
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

កិច្ចពិគ្រោះគោបលជ់ាគ្ច្ើនគ ៀតគឺ 
ចាំបាច្ស់្ាបគ់គ្ាងកាំពងផ់ែគ សច្រណក៍ាំពត  

មករា ២០១៧  

 

 

 

 

បង់សណំាញឲ់្យទលូាយ 



អ្នកស្រាវស្រាវ 
ដានីញ ៉ែល អ្ ៊ឺ (Daniel Eyre)  អ្នកឹកកាំសស្រាវស្រាវ ៉ា៉ែសាតាត   (RightsStart)  
អអ្ៀង ស ខា( Eng Sokha) អ្នកស្រាវស្រាវ ៉ា៉ែសាតាត   ( RightsStart) 
 

តាក់ញ ងស្រកប នងិទស្ររង់របាសការណ៍ 
ប ណយ រចាំ ស្របធានញននកសិទធទិទួលបានសនតាតិស ខអសបៀង អ្ងគការ អាក់សិនអអ្  ករព ា 
អ្ ិនវនិ ស្ររនីថីង (Invent Printing) 
 

បកញស្របរបាសការណ៍រភីាាអ្ង់អលេសរកអខររៈភាា 
សន ៉ា៉ែមាណា 
 

រូបភារ 
ដានីញ ៉ែល អ្ ៊ឺ (Daniel Eyre) ៖រូបអលខ ២ ៤ ៧ ៨ ៩ ១១ និង ១២ 
ញកវ ស្រសីស្រសស់ រ ន ស ខអខង បា៉ែ វ អេងឡាលនី(Sreysros Keo, Sokheng Run and Henglalin Pao) ៖ រូប
ស្រកបរ ខ និងរូបអលខ ៣ ៥ នងិ ៦ 
ធាំគារអ្ភិវឌ្ឃន៍អាស ,ី Digital Globe –រូបអលខ១  
Digital Globe, CNES / Astrium – Figure 10 
Pallas Investment Group – Figure 13 
 

រអបៀបឹកស្រសង់នងិអស្របសី្របាស់រ័ ៌មានអៅកន ងរបាសការណ៍ ៖ 
Daniel Eyre, Eng Sokha, Casting a wider net: More consultation needed for the Kampot Pier Project, 
ActionAid Cambodia, 2017 

អបាោះរ រពអដាស៖  
អ្ងគការ អាក់សិនអអ្  ករព ា អស្រការការគាសស្រទថវកិារអដាស សេភារអ្ ៊ឺរ ៉ែ ប 
ញខរក៉ា ឆ្ន ស២០១៧ 

 
 

អសចកតាតបីញ្ជា ក់ 
ទសសនៈបរយិាសអៅកន ងរបាសការណ៍អនោះល៊ឺាទសសនៈ នងិការរកអ  ីផ្ទា ល់របស់អ្នកស្រាវស្រាវ។ ទសសនៈ
ទសងអ្ស់អនោះរនិឆេ ោះបញ្ជច សងរទីសសនៈរបស់សេភារអ្ ៊ឺរ ៉ែ ប អាំោះអទ។ 
 

អឹរីបទីទលួបានរបាសការណ៍សូរទសាំក់ទសនង ៖ អាក់សនិអអ្  ករព ា 
នាោះអលខ ៣៣ នេូវ ៧១ សង្កា  ់ទអនេបាាក់ ខណឌ ចសការរន ភនសអរ  ករព ា  
ទូរស័រា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៩៨៧ និង អ្ ីញរ៉ែល៖ e-mail.cambodia@actionaid.org 
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គសច្កី្តផលែងអាំណរគណុ 
 

អ្ងគការ អាក់សិនអអ្ ករព ា សូរញថេងអ្សណរល ណយា៉ែ ងស្រាលអស្រៅចសអ ោះ ស្រកុរអ្នកឯកអទសស្រាវស្រាវ
របស់ ៉ា៉ែសាតាត   (Rights Start) ញឹលមានអោក ដានីញ ៉ែល អ្ ៊ឺ (Daniel Eyre) និង កញ្ជា  អអ្ៀង 
ស ខា(Eng Sokha) ញឹលបានអធវីការសិកាអ្អងា ស្រាវស្រាវអនោះ “បងស់សណា ់ឲ្យទូោស៖ កិចច
រិអស្រគាោះអយាបល់ាអស្រចីនអទៀ ល៊ឺចសបាច់សស្រមាប់លអស្រមាងកសរងញ់នអទសចរណ៍កសរ ”។ ទនាករអនោះអសងីខ្ ស
ក៏សូរញថេងអ្សណរល ណចសអ ោះការចូលររួនតាតល់រ ិអយាបល់របស់អ្ស់អោកញឹលារន្តនតាតីឯកអទសស្របចស
អៅធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស ី(ADB) រន្តនតាតីឯកអទសស្របចសអៅស្រកសួងអទសចរណ៍៉ាជធានីភនសអរ  និងរនាី
អទសចរណ៍អខ តាតកសរ  រនាីរនាីញឹនឹី នលររូបនីសករម និងសសណង់អខ តាតកសរ  និងរនាីបរាិា នអខ តាត
កសរ  និងរ ឋឹបាលជលនលអខ តាតកសរ ។  
 
 

អ្ងគការ អាក់សិនអអ្ ករព ា ក៏សូរញថេងអ្សណរល ណយា៉ែ ងស្រាលអស្រៅចសអ ោះថ្នន ក់ កឹកាំសស្រលប់រូបអៅ  សជ ស
ស្រគាល   សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ និង លណៈករមការស្រលប់ស្រលងរបស់សេលរន៍អនាទស្រ  សង  
សញងា និង សេលរន៍អនាទកសរង់ារលគី។ អសងីខ្ សសូរញថេងអ្សណរល ណឹល់សមាជិកសេលរន៍
អនាទស្រ  សងសញងា និងកន ង  សកូនស វស្រលប់រូបញឹលបានចសណាសអរលអវោឹ៏មាន ម្រេរបស់រកួគា ់
ចូលររួនតាតល់រ័ ៌មាន និងស្របកកាារសួស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវ។ អបីសិនាគាម នការចូលររួយា៉ែ ងសករមនិង
អរ អល រីសសណាក់រកួគា ់អទ ការសិកាស្រាវស្រាវអនោះស្របាកឹារិនអាចអធវីបានអាំោះអទ។  

 

អ្ងគការ អាក់សិនអអ្ ករព ា សូរអកា សរអសីរឹល់ស្រកុរការង្ករញននកសិទធិទទលួបានសនតាតិស ខអសបៀង 
ារិអសសសូរអ្រល ណឹល់ កញ្ជា  ប ណយ រចាំ ញឹលាស្របធានញននក ញឹលបានអធវីការយា៉ែ ងសករម
ារសួស្រកុរឯកអទសស្រាវស្រាវ និងនតាតល់ទិសអៅាស ទធាន្តសតាតកន ង សឹអណីរការម្នការសិកាស្រាវស្រាវ
អនោះ ។  

 
 

៉ាជធានីភនសអរ  ញខរក៉ា ឆ្ន ស២០១៧ 
េ  ន បូររី ាំសកិារស្របចសស្របអទស 

 អ្ងគការអាក់សិនអអ្  ករព ា  
 
 



មាតិកា 
 

សទន ស្រករ ....................................................................................................................................... ២ 

 

អសចកដីអនដីរ និងអសចកដីសអងេប ......................................................................................................... ៤ 

 

ជសរូកទី ១ ៖ លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  ............................................................................ ១៥ 

 

ជសរូកទី ២ ៖ ស្រកបខ័ណឌ ចាប់ ........................................................................................................ ២០ 

 

ជសរូកទី ៣ ៖ ឹីធេី ........................................................................................................................... ២៥ 

 

ជសរូកទី ៤ ៖ ជីវភារ ...................................................................................................................... ៣១ 

 

ជសរូកទី ៥ ៖ កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ ................................................................................................. ៤៦ 

 

ជសរូកទី ៦ ៖ លអស្រមាងអនសងអទៀ អៅឆកសរ ស្រទកសរ  ................................................................... ៥៤ 

 

អសចកដីសននិដាឋ ន  ............................................................................................................................ ៦១ 

 

១ 



 

សទានុក្រម  
 
ADB ធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស ី  

CCHR រជឈរណឌ លសិទធិរន សសករព ា  

CESCR លណៈកមាម ធិការសដីរីសិទធិអស ឋឹកិចច សងគរ និងវបបធរ៌ 

EIA ការវាស ម្រេនល ប៉ែោះ ល់បរាិា ន ៖ ឯការញឹល ស្ររូវអដាសចាប់ករព ា ញឹលស្រ ូវញ 
អ្ន រ័ អដាសស្រកសួងបរាិា ន រ ននកងលអស្រមាងញឹលអាចនកងបងានលប៉ែោះ ល់ អាច
សឹអណីរការាងសង់បាន។  

EMC ទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា ន  

EMP ញននការតារដានបរាិា ន ៖ ឯការញឹលអរៀបចសអដាសទីស្របកកា សស្រមាប់ស្រកសួង
អទសចរណ៍ ញឹលាឯការរសួកន ងកិចចសនានដល់ស្របាក់ករចីរវាង ADB និង ៉ាជរដាឋ ភិ
បាលករព ា សស្រមាប់កសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ ។  

FPIC អគាលការណ៍អគាលការណ៍សតាតីរីការជូន សឹណក ងារ ន និងស្រររអស្ររៀងអដាសអសរ ី 

ICCPR ក ិកាសញ្ជា អ្នតាតរា ិ សដីរីសិទធិរលរ ឋឹ និងសិទធិនអយាបាស  

ICESCR ក ិកាសញ្ជា អ្នតាតរា ិ សដីរីសិទធិអស ឋឹកិចច សងគរ និងវបបធរ៌ 

IEE ការសិកាបរាិា នបឋរ ៖ ឯការញឹលអរៀបចសអដាសទីស្របកកា សស្រមាប់ស្រកសួង
អទសចរណ៍ ញឹលាឯការរសួកន ងកិចចសនានដល់ស្របាក់ករចីរវាង ADB និង៉ាជរដាឋ ភិបា
លករព ា។ 

IUCN សេភារអ្នតាតរា ិ អឹីរបកីារអ្ភិរកសធរមា ិ  

OHCHR ការយិាល័សឧ ដរសនងការអ្ងគការសេស្របាា ិ ទទួលបនា កសិទធិរន សស  

PCU អ្ងគភារសស្ររបសស្ររួលលអស្រមាង ៖ លណៈកមាម ធិការញឹលបអងាី អ ងីកន ងស្រកសួង
អទសចរណ៍ អឹីរបអីរីលការខ សស្រ ូវលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ ។  

PIU អ្ងគភារអ្ន វ តាតលអស្រមាង ៖ លណៈកមាម ធិការញឹលបអងាី អ ងីកន ងរនាីរអទសចរណ៍កន ង
អខ តាតកសរ  អឹីរបអីរីលការខ សស្រ ូវការអ្ន វ តាតលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ ។  

២ 



UN DRIP អសចកដីស្របកាសអ្ងគការសេស្របាា ិ សដីរី សិទធជិនា ិអឹីរភាល ិច  

UNEP ករមវធីិបរាិា នអ្ងគការសេស្របាា ិ  

VGGT អគាលការណ៍ញណាំសអដាសសម័ស្រលចិ តាត សដីរីអ្ភិបាលកិចចស្របកបអដាសការទទលួខ សស្រ ូវ
អលីការកាន់កាប់ ឹី ជលនល និងម្ស្ររអ  ីកន ងបរបិទសនតាតិស ខអសបៀងា ិ  

 
 

៣ 



 

សសចរដីស្ដើម និងសសចរដីសសងេប  
 
 

អៅម្ថៃទី១៨ ញខធនូ ឆ្ន ស២០១៤ ៉ាជរដាឋ ភិបាល
ករព ា និងធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស ី (អៅកា ់ថ្ន 
ADB) បានស្រររអស្ររៀងគាន អលីការនដល់ស្របាក់ករចី
រសួចសនួនសស្រមាប់ាងសង់កសរង់ញនអទសចរណ៍ 
ញកបរស្រកុងកសរ  ាំទិសខាង បូងម្នស្របអទសករព 
ា។ ករចីអនោះនដល់រូលនិធិាងសង់កសរង់ញន និង
អាគារបរកិាេ រ អៅអលីឹ ីទសេសស្របមាណ ៤ េកិតា 
អៅមា ់សាកងទកក ូ និងជួសជ លរស្រងីកនេូវ ៦,៥ 
លី ូញរ៉ែស្រ អឹីរបភីាា ប់កសរង់ញនអនោះអៅនេូវា ិ
អលខ ៣៣។ 

 
 

របាសការណ៍អនោះនកងវាស ម្រេអលីនលប៉ែោះ ល់
ញឹលនកងអាចអកី មាន អដាសារលអស្រមាងាង
សង់កសរង់ញន រកអលសីិទធិឹីធេី ជីវភាររស់អៅ
ស្របចសម្ថៃ និងសិទធិចូលររួកន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់
របស់ស្របារលរ ឋឹញឹលរស់អៅកន ង  សញកបរៗគាន
ចសននួបី ល៊ឺ  សជ សអស្រលៀល ស្រ  សងសញងា និងកូនស វ
។ អបីអទោះបីាកសរង់ញនអនោះ អាចអរីលអៅហាក់
ឹូចារិនប៉ែោះ ល់ឹល់សិទធិឹីធេីរបស់ស្របា
រលរ ឋឹញឹលរស់អៅកន ង សបន់អនោះ ញ ការាង
សង់ និងការដាក់កសរង់ញនអនោះឲ្យអស្របីស្របាស់ អាច
នកងប៉ែោះ ល់ឹល់ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ីញឹលង្កសរង
ការបសនេិចបសផ្ទេ  កន ងឆកសរ ស្រទកសរ  ញឹលា
ស្របភរនគ ់នគង់ឹល់ជីវភាររបស់ស្របារលរ ឋឹ៉ាប់
 ន់ ឬអាចថ្ន៉ាប់រ ៊ឺនាំក់។ រដាឋ ភិបាលបានអសនី
វធិានការលរអិ រសួចសននួអឹីរបកីា ់បនាសនល
ប៉ែោះ ល់ និងតារដានការបសរ លបរាិា នាំាំ។ 
អដាសារញ សិទធរិបស់ស្របារលរ ឋឹអាចនកងរង

នលប៉ែោះ ល់ អ្នកអនាទលរួញ ស្រ ូវបានអ្អ ា្ ី 
ឲ្យចូលររួកន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អអាសបាន
អរ អល សដីរីញននការទសងអ្ស់អនោះ។ ស្របា
រលរ ឋឹញឹលស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវសមាា សន៍កន ង
របាសការណ៍អនោះ កសរ ងញ រង់ចសរ័ ៌មានញឹល
អរ អល  និង មានខេករាររី រដាឋ ភិបាល ក់
រ័នធនកងលអស្រមាងអនោះ និងលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អនស
ងៗអទៀ  កន ងឆកសរ ស្រទកសរ អនោះ។ 

 
 

អ្ន ាសន៍សសខាន់ៗ ញឹលរកអ  ីកន ងការ
ស្រាវស្រាវអនោះល៊ឺ ស្រកសួងអទសចរណ៍ ញឹលា
ស្រកសួងារីទទលួខ សស្រ ូវកន ងការអ្ន វ ដ
លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  លរួញ រស្រងីក
វាិលភារម្នកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ ញឹលអាចររួ
ប ច្ូ លស្របារលរ ឋឹញឹលនកងអាចរងនលប៉ែោះ
 ល់ទសងអ្ស់ ារិអសស អ្នកអនាទ កន ង  ស
ស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ។ កិចចរិអស្រគាោះ
អយាបល់ញឹលអរៀបចសអ ងី លរួញ នដល់រ័ ៌មាន
ឲ្យបានស្រលប់ស្រគាន់ឹល់ស្របារលរ ឋឹ អឹីរបឲី្យរួក
គា ់អាចវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់ម្នលអស្រមាងរក
អលជីីវភាររស់អៅស្របចសម្ថៃរបស់រកួគា ់ និង
អ្ន ញ្ជា  ឲ្យរកួគា ់នដល់រ ិអយាបល់ស្រ លប់រក
អលីញននការលូរបេង់កសរង់ញន ក៏ឹូចា រកអលី
សសអណីទក់ទងនកងការតារដាន និង៉ាសការណ៍
សដីរីនលប៉ែោះ ល់ និងរអបៀបញឹលរកួគា ់អាច
ដាក់ កយបណដក ងបាន។ 
 
 
 

៤ 



 

 
 

លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ   
 

ស្រកសួងអទសចរណ៍ ាអ្នកទទលួខ សស្រ ូវលូរបេង់ 
និងអ្ន វ តាតលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ 
អនោះ។ ស្រកសួងបានកសណ ់ញននការលអស្រមាង កន ង
ឯការញឹលបានដាក់អសនីអៅ ADB កាលរី ឆ្ន ស
២០១៤ ររួទសងឯការការសិកាបរាិា នបឋរ 
(IEE) និងញននការតារដានបរាិា ន (EMP)។ 
ADB បានសល់ស្រររនតាតល់ថវកិាកសចីចសនួន ៩៥,៩ 
ភាលរស ម្នទកកស្របាក់សរ បចសននួ ៩,៦២ ោន 
ញឹលអនោះាម្ថេចសណាសសរ បបា៉ែ ន់ាម នកន ងការ
អ្ន វ តាតលអស្រមាងអនោះ។ របាសការណ៍អនោះ ញនអកអលី
រ័ ៌មានមានកន ងឯការលអស្រមាងញឹលមាន
ស្រាប់ និងរ័ ៌មានញឹលទទលួបានតារការ
សមាា សនា៍រសួ ស្រកសួងអទសចរណ៍ រនាីរ
អទសចរណ៍អខ តាតកសរ  និងប លគលិក ADB ។ ទី
ស្របកកាញឹលស្រកសួងអទសចរណ៍ជលួឲ្យរកអធវីការ
អលីលអស្រមាងអនោះ កសរ ងញ ប ច្ ប់ចសណ ចលរអិ 
រសួចសនួនកន ងញននការាងសង់កសរង់ញនអនោះ 
និងអធវីបចច បបននភារអលីញននការតារដានបរាិា ន 
(EMP)។ អ្ន ាសន៍អៅកន ងរបាសការណ៍អនោះ
លរួញ ដាក់ប ច្ូ លអៅកន ងឯការលអស្រមាង។ អៅ
 ក់កណាដ លអឹីរ ឆ្ន ស២០១៧ មានការរ សរកងថ្ន
នកងស្រ ូវជលួស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់ឲ្យរកអធវី
ការ អេសីការាងសង់នកងរ សរកងថ្នស្រ ូវបាន
ប ច្ ប់អៅកន ងស្រ ីមាស សឹបូងម្នឆ្ន ស២០១៨។  
 
 

ស្រកបខ័ណឌ ចាប់ 

 

ចាប់សិទធិរន សសអ្នតាតរា ិ ញចងរីសិទធិទទលួ
បានលសអៅឋានសរររយ សិទធិទទលួបានសនតាតិ

ស ខអសបៀង និងសិទធិចូលររួកន ងកិចចរិអស្រគាោះ
អយាបល់អរ អល  ។ រ ឋឹធរមន ្ាករព ាក៏បាន
ប ច្ូ លនូវចាប់អ្នតាតរា ិទសងអនោះចូលកន ងចាប់
ា ិអដាសផ្ទា ល់នងញឹរ រិនញ ប៉ែ អណាណ ោះចាប់ករព 
ាក៏នដល់នូវស្រកបខ័ណឌ រសួញឹលសិទធទិសងអនោះស្រ ូវ
បានការ រ អគាររ និងបសអរ បញនារអដាសរដាឋ
ភិបាល។ អឹីរបកីារ រជីវភារស្របារលរ ឋឹ 
ញឹលអាចនកងអកី មានអដាសារការបសផ្ទេ  ប
រាិា ន កន ងចាប់សដីរី កិចចការ របរាិា ន  ស្ររូវ
ឲ្យលអស្រមាងអសាីរញ ទសងអ្ស់អរៀបចស ការវាស ម្រេ
នល ប៉ែោះ ល់បរាិា ន ញឹលស្រកសួងបរាិា នលរួ
ញ ធាាំការអ្ន វ តាតតារចាប់អនោះ។ អ្ងគការអ្នតាតរ
ា ិ ររួមាន ADB មានកា រវកិចចអគាររចាប់
អ្នតាតរា ិ ររួទសងកា រវកិចចកន ងការអគាររសិទធិ
រន សសនងញឹរ។  
 
 

សទិធិឹ ធីេី  
 

អាា្ធរអខ តាតកសរ  បានទិ ឹីទសេសស្របមាណបនួ
េកិតា អឹីរបាីងសង់កសរង់ញនអនោះរីអ្នកមាន
ជីវភារធូរធារមាន ក់កាលរីញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៥។ 
លអស្រមាងអនោះហាក់ឹ ូចា រិនមាននលប៉ែោះ ល់
អ្វជិាមានរកអលសីិទធិឹ ីធេីរបស់ស្របារលរ ឋឹអាំោះ
អទ។ កន ងសេលរន៍ទសងបី ញឹលស្រ ូវបានសិកា
សស្រមាប់របាសការណ៍អនោះ មានស្របារលរ ឋឹញ 
រសួចសនួន ូចប៉ែ អណាណ ោះញឹលមានប័ណណករមសិទធិឹី
ធេីស្រសបចាប់។ ប៉ែ ញនតាតកន ង ឆ្ន ស២០១៤ រនាីរអរៀបចស
ញឹនឹី នលរូបនីសករម និងសសណង់ បានចប់
អនដីរ សឹអណីរការច ោះប ា្ ីឹីអឹីរបទីទលួបានប័ណណ
ករមសិទធកិន ង  សទសងអនោះ។ ស្របារលរ ឋឹភាលអស្រចីន 
កសរ ងញ សាិ កន ង សឹណាក់កាលម្ននី ិវធីិច ោះប ា្ ី

៥ 



 

ឹីធេអីៅអ សី។ រដាឋ ភិបាលលរួញ បនតាត សឹអណីរការ
ច ោះប ា្ ីឹី និងនដល់ប័ណណករមសិទធិ អឹីរបធីាាំថ្ន
ស្របារលរ ឋឹទសងអ្ស់មានប័ណណករមសិទធិឹ ីធេី
ញឹលមានស វ ាិភារ។ កន ង  សទសងអនោះ មានស្របា
រលរ ឋឹរសួចសននួកសរ ងញ រស់អៅអលីឹ ីរបស់រ ឋឹ។ 
សឹអណាោះស្រាសអនសងៗ លរួញ ស្រ ូវបានរិចរណា
ារ ន រ ននកងសអស្ររចអអាសមានការផ្ទេ ស់បតាតូរលស
អៅឋានរបស់រលួអល អដាសមានអរៀបចសកិចច
រិអស្រគាោះអយាបល់ារសួអ្នកញឹលអាចរងនលប៉ែោះ
 ល់ អេសីរកួអលក៏លរួញ ទទលួបានការការ រ
អ្ ិបរមិា ឹូចបានញចងកន ងចាប់ា ិ និងចាប់
អ្នតាតរា ិ។ 
 
 

ជីវភារស្របារលរ ឋឹ  
 

ស្របារលរ ឋឹ៉ាប់ ន់ ឬអាច៉ាប់រ ៊ឺនាំក់ រកង
ញនអកអលសី្របរ័នធអអ្កូ ូស ី កន ងឆកសរ ស្រទកសរ 
អឹីរបជីីវភាររបស់រកួគា ់។ រូលដាឋ ន ម្នស្របរ័នធ
អអ្កូ ូស ី មានលស្ររបអមម សរ ស្រទអស្រចីនាង ៨,
៤៣៥ េកិតា និងម្ស្ររអកាងកាងស្របមាណ ១,
៩៦០ េកិតា។ កន ងចសអណារនលស្របអយាជន៍
អនសងៗញឹលទទលួបានមានឹូចា លស្ររបអមម
សរ ស្រទ និងម្ស្ររអកាងកាងនដល់ជស្ររកសស្រមាប់
បង្កា  ់រូជ របស់ស្រ ី និងស វសរ ស្រទអនសងៗ 
អទៀ ញឹលអ្នកអនាទអាចចប់សកបាន ញឹល
រូជស វខេោះកសរ ងជិ ន  រូជ ។ ការបា៉ែ ន់ាម ន
ស្រ ួសៗ បានរកអ  ីថ្ន ម្រេញននកអស ឋឹកិចចញឹល
បានរករីលស្ររបអមម សរ ស្រទ ល៊ឺស្របញេលា ១០ 
ោន  ឹោេ រអាអររកិកន ងរួសឆ្ន ស។1   

                                                      
1
 ញនអកអលី ម្រេបា៉ែ នស់្របមាណរបសល់ស្ររបអមម សរ ស្រទ អៅករព ា
កន ងរសួេកិតា រីករមវធីិបរាិា នអ្ងគការសេស្របាា ិ និងការ
បា៉ែ នស់្របមាណថមីបសន  រីទសេសោ សនធកងរបសអ់មម សរ ស្រទ ញឹល

 

ស្របារលរ ឋឹស្របញេលា ៩,០០០ ាំក់ កន ង  ស
ស្រ  សងសញងា និងកូនស វ ស្របកបរបរអនាទ ឬ
ក៏រកងញនអកអលីការអនាទ កន ងឆកសរ ស្រទកសរ 
សស្រមាប់ជីវភាររបស់រកួអល។ មានអ្នកអនាទ
អស្រចីនាង ១,១០០ ាំក់ បានររួគាន បអងាី  
សេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា និងសេលរន៍
អនាទកសរង់ារលគី ញឹលបានវនិិអយាលអលី
ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី និងការ រស្របរ័នធអនោះរីការ
អនាទខ សចាប់។ ស្របារលរ ឋឹទសងស្របុស និង
ស្រសី ស្របកបរ ខរបរ៉ាវញស្រលង និងចប់កាដ រកន ងម្ស្ររ
អកាងកាង និងលស្ររបអមម សរ ស្រទ កន ងទកក៉ាក់ៗ
តារបអណាដ សអឆនរ។ អ្នកអនសងៗ អទៀ រ   កប
កន ងសរ ស្រទអដាសម្ឹអឹីរបចីប់បង្កគ  ឬស្រ ីអដាស
អស្របីទូក ូចៗ។ 

 
 

ជីវភារ៖ ហានិភ័សម្នការបសរ លបរាិា ន  
 

ឯការលអស្រមាងរបស់ស្រកសួងអទសចរណ៍ បាន
កសណ ់ហានិភ័សញឹលនកងអាចអកី មានរកអលី
បរាិា ន តាររសៈការបសរ លបរាិា ន កន ងអ្ស  ង
សឹអណីរការាងសង់ និងអ្ស  ងអរលអស្របីស្របាស់
កសរង់ញន។ ការបសរ លបរាិា នអាចបសផ្ទេ  ស្របរ័នធ
អអ្កូ ូស ី ឹូអចនោះ នកងកា ់បនាសស្របភរចសណី
អាហាររបស់ស្របារលរ ឋឹ ញឹលាធា  នសស
សសខានរ់សួម្នសិទធកិន ងការទទលួបានសនតាតិស ខ
អសបៀង។ ស្រកសួងអទសចរណ៍បានអសនីវធិានការ
អឹីរបកីា ់បនាសហានិភ័សម្នការបសរ លបរាិា
ន។ វធិានការទសងអនោះលរួញ ស្រ ូវបានអ្ន វ តាត
ឲ្យបានអរ អល  និងមានការតារដានឲ្យ
                                                                               
បានរីសេភារអ្នតាតរា ិអឹីរបអី្ភិរកសធរមា ិ។ សូរអាន ជសរូក
ទី ៤ ម្នរបាសការណ៍អនោះអឹីរបរី ័ម៌ានបញនារ។  

៦ 



 

អទៀងទ ់ និងធាាំការអ្ន វ តាតឲ្យបានស្រ ករស្រ ូវ។ 
 

 

ជីវភារ៖ ការអធវីឹសអណីរអៅរក ធនធានជលនល  
 

អ្នកអនាទ ស្ររួសបាររាថ្នកសរង់ញនថមីអនោះ នកង
៉ា៉ា សងរកួអលរិនឲ្យចូលអៅអនាទអៅរដ សអកាោះ
អមម  ឬក៏ សបន់អនាទជ សវ ិភនសឹូង អៅទិសខាង
លិចទីស្រកុងកសរ ។ ការ៉ា៉ា សងអនោះ នកងកា ់បនាស
លទធភារអនាទ ញឹលាញននករសួម្នសិទធិ
ទទលួបានសនតាតិស ខអសបៀង។ ស្រកសួង
អទសចរណ៍បានអសនឲី្យបអងាី  ញននការស្រលប់ស្រលង
ាំវាចរណ៍ ញឹលនកងញចងរីបទបប ា្ តាតិកន ងការ
អស្របីស្របាស់នេូវទកក។ ញននការអនោះលរួញ ធាាំថ្ន
សេលរន៍ ញឹលអៅទិសខាងអកី ម្នកសរង់ញន 
នកងអៅញ អាចឆេងកា ់នេូវទកកញឹលអៅចសរីរ ខ
កសរង់ញនអនោះបាន។ អ្នកអនាទញឹលអស្របីនេូវទកក
អនោះ លរួញ មានអ្នក សណាងចូលររួកន ងលណៈក
មាម ធិការ បអងាី ញននការស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍អនោះ 
អឹីរបឲី្យរកួអលអាចការ រនលស្របអយាជន៍របស់
រកួអល  
បាន។ 
 
 

ជីវភារ៖ ការតារដាន  
 

ស្រកសួងអទសចរណ៍ បានរកអ  ីនលប៉ែោះ ល់
ញននកបរាិា នញឹលអាចនកងអកី មាន អដាសារ
ញ ការអ្ន វ តាតលអស្រមាង និងបានអសនីវធិានការអឹីរបី
កា ់បនាសនលប៉ែោះ ល់ទសងអនោះ។ បញនាររីអលី
អនោះ ស្រកសួងបានអសនីថ្នការាងសង់នកងស្រ ូវបាន
តារដានអដាសស្របុងស្របស ័នរី ទីស្របកកាតារដាន
បរាិា ន ឯក៉ាជយ(EMC)  និងរនាីរអទសចរណ៍
។ ប៉ែ ញនតាត ឯការលអស្រមាងបានក ់សមាគ ល់នូវ 

អ្វ តាតមានរបស់អ្នកជសាំ ញឹលមានចសអណោះ កឹង
កន ងរនាីរអនោះ និងរិនបានបញ្ជា ក់ថ្ន អ ីមាន
ជសហានអ្វីខេោះនកងស្រ ូវអ្ន វ តាត ស្របសិនអបីរកអ  ីភ
សតាត តាងបញ្ជា ក់រីការបសនេិចបសផ្ទេ  បរាិា ន។ 
ញននការតារដានបរាិា ន(EMP) កសរ ងស្រ ូវបាន
ញកលរអាថមី អេសីនកងដាក់ជូនអៅស្រកសួងបរាិា
ន ា ការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន (EIA) 
របស់លអស្រមាង។ ញននការអនោះលរួញ បញនារនូវ
រ័ ៌មានសដីរីវធីិាន្តសតាត ញឹលរនាីរអទសចរណ៍
នកងអរៀបចសការបណដ ោះបណាដ ល និងជសហានញឹល
ស្រ ូវអ្ន វ តាត កន ងករណីញឹលរកអ  ីនលប៉ែោះ ល់
បរាិា ន។ របាសការណ៍ទសងអ្ស់លរួញ ញចក
រ សញលការសួ រនាីរបរាិា ន អឹីរបឲី្យរកួអលអាច
បសអរ កា រវកិចចតារនេូវចាប់របស់រកួអល កន ង
កិចចការ របរាិា ន។  

 
 
 

សទិធចូិលររួកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អរ អល  

IEE និង EMP ស្រ ូវបានបអងាី អ ងីបាំា ប់រីមាន
កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ារសួភាលី ក់រ័នធ ររួទសង
ស្របារលរ ឋឹចសននួ ១០០ ាំក់ រករី  សជ សអស្រលៀ
ល និង  សកសរង់កណាដ ល។ កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់
បឋរទសងអនោះ រិនបានប ច្ូ ល  សស្រ  សងសញងា 
និង  សកូនស វអាំោះអទ។ អាា្ធរអខ តាតកសរ  ក៏
បានជូន សឹណក ងឹល់ស្របធានស្រកុរស្របកកា  ស និង
ស្របធានលណៈកមាម ធិការ សេលរន៍អនាទ សដី
រីលអស្រមាងាងសង់កសរង់ញន កន ងអ្ស  ងកិចចស្របជ ស
អ្សរីលអស្រមាងអនសងៗកន ង ឆ្ន ស២០១៤។ រដាឋ ភិបាល 
រ សទន់បានខិ ខសស្របកងញស្របងឲ្យអ្ស់រីសរ ាភារ
អឹីរបកីារ រ អលីកសាួស និងអគាររសិទធិអ្នក
អនាទកន ងការទទលួបានរ័ ៌មាន និងចូលររួ
កន ងការសអស្ររចចិ តាតញឹលប៉ែោះ ល់ឹល់ជីវភារ

៧ 



 

របស់រកួអល អៅអ សីអទ។ កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់
បញនារអទៀ ស្រ ូវបានដាក់កន ងញននការ។ រួកអលលរួ
ញ ធាាំថ្នស្របារលរ ឋឹញឹលនកងអាចរងនលប៉ែោះ
 ល់ទសងអ្ស់ទទលួបានរ័ ៌មាន និងចូលររួ
កន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ឹ៏មានអ្ ាន័ស  ក់រ័នធ
នកងលអស្រមាង ររួទសងអ្នកអនាទ កន ង  សស្រ  សង
សញងា និង  សកូនស វ។  

 
 

កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់៖ ការស្របាស្រស័សទក់ទង 

 

ស្របារលរ ឋឹញឹលស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវបាន
សមាា សន៍ភាលអស្រចីន សល់ថ្នលអស្រមាងអនោះអាច
នកងនដល់នលស្របអយាជន៍នងញឹរ។ អទោះបីាយា៉ែ ង
ណាក៏អដាស រកួអលស្ររួសបាររាថ្ន រួកអលរិន
មាន ចសអណោះ កឹងស្រលប់ស្រគាន់អឹីរបសី្របក ួស្របញជង 
និងទទលួបានការង្ករញឹលបអងាី អដាសលអស្រមាង
កសរង់ញនអទសចរណ៍អនោះបានអទ ឬអាចថ្ននល
ស្របអយាជន៍ញឹលរកួគា ់នកងទទលួបានមានឹូច
ា ការទក់ទ អភ្ៀវអទសចរណ៍ ស្របញេលា
បានស្របាក់ចសណូលទបាងការអនាទ។ កន ង
ករណីរសួចសននួ ការស្ររួសបាររារបស់ស្របា
រលរ ឋឹស្រ ូវបានអដាោះស្រាសរចួ៉ាល់អេសី អៅ
កន ងសសអណីញឹលមានស្រាប់។ កងវោះខា ញននក
រ័ ៌មាន លូសបញ្ជា ក់រី ស្ររូវការឲ្យមានការ
ស្របាស្រស័សទក់ទងបញនារអទៀ ។ អ្នកញឹលស្រ ូវ
បានសមាា សន៍ អសនីថ្នរដាឋ ភិបាលលរួញ នដល់
សឹណក ងនិងរ័ មានឲ្យរកួគា ់ កឹងអ្សរីលអស្រមាង 
និងរិអស្រគាោះអយាបល់ារសួរកួគា ់កន ងអវទិកា
ាធារណៈតាររសៈអាា្ធររូលដាឋ ន ឬក៏សេ
លរន៍អនាទ។ 

 

 

កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់៖ សនតាតការដាក់ កយបណដក ង 

លអស្រមាងនកងបអងាី សនតាតការារទ កេ អឹីរបី
អ្ន ញ្ជា  ឲ្យស្របារលរ ឋឹអាចដាក់ កយបណដក ងរី
នលប៉ែោះ ល់ញឹលអកី អ ងីអដាសារលអស្រមា
ង។ ញននករសួម្នកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ាបនតាត
បាំា ប់ ល៊ឺអ្នក  
អ្ន វ តាតលអស្រមាងលរួញ ស សអយាបល់រីស្រកុរអ្នក
អនាទ រី សនតាតការម្នកា៉ាសការណ៍ និងដាក់
 កយបណដក ង អអាសបានសរររយ ។  
 
 
 

លអស្រមាង អ្ភិវឌ្ឍន៍អនសងៗអទៀ   
 

កាលរីស្របាសឆ្ន សរ ន ការអ្ភិវឌ្ឍន៍អៅអលីទីតាសង
លអស្រមាងបានបងានលប៉ែោះ ល់ឹល់ស្របរ័នធអអ្កូ ូ
ស ី កន ងឆកសរ ស្រទកសរ ។ ការចក់ឹីបសអរ  
បានបងារេនតាត៉ាសឹល់ម្ស្ររអកាងកាងអៅតារ
អឆនរសរ ស្រទ ម្ស្ររអនោះបានររួចសញណកយា៉ែ ងសសខាន់
កន ងការរកាស្របរ័នធអអ្កូ ូស ីសស្រមាប់អ្នកអនាទ
កន ង សបន់។ រសៈអរលាអស្រចីនឆ្ន សរកអនោះ អលេ ង
សរ ស្រទញកបរសាកងទកក ូស្រ ូវបានាដ រ ញឹលបាន
បសផ្ទេ  លស្ររបអមម  សរ ស្រទ និង៉ា៉ា សងអ្នកអនាទ
រិនឲ្យចូលអៅ សបន់ញឹលសរបូរធនធានអៅឆក
សរ ស្រទកសរ ។ ការាដ រអលេ ងសរ ស្រទអនោះលរួញ 
ផ្ទអ កាបអណាដ ោះអាសនន និងលរួញ អរៀបចសកិចច
រិអស្រគាោះអយាបល់ារសួស្របារលរ ឋឹញឹលរង
នលប៉ែោះ ល់ និងអធវីការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់ប
រាិា នម្នការាដ រអនោះ។ 

 

រដាឋ ភិបាលករព ាកសរ ងញ រិចរណាអលីសសអណី
រសួចសនួន ទក់ទងនកងលអស្រមាងអទសចរណ៍ថមី
ៗកន ងឆកសរ ស្រទកសរ ។ សសអណីទសងអាំោះររួ

៨ 



 

ប ច្ូ ល “ស្រកុងកសរ ថមី” ាអកាោះអទសចរណ៍ញឹល
នកងស្រ ូវាងសង់អៅអលីឹីសរ ស្រទញឹលស្រ ូវបាន
ចក់បសអរ  ទសេសស្របមាណ ២៤៨ េកិតា និង 
“French Riveria City” ាអកាោះអទសចរណ៍ចសននួ
រីរ នកងស្រ ូវបានាងសង់អលីឹីសរ ស្រទញឹលស្រ ូវ
បានចក់បសអរ  ទសេសស្របញេល ៤.០០០ េិ
កតា រវាងអខ តាតញកប និងកសរ ។ លអស្រមាងទសង
អាំោះ ល៊ឺអនសងរី លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ
 ។ ស្របសិនអបីលអស្រមាងអនោះស្រ ូវបានាងសង់ 
នលប៉ែោះ ល់ឹ៏ធៃន់ធៃររកអលីជីវភារស្របារលរ ឋឹ
៉ាប់ ន់ាំក់ រិ ារិនអាចអចៀសវាងអាំោះអទ។ 
រដាឋ ភិបាលស្រ ូវញ ធាាំថ្នមានកិចចរិអស្រគាោះ
អយាបល់អរ អល ារសួស្របារលរ ឋឹញឹល
នកងទទលួនលប៉ែោះ ល់ រ នអរលញឹលលអស្រមាង
ទសងអនោះស្រ ូវបានអ្ន រ័ ។ 

 
 

អ្ន ាសន៍  
 

 ក់រ័នធនកងនលប៉ែោះ ល់ញឹលនកងអាចអកី មាន
រកអលជីីវភារស្របារលរ ឋឹ របាសការណ៍អនោះ
អផ្ទដ  អ្ន ាសន៍របស់ខេួន អលីការកា ់បនាស
នលប៉ែោះ ល់អនសងៗ និងអឹីរបធីាាំថ្នអ្នក
អនាទអាចចូលររួកន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ឹ៏
អរ អល រសួ។ ស្រកសួងអទសចរណ៍ ាអ្នក
ទទលួខ សស្រ ូវអឹីរបធីាាំថ្នវធិានការសស្រមាល
នលប៉ែោះ ល់ល៊ឺស្រលប់ស្រគាន់កន ងការទប់ាា  ់ការ
បសរ លបរាិា ន អេសីវធិានការទសងអនោះលរួញ ស្រ ូវ
បានអ្ន វ តាតអអាសបានស្រ ករស្រ ូវ ។ ស្រកសួងបរាិា
នលរួញ អ្ន រ័ អលីរបាសការណ៍វាស ម្រេនលប៉ែោះ
 ល់ញននកបរាិា ន(EIA) ស្របសិនអបីវធិានការ
ញឹលបានដាក់អសនីអាំោះ ស្រលប់ស្រគាន់កន ងការទប់

ាា  ់ការខា បង់ម្នជីវភារស្របារលរ ឋឹ និងលរួ
ញ អរៀបចសសនតាតការតារដានផ្ទា ល់ខេួនអលសី្របរ័នធអអ្
កូ ូស ីអៅឆកសរ ស្រទកសរ ។ ស្រកសួង
អទសចរណ៍លរួញ អរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អអា
សបានអរ អល  ារសួស្របារលរ ឋឹទសង
អ្ស់ ញឹលអាចនកងរងនលប៉ែោះ ល់ ារិអសស
ស្របារលរ ឋឹកន ង  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស
 វ។ រកួអលលរួញ អាចចូលររួរិអស្រគាោះអយាបល់
 ក់រ័នធនកងការលូរបេង់កសរង់ញន ក៏ឹូចា ស្របរ័នធ
តារដាន និង៉ាសការណ៍អៅអលនីលប៉ែោះ ល់ម្ន
លអស្រមាង និងរអបៀបដាក់ កយបណដក ង។ ADB លរួ
ញ គាសស្រទស្រកសួងអទសចរណ៍ អឹីរបអី្ន វ តាតអ្ន 
ាសនទ៍សងអ្ស់អនោះ។ 
 
លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  អាចអធវីឲ្យ
 ម្រេឹីអកីនអ ងី អេសីលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អនសង
អទៀ កន ងអរលអ្ាំល អាចនកងបងាហានិភ័ស
ឹល់សិទធិឹីធេីរបស់ស្របារលរ ឋឹ។ រនាីរអរៀបចស
ញឹនឹី លរួញ ប ច្ ប់ សឹអណីរការច ោះប ា្ ីឹីធេីា
ស្របរ័នធកន ង  សតារអឆនរសរ ស្រទ អឹីរបធីាាំស វ ាិ
ភារម្នសិទធិកាន់កាប់ឹីធេីរបស់ស្របារលរ ឋឹ។ 
 

អ្ន ាសន៍លរអិ នកងស្រ វូបានកសណ ់ឹូចខាង
អស្រការ ៖ 
 

សិទធិឹីធេី  
 

រនាីរអរៀបចសញឹនឹី នលរបូនីសករម និងសសណង់ ៖  
 

 ថវីអបីរនាីរអនោះរិន ក់រ័នធអដាសផ្ទា ល់កន ង
លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ ក៏អដាស 
ប៉ែ ញនតាតរនាីរអនោះ លរួញ ចប់អនដីរ សឹអណីរការច ោះ
ប ា្ ីឹីធេី កន ងភូរិញឹលអៅអសសសល់កន ង  ស

៩ 



 

កូនស វ និងធាាំថ្នស្របារលរ ឋឹទសងអ្ស់
អៅកន ង  សជ សអស្រលៀល   សស្រ  សងសញងា និង  ស
កូនស វ ទទលួបានប័ណណករមសិទធិឹីធេីស្រសប
ចាប់ ឲ្យបានឆ្ប់រេ័សតារញឹលអាចអធវី
អៅបាន អឹីរបធីាាំស វ ាិភារសិទធិកាន់កាប់
ឹីធេី។ 

 សស្រមាប់ស្របារលរ ឋឹញឹលរស់អៅអលីឹ ីរ ឋឹ 
អាា្ធរលរួញ ញសវងរករអធាបាសអនសងអទៀ 
អស្រៅរីការផ្ទេ ស់បតាតូរលសអៅឋានរបស់រកួអល  
អេសីលរួញ រិអស្រគាោះអយាបល់ ារសួរកួអល
អអាសបានអរ អល  អេសីរកួអលលរួញ 
ទទលួបានកិចច ការ រាអ្ ិបរមាឹូចមាន
ញចងកន ងចាប់ា ិ និងចាប់អ្នតាតរា ិ។ 

 

ជីវភារ  
 

ស្រកសងួអទសចរណ៍ និងរនាីរអទសចរណ៍ ៖ 

 

 ធាាំថ្នវធិានការសស្រមាលនលប៉ែោះ ល់ កន ង
របាសការណ៍ EMP/IEE ច ងអស្រកាសបងអស់ 
សស្រមាប់លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  
ស្រលប់ស្រគាន់កន ងការទប់ាា  ់នលប៉ែោះ ល់រក
អលីជីវភារអ្នកអនាទអៅកន ង សបន់ឆកស
រ ស្រទកសរ ។  

 តារដានយា៉ែ ងអទៀ ទ ់ និងធាាំការអ្ន 
វ តាតឲ្យស្រ ករស្រ ូវនូវសនតាតការញឹលបានកសណ ់
កន ង របាសការណ៍ EMP/IEE ច ងអស្រកាសបងអ
ស់។  

 ប ច្ូ លអសចកដីញណាំស កន ងរបាសការណ៍ 
EMP/IEE ច ងអស្រកាសបងអស់ រីសករមភារ
ញឹលនកងស្រ ូវអ្ន វ តាតអដាស អ្ងគភារអ្ន វ តាត
លអស្រមាង (PIU) និង អ្ងគភារសស្ររប

សស្ររួលលអស្រមាង (PCU) ស្របសិនអបីមានភ
សតាត តាងបញ្ជា ក់រីការបសផ្ទេ  បរាិា ន។ 

 ស្របសិនអបីការាដ រ ឬរស្រងីកអលេ ងសរ ស្រទ
ញកបរសាកងទកក ូបញនារ នកងចសបាច់កន ង
អ្ាំល  អឹីរបអីាចឲ្យទូកចូលអៅកាន់កសរង់
ញនថមី ការសិកាអលីបរាិា នលរអិ  និងកិចច
រិអស្រគាោះអយាបល់ស្រលប់ស្រជុងអស្រាស លរួស្រ ូវ
បានអធវីអ ងីារសួស្របារលរ ឋឹញឹលរង
នលប៉ែោះ ល់។ 

 ធាាំថ្នលអស្រមាងស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍ អាចឲ្យ
អ្នកអនាទឆេងកា ់នេូវទកក អដាសរិនប៉ែោះ
 ល់ឹល់លទធភារអនាទរបស់រកួគា ់។ 

 ធាាំថ្នអ្នកអនាទញឹលឆេងកា ់នេូវទកក 
មានអ្នក សណាងកន ងលណៈកមាម ធិការ ញឹល
បអងាី ញននការស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍ អឹីរបឲី្យ
រកួអលអាចការ រនលស្របអយាជន៍របស់រកួ
អល។ 

 ររួប ច្ូ លរ័ ៌មាន សដីរីការ៉ាសការណ៍អៅ
កាន់ភាលី ក់រ័នធ ាសូចាំករតារដានការ
អ្ន វ តាតលអស្រមាង ញឹលលរួញ ប ច្ូ លកន ងរបាស
ការណ៍ស្របចសស្រ ីមាសរបស់ PIU។  

 ញចករ សញលករបាសការណ៍តារដានបរាិា ន 
ររួទសងទិននន័សបឋរញឹលស្របរូលអដាស 
EMC ជូនស្រកសួងបរាិា ន ឹូចបានដាក់អសនី
កន ង EMP/IEE។      

 

ស្រកសងួបរាិា ន និងរនាីរបរាិា ន ៖  
 ដាក់ទិននន័សបរាិា នញឹល ក់រ័នធទសងអ្ស់ 
សដីរីឆកសរ ស្រទកសរ  ាាធារណៈ ររួ
ទសង EIAs ញឹល ក់រ័នធនកងលអស្រមាងាំាំ
កន ងឆកសរ ស្រទអនោះ។ 

១០ 



 

 ធាាំថ្ន EIA សស្រមាប់លអស្រមាងកសរង់ញន
អទសចរណ៍កសរ  ស្រ ូវបានតារដានយា៉ែ ង
អទៀងទ ់ និងធាាំការអ្ន វ តាតឲ្យបានស្រ ករ
ស្រ ូវ។  

 ធាាំថ្នមានធនធានស្រលប់ស្រគាន់ញឹលអាចឲ្យ
រនាីរបរាិា ន សេការណ៍ារសួរឹឋបាល
ជលនល អឹីរបសី្របរូលរ័ ៌មានាអទៀងទ ់
សដីរីសូចាំករវាស់ញវងបរាិា ន ឹូចា ល ណ
ភារទកក និងទសេសស្រលបឹណដ ប់ និងល ណភារ
លស្ររបអមម សរ ស្រទ និងម្ស្ររអកាងកាង។ 

 ធាាំថ្នមានធនធានស្រលប់ស្រគាន់ញឹលអាចឲ្យ
រនាីរបរាិា ន តារដានការអ្ន វ តាត EIA ឲ្យ
បានស្រលប់ស្រគាន់ (ឹូចមានញចងកន ងមាស្រតា 
១១ ម្នអ្ន ស្រកក យសដីរី សឹអណីរការវាស ម្រេ
អេ  ប៉ែោះ ល់បរាិា ន ឆ្ន ស១៩៩៩)។  

 

រ័ ៌មាន និងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់  
 

ស្រកសងួអទសចរណ៍ និងរនាីរអទសចរណ៍ ៖  
 ប ច្ូ លអ្នកអនាទរស់អៅកន ង  សស្រ  សងស
ញងា និង  សកូនស វ ាស្របារលរ ឋឹញឹលនកង
រងនលប៉ែោះ ល់ កន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ 
និងញននការរ័ ៌មាន សស្រមាប់លអស្រមាងកសរង់
ញនអទសចរណ៍កសរ ។ 

 អរៀបចសការវាស ម្រេបញនារអទៀ  អឹីរបកីសណ ់
ចសននួសេលរន៍ញឹលអាចអនាទ អៅកន ង
 សបន់អកាោះអមម  ឬក៏អធវី សឹអណីររវាងអកាោះអមម  
និង សបន់អឆនរ អឹីរបនីគ ់នគង់ជីវភាររកួអល 
និងររួប ច្ូ លស្របារលរ ឋឹទសងអនោះកន ងកិចច
រិអស្រគាោះអយាបល់ និងញននការ៉ាសការណ៍។ 

 បកញស្របអសចកដីសអងេបរបស់ IEE ាភាា
ញខមរ និងដាក់បង្កា  អៅ អលីអលេទសរ័រ(អ្ ីន
អធីណិ )។ 

 ធាាំកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ឹ៏អរ អល 
ារសួសេលរន៍ញឹលនកងរងនលប៉ែោះ ល់ 
ញឹល អ្ន អោរអៅនកងអគាលការណ៍ការសតាតី
អ្សរីការជូន សឹណក ងារ ន និងស្រររអស្ររៀង
អដាសអសរ ីររួមានឹូចា ៖ 

o អរៀបចសកិចចស្របជ សាាធារណៈ កន ង
សេលរន៍ញឹលនកងរងនលប៉ែោះ ល់ 
និងញចកចសរ័ ៌មានា
ោសលកេណ៍អ្កសរាភាាញខមរកន ង
កិចចស្របជ សទសងអនោះ អៅាោ  ស 
ទសងអ្នឡា តាររសៈបណាដ  
សងគរ  

o រនយល់រីលអស្រមាងកសរង់ញន
អទសចរណ៍កសរ  សតាតីរីាា នភារ
បចច បបនន ញននការសស្រមាប់តារដាន 
និង៉ាសការណ៍ សដីរីនលប៉ែោះ ល់
របស់លអស្រមាង និងសនតាតការដាក់ កយ
បណដក ងញឹលបានដាក់អសនី និង 

o អសនីស ស និងម្លលកអរលអវោឲ្យ
បានស្រលប់ស្រគាន់សស្រមាប់ស្របារលរ ឋឹ
នដល់រ ិអយាបល់ អលីញននកអនសងៗម្ន
លអស្រមាង ររួទសង ញននការតារដាន 
និងការ៉ាសការណ៍ និងសនតាតការដាក់
 កយបណដក ង។ 

 យា៉ែ ងអហាចណាស់ កន ងការ៉ាសការណ៍អៅ
កាន់ស្របារលរ ឋឹញឹលនកងរងនលប៉ែោះ ល់ 
លរួញ ររួប ច្ូ លនូវការអបីកចសេាាធារ
ណៈ ម្នរបាសការណ៍ស្របចសស្រ ីមាសរបស់ 

១១ 



 

PIU ញឹលអនី្អៅ PCU អដាសភាា ប់របាស
ការណ៍ញឹលបានរករី EMC និងស្រកុរេ  ន
អ ៉ែការាងសង់ ាឧបសរព័នធ។ 

  ស្ររូវថ្ន៉ាល់ឯការសដីរី កយបណដក ង នកង
ស្រ ូវបានប ច្ូ លអៅកន ងរបាសការណ៍ស្របចសស្រ ី
មាស របស់ PIU ញឹលអនី្អៅ PCU។  
 ធាាំថ្នស្របារលរ ឋឹបានសល់ កឹងថ្ន 
រកួអលអាចដាក់ កយបណដក ងាទ កេអៅ
  ោការស្រលប់អរលអវោ អេសីការចូល
ររួកន ងសនតាតការដាក់ កយបណដក ង នកងរិន
អធវីឲ្យប៉ែោះ ល់ឹល់សិទធិរបស់រកួអលអាំោះ
អទ។  

 

ធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស  ី៖  
 ធាាំថ្នស្របារលរ ឋឹញឹលនកងរងនលប៉ែោះ
 ល់ កឹងរីសនតាតការទសនលួខ សស្រ ូវ និង មាេ
ភាររបស់ ADB ។  

 គាសស្រទឹល់ស្រកសួងអទសចរណ៍ អឹីរបអី្ន វ តាត
អ្ន ាសន៍ញឹលបានកសណ ់កន ងរបាស
ការណ៍អនោះ។  

 

លអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អនសង  
 

អាា្ធរអខ តាតកសរ  ៖  
 ចប់អនដីរកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ញឹលអរ 
អល សដីរីការាដ រអលេ ងសរ ស្រទញកបរ

សាកងទកក ូ ារសួអ្នកអនាទញឹល
កសរ ងញ អស្របីស្របាស់នេូវទកកអាំោះ។  

 ផ្ទអ កការាដ រអលេ ងសរ ស្រទ រេូ 
ទល់ញ កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ស្រ ូវបាន
អរៀបចសរចួ៉ាល់។  

 ខណៈញឹល អាា្ធរអខ តាតកសរ  អ្ភិវឌ្ឍ
ន៍ញននការសស្រមាប់លអស្រមាងស្រកុងកសរ ថមី 
រកួគា ់លរួញ បអ ច្ រ័ ៌មានទសងអនោះ 
និងអបីកកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ារសួនកង
ស្របារលរ ឋឹញឹលនកងអាចរងនលប៉ែោះ 
ល់។  

 

ស្រកសងួបរាិា ន ៖  
 អរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ាាធារ
ណៈ សដីអ្សរី EIAs ារសួស្របារលរ ឋឹ
ញឹលនកងរងនលប៉ែោះ ល់ ររួទសងការ
វាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា នលអស្រមាង 
ស្រកុងកសរ ថមី និង French Riviera City។  

 

ទីស្របកកាអ្ភិវឌ្ឍន៍ករព ា ៖  

 ខណៈញឹល ទីស្របកកាអ្ភិវឌ្ឍន៍ករព ា 
អ្ភិវឌ្ឍន៍ញននការសស្រមាប់លអស្រមាង 
French Riviera City រកួគា ់លរួញ 
បអ ច្ រ័ ៌មានទសងអនោះ និងអបីកកិចច
រិអស្រគាោះអយាបល់ារសួនកងស្របារលរ ឋឹ
ញឹលនកងអាចរងនលប៉ែោះ ល់។  

 
 

 
 
 
 
 

១២ 



 

វធីិាន្តសតាត  
 

អគាលបសណងម្នការស្រាវស្រាវមាន ៤ ល៊ឺ ៖  

 “ចងស្រកងាឯការសដីរីសិទធិកាន់កាប់ របស់សេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា និងសេលរន៍
អនាទកសរង់ារលគី កន ងការស្រលប់ស្រលង និងការចប់សកធនធានជលនល   

 កសណ ់ និងចងស្រកងាឯការសដីរី សឹអណីរការអ្ភិវឌ្ឍន៍ អេសីអរីលថ្នអ ីអគាលការណ៍ការ 
សតាតីអ្សរីការជូន សឹណក ងារ ន និងស្រររអស្ររៀងអដាសអសរ ី (FPIC) ស្រ ូវបានអ្ន វ តាតកន ងករណីអនោះ
ញឹរឬអទ 

 អឹីរបវីាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់ញននកសងគរ អស ឋឹកិចចអដាសផ្ទា ល់ និងអដាសស្របអយាល និងនលប៉ែោះ
 ល់ញឹលនកងអាចអកី មានាំអរលអ្ាំល   រកអលអី្នកអនាទ និងសេលរន៍អនាទ និង 

 កសណ ់នូវវធីិាន្តសតាត និងស ទធាន្តសតាតញបបាា បាំអឹីរប ី ១) កា ់បនាសនលប៉ែោះ ល់ញននក
សងគរ អស ឋឹកិចច ម្នលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អេដាឋ រចាំសរព័នធ និង ២) អធវីការារសួភាលី ក់រ័នធ
អនសងៗអឹីរបកីសណ ់សនតាតការញឹលសេលរន៍ អាា្ធរ និងអ្នកវនិិអយាល អាចជួបរិភាកាគាន  
អឹីរបកីា ់បនាសនូវនលប៉ែោះ ល់ញននកសងគរ អស ឋឹកិចច អលីជីវភាររបស់សេលរន៍អនាទ”។2 

  

អដាសារញ លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ រិនទន់បានចប់អនដីរអៅអ សី ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវ
រាយារកសណ ់ប៉ែោះ ល់ញឹលនកងអាចអកី មានអដាសារលអស្រមាង អដាសបានាកសួរអ្នកចូលររួកន ង
ការស្រាវស្រាវអនោះ អ្សរីនលប៉ែោះ ល់ញឹលរកួអលទទលួរង កន ងលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ថមីៗកនេងរកអនោះ និង
ការរ សរកងទ ករបស់រួកអលរីលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ ។ កន ងអ្ស  ងបទសមាា សន៍ ស្រកុរអ្នក
ស្រាវស្រាវបានទទលួរ័ ៌មាន អ្សរីលអស្រមាងញនអកអលីឯការញឹលអាចញសវងរកបានអលីអលេទសរ័ររបស់ 
ADB និងរ័ ៌មានញឹលទទលួបានកន ងកិចចស្របជ សារួសស្រកសួងអទសចរណ៍ អាា្ធរអខ តាតកសរ  និង 
ប លគលិក ADB។ 

 

អ្ស  ងញខសីហា និងញខវចិឆិកា ឆ្ន ស២០១៦ ស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវបានសិកាអលីឯការ ក់រ័នធអនសងៗ 
សមាា សន៍ារសួរន្តនតាតីរដាឋ ភិបាល និងស្របារលរ ឋឹកន ង  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ និងច ោះអៅកាន់
ទីតាសងលអស្រមាងកន ង  សជ សអស្រលៀល។ ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវបានជបួារសួរន្តនតាត ី ADB និងស្រកសួងអទសចរណ៍
អៅទីស្រកុងភនសអរ  និងរនាីរអទសចរណ៍ រនាីរអរៀបចសញឹនឹី នលរូបនីសករម និងសសណង់ រនាីរបរាិា ន 
និងរ ឋឹបាលជលនល អៅអខ តាតកសរ ។ ការយិាល័សអ្ភិបាលអខ តាតកសរ រ សបានអឆេីស បនកងសសណូរររ
ស សជបួរបស់ស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវអាំោះអទ។ ស្រកុរស្រាវស្រាវបានសមាា សន៍ស្របធានស្រកុរស្របកកា  ស កន ង  ស
ជ សអស្រលៀល   សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ ស្របធានភូរិ ឬអ្ន ស្របធានភូរិចសននួ ៣ាំក់ និងលណៈកមាម ធិ

                                                      
2
 អ្ងគការ ActionAid ករព ា “លកេខ័ណឌ អ្ន វ តាតលអស្រមាង ៖ ការសិកាញបបអស ីបអ្អងា  រកអលីការទន្តាំា នសកធនធានកន ងអខ តាតកសរ ៖ 

‘ករណីសេលរនអ៍នាទស្រ  សងសញងា និងកសរងា់រលគី’” ញខកកាដា ឆ្ន ស២០១៦។  

១៣ 



 

ការ សេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា និងសេលរន៍អនាទកសរង់ារលគី។ ស្រកុរការង្ករបានសមាា សន៍
ស្របារលរ ឋឹចសននួ ១១ាំក់រករី  សស្រ  សងសញងា និង ១១ ាំក់អទៀ រករី  សកូនស វ។ កន ងចសអណារ
អ្នកសមាា សន៍ទសងអនោះ មានអ្នកចូលររួាប រសចសននួ ៩ ាំក់ និងាន្តសតាតីចសននួ ១៣ ាំក់ កន ងអាំោះមាន 
១៧ ាំក់ ាជនា ិញខមរ និង៥ ាំក់ អទៀ ាជនា ិចរ។ រួកអលស្រ ូវបានអស្រជីសអរសីអដាសារញ 
ជីវភារស្រលួាររបស់រកួអលរកងញនអករសួញននក ឬទសងស្រសុងអៅអលកីារអនាទ (ររួទសង ការអូ្សបង្កគ  
និង៉ាវញស្រលង និងកាដ រ)។ 

 

បាំា ប់រីបានប ច្ ប់ការស្រាវស្រាវ ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវបានអរៀបចសសិកាេ ាោអនាៀងផ្ទា  ់លទធនលចសននួ 
៣ អឹីរបអីធវីបទបង្កា  អ្សរីរបកលសអេ ីទសងអនោះ អឹីរបអីនាៀងផ្ទា  ់រ័ ៌មាន ឬទិននន័សវភិាលណារសួ 
និងអឹីរបញីសវងរករ ិអយាបល់រីអ្នកចូលររួ។ អៅម្ថៃទី២៥ ញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៦ ស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវ
បានអរៀបចសសិកាេ ាោរួសារសួលណៈកមាម ធិការរករីសេលរន៍អនាទចសននួ ២ និងសិកាេ
ាោអលីកទីរីរារសួ រន្តនតាតីរករីរនាីរអទសចរណ៍ រនាីរបរាិា ន រនាីរអរៀបចសញឹនឹី នលរូបនីសករម 
និងសសណង់ និងរ ឋឹបាលជលនលអៅអខ តាតកសរ ។ អៅម្ថៃទី៣ ញខវចិឆិកា ឆ្ន ស២០១៦ ស្រកុរការង្ករបាន
អរៀបចសសិកាេ ាោអៅទីស្រកុងភនសអរ ។ ថវីអបីមានការអ្អ ា្ ី រន្តនតាតរីករីស្រកសួងអទសចរណ៍ និង ADB 
ឲ្យចូលររួក៏អដាស ញ ក៏រ សមានវ តាតមានរកួគា ់កន ងសិកាេ ាោអនោះអទ។  
 

១៤ 



 

 

ជំពូរ ១៖ គសក្មាងរំពង់ផ្សទសចរណ៍រំពត  
 

  
 

រូបទី១ ៖ រូបភារបង្កា  រីទីតាសងអសនីសស្រមាប់ាងសង់លអស្រមាងកសរង់ញន បានរករីការសិកាបរាិា នបឋរ ញឹលបាន
ដាក់ជូនអៅ ADB ។   
 

១៥ 



 

ាវតារលអស្រមាង  
 

ធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស ី (អៅកា ់ថ្ន ADB) ល៊ឺាធាំគារថ្នន ក់ សបន់ អដាសមានាខាអៅស្របអទស
ចសននួ ៦៧។ ធាំគារអនោះបាននដល់ថវកិាចសនួន ២,៦៥  ន់ោន  ឹោេ រអាអររកិ ឹល់ករព ាកន ងទស្ររង់
ាស្របាក់ករចី ជសនសួឥ សសណង និងជសនសួញននកបអចចកអទសតាសងរី ឆ្ន ស១៩៦៦។3 បចច បបននអនោះ ADB 
កសរ ងនដល់ជសនសួឹល់លអស្រមាងាំាំអឹីរបអីលីកករពស់ការអ្ភិវឌ្ឍន៍សស្រមាប់ទសងអ្ស់គាន អដាសគាម នការ
អរសីអអី្ង ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ស្របកបអដាសចីរភារ និងកិចចសេស្រប ិប តាតិការ និងសមាេរណករមថ្នន ក់ សបន់។4 
អៅម្ថៃទី១៨ ញខធនូ ឆ្ន ស២០១៤ ADB សល់ស្រររនដល់ស្របាក់ករចីអឹីរបគីាសស្រទ លអស្រមាងអេដាឋ រចាំសរព័នធ
អទសចរណ៍កន ងរហាអ្ន  សបន់ទអនេអរលងគ សស្រមាប់ការលូ ោស់ស្របកបអដាសបរយិាបនន។5 លអស្រមាង
នកងប ច្ូ ល ការាងសង់នារអៅអខ តាតញកប និងការាងសង់កសរង់ញនអៅញកបរស្រកុងកសរ ។   
 

លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  
អស្រគាងថ្ននកងស្រ ូវចសណាសថវកិា

ស្របមាណ ៩.៦២ ោន  ឹោេ រអាអរ
រកិ អេសីករចីបានរករី ADB នកង
ររួចសញណក ៩៥.៩ ភាលរស ម្ន
ស្របាក់ចសណាសម្នលអស្រមាងសរ ប។ 

លអស្រមាងស្រ ូវបានលូរបេង់អ ងី អឹីរបី
ទក់ទ អ្នកអទសចរណ៍ ឲ្យរក
អខ តាតកសរ  និងទីកញនេងទក់ទ 
អទសចរណ៍ អនសងអទៀ អៅករព ា។ 

បញនាររីអលីការាងសង់កសរង់ញនសស្រមាប់អ្នក សឹអណីរអេសី លអស្រមាងអនោះនកងាងសង់អាគារអនសងៗ 
ររួទសងអាគារលស និងអ្អាំតាត ស្របញវសន៍ អាគារ និង ូបសស្រមាប់សួររ័ ៌មាន ចសណ រថសនតាត អ្សរូលអភេីង 
និងបងគន់ាធារណៈ។ លអស្រមាងអនោះក៏នកងជសួជ លរស្រងីកនេូវចូលរកកាន់កសរង់ញន ស្របញវង ៦,៥ 
លី ូញរ៉ែស្រ ញថរអទៀ នង។ ញននការណ៍អនោះនកងប ច្ូ ល “ការអធវីបទបង្កា  រនយល់រី សបន់ម្ស្ររអកាងកាង

                                                      
3
 ធាំគារអ្ភិវឌ្ឍនអ៍ាស ី (ADB) “ធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស ី និងករព ា ៖ សោកបស័្រ រ ័៌មាន” ញខអរា ឆ្ន ស២០១៦។ អាចរកបាន ៖ 

https://www.adb.org/publications/cambodia-fact-sheet. 
4
 ADB “ADB អៅករព ា ៖ ស ទធាន្តសតាតស្របចសស្របអទស ឆ្ន ស២០១៤-២០១៨” ញខវចិឆិកា ឆ្ន ស២០១៤។ អាចរកបាន ៖ 

https://www.adb.org/documents/cambodia-country-partnership-strategy-2014-2018. 
5
 ADB “កិចចសនាស្របាកក់រចី (កិចចស្រប ិប តាតិការរិអសស) សស្រមាប់លអស្រមាងអេដាឋ រចាំសរពន័ធអទសចរណ៍កន ងរហាអ្ន  សបន់ទអនេអរលងគ 
សស្រមាបក់ារលូ ោសស់្របកបអដាសបរយិាបនន” ម្ថៃទី១៨ ញខធនូ ឆ្ន ស២០១៤។ អាចរកបាន ៖ 
https://www.adb.org/projects/documents/loan-agreement-special-operations-gms-tourism-infrastructure-
inclusive-growth-project-cambodia. 

  
 

រូបទី១ ៖ រូបភារបង្កា  រីទីតាសងអសនីសស្រមាប់ាងសង់លអស្រមាងកសរង់ញន 
បានរករីការសិកាបរាិា នបឋរ ញឹលបានដាក់ជូនអៅ ADB ។   
 

១៦ 



 

...អឹីរបអីលីកករពស់ការសល់ កឹងសដីរីារៈសសខាន់ កន ងការររួចសញណកកន ងស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី” របស់ម្ស្ររ
អកាងកាង។6

 

  

លអស្រមាងអនោះនកងស្រ ូវាងសង់អៅអលីឹីទសេសបនួេកិតា អៅមា ់សាកងទកក ូ កន ង  សជ សអស្រលៀល ចមាៃ ស
ស្របញេល ១០ លី ូញរ៉ែស្រ រីស្រកុងកសរ  (អរីលរូបទី ១)។ ឹីទសងអនោះបានទិ បនតាតរីប លគលឯកជន ញឹល
បានលក់ឹ ីកញនេងអនោះអៅអាា្ធរអខ តាតកសរ  អៅញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៥។ សសណង់អនោះនកងររួប ច្ូ លនូវ
ការអលីកស្រចសងអឹីរបទីប់ឹីស្របញវង ១៥០ ញរ៉ែស្រ  និងទសនប់រលកស្របញវង ៥០ ញរ៉ែស្រ  កន ងទសេសឹ ី ១,៥០០ 
ញរ៉ែស្រ កាអរ ៉ែ។ 
 

លអស្រមាងអនោះស្រ ូវបានលូរបេង់ នកងស្រ ូវ អ្ន វ តាតអដាស ស្រកសួងអទសចរណ៍។ ទីស្របកកាញឹលអធវីការជសនសួឲ្យ
ស្រកសួងអទសចរណ៍ អរៀបចសការសិកាបរាិា នបឋរ (IEE) និងញននការតារដានបរាិា ន (EMP) កន ងញខ
រីាំ ឆ្ន ស២០១៤ និងញននការសករមភារសស្រមាប់ការតាសងទីលសអៅថមី កន ងញខសីហា ឆ្ន ស២០១៥ និង
ញននការសករមភារអសនឌ័្រ ញឹលឯការទសងអនោះររួគាន បអងាី ាញននករសួម្នកិចចស្រររអស្ររៀងស្របាក់ករចី
ារសួ ADB ។ ស្រកសួងអទសចរណ៍បានបអងាី  អ្ងគភារសស្ររបសស្ររួលលអស្រមាង (PCU) អៅភនសអរ  និង 
អ្ងគភារអ្ន វ តាតលអស្រមាង (PIU) អៅរនាីរអទសចរណ៍អខ តាតកសរ ។ ទីស្របកកាញននកស្រលប់ស្រលង និងលូរបេង់លរអិ  
ស្រ ូវបានជលួកន ងញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៦ អេសីកសរ ងញ អរៀបចសឯការអឹ ម្ថេ និងបេង់វសិវករមលរអិ អឹីរប ី
រកស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់។7 ស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់ នកងស្រ ូវបានជលួអៅអឹីរ ឆ្ន ស២០១៧ 
អឹីរបអី្ន វ តាតលអស្រមាង។8 
 
 

នលប៉ែោះ ល់ និងវធិានការការ រ  
 

ឯការលអស្រមាងបានបញ្ជា ក់ថ្ន លអស្រមាងអនោះនកងមាននលប៉ែោះ ល់ញននកសងគរ និងអស ឋឹកិចចាវជិាមាន 
ញឹលនកងអធវីឲ្យជីវភាររបស់ស្របារលរ ឋឹស្របអសីរអ ងី។ IEE ក៏បានរកអ  ីនលប៉ែោះ ល់ាអ្វជិាមាន
រសួចសនួនអៅអលបីរាិា ននងញឹរ។ នលប៉ែោះ ល់ទសងអាំោះមាន ការបសរ លបរាិា នកន ងអ្ស  ងអរល
ាងសង់ និងនលប៉ែោះ ល់រកអលីស្របរ័នធអអ្កូ ូស ីកន ងឆកសរ ស្រទកសរ  អដាសារញ កសអណីន
ច៉ាចរណ៍នេូវទកក។ IEE ក ់សមាគ ល់ថ្ន “ជស្ររកឹ៏សសខាន់អនោះ នដល់ការគាស រឹល់ររកួស វញឹលជិ ន  

                                                      
6
 ទសររ័ i កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។ អាចរកបាន ៖ 

https://www.adb.org/projects/documents/gms-tourism-infrastructure-inclusive-growth-project-kampot-and-
kep-provinces-iee. 
7
 “តា៉ាងទិនននស័លអស្រមាង” របស ់ADB ម្ថៃទី២៥ ញខកកាដា ឆ្ន ស២០១៦។ អាចរកបាន ៖ https://www.adb.org/projects/46293-

004/main#project-pds. 
8
 កិចចស្របជ សារសួស្រកសងួអទសចរណ៍ ម្ថៃទី៨ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  

១៧ 



 

រូជ និងស វកស្ររ ឹូចា ថនិកស វសរ ស្រទ អភសរ ស្រទ អ្អណដី កសរ ស្រទ និងស្រ ី កាដ រ បង្កគ ចស្ររុោះ ក៏ឹូច
ាការអនាទទសងតារអឆនរសរ ស្រទ និងកន ងសរ ស្រទ”។9  

 

អឹីរបជីសួសស្រមាលហានិភ័សទសងអនោះ លអស្រមាងអនោះនកងញបងញចកទសនលួខ សស្រ ូវសស្រមាប់អ្ន វ តាតវធិានការ
ការ រារសួ អួ្ងគអនសងៗគាន  ញឹល ក់រ័នធនកងលអស្រមាង ដាក់អសនីសនតាតការកា ់បនាសនលប៉ែោះ ល់
ាក់ោក់ និងនដល់អយាបល់ឲ្យអរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ និង សឹអណីរការតារដាន ៉ាសការណ៍ និង
ដាក់ កយបណដក ង។ 

 

អៅកន ង PCU អៅស្រកសួង នកងមានអ្ងគភារសស្ររបសស្ររួលវធិានការការ រ និងអៅកន ង PIU អៅរនាីរ
កន ងអខ តាតកសរ  នកងមានអ្នកជសាំ ញននកការ រ។ អ្នកជសាំ ញននកការ រនកងអធវីការារសួរន្តនតាតីបរាិា ន
របស់ស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់។ ទីស្របកកាញននកស្រលប់ស្រលង និងលូរបេង់លរអិ  នកងររួប ច្ូ លទសងអ្នក
ជសាំ ញននកបរាិា នថ្នន ក់ា ិ និងអ្នតាតរា ិ អេសីរួកអលនកងជលួទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា ន (EMC) 
អឹីរបអីរៀបចសការស្រាវស្រាវលកេណៈបអចចកអទសញបបវទិាាន្តសតាត។  
 

EMP កសណ ់វធិានការណ៍ាក់ោក់រសួចសនួនញឹលនកងស្រ ូវអ្ន វ តាត អឹីរបបីអ ច្ ៀសនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន
ាអ្វជិាមាន។ កន ងចាប់ករព ា លអស្រមាងនីរសួៗ  ស្ររូវឲ្យអធវីការវាស ម្រេនល ប៉ែោះ ល់បរាិា ន (EIA) 
ញឹលនកងស្រ ូវអ្ន រ័ រីស្រកសួងបរាិា ន។ EMP នកងស្រ ូវបានរិនិ យ និងញកសស្ររួល អៅអរលញឹលបេង់
លរអិ ម្នកសរង់ញនសអស្ររចាច ងអស្រកាស និងដាក់អសនីអៅស្រកសួងបរាិា ន ាការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់
បរាិា នរបស់លអស្រមាង។  
 
 

កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់  
 

កន ងឯការលអស្រមាង បានសសអៅឹល់កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ញឹលអាចនកងបានអរៀបចសរចួ៉ាល់អេសី ឬនកង
អស្រ ៀរអរៀបចស។ អសៀវអៅរលគអទសក៍រ ឋឹបាលលអស្រមាង បានញចងថ្ន “ការសិកាបរាិា នបឋរ និងញននការ
តារដានបរាិា ន ស្រ ូវបានអរៀបចសកន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ារសួនកងសេលរន៍រូលដាឋ ន និងភាលី ក់
រ័នធថ្នន ក់អខ តាត”។10 EMP បញ្ជា ក់ថ្ន កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់បញនារអទៀ នកងស្រ ូវអរៀបចសអ ងី រ នអរល កន ង
អ្ស  ងអរល និងអស្រកាសអរល ការាងសង់កសរង់ញន។  
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 ទសររ័ ii កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។ 

10
 ទសររ័ ៤២ កន ង “អសៀវអៅរលគអទសករ៍ឹឋបាលលអស្រមាង” របស ់ADB ញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៤។ អាចរកបាន ៖ 

https://www.adb.org/projects/documents/cam-gms-tourism-infrastructure-inclusive-growth-project-pam. 

១៨ 



 

តារដាន ៉ាសការណ៍ និងដាក់ កយបណដក ង  
ស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់នកង ស្ររូវឲ្យ៉ាសការណ៍អៅ PIU សដីរីការអ្ន វ តាតវធិានការកា ់បនាសនលប៉ែោះ
 ល់។ EMC នកងតារដានការអគាររតារបទដាឋ នបរាិា ន តាររសៈការសិកាអរីលទិននន័សរូលដាឋ ន 
និងការតារដានស្របចសស្រ ីមាស កន ង សឹណាក់កាលាងសង់។ ទីស្របកកាអនោះក៏ ស្ររូវឲ្យអនី្របាសការណ៍
ស្របចសស្រ ីមាសអៅកាន់ PIU នងញឹរ។ ារសួគាន អាំោះញឹរ PIU នកងស្រ ូវអនី្របាសការណ៍ស្របចសស្រ ីមាសអៅ
កាន់ PCU និងអរៀបចសកិចចស្របជ ស ាអទៀងទ ់ារសួភាលី ក់រ័នធ។  
 

លអស្រមាងនកងបអងាី លណៈកមាម ធិការទទលួ កយបណដក ង ញឹលនកងទទលួខ សស្រ ូវអដាោះស្រាសនូវ កយ
បណដក ងអនសងៗ។ សមាជិកសេលរន៍អាចដាក់ កយបណដក ងអៅកាន់លណៈកមាម ធិការទទលួ កយ
បណដក ងថ្នន ក់  ស និងអាចដាក់បណដក ងឧទធរណ៍អៅកាន់លណៈកមាម ធិការទទលួ កយបណដក ងថ្នន ក់ស្រសុក 
និងអខ តាតបាន។ រកួអលក៏អាចអស្របីស្របាស់ស្របរ័នធ  ោការករព ា និងសនតាតការដាក់ កយបណដក ងរបស់ ADB 
បានញឹរ។ 

 
 

ជសហានបាំា ប់ 

 

អៅកន ងកិចចស្របជ សកន ងញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦ ស្រកសួងអទសចរណ៍បាននដល់ សឹណក ងឹល់ស្រកុរការង្ករ អ្សរីាា ន
ភារបចច បបននម្នលអស្រមាង។ ទីស្របកកាញននកស្រលប់ស្រលង និងលូរបេង់លរអិ  កសរ ងញ អធវីការអលបីេង់លរអិ 
សស្រមាប់កសរង់ញន និងឯការអឹ ម្ថេអឹីរបអីរសីស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់។ សឹអណីរការអឹ ម្ថេនកង
ស្រ ូវអរៀបចសអ ងី កន ងឆមាសទី១ ឆ្ន ស២០១៧។ ទីស្របកកាា ិ និងអ្នតាតរា ិ បានដាក់អសនីកសញណញននការ
តារដានបរាិា ន(EMP) ញឹលញករចួអៅស្រកសួងបរាិា ន និងកសរ ងញ ប ច្ូ លនូវរ ិអយាបល់របស់
ស្រកសួងអៅកន ងញននការអាំោះ។ ទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា នអៅរិនទន់បានអស្រជីសអរសីអៅអ សីអទ។  

 

ស្រកសួងអទសចរណ៍ ក៏បានបញ្ជា ក់ញឹរថ្នញននការញឹលកសរ ងសាិ អស្រការការរិចរណា មានប ច្ូ ល
លអស្រមាងសង់នារអលីទីតាសងកសរង់ញន ញឹលាលអស្រមាងដាច់អដាសញ ករីលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍
កសរ  រដាឋ ភិបាលកសរ ងញសវងរកឱកាសកន ងការអ្ភិវឌ្ឍន៍សេស្រគាសខាន   ូច និងខាន  រធយរ អឹីរបី
អ្ន ញ្ជា  ឲ្យស្របារលរ ឋឹអាចទទលួបាននលស្របអយាជន៍រីកសអណីនអទសចរណ៍អនោះនងញឹរ។ 

 

អយាងតារ ឯការរលគអទសក៍រ ឋឹបាលលអស្រមាង លអស្រមាងអនោះនកងស្រ ូវបានប ច្ ប់អៅកន ងស្រ ីមាសទី ១ 
កន ងឆ្ន ស ២០១៨។11  
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 ទសររ័ ១៣ កន ង “អសៀវអៅរលគអទសក៍រឹឋបាលលអស្រមាង” ញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៤។  

១៩ 



 

 

ជំពូរ ២ ៖ ក្របខ័ណឌ ចាប់  
 
 

ចាប់អ្នតាតរា ិ  
 

ចាប់សិទធិរន សសអ្នតាតរា ិ ការ រសិទធិទទលួ
បានកស្ររិ ជីវភារសរររយ។ ក ិកាសញ្ជា អ្នតាតរ
ា ិសដីរីសិទធិអស ឋឹកិចច សងគរ និងវបបធរ៌ 
(ICESCR) ញឹលករព ាបានច ោះសចច ប័នកន ង ឆ្ន ស
១៩៩២ ការ រសិទធិអនោះ ញឹលររួមាន “ចសណី
អាហារ សសអលៀកបស ក់ និងទីលសអៅសរររយ” 
(មាស្រតា ១១)។  
 

លណៈកមាម ធិការសដីរីសិទធិអស ឋឹកិចច សងគរ និង
វបបធរ៌ (CESCR) នដល់ការបកស្រាសញឹលអាច
ទទលួសកបាន សដីរីកា រវកិចចរបស់រ ឋឹ ក់
រ័នធនកងសិទធិទទលួបានទីលសអៅសរររយ។  
CESCR បញ្ជា ក់ថ្នសិទធិអនោះ៉ាប់ប ច្ូ លនូវសិទធិ
កាន់កាប់ឹីធេីស្រសបចាប់អដាសស វ ាិភារ ញឹល
 ស្ររូវឲ្យមានការធាាំស្រសបចាប់ស្របឆ្សងនកង
ការបអណដ  អច ។12 CESCR បានសងា ់ធៃន់
អលវីធិានការការ រ ញឹលលរួញ ស្រ ូវបានដាក់
អច អឹីរបបីអ ច្ ៀសការបអណដ  អច អដាស
បងេស ររួមាន កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ឲ្យបានស្រលប់
ស្រគាន់កន ងការញសវងរកឧបាស្រស័សស្រសបចាប់ 
និងការនដល់សសណងស្រលប់ស្រគាន់។ 
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 កថ្នខណ័ឌ  ៨ កន ង “អសចកដីរនយលទូ់អៅអលខ ៤ ៖ សិទធិ
ទទលួបានលសអៅឋានសរររយ” របស់ CESCR ម្ថៃទី១៣ ញខធនូ 
ឆ្ន ស១៩៩១។ អាចរកបាន ៖ 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodye
xternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%
2fGEC%2f4759&Lang=en. 

CESCR ក៏បានបញ្ជា ក់នូវកា រវកិចចរបស់រ ឋឹ
 ក់រ័នធនកងសិទធិទទលួបានសនតាតិស ខអសបៀង
នងញឹរ។ សិទធិទទលួបានសនតាតិស ខអសបៀង ររួ
ប ច្ូ លទសងភារសរបូរម្នស្របភរចសណីអាហារ 
សសអៅឹល់ “ភារញឹលអាចអៅរចួ...កន ងការ
ចិ ច្ ករខេួនឯងអដាសអស្របីស្របាស់អភាលនលដាសឹ  ោះ
អៅអលីឹីញឹលមានជីា ិ ឬក៏ធនធានធរមា ិ
អនសងអទៀ ”។13 ទសនលួខ សស្រ ូវរបស់រ ឋឹកន ងការ
ការ រសិទធិទទលួបានសនតាតិស ខអសបៀង  ស្ររូវ
ឲ្យរ ឋឹ “ច ់វធិានការសរររយរសួចសននួអឹីរបី
ធាាំថ្នសករមភាររបស់ វស័ិសឯកជន និង
សងគរស ីវលិអ្ន អោរអៅនកងសិទធិទទលួបាន
សនតាតិស ខអសបៀង”។14 

 

ចាប់សិទធិរន សសអ្នតាតរា ិ ក៏ការ រសិទធិស្របា
រលរ ឋឹកន ងការចូលររួកន ងអសចកដីសអស្ររចចិ តាត 
ញឹលនកងអាចប៉ែោះ ល់ឹល់សិទធិរកួអលនងញឹរ។ 
ចសណ ចអនោះបានរករី សិទធិអសរភីារបអ ច្ 
រ ិ ញឹលស្រ ូវបានធាាំកន ងមាស្រតា ១៩ ម្ន 
ក ិកាសញ្ជា អ្នតាតរា ិសដីរីសិទធិរលរ ឋឹ និង
សិទធនិអយាបាស(ICCPR) ញឹលររួមានសិទធិ
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 កថ្នខណ័ឌ  ១២ កន ង “អសចកដីរនយល់ទូអៅអលខ ១២ ៖ សិទធិ
ទទលួបានចសណីអាហារសរររយ” របស ់CESCR ម្ថៃទី១២ ញខ
ឧសភា ឆ្ន ស១៩៩៩។ អាចរកបាន ៖ 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodye
xternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1
999%2f5&Lang=en.  
14

 កថ្នខណ័ឌ  ២៧ កន ង “អសចកដីរនយល់ទូអៅអលខ ១២ ៖ សិទធិ
ទទលួបានចសណីអាហារសរររយ” របស ់CESCR ម្ថៃទី១២ ញខ
ឧសភា ឆ្ន ស១៩៩៩។  

២០ 



 

ទទលួរ័ ៌មាន និងសទិធិកន ងការចូលររួកន ង
បញ្ជា ាធារណៈ (ICCPR, មាស្រតា ២៥)។  

 

CESCR បញ្ជា ក់ថ្នសេលរន៍ជនា ិអឹីរភាល
 ិច មានសិទធិកន ងការចូលររួកន ងជីវភារវបបធរ៌ 
(ICESCR, មាស្រតា ១៥) ទរទរឲ្យអគាររ
អគាលការណ៍ការសតាតីអ្សរីការជូន សឹណក ងារ ន 
និងស្រររអស្ររៀងអដាសអសរ ី (FPIC) កន ងបញ្ជា
ទសងអ្ស់ញឹល ក់រ័នធនកងសិទធិ។15 អសចកដី
ស្របកាសរបស់អ្ងគការសេស្របាា ិ សដីរី សិទធិ
ជនា ិអឹីរភាល ិច ក៏បានបញ្ជា ក់ញឹលថ្ន 
FPIC លរួញ ស្រ ូវបានអ្ន វ តាតារ ន សស្រមាប់
លអស្រមាងណាញឹលទរទរឲ្យមានការស្រររ
អស្ររៀងអលីសសណងស្រ ករស្រ ូវ (មាស្រតា ១០) ឬ 
“រ ននកងអ្ន រ័ អលលីសអ៉ាងណារសួ ញឹលប៉ែោះ
 ល់ឹល់ឹីធេី ឬញឹនឹី និងធនធានាំាំរបស់
រកួអល” (មាស្រតា ៣២(២)។  
 

FPIC ស្រ ូវបានច ់ទ កថ្នាឧបករណ៍ឹ៏សសខាន់ 
អឹីរបធីាាំថ្នសិទធិរបស់ស្របារលរ ឋឹស្រ ូវបាន
អគាររកន ងបរបិទម្នលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍។ អ្ងគការ 
ActionAid អលីកករពស់ FPIC ថ្នាលកេខ័ណឌ
ចរបងកន ងការអ្ន រ័ លអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អនសងៗ 
 ក់រ័នធនកងឹីធេី និងធនធាន កន ងអគាលបសណង
ធាាំថ្នសេលរន៍ញឹលរងនលប៉ែោះ ល់ អាច
ចូលររួយា៉ែ ងអរ អល អៅ កន ងអសចកដី
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 កថ្នខណ័ឌ  ៣៧ កន ង “អសចកដីរនយល់ទូអៅអលខ ២១ ៖ 
សិទធិរបសប់ លគលស្រលបរ់ូបកន ងការចូលររួកន ងជីវភារវបបធរ”៌ ម្ថៃ
ទី២១ ញខធនូ ឆ្ន ស២០០៩។ អាចរកបាន ៖ 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodye
xternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fG
C%2f21&Lang=en. 

សអស្ររចសសខាន់ៗ ញឹលប៉ែោះ ល់ឹល់ជីវ ិ និង
ជីវភាររបស់រកួអល។   
 

អសចកដីញណាំសអ្នតាតរា ិអនសងអទៀ  ក៏បានអសនី
នូវបទដាឋ នសស្រមាប់ “កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អរ 
អល ” កន ងលអស្រមាង ញឹលប៉ែោះ ល់ឹល់សិទធិ
របស់សេលរន៍ញឹលរិនញរនាជនា ិអឹីរ
ភាល ិច។ អគាលការណ៍ញណាំសអដាសសម័ស្រល
ចិ តាត សដីរីអ្ភិបាលកិចចការស្របកបអដាសការ
ទទលួខ សស្រ ូវម្នការកាន់កាប់ឹី ជលនល និង
ម្ស្ររអ  ី កន ងបរបិទសនតាតិស ខអសបៀងា ិ 
(VGGT) ស្រ ូវបានគាសស្រទអដាស លណៈកមាម ធិ
ការ អ្ងគការសេស្របាា ិសដីរីសនតាតិស ខ
អសបៀង រិភរអោក ឆ្ន ស២០១២ បាំា ប់រីមាន
កិចចចរចអ្នតាតររដាឋ ភិបាល។ VGGT បញ្ជា ក់ថ្ន
កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ និងការចូលររួ ាអគាល
ការណ៍ចសបាច់កន ងការអ្ន វ តាត អដាសបាន
កសណ ់និសរន័សថ្នា “ការអធវីការារសួ 
និងញសវងរកការគាសស្រទសស្រមាប់អ្នកញឹល...អាច
នកងរងនលប៉ែោះ ល់អដាសារញ អសចកដី
សអស្ររចចិ តាត រ ននកងអធវីការសអស្ររច និងអឆេីស
 បអៅនកងការររួចសញណករបស់រកួអល 
រិចរណាអលវីសិរភារអ្សណាចញឹលមាន
ស្រាប់ រវាងភាលី ក់រ័នធ និងធាាំឲ្យមានការ
ចូលររួអដាសស្របាប់ឲ្យ កឹងារ នយា៉ែ ងអរ 
អល  ស្របកបអដាសស្របសិទធភារ អដាសអសរ ី
និងយា៉ែ ងសករម សស្រមាប់ប លគល ឬស្រកុរញឹល
 ក់រ័នធនកង សឹអណីរការអធវីការសអស្ររចចិ តាត”។16 
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 អ្ងគការកសិករម និងចសណីអាហារ “អគាលការណ៍ញណាំស
សមស័្រលចិ តាត សដីរីអ្ភិបាលកិចចការទទួលខ សស្រ ូវម្នការកានក់ាប់
ឹីធេី ជលនល និងម្ស្ររអ  ីកន ងបរបិទស វ ាិភារចសណីអាហារ” 
ឆ្ន ស២០១២។ អាចរកបាន ៖

២១ 



 

និសរន័សអនោះឆេ ោះបញ្ជច សងរីធា  នសសរបស់ FPIC

។ 
 

អគាលការណ៍ញណាំសរបស់អ្ងគការសេស្របា
ា ិ សដីរីធ រកិចច និងសិទធិរន សស បញ្ជា ក់
បញនាររីកា រវកិចចរ ឋឹកន ងការអគាររសិទធិរន សស 
សដីរីសករមភាររបស់វស័ិសឯកជន និងបង្កា  
រីភារាប់ ក់រ័នធម្នចាប់សិទធិរន សសអ្នតាតរ
ា ិសស្រមាប់សេស្រគាសធ រកិចច។ អគាលការណ៍
ញណាំស ក ់សមាគ ល់ថ្នប លគលណាញឹលអាចរង
នលប៉ែោះ ល់ឹល់សិទធិរបស់រកួអល អដាសារ
ញ សករមភារធ រកិចច លួរញ ស្រ ូវបានរិអស្រគាោះ
អយាបល់យា៉ែ ងអរ អល  (អគាលការណ៍ ១៨
ខ) ៉ាល់នលប៉ែោះ ល់រកអលីសិទធិលរួញ ស្រ ូវ
បានតារដានាបនតាតបាំា ប់ អដាសមានការចូល
ររួរីប លគលញឹលរងនលប៉ែោះ ល់ (អគាល
ការណ៍ ២០ខ) អេសីធ រកិចចលរួញ ៉ាសការណ៍
អ្សរីរអបៀបញឹលខេួនអដាោះស្រាសការប៉ែោះ ល់
ទសងអាំោះអៅកាន់ភាលី ក់រ័នធ (អគាលការណ៍ 
២១)។17

 

 
 

ចាប់ា ិ  
 

ICESCR និង ICCPR បានប ច្ូ លអៅកន ងចាប់
ា ិករព ាតាររសៈមាស្រតា ៣១ ម្នរ ឋឹធរមន ្ា
ម្នស្ររោះ៉ាាណាចស្រកករព ា ញឹលបញ្ជា ក់ថ្នករព 
ា ទទលួាគ ល់ និងអគាររសិទធិរន សសឹូច

                                                                            
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.p
df.  
17 OHCHR “អគាលការណ៍ញណាំស សដីរីធ រកិចច និងសិទធិរន សស
”។ អាចរកបាន ៖ 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/G
uidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. 

មានញចងកន ង អសចកដីស្របកាសាាកលសដីរី
សិទធរិន សស និង “ក ិកាសញ្ជា  ស្រររទសងអ្ន 
សញ្ជា ទសងឡាស ទក់ទងអៅនកងសិទធិរន សស 
សិទធាិំរ ីនិងសិទធិក មារ”។ 

 

រ ឋឹធរមន ្ាករព ាអ្ន ញ្ជា  ឲ្យរូបវនតាតប លគល និង
នី ិប លគលមានសិទធិាមាច ស់ករមសិទធិ អេសីការ
រ កបអូ្សស្រទរយសរប តាតរិបស់ជនណា នកងអាចអធវី
អៅបាន ល ោះស្រតាញ អ្ន អោរអៅនកងចាប់ 
អឹីរបសី្របអយាជន៍ាធារណៈ និងស្រ ូវនដល់
សសណងារ នអដាសសរររយ និងស  តាតិធរ៌ 
(មាស្រតា ៤៤)។ ចាប់ភូរិបាល ឆ្ន ស២០០១ 
បានអលីកាថមីរដងអទៀ   ក់រ័នធនកងសិទធិា
មាច ស់ករមសិទធអិលីឹីឯកជន (មាស្រតា ៨) និង
បអងាី សឹអណីរការសស្រមាប់ស្របារលរ ឋឹញឹល
គាម នប័ណណករមសិទធិ ញ បានកាន់កាប់អលីឹីអាំោះ
ាបនតាតបាំា ប់ អដាសសនតាតិវធីិ និងាាធារណៈ 
អាចមានសិទធិទទលួបានប័ណណករមសិទធិ 
(មាស្រតា ៣០)។   
 

ចាប់ភូរិបាលក៏បានញចងថ្ន អ្នកកាន់កាប់
អ្ចលនវ ា អដាសខ សចាប់ អាចនកងស្រ ូវបាន
អាា្ធរមានសរ ាកិចចបអណដ  អច  តារការ
បង្កគ ប់របស់  ោការ អយាងតារ កយបណដក ង
របស់ប លគលញឹលបានបដកងទរទរស្រទរយ 
(មាស្រតា ៣៥)។ ចាប់សដីរីអ្សារិករណ៍ ឆ្ន ស
២០១០ កសណ ់នូវសនតាតការញឹលប លគលអាច
នកងស្រ ូវបានបអណដ  អច អដាសស្រសបចាប់ 
និងវធិានការណ៍ការ រការបអណដ  អច  ររួ
ទសង កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់រី ‘ស្រលប់ភាលី ក់
រ័នធ’ (មាស្រតា ១៦) និងការនដល់សសណង 
(មាស្រតា ១៩ និង ២១)។ 

២២ 



 

ចាប់សដីរីជលនល ឆ្ន ស២០០៦ បអងាី អសចកដី
សននិដាឋ នរសួថ្ន ការអនាទអឹីរបចិី ច្ ករជីវ ិ
ល៊ឺស្រ ូវបានអ្ន ញ្ជា   (មាស្រតា ៣១)។ សិទធិកន ង
ការអនាទអាចនកងស្រ ូវបានរ ក  ប ិ ស្របសិនអបី
អនាទកន ង សបន់អ្ភិរកស (មាស្រតា ១៩) លស៉ារ
កសញេងឹល់សតាត កធនធានជលនល ឬរ សខានឹល់
ការលូ ោស់ម្នអមម សរ ស្រទ និងផ្ទា ថម (មាស្រតា 
៤៨ និង ៥២) ឬ៉ា សងសាោះនេូវជលយាន (មាស្រតា 
៤៦)។ រលរ ឋឹករព ាក៏មានសិទធិបអងាី  ‘សេ
លរន៍អនាទ’ អឹីរប ី“ចូលររួស្រលប់ស្រលង អ្ភិរកស 
អ្ភិវឌ្ឍ និងអស្របីស្របាស់ធនធានជលនល” 
(មាស្រតា ៥៩)។ សេលរន៍អនាទ ស្រ ូវបាន
ស្រលប់ស្រលងអដាស អ្ន ស្រកក យអលខ ៨០ សដីរីការ
ស្រលប់ស្រលងកញនេងអនាទសេលរន៍។ 

 

ចាប់ករព ាក៏បានការ របរាិា ន រី
សករមភារញឹលអាចនកងអធវីឲ្យអ្នតាត៉ាសឹល់ការ
អនាទនងញឹរ។ រ ឋឹធរមន ្ាញចងថ្នរដាឋ ភិបា
លលរួញ  “ការ របរាិា ន និង  លយភារម្ន
អភាលស្រទរយធរមា ិ អេសីស្រ ូវច ់ញចងអអាស
មានញននការចាស់ោស់កន ងការស្រលប់ស្រលង ឹីធេី 
ទកក... ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី...រចឆ ា ិ និង
ធនធានជលនល” (មាស្រតា ៥៩)។ ចាប់សដីរី
កិចចការ របរាិា ន និងការស្រលប់ស្រលងធនធាន
ធរមា ិ ឆ្ន ស១៩៩៦  ស្ររូវឲ្យមាន ‘ការវាស
 ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន សឹបូង’ អ្រារសួ
នកង កយអសនីស សអធវីលអស្រមាងវនិិអយាល (មាស្រតា 
៧)។ អ្ន ស្រកក យ សដីរី សឹអណីរការវាស ម្រេនល
ប៉ែោះ ល់បរាិា ន កសណ ់ភារកិចចឲ្យស្រកសួងប
រាិា នកន ងការអរៀបចស សឹអណីរការវាស ម្រេ តារ
ដាន និងអ្ន អោរអៅតាររបាសការណ៍វាស
 ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន (មាស្រតា ៣) អេសី

ញឹលររួប ច្ូ លនូវនលប៉ែោះ ល់ម្នលអស្រមាងសដីរី 
“ធនធានធរមា ិ ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី ស ខភារ 
និងស ខ មាលភារាធារណៈ” (មាស្រតា ៨)។ 
អស្រៅរីអគាលបសណងអនសងអទៀ  អ្ន ស្រកក យអនោះ
បញ្ជា ក់រីអគាលបសណងរបស់ខេួនថ្ន “បសន សឲ្យ
មានការចូលររួរីាធារណជន កន ងកិចច
សឹអណីរការវាស សម្លនលប៉ែោះ ល់បរាិា នស្រររ
ទសងទទលួសករ ិអយាបល់ រកអធវីការ
រិចរណាកន ងកិចច សឹអណីរការអ្ន រ័ លអស្រមាង” 
(មាស្រតា ១)។ 

 
 

ធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស  ីនិងសទិធរិន សស  
 

អ្ងគភារអ្នតាតរា ិ ស្រ ូវចងភាា ប់នកងអគាល
ការណ៍ទូអៅរបស់ចាប់អ្នតាតរា ិ ររួទសង
កា រវកិចចកន ងការអគាររបទដាឋ នសិទធិរន សស។ 
CESCR បានបញ្ជា ក់ថ្នភាន ក់ង្ករអ្នតាតរា ិលរួញ 
ខិ ខសស្របកងញស្របងឲ្យអ្ស់លទធភារ “កន ង សឹណាក់
កាលនីរសួៗម្នលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ អឹីរបធីាាំ
ថ្នសិទធញិឹលមានកន ងក ិកាសញ្ជា  នកងស្រ ូវបាន
សករករិចរណាឲ្យឹិ ឹល់”។18 
 

ADB ស្រ ូវបានស្រលប់ស្រលងអដាសស្រកុរស្របកកាភិបា
ល ញឹលមានរ ឋឹាសមាជិក។ CESCR បញ្ជា ក់
ចាស់ថ្នរ ឋឹភាលីញឹលាសមាជិក ម្នាា ប័ន
អ្នតាតរា ិញបបអនោះ ស្រ ូវមានកា រវកិចចធាាំថ្ន
ាា ប័នទសងអនោះអ្ន អោរអៅនកងបទដាឋ នសិទធិ
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 កថ្នខណ័ឌ  ១៧ កន ង “អសចកដីរនយល់ទូអៅអលខ ៧ ៖ សិទធិ
ទទលួបានលសអៅឋានសរររយ ៖ ការបអណដ  អច ” របស ់
CESCR ម្ថៃទី២០ ញខឧសភា ឆ្ន ស១៩៩៩។  

២៣ 



 

រន សស។19   

ADB បានអបាោះរ រពនាស អសចកដីញថេង
អគាលនអយាបាសសដីរីការការ រស វ ាិភារ 
អឹីរបធីាាំថ្នកិចចស្រប ិប តាតិការរបស់ ADB 
“អលីកករពស់ចីរភារម្នលទធនលលអស្រមាង តាររ
សៈការការ របរាិា ន និងស្របារលរ ឋឹ រី
នលប៉ែោះ ល់ធៃន់ធៃរម្នលអស្រមាងញឹលនកងអាច
អកី មាន”។20 អគាលនអយាបាស អនោះររួ
ប ច្ូ ល វធិានការណ៍ការ រ អឹីរបទីប់ាា  ់ការ
រ សអោភសិទធិរន សស និងស្រចនអចលការឧប ារា
ថវកិាាចសេ ចសអ ោះលអស្រមាងណាញឹលរិន
អ្ន អោរតារលកេខ័ណឌ អគាលនអយាបាស 
និង “ចាប់ា ិញឹលអ្ន វ តាតកា រវកិចចស្របអទស
មាច ស់នាោះតារចាប់អ្នតាតរា ិ”។ តារវធីិអនោះ 
ADB ទទលួាគ ល់នូវ ស្ររូវការកន ងការ
អ្ន អោរារសួស្រកបខ័ណឌ សិទធិរន សសករព 
ា។ តាររសៈអគាលនអយាបាសសនតាតការ
លណអនសយភារ ADB បានបអងា ីស្របរ័នធរួស
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 កថ្នខណ័ឌ  ៥៦ កន ង “អសចកដីរនយល់ទូអៅអលខ ១៧ ៖ សិទធិ
របសប់ លគលស្រលបរ់ូបកន ងការទទលួបានការការ រស្របអយាជន៍
ញននកសមាា រៈ និងសីលធរ ៌បានរករីនលិ នលញបបសិលបៈ 
អ្កសរាន្តសតាត ឬវទិាាន្តសតាតញឹលគា ា់អ្នកនិរនធ” របស់ 
CESCR ម្ថៃទី១២ ញខរក៉ា ឆ្ន ស២០០៦ និងកថ្នខណ័ឌ  ៥៦ កន ង 
“អសចកដីរនយលទូ់អៅអលខ ១៣ ៖ សិទធិទទលួបានការអ្បរ់ ស” 
របស ់CESCR ។ អាចរកបាន ៖ 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodye
xternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fG

C%2f17&Lang=en និង 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodye
xternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1
999%2f10&Lang=en.  
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 “អសៀវអៅរលគអទសកញ៍ននកស្រប ិប តាតិ។ អគាលនអយាបាសធ
ាំគារ។ អសចកដីញថេងការណ៍អគាលនអយាបាសការ រ” របស ់
ADB ម្ថៃទី១ ញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៣ (OM Section F1/BP)។ 
អាចរកបាន ៖ 

http://www.adb.org/sites/default/files/institution
al-document/31483/om-f1-20131001.pdf  

ញឹលស្របារលរ ឋឹរងនលប៉ែោះ ល់រីលអស្រមាង
ញឹលឧប ារាថវកិាអដាស ADB អាចដាក់ កយ
បដកងសដីរីការអ្ន អោររបស់ ADB នកងអគាល
នអយាបាសរបស់ខេួន។21

  
 

                                                      
21

 “អសៀវអៅរលគអទសកញ៍ននកស្រប ិប តាតិ។ អគាលនអយាបាសធ
ាំគារ។ សនតាតការទសនលួខ សស្រ ូវ” របស ់ADB ម្ថៃទី២៤ ញខឧស
ភា ឆ្ន ស២០១២ (OM Section L1/BP)។ 

២៤ 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f17&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f17&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f17&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=en
http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-f1-20131001.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-f1-20131001.pdf


 

 

ជំពូរ ៣ ៖ ដីធ្លី  
 

  
 

 
 
រូបទី ២ ៖ រូបខាងរ ខ និងខាងអស្រកាសម្នបង្កា ន់ម្ឹ ទទួលាគ ល់ការច ោះប ា្ ី ញឹលអច អដាសរនាីរអរៀបចសញឹនឹី សស្រមាប់
ស្របារលរឹឋរសអ់ៅភូរិស្រ  សងសញងា   សស្រ  សងសញងា។ អ ម្ ោះប លគលស្រ ូវបានល បអច ។  

២៥ 



 

សទិធិឹ ធីេីអៅករព ា  
 

កន ងអ្ស  ងរីរទសសវ សរក៍នេងរកអនោះ ករព ាបានជបួស្របទោះនូវភារចស្ររូងចស្រមាស់ឥ  ប់ រ ទក់ទង
នកងការទន្តាំា នសកឹីអឹីរបលីអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អនសងៗ។ ចប់តាសងរីការល បអចលករមសិទធិឯកជន និង
ការជអរេៀសស្របារលរ ឋឹកន ងស្រទង់ស្រទសធស កន ងអ្ស  ងរបបញខមរស្រកេរ (ឆ្ន ស១៩៧៥-១៩៧៩) ស្របា
រលរ ឋឹាអស្រចីនជបួនលលសបាកកន ងការទទលួបានសិទធិកាន់កាប់ឹីធេីអដាសស វ ាិភារ។ រដាឋ ភិបាលបាន
អ្ន ញ្ជា  ឲ្យមានសិទធិាមាច ស់ករមសិទធិឯកជនាថមីរដងអទៀ  កន ងឆ្ន ស ១៩៨៩ ប៉ែ ញនតាត មានស្របារលរ ឋឹ
ភាល ិចណាស់ញឹលមានលទធភារទទលួបានប័ណណករមសិទធិស្រសបចាប់។ អ្ងគការសិទធរិន សសបានចង
ស្រកងឯការរីលសាំសម្នការបអណដ  អច  បាំា ប់រីមានការច ់ឲ្យមានសរបទនឹីអស ឋឹកិចច កន ង សបន់
ជនបទ និងលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ញកលរអស្រកុងកន ងទីស្របជ សជន។22 ាការអឆេីស ប រដាឋ ភិបាលបានបអងាី 
វធិានការ អឹីរបបីអងាីនស វ ាិភារម្នសិទធិកាន់កាប់ឹីធេី។ សឹអណីរការច ោះប ា្ ីឹីធេីាបនតាតបាំា ប់ បាននដល់ប័
ណណករមសិទធិអស្រចីនាង ៤ ោនប័ណណ លិ ស្រ ករញខរក៉ា ឆ្ន ស២០១៦ អយាងតារការបញ្ជា ក់របស់  
រដាឋ ភិបាល។23 អ្ងគការសិទធិរន សស និងអ្ងគការសេស្របាា ិ បានរោិះលន់ សឹអណីរការទសងអនោះញឹលរិន
ប ច្ូ លឹីញឹលកសរ ងមានជអមាេ ោះកន ង សឹអណីរការអនោះ អេសីជនរងអស្រគាោះភាលអស្រចីនល៊ឺស្រកុរសសអ ងភាល ិច 
ារិអសស សេលរន៍ជនា ិអឹីរភាល ិច ញឹលមានជអមាេ ោះារសួនលស្របអយាជន៍ ណិជាករម និង
នអយាបាស។24  

 

អៅទូទសងរិភរអោក ន្តសតាតីភាលអស្រចីនញ ងញ រងនលប៉ែោះ ល់ាអ្វជិាមានអដាសារញ កសអណីនជអមាេ ោះឹី
ធេី។25 ការស្រាវស្រាវកន ងស្រសុករសួញឹលអធវីអ ងីអដាស រជឈរណឌ លសិទធរិន សសករព ា បានរកអ  ីថ្ន
                                                      
22

 សូរអានអឹីរបាីឧទេរណ៍ រជឈរណឌ លសិទធិរន សសករព ា (រ.ស.រ.ក) “ករព ា៖ជអមាេ ោះឹីធេី៖ ទិ ឋឹភារម្នាា នភារឹីធេី” ញខធនូ ឆ្ន ស
២០១៣ និង OHCHR “ការបអណដ  អច  និងការអដាោះស្រាសសសណងអៅករព ា ៖  ម្រេរន សស នលប៉ែោះ ល ់និង សឹអណាោះស្រាស” ម្ថៃទី
២៨ ញខក រាៈ ឆ្ន ស២០១២។ អាចរកបាន ៖ 
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=104

&id=3 និង http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematic-reports/Resettlement_Study-

28_Feb_2012_Eng.pdf.  
23

 អ្លគអលខាធិការ អ្.ប.ស “ ាួំទី និងការសអស្ររចបាន របសក់ារយិាលស័ឧ ដរសនងការ អ្.ស.ប ទទលួបនា កសិទធិរន សស កន ងការជសួ
ឹល់រដាឋ ភិបាល និងស្របារលរឹឋករព ា កន ងការអលីកករពស ់និងការ រសិទធិរន សស” ម្ថៃទី២៦ ញខសីហា ឆ្ន ស២០១៦។ អាចរកបាន 
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Ohchr-report/A_HRC_33_39_en.pdf. 
24

 កថ្នខណ័ឌ  ៥៥ - ៥៩ អ្លគអលខាធិការ អ្.ស.ប “ ាួំទី និងភារអាលជ័ស របសក់ារយិាលស័ឧ ដរសនងការ អ្.ស.ប ទទលួបនា កសិទធិ
រន សស កន ងការជសួឹល់រដាឋ ភិបាល និងស្របារលរឹឋករព ា កន ងការអលីកករពស ់និងការ រសិទធិរន សស” ម្ថៃទី២៦ ញខសីហា ឆ្ន ស
២០១៦។ សូរអានបញនារ អ្ងគការលេ សអរីលសិទធិរន សស “ករព ា ៖ ស ទធាំការនដលប់ណ័ណករមសិទធិអាចនកងស្រ ូវបានបស ន” ម្ថៃទី១២ ញខ
រិថ ាំ ឆ្ន ស២០១៣ និង អាឹេ ក “អរលអវោញឹលស្រ ូវផ្ទេ សប់ដូរ? សិទធិឹីធេី នាោះសញរបង និងធនធានធរមា ិ អៅករព ា ឆ្ន ស២០១២” ញខ
ក រាៈ ឆ្ន ស២០១៣។ អាចរកបាន ៖ https://www.hrw.org/news/2013/06/12/cambodia-land-titling-campaign-open-

abuse and http://www.adhoc-cambodia.org/report-a-turning-point-land-housing-and-natural-resources-
rights-in-cambodia-in-2012/. 
25

 សរពន័ធភារឹីធេីអ្នតាតរា ិ “ស ទធាន្តសតាតអឹីរបបីន្តញ្ជា បអសនឌ្រ័កន ងរអបៀបវារៈម្នកិចចរិភាកា “ទន្តាំា នសកឹី”” ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១១។ អាច
រកបាន ៖ http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/6_PBs_mokoro.pdf. 

២៦ 

http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=104&id=3
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=report_detail.php&reid=104&id=3
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematic-reports/Resettlement_Study-28_Feb_2012_Eng.pdf
http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematic-reports/Resettlement_Study-28_Feb_2012_Eng.pdf
https://www.hrw.org/news/2013/06/12/cambodia-land-titling-campaign-open-abuse
https://www.hrw.org/news/2013/06/12/cambodia-land-titling-campaign-open-abuse


 

ន្តសតាតរីងនលប៉ែោះ ល់ារិអសស តាររសៈ “កសអណីនម្នអ្សអរីេងិាកន ងស្រលួារ ការវាសស្របហារកន ងជអមាេ ោះ
ឹីធេកីាន់ញ ធៃន់ធៃរអ ងី ការធាេ ក់អខាសម្នស ខភារនេូវចិ តាតអដាសារញ ជអមាេ ោះឹីធេី” ខណៈញឹលក មារ
ក៏រងនលប៉ែោះ ល់តាររសៈ “កសអណីនម្ន...ការអរីលអ  ីអ្សអរីេងិាកន ងស្រលួារ  ការថសច ោះម្ន...លទធ
ភារចូលអរៀន និងកសអណីនម្នការអស្របីស្របាស់កមាេ សងរលករមក មារ”។26 

 
 

ការច ោះប ា្ ីឹីធេី កន ងអខ តាតកសរ   
 

កន ង  សទសងបី ញឹលស្រ ូវបានសិកាសស្រមាប់របាសការណ៍អនោះ រនាីរអរៀបចសញឹនឹី នលរូបនីសករម និង
សសណង់ (“រនាីរអរៀបចសញឹនឹី”) បានបអងាី សឹអណីរការច ោះប ា្ ីឹីធេីាស្របរ័នធ។ រន្តនតាតីរករីរនាីរ បានច ោះ
រកសួរស ខទ កេស្របារលរ ឋឹកន ង  ស អឹីរបចីងស្រកងចសននួស្របារលរ ឋឹញឹលសសអាងថ្នមានករមសិទធិអលី
ឹី។ រួកអលសួរស្របារលរ ឋឹថ្នស្របារលរ ឋឹទសងអាំោះកាន់កាប់ឹីតាររអបៀបណា អសនីស សសសអៅឯការ
អឹីរបបីញ្ជា ក់រីការរស់អៅអលីឹីអាំោះាបនតាតបាំា ប់ និងអៅទីតាសងឹីអាំោះ។ រនាីរបានអច បង្កា ន់ម្ឹអឹីរបី
បញ្ជា ក់ថ្នឹីអាំោះបានច ោះប ា្ ីរចួ៉ាល់ និងរ័ ៌មានលរអិ ទក់ទិននកងស្ររសឹី (អរីលរូបទី ២)។ 
 

ស្របសិនអបីឹីអាំោះ មានជអមាេ ោះអរឿង
ស្ររសឹី ឹីអាំោះនកងរិនស្រ ូវបានច ោះ
ប ា្ ីអាំោះអទ។ មាច ស់ឹីលរួញ ស្រររ
អស្ររៀងគាន អលីស្ររសឹី រ ននកងរនាីរ
អាចច ោះប ា្ ីឹីឲ្យបាន។ មាច ស់ឹី 
អាចញសវងរកការនសោះនា រី
សសណាក់ស្របធានភូរិ ឬស្របធាន
ស្រកុរស្របកកា  ស ប៉ែ ញនតាត រនាីរនកងរិន
អស្រជៀ ញស្រជកអាំោះអទ។  
 

រនាីរនកងបិទស្របកាសរ័ ៌មានអ្សរីឹីញឹលបានច ោះប ា្ ីបាំា ប់រី សឹអណីរការច ោះប ា្ ីចប់សរវស្រលប់។ មាច ស់ឹី
នកងមានអរលអវោ ១៥ ម្ថៃអឹីរបដីាក់ កយបណដក ង ស្របសិនអបីរកួអលលិ ថ្នមានរ័ ៌មានខរិនស្រ ករស្រ ូ
វ។ បាំា ប់រក រនាីរនកងអច ប័ណណករមសិទធិឹល់មាច ស់ឹី។  
 

កន ង  សជ សអស្រលៀល រនារីកសរ ងញ បនតាតអច ប័ណណករមសិទធិសស្រមាប់ស្របារលរ ឋឹ បាំា ប់រី សឹអណីរការច ោះប ា្ ី
រចួ៉ាល់។ ភូរិទសង៣ កន ង  សស្រ  សងសញងា ស្រ ូវបានច ោះប ា្ ីកន ងអ្ស  ង ឆ្ន ស២០១៤ និង ២០១៥។ ភូរិ
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 ទសររ័ ១៩ កន ងរបាសការណ៍ “ន្តសតាតីករព ាកន ងជអមាេ ោះឹីធេី” របស ់រ.ស.រ.ក ម្ថៃទី២៨ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។ អាចរកបាន ៖ 
http://cchrcambodia.org/index_old.php?title=Cambodia-s-Women-in-Land-
Conflict&url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=116&id=5&lang=eng. 

  
 

រូបទី ២ ៖ រូបខាងរ ខ និងខាងអស្រកាសម្នបង្កា ន់ម្ឹ ទទួលាគ ល់ការច ោះប ា្ ី 
ញឹលអច អដាសរនាីរអរៀបចសញឹនឹី សស្រមាប់ស្របារលរឹឋរស់អៅភូរិ 
ស្រ  សងសញងា   សស្រ  សងសញងា។ អ ម្ ោះប លគលស្រ ូវបានល បអច ។  

២៧ 



 

ចសននួ២ កន ងចសអណារភូរិចសននួ៤ កន ង  សកូនស វ ល៊ឺភូរិកសរង់អតាន   និងកសរង់នង់ ស្រ ូវបានច ោះប ា្ ីកាល
រីញខក រាៈ ឆ្ន ស២០១៦។ អយាងតាររនាីរអរៀបចសញឹនឹី ភូរិចសននួ២ ញឹលអៅសល់នកងស្រ ូវច ោះប ា្ ីចប់រី
ញខអរា ឆ្ន ស២០១៧។27 ស្របារលរ ឋឹ និងរនាីរអរៀបចសញឹនឹីបានស្របាប់ស្រកុរការង្ករថ្ន មានជអមាេ ោះឹីធេី
ខេោះ ក់រ័នធនកងអរឿងស្ររសឹី កន ង  សចសនួន ៣ អេសីញឹលមាច ស់ឹីកសរ ងញ ចរចគាន ។   
 

ការនដល់រ័ ៌មាន រី សឹអណីរការច ោះប ា្ ី
ឹីធេីរបស់ស្របារលរ ឋឹស្រ ូវគាន នកង ការ
អរៀប៉ាប់របស់រនាីរអរៀបចសញឹនឹី។ 
ចសអ ោះអ្នកញឹលបានច ោះប ា្ ីឹីរចួ៉ាល់ 
ប៉ែ ញនតាតរិនទន់បានប័ណណករមសិទធិ បាន
សល់យា៉ែ ងចាស់រីជសហានបាំា ប់ ថ្ន
នកងស្រ ូវអធវញីបបណា។ ឧទេរណ៍ 
អោក ា ស វា៉ែ  អ្នកអនាទ អាស  
៣៨ ឆ្ន ស រស់អៅកន ង ភូរិស្រ  សងសញងា ារសួស្របរនធ និងកូន៣ ាំក់ បានរនយល់រី សឹអណីរការច ោះប ា្ ី
ឹល់ស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវ ៖  

  

“ឹីរបស់ខ្ សបានច ោះប ា្ ីរចួ៉ាល់អេីស ប៉ែ ញនតាតខ្ សរិនទន់ទទលួបានប័ណណអៅអ ីស។ ខ្ សមាន
បង្កា ន់ម្ឹរី  [រនាីរអរៀបចសញឹនឹី] អរលញឹលរកួអលច ោះរកឹល់ភូរិកាលរីរសួឆ្ន សរ ន។ ខ្ សស្រ វូញ 
បង្កា  អ្ តាតសញ្ជា ណប័ណណ អសៀវអៅស្រលាួរ និងសសប ស្រ កសអណី ។ រ នរកួអលនដល់ប័ណណករម
សិទធិ រកួអលនកងបិទស្របកាសរីញននទីអៅាោ  ស។ រកួអលនកងបិទស្របកាសរីញននទីារសួនកង
អ ម្ ោះមាច ស់ឹី អ្ ច្ កងអ្នកអាចរិនិ យអរីលទីតាសងឹីអធៀបនកងបង្កា ន់ម្ឹបាន។ ស្របសិនអបីមាន
រ័ ៌មានរិនស្រ ករស្រ វូ ស្របារលរ ឋឹអាចដាក់ កយបណដក ង អេីសរកួអលនកងនដល់អរលអវោ
សស្រមាប់ញក ស្ររវូ រ នអរលញឹលរកួអលអច ប័ណណករមសិទធិច ងអស្រកាស។ ស្របសិនអបីមានជអមាេ ោះ 
អសីងនកងអដាោះស្រាស និងចរច។ ស្របសិនអបីអសីងរិនសល់ស្រររ [រនាីរ] នកងរិនច ោះប ា្ ីឹីអាំោះ
អទ។ រកួអលនកងស្រ លប់រកវ ិអរលញឹលជអមាេ ោះបានប ច្ ប់។”28   

 

ស្របារលរ ឋឹភាលអស្រចីនញឹលបានចូលររួសមាា សន៍កន ងការស្រាវស្រាវអនោះ បានអរៀបការរចួអេសី។ កន ង
អ្ស  ង សឹអណីរការច ោះប ា្ ី រកួអលសអស្ររចច ោះប ា្ ីឹីអដាសអស្របីទសងអ ម្ ោះាវ រី និងភរយិា។ ស្របសិនអបីឹី
អាំោះាររ ករករីឪរ កមាដ សខាងស្របរនធ ឬបដី អរលខេោះឹីអាំោះនកងច ោះប ា្ ីអដាសអស្របីញ អ ម្ ោះស្របរនធ ឬ
បដី។    
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 កិចចស្របជ សារសួរនាីរអរៀបចសញឹនឹី នលរូបនីសករម និងសសណង ់ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  
28 សមាា សន៍ារសួ ា ស វា៉ែ     សស្រ  សងសញងា ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។ 

 
 

រូបទី ៣ ៖ អោក ា ស វា៉ែ   អ្នកអនាទរករីភូរិស្រ  សងសញងា។  

២៨ 



 

ស្របារលរ ឋឹអសាីរញ ទសងអ្ស់ញឹលបានចូលររួសមាា សន៍កន ងការស្រាវស្រាវ អជឿាក់ថ្នសិទធិកាន់កាប់ឹី
ធេរីបស់រកួអលមានស វ ាិភារ។ ក៏ប៉ែ ញនតាត ស្របារលរ ឋឹរួសចសននួកន ង  សអនោះ រស់អៅអលីឹីរ ឋឹ។ ស្រកុរការង្ករ
ស្រាវស្រាវ សមាា សនន៍្តសតាតីមាន ក់រករី ភូរិកសរង់អតាន   ញឹលរស់អៅារសួកូនទសង ៦ាំក់របស់គា ់។ 
គា ់បាននិយាសថ្នរន្តនតាតីរនាីរបានស្របាប់គា ់ថ្ន គា ់បានរស់អៅអលីឹ ីរ ឋឹ កន ងអ្ស  ង សឹអណីរការច ោះវាស់
ញវងឹីធេី តាសងរី ៣ ទសសវ សររ៍ នរកអរេោះ។ ឹីអនោះរ សស្រ ូវបានច ់ាញននករសួម្ន សឹអណីរការច ោះប ា្ ីឹីធេី
កន ងអរលបចច បបននអនោះអទ។ រនាីរអរៀបចសញឹនឹី បានអ្ោះអាងថ្នស្របារលរ ឋឹរស់អៅអលីឹ ីរ ឋឹ រ សមានសិទធិ
រស់អៅទីអាំោះអទ រចួនិយាសថ្នរដាឋ ភិបាលនកងអធវីការារសួរកួអលអឹីរបញីសវងរកឹីកញនេងអនសងអទៀ ។ 
កន ង  សទសងអនោះ រ សមានសរបទនឹីអស ឋឹកិចចអាំោះអទ ឹូអចនោះក៏រ សមានការលស៉ារកសញេងបអណដ  អច រី
ស្របភរអនោះអាំោះញឹរ។    
 
 

ការទិ ឹីសស្រមាប់លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ   
 

លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍
កសរ  រ សរកងថ្ននកងស្រ ូវបានាងសង់
អៅអលីឹីចសននួ បនួេកិតា ាឹីឯក
ជន កន ង  សជ សអស្រលៀល។   សអនោះ ខាង
 បូងមានស្ររសាប់នកងអឆនរសរ ស្រទ ខាង
លិចាប់សាកងទកក ូ និងខាងអកី 
ាប់នកងសាកងរសួអទៀ ។ ឹីរសួភាល
ធស ញឹលអៅចអាំេ ោះនេូវា ិអលខ ៣៣ 
និងអឆនរសរ ស្រទ ល៊ឺាឹីញស្រសអ្សបិល។ 
អទោះបីាឹីញឹលអៅាសស្រចសង ទសង
អនោះ ាឹីរ ឋឹក៏អដាស ញ ឹីញប៉ែកខាង
កន ងាករមសិទធិរបស់ប លគលឯកជន
ញឹលមានស្រទរយសរប តាតិអស្រចីន។ រនាីរអរៀបចសញឹនឹី បានបញ្ជា ក់ថ្នអាា្ធរអខ តាតកសរ  បានទិ ឹីបនួេិ
កតាអនោះរករីប លគលឯកជន កាលរីម្ថៃទី៧ ញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៥។ ឹូអចនោះ លអស្រមាងអនោះអរីលអៅហាក់
រិនប៉ែោះ ល់អដាសផ្ទា ល់អៅអលសីិទធិឹីធេីរបស់ស្របារលរ ឋឹអាំោះអទ។  
 

ការសិកាបរាិា នបឋរ ក ់សមាគ ល់ថ្ន “ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ទីស្រកុង និងការអ្ភិវឌ្ឍន៍ ណិជាករម ញឹលបអងាី 
អ ងីអឹីរបបីអស្ររី និងទ សកនលស្របអយាជន៍រីវស័ិសអទសចរណ៍ញឹលបអងាី អដាសលអស្រមាងអនោះ” 

 

 
 

រូបភារទី ៤ ៖ នេូវចូលអៅកាន់ទីតាសងលអស្រមាង កន ង  សជ សអស្រលៀល បង្កា  រី
រូបភារម្នឹីញឹលបានទិ សស្រមាប់លអស្រមាង។  

២៩ 



 

អាចនកងមាននលប៉ែោះ ល់អលីសរីវាិលភារម្នលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ ។29 ជសរូក ៦ រិ
និ យអរីលអលីលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អនសងៗអទៀ  ញឹលអស្រគាងាងសង់អលីឆកសរ ស្រទកសរ  ញឹលអាចនកង
បអងាីន ម្រេឹីអៅកន ង  សអនោះ។ លអស្រមាងទសងអនោះ អាចទក់ទ ភាន ក់ង្ករញឹលមានអ្សណាចអស ឋឹកិចច និង
នអយាបាស អឹីរបវីនិិអយាល និងទិ សកឹីកន ង សបន់អនោះ។ អដាសារញ  បទរិអាធន៍ជអមាេ ោះឹីធេីថមីៗ
ាអស្រចីនអៅករព ា ឹូចបានក ់សមាគ ល់កាលរីអឹីរ សឹបូងម្នជសរូកអនោះ ការប ច្ ប់ សឹអណីរការច ោះប ា្ ីឹី
ធេីនកងនដល់ការការ រឹល់ស្របារលរ ឋឹ រីការលស៉ារកសញេងាំាំញឹលនកងអាចអកី អ ងីចសអ ោះឹីធេី
របស់រកួអល។  

 
 

អ្ន ាសន៍ ៖  
 

រនាីរអរៀបចសញឹនឹី ៖  
 

 ចប់អនដីរ សឹអណីរការច ោះប ា្ ីឹីធេី កន ងភូរិញឹលអៅអសសសល់ អៅ  សកូនស វ និងធាាំថ្នស្របា
រលរ ឋឹទសងអ្ស់ កន ង  សជ សអស្រលៀល   សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ ទទលួបានប័ណណករមសិទធិឹីធេី
ឲ្យបានឆ្ប់រេ័សតារញឹលអាចអធវីអៅបាន អឹីរបនីដល់ស វ ាិភារម្នសិទធិកាន់កាប់ឹីធេី។  

 ចសអ ោះស្របារលរ ឋឹញឹលរស់អៅអលីឹ ីរ ឋឹ ជអស្ររីសអនសងអទៀ អស្រៅរីការបអណដ  អច លរួញ ស្រ ូវ
បានរិចរណា អដាសមានកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់រីប លគលទសងអ្ស់អាំោះ អេសីរកួអលលរួញ 
ទទលួបានកិចចការ រាអ្ ិបរមា ឹូចមានញចងកន ងចាប់ា ិ និងចាប់អ្នតាតរា ិ។  
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 ទសររ័ ៣០ កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  

៣០ 



 

 

ជំពូរ ៤៖ ជីវភាព  
 

  
 

រូបភារទី ៥ ៖ ន្តសតាតីមាន ក់ កសរ ង៉ាវញស្រលងកន ងលស្ររបអមម សរ ស្រទអៅឆកសរ ស្រទកសរ ។  



 

 

“រកួអលចក់ឹីបសអរ អលីម្ស្ររអកាងកាងញឹលរកួអសីងធាេ ប់អនាទ... កាលរីរ នមានរន សស៉ាប់
រសាំក់អនាទអៅទីអាំោះ ប៉ែ ញនតាតឥ ូវគាម ននរណាអៅអទ។ អលអៅអនាទអៅកន ងញឹនសេលរន៍
អនាទវ ិរដង។ រីរ នមានកញនេងអនាទធសទូោស ញ ឥ ូវកញនេងអនាទររួ ូច អេីសចសននួ
ទូកអៅឹញឹល... រិនថ្ន [លអស្រមាងកសរងញ់នអទសចរណ៍កសរ អធវីអ្វីខេោះអទ] រកួអសីងចងអ់ៅរករដ សភនស
ឹូង។ ស្របសិនអបីអលបិទនេូ វអនោះ អាំោះនកងប៉ែោះ ល់ឹល់  សរសួចសននួ”។  
 

 អ្នកអនាទ អាស  ៥៣ ឆ្ន ស អៅភូរិស្រ  សងសញងា។  
 
 

ស្របរ័នធអអ្កូ ូស  ីឆកសរ ស្រទកសរ   
 

 សបន់ឆកសរ ស្រទកសរ  កន ងរបាសការណ៍អនោះ ល៊ឺសសអៅឹល់អឆនរសរ ស្រទញឹលោ សនធកងរវាងភនសឹូង និង
  សអស្រ ីសអកាោះ កន ងស្រសុកកសរ  និងស្ររសស្របទល់ាប់អខ តាតញកប។  សបន់អនោះររួប ច្ូ លទសងមា ់សាកងទកក ូ 
ញឹលេូររីទីស្រកុងកសរ រកកន ងឆកសរ ស្រទ។ ចប់រីទិសខាងលិចអៅខាងអកី  អឆនរសរ ស្រទអនោះោ 
សនធកងកន ង  សាអស្រចីន ឹូចា   សអស្រ ីសអកាោះ ស្រសុកកសរ    សជ សអស្រលៀល   សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ 
កន ងស្រសុកទកក ូ។  

 

ស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវ រ សអាចរកទិននន័សបានស្រលប់ស្រជុងអស្រាស បង្កា  រីចសននួស្របារលរ ឋឹទសងអ្ស់
ញឹលរកងញនអកអលីស្របរ័នធអអ្កូ ូស ីកន ងឆកសរ ស្រទកសរ  អឹីរបជីីវភាររបស់រកួអលអាំោះអទ។ ការសាង់រ ិ
របស់សេភារអ្នតាតរា ិអឹីរបកីារអ្ភិរកសធរមា ិ (IUCN) កន ងភូរិទសង៤ តារបអណាដ សអឆនរ កន ងអខ តាត
កសរ  ញឹលមានស្របារលរ ឋឹសរ ប ៧,៣៩១ ាំក់ រកអ  ីថ្នអ្នកចូលររួកន ងការសាង់រ ិទសងអ្ស់
រកងញនអកអលីរបរអនាទ អឹីរបនីគ ់នគង់អលីជីវភាររកួអល។30 កន ងអខ តាតកសរ មានសេលរន៍អនាទសរ ប 
១០ សេលរន៍ មានសមាជិកសរ ប ៣,០៥៤ ាំក់។31 ាធរមតា កន ងសេលរន៍អនាទនីរសួៗ 
មានស្របារលរ ឋឹញ រសួភាលប៉ែ អណាណ ោះ ញឹលរកងញនអកអលីរបរអនាទអឹីរបជីីវភារ។ ឧទេរណ៍ សេ
លរន៍អនាទស្រ  សងសញងា មានសមាជិក ៧៣៤ ាំក់ ប៉ែ ញនតាតស្របារលរ ឋឹសរ បកន ង  សស្រ  សងសញងាល៊ឺ 
៥,៨៥៩ ាំក់។ ស្របារលរ ឋឹ៉ាប់ ន់ ឬអាច៉ាប់រ ៊ឺនាំក់ រកងញនអកអលីធនធានកន ងឆកសរ ស្រទកសរ 
អឹីរបនីគ ់នគង់ជីវភាររបស់រកួអល។    
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 ទសររ័ ២៨ Kaarlep, A., “ការសាងរ់ ិញននកសងគរអស ឋឹកិចច សដីរីារៈសសខានម់្នលស្ររបអមម សរ ស្រទ រកអលីសេលរន៍រសអ់ៅតារ 
បអណាដ សអឆនរ កន ងអខ តាតកសរ ” ឆ្ន ស២០១៤។ អាចរកបាន ៖ 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/jan_2015_bcr_kampot_seagrass_report__final_draft_26_3_15__final.pdf 
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 ទសររ័ ២០ Supkong, P. និង Bourne, L., “ការសាងរ់ ិអលី លស្ររបអមម សរ ស្រទកន ងអខ តាតកសរ  ករព ា” ឆ្ន ស ២០១៤។ អាចរកបាន ៖ 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/bcrsurvey_of_seagrass_beds_in_kampot__final_25_3_15___final.pdf.  ៣១ 

៣២ 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/jan_2015_bcr_kampot_seagrass_report__final_draft_26_3_15__final.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/bcrsurvey_of_seagrass_beds_in_kampot__final_25_3_15___final.pdf


 

ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី កន ងឆកសរ ស្រទកសរ 
ស្រទស្រទង់អដាសលស្ររបអមម សរ ស្រទ និងម្ស្ររអកាង
កាង។ លស្ររបអមម សរ ស្រទ ាជស្ររក និងកញនេង
បង្កា  ់រូជរបស់ររកួស្រ ី ស វកាដ រ បង្កគ  និង
ឧរងគស វ ាអស្រចីនស្របអភទអទៀ  អមម ទសងអនោះ
ាស្របភរចសណីអាហារ របស់ស វ អ្អណដី ក អភ
សរ ស្រទ និងរូជស្រ ីញឹលស ីរ កេា ិាអាហារ ឯ
ស្រ ីអនសងៗអទៀ  រស់អៅកន ងលស្ររបអមម សរ ស្រទ 

ស ញីសេ និងរកួឧរងគស វញឹលរស់អៅ និងធសធា ់អលសីេកកអមម សរ ស្រទ។ លស្ររបអមម សរ ស្រទអៅកន ងអខ តាត
កសរ  ាជស្ររករបស់ស វរសួចសននួញឹលជិ ដាច់រូជ ឹូចា អភសរ ស្រទ អសោះសរ ស្រទ និងអ្អណដី កម្ប 
ង។ IUCN រកអ  ីថ្នរូជស វចសននួ ៨៩ % ញឹលស្រ ូវបានអ្នកអនាទចប់បានកន ងអខ តាតកសរ  ល៊ឺរកង
ញនអកអលអីមម សរ ស្រទអឹីរបចិី ច្ ករជីវ ិ។32 លស្ររបអមម សរ ស្រទ ក៏ជសួការ រភារសកករចិរលិតារអឆនរស
រ ស្រទ ការ រអឆនររីរយ ោះអភេៀង និងជសួនា កា ិកាបូនឌី្អ្ កស ី  អឹីរបកីារ របញស្ររបស្ររួលអាកាសធា  
នងញឹរ។33   

 

ឆកសរ ស្រទកសរ  មានលស្ររបអមម សរ ស្រទោ សនធកងធសបសន  កន ងសរ ស្រទចិនខាង បូង។ អយាង
តាររបាសការណ៍របស់ ករមវធីិបរាិា នអ្ងគការសេស្របាា ិ (UNEP) ឆ្ន ស២០១៤ កន ងឆកសរ ស្រទ
កសរ  មានលស្ររបអមម សរ ស្រទស្របមាណ ២៥,២៤០ េកិតា។ ចសញណកឯការសិកាថមីៗបសន  របស់ 
IUCN កន ងឆ្ន ស២០១៣ វាស់ញវងទសេសោ សនធកងលស្ររបអមម សរ ស្រទបាន ៨,៤៣៥ េកិតាកន ងឆក 
សរ ស្រទកសរ ។34  ម្រេអស ឋឹកិចចរបស់លស្ររបអមម អនោះ រិបាកវាស ម្រេាចសននួណាស់។ កន ង ឆ្ន ស២០០៧ 
UNEP បា៉ែ ន់ាម ន ម្រេញននកអស ឋឹកិចចស្របចសឆ្ន សរបស់លស្ររបអមម សរ ស្រទ ថ្នមានស្របមាណ ១,១៨៦  ឹោេ រ 
អាអររកិ កន ងរសួេកិតា។ ប៉ែ ញនតាត ICUN ស្របញកកថ្ន ការបា៉ែ ន់ាម ន ម្រេអនោះស្រលបឹណដ ប់ញ ចសននួស្រ ី និង
ធនធានអនសងៗប៉ែ អណាណ ោះ អដាសរ សបាន៉ាប់ប ច្ូ ល “ ម្រេកន ងការការ រអឆនរខាច់  ាួំទីាជស្ររកស វ 
សរ ស្រទ ការស្រសូបសកកាបូន ការបអ ច្ អ្ កស ីញេសន និងការកសច ់ារធា  ចិ ច្ ករ” អនោះាការបា៉ែ ន់
ស្របមាណញឹលអៅអសាីរម្ន ម្រេលស្ររបអមម សរ ស្រទ។35 ស្របសិនអបីសក ម្រេបា៉ែ ន់ាម ន របស់ UNEP និង
ការបា៉ែ ន់ាម នម្នទសេសោ សនធកងលស្ររបអមម សរ ស្រទាំអរលថមីៗអនោះ  ម្រេអស ឋឹកិចចរបស់លស្ររបអមម  
សរ ស្រទអៅកសរ  ល៊ឺយា៉ែ ងអហាចណាស់ ១០ ោន  ឹោេ រអាអររកិ កន ងរសួឆ្ន ស។ ថវីអបីលស្ររបអមម សរ ស្រទ
                                                      
32

 ទសររ័ ៣៣ និង ៤២, Kaarlep, A., “ការសាងរ់ ិញននកសងគរអស ឋឹកិចច សដីរីារៈសសខានម់្នលស្ររបអមម សរ ស្រទ រកអលីសេលរន៍រស់
អៅតារបអណាដ សអឆនរ កន ងអខ តាតកសរ ” ឆ្ន ស២០១៤។ 
33

 ទសររ័ ៩, Supkong, P. និង Bourne, L., “ការសាងរ់ ិអលី លស្ររបអមម សរ ស្រទកន ងអខ តាតកសរ  ករព ា” ឆ្ន ស ២០១៤។  
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 ទសររ័ ២៧, Supkong, P. និង Bourne, L., “ការសាងរ់ ិអលី លស្ររបអមម សរ ស្រទកន ងអខ តាតកសរ  ករព ា” ឆ្ន ស ២០១៤។  
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 ទសររ័ ១៨, Kaarlep, A., “ការសាងរ់ ិញននកសងគរអស ឋឹកិចច សដីរីារៈសសខានម់្នលស្ររបអមម សរ ស្រទ រកអលីសេលរន៍រសអ់ៅតារ 
បអណាដ សអឆនរ កន ងអខ តាតកសរ ” ឆ្ន ស២០១៤។  

  
 

រូបភារទី ៥ ៖ ន្តសតាតីមាន ក់ កសរ ង៉ាវញស្រលងកន ងលស្ររបអមម សរ ស្រទ
អៅឆកសរ ស្រទកសរ ។  

៣៣ 



 

មានារៈសសខាន់យា៉ែ ងខាេ សងចសអ ោះស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី និងអស ឋឹកិចចញបបអនោះក៏អដាស ក៏អមម ទសងអាំោះ
កសរ ងញ រងការលស៉ារកសញេងរីការអនាទខ សចាប់ ការអនាទេសួកស្ររិ  ការបសរ លបរាិា ន និង
ការកអកី កសណក ាលទធនលរករីលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍តារអឆនរសរ ស្រទ។36

  

 

ម្ស្ររអកាងកាងល៊ឺាធនធានឹ៏សសខាន់រសួអទៀ សស្រមាប់ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី។ ម្ស្ររអកាងកាង ល៊ឺាជស្ររក
សស្រមាប់ស្រ ី ូចៗ អេសីម្ស្ររទសងអនោះក៏ជសួ៉ា៉ា សងការកអកី កសណកអៅអលលីស្ររបអមម សរ ស្រទ អេសីជសួ
ឲ្យអមម ទសងអនោះអាចទទលួរនេ៊ឺស្ររោះអាទិ យអឹីរបរីស់៉ានមានជីវ ិ។ ម្ស្ររអកាងកាងក៏ការ រការសកករចិ
រលិម្នអឆនរសរ ស្រទ និងការ រអឆនររីរយ ោះអភេៀងនងញឹរ។37 អៅតារបអណាដ សអឆនរសរ ស្រទកសរ  មានម្ស្ររ
អកាងកាងស្របមាណា ១,៩៦០ េកិតា។ ស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវ រិនអាចញសវងរករ័ ៌មានសដីរីការបា៉ែ ន់
ស្របមាណ ម្រេញននកអស ឋឹកិចចម្នម្ស្ររអកាងកាងទសងអ្ស់អនោះបានអទ។ ម្ស្ររអកាងកាងក៏កសរ ងញ រងការ
លស៉ារកសញេង រីលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍តារអឆនរសរ ស្រទញឹរ (សូរអរីល ជសរូក ៦)។  

 
 

ជីវភារ  
 

របាសការណ៍អនោះ អផ្ទដ  អលីនលប៉ែោះ ល់ញឹលនកងអកី មាន អដាសារលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍
កសរ រកអលសី្របារលរ ឋឹកន ង  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ។ កន ង  សទសងអនោះ ការអនាទារបរឹ៏
សសខាន់រសួសស្រមាប់ជីវភាររបស់ស្របារលរ ឋឹរសួភាលធស។ កន ងឆ្ន ស២០១៦ មានស្របារលរ ឋឹ ិចាង 
១៥,០០០ ាំក់ រស់អៅកន ង  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ (អរីលតា៉ាងខាងអស្រការ)។ អបីតារការ
សមាា សនរ៍បស់ស្រកុរស្រាវស្រាវារសួស្របធានស្រកុរស្របកកា  សទសងអនោះ មានភូរិញ រីរប៉ែ អណាណ ោះ ញឹលអ្នក
ភូរិរិនស្របកបរបរអនាទទល់ញ អាោះ ល៊ឺភូរិកូនស វ និងភូរិប សស ិ ។ ស្របសិនអបីរិន៉ាប់ភូរិទសង
រីរអនោះ មានស្របារលរ ឋឹស្របមាណ ៩,០០០ ាំក់ អៅកន ង  សទសងរីរអនោះ រកងញនអកអលីការអនាទា
ចរបងអឹីរបទីទលួបានស្របាក់ចសណូល។ 
 

ទកក៉ាក់ៗជ សវ ិម្ស្ររអកាងកាង និងលស្ររបអមម សរ ស្រទ ាកញនេងអ្នកភូរិទសងស្របុសទសងស្រសីរករី  សទសង
អនោះ អឹីរ៉ាវញស្រលង និងកាដ រ។ រកួអលច ោះកន ងទកកសរ ស្រទ អរលញឹលទកកាំច អេសី៉ាវញស្រលង និងកាដ រទសង
អាំោះរីបា សរ ស្រទអដាសអស្របីម្ឹ ឬស្របសិនអបីទកក៉ាងអស្រៅបនតាតិច រកួអលអស្របីអជីង។ អ្នក៉ាវរសួចសនួនជិោះ
ទូកររួគាន  អឹីរបអីធវី សឹអណីរអៅ សបន់ញឹលសរបូរញស្រលង និងកាដ រ។ ាទូអៅ រកួអលអាច៉ាវញស្រលង និងកាដ រ
រីមា ់សាកងទកក ូ និងជ សវ ិអកាោះអមម ។ ាអរៀង៉ាល់ម្ថៃ អរលញឹលរកួអលស្រ លប់រកអឆនរវ ិរកួអលលក់
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 ទសររ័ ៨, Paul - Emmanuel Muylaert, “វាស ម្រេលទធភារស្រ លប់រកសភារឹូចរ នម្នអឆនរសរ ស្រទកសរ ៖ នេូវអឹីរអៅកានក់ារ
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https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/iucnbcr_resilience__final_draft_14_7_15.pdf. 

៣៤ 



 

ញស្រលង និងកាដ រទសងអនោះអៅ មួ ញឹលនកងសកអាហារសរ ស្រទទសងអនោះអៅលកអ់ៅឯនារ។ 
 

អ្នកអូ្សបង្កគ  រ   កបញឹលចងនកងឫសសតីារបអណាដ សឆកសរ ស្រទ។ អ្នកអូ្សបង្កគ ភាលអស្រចីន ាប រស
។ ស្រកុរអ្នកអូ្សបង្កគ  សកកូនទូក ូចអច អៅតារបអណាដ សអឆនរ អរលស្ររលប់ៗ និងចសណាសអរលកន ង
សប់អាំោះរ   កបតារទកក៉ាក់ៗ រួកអលស្រ លបរ់កស្រចសងវ ិ ស្របញេលាអមា៉ែ ង ៣ ឬ ៤ អទៀបភេ៊ឺ។ រកួ
អលលកប់ង្កគ ញឹលអលអូ្សបានអៅ មួ កណាដ ល អរលអ ងីរកឹល់អឆនរភាេ រ។ ប៉ែ ញនតាត ស្របសិនអបី ម្រេ
ទប រួកអល ឬភរយិារបស់រកួអលនកងលកប់ង្កគ ទសងអាំោះអៅនារ ឬក៏សរៃួ រចួសករលកអ់រលអស្រកាស។ 
កន ង  សញឹលស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវបានច ោះអៅឹល់ ាធរមតា អ្នកអូ្សបង្កគ អធវី សឹអណីរអៅញកបរមា ់សាកងទកក
 ូ អកាោះអមម  ឬក៏អឆនរញកបរភនសឹូង។ 
 
 

  ស  ភូរ ិ ស្រលាួរ ស្របា.រ 

ស្រ  សងសញងា  ១,០៩២ ៥,៨៥៩ 

 ស្រ  សងធស ៣០៤ ១,៥៧៩ 

 ស្រ  សងសញងា ៤៥៨ ២,៧២៩ 

 កសរង់ញកស ៣៣០ ១,៥៥១ 

កូនស វ  ១,៨៤៨ ៨,៩៤៤ 

 កសរង់អតាន   ៥០១ ២,២១៦ 

 កសរង់នង់ ៣៤៤ ១,៦៦២ 

 កូនស វ ៣៨៥ ២,០៦៤ 

 ប សស ិ  ៦១៨ ៣,០០២ 

សរ ប  ២,៩៤០ ១៤,៨០៣ 

 

អ្នកអនាទឹម្ទអទៀ  អៅកន ង  សទសងអនោះអស្របីសសណា ់អឹីរបចីប់ស្រ ី កន ងឆកសរ ស្រទកសរ ។ 
ម្ស្ររអកាងកាងមានភារចសបាច់ណាស់សស្រមាប់អ្នកអនាទ ៖ រិនញរនស្រគាន់ញ ាធនធានចរបងកន ង
ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ីអាំោះអទ ប៉ែ ញនតាតក៏អាចអស្របីាជស្ររកអៅអរលមានរយ ោះនងញឹរ។ ស្របារលរ ឋឹភាល ិច
ណាស់ ញឹលអធវីការអលីទូកធសៗ អេសីមានលទធភារអបីកកា ់តារទកកអស្រៅអៅកាន់អខ តាតញកបរៗអាំោះ។  

 

អ្នកចូលររួកន ងការស្រាវស្រាវអនោះ បានរណ៌ាំអ្សរីទសអាំរ និងស្ររក តាតិការណ៍ញឹលបងាការលស៉ារ
កសញេងឹល់ជីវភាររបស់រកួអល ឹូចា ការផ្ទេ ស់បដូរញននកស្របាាន្តសតាត ការអនាទខ សចាប់ និងការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍អៅអលីអឆនរសរ ស្រទ (សូរអានជសរូក ៦)។ កន ងអ្ស  ងកិចចរិភាកាស្រកុរ កន ង  សកូនស វ អ្នក
ចូលររួបានជញជករីនលប៉ែោះ ល់ម្នកសអណីនស្របារលរ ឋឹ រកអលីស្របាក់ចសណូលរបស់រកួអល ៖ 

៣៥ 



 

“ចសននួអ្នកអនាទអកីនអ ងី។ 
ស្របារលរ ឋឹរករីភូរិអនសងអទៀ  និងអ្នក
ខេោះអរៀបការចូលរកកន ងសេលរន៍អនោះ។ 
ចសណ ចអនោះអធវីឲ្យស្របាក់ចសណូលរបស់អសងី
ថសច ោះ។  រកួអលរករីភូរិអៅតារ 
បអណាដ សអឆនរ អ្នកខេោះ រករីអខ តាតអនសង
អទៀ នង អដាសារញ អៅទីអនោះមានទកក
៉ាក់ៗ និងសរបូរធនធានាអស្រចីន”។38 
 

 
អ្នកអនសងអទៀ  រអ្ ូរីការអស្របីស្របាស់ឧបករណ៍អនាទខ សចាប់ ញឹលបសនេិចបសផ្ទេ  ឹល់ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី 
និងប៉ែោះ ល់ឹល់ធនធានស្រ ី។39 ន្តសតាតីមាន ក់អាស  ៤៤ ឆ្ន ស រករី  សកូនស វ រនយល់រីនលប៉ែោះ ល់ម្នការ
អស្របីស្របាស់ឧបករណ៍អនាទខ សចាប់រកអលសី្របាក់ចសណូលស្រលួាររបស់គា ់ ៖ 

 

“បដីរបស់ខ្ ស ាអ្នកអនាទ អេីសរកួអសីងក៏ដាសឹ សណាសអៅជ សវ ិនាោះញឹរ។ អសីងមានទូករ៉ែូទ័រ
 ូចរសួ សស្រមាប់ចប់កាដ រញកបរអកាោះអមម ។ អសីងអាចលក់កាដ រកន ងរសួលី ូស្រការ ស្របញេល
ា ១០,០០០ អរៀល [២,៥  ឹោេ រអាអររកិ]។ ស្របសិនអបីកាដ រមានាច់អស្រចីន អសីងអាច
លក់បានស្របញេលា ៥  ឹោេ រអាអររកិ កន ងរសួលី ូស្រការ។ មានឆ្ន សខេោះកាក់កប អេីសឆ្ន ស
ខេោះក៏រិនសូវ។ ឆ្ន សរ នអនោះ រករិនសូវបានអទ។ មានទូកាអស្រចីនញឹលមានសសណា ់ស្របអភទ
រិអសសៗ ញឹលអាចស្រសវា៉ែចប់ស វសរ ស្រទស្រលប់ស្របអភទ រកួអលចប់ បង្កគ  រកក និងស្រ ី ូចៗ។ 
អ្នកអនាទទសងអាំោះរករីអស្រៅសេលរន៍។ ភាលអស្រចីនអលរកចប់ស្រ ីអរលសប់ អដាសារ
ញ រកួអលអស្របីឧបករណ៍ខ សចាប់។ ស្របសិនអបីអសីង កឹង អសីងនកង៉ាសការណ៍អៅប៉ែូលីស។ 
អរឿងញបបអនោះអកី អ ីងាបនតាតបាំា ប់ អ្ស់រសៈអរល ២ អៅ ៣ ឆ្ន សអេីស។ ចសននួកាដ រញឹល
ចប់បានក៏ធាេ ក់ច ោះរី ៣ លី ូស្រការ អៅស្រ ករ ១ លី ូស្រការ អ្ ច្ កងស្របាក់ចសណូលរបស់អសីង
ធាេ ក់ច ោះ។ អសីងសងឃករថ្នរកួអលនកងរិនស្រ លប់រកវ ិអទ។ កន ងឆ្ន សញឹលរករិនសូវបាន 
អសីងដាសបញនេ អសីងស្រ វូការស្របាក់សស្រមាប់ការអ្ប់រ សរបស់កូនៗអសីង។”40 

 

ស្រលួាររសួភាលធស រកស្របាក់ចសណូលបញនារអៅអលីការអនាទ អដាសអធវីកសិករម ៖ អធវីញស្រសញកបរនាោះ 
ចិ ច្ ករស វ និងដាសបញនេ។ ស្របារលរ ឋឹញឹលមានឹីដាសឹ  ោះ ឬក៏ស វចិ ច្ ករ រួកអលអាចអស្របីស្របាស់ធនធាន
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 កិចចរិអស្រគាោះអយាបលស់្រកុរ ារសួន្តសតាតីបីាំក ់និងប រសបនួាំក ់រករី  សកូនស វ ម្ថៃទី១៣ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  
39

 សូរអានបញនារ ទសររ័ ៣៩, Kaarlep, A., “ការសាងរ់ ិញននកសងគរអស ឋឹកិចច សដីរីារៈសសខានម់្នលស្ររបអមម សរ ស្រទ រកអលីសេលរន៍
រសអ់ៅតារបអណាដ សអឆនរ កន ងអខ តាតកសរ ” ឆ្ន ស២០១៤។  
40

 កិចចសមាា សន៍ារសួន្តសតាតីមាន ករ់ករី   សកូនស វ ម្ថៃទី១២ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  

 
រូបភារទី ៦ ៖ អ្នករ   កប អស្រ ៀរទូកអច អៅឆកសរ ស្រទ
កសរ ាំអរលសប់  

៣៦ 



 

ទសងអនោះអឹីរបបីសអរ បញនារអលសី្របាក់ចសណូលរីការអនាទញឹលធាេ ក់ច ោះ។ ស្របសិន អបីគាម នធនធានឹូច
បានអរៀប៉ាប់អទអាំោះ ស្របារលរ ឋឹ នកងជបួស្របទោះអ្សនតាតិស ខអសបៀង។ ន្តសតាតីមាន ក់រករី  សកូនស វ ញឹល
កសរ ងញ ទរៃន់កូនទី៧ បានស្របាប់ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវរីបញ្ជា ស្រប រ ខណៈញឹលគា ់រ សមានឹីកសិករម
ថ្ន ៖  

 

“ស្របាក់ចសណូលរបស់អសីងអ ីងច ោះ។ ញខខេោះរកបាន ញខខេោះរិនសូវបាន។ កន ងរសៈអរលរីរឬបី
ញខច ងអស្រកាសល៊ឺរិបាកណាស់។ អរលញឹលចប់បានអស្រចីន អសីងចសណាសថវកិាអនោះទិ 
ចសណីស្រជកូ និងាសងកន ងការអធវីឹសអណីរ អេីសអសីងទិ អ្ងារអទៀ  អដាសារញ អសីងគាម ន
ឹីញស្រស។ អរលញឹលចប់រិនសូវបាន អសីងក៏ញ ស ិចតារនកងអៅ។”41 

 

កន ងករណីខេោះ សមាជិកកន ងស្រលួារផ្ទេ ស់ទីលសអៅអៅញប៉ែកអនសងអទៀ កន ងស្របអទស ឬក៏ សបន់អឹីរបអីធវីការ
កន ងអ៉ាងចស្រកកា ់សអរេៀកបស ក់ ស ី នួលអនាទារួសទូកធសៗ ឬក៏វស័ិសអសវាករម។  

 
 

សេលរន៍អនាទ  
 

កន ង  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ អ្នកអនាទបអងាី ាសេលរន៍អនាទ។ ការបអងាី អនោះ ក់រ័នធ
នកងទសនលួខ សស្រ ូវ “អឹីរបចូីលររួកន ងការស្រលប់ស្រលង អ្ភិរកស អ្ភិវឌ្ឍន៍ និងអស្របីស្របាស់ធនធានជលនល
ស្របកបអដាសចីរភារ” អដាសមានការស្រលប់ស្រលងរីអាា្ធរជលនល ភាន ក់ង្កររបស់ស្រកសួងកសិករម រ កាេ
ស្របមា ់ និងអនាទ។42 សេលរន៍អនាទ ការ រស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី ររួទសង ៉ាសការណ៍រីការ
អនាទខ សចាប់។ អ្នកអនាទញឹលរិនញរនាសមាជិកសេលរន៍ អាចអ្ន ញ្ជា  ឲ្យអស្របីស្របាស់ សបន់
អនាទសេលរន៍បាន ស្របសិនអបីរកួអលអគាររតារលកេនតាតិកៈរបស់សេលរន៍។ អាា្ធរជលនល
ទទលួខ សស្រ ូវកន ងការប្ឈប់បទអលមីសអនាទ និងអដាោះស្រាសជអមាេ ោះកន ង សបន់អនាទសេលរន៍។ 
កិចចស្រររអស្ររៀងរបស់សេលរន៍អនាទ ស្រ ូវញ អធវីអ ងីាថមីអរៀង៉ាល់ ៣ ឆ្ន សរដង។  
 

ខណៈញឹលសេលរន៍អនាទ បអងាី កិចចសេស្រប ិប តាតិការរវាងអ្នកអនាទ និងរដាឋ ភិបាល  សបន់
អនាទសេលរន៍ អៅញ ាករមសិទធិរបស់រ ឋឹ43 អេសីរ ឋឹរន្តនតាតី ស្រកសួងកសិករម រ កាេ ស្របមា ់ និង
អនាទ អាចល ប សបន់អនាទសេលរន៍អចល “អឹីរបសី្របអយាជន៍ររួ” អដាសមានការជូន សឹណក ង
ទ ការ នញ  ៦ ញខប៉ែ អណាណ ោះ។44 អ្នកអនាទអៅញ មានសិទធិអនាទ ‘ាលកេណៈស្រលួារ’ អៅអលីអឆនរ
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 កិចចសមាា សនា៍រសួន្តសតាតីមាន ករ់ករី   សកូនស វ ម្ថៃទី១២ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  
42

 មាស្រតា ៥៩, ចាបស់ដីរីជលនល ឆ្ន ស២០០៦។  
43

 មាស្រតា ៣ អ្ន ស្រកក យអលខ ៨០ សដីរី ការស្រលបស់្រលងសេលរន៍អនាទ។  
44

 សូរអាន មាស្រតា ៦៣ ចាបស់ដីរីជលនល “រ ឋឹរន្តនតាតីស្រកសងួកសិករម រ កាេ ស្របមា ់ និងអនាទ មានសិទធិរ សាសកញនេងអនាទសេលរ
ន ៍តារការចសបាចណ់ារសួសស្រមាបន់លស្របអយាជន៍ាធារណៈ” និង មាស្រតា ២៧ អ្ន ស្រកក យអលខ ៨០ សដីរី ការស្រលបស់្រលងសេលរន៍

៣៧ 



 

សរ ស្រទ ស្របសិនអបីសេលរន៍អនាទស្រ ូវបានល បអចលអាំោះ។  
 

សេលរន៍អនាទកសរង់ារលគី បានច ោះប ា្ ីកន ង ឆ្ន ស២០១១ អដាសមានសមាជិក ៣៩៦ ាំក់ (ស្របុស
២៥៨ ាំក់ និងស្រសី១៣៨ ាំក់) រករីភូរិកសរង់អតាន   និងកសរង់នង់ កន ង  សកូនស វ។ ស្របារលរ ឋឹ
ទសងអ្ស់អៅ  សកូនស វ ាជនា ិញខមរ។  សបន់សេលរន៍អនាទ ឹូចបានបង្កា  កន ងរូបភារ ទី៧ 
មានទសេស ៥៧៧ េកិតា។ សេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា បអងាី អ ងីកន ង ឆ្ន ស២០០៩ និងច ោះប ា្ ី
កន ង ឆ្ន ស២០១១ អដាសមានសមាជិក ៧៣៤ ាំក់ (ស្របុស៣៧១ ាំក់ និងស្រសី៣៦៣ ាំក់) រករីភូរិ
ទសង ៣ អៅកន ង  សស្រ  សងសញងា ញឹលកន ងអាំោះមានជនា ិញខមរ និងចរ។  សបន់សេលរន៍អនាទ 
ឹូចញឹលបានបង្កា  កន ងរូបទី ៧ ល៊ឺ៣៣៧ េកិតា។   

 

ស្របារលរ ឋឹភាលអស្រចីន ញឹលស្រ ូវបានសមាា សន៍សស្រមាប់ការសិកាអនោះ ល៊ឺាសមាជិកម្នសេលរន៍អន
ាទ។ អ្នកញឹលរិនញរនាសមាជិក បានអលីកអ ងី ថ្នអលរិនចូលររួាសមាជិកអដាសារញ អល
រិនចង់ចូលររួស្របជ សាអទៀងទ ់ ឬរកួអលអនាទារសួទូកធសៗ អេសីរិនអាចអនាទកន ងឆកស
រ ស្រទកសរ អាំោះអទ។ ស្របធានភូរិក៏បាននិយាសថ្ន ស្របារលរ ឋឹញឹលរស់អៅឆ្ៃ សរីទីតាសងរបស់សេ
លរន៍រិនបានចូលររួ អដាសារញ រកួអលរិបាកកន ងការចូលររួស្របជ ស។  

 

នលប៉ែោះ ល់ញឹលនកងអកី មាន អដាសារលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  ៖ ការបសរ លបរាិា ន 

 

ស្របសិនអបីការាងសង់ និងការដាក់កសរង់ញនឲ្យអស្របីស្របាស់ រិនស្រ ូវបានស្រលប់ស្រលងអដាសស្របុងស្របស ័នអទ
អាំោះ ការបសរ លបរាិា នអាចនកងបសផ្ទេ  ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី។ ការសិកាបរាិា នបឋរ ញឹលស្រកសួង
អទសចរណ៍បានដាក់អសនីអៅ ADB ក ់សមាគ ល់ថ្នការបសរ លបរាិា នអាចបណាដ លឲ្យបា ់បង់ 

                                                                                                                                                                     
អនាទ ៖ “កិចចស្រររអស្ររៀងកញនេងអនាទសេលរន៍អាចប្ឈបអ់ដាសញនអកអលី....ការសលអ់  ីរបស៉់ាជរដាឋ ភិបាលនូវអគាលបសណង
អនសងរសួអទៀ  ញឹលនដលន់លស្របអយាជនា៍ធារណៈ និងសងគរចសអ ោះស្ររោះ៉ាាណាចស្រកករព ាអស្រចីនាង។” 

        

     
 
 

រូបភារទី ៧ ៖  សបន់សេលរន៍អនាទ កន ងកសរង់ារលគី (អឆវង) និងស្រ  សងសញងា (ាដ ស)។ 

៣៨ 



 

ជីវៈចស្ររុោះ ញឹលានលប៉ែោះ ល់ចរបងរសួម្នការអ្ន វ តាតលអស្រមាងអនោះ។ ស្របសិនអបីសមាា រៈសសណង់ស្រ ូវ
អបាោះអចលអៅកន ងសរ ស្រទ កសណកធូលីនកងកកអលអីមម សរ ស្រទ នកងបាសងរនេ៊ឺម្ថៃ និងអធវីឲ្យអមម សរ ស្រទរិន
អាចអធវីរសមីសសអយាលបាន ឹូអចនោះនកងបណាដ លឲ្យខូចខា ឹល់លស្ររបអមម សរ ស្រទ។ ការសិការបស់ IUCN 
រកអ  ីថ្នការាងសង់កសរង់ញន កន ង សបន់អស ឋឹកិចចរិអសសកសរ នកងអធវីឲ្យកករទកក និងបណាដ លឲ្យ
មានការបសផ្ទេ  រកអលអីមម សរ ស្រទកន ងឆកសរ ស្រទកសរ ។45 កន ងអ្ស  ងអរលអបីកកសរង់ញនឲ្យ សឹអណីរការ 
ការអកីនអ ងីម្នចសននួទូក នកងបអងាីនហានិភ័សម្នការេូរទកកកខវក់អៅកន ងទកក និងការបសផ្ទេ  ាក់
ញសដងរកអលលីស្ររបអមម សរ ស្រទ អដាសារញ ាេ បចស្រកកាណូ  និងស ថ្នា ។  
 

IEE អសនីថ្នការស្រលប់ស្រលងសករមភារាងសង់អដាសស្របុងស្របស ័ន តាររសៈវធិានការស្រលប់ស្រលងកាក
សសណល់ និងរបាសងឹីលាប់កន ងទកកអៅជ សវ ិទីតាសងសសណង់អាំោះ អាចកា ់បនាសការបសរ លបរាិា ន
ញឹលាលទធនលម្នការាងសង់កសរង់ញន។ ការសកិាអនោះក៏អសនឲី្យបអងាី បទបញ្ជា សស្រមាប់ស្រលប់ស្រលង
ទូក និងកាណូ  កន ងឆកសរ ស្រទកសរ  តាររសៈញននការស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍ញឹល “អស្រៅរីអសចកដី
បង្កគ ប់អនសងៗ លរួញ បង្កា  ចាស់រីជអស្រ  និងស្របញវងអ្ ិបរមារបស់ទូក កសណ ់ស្ររសអលេ ង និងស្រចក
សស្រមាប់ទូកស្របអភទអនសងៗគាន  ស្រររទសងកសណ ់ស្ររស សបន់អ្ភិរកសអមម សរ ស្រទ និង សបន់ម្ស្ររអកាងកាង
ញឹលរិនអ្ន ញ្ជា  ឲ្យទូកឆេងកា ់”។46  

 

ដាច់អដាសញ ករីលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  អលេ ងសរ ស្រទញកបរសាកងទកក ូកសរ ងញ ស្រ ូវបាន
ាដ រ (សូរអាន ជសរូក ៦)។ ស្របសិនអបីអលេ ងសរ ស្រទស្រ ូវរស្រងីក ឬាដ រ អលេ ងអនោះនកងអាចអ្ន ញ្ជា  ឲ្យ
មានចសនួនទូកអស្រចីន និងធសៗាងរ ន ចូលរកកសរង់ញនកសរ  ការរ កលនួឹល់លស្ររបអមម សរ ស្រទ នកងបងា
ឲ្យមានកសណកកន ងទកក ញឹលនកងកាន់ញ បងាការខូចខា ឹល់អមម សរ ស្រទកន ងឆកសរ ស្រទកសរ បញនារ
អទៀ ។ ការសិកាបរាិា នបឋរ បញ្ជា ក់កន ងកសណ ់សមាគ ល់អយាងថ្ន “លអស្រមាង ូចៗរិន ស្ររូវឲ្យមាន
ការបូរខាច់ និងរិនចសបាច់បូរខាច់អច រីសាកងអាំោះអទ”។47 រន្តនតាតីរករី ADB និងរនាីរអទសចរណ៍ 
បញ្ជា ក់ថ្នការាដ រអលេ ងសរ ស្រទ រិនញរនាញននករសួម្នលអស្រមាងកសរង់ញនកសរ អាំោះអទ។ ប៉ែ ញនតាត អាា្ធ
រអាចសអស្ររចចិ តាតនកងាដ រអលេ ង អស្រៅវាិលភារលអស្រមាងញឹលឧប ារាអដាស ADB អេសីមានអេ  
នលាអស្រចីនញឹលអ្ោះអាងថ្នរកួអលនកងាដ រអលេ ងអនោះ។ IEE ក ់សមាគ ល់ថ្ន “រង្កវ ស់ម្នអលេ ងសរ ស្រទ 
ញឹលមានស្របញវងស្របមាណ ៨០-១០០ ញរ៉ែស្រ  x ៥លី ូញរ៉ែស្រ  លរួញ មានការសាង់រ ិ អឹីរបធីាាំថ្នជអស្រ 
សរលមរកន ងអរលទកកាំច សស្រមាប់ជអស្រ ទូកាំអរលអ្ាំល  និងអរីលថ្នអ ីអលេ ងទសងរីរនកងស្រ ូវការ
ដាក់ឲ្យអស្របី អឹីរបសីស្ររបនកងកសអណីនច៉ាចរណ៍ទូក”។48 បញនាររីអលីអនោះ ការសិកាអនោះបានអសនីអទៀ 
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 ទសររ័ទី ២២, Paul - Emmanuel Muylaert, “វាស ម្រេលទធភារស្រ លបរ់កសភារឹូចរ នម្នអឆនរសរ ស្រទកសរ ៖ នេូវអឹីរអៅកានក់ារ
សស្ររបសស្ររលួនកងបញស្ររបស្ររួលអាកាសធា  ” ឆ្ន ស២០១៥។  
46

 ទសរ័រ ii និងទសរ័រ ៣៦ កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស់ ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  
47

 កសណ ស់មាគ ល ់២៥, ទសររ័ ៤១ កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  
48

 ទសររ័ ៣៧ កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  

៣៩ 



 

ថ្ន ស្របអយាជន៍រសួកន ងចសអណារស្របអយាជន៍អនសងៗម្នលអស្រមាងល៊ឺ កាណូ កឹកទសនិ  អស្របីស្របាស់កសរង់ញន
រីរ ន “នកងរិនចសបាច់អធវីតារទមាេ ប់ចស់ អដាសទមាេ ក់ទសនិ តារញខសទកកកន ងអ្ស  ងអរលទកកាំច ឬក៏
កន ងអ្ស  ងរឹូវស្របាសង” ញឹលាការអលីកអ ងីថ្នកសរង់ញនអនោះនកងអាចជសរ  ឲ្យមានការជីកអលេ ងអាំោះឲ្យ
កាន់ញ អស្រៅញថរអទៀ ។49  

 

សករមភារញឹលអាចប៉ែោះ ល់ឹល់ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី កន ងឆកសរ ស្រទកសរ  ល៊ឺាបញ្ជា ឹ៏ធសរបស់អ្នក
អនាទញឹលរស់អៅកន ង  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ។ ស្របសិនអបីរិនមានការស្រលប់ស្រលងឲ្យបាន
ចាស់ោស់អទ ការង្ករសសណង់អៅអលីឹី និងការដាក់កសរង់ញនឲ្យអស្របីស្របាស់ អាចនកងបនតាតបងាការខូច
ខា ឹល់លស្ររបអមម សរ ស្រទញថរអទៀ  អេសីនកងប៉ែោះ ល់យា៉ែ ងធៃន់ធៃរឹល់ជីវភាររបស់ស្របារលរ ឋឹ។ 
ការបនតាតាដ រអលេ ងសរ ស្រទទកក ូ លរួញ ស្រ ូវបានវាស ម្រេអដាសស្របុងស្របស ័ន អដាសអាា្ធរអខ តាតកសរ  
(សូរអាន ជសរូក ៦)។  

 

 
 
 

នលប៉ែោះ ល់ញឹលនកងអកី មាន អដាសារលអស្រមាងកសរង់ញនអទចរណ៍កសរ  ៖ ការចប់សកធនធានជល
នល 

អ្នកអនាទក៏បាររាថ្ន កសរង់ញនថមីអនោះនកង៉ា៉ា សងរកួអលរិនឲ្យចូលអៅកាន់ សបន់អកាោះអមម  ឬ សបន់
អនាទស្រ ីជ សវ ិភនសឹូង ខាងលិចអខ តាតកសរ ។ អឹីរបអីៅឹល់ សបន់ទសងអនោះ អ្នកអនាទស្រ ូវឆេងកា ់
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 ទសររ័ ២៩ កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  

 

 
 

រូបភារទី ៨ ៖ រូបភារម្នការជីកឹីកន ងអលេ ងសរ ស្រទ ញឹលថ រីអលីទសនប់។ អកាោះអមម  អាចអរីលអ  ីអៅខាងអឆវងម្ឹ។ 
រូបថ អរីលរីខាងអជីង ស្ររង់អៅទីតាសងកសរង់ញន។  

៤០ 



 

ទសនប់ឹីញឹលជីកអច រីការាដ រអលេ ងសរ ស្រទញកបរសាកងទកក ូ និងទីតាសងលអស្រមាង។ មានជអស្ររីសរសួ
អទៀ  អាំោះល៊ឺស្រ ូវអធវី សឹអណីរវាងទសនប់អលេ ងអនោះ តារ សបន់ទកកអស្រៅ។ ការវាងទសនប់អនោះនកងអធវីឲ្យការអធវី
សឹអណីរញវងឆ្ៃ សាងរ ន អេសីរន សសភាលអស្រចីននិយាសថ្នការឆេងទកកអស្រៅអដាសអស្របីទូក ូចញបបអនោះ 
រ សមានស វ ាិភារអាំោះអទ។  
 

កសអណីនច៉ាចរណ៍ទូកអៅទីតាសងកសរង់ញនអាចអធវីឲ្យស្រ ូវចសណាសអរលអវោ និងថវកិាអស្រចីន។ រន សស
រសួចសនួន ក៏បាររាញឹរថ្នរកួអលនកងស្រ ូវបានហារល ់រិនឲ្យឆេងនេូវទកករវាងអលេ ងសរ ស្រទ និងកសរង់ញន
អាំោះញ រដង។ កន ងអ្ស  ងកិចចរិភាកាស្រកុរ អ្នកចូលររួបានរនយល់ថ្ននលប៉ែោះ ល់ញឹលនកងអាចអកី 
មានម្នការកា ់បនាសការចូលអៅឹល់ សបន់ទសងអាំោះ ៖ 
 

“ស្របញេល ៣ ឬ ៤ឆ្ន សរ ន រកួអល [ាដ រអលេ ងសរ ស្រទ និងសងទ់សនប់]។ ឥ ូវអសីងស្រ វូអធវី
ឹសអណីរជ សវ ិ។ ស្របសិនអបីមានកសរងញ់ន អសីងរិន កឹងថ្នអសីងអាចឆេងកា ់ [នេូ វទកករវាង
អលេ ង និងអឆនរ] បានញឹរឬអទ។ រកួអសីងចាស់ារិបាកណាស់ ស្របសិនអបីស្រ វូអធវីឹសអណីរវាង
អលេ ងអនោះ។ រសួអទៀ  ក៏ាអរឿងអស្រគាោះថ្នន ក់ញឹរ ស្របសិនអបីទូក ូចរបស់អសីងស្រ វូចូលកន ង
 សបន់ទកកអស្រៅ។ រិនញ ប៉ែ អណាណ ោះ អៅអរលញឹលអសីងស្រ វូអធវីឹសអណីរឆ្ៃ ស អសីងស្រ វូចសណាស
អស្រចីនអលីម្ថេាសង។ កាលរីរ ន អសីងចសណាសអ្ស់កនេោះលីស្រ  ឥ ូវអសីងចសណាសអ្ស់ ១
លីស្រ ។ ម្ថេចសណាសអកីនអ ីង។ អរលខេោះរករិនបានអ្វីអាោះ អេីសក៏អៅញ ចសណាស
ឹញឹល”។50 

 

អដាសារកងវោះខា រ័ ៌មានលរអិ  ស្របារលរ ឋឹាអស្រចីនមានការស្ររួសបាររារីលអស្រមាងកសរង់ញនកសរ  
អដាសារថ្នលអស្រមាងអនោះអាចនកងហារល ់ស្របារលរ ឋឹរិនឲ្យអស្របីស្របាស់ស្រចកអនោះ។  
 

ញននការតារដានបរាិា ន (EMP) ញឹលបានដាក់អសនីអៅ ADB បានបញ្ជា ក់ថ្ន “លណៈកមាម ធិការនកងស្រ ូវ
បានបអងាី  អដាសមានសមាជិករី [រនាីរអទសចរណ៍ រនាីរកសិករម រ កាេ ស្របមា ់ និងអនាទ រនាីរា
ធារណៈការ និង កឹកជ ា្ូ ន រនាីរបរាិា ន] អាា្ធរាំវាចរណ៍អជីងទកកអនសងអទៀ  និងសមាលរទូក
អនាទ និងទូកទសនិ អខ តាតកសរ  អឹីរបរិីនិ យអរីល ស្ររូវការាំវាចរណ៍ របាសការណ៍ញឹលមានស្រាប់ 
និងការស្រាវស្រាវញឹលចសបាច់ កន ងការនលិ ទិននន័ស/រ័ ៌មានចសបាច់ អឹីរបបីអងាី ញននការ និងបទ
បញ្ជា ស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍”។51 រិ ាសសខានខ់ាេ សងណាស់ ញឹលស្របារលរ ឋឹអស្របីស្របាស់នេូវទកកអនោះ មាន
 សណាងចូលររួកន ងលណៈកមាម ធិការអនោះ អេសីនលស្របអយាជន៍របស់រកួគា ់ស្រ ូវបានឆេ ោះបញ្ជច សងកន ង
ញននការស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍។  
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 កិចចរិភាកាស្រកុរ កន ង  សកូនស វ ម្ថៃទី១៣ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  
51

 ទសររ័ ៨ កន ង “ញននការតារដានបរាិា ន” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។ អាចរកបាន ៖ 

https://www.adb.org/projects/documents/gms-tourism-infrastructure-inclusive-growth-project-kampot-pier-
development-emp.  

៤១ 

https://www.adb.org/projects/documents/gms-tourism-infrastructure-inclusive-growth-project-kampot-pier-development-emp
https://www.adb.org/projects/documents/gms-tourism-infrastructure-inclusive-growth-project-kampot-pier-development-emp


 

ការតារដាន និង៉ាសការណ៍  
 

អឹីរបធីាាំថ្ន វធិានការការ រការ
បសផ្ទេ  បរាិា ន ស្រ ូវបានអ្ន វ តាត 
EMP អសនឲី្យមានស្រកបខ័ណឌ តារ
ដានលរអិ ។ អ្ងគភារអ្ន វ តាត
លអស្រមាង (PIU) កន ងរនាីរអទសចរណ៍ 
កន ងអខ តាតកសរ ទទលួខ សស្រ ូវអឹីរបី
អ្ន វ តាត EMP ។ PIU នកងស្រ ួ រិនិ យ
អលកីារង្កររបស់ស្រកុរេ  នអ ៉ែការ
ាងសង់ និងរិនិ យអរីលរបាស
ការណ៍ស្របចសញខរីរន្តនតាតីបរាិា ន របស់ស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់។ អ្នកជសាំ ញននកបរាិា ន ញឹលា
សមាជិកម្នទីស្របកកាស្រលប់ស្រលង និងលូរបេង់លរអិ  នកងនដល់ជសនសួបអចចកអទស អឹីរបជីសួស្រទស្រទង់ អ្ងគភារ
អ្ន វ តាតលអស្រមាង អេសីនកងជលួទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា នមាន ក់នងញឹរ អឹីរបអីរៀបចសការតារដាន និង
វភិាលតារលកេណៈវទិាាន្តសតាត។ រ នអរលអធវីការាងសង់ ទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា ន នកងអរៀបចសវាស់
ញវងាបឋរអលលី ណភារទកក និងញកលរអទិននន័សបឋរ សដីរីរូជស វកស្ររ និងជិ ដាច់រូជ ជស្ររកស វ
ញឹលចសបាច់ ធនធានជលនល និងសករមភារអនសងៗអទៀ ។ កន ងអ្ស  ងអរលាងសង់ ទីស្របកកា
ស្រលប់ស្រលងបរាិា ន នកងបនតាតវាស ម្រេកន ងរសៈអរលបីញខរដង អៅអលីល ណភារទកក និងប ា្ូ នរបាស
ការណ៍ស្របចសស្រ ីមាស អៅ PIU ។ PIU នកងស្របរូលរ័ ៌មានរីស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់ និងទីស្របកកា
ស្រលប់ស្រលងបរាិា ន រចួប ា្ូ នរបាសការណ៍ស្របចសស្រ ីមាសអៅកាន់ PCU អៅស្រកសួងអទសចរណ៍។ ចសណ ច
សសខានប់សន  ល៊ឺស្រ ូវធាាំថ្ន ទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា ន និងប ា្ូ នរបាសការណ៍ស្របចសស្រ ីមាសអៅកាន់
អ្ងគភារសស្ររបសស្ររួលលអស្រមាង អៅស្រកសួងអទសចរណ៍។ អ្វីញឹលសសខាន់ ល៊ឺស្រ ូវធាាំថ្នទីស្របកកា
ស្រលប់ស្រលងបរាិា ន មានសរ ាភារញននកបអចចកអទស ធនធាន និងឯក៉ាជយភារកន ងការតារដាន និង៉ាស
ការណ៍៉ាល់ការបសរ លបរាិា នាំាំ។ លអស្រមាងអនោះនកងអ្ន វ តាតនូវបទដាឋ នបរាិា នករព ា ឹូចបានញចង
កន ងអ្ន ស្រកក យរបស់រដាឋ ភិបាលសដីរី ការស្រលប់ស្រលងការបសរ លទកក ឆ្ន ស១៩៩៩ និងអ្ន វ តាតនូវអគាលការណ៍
ញណាំសសដីរីស វ ាិភារ ស ខភារ និងបរាិា ន របស់ IFC/ធាំគាររិភរអោក ឆ្ន ស២០០៧ អដាសារ
ញ ការខកខាននូវបទដាឋ នថ្នន ក់ា ិញឹល ក់រ័នធ។  
 

EMP ទទលួាគ ល់ថ្ន “បចច បបនន រ សសូវមានអ្នកជសាំ ការកន ងស្រសុកញឹលមានបទរិអាធន៍ និងសរ ា
ភារអឹីរបវីាស ម្រេ និងស្រលប់ស្រលងបរាិា ន អឹីរបអី្ន វ តាតញននការតារដានបរាិា នអាំោះអទ”។52 EMP អសនី
អ ងីថ្នទីស្របកកាញននកស្រលប់ស្រលង និងលូរបេង់លរអិ  នកងកសណ ់ ស្ររូវការញននកបណដ ោះបណាដ ល និងអរៀបចស
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 ទសររ័ ២៦ កន ង “ញននការតារដានបរាិា ន” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  

 
 

រូបភារទី ៩ ៖  សបន់ម្ស្ររអកាងកាងកន ង សេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា។ 

៤២ 



 

វលគបណដ ោះបណាដ លអៅសមាជិក PIU (ប លគលិកកន ងរនាីរអទសចរណ៍)។ ខណៈញឹលវលគបណដ ោះបណាដ ល
អនោះ អាចជសួបញនារចសអណោះ កឹងញននកបអចចកអទសក៏អដាស ប៉ែ ញនតាតស្របសិទធភារស្រលប់ស្រលងរបស់ PIU ក៏ស្រ ូវ
អាស្រស័សអលឆីនាៈរបស់ PIU និង PCU នងញឹរ កន ងការច ់វធិានការ អៅអរលញឹលមានភសតាត តាង
បង្កា  រីនលប៉ែោះ ល់ញននកបរាិា ន។ អទោះបីា EMP មានញននការតារដានលរអិ ក៏អដាស ក៏ EMP 
រិនបានបញ្ជា ក់រីវធិានការាក់ោក់កន ងការ អឆេីស ប ឬអដាោះស្រាស ស្របសិនអបីកន ងរបាសការណ៍ស្របចស
ស្រ ីមាស មានភសតាត តាងបង្កា  រីនលប៉ែោះ ល់បរាិា នអាំោះអទ។ ចសណ ចអនោះលួរញ អលីកអ ងីកន ង 
ញននការតារដានបរាិា នញឹលបានញកសស្ររួល ញឹលនកងប ា្ូ នអៅកាន់ស្រកសួងបរាិា នអឹីរបអី្ន រ័ ។ 

 
 

កន ងចាប់ា ិករព ា ទសនលួខ សស្រ ូវ
ខពស់បសន   អឹីរបធីាាំថ្ន ការវាស
 ម្រេអេ  ប៉ែោះ ល់បរាិា ន ស្រ ូវ
បានអ្ន វ តាត ាទសនលួខ សស្រ ូវរបស់
ស្រកសួងបរាិា ន។ រនាីរបរាិា នអខ តាត
កសរ  ទទលួាគ ល់ថ្ន អាំោះល៊ឺា
ទសនលួខ សស្រ ូវរបស់រកួអល កន ងការ
អ្ន វ តាត ការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់ប
រាិា ន អទោះបីាមានការខវោះខា  
ធនធានរន សស ឬធនធានថវកិា 
អឹីរបរិីនិ យល ណភារទកកអដាស
ខេួនឯង។53 រនាីរ នកងអសនីស សជសនសួ
ញននកជសាំ ការ រីស្រកសួងបរាិា ន 
អឹីរបអីរៀបចសអធវីអ សតាតអដាសខេួនឯង។ 
អដាសារទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា ន ៉ាសការណ៍អៅ អ្ងគភារអ្ន វ តាតលអស្រមាង និងអ្ងគភារសស្ររប
សស្ររួលលអស្រមាង អៅស្រកសួងអទសចរណ៍ ឹូអចនោះមានញ ស្រកសួងបរាិា នប៉ែ អណាណ ោះ ញឹលអាចអធវីការ
ស្រលប់ស្រលងអដាសឯក៉ាជយ រកអលីនលប៉ែោះ ល់ម្នលអស្រមាង។ EMP បញ្ជា ក់ថ្ន របាសការណ៍របស់អ្ងគ
ភារអ្ន វ តាតលអស្រមាង ញឹលអនី្អៅអ្ងគភារសស្ររបសស្ររួលលអស្រមាង នកងស្រ ូវបានញចករ សញលកអៅរនាីរបរាិា
ន។ ការអធវីញបបអនោះ នកងជសួឹល់ស្រកសួងបរាិា នកន ងការអ្ន វ តាត ាួំទីអរីលការខ សស្រ ូវរបស់ខេួន។  
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 កិចចសមាា សនា៍រសួរនាីរបរាិា ន ម្ថៃទី៤ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  

កសណ ស់មាគ លអ់លីទិនននស័រូលដាឋ ន  
 
ទិននន័សរូលដាឋ ន សដរីីសូចាំករវាស់ញវងបរាិា ន កន ងឆកសរ ស្រទកសរ  

ញឹលអាចរកបានាាធារណៈមាន ចិ ចួណាស់។ រនារីបរាិា នរនិបានតារដាន
ល ណភារទកក នងិស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី កន ង សបន់ឆកសរ ស្រទកសរ ឲ្យបានអទៀងទ ់អាំោះ
អទ។ រនារីបានទទួលការគាសស្រទរី ដានដីា ភាន ក់ង្ករអ្ភវិឌ្ឍន៍ដាអណមា៉ែ ក អឹរីបនីលិ 
របាសការណ៍ “ាា នភារបរាិា ន” កន ងឆ្ន ស២០០៩ ញឹលស្រ ូវបានអយាង កន ងញននការ
តារដានបរាិា ន។ ស្រកសួងបរាិា ន បានអបាោះរ រពនាស “ាា នភារបរាិា នអៅតារ
បអណាដ សអឆនរ និងាា នភារសងគរអសឹឋកចិចអៅករព ា” កន ងញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០០៥ និង 
“ាា នភារម្នរបាសការណ៍បរាិា ន ៖ អខ តាតកសរ ” កន ងញខអរា ឆ្ន ស២០០២។ ការ
តារដានាអទៀងទ ់ ស្រ វូបានអ្ន វ តាតអៅអរលអរៀបចស ការវាស ម្រេអេ  ប៉ែោះ ល់ 
បរាិា ន សស្រមាប់លអស្រមាងអនសងៗ។ ទនិនន័សថមីៗបសន   មានកន ងរបាសការណ៍ការវាស
 ម្រេអេ  ប៉ែោះ ល់បរាិា ន ឆ្ន ស២០១១។ ស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវ រ សអាចញសវងរកនូវ
របាសការណ៍ការវាស ម្រេអេ  ប៉ែោះ ល់បរាិា ន កន ងលអស្រមាងអនសងៗ កន ងឆកសរ ស្រទ
កសរ អាំោះអទ និងគាម នរ័ ៌មានាធារណៈថ្នមានការវាស ម្រេអេ  ប៉ែោះ ល់ ប៉ែ ាំម ន
ញឹលស្រ វូបានអធវអី ងីអាំោះញឹរ។ បចច បបនន ទនិនន័សបរាិា នឹ៏លអបសន   ញឹលអាចរក
បានល៊ឺមានកន ង របាសការណ៍ សេជីរអ្នតាតរា អិឹរីបកីារអ្ភរិកសធរមា ិ សដីរលីស្ររប
អមម សរ ស្រទកន ងអខ តាតកសរ  ញឹលនលិ ររួារួសនកង រនារីបរាិា ន នងិរឹឋបាលជលន
ល។      
 

 

៤៣ 



 

អ្ន ាសន៍ ៖  
ស្រកសងួអទសចរណ៍ និងរនាីរអទសចរណ៍ ៖  
 

 ធាាំថ្នវធិានការកា ់បនាសញឹលអលីកអ ងីកន ង ញននការតារដានបរាិា ន/ការវាស ម្រេនលប៉ែោះ
 ល់បរាិា ន សស្រមាប់លអស្រមាងកសរង់ញនកសរ  ល៊ឺស្រលប់ស្រគាន់អឹីរបកីារ រនលប៉ែោះ ល់ធៃន់ធៃរ រកអលី
ជីវភារអ្នកអនាទកន ងឆកសរ ស្រទកសរ ។ 

 តារដានឲ្យរ៉ែ ់ច ់ និងធាាំការអ្ន វ តាតឲ្យបានស្រ ករស្រ ូវ នូវវធិានការកា ់បនាស ញឹលបានកសណ ់
កន ង ញននការតារដានបរាិា ន/ការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន។ 

 ររួប ច្ូ លអសចកដីញណាំស កន ងការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន នូវសករមភារញឹលស្រ ូវអ្ន វ តាត
អដាស អ្ងគភារអ្ន វ តាតលអស្រមាង និងអ្ងគភារសស្ររបសស្ររួលលអស្រមាង ស្របសិនអបីមានភសតាត តាងសដីរី
ការបសនេិចបសផ្ទេ  បរាិា ន។ 

 ស្របសិនអបីការជីក ឬរស្រងីកអលេ ងសរ ស្រទញកបរសាកងទកក ូ សល់អ  ីថ្នចសបាច់អឹីរបសីស្ររប
សស្ររួលឲ្យទូកអបីកចូលអៅកាន់កសរង់ញនថមីាំអរលអ្ាំល  ស្រ ូវញ អរៀបចសការសិកាលរអិ  និងកិចច
រិអស្រគាោះអយាបល់ឲ្យបានអរ អល ារសួស្របារលរ ឋឹញឹលនកងរងនលប៉ែោះ ល់។ 

 ធាាំថ្នញននការស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍ អ្ន ញ្ជា  ឲ្យអ្នកអនាទអស្របីស្របាស់នេូវទកកអដាសរិនអធវីឲ្យ
ធនធានជលនលធាេ ក់ច ោះ។ 

 ធាាំថ្នអ្នកអនាទ ញឹលអស្របីស្របាស់នេូវទកក មាន សណាងកន ងលណៈកមាម ធិការ បអងាី ញននការ
ស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍ អឹីរបឲី្យរកួអលអាចការ រនលស្របអយាជន៍របស់ខេួនបាន។ 

 ប ច្ូ លរ័ ៌មានអៅកន ងរបាសការណ៍អៅភាលី ក់រ័នធ ាសូចាំករវាស់ញវងតារដានការអ្ន វ តាត
ការង្ករ អេសីលរួញ ដាក់ប ច្ូ លកន ងរបាសការណ៍ស្របចសស្រ ីមាស កន ងអ្ងគភារអ្ន វ តាតលអស្រមាង។ 

 ដាក់របាសការណ៍តារដានញននកបរាិា ន ររួទសង ទិននន័សរូលដាឋ នញឹលស្របរូលបានអដាស  
ទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា ន អៅស្រកសួងបរាិា ន ឹូចបាន ដាក់អសនីកន ងញននការតារដានបរាិា ន/ការ
វាស ម្រេអេ  ប៉ែោះ ល់បរាិា ន។   

 

ស្រកសងួបរាិា ន និងរនាីរបរាិា ន  
 

 ដាក់របាសការណ៍ទិននន័សបរាិា នកន ងឆកសរ ស្រទកសរ  ររួទសង ការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន 
 ក់រ័នធនកងលអស្រមាងកន ងឆកសរ ស្រទ ាាធារណៈ។ 

 ធាាំថ្នការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់ញននកបរាិា នស្រ ូវបានតារដានឲ្យបានរ៉ែ ់ច ់ និងធាាំការ 
អ្ន វ តាតឲ្យបានស្រ ករស្រ ូវ។ 

 ធាាំថ្នមានធនធានស្រលប់ស្រគាន់ ញចកចសារសួរនាីរបរាិា ន អឹីរបឲី្យរនាីរ មានកិចចសេ
ស្រប ិប តាតិការារសួរ ឋឹបាលជលនល កន ងការស្របរូលរ័ ៌មានឲ្យបានអទៀងទ ់សដីរីសូចាំករវាស់

៤៤ 



 

ញវងបរាិា ន ឹូចាល ណភារទកក និងការោ សនធកង និងល ណភារម្នលស្ររបអមម សរ ស្រទ និងម្ស្ររ
អកាងកាង។  

 ធាាំថ្នមានធនធានស្រលប់ស្រគាន់ ញចកចសារសួរនាីរបរាិា ន អឹីរបអីាចតារដានឲ្យបានស្រលប់
ស្រជុងអស្រាស សដីរីការអ្ន វ តាតការវាស ម្រេអេ  ប៉ែោះ ល់បរាិា ន (ឹូចមានញចងកន ងមាស្រតា ១១ ម្ន
អ្ន ស្រកក យសដីរី សឹអណីរការវាស ម្រេអេ  ប៉ែោះ ល់បរាិា ន ឆ្ន ស១៩៩៩)។

៤៥ 



 

 

ជំពូរ ៥ ៖ រិចចពិសក្រោះសោបល ់ 
 

“រកួអលបានសនាថ្នស្របារលរ ឋឹនកងមានការង្ករអធវី។ ប៉ែ ញនតាតអបីរិនមានចសអណោះ កឹងនង មានអ្នក
ណាជលួរកួគា ់? អសីងចង់ឹ កងឲ្យចាស់ថ្ន អលនកងអធវីអ្វី អេីសប៉ែោះ ល់ឹល់សេលរន៍ញបប
ណា និងប៉ែោះ ល់ឹល់ស្រ ីញបបណា។ អបីមាននលប៉ែោះ ល់ឹល់ធនធានសរ ស្រទ លរួញ មានការ
រិអស្រគាោះអយាបល់អដាសផ្ទា ល់ារសួស្របារលរ ឋឹ។” 
 

លណៈករមធិការសេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា។54 

 

ការរិអស្រគាោះអយាបល់កនេងរក 
 

អឹីរបអីរៀបចសការសិកាបរាិា នបឋរ (IEE) និងញននការតារដានបរាិា ន (EMP) ទីស្របកកាញឹលជលួ
អដាសស្រកសួងអទសចរណ៍ បានអរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ារសួភាលី ក់រ័នធញឹលនកងអាចទទលួរង
នលប៉ែោះ ល់។ កន ង IEE បញ្ជា ក់ថ្ន “ស ទធាន្តសតាតកន ងការរិអស្រគាោះអយាបល់ារួសភាលី ក់រ័នធ កន ង
អ្ស  ងអរលអរៀបចសលអស្រមាង បានប ច្ូ លអគាលការណ៍ការអធវីការររួគាន ឹ៏មានអ្ ាន័ស  មាេ ភារ ការចូល
ររួ និងររួប ច្ូ លរន សសទសងអ្ស់អដាសរិនអរសីអអី្ង អឹីរបធីាាំថ្នស្រកុរញឹលប៉ែោះ ល់ និងស្រកុរញឹល
ង្កសរងអស្រគាោះ ឹូចាន្តសតាតី និងជនស្រកីស្រកស្រ ូវបាននតាតល់ឱកាសយា៉ែ ងអសមីភារកន ងការចូលររួតាក់ញ ង
លអស្រមាង”។55 កន ងឯការបានបញ្ជា ក់ថ្ន បានសមាា សន៍ារសួស្របធានភូរិ និងស្រលួារអៅកន ងសេលរ
ន៍ញឹលប៉ែោះ ល់ររួទសង “ស្រកុរង្កសរងអស្រគាោះ និង/ឬស្រកុរភាល ិច ញឹលចប់អាររមណ៍ចង់ចូលររួកន ងការ
កសណ ់ និងអ្ន វ តាតវធិានការញឹលគាសស្រទ និងអលីកករពស់ការចូលររួរបស់រកួអលអៅកន ងលអស្រមាង”។56 រកួ
អលស្រ ូវបានសសណូរររឲ្យកសណ ់រីនលស្របអយាជន៍ញឹលនកងបានរីលអស្រមាង និងបង្កា  រីការស្ររួសបាររា
រីអេ  ប៉ែោះ ល់បរាិា ន ញឹលរកួអលលិ អ  ី ទសងកន ង សឹណាក់កាលាងសង់ និង សឹណាក់កាលដាក់
ឲ្យអស្របីស្របាស់ ស្រររទសងអសនីវធិានការសស្រមាលនលប៉ែោះ ល់។  

 

តាររសៈរ័ ៌មានញឹលនតាតល់អដាស ADB ទីស្របកកាបានសមាា សន៍ស្របារលរ ឋឹអៅភូរិជ សអស្រលៀល   សជ សអស្រលៀ
ល ចសននួ ២៧ ាំក់ និងស្របារលរ ឋឹ ៧៣ ាំក់ អៅភូរិស វណណាលរ   សកសរង់កណាតាត ល ស្រសុកកសរ 
កន ងឆ្ន ស ២០១៣ និង២០១៤។ រ សមានការនដល់រ័ ៌មានលរអិ សដីរី អភទ ឬសញ្ជា  ិ ឬ អ្ តាតសញ្ជា ណ
របស់អ្នកញឹលចូលររួសមាា សអាំោះអទ។ទីស្របកកាក៏បានអរៀបចសកិចចស្របជ សារសួរន្តនតាតីរដាឋ ភិបាលនងញឹរ។57 

 
 

                                                      
54

 កិចចរិភាកាារសួលណៈកមាម ធិការសេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា ម្ថៃទី១០ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  
55

 ទសររ័ ២៤ កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  
56

 ទសររ័ ២៥ កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” របស ់ADB ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  
57

 អ្ ីញរលរីប លគលិកធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស ី ស្របចសស្របអទសករព ា ម្ថៃទី៨ ញខវចិឆិកា ឆ្ន ស២០១៦។  

៤៦ 



 

កន ងកិចចស្របជ សអៅញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦ ស្រកសួងអទសចរណ៍បានស្របាប់ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវថ្ន មាន
កិចចស្របជ សរសួចសនួនរចួរកអេសីារសួសមាជិកសេលរន៍ និងស្របធានសេលរន៍កន ងអខ តាតកសរ  ប៉ែ ញនតាត
ស្រកសួងរិនបាននតាតល់រ័ ៌មានអ្សរីចសននួស្របារលរ ឋឹញឹលបានរិអស្រគាោះអយាបល់ និងកាលបរអិចឆទម្នកិចច
ស្របជ សទសងអនោះអាំោះអទ។  
 

ស្រកុរស្រាវស្រាវសមាា សន៍អាា្ធររូលដាឋ ន និងស្របារលរ ឋឹអៅកន ង  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ 
អឹីរបវីាស ម្រេរីការសល់ កឹងអ្សរីលអស្រមាង និងញសវងរករ័ ៌មានរីកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ញឹលរកួគា ់
ធាេ ប់បានចូលររួ។ ស្របធានស្រកុរស្របកកា  សរសួចសននួ ស្របធានភូរិមាន ក់ និងសមាជិកលណៈកមាម ធិការ
សេលរន៍អនាទ បាននិយាសថ្ន រកួអលបានចូលររួកិចចស្របជ សរសួ ញឹលអរៀបចសអដាសអាា្ធរអខ តាត
កសរ កន ង ឆ្ន ស២០១៤។ អៅកន ងកិចចស្របជ សអាំោះ អាា្ធរអខ តាតបានបង្កា  រីញននការសស្រមាប់ការអ្ភិវឌ្ឍន៍
ឹ៏ធសរសួអ ម្ ោះថ្ន “ស្រកុងកសរ ថមី” (សូរអានជសរូក ៦) និងញននករសួម្នញននការអាំោះល៊ឺ លអស្រមាងកសរង់
ញនអទសចរណ៍កសរ ។ អៅកន ងកិចចស្របជ ស អ្នកចូលររួរិនបានទទលួឯការ ឬស្រ ូវបានស សរ ិអយាបល់ 
ឬក៏អសនសី សឲ្យអៅស សរ ិអយាបល់រីសមាជិកសេលរន៍អាំោះអទ។  
 

អៅញខសីហា ឆ្ន ស២០១៦ ប លគលិកស្រកសួងអទសចរណ៍បានជបួារសួរន្តនតាតីរករីរនារីអនសងៗកន ងស្រកុង
កសរ  អឹីរបរិីភាការីការលូរបេង់លរអិ ។ ទីស្របកកាអ្នតាតរា ិ ក៏បានជបួអាា្ធររូលដាឋ នអៅ  សជ សអស្រលៀល 
អឹីរបរិីភាការីបេង់កសរង់ញនលរអិ  និងអៅអរីលទីតាសងកសរង់ញននងញឹរ។  
 

ស្រកុរស្រាវស្រាវរិនអាចរកភសតាត តាងញឹលបង្កា  ថ្នអ្នកអនាទអៅ  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ បាន
ចូលររួកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់កន ងអ្ស  ងអរលតាក់ញ ងលអស្រមាងអាំោះអទ។ ស្របធានស្រកុរស្របកកា  សទសងរីរ
បានបញ្ជា ក់ស្របាប់ស្រកុរស្រាវស្រាវថ្ន លអស្រមាងកសរង់ញននកងរិនប៉ែោះ ល់ឹល់ស្របារលរ ឋឹអៅកន ង  សរបស់
រកួអលអទ អស្រ ោះទីតាសងលអស្រមាងសាិ អៅកន ង  សជ សអស្រលៀល។ អបីអទោះបីារ សមានការប៉ែោះ ល់អលីសិទធិឹ ីធេី
របស់ស្របារលរ ឋឹក៏អដាស អ្នកអនាទអៅកន ង  សទសងអនោះរកងញនអកអលសី្របរ័នធអអ្កូ ូស ីអៅជ សវ ិទីតាសង
លអស្រមាងអឹីរបជីីវភាររបស់រកួអល អេសីរកួអលមានសិទធិចូលររួកន ងការសអស្ររចចិ តាតទសងឡាសញឹលប៉ែោះ
 ល់ឹល់សិទធិរបស់រកួអល។ អ្នកទទលួខ សស្រ ូវអលីលអស្រមាងលរួធាាំថ្នមានការចូលររួយា៉ែ ងអរ 
អល រីអ្នកញឹលអាចនកងរងនលប៉ែោះ ល់ កន ងអ្ស  ងអរលតាក់ញ ងលអស្រមាង និងស្រលប់ សឹណាក់កាលម្ន
ការាងសង់លអស្រមាង។  
 
 

ញននការរអិស្រគាោះអយាបល់បញនារអទៀ  
EMP បានបញ្ជា ក់ថ្ននកងមានការរិអស្រគាោះអយាបល់បញនារអទៀ កន ង សឹណាក់កាលរ នការាងសង់លអស្រមា
ង។ ជសហាន សឹបូងល៊ឺការបង្កា  រី IEE អៅកាន់ម្ឹលូ ក់រ័នធ និងស្រ លប់រករិអស្រគាោះអយាបល់រតាតងអទៀ 
ារសួអ្នកញឹលបានចូលររួកន ងកិចចរិភាកាអលីកទីរួស អឹីរបញីកសស្ររួល EMP។ អទោះបីាអៅកន ង IEE  

៤៧ 



 

បញ្ជា ក់ថ្នអសចកតាតីសអងេប លរួញ ស្រ ូវបកញស្របាភាាញខមរ និងញចកចសអៅអ្នកញឹលរងនលប៉ែោះ ល់ទសង
អ្ស់ក៏អដាស ញ ាក់ញសដងរ សមានការញចកចសឯការអនោះអទ។ IEE និង “របាសការណ៍លអស្រមាងទសង
អ្ស់ ញឹលមានភាា ប់ឯការអយាងាក់ោក់រីកសណ ់ស្រតាការរិអស្រគាោះអយាបល់ ការតារដានបរាិា ន 
និងរបាសការណ៍ការអ្ន វ តាត EMP” លរួញ អាចញសវងរកបានអៅការយិាល័សស្រកសួង និងរនារីអទសចរណ៍ 
អលីអលេទសរ័រ ាោស្រសុក និងអៅកន ងទីតាសងលអស្រមាង។ កន ងអរលបចច បបនន IEE មានដាក់បង្កា  ាា
ធារណៈអៅអលីអលេទសរ័រ របស់ ADB ញ រសួប៉ែ អណាណ ោះ។  

 

ទីស្របកកាតារដានបរាិា ន នកងស្រ ូវអរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ារសួសេលរន៍ អឹីរបសី្របរូលទិននន័ស
បឋរសដីរីបរាិា ន។  សម្លបា៉ែ ន់ាម ន ម្នការតារដានបរាិា នល៊ឺស្របមាណ ៣,០០០  ឹោេ រអាអររកិ 
សស្រមាប់ការស្របរូលរ័ ៌មានអ្សរី “ការទទលួ កឹងរីវបបធរ៌” កន ង សឹណាក់កាលរ នាងសង់ និង ម្រេ
បញនារ ២,០០០  ឹោេ រអាអររកិ សស្រមាប់អរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ាាធារណៈអ្ស  ងអរលាងស
ង់។ ស្រកសួងអទសចរណ៍បានស្របាប់ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវសស្រមាប់របាសការណ៍អនោះថ្ន ការរិអស្រគាោះអយាបល់
បញនារអទៀ ស្រ ូវបានដាក់កន ងញននការរចួអេសី ញ រិនបាននតាតល់រ័ ៌មានបញនារអទៀ អាំោះអទ។  

 

អ្វីញឹលសសខានអ់ាំោះល៊ឺ អ្នកអនាទអៅ  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ និងអ្នកអនសងៗ អទៀ ញឹលសិទធិ
របស់រកួអលនកងរងប៉ែោះ ល់អដាសារលអស្រមាង អាចចូលររួកន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អដាសអរ អល  
។ ស្របារលរ ឋឹលរួញ បានទទលួរ័ ៌មានសដីរីអគាលបសណង និងរ័ ៌មានអរ អល ឲ្យទន់អរលអវោ 
និងតារវធីិាន្តសតាតញឹលអាចទទលួរ័ ៌មានបានអដាសង្កសស្រសួលបសន  ។ ស្របារលរ ឋឹលរួមានឱកាស
រិចរណារីរ័ ៌មានអនោះ និងនតាតល់អយាបល់ ក់រ័នធនកងសសអណីាងសង់ ញឹលលរួស្រ ូវបានរិចរណា 
និងឆេ ោះបញ្ជច សងកន ងការតាក់ញ ងលអស្រមាង ឬក៏បានអដាោះស្រាសអដាសស្រ ករស្រ ូវ។ កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់លរួ
ញ ដាក់ប ច្ូ លជសហានរសួចសននួញឹលអាចឲ្យន្តសតាតី និងស្រកុរភាល ិចអាចចូលររួអដាសអរ អល ។  
 
កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់លរួញ ញនអកអលអីគាលការណ៍សល់ស្រររអដាសអសរ ី និងអដាសមានការស្របាប់ឲ្យ កឹងា
រ ន។ “អសរ”ី កន ងបរបិទអនោះមានន័សថ្ន ការស្រររអស្ររៀងអដាសសម័ស្រលចិ តាត គាម នការបងេិ បងេស គាម នការបស
និ បសភ័ស និងគាម នឧបាសកល។ អរលអវោម្ន សឹអណីរការ និងរចាំសរព័នធម្នការសអស្ររចចិ តាត លរួញ 
អយាងតារការសអស្ររចរបស់មាច ស់សិទធ។ិ ស្របារលរ ឋឹស្រលប់រូបមានសិទធិចូលររួអដាសអសរ ី អដាសរិន
ស្របកាន់អសនឌ័្រ អាស  ឬអ្ តាតសញ្ជា ណអនសងអទៀ អ សី។ “ារ ន” មានន័សថ្ន ការស សការសល់ស្រររ
អាំោះល៊ឺអធវអី ងីារ ន រ នអរលការអ្ន រ័  ឬចប់អនដីរសករមភារ ល៊ឺអៅ សឹណាក់កាល សឹបូងម្នញននការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍។ ការកសណ ់អរលអវោលរួញ ឆេ ោះបញ្ជច សង រសៈអរលញឹលចសបាច់អឹីរបញីសវងសល់រ័ ៌មាន 
ទទលួបានរ័ ៌មាន និងវភិាលរ័ ៌មាន ចសអ ោះសករមភារញឹលបានអសនី រចួអធវីការសអស្ររចចិ តាត។ “ស្របាប់
ឲ្យ កឹង” មានន័សថ្នរ័ ៌មានលរួញ រិនលអរអៀង អរ អល  អាចញសវងរកបាន និងស្រ ូវបាននតាតល់ឲ្យា
បនតាតបាំា ប់កន ង៉ាល់ សឹណាក់កាលម្នលអស្រមាង។ “ការស្រររអស្ររៀង” មានន័សថ្នការសអស្ររចចិ តាតររួ ថ្នអ ីលរួ

៤៨ 



 

ទទួល ឬរិនទទលួសកសសអណី ស្របសិនអបីការស្រររអស្ររៀងអាំោះអាចស្រ ូវបាននតាតល់អដាសភាា ប់លកេខណឌ  
និងអាចឹកេូ វ ិអៅអរលអស្រកាស។58   

 
 

ការសល់អ  ីរបស់អ្នកភូរិអៅ  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ 
 

អ្នកចូលររួសមាា សន៍ខេោះ ធាេ ប់ឮ កយចចរអា៉ា៉ែររីលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  ឬធាេ ប់អ  ី
ផ្ទេ កនសរវនាសបង្កា  រីលអស្រមាងអៅអលនីេូវា ិអលខ ៣៣។ រន សសភាលអស្រចីន អទីបនកងបាន កឹងរី
លអស្រមាងាអលីកទីរសួ កន ងអរលសមាា សន៍ារសួស្រកុរការង្ករស្រាវស្រាវអនោះ។ អៅអរលញឹលស្រកុរស្រាវ
ស្រាវបានសួរស្របារលរ ឋឹអ្សរីលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  អ្នកចូលររួសមាា សន៍អសាីរញ ទសងអ្ស់
អរីលអ  ីរីអ្ ាស្របអយាជន៍ម្នលអស្រមាង។ រកួអលក ់សមាគ ល់ថ្ន កសរង់ញនអាចបអងាី ការង្ករ ទក់ទ 
អភ្ៀវអទសចរណ៍ ឲ្យរកចសល សបអងាីនអស ឋឹកិចចកន ងស្រសុក និងអាចបអងាីន ស្ររូវការសស្រមាប់លអស្រមាង
អអ្កូអទសចរណ៍អនសងៗអទៀ ាំអរលអ្ាំល កន ងសេលរន៍។ ទនាករនកងអាំោះ អ្នកខេោះមានរនាិល
សងសស័ថ្ន អ ីនលស្របអយាជន៍ទសងអនោះអាចនកងរកឹល់រកួអលអដាសផ្ទា ល់ឬយា៉ែ ងណា។ ស្របារលរ ឋឹ
ខេោះបានក ់សមាគ ល់ថ្ន រួកអល និង ស្របារលរ ឋឹភាលអស្រចីនកន ង  សរិនបានទទួលការអ្ប់រ សឲ្យបានអស្រៅ
ស្រជោះ អេសីស្របញេលារិនអាចស្របក ួស្របញជងឹអណដី រការង្ករញឹលកសរង់ញនបអងាី អាំោះអទ។  

 

អ្នកញឹលស្រ ូវបានសមាា សអសាីរញ ទសងអ្ស់ បានអលីកអ ងីរីកងវល់អ្សរីនលប៉ែោះ ល់អ្វជិាមានញឹលអាច
អកី មានរីលអស្រមាង អទោះបីារកួអលរ សមានរ័ ៌មានស្រលប់ស្រគាន់រីលអស្រមាងអឹីរបអីធវីការសអស្ររចចិ តាត
ស្របកបអដាសការរិចរណាក៏អដាស។ ការស្ររួសបាររារបស់ស្របារលរ ឋឹ ាទូអៅ ញនអកអលបីទរិអាធន៍
របស់រកួអល កន ងការអ្ភិវឌ្ឍន៍អនសងអទៀ កន ង សបន់ឆកសរ ស្រទកសរ  (សូរអានជសរូក ៦)។ សសនរួរសួ
ចសននួញឹលអលីកអ ងីអដាសស្របធានភូរិមាន ក់កន ង  សកូនស វាបញ្ជា ញឹលស្រ ូវបានអលីកអ ងីាទូអៅ ៖  
  

“ខ្ សចង់ឹ កងថ្នអ ីលអស្រមាងអាំោះរិ ាអធវីអ ីងកន ងទសេសឹ បីនួេិកតាញរនឬយា៉ែ ងណា។ អ ីវានកងប៉ែោះ
 ល់សេលរន៍អនាទ និងស្របារលរឹឋញឹលរកងញនអកអលីការអនាទញឹរឬអទ? អ ីនកងមានការ
បូរខាច់អទៀ អទ? ស្របារលរឹឋអាចបា ់បងក់ារង្ករ អស្រ ោះរកួអលរិនអាចអនាទ អៅអទៀ ។ រកួ
អលស្របញេលាាំសអ្នកជសាំ រកអធវីការ ឹូអចនោះស្របារលរឹឋអៅទីអនោះរិនអាចរកការង្ករអធវីបាន។ 
ស្របសិនអបីទីតាសងអាំោះស្រ វូអ្ភិវឌ្ឍ អាំោះនកងមានលអស្រមាងថមីអកី អ ីងបនតៗាត អទៀ  ញឹលអាចនកងប៉ែោះ
 ល់ឹល់សេលរន៍។ នេូ វទកកឆេងកា ់ សបន់អាំោះអាចនកងស្រ វូបិទ។ ស្របសិនអបីអលបិទនេូ វទកកសស្រមាប់
ាំវា កឹកអ្នកឹសអណីរ អាំោះស្របារលរឹឋរិនអាចអនាទបានអទ”។59
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 សូរអានាឧទេរណ៍ករមវធីិ UN REDD ”អគាលការណ៍ការសលស់្រររអដាសអសរ ីនិងអដាសមានការស្របាបឲ់្យ កឹងារ ន (FPIC)” ញខ
រក៉ា ឆ្ន ស២០១៣។ អាចរកបាន ៖ http://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/un-redd05.pdf. 
59

 កិចចសមាា សន៍ារសួអរភូរិ កន ង  សកូនស វ ម្ថៃទី១១ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  

៤៩ 



 

បញ្ជា ទសងអនោះស្រ ូវបានរិចរណាកន ងការតាក់ញ ងលអស្រមាង អេសីកងវល់របស់ស្របារលរ ឋឹាអស្រចីនអាច
ស្រ ូវបានអដាោះស្រាសតាររសៈការរិអស្រគាោះអយាបល់បញនារអទៀ ។  
 

ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវសួរស្របារលរ ឋឹ ថ្នអ ីរកួគា ់ចង់ឲ្យមានការរិអស្រ ោះអយាបល់រីលអស្រមាងតាររអបៀប
ណា។ អ្នកខេោះអសនីឲ្យអស្របីរចាំសរពន័ធញឹលមានស្រាប់ ឹូចាស្របធានភូរិ និងស្របធានស្រកុរស្របកកា  សអឹីរបី
ញចករ សញលករ័ ៌មាន។ ស្របារលរ ឋឹមាន ក់បានអលីកអ ងីថ្ន លណៈករមធិការសេលរន៍អនាទ លរួញ 
កាេ សអៅាទីតាសងររួរួសសស្រមាប់នតាតល់រ័ ៌មានឹល់អ្នកញឹលអាចរងនលប៉ែោះ ល់ខាេ សង។ ស្របារលរ ឋឹ
មាន ក់អទៀ បានអសនីឲ្យអស្របីបណាតាត  សងគរអឹីរបញីចករ សញលករ័ ៌មានរីលអស្រមាង ឬទទលួអយាបល់ និងប
ណតាតក ងរបស់ស្របារលរ ឋឹ។ ស្របធានភូរិរករី  សកូនស វអសនឲី្យមានការអរៀបចសអវទិកាាធារណៈញឹល
អាច “នតាតល់រ័ ៌មានលរអិ  និងអាចឲ្យរកួអសងីអលីកអ ងីរីការស្ររួសបាររាទសងឡាស អេសីរកួអលលរួ
ញ អឆេីសអៅនកងការស្ររួសបាររារបស់អសងីបាំា ប់រីអវទិកាាធារណៈ”។60   

 
 

របាសការណ៍ និងបណតាតក ង  
 

អគាលការណ៍ញណាំសសតាតរីីធ រកិចច និងសិទធិរន សស លូសបញ្ជា ក់ថ្នការនដល់រ័ ៌មានអ្សរីរអបៀបអដាោះស្រាស
នលប៉ែោះ ល់ ា សឹអណីរការបនតាតបាំា ប់ អេសីរ័ ៌មានញឹលស្រ ូវនតាតល់ឲ្យអាំោះលរួញ  “ស្រលប់ស្រគាន់កន ងការ
វាស ម្រេភារសរស្រសបម្នការអឆេីស បរបស់សេស្រគាស ចសអ ោះនលប៉ែោះ ល់រកអលីសិទធិរន សសញឹល
 ក់រ័នធ”។61 EMP បញ្ជា ក់ថ្នរបាសការណ៍ “លរួញ ស្រ ូវអរៀបចសអ ងី អដាសអ្រនកងកិចចស្របជ សាអទៀងទ ់
ារសួម្ឹលូ ក់រ័នធ ញឹលាញននករសួម្នការបនតាតទសាំក់ទសនងរវាងម្ឹលូ ក់រ័នធ”។62 កិចចស្របជ សទសងអនោះ
ាទសនលួខ សស្រ ូវរបស់អ្នកជសាំ ការ រស វ ាិភារ កន ង PIU ។63 EMP ញឹលមានស្រាប់ រិនបាន
បង្កា  ឲ្យចាស់ថ្ន អ ីកិចចស្របជ សទសងអនោះស្រ ូវអធវីអ ងីឲ្យបានអទៀងទ ់កស្ររិ ណា អ ីលរួនដល់រ័ ៌មានអ្វី
ខេោះ ឬថ្នអ ីអ្នកណាខេោះញឹលលរួញ ច ់ចូលាម្ឹលូ ក់រ័នធ អទោះបីាកន ងញននការអនោះបានររួប ច្ូ ល
ស្របារលរ ឋឹ និងអ្ងគការរិនញរនរដាឋ ភិបាលក៏អដាស។ ថវីអបីនកងមាន កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់បញនារអទៀ 
អឹីរបរិីនិ យអរីល EMP ាាថមី ស្រ ូវបានដាក់ប ច្ូ លា ‘សូចាំករស្រ ួ រិនិ យការអ្ន វ តាត’ អ្ស  ងអរល
រ ន សឹណាក់កាលាងសង់ ប៉ែ ញនតាតរ សមានសូចាំករម្នការ៉ាសការណ៍អៅកាន់ម្ឹលូ ក់រ័នធកន ងអ្ស  ង
អរលាងសង់អាំោះអទ។ អ្ស  ងអរលអ្ន វ តាតលអស្រមាង “ទសងរបាសការណ៍បរាិា ន និងរបាសការណ៍ 
EMP ញឹលទទលួបានរករី EA/PCU នកងមានដាក់អលីញវបាសលអស្រមាង និងញវបាសរបស់ ADB”។64 
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៥០ 



 

អ្ស  ងអរលរ ន សឹណាក់កាលាង់សង់លអស្រមាង នកងមានការនសរវនាសរីសនតាតការបណតាតក ង អៅកាន់ម្ឹលូ
ញឹល ក់រ័នធតាររសៈការអធវីស ទធាំការរ័ ៌មានាធារណៈ។65 សនតាតការអនោះនកងអាចឲ្យស្របារលរ ឋឹ
ញឹលរងនលប៉ែោះ ល់ “ដាក់ កយបណតាតក ងទក់ទងនកងបញ្ជា ញឹលរកួអលលិ ថ្នអាចនកងអកី មាន ញឹល
អាចប៉ែោះ ល់ឹល់បរាិា ន ឬទក់ទងនកងការស្របរូលទិ ឹី ស្រររទសង ស្ររូវការម្នការតាសងទីលសអៅថមី”។66 
បណតាតក ងលរួញ ដាក់អៅកាន់លណៈកមាម ធិការបណតាតក ងថ្នន ក់  ស។ ស្របសិនអបីលណៈកមាម ធិការអនោះរិនអឆេីស
 បកន ងរសៈអរល ១៥ម្ថៃ ឬខកខានកន ងការអដាោះស្រាសបណតាតក ង អ្នកដាក់ កយបណតាតក ងអាចបនតាតអៅល
ណៈកមាម ធិការថ្នន ក់ស្រសុក និងអាចបនតាតឹល់ថ្នន ក់អខ តាត។ IEE បញ្ជា ក់ថ្នស្របារលរ ឋឹអាចបតាតកងអៅ  ោការ 
អបីរកួអលរិនអរ ចិ តាតនកងអសចកតាតីសអស្ររចរបស់លណៈកមាម ធិការថ្នន ក់អខ តាត។   
 

អៅអរលញឹលទទលួបាន កយបណតាតក ង លណៈកមាម ធិការទទលួបនា កអដាោះស្រាសបណតាតក ងស្រ ូវទក់ទង
អៅស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់ និង PIU អឹីរបអីដាោះស្រាសបណតាតក ង។ កសណ ់ស្រតាម្ន កយបណតាតក ង កិចច
ស្របជ សរបស់លណៈកមាម ធិការ និង សឹអណាោះស្រាសញឹលបានអធវីអ ងី ស្រ ូវបង្កា  ឲ្យអ្នកបតាតកងបាន កឹងឮ និង 
“លរួញ នដល់ជូនអៅ [រនារីអទសចរណ៍] PIU, ADB ស្របសិនអបីមានការអសនីស ស”។67 PCU ទទលួខ សស្រ ូវកន ង
ការស្រ ួ រិនិ យសនតាតការបណតាតក ង និងអាចអសនឲី្យមានសករមភារបញនារអទៀ អឹីរបអីដាោះស្រាស កយបណតាតក
ង។ កន ងឯការលអស្រមាងរិនបានបញ្ជា ក់ចាស់ថ្ន PCU នកងទទលួបានរ័ ៌មានសដរីីបណតាតក ង រ នអរលល
ណៈកមាម ធិការបណតាតក ង អដាសរអបៀបណាអាំោះអទ។ ទីស្របកកាស្រលប់ស្រលង និងលូរបេង់លរអិ  “នកងនដល់វលគប
ណតាត ោះបណាតាត លញឹលចសបាច់អឹីរបរីស្រងកងនី ិវធីិបណតាតក ង និងស ទធាន្តសតាតសស្រមាប់សមាជិកលណៈកមាម ធិ
ការបណតាតក ង ស្របសិនអបី ស្ររូវឲ្យអធវីញបបអាំោះ”។68 ស្របារលរ ឋឹក៏អាចដាក់ កយបណតាតក ងអៅកាន់សនតាតការ
អដាោះស្រាសទសាំស់ម្នាកន ងរបស់ ADB បានញឹរ។  
 

ល ណសរប តាតិរសួចសននួម្នសនតាតការបណតាតក ង តារការអសនីរបស់ស្រកសួងអទសចរណ៍។ ស្របារលរ ឋឹញឹលរង
នលប៉ែោះ ល់ អាចដាក់ កយបណដក ងអៅកាន់លណៈកមាម ធិការបណតាតក ងថ្នន ក់  សអដាសង្កសស្រសួល ស្របសិន
អបីលណៈកមាម ធិការអនោះស្រ ូវបានបអងាី អៅតារ  សទសងអ្ស់ ញឹលមានស្របារលរ ឋឹញឹលរងនលប៉ែោះ
 ល់ (ឹូចា  សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ)។ កសញណច ងអស្រកាសបងអស់ម្ន EMP/EIA  ស្ររូវឲ្យ
បញ្ជា ក់ថ្នលណៈករមធិការអាចមានអ្សណាចស្រ ករកស្ររិ ណា អឹីរបផី្ទេ ស់បតាតូរឥរយិាបទរបស់ស្រកុរេ  នអ ៉ែ
ការាងសង់ និងអ ីសេលរន៍អាចទទលួបានរ័ ៌មាន  កយញណាំស និងជសាំ ញឹលចសបាច់អឹីរបី
ចូលររួកន ងសនតាតការបណតាតក ងអដាសរអបៀបណា។  សណាងរិអសសម្នអ្លគអលខាធិការ អ្ងគការសេស្របា
ា ិ សតាតរីីធ រកិចច និងសិទធិរន សស បានអលីកអ ងីថ្ន សនតាតការបណតាតក ងលរួញ ស្រសបចាប់ អាចអស្របីស្របាស់
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៥១ 



 

បាន អាចរាករណ៍បាន មានសរភារ ស្រសបនកងសិទធ ិ និង មាេ ភារ។69 ការអរៀបចសសនតាតការ 
បណតាតក ងលរអិ លរួញ ប ច្ូ លនូវអគាលការណ៍ទសងអ្ស់អនោះ។  

 

ស្រកុរស្រាវស្រាវបានសួរអយាបល់រីស្របារលរ ឋឹ សដីរី សឹអណីរការដាក់ កយបណដក ង និងការ៉ាសការណ៍
ឹូចញឹលបានអសនី។ អយាបល់សដីរី សឹអណីរការម្នការ៉ាសការណ៍ ល៊ឺស្រសអឹៀងអៅនកងការនតាតល់អយាបល់សដី
រីកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់។ ស្របារលរ ឋឹបាននតាតល់អ្ន ាសន៍ថ្ន រ័ ៌មានលរួញ នតាតល់តាររសៈសេលរន៍
អនាទ ឬស្របធានភូរិ និងស្របធានស្រកុរស្របកកា  ស ខណៈញឹលស្របារលរ ឋឹខេោះចង់ឲ្យមានការនតាតល់រ័ ៌
មានអដាសផ្ទា ល់តាររសៈកិចចស្របជ សររួ។ អ្នកញឹលចូលររួកន ងការសមាា សន៍ខេោះបានសល់ស្រសបថ្ន បណតាតក ង
នកងអាចអដាោះស្រាសបានយា៉ែ ងលអបសន  អដាសអាា្ធរថ្នន ក់ភូរិ ឬថ្នន ក់  សារ ន។ អ្នកខេោះអទៀ បាន
អលីកអ ងីថ្ន សេលរន៍អនាទលរួញ  សណាងឲ្យអឹីរបណតាតក ងអៅកន ង សឹអណីរការ។ អ្នកចូលររួកន ងការ
សមាា សន៍មាន ក់បានអលីកអ ងីថ្ន អាា្ធររូលដាឋ នរិនអាចមានអ្សណាចស្រលប់ស្រគាន់អឹីរបផី្ទេ ស់បតាតូរឥរយិា
បទស្រកុរេ  ន ឬាា ប័នរដាឋ ភិបាលអាំោះអទ ឹូអចនោះគា ់អសនីថ្នបណតាតក ងលរួញ ដាក់ជូនអៅរ ឋឹបាលជលនល
ជសាំ ។ អ្វីញឹលសសខាន់លួរអធវីអៅកន ង សឹអណីរការម្នកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ញឹលនកងអធវីអ ងីាបនតាតបាំា ប់
អាំោះល៊ឺ អ្នកអ្ន វ តាតលអស្រមាងស្រ ូវអសនីស សអយាបល់រីអ្នកអនាទ អ្សរីភារស្រលប់ស្រគាន់ និងស្របសិទធភារម្នសនតាត
ការ៉ាសការណ៍ និងដាក់ កយបណតាតក ង។70  

 
 

អ្ន ាសន៍ 
ស្រកសងួអទសចរណ៍ និងរនាីអទសចរណ៍៖ 
 

 ប ច្ូ លអ្នកអនាទញឹលរស់អៅ  សកូនស វ និង  សស្រ  សងសញងា ាស្របរលរ ឋឹញឹលអាចរងនល
ប៉ែោះ ល់ អៅកន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ និងញននការនតាតល់រ័ ៌មានសស្រមាប់លអស្រមាងកសរង់ញន 
អទសចរណ៍កសរ ។ 

 អធវីការសិកាបញនារអទៀ  អឹីរបកីសណ ់ចសនួនសរ បរបស់សេលរន៍ ញឹលរកអនាទអៅ សបន់
អកាោះអមម  ឬអធវី សឹអណីរអៅរករវាងអកាោះអមម  និងអឆនរអឹីរបនីគ ់នគង់ជីវភាររបស់រកួអល ស្រររទសង
ប ច្ូ លរកួអលអៅកន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ និងញននការ៉ាសការណ៍។ 
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  សណាងរិអសសរបសអ់្លគអលខាធិការ សដីរី បញ្ជា សិទធិរន សស និងាជីវករមអ្នតាតរា ិ និងសេស្រគាសធ រកិចច “ការអលីកករពស ់និងការ
ការ រសិទធិរន សស សិទធិរលរ ឋឹ សិទធិនអយាបាស និងសិទធិអស ឋឹកិចច សិទធិសងគរ និងសិទធិវបបធរ ៌ររួទសង សិទធិកន ងការអ្ភិវឌ្ឍន ៍៖ ការ រ 
អគាររ និងសសណង ៖ ស្រកបខណ័ឌ សស្រមាបធ់ រកិចច និងសិទធិរន សស” ម្ថៃទី៧ ញខអរា ឆ្ន ស២០០៨។ អាចរកបាន ៖ 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/8session/A-HRC-8-5.doc.  
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 កន ងទិ ឋឹភារអនោះ សូរអាន សឹបូាំម នរបស់ ការយិាលស័ទីស្របកកាញននកអ្ន អោរតារចាប/់រន្តនតាតីទទលួបនា កអស ីបអ្អងា  ម្នាជីវករម
េរិ ា្វ ា អ្នតាតរា ិ ភាន កង់្ករធាាំការវនិិអយាលសេភាលី សមាជិកម្នស្រកុរធាំគាររិភរអោក “កសណ ស់មាគ លទី់ស្របកកា ៖ រលគអទសក៍
សស្រមាបក់ារលូរបេង ់និងអ្ន វ តាតសនតាតការារទ កេសស្រមាបល់អស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍” ឆ្ន ស២០០៨។ អាចរកបាន ៖ http://www.cao-

ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf. 

៥២ 



 

 បកញស្របអសចកតាតីសអងេបម្នការសិកាបរាិា នបឋរាភាាញខមរ និងដាក់ាាធារណៈអៅអលី
ស្របរ័នធអ្ ីនធ៊ឺញណ ញឹលអាចទ សកបាន។  

 ធាាំថ្នមានការចូលររួរិអស្រគាោះអយាបល់យា៉ែ ងអរ អល  ារសួសេលរន៍ញឹលអាចរងនល
ប៉ែោះ ល់ កាន់ញ ស្របអសីរ ស្របសិនអបីអ្ន អោរតារអគាលការណ៍សតាតីរីការជូន សឹណក ងារ ន និង
ស្រររអស្ររៀងអដាសអសរ ីតាររសៈ ៖  

o អរៀបចសកិចចស្របជ សាាធារណៈកន ងសេលរន៍ញឹលរងនលប៉ែោះ ល់ និងញចកចស
រ័ ៌មានាភាាញខមរកន ងកិចចស្របជ សទសងអនោះ អៅតារាោ  ស អលសី្របរ័នធអ្ ីនធ៊ឺញណ  
និងតារបណាតាត  សងគរ  

o រនយល់រីលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  កន ង សឹណាក់កាលបចច បបនន ញននការស្រ ួ  
រិនិ យ និង៉ាសការណ៍រីនលប៉ែោះ ល់ម្នលអស្រមាង និងសនតាតការបណតាតក ងញឹលស្រ ូវបានអសនី 
និង 

o អសនី និងញបងញចកឲ្យមានអរលស្រលប់ស្រគាន់សស្រមាប់ឲ្យស្របារលរ ឋឹ នតាតល់អយាបល់ឲ្យបាន
ស្រលប់ស្រជុងអស្រាស ក់រ័នធស្រលប់ទិ ឋឹភារលអស្រមាង ររួទសងញននការស្រ ួ រិនិ យ ៉ាសការណ៍ 
និងសនតាតការបណតាតក ង។  

 យា៉ែ ងអហាចណាស់ ការ៉ាសការណ៍អៅស្របារលរ ឋឹញឹលអាចរងនលប៉ែោះ ល់ លរួញ ដាក់
បង្កា  របាសការណ៍ស្របចសស្រ ីមាសរបស់ PIU អៅកាន់ PCU ាាធារណៈ អដាសភាា ប់នកង
ឧបសរព័នធម្នរបាសការណ៍រករី EMC និងស្រកុរេ  នអ ៉ែការាងសង់។  

  ស្ររូវឲ្យស្រលប់ឯការបណតាតក ងទសងអ្ស់ ស្រ ូវបានដាក់ប ច្ូ លអៅកន ងរបាសការណ៍ស្រ ីមាសរបស់  
PIU អៅកាន់ PCU។ 

 ស្រ ូវធាាំថ្នស្របារលរ ឋឹទសងអ្ស់បានសល់ថ្ន រកួអលអាចស សជសនសួរី  ោការស្រលប់អរលអវោ 
និងការចូលររួរបស់រកួអលកន ងសនតាតការបណតាតក ងរិនប៉ែោះ ល់ឹល់សិទធិរបស់រកួអល។  

 
ធាំគារអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស  ី

 

 ធាាំថ្នស្របារលរ ឋឹញឹលអាចរងនល់ប៉ែោះ ល់សល់រីសនតាតការលណអនសយភាររបស់ធាំគារ
អ្ភិវឌ្ឍន៍អាស ី។ 
 

៥៣ 



 

 

ជំពូរទី ៦ ៖ គសក្មាងស្េងសទៀតសៅឆរសមុក្ទរំពត 

 

កន ងអ្ស  ងអរលម្នការស្រាវស្រាវសស្រមាប់របាសការណ៍អនោះ សមាជិកសេលរន៍ និងរន្តនតាតីរដាឋ ភិបាល 
បានញចករ សញលករ័ ៌មានឹល់ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវ អ្សរីលអស្រមាងថមីៗ អៅអលឆីកសរ ស្រទកសរ ញឹលបងានល
ប៉ែោះ ល់ឹល់សិទធិស្របារលរ ឋឹ និងសសអណីសស្រមាប់លអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ថមីអទៀ ញឹលអាចនកងមាននលប៉ែោះ
 ល់ឹល់សិទធិរបស់រកួអលនងញឹរ។ លអស្រមាងទសងអនោះរិនញរនាចសណ ចអផ្ទដ  សសខាន់ ឹូចបានញចងកន ង 
លកេខ័ណឌ អ្ន វ តាតលអស្រមាង សស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងបាសការណ៍អនោះអាំោះអទ អេសីស្រកុរការង្ករក៏រិន
អាចអធវីការសននិដាឋ នឲ្យាក់ចាស់សដីរីលអស្រមាងទសងអនោះ ឹ៉ាបណាស្រកុរការង្កររិនទន់បានអធវីការ
ស្រាវស្រាវបញនារអទៀ អាំោះ។ អទោះបីាយា៉ែ ងអនោះក៏អដាស អយាងតាររ័ ៌មានញឹលស្រកុរការង្ករទទលួ
បានកនេងរក មានការស្ររួសបាររាថ្ន ស្របសិនអបីលអស្រមាងញឹលបានដាក់អសនីអនោះអ្ន ញ្ជា  ឲ្យ សឹអណីរការ
អៅរ ខ នលប៉ែោះ ល់យា៉ែ ងធៃន់ធៃររកអលីសិទធិរបស់ស្របារលរ ឋឹ ល៊ឺរិនអាចអចៀសន  អទ។  
 
 

ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ថមីៗ 
 

កន ងរសៈអរលស្របាសឆ្ន សច ងអស្រកាស ការអ្ភិវឌ្ឍន៍អៅអលឆីកសរ ស្រទអខ តាតកសរ  បានបសផ្ទេ  ឹល់ស្របរ័នធអអ្កូ
 ូស  ី កា ់បនាសស្របភរធនធាន និងការចប់សកធនធាន ញឹលស្របារលរ ឋឹភាលអស្រចីនរកងញនអកអលី
សស្រមាប់នគ ់នគង់ជីវភាររបស់រកួអល។ ចប់តាសងរី ឆ្ន ស២០១០ រក អាា្ធរអខ តាតកសរ បានអ្ន ញ្ជា  ឲ្យ
មានការចក់បសអរ ឹីតារបអណាតាត សអឆនរសរ ស្រទ កន ង  សជ សអស្រលៀល។ ម្ស្ររអកាងកាងញឹល  ឹោះអៅតារ
បអណាតាត សអឆនរស្រ ូវបានកាប់បសផ្ទេ  ។ ទសងអ្នកអនាទ និងរូបភារផ្ទា សរណបញឹលស្រកុរការង្ករទទលួ
បាន (សូរអរីលរូបទី ១០) ស ទធញ អ្ោះអាងរីការផ្ទេ ស់បតាតូរអនោះ។71 កសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ អនោះ នកង
ស្រ ូវាងសង់អ ងីអលីម្នាឹីបនួេកិតា ាឹីសរ ស្រទញឹលស្រ ូវបានចក់បសអរ ។  

 

អាា្ធរអខ តាតកសរ  បានអធវីកិចចសនាារសួស្រកុរេ  នឯកជនរសួ អឹីរបាីងសង់កសរង់ញន ណិជាករម
អ្នតាតរា ិអលីម្នាឹីរីរេកិតា ាឹីសរ ស្រទញឹលស្រ ូវបានចក់បសអរ ។ អឹីរបអី្ន ញ្ជា  ឲ្យទូកធសៗ ចូលរក
កន ងកសរង់ញនអនោះបាន អាា្ធរអខ តាតកសរ ក៏ធាេ ប់អ្ន ញ្ជា  ឲ្យស្រកុរេ  នាដ រអលេ ងសរ ស្រទញកបរសាកងទកក ូ
ឲ្យកាន់ញ អស្រៅញថរអទៀ  កាលរីអ្ស  ង ឆ្ន ស២០១៤។72 ឹីញឹលបានរករីការជីកអាំោះ ស្រ ូវបានសករក
ចក់អចលញកបរអលេ ង អឹីរបបីអងាី ាទសនប់។  
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 ឹោះាជរួ អៅខាងអកី ស្រចសងទអនេស្រ ូវបានអ្នកអ្ភិវឌ្ឍន៍ឹីធេី តាសងរីរ នឆ្ន ស ២០០៥ រកអរេោះ” ទសររ័ ២១ កន ង “ការសិកាបរាិា នបឋរ” 
របស ់ញខរីាំ ឆ្ន ស២០១៤។  
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 កិចចសមាា សន៍ារសួសមាជិកសេលរន ៍រន្តនតាតីរដាឋ ភិបាលរូលដាឋ ន និងរនាីរបរាិា ន ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  



 

 សបន់អឆនរសរ ស្រទ ល៊ឺាធនធានយា៉ែ ងសសខាន់សស្រមាប់អ្នកអនាទកន ង សបន់។ ម្ស្ររអកាងកាងនដល់កញនេង
សស្រមាប់ស្រ ីបង្កា  ់រូជ ទីជស្ររកសស្រមាប់អ្នកអនាទ និងទកក៉ាក់ៗសស្រមាប់ចប់បង្កគ ។ ការចក់បសអរ ឹី 
បានបសផ្ទេ  ម្ស្ររអកាងកាង និងស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី។ ទសនប់អលេ ងស្រ ូវបានសង់អ ងីចសរីអលីអមម សរ ស្រទ។ 
ទសងការចក់ឹីបសអរ  និងការសង់ទសនប់ ទសនងាបអងាីនបរមិាណឹីលាប់កន ងទកកសរ ស្រទ និងបងាការ
សកករចិរលិអលីលស្ររបអមម សរ ស្រទអៅឆកសរ ស្រទកសរ ។  
 

អ្នក៉ាវញស្រលងមាន ក់ មានអាស  ៥៥ ឆ្ន ស ាន្តសតាតីជនា ិចរបានស្របាប់ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវអ្សរីនលប៉ែោះ ល់
ម្នការអរៀបចសឹី និងការបូរខាច់។  
 

“អៅអរលញឹលរកួអលបសអរ ឹីអលីម្ស្ររអកាងកាង កាលរីស្របមាណបនួឆ្ន សរ ន ខ្ សរិនអាច៉ាវ
ញស្រលងអៅទីអាំោះបានអទៀ អទ។ អៅទីអាំោះ ធាេ ប់មានអមម សរ ស្រទករពស់ ២០ សងទី់ញរ៉ែស្រ  
អេីសញស្រលងរកងញនអកអលីអមម សរ ស្រទអនោះ។ ឹូអចនោះអរលញឹលរកួអលបានចក់បសអរ ឹី អេីស
ខាច់ញឹលរា ់អច អាំោះរកស្រលបអលីអមម សរ ស្រទ អធវីឲ្យអមម សរ ស្រទទសងអាំោះង្កប់អ្ស់។ 

រកួអសីងក៏ធាេ ប់អនាទអៅអលីអលេ ងសរ ស្រទអនោះញឹរ។ អេីសស្របញេលារសួឆ្ន សរ ន រកួអល
បានចក់ឹីញឹលកាសអច រីបា ញស្ររក រកអលីខនងអលេ ង ញឹលអធវីឲ្យអមម សរ ស្រទង្កប់យា៉ែ ង
អស្រចីន។ ស្របារលរ ឋឹាអស្រចីនធាេ ប់ស្របរូលធនធានអៅទីអាំោះ។”73  

 

អបីអយាងតារសមាជិកម្នលណៈកមាម ធិការសេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងាការជីកអលេ ងសរ ស្រទ ក៏មាន
នលប៉ែោះ ល់ឹល់ការលូ ោស់ម្នអឹីរអកាងកាងនងញឹរ។  

 

“អសីងដាសអឹីរអកាងកាងអៅ សបន់ភក់ ប៉ែ ញនតាតអរលញឹលរកួអលអធវីទសនប់ ទកកក៏កខវក់។ ឥ ូវ
អនោះទកកបានេូរាំសខាច់អច រីអលេ ងសរ ស្រទ អេីសេូរអលីអឹីរអកាងកាង និងស្រលបអលីអឹីរ
អកាងកាងទសងអាំោះ អធវីឲ្យរកួវារិន  ឹោះលូ ោស់បានអាំោះអទ។”74 

 

ការាដ រអលេ ងសរ ស្រទឲ្យកាន់ញ អស្រៅ និងការអធវីទសនប់ ក៏បងាការលសបាកសស្រមាប់អ្នកអនាទ 
កន ងការរកអរីលស្របភរធនធាន អៅ សបន់អកាោះអមម  និងអឆនរសរ ស្រទញកបរភនសឹូងនងញឹរ។ អ្នកអនាទរសួ
ចសននួ បានជូន សឹណក ងឹល់ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវថ្ន ចប់តាសងរីអលេ ងសរ ស្រទស្រ ូវបានាងសង់អ ងី រកួ
អលស្រ ូវអធវី សឹអណីរវាងជ សវ ិអលេ ងសរ ស្រទអនោះអឹីរបអីៅកាន់អកាោះអមម  និងភនសឹូង ឹូអចនោះអធវីឲ្យរកួអល
ចសណាសអរលអវោ និងថវកិាកន ងការអធវី សឹអណីរ។  
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74

 កិចចរិភាកាារសួ លណៈកមាម ធិការសេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា ម្ថៃទី១០ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៦។  

៥៤ 

៥៥ 



 

អ្នកចូលររួកន ងការសមាា សន៍ាអស្រចីនបានបញ្ជា ក់ថ្ន ស្របាក់ចសណូលរបស់រកួអលបានថសច ោះ អដាសារ
ញ ការបសផ្ទេ  ស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី អដាសារញ  ការចក់ឹីបសអរ  និងការាដ រអលេ ងសរ ស្រទ។ ការ
ស្រាវស្រាវបញនារអទៀ ល៊ឺចសបាច់ អឹីរបអីាចរកអ្សណោះអ្សណាងភាា ប់រវាងការអ្ភិវឌ្ឍន៍ ទសងអនោះ អៅនកង 
ជីវភាររស់អៅរបស់ស្របារលរ ឋឹ។ អទោះាយា៉ែ ងណា សកេកីរមរបស់សមាជិកសេលរន៍ ល៊ឺស្រសប
ារសួនកងរបាសការណ៍របស់សេភារអ្នតាតរា ិអឹីរបកីារអ្ភិរកសធនធានធរមា ិ សដីរីលស្ររបអមម ស
រ ស្រទកន ងអខ តាតកសរ  ញឹលរកអ  ីថ្នមានសមាព ធអកីនអ ងីរកអលីស្របភរធនធានតារបអណាដ សអឆនរ ា
លទធនលរករីកសអណីនអ្នកអនាទ ការអស្របីស្របាស់ឧបករណ៍អនាទខ សចាប់ និងលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍
អឆនរសរ ស្រទ។75 
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កន ងអខ តាតកសរ ” ឆ្ន ស២០១៤។  

រូបភារទី ១០ ៖ រូបភារផ្ទា សរណបម្នមា ់សាកងទកក ូ បង្កា  រីការអរៀបចសឹីាាថមី និងការអរៀបចសាដ រអលេ ងសរ ស្រទ តាសងរី 
ឆ្ន ស២០០០ អឹីរបាីងសង់ញនអ្នតាតរា ិ។ ©DigitalGlobe and CNES / Astrium.   
 

 

December	2000 May	2010

   

December	2011 May	2010

 
 

រូបភារទី ១០ (ក) ៖ រូបភារនគ សគាន  ម្នញខធនូ ឆ្ន ស២០០០ និង  រូបភារទី ១០ (ខ) ៖ រូបភារនគ សគាន  ម្នញខធនូ ឆ្ន ស២០១១ និង  

ញខឧសភា ឆ្ន ស២០១០។ ញខឧសភា ឆ្ន ស២០១០។  
 

December	2014

    

September	2015 December	2014

 
 

រូបភារទី ១០ (ល) ៖ រូបភាររីញខធនូ ឆ្ន ស២០១៤  រូបភារទី ១០ ( ) ៖ រូបភារនគ សគាន  ម្នញខធនូ ឆ្ន ស២០១៥ និង 
 ញខធនូ ឆ្ន ស២០១៤។  

៥៦ 



 

អៅអរលញឹលស្រកុរស្រាវស្រាវបានច ោះអៅអខ តាតកសរ  សករមភារាដ រ និងរស្រងីកអលេ ងសរ ស្រទកសរ ងញ 
សឹអណីរការ។ ករមករអៅអលីា ង់រសួកសរ ងញ ជីកឹីរីបា ញស្ររក និងរស្រងីកស្រចសងអៅខាងច ងម្ន
អលេ ងសរ ស្រទ (សូរអរីលរូបភារទី ១១)។ សករមភារទសងអនោះកសរ ងញ  កសេ ិទីតាសងរិនឲ្យទូកអាច
អបីកបរឆេងកា ់អៅអកាោះអមម  និងភនសឹូងបានអទៀ អាំោះអទ។ 

 
 

ទីស្រកងុកសរ ថម ី
 

អាា្ធរអខ តាតកសរ  បានអរៀបចសសសអណីស ស
ាងសង់អកាោះសិបបនិរមិ រួសអៅឆកស
រ ស្រទកសរ  សស្រមាប់ទក់ទ អភ្ៀវអទសចរ
ណ៍។ អកាោះអនោះ នកងមានទីោនវាសអហាគ ល 
ាលតាសងរិរ័រណ៌ អភាជនីសដាឋ ន និងអាង
ញេលទកក។ អកាោះអនោះនកងស្រ ូវការម្នាឹីស្របមា
ណ ២៤៨ េកិតាម្នឹីសរ ស្រទ អេសីាងសង់ស្រលបអលីលស្ររបអមម សរ ស្រទញឹលកសរ ងញ  ឹោះលូ ោស់
កន ងឆកសរ ស្រទអនោះ។ ញននការអរសស្រមាប់ស្រកុងកសរ ថមី បង្កា  ថ្នការអ្ភិវឌ្ឍន៍អនោះនកងស្រលបឹណតាត ប់អល ី
សេលរន៍អនាទស្រ  សងសញងា និងសេលរន៍អនាទកសរង់ារលគី (សូរអរីលរូបភារទី ១២)។  

 

កាលរីម្ថៃទី១៧ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៤ អ្ ី អ្ភិបាលអខ តាតកសរ  ស្របធានស្រកុរស្របកកាអខ តាត និងអ្លគអលខា
ម្នលណៈកមាម ធិការអរៀបចសញឹនឹី នលរូបនីសករម និងសសណង់ បានច ោះេ ាអលខាអលីលអស្រមាងការអរ
រសួអនោះ។ អបីអយាងតាររន្តនតាតីរដាឋ ភិបាលរូលដាឋ នបានឲ្យ កឹងថ្ន លអស្រមាងអនោះល៊ឺកសរ ងរង់ចសការអ្ន រ័ 
អច រីស្រកសួង រ នអរលញឹលញននការលរអិ ស្រ ូវចប់អនតាតីរអស្រគាង និងញសវងរកថវកិាអឹីរបអី្ន វ តាតលអស្រមា
ង។ ឹូចបានក ់សមាគ ល់រីរ ន អាា្ធរអខ តាតកសរ បានបង្កា  រីញននការរបស់ខេួន សដីរីលអស្រមាងស្រកុង
កសរ ថមីអនោះអៅឹល់ស្របធានស្រកុរស្របកកា  សាំាំ កាលរី ឆ្ន ស២០១៤ ស្រកុរអ្នកស្រាវស្រាវទទលួ សឹណក ងថ្ន 
ការរិអស្រគាោះអយាបល់លរអិ បញនារអទៀ  អាចនកងស្រ ូវបានអរៀបចសអ ងី កន ងអ្ស  ងអរល សឹណាក់កាលលូរបេ
ង់លរអិ  ស្របសិនអបីស្រកសួងអ្ន ញ្ជា  ។ ស្រកុរអ្នកសិកាស្រាវស្រាវរិនអាចជួបារួសអ្ភិបាលអខ តាតកសរ 
អឹីរបរិីភាកាអលលីអស្រមាងអនោះបានអទ។  

 
 

រូបភារទី ១១ ៖ ការជីកឹីអៅញកបរទីតាសងអសនីសស្រមាប់ាងសង់កសរង់
ញនអទសចរណ៍កសរ ។ អកាោះអមម  ល៊ឺអរីលអ  ីអៅខាងអឆវងម្ឹ។  

៥៧ 



 

 

 
French Riviera City 
 

កាលរីញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៦ ាររ័ ៌មាន ភនសអរ  ប៉ែ សតាតិ៍ បាន៉ាសការណ៍រីញននការាំាំ របស់ ស្រកុរ
េ  នវនិិអយាល និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ Pallas ញឹលអស្រគាងនកងាងសង់អកាោះសិបបនិរិម ចសននួរីរ កា ់អខ តាតញកប 
និងអខ តាតកសរ  ញឹលមានអ ម្ ោះថ្ន French Riviera City។76 អលេទសរ័ររបស់ស្រកុរេ  ន Pallas បាន
រណ៌ាំទីស្រកុងអនោះថ្នា “អគាលអៅលសដាប់រិភរអោក សស្រមាប់រស់អៅ កសានតាត និងអធវីជសន ួ” អេសី
អលេទសរ័រ អនោះអលីកបញនារថ្ន លអស្រមាងអនោះនកងររួប ច្ូ លកញនេងទក់ទ អនសងៗ ឹូចា “សួនទកក អឆនរ
សិបបនិរមិ  និងអឆនរឯកជន ទីោនវាសកូនអហាគ ល កសរង់ញនសស្រមាប់លសញេ ខេកបស្របណាសងទូក និងញលបង
ប៉ែូ ូ”។77 កន ងអលេទសរ័ររបស់ស្រកុរេ  ន Pallas បានបញ្ជា ក់ថ្ន ការអ្ភិវឌ្ឍន៍អនោះនកងស្រលបឹណតាត ប់ម្នាឹី 
៦,០៥៦ េកិតា ខណៈអរលញឹលឯការរបស់រដាឋ ភិបាល អបីអយាងតារការ៉ាសការណ៍របស់ារ
រ័ ៌មានភនសអរ  ប៉ែ សតាតិ៍ បង្កា  នូវលអស្រមាងញឹលស្រ ូវអស្របីឹី “៤,១៥៨ េកិតា ាររណីសដាឋ ន
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 ភនសអរ  ប៉ែ សតាតិ៍ “រដាឋ ភិបាលអ្ន រ ័លអស្រមាងអទសចរណ៍ ២៣  នោ់ន” ម្ថៃទី១៤ ញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៦។ អាចរកបាន ៖ 
http://www.phnompenhpost.com/business/massive-232b-project-gets-green-light. 
77

 ស្រកុរេ  ន Pallas វនិិអយាល “French Riviera City”។ អាចរកបាន ៖ http://pallasinvestmentgroup.com/kampot/. 

 
 

រូបភារទី ១២៖ ញននការអរ សស្រមាប់លអស្រមាងទីស្រកុងកសរ ថមី ច ោះេ ាអលខាអៅម្ថៃទី១៧ ញខកញ្ជា  ឆ្ន ស២០១៤។ អឆនរសរ ស្រទ
កន ង  សជ សអស្រលៀល និងអកាោះអមម មានអ  ីកន ងញននទីញឹរ។ 

៥៨ 



 

អទសចរណ៍ចស្ររុោះញបប និងកសរង់ញនសស្រមាប់លសញេចសនួន ១៤៤ េកិតា” ។ អទោះបីាអលេទសរ័ររបស់
ស្រកុរេ  នបានបញ្ជា ក់ថ្នលអស្រមាងអនោះ “ស្រ ូវបានបអងាី អ ងីអដាសរិនប៉ែោះ ល់ឹល់បរាិា ន” ក៏អដាស 
រូបភារាអស្រចីនអលអីលេទសរ័រអាំោះ បានបង្កា  ថ្នការាងសង់អនោះ នកងអធវីអ ងីអៅចសរីអលអីមម សរ ស្រទ
តារបអណាដ សអឆនរ (អរីលរូបភារទី ១៣)។  

 

អបីអយាងតារាររ័ ៌មាន ភនសអរ  ប៉ែ សតាតិ៍ ទកកស្របាក់ចសនួន ២៣. ២  ន់ោន  ឹោេ រអាអររកិសស្រមាប់
ចសណាសអលលីអស្រមាងអនោះ នកងគាសស្រទអដាសស្រកុរេ  ន Pallas ញឹលទីតាសងអៅទីស្រកុងឌូ្ម្ប។78 ស្រកសួងប
រាិា នកសរ ងញ ស្រ ួ រនិ យអ ងីវ ិនូវ ការវាស ម្រេនល ប៉ែោះ ល់បរាិា ន ម្នលអស្រមាងអនោះ អេសី
លអស្រមាងអនោះកសរ ងរង់ចសការអ្ន រ័ រី ស្រកុរស្របកកាអ្ភិវឌ្ឍន៍ករព ា។ 
 

 

ស្រកុងកសរ ថមី និង French Riviera City នកងបសផ្ទេ   សបន់លស្ររបអមម សរ ស្រទឹ៏ធសាងអលអៅកន ងឆកស
រ ស្រទកសរ ។ អដាសារញ លស្ររបអមម ទសងអនោះ ាស្រលកោះសសខាន់សស្រមាប់ស្របរនធ័អអ្កូ ូស ី លអស្រមាងអនោះរិន
អាចាងសង់អៅបាន អដាសរិនបងានលប៉ែោះ ល់យា៉ែ ងធៃន់ធៃររកអលសីិទធិរបស់ស្របារលរ ឋឹ កន ងការ
ទទលួបានជីវភាររស់អៅសរស្រសបបានអាំោះអទ។ បញនាររីអលីអាំោះអៅអទៀ  លអស្រមាងអនោះបងាាហានិ
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 ភនសអរ  ប៉ែ សតាតិ៍ “មានការសងសស័ាអស្រចីនរកអលីលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍តារបអណាដ សអឆនរ” ម្ថៃទី១៧ ញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៦។ អាចរកបាន ៖ 

http://www.phnompenhpost.com/business/scepticism-clouds-massive-coastal-development-plan. 

 
 

រូបភារទី ១៣ ៖ រូបភាររបស់ French Riviera City បានរីញវបាសរបស់ ស្រកុរេ  នវនិិអយាល និងអ្ភិវឌ្ឍន៍។ អឆនរស
រ ស្រទកន ង  សជ សអស្រលៀល និងអកាោះអមម អាចអរីលអ  ីបាន អៅស្រជុងអឆវងខាងអលីម្នទីតាសងញឹលអសនីសស្រមាប់ការអ្ភិវឌ្ឍន៍។ 

៥៩ 



 

ភ័ស អស្រ ោះថ្នលអស្រមាងបានទក់ទ ប លគលញឹលមានអ្សណាច ទសងនអយាបាស និងអស ឋឹកិចច រក
ស្របរូលទិ ឹីអៅកន ង  សញឹលបានសិកាសស្រមាប់របាសការណ៍អនោះ។ ស្របារលរ ឋឹលរួញ ទទលួបានប័
ណណករមសិទធិឹីធេសី្រសបចាប់ឲ្យបានឆ្ប់បសន  តារញឹលអាចអធវីអៅបាន អឹីរបកីា ់បនាសហានិភ័ស
អនសងៗ ញឹលលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អនោះអាចបងារកអលសីិទធិឹីធេីរបស់រួកអល។  
 
 

អ្ន ាសន៍ 
 

អាា្ធរអខ តាតកសរ  ៖ 
 

 ចប់អនតាតីរអរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អអាសបានអរ អល  អលីករណីការបនតាតាដ រអលេ ងស
រ ស្រទញកបរសាកងទកក ូ ារួសអ្នកអនាទ ញឹលកសរ ងអស្របីស្របាស់នេូវទកករសួអនោះ។ 

 ផ្ទអ ក៉ាល់ការាតាត រអលេ ងសរ ស្រទញកបរសាកងទកក ូ ារ នសិន រេូ ការរិអស្រគាោះអយាបល់ស្រ ូវបាន
អរៀបចសរចួអស្រសច។ 

 អៅអរលអាា្ធរអខ តាតកសរ បអងាី ញននការសស្រមាប់ ស្រកុងកសរ ថមី អាា្ធរទសងអនោះលរួញ 
នសរវនាសរ័ ៌មាន និងអរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អអាសបានអរ អល ារសួស្របារលរ ឋឹ
ញឹលអាចនកងរងនលប៉ែោះ ល់។ 

 
 

រនាីរអរៀបចសញឹនឹី  ៖ 
 

 ចប់អនតាតីរច ោះប ា្ ីឹីធេីកន ងភូរិញឹលអៅអសសសល់ កន ង  សកូនស វ និងធាាំថ្នអ្នកស្រសុកអៅ  ស 
ជ សអស្រលៀល   សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ បានទទលួករមសិទធិឹីធេីស្រសបចាប់ឲ្យបានឆ្ប់
តារញ អាចអធវីអៅបាន អឹីរបឲី្យរកួអលមានស វ ាិភារកន ងការកាន់កាប់ឹីធេី។ 

 

ស្រកសងួបរាិា ន ៖ 
 

 អរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ាាធារណៈសតាតីរីការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន ារសួស្របា
រលរ ឋឹញឹលនកងរងនលប៉ែោះ ល់ ររួទសង EIAs សស្រមាប់ស្រកុងកសរ ថមី និងFrench Riviera City។ 

 

ស្រករុស្របកកាអ្ភិវឌ្ឍន៍ករព ា ៖ 
 

 អៅអរលញឹលស្រកុរស្របកកាអ្ភិវឌ្ឍន៍ករព ា ស្រ ួ រិនិ យអលីលអស្រមាងរបស់ French Riviera City 
ស្រកុរស្របកកាអនោះលរួបង្កា  រ័ ៌មានាាធារណៈ និងអរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អអាសបាន
អរ អល ារសួស្របារលរ ឋឹញឹលអាចនកងរងនលប៉ែោះ ល់។  

 

៦០ 



 

សសចរដីសននិដ្ឋា ន  
 
 

រ័ ៌មានញឹលអាចរកបានាាធារណៈ បង្កា  ថ្នលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  នកងរិនមាន
នលប៉ែោះ ល់រកអលីសិទធិឹីធេីរបស់ស្របារលរ ឋឹអាំោះអទ ប៉ែ ញនតាតអាចនកងប៉ែោះ ល់ឹល់ជីវភាររបស់ស្របា
រលរ ឋឹ ស្របសិនអបីស្របរ័នធអអ្កូ ូស ីកន ងឆកសរ ស្រទកសរ ស្រ ូវបានបសរ ល អេសីអ្វីញឹលសសខាន់ ល៊ឺស្រ ូវ
អរៀបចសឲ្យមានកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់បញនារអទៀ ញឹលចសបាច់ អឹីរបធីាាំថ្ន ស្របារលរ ឋឹអាចចូលររួ
បានយា៉ែ ងអរ អល កន ងអសចកដីសអស្ររចចិ តាត ញឹលប៉ែោះ ល់ជីវ ិរបស់រកួអល។ 
 

ការអរៀបចសញននការលអស្រមាងកសរង់ញនកសរ  កសរ ងញ សឹអណីរការបានយា៉ែ ងលអ។ ថវកិាសស្រមាប់អ្ន វ តាត
លអស្រមាងស្រ ូវបានស្រររអស្ររៀងគាន  កន ងញខធនូ ឆ្ន ស២០១៤។ កន ងញខ  ោ ឆ្ន ស២០១៥ អាា្ធរអខ តាតកសរ  បាន
ទិ ឹីសស្រមាប់ាងសង់លអស្រមាងអនោះរករីមាច ស់ឹីញឹលមានជីវភារធូរធារមាន ក់។ ឹូអចនោះ លអស្រមាងអនោះ
អរីលអៅហាក់ឹ ូចារិនប៉ែោះ ល់អៅអលសីិទធិឹីធេីរបស់ស្របារលរ ឋឹអដាសផ្ទា ល់អាំោះអទ។ ប៉ែ ញនតាត ការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍អៅអរលអ្ាំល កន ង សបន់អឆនរ អាចនកងបងាការលស៉ារកសញេងឹល់ស្របារលរ ឋឹញឹលគាម នប័ណណ
ករមសិទធិស្រសបចាប់។ ការច ោះប ា្ ីឹីធេ ី ញឹលកសរ ងញ សឹអណីរការកន ង  សជ សអស្រលៀល   សស្រ  សងសញងា និង  ស
កូនស វ លរួញ ធាាំឲ្យបានថ្នស្របារលរ ឋឹអាចមានប័ណណករមសិទធិស្រសបចាប់ រ នអរលញឹលលអស្រមាង
អ្ភិវឌ្ឍន៍អនសងអាចលស៉ារកសញេងរកអលីសិទធិឹីធេីរបស់រកួគា ់។ 
 

ទីស្របកកា កសរ ងញ អធវីការលូរបេង់លរអិ  សស្រមាប់លអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  អេសីកសរ ង
ញ បសញលង ញននការតារដានបរាិា ន (EMP) ឲ្យអៅា ការវាស ម្រេនលប៉ែោះ ល់បរាិា ន (EIA) អឹីរបី
ទទលួបានការអ្ន រ័ រីស្រកសួងបរាិា ន។ ស្រកសួងអទសចរណ៍ និងស្រកសួងបរាិា ន លរួញ ធាាំថ្នវធិាន
ការការ របរាិា ន ញឹលបានដាក់អសនីកន ង EIA ល៊ឺស្រលប់ស្រគាន់សស្រមាប់ការ រការបសរ លបរាិា ន និង
ស្របរ័នធតារដានញឹលអាចទទលួបានរ័ ៌មានសដីរីការបសរ លភាេ រៗ និងច ់វធិានការឲ្យបានទន់អរល
អវោ។ ទីស្របកកាស្រលប់ស្រលងបរាិា ន លរួញ ឯក៉ាជយ និងមានសរ ាភារទសងញននកធនធាន និងបអចចកអទស 
កន ងការតារដាន និង៉ាសការណ៍៉ាល់ការបសរ លាំាំ។ EIA លរួញ បញ្ជា ក់ឲ្យចាស់ថ្ន សករមភារណា
ខេោះញឹលលរួញ អធវីអឹីរបបី្ឈប់ការបសរ ល និងនដល់សសណងចសអ ោះការខូចខា ញឹលបានអកី អ ងី។ 
បញនាររីអលីអាំោះ លអស្រមាងស្រលប់ស្រលងាំវាចរណ៍ លរួញ ធាាំថ្នកសអណីនទូកញឹលរកអស្របីស្របាស់កសរង់ញន
រសួអនោះ នកងរិន៉ា៉ា សងអ្នកអនាទរីការអស្របីស្របាស់នេូវទកកឹ៏សសខាន់អនោះអាំោះអទ។ អសចកដីសននិដាឋ នទសង
អនោះ លរួញ ស្រ ូវអធវីការវាស ម្រេរដងអទៀ  អរលញឹលញននការសស្រមាប់កសរង់ញនអទសចរណ៍ និង EIA ស្រ ូវ
បានសអស្ររចាច ងអស្រកាស។ 
  

អ្នកចូលររួសមាា សន៍រសួចសននួ បានអលីករីការស្ររួសបាររាញឹលបានអដាោះស្រាសរចួ៉ាល់កន ង EMP។ 
ចសណ ចអនោះក ់សមាគ ល់ថ្ន ស្របារលរ ឋឹញឹលរងនលប៉ែោះ ល់ភាលអស្រចីន រិនបានទទលួ សឹណក ងស្រលប់

៦១ 



 

ស្រគាន់ ឬក៏ចូលររួរិអស្រគាោះអយាបល់សដីរីលអស្រមាងអនោះអទ។ កិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អទីបញ បានអធវីអ ងី
ារសួស្របារលរ ឋឹចសននួ ១០០ ាំក់ កន ង  សជ សអស្រលៀល និង  សកសរង់កណាដ ល។ ស្របារលរ ឋឹកន ង  ស
រសួចសនួនអទៀ  ររួទសង   សស្រ  សងសញងា និង  សកូនស វ ស្របកបរបរអនាទកន ងឆកសរ ស្រទកសរ  និង
អាចនកងរងនលប៉ែោះ ល់ រីការបសនេិចបសផ្ទេ  ណារសួរកអលីស្របរ័នធអអ្កូ ូស ី កន ងឆកសរ ស្រទអនោះ។ រួក
អលរិនញឹលបានចូលររួកន ងកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់អាំោះអទ រកទល់ឥ ូវ សិទធិរបស់រកួគា ់កន ងការ
ទទលួបានរ័ ៌មាន និងអឹីរបចូីលររួកន ងជីវភារាធារណៈ រិនទន់បានអគាររអៅអ សីអទ។ ស្រកសួង
អទសចរណ៍ ស្រ ូវធាាំថ្នកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់ាំអរលអ្ាំល  ស្រ ូវររួប ច្ូ លអ្នកញឹលរងនលប៉ែោះ ល់
ទសងអ្ស់ ាកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់រសួស្របកបអដាសអ្ ាន័ស និងអ្ន អោរតារអគាលការណ៍ FPIC។ 
 

អៅមានលអស្រមាងរសួចសននួអទៀ  ញឹលកសរ ងអសនីស សការអ្ន រ័ អលីឆកសរ ស្រទកសរ  ញឹលអាចនកងមាន
នលប៉ែោះ ល់ាខាេ សងរកអលីសិទធិរបស់ស្របារលរ ឋឹ។ ការាដ រអលេ ងសរ ស្រទញកបរសាកងទកក ូ បាន
បណាដ លឲ្យស្របរ័នធអអ្កូ ូស ីរងការខូចខា រចួអៅអេសី។ សសអណីសស្រមាប់ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ស្រកុងកសរ ថមី 
ទសេសស្របមាណ ២៤៨ េកិតា និងស្របមាណ ៤,០០០ េកិតា សស្រមាប់លអស្រមាង French Riviera City 
បងាឲ្យមានកដីបាររា។ ស្របសិនអបីស្រ ូវបានាងសង់ លអស្រមាងអនោះចាស់ាបងាភារខូចខា ឹល់ជីវភារ
របស់ស្របារលរ ឋឹ៉ាប់ ន់ាំក់ ារិនខាន។ រដាឋ ភិបាល ស្រ ូវញ ធាាំថ្នមានការអរៀបចសកិចចរិអស្រគាោះ
អយាបល់ឹ៏មានអ្ ាន័សារសួសេលរន៍ញឹលរងនលប៉ែោះ ល់ រ ននកងលអស្រមាងស្រ ូវបានអ្ន រ័ ។ 

 

ការស្រាវស្រាវអនោះ ទទលួបានអ្ន ាសន៍ាអស្រចីន អឹីរបកីារ រសិទធរិបស់អ្នកអនាទកន ងឆកសរ ស្រទកស
រ ។ អលសីរីអាំោះ អទោះបីា ក់រ័នធនកងលអស្រមាងកសរង់ញនអទសចរណ៍កសរ  ឬលអស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍អនស
ងៗអទៀ  អាា្ធរលួរញ ធាាំថ្នរកួអលនកងាដ ប់រីកដីបាររារបស់អ្នកញឹលនកងអាចរងនលប៉ែោះ ល់ 
អេសីស្របសិនអបីនិយាសរីកិចចរិអស្រគាោះអយាបល់វ ិល៊ឺស្រ ូវ បង់សសណា ់ឲ្យទូោស។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦២ 



 

 

 

 

 
 

 

របាសការណ៍អនោះវាស ម្រេអ្សរនីលប៉ែោះ លញ់ឹលអាចអក ីអ ងីអដាសារញ លអស្រមាងកាង
កសរងញ់នរកសរ អៅអលីសិទធិឹ ធីេ ី ជវីភារ នងិសិទធកិន ងការរអិស្រគាោះអយាបលរ់បសស់្របារលរឹឋញឹល
កសរ ងរសអ់ៅកន ងបណាតាត   សញឹលអៅញកបរទកីញនេងអាំោះ ឹូចា  សជ សស្រគាល   សស្រ  សងសញងា នងិ  ស
កូនស វ អៅកន ងអខ តាតកសរ ។   
 

 

 

 
 
 

នាោះអលខ ៣៣ នេូវ ៧១ សង្កា  ទ់អនេបាាក ់ខណឌ ចសការរន ភនសអរ  ករព ា  
ទូរសរ័ា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ៩៨៧ 
អ្ ញីរ៉ែល៖ e-mail.cambodia@actionaid.org 
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