេនះបញជ ប់ថ�ថ នភពជីវភព����រ�បជពលរដ�េន

                                                            
45 ចំេពះករសិក�ពីទបក់ចំណូលទប�ំឆន ំកនុងករសិក�េនះ អនក��វទជវេធ�ករបូកសរបុទបក់ចំណូលពីទគប់
ទប�ព�ំងអស់ែដលសមជិកទគប់របូកនុងទគ��រ�ចរកទបក់ចំណូលបនជមធយមកនុងមួយឆន ំ។ បុ៉ែន�អនក��វទជវ
មិនេធ�ករសិក�លំអិតពី�ថ ន�ពៃនទប�ពទបក់ចំណូលនីមួយៗែដលសមជិកទគ��រ�ចរកបនេនះេទ (ឧ.ករ
េន�ទទតីៈ អនក��វទជវទ�ន់ែតចង់ដឹងថជមធយមកនុង១ឆន ំ ទបក់ចំណូលែដលបនពីករេន�ទទតីមនចំនួន
បុ៉នម ន បុ៉ែន�មិនសិក�លំអិតអំពីែខែដលរកចំណូលបនេទចន តៃម�ទតីកនុង១គីឡូទកម េនរដូវសំបូរទតី និងមិនសូវសំ
បូរទតី ទបេ�ទទតីែដលរកបន ជេដមេនះេទ) ពីេទពះករសិក�េនះមនេពលេវ� និងែដនកំណត់ចបស់�ស់។ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី២២-ចំនួនសមជិកែដលមិន�ចចកចំណូលបន 

ចំនួនសមជិកែដលមិន�ចចកចំណូលបន ចំនួន ភគចយ 

េសម ឬតិចជងមួយភគបួនៃនសមជិកទំងអស់ ៦៨ ២១.៦ 

េសម ឬតិចជងពក់ក�� ល ែតេលសពីមួយភគបួន 

ៃនសមជិក�គ��ចទំងអស់ 

១៤២ ៤៥.១ 

េ�ចនជងពក់ក�� លៃនសមជិកទំងអស់ ១០៥ ៣៣.៣ 

សចបុ ៣១៥ ១០០ 

 

៣.១.៨. កចចិញច មឹសត� 

ជទូេ��បជពលចដ�េន�មតំបន់ជនបទ�បេទសកមពុជ មនទំ�ប់ចិញច ឹម

សត��ស�កដូចជ មន់ ទ �ជ�ក េគ ជលកខណ��គ��ច។  មយ៉ងេទ�ត  សត�ចិញច ឹម

ស�មប់�គ��ច មិន�តឹមែតជួយផគត់ផគង់ចំណូលបែនថមពីកច�ចែ�សចំកចបុ៉េ�� ះេទ 

�ែ�មទំងជ�ប�ព��ចដ៏សំខន់ស�មប់�គ��ច និង�ចទញយកផល

�បេ�ជន៍ស�មប់វស័ិយកសិកមមផងែដច។  

ជក់ែស�ង �បជពលចដ�េនតំបន់សិក� សុទធែតមនកចចិញច ឹមសត� 

ជលកខណ��គ��ចែដលកនុងេនះមន�បជពលចដ�ចំនួន៤១.៦%  មនចិញច ឹម�ជ�ក 

៤-៩កបល  ឬេគ ឬ�កបី  ឬេសះ ចំនួន៣៩កបល ចំែណក�បជពលចដ�ចំនួន 

៣០.២% ចិញច ឹម�ជ�ក ១-៣កបល ឬេគ ឬ�កបី ឬេសះ ចំនួន១២កបល។  េ�យ

ែឡក �បជពលចដ�ចំនួន១៥.២% មិនមនចិញច ឹមសត�េគ �កបី េសះ �ជ�ក ពែព េនះ 

េទ។ អ�ីែដលគួចេ�យកត់សមគ ល់ �បជពលចដ��បមណជ១៣% ែដលមនចិញច ឹម 

�ជ�កេលសពី១០កបល ឬេគ�កបី េសះ េលសពី១០កបល។  កនុងេនះែដច  ចំេពះ

�គ��ចែដលចិញច ឹមសត��ជ�ក េគ �កបី គឺមិនែមនជកចចិញច ឹមស�មប់កចបចេិភគ

កនុង�គ��ចេទ ែតជកចចិញច ឹមស�មប់កំ�ំងអូសទញកនុងវស័ិយកសិកមម និង

ស�មប់លក់ដូច។ េ��ពីេនះ �ម�គ��ចនីមួយៗមនចិញច ឹមជសត�មន់ ទ ជេដម 

ស�មប់លក់ផង និងបចេិភគផង ។ 

 
 

��ងទី២១- �បប់ចំណូល�បចំឆន ំ�ម�បេបទមុខរបរចំបង 

�បបភចំណូលចំបង 
�បប់ចំណូលជមធយម 

(េរ�ល)/ឆន  ំ

�បប់ចំណូលជមធយម  

(ដុ�� �េមរបិ)/ឆន  ំ

េធ�រ�សចំករ ៧,៥៩៨,១២០ ១៨៥៣.២ 

េន�ទ ៧,៩៥២,៣៦០ ១៩៣៩.៦ 

មុខរបរេផ�ងៗ ២៨,៣០៨,០៤០ ៦៩០៤.៤ 

 
៣.១.៧. ចំនួនសមជិប�គ��ររដលមិន�ចរបចំណូលបន 

 បនុង�គ��រមួយមនត�ម�វករជេ�ចន រដលទមទរេ�យសមជិប�គប់ៗរបូ 

ទទួលបនទុបបំេភ�ត�ម�វករទំងេនះបនុងជីវភភ  បុ៉រន�ករខំ�បឹងរ�បងេនះមិន�ច

េធ�បនទំង�ស�ងេទស�មប់�គ��រខ�ះ ភីេ�ពះបនុងចំេ�មសមជិប�គ��រទំង

អស់�ចមនអនបរដលមិន�ចរបចំណូលបន ដូចជបុមរ ចស់ជ� និងជនភិករ 

ជេដម។ �សប�ន េនះរដរ  ជមធយម�បជភលរដ�ចំនួន២.៥នប់  បនុងមួយ�គ��រ

រដលមិន�ចរប�បប់ចំណូលបន។  មន�បជភលរដ��បមណ៤៥.១% រដលមន

សមជិបេសម ឬតិចជងពប់ប�� ល បុ៉រន�េលសមួយភគបួន ៃនសមជិប�គ��រ 

ទំងអស់រដលមិន�ចរបចំណូលបន េហយ�បជភលរដ��បមណ៣៣.៣% មន 

សមជិបរដលមិន�ចរបចំណូលបនេលសពប់ប�� ល ៃនសមជិប�គ��រទំង 

អស់ និង២១.១% មនសមជិបរដលមិន�ចរបចំណូលបនេសម ឬតិចជងមួយភគ

បួនៃនសមជិបទំងអស់។ េបចំនួនសមជិបរដលមិន�ចរបចំណូលបនបនុង

�គ��រមួយេលសភីពប់ប�� លៃនសមជិបទំងអស់ �ចក� យជបនទុបធងន់

ស�មប់�គ��រ ឬអនបផគត់ផគង់�បប់ចំណូលបនុង�គ��រ  បនុងករ�បឹងរ�បងរប�បប់

ចំណូល េដមបីស�មលជីវភភ�គ��រ ប៏ដូចជផគត់ផគង់ដល់សមជិបរដលមិន�ចរប

ចំណូលបន។ (សូមេមល��ងទី២២) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី២២-ចំនួនសមជិកែដលមិន�ចចកចំណូលបន 

ចំនួនសមជិកែដលមិន�ចចកចំណូលបន ចំនួន ភគចយ 

េសម ឬតិចជងមួយភគបួនៃនសមជិកទំងអស់ ៦៨ ២១.៦ 

េសម ឬតិចជងពក់ក�� ល ែតេលសពីមួយភគបួន 

ៃនសមជិក�គ��ចទំងអស់ 

១៤២ ៤៥.១ 

េ�ចនជងពក់ក�� លៃនសមជិកទំងអស់ ១០៥ ៣៣.៣ 

សចបុ ៣១៥ ១០០ 

 

៣.១.៨. កចចិញច មឹសត� 

ជទូេ��បជពលចដ�េន�មតំបន់ជនបទ�បេទសកមពុជ មនទំ�ប់ចិញច ឹម

សត��ស�កដូចជ មន់ ទ �ជ�ក េគ ជលកខណ��គ��ច។  មយ៉ងេទ�ត  សត�ចិញច ឹម

ស�មប់�គ��ច មិន�តឹមែតជួយផគត់ផគង់ចំណូលបែនថមពីកច�ចែ�សចំកចបុ៉េ�� ះេទ 

�ែ�មទំងជ�ប�ព��ចដ៏សំខន់ស�មប់�គ��ច និង�ចទញយកផល

�បេ�ជន៍ស�មប់វស័ិយកសិកមមផងែដច។  

ជក់ែស�ង �បជពលចដ�េនតំបន់សិក� សុទធែតមនកចចិញច ឹមសត� 

ជលកខណ��គ��ចែដលកនុងេនះមន�បជពលចដ�ចំនួន៤១.៦%  មនចិញច ឹម�ជ�ក 

៤-៩កបល  ឬេគ ឬ�កបី  ឬេសះ ចំនួន៣៩កបល ចំែណក�បជពលចដ�ចំនួន 

៣០.២% ចិញច ឹម�ជ�ក ១-៣កបល ឬេគ ឬ�កបី ឬេសះ ចំនួន១២កបល។  េ�យ

ែឡក �បជពលចដ�ចំនួន១៥.២% មិនមនចិញច ឹមសត�េគ �កបី េសះ �ជ�ក ពែព េនះ 

េទ។ អ�ីែដលគួចេ�យកត់សមគ ល់ �បជពលចដ��បមណជ១៣% ែដលមនចិញច ឹម 

�ជ�កេលសពី១០កបល ឬេគ�កបី េសះ េលសពី១០កបល។  កនុងេនះែដច  ចំេពះ

�គ��ចែដលចិញច ឹមសត��ជ�ក េគ �កបី គឺមិនែមនជកចចិញច ឹមស�មប់កចបចេិភគ

កនុង�គ��ចេទ ែតជកចចិញច ឹមស�មប់កំ�ំងអូសទញកនុងវស័ិយកសិកមម និង

ស�មប់លក់ដូច។ េ��ពីេនះ �ម�គ��ចនីមួយៗមនចិញច ឹមជសត�មន់ ទ ជេដម 

ស�មប់លក់ផង និងបចេិភគផង ។ 

 
 

��ងទី២១- �បប់ចំណូល�បចំឆន ំ�ម�បេបទមុខរបរចំបង 

�បបភចំណូលចំបង 
�បប់ចំណូលជមធយម 

(េរ�ល)/ឆន  ំ

�បប់ចំណូលជមធយម  

(ដុ�� �េមរបិ)/ឆន  ំ

េធ�រ�សចំករ ៧,៥៩៨,១២០ ១៨៥៣.២ 

េន�ទ ៧,៩៥២,៣៦០ ១៩៣៩.៦ 

មុខរបរេផ�ងៗ ២៨,៣០៨,០៤០ ៦៩០៤.៤ 

 
៣.១.៧. ចំនួនសមជិប�គ��ររដលមិន�ចរបចំណូលបន 

 បនុង�គ��រមួយមនត�ម�វករជេ�ចន រដលទមទរេ�យសមជិប�គប់ៗរបូ 

ទទួលបនទុបបំេភ�ត�ម�វករទំងេនះបនុងជីវភភ  បុ៉រន�ករខំ�បឹងរ�បងេនះមិន�ច

េធ�បនទំង�ស�ងេទស�មប់�គ��រខ�ះ ភីេ�ពះបនុងចំេ�មសមជិប�គ��រទំង

អស់�ចមនអនបរដលមិន�ចរបចំណូលបន ដូចជបុមរ ចស់ជ� និងជនភិករ 

ជេដម។ �សប�ន េនះរដរ  ជមធយម�បជភលរដ�ចំនួន២.៥នប់  បនុងមួយ�គ��រ

រដលមិន�ចរប�បប់ចំណូលបន។  មន�បជភលរដ��បមណ៤៥.១% រដលមន

សមជិបេសម ឬតិចជងពប់ប�� ល បុ៉រន�េលសមួយភគបួន ៃនសមជិប�គ��រ 

ទំងអស់រដលមិន�ចរបចំណូលបន េហយ�បជភលរដ��បមណ៣៣.៣% មន 

សមជិបរដលមិន�ចរបចំណូលបនេលសពប់ប�� ល ៃនសមជិប�គ��រទំង 

អស់ និង២១.១% មនសមជិបរដលមិន�ចរបចំណូលបនេសម ឬតិចជងមួយភគ

បួនៃនសមជិបទំងអស់។ េបចំនួនសមជិបរដលមិន�ចរបចំណូលបនបនុង

�គ��រមួយេលសភីពប់ប�� លៃនសមជិបទំងអស់ �ចក� យជបនទុបធងន់

ស�មប់�គ��រ ឬអនបផគត់ផគង់�បប់ចំណូលបនុង�គ��រ  បនុងករ�បឹងរ�បងរប�បប់

ចំណូល េដមបីស�មលជីវភភ�គ��រ ប៏ដូចជផគត់ផគង់ដល់សមជិបរដលមិន�ចរប

ចំណូលបន។ (សូមេមល��ងទី២២) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

១៧.៣%មនកូនវទិយុតូច  ៨.៩%មនម៉សីុនកិន�ស�វ។ ករសិក�ក៏បនពិនិតយ 

េឃញផងែដរថ  មនទប�ពលរដ�ទតឹមែត៥.៣% ឬេសមនឹង៣៩ទគ��រែតបុ៉េ�� ះ 

កនុងចំេ�មអនកផ�ល់សមភ សន៍ទំងអស់  ែដលគម នទទពយសមសតិ�ផទ ល់ខ�ួនកនុងផទះ 

ទល់ែតេ�ះ ែដលបន�យករណ៍ដូចមនបង� ញកនុង��ងទបេេទទទពយសមសត�ិ 

�ងេទកម។ (សូមេមល��ងទី២៤) 
 

��ងទី២៤- ទបេេទទទពយសមសត�ិ 

ទបេេទទទពយសមសត�ិ ចំនួន ភគរយ 

ទូរស័ពទៃដ ២២៤ ៣០.៤ 

កូនវទិយុតូច ១២៨ ១៧.៣ 

ម៉សីុនកិន�ស�វ ៦៦ ៨.៩ 

កបលចក់វេីដអូ ៥៩ ៨ 

ម៉សីុនេេ�ង ៤៩ ៦.៦ 

វទិយុធំ ៤៨ ៦.៥ 

ទូរទស�ន៍ពណ៌ ៤៣ ៥.៨ 

គម នសមភ រៈឬទទពយសមសត�ិកនុងផទះ ៣៩ ៥.៣ 

ម៉សីុនបូមទឹក ៣០ ៤.១ 

ទូរទស�ន៍ពណ៌ស-េខម  ២៤ ៣.៣ 

ធុងបសឬឧបករណ៍បំពងសេម�ង ១៦ ២.២ 

ម៉សីុនេបក�ស�វ ៩ ១.២ 

ម៉សីុនបញជូ ល�គុយ ៣ ០.៤ 

សរបុ ៧៣៨ ១០០ 

 *ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ ៣១៥នក់ 
 

៣.២.៣. ប័ណ�បញជ ក់ភពទកីទក 

�មរយៈករបង� ញប័ណ�បញជ ក់ពីភពទកីទក�មទគ��រនីមូយៗ ែដលបន

ទទួលរយៈេពល៤ឆន ំចុងេទកយកនុងករសមភ សន៍ បនបង� ញថមនទប�ពលរដ�

 
 

៣.២. �ថ នភពជីវភព និងអភ�ភពភពីភព 

៣.២.១. ពំចី�ស�វ/អងករ 

�ថ នភពជីវភពរបស់ភបជពលរដ�មនលពខណៈចភម�ះ។ �មរយៈករ

�ពសួរ�មភគ��រេគលេ�សិព�បនបង� ញថ ពនុងពំឡុងេពល១២ែខចុង

េភកយមនភបជពលរដ�ចំនួន២២%  ឬភបែហលជមួយភគបួនបនខចី�ស�វ/អងករ  ឬ

ជំពព់�ស�វ/អងករេគសភមប់យពមពបរេិភគពនុងភគ��រ ចំែណពឯ៧៨%មិនបនខចី

�ស�វ/អងករេគមពបរេិភគេនះេទ។ 

ករខចី�ស�វ/អងករេនះ ព៏ភត�វបន�ប់បញជូ លទំងភគ��រែដលបនខចីលុយេគ

យពេទទិញ�ស�វ/អងករសភមប់ហូបេនពនុងភគ��រ�ងែដរ។ ទំងេនះបង� ញថមន 

ភបជពលរដ�តិចជងពព់ព�� លែដលមនករខចីបុល�ស�វ/អងករេគសភមប់ហូបចុព

ពនុងភគ��រ េ�យ�រែតពង�ះខត�ស�វអងករេនចុងរដូវ�ំដុះ េហយករខចី�ស�វ/អងករ

េនះព៏ជទំ�ប់របស់ភបជពលរដ�េនពនុងភូមិែដរ។  បុ៉ែន�ភគ��រភគេភចន គឺ�ច

ទប់ទល់នឹងករហូបចុពបនេ�យមិនចំបច់ខចី  ឬបុល�ស�វ/អងកេគេទ។   ពង�ះខត

អងករមនរយៈេពលខុសគន ពនុងចំេ�មពលរដ�២២.២% ែដលបន�យករណ៍ពីករ

ខ�ះខតរបស់ខ�ួន។ (សូមេមល��ងទី២៣) 
 

��ងទី២៣- រយៈេពលៃនករខចី�ស�វ/អងករ  

រយៈេពលៃនករខចី�ស�វ/អងករ ភគរយ 

០-២ែខ ៦.៧       

៣-៧ែខ ១៤.៩      

៨-១២ែខ ០.៦         

សរបុ ២២.២     
 

 

៣.២.២. ភបេភទភទពទសមសត�ិ 

�មរយៈករចុះបញជ ីភទពទសមសត�ិរបស់ភបជពលរដ� ពនុងេពល��វភជវ�ម

ភគ��រេគលេ�បនពិនិតទេឃញថ មនភបជពលរដ�ចំនួន៣០.៤%មនទូរស័ពទៃដ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

១៧.៣%មនកូនវទិយុតូច  ៨.៩%មនម៉សីុនកិន�ស�វ។ ករសិក�ក៏បនពិនិតយ 

េឃញផងែដរថ  មនទប�ពលរដ�ទតឹមែត៥.៣% ឬេសមនឹង៣៩ទគ��រែតបុ៉េ�� ះ 

កនុងចំេ�មអនកផ�ល់សមភ សន៍ទំងអស់  ែដលគម នទទពយសមសតិ�ផទ ល់ខ�ួនកនុងផទះ 

ទល់ែតេ�ះ ែដលបន�យករណ៍ដូចមនបង� ញកនុង��ងទបេេទទទពយសមសត�ិ 

�ងេទកម។ (សូមេមល��ងទី២៤) 
 

��ងទី២៤- ទបេេទទទពយសមសត�ិ 

ទបេេទទទពយសមសត�ិ ចំនួន ភគរយ 

ទូរស័ពទៃដ ២២៤ ៣០.៤ 

កូនវទិយុតូច ១២៨ ១៧.៣ 

ម៉សីុនកិន�ស�វ ៦៦ ៨.៩ 

កបលចក់វេីដអូ ៥៩ ៨ 

ម៉សីុនេេ�ង ៤៩ ៦.៦ 

វទិយុធំ ៤៨ ៦.៥ 

ទូរទស�ន៍ពណ៌ ៤៣ ៥.៨ 

គម នសមភ រៈឬទទពយសមសត�ិកនុងផទះ ៣៩ ៥.៣ 

ម៉សីុនបូមទឹក ៣០ ៤.១ 

ទូរទស�ន៍ពណ៌ស-េខម  ២៤ ៣.៣ 

ធុងបសឬឧបករណ៍បំពងសេម�ង ១៦ ២.២ 

ម៉សីុនេបក�ស�វ ៩ ១.២ 

ម៉សីុនបញជូ ល�គុយ ៣ ០.៤ 

សរបុ ៧៣៨ ១០០ 

 *ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ ៣១៥នក់ 
 

៣.២.៣. ប័ណ�បញជ ក់ភពទកីទក 

�មរយៈករបង� ញប័ណ�បញជ ក់ពីភពទកីទក�មទគ��រនីមូយៗ ែដលបន

ទទួលរយៈេពល៤ឆន ំចុងេទកយកនុងករសមភ សន៍ បនបង� ញថមនទប�ពលរដ�

 
 

៣.២. �ថ នភពជីវភព និងអភ�ភពភពីភព 

៣.២.១. ពំចី�ស�វ/អងករ 

�ថ នភពជីវភពរបស់ភបជពលរដ�មនលពខណៈចភម�ះ។ �មរយៈករ

�ពសួរ�មភគ��រេគលេ�សិព�បនបង� ញថ ពនុងពំឡុងេពល១២ែខចុង

េភកយមនភបជពលរដ�ចំនួន២២%  ឬភបែហលជមួយភគបួនបនខចី�ស�វ/អងករ  ឬ

ជំពព់�ស�វ/អងករេគសភមប់យពមពបរេិភគពនុងភគ��រ ចំែណពឯ៧៨%មិនបនខចី

�ស�វ/អងករេគមពបរេិភគេនះេទ។ 

ករខចី�ស�វ/អងករេនះ ព៏ភត�វបន�ប់បញជូ លទំងភគ��រែដលបនខចីលុយេគ

យពេទទិញ�ស�វ/អងករសភមប់ហូបេនពនុងភគ��រ�ងែដរ។ ទំងេនះបង� ញថមន 

ភបជពលរដ�តិចជងពព់ព�� លែដលមនករខចីបុល�ស�វ/អងករេគសភមប់ហូបចុព

ពនុងភគ��រ េ�យ�រែតពង�ះខត�ស�វអងករេនចុងរដូវ�ំដុះ េហយករខចី�ស�វ/អងករ

េនះព៏ជទំ�ប់របស់ភបជពលរដ�េនពនុងភូមិែដរ។  បុ៉ែន�ភគ��រភគេភចន គឺ�ច

ទប់ទល់នឹងករហូបចុពបនេ�យមិនចំបច់ខចី  ឬបុល�ស�វ/អងកេគេទ។   ពង�ះខត

អងករមនរយៈេពលខុសគន ពនុងចំេ�មពលរដ�២២.២% ែដលបន�យករណ៍ពីករ

ខ�ះខតរបស់ខ�ួន។ (សូមេមល��ងទី២៣) 
 

��ងទី២៣- រយៈេពលៃនករខចី�ស�វ/អងករ  

រយៈេពលៃនករខចី�ស�វ/អងករ ភគរយ 

០-២ែខ ៦.៧       

៣-៧ែខ ១៤.៩      

៨-១២ែខ ០.៦         

សរបុ ២២.២     
 

 

៣.២.២. ភបេភទភទពទសមសត�ិ 

�មរយៈករចុះបញជ ីភទពទសមសត�ិរបស់ភបជពលរដ� ពនុងេពល��វភជវ�ម

ភគ��រេគលេ�បនពិនិតទេឃញថ មនភបជពលរដ�ចំនួន៣០.៤%មនទូរស័ពទៃដ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ជ�ថ នភព�កី�កបនទ ប់ពីក�មិតទី១  េ�យែផ�កេលករ�យត�ម�េ�យ�ក់ពិនទុអំពី

�ថ នភពផទះ មុខរបរ �ទពយសមបត�ិ  និង�ថ នភពេផ�ង�េទ�ត (ឧ.�កី�កក�មិតទី១ 

មនពិនទុចប់ពី៥៩-៦៨ �កី�កក�មិតទី២មនពិនទុចប់ពី៤៥-៥៨)។47  

េបេយង�មេស�វេ�ទិននន័យរបស់�ស�កេស�នឆន ំ២០០៩ បនបង� ញ

ថ អ��ភព�កី�កេនឃំុ��តមន៣�.៤០% ែ�សគរមន៣៦.៥០%   ភ�ុកមន

៤២.២០%  កបលរមស៤០.៥០%  និងឃំុែ�សអ�ងគងមន ៤១.៥០%។48 

�មរយ�ករបូកពិនទុេ�យេ�បបញជ ីសំនួរដូចគន នឹងបញជ ីសំនួរ �នករ�យត�ម�

អំពីភព�កី�ករបស់គេ�មង�យ�ីភួ (ID Poor)49 �ន�កសួងែផនករេដមបីកំណត់អត�

សញញ ណ�ន�គ��រ�កី�ក ែដលកនុងេនះរមួមនករ�យត�ម�អំពី�ថ នភពផទះ  �ថ ន

ភពមុខរបរ  �ថ នភព�ទពយសមបត�ិ   និងសមជិកែដលមិន�ចរកចំណូលបនជ

េដមេនះ េឃញថ�បជពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៩៦.៨% សថិតកនុង�ថ នភពជីវភព

មិនចូលកនុងក�មិត�កី�កទំងពីរ (�កី�កក�មិតទី១ និង�កី�កក�មិតទី២) ឬ�ចនិយយ

បនថ�បជពលរដ�មនជីវភពមធយម�ចរស់េនបនទប់ទល់នឹងជីវភព  បុ៉ែន�មិន

ទន់មនករបញជ ក់អះ�ងលំអិតថអនកទំងេនះសថិតកនុង�ថ នភពមន  ឬមធយម

ក�មិត�េនះេទ។ េ�យែ�ក មន�បជពលរដ�ចំនួន២.៩% សថិតកនុង�ថ នភព

�កី�កក�មិតទី២ និង០.៣% បុ៉េ�� ះែដលសថិតកនុង�ថ នភព�កី�កក�មិតទី១។       

(សូមេមល�ក��ិកទី១៦) 

េ�ប�បេធ�បរ�ង�គ��រ ែដលមនប័ណ�បញជ ក់ពីភព�កី�កមនចំនួន១៣%

ខងេល ជមួយ�គ��រែដលសថិតកនុង�ថ នភព�កី�កក�មិតទី១ និងទី២ ខងេ�កម

បង� ញថ  �គ��រែដលសថិតកនុង�ថ នភព�កី�កទំងពីរក�មិតមន�តឹមែត៣.២% 

បុ៉េ�� ះ  ដូេចនះ�មនភពខុសគន េ�យ�រែតប័ណ��កី�កែដលពួកេគទទួលបនគឺ 

                                                            
47 �កសួងែផនករ «បញជ ីសំណួរស�មប់កំណត់ អត�សញញ ណ�គ��រ�កី�ក» 
48 «េស�វេ�ទិននន័យ�ស�កេស�ន ឆន ំ២០០៩» េខត�សទឹងែ�តង (Sesan District Data Book 2009, Stung 
Treng Province)  
49 �ម�យ�េស��េ�ទិននន័យ�ស�កេស�ន ឆន ំ២០០៩ �េ����យ�ីភួ(ID Poor)  មិនទន់��ប��� ប់�ស�ក 
េស�ន េខត�សទឹ���ត�េ�េ�យេទ។ 
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គម
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ចនួន១៣%ែដល

��ឃំុ។ (សូ

អត�សញញ

មនេគលបំណ

ផល់េដមបីជួយ

វបិត�ិៃចដនយេផ

ធ� ក់កន់ែតេ�ជ

កី�ក�ចេ�ប�ប

មួយៗ។  អនក

គ��រ�កី�កេន

 

កហ�ិកទី១៥- ប
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ក�មិតទី២។ ភ

                          
 http://www.mo
 2012) 

មន

១៣%

គន

៧%

លបនទទួលប័

សូមេមល�កហ�ិ

ញញ ណបញជ ក់ភ

ណងេដមបីផ�ល់េស

ស�មលជីវភ

ផ�ងៗ (ដូចជជ

ជកនុងភព�កី�ក

បស់បន

ផ�ល់េស��ច

នកនុងតំបន់។
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ប័ណ�បញជ ក់ភ

៣.២.៤. អ��

�ក�ត�វបនែបង

ព�កី�កក�មិតទ

                          
op.gov.kh/Projec

ប័ណ�បញជ ក់ពីភ

កទី១៥) 

ភព�កី�កស�ម

ស� និងជំនួយ

ភពពួកេគេ�យ

ជមងឺធងន់ធងរ ខូច

ក។ ទិននន័យ

ស�មប់គ

ចេ�ប�បស់ទិនន

 

ភព�កី�ក 

�ៃនភព�កី�ក

ងែចកជពីរក�

ទី១គឺជ�ថ នភ

     
cts/IDPoor/tabid/

របូ

ភព�កី�ក (ID

មប់�គ��រនីមួ

យអភិវ��ន៍េផ�ង

យចកផុតពីភ

ខតផលដំ�

យែដលបនមក

ណនេ�ប�បេធ

ន័យេនះេដមបី

ក 

�មិតគឺ ភព�កី�

ភព�កី�កខ� ំង

/154/Default.asp

បភពទី៥-�បេ

D Poor) ែដល

មួយៗែដលផ�ល

ងៗដល់�គ��

ព�កី�ក  និងក

�ំ)  ែដល�ច

កពីអត�សញញ ណ

ធ�បក�មិតភព

កំណត់ឃំុ ឬភូ

�កក�មិតទី១ និ

និងភព�កី�ក

px (Searched wes

េភទប័ណ�បញជ

លេច�េ�យ

ល់ឲយទំងេនះ

រ�កី�កេ�យ

ករពរពួកេគ

ចនំពួកេគឱយ

ណកមម�គ��រ 

ព�កី�កៃនភូមិ 

ភូមិ�កី�ក  និង

និងភព�កី�ក

កក�មិតទី២ គឺ

site on August 

ញក់ភព�កី�ក 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ជ�ថ នភព�កី�កបនទ ប់ពីក�មិតទី១  េ�យែផ�កេលករ�យត�ម�េ�យ�ក់ពិនទុអំពី

�ថ នភពផទះ មុខរបរ �ទពយសមបត�ិ  និង�ថ នភពេផ�ង�េទ�ត (ឧ.�កី�កក�មិតទី១ 

មនពិនទុចប់ពី៥៩-៦៨ �កី�កក�មិតទី២មនពិនទុចប់ពី៤៥-៥៨)។47  

េបេយង�មេស�វេ�ទិននន័យរបស់�ស�កេស�នឆន ំ២០០៩ បនបង� ញ

ថ អ��ភព�កី�កេនឃំុ��តមន៣�.៤០% ែ�សគរមន៣៦.៥០%   ភ�ុកមន

៤២.២០%  កបលរមស៤០.៥០%  និងឃំុែ�សអ�ងគងមន ៤១.៥០%។48 

�មរយ�ករបូកពិនទុេ�យេ�បបញជ ីសំនួរដូចគន នឹងបញជ ីសំនួរ �នករ�យត�ម�

អំពីភព�កី�ករបស់គេ�មង�យ�ីភួ (ID Poor)49 �ន�កសួងែផនករេដមបីកំណត់អត�

សញញ ណ�ន�គ��រ�កី�ក ែដលកនុងេនះរមួមនករ�យត�ម�អំពី�ថ នភពផទះ  �ថ ន

ភពមុខរបរ  �ថ នភព�ទពយសមបត�ិ   និងសមជិកែដលមិន�ចរកចំណូលបនជ

េដមេនះ េឃញថ�បជពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៩៦.៨% សថិតកនុង�ថ នភពជីវភព

មិនចូលកនុងក�មិត�កី�កទំងពីរ (�កី�កក�មិតទី១ និង�កី�កក�មិតទី២) ឬ�ចនិយយ

បនថ�បជពលរដ�មនជីវភពមធយម�ចរស់េនបនទប់ទល់នឹងជីវភព  បុ៉ែន�មិន

ទន់មនករបញជ ក់អះ�ងលំអិតថអនកទំងេនះសថិតកនុង�ថ នភពមន  ឬមធយម

ក�មិត�េនះេទ។ េ�យែ�ក មន�បជពលរដ�ចំនួន២.៩% សថិតកនុង�ថ នភព

�កី�កក�មិតទី២ និង០.៣% បុ៉េ�� ះែដលសថិតកនុង�ថ នភព�កី�កក�មិតទី១។       

(សូមេមល�ក��ិកទី១៦) 

េ�ប�បេធ�បរ�ង�គ��រ ែដលមនប័ណ�បញជ ក់ពីភព�កី�កមនចំនួន១៣%

ខងេល ជមួយ�គ��រែដលសថិតកនុង�ថ នភព�កី�កក�មិតទី១ និងទី២ ខងេ�កម

បង� ញថ  �គ��រែដលសថិតកនុង�ថ នភព�កី�កទំងពីរក�មិតមន�តឹមែត៣.២% 

បុ៉េ�� ះ  ដូេចនះ�មនភពខុសគន េ�យ�រែតប័ណ��កី�កែដលពួកេគទទួលបនគឺ 

                                                            
47 �កសួងែផនករ «បញជ ីសំណួរស�មប់កំណត់ អត�សញញ ណ�គ��រ�កី�ក» 
48 «េស�វេ�ទិននន័យ�ស�កេស�ន ឆន ំ២០០៩» េខត�សទឹងែ�តង (Sesan District Data Book 2009, Stung 
Treng Province)  
49 �ម�យ�េស��េ�ទិននន័យ�ស�កេស�ន ឆន ំ២០០៩ �េ����យ�ីភួ(ID Poor)  មិនទន់��ប��� ប់�ស�ក 
េស�ន េខត�សទឹ���ត�េ�េ�យេទ។ 
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46 
7,

គម

៨៧

ចនួន១៣%ែដល

��ឃំុ។ (សូ

អត�សញញ

មនេគលបំណ

ផល់េដមបីជួយ

វបិត�ិៃចដនយេផ

ធ� ក់កន់ែតេ�ជ

កី�ក�ចេ�ប�ប

មួយៗ។  អនក

គ��រ�កី�កេន

 

កហ�ិកទី១៥- ប

ភព�កី�

ក�មិតទី២។ ភ

                          
 http://www.mo
 2012) 

មន

១៣%

គន

៧%

លបនទទួលប័

សូមេមល�កហ�ិ

ញញ ណបញជ ក់ភ

ណងេដមបីផ�ល់េស

ស�មលជីវភ

ផ�ងៗ (ដូចជជ

ជកនុងភព�កី�ក

បស់បន

ផ�ល់េស��ច

នកនុងតំបន់។
46

ប័ណ�បញជ ក់ភ

៣.២.៤. អ��

�ក�ត�វបនែបង

ព�កី�កក�មិតទ

                          
op.gov.kh/Projec

ប័ណ�បញជ ក់ពីភ

កទី១៥) 

ភព�កី�កស�ម

ស� និងជំនួយ

ភពពួកេគេ�យ

ជមងឺធងន់ធងរ ខូច

ក។ ទិននន័យ

ស�មប់គ

ចេ�ប�បស់ទិនន

 

ភព�កី�ក 

�ៃនភព�កី�ក

ងែចកជពីរក�

ទី១គឺជ�ថ នភ

     
cts/IDPoor/tabid/

របូ

ភព�កី�ក (ID

មប់�គ��រនីមួ

យអភិវ��ន៍េផ�ង

យចកផុតពីភ

ខតផលដំ�

យែដលបនមក

ណនេ�ប�បេធ

ន័យេនះេដមបី

ក 

�មិតគឺ ភព�កី�

ភព�កី�កខ� ំង

/154/Default.asp

បភពទី៥-�បេ

D Poor) ែដល

មួយៗែដលផ�ល

ងៗដល់�គ��

ព�កី�ក  និងក

�ំ)  ែដល�ច

កពីអត�សញញ ណ

ធ�បក�មិតភព

កំណត់ឃំុ ឬភូ

�កក�មិតទី១ និ

និងភព�កី�ក

px (Searched wes

េភទប័ណ�បញជ

លេច�េ�យ

ល់ឲយទំងេនះ

រ�កី�កេ�យ

ករពរពួកេគ

ចនំពួកេគឱយ

ណកមម�គ��រ 

ព�កី�កៃនភូមិ 

ភូមិ�កី�ក  និង

និងភព�កី�ក

កក�មិតទី២ គឺ

site on August 

ញក់ភព�កី�ក 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

េគេនមនជំេន�េលករែសនេ�ពនេនកនុងៃ�ព និងមនែសនអនក�កនុងភូមិជេដម 

ែដរ។ 

�បជពលរដ�េនកនុងភូមិ �គេ�ចនែតងជួបជំុគន នេពលបុណយទនេផ�ងៗ

េនវត���ម ����ទនែដលមនេនកនុងភូមិ  ជពិេសសនេពលមនបុណយ

�បៃពណី និងបុណយ�សនដូចជ  បុណយចូលឆន ំែខមរ  បុណយភជុំបិណ�  បុណយ

កឋិន  បុណយផក  �មគគី បុណយមឃបូជ ពិ�ខបូជ េចញវស� ចូលវស�  បុណយ

��ន  �ែសន�ស�វ បុណយបួសនគ បុណយែសនអនក� និងបុណយអុ៊�ទូក។   

 ករជួបជំុគន នេពលបុណយ�សន ក៏ដូចជបុណយ�បៃពណីេផ�ងៗជវធីិកនុង

ករក�ងទំនក់ទំនង  និងករជួយគន េទវញិេទមករ�ង�បជពលរដ�េនកនុងភូមិ 

នីមួយៗ។ កនុងករជួបជំុគន េនះ ពួកេគបនេធ�ករងររមួគន េ�យមនអនកខ�ះចូល

បចច័យ(ថវកិ) អងករ និងរបស់របរេផ�ងៗ េដមបីេរ�បចំកមមវធីិបុណយ  និងករសបបយ

ជំុគន ។ «អនកភូមិមនករស��ក់ស��ំកនុងករេធ�បុណយ ដូចដល់រដូវបុណយភជុំបិណ�

�បជពលរដ�ែចកេវនគន កន់ជ�ក�មកន់បិណ� ពី បិណ� ១រហូតដល់បិណ�  ១�េ�

បិណ� ធំ។ េពលបុណយផក  �បជពលរដ�ក៏�ក់េវណេធ�បុណយផក េទ�មបុណយតូច

បុណយធំ។ បុណយែដលធំមនបុណយចូលឆន ំ បុណយភជុំបិណ�  បុណយមឃបូជ បុណយផក

បុណយកឋិន»។ 

មន�បជពលរដ�ែត៣៧%បុ៉េ�� ះ ែដលនិយយថ  កនុងភូមិរបស់ខ�ួនមន

ករជួយគន  ��ប�៉ស់ៃដគន កនុងករេធ�ែ�សចំករទំងរដូវដកសទូង និងរដូវ�បមូលផល។ 

េ�យែ�ក មន�បជពលរដ��គេ�ចនរហូតដល់៦៣% ែដលនិយយថេនភូមិ 

របស់ខ�ួនមិនមនករ�ប�៉ស់ៃដគន កនុងករេធ�ែ�សចំករេនះេទនេពលបចចុបបនន  បុ៉ែន�

កលពីមុនេនភូមិរបស់េគក៏ធ� ប់មនែដរ  ែតបនបត់បង់េទវញិបនទ ប់ពី�បជពល 

រដ�ចប់េផ�មយកករសីុឈនួលេធ�ែ�សចំករជមុខរបរ។  �គេ�ចន ភូមិែដលមិនមន

�បជពលរដ�េធ�ករ�ប�៉ស់ៃដគន មនេនភូមិ�� យេរ�ង  ភូមិខ�ច់ថមី  និងភូមិ��ត 

ឃំុ��ត �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ៣ ឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�

រតនគិរ។ី  �មរយ�ករពិ�ក��ក�ម េនភូមិ�កបី�ជ�ំ  កនុងឃំុកបលរមស  ភូមិខ�ច់ថមី
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ចំនួន ភ

កងកំឡុងេពល

កេគ�ចមន

កហ�ិកទី១៦- អ

៤. ធនធនស

៤.១. �ប

�បេទស

បស់រដ� េ��ះ

�មរយៈករសិ

%មនជំេន�េទ

សន។ េទះជ

                          
www.culturalprof

n May 10, 2012) 

�កី�កក�មិតទី១

១ ០.

ភគរយ

៤ឆន ំចុងេ�កយ

ភពែ�ប�ប�លក

អ��ៃនភព�កី

សងគម 

�បៃពណី �ស

សកមពុជ  ជ

�បជពលរដ��

ក� �បជពល

ទេលអនក� និ

�បជពលរដ�ភ

                          
files.net/cambodia

�កី�កក�ម

៩៣

យេបគិតដល់ៃថង

កនុងកំឡុងេពល

កី�ក 

សន និងករទ

ជ�បេទសែដល

�បមណជ៩០

លរដ�េសទរែតទំង

និង១%េទ�តម

ភគេ�ចនបំផុត

     
a/directories/camb

�មិតទី២

៩ ២.៩

ថងសមភ សន៍ 

ល៤ឆន ំចុងេ�ក

ទំនក់ទំនង 

ល�បកន់យក�ព

០%កន់�ន�

ងអស់េសមនឹង៩

មនជំេន�េទេល

តមនជំេន�េទ

odia_cultural_pro

�ថ នភពេផ�ង

៣០៥

៩៦

ែដល�ចេ��េ

យេនះ។  

ពះពុទធ�សន

�ពះពុទធ។50   

៩៨% កន់�

លដួង�ពលឹងេផ

េល�សន�

file/-35.html (Sear

៦.៨

េ�យជីវភព 

នជ�សន 

ទនទឹមនឹងេនះ 

សន�ពះពុទធ 

ផ�ង�  ��ពះ

�ពះពុទធ ក៏ពួក

rched website 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

េគេនមនជំេន�េលករែសនេ�ពនេនកនុងៃ�ព និងមនែសនអនក�កនុងភូមិជេដម 

ែដរ។ 

�បជពលរដ�េនកនុងភូមិ �គេ�ចនែតងជួបជំុគន នេពលបុណយទនេផ�ងៗ

េនវត���ម ����ទនែដលមនេនកនុងភូមិ  ជពិេសសនេពលមនបុណយ

�បៃពណី និងបុណយ�សនដូចជ  បុណយចូលឆន ំែខមរ  បុណយភជុំបិណ�  បុណយ

កឋិន  បុណយផក  �មគគី បុណយមឃបូជ ពិ�ខបូជ េចញវស� ចូលវស�  បុណយ

��ន  �ែសន�ស�វ បុណយបួសនគ បុណយែសនអនក� និងបុណយអុ៊�ទូក។   

 ករជួបជំុគន នេពលបុណយ�សន ក៏ដូចជបុណយ�បៃពណីេផ�ងៗជវធីិកនុង

ករក�ងទំនក់ទំនង  និងករជួយគន េទវញិេទមករ�ង�បជពលរដ�េនកនុងភូមិ 

នីមួយៗ។ កនុងករជួបជំុគន េនះ ពួកេគបនេធ�ករងររមួគន េ�យមនអនកខ�ះចូល

បចច័យ(ថវកិ) អងករ និងរបស់របរេផ�ងៗ េដមបីេរ�បចំកមមវធីិបុណយ  និងករសបបយ

ជំុគន ។ «អនកភូមិមនករស��ក់ស��ំកនុងករេធ�បុណយ ដូចដល់រដូវបុណយភជុំបិណ�

�បជពលរដ�ែចកេវនគន កន់ជ�ក�មកន់បិណ� ពី បិណ� ១រហូតដល់បិណ�  ១�េ�

បិណ� ធំ។ េពលបុណយផក  �បជពលរដ�ក៏�ក់េវណេធ�បុណយផក េទ�មបុណយតូច

បុណយធំ។ បុណយែដលធំមនបុណយចូលឆន ំ បុណយភជុំបិណ�  បុណយមឃបូជ បុណយផក

បុណយកឋិន»។ 

មន�បជពលរដ�ែត៣៧%បុ៉េ�� ះ ែដលនិយយថ  កនុងភូមិរបស់ខ�ួនមន

ករជួយគន  ��ប�៉ស់ៃដគន កនុងករេធ�ែ�សចំករទំងរដូវដកសទូង និងរដូវ�បមូលផល។ 

េ�យែ�ក មន�បជពលរដ��គេ�ចនរហូតដល់៦៣% ែដលនិយយថេនភូមិ 

របស់ខ�ួនមិនមនករ�ប�៉ស់ៃដគន កនុងករេធ�ែ�សចំករេនះេទនេពលបចចុបបនន  បុ៉ែន�

កលពីមុនេនភូមិរបស់េគក៏ធ� ប់មនែដរ  ែតបនបត់បង់េទវញិបនទ ប់ពី�បជពល 

រដ�ចប់េផ�មយកករសីុឈនួលេធ�ែ�សចំករជមុខរបរ។  �គេ�ចន ភូមិែដលមិនមន

�បជពលរដ�េធ�ករ�ប�៉ស់ៃដគន មនេនភូមិ�� យេរ�ង  ភូមិខ�ច់ថមី  និងភូមិ��ត 

ឃំុ��ត �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ៣ ឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�

រតនគិរ។ី  �មរយ�ករពិ�ក��ក�ម េនភូមិ�កបី�ជ�ំ  កនុងឃំុកបលរមស  ភូមិខ�ច់ថមី

 

កនុ
ពួ
 

�ក

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

៤
 

រប

�

១

ែស

   
50 
on

0
50

100
150
200
250
300
350

�

ចំនួន ភ

កងកំឡុងេពល

កេគ�ចមន

កហ�ិកទី១៦- អ

៤. ធនធនស

៤.១. �ប

�បេទស

បស់រដ� េ��ះ

�មរយៈករសិ

%មនជំេន�េទ

សន។ េទះជ

                          
www.culturalprof

n May 10, 2012) 

�កី�កក�មិតទី១

១ ០.

ភគរយ

៤ឆន ំចុងេ�កយ

ភពែ�ប�ប�លក

អ��ៃនភព�កី

សងគម 

�បៃពណី �ស

សកមពុជ  ជ

�បជពលរដ��

ក� �បជពល

ទេលអនក� និ

�បជពលរដ�ភ

                          
files.net/cambodia

�កី�កក�ម

៩៣

យេបគិតដល់ៃថង

កនុងកំឡុងេពល

កី�ក 

សន និងករទ

ជ�បេទសែដល

�បមណជ៩០

លរដ�េសទរែតទំង

និង១%េទ�តម

ភគេ�ចនបំផុត

     
a/directories/camb

�មិតទី២

៩ ២.៩

ថងសមភ សន៍ 

ល៤ឆន ំចុងេ�ក

ទំនក់ទំនង 

ល�បកន់យក�ព

០%កន់�ន�

ងអស់េសមនឹង៩

មនជំេន�េទេល

តមនជំេន�េទ

odia_cultural_pro

�ថ នភពេផ�ង

៣០៥

៩៦

ែដល�ចេ��េ

យេនះ។  

ពះពុទធ�សន

�ពះពុទធ។50   

៩៨% កន់�

លដួង�ពលឹងេផ

េល�សន�

file/-35.html (Sear

៦.៨

េ�យជីវភព 

នជ�សន 

ទនទឹមនឹងេនះ 

សន�ពះពុទធ 

ផ�ង�  ��ពះ

�ពះពុទធ ក៏ពួក

rched website 



74

ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 

�ក

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

៥
 

�

តំ

ក

េដ

េច

ផ

េដ

�ប

 (

កហ�ិកទី១៧- 

៥. ធនធនធ

៥.១ ៃ�

េឈជេ

�មរយៈករចុះ

តបន់  ជទូេទ

កប់េឈមកេធ�

ដមបីេធ�ជអុស

ចញពីតំបន់េន

លៃ�ពេឈដូច

ដម  ស�មប់ប

បជពលរដ�េ�ប

សូមេមល��
 

 

ម

១

គម ន
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មន

៨%

ក ឬធ�គ�ស�
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សេឈ  និងែ

េនមនករណី

ញច ឹមសត�របស់ពួ

បបេនេឡយ 

ជពលរដ�កនុង 

�ពេឈដូចជ

ៗ ឬេរ សេឈ

ក៏មន�បភព 

នេទ�តពីអនុ 

ែផ�េឈៃ�ពជ

តិចតួចែដល

ពួកេគ។

 
 

កនុងឃំុ��ត និងភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ២ 

កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ  េខត�រតនគិរ ី �បជពលរដ�មនករជួយគន   ��ប�៉ស់

ៃដគន  កនុងករេធ�ែ�សចំករដូចជ�ច�ត�ស�វ សទូង�ស�វ  «ពួកេយងធ� ប់េធ�ពីមុនមកដល់

ឥឡូវេនះ។  សកមមភពជួយគន មនដូចជជួយ�ច�ត  ជួយសទូង  េ�យអនកេហយមុន

េទជួយអនកមិនទន់េហយមិន�បកន់គន  និងមនហូបបយទឹកជំុគន េពលេទជួយគន

េទ�ត»។ ចំែ�ក�ប�នភូមិ  និងអនុ�ប�នភូមិបនបង� ញថ �បជពលរដ�មកពី៦
ភូមិ ដូចជភូមិ១  កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ  េខត�រតនគិរ ី  ភូមិ�ចប់  និងភូមិ
កបលរមស កនុងឃំុកបលរមស ភូមិែ�ស�រពីរ កនុងឃំុែ�ស�រ និងភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក 
និងភូមិរពំត់  កនុងឃំុ��ត  �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង ជភូមិែដលែតងែត
ជួយគន េទវញិេទមក  ��ប�៉ស់ៃដគន េនរដូវេធ�ែ�សចំករ និង�បមូលផល េនះជរបូ
�ព�ម�គី�ពរ�ងអនកភូមិដូចគន   ែដលជទំនក់ទំនងសងគមដ៏ចំបច់។   

 

៤.២ ករសន��ំបក់ និងធនគរ�ស�វេនកនុងភូមិ 

កនុងចំេ�ម�បជពលរដ�ទំង�១��គ��រ  មន�បជពលរដ�ចំនួន១៨% 

បុ៉េ�� ះែដលនិយយថ  េនកនុងភូមិមនសន�ំ�បក់េដមបីជួយគន េទវញិេទមក 

ែដលមនករ�បក់ទប ចំែណក៨២%និយយថ េនកនុងភូមិមិនមនករសន�ំ�បក់ 

�ធនគរ�ស�វេដមបីជួយគន េនះេទ។ ករណីសន�ំ�បក់ �ធនគរ�ស�វកនុងភូមិមិន

�ត�វបនរកេឃញេទេនភូមិ��ត  ភូមិរពំត់  ភូមិែ�សគរពីរ  ភូមិែ�ស�សណុក និង

ភូមិ�ចប់ កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង។ ករសន�ំ�បក់កនុងភូមិ គឺេដមបីយក

ថវកិេនះជួយគន េទវញិេទមកេពលមនករខ�ះខត។  េ�យែឡក ភូមិែ�សគរមួយ

មិនមនសន�ំ�បក់េទ ែតមនធនគរ�ស�វ ��ស�វសហគមន៍ េដមបីេ�យ�បជ

ពលរដ�កនុង�ក�មសន�ំ �ចខចី�ស�វបនកនុងសំណងករទប េ�ពះេបេទខចីពីអនកេ��

នឹងអស់សំណងករខពស់។ (សូមេមល�កហ�ិកទី១៧) 
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កនុងឃំុ��ត និងភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង និងភូមិ២ 

កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ  េខត�រតនគិរ ី �បជពលរដ�មនករជួយគន   ��ប�៉ស់

ៃដគន  កនុងករេធ�ែ�សចំករដូចជ�ច�ត�ស�វ សទូង�ស�វ  «ពួកេយងធ� ប់េធ�ពីមុនមកដល់

ឥឡូវេនះ។  សកមមភពជួយគន មនដូចជជួយ�ច�ត  ជួយសទូង  េ�យអនកេហយមុន

េទជួយអនកមិនទន់េហយមិន�បកន់គន  និងមនហូបបយទឹកជំុគន េពលេទជួយគន

េទ�ត»។ ចំែ�ក�ប�នភូមិ  និងអនុ�ប�នភូមិបនបង� ញថ �បជពលរដ�មកពី៦
ភូមិ ដូចជភូមិ១  កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ  េខត�រតនគិរ ី  ភូមិ�ចប់  និងភូមិ
កបលរមស កនុងឃំុកបលរមស ភូមិែ�ស�រពីរ កនុងឃំុែ�ស�រ និងភូមិភ�ុក កនុងឃំុភ�ុក 
និងភូមិរពំត់  កនុងឃំុ��ត  �ស�កេស�ន  េខត�សទឹងែ�តង ជភូមិែដលែតងែត
ជួយគន េទវញិេទមក  ��ប�៉ស់ៃដគន េនរដូវេធ�ែ�សចំករ និង�បមូលផល េនះជរបូ
�ព�ម�គី�ពរ�ងអនកភូមិដូចគន   ែដលជទំនក់ទំនងសងគមដ៏ចំបច់។   

 

៤.២ ករសន��ំបក់ និងធនគរ�ស�វេនកនុងភូមិ 

កនុងចំេ�ម�បជពលរដ�ទំង�១��គ��រ  មន�បជពលរដ�ចំនួន១៨% 

បុ៉េ�� ះែដលនិយយថ  េនកនុងភូមិមនសន�ំ�បក់េដមបីជួយគន េទវញិេទមក 

ែដលមនករ�បក់ទប ចំែណក៨២%និយយថ េនកនុងភូមិមិនមនករសន�ំ�បក់ 

�ធនគរ�ស�វេដមបីជួយគន េនះេទ។ ករណីសន�ំ�បក់ �ធនគរ�ស�វកនុងភូមិមិន

�ត�វបនរកេឃញេទេនភូមិ��ត  ភូមិរពំត់  ភូមិែ�សគរពីរ  ភូមិែ�ស�សណុក និង

ភូមិ�ចប់ កនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង។ ករសន�ំ�បក់កនុងភូមិ គឺេដមបីយក

ថវកិេនះជួយគន េទវញិេទមកេពលមនករខ�ះខត។  េ�យែឡក ភូមិែ�សគរមួយ

មិនមនសន�ំ�បក់េទ ែតមនធនគរ�ស�វ ��ស�វសហគមន៍ េដមបីេ�យ�បជ

ពលរដ�កនុង�ក�មសន�ំ �ចខចី�ស�វបនកនុងសំណងករទប េ�ពះេបេទខចីពីអនកេ��

នឹងអស់សំណងករខពស់។ (សូមេមល�កហ�ិកទី១៧) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

េលផលៃ�ពេឈេ�យបនែចងនូវសកមមភពមួយចំនួន ែដលជនជតិេដមភគតិច

�ត�វអនុញញ តេ�យេធ�បនេនកនុងតំបន់ៃ�ពបំរងុទុកអចិៃ�ន�យ៍ េ�យមិនចំបច់មន

លិខិតអនុញញ ត។52
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

របូភពទី៦- ៃ�ពេឈេន�មដងផ�ូវចូលេទកន់ភូមិែ�ស�សណុក 
  

៥.២. សត�ៃ�ព និងផល�បេេជន៍ 

សត�ៃ�ពគឺជចំែណកមួយៃនធនធនធមមជតិ ែដលមនេនកនុងតំបន់ៃ�ព 

េឈេហយសត�ៃ�ព ក៏បនផ�ល់�បេេជន៍េ៉ងសំខន់ស�មប់ជីវភព�បជពលរដ�

ែដលពឹង��ស័យេលធនធនពីៃ�ពេឈែដរ។ កនុងេនះករបរេិភគសត�ៃ�ព និងករ

លក់ដូរតិចតួចខ�ះេនតំបន់េ�លេ�ៃនករសិក�េនែតបន�េកតមន។ 

 �បជពលរដ�រហូតដល់៧៨%  េន�គប់ភូមិទំងអស់កនុងករសិក�េនះយល់ 

ថេនតំបន់ជំុវញិែកបរខងែដលេគរស់េន គឺសំបូរសត�ៃ�ព  បុ៉ែន�មនែត�បជពលរដ�

�បមណ៥�% បុ៉េ�� ះបនបេង�បថ បនទទួលផល�បេេជន៍ពីសត�ៃ�ព។ 

ផល�បេេជន៍ពីសត�ៃ�ពែដល�បជពលរដ�បនទទួលរមួមន  ករ�បមញ់សត�ៃ�ព

មកេធ�ជ��រ�បចំៃថង ករ�បមញ់សត�ៃ�ពយកេទលក់  និងករ�បមញ់សត�ៃ�ព

េធ�ជឱសថពយបលជមងឺេផ�ង�។  គួរកត់សមគ ល់ េបអនកភូមិរកសត�ៃ�ពបនចំនួន

េ�ចន េទបយកេទលក់ ឬែចកអនកជិតខង។  �មករបញជ ក់ពីអនកភូមិ  ករចប់

                                                            
52 ចបប់ស�ីពីៃ�ពេឈ (២០០២) ម���០ 

 
 

��ងទី២៥- ផល�បេេជជ៍�ជ��ពេឈចំេពះជីវភព�បជពលរដ� 

ផល�បេេជជ៍ ចំជួជ ភគរយ 

កប់េឈេធ�ផទះ/េ�គ�ងសង� រមឹេ�ប�បស់ ២៥៧ ៣៦.១ 

កប់េឈ ឬេរ សេឈងប់ស�មប់ដុត ២៤២ ៣៤ 

កប់េឈែដលេធ�ផទះ/េ�គ�ងសង� រមឹ ស�មប់លក់ ៧៨ ១១ 

រកជ័រទឹក ឬឃមុំ ៦៨ ៩.៦ 

េបចវល�� ស�ឹកេឈ ឫសេឈ ែផ�េឈ ៦៥ ៩.១ 

ជកែជ�ងស�មប់ចិញច ឹសត� ១ ០.១ 

សរបុ ៧១១ ១០០ 

*ចំជួជអនកតបសមភ សជ៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

  ផល�បេេជជ៍ទំងេជះបញជ ក់ថ ធជធជ��ពេឈពិតជមជ�រ�

�បេេជជ៍េ�ចជស�មប់�គ��រេ�លេ�ជេ�ចជេន�មភូមិែកបរ��ព ជពិេសស

តំបជ់េ�លេ�ែដលជឹង�ត�វរងផលប៉ះពល់ ែដលបជបេ�មេ�យផល�បេេជជ៍

ជីវភព  ឬស�មលបញ� ជីវភព�គ��រ�បជពលរដ�បជមួយែផនក។  បែជថមពីេជះ 

��ពេឈជ�បភពធជធជ ែដលមិជ�ចកត់ផ� ច់បជពីជីវភព�បជពលរដ� 

ជពិេសស ជជជតិេដមភគតិចមួយចំជួជដូចជ ជជជតិពនង �គឹង ទំពួជ េ�� 

ជេដមែដលរស់េនភូមិកបសរមស ជិងភូមិែ�ស�ស�ុក  កនុងឃំុកបលរមស   

ភូមិរពំត់ ជិងភូមិខ�ច់ថមី កនុងឃំុ��ត េន�ស�កេស�ជ េខត�សទឹងែ�តងែដលពឹង

ែផ�កជចំបងេលធជធជ��ពេឈ។  

ចបប់��ពេឈមជទំនក់ទំជងជមួយជជជតិេដមភគតិច ែដល��ស័យ 

ផលពីធជធជ��ពេឈ។ «ចបប់��ពេឈ ឆន ំ២០០២» �ត�វបជបេងកតេឡងេដមបី

�គប់�គង��ពេឈេនកនុង�បេទសកមពុជ  េហយចបប់េជះបជផ�ល់ករធនអបបរម

ដល់ជជជតិេដមភគតិច�មរយ�ករផ�ល់សិទធិ�សបចបប់កនុងករទទួលបជ «សិទធិ

េ�ប�បស់ជ�ប�ព�ី» កនុងតំបជ់��ពេឈ។ 51  េលសពីេជះ ម��៤០�ជចបប់��ព

េឈក៏បជេរ�ប�ប់ពីមូល�� ជ ែដលបេងកតេ�យមជសិទធិេ�ប�បស់ជ�ប�ព�ីេទ

                                                            
51 ចបប់ស�ីពី��ពេឈ (២០០២) ម��១៥ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

េលផលៃ�ពេឈេ�យបនែចងនូវសកមមភពមួយចំនួន ែដលជនជតិេដមភគតិច

�ត�វអនុញញ តេ�យេធ�បនេនកនុងតំបន់ៃ�ពបំរងុទុកអចិៃ�ន�យ៍ េ�យមិនចំបច់មន

លិខិតអនុញញ ត។52
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

របូភពទី៦- ៃ�ពេឈេន�មដងផ�ូវចូលេទកន់ភូមិែ�ស�សណុក 
  

៥.២. សត�ៃ�ព និងផល�បេេជន៍ 

សត�ៃ�ពគឺជចំែណកមួយៃនធនធនធមមជតិ ែដលមនេនកនុងតំបន់ៃ�ព 

េឈេហយសត�ៃ�ព ក៏បនផ�ល់�បេេជន៍េ៉ងសំខន់ស�មប់ជីវភព�បជពលរដ�

ែដលពឹង��ស័យេលធនធនពីៃ�ពេឈែដរ។ កនុងេនះករបរេិភគសត�ៃ�ព និងករ

លក់ដូរតិចតួចខ�ះេនតំបន់េ�លេ�ៃនករសិក�េនែតបន�េកតមន។ 

 �បជពលរដ�រហូតដល់៧៨%  េន�គប់ភូមិទំងអស់កនុងករសិក�េនះយល់ 

ថេនតំបន់ជំុវញិែកបរខងែដលេគរស់េន គឺសំបូរសត�ៃ�ព  បុ៉ែន�មនែត�បជពលរដ�

�បមណ៥�% បុ៉េ�� ះបនបេង�បថ បនទទួលផល�បេេជន៍ពីសត�ៃ�ព។ 

ផល�បេេជន៍ពីសត�ៃ�ពែដល�បជពលរដ�បនទទួលរមួមន  ករ�បមញ់សត�ៃ�ព

មកេធ�ជ��រ�បចំៃថង ករ�បមញ់សត�ៃ�ពយកេទលក់  និងករ�បមញ់សត�ៃ�ព

េធ�ជឱសថពយបលជមងឺេផ�ង�។  គួរកត់សមគ ល់ េបអនកភូមិរកសត�ៃ�ពបនចំនួន

េ�ចន េទបយកេទលក់ ឬែចកអនកជិតខង។  �មករបញជ ក់ពីអនកភូមិ  ករចប់

                                                            
52 ចបប់ស�ីពីៃ�ពេឈ (២០០២) ម���០ 

 
 

��ងទី២៥- ផល�បេេជជ៍�ជ��ពេឈចំេពះជីវភព�បជពលរដ� 

ផល�បេេជជ៍ ចំជួជ ភគរយ 

កប់េឈេធ�ផទះ/េ�គ�ងសង� រមឹេ�ប�បស់ ២៥៧ ៣៦.១ 

កប់េឈ ឬេរ សេឈងប់ស�មប់ដុត ២៤២ ៣៤ 

កប់េឈែដលេធ�ផទះ/េ�គ�ងសង� រមឹ ស�មប់លក់ ៧៨ ១១ 

រកជ័រទឹក ឬឃមុំ ៦៨ ៩.៦ 

េបចវល�� ស�ឹកេឈ ឫសេឈ ែផ�េឈ ៦៥ ៩.១ 

ជកែជ�ងស�មប់ចិញច ឹសត� ១ ០.១ 

សរបុ ៧១១ ១០០ 

*ចំជួជអនកតបសមភ សជ៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

  ផល�បេេជជ៍ទំងេជះបញជ ក់ថ ធជធជ��ពេឈពិតជមជ�រ�

�បេេជជ៍េ�ចជស�មប់�គ��រេ�លេ�ជេ�ចជេន�មភូមិែកបរ��ព ជពិេសស

តំបជ់េ�លេ�ែដលជឹង�ត�វរងផលប៉ះពល់ ែដលបជបេ�មេ�យផល�បេេជជ៍

ជីវភព  ឬស�មលបញ� ជីវភព�គ��រ�បជពលរដ�បជមួយែផនក។  បែជថមពីេជះ 

��ពេឈជ�បភពធជធជ ែដលមិជ�ចកត់ផ� ច់បជពីជីវភព�បជពលរដ� 

ជពិេសស ជជជតិេដមភគតិចមួយចំជួជដូចជ ជជជតិពនង �គឹង ទំពួជ េ�� 

ជេដមែដលរស់េនភូមិកបសរមស ជិងភូមិែ�ស�ស�ុក  កនុងឃំុកបលរមស   

ភូមិរពំត់ ជិងភូមិខ�ច់ថមី កនុងឃំុ��ត េន�ស�កេស�ជ េខត�សទឹងែ�តងែដលពឹង

ែផ�កជចំបងេលធជធជ��ពេឈ។  

ចបប់��ពេឈមជទំនក់ទំជងជមួយជជជតិេដមភគតិច ែដល��ស័យ 

ផលពីធជធជ��ពេឈ។ «ចបប់��ពេឈ ឆន ំ២០០២» �ត�វបជបេងកតេឡងេដមបី

�គប់�គង��ពេឈេនកនុង�បេទសកមពុជ  េហយចបប់េជះបជផ�ល់ករធនអបបរម

ដល់ជជជតិេដមភគតិច�មរយ�ករផ�ល់សិទធិ�សបចបប់កនុងករទទួលបជ «សិទធិ

េ�ប�បស់ជ�ប�ព�ី» កនុងតំបជ់��ពេឈ។ 51  េលសពីេជះ ម��៤០�ជចបប់��ព

េឈក៏បជេរ�ប�ប់ពីមូល�� ជ ែដលបេងកតេ�យមជសិទធិេ�ប�បស់ជ�ប�ព�ីេទ

                                                            
51 ចបប់ស�ីពី��ពេឈ (២០០២) ម��១៥ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

 ១- ករេធ�សននិធិករែថរក�ជលកខណៈសួនសត� ឬ�គ��រ។ 

 ២-ករដឹកជញជូ ន និងេធ�ពណិជជកមមេលសពីបរមិណចំបច់ស�មប់ករស់ 

ជ�ប�ពណី។ 54  ដូេចនះ ទក់ទងនឹងចបប់��ពេ�ខងេលេនះ �បជពលរដ�េនតំបន់

សិក��ចមនសិទធិេ�ប�បស់�បេ�ទសត���ពមួយចំនួន ែដលសថិតកនុង�ក�ម�បេ�ទ 

មនេ�យបងគួរមិនេលសពីបរមិណចំបច់ជលកខណៈ�ប�ពណីែដលបនអនុញញ ត

េ�យរដ�បល��ពេ� េលកែលងែតករជួញដូរ ឬេធ�ពណិជជកមមែដល�ត�វមន 

លិខិតអនុញញ តេចញេ�យរដ�បល��ពេ� េ�យមនករ�កភពេ�យ�កសួង 

កសិកមម រកុខ �បមញ់ និងេន�ទ។ 
 
 

��ងទី២៦- ផល�បេេជន៍សត���ពចំេពះជីវភព�បជពលរដ� 

ផល�បេេជន៍ ចំនួន ភគរយ 

�បម៉ញ់សត���ពជ��រ ១៧៥ ៥៩.៩ 

�បម៉ញ់សត���ពេដមបីលក់ ១១៣ ៣៨.៧ 

�បម៉ញ់សត���ពេដមបីេធ�ជឱសថ ៤ ១.៤ 

សរបុ ២៩២ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 របូភពទី៧- �បេ�ទសត���ពមួយចំនួនែដល�បជពលរដ��ច�បមញ់បន 

                                                            
54 ចបប់��ពេ� ឆន ំ២០០២ ជំពូកទី១០ ម��៥០ 

 
 

សត���ពគឺ�មវធីិ�ក់អនទ ក់ ឬបេណ� រែឆករចូលកនុង��ព េហយសត���ពែដល�ក�ម

ករងរ��វ�ជវសេងកតេឃញអនកភូមិចប់បនរមួមន�ជ�ក��ព �តកួត  ឈ�ូស ចប

��ពពពូលជេដម។  ចំេពះ�ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិទំងអស់បនបង� ញថ 

សត���ពក៏មិនខុសពី��ពេឈែដរ េទះជមិនសំបូរសត���ពេនតំបន់ខ�ះ  បុ៉ែន��បជ

ពលរដ�េនែត�ចបនទទួលផល�បេយជន៍ពីសត���ព។ (សូមមេមល��ងទី២៦) 

យ៉ង�មិញ េបេទះជ�បជពលរដ�ជងពក់ក�� លបនទទួលផល 

�បេយជន៍ខ�ះពីសត���ព  បុ៉ែន�ពួកេគបនបង� ញពីភពមិនសូវសបបយចិត�េ�យ 

�របចចុបបននពួកេគមិនបនទទួលផល�បេយជន៍េ�ចនដូចកលពីមុនេទ។  េនះមន

ន័យថទិននផល និងផលចំណូលែដលបនពីសត���ពមនករថយចុះេ�ចនេ�យ 

�រកររតឹបន�ឹងករករពរសត���ពពីសំ�ក់�ជញ ធរ  និងចំនួន�បជពលរដ�េន 

កនុងភូមិមនករេកនេឡង  ែដលេធ�េ�យមនត�ម�វករែចកផល�បេយជន៍ពីសត�

��ពេនះ។  េ�យ�រមនករ�ម�បមចំេពះករ�បមញ់សត���ពកនុងករេធ��ជីវ

កមម អនកភូមិបនដឹងថ�ជអំេពខុសចបប់  បុ៉ែន�សត���ពមួយចំនួនក៏�ត�វបន

អនុញញ ត ស�មប់ករបរេិភគលកខណ��គ��រែដរ  ដូចជ�ជ�ក��ពជេដម ពីេ�ពះ

�ជ�ក��ពមនចំនួនេ�ចន េហយ�ែតងែតបងកបញ� ដល់ដំ�ំកសិកមមរបស់អនកភូមិ។  

េយង�មចបប់��ពេឈឆន ំ២០០២ បនបង� ញថ ពពួកសត���ព�គប់�បេភទ

េន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជគឺជសមបត�ិរបស់រដ�  និងជសមសភគ�នធន�ន��ព

េឈែដលរមួមនពពួកថនិកសត� បក�ីសត� ឧរងគសត� ថលជលិកសត� បណកសត� 

និងសត�ឥតឆ�ឹងកងេផ�ងេទ�ត�ពមទំងពង កូនរបស់�។  �គប់�បេភទសត���ពទំង 

អស់�ត�វបនែបងែចកជបី�ក�មគឺ �ក�ម�បេភទជិតផុតពូជ �ក�ម�បេភទមនេ�យក�ម 

និង�ក�ម�បេភទមនេ�យបងគួរ។
53  

�ល់ករេធ�សកមមភពដូច�ងេ�កម ចំេពះ�បេភទសត�កនុង�បេភទមន

េ�យបងកួរ�ត�វ�ម�ត់ េលកែលងែតមនលិខិតអនុញញ តេចញេ�យរដ�បល��ព

េឈ៖ 

                                                            
53 ចបប់��ពេឈ ឆន ំ២០០២ ជំពូកទី១០ ម���� 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

 ១- ករេធ�សននិធិករែថរក�ជលកខណៈសួនសត� ឬ�គ��រ។ 

 ២-ករដឹកជញជូ ន និងេធ�ពណិជជកមមេលសពីបរមិណចំបច់ស�មប់ករស់ 

ជ�ប�ពណី។ 54  ដូេចនះ ទក់ទងនឹងចបប់��ពេ�ខងេលេនះ �បជពលរដ�េនតំបន់

សិក��ចមនសិទធិេ�ប�បស់�បេ�ទសត���ពមួយចំនួន ែដលសថិតកនុង�ក�ម�បេ�ទ 

មនេ�យបងគួរមិនេលសពីបរមិណចំបច់ជលកខណៈ�ប�ពណីែដលបនអនុញញ ត

េ�យរដ�បល��ពេ� េលកែលងែតករជួញដូរ ឬេធ�ពណិជជកមមែដល�ត�វមន 

លិខិតអនុញញ តេចញេ�យរដ�បល��ពេ� េ�យមនករ�កភពេ�យ�កសួង 

កសិកមម រកុខ �បមញ់ និងេន�ទ។ 
 
 

��ងទី២៦- ផល�បេេជន៍សត���ពចំេពះជីវភព�បជពលរដ� 

ផល�បេេជន៍ ចំនួន ភគរយ 

�បម៉ញ់សត���ពជ��រ ១៧៥ ៥៩.៩ 

�បម៉ញ់សត���ពេដមបីលក់ ១១៣ ៣៨.៧ 

�បម៉ញ់សត���ពេដមបីេធ�ជឱសថ ៤ ១.៤ 

សរបុ ២៩២ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 របូភពទី៧- �បេ�ទសត���ពមួយចំនួនែដល�បជពលរដ��ច�បមញ់បន 

                                                            
54 ចបប់��ពេ� ឆន ំ២០០២ ជំពូកទី១០ ម��៥០ 

 
 

សត���ពគឺ�មវធីិ�ក់អនទ ក់ ឬបេណ� រែឆករចូលកនុង��ព េហយសត���ពែដល�ក�ម

ករងរ��វ�ជវសេងកតេឃញអនកភូមិចប់បនរមួមន�ជ�ក��ព �តកួត  ឈ�ូស ចប

��ពពពូលជេដម។  ចំេពះ�ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិទំងអស់បនបង� ញថ 

សត���ពក៏មិនខុសពី��ពេឈែដរ េទះជមិនសំបូរសត���ពេនតំបន់ខ�ះ  បុ៉ែន��បជ

ពលរដ�េនែត�ចបនទទួលផល�បេយជន៍ពីសត���ព។ (សូមមេមល��ងទី២៦) 

យ៉ង�មិញ េបេទះជ�បជពលរដ�ជងពក់ក�� លបនទទួលផល 

�បេយជន៍ខ�ះពីសត���ព  បុ៉ែន�ពួកេគបនបង� ញពីភពមិនសូវសបបយចិត�េ�យ 

�របចចុបបននពួកេគមិនបនទទួលផល�បេយជន៍េ�ចនដូចកលពីមុនេទ។  េនះមន

ន័យថទិននផល និងផលចំណូលែដលបនពីសត���ពមនករថយចុះេ�ចនេ�យ 

�រកររតឹបន�ឹងករករពរសត���ពពីសំ�ក់�ជញ ធរ  និងចំនួន�បជពលរដ�េន 

កនុងភូមិមនករេកនេឡង  ែដលេធ�េ�យមនត�ម�វករែចកផល�បេយជន៍ពីសត�

��ពេនះ។  េ�យ�រមនករ�ម�បមចំេពះករ�បមញ់សត���ពកនុងករេធ��ជីវ

កមម អនកភូមិបនដឹងថ�ជអំេពខុសចបប់  បុ៉ែន�សត���ពមួយចំនួនក៏�ត�វបន

អនុញញ ត ស�មប់ករបរេិភគលកខណ��គ��រែដរ  ដូចជ�ជ�ក��ពជេដម ពីេ�ពះ

�ជ�ក��ពមនចំនួនេ�ចន េហយ�ែតងែតបងកបញ� ដល់ដំ�ំកសិកមមរបស់អនកភូមិ។  

េយង�មចបប់��ពេឈឆន ំ២០០២ បនបង� ញថ ពពួកសត���ព�គប់�បេភទ

េន�ពះ�ជ�ច�កកមពុជគឺជសមបត�ិរបស់រដ�  និងជសមសភគ�នធន�ន��ព

េឈែដលរមួមនពពួកថនិកសត� បក�ីសត� ឧរងគសត� ថលជលិកសត� បណកសត� 

និងសត�ឥតឆ�ឹងកងេផ�ងេទ�ត�ពមទំងពង កូនរបស់�។  �គប់�បេភទសត���ពទំង 

អស់�ត�វបនែបងែចកជបី�ក�មគឺ �ក�ម�បេភទជិតផុតពូជ �ក�ម�បេភទមនេ�យក�ម 

និង�ក�ម�បេភទមនេ�យបងគួរ។
53  

�ល់ករេធ�សកមមភពដូច�ងេ�កម ចំេពះ�បេភទសត�កនុង�បេភទមន

េ�យបងកួរ�ត�វ�ម�ត់ េលកែលងែតមនលិខិតអនុញញ តេចញេ�យរដ�បល��ព

េឈ៖ 

                                                            
53 ចបប់��ពេឈ ឆន ំ២០០២ ជំពូកទី១០ ម���� 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី២៧- ផល�បបេយន៍ៃនទន�ចំប�ះ�បបពលរដ� 

ផល�បបេយន៍ៃនទបន� ចំនួន ភគរយ 

មនទឹកប�ប�បស់�គប់�គន់កនុង�គ��រ ៣១០ ៤០.៧ 

បន�ទ�តី ២៦៦ ៣៥ 

មនទឹកប�ប�បស់�គប់�គន់ស�មប់កសិកមម/ចិញច ឹមសត� ១២១ ១៥.៩ 

�ច�ំដុះដំ�ំ�មដងទបន� ៦៣ ៨.៣ 

គម នផល�បបេយន៍(មិនមនទបន�បនយិតភូមិ) ១ ០.១ 

សរបុ ៧៦១ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

របូភពទី៩- ដំ�ំលកខណ��គ��រែដលប��ច�សពប�យទឹកទបន� 
 

�បភពទឹកែដល�បបពលរដ�មនផទ ល់ខ�ួន 

ប�យ�រ�បបពលរដ�បសទរែតទំងអស់បសមនឹង៩៩%    ប�ប�បស់ទឹកទបន�

ប�បភពទឹកចំបង ដូបចនះមនែត�បបពលរដ�តិចបំផុត�បែហលប១% ឬបសមនឹង៤ 

នក់បុ៉ប�� ះ ែដលមន�បភពទឹកផទ ល់ខ�ួនដូចបអណ�ូ ង  និង�សះ  បហយ�បភពទឹក

ទំងបនះ�ចប�ប�បស់បនបពញមួយឆន ំ។  មួយវញិបទ�ត  កនុងចំប�ម៤�គ��រ 

ែដលមន�បភពទឹកផទ ល់ខ�ួនស�មប់ប�ប�បស់បនផទះ  មនមួយ�គ��រចំ�យ 

ថវកិអស់តិចបង ១០០,០០០បរ�ល  មួយ�គ��របទ�តចំ�យថវកិអស់ពី  

១២០០,០០០-១,៥៩៩,០០០បរ�ល និងមន២�គ��របទ�តចំ�យថវកិអស់ពី

 
 

៥.៣. �បបភពឹក និងផល�បបេយន៍ 
 

�បបភពឹកចំបងែដល�បបភលលដ�ប�ប�បប់�បបំៃថង 

�បបភលលដ��គប់បូមិទំងអប់ ែដលបនចូលលមួកនុងកលបិក� លប់បន�ម 

ដងពបន�បប�ន  និងែ�បភក បហយប�ប�បប់ពឹកពបន�ប�បបភពឹកចំបងប�មប់

យីវភភ�បបំៃថង បលកែលងែតបូមិ�ចប់ កនុងឃំុកបលលមប �ប�កបប�ន 

បខត�បទឹងែ�តង គឺ�បបភលលដ�ប�ប�បប់ពឹកអូលែដលបនយិតបនះ ភីប�ពះពបន�បន

ឆង យភីបូមិ។  

 

 

 

 

 

 

 
    

លបូភភពី៨- �បបភពឹកពបន�ែដល�បបភលលដ�ប�ប�បប់�បបំៃថង 

 

ផល�បបេយន៍ៃនពបន�ចំបពះយីវភភ�បបភលលដ� 

�បបភលលដ�ែដលលប់បន�មដងពបន�បប�ន និងែ�បភកបុពធបឹងែតបន

ពពួលផល�បបេយន៍ភីពបន�ទំងភីលប�មប់យីវភភ�បបំៃថង។  �មលយ�កលបិក�

បនះបនបង� ញថ �បបភលលដ�ចំនួន៤០.៧% បនពពួលផល�បបេយន៍ប�យមន

ពឹកប�ប�បប់�គប់��ន់ប�មប់�ក�ម�គ��ល (ដូចបពពួលទន �ំប� �ងបម� ត

បបកគក់ ងូតបបដម) �បបភលលដ�ចំនួន៣៥% �ច�បកបលបលបន�ព និង១៥.៩% 
មនពឹក�គប់��ន់កនុងកល�បកបលបលកបិកមម�ំដុះ និងចិញច ឹមបត�បផ�ង�។  

(បូមបមល��ងពី២៧) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី២៧- ផល�បបេយន៍ៃនទន�ចំប�ះ�បបពលរដ� 

ផល�បបេយន៍ៃនទបន� ចំនួន ភគរយ 

មនទឹកប�ប�បស់�គប់�គន់កនុង�គ��រ ៣១០ ៤០.៧ 

បន�ទ�តី ២៦៦ ៣៥ 

មនទឹកប�ប�បស់�គប់�គន់ស�មប់កសិកមម/ចិញច ឹមសត� ១២១ ១៥.៩ 

�ច�ំដុះដំ�ំ�មដងទបន� ៦៣ ៨.៣ 

គម នផល�បបេយន៍(មិនមនទបន�បនយិតភូមិ) ១ ០.១ 

សរបុ ៧៦១ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

របូភពទី៩- ដំ�ំលកខណ��គ��រែដលប��ច�សពប�យទឹកទបន� 
 

�បភពទឹកែដល�បបពលរដ�មនផទ ល់ខ�ួន 

ប�យ�រ�បបពលរដ�បសទរែតទំងអស់បសមនឹង៩៩%    ប�ប�បស់ទឹកទបន�

ប�បភពទឹកចំបង ដូបចនះមនែត�បបពលរដ�តិចបំផុត�បែហលប១% ឬបសមនឹង៤ 

នក់បុ៉ប�� ះ ែដលមន�បភពទឹកផទ ល់ខ�ួនដូចបអណ�ូ ង  និង�សះ  បហយ�បភពទឹក

ទំងបនះ�ចប�ប�បស់បនបពញមួយឆន ំ។  មួយវញិបទ�ត  កនុងចំប�ម៤�គ��រ 

ែដលមន�បភពទឹកផទ ល់ខ�ួនស�មប់ប�ប�បស់បនផទះ  មនមួយ�គ��រចំ�យ 

ថវកិអស់តិចបង ១០០,០០០បរ�ល  មួយ�គ��របទ�តចំ�យថវកិអស់ពី  

១២០០,០០០-១,៥៩៩,០០០បរ�ល និងមន២�គ��របទ�តចំ�យថវកិអស់ពី

 
 

៥.៣. �បបភពឹក និងផល�បបេយន៍ 
 

�បបភពឹកចំបងែដល�បបភលលដ�ប�ប�បប់�បបំៃថង 

�បបភលលដ��គប់បូមិទំងអប់ ែដលបនចូលលមួកនុងកលបិក� លប់បន�ម 

ដងពបន�បប�ន  និងែ�បភក បហយប�ប�បប់ពឹកពបន�ប�បបភពឹកចំបងប�មប់

យីវភភ�បបំៃថង បលកែលងែតបូមិ�ចប់ កនុងឃំុកបលលមប �ប�កបប�ន 

បខត�បទឹងែ�តង គឺ�បបភលលដ�ប�ប�បប់ពឹកអូលែដលបនយិតបនះ ភីប�ពះពបន�បន

ឆង យភីបូមិ។  

 

 

 

 

 

 

 
    

លបូភភពី៨- �បបភពឹកពបន�ែដល�បបភលលដ�ប�ប�បប់�បបំៃថង 

 

ផល�បបេយន៍ៃនពបន�ចំបពះយីវភភ�បបភលលដ� 

�បបភលលដ�ែដលលប់បន�មដងពបន�បប�ន និងែ�បភកបុពធបឹងែតបន

ពពួលផល�បបេយន៍ភីពបន�ទំងភីលប�មប់យីវភភ�បបំៃថង។  �មលយ�កលបិក�

បនះបនបង� ញថ �បបភលលដ�ចំនួន៤០.៧% បនពពួលផល�បបេយន៍ប�យមន

ពឹកប�ប�បប់�គប់��ន់ប�មប់�ក�ម�គ��ល (ដូចបពពួលទន �ំប� �ងបម� ត

បបកគក់ ងូតបបដម) �បបភលលដ�ចំនួន៣៥% �ច�បកបលបលបន�ព និង១៥.៩% 
មនពឹក�គប់��ន់កនុងកល�បកបលបលកបិកមម�ំដុះ និងចិញច ឹមបត�បផ�ង�។  

(បូមបមល��ងពី២៧) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន
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ករយលដ់ឹង និងទស�ន�របស�់��ពលរដ� 
អំព�ី���ង�ងសងទ់ំនប�់រីអ�គសន ី

�ស�ន��ក��  
 

១. ����ង�ងសងទ់ំនប ់
 

១.១. �បបភភ័ត៌មនអំភីគេ�មម 

�បជភលរដ�េសទរែតទំមអស់(៩២.៣%)  ែដលកំភុមរស់េនតំបន់ែដលនឹម 

�ត�វទទួលរមផលប៉ះពល់ក៏ដូចជ�ប�នបូមិ  និមអនុ�ប�នបូមិេន�មបូមិ

នីមួយៗ  គឺសុទធែតទទួលបនដំណឹម  ឬឮថនឹមមនករ�មសម់ទំនប់�រអីគគិសនី

េស�នេ�កម២ េនះ។  �បបភភ័ត៌មនអំភីគេ�មមែដល�បជភលរដ�បនទទួលគឺ

�មរយ��ជញ ធរមូល�� ន(�ប�នបូមិ េមឃំុ អបិបល�ស�ក/េខត�)    ពកយចរ�ម� 

��ម (ឮតៗគន ) តំ�ម�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម អមគករនន និម�បភ័នធផ�ភ�ផ�យ

េផ�មៗ ដូចជវទិយុ និមទូរទស�ន៍ជេដម។ (សូមេមល��មទី២៨) 

ទក់ទមនឹម�បបភភ័ត៌មនេនះែដរ �ប�នបូមិ និមអនុ�ប�នបូមិ ទទួលបន

ភ័ត៌មនភី�បបភេផ�មៗគន ទក់ទមនឹមគេ�មម�មសម់ទំនប់�រអីគគិសនី  េ�យកនុម

េនះមន៣០%  បនទទួលភ័ត៌មនេនះភី�ជញ ធរកនុម�ស�ក  (�ជញ ធរឃំុ  �ស�ក  ឬ 

េខត�) ៣៨%បនឮភ័ត៌មនភីអមគករេផ�មៗ (ដូចជអមគករេសប៉ ទេន�បី �ដហុក 

និមអុក�� ម) ២៧%បនឮដំណឹមភី�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម និម ៣%ដឹមដំណឹម�ម 

ពកយចរ�ម��ម។ ចំែណក�បបភភ័ត៌មនភី�ជញ ធរកនុម�ស�ក គឺមន�ប�នបូមិ ឮ

�មរយ��ក�ត�ម សុ៊យ ែសម កលភីេភលសេមភ ធករ�� ន�មសម់ទំនប់េនេខត�

សទឹមែ�តម និមឮ�មរយ�ករផ�ភ�ផ�យរបស់��រ�� បិបល�មរយ�ថន ក់េខត� ថន ក់

ឃំុ។ 

 

 
 

ែតទីេនះជតំបន់េទសចរណ៍ធមមជតិេលដងទេន� ែដលមនលកខណៈតូច�ច 

មិនសូវមនអនកេទសចរណ៍មកកំ�ន�េ�ចនេទ  បុ៉ែន�ក៏មន�បជពលរដ�ចំនួនមួយ

បុ៉េ�� ះែដលបញជ ក់ថ បនទទួល�ល�បេយ�ន៍ពីតំបន់េទសចរណ៍េនះដូចជ

លក់វតថុអនុស�វរយី� នំចំណីែដល�ចបេងកន�បក់ចំណូលកនុង����រ។ យ៉ង� 

មិ��មទិននន័យេនះ�ចកត់សមគ ល់បនថ  �បជពលរដ�ទំងអស់េសទរែតមិនបន

ទទួល�ល�បេយ�ន៍អ�ីពីកែន�ងេទសចរណ៍តូចៗ េនទីេនះេឡយ។ 
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ករយលដ់ឹង និងទស�ន�របស�់��ពលរដ� 
អំព�ី���ង�ងសងទ់ំនប�់រីអ�គសន ី

�ស�ន��ក��  
 

១. ����ង�ងសងទ់ំនប ់
 

១.១. �បបភភ័ត៌មនអំភីគេ�មម 

�បជភលរដ�េសទរែតទំមអស់(៩២.៣%)  ែដលកំភុមរស់េនតំបន់ែដលនឹម 

�ត�វទទួលរមផលប៉ះពល់ក៏ដូចជ�ប�នបូមិ  និមអនុ�ប�នបូមិេន�មបូមិ

នីមួយៗ  គឺសុទធែតទទួលបនដំណឹម  ឬឮថនឹមមនករ�មសម់ទំនប់�រអីគគិសនី

េស�នេ�កម២ េនះ។  �បបភភ័ត៌មនអំភីគេ�មមែដល�បជភលរដ�បនទទួលគឺ

�មរយ��ជញ ធរមូល�� ន(�ប�នបូមិ េមឃំុ អបិបល�ស�ក/េខត�)    ពកយចរ�ម� 

��ម (ឮតៗគន ) តំ�ម�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម អមគករនន និម�បភ័នធផ�ភ�ផ�យ

េផ�មៗ ដូចជវទិយុ និមទូរទស�ន៍ជេដម។ (សូមេមល��មទី២៨) 

ទក់ទមនឹម�បបភភ័ត៌មនេនះែដរ �ប�នបូមិ និមអនុ�ប�នបូមិ ទទួលបន

ភ័ត៌មនភី�បបភេផ�មៗគន ទក់ទមនឹមគេ�មម�មសម់ទំនប់�រអីគគិសនី  េ�យកនុម

េនះមន៣០%  បនទទួលភ័ត៌មនេនះភី�ជញ ធរកនុម�ស�ក  (�ជញ ធរឃំុ  �ស�ក  ឬ 

េខត�) ៣៨%បនឮភ័ត៌មនភីអមគករេផ�មៗ (ដូចជអមគករេសប៉ ទេន�បី �ដហុក 

និមអុក�� ម) ២៧%បនឮដំណឹមភី�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម និម ៣%ដឹមដំណឹម�ម 

ពកយចរ�ម��ម។ ចំែណក�បបភភ័ត៌មនភី�ជញ ធរកនុម�ស�ក គឺមន�ប�នបូមិ ឮ

�មរយ��ក�ត�ម សុ៊យ ែសម កលភីេភលសេមភ ធករ�� ន�មសម់ទំនប់េនេខត�

សទឹមែ�តម និមឮ�មរយ�ករផ�ភ�ផ�យរបស់��រ�� បិបល�មរយ�ថន ក់េខត� ថន ក់

ឃំុ។ 

 

 
 

ែតទីេនះជតំបន់េទសចរណ៍ធមមជតិេលដងទេន� ែដលមនលកខណៈតូច�ច 

មិនសូវមនអនកេទសចរណ៍មកកំ�ន�េ�ចនេទ  បុ៉ែន�ក៏មន�បជពលរដ�ចំនួនមួយ

បុ៉េ�� ះែដលបញជ ក់ថ បនទទួល�ល�បេយ�ន៍ពីតំបន់េទសចរណ៍េនះដូចជ

លក់វតថុអនុស�វរយី� នំចំណីែដល�ចបេងកន�បក់ចំណូលកនុង����រ។ យ៉ង� 

មិ��មទិននន័យេនះ�ចកត់សមគ ល់បនថ  �បជពលរដ�ទំងអស់េសទរែតមិនបន

ទទួល�ល�បេយ�ន៍អ�ីពីកែន�ងេទសចរណ៍តូចៗ េនទីេនះេឡយ។ 
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ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�  បុ៉ែន�េគមិនទន់បនទទួលព័ត៌មនលំអិតចបស់ 

�ស់ជផ�ូវករេនេឡយេទ  «ដឹងមិនចបស់េទ ��ន់ែតឮថេគនឹង�ងសង់ទំនប់

េនេស�នេ�កមេនះ ពីេ�ពះឮត��ន » ។ 
 

១.៣. ទស�ននរបស់�ជញ ធរមូល�� នចំេពះគេ�មង 

េ�យ�រែតមនករយល់េឃញថ គេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី 

េស�នេ�កម�  នឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ធំេធងដល់ជីវភពរស់េន  ដីែ�ស 

ចំករ �ទពយសម�ត�ិ�បជពលរដ� និងត�ពេ�ជេដម �ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិ

ទំងអស់មិនេពញចិត� និងមិនចង់េ�យមនគេ�មង�ងសង់េនះេកតេឡងេទ។ 

កនុងលកខខណ� េនះ   �ប�នភូមិ   និងអនុ�ប�នភូមិចំនួនពីររបូ  បនបញជ ក់បែនថមថ 

េទះជពួកេគមិនេពញចិត�ចំេពះគេ�មងេនះក៏េ�យ បុ៉ែន��មិនែមនជេរ�ង�ច់

ខតេទ េ�ពះចំែណក�មួយតនគេ�មងេនះ �ចនឹងមន�បេេជន៍ចំេពះ�បជ

ពលរដ�ែដរ េហយពួកេគមិន�ប�ំងនឹងករអភិវ��របស់�ជរ�� ភិបលេទ  បុ៉ែន�េគ

សូមេ�យរ�� ភិបលគិតគូរពីផលប៉ះពល់ផង េ�ពះ�នឹងមនផលប៉ះពល់ធំេធង

ដល់កររស់េនរបស់�បជពលរដ�  «មិនចង់េ�យ�ងសង់ទំនប់េទ ែត�មេគមិន

បន  (េ�ពះនំមិនធំជងនឡិ)  េហយ�ពិបកកនុងកររស់េនេ�ពះេនភូមិេនះមន

ដំ�ំរបស់របរ��ប់េ�ប�បស់�យ�ស�លេបប�ូរេទកែន�ងថមី�ពិបក»។ 
 

១.៤. ករ�បជំុពិភក�ពិេ��ះេេបល់ពក់ព័នធនឹងគេ�មង 

  ១.៤.១. ករវភិគេទេលករ�យតតម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 

 ករ�យតតម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងសងគមជតំរវូករចំបច់�ត�វែតអនុវត�

ស�មប់គេ�មងអភិវ��ន៍ននមិនថជ�ក�មហុ៊នឯកជន   �ក�មហុ៊នពក់ក�� លរដ�

�េ�យរ�� ភិបលេនះេឡយ។  អនុ�កឹតយស�ីពីកិចចដំេណ រករ�យតតម�េហតុផល 

ប៉ះពល់បរ�ិថ ន  បនបញជ ក់េ៉ងចបស់ថ  កនុងដំេណ រករតនករ�យតតម�េហតុ

ប៉ះពល់បរ�ិថ ន�ត�វែតេលកទឹកចិត�េ�យមនករចូលរមួពី��រណជន �ពមទំង

 
 

��មទី២៨- �បភពព័ត៌មនអំពីគេ�មម�មសម់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

១.២. ព័ត៌មនែដលបនទទួលអំពីគេ�មម 

ព័ត៌មនទំម�យែដល�បជពលរដ�េនតំបន់េគលេ� ែដលនឹម�ត�វ 

ទទួលរមផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មម�មសម់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម 

២ បនទទួលមនលកខណ��ប�ក់�បែហលគន  ពីេ�ពះពួកេគែតមបនជួបគន  និម 

និយយពីេរ�មេនះ។ �បជពលរដ��បមណ៧៥%  បនដឹមថនឹមមនករ�មសម់

ទំនប់�រអីគគិសនី ែតមិនបនដឹមពីេពលេវ��នករ�មសម់ពិត�បកដេឡយ។ 

េ��ពីេនះ �បជពលរដ��បមណ៥៦%  បនឮព័ត៌មនថនឹមមនទឹកលិចផទះសំែបម

និមផលដំ�ំេផ�មៗបនទ ប់ពីករ�មសម់ទំនប់េហយនឹមមនករជេម��ស�េ�យ 

�បជពលរដ�េទរស់េនតំបន់េផ�មេទ�ត។ ចំែណក�បជពលរដ�មួយចំនួន១៣% 

បនឮថ  េគនឹមមនករផ�ល់សំណមចំេពះករផ� ស់ទីលំេនេទតំបន់ថមីែតមិនទន់

មនភពជក់�ក់េនេឡយេទ េហយ�បជពលរដ�៨% ក៏បនឮថ  េគនឹមផ�ល់េភ�ម

អគគិសនីេ�យ�បជពលរដ�េ�ប�បស់បនទ ប់ពីករ�មសម់។ អ�ីែដលគួរេ�យកត់

សមគ ល់មន�បជពលរដ�២.៨% បន�យករណ៍ថ  �ក�មហុ៊នេវ�ត�មបនចុះ

�ស់ែវមដីរបស់�បជពលរដ� និមកត់��េដមេឈហូបែផ�េនកនុមភូមិែដលមនែត 

មិនទន់េឃ�មនករ�យត�ម�ចំេពះករ�ស់ែវមេនះេនេឡយេទ។ ជរមួ�បជ

ពលរដ�េសទរែតទំមអស់សុទធែតទទួលបនព័ត៌មន ថនឹមមនគេ�មម�មសម់

�បភពព័ត៌មន ចំនួន ភគរយ 

�ជញ ធរមូល�� ន (�ប�នភូមិ េមឃំុ អភិបល�ស�ក/េខត�) ១៥៦ ៣៤.១ 

ពកយចរ�ម��ម(ឮតៗគន ) ១៤២ ៣១ 

តំ�ម�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម ៧៧ ១៦.៨ 

អមគករមិនែមនរ�� ភិបល ៧៤ ១៦.២ 

�បព័នធផ�ព�ផ�យេផ�មៗ (ដូចជវទិយុ ទូរទស�ន៍...) ៩ ២ 

សរបុ ៤៥៨ ១០០ 
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ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�  បុ៉ែន�េគមិនទន់បនទទួលព័ត៌មនលំអិតចបស់ 

�ស់ជផ�ូវករេនេឡយេទ  «ដឹងមិនចបស់េទ ��ន់ែតឮថេគនឹង�ងសង់ទំនប់

េនេស�នេ�កមេនះ ពីេ�ពះឮត��ន » ។ 
 

១.៣. ទស�ននរបស់�ជញ ធរមូល�� នចំេពះគេ�មង 

េ�យ�រែតមនករយល់េឃញថ គេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី 

េស�នេ�កម�  នឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ធំេធងដល់ជីវភពរស់េន  ដីែ�ស 

ចំករ �ទពយសម�ត�ិ�បជពលរដ� និងត�ពេ�ជេដម �ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិ

ទំងអស់មិនេពញចិត� និងមិនចង់េ�យមនគេ�មង�ងសង់េនះេកតេឡងេទ។ 

កនុងលកខខណ� េនះ   �ប�នភូមិ   និងអនុ�ប�នភូមិចំនួនពីររបូ  បនបញជ ក់បែនថមថ 

េទះជពួកេគមិនេពញចិត�ចំេពះគេ�មងេនះក៏េ�យ បុ៉ែន��មិនែមនជេរ�ង�ច់

ខតេទ េ�ពះចំែណក�មួយតនគេ�មងេនះ �ចនឹងមន�បេេជន៍ចំេពះ�បជ

ពលរដ�ែដរ េហយពួកេគមិន�ប�ំងនឹងករអភិវ��របស់�ជរ�� ភិបលេទ  បុ៉ែន�េគ

សូមេ�យរ�� ភិបលគិតគូរពីផលប៉ះពល់ផង េ�ពះ�នឹងមនផលប៉ះពល់ធំេធង

ដល់កររស់េនរបស់�បជពលរដ�  «មិនចង់េ�យ�ងសង់ទំនប់េទ ែត�មេគមិន

បន  (េ�ពះនំមិនធំជងនឡិ)  េហយ�ពិបកកនុងកររស់េនេ�ពះេនភូមិេនះមន

ដំ�ំរបស់របរ��ប់េ�ប�បស់�យ�ស�លេបប�ូរេទកែន�ងថមី�ពិបក»។ 
 

១.៤. ករ�បជំុពិភក�ពិេ��ះេេបល់ពក់ព័នធនឹងគេ�មង 

  ១.៤.១. ករវភិគេទេលករ�យតតម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 

 ករ�យតតម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងសងគមជតំរវូករចំបច់�ត�វែតអនុវត�

ស�មប់គេ�មងអភិវ��ន៍ននមិនថជ�ក�មហុ៊នឯកជន   �ក�មហុ៊នពក់ក�� លរដ�

�េ�យរ�� ភិបលេនះេឡយ។  អនុ�កឹតយស�ីពីកិចចដំេណ រករ�យតតម�េហតុផល 

ប៉ះពល់បរ�ិថ ន  បនបញជ ក់េ៉ងចបស់ថ  កនុងដំេណ រករតនករ�យតតម�េហតុ

ប៉ះពល់បរ�ិថ ន�ត�វែតេលកទឹកចិត�េ�យមនករចូលរមួពី��រណជន �ពមទំង

 
 

��មទី២៨- �បភពព័ត៌មនអំពីគេ�មម�មសម់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

១.២. ព័ត៌មនែដលបនទទួលអំពីគេ�មម 

ព័ត៌មនទំម�យែដល�បជពលរដ�េនតំបន់េគលេ� ែដលនឹម�ត�វ 

ទទួលរមផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មម�មសម់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម 

២ បនទទួលមនលកខណ��ប�ក់�បែហលគន  ពីេ�ពះពួកេគែតមបនជួបគន  និម 

និយយពីេរ�មេនះ។ �បជពលរដ��បមណ៧៥%  បនដឹមថនឹមមនករ�មសម់

ទំនប់�រអីគគិសនី ែតមិនបនដឹមពីេពលេវ��នករ�មសម់ពិត�បកដេឡយ។ 

េ��ពីេនះ �បជពលរដ��បមណ៥៦%  បនឮព័ត៌មនថនឹមមនទឹកលិចផទះសំែបម

និមផលដំ�ំេផ�មៗបនទ ប់ពីករ�មសម់ទំនប់េហយនឹមមនករជេម��ស�េ�យ 

�បជពលរដ�េទរស់េនតំបន់េផ�មេទ�ត។ ចំែណក�បជពលរដ�មួយចំនួន១៣% 

បនឮថ  េគនឹមមនករផ�ល់សំណមចំេពះករផ� ស់ទីលំេនេទតំបន់ថមីែតមិនទន់

មនភពជក់�ក់េនេឡយេទ េហយ�បជពលរដ�៨% ក៏បនឮថ  េគនឹមផ�ល់េភ�ម

អគគិសនីេ�យ�បជពលរដ�េ�ប�បស់បនទ ប់ពីករ�មសម់។ អ�ីែដលគួរេ�យកត់

សមគ ល់មន�បជពលរដ�២.៨% បន�យករណ៍ថ  �ក�មហុ៊នេវ�ត�មបនចុះ

�ស់ែវមដីរបស់�បជពលរដ� និមកត់��េដមេឈហូបែផ�េនកនុមភូមិែដលមនែត 

មិនទន់េឃ�មនករ�យត�ម�ចំេពះករ�ស់ែវមេនះេនេឡយេទ។ ជរមួ�បជ

ពលរដ�េសទរែតទំមអស់សុទធែតទទួលបនព័ត៌មន ថនឹមមនគេ�មម�មសម់

�បភពព័ត៌មន ចំនួន ភគរយ 

�ជញ ធរមូល�� ន (�ប�នភូមិ េមឃំុ អភិបល�ស�ក/េខត�) ១៥៦ ៣៤.១ 

ពកយចរ�ម��ម(ឮតៗគន ) ១៤២ ៣១ 

តំ�ម�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម ៧៧ ១៦.៨ 

អមគករមិនែមនរ�� ភិបល ៧៤ ១៦.២ 

�បព័នធផ�ព�ផ�យេផ�មៗ (ដូចជវទិយុ ទូរទស�ន៍...) ៩ ២ 

សរបុ ៤៥៨ ១០០ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ងបជពលរដ�បុ៉នម ននក់ ែដលរងផលប៉ះពល់មកពីភូមិនីមួយៗេនកនុងឃំុែដលងត�វ

បនអនុញញ តេ�យចូលរមួកនុងករពិេង�ះេេបល់េលកទី១េនះេទ ។ ចំែណកករ

ពិេង�ះេេបល់េលកទី២ មនអនកចូលរមួចំនួន៤៥ នក់  កនុងេនះ២៦នក់ជម�ន�ី

�ជករ ១០នក់ជេមឃំុ ងបបនភូមិ និងអនុងបបនភូមិែដលមកពីសហគមន៍រងផល

ប៉ះពល់  ៥នក់មកពីអងគករេង�រ�� ភិបល និង៤នក់មកពីែផនកឯកជន បុ៉ែន�មិន

េឃញបញជ ក់ពីវត�មនរបស់អនកភូមិកនុងករពិេង�ះេេបល់េលកទី២េនះេទ។ េ�យ 

ែផ�កេលព័ត៌មនទំងេនះ  �ចសននិ�� នបនថ  ដំេណ រករ�យត�ម�េហតុប៉ះពល់

បរ�ិថ ន ពិតជបនផ�ល់ឱកសដល់ងបជពលរដ�មួយចំនួនបនចូលរមួកនុងករ

ពិភក�ពិេង�ះេេបល់ពិតែមន បុ៉ែន�ករចូលរមួរបស់ងបជពលរដ�េនមនកងមិត

េ�យ�រមិនេឃញថ មនងបជពលរដ�ែដលរងផលប៉ះពល់ទំងអស់មកពីភូមិ

នីមួយៗបនមកចូលរមួេឡយេនកនុងករពិេង�ះេេបល់ទំង២េលក ជពិេសស

ករពិេង�ះេេបល់េលកទី២ មិនមនករចូលរមួពីងបជពលរដ�េទ។ ដូេចនះ�មិន

ទន់ងគប់ង�ន់េនេឡយ សងមប់ករពិេង�ះេេបល់ជ�របរណ�ែបបេនះ 

ពីេងពះករអះ�ងបញជ ក់កនុងករសិក�េនះក៏មិនបនរកេឃញថ មនងបជពលរដ�

បនចូលរមួកនុងករពិភក�ពិេង�ះេេបល់េនះែដរ។ 
 

១.៤.២. ករពិេង�ះេេបល់រ�ងងបបនភូមិ/អនុងបបនភូមិ

ជមួយងក�មហុ៊នអំពីគេងមង 

កនុង�ម រតីេនះ  �ជរ�� ភិបលតំរវូេ�យមនករយកចិត�ទុក�ក់សំខន់េទ

េលបញ� ផលប៉ះពល់បរ�ិថ នរបស់គេងមង ទំងបរ�ិថ នរបូ��ស�បរ�ិថ នជីវ 

��ស� និងបរ�ិថ នសងគម ែដលតំរវូេ�យមនករសិក��យត�ម�និងេរ�បចំែផនករ

េ�ះ��យេ�យបនម៉ត់ចត់ និងសម�សបមនករពិេង�ះេេបល់ជមួយនឹងអនក

ពក់ព័នធ និងមនករសេងមច ឯកភពពីងគប់�ថ ប័នជំនញពក់ព័នធ េទបអនុញញ តិ

អនុវត�គេងមងអភិវ��ន៍។  បុ៉ែន�ភពជក់ែស�ង េនតំបន់េ�លេ�សិក� មន

ងបបនភូមិ/អនុងបបនភូមិចំនួន៨របូ កនុងចំេ�ម១�របូ  បនេលកេឡងថពួកេគ

បនចូលរមួកនុងកិចចងបជំុពិភក�ពិេង�ះេេបល់ជមួយតំ�ងងក�មហុ៊ន  ��ថ ប័ន

 
 

ទទួលយកមតិេយបល់ មកេធ�ករពិចរ�កនុងកិចចដំេណ រករអនុម័តគេ�មង។ 56 

�មន័យេនះ  ដំេណ រករៃនករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នចំបច់�ត�វមនករ 

ចូលរមួពី�បជពលរដ�ែដលនឹងទទួលរងផលប៉ះពល់ េ�យ�រគេ�មងអភិវ��ន៍ 

េដមបីពួកេគ �ចទទួលបនករពិ�ក�ពិេ��ះេយបល់កនុងដំេណ រករៃនករអនុវត�

គេ�មងនូវដំ�ក់កលនីមួយៗ  និង�ចសេ�មចចិត�យល់�សប  ឬមិនយល់�សប

ចំេពះករអនុវត�គេ�មងេនះ។  េបេទះ�ជករបញជ ក់េនកនុងអនុ�កឹតយផ�ល់  

ឱកសកនុងករពិេ��ះេយបល់ជ��រណៈក៏ពិតែមន  បុ៉ែន�ចំនុចខ�ះខតេនែត 

មនេ�យ�រកនុងម��១៥  និង១៧ៃនអនុ�កឹតយេនះ ផ�ល់រយៈេពលែត៣០ៃថងដល់

�កសួងបរ�ិថ ន េដមបីពិនិតយេទេលរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន

មួយបុ៉េ�� ះ។ 57  កក� ទំងេនះ ជមូលេហតុសំខន់មួយែដលនំេ�យ�កសួង�មី 

និង�ថ ប័នពក់ព័នធ ែដលទទួលបនរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 

េនះមិនមនេពលេវ��គប់��ន់កនុងករពិនិតយក៏ដូចជពិេ��ះេយបល់  ឬក៏ស�មប

ស�ម�លមតិេយបល់ពីសហគមន៍ ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ផទ ល់េ�យ�រ 

គេ�មងអភិវ��ន៍។  

 ករសិក�ពីលទធ�ព�ងសង់គេ�មង�រអីគគិសនី ែចកេចញជពីរដំ�ក់

កល ដំបូងសិក�បុេរសមិទធលទធ�ពៃនគេ�មង  (ឆន ំ២០០៧ និង២០០៨)  និង

បនទ ប់មកសិក�សមិទធលទធ�ពៃនគេ�មង (ឆន ំ២០០៩ និង២០១០)។ 58 េយង�ម

របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ របស់គេ�មងទំនប់�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម២  បនបង� ញថករពិេ��ះេយបល់ជ��រណៈ�ត�វ

បនេធ�េឡងចំនួនពីរេលក។ 59  ករពិេ��ះេយបល់េលកទី១ �ត�វបនេធ�េឡង�ម 

រយៈអនកដឹកនំេនថន ក់ឃំុ និងថន ក់ភូមិ េនឃំុចំនួន៥ បុ៉ែន�មិនមនករបញជ ក់ថ 

                                                            
56 អនុ�កឹតយស�ីពីកិចចដំេណ រករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ឆន ំ១៩៩៩, ម��១ និង២ 
57 អនុ�កឹតយស�ីពីកិចចដំេណ រ�រ��ត�ម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ឆន ំ១៩៩៩, ���១� និង១៧ 
58 �ជរ�� ភិបលកមពុជ េលខៈ ៣១.សជណ.កបច ឆន ំ២០១១ 
59 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ កនុងេខត�សទឹងែ�តង 

ែខធនូ២០០៩ (PECC-1) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ងបជពលរដ�បុ៉នម ននក់ ែដលរងផលប៉ះពល់មកពីភូមិនីមួយៗេនកនុងឃំុែដលងត�វ

បនអនុញញ តេ�យចូលរមួកនុងករពិេង�ះេេបល់េលកទី១េនះេទ ។ ចំែណកករ

ពិេង�ះេេបល់េលកទី២ មនអនកចូលរមួចំនួន៤៥ នក់  កនុងេនះ២៦នក់ជម�ន�ី

�ជករ ១០នក់ជេមឃំុ ងបបនភូមិ និងអនុងបបនភូមិែដលមកពីសហគមន៍រងផល

ប៉ះពល់  ៥នក់មកពីអងគករេង�រ�� ភិបល និង៤នក់មកពីែផនកឯកជន បុ៉ែន�មិន

េឃញបញជ ក់ពីវត�មនរបស់អនកភូមិកនុងករពិេង�ះេេបល់េលកទី២េនះេទ។ េ�យ 

ែផ�កេលព័ត៌មនទំងេនះ  �ចសននិ�� នបនថ  ដំេណ រករ�យត�ម�េហតុប៉ះពល់

បរ�ិថ ន ពិតជបនផ�ល់ឱកសដល់ងបជពលរដ�មួយចំនួនបនចូលរមួកនុងករ

ពិភក�ពិេង�ះេេបល់ពិតែមន បុ៉ែន�ករចូលរមួរបស់ងបជពលរដ�េនមនកងមិត

េ�យ�រមិនេឃញថ មនងបជពលរដ�ែដលរងផលប៉ះពល់ទំងអស់មកពីភូមិ

នីមួយៗបនមកចូលរមួេឡយេនកនុងករពិេង�ះេេបល់ទំង២េលក ជពិេសស

ករពិេង�ះេេបល់េលកទី២ មិនមនករចូលរមួពីងបជពលរដ�េទ។ ដូេចនះ�មិន

ទន់ងគប់ង�ន់េនេឡយ សងមប់ករពិេង�ះេេបល់ជ�របរណ�ែបបេនះ 

ពីេងពះករអះ�ងបញជ ក់កនុងករសិក�េនះក៏មិនបនរកេឃញថ មនងបជពលរដ�

បនចូលរមួកនុងករពិភក�ពិេង�ះេេបល់េនះែដរ។ 
 

១.៤.២. ករពិេង�ះេេបល់រ�ងងបបនភូមិ/អនុងបបនភូមិ

ជមួយងក�មហុ៊នអំពីគេងមង 

កនុង�ម រតីេនះ  �ជរ�� ភិបលតំរវូេ�យមនករយកចិត�ទុក�ក់សំខន់េទ

េលបញ� ផលប៉ះពល់បរ�ិថ នរបស់គេងមង ទំងបរ�ិថ នរបូ��ស�បរ�ិថ នជីវ 

��ស� និងបរ�ិថ នសងគម ែដលតំរវូេ�យមនករសិក��យត�ម�និងេរ�បចំែផនករ

េ�ះ��យេ�យបនម៉ត់ចត់ និងសម�សបមនករពិេង�ះេេបល់ជមួយនឹងអនក

ពក់ព័នធ និងមនករសេងមច ឯកភពពីងគប់�ថ ប័នជំនញពក់ព័នធ េទបអនុញញ តិ

អនុវត�គេងមងអភិវ��ន៍។  បុ៉ែន�ភពជក់ែស�ង េនតំបន់េ�លេ�សិក� មន

ងបបនភូមិ/អនុងបបនភូមិចំនួន៨របូ កនុងចំេ�ម១�របូ  បនេលកេឡងថពួកេគ

បនចូលរមួកនុងកិចចងបជំុពិភក�ពិេង�ះេេបល់ជមួយតំ�ងងក�មហុ៊ន  ��ថ ប័ន

 
 

ទទួលយកមតិេយបល់ មកេធ�ករពិចរ�កនុងកិចចដំេណ រករអនុម័តគេ�មង។ 56 

�មន័យេនះ  ដំេណ រករៃនករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នចំបច់�ត�វមនករ 

ចូលរមួពី�បជពលរដ�ែដលនឹងទទួលរងផលប៉ះពល់ េ�យ�រគេ�មងអភិវ��ន៍ 

េដមបីពួកេគ �ចទទួលបនករពិ�ក�ពិេ��ះេយបល់កនុងដំេណ រករៃនករអនុវត�

គេ�មងនូវដំ�ក់កលនីមួយៗ  និង�ចសេ�មចចិត�យល់�សប  ឬមិនយល់�សប

ចំេពះករអនុវត�គេ�មងេនះ។  េបេទះ�ជករបញជ ក់េនកនុងអនុ�កឹតយផ�ល់  

ឱកសកនុងករពិេ��ះេយបល់ជ��រណៈក៏ពិតែមន  បុ៉ែន�ចំនុចខ�ះខតេនែត 

មនេ�យ�រកនុងម��១៥  និង១៧ៃនអនុ�កឹតយេនះ ផ�ល់រយៈេពលែត៣០ៃថងដល់

�កសួងបរ�ិថ ន េដមបីពិនិតយេទេលរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន

មួយបុ៉េ�� ះ។ 57  កក� ទំងេនះ ជមូលេហតុសំខន់មួយែដលនំេ�យ�កសួង�មី 

និង�ថ ប័នពក់ព័នធ ែដលទទួលបនរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 

េនះមិនមនេពលេវ��គប់��ន់កនុងករពិនិតយក៏ដូចជពិេ��ះេយបល់  ឬក៏ស�មប

ស�ម�លមតិេយបល់ពីសហគមន៍ ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ផទ ល់េ�យ�រ 

គេ�មងអភិវ��ន៍។  

 ករសិក�ពីលទធ�ព�ងសង់គេ�មង�រអីគគិសនី ែចកេចញជពីរដំ�ក់

កល ដំបូងសិក�បុេរសមិទធលទធ�ពៃនគេ�មង  (ឆន ំ២០០៧ និង២០០៨)  និង

បនទ ប់មកសិក�សមិទធលទធ�ពៃនគេ�មង (ឆន ំ២០០៩ និង២០១០)។ 58 េយង�ម

របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ របស់គេ�មងទំនប់�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម២  បនបង� ញថករពិេ��ះេយបល់ជ��រណៈ�ត�វ

បនេធ�េឡងចំនួនពីរេលក។ 59  ករពិេ��ះេយបល់េលកទី១ �ត�វបនេធ�េឡង�ម 

រយៈអនកដឹកនំេនថន ក់ឃំុ និងថន ក់ភូមិ េនឃំុចំនួន៥ បុ៉ែន�មិនមនករបញជ ក់ថ 

                                                            
56 អនុ�កឹតយស�ីពីកិចចដំេណ រករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ឆន ំ១៩៩៩, ម��១ និង២ 
57 អនុ�កឹតយស�ីពីកិចចដំេណ រ�រ��ត�ម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ឆន ំ១៩៩៩, ���១� និង១៧ 
58 �ជរ�� ភិបលកមពុជ េលខៈ ៣១.សជណ.កបច ឆន ំ២០១១ 
59 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ កនុងេខត�សទឹងែ�តង 

ែខធនូ២០០៩ (PECC-1) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ពិ�ក�ជមួយ�បជពលរដ�កនុងភូមិបនទ ប់ពី�បជំុ និងបនដំណឹងពី�ក�មហុ៊ន)។ �បជ

ពលរដ�បនផ�ិតេមៃដកំុេ�យ�ងសង់ទំនប់ (�បធនភូមិជអនក�បមូលេមៃដ�បជ

ពលរដ�េទេ�យ�ក�មហុ៊នេដមបីបញជ ក់ថមិនយល់�ពម) ែតេគ(�ក�មហុ៊ន) ែបរជថ

�បជពលរដ�បនផ�ិតេមៃដេ�យេធ�ទំនប់េទវញិ »។ 

 
២. ផលបះ៉ពល�់������ 

២.១. ករយល់ដឹងរបស់�បជពលរដ�អំពីផលប៉ះពល់ៃនគេ�មង  

ជធមម�  គេ�មងអភិវ��ន៍េហ�� រចនសមព័នធនីមួយ�េជ�សមិនផុតពីករ

បងកផលប៉ះពល់ដល់�បជពលរដ�កនុងតំបន់  និងបរ�ិថ នធមមជតិតិច  �េ�ចន�ម

លកខណៈ  និងទំហំគេ�មង  បុ៉ែន��ក៏បនផ�ល់មកវញិនូវផល�បេ�ជន៍េ�ចនដល់

�បជពលរដ�ទូេទសងគមជតិ និងេសដ�កិចចស�មប់�បេទសទំងមូលផងែដរ។ 60 

ទនទឹមនឹងេនះ�បជពលរដ� ក៏ដូចជ�ជញ ធរមូល�� នទំងអស់សុទធែតបនដឹងថ 

គេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេនះ នឹងមនផលប៉ះពល់ដល់�បជពលរដ�កនុង

ភូមិ និងតំបន់ែដលពួកេគកំពុងរស់េន។ �បជពលរដ�ទំង�យយល់ថ េបមនករ

�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  �នឹងមនផលប៉ះពល់ដល់មុខរបរ 

រកសីុ ដីែ�សចំករដំ�ំ�ំដុះ សត�ចិញច ឹម ករេន�ទ  ផទះសំែបង ភូមិកំេណ តែដល

ធ� ប់�បកបរបរចិញច ឹមជីវតិ�ប�ំៃថង និងបរ�ិថ ន េ�យ�រែតនឹងមនទឹកលិច 

«�ប៉ះពល់ដូចជទឹកលិចផទះសំែបង ដីែ�សចំករ បរ�ិថ ន ៃ�ពេ� សត�ៃ�ព�ត�វលិច

ទឹកងប់អស់ េហយ�ងេ�កមទំនប់គម នទឹក េហយ�តីក៏េឡងមកមិនរចួ ដូេចនះ�េធ�

េ�យខ�ត់�តី និងបត់បង់ជំរក�តី» ។ 
 

២.២. ផលប៉ះពល់ចំេពះេហ�� រចនសមព័នធកនុងភូមិ 

េ�ង�មេសចក�ីជូនដំណឹងរបស់�ជរ�� ភិបល េលខ ៣១  សជណ.កបច 

 ឆន ំ២០១១ ែដលបនបង� ញ�មរយៈវធិនករបនធូរបនថយករប៉ះពល់េលបរ�ិថ ន 

                                                            
60 �ជរ�� ភិបលកមពុជ េលខៈ ៣១.សជណ.កបច ឆន ំ២០១១ 

 
 

ពក់ព័នធអំពីគេងមង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេងកម២។  ករពិេងគះ

េយបល់អំពីគេងមង�សង់េនះមនខ�ឹម�រថ   «នឹងមនគេងមង�ងសង់

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេងកម២ េកតេឡង  េហយនឹងមនករផ�ល់សំណងសម

រមយវញិ  េបសិនជមនផលប៉ះពល់ ែតមិនទន់ចបស់ថសំណងេនះែបប�េនះ

េទ»។ េបេទះជមនងបបនធូមិ/អនុងបបនធូមិេលសពីពក់ក�� ល បនចូលរមួ

កនុងករពិ�ក�ពិេងគះេយបល់ក៏ពិតែមន  បុ៉ែន�េនះមិន�ចកំណត់ថ  ជករ

ពិ�ក�ពិេងគះេយបល់ជ�បរណ�េនះេឡយ  េងពះមនែតងបបនធូមិ/អនុ

ងបបនធូមិែដលបនចូលរមួចំែណក �ងបជពលរដ�ែដលរងផលប៉ះពល់មិនបន

ចូលរមួកនុងករពិ�ក�េនះេទ។  មយ៉ងេទ�ត ករពិេងគះេយបល់េនះក៏មិនទន់បន

ផ�ល់ព័ត៌មនេ�យបនជក់�ក់�ចទុកចិត�បន  ឬទុក�កសេ�យងបបនធូមិ/

អនុងបបនធូមិកនុងករសេងមចថ យល់ងពម ឬមិនយល់ងពមចំេពះគេងមងេន

េឡយេទេ�យងគន់ែតផ�ល់ជដំណឹងអំពីគេងមងបុ៉េ�� ះ។ 
 

១.៤.៣.ករពិេងគះេយបល់រ�ងងបបនធូមិ/អនុងបបនធូមិ

ជមួយងបជពលរដ�កនុងធូមិអំពីគេងមង 

 េង�ពីមនករពិ�ក�ពិេងគះេយបល់រ�ងងបបនធូមិ/អនុងបបនធូមិ  និង

អនកពិេងគះេយបល់ដូចជ តំ�ងងក�មហុ៊ន  ឬ�ជញ ធរពក់ព័នធ  គឺមនករពិ�ក�

គន រ�ងងបបនធូមិជមួយងបជពលរដ�េនកនុងធូមិែដរ េ�យកនុងេនះមនងបបន

ធូមិ/អនុងបបនធូមិចំនួន៧៧% បនេរ�បចំករងបជំុពិ�ក�េនកនុងធូមិជមួយងបជ

ពលរដ�អំពីគេងមង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេងកម២ េហយករពិ�ក�

េនះគឺជេពលែដលអនកធូមិបនទទួលដំណឹងថមនគេងមង�ងសង់ េហយជែជក

គន ពីផលប៉ះពល់បង� ញពីករងព�យបរមភ និងរកដំេ�ះ��យជសំណូមពរ និង

ពិ�ក�គន អំពីសំណងៃនផលប៉ះពល់ែតងបបនធូមិចំនួន២៣%េទ�ត មិនទន់បន

េធ�ករពិ�ក�េនេឡយេទ។ អ�ីែដល�ក់មិនសូវមន�ពងបងកតីគឺមនងបបនធូមិ

មន ក់  កនុងចំេ�មងបបនធូមិទំងអស់បនបេង�បថ  មនករណីមួយបនេកតេឡង 

«ករពិ�ក�សួរងបជពលរដ�ថយល់ងពមេ�យេធ�ទំនប់ ឬក៏អត់ (ងបបនធូមិ
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ពិ�ក�ជមួយ�បជពលរដ�កនុងភូមិបនទ ប់ពី�បជំុ និងបនដំណឹងពី�ក�មហុ៊ន)។ �បជ

ពលរដ�បនផ�ិតេមៃដកំុេ�យ�ងសង់ទំនប់ (�បធនភូមិជអនក�បមូលេមៃដ�បជ

ពលរដ�េទេ�យ�ក�មហុ៊នេដមបីបញជ ក់ថមិនយល់�ពម) ែតេគ(�ក�មហុ៊ន) ែបរជថ

�បជពលរដ�បនផ�ិតេមៃដេ�យេធ�ទំនប់េទវញិ »។ 

 
២. ផលបះ៉ពល�់������ 

២.១. ករយល់ដឹងរបស់�បជពលរដ�អំពីផលប៉ះពល់ៃនគេ�មង  

ជធមម�  គេ�មងអភិវ��ន៍េហ�� រចនសមព័នធនីមួយ�េជ�សមិនផុតពីករ

បងកផលប៉ះពល់ដល់�បជពលរដ�កនុងតំបន់  និងបរ�ិថ នធមមជតិតិច  �េ�ចន�ម

លកខណៈ  និងទំហំគេ�មង  បុ៉ែន��ក៏បនផ�ល់មកវញិនូវផល�បេ�ជន៍េ�ចនដល់

�បជពលរដ�ទូេទសងគមជតិ និងេសដ�កិចចស�មប់�បេទសទំងមូលផងែដរ។ 60 

ទនទឹមនឹងេនះ�បជពលរដ� ក៏ដូចជ�ជញ ធរមូល�� នទំងអស់សុទធែតបនដឹងថ 

គេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេនះ នឹងមនផលប៉ះពល់ដល់�បជពលរដ�កនុង

ភូមិ និងតំបន់ែដលពួកេគកំពុងរស់េន។ �បជពលរដ�ទំង�យយល់ថ េបមនករ

�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  �នឹងមនផលប៉ះពល់ដល់មុខរបរ 

រកសីុ ដីែ�សចំករដំ�ំ�ំដុះ សត�ចិញច ឹម ករេន�ទ  ផទះសំែបង ភូមិកំេណ តែដល

ធ� ប់�បកបរបរចិញច ឹមជីវតិ�ប�ំៃថង និងបរ�ិថ ន េ�យ�រែតនឹងមនទឹកលិច 

«�ប៉ះពល់ដូចជទឹកលិចផទះសំែបង ដីែ�សចំករ បរ�ិថ ន ៃ�ពេ� សត�ៃ�ព�ត�វលិច

ទឹកងប់អស់ េហយ�ងេ�កមទំនប់គម នទឹក េហយ�តីក៏េឡងមកមិនរចួ ដូេចនះ�េធ�

េ�យខ�ត់�តី និងបត់បង់ជំរក�តី» ។ 
 

២.២. ផលប៉ះពល់ចំេពះេហ�� រចនសមព័នធកនុងភូមិ 

េ�ង�មេសចក�ីជូនដំណឹងរបស់�ជរ�� ភិបល េលខ ៣១  សជណ.កបច 

 ឆន ំ២០១១ ែដលបនបង� ញ�មរយៈវធិនករបនធូរបនថយករប៉ះពល់េលបរ�ិថ ន 

                                                            
60 �ជរ�� ភិបលកមពុជ េលខៈ ៣១.សជណ.កបច ឆន ំ២០១១ 

 
 

ពក់ព័នធអំពីគេងមង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេងកម២។  ករពិេងគះ

េយបល់អំពីគេងមង�សង់េនះមនខ�ឹម�រថ   «នឹងមនគេងមង�ងសង់

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេងកម២ េកតេឡង  េហយនឹងមនករផ�ល់សំណងសម

រមយវញិ  េបសិនជមនផលប៉ះពល់ ែតមិនទន់ចបស់ថសំណងេនះែបប�េនះ

េទ»។ េបេទះជមនងបបនធូមិ/អនុងបបនធូមិេលសពីពក់ក�� ល បនចូលរមួ

កនុងករពិ�ក�ពិេងគះេយបល់ក៏ពិតែមន  បុ៉ែន�េនះមិន�ចកំណត់ថ  ជករ

ពិ�ក�ពិេងគះេយបល់ជ�បរណ�េនះេឡយ  េងពះមនែតងបបនធូមិ/អនុ

ងបបនធូមិែដលបនចូលរមួចំែណក �ងបជពលរដ�ែដលរងផលប៉ះពល់មិនបន

ចូលរមួកនុងករពិ�ក�េនះេទ។  មយ៉ងេទ�ត ករពិេងគះេយបល់េនះក៏មិនទន់បន

ផ�ល់ព័ត៌មនេ�យបនជក់�ក់�ចទុកចិត�បន  ឬទុក�កសេ�យងបបនធូមិ/

អនុងបបនធូមិកនុងករសេងមចថ យល់ងពម ឬមិនយល់ងពមចំេពះគេងមងេន

េឡយេទេ�យងគន់ែតផ�ល់ជដំណឹងអំពីគេងមងបុ៉េ�� ះ។ 
 

១.៤.៣.ករពិេងគះេយបល់រ�ងងបបនធូមិ/អនុងបបនធូមិ

ជមួយងបជពលរដ�កនុងធូមិអំពីគេងមង 

 េង�ពីមនករពិ�ក�ពិេងគះេយបល់រ�ងងបបនធូមិ/អនុងបបនធូមិ  និង

អនកពិេងគះេយបល់ដូចជ តំ�ងងក�មហុ៊ន  ឬ�ជញ ធរពក់ព័នធ  គឺមនករពិ�ក�

គន រ�ងងបបនធូមិជមួយងបជពលរដ�េនកនុងធូមិែដរ េ�យកនុងេនះមនងបបន

ធូមិ/អនុងបបនធូមិចំនួន៧៧% បនេរ�បចំករងបជំុពិ�ក�េនកនុងធូមិជមួយងបជ

ពលរដ�អំពីគេងមង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេងកម២ េហយករពិ�ក�

េនះគឺជេពលែដលអនកធូមិបនទទួលដំណឹងថមនគេងមង�ងសង់ េហយជែជក

គន ពីផលប៉ះពល់បង� ញពីករងព�យបរមភ និងរកដំេ�ះ��យជសំណូមពរ និង

ពិ�ក�គន អំពីសំណងៃនផលប៉ះពល់ែតងបបនធូមិចំនួន២៣%េទ�ត មិនទន់បន

េធ�ករពិ�ក�េនេឡយេទ។ អ�ីែដល�ក់មិនសូវមន�ពងបងកតីគឺមនងបបនធូមិ

មន ក់  កនុងចំេ�មងបបនធូមិទំងអស់បនបេង�បថ  មនករណីមួយបនេកតេឡង 

«ករពិ�ក�សួរងបជពលរដ�ថយល់ងពមេ�យេធ�ទំនប់ ឬក៏អត់ (ងបបនធូមិ
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

មុខរបរនិង�បក់ចំណូលរបស់�បជពលរដ�។ ផលប៉ះពល់ចំេពះមុខរបរ  និងកររក

�បក់ចំណូលេនះរមួមន ៧២% យល់ថ�នឹងេធ�េ�យទឹកលិចែ�សចំករ គម ន 

កែន�ង�ំដុះ លិចដំ�ំ�ំដុះ៤៥% យល់ថ�នឹងេធ�េ�យខតបង់�បក់ចំណូល 

គម នកែន�ង�បកបមុខរបរ ឬេធ�េ�យជីវភពកន់ែតថយចុះ៤២% យល់ថ�នឹងេធ� 

េ�យទិននផលៃនករេន�ទធ� ក់ចុះ ឬរក�តីមិនបន២០% យល់ថ�នឹងេធ�េ�យ 

ទឹកលិចៃ�ពមិន�ចចូលៃ�ពរកអនុផលៃ�ពេ�៩% យល់ថ�នឹងេធ�េ�យករ 

ចិញច ឹមសត�ពិបក ឬមិន�ចចិញច ឹមសត� (�ជ�ក េគ �កបី...) បនេ�យ�រនឹងមន

ទឹកលិច និងមនមួយចំនួនតូចបុ៉េ�� ះ ១.២% និយយថគេ�មងេនះនឹងមិនមន 

ផលប៉ះពល់ដល់មុខរបររបស់ពួកេគេទ។ គួរបញជ ក់ថ មុខរបរេធ�ែ�សចំករ �ំ

ដំ�ំ ចិញច ឹមសត� រកអនុផលៃ�ពេ�  ជពិេសសរបរេន�ទមិន�តឹមែតេដរតួនទី 

យ៉ងសំខន់កនុងករផគត់ផគង់េសដ�កិចច�គ��រេនះេទ បុ៉ែន��ែថមទំងជ�បភព��រ

�បចំៃថងរបស់�បជពលរដ�េទ�តផង  «ខញុំបរមភដីែ�សចំករ ដីភូមិ និងដំ�ំរបស់ខញុំជ

េ�ចន េ�ពះខ� ចទឹកលិច េនះ�គ��រខញុំគម នអ�ីជទីពឹងេទ»។ 

ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នបនបង� ញថេ��ពីករបត់បង់ៃ�ពេ� 

និងដីកសិកមម គេ�មងនឹងបងកជឧបសគគមួយែដលកត់បនថយទិននផល�តីេនកនុង

ទេន�ទំងពីរ។  ដូេចនះ េសចក�ី�ព�យបរមភរបស់�បជពលរដ�អំពីករបត់បង់មុខរបរ

�បក់ចំណូល   និងផល�បេយជន៍ពីធនធនៃ�ពេ� និងទេន�ស�មប់ជីវភព�បចំ

ៃថង ក៏ជអ�ីែដលបនេលកេឡងកនុងរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 

េពញេលញែដរ។ 
 

 

២.៤. ផលប៉ះពល់ចំេពះករអប់ររំបស់កុមរ 

ករអប់រេំនែតជវស័ិយឈនមុខកនុងករអភិវ��ន៍ធនធនមនុស� និងេនែត

ចំបច់ស�មប់�បជពលរដ��គប់របូ ពិេសសកុមរែដលេនតំបន់ជនបទ�បេទស 

កមពុជ។ �បជពលរដ��បមណ៩៩% និង�ជញ ធរភូមិ�បមណ៩២% េនតំបន់េគល

េ�មនករ�ព�យបរមភជខ� ំង ចំេពះផលប៉ះពល់េទេលវស័ិយអប់ររំបស់កុមរ

 
 

និងសងគមថ នឹងមនទឹកលិចេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ដល់អង់ែតនទូរគមនគមន៍

ចំនួន៣ សំណង់����ស�ចំនួន១ អណ�ូ ងសនប់ៃដចំនួន៣៨ និងេហ�� រចន 

សមព័នធ��រណ� ដូចជផ�ូវលំ�បែវង៧៤គីឡូែម៉�ត ផ�ូវជតិ�បែវង៩.៤គីឡូែម៉�ត 

និង�ព នចំនួន២៤៦ែម៉�តផងែដរ។  េ�យែឡក�មករប�ជ ក់ពី�បជពលរដ�េន

តំបន់េ�លេ��ទ ល់  ពួកេគមនករ�ព�យបរមភថករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីនឹង

�ត�វប៉ះពល់ដល់េហ�� រចនសមព័នធសំខន់ៗេនកនុងភូមិ ដូចជ��េរ�ន វត���ម 

ផ�ូវថនល់ មណ� លសុខភព�ព ន  ៃ�ព�រក�/អនក�/កែន�ងែសនេ�ពន អណ�ូ ងទឹក 

��ង�ក�ស�វសហគមន៍ និង���ំុជេដម។ (សូមេមល��ងទី២៩) 
 

��ងទី២៩- ផលប៉ះពល់ចំេពះេហ�� រចនសមព័នធកនុងភូមិ 

េហ�� រចនសមព័នធ ចំនួន ភគរយ 

��េរ�ន ២៨៧ ៣៣.៧ 

វត���ម ២៨៣ ៣៣.២ 

ផ�ូវ ១៧១ ២០.១ 

មណ� លសុខភព ៧២ ៨.៥ 

�ព ន ១៥ ១.៨ 

អណ�ូ ង ១០ ១.២ 

���ំុ ៧ ០.៨ 

ៃ�ព�រក�/អនក�/ែសនេ�ពន  ៥ ០.៦ 

��ង�ក�ស�វសហគមន៍  ១ ០.១ 

មិនប៉ះពល់ ១ ០.១ 

សរបុ ៨៥២ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

២.៣. ផលប៉ះពល់ចំេពះមុខរបរ និងកររក�បក់ចំណូល 

េសទែត១០០% ៃន�បជពលរដ�ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�បននិយយ

ថ ករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ នឹងបងកឲយមនផលប៉ះពល់ដល់ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

មុខរបរនិង�បក់ចំណូលរបស់�បជពលរដ�។ ផលប៉ះពល់ចំេពះមុខរបរ  និងកររក

�បក់ចំណូលេនះរមួមន ៧២% យល់ថ�នឹងេធ�េ�យទឹកលិចែ�សចំករ គម ន 

កែន�ង�ំដុះ លិចដំ�ំ�ំដុះ៤៥% យល់ថ�នឹងេធ�េ�យខតបង់�បក់ចំណូល 

គម នកែន�ង�បកបមុខរបរ ឬេធ�េ�យជីវភពកន់ែតថយចុះ៤២% យល់ថ�នឹងេធ� 

េ�យទិននផលៃនករេន�ទធ� ក់ចុះ ឬរក�តីមិនបន២០% យល់ថ�នឹងេធ�េ�យ 

ទឹកលិចៃ�ពមិន�ចចូលៃ�ពរកអនុផលៃ�ពេ�៩% យល់ថ�នឹងេធ�េ�យករ 

ចិញច ឹមសត�ពិបក ឬមិន�ចចិញច ឹមសត� (�ជ�ក េគ �កបី...) បនេ�យ�រនឹងមន

ទឹកលិច និងមនមួយចំនួនតូចបុ៉េ�� ះ ១.២% និយយថគេ�មងេនះនឹងមិនមន 

ផលប៉ះពល់ដល់មុខរបររបស់ពួកេគេទ។ គួរបញជ ក់ថ មុខរបរេធ�ែ�សចំករ �ំ

ដំ�ំ ចិញច ឹមសត� រកអនុផលៃ�ពេ�  ជពិេសសរបរេន�ទមិន�តឹមែតេដរតួនទី 

យ៉ងសំខន់កនុងករផគត់ផគង់េសដ�កិចច�គ��រេនះេទ បុ៉ែន��ែថមទំងជ�បភព��រ

�បចំៃថងរបស់�បជពលរដ�េទ�តផង  «ខញុំបរមភដីែ�សចំករ ដីភូមិ និងដំ�ំរបស់ខញុំជ

េ�ចន េ�ពះខ� ចទឹកលិច េនះ�គ��រខញុំគម នអ�ីជទីពឹងេទ»។ 

ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នបនបង� ញថេ��ពីករបត់បង់ៃ�ពេ� 

និងដីកសិកមម គេ�មងនឹងបងកជឧបសគគមួយែដលកត់បនថយទិននផល�តីេនកនុង

ទេន�ទំងពីរ។  ដូេចនះ េសចក�ី�ព�យបរមភរបស់�បជពលរដ�អំពីករបត់បង់មុខរបរ

�បក់ចំណូល   និងផល�បេយជន៍ពីធនធនៃ�ពេ� និងទេន�ស�មប់ជីវភព�បចំ

ៃថង ក៏ជអ�ីែដលបនេលកេឡងកនុងរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 

េពញេលញែដរ។ 
 

 

២.៤. ផលប៉ះពល់ចំេពះករអប់ររំបស់កុមរ 

ករអប់រេំនែតជវស័ិយឈនមុខកនុងករអភិវ��ន៍ធនធនមនុស� និងេនែត

ចំបច់ស�មប់�បជពលរដ��គប់របូ ពិេសសកុមរែដលេនតំបន់ជនបទ�បេទស 

កមពុជ។ �បជពលរដ��បមណ៩៩% និង�ជញ ធរភូមិ�បមណ៩២% េនតំបន់េគល

េ�មនករ�ព�យបរមភជខ� ំង ចំេពះផលប៉ះពល់េទេលវស័ិយអប់ររំបស់កុមរ

 
 

និងសងគមថ នឹងមនទឹកលិចេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ដល់អង់ែតនទូរគមនគមន៍

ចំនួន៣ សំណង់����ស�ចំនួន១ អណ�ូ ងសនប់ៃដចំនួន៣៨ និងេហ�� រចន 

សមព័នធ��រណ� ដូចជផ�ូវលំ�បែវង៧៤គីឡូែម៉�ត ផ�ូវជតិ�បែវង៩.៤គីឡូែម៉�ត 

និង�ព នចំនួន២៤៦ែម៉�តផងែដរ។  េ�យែឡក�មករប�ជ ក់ពី�បជពលរដ�េន

តំបន់េ�លេ��ទ ល់  ពួកេគមនករ�ព�យបរមភថករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីនឹង

�ត�វប៉ះពល់ដល់េហ�� រចនសមព័នធសំខន់ៗេនកនុងភូមិ ដូចជ��េរ�ន វត���ម 

ផ�ូវថនល់ មណ� លសុខភព�ព ន  ៃ�ព�រក�/អនក�/កែន�ងែសនេ�ពន អណ�ូ ងទឹក 

��ង�ក�ស�វសហគមន៍ និង���ំុជេដម។ (សូមេមល��ងទី២៩) 
 

��ងទី២៩- ផលប៉ះពល់ចំេពះេហ�� រចនសមព័នធកនុងភូមិ 

េហ�� រចនសមព័នធ ចំនួន ភគរយ 

��េរ�ន ២៨៧ ៣៣.៧ 

វត���ម ២៨៣ ៣៣.២ 

ផ�ូវ ១៧១ ២០.១ 

មណ� លសុខភព ៧២ ៨.៥ 

�ព ន ១៥ ១.៨ 

អណ�ូ ង ១០ ១.២ 

���ំុ ៧ ០.៨ 

ៃ�ព�រក�/អនក�/ែសនេ�ពន  ៥ ០.៦ 

��ង�ក�ស�វសហគមន៍  ១ ០.១ 

មិនប៉ះពល់ ១ ០.១ 

សរបុ ៨៥២ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 

 

២.៣. ផលប៉ះពល់ចំេពះមុខរបរ និងកររក�បក់ចំណូល 

េសទែត១០០% ៃន�បជពលរដ�ែដលបនចូលរមួកនុងករសិក�បននិយយ

ថ ករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ នឹងបងកឲយមនផលប៉ះពល់ដល់ 
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ករ�ំងទីលំេនថមី�ចមនកែន�ងេគរពបូជដូចកែន�ងចស់ ឬអត់។ គួរបញជ ក់ថ 

�បជពលរដ�ែដលជជនជតិេដមភគតិច គឺជ�ក�មែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ

ជមួយ�សន និងវបបធម៌របស់ខ�ួន  ជពិេសសករេគរពបូជ ឬែសនេ�ពន 

េផ�ង�េនតំបន់ៃ�ពជក់�ក់ ដូេចនះ��ចនឹងេធ�េ�យពួកេគជួបករលំបក និង

បត់បង់ជំេន�េផ�ង�ខ�ះ�បសិនេបមនករ�ំងទីលំេនថមី  «េ�ពះេនកែន�ងេនះ

េយងមនវត� ៃ�ព�រក� ែតេពលេយងផ� ស់ទីេទេនកែន�ងថមីពិតជគម នវត�  េហយ

ៃ�ព�រក�ពិតជរកមិនបនខ� ចអនក�េធ�េ�យេឺ»  «ប៉ះពល់ដល់អនក�លិច ខទម

អនក� ដីកប់េខម ច េខម ចែដលកប់េហយមិន�ចរះុេរ បនេទ»។ 

ផទុយេទវ�ិ�បជពលរដ�ែដលគិតថ នឹងមិនមនផលប៉ះពល់ដល់�សន 

�បៃពណីេផ�ង�របស់ពួកេគេ�យ�រែតេ�ះជពួកេគេទរស់េនកែន�ង�ក៏�ច

េគរព�សន�បៃពណីបនែដរ េ�យមិនមនអ�ីជបញ� េចទេនះេទ។  
 

២.៦. ផលប៉ះពល់ចំេពះៃ�ពេេ និងសត�ៃ�ព 

ៃ�ពេេនិងសត�ៃ�ពគឺជ�ប�ពចំណូល  ឬជ�ប�ព��រមួយែផនកស�មប់

ជីវភព�បជពលរដ�េនតំបន់េគលេ�ៃនករសិក�  េ�យ�រែតជីវភពពួកេគេន

ែតពឹង��ស័យផលពីៃ�ពេេ និងសត�ៃ�ពជទំ�ប់រហូតដល់សព�ៃថង ពិេសសគឺជន

ជតិេដមភគតិច។  ករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីនឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ 

ដល់សត�ៃ�ព និងៃ�ពេេេ�យ�រែតទឹកនឹងជន់េឡងលិចៃ�ពេេ  េធ�េ�យៃ�ព

េេរលួយងប់អស់ែលងមនេេេ�ប�បស់េទ�ត។  មយ៉ងវ�ិេទ�ត  ករបត់បង់

ៃ�ពេេមនន័យថបត់បង់សត�ៃ�ព  េ�ពះសត�ៃ�ពមិន�ចរស់េនបនេ�យគម ន

ៃ�ពេេេឡយ  ដូេចនះ �នឹងេធ�េ�យសត�ៃ�ពបត់បង់ជំរក�ត�វរត់េទរស់េនកែន�ង

េផ�ងែដលផុតពីទឹកលិច ចំែណកសត�ខ�ះែដលមិន�ចរត់រចួនឹង�ត�វងប់ «បត់បង់

ៃ�ពេេេ�យ�រេគេូសឆយយកដីេធ�ទំនប់ ៃ�ពេេនឹង�ត�វលិចអស់ បត់បង់ 

ជំរកសត� សត�ខ�ះ �ច�� ប់»។ 

ផលប៉ះពល់េទេលៃ�ពេេ  និងជំរកសត�ៃ�ពជក�� គួរេ�យកត់សមគ ល់ 

េ�យ�រករបត់បង់ៃ�ពេេ និង ជ�មកសត�ៃ�ព�ប់ពន់ហិច�េ�យ�រ 

 
 

ពីេ�ពះករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ នឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះ 

ពល់ដល់ករទទួលបនករអប់ររំបស់កុមរកនុងសហគមន៍ េ�ពះទឹកនឹងេឡងលិច 

ដល់��េរ�ន និងភូមិ�ស�ក�បជពលរដ�ែដលេធ�េ�យកុមរមិន�ចេទ��

េរ�នបន េហយេបរង់ចំករក�ង��េរ�នថមី េនកែន�ង�ំងទីលំេនថមី េនះ�

�ត�វកររយៈេពលយូរ។ដូេចនះ កុមរនឹងខកខនេពលេវ�កនុងករេរ�នសូ�ត េលស

�យុចូលេរ�ន និងេបះបង់េចលករសិក�  «ប៉ះពល់េកមងមិនបនចូលេរ�នេទេប

ទឹកលិច�� េហយពួកេគគម នចំេណះដឹងកនុងខ�ួនេទៃថងអនគត»  «ទឹកលិច

��េកមងែលងបនេរ�ន េហយ�គ�ក៏គម ន ដូេចនះេកមង�ត�វឈប់េរ�ន។ ទ�មំែត�ង

សង់��េនកែន�ងថមីបន េកមងេលស�យុេរ�នេហយ ដូេចនះេកមង�ត�វឈប់េរ�ន»។ 
 

 

២.៥. ផលប៉ះពល់ចំេពះ�សន និង�បៃពណី 

�សន  និង�បៃពណីែដល�បជពលរដ�េនតំបន់េគលេ��បកន់ខជ ប់នឹង

មនករពិបកនឹងខកខនេ�ពះ�ជទំ�ប់កនុងជីវភពរស់េន�បចំៃថង  ក៏ដូចជ 

ទំ�ប់ជ�ក�មកនុងសហគមន៍។  ទនទឹមនឹងេនះ មន�បជពលរដ�ចំនួន៨០%  យល់ថ

ករេទេនកែន�ងថមីនឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ដល់ពិធី�សនននែដលពួកេគ

ែតងែត�បរពធ បុ៉ែន��បជពលរដ�២០%េផ�ងេទ�ត មិនគិតដូេចនះេទ។  �បករែដល 

�បជពលរដ�ភគេ�ចនយល់ថ នឹងមនផលប៉ះពល់ចំេពះ�សនរបស់ពួកេគ  

េ�យ�រែតកែន�ងេគរពបូជ�សន ែដលមនេនកែន�ងចស់�ត�វបត់បង់អស់ 

េហយករផ� ស់េទេនទី�ំងថមី�ត�វក�ងអ�ីៗថមីទំងអស់ រមួទំងវត���មផងែដរ។ 

ដូេចនះករ�ងសង់វត�ថមីនឹង�ត�វចំ�យេពលយូរេទ�ត េបសិនជទី��មនឹង�ត�វ

បន�ងសង់េឡងវញិ ែត�បសិនេបមិនមនករ�ងសង់វត���មជថមីេទ �បជ

ពលរដ�នឹងជួបករលំបកេ�យ�រែតវត�េផ�ងេន�ង យពីភូមិពិបកេធ�ដំេណ រ និង

មិន�ចជួបជំុគន ជ�ក�មសហគមន៍េធ�បុណ�ជ�បចំបន។  ចំែណកករេគរព

�បៃពណីែសនេ�ពន�ស�វដល់�រក�អនក� ជំេន�េលករេគរពខទមអនក� និងៃ�ព

�រក�របស់�បជពលរដ�ក៏នឹង�ត�វបត់បង់ េ�ពះ�បជពលរដ�ទំង�យមិនដឹងថ
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ករ�ំងទីលំេនថមី�ចមនកែន�ងេគរពបូជដូចកែន�ងចស់ ឬអត់។ គួរបញជ ក់ថ 

�បជពលរដ�ែដលជជនជតិេដមភគតិច គឺជ�ក�មែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ

ជមួយ�សន និងវបបធម៌របស់ខ�ួន  ជពិេសសករេគរពបូជ ឬែសនេ�ពន 

េផ�ង�េនតំបន់ៃ�ពជក់�ក់ ដូេចនះ��ចនឹងេធ�េ�យពួកេគជួបករលំបក និង

បត់បង់ជំេន�េផ�ង�ខ�ះ�បសិនេបមនករ�ំងទីលំេនថមី  «េ�ពះេនកែន�ងេនះ

េយងមនវត� ៃ�ព�រក� ែតេពលេយងផ� ស់ទីេទេនកែន�ងថមីពិតជគម នវត�  េហយ

ៃ�ព�រក�ពិតជរកមិនបនខ� ចអនក�េធ�េ�យេឺ»  «ប៉ះពល់ដល់អនក�លិច ខទម

អនក� ដីកប់េខម ច េខម ចែដលកប់េហយមិន�ចរះុេរ បនេទ»។ 

ផទុយេទវ�ិ�បជពលរដ�ែដលគិតថ នឹងមិនមនផលប៉ះពល់ដល់�សន 

�បៃពណីេផ�ង�របស់ពួកេគេ�យ�រែតេ�ះជពួកេគេទរស់េនកែន�ង�ក៏�ច

េគរព�សន�បៃពណីបនែដរ េ�យមិនមនអ�ីជបញ� េចទេនះេទ។  
 

២.៦. ផលប៉ះពល់ចំេពះៃ�ពេេ និងសត�ៃ�ព 

ៃ�ពេេនិងសត�ៃ�ពគឺជ�ប�ពចំណូល  ឬជ�ប�ព��រមួយែផនកស�មប់

ជីវភព�បជពលរដ�េនតំបន់េគលេ�ៃនករសិក�  េ�យ�រែតជីវភពពួកេគេន

ែតពឹង��ស័យផលពីៃ�ពេេ និងសត�ៃ�ពជទំ�ប់រហូតដល់សព�ៃថង ពិេសសគឺជន

ជតិេដមភគតិច។  ករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីនឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ 

ដល់សត�ៃ�ព និងៃ�ពេេេ�យ�រែតទឹកនឹងជន់េឡងលិចៃ�ពេេ  េធ�េ�យៃ�ព

េេរលួយងប់អស់ែលងមនេេេ�ប�បស់េទ�ត។  មយ៉ងវ�ិេទ�ត  ករបត់បង់

ៃ�ពេេមនន័យថបត់បង់សត�ៃ�ព  េ�ពះសត�ៃ�ពមិន�ចរស់េនបនេ�យគម ន

ៃ�ពេេេឡយ  ដូេចនះ �នឹងេធ�េ�យសត�ៃ�ពបត់បង់ជំរក�ត�វរត់េទរស់េនកែន�ង

េផ�ងែដលផុតពីទឹកលិច ចំែណកសត�ខ�ះែដលមិន�ចរត់រចួនឹង�ត�វងប់ «បត់បង់

ៃ�ពេេេ�យ�រេគេូសឆយយកដីេធ�ទំនប់ ៃ�ពេេនឹង�ត�វលិចអស់ បត់បង់ 

ជំរកសត� សត�ខ�ះ �ច�� ប់»។ 

ផលប៉ះពល់េទេលៃ�ពេេ  និងជំរកសត�ៃ�ពជក�� គួរេ�យកត់សមគ ល់ 

េ�យ�រករបត់បង់ៃ�ពេេ និង ជ�មកសត�ៃ�ព�ប់ពន់ហិច�េ�យ�រ 

 
 

ពីេ�ពះករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ នឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះ 

ពល់ដល់ករទទួលបនករអប់ររំបស់កុមរកនុងសហគមន៍ េ�ពះទឹកនឹងេឡងលិច 

ដល់��េរ�ន និងភូមិ�ស�ក�បជពលរដ�ែដលេធ�េ�យកុមរមិន�ចេទ��

េរ�នបន េហយេបរង់ចំករក�ង��េរ�នថមី េនកែន�ង�ំងទីលំេនថមី េនះ�

�ត�វកររយៈេពលយូរ។ដូេចនះ កុមរនឹងខកខនេពលេវ�កនុងករេរ�នសូ�ត េលស

�យុចូលេរ�ន និងេបះបង់េចលករសិក�  «ប៉ះពល់េកមងមិនបនចូលេរ�នេទេប

ទឹកលិច�� េហយពួកេគគម នចំេណះដឹងកនុងខ�ួនេទៃថងអនគត»  «ទឹកលិច

��េកមងែលងបនេរ�ន េហយ�គ�ក៏គម ន ដូេចនះេកមង�ត�វឈប់េរ�ន។ ទ�មំែត�ង

សង់��េនកែន�ងថមីបន េកមងេលស�យុេរ�នេហយ ដូេចនះេកមង�ត�វឈប់េរ�ន»។ 
 

 

២.៥. ផលប៉ះពល់ចំេពះ�សន និង�បៃពណី 

�សន  និង�បៃពណីែដល�បជពលរដ�េនតំបន់េគលេ��បកន់ខជ ប់នឹង

មនករពិបកនឹងខកខនេ�ពះ�ជទំ�ប់កនុងជីវភពរស់េន�បចំៃថង  ក៏ដូចជ 

ទំ�ប់ជ�ក�មកនុងសហគមន៍។  ទនទឹមនឹងេនះ មន�បជពលរដ�ចំនួន៨០%  យល់ថ

ករេទេនកែន�ងថមីនឹងេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ដល់ពិធី�សនននែដលពួកេគ

ែតងែត�បរពធ បុ៉ែន��បជពលរដ�២០%េផ�ងេទ�ត មិនគិតដូេចនះេទ។  �បករែដល 

�បជពលរដ�ភគេ�ចនយល់ថ នឹងមនផលប៉ះពល់ចំេពះ�សនរបស់ពួកេគ  

េ�យ�រែតកែន�ងេគរពបូជ�សន ែដលមនេនកែន�ងចស់�ត�វបត់បង់អស់ 

េហយករផ� ស់េទេនទី�ំងថមី�ត�វក�ងអ�ីៗថមីទំងអស់ រមួទំងវត���មផងែដរ។ 

ដូេចនះករ�ងសង់វត�ថមីនឹង�ត�វចំ�យេពលយូរេទ�ត េបសិនជទី��មនឹង�ត�វ

បន�ងសង់េឡងវញិ ែត�បសិនេបមិនមនករ�ងសង់វត���មជថមីេទ �បជ

ពលរដ�នឹងជួបករលំបកេ�យ�រែតវត�េផ�ងេន�ង យពីភូមិពិបកេធ�ដំេណ រ និង

មិន�ចជួបជំុគន ជ�ក�មសហគមន៍េធ�បុណ�ជ�បចំបន។  ចំែណកករេគរព

�បៃពណីែសនេ�ពន�ស�វដល់�រក�អនក� ជំេន�េលករេគរពខទមអនក� និងៃ�ព

�រក�របស់�បជពលរដ�ក៏នឹង�ត�វបត់បង់ េ�ពះ�បជពលរដ�ទំង�យមិនដឹងថ
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ហូររ�ត់េទបត់  ឬឧបករណ៍ខ�ះក៏�ច�ត�វទុកេចលេ�យមិន�ចេធ�ករេន�ទ

េទ�តបន  «ឧបករណ៍េន�ទដូចជមងសំ�ញ់  �ត�វខូចខត�ក់មិនបន�ត�វ 

រែហកេ�ពះទឹកខ� ំងេពកពំុមនកែន�ងេន�ទពិត�បកដ»  «គិត�ករេន�ទមិន

សូវបនេទ េ�ពះខ�ត់�តីេ�យ�រ�តី�េឡងមិនរចួពីទំនប់។  ឧបករណ៍េន�ទ 

�ត�វខតបង់ខូចខតអស់ ដូចជមង អួន �ត�វ�ច់រែហកេ�ពះទឹកធំេពក»។ 

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�  នឹងប�� លេ�យមនទឹកជំនន់ជន់លិច

ៃ�ពេ�នន  ែដលប�� លេ�យបត់បង់ធនធនកបូនែដលមិន�ចេកតេឡង 

វញិ និងទឹកមនករែ�ប�ប�លែដលេធ�េ�យប៉ះពល់ដល់របរេន�ទ។ 62  �បេ�ទ�តី

បំ�ស់ទីមួយចំនួនដូចជ �តី�ចែកង �តីប៉េសអីុ �តីឆពិន �តីប៉�៉  �តីប៉�៉មុខពីរ  និង

�តីផក គរ មិន�ចេធ�ច�ចរេទែផនកខងេលទេន�កនុងកំឡុងែខឧសភ-មិថុន  និង

ច�ចរេទែខ�ទឹកខងេ�កមេ�ព ះេទទេន�េមគងគចេន� ះពីែខតុ�-ធនូ និងមនករបត់ 

បង់ធងន់ធងរនូវជីវចំរះុេផ�ង�េទ�តផង។ 63   ផលប៉ះពល់ជអវជិជមនចំេពះផលិតផល

�តីមិន�តឹមែតចំេពះតំបន់គេ�មងេនះេទ  បុ៉ែន��នឹងប�� លេ�យមនផលប៉ះ

ពល់ដល់ផលិតផល�តីេនកនុង�បេទសកមពុជទំងមូលនិង�បេទសជិតខងផងែដរ។ 

  មយ៉ងេទ�តរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ក៏មិនបនេលកេឡង

េ�ចនអំពីផលប៉ះពល់ចំេពះមចឆ េនែខ�ទឹកខងេ�កម និងមិនបនប៉ន់�បមណពី

តៃម�ៃនផលប៉ះពល់ចំេពះសហគមន៍ ែដលេនែខ�ទឹកខងេ�កមជមួយនឹងខទង់ 

ចំ�យចំេពះសំណងៃនសហគមន៍ទំងេនះ ែដលជអនកែដលនឹង�ត�វរងេ��ះ 

េ�យករកត់បនថយទិននផល�តី។64 

 

 

                                                            
62 http://www.internationalrivers.org/resources/stop‐plans‐to‐construct‐the‐lower‐sesan‐2‐

hydropower‐project‐3681 (Searched website on Aug 14, 2012) 
63 ករអនុវត��បេសរបំផុតកនុងករផ�ល់សំណង និងករ�ំងទីលំេនថមីស�មប់ទំនប់ខន តធំៈ ករណីសិក�ៃនែផនករ

គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�។ (Ian G. Baird, Ph.D, 2009) 
64 Understanding New Threats and Challenges from Hydro Power Development to Biodiversity 
and Community Rights in 3S River Basin. (Mark Grimsditch, April 2012)  

 
 

គេ�មង។  ែផ�ក�មករគិតគូរជទឹក�បក់ពីករបត់បង់ៃ�ពេ�  គឺ២.��នដុ��  

�េមរកិកនុងមួយឆន ំ  ជតៃម�និរន�រភព�មធមមជតិរបស់ៃ�ពេ�  និង០.�៩�ន 

ដុ�� �េមរកិកនុងមួយឆន ំ  ជតៃម�បនពីអនុផលៃ�ពេ�កនុងមួយឆន ំ។  តួេលខេនះ 

មិន�ប់បញចូ លតំបន់ៃ�ពេ�ែដលនឹង�ត�វលិចលង់េនកនុងៃ�ពសមបទន  និងដីសមប

ទនរបស់�ក�មហុ៊នែដលមនអជញ ប័ណ�រចួេនះេទ។61  
 

២.៧. ផលប៉ះពល់ចំេពះទេន� �តី ករេន�ទ និងឧបករណ៍េន�ទ 

គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  គឺជគេ�មង�រអីគគិសនីមួយែដលមន

ទំនប់ទប់ទឹកេនខងេ�កមចំណុច�បសព�រ�ងទេន�េស�ន និងទេន�ែ�សពកកនុង

�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង។ គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេនះ នឹង�ត�វេ�ប�បស់ទឹក

ពីទេន�ទំងពីរេដមបីផលិតថមពល  េហយ�ក៏នឹងផ�ល់នូវផលប៉ះពល់ចំេពះទេន� 

និងជីវចំរះុេនកនុងទេន�ផងែដរ។ ផលប៉ះពល់មន ដូចជកមពស់ទឹកនឹងេកនេឡង 

ខ� ំងេនកនុងតំបន់�ងស�ុកទឹកលិចៃ�ពេ� និងកកសំណល់េផ�ង�ពីករ�ងសង់

ទំនប់េធ�េ�យគុណភពទឹកមនភពកខ�ក់ល�ក់ មនជតិគីមី និងជតិពុល ដូេចនះ 

 �បជពលរដ�នឹងមិន�ចេ�ប�បស់ទឹកទេន�បន «ទឹកទេន�មនករែ�ប�ប�លេទជ

ល�ក់�ចមនេមេ�គេ�ចនេធ�េ�យេ�ប�បស់េទេកតជមងឺ �បជពលរដ�មិន�ចេ�ប

�បស់បន�តីថយចុះ»។ មយ៉ងវញិេទ�ត  ទឹកនឹងេឡងខ� ំងនំេ�យ�បជពលរដ�ជួប

ករលំបក េ�យមិន�ចកំណត់ទី�ំងស�មប់ករេន�ទបន េហយ�តីនឹងមិន

�ច�� ស់ទី ឬែហលេឡងពីេ�កមទំនប់បនែដលជេហតុេធ�េ�យ�តីែលងសំបូរ  ឬ

�តីគម នកែន�ងពងបនេទ�ត «...បត់បង់ជំរក�តីពង  �តីមួយចំនួនមិន�ចេឡងមក

ពងកូនបន  នំេ�យ�មនចំនួនថយចុះ» ចំែណកសត�ខយង េខច  �គំ រកុខជតិ�ម

ដងទេន� និងជីវៈចំរះុេផ�ង�េទ�តែដលមនកនុងទេន�នឹង�ត�វបត់បង់ែដរ។ េពលែដល 

�តីមិនសូវសំបូរ  ��ចេធ�េ�យទិននផលៃនករេន�ទមនករ�� ក់ចុះ  េហយ

ឧបករណ៍េន�ទេផ�ង� ដូចជមង  សំ�ញ់ជេដម�ត�វខូចខតេ�យ�រទឹក

                                                            
61 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ កនុងេខត�សទឹង

ែ�តង ែខធនូ២០០៩ (PECC-1) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ហូររ�ត់េទបត់  ឬឧបករណ៍ខ�ះក៏�ច�ត�វទុកេចលេ�យមិន�ចេធ�ករេន�ទ

េទ�តបន  «ឧបករណ៍េន�ទដូចជមងសំ�ញ់  �ត�វខូចខត�ក់មិនបន�ត�វ 

រែហកេ�ពះទឹកខ� ំងេពកពំុមនកែន�ងេន�ទពិត�បកដ»  «គិត�ករេន�ទមិន

សូវបនេទ េ�ពះខ�ត់�តីេ�យ�រ�តី�េឡងមិនរចួពីទំនប់។  ឧបករណ៍េន�ទ 

�ត�វខតបង់ខូចខតអស់ ដូចជមង អួន �ត�វ�ច់រែហកេ�ពះទឹកធំេពក»។ 

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�  នឹងប�� លេ�យមនទឹកជំនន់ជន់លិច

ៃ�ពេ�នន  ែដលប�� លេ�យបត់បង់ធនធនកបូនែដលមិន�ចេកតេឡង 

វញិ និងទឹកមនករែ�ប�ប�លែដលេធ�េ�យប៉ះពល់ដល់របរេន�ទ។ 62  �បេ�ទ�តី

បំ�ស់ទីមួយចំនួនដូចជ �តី�ចែកង �តីប៉េសអីុ �តីឆពិន �តីប៉�៉  �តីប៉�៉មុខពីរ  និង

�តីផក គរ មិន�ចេធ�ច�ចរេទែផនកខងេលទេន�កនុងកំឡុងែខឧសភ-មិថុន  និង

ច�ចរេទែខ�ទឹកខងេ�កមេ�ព ះេទទេន�េមគងគចេន� ះពីែខតុ�-ធនូ និងមនករបត់ 

បង់ធងន់ធងរនូវជីវចំរះុេផ�ង�េទ�តផង។ 63   ផលប៉ះពល់ជអវជិជមនចំេពះផលិតផល

�តីមិន�តឹមែតចំេពះតំបន់គេ�មងេនះេទ  បុ៉ែន��នឹងប�� លេ�យមនផលប៉ះ

ពល់ដល់ផលិតផល�តីេនកនុង�បេទសកមពុជទំងមូលនិង�បេទសជិតខងផងែដរ។ 

  មយ៉ងេទ�តរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ក៏មិនបនេលកេឡង

េ�ចនអំពីផលប៉ះពល់ចំេពះមចឆ េនែខ�ទឹកខងេ�កម និងមិនបនប៉ន់�បមណពី

តៃម�ៃនផលប៉ះពល់ចំេពះសហគមន៍ ែដលេនែខ�ទឹកខងេ�កមជមួយនឹងខទង់ 

ចំ�យចំេពះសំណងៃនសហគមន៍ទំងេនះ ែដលជអនកែដលនឹង�ត�វរងេ��ះ 

េ�យករកត់បនថយទិននផល�តី។64 

 

 

                                                            
62 http://www.internationalrivers.org/resources/stop‐plans‐to‐construct‐the‐lower‐sesan‐2‐

hydropower‐project‐3681 (Searched website on Aug 14, 2012) 
63 ករអនុវត��បេសរបំផុតកនុងករផ�ល់សំណង និងករ�ំងទីលំេនថមីស�មប់ទំនប់ខន តធំៈ ករណីសិក�ៃនែផនករ

គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�។ (Ian G. Baird, Ph.D, 2009) 
64 Understanding New Threats and Challenges from Hydro Power Development to Biodiversity 
and Community Rights in 3S River Basin. (Mark Grimsditch, April 2012)  

 
 

គេ�មង។  ែផ�ក�មករគិតគូរជទឹក�បក់ពីករបត់បង់ៃ�ពេ�  គឺ២.��នដុ��  

�េមរកិកនុងមួយឆន ំ  ជតៃម�និរន�រភព�មធមមជតិរបស់ៃ�ពេ�  និង០.�៩�ន 

ដុ�� �េមរកិកនុងមួយឆន ំ  ជតៃម�បនពីអនុផលៃ�ពេ�កនុងមួយឆន ំ។  តួេលខេនះ 

មិន�ប់បញចូ លតំបន់ៃ�ពេ�ែដលនឹង�ត�វលិចលង់េនកនុងៃ�ពសមបទន  និងដីសមប

ទនរបស់�ក�មហុ៊នែដលមនអជញ ប័ណ�រចួេនះេទ។61  
 

២.៧. ផលប៉ះពល់ចំេពះទេន� �តី ករេន�ទ និងឧបករណ៍េន�ទ 

គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២  គឺជគេ�មង�រអីគគិសនីមួយែដលមន

ទំនប់ទប់ទឹកេនខងេ�កមចំណុច�បសព�រ�ងទេន�េស�ន និងទេន�ែ�សពកកនុង

�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង។ គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេនះ នឹង�ត�វេ�ប�បស់ទឹក

ពីទេន�ទំងពីរេដមបីផលិតថមពល  េហយ�ក៏នឹងផ�ល់នូវផលប៉ះពល់ចំេពះទេន� 

និងជីវចំរះុេនកនុងទេន�ផងែដរ។ ផលប៉ះពល់មន ដូចជកមពស់ទឹកនឹងេកនេឡង 

ខ� ំងេនកនុងតំបន់�ងស�ុកទឹកលិចៃ�ពេ� និងកកសំណល់េផ�ង�ពីករ�ងសង់

ទំនប់េធ�េ�យគុណភពទឹកមនភពកខ�ក់ល�ក់ មនជតិគីមី និងជតិពុល ដូេចនះ 

 �បជពលរដ�នឹងមិន�ចេ�ប�បស់ទឹកទេន�បន «ទឹកទេន�មនករែ�ប�ប�លេទជ

ល�ក់�ចមនេមេ�គេ�ចនេធ�េ�យេ�ប�បស់េទេកតជមងឺ �បជពលរដ�មិន�ចេ�ប

�បស់បន�តីថយចុះ»។ មយ៉ងវញិេទ�ត  ទឹកនឹងេឡងខ� ំងនំេ�យ�បជពលរដ�ជួប

ករលំបក េ�យមិន�ចកំណត់ទី�ំងស�មប់ករេន�ទបន េហយ�តីនឹងមិន

�ច�� ស់ទី ឬែហលេឡងពីេ�កមទំនប់បនែដលជេហតុេធ�េ�យ�តីែលងសំបូរ  ឬ

�តីគម នកែន�ងពងបនេទ�ត «...បត់បង់ជំរក�តីពង  �តីមួយចំនួនមិន�ចេឡងមក

ពងកូនបន  នំេ�យ�មនចំនួនថយចុះ» ចំែណកសត�ខយង េខច  �គំ រកុខជតិ�ម

ដងទេន� និងជីវៈចំរះុេផ�ង�េទ�តែដលមនកនុងទេន�នឹង�ត�វបត់បង់ែដរ។ េពលែដល 

�តីមិនសូវសំបូរ  ��ចេធ�េ�យទិននផលៃនករេន�ទមនករ�� ក់ចុះ  េហយ

ឧបករណ៍េន�ទេផ�ង� ដូចជមង  សំ�ញ់ជេដម�ត�វខូចខតេ�យ�រទឹក

                                                            
61 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ កនុងេខត�សទឹង

ែ�តង ែខធនូ២០០៩ (PECC-1) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ប៉ះពល់។ ចំែណកឯឃំុែ�សអ�ងគង កនុង�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី គឺ�បជពលរដ�ទំង

អស់មិនបនឮពីករ�ំងទីលំេនថមីេទ។  (សូមេមល��ងទី៣០) 

�ប�នភូមិ ឬអនុ�ប�នភូមិចំនួន៦៩% បនដឹងព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេន

ថមី ែត៣១%មិនបនដឹងព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមីេទ។  ពួកគត់បនដឹងព័ត៌មន 

�មរយ�ដូចជ ៤១%ដឹងពី�ជញ ធរកនុង�ស�កដូចជេមឃំុ អភិបល�ស�ក/េខត� ២៩%

ដឹងពី�មប�� អងគករនន២៤%   ដឹងពីតំ�ង�ក�មហុ៊ន�ងសង់របស់េវ�ត

�ម និង៦%បនដឹងពីពក�ចរចម��មតៗគន ។ 
 

��ងទី៣០- �បភពព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

�បភពព័ត៌មន ចំនួន ភគរយ 

�ជញ ធរមូល�� ន (�ប�នភូមិ េមឃំុ អភិបល�ស�ក/េខត�) ១១៧ ៤៥.២ 

ពក�ចរចម��ម (ឮតៗគន ) ៦៥ ២៥.១ 

អនកតំ�ង�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម ៤៦ ១៧.៨ 

អងគករមិនែមនរ�� ភិបល ៣១ ១២ 

សរបុ ២៥៩ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

៣.២. ព័ត៌មនែដលទទួលបនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

�បជពលរដ�ែដលបនដឹងថនឹងមនកររះុេរ លំេនេទេនទី�ំងថមី  �គន់ែត

ជករឮតៗគន េ�យមិនមនព័ត៌មនពិត�បកដបញជ ក់ថ ករ�ំងទីលំេនថមីជផ�ូវ

ករយ៉ង�េនះេនេឡយេទ។ 

�បជពលរដ�មន ក់មកពីភូមិភ�ុកបញជ ក់ថ គត់បនដឹងព័ត៌មន�នករ�ំង 

ទីលំេនថមី បនទ ប់ពីបនចូលរមួសិកខ ��មួយេនស�� គេសកុង��   េខត�សទឹង

ែ�តង(មិនចំេពលេវ�) េហយគត់�ត�វបនេគ�បប់ថនឹងមន�បជពលរដ�ចំនួន

១៦�គ��រ �ត�វជេម��សេចញេទឃំុែ�សគរ ែដលមនចមង យ៣០គីឡូែម៉�តពីភូមិ

ែដលេគរស់េន ឬក៏�ត�វជេម��សេទភូមិកបលរមស(៤០គមពីភូមិ)េពលេគ�ងសង់

ទំនប់។ �បជពលរដ�មន ក់េទ�តែដលមកពី�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី វញិនិយយថ  

 
 

២.៨. ផលប៉ះពល់ចំេពះដីធ�ី និងដំ�ំេផ�ងង 

�មរយ�របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញែដលបន

ទទួល�គ ល់េ�យ�កសួងបរ�ិថ នបនបង� ញថ  �មរយ�កំពស់ទឹក៧៥ម  �ង 

ស�ុកទឹកនឹង�ត�វលិចលង់េទេលៃផទដីេ�ប�បស់សរបុ៣០៥២៥ហិច�  ែដលកនុងេនះ

រមួមនដីៃ�ពេឈ២៨៩៦៩ហិច� ៃផទដីកសិកមម១២៩០ហិច�  និងៃ�ពេលបះនិង

�លេ�ម ២៦៦ហិច� េនកនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង។  េលសពីេនះគេ�មង 

នឹងមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់ករអភិវ��កសិកមម  ពិេសសផលិតកមម�ស�វ 

េហយគេ�មងក៏ប៉ះពល់ផងែដរេទេលដំ�ំមួយចំនួនដូចជ េពត  សែណ� ក 

�� យចនទី  និងេឈហូបែផ�េផ�ងងជេ�ចនមុខេទ�ត។65 

�មរយ�ករសិក�ជក់ែស�ង  �បជពលរដ�េនជនបទេសទរែតទំងអស់រស់

េនពឹង��ស័យេលករេធ�ែ�សចំករ  និងករ�ំដំ�ំេឈហូបែផ�េនកនុងភូមិ  ែតេប

មនករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីនឹងេធ�េ�យមនទឹកលិចភូមិ  េធ�េ�យខូចខត

ផទះសំែបង ដី�ំដំ�ំ ែ�សចំករ បែន�បងក   ផលដំ�ំ�ំដុះសព��គប់ពិេសសដំ�ំ

ហូបែផ�ដូចជ�� យ ដូង �ក�ច ជេដម ែដលមិន�ច�បមូលផលបនេទ�ត  េហយក៏

ជដំ�ំែដល�ត�វកររយ�េពល�ំដុះនិងែថរទំយូរ  «...ដំ�ំងប់អស់េ�យ�រ

ទឹកលិច េហយដីខញុំក៏�ត�វបត់បង់អស់េបេគេធ�ទំនប់ពិតែមន ខញុំបត់េដមដូង �ស�វែ�ស 

ជពិេសសដំ�ំហូបែផ��គប់�បេភទ»។ 

 
៣. ���ងំទីលំេនថមី  

៣.១. �បភពព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

�មរយ�ករសិក�េនះ ករផ�ល់ព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី�ក់មិនទន់

មនភពចបស់�ស់េនេឡយ េ�យ�រែតមន�បជពលរដ�ចំនួន៥៩% បុ៉េ�� ះ

ែដលធ� ប់បនឮថនឹងមនករ�ំងទីលំេនថមីស�មប់ភូមិ ែដល�ត�វទទួលរងផល 

                                                            
65 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ កនុងេខត�សទឹង
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ប៉ះពល់។ ចំែណកឯឃំុែ�សអ�ងគង កនុង�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី គឺ�បជពលរដ�ទំង

អស់មិនបនឮពីករ�ំងទីលំេនថមីេទ។  (សូមេមល��ងទី៣០) 

�ប�នភូមិ ឬអនុ�ប�នភូមិចំនួន៦៩% បនដឹងព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេន

ថមី ែត៣១%មិនបនដឹងព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមីេទ។  ពួកគត់បនដឹងព័ត៌មន 

�មរយ�ដូចជ ៤១%ដឹងពី�ជញ ធរកនុង�ស�កដូចជេមឃំុ អភិបល�ស�ក/េខត� ២៩%

ដឹងពី�មប�� អងគករនន២៤%   ដឹងពីតំ�ង�ក�មហុ៊ន�ងសង់របស់េវ�ត

�ម និង៦%បនដឹងពីពក�ចរចម��មតៗគន ។ 
 

��ងទី៣០- �បភពព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

�បភពព័ត៌មន ចំនួន ភគរយ 

�ជញ ធរមូល�� ន (�ប�នភូមិ េមឃំុ អភិបល�ស�ក/េខត�) ១១៧ ៤៥.២ 

ពក�ចរចម��ម (ឮតៗគន ) ៦៥ ២៥.១ 

អនកតំ�ង�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម ៤៦ ១៧.៨ 

អងគករមិនែមនរ�� ភិបល ៣១ ១២ 

សរបុ ២៥៩ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

៣.២. ព័ត៌មនែដលទទួលបនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

�បជពលរដ�ែដលបនដឹងថនឹងមនកររះុេរ លំេនេទេនទី�ំងថមី  �គន់ែត

ជករឮតៗគន េ�យមិនមនព័ត៌មនពិត�បកដបញជ ក់ថ ករ�ំងទីលំេនថមីជផ�ូវ

ករយ៉ង�េនះេនេឡយេទ។ 

�បជពលរដ�មន ក់មកពីភូមិភ�ុកបញជ ក់ថ គត់បនដឹងព័ត៌មន�នករ�ំង 

ទីលំេនថមី បនទ ប់ពីបនចូលរមួសិកខ ��មួយេនស�� គេសកុង��   េខត�សទឹង

ែ�តង(មិនចំេពលេវ�) េហយគត់�ត�វបនេគ�បប់ថនឹងមន�បជពលរដ�ចំនួន

១៦�គ��រ �ត�វជេម��សេចញេទឃំុែ�សគរ ែដលមនចមង យ៣០គីឡូែម៉�តពីភូមិ

ែដលេគរស់េន ឬក៏�ត�វជេម��សេទភូមិកបលរមស(៤០គមពីភូមិ)េពលេគ�ងសង់

ទំនប់។ �បជពលរដ�មន ក់េទ�តែដលមកពី�ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី វញិនិយយថ  

 
 

២.៨. ផលប៉ះពល់ចំេពះដីធ�ី និងដំ�ំេផ�ងង 

�មរយ�របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញែដលបន

ទទួល�គ ល់េ�យ�កសួងបរ�ិថ នបនបង� ញថ  �មរយ�កំពស់ទឹក៧៥ម  �ង 

ស�ុកទឹកនឹង�ត�វលិចលង់េទេលៃផទដីេ�ប�បស់សរបុ៣០៥២៥ហិច�  ែដលកនុងេនះ

រមួមនដីៃ�ពេឈ២៨៩៦៩ហិច� ៃផទដីកសិកមម១២៩០ហិច�  និងៃ�ពេលបះនិង

�លេ�ម ២៦៦ហិច� េនកនុង�ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង។  េលសពីេនះគេ�មង 

នឹងមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់ករអភិវ��កសិកមម  ពិេសសផលិតកមម�ស�វ 

េហយគេ�មងក៏ប៉ះពល់ផងែដរេទេលដំ�ំមួយចំនួនដូចជ េពត  សែណ� ក 

�� យចនទី  និងេឈហូបែផ�េផ�ងងជេ�ចនមុខេទ�ត។65 

�មរយ�ករសិក�ជក់ែស�ង  �បជពលរដ�េនជនបទេសទរែតទំងអស់រស់

េនពឹង��ស័យេលករេធ�ែ�សចំករ  និងករ�ំដំ�ំេឈហូបែផ�េនកនុងភូមិ  ែតេប

មនករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីនឹងេធ�េ�យមនទឹកលិចភូមិ  េធ�េ�យខូចខត

ផទះសំែបង ដី�ំដំ�ំ ែ�សចំករ បែន�បងក   ផលដំ�ំ�ំដុះសព��គប់ពិេសសដំ�ំ

ហូបែផ�ដូចជ�� យ ដូង �ក�ច ជេដម ែដលមិន�ច�បមូលផលបនេទ�ត  េហយក៏

ជដំ�ំែដល�ត�វកររយ�េពល�ំដុះនិងែថរទំយូរ  «...ដំ�ំងប់អស់េ�យ�រ

ទឹកលិច េហយដីខញុំក៏�ត�វបត់បង់អស់េបេគេធ�ទំនប់ពិតែមន ខញុំបត់េដមដូង �ស�វែ�ស 

ជពិេសសដំ�ំហូបែផ��គប់�បេភទ»។ 

 
៣. ���ងំទីលំេនថមី  

៣.១. �បភពព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

�មរយ�ករសិក�េនះ ករផ�ល់ព័ត៌មនអំពីករ�ំងទីលំេនថមី�ក់មិនទន់

មនភពចបស់�ស់េនេឡយ េ�យ�រែតមន�បជពលរដ�ចំនួន៥៩% បុ៉េ�� ះ

ែដលធ� ប់បនឮថនឹងមនករ�ំងទីលំេនថមីស�មប់ភូមិ ែដល�ត�វទទួលរងផល 

                                                            
65 របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ គេ�មង�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ កនុងេខត�សទឹង
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

�បជពលរដ�ចំនួន៣៥%បុ៉េ�� ះ ែដលបននិយយថមនករពិ�ក�ពិេ�គះ

េយបល់អំពីករ�ំងទីលំេនថមី ចំែណក២៤%េទ�តប�ជ ក់ថ មិនទន់មនករ

ពិ�ក�ពិេ�គះេយបល់ជមួយ�បជពលរដ�េនកនុងភូមិេនេឡយេទ។  

កនុងចំេ�ម�បជពលរដ� ែដលបនដឹងពីទី�ំងស�មប់ផ� ស់ទីចំនួន២៧% 

បនេ�យដឹងថជមធយមទី�ំងថមីមនចមង យ១៣,២៧០ែម៉�ត ១៣គីឡូ 

ែម៉�ត  េ�យកនុងេនះចមង យជិតបំផុតតិចជង១គីឡូែម៉�ត  និងចមង យឆង យបំផុត

េលសពី៣០គីឡូែម៉�ត។ ពួកេគបនបែនថមថ ពួកេគមិនេពញចិត�ចំេពះទី�ំងថមី

េនះេទ  ពីេ�ពះពួកេគេពញចិត�នឹងរស់េនកែន�ងចស់េ�យ�រមនផទះ និងដំ�ំ 

េផ�ង� ចំែណកេពលេទេនកែន�ងថមី គម នទឹកេ�ប�បស់/មិនសំបូរទឹកេ�ប�បស់/

�បភពទឹកេនឆង យ គម នដំ�ំ�ំដុះ េឈហូបែផ� �ែ�សចំករ��ប់ េហយដីមិន

មនជីជតិ �ំដំ�ំមិនបនល� និងមិនដឹងជ�បកបមុខរបរអ�ី «េ�ពះេពញចិត�នឹង

រស់េនកែន�ងចស់ េ�ពះមនផទះ ដំ�ំ និងដីែ�ស��ប់»។  �ប�នភូមិ និងអនុ

�ប�នភូមិក៏បនយល់�សបចំេពះចេម�យរបស់�បជពលរដ� ែដលមិនេពញចិត�ទី

�ំងបំរងុថមីេនះែដរ។ 
 

៣.៤. ទស�ននចំេពះករ�ំងទីលំេនថមី 

�មរយនករពិ�ក�ជ�ក�មេន�មភូមិចំនួន៥ កនុងចំេ�មភូមិទំងអស់ ក៏

ដូចជ�បជពលរដ�ែដល�ត�វបនសមភ សន៍�មផទះគឺ�បជពលរដ�យល់េឃញថ មិន

ចង់មនករ�ំងទីលំេនថមីេនះេទ ពីេ�ពះេគគិតថករេទេនកែន�ងថមីនឹងជួបករ

លំបកេ�យ�រែតមិនទន់�ំុនឹងទឹកដីថមី និងគម នអ�ីទំងអស់  ទំ��ំំដំ�ំហូប

ែផ�  និងេរ�បចំផទះសំែបង ដីែ�សចំករបនវញិ គឺ�ត�វករចំ�យេពលយូរ  ែតេបេន

កែន�ងចស់េគមនផទះ ដីែ�ស ដំ�ំហូបែផ� និង �ទពយសម�ត�ិេផ�ង�  �មន�ព

ងយ�ស�លកនុងកររស់េន។  មួយវញិេទ�ត  �បជពលរដ�មួយចំនួនកនុងករពិ�ក�

�ក�មបនបង� ញថពួកេគមិន�បឆំងនឹងករអភិវ��ន៍េនះេទ ែត�ត�វផ�ល់សំណងនូវ

អ�ី ែដលពួកេគបត់បង់េ�យបនដូចេដម។  េហយេហ�� រចនសមព័នធេនភូមិថមីក៏�ត�វ

�ងសង់េឡងវញិែដរ េទបពួកេគ�ពមចកេចញ។ �បជពលរដ��បមណជ២�% 

 
 

«ស�មប់�ស�កកូនមំុ មន៣ឃំុមិនមនគេ�មងេ�យេចញេទ េបមនទឹកលិចខូច

�តេ�យ�រទំនប់ក៏េគគម នេគលករណ៍សងែដរ។ មនែតឃំុែ�សគរកបល

រមស ��ត និង ែ�ស�មី  (េខត�សទឹងែ�តង) េទបេគឲយេចញ»។ 

�មរយ�ករបញជ ក់ពី�បជពលរដ�េនភូមិខ�ច់ថមីកនុងករពិភក��ក�ម បន 

េ�យដឹងថ ទី�ំងបំរងុថមីគឺេនទួលរនទះ ែដលមនចមង យ៧គីឡូែម៉�តពីភូមិចស់ 

េហយពួកេគដឹងព័ត៌មនេនះពី�ប�នភូមិ េមឃំុ និងអងគករេសប៉។   
 

៣.៣. ករពិភក�ពិេ�គះេេបល់អំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

�មរយ�អជញ ធរភូមិ�គប់ភូមិទំងអស់  បនបញជ ក់ថមិនទន់មនតំ�ង 

�ក�មហុ៊ន  ឬ�ថ ប័ន�មកេធ�ករពិភក�ពិេ�គះេេបល់ជមួយ�បជពលរដ�កនុង 

ភូមិរបស់ខ�ួនអំពីករ�ំងទីលំេនថមីេនេឡយេទ។ បុ៉ែន�កនុងចំេ�ម�ប�នភូមិ ឬអនុ 

�ប�នភូមិទំង៦៩% ែដលបនដឹងព័ត៌មនទក់ទងនឹងករ�ំងទីលំេនថមី  កនុងេនះ

មន�ប�នភូមិ ឬអនុ�ប�នភូមិចំនួន៣៥%  បន�ប�ំុពិ�ក��មួយ�ប�ពលរ��
កនុងភូមិអំពីករ�ំងទីលំេនថមី បុ៉ែន�មិនទន់ដឹងចបស់ពីទី�ំងពិត�បកដេទ «�គន់

ែតឮថមនករ�ំងទីលំេនថមីេ�យឆន ំ២០១១ េរ �បជជនេចញពីភូមិែ�សពក ឆន ំ

២០១២េរ �បជជនេចញពីភូមិែ�ស�សណុក និងកបលរមស និងឆន ំ២០១៣ េរ �បជ

ជនេចញពីភូមិ�កបី�ជ�ំ បុ៉ែន�មិនទន់ដឹងេទកែន�ង�េ�យចបស់�ស់េទ»។ 
ព័ត៌មនអំពីករពិេ���េ�បល់��មប់ករ�ំងទីលំេនថមី �ត�វបនបញជ ក់បែនថមពី
ករពិ�ក��ក�មថ �ប�ពលរ��ពំុទន់បនទទួលករពិ�ក�ពិេ���េ�បល់�
មួយអំពីករ�ំងទីលំេនថមីេនេឡយេទ េលកែលងែតេនភូមិខ�ច់ថមីែដលមនករ

ពិភក�ពិេ�គះេេបល់រ�ងអជញ ធរភូមិ  និង�បជពលរដ�កនុងភូមិ  េ�យករ

ពិភក�េនះនិេយថ ករ�ងសង់ទំនប់�នឹង�ត�វេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ដល់

ផទះសំែបង�បជពលរដ�  ដូេចនះេគេ�យ�បជពលរដ�េរ ទីលំេនេទេនទួលរនទះ ែត�

�គន់ែតជគេ�មងមិនទន់ពិត�បដកេនេឡយេទ។   

េប�មព័ត៌មនពី�បជពលរដ��គ��រេគេ�វញិេឃញថ កនុងចំេ�ម�បជ

ពលរដ�ជងពក់ក�� ល(៥៩%) ែដលបនដឹង ឬឮថនឹងមនករប�ូរទី�ំងថមីមន
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

�បជពលរដ�ចំនួន៣៥%បុ៉េ�� ះ ែដលបននិយយថមនករពិ�ក�ពិេ�គះ

េយបល់អំពីករ�ំងទីលំេនថមី ចំែណក២៤%េទ�តប�ជ ក់ថ មិនទន់មនករ

ពិ�ក�ពិេ�គះេយបល់ជមួយ�បជពលរដ�េនកនុងភូមិេនេឡយេទ។  

កនុងចំេ�ម�បជពលរដ� ែដលបនដឹងពីទី�ំងស�មប់ផ� ស់ទីចំនួន២៧% 

បនេ�យដឹងថជមធយមទី�ំងថមីមនចមង យ១៣,២៧០ែម៉�ត ១៣គីឡូ 

ែម៉�ត  េ�យកនុងេនះចមង យជិតបំផុតតិចជង១គីឡូែម៉�ត  និងចមង យឆង យបំផុត

េលសពី៣០គីឡូែម៉�ត។ ពួកេគបនបែនថមថ ពួកេគមិនេពញចិត�ចំេពះទី�ំងថមី

េនះេទ  ពីេ�ពះពួកេគេពញចិត�នឹងរស់េនកែន�ងចស់េ�យ�រមនផទះ និងដំ�ំ 

េផ�ង� ចំែណកេពលេទេនកែន�ងថមី គម នទឹកេ�ប�បស់/មិនសំបូរទឹកេ�ប�បស់/

�បភពទឹកេនឆង យ គម នដំ�ំ�ំដុះ េឈហូបែផ� �ែ�សចំករ��ប់ េហយដីមិន

មនជីជតិ �ំដំ�ំមិនបនល� និងមិនដឹងជ�បកបមុខរបរអ�ី «េ�ពះេពញចិត�នឹង

រស់េនកែន�ងចស់ េ�ពះមនផទះ ដំ�ំ និងដីែ�ស��ប់»។  �ប�នភូមិ និងអនុ

�ប�នភូមិក៏បនយល់�សបចំេពះចេម�យរបស់�បជពលរដ� ែដលមិនេពញចិត�ទី

�ំងបំរងុថមីេនះែដរ។ 
 

៣.៤. ទស�ននចំេពះករ�ំងទីលំេនថមី 

�មរយនករពិ�ក�ជ�ក�មេន�មភូមិចំនួន៥ កនុងចំេ�មភូមិទំងអស់ ក៏

ដូចជ�បជពលរដ�ែដល�ត�វបនសមភ សន៍�មផទះគឺ�បជពលរដ�យល់េឃញថ មិន

ចង់មនករ�ំងទីលំេនថមីេនះេទ ពីេ�ពះេគគិតថករេទេនកែន�ងថមីនឹងជួបករ

លំបកេ�យ�រែតមិនទន់�ំុនឹងទឹកដីថមី និងគម នអ�ីទំងអស់  ទំ��ំំដំ�ំហូប

ែផ�  និងេរ�បចំផទះសំែបង ដីែ�សចំករបនវញិ គឺ�ត�វករចំ�យេពលយូរ  ែតេបេន

កែន�ងចស់េគមនផទះ ដីែ�ស ដំ�ំហូបែផ� និង �ទពយសម�ត�ិេផ�ង�  �មន�ព

ងយ�ស�លកនុងកររស់េន។  មួយវញិេទ�ត  �បជពលរដ�មួយចំនួនកនុងករពិ�ក�

�ក�មបនបង� ញថពួកេគមិន�បឆំងនឹងករអភិវ��ន៍េនះេទ ែត�ត�វផ�ល់សំណងនូវ

អ�ី ែដលពួកេគបត់បង់េ�យបនដូចេដម។  េហយេហ�� រចនសមព័នធេនភូមិថមីក៏�ត�វ

�ងសង់េឡងវញិែដរ េទបពួកេគ�ពមចកេចញ។ �បជពលរដ��បមណជ២�% 

 
 

«ស�មប់�ស�កកូនមំុ មន៣ឃំុមិនមនគេ�មងេ�យេចញេទ េបមនទឹកលិចខូច

�តេ�យ�រទំនប់ក៏េគគម នេគលករណ៍សងែដរ។ មនែតឃំុែ�សគរកបល

រមស ��ត និង ែ�ស�មី  (េខត�សទឹងែ�តង) េទបេគឲយេចញ»។ 

�មរយ�ករបញជ ក់ពី�បជពលរដ�េនភូមិខ�ច់ថមីកនុងករពិភក��ក�ម បន 

េ�យដឹងថ ទី�ំងបំរងុថមីគឺេនទួលរនទះ ែដលមនចមង យ៧គីឡូែម៉�តពីភូមិចស់ 

េហយពួកេគដឹងព័ត៌មនេនះពី�ប�នភូមិ េមឃំុ និងអងគករេសប៉។   
 

៣.៣. ករពិភក�ពិេ�គះេេបល់អំពីករ�ំងទីលំេនថមី 

�មរយ�អជញ ធរភូមិ�គប់ភូមិទំងអស់  បនបញជ ក់ថមិនទន់មនតំ�ង 

�ក�មហុ៊ន  ឬ�ថ ប័ន�មកេធ�ករពិភក�ពិេ�គះេេបល់ជមួយ�បជពលរដ�កនុង 

ភូមិរបស់ខ�ួនអំពីករ�ំងទីលំេនថមីេនេឡយេទ។ បុ៉ែន�កនុងចំេ�ម�ប�នភូមិ ឬអនុ 

�ប�នភូមិទំង៦៩% ែដលបនដឹងព័ត៌មនទក់ទងនឹងករ�ំងទីលំេនថមី  កនុងេនះ

មន�ប�នភូមិ ឬអនុ�ប�នភូមិចំនួន៣៥%  បន�ប�ំុពិ�ក��មួយ�ប�ពលរ��
កនុងភូមិអំពីករ�ំងទីលំេនថមី បុ៉ែន�មិនទន់ដឹងចបស់ពីទី�ំងពិត�បកដេទ «�គន់

ែតឮថមនករ�ំងទីលំេនថមីេ�យឆន ំ២០១១ េរ �បជជនេចញពីភូមិែ�សពក ឆន ំ

២០១២េរ �បជជនេចញពីភូមិែ�ស�សណុក និងកបលរមស និងឆន ំ២០១៣ េរ �បជ

ជនេចញពីភូមិ�កបី�ជ�ំ បុ៉ែន�មិនទន់ដឹងេទកែន�ង�េ�យចបស់�ស់េទ»។ 
ព័ត៌មនអំពីករពិេ���េ�បល់��មប់ករ�ំងទីលំេនថមី �ត�វបនបញជ ក់បែនថមពី
ករពិ�ក��ក�មថ �ប�ពលរ��ពំុទន់បនទទួលករពិ�ក�ពិេ���េ�បល់�
មួយអំពីករ�ំងទីលំេនថមីេនេឡយេទ េលកែលងែតេនភូមិខ�ច់ថមីែដលមនករ

ពិភក�ពិេ�គះេេបល់រ�ងអជញ ធរភូមិ  និង�បជពលរដ�កនុងភូមិ  េ�យករ

ពិភក�េនះនិេយថ ករ�ងសង់ទំនប់�នឹង�ត�វេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ដល់

ផទះសំែបង�បជពលរដ�  ដូេចនះេគេ�យ�បជពលរដ�េរ ទីលំេនេទេនទួលរនទះ ែត�

�គន់ែតជគេ�មងមិនទន់ពិត�បដកេនេឡយេទ។   

េប�មព័ត៌មនពី�បជពលរដ��គ��រេគេ�វញិេឃញថ កនុងចំេ�ម�បជ

ពលរដ�ជងពក់ក�� ល(៥៩%) ែដលបនដឹង ឬឮថនឹងមនករប�ូរទី�ំងថមីមន
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�ចយល់�ពម�មត�ម�វករេនះេទ ខណៈេពលែដលអនកមិនទន់�ចសេ�មចចិត� 

បនមនចំនួន០.៦%។  ជករពិត េទះបីជ�បជពលរដ��គេ�ចនសេ�មចចិត�ថ 

យល់�ពម�មត�ម�វកររបស់�ជរ�� ភិបល �បសិនជមនករត�ម�វក៏ពិតែមន  បុ៉ែន�

មិនែមនជករេពញចិត�េទ គឺេដមបីបំេពញកតព�កិចចជ�បជពលរដ�េ��ះពួកេគ

យល់ថ ខ�ួន�ងជ�បជពលរដ�តូច�ច�ត�វ�� ប់�មករដឹកនំរបស់ថន ក់េល  មិន

�ចត�៉ �ប�ំងនឹងគេ�មងអភិវ��ន៍បនេទ។  េលសពីេនះ ពួកេគគម នជំេរ សេផ�ង

េទ�តេបអនកភូមិទំងអស់សុទធែត�ពមចកេចញេហយ  ពួកេគ�ត�វែតចកេចញែដរ 

េ��ះេបពួកេគមិនចកេចញក៏គង់នឹងមនទឹកជំនន់លិច មិន�ចបន�រស់េនបន។

�សបេទនឹងករយល់�ពម�ំងទីលំេនថមីេនះ�បជពលរដ��ត�វករេ�យមនករផ�ល់

សំណងសមរមយជមុនសិនេទប�ចចកេចញ  «នឹងសេ�មចថេទ  េបេគេ�យេទ

េហយេយង�ត�វែតេទេហយ ែតេទទំងបងខំ មិនចង់េទទល់ែតេ�ះ  ែតេបេន�ត�វ

ទឹកលិច�� ប់ េតេនយ៉ង�»។ េ�យែ�ក ចំេ�ះ�បជពលរដ�ែដលនិយយថ

ពួកេគនឹងមិនចកេចញពីភូមិកំេណ តេនះេទ េបេទះជរ�� ភិបលត�ម�វក៏េ�យ 

េ��ះែតភូមិកំេណ តែដលរស់េនបចចុបបននងយ�ស�លរស់េន ពួកេគមិនចង់ចក

េចញពីភូមិកំេណ តែដលមនផទះ ដំ�ំ  និងមុខរបរេ�សចេនះេទ េ��ះករេរ េទ

េនកែន�ងថមីមិនទន់មនអ�ីទំងអស់មិនងយ�ស�លរស់េន  «...េ��ះខញុំមិនចង់ចក

េចញពីផទះរបស់ខញុំ ខញុំ�� យផទះសែមបងរបស់ខញុំ �ទពយសមបត�ិ ដីធ�ី ដំ�ំហូបែផ� េបចង់

េទេនកែន�ងថមី�មនករពិបកខ� ំង�ស់» «ខញុំ�ច់ខតមិនេចញពីផទះរបស់ខញុំេទ 

េទះជ�� ប់ក៏េ�យ»។ (សូមេមល�កហ�ិកទី២០) 

េប�មព័ត៌មនែដលបនបញជ ក់ពី�ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិបនបង� ញ 

ថ ពួកេគចំនួន៦១.៥%  ែដលគិតថ�បជពលរដ�នឹង�ពមប�ូរទីលំេន េបសិនជរ��

ភិបលត�ម�វ  េ��ះមិន�ច�ប�ំងនឹងករអភិវ�� ែតេបមិនចកេចញក៏គង់មនទឹក

លិចេនមិនបន។  ផទុយេទវញិ �ប�នភូមិចំនួន៣៨.៥%េទ�តគិតថ  �បជពលរដ�

មិន�ពម�� ស់ប�ូរទីលំេនេទ  េបេទះជ�ជរ�� ភិបលត�ម�វក៏េ�យ េ��ះកែន�ងថមី

មិនមនអ�ីទំងអស់ េហយសំណងមិនដឹងជសមរមយស�មប់�បជពលរដ� ឬអត់។  
 

 
 

និយយថ  នឹងចកេចញ  ��ំងទីលំេនថមីេ�យ�រែតនឹងមនទឹកលិចលង់ដល់

ពួកេគ េបពួកេគមិនេចញក៏េនមិនេកតែដរ េ�ពះគម នជំេរ សេផ�ង «...មិន�ប�ំងេទ 

ែតមិនចង់ផ� ស់ទីលំេនេទបុ៉ែន�ចបប់អស�មិករណ៍ (ចបប់ដកហូត)េចញមកថ�ល់

ជន�មិន�ពម�បគល់ដីជូនរដ�  រដ�មនសិទធិរបឹអូសនិងយកមច ស់�ក់ពនធនគរ 

ដូេចនះេយងមិន�ច��ងំបនេទ  េធ�េ�យ�សប�មករអភិវ��របស់ថន ក់ដឹកនំ 

�ជរ�� ភិបលេយង»។ (សូមេមល��ងទី៣១) 

�មករបញជ ក់ពី�ប�នភូមិ/អនុ�ប�នភូមិទំងអស់ ក៏មិនខុសពី�បប

ពលរដ�ែដរ គឺពួកគត់បញជ ក់ថ�បបពលរដ�ភគេ�ចនមិនេពញចិត�នឹងទី�ំងថមីេទ

េ�យសំ�ងេលេហតុផលកែន�ងថមីមិនទន់មនអ�ីទំងអស់ ស�មប់ករក�ង

ជីវភពខណៈែដលកែន�ងចស់របស់េគគឺរស់េនបនសុខេហយ។ 
 

 ��ងទី៣១- ទ�����ំេពះទី�ំងបំរងុថមី 

ករយល់េឃញចំេពះទី�ំងបំរងុថមី ចំនួន ភគរយ 

មិនេពញចិត�េទរស់េនទី�ំងថមីេទ េ�ពះ�� ប់រស់េន 

កែន�ងចស់�យ�ស�លមនផទះ  ដំ�ំ មនមុខរបររកសីុ  
២១៦ ៦៩ 

មិនចង់េទេនកែន�ងថមីែតគម នជំេរ ស េបមិនេទទឹកនឹង 

លិច�� ប់ដូេចនះ�ត�វែតេរ េចញ 
៨៩ ២៨ 

េបេគ�ងសង់ទំនប់េ�យេរ េចញ�ត�វែតផ�ល់សំណង ៣ ១ 

មិនទន់ដឹងគិតយ៉ង� ៧ ២ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 
 

 

៣.៥. ករសេ�មចចិត�របស់�បបពលរដ��បសិនេបរ�� ភិបលតំរវូេ�យ

មនករ�ំងទីលំេនថមី 

�បសិនបមនករតំរវូពី�ជរ�� ភិបល េ�យ�បបពលរដ�ចកេចញពីភូមិ 

កំេណ តេទរស់េនទី�ំងថមីគឺ�បបពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៨៥.៤%  សេ�មចចិត�ថ

យល់�ពម�មតំរវូករេនះ ែត�បបពលរដ�មួយចំនួនតូចបុ៉េ�� ះេសមនឹង១៤%  មិន 
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�ចយល់�ពម�មត�ម�វករេនះេទ ខណៈេពលែដលអនកមិនទន់�ចសេ�មចចិត� 

បនមនចំនួន០.៦%។  ជករពិត េទះបីជ�បជពលរដ��គេ�ចនសេ�មចចិត�ថ 

យល់�ពម�មត�ម�វកររបស់�ជរ�� ភិបល �បសិនជមនករត�ម�វក៏ពិតែមន  បុ៉ែន�

មិនែមនជករេពញចិត�េទ គឺេដមបីបំេពញកតព�កិចចជ�បជពលរដ�េ��ះពួកេគ

យល់ថ ខ�ួន�ងជ�បជពលរដ�តូច�ច�ត�វ�� ប់�មករដឹកនំរបស់ថន ក់េល  មិន

�ចត�៉ �ប�ំងនឹងគេ�មងអភិវ��ន៍បនេទ។  េលសពីេនះ ពួកេគគម នជំេរ សេផ�ង

េទ�តេបអនកភូមិទំងអស់សុទធែត�ពមចកេចញេហយ  ពួកេគ�ត�វែតចកេចញែដរ 

េ��ះេបពួកេគមិនចកេចញក៏គង់នឹងមនទឹកជំនន់លិច មិន�ចបន�រស់េនបន។

�សបេទនឹងករយល់�ពម�ំងទីលំេនថមីេនះ�បជពលរដ��ត�វករេ�យមនករផ�ល់

សំណងសមរមយជមុនសិនេទប�ចចកេចញ  «នឹងសេ�មចថេទ  េបេគេ�យេទ

េហយេយង�ត�វែតេទេហយ ែតេទទំងបងខំ មិនចង់េទទល់ែតេ�ះ  ែតេបេន�ត�វ

ទឹកលិច�� ប់ េតេនយ៉ង�»។ េ�យែ�ក ចំេ�ះ�បជពលរដ�ែដលនិយយថ

ពួកេគនឹងមិនចកេចញពីភូមិកំេណ តេនះេទ េបេទះជរ�� ភិបលត�ម�វក៏េ�យ 

េ��ះែតភូមិកំេណ តែដលរស់េនបចចុបបននងយ�ស�លរស់េន ពួកេគមិនចង់ចក

េចញពីភូមិកំេណ តែដលមនផទះ ដំ�ំ  និងមុខរបរេ�សចេនះេទ េ��ះករេរ េទ

េនកែន�ងថមីមិនទន់មនអ�ីទំងអស់មិនងយ�ស�លរស់េន  «...េ��ះខញុំមិនចង់ចក

េចញពីផទះរបស់ខញុំ ខញុំ�� យផទះសែមបងរបស់ខញុំ �ទពយសមបត�ិ ដីធ�ី ដំ�ំហូបែផ� េបចង់

េទេនកែន�ងថមី�មនករពិបកខ� ំង�ស់» «ខញុំ�ច់ខតមិនេចញពីផទះរបស់ខញុំេទ 

េទះជ�� ប់ក៏េ�យ»។ (សូមេមល�កហ�ិកទី២០) 

េប�មព័ត៌មនែដលបនបញជ ក់ពី�ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិបនបង� ញ 

ថ ពួកេគចំនួន៦១.៥%  ែដលគិតថ�បជពលរដ�នឹង�ពមប�ូរទីលំេន េបសិនជរ��

ភិបលត�ម�វ  េ��ះមិន�ច�ប�ំងនឹងករអភិវ�� ែតេបមិនចកេចញក៏គង់មនទឹក

លិចេនមិនបន។  ផទុយេទវញិ �ប�នភូមិចំនួន៣៨.៥%េទ�តគិតថ  �បជពលរដ�

មិន�ពម�� ស់ប�ូរទីលំេនេទ  េបេទះជ�ជរ�� ភិបលត�ម�វក៏េ�យ េ��ះកែន�ងថមី

មិនមនអ�ីទំងអស់ េហយសំណងមិនដឹងជសមរមយស�មប់�បជពលរដ� ឬអត់។  
 

 
 

និយយថ  នឹងចកេចញ  ��ំងទីលំេនថមីេ�យ�រែតនឹងមនទឹកលិចលង់ដល់

ពួកេគ េបពួកេគមិនេចញក៏េនមិនេកតែដរ េ�ពះគម នជំេរ សេផ�ង «...មិន�ប�ំងេទ 

ែតមិនចង់ផ� ស់ទីលំេនេទបុ៉ែន�ចបប់អស�មិករណ៍ (ចបប់ដកហូត)េចញមកថ�ល់

ជន�មិន�ពម�បគល់ដីជូនរដ�  រដ�មនសិទធិរបឹអូសនិងយកមច ស់�ក់ពនធនគរ 

ដូេចនះេយងមិន�ច��ងំបនេទ  េធ�េ�យ�សប�មករអភិវ��របស់ថន ក់ដឹកនំ 

�ជរ�� ភិបលេយង»។ (សូមេមល��ងទី៣១) 

�មករបញជ ក់ពី�ប�នភូមិ/អនុ�ប�នភូមិទំងអស់ ក៏មិនខុសពី�បប

ពលរដ�ែដរ គឺពួកគត់បញជ ក់ថ�បបពលរដ�ភគេ�ចនមិនេពញចិត�នឹងទី�ំងថមីេទ

េ�យសំ�ងេលេហតុផលកែន�ងថមីមិនទន់មនអ�ីទំងអស់ ស�មប់ករក�ង

ជីវភពខណៈែដលកែន�ងចស់របស់េគគឺរស់េនបនសុខេហយ។ 
 

 ��ងទី៣១- ទ�����ំេពះទី�ំងបំរងុថមី 

ករយល់េឃញចំេពះទី�ំងបំរងុថមី ចំនួន ភគរយ 

មិនេពញចិត�េទរស់េនទី�ំងថមីេទ េ�ពះ�� ប់រស់េន 

កែន�ងចស់�យ�ស�លមនផទះ  ដំ�ំ មនមុខរបររកសីុ  
២១៦ ៦៩ 

មិនចង់េទេនកែន�ងថមីែតគម នជំេរ ស េបមិនេទទឹកនឹង 

លិច�� ប់ដូេចនះ�ត�វែតេរ េចញ 
៨៩ ២៨ 

េបេគ�ងសង់ទំនប់េ�យេរ េចញ�ត�វែតផ�ល់សំណង ៣ ១ 

មិនទន់ដឹងគិតយ៉ង� ៧ ២ 

សរបុ ៣១៥ ១០០ 
 

 

៣.៥. ករសេ�មចចិត�របស់�បបពលរដ��បសិនេបរ�� ភិបលតំរវូេ�យ

មនករ�ំងទីលំេនថមី 

�បសិនបមនករតំរវូពី�ជរ�� ភិបល េ�យ�បបពលរដ�ចកេចញពីភូមិ 

កំេណ តេទរស់េនទី�ំងថមីគឺ�បបពលរដ�ភគេ�ចនេសមនឹង៨៥.៤%  សេ�មចចិត�ថ

យល់�ពម�មតំរវូករេនះ ែត�បបពលរដ�មួយចំនួនតូចបុ៉េ�� ះេសមនឹង១៤%  មិន 
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ព
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66 

ែ�ត

ថ�នឹងយ៉ងដូ

មនភព�បេស

បន េហយនិ

ដលយល់ថជី

បកបមុខរបរប

កហ�ិកទី២១- ក

 

៣.៧. ត

�បជពល

ពល់េ�យផទ ល

បែនថមពីេនះ 

មមនពនង កែវ

ស�មប់�បជព

ចនប�ង់គេ�ម

ទីកែន�ងធ� ប់រ

                          
របយករណ៍�យត

�តង ែខធនូ២០០៩ (P

ចេម�ច។ ផទុយពី

រជងមុន  េ

ងមិនមនទឹកល

វភពរបស់ខ�ួន

បនដែដលដូច

កររពឹំងទុកចំេ

តំរវូករសំខន់

លរដ��បែហល

ល់ េ�យក

�បជពលរដ�

វត ច�យ �គឹ

លរដ�ទំងេនះ

ង។ 66  �បជព

ស់េន េដម

                          
តៃម�េហតុប៉ះពល់ប

ECC-1) 

ពីចេម�យខងេ

េ�យ�រែតេ

លិចេទ�ត។ 

ននឹងេនែតដែដ

ពីមុន។ (សូមេ

េពះជីវភពេព

ន់េហយចំបច

ល៥០០០នក់ ឬ

ករលិចលង់ៃន�

ដ�េនកនុងតំបន់

គឹង  េ��  និង

ជបញ� ចំបង

ពលរដ�បង� ញ

មបីេទ�ំងទីលំ

     
បរ�ិថ នេពញេលញ

៣%
១

៨៩%

៧%

ល�បជពលរ

ពលេទកែន�ង

ចំែណក��បជ

ដល េ�យ

មល�កហ�ិកទី

ពល�ំងទីលំេន

ច់ស�មប់ករ

ឬជង១០០០�គ

�ងស�ុកជមួយ

គេ�មងភគេ�

ងែខមរ�វ។  ដូ

ងែដល�ត�វពិច

ពីត�ម�វករជេ

លេនថមីេនកែន�

គេ�មង�រអីគគិសនី

%

%

ដ�៣%  គិតថ

ងថមីេគនឹងេនែត

ជពលរដ�ចំនួន

យ�រែតេគនឹ

ទី២១) 

នថមី 

រ�ំងទីលំេន

គ��រ  នឹង�

យនឹងកំពស់ទឹ

�ចនជ�ក�មជន

ដូេចនះ  ករផ� ស

ចរ�នូវករេរ�

េ�ចនស�មប់ក

�ងមួយេផ�ងេទ

េស�នេ�កម២ កន

ជីវភពនឹង�ប

ជីវភពនឹងេន

ជីវភពនឹងអន់

មិនដឹង/មិ�ច

ថជីវភពនឹង

ត�ច�ំ�ំ 

ន១%បុ៉េ�� ះ

ងេនែត�ច

 

ថមី 

�ត�វរងផលប៉ះ 

ក៧៥ែម៉�ត។ 

នជតិេផ�ង� 

ស់ប�ូរទីលំេន

�បចំ និងករ

ករចកេចញ

ទ�ត។ ករ

កនុងេខត�សទឹង

េសរជងមុន

នដែដល

ន់ជងមុន

ច�ម នបន

 

�ក

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ពួ

ែដ

ក

ចំ

ដូ

រប

េន

ដី

ចំ

មួ

សី

យ

�ប

ក

កហ�ិកទី២០-ក

េ

៣.៦. ក

�បជពល

កេគនឹងអន់ជ

ដលមិនទន់ម

ករេពលេវ�យ

ចណូល មិន�

េចនះេធ�េ�យប

បរេនកែន�ងច

ន�ទេដមបជីី

ដីែ�ស កែន�ងេន

ចំ�យេពលយ

មយចំនួនតូច 

សីុ និងកប់គស

យល់ថ ករេទ

បជពលរដ�ចំនួ

កែន�ងថមីេ�យ�

៨៥%

១៤%
១%

ច

េទ

មិ

ករសំេរចចិត�រប

េ�យ�ំងទីលំ

កររពឹំងទុកចំេ

លរដ�ភគេ�ចន

ជងមុន �បសិន

មនផទះ  ដំ�ំ

យូរ េហយក

�ចរក�តីបន

ប៉ះពល់ដល់ជី

ចស់ េពលេនក

ជីវភព េបេ

ន�ទេន�

យូរេដមបីេរ�បច

យល់ថខ�ួនម

ស់ដីចំករេនក

ទេនកែន�ងថមីនឹ

នួន៧%  េឆ�យ

�រែតពួកេគមិ

ចស/បទ

ទ

នដឹង

បស់�បជពល

លំេនថមី 

េពះជីវភពេ

នរហូតដល់៨៩

េបប�ូរេទរស់េ

េផ�ង�  ទំ��ំ

កែន�ងថមីគឺជកែ

   ពំុមនទឹក

វភព  «ជីវភ

កែន�ងចស់�ប

េទេនកែន�ងថមី

��ចេធ�បនដូ

ចំកែន�ងថមីេទ�ត

មនវយ័កន់ែត

កែន�ងថមីេនះេទ

នងេធ�េ�យម

យថមិនដឹង  ឬម

មិនទន់បនេទ

លរដ��បសិនជម

ពល�ំងទីលំ

៩% បនប៉ន់�ប

នកែន�ងថមី ពីេ

�ចក�ងកែន�

ែន�ងែដលគម ន

កេ�ប�បស់�គប

ភពកន់ែតថយ

បជពលរដ�ភគ

ថមីមិនទន់ដឹង�ប

ដចកែន�ងចស់ឬ

ត»។  មយ៉ងវញិ

តចស់េហយគម

។ អនកផ�ល់

នជមងឺឈឺថក ត់

មិន�ច�ម នប

ទេឃញកែន�ង

មនករតំរវូពីរ�

លេនថមី 

�បមណថ 

េ�ពះទី�ំងថមី 

ន�ងេនថមីបនដូ

មុខរបររកសីុ 

ប់�គន់/�បភព

យចុះេ�យ�

គេ�ចនេធ�ែ�សច

�បកបរបរអ�ីបន

សឬអត់ ជ

ញេទ�ត  មន

គម នកំ�ំងេទ

លចេម�យមួយចំ

េកតេឡង។

បនពីជីវភព 

ថមី  ដូេចនះេគមិ

�� ភិបល 

ជីវភពរបស់ 

 គឺជកែន�ង

ដូចេដម  �ត�វ 

េដមបីបន

ទឹកេនឆង យ 

�របត់បង់មុខ

ចំករ និង

ន មិនដឹង

ជពិេសស�ត�វ

�បជពលរដ�

�បកបរបររក

នួនតូចេទ�ត

េ�យែឡក

េពលេទេន

មន�៊ន�ម ន 
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ែ�ត

ថ�នឹងយ៉ងដូ

មនភព�បេស

បន េហយនិ

ដលយល់ថជី

បកបមុខរបរប

កហ�ិកទី២១- ក

 

៣.៧. ត

�បជពល

ពល់េ�យផទ ល

បែនថមពីេនះ 

មមនពនង កែវ

ស�មប់�បជព

ចនប�ង់គេ�ម

ទីកែន�ងធ� ប់រ

                          
របយករណ៍�យត

�តង ែខធនូ២០០៩ (P

ចេម�ច។ ផទុយពី

រជងមុន  េ

ងមិនមនទឹកល

វភពរបស់ខ�ួន

បនដែដលដូច

កររពឹំងទុកចំេ

តំរវូករសំខន់

លរដ��បែហល

ល់ េ�យក

�បជពលរដ�

វត ច�យ �គឹ

លរដ�ទំងេនះ

ង។ 66  �បជព

ស់េន េដម

                          
តៃម�េហតុប៉ះពល់ប

ECC-1) 

ពីចេម�យខងេ

េ�យ�រែតេ

លិចេទ�ត។ 

ននឹងេនែតដែដ

ពីមុន។ (សូមេ

េពះជីវភពេព

ន់េហយចំបច

ល៥០០០នក់ ឬ

ករលិចលង់ៃន�

ដ�េនកនុងតំបន់

គឹង  េ��  និង

ជបញ� ចំបង

ពលរដ�បង� ញ

មបីេទ�ំងទីលំ

     
បរ�ិថ នេពញេលញ

៣%
១

៨៩%

៧%

ល�បជពលរ

ពលេទកែន�ង

ចំែណក��បជ

ដល េ�យ

មល�កហ�ិកទី

ពល�ំងទីលំេន

ច់ស�មប់ករ

ឬជង១០០០�គ

�ងស�ុកជមួយ

គេ�មងភគេ�

ងែខមរ�វ។  ដូ

ងែដល�ត�វពិច

ពីត�ម�វករជេ

លេនថមីេនកែន�

គេ�មង�រអីគគិសនី

%

%

ដ�៣%  គិតថ

ងថមីេគនឹងេនែត

ជពលរដ�ចំនួន

យ�រែតេគនឹ

ទី២១) 

នថមី 

រ�ំងទីលំេន

គ��រ  នឹង�

យនឹងកំពស់ទឹ

�ចនជ�ក�មជន

ដូេចនះ  ករផ� ស

ចរ�នូវករេរ�

េ�ចនស�មប់ក

�ងមួយេផ�ងេទ

េស�នេ�កម២ កន

ជីវភពនឹង�ប

ជីវភពនឹងេន

ជីវភពនឹងអន់

មិនដឹង/មិ�ច

ថជីវភពនឹង

ត�ច�ំ�ំ 

ន១%បុ៉េ�� ះ

ងេនែត�ច

 

ថមី 

�ត�វរងផលប៉ះ 

ក៧៥ែម៉�ត។ 

នជតិេផ�ង� 

ស់ប�ូរទីលំេន

�បចំ និងករ

ករចកេចញ

ទ�ត។ ករ

កនុងេខត�សទឹង

េសរជងមុន

នដែដល

ន់ជងមុន

ច�ម នបន

 

�ក

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ពួ

ែដ

ក

ចំ

ដូ

រប

េន

ដី

ចំ

មួ

សី

យ

�ប

ក

កហ�ិកទី២០-ក

េ

៣.៦. ក

�បជពល

កេគនឹងអន់ជ

ដលមិនទន់ម

ករេពលេវ�យ

ចណូល មិន�

េចនះេធ�េ�យប

បរេនកែន�ងច

ន�ទេដមបជីី

ដីែ�ស កែន�ងេន

ចំ�យេពលយ

មយចំនួនតូច 

សីុ និងកប់គស

យល់ថ ករេទ

បជពលរដ�ចំនួ

កែន�ងថមីេ�យ�

៨៥%

១៤%
១%

ច

េទ

មិ

ករសំេរចចិត�រប

េ�យ�ំងទីលំ

កររពឹំងទុកចំេ

លរដ�ភគេ�ចន

ជងមុន �បសិន

មនផទះ  ដំ�ំ

យូរ េហយក

�ចរក�តីបន

ប៉ះពល់ដល់ជី

ចស់ េពលេនក

ជីវភព េបេ

ន�ទេន�

យូរេដមបីេរ�បច

យល់ថខ�ួនម

ស់ដីចំករេនក

ទេនកែន�ងថមីនឹ

នួន៧%  េឆ�យ

�រែតពួកេគមិ

ចស/បទ

ទ

នដឹង

បស់�បជពល

លំេនថមី 

េពះជីវភពេ

នរហូតដល់៨៩

េបប�ូរេទរស់េ

េផ�ង�  ទំ��ំ

កែន�ងថមីគឺជកែ

   ពំុមនទឹក

វភព  «ជីវភ

កែន�ងចស់�ប

េទេនកែន�ងថមី

��ចេធ�បនដូ

ចំកែន�ងថមីេទ�ត

មនវយ័កន់ែត

កែន�ងថមីេនះេទ

នងេធ�េ�យម

យថមិនដឹង  ឬម

មិនទន់បនេទ

លរដ��បសិនជម

ពល�ំងទីលំ

៩% បនប៉ន់�ប

នកែន�ងថមី ពីេ

�ចក�ងកែន�

ែន�ងែដលគម ន

កេ�ប�បស់�គប

ភពកន់ែតថយ

បជពលរដ�ភគ

ថមីមិនទន់ដឹង�ប

ដចកែន�ងចស់ឬ

ត»។  មយ៉ងវញិ

តចស់េហយគម

។ អនកផ�ល់

នជមងឺឈឺថក ត់

មិន�ច�ម នប

ទេឃញកែន�ង

មនករតំរវូពីរ�

លេនថមី 

�បមណថ 

េ�ពះទី�ំងថមី 

ន�ងេនថមីបនដូ

មុខរបររកសីុ 

ប់�គន់/�បភព

យចុះេ�យ�

គេ�ចនេធ�ែ�សច

�បកបរបរអ�ីបន

សឬអត់ ជ

ញេទ�ត  មន

គម នកំ�ំងេទ

លចេម�យមួយចំ

េកតេឡង។

បនពីជីវភព 

ថមី  ដូេចនះេគមិ

�� ភិបល 

ជីវភពរបស់ 

 គឺជកែន�ង

ដូចេដម  �ត�វ 

េដមបីបន

ទឹកេនឆង យ 

�របត់បង់មុខ

ចំករ និង

ន មិនដឹង

ជពិេសស�ត�វ

�បជពលរដ�

�បកបរបររក

នួនតូចេទ�ត

េ�យែឡក

េពលេទេន

មន�៊ន�ម ន 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

 ៣.៨. រយៈេពលែដលសម�សសបនុងករេ�តតមខ�ួន�ំងទីលំេនថមី 

េពលេវ�េ�តតមស��ស់ករចបេចញ ឬរះុេរ ផទះេទេនបែន�ងេផ�ង�ត�វបន

ពិភប�។  �សជពលរដ�េនតំសន់េ�លេ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលស៉ះពល់ភគ

េ�ចនេសមនឹង៣៩.៧%  បនេសន�េពលេវ�ែដលសមរមយលមមបនុងករផ� ស់ទីលំេន

សនទ ស់ពីករជូនដំណឹងជផ�ូវករគឺរយៈេពលតិចជង១ឆន ំ ខណៈែដល�សជពលរដ�

២៨.៦%េទ�ត �ត�វកររយៈេពល១ឆន ំ។ (សូមេមល��ងទី៣៣) 
 

��ងទី៣៣- រយៈេពលែដលសមរមយបនុងករេរ េចញពីភូមិេដមបី�ំងទីលំេនថមី 
 

ល រយៈេពល ចំនួន ភគរយ 

១ រយៈេពលតិចជង១ឆន ំ ១២៥ ៣៩.៧ 

២ រយៈេពល ១ឆន ំ ៩០ ២៨.៦ 

៣ រយៈេពល ២ឆន ំ ៣៩ ១២.៤ 

៤ រយៈេពល ៣ឆន ំ ២០ ៦.៣ 

៥ រយៈេពល ៤ឆន ំ ៥ ១.៦ 

៦ រយៈេពល ៥ឆន ំ ៦ ១.៩ 

៧ េចញេពលេគជូនដំណឹង/េចញេពលអនបភូមិេចញ ១០ ៣.២ 

៨ មិនរះុេរ ផទះេចញជ�ច់ខតសុខចិត��� ស់េនភូមិចស់ ៥ ១.៦ 

៩ �ត�វកររយៈេពល ១០ឆន ំ ៣ ០.៩ 

១០ មិន�ច�ម នបនេទ ១២ ៣.៨ 

សរសុ ៣១៥ ១០០ 
 

�សជពលរដ�ទំង�យ  រមួទំង�ស�នភូមិ  និងអនុ�ស�នភូមិមួយចំនួន

បនសង� ញពីទឹបចិត�មិន�នករ�ព�យបរមភខ� ំងចំេពះេពលេវ� ែដលទុបេ�យ

េ�តតមខ�ួនចបេចញពីលំេន�� នសចចុសបននេទ  េ�ពះពួបេគ�ចេរ េចញបនកន់ែត 

ឆស់ េសសិនជករ�ពមេ�ពតងផ�ល់សំណង ប៏ដូចជករ�ពមេ�ពតងេរ�សចំទីលំេនថមី

េ�តតមបនរចួ�ល់ស��ស់ពួបេគេនះ។  ែតផទុយេទវញិ  �សសិនជករ�ពមេ�ពត�ន  

 
 

ពិភក�បង� ញថ ភពចំបច់បំផុតកនុងករផ� ស់ទីេទេនតំបន់េផ�ងមនបីធំៗគឺ៖ 

ដីែ�ស និងដីចំករ ផទះសែមបង និងេហ�� រចនសមព័នធ។ បុ៉ែន�ក៏េនមនតំរវូករ 

សំខន់ៗេផ�ងេទ�តែដរ ដូច��បភពទឹក ដំ�ំហូបែផ� េគ�កបី និងរបស់របរ 

េផ�ងៗេទ�តដូចមនបង� ញកនុង��ងទី៣២ខងេ�កម។ (សូមេមល��ង៣២) 

�ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិសុទធែតមនគំនិតមិនខុសគន ពី�ប�ពលរដ�េន

កនុងភូមិ «�ត�វេ�យមន�ក�មជួយដឹកជញជូ ន  និងរះុេរ ផទះ   ផ�ល់សំ�ងេ�យបនដូច

អ�ីែដល�ប�ពលរដ�មន ឧ. ដី២ហិច��ត�វសងវញិ២ហិច�  ផទះ៨ែម៉�ត�ត�វសងវញិ

៨ែម៉�ត។  �ត�វមន��េរ�ន ����ន �ត�វេរ�បចំកែន�ងខទមអនក� និង��ព

េខម ចេ�យវញិេនទី�ំងថមីេនះ»។ 
 

��ងទី៣២- តំរវូករសំខន់េហយចំបច់ស�មប់ករ�ំងទីលំេនថមី 

តំរវូករសំខន់ ចំនួន ភគរយ 

ដីែ�ស និងដីចំករ ២៦៣ ២៧.៦ 

ផទះសំែបង ២៦០ ២៧.៣ 

េហ�� រចនសមព័នធ ១០៥ ១១ 

�បភពទឹក ៩៨ ១០.៣ 

ដំ�ំហូបែផ� ៦៦ ៦.៩ 

េគ �កបី ៣៦ ៣.៨ 

ថវកិ ៣៣ ៣.៥ 

��របរេិភគ ៣១ ៣.២ 

កែន�ង�បកបរបរ ២១ ២.២ 

អគគិសនី ១២ ១.៣ 

កែន�ងេន�ទ�តី ១០ ១ 

បងគន់អនម័យ ១០ ១ 

កែន�ងចិញច ឹមសត� ៩ ០.៩ 

សរបុ ៩៥៤ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់  
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

 ៣.៨. រយៈេពលែដលសម�សសបនុងករេ�តតមខ�ួន�ំងទីលំេនថមី 

េពលេវ�េ�តតមស��ស់ករចបេចញ ឬរះុេរ ផទះេទេនបែន�ងេផ�ង�ត�វបន

ពិភប�។  �សជពលរដ�េនតំសន់េ�លេ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលស៉ះពល់ភគ

េ�ចនេសមនឹង៣៩.៧%  បនេសន�េពលេវ�ែដលសមរមយលមមបនុងករផ� ស់ទីលំេន

សនទ ស់ពីករជូនដំណឹងជផ�ូវករគឺរយៈេពលតិចជង១ឆន ំ ខណៈែដល�សជពលរដ�

២៨.៦%េទ�ត �ត�វកររយៈេពល១ឆន ំ។ (សូមេមល��ងទី៣៣) 
 

��ងទី៣៣- រយៈេពលែដលសមរមយបនុងករេរ េចញពីភូមិេដមបី�ំងទីលំេនថមី 
 

ល រយៈេពល ចំនួន ភគរយ 

១ រយៈេពលតិចជង១ឆន ំ ១២៥ ៣៩.៧ 

២ រយៈេពល ១ឆន ំ ៩០ ២៨.៦ 

៣ រយៈេពល ២ឆន ំ ៣៩ ១២.៤ 

៤ រយៈេពល ៣ឆន ំ ២០ ៦.៣ 

៥ រយៈេពល ៤ឆន ំ ៥ ១.៦ 

៦ រយៈេពល ៥ឆន ំ ៦ ១.៩ 

៧ េចញេពលេគជូនដំណឹង/េចញេពលអនបភូមិេចញ ១០ ៣.២ 

៨ មិនរះុេរ ផទះេចញជ�ច់ខតសុខចិត��� ស់េនភូមិចស់ ៥ ១.៦ 

៩ �ត�វកររយៈេពល ១០ឆន ំ ៣ ០.៩ 

១០ មិន�ច�ម នបនេទ ១២ ៣.៨ 

សរសុ ៣១៥ ១០០ 
 

�សជពលរដ�ទំង�យ  រមួទំង�ស�នភូមិ  និងអនុ�ស�នភូមិមួយចំនួន

បនសង� ញពីទឹបចិត�មិន�នករ�ព�យបរមភខ� ំងចំេពះេពលេវ� ែដលទុបេ�យ

េ�តតមខ�ួនចបេចញពីលំេន�� នសចចុសបននេទ  េ�ពះពួបេគ�ចេរ េចញបនកន់ែត 

ឆស់ េសសិនជករ�ពមេ�ពតងផ�ល់សំណង ប៏ដូចជករ�ពមេ�ពតងេរ�សចំទីលំេនថមី

េ�តតមបនរចួ�ល់ស��ស់ពួបេគេនះ។  ែតផទុយេទវញិ  �សសិនជករ�ពមេ�ពត�ន  

 
 

ពិភក�បង� ញថ ភពចំបច់បំផុតកនុងករផ� ស់ទីេទេនតំបន់េផ�ងមនបីធំៗគឺ៖ 

ដីែ�ស និងដីចំករ ផទះសែមបង និងេហ�� រចនសមព័នធ។ បុ៉ែន�ក៏េនមនតំរវូករ 

សំខន់ៗេផ�ងេទ�តែដរ ដូច��បភពទឹក ដំ�ំហូបែផ� េគ�កបី និងរបស់របរ 

េផ�ងៗេទ�តដូចមនបង� ញកនុង��ងទី៣២ខងេ�កម។ (សូមេមល��ង៣២) 

�ប�នភូមិ និងអនុ�ប�នភូមិសុទធែតមនគំនិតមិនខុសគន ពី�ប�ពលរដ�េន

កនុងភូមិ «�ត�វេ�យមន�ក�មជួយដឹកជញជូ ន  និងរះុេរ ផទះ   ផ�ល់សំ�ងេ�យបនដូច

អ�ីែដល�ប�ពលរដ�មន ឧ. ដី២ហិច��ត�វសងវញិ២ហិច�  ផទះ៨ែម៉�ត�ត�វសងវញិ

៨ែម៉�ត។  �ត�វមន��េរ�ន ����ន �ត�វេរ�បចំកែន�ងខទមអនក� និង��ព

េខម ចេ�យវញិេនទី�ំងថមីេនះ»។ 
 

��ងទី៣២- តំរវូករសំខន់េហយចំបច់ស�មប់ករ�ំងទីលំេនថមី 

តំរវូករសំខន់ ចំនួន ភគរយ 

ដីែ�ស និងដីចំករ ២៦៣ ២៧.៦ 

ផទះសំែបង ២៦០ ២៧.៣ 

េហ�� រចនសមព័នធ ១០៥ ១១ 

�បភពទឹក ៩៨ ១០.៣ 

ដំ�ំហូបែផ� ៦៦ ៦.៩ 

េគ �កបី ៣៦ ៣.៨ 

ថវកិ ៣៣ ៣.៥ 

��របរេិភគ ៣១ ៣.២ 

កែន�ង�បកបរបរ ២១ ២.២ 

អគគិសនី ១២ ១.៣ 

កែន�ងេន�ទ�តី ១០ ១ 

បងគន់អនម័យ ១០ ១ 

កែន�ងចិញច ឹមសត� ៩ ០.៩ 

សរបុ ៩៥៤ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់  
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី៣៤- �បបពព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណង 

�បបពព័ត៌មន ចំនួន ភគរយ 

�ជញ ធរមូល�� ន (�ប�នបូមិ េមឃំុ អបិបល�ស�ក/េខត�) ៨៥ ៣៨.៦ 

តំ�ង�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម ៥៧ ២៥.៩ 

ពកយចរ�ម��ម(លឺតៗគន ) ៥៥ ២៥ 

អងគករមិនែមនរ�� បិបល ២១ ៩.៥ 

�បព័នធផ�ព�ផ�យ (វទិយុ,ទូរទស�ន៍...) ២ ០.៩ 

សរបុ ២២០ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

 ៤.២. ព័ត៌មនែដលទទួលបនអំពីករផ�ល់សំណង 

�បជពលរដ� ក៏ដូចជ�ប�នបូមិ និងអនុ�ប�នបូមិែដលបនដឹង ឬឮ

ព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណង គឺពួកេគ�គន់ែតបនឮថនឹងមនករផ�ល់សំណង

ចំេពះករខូចខតរបស់�បជពលរដ� េនេពល�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន

េ�កម២ បុ៉ែន�ពួកេគមិនបនដឹងអំពីព័ត៌មនលំអិតជក់�ក់ជផ�ូវករេនះេទ។  អ�ី

ែដលជព័ត៌មនពួកេគបនដឹង គឺ៣៨%ឮថេគនឹងសងជផទះ និងដីបូមិ  ២៨%ឮថ

េគនឹងសងជដីែ�សចំករ  ១៤%ឮថេគនឹងសងដំ�ំ�ំដុះែដលពួកេគមន   និង

៨%ឮថេគនឹងសងជលុយចំេពះករខូចខត  ែតមិនដឹងសងកនុងតៃម��ពិត�ប

ដកេនេឡយេទ។ េ��ពីេនះ មន�បជពលរដ�តិចតួចបុ៉េ�� ះែដលឮថករផ�ល់

សំណងេនះគឺរមួមនេហ�� រចនសមព័នធនិងមនអគគិសនីេ�ប�បស់។  �មករ

បញជ ក់បែនថមពី�ប�នបូមិបនេ�យដឹងថ បូមិ�កបី�ជ�ំ កនុងឃំុកបលរមស  និងបូមិ

ប�ុក  ឃំុប�ុក  �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង មន�ក�មជនជតិេវ�ត�មែដលជ

តំ�ង�ក�មហុ៊នចុះមក�ស់ែវងដី និងផទះ�បជពលរដ�រចួេហយ  ែតមិនទន់ផ�ល់

ព័ត៌មនេ�យ�បជពលរដ�វញិអំពីសំណងជក់�ក់ែបប�េនេឡយេទ «ឮេគថ

េគសងជដីែ�ស ផទះសំែបង និងដំ�ំេផ�ងៗ េហយេគចុះកត់��ទុកេដមបីសង

�បជពលរដ�េ�យសម�មអ�ីែដលខូចខត»។ 
 

 
 

ក៏ដូចជករេរ�បចំផ�ល់សំណងទំង�យ ជូន�បជពលរដ�មិនទន់បនរចួ�ល់ 

េនះពួកេគនឹង�ត�វករេពលេវ�េ�ចនកនុងករេ�ត�ម��ួនជមុន បនទ ប់ពីមនេសចក�ី

ជូនដំណឹងជផ�ូវករ «�ត�វកររយៈេពល១ឆន ំ េដមបីគិតគូររមួគន កនុង�គ��រមួយ

ទក់ទងនឹងដំ�ំ�ំដុះ ដីែ�ស ដីផទះ និង�ទព�សមបត�ិេផ�ង�ស�មប់ករេទេន

កែន�ងថមី»។ 
 

៤.  ករផ�លស់ំណង 
 

៤.១. �បបពព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណង 

មនែត�បជពលរដ��បមណជ៥០%បុ៉េ�� ះ  ែដលបនដឹង ឬឮព័ត៌មន 

អំពីករផ�ល់សំណង េបេទះជ�មិនែមនជព័ត៌មនចបស់�ស់េនេឡយក៏ 

េ�យ។ ព័ត៌មនទំង�យែដលពួកេគទទួលបន �គេ�ចនមន�បបពេច�ពី 

�ប�នបូមិ េមឃំុ តំ�ង�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម និង�ក���ម��ម។ (សូមេមល 

��ងទី៣៤) 

េប�មករគូសបញជ ក់ពី�បជពលរដ�កនុងករពិ�ក��ក�ម�មបូមិ �បជពល 

រដ�បនដឹង ឬឮអំពីសំណង�មរយៈករ�បជំុជមួយអងគករសិទធិមនុស� អងគករអុក

�� ម   អងគករេសប៉   អងគករ�ត�ពំែដន  អងគករទេន�បី  និង�ប�នបូមិ  ឬេមឃំុ។  

ជងេនះេទេទ�ត �ប�នបូមិ/អនុ�ប�នបូមិចំនួន៦៩% បនដឹងឬឮព័ត៌អំពីករផ�ល់

សំណង ែត៣១%េទ�ត  មិនបនដឹង  ឬឮព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណងេ�យ�រ

ករ�ងសង់ទំនប់េនះេទ។ ចំេ�ះ�ប�នបូមិ និងអនុ�ប�នបូមិែដលបនដឹង ឬ 

ឮព័ត៌អំពីករផ�ល់សំណងគឺពួកេគបនទទួលព័ត៌មនពី�បបពដូចជ  ២៩%ដឹងពី

�ជញ ធរកនុង�ស�ក ៧%ដឹងពីប�� អងគករនន ៥០%ដឹងពីតំ�ង�ក�មហុ៊ន�ង

សង់របស់េវ�ត�ម និង១៤% បនដឹងពី�ក�ចរ�ម��មត�គន ។ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

��ងទី៣៤- �បបពព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណង 

�បបពព័ត៌មន ចំនួន ភគរយ 

�ជញ ធរមូល�� ន (�ប�នបូមិ េមឃំុ អបិបល�ស�ក/េខត�) ៨៥ ៣៨.៦ 

តំ�ង�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម ៥៧ ២៥.៩ 

ពកយចរ�ម��ម(លឺតៗគន ) ៥៥ ២៥ 

អងគករមិនែមនរ�� បិបល ២១ ៩.៥ 

�បព័នធផ�ព�ផ�យ (វទិយុ,ទូរទស�ន៍...) ២ ០.៩ 

សរបុ ២២០ ១០០ 

*ចំនួនអនកតបសមភ សន៍សរបុ៣១៥នក់ 
 

 ៤.២. ព័ត៌មនែដលទទួលបនអំពីករផ�ល់សំណង 

�បជពលរដ� ក៏ដូចជ�ប�នបូមិ និងអនុ�ប�នបូមិែដលបនដឹង ឬឮ

ព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណង គឺពួកេគ�គន់ែតបនឮថនឹងមនករផ�ល់សំណង

ចំេពះករខូចខតរបស់�បជពលរដ� េនេពល�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន

េ�កម២ បុ៉ែន�ពួកេគមិនបនដឹងអំពីព័ត៌មនលំអិតជក់�ក់ជផ�ូវករេនះេទ។  អ�ី

ែដលជព័ត៌មនពួកេគបនដឹង គឺ៣៨%ឮថេគនឹងសងជផទះ និងដីបូមិ  ២៨%ឮថ

េគនឹងសងជដីែ�សចំករ  ១៤%ឮថេគនឹងសងដំ�ំ�ំដុះែដលពួកេគមន   និង

៨%ឮថេគនឹងសងជលុយចំេពះករខូចខត  ែតមិនដឹងសងកនុងតៃម��ពិត�ប

ដកេនេឡយេទ។ េ��ពីេនះ មន�បជពលរដ�តិចតួចបុ៉េ�� ះែដលឮថករផ�ល់

សំណងេនះគឺរមួមនេហ�� រចនសមព័នធនិងមនអគគិសនីេ�ប�បស់។  �មករ

បញជ ក់បែនថមពី�ប�នបូមិបនេ�យដឹងថ បូមិ�កបី�ជ�ំ កនុងឃំុកបលរមស  និងបូមិ

ប�ុក  ឃំុប�ុក  �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង មន�ក�មជនជតិេវ�ត�មែដលជ

តំ�ង�ក�មហុ៊នចុះមក�ស់ែវងដី និងផទះ�បជពលរដ�រចួេហយ  ែតមិនទន់ផ�ល់

ព័ត៌មនេ�យ�បជពលរដ�វញិអំពីសំណងជក់�ក់ែបប�េនេឡយេទ «ឮេគថ

េគសងជដីែ�ស ផទះសំែបង និងដំ�ំេផ�ងៗ េហយេគចុះកត់��ទុកេដមបីសង

�បជពលរដ�េ�យសម�មអ�ីែដលខូចខត»។ 
 

 
 

ក៏ដូចជករេរ�បចំផ�ល់សំណងទំង�យ ជូន�បជពលរដ�មិនទន់បនរចួ�ល់ 

េនះពួកេគនឹង�ត�វករេពលេវ�េ�ចនកនុងករេ�ត�ម��ួនជមុន បនទ ប់ពីមនេសចក�ី

ជូនដំណឹងជផ�ូវករ «�ត�វកររយៈេពល១ឆន ំ េដមបីគិតគូររមួគន កនុង�គ��រមួយ

ទក់ទងនឹងដំ�ំ�ំដុះ ដីែ�ស ដីផទះ និង�ទព�សមបត�ិេផ�ង�ស�មប់ករេទេន

កែន�ងថមី»។ 
 

៤.  ករផ�លស់ំណង 
 

៤.១. �បបពព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណង 

មនែត�បជពលរដ��បមណជ៥០%បុ៉េ�� ះ  ែដលបនដឹង ឬឮព័ត៌មន 

អំពីករផ�ល់សំណង េបេទះជ�មិនែមនជព័ត៌មនចបស់�ស់េនេឡយក៏ 

េ�យ។ ព័ត៌មនទំង�យែដលពួកេគទទួលបន �គេ�ចនមន�បបពេច�ពី 

�ប�នបូមិ េមឃំុ តំ�ង�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម និង�ក���ម��ម។ (សូមេមល 

��ងទី៣៤) 

េប�មករគូសបញជ ក់ពី�បជពលរដ�កនុងករពិ�ក��ក�ម�មបូមិ �បជពល 

រដ�បនដឹង ឬឮអំពីសំណង�មរយៈករ�បជំុជមួយអងគករសិទធិមនុស� អងគករអុក

�� ម   អងគករេសប៉   អងគករ�ត�ពំែដន  អងគករទេន�បី  និង�ប�នបូមិ  ឬេមឃំុ។  

ជងេនះេទេទ�ត �ប�នបូមិ/អនុ�ប�នបូមិចំនួន៦៩% បនដឹងឬឮព័ត៌អំពីករផ�ល់

សំណង ែត៣១%េទ�ត  មិនបនដឹង  ឬឮព័ត៌មនអំពីករផ�ល់សំណងេ�យ�រ

ករ�ងសង់ទំនប់េនះេទ។ ចំេ�ះ�ប�នបូមិ និងអនុ�ប�នបូមិែដលបនដឹង ឬ 

ឮព័ត៌អំពីករផ�ល់សំណងគឺពួកេគបនទទួលព័ត៌មនពី�បបពដូចជ  ២៩%ដឹងពី

�ជញ ធរកនុង�ស�ក ៧%ដឹងពីប�� អងគករនន ៥០%ដឹងពីតំ�ង�ក�មហុ៊ន�ង

សង់របស់េវ�ត�ម និង១៤% បនដឹងពី�ក�ចរ�ម��មត�គន ។ 
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ែដលគួរេ�យកត់សមគ ល់  �មរយ�ភូមិនីមួយៗគឺមន�បជពលរដ�ភគេ�ចនែដល

មិនបនដឹងថមនករពិភក�អំពីសំណងេនះេទ  បុ៉ែន�ពួកេគ�គន់ែតបនឮពកយ

ចរ�ម��មថ េគនឹងផ�ល់សំណងជលុយេទេលេដមេឈហូបែផ�និង�ស់ែវងផទះ

�បជពលរដ�េដមបីសងបុ៉េ�� ះ។ �សបគន េនះែដរ  េបេទះជេនកនុងរបយករណ៍

�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញរបស់គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន

េ�កម២ បនបញជ ក់ថមនករពិេ�គះេយបល់ចំនួនពីរេលកេនកនុងឆន ំ២០០៨ 

ក៏េ�យ បុ៉ែន�របយករណ៍េនះមិនបនបញជ ក់ថបនេរ�បចំករពិភក�ពិេ�គះ

េយបល់អំពីសំណងជមួយ�បជពលរដ�ែដល�ត�វរងផលប៉ះពល់េនះេទ។ 

េ�យ�រ�បជពលរដ�ភគេ�ចនមិនបនដឹង ឬចូលរមួកនុងករពិភក� 

ពិេ�គះេយបល់អំពីសំណង េហយរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នក៏

មិនបនបញជ ក់ថ មនករពិភក�ពិេ�គះេយបល់អំពីសំណងៃនផលប៉ះពល់ 

េហតុេនះបញ� សំណងេនែតជក�ីបរមភស�មប់�បជពលរដ�ទំង�យ ែដលនឹង

�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង េ�ពះពួកគត់មិនបនបេញច េយបល់ 

ថសំណងែបប�ែដលពួកគត់�ចទទួលយកបន េហយក៏មិនបនទទួល

ដំណឹងថសំណងែបប�ែដល�ក�មហុ៊ននឹងផ�ល់េ�យ�បជពលរដ�ជផ�ូវករ។ 
 
 

 ៤.៤. សំណងែដលសមរមយេហយ�ចទទួលយកបន 

 ៤.៤.១. ករវភិគទក់ទងេគលករណ៍សំណង 

េយង�មេគលនេយបយេ�ះ��យ�ំងទីលំេនថមី េដមបី�� រេឡងវញិ 

នូវេសដ�កិចច និងសងគមរបស់�បជពលរដ�ែដលបត់បង់ជីវភពរបស់ធនគរ 

អភិវ��ន៍�សីុ មន៣ចំណុចែដលទមទរេ�យមនគឺ៖ 

ទី១-ករផ�ល់សំណងចំេពះករបត់បង់�ទពយសមបត�ិ និង�បក់ចំណូល  

ទី២-ករជួយេផទរ និងករជួយ�ំងទីលំេនថមី 

 
 

 ៤.៣. ករ�យបំុពិភក�ពិេ��គេេយប់អំពីសំណង 

មន�យជពបរដ��តឹមែត២២% និង�យ�នភូមិ/អនុ�យ�នភូមិចំនួន២៣% 

យុ៉េ�� គ ែដបបនេបកេឡងថមនករ�យបំុពិភក�  និងពិេ��គេេយប់អំពី 

សំណងៃនផបយ៉គពប់ចំេពគករខូច�ត�ទព�សម�តិ�េផ�ង� េ�យ�រគេ�មង 

�ងសង់ទំនយ់�រអីគគិសនីេ�យមនករចូបរមួរ�ង�យជពបរដ�  និងអនកផ�ប់

សំណងែដបជតំ�ង�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម។ េេង�មទិននន័យេនគ  បទធផប

យង� ញថមនចំនួន�គ��រតិចតួច�ស់ ែដបបនចូបរមួកនុងករពិភក�ពិេ��គ

េេយប់អំពីសំណង េ�ពគកនុងចំេ�ម�៤ភូមិ  មន�យជពបរដ��យមណ២២%

យុ៉េ�� គ ែដបបនចូបរមួចំែណកភគេ�ចនរហូតដប់៧៨%មិនបនដឹងពីករពិភ

ក�ពិេ��គេេយប់េនគេទ។ កន់ែតគួរេ�យ�យ់�រមមណ៍េនគ  ភូមិចំនួនយីដូចជ

ភូមិ��ត និងភូមិ�� យេរ�ង កនុងឃំុ��ត �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង និង

ភូមិ៣ កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី ែដបបនចូបរមួកនុងករពិភក�

�ក�មកនុងករសិក�េនគបនយញជ ក់ថ  មិនទន់មនករពិភក�ពិេ��គេេយប់រ�ង

�យជពបរដ� និងអនកផ�ប់សំណងេនេឡយេទស�មយ់ភូមិរយស់ពួកេគ។ 

�យជពបរដ�ទំង២២% ែដបបនចូបរមួ�យបំុពិភក�  និងពិេ��គេេយប់

អំពីសំណងបននិេយថភគី�ក�មហ៊ុន�ងសង់ទំនយ់យប់�ពមសងវញិនូវផទគ ដី

ែ�ស និងដំ�ំ កបពីេពប�យបំុេនគ  ែតមិនទន់បនយញជ ក់ពីទំហំដី  និងទី�ំង 

ែដប�ត�វសងេនគេឡយ។ កនុងេនគែដរ �យជពបរដ�មួយចំនួនេទ�តនិេយថ 

�ក�មហុ៊ននឹងសងជថវកិ ស�មយ់ករខូច�ត�ទព�សម�ត�ិរយស់�យជពបរដ� 

 «�ក�មហុ៊នេគថ សងដីែ�ស សងដីចំករែដបេយងមនេហយដំ�ំ�ំដុគេផ�ងេគ

សងជ�បក់(មិនទន់យញជ ក់ពីតៃម�) ដីភូមិេគេ�យមួយយ�ង់(មិនទន់យញជ ក់ពីទំហំ) 

ដីែ�សេគ�ូសេ�យវញិ» ។ េទគយីជ អនកែដបបនចូបរមួកនុងករពិភក�ពិេ��គ

េេយប់បនដឹងដំណឹងខ�គពីករផ�ប់សំណង  យុ៉ែន�ពួកេគបនអគ�ងថមិនទន់

មនភព�បកដ និងចបស់�ស់េនេឡយេទ  «េគបន�បយ់ពីសំណង ែតសំណង

ទំងេនគមិនទន់ចបស់េទថជសំណងអ�ី ��ន់ែតេគ�បយ់ថមនសំណង»។ អ�ី
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ែដលគួរេ�យកត់សមគ ល់  �មរយ�ភូមិនីមួយៗគឺមន�បជពលរដ�ភគេ�ចនែដល

មិនបនដឹងថមនករពិភក�អំពីសំណងេនះេទ  បុ៉ែន�ពួកេគ�គន់ែតបនឮពកយ

ចរ�ម��មថ េគនឹងផ�ល់សំណងជលុយេទេលេដមេឈហូបែផ�និង�ស់ែវងផទះ

�បជពលរដ�េដមបីសងបុ៉េ�� ះ។ �សបគន េនះែដរ  េបេទះជេនកនុងរបយករណ៍

�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញរបស់គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន

េ�កម២ បនបញជ ក់ថមនករពិេ�គះេយបល់ចំនួនពីរេលកេនកនុងឆន ំ២០០៨ 

ក៏េ�យ បុ៉ែន�របយករណ៍េនះមិនបនបញជ ក់ថបនេរ�បចំករពិភក�ពិេ�គះ

េយបល់អំពីសំណងជមួយ�បជពលរដ�ែដល�ត�វរងផលប៉ះពល់េនះេទ។ 

េ�យ�រ�បជពលរដ�ភគេ�ចនមិនបនដឹង ឬចូលរមួកនុងករពិភក� 

ពិេ�គះេយបល់អំពីសំណង េហយរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នក៏

មិនបនបញជ ក់ថ មនករពិភក�ពិេ�គះេយបល់អំពីសំណងៃនផលប៉ះពល់ 

េហតុេនះបញ� សំណងេនែតជក�ីបរមភស�មប់�បជពលរដ�ទំង�យ ែដលនឹង

�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មង េ�ពះពួកគត់មិនបនបេញច េយបល់ 

ថសំណងែបប�ែដលពួកគត់�ចទទួលយកបន េហយក៏មិនបនទទួល

ដំណឹងថសំណងែបប�ែដល�ក�មហុ៊ននឹងផ�ល់េ�យ�បជពលរដ�ជផ�ូវករ។ 
 
 

 ៤.៤. សំណងែដលសមរមយេហយ�ចទទួលយកបន 

 ៤.៤.១. ករវភិគទក់ទងេគលករណ៍សំណង 

េយង�មេគលនេយបយេ�ះ��យ�ំងទីលំេនថមី េដមបី�� រេឡងវញិ 

នូវេសដ�កិចច និងសងគមរបស់�បជពលរដ�ែដលបត់បង់ជីវភពរបស់ធនគរ 

អភិវ��ន៍�សីុ មន៣ចំណុចែដលទមទរេ�យមនគឺ៖ 

ទី១-ករផ�ល់សំណងចំេពះករបត់បង់�ទពយសមបត�ិ និង�បក់ចំណូល  

ទី២-ករជួយេផទរ និងករជួយ�ំងទីលំេនថមី 

 
 

 ៤.៣. ករ�យបំុពិភក�ពិេ��គេេយប់អំពីសំណង 

មន�យជពបរដ��តឹមែត២២% និង�យ�នភូមិ/អនុ�យ�នភូមិចំនួន២៣% 

យុ៉េ�� គ ែដបបនេបកេឡងថមនករ�យបំុពិភក�  និងពិេ��គេេយប់អំពី 

សំណងៃនផបយ៉គពប់ចំេពគករខូច�ត�ទព�សម�តិ�េផ�ង� េ�យ�រគេ�មង 

�ងសង់ទំនយ់�រអីគគិសនីេ�យមនករចូបរមួរ�ង�យជពបរដ�  និងអនកផ�ប់

សំណងែដបជតំ�ង�ក�មហុ៊នេវ�ត�ម។ េេង�មទិននន័យេនគ  បទធផប

យង� ញថមនចំនួន�គ��រតិចតួច�ស់ ែដបបនចូបរមួកនុងករពិភក�ពិេ��គ

េេយប់អំពីសំណង េ�ពគកនុងចំេ�ម�៤ភូមិ  មន�យជពបរដ��យមណ២២%

យុ៉េ�� គ ែដបបនចូបរមួចំែណកភគេ�ចនរហូតដប់៧៨%មិនបនដឹងពីករពិភ

ក�ពិេ��គេេយប់េនគេទ។ កន់ែតគួរេ�យ�យ់�រមមណ៍េនគ  ភូមិចំនួនយីដូចជ

ភូមិ��ត និងភូមិ�� យេរ�ង កនុងឃំុ��ត �ស�កេស�ន េខត�សទឹងែ�តង និង

ភូមិ៣ កនុងឃំុែ�សអ�ងគង �ស�កកូនមំុ េខត�រតនគិរ ី ែដបបនចូបរមួកនុងករពិភក�

�ក�មកនុងករសិក�េនគបនយញជ ក់ថ  មិនទន់មនករពិភក�ពិេ��គេេយប់រ�ង

�យជពបរដ� និងអនកផ�ប់សំណងេនេឡយេទស�មយ់ភូមិរយស់ពួកេគ។ 

�យជពបរដ�ទំង២២% ែដបបនចូបរមួ�យបំុពិភក�  និងពិេ��គេេយប់

អំពីសំណងបននិេយថភគី�ក�មហ៊ុន�ងសង់ទំនយ់យប់�ពមសងវញិនូវផទគ ដី

ែ�ស និងដំ�ំ កបពីេពប�យបំុេនគ  ែតមិនទន់បនយញជ ក់ពីទំហំដី  និងទី�ំង 

ែដប�ត�វសងេនគេឡយ។ កនុងេនគែដរ �យជពបរដ�មួយចំនួនេទ�តនិេយថ 

�ក�មហុ៊ននឹងសងជថវកិ ស�មយ់ករខូច�ត�ទព�សម�ត�ិរយស់�យជពបរដ� 

 «�ក�មហុ៊នេគថ សងដីែ�ស សងដីចំករែដបេយងមនេហយដំ�ំ�ំដុគេផ�ងេគ

សងជ�បក់(មិនទន់យញជ ក់ពីតៃម�) ដីភូមិេគេ�យមួយយ�ង់(មិនទន់យញជ ក់ពីទំហំ) 

ដីែ�សេគ�ូសេ�យវញិ» ។ េទគយីជ អនកែដបបនចូបរមួកនុងករពិភក�ពិេ��គ

េេយប់បនដឹងដំណឹងខ�គពីករផ�ប់សំណង  យុ៉ែន�ពួកេគបនអគ�ងថមិនទន់

មនភព�បកដ និងចបស់�ស់េនេឡយេទ  «េគបន�បយ់ពីសំណង ែតសំណង

ទំងេនគមិនទន់ចបស់េទថជសំណងអ�ី ��ន់ែតេគ�បយ់ថមនសំណង»។ អ�ី
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

មច ស់អចលនវតថុ  និង/ឬមច ស់សិទធិមនសិទធិទទួលនូវសំណងេលករខូច

ខតអចលនវតថុជក់ែស�ង ែដលមនចប់ពីៃថងេចញេសចក�ី�បកសស�ីពី

គេ�មងអស�មិករណ៍ ែដលជកលបរេិចឆទចុងេ�កយស�មប់មន

សិទធិទទួលបននូវសំណងសមរមយ និងយុត�ិធម៌។71  

 

េទះជយ៉ង� កនុង�កបខណ� ចបប់េនកមពុជ មិនទន់មនែចងអំពីេគល

ករណ៍ផ�ល់សំណង ឬនីតិវធីិលំអិតអំពីករផ�ល់សំណងសមរមយ និងយុត�ិធម៌េឡយ។ 

�មរយ�ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញេនចុងឆន ំ២០០៩  ែដល

ទទួល�គ ល់េ�យ�កសួងបរ�ិថ ន ក៏មិនមនបង� ញពីេគលនេយបយ និង

ែផនករកនុងករេ�ះ��យសំណងលម�ិតរបស់ខ�ួន ចំេពះគេ�មងទំនប់�រអីគគិសនី

េស�នេ�កម២េនះែដរ។  ដូេចនះ ចំនុចទំងេនះ�ចនឹងនំេ�យជួបផលលំបក

កនុងករទទួលបនសំណងែដលសមរមយ និងយុត�ិធម៌ស�មប់សហគមន៍ ែដលនឹង

�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មងទំនប់េនះ។ 
   

  ៤.៤.២. សំណងែដល�បជពលរដ�យល់ថសមរមយេហយ�ច 

ទទួលយកបន 

យ៉ង�មិញ  ចំេពះេយបល់�បជពលរដ�ទក់ទងនឹងសំណងស�មប់ករ

ខូចខតេ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេនះ  គឺពួកេគមនករពិបក 

កនុងករេឆ�យនូវអ�ីែដលជ�ពសមរមយស�មប់�បជពលរដ� និងអនកផ�ល់សំណង 

�ចេធ�េទបន។ កនុងេនះែដរ មន�បជពលរដ�ចំនួន៧៥% យល់ថសំណងែដល

សមរមយេហយ�ចទទួលយកបនចំបច់�ត�វែតផ�ល់ជូនពួកេគវញិនូវផទះ ដីភូមិ ដី

ែ�សចំករ (ទំហំដូចេនកែន�ងចស់) ែដលមនជីជតិ  ដំ�ំ�ំដុះេផ�ង�រមួបញជូ ល

ទំងដំ�ំហូបែផ� និងកែន�ង�បកបរបរេ�យមនដូចកលរស់េនភូមិចស់វញិ 

េ�ពះ�ជតំរវូករចំបច់ស�មប់ជីវ�ព�បចំៃថង។  េ��ពីេនះ  មន�បជពលរដ� 

                                                            
71 ចបប់អស�មិករណ៍ ឆន ំ២០០៩ (ជំពូកទី៤ ម��២�) 

 
 

ទី៣-ករេធ�េ�យ�បេសរេឡងវញិ និងករ�� រេឡងវញិនូវជីវភព។67 េគល 

នេយបយរបស់ធនគរេនះ កនុងករផ�ល់សំណង�ត�វេសមនឹង�ថ នភព 

េនេពលែដលពំុទន់មនគេ�មង មនន័យថ�ត�វែតមនអ��ជំនួស

ករខតបង់។ �ប�ពលរដ�ទទួលរងផលប៉ះពល់យ៉ងេ�ច�ស់គួរ

ែតមន�ថ នភពល��បេសរដូចេពលែដលពួកេគេនពីមុនបនទ ប់ពីេធ�ករ

�ំងទីលំេនថមី។ ករចំ�យេលករជំនួស���ត�វេសមនឹងករចំ�យ 

ទីផ�របូកនិងករចំ�យ�បតិបត�ិករេនេពល� ែដលទីផ�រ��ុះ

បញច ំងព័ត៌មនៃថ�ែដលគួរេ�យេជ�ទុកចិត�បន  និងមនជេ�មសកនុង

ករេ�ជសេរ សសំណងស�មប់ករខតបង់�ទព�សម�ត�ិ។68   គេ�មង

�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២េនះ  ក៏មនករពក់ពនធ័នឹង

ចបប់អស�មិករណ៍ែដរ េបេយង�មចបប់ស�ីពីអស�មិករណ៍ជំពូកទី១ 

ម��� គេ�មងេហ�� រចនសមព័នធរបូវន���រណៈក៏រមួមនករ�ង

សង់ ឬព�ងីក�ថ នីយថមពល រចនសមព័នធ  ឧបករណ៍ និងែ��ស�មប់

ករបញជូ ន និងែចកចយថមពលអគគិសនីែដរ។ 69    កនុងចបប់េនះបន

បញជ ក់ថ�បក់សំណងែដល�ត�វផ�ល់េ�េ�យមច ស់អចលនវតថុ  និង/ឬ 

មច ស់សិទធិ �ត�វគិត�មៃថ�ទីផ�រ ឬៃថ�ជំនួសេនកលបរេិចឆទៃនករេចញ 

េសចក�ី�បកសស�ីពីគេ�មងអស�មិករណ៍ េហយៃថ�ទីផ�រ  ឬៃថ�ជំនួស

�ត�វកំណត់េ�យគណៈកមមករ ឬភន ក់�រ�ក�ជ�មួយ�មករ 

េ�ជសេរ សរបស់គណៈកមម ធិករអស�មិករណ៍។ 70    េលសពីេនះ  

                                                            
67 According  to ADB’s  resettlement policy  to  restore  the economic and social base of people who  lose 
their livelihood, three things are required: 1) compensation for lost of assets and income; 2) transfer and 
relocation assistance; 3) rehabilitation and restoration of  lives. (ADB resettlement summary: a guide to 
good practice) 
68 ១៩៩៨, ធនគរអភិវ��ន៍�សីុ «េសចក�ីសេងខបៃនេស�វេ�ែណនំស�ីពីករ�ំងទីលំេន�រ�ថមី» 

 ឬ http://www.adb.org/sites/default/files/Resettlement_Handbook_Summary_KH.pdf (Searched 

website on Aug 16, 2012) 
69 ចបប់អស�មិករណ៍ ឆន ំ២០០៩ (ជំពូកទី១ ម���) 
70 ចបប់អស�មិករណ៍ ឆន ំ២០០៩ (ជំពូកទី៤ ម��២២) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

មច ស់អចលនវតថុ  និង/ឬមច ស់សិទធិមនសិទធិទទួលនូវសំណងេលករខូច

ខតអចលនវតថុជក់ែស�ង ែដលមនចប់ពីៃថងេចញេសចក�ី�បកសស�ីពី

គេ�មងអស�មិករណ៍ ែដលជកលបរេិចឆទចុងេ�កយស�មប់មន

សិទធិទទួលបននូវសំណងសមរមយ និងយុត�ិធម៌។71  

 

េទះជយ៉ង� កនុង�កបខណ� ចបប់េនកមពុជ មិនទន់មនែចងអំពីេគល

ករណ៍ផ�ល់សំណង ឬនីតិវធីិលំអិតអំពីករផ�ល់សំណងសមរមយ និងយុត�ិធម៌េឡយ។ 

�មរយ�ករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញេនចុងឆន ំ២០០៩  ែដល

ទទួល�គ ល់េ�យ�កសួងបរ�ិថ ន ក៏មិនមនបង� ញពីេគលនេយបយ និង

ែផនករកនុងករេ�ះ��យសំណងលម�ិតរបស់ខ�ួន ចំេពះគេ�មងទំនប់�រអីគគិសនី

េស�នេ�កម២េនះែដរ។  ដូេចនះ ចំនុចទំងេនះ�ចនឹងនំេ�យជួបផលលំបក

កនុងករទទួលបនសំណងែដលសមរមយ និងយុត�ិធម៌ស�មប់សហគមន៍ ែដលនឹង

�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រគេ�មងទំនប់េនះ។ 
   

  ៤.៤.២. សំណងែដល�បជពលរដ�យល់ថសមរមយេហយ�ច 

ទទួលយកបន 

យ៉ង�មិញ  ចំេពះេយបល់�បជពលរដ�ទក់ទងនឹងសំណងស�មប់ករ

ខូចខតេ�យ�រគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេនះ  គឺពួកេគមនករពិបក 

កនុងករេឆ�យនូវអ�ីែដលជ�ពសមរមយស�មប់�បជពលរដ� និងអនកផ�ល់សំណង 

�ចេធ�េទបន។ កនុងេនះែដរ មន�បជពលរដ�ចំនួន៧៥% យល់ថសំណងែដល

សមរមយេហយ�ចទទួលយកបនចំបច់�ត�វែតផ�ល់ជូនពួកេគវញិនូវផទះ ដីភូមិ ដី

ែ�សចំករ (ទំហំដូចេនកែន�ងចស់) ែដលមនជីជតិ  ដំ�ំ�ំដុះេផ�ង�រមួបញជូ ល

ទំងដំ�ំហូបែផ� និងកែន�ង�បកបរបរេ�យមនដូចកលរស់េនភូមិចស់វញិ 

េ�ពះ�ជតំរវូករចំបច់ស�មប់ជីវ�ព�បចំៃថង។  េ��ពីេនះ  មន�បជពលរដ� 

                                                            
71 ចបប់អស�មិករណ៍ ឆន ំ២០០៩ (ជំពូកទី៤ ម��២�) 

 
 

ទី៣-ករេធ�េ�យ�បេសរេឡងវញិ និងករ�� រេឡងវញិនូវជីវភព។67 េគល 

នេយបយរបស់ធនគរេនះ កនុងករផ�ល់សំណង�ត�វេសមនឹង�ថ នភព 

េនេពលែដលពំុទន់មនគេ�មង មនន័យថ�ត�វែតមនអ��ជំនួស

ករខតបង់។ �ប�ពលរដ�ទទួលរងផលប៉ះពល់យ៉ងេ�ច�ស់គួរ

ែតមន�ថ នភពល��បេសរដូចេពលែដលពួកេគេនពីមុនបនទ ប់ពីេធ�ករ

�ំងទីលំេនថមី។ ករចំ�យេលករជំនួស���ត�វេសមនឹងករចំ�យ 

ទីផ�របូកនិងករចំ�យ�បតិបត�ិករេនេពល� ែដលទីផ�រ��ុះ

បញច ំងព័ត៌មនៃថ�ែដលគួរេ�យេជ�ទុកចិត�បន  និងមនជេ�មសកនុង

ករេ�ជសេរ សសំណងស�មប់ករខតបង់�ទព�សម�ត�ិ។68   គេ�មង

�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២េនះ  ក៏មនករពក់ពនធ័នឹង

ចបប់អស�មិករណ៍ែដរ េបេយង�មចបប់ស�ីពីអស�មិករណ៍ជំពូកទី១ 

ម��� គេ�មងេហ�� រចនសមព័នធរបូវន���រណៈក៏រមួមនករ�ង

សង់ ឬព�ងីក�ថ នីយថមពល រចនសមព័នធ  ឧបករណ៍ និងែ��ស�មប់

ករបញជូ ន និងែចកចយថមពលអគគិសនីែដរ។ 69    កនុងចបប់េនះបន

បញជ ក់ថ�បក់សំណងែដល�ត�វផ�ល់េ�េ�យមច ស់អចលនវតថុ  និង/ឬ 

មច ស់សិទធិ �ត�វគិត�មៃថ�ទីផ�រ ឬៃថ�ជំនួសេនកលបរេិចឆទៃនករេចញ 

េសចក�ី�បកសស�ីពីគេ�មងអស�មិករណ៍ េហយៃថ�ទីផ�រ  ឬៃថ�ជំនួស

�ត�វកំណត់េ�យគណៈកមមករ ឬភន ក់�រ�ក�ជ�មួយ�មករ 

េ�ជសេរ សរបស់គណៈកមម ធិករអស�មិករណ៍។ 70    េលសពីេនះ  

                                                            
67 According  to ADB’s  resettlement policy  to  restore  the economic and social base of people who  lose 
their livelihood, three things are required: 1) compensation for lost of assets and income; 2) transfer and 
relocation assistance; 3) rehabilitation and restoration of  lives. (ADB resettlement summary: a guide to 
good practice) 
68 ១៩៩៨, ធនគរអភិវ��ន៍�សីុ «េសចក�ីសេងខបៃនេស�វេ�ែណនំស�ីពីករ�ំងទីលំេន�រ�ថមី» 

 ឬ http://www.adb.org/sites/default/files/Resettlement_Handbook_Summary_KH.pdf (Searched 

website on Aug 16, 2012) 
69 ចបប់អស�មិករណ៍ ឆន ំ២០០៩ (ជំពូកទី១ ម���) 
70 ចបប់អស�មិករណ៍ ឆន ំ២០០៩ (ជំពូកទី៤ ម��២២) 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ជំពកូ៤-�ស���សននិ�� ន សំណូមពរ នងិ អន�ុសន ៍
 

១. �ស���សននិ�� ន 
ករសិក���វ�ជវអំពី  «ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ : �ថ នភព

ជីវភពបចចុបបននរបស់�បជពលរដ�មូល�� ន» បនបង� ញពី�ថ នភពជីវភពរស់េន

នេពលបចចុបបននរបស់�បជពលរដ�មុនេពល�ងសង់ទំនប់  េដមបីជមូល�� ន

ស�មប់េធ�ករេ�ប�បេធ�ប�ថ នភពជីវភពរបស់�បជពលរដ� បនទ ប់ពីពួកេគផ� ស់ 

ទីលំេនេទរស់េនតំបន់ថមី។   ករអេងកតេនះ ក៏បនរកេឃញពីករយល់ដឹង  និង 

ទស�ន�េផ�ង�របស់�បជពលរដ� ជំុវញិគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីដូចជ

ផលប៉ះពល់ សំណង  និងករ�ំងទីលំេនថមី  េដមបីជព័ត៌មនបង� ញទឹកចិត��បជ

ពលរដ� ចំេពះគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេនតំបន់េស�នេ�កមេនះ។  

បចចុបបនន កររស់េនរបស់�បជពលរដ�េនតំបន់សិក�មន�ថ នភពធមម�

ទំងករ�បកបរបរចិញច ឹមជីវតិ  និងសកមមភព�បចំៃថងេ�យមិនមនករ�ក់ខនអ�ី

េឡយ  េលកែលងែតគេ�មង�ងសង់េផ�ង�ដូចជ ករ�ងសង់ផទះថមី   �ព�ងីក 

ជួសជុលផទះជេដម គឺ�ត�វផ� ករង់ចំេសចក�ីជូនដំណឹងពិត�បកដជផ�ូវករអំពី  

គេ�មង។ េបនិយយពី�ថ នភពជីវភពរបស់�បជពលរដ� េយង�មករសិក�

េនះ �ចសននិ�� នបនថ  ជទូេទ គឺមធ�ម�ចរស់េនទប់ទល់នឹងជីវភពបន 

េ�យ�រ�បជពលរដ�ភគេ�ចនេលសលប់េសមនឹង៩៦.៨%  មនជីវភពមិនសថិត

កនុង�ថ នភព�កី�កែដលករសិក�បន�យៃម�។  េទះជមន�បជពលរដ��តឹមែត

៣.២% សថិតកនុង�ថ នភព�កី�ក  បុ៉ែន�ពួកេគ�ច��ស័យផលពីអនុផលៃ�ពេ� 

និងទេន�ែដលមន��ប់តំបន់របស់ពួកេគបន េ�យមិនជួបករលំបកដល់ថន ក់ខ�ះ

ម�ូប��រេនះេទ ពីេ�ពះតំបន់ែដលពួកេគរស់េនជតំបន់ែដលមនអំេ�យផល

ល�ពីធមមជតិស�មប់កររស់េនរបស់ពួកេគ។ ចំេពះកររស់េនច�ម�ះគន ជមួយជន

ជតិភគតិចេផ�ង�  និងករ�បកន់ខជ ប់ជំេន��សន�បៃពណី  និងទំេន�មទំ�ប់

េផ�ងរបស់�បជពលរដ�  �ចនឹងជួបករលំបកកនុងករបន�ខំ�ួនេទនឹងកររស់េន

ជំពូកទី៤-សេចក្តីសន្និដ្ឋេន សំណូមពរ និង
អនុសាសន៍

 
 

ចំនួន២០% យល់ថសំណងចំេពះករខូច�ត�ទពយសមបត�ិទំងអស់ែដល�បជពល 

រដ�មន�ត�វេធ�េឡង�មត�ម�ទីផ�រជក់ែស�ងបចចុបបននេ�យបនសមរមយ។  មយ៉ងវញិ

េទ�ត មន�បជពលរដ�ចំនួន១២%  យល់ថសំណងែដលសមរមយេហយ�ចទទួល

យកបន  គឺ�ត�វសងជ�ច់�បក់ស�មប់ផគត់ផគង់ជីវភពេពលេចញេទេនកែន�ងថមី

ជមធយមចំនួន១២៧២៤.១៤ដុ�� �េមរកិ ស�មប់មួយ�គ��រ។  េទះជត�ម�វករ 

ផទះសំែបង ដីភូមិ ដីែ�ស និងដីចំករជក�� ចំបច់កនុងជីវភព បុ៉ែន�េបគម នេហ��

រចនសមព័នធេនះេទ កររស់េនរបស់�បជពលរដ�ក៏មិន�ចមនកររកីចំេរ នបន 

ែដរ។  េ�យ�រេហតុផលេនះ  �បជពលរដ�ចំនួន១០%  យល់ថករផ�ល់សំណង 

ស�មប់ករេទរស់េនកែន�ងថមី�ត�វែតរមួបញជូ លទំងេហ�� រចនសមព័នធេផ�ង�ដូចជ

��េរ�ន មនទីរេពទយ វត���ម �បភពទឹកេ�ប�បស់ ផ�ូវថនល់។ល។  េទប�បជពល 

រដ��ចេទរស់េនកែន�ងថមីបន។   ទក់ទងនឹងករផ�ល់សំណងេនះែដរ  មន�បជ

ពលរដ�ចំនួន�បែហលជ�%បុ៉េ�� ះ  �ត�វករសំណងជ�ច់�បក់េ�យបន 

សមរមយចំេពះដំ�ំេឈហូបែផ� ែដលេគបនខិតខំចំ�យេពល�ំជយូរទំ� ំ

បនផល និងេ��ពីេនះក៏េនមនករេលកេឡងេផ�ង�គន េទ�តទក់ទងនឹងសំណង 

សមរមយពីសំ�ក់�បជពលរដ�មួយចំនួនតូច ដូចជ�ត�វករករពិភក�គន ជមុន

�ត�វករេ�យមនេភ�ងអគគិសនីេ�ប�បស់ជេដម។  
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ជំពកូ៤-�ស���សននិ�� ន សំណូមពរ នងិ អន�ុសន ៍
 

១. �ស���សននិ�� ន 
ករសិក���វ�ជវអំពី  «ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ : �ថ នភព

ជីវភពបចចុបបននរបស់�បជពលរដ�មូល�� ន» បនបង� ញពី�ថ នភពជីវភពរស់េន

នេពលបចចុបបននរបស់�បជពលរដ�មុនេពល�ងសង់ទំនប់  េដមបីជមូល�� ន

ស�មប់េធ�ករេ�ប�បេធ�ប�ថ នភពជីវភពរបស់�បជពលរដ� បនទ ប់ពីពួកេគផ� ស់ 

ទីលំេនេទរស់េនតំបន់ថមី។   ករអេងកតេនះ ក៏បនរកេឃញពីករយល់ដឹង  និង 

ទស�ន�េផ�ង�របស់�បជពលរដ� ជំុវញិគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីដូចជ

ផលប៉ះពល់ សំណង  និងករ�ំងទីលំេនថមី  េដមបីជព័ត៌មនបង� ញទឹកចិត��បជ

ពលរដ� ចំេពះគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេនតំបន់េស�នេ�កមេនះ។  

បចចុបបនន កររស់េនរបស់�បជពលរដ�េនតំបន់សិក�មន�ថ នភពធមម�

ទំងករ�បកបរបរចិញច ឹមជីវតិ  និងសកមមភព�បចំៃថងេ�យមិនមនករ�ក់ខនអ�ី

េឡយ  េលកែលងែតគេ�មង�ងសង់េផ�ង�ដូចជ ករ�ងសង់ផទះថមី   �ព�ងីក 

ជួសជុលផទះជេដម គឺ�ត�វផ� ករង់ចំេសចក�ីជូនដំណឹងពិត�បកដជផ�ូវករអំពី  

គេ�មង។ េបនិយយពី�ថ នភពជីវភពរបស់�បជពលរដ� េយង�មករសិក�

េនះ �ចសននិ�� នបនថ  ជទូេទ គឺមធ�ម�ចរស់េនទប់ទល់នឹងជីវភពបន 

េ�យ�រ�បជពលរដ�ភគេ�ចនេលសលប់េសមនឹង៩៦.៨%  មនជីវភពមិនសថិត

កនុង�ថ នភព�កី�កែដលករសិក�បន�យៃម�។  េទះជមន�បជពលរដ��តឹមែត

៣.២% សថិតកនុង�ថ នភព�កី�ក  បុ៉ែន�ពួកេគ�ច��ស័យផលពីអនុផលៃ�ពេ� 

និងទេន�ែដលមន��ប់តំបន់របស់ពួកេគបន េ�យមិនជួបករលំបកដល់ថន ក់ខ�ះ

ម�ូប��រេនះេទ ពីេ�ពះតំបន់ែដលពួកេគរស់េនជតំបន់ែដលមនអំេ�យផល

ល�ពីធមមជតិស�មប់កររស់េនរបស់ពួកេគ។ ចំេពះកររស់េនច�ម�ះគន ជមួយជន

ជតិភគតិចេផ�ង�  និងករ�បកន់ខជ ប់ជំេន��សន�បៃពណី  និងទំេន�មទំ�ប់

េផ�ងរបស់�បជពលរដ�  �ចនឹងជួបករលំបកកនុងករបន�ខំ�ួនេទនឹងកររស់េន

ជំពូកទី៤-សេចក្តីសន្និដ្ឋេន សំណូមពរ និង
អនុសាសន៍

 
 

ចំនួន២០% យល់ថសំណងចំេពះករខូច�ត�ទពយសមបត�ិទំងអស់ែដល�បជពល 

រដ�មន�ត�វេធ�េឡង�មត�ម�ទីផ�រជក់ែស�ងបចចុបបននេ�យបនសមរមយ។  មយ៉ងវញិ

េទ�ត មន�បជពលរដ�ចំនួន១២%  យល់ថសំណងែដលសមរមយេហយ�ចទទួល

យកបន  គឺ�ត�វសងជ�ច់�បក់ស�មប់ផគត់ផគង់ជីវភពេពលេចញេទេនកែន�ងថមី

ជមធយមចំនួន១២៧២៤.១៤ដុ�� �េមរកិ ស�មប់មួយ�គ��រ។  េទះជត�ម�វករ 

ផទះសំែបង ដីភូមិ ដីែ�ស និងដីចំករជក�� ចំបច់កនុងជីវភព បុ៉ែន�េបគម នេហ��

រចនសមព័នធេនះេទ កររស់េនរបស់�បជពលរដ�ក៏មិន�ចមនកររកីចំេរ នបន 

ែដរ។  េ�យ�រេហតុផលេនះ  �បជពលរដ�ចំនួន១០%  យល់ថករផ�ល់សំណង 

ស�មប់ករេទរស់េនកែន�ងថមី�ត�វែតរមួបញជូ លទំងេហ�� រចនសមព័នធេផ�ង�ដូចជ

��េរ�ន មនទីរេពទយ វត���ម �បភពទឹកេ�ប�បស់ ផ�ូវថនល់។ល។  េទប�បជពល 

រដ��ចេទរស់េនកែន�ងថមីបន។   ទក់ទងនឹងករផ�ល់សំណងេនះែដរ  មន�បជ

ពលរដ�ចំនួន�បែហលជ�%បុ៉េ�� ះ  �ត�វករសំណងជ�ច់�បក់េ�យបន 

សមរមយចំេពះដំ�ំេឈហូបែផ� ែដលេគបនខិតខំចំ�យេពល�ំជយូរទំ� ំ

បនផល និងេ��ពីេនះក៏េនមនករេលកេឡងេផ�ង�គន េទ�តទក់ទងនឹងសំណង 

សមរមយពីសំ�ក់�បជពលរដ�មួយចំនួនតូច ដូចជ�ត�វករករពិភក�គន ជមុន

�ត�វករេ�យមនេភ�ងអគគិសនីេ�ប�បស់ជេដម។  
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

េហយករផ�ល់ព័ត៌មនេផ�ង�អំពីគេ�មង�ង់សង់ទំនប់ ក៏មិន�ត�វបនផ�ព�ផ�យ 

យ៉ងទូលំទូ�យែដរ  េ�យ�រ�បជពលរដ��គេ�ចន��ន់ែតបនឮព័ត៌មន 

េផ�ងេ�យ�ម នមូល�� នពិត�បកដ  និងមិនទន់បនទទួលព័ត៌មនជក់�ក់ជផ�ូវ

ករេនេឡយេទ។  េបេយង�មរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញ

េលញឆន ំ២០០៩  ក៏មិនបនបញជ ក់ចបស់�ស់ថករពិេ��ះេយបល់ែដលបនេធ�

េឡងកនុងដំ�ក់កល�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងសងគមមនករចូលរមួ 

យ៉ងេពញេលញពីសំ�ក់�គ��រទំងអស់មកពី�គប់ភូមិទំង�យ ែដលនឹង

ទទួលរងផលប៉ះពល់េនះេទ។  មយ៉ងេទ�ត  ករផ�ល់រយ�េពល�តឹមែត៣០ៃថង

ស�មប់�កសួងបរ�ិថ នកនុងករពិនិតយ  និងផ�ល់េយបល់េទេលរបយករណ៍�យ

តៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នមួយ  ក៏មិនទន់�គប់��ន់កនុងករេធ�ករពិនិតយេ�យបន

សព��ជ�ងេ�ជយេនះែដរ។ បញ� ទំងេនះ នំេ�យមនករសននិ�� នថ  ករពិេ��ះ

េយបល់ជ�ធរណ� ករផ�ព�ផ�យព័ត៌មន និងសំុករយល់�ពមពី�បជពលរដ�

កនុងករអនុវត�គេ�មង�ក់េនមនក�មិតេនេឡយ។  

សរបុេសចក�ីមក  េយង�ម�ក�រជេ�ចនរមួមន�ក�រ�យតៃម�េហតុ

ប៉ះពល់បរ�ិថ ន  េសចក�ីជូនដំណឹងរបស់�ជរ�� ភិបលកមពុជ   ករអនុវត��បេសរ 

បំផុតកនុងករផ�ល់សំណង  និងករ�ំងទីលំេនថមីស�មប់ករ�ងសង់ទំនប់ខន តធំ 

និងករចុះសិក���វ�ជវជក់ែស�ងេនតំបន់ ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់ 

េ�យ�រគេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ បនបង� ញថ គេ�មង 

�ងសង់េនះ ពិតជមនផលប៉ះពល់ធំេធងដល់ជីវ�ព�បជពលរដ��ប់ពន់នក់ 

ធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ នេផ�ង�ពិត�បកដែមន។ បែនថមពីេនះ �បសិនេបមិន

មនករយកចិត�ទុក�ក់យ៉ងម៉ត់ចត់ អំពីផលប៉ះពល់ទំង�យេ�យបនសព�

�ជ�ងេ�ជយេ�យគិតគូរពីត�ម�វករ�បជពលរដ�ជធំ មិនមនែផនករសំណងឲយ

បនសម�សប និងចបស់�ស់ មិនមនករេរ�បចំែផនករ�ំងទីលំេនជមុនឲយ 

បនសម�សប េនះផលប៉ះពល់ទំង�យ �ចជះ�ទធិពលជអវជិជមនេទេល

 
 

េនតំបន់ថមី �បសិនេបករ�ំងទីលំេនថមីពិតជេកតមន  ជពិេសស�បជពលរដ� 

ជនជតិេដមភគតិច េ�យ�រកររស់េនរបស់ពួកេគ��ស័យេសទរែតទំង�ស�ង

េទេលធនធនធមមជតិដូចជ ៃ�ពេ� សត�ៃ�ព និងទេន�ជេដម។ 

េទះបីជ �បជពលរដ�ភគេ�ចនេនតំបន់សិក�ទទួលបនករអប់រទំប  

េនេឡយ  េបេ�ប�បេធ�បនឹង�បជពលរដ�េនតំបន់ទី�បជំុជន  ឬទី�ក�ងក៏ពិតែមន 

បុ៉ែន�ពួកេគមនករយល់ដឹងអំពីករអភិវ��ន៍ និងកតព�កិចចជ�បជពលរដ�។  

កនុងេនះ �បជពលរដ�េសទរែតទំងអស់បនបង� ញពីទឹកចិត��ស�ញ់ភូមិកំេណ ត 

មិនចង់ចកេចញពីភូមិកំេណ ត  និងមិនចង់េ�យមនគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម�  េកតេឡងេនះេទ  េ�យ�រ�នឹងបងកេ�យមនផល

ប៉ះពល់យ៉ងធំេធងដល់ធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ ននន ពិេសសប៉ះពល់ដល់

ជីវភពរស់េនរបស់�បជពលរដ�ជេ�ចន�គ��រ  បុ៉ែន�ពួកេគដឹងថត�ម�វករអភិវ�� 

ជេរ�ងសំខន់ែដលកនុងនមជ�បជពលរដ�កមពុជ �ត�វែតចូលរមួចំែណកទំងអស់

គន ។ េយង�ម�នទៈកនុងករចូលរមួកនុងករអភិវ��េនះេ�ញថ េទះជ�បជពលរដ�

ភគេ�ចន�ចស�មប�មត�ម�វកររបស់រ�� ភិបល  �បសិនជមនករចំបច់កនុង

ករ�ំងទីលំេនថមីក៏ពិតែមន បុ៉ែន��បជពលរដ�ក៏�ត�វករេ�យ�ជរ�� ភិបល ឬមច ស់

�ក�មហុ៊នវនិិេយគគេ�មងផ�ល់េ�យពួកេគវញិនូវលកខខណ� សមរមយដូចជ ករផ�ល់

សំណង  ឬតៃម�ជំនួសែដលបនគិតគូរយ៉ងម៉ត់ចត់ពីផលប៉ះពល់  និងមនភព

ទទួលខុស�ត�វចំេពះជីវភពពួកេគ េទបករចូលរមួកនុងករអភិវ��របស់ពួកេគ�ច

េធ�េទបន។ កនុងលកខខណ� េនះ �ចប�ជ ក់បនថជជេ�មសទីមួយ គឺ�បជពលរដ�

មិន�ត�វករេ�យមនគេ�មងអភិវ��ន៍ ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម� េនះេទ 

បុ៉ែន� �បសិនជជេ�មសទីមួយេនះ មិន�ចេធ�េទបន �បជពលរដ�ក៏មិន�ប�ំងនឹង

គេ�មងែដរ េ�យពួកេគ�គន់ែត�ត�វករេ�យផ�ល់សំណង ឬតៃម�ជំនួសវញិសម

រមយ យុត�ិធម៌ និង�ចទទួលយកបនែតបុ៉េ�� ះ។ 

 ករពិភក�ពិេ�គះេយបល់េពញេលញចំេពះគេ�មងទំនប់ខន តធំេនះ មិន

�ត�វបនេធ�េឡងជមួយអនកទទួលរងផលប៉ះពល់ទំងអស់ េន�មភូមិនីមួយៗេទ 
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េហយករផ�ល់ព័ត៌មនេផ�ង�អំពីគេ�មង�ង់សង់ទំនប់ ក៏មិន�ត�វបនផ�ព�ផ�យ 

យ៉ងទូលំទូ�យែដរ  េ�យ�រ�បជពលរដ��គេ�ចន��ន់ែតបនឮព័ត៌មន 

េផ�ងេ�យ�ម នមូល�� នពិត�បកដ  និងមិនទន់បនទទួលព័ត៌មនជក់�ក់ជផ�ូវ

ករេនេឡយេទ។  េបេយង�មរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញ

េលញឆន ំ២០០៩  ក៏មិនបនបញជ ក់ចបស់�ស់ថករពិេ��ះេយបល់ែដលបនេធ�

េឡងកនុងដំ�ក់កល�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងសងគមមនករចូលរមួ 

យ៉ងេពញេលញពីសំ�ក់�គ��រទំងអស់មកពី�គប់ភូមិទំង�យ ែដលនឹង

ទទួលរងផលប៉ះពល់េនះេទ។  មយ៉ងេទ�ត  ករផ�ល់រយ�េពល�តឹមែត៣០ៃថង

ស�មប់�កសួងបរ�ិថ នកនុងករពិនិតយ  និងផ�ល់េយបល់េទេលរបយករណ៍�យ

តៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នមួយ  ក៏មិនទន់�គប់��ន់កនុងករេធ�ករពិនិតយេ�យបន

សព��ជ�ងេ�ជយេនះែដរ។ បញ� ទំងេនះ នំេ�យមនករសននិ�� នថ  ករពិេ��ះ

េយបល់ជ�ធរណ� ករផ�ព�ផ�យព័ត៌មន និងសំុករយល់�ពមពី�បជពលរដ�

កនុងករអនុវត�គេ�មង�ក់េនមនក�មិតេនេឡយ។  

សរបុេសចក�ីមក  េយង�ម�ក�រជេ�ចនរមួមន�ក�រ�យតៃម�េហតុ

ប៉ះពល់បរ�ិថ ន  េសចក�ីជូនដំណឹងរបស់�ជរ�� ភិបលកមពុជ   ករអនុវត��បេសរ 

បំផុតកនុងករផ�ល់សំណង  និងករ�ំងទីលំេនថមីស�មប់ករ�ងសង់ទំនប់ខន តធំ 

និងករចុះសិក���វ�ជវជក់ែស�ងេនតំបន់ ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់ 

េ�យ�រគេ�មងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ បនបង� ញថ គេ�មង 

�ងសង់េនះ ពិតជមនផលប៉ះពល់ធំេធងដល់ជីវ�ព�បជពលរដ��ប់ពន់នក់ 

ធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ នេផ�ង�ពិត�បកដែមន។ បែនថមពីេនះ �បសិនេបមិន

មនករយកចិត�ទុក�ក់យ៉ងម៉ត់ចត់ អំពីផលប៉ះពល់ទំង�យេ�យបនសព�

�ជ�ងេ�ជយេ�យគិតគូរពីត�ម�វករ�បជពលរដ�ជធំ មិនមនែផនករសំណងឲយ

បនសម�សប និងចបស់�ស់ មិនមនករេរ�បចំែផនករ�ំងទីលំេនជមុនឲយ 

បនសម�សប េនះផលប៉ះពល់ទំង�យ �ចជះ�ទធិពលជអវជិជមនេទេល

 
 

េនតំបន់ថមី �បសិនេបករ�ំងទីលំេនថមីពិតជេកតមន  ជពិេសស�បជពលរដ� 

ជនជតិេដមភគតិច េ�យ�រកររស់េនរបស់ពួកេគ��ស័យេសទរែតទំង�ស�ង

េទេលធនធនធមមជតិដូចជ ៃ�ពេ� សត�ៃ�ព និងទេន�ជេដម។ 

េទះបីជ �បជពលរដ�ភគេ�ចនេនតំបន់សិក�ទទួលបនករអប់រទំប  

េនេឡយ  េបេ�ប�បេធ�បនឹង�បជពលរដ�េនតំបន់ទី�បជំុជន  ឬទី�ក�ងក៏ពិតែមន 

បុ៉ែន�ពួកេគមនករយល់ដឹងអំពីករអភិវ��ន៍ និងកតព�កិចចជ�បជពលរដ�។  

កនុងេនះ �បជពលរដ�េសទរែតទំងអស់បនបង� ញពីទឹកចិត��ស�ញ់ភូមិកំេណ ត 

មិនចង់ចកេចញពីភូមិកំេណ ត  និងមិនចង់េ�យមនគេ�មង�ងសង់ទំនប់�រ ី

អគគិសនីេស�នេ�កម�  េកតេឡងេនះេទ  េ�យ�រ�នឹងបងកេ�យមនផល

ប៉ះពល់យ៉ងធំេធងដល់ធនធនធមមជតិ និងបរ�ិថ ននន ពិេសសប៉ះពល់ដល់

ជីវភពរស់េនរបស់�បជពលរដ�ជេ�ចន�គ��រ  បុ៉ែន�ពួកេគដឹងថត�ម�វករអភិវ�� 

ជេរ�ងសំខន់ែដលកនុងនមជ�បជពលរដ�កមពុជ �ត�វែតចូលរមួចំែណកទំងអស់

គន ។ េយង�ម�នទៈកនុងករចូលរមួកនុងករអភិវ��េនះេ�ញថ េទះជ�បជពលរដ�

ភគេ�ចន�ចស�មប�មត�ម�វកររបស់រ�� ភិបល  �បសិនជមនករចំបច់កនុង

ករ�ំងទីលំេនថមីក៏ពិតែមន បុ៉ែន��បជពលរដ�ក៏�ត�វករេ�យ�ជរ�� ភិបល ឬមច ស់

�ក�មហុ៊នវនិិេយគគេ�មងផ�ល់េ�យពួកេគវញិនូវលកខខណ� សមរមយដូចជ ករផ�ល់

សំណង  ឬតៃម�ជំនួសែដលបនគិតគូរយ៉ងម៉ត់ចត់ពីផលប៉ះពល់  និងមនភព

ទទួលខុស�ត�វចំេពះជីវភពពួកេគ េទបករចូលរមួកនុងករអភិវ��របស់ពួកេគ�ច

េធ�េទបន។ កនុងលកខខណ� េនះ �ចប�ជ ក់បនថជជេ�មសទីមួយ គឺ�បជពលរដ�

មិន�ត�វករេ�យមនគេ�មងអភិវ��ន៍ ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម� េនះេទ 

បុ៉ែន� �បសិនជជេ�មសទីមួយេនះ មិន�ចេធ�េទបន �បជពលរដ�ក៏មិន�ប�ំងនឹង

គេ�មងែដរ េ�យពួកេគ�គន់ែត�ត�វករេ�យផ�ល់សំណង ឬតៃម�ជំនួសវញិសម

រមយ យុត�ិធម៌ និង�ចទទួលយកបនែតបុ៉េ�� ះ។ 

 ករពិភក�ពិេ�គះេយបល់េពញេលញចំេពះគេ�មងទំនប់ខន តធំេនះ មិន

�ត�វបនេធ�េឡងជមួយអនកទទួលរងផលប៉ះពល់ទំងអស់ េន�មភូមិនីមួយៗេទ 
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ជួយផ�ល់អគគិសនីេ�យ�បជពលរដ�េ�ប�បស់េរយ�តគិតៃថ�  ឬគិតកនុងតៃម�ទប

សមរមយ េ�ពះពួកេគជអនកទទួលរងផលប៉ះពល់េរយ�រែតគេ�មងេនះ។  

សំណូមពរជចុងេ�កយគឺ  �ជររ� ភិបល�ត�វធនថករេទេនទី�ំងថមី

�ត�វមនសុវតថិភពដីធ�ីេរយពំុមនកររេំ�ភបំពន�មួយកេកតេឡងេឡយ។ 

 
៣. អន�ុ�ន ៍

ចំេពះ�ជររ� ភិបលៈ 

១. គួរែតេ�យ�ក�មហុ៊នវនិិេយគគេ�មងសិក�េ�យបនលម�ិត  និង 

ចបស់�ស់ជងេនះ ទក់ទងនឹងករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងសងគម 

េរយមនគុណភព  េ�ម ះ�តង់  មនករចូលរមួពិភក� និងពិេ�គះេយបល់យ៉ង

េពញេលញ    និងទូលំទូ�យជមួយ�បជពលរដ�ែដលរងផលប៉ះពល់េរយ�ទ ល់

និងផ�ព�ផ�យេ�យបនទូលំទូ�យកនុងចំេ�មអនកពក់ព័នធទំង�យ មុនេពល 

ចប់េផ�មអនុវត�គេ�មងេនះ។   ចំណុចេនះរមួបញជូ លទំងករផ�ល់�កស�គប់�គន់ 

ដល់សងគមសីុវលិកនុងករចូលរមួផ�ល់េយបល់ចំេពះរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះ

ពល់បរ�ិថ នផងែដរ។  

២. ចំេពះករផ�ព�ផ�យព័ត៌មនអំពីគេ�មងអភិវ��ន៍  សំណង និងករ�ំង

ទីលំេនថមី�ក់មិនទន់មនសកមមភពចបស់�ស់  ដូេចនះ�ត�វធនថព័ត៌មនទំង

អស់�ត�វបនផ�ព�ផ�យជ�ធរណៈ  េហយ�បជពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរង 

ផលប៉ះពល់�ចទទួលបនព័ត៌មន�គប់�គន់ និងចបស់�ស់  ពិេសសផ�ល់លទធ

ភពេ�យ�បជពលរដ�បនចូលរមួបេញចញេយបល់ សេ�មចចិត�  និងបង� ញពីករ

េពញចិត�ចំេពះគេ�មងអភិវ��ន៍សំណង និងទី�ំងបំរងុថមី។  

 ៣. �ត�វព�ងឹង�ក�មករងរ�មរន       និង�ត�តពិនិតយេទេលសកមមភព

អនុវត�គេ�មងមុនេពល�ងសង់  អំឡុងេពលចប់េផ�ម  និងេ�កយេពល�ងសង់

េដមបី�បដកថ �ក�មហុ៊នបនេធ��មេសចក�ីែណនំ  និងេគលករណ៍ទំង�យ

 
 

ជីវភពរស់េន និងសន�ិសុខេសប�ងរបស់�បជពលរដ� េ�លេ�កត់បនថយភព 

�កី�ក និងេ�លេ�អភិវ��ន៍សហសវត�ររ៍បស់កមពុជ។ 

 
២. សំណូមពរ 

េ�យ�រករ�ព�យបរមភពីបញ� ជីវភព  ករភ័យខ� ចពីសុវតថិភព សន�ិសុខ 

េទៃថងអនគត និងមិនចង់េធ�ករបំ�ស់ទីពីភូមិកំេណ តបចចុបបននែដលមនទំនក់

ទំនងនឹង�បៃពណី�សន ក៏ដូចជមេនសេញច តន�ស�ញ់ភូមិកំេណ ត �បជ

ពលរដ�ភគេ�ចនបនសំណូមពរេទកន់�ជរ�� ភិបល  ក៏ដូចជ�ក�មហុ៊នវនិិេយគ

ទំនប់�រអីគគិសនី េដមបកំុីេ�យ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�េ�ង។ 

បុ៉ែន� �បសិនជ�ជរ�� ភិបលមិន�ចបញ�ប់គេ�មង�ងសង់បន េ�យ�រ

យល់េឃញថ ករ�ងសង់េនះនឹងទទួលបនផល�បេយជន៍េ�ចនចំេពះ 

ករអភិវ��េសដ�កិចចជតិ ដូេចនះ�បជពលរដ�សំណូមពរយ៉ងទទូចេទកន់�ជ 

រ�� ភិបល និង�ក�មហុ៊ន�រអីគគិសនីេ�យគិតគូរយ៉ងយកចិត�ទុក�ក់កនុងករផ�ល់

សំណងេ�យបនសមរមយ និងយុត�ិធម៌ជមុនដូចជ សងផទះ ដីែ�សចំករ  ដំ�ំ�ំ

ដុះេផ�ង� ពិេសសដំ�ំហូបែផ� សត�ចិញច ឹម និងសងករខូចខត�ទពយសមបត�ិ 

េផ�ង�  និងកែន�ង�បកបរបររកសុីដល់�បជពលរដ�  េហយជួយជេស�ដឹកជញជូ ន

កនុងករេរ ទី�ំង ជួយជថវកិមួយចំនួន  និងេសប�ង��រហូបចុកស�មប់ផគត់ផគង់

ករចប់េផ�មជីវភពរស់េនកែន�ងថមី។  

មយ៉ងវញិេទ�ត ករ�ំងទីលំេនថមី�ចេធ�េទបនលុះ��ែត�ជរ�� ភិបល 

និង�ក�មហុ៊នវនិិេយគទំនប់�រអីគគិសនី បនគិតគូរពិចរ�យ៉ងយកចិត�ទុក�ក់ 

េលករ�ងសង់េហ�� រចនសមពនធ័របូវន័�ដូចជ ��េរ�ន ផ�ូវថនល់  មនទីរេពទយ  វត� 

��ម �បភពទឹក។ល។ េពល�បជពលរដ�ប�ូរេទេនកែន�ងថមី  េទបេធ�េ�យក��

ជីវភព ក៏ដូចជចលនសងគមេនកនុងសហគមន៍�ចមនដំេណ រករេទបន។  េ��

ពីករសំណូមពរទំងេនះ  �បជពលរដ�សំណូមពរដល់�ជរ�� ភិបល  និង�ក�មហុ៊ន 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

ជួយផ�ល់អគគិសនីេ�យ�បជពលរដ�េ�ប�បស់េរយ�តគិតៃថ�  ឬគិតកនុងតៃម�ទប

សមរមយ េ�ពះពួកេគជអនកទទួលរងផលប៉ះពល់េរយ�រែតគេ�មងេនះ។  

សំណូមពរជចុងេ�កយគឺ  �ជររ� ភិបល�ត�វធនថករេទេនទី�ំងថមី

�ត�វមនសុវតថិភពដីធ�ីេរយពំុមនកររេំ�ភបំពន�មួយកេកតេឡងេឡយ។ 

 
៣. អន�ុ�ន ៍

ចំេពះ�ជររ� ភិបលៈ 

១. គួរែតេ�យ�ក�មហុ៊នវនិិេយគគេ�មងសិក�េ�យបនលម�ិត  និង 

ចបស់�ស់ជងេនះ ទក់ទងនឹងករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងសងគម 

េរយមនគុណភព  េ�ម ះ�តង់  មនករចូលរមួពិភក� និងពិេ�គះេយបល់យ៉ង

េពញេលញ    និងទូលំទូ�យជមួយ�បជពលរដ�ែដលរងផលប៉ះពល់េរយ�ទ ល់

និងផ�ព�ផ�យេ�យបនទូលំទូ�យកនុងចំេ�មអនកពក់ព័នធទំង�យ មុនេពល 

ចប់េផ�មអនុវត�គេ�មងេនះ។   ចំណុចេនះរមួបញជូ លទំងករផ�ល់�កស�គប់�គន់ 

ដល់សងគមសីុវលិកនុងករចូលរមួផ�ល់េយបល់ចំេពះរបយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះ

ពល់បរ�ិថ នផងែដរ។  

២. ចំេពះករផ�ព�ផ�យព័ត៌មនអំពីគេ�មងអភិវ��ន៍  សំណង និងករ�ំង

ទីលំេនថមី�ក់មិនទន់មនសកមមភពចបស់�ស់  ដូេចនះ�ត�វធនថព័ត៌មនទំង

អស់�ត�វបនផ�ព�ផ�យជ�ធរណៈ  េហយ�បជពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរង 

ផលប៉ះពល់�ចទទួលបនព័ត៌មន�គប់�គន់ និងចបស់�ស់  ពិេសសផ�ល់លទធ

ភពេ�យ�បជពលរដ�បនចូលរមួបេញចញេយបល់ សេ�មចចិត�  និងបង� ញពីករ

េពញចិត�ចំេពះគេ�មងអភិវ��ន៍សំណង និងទី�ំងបំរងុថមី។  

 ៣. �ត�វព�ងឹង�ក�មករងរ�មរន       និង�ត�តពិនិតយេទេលសកមមភព

អនុវត�គេ�មងមុនេពល�ងសង់  អំឡុងេពលចប់េផ�ម  និងេ�កយេពល�ងសង់

េដមបី�បដកថ �ក�មហុ៊នបនេធ��មេសចក�ីែណនំ  និងេគលករណ៍ទំង�យ

 
 

ជីវភពរស់េន និងសន�ិសុខេសប�ងរបស់�បជពលរដ� េ�លេ�កត់បនថយភព 

�កី�ក និងេ�លេ�អភិវ��ន៍សហសវត�ររ៍បស់កមពុជ។ 

 
២. សំណូមពរ 

េ�យ�រករ�ព�យបរមភពីបញ� ជីវភព  ករភ័យខ� ចពីសុវតថិភព សន�ិសុខ 

េទៃថងអនគត និងមិនចង់េធ�ករបំ�ស់ទីពីភូមិកំេណ តបចចុបបននែដលមនទំនក់

ទំនងនឹង�បៃពណី�សន ក៏ដូចជមេនសេញច តន�ស�ញ់ភូមិកំេណ ត �បជ

ពលរដ�ភគេ�ចនបនសំណូមពរេទកន់�ជរ�� ភិបល  ក៏ដូចជ�ក�មហុ៊នវនិិេយគ

ទំនប់�រអីគគិសនី េដមបីកំុេ�យ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម�េ�ង។ 

បុ៉ែន� �បសិនជ�ជរ�� ភិបលមិន�ចបញ�ប់គេ�មង�ងសង់បន េ�យ�រ

យល់េឃញថ ករ�ងសង់េនះនឹងទទួលបនផល�បេយជន៍េ�ចនចំេពះ 

ករអភិវ��េសដ�កិចចជតិ ដូេចនះ�បជពលរដ�សំណូមពរយ៉ងទទូចេទកន់�ជ 

រ�� ភិបល និង�ក�មហុ៊ន�រអីគគិសនីេ�យគិតគូរយ៉ងយកចិត�ទុក�ក់កនុងករផ�ល់

សំណងេ�យបនសមរមយ និងយុត�ិធម៌ជមុនដូចជ សងផទះ ដីែ�សចំករ  ដំ�ំ�ំ

ដុះេផ�ង� ពិេសសដំ�ំហូបែផ� សត�ចិញច ឹម និងសងករខូចខត�ទពយសមបត�ិ 

េផ�ង�  និងកែន�ង�បកបរបររកសីុដល់�បជពលរដ�  េហយជួយជេស�ដឹកជញជូ ន

កនុងករេរ ទី�ំង ជួយជថវកិមួយចំនួន  និងេសប�ង��រហូបចុកស�មប់ផគត់ផគង់

ករចប់េផ�មជីវភពរស់េនកែន�ងថមី។  

មយ៉ងវញិេទ�ត ករ�ំងទីលំេនថមី�ចេធ�េទបនលុះ��ែត�ជរ�� ភិបល 

និង�ក�មហុ៊នវនិិេយគទំនប់�រអីគគិសនី បនគិតគូរពិចរ�យ៉ងយកចិត�ទុក�ក់ 

េលករ�ងសង់េហ�� រចនសមពនធ័របូវន័�ដូចជ ��េរ�ន ផ�ូវថនល់  មនទីរេពទយ  វត� 

��ម �បភពទឹក។ល។ េពល�បជពលរដ�ប�ូរេទេនកែន�ងថមី  េទបេធ�េ�យក��

ជីវភព ក៏ដូចជចលនសងគមេនកនុងសហគមន៍�ចមនដំេណ រករេទបន។  េ��

ពីករសំណូមពរទំងេនះ  �បជពលរដ�សំណូមពរដល់�ជរ�� ភិបល  និង�ក�មហុ៊ន 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

�បជពលរដ�  េ�យបេងកតេ�យមន�ក�មករងរទទួលបនទុកពេន��នករេរ�បចំ 

កមមសិទធិដីធ�ី ឬចុះបញជ ីដីធ�ី។ 

៧. ជនជតិេដមភគតិច គឺជ�បជពលរដ�ែដល�ត�វែតយកចិត�ទុក�ក់ខ� ំង

បំផុតស�មប់ករអភិវ��នន ពីេ�ពះពួកេគជជនែដលងយរងេ��ះ។  ជនជតិ

េដមភគតិចជជនែដលរស់េន�មតំបន់ៃ�ពភនំ  និង��ស័យផលពីបរ�ិថ នធមមជតិ

ដូចជៃ�ពេ� សត�ៃ�ព ទេន� ដងអូរជេដម  េ�យពួកេគមិន�ច�ុំនឹងកររស់េន 

េ�យ�ម នធនធនទំងេនះេឡយ  ដូេចនះគួរែតពិនិត�េ�យជក់�ក់ថេតអ�ីជសិទធិ

ជនជតិេដមភគតិច  េហយគួរអភិវ��ន៍ែបប�េដមបីធនថជនជតិេដមភគតិច

ទំង�យមិនទទួលរងេ��ះពីករអភិវ��ន៍  េហយវបបធម៌ �បៃពណី�សនរបស់

ពួកេគ�ត�វបនអភិរក�។ 

៨. ផលប៉ះពល់ជអវជិជមន  និងវធិនករបនធូបនថយទំង�យែដលបន 

បង� ញ�មរយៈករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់ 

បរ�ិថ ន  និងសងគមែដលអនកជំនញបនផ�ល់េយបល់  �ត�វេធ�យ៉ង�េ�យសថិត 

កនុងវធិនករករេ�ត�មេរ�បចំករពរទុកជមុន េជ�ស�ងេធ�េ�យមនប៉ះពល់ដល់

សុវតថិភព និងសន�ិសុខ�បជពលរដ�េនេពលេ�កយ។ 

៩. គួរែតបេងកតេ�យមនចបប់�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន(EIA) េដមបី

ធនេ�យមនសុ�កឹតភព គុណភព  និង�បសិទធភពៃនសិក��យតៃម�េហតុប៉ះ 

ពល់បរ�ិថ ននន និងករេ�រព�មចបប់ែដលបនែចងជធរមន។ 

ចំេពះ�ក�មហុ៊នវនិិេយគទំនប់�រអីគគិសនីៈ 

១០. �ត�វអនុវត��មេ�លករណ៍  និងេសចក�ីែណនំទំង�យែដលបន 

ែចងកនុងចបប់ និងអនុ�កឹត�េផ�ង�របស់�ពះ�ជ�ច�កកមពុជ ដូចជេធ�ករសិក�

�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងសងគមេ�យមនករចូលរមួពី�បជពលរដ�េន

�មសហគមន៍នីមួយ�េ�យេពញេលញ  មនែផនករសំណង  និងែផនករ�ំងទី

លំេនថមីេ�យបនចបស់�ស់  និងមនករទទួលខុស�ត�វ�ល់ករខូចខតទំង 

�យែដលប�� លមកពីករ�ងសង់ទំនប់។ 

 
 

របស់�ជរ�� ភិបល េដមបីេជ�ស�ងករបំពនេសចក�ីទុកចិត� និងកិចចសនយែដល

�ចេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេទេល�បជពលរដ�។ 

៤. គបបី�ត�វេរ�បចំេ�យមនគណៈកមមករ�យតៃម�សំណងនិងផ�ល់សំណង 

ែដលមនែផនករចបស់�ស់  និង�គប់�គងករអនុវត�ផ�ល់សំណង សំេ�ធន 

េ�យមនគណេនយ�ភព តម� ភព យុត�ធម៌ និងសុវតថិភពស�មប់�បជពលរដ�

កនុងសហគមន៍ែដល�ត�វទទួលសំណង។  ចំេពះសំណងៃនផលប៉ះពល់ មិនែមន

សង�តឹមែត�ទ�ពសមបត�ិែដលបត់បង់េនះេទ ែត�ត�វសងផលទុន េពលេវ� 

កំ�ំងែដលខតបង់ទំង�យែដល�បជពលរដ�ខិតខំក�ងេនកែន�ងចស់  និង 

�ត�វសងនូវផលប៉ះពល់រយៈែវង  េហយធនជួយផគត់ផគង់ជីវភព�បជពលរដ�រហូត

េគ�ចព�ងឹងជីវភពខ�ួនឯងបន។ េលសពីេនះ នេពលអនគត គួរែតបេងកតេ�យ

មនចបប់ៃនករផ�ល់សំណងចំេពះផលប៉ះពល់ េ�យ�រករអភិវ��េផ�ង�េដមបី

ធន��បជពលរដ�មិនបត់បង់ផល�បេ�ជន៍ �រងេ��ះេ�យ�រករអភិវ��ន៍

ជពិេសសគឺ �សប�មេ�លនេ�បយកត់បនថយភព�កី�ករបស់រ�� ភិបល។ 

៥. ករ�ំងទីលំេនថមីស�មប់�បជពលរដ� ែដល�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់  

�ត�វមនែផនករលំអិត ចបស់�ស់ជមុន ពិេសសទី�ំង  និងេពលេវ�ពិត 

�បកដ។ បែនថមពីេនះ �បជពលរដ�ែដលរស់េនកនុងតំបន់គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនី

េស�នេ�កម� ភគេ�ចនគឺមនជីវភពពឹងែផ�កេលវស័ិយកសិកមមែដលមនករ

េធ�ែ�សចំករ �ំដំ�ំេផ�ង� េន�ទ និងរកអនុផលៃ�ពេ�   ដូេចនះករ�ំង 

ទីលំេនថមី �ត�វែតបនគិតគូរពីធនធនទំង�យ ែដល�បជពលរដ��ត�វករចំបច់ 

និង��ស័យផលជ�បចំេ�យមនេនកែន�ង�ំងទីលំេនថមី េដមបីធនសុវតថិភព

មុខរបរ  និងសុវតថិភពេសប�ងស�មប់ជីវភព។ 

៦. ករចប់យកដី និងកន់កប់ដីេនកែន�ងរស់េនថមី�ចនឹងបងកេ�យមន

បញ� វ�ិទដីធ�ីេកតេឡងកនុងចំេ�ម�បជពលរដ� ក៏ដូចជភគគីពក់ព័នធេផ�ង� 

ដូេចនះ�ជរ�� ភិបល�ត�វធនេ�យបននូវសុវតថិភពដីធ�ី  និងសិទធិកន់កប់ដីធ�ីជូន 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន

 
 

�បជពលរដ�  េ�យបេងកតេ�យមន�ក�មករងរទទួលបនទុកពេន��នករេរ�បចំ 

កមមសិទធិដីធ�ី ឬចុះបញជ ីដីធ�ី។ 

៧. ជនជតិេដមភគតិច គឺជ�បជពលរដ�ែដល�ត�វែតយកចិត�ទុក�ក់ខ� ំង

បំផុតស�មប់ករអភិវ��នន ពីេ�ពះពួកេគជជនែដលងយរងេ��ះ។  ជនជតិ

េដមភគតិចជជនែដលរស់េន�មតំបន់ៃ�ពភនំ  និង��ស័យផលពីបរ�ិថ នធមមជតិ

ដូចជៃ�ពេ� សត�ៃ�ព ទេន� ដងអូរជេដម  េ�យពួកេគមិន�ច�ុំនឹងកររស់េន 

េ�យ�ម នធនធនទំងេនះេឡយ  ដូេចនះគួរែតពិនិត�េ�យជក់�ក់ថេតអ�ីជសិទធិ

ជនជតិេដមភគតិច  េហយគួរអភិវ��ន៍ែបប�េដមបីធនថជនជតិេដមភគតិច

ទំង�យមិនទទួលរងេ��ះពីករអភិវ��ន៍  េហយវបបធម៌ �បៃពណី�សនរបស់

ពួកេគ�ត�វបនអភិរក�។ 

៨. ផលប៉ះពល់ជអវជិជមន  និងវធិនករបនធូបនថយទំង�យែដលបន 

បង� ញ�មរយៈករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងករ�យតៃម�េហតុប៉ះពល់ 

បរ�ិថ ន  និងសងគមែដលអនកជំនញបនផ�ល់េយបល់  �ត�វេធ�យ៉ង�េ�យសថិត 

កនុងវធិនករករេ�ត�មេរ�បចំករពរទុកជមុន េជ�ស�ងេធ�េ�យមនប៉ះពល់ដល់

សុវតថិភព និងសន�ិសុខ�បជពលរដ�េនេពលេ�កយ។ 

៩. គួរែតបេងកតេ�យមនចបប់�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន(EIA) េដមបី

ធនេ�យមនសុ�កឹតភព គុណភព  និង�បសិទធភពៃនសិក��យតៃម�េហតុប៉ះ 

ពល់បរ�ិថ ននន និងករេ�រព�មចបប់ែដលបនែចងជធរមន។ 

ចំេពះ�ក�មហុ៊នវនិិេយគទំនប់�រអីគគិសនីៈ 

១០. �ត�វអនុវត��មេ�លករណ៍  និងេសចក�ីែណនំទំង�យែដលបន 

ែចងកនុងចបប់ និងអនុ�កឹត�េផ�ង�របស់�ពះ�ជ�ច�កកមពុជ ដូចជេធ�ករសិក�

�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន  និងសងគមេ�យមនករចូលរមួពី�បជពលរដ�េន

�មសហគមន៍នីមួយ�េ�យេពញេលញ  មនែផនករសំណង  និងែផនករ�ំងទី

លំេនថមីេ�យបនចបស់�ស់  និងមនករទទួលខុស�ត�វ�ល់ករខូចខតទំង 

�យែដលប�� លមកពីករ�ងសង់ទំនប់។ 

 
 

របស់�ជរ�� ភិបល េដមបីេជ�ស�ងករបំពនេសចក�ីទុកចិត� និងកិចចសនយែដល

�ចេធ�េ�យមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេទេល�បជពលរដ�។ 

៤. គបបី�ត�វេរ�បចំេ�យមនគណៈកមមករ�យតៃម�សំណងនិងផ�ល់សំណង 

ែដលមនែផនករចបស់�ស់  និង�គប់�គងករអនុវត�ផ�ល់សំណង សំេ�ធន 

េ�យមនគណេនយ�ភព តម� ភព យុត�ធម៌ និងសុវតថិភពស�មប់�បជពលរដ�

កនុងសហគមន៍ែដល�ត�វទទួលសំណង។  ចំេពះសំណងៃនផលប៉ះពល់ មិនែមន

សង�តឹមែត�ទ�ពសមបត�ិែដលបត់បង់េនះេទ ែត�ត�វសងផលទុន េពលេវ� 

កំ�ំងែដលខតបង់ទំង�យែដល�បជពលរដ�ខិតខំក�ងេនកែន�ងចស់  និង 

�ត�វសងនូវផលប៉ះពល់រយៈែវង  េហយធនជួយផគត់ផគង់ជីវភព�បជពលរដ�រហូត

េគ�ចព�ងឹងជីវភពខ�ួនឯងបន។ េលសពីេនះ នេពលអនគត គួរែតបេងកតេ�យ

មនចបប់ៃនករផ�ល់សំណងចំេពះផលប៉ះពល់ េ�យ�រករអភិវ��េផ�ង�េដមបី

ធន��បជពលរដ�មិនបត់បង់ផល�បេ�ជន៍ �រងេ��ះេ�យ�រករអភិវ��ន៍

ជពិេសសគឺ �សប�មេ�លនេ�បយកត់បនថយភព�កី�ករបស់រ�� ភិបល។ 

៥. ករ�ំងទីលំេនថមីស�មប់�បជពលរដ� ែដល�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់  

�ត�វមនែផនករលំអិត ចបស់�ស់ជមុន ពិេសសទី�ំង  និងេពលេវ�ពិត 

�បកដ។ បែនថមពីេនះ �បជពលរដ�ែដលរស់េនកនុងតំបន់គេ�មងទំនប់�រអីគគិសនី

េស�នេ�កម� ភគេ�ចនគឺមនជីវភពពឹងែផ�កេលវស័ិយកសិកមមែដលមនករ

េធ�ែ�សចំករ �ំដំ�ំេផ�ង� េន�ទ និងរកអនុផលៃ�ពេ�   ដូេចនះករ�ំង 

ទីលំេនថមី �ត�វែតបនគិតគូរពីធនធនទំង�យ ែដល�បជពលរដ��ត�វករចំបច់ 

និង��ស័យផលជ�បចំេ�យមនេនកែន�ង�ំងទីលំេនថមី េដមបីធនសុវតថិភព

មុខរបរ  និងសុវតថិភពេសប�ងស�មប់ជីវភព។ 

៦. ករចប់យកដី និងកន់កប់ដីេនកែន�ងរស់េនថមី�ចនឹងបងកេ�យមន

បញ� វ�ិទដីធ�ីេកតេឡងកនុងចំេ�ម�បជពលរដ� ក៏ដូចជភគគីពក់ព័នធេផ�ង� 

ដូេចនះ�ជរ�� ភិបល�ត�វធនេ�យបននូវសុវតថិភពដីធ�ី  និងសិទធិកន់កប់ដីធ�ីជូន 
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១៦. គួរមនករពិភក�លំអិតជមួយរ�� ភិបល និងសិក�ពីវធីិៃនករ 

អភិវ��ែដល�បកបេ�យនិរន�រភពទំងធនធនបរ�ិថ នធមមជតិ និងសងគម ពិេសស

គិតគូរយ៉ងយកចិតិ�ទុក�ក់ចំេពះករអភិវ�� ែដលប៉ះពល់ដល់ជនជតិេដមភគ 

តិច េដមបីធនថជនជតិេដមភគតិច�ចរក�បននូវទំេន�មទម� ប់�បៃពណីរបស់

ខ�ួនេ�យមិនប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន។ 

ចំេពះអងគករមិនែមនរ�� ភិបលេផ�ងងែដលេធ�ករងរពក់ព័នធៈ 

១៧. �ត�វេធ�ករជិតសនិទធជមួយសហគមន៍េដមបឃី� ំេមល�ល់សកមមភព  ឬ 

ដំេណ រករអនុវត�ទំង�យ�ែដលជចំនុចមិន�ប�កតី  ឬអវជិជមនរបស់�ក�មហុ៊ន

ចំេពះ�បជពលរដ�  េដមបីេ�យករអនុវត�ទំង�យសថិតកនុងកររះិគន់�ថ បន 

សំេ�េ�យមនកររកីចំេរ ន។  

១៨. គួរមន�ក�មករងរជៃដគូរជមួយរ�� ភិបលេដមបីេធ�កររមួគន េធ�យ៉ង

�េ�យ�ក�មហុ៊នអនុវត�ន៍�មេគលករណ៍របស់រ�� ភិបល និងជួយស�ម�ល 

េ�យជីវភព�បជពលរដ��បេសរេឡងបនទ ប់ពីមនករ�ំងទីលំេនថមី។   

១៩. ផ�ល់វគគបណ�ុ ះប�� ល  និងវធីិ��ស�ៃនករតសូ៊មតិដល់សហគមន៍ 

ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់  េដមបីេ�យពួកេគកន់ែតមនករយល់ដឹងពី

សិទធិ និងតួនទីរបស់ខ�ួនកនុងករអភិវ��។ 

២០. ផ�ល់វគគអប់របំែនថមេផ�ងងពីអនម័យ  សុខភព  និងវគគបណ�ុ ះប�� ល 

ជំនញវជិជ ជីវៈេដមបីេ�យ�បជពលរដ��ចយល់ដឹងកន់ែតេ�ចន  និងមនជំនញ

េផ�ងង�ចបេងកតមុខរបរថមីបន បនទ ប់ពីមនករ�ំងទីលំេនថមី។ 

ចំេពះសហគមន៍ៈ 

២១. �ត�វមនករចង�កងគន ជ�ក�មសហគមន៍ មន�បធន�ក�មដឹកនំ  មន 

គណៈកមមករ�បជពលរដ�េន�មភូមិនីមួយង េដមបីែចករែំលកព័ត៌មនេផ�ងង ឃ� ំ

េមលគេ�មងអភិវ��ន៍  និងចង�កង�ក�រសំខន់ពក់ព័នធនឹងគេ�មង  េហយ

ែស�ងរកជំនួយ  ឬ�យករណ៍ជបនទ ន់ េបសិនជមនភពមិន�ប�កតី�មួយេកត

េឡង�ំងពីករចប់េផ�មគេ�មងេដមបីធនរក�ផល�បេយជន៍រមួកនុងសហគមន៍។  

 
 

១១. ចំេពះករផ�ព�ផ�យព័ត៌មនចបស់�ស់ផ�ូវករអំពីគេ�មងអភិវ��ន៍  

សំណង  និងករ�ំងទីលំេនថមី មិន�ត�វបន�បជពលរដ�ភគេ�ចនបនដឹងេឡយ 

ដូេចនះ �ត�វធនថព័ត៌មនទំងអស់�ត�វបនផ�ព�ផ�យជ�ធរណៈ  េហយ�បជ 

ពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់�ចទទួលបនព័ត៌មន�គប់��ន់  និង 

ចបស់�ស់ ពិេសសទុកលទធភពេ�យ�បជពលរដ�បនចូលរមួបេញចញេយបល់ 

សេ�មចចិត� និងបង� ញពីករេពញចិត�ចំេពះគេ�មងអភិវ��ន៍ សំណង និងទី�ំង 

បំរងុថមី។   

១២. �ត�វេរ�បចំសំណងស�មប់ផលប៉ះពល់ភ� ម ឬស�មប់តំរវូករមូល�� ន

មុនេពលេចញេសចក�ីជូនដំណឹងេ�យ�បជពលរដ�ផ� ស់ប�ូរលំេន�� នេដមបីករពរ

ភពខ�ះទីជំរក េសប�ង��រ និងត�ម�វករចំបច់េផ�ង�។  មយ៉ងេទ�ត សំណងៃន 

ផលប៉ះពល់េ�យ�បេយល  ផលប៉ះពល់រយៈេពលែវង  និងផលប៉ះពល់ចំេពះ 

េពលេវ�  �ពមទំងកំ�ំងពលកមមក៏�ត�វេរ�បចំេ�យបនសមរមយ�ចទទួលយក

បន យុត�ិធម៌ និងទន់េពលេវ�ែដរ។ 

១៣. �ត�វធនស�មបស�ម�លករផ�ល់សំណង  ឬតៃម�ជំនួសេ�យមនភព

�ប�ក់�បែហល�ន នូវអ�ីែដលជ�ទពយសមបត�ិ និងធនធនែដលមនេនភូមិចស់ 

របស់�បជពលរដ�ដូចជផទះ ដីភូមិ ដីែ�សនិងដីចំករ ទី�ំងែដលមនៃ�ពេ�ែកបរ 

�បភពទឹក ដីមនជីជតិ�ច�បកបរបររកសីុបនជេដម។ 

១៤. បនទ ប់ពីករផ� ស់ទីលំេនជីវភព�បជពលរដ� �ចនឹងមិនទន់ដូចេដម

េ�យ�រ�ត�វចំ�យេពលេវ�េ�ចនេដមបីេរ�បចំទី�ំងថមី និងបេងកតមុខរបរថមី 

ដូេចនះ �ក�មហុ៊ន�ត�វេរ�បចំែផនករ�� រជីវភពេឡងវញិ ស�មប់�បជពលរដ�េដមបី 

េ�យពួកេគ�ចមនេសថរភពជីវភព។ 

១៥. សហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យផទ ល់ និងេ�យ�បេយល

កនុងតំបន់គេ�មង គួរមនលទធភពេ�ប�បស់ថមពលអគគិសនីកនុងតៃម�ទបសមរមយ

ទបជងតៃម�លក់េចញេ�េ��តំបន់ េ�ពះពួកេគជអនកែដលបនចូលរមួចំែណក 

កនុងករអភិវ��គេ�មង�រអីគគិសនីេនះែដរ។ 
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១៦. គួរមនករពិភក�លំអិតជមួយរ�� ភិបល និងសិក�ពីវធីិៃនករ 

អភិវ��ែដល�បកបេ�យនិរន�រភពទំងធនធនបរ�ិថ នធមមជតិ និងសងគម ពិេសស

គិតគូរយ៉ងយកចិតិ�ទុក�ក់ចំេពះករអភិវ�� ែដលប៉ះពល់ដល់ជនជតិេដមភគ 

តិច េដមបីធនថជនជតិេដមភគតិច�ចរក�បននូវទំេន�មទម� ប់�បៃពណីរបស់

ខ�ួនេ�យមិនប៉ះពល់ដល់ជីវភពរស់េន។ 

ចំេពះអងគករមិនែមនរ�� ភិបលេផ�ងងែដលេធ�ករងរពក់ព័នធៈ 

១៧. �ត�វេធ�ករជិតសនិទធជមួយសហគមន៍េដមបីឃ� ំេមល�ល់សកមមភព  ឬ 

ដំេណ រករអនុវត�ទំង�យ�ែដលជចំនុចមិន�ប�កតី  ឬអវជិជមនរបស់�ក�មហុ៊ន

ចំេពះ�បជពលរដ�  េដមបីេ�យករអនុវត�ទំង�យសថិតកនុងកររះិគន់�ថ បន 

សំេ�េ�យមនកររកីចំេរ ន។  

១៨. គួរមន�ក�មករងរជៃដគូរជមួយរ�� ភិបលេដមបីេធ�កររមួគន េធ�យ៉ង

�េ�យ�ក�មហុ៊នអនុវត�ន៍�មេគលករណ៍របស់រ�� ភិបល និងជួយស�ម�ល 

េ�យជីវភព�បជពលរដ��បេសរេឡងបនទ ប់ពីមនករ�ំងទីលំេនថមី។   

១៩. ផ�ល់វគគបណ�ុ ះប�� ល  និងវធីិ��ស�ៃនករតសូ៊មតិដល់សហគមន៍ 

ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់  េដមបីេ�យពួកេគកន់ែតមនករយល់ដឹងពី

សិទធិ និងតួនទីរបស់ខ�ួនកនុងករអភិវ��។ 

២០. ផ�ល់វគគអប់របំែនថមេផ�ងងពីអនម័យ  សុខភព  និងវគគបណ�ុ ះប�� ល 

ជំនញវជិជ ជីវៈេដមបីេ�យ�បជពលរដ��ចយល់ដឹងកន់ែតេ�ចន  និងមនជំនញ

េផ�ងង�ចបេងកតមុខរបរថមីបន បនទ ប់ពីមនករ�ំងទីលំេនថមី។ 

ចំេពះសហគមន៍ៈ 

២១. �ត�វមនករចង�កងគន ជ�ក�មសហគមន៍ មន�បធន�ក�មដឹកនំ  មន 

គណៈកមមករ�បជពលរដ�េន�មភូមិនីមួយង េដមបីែចករែំលកព័ត៌មនេផ�ងង ឃ� ំ

េមលគេ�មងអភិវ��ន៍  និងចង�កង�ក�រសំខន់ពក់ព័នធនឹងគេ�មង  េហយ

ែស�ងរកជំនួយ  ឬ�យករណ៍ជបនទ ន់ េបសិនជមនភពមិន�ប�កតី�មួយេកត

េឡង�ំងពីករចប់េផ�មគេ�មងេដមបីធនរក�ផល�បេយជន៍រមួកនុងសហគមន៍។  

 
 

១១. ចំេពះករផ�ព�ផ�យព័ត៌មនចបស់�ស់ផ�ូវករអំពីគេ�មងអភិវ��ន៍  

សំណង  និងករ�ំងទីលំេនថមី មិន�ត�វបន�បជពលរដ�ភគេ�ចនបនដឹងេឡយ 

ដូេចនះ �ត�វធនថព័ត៌មនទំងអស់�ត�វបនផ�ព�ផ�យជ�ធរណៈ  េហយ�បជ 

ពលរដ�ែដលនឹង�ត�វទទួលរងផលប៉ះពល់�ចទទួលបនព័ត៌មន�គប់��ន់  និង 

ចបស់�ស់ ពិេសសទុកលទធភពេ�យ�បជពលរដ�បនចូលរមួបេញចញេយបល់ 

សេ�មចចិត� និងបង� ញពីករេពញចិត�ចំេពះគេ�មងអភិវ��ន៍ សំណង និងទី�ំង 

បំរងុថមី។   

១២. �ត�វេរ�បចំសំណងស�មប់ផលប៉ះពល់ភ� ម ឬស�មប់តំរវូករមូល�� ន

មុនេពលេចញេសចក�ីជូនដំណឹងេ�យ�បជពលរដ�ផ� ស់ប�ូរលំេន�� នេដមបីករពរ

ភពខ�ះទីជំរក េសប�ង��រ និងត�ម�វករចំបច់េផ�ង�។  មយ៉ងេទ�ត សំណងៃន 

ផលប៉ះពល់េ�យ�បេយល  ផលប៉ះពល់រយៈេពលែវង  និងផលប៉ះពល់ចំេពះ 

េពលេវ�  �ពមទំងកំ�ំងពលកមមក៏�ត�វេរ�បចំេ�យបនសមរមយ�ចទទួលយក

បន យុត�ិធម៌ និងទន់េពលេវ�ែដរ។ 

១៣. �ត�វធនស�មបស�ម�លករផ�ល់សំណង  ឬតៃម�ជំនួសេ�យមនភព

�ប�ក់�បែហល�ន នូវអ�ីែដលជ�ទពយសមបត�ិ និងធនធនែដលមនេនភូមិចស់ 

របស់�បជពលរដ�ដូចជផទះ ដីភូមិ ដីែ�សនិងដីចំករ ទី�ំងែដលមនៃ�ពេ�ែកបរ 

�បភពទឹក ដីមនជីជតិ�ច�បកបរបររកសីុបនជេដម។ 

១៤. បនទ ប់ពីករផ� ស់ទីលំេនជីវភព�បជពលរដ� �ចនឹងមិនទន់ដូចេដម

េ�យ�រ�ត�វចំ�យេពលេវ�េ�ចនេដមបីេរ�បចំទី�ំងថមី និងបេងកតមុខរបរថមី 

ដូេចនះ �ក�មហុ៊ន�ត�វេរ�បចំែផនករ�� រជីវភពេឡងវញិ ស�មប់�បជពលរដ�េដមបី 

េ�យពួកេគ�ចមនេសថរភពជីវភព។ 

១៥. សហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យផទ ល់ និងេ�យ�បេយល

កនុងតំបន់គេ�មង គួរមនលទធភពេ�ប�បស់ថមពលអគគិសនីកនុងតៃម�ទបសមរមយ

ទបជងតៃម�លក់េចញេ�េ��តំបន់ េ�ពះពួកេគជអនកែដលបនចូលរមួចំែណក 

កនុងករអភិវ��គេ�មង�រអីគគិសនីេនះែដរ។ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន  

 

 
 

វទិ��ថ នជតិសថិតិៃន�កសួងែផនករ«ជំេរ�នសហ��សេ��ពះ�ជ�ច�កកមពុជ

ឆន ំ២០១១»  ភនំេពញ ែខមិន ឆន ំ២០១២។ 
 

�កសួងអប់រយុំវជន និងកី� «សថិតិ និងសូចនករអប់រ ំ២០១០/២០១១» ភនំេពញ  ែខ 

មិន ឆន ំ២០១១។  
 

�ពឹត�ិប�តកមមវធីិអនុវស័ិយរដ�បលដីធ�ី ចបប់ទី២ «ដីជជីវតិ» ែខវចិឆិក ២០១១។ 
 

�ជរ�� ភិបលកមពុជ េសចក�ីជូនដំណឹងេលខៈ ៣១ សជណ.កបច  

ចុះហតថេលខេ�យនយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ៃថងទី២៨ ែខកកក� ឆន ំ២០១១ 
 

រដ�សភ លិខិតេលខៈ សឆ៤-០១១/១១ ចុះហតថេលខេ�យ�ប�នរដ�សភ 

សេម�ច េហង សំរនិ  ៃថងទី១០  ែខ មិថុន ឆន ំ២០១១ 
 

កមមវធីិសមធម៌�ប�ំសប� ហ៍េលកញជ ក់ទូរទស�ន៍ជតិកមពុជ ទទក «ទំនប់�រអីគគិសនី

េស�នេ�កម២» ផ�យៃថងទី២១ ែខសី� ឆន ំ២០១១។  
 

េង៉ សុថត និងច័នទ សុផល «ហិរញញបបទនកនុងវស័ិយកសិកមម  និងេស�ផ�ព�ផ�យ 

បេចចកេទសកសិកមមស��ប់កសិករខន តតូច» ភនំេពញ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។   
 

EVN,PECC1 និង KCC «របយករណ៍�យតៃម�េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេពញេលញ 

គេ��ងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ�កម២ េខត�សទឹងែ�តង �បេទសកមពុជ» 

ភនំេពញ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩។ 
 

វទិ��ថ នជតិសថិតិ ៃន�កសួងែផនករ «ជំេរ�នទូេទនូវ�បជ��ស�របស់�បេទស

កមពុជ ឆន ំ២០០៨» ភនំេពញ ែខសី� ២០០៩។ 
 

វទិ��ថ នជតិសថិតិ ៃន�កសួងែផនករ «ករសិក�ពីេសដ�កិចចសងគម ឆន ំ២០០៩»។ 

 
 

២២. �ត�វយល់ដឹងពីសិទធិ និងតួនទីរបស់ខ�ួនកនុងករចូលរមួអភិវ��ន៍�បេទស 

េហយ�ត�វែតចូលរមួកនុងករពិភក�ពិេ��ះេយបល់នន ទក់ទងនឹងគេ��ង

អភិវ�� េដមបីេ�យបនដឹងពីែផនករេផ�ង�  េហយេលកយកមកពិភក��� ស់ប�ូរ

េយបល់កនុងចំេ�ម�បជពលរដ� និង�ជញ ធរភូមិជមុន  និងែស�ងរកជំនួយបែនថម

េបសិនជចំបច់។ 

ចំេពះអនក��វ�ជវបន�េទ�តត 

២៣. សិក�លំអិត អំពីផលប៉ះពល់ៃនគេ��ងចំេពះបរ�ិថ នធនធន 

ធមមជតិ និងបែ�មប�ម�ល�កសធតុ។ 

២៤. សិក�អំពីគេ��ង�� រ�បក់ចំណូល ែដលជត�ម�វកររបស់�បជពល 

រដ� េដមបី�ក់េសនរកជំនួយពីអងគករេផ�ង�េដមបីផគត់ផគង់  និង�� រ�បក់ចំណូលរបស់ 

�បជពលរដ�េឡងវញិ។ 

២៥. សិក�ពីរេប�ប�គប់�គងទឹកជំនន់ស��ប់ទំនប់�រអីគគិសនីខន តធំ ឬ 

សិក�ពីបទពិេ�ធន៍ ៃនករ�គប់�គងទឹកជំនន់ពីទំនប់�រអីគគិសនីៃន�បេទសេផ�ង�

ែដលធ� ប់បនទទួលភពេជគជ័យ និងផ�ល់ជអនុ�សន៍ស��ប់ករអនុវត�ន៍

គេ��ង�រអីគគិសនីេនះ និងគេ��ងអគគិសនីដៃទេទ�តេ�កមពុជ។ 

២៦. សិក�ពីគុណសមបត�ិ  និងគុណវបិត�ិៃនករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី

ខន តធំ េ�យរមួបញជូ លទំងករេ�ប�បេធ�បផល�បេយជន៍ៃនករ�ងសង់ទំនប់

េធ�បនឹងផលប៉ះពល់។ 

២៧. សិក�ពី�ថ នភពជីវភព និងផលប៉ះពល់ៃនករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិ

សនីេស�នេ�កម២ ចំេពះ�បជពលរដ�ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ 

�បេយលពីគេ��ង។ 
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ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន 

 

 
 

វទិ��ថ នជតិសថិតិៃន�កសួងែផនករ«ជំេរ�នសហ��សេ��ពះ�ជ�ច�កកមពុជ

ឆន ំ២០១១»  ភនំេពញ ែខមិន ឆន ំ២០១២។ 
 

�កសួងអប់រយុំវជន និងកី� «សថិតិ និងសូចនករអប់រ ំ២០១០/២០១១» ភនំេពញ  ែខ 

មិន ឆន ំ២០១១។  
 

�ពឹត�ិប�តកមមវធីិអនុវស័ិយរដ�បលដីធ�ី ចបប់ទី២ «ដីជជីវតិ» ែខវចិឆិក ២០១១។ 
 

�ជរ�� ភិបលកមពុជ េសចក�ីជូនដំណឹងេលខៈ ៣១ សជណ.កបច  

ចុះហតថេលខេ�យនយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន ៃថងទី២៨ ែខកកក� ឆន ំ២០១១ 
 

រដ�សភ លិខិតេលខៈ សឆ៤-០១១/១១ ចុះហតថេលខេ�យ�ប�នរដ�សភ 

សេម�ច េហង សំរនិ  ៃថងទី១០  ែខ មិថុន ឆន ំ២០១១ 
 

កមមវធីិសមធម៌�ប�ំសប� ហ៍េលកញជ ក់ទូរទស�ន៍ជតិកមពុជ ទទក «ទំនប់�រអីគគិសនី

េស�នេ�កម២» ផ�យៃថងទី២១ ែខសី� ឆន ំ២០១១។  
 

េង៉ សុថត និងច័នទ សុផល «ហិរញញបបទនកនុងវស័ិយកសិកមម  និងេស�ផ�ព�ផ�យ 

បេចចកេទសកសិកមមស��ប់កសិករខន តតូច» ភនំេពញ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០។   
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(Searched website on March 31, 2011) 

http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/environment/18592/  
(Searched website on December  10, 2011) 

http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/lower_sesan_2_hydropower_project
(Searched website on November  20, 2011) 

http://thesoutheastasiaweekly.com/?p=962  
(Searched website on November 28, 2011) 

http://www.nis.gov.kh/ (Searched website on November 28, 2011) 
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(Searched wesite on August 7, 2012) 

 



131

ទំនប់�រ�អគ�ិសនី���ន��ម២: 
��ន�ពជីវ�ពបច��ប��ន�របស់���ពលរដ�មូល��ន 

 

ឧបសមពន័ធ 
រូបភពៃនសកមមភពចុ������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បញជ ីសំណូរស��បក់រសិក������� 
ស��ប់បញជ ីសំណួរ�បេ��េ��ង�ន ��ល�នេ�ប��ស់កនុងករសិក�េន�សូមចូលេទ 

កន់វបិ��  http://www.ngoforum.org.kh/docs/other/RIC_Questionnairs_of_LSS2.zip  

សកមមភពៃនករពិភក��ក�មេនកនុងវត� 

សកមមភពសមភ សន៍�ម�ទះ 

សកមមភព�ក�មករ�រ��វ��វេនតំបន់សិក� 

 

 

www.adb.org/projects/tonle_sap (Search website on February 6, 2011) 

www.internationalriver.org  “Proposed Lower Sesan 2 Dam, Cambodia Fails to 
Uphold Best Practice, August 2009” (Searched website on March 28, 2011) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Se_San_2_Hydropower_Dam  
(Searched website on February 3, 2011) 

http://www.foodsecurityatlas.org/khm/country/provincial Profile/Rattanakiri 
(Searched website on March 31, 2011) 

http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/environment/18592/  
(Searched website on December  10, 2011) 

http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/lower_sesan_2_hydropower_project
(Searched website on November  20, 2011) 

http://thesoutheastasiaweekly.com/?p=962  
(Searched website on November 28, 2011) 

http://www.nis.gov.kh/ (Searched website on November 28, 2011) 

http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/WF_3136.pdf  
(Searched website on June  19, 2012) 

http://www.mop.gov.kh/Projects/IDPoor/tabid/154/Default.aspx  
(Searched wesite on August 7, 2012) 
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អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ ៩-១១ ផ្លូវលេខ ៤៧៦ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ 
បេអប់សំបុតេ ២២៩៥ ភ្នំុពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤២៩
ទូរសារលេខៈ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ០៦៣ 
អីុមេ៉លៈ ngoforum@ngoforum.org.kh

គេហទំព័រៈ www.ngoforum.org.kh
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