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កាំណត់រាសង្ខេបង្នេះបង្ហា ញពីទិដឋភាពទូង្ៅ និខការវភិាគពរីពឹតតិការណ៍នានាង្ៅង្ពលថមីៗង្នេះរបស់រពេះ
រាជាណាចរកកមពុជា (“កមពុជា”) ខដលបានប េះពាល់យ ខធងន់ធងរដល់កមមសិទធដិីធលី នខិការចុេះបញ្ជ ីដធីលី និខពិភាកាពី
មូលង្េតុខផនករចនាសមព័នធ ខផនកគតិយុតត និខសខគមខដលង្ៅពីង្រកាយការដកេូតដីធល ីនិខរង្បៀបខដលរាជរដ្ឋឋ ភិបាល
កមពុជា (“រដ្ឋឋ ភិបាល”) ែកខានកនុខការការពារសិទធិមនុសស រពមទាំខបានរ ាំង្ោភបាំពានសិទធទិាំខង្នាេះយ ខសកមម
និខផតល់អនុសាសន៍មួយចាំនួនកនុខង្ោលបាំណខង្ដ្ឋេះរសាយបញ្ហា ទាំខង្នេះ។ 

 

ខផនកដាំបូខននកាំណត់រាសង្ខេបង្នេះផតល់នូវទិដឋភាពទូង្ៅជុាំវញិសាវារននកមមសិទធិដធីលីកនុខរបង្ទសកមពុជា។ 
ខផនកទីពីរ ពិនិតយង្មីលអាំពីមូលង្េតុសាំខាន់ននជង្ ល្ េះដីធលី ង្ៅកនុខរបង្ទសកមពុជា ង្ដ្ឋយរមួ្ន៖ ការផតល់សមបទនដី
ដ៏ង្រចីនសនធឹកសនាធ ប់  ការែវេះចង្នាល េះកនុខការវាស់ខវខដីធល ីនិខដាំង្ណីរការផតល់ប័ណណកមមសទិធិ ការបាំភិតបាំភ័យ នខិអាំង្ពី
េខិាខដល សេគមន៍បានរបឈម រពមទាំខកខវេះយនតការង្ដ្ឋេះរសាយជង្ ល្ េះ។ ខផនកចុខង្រកាយផតល់ង្សចកតី
សននិដ្ឋឋ នបញ្ច ប់ជុាំវញិសាថ នភាពដីធលនីាង្ពលបចចុបបននង្ៅកមពុជា ង្ដ្ឋយ្នង្លីកង្ ខីនូវអនុសាសន៍ជាង្រចីនរបស់
មជឈមណឌ លសិទធមិនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) ខដលង្ៅកនុខចាំង្ណាមអនុសាសន៍ទាំខង្នេះ ្នសាំង្ណីរសាំខាន់ៗ 
មួយចាំនួនដូចខាខង្រកាម៖ 

 បង្ខកីតឲ្យ្នសាំង្ណីរពិសាត  និខជាក់ោក់សរ្ប់កាំខណទរមខ់ដីធល ី ង្ដ្ឋយបង្ខកតីឲ្យ្នការពិង្រោេះ
ង្យបល់ជាមយួតួអខគសខគមសុីវលិ និខសេគមន៍នានាខដលរខផលប េះពាល់។ 

 ដ្ឋក់បង្ហា ញជាសាធារណៈនិខអាចចូលង្ៅរកបាននូវរាល់ព័ត៌្ននានាសតីពដីីសមបទនការង្ធវីអនុបបង្យគ
ដីរបស់រដឋ និខតាំបន់ការពារនានា។ 

 ង្ោរពភាពជាកមមសិទធរិបស់របជាពលរដឋ និខសិទធងិ្ភាគៈ ង្េយីង្ជៀសង្វៀខការបដិង្សធ ឲ្យពលរដឋទទួល
បានប័ណណកមមសិទធដិីធលីាមរយៈកមមវធិីរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល។ 

 ពង្នលឿនដាំង្ណីរការចុេះបញ្ជ ីដល់សេគមន៍ជនជាតងិ្ដីមភាគតិចង្ដីមបទីទួលប័ណណកមមសិទធដិីធលីសមូេភាព។ 
 ង្រៀបចាំកមមវធិីពិង្រោេះង្យបល់ដ៏ចាស់ោល់ របកបង្ដ្ឋយអតថន័យជាមួយនឹខសេគមន៍ខដលរខផលប េះ-

ពាល់ ង្ៅង្ពល្នគង្រ្ខអភិវឌឍបង្ខកីតង្ ខី។ 
 ង្ធវីការវាយតាំនលពីផលប េះពាល់ខផនកបរសិាថ ន និខសខគម មុនង្ពលផតល់សមបទនដី។  
 បនតការផ្អា កជាបង្ណាត េះអាសននពីការបង្ណត ញរបជាពលរដឋង្ចញពដីីធលី។ 
 ធានាថា ទកីខនលខាាំខទីលាំង្ៅថមីទាំខអស់្នង្សវានានារគប់រោន់។ 
 ធានាថាតួអខគឯកជនរតូវទទលួែុសរតូវចាំង្ពាេះការចាប់យកដីធលី និខការបង្ណត ញង្ចញែុសចាប់នានា 



2 
 

 បញ្ឈប់នូវរាល់ការយយខីផនកនង្យបាយ ាមផលូវតុោការ និខអាំង្ពីេខិារបឆ្ាំខង្លអីនកតវា ង្ដ្ឋយសនតវិធិី
នានា។ 
កាំណត់រាសង្ខេបង្នេះ ាក់ខតខង្ ខីង្ដ្ឋយមជឈមណឌ លសទិធិមនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) ជាអខគការមិន-

ខមនរដ្ឋឋ ភិបាល ឯករាជយ មិនចូលបកសសមពនធ ខដលង្ធវកីារង្ដីមបងី្លីកកមពស់ និខការពារលទធរិបជាធបិង្តយយ និខ
ង្ោរពសិទធមិនុសស ជាពិង្សស សិទធពិលរដឋ និខសិទធនិង្យបាយង្ៅទូទាំខរបង្ទសកមពុជា។ 

 

សាវារ ៖ ត្របវតតដិធី្លីង្ៅកមពជុា   

សាវារនង្យបាយដ៏រង្ង្ហគ េះរង្ខគីរបស់កមពុជាបានង្ធវឲី្យ្នការផ្អល ស់បតូរជាញឹកញាប់នូវរកបែ័ណឌ សិទធិដីធលី 
ខដលពុាំ្នភាព្ាំទាំង្ៅទូទាំខរបង្ទស។ ជាពិង្សស ការបខកវនិាសកមមននរបបខែមររកេមចាប់ពីឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្ន ាំ
១៩៧៩ ខដលបានបាំផ្អល ញង្ចាលនូវរបព័នធកមមសិទធិដីធលីឯកជន និខឯកសារដីធលីនានា ខដលង្នេះបានង្ធវឲី្យប េះពាល់
ដល់សទិធដិីធលីកាន់ខតធងន់ធងរង្ ខី។  
 បនាទ ប់មកង្ទៀត មុនមកដល់ឆ្ន ាំ១៩៩២1 ង្ៅង្ពលខដលចាប់ភូមបិាលថមីរតូវបានរដ្ឋឋ ភិបាលអនុម័ត  ខដល 
អនុញ្ហដ តឲ្យរបជាពលរដឋអាចកាន់កាប់ង្លដីីឯកជន និខអាចង្ធវអីនុបបទនបាន។ ង្ទេះជាយ ខណាកតី ចាប់ភូមបិា-
លឆ្ន ាំ២០០១ មិនរតឹមខតបានទទួលសាគ ល់សិទធរិបស់បុគគលកនុខការកាន់កាប់ង្លដីីធលី និខង្ធវីអនុបបទនប ុង្ណាណ េះង្ទ 
ខតខថមទាំខផតល់នូវរបព័នធចុេះបញ្ជ ីកមមសិទធិដធីលី ខដលជាតរមូវការចាាំបាច់បាំផុតង្នាេះង្ទៀតផខ។2 ចាប់បញ្ដតតងិ្ផសខៗ 
បានបង្ខកីតង្ ខីជាបនតបនាទ ប់ ចាំង្ណាមចាប់ទាំខង្នាេះក៏្នអនុរកឹតយង្លែ១៤៦ ង្ចញកាលពីឆ្ន ាំ២០០៥ ខដល
បានអនុញ្ហដ តឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលង្ធវីការផតល់សមបទនដីង្សដឋកិចច ង្ដីមបផីលរបង្យជន៍ពាណិជជកមម និខការអនុម័តរកម 
រដឋបបង្វណីកមពុជាកនុខឆ្ន ាំ២០១១។3 ការអនុវតតចាប់ និខបទបញ្ហជ ទាំខង្នេះ បានទទួលរខនូវការរេិះគន់ជាខាល ាំខ ង្ដ្ឋយ
សារខតចាប់ង្នេះបានបង្រមផីលរបង្យជន៍ឲ្យខតជន្នរទពយធន ជាជាខបង្រមផីលរបង្យជន៍ជូនរបជាពលរដឋខែមរ
សាមញ្ដ។  
 ង្ដ្ឋយសារខតការរខង្រោេះននរបបខែមររកេម និខការអនុវតតចាប់ពុាំរតឹមរតូវ នាាំឲ្យរបជាពលរដឋកមពុជាភាគ
ង្រចីនពុា្ំ នប័ណណកមមសិទធដិីធល ី ង្េយីពួកោត់កាន់ខតង្ហយរបឈមង្ៅនខឹការរ ាំង្ោភបាំពានសិទធ ិ ជាពិង្សសង្ៅកនុខ 
បរបិទមួយង្ៅង្ពលខដលការអភិវឌឍង្សដឋកិចចបានរកីលូតោស់យ ខឆ្ប់រេ័សង្នាេះ។ ម.ស.ម.ក បា ន់រប្ណថា 
្នរគសួាររប្ណ ៤៧,៦១៦ រគួសារ បានរខផលប េះពាល់ង្ដ្ឋយទាំនាស់ដីធលីង្ៅទូទាំខរបង្ទសចាប់ាាំខពីឆ្ន ាំ
២០០៧4មក ង្ដ្ឋយរបជាពលរដឋខែមរ និខជនជាតិង្ដីមភាគតិចរតូវបានបដិង្សធសទិធលិាំង្ៅដ្ឋឋ ន សិទធដិីធលី និខសិទធិ
កនុខការរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ែលួន។។ ្នការបា ន់រប្ណថា របជាពលរដឋ ១០ភាគរយ កនុខចាំង្ណាមចាំនួន

                                                           
1ចាបភូ់មិបាល ឆ្ន ាំ១៩៩២ រកឹតយង្លែ ០០១ (នថងទី១០ ខែសីហា ឆ្ន ាំ១៩៩២(កាត)់។ 
2ចាបភូ់មិបាលឆ្ន ាំ២០០១ នស/រកម/០៨០១/១៤(នថងទី១០ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០០១(កាត)់្រា១០។  
3រកមរដឋបបង្វណី នស/រកម/១២០៧/០៣០(នថងទី០៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧)(កាត)់។ 
4
 “ខផនទីការរ ាំង្ោភបាំពាន” វវិាទដីធលីខដលបានរាយការណ៍ „វភិាគខផនកករណីដីធលី‟ (ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) អាចរកបានង្លីង្គេទាំពរ័ “សិទធិ” 

http://bit.ly/1j1n9su។ 
 

http://bit.ly/1j1n9su
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របជាពលរដឋសរុប ង្ៅរាជធានីភនាំង្ពញ បានរតូវបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ ឬក៏កនុខករណី ែលេះ ពកួោត់រតូវបង្ណត -
ញង្ចញាមរយៈការង្រៀបចាំលាំង្ៅដ្ឋឋ នថមីចាប់ាាំខពីឆ្ន ាំ២០០១ មក។5  
 ង្ៅរបង្ទសកមពុជា ្នកាត ង្ផសខៗជាង្រចីនរមួចាំខណកកនុខការបខកជង្ ល្ េះ និខការដកេូតដីធល។ី ការផតល់
សមបទនដី ការចុេះបញ្ជ ីដីធល ី និខដាំង្ណីរការផតល់ប័ណណកមមសិទធចិង្នាល េះរបង្ហាខ ការគាំរាមកាំខេខ និខការបាំភិតបាំភ័យ
របស់សេគមន៍ខដលរខង្រោេះ រពមទាំខកខវេះយនតការង្ដ្ឋេះរសាយជង្ ល្ េះ របការទាំខអស់ង្នេះ សុទធខតជាការបខកឲ្យ
្នទាំនាស់ដីធលកីាន់ខតធងន់ធងរង្ ខី។ ខផនកបនាទ ប់ នខឹពិនិតយង្មីលង្លបីញ្ហា ង្នេះបខនថមង្ទៀត។   

មូលង្េតបុណ្តត លឲ្យមានជង្មាល ោះ និខការដកេូតដធី្លី 
 

ង្ទេះបី្នការការពាររតូវបានធានាង្ដ្ឋយរដឋធមមនុញ្ដននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា (“រដឋធមមនុញ្ដ”) និខបាន
បញ្ចូ លកនុខរកបែណឌ ចាប់ជាតិ និខអនតរជាតយិ ខណាកតី ក៏ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលអនុញ្ហដ តឲ្យ្នការរបឹអូសយកដធីលី និខ
ធនធាននានា ង្ដ្ឋយពុាំបានង្ោរពាមនតីិវធិរីតឹមរតូវ និខរសបាមរកបែណឌ ចាប់ ។ បញ្ហា ង្នេះគងឺ្ដ្ឋយសារខតជា
ខផនកមួយននអាំង្ពពុីករលួយ នខិវបបធម៌និទណឌ ដ៏រកីរាលដ្ឋលកនុខជួររាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 
សមបទនដ ី
  

ទាំេាំនផទដីដ៏ធាំង្ធខ បានរតូវង្ផទរឲ្យ និខង្ៅខតបនតង្ផទរពសីាំណាក់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ង្ដីមបផីលរបង្យជន៍ពាណិ- 
ជជកមមកនុខរូបភាពននសមបទនដីង្សដឋកិចច សមបទនដីសខគមកិចច ការង្ធវអីនុបបង្យគ និខតាំបន់ង្សដឋកិចចពិង្សស។ 
ការផតល់សមបទនដី ជាង្រឿយៗ ង្ធវងី្ ខីង្ដ្ឋយ៖ (១) ពុាំបានង្ោរពដល់សទិធរិទពយសមបតតិរបស់បុគគលឯកជន និខ
សិទធងិ្ភាគៈ (២) ពុាំរបកាន់ខាជ ប់ាមការកាំណត់ននចាប់សតីអាំពីទាំេាំដខីដលអាចសមបទន (៣) ពុាំបានចាត់ចាំណាត់
ថាន ក់ឲ្យបានរតឹមរតូវជាមុននូវដីខដលរតូវទទួលបានង្ដ្ឋយរសបចាប់សរ្ប់ការង្ធវីអនុបបទន (៤) ពុាំបានង្ធវកីារ
វាយតនមលបឋមជាចាាំបាច់អាំពីផលប េះពាល់ខផនកបរសិាថ ន និខសខគម  និខ (៥) ពុាំបានង្ោរពដល់សិទធិរបស់របជាពល-
រដឋកនុខការទទួលបានការពិង្រោេះង្យបល់ និខទទួលបានសាំណខង្ដ្ឋយយុតតធិម៌។ ជាពិង្សស ង្បងី្ទេះជា្នការ
កាំណត់ង្ដ្ឋយចាប់ពកីារផតល់ទាំេាំសមបទនដីង្សដឋកចិចមិនឲ្យង្រចីនជាខ១០.០០០េកិា សរ្ប់កមមសិទធិករ ន្ -
ក់ៗ6ង្នាេះកត ី ក៏្ន ច្ ស់កមមសិទធដិីធលីជាង្រចីនមិនង្ោរពាមលកេែណឌ តរមូវង្នេះង្ទ ង្ដ្ឋយពួកង្គបានចុេះង្ ម្ េះជា
ង្រចីនង្ផសខៗោន សរ្ប់រកមុេ ុនរបស់ែលួន។  

សមបទនដីង្សដឋកិចច រតូវបានរាជរដ្ឋឋ ភិបាលង្របជីាឧបករណ៍ ង្ដីមបងី្ផទរទាំេាំនផទដីដ៏ធាំង្ធខពីរបជាពលរដឋ 
កមពុជា កនុខង្ោលបាំណខង្ដីមបផីលរបង្យជន៍ពាណិជជកមម ង្េយីការផតល់ សមបទនដងី្នាេះ គជឺាការផតល់រង្ហវ ន់ង្ៅឲ្យ
ជន្នរទពយធន ខដលនាាំឲ្យខាតបខ់ផលរបង្យជន៍ធាំង្ធខរបស់របជាពលរដឋកមពុជាសាមញ្ដ ។ ង្យខាមការ
រសាវរជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បង្ហា ញថា នផទដីទាំេាំ ១,០៨៧,១៨៧.១០ េកិា រតូវបានរដ្ឋឋ ភិបាលង្ធវសីមបទនកនុខ
រូបភាពសមបទនដីង្សដឋកចិចចាប់ាាំខពីឆ្ន ាំ២០០៨ មក។7  

                                                           
5
 អខគការង្លីកខលខង្ទសអនតរជាតិ “សាថ នភាពសិទធិមនុសសពិភពង្ោក” (របាយការណ៍) (ឆ្ន ាំ២០១២) អាចរកបានាម៖ 

<http://bit.ly/1mJyJx2>។ 
6អនុរកឹតយសតីពីដីសមបទនង្សដឋកិចច ង្លែ. ១៤៦ អនគ/បក(នថងទី២៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៥)(កាត)់។ 
7
 “អនុរកឹតយសតីពីសមបទនដី” អាចរកបានង្ៅង្លីង្គេទាំពរ័ “សិទធិ” http://bit.ly/1dpvVS7។ 

http://bit.ly/1dpvVS7
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ជាង្រឿយៗសមបទនដីបាន ប េះពាល់យ ខធងន់ធងរ ដល់ដធីលីខដលកាំពុខខតកាន់កាប់ង្ដ្ឋយសេគមន៍នានា។ 
ករណីថមងី្នេះៗ ង្ៅកនុខង្ែតតសទឹខខរតខ អនកភូមរិតូវបាន ដ្ឋក់ង្ៅកនុខតាំបន់មយួ េ ុ៊ុំព័ទធង្ដ្ឋយដីខដលបានង្ធវសីមបទន
ដល់រកុមេ ុន ង្ដ្ឋយកាត់ផ្អត ច់ទាំខរសុខពីធនធានសរ្ប់រទរទខ់ជីវតិជាមូលដ្ឋឋ ន ខដលពួកោត់ធាល ប់ខតអារស័យ
ផលមកកាលពមុីន។ ការរស់ង្ៅរបស់អនកភូមិ ង្ោមព័ទធទាំខរសុខង្ដ្ឋយសមបទនដងី្សដឋកិចច ពីរទកីខនលខខដលបាន
ផតល់ង្ៅឲ្យ រកុមេ ុនង្វៀតណាម  និខរកុមេ ុនចិនកាលពឆី្ន ាំ២០១០ បានង្ធវឲី្យអនកភូមរិស់ង្ៅង្ដ្ឋយភាពរតឹតបតិ 
មិនអាចង្ចញចូលង្ៅខសវខរកអាហារ ទឹក និខង្ធវដីាំង្ណីរង្លីផលូវថនល់។ ជីវតិរស់ង្ៅរបស់ពួកោត់បានធាល ក់ង្ៅកនុខ
សាថ នភាពដូចអនកង្ទសង្ៅង្លីដធីលីរបស់ែលួនឯខយ ខដូង្ចាន េះ។8ការរតឹតបតិននការទទលួបានទាំខង្នេះ គឺជាការរ ាំង្ោភ
ទាំខរសុខង្ៅនឹខ្រា៥៨ ននចាប់ភូមិបាល ឆ្ន ាំ២០០១ ខដលខចខថា សមបទនដីង្សដឋកិចច“មិនអាចប េះពាល់ផលូ វ
គមនាគមន៍ ដីចាំណីផលូ វ និខដីចាាំបាច់សរ្ប់ខថទាំ ក៏ដូចជា ផលូ វទឹក រតពាាំខ បឹខ និខខដនទឹកបរមុខ ខដល្នរប
ង្យជន៍ដល់ការរស់ង្ៅរបស់របជាពលរដឋង្ ីយ”។9 ឧទេរណ៍ករណីង្ផសខង្ទៀត ង្ដ្ឋយង្លីកង្ ខីពីផលប េះពាល់
ង្ដ្ឋយសារការបង្ណត ញង្ចញ ង្នាេះគឺករណីង្ៅភូមិខរពកជកី ង្ែតតង្កាេះកុខ ខដលរបាក់ចាំណូលរបចាាំឆ្ន ាំរបស់របជា
ពលរដឋរខង្រោេះង្ដ្ឋយសារការបង្ណត ញង្ចញទាំខបខេាំទាំខង្នាេះបានធាល ក់ចុេះពី ២០៧០,១០ដុោល  មកង្ៅរតឹម 
៣១៥,៨៩ ដុោល អាង្មរកិ។10   សមបទនដីង្សដឋកិចចទាំខង្នេះ ពុាំគួរណារតូវបាន ផតល់ង្ៅឲ្យរកុមេ ុនង្នាេះង្ទ រាជរដ្ឋឋ
ភិបាលគួរង្ោរពដល់សិទធរិបស់អនកភូមងិ្ដ្ឋយង្ធវីការវាយតនមលពផីលប េះពាល់សខគមមុនង្ពលង្ធវកីារសរមចចតិតណាម-ួ
យ។ 

ង្ៅនថងទី០៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានង្ចញបទបញ្ហជ ផ្អា កការផតល់សមបទនដីជាបង្ណាត េះ-
អាសនន ាម (“បទបញ្ហជ ង្លែ ០១”)11 ជាវធិានការមួយង្ដីមបខីកតរមូវបញ្ហា កាំពុខខតង្កីតង្ ខីង្ៅជុាំវញិសមបទន
ដី។ បទបញ្ហជ ង្នាេះ ង្សនីឲ្យង្ធវកីារហាមឃាត់ការផតល់សមបទនដីថមីនានា ឲ្យង្ធវកីារវាយតនមលង្ៅង្លសីមបទនដីខដល
្នរសាប់ទាំខអស់ ដកេូតយកមកវញិនូវសមបទនដីទាំខោយណាខដលរកង្ ញីថារ ាំង្ោភ បញ្ដតតចិាប់ និខ
កិចចសនា។12 ខតយ ខណាកតី ្នការែវេះចង្នាល េះសាំខាន់មួយ ង្កីតង្ ខីង្ៅកនុខការផ្អា កបង្ណាត េះអាសននង្នេះ ង្ដ្ឋយ-
សារការផ្អា កសមបទនដីង្សដឋកិចចង្នេះគឺរោន់ខតង្ធវងី្ ខីឲ្យលាង្មីល  ែណៈខដលង្សចកតីរបកាសផ្អា កង្នាេះរតូវបាន
អនុវតតរបាសចាកែលឹមសាររបស់ែលួន13។ ង្រកាយមកង្ទៀត ្នការផតល់សមបទនដីង្សដឋកចិចចាំនួន៩កខនលខង្ៅឲ្យរកមុ-
េ ុនង្ៅឆ្ន ាំ២០១២ បនាទ ប់ពីបទបញ្ហជ ឲ្យផ្អា កសមបទនដងី្នាេះចូលជាធរ្ន ង្ដ្ឋយសរុប្ននផទដីទាំេាំរប្ណ 

                                                           
8ភកតិ សា ខលី និខ រប ងី្េគត ឌី ង្ែីតុ „ ដ្ឋកអ់នកភូមិឲ្យរសង់្ៅឯកការ សគមសាគ ាំខ‟  ភនាំង្ពញប ុសតិ៍ នថងទី០៨ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២។ 
9ចាបស់តពីីនរពង្ឈ ី„ជាំពូក៩៖អនកង្របីសិទធិខបបរបនពណី ការរគបរ់គខង្លីនរពសេគមន៍ និខនរពឯកជន។  
10

 ម.ស.ម.ក „កមពុជា‟៖ “ជង្ ល្ េះដីធលី ទិដឋភាពននសាថ នភាពដីធលី” (របាយការណ៍) (ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) អាចរកបានាមរយៈ
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=104&id=5&lang=khm។ 
11

 ង្សចកតីបង្ហគ បស់តីពីការពរខឹខវធិានការណ៍ និខរបសិទធភាពននការរគបរ់គខដីសមបទនង្សដឋកិចច ង្លែ ០១ែែ (ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២) 
(“ង្សចកតីបង្ហគ ប ់០១”) អាចរកបានាម៖ <http://bit.ly/1hcN4lm>។ 
12

 ្នរបភពដូចខាខង្លី។  
13

 ស្គមអាដេុក „្នដលច់ាំណុចមយួ‟ ? សិទធិដីធលី សិទធិលាំង្ៅដ្ឋឋ ន និខសិទធិអារសយ័ផលធនធានធមមជាតិង្ៅកមពុជា ង្ៅឆ្ន ាំ២០១២‟ 
(ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣) អាចរកបានាម៖ http://bit.ly/1eFH8wu>។ 

http://bit.ly/1hcN4lm
http://bit.ly/1eFH8wu
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៦៦,៣១៤ េកិា។14 ជាខង្នេះង្ទៀត លកេណៈវនិិចឆ័យសរ្ប់ពិនតិយពិច័យង្លសីមបទនដីង្សដឋកិចចខដលរតូវបាន
ផតល់រចួរាល់ង្េយីង្ដីមបកីាំណត់ឲ្យបានរសបាមចាប់ង្នាេះមិនរតូវបានោតរតដ្ឋខង្ យី ដូង្ចនេះង្េយី បទបញ្ហជ
ផ្អា កផតល់ដីសមបទនង្នេះ ែវេះត ល្ ភាពទាំខរសុខ។  

ង្ទេះជារាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានអនុវតតាមបទបញ្ហជ ង្លែ ០១ ង្នេះង្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០១៣ ង្នាេះកត ី ការផតល់សមប- 
ទនដីសខគមកចិចជាង្រចីន ្នង្រចីនជាខរបាាំដខ ពីតួង្លែខដលទទួលបានង្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០១២ បង្ហា ញថា ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ
២០១២ ្ននផទដីសមាទនសខគមកចិចខតរតមឹ ៨៣ កខនលខ សរបុង្សមី ២៦០,៧៦២ េកិាប ុង្ណាណ េះ ប ុខនតង្ៅកនុខឆ្ន ាំ
២០១៣ ្នការផតល់សមបទនដីសខគមកចិចចាំននួ៤២០កខនលខ ខដល្ននផទដីសរុបរេូតដល់ ៥០២,៤០៤.៤៩ 
េកិា។15 ខតអវីខដលជាការរពួយបារមភខាល ាំខង្នាេះ គឺការបង្ណត ញរបជាពលរដឋង្ចញពីដីធលងី្ដ្ឋយបខេាំ ង្ដមីបរីតួសរាយ
ផលូវសរ្ប់សមបទនដីសខគមកិចច ខដលករណីង្នេះ កាន់ខតង្ធវឲី្យ្នការរពួយបារមភ ង្ទេះជា្នបទបញ្ហជ ឲ្យផ្អា ក
សមបទនដីង្សដឋកិចចង្នេះកតី ក៏ការរបឹអូសយកដីធលី និខជង្ ល្ េះដីធលងី្ៅខតបនត្ នជាដខដល។  
 
 

ការចុេះបញ្ជ ី នខិដាំង្ណីរការផតល់ប័ណណកមមសទិធដិធីលមីនិរគប់រោន់ 
 ្នរបបសិទធិចាំនួនពីរង្លរីទពយសមបតតឯិកជន ង្ៅង្រកាមចាប់ភូមិបាលគឺ៖ សិទធកិមមសិទធ ិ និខសិទធងិ្ភាគៈ។ 
កនុខករណីពុាំ្នប័ណណរខឹ ង្ភាគី្នសិទធងិ្លីដីធលីរបស់ែលួន របសិនង្បីលកេនតិកៈចាស់ោស់រតូវបានបាំង្ពញ៖ ង្ភាគី
ង្នាេះបានកាន់កាប់ដីង្នាេះង្ៅមុនខែសីហា ឆ្ន ាំ២០០១ ង្េយីង្ភាគៈង្នាេះរតូវបានកាន់កាប់ង្ដ្ឋយពិតរបាកដ ោម ន
េខិា ដឹខឮជាសាធារណៈ ោម នអាក់ខាន ឬង្ដ្ឋយសុចរតិ។16 ដីង្ភាគៈង្នាេះរតូវចុេះបញ្ជ ីង្ៅភាន ក់ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលថាន ក់
មូលដ្ឋឋ ន មិនខមនចុេះបញ្ជ ីង្ៅថាន ក់ជាតងិ្នាេះង្ទ។ បុគគលឯកជនអាចទមទរសិទធិកាន់កាប់ដីធលីរបស់ែលួនង្ដ្ឋយង្ពញ
ង្លញ កនុខករណីដីង្នាេះបានរតូវចុេះបញ្ជ ីង្ៅថាន ក់ជាតិ ង្េយីគណៈក ម្ ធិការសុរងិ្យដីរតូវង្ចញប័ណណកមមសិទិធរតឹម-
រតូវ។17 ង្ទេះបីជាដីឯកជនរតូវបានការពារពីការបង្ណត ញង្ចញង្នាេះកតី រកុមេ ុនពាណិជជកមមខដលខសវខរកដីវនិិង្យគ 
កាំពុខខតបខកឲ្យ្នបញ្ហា របឈមដល់អនកភូមិខដលពុាំ្នប័ណណកមមសិទធដិីធលី។ 
 របង្ទសកមពុជា ែវេះសមតថភាពរគប់រគខង្លីការចុេះបញ្ជ ី និខង្ចញប័ណណកមមសិទធដិីធលីសរ្ប់ទូទាំខរបង្ទស។ 
បខនថមពីង្នេះ ច្ ស់ដខីដលអាចនឹខកាល យជាកមមសិទធកិរភាគង្រចីនពុា្ំ នឯកសារណាមយួខដលពួកង្គរតូវការង្ដីមបី
អាចទទួលបានបលខ់រខឹទាំខង្នាេះង្ទ ង្េយីភាគង្រចីនពួកោត់ពុាំ្នលទធភាពកនុខការចាំណាយតនមលង្ផសខៗបខនថម 
ង្ដីមបទីទលួបានបលខ់រខឹង្នាេះង្ទ។18 បខនថមង្លបីញ្ហា ទាំខអស់ង្នេះ គភឺាពោម នឆនទៈរបស់ រដ្ឋឋ ភិបាល កនុខការជួយរបជា
ពលរដឋែលួនកនុខការចុេះបញ្ជ ី នខិរកាកាពារដីធលីរបស់របជាពលរដឋ ខដលបានបង្ហា ញពកីារែកខានរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
កនុខការផតល់នូវព័ត៌្នពីដាំង្ណីរការផតល់ប័ណណកមមសិទធិ និខជាំនយួដល់របជាពលរដឋ ខតខបរជា ង្រជៀតខរជកយ ខ

                                                           
14

 ម.ស.ម.ក “ការឃាល ាំង្មីលសមបទនដីង្ៅកមពុជារបស ់ម.ស.ម.ក ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០១២” (របាយការណ៍សង្ខេប) (នថងទី១៤ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ
២០១៣) អាចរកបានាម៖ <http://bit.ly/1hNHOlv> ។ 
15

 “អនុរកឹតយសតីពីសមបទនដី” អាចរកបានាមរយៈង្គេទាំពរ័ “សិទធិ”  http://bit.ly/1dpvVS7។  
16

 ចាបភូ់មិបាល ្រា ៣៨។ 
17

 ចាបភូ់មិបាល សទទ នុរកម (“លទធកមមននកមមសិទធិ”)។ 
18របកាសអនតររកសខួសតីពី ការកាំណតពី់របាកច់ាំណូលបានមកពីនថលង្សវាននសុរងិ្យដី ង្លែ.៣៧៧ សេវ(នថងទី២៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០២)
(កាត)់។ 

http://bit.ly/1dpvVS7
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សកមម ជាមួយអនកដនទកនុខការង្ធវីដូង្ចាន េះង្ៅវញិ។ ឧបសគគកនុខការទទួលបានបលខ់រខឹ ្នន័យថា ដីកមមសិទធឯកជន
ភាគង្រចីន គឺង្ៅង្រកាមសិទធកិាន់កាប់បង្ណាត េះអាសនន មិនខមនជា ច្ ស់កមមសិទធងិ្លីដីសាថ ពរង្នាេះង្ទ។ 

រដ្ឋឋ ភិបាលពុា្ំ នលទធភាពរគប់រោន់ខផនករដឋបាលកនុខការកត់រា និខបង្ខកីតបញ្ជ ីកមមសិទធងិ្លីដធីលីខដលសា
ធារណៈជនអាចរកបាន។ ង្ៅង្ពលខដល រដ្ឋឋ ភិបាលបានអនុញ្ហដ តឲ្យ្នជាង្លីកដាំបូខចាំង្ពាេះការខចក និខផតល់ប័-
ណណកមមសិទធិដីធលីង្ៅឆ្ន ាំ១៩៩២ របជាពលរដឋចាំនួន ៤,៥ោននាក់ដាំបូខបានចុេះបញ្ជ ីដធីលីពមីន្តនតីចុេះបញ្ជ ីដីធលី។19 ង្ដ្ឋយ
្នជាំនាញ និខធនធានតិចតួច ឬទទួលែុសរតូវចាំង្ពាេះកចិចការង្ហរដ៏ង្រចីនខបបង្នេះង្នាេះ ការយិល័យចុេះបញ្ជ ីបាន
កាល យជាកខនលខកកសទេះភាល ម ង្េយីការបាំង្ពញការង្ហរមិនទទួលបានរបសិទធភាពង្ យី។  

ង្ៅចង្នាល េះឆ្ន ាំ២០០២ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៩ ធនាោរពិភពង្ោក កនុខនាមនដគូជាមួយរបង្ទសមួយចាំនួន បាន
សេការជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល ង្ដីមបបីង្ខកីតនូវរបព័នធចុេះបញ្ជ ីដធីលីខបបទាំង្នីប។20 ខតយ ខណាកតី គង្រ្ខង្នេះពុាំ្ន
លទធភាពអនុវតតង្ៅបានង្ដ្ឋយង្ជាគជ័យនូវង្ោលង្ៅកនុខការចុេះបញ្ជ ី និខការរកាគល់បញ្ជ ី ខដលែលួនបានកាំណត់ាាំខ
ពីដាំបូខ។21 ពលរដឋខដលរស់ង្ៅង្លីដីធលី្ នទាំនាស់ជាង្រចីនមិនទទួលបានរបព័នធចុេះបញ្ជ ីដីធលីខបបទាំង្នីបង្នេះង្ទ រមួ
ទាំខរបជាពលរដឋខដលកាំពុខរស់ង្ៅតាំបន់បឹខកក់ង្នាេះផខ។ ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០១១ រដ្ឋឋ ភិបាលបានបញ្ឈប់របព័នធចុេះបញ្ជ ី
ដីធលីខបបទាំង្នីបង្នេះមុនកាលកាំណត់ បនាទ ប់ពីធនាោរពិភពង្ោកបានពយួរមូលនិធិរបស់ែលួនបនាទ ប់ពី្ នបណតឹ ខ 
របស់របជាពលរដឋង្ៅតាំបន់បខឹកក់។ ពាកយបណតឹ ខង្នាេះបានង្លីកង្ ខីថា រគួសារជាង្រចនីឥ ូវង្នេះកាំពុខខតរបឈម
នឹខការបង្ណត ញង្ចញ ង្ដ្ឋយសារថា របជាពលរដឋទាំខង្នាេះរតូវបានបដិង្សធទទលួបានការចុេះបញ្ជ ីដីធលីខបបទាំង្នីប 
ង្េយីកមមវធិីចុេះបញ្ជ ីដីធលីង្នាេះែកខានពុាំបានអនុវតតាមង្ោលនង្យបាយការពាររបស់ធនាោរពិភពង្ោកង្ យី។ 

ង្ៅចុខខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១២ និសសតិសម័រគចិតតជាខ១.០០០នាក់ រតូវបានបញ្ជូ នង្ៅាមបណាត ង្ែតតមួយ
ចាំនួនង្ៅកនុខរបង្ទសកមពុជា និខបានចាប់ង្ផតីមអនុវតតយុទធនាការផតល់ប័ណណដីធលីថមីរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ ង្យខាមរ-
ដ្ឋឋ ភិបាល គិតចាប់ពនីថងទី២០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៣ ប័ណណកមមសិទធិដីធលីចាំនួន ៣៨០.០០០ រតូវបានខចកជូនដល់
របជាពលរដឋ។ ខតយ ខណាកតី ខបបបទអនុវតតយុទធនាការថមីង្នាេះ រេូតមកទល់នខឹង្ពលង្នេះ ្នការង្លីកង្ ខីនូវ
ការរពួយបារមភជាខាល ាំខ។  ង្ដ្ឋយរោន់ខតង្ធវីការបណតុ េះបណាត លកនុខរយៈង្ពលពីរនថង ជាមួយនឹខកខវេះសិទធិសង្រមច 
រពមទាំខកខវេះបទពិង្សាធន៍ផខង្នាេះ និសសតិសម័រគចិតតទាំខង្នេះពុាំអាចបាំង្ពញការង្ហររបស់ែលួនរបកបង្ដ្ឋយរបសិទធ-
ភាពង្នាេះង្ទ។ របជាពលរដឋជាង្រចីនរគួសារបានរាយការណ៍ថា ពួកោត់កាំពុខខតរបឈមនឹខបញ្ហា សាំខាន់ៗ មយួ
ចាំនួន ដូចជាពុាំទទលួបានឯកសារប័ណណកមមសិទធិដីធលី អាជាញ ធរដកេូតយកប័ណណដីធលី រឯីរបជាពលរដឋដនទែលេះង្ទៀត 
បានបាត់បខ់ដីធលកីនុខអាំ ុខង្ពលដាំង្ណីរការវាស់ខវខង្នាេះខតមតខ។ ជាខង្នេះង្ទៀត យុទធនាការង្នាេះមិនបានវាស់ខវខនូវ
តាំបន់ដីខដល្នទាំនាស់ និខដីសមូេភាពរបស់ជនជាតងិ្ដីមភាគតចិង្នាេះង្ទ ជាពិង្សស ដីរបស់ពលរដឋខដលង្ហយ
របឈមនឹខការបង្ណត ញង្ចញ។ 

                                                           
19

 អខគការង្សបៀខអាហារ និខកសិកមមរបសអ់ខគការសេរបជាជាតិ „ការរគបរ់គខដីធលី ង្ៅង្រកាយពីជង្ ល្ េះដីធលីង្ៅកមពុជា‟ (ឆ្ន ាំ២០១៤) េវចិ 
អាចរកបានាម៖ <http://bit.ly/1gD1Krv>។ 
20ធនាោរពិភពង្ោក  គង្រ្ខង្រៀបចាំ និខរគបរ់គខដីធលី អាចរកបានាម៖www.worldbank.org/projects/P070875/land-management-

administration-project?lang=en 
21ធនាោរពិភពង្ោក „ ង្សចកតីខថលខការណ៍ពីធានាោរពិភពង្ោក សតពីីការបញ្ចប់ង្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាង្លីគង្រ្ខរគប់រគខ និខង្រៀបចាំ
ដីធលី‟ (នថងទី០៦ ខែកញ្ហដ  ឆ្ន ាំ២០០៩) អាចរកបានាម៖http://go.worldbank.org/TFCTB1QZK0 

file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.worldbank.org/projects/P070875/land-management-administration-project%3flang=en
file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.worldbank.org/projects/P070875/land-management-administration-project%3flang=en
http://go.worldbank.org/TFCTB1QZK0
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ការង្លីកង្ ខីពីភាពពុាំ្នរបសិទធភាពននយុទធនាការផតល់ប័ណណកមមសិទធិដីធលីង្នេះគឺជាករណីឧទេរណ៍មួយ 
បានរាយការណ៍ង្ៅង្លីបណាត ញព័ត៌្ន សតីពីករណីង្ៅភូមិមួយកនុខង្ែតតបាត់ដាំបខ ង្ៅង្ពលខដលអនកភូមិទទួល
បានលិែិតមួយចាប់ង្ចញង្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល និខរតូវបានចុេះេតថង្លខាង្ដ្ឋយង្ោកនាយករដឋមន្តនតី េ ុន ខសន 
ង្ដ្ឋយផតល់ទាំេាំដីចាំនួន៥៥៨ េកិា ដល់របជាពលរដឋចាំននួ៤១៥រគសួារ។ ង្បីង្ទេះជា្នលិែិតង្ចញង្ដ្ឋយរាជរ-
ដ្ឋឋ ភិបាលង្នេះកតី និសសតិសម័រគចិតតរតូវបានចាត់ឲ្យវាស់ខវខដីង្នាេះាមបញ្ហជ របស់អាជាញ ធរមូលដ្ឋឋ ន ង្ដ្ឋយជាំទស់នឹខ
លិែិតរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលង្នាេះ។ ជាលទធផល រកុមនិសសតិសម័រគចិតតទាំខង្នាេះ រតូវបានខណនាាំមនិឲ្យង្អីង្ពី នឹខលិែិត
របស់រដ្ឋឋ ភិបាល ង្េយីពួកង្គបានវាស់ខវខទាំេាំដីតិចជាខ៥០០េកិា ង្ដ្ឋយទុកទាំេាំនផទដីង្សមីោន ង្នេះង្ៅរបគល់ឲ្យ
រកុមេ ុនអាជីវកមម។22 

យុទធនាការផតល់ប័ណណកមមសិទធិដីធលីមនិបានសង្រមចជាដុាំកាំភួន ង្ដ្ឋយសារខតភាពសមុរគសាម ញននដាំង្ណីរការចុេះ
បញ្ជ ី ជាពិង្សស ការចុេះបញ្ជ ីដីធលីសរ្ប់របជាពលរដឋជនជាតងិ្ដីមភាគតិច។ ចាប់ភូមបិាលឆ្ន ាំ២០០១ ខចខយ ខ
ចាស់ថា សទិធរិបស់របជាពលរដឋជនជាតងិ្ដីមភាគតចិង្លកីមមសិទធិសមូេភាពរតូវបានបង្ខកីតង្ ខី និខរតូវបាន
ទទួលសាគ ល់។23 ប ុខនត ការខចកប័ណណដីធលសីមូេភាព ្នលកេណៈមិនសមង្េតុផលទល់ខតង្សាេះ ង្ដ្ឋយសារថា
្នសេគមន៍ចាំនួនខត៥ប ុង្ណាណ េះ កនុខចាំង្ណាមសេគមន៍ចាំនួន១១៤24 បានដ្ឋក់ពាកយង្សនសុីាំប័ណណកមមសិទធដិីធលី 
ង្ដ្ឋយបាំង្ពញាមខបបបទសពវរគប់។25 ដាំង្ណីរការចុេះបញ្ជ ីននប័ណណដីធលីខបបសមូេភាព ្នការអូសបនាល យង្ពល
និខ្នលកេណៈសមុរគសាម ញជាទីបាំផុត។ ាមការអនុវតត្ ន ១១ ដាំណាក់កាល ខដលតរមូវឲ្យសេគមន៍ចុេះង្ ម្ េះ
ែលួនឯខជាមុនសិន ង្េយីបនាទ ប់មកង្ទីបអាចដ្ឋក់ពាកយង្សនីសុាំប័ណណកមមសិទធដិីធលីបាន ង្េយីដាំង្ណីរការង្នេះជាប់ពាក់
ព័នធជាមួយរកសខួរដ្ឋឋ ភិបាលចាំនួន៣។ ដូចង្នេះ របជាពលរដឋជនជាតងិ្ដីមភាគតិច បានរបឈមនឹខការចាប់យកដីធលី 
ការទន្តនាទ នង្លដីីធលរីបស់ដូនារបស់ពួកោត់ និខបានគាំរាមនឹខការបាត់បខ់ទាំង្នៀមទ ល្ ប់ និខវបបធម៌របស់ែលួន។ ការ
រ ាំង្ោភបាំពានង្លសីិទធរិបស់ជនជាតិង្ដីមភាគតចិ បានង្កីតង្ ខីង្ៅកនុខង្ែតតមណឌ លគីរ ី ជាកខនលខខដលរាជរដ្ឋឋ ភិបា
លបានរបគល់នផទដីទាំេាំរបខេល ១០.០០០េកិា កនុខរូបភាពសមបទនដីង្សដឋកចិចង្ៅឲ្យរកុមេ ុន សូេវនី ង្ែសុី
ឌី សរ្ប់ដ្ឋាំង្ៅស ូ ចាប់ាាំខពីឆ្ន ាំ២០០៨។ របជាពលរដឋសេគមន៍ ជនជាតិង្ដីមភាគតិច ភនខចាំនួន៨៥០រគួសារ 
ខដលកាន់កាប់ង្លដីីង្នាេះ បានរខផលប េះពាល់ង្ដ្ឋយសារសមបទនង្នេះ។ អនកភូមិបានរាយការណ៍ថា ពួកោត់បាន
ទទួលរខផលប េះពាល់ទាំខផលូវកាយ ក៏ដូចជាខផនកសាម រតី គងឺ្ដ្ឋយសារមកពីការង្ធវីឲ្យប េះពាល់ង្លីដនីរព និខដីបញ្ចុ េះ
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 នម  ទិតយថារា  “ជង្ ល្ េះដីធលីបខខវរង្ៅតុោការវញិ” កាខសត ភនាំង្ពញប ុសតិ៍ នថងទី២០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១២ អាចរកបានាម៖
www.phnompenhpost.com/index.php/2012112059821/National-news/land-dispute-back-in-court.html។ 
23

 ចាបភូ់មិបាលឆ្ន ាំ២០០១ ្រា ២៣ និខ្រា ២៨។  
24

 ន្តេវខ ់េ វូង្  ីម ូង្លី និខ ហាគ នង់្ធី េាលង់្ឌីេវ “ង្ោលនង្យបាយចាស ់សកមមភាពថមី៖ ការផតួចង្ផតីមខផនកនង្យបាយដគ៏រួឲ្យភាញ កង់្ផាីលមួយ
កនុខការទទលួសាគ លសិ់ទធិមនុសសង្ៅកនុខកាំខណទរមខដី់ធលីកមពុជា” សននិសិទធរបចាាំឆ្ន ាំរបសធ់ានាោរពិភពង្ោកសតីពីដីធលី និខភាពរកីរកឆ្ន
ម២០១៣ នថងទី១១ដលន់ថងទី០៨ ខែង្មសា ឆ្ន ាំ២០១៣។ 
25

 ការយិលយ័ឧតតមរកុមរបឹកាសិទធិរបស ់អ.ស.ប “សេគមន៍ជនជាតិង្ដីមភាគតិចទទលួបណ័ណដីធលីង្ៅ ុាំ”) (នថងទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០១)  
អាចរកបានាម៖http://bit.ly/Hxp24M ។ 

file:///C:/Users/Sovana/AppData/Local/Temp/www.phnompenhpost.com/index.php/2012112059821/National-news/land-dispute-back-in-court.html
http://bit.ly/Hxp24M
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សពដូនារបស់ពួកោត់។26 ផលប េះពាល់ដ៏ធងន់ធងរង្នេះបានង្កីតង្ ខីរចួមកង្េយីង្ទេះបបីានរ ាំង្ោភបាំពានង្លីចាប់
ភូមិបាលក៏ង្ដ្ឋយ។  

 
 

ការគាំរាមកាំខេខ នខិការបាំភតិបាំភ័យពសីាំណាក់រដ្ឋឋ ភបិាល នខិបុគគលកិរកមុេ ុន  
 

ជាញឹកញាប់ រដ្ឋឋ ភិបាលង្របវីធិីសាន្តសតបាំភិតបាំភ័យ  និខង្របីអាំង្ពេីខិាខាខរាខកាយង្លរីបជាពលរដឋែលួនឯខ 
ង្ដីមបបីង្ណត ញរបជាពលរដឋទាំខង្នាេះង្ចញពដីធីលី ជាជាខផតល់នូវនីតិវធិីមួយរបកបង្ដ្ឋយរបសិទធភាព និខត ល្ ភាព 
ជាការង្ឆលីយតបនឹខការតវា ជាំទស់របស់ពលរដឋខដលសុាំឲ្យ្នដាំង្ណាេះរសាយង្ដ្ឋយយុតតិធម៌។ ង្ៅមុនការបង្ណត ញ
ង្ចញ ជាង្រឿយៗ រកមុេ ុនង្របីមន្តនតសីនតិសុែ ឬកខកាំោាំខសនតិសុែរដឋ ង្ដីមបកីារពារសមបទនដរីបស់រកុមេ ុន ខដល
ជាង្រឿយៗ្នដល់ការបាំផិតបាំភ័យ ការយយងី្ៅង្លីសេគមន៍មូលដ្ឋឋ ន។  ង្នេះជាករណីធមមាង្ៅង្េយី ចាំង្ពាេះ
ការបង្ណត ញរបជាពលរដឋង្ចញពីដីធល ីង្ដ្ឋយក ល្ ាំខេខិាេួសង្េតុពីសាំណាក់អាជាញ ធរ។  

ករណីដ៏លបរីនទឺកនុខការង្របីក ល្ ាំខេួសង្េតុង្ដីមបបីង្ណត ញរបជាពលរដឋង្ចញពលីាំង្ៅដ្ឋឋ នគកឺរណី ង្ៅបុរកី-ី
ោ។ កាលពីដាំបូខង្ យី បុរកីីោ្ននផទដីទាំេាំ ១៤.១២ េកិា ្នទីាាំខង្ៅចាំកណាត លរាជធានីភនាំង្ពញ ខដល
្នរបជាពលរដឋចាំនួន១.៧៧៦រគួសារាាំខទលីាំង្ៅ។ ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០០៣ រដ្ឋឋ ភិបាលបានរបគល់សមបទនដីសខគម
្នទាំេាំ៤.៦េកិា ង្ៅបុរកីីោឲ្យង្ៅរកុមេ ុន ផ្អនអីុមិុច។ ង្រកាមកិចចរពមង្រពៀខមួយ រកុមេ ុនផ្អនអុមុីិច បាន
សនាសាខសខ់អាោរចាំននួដប់ង្លនីផទដីទាំេាំពីរេកិាង្អាយអនកភូមបុិរកីីោ និខជាការផ្អល ស់បតូរ ង្ដីមបទីទួលបាន
សិទធអិភិវឌឍង្លទីាំេាំនផទដីខដលង្ៅសល់ចាំនួន ២.៣ េកិា។  បនាទ ប់ពីបានសាខសខ់បានខតរតឹមអាោរចាំនួន៨ កនុខ
ចាំង្ណាមអាោរចាំននួ១០សរ្ប់អនកភូម ិ រកុមេ ុន ផ្អនអីុមិុច បានង្សនីសុាំដីពីរដ្ឋឋ ភិបាលនូវដីខដលរតូវសាខសខ់អា-
ោចាំនួន២ ង្ទៀតសរ្ប់អនកភូមិង្នាេះ ទុកជារបស់រកមុេ ុនង្ៅវញិ ង្ដ្ឋយអេះអាខថាែវេះថវកិា ង្េយីបានទុកឲ្យ
របជាពលរដឋចង្នាល េះពី៣០០ ង្ៅ៤០០រគសួារោម នលាំង្ៅដ្ឋឋ នអចិនន្តនតយ ៍។27 ង្ៅនថងទ០ី៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ ្ន
របជាពលរដឋចាំននួ ៣០០រគសួារបានបនតរស់ង្ៅកនុខបុរកីីោ រតូវបានអាជាញ ធរបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយេខិាពីលាំង្ៅ
ដ្ឋឋ នរបស់ែលួន។ កមមករសាំណខ់បានបាំផលិចបាំផ្អល ញលាំង្ៅដ្ឋឋ នរបស់ពួកោត់ អមង្ដ្ឋយក ល្ ាំខសនតសុិែបានង្របីរោប់ជ័រ 
និខឧសម័នបខាូរទឹកខភនករបឆ្ាំខអនកភូម។ិ ្នមនុសសជាខ៦៤នាក់ បានរខរបួស ង្េយីមនុសសចាំនួន៨នាក់រតូវបាន
អាជាញ ធរចាប់ែលួនកនុខអាំ ុខការបង្ណត ញង្ចញង្នាេះ។28 

ជាខង្នេះង្ទៀត សកមមជនដីធលីខដលពាយមជាំទស់នឹខការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ នខិការពារសិទធិរបស់
ែលួន ជានិចចកាលរតូវបានយយ ី និខដ្ឋក់ពនធនាោរង្ដ្ឋយពុាំ្នមូលដ្ឋឋ នចាប់រតឹមរតូវ។ របាយការណ៍នាង្ពលថមីៗ
ង្នេះ អេះអាខង្ដ្ឋយសាំង្ៅង្លីការង្របីរបាស់ក ល្ ាំខខដលបខកឲ្យ្នង្រោេះថាន ក់ដល់អាយុជីវតិង្លសីកមមជនទាំខង្នាេះ 
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 េវដី “ផលប េះពាលន់នចាំការង្ៅស ូរបសរ់កុមេ ុន សូេវនី ង្ែសីុឌី ង្លីដីធលីសេគមន៍ជនជាតិង្ដីមភាគតិច ង្ៅប ូរសា ង្ែតតមណឌ លគីរ ី
(របាយការណ៍) (ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១១) អាចរកបានាម៖ http://bit.ly/1jNbQJA។ 
27

 ម.ស.ម.ក “របង្ទសកមពុជា៖ ដីធលីសថិតង្ៅកនុខទាំនាស ់ទិដឋភាពទូង្ៅននសាថ នភាពដីធលី” (របាយការណ៍) (ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) អាចរកបាន
ាម៖ <http://bit.ly/1jNbQJA>។ 
28

 របាយការណ៍របសអ់ខគការង្លីកខលខង្ទសអនតរជាតិឆ្ន ាំ២០១៣ “សាថ នភាពសិទធិមនុសសង្ៅទូទាំខពិភពង្ោក” សនទសនសន៖៍ ផូល ១០/
០០១/២០១៣ អាចរកបានាម៖ <http://bit.ly/1j1p4x8>។ 

http://bit.ly/1jNbQJA
http://bit.ly/1j1p4x8
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ង្ៅឆ្ន ាំ២០១២ គឺជាឆ្ន ាំខដលរបមូលបានករណីអាំង្ពីេខិាង្រចីនជាខង្គបាំផុត។29 ពាក់ព័នធង្ៅនឹខករណីង្ៅបុរកីីោ 
កាលពីខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៣ នគរបាលបានង្របីដាំបខ ង្េយីបានវាយអនកតវា  ខដលង្សនសុីាំឲ្យអភិបាលរាជធានីភនាំង្ពញ
ង្ោក បា  សុជាតិវខស ង្ោរពាមការសនារបស់ង្ោកកនុខការង្ដ្ឋេះរសាយទាំនាស់ដីធលរីបស់របជាពលរដឋបុរកីីោ។ 
ការង្របីក ល្ ាំខង្លសីលុបង្ដ្ឋយេខិាពីសាំណាក់អាជាញ ធរបាននាាំឲ្យន្តសតីយ ខង្ហាចណាស់បីនាក់សនលប់។30 ការប-
ន្តង្ហក បង្លសីកមមជនសិទធិដីធលី គរឺតូវបានបង្ហា ញផខខដរាមរយៈករណីរបស់អនករសី ង្យ ម បុបាផ  ជាសកមមជនបឹខកក់
ង្លចង្ធាល មួយរបូខដលបានជាប់ពនធនាោររយៈង្ពល៤៤៤នថងពីបទង្លមីសខដលអនករសីមិនបានរបរពឹតត។ កខវេះមូល-
ដ្ឋឋ នចាប់ង្ដីមប ី ង្ចាទរបកាន់ង្លីអនករសី បុបាផ  បាននាាំឲ្យ្នជាំង្នឿជាទូង្ៅថា ករណីរបឆ្ាំខនឹខរូបអនករសី គឺរតូវ
បានង្គរបឌិតង្ ខីកនុខង្ចតនាង្ដីមបបីាំបិទសាំង្ ខតវា របស់អនករសី។31 ជាចុខង្រកាយ អនករសី បុបាផ  រតូវបានង្ដ្ឋេះ-
ខលខឲ្យង្ៅង្រៅ ុាំកាលពីនថងទី២២ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

នទិណឌ ភាព នខិកខវេះយនតការង្ដ្ឋេះរសាយជង្ ល្ េះ 

 ្នយនតការង្ដ្ឋេះរសាយជង្ ល្ េះដីធលីចាំនួនរបាាំខដលកាំពុខអនុវតតង្ៅកមពុជា រមួ្ន៖ ាមរយៈរកុមរបកឹា ុាំ
សង្ហក ត់ គណៈកមមការរដឋបាល គណៈកមមការសុរងិ្យដី អាជាញ ធរជាតិទទួលបនទុកង្ដ្ឋេះរសាយជង្ ល្ េះដីធលី និខ តុោ-
ការ។ ប ុខនត ាមការកត់ស គ្ ល់របស់អនករាយការពិង្សស គឺ ង្ោក សូរយិ ស ូង្ប ឌ ីថា “ការង្របីង្ពលង្វោ បនទុ កកា-
រង្ហរដឋបាល និខនីតិវធីិ តនមលរបាក់ពាក់ព័នធង្ៅនឹខការបញ្ជូ នពាកយបណតឹ ខ… រពមទាំខកខវេះទាំនុកចិតតកនុ ខរបព័នធង្នេះ 
នាាំឲ្យយនតការទាំខង្នេះកាំពុខខតរតូវបានង្គង្របីរបាស់ពុាំសីុសង្ហវ ក់ោន ”។32កខវេះយនតការង្ដ្ឋេះរសាយទាំនាស់របកបង្ដ្ឋយ
របសិទធភាព និខឯករាជយ កខវេះការទទលួបានដាំង្ណាេះរសាយ បានបខកឲ្យសាថ នការណ៍កាន់ខតយ ប់យុនឺាមរយៈន-ិ
ទណឌ ភាព និខកខវេះឯករាជយភាពរបស់សាថ ប័នតុោការ។ រពឹតតិការណ៍ននអាំង្ពេីខិា ការជាំរតិ និខការរ ាំង្ោភង្លសីិទធិ
ដីធលីរបស់របជាពលរដឋពីសាំណាក់អាជាញ ធរ គឺករមនឹខរតូវបានង្សុីបអង្ខកត។ 

 របជាពលរដឋង្ៅទីជនបទពិតជាង្ហយរខង្រោេះខាល ាំខណាស់ ង្ៅង្ពលបានរបឈមមុែនខឹបញ្ហា   ដីធលជីាមួយ
នឹខអនកខដលអាចរចួង្ទសបានទាំខរសុខង្នាេះ។ ករណីរបស់អនករសី េ ុយ នម  ង្ៅភូមបុិសស ង្ែតតឧតតរ្នជ័យ គឺជា
ឧទរេណ៍រសាប់។ ង្ៅកនុខខែតុោ ឆ្ន ាំ២០០៩ អនករស ីេ ុយ នម  និខរគួសាររបស់អនករសីជាមួយនិខរគួសារចាំនួន
១១៨ ដនទង្ទៀតង្ៅកនុខភូមិ រតូវបានអាជាញ ធរបង្ណត ញង្ចញពីដីធលីង្ដ្ឋយបខេាំ ខដលជាខផនកននសមបទនដីង្សដឋកិចច
រតូវបានរបគល់ង្ៅឲ្យរកុមេ ុន សករអខគរ។  លាំង្ៅដ្ឋឋ នរបស់អនកភូមិរតូវបានដុតង្ចាល ង្េយីង្ភាគៈ និខដកីសិដ្ឋឋ ន
រតូវបានបាំផលិចបាំផ្អល ញ។ ង្បីង្ទេះជា្នការសនាថា អនករសនីឹខទទលួបានបលខ់ដដីនទង្នាេះកតី រេូតមកទល់ង្ពលង្នេះ 
                                                           
29

 លីកាដូ “សិទធិមនុសសង្ៅឆ្ន ាំ២០១២៖ ឆ្ន ាំរតួតពិនិតយ” (ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣) អាចរកបានាម៖ <http://bit.ly/1j3iWV6>។  
30 ុត សុភរ័កចរយិ “នគរបាលវាយដាំង្លីសកមមជនបុរកីីោខដលបិទផលូវ” កាខសត ភនាំង្ពញប ុសតិ៍ នថងទី១៨ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៣ អាចរកបាន
ាម៖ <http://bit.ly/1cnp38p>។   
31

 ម.ស.ម.ក “ការវភិាគផលូវចាបង់្លីករណីង្ចាទរបកាន ់និខកាតង់្ទសសកមមជនការពារសិទធិដីធលី អនករសី ង្យ ម បុបាផ  (សាំណុាំ រពេមទណឌ ង្លែ 
១៥៦០) (ការវភិាគផលូវចាប)់ (នថងទី០២ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៣) អាចរកបានាម៖ <http://bit.ly/OYKKma>។  
32

 ង្ោករបាសាទ សូរយិ ស ូង្បឌី “របាយការណ៍របសអ់នករាយការណ៍ពិង្សសសតីពីសាថ នភាពសិទធិមនុសសង្ៅកមពុជា បខនថម៖ ការវភិាគខផនក
សិទធិមនុសស និខសមបទនដីដនទង្ទៀតង្ៅកនុខរបង្ទសកមពុជា ក/គ.ស.ម/២១/៦៣/បខនថម.១/ដាំង្ណាេះរសាយ.១ (នថងទី១០ ខែតុោ ឆ្ន ាំ
២០១២) អាចរកបានាម៖ <http://bit.ly/17FL8bq>។   

http://bit.ly/1j3iWV6
http://bit.ly/1cnp38p
http://bit.ly/OYKKma
http://bit.ly/17FL8bq
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អនករសីមិនទទួលបានដីធលី ឬសាំណខណាមួយង្នាេះង្ យី ខដលង្ធវឲី្យអនករសី និខកូនៗោម នលាំង្ៅដ្ឋឋ ន ង្េយីបាន
ធាល ក់ែលួនរកីរក។ ង្ៅង្ពលខដល អនករសី េ ុយ នម  ្ននផទង្ពាេះរបាាំខែ អនករសីបានពាយមបតឹខតវា ង្ៅកាន់អាជាញ ធរ
នានាង្ៅកនុខរាជធានីភនាំង្ពញ ង្េយីអនករសី រតូវបានង្ចាទរបកាន់ពីបទរ ាំង្ោភបាំពានង្លីចាប់នរពង្ឈ ី ង្េយីអនករសី
បានជាប់ពនធនាោរ។ អនករសបីានសរ្លកូនកនុខពនធនាោរ។ ជាំនួសពីការទទួលបានការជាំនុាំជរមេះង្ដ្ឋយយុតតិធម៌ 
បនាទ ប់ពសីថិតង្ៅកនុខការ ុាំែលួនរយៈង្ពល៨ខែ តុោការបានរបាប់អនករសី នម  ថា អនករសីនខឹរតូវង្ដ្ឋេះខលខវញិង្បីសិន
ជាអនករសបីានចុេះេតថង្លខារពមង្រពៀខដកពាកយបណតឹ ខទាំខអស់ពាក់ព័នធនឹខដីធលី ង្ៅភូមិបុសស ង្េយីរពមទទួលដី
ថមីជាំនួស។33 

ង្សចកតសីននដិ្ឋា ន និខអនុសាសន ៍

សាថ នភាពរ ាំង្ោភសទិធិដីធលធីងន់ធងរង្ៅកមពុជា បានង្កីតង្ ខីង្ដ្ឋយសារកាត ង្ផសខៗ ជាង្រចីន រមួទាំខ របវតតិដ៏
សមុគសាម ញរបស់កមពុជាង្នាេះផខ។ ខតយ ខណាកតី ង្ៅទីបាំផុតការទទលួែុសរតូវននការង្កីនង្ ខីនូវទាំនាស់ដធីលងី្ៅទូ-
ទាំខរបង្ទសង្នេះ គឺជាបនទុករបស់ រដ្ឋឋ ភិបាល។ រដ្ឋឋ ភបិាលអនុវតតកនុខលកេណៈមយួែវេះត ល្ ភាព ង្ដ្ឋយរ ាំង្ោភចាប់ 
និខង្របអីាំង្ពីេខិាង្លីរបជាពលរដឋែលួនឯខជាមួយនខឹនិទណឌ ភាពទាំខរសុខ ខដលរបការង្នេះ បានង្ធវីឲ្យប េះពាល់ខាល ាំខ
បាំផុតង្ៅង្លរីបជាពលរដឋរកីរក និខរបជាពលរដឋខដលង្ហយទទួលរខង្រោេះង្ៅកមពុជា។  

រដ្ឋឋ ភិបាលរតូវធានាថា ចាប់ខដល្នជាធរ្នរតូវខត អនុវតតយ ខរតឹមរតូវ ពីសាំណាក់អាជាញ ធររដឋ និខវ-ិ
ស័យឯកជនផខ។ ការអនុវតតង្នេះ ពិតជារតូវង្ធវីង្ ខីាមរយៈសកមមភាពបនាទ ន់ នខិទូលាំទូោយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបា-
លខដលចាាំបាច់បាំផុតកនុខការង្ធវីកាំខណទរមខ់ដីធលី ង្ដីមបឲី្យរដ្ឋឋ ភិបាលអាចបាំង្ពញកាតពវកចិចសិទធមិនុសសចាំង្ពាេះរបជា-
ពលរដឋរបស់ែលួន ង្រកាមចាប់ជាតិ និខចាប់អនតរជាតិ។  ម.ស.ម.ក សូមផតល់អនុសាសន៍ជូនង្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលដូចខាខ
ង្រកាមង្នេះ៖ 

ត ល្ ភាព ៖ រដ្ឋឋ ភិបាល និខរកសួខពាក់ព័នធ គួរខត៖ 

 ដ្ឋក់បង្ហា ញជាសាធារណៈ នខិអាចចូលង្ៅរកបាននូវព័ត៌្នទាំខោយពាក់ព័នធនឹខសមបទនដខីដល្ន
រសាប់និខសមបទនដីខដលរតូវបានលុបង្ចាល។ 

 ដ្ឋក់បង្ហា ញជាសាធារណៈនូវព័ត៌្នសតីពីការង្រៀបចាំបលខ់ ការង្ធវីចាំណាត់ថាន ក់ និខការចុេះបញ្ជ ីដសីាធារណៈ
របស់រដឋ និខដីឯកជនរបស់រដឋ ក៏ដូចជាព័ត៌្នទាំខោយពាក់ព័នធនឹខការង្ធវីអនុបបង្យគ។ 

 ដ្ឋក់បង្ហា ញជាសាធារណៈនូវបញ្ជ ីថមីននតាំបន់នានាខដលរតូវការពារ។ 
 ធានាថាការង្ធវីអនុបបង្យគដសីាធារណៈរបស់រដឋ នខិតាំបន់ង្របីរបាស់ចីរកាល របកបង្ដ្ឋយត ល្ ភាព និខ

្នលកេណៈង្បីកចាំេ។ 
 ធានាថាដសីមបទនរតូវង្ធវីង្ ខីឲ្យរសបាមនីតវិធិី ្នលកេណៈរបកួតរបខជខ និខត ល្ ភាព។  

                                                           
33

 អខគការង្លីកខលខង្ទសអនតរជាតិ “ការបង្ណត ញ និខការរបឆ្ាំខង្ៅកមពុជា៖ ន្តសតីរបាាំរូបរបាបង់្រឿខរា វរបស់ពកួង្គ” (ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១) 
អាចរកបានាម៖<http://bit.ly/1foO8xF>។    

http://bit.ly/1foO8xF
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 បនតការផ្អា កផតល់សមបទនដីង្សដឋកិចចថមី និខដ្ឋក់បង្ហា ញជាសាធារណៈនូវចាំនួនសមបទនដីង្សដឋកិចចខដល
បានអនុវតតចាប់ាាំខពនីថងទី០៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២ និខង្ធវីការង្សីង្ររីបព័នធសមបទន ជាសាធារណៈ និខ 

 អនុម័តចាប់សតពីីការទទួលបានព័ត៌្នង្ដីមបងី្ធវីឲ្យ្នត ល្ ភាព និខ្នការចូលរមួជាសាធារណៈ។ 
 

សនតសុិែននកមមសទិធ ិ- រដ្ឋឋ ភិបាល និខរកសួខពាក់ព័នធ គួរខត៖  

 ង្ដ្ឋេះរសាយនូវរាល់ទាំនាស់ដីធលជីាចមបខង្េយីង្ជៀសង្វៀខការបដិង្សធឲ្យពលរដឋទទួលបានប័ណណកមមសិទធដិី
ធលីាមរយៈកមមវធិីរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

 បញ្ឈប់ង្របនីិសសតិសម័រគចិតត និខដ្ឋក់ជាំនួសមកវញិនូវអនកខដល្នបទពិង្សាធន៍ និខ្នការបណតុ េះប-
ណាត លរតឹមរតូវ។ 

 ង្ោរពកមមសិទធរិបស់របជាពលរដឋ និខសិទធងិ្ភាគៈអនុង្ោមាមចាប់ភូមបិាល។ 
 ពង្នលឿនដាំង្ណីរការចុេះបញ្ជ ីដីធលដីល់សេគមន៍ជនជាតងិ្ដីមភាគតចិ ជាលកេណៈនីតបុិគគល រពមទាំខចុេះបញ្ជ ី   

ប័ណណដីធលសីមូេភាព ង្េយីបញ្ឈប់ការផតល់សមបទនដីរបស់ជនជាតងិ្ដីមភាគតចិ មុនង្ពលដាំង្ណីរការនន
ការចុេះបញ្ជ ីដីសមូេភាពចប់សពវរគប់។ 

 ធានាឲ្យ្នការអនុវតតាមបទបញ្ហជ ង្លែ០១ មនិង្ធវីឲ្យប េះពាល់ដល់សិទធរិបស់សេគមន៍ជនជាតិង្ដីម
ភាគតិចកនុខការទទួលបានប័ណណកមមសិទធិដីធលសីមូេភាព។ 

 ធានានូវសមបទនង្ដ្ឋយង្ធវងី្ ខីរគប់វធិានការង្ដីមបបីង្ញ្ច ៀសពីផលប េះពាល់បរសិាថ ន និខ 
 រារា ាំខសកមមភាពនានាង្ៅង្លតីាំបន់វបបធម៌ និខទាំង្នៀមទ ល្ ប់សាសនា។ 

 

ការពងិ្រោេះង្យបល់ -រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និខរកសួខពាក់ព័នធ គរួខត៖ 

 ង្រៀបចាំឲ្យ្នការពិង្រោេះង្យបល់របកបង្ដ្ឋយអតថន័យ ចាស់ោស់ នខិជាសាធារណៈជាមួយភាគពីាក់-
ព័នធ រពមទាំខជាមួយសេគមន៍ខដលបានរខផលប េះពាល់ និខង្ៅង្ពលខដលសមបទនដី និខគង្រ្ខ
អភិវឌឍបានចាប់ង្ផតមីង្ ខី។ ការពិង្រោេះង្យបល់រតូវខតង្ធវីង្ ខីកនុខដាំណាក់កាលមុនដាំបូខបាំផុត និខ ង្ធវី 
ង្សចកតសីង្រមចចតិតឲ្យបានលាតិលាន់ ង្េយីនិខ, 

 វាយតនមលពីផលប េះពាល់ខផនកសខគម និខបរសិាថ នននគង្រ្ខអភិវឌឍ្នរទខ់រទយធាំ អនុង្ោមាមបទដ្ឋឋ ន
អនតរជាតិ មុនង្ពលផតល់សមបទនដី និខកនុខដាំណាក់កាលពិង្រោេះង្យបល់ជាមយួសេគមន៍រខផលប េះពា-
ល់។ 

ការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយបខេាំ -រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និខរកសួខពាក់ព័នធ គួរខត៖ 

 ធានាថាការបង្ណត ញង្ចញង្ធវងី្ ខីខតកនុខមង្ធាបាយចុខង្រកាយប ុង្ណាណ េះ។ 
 អនុវតតបនតការផ្អា កជាបង្ណាត េះអាសននង្លកីារបង្ណត ញង្ចញ រេូតដាំង្ណីរការននការផតល់ប័ណណកមមសិទធបិាន

ចប់សពវរគប់។ 
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 ធានាថាទីកខនលខបតូរង្ៅាាំខលាំង្ៅដ្ឋឋ នថមីទាំខអស់ង្នាេះ ្នង្សវាមូលដ្ឋឋ ន រមួទាំខ ការទទលួបានង្ភលីខ ទឹក
អនាម័យ ង្សវាអប់រ ាំសាធារណៈ សុែភាព និខង្សវាសនតសុិែ។ 

 ធានាឲ្យ្នជាំនួយខផនកថវកិា លាំង្ៅដ្ឋឋ នសមរមយ  និខសាំណខរតមឹរតូវជូនដល់សេគមន៍ខដលបានទទួល
រខផលប េះពាល់។ 

 ធានាថារបជាពលរដឋបង្ណត ញង្ចញខដលាាំខទីលាំង្ៅថមីង្នាេះរតូវបានង្គផតល់ប័ណណដធីលីង្ដីមបធីានាថាពួកោត់
នឹខមិនរតូវបានទទួលការគាំរាមបង្ណត ញង្ចញជាថមីង្ទៀត នខិ 

  ធានាថារកុមេ ុនសមបទនមនិង្របីក ល្ ាំខរបដ្ឋប់អាវធុរបស់រដឋង្ដីមបកីារពាររកុមេ ុន។ 
 

ការទទលួបានដាំង្ណាេះរសាយរបកបង្ដ្ឋយរបសទិធភាព- រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និខរកសួខពាក់ព័នធ គួរខត៖ 

 ពរខឹខយនតការង្ដ្ឋេះរសាយទាំនាស់ខដល្នរសាប់។ 
 ង្សុីបអង្ខកត ង្េយីរបសិនង្បចីាាំបាច់ គួរខតផតនាទ ង្ទសតួអខគឯកជនខដលទទលួែុសរតូវចាំង្ពាេះការចាប់យក

ដីធលី ការបង្ណត ញង្ចញង្ដ្ឋយែុសចាប់ និខការមិនអនុវតតាមចាប់។ 
 កខក ល្ ាំខរបដ្ឋប់អាវុធរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរតូវខតរបកាន់ខាជ ប់ទទួលែុសរតូវចាំង្ពាេះការង្របីក ល្ ាំខេួសង្េតុ

របឆ្ាំខនឹខរបជាពលរដឋ និខ, 
 ង្ធវីការង្ហរង្ដីមបធីានានូវឯករាជយភាពរបស់តុោការង្ដីមបកីរមិតឥទធិពលខផនកនង្យបាយ។ 

 

សទិធងិ្សរភីាពខាខការបង្ញ្ចញមត ិជបួរបជុាំ នខិបង្ខកតីស្គម - រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និខសាថ ប័នពាក់ព័នធ គួរខត៖  

 ជួយសរមលួការង្ហររបស់អខគការសខគមសុីវលិកនុខការង្សុីបអង្ខកតករណីរ ាំង្ោភបាំពានដីធល ី និខករណីបង្ណត -
ញរបជាពលរដឋង្ចញពីដីធល។ី 

 បញ្ឈប់នូវរាល់ការយយខីផនកនង្យបាយ និខាមផលូវតុោការ រពមទាំខអាំង្ពីេខិារបឆ្ាំខង្ៅង្លីអនកតវា 
ង្ដ្ឋយសនតិវធិ ីនិខ, 

 ង្ដ្ឋេះខលខតាំណាខសេគមន៍ និខអនកោាំរទសិទធដិីធលី ខដលរតូវបានអាជាញ ធរ ុាំែលួន ឬដ្ឋក់ពនធនាោរបចចុបបនន
ង្នេះទាំខអស់ជាបនាទ ន់ ង្ដីមបឲី្យអនកទាំខង្នាេះអាចអនុវតតសិទធងិ្សរភីាពខាខការបង្ញ្ចញមតិ និខង្សរភីាព
ខាខការជួបរបជុាំរបស់ែលួនបាន។ 

 

សរ្ប់ព័ត៌្នបខនថម សូមទក់ទខ ង្ោក  វណណ សូផ្អត មន្តនតសីរមបសរមលួគង្រ្ខកាំខណទរមខ់ដធីលរីបស់ 
ម.ស.ម.ក ាមរយៈទូរសពទ៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៩៤១ ២០៦ ឬអុខីម ល៖ vann.sophath 

@cchrcambodia.org  ឬង្ោករស ីអុលីសី ធោីត ាមរយៈទូរសពទ៖ +៨៥៥(០) ៧៧៧០ ៩៧២៣ ឬ
អុខីម ល៖ elise.tillet@cchrcambodia.org។ 
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