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េសចក្ដីែថ្លងអំណរគុណ

ន ៃដៃននិេកខបបទេនះ  គឺ ចមនរូប ងេឡងីេ យ រមនករចូលរមួេ្រជមែ្រជងពីេ ក
្រ ្ដ ចរយបណ្ឌិ ត ឥស រជននេយបយ  និង  មិត្ដភក្ដិ  ែដលបនជួយែណនតំ្រមងទិ់ស និង  ផ្ដល់

ឯក រស្រមប់កិចចសិក ្រ វ្រជវេនះ។ កររមួចំែណកទងំែផនកគំនិត ម រតី ថិវក និង បេចចកេទស
ពីអស់េ ក េ ក្រសី  ទងំេនះពិតជវភិគទនដៃ៏ថ្លថ្ល ស្រមបជួ់យឱយករ្រ វ្រជវ និង  ករេរៀបចំ
ន ៃដ្រប្រពឹត្ដេទទទួលបនលទធផលល្អ។ 

ខញុ ំបទសូមែថ្លងអំណរគុណដ្៏រជលេ្រជចំេពះ ៖
ឯកឧត្ដម ប៊និ ឈនិ ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី ្របធន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ែដលបន 

អនុញញ តឱយេធ្វីកមមសិក ្រ វ្រជវេន ជញ ធរេនះកនុងរយៈេពល១២ែខ  ចប់ពី  ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ 
ដល់ ែខេម  ឆន ២ំ០១០។

ឯកឧត្ដម  អឹុម  ឈុនលមឹ េទសរដ្ឋម្រន្ដី  រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងេរៀបចំែដនដី   នគរូបនីយកមម និង 
សំណង់  និងជ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ ែដលបនផ្ដល់ភពងយ្រសួលឱយខញុ ំបទបន
សិក ្រ វ្រជវេនគណៈកមមករេនះ ចបពី់ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ ដល់ែខេម  ឆន ២ំ០១០។

បណ្ឌិ តសភចរយ ខ្លូត  ធី  ្របធន ជបណ្ឌិ តយសភកមពុជ និង  ថន កដឹ់កន្ំរពមទងំ 
ម្រន្ដី ជបណ្ឌិ តយសភទងំអស់ ែដលបនបំេពញករងរេដីមបសី្រមួលដល់ដំេណីរករៃនករសិក ។

គណៈកមមករ យតៃម្លរមួមន៖ បណ្ឌិ តសភចរយ ខ្លូត ធី  បណ្ឌិ ត ឃមឹ ឈុនអីុ បណ្ឌិ ត ផុន 
ប៊ុនថល ់បណ្ឌិ ត  អិម  វបុិល បណ្ឌិ ត  សុខ  ទូច បណ្ឌិ ត  សំ នរ ី ែដលបនផ្ដល់េយបលែ់ណនដំល៏្អ
ទក់ទងនឹងនិេកខបបទេនះ។

្រ ្ដ ចរយបណ្ឌិ ត  លមឹ ស៊ុយហុង ែដលជ ្រ ្ដ ចរយែណនំ និង ជ ្រ ្ដ ចរយបេ្រងៀន 
ែដលបនយកចិត្ដទុក ក់ពនយល់ែណនំ  និង  ផ្ដល់គំនិតល្ៗអ ដល់ករ្រ វ្រជវ និង  ចំ យេពល
េវ ដ៏មនតៃម្លកនុងករជួយែកលម្អ ន ៃដេនះ ជបន្ដបនទ ប់រហូតបនទទួលេជគជយ័។

េ ក Jan  Erick-Wan ្របធនអងគករ  ហ្វ៉រ ៉ូមសុីដ  សុី េគនយ ៍ ្របចេំន្របេទសកមពុជ 
ែដលបនរមួចំែណកផ្ដល់ថវកិស្រមបក់រសិក េនះទទួលបនេជគជយ័។

េ ក  បណ្ឌិ ត Robin  Biddulph ្រ ្ត ចរយ្របចេំន កលវទិយល័យ Gutenberg 
ែដលបនរមួចំែណកែកស្រមួលែផនកភ អងេ់គ្លស។

េ ក  វុឌ ី វ ្ណ ៉  ្របធនេលខធិករ ្ឋ ន  គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ  ែដលបនផ្ដល់ 
ទងំឯក រ ្រពមទងំមតិេយបល់ល្ៗអ ស្រមបក់រសិក ្រ វ្រជវេនះ។

េ ក េម៉ សុវឌ ន ្របធននយក ្ឋ នេសុីបអេងកត និង អធិករកិចច ជញ ធរជតិេ ះ្រ យ 
ទំនស់ដីធ្លី  ែដលែតងែតផ្ដល់ឯក រែដលមន រសខំន់ៗ  និង  ផ្ដល់េពលេវ ឱយខញុ ំមនឱកសជួប
ពិភក េទេលីខ្លឹម រៃន ន ៃដេនះ។
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្រស្ដចរយបេ្រងៀនមន៖  បណ្ឌិ ត  រស់  ច្រន្ដ បុ្រត   បណ្ឌិ ត  ឯក  េឆងហួត  បណ្ឌិ ត  អ៊ូ  វឌី័ 
បណ្ឌិ ត នូ ចនសុ់ភី បណ្ឌិ ត េ  សុីសុវ ្ណ  បណ្ឌិ ត យ បូរ ីបណ្ឌិ ត ្រពំ េទវ ីបណ្ឌិ ត ្រហ្វងស់័រ អីុម 
និងបណ្ឌិ ត េនត បរ ៉ុម  ែដលបនបេ្រងៀន និងផ្ដល់េយបល់ែណននំនទក់ទងនឹងនិេកខបបទេនះ។

អរគុណចំេពះ៖ េ ក Shaun Williams េ ក Robin Biddulph េ ក Wayne Gum 
េ ក  សុង  វណ្ណសុីន  េ ក  ឃួន  សុនមជ មឹ  េ ក  ក់  រុ  ំ េ ក  យនិ  ៉   អនក្រសី ងិន 

វរីៈ អនក្រសី ឃន ឌិន ៉ វ ីែដលជសហករ  ីនិង ជមិត្ដរមួករងរកលពី១០ឆន មុំន េនកនុងគេ្រមង
សិក ដីធ្លីេនកមពុជ។ ល់ករសនទនរបនជំរុញ និង  េលីកទឹកចិត្ដដល់ខញុ ំ  ឱយបននឹកគិតេទដល់
វសិយ័ដីធ្លី និង សិទធិេលីដីធ្លី។  

ខញុ ំបទកសូ៏មែថ្លងអំណរគុណចំេពះ្រកុម្រគួ ររបស់ខញុ ំ  ជពិេសស  ភរយិ សយ  សុភ 
កូន្រសី  ្រទី  ធី  និង  ្រទី  ធីន និង  អនកម្ដ យ  េហង  យនី  ្រពមទងំមិត្ដភក្ដិ  ្របិយមិត្ដទងំអស់ 
ែដលជួយែស្វងរកឯក រ  និង  ស្រមួលដល់ករសិក ្រជវ្រជវ្រគប់ទីកែន្លង  និង  ្រគបេ់ពលេវ  
្រពមទងំផ្ដល់្របឹក េយបលែ់ថមេទៀតផងែដរ។

េបីគម នករជួយែណនំ  ែកលម្អ ករត្រមងទិ់ស  ករផ្ដល់កិចចសមភ សន៍  និង  ករទំនុកប្រមុង 
ពីេ ក បណ្ឌិ ត ្រ ្ដ ចរយ ឥស រជននេយបយ និងញតិមិត្ដ ដូចែដលបនេរៀប បខ់ងេលីេនះេទ 
ករ្រ វ្រជវ  និង ករេរៀបចំ ន ៃដស្ដីពី "  វ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ២០០១-២០០៩  " េនះ  ពិតជមិន ច
េលចជរូប ង និង  សេ្រមចេជគជ័យបនេឡយី។  គុណបំ ច់  និង  ករជួយឧបតថមភទងំអស់េនះ 
មិន្រគនែ់តមនតៃម្ល ស្រមបក់រ្រ វ្រជវេនះប៉ុេ ្ណ ះេទ ែត មនតៃម្លស្រមបអ់នក្រ វ្រជវ
េ្រកយៗេទៀតផងែដរ។
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អំណះអំ ង

ខញុ ំបទសូមធន និង  ទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុងថ ខ្លឹម រៃននិេកខបបទេនះ  គឺជ ន ៃដែដល
បន្រ វ្រជវផទ ល់របស់ខញុ ំបទ  េ យគម នពក់ពន័ធជមួយនឹងនិេកខបបទអនកេផ ងេឡយី។ លទធផល
ៃនករ្រ វ្រជវែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងអតថបទេនះគឺ  ថមី  េ យពំុមនករលួចចម្លងេលីអតថនយ័ 
និង ខ្លឹម រពីកនុងនិេកខបបទរបស់បុគគល មន កេ់ឡយី។
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អក រកត់
(េ្របកីនុងនេិកខបបទេនះ)

្រក. ្រកឹតយ
គ.ស.ដ គណៈកមមករសុរេិយដី
គ.ស.ជ គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ
អ.ជ.ដ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី
ដ.ឯ.ម ដូចឯក រមុន 
-ដ- ដែដល  
អ.ន.្រក. អនុ្រកឹតយ
អ.ស.ប អងគករសហ្របជជតិ
អ៊ុន ក ់ ជញ ធរបេ ្ដ ះ សននរបស់អងគករសហ

្របជជតិ្របចេំនកមពុជ
ADB Asian Development Bank ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី
ASEAN Association of South East Asian 

Nation
សមគម្របជជតិ សុី េគនយ៍

CAS Center for Advance Study មជឈមណ្ឌ លស្រមប់សកិ ្រ វ្រជវជនខ់ពស់
CCC Cooperation Committee for 

Cambodia
គណៈកមម ធិករសហ្របតិបត្ដិករេដីមបកីមពុជ 

CDRI Cambodia Development Resource 
Institute

វទិយ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ ល និង្រ វ្រជវ 
េដីមបអីភិវឌ ន៍កមពុជ

CEDAC Centre de l' Etude et de 
Development Agricole Cambodgien 

មជឈមណ្ឌ លសិក  និងអភិវឌ ន៍កសកិមមកមពុជ

CFI Community Forestry International សហគមន៍ៃ្រពេឈអីន្ដរជតិ
CHRAC Cambodian Human Right Action 

Committee
គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្ដកមមៃនអងគករ-
សមគមន៍ ករពរសទិធិមនុស េនកមពុជ

CMAC Cambodian Mine Action Center មជឈមណ្ឌ លកំចត់មីនកមពុជ
DANIDA Danish International Development 

Agency 
ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍អន្ដរជតិ ណឺម៉ក

DAP DAP Media Center មជឈមណ្ឌ លព័តម៌នេដីមអំពិល
EWMI East West Management Institutes វទិយ ថ ន្រគប្់រគងស្រមបតំ់បន់ សុីបូព៌
GDP Gross Domestic Product កំេណីនផលិតផលដុលកនុង្រសុក
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GRET Group de Reserche et de
l' echanges Technologique

្រកុម្រ វ្រជវ និងករផ្ល សប់្ដូរបេចចកវទិយ

LASED Land Allocation for Socio-Economic 
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មលូនយ័សេងខប

និេកខបបទេនះ  េផ្ត តជសំខន់េទេលីទំនកទំ់នងរ ងបញ្ហ វ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជបចចុបបននេធៀប 
េទនឹងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន   េពលគឺ  េទេលីករអនុវត្តរបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុង
ករេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី ថេតីចំ ត់ករចំេពះបញ្ហ េនះ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យសម្រសប ឬមិនសម
្រសប មនីតិវធីិចបប់ េហយីទទួលបន្របសិទធភពក្រមិត ែដរ។
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លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេនកនុងបរបិទៃនករផ្តលក់រេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  ្របកបេទេ យ្របសិទធភព។ 
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ឯក រសំខន់ៗ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និង ថ ប័នពកព់ន័ធែដលបនេធ្វីករេលីវសិ័យេនះ។

ែតេទះបីជយ៉ង  ករវភិគអំពីេគលនេយបយដីធ្លី អំពីលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេទនឹង
ករអនុវត្ត្រតឹមក្រមិត្រទឹស្តី  េនមិនទនច់បស់ ស់ជ ថ ពរេនះេទ។  ដូេចនះ  ករ្រ វ្រជវស្រមប់
េធ្វីជឧទហរណ៍មកសំ ង  េដីមបឱីយបនយល់ដឹងកន់ែតចបស់ អំពីទំនកទំ់នងរ ងមនុស េទនឹង
ដីធ្លីចំេពះករេ ះ្រ យវ ិ ទ  គឺមន រសំខន់។  ករណីសិក េនសហគមនដី៍្រកហម ជធនី
ភនំេពញ្រតូវេលីកយកមកសិក េនកនុងដំ កក់លទី២។ ករណីសកិ បនឆ្លុះបញច អំំពីបញ្ហ វ ិ ទ អំពី
បញ្ហ ចបប់ និងករអនុវត្តចបប់។  ករសកិ ជកែ់ស្តងបនេធ្វឱីយយល់កន់ែតចបស់នូវភពសមុគ ម ញ
ជំុវញិទំនកទំ់នងសងគមេលីករេរៀបចំ ករ្រគប្់រគងដីធ្លី និងទំេនៀមទម្ល បៃ់នករេផទរដីេ យខុសចបប់។ 
ទំនក់ទំនងរ ងមនុស េទនឹងដីធ្លី ម្របៃពណី  និង  េ្រកផ្លូវករបនបង្ហ ញអំពីទំេនៀមទម្ល ប់  និងជ
ឧទហរណ៍ៃនករេ្របី្របស់ដី និង ករទទួលបនដីធ្លី។

ករណីវ ិ ទសហគនម៍ដី្រកហម  ែដលបនផ្តល់ជសមបទនដីសងគមកិចចេ យ ជរ ្ឋ ភិបល 
កមពុជ ្រតូវបែង្វរេទឱយ្រកុមហុ៊នឯកជន។  តួរអងគសំខនែ់ដលពក់ពន័ធកនុងបញ្ហ េនះ បនចូលរមួយ៉ង
សកមមេដីមបជួីយស្រមួលកនុងករេធ្វីឯក រខុសចបប់។ ប៉ុែន្តមិនមនអនក មន ក់្រតូវបនទទួលកំហុស
េ យ រទេង្វីទងំេនះេឡយី។

ករសិក ្រ វ្រជវបង្ហ ញថ វ ិ ទដីធ្លីេនែតបន្តេកីនេឡងី  និង  មនលកខណៈកនែ់ត
សមុគ ម ញេឡងីៗ។  េនះេ យ រវ ិ ទដីធ្លីមនទំហធំំេធង  ែតករេឆ្លយីតបរបស់ ជញ ធរមន
សមតថកិចចេនមនក្រមិត ទងំករទប់ ក ត់ និង ករេ ះ្រ យវ ិ ទ។ មយង៉ េ យ រសងគមពឹងែផ្អក
ែតេទេលទីេង្វីេទ មែតទម្ល ប់ជកែ់ស្តង និង ធនធនេនមនក្រមិត។ មយង៉វញិេទៀត ្របសិទធភពៃន
ករអនុវត្តចបប់េ យ ជញ ធរកនុងករទប់ ក ត់ និង េ ះ្រ យវ ិ ទេនមនក្រមិត។ ករឆ្លុះបញច ងំៃន
របកគំេហញីេនះ  គឺស្រមបក់រពិភក  ករ្រ វ្រជវេលីករបេងកីត  និង ែកស្រមួលេគលនេយបយ
ចបប់ស្រមបៃ់ថងអនគត។
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ABSTRACT

This thesis focus into the relationship between current land conflict in Cambodia and 

existing regulations framework versus the action of competent authorities to solve the 

problems.

This research was conducted in two main phases. The first phase explored the current 

issues,  land  tenure  insecurity  and  land  regulations  frameworks  in  the  context  of 

delivering land conflict resolution with affective manners. Essential linkages between 

each of components were reviewed to determine how they relate to the degree of land 

conflict  whether  increase  or  decrease.  This  is  require  to  search  and  analysis  of 

materials from Government and relevant stakeholders working on this issues.

However analysis of land policy, land regulations versus land implementation at a 

theoretical  level  is  not  definitive.  Empirical  research was necessary to  understand 

people  to  land  relationships  of  conflict  resolutions.  Case  Study  in  DeyKraham 

community in Phnom Penh were conducted as second phase of research. The case 

study  reflecting  on  conflict  issues, legal  issues  and  law enforcement.  Field  study 

illustrated  complexities  surrounding  social-derived  tenure  arrangement  and  illegal 

land  transactions.  Informal  and  customary  people  to  land  relationships  underpin 

traditional land use and access patterns.    

DeyKraham  community  was  granted  as  Social  Land  Concession  from  Royal 

Government  of  Cambodia  was  turned to  private  company.  Key actors  that  active 

participated in these issues for helping proceed the papers illegal documents. However 

there are no wrong doers were punished.   

     The research shows that the conflicts would continue to increase and to become 

more  complicated.  Due  to  the  Number  of  land  dispute  were  huge,  but  limit  of 

responses from competent authorities in term of prevent and solving problems. On 

one hand the societies depend on socially derived practices and have limit resources. 

On the other hand authorities are usually unable to apply the law. This lead to limit of 

law  enforcement.  The  implications  of  this  finding  for  future  policy-law 

reviewed/making and research are discussed.
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សេងខបនេិកខបបទ

ចប់ ងំពីករេធ្វីឯកជនូបនីយកមមរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេលីវសិ័យដីធ្លី  េគសងកតេឃញីថ 
វ ិ ទដីធ្លីកប៏នចប់េផ្តីមផងែដរ។   វ ិ ទដីធ្លីជបញ្ហ េក្ត គគុក  និង  រេសបីែដល ចនឱំយេកីតអន្តិសុខ
សងគម។  ដីធ្លីគឺជ្របភពៃន្រទពយ និង  កជ៏្របភពៃនជេម្ល ះផងែដរ ។  កនុង១៥្រគួ រ  មន១្រគួ រ 
ពក់ពនធនឹ័ងវ ិ ទដីធ្លី។  ពិតែមនែតពំុទនម់នភស្តុ ងពិត្របកដ មកបញជ កក់េ៏ យ មករ 
សេងកតៃនកំេណីនឯកជនូបនីយកមមេលីដីធ្លីធំៗ  កនុងៃដមនុស មួយចំនួនតូច  េលចេទបងីគួរឱយកត់
សំគល់។ ទនទឹមគន េនះ  កំេណីន្របជ ្រស្ត និង  ករអភិវឌ កំពុងេកីន  នឱំយមនអ្រ កំេណីន 
អនកគម នដីធ្លី កនែ់តេកីនចំនួន២%្របចឆំន  ំែតផទុយេទវញិទំហដីំេនែតដែដល។ 

ដីមន រៈសំខន់ែដលមិន ចខ្វះបន  និង  ជធតុដស៏ំខនស់្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ
េ្រចីនជង៨០  ភគរយ  ពឹង ្រស័យេដីមបចិីញច ឹមជីវតិ។  ្របជពលរដ្ឋេកីនេឡងី  ត្រមូវករដីធ្លីកេ៏កីន
េឡងីជលំ បផ់ងែដរ  ែតដីធ្លីមិនេកីនេទ  ដូេចនះវ ិ ទដីធ្លីមិន ចេជៀស ងបនេឡយីេនកមពុជ។ 
ជករពិត េហតុប ្ត លឱយេកីតវ ិ ទដីធ្លី  េ យ រក ្ត នេយបយ ក ្ត េសដ្ឋកិចច ក ្ត ្របវត្តិ ្រស្ត 
ក ្ត សងគម និង កង្វះចំេណះដឹងែផនកចបប់ដីធ្លីជេដីម។ 

វ ិ ទដីធ្លី  េកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់  និងបនក្ល យេទជបញ្ហ សងគមកនែ់តសមុគ ម ញេឡងីៗ។ 
ែផ្អក មរបយករណ៍របស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ វ ិ ទដីធ្លីេកីនេឡងីខពស់ជលំ បេ់ទ
មឆន និំមួយៗគឺពីចំនួន១២៤៥  ករណី  កនុងឆន  ំ ២០០៣  រហូតដល់ចំនួន  ៥០៣៨  ករណី  ឆន  ំ

២០០៨  និងេកីនេឡងីដល់ចំនួន៥១៩៣ ករណី  េនឆន  ំ២០០៩។  វ ិ ទដីធ្លីបងកឱយេកីតមនេឡងីនូវ
អំេពីហងិ  បងករបួស ន ម  និងប ្ត លឱយ ្ល ប់មនុស ែដលពំុធ្ល ប់មនពីមុនមក។ ទេង្វីទងំេនះ
ភគេ្រចីនេកីតេឡងីេ យ រកងកំ ងំ្រប ប់ វុធែដលករពរដីេទេលី  ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដល
ជជនរងេ្រគះ េនទីកែន្លងែដលមនទំនស់្រសួច្រ ល់។ ជទូេទេគក្រមេឃញីមនករផ្តនទ េទស 
ឬ  ករចតវ់ធិនករដល់អនក្រប្រពឹត្តេលមីស  េដីមបឱីយទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបបក់នុងករសម្ល ប់ 
ឬករបញ់្រប រទងំេនះេទ។  ែតផទុយេទវញិ  ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះកនែ់តេ្រចីនេឡងីៗែដល 
ជប់ពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទដីធ្លី្រតូវបនចបខ់្លួន  មរយៈដីករបស់តុ ករ  និងជងេនះេទៀត  ពួកេគ្រតូវ 
បងខំឱយចកេចញពីទីកែន្លងដីទំនស់  េដីមបជីថនូរកនុងករេ ះែលងពួកេគពីករឃុឃំងំ។ េ យេឃញី
បញ្ហ ទងំេនះ  ្របមុខៃន ជរ ្ឋ ភិបលកធ៏្ល ប់មន្រប សន៍េ យ បនអំពវនវឱយ ជញ ធរ្របគល់ដី
ឱយ ្រស្តវញិ ្របសិនេបីដីេនះជប់មនទំនស់ រ ង ្រស្ត នឹង ជញ ធរ។ 

វ ិ ទដីធ្លីប ្ត លមកពីមូលេហតុជេ្រចីនដូចជ កង្វះសុវតថិភពកនុងករកនក់បដី់ធ្លី និង
េ យ រ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនមិនមនបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លី។ មរបយករណ៍របស់វទិយ ថ នបណ្តុ ះ
ប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ ន៍កមពុជ បនបង្ហ ញឱយេឃញីថ  ្របជពលរដ្ឋ៧៥ ភគរយ 
ែដលកនក់ប់ដីកសិកមម មិនខ្វល់ខ្វ យនឹង កព់កយសុំសទិធិកន់កប់ដីធ្លីេឡយី។  ្របជពលរដ្ឋ

ix



្របែហល ១០  ភគរយ  មនបណ័្ណកនក់បដី់ធ្លី្រសបចបប់។  ឧបសគគ ងំដល់ករេធ្វីបណ័្ណកមមសិទធិ
របស្់របជពលរដ្ឋ េ យ រករេធ្វីបណ័្ណមនតៃម្លខពស់   និង  នីតិវធីិសមុគ ម ញ។  រមួផ នឹំងករអនុវត្ត
ចបបេ់នមនក្រមិត  ្របជពលរដ្ឋបន្តករេផទរសិទធិេលីដីធ្លី  មែតទម្ល បេ់ យមនករឃុបឃតឹគន  
ជមួយជនខិលខូចមួយចំនួនតូចកប៏ងកឱយមនវ ិ ទដីធ្លីែដរ។                            

្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តទក់ទងនឹងដីធ្លី ជពិេសស ករក ងឯក រគតិយុត្តស្រមប់អនុវត្តចបប់
ភូមិបលឆន ២ំ០០១  មនកររកីចេ្រមីនគួរឱយកតស់គំល់។  ែតេទះជយ៉ង  ករអនុវត្តចបបទ់ងំ
េនះមិនទនល់្អ្របេសីរេនេឡយី។  មនករណីមួយចំនួន  េទះមនចបបជ់ធរមនេហយីក៏េ យ 
ែតចបបទ់ងំេនះមិនបនឱយនិយមន័យ  បនចបស់ ស់នដំល់ករបក្រ យយកេ្រចីនែបបេផ ងៗ
គន   ជនរងេ្រគះពីេហតុករណ៍េនះភគេ្រចីនអនក្រកី្រកែដលជជនងយរងេ្រគះ។  ចំណុចែដលមន
ករចេ្រមងច្រមស់ខ្ល ងំបំផុត  គឺភពមិនចបស់ ស់ៃនករកំណត់្រពំ្របទល់  និង  អត្តសញញ ណដី
ឯកជន  និង  ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ។  នេពលបចចុបបនន រដ្ឋពំុទនម់នករកំណតអ់ត្តសញញ ណដី 
ថេតីកែន្លង ជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និង  កែន្លង ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋឱយម ជនបនដឹងេន
េឡយី។  េទះបី  ដីតំបន្់រតូវករពរេទសភព  តំបនក់រពរធមមជតិ  ដីេធ្វី ជីវកមម ធរណៈ
េលីដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និង  ករផ្តល់ដីសមបទន  ជួល  ឬ  េផទរ  េលីដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមបក់រ
អភិវឌ េសដ្ឋកិចច កគ៏ម នករគូស ស់្រពំ្របទល់ឱយបនចបស់ ស់េនះែដរ។ ជវបិកវ ិ ទដីធ្លីេកីតមន 
េឡងីគម នទីបញចប់។  ជងេនះេទៀតមកដល់េពលបចចុបបនន មិនមនឯក រផ្លូវករ មួយមកបញជ ក់ 
ថអ្វីជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋេដីមបឱីយ ធរណៈជនបនដឹង  េហតុដូេចនះេហយីបនជវ ិ ទដីធ្លីេនបន្ត 
េកីនេឡងីពីមួយឆន េំទមួយឆន ។ំ

ជទូេទករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជមនពីែបប៖  ទីមួយ មែបបរដ្ឋបល  និងទីពីរ ម 
ែបបតុ ករ។ ដំេ ះ្រ យ មែបបរដ្ឋបលមនពីជផ្លូវករ៖ ទីមួយ គណៈកមមករសុរេិយដី និង 
ទីពីរ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី។  ដំេណីរករេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី 
ចប់ពីឆន ២ំ០០២ រហូតដល់ឆមសទី១ ឆន ២ំ០០៩ កនុងចំេ មវ ិ ទសរុបចំនួន ៥១៩៣ ករណី កនុង 
េនះវ ិ ទចំនួន១៨១០  ករណី  ្រតូវបនេ ះ្រ យ្របកបេ យេជគជយ័  ចំែណកឯករណីវ ិ ទចំនួន 
១៣៦៩  ្រតូវបន្រចនេចល  រឯីករណីវ ិ ទចំនួន៩៧  ្រតូវបនប្តឹងេទតុ ករ  និងករណីវ ិ ទចំនួន 
២៧២  ្រតូវបនភគីសុំដកបណ្តឹ ងវញិ  េហយីករណីវ ិ ទចំនួន១៧៤២  កំពុងេ ះ្រ យ។  ែផ្អក ម 
េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  ករណីវ ិ ទភគេ្រចីន  ែដល្រតូវបនេ ះ្រ យ
្របកបេ យេជគជយ័ជវ ិ ទ  ែដលពកព់ន័ធនឹងភគីតូច ច  និងចំនួន្រគួ រតិច។  គណៈកមមករ 
សុរេិយដីេ ះ្រ យវ ិ ទតិចតួច  ែដលពកព់ន័ធនឹង ជញ ធរមន នៈខពស់  ឬវ ិ ទមនេ្រចីន្រគួ រ។ 
ចំែណក ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី  គិតមក្រតឹមឆមសទី១  ឆន ២ំ០០៩  អគគេលខធិករ
្ឋ ន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី (អ.ជ.ដ)  ទទួលពកយបណ្តឹ ងផទ ល់ពី្របជពលរដ្ឋ និងពី
ថ បន័េផ ងៗចំនួន១១៩២  ករណី   កនុងេនះករណីេ ះ្រ យបនេជគជយ័មន ចំនួន ៣៨ 

ករណី។  ចំែណកករណីវ ិ ទចំនួន៩៤៧  ករណី  អគគេលខធិករ ្ឋ នបនបែង្វរេទឱយ ថ ប័នជំនញ
េដីមបជី្រមុញឱយពិនិតយ និង  ម នេ ះ្រ យ។  ករបែង្វរបណ្តឹ ងេធ្វីឱយភគីែដលទនទឹងរកដំេ ះ 

x



្រ យពី ជញ ធរជតិជួបឧបសគគ ែដលទីបំផុតរកបន ថ ប័នេ ះ្រ យដស៏ម្រសប  ែតមិន្រតូវបន 
េ ះ្រ យេទវញិ។

េទះបីមន ថ បន័ជេ្រចីនេហយីកេ៏ យ  កប៏ញ្ហ ជេ្រចីនេនមិនទនប់នេ ះ្រ យ ែដល
បញ្ហ ទងំេនះ  ក្ល យេទជបញ្ហ សងគមែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញ  និងធងនធ់ងរ ទមទរឱយមននូវ
ដំេ ះ្រ យជេ្រចីន។  កប៏៉ុែន្ត ដំេ ះ្រ យពំុ ចឈនេទដល់ករលុបបំបត់េចលទងំ្រសុង 
នូវវ ិ ទដីធ្លីេនះេទ។  បញ្ហ ្របឈមមុខចំេពះ ថ ប័ន  េធ្វឱីយជួបករលំបកកនុងករផ្តល់ដំេ ះ្រ យ
វ ិ ទដីធ្លី  ឱយមន្របសិទធិភពមនដូចជ កង្វះខតសមតថភព  និងធនធនមនុស  ក ្ត កង្វះខតករ
ទទួលបនពត័ម៌ន  ករអន្ត គមនមិ៍ន្រតឹម្រតូវ  និងកង្វះខតថវកិកនុងករបំេពញកិចចកររបស់សមតថ
កិចច។   ចំណុចជឧបសគគេផ ងេទៀត  ទកទ់ងទំេនៃនករេគរពបទបញជ ធំជងចបប់បនបន្តរេំលច
េឡងីែដរ  ដូចជ ស.ជ.ណ. (េសចក្តីជូនដំណឹង)   េនែតមនឥទធិពលខ្ល ងំជងចបប់េទេទៀត។ 
េទះបីថន កដឹ់កនំ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  ខិតខំេដីមបកីតប់នថយកេ៏ យ   ដូចជេពលខ្លះ 
សូមបែីតេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ ងំពី តំបូងរហូតដល់តុ ករកំពូល  ែតេនមិនេសមី 
ស.ជ.ណ របស់ ជធនី និងស.ជ.ណ របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីែដរ។ 

េនះបង្ហ ញថ ករែបងែចកអំ ច  េនមនលកខណៈមិនទន់សុជីេ្រមែដលបងកលកខណៈ
ងយ្រសួលដល់  អំ ចនីតិ្របតិបត្តិមនឱកសេ្រចីនជង។  មយ៉ងវញិេទៀត  បុគគល  និង ថ បន័
េ ះ្រ យទំនស់មិនទនែ់បងែចកឱយបនចបស់ ស់  ដូចមនេនកនុងឧបសមព័នធៃននិេកខបទេនះ 
បុគគលៃន ថ បន័យុត្តិធមទ៌ងំតុ ករ ជធនី  និង  តុ ករកំពូលមនតួនទីេផ ងេទៀតសថិតេន
េ្រកមអំ ចៃននីតិ្របតិបត្តិ និងគណបក នេយបយជេដីម។   

ករណីសិក ៃនវ ិ ទដីធ្លីេនតំបនដី់្រកហម  បនឆ្លុះបញច ងំអំពីករណីវ ិ ទេផ ងៗេទៀតេន
កមពុជ។  ករវភិគផ្លូវចបប់  ៃនវ ិ ទែដលសិក េនកនុងនិេកខបបទេនះ  ករណីវ ិ ទេ្រកមរូបភពៃន
ករេ ះដូរដីធ្លី េធ្វីេឡងីេ យខុសចបប។់ តួអងគែដលជបព់ក់ពន័ធកនុងេរឿងេនះបនចូលរមួចំែណកកនុង
ទេង្វីខុសចបប់េទ មតួនទី  និង  ជំនញេរៀងៗខ្លួន។   កមមវធីិសមបទនដីសងគមកិចចែដល ជរ ្ឋ
ភិបលបនសេ្រមចឱយដី្របជពលរដ្ឋែបេទជែ្របក្ល យដីេនះ  ឱយេទជកមមសិទធិរបស់្រកុមហុ៊នេ យ
ខុសចបប។់  ករណ៍េនះបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ ជញ ធរមួយចំនួនសថិតេ្រកមឥទធិពលៃនឈមួញ។ 
មយង៉េទៀត ែស្តងឱយេឃញីថ ជញ ធរមនភពលំេអៀងេទអនកមន្របក់ ឬ ឈមួញ។    េទះបីជមន
ទេង្វីខុសចបប់ធងនធ់ងរក៏េ យ  កមិ៏នមនអនក្រប្រពឹត្តខុស មន ក់បនទទួលទណ្ឌ កមមេទ មកំហុស
ខ្លួនេឡយី  ជួនកលមនករណីខ្លះ្រតូវបនេឡងីបុណសក័្តិែថមេទៀតផង  ទងំេនះ ែស្តងឱយេឃញីនូវ
ទំេនៀមទម្ល ប់េលីកសទួយនូវវបបធមៃ៌ននិទណ្ឌ ភព។
របកគំេហញី និងករេរៀបចំេគលនេយបយ៖

• បញ្ហ ដីធ្លីេនែតបន្តជេរឿងរេសីបស្រមប់កមពុជងយេធ្វីឱយ្របេទស  ធ្ល កក់នុងអសន្តិសុខែដល
រ ្ឋ ភិបល្រតូវយកចិត្តទុក កខ់ពស់។

• វ ិ ទដីធ្លីេកីនេឡងីជនិចចចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៣-បចចុបបនន ចំនួនវ ិ ទនឹងបន្តេកីនេឡងីនេពល
អនគត។
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• ករណីវ ិ ទភគេ្រចីនែដល្រតូវបនេ ះ្រ យ  ជវ ិ ទែដលពក់ពន័ធនឹង្រគួ រចំនួនតិច 
និងវ ិ ទតូច ច។  ដំេ ះ្រ យមនភពផុយ្រសួយវ ិ ទ ចេកីតេឡងីវញិ  េ យ រ 
ដីែដលបនេ ះ្រ យទងំេនះមិន្រតូវបនចុះបញជ ី។

• េគលនេយបយ និងចបប្់រពមទងំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន មនកររកីចេ្រមីនគួរឱយកត់
សំគល់ ែតករអនុវត្តេនមនក្រមិត។

• ចបប់  និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលេនជធរមនមិនសុីចង្វ ក់  និងមិន្រសបគន េទ ម
ននុ្រកមៃនចបប។់

• មនភព្រសពិច្រសពិលៃនែដនសមតថកិចចេ ះ្រ យវ ិ ទ  រ ងគណៈកមមករសុរេិយដី 
ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី និង តុ ករជេដីម។

• តុ ករយកេសចក្តីសេ្រមចរបស់រ ្ឋ ភិបលមកអនុវត្ត ជជងយកចបប់មកអនុវត្តកនុងេរឿង
វ ិ ទដីធ្លី។

• បុគគលបេ្រមីឱយ ថ ប័នតុ ករជប់ពក់ពន័ធនឹងគណបក នេយបយ  និងមនតួនទីេនកនុង
រ ្ឋ ភិបល។

• ស.ជ.ណ (េសចក្តីជូនដំណឹង) បន្តមនឥទធិពលខ្ល ងំជងចបប។់
• ជញ ធរេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី េដីរតួជំនួសឱយភគី្រកុមហុ៊នឯកជន និងលំេអៀងេទភគីមខ ង។ 
• ករណីមួយចំនួន  ជញ ធរថន កេ់្រកមមិនអនុវត្ត មេសចក្តីសេ្រមចែផនករដ្ឋបលរបស់ ជញ ធរ 

ថន ក់េលី។ 
• ទេង្វីខុសចបប់ជកំហុសរដ្ឋបលក្តី និង ជបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ ក្តី មិន្រតូវបនអនុវត្ត។

ែផ្អកេលលីទធផល  និង  ករវភិគៃននិេកខបបទេនះ  េយងី ចទញេសចក្តីសននិ ្ឋ នបនថ 
វ ិ ទដីធ្លីេនែតជបញ្ហ េក្ត  និង រេសីបស្រមបក់មពុជ។  វ ិ ទនឹងបន្តេកីនេឡងី  និង ក្ល យជបញ្ហ សមុគ
ម ញេឡងីៗ។ វ ិ ទដីធ្លីមនទំហធំំ ែតករេឆ្លីយតបរបស់រដ្ឋកនុងករទប់ ក ត់ និង េ ះ្រ យេនមន

ក្រមិត។  និេកខបបទេនះ ក់េចញនូវសំណី ទិភពេគលនេយបយមួយចំនួនេដីមបេីឆ្លីយតបចំេពះ 
បញ្ហ ខងេលី៖
ទីមួយ៖  កំណតតំ់បនេ់្របី្របស់ដីធ្លីស្រមប់ទី្របជំុជនឱយបនចបស់ ស់  ចំេពះដី្របេភទ ែដល
ច ងសងប់ន  និងដី្របេភទ មិន្រតូវ ងសង។់  ្រតូវ្រគប្់រគងឱយបនតឹងរងឹ  ករណីមនករ
ងសងខុ់សចបប់ ្រតូវចតវ់ធិនករភ្ល មៗេដីមបេីជៀស ងកំុឱយេរឿងកនែ់តធំ។

ទីពីរ៖  បងកីតឱយមនសមបទនដីសងគមកិចច េនកនុងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េដីមបកីត់បនថយទំនស់ និង  
កត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋែដលងយរងេ្រគះ  និងពេន្ល នករកំណតតំ់បន់  និងករផ្តល់
សមបទនដីសងគមកិចចជូនដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកគម នដី  និង  ខ្វះដីធ្លី។  ព្រងឹងបែនថមករចតវ់ធិន
ករេលី្រកុមហុ៊នសមបទនទងំ យ ែដលមិនអនុវត្ត និង  អនុវត្តេលមសីនឹងចបប់  េ យមិនបន
បំេពញ្រតឹម្រតូវ មលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយសមបទនរបស់ខ្លួន  និង  បន្តលុបេចលកិចចសនយអំពី
សមបទនតេទេទៀត។
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ទីបី៖  ពេន្ល ន  និងព្រងឹងករចុះបញជ ីដីធ្លីជ្របព័នធ េ យព្រងីកករចុះបញជ ីដីទូទងំ្របេទស បប់ញចូ ល 
តំបន់ ច់្រសយល  និងតំបនង់យមនជេម្ល ះ  និងជពិេសសដីជនជតិេដីមភគតិច  និងពេន្ល នករ
ចុះបញជ ីដី ធរណៈ និង ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េដីមបទីប់ ក តក់រទ្រនទ នចូលកន់កប់ខុសចបបេ់លីដីរដ្ឋ 
និងព្រងឹងបែនថមករេផទរដីេ្រក្របពន័ធសុរេិយដី  ដូចជ មរយៈេមភូមិ  េមឃុំ  អភិបល្រសុក ែដលជ
េហតុេធ្វីឱយជួបករលំបកេលី្របពន័ធចុះបញជ ីដីធ្លី និង េកីតមនទំនស់នេពលអនគត។
ទីបួន៖  ពេន្ល នករ្របមូលពនធេលីដីមិនេ្របី្របស់  េដីមបកីតប់នថយករបងកកដីទុកលក់េពលេឡងីៃថ្ល 
ែដលនឱំយពិបកដល់ករវនិិេយគពិត្របកដ និង កំេណីន្របជពលរដ្ឋគម នដី និងខ្វះដីធ្លី។ អ្រ ពនធ
េលីករចុះបញជ ីដីធ្លីបចចុបបនន ៤ភគរយ  ៃនតៃម្លលក់  គួរបនថយឱយបនសម្រសបេជៀស ងករេគចពនធ
ខតបងដ់លរ់ដ្ឋ។
ទី្រប៖ំ ផ្តល់ ទិភពដល់ ថ ប័នេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី ដូចជគណៈកមមករសុរេិយដី ជញ ធរជតិេ ះ
្រ យទំនសដី់ធ្លី  និងតុ ករជេដីម  េ យ ក់បែនថមថវកិជតិេទកនុងខទងចំ់ យចំេពះករ
េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី៕
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SUMMARY

Since the government’s privatization of the land sector started, the numbers of land 
conflicts has increased. Land conflicts have become a simmering and highly sensitive 
issue, which could lead to social instability and conflict since land is a prominent 
source of wealth. In Cambodia, one out of 15 families is engaged in a land-related 
conflict.  Even  though  there  has  not  yet  been  any  concrete  evidence,  increased 
privatization of large tracts of land, often into the hands of a small number of already 
wealthy  people  has  been  noticed.  At  the  same  time,  population  growth  and  an 
amplified development  has led to  landlessness growing at  a  rate  of  2 percent  per 
annum. On the other hand, land itself does not naturally increase or expand. 
Land  is  crucial  for  80%  of  the  Cambodian  people  who  depend  on  it  for  their 
livelihood. The increasing demand for land results in competition which make land 
conflicts very likely in Cambodia. Land conflicts can be caused by social, historical, 
economic and political factors as well as a lack of knowledge of the land law. 
Land conflicts have gradually increased and become more complex. According to a 
report by the National Cadastral Commission, there were 1.245 cases of land conflicts 
in 2003, which gradually increased to 5.038 in 2008 and up to 5.193 cases in 2009. 
Land conflicts have caused violence, physical assaults and even killings in Cambodia. 
Violent acts have mostly been committed by armed security guards on poor people at 
the  peak  of  confrontations  over  private  land.  It  is  rare  to  see  punishment  or 
Government  official  take  any  action  against  an  offender  in  order  to  hold  them 
accountable before the law for their crime. However, more and more poor people in 
land conflicts have been arrested by warrant of courts, moreover people have been 
forced  to  move  out  from land  under  conflict  if  they  want  to  avoid  detention.  In 
response to these issues, the Head of Government has appealed to authorities to give 
back  land  to  the  citizens  in  cases  where  there  was  conflict  between  citizens  and 
authorities. 
The causes of land conflicts are various. A prominent one is land tenure insecurity 
since most people do not have land titles. In a report from Cambodia’s Development 
and  Research  Institute  (CDRI)  it  is  stated  that  75  percent  of  the  population with 
agricultural land hasn’t applied for land titles. Only about 10 percent of the population 
have  legal  land  titles.  Barriers  to  getting  land  titles  in  term  of  sporadic  land 
registration include very high fees and complicated procedures. With very limited law 
enforcement, citizens continued to transfer rights to control their land through habitual 
routines by colluding with corrupt officials; this in itself could also lead to conflicts. 
A legal framework has been developed to support the implementation of the Land 
Law  from  2001;  which  lately  has  been  noticeably  advanced.  However  law 
enforcement is limited. In some cases, laws in effect did not provide clear definitions. 
This led to different interpretations which often made victims of already vulnerable 
and  poor  people.  The  most  controversial  point  was  the  lack  of  clarity  regarding 
identification of  private  and public  land.  Up until  now,  the  state  has  not  made  a 
specific identification of state public land and state private land and this is also the 
case in protected areas; public commercial land on state public land, land concessions, 
lease or transfer on state private land for economic development. As a consequence 
land conflicts have been unceasing. In addition, up until now there has not been any 
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official document mentioning what state public land is, That is a reason why cases of 
land conflicts keep increasing from year to year. 
There  are  two  mechanisms  for  land  conflict  resolution  in  Cambodia.  They  are 
administrative resolution and court resolution. The administrative solution is provided 
through the offices of the Cadastral  Commission and National  Authority on Land 
Dispute  Resolution  and  the  Court.  Of  the  5193  cases  submitted  to  the  Cadastral 
Commission between 2003 and 2009; 1810 cases were solved successfully, 1396 case 
were dismissed; 97 cases were appealed to the court of first instant; 272 cases were 
revoked by parties and 1742 cases are still in process. According to the secretariat of 
National Cadastral Commission most of cases which were resolved successfully were 
those cases involving few parties and a small number of families in each party. So far, 
the Cadastral Commission has solved few cases involving high ranking officials or 
large numbers of families. Regarding the outcomes of National Authority of Land 
Dispute  Resolution (NALDR) until  first  semester  of  2009,  secretariat  of  NALDR 
received 1192 cases, of those 38 cases were solved successfully, while 947 cases were 
transferred to other competent authorities for resolution. The issues of transferring the 
case  were  challenges  for  the  party  which  finally  found  appropriate  institution, 
however the cases were unsolved. 
Even though there have been many institutions, many land conflicts remain unsolved, 
which has become a complicated and severe social issue; it therefore requires a lot of 
attention in order to find solutions. However, no resolutions have yet been able to put 
a complete end to land issues. The government is still facing many issues in relation 
to  land  matters  such  as  limited  capacity,  human  resources,  lack  of  access  to 
information, improper interventions and the lack of financial means for authorities to 
fulfill their duties. Some other constraints like the trends of respecting orders rather 
than laws have also been clear. Though announcements (SAR.CHOR.NOR) are not 
the  same  as  legal  regulations  they  often  have  a  powerful  leverage  over  what  is 
actually done. Even verdicts from first the instance court to the Supreme Court have 
been  less  effective  than  announcements  from  a  municipality  or  the  Council  of 
Ministers. 
This reflects a distribution of power that is unbalanced in favour of executive organs. 
Also, there has not been a clear-cut mandate of responsible institutions to deal with 
conflicts. As detailed in an annex to this dissertation, individuals in municipal courts 
and Supreme Court have other roles under executive power and political parties. 
A case study of land conflict from the Dey Kraham area in Phnom Penh was very 
complicated  and  in  this  and  other  ways  it  is  representative  of  other  conflicts  in 
Cambodia.  In this case study, the exchange for land in various forms was illegal. 
Those  involved  in  the  case  have  taken  part  in  illegal  activities  when  they  were 
supposed to be carrying out their duties. A government programme providing Social 
Land Concession to poor people was instead used to give land to a private company. 
This reflects the fact that some of the members of the authorities were under influence 
of the company. It was obvious that authorities were biased in favor of those with 
money and power. No matter how severely illegal it  was,  no “wrong-doers” were 
punished, demonstrating overwhelmingly a culture of impunity.
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Finding and policy development
. Land issues are still a very sensitive issue in Cambodia, which could easily lead the 
country into instability and therefore they remain an issue the government should put 
high on their agenda. 
. Land conflicts continued increasing from 2003 to now (2012) and it seems likely 
that the number of conflicts will continue to rise in the future. 
. Most conflicts that have been resolved were family-related and/or minor conflicts. 
These  conflicts  are  likely  to  happen  again  since  the  land  under  dispute  was  not 
registered during the resolution process. 
. Policies and laws as well as rules and regulations have been improved noticeably, 
but implementation is still very limited. 
. Existing laws and legal regulations in effect were not consistent and in compliance 
with the hierarchy of law. 
. Ambiguities regarding the authorities’ mandate to resolve the conflicts between and 
among cadastral commission and national authorities for land conflict resolution and 
courts. 
. Courts implement government decisions rather than enforcing laws in land conflicts.
. Officials working in judicial institutions have close relations to political parties and 
had positions in the government. 
.  Announcements  (SAR.CHOR.NOR),  despite  not  being  legal  regulations,  still 
continue to have strong leverage. 
. Land conflict resolution authorities were biased towards companies. 
. In some cases, authorities at lower levels did not implement administrative decisions 
made by a higher level. 
. Illegal acts including administrative or criminal offenses were not addressed. 
By analyzing the results of this dissertation we may conclude that land conflicts still 
are a simmering and sensitive issues in Cambodia. Conflicts will continue to increase 
and become even more complicated and infected. Land conflicts are a huge problem 
but the response from the state is very limited. This thesis suggests the development 
of the following policies in order to respond to the above issues:
First: Clearly identify land use zones in urban areas so that it is clear which land is 
available for residential developments and which is not. There must then be strict and 
immediate action in cases where new illegal construction is initiated otherwise it will 
become a big problems.
Second:  Establish  mechanism  of  Social  Land  Concession  into  Economic  Land 
Concession to reduce conflict and reduce poverty. Speed up land identification for 
Social Land Concession for landless and land poor. There must be action in any cases 
where a concession is not implemented: either the concession contract is followed or 
it must be canceled.
Third: Speed up and re-enforce systematic land registration by increasing coverage to 
countrywide  including  remote,  conflicted  areas  and  especially  land  occupied  by 
indigenous people.  Speed up state  public  and private  land registration in order  to 
prevent  land  grabbing.  Take  action  against  unofficial  land  transactions,  such  as 
transfers of land through village chiefs, commune chiefs or district governors which 
cause problems to the current land registration system and can lead to further land 
conflict in future.
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Four:  Speed  up  tax  collection  on  unused  land,  this  can  reduce  land  speculation. 
Consider also reducing the current tax on land transaction from 4% to an appropriate 
amount in order to reduce tax evasion which results in a loss of state income.
Five: Encourage land conflict resolution institutions such as Cadastral Commission, 
National Authority of Land Dispute Resolution and the Court by devoting more of the 
national budget to those institutions. 
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រមភកថ
មនុស  និងដីធ្លីគឺមនទំនកទំ់នងនឹងគន  េហយីមនលកខណៈសមុគ ម ញ  និង  ែប្លកៗគន ។ 

ដីគឺជវតថុដម៏នតៃម្ល និង  មិន ចខ្វះបនស្រមប់្របជកសិករែខមរ ជពិេសស  េន មជនបទ។ 
មនុស េ្របី្របស់ដីេដីមបទីញយកផលតិផលកសិកមម ងំពីយូរយរ ស់មកេហយីកនុងករចិញច ឹម
ជីវតិ និងភពសុខដុមរមនៃនសហគមនរ៍បស់ពួកេគទងំមូល។ េគសេងកតេឃញីថ ្របែហល ៨៥% 
ៃន្របជពលរដ្ឋ និង ៩០%  ៃន្រគួ រ្រកី្រកែដលរស់េន មតំបនជ់នបទ សកមមភពបងកបេងកីនផល 
គឺជ្របភពយ៉ងសំខនៃ់ន្របក់ចំណូលរបស់ពួកគត់ ។

ជទូេទ ករ្រគប្់រគង  និង  ករេ្របី្របស់ដីែផ្អកជចមបងេលីករេ្របី្របស់ជកែ់ស្តងស្រមប់
បេ្រមីផលិតកមម េហយីករទទួល គ ល់ និង  ករអនុវត្តសិទធិេនះ្រតូវបនេធ្វីេ យេគរពេទ មទំេនៀម
ទម្ល ប់្របៃពណីេន មតំបននី់មួយៗ។  កប៏៉ុែន្តេ្រកយមនករេបីកទូ យខងេសដ្ឋកិចចមកដី្រតូវបន
េគយកមកេ្របី្របស់បន្តិចម្តងៗ  េដីមបបីេ្រមីវសិ័យពណិជជកមម។  ដូេចនះេហយីេធ្វីឱយដីកន់ែតមនតៃម្ល
ខងែផនកេសដ្ឋកិចច។ សិទធិេ្របី្របស់ និង ករ្រគប្់រគងដីធ្លី កនែ់តែផ្អកេ្រចីនេឡងីៗេទេលីមេធយបយ
ខងផ្លូវចបប់ េ្រពះេគយល់ថ ចបបផ់្តល់នូវករករពរសិទធិេលដីីធ្លីមួយរងឹមលំ្អជងទំេនៀមទម្ល ប់
្របៃពណី។ ករផ្ល ស់ប្តូរនិនន ករៃនករេ្របី្របស់ដីធ្លីពីករផលិត្រគន់ែត្រគប់ហូបមកជករផលិតែបប
ពណិជជកមមេនះ េធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរទស នៈរបស្់របជពលរដ្ឋេលីេរឿងសិទធិខងដីធ្លី និង ជពិេសស  
ករផ្ល ស់ប្តូរេនះបនេធ្វីឱយមនករេលចេឡងីនូវវ ិ ទដីធ្លីេ្រចីនែបបេ្រចីនយ៉ង។

វ ិ ទដីធ្លីជបញ្ហ ធំមួយេនកមពុជពីេ្រពះ ដីធ្លីគឺជ្របភពៃនេភគ្រទពយផង  និង កជ៏្របភពៃន
ជេម្ល ះផងែដរ១។ កនុង១៥្រគួ រមន១្រគួ រ ពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទដីធ្លី២។ ពិតែមនែតពំុទន់មនភស្តុ ង
ពិត្របកដ មកបញជ ក់កេ៏ យ  ែតេបី មករសេងកតជទូេទ កំេណីនឯកជនូបនីយកមម េលីដីធ្លី
ធំៗកនុងៃដមនុស មួយចំនួនតូច  បនេលចរូប ងេទបងីគួរឱយកតស់ំគល។់  ទនទឹមគន េនះកំេណីន
្របជពលរដ្ឋ និង  ករអភិវឌ កំពុងេកីនេឡងី  ែដលនឱំយអ្រ កំេណីនអនកគម នដីធ្លីកន់ែតេកីនេឡងី
ែដរ៣។

ករ្រ វ្រជវបនឱយដឹងថ ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ១២-១៥%  ជអនកគម នដី៤ េពលគឺេសមនឹីង
មនុស ជង ១ ននក់។ យុវជនដល់ យុចូលកនុងទីផ រករងរមនជង ២០០.០០០នក់  កនុង
មួយឆន  ំ ឯលទធភពបេងកីតករងរេធ្វីេ្រកពីវសិ័យកសិកមមេនមនក្រមិត។  មករេធ្វបីចចុបបននភពេលី
ភពគម នដីធ្លីរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិេឃញីថ ក្រមិតៃន្របជពលរដ្ឋគម នដីធ្លីេកីន

១ ហុ៊ន ែសនៈ សុនទរកថេវទកិដធី្លថីន ក់ជត ិ េនវមិន ជរ ្ឋ ភបិល ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៤ ទំព័រ៥។
២ អុក ្វ មៈ វ ិ ទដធី្លេីនកមពុជ  ភនេំពញ  ឆន  ំ២០០៥ ទំព័រ១៤។
៣ Robin Biddulph: ករបង្ហ ញឱយកន់ែតេឃញីពភីព្រក្ីរក  អុក ្វ ម ភនេំពញ ឆន ២ំ០០០ ទព័ំរ២៧។
៤ ហុ៊ន ែសនៈ សុនទរកថេវទកិដធី្លថីន ក់ជត ិ -ដ.ឯ.ម-ទំព័រ៣។
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េឡងីដល់១៩%៥ និងអនកមនដីធ្លីតិចតួចមនចំនួន២៩% និង ៨០%កនុងចំេ មេនះមនដីតិចជង 
៣ហកិ ។ 

ករេលីកយក្របធនបទបញ្ហ ដីធ្លីមកសកិ  គឺេ យ រេរឿងវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ ជបញ្ហ ធំ
មួយកនុងចំេ មបញ្ហ ធំៗមួយចំនួនែដលងយេធ្វី្របេទសកមពុជធ្ល ក់កនុងភពអសន្តិសុខ។   បញ្ហ ធំៗ
ដៃទេទៀតមនដូចជ បញ្ហ កត់េទសេមែខមរ្រកហម និងបញ្ហ ជេម្ល ះ្រពំែដនែខមរ-ៃថជេដីម។ ករសិក
កនុងនយ័េឈ្វងយល់ឱយបនសុីជេ្រមពីបរបិទៃនបញ្ហ  េដីមបជីបទពិេ ធនស៍្រមប់ជំនួយ ម រតីដល់
អនកពកព់័នធវសិ័យេនះ  យកេទពិចរ ។  េ្រកពីករ្រ វ្រជវេនះ  កម៏នករគួបផ ជំមួយ
បទពិេ ធនក៍រងរជអនក្រ វ្រជវនូវ "គេ្រមងសិក ដីធ្លីេនកមពុជ" េនអងគករអុក ្វ មអងេ់គ្លស
អស់រយៈេពល១០ឆន ំ  បនបងកលកខណៈងយ្រសលួដល់ករសន ឯំក រ  និងបន្តករសិក នូវបញ្ហ
ដីធ្លីេនះ។   េទះបីជយ៉ង     ករលំបកេនែតជួប្របទះ  ទកទ់ងករទទួលបនឯក រផ្លូវករ
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល  និង  ឯក រមួយចំនួនជភ បរេទសែដលករយល់ដឹងរបស់ខញុ ំេនមនក្រមិត
ជេដីម។    ដូេចនះខញុ ំសងឃមឹថ ន ៃដេនះគឺជសមិទធផលមួយែដលេកីតេឡងីេ យ រករពយយម
យ៉ងស្វិត ្វ ញ  និង  ផចិតផចង់បំផុតស្រមប់ទុកជជំនួយដល់អនកសកិ ្រ វ្រជវនេពលបចចុបបនន និង 
េទអនគត។

៥ Oxfam GB: Re-analyzing of Survey Data from the Oxfam Land Holding Survey 2006: Consulting 
report Assessment, Selective Analysis and Interpretation of Survey Data, Phnom Penh, 2008, page 7.
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េសចក្តីេផ្តើម
១. លនំបំញ្ហ ៃនករ្រ វ្រជវ

្របជពលរដ្ឋែដលមនបណ័្ណកន់កបដី់ធ្លីមនមិនដល់២០%េទ  េហយីកង្វះខតេនះប ្ត ល
ឱយមនទំនស់ដីធ្លីេកីនេឡងីជលំ ប់  ពីេ្រពះ  មច ស់បណ័្ណពំុទនម់នទំនុកចិត្តខ្ល ងំេលីបណ័្ណកមមសិទធិ
េ យករធនេនមនក្រមិតផទុយេទវញិករេធ្វីបណ័្ណមនតៃម្លខពស់៦។  បញ្ហ េនះពំុទនប់ន បប់ញជូ ល
នូវអ្រ អនកគម នដីធ្លីជេ្រចីនែដលប ្ត លមកពីករដកហូត ឬករបំពនទ្រនទ នរបឹអូសយកេ យករ
រេំ ភបំពនពីសំ ក់ជនខិលខូចមួយចំនួនតូចេនេទបយីេទ។  វ ិ ទដីធ្លីចប់េផ្តីមេកីតេទបងីកនុងរ ង 
ឆន  ំ១៩៩១  ដល់ ២០០៤  េ យមនកររេំ ភយកដីរបស់្របជកសិករពីសំ កម់្រន្តីខិលខូចមួយ
ចំនួន៧។  ្របជពលរដ្ឋជេ្រចីនបនមកត ៉  និង  ប្តឹងទមទរដីធ្លីរបស់ពួកេគេន្រគប់ ថ បន័ពកព់ន័ធ
នន េ យបនេចទ្របកនម់្រន្តីខិលខូចមួយចំនួនថ ជអនកែដលបននិងកំពុងរេំ ភយកដីធ្លី 
ែដលជត្រមូវករចបំចេ់ដីមបចិីញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ ។ 

េឆ្លីយតបនឹងវបិត្តិដីធ្លី  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីតគណៈកមមករជតិេ ះ្រ យបតុភព
ដីធ្លី េនែខមីន ឆន ១ំ៩៩៩  គណៈកមមករេខត្ត ្រកុងេ ះ្រ យបតុភពដីធ្លី បនបេងកតីជហូរែហ
េន្រគបេ់ខត្ត ្រកុង។  ជលទធផលេយង មករសិក បនបង្ហ ញថ ដំេណីរករៃនករេ ះ្រ យ
ជេម្ល ះរបស់គណៈកមមករេនះ ក់ដូចជេនមនក្រមិត។  ែផ្អក ម្របភពននបង្ហ ញថ វ ិ ទដីធ្លី
បរ់យករណីមិនទន់បនេ ះ្រ យេនេទបយី ទងំករេ ះ្រ យ ម្របពន័ធតុ ករ និង  ម
គណៈកមមករេ ះ្រ យបតុភពដីធ្លី ។  មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ កំេណីនវ ិ ទដីធ្លីេចះែតេកីនេឡងីែថមេទៀត 
ែដលេនះេធ្វីឱយបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរស់េន្របចៃំថងរបស្់របជពលរដ្ឋ្រកី្រក អសន្តិសុខសងគម និងេលសី
ពីេនះេទៀត កប៏ ្ត លឱយជនរងេ្រគះមួយចំនួនបនខកចិត្តយ៉ងខ្ល ងំ និង  អស់ក្តីសងឃមឹកនុងជីវតិ 
សេ្រមចចិត្តេបះបង់បណ្តឹ ងេចលែលងត ៉  េ យមូលេហតុបនេលីកេទបងីថ៖ "ប្តឹងេទអនក ក៏ដូច
ែតគន  ប្តឹងេទ កជ៏គន េគ មិនបនផលអ្វីេទបយី "៨  ។ 

មនករប៉ុនបង៉ជេ្រចីនេដីមបេីឆ្លយីតបបញ្ហ ខងេលី  ពីសំ ក្់រកុមអងគករសងគមសុីវលិ 
សហគមនផ៍្តល់ជំនួយអន្តរជតិនន និងរ ្ឋ ភិបល។  ជកែ់ស្តង  េនប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ 
ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុមត័េគលនេយបយ  និង  ្រកបខណ្ឌ ចបប់នន ដូចជចបបភូ់មិបល ឆន ំ
២០០១ និង  អនុ្រកឹតយមួយចំនួនេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ វបិត្តិខងេលទីងំេនះ។ េ្រកយមកេទៀតមន
ករបេងកីតគណៈកមមករសុរេិយដី មរយៈអនុ្រកឹតយេលខ ៤៧  អន្រក  បក  ចុះៃថងទី៣១  ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០០២  ស្តីពីករេរៀបចំ  និង  ករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី។  េនះជយន្តករថមមួីយ 

៦ Shaun Williams: ជេម្ល ះកមមសិទធដិធី្លេីនកមពុជ  ករសិក ស្តីអំពីសមតថភពេ ះ្រ យដីធ្លីេន៥េខត្ត ភនេំពញ ឆន  ំ
២០០០ ទំព័រ២។
៧ Oxfam GB: វ ិ ទដធី្លេីនកមពុជ  ភនេំពញ ឆន ២ំ០០៥ ទព័ំរ២។
៨ Ibit. ទំព័រ៣។
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េដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី ែដលគណៈកមមករេនះមនេបសកកមម  និងតួនទីជអនកសេ្រមចចំេពះវ ិ ទ 
ដីេភគៈមុនបញជូ នេទតុ ករ។

ប៉ុនម នឆន កំន្លងមកេនះ េនេពលែដលដំេណីរករែកទ្រមងដី់ធ្លីកំពុងេឆព ះេទមុខ េគសេងកត
េឃញីថ មនែបបែផនៃនកររបឹអូសយកដីធ្លី  េ យកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋ
េចញពីេលីដីធ្លី  ែដលពួកគតប់នកន់កប់អស់រយៈេពលយូរឆន មំកេហយី េពលគឺ មរយៈករេ្របី
្របស់្របពន័ធតុ ករេ យភគីមខ ងជម្រន្តី ជករ។  មរយៈករមកប្តឹងត ៉ របស់ជនរងេ្រគះឬ ម
ប ្ត ញ រពត័ម៌ននន និង ករត្អូញែត្អដេង្ហ យេ រកអន្ត គមន៍ផទ លពី់សំ ក់ជនរងេ្រគះ
េនះបនបង្ហ ញឱយេឃញីថ ករណីវ ិ ទដីធ្លីេនែតជបញ្ហ េនេឡយី ។

បញ្ហ ទីផ រដីេឡងីៃថ្ល េធ្វឱីយជនខិលខូចមួយចំនួនតូច  បនេឆ្ល តឱកសរេំ ភយកដីធ្លី 
ខណៈែដល្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកខ្វះលទធភពេធ្វីបណ័្ណដីធ្លី។ វ ិ ទដីធ្លី េកីនេឡងីជបន្តបនទ ប ់និង ក្ល យជ
បញ្ហ សងគមសមុគ ម ញេឡងីៗ។  មរបយករណ៍ ជរ ្ឋ ភិបល  វ ិ ទដីធ្លីេកីនេឡងីជលំ ប្់របចំ
ឆន ពីំចំនួន១២៤៥  ករណី  កនុងឆន  ំ២០០៣  រហូតដល់ចំនួន  ៥០៣៨ ករណី  ឆន  ំ២០០៨  និងចំនួន
៥១៩៣  ករណី  េនឆន  ំ ២០០៩។  វ ិ ទដីធ្លីបងកឱយេកីតមនេឡងីនូវអំេពីហងិ បងករបួស ន មនិង
្ល បម់នុស ។  ទេង្វទីងំេនះភគេ្រចីនេកីតេឡងីេ យ រ  កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធករពរដីឯកជន

េទេលី្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដលជជនរងេ្រគះ  េនទីកែន្លងែដលមនទំនស់េក្ត ។  ្របមុខៃន ជរ ្ឋ
ភិបលកធ៏្ល បម់ន្រប សនេ៍ យបនអំពវនវឱយ ជញ ធរ្របគល់ដីឱយ ្រស្តវញិ ្របសិនេបីដីេនះជប់
មនទំនសរ់ ង ្រស្ត នឹង ជញ ធរ។

វ ិ ទដីធ្លីមនដូចជ វ ិ ទពកព់ន័ធនឹងភគីឯកជន  វ ិ ទតូច ចែដលេកីតេឡងីកនុងរង្វង្់រគួ រ 
អនកជិតខង  មច ស់បំណុល។  វ ិ ទ្របេភទេនះទក់ទងនឹងករបិទផ្លូវេដីរ  ្រពំ្របទល់ដីមិនចបស់ ស់ 
េករតមតក៌ និងបំណុល  េហយីភគីទីពីរមិនសុខចិត្ត េបីទកទ់ងនឹង  បំណុលគឺ  មច ស់បំណុលរបឹអូស
យកដីកូនបំណុល។ វ ិ ទសថិតកនុងចេងក មភគីឯកជន  ែតមនផលបះ៉ពល់ដល់្របជពលរដ្ឋេនេសទីរ
្រគបក់ែន្លង កនុង្របេទសគឺ ទំនស់ជមួយ្រកុមហុ៊នដីសមបទនេសដ្ឋកិចច។ ្របជពលរដ្ឋជង ១០,០០០ 
្រគួ រ  ែដលបនទមទរត ៉ ពីផលបះ៉ពលម់កេលីដីធ្លី  របស់ខ្លួនេ យ រករផ្តល់ដីសមបទន
េសដ្ឋកិចច ែដលមិនមនករសិក ពីផលបះ៉ពល់ខងសងគមឱយបន្រតឹម្រតូវល្អ។ វ ិ ទមួយស ្ឋ ន
េទៀត ពក់ពន័ធជមួយ ជញ ធរជវ ិ ទមនលកខណៈេក្ត ។ មករសកិ របស់អងគករអុក ្វ ម ៧៥
ភគរយ ៃនអនកែដល្រតូវេគេចទ្របកន់ថយកដីរបស់ពួកេគគឺ ជញ ធរមន នៈខពស់។ មនករដក
ហូតយកដីេ យបងខំ េដីមបេីធ្វីជ្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួន។ េពលខ្លះមិនមនភពចបស់ ស់រ ងតួនទីរដ្ឋ 
និងឯកជន េ យ រម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលបនចូលរមួ េ យផទ ល់េនកនុងសកមមភពែផនកឯកជន និង 
េដីរតួកនុងរូបភពសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយអនកវនិិេយគទុន។ 

មូលេហតុែដលនឱំយេកីតេឡងីនូវវ ិ ទដីធ្លី  ប ្ត លមកពីេហតុជេ្រចីនដូចជ ករមិនមន 
សុវតថិភពកនុងករកន់កបដី់ធ្លី និង្របជពលរដ្ឋជេ្រចីនមិនមនបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លី។ មរបយករណ៍ 
របសវ់ទិយ ថ ន    បណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ ន៍កមពុជេឃញីថ  ្របជពលរដ្ឋ ៧៥ 
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ភគរយ  ែដលកនក់បដី់កសិកមម មិនខ្វល់ខ្វ យនឹង កព់កយសុំសទិធិកន់កប់ដីធ្លីេឡយី។  ្របជ
ពលរដ្ឋ្របែហល ១០  ភគរយ  មនបណ័្ណកន់កប់ដីធ្លី្រសបចបប។់  ករ្របឈមកនុងករេធ្វីបណ័្ណ 
កមមសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ េ យ រករេធ្វីបណ័្ណមនតៃម្លខពស់  និងនីតិវធីិសមុគ ម ញ។  ្របជពលរដ្ឋ
បន្តករេផទរសិទធិេលីដីធ្លី  មែតទម្ល បេ់ យមនករឃុបឃតឹគន ជមួយជនពុករលួយមួយចំនួនតូច
កប៏ងកឱយមនវ ិ ទដីធ្លី។

បញ្ហ ្របឈមកនុងករ្រគប្់រគង  និង  េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី្របេទសកមពុជ ក្៏រសេដៀងគន ជមួយ
្របេទសចំនួនេទៀត    ដូចជ្របេទសៃថ េនប៉ល់ និងទុយនីសុី។ ភពចេន្ល ះ្របេ ងកនុងករ្រគប្់រគង
របសរ់ ្ឋ ភិបលេលីករអនុវត្តចបបេ់លីវសិ័យដីធ្លី  បនបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់បុគគលខិលខូច
មួយចំនួនឆកឱ់កសេកងចំេណញពី ថ នករណ៍  េ យបន្លំយកដីរដ្ឋមកេធ្វីករកមមសិទធិឯកជន។ 
ករណ៍េនះេធ្វីឱយវ ិ ទដីធ្លីេនែតបន្តេកីតេឡងី  និងេ ះ្រ យមិនេចះចប។់  ទងំេនះេ យ រដីធ្លីជ
្របភពចំបងៃនអំ ច  ្រទពយ និង  នមំកនូវជេម្ល ះ។  ចំណុចែដលសំខនគឺ់ពក់ពន័ធនឹងឆនទៈ
នេយបយរបស់ថន កដឹ់កនរំបស់្របេទសនីមួយៗកនុងករេ ះ្រ យបញចបវ់ ិ ទ។ 

 បញ្ហ ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តទក់ទងនឹងដីធ្លី ជពិេសស សកិ េទេលីករក ងឯក រគតិយុត្ត
ស្រមបអ់នុវត្តចបប់ភូមិបល ឆន ំ ២០០១  មនលកខណៈរកីចេ្រមីន។  កប៏៉ុែន្តេ យ រេករដំែណល
ជ្របវត្តិ ្រស្តៃនករផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយដីធ្លី  បនបន ល់ទុកឱយសងគមកមពុជបចចុបបននេនែត
្របឈមនឹងបញ្ហ ជេ្រចីនែដលទក់ទងនឹងដីធ្លី  ជពិេសស  វ ិ ទដីធ្លីេនជបញ្ហ ធំមួយេនកមពុជ

៩។ 
ករខិតខំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលសហករណ៍ជមួយៃដគូរអភិវឌ ន៍  បនែស្វងរកវធីិេ ះ្រ យែដល
ដំេ ះ្រ យជដំបូងគឺ  ករបេងកីតេគលនេយបយដីធ្លី។  េគលបំណងៃនេគលនេយបយេនះ
មនបងកបេ់នកនុងចបប់  និង  េនកនុងេគលេ ៃនកិចចករគេ្រមង កលបង  និង  ជួយេ ះ្រ យភព
មិនចបស់ ស់។  ្របករេនះនឹងេធ្វឱីយករេ្របី្របស់ធនធនេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លីកនែ់តមន
្របសទិធភព និង ខិតេទជិតៃនេគលនេយបយកំែណទ្រមងដី់ធ្លីរបស់រដ្ឋ។

បញ្ហ ចបប់  និងនីតិវធីិពកព់័នធមិនទន់មន្រគប់្រគន់  ទមទរឱយមន  ្រកបខណ័្ឌ ចបប់
ចបស់ ស់ ស្តីពីសិទធិេលីអចលន្រទពយ អំពីករេផទរករេ្របី្របស់ដីរដ្ឋ និង ដីឯកជន្រពមទងំអំ ច
មចបបរ់បស់រដ្ឋេលីករេ្របី្របស់ដីធ្លី។  អវត្តមនចបប់ចបំចមួ់យចំនួនេធ្វីឱយករេ ះ្រ យមន

ករយតឺយវ។  កង្វះខតៃនចបប់េធ្វីឱយមតិមួយចំនួន  បនេចទ្របកនម់្រន្តីអនុវត្តចបបថ់រ ំ ភចបប់ 
និងរេំ ភសទិធិមនុស  ភគេ្រចីន  ែដលេគបនដឹងករណីេនះ  គឺពក់ពន័ធេលកីរផ្ល ស់លេំន ្ឋ ន
្របជពលរដ្ឋ។ 

រហូតមកដល់បចចុបបននរដ្ឋពំុទនម់នករកំណតអ់ត្តសញញ ណដី  ថេតីកែន្លង ជដី ធរ
ណៈរបស់រដ្ឋ និងកែន្លង ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។  េទះបីដីតំបន្់រតូវករពរ  ដីេធ្វី ជីវកមម ធរ
ណៈេលីដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងករផ្តល់ដីសមបទន  ជួល  ឬេផទរេលីដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមបក់រ

៩ ជរ ្ឋ ភិបលៈ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ ្រស្តៃនេគលនេយបយដធី្ល ី ឯក របឋម បនអនុម័តពីគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី
នសម័យ្របជុំេពញអងគ ៃថងទី០៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០២  ទំព័រ៧។
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អភិវឌ េសដ្ឋកិចច កគ៏ម នករកំណត់្រពំ្របទលឱ់យបនចបស់ ស់េនះែដរ។  ដូេចនះេទីបេគេឃញីមន
ករត ៉ េរឿងដីធ្លី  ពីសំ ក្់របជពលរដ្ឋមនករេកីនេឡងី  ករណីខ្លះ  ឈនដល់េកីតមនអំេពីហងិ
េទៀតផង។ មយ៉ងវញិេទៀត្របជពលរដ្ឋ ប់មឺុននក្់របឈមនឹងឧបសគគកនុងករទទួល គ ល់ឱយបន្រតឹម
្រតូវ ចំេពះេភគៈ្រសប មចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១។ 

ជរ ្ឋ ភិបលេនែត្របឈមនឹងបញ្ហ ជេ្រចីន  ែដលទកទ់ងនឹងដីធ្លី  ជពិេសសវ ិ ទដីធ្លី
េចះែតេកីនេឡងី។  េឆ្លីយតបបញ្ហ េនះ  ជរ ្ឋ ភិបលខិតខំេ ះ្រ យ  េទះបីជ មផ្លូវរដ្ឋបល ឬ  
តុ ករក្តីេ យទទួលបនេជគជយ័េ្រចីនែតេនមនក្រមិត។  ចបប់ និង្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តននមិន
ទន់ចបស់ ស់  និង  មនភព្រសបគន េទ ម ននុ្រកមកនុងករ្រគប្់រគង់  និងេ ះ្រ យទំនស់
ដីធ្លី។  បញ្ហ េនះេធ្វីឱយម្រន្តីអនុវត្តចបបភ់ន់្រចឡំ  េ យមិនដឹង្រតូវេដីរ មផ្លូវ ែដលក ្ត េនះងយ
េធ្វីឱយពួកេគ  ្រតូវេរសីយកវធីិែដលមិន្រសបចបប់មកេ្របី  ជវបិកតុ ករ្រតូវបនេចទ្របកនថ់មិន
ឯក ជយ។  មយង៉អវត្តមនចបប់និង  បទ ្ឋ នចបបច់បំចមួ់យចំនួនបនេធ្វីឱយសមតថកិចចមនភព
្រសពិច្រសពិលេលកីរេ ះ្រ យទងំែបបរដ្ឋបល  និងតុ ករ។  មយង៉េទៀតទនទឹមនឹងករជួប្របទះ
នូវភពមិនចបស់ ស់  ទងំេនះេហយីក៏េ យករ៏ ្ឋ ភិបល្របឈមនឹងបញ្ហ ជេ្រចីនដូចជ ក ្ត
មេធយបយេធ្វីដំេណីរ ក ្ត សមតថភព ធនធនមនុស  និងក ្ត ថវកិមិន្រគប្់រគនជ់េដីម។

ករណីវ ិ ទដីធ្លីមួយេនតំបនដី់្រកហម ជធនីភនំេពញ។ ករណីេនះមនភពសមុគ ម ញេហយី
បនឆ្លុះបញច ំង  អំពីករណីវ ិ ទេផ ងៗេទៀតេនកមពុជ។  ករវភិគផ្លូវចបប់េលីករណីេនះករណីវ ិ ទេន
តំបនដី់្រកហម  ករេ ះដូរដីធ្លីែដលបនេកីតេឡងីេ្រកមរូបភពេផ ងៗគឺផទុយនឹងចបប់។  ករអេងកត
សុីជេ្រមៃនករណីេនះ  ជញ ធរ ជធនីនិងអនកពក់ព័នធមួយចំនួនេនមនករខ្វះចេន្ល ះកនុងករអនុវត្ត 
ចបប់ េហយីេពលខ្លះបនេដីរតួជភគីទំនស់ជំនួសមុខឱយភគីមខ ងេទវញិ។

វ ិ ទដីធ្លីកនែ់តរកី ល លមនលកខណៈសមុគ ម ញ និង  ត្រមូវឱយ ថ ប័នជំនញយកចិត្តទុក
ក់េដីមបេី ះ្រ យឱយបនទន់េពលេវ ។ ដំេ ះ្រ យ ច្រប្រពឹត្តេទបនល្អលុះ្រ ែតមន

េគលនេយបយ  ចបបេ់ននឹងកែន្លង្រ ប់  េហយី ថ បន័អនុវត្តចបប់ទងំេនះ្រតូវមនធនធន
មនុស  សមភ រៈ និង ថវកិ្រគប្់រគន់  ្រពមទងំមនឆនទៈកនុងករេ ះ្រ យផងេនះ េទីបវ ិ ទដីធ្លីនឹង
្រតូវថយចុះ។

  វសិ័យដីធ្លជីបញ្ហ ធំទូ យ  សមុគ ម ញ  េទះបីជយ៉ង ក៏មិន  ចសរេសរ
ឱយបនអស់េនះែដរមនចំណុចេនេសសសល់ជេ្រចីនេទៀត ស្រមបអ់នកសិក ្រ វ្រជវបន្តដូចជ៖

េតីករណីវ ិ ទដីធំៗែដលអូសបន្ល យេ្រចីនឆន ំ  និងភគីជអនកមនខនងជម្រន្តីជនខ់ពស់ េតី្រតូវ
េ ះ្រ យយ៉ងដូចេម្តច?
េតីបញ្ហ វ ិ ទែដលបន្តេកីនេឡងី  និងមនលកខណៈហងិ  ចេធ្វឱីយកមពុជេកីតបដិវត្តន ៍ឬ
យ៉ង ?
េតីក ្ត អ្វខី្លះ ងំមិនឱយ ថ ប័នមនសមតថកិចចេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី ជូន្របជពលរដ្ឋ ?  េមីល
ក ្ត រចនសមពន័ធ ឬទំនក់ទំនងអំ ច?
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េតីវ ិ ទដីធ្លីេនែតបន្តេកីតេឡងី េទះបីដីេនះ្រតូវបនចុះបញជ ី េហយីកេ៏ យ?
េហតុអ្វីតុ ករែដលជអនក្របកន់អំ ច  ឯក ជយែដលធនេ យរដ្ឋធមមនុញញ ែបជយក
េសចក្តីសេ្រមចរបស់រ ្ឋ ភិបលមកអនុវត្តជំនួសចបបេ់ទវញិកនុងេរឿងវ ិ ទដីធ្លី?
េតីវ ិ ទែដលមិនបនេ ះ្រ យ ឬ្រតូវអូសបន្ល យទងំេនះ បះ៉ពលដ់ល់ជីវភព្របជពល

រដ្ឋក្រមិត ? និងដូចេម្តច?  

២. ចំេ ទបញ្ហ ៃនករ្រ វ្រជវ
ករសិក េនះ នឹងែស្វងរកេហតុផលទងំ យនឱំយេកីតបញ្ហ ្របឈមែដលេកីតមនវ ិ ទដីធ្លី

េនកមពុជ។  ជមួយេនះេដីមបែីស្វងរកយន្តករកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីឱយមន្របសិទធភព និង
និរន្តរភពកនុងករចូលរមួកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋែដលចំណុចទងំេនះរមួមនដូចជ៖

១. េតីក ្ត អ្វែីដលជបុព្វេហតុ្របឈមនដំល់េកីតមនវ ិ ទដីធ្លីបចចុបបនន? 
២. េតីចំ តក់រ្រគប្់រគងរបស់រដ្ឋែដលកំពុងអនុវត្តមន្របសិទ្វភពែដរឬេទ? 
 ៣. េតីមនវធីិ ្រស្តែបប េដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីទងំេនះ?
 ៤. េតី្របសទិធភពកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីមនលកខណៈយ៉ង ែដរ? 

៣. េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវ
ករសិក ្រ វ្រជវេនះមនេគលបំណងសិក ែស្វងយល់អំពី  េហតុផលែដលជបចចយ័

អវជិជមនែដល ជឧបសគគដល់ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី និង រកឱយេឃញីនូវចំណុចខ្ល ងំ ចំណុចេខ យ 
និង  ផ្តល់ជអនុ សនមួ៍យចំនួនស្រមប់ជអតថ្របេយជន៍  េដីមបចូីលរមួចំែណកកនុងករែចករែំលក
ដល់ ថ បន័ទទួលបនទុកេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី និង ភគីពក់ពន័ធននផងែដរ។

៤. ែដនកំណត់ និងវិ លភពៃនករ្រ វ្រជវ
និេកខបបទេនះ  គឺជយន្តករសិក បេញចញមតិឬទស នៈ មករវភិគ ្រ វ្រជវ  េ្របៀបេធៀប

េទ មែបបែផន្រទឹស្តី  ្រពមជមួយករអនុវត្តជកែ់ស្តង េដីមបែីស្វងរកទិនននយ័កនុងករអនុវត្តយន្តករ
ចបប្់រគប្់រគងវ ិ ទដីធ្លីឱយមន្របសិទធភព និង  បេ្រមីផល្របេយជនរ៍បស់្របជពលរដ្ឋ និង  ្របេទស
ជតិ ឱយមនភពជក់ ក់ និង ចីរភព។  ែដនកំណតៃ់នករសកិ ្រ វ្រជវេនះ   គឺេផ្ត តសំខនេ់ទ
េលី្រទឹស្តីមូល ្ឋ នៃនវ ិ ទដីធ្លី និង  េគលករណ៍  នីតិវធីិេ ះ្រ យេនកនុង្របេទសកមពុជបចចុបបនន 
និង ចេទអនគត មលកខណៈចបបៃ់នករ្រគប្់រគងកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី។ ជពិេសស  ករ
សិក ្រ វ្រជវេនះេធ្វីេនកនុង្របេទសកមពុជ េ យមនករចូលរមួសិកខ នន និង  មនករ
ែវកែញកជមួយអនកឯកេទស អនកជំនញចបបដី់ធ្លី និង អនក្រ វ្រជវៃនប ្ត ្របេទសមួយចំនួន ែដល
មនទំនកទំ់នងេនកនុងយន្តករចបប់ៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទ។ 

ចំេពះវ ិ លភពៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ  គឺមនបំណងេលីកេឡងីនូវករអនុវត្តយន្តករ 
ចបបក់នុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជនេពលបចចុបបនន និង  េទអនគតេ យ 
េផ្ត តេលីទិដ្ឋភពរមួៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទេ យ ថ បន័រដ្ឋ និង  ទំនកទំ់នងជ រវន្តេទនឹងេគល 
នេយបយដីធ្លី  ្រពមទងំយន្តករចបប់ពក់ពន័ធេទនឹងករេ ះ្រ យ។ ករណីសិក មួយ្រតូវបនេ្របី
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េដីមបេីធ្វីករឆ្លុះបញច ងំអំពីបរបិទៃន ថ នភពវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ អំពីេគលនេយបយ អំពីបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តនន និង  ករអនុវត្តជកែ់ស្តងរបស់ ថ ប័នមនសមតថកិចច។ ែផ្អក មករណីសិក េនះនឹង
បង្ហ ញឱយេឃញីកន់ែតចបស់ពីភពខុសគន ៃនបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និង ករអនុវត្តជក់ែស្តង។  

ជងេនះេទៀត  គឺសិក ្រ វ្រជវកនុងែដនកំណត់  និង  វ ិ លភពែដលមនេនេលីទឹកដីៃន 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជបចចុបបនន េ យសិក ្រ វ្រជវពីឆន ២ំ០០១ ដល់ ឆន ២ំ០០៩ េ យក ្ត ដីធ្លី 
េធ្វីជេគលករណ៍េដីមបជីយុទធ ្រស្តកនុងករវភិគរកបរបិទថមី ែដលមនករពក់ពន័ធនឹងយន្តករចបប់ 
េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី។

៥. វិធី ្រស្ត្រ វ្រជវ
ករសិក សិក ្រ វ្រជវនិេកខបបទថន ក់បណ្ឌិ តេនះ  េធ្វី្រសបេទ មលកខណៈវទិយ ្រស្ត 

និង  ្រសបេទ មនីតិវធីិ  េគលករណ៍ស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត លថន កប់ណ្ឌិ តរបស់ ជបណ្ឌិ តយសភ
កមពុជ។ មនករេ្របី្របស់វធីិ ្រស្តែបបពិពណ៌នវភិគផង  វធីិអនុមណរមួផង  វធីិអនុមណែញក
ផង  និង  ករ កសួរសំណួរមួយចំនួន  ស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករវភិគទិននន័យែដលមនដូចខង
េ្រកម៖ 

អេថរឯក ជយ ជអេថរែដលមនភពជមច ស់េ យខ្លួនឯង មិនទទួលរងឥទធិពលពីក ្ត ខង
េ្រក េហយីក ្ត ជេ្រចីនែដលនឱំយេកីតមនេឡងីបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីេនកនុងសងគមកមពុជនេពលបចចុបបនន
។ េនកនុងករសកិ េនះអេថរឯក ជយ ្រតូវបនេ្រជីសយកេធ្វីជក ្ត ចមបងចំនួន៤  (ទី១)  ក ្ត ចបប់ 
(ទី២) ក ្ត បរយិកសសងគម (ទី៣) ក ្ត េសដ្ឋកិចច និង(ទី៤) ក ្ត ្របជពលរដ្ឋ និង ភព្រកី្រក។

ចំេពះអេថរមិនឯក ជយ ជអេថរមនលកខណៈែ្រប្របួលេទ មក ្ត ជេ្រចីនែដលមន
ឥទធិពលមកេលី ។ អេថរមិនឯក ជយេនះ  ពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេទេលីអេថរឯក ជយ។  និេកខបបទេនះ
បនកំណត់យក   " វ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ ២០០១-២០០៩ " ជអេថរមិនឯក ជយ។  

ករ កសរួពត័ម៌ននឹងអេងកតផទ ល់ខ្លួន  ពិេ្រគះេយបលជ់មួយម្រន្តី ម្រកសួងពក់ពន័ធ
មួយចំនួន ដូចជគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  និង ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី និងករ
ផ្ល ស់ប្តូរេយបល់រ ងអនកពកព់ន័ធកនុងវសិ័យេនះ និង ទទួលមតិសំខន់ៗ ពី ្រ ្ត ចរយដឹកន។ំ ជមួយ
គន េនះែដរ  េធ្វីករសិក អេងកតដល់ទីកែន្លង  េដីមបី កសួរ្របជពលរដ្ឋដី្រកហមទកទ់ងវ ិ ទរបស់េគ 
ជមួយ្រកុមហុ៊ន  គួបផ នឹំងករបេញចញទស នៈ  និង  សំណូមពរមួយចំនួនរបស់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះ 
្រពមទងំមតិ និង េយបល់របស់ៃដគូអភិវឌ ន៍ែដលបនដឹងករណីវ ិ ទេនះ។   

ចបប់ជតិ និង  ចបបអ់ន្តរជតិ  ្រពមទងំឯក រែដលផ្តល់េ យ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូប 
នីយកមម និងសំណង់  និង  ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និង ថ បន័
ពក់ពន័ធ ឯក ររបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិ  អន្តរជតិ ឯក រែដលទទួលបន មរយៈ
ករសិក កន្លងមក និង  ឯក រេផ ងៗេទៀតែដលពក់ពន័ធ ( មប ្ណ ល័យ  ឯក រពីេគហទំពរ័ 
រពត័ម៌ន វទិយុ ទស នវដ្តី និងែខ ភពយន្តជេដីម)។
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រសំខនៃ់នករវភិគទិនននយ័  គឺេធ្វីេឡងី មករវភិគខ្លឹម រៃនអតថបទបេចចកេទសផ្លូវករ 
នន និង  បទសមភ សន៍  ្រគបម់ជឈ ្ឋ នសងគម  េ យែស្វងរកបដិសំេយគ  និង  បេ្រមីផល្របេយជន៍
ទូេទរបស់មនុស េនកនុងសងគម េហយី្របករែដលចបំច់េនះ គឺេធ្វីករបក្រ យឱយបនចបស់ ស់
ពីេហតុផល និង ករេកីតមនេឡងីនូវបញ្ហ វ ិ ទដីធ្លី។ ករសិក ្រ វ្រជវេនះ េធ្វេីឡងីេ យែផ្អកេទ
េលីករវភិគ មវធីិ ្រស្តែបបគុណភព (Qualitative  Analysis) កនុងករបក្រ យែវកែញកមក 
បង្ហ ញនូវេហតុផលេផ ងៗ។

៦. រ្របេយជន៍ៃនករ្រ វ្រជវ
្របធនបទស្តីពី  "  វ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ "  គឺមន រសខំន់ស្រមបជ់្របេយជនដ៍ល់ករ

ែស្វងយល់នូវចំណុចសំខន់ៗ នូវយន្តករ្រគប់្រគង  និងេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ ែដល្រសប ម
េគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស មនអតថ្របេយជន៍កនុង
ករព្រងឹងវសិ័យចបប់ មេគលករណ៍នីតិរដ្ឋេនកមពុជ។  េលីសពីេនះេទៀត ករសកិ េនះគឺមន
បំណងឱយអនក នបនយល់ដឹងនូវ  ្រទឹស្តី នីតិវធីិ  េគលករណ៍េផ ងៗ  ៃនដំេ ះ្រ យវ ិ ទេដីមបី
ជំរុញឱយមនករអនុវត្តចបបឱ់យមន្របសិទធភព  និង  មនលកខណៈសុ្រកឹតស្រមបជ់ផល្របេយជន៍
ដល់្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ។  

លទធផលែដលែស្តងេចញចំេពះករ្រ វ្រជវេនះ  និង  េ្របី្របស់ជផល្របេយជនដ៍ល់ករ
ចូលរមួវភិគទនេលីចំេណះដឹង  កដូ៏ចជទស នៈវសិ័យខ្លះៗបែនថមស្រមប់អនកចូលរមួពកព់ន័ធេលី 
វសិយ័ដីធ្លីេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនដូចជ ជរ ្ឋ ភិបល  វនិិេយគគិន អងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលជតិ អន្តរជតិ  ែផនកឯកជន  ្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស  ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម 
និងសំណង់ ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី គណៈកមមករសុរេិយដី្រគប់ជនថ់ន ក ់ និង ជញ ធរជតិ
េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីជេដីម បនទទួលនូវព័តម៌ន និង  ទិនននយ័មូល ្ឋ នស្រមប់េធ្វកីរ្រតិះរៈិ
ពិចរ ដល់ដំេណីរករេរៀបចំែផនករ និងសកមមភពអនុវត្តេដីមបទីទួលបន្របសិទធភពខពស់កនុងករ
េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជនេពលបចចុបបនន និង េទអនគត។

រសំខនជ់ពិេសសមួយេទៀត  គឺបេងកនីឯក រ្រ វ្រជវជភ រែខមរ  និងេលីកសទួយដល់
ភ ជតិស្រមប់ជឯក រសិក ្រ វ្រជវដលកូ់នែខមរ្របុស្រសីជំនន់េ្រកយ បនសិក ែស្វងយល់ 
និងេធ្វីករវភិគពិចរ តេទេទៀតេដីមបភីពរកីចេ្រមីនរបស់្របេទសជតិេទៃថងមុខ។

៧. រចនសមពន័ធៃនករ្រ វ្រជវ
និេកខបបទេនះេរៀបចំេឡងីជភ ែខមរែចកជ៤ជំពូក  ែដលមនទំពរ័សរុបចំនួន១៥៨ កនុង

េនះមន ងរូបភពចំនួន១៦ និង ងតួេលខចំនួន៩។  
េសចក្តីេផ្តីម
ជំពូកទី១៖ ្របវត្តិ និងទិដ្ឋភពទូេទៃនវ ិ ទដីធ្លី
ជំពូកទី២៖ ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តដីធ្លី
ជំពូកទី៣៖ ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី
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ជំពូកទី៤៖ ករ យតៃម្ល
សននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍
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ជំពូកទី១
្របវត្តិ និងទិដ្ឋភពទូេទៃនវិ ទដីធ្លី

េនកនុងជំពូកេនះចំណុចសំខន់ៗ មួយចំនួននឹង្រតូវេលីកេឡងីែដលជ ្រទឹស្តីពកព់ន័ធវ ិ ទ និង 
ករសិក ្រ វ្រជវវភិគែបបលកខណៈវទិយ ្រស្ត អំពីទិដ្ឋភពទូេទពក់ពន័ធពីទំនក់ទំនងរ ង
មនុស នឹងដីធ្លី ែផ្អកេលី រសំខន់ និង ភពចបំចៃ់នដី វសិមភពៃនករកនក់ប ់និង ករេផទរសិទធិ
េលីដី។ ចំណុចទីពីរគឺ  ដក្រសងអំ់ពីទំេនៃនវ ិ ទដីធ្លីដ៏សមុគ ម ញនេពលបចចុបបនន និង  ពីបែ្រមប្រមួល
របស់ ។ បនទ បម់ក  េយងីេមីលេទេលី្របេភទៃនវ ិ ទដីធ្លី  ែដលេកីតេឡងីរ ងភគីពក់ពន័ធនឹងបុគគល
ឯកជន ដូចជ វ ិ ទកនុងរង្វងវ់ញតិេ ហតិ អនកជិតខង  រ ងមច សបំ់ណុល  និងកូនបំណុល  និង 
វ ិ ទែដលពក់ពន័ធ រ ង្របជពលរដ្ឋជមួយ ជញ ធរ និងអងគភពេយធជេដីម។

ជំពូកេនះ  នឹងេលីកេឡងីពី្របវត្តិៃនករ្រគប្់រគងដីេទ មសម័យកលនីមួយៗ និង  កប៏ន
កំណតពី់មូលេហតុជេ្រចីនែដលនឱំយេកីតមនវ ិ ទដីធ្លី េ យេមីលេទេលីសុវតថិភពៃនករកន់កបដី់ 
ករមិនមនឯក រផ្លូវចបប់មកសំ ងឱយបនចបស់ ស់  ករយល់្រចឡំ  ចំេពះេភគៈ និងកមមសិទធិ 
បញ្ហ អលទធភពកនុងករេធ្វីបណ័្ណកន់កបដី់ និងចំណុចសំខន់មួយេទៀតទក់ទង េទនឹងករអនុវត្ត
ចបប់មិនទនប់ន្រតឹម្រតូវចំេពះករេផទរសិទធិេលីកមមសិទធិ។ ែផនកបនទ បេ់ធ្វីអេងកតសុីជេ្រម េលកីរ
រេំ ភយកដីេ យខុសចបប់ពីសំ ក់ជនខិលខូចមួយចំនួន  េទេលី្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកទនេ់ខ យ 
និង ករចូលកនក់ប់ដីេ យខុសចបប ់េ យ រភពធូរលុងៃនករ្រគប់្រគងជេដីម។

១.១ ្របវត្តៃិនករ្រគប់្រគងដីធ្លី
េយងី ចេឃញីដីជលកខណៈរូប  ដូចជែផនដីែដលេយងីេដីរេលី  ។  េបីជនេយបយវញិ 

េយងី ចេឃញីដូចជ ករ្របឆងំេដីមបទីមទរបូរណៈភពែដនដី។ េបីជថវកិ េឃញីដូចជ ទីកែន្លង
អភិវឌ ន ៍ឬ កជ៏ធនធនែដលេគពឹង ្រស័យេលី ដូចជករេធ្វីែ្រសចំករជេដីម។ អនកេសដ្ឋកិចចរបស់
ធនគរពិភពេ កបនេលីេឡងីថ៖ 

"េសទីរែត្រគប្់របេទសទងំអស់  ផល្របេយជនពី៍ដីធ្លី  មនរហូតដល់េទបីភគបួនៃន្រទពយ
សមបត្តិរបស់ជតិទងំមូល"១០។
េសដ្ឋវទូិសតវត ទី១៨ ជនជតិេអកូសេ ក  ម សមីត បននិយយថ  "ដីជ្របភពេដីម

បេងកីនេភគ្រទពយជតិ" េហយីែដលេសដ្ឋវទូិជំននេ់្រកយៗមកបក្រ យថ ដីជដេង្ហមីេសដ្ឋកិចចជតិ 
ជសុខុមលភពជតិ និងជ យុជីវតិៃន្របជជតិមួយ១១។ ដីជធតុដស៏ំខន់ និង ចបំចជ់ទីបំផុត
ស្រមប្់រទ្រទង់ជីវតិរបសម់នុស ្រគបរូ់ប។  ដីធ្លីមិន្រតឹមែតមនតៃម្លសំខនក់នុងករេ្របី្របស់ប៉ុេ ្ណ ះេទ 
ែថមទងំមនតៃម្លែផនកេសដ្ឋកិចចេទៀតផង។ ែផនកេសដ្ឋកិចចដីធ្លី  មនតៃម្លជពិេសសទកទ់ងេទេលី

១០ Kate Dalrymple: Expending Rural Land Tenures to Alleviate Poverty, PhD thesis, University of 
Melbourne, 2005, page 45: in (World Bank page 87, 1989).
១១ RFA: see also <http://www.rfa.org/khmer/program/economic/feature-KH0816-ECO07-0819200>, 
accessed dated 8/21/2009.

9



ទឹក្របក់ េពលគឺេគ ចយកមកេធ្វជីកមមវតថុៃនករលក់-ទិញកនុងតៃម្លកំណត់ មួយ។ ចំែណកតៃម្ល 
ចំេពះករេ្រប្ីរបស់វញិ េគេ្របី្របស់ដីធ្លីស្រមបក់រ ងសងល់ំេន ន េធ្វីែ្រសចំករ  េធ្វីករ ដុំះ
ដំ រំមួផ  ំនិងេធ្វីករបងកបេងកីនផលជេដីម។ 

ែផនដី និងសងគមមនុស គឺ មនករផ្ល ស់ប្តូរ វវិឌ ន ៍ និងែ្រប្របួលឥតឈបឈ់រចប់ ងំពី ប់
នឆន កំន្លងមកេហយី។ ៃផទែផនដី គឺេកីតេចញពីមណ្ឌ លបរយិកស មណ្ឌ លសិ  មណ្ឌ លទឹក និង

មណ្ឌ លជីវៈ១២។  ែផនដីបនរងនូវបតុភូតធមមជតិ  និងទទួលរងនូវផលវបិកយ៉ងធងនធ់ងរពីសំ ក់
មនុស  មនជ ទ៍  ករជីកយកែរ  ៉ េពជយ មស  តបូង  ថមមប  ឧសម័ន  េ្របងកត  មស  ករហូរេ្រចះ 
រញជួ យដី និងបនទុះភនំេភ្លីង ករកបឆ់ក រ រុក ន និងករចបយ់កដីធ្លីេធ្វីកសិកមម ឬេធ្វីជកមមសិទធិផទ ល់ខ្លួន 
៘  ដីធ្លីជធនធនរបស្់របេទសដម៏ន រសំខនែ់ដលមិន ចខ្វះបន និង ជធតុសំខន់ែដល 
ជអតថិភពរបស់រដ្ឋ។  ្រគបទ់េង្វី  និង  ករអភិវឌ របស់មនុស ចបនចេ្រមីនេឡងី  េ យបន្រប្រពឹត្ត
េទេនេលីដីធ្លី េហតុដូេចនះេហយី  េទីបដីធ្លីគឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ជីវតិរបស់សងគម និង  េសដ្ឋកិចច
ជតិ។

្របេទសកមពុជ ជ្របេទសមួយែដលធនធនដី  និង  ធនធនធមមជតិ មនេនកនុងៃដរបស់រដ្ឋ 
េ្រចីនជងេគេន សុីរហូតដល់ ៨០%  ៃនធនធនទងំមូល១៣។  សិទធិេលកីមមសិទធិដីធ្លី  និងករ
េ្របី្របស់េនេលីធនធនដូចជដីធ្លី  គឺេចញមកពីករវវិឌ ន៍ៃនចំ តក់រជ្របវត្តិ ្រស្តរបស់សងគម
មនុស  េហយីជួនកលសិទធិេនះ្រតូវបនកំណត់យ៉ងចបស់ ស់ ឬ  មិនចបស់ ស់នឱំយមនករ
ទំនស់គន េលីសិទធិេនះេកីតមនេឡងី។  ករកំណតស់ទិធិេលីដី  ករេ្របី្របស់  ែបងែចក  និងករទទួល
ខុស្រតូវេលីធនធនដីធ្លី ជករចបំច់ស្រមបក់រអភិវឌ របស់្របេទសជតិ។

េទះបីជកំេណីនមនុស េ្រចីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំកនុងពិភពេ ក ចប់ ងំពីពក់ក ្ត ល
សតវត ទី១៩ រហូតមកដល់សព្វៃថង ជពិេសស  អ្រ កំេណីនេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ នន៍ន 
ដូចជ ្របេទសចិន ឥ ្ឌ  និង្របេទសេនទ្វីប ្រហ្វកិ និង សុីអេគនយ ៍ដូចជឥណ្ឌូ េណសុី និងកមពុជ
ជេដីម  កដី៏មិនមនករេកីនេឡងីែដរ។  កំេណីន្របជពលរដ្ឋយ៉ងឆបរ់ហ័សេនះបនជះឥទធិពល
យ៉ងខ្ល ងំនឱំយមនបញ្ហ ដីធ្លី។  មករសិក បញ្ហ ្របឈមចំេពះដីធ្លី  គឺប ្ត លមកពីក ្ត ជេ្រចីន 
ដូចជ ក ្ត នេយបយ  ក ្ត េសដ្ឋកិចច ក ្ត កំេណីនមនុស  ក ្ត ែបងែចកដីធ្លីជេដីម។  កំេណីន
េសដ្ឋកិចច និង កំេណីនមនុស បនជះឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំដល់ករ្រគប់្រគង ែបងែចក និង េ្របី្របស់ដីធ្លី
ម្របេទសនីមួយៗកនុងពិភពេ ក។

១.១.១ សម័យបុ ណ (មុន១៨៨៤)
ម្របវត្តិ ្រស្ត្របេទសកមពុជ សិទធិេលីកមមសិទធិដីធ្លីមនលកខណៈេផ ងៗគន េទ មករ

ផ្ល ស់ប្តូរៃនរបបនីមួយៗ។ មឯក រស្តីពី្របវត្តិ ្រស្តកមពុជដីធ្លីទងំអស់សថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគង 

១២ អូ៊ វឌ័ីៈ ទស នវជិជ ភូមវិជិជ  ឯក រថន ក់បណ្ឌិ ត ទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត-ី ជបណ្ឌិ តយសភ ភនេំពញ ឆន  ំ២០០៨ ទព័ំរ២។
១៣ ហុ៊ន ែសនៈ សនទរកថេវទកិដធី្លថីន ក់ជត ិ េនវមិន ជរ ្ឋ ភបិល ភនេំពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៤ ទព័ំរ២។
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និងជកមមសទិ្វិរបស់្រពះម ក ្រត១៤។  ប៉ុែន្ត មករអនុវត្តជកែ់ស្តង  ដីធ្លីទងំេនះជរបស់្របជពល
រដ្ឋ ែដលកនក់ប់ ដំំ េំលីដីធ្លីេនះ េពលគឺកសិករេទវញិេទែដលជមច ស់េលដីីេនះ។ កនុងអំឡុង
េពលេនះ  សងគមែខមរ្រតូវែបងែចកជវណ្ណៈេផ ងៗគន ។  េ្រកពីញតិវង នុវង  គឺមនវណ្ណៈកនុងសងគម
េផ ងៗេទៀត រមួមនក ្រ  (អនកចំបងំ) សមជិកៃន្រកុម សនេផ ងៗ (្រពហមញញ សន ្រពះពុទធ
សន សនេ ) អនកែដលមនេសរភីព និងទ ទសី។ ករែបងែចកវណ្ណៈកនុងសងគមបនេធ្វី

ឱយ្របជជនមនសិទធិខុសគន ្រស័យេទ មវណ្ណៈរបសពួ់កេគ។  ដូេចនះ  េនេពលនិយយសំេ សិទធិ
របសបុ់គគលកនុងករកន់កបដី់ធ្លី េយងីមិន ចសននិ ្ឋ នបនថ បុគគល្រគបរូ់បមនសិទធិដូចគន េនះេទ។ 
សិទធិកនក់បដី់ធ្លី ចមនចំេពះែតសមជិកៃនវណ្ណៈមួយចំនួនកនុងសងគមែខមរែតប៉ុេ ្ណ ះ១៥។

មយ៉ងវញិេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជមុនករកន់កបរ់បស់ប ងំកមមសិទធិគឺជសិទធិ"ចល័ត"១៦

។  មច ស់ដីែដលកំពុងេធ្វីកសិកមម ចចកេចលពីតំបនមួ់យេទចប់េធ្វីកសិកមមេលីតំបនមួ់យេទៀត និង
េធ្វីមច សដី់េនះ មឆនទៈ  និង  មិនចបំច់មនទ្រមងក់រ មួយេឡយី។  ្របពន័ធជ្របៃពណីេនះ 
បនបន្តមតក៌របស់ជតិ  មលកខខណ្ឌ ៃនធនធនធមមជតិពីករេធ្វី ជីវកមមេ យអនកែដលមកពីខង
េ្រក  ករណ៍េនះបនេលកីសទួយផងែដរ  ដល់ករេ្របី្របស់ដីធ្លីេនកនុងសងគមកសិកមមក តេ់ខ យដ៏

េលីសលុបមួយេពលគឺ  ភពែដល ចផ្ល ស់ប្តូរ មកលៈេទសៈ  និង  គម នទ្រមងក់រៃនកមមសិទធិ 
បនអនុញញ តឱយមនុស ជេ្រចីន េធ្វីករេលីដីធ្លី មឱកសហុចឱយេពល កប៏ន។

១.១.២ សម័យ និគមនិយមប ងំ (១៨៨៤-១៩៥៣)
េឆ្លីយតបេទេសចក្តីេសនីសុំរបស់្រពះម ក ្រតកមពុជ ប ងំបន ក់ និគមរបស់ខ្លួន

មកេលី្របេទសកមពុជកនុងឆន ១ំ៨៦៣។ ប ងំបននមំកនូវទស នៈៃនរបបកមមសិទធិឯកជន១៧។  េដីមបី
ឱយកិចចករពណិជជកមម និង ករវនិិេយគដំេណីរករេទបនេនះ ពួកេគ្រតូវករធនថ ដីធ្លីែដលពួកេគ
កន់កបេ់នះគឺមនកិចចករពរជផ្លូវករេ យរដ្ឋ។  ដូេចនះគំនិតស្តីពីកមមសិទធិដីធ្លីបនមកជមួយប ងំ 
ែដលគំនិតេនះ ្រតូវបនេគ គ ល់េនកនុងប ្ត ្របេទសភគេ្រចីនេនសមយ័ឥឡូវេនះ។  

កនុងឆន  ំ ១៨៨៤
 ជេលីកដំបូងប ងំបន្របកសឱយេ្របីនូវចបប់ដីធ្លីមួយេនកមពុជ

១៨។  ប៉ុែន្ត
ករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះ   បនជួប្របទះនូវករតស៊ូ្របឆងំតបយ៉ងធងនធ់ងរ  កនុងចំេ ម្របជជនកមពុជ 
ជពិេសស  កនុងចំេ មវរីជន។  េ យ រែតមនចលនតស៊ូរបស់កសិករកមពុជ េទីបបនជករ
១៤ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ត តេលី បញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ  
ករចញិច ឹមជវីតិេនជនបទ   វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល នងិ្រ វ្រជវអភវិឌ ន៍កមពុជ ភនំេពញ  ឆន  ំ២០០២ េនកនុងេសៀវេភ 
ម្រទសឹ្តី្រពះម ក ្រតមនសិទធិផ្ត ច់ករេនេលីដីធ្លី (Meijers, 1994:3) ទព័ំរ២៥។

១៥ East-West Management Institute: េគលករណ៍ែណនចំបប់ភូមបិលជមូល ្ឋ នស្រមប់សិស  នងិអនកអនុវត្តចបប់ 
ភនំេពញ  ឆន  ំ២០០៣ ទព័ំរ២១។ 
១៦ Jeffrey s. Brand: Cambodia Property law  , Khmer Version 4 k, Faculty of Public Management in 
Cooperation with The University of San Francisco Project to Strengthen the Faculty of Business, 
Phnom Penh,  (1998),  p 8.
១៧ Maneth Hun:  Is Market-Assist Land Reform an Appropriate Choice for Cambodia at the Present 
Time  New York University, New York City, 2001, New York, page 9.
១៨ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ  ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩ -២០០០ ករេផ្ត តេលី បញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ  
ករចញិច ឹមជវីតិេនជនបទ  .ដ.ឯ.ម. ទព័ំរ២៦។
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ែកទ្រមងដី់ធ្លី  មិន្រតូវបនេគអនុវត្តយ៉ងេពញេលញមុនឆន ១ំ៩១២។  កនុងចំេ មេរឿងដៃទៗេទៀត
េនះ  ប ងំចងប់នករផលិត  និង  កន់កប្់រតួត្រ ដ៏រងឹមែំថមេទៀត  មកេលី្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 
ជងេនះេទេទៀតេនះ  តំបនទំ់េនរគម នករកន់កបទ់ងំអស់  បនែ្របក្ល យេទជ ចលកដូ់របន។ 
ជយថេហតុ េរឿងេនះបននេំទរកករបេងកីតឱយមនេឡងីនូវចំករដំ ខំន តធំខ្លះ។

េហតុេនះ  េទីបេគលករណ៍ចបស់ ស់ៃនកមមសិទធិដីធ្លី  ក្៏រតូវបនេគបេងកីតេឡងី មរយៈ
្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ១ំ៩២០១៩។ ្រកមេនះ បនែចងឱយមននូវករបញជ ក់េ យលិខិត និង ករកត្់រ ៃន
កបលដីជក់ ក។់  េ្រកម្របពន័ធេនះ  បណ័្ណកមមសិទធិ្រតូវបនេគចុះបញជ ីជ្របេយជនរ៍បស់កសិករ
មន ក់ៗជភស្តុ ងៃនកមមសិទធិ។  មកដល់ឆន ១ំ៩៣០ ដីភគេ្រចីនបនែចកជដំុៗមនទំហមិំនេលីសពី 
្របំ ហកិ  េហយីចំករដំ ធំំៗ្រតូវបនបេងកីតេឡងី២០។  ករបង្ហ ញអនក មន កជ់មច ស់ដី  គឺមន
សំ ង្រគប្់រគន់  ដូចជករេ ្រពំ្របទល់ដី  និង  េធ្វសីកមមភពេលដីីឡូតិ៍ជកែ់ស្តងនអំឡុងេពល
្រគប្់រគង និង ចតទុ់កជភស្តុ ងកមមសិទធិ្រគប្់រគន។់

អំឡុងេពលៃន និគម  ្របេទសកមពុជបនអនុមត័យកជធរមននូវ្របពន័ធៃនករសទង់

េមីលភូមិ ្រស្ត និងករចុះបញជ ីបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លី។ េទះជមន្របពន័ធចុះបញជ ីេឈម ះជផ្លូវករក៏េ យ
កេ៏គលករណ៍ចស់របស់កមពុជស្តីពី "វតថុែដលបនមកេ យនង័គល"២១ េនែតជ្របពន័ធរេបៀបកន់
កប់ដីធ្លី  ែដល ចយកជករបនេនកនុងតំបន់ជនបទែដលគម នករសទងេ់មីល  និង  ែដលមន្របជ
ពលរដ្ឋតិចតួចរស់េន។  មពិត្រកមរដ្ឋបបេវណី  បនែចងយ៉ងជក់ កពី់លទធកមមៃនកមមសិទធិដីធ្លី 
ចំេពះដីែដលមិនបនចុះបញជ ី  េភគី ែដលកនក់ប់េ យ  សន្តិភព  សុចរតិ   មនករដឹង ឮ ជ
ធរណៈ  ឥត្រព ំ េហយីដីេនះជដីទំេនរគម នបញជ ីករ  និង  បនកនក់បជ់ប់ៗ គន ស្រមបរ់យៈ

េពល្រប ំឆន ំ២២ េភគីេនះនឹងក្ល យជកមមសិទធិករៃនដីេនះេ យធមម នុរូប។ 
គំនិត្រសបចបប់ថមីៗៃនកមមសិទធិដីធ្លី  បនអនុញញ តឱយមនេ្រចីនេឡងីៗនូវ្រទពយសមបត្តិែដល 

្រចស់មកវញិេនះ  បននេំទរកករែបងែចកយ៉ងធំសេមបមីៃនដីកសិ ្ឋ ន  ឱយេទជកបលដីតូចៗ
ស្រមបអ់នក្រក។ ប៉ុែន្ត េគលនេយបយស្តីពីរេបៀបកន់កប់ដីធ្លីេនះ បនហុចលទធផលេទរកករេធ្វីឱយ
ចុះេខ យនូវរេបៀបេរៀបចំកសកិមមកមពុជសមយ័បុ ណ និង កនុងករណីែដលដីឡូតិ៍ជេ្រចីនមិន ចនឹង
្រទ្រទងក់ររស់េនស្រមប់មច សដី់តេទេទៀតបន  េហយី្របពន័ធេនះបនបេងកតីេនមនុស ្របេភទថមីមួយ
គឺ អនក្រកី្រកជនបទគម នដីធ្លី២៣។

១៩ Serge Thoin: Watching Cambodia: Ten Paths to Enter the Cambodia Tangle  White Lotus, 
Bangkok, Thailand, (1993), Page 29.
២០ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩ -២០០០ ករេផ្ត តេលី បញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ  
ករចញិច ឹមជវីតិេនជនបទ  វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល នងិ្រ វ្រជវអភិវឌ ន៍កមពុជ ភនំេពញ  ឆន ២ំ០០២ េនកនុង េសៀវេភ 
(Greve, 1993) ទព័ំរ២៦។
២១ គឺរេបៀបៃនករកន់កប់ដែីបបេភគៈ- Jeffrey s. Brand: Cambodia Property law -.op.cit. p 9.
២២ ្រកមរដ្ឋបបេវណីៈ  ឆន ១ំ៩៦៧ ម្រ  ៧២៣។
២៣ Jeffrey s. Brand: Cambodia Property law-.op.cit. p 10. 
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១.១.៣ សមយ័ឯក ជយ(១៩៥៣-១៩៧០)
គំនិតកមមសិទធិរបស់បរេទស  គឺេនែតមនេនកនុង្របេទសកមពុជ បនទ ប់ពី្របេទសេនះបន

ទទួលឯក ជយពីប ងំ ឆន ំ ១៩៥៣២៤ េហយីេនចុង  ឆន ១ំ៩៦០  បញ្ហ ជេ្រចីនេនជនបទៃន្របេទស
កមពុជ មនកនែ់តធងនធ់ងរេឡងីៗ  មរយៈចំនួនកំេណីនៃនកសិករែដលជប់បំណុលេគ  និងជ
យថេហតុេនះគឺករគម នដីធ្លី២៥។  េទះជយ៉ង  ក៏ មិនដូចពីមុនេឡយី  េ្រពះកសិករ្រកី្រក្រតូវ
ខចី្របកទិ់ញ្រសូវកនុងតៃម្លៃថ្ល ស្រមប់ ប្រពួសេលីដីែ្រសរបស់ពួកេគ។   អនក្រកមិនមន្រចកេទរក
្របពន័ធឱយខច្ីរបក់ជផ្លូវករេឡយី  ដូចជ ធនគរជេដីម។  ដូេចនះពួកេគ្រតូវខចី្របកពី់អនកចងករ្របក់
ឯកជនែដលយកៃថ្លអ្រ ករ្របក្់របចែំខយ៉ងខពស់រហូតដល់៣០%  េហយីជួនកលដល់េទ ១០០-
២០០% កនុងមួយរដូវ

២៦។ ស្រមបក់សិករែដល្រកី្រកជងេគបំផុត បញ្ហ ខងហរិញញវតថុ  គឺកនែ់តធងនធ់ងរ
េឡងីៗ  ពីេ្រពះពួកេគ្រតូវលក្់រសូវទងំអស់េទឱយអនកែដលេគឱយខចី្របក់េដីមបសីងបំណុលរបស់ខ្លួន។ 
មរេបៀបេនះគម ន្រសូវេនសលេ់ដីមបចិីញច ឹម្រគួ រេឡយី  េ យេហតុេនះ  បនបងខំឱយពួកេគខចី្របក់

បែនថម និង ទិញ្រសូវ្រតឡបម់កវញិ។ ្របកកំ់ចី្រតូវសងបនទ ប់ពីផលដំ េំលកីេ្រកយ។ កសិករមួយ
ចំនួនេនទីបំផុត ្រតូវលកដី់េដីមបសីងបំណុលេគ េហយីកក៏្ល យជអនកគម នដី២៧។ បចច មិត្តរបស់អនកែ្រស
កមពុជ គឺ ចនិយយបនថ ជឈមួញទី្រកុងជជងមច ស់ដី។

េនពកក់ ្ត លឆន ១ំ៩៦០  សេម្តចនេ ត្តម  សីហនុ បនចប់េផ្តីមអនុវត្ត្រពះ ជត្រមិះ
របស្់រពះអងគស្តីពី   "សងគមនិយម មែបប្រពះពុទធ សន" កនុងនយ័េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងស្រតូវខង
េសដ្ឋកិចចទងំេនះ។  ្រពះអងគមនជំេនឿផងែដរថ ្របជ ្រស្តែខមរចូលចិត្តរស់េនជសមូហភពេ យ
ែផ្អកេល្ីរបពន័ធមួយៃនករជួយគន េទវញិេទមក។  កលែដល្រពះ ជត្រមិះជ យល័កខណ៍អក រក្ល យ
េទជេគលនេយបយជកែ់ស្តង  េហយីសេម្តច  ្រពះនេ ត្តម សីហនុ បនបេងកីតេចញនូវ 
" ជសហករណ៍"២៨ េដីមបជួីយដល់កសិករ និង បនេធ្វីជតូបនីយកមមេលីែផនក ហរណ៍ និងនីហរណ៍
េនកមពុជ។  ប៉ុែន្ត ្រពះអងគមិនបនអនុម័តយកសងគមនិយមទងំ្រសុងេឡយី  េហយី្រពះអងគបញឈប់
ភ្ល មៗនូវសមូហនិយម  និង  កមមសិទធិរដ្ឋ។  ជជំនួសមកវញិ  ្រពះអងគបនយកេគលករណ៍្រពះពុទធ
សន ស្តពីី  សងគមេសមីភពគន មួយមកេ្របី  េ យករេធ្វីឱយេឆព ះេទមុខនូវសុខុមលភពរបស់

្របជ ្រស្ត្រកី្រក និងករអបរ់រំបស់ជតិ ។ 

២៤ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ត តេលី បញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ  
ករចញិច ឹមជវីតិេនជនបទ  -ដ.ឯ.ម- ទំព័រ ២៦។
២៥ Jeffrey s. Brand: Cambodia Property law-.op.cit. p 10 .
២៦ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ត តេលី បញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ  
ករចញិច ឹមជវីតិេនជនបទ  -ដ.ឯ.ម- ទព័ំរ ២៦។
២៧ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ត តេលី បញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ  
ករចញិច ឹមជវីតិេនជនបទ  -ដ.ឯ.ម- ទំព័រ ២៦។ 
២៨ មនលកខណៈ្រសេដៀងនងឹសមគមកសិករបចចុបបនន Jeffrey s. Brand: Cambodia Property law-.op.cit. p. 10.
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្រស័យ ម្រពះ ជត្រមិះរបស់្រពះអងគ សងគមនិយម មែបប្រពះពុទធ សនែដលផទុយេទ
នឹងលទ្វិម៉កនិ់យម បន្រចនេចលនូវគំនិតរបឹអូស្រទពយសមបត្តិេ យបងខំ  និង ឱយ្របជ ្រស្ត្រគបរូ់ប
ជមច ស់ផលៃនករងររបស់ខ្លួន។  អនកមន្រទពយសមបត្តិ្រគន់ែតមនករបញចុ ះបញចូ លឱយេបះបង់េចល
នូវភព្របេសីរជងខងហរិញញវតថុរបស់ខ្លួន េនេពលេនះ  ពួកេគបនទទួលនូវគុណសមបត្តិកនុងករផ្តល់
ទន។  មុនរដ្ឋ្រប របេណ្ត ញ្រពះអងគកនុងឆន ១ំ៩៧០  ្រពះអងគបន រភពថ សងគមនិយម ម្រពះ
ពុទធ សនមិនដំេណីរករ។  ករយកចិត្តទុក ក់េលីភពអហងិ  អពយ្រកឹតភព  និងេម ្ត ករុ  
បនបង្ហ ញនូវដំេ ះ្រ យមិន្រគប្់រគនេ់ឡយីេដីមបទីបជ់មងឺរបស់្របជជតិ។ 

១.១.៤ សម័យ ធណរដ្ឋែខមរ(១៩៧០-១៩៧៥)
ធរណរដ្ឋែខមរ្រតូវបន្របកសេឡងី បនទ បពី់សេម្តច នេ ត្តម សីហនុ ្រតូវបនេគទម្ល កពី់

តំែណងេ យរដ្ឋ្រប រេយធ េនៃថងទី០៨ ែខមិន ឆន ១ំ៩៧០២៩។ កមមសិទធិ្រទពយសមបត្តិឯកជន្រតូវ
បនបន្តទទួល គ លេ់ យរបប ធរណរដ្ឋែខមរ៣០។  កំឡុងេពលៃន្របវត្តិ ្រស្តកមពុជេពលេនះ 
បនក្ល យជលបលីបញថ ជករទទួលករញញីំយ៉ងខ្ល ងំ  េ យអំេពីពុករលយួែដលបន្រជបចូល
្រគប្់រសទប់ ជញ ធររដ្ឋ និង  រដ្ឋបល។  ជករកតស់ំគល់គឺថ អ្រ ករ្របក្់របចែំខែដលទមទរ
េ យអនកឱយខចី្របកឯ់កជនេនកែន្លងជេ្រចីនេលីសពី៣០%៣១ ។

េនេពលេនះកមពុជ សថិតេនេ្រកមេគលនេយបយនយទុន  បនជួប្របទះនូវវបិត្តិខ្វះ
េសប ង រ  េ យ រែតត្រមូវករផគត់ផគង់ រេ្រចីន  េនេពលែដលផលិតផល្រសូវថយចុះ។ 
មទិនននយ័  ជចំនួនតួេលខេ យេ ក Porter  and Hildebrand  ករកតប់នថយតំបនផ់លិតកមម

ជសរុបចំនួន ២.៤ នហកិ  កនុងឆន ១ំ៩៦៩ េទ្របែហលជចំនួន ៥០០.០០០ ហកិ េនកនុងឆន ំ
១៩៧៤។ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២ ននក់ េបះបងេ់ចលភូមិ និង ដីែ្រសរបស់ពួកេគែស្វករកករ្រជក
េកណេនទី្រកុង។ ្របជពលរដ្ឋេនភនំេពញេកីនពី៥០០.០០០ នក់ េនឆន ១ំ៩៧០ ដល់ ២ ននក់ 
េនឆន ១ំ៩៧៤-៧៥។ េគេជឿថ ចំនួន្របជពលរដ្ឋមនចំនួនជិត ៣ ន នក់ ពីេ្រពះជនេភៀសខ្លួន
ទងំេនះមិនបនចុះបញជ ី  េហយីកលេនះសហរដ្ឋ េមរកិជអនកផគតផ់គង់េសប ងដស៏ំខន់ គិតជ្របក់
្របែហលជិត ១.៩ ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ៣២។ 

១.១.៥ សម័យកមពុជ្របជធបិេតយយ(១៩៧៥-១៩៧៩)
ែខមរកុមមុយនីស្តែដលេគ គ ល់ថ ជែខមរ្រកហម  បនដេណ្តី មអំ ចពី លន់  នល់ និង  បន

្របកសយក  ឆន ១ំ៩៧៥  ជឆន សូំនយ៣៣។  អងគករ  គឺជមច ស់ទឹកមច ស់ដី។  េ្រកមរបបកមពុជ
្របជធិបេតយយ    ្របេទសកមពុជមនរដ្ឋធមមនុញញែដល្របកសឱយេ្របីជផ្លូវករេនៃថងទី០៥ ែខមក  ឆន ំ

២៩ Ros Chantrabot: La Republique Khmere, L’Harmattan, ែ្របស្រមួលេ យៈ ទឃីយុ ទំព័រ៥។
៣០ រដ្ឋធមមនុញញ ធរណរដ្ឋែខមរ  ចុះៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ១ំ៩៧២ ម្រ  ១៤។
៣១ Jeffrey s. Brand: Cambodia Property law-.op.cit. p 11.
៣២ Solieng Mak: Rain fed Lowland Rice Farming in Cambodia: A Study of Agriculture Change,  
op.cit. p38. ( in Porter and Hildebrand 1976:2).
៣៣ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ត តេលី បញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ ករចញិច ឹម  
ជវីតិេនជនបទ  -ដ.ឯ.ម-ទំព័រ២៦។
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១៩៧៦។ ប៉ុែន្ត រដ្ឋធមមនុញញនេពលេនះ  បនលុបបំបតេ់ចលនូវ ល់របបកមមសិទធិឯកជន ែដលបន 
បន ល់ទុកេ យប ងំ េនកនុងពក់ក ្ត លសតវត ទី១៩។  ជងេនះេទេទៀតេនះគឺថ រដ្ឋបុរស
កមពុជ្របជធិបេតយយថមីបនអួតថ របបថមីេនះ  ចតជ់ចុងបញចបមួ់យស្រមប ់ "្របវត្តិ ្រស្ត២០០០
ឆន "ំ៣៤  ។  រដ្ឋធមមនុញញបន កជ់សមូហភពនូវ  "មេធយបយផលិតកមមសំខន់ៗ ទងំអស់"៣៥ 
រដ្ឋធមមនុញញ ម្រ ២  បនែចងថ  "កមពុជ្របជធិបេតយយអនុវត្តេគលករណ៍សមូហភព  កនុងភព
ជអនកនមុំខ និង កនុងករងរ"។ ករពនយល់អំពីរដ្ឋធមមនុញញពីសប្ត ហ៍មុនករ្របកសឱយេ្របី េខៀវ សំផន 
បនចុះបញជ ីនូវវតថុែដល្រតូវ កជ់សមូហភព  ដូចជ  "ដីែ្រស  ចំករេឈែីផ្ល ដីកសិ ្ឋ ន  េ ងច្រក 
រេទះេភ្លីង  រថយន្ត កប៉ល់  និង កណូត "  េ យបន ល់ទុក្រតឹមែតសំេលៀកបំពក់  ្រប ប់េ្របី្របស់
ផទ ល់ខ្លួន (ប៉ុែន្តមិនែមនេ្រគឿងអលងក រេទ) និងឧបករណ៍កនុងៃដផទ ល់ខ្លួន ដូចេនះកមមសិទធិ្រទពយសមបត្តិ 
និងសិទធិកនក់ប់ដីធ្លី្រតូវបនេគដកេចញ។  សទិធិសំខន់របស្់របជពលរដ្ឋែដលេគឱយ មអតថបទេនះ
គឺ "សិទធិេធ្វកីរងរ" ។

១.១.៦ សម័យ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ(១៩៨០-១៩៨៩)
ជញ ធរថមីែដលបនផ្តួលរលំំរបបែខមរ្រកហម  និង  េឡងីកនអំ់ ចេនកនុងឆន ១ំ៩៧៩  បន

្របកស្របេទសកមពុជជ "  ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ "។  របបេនះបនបន្តនូវមគ៌ៃនកមមសិទធិ
្រទពយសមបត្តិសមូហភព៣៦ ចំែណកឯដី  និង  ផទះសំែបងគឺមនជប់ពកព់័នធ ្រសេដៀងគន នឹងរបបែខមរ
្រកហមែដរ េគបនែបងែចក្របជពលរដ្ឋេទជកម្ល ងំករងរសមូហភពេនះគឺ ្រកុម មគគី៣៧។ 

្រកុម មគគីមនគន ពី១០  េទ ១៥្រគួ រ េហយី ម្រទឹស្តី ្រកុម មគគី្រតូវបនេគេធ្វីសមូហ
ភវូបនីយកមមយ៉ងេពញេលញជកងករងរកសិកមម េធ្វីករេលីកសិ ្ឋ នរមួគន េលីដីធ្លីែដលេគបនៃល 
ទុកេ យែឡកស្រមប់ពួកេគ។  ្រកុម មគគី  ្រតូវបនេគចត់ ងំឱយេធ្វីករងរដៃទៗេទៀត ដូចជករ
េន ទ  និង  ឧស ហកមមខន តតូចជេដីម។  ប៉ុែន្ត្របពន័ធេនះ  បនធ្ល ក់ ចេ់ចញពីគន យ៉ងឆបរ់ហ័ស
េហយី កប៏នបំែបកេចញជកសិ ្ឋ នពឹងែផ្អកេល្ីរគួ រជមួយនឹង្រកុម មគគីែដលសម័្រគចិត្ត។ 

េទះបីេនេពលេនះដីទងំអស់  គឺជរបស់រដ្ឋកេ៏ យកម៏្តងមក លេគសេងកតេឃញីដីលំេន ន
ខ្លះៗ្រតូវបន្របជជនេផទរចុះេឡងីជលកខណៈេ្រកផ្លូវករ មករ្រពមេ្រពៀងគន េទវញិេទមក៣៨។  េន
ចុងឆន ១ំ៩៨៨  ម្រន្ត្ីរសុកជេ្រចីនបនបង្ហ ញពីករលំបកខ្ល ងំកនុងករែថទផំលិតកមមជសមូហភព។ 
ជញ ធរ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជេនេពលេនះ  បនចបេ់ផ្តីម រជថមីេឡងីវញិនូវកមមសិទធិ

៣៤ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ត តេលី បញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ  
ករចញិច ឹមជវីតិេនជនបទ  -ដ.ឯ.ម-ទព័ំរ១១។ 
៣៥ រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ្របជធបិេតយយ ចុះៃថងទី០៥ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៦ ម្រ ២។
៣៦ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ត តេលីបញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ ករចញិច ឹម  
ជវីតិេនជនបទ  -ដ.ឯ.ម-ទព័ំរ២៧។
៣៧ Jeffrey s. Brand : Cambodia Property law-.op.cit. p12.
៣៨ សិុក បូរក័  នងិសុខ ចៈ ្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ត តេលីបញ្ហ ដធី្ល ីកម្ល ងំពលកមម នងិ ករចញិច ឹម  
ជវីតិេនជនបទ  -ដ.ឯ.ម-ទព័ំរ ២៧។
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ឯកជនៃនដីធ្លីេនឆន ១ំ៩៨៩និង្រសបេពលេនះែដរ  េគកជំ៏រុញឱយ្រកុម មគគីរក ទុកស្រមបខ់្លួនឯង
នូវមេធយបយផលិតកមមែដលបនកន់កប់ជសមូហភព។ 

មអនុ្រកឹតយ េលខ ៣១  អន្រក  ឆន ១ំ៩៨៩  បនបេងកីត ថ បន័ដីធ្លីដំបូង  េ យេផទរ
នយក ្ឋ ន្រគប្់រគង  េគលនេយបយេសដ្ឋកិចច កសិកមមៃន្រកសួងរុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ឱយេទ
ជនយក ្ឋ នសុរេិយដីៃន្រកសួងកសកិមម រុកខ ្របមញ់  និងេន ទ។  សិទធិសមូហភពេលីលំេន ន
្រតូវបនែកែ្របយ៉ងេ្រចីន  េ យបនផ្តល់បណ័្ណកមមសិទធិេលផីទះសំែបងដល់បុគគលមន ក់ៗ ៣៩ េហយីបណ័្ណ
េនះ ចេធ្វីករេផទរ មរយៈមតក សន៍ ឬករលក។់

១.១.៧ សមយ័រដ្ឋកមពុជ (១៩៨៩-១៩៩២)
េ្រកយជំនួបរ ង សេម្តច ហុ៊ន ែសន និង សេម្តច សុីហនុ េនែខធនូ ឆន ំ១៩៨៧ និង ែខមក  

ឆន ១ំ៩៨៨  "ករ្របជំុេ្រកផ្លូវករេនទី្រកុងហ ករ " ្របេទសឥណ្ឌូ េណសុី  នឱំយមនកររបួរមួរ ង 
ភគីទំនសទ់ងំអស់េនកមពុជ ែដលអំពវនវឱយមនករផ ះផ ជតិ។  នកិចច្របជំុវ ិ មញញេនៃថង
ទី២៩-៣០ ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩ រដ្ឋសភបនេធ្វវីេិ ធនកមមម្រ មួយចំនួនៃនរដ្ឋធមមនុញញ េ យប្តូរ
េឈម ះ្របេទសកមពុជេទជ "រដ្ឋកមពុជ"៤០។  េ្រកយពីមនកិចច្រពមេ្រពៀងស្តីពី  ដំេ ះ្រ យ
នេយបយរមួមួយៃនជេម្ល ះកមពុជ ៃថងទី២៣  ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩១  ជញ ធរបេ ្ត ះ សននអងគករ
សហ្របជជតិេនកមពុជេ កតថ់   "អ៊ុន ក់" ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបេីរៀបចំករេបះេឆន ត
េ យេសរ  ីនិង យុត្តិធម។៌ រដ្ឋសភបនអនុមត័ចបប់ភូមិបលថមីឆន ១ំ៩៩២។ របបកមមសិទធិឯកជន្រតូវ
ផ្តល់ឱយែតេទេលីដីលំេន នែតមួយគត់  េហយីដីែដលសថតិេនតំបន់ទី្រកុង្រតូវបនបញញត្តិ មចបប់
េ យែឡក។ មចបបេ់នះ របបកមមសិទធិ ចេផទរបន មរយៈសន្តតិកមម មតក សន៍ កិចចសនយៃន
ករលក់  េ យ្របទនកមម និងេ យេភគៈ៤១។  េភគៈ្រតូវបនទទួល គ ល់អនុេ ម មែផនកទី២ 
(ម្រ ៦១-៧៦) ៃនចបបភូ់មិបលឆន ១ំ៩៩២ និង អនុញញ តឱយមនកមមសិទធិ មរយៈេភគៈ។ េដីមបី
ក្ល យេទជកមមសិទធិករៃនដី  េភគី្រតូវែតបង្ហ ញថ ខ្លួនបនកនក់ប់េ យ  សន្តិវធីិ  េ យសុចរតិ 
េ យមនករដឹងឮជ ធរណៈ េ យមិនមនករ កខ់ន  និង  េ យគម នករបន្លំអស់រយៈេពល
្របឆំន យ៉ំងតិច៤២។ 

១.១.៨ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជបចចុបបនន (េ្រកយ ១៩៩៣)
េនកនុងឆន ១ំ៩៩៣  រដ្ឋធមមនុញញថមីមួយ្រតូវ្របកសថ កមពុជក្ល យេទជ "្រពះ ជ ច្រក

កមពុជ"  និង  បេងកីតឱយមនរ ្ឋ ភិបលថមីមួយ។ ម្រ ៤៤  ៃនរដ្ឋធមមនុញញ បនបញជ កអ់ះ ង ជថមី 
ស្តីពីសិទធិកនុងករេធ្វីមច ស់េលីដីធ្លី  ប៉ុែន្ត ករកំណតស់ិទធិេនះ  គឺចំេពះជនជតិែខមរែតប៉ុេ ្ណ ះ។  ដំេណីរ
ករេសីេរចីបប់ភូមិបល ឆន ១ំ៩៩២ និង ករ កែ់តងចបបថ់មី្រតូវបនេធ្វីេឡងីជបន្តបនទ ប។់ 

៣៩ អនុ្រកតឹយៈ េលខ២៥អន្រក ចុះៃថងទី២២ ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩ ស្តពីកីរផ្លល់កមមសិទធេិលីផទះជូនពលរដ្ឋកមពុជ  ម្រ ១ នងិ 
ម្រ ២។   
៤០ ្រកមុ្របកឹ រដ្ឋ េលខ២៩្រក ចុះៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩ ស្តពីរីដ្ឋធមមនុញញៃនរដ្ឋកមពុជ ៖ម្រ  ១។
៤១ ្រកតឹយចបប់ េលខ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តពីចីបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ២៣។
៤២ ្រកតឹយចបប់ េលខ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តពីចីបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ៦២។
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េសចក្តី្រពងចបបថ់មីមួយេដីមបជំីនួសចបប់ភូមិបល ឆន ំ ១៩៩២  ្រតូវបនេរៀបេរៀងេឡងីេ យ
ែផ្អកភគេ្រចីន  េលីចបបភូ់មិបលឆន ១ំ៩៩២  និងបន កជូ់នទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី  កនុងែខតុ  ឆន ំ
១៩៩៨៤៣។  មនករជំទស់យ៉ងេ្រចីនគួរឱយកតស់ំគល់េទេលីេសចក្តី្រពងចបប់េនះ  េទីបជំរុញឱយ 
មនេសចក្តី្រពងចបប់ថមីមួយេទៀត។ ៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ចបបភូ់មិបលថមី្រតូវបន្របកស
ឱយេ្របីជករ្របញបេ់ យ្រពះម ក ្រតសេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុ៤៤។    ចបបេ់នះមិនទទួល គ ល់
កមមសិទធិមុនឆន  ំ ១៩៧៩។  ម្រ ២៧  ៃនចបបេ់នះែចងថ "គម នជន មន ក់ ចទមទរសិទធិេលី
កមមសិទធិចស់មុនឆន ១ំ៩៧៩ េលីដីធ្លីបនេទ"៤៥។  ខងេ្រកមជ ងសេងខបអំពី្របវត្តិៃនករ្រគប្់រគង 
និង ករកន់កបដី់ធ្លីេនកមពុជ៖
                                  ងទី១ ្របវត្តិៃនករ្រគប្់រគងដីធ្លីេនកមពុជ៖

របបសក្តភូិមិ របប នគិម
នយិម / 
ជនយិម 

ធរណរដ្ឋ 

 របបបុ៉លពត  របបសងគម
និយម  

្របព័នធទីផ រ /
្របជធិបេតយយតំ ង

ផលុបេភគ សមបត្តិឯកជន

ប ងំ 

សមបត្តិរមួែខមរ

្រកហម 

សមបត្តិ

សមូហភព   

ចបប់ដីធ្លី

១៩៩២ 

ចបប់ដីធ្លី

២០០១

េភគៈ មរយៈករេ្របី្របស់ គម នេភគៈ
ឯកជន  

េភគៈ មករ 
េ្របី្របស់

 េភគៈមុនេពលទទលួបនកមមសិទធិ

មិនត្រមូវឱយមន 
ករចុះបញជ ីផ្លូវករ

ចប់េផ្តីមចុះ 
បញជ ីផ្លូវករ

ឯក រដីធ្លី
្រតូវបំផ្ល ញ

ករចុះបញជ ីផ្លូវករត្រមូវ
ឱយមនេភគៈ/កមមសិទធិ

ពនធេលីផល 
ដំ  ំ 

ពនធេលីដីធ្លី ពនធេលីដីធ្លអីនុវត្តេ យកែន្លង

១.២ ទិដ្ឋភពទូេទៃនវិ ទដីធ្លី
១.២.១ វសិយ័ដីធ្លេីនកមពុជ

វសិយ័កសិកមម គឺសថតិេនេលខេរៀងទីមួយ  កនុងចំេ មេគលនេយបយ ទិភពទងំ

១០៤៦។ បនទ បពី់បនឯក ជយពីប ងំមក កមពុជបនេផ្ត ត រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំេលីករបេងកីនផលិត

៤៣ East-West Management Institute-EWMI: េគលករណ៍ែណនចំបប់ភូមបិលជមូល ្ឋ នស្រមប់សិស  
នងិអនកអនុវត្តចបប់   ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៣ ទំព័រ២៧។
៤៤ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពីចីបប់ភូមបិល ៖ម្រ  ២៦៨។
៤៥ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពីចីបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ២៧។
៤៦ (ទី១) កសិកមម (ទី២)ទកឹ និង្របព័នធេ្រ ច្រសព (ទី៣)េហ ្ឋ រចនសមព័នធដកឹជញជូ ន (ទី៤)អគគសិនី (ទី៥) 
ករអភិវឌ ធនធនមនុស  (ទី៦)ឧស ហកមមអតពិលកមម នងិ ឧស ហកមមផលិតទនំិញនេំចញ (ទី៧) េទសចរណ៍ 
(ទី៨) ជីវកមមេ្របងកត ឧសមន័ធមមជតិ និងធនធនែរឯ៉េទៀត (ទី៩)ព័ត៌មនវទិយ នងិ ទូរគមនគមន៍ និង
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ផល្រសូវ។ ម្រន្តីសុរេិយដីបនប៉ន់ ម នថ កនុងឆន ំ ១៩៦២  ដីជិត  ៣  នហកិ  គឺជដីសថិតេន

ទ្រមងៃ់នករបេងកីនផល េហយី ២,២  នហកិ  ជដីស្រមប់េធ្វែី្រស។  េនឆន ១ំ៩៦៧  ដីេធ្វីែ្រស

េកីនេឡងីដល់ ២,៥ នហកិ ។  េ យ រស្រងគ ម ៃំរេ៉ធ្វីឱយកម្ល ងំពលកមមស្រមប់បងកបេងកីនផល

ថយចុះ។ េនឆន ១ំ៩៧៤ ដីេធ្វែី្រសថយចុះរហូតដល់ ៥០០,០០០  ហកិ  េហយីផលិតផលកប៏ន

តិចតួចែដរ។ េនឆន ១ំ៩៩៤ ដី  ១,៨  នហកិ  ្រតូវបនេ្របី្របស់េដីមបេីធ្វីែ្រស។ េនឆន ំ ១៩៩៧ 

ដីែ្រសេកីនេឡងីរហូតដល់ ១,៨  នហកិ ។  មឯក ររបស់អងគករេស ក ឆន ំ ២០០៦ 

ទំហដីំេធ្វែី្រសេកីនេឡងីដល់ ២,៤  នហកិ  និងឆន ២ំ០១០  េកីនដល់  ២.៦១  នហកិ ។ 

េទះបីជមនករេកីនេឡងីក៏េ យ  េនែតមិន ចេ្របៀបេធៀបនឹងទំហដីំែ្រសកនុងទស វត រទី៍៦០េន

េឡយី៤៧។

េន្របេទសកមពុជ ផលតិភពែដលបនមកពីដីធ្លី មនក្រមិតទបជងេគបំផុតេបីេ្របៀបេធៀប

ជមួយ្របេទសននកនុងតំបន់
៤៨។  ទិននផលដំ ែំតងែតទបដូេចនះ ងំពីេដីមមក  ឧទហរណ៍

េនឆន ១ំ៩៥០ និង ១៩៦០ ៃត ៉ ន់ កូេរខ៉ងតបូង ហ្វលីីពីន  និងឥណ្ឌូ េណសុីមនទិននផល្រសូវេលីសពី 

៣-៣,៥  េ នកនុង១  ហកិ  រឯីកមពុជមិនែដលបនេលីសពី ២  េ នកនុង ១ហកិ េទ៤៩។  ពីឆន ំ

១៩៨០-១៩៩៤ ទិននផល្រសូវកមពុជែដលជមធយមគឺ ០,៩  ដល់  ១,៤  េ នកនុងមួយហកិ  និងពី

ឆន ១ំ៩៩៥-១៩៩៩ ទិននផលេកីនពី ១,៦-២  េ នកនុងមួយហកិ ។  ែតរហូតមកដល់ឆន ២ំ០០៨៥០ 

ទិននផលជមធយម ២,៦  េ ន កនុងមួយហកិ  និង ២.៧  េ នកនុងមួយហកិ  ឆន ំ២០១០  ។  ប៉ុែន្ត

េទះជយ៉ង  តួេលខេនះេនែតទបជងទិននផលេន្របេទស  េវៀត ម ឥណ្ឌូ េណសុី  និង

ហ្វលីពីីនែដលបនេលីសពី ៣ េ នកនុងមួយហកិ
៥១។

(ទី១០)ពណិជជកមម របស់ ជរ ្ឋ ភបិលេដីមបបីន្តជរំុញករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចសងគម មរយៈករេលីកទឹកចិត្តវស័ិយ
ឯកជនឱយចូលរមួ កនុងករអភវិឌ កសិកមម កសិ-ឧស ហកមម កសិ-ពណិជជកមម នងិឧស ហកមមែកៃឆនម្ហូប រ 
ជំរញុនឹងេលីកទកឹចតិ្តឱយ ដុំះដំ េំ យេ្រប្ីរបស់ជីធមមជត។ិ
៤៧ Oxfam GB: Workshop Reports, Revised Land Law, Approaches to Reducing Landlessness, 
Institutional Cooperation about Resolving Land Dispute in Cambodia, Volume 3, Phnom Penh, 1999, 
page 5.
៤៨ Brett Ballard and So Sovannarith: Cambodia Land Titling Program: Baseline Survey Project, Final 
Report Phase I, Cambodia Development Resource Institute in collaboration with the Ministry of Land 
Management, Urban Planning, and Construction (MLMUPC), Phnom Penh, Cambodia, 2004: In 
Sophal Chan, Kim Seadara, and Sarthi Acharya (CDRI, 2003), page 5.
៤៩ ច័នទ សុផល នងិ Sarthi Acharya បញ្ហ ្របឈមចេំពះ ករចញិច មឹជវីតិេនជនបទៈ ករណីសិក េលីភូមិចំនួន៩ េនកមពុជ 
ឯក រពភិក  េលខ ២៥ វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដីមបអីភវិឌ ន៍ ភនំេពញ ឆន  ំ២០០៣ ទំព័៣៧។
៥០ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជៈ របយករណ៍ពក់ក ្ត ល ណត្ត ិឆន ២ំ០០៨ ស្តពី ីករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត អភវិឌ ន៍ជត ិ
២០០៦-២០១០ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៨ ទព័ំរ៤៤។
៥១ ច័នទ សុផល នងិ Sarthi Acharya បញ្ហ ្របឈមចេំពះ ករចញិច មឹជវីតិេនជនបទៈ   -ដ.ឯ.ម- ទំព័រ១១។
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ៃផទដី្របមណជ ១៦,៤៨% ៃនៃផទដីរបស់្របេទសកមពុជគឺជៃផទដីកសិកមម េហយី្រសូវែដលជ 
រសំខនស់្រមប្់របជពលរដ្ឋកមពុជ និងជមុខ្រពួញៃនេសដ្ឋកិចច បនដេណ្តី មយកៃផទដីអស់ 

១៣,៧៦% ៃនៃផទដី្របេទស េហយីកជ៏ទំនិញនេំចញសំខនមួ់យែដរ។ ្របជពលរដ្ឋពកក់ ្ត លកនុង
ចំេ ម្របជពលរដ្ឋ ១១  ននក់  ចបយ់ករបរកសិកមម។  នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
គឺបនេផ្ត តជ ទិភពសខំន់េនេលីវសិ័យកសិកមម ែដលមនសក្ត នុពលក្រមិត៤០% ៃនផលតិផល
សរុបកនុង្រសុក (GDP)  េហយីែផនកេនះមនកម្ល ងំផលិតេទដល់ ៨៥%  ៃន្របជជនទូទងំ្របេទស។ 
ប៉ុែន្ត កសិករែដលជមច ស់ផលិតផលបនជួបវបិត្តិ េ យគម នទីផ រ  េហយីសែម្តងនូវក្តីកង្វល់ និង 
ទទូចសុំឱយ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស  ្រកសួងកសិកមម និង  ថ បន័ពកព់ន័ធចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ
របសពួ់កេគែដលកំពុងជួប្របទះ៥២។

១.២.២ វសិមភពៃនករកន់កបដ់ីធ្លី 
េន្របេទសកមពុជមិនទនម់នសថិតិអំពីករកន់កប ់ និង  េ្របី្របស់ដីធ្លីឱយបនជក់ ក់

េនេឡយី េហយីករសិក មឯក រពី្របភពនន េឃញីថ ទិនននយ័មួយចំនួនមនលកខណៈ
ខុសែប្លកគន ។ ខងេ្រកមគឺជលទធផលករសិក េ យអងគករអុក ្វ មអងេ់គ្លសេនកមពុជ៖ 

ងទី២ ចំែណកៃផទដីធ្លីេ្របី្របស់េនកមពុជឆន  ំ១៩៩៨៖

ៃផទដីធ្លេី្របី្របស់ ចំនួនជហកិ

ៃផទដីៃ្រពសមបទន៥៣ ៨.០០០.០០០

ៃផទដីតំបនក់រពរ៥៤ ៣.៣០០.០០០

ៃផទដី ដំំ ំ៥៥ ២.៧០០.០០០

ៃផទដីតំបនឡូ់តិ៍េន ទ៥៦ ១.០០០.០០០

ៃផទដីទី្របជំុជន េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ៥៧ ១.០០០.០០០

ៃផទដីតំបនម់នមីន៥៨ ២០០.០០០

ៃផទដីសរុប ១៨.០០០.០០០

ៃផទដីសរុបែដលេ្របី្របស់ ១៦.៣៦០.០០០

តំបនដី់មិនេ្របី្របស់ ដីទំេនរ ដីេនសល់ ១.៦៤០.០០០

៥២ ទស នវដ្ត្ីរបជជនៈ ជរំុញផលិតផល្រសូវ្រសូវអងករេដមីបនីេំចញ េលខ៧ ភនេំពញ ែខធនូ ឆន ២ំ០០១ ទំព័រ១៧។
៥៣ Ministry of Environment: Cambodia National Environmental Action Plan, Phnom Penh, 1998, 
page 5.
៥៤ ibit. page5.
៥៥ Ahmed, Mahfuzuddin et all: Social-Economic Assessment of Freshwater Capture Fisheries of 
Cambodia-Report on Household Survey, Mekong River Commission, Phnom Penh, 1998, Page4.
៥៦ Swift Peter: Developing a Research Framework for the Fishing Lot System in Cambodia, MRC, 
DANIDA, Department of Fishery, Phnom Penh, 1997, page 1.
៥៧ Lim Voan: Land Issues and Village Administration Law, Central Land Department, Phnom Penh, 
1998, Page10.
៥៨ CMAC: Registered Mine Location, Database, Phnom Penh, 1998, page1.
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មករសិក របស់វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង  ្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ ន៍កមពុជបង្ហ ញ
ថ ្របេទសកមពុជមនករកន់កបដី់ទងំអស់្របមណ ១៨.១០ នហកិ  (រមួទងំបឹង និងទេន្ល) 
ែដលមនែចកេទ មែផនកដូចមនេន ងខងេ្រកម៖
            ងទី៣ ករប៉ន្់របមណករកនក់ប់-េ្របី្របស់ដីេនកមពុជ៖ 

ៃផទដី ចំនួន 
( នហកិ )

%ៃនចំែណក

ៃផទដី ដំំ ំ ២.៧១ ១៤.៩៧

ៃផទដីទី្របជំុជន េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ១.០០ ៥.៥២

ៃផទដីតំបនម់នមីន ០.១០ ០.៥៥

ៃផទដីគម នេដីមេឈ ីកូនេឈតូីចៗ ១.៧៣ ៩.៥៦

ៃផទដីៃ្រពមិនសថតិេ្រកមសមបទន ៣.២៥ ១៧.៩៦

ៃផទដីៃ្រពសមបទន ៤.២១ ២៣.២៦

ៃផទដីតំបនក់រពរ ៣.២៧ ១៨.០៧

ៃផទដីសមបទនកសិកមម ០.៨៣ ៤.៥៩

ៃផទដីតំបនឡូ់តិ៍េន ទ ១.០០ ៥.៥២

ៃផទដីសរុប ១៨.១០ ១០០.០០
Sources: World  Bank:  Project  Appraisal  Document  on  a  Propossed  Credit  to  the  Kingdom  of 
Cambodia for a Land Management and Adnimistration Project, Report No: 22869-KH.

វសិមភពដីធ្លីេនកនុងសងគមកសិករ្រតូវបនេគេលីកយកមកពិចរ េ យ រ្របជពល
រដ្ឋេកីនេឡងីែតដីមិនេកីនេឡងីេទ។  មនលកខណៈកនែ់តជក់ែស្តងែថមេទៀតេ្រពះ្របជពលរដ្ឋពឹង
ពក់េលវីសិយ័កសិកមមេដីមបចិីញច ឹមជីវតិ។  េសទីរ្រគបក់រអេងកតធំៗទងំអស់ គឺ្របមូលបនទិនននយ័អំពី
វសិមភពដីធ្លី។ ចំណុចគួរឱយកតស់ំគល់  កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋទងំេនះ  ពួកេគមនដីេលីស១ 
ហកិ ។  ករអេងកតរបសគ់ណៈកមម ធិករទេន្លេមគងគ MRC-95-96  បង្ហ ញថ ២១%  ៃន្រគួ រ
ថន កេ់លី (អនកមន)  កន់កបដី់ ៦៥%  ករអេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមរបសវ់ទិយ ថ នជតិសថិតិ SES-97 
(ជនបទ) បង្ហ ញថ ២៣% ៃន្រគួ រទងំេនះ កនក់បដី់ ៧០% ករអេងកតេសដ្ឋកិចចសងគម SES-
99 (ជនបទ) បង្ហ ញថ ៤៤% ៃន្រគួ រធូរធរ កនក់បដី់ ៨៨% ករអេងកតេសដ្ឋកិចចសងគម SES-
99 (សរុបទូទងំ្របេទស) បង្ហ ញថ ៥២% ៃន្រគួ រ ធូរធរកនក់បដី់ ៨២%  ករអេងកតេសដ្ឋកិចច
សងគមជមូល ្ឋ នរបស់អងគករេសប ង រពិភពេ ក  និង  អងគករយូនីេសហ្វ Baseline-98 
បង្ហ ញថ ្រគួ រធូរធរ ២៣% កនក់បដី់ ៥៦% ករអេងកតេ យេធ្វីបចចុបបភព-២០០០ បង្ហ ញថ 
្រគួ រធូរធរ ២៨%  កនក់បដី់ ៦២%  ករអេងកតមុខសញញ សេ្រងគ ះ  រយៈេពលយូរឆន  ំ PTE-98 
បង្ហ ញថ ្រគួ រធូរធរ ៣៦% កន់កបដី់ ៦៩%៥៩។

៥៩ ច័នទ សុផល េទព វ ីនិង Sarthi Acharya: ករកន់កប់ដេីនកមពុជ ករវភិគេលីទិននន័យចុងេ្រកយ ឯក រ 
ពិភក េលខ១៩ វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល នងិ្រ វ្រជវេដមីបអីភវិឌ ន៍កមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០១ ទព័ំរ៥៧។
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កសិករកនក់ប់ដីែដលមនទំហតូំចជង ១០  ហកិ  ្របកបមុខរបរបងកបេងកីនផលជ
ចមបងែផនកែ្រសចំករ។  ចំែណកដីែដលធំជង១០  ហកិ  កន់កបេ់ យអនកមន  ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល 
និងម្រន្តីជនខ់ពស់  ែដលបនទិញដីេនះពីភូមិ  ឃុំ  ឬ  ចបយ់កដីរដ្ឋេធ្វីជដីរបស់ខ្លួន។ មនទំេនថ
អនកកន់កបដី់តូចមនលកខណៈល្អ និងផលិតភពខពស់។ ្របជពលរដ្ឋ្របែហល ៨០% កន់កបដី់តិច
ជង ៣ ហកិ  និង ២៩% ៃន្រគួ រទងំអស់េនកនុង ១៤៣ ភូមិ គឺជ្រគួ រ្រកី្រក៦០។ 
        ងទី៤៖  ទំហដីំ និងភគរយៃនចំនួន្រគួ រកន់កបដី់

ទំហដីំកនក់បគិ់តជហកិ ចំនួន្រគួ រ %ៃន្រគួ រ

០-០,៥ ១៨,៥៣៤ ២៩,១៧

០,៥-១ ១៤,២៣៦ ២២,៤០

១- ៣ ១៩,០៦៨ ២៨,៤៣

៣-៥ ៩,២២៨ ១៤,៥២

៥-១០ ២,៥៦៤ ៤,០៣

១០-៣០ ៦១៤ ០,៩៧

៣០-៥០ ១៨១ ០,២៨

៥០-១០០ ៧៧ ០,១២

១០០-៥០០ ៤៥ ០,០៧
Source: Oxfam  GB  Re-analysis  of  Survey  Data  from  the  Oxfam  Land  Holding  Survey  2006, 
Assessment, Selective Analysis and Interpretation of Survey data, Phnom Penh, 2008, page 44-45.

១.២.៣ ករេផទរសទិធេិលើដីធ្លី
ចប់ ងំពីរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េធ្វីឯកជនូបនីយកមមមក  ចលនេ ះដូរ  និងលក ់ ទិញដីធ្លី

ចប់ដំេណីរករេធ្វឱីយដីមនតៃម្លខុសធមម ពីមួយកែន្លងេទមួយកែន្លង។ ែថ្លងកនុងពិធីសននិសីទមួយ 
សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបនមន្រប សនថ៍៖

"េនឆន ១ំ៩៧៩-១៩៨០  តៃម្លដីេនភនំេពញេសមីសូនយ េ្រពះអី   ឱយទេទកអ៏តយ់កែដរ 

េសមីនឹងសូនយមនអនកយក? ែតឥឡូវេនះេឡងីដូចមស  េគថេនតំបន់េនះ្របមណ ៧០០-

៨០០ ដុ ្ល រ េមរកិ ែតឥឡូវេនះ ១០០០ ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយែម៉្រតកេរ"៉
៦១។

តៃម្លដីេកីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំ  កនុងមួយរយៈេពលកន្លងមកេនះ  េ យ ររបយ្របជជនេកីន

េឡងី េហយីេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ្រតូវបនែកលំអ។ េគចថំដីមនតៃម្លេថកេនកនុងទស វត រទី៍៨០ 

ពីេ្រពះ្រគបគ់ន មនដីចំនួនដូចគន  ប៉ុែន្តក្ល យជៃថ្លេឡងីៗេ យ រកំេណីន្របជជន។ ្រសេដៀងគន

េនះែដរដីែដលសថិតេនតំបន់ពណិជជកមមេលផី្លូវសំខន់ៗ  ដូចជេនទី្រកុងភនំេពញតៃម្លដីគឺពិតជខពស់ពី 

៦០ Oxfam GB: Re-analysis of Survey Data from the Oxfam Land Holding Survey 2006, Assessment, 
Selective Analysis and Interpretation of Survey data, Phnom Penh, 2008, page 44-45
៦១ ហុ៊ន ែសនៈ សនទរកថកនុងពធិេីបកីសននសីិទជតសិ្តពីមី្ីរកូហរិញញវតថុកមពុជ  ភនំេពញ ៃថងទី១១ ែខមក  ឆន ២ំ០០៦ 
ទំព័រ២៧។
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២៧០-៤០០  ដុ ្ល េមរកិកនុងមួយែម្៉រតកេរ ៉ េហយីេនទីរមួេខត្តខ្លះ ចលក់បនកនុងតៃម្ល ២០០-

៤០០  ដុ ្ល េមរកិកនុងមួយែម្៉រតកេរ។៉  េហយីដីេនជយេខត្ត ឬ ដីលំេន ន ចលកប់នេថក

ជងពី២០-៤០ ដង ្រស័យ មតំបនជ់ប់ផ្លូវថនល់  ផ្លូវជតិ  ដីែដលមន្របពន័្ឋ្រប យទឹក្រគប្់រគន់ 

និងដី ចេធ្វី ជីវកមមបន៦២។ 

តៃម្លដីេនែតបន្តេកីនេឡងីរហូតមកដល់  ឆន ំ១៩៩៩   និង  ចប់េផ្តមីេឡងីៃថ្លខ្ល ងំេនឆន ំ
២០០០  និង េឡងីខពស់បំផុតេនចុងឆន ២ំ០០៧  មុននឹងធ្ល កម់កវញិេនេដីមឆន ២ំ០០៨៦៣។ នេពល
បចចុបបននេនះ តៃម្លដីបនធ្ល កចុ់ះពី១០-២០%។ មននយ័ថ េបីដីកែន្លងខ្លះតៃម្ល ១០០ ដុ ្ល េមរកិ
កនុងមួយែម្៉រតកេរ  ៉ឥឡូវេនសល់ែត ៩០-៨០  ដុ ្ល េមរកិែតប៉ុេ ្ណ ះ។  តៃម្លេនះ ចនឹងធ្ល ក់ចុះ
តេទេទៀត  ្របសិនេបី  វបិត្តិមួយចំនួនមិនទន់បនេ ះ្រ យរចួ ល់េនះេទ។  ក ្ត សខំនបី់ ែដល
ប ្ត លឱយតៃម្លដីធ្ល កចុ់ះេនកមពុជ។ (ទីមួយ)  វបិត្តិហរិញញវតថុពិភពេ កែដលេ្របៀបដូចជចំ យ
េទីបែត យភយមកដល់កមពុជ ែតវបិត្តិេនះេនែតជផលបះ៉ពល់មួយៃនវសិ័យេនះ (ទីពីរ) 
ជេម្ល ះ្រពំែដនែខមរ-ៃថ កប៏នេធ្វីឱយ្របជជន  កដូ៏ចជទីផ រដីធ្លី  េន មជយែដន្រតូវបន ងំសទះេសទីរ
ែតទងំ្រសុង  និងបនេធ្វីឱយអនកវនិិេយគ្រពួយបរមភ ឬកព៏នយេពលេធ្វីវនិិេយគ។ និងចំែណក (ទីបី) 
ថ បន័ធនគរកដូ៏ចជ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង  ហរិញញវតថុបនចតវ់ធិនករ ងំខទប់ ច្់របកឈ់បឱ់យ

្រកុមហុ៊នអចលន្រទពយខចី្របក់  និងករេចញ្របកសមួយចំនួនេដីមប្ីរគប្់រគង  និង  ្រតួតពិនិតយអនក
វនិិេយគវសិ័យអចលន្រទពយ។ 

សព្វៃថង មិនទន់មនក្រមងទិនននយ័ែដលមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយល្អស្រមបក់រ
្រ វ្រជវពីទំហៃំនករលកដូ់រដីធ្លីេនកមពុជេនេឡយី

៦៤។ អគគនយក ្ឋ នសុរេិយដី និង ភូមិ ្រស្តៃន
្រកសងួេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និងសំណង់  ជអនកកនក់ប់កំណត្់រ ៃនករលកដូ់រដីធ្លីផ្លូវករ
្រគប្់របេភទេនកនុង្របេទសកមពុជ។ មនករលកដូ់រដីេ្រកផ្លូវករ េទះជដីេនះមនករចុះបញជ ី ឬមិន
ទន់ចុះបញជ ីក៏េ យ  េ យភគេ្រចីន្របតិបត្តិករេនះមនករឯកភពពីេមឃុ។ំ ជញ ធរសុរេិយដី
្រសុកបនទទូចឱយថន ក់ឃុ ំ យករណ៍អំពីករលកដូ់រដីធ្លីទងំអស់ដល់ខ្លួន េទះបី មេគលករណ៍គឺ
ទល់ែតករលក់ដូរជផ្លូវករនូវដីែដលមនបណ័្ណកមមសិទធិេទីប្រតូវ យករណ៍ជផ្លូវករកេ៏ យ។ េន
េពលខ្លះ ករលកដូ់រដីធ្លី ែដលមនបណ័្ណកមមសិទធិ្រតឹម្រតូវេហយី កមិ៏នបនអនុវត្តដូចមនែចងកនុងចបប់
ែដរ ពីេ្រពះអនកទិញមិនចងប់ងព់នធ្របថប់្រ  ្រពមទងំចងរ់លំងនីតិវធីិេផ ងៗផង។ 

ពនធ្របថប្់រ េលីករេផទរកមមសិទធិដីធ្លី្រតូវកំណត់េ យចបបគឺ់េសមីនឹង ៤%  ៃនៃថ្លដីែដល
លក់  ែផ្អក មម្រ ២  ៃនចបបស់្តីពី  ករបេងកីតពនធ្របថប្់រ  ចុះៃថងទី ១៥  ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០០១។ 
ករអនុវត្តជក់ែស្តង  មនករេគចពនធមួយចំនួនធំ  គឺេធ្វីេឡងី មវធីិ យករណ៍បនទ បៃថ្លដី។  ទំហំ

៦២ ហុ៊ន ែសនៈ សនទរកថកនុងពធិេីបកីសននសីិទជតសិ្តពីមី្ីរកូហរិញញវតថុកមពុជ  .ដ.ឯ.ម. ទព័ំរ១៨។
៦៣ លី េម៉ងហួរៈ: វបិត្តអិចលនៈវតថុេនកមពុជអូសបន្ល យេពលេទមុខេទៀត  វទិយុប ងំ  RFI accessed dated 07 Mar 
2009. <http://www.rfi.fr/actukm/articles /114/article_2041.asp>.
៦៤ ច័នទ សុផល នងិ Sarthi Acharya: ករលក់ដូរដធី្លេីនកមពុជ  ករវភិគទិននន័យៃនករេផទរ នងិករលក់ដូរដធី្លី ឯក រ 
ពិភក េលខ ២២ វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល នងិ្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ ន៍កមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០២ ទំព័រ  i។
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ៃនករ កៃ់ផទដីែ្រប្របួលពីេខត្តមួយេទេខត្តមួយ  េហយីជមធយមកនុងឯក រផ្លូវករ េគកត្់រ
្របែហលែត៤០% ៃនៃថ្លដីពិត  ដូេចនះ្របកព់នធ្រតូវបត្់របែហល ៦០%៦៥។  ករ យករណ៍ៃថ្លដីេធ្វី
េឡងី មករឃុបឃតឹគន រ ងភគី ែដលជប់ពកព់ន័ធេផ ងៗ  េហយីទេង្វីេនះ្រតូវបនស្រមួល មរយៈ
ករបង្់របក់កៃ្រមេ្រកផ្លូវករ។ េនេពលឯកភពគន រចួេហយី  ម្រន្តីសុរេិយដីេធ្វីករគណនប្រញច ស
វញិេដីមបរីកៃថ្លដី ែដល្រតូវផ្តល់្របកព់នធចំនួន ៤%  ឱយេសមីនឹងទឹក្របក់ជកែ់ស្តងែដលេគបនបង់ចូល
រតនគរេខត្ត។ មនករទទួល គ ល់ជទូេទថ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចីនមិនចង់េធ្វីបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លីេទ 
េ យដីធ្លីែដលបនចុះបញជ ីពិបកលក់ េ្រពះ្រតូវជបព់នធ្របថប្់រ  និង មយ៉ងវញិេទៀត ្រតូវចំ យ
្របកេ់្រចីនកនុងករចុះបញជ ី

៦៦។

១.៣ វិ ទដីធ្លី
ពកយថ "វ ិ ទ" មវចននុ្រកមរបស់សេម្តច្រពះសងឈ ជ  ជួន  ត ទំពរ័ទី ១១៩៩  មន

នយ័ថ ដំេណីរទស់ែទងគន   ដំេណីរេឈ្ល ះ្របែកកគន ។  ចំែណកពកយថ   "ទំនស់"  វចននុ្រកម
ដែដលទំពរ័ទី៤៥៨ មននយ័ថ អំេពីទស់ ែដលផទុយគន  ែដលទីៃទពីគន ។ រឯីពកយ  "ជេម្ល ះ"  ្រតង់

ទំពរ័ទី២៥១ មននយ័ថ វ ិ ទ ដំេណីរេឈ្ល ះ េកីតជេម្ល ះ។ សរុបមកេឃញីថ អតថនយ័ៃនពកយ វ ិ ទ 
ទំនស់ និងជេម្ល ះ មននយ័ ្រសេដៀងគន ។ 

ចំេពះករេ្របីពកយ "វ ិ ទ"   និង  "ទំនស់"   របស់រ ្ឋ ភិបលមននយ័ខុសគន  គឺថវ ិ ទមន 
លកខណៈ្រ លជងទំនស់ េនះេបីែផ្អក ម  ម្រ ៣ៃនអនុ្រតឹតយស្តីពីករេរៀបចំ  និង្រប្រពឹត្តេទៃន
គណៈកមមករសុរេិយដី  និង  ម្រ ៣ៃន្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកីត ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់
ដីធ្លី េ យឱយអំ ចេទ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ទងំ យ  ែដលហួសសមតថកិចចរបស់
គណៈកមមករសុរេិយដី ែដលគណៈកមមករេនះេ ះ្រ យវ ិ ទទកទ់ងនឹងអចលនវតថុែដលមិនទន់
បនចុះបញជ ីសុរេិយដី។ 

ចំែណកេ ក Barringer  បនឱយនិយមនយ័ៃនពកយ "វ ិ ទ"  េនះមនអតថនយ័ខុសគន
អំពីវចននុ្រកមភ ែខមររបសស់េម្តច្រពះសងឈ ជ ជួន ត។ នយ័របស់ពកយ "វ ិ ទ" "ទំនស់" និង 
"ជេម្ល ះ"  របសែ់ខមរ  គឺេសមីនឹងពកយ Dispute ជអំេពីទស់ែទងនូវក្រមិត (ទីមួយ)  ជពកយសំដី។ 
ចំែណកវ ិ ទឈនដល់ក្រមិតធងន់ (ទីពីរ)  េគេ្របីពកយ  Conflict   ែដលេយងីែតងបកែ្របមកេខមរ
ភ ថជ "ទំនស់  ឬ  វ ិ ទ"  ដែដលេនះ  ែត មពិត មននយ័ធងនជ់ង  គឺជករ្របឆងំតបជ
សកមមភពយ៉ងខ្ល ងំក្ល ។  ចំែណកឯវ ិ ទក្រមិត (ទីបី) វញិេគេ្របីពកយ Hostilities គឺ ជសកមមភព
្របឆងំេ យេ្របីអំេពីហងិ  ឬសកមមភពឈនដល់ស្រងគ ម៦៧។ វ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជបននឹងកំពុងេកីត
េទបងីឥតឈបឈ់ររ ង្របជកសិករ្រកី្រកជមួយនឹងម្រន្តី ជករ  ែដលេនះបនជះឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំ
ដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ។  ជរ ្ឋ ភិបលែដលដឹកនេំ យ  សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី  ហុ៊ន 
៦៥ ច័នទ សុផល នងិ Sarthi Acharya: ករលក់ដូរដធី្លេីនកមពុជ .ដ.ឯ.ម.ទំព័រ iii។
៦៦ ករេផទរសិទធេិនះេនែតជួបករលំបក ពេី្រពះ្រតវូចំ យេពលេវ នងិ ថវកិេ្រចនី េទះប ីដីេនះមនប័ណ្ណកមមសិទធិ ឬ
មិនទន់មនប័ណ្ណក៏េ យ។
៦៧ Paul Munro-Faure: Land Reform: Land Settlement and Cooperatives, FAO, 2002/2, page9: In 
Barringer 1972.
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ែសន  បន កប់ញ្ហ វ ិ ទដីធ្លី  ចូលេទកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់ល ទី ២  របស់ ជ
រ ្ឋ ភិបល។ ដូចបនបញជ ក់េនកនុងសុនទរកថខងេ្រកម៖ 

"ភព ធិបេតយយកនុងករកនក់ប់ដីេ យខុសចបប់  និង  បទបញញត្តិកររេំ ភយកដីរដ្ឋ 

ករកនក់ប់ នទ្រនទ នដីៃ្រពកនុងតំបនក់រពរធមមជតិេទេធ្វីជកមមសិទធិឯកជន និង  ករកប់

េឈេី យខុសចបបេ់នែតមនជអេន្លីៗេនេឡយី។  ទនទឹមនឹងេនះ  ភព្រកី្រក និង  បតុភូត

ចំ ក្រសកុេទ នដីថមីេលមីសនឹងចបប់បនេធ្វីឱយធនធនធមមជតិរងសមព ធៃនករបំផ្ល ញ៦៨" 

។

ែផ្អក មទិនននយ័របស់អគគេលខធិករៃនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ វ ិ ទដីធ្លីេកីនេឡងី
ជលំ បដូ់ចែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ងរូបភពដូចខងេ្រកម។
     រូបភពទី១ ករណីវ ិ ដីធ្លីទទួលបនរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី ២០០៣-២០០៩៖

cMnYnkrNIvivaTEdl)anTTYlcab;BIqñaM 2003-09

2003 2005 2006 2007 2008 2009

3456
4254

4689
5038 5193

2004
1245

2079

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

្របភព៖ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដថីន ក់ជតៃិនរបយករណ៍្របចឆំន ផំ្លូវកររបស់គណៈកមមករសុរេិយដចីប់

ពីឆន  ំ២០០៣ រហូតដល់ឆន  ំ២០០៩ គតិមក្រតមឹ្រតមីសទី១ ។

វ ិ ទដីធ្លីបងកឱយេកីតមនេឡងីនូវ  អំេពីហងិ  បងករបួស ន ម  និង  ចឈនេទដល់ករ

សម្ល បម់នុស េទៀតផង។ េពលខ្លះអំេពីហងិ េនះ  បន្រប្រពឹត្តេឡងីេ យកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ

េទេលី្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ែដលជជនរងេ្រគះេនកែន្លងែដលមនជេម្ល ះ្រសួច្រ ល់ខ្លះ។  ជងេនះ

េទេទៀត េពលខ្លះអនក្រប្រពឹត្តមិន្រតូវបនផ្តនទ េទសកនុងករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនេលីករបងកឱយមន

របួស  ឮ ្ល បម់នុស េនះេទ។  ែតផទុយេទវញិ  ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះមួយចំនួន ែដលជបព់ក់ពន័ធនឹង

វ ិ ទដីធ្លី្រតូវបនចប់ខ្លួន មរយៈដីកររបស់តុ ករ និង  កនុងករណីមួយចំនួន ពួកេគ្រតូវបងខំឱយ

ចកេចញពីទីកែន្លងដីទំនស់ េដីមបជីថនូរកនុងករេ ះែលងពួកេគពីករឃុឃំងំ៦៩។ 

៦៨ ហុ៊ន ែសនៈ សនទរកថស្តពីយុីទធ ្រស្ត ចតុេកណដំ ក់កលទ២ី    ែថ្លងេនកនុងអងគ្របជុំគណៈរដ្ឋម្រន្តីេលីកទី១ 
ស្រមប់ ណត្តិទី៤ ៃនរដ្ឋសភ េន ជធនីភនំេពញ ៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ ទំព័រ១៣។  
៦៩ សមគម ដហុកៈ ថ នភពសិទធមិនុស ឆន  ំ២០០៥    សមគមអ ហុកករពសិទធិមនុស  នងិអភវិឌ ន៍េនកមពុជ 
េលខ៥ ឆន ទំី៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ទព័ំរ៣។
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្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនកន់កប់ដី មទម្ល បេ់ យមិនមនបណ័្ណកមមសិទធិ ពីេ្រពះពួកគត់មិន

មនលទធភពបងៃ់ថ្លេធ្វីបណ័្ណ។ កប៏៉ុែន្ត មចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១  ម្រ ៣០  កនុងករណីែដលពួក

គត់រស់េនេលីដីេនះេ យសន្តិភព េលីសពី្របឆំន មុំនចបប់េនះចូលជធរមន ពួកគត់ទទួលបន

សិទធិកមមសិទធិេលដីី្រសបចបប់។ ករេ្របីអំេពីហងិ េដីមបដីកហូតអចលនវតថុេ យ ជញ ធរ អចលនវតថុ
េនះ្រតូវ្របគល់មករដ្ឋវញិ េហយីមិន ចជកមមវតថុៃនករកន់កបថ់មីេទ

៧០។ 

ករណីវ ិ ទដីធ្លីេនឃុជីំែ្រកង ្រសុកជីែ្រកង េខត្តេសៀម ប ជេម្ល ះមនរយៈេពល៥ឆន ំ េលីៃផទដី

ទំហ៤ំ៧៥  ហកិ  បនេកីតកនែ់តខ្ល ងំកលពីែខធនូ ឆន ំ ២០០៨។ ករេ ះ្រ យបនេធ្វីេឡងី

េ យមិន្រប្រពឹត្តេទ មចបប ់ និង នីតិវធីិជធរមនែដលជេហតុប ្ត លឱយេកីតហងិ ។ ជក់ែស្តង

េនអំឡុងេពលបះ៉ទងគិចគន រ ង្របជពលរដ្ឋ និង េយធ កលពីៃថងទី២២ ែខមិន ឆន ២ំ០០៩ កសិករ

៤នក់ ្រតូវបនបញ់ឱយរងរបួស និង ៤៣នកេ់ទៀត្រតូវចបខ់្លួន។ អនកភូមិជីែ្រកងនិយយថ ពួកគត់

បនកបឆ់ក រ និង េធ្វកីសិកមមេលីដីធ្លីេនះចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៨០៧១  េហយីដីធ្លីទងំេនះ្រតូវដកហូតពីពួក

េគវញិ េ្រកយេពល្របព័នធេ្រ ច្រសប្រតូវបនែកលំអ។ ពួកេគ្រតូវបនរខំនយរយ ី និង  បំភិតបំភយ័

កន់ែតខ្ល ងំេឡងីៗពីសំ កន់គរបល និង េយធ។  

មករ្រ វ្រជវ  និង  យល់ដឹងជសកល  បញ្ហ អំេពីហងិ ៃនវ ិ ទដីេនះ  េកីតមនេ្រកយ

រ ្ឋ ភិបលអនុញញ តឱយមនកមមសិទធិឯកជនេលីដីធ្លី  មរយៈេនះម្រន្តីខិលខូចជសុីវលិនិង េយធមួយ

ចំនួនបនេឆ្ល តឱកសពីភពចេន្ល ះ្របេ ងៃនករ្រគប្់រគងរបស់រ ្ឋ ភិបលរបឹអូសយកដីធ្លីកសិករ។ 

ករណ៍េនះប ្ត លឱយចំនួន្របជពលរដ្ឋបត់បងអ់្វីៗទងំអស់។ មយង៉េទៀត  ្របពន័ធយុត្តិធមមិ៌នទន់

មនលកខណៈល្អ្របេសីេនេឡយី៧២។  ករ្របឆងំតបរបស់្របជពលរដ្ឋជេ្រចីនករណី ចជេរឿង

ែដលបងកបនូ់វអំេពីអយុត្តិធម៌ េបីមិនមនករេ ះ្រ យឱយបនទន់េពលេវ េទេនះនឹង ចនឱំយ

េកីតនូវអសន្តិសុខសងគមផងែដរ។  មយ៉ងវញិេទៀត  គម្ល តខពសរ់ ងអនកមននឹងអនក្រក និង ថ នភព

្របឈមមុខៃនភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋធ្ល ប់ជមូលេហតុមួយៃនករេកីតភពេក ហល។ ដូច

ែដល មករសិក ្រ វ្រជវរបស់េ ក យ៉ន ចិន្ត  (ទំពរ័ទី ៦៣) ្រពឹត្តិករណ៍េនសំឡូត េខត្ត

បត់ដំបង ឆន ១ំ៩៦៧  ែខមរ្រកហមបនេឆ្ល តឱកសពី ថ នភព្របឈមទងំេនះ។ េ យរលំឹកអំពី

មូលេហតុៃនស្រងគ ម និងេ កនដកមមកលពីអតីតកលបនពិពណ៌នថ៖

៧០ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពីចីបប់ភូមបិល ម្រ  ៣៣។
៧១ គណៈកមមករ្រប្រពតឹ្តកមមៃនអងគករ សមគមនករពរសិទធមិនុស កមពុជៈ កពុំងបត់បង់ដធី្ល ីករបេណ្ត ញេចញ េ យបងខ ំ
និងករគំ មគែំហងេនកមពុជ -ដ.ឯ.ម- ទព័ំរ២១។
៧២ ្រហ្វង់ស្វ័រ បុ៉ងសូដ៍ៈ ្របវត្តសិេងខបៃន្របេទសកមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៧ ទំព័រ១៥៣។
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" ម្រពឹត្តិករណ៍េកីតេឡងីជបន្តបនទ ប់របស់កសិករ្របឆងំនឹងកររេំ ភបំពនេលីដីធ្លី

របស្់របជពលរដ្ឋពីសំ ក់ ជញ ធរគ្ំរទេ យ្រកុមយុវជន  កនុងែខកុមភៈ -  មិន ឆន ១ំ៩៦៧ 

េនសំឡូតប៉ុលពតបនសេ្រមចបេងកីតមូល ្ឋ នបដិវត្តនេ៍យធ និង  េធ្វីករចប់េផ្តីមបំពក់

វុធ យ្រប របក្របឆងំនឹងរបបសីហនុ"៧៣។

បញ្ហ ករចបមយកដីេ យអនកជំនួញ  និង  ម្រន្តីខិលខូចមួយចំនួនតូចបនដកហូតដី
ធរណៈ និង ឯកជនរបស់រដ្ឋេ យខុសចបប់ ែដលជេដីមេហតុេកីតមន ងំពីយូរេហយី។ មយ៉ង

បញ្ហ ថមីែដលេកីតេឡងីថមីៗេនកនុងសងគមកមពុជ ជសងគម្របៃពណីកមពុជែដលមិន្របុងេ្របៀបទប់ទល់
នឹងបញ្ហ ថមីទងំេនះេទ។ អនករសេ់នទី្របជំុជន និង  អនកជនបទែ្រសចំកររស់េន មរេបៀបកន់ែត
ខុសែប្លកពីគន េឡងីៗ ជេដីមកំេណីតៃនចលនែខមរ្រកហមកលពីមុន៧៤។  ្របមុខរ ្ឋ ភិបលកមពុជ
កធ៏្ល ប់មន្រប សនេ៍ យបនអំពវនវឱយ ជញ ធរ្របគល់ដីឱយ ្រស្ដវញិ ្របសនិេបីេនះជទំនស់
រ ង ្រស្ដ និង  ជញ ធរ។  ចំណុចែដលគួរសិក បែនថមទកទ់ងនឹងវ ិ ទដីធ្លីធំៗេកីតអំេពីហងិ  និង 
ក្រមិតៃនករត ៉  ក ្ដ ជំរុញែដលនឱំយេកីតមនបដិវត្ដន៍ឬ យ៉ង ?។  េតីរ ្ឋ ភិបល្រតូវេ ះ្រ យ
ទំនស់ដីធ្លីនឹងបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ មរេបៀប ជេដីម?។
ក បែ្រមប្រមួលៃនវ ិ ទដីធ្លី

មទិនននយ័ែដលបន្របមូលេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង២៣  េខត្ត-្រកុងៃន្របេទស
កមពុជ េ យគិតពីឆន ១ំ៩៩០  មកដល់  ឆន ២ំ០០៤  មនវ ិ ទចំនួន ១,៥៥១  ករណី  បនេកីតេទបងី
រ ង្របជពលរដ្ឋ មញញជមួយម្រន្តី ជករថន ក់ខពស់ េលទំីហដីំ  ចំនួន៣៨១,៤០៦  ហកិ  ែដល
បះ៉ពល់ដល់្របជកសិករចំនួន ១៦២,២៧៧ ្រគួ រ (៦.៤% ៃនចំនួន្រគួ រទងំមូលកនុង្របេទស)
។ កនុងចំេ ម ១៦២,២៧៧ ្រគួ រ  មន្រស្តីចំនួន ១៧,០៦១  (១០.៥  %)  ជេម្រគួ របន
ទទួលរងនូវកររេំ ភដីធ្លី៧៥។

    រូបភពទី២ បែ្រមប្រមួលៃនករណីវ ិ ទដីធ្លី ១៩៩០-២០០៤៖
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្របភព៖ អុក ្វ មជីបី៊ៈ វ ិ ទដីធ្លេីនកមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤ ទំព័រ៤។

៧៣ Hanne Sophie Greve: Land Tenure and Property Rights in Cambodia, Phnom Penh, 1993, page 8. 
៧៤ ្រហ្វង់ស្វ័រ បុ៉ងសូដ៍ៈ ្របវត្តសិេងខបៃន្របេទសកមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៧ ទព័ំរ ១៥០-១៥១។
៧៥ អុក ្វ មជបី៊ីៈ វ ិ ទដធី្លេីនកមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤ ទំព័រ៤។
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ករណីវ ិ ទបនេកីនេទបងីយ៉ងខ្ល ងំកនុងឆន ២ំ០០០ េបីេធៀបេទនឹងវ ិ ទកនុងឆន ១ំ៩៩៩ មន
ករេកីនេទបងី៥០%។ កំេណីនេនះបនថយចុះវញិ ៥០% េបីេធៀបេទនឹងឆន ២ំ០០១ និង ៦០% េបី
េធៀបនឹងឆន ២ំ០០៣។ ប៉ុែន្តកំេណីនវ ិ ទបនេទបងី ៥០%វញិ កនុងឆន ២ំ០០៤ េបីេធៀបនឹងឆន  ំ២០០៣ 
។  េនះេ យេហតុថ កនុងឆន ២ំ០០១  ជតំ ក់កលកំែណទ្រមងដី់ធ្លីយ៉ងសំខនមួ់យបនេកីត
េទបងី៖ (ទីមួយ)  ្រកសងួេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និង  សំណង់  េទីបែតបនបេងកីតេទបងីថមី និង 
(ទីពីរ)  ករអនុមត័ចបប់ភូមិបលថមីេនៃថងទី៣០  ែខសី  ឆន ២ំ០០១  ។  កនុងរយៈេពលេនះេគ
សេងកតេឃញីថ ករណីរេំ ភដីធ្លីបនសងប់ ង តមួ់យអេន្លី  មយ៉ងេទៀត  ្របជពលរដ្ឋកដូ៏ចជ ថ បន័
មនសមតថកិចចសងឃមឹថ ចបបភូ់មិបលថមីេនះនឹង្រតូវបនយកមកអនុវត្ត្របកបេ យ្របសទិធភព។ 
េលីសពីេនះេទៀត  ចបបេ់នះបន ក់ក្រមិតេទសយ៉ងធងនដ់ល់ ជញ ធរមនសមតថកិចច និង  ជនទងំ
ទបយ ែដលេធ្វីឱយបះ៉ពល់ដល់កមមសិទធិ ធណៈ ឬ ឯកជន៧៦ ។ 

ផទុយេទវញិ  ករអនុវត្តចបប់ភូមិបល កដូ់ចជ មិនទនទ់ទួលបននូវ្របសិទធភព ែដល
កបី់ដូចជ េបីកឱកសឱយករណីរេំ ភដីធ្លីបនេងីបេទបងីម្តងេទៀត បនទ បពី់ភពសងប់ ង តអ់ស់

មួយរយៈ។ ទនទឹមនឹងេនះ  ែបបបទៃនករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋេចញពីដីធ្លី  េ យេ្របីអំេពីហងិ របស់
កង្រប ប់ វុធ មរយៈ ល្រកម ថ ពររបស់តុ ករ េ យភគីចុងបណ្តឹ ងបនេ្របី្របស់បណ័្ណ
សំគល់ករកនក់ប់េចះែតេកីតមនេទបងី។  េគលបំណងៃនករេ្របី្របស់បណ័្ណេនះ  ភគេ្រចីនគឺេដីមបី
េគចេវះពីករេ្របី្របស់្របពន័ធេ ះ្រ យ មគណៈកមមករសុរេិយដី។  គិតមក្រតឹមចុងែខេម  ឆន ំ
២០០៦ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិបនទទួលករណីវ ិ ទចំនួន៣,៩៣៩៧៧។ 
កនុងចំេ មករណីវ ិ ទទងំេនះ ករណីវ ិ ទ  ចំនួន១,១៤៦  ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យេជគជយ័ 
ករណីវ ិ ទ  ចំនួន៧៧៣  ្រតូវបន្រចនេចល  និង  ករណីចំនួន៧០ ្រតូវបនដកេទវញិ  និង  ករណី 
ចំនួន១,៩៦០ កំពុងេ ះ្រ យ។  

មសថតិិឆន ២ំ០០៥  បង្ហ ញថ វ ិ ទដីធ្លីចំនួន៦០០  ករណី  មិនទនប់នេ ះ្រ យជវ ិ ទ
ែដលពកព់ន័ធនឹងភគីមខ ងជ ជញ ធរមន នៈខពស់។  តួេលខទងំេនះ  យករណ៍បិទបងំករពិត
ែដលថ ករណីវ ិ ទ្របេភទេនះជេ្រចីនមិន្រតូវបនប្តឹងេទគណៈកមមករសុរេិយដីេទ េបីេទះបី ម
លកខណៈបេចចកេទស ករណីវ ិ ទ្របេភទេនះ  ្រតូវសថិតេនេ្រកមយុ ្ត ធិកររបស់គណៈកមមករ
សុរេិយដីកេ៏ យ។ ែផ្អកេលីករប៉ន្់របមណមន្រគួ រ្របមណពី ១៥០,០០០ េទ ២០០,០០០ 
្រគួ រ បនពកព់ន័ធេទនឹងវ ិ ទដីធ្លី្របេភទេនះ៧៨។ 

៧៦ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ២៥១ ដល់ 
២៦៥។
៧៧ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌ ? ករពិនតិយេមលីេទេលីកររងររបស់ 
គណៈកមមករសុរេិយដីេនកមពុជទក់ទងនងឹករ េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្ល ីសហករជមួយ ្រកសួងេរៀបចំែដនដនីគរបូនយី កមម 
និងសំណង់ េលខធកិរ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដថីន ក់ជតិ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៦ ទំព័រ១៩។ 
៧៨ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌  ?  -ដ.ឯ.ម-ទព័ំរ១៩។ 
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ខ ្របេភទៃនដីធ្លជីបម់នវ ិ ទ និង អនកជបព់កព់ន័ធ
ដីធ្លីមួយចំនួន្រតូវបនយកមកេ្របី្របស់កនុងវសិ័យកសិកមម េដីមបផីគតផ់គងជី់វភព្របចៃំថង។ 

វសិយ័កសិកមមេនកមពុជ មនលកខណៈតូចស្រមប់ែតបំេពញនូវត្រមូវករហូបចុក្របចៃំថងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
កប៏៉ុែន្ដ េ យមនករេបីកឱយទូ យខងេសដ្ឋកិចចដី្រតូវបនេគយកមកេ្របី្របស់បន្ដិចម្ដងៗ េដីមបី
បេ្រមីវសិ័យពណិជជកមម។  ករណ៍េនះ េធ្វឱីយដីកនែ់តមនតៃម្លខងែផនកេសដ្ឋកិចច។ មគំេហញីេ យ
អងគករអុក ្វ ម ជទូេទ្របេភទដីវ ិ ទមនេ្រចីនស ្ឋ ន ជពិេសស ភគេ្រចីនេទេលីដីចំករ ដីែ្រស 
និង  ដី ងសង។់   មតួេលខកនុងសំ កបនឱយដឹងថ ដីចំករ៣៦% (២៨៤  ករណី)  ដីែ្រស 
៣២% (២៥៧ កេណី) ដីស្រមប់ ងសង់ ២៦ (២១១ ករណី) និងេផ ង ៦% (៤៥ ករណី)។
                      រូបភពទី៣ តួេលខៃន្របេភទដីែដលជបវ់ ិ ទ៖

RbePTdIvivaT
dIcMkar 284

36° dIERs 257
32° dIpÞH 211

26° epSg² 45
6°

 
្របភព៖ អុក ្វ មជីបី៊ៈ វ ិ ទដីធ្លេីនកមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤ ទំព័រ១៦។

សិទធិេ្របី្របស់  និង្រគប្់រគងដីធ្លីកន់ែតែផ្អកេ្រចីនេឡងីៗ េទេលីមេធយបយខងផ្លូវចបប់

េ្រពះេគយល់ថចបប់ផ្តល់នូវករករពរសទិធិេលីកមមសិទធិដីធ្លី មួយរងឹមលំ្អជងទំេនៀមទម្ល ប់្របៃពណី។ 

ករផ្ល ស់ប្តូរនិនន ករៃនករេ្របី្របស់ដីធ្លីពីករផលិត្រគន់ែត្រគប់ហូបមកជករផលិតែបបពណិជជកមម

េនះេធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរទស នៈរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ  អំពីេរឿង វសិទធិេលីដីធ្លី និងជពិេសសេទ

េទៀតេនះករផ្ល ស់ប្តូរេនះ បនេធ្វីឱយមនករេលចេឡងីនូវវ ិ ទដីធ្លីេ្រចីនែបបេ្រចីនយ៉ង។      មករ

សេងកតេលីករណីវ ិ ទដីធ្លី ែដលេកីតមនេឡងីេនកនុង្របេទសកមពុជបនក្ល យជបញ្ហ មួយដធ៏ងនធ់ងរន

េពលបចចុបបនន ពិេសស  រ ងឈមួញដី និង  ជញ ធរមនសមតថកិចចែដលខិលខូចមួយចំនួនែដលបន

រេំ ភយកដីធ្លីរបស់្របជពលរដ្ឋេ្រកមរូបភពករដេណ្តី មដីធ្លី មរយៈករែក្លងបន្លំលិខិត ន មរហូត

ដល់េធ្វីបណ័្ណសំគលស់ិទធិកន់កបដី់ធ្លី េនេលីដី្របជពលរដ្ឋស្លូត្រតងប់ ្ត លឱយ្របជពលរដ្ឋបតប់ង់

ដីធ្លី ្រពមទងំបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរបស់ពួកេគែដលកំពុង្រកី្រក្រ ប់ផង។  េគសេងកតេឃញីថ មន

ករណីវ ិ ទជេ្រចីនែដលេកីតមនេឡងីរ ង្របជពលរដ្ឋ និង  ្របជពលរដ្ឋ ្របជពលរដ្ឋ និងេយធ 

្របជពលរដ្ឋ និង  ជញ ធរែដនដី ឬ ជញ ធរមន នៈខពស់ ្របជពលរដ្ឋ និង  ្រកុមហុ៊នវនិិេយគទុន

ជេដីម។  
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មករសិក របស់អងគករអុក ្វ មអងេ់គ្លសេនកមពុជ កនុងចំេ មករណីវ ិ ទសរុបចំនួន

១៥៥០ មន៧៩៧ ករណី  ែដលជនរងេ្រគះែតងែតបនេចទ្របកន់ថ ជញ ធរ កងកម្ល ងំ្រប ប់

វុធ ្រកុមហុ៊ន  និង  អនកមន្របកែ់ដលមនខនងបែង្អក ជមួយបុគគលមនឥទធិពលជអនកែដលរេំ ភ

យកដីធ្លីរបស់ពួកគត។់ មសំ កបនបង្ហ ញថ ៣០៦ករណី  (៣៩%) ពក់ពន័ធជមួយ ជញ ធរ 

ចំនួន២៤០ករណី (៣០%)  ជមួយកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ២០  ករណី  (៣%)  ជមួយ្រកុមហុ៊ន 

ជមួយអនកមន្របក ់១២៩ករណី (១៦ %) និង េផ ងៗ ៩៩ករណី (១២%)។ 

            រូបភពទី៤ អនករងករេចទ្របកន់េលវី ិ ទដីធ្លី៖

GñkEdlCnrgeRKaH)anecaTRbkan;

GaCJaFr 39°

kgkmøaMg 30°
Rkumh‘un 3°Gñkman 16°

epSg² 12°

្របភព៖ អុក ្វ មជីបី៊ៈ វ ិ ទដីធ្លេីនកមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤ ទព័ំរ១៨។

១.៣.១ ្របេភទវិ ទដីធ្លជីទូេទ 
ជទូេទេនកនុងសកលេ ក  វ ិ ទដីធ្លីែចកជ ៤ែផនក  េហយីែផនកនីមួយៗែបងែចកជ៣៥

្របេភទ និង  កនុង្របេភទទងំេនះែបងែចកជ ៥០អនុ្របេភទេទៀត។  ្របពន័ធៃនចំ ត់ថន ក់វ ិ ទ
ដីេនះេកីតេឡងីពក់ពន័ធេលដីីរដ្ឋ ដីឯកជន ឬ ដីសហគមន៍៧៩។ 

វ ិ ទែដលេកីតេឡងីេលី្រគប្់របេភទៃន្រទពយែដលមនជ ទិ៍ដូចខងេ្រកម៖ 
១ វ ិ ទ្រពំ្របទល់
២ វ ិ ទេលីេករមតក៌
៣ វ ិ ទេលីកមមសិទធិេ យ រចបប ់(ភពផទុយគន រ ងចបប់នឹង្របៃពណី)
៤ វ ិ ទេលីកមមសិទធិេ យ រមិនមនករចុះបញជ ីដីធ្លី
៥ វ ិ ទរ ងដីកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជន 
៦ ករលកដី់េ្រចីនេលីក
៧ អលទធភពទទួលបនដីេ យ រចបប់ ្របៃពណី ឬកអនុវត្តមនករេរសីេអីង
៨ លទធកមមដីេ្រកផ្លូវករេ យមិនមនករបេណ្ត ញ
៩ លទធកមមដីេ យអំេពីហងិ  រមួទងំករបះ៉ទងគិច និងស្រងគ មដីធ្លី

៧៩ Bebette Wehrmann: Land Conflicts: A practical guide to dealing with land disputes, GTZ, 
Eschborn 2008, page 14-15.

29



១០ ករបេណ្ត ញេចញេ យមច ស់ដី
១១ ករបេណ្ត ញេចញេ យខុសចបប់េ យ ជញ ធររដ្ឋេធ្វីសកមមភពេ យគម នកំណត់
េពល។
១២ ករបេណ្ត ញេចញ មទីផ រ និងេកីនតៃម្លទីផ រដីកនុងតំបន់
១៣ វ ិ ទេលកីរបង់ៃថ្លស្រមប់ករេ្របី្របស់  ទិញដី
១៤ វ ិ ទេលីតៃម្លដី
១៥ វ ិ ទរ ងករេ្របី្របស់របសម់នុស  វបបធម៌ និងធមមជតិ
១៦ ករបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ

វ ិ ទពិេសសេលី្រទពយសមបត្តិឯកជន៖
១៧ ករដកហូតដីេ យគម នសំណងពីរដ្ឋ
១៨ លកអ់ចលនៈ្រទពយែដលមិនែមនជរបស់ខ្លួន
១៩ ជួល ឱយខចីេលី្រទពយែដលមិនែមនជរបស់ខ្លួន
២០ ករដកហូតដីេ យមិនមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ មចបបេ់ យធនគរ
២១  វ ិ ទដីធ្លីេ យ រដីជប់ពកព់ន័ធេលីករែកទ្រមងដី់កសិកមម
២២ វ ិ ទេលីករទមទរដីកនុង ថ នភពេ្រកយស្រងគ ម
២៣ ករេ្របី្របស់ដីឯកជនេ យខុសចបប់
២៤ វ ិ ទរ ង្រគួ រ និង្រគួ រ ជពិេសសករណីេលីភពមនប្តី ឬ ្របពនធេ្រចីន

វ ិ ទពិេសសេលី្រទពយរមួ៖
២៥ ករ្របែជងគន េ្របី្របស់េលី្រទពយរមួ
២៦ ករេ្របី្របស់្រទពយរមួេ យខុសចបប់
២៧ ករលក្់រទពយរមួេ យគម នករអនុញញ ត
២៨ វ ិ ទេលីករែបងែចកដីៃនចំណូលពីដី ម្របៃពណី

វ ិ ទពិេសសេលី្រទពយរដ្ឋ៖
២៩ ករេ្របី្របស់ដីរដ្ឋេ យខុសចបប់
៣០ ករ្របែជងគន េលីករេ្របី្របស់សិទធិេលី្រទពយរបស់រដ្ឋ
៣១ ករចបយ់កដីេ យខុសចបប់េ យម្រន្តីជនខ់ពស់ ធរណៈ
៣២ លកដី់រដ្ឋខុសចបប់
៣៣ ជួលដីរដ្ឋខុសចបប ់(រមួទងំសមបទនដីធ្លី ៃ្រពេឈ ីនិងែរ)៉
៣៤ វ ិ ទេលីផលចំណូលៃនរដ្ឋពីករជួល លក ់និងេផទរករេ្របី្របស់ដីរដ្ឋ
៣៥  ករេធ្វីឯកជនូបនីយកមមមិន្រតឹម្រតូវ (ឧ.  ករែបងែចកដី  ឬករផ្តល់បណ័្ណមិន
្រតឹម្រតូវ)
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                                 ងទី៥៖ អំពី្របេភទ និងអនុ្របេភទៃនវ ិ ទដីធ្លី
្របេភទ អនុ្របេភទ

វ ិ ទដីធ្លីេលី្រគប្់របេភទទងំអស់

វ ិ ទ្រពំ្របទល់ -រ ងបុគគលេលដីីឯកជន
-រ ង្រកុមេលីដីរមួេលី្រពំ្របទល់ជ្របៃពណី
-រ ងែដនរដ្ឋបល ភូមិ ឃុ ំ្រសុក ជធនី
-រ ងដីឯកជននឹងដីរដ្ឋ

វ ិ ទេលីកមមសិទធិេករមតក៌ -វ ិ ទេករមតក៌កនុង្រគួ រ
-វ ិ ទេករមតក៌េនកនុង្រកុម

វ ិ ទេលីកមមសិទធិេ យ រ 
ចបបេ់្រចីនេផ ងៗគន

-ភពផទុយគន ៃនសិទធិេ យ រចបបផ់ទុយគន  
(ផទុយគន រ ង្របៃពណី និង ចបប់រដ្ឋ)។

វ ិ ទេលីកមមសិទធិេ យ រមិន
មនករចុះបញជ ីដីធ្លី

-មនុស េ្រចីនទមទរេលីដីែតមួយេ យ រ-គម នករចុះបញជ ីដី-
សថិតកនុង ថ នភព ្រកក់-មនករបំផ្លិចបំផ្ល ញ។
-ករផ្តល់សិទធិេ យគម នករចុះបញជ ី
-វសិមភពចំេណះដឹង  និងថវកិមនែតអនកមនេទីប ច
ចុះបញជ ីដី 

វ ិ ទរ ងដីកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ 
និង ដីឯកជន 

-ភពមិនចបស់ ស់  និង  មិនមនតម្ល ភពៃនករកំណត់ដីរដ្ឋ
កនុងបំណងេកងយកចំេណញជបុគគល និង្រកុម។
-ករណីពិេសសវ ិ ទេ យ រករសនទនមិន្រតឹម្រតូវ
ករ ក់ដីកសិកមមរមួចូលេទកនុងដីរដ្ឋស្រមប់ករ ងសង់

ករលកដី់េ្រចីនេលីក -ករលកដី់េ្រចីនេលីកែដលជ្រទពយឯកជនរបស់អនកដៃទ
-ករលក្់រទពយរមួគន េ្រចីនដង
-ករផ្តល់បណ័្ណដីដូចគន េ យម្រន្តីចុះបញជ ីដីេ យអំេពីពុករលួយ 
ឬបណ័្ណែក្លងក្ល យ។
-ភពជនគ់ន ៃនករផ្តល់បណ័្ណដីេ យ្រសបចបប់ពី ថ បន័េផ ងគន
-ករលកដី់រដ្ឋេ្រចីនដងេ យម្រន្តី ធរណៈ

អលទធភពទទួលបនដី 
េ យ រចបប្់របៃពណី  ឬ 
ករអនុវត្តចបប់
មនករេរសីេអីង

-្រស្តីែតងទទួលសិទធិេលីដី មរយៈញតិជបុរស  េធ្វីឱយរងេ្រគះ
កនុងករណីែលងលះ ឬ េមម៉៉យ។
-ជនជតិេដីមភគតិចែតងទទួលករេរសីេអីងពីចបប់  ឬ  ករ
អនុវត្តចបប់
-កូនកំ្រពមិន្រតូវបនេគ ប់បញចូ លកនុងមតក៌ៃន្រទពយឪពុកម្ត យ

សន្តិភព -ករកនក់បដី់រដ្ឋ ឯកជន និង ដីរមួគន េ យខុសចបប់
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លទធកមមដីេ្រកផ្លូវករ 
េ យមិនមនករបេណ្ត ញ

-ករព្រងីក្រទពយឯកជនេលីដីអនកជិតខង ដីរដ្ឋ និង ដីរមួគន
-ទីផ រដីដឹកមុខនដំល់ករផ្ល ស់ទីែដលពក់ពន័ធអនកេកងយក
កៃ្រម ឬអនកអភិវឌ នស៍ងតិចជងតៃម្លទីផ រពិត្របកដ។

លទធកមមដីេ យអំេពីហងិ  -ករ យ្រប េ យអំេពីហងិ េលីមច ស់្រទពយរមួទងំបេណ្ត ញ
េចញេ យេ្របីអំេពីឧ្រកិដ្ឋ -  ជទូេទ អតីតទ ន  នគរបល 
៘
-ករកនក់បដី់រមួេ យខុសចបប់ពីបុគគលឬ្រកុមហុ៊នស្រមប់េ្របី
្របស់ជឯកជនែដលជនិចចជកលគ្ំរទេ យម្រន្តីពុករលួយ។

បេណ្ត ញេចញេ យមច ស់ដី -បេណ្ត ញេចញៃនលំេន្រសបចបប់ពកក់ ្ត ល 
(លំេនែដលរេំ ភបទបញជ ) ពីរដ្ឋ ឯកជន ឬពី្រទពយរមួគន ។
-បេណ្ត ញអនករស់េនសំណង់ខុសចបប ់ (អនកមិនមនសទិធិ្រសប
ចបប់េលីដី) ពីរដ្ឋ ឯកជន ឬពី្រទពយរមួគន ។
-កិចចសិនយមិនែចងចបស់ ស់ៃនអនកកន់កប់ 
អនកជួលេ យមច ស់ដី

បេណ្ត ញេចញ មទីផ រ 
និងេកីនតៃម្លទីផ រដីកនុងតំបន់

-អនក្រកមិនមនលទធភពរស់េនេលីដីេ យ រដីេឡងីៃថ្ល 
និងមិន ចបងព់នធ។

វ ិ ទេលីករបង់ៃថ្លស្រមប់ករ 
េ្របី្របស់ទិញដី

-មិនបងៃ់ថ្លចំេពះករជួលដីរដ្ឋ
-មិនបងៃ់ថ្លចំេពះករជួលដីឯកជន
-ករមិន្រពមរ ងមច ស់  និង  អនកជួលដីេលីករបងជ់ជលដំ ំ 
កនុងករណី្រប ស់គន ។
-មិន្រពមបងៃ់ថ្លេពញករណីលកទិ់ញដីធ្លី  រមួទងំករឆេបក (ឧ. 
េ្របីមូលប្រតអសសុ់ពលភព)។

វ ិ ទេលីតៃម្លដី -រ ងរដ្ឋ និង្របជពលរដ្ឋ កនុងករណីសំណង់ ឬ បងព់នធ
-រ ងបុគគលឯកជន (ឧ.  ករកំណតស់ំណងចំេពះបងប្អូនករណី
េករមតក៌)

វ ិ ទរ ងករេ្របី្របស់របស់ 
មនុស  វបបធម៌ និងធមមជតិ

-ករេ្របីមិន្រតឹម្រតូវ ឬេ្របីហួស្របមណៃនដីកសិកមម
-ដីមនចម្លងេ គ
-េ្របីដីមិនមនចីរភព  ដូចជែ្របក្ល យដីៃ្រពេទដីសំណង ់ ឬ ងំ
លំេនថមីេនតំបនម់នេ្រគះថន ក។់
-វ ិ ទរ ងករករពរធមមជតិ និង ករេធ្វីដំ  ំឬករជីកែរ ៉
-វ ិ ទរ ងសត្វៃ្រព និងអនកែ្រសចំករ។

ករបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ -ករ យ្រប េ យហងិ េលីដី (ករបំផ្ល ញដីែ្រសចំករ)
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-ករបំផ្ល ញអគរេ យមច ស់្រទពយ
-ករបំផ្ល ញអគរេ យខុសចបប់

វ ិ ទដីធ្លីេលី្រទពយសមបត្តិឯកជន

ករដកហូតដីេ យគម ន
សំណងពីសំ ករ់ដ្ឋ

-ករដកហូតដីេ យគម នសំណងសមរមយេដីមបយីកដីកនុងបំណង 
េ្របី្របស់ ធរណៈ។
-ករដកហូតដីេ យគម នសំណងសមរមយេដីមបយីកដីកនុងបំណង 
េ្របី្របស់ឯកជន។
-បេណ្ត ញមច ស់ដីេ យផ្តល់ដីថមីឱយបនសមរមយ។

លកអ់ចលនៈ្រទពយែដល
មិនែមនជរបស់ខ្លួន

-បុគគលឯកជនលកដី់ែដលមិនែមនជរបស់ខ្លួន។

ជួល ឬឱយខចីេល្ីរទពយ 
ែដលមិនែមនជរបស់ខ្លួន

- បុគគលឯកជនឱយខចី ឬជួលដីែដលមិនែមនជរបស់ខ្លួន។

ករដកហូតដីេ យមិនមន 
លកខណៈ្រតឹម្រតូវ មចបប់ 
ពីធនគរ

-អនក្រកចងករ្របក់ពីធនគរេ យករ្របក់ខពស់េពក 
អនក្រកគម នលទធភពសង។

វ ិ ទេ យ រករ
ែកទ្រមងដី់កសិកមម

-កសិករធំៗមិន្រពមេបះបងដី់
-ករេសនីដកហូតដីពីកសិករេដីមបជីសំណង 
ឬករដកហូតខុសចបប់
-កសិករទទួលដីេ យគម នសុវតថិភព 
្រគនែ់តជបណ័្ណបេ ្ត ះ សនន
-ករេ្រជីសេរសីអនកទទួលផលមិនយុត្តិធម៌ៃនករែកទ្រមងដី់ធ្លី 

វ ិ ទេលីករទមទរដីកនុង
ថ នភពេ្រកយស្រងគ ម

-ករទមទរពីជនមតុភូមិនិវត្តន៍  និង  ជនេភៀសខ្លួនជំទសនឹ់ង
ជនេផ ងៗេទៀតែដលកន់កប់ដីគម នករអនុញញ ត។
-ករទមទរពីមច ស់ដីចំេពះជនមតុភូមិនិវត្តន៍ និង ជនេភៀសខ្លួន
ែដលកនក់បដី់របស់េគេ យគម នករអនុញញ ត។
-វ ិ ទេ យ រអតីតដីជនមតុភូមិនិវត្តនប៍នឱយផ្តល់េ យអតីត
រ ្ឋ ភិបលេទអនកេផ ងេពលេគអវត្តមន។

ករេ្របី្របស់ដីឯកជន
េ យខុសចបប់

-េ្របី្របស់ដីអនកដៃ៍ទ (ឧ. កែន្លងចត ទីធ្ល រ លេ ម ...)
-មច ស់ដីឯកជនេធ្វីមិនដឹងមិនឮចំេពះបទបញជ ករេ្របី្របស់ដីេលី
្រទពយរបស់ខ្លួន (ឧ.  ករេ្របីដីេធ្វីពណិជជកមមេនតំបនស់្រមប់
លំេន ន)
-ករបំែបកបណ័្ណជតូចៗេ យខុសចបប់
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- ងសងអ់គរេលីសពីកំពស់ែដលចបប់កំណត់
-ទុកដីទំេនរស្រមប់បំណងេឡងីៃថ្ល ( ជវ ិ ទេបីចបប់ ម)
-ឈ្ល នពនេល្ីរទពយសមបត្តិអនកដៃទ

វ ិ ទរ ង្រគួ រ -្របពនធទសចិ់ត្ត និង កូនែដលទទួលបនដីមិនេសមីភពគន ។

វ ិ ទដីេលី្រទពយរមួគន

ករ្របែជងគន េ្របី្របស់
េលី្រទពយរមួគន

-វ ិ ទផល្របេយជនក៍នុងដីរមួគន េ យកសិករ  និង  អនកែ្រសចំករ 
ឬរ ងអនកេ្របី្របស់ៃ្រព  ដូចជ កសិករខន តតូចេធ្វីកសិកមមពេនចរ 
កំេហ្វ អនករកអុស និងអនកដៃទ។

-ករផ្តល់ដីមិនេសមីគន

ករេ្របី្របស់្រទពយរមួ
េ យខុសចបប់

-កបលដី និង ករផ្តល់ដីរមួគន េដីមបេី្របី្របស់េធ្វីសំណង ់(ឧ.  េន 
្របេទសមិុចសុិក)

ករលក្់រទពយរមួ
េ យគម នករអនុញញ ត

-ករលកដី់្របៃពណីេ យគម នករអនុញញ តពី្របធនភូមិ
-ករលកដី់រមួេ យគម នករអនុញញ តពី្របធនភូមិ
-ករជួល ឬលកដី់េ យអនកជួលដីរមួ

វ ិ ទេលីករែបងែចកដី
ៃនចំណូលពីដី ម្របៃពណី

-ករណីពិេសសេន្របេទស គ ែដលអនក្រគប្់រគងរដ្ឋ្របមូល
ចំណូលដីរមួពីដី្របៃពណី ដីសហគមន។៍

វ ិ ទដីធ្លីេលី្រទពយរដ្ឋ

ករេ្របី្របស់ដី
រដ្ឋេ យខុសចបប់

-ករេ្របីបំណងឯកជនេលីដីរដ្ឋេ យខុសចបប់
-ករជួលដីរដ្ឋបន្តេ យខុសចបប់
-ករេ្របីដីរដ្ឋជ ធរណៈេ យខុសចបប់(ឧ.េបីឱយចក់សំ ម)

ករ្របែជងគន េលីករេ្របី្របស់ 
សិទធិេលី្រទពយរបស់រដ្ឋ

-ភពមិនចបស់ ស់ករទទួលខុស្រតូវេលដីីរដ្ឋ ជញ ធរេផ ងគន  
ទមទរកមមសិទធិ។
-វ ិ ទផល្របេយជនេ៍លីដីរដ្ឋ េ យកសកិរ ឬអនកជួលដីសមបទន 
(ឧ. ៃ្រពេឈ ីកសិកមម)។
-ករផ្តល់ដីែដលសថិតេនកនុងតំបនក់រពរ។

ករចបយ់កដី
េ យខុសចបប ់

-ចុះបញជ ីដីរដ្ឋេ យ កេ់ឈម ះផទ ល់ខ្លួន  ឬសមជិក្រគួ រ និង
មិត្តភ្័រកេ យម្រន្តី ធរណៈជនខ់ពស់។

លកដី់រដ្ឋខុសចបប់ -លកដី់រដ្ឋខុសចបប់ចំេពះដីទំេនរពីសំ ក់បុគគលឯកជន
-លកដី់រដ្ឋខុសចបបចំ់េពះដីទំេនរពីសំ កម់្រន្តី ធរណៈ
-លកដី់រដ្ឋខុសចបប់ចំេពះដីេ្របី្របស់ពីសំ ក់ម្រន្តី ធរណៈ
-លកដី់រដ្ឋខុសចបបចំ់េពះដីេ្របី្របស់្រសបចបប់ជឯកជនពី
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សំ កម់្រន្តី ធរណៈ។
-លកដី់រដ្ឋខុសចបបចំ់េពះដីេ្របី្របស់ខុសចបប់ជឯកជនពី
សំ កម់្រន្តី ធរណៈ

ជួលដីរដ្ឋខុសចបប ់
(រមួទងំសមបទនដីធ្លី 
ៃ្រពេឈ ីនិងែរ)៉

-ជួលដីរដ្ឋខុសចបប់ចំេពះដីទំេនរពីសំ ក់បុគគលឯកជន
-ជួលដីរដ្ឋខុសចបបចំ់េពះដីទំេនរពីសំ កម់្រន្តី ធរណៈ
-ជួលដីរដ្ឋខុសចបបចំ់េពះដីេ្របី្របស់ពីសំ កម់្រន្តី ធរណៈ
-ជួលដីរដ្ឋខុសចបបចំ់េពះដីេ្របី្របស់្រសបចបប់ជឯកជនពី
សំ កម់្រន្តី ធរណៈ។
-ជួលដីរដ្ឋខុសចបបចំ់េពះដីេ្របី្របស់ខុសចបប់ជឯកជនពី
សំ កម់្រន្តី ធរណៈ។

វ ិ ទេលីផលចំណូលរដ្ឋពី
ករជួល លក ់និងេផទរករ
េ្របី្របស់ដីរដ្ឋ

-រ ង ថ បន័ ធរណៈេនក្រមិតេសមីគន
-រ ង ថ បន័ ធរណៈេនក្រមិតខុសគន
-រ ងរដ្ឋ និងម្រន្តីរដ្ឋ
-រ ង ជញ ធរ្របៃពណី និង ជញ ធរ ធរណៈ

ករេធ្វីឯកជនូបនីយកមម
មិន្រតឹម្រតូវ 

-ករទមទរដីជនគ់ន េនេពលេរៀបចំ ថ បន័េឡងីវញិ
-ភពមិន្រប្រកតីេនេពលែបងែចកដី
-ករ កព់កយេសនីសុំដីមិន្រតូវ មចបប់
-ករែបងែចកបណ័្ណមិនមនយុត្តិធម៌

បញ្ហ វ ិ ទដីធ្លី  គឺជរេបៀប រៈែដលមនករយកចិត្តទុក កបំ់ផុត  ចំេពះ្របេទសកំពុង
អភិវឌ ន ៍ េដីមបេីជៀស ងនូវវបិត្តិ  ឬបដិវត្តនដី៍ធ្លីេកីតមនេឡងី។  ករគិតគូរបញ្ហ េនះ េយងេទ ម
្របវត្តិ ្រស្ត ទំេនៀមទម្ល ប់ វបបធម៌ ្របៃពណី ចបប់ និង្របពន័ធនេយបយេផ ងៗគន ។ 

្របេទសេនប៉លជ់្របេទសែដលមនភនំខពសជ់ងេគេលពិីភពេ កគឺ ភនំេហម៉ៃឡយ៉ឬភនំែហម
ពន្ត។  ្របេទសេនះសបូំរេទេ យធនធន  និងបរ ិ ថ នល្អ។  ្របជជនសរុប្របែហល១៩  ននក់ 
ឆន ១ំ៩៩៧ និង ជិត ២៤ ននក់ េនឆន ២ំ០០១  ( មសថតិិជំេរឿនឆន ២ំ០០១) កនុងេនះ្របជជន
េ្រចីនជង ៨០%៨០ ពឹងែផ្អកេលីវសិយ័កសិកមម ែដលផលពីវសិ័យេនះផ្តល់ដល់ ៥៥  ភគរយ 
ៃនចំណូលផលទុនជតិៃនផលិតផលសរុបកនុង្រសុក។  ចំណូល្របចឆំន សំ្រមបម់នុស មន ក្់របែហល 
១៩០ដុ ្ល រ ្របជជន ៤០ ភគរយ សថិតេ្រកមែខ បនទ តភ់ព្រកី្រក។ េ យ រ្របជជនភគេ្រចីន
ពឹងែផ្អកេលដីីធ្លីស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិ ដីគឺជវតថុដច៏បំចបំ់ផុតស្រមប្់របជជនេនប៉ល់ កជ៏្របភព
ៃន្រទពយសមបត្តិ និង  អំ ចផងែដរ។  េយង មគណៈកមម ធិករជតិ្របេទសេនប៉ល់ឆន ១ំ៩៩៨ 

៨០ Foods and Agriculture Organizations of United Nations: Gender and Participation in Agricultural  
Development Planning, Lessons From Nepal, Kathmandu and Rome, 1997, page3.
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កសិករជង ៧០%៨១ កនក់បដី់កសិកមមតិចជងមួយហកិ  កនុងេនះ្រស្តីមនែត ១០,៨ % េទែដល
មនដីធ្លី។ 

ថ បន័េសដ្ឋកិចចសងគមបនេរៀបចំករែបងែចកមិនេសមីភព ចំេពះ្រទពយស្រមប់ផលតិកមមរ ង
មច ស់ដី  និងកសិករ។  ភពជមច ស់ៃនផលិតផលគឺជ្របភពៃនអំ ចនេយបយ និង  េសដ្ឋកិចចេន
្របេទសេនប៉ល។់ េហតុេនះេទីបេកីតមនេឡងីនូវវសិមភពធងន់ធងរចំេពះករផ្តល់ដីធ្លី។ េនះេ យ រ
ករ្របមូលផ្តុ ំអំ ចេនែតកនុងៃដមច ស់ដីធំៗ  ចំនួន ៤%៨២។  មច សដី់្រតួត្រ មិន្រតឹមែតេសដ្ឋកិចច
េន មជនបទប៉ុេ ្ណ ះេទ ែត្រតួត្រ ដល់នេយបយ  និង  យុជីវតិសងគមែដលមនទំហធំំេធងគឺ
ចប់ពីថន កភូ់មិដល់ថន ក់ជតិេទៀតផង។  កនុងចំេ ម្របជជន ៤,២  ន្រគួ រ  េនេនប៉ល់មន
១,៣ ន នកគ់ម នដីធ្លី ឬមនដីតិចតួច។ ្រគួ រមនដីតិចតួច និង គម នដីមិនមនជេ្រមីសស្រមប់
ចិញច ឹមជីវតិេទ េលកីែលងេទសុីឈនួលឱយមច ស់ដី។  អនកទងំេនះតំ ងឱយ្របជជន ២៥  % ៃន
្របជជនសរុបេនកនុង្របេទស។ េបីេមីលេនកនុងសថិតិ្របជជនគឺ  ២១៧,០០០  ្រគួ រ  មិនមនដីធ្លី
ទល់ែតេ ះសូមបែីតដីស្រមប់សងល់ំេន នកគ៏ម ន៨៣។

ជធមម មច ស់ដីេនែតបេណ្ត ញអនកជួលដីធ្លី ឬកសិករគម នដីជេរៀង ល់ៃថង។  េនឆន ១ំ៩៦៤ 
រ ្ឋ ភិបលបនបេងកីតចបប់ដីធ្លី  េលីកដំបូងបនែចងអំពីសិទធិកន់កប់ស្រមប់អនកជួលដី  េពលេនះ 
្របជកសិករ  ចំនួន១,៨១៨,៩៧៥ នក់  បន កព់កយេសនីសុំសិទធិកន់កប់ស្រមបអ់នកជួលដី  និង 
្របជកសិករចំនួន១,៥៤៦,៧៣៤  នក់  បនទទួលបណ័្ណដីធ្លីបេ ្ត ះ សនន។ ប៉ុែន្តមនែតមច ស់ដី 
ចំនួន៣១៨,៥៩៦  ្រតូវបនចុះបញជ ីថជអនកជួលដីេគ។  ចបបដី់ធ្លីេនះ  បនផ្តល់សិទធិេពញេលញ 
ស្រមបម់ច ស់ដី  កនុងករបេណ្ត ញអនកជួលដីេនេពល ែដលេគចងេ់ធ្វ។ី េ្រកយចលន្របជជនេន 
ឆន ១ំ៩៩០ គណៈកមមករជេ្រចីន្រតូវបេងកីតេឡងីេ យអនកកនអំ់ ច។ 

ចបបដី់ធ្លី  ឆន ំ១៩៦៤ បនេធ្វីវេិ ធនកមមេលីកទី៤  កនុងឆន ១ំ៩៩៦។  ករេធ្វីវេិ ធនកមមេនះ
បនផ្តលស់ិទធិដល់កសិករអនកជួលដីែដលបនចុះបញជ ី  មនសិទធិទមទរយកដីែដលេគបន ដំំ ំ
ចំនួន៥០%។ ប៉ុែន្ត ករទមទរដីេនះ្រតូវេធ្វីកនុងរយៈេពល ៦  ែខ  ចបពី់េពលចបប្់របកសឱយេ្របី 
ែតេបីហួសរយៈេពលេនះ  អនកជួលដី្រតូវបត់សិទធិទមទរ។  េនេពលេនះ  អនកជួលដីជេ្រចីនបន
បង្ហ ញភស្តុ ងែដលេគបនកន់កប់អំឡុងេពលករសទង់មតិសុរេិយដី  និង  ករសទងម់តិពីដីធ្លីបនទ ប់
ពីមនចបបដី់ធ្លីឆន ១ំ៩៦៤  ែតពួកេគមិនបនចុះបញជ ីជផ្លូវករជអនកជួលដីេគេនះេទ។ េ យគម ន
ឯក រចុះបញជ ីផ្លូវករពួកេគមិនមនលទធភពេដីមបទីមទរដីែដលកំណតេ់ យចបប់េដីមបេីធ្វីកមមសិទធិ
បនេឡយី។

ទក់ទងវ ិ ទដីធ្លីជទូេទ េន្របេទសេនប៉ល់គឺ  ជប់ពកព់័នធនឹង្រពំ្របទល់ ករ ស់ែវង  ករ
ផ្ល ស់ប្តូរកមមសិទធិ  ករលួច  និង  បំផ្ល ញផលដំ ំ  សទិធិអនកជួលដី  និងសិទធិបេណ្ត ញអនកជួលដី រមួជ
មួយករ ងសងផ់្លូវ ្រប យ  និង  ្របពន័ធទឹក ្អ តបះ៉េលីដី្របជជន  ករចបដី់េ យខុសចបប់ 

៨១ Land Watch Asia and Community Self Reliance Center:  Land Tenure Security in Nepal, 
Kathmandu, Nepal, January 2008, page9.
៨២ Land Watch Asia and Community Self Reliance Center:  Land Tenure Security in Nepal, ibit. p10.
៨៣ ibit page10.
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ករបញច  ំចំ ត់ថន កគុ់ណភពដី ករចុះបញច ី ករលកែ់ក្លងក្ល យ និងអំេ យជេដីម។ េលសីពីេនះ
េទៀត ករផ្ល ស់ប្តូរនេយបយេសដ្ឋកិចចដឆ៏ប់រហ័ស  បដិវត្តនវ៍សិ័យព័តម៌ន  បេចចកវជិជ ទំេនីប និង
ដំេណីរករអន្ត គមន៍ែផនកទីផ រមិន្រតឹមែតេកីននូវ ទំេនីបកមមយ៉ងេលឿនប៉ុេ ្ណ ះេទេនេនប៉ល់ ប៉ុែន្ត
ែថមទងំេកីនេឡងីនូវវ ិ ទដធំ៏សេមបមីេទៀតផង។  ធនធនដីធ្លីមិន្រគន់ែតផ្តល់ឱកសករងរេ្រចីន
ជង ៨០  % ៃន្របជជនសរុបកនុង្របេទសេនះេទ (កនុងវសិយ័កសិកមម) ប៉ុែន្ត ែថមទងំបនផ្តល់ឱយ
មនវ ិ ទេកីតេឡងីដ៏សំបូរែបប៨៤។  អនកមនអំ ច  េន មតំបនែ់តងែតេ្របី្របស់ដីជមេធយបយ
េដីមបរីក អំ ចកនុងទំនក់ទំនងមិនេសមីភពេនកនុងភូមិ។  ្រសេដៀងគន េនះែដរកសិករ និងសកមមជន
ដីធ្លីកប៏នេ្របី្របស់ដីធ្លីជមេធយបយ កនុងករផ្ល ស់ប្តូរទំនក់ទំនងសងគមចំេពះវសិមភពជបទ់កទ់ង
នឹងដីធ្លី។

វ ិ ទេកីតេឡងីេនកនុងសងគម មួយែដលដីធ្លី  គឺជ្របភពសំខន់ស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិ និង
ជ្របភពៃនអំ ច ឬជកិតយនុភពផងែដរ។ វ ិ ទដីធ្លីេនកនុងសងគមមួយបនជះឥទធិពលេ យបរបិទ
សងគម ដូចជករេរៀបចំរចនសមពន័ធសងគម ( ថកំ៌បងំជេ្រចីនៃនវ ិ ទដីធ្លីកនុងសងគមសក្តភូិមិ)  អន្តរ
កមមគំរូ ដូចជទំនកទំ់នងនយេច ្វ យ វសិមភពរចនសមព័នធអំ ចដូចជមច ស់ដី និង អនកគម នដី 
។  វ ិ ទដីធ្លីេកីតេឡងី មក្រមិតេផ ងៗគន  ឧទហរណ៍  វ ិ ទេកីតេនកនុងរង្វង្់រគួ រ  និង្រគួ រ រ ង
សហគមន៍ និងសហគមន៍។  ជមូល ្ឋ នករេ្របី្របស់  និង្រគប្់រគងជរេបៀប រៈចមបងៃនវ ិ ទដីធ្លី
ែដលជះឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំដល់ករេរៀបចំនូវសិទធិអចលនៈ្រទពយេន មតំបន។់ ដូេចនះ  សិទធិេលី
អចលនៈ្រទពយជបញ្ហ សនូលកនុងវ ិ ទដីធ្លី។  ្របជជនទទួលបនសទិធិេលីដីធ្លីរបស់ពួកេគ េទះជ ម
រយៈករេ្របី្របស់ជសមគម ឬ  ករអនុវត្តជ្របៃពណី  ឬ  េទ មចបប។់ មដំេណីរករែកទ្រមង់

ដីធ្លីេន្របេទសេនប៉ល់ មិនមនអ្វីគួរឱយភញ ក់េផ្អីលេទ  គឺទំនក់ទំនងរ ងមច ស់ដី និង កសិករមន
លកខណៈ្របកដនិយម។ ចំនួនដេ៏្រចីនេលីសលុបៃនវ ិ ទដីធ្លីបនេងីបេឡងីេនអំឡុងេពលផ្ល ស់ប្តូរ
នេយបយេពលគឺ េនេពលែដលមច សដី់ចុះេខ យ។ ដូេចនះអនកជួលដី  និង  កសិករេងីបេឡងី្របឆងំ
នឹងករេធ្វីនំឥតេម េ យមច ស់ដី។

េ យេហតុថ ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់អនកជួលដី  េដីមបជី្របេយជន៍េ យឥតសង យ័កនុង
ករផ្ល ស់ប្តូរទំនកទំ់នងសងគម។  េគសេងកតេឃញីថ វ ិ ទដីធ្លីមិនបនែ្របក្ល យេទជអំេពីហងិ េទ គឺ
េ យ រមនភពអតឱ់នរបស់ភគីមនជេម្ល ះ។  ភគីជេម្ល ះដីធ្លី មនទំនកទំ់នងគន េនកនុងសងគម
របសពួ់កេគមិនបនកត់ផ្ត ចេ់ឡយី  េនះេ យ រមនករពឹង ្រស័យគន េទវញិេទមក។  ទំនក់
ទំនងទងំេនះ  បនជួយដល់ពួកេគយ៉ងេ្រចីនេដីមបនីដំល់ករចចរគន ។ ថ្វីេបីវ ិ ទេកីនេឡងីេ្រចីនក៏
េ យ កម៏នករ្រសុះ្រសួល និង ចុះស្រមុងគន កនុងសងគមនដំល់េជគជយ័កនុងភូមិ េហយី ចទប់ ក ត់
វ ិ ទដីធ្លីមិនឱយែ្របក្ល យេទជេកីតអំេពីហងិ ធំេធង។

៨៤ Bishnu Raj Upreti: Understanding Land Conflicts: Some basic issues in Nepal, Unpublished paper, 
Nepal, 2001, page2.
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ដីមិន្រគនែ់តជមេធយបយកត់បនថយភព្រកី្រក  ជនិមិត្តរូបៃនអំ ច  និង  កិតយនុភព 
ប៉ុេ ្ណ ះេទ  ប៉ុែន្ត កម៏ននយ័កំណតនូ់វទំនក់ទំនងសងគម និង  ជេហតុនឱំយសងគមមនករផ្ល ស់ប្តូរ 
ផងែដរ។  េបី្រកេឡកេមលីនេយបយេសដ្ឋកិចច ធនធនដីេន្របេទសេនប៉ល់េគ ចនិយយបនថ 
ចបប់  និងេគលនេយបយ  មិនបនេជគជ័យកនុងករធនសិទធិរបស់អនកជួលដី និងសន្តិសុខដីធ្លី 
ដល់កសិករេទ។ ដីធ្លីគឺ  ជ្របភពចមបងៃនជេម្ល ះ  និង  ជនិមិត្តរូបៃនរបបសក្តិភូមិ។ ែតេទះ
ជយ៉ង  ដីធ្លីជ្រគឹះៃនរចនសមព័នធ អំ ចមូល ្ឋ ន បនផ្ល សប់្តូរេគលនេយបយ និងកំេណីន
ៃនករេរៀបចំអងគករកសិករេដីមបបីេងកីតនូវសទិធិរបសពួ់កេគ។  ករេរៀបចំ្របពន័ធចបប់្រគប្់រគងដីធ្លីបន
ផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់្របជកសិករ និង  ធននូវសុវតថិភពៃនករកន់កប់ និង  បេងកីនផលតិភព
េលីដីធ្លី។  

្របេទសៃថកជួ៏បបញ្ហ ដីធ្លីយ៉ងធងនធ់ងរនេពលបចចុបបនន េបីេទះបីជ្របេទសេនះមិនធ្ល បជួ់ប
នូវរបប និគមនិយមកេ៏ យ។  ករែកទ្រមងដី់ធ្លីេន្របេទសៃថ  បនេកីតមនវបិត្តិចប់ ងំពីពីរ
ទសវត រមុ៍នមកេម្លះ។ ឧបសគគចំេពះករែកទ្រមងដី់ធ្លី  គឺេកីតមនចំេពះដីកសិកមម និង  ករអភិវឌ
ជនបទយ៉ងេ ច ស់មនក ្ត បួន  ែដលបនេកីតេឡងី្របឈមមុខនឹងកំែណទ្រមង់ដីធ្លីគឺៈ(ទី១)
ករេផទរសិទធិកមមសិទធិ (ទី២)វ ិ ទកំែណទ្រមងដី់ធ្លី (ទី៣) បញ្ហ ករែបងែចកដីធ្លី និង (ទី៤) បញ្ហ ករ
ចុះអនុវត្ត៨៥។  

ក ្ត ទី១េកីតេឡងីេនឆន ១ំ៩៧៥  េនេពលែដលចបប់ដីធ្លី្រតូវ កឱ់យេ្របី្របស់ និងចូលជធរ
មន។ ចបបេ់នះមនផលបះ៉ពល់ដល់វសិ័យកសិកមមេចញពីអ្រ ទំេនរខពស់ និងភពគម នដីធ្លីេនកនុង
តំបនទំ់នបក ្ត លៃន្របេទសៃថ។  េ្រកយមនករគបសងកត់ធងនធ់ងរ  េទេលីដីឯកជនបនទ ប់មក
រ ្ឋ ភិបលៃថកប៏នយល់្រជួត្រជបអំពី  បញ្ហ កររេំ ភយកដីធ្លីជេ្រចីនែដលជដីរបស់រដ្ឋ ឬជដី
ធរណៈ។  េនេពលែដលមនករេផទរសិទធិេលដីីរដ្ឋេចះែតបន្តេទឱយឯកជន ជញ ធរ្រគប្់រគងដីធ្លីជួប

ករលំបកេទ្វេឡងីកនុងករែបងែចកដីធ្លីេទឱយអនកគម នដី និងេទអនកជួលដី។ េនចេន្ល ះរ ងឆន ១ំ៩៩២ 
និង ឆន ១ំ៩៩៣ េគលនេយបយដីធ្លីជតិ ែដលរ ្ឋ ភិបលបនេធ្វីករ្របកសេនកនុងសភ្របេទសៃថ
នូវគេ្រមងកររបស់រដ្ឋែដលមនបំណងេផទរដីៃ្រពជេ្រចីនេទឱយ្របជកសិករ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ  កមិ៏ន ចេ ះ្រ យបនទងំ្រសុង ចំេពះវបិត្តិដីធ្លីែដលបន
េកីតេឡងីែដរ។  ទកទ់ងវ ិ ទេលីករែកទ្រមងវ់ញិ  េទះបីជ េនៃថងទី០៤ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៩៣ 
គណៈរដ្ឋម្រន្តីបនផ្តល់នូវអនុ សន៍  ែដលគ្ំរទេគលនេយបយដីធ្លីរបស់រ ្ឋ ភិបលេទេលីករ
យកដីៃ្រពេធ្វីជកមមសិទធិ  េដីមបែីបងែចកដីមួយចំនួនធំឱយេទអនកគម នដីធ្លី  ឬអនកជួលដីធ្លី បញ្ហ វ ិ ទ
គន េនកនុងរ ្ឋ ភិបលេចះែតបន្ត។  េបី មចបប់ដីធ្លីរបសៃ់ថ  បរមិណចំេពះករកនក់ប់ដីធ្លី្រតូវបន
ែបងែចកយ៉ងចបស់ ស់ េហយីបនអនុវត្ត្រសបចបប់េទេលី្របេភទដីទងំអស់េនកនុងតំបន់
កំែណទ្រមង។់ េ យទំនសដី់ធ្លីេនែតបន្ត េទះបីជមនអនុ សនជ៍ដំេ ះ្រ យពីរ ្ឋ ភិបល

៨៥ សូមេមលីេនកនុង <http://www/seameo.org/vl/landreform/ir6.html>. 
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កេ៏ យ និង េ យមនសមព ធពី ធរណៈជន  រ ្ឋ ភិបលៃថកប៏នេកះអេញច ីញ្រកុម្របឹក រដ្ឋ ឬ 
្រកុម្របឹក តុ ករឱយមកបំភ្លឺបញ្ហ ទងំ យេ យ េគរព មចបប់កំែណទ្រមងដី់ធ្លី។

េន្របេទសៃថមនកមមវធីិចុះបញជ ី  ផ្តល់បណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លីជេ្រចីនស្រមប់្របជជន។  កប៏៉ុែន្ត
កមមវធីិទងំេនះទទួលកររះិគន់ជេ្រចីនពីសំ ក់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន
។ ជឧទហរណ៍ ្របជជនបនទទួលវញិញ បណ្ណប្រតេលីដីែដលមិនទងំដឹងថេតីដីេនះេនទី េនះ
េទ៨៦។  េនកនុងឆន ១ំ៩៨០  រ ្ឋ ភិបលៃថ  និង  ធនគរពិភពេ កបនចប់េផ្តមីកមមវធីិចុះបញជ ីដីធ្លីដ៏

ធំជងេគទងំអស់េលីពិភពេ ក៨៧។ ករចុះបញជ ីេនះ កម៏នកររះិគនែ់ដរ  គឺមិនបនេ ះ្រ យដល់
្របជជនែដលកំពុងរស់េនតំបនៃ់្រពេឈី  េហយីពួកេគេនែតមិនទទួលបនបណ័្ណកមមសិទធិ៨៨។  គួររលំឹក
ែដរថកលពី ៤០ឆន មុំន  ្របេទសៃថ្រគបដណ្ត ប់េទេ យៃ្រពេឈចំីនួន ៤០  ភគរយ  ែតេនេពល
បចចុបបននេនសល់ែត ២០ភគរយ ៃនៃផទ្របេទស៨៩។

ករែបងែចកដីធ្លីេន្របេទសៃថ  គឺដីែដលជកមមសិទធិឯកជន្រតូវបនេ ះដូរ ឬេផទរពីមច ស់ដី
េទឱយមច ស់ជួលដី  និង  អនកមនកសិ ្ឋ នតូចៗ។  ករណីេនះេហយីែដលករែបងែចកដីែដលបនេកីត
េឡងីពីចំែណកដីរបស់រដ្ឋែដលបនចតទុ់កថ្រសបចបប់ គឺ្រតូវែតេធ្វី មរយៈរ ្ឋ ភិបលេពលគឺ 
ករែចកដីពីរ ្ឋ ភិបលេទឱយ្របជកសិករ កប៏៉ុែន្តករអនុវត្តជក់ែស្តង ្រគនែ់តជទេង្វីៃនករេធ្វីឱយ
្រសបចបប់ចំេពះបញ្ហ មច ស់កមមសិទធិមន ក់ៗ េនកនុងតំបនរ់េំ ភដីៃ្រពែដលេនកនុង្របេទសៃថ  ែដលេគ
ចត់ទុកថ ជកមមសទិធិរបស់រដ្ឋ៩០។  កសិករជេ្រចីន  េនែតបន្ត្របៃពណីកបឆ់ក រ នៃ្រពយកដីេ យ
ខុសចបប់ដូចពីមុនែដរ។ ករែបងែចកជដីឡូតិ៍តូចៗ ្រតូវបនអនុញញ តឱយ្រគួ រជេ្រចីន េហយីទំហដីំ
េទៀតេ តធំជងករកំណតរ់បស់ចបបរ់ដ្ឋ។  រឯីករសេ្រមចចិត្តកនុងសកមមភពេធ្វីែ្រសចំករ និង ករ
ែបងែចកដីគឺ ្រស័យេលីេម្រគួ រ។ ្របជពលរដ្ឋក្រមេបះបង់េចលដីធ្លីរបស់ពួកេគ ស់ ដូេចនះ
េហយីករែបងែចកដីធ្លីជក ្ត សំខន់កនុងករែកទ្រមងដី់ធ្លី។

ទក់ទងនឹងករអនុវត្តចំេពះករផ្តល់នូវតៃម្លដីធ្លី  និង  ករេផទរសិទធិេលីដី រ ្ឋ ភិបលៃថបន
េបះពុមភ ង យតៃម្លដីធ្លីេទ ម្របេភទដីខុសៗគន ។ ករផ្តល់តៃម្លដីគឺ ែផ្អកេទ ម ងដីធ្លីរបស់
រដ្ឋ និងជេគលចំេពះករសងជសំណងជមងឺចិត្ត។  ចំែណកករេផទរសិទធិជបញ្ហ សំខនទ់កទ់ងនឹង
ករឱយតៃម្លដីែដលេកីតេឡងីកនុងអំឡុងករេផទរដីធ្លី។  ចំេពះតៃម្លដីវញិ  មិនដូចគន នឹងតៃម្លែដលបន
ទិញេនះេទ។ តៃម្លដីថមីគឺ  មិនឱយខពស់ជងតៃម្លទីផ រ  ឬ  េថកជងេពកេទ។ កនុងករណីតៃម្លដីកសិករ

៨៦ Anneli Nordling: Environment and Human Rights in Thailand, Interim Report for Forum Syd’s 
Environment and Human Rights Study in the Mekong Region, Forum Syd, January 2005, page13.
៨៧ Anneli Nordling: Environment and Human Rights in Thailand, ibit. page13/ cited in Leonard & 
Narintarakul 2003.
៨៨ ករចុះបញជ ីដធី្លីេនៃថចំ យេពលជិត ២០ឆន  ំនងិ្របក់កចំីពធីនគរពិភពេ កចំនួន១៨៣.១ នដុ ្ល រ 
សហរដ្ឋ េមរកិ មបីតំ ក់កល រហូតមកដល់ឆន ២ំ០០៤ ប័ណ្ណចនួំន ១១.៦៥ ន បនែចកជូនដល់្របជជន (ស ន 
វេីលៀម ៃថងទី១៤ ែខេម  ឆន ២ំ០០៣)។ កមមវធិីចុះបញជ ីដីធ្លេីនះកនុងេគលបំណងកត់បនថយភព្រក្ីរក ែតទីបញច ប់គ្ឺរគន់ែត
ជករេផទរដី ដ៏ធំេធងេន មជនបទពីអនក្រកេទអនកមន អនកវនិិេយគ អនកទិញដទុីកយកចំេណញ នងិបងកឱយរកី ល ល
ទំនស់ដធី្លីេនតបំន់ជនបទ។
៨៩ Anneli Nordling: Environment and Human Rights in Thailand-op.cit. page16.
៩០ op.cit. page13.
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ខពស់ជងតៃម្លទីផ រ េគលនេយបយកំែណទ្រមងដី់របស់រដ្ឋបនផ្តល់្របេយជនដ៍ល់្របជកសិករ 
មននយ័ថ រដ្ឋទិញដីកសិករវញិកនុងតៃម្លខពស់ជងតៃម្លទីផ រ។ ្របជជនៃថ ៨០០,០០០  ្រគួ រ 
ែដលពឹងែផ្អកេលីែផនកកសិកមមមនដីតិចតួចបំផុតកនុង  ឆន ២ំ០០២  េហយីចំនួនេនះបន្តេកីនេឡងី៩១។ 
ពួកេគទងំេនះ្របឈមមុខនឹងករលកដី់ធ្លីេ យ រជំពកបំ់ណុលេគយ៉ងេ្រចីន។  ្របជជនចំនួន
១៥ ននក់ គឺ្របែហលជ ២៣% ៃន្របជជនសរុបមនចំណូលេ្រកម២ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយ
ៃថង៩២។ ជេរឿយៗ ពួកេគ្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឱយខចីបុលេដីមបបីេងកីនករងរផលិតកមមែដលមិនបនផល
្រតឡបម់កវញិ។ ដីធ្លី្រតូវទិញេ យអនកមនកសិ ្ឋ នធំៗ ែដលបនេធ្វេីឡងីជេ្រចីនឆន មំកេហយី ែដល
ចឱយេគ្របមូលដីពី្រទង្់រទយតូចែ្របក្ល យេទធំ ។ 

ជរមួបញ្ហ ដីធ្លីេន្របេទសៃថ  េទះជរ ្ឋ ភិបលខិតខំេ ះ្រ យក៏េនែតមនបញ្ហ េកីតមន
េឡងីបន្តរហូតដល់សព្វែថង។ ចំណុចសំខន់  គឺជប់ពកព់័នធនឹងឆនទៈនេយបយែដលមិន្រសបគន  
ឬ ថ នភពមិននឹងនរ។  ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបលកន្លងមក គឺ្រគនែ់តេ ះ្រ យបញ្ហ
ដីមួយែផនកេទឱយ្របជកសិករ  ជពិេសស  កនុងតំបនែ់ដលរេំ ភយកដីៃ្រពរដ្ឋែតប៉ុេ ្ណ ះ។ បញ្ហ េនះ
កជ៏ប់ទកទ់ងនឹងករយល់ដឹងនូវចបប់ដីធ្លីផងែដរ។  

្របេទសទុយនីសុី  សថិតេនទ្វីប ្រហ្វកិភគខងេជីង  កនុងចំេ ម្របេទសែដលកន់ សន
អីុ ្ល ម។ េ្រកយពីទទួលបនឯក ជយពី្របេទសប ងំេនកនុងឆន ១ំ៩៥៦  រ ្ឋ ភិបលបនចត់ែចង
រេបៀប្រគប្់រគងដីធ្លី ម ២ រេបៀប៖  (ទី១)  លុបេចលនូវកមមសទិធិអចលនៈ្រទពយជដីធ្លី  និង្របគលដី់
េទឱយមូលនិធិ សន ្រគួ រនន និង  បុគគលទងំ យជសមបទន។ (ទី២)ែ្របក្ល យ្រទពយ
សមបត្តិទងំអស់  ែដលកនក់បេ់ យជនជតិប ងំ មកជ្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋទងំអស់ មរយៈ
ចបបចុ់ះៃថងទី០២ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៦៤។  មរយៈចបបេ់នះ េធ្វីឱយរ ្ឋ ភិបលមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំ
េលី្រទពយសមបត្តិដូចជដីធ្លី។ គិតមក្រតឹមេដីម  ឆន ១ំ៩៧០  រដ្ឋបន្រគប្់រគងៃផទដីចំនួន៦៥% ជដី
កសិកមមេបីេ្របៀបេធៀបជមួយដីឯកជនែដលមន  ចំនួនែត ៣៥% េនះេបីែផ្អក មរបយករណ៍
របស្់រកសួងកសិកមមរបស់្របេទសទុយនីសុី។

េគសេងកតេឃញីថ មនករេកង្របវញ័ច  និង បន្លំយកដីរដ្ឋេ យខុសចបបក់នុងករែបងែចកដីធ្លី 
េហយីបន្តេកីតមនដែដលៗ។  មនេហតុផលយ៉ងតិចចំនួនបី  ទក់ទងអំេពីកនុងករបន្លំយកដីរដ្ឋ
េ្រកយឆន  ំ ១៩៧០ (ទី១)  ករមិនេអីេពីរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករចុះបញជ ីដីឱយបន្រតឹម្រតូវ (ទី២) 
មមិនឱយេធ្វីករ្រតួតពិនិតយចំេពះករេផទរដីេធ្វីេឡងីេ យអភិបលេខត្ត (ទី៣)  ករកន់កបដី់មួយ

ចំនួនមិនសម្រសម។ មរយៈេហតុផលទងំបីេនះ ករទទួលបនដីរដ្ឋេ យខុសចបប ់បនបង្ហ ញពី
ភពមិនចបស់ សក់នុងករកនក់បដី់ែដលមិនបនចុះបញជ ីឱយបន្រតឹម្រតូវ

៩៣ និង  ប ្ត លឱយមន 

៩១ Anneli Nordling: Environment and Human Rights in Thailand, op.cit page12/ cited in Leonard & 
Narintarakul 2003.
៩២ World Bank, East Asia: Country Analysis Paper, Thailand National Change Strategic Workshop, 
Boeng Kok ,17-18 June 2008, , page2.
៩៣ ករសទង់មតិឆន ១ំ៩៧០ េឃញីថ កនុងចេំ មដទីំហ ំ១, ៥៨៧ ហកិ  កនុងតបំន់ ច់្រសយលចំនួន ១០ កែន្លង 
មន៦៨ ភគរយ ៃនដឡូីតិ៍មនិបនចុះបញជ ីដីធ្លីេទ។
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ទំនស់ដីធ្លីដធំ៏េន្របេទសេនះ។ ភពេខ យៃនចបប់ដីធ្លី  និង  ឥទធិពល្របវត្តិ ្រស្តៃនករ្រគប្់រគង
ដីរដ្ឋេនេ្រកយសមយ័ និគមនិយមប ងំ  ជមួយនឹងករបែ្រមប្រមួលៃនករអភិវឌ សងគម 
េសដ្ឋកិចចជឧបសគគសំខនផ់ងែដរ។  ករេកងបន្លំយកដីរដ្ឋេ យមិនខ្ល ចចបប ់ និង  កររមួគំនិតគន
របសម់្រន្តីពុករលួយមួយចំនួនបេងកីតជបញ្ហ ដលក់រ្រគប្់រគងដីធ្លីរបស់រដ្ឋ។  អនកមនឥទធិពល  និង 
មនអំ ចកនុងជួររ ្ឋ ភិបលបនេឆ្ល ងឱកសេកងយកចំេណញ មរយៈករេ ះដូរ  និង  លកទិ់ញ
ដីធ្លីេធ្វីឱយសងគមេកីតវកឹវរ និង អនក្រកបតប់ងដី់ធ្លី និង លំេន ន។   

មចបបដី់ធ្លី្របេទសទុយនីសុី  ចុះៃថងទី០២  ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៦៤  ម្រ  ២៨  និងម្រ  
៣៨  ែចងថ ពលរដ្ឋមនសិទធិកនក់ប់នូវដីទំេនរជឯកជនបន និង  ផ្តល់សទិធិឱយេធ្វីជមច ស់ដីយ៉ង
សម្រសបដល់្របជជនែដលគម នដី៩៤។ ដីែដលេនទំេនរមិនទនប់នចុះបញជ ី  និង មរយៈ ក ី  និង
ភស្តុ ងចំេពះអនកែដលបនកនក់ប់េលដីីេនះ្រតូវបនទទួលេ យ្រសបចបប ់ អនកទងំេនះមន
ដូចជ អងគករ សន និងបុគគលមួយចំនួន  ែដលជទូេទេគសេងកតេឃញីថ ជទ្រមងក់រែបងែចក
ដីធ្លីេ យបន្លំ។  បញ្ហ ដីធ្លីេន្របេទសទុយនីសុី  េ យ រចបប់ដីធ្លីមនករបក្រ យេផ ងៗគន  កនុង
ករអនុវត្ត េហយីអតថនយ័របស់ចបប់មិនចបស់ ស់បងកឱយជនឆកឱ់កសមួយចំនួនេកងយកចំេណញ
េលី្របជពលរដ្ឋ និងសងគមទងំមូល។  ករផ្តល់សមបទនដីធ្លីេទឱយអងគករចត់ ងំ មួយ កនុង
ករណីមនករផ្ត ស់ប្តូររបប្រគប្់រគង  និង  ប ្ត លឱយជួបវបិត្តិដីធ្លីេ យ រ្រកុមមនុស មួយចំនួន 
ែដលមនកមមសទិធិដីេ្រចីនមហមិ និង  ្រកុមម ជនែដលគម នដី  និងមនដីតិចតួច។ បញ្ហ ទងំេនះ

ចេកីតមនេឡងី មិនថេនែត្របេទសទុយនីសុីប៉ុេ ្ណ ះេទ  ប៉ុែន្ត ក៏ ចេកីតមនេឡងីេន
្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ននផងែដរ។

សរុបមកេយងីេឃញីថ ករបន្លំយកដីរដ្ឋេធ្វីកមមសិទធិឯកជន  របស់ខ្លួន មរយៈករេធ្វី
សមបទនស្រមបអ់ភិវឌ នប៍ ្ត លឱយមនវបិត្តិសងគម។ គេ្រមងអភិវឌ ន៍  េន មជនបទរបស់
្រកុមហុ៊នកនុង្រសកុ និង  បរេទសប ្ត លឱយដីេឡងីៃថ្ល និងជមុខសញញ ៃនករផ្ល ស់ប្តូរលំេន ន 
និងករបតប់ងដី់ធ្លីផលិតកមមរបស្់របជជន។ រឯីទី្រកុងេកីតេឡងីនូវទី្រកុងរណប ផទះែល្វង ស ្ឋ គរ 
និង  សំណងព់ណិជជកមម ប ្ត លឱយមនករខ្វះខតដីស្រមប់អនកេនទី្រកុង និង  េធ្វឱីយបះ៉ពល់
សុខុមលភពរបស់្របជជនេនទី្រកុង ជពិេសស  ជន្រកី្រកងយរងេ្រគះ។  សំណងជ់ន្រកី្រកេន
ទី្រកុងេកីនេឡងី និង  វសិមភពសងគមបងកឱយអសន្តិសុខជេដីម។  ឆ្លង មករេលីកេឡងីជបន្តបនទ ប់
ខងេលេីឃញីថ វ ិ ទដីធ្លីេនែតេកីតមនេឡងីមិនេចះចប។់ បញ្ហ ទងំេនះ  មិន្រតឹមែតេទីបនឹងេកីត
េពលបចចុបបននេនះេទ េកីតេឡងី ងំពីយូរយ ស់មកេហយី គឺចប់ ងំពីមនុស េចះបេងកីតបន
ជសហគមន៍ ជសងគម  រហូតដល់មនករបេងកីតជរដ្ឋែដលមន្របពន័ធដឹកននំេយបយេផ ងៗគន ។ 
ចប់ ងំពីសមយ័របបជមច ស់ និងទសករ របបសក្តិភូមិ របបមូលធននិយម របបផ្ត ចក់រ របបសងគម

៩៤ ែប៉ន សុផលៈ ករ្រគប់្រគងដធី្ល្ីរបកបេ យចរីភព នងិសមធម៌  -ដ.ឯ.ម-ទព័ំរ១៧- េនកនុង Morched Chabbi: The 
Private Sub-developer: New form of Land Developer in Tunis in The City by Pacone, M..(2002), (ed), 
London: Routledge, Vol. 5, P. 397.
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និយម និង  របប្របជធិបេតយយបចចុបបនន ល់របបនីមួយៗគឺមនទ្រមងែ់បបបទដឹកនេំផ ងៗគន  និង
មនេគលនេយបយ្រគប់្រគងខុសៗគន ។ 

មនែតឈរេលីេគលករណ៍រមួមួយ  េដីមបរីក ករពរសន្តិសុខសងគម រក ស ្ត បធ់ន ប់

ធរណៈ ករពរផល្របេយជន៍ ធរណៈ និង ករពរជតិេទ េទីបេធ្វីឱយសងគមមនលកខណៈកន់

ែតល្អ្របេសីរ។ ្របេទសកំពុងអភិវឌ នរ៍ហូតមកដល់េពលេនះ មិនទន់មន្របេទស មួយទទួល

បនេសចក្តីសុខសុភមងគល មរយៈករដឹកនដំល៏្អ្របៃពចំេពះ្របេទសរបស់ខ្លួនេនះេទ បញ្ហ ជេ្រចីន

េនែតេកីតេឡងីជបន្តបនទ ប់។  ជពិេសស្របេទសែដលចកេចញផុតពីនឹម និគមនិយម  មិនថ 

សថិតេនេ្រកម និគមប ងំ ឬ អងេ់គ្លស បញ្ហ ជេម្ល ះដីធ្លីេនែតេកីតមន ដូចជ្របេទសសីុមបេវ ៉

េន ្រហ្វកិជេដីម  ែដល្របេទសេនះបនរចួផុត និគមនិយមអង់េគ្លសេនែតមនជេម្ល ះដីធ្លីដ៏

ធងនធ់ងរ។

េ យែឡកវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជេយងី ចែបងែចកជពីរែបបធំៗ  គឺវ ិ ទពក់ពន័ធេលីដីឯកជន 
និងវ ិ ទពកព់ន័ធេលីដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ េយងីនឹងេធ្វីករសិក ជបន្តបនទ ប់េនកនុងនិេកខបបទេនះ។

១.៣.២ វិ ទដីធ្លពីកព់ន័ធនងឹបគុគលឯកជន
ករែបងែចកចំេពះវ ិ ទដីធ្លី  ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល 

និង  ្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ ន៍កមពុជ ែដលបនេធ្វីករសិក េលីេខត្ត ្រកុងចំនួន្របមួំយបនែបងែចក

វ ិ ទដីធ្លីេ យែផ្អកេលីអត្តសញញ ណៃនភគីវ ិ ទ។  វ ិ ទែដលទកទ់ងនឹងបុគគលឯកជន  និង  ឯកជន 

េយងីនឹងេធ្វីករសិក ជបន្តបនទ ប់េទេលីវ ិ ទ ែដលេកីតេឡងីរ ងអនកជិតខង  វ ិ ទេនកនងុរង្វង្់រគួ រ

វ ិ ទេកីតេឡងីជមួយនឹងមច សបំ់ណុល និងវ ិ ទរ ងអនកភូមិ និង្រកុមហុ៊ន ឬបុគគលឯកជន៩៥ ។

វ ិ ទមួយចំនួនេកីតេឡងីដូចជ្របជពលរដ្ឋ មញញបិទផ្លូវ ធរណៈ  និង  ខ្លះេទៀតសងផ់ទះ 

រេំ ភយកដីចំណីផ្លូវេធ្វីជកមមសិទធិផទ លខ់្លួន េធ្វីឱយបះ៉ពល់្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀតែដលធ្ល ប់េ្របី្របស់

ផ្លូវរមួែដលប ្ត លឱយ្រចកផ្លូវេនះតូចចេង្អ តមនករលំបកេធ្វីដំេណីរេចញចូល។     ឧទហរណ៍៩៦ 

្របជពលរដ្ឋ្របមណជង ៤៥្រគួ រ  ែដលមនទីលំេនកនុង្រកុមទី៧  សងក តទួ់លសែងក ខណ្ឌ ឫស ី

ែកវ  បននគំន ផ្តិតេមៃដប្តឹងត ៉  សុំឱយ ជញ ធរខណ្ឌ ជួយអន្ត គមនេ៍ទេលី្របជពលរដ្ឋមួយ្រគួ រ 

ែដលបនសងផ់ទះរេំ ភយកដីចំណីផ្លូវមកេធ្វជីកមមសិទធិផទ ល់ខ្លួន។  

ក វ ិ ទដីធ្លេីនកនុងរង្វង្់រគួ រ
ជទំនសអំ់ពី ច់ញតិ  ឬ  បងប្អូន  ែដលែបកគន កនុងរបបប៉ុលពត  េហយីេពលជួបគន េ យ

រមនផទះធំ េហយី ង តផ់ងកេ៏ បងប្អូនមករស់េនជមួយេ្រពះផទះជរបស់រដ្ឋ និង េធ្វីបញជ ី្រគួ រ

៩៥ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌  ? -ដ.ឯ.ម-ទំព័រ១៥-១៦។
៩៦ DAP: ករេំ ភយកដចីណីំផ្លូវ  សូមេមីល   <http://www.dap-news.com/index.php?option=com_content 
&view=article&id=2227%3Aefvipthrme lapykdicmnipouvsafarns-rbcablrdaenamknabtwggacjafrxnec 
atkargtecj&catid=1%3Adap-news&Ite mid=75&lang=en>. accessed dated 2 August 2009-AM.
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េផ ងគន ជពី្រគួ រេ យែចកដី ឬ ឱយខចដីីេធ្វីែ្រសបងកបេងកីនផលកម៏ន  េនេពលផទះេឡងីៃថ្លក៏េកីត
េរឿងេឈ្ល ះ្របែកកគន ។ លិខិតខចីកគ៏ម ន ឬ លិខិតឱយ ន កេ់នក៏គម ន េ យសំ ងថបងប្អូន េហយីខ្លួន
កប៏ន ន ក់េន ឬ  កនក់បែ់ដលគូភគីមខ ងៗយកអនុ្រកឹតយ៩៧ ដូចគន មកអនុវត្តន៏េ យយលថ់ 
យុត្តិធមចំ៌េពះខ្លួនេគមន ក់ៗ។  ែតេបីតុ ករកត់ឱយភគី មួយចញ់ កេ៏កីតមនគំនំុរហូតដល់មន
ករកប់សម្ល បគ់ន កម៏ន។ 

វ ិ ទដីធ្លីទកទ់ងនឹងដីមតក៌ែដលបងប្អូនបេងកីត  និង  សមជិកេផ ងៗកនុង្រគួ រែតមួយ
ដេណ្តី មគន ។  េនះកេ៏្រពះែតករពំុបនយល់ដឹងចបស់អំពីបញ្ហ មតក៌។ មយ៉ងេទៀត  ភគីែតងែតគិតថ 
ករេធ្វីប ្ត មំតក៌ ចនឱំយមនករែបកបក់ មគគីេនកនុង្រគួ រ េនេពលែដលមនករែបងែចក
ចំែណកមតក៌មិនេសមីគន ។  ករេរៀបចំបន្តមតក៌មនលកខណៈខុសគន ពីមួយកែន្លងេទមួយកែន្លង និង 
ែផ្អកេទ មករសេ្រមចចិត្ត និង  ករចចររបសឱ់ពុកម្ត យកនុងចំេ មសមជិក្រគួ រ។ ្របជពល
រដ្ឋែខមរភគេ្រចីន  ពំុសូវយកចិត្តទុក ក់កនុងករេធ្វីប ្ត មំតក៌ជ យល័កខណ៍អក រេនះេទ។  អនកខរ
ភពកជ៏មូលេហតុចមបងមួយផងែដរៃនករមិនេធ្វបី ្ត មំតក៌។ ឧទហរណ៍ជក់ែស្តង្រគួ រកសិករ
ជនបទេនែតេផទរមតក៌េទ មទំេនៀមទម្ល ប់របស់ពួកេគដូចករណីខងេ្រកម៖

"េ ក  េអៀង  យ ីមនកូន៥  រសេ់នភូមិេគក្រ ច  ឃុកូំនេ ន ត  ្រសុកពួក។  អំឡុងេពលរដ្ឋ

បនែបងែចកដី  កលេនះកូនគត់ពីនកទ់ទួលបនចំែណកដីេនេពលេនះែដរ។ ្រគួ រ

ទទួលដីសរុបចំនួន ០,២០  ហកិ ។  េលីសពីេនះ គតប់នទិញដីបែនថមចំនួន២ហកិ ។ 

េ្រកយេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍  កូនទីមួយទទួលមតក៌ដីចំនួន  ០,៨០ហកិ  និងកូនទីពីរ 

ទទួលដីបនចំនួន០,៦០ហកិ ។  ឱពុកម្ត យគឺជអនកេធ្វេីសចក្តីសេ្រមចចិត្តចំេពះករេផទរ

មតក៌េនះ េហយីករេផទរមតក៌េនះ មិនេធ្វី មកិចចសនយជ យល័កខណ៍អក រេទ"៩៨។

េទះបីជចបប់ពំុបនត្រមូវឱយមនប ្ត មំតក៌្រតូវែតេធ្វី  ជ យលកខណ៍អក រកេ៏ យ ប៉ុែន្ត  

េដីមបេីជៀស ងវ ិ ទដេណ្តី មដីមតក៌រ ងសហព័ទធៃនទយទ មតកជនគួរែតេរៀបចំឱយមនប ្ត មំតក៌

ជ យល័កខណ៍អក រឱយបន្រតឹម្រតូវមុនេពលែដលខ្លួន ្ល ប។់ ជេគលករណ៍មតក៌្រតូវបេងកីតអនុ

ភពចប់ពីេពលែដលមច ស់ប ្ត បំនទទួលមរណភព៩៩។ 

វ ិ ទៃនករែបងែចកដីមតក៌  ជបញ្ហ មួយែដលពិបកកនុងករេ ះ្រ យេហយីតុ ករមន

ករលំបកកនុងករកំណតឱ់យបនចបស់  នូវសុឆនទៈចុងេ្រកយរបស់មតកជន។ វ ិ ទមួយេទៀតែដល

េកីតមនេ្រចីនែដរ  គឺវ ិ ទែដលេកីតេនេលីដីែដលសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់បុគគល មន ក ់ ែត

្រតូវបនេ្របី្របស់េ យ ចញ់តិ  ឬ  អនកដៃទេផ ងេទៀតៃនបុគគលេនះ។  ឧទហរណ៍េន្រសុក

៩៧ អនុ្រកតឹយេលខ២៥ អន្រក ចុះៃថងទី២២ ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩  ស្តពីកីរផ្តល់កមមសិទធេិលីផទះជូនពលរដ្ឋកមពុជ  ៖ ម្រ ២។
៩៨ Pel Sokha, Pierre-Yeves Le Meur, Sam Vitou, and all: :  Land Transactions in Rural Cambodia: A 
Synthesis of Findings from Research on Appropriation and Derived Rights to Land- op.cit. page 31.
៩៩ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ១២០៧ ០៣០ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចុះៃថងទី០៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧ ស្តីព ី
្រកមរដ្ឋបបេវណី  ម្រ ១១៩៤ (ចបប់េ្រគង ក់ឱយអនុវត្តេនចុងឆន ២ំ០១១)។
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្អ ង្រគួ រមួយែដលមកពីភូមិដៃទបនសុេំ្របី្របស់ដីរបស់្រគួ រមួយេទៀត  ែដលមិនែមនជ ច់

ញតិេ ហតិនឹងគន ១០០។ េ្រកយពីបន ដំំ េំលីដីមួយរយៈមក្រគួ រសុំដីេនះបនេរៀបចំសណំុំ

ែបបបទសំុកនក់ប់ដីេ យែផ្អកេលីករ ដុំះរបស់ខ្លួនេនេលីដីេនះ។ 

ខ វ ិ ទរ ងអនកជិតខង
មទំេនៀមទម្ល ប្់របៃពណី កររសេ់នជ្របចៃំថងរបស្់របជពលរដ្ឋែតងេ្របី្របស់របង ឬ

បេងគ ល្រពំស្រមប់បញជ ក់ពីទំហដីំែដលខ្លួនមន។  ករេ្របី្របស់  និង  ករកន់កបជ់កមមសិទធិេហយី

ករអនុវត្តសិទធិេលីដីធ្លីេទ មទម្ល បរ់បសមូ់ល ្ឋ ន  ែដល្របជពលរដ្ឋេនកនងុសហគមនប៍នទទួល

គ ល។់ េនកនងុករណីខ្លះេទៀត  ្រពំ្របទល់រតិែតេមីលមិនេឃញីចបសេ់ទេទៀត  ប៉ុែន្ត្រពំ្របទលេ់នះមន

ករដឹងឮ ពីអនកេនភូមិផងរបងជមួយ។ ដូចេនះកំណត់ថ សិទធិេ្របី្របស់ដីេនកែន្លង មួយមិនបន

កំណតឱ់យបនជក់ ក់ល្អេទ េពលគឺ្រគនែ់តមនករដឹងឮពីសំ កអ់នកជិតខងប៉ុេ ្ណ ះ។ ជកក្ត

សតយនុមត័ទម្ល ប់ៃនករកំណត្់រពំ្របទល់ដី  មិនចបស់ ស់រ ងអនកជិតខងរេបៀបេនះ  ចនឹង

បងកឱយមនទំនស់ ឬ  វ ិ ទ។  វ ិ ទដីធ្លីរ ងអនកជិតខងែបបេនះ ែតងែតេកីតមនជញឹកញប់េនកនុង

សងគម ជពិេសស េន មតំបន់ែដលតៃម្លដីមនករេកីនេឡងីខពស់។ 

េគសេងកតេឃញីទំនស់េលីករេ្របី្របស់  ឬកនក់បដី់ជទូេទ ្រតូវបនេ ះ្រ យវ ិ ទ ម

ទំេនៀមទម្ល បភូ់មិ១០១ មរយៈករចចររ ងអនកជិតខងេ យែផ្អកេទ ម្របៃពណី និង  ទំេនៀម

ទម្ល ប់កនុងសហគមន៍េ យមនករអនុេ្រគះគន េទវញិេទមក និង  មនករបះ៉ប៉ូវខ្លះ មករឯកភព

គន រ ងភគីពក់ពន័ធ។ កនុងករណីខ្លះ ្របធនភូមិ ឬេមឃុំ ចជួយស្រមុះស្រមួលឱយមនករ្រពមេ្រពៀង

គន បនេនេពល ែដលភគីទងំសងខងមិនឯកភពគន  ។ 

វ ិ ទ្រពំដីរ ងអនកជិតខងបនែ្រប្របួលចរតិរបស់ េនេពលែដលដីេឡងីៃថ្ល និងមនករលក់

ដូរេ្រចនីជងមុន។  ឧទហរណ៍  េនកនុងេពលែដលដីេឡងីៃថ្ល ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនពយយមទមទរ

យកដីឱយបនេ្រចីនជងមុន  េ យេធ្វីករបងខិតបេងគ លរបងចូលេទកនុងដីរបស់អនកជិតខង។  មន

ករណីខ្លះេទៀត  ្របជពលរដ្ឋបន ក់ពកយសុំបណ័្ណសំគល់សិទធិកនក់បដី់ជនគ់ន ។  ករអះ ង

កមមសិទធិជន់គន គឺជបញ្ហ ធំមួយេនកនុងបរបិទៃនករលក់ដូរដី។  ជពិេសស វ ិ ទ្រពំដីរ ងអនកជិតខង

េកីតមនេឡងីេនេពលែដលករលកដី់េទឱយអនកេនេ្រកសហគមន៍េចះែតេកីនេឡងី។  កលពីមុនអនក

ជិតខងគន េនកនុងភូមិែតមួយពឹងែផ្អកេលីរេបៀបរបប្របៃពណីេដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទ។ ប៉ុែន្តឥឡូវេនះជ

ញឹកញប់ករេ ះ្រ យវ ិ ទមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នផង និង ពី្របជពលរដ្ឋេ្រក

មូល ្ឋ នផង។ វ ិ ទជេ្រចីនបនេកីតេឡងីេនេពលែដលអនកមកពីេ្រកសហគមន៍ទិញដី េហយីេធ្វរីបង

១០០ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land In Cambodia: A Field Study, Working Paper 
No 20, Cambodia Development Resource Institute, Phnom Penh, 2001, page 34. 
១០១ សទីវនិ ែអ៊ម អូេសទរីមីឡរឺ ៍៖ ដេំ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករៈ ្របេទសកមពុជ East-West Management 
Institute -EWMI, New York, JSRC Printing House ឆន ២ំ០០៩ ទព័ំរ៣។
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េដីមបពី្រងឹងកមមសិទធិេលីដីរបស់ខ្លួន។ វ ិ ទ ចេកីតេឡងីពី្រពំដីជកែ់ស្តង និងករបិទផ្លូវេដីរ ធរណៈ 

េហយីវ ិ ទកេ៏កីតមនផងែដរ  េនេពលែដលភគីមខ ងេធ្វីកររុះេររីបងមួយចំែណកេចញកនុងករណីេនះ

ករេបះរបងេដីមបបីេងកីត  ឬបញជ កស់ិទធិេលីដី មួយជមូលេហតុៃនវ ិ ទផង និង ជមេធយបយ

ស្រមប់េ ះ្រ យ ឬេជៀស ងវ ិ ទកនុងេពលអនគតផង ។ 

គ វ ិ ទជមួយមច សបំ់ណុល 
កង្វះខតកនុងជីវភពបនបងខំឱយ្របជពលរដ្ឋទីទល់្រកខចីបុល្របកក់សពីឈមួញេដីមបយីកេទ 

្របកបរបររកសុេីដីមបចិីញច មឹជីវតិ។  ជេរឿយៗេគសេងកតេឃញីថ ករខចបុីលរេបៀបេនះមនករ្របកខ់ពស ់

េហយីត្រមូវឱយ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកយកដីេទ ក់បញច ។ំ មករសិក ្រ វ្រជវ សកមមភពឥណទន

មិនសម្រសបជមូលេហតុប ្ត លឱយ្របជពលរដ្ឋបត់បងដី់ធ្លីចំនួន២៦%១០២ ករណីមួយចំនួន

េ្រកយមកកូនបំណុលក្ល យជអនកសុំទន។ ករអធិបបយខងេ្រកមជឧទហរណ៍បង្ហ ញអំពីេរឿង

៉ វពិតចំេពះមូលេហតុែដល្រស្តីមន កប់នក្ល យជអនកសុំទន៖

"មូលេហតុែដលេយងីមកសំុទនេន្រកុងភនំេពញ  គឺមនបំណងរក្របក់េដីមបេី ះដីទំហ០ំ,៤

ហកិ  ពីមច ស់បំណុលែដលខញុ ំបនបញច ដីំេនះឱយេគ កនុងតៃម្ល៤ជីមស(្របែហល២០០ដុ ្ល

សហរដ្ឋ េមរកិ)។ មូលេហតុៃនកមចីគឺេដីមបយីកេទពយបលប្តីរបស់ខញុ ំែដលកំពុងមនជមងឺ។ 

ឥឡូវមច ស់បំណុលកំពុងេធ្វីែ្រសេលីដីរបស់ពួកេយងី។ េគបន្របបេ់យងីថ េនេពលេយងី

មន្របកគឺ់ ចេ ះយកដីេនះមកកនក់បវ់ញិ។ ល់ឆន កំរចិញជ ឹមជីវតិរបស់េយងីពឹងែផ្អក

េលីផល្រសូវែដល្របមូលកនុងរដូវ្រចូតកត់  េហយីខញុ ំពឹងពក់េទេលីប្តីរបសខ់ញុ ំែដលេធ្វីករជ

កមមករសណំង។់ ប៉ុែន្តគតឈ់ឺ  េហយីគតប់ត់បងក់រងរ និង  ឥឡូវេយងីមិន ចរកអ្វីបន

េទ"១០៣។ 

ជញឹកញបេ់ដីមបី ចបង្វិលករ្របក់សងមច ស់បំណុលវញិបន  កូនបំណុល្រតូវខិតខំេធ្វីករ

យ៉ងខ្ល ងំ េនេពលខ្លះេលសីពីកម្ល ងំខ្លួនកម៏ន។ ករណ៍េនះ េធ្វីឱយពួកេគធ្ល កខ់្លួនឈ ឺមយ៉ងេ យករ

ខំ្របឹងេធ្វកីរខ្ល ងំេពក  មយ៉ងេទៀត  េ យកង្វះ ររបូតថមភែដលមនជីវជតិ្រគប្់រគន។់ ជងេនះេទ

េទៀត្របពន័ធេស ធរណៈ ជពិេសស  ខងែផនកសុខភិបលេនទន់េខ យេនេឡយីេពលគឺ គម ន

គុណភពេហយីែថមទងំ្រតូវចំ យ្របក់េ្រចីនេទៀតផង។  ដូេចនះ  សភពករណ៍បងខំឱយ្របជពលរដ្ឋ

ទទួលយកេស សុខភិបលែផនកឯកជន  ែដលមនតៃម្លខពស់ហួស្របមណ  េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង

ជីវភព និង ចំណូល្របចៃំថងរបស់ពួកេគ។ ករេ្របី្របស់េស សុខភិបលរេបៀបេនះ  េធ្វីឱយ្របជពល

១០២ រ ៉បី៊ូន បី៊ដុលៈ េតដីធី្ល្ីរតូវបត់េទ  ?  ករបង្ហ ញឱយកន់ែតេឃញីពីភព្រក្ីរក របយករណ៍ស្តីពីករ្រ វ្រជវ 
នូវភពគម នដីធ្ល ីនងិករអភវិឌ  អុក ្វ មអង់េគ្លស គេ្រមងសិក ដីធ្លេីនកមពុជ េលខ៤ ភនេំពញ ឆន  ំ២០០០ ទព័ំរ៣០។
១០៣ Women Agenda for Change-WAC:  I come to back in the city because...Phnom Penh, 2002, page 
50
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រដ្ឋទីទល្់រកបងខំចិត្តយកដីែ្រស ឬ  ចំករ  ដតិ៏ចតួចែដលេនេសសសល់យកេទ បញច  ំឬ  លក់ េដីមបី

ពយបលជំងឺ។ 

លទធផលៃនជំងឺ និងភពគម នដីធ្លីប ្ត លឱយ្រគួ រ៦០% ជំពកបំ់ណុលេគបនទ ប់ពីឈឺ១០៤។ 

បនទុកថមីកប៏នេកីតមនេឡងី  េហយីបនបែនថមទមងន់េទេលីបនទុកចស់ែដលមន្រ ប់ េពលគឺ

្របជពលរដ្ឋទីទល់្រកទងំេនះ  មិនមនលទធភពសងបំណុលចស់េពលធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ  និង  ក្ល យជ

កូនបំណុលៃនមច ស់បំណុលដែដល ឬ  ថមីេផ ងេទៀត។  វ ិ ទកេ៏កីតេឡងីេនេពលែដលមច ស់បំណុល

ទមទរឱយ្របជពលរដ្ឋទីទល្់រកែដលជកូនបំណុលទងំេនះ  េផទរនូវកមមសិទធិដីទងំមូល  ឬ  មួយ

ចំែណកមកឱយខ្លួន
១០៥។ 

ឃ វ ិ ទរ ង្របជពលរដ្ឋ និង្រកុមហុ៊ន 
កនុងចេន្ល ះឆន ១ំ៩៩៣  និងឆន ១ំ៩៩៩  ជរ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់ដីសមបទនជងមួយភគបីៃន

ដីធ្លីែដលឱយជីជតិល្អជងេគេទឱយ្រកុមហុ៊នឯកជននន េដីមបអីភិវឌ នព៍ណិជជកមមកនុងេនះរមួមន៖

តំបនម់នែរ ៉ កែន្លងេទសចរណ៍  និង  េន ទ។  ជរ ្ឋ ភិបលកប៏ន្របគល់ដីឱយេយធេដីមបេីធ្វីករ

អភិវឌ ។ ដីសមបទនែដលផ្តល់េទឱយ្រកុមហុ៊នឯកជនមនចំនួន៧១ ្រកុមហុ៊នកនុងឆន ២ំ០០៨ គឺចំនួន

២២៥,០៩០ហកិ ១០៦។  ្របជពលរដ្ឋេ្រចីនជង១០,០០០្រគួ រែដលបនទមទរ  ត ៉ ពីករ

បះ៉ពល់ មកេលីដីធ្លីរបស់ពួកេគ េ យ រករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ែដលមិនមនករសិក ពី 

ផលបះ៉ពល់ខងសងគមឱយបន្រតឹម្រតូវល្អ េហយីមន្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនធំេទៀតពំុទន់បនដឹង 

ពីផលបះ៉ពល់  ៃនដីសមបទនេសដ្ឋកិចចេទេលីដីពួកេគេនេឡយីេទ។ េ្រពះ្រកុមហុ៊នខ្លះពំុទនប់ន 

ចុះេទេធ្វី ជីវកមមេនេលីដីទងំេនះេនេឡយី១០៧  ។  មរយៈករសិក ឆន ២ំ០០៨ របស់អងគករ 

េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ករទមទរដី ចំនួន៤៧,២៧ភគរយ១០៨ ទកទិ់ននឹងដីសមបទន 

េសដ្ឋកិចចែដលមនគេ្រមងេធ្វីចំករដំ ំ  និង  ដំ កំសិឧស ហកមមេផ ងៗ។  ឧទហរណ៍ 

កនុង្រសុកភនំ្រសចួ្របជពលរដ្ឋមួយ្រកុមមន១០៨្រគួ រ បន យករណ៍ថ ខ្លួនបតប់ងដី់េ យ

េយធរេំ ភយកដីពួកគតេ់ទលកឱ់យ្រកុមហុ៊នកូេរមួ៉យស្រមប់ ដំំ កំសិកមម១០៩។  ្រកុម្របជ

ពលរដ្ឋរមួទងំ្របធនភូមិបន កព់កយបណ្តឹ ងេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក ែដលបណ្តឹ ង

១០៤ រ ៉បី៊ូន បី៊ដុលៈ េតដីធី្ល្ីរតូវបត់េទ  ?  -ដ.ឯ.ម- ទំព័រ២៣។
១០៥ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land in Cambodia: a Field Study. op.cit. p 34.
១០៦ េលខធកិរ ្ឋ នទទួលបនទុកសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតមិនុស ្របចកំមពុជៈ សមបទនដេីគលេ េសដ្ឋកចិច  
េនកនុង្របេទសកមពុជ ទស នវស័ិយខងសិទធិមនុស ៈ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤ ទំព័រ៤-៥។
១០៧ សមគម ដហុកៈ ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ ឆន ២ំ០០៨  េលខ៨  ឆន ទំី៨ េចញផ យែខមក  ឆន ២ំ០០៩ 
ទំព័រ២។
១០៨ េវទកិៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជៈ ដ ីនងិ ជវីតិ ្រពតឹ្តិប័្រត្របច្ំរតីមស ប ្ត ញសកមមភពដីធ្លេីដីមប ី
អភវិឌ ន៍ឆន  ំទី១ េលខ ១០ ែខតុ -ធនូ ឆន ២ំ០០៨ ទព័ំរ៩។
១០៩ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land in Cambodia: a Field Study. op.cit. p 35.
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្រតូវបនបញជូ ន  បន្តេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់េខត្ត បនទ បម់កបន្តេទគណៈកមមករសុរេិយដី

ថន ក់ជតិ។  េនេខត្តរតនៈគិរ ី ្របជពលរដ្ឋកនុង៣ភូមិ  ៃន្រសុកបរែកវបន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទគណៈ

កមមករសុរេិយដីថន ក់្រសកុេលីវ ិ ទដី េ យបនេចទថ ភគីមខ ងបនរតក់រេធ្វីឯក រឱយបុគគលមន ក់

េទៀតកនុងបំណងយកដីរបស់ពួកគត់ មមេធយបយែក្លងបន្លំ១១០។  ឧទហរណ៍មួយចំនួនបនបង្ហ ញ 

និង បញជ កឱ់យេឃញីចបស់ពីវ ិ ទដីធ្លីែដលែតងែតេកីតេឡងីរ ងអនកភូមិ និង្រកុមហុ៊ន ឬ បុគគលឯកជន 

(ែដល ចជម្រន្តមីន នៈខពស)់។ កនុងករណីវ ិ ទរេបៀបេនះ ្របជពលរដ្ឋេន មសហគមនេ៍្រចីនែត

ជអនកទទួលរងេ្រគះ ជួនកលេ យកររេំ ភបំពនរបស់្រកុមហុ៊នឯកជន។  េពលខ្លះ្របជពលរដ្ឋ

្រពមទទួលយកនូវសណំងបះ៉ប៉ូវេដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទ។ េពលខ្លះេទៀត ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបតប់ង់ដី 

េ យគម នសំណងអ្វីេឡយី។ វ ិ ទដីធ្លី  មិន្រតឹមែតពកព់ន័ធេទនឹងបុគគលឯកជនប៉ុេ ្ណ ះេទ ក៏ 

ទក់ទងេទនឹង ជញ ធររដ្ឋផងែដរ ។ 

១.៣.៣ វិ ទពក់ពន័ធនងឹ ជញ ធរ
ក វ ិ ទរ ងអនកភូមិ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន

ករចូលកន់កបដី់េ យកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េ យេយង មត្រមូវករកនុងកលៈេទសៈ

មនស្រងគ ម្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ឬ  ករណីខ្លះេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នយកដី

្របជពលរដ្ឋ ែដលកំពុងបងកបេងកីនផលេធ្វជីទី ងំឈរេជីង  ឬ  េធ្វីជទី ន កក់រ ែតេ្រកយមក្រតូវប្តូរ

ទី ងំេ យមិនបន្របគល់ដីឱយ្របជពលរដ្ឋ ែដលេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋេចទ្របកនថ់ យកដីេនះ

េទលក់ ឬ ែចកគន ជេហតុេកីតមនទំនស់ដីធ្លី១១១។ ែផ្អក មឯក រ្រ វ្រជវឯក ជយជេ្រចីនែដល

បនរកេឃញី្រសេដៀងៗគន  ្របជពលរដ្ឋែដលរងេ្រគះេ យ រវ ិ ទដីធ្លី គឺបនេចទ្របកន់េទេលី

ជញ ធរ ែដល ក្ល យេទជេរឿង មញញ ដូចជទស នៈមួយបនេលីកេឡងីដូចខងេ្រកម៖

"គម នអ្វីគួរឱយភញ ក់េផ្អីលេទ ជង៧៥%  ៃនអនកែដល្រតូវេចទ្របកន់ថ បនយកដីេគគឺជ

ជញ ធរមន នៈខពស់"១១២។ 

វ ិ ទភគេ្រចីនែដលពកព់័នធជមួយ ជញ ធរ ែដលបនបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋេចញពីដី

មួយេ យអះ ងថជដីរដ្ឋ១១៣។ េនតំបនជ់េ្រចីនមនដីប្រមុងែដលេគចតទុ់កជដីសមូហភព។ ដី

ប្រមុងេនះជួនកល េគែបងែចកេទឱយអតីតយុទ្ឋជនែដលមកពីសមរភូមិ  ឬ យុទ្ឋជនពិករ។  េពលដី

េឡងីៃថ្ល្រតូវបនទរយកមកវញិ េ យសំ ងថជដីរបស់ភូមិ ឃុំ  មនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធជួយ

ខងរដ្ឋអំ ចេដីមបដីកហូតទី ងំេនះេធ្វីជរបស់ពួកេគ។ មួយែផនកេទៀត  ដីែដលេធ្វីករែបងែចក

១១០ op.cit. P 36.
១១១ op.cit. P 39
១១២ Oxfam Great Britain: Workshop Reports, Revised Land Law, Approaches to Reduce 
Landlessness, Institutional Cooperation about Resolving Land Disputes in Cambodia, Volume 3, 
Cambodia land Study Project, Phnom Penh, 1999,  page 13.
១១៣ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌ ? .ដ.ឯ.ម. ទំព័រ១៦។
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ដល់យុទ្ឋជនបនពីដីប្រមុងែដលេនសល់ពីដីសមូហភព រដ្ឋអំ ចភូមិ ឃុ ំយកជកមមសិទ្ឋិ និង បន

ែបងែចកគន  េដីមបជី្របេយជនប៏ក ពួកខ្លួន និង បំភន់ែភនកសមជិកតូច ចេ យេគ ក់េឈម ះកូន 

េច ចញ់តិ បងប្អូនជមច ស់កមមសិទ្ឋិ។

ចំណុចៃនវ ិ ទទកទ់ងនឹង ជញ ធរេនះ គឺេកីតមនេឡងីរ ងអនកភូមិ និង រដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ ន

។ ចំែណកកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ  ជពិេសស  េយធក្៏រតូវ្របជពលរដ្ឋប្តឹងថ បនយកដីរបស់ពួក

គត់ែដរ។ េ្រកពីេនះកម៏នេរឿងេកីតេឡងីផងែដរ  េនេពលែដល ជញ ធរេផ ងៗេទៀតែដលមន

និនន ករនេយបយេផ ងៗគន  េដីមបេី្របី្របស់យុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួនចំេពះវ ិ ទដីេនះ។ ឧទហរណ៍ ១១៤ 

អតីតេមែខមរ្រកហមមនករអះ ងរបស់ខ្លួន  េហយីែដលករអះ ងេនះ  មិន្រតូវបនទទួល គ ល់

េ យ្របពន័ធរដ្ឋបលធមម ។ ករណីខ្លះេទៀត  វ ិ ទេកីតេឡងីរ ងអនកភូមិ  និង  រដ្ឋបលៃ្រពេឈែីដល

េចទរដ្ឋបលៃ្រពេឈរីេំ ភយកដីែដលជកមមសិទធិរបស់ពួកគត។់ ករណី្របជពលរដ្ឋ ចំនួន៣០០ 

្រគួ រ  េនភូមិទួលគគីរ  ្រសុកមណ្ឌ លសីម េខត្តេកះកុង១១៥។ ្របជពលរដ្ឋប្តឹងដល់សេម្តចនយក 

រដ្ឋម្រន្តី  ហុ៊ន ែសន ឱយជួយអន្ត គមន៍ដល់ពួកគត់ ។  ករណីវ ិ ទ្រសេដៀងគន មួយេទៀត រ ងម្រន្តីែផនក

សងគមកិចច និង  ្របជពលរដ្ឋ។ "ម្រន្តសីងគមកិចចចុះមកេបះបេងគ ល  េហយីថជដីរបសរ់ដ្ឋ និង  បញជ  

ឱយ្របជពលរដ្ឋចកេចញពីដីេនះ"១១៦។  ករណីវ ិ ទេនភូមិ ទំុ  ឃុជំ្ំរកេវៀន  ្រសកុេមមត់ េខត្តកំពង ់

ចម។

វ ិ ទដីធ្លែីដលទកទ់ងនឹងអនកភូមិ  និង  រដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ នមនេ្រចីនរូបភព។ រូបភពទី១៖ 

វ ិ ទេកីតមនេឡងីេនេពលែដល្របធនភូមិ និង្របធនឃុបំនលកដី់ភូមិេទឱយ្រកុមហុ៊ន ឬបុគគលេនេ្រក 

សហគមន៍  ឧទហរណ៍េនេខត្តកំពត  មនរបយករណ៍ែដលថ េមឃុំ  និង្របធនភូមិបនលកដី់

ភូមិេ យគម នករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកភូមិ ឬករផ្តល់សំណងបះ៉ប៉ូវអ្វីេឡយី១១៧។ េនកនុងករណី

េនះរដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ នទទួលផលចំេណញផទ ល់ពីករលក់  ចំែណកឯ  អនកភូមិ្រតូវបតប់ងល់ទធភព

េ្របី្របស់ដីភូមិ។  ករណីខ្លះេទៀតវ ិ ទេកីតេចញពីករេចទ្របកនព់ក់ពន័ធគណបក នេយយេធ្វីេឡងី

េ យ្របធនភូមិ បងខំឱយ្របជពលរដ្ឋផ្តិតេមៃដ្របគល់ដីឱយេគ េបីមិនគ្ំរទគណបក របស់ខ្លួន។

ឧទហរណ៍ ្របជពលរដ្ឋមួយ្រគួ រេនភូមិអ្រងកង  េខត្តបតដំ់បង បនេចទ្របកន់េមភូមិអំពីករ

១១៤ -ដ.ឯ.ម.- ទព័ំរ១៦។
១១៥ DAP: រដ្ឋបលៃ្រពេឈរីេំ ភយកដ្ីរបជពលរដ្ឋ  សូមេមលី < http://www.dapnews.com/index.php?option= 
com_content&view=article&id=2296%3Arbcacnrbman cag-330rkysar-enaxmutylkkir-smusemtcnay 
krdaemrnti-hun-esn-cyygntrakmn&catid=1%3Adap news&Itemid =75&lang=en.>.  Accessed dated 12 
August 2009, AM.
១១៦ RFA: ម្រន្តសីងគមកចិចរេំ ភយកដ្ីរបជពលរដ្ឋ  សូមេមីល <http://www.rfa.org/khmer/indepth/villagers-
protest-land-grabbing-in-kgcham-0311200904> Accessed dated  3/23/2009-PM.
១១៧ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land in Cambodia: a Field Study- op.cit. page 35.
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បងខំឱយផ្តិតេមៃដ្របគល់ដីែ្រស ទំហ្ំរបហំកិ  េទឱយេមភូមិកលពីៃថងទី១២  ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០០៩១១៨។ 

រូបភពទី២ ៖ វ ិ ទបនេកីតេនេពល្របជពលរដ្ឋ ចប់យកដី ធរណៈែដលរដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ ន ឬ

ជញ ធរ្រសុកបនអះ ងថជកមមសទិធិរបស់រដ្ឋ ។  ឧទហរណ៍  េន្រសុក ្អ ង  េខត្តក ្ត ល  វ ិ ទ

មួយបនេកីតេឡងីទកទ់ងនឹងជនមតុភូមិនិវត្តន៍មួយ្រកុម ែដលកលពីឆន ១ំ៩៩២  បនេទ ងំ

ទីលំេន មមតែ់្រពកែដល្រតូវបនចតទុ់កជដី ធរណៈេ យរដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ ន។ ករណីេនះ 

ម្រន្តី្រសកុបនបញជ ឱយនគរបលមូល ្ឋ នេដញជនមតុភូមិនិវត្តនេ៍ចញ  េ្រពះេគបនចតទុ់កថ

ងំទីលេំនេ យខុសចបបេ់នេលីដីវ ិ ទ។ បញ្ហ ែបបេនះកនែ់តសមុគ ម ញេនេពលែដល្រពំ្របទល់

រ ងភូមិ និង ករ្រគប្់រគងដី ធរណៈេនកនុងសហគមន៍ មិន្រតូវបនកំណតឱ់យបនចបស់ ស់។ 

ខ វ ិ ទពកព់ន័ធសមតថកិចចមូល ្ឋ ន
ករណីវ ិ ទមួយចំនួន  ភគី កព់កយបណ្តឹ ងេទ ជញ ធរជេ្រចីនេផ ងៗគន េ យមិនយកចិត្ត 

ទុក ក់អំពីនីតិវធីិចបប់។  េពលខ្លះ ជញ ធរមនសមតថកិចចេ ះ្រ យេរឿង  ខ្វះករស្រមបស្រមួលគន  

កប៏ ្ត លេកីតវ ិ ទ។  េន្រសុកភនំ្រសចួេខត្តកំពង់សពឺ ្របធនភូមិបនក ងសំណំុែបបបទសំុបណ័្ណ

សំគល់សិទធិកនក់បដី់កនុងភូមិមួយេផ ងេទៀត។  េនេខត្តរតនគិរ្ីរបជពលរដ្ឋកនុងភូមិមួយបនទមទរ

យកដីកំពុងេ្របី្របស់ េ យអនកភូមិកនុងភូមិេផ ងែដលសថិតកនុង្រសុកមួយេផ ងេទៀត។  ភគីមខ ង

អះ ងថ ពួកេគបនេ្របី្របស់ដីេនះ ងំពីសមយ័របបប៉ុលពត។ ភគីមខ ង បន កព់កយបណ្តឹ ងេទ

ជញ ធរថន ក្់រសុក ចំែណកភគីមខ ងេទៀត េធ្វីករត ៉ េទ ជញ ធរេខត្ត១១៩។  ករណីខ្លះបណ្តឹ ងេនកនុងៃដ

របស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  ឬគណៈកមមករសុរេិយដីមិនទន់បនេ ះ្រ យផង្រ ប់

ែតតុ ករទទួលបណ្តឹ ងដែដលពីភគីមខ ងេទៀត េហយីចតវ់ធិនករេ ះ្រ យមុន។ ចំ តក់រ

េនះ ខុសេទនឹង្របកសអន្តរ្រកសួង  អំពីករកំណតភ់រកិចចរ ងតុ ករ និង  គណៈកមមករ

សុរេិយដី គឺតុ ករេ ះ្រ យេលីវ ិ ទទងំ យ  ែដលដីេនះមនបណ័្ណសំគលស់ិទធិេចញ

េ យរដ្ឋបលសុរេិយដី១២០។  ករណ៍េនះេធ្វីឱយអនកសេងកតេរឿងវ ិ ទដីធ្លីមនករសង យ័ថតុ ករ

មនភពលំេអៀងពក់ពន័ធនឹងផល្របេយជន។៍ 

ករណីទំនស់ដីធ្លីេនភូមិ១ ឃុទំំនបរ់លកថមី  េខត្ត្រពះសីហនុ  ែដលភគីមខ ងជជន មញញ

ជមួយនឹង ជីវករេលីដី  ចំនួន៦០ហកិ ។  តុ ករេខត្តបនចបខ់្លួនបុរសបួននកែ់ដលអនកទងំ

បួន្រតូវបនតុ ករេចទ្របកន់ពីបទេ្របីអំេពីហងិ េលីមច ស់អចលន្រទពយ និង  ញុះញងឱ់យ្រប្រពឹត្ត

បទេលមីស។ ករណីវ ិ ទេនះ  ្រតូវបនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ និង  ជញ ធរមូល ្ឋ នបន

១១៨ RFA: េមភូមបិងខឱំយ្របជពលរដ្ឋផ្តតិេមៃដ្របគល់ដែី្រស  សូមេលីល <http://www.rfa.org/khmer/indepth/bbang-
villagers-accused-village-chief-03062009230011>. Accessed dated 3/23/2009-PM.
១១៩ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land in Cambodia: a Field Study op.cit. page 35.
១២០ ្របកសអន្តរ្រកសួងៈ េលខ០២ ្របករ ០៣ ចុះៃថងទី២៦ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៣ ស្តពី ីករកណំត់ភរកចិចរបស់តុ ករ  
នងិគណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ ្របករ១។
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េ ះ្រ យចបេ់ហយី ែតតុ ករែបជ េកះេ ្របជពលរដ្ឋយកេទឃុកំនុងពនធនគរេទវញិ។ 

ករណីទងំេនះបង្ហ ញឱយេឃញីពីភពមិនចបស់ ស់ ៃនករកំណតែ់ដនសមតថកិចចរ ងរដ្ឋបល និង 

តុ ករែដលជ្របភពៃនវ ិ ទែដនសមតថកិចចេនមូល ្ឋ ន្រពមទងំជឧបសគគដល់ករេ ះ្រ យវ ិ ទ 

ទងំេនះេទៀតផង ។ 

គ វ ិ ទពកព់ន័ធនឹងអងគភពេយធ
េរឿងមួយែដលេលចេធ្ល ជងេគបំផុត  គឺករកនក់បដី់េ យេយធ េនេពលមនស្រងគ ម

ជមួយែខមរ្រកហម។  ជរ ្ឋ ភិបលបនបញជ ឱយេមបញជ ករេយធកនងុតំបន់  រកេមីលដីស្រមបក់រ ងំ
ទីលេំនស្រមបទ់ នរ ំ យ។  កិចចករេនះ  ្រតូវបនអនុវត្តេ យេមបញជ ករេយធ មរយៈករ
បេងកតីតំបនអ់ភិវឌ នធំ៍ៗស្រមបទ់ នទងំេនះ េ យមិនបនទទួលនូវករយល្់រពមពីមច សេ់ដីម ៃន
ដីេនះេទ។ មរបយករណ៍របសម់្រន្ត្ីរកសងួអភិវឌ នជ៍នបទថ ចំនួន្របជពលរដ្ឋបតប់ង ់ ឬគម ន
ដីធ្លី  មនដល់េទ ៣០,០០០នក់  េនកនងុេខត្តបនទ យមនជយ័ទងំមូល។ ដីធ្លរីបស្់របជពលរដ្ឋមួយ
ចំនួនែដលបនបតប់ងេ់ យ រទ នរេំ ភយក១២១។  ជកែ់ស្តងេនកនងុសកិខ មួយទកទ់ង
ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្ល ីនយទ នមន កែ់ដលជសិកខ កមបនេលីកេឡងី ដូចខងេ្រកម៖

"មនកម្ល ងំ្រប ប់ វុធខ្លះ  គូសែផនទីយកដីែតម្តង។ បញ្ហ ដីធ្លេីបីទុកយូរនឹងក្ល យជស្រងគ ម
ដីធ្ល ីគួរមនករសហករគន ចបពី់ថន កេ់លដីល់ថន កេ់្រកម"១២២។ 

្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនបនបងខឱំយេយធ្របគលដី់ ែដលបនខចយីកេទេធ្វសីណំង់េយធ កនុង
េពលស្រងគ ម និងដីែដលេនេសសសល់ពីសណំងេ់យធមកឱយពួកេគវញិ ពីេ្រពះសន្តសុិខ្របេទសបន 
្របេសរីេទបងីេហយី។  េយធភូមិភគ៤ បនេសនសុីដីំមួយកែន្លងេដីមបី ងសងប់នទ យ រឯីបញជ ករ
េយធេខត្ត កប៏នេសនសុីដីំមួយកែន្លងេដីមបី ងសងតំ់បនអ់ភិវឌ នស៏្រមបេ់យធរ ំ យេនកនងុ្រសកុ
អងគជំុ េខត្តេសៀម ប។  ទីកែន្លង ែដលេគគិតថ ជដីទំេនរ  េទះជេពលខ្លះមនជបព់កព់ន័ធនឹងដី
្របជពលរដ្ឋកេ៏ យ ផ្តលឱ់កសេ្រចីនស្រមបេ់យធកនងុករចបយ់កដីេនះ។ ដូចែដលឯក ររបស់
េ ក ស ន  វេីលៀម ឆន ១ំ៩៩៩  បនសរេសរថ េនេខត្តេសៀម បគម នែផនទីកំណត្់រពំែដនដី
របសេ់យធេទ១២៣។ វ ិ ទដីធ្លពីកព់ន័ធកររេំ ភេ យេយធមន៣០% េនេខត្តេសៀម ប១២៤ ។

េ្រកយេពលែដលែខមរ្រកហមេធ្វីសមហរណកមមកនុងឆន ១ំ៩៩៧  សន្តិភព  និង  សន្តិសុខបន

េកីតេឡងី ប៉ុែន្ត ខងេយធេនែតបន្ត្រគប្់រគងេលីតំបន់េនះដែដល។ វ ិ ទដីធ្លីរ ង្របជពលរដ្ឋ

មូល ្ឋ ន និងេយធ េកីតមនេឡងីេនេពលែដល្របជពលរដ្ឋចប់េផ្តីម ដុំះេនេលដីីែដលទុកេចល

ឱយេនទំេនរ។ ដូចជករណីមួយពក់ពន័ធនឹងដី្របែហល១០ហកិ  ែដល្របជពលរដ្ឋ ៤០្រគួ រ 

១២១ ស ន វេីលៀមៈ ជេំ ះកមមសិទធដិធី្លេីនកមពុជ ករសិក ស្តអីំពី សមតថភពេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី េន ៥ េខត្ត 
គេ្រមងសិក ដីធ្លេីនកមពុជ អុក ្វ ម ភនេំពញ ឆន ២ំ០០០ ទព័ំរ១០។
១២២ Oxfam Great Britain: Workshop Reports, Revised Land Law, Approaches to Reduce 
Landlessness, op.cit. page 71.
១២៣ op.cit. page 22.
១២៤ op.cit. page 26
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អះ ងថ ជរបស់ខ្លួនដីេនះ្រតូវទុកេចលឱយេនទំេនរចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៥។ េរឿងមួយេទៀតេនកនុង

េខត្តកំពងស់ពឺ អនកភូមិបនទមទរយកដីែដលេយធកំពុងេ្របី្របស់ស្រមប់ហ្វកឹហ្វនឺបញ់កេំភ្លងីធំ 

ែតគណៈកមមករេ ះ្រ យបតុភពដីធ្លីេខត្តបនសេ្រមច្របគល់ដីេទឱយេយធ១២៥។  វ ិ ទមួយ

្របេភទេទៀត គឺទ នកនុង នៈជបុគគលឯកជន  បនទមទរយកដីែដល្រគប្់រគងេ យអងគភព

េយធ។ ករណីេនះអងគភពេយធបន្របប់សមជិកទ នទងំេនះថ ពួកេគរមួទងំ្រកុម្រគួ រ

្រតូវ្របគល់ដីែដលខ្លួនបន ងំទីលំេន្រតឡបម់កវញិកនុងេពលអនគត។  ទ នជបុគគល  ងំខ្លួន

ប្តងឹេទ ជញ ធរមូល ្ឋ នេដីមបយីកដីេនះេធ្វជីកមមសទិ្វផិទ ល់ខ្លួន ប៉ុែន្ត ជញ ធរបនបញជ ក់មកវញិថ 

ខ្លួនគម នសមតថកិចចេ ះ្រ យេលដីីធ្លីែដល្រតួត្រ េ យេយធេនះេទ ។ 

១.៤ មលូេហតុៃនវិ ទដីធ្លី
មូលេហតុៃនវ ិ ទដីធ្លីេកីតេឡងីេ យ រក ្ត  ្របវត្តិ ្រស្ត នេយបយ សងគម និងេសដ្ឋកិចច

ែដលកនុងេនះរមួមនកង្វះលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ពន័ធនឹងករ្រគប្់រគងដីធ្លី  កំេណីន្របជពលរដ្ឋ 

កំេណីនេសដ្ឋកិចច និង  ត្រមូវករដីធ្លីេកីនេឡងី១២៦។  មករយល់េឃញីរបស់្របធន ជញ ធរជតិ

េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី គឺថបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីេនែតបន្តេកីតមនេនះបនេកីតេចញពីករមិនយល់ចបប ់

ជពិេសស  ក្រមិតៃនទណ្ឌ កមមែដលមនែចងកនុងេទសបញញត្តិៃនចបបនី់មួយៗ
១២៧។  េទះបីជយ៉ង

 មនក ្ត រមួផ ជំេ្រចីនេទៀត ែដលប ្ត លឱយេកីតមនវ ិ ទដីធ្លី។ ែផ្អក មអនកជំនញែផនកដីធ្លី

េនបសចិម្របេទស េ ក Shaun Williams បនេលីកេឡងីថ៖

"រមួផ េំ យចបបភូ់មិបលគម ន្របសិទធភព ករចបេ់ផ្តីមទីផ រេសរមិីនបនល្អ និងករេធ្វីឱយេទ
ជឯកជនូបនីយកមមលកដំុ់នូវអ្វីែដលជធនធនធ្ល ប់បនេ្របី្របស់ពីមុនមក  ដូចជ ៃ្រពេឈ ី
និងតំបនល់ិចទឹកែដលប ្ត លឱយភពគម នដីធ្លីេនជនបទបនេកីនេឡងី២០%  ៃន្របជពល
រដ្ឋេន មជនបទ។  ជេម្ល ះដីធ្លីែដលេកីតេឡងីពីកររេំ ភបំពនេ យអំ ច និងេ យ
រករគម នែផនទី្របពន័ធសុរេិយដី  កំពុងបង្អ កដំ់េណីរករតុ ករ និងប ្ត លឱយមនបញ្ហ

្រចបូក្រចបល់េកីតេឡងីឥតឈបឈ់រ"១២៨។
េនេពលទទួលបនសន្តិភពដីកន់ែតមន ងេឆង  េធ្វីឱយករចប់ដីលកក់្ល យេទជមុខរប 

ងយ្រសួល្របមូល្របក់េធ្វឱីយទំនស់ដីធ្លីកន់ែតមនភពសមុគ ម ញ េហយីកែន្លងខ្លះឈនេទដល់ករ

១២៥ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land in Cambodia: a Field Study, op.cit, page 35.
១២៦ អគគេលខធិករ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីៈ ក្រមងសំណួរ-ចេំម្លយីពក់ព័នធនងឹ ជញ ធរ  
ជតេិ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ីនងិគណៈកមមករសុរេិយដ ី ភនំេពញ  ឆន ២ំ០០៧ ទំព័រ៤។
១២៧ អគគេលខធកិរ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទនំស់ដីធ្លីៈ ែស្វងយល់អពំេីទសបញញត្ត ិស្តពី ីបទេលមសី  
ពក់ព័នធនងឹចបប់ភូមបិល ចបប់ស្តពីៃី្រពេឈ ីចបប់ស្តពីជីលផល នងិចបប់ ស្តពីកីចិចករពរបរ ិ ថ ន 
នងិ្រគប់្រគងធនធនធមមជត ិ  ភនេំពញ  ឆន ២ំ០០៧ ទព័ំរ x។
១២៨ Oxfam Great Britain: Workshop Report, Revised Land Law, Approaches to reducing 
landlessness institutional cooperation about resolving land disputes in Cambodia, 1999, Volume 
III, , page 68. 
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េ ះ្រ យេ យករបង្ហូរឈមេទៀតផង។  េ យ រដីធ្លី  ជ្រទពយសមបត្តិដម៏នតៃម្លែតមួយគត់

ស្រមប់្របជពលរដ្ឋែខមរភគេ្រចីនេលីសលុប  េហតុេនះ  េនេពលដីរបស់ពួកេគ្រតូវបត់បងេ់ យករ

រេំ ភបំពនឬ  េ យ្របករ មួយេនះមននយ័ថ មេធយបយរបសពួ់កគត់្រតូវបនដកហូត។

េនះគឺជ ថ នភពទល្់រចកមួយមិនថអនក មន ក់េឡយី  េហយីក្រមិត្របតិកមម គឺមិន ចប៉ន់ ម ន

បន។

កនុងសុនទរកថមួយនសិកខ េន កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម  សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 

ហុ៊ន  ែសន បនអំពវនវកនុងន័យ  ្របគល់ដីឱយ ្រស្តវញិ  ្របសិនេបីេនះជទំនស់រ ង ្រស្ត និង

ជញ ធរ១២៩។  បនទ បពី់្រប សនរ៍បស់្របមុខដឹកន្ំរបេទសមក  ្រកុមអនកសេងកតករណ៍បនេធ្វកីរ

កតស់ំគល់ថ េ្រកយេពលេនះភ្ល ម  ករត ៉ អំពីទំនសប់ញ្ហ ដីធ្លី ែដលមន្រ បប់នឈនដល់

ក្រមិតពុះកេ្រញជ ល េសទរី្រគបទី់កែន្លង។ ្របជ ្រស្តបននគំន ជ្រកុមៗមកកនម់នទីរ ្រពឹទធសភ រដ្ឋសភ

្រពះបរម ជ ងំ  ្រកសួងម ៃផទ េដីមបទីមទរករបត់បងដីធ្លីរបស់ពួកេគ។ ែតេទះបីជយ៉ង

កេ៏ យ អ្វីៗែដលេកីតេឡងី គឺសុទធែតមនមូលេហតុរបស់ ។  េទះយ៉ង  វ ិ ទដីធ្លីទងំអស់ែដល

បេងកីតជបញ្ហ ចក់េ្រសះកនុងសងគមកមពុជ កម៏នមូលេហតុរបស់ ផទ ល់ែដរ។ វ ិ ទដីធ្លី ចប ្ត ល

មកពីមូលេហតុេ្រចីនយ៉ង ែតមូលេហតុចមបងគឺទក់ទងេទនឹងកង្វះសុវតថិភពកនុងករកន់កបដី់  និង

កង្វះករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

១.៤.១ សទិ្វ្ិរសបចបបេ់លើដីធ្លី
ជទូេទេនេពលែដលមិនទន់មនត្រមូវករដីធ្លី ដីមនតៃម្លទបេ យ រ្របជពលរដ្ឋមិន

សូវមនចលនផ្ល ស់ប្តូ រកែន្លង  និង  មិនសូវមន្របកស់្រមប់ទិញដីធ្លី។  េនកនុងបរយិកសែបបេនះ

កមមសិទធិដីធ្លី  និង  ករ្រគប្់រគងដីធ្លី កម់ននយ័្រសេដៀងគន  និងករផ រភជ ប់េទនឹងករេ្របី្របស់

ដីស្រមប់ផលិតកមម េហយី្រតូវបនទទួល គ ល់  មរេបៀបជទំេនៀមទម្ល បពី់សំ កអ់នករស់េន

ជិតខង និងពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ ជកែ់ស្តង ករេធ្វឯីកជនូបនីយកមមដីធ្លី េនឆន ១ំ៩៨៩  បនឆ្លុះបញច ងំ

នូវទំនក់ទំនងជមូល ្ឋ នរ ងសិទធិេ្របី្របស់  និង  សទិធិ្រគប្់រគងេលកីមមសិទធិ ពីេ្រពះ្រគួ រនីមួយៗ

បនទទួលកមមសិទធិដីធ្លីជផ្លូវករេ យែផ្អក មចំនួនសមជិក្រគួ រ  និង  ករេ្របី្របស់ៃផទដី មួយ

ស្រមបេ់ធ្វីផលិតកមម១៣០។ 

ករេ្របី្របស់ដីធ្លី  បនែ្រប្របួល្រពមគន នឹងកំេណីនត្រមូវករដីធ្លី  មកពី្របភពខងេ្រក

សហគមន៍  បុគគល  ្រកុមហុ៊នឯកជន  និង ថ បន័រដ្ឋ។  ឧទហរណ៍  េន្រសកុ ្អ ង  និង្រសុកភនំ្រសួច 

កសិករជេ្រចីននកប់នលកដី់លំេន ន  និងដីកសិកមមឱយេទអនកមកពីភនំេពញែដលមន្របេយជន៍

ពណិជជកមម ឬ  អនកទិញេផ ងេទៀត។  េន្រសុកភនំ្រសួចកសិករបនលកដី់េទឱយអនកេធ្វីពណិជជកមមធំៗ

១២៩ Oxfam Great Britain: Workshop Reports, Revised Land Law, Approaches to Reduce 
Landlessness, ibit, page 26.
១៣០ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land In Cambodia:  A Field Study,op.cit, page 10.
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ពួកឈមួញដី  ឬ្រកុមហុ៊នឯកជន។  េនេខត្តរតនគិរ ី  ្របជពលរដ្ឋលកដី់េទឱយជនចំ ក្រសុកមកពី

េខត្តដៃទ  េហយីអនកទងំេនះបនចប់េផ្តមីេ្របី្របស់ដីធ្លី  កនុងលកខណៈអតិផលខុសពីករ ដុំះេ យ

ផ្ល សទី់។  េន្រសកុភន្ំរសចួ  ្រកុមហុ៊នឯកជនបនទទួលដីកសិកមមពីេយធ មរយៈករផ្តល់សមបទន

ដីេសដ្ឋកិចច។ ដូចេនះ្របភពមួយេទៀតៃនត្រមូវករដីគឺសមបទនចំេពះករេធ្វីចំករ ឬផលិតកមមស្រមប់

បេ្រមីពណិជជកមម។ 

េនភនំេពញលំនៃំនករេ្របី្របស់ដីធ្លីកែ៏្រប្របួលយ៉ងខ្ល ងំែដរ។  កលពីមុនេគចតទុ់កភនំេពញ

ជ ជធនីមួយ  កនុងចំេ ម ជធនី  ែដលមនេ ភណ័ភពល្អបំផុតេន សុីអេគនយ៍១៣១។  ប៉ុែន្ត

សព្វៃថងេនះ  មន្របជពលរដ្ឋរសេ់នេ្រចីនជងពីរដង  ៃនក្រមិតែដលបនេ្រគងទុកកនុងប្លងច់ស។់ 

មួយភគធំៃន្របជពលរដ្ឋេកីនថមបីនេទរសេ់ន មដងទេន្ល មតបឹ់ង ដី ធរណៈ  ចិេញចមីថនល់ និង

េន មដីជំុវញិ ជធនី។  ត្រមូវករដី ជធនីភគេ្រចីនមនដំេ ះ្រ យជករចបយ់ក  ករលកទិ់ញ

ដីេ យខុសចបប់ និង ករេផទរករេ្របី្របស់ដីធ្លីពីដីកសិកមមេទជដីលំេន ន ។ 

ករផ្ល ស់ប្តូរនិនន ករៃនករេ្របី្របស់ដីធ្លី  េធ្វឱីយមនករផ្ល សប់្តូរទស នៈរបស់្របជពលរដ្ឋ

ពីេរឿងសិទធិខងដីធ្លី។  ជទូេទ េនកនុងលកខខណ្ឌ ៃនករ ដំំ ែំដលមនតៃម្លេថក ករ្រគប្់រគងដីធ្លី 

ែផ្អកជសខំន់េលីករេ្របី្របស់ដីជក់ែស្តងបេ្រមីផលតិកមមេហយីករទទួល គ ល់ និង  ករអនុវត្តសិទធិ

េនះ្រតូវបនេគេធ្វីឱយ្រសប មទំេនៀមទម្ល ប្់របៃពណីេនមូល ្ឋ ន១៣២។ ប៉ុែន្ត េនេពលដីមនតៃម្លខពស់ 

និងក្ល យជកមមវតថុៃនករលក់ដូរ  សិទធិ្រគប្់រគងកន់ែតែផ្អកេ្រចីនេឡងីេទេលីមេធយបយខងផ្លូវចបប់

ែដលរដ្ឋបនទទួល គ ល់  និង  កឱ់យអនុវត្ត។  អនកែដលទទួល គ ល់ រសំខនៃ់នករមនឯក រ

ស្រមបប់ញជ កស់ិទធិេលីដីធ្លី  មិន ចទិញេ យមិនមន្រក ស ន ម្រតឹម្រតូវបនេឡយី េហយីពួក

គត់បនខិតខំក ងលិខិតភស្តុ ងេផ ងៗ  ែដលេគធ្ល បប់នអនុវត្ត មែបប្របៃពណី  ប៉ុែន្តករ

អនុវត្តែបបេនះេនែតមិនទន់្រតឹម្រតូវ មចបបេ់នេឡយីេទ។ 

េទះបីជេយងីសេងកតេឃញីថ បនទ បពី់េពលចបេ់ផ្តីមឯកជនូបនីយកមមដីធ្លី េនឆន ១ំ៩៨៩ 

កសិករ  និង  អនកទី្រកុងជេ្រចីនបនទទួលបងក នៃ់ដទទួលពកយសុំកនក់ប់កេ៏ យ  ប៉ុែន្តនយក ្ឋ ន

សុរេិយដី  និង  ភូមិ ្រស្តបនឱយដឹងថ កនុងចំេ មអនក កព់កយសុំ ៤  េទ ៥  ននក់  គឺមន

្របែហលែត១៣-១៤%  ប៉ុេ ្ណ ះែដលបនទទួលបណ័្ណសំគល់មច ស់អចលនវតថុ
១៣៣ ។  មយ៉ងវញិេទៀត 

េនេ្រកយេពលករេចញបងក ន់ៃដេនះ  ដីធ្លី្រតូវបនេផទរ  និងពុះេ្រចៀកជេ្រចីនេលកី។  ្របតិបត្តកិរេនះ

មិនសុទធែត្រតូវបន យករណ៍ជូន ជញ ធរមនសមតថកិចច ល់ៗ េលកីេនះេទ។ ករេផទរេ យមិន

យករណ៍េនះ  បនេកីតមនចំេពះដីកសិកមមេនជនបទេ្រចីនជងចំេពះដីលំេន ន  ឬដីេន ម

តំបនទី់្រកុង។ 

១៣១ ibit, page 16.
១៣២ ibit page 16.
១៣៣ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land In Cambodia:  A Field Study,op.cit, page 13.
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្រពមជមួយគន នឹងករមកដល់ៃន្របព័នធទីផ រ  មតក៌្របវត្តិ ្រស្តែដលជ្របៃពណីេនះបន

បងកឱយមនអសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ដីធ្លី។  បទពិេ ធនជ៍កែ់ស្តងបនបង្ហ ញថ សុវតថិភពកនុង

ករកនក់បដី់មន រសំខន់ ស់  េដីមបេីលីកទឹកចិត្តឱយកសិករ  េធ្វីវនិិេយគកនុងមេធយបយេធ្វី

កសិកមម្របកបេ យចីរភព។  កសកិរេនកមពុជភគេ្រចីនគម នបណ័្ណែដលជភស្តុ ង  េដីមបបីញជ ក់ពី

ភព្រសបចបប់ៃនករកន់កប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនេនះេទ  ជពិេសស  ស្រមបដី់ធ្លីែដលេគេធ្វីករ ដំំ

ំ១៣៤។  ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ែដលរស់េន មទីជនបទ ច្់រសយល  មិនបនចប់ រមមណ៍  េដីមបី

េធ្វីបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លីរបស់ពួកេគេទ។  ពួកេគចំនួន៨០%កនក់បដី់េ យមិនមនបណ័្ណសំគល់

សិទធិដីធ្លី។ ករសិក របស់វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ នរ៍កេឃញីថ៖

"៧៥%  ៃន្របជពលរដ្ឋែដលកនក់បដី់េធ្វកីសកិមមបចចុបបនន ពំុែដលខ្វលខ់្វ យ កព់កយសុំ
កនក់បស់ទិ្ឋេិភគៈេទបយី"១៣៥។ 
ភស្តុ ងែដល ចបញជ ក់ពីសទិធិ្រសបចបប់េលីដីរបស់្របជពលរដ្ឋ គឺជឯក រែដលមន

នុភពកនុងករករពរសទិធិ្រសបចបប់េលីដីធ្លីរបស់្របជពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប។  ឯក រទងំេនះសំេ

ជពិេសស  េទេលបីណ័្ណសំគល់សទិធិកន់កប់េលីអចលនវតថុ  ឬបណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរ។  ក ្ត រមួផ ែំដល

ងំមិនឱយ្របជពលរដ្ឋមិនេទេធ្វីបណ័្ណសំគល់សិទធិេលីដីរបស់ពួកេគ  គឺប ្ត លមកពីក ្ត ជីវភព

កនុង្រគួ រ  និង  ករេសនីសុំេធ្វី្រតូវចំ យេពលយូរ  សមុគ ម ញ  និង  អស់ថវកិេ្រចីនែដលពួកេគគម ន

លទធភព។ មយ៉ងវញិេទៀត េ យ រអំេពីពុករលួយរបស់ម្រន្តី ជករមួយចំនួន និង មនករវនិិេយគ

ទុនតិចតួចកនុងករចុះបញជ ីសុរេិយដីេ យ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ងំពី ឆន ១ំ៩៩៣ 

និង  ក្រមិតៃនករអបរ់ទំប  បនេធ្វីឱយ ងំសទះដល់ករបេងកីននូវ្របសិទ្ឋិភពៃន្របពន្ឋ័សុរេិយដី ម

ផ្លូវចបប។់  កសិករជនបទកមពុជតិចជង២៥%ែដលមនឯក រសុរេិយដី១៣៦។  ្របជពលរដ្ឋ

្របែហល១០%  មនបណ័្ណកន់កបដី់ធ្លី្រសបចបប់១៣៧។  េទះបីជយ៉ង  មន្របជកសិករែដល

មនបណ័្ណេហយី  េនែតមិនទន់ធនបននូវសិទធិរងឹមេំលីដីធ្លី  ែដលពួកេគបនកនក់ប់  និង  េធ្វី

កសិកមមេនេឡយី។  ខណៈែដលរ ្ឋ ភិបលបនបេងកតីឱយមនកមមសិទធិេលី្រទពយសមបត្តិឯកជនកេ៏ យ

ែតរដ្ឋេនែតកនក់បដី់ធ្លីេ្រចីនជង ៨០%  ៃនដីធ្លីទូទងំ្របេទស១៣៨។  ចបបភូ់មិបលេនមិនទន់មន

លកខណៈសម្រសបចំេពះករកំណត់នូវសិទ្ឋិ្រទពយសមបត្តឯិកជនស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ ែដលអនក

ទងំេនះភគេ្រចីនកំពុងរសេ់នតំបនជ់នបទ េហយីមនសិទ្ឋិេលីដី្រតឹមសិទធិេភគៈែតប៉ុេ ្ណ ះ១៣៩។ 

១៣៤ So Sovannarith and All, Social Assessment of Land In Cambodia:  A Field Study, Working Paper 
No 20: In Shaun Williams 1999, page 13.
១៣៥ ibit. page4.
១៣៦ So Sovannarith and All, Social Assessment of Land In Cambodia:  A Field Study, Working Paper 
No 20: In Shaun Williams 1999 .ibit. page3.
១៣៧ ibit, page3.
១៣៨ So Sovannarith and All, Social Assessment of Land In Cambodia:  A Field Study .op.cit. page 4.
១៣៩ ibit, page4.
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១.៤.២ សទិធេិភគៈ នងិកមមសទិធិ
េ យករយល់ដឹងខុសៗគន អំពីេភគៈ  និង កមមសិទធិ ករែខ្វងគំនិតទងំេនះមិនែមនេកីតមន

េឡងី  ែតេទេលី្របជពលរដ្ឋទូេទប៉ុេ ្ណ ះេទ  េកីតមនផងែដររ ងអនកែដលមនតួនទីអនុវត្ត និង

ផ ព្វផ យចបប់។  ករអនុវត្តជក់ែស្តងេធ្វីឱយមនករភន់្រចឡេំទេលីសញញ ណៃនេភគៈ និង កមមសិទធិ

េនះ។  េហតុេនះ  េយងីចបំច្់រតូវែតេធ្វីករបង្ហ ញឱយបនចបស់ ស់េដីមបេីជៀស ងករភន់្រចឡេំទ

េលីសញញ ណទងំពីរខងេលីេនះ ។ 

េភគៈ១៤០ គឺជសភពករណ៍មួយែដលមននយ័ថ កិរយិកនក់ប់នូវវតថុអ្វីមួយយ៉ងផ្ត ច់មុខ

ែតឯង  និងបំេពញចំេពះវតថុេនះនូវកិចចករទងំ យដូចែដលកមមសិទធិករបនបំេពញេហយីែដរ។  រឯី

កមមសិទធិ១៤១ គឺជសទិធិែដលចបប់េបីកឱយកមមសិទធិករៃន្រទពយជអចលនវតថុេ្របី្របស់  ្រស័យផល  និង

ចត់ែចង្រទពយរបស់ខ្លួនផ្ត ចមុ់ខ  និង  ទូលំទូ យកំុឱយែតយក្រទពយេនះ  េទេ្របី្របស់កនុងរូបភព

មួយែដលចបប់បន មឃត់។ ភពខុសគន ទងំេនះគឺថ េភគៈជសភពករណ៍ែដលជកិរយិ

កន់កបវ់តថុអ្វីមួយរឯីកមមសទិធជិសទិធ្ិរសបចបបែ់ដលកមមសទិធកិរមនេលវីតថុ។ ប៉ុែន្តភពខុសគន ដច៏មបង

គឺករកនក់បក់នុងរយៈេពល៣ឆន ជំប់ៗ គន  េបីេភគីេបះបង់េចល  ដី្រតូវធ្ល ក់េទជ្រទពយសមបត្តិ

ឯកជនៃនរដ្ឋ១៤២។  ចំែណកឯកមមសិទធិ  ជសិទធិដ៏ផ្ត ច់មុខេពលគឺ  គម ន ជញ យុកលកំណត់ែដល្រតូវ

ផុតរលត់េទ មនន័យថ កមមសទិធមិិន ចបតប់ងេ់ យ រែតករទុកដីេចលមិនេ្របី្របសេ់នះេទ។ 

ករទុកដីេចលឱយេនទំេនររេបៀបេនះកជ៏ែផនកមួយៃនករអនុវត្តសិទធិេ្របី្របស់របស់កមមសិទធិករែដរ ។ 

ម្រ ១៨ ៃនចបបភូ់មិបលឆន ១ំ៩៩២ បនែចងថ អចលនវតថុចុះបញជ ីែដលមច ស់អចលនវតថុ 

មិនបនបងព់នធ ឬ ករ ឬឈនួល មកល និងអ្រ កំណតរ់បស់រដ្ឋកនុងរយៈេពល្របឆំន ជំប់ៗ គន  ្រតូវ

ក្ល យមកជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  ម្រ េនះមិនសុីសង្វ កគ់ន ជមួយម្រ េផ ងកនុងចបប់

ែតមួយែដលបនអះ ងថ កមមសទិធជិសទិធផិ្ត ចមុ់ខ  និង  ផ្ត ចក់រេនះ។ េគ ចសននិ ្ឋ នបនថ 

បទបញញត្តិេនះបនបញចូ ល ជញ យុកលផុតរលត់មួយចំេពះសិទធិកមមសិទធិអចលនវតថុ។  ដូចេនះ  សិទធិ

កមមសិទធិ្រតូវបត់បងស់ិទធិេនេពលែដល  កមមសិទធិករមិនបនបងព់នធដីធ្លីកនុងរយៈេពល្របឆំន ជំប់ៗ គន  

ែដលជបទបញញត្តិមនលកខណៈជទណ្ឌ កមម ។ 

ភពមិនចបស់ ស់កប៏នេកីតមនេឡងី  កនុងករែបងែចកេភគៈអចលនវតថុ  និង  កមមសិទធិ

អចលនវតថុឱយបន ច្់រសឡះពីគន  េ យេហតុថ កមមសិទធិករ្រតូវបតប់ង់ រជតិៃនសិទធិរបស់ខ្លួន

េ យករមិនបនបងព់នធដីធ្លីរបស់ខ្លួនកនុងរយៈេពល្របឆំន ជំប់ៗ គន  ចំែណកឯភគី្រតូវបតប់ងស់ិទធិ

១៤០ ្រកតឹយចបប់េលខ១០០្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ៦១។
១៤១ ម្រ  ៨៥ ចបប់ភូមបិល  ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ នងិ ម្រ  ១៩ ចបប់ភូមបិល ចុះៃថងទី១០ ែខសី  
ឆន ១ំ៩៩២ បនែចងដូចគន ស្តីពីកមមសិទធិេលីដីធ្លី។
១៤២ ្រកតឹយចបប់ េលខ ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តពីី ចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ ៧៦។
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ភណ្ឌិ ករបស់ខ្លួនេ យករេបះបង់េចលដីធ្លីេនះកនុងរយៈេពលបីឆន ជំប់ៗគន ។  ដូចេចនះទងំសិទធិ

កមមសិទធិ ទងំសិទធិេភគៈគឺ ្រតូវសថិតកនុង ថ នភពអសុវតថិភពគតិយុត្តដូចគន  ។ កប៏៉ុែន្ត ចបប់ ភូមិបល

ថមីែដលបនអនុមត័េនឆន ២ំ០០១  បន្របគល់សុវតថិភពគតិយុត្តជូនដល់សិទធិកមមសិទធិេនះវញិេ យ

លុបបំបតេ់ចលនូវ ជញ យុកលផុតរលត់ៃនសទិធិកមមសិទធិដីធ្លី  និង  បនបញចប់ករចូលកន់កបែ់បប

េភគៈេលីអចលនវតថុ
១៤៣ ចបពី់ចបប់េនះចូលជធរមន ។ 

១.៤.៣ ករធ្វបីណ័្ណ កមមសទិធិ 
បចចុបបននេនះេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លីកំពុង្រតូវបនក ងេឡងីវញិ  មរយៈករចុះបញជ ីែដល

ពំុទន់មនលកខណៈ្រគប្់រគន់េនេឡយី។  រហូតមកដល់ឆន ២ំ០០៨  បណ័្ណអចលនវតថុែដលបនេចញ

េហយីមន្របមណជង ៨១០.០០០១៤៤ ៃនចំែណកកបលដីែដលមនរហូតដល់េទ ៦-៧  ន

ឯេ ះ១៤៥ បចចុបបននភពៃនករចុះបញជ ីដីដល់ឆមសទី១ឆន ២ំ០០៩  បនចំនួន១.៦៦៤.២៩៧

បណ័្ណ១៤៦ ។  េហតុដូចេម្តចបនេនកមពុជ បណ័្ណអចលនវតថុែដលបនេចញ  េហយីមនចំនួនតិច

យ៉ងេនះេបីេ្របៀបេទនឹងចំនួនកបលដីែដលកន់កប់ និង េ្របី្របស់េ យ្របជពលរដ្ឋ?

េដីមបេីឆ្លីយនូវសំណួរេនះ  េយងីគួរគបបយីកចិត្តទុក ក់កំណតឱ់យបនចបស់ សអំ់ពី

អតថនយ័បណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរ  បណ័្ណសំគល់សិទធិកនក់ប់អចលនវតថុ  និង  បងក នៃ់ដទទួលពកយសុំ

កមមសិទធិជមុនសិន។  បងក នៃ់ដទទួលពកយសុំ  សិទធិកនក់ប់េលដីី្រគន់ែតជលិខិតែដលបញច ក់ថ 

អនកកន់បងក ន់ៃដេនះ  បន ក់ពកយសុំេនករយិល័យភូមិបល្រសុកែតប៉ុេ ្ណ ះ  ប៉ុែន្តគម នតៃម្ល

គតិយុត្តេដីមបអីះ ងពីសិទធិកមមសិទធិេឡយី។  ចំែណកឯ  បណ័្ណសំគល់សិទធិកនក់ប់េលីអចលនវតថុវញិ 

គឺជប័ណ្ណែដលបញជ ក់ថ េភគីបនចុះបញជ ីេភគៈអចលនវតថុរបស់ខ្លួន  េនចំេពះមុខ ជញ ធរមន

សមតថកិចចេដីមបរីងច់កំរេរៀបចំេឡងីវញិនូវប្លងសុ់រេិយដី  និង  េសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លីែតប៉ុេ ្ណ ះ១៤៧។ 

បណ័្ណសំគល់សិទធិកន់កប់អចលនវតថុេនះ  មនតៃម្លគតិយុត្ត្រតឹមែតជភស្តុ ងមួយកនុងចំេ ម

ភស្តុ ងេផ ងេទៀតែតប៉ុេ ្ណ ះ។  ចំែណកឯ  បណ័្ណកមមសិទធិអចលនវតថុ  ឬវញិញ បនប្រតសំគល់មច ស់

១៤៣ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ២៩។
១៤៤ Sar Sovan: Experiences of Land Management in Cambodia: International Conference: Policy 
meets land management: Contributions to the Achievement of the MDGs, where?, 17-18 April 2008, 
slide No 11.
១៤៥ World Bank: Land Management and Administration Project, Project Appraisal Document on a 
Proposed credit in the amount of SDR 19.3 Million (US $24.3 million equivalent) to the Kingdom of 
Cambodia, 2002, Report No: 22969-KH, page 7.
១៤៦ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម នងិសំណង់ៈ េលខ២៣ ដនស អរប ចុះៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ ស្តពី ី
ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតបិចចុបបននកមម ២០០៩   ដល់២០១៣  ។ 
១៤៧ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ៤០។
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អចលនវតថុវញិ
១៤៨ គឺជបណ័្ណ ថ ពរៃនកមមសិទធិជំទស់ែលងបន  ែដលេចញេ យរដ្ឋបលសុរេិយដី

្រសប មចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១១៤៩។ 

ចំេពះ ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងករេចញបណ័្ណកមមសិទធិេនះ  មនករែ្រប្របួលេ្រចីនេលីក

េ្រចីន រេទ មសម័យកល។  េនចេន្ល ះឆន ១ំ៩៩០  ដល់  ១៩៩៥ នយក ្ឋ នសុរេិយដីសថិតេន

េ្រកម្រកសួងកសិកមម។  ម្រន្តីសុរេិយដីេខត្ត និង្រសុកៃននយក ្ឋ នសុរេិយដីទទួលអនុវត្តករងរចុះ

បញជ ីដីធ្លី  េហយីអភិបលេខត្ត គឺជ ជញ ធរចុងេ្រកយបង្អស់កនុងករេចញបណ័្ណស្រមប់ដីកសិកមម 

និងដីលំេន ន១៥០។ េនចេន្ល ះឆន ១ំ៩៩៥ ដល់ ១៩៩៨ ែដលនយក ្ឋ នសុរេិយដី្រតូវបនេផទរមក

្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តជីអនកសេ្រមចចុងេ្រកយកនុងករេចញបណ័្ណកមមសិទធិ  គឺជរបស់្របធននយក ្ឋ ន

សុរេិយដី។  ែតចបពី់ឆន ១ំ៩៩៨  នយក ្ឋ នេនះ្រតូវបនេផទរមកឱយសថិតេនេ្រកម្រកសួងេរៀបចំែដនដី 

នគរូបនីយកមម និងសំណង់  េហយីបនប្តូរេឈម ះជអគគនយក ្ឋ នសុរេិយដី  និង  ភូមិ ្រស្ត។ 

គួររលំឹកថ មុនេពលមននយក ្ឋ នសុរេិយដី ឆន ១ំ៩៨៩ ពំុទនម់នបណ័្ណសំគល់សទិធិេលីដីធ្លីេទ េបី

ប់គឺចប់ពីឆន ១ំ៩៧៥មកទល់ឆន ១ំ៩៨៩  មននយ័ថ េនមុនែខេម  ឆន ំ ១៩៨៩  ឬមុនករបេងកីត

នយក ្ឋ នសុរេិយដី ដីធ្លីទងំអស់េនកមពុជពំុទន់្រតូវបនចុះបញជ ីសុរេិយដីេទ១៥១។ 

កនុងដំ ក់កលចុងេ្រកយ  ្រកសួងថមីេនះគឺ  ជ ជញ ធរមនសមតថកិចចចុងេ្រកយបង្អស់កនុង

ករចុះបញជ ីដីធ្លី និងេចញបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លីទងំអស់េន្របេទសកមពុជ។ អគគនយក ្ឋ នសុរេិយដី និង

ភូមិ ្រស្ត ែដលជរដ្ឋបលសុរេិយដីថន ក់ក ្ត លមនតួនទី្រតឹមែតជអនកស្រមបស្រមួល  និង្រតួត

ពិនិតយ ល់្របតិបត្តិករក ងប្លងសុ់រេិយដី  និងបញជ ីេឈម ះកមមសិទធិករ ក ងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី 

និងស្រមបស្រមួលដល់ករេចញវញិញ បនប្រតសំគល់មច ស់អចលនវតថុ  ឬ  បណ័្ណសំគលស់ិទធិកនក់ប់

អចលនវតថុែតប៉ុេ ្ណ ះ១៥២។ 

ចំែណករដ្ឋបលសុរេិយដី ជធនី  េខត្ត ្រកុង  ឬ្រសុក  ខណ្ឌ សថិតេ្រកមករែណនពីំរដ្ឋបល

សុរេិយដីថន កក់ ្ត លេដីមបេីធ្វីស្រមង់សុរេិយដីេ យសហករជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន  និងកនក់ប់

េសៀវេភេគលបញជ ីែដល្រតូវេធ្វីចរន្តករជ្របចំ១៥៣។ ជចុងេ្រកយរដ្ឋបលសុរេិយដី្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវ

១៤៨ ជពកយ  "ចណំងេជងីៃនប័ណ្ណកមមសិទធជិក់ែស្តង" េចញេ យរដ្ឋបលសុរេិយដី ៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម 
និងសំណង់េ្រកមចបប់ភូមបិលឆន ២ំ០០១។
១៤៩ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ២២៦។
១៥០ ច័នទ សុផល នងិ Sarthi Acharya ករលក់ដូរដធី្លេីនកមពុជ ករវភិគទិននន័យៃនករេផទរ នងិករលក់ដូដីធ្លី 
ឯក រពភិក េលខ២២ វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល នងិ្រ វ្រជវេដមីបអីភវិឌ ន៍កមពុជ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០២ ទព័ំរ៩។
១៥១ អគគេលខធកិរ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទនំស់ដីធ្លីៈ ក្រមងសំណួរ-ចេំម្លយីពក់ព័នធនងឹ ជញ ធរជតិ  
េ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ីនងិគណៈកមមករសុរេិយដ ី ភនំេពញ ែខមនិ ឆន ២ំ០០៧ ទព័ំរ៤២-៤៣។
១៥២ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ២៣១។
១៥៣ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ម្រ  ២៣២ 
និង២៣៣។
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េធ្វីចបបច់ម្លងៃនស្រមងឯ់ក រសុរេិយដីដល់ឃុំ  ឬ  សងក ត់  ែដលពកព់ន័ធ។  េមឃុំ  ឬ  េចសងក ត់

្រតូវ យករណ៍េទរដ្ឋបលសុរេិយដី  ្រសកុ  ខណ្ឌ  នូវ ល់ករផ្ល ស់ប្តូរែដលទកទ់ងនឹង ថ នភពៃន

កមមសិទធិ និងកមមសទិធិករេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ 

ននុ្រកមដស៏មុគ ម ញៃនម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល  និង  អនកតំ ងេ្រជីស ងំ មករេបះេឆន តគឺ

ជអនកមនសមតថកិចច្រគប្់រគងដីធ្លី។ ករេសនសុីំេធ្វីបណ័្ណសំគល់សិទធិមួយ្រតូវឆ្លងកត ់យ៉ងតិច ៨  េទ

ដល់១០  ករយិល័យចប់ពីថន កភូ់មិ  ឃុំ  ្រសកុ  េខត្ត ដល់្រកសួងថន កជ់តិ១៥៤។  ករសេងកត  និង

ស់ែវងេ្របីេពលអស់េ្រចីន  េហយីដំេណីរកររតឹែតអូសបន្ល យ  េ យ រកង្វះខតធនធនមនុស

និងសំភរៈ។  ្របជពលរដ្ឋេន មជនបទទងំកសិករ  ទងំមិនែមនកសិករមិនសូវេជឿជកនឹ់ង្របពន័ធ

រដ្ឋបលកនុងករចុះបញជ ីដីធ្លីេទ។  ពួកេគែតងែតេជៀស ង្របព័នធផ្លូវករ េ យែបរេទេ្របីែបបបទ ម

្របៃពណី និងទំេនៀមទម្ល ប់វញិ និងេ យទកទ់ងែតជមួយ ថ ប័នេនមូល ្ឋ នប៉ុេ ្ណ ះ។ ប៉ុែន្តកម៏ន

មនុស មួយចំនួនែដលេគចេវសពី្របព័នធផ្លូវករេ យ រមិនចងប់ងព់នធ្រតឹម្រតូវជូនរដ្ឋ។ 

តួអងគកនុងជួររ ្ឋ ភិបល  ជពិេសសេនថន កេ់្រកម(ដូចជ្របធនភូមិ  និងឃុ)ំគឺជអនកចូលរមួ

ចំែណកេធ្វីឱយករអនុវត្តចបប់ និងអនកជបព់ក់ព័នធមនករយល់ដឹងខុសគន អំពី បណ័្ណសំគល់សិទធិកន់

កប់អលនវតថុ  និង  បណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរ  េហយី ថ បន័ពកព់ន័ធកពំុ៏មនករយល់ដឹងចបស់ ស់អំពី

ចបប់ និង បទបញញត្តិេផ ងៗដូចគន ែដរ។  ដូចេចនះ មលកខណៈជក់ែស្តង  ចំេពះែបបបទៃនករអនុវត្ត

ខុសគន កនុងករ្រគប់្រគងដីធ្លី បនេធ្វីឱយចបប់ពិត្របកដអនុវត្តមិនបនេពញេលញ។ បទបញញត្តិជេ្រចីន

មននយ័មិនចបស់ ស់  បនរមួចំែណកេធ្វីឱយអំេពីពុករលួយបនេកីនេឡងី  េហយីមយ៉ងេទៀត  បញ្ហ

្របកេ់បៀវត ររ៍បស់ម្រន្តី ជករនឱំយបញ្ហ េនះរតិែតធងនធ់ងរែថមេទៀត។ កនុងតំបនជ់េ្រចីន បណ័្ណកមមសិទធិ

មួយ្រតូវចំ យដល់េទ ៣០០-៤០០ដុ ្ល រ េមរកិ១៥៥ ែដលសឹងែតទងំអស់ជករបង់្របកេ់្រក

ផ្លូវករឱយេទម្រន្តី  និងអនកតំ ងេន មមនទីរ្រកសងួេផ ងៗ។  ដូចេចនះ  េយងី ច ម នបនថ 

្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកមិនមនបណ័្ណ្រតឹម្រតូវ  េធ្វីជភស្តុ ងករពរសិទធិរបស់ខ្លួន មផ្លូវចបប់បនេទ 

េហយីកពំុ៏មនធនធន េដីមបេី ះ្រ យរលំងចបប់បនែដរ ។ 

ដំេណីរករដស៏មុគ ម ញ  និងតៃម្លខពសក់នុងករេចញបណ័្ណសគំលស់ទិធិកនក់បជ់ក ្ត ចមបង

ែដលជំរុញឱយ្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលធ្ល ប់ែត្របកន់យកនូវ្របព័នធកមមសិទធិែបប្របៃពណី  សេ្រមចចិត្ត

ចត់ែចងសទិធែិដលខ្លួនមនេលដីីធ្លេី្រក្របពន័ធចបប់  មននយ័ថ សេ្រមចចិត្តេផទរសទិធិេលីដីធ្លីេន

េ្រក្របពន័ធចបប។់  វសិមភពេនកនុងសងគមែដលបងកលកខណៈឱយអនកមនធនធនបុណយស័ក្តិេធ្វីករ

រេំ ភយកដីធ្លីរបសអ់នកដៃទ  ឬ  របស់រដ្ឋ បនេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកក្ល យជជនរងេ្រគះបតប់ង់

នូវដីធ្លីែដលខ្លួនធ្ល ប់មន និង បងខំចិត្តេទចប់យកដីែដលជសមបត្តិរដ្ឋ។ ្របជពលរដ្ឋកមពុជភគេ្រចីន

១៥៤ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land in Cambodia, Working paper 20, Phnom 
Penh, November 2001, page2.
១៥៥ ibit, page2.
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ជកសិករ េហយី្របជពលរដ្ឋ ៣៥%១៥៦ រសេ់នេ្រកមបនទ ត់ៃនភព្រកី្រក។  គួបផ នឹំងករែដលពួក 

គត់ខ្វះខតនូវចំេណះដឹងមូល ្ឋ នែផនកចបប់ផងេនះ េធ្វឱីយករអនុវត្តបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រប្រពឹត្តេទពំុ 

សូវបនល្អ និង្រតឹម្រតូវេនះេទ។ 

កនុង ថ នភពមិនចបស់ែបបេនះ  ទំនស់ដីធ្លីគឺមិន ចេជៀសផុតបនេទបយី  ជពិេសសេន

េពលែដលដីចប់េផ្តីមេឡងីៃថ្ល េ យវសិយ័វនិិេយគពណិជជកមមមនករលូត ស់េលឿន។  ផទុយេទ

វញិ  ករអនុវត្ត ម្របពន័ធកមមសិទធិែបប្របៃពណីេនះ  ជមូលេហតុមួយដច៏មបងៃនវ ិ ទដីធ្លីេន្របេទស

កមពុជ េ យេហតុថ ៃផទដីនីមួយៗ  ែដលអះ ងេ យភគីេនះពំុ្រតូវបនកំណត់េ យជក់ ក់ 

និងពំុមនភស្តុ ងបញជ ក់ពីទំហដីំកនក់ប់ែដលជកមមវតថុៃនេភគៈ  និងគម នករទទួល គ ល់ជផ្លូវករ

េ យ ជញ ធរមនសមតថកិចចេលវីសិ័យេនះ។  ចំេពះ ក ែីដលជអនកជិតខងវញិ  ជធតុដស៏ំខន់

កនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី្របេភទេនះ។  េគែតងែតេឃញីភគីទងំសងខងមន ក ដូីចគន  េហយី

ថ បន័មនសមតថកិចចេ ះ្រ យជួបករលំបកកនុងករសេ្រមចេសចក្តី។ 

១.៤.៤ ករេផទរសទិធិេ យមនិ្រសបចបប់
ករទិញ  លកដី់ធ្លីេកីតមនេឡងី  ចប់ ងំពីមនេគលនេយបយឯកជនូបនីយកមមែដល 

ជរ ្ឋ ភិបលបនេធ្វីនឆន ១ំ៩៨៩។  ករលកអ់ចលវតថុ  គឺជកិចចសនយែដលអនុញញ តឱយេផទរសទិធិជ 

កមមសិទធិៃនអចលនវតថុពីអនកលកេ់ទឱយអនកទិញ  េ យអនកទិញ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លអចលនវតថុេនះេទឱយ

អនកលក់១៥៧។ ដូេចនះអនកលកអ់ចលនវតថុ ចេផទរសទិធិេទអនកទិញបន។ ករេផទរសិទធិេនះមិន ចជំទស់

បនពីតតិយជន  លុះ្រ ែតកិចចសនយលកអ់ចលនវតថុេនះ្រតូវេធ្វីជ យលកខណ៍អក រ ម  ឬ  ទ្រមង់

លិខិតយថភូត  េ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច េហយី្រតូវបនចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី១៥៨។ 

កិចចសនយលកែ់តឯកឯងមិន ចចតទុ់កថ ជករេផទរកមមសិទធិ្រទពយេនះបនេឡយី។ ដូចេនះ ករេផទរ

កមមសិទធិ មលកខណៈចបប់  និង  តតិយជនជំទស់ែលងបន  គឺេនេពលែដលកិចចសនយលក្់រតូវបន

េធ្វីជ យលកខណ៍អក រ មទ្រមងល់ិខិតយថភូត និង ្រតូវបនចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី ។ 

ករអនុវត្តជក់ែស្តង  េគសេងកតេឃញីថ ភគេ្រចីនៃនករលក់អចលនវតថុេន្របេទសកមពុជ 

គឺមិន្រតូវបនេគេគរពេទ មវធិនរបស់ចបប់ភូមិបលែដលបនេលីកេឡងីខងេលេីនះេទ  េពលគឺ 

មិនបនេធ្វជី យលកខណ៍អក រ មទ្រមង់យថភូតេនចំេពះមុខ ជញ ធរមនសមតថកិចច និងមិន

បនេទចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដីេនះេទ។  យ៉ងេនះ  កេ៏្រពះែតពួកគតមិ់នចងចំ់ យ្របកេ់ទ

េលកីរបងព់នធៃថ្ល្របថប្់រ  និងករចំ យេផ ងៗេទៀត។

១៥៦ ធនគរពិភពេ ក សីុបូព៌ នងិប៉សីុហ្វកិៈ កមពុជភព្រក្ីរក ចកត់បនថយពក់ក ្ត លបនេទនឆន  ំ២០១៥    ? 

ឯក រ យតៃម្លភព្រកី្រកឆន ២ំ០០៦ ភនេំពញ ឆន ២ំ០០៦  page i.
១៥៧ ចណុំចេនះមនែចងេនកនុងម្រ  ៦៤ ចបប់ភូមបិល ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ នងិម្រ  ៥១៥ 
្រកមរដ្ឋបបេវណី  ចុះៃថងទី០៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧។
១៥៨ -ដ- ម្រ  ៦៥ នងិម្រ  ១៣៤ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ២០០៧។ 
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េទះបីចបបភូ់មិបលចស់ឆន ១ំ៩៩២  និងចបបភូ់មិបលថមីឆន ២ំ០០១  មនេហយីកេ៏ យក៏
ករអនុវត្ត និងករផ ព្វផ យចបប់មិនបនសុីជេ្រម និងទូលំទូ យេនេឡយី។  េ យករអនុវត្តេន
េខ យេទីបមនករេកងយកផល្របេយជនពី៍បញ្ហ ដីធ្លីបចចុបបនន ដូចជ មនករ្របមូលទិញដីែ្រស
ចំករពីកសកិរ បរ់យហកិ  េ យតៃម្លទបរចួេធ្វីរបងហុពំទ័ធ ឬេបះបេងគ លទុកមិនេធ្វីអ្វីទងំអស់ 
ឬមួយចក់ដីខ្លះ ឬឈូសឆយបន្តិចបន្តួច េធ្វីផ្លូវរក ទុកលកេ់ យទុកទំេនរេចលមិន ដុំះ ឬេធ្វីអ្វីេលី
ដីេនះេឡយី។  មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ  ករអនុវត្តេលីករយកពន្ឋេលីដីែដលមិនបនេ្របី្របស់កអ៏នុវត្តមិនបន
េលញេនះែដរ។ ជញ ធរមូល ្ឋ នេនកែន្លងមួយចំនួនមិនបន្រគប្់រគង្របជពលរដ្ឋ េ យេធ្វីករ
ចុះបញជ ីឱយបន្រតឹម្រតូវចបស់ ស់េនមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនេទ។ ករខ្វះចេន្ល ះទងំេនះបងកឱយេកីតវ ិ ទ។ 

េទះជ ជរ ្ឋ ភិបលបន្តអនុវត្តេគលនេយបយមិនយកពនធ េលីដីធ្លីកសិកមមរបស់កសិករ 

ែដលបងកបេងកីនផលលកខណៈ្រគួ រកេ៏ យ១៥៩ កប៏៉ុែន្ត កនុងេគលបំណងេដីមបទីប់ ក តក់រទិញដីទុក

េឡងីៃថ្លេកងយកចំេណញ  េ យគម នករអភិវឌ នឹងបត់បង់ចំណូលជតិ  រ ្ឋ ភិបលបេងកីនករ

្រតួតពិនិតយ្របមូលពនធេលីដីមិនេ្របី្របស់  ែដលមនែចងកនុងចបប់ស្តពីី  ហរិញញវតថុស្រមប់្រគប្់រគងឆន ំ

១៩៩៤ េនជំពូក៣  ែផនកទី១១៦០។ ករគណនពនធ្របេភទេនះគឺ មអ្រ ២  ភគរយៃនតៃម្លដី ម

ទីផ រេ យប៉នត់ៃម្លេទ មៃថ្លដី  កនុងមួយែម្៉រតកេរ  ៉ និងគិតេទ មេខត្ត ្រកុង  និងតំបន់នីមួយៗ

ែដលកំណតជ់េរៀង ល់ឆន ំ  េ យគណៈកមមករ យតៃម្លដីមិនេ្របី្របស់។  េនឆន ២ំ០០១ ពនធេលី

ែផនកេនះ្របមូលបនពីពន់ នេរៀល(្របែហល៥  ែសនដុ ្ល រមរកិ)  គឺេសមនឹីង១០  ភគរយៃនពនធ

សរុប១៦១។  ចំណូលពនធេលីដីមិនេ្របី្របស់  េនមនក្រមិត  េបីគិតពីវ ិ លភពៃនដីមិនេ្របី្របស់

បចចុបបនន។  ដូេចនះ  ករអនុវត្តចបបជ់ក ្ត សំខន់  េបីរដ្ឋអនុវត្តចបប់េនះ  ដីមិនេ្របី្របស់ជេ្រចីនែដល

មិនបនបងព់នធនឹង្រតូវក្ល យជ្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋ។  មយ៉ងមច ស់ដី្រតូវទទួលរងនូវបទេលមីស្រពហម

ទណ្ឌ ទកទ់ងករ្រប្រពឹត្តអំេពី  េគចេវសពនធ និង្រតូវរងករផ្តនទ េទសពិនយ័ជ្របកពី់ ១០,០០០,

០០០  េរៀល  (ដប់ នេរៀល)ដល់  ២០,០០០,០០០  (ៃមភ នេរៀល)  ឬ  ជបព់នធនគរពី ១  ឆន  ំ

ដល់ ៥ ឆន  ំឬេទសទងំពីរេនះ១៦២។  

១៥៩ ជរ ្ឋ ភិបលៈ កមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលៃននតីកិលទ៤ី   ៃនរដ្ឋសភ ភនំេពញ ៃថងទី២៥ ែខកញញ  
ឆន ២ំ០០៨ ទំព័រ៨។
១៦០ ហុ៊ន ែសន សនទរកថស្តពីកីររកីចេ្រមនីរបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈសមទិធផិលនន ៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត  
ចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ឆន ២ំ០០៤-២០០៧  ៃថ្លងកនុងពិធបីិទ សននិសីទជត ិេន លសននិសីទចតុមុខ ៃថងទី០១ 
ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ ទំព័រ៣៦។ 
១៦១ ែប៉ន សុផលៈ ករ្រគប់្រគងដធី្ល្ីរបកបេ យចរីភព នងិសមធម៌ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នេិកខបបទបណ្ឌិ ត 
កលវទិយល័យចេ្រមនីពហុបេចចកវទិយ  ភនេំពញ ឆន ២ំ០០៧ ទំព័រ៧៧-៧៨។

១៦២ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០២៩៧.០៣  ចុះៃថងទី២៤ ែខកមភៈ ឆន ១ំ៩៩៧ ស្តីពី រេពពីនធ ៖ម្រ  ១៣៥។
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ទក់ទងនឹង ជញ ធរមនសមតថកិចច គឺមនករលំបកកនុងករកំណតឱ់យបនចបស់ថ ជញ ធរ 

ែដលមនសមតថកិចចពិត្របកដ។  ជកែ់ស្តង ករលក់  េ្រចីនេធ្វីេនចំេពះមុខ្របធនភូមិ  ឬ  េមឃុ ំ

េហយី  ក្រមេធ្វីេឡងីេនចំេពះមុខសមតថកិចចម្រន្តីសុរេិយដី។  ករលកដូ់រដីធ្លី  ែដលេ្រចីនែត្រតូវបនេធ្វី

េឡងីេនរដ្ឋបលក្រមិតទប  មរយៈករប្តូរេឈម ះេលីចុងសន្លឹកសុំកនក់បដី់ធ្លី ឬកក៏រេធ្វីកិចចសនយ

ជ យលកខណ៍អក រអមរ ងអនកទិញ និង អនកលកែ់បបេនះ គឺមិន្រសប មចបប់េឡយី។ ករអនុវត្ត

ែបបេនះ  ជ្របភពដធំ៏មួយៃនវ ិ ទដីធ្លី  េ យេហតុថ ពំុបននមំកនូវករេផទរកមមសិទធិ មផ្លូវចបប់

េនះេទ េហយីកេ៏ធ្វីឱយេគ ចលកអ់ចលនវតថុែតមួយេទឱយអនកទិញេ្រចីនបន្តបនទ បគ់ន បន។

មករសិក ្រ វ្រជវរបស់អងគករេវទិកៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល  និងគណៈកមម ធិករ 

សហ្របតិបត្តិករេដីមបកីមពុជ េទេលីករផ្តល់បណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លី និងករ កប់នថយភព្រកី្រកេនសងក ត់

ពីរខណ្ឌ ៃ្រពនប់ ្រកុង្រពះសីហនុ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៧ បនរកេឃញីថ ករលកដូ់រដីធ្លីខុសចបប់េនែត

បន្តេបីេទះបីជ ដីេនះបនចុះបញជ ីជ្របពន័ធេ យគេ្រមង្រគប្់រគងនិង រដ្ឋបលដីធ្លី  េហយី្របជពល

រដ្ឋទទួលបនបណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរេហយីកេ៏ យ។  កិចចសនយលកចំ់នួន៥៤%  េធ្វីករបញជ ក់ពីករេផទរ

សិទធិ្រតឹមថន កស់ងក ត់។ ងខងេ្រកមជតួេលខែដលបនរកេឃញី៖

ងទី៦ ដំេណីរករេផទរកមមសិទធិដីធ្លី ឆន ២ំ០០៧

ករលកពី់មុនេពល

មន-LMAP

ករលកដី់េ យ

មនបណ័្ណ-LMAP

ករទិញដី

ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន %

ប្តូរេឈម ះមច ស់ដីេ យេធ្វី៖

កិចចសនយលក្់រតឹមថន កភូ់មិ ១៣ ៣២ ១៤ ២៤ ៦៣ ៣២

កិចចសនយលក្់រតឹមថន កស់ងក ត់ ២៩ ៥២ ៣២ ៥៤ ១០០ ៥១

កិចចសនយលក្់រតឹមថន កខ់ណ័្ឌ ២ ៤ - - - -

កិចចសនយលក្់រតឹមថន ក្់រកុង - - ១ ២ ២ ១

េផ ងៗ ១២ ២១ ១២ ២០ ២៩ ១៥

N*=៥៦ កបលដី N=៥៩ កបលដី N=១៩៤កបលដី

N*=ចំនួនសរុបៃនករេផទរកមមសិទធិ

្របភព៖ NGO Forun  on  Cambodia នងិ  CCC: ករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធដិីធ្លី  នងិករកត់បនថយភព្រកី្រក 

ករ្រ វ្រជវេនកនុងសងក ត់ពីរ  ៃនខណ្ឌ ៃ្រពនប់  ្រកមុ្រពះសីហនុ ្រកមុគេ្រមងវភិគបញ្ហ អភវិឌ ន៍ នងិសិកខ កម្រ វ្រជវ 

សហករជមួយមជឈមណ្ឌ លព័ត៌មនដធី្ល ីភនេំពញ ឆន ២ំ០០៧ ទព័ំរ៥០។

ឧទហរណ៍ "ក" បនលកដី់របស់គត់មួយកែន្លងឱយ "ខ"។  ឧបមថករលកេ់នះពំុ្រតូវបន

េធ្វីេឡងី មទ្រមងយ់ថភូត  និងចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី។  ដូចេនះករលក់េនះពំុបននមំកនូវ

ករេផទរកមមសិទធិ មលកខណៈចបប់េនះេទ។ េ្រកយមកេទៀត "ក" បនលកដី់ដែដលេនះេទឱយ "គ"។ 
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ែតម្តងេនះ ករលក្់រតូវបនេធ្វីេឡងីេ្រកមទ្រមង់ជលិខិតយថភូត និងចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី។ 

ដូេចនះករលកេ់លកីទីពីរេនះ នមំកនូវករេផទរកមមសិទធិេពញេលញ មលកខណៈចបប់។ វ ិ ទកេ៏កីតមន

េឡងីេនេពលែដល "ខ" (អនកទិញទី១)  បងខំឱយ "ក" អនុវត្តកិចចសនយលកេ់លីកទី១ែដល  "ក" បន

បេងកីតជមួយនឹងខ្លួន។ វ ិ ទក៏ ចេកីតមន្រសេដៀងគន េនះែដរ ចំេពះករលកដី់េភគៈ។ 

១.៤.៥ កររេំ ភ នងិករចបដ់ខីសុចបប់
កររេំ ភយកដីធ្លីែតងែតេកីតមនជញឹកញប់  និង  ជបញ្ហ ធងន់ធងរែដលកមពុជជួប្របទះ

នេពលបចចុបបនន។ ករណីទងំេនះេ្រចីនជបព់ក់ពន័ធនឹងបុគគលឯកជន ឬ្រកុមហុ៊នមកពីេ្រកសហគមន៍

ឬម្រន្តីេយធ និង ជញ ធរមន នៈខពស់១៦៣។ ឧទហរណ៍ករណីរេំ ភយកដីធ្លី្របជពលរដ្ឋេនេខត្ត

ៃ្រពេវង។  មពត័ម៌ន RFA  ៃថងទី២៣  ែខមិន ឆន ២ំ០០៩  បនដក្រសងស់ំដី្របជពលរដ្ឋែដលត ៉

ពីកររេំ ភដីដូេចនះថ៖ 

"ដីរបសេ់យងីបនកន់កបជ់ង២០ឆន ំ  មកេហយី្រ បែ់តនគរបល  និង  ជញ ធរបនមក

បងខំឱយផ្តិតេមៃដេដីមប្ីរបគលដី់េនះេទឱយពួកេគ" ១៦៤។

កររេំ ភយកដីធ្លី  ចេកីតមនេ្រកមរូបភពជេ្រចីន  េផ ងៗគន េទ មករណីនីមួយៗ។ 

កររេំ ភយកដីេ្រចីនែតេកីតមនេនកនុងតំបនេ់ធ្វីកសិកមមផ្ល ស់ទី។   ករណ៍េនះ  េ យ រដីរដ្ឋភគ

េ្រចីនមិនទន់បនេធ្វីអត្តសញញ ណកមមឱយបនចបស់ ស់មិនថ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ឬដី ធរណៈ

របសរ់ដ្ឋភគេ្រចីន  មិនបនចុះបញជ ី មលកខណៈបេចចកេទស១៦៥។  ដី្របេភទេនះេគទុកេចលទំេនរ 

ប៉ុែន្តេនមូល ្ឋ នេគទទួល គ ល់ថ ជ្រទពយសមបត្តិរបសក់សិករ និង សហគមនរ៍បស់ពួកេគ។  ប៉ុែន្ត

ចំេពះអនកមកពីខងេ្រកដីទុកេចលទំេនរគម នករផលិតែបបេនះ េគគិតថ ចចបយ់កបន  ។ កររ ំ

េ ភយកដី ចេកីតមនេឡងីផងែដរ  េនេលដីីែដលអនក្រសកុកំពុងេ្របី្របស់ជកែ់ស្តង  ប៉ុែន្តគម ន

បណ័្ណបញជ កពី់សិទធិ្រសបចបប់របស់ខ្លួន។  ឧទហរណ៍  មួយៃនអំេពីរេំ ភយកដីែបបេនះ  គឺ្រកុមហុ៊ន

កូេរមួ៉យបនទទួលដីេន្រសុកភនំ្រសចួពីេយធ។  ្រកុមហុ៊នបនព្រងឹងតំបន្់រគប្់រគងរបសខ់្លួនេ យ

រេំ ភយកដីកំពុង ដំំ រំបស់្របជពលរដ្ឋ១០៨្រគួ រ  ែដលមនទងំដីរបស់្របធនភូមិផង

ែដរ១៦៦។ 

១៦៣ អនុ្រកតឹយេលខ៤៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទ  
ៃនគណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ម្រ ១០។
១៦៤ RFA: នគរបលបងខឱំយ្របជពលរដ្ឋ្របគល់ដ ីសូមេមលី  <http://www/rfa.org/khmer/indepth/land-dispute-in-
preyveng-03102009230305.html> ; Accessed dated March 23, 2009-AM.
១៦៥ ្រពហម វចិិ្រតអកខ ៈ ឯក រជនួំយ ម រត ីស្រមប់កិចចពភិក របស់នសិ តិកនុង េវទិកនសិ តិ្របកួតពភិក ស្តីពី បញ្ហ ដីធ្ល ី
នយក ្ឋ នទប់ ក ត់ បងក រ នងិ អប់រ ំ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទនំស់ដីធ្លី ភនំេពញ ៃថងទី០៦ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ទំព័រ១០។
១៦៦ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land in Cambodia, Working paper 20, Phnom 
Penh, November 2001, page17
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ករណីមួយចំនួន ជញ ធរមន នៈខពស់  និងអនកមន្រទពយសមបត្តិ  េ្រចីនែតេ្របីឥទធិពលេ យ

ទក់ទងឃុបឃតិជមួយ ជញ ធរភូមិ  ឃុំ  េដីមបសី្រមួលឯក រឱយ្រសប មចបប់  ែដលនឱំយមនករ

លំបកកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកនុង្របពន័ធតុ ករ១៦៧។  ករណីមួយៃនកររេំ ភយកដីបន

េកីតមនេន្រសុក ្អ ង។  យ៉ងេ ច ស់មនបុគគលមន កែ់ដល្រគប់្រគងដីមួយកែន្លងរចួេហយី 

បនសុរំលំងនីតិវធីិធមម ែដល្រតូវឆ្លងកត្់របធនភូមិ ឃុ ំេដីមបសុីំលិខិតកនក់បដី់ ។ េគបន្របបថ់ 

បុគគលេនះមនលទធភពេធ្វីឱយពួកម្រន្តីេនថន ក់េលីឱយេចញ្របកសថ ដីរបស់ខ្លួនមនទំហធំំជងទំហំ

ជក់ែស្តងរបស់ េដីមបឱីយខ្លួន ចរេំ ភយកដីរបស់អនកជិតខងមន កេ់ទៀត១៦៨។  ដីធំជងមុនេនះ្រតូវ

បនចុះបញជ ីជដីមួយប្លងប់នន័យថ មនករដកហូតដីមួយែផនក  ឬទងំអសរ់បស់អនកជិតខងែដល

មិនបនដឹងខ្លួន ។ 

ករណីមួយេទៀតៃនកររេំ ភយកដីបនេកីតេឡងីេនេពលែដលមច ស់ដីមួយកែន្លង បនទិញ

ដីប្រមុងទុកជពិេសសេនតំបន់ែដលនឹងមនគេ្រមងអភិវឌ ន៍ និងដីេនតំបនរ់មណីយ ្ឋ នមួយចំនួន 

េហយីមិនបនែថរក ។   ដីទងំេនះភគេ្រចីន្រតូវបនជនេឆ្ល តឱកសនគំន ចូលេធ្វីករកនក់បយ៉់ង

សងប់ ង ត់ កដូ់ចជ ពួកេគេ្របី្របស់លខិិត  ឬឯក រែក្លងក្ល យកនុងៃដ។  ជកែ់ស្តងករណីេនភូមិ

ែកវផុស ឃុេំ្រជយ ្វ យ ្រសុក ែ្រសអំបិល េខត្តេកះកុង មនមច ស់ដី ចំនួន៤៩្រគួ រ រងកររេំ ភ

យកដីពីសំ ក់្រកុមជនខិលខូច  ែដលមនេមេក្ល ងជអនកដឹកនចូំលេធ្វសីកមមភពឈូសឆយយកដី

្របជពលរដ្ឋយ៉ងអនធិបេតយយ១៦៩ ។  ករណីរេំ ភេលដីីធ្លីមួយេទៀត  េកីតេឡងីេនឃុកំំពងហ់្លួង 

្រសុកពញឮ  េខត្តក ្ត ល  ្របធន្រកុមហុ៊នឯកជនមួយបនបញជ ឱយកមមកររបស់ខ្លួនយកេ្រគឿងច្រក

ឈូសកំេទចេចលលំេន នរបស់្របជពលរដ្ឋស្លូត្រតង់  ែដលមនឯក រសំគល់្រតឹម្រតូវ េហយី

ជញ ធរមនសមតថកិចចេនមូល ្ឋ នកប៏នអះ ងថ្រតឹម្រតូវផងែដរ១៧០។

ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩២  េនេពលែដលកមពុជបនយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តចបប់  និងបទបញជ

នន ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តីបនទទួល គ ល់ថ ពិតជមនជនេលមីសមួយចំនួនកំពុងែតរេំ ភចូលេទ

េបះបេងគ ល  ឬ  េធ្វសីំណងេ់នេលីដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េហយីពួក្រកុមទុចចរតិទងំេនះសុទធសឹងែត

១៦៧ មជឈមណ្ឌ លអភវិឌ ន៍សងគមៈ កមមវធិេីវទកិអនកតំ ង ្រស្ត ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៤-ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៥ 
របយករណ៍េវទកិអនកតំ ង ្រស្ត កនុងមណ្ឌ លេខត្ត បនទ យមនជ័យ េសៀម ប ៃ្រពេវង និង ្វ យេរៀង ភនំេពញ ែខសី  
ឆន ២ំ០០៥ ទំព័រ១៣។
១៦៨  .ដ.ឯ.ម. ទំព័រ១៧។
១៦៩ DAP: សកមមភពឈូសឆយដ្ីរបជពលរដ្ឋយ៉ង ធបិេតយយ សូមេមលី <  http://www.dap-news.com/index.   
php?option=com_content&view=article&id=2477%3Agnkpumiekvpusmance moahdicamyyecomepn-
sumgacjafr catiedahrsayvivatdifoiptlyuttifm&catid=1%3Adap-news&Itemid=75&lang=en  >.accessed   
on 20 Aug 2009-pm.
១៧០ DAP: ្រកុមហុ៊នេ្របេី្រគឿងច្រកឈូសកេំទចផទះអនក្រសុក  សូមេមីល  <http://www.dap-news.com/index.php ?
option=com_content&view=article&id=2186%3Arbfanrkumh unpangiumiucbbacakmmkr-
ykerkogcrkq uspthrbcablrdae&catid=1&Itemid=75&lang=en> .accessed date 04 Aug 09 Am.
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មនលេំន ន្រតឹម្រតូវរចួេហយី១៧១។  ភពអនធិបេតយយកនុងករកន់កបដី់េ យខុសចបប់  និងករ

រេំ ភយកដីរដ្ឋេធ្វីជកមមសិទធិឯកជនេនែតមនជអេន្លីៗេនេឡយី កដូ់ចជមនករចត់ ងំពីេម

បញជ ករដឹកន្ំរតឹម្រតូវេដីមបេីធ្វជីមុខរបររកសុ។ី  មយ៉ងេទៀតថ្វីេបីេភគៈ្រតូវបនបញចប់១៧២ េ យចបប់

ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ប៉ុែន្តេនែតមន្របជពលរដ្ឋបន្តេធ្វកីររេំ ភយកដីេនេឡយី។ ទេង្វែីបបេនះេ្រចីន 

េកីតេចញពីពួកឈមញួ  និងបុគគលមនអំ ចែដល្របមូលផ្តុ ំដីធ្លី  េដីមបបីេងកីន្របកចំ់ណូល  និងព្រងីក

ឥទធិពលរបស់ខ្លួន។ 

ករចបយ់កដីធ្លេី យខុសចបប៖់
ករចបយ់កដីធ្លីេ្រចីនែតេធ្វីេឡងីេ យ្រកុម្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេលីដីរដ្ឋ ឬ  ដីរបស់្រកុមហុ៊ន

ពណិជជកមមធំៗ។  ្របជពលរដ្ឋ មញញភគេ្រចីន  គម នលេំនពិត្របកដ  េ យ របញ្ហ ជីវភព

លំបកខ្ល ងំេធ្វីឱយពួកេគ្របមូលផ្តុ ំគន េដីររកដីលេំន ន  េនតំបនែ់ដល ចរកចំណូលបនេ្រចីនជង

មុន។  ជញ ធរមន នៈខពស់  និង  ្រកុមហុ៊នេផ ងៗ្រតូវបន យករណ៍ពីករណីជេ្រចីន  អំពីករចប់

យកដី  ែដលអនកចូលមកកនក់ប់េ យបនអះ ងថជដីរបស់ខ្លួន។  េន្រសកុ ្អ ង  ជនមតុភូមិ

និវត្តនឆ៍ន ១ំ៩៩២  ដល់  ១៩៩៣  មួយ្រកុមបនកន់កប់ដីធ្លី  េន មបេ ្ត យែ្រពកជីកែដលជដី

ធរណៈរបស់រដ្ឋ ែតេ្រកយមក្រតូវនគរបលមូល ្ឋ នបេ ្ត ញេចញពីទីេនះេទវញិ។  េន្រសុកភនំ

្រសួចជនចំ ក្រសកុបនចូលកនក់ប់ដីទំេនរែដលអនកភនំេពញបនទិញពីអនកភូមិជេដីម។ 

ករទ្រនទ នកន់កប់ដីេ យខុសចបប់  េទេលីតំបនក់រពរធមមជតិ ចំនួន ២៦  តំបន់  ែដល

សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគង និងទទួលខុស្រតូវេ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន បនគំ មគំែហងដល់ជីវចំរុះ និងៃ្រព

ករពរទីជ្រមកសត្វៃ្រព។  ករទ្រនទ នេធ្វីេឡងីពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋ ្រកុមហុ៊នរុករកែរ ៉ និង ជញ ធរ

មន នៈខពស់  េ យមនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធជបែង្អក។  ្របែហល ៣០% ៃនតំបនស់រុបទងំមូល

បនរងនូវករគំ មគំែហងយ៉ងធងន់ធងរជទីបំផុត១៧៣ ។  មនករណីេផ ងេទៀត  ករចបយ់កដីដូចជ 

ករចបយ់កដីស្រមប់េធ្វីកសិកមមេនតំបនៃ់្រពែដលរដ្ឋ្រគប្់រគង និង ករចប់យកដីេ យជនមតុភូមិ

និវត្តនឧ៍ទហរណ៍េនេខត្តកំពត១៧៤។  ប៉ុែន្តករណីចបយ់កដី  ែដលឮសុះ យខ្ល ងំជងេគ  បនេកីន

១៧១ ហុ៊ន ែសនៈ សនទរកថស្តពីកីររកីចេ្រមនីរបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈសមទិធផិលននៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត  
ចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល   ឆន ២ំ០០៤-២០០៧  េនកនុងពីធបីទិសននិសីទជតេិន លសននសីិទចតុមុខ ភនំេពញ 
ៃថងទី០១ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៨ ទព័ំរ២៨-២៩។
១៧២ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ  ២៩។
១៧៣ L. Lacerda, K. Schmitt, P. Cutter and S. Meas: ករ យតៃម្ល្របសិទធភព្រគប់្រគងៃន្របព័នធតបំន់  
ករពរធមមជតកិនុង្របេទសកមពុជ េ យេ្រប្ីរបស់វធិី ្រស្ត ស្តីពីករ យតៃម្លបនទ ន់ និងករកំណត់ ទិភព 
ៃនករ្រគប់្រគងតបំន់ករពរធមមជត ិរបស់អងគករមូលនិធិពភិពេ ក ស្រមប់អភរិក ធមមជតិ ្រកសួងបរ ិ ថ ន ភនេំពញ 
ឆន ២ំ០០៤ ទំព័រ១១។
១៧៤ So Sovannarith and All: Social Assessment of Land in Cambodia, Working paper 20, Phnom 
Penh, 2001, page17.
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េឡងីេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ។  ចប់ ងំពីទសវត រទី៍៨០  មកេន ជធនីភនំេពញ  គឺជេគលេ ៃន

្របជពលរដ្ឋចំ ក្រសុកេដីមបែីស្វងរកកែន្លង្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ។ ជងេនះេទៀត េ្រកយេបះេឆន ត

ជសកលឆន ១ំ៩៩៣  មកមនកំេណីន្របជពលរដ្ឋចូលមកទី្រកុងេដីមបរីកករងរេធ្វី  ពួកេគចូលកន់

កប់ដីទំេនរែដលជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ 

្របជពលរដ្ឋជេ្រចីននកប់ន្របមូលផ្តុ ំជទី្របជំុជន  ខទមតូចៗេនេលីដី ធរណៈកនុងទី្រកុង

។  ករមក ងំទីលំេនភគេ្រចីនពីឆន ១ំ៩៩០  ដល់  ១៩៩៣  ជញ ធរមិនបនេធ្វីអន្ត គមន៍េ យ

រទទួលបនផល្របេយជន៍ពីពួកេគ។  ករ ងំទីលំេនមុនេគមនចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៨០  ដូចជេន

មនទីរេពទយមុនីវង ជេដីម េហយីពួកេគភគេ្រចីនមិនមនករអបរ់កំ្រមិតមូល ្ឋ នផង និង ភគេ្រចីនជ

អនក្រកី្រក។ មអងគករ មគគីភពេដីមបសីហពន័ធអនក្រកី្រកទី្រកុង (SUPF) បនប៉ន់ ម នថ េនកនុង 

ឆន ២ំ០០៣  មន្របជពលរដ្ឋ ចំនួន៥៦៩សហគមន៍  អនក្រកី្រកេនភនំេពញ  គឺេសមីនឹង៣០%  ៃន

្របជពលរដ្ឋសរុបេនភនំេពញ  ែដលរស់េនកនុងតំបន់ ងំទីលំេនខុសចបប់
១៧៥។  ករ្របទងំ្របេទីស 

ចប់េកីតមនេនេពលេសរភីវូបនីយកមមែផនកទីផ រនឱំយេកីតតៃម្លដីធ្លី  េធ្វឱីយមនករែបងែចកតំបន់

ពណិជជកមម និង ករេធ្វឱីយទី្រកុងមនេ ភ័ណភពជេដីម។ ករអភិវឌ ទងំេនះ បនបះ៉ទងគិចជមួយ

អនក ងំទីលេំនខុសចបប់  េ យពួកេគ្របឹងែ្របងរក ទីលំេនែដលជេហតុបេងកីតបនជវ ិ ទមួយដ៏

គួរឱយ្រពួយបរមភ ។ 

ជរមួដីមន រសំខន់ែដលមិន ចខ្វះបន និង  ជធតុសំខនស់្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ
េ្រចីនជង៨០  ភគរយ ពឹង ្រស័យេដីមបចិីញច ឹមជីវតិ។  វ ិ ទដីធ្លីេនែតជបញ្ហ េនកមពុជ។ ជករពិត
េហតុប ្ត លឱយេកីតមនវ ិ ទដីធ្លី   គឺេ យ រក ្ត  នេយបយ ក ្ត េសដ្ឋកិចច ក ្ត ្របវត្តិ ្រស្ត 
ក ្ត សងគម  និង  កង្វះចំេណះដឹងចបបដី់ធ្លីជេដីម។  ករេកីនេឡងីនូវតៃម្លដី  េធ្វីឱយជនមួយ្រកុមតូច
េឆ្ល តឱកសរេំ ភយកដីធ្លី ខណៈែដល្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកគម នលទធភពេធ្វីបណ័្ណ េដីមបធីននូវ
សុវតថិភពដីធ្លីរបស់ពួកេគ។ វ ិ ទដីធ្លីេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ និង  ក្ល យជបញ្ហ សមុគ ម ញេឡងីៗ។ 
ែផ្អក មទិនននយ័របស់គណៈកមមករសុរេិយដីជតិ  វ ិ ទដីធ្លី ឆន ២ំ០០៣  មនចំនួន១,២៤៥  ករណី 
េកីនេឡងីជលំ ប់្របចឆំន រំហូតដល់ចំនួន៥,០៣៨ ករណី  េនឆន ២ំ០០៨។   វ ិ ទដីធ្លីបងកឱយេកីត
មនេឡងីនូវអំេពីហងិ  បងករបួស ន ម និង ្ល បម់នុស ។

វ ិ ទដីធ្លីេកីតេឡងីមនេ្រចីនស ្ឋ នែដលេគ ចនិយយជរមួមនពីរសំខន់ គឺវ ិ ទពកព់ន័ធ 
នឹងបុគគលឯកជន  និងវ ិ ទពក់ពន័ធនឹង ជញ ធរ។  ្របជពលរដ្ឋ ប់ពន់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីវ ិ ទ
ដីធ្លី  េ យ រករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ែដលមិនមនករសិក ពីផលបះ៉ពលខ់ងសងគមឱយបន
្រតឹម្រតូវល្អ។  វ ិ ទែដលជបព់ក់ពន័ធជមួយ ជញ ធរ  េ្រចីនែតជវ ិ ទមនលកខណៈេក្ត ។ េពលខ្លះមិន
មនភពចបស់ ស់រ ងតួនទីរដ្ឋ និងឯកជន  េ យ រម្រន្តីរដ្ឋខ្លះបនចូលរមួេ យផទ ល់េនកនុង
សកមមភពែផនកឯកជន និង  េដីរតួកនុងរូបភពសហករយ៉ងជិតសនិទជមួយអនកវនិិេយគទុន។ 
១៧៥ Center for Advance Studies:  Land, Development and Conflict: Urban & Peri-Urban Phnom 
Penh, Justice for the Poor, Phase II, Draft, 20 February 2008, Page37.
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មូលេហតុែដលនឱំយេកីតេឡងីនូវវ ិ ទដីធ្លី ប ្ត លមកពីក ្ត ជេ្រចីនដូចជ មិនមនសុវតថិភពកនុង
ករកន់កប់ដីធ្លី និង  ្របជពលរដ្ឋជេ្រចីនមិនមនបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លី។ ្របជពលរដ្ឋែត ២០  % 
ែតប៉ុេ ្ណ ះមនបណ័្ណកន់កបដី់ធ្លី្រសបចបប់។  ឧបសគគ ងំដលក់រេធ្វីបណ័្ណកមមសិទធិរបស់្របជពល
រដ្ឋ េ យ រករេធ្វីបណ័្ណមនតៃម្លខពស់  និង  នីតិវធីិសមុគ ម ញ។  រមួផ នឹំងករអនុវត្តចបបេ់នមន
ក្រមិត  ្របជពលរដ្ឋបន្តករេផទរសិទធិេលីដីធ្លី  មែតទម្ល ប់េ យមនករឃុបឃតឹគន ជមួយជន
ពុករលយួមួយចំនួនកប៏ងកឱយមនវ ិ ទដីធ្លី។

បញ្ហ ករ្រគប្់រគង  និង  បញ្ហ វ ិ ទដីធ្លីេន្របេទសកមពុជ ក្៏រសេដៀងគន ជមួយ្របេទសចំនួន 
ដូចជ្របេទសៃថ  េនប៉ល់  និងទុយនីសុី។  ភពខ្វះចេន្ល ះកនុងករ្រគប្់រគងរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករ
អនុវត្តចបប់េលីវសិ័យដីធ្លី  បនបងកលកខណៈងយ្រសួលដលបុ់គគលខិលខូចមួយចំនួនឆកឱ់កសេកង
ចំេណញពី ថ នករណ៍  េ យបន្លំយកដីឯកជន  និងដីរដ្ឋ មកេធ្វីករកមមសិទធិផទ ល់ខ្លួន។  ករណ៍េនះ
េធ្វីឱយវ ិ ទដីធ្លីេនែតបន្តេកីតេឡងី  និង  េ ះ្រ យមិនេចះចប់។  ទងំេនះេ យ រ  ដីធ្លីជ្របភព
ចមបងៃនអំ ច  ្រទពយសមបត្តិ  និងកន៏មំកនូវជេម្ល ះផងែដរ។   ចំណុចែដលសំខនគឺ់  ពក់ពន័ធនឹង
ឆនទៈនេយបយរបស់ថន កដឹ់កនរំបស់្របេទសនីមួយៗកនុងករេ ះ្រ យបញចប់វ ិ ទ។  េនជំពូក ទី២ 
េយងីនឹងសិក េទេលី្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តទក់ទងវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ។
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ជំពូកទី២
្រកបខ័ណ្ឌ គតិយតុ្តដីធ្លី

ចំណុចសនូលៃនករេរៀបចំ  និង  ្រគប្់រគងដីធ្លីទមទរឱយមនករកំណតជ់បទ ្ឋ នមួយចបស់
ស់។  បទ ្ឋ នចបប់ននេលីវសិ័យដីធ្លីែដលជេគលករណ៍្រតូវមនភព្រសបគន ។  ដូេចនះេគល

បំណងសំខន់ៃនជំពូកេនះ គឺេដីមបបីង្ហ ញអំពី្រកបខណ័្ឌ ចបបជ់តិ អន្តរជតិ និង បទ ្ឋ នេ្រកមចបប់
ដូចជ អនុ្រកឹតយ ្របកស  ចរ  េសចក្តីសេ្រមច បទបញជ ែដលជប់ទកទ់ង  និង វ ិ ទដីធ្លីេន
កមពុជ។  ករពនយល់អំពីេគលករណ៍ទូេទេ្របៀបេធៀបេទនឹងចបប់  និង  ករ្របេមីលេមីល្របពន័ធចបប់
េផ ងៗ។ េលសីពីេនះ  ជំពូកេនះកែ៏ស្វងរកេនភពខ្វះចេន្ល ះ និង េធ្វីបចចុបបននភពៃនចបបទ់ក់ទងដីធ្លី
េនកមពុជបចចុបបនន។ 

បនទ ប់មកេយងីវភិគេលី្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត(ចំណុច២.១) និងបញ្ហ ករ្រគប្់រគងៃនសិទធិេលី
កមមសិទធិដីធ្លីេនេពលករចបេ់ផ្តីមបេងកីតកមមសិទធិឯកជន។   េយងីកផ៏្តល់ករវភិគេលីបញ្ហ េភគៈ បញ្ហ
ចំ ត់ថន កេ់លដីីរដ្ឋ បញ្ហ ករចុះបញជ ី  និង  បញ្ហ សមបទនដីកប៏នេលកីេឡងីេនកនុងជំពូកេនះផង
ែដរ(ចំណុច២.២)។ ចុងេ្រកយគឺ េលីកេឡងីអំពីយន្តករកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របពន័ធតុ ករ
គឺ(ទី១)គណៈកមមករសុរេិយដី និង(ទី២) ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី(ចំណុច២.៣)។

២.១ ្របវត្តិ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយតុ្តដីធ្លី
២.១.១ សម័យ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ

សិទធិេលីកមមសិទធិឯកជន  មិន្រតូវបនទទួល គ ល់េ យចបប់េទ  េនកនុងរបប ធរណរដ្ឋ 
្របជមនិតកមពុជ។ មុនករអនុមត័េធ្វីវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៨៩ ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី បនផ្តល់
ករអនុញញតដល់្របជពលរដ្ឋនូវសិទធិកមមសទិធិ  េលីផទះជូនពលរដ្ឋកមពុជេន ជធនីភនំេពញ១៧៦។  ម្រ  
១៥  ៃនរដ្ឋធមមនុញញរបស់រដ្ឋកមពុជែចងថ "្របជពលរដ្ឋកមពុជមនសិទធិេពញេលញកនុងករកនក់ប់
េ្របី្របស់ដីធ្លី  និងមនសិទធិតំណមតក៌េលដីីធ្លីែដលរដ្ឋ្របគលឱ់យស្រមប់រស់េន និង  េធ្វី ជីវកមម" 
១៧៧។  ្របេភទៃនកមមសិទធិជសមូហភពេលីលំេន ន  ្រតូវបនែកែ្របេ យែបងែចកឱយជកមមសិទធិ
ផទ ល់ខ្លួន មរយៈបណ័្ណកមមសិទធិជូនបុគគលមន ក់ៗ  និង  មច ស់បណ័្ណកមមសិទធិេនះ  ចេធ្វីករេផទរ ម
រយៈមតក៌ លក ់ដូរជេដីម។

បនទ ប់មកអនុេ ម ម  េសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់សននិបតកមម ភិបលទូទងំ្របេទសេលីក
ទី២ នែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩ ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី បនេចញេសចក្តីែណនៃំនេគលនេយបយ្រគប្់រគង 
និងេ្របី្របស់ដីធ្លី  េហយីបនទទួល គ ល់សិទធិកមមសិទធិេលីដីធ្លីេនទូទងំ្របេទស១៧៨។  េសចក្តីែណនំ
េនះ  មិនមនែចងអំពីលកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមប់ករផ្តល់កមមសិទធិដល់្របជជនេទ។  សិទធិេភគៈ្រតូវបន

១៧៦ គណៈកមមករ្របជជនរដ្ឋធនភីនេំពញៈ ចរ េលខ ០៥.ស.រ.ច ចុះៃថងទី០៥ ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៨៩ ស្តីព ី
ករអនុវត្តអនុ្រកតឹយ ស្តីព ីផ្តល់កមមសិទធេិលីផទះ ជូន្របជពលរដ្ឋេនរដ្ឋធនភីនេំពញ   -ចំណុចទី២។
១៧៧ ្រកមុ្របកឹ រដ្ឋ េលខ ២៩ ្រក ចុះៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩ ស្តីពី រដ្ឋធមមនុៃញញនរដ្ឋកមពុជ ៖ម្រ ១៥។
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ទទួល គ ល់េលីដីែ្រស  ដីកសិកមម ចំេពះជនែដលកន់កប់  និង  េ្របី្របស់ជកែ់ស្តងេលដីីេនះែត
ប៉ុេ ្ណ ះ។

សិទធិេភគៈ្រតូវបនទទួល គ ល់ចំេពះដីែ្រស  និង  ដីកសិកមម ែដលមិនឱយេលីសពី្របំ
ហកិ ១៧៩។  ដីែដលផ្តល់ឱយមនទំហេំលសី្របហំកិ  ជដីស្រមបប់ងកបេងកីនផល  ស្រមប់ ដំំ ំ
សំខន់ៗ បេ្រមីឱយេសដ្ឋកិចចជតិ។  ករផ្តល់ដីធំៗែបបេនះគឺ  សថិតេ្រកមទ្រមងជ់សមបទនែដលមន
កំណត់រយៈេពលេ្របី្របស់ចបស់ ស់េ យកំណត់េទ ម យុៃនដំ នីំមួយៗ។  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
កសិកមមជអនកេចញបណ័្ណសិទធិកនក់បដី់សមបទន  េគ ចកតស់ំគល់េឃញីថ ករេចញេសចក្តី
ែណនេំនះមនេគលបំណងេដីមបបីេងកីតេឡងីនូវ្របពន័ធមួយស្រមប់ករ្របកស  និង  ករចុះបញជ ី
េភគៈ។

២.១.២ សម័យរដ្ឋកមពុជ
អំឡុងកិចច្របជំុវ ិ មញញ េនៃថងទី៣០  ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩  សភជតិៃន ធរណរដ្ឋ្របជ

មនិតកមពុជ បនេធ្វវីេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ េ យផ្ល ស់េឈម ះ្របេទសពី " ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
កមពុជ"  េទ "រដ្ឋកមពុជ"  វញិ។  ជមួយនឹងករផ្ល ស់ប្តូរេនះ  រ ្ឋ ភិបលរដ្ឋកមពុជបនឱយមនរបប
កមមសិទធិឯកជនថមីមួយេឡងី  ែដលបនែចងយ៉ងចបស់េនកនុងម្រ ១៤  " ្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋមន 
ដីធ្លី ៃ្រពេឈី សមុ្រទ ទេន្ល បឹង ធនធនធមមជតិ  មជឈមណ្ឌ លេសដ្ឋកិចច វបបធមមូ៌ល ្ឋ ន ករករពរ
្របេទស  និងសំណងេ់ផ ងៗេទៀតរបស់រដ្ឋ"  ។  ម្រ ១៥  ៃនរដ្ឋធមមនុញញដែដលបនផ្តល់សិទធិេលីដីធ្លី
េពញេលញដល់្របជពលរដ្ឋ គឺថ ពលរដ្ឋកមពុជមនសទិធិេពញទីកនុងករកន់កប់េ្របី្របស់ដីធ្លីនិង
មនសិទធិតំណមតក៌េលីដីធ្លី ែដលរដ្ឋ្របគល់ឱយស្រមប់រស់េននិង េធ្វី ជីវកមម។ រ ្ឋ ភិបលមិន្រតឹមែត
ផ្តល់សិទធិេលកីមមសិទធិប៉ុេ ្ណ ះេទ  ែថមទងំបន មឃត់កនុងន័យមិនឱយមនករចបយ់កដីរដ្ឋេដីមបី
េកងយកចំេណញ ែដលែចងកនុងម្រ ១៦  "  រដ្ឋ មឃត់ករចប់ដីទំេនរទុកស្រមប់លក់ និង ជួល
ឱយអនកដៃទ។  ជន ក៏េ យមិន ចេ្របី្របស់ដីធ្លីកសិកមមដីៃ្រពេ យចិត្តឯង កនុងេគលបំណង
េផ ងៗេទៀតបនេឡយី េបីគម នករអនុញញ តពី ជញ ធរមនសមតថកិចច"។ េលីសពីេនះ រដ្ឋែថមទងំបន
ករពរកមមសិទធិឯកជនពីកររេំ ភបំពន ម្រ ១៨ ែចងថ " កមមសិទធិឯកជនៃនពលរដ្ឋេលីកៃ្រម
ករងរ េលីកៃ្រម្រសបចបប់ និង ្រទពយសមបត្តិ្រសបចបប់េផ ងេទៀត ្រតូវបនចបបក់រពរ។ កររបឹអូស
្រទពយសមបត្តិរបសព់លរដ្ឋ េ យរេំ ភ្រតូវ មឃតជ់ ចខ់ត"។

ជងេនះេទៀតរដ្ឋធមមនុញញៃនរដ្ឋកមពុជបនទទួល គ ល់ និងេគរពសទិធិមនុស ។   ្របជពលរដ្ឋ
មនសិទធិេសរភីព  ឥត្របកនេ់ភទ  ជំេនឿ សន ឬ នៈសងគម។  សិទធិេសរភីពកនុងករេដីរេហរី និង 
ករ ងំទីលំេនរបស់ពលរដ្ឋ្រតូវបនេគរព។  ្របជពលរដ្ឋមនសិទធិប្តឹងបរ ិ រ  ប្តឹងត ៉  ឬប្តឹងទមទរ
សំណងជួសជុលករខូចខតែដលប ្ត លមកពីអំេពីខុសចបបរ់បស់អងគកររដ្ឋ១៨០។  េយងម្រ  
១៧  រដ្ឋធមមនុញញរដ្ឋកមពុជអនុញញ តឱយមនចបប់មួយេ យែឡកកនុងករកំណត់សិទធិេលកីមមសិទធិ  និង 

១៧៨ ្រកមុ្របកឹ រដ្ឋម្រន្តីៈ េសចក្តីែណនអំនុវត្ត េលខ០៣ សណន ចុះៃថងទី០៣ ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៨៩ ស្តីពី 
េគលនេយបយ្រគប់្រគង នងិេ្រប្ីរបស់ដធី្ល ី  ។
១៧៩ ្រកមុ្របកឹ រដ្ឋម្រន្តីៈ េសចក្តីែណនអំនុវត្ត េលខ ០៣ សណន -ដ-។
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សិទធិេ្របី្របស់ដីធ្លី។  ចបបភូ់មិបលឆន ១ំ៩៩២  ឱយអតថនយ័ៃនកមមសិទធិេ យែផ្អក ម្រកមរដ្ឋបបេវណី
ចស់ឆន ១ំ៩២០។ កមមសិទធិ មននយ័ថ ជសិទធិ ្រស័យផល និង មនសិទធិលក្់រទពយេនះ។ សិទធិេនះ 
មនលកខណៈផ្ត ច់មុខ ច់ខត ែត្រតូវអនុវត្តកនុង្រពំែដនែដលចបប់បនកំណត។់

ចបបភូ់មិបលេនះ  បនបេងកតីឱយមនកមមសិទធិឯកជនេពញេលញមួយ។  សិទធិេនះេគ ចេផទរ
ពីជនមន ក់េទជនមន ក់េទៀតបន មរយៈសន្តតិកមម ឬកិចចសនយ។  មយ៉ងេទៀត  េគ ចេធ្វី េភគៈឱយេទ
ជកមមសិទធិបន មករប្តូររូបភពេ្របី្របស់ដី  េហយីែដលបនចុះកនុងេសៀវេភកមមសិទធិអចលនវតថុរចួ
េហយី១៨១។  េភគី្រតូវទទួល គ ល់ មរយៈករកន់កប់នូវេភគៈ  និង  ចឈនេទក្ល យជមច ស់ 
កមមសិទធិេលីដីេនះ។  េដីមបបីនក្ល យេទជកមមសិទធិករៃនដី  េភគី្រតូវែតបង្ហ ញថេភគៈរបស់ពួកេគ
បនមក មរយៈវធីិ ដូចមន េរៀប បខ់ងេ្រកម១៨២៖

១ េ យឥតេ្របីអំេពីហងិ
២ េ យសុចរតិ
៣ េ យឱយដឹងឮជ ធរណៈ
៤ េ យឥត កខ់ន
៥ េ យឥត្រព ំ

ករកនក់បល់កខណៈេភគៈេនះ  ្រតូវែតមនរយៈេពលយ៉ងេ ច ស់្របឆំន ំ  េដីមបទីទួល
បនកមមសទិធិ។  ចបប់ភូមិបលកត៏្រមូវឱយេភគី្រតូវជូនដំណឹងដល់េមឃុំ  ឬេចសងក ត់  េនកែន្លងទី ងំ
អចលនវតថុេនះ េហយីេភគី្រតូវបង់ពនធជេទៀងទត់

១៨៣។ េទះបីជយ៉ង ករអនុវត្តចបប់ភូមិបល
នេពលេនះេនមនក្រមិតដូចជ មនករពិបកកនុងករផ្តល់ពត័ម៌នដល់្របជពលរដ្ឋ ទកទ់ងនឹង
កតព្វកិចច មផ្លូវចបប់ស្តីពី  ករជូនដំណឹងអំពីេភគៈ  និង  ករបងព់នធជេដីម។  េពលេនះក្រមមន
ករេចញបណ័្ណជូន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលកន់កប់េភគៈេលីដីេនះ ស់។  ជងេនះេទេទៀត 
្របជពលរដ្ឋបនេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងជេ្រចីនដង និង ម្រន្តីមនសមតថកិចចមិនមនលទធភពចូលេទ
កន់តំបនមួ់យចំនួនេដីមបេីរៀបចំបណ័្ណកមមសិទធិ  ករណ៍េនះេធ្វឱីយបះ៉ពលដ់ល់ករអនុវត្តចបប់ភូមិបល
ឱយបន្រតឹម្រតូវ។

២.១.៣ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
្របេទសកមពុជឆ្លងចូលដំ ក់កលឯកភពជតិ  េ្រកយពីករែបកបក់េ យ រស្រងគ ម

ជងបីទសវត រ។៍  ភគីវ ិ ទបនចរចរជេ្រចីនេលីក  ទីបញចបឈ់នដល់កិចច្រពមេ្រពៀងសន្តិភពមួយ។ 
អំឡុងៃនដំ ក់កលែស្វងរកសន្តិភព គឺចប់េផ្តីមពីឆន ១ំ៩៨៨ ដល់ឆន  ំ១៩៩១ ្របេទសកមពុជេកីត

១៨០ ្រកមុ្របកឹ រដ្ឋ េលខ ២៩ ្រក ចុះៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩ ស្តីពី រដ្ឋធមមនុញញៃនរដ្ឋកមពុជ  ៖ម្រ ៣០. ម្រ .៣៦. 

ម្រ .៣៩។ 
១៨១ ្រកតឹយចបប់ េលខ ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តីពី ចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ ៥៩។
១៨២ ្រកតឹយចបប់ េលខ ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តពីី ចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ ៦២។
១៨៣ ្រកតឹយចបប់ េលខ ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តីពី ចបប់ភូមបិល ៖ម្រ ៦៦។
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មន្រពឹត្តិករណ៍សំខនបី់១៨៤៖  (ទី១)ករចប់េផ្តមីដំេណីរករែស្វងរកសន្តិភព មរយៈកិចច្របជំុរ ង
សេម្តច្រពះនេ ត្តម  សីហនុ  និងសេម្តច  ហុ៊ន  ែសន  និង  កិចច្របជំុបនទ ប់បន មួំយចំនួន (ទីពីរ)
ករដកទព័េវៀត មេចញពី្របេទសកមពុជ និង (ទីបី)  ករែកទ្រមង់ៃផទកនុង  ជពិេសសកិចចដំេណីរករ
េឆព ះេទកនេ់សដ្ឋកិចចទីផ រេសរ។ី  កិចច្រពមេ្រពៀងស្តីពី  ដំេ ះ្រ យនេយបយរមួមួយ ៃនជេម្ល ះ
កមពុជចុះៃថងទី២៣  ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩១  បនអនុមត័នូវលខិិតូបករណ៍ដ៏មន រសំខនមួ់យចំនួន
ដូចតេទ១៨៥៖

១.  កិចច្រពមេ្រពៀងស្តីពី  ដំេ ះ្រ យរមួមួយៃនជេម្ល ះកមពុជ បនកំណតភ់រកិចចរបស់ 
ជញ ធរបេ ្ត ះ សននរបស់អងគករសហ្របជជតិេនកមពុជ "អ៊ុន ក់"  ករដកកងកម្ល ងំ  ករឈប់

បញ់  និងវធិនពក់ពន័ធករេបះេឆន ត  ករេធ្វីមតុភូមិនិវត្តន៍ៃនជនេភៀសខ្លួន  និងជនផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លង
កមពុជ និងប ្ត េគលករណ៍ស្រមបរ់ដ្ឋធមមនុញញថមីមួយរបស់កមពុជ។

២.  កិចច្រពមេ្រពៀងទក់ទងេទនឹងអធិបេតយយភព  ឯក ជយ បូរណភព  និង  ភពមិន ច
រេំ ភបនៃនែដនដី អពយ្រកឹតយភព និង ឯកភពជតិកមពុជ។

៣. េសចក្តីែថ្លងករណ៍ស្តីពីករ ្ត រ និង ករក ង្របេទសកមពុជេឡងីវញិ។
េ្រកយករអនុវត្តលិខិតូបករណ៍ខងេលី  រដ្ឋធមមនុញញថមីមួយេកីតេឡងីេ យប្តូរេឈម ះ្របេទស 

ពី "រដ្ឋកមពុជ"  េទជ "្រពះ ជ ច្រកកមពុជ"១៨៦។  ម្រ ៣១  ៃនរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣ែចងថ " 
រដ្ឋទទួល គ ល់និងេគពសិទធិមនុស ដូចមនែចងកនុងធមមនុញញៃនអងគករសហ្របជជតិ េសចក្តី្របកស
ជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  និង កតិករសញញ ្រពមទងំអនុសញញ ទងំ យែដលទក់ទងេទនឹងសិទធិ
មនុស  ។ េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសទិធិមនុស ម្រ ១៧ ែចងថ៖(១) ជន កេ៏ យេទះជ
បុគគលក្តី ឬសមូហភពក្តីមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិ។ (២) គម នជន មន ក្់រតូវបន មឃត់មិនឱយ
មនកមមសទិធិឯកជន។

េសចក្តី្របកសជសកលកប៏នទទួល គ ល់នូវេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់មនុស ផងែដរ។  ែដលទងំ
េនះគឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនេសរភីព  យុត្តិធម៌  និងសន្តិភពេនកនុងពិភពេ ក។  បុគគលមន ក្់រតូវមន
ករណីកិចចកនុងករជួយអភិវឌ ន៍សងគមឱយបនរកីចេ្រមីន។  ចំណុចសំខនេ់នះមនែចងកនុង ម្រ ២៩ 
ថ៖ (១)មនុស មន ក់ៗ មនករណីកិចចចំេពះសហគមន៍ េ្រពះថមនែតេនកនុងសហគមនែ៍តប៉ុេ ្ណ ះ
ែដលបុគគលិកលកខណៈរបសេ់គ ចអភិវឌ ន៍ចេ្រមីនេឡងីេ យេសរ ីនិងយ៉ងេពញេលញ។ (២) កនុង
ករ្របតិបត្តិសិទធិេសរភីពទងំ យ  និង  កនុងករេ្រកបរស់ជតិៃនេសរភីពរបស់េគមនុស មន ក់ៗ ្រគន់
ែតសថិតកនុង្រពំែដនែដលចបប់  បនកំណតផ់ល្របេយជនឱ៍យមនករទទួល គ ល់ និងេគរពដល់សិទធ ិ

១៨៤ Hun Sen: Speech of Address at the 30th Anniversary of the partnership Between the Royal 
Government, Non Governmental Organizations and the People of Cambodia 1979-2009 at the 
National Institute of Education, November24, 2009.  Page 5. < http://www.cnv.gov.kh/> ; accessed 
dated on 5 January 2010-AM 
១៨៥ កចិច្រពមេ្រពៀងៈ ស្តពីដីេំ ះ្រ យនេយបយរមួមួយៃនជេម្ល ះកមពុជ  ៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩១ 
េបះពុមភេ យអុ៊ន ក់។
១៨៦ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកមពុជ ចុះៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៣ ៖ម្រ ១។  
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និងេសរភីពរបស់អនកដៃទ  និងេដីមបេីឆ្លីយតបនឹងករត្រមូវទមទរដពិ៏សិដ្ឋៃនសីលធម៌  ៃនរេបៀបរបប
ធរណៈ និង សុខុមលភពទូេទ េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ។ (៣)េនកនុងករណី កេ៏ យ

សិទធិ និង េសរភីពទងំអសេ់នះ មិន ច្រតូវេគយកេទេ្របីេ យផទុយេទនឹងេគលបំណង និងេគល
ករណ៍របស់សហ្របជជតិេឡយី។

េគលករណ៍ចបប់អន្តរជតិែដលបនេលកីេឡងីទងំអស់អំពីសិទធិ  និង  កតព្វកិចច ច្រតូវ
ពនយល់ដូចមនែចងេនអនុសញញ សហរដ្ឋ េមរកិ ស្តីពីសិទធិមនុស  Pact of San Jose, Costa Rica 
ចុះៃថងទី២២  ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៦៩១៨៧។  ខ្លឹម រៃនអនុសញញ េនះ្រតូវបនប្រញជ បចូលេទកនុង្របពន័ធ 
ចបបស់្តីពីអចលន្រទពយេនកមពុជ ែដលមនអតថនយ័ដូចជ ម្រ ២១  សិទធិេល្ីរទពយសមបត្តិ (១) 
បុគគល្រគបរូ់បមនសិទធិេ្របី្របស់  និង  សិទធិេលី្រទពយសមបត្តិរបសេ់គ។  ចបប្់រតូវសថិតេនេ្រកមករ 
បងគ ប់បញជ របស់សងគម។  (២)គម នជន មួយ្រតូវបនេគដកហូត្រទពយសមបត្តិេលីកែលងែតផ្តល់ 
សំណងសមរមយយុត្តិធមស៌្រមប់េគលេ ជ ធរណៈ  ឬស្រមបផ់ល្របេយជនស៍ងគម និង  កនុង
ករណីមនចបប់ត្រមូវ។ (៣)កិចចចងករ្របក់  និង  ល់ទ្រមងៃ់នករេកងយកផល្របេយជន៍ពីអនក
ដៃទ្រតូវចបប់ មឃត។់

ែផ្អកេទ មលិខិតបទ ្ឋ នអន្តរជតិទក់ទងនឹងសិទធិ្រទពយសមបត្តិ  និង  េដីមបបីញជ កឱ់យកន់
ែតចបស់េនកនុងចបប់ជតិ  េទីបរដ្ឋសភពបន្រសងយ់កចំណុចសំខនមួ់យចំនួន បញចូ លកនុងរដ្ឋ 
ធមមនុញញកមពុជឆន ១ំ៩៩៣  ែដលមនែចងេន ម្រ ៤៤  ថ ជន កេ៏ យ  េទះជបុគគលក្តី 
ជសមូហភពក្តី មនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិ។ មនែតរូបវន្តបុគគល  ឬនីតិបុគគែដលមនសញជ តិជែខមរេទ 
េទីបមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិេលីដីធ្លី។  កមមសិទធិឯកជន្រសបចបប់សថតិេនេ្រកមករគពំរៃនចបប។់ 
ែដលនឹងដកហូតកមមសិទធិអំពីជន មួយបនេនះ  លុះ្រ ែត  ្របេយជន៍ ធរណៈត្រមូវឱយេធ្វីកនុង
ករណីែដលចបបប់នបញញត្តិទុក េហយី្រតូវផ្តល់សំណងជមុនេ យសមរមយ និង យុត្តិធម។៌

ចបបកំ់ពូលថមីបនទទួល គ ល់សិទធិកមមសិទធិដទូ៏លំទូ យ បនផ្ល ស់ប្តូររបបេសដ្ឋកិចចកមពុជពី 
េសដ្ឋកិចចែផនករ្របមូលផ្តុ ំែផ្អកេលីេគលករណ៍សងគមនិយម  េទជេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរេី យែផ្អក
ម្របពន័ធលិទធិ្របជធិបេតយយ១៨៨។   សិទធិេលកីមមសិទធិ  បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ ស់េនកនុងរដ្ឋ

ធមមនុញញ ែតសិទធិទងំេនះផ្តល់ចំេពះពលរដ្ឋែដលមនសញជ តិែខមរែតប៉ុេ ្ណ ះ១៨៩។  ចបបភូ់មិបលឆន ំ
១៩៩២ ្រតូវបនពិនិតយេមីលេឡងីវញិ េដីមបែីកែ្របឱយ្រសបរដ្ឋធមមនុញញ។ េសចក្តី្រពងចបប់ភូមិបលថមី
មួយបនបេងកីតេឡងី កជូ់នគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ ករែកែ្របចបប់ភូមិបលេនះ សថតិេ្រកមលកខខណ្ឌ ៃនករ
ផ្តល់កមចីែដលមនទឹក្របក់ចំនួន២៥ នដុ ្ល េមរកិ  ពីធនគរអភិវឌ ន៍ សុី  ស្រមបផ់្តល់ឱយ
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ េលីកមមវធីិែផនកកសិកមមស្រមប់្រទ្រទងជី់វភព១៩០។  េសចក្តី្រពងេនះ  មនករ

១៨៧ Hanne Sophie Grave: land Tenure and Property Rights in Cambodia, Phnom Penh, 1993, page 34.
១៨៨ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកមពុជ ចុះៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៣ ៖ម្រ ៥៦។  
១៨៩ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកមពុជ ចុះៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៣ ៖ម្រ ៤៤។  
១៩០ Oxfam Great Britain: Approach to Reducing Landlessness, Institution Cooperation about 
Resolving Land Disputes in Cambodia, Volume3, Phnom Penh, 1999, page6.
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ជំទស់គួរឱយកត់សំគល់  េទីបជំរុញឱយមនករ ក់ែតងេសចក្តី្រពងថមីមួយេទៀត១៩១។  េសចក្តី្រពង
េនះ េធ្វីជភ ប ងំេនៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន ២ំ០០០ បន កជូ់ន្រកុម្របឹក អនកចបបេ់នទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្តី។  បនទ បម់កេសចក្តី្រពង្រតូវបនពិេ្រគះជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន និង 
អនកពក់ពន័ធេផ ងៗែដលមនជំនញេនកនុងែផនកេនះ។  េ្រកយមក្រកុម្របឹក អនកចបប់បនេធ្វីករែក
ស្រមួលេលីចំណុចមួយចំនួន។

ចំណុចសំខន់ែដលមិនធ្ល ប់មនជេ្រចីនជំនន់មកេហយីគឺសិទធិជនជតិេដីមភគតិច្រតូវបន
េគ កប់ញចូ លកនុងចបប់។ ជនជតិេដីមទងំេនះមនសិទធិអនុវត្ត មទំេនៀមទម្ល ប់ចំេពះករ ដុំះ ម
មូល ្ឋ នជសមូហភពេនកនុងសហគមន៍ជជងេធ្វីេទ មលកខណៈកមមសិទធិឯកជន។  សហគមន៍
ជនជតិេដីម ចកន់កប់បន្ត និង  េ្របី្របស់តំបនែ់ដលបនកំណត់ មករេ្របី្របស់េដីមបី ងសង់

លំេន ន។ េនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ្របពន័ធកនក់ប់ដីធ្លី ម្របៃពណី្រតូវបនេគរព 
មរយៈករកំណត់ែដនដី  ក្រមិតករ តសនធឹងដីែដល្រតូវេ្របី្របស់ស្រមប់ ដុំះ េ យសមជកិ

ននេនកនុងសហគមន។៍  ្របពន័ធេនះ  ្រតូវបនេគទទួល គ ល់ជអន្តរជតិេ យសមជិកទងំ យ
របសស់ហគមននី៍មួយៗ។  ករអនុវត្តករកន់កបដី់ ម្របៃពណី   េធ្វឱីយមនផល្របេយជនេ៍្រចីន
ស្រមប់្របេទសជតិមនជ ទិ៍៖

១. រក បនសន្តិសុខេសប ងកនុងករចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន
២.  ករករពរបរ ិ ថ នេ យកររក បរ ិ ថ នៃ្រពេឈី  និងជីវ ្រស្តេផ ងៗ សត្វៃ្រព  
ករ ងំទីលំេន ន ករករពរទីជ្រមល។
៣.  រក ករេ្រជីសេរសីករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចែដលមនេសថរភព ( មរយៈេទសចរណ៍ 
ករមិនេកង្របវញ័ច   ករពរៃ្រពេឈ ីនិងរក ករកបទី់ជ្រមល៘)។

េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ្រតូវបន ក់ជូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី  បនទ ប់ពីគណៈរដ្ឋម្រន្តីបន
អនុមត័យល្់រពមេលីេសចក្តី្រពងេហយីេសចក្តី្រពងេនះ្រតូវបន កជូ់នរដ្ឋសភ។ គណៈកមមករទី
០៧  (អបរ់  ំយុវជន  កី  កិចចករ សន វបបធម៌  និងេទសចរណ៍)  ៃនរដ្ឋសភជតិបនជួប្របជំុ
ជេ្រចីនេលីកជមួយអគគនយក និង  អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នសុរេិយដី  និង  ភូមិ ្រស្ត 
ៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និងសំណង់  េដីមបែីកស្រមួល  និង  បំភ្លឺនូវចំណុចមួយចំនួន។ 
ករជួបគន ជេ្រចីនេលីកេនះ  គឺចំ យេពលជេ្រចីនែខចប់ពីែខកញញ  ឆន ំ ២០០០  ដល់  ែខមិន 
ឆន ២ំ០០១។  ចុងេ្រកយចបប់េនះ្រតូវបនរដ្ឋសភអនុមត័  េហយី កជូ់ន្រពះម ក ្រតសេម្តច
្រពះនេ ត្តម សុីហនុ បន យ្រពះហសថេលខេលី្រពះ ជ្រកម្របកសឱយេ្របី េហយីចបបេ់នះ្រតូវបន
្របកសជករ្របញប់១៩២ និង ចូលជធរមនេនៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១។

ចបបភូ់មិបល  ឆន ំ ២០០១  បនកំណតអំ់ពីចំ ត់ថន ក់ដី  រមួមនដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ 
ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និង ដីរបស់បុគគលឯកជន។  ដីកមមសិទធិរបស់សមូហភពរបស់សហគមនជ៍នជតិ
េដីមភគតិចក៏បននិយយផងែដរ។  ចបបេ់នះមនបំណងករពរជនជតិេដីម  េ យឱយនិយមនយ័

១៩១ ែប៉ន សុផលៈ ករ្រគប់្រគងដធី្ល្ីរបកបេ យចរីភព នងិសមធម៌ . ដ.ឯ.ម. ទព័ំរ៣៦។
១៩២ ្រកតឹយចបប់ េលខ ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តពីី ចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ ២៦៨។

72



ចបស់ ស់ដូចជថ "សហគមនជ៍នជតិេដីមភគតិច  គឺជ្រកុមមនុស ែដលរសេ់នេលីែដនដីៃន 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលសមជិកទងំអស់បង្ហ ញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុសងគមវបបធម៌ និង
េសដ្ឋកិចច្របតិបត្តិរេបៀបរស់េន ម្របៃពណី  និង  ដុំះេលីដីែដលខ្លួនកន់កប់េទ មកបួនខន ត
ទំេនៀមទម្ល ប់ៃនករេ្របី្របស់ជសមូហភព"១៩៣។  ែផ្អក មនិយមនយ័េនះ  ជនជតិែខមរេ្រកពី
ជនជតិេដីមមិន ចេទដេណ្តី មដីរបស់ពួកេគបនេទ ែតជកែ់ស្តងដីធ្លីជេ្រចីន្រតូវបនេគបំពនយក 
និងជនជតិេដីមមួយចំនួនកំពុងក្ល យជអនកគម នដីធ្លី១៩៤។

២.២ បញ្ហ ្រគប់្រគងដីធ្លី 
២.២.១ បញ្ហ េភគៈ

បញ្ហ េភគៈ  េនែតបន្តអនុវត្តចប់ ងំពីរ ្ឋ ភិបល  បនចបេ់ផ្តមីេធ្វឯីកជនូបនីយកមមពី

ដំបូងឆន ១ំ៩៨៩  រហូតដលច់បបភូ់មិបលឆន ១ំ៩៩២  ្រតូវបន្របកសឱយេ្របីេ យបញចូលនូវ

សញញ ណេភគៈ រជថមី។  ពកយថេភគៈ  គឺមិនែមនមននយ័ថ ្របជពលរដ្ឋ មន កម់នសិទធិ

កន់កបដី់ មួយបន មអំេពីចិត្តេនះេទ។  េគ្រតូវបំេពញលកខខណ្ឌ ៥យ៉ង  ែដលមនែចងេនកនុង

ចបប់គឺ កនក់បេ់ យឥតេ្របីវហិងិ  េ យសុចរតិ េ យមនករដឹង ឮជ ធរណៈេដីមបឱីយក្ល យ

ជេភគី្រសបចបប់។  ជនេនះ្រតូវែតជូនដំណឹងអំពីករចូលកន់កប់េលីដីទំេនរ  េហយី្រតូវប្តឹងេទ

្របធនភូមិ ឬេចសងក តែ់ដលអចលនវតថុេនះ ងំេន េ យ្របបពី់ទំហដីំ ្របេភទដី និង ្រពំ្របទល់ដី 

េដីមបេីផទ ងផទ តថ់េតីដីែដលជកមមវតថុៃនករ ក់ពកយសុំេនះបនចុះបញជ ីអចលនវតថុរចួេហយី  ឬេន។ 

្របសនិេបី ដីេនះ្រតូវបនចុះបញជ ីអចលនវតថុរចួេហយី អនកសុំកនក់បថ់មីេនះមិន ចទទួលបនេភគៈ

េលីដីេនះបនេទ១៩៥។  បញ្ហ សថិតេន្រតងថ់ ករអនុវត្តយន្តករៃនករចុះបញជ ីអចលនវតថុេនះ  ្រប្រពឹត្ត

េទមិនបន្រតឹម្រតូវល្អែដលនឱំយគម នសុវតថិភពគតិយុត្ត ស្រមបដី់េភគៈ។

ឧទហរណ៍ ជកែ់ស្តងដីែតមួយកែន្លង្រតូវ ជញ ធរមនសមតថកិចច បនេចញបណ័្ណសំគល់សិទធិ

កន់កបដ់ល់េទពីរេលីកេន្រកុង្រពះសហីនុឆន ១ំ៩៩៣និងមួយេទៀតេនឆន ១ំ៩៩៥១៩៦។  ពិនិតយេឃញី

បញ្ហ េនះេហយី  បនជ ជរ ្ឋ ភិបលបនេចញនូវេសចក្ត្ីរបកសមួយ  ស្តីពីវធិនករលុបបំបត់ភព

អនធិបេតយយកនុងករទ្រនទ នកនក់ប់ដី
១៩៧។  ្របកសេនះមិនមន្របសិទធភព  ពីេ្រពះ ជញ ធរមន

១៩៣ ្រកតឹយចបប់ េលខ ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តីពី ចបប់ភូមបិល  ៖ម្រ ២៣។
១៩៤ បទសមភ សន៍របស់េបកខជនបណ្ឌិ ត នកិចចពិភក ជ្រកមុជមួយជជតិេដមីភគតចិ េលី្របធនបទបញ្ហ  ដីធ្លីរបស់ 
ជនជតិេដមី ពួកគត់បន យករណ៍ថ ២០ភគរយ គម នដលំីេន ន នងិដកីសិកកមម ករណីេនះេកតីេឡងីេនភូមិ ប ង 
ឃុបំ ង ្រសុកលំផត់ េខត្តរតនគរី ី(េនៃថងទី១១ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៩)។
១៩៥ ្រកតឹយចបប់ េលខ ១០០ ្រក ចុះៃថងទី១៣ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តីពី ចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ ៦៦ នងិ៦៧។
១៩៦ សំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណីៈ លដីករបស់តុ ករកំពូល េលខ ១៤៦ ចុះៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០២។
១៩៧ ជរ ្ឋ ភិបលៈ េចក្តី្របករេលខ ០៦ ្របក ចុះៃថងទី២៧ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៩ ស្តពី ីវធិនករលុបបបំត់ភព  
អនធបិេតយយកនុងបញ្ហ ទ្រនទ នកន់កប់ដធី្ល។ី
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សមតថកិចចេលអីចលនវតថតុថុមិន ច្រគប្់រគងបន ថេតីមនអចលនវតថុប៉ុនម នែដលមនេភគៈរចួេហយី។ 

មយ៉ងេទៀត ករកំណត្់រទពយសមបត្តិ ធរណៈឬឯកជនរបស់រដ្ឋេនពំុទន់មន្របសិទធភពេនេឡយី។ 

េសចក្តី្របកស  បនអនុញញ តឱយមនករចូលរមួអន្ត គមន៍  ពីសំ កអ់គគបញជ ករកង

េយធពលេខមរភូមិនទ ្របសនិេបីមនកររេំ ភបំពនយកដីធងនធ់ងរ។  ករណ៍េនះេធ្វីឱយមនភពងយ

្រសួលដល់ម្រន្តីខិលខូចមួយចំនួនែដលេ្របីកងកម្ល ងំ ធរណៈមកេធ្វីជខនងបែង្អក  េដីមបកីរពរផល

្របេយជនឯ៍កជនរបស់ពួកេគ។  េលីសពីេនះេទេទៀត  េសចក្តី្របកសេនះមន នុភពគតិយុត្ត

កនុងករលុបេចលេភគៈ  េ យ រែតករ្រគប់្រគងេលបីញ្ហ ដីធ្លី  េធ្វីេឡងីេ យគម ន្របសិទធភព។ 

ដូចេនះ  មូលេហតុៃនវ ិ ទដីធ្លីែដលេកីតេឡងីសថិតេនេលីកង្វះខតបេចចកេទសៃនករ្រគប្់រគងេលីបញជ ី

អចលនវតថុ  និង  ករអនុវត្តចបប់ភូមិបលេនមនក្រមិត។  ផទុយេទវញិ  ែបរជមិនគិតថមូលេហតុៃន

ទំនស់េកីតេឡងីពីបញ្ហ ទងំអស់េនះេទ  េហយីែបជគិតថ វ ិ ទដីធ្លីេកីតេចញពីអនធិបេតយយៃនករ

ចូលកន់កបដី់េទវញិ។ 

ចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១  បនែចងអំពីករចូលកន់កប់េភគៈ្រតូវបនបញចប់េនេពលែដល

ចបបេ់នះចូលជធរមន១៩៨។  មននយ័ថ ចបបភូ់មិបលបនសេ្រមចលុបេចលេភគៈេហយីទនទឹម

េនះរ ្ឋ ភិបលែថមទងំបនេចញេសចក្តីជូនដំណឹង  ស្តីពីករបញចបក់រចូលកនក់ប់េភគៈេលីអចល

នវតថុកនុងនយ័ទប់ ក តទំ់នស់ដីធ្លី
១៩៩ ។ េទះបីជយ៉ង  ចបបភូ់មិបលមិនបនដកហូតសិទធិេភគៈ

ែដលមនមុនចបបេ់នះចូលជធរមនេទ មននយ័ថ អនកែដលមនសិទធិេភគៈេ យសុចរតិ និង្រសប

ចបប់ ចបន្ត ្រស័យផលេលសីិទធិរបស់ខ្លួន  និងរហូតដល្់រគបរ់យៈេពល៥ឆន ំ  េគ ចេសនីសុំបណ័្ណ

កមមសិទធិ ថ ពរបន។  ចបបភូ់មិបលថមីេនះ  បនផ្តល់ភពងយ្រសួលដល់បុគគលែដលជេភគី្រសប

ចបប់កនុងករសុំបណ័្ណកមមសិទធិ  េទះបីជគតមិ់នបនចុះបញជ ីេភគៈ្រសបចបបរ់បស់ខ្លួនកេ៏ យ២០០ ។ 

េលីសពីេនះេទៀត  ចជួយដល់េភគី្រសបចបប់ែដលមិនបនដឹង  ឬមនករេធ្វស្របែហសមិនបន

ចុះបញជ ីេភគៈរបសខ់្លួន ចបបេ់នះករពរជនេនះ មអំ ចៃន ម្រ  ២៩ ម្រ  ៣០ និងម្រ

៣១ ជេដីម។ 

បញ្ហ ចស់េនែតបន្តេកីតមនេឡងីដែដល  េ យ រដីរបស់រដ្ឋទងំ ធរណៈរបស់រដ្ឋ 

ទងំដីឯកជនរបស់រដ្ឋភគេ្រចីនមិនបន៖  េធ្វអីត្តសញញ ណកមម េធ្វីែផនទីកំណតទី់ ងំ  ្រពំ្របទល់

ចបស់ ស់  េធ្វីចំ តថ់ន ក់  និង  ចុះបញជ ីកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លីេនេឡយី។ ដូេចនះ ករចូល

កន់កបដី់ មរយៈេភគៈមិន ចអនុវត្តបនល្អេនះេទ។ បញ្ហ េនះេធ្វឱីយឈមួញដីធ្លី  ឬ  ជនេឆ្ល ត

១៩៨ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពីី ចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ ២៩។
១៩៩ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជៈ េលខ៤៣ ស.ជ.ណ. កបច ចុះៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០១ ស្តីពី ករបញច ប់ករចូល  
កន់កប់េភគៈេលីអចលនវតថុ។
២០០ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៨០១  ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីពី ចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ ៤១។
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ឱកស និងបុគគលខិលខូចមួយចំនួនចូលកនក់បដី់រដ្ឋេ យខុសចបប់ មរូបភពេផ ងៗ២០១។ េឆ្លីយ

តបបញ្ហ េនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនេចញ ចរឆន ២ំ០០៧  េដីមបឱីយ ជញ ធរកនក់បដី់រដ្ឋេចញលិខិត

ទមទរដីរដ្ឋមកវញិេ យបនកំណត់នីតិវធីិដកហូតផងែដរ។  ជញ ធរកន់កបដី់រដ្ឋទុករយៈេពល

៣០ៃថង គិតពីៃថងបិទ្របកសេដីមបឱីយអនកកនក់ប់ដីរដ្ឋេឆ្លីយតប  ផុតកំណតរ់យៈេពលេនះ  ដីេនះ្រតូវ

្របគលឱ់យរដ្ឋវញិេ យឥតលកខខណ្ឌ ។  ករអនុវត្ត ចរេនះ  មន្របសិទធភពេទ មតំបនជ់កែ់ស្តង 

ដូចជេនេខត្តបនទ យមនជយ័មនករដកហូតដីៃ្រពបនចំនួន ៣៥,០៦៦ ហកិ ២០២។ 

ចបបភូ់មិបលបេងកីតនូវភពជមច ស់ៃនដី  េ យអនុញញ តឱយអនកកន់កប់េភគៈ្រតឹម្រតូវ ម 
ចបប់  ចបន្តរយៈេពលកន់កបេ់ដីមបទីទួលបនបណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរ។  េភគីែដលកនក់បដី់េ យ 
សន្តិវធីិមិនមនករជំទស់ចបពី់៥ឆន ំ  យ៉ងតិចគិតពីចបប់ភូមិបល្របកសឱយេ្របី  ចេសនីសុំបណ័្ណ 
កមមសិទធិ២០៣។ កប៏៉ុែន្ត មិនអនុញញ តឱយមនករចូលកន់េភគៈថមី េ យែចងកនុងលកខខណ្ឌ ថ  េ្រកយពី
ចបបភូ់មិបលចូលជធរមន  េគមិន ចចបេ់ផ្តីមេភគៈថមីេ យ្រសបចបបប់នេទ២០៤។  ចំេពះដី
ែដល្របជពលរដ្ឋបនកន់កប់ មុនៃថងទី៣០  ែខសី  ឆន ២ំ០០១  មិន្រតូវបនចតទុ់កថ េគបន
កន់កបេ់លីដីរដ្ឋេទ។  ជនែដលទមទរថ ខ្លួនជអនកកន់កប់េភគៈេ យ្រសបចបប់  ្រតូវែតបង្ហ ញ
ភស្តុ ងថ ខ្លួនបនកន់កបដី់េនះ  បនចបេ់ផ្តីមេឡងីេនមុនេពលចបប់ភូមិបលចូលជធរមន ។  
េ្រកពីេនះេភគីែដលចូលកនក់ប់េ្រកយៃថងទី៣០  ែខសី  ឆន ២ំ០០១  គឺជេភគៈខុសចបប់២០៥ 

និង ជកមមវតថុៃនបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ  េហយី្រតូវផ្តនទ េទស មចបបេ់ទៀតផង។ 
ករកនក់ប់េភគៈមិនែមនមននយ័្រតឹមែតជករកន់កប់ជរូបវន្ត័  ដូចជលំេន នេនះេទ 

ក្៏រគបដណ្ត ប់េទេលីដីែដលេគេ្របី្របស់េដីមបី ដំំ ផំងែដរ ដូចជដីស្រមប់េធ្វីកសិកមម។ េទះជ
យ៉ង កេ៏ យ  កេ៏ភគៈទងំេនះ្រតូវែតជេភគៈ្រសបចបប់ ច់ខត។  េដីមបឱីយេភគីេទជេភគៈ
េ យ្រសបចបប់បនេនះ គឺ្រតូវបំេពញនូវលកខខណ្ឌ ទងំ្របគឺំករកនក់ប់២០៦៖ 

១ េ យពិត្របកដ
២ េ យគម នហងិ
៣ េ យដឹង ឮជ ធរណៈ
៤ េ យឥត កខ់ន
៥ េ យសុចរតិ

២០១ ចរ េលខ ០២ សរ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពី ករកន់កប់ដធី្លេី យខុសចបប់   ។ 
២០២ បទអន្ត គមន៍របស់េ ក ឱម ចន់ថ នយខុទទកល័យ េខត្តបនទ យមនជ័យ េនកនុងម សននិបតបូកសរុប 
លទធផលករងរឆន ២ំ០០៩ នងិទសិេ បន្តករងរឆន ២ំ០១០ របស់ ជញ ធរជតេិ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ៃថងទី២៧ ែខមក  
ឆន ២ំ០១០។
២០៣ ្រកតឹយចបប់េលខ១០០្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តីពី ចបប់ភូមបិល ៖ម្រ ៣០។
២០៤ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ ២៩។
២០៥ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ២៩។
២០៦ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ៣៨។
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កនុងករណីេភគីបំេពញ មលកខខណ្ឌ ទងំ្របេំនះបន  េភគៈ្រសបចបប់េនះបេងកីតបនជ 
សិទធិភណ្ឌិ កេលីអចលនវតថុ

 េភគីមនសិទធិដូចគន ជមួយកមមសិទធិករេ យ្រសបចបប់ែដលេនះមននយ័
ថ កមមសិទធិករ ចេផទរកមមសទិធិេ យេសរ ី  ចយកេទ ក់បញច េំដីមបទីទួលបន្របកក់មចីពី ថ បន័
េផ ងៗ។  េភគីែដល្រសបចបប់មនសិទធិ ក់ ក់ពកយេសនីសុបំណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរ ែតចបប់មិនបន
បញជ កពី់រយៈេពលស្រមប់ករទទួលបនបណ័្ណេនះេទ២០៧។  ជករេឆ្លីយតប  ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលែតងែត
ថ រ ្ឋ ភិបលគម នកតព្វកិចចេចញបណ័្ណសំគល់កមមសិទធិជូនេភគីេទ២០៨។ ជក់ែស្តង េភគី្រសបចបប់
ៃនអចលនវតថុែដលមនតៃម្ល និងេនតំបនស់ំខន់ៗមួយចំនួន  េហយីជកែន្លង្រតូវអភិវឌ ន៍  ឬេធ្វី ជីវ
កមមែតងែត្រតូវបដិេសធទទួល គ ល់ មផ្លូវចបប់។  េបីសិនជ េភគី្រសបចបប់ មន ក់ កព់កយ
េសនីសុំបណ័្ណកមមសិទធិ  ្រតូវបនបដិេសធមិនេចញប័ណ្ណសំគល់កមមសិទធិឱយេទ  េ យ រដីេនះកំពុង
ជប់មនវ ិ ទមិនទនប់នេ ះ្រ យចបជ់ ថ ពរជេដីម។  
េភគីែដលមិនបនកនក់ប់

លកខខណ្ឌ មួយកនុងចំេ ម្របខំងេលីចំេពះេភគៈ្រសបចបប់  គឺករកន់កបេ់ យគម ន 
ករ កខ់ន។  េនះមិនែមនមននយ័ថ កមមសិទធិករ្រតូវែតរស់េនេលីដី  ឬបនេ្របី្របស់ដីេនះ 
១០០ភគរយេនះេទ។ ផទុយេទវញិេគ្រតូវែតេ្របី្របស់ដីេនះកនុងលកខណៈជធមម  ដូចអនកេ្របី្របស់
ទូេទ២០៩។  ករណីទុកដីេចលេ យមិនេ្របី្របស់កនុងរដូវ្របងំ  ឬទុកដីកសិកមមេចលមួយរយៈេដីមបី
្ត រដីឱយមនជីវជតិេឡងីវញិ  មិនែមនជេហតុនឱំយមនករ្រចនេចលេភគៈ្រសបចបបេ់ទ។ ករ

យលដឹ់ងមិនចបស់ ស់េនះេធ្វឱីយេកីតេឡងីនូវវ ិ ទមិនេចះចប។់  មកដល់េពលបចចុបបនន មនករណី
ជេ្រចីន  ជពិេសស  េន មតំបនជ់នបទ  មនបុគគលមួយចំនួនបនេធ្វីករទមទរដីេ យសំ ង
ថខ្លួនមនឯក រចស់ៗេដីមបបីញជ ក់ថជេភគី្រសបចបប់។  មនសញញ ណជេ្រចីនែដលថករ
អះ ងេនះមិនែមនជេភគៈ្រសបចបប់  ប៉ុែន្តអនកខ្លះថ ្របជពលរដ្ឋបនទទួលឯក របញជ កេ់ភគៈ
ខុសចបប់ ងំពីដំបូងេចញេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន២១០។

ជួនកល្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលីតំបំនម់នវ ិ ទ  មិនែដលធ្ល បេ់ឃញីអនកែដលមនលិខិត
បញជ កេ់ភគៈទល់ែតេ ះ  គឺថដីេភគៈជរបសជ់នែដលេនតំបនខ់ងេ្រក និង  មិនែមនជអនក 
កន់កបជ់ប់ ប់  េ យគម នករ ក់ខនេទ  េ យទុកដីេនះេចលេនទំេនរជេ្រចីនឆន  ំ េហយីមិន
្រសប មករេ្របី្របស់ មលកខណៈធមម ។  ករកនក់បេ់ធ្វីេឡងីេ យអនកខងេ្រកែបបេនះេ យ
មិនមនករដឹងឮជ ធណៈ  ្រពមទងំមិនមនលកខណៈចបស់ ស់េទៀតផង។  ករណ៍េនះ ផទុយ
េទនឹងចបបភូ់មិបល ម្រ ៣៨ អំពីលកខខណ្ឌ ៃនករចូលកន់កប់េភគៈ  ែតបង្ហ ញឱយដឹងចបស់ថ 
ករកនក់ប់េធ្វីេឡងីេ យលួច កេ់ទវញិ។ មុនឆន ំ ២០០១   មនលិខិតបញជ ក់េភគៈចស់ៗ

២០៧ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ៣០.និង 
ម្រ ៣៩។
២០៨ CHRAC: Losing Ground , Forced Evictions and Intimidation in Cambodia, Phnom Penh, 2009, 
page 65.
២០៩ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ម្រ  ៣៨។
២១០ CHRAC: Losing Ground , op.cit , page67.
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ជេ្រចីន  េហយីលិខិតែបបេនះជេ្រចីនជលិខិតខុសចបប់  និង  លិខិតដូចគន ជេ្រចីនេទៀតែលងមន
សុពលភព  េ យ របុគគលែដលមនលខិិតបញជ ក់េនះ  មិនបនបំេពញលកខខណ្ឌ ្របយ៉ំងែដល
ចបបភូ់មិបលបនកំណត។់

២.២.២ ករចុះបញជដីធី្លី
ចបបភូ់មិបលកប៏នបេងកីតេឡងីនូវ្របព័នធចុះបញជ ីដីធ្លីក្រមិតជតិ  េលីដីធ្លីទងំអស់េនកមពុជ។ 

ករចុះបញជ ីដីេធ្វីេឡងីមនលកខណៈ ច់េ យដំុ  និងមនលកខណៈជ្របពន័ធ២១១។  ភពខុសៃនករ
ចុះបញជ ីទងំពីេនះគឺ ករចុះបញជ ី ច់េ យដំុ ច្រប្រពឹត្តេទបន មរយៈករេសនីសុំពីកមមសិទធិករៃនដី 
និងកមមសិទធិករ្រតូវចំ យថវកិេ្រចីន  ចំែណកឯករចុះបញជ ីជ្របពន័ធវញិ  េធ្វេីឡងីេ យរដ្ឋេនកនុង
មួយភូមិ  ឬឃុទំងំមូល  េហយីកមមសិទធិករចំ យថវកិមនក្រមិតទប។  កមមសទិធិទងំអស់្រតូវ
បនកត្់រ េនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ី ែដលមនេឈម ះ និង ទំហកំបលដីចបស់ ស់។ មនែតបណ័្ណ
សំគល់កមមសិទធិជផ្លូវករែតប៉ុេ ្ណ ះ  ែដល ចបញជ ក់បនយ៉ងេពញេលញអំពីកមមសិទធិ្រសបចបប។់ 
មចបបភូ់មិបល  កមមសិទធិករេទះជ្រសបចបប់កេ៏ យ  កមិ៏ន ចេធ្វីអ្វី មែតចិត្តបនេទ ្រតូវសថិត

កនុង្រពំែដនកំណត។់  ឧទហរណ៍  ចបប់ មមិនឱយ ដំំ ែំដលបន មឃតេ់ យចបប់ និង
បទបញជ េផ ងៗមួយចំនួនេទៀត២១២។  កមមសិទធិករក្៏រតូវេគរព មចបប់ដៃទេផ ងៗ  េទៀតផងែដរ 
ដូចជចបបៃ់្រពេឈី  ចបបស់្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន  និងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ចបបស់្តីពី
ជលផល ចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ និង្រកម្រពហមទណ្ឌ ជេដីម។ 

ករចុះបញជ ីេ យផ្តល់បណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លី  គឺែផ្អកេលីកររពឹំងទុកថ នឹងេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
សិទធិេលី្រទពយសមបត្តិែដលជអចលន្រទពយរបស់្របជពលរដ្ឋ មនឥទធិពលវជិជមនេលីករេ្របី្របស់ 
និងផលិតភព។  បនទ ប់ពីករអនុម័តចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១  ្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម 
និងសំណង់  បនបេងកីតគេ្រមងេរៀបចំែដនដី  និងរដ្ឋបលដីធ្លី (LMAP) េនកនុងឆន ២ំ០០២

២១៣។ 
គេ្រមង LMAP  មនបំណងេធ្វីឱយមនសុវតថិភពកនុងករកនក់ប់ដីធ្លី   ព្រងឹង្របព័នធរដ្ឋបលដីធ្លី និង
េលីកកមពស់  ករបេងកីតទីផ រដីធ្លី្របកបេ យ្របសិទធភព។  មុនមនករចុះបញជ ីដីធ្លី  ករទិញលកដី់
េ យខុសចបប់  េកីតមនេឡងីយ៉ងេ្រចីនេនទូទងំ្របេទស  េ យមិនបនគិតគូរពីករចុះបញជ ី
សុរេិយដីេឡយី។  ទេង្វីខុសចបប់ចំេពះករលកដូ់រដីធ្លីេនះ  េធ្វីេឡងីេ យខ្លះមនកិចចសនយ និង 
ខ្លះេទៀតេ យមិនមនកិចចសនយ ភគីមិនបនផ្តល់ដំណឹងេទ ជញ ធរ។  ករចុះបញជ ីដីធ្លីគឺ េដីមបី
េឆ្លីយតបនឹងករ ល លនូវ្របតិបត្តិករលក់ទិញដីធ្លីខុសចបប។់  គេ្រមង LMAP  សថិតេ្រកម
ឥណទនពីធនគរពិភពេ ក មរយៈភន ក់ងរអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ រយៈេពល ៥ឆន ំ  ដំបូង ២០០២-
២០០៧  នូវថវកិចំនួន២៨.៨៣  ន  ដុ ្ល េមរកិៃនថវកិសរុបស្រមប់ករចំ យេលគីេ្រមង

២១១ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ២២៩។
២១២ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ២៥៦។
២១៣ NGO Forum & CCC: ករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធដិធី្ល ីនងិករកត់បនថយភព្រក្ីរក  ករ្រ វ្រជវេនកនុងសងក ត់ 
ទីពរីៃនខណ្ឌ ៃ្រពនប់ ្រកងុ្រពះសីហនុ ្រកមុគេ្រមងវភិគបញ្ហ អភិវឌ ន៍ នងិសិកខ កម្រ វ្រជវ សហករជមួយ 
មជឈមណ្ឌ លព័ត៌មនដីធ្ល ីភនំេពញ ឆន ២ំ០០៧ ទំព័រ៦។
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ចំនួន៣៨.៤៣ នដុ ្ល ្ល េមរកិ ២១៤។ គេ្រមងេនះ ្រតូវបនពយួរេ យធនគរពិភពេ កម្តងេន
ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៦ កនុងករ្រតួតពិនិតយ និងេសុីបអេងកតេលីភពមិន្រប្រកតីមួយចំនួន។ ែតេ្រកយមក 
ករពយួរ្រតូវេលកីវញិេនែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៧  េនេពលែដលគេ្រមង្រតូវចបេ់នែខធនូ ឆន ំ ២០០៧

២១៥។ 
បនទ ប់មក  គេ្រមង្រតូវបន្ត២ឆន េំ យែផ្អកេលីកររកីចេ្រមីននៃនករអនុវត្ត។  រយៈេពលបញចប់គេ្រមង
រពឹំងថនឹងចប់េនែខធនូ ឆន ២ំ០០៩  កប៏៉ុែន្ត រ ្ឋ ភិបលកមពុជបនលុបេចលករទទួលឥណទន
ចុងេ្រកយពីធនគរពិភពេ កេនៃថងទី០៧  ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩២១៦។  សេម្តច  ហុ៊ន  ែសន នយក
រដ្ឋម្រន្តបីន្របកសបញចប់កមមវធីិចុះបញជ ីដីធ្លីជមួយធនគរពិភពេ កេ យែថ្លងថ "ធនគរពិភព
េ កបន កល់កខខណ្ឌ ញុំយ៉ំងេ្រចីនមកេលីរ ្ឋ ភិបលេលកីមមវធីិចុះបញជ ីដីធ្លី" ករែថ្លងេនះកនុង
ឱកសពីធីបង្ហ ញលទធផលទីបញចប់ៃនជំេរឿន្របជពលរដ្ឋឆន ២ំ០០៨េន លសននិសីទចតុមុខ។ 

លទធផលៃនករចុះបញជ ីដីធ្លីេ្រកមគេ្រមង LMAP មក្រតឹមែខកញញ  ឆន ំ២០០៩  សេ្រមចបន
ចំនួន១.១ នកបលដី២១៧។  គួរឱយេ ក ្ត យេ យគេ្រមងេនះ្រតូវបញចប់ឆប់េពក  េ្រពះគេ្រមង
មន រយៈេពលដល់១៥ឆន ។ំ ករប៉ន់ ម នចុះបញជ ីដីេនទូទងំ្របេទសនូវកបលដី្របែហលពី៦ េទ ៧ 
ន កបលដី២១៨។ ប៉ុែន្ត ឆ្លង មករអនុវត្តជកែ់ស្តង ចំនួនកបលដី ចមនដល់ចំនួន ១០ េទ ១៤ 
ន កបលដី២១៩។ ករចុះបញជ ីេនះ មន រសំខនខ់្ល ងំ ស់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ចជួយ

ទប់ ក តក់ររេំ ភយកដីធ្លី  ពីសំ កជ់នខិលខូចមួយចំនួន  ដូចមនករចុះផ យជ ធរណៈ
ជេរៀង ល់ៃថងេន ម្របពន័ធ រពត័ម៌ន។ មយ៉ងវញិេទៀត ក៏ផ្តល់នូវសុវតថិភព យុត្តិធម ៌និងតម្ល ភព
ដីធ្លី ែដលជមេធយយបយ េដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី និង ករ ងំទីលំេន នថមីែដល្របេទសកមពុជ
ជួប្របទះនេពលបចចុបបនន។  ្របជពលរដ្ឋែដលមិនមនសុវតថិភពចំេពះករកន់កបដី់ធ្លី ឬមិនមន
បណ័្ណកមមសិទធិ  ពួកេគទំនងជរស់េនសថិតកនុងភព្រកី្រកជង  អនកែដលមនសុវតថិភពៃនករកន់កប់
ដីធ្ល។ី  សុវតថិភពកនុងករកន់កបដី់ធ្លី  គឺជករចូលរមួចំែណកដ៏ធំេធងកនុងករកតប់នថយ
ភព្រកី្រក២២០។

      

២១៤ NGO Forum & CCC: ករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធដិធី្ល ីនងិករកត់បនថយភព្រក្ីរក   -ដ- ទព័ំរ៧។
២១៥ World Bank: The Inspection Panel Report and Recommendation on the Request for Inspection, Re: 
Request for Inspection Cambodia: Land Management and Management Project (Credit No.3650-kh), 
WB, 2010, page1.
២១៦ Xinhua News Agency: see also < http:/ki-media.blogspot.com/2009/09/cambodia-terminates-land-
titling-html> ; Assessed on 5 February 2010-AM. 
២១៧ WB: see also on <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTERIES/EASTASIAP 
ACIFIC12/28/2009  >. Page1  .
២១៨ World Bank: <Land Management and Administration Project>, Project Appraisal Document on a 
propose credit in the amount of SDR 19.3 million (US$24.3 million equivalent) to the Kingdom of 
Cambodia, Document of The World Bank, Report No:22869-kh, 2002, page7.
២១៩ Jouni ANTTONEN: <Systematic Registration of one million parcel in five year> developing a 
successful Modern Cadastral the Cambodian Way, FIG Working Week 2008 Stockholm, Sweden, 14-
19 June 2008   page5.
២២០ WB: see also< http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERN 
AL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFI C12/28/2009>. PAGE1
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ករចុះបញជ ីដីធ្លីមនបំណងែតមួយគត់  គឺបេងកីតឱយមនប្លង់សុរេិយដី  និងេសៀវេភេគលបញជ ី 

ដីធ្លី។  ចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១  កនុងកររងច់បំេងកីតេឡងីវញិនូវប្លង់សុរេិយដី  និងេសៀវេភេគល 

បញជ ីដីធ្លី ជញ ធរមនសមតថកិចចមនសិទធិេចញ្រតឹមែតបណ័្ណសំគល់សិទធិកនក់បប់៉ុេ ្ណ ះ២២១។ បនទ ប់

មកអនុ្រកឹតយពីរ្រតូវបនបេងកីត(ទី១) ស្តីពីនីតិវធីិៃនករក ងប្លង់សុរេិយដី និងេសៀវេភេគលដីបញជ ី

ដីធ្លី (ករចុះបញជ ីមនលកខណៈជ្របពន័ធ)  និង  (ទី២)  អនុ្រកឹតយ ស្តីពីករចុះបញជ ីមនលកខណៈ ច់

េ យដំុ្រតូវបន្របកសឱយេ្របី  ។  ករចុះបញជ ីមនលកខណៈជ្របពន័ធ្រតូវេធ្វីេឡងីេទ មតំបនវ់និិចឆយ័

ែដលមនេន ម  ជធនី  េខត្ត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  ករចុះបញជ ីរេបៀបេនះមនលកខណៈ

យតឺយ៉វពីេ្រពះេដីមបី ចចុះបញជ ដីីធ្លបីន  ្របជពលរដ្ឋ្រតូវរងចទំលែ់តមនករ្របកសពីតំបនវ់និិចឆយ័

េនទី ងំដីរបសខ់្លួន។  េហតុដូចេនះ    បនជេយងីេឃញីមនអនុ្រកឹតយែណនពីំករចុះបញជ ីដីធ្លីមន

លកខណៈ ចេ់ យដំុ េដីមបឱីយមនភពងយ្រសួល និងឆបរ់ហ័សស្រមប់មច ស់ដីនន។ េយងីេឃញី

ថ អនុ្រកឹតយទងំពីរេនះមនលកខណៈដូចគន ្រតងថ់ េនេពលែដលដី្រតូវបនចុះបញជ ីរចួេហយីរដ្ឋបល

សុរេិយដី្រតូវេចញវញិញ បន័ប្រតសំគល់មច ស់អចលនវតថុ ឱយកមមសទិធិករែដលបនចុះបញជ ី  ឬបណ័្ណ

សំគល់សិទធិកន់កបអ់ចលនវតថុឱយភគីែដលបនចុះបញជ ី។  ដូចគន េនះែដរ នីតិវធីិទងំពីរេនះបន ក់

ឱយមនករ្របកសផ យជ ធរណៈនូវឯក រ  ៃនករវនិិចឆយ័ែដលរមួមនប្លងសុ់រេិយដី និងបញជ ី

េឈម ះមច សដី់ែដលជកមមវតថុដស៏ំខន់មួយកនុងករត ៉  និង ចឈនេទរកករេ ះ្រ យភ្ល មៗ ។

កន្លងមកករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈជ្របពន័ធេ យគំេ ង្រគប្់រគង  និងរដ្ឋបលដីធ្លី LMAP

ទទួលបនេជគជយ័េលីសពីករេ្រគងទុកែដលកំណតចំ់នួន១ នបណ័្ណកនុងរយៈេពល្របឆំន ដំំ ក់

កលទី១២២២។  មុនមនគេ្រមងកមមវធីិេនះ  ករចុះបញជ ីដីេនទូទងំ្របេទសេធ្វីេឡងី ច់េ យដំុ 

មូលេហតុេ យ រគេ្រមង LMAP  មិនបន្រគបដណ្ត ប់េនទូទងំ្របេទស។  េខត្តមួយចំនួនេនែត

រក ករចុះបញជ ីដី ម្របពន័ធចស់គឺករចុះបញជ ីដី ច់េ យដំុដែដល។  េហតុដូេចនះ េនតំបនែ់ដល

អនុវត្ត្របពន័ធចស់ បញ្ហ ចស់កេ៏នែតបន្តដែដល ដូចជេ ហុ៊យចំ យខពស់ តៃម្លេ្រកមតុ និងករ

បង្់របកេ់្រកផ្លូវករជេដីម។  ្របពន័ធចស្់របជពលរដ្ឋ ្រកី្រកមិនមនលទធភពកនុងករធនសន្តិសុខ

េលីដីរបសពួ់កេគបនេទ។

េទះបី្របឈមនឹងបញ្ហ លំបកមួយចំនួនក៏េ យរ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបន  ករចុះបញជ ីដីទងំ
ពីរ្របេភទចំនួន ១,៩០០,០០០ បណ័្ណ កនុងេនះករចុះបញជ ី ចេ់ យដំុមនចំនួន ២៨៨,០០០ បណ័្ណ 
េធ្វីេឡងីេន កនុងទូទងំឃុចំំនួន២៦៣  និង  េលីសងក តចំ់នួន៤៨  គិតមក្រតឹមឆន ២ំ០០៩២២៣។ ទនទឹម

២២១ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៨០១  ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីពី ចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ ៤០។
២២២ Mark Grimsditch and Nick Henderson: <Untitled, Tenure Insecurity and Inequality in the 
Cambodia Land Sector>, under Bridges Across Borders, COHRE and JSR,  Phnom Penh, 2009, 
page34.
២២៣ អុឹម ឈុនលឹមៈ មតិ ្វ គមន៍ នងិរបយករណ៍របស់រដ្ឋម្រន្ត ី្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរបូនយីកមម នងិសំណង់  
កនុងឱកសសននិបតបូកសរបុករងរឆន  ំ២០០៩ នងិទសិេ បន្តរបស់្រកសួង ចុះៃថងទី០៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១០ ទំព័រ៣។
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នឹងលទធផលវជិជមនទងំេនះ រ ្ឋ ភិបលក៏េនេសសសល់បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន។ ជបទពិេ ធនៃ៍ន
ប ្ត ្របេទសមួយចំនួនករក ង្របព័នធ្រគប្់រគងដីធ្លីមួយរងឹមំ និង ្រគប្់រជុងេ្រជយែតងទមទរនូវ
េពលេវ មួយ្រគប់្រគន់េដីមបចីង្រកងេគលនេយបយ  និង  ្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តមួយសម្រសបែដល
្រតូវបន្រជួត្រជបដល់្រគបអ់នកពកព់័នធ និង  ្រតូវបនអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព។ ករក ង
្របពន័ធចុះបញជ ីដីធ្លីមួយ្រគប់្រជុងេ្រជយ ទងំករចុះបញជ ីដំបូងដល់ករចុះបញជ ីបន្ត ជបន្តបនទ ប់ និង្រតូវ
បន្របជពលរដ្ឋទូេទេជឿទុកចិត្ត និង ក្ល យេទជ "វបបធមចុ៌ះបញជ ី"  ទមទរករខិតខំជេ្រចីនែថម
េទៀត។  េនកនុង្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្តៃនេគលនេយបយដីធ្លីរបស់រ ្ឋ ភិបល  កប៏នេលីកអំពីភព
មិនទន់ចបស់ ស់ៃនករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ េ យបញជ កថ់៖ 

"ដីរដ្ឋមិនបនេធ្វីអត្តសញញ ណកមមចបស់ ស់  េហយីករ្រគប្់រគងមិនបន្រតឹម្រតូវបនទ បពី់

ដំេណីរករអន្តរកលែដលនេំទរកករបេងកីនេលប នៃនកររេំ ភយកដី  និងករកបបំ់ផ្ល ញ

ៃ្រពេឈ"ី២២៤។

ែផ្អក មអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋឆន ២ំ០០៥ ដីរដ្ឋទងំអស់្រតូវចុះបញជ ីជដី ធរណៈ 

របសរ់ដ្ឋ ឬជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េនកនុងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី
២២៥។  េនកនុងៃផទដីសរុបចំនួន ១៨,១ 

នហកិ  ៃផទដីែដល្រគប្់រគងេ យរដ្ឋមន១៤,៥ នហកិ  ឬេសមីនឹង៨០ភគរយ ចំែណកែផនក

ឯកជន្រគប្់រគងចំនួន៣,៦  នហកិ  ឬេសមីនឹង២០  ភគរយ២២៦។  ករចុះបញជ ីដីរដ្ឋជបញ្ហ ធំ 

េហយីសមុគ ម ញ កិចចករេនះ្រតូវករេពលេវ  ធនធនមនុស  និងថវកិេ្រចីន។ រ ្ឋ ភិបលបន ក់

បញចូ លេទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ  ែតករ ម នរបស់ៃដគូអភិវឌ ន៍ចំេពះករចុះបញជ ី

ដីរដ្ឋរហូតមកដល់េពលបចចុបបនន មិនមនភពេជឿនេលឿនេនះេទ
២២៧។  ករមិនមនភពចបស់ ស់

េលីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ េធ្វឱីយករទ្រនទ នដីរដ្ឋខុសចបប់  ករ្របមូលដីបងកកទុកកនុងៃដ្រកុមមនុស មួយ

ក្ត ប់តូចនឹងេនែតបន្តែដលករណ៍េនះ េធ្វីឱយបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់បរ ិ ថ ន និង ធនធនធមមជតិ។ 

ករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋជែផនកគន្លឹះែដលបនកំណត់  េនកនុងគេ្រមង LMAP  ប៉ុែន្តែផ្អក មរបយករណ៍

របសធ់នគរពិភពេ ក  េ្រកពីករេចញ្របកសស្តីពី  ករេធ្វអីត្តសញញ ណកមម ករេធ្វីែដនទី និង

ករេធ្វីចំ ត់ថន កដី់  គឺមិនមនកររកីចេ្រមីនេទកនុងែផនកេនះ
២២៨។  កង្វះដំេណីរករៃនករ្រគប្់រគង

២២៤ ជរ ្ឋ ភិបលៈ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ ្រស្តៃនេគលនេយបយដធី្ល ី ឯកករបឋម អនុម័តេ យគណៈរដ្ឋម្រន្ត ីចុះៃថងទី០៦ 
ែខកញញ  ឆន ២ំ០០២ ទំព័រ១០។
២២៥ អនុ្រកតឹយ េលខ ១១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពី ករ្រគប់្រគងដរីដ្ឋ ៖ ម្រ ៣។
២២៦ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៦១០ ០១២ ស្តីពែីផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតបិចចុបបននកមម ២០០៩   -២០១៣ 
ចុះៃថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ ទព័ំរ៥៨។
២២៧ Medicam, NGO Forum, CCC: <NGO Position Papers on Cambodia’s Development in 2009-2010 
to the 3rd Cambodia Development Cooperation Forum>, published by NGO Forum on Cambodia, 
Phnom Penh, 2010, page54.
២២៨ Medicam, NGO Forum, CCC: <NGO Position Papers on Cambodia’s Development in 2009-2010 
to the 3rd Cambodia Development Cooperation Forum>, published by NGO Forum on Cambodia, 
Phnom Penh, 2010, page54. In World Bank (2009) Cambodia Land Management and Administration 
project, Enhanced Review mission.
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ដីរដ្ឋេពញេលញេធ្វីឱយមនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់េគលបំណងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល  េដីមបេីលីក

សទួយសុវតថិភពៃនករកនក់ប់  ករេចញបណ័្ណកមមសិទធិេនទូទងំ្របេទសេលីករ្រគប្់រគង  និងករពរ

បរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ។ 

ែតេទះបីជយ៉ង  ជរ ្ឋ ភិបលបនកំពុងជំរុញដំេណីរករចុះបញជ ីដីរដ្ឋ នេពលអនគត 

េ យបន ក់បញចូ លកិចចករេនះ េទកនុងទងំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ នជ៍តិបចចុបបននកមម ២០០៩-

២០១៣  របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមម និងសណំង  និង  ែផនករយុទធ ្រស្ត

អភិវឌ នជ៍តិបចចុបបននកមម២០០៩-២០១៣ របស់្របេទសជតិទងំមូលែដលក្ល យេទជចបប់្របកស

ឱយេ្របី ម្រពះ ជ្រកម នស រកម០៦១០ ០១២ ចុះៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០។  ជក់ែស្តងៃផទដី

សរុបចំនួន ៣៦,៩១៧  ហកិ  េនកនុងេខត្តចំនួន១២  ជរ ្ឋ ភិបលបនកំណត់មុខសញញ រចួ

េហយី២២៩។  ចំនួនេនះេបីេ្របៀបេធៀបដីរដ្ឋទងំមូលចំនួន ៨០  ភគរយ  គឺករចុះបញជ ីដីរដ្ឋមនចំនួន

តិចតួចបំផុត។  មយ៉ងវញិេទៀត  រ ងែផនករេនេលី្រក ស់  និង  ករអនុវត្តជកែ់ស្តង ខុសគន េ្រចីន។ 

ដូេចនះ្របវត្តិៃនបញ្ហ ដ៏ ៃំរែ៉ដលេកីតេឡងីជងពីទសវត រ ៍ និង  ែដលរ ្ឋ ភិបលេ ះ្រ យមិនេចះចប់

នឹងេនែតបន្តេទេទៀតនេពលអនគត។   

២.២.៣ ចំ តថ់ន កដ់ីរដ្ឋ
ចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១  ែបងែចកដីេនកមពុជជ្រប្ំរបេភទគឺ (ទី១)ដីកមមសិទធិឯកត្តជន 

(ទី២)ដីកមមសិទធិវត្ត (ទី៣)ដីកមមសិទធិសមូហភពជនជតិេដីមភគតិច (ទី៤)ដីកមមសិទធិ ធរណៈ
របសរ់ដ្ឋ និង (ទី៥)ដីកមមសិទធិឯកជនរបស់រដ្ឋ។  ដីឯកត្តជន  ជដីរបស់អនកកនក់ប់មនបណ័្ណសំគល់
កមមសិទធិ្រសប មចបប់  និងជផ្លូវករ  ឬជដីេភគៈ្រសបចបប់អនកកំពុងកនក់ប្់រតូវបង្ហ ញភស្តុ ង
ថ ពួកេគរសេ់នេលីដីេនះ ចប់ ងំពីមុនេពលចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១ ្រតូវបនអនុមត័ និងបង្ហ ញ
ថ ពួកេគបនបំេពញលកខខណ្ឌ ្របយ៉ំងអំពីេភគៈ្រសបចបប។់  ្រទពយជកមមសិទធិឯកជន ចជ
កមមសិទធិរបស់បុគគលមន ក់  ្រកុមហុ៊ន  ឬកមមសិទធិរមួែដលមនគន េ្រចីនេលីសពីមន ក់២៣០។  ដីរដ្ឋែដលបន
េ្របី្របស់ស្រមបប់េ្រមីផល្របេយជន៍ ធរណៈ េ ថ ដីកមមសិទធិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ។  ដី្របេភទ
េនះរមួមន  ដីែដលមនលកខណៈពីធមមជតិ  ដូចជទេន្ល បឹងបួរ  ែ្រពក  សទឹង   ដីស្រមបក់រេ្របី្របស់ 
កនុងករផ្តល់េស កមម ឬផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់ ធរណៈ  ដូចជផ្លូវថនល់សួនចបរ  មនទីរេពទយ និង  

េរៀនរបស់រដ្ឋ ដីតំបនភូ់មិ ្រស្តស្រមប់្រ វ្រជវវតថុបុ ណឬតំបនែ់ដលមនតៃម្លេបតិកភណ័្ឌ ។ 
ដីទងំអសេ់នះមិនមនអនក មន ក់ ចយកេធ្វីជកមមសិទធិ  ឬជេភគៈបនេទ  េលីកែលងរដ្ឋែតមួយ 
គតេ់ទីបមនសិទធិ២៣១។ 

២២៩ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៦១០ ០១២ ស្តីពែីផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតបិចចុបបននកមម ២០០៩   -២០១៣ 
ចុះៃថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ ទព័ំរ៥៨។
២៣០ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ១០។
២៣១ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ១៥-១៦។
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មនភពខុសគន ចំេពះកមមសិទធិសមូហភព  រ ងដីកមមសិទធិសមូហភពជនជតិេដីមភគតិច 
និង ដីកមមសិទធិរបស់វត្ត។ ដីកមមសទិធិរបស់វត្ត មនលកខណៈ មញញ និងជអចលនវតថុែដលសថិតេនកនុង
បរេិវណវត្ត ែដលជរបស់ពុទធ សនិកែដល មចបប់ភូមិបលេនះ  សថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់
គណៈកមមករវត្ត២៣២។  កមមសិទធិ្របេភទេនះមិនែមនជរបស់បុគគល មន ក់េទ  និងមិន ចេផទរបន
េឡយី។ ដូចគន េនះែដរ ដីសហគមនជ៍នជតិេដីមភគតិច សិទធិកមមសិទធិសេំ េលីសមូហភព មរយៈ
ករកនក់ប់ មែបប្របៃពណីរបសស់ហគមន។៍ េនេពលែដលបនចុះបញជ ីរចួ ដីកមមសិទធិសមូហភព
របសជ់នជតិេដីមភគតិច  នឹងក្ល យជដីកមមសិទធិ្រសបចបបរ់បស់សហគមន៍  ជមួយគន េនះែដរ 
សហគមន៍មនសទិធិជកមមសិទធិករឯកជន េទះបី្រតូវអនុវត្ត មចបប់្របៃពណីរបស់សហគមន៍កេ៏ យ
។ មកដល់ចុងឆន ២ំ០១០ េនះេហយី ករចុះបញជ ីកមមសិទធិសមូហភពជនជតិេដីមភគតិច  េនែតមិន
មនដំេណីរករេនេឡយី។  ែតេទះបីជយ៉ង  ចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១  មនម្រ មួយចំនួន
បនែចងករពរជបេ ្ត ះ សនន េ យបញជ ក់ថ ដ៏ ប េនមិនទន់ចុះបញជ ីេទ សហគមនជ៍ន
ជតិេដីមភគតិចគបប្ីរតូវបន្ត្រគប្់រគងដីរបស់ខ្លួន ម្របៃពណី២៣៣។ 

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋជដីទងំ យ ែដលជរបស់រដ្ឋ េហយីមិនសថិតេនេ្រកមលកខខណ្ឌ ៃនដី 
ធរណៈរបស់រដ្ឋ ឬជដីែដលមិនែមនជកមមសិទធិ  ឬកនក់ប្់រសបចបបជ់លកខណៈឯកជន ឬ

សមូហភព  េទ មចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១។  ដីកមមសិទធិឯកជនរបស់រដ្ឋមិនដូច  ដីកមមសិទធិ
ធរណៈរបស់រដ្ឋេទ  េ្រពះថដីកមមសិទធឯិកជនរបស់រដ្ឋ ចជកមមវតថុៃនករលក់  ករផ្ល ស់ប្តូរ 

ករែបងែចក  ឬេផទរសិទធិបន២៣៤។  ដីឯកជនរបស់រដ្ឋពំុទន់មនករកំណតអ់ត្តសញញ ណ  និងពំុទន់
មនែផនទី  និងករចុះបញជ ីដីរដ្ឋេទ  ដូចគន េនះែដរ  កមិ៏នទន់មនករកំណតច់បស់ ស់នូវដីជ
កមមសិទធិ ធរណៈរបស់រដ្ឋែដរ។  មករអនុវត្តជកែ់ស្តង  េគមិនេឃញីមនករទទួល គ ល់សិទធិ
េភគៈរបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈករមិនេចញបណ័្ណកមមសិទធិដល់អនកេសនីសុំ  េ យសំ ងថ រស់េន
េលីដីរបស់រដ្ឋេ យខុសចបប់២៣៥។  េហតុផលែដលរដ្ឋបដិេសធសិទធិេភគៈ  ្រសបចបបរ់បសអ់នកកន់
កប់  គឺេ យសំ ងថ ដីេនះជដីកមមសិទធិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ ឬមិនែមន  ែដលេនះមិន ចបញជ ក់
បនេទ ពីេ្រពះពំុមនពត័ម៌ន កឱ់យេមីលេឃញីជ ធរណៈែដល ចបញជ ក់ថ ដីេនះជកមមសិទធិ
ធរណៈ និងមិនែមនជដីកមមសិទធិ ធរណៈ។ មយ៉ងវញិេទៀត មកដល់េពលេនះពំុមនឯក រផ្លូវ

ករ មួយ  បញជ ក់អះ ងថ អ្វីជដីកមមសិទធិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ ែដល កប់ង្ហ ញឱយ ធរ
ណៈជនបនេឃញី។ ្របជពលរដ្ឋមិន ចត ៉ ចំេពះករអះ ងរបស់រដ្ឋ ែដលសហគមនកំ៍ពុងរស់េន
េ យខុសចបបេ់លីដីរដ្ឋ២៣៦។  េហតុដូចេនះេទីប  ្របជពលរដ្ឋែខមរ ប់មឺុននក់  ្របឈមនឹងឧបសគគ
យ៉ងខ្ល ងំ កនុងករទទួល គ ល់ឱយបន្រតឹម្រតូវចំេពះេភគៈ្រសបចបបរ់បស់ពួកេគ។

២៣២ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ២១-២២។
២៣៣ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ២៣។
២៣៤ អនុ្រកតឹយ េលខ ១១៨ អន្រក  បក ចុះៃថងទី០៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពី ករ្រគប់្រគងដរីដ្ឋ ៖ម្រ  ៥។
២៣៥ជ CHRAC: Losing Ground, ibit, page 67.
២៣៦ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ១៨-១៩។
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២.២.៤ សមបទនដី 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច គឺជករចុះកិចចសនយជួលដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ឬករែបងែចកដី្របេភទេនះ

េ យរ ្ឋ ភិបលេទឱយ្រកុមហុ៊ន  ឬ្របជពលរដ្ឋ។  សមបទនដីេសដ្ឋកិចច្រតូវរដ្ឋផ្តល់េទឱយ្រកុមហុ៊នជ
េ្រចីនកែន្លងកនុងេគលបំណងេឆ្លីយតបនឹង្របេយជនស៍ងគម  ឬេទនឹង្របេយជន៍េសដ្ឋកិចច។  ករផ្តល់ដី
មរយៈកិចចសនយជួលដីេដីមបេីធ្វី ជីវកមមកសិឧស ហកមមស្រមបរ់យៈេពលែវង២៣៧។  រ ្ឋ ភិបល
ចផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចបនចំេពះែតដីកមមសិទធិរបស់រដ្ឋែតមួយគត់២៣៨ និងទំហដីំេ្រចីនបំផុត

្រតឹមែត ១០,០០០  ហកិ ២៣៩។  សមបទនដីេនះមនរយៈេពលកំណត់្រតឹមែត៩៩ឆន ំ២៤០។  សមបទ
និក្រតូវែតចប់េធ្វី ជីវកមមេលីដីសមបទនេនះកនុងរយៈេពល១២ែខ  េ្រកយពីបនទទួលដី២៤១។  ល់
សមបទនទងំ យ ែដលមិនេគរព មចបប់ភូមិបល្រតូវចតទុ់កជេមឃៈ២៤២។ 

អនុ្រកឹតយស្តពីីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចបនបែនថមលកខខណ្ឌ ពិេសសមួយចំនួន  ស្រមបក់រអនុវត្ត 
និង  ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច។  លកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមប់ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចមន
ដូចជ២៤៣៖

១.  ដីែដលបនចុះបញជ ី  និងេធ្វីចំ ត់ថន ក់ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ្រសប មអនុ្រកឹតយស្តីពី
ករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ អនុ្រកឹតយស្តីពីនីតិវធីិៃនករក ងប្លង់សុរេិយដី  និង  េសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លីឬ
អនុ្រកឹតយស្តពីីករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈ ចេ់ យដំុ។  េនចំណុចេនះ  េគ ចេមីលេឃញីថមន
សមបទនដីជេ្រចីន  េន មតំបនែ់ដលសថិតេនកនុងនិយមន័យដីកមមសិទធិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ និង
ជញ ធរែដលផ្តល់ដីសមបទន  បនទទួលរបយករណ៍មិនពិតអំពីករកំណតេ់នះ  េ យ្រគនែ់ត

បញជ ក់ថ តំបនេ់នះបនបត់បងផ់ល្របេយជន៍ ធរណៈ  េហយី្រតូវេធ្វីចំ ត់ថន ក់ដីេឡងីវញិថ
ជ្រទពយសមបត្តឯិកជនរបស់រដ្ឋ២៤៤។

២.  ដីែដលមនែផនករេ្របី្របស់ដី  អនុមត័េ យគណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋេខត្ត ្រកុង  
េហយីករេ្របី្របស់មនលកខណៈ្រសប មែផនករ។

៣.  ដីែដលបនេធ្វីករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន  និងសងគមចំេពះករេ្របី្របស់ និង
ករអភិវឌ ដីស្រមប់គេ្រមងសមបទន។

៤.  ដីែដលមនដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ ងំទីលំេនថមី  ្រសប មលកខខណ្ឌ គតិយុត្ត និង
នីតិវធីិជធរមន។  ជញ ធរមនសមតថកិចចចុះកិចចសនយ្រតូវធនថ មិនមនករបងខំឱយេធ្វីករ ងំទី

២៣៧ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ៤៩។
២៣៨ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ១៧-៤៨។
២៣៩ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ៥៩។
២៤០ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ៦១។
២៤១ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ៦២។
២៤២ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ១៨។
២៤៣ អនុ្រកតឹយ េលខ១៤៦ អន្រក  បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពី សមបទនដេីសដ្ឋកចិច ៖ ម្រ  ៤។
២៤៤ CHRAC: <Losing Ground>,page 68.
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លំេនថមីេ យគម នករសម័្រគចិត្តពីអនកកន់កបដី់្រសបចបប់  និង  ្រតូវធនចំេពះករេគរពសិទធិមន
្រចកេចញចូលេទកនដី់ឯនជន។ និង

៥.  ដីែដលមនករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈអំពីគេ្រមងឬសំេណីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច
ជមួយ ជញ ធរែដនដី និង្របជពលរដ្ឋែដលេនកនុងតំបន។់

ចំេពះអនកមនសិទធិផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច គឺរដ្ឋម្រន្តី  ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ ទទួលខុស្រតូវកនុងករផ្តល់ដីសមបទន ែដលមនទុនវនិិេយគចបពី់ ១០,០០០,០០០,០០០ 
(ដបព់ន់) នេរៀលេឡងី ឬមនទំហដីំសមបទនចបពី់ ១,០០០ ហកិ ២៤៥ ែតេទះបីជយ៉ង
មិនឱយេលីសពីចំនួន ១០,០០០ ហកិ ២៤៦។ អភិបលេខត្ត ្រកុងមនសិទធិ និងទទួលខុស្រតូវកនុងករ
ផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដលមន  ទុនវនិិេយគេ្រកម ១០,០០០,០០០,០០០  (ពន់ ន)េរៀល 
និងមនទំហដីំសមបទនេ្រកម ១,០០០  ហកិ ២៤៧។  កប៏៉ុែន្តសិទធិ  អំ ចថន កេ់ខត្ត្រកុង្រតូវលប់
េចលេនឆន ២ំ០០៨២៤៨ មូលេហតុ  គឺេ យ រវ ិ ទដីធ្លីេកីតេឡងីពីបញ្ហ សមបទនេសដ្ឋកិចចេនះ
េ្រចីនេពក។  នេពលបចចុនបននេនះ  មនែត្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់  និង  េន ទែតមួយគតជ់អនក
មនសទិធិផ្តល់នូវសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនកមពុជ។

សមបទនដីសងគមកិចច គឺជយន្តករេផទរដីឯកជនរបស់រដ្ឋ មផ្លូវចបប់ស្រមបេ់គលបំណង
សងគមកិចចដល់ជន្រកី្រកែដលខ្វះខតដីស្រមប់សងល់ំេន ន  និងេធ្វីកសកិមមជលកខណៈ្រគួ រ២៤៩។
មករបញជ ក់ៃនចបប់ភូមិបល  រដ្ឋផ្តលស់មបទនស្រមប់េគលបំណងបេ្រមីផល្របេយជន៍

សងគម២៥០ ែដលេនះគឺជ្របេភទៃនសមបទនដីសងគមកិចច។ សមបទនដីេនះ មិនដូចសមបទនដីេផ ងៗ
េទៀតេទ  បុគគលែដលទទួលបនដី ច្រតូវក្ល យជមច ស់កមមសិទធិ  េបីពួកេគបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ
កំណត់េ យចបប់២៥១។  ជករពិតរដ្ឋមនបំណងផ្តល់កមមសិទធិដីធ្លីដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក មរយៈ
យន្តករសមបទនដីសងគមកិចចេនះ។  ករកំណតល់កខខណ្ឌ មួយចំនួនមនដូចគន នឹងសមបទនដី
េសដ្ឋកិចចែដរ  នីតិវធីិៃនករផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចចេនះ  មនែចងលកខខណ្ឌ ត្រមូវនន ស្រមបដំ់

ក់កលនីមួយៗែដលមនែផនករេ្របី្របស់ដី ករ យតៃម្លវត្តមនេហ ្ឋ រចនសមព័នធេនមូល ្ឋ ន 
ករកំណត់អត្តសញញ ណទី ងំបចចុបបនន ពត័ម៌នលំអិត  ដំេណីរករ កព់កយសុំ  ករេ្របី្របស់ 
និងករេ្រតៀមបំរុងទុកអំពី្រកុមេគលេ ែដលទទួលដីសមបទន  និងករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់ 

២៤៥ អនុ្រកតឹយ េលខ១៤៦ អន្រក  បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពី សមបទនដេីសដ្ឋកចិច ៖ ម្រ  ២៩។
២៤៦ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១  ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ៥៩។
២៤៧ េលខ១៤៦ អន្រក បក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ស្តីព ីសមបទនដេីសដ្ឋកចិច ៖ ម្រ  ២៩។
២៤៨ អនុ្រកតឹយ េលខ ១៣១ អន្រក  បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ ស្តីព ីករែកស្រមួលៃនអនុ្រកតឹយស្តពីសីមបទនដ ី
េសដ្ឋកចិច ៖ ម្រ ១។
២៤៩ អនុ្រកតឹយ េលខ ១៩ អន្រក បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមិន ឆន ២ំ០០៣ ស្តីព ីសមបទនដសីងគមកចិច ៖ម្រ  ២។
២៥០ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ៤៩។
២៥១ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តពី ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ១៨ 
និង៥២។

84



េសដ្ឋកិចចសងគមនិងបរ ិ ថ នជេដីម២៥២។ រ ្ឋ ភិបលផ្តល់ដីសមបទនសងគមកិចច ស្រមបស់ងល់ំេន ន 
ឬ ស្រមបេ់ធ្វីកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ ឬស្រមប់េគលេ ទងំពីរ២៥៣។

េនេពលសមបទនដី្រតូវេរៀបចំស្រមប់េគលេ ងសងល់ំេន ន  កនុងករណីមិនមន 
េហ ្ឋ រចនសមព័នធេននឹងកែន្លងេទ  មុខសញញ ទទួលដី្រតូវែត ងសងយ៉់ងេ ច ស់នូវចំែណក 

មួយៃនជ្រមក ន ក់េនអចិៃ្រន្តយ៍ កនុងរយៈេពល៣ែខ និងបនទ បពី់បនទទួលដី េហយីសមជិកៃន
្រគួ រេនះ្រតូវរស់េនពិត្របកដ និងជអចិៃ្រន្តយេ៍លីដីេនះឱយបន៦ែខកនុងមួយឆន ។ំ អនកទទួលដី្រតូវ
េធ្វីកសកិមមជលកខណៈ្រគួ រ  ្រតូវេធ្វីកសិកមមជកែ់ស្តងកនុងរយៈេពល១២ែខ  បនទ បពី់ទទួលដី
សមបទន។  ្របសនិេបីលកខខណ្ឌ ៃនសមបទន្រតូវបនបំេពញ  ឬអនុវត្តបនរយៈេពល្របឆំន  ំ មច ស់ដី
សមបទនមនសិទធិទទួលបនកមមសិទធិេលីដីេនះ  និង  ចេសនីសុំបណ័្ណសំគល់កមមសិទធិពី្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី  នគរូបនីយកមម និងសំណង។់  េនអំឡុង្របឆំន េំនះ  អនកទទួលដីមិន ចលក់  ដូរ  ជួល  ឬេធ្វី
អំេ យដីសមបទនបនេទ។  េបីសិនជអនកទទួលដីខកខនមិនបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ េនះេទ 
ដីេនះនឹង្រតូវវលិមកជដីរបស់រដ្ឋវញិេដីមបេីធ្វីករែបងែចក រជថមី២៥៤។

កមមវធីិែបងែចកដីធ្លីេដីមបអីភិវឌ នេ៍សដ្ឋកិចច និង  សងគមរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលមនលកខណៈ
រកីចេ្រមីនែផ្អកេទ មករេលីកេឡងីរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល២៥៥។  គេ្រមងេធ្វកីរែបងែចកដី
ជូន្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកមនដីតិចតួច  ឬខ្វះដី មរយៈយន្តករសមបទនដីសងគមកិចច។  គេ្រមងេនះ
គឺជគេ្រមង កលបងអនុវត្តេនឃុជំំ្រកេវៀន  េនេខត្តកំពងច់ម  និងឃុសំំបុក  និងឃុេំឆម្រកុង 
្រសុកឆ្លូង េខត្ត្រកេចះ។ មូលនិធិស្រមបក់រអនុវត្តគេ្រមង កលបងេនះ ទទួលពីធនគរពិភពេ ក 
ចំនួន១១.៥  នុដ ្ល េមរកិ២៥៦ និង  ជំនួយបេចចកេទសពី្របេទស ល្លឺមង៉់េនកនុងែខេម  ឆន ំ
២០០៨។  ករអនុវត្តគេ្រមង  េបីមិនមនេគលករណ៍្រគប្់រគនស់្រមបអ់នុវត្តេទេនះ  រដ្ឋ ចនឹង
ផ្តល់ដីសមបទនសងគមកិចចេនះបះ៉ពល់េលីតំបនែ់ដលមនអនក្រគប្់រគង  ឬ អនកេ្របី្របស់រចួេហយី២៥៧ 

និង ចប ្ត លឱយមនករេកីនេឡងីនូវអនកគម នដីែថមេទៀត។ 

២.៣ យន្តករេ ះ្រ យវិ ទដីធ្លី
ជទូេទ ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកនុង្របេទសជេ្រចីន មនយន្តករេ ះ្រ យ មរេបៀប

េផ ងៗគន េទ មបរបិទ  និង  ករេ្រជីសេរសីរបសអ់នកដឹកន្ំរបេទសេនះ។  ែតជរមួេទះបីជយក
ជំេរសី មវធីិ ក៏េ យ េគ ចនិយយជសេងខបបនថ សថិតេនកនុងែតរេបៀបផ្លូវករ និង មិនផ្លូវ

២៥២ អនុ្រកតឹយ េលខ ១៩ អន្រក  បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមិន ឆន ២ំ០០៣ ស្តីព ីសមបទនដសីងគមកចិច ៖ម្រ  ៩។
២៥៣ អនុ្រកតឹយ េលខ ១៩ អន្រក  បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមិន ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពី សមបទនដសីងគមកចិច ៖ម្រ  ១៥
២៥៤ អនុ្រកតឹយ េលខ១៩ អន្រក  បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមិន ឆន ២ំ០០៣ ស្តីព ីសមបទនដសីងគមកចិច ៖ម្រ  ១៨។
២៥៥ CHRAC: Losing Ground, op.cit. page 68.
២៥៦ World Bank: World Bank helps Government with road and land for the poor, Newsletter, Volume6, 
Number 6 and 7 page3.
២៥៧ អងគករអុក ្វ មអង់េគ្លសេនកមពុជ បនេធ្វីករ កលបងអនុវត្តយន្តករសមបទនដីសងគមកិចច េ យចប់េផ្តីមែស្វង 
រកដីទេំនរ។ េ្រកយពី ជញ ធរេខត្តបនចង្អុលបង្ហ ញទី ងំដីទេំនរជេ្រចនីកែន្លង បុគគលិកអងគករេនះបនពយយម េទ 
ដល់្រគប់កែន្លងែដលបន្របប់ ក៏បុ៉ែន្តេពលែដលេគចុះដល់ទីកែន្លង ដទីងំអស់េនះ មនអនកកន់កប់ជេ្រចីនរចួជ េ្រសច 
ភគេ្រចនីអនកកន់កប់ដីេនះសុទធែតជ្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរកែដលមកពីេខត្តននជេ្រចីន។
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ករែដល ចឱយភគីែស្វងរកផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគ  ដូចជករេ ះ្រ យ មរេបៀបដូចបន
េរៀប បេ់នខងេ្រកមេនះ៖២៥៨។

-តុ ករ -តុ ករពិេសសែផនកដីធ្លី
-រដ្ឋបល - ថ បន័នេយបយ
-្របពន័ធគណៈបក - ថ បន័្របៃពណី
- ថ បន័ សន -សងគមសុីវលិ និង
-អនកស្រមុះស្រមួលវសិ័យឯកជន

ថ បន័ទងំអស់ខងេលីេនះ  គឺេ ះ្រ យេទ មក្រមិតខុសៗគន  ្របេទសខ្លះកំណត្់រតឹម
ក្រមិតែបបរដ្ឋបល  ្របេទសខ្លះេទៀតកំណតក់្រមិតែបបតុ ករ។  ថ បន័ខ្លះេ ះ្រ យមន
លកខណៈផ្លូវករ េហយីចបបប់នែចងទុកជេ្រសច  េនេពលែដល ថ បន័េផ ងេទៀត  េ ះ្រ យេ្រក
ផ្លូវករ  និង  មិនមនចបប់ែចងទុក  ដូចជ ករេ ះ្រ យេទ មទំេនៀមទម្ល ប់្របៃពណីជេដីម។ 
េទះបីជ ថ បន័ េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីមនលកខណៈផ្លូវករ និង េ្រកផ្លូវករកេ៏ យ និងជពិេសស 
េនថន កមូ់ល ្ឋ ន  ករេ ះ្រ យមនលកខណៈេផ ងគន  ពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយេទៀត។ 

ងខងេ្រកមេនះ  បង្ហ ញអំពីភពខុសគន ៃនយន្តករ ថ បន័េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីមនក្រមិតខុសគន  
និង មរយៈ្របពន័ធេផ ងៗគន ។

ងទី៧៖ ថ បន័េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនសកលេ ក

្របពន័ធ ភូមិ  សហគមន៍ 
អនកជិតខង

្រសកុ ្រកុង េខត្ត ជតិ

តុ ករ -តុ ករ
្រសកុ  ្រកុង

-តុ ករ េខត្ត
ជធនី

តុ ករ
ជនខ់ពស់

តុ ករ
ពិេសស

-តុ ករដី 
ថន ក្់រសុក

-តុ ករដី 
ថន កេ់ខត្ត
ជធនី

-តុ ករ 
ដីថន កជ់តិ
-គណៈកមម ធិករ 
េ ះ្រ យ
វ ិ ទប្លងដី់
-គណៈកមមករ 
េ ះ្រ យ
វ ិ ទ្រពំដី

រដ្ឋបល - ជញ ធរដីធ្លី
ថន ក្់រសុក
-គណៈកមមករ

- ជញ ធរដីធ្លី
ថន កេខត្ត
-គណៈកមមករ

-្រកសួងដីធ្លី
-គណៈកមមករ
សុរេិយដី

២៥៨ Betette Wehrmann: <Land Conflicts, A Practical Guide to Dealing with Land Disputes>, GTZ 
Land Management, 2008, ISBN 978-3-00-023940-3, page75-76.
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សុរេិយដី សុរេិយដី

ថ បន័
នេយបយ

-្របធនភូមិ
-្រកុម្របឹក ភូមិ

-េច ្វ យ្រកុង
-អភិបល្រសុក
-្រកុម្របឹក ្រសុក

-អភិបលេខត្ត
-្រកុម្របឹក េខត្ត
- ជធនី

-្របធនធិបតី
-នយករដ្ឋម្រន្តី
-ខុទទកល័យ
រដ្ឋម្រន្តី

្របពន័ធ
គណៈបក

-ភូមិ  តំបន់ 
គណៈកមម ធិករ 
គណៈបក

-គណៈកមម  
ធិករគណៈបក
្រសុក

-គណៈកមម ធិករ 
គណៈបក េខត្ត

-គណៈកមម ធិករ
គណៈបក ថន ក់ 
ក ្ត ល

ថ បន័
្របៃពណី

-្របធន ថ បន័ 
្របៃពណី
-្របធនដី
-្រកុម្របឹក ចស់ទំុ

ថ ប័ន
សន

-បុព្វជតិ
្រគឹៈ សន
-េ កសងឃ
-្រកមុ្របកឹ វ ិ រ 
ចមេមដឹកន-ំអុីមុ ំ
-អនកបេ្រងៀបចបប់

-សងឃ ជ ថន ក់េខត្ត
-្រគឹៈ សន

សងគមសីុវលិ 
នងិ
ែផនកឯកជន

-អងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភបិលមូល ្ឋ ន
-អងគករសហគមន៍ 
មូល ្ឋ ន 
-អនកស្រមុះស្រមួល 
មនវជិជ ជីវៈ
-ចស់ទុំ
-អនកជតិខង
-្របធន្រកមុ្របកឹ  
មូល ្ឋ ន
-្រគបូេ្រងៀន

-អងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភិបល 
ថន ក់្រសុក
-សងគមសីុវលិ
-អនក
ស្រមុះស្រមួល 
មនវជិជ ជីវៈ

-អងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភបិលថន ក់េខត្ត
-សងគមសីុវលិ
-អនកស្រមុះស្រមួល 
មនវជិជ ជីវៈ

-អងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភបិល
ថន ក់ជតិ
-សងគមសីុវលិ
-អនក
ស្រមុះស្រមួល 
មនវជិជ ជីវៈ
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២.៣.១ គណៈកមមករសរុេិយដី
ៃថងទី៣១  ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីតគណៈកមមករសុរេិយដី 

េ យេយងេទ មចបប់ភូមិបលម្រ ៤៧ ែដលែចងថ  "វ ិ ទរ ងេភគីចំេពះអចលនវតថុមួយនឹង
្រតូវ ក់ឱយេធ្វីករេសុីបអេងកត  និង េ ះ្រ យ មនីតិវធីិែដលបនកំណត់"  ។ លទធផលៃនករេសុីប
អេងកត្រតូវ ក់ជូនគណៈកមមករសុរេិយដី  ែដលបេងកតីេឡងីេន្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម 
និងសំណង។់  គណៈកមមករេនះ្រតូវេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេលីបដិ ទកមមេនះ។  កនុងករណីមិនសុខចិត្ត
គូវ ិ ទ ចប្តឹងេទតុ ករបន។ ករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដីេនះ ្រតូវកំណត់
េ យអនុ្រកឹតយ។  គណៈកមមករេនះមនភរកិចចេដីមបេី ះ្រ យ  ែតវ ិ ទដីធ្លី ែដលមិនទន់
ចុះបញជ ី  វ ិ ទេនះេកីតេនេ្រកតំបនវ់និិចឆយ័ និង វ ិ ទទងំ យ ែដលមិន ចស្រមុះស្រមួលបន
េ យគណៈកមមកររដ្ឋបល។  ករស្រមុះស្រមួលវ ិ ទ្រតូវអនុវត្ត មទម្ល ប្់របៃពណី  និង  បេចចកេទស
សុរេិយដី២៥៩។

គណៈកមមករសុរេិយដីមនរចនសមព័នធដូចតេទ (ទី១)គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់្រសុក 
ខណ្ឌ  (ទី២) គណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់ខត្ត ្រកុង២៦០ និង(ទី៣)គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ។ 
គណៈកមមករេនះមនេលខធិករ ្ឋ ន  និង  អងគភពេសុីបអេងកតរបស់ខ្លួន។  គណៈកមមករសុរេិយដី
ថន ក់្រសុក ខណ្ឌ មនសិទធិេ្របី្របស់្រ របស់ករយិល័យេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង ់និង
ភូមិបល្រសុកខណ្ឌ ។ ចំែណកថន កេ់ខត្តមនសទិធិេ្របី្របស់្រ របស់ េខត្ត និងថន កជ់តិមនសិទធិ
េ្របី្រ របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និងសំណង់២៦១។  េ្រកយ កឱ់យអនុវត្តមួយរយៈ 
េឃញីថ គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក  ខណ្ឌ  ដំេណីរករេទមិនមន្របសិទធភពពីេ្រពះ
គណៈកមមករេនះមិនមនអភិបល្រសុកចូលរមួ  ដូេចនះគណៈកមមករមិនមនឥទធិពលកនុងកិចចកររបស់
ខ្លួន។  េ យេឃញីបញ្ហ ដូចេនះ  រ ្ឋ ភិបលកប៏នេធ្វីករែកែ្របេលីម្រ ៥  និងម្រ ២៨  េដីមបី
អនុញញ តឱយអភិបល្រសុកបនជ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់្រសុកខណ្ឌ  ្រពមទងំឱយេ្របី្របស់
្រ ្រសុកេទៀតផង២៦២។  នីតិវធីិលអិំតកនុងករអនុវត្ត្រតូវបនពនយល់បែនថមេនកនុង្របកសស្តីពី
េគលករណ៍ែណន ំនិង នីតិវធីិរបសគ់ណកមមករសុរេិយដី២៦៣។ គណៈកមមករសុរេិយដី្រសុក ខណ្ឌ  
្របសនិេបីេឃញីថ វ ិ ទមិន ចេ ះ្រ យបន ្រតូវបញជូ នេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ េខត្ត ្រកុង 

២៥៩ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក  បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពតឹ្តេិទ  
ៃនគណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ម្រ ៣ នងិម្រ ៦។
២៦០ េឈម ះរបស់គណៈកមមករសុរេិយដមីនិទន់បនេធ្វបីចចុបបននភពេនេឡយី។ ែផ្អក ម មចបប់ស្តីពី ករ្រគប់្រគងរដ្ឋ 
បល ជធន ីេខត្ត ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  ម្រ ៤ នងិ៥ គឺថ េខត្ត ្រកងុ េសមគីន នងឹបចចុបបនន ជធន ីេខត្ត ចំែណក្រសុកខណ្ឌ  
េសមីគន នងឹ ្រសុក ្រកុង។
២៦១ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក  បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពតឹ្តេិទៃន 
គណៈកមមករសុរេិយដ ី  ៖ម្រ ២៨។
២៦២ អនុ្រកតឹយ េលខ៣៤ អន្រក  បក ចុះៃថងទី២០ ែខេម  ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករែកែ្របម្រ ៥ នងិម្រ ២៨ 
ៃនអនុ្រកតឹយេលខ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីព ីករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេិទៃន 
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ម្រ ៥ថម ីនងិម្រ ២៨ថមី។
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ចំេពះករណីដូចជ៖  ទី១.  ជនមន កទ់មទរដីេ្រចីនកបល  ែដលជកមមវតថុៃនបណ្តឹ ងទមទររបស់ភគី
តូច ចមួយចំនួន  ទី២.ភគីមខ ងៃនវ ិ ទជ ជញ ធរមន នៈខពស់ ទី ៣.  ករណីវ ិ ទពកព់័នធនឹងផល
្របេយជន៍របស់្របធនគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់្រសុក  ខណ្ឌ  និង ទី៤.  វ ិ ទែដលពក់ពន័ធនឹងដី
ធរណៈរបស់រដ្ឋ២៦៤។

កនុងេគលបំណងែបងែចកភរៈកិចចឱយចបស់ ស់រ ងគណៈកមមករសុរេិយដី  និងតុ ករ
េនកមពុជ ្រកសួងយុត្តិធម៌ និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ បនេចញនូវ្របកស
អន្តរ្រកសួង។ ្របកសេនះគូសបញជ ក់អំពីយុ ្ត ធិកររបសតុ់ ករ និងគណៈកមមករសុរេិយដី ែដល
ជរមួគណៈកមមករសុរេិយដី្រតូវេធ្វីករេ ះ្រ យវ ិ ទទងំ យ ែដលពកព់ន័ធេទនឹងដីមិនទន់
ចុះបញជ ីសុរេិយដី េលីកែលងែតវ ិ ទអំពីករែបងែចកមត៌ក រ ងអនកទទួលមតក៌ និងវ ិ ទអំពីកិចចសនយ
ទិញលក់  ជួល  បញច ជំេដីម  ករណីវ ិ ទ្របេភទេនះសថិតេនេ្រកមយុ ្ត ធិកររបស់តុ ករ២៦៥។ 
ចប់ពី្របកសេនះ កឱ់យអនុវត្តតុ ករ  េខត្ត ្រកុង  ្រតូវបញឈបក់រទទួលបណ្តឹ ងវ ិ ទដីធ្លី មិនទន់
ចុះបញជ ីែដលជសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី២៦៦។  ចំណុចេនះ  េធ្វីឱយេកីតមនចមងល់មួយ
ចំនួនចំេពះអនកចបប់ ថេតី ចរេំ ភេលីអធិបេតយយភពរបស់តុ ករែដរ ឬេទ?  េ្រពះអំ ច
តុ ករជអំ ចឯក ជយ២៦៧។

យុ ្ត ធិកររបស់គណៈកមមកសុរេិយដីមនបីថន ក់  ្រសុក  ខណ្ឌ  េខត្ត ្រកុង  និងថន កជ់តិ។ 
គណៈកមមករថន ក់  ្រសុក  ខណ្ឌ  មនករទទួលខុស្រតូវេធ្វកីរស្រមុះស្រមួលវ ិ ទេនដំ កក់ល
ដំបូង។ វ ិ ទទងំ យ ែដលមិន ចស្រមុះស្រមួលេនថន ក់េ្រកមេនះ នឹង្រតូវបញជូ នេទថន កេ់ខត្ត 
រហូតដល់ថន ក់ជតិេដីមបេីធ្វីេសចក្តីសេ្រមច២៦៨។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ
េនះ  គឺជេសចក្តីសេ្រមចែបបរដ្ឋបល ភគីែដលមិនសុខចិត្តមនសិទធិប្តឹងេទតុ ករកនុងរយៈេពល 
៣០ៃថង ចបពី់ៃថងបនទទួលេសចក្តីសេ្រមច២៦៩។

រចនសមពន័ធរបសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់្រសុក ខណ្ឌ មនសមសភពដូចខងេ្រកម៖
១-អភិបល្រសុក ខណ្ឌ ជ្របធន

២៦៣ ្របកស េលខ ១១២ ដនស ្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី េគលករណ៍ែណន ំនងិនតីវិធិរីបស់  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី  ៖្របករ២០។
២៦៤ អនុ្រកតឹយ េលខ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពតឹ្តេិទៃន 
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ម្រ ១០។
២៦៥ ្របកសអន្តរ្រកសួង េលខ ០២ ្របក ០៣ ចុះៃថងទី២៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៣ស្តីពី ករកណំត់ភរកចិចរបស់តុ ករ  
នងិគណៈកមមករសុរេិយដពីក់ព័នធនងឹេរឿង វ ិ ទដធី្ល ី៖ ម្រ  ៤។
២៦៦ ្របកសអន្តរ្រកសួង េលខ ០២ ្របក ០៣ ចុះៃថងទី២៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៣ស្តីពី ករកណំត់ភរកចិចរបស់តុ ករ  
នងិគណៈកមមករសុរេិយដពីក់ព័នធនងឹេរឿង វ ិ ទដធី្ល ី៖ ម្រ  ៤។
២៦៧ រដ្ឋធមមនុៃញញន្រពះ ជ ច្រកមពុជ ចុះៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៣ ៖ម្រ ១០៩។  
២៦៨ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពតឹ្តេិទៃន 
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ ម្រ ២០។
២៦៩ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក  បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពតឹ្តេទ  
ៃនគណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ម្រ ២៣។
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២-្របធនកររយិល័យេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម 
     សំណង់ និងភូមិបល្រសុក ខណ្ឌ   ជអនុ្របធន
៣-គណៈកមមករសុរេិយដី្រសុក ខណ្ឌ  មនម្រន្តីកររយិល័យ
     េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងភូមិបល្រសុក ខណ្ឌ ជសមជិក
៤-តំ ង ជញ ធរែដនដីឃុំ សងក ត់ ភូមិែដលពក់ពន័ធឬ និងចស់្រពឹទធ ចរយេនកនុងមូល ្ឋ ន 
ចូលរមួជសមជិក ដហុក ។ 

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់ខត្ត ្រកុងមនសមសភពដូចខងេ្រកម៖
១-អភិបល ឬអភិបលរងេខត្ត ្រកុង ជ្របធន
២-្របធនមនទីរេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមម សំណង ់និងសុរេិយដីេខត្ត្រកុង ជសមជិក
៣-តំ ង្រសុកខណ្ឌ  ឃុំ  សងក ត់  ឬ  មនទីរជំុវញិេខត្ត្រកុងែដលពកព់័នធចូលរមួសមជិក
ដហុក។

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិមនសមសភពដូចខងេ្រកម៖
១-រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ជ្របធន
២-រដ្ឋេលខធិករៃន្រកសួងម ៃផទ ជសមជិក
៣-រដ្ឋេលខធិករៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ជសមជិក
៤-្រកសងួ ថ បន័ពកព់័នធចូលរមួ   ជសមជិក ដហុក

២.៣.២ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដ់ីធ្លី
កនុងអតថនយ័ជំរុញបែនថមចំេពះករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  ែដលកំពុងែតេកីតមនេឡងីគួរឱយ

កតស់ំគល់  និងេដីមបពី្រងឹង្របពន័ធយុត្តិធមក៌នុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  រ ្ឋ ភិបលបនបេងកីត ជញ ធរ
ជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេនះេឡងី។ ជញ ធរេនះេធ្វីកិចចករេដីមបបំីេពញបែនថមេលីយន្តករែដលមន
្រ ប់  ដូចជគណៈកមមករសុរេិយដី  និងតុ ករជេដីម។  េបសកមមរបស់ ជញ ធរេនះមនដូចខង
េ្រកម៖

- ទប់ ក ត់  និងកតប់នថយទំនស់ដីធ្លី មករអបរ់ ំ  ផ ព្វផ យឱយ ធរណៈជនឱយយល់ដឹង
អំពីផលវបិកប ្ត លមកពីទំនស់ដីធ្លី  និង  មនវធិនករ ក់វនិយ័ចំេពះជនេលមីស ែដល
បនរេំ ភបំពនេលបីញ្ហ ដីធ្លីេ យខុសចបបជ់ធរមន២៧០។

- ទទួលសំណំុេរឿងទំនស់ដីធ្លីែដលហួសពីសមតថកិចចគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ 
និងទទួលពកយ បណ្តឹ ងពី្រគបម់ជឈ ្ឋ នពក់ពន័ធទំនស់ដីធ្លី។

- ែស្វងយល់ េសុីបអេងកត និងេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី។
- ឃ្ល េំមីលករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី 

និង ជញ ធរមនសមតថកិចច្រគបជ់នថ់ន ក។់

២៧០ ្រពះ ជ្រកតឹយ េលខ នស ០២០៦ ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករបេងកតី ជញ ធរជតេិ ះ្រ យ  
ទនំស់ដធី្ល ី៖ ម្រ  ៣។
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- េធ្វីរបយករណ៍អំពីលទធផលករងរ ៃនករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ជូន្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល។
- ទទួល  និង  ពិនិតយសំណំុេរឿងពកយបណ្តឹ ង  និង  ចុះែស្វងយល់  េសុីបអេងកត  េហយីេធ្វី

របយករណ៍អំពីលទធផលៃនករេសុបីអេងកត  ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លី  េដីមបី កជូ់ន
្របធន ជញ ធរជតិ  េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  ពិនិតយសេ្រមច មតំ កក់ល និងករណី
នីមួយៗ២៧១។

- េរៀបចំករ្របជំុ និងេធ្វីកំណតេ់ហតុអំពីអងគ្របជំុរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី។
- ចុះែស្វងយល់  េសុីបអេងកត  និង  ឃ្ល េំមីលសកមមភពរបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចច កនុងករ

េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  មករបញជ ែណនរំបស់្របធន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់
ដីធ្លី។

- បញជូ នកំណតេ់ហតុ  និងភស្តុ ងទងំអស់េទតុ ករ  េនេពលមនករប្តឹងត ៉ េលីេសចក្តី
សេ្រមច របស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេទតុ ករ។

- េរៀបចំ និងតំកលទុ់កឯក រពក់ព័នធទំនស់ និងបណ្តឹ ងដីធ្លី។
- េរៀបចំេសចក្តី្រពងរបយករណ៍  អំពីសកមមភពករងររបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់

ដីធ្លីជូន្របធន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី មកលកំណត់  េដីមបី យករណ៍ជូន
្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល។

- ផ ព្វផ យជូន ធរណៈជនអំពីលទធផលៃនករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  ែដល ជញ ធរជតិ 
េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីបនេ ះ្រ យចបជ់ ថ ពរ។

សមសភពរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមន៖
១ តំ ងនយករដ្ឋម្រន្តី ជ្របធន
២ រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អនុ្របធនទី១
៣ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន សមជិក
៤ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ សមជិក
៥ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល សមជិក
៦ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ សមជិក
៧ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងករពរជតិ សមជិក
៨ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ សមជិក
៩ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ សមជិក
១០ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម សមជិក
១១ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ សមជិក
១២ អគគសនងករនគរបលជតិ សមជិក
១៣ អគគេមបញជ កររង ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ សមជិក

២៧១ ្រពះ ជ្រកតឹយ េលខ នស ០២០៦ ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករបេងកតី ជញ ធរជតេិ ះ្រ យ  
ទនំស់ដធី្ល ី៖ម្រ  ៥។
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១៤ េមបញជ ករទព័េជីងេគក សមជិក
១៥ េមបញជ ករទព័េជីងទឹក សមជិក
១៦ េមបញជ ករកង ជ វុធហតថេលីៃផទ្របេទស សមជិក
១៧ អគគេលខធិករ្រកុម្របឹក អភិវឌ នក៍មពុជ សមជិក
១៨ អនុរដ្ឋេលខធិករ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ជអគគេលខធិករ សមជិក
១៩ េមធវ ី ជរ ្ឋ ភិបល សមជិក
២០ តំ ងគណៈបក សមរង ុ ី សមជិក
២១ តំ ងគណៈបក  ហ៊្វុន សុិន បិុច សមជិក
២២ តំ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលសំខន់ៗ ែដលពកព់ន័ធ សមជិក

សមសភពជកែ់ស្តង នឹង្រតូវកំណតេ់ យអនុ្រកឹតយ។
បចចុបបននអគគេលខធិករ ្ឋ នរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី  មនទី ងំេនអគរ

ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។  អគគេលខធិករ ្ឋ នេនះ  មនសិទធិេ្របី្របស់្រ របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
កនុងេពលបំេពញភរកិចច និង  េបសកមមរបស់ខ្លួន

២៧២។  ដំេណីរករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីរបស់ ជញ ធរ
េនះ  គឺេ្របី្របស់បុគគលកិៃនមុខងរ ធរណៈ  ឬ ចេ្រជីសេរសីបុគគលកិជប់កិចចសនយ និងចំេពះ
ករចំ យសថិតេ្រកមបនទុកថវកិរបស់ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី២៧៣។

េ យ រភពអសកមមេនកនុងករបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួនេនះ  រចនសមពន័ធ ជញ ធរជតិ
េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលេធ្វីវេិ ធនកមម ឆន ២ំ០០៦។  មរយៈវេិ ធនកមមេនះ
សមសភពមួយ្រតូវដកេចញ  ដូចជ តំ ងមកពីគណៈបក សមរង ុ ី  តំ ងពីគណៈបក ហ៊្វុន
សុិនបិុច  និង  តំ ងជអនុរដ្ឋេលខធិករពីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីជេដីម  និងបែនថមសមជិកថមីមួយ
ចំនួនែដលជឥស រជនមួយចំនួន ជអនុ្របធន និង ជអនុ្របធន្របចកំរ២៧៤។

ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមនសមសភពដូតេទ៖
១ តំ ងនយករដ្ឋម្រន្តី ្របធន
២ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ អនុ្របធនទី១
៣ ឥស រជនមួយរូប អនុ្របធន្របចកំរ
៤ ឥស រជនមួយចំនួន អនុ្របធន
៥ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន សមជិក

២៧២ អនុ្រកតឹយ េលខ៦៥ អន្រក បក ចុះៃថងទី១៤ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី  ករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពតឹ្តេទរបស់  
អគគេលខធកិរ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតេិ ះ្រ យទនំស់ ដធី្ល ី ៖ ម្រ  ៧។
២៧៣ អនុ្រកតឹយេលខ៦៥ អន្រក  បក ចុះៃថងទី១៤ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៦ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពតឹ្តេទរបស់  
អគគេលខធកិរ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតេិ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ី  ៖ម្រ  ១៦។
២៧៤ ម្រ ១ថមី ្រពះ ជ្រកតឹយស្តពីី វេិ ធនកមមម្រ ១ ៃន្រពះ ជ្រកតឹយេលខ សន រកត ០២០៦  ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ 
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពីករបេងកតី ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទនំស់ដីធ្ល ីេលខ នស  រកត ១០០៨  ១១០៦ ចុះៃថងទី០៩ 
ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨។
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៦ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ សមជិក
៧ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល សមជិក
៨ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ សមជិក
៩ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងករពរជតិ សមជិក
១០ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ សមជិក
១១ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ សមជិក
១២ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម សមជិក
១៣ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ សមជិក
១៤ អគគសនងករនគរបលជតិ សមជិក
១៥ អគគេមបញជ កររង ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ សមជិក
១៦ េមបញជ ករទព័េជីងេគក សមជិក
១៧ េមបញជ ករទព័េជីងទឹក សមជិក
១៨ េមបញជ ករកង ជ វុធហតថេលីៃផទ្របេទស សមជិក
១៩ អគគេលខធិករ្រកុម្របឹក អភិវឌ នក៍មពុជ សមជិក
២០ េមធវ ី ជរ ្ឋ ភិបល សមជិក
២១ តំ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលសំខន់ៗែដលពកព់ន័ធ សមជិក
សមសភពជកែ់ស្តង នឹង្រតូវកំណតេ់ យអនុ្រកឹតយ។

អគគេលខធិករ ្ឋ នរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមនរចនសមពន័ធដូចខងេ្រកម៖
-នយក ្ឋ នទប់ ក ត់ បងក រ និងអបរ់ ំ
-នយក ្ឋ នេសុីបអេងកត និងអធិករកិចច
-នយក ្ឋ នទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ង
-នយក ្ឋ នបូកសរុប ពត័ម៌នវទិយ និងទំនកទំ់នង ធរណៈ
-នយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងបុគគលិក។
ជសរុបដំេណីរករវវិឌ ៃនករងរពក់ពន័ធនឹងវសិ័យដីធ្លី  ជពិេសស  ករក ងឯក រ្រកប

ខណ័្ឌ គតិយុត្តស្រមប់អនុវត្តចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១មនលកខណៈរកីចេ្រមីនគួរឱយកត់សំគល់។  ែត
េទះជយ៉ង  េករដំែណលជ្របវត្តិ ្រស្តៃនករផ្ល សប់្តូរេគលនេយបយដីធ្លី បនបន ល់ទុកឱយ
សងគមកមពុជបចចុបបនន ្របឈមនឹងបញ្ហ ជេ្រចីនែដលទក់ទងនឹងដីធ្លី។  េឆ្លីយតបនឹងបញ្ហ េនះ 
ជរ ្ឋ ភិបលសហករណ៍ជមួយៃដគូរអភិវឌ ន៍បនខិតខំែស្វងរកវធីិេ ះ្រ យ។  ដំេ ះ្រ យ
ជដំបូងគឺករបេងកីតេគលនេយបយដីធ្លី  ។  េគលបំណងៃនឯក រគតិយុត្តទងំេនះមនបងកបេ់ន
កនុងចបប់  និងេនកនុងេគលេ ៃនកិចចករគេ្រមង កលបង  និង  ជួយេ ះ្រ យភពមិន
ចបស់ ស់។  ្របករេនះនឹងេធ្វឱីយករេ្របី្របស់ធនធនេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លីកនែ់តមន្របសទិធ
ភព និង ខិតេទជិតគំនិតផ្តួចេផ្តីមកនុងេគលនេយបយកំែណទ្រមងដី់ធ្លី។
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ចបប់  និងនីតិវធីិពកព់ន័ធមិនទន់មន្រគប្់រគន់  ទមទរឱយមន្រកបខណ័្ឌ ចបបច់បស់ ស់
ស្តីពី  សិទធិេលីអចលន្រទពយ អំពីករេផទរ  ករេ្របី្របស់ដីរដ្ឋ និងដីឯកជន្រពមទងំអំ ច មចបប់
របសរ់ដ្ឋេលីករេ្របី្របស់ដីធ្លី។  អវត្តមនចបបច់បំច់មួយចំនួនេធ្វីឱយ ថ នភព្រចបូក្រចបល់មិន ច
េ ះ្រ យបន។  កង្វះខតៃនចបបេ់ធ្វីឱយមតិមួយចំនួន  បនេចទ្របកនម់្រន្តីអនុវត្តចបបថ់រ ំ ភ
ចបប់  និងរេំ ភសិទធិមនុស  ភគេ្រចីនែដលេគបនដឹងករណីេនះ  គឺពកព់ន័ធេលីករផ្ល ស់លំេន ន
្របជពលរដ្ឋ។  ្រកបខណ័្ឌ ចបប់  េរៀបចំដីធ្លីែដលរដ្ឋមិនទនប់នអនុមត័មនដូចជ បទបញញត្តិស្តីពីករ
កំណតតំ់បន់ ្រកមសំណង់ ជពិេសស លខិិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់ស្តីពីអស មិករណ៍ជេដីម។

មនករណីមួយចំនួន  េទះបីមនចបប់ជធរមនេហយីក៏េ យ  ែតចបបេ់នះមិនបនឱយ
និយមនយ័ចបស់ ស់នដំល់ករបក្រ យយកែតផ្លូវ្រតូវេរៀងៗខ្លួន  ជនរងេ្រគះពីេហតុករណ៍េនះ
ភគេ្រចីនអនក្រកី្រកែដលជជនងយរងេ្រគះ។  ចំណុចែដលមនករច្រមូងច្រមស់ខ្ល ងំបំផុតគឺភព
មិនចបស់ ស់ៃនករកំណត់្រពំែដនរ ង្រទពយ ជសមបត្តិ ធរណៈ ឬឯកជនរបស់រដ្ឋស្រមប់ឱយ 
ធរណៈជនបនដឹង។  រហូតមកដល់េពលេនះ  រដ្ឋពំុទនម់នករកំណត់អត្តសញញ ណ  ថេតីកែន្លង
ជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងកែន្លង ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋឱយបនចបស់ ស់េនេឡយី។ េទះ

បីដីតំបន្់រតូវករពរ ដីេធ្វី ជីវកមម ធរណៈេលីដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និង ករផ្តល់ដីសមបទន ជួល 
ឬេផទរេលីដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមបក់រអភិវឌ េសដ្ឋកិចចកគ៏ម នករគូស ស់្រពំ្របទល់ឱយបនចបស់
ស់េនះែដរ។ េហតុេនះ បញ្ហ វ ិ ទដីធ្លីេកីតមនេឡងីមិនេចះចប។់ មយ៉ងវញិេទៀត មកដល់េពលេនះ

ពំុមនឯក រផ្លូវករ មួយបញជ ក់អះ ងថ អ្វីជដីកមមសិទធិ ធរណៈរបស់រដ្ឋែដល ក់បង្ហ ញ
ឱយ ធរណៈជនបនេឃញី។ ដូចេនះ េទីបេគេឃញីមនករត ៉ េរឿងដីធ្លីពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋមន
ករេកីនេឡងីពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំករណីខ្លះ ឈនដល់េកីតមនអំេពីហងិ េទៀតផង។ មយ៉ងវញិេទៀត 
្របជពលរដ្ឋ បមឺុ់ននក់្របឈមនឹងឧបសគគ កនុងករទទួល គ ល់ឱយបន្រតឹម្រតូវចំេពះេភគៈ្រសប
មចបបភូ់មិបល។

េនជំពូកទីបី  េយងីនឹងអេងកតសុីជេ្រមេទេលី្របសទិធភពៃនករអនុវត្តចបប់ និង  ករ
េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី។
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ជំពូកទី៣
ករេ ះ្រ យវិ ទដីធ្លី 

សិទធិេលីដីធ្លី គឺជ្របធនបទដេ៏ក្ត េនកមពុជ។  មនមតិេលីកេឡងីេ យម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលថ " 

ករអនុវត្តចបប់  និងផ ព្វផ យចបប់  មិនទនសុ់ីជេ្រម និង  ទូលំទូ យ។  មនករឃុបឃតិជមួយ

រដ្ឋអំ ច  និង  អងគករជំនញេធ្វីកមមសិទធិជន់គន េលីដីរបស់្របជពលរដ្ឋ "។ រ ្ឋ ភិបលបនយកចិត្ត

ទុក ក់េទេលីបញ្ហ ្រគប្់រគងដីធ្លី  េដីមបទីប់ ក តមិ់នឱយមនបតុភពសងគមទកទ់ងនឹងបញ្ហ ទងំេនះ 

េ យបេងកីតជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជេ្រចីន។  េទះបី  ជមនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជេ្រចីនេហយី

កេ៏ យ  វ ិ ទដីធ្លី  េនែតជបញ្ហ េចទកនុងករេ ះ្រ យដែដល។  ករណ៍េនះ  េ យ របទ ្ឋ ន

ទងំេនះ និង នីតិវធីិពកព់ន័ធកនុងករ្រគប្់រគង និង េ ះ្រ យវ ិ ទេនមនក្រមិត និង មយ៉ងភពមិន

ចបស់ ស់ៃនករកំណត់ែដនសមតថកិចចនិង  នីតិវធីិនឱំយករអនុវត្តកន់ែតេចទជបញ្ហ ែថមេទៀត។ 

មយ៉ងវញិេទៀត  ករមិនសុចីង្វ ក់ៃនបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ពីមួយេទមួយក៏េធ្វីឱយតួអងគែដលេ ះ្រ យ

ទំនស់ដីធ្លី  ជួបករពិបកផងែដរកនុងកិចច្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន ។  

ជំពូកេនះនឹងពនយល់អំពីករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី មែបបរដ្ឋបល  និង  តុ ករ។  េលីសពី
េនះ  េយងីនឹងែស្វករកេនភពខ្វះចេន្ល ះ  និងករមិនសុចីង្វ ក់គន រ ងចបប់ពកព់័នធែដលកំណតែ់ដន
សមតថកិចច និងបញ្ហ ជេ្រចីនែដល្រតូវបន ជួប្របទះមនជ ទិ៍៖ ភពមិនចបស់ ស់រ ងសមតថកិចច
ៃនគណៈកមមករសុរេិយដីនឹងតុ ករ  និង  ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី  និង  គណៈកមមករ
សុរេិយដីជេដីម។   ករវភិគលអិំតេទេលី្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត និងភព្រសប  និងផទុយគន េទនឹងចបប់
រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ េលបីទ ្ឋ នេ្រកមចបប់មួយចំនួនពកព់ន័ធដីធ្លី  ដូចជ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកីត
ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  អនុ្រកឹតយស្តីពីគណៈកមមករសុរេិយដី  និង  ្របកសអន្តរ្រកសួង 

េដីមបរីេំលចឱយេឃញីកន់ែតចបស់។  បនទ បម់កេធ្វីករវភិគសុីជេ្រមេលីក ្ត ទងំ យ  ែដល ងំ
ដល់ដំេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី និង ចុងេ្រកយគឺេធ្វីករសរុបខ្លឹម រកនុងជំពូកទងំមូល។ 

៣.១ ដេំ ះ្រ យវិ ទដធី្លីេ្រក្របព័នធតុ ករ
និយមនយ័ៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របពន័ធតុ ករ  គឺសំេ ដល់បេចចកេទសេផ ងៗែដល

្រតូវបនេ្របី្របស់េដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទេ្រកពីករ ក់បណ្តឹ ងេទតុ ករ។  ករែស្វងរកដំេ ះ
្រ យេ្រក្របពន័ធតុ ករ មរយៈអនកស្រមុះស្រមួលែដលមនជទូេទ ដូចជករេលីកេរឿងវ ិ ទេទ
ឱយអនកមនមុខមតក់នុងសងគមជួយេ ះ្រ យជេដីម។  ករស្រមុះស្រមួល ឬសនធ នកមម mediation 
េកីតមនេសទីរែតចប់ ងំពីេពលកេកីតសងគមមនុស មកេម៉្លះ២៧៥។  សមយ័មុនេគេ ះ្រ យ មរយៈ 

២៧៥ សទវីនិ ែអ៊ម អូេសទីមឡីរឺៈ៍ ដេំ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករ្របេទសកមពុជ  េសៀវេភសិក  សថីពី 
ទស នទនសំខន់ៗ USAID Cambodia, East West Management Institute, Rule of Law Initiative ឆន ២ំ០០៩ 
ទំព័រ៦៨ នងិ២១៨។
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្រពះសងឃ ឬ្រពឹទធ ចរយជអនកេធ្វី ជញ ក ្ត ល  និងជអនកសេ្រមចេសចក្តី។  រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ 
េយងីេឃញីដំេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  កេ៏នែតមនវត្តមន្រពឹទធ ចរយែដរ  ែដលគត់្រតូវបន្របធន 
គណៈកមមករសុរេិយដីអេញជ ីញឱយចូលរមួសមជិក ដហុក២៧៦ ។ 

ពកយថ ករស្រមុះស្រមួល  ឬសនធ នកមម mediation  និងពកយថ ករផ ះផ conciliation 
្រតូវបនេ្របី យឡគំន  អស់រយៈេពលជេ្រចីនឆន មំកេហយី  េ យមជឈ ្ឋ នអនកសកិ កដូ៏ចជអនក 
្របកបវជិជ ជីវៈែផនកចបប់ និងតុ ករ២៧៧។ សព្វៃថងេនះពកយ "ស្រមុះស្រមួល" និង ពកយ "ផ ះផ " ជ 
ញឹកញប្់រតូវបនេ្របីជំនួសគន េទវញិេទមក  សេំ ដលដំ់េណីរករែតមួយ។   េទះបីជមនអនក
ខ្លះពយយមគូសបង្ហ ញពីភពខុសគន របស់ កេ៏ យកមិ៏នមន ជញ ធរឬ  ចបបអ់ន្តរជតិរមួ មួយ
កំណតថ់ េតីពកយទងំពី ចមនភពខុសគន យ៉ងដូចេម្តចេឡយី។ ែផ្អក មអនុ្រកឹតយស្តីពី ករេរៀបចំ
និង្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដីម្រ ៩  ករេ្របីពកយផ្លូវករជភ ែខមរ  គណៈកមមករមន
សិទធិស្រមុះស្រមួលវ ិ ទ។ ពកយថ "ស្រមុះស្រមួល"  ្រតូវេគបកែ្របជភ អងេ់គ្លសថ conciliation 
ដូចបនអធិបបយខងេលី  ពកយថ conciliation  េនះ  បនបកែ្របថជករផ ះផ េទវញិេទ២៧៨។ 
ពកយ "ផ ះផ "  មចបបែ់ខមរ  េគេ្របីេនតុ ករ  ែដលពកយេនះមនេនកនុងចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ 
និង  ្រគួ រឆន ១ំ៩៨៩(ម្រ ៤៥)  ្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ២ំ០០៧(ម្រ ៩៨៤)   និង  ្រកមនីតិវធីិ
រដ្ឋបបេវណីឆន ២ំ០០៦(ម្រ ៩៧)ជេដីម។  ចំែណកវចននុ្រកម  អងេ់គ្លស-ែខមរជេ្រចីន  ដូចជ 
Franklin E. Huffman and In Proum  ទំពរ័១២២និង៣៦១  និង  Orkida Dictionary   ពកយ 
mediation  និងពកយ conciliation  បកែ្របថ "ស្រមុះស្រមួល"។  ែតេទះបីជយ៉ង េនកមពុជ
េគេ្របីភ ែខមរជផ្លូវករគឺពកយ "ស្រមុះស្រមួល"  និងមយ៉ងករេ្របីេនះេដីមបែីញកឱយ ច់ពីគន រ ង
ករេ ះ្រ យែបបរដ្ឋបល និងពកយ "ផ ះផ " េ្របីស្រមបជ់ករេ ះ្រ យេ យតុ ករ។

មចបបភូ់មិបលបនអនុញញ តឱយមន ថ បន័មួយជក់ ក់ េដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី េពល
គឺ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបជួីយស្រមលួដល់ករេ ះ្រ យវ ិ ទ
ដីធ្លីឱយកនែ់តមន្របសិទធភពែថមេទៀត។ េទះបីជមន ថ បន័្រសបចបបក់េ៏ យ ក្៏របជពលរដ្ឋ
កមពុជ ែតងែតរតរ់កវធីិេ ះ្រ យជេម្ល ះ មែបប្របៃពណីរបស់ខ្លួន

២៧៩។   ករស្រមុះស្រមួលេ យ
អនកស្រមុះស្រមួលជវធីិែដលេគែតងែតេ្របី  េហយីេនតំបនខ់្លះ  វធីិេនះេនែតេ្របីរហូតដល់សព្វៃថងេនះ 
ែដលេគអេញជ ីញអនកពក់ពន័ធឱយចូលរមួជសមជិក ដហុក។  ជពិេសស  វ ិ ទ ចមនលកខណៈ

២៧៦ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ម្រ ១២។
២៧៧ សទីវនិ ែអ៊ម អូេសទីមីឡរឺៈ៍ ដេំ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករ្របេទសកមពុជ   -ដ.ឯ.ម- ទំព័រ៨៤។
២៧៨ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី បកែ្របេ្រកផ្លូវករជភ អង់េគ្លសផ យេ យ្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណង់៖ 
ម្រ ៩។

២៧៩ កុយ នមៈ ដេំណីរករក្តេីនកនុងតុ ករកមពុជ   Introduction Cambodian Justicial Process, 
អងគករមូលនធិិ សីុ ភនេំពញ ឆន ១ំ៩៨៩ ទព័ំរ២៩។
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ធូរ្រ លេហយីមិនបងក ឬប ្ត លឱយខូច្របេយជន៍ធងនធ់ងរ។  មយ៉ងេទៀត  ករផ ះផ មរយៈចស់ទំុ 
ឬ  អនកមនមុខម៉ត់កនុង  ភូមិ  ឃុំ  មសណូំមពររបស់គូភគីជេម្ល ះេ្រចីនទទួលបនផលល្អគួរឱយកត់
សំគល់ផងែដរ។  ករណ៍េនះ  បនសំែដងឱយេឃញីថ ករេ្រជីសេរសីអនកស្រមុះស្រមួល  និងអនក
េ ះ្រ យទំនស់ែដលពួកេគយល់ថមនលកខណៈសមរមយ និងមិនបងកឱយខត្របេយជនធ៍ងនធ់ងរ ។ 

៣.១.១ ករេ្រជើសេរ ើសអនកស្រមុះស្រមួល
ជទូេទអនកស្រមុះស្រមួលទងំអស់  គឺជអនកដឹកនដំំេណីរករស្រមុះស្រមួល។  អនកស្រមុះ 

ស្រមួលជួយដល់ភគីវ ិ ទ  កនុងករគិតរះិរកមេធយបយេដីមបី ចទទួលយកនូវដំេ ះ្រ យ និង 

េ្រជីសេរសីយកដំេ ះ្រ យ មួយែដលល្អស្រមប់ភគី។ េលីសពីេនះេទេទៀត  ដូចែដលកំណត់ 

កនុង្របកសេលខ ១១២  ស្រមបអ់នុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ៤៧  និងែផនកែដលទក់ទងនឹងចបប់ភូមិបល 

ឆន ២ំ០០១  ភគីៃនវ ិ ទមនឱកសេ្រជីសេរសីអនកស្រមុះស្រមួលស្រមប់វ ិ ទរបស់ខ្លួន។  េយង ម 

បទ ្ឋ នេនះ  ភគី ចេ្រជីសេរសីបុគគល មួយែដលខ្លួនទុកចិត្តឱយេធ្វីជអនកស្រមុះស្រមួល ប៉ុែន្ត្រតូវ 

េគរព មេគលករណ៍មួយចំនួន  ដូចជ កនុងចំេ មអនកស្រមុះស្រមួលទងំេនះយ៉ងេ ច ស់ 

្រតូវមនមន កែ់ដលធ្ល ប់ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លឬ  មនបទពិេ ធនក៍នុងករស្រមុះស្រមួលវ ិ ទនិង

្រតូវមនអនកស្រមុះស្រមួលមន ក់ែដលមនករយល់ដឹងអំពីសភពករណ៍  និង  ថ នភពកនុងតំបន់

មូល ្ឋ នេនះ២៨០។  កប៏៉ុែន្តមនុស េផ ងគន ឱយតៃម្លនិង  យល់េឃញីេទេលីគុណភពៃនអនកស្រមុះ

ស្រមួលខុសៗគន  េលកីែលងែតភគីមនករយល្់រពមេលីក ្ត មួយចំនួន  ចបំចស់្រមប់អនកស្រមុះ

ស្រមួលែដលល្អដូចជ ៖ 

-ភគី្រតូវមនជំេនឿជក់ថ អនកស្រមុះស្រមួលមនឆនទៈ និង ចផ្តល់ភពយុត្តិធមដ៌ល់គូវ ិ ទ 

-ភគី្រតូវមនឆនទៈ  និងេគរព មេយបល់  ឬឱ ទរបស់អនកស្រមុះស្រមួល  េទះបីជភគី

ទងំអសមិ់នចបំច្់រតូវែតឯកភព មកេ៏ យ។  ប៉ុែន្ត ភគី្រតូវយល់ថ អនកស្រមុះស្រមួល

ផ្តល់មតិេយបលេ់នះកនុងបំណងេ ម ះសម័្រគេដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទេនះ ។ 

-ភគី្រតូវទុកចិត្តេលីជំនួយរបស់អនកស្រមុះស្រមួលែដលមនបទពិេ ធនក៍នុងករ

េ ះ្រ យវ ិ ទ។ 

-ភគី ចទុកចិត្តអនកស្រមុះស្រមួលែតកនុងករណីែដលពួកេគដឹងថ អនកស្រមុះស្រមួលមិន

ប៉ុនបង៉េធ្វីឱយមនអំេពីអយុត្តិធម។៌  ្រស័យេហតុេនះ  ភគី្រតូវែតមនករ្របកដកនុងចិត្តថ

អនកស្រមុះស្រមួលមិនមនទំនស់ផល្របេយជនក៍នុងជេម្ល ះរបស់ពួកេគេនះេទ ។

២៨០ ្របកស េលខ ១១២ ដនស ្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី េគលករណ៍ែណន ំនងិនតីវិធិរីបស់  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ្របករ២២។
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េទះបីជយ៉ង  ករេ្រជីសេរសីអនកស្រមុះស្រមួលកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តងភគីមិន ច

េ្រជីសេរសីអនកស្រមុះស្រមួលេ យេសរបីនេទ។  ែផ្អក មករសទង់មតិ  េលីភគីវ ិ ទមនែត៤០%

ៃនអនកផ្តលស់មភ សនប៍នបញជ កថ់ ពួកេគមន រមមណ៍ថបនេ្រជីសេរសីអនកស្រមុះស្រមួលពិត

្របកដែមន។  អនកស្រមុះស្រមួល  ែដល្រតូវភគីេ្រជីសេរសីញឹកញបជ់្របធនអងគស្រមុះស្រមួល

កនុងចំេ ម ៨៣ ភគរយៃនករណីវ ិ ទ មន(៧៤%) ជរដ្ឋអំ ចថន ក្់រសុកខណ្ឌ  និង (៥៤%) 

ជេមឃុំ  េចសងក ត់  និង  តំ ងជេចអធិករវត្ត (មួយករណី)  និង  តំ ងជចស់ទំុមន 

(៣ករណី)។ តំ ងមនចំនួនតិចពីសហគមន៍គឺេ យ រពួកេគមិនសូវមនសមតថភព២៨១។

 េ យែឡកេនកមពុជ ករណីែដលមនវ ិ ទេកីតេឡងី  េមឃុំ  ចស់្រពឹទធ ចរយ និងជនដៃទ

េទៀត  ែដលអនកេគេគរពេ យ រករេចះដឹង  និង  ភពយុត្តិធមរ៌បស់ខ្លួនកនុង ថ នភពសម្រសប 

ចទទួលបននូវករេ្រជីសេរសីជអនកស្រមុះស្រមួល  បញ្ហ ែដលេកីតមនេឡងីេនកនុងតំបនរ់បសខ់្លួន 

។  មយ៉ងវញិេទៀត  ជញ ធរ ចផ្តល់នូវករឯកភព  និងេធ្វីឱយក្ល យេទជផ្លូវករនូវកិចច្រពមេ្រពៀងែដល

អនកទងំេនះបនជួយេធ្វី មរយៈដំេណីរករស្រមុះស្រមួលវ ិ ទដីធ្លី។  ដូេចនះ  ករេ្រជីសេរសីអនកស្រមុះ

ស្រមួលែដលមនជំនញ  និងែដល ចទុកចិត្តបនេធ្វឱីយភគីវ ិ ទចូលរមួកនុងករស្រមុះស្រមួលេ យ

សម័្រគចិត្ត និងពយយមេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ខ្លួនេ យរលូន។  ជេគលករណ៍ អនកស្រមុះស្រមួលមិន

មនសទិធិអំ ចកនុងករចបប់ងខំឱយទទួលយកដំេ ះ្រ យ មួយេឡយី។  ផទុយេទវញិ មនែត

ភគីវ ិ ទេទវញិេទែដលមនសិទធិអំ ចកនុងករសេ្រមចថេតីខ្លួនចង់ ឬមិនចងេ់ ះ្រ យ២៨២។ ករ

ស្រមុះស្រមួល ច្រប្រពឹត្តេទបនែតកនុងករណីែដលភគីេជឿថ អនកស្រមុះ្រមួលមនភពយុត្តិធម៌

េ ម ះ្រតង់ និង មនជំនញស្រមុះស្រមួល។ ជងេនះេទេទៀត ករផ្តលល់ទធភពឱយភគី ចេ្រជីសេរសី

អនកស្រមុះស្រមួលេ យខ្លួនឯងបន គឺជករេធ្វីឱយភគីមនករទុកចិត្តេលីដំេណីរករេ ះ្រ យេនះ។ 

្រសេដៀងគន េនះែដរ  ករេ ះ្រ យវ ិ ទ មករស្រមុះស្រមួលេនះ  កនុងករណីខ្លះេនែតបន្ត

អនុវត្តមកដល់េពលបចចុបបនន ដូចជករែលងលះ  គណៈកមម ធិករ្របជជនេមឃុំ  សងក ត់  ្រតូវេធ្វីករ

ផ ះផ កនុងរយៈ១៥ៃថង េ្រកយពីទទួលពកយបណ្តឹ ង។ េបីផ ះផ មិនបនសេ្រមច្រតូវបញជូ នសំណំុេរឿង

ជបនទ នេ់ទតុ ករ្របជជនេខត្ត្រកុង២៨៣។  ចំេពះវ ិ ទករងរែដលេកីតេឡងីរ ងកមមករនិេយជិត 

និង  និេយជក្រតូវស្រមុះស្រមួលេ យនយក ្ឋ នវ ិ ទករងរៃន្រកសួងករងរ  និងបណ្តុ ះប ្ត ល

វជិច ជីវៈ២៨៤។  រឯីវ ិ ទេលីែផនកពណិជជកមម ភគី ចែស្វងរកករផ ះផ េនមជឈមណ្ឌ លជតិៃន

២៨១ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌ ? ករពិនតិយេមលីេទេលីករងររបស់ 
គណៈកមមករសុរេិយដីេនកមពុជ ទក់ទងនងឹករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៦ ទំព័រ៦៣ នងិ៦៤។
២៨២ សទីវនិ ែអ៊ម អូេសទីមីឡរឺៈ៍ ដេំ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករ្របេទសកមពុជ    -ដ.ឯ.ម- ទំព័រ៨៣។
២៨៣ ្រកតឹយចបប់ េលខ ៥៦្រក ចុះៃថងទី២០ ែខកក្ត  ឆន ១ំ៩៨៩ ចបប់ស្តីពី ពហ៍ពពិហ៍ នងិ្រគួ រ ៖ ម្រ ៤២។ 
និងម្រ  ៩៨២ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ឆន ២ំ០០៧ (អនុម័តេហយីែតមិនទន់ ក់ឱយអនុវត្ត)។ 
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មជឈត្តករ  ែដលសថិតេនេ្រកម ពយបលរបស់្រកសួងពណិជជកមម២៨៥។  ករណីវ ិ ទរដ្ឋបបេវណី

តូច ចដូចជ បញ្ហ បំណុល  កិចចសនយ ្រពំ្របទល់ដីកសិ ្ឋ ន  ករបរ ិ រេករ ្ត ិ៍ និងអំេពីហងិ ែដល

មិនបងករបួស ន ម  ច្រតូវបនស្រមុះស្រមួលជផ្លូវករ  េន្រតឹមក្រមិត  ឃុំ  សងក ត់  េនកនុងមូល ្ឋ ន

មរយៈកមមវធីិមជឈមណ្ឌ លេស យុត្តិធមរ៌បស់ ជរ ្ឋ ភិបល (េ កតថ់ Maison  da  la 

Justice)២៨៦។

៣.១.២ ករេ្រជើសេរ ើសដេំ ះ្រ យ
ដំេ ះ្រ យ មរយៈករស្រមុះស្រមួលគឺជធមមនិយម២៨៧។  ករេ្រជីសេរសីដំេ ះ

្រ យ ចេធ្វេីទបនេ យមិនមនភពលំេអៀងេទេលីភគីវ ិ ទ មួយ  លុះ្រ ែតអនកស្រមុះ

ស្រមួល ចដឹងនិង  យល់ចបស់អំពីឬសគល់ៃនវ ិ ទ  ។  ដូេចនះករទញយកព័តម៌នពីភគីជេម្ល ះជ

ែផនកមួយយ៉ងសំខនក់នុងដំេណីរករៃនករេ ះ្រ យ។  អនកស្រមុះស្រមួលនឹងេ្របី្របស់នូវភស្តុ ង

និង  ពត័ម៌នែដលផ្តល់ជូនេដីមបជួីយឱយភគីែស្វងរកដំេ ះ្រ យែដលសម្រសបស្រមបពួ់កេគ 

ជពិេសសករេបីកឱយមនករពិភក  ស្រមុះស្រមួលជមួយភគីទងំ យេដីមបចីបេ់ផ្តីមពិពណ៌ន 

និងែស្វងយល់អំពីវ ិ ទ។ ភគីទងំ យ និង អនកស្រមុះស្រមួលទងំអស់្រតូវែតមនករ្រពមេ្រពៀងគន

េលី្របេភទៃនបញ្ហ វ ិ ទមុននឹងពួកេគ ចរកលទធភពេ ះ្រ យនន ។  េហតុដូេចនះ  ករេលីកវ ិ ទ

ឱយភគីទងំសងខងេធ្វីករពិភក ទលមុ់ខគន  ចផ្តល់ភពកន់ែតងយ្រសួល និង ទូលទូំ យដល់

អនកស្រមុះស្រមួល េដីមប្ីរបមូលយកនូវចំណុចែដលនឱំយមនករទសែ់ទងរ ងអនកទងំពីរ។

េលីសពីេនះេទេទៀត  ចឱយអនកស្រមុះស្រមួលយល់កន់ែតចបស់អំពីករែខ្វងគំនិតគន ៃន 

គូវ ិ ទ។  េគ ចេធ្វីករែណនឱំយភគីឈនេទរកនូវចំណុច្រសបគន ែដលមិនបះ៉ពល់ធងនធ់ងរដល់ផល 

្របេយជនទ៍ងំសងខងែដលជេគលករណ៍ស្រមបអ់នកស្រមុះស្រមួល  ្រតូវេ ះ្រ យ ល់វ ិ ទអំពី

ផល្របេយជន៍២៨៨។  េ្រកយពីបនកំណតប់ញ្ហ ជផ្លូវករ  និង  ្របមូលបននូវលទធផលជេ្រចីនពីកិចច

២៨៤ ្រពះ ជ្រកម េលខ ជស រកម ០៣៩៧ ០១ ចុះៃថងទី១៣ ែខមនិ ឆន ១ំ៩៩៧ ចបប់ស្តីពីករងរ ៖ម្រ ៣០០ ៣០១ 
៣០២ និង្របករ១ ្របកសស្តីពី នតីវិធិៃីនករេ ះ្រ យវ ិ ទករងររមួ   េលខ៣១៧ សកបយ ចុះៃថងទី២៩ ែខវចិឆកិ 
ឆន ២ំ០០១។ 
២៨៥ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៥០៦ ០១០ ចុះៃថងទី០៥ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៦ ចបប់ស្តីពី មជឈត្តករែផនក ពណិជជកមម  
ម្រ ១០។
២៨៦ សទីវនិ ែអ៊ម អូេសទីមីឡរឺៈ ដេំ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករ្របេទសកមពុជ េសៀវេភសិក  ស្តីពី ទស នទន 
សំខន់ៗ USAID Cambodia, East West Management Institute, Rule of Law Initiative ឆន ២ំ០០៩ ទព័ំរ៨៨ 
េនកនុង្របករ៣ នងិ្របករ៤ ្របកសអន្តរ្រកសួងរបស់្រកសួងម ៃផទ នងិ្រកសួងយុត្តិធម៌ េលខ៨៥ ឆន ២ំ០០៦។
២៨៧ សទវីនិ ែអ៊ម អូេសទីមឡីរឺៈ៍ ដេំ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករ្របេទសកមពុជ   -ដ.ឯ.ម-ទំព័រ៨៧ េនកនុង 
មគគុេទទសពណិជជកមម ម្របេទសស្រមប់កមពុជ  ទំព័រ៥៣ (ឆន ២ំ០០៦)។
២៨៨ ្របកស េលខ ១១២ ដនស ្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី េគលករណ៍ែណន ំនងិនតីវិធិី  
របស់គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖្របករ២០។
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ពិភក េនះមក  អនកស្រមុះស្រមួលេធ្វីករេ្រជីសេរសីនូវដំេ ះ្រ យ  ែដល្របេសីរ មួយេ យ 

េធ្វីករពនយល់អំពីករេ្រជីសេរសីេនះ  ឱយគូភគីយល់េដីមបី ចទទួលបននូវករស្រមុះស្រមួលេ យ

មនករ្រពមេ្រពៀង មឆនទៈរបស់ពួកេគ ។ 

ដូេចនះ  េនេពលទទួលបនករ្រពមេ្រពៀងពីគូភគីទំនស់ អនកស្រមុះស្រមួល្រតូវសរេសរជ 

យលកខណ៍អក រនូវកិចច្រពមេ្រពៀងស្រមុះស្រមួល  េដីមបរីក ទុកជភស្តុ ងអំពីករសះជ េហយី

ចេសនសុីំេធ្វីករបញជ ក់ពី ជញ ធរមនសមតថកិចចែផនកដីធ្លី មនជ ទិ៍គណៈកមមករសុរេិយដីជេដីម 

េដីមបធីនមិនឱយេកីតមនវ ិ ទេលេីរឿងដែដលេទៀត។  បនទ បម់កករយិល័យេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយ

កមម សំណង់ និង ភូមិបល្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវចប់េផ្តីមអនុវត្តនីតិវធីិចុះបញជ ីកបលដីែដលបនេ ះ្រ យ

រចួេនះែផ្អក ម្របករ២៧ៃនេគលករណ៍ែណនំ  និងនីតិវធីិរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី។  ប៉ុែន្ត

ករណីែដលពំុ ចទទួលបនករ្រសុះ្រសួលេនថន ក់ឃុំ  សងក ត់េទេនះ  ភគី ច កព់កយបណ្តឹ ងេទ

គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុកែដលទី ងំទំនស់សថិតេនឱយេធ្វីករេ ះ្រ យបន្ត។ 

៣.១.៣ ករេ ះ្រ យ មគណៈកមមកររដ្ឋបល
គណៈកមមកររដ្ឋបល  គឺជគណៈកមមករមួយែដលបនបេងកតីេឡងីេដីមបដឹីកនកំរចុះបញជ ីដីធ្ល ី

មនលកខណៈជ្របពន័ធេនតំបនវ់និិចឆយ័។  ភរកិចចមួយរបស់គណៈកមមករេនះ  គឺេធ្វីករេ ះ្រ យ

វ ិ ទដីធ្លីែដលេកីតមនេនកនុងេពលៃនករចុះបញជមីនលកខណៈជ្របពន័ធ។ េហតុដូេចនះ  េនេពលែដល

តំបនវ់និិចឆយ័្រតូវបនកំណត់ និង ្របកសឱយដឹង ឮជ ធរណៈរចួេហយី អភិបលេខត្ត ្រកុងៃនតំបន់

ែដល្រតូវេធ្វកីរ្របកសវនិិចឆ័យេនះ្រតវូែតង ងំគណៈកមមកររដ្ឋបលស្រមបតំ់បនេ់នះ២៨៩។  ម្រ

៣ អនុ្រកឹតយស្តីពីនីតិវធីិៃនករក ងប្លង់សុរេិយដី  និងេសៀវេភេគលបញជ ីដីធ្លី  កប៏នកំណតផ់ងែដរ

អំពីសមសភព  និងជពិេសសអំពីតួនទីរបសគ់ណៈកមមកររដ្ឋបលែដលកនុងេនះ  ្រតូវេធ្វកីរបិទ

ផ យជ ធរណៈនូវប្លងប់ញច សុីរេិយដីែដលមនដូចជប្លងសុ់រេិយដី និងបញជ ីេឈម ះអនកកន់កប់

ជេដីម។ 

មយ៉ងេទៀត  គណៈកមមករេនះកទ៏ទួលផងែដរនូវ ល់បណ្តឹ ងត ៉  េ យេធ្វីករ្រ វ្រជវ និង 

េ ះ្រ យ មករ្រពមេ្រពៀង២៩០។  មននយ័ថ គណៈកមមកររដ្ឋបលេធ្វីករេកះអេញជ ីញគូភគីក៏

ដូច  ជ ក ែីដលពកព់ន័ធ ឱយមកេធ្វកីរ្រ យបំភ្លឺេដីមប្ីរបមូលនូវពត័ម៌ន  និងភស្តុ ងែដល ច

កំណត់  អំពីករេ ះ្រ យវ ិ ទេនះបន។  េ្រកយេពលែដល្របមូលបននូវពត័៌មន  ភស្តុ ង 

និង ក ី  គណៈកមមកររដ្ឋបល ចេធ្វីករសេ្រមចេលីវ ិ ទបន  េ យមនករ្រពមេ្រពៀងពីភគីទងំ

២៨៩ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៦អន្រក  បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី នតីវិធិៃីនករក ងប្លង់សុរេិយដី  
នងិេសៀវេភេគលបញជ ដីធី្ល ី ៖ម្រ  ៣ នងិម្រ ១២។
២៩០ អនុ្រកតឹយេលខ ៤៦ អន្រក  បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី នតីវិធិៃីនករក ងប្លង់សុរេិយដី  
នងិេសៀវេភេគលបញជ ដីធី្ល ី ៖ម្រ  ១២។
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សងខង។  បនទ បពី់បនេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លីែដលមនកនុងតំបនវ់និិចឆយ័  កដូ៏ចជ កំណតប់នចបស់

សនូ់វប្លងសុ់រេិយដី គណៈកមមកររដ្ឋបលេធ្វីករសននិ ្ឋ នផ្តល់េយបល់េលីឯក រៃនករវនិិចឆយ័ 

និងេលីកសំេណីផ្តល់សិទធិេលីដី  ជូនអនកកនក់ប់ជកមមសទិធិករ  ឬរក ទុកជសមបត្តិរដ្ឋ២៩១។ 

ឯក រៃនករវនិិចឆយ័្រតូវេរៀបចំ និង េធ្វកីរ្របកសផ យជ ធរណៈ។ 

ផទុយេទវញិ កនុងអំឡុងេពលៃនករបិទផ យជ ធរណៈជនែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ី ឬអនក

មនផល្របេយជនព៍កព់ន័ធេលដីី មួយែដលបនចតទុ់កថ ឯក រៃនករវនិិចឆយ័   មិនជក់ ក់ 

ឬមិនេពញេលញ ចផ្តល់ដំណឹងដល់គណៈកមមកររដ្ឋបលនូវករជំទស់របស់ខ្លួន។  េ្រកយពីបន

ផ្តលនូ់វកំណតស់គំលដ់ស៏មេហតុផលដល់ជន្រគបរូ់បែដលពកព់ន័ធនឹងករជំទស់ និង  បនទ បពី់បន

ពិេ្រគះជមួយនឹងអនកែដលេធ្វីករជំទស់  គណៈកមមកររដ្ឋបល្រតូវពយយមេធ្វីករេ ះ្រ យ ម

ករ្រពមេ្រពៀង  ។  ប៉ុែន្តេបីករជំទស់  ឬវ ិ ទ មួយែដលមិន ចេធ្វីករេ ះ្រ យបន្រតូវបញជូ ន

េទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិេដីមបេីធ្វីករេ ះ្រ យជបន្ត២៩២។  មននយ័ថ ្របសិនេបីបញ្ហ

វ ិ ទែដលេកីតមនកនុងតំបនវ់និិចឆយ័  េហយីគណៈកមមកររដ្ឋបលមិន ចេធ្វីករេ ះ្រ យបនេគមិន

ចបំចប់ញជូ នករណីវ ិ ទេនះេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់្រសុក ខណ្ឌ  ឬេខត្ត ្រកុងេនះេទ វ ិ ទេនះ 

្រតូវបញជូ នេ យផទ លេ់ទគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិឱយេធ្វីករេ ះ្រ យែតម្តង។  រឯីនីតិវធីិគឺេធ្វី

្រសបេទ មអនុ្រកឹតយស្តីពី ករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី។

វ ិ ទដីធ្លីែដលសថិតេនេ្រកមសមតថកិចចរបស់គណៈកមមកររដ្ឋបលក្រមនឹងជួប្របទះ ស់

ស់ ២៩៣។ ជទូេទគេ្រមង LMAP ចុះបញជ ីដីេនតំបន់ ែដលមិនសូវមនទំនស់ដីធ្លី។ េនះេ យ រ

គេ្រមង ្រគប្់រគង និង រដ្ឋបលដីធ្លី មិនបនផ្តល់បណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លី ឱយដី ែដលជបម់នទំនស់កនុង

ករកនក់បេ់ឡយី។  វ ិ ទតូច ច  ដូចជបញ្ហ ទំនស់្រពំ្របទលែ់ដលេកីតមនេនអំឡុងេពលៃនករ

ស់េវង និង េធ្វែីផនទីដី្រតូវបនេ ះ្រ យយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ ករណីខ្លះេទៀត េទះបីជ ជញ ធរខិតខំ

េ ះ្រ យ  ែតេនែតមិនបនសេ្រមច  វ ិ ទ្រតូវបញជូ នពីគណៈកមមកររដ្ឋបលេទគណៈកមមករ

សុរេិយដីថន កជ់តិេដីមបេី ះ្រ យ២៩៤។  កនុងចំេ ម ១៦  ករណី  វ ិ ទដីធ្លីមនែត  ពីរករណី្រតូវ

២៩១ អនុ្រកតឹយេលខ ៤៦ អន្រក  បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពី ី នតីវិធិៃីនករក ងប្លង់សុរេិយដី 
នងិេសៀវេភេគលបញជដីធី្ល ី ៖ម្រ  ៣។
២៩២ អនុ្រកតឹយេលខ ៤៦ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី នតីវិធិៃីនករក ងប្លង់សុរេិយដី  
នងិេសៀវេភេគលបញជ ដីធី្ល ី ៖ម្រ  ១២។
២៩៣ NGO Forum on Cambodia  and CCC: ករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធដិធី្ល ីនងិករកត់បនថយភព្រក្ីរក   ករ្រ វ្រជវ 
េនកនុងសងក ត់ពរីៃនខណ្ឌ ៃ្រពនប់ ្រកុង្រពះសីហនុ ្រកមុគេ្រមងវភិគបញ្ហ អភវិឌ ន៍ និងសិកខ កម្រ វ្រជវ 
សហករជមួយមជឈមណ្ឌ លព័ត៌មនដធី្លី ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៧ ទព័ំរ៥៦។
២៩៤ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៦ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី នតីវិធិៃីនករក ងប្លង់សុរេិយដី  
នងិេសៀវេភេគលបញជ ដីធី្ល ី ៖ម្រ ១២។
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បញជូ នេទគណៈកមមករថន កជ់តិេដីមបេីធ្វីករវនិិចឆយ័២៩៥។  មូលេហតុែដលបណ្តឹ ងមកថន ក់ជតិមន

ចំនួនតិច  េ យ រភគីមិនចងអូ់សបន្ល យេរឿង  េហយីទទួលយកដំេ ះ្រ យេនថន កេ់្រកម

ជជងមកថន កេ់លី្រតូវចំ យេពលេវ េ្រចីន  និង  ចំណុចសំខនមូ់យេទៀត  ដីែដលកំពុងមន

ទំនស់ LMAP មិនេចញបណ័្ណឱយ ដូេចនះកមមសិទធិករ្រតូវបងខំចិត្តទទួលយកដំេ ះ្រ យ េទះបីជមិន

េពញចិត្តកេ៏ យ។ 

៣.១.៤ ករេ ះ្រ យ មគណៈកមមករសរុេិយដី

គណៈកមមករសុរេិយដីបេងកតីេឡងីេដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទ  ែដលទកទ់ងនឹងអចលនវតថុមិន

ទន់បនចុះបញជ សុីរេិយដី។  វ ិ ទែដលេកីតេឡងីេនេ្រកតំបនវ់និិចឆយ័ និងវ ិ ទែដលេកីតេនកនុងតំបន់

វនិិចឆយ័មិន ចស្រមុះស្រមួលបនេ យគណៈកមមកររដ្ឋបល។  ដូេចនះ  គណៈកមមករសុរេិយដីមន

សិទធិសេ្រមចមុនេគកនុងករទទួល គ ល់េភគី្រសបចបប់។  ែផ្អក មអនុ្រកឹតយេលខ ៤៧  ចុះៃថងទី៣១ 

ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២  ស្តីពីករេរៀបចំ  និង  ករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី  បនែបងែចក

គណៈកមមករេនះជបីថន ក់  េដីមបងីយ្រសលួដល់ករងរេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  ែដលកនុងេនះមន

គណៈកមមករសុរេិយដី ថន ក្់រសុក ខណ្ឌ   គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ េខត្ត ្រកុង និងគណៈកមមករ 

សុរេិយដីថន កជ់តិ។ 

គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក ខណ្ឌ

គណៈកមមករេនះមនទី ងំេនករយិល័យេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម សំណង់  និង

ភូមិបល  ្រសុក  ខណ្ឌ  េ្រកមករដឹកនរំបស្់របធនមួយរូបែដលជ្របធនករយិល័យេរៀបចំែដនដី

ថន ក់្រសុក  ខណ្ឌ  ្រពមទងំមនម្រន្តីៃនករយិល័យេនះជសមជិក២៩៦។  ប៉ុែន្ត្របធនគណៈកមមករ

េនះ្រតូវអេញជ ីញតំ ង ជញ ធរែដនដីែដលពក់ពន័ធ ឬ  ចស់្រពឹទធ ចរយេនកនុងមូល ្ឋ ន ឱយចូលរមួជ

សមជិក ដហុក២៩៧ (Ad hoc)។ ករណីវ ិ ទភគេ្រចីន េមភូមិជបុគគលែដលភគីវ ិ ទបនទកទ់ង

មុនេគេដីមបជួីយេ ះ្រ យវ ិ ទ។  េនេពលថន ក់ភូមិមិន ចេ ះ្រ យបនបនទ ប់មកភគីវ ិ ទទងំ

េនះកម៏កទកទ់ងឱយេមឃុេំដីមបេី ះ្រ យ។  ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដីជេ្រចីនបនបញជ ក់ថ 

វ ិ ទដីធ្លីភគេ្រចីនេនថន ក្់រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យេមឃុ ំេចសងក ត់ ២៩៨។ លុះ្រ េមឃុំ

២៩៥ Brett Ballard and So Sovannarith: <Cambodia Land Titling Program: Baseline Survey Project,  
Final report, Rural Phase I>, Cambodia Development Resource Institute in coolaboration with the 
Ministry of Land Management Urban Planning and Construction, Phnom Penh, Cambodia, 2004, 
page49.
២៩៦ ចណុំចេនះបនេលីកមកនយិយរចួេនែផនកមុន ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដ្ីរតវូផ្ល ស់ប្តូរពី្របធនករយិល័យ 
េរៀបចំែដនដីថន ក់្រសុក ខណ្ឌ  មកអភបិល្រសុក ខណ្ឌ ។
២៩៧ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ម្រ ៥។
២៩៨ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌ ? -ដ.ឯ.ម-ទំពរំ៥័៣-៥៤។
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មិនមនលទធភពេ ះ្រ យបន េទីបវ ិ ទបញជូ នេទគណៈកមមករសុរេិយដី្រសុក។ មន៨៨ភគរយ 

ៃនភគីវ ិ ទ  ចំនួន១៧១  នក់  បន យករណ៍ថ ពួកេគបនពយយមេ ះ្រ យវ ិ ទេនថន ក់

មូល ្ឋ ន២៩៩។

គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក  ខណ្ឌ  មនភរកិចចស្រមុះស្រមួលវ ិ ទដីធ្លី  ែដលេកីតមន

េឡងីេ្រកតំបនវ់និិចឆ័យ។  ករស្រមុះស្រមួលេនះ្រតូវអនុវត្ត មទំេនៀមទម្ល ប្់របៃពណី  និងបេចចកេទស

សុរេិយដី មននយ័ថ ្រតូវេធ្វីករស្រមុះស្រមួលេ យមនករចូលរមួពីម្រន្តីជំនញខងសុរេិយដី និង

អនកែដល្រតូវេ្រជីសេរសីេ យភគីវ ិ ទ  េហយី ចទុកចិត្តបនថមនភពយុត្តិធម៌  ដូចជេមឃុំ

ជេដីម។  េនកនុងដំ ក់កលៃនករស្រមុះស្រមួល  គណៈកមមករថន ក្់រសុក  ខណ្ឌ  ្រតូវពនយល់អំពី

នីតិវធីិៃនករស្រមុះស្រមួល  េដីមបឱីយភគីទងំសងខង  ចសេ្រមច្រពមេ្រពៀងេលីដំេណីរករៃនករ

ស្រមបស្រមួលេនះ ឬកេ៏ធ្វកីរបដិេសធ៣០០។ មយ៉ងវញិេទៀត េនកនងុដំេណីរករៃនករស្រមុះស្រមួលវ ិ ទ

ដីធ្លរីបសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់  ្រសុក  ខណ្ឌ  ត្រមូវចបំច់ឱយមនករេសុីបអេងកតេដីមប្ីរបមូល

បនជឯក របញចូ លេទកនុងសំណំុេរឿង៣០១។ 

េ យែផ្អក មករបក្រ យខងេលីគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់  ្រសុក ខណ្ឌ  ជ ជញ ធរ 

សុរេិយដីថន ក់ដំបូង  ែដលទទួលយកេរឿងវ ិ ទដីធ្លមីកេ ះ្រ យ។  ប៉ុែន្ត េយងីកប៏នដឹងែដរថ 

គណៈកមមករេនះដឹកនេំ យ្របធនមួយរូប  ែដលជ្របធនករយិល័យេរៀបចំែដនដី  ជេហតុេធ្វីឱយ

ដំេណីរករៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទពំុសូវទទួលេជគជយ័។  ប៉ុែន្ត រយៈេពលបួនឆន េំ្រកយ្របធន

គណៈកមមករេនះដូរមកឱយអភិបល្រសុក  ខណ្ឌ វញិ៣០២។  េនះេ យ រែតករមិនេគរព  ឬេអីេពី

ចំេពះ ននុ្រកម មននយ័ថ េ យ រែតអតីត្របធនរបស់គណៈកមមករេនះពំុសូវមនឥទធិពលេធ្វី

ឱយគូវ ិ ទមនករេកតខ្ល ច។ 

េលីសពីេនះេទៀត  សមតថកិចចរបស់គណៈកមមករេនះ  ្រតូវបនេធ្វកីររតឹតបតិេ យមិន្រតូវ

េ ះ្រ យ  ឬ  ស្រមុះស្រមួលវ ិ ទដីធ្លីែដលមនែចងកនុងម្រ  ១០  ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៤៧  ស្តីពី

ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី  ែដលបនកំណតថ់ េ្រកយពីករេសុីបអេងកត 

្របសនិេបីេឃញីថ វ ិ ទមិន ច្រតូវបនេ ះ្រ យេ យសមធម៌េនថន ក់ ្រសុក ខណ្ឌ  គណៈកមមករ

២៩៩ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌ ? -ដ-ទំពរំ៥័៤។
៣០០ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ម្រ ២០។
៣០១ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ៨។
៣០២ អនុ្រកតឹយ េលខ ៣៤ អន្រក  បក ចុះៃថងទី២០ ែខេម  ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករែកែ្របម្រ ៥ នងិម្រ ២៨ 
ៃនអនុ្រកតឹយេលខ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពកីរេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃនគណៈកមមករ  
សុរេិយដ ី៖ ម្រ ៥ថមី។
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សុរេិយដីេនះ  ្រតូវបញជូ នសណំុំេរឿងវ ិ ទេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់ខត្ត ្រកុង មករយល់េឃញី

ផទ ល់របស់្របធន ឬ មសំេណីរបសគូ់វ ិ ទទងំសងខងចំេពះករណីដូចតេទ៖ 

-ជនមន កទ់មទរដីេ្រចីនែដលជកមមវតថុៃនករប្តឹងទមទររបស់ភគីតូច ចមួយចំនួន។

-ភគីមខ ងៃនវ ិ ទជ ជញ ធរមន នៈខពស់។ 

-ករណីមនវ ិ ទពក់ពន័ធនឹងផល្របេយជនរ៍បស់្របធនគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក 

ខណ្ឌ ។

-វ ិ ទែដលទកទ់ងនឹងដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ។

ទងំេនះសុទធែតបង្ហ ញឱយេយងីដឹងកនែ់តចបស់  អំពីសមតថកិចចៃនគណៈកមមករេនះជ

ជពិេសស ចំណុចទី២ៃនម្រ ១០ បនបញជ កអំ់ពីភគីៃនវ ិ ទែដលជ ជញ ធរមន នៈខពស។់ ករណី

េនះ កបី់ដូចជ ចងប់ង្ហ ញឱយេឃញីអំពីអេសថរភពៃនករកនក់ប់ដីធ្លី  េ្រពះថ មិនចបំច់ែតភគី

ៃនវ ិ ទេទ សូមបែីត ជញ ធរែដលមនសមតថកិចចេ ះ្រ យ  កពំុ៏ ចមនលទធភពកនុងករស្រមុះ

ស្រមួលវ ិ ទបនែដរ។  កប៏៉ុែន្ត េបីសនិជករេ ះ្រ យ ចសេ្រមចបនេ យមនករ្រពមេ្រពៀងជ

ឯកចឆន័ពីភគីវ ិ ទ  គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់  ្រសកុ  ខណ្ឌ  ្រតូវេធ្វរីបយករណ៍ជូនគណៈកមមករ

សុរេិយដីថន ក់  េខត្ត ្រកុង  េហយី្រតូវចម្លងជូនករយិល័យេរៀបចំែដនដី  ្រសុក  ខណ្ឌ  េដីមបចីប់េផ្តមី

ដំេណីរករអនុវត្តនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីកបលដី  ែដលេគបនេធ្វីករេ ះ្រ យរចួ៣០៣។  ្របសនិេបីករ

េ ះ្រ យមិន ចសេ្រមចបន  គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក  ខណ្ឌ  ្រតូវបញជូ នវ ិ ទរមួជមួយ

របយករណ៍ជ យលកខណ៍អក រ  ស្តីពីករស្រមុះស្រមួលជូនគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់េខត្ត ្រកុង 

។  ករណីវ ិ ទែដលបនេ ះ្រ យចប់្រតូវេធ្វីករចុះបញជ ីកបលដី  ដូចមនែចងកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីករ

េរៀបចំ  និង  ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី(ម្រ ២៤)។  ែតករអនុវត្តជក់ែស្តង  ដីទងំេនះ

មិនបនចុះបញជ ីេឡយី៣០៤។ ករណ៍េនះ ចេធ្វីឱយករណីវ ិ ទដែដលនឹងេកីតេឡងីជថមីេទៀត។

គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី េខត្ត

គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី េខត្ត មនភរកិចចស្រមុះស្រមួលវ ិ ទ មម្រ  ១០ ៃន 

អនុ្រកឹតយែដលបនេធ្វីករបក្រ យខងេលី។  ជពិេសស ចំេពះទំនសដី់ធ្លីទងំ យ ែដល

គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសុក ខណ្ឌ  ពំុមនលទធភព ចេធ្វីករេ ះ្រ យបន។ សមសភពៃន

គណៈកមមករេនះ្រតូវបនែបងែចកយ៉ងចបស់កនុងម្រ  ១២  ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ៤៧  ែដលកនុងេនះ

មនអភិបល ជធនី េខត្ត ជ្របធន ។ 

៣០៣ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ១១។
៣០៤ មិនមនឯក រ មួយអះ ងថដីែដលបនេ ះ្រ យចប់្រតវូបនចុះបញជ ីេទ- មករពិភក ជមួយម្រន្តេី ះ 
្រ យវ ិ ទេឆ្លយីថ េសទរី្រគប់ករណីទងំអស់មនិ្រតវូបនចុះបញជ ីេទ េ យេហតុថករចុះបញជ ីជបនទុករបស់ភគី ែតភគ ី
មិនមនលទធភពេធ្វី។ 
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ដំេណីរករៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទេ យគណៈកមមករសុរេិយដី ជធនី  េខត្ត ត្រមូវឱយមន

នីតិវធីិៃនករេសុីបអេងកតផងែដរ។   កប៏៉ុែន្ត នីតិវធីិេនះជភរកិចចរបស់េលខធិករ ្ឋ នមួយែដលជ

េសនធិកររបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់  ជធនី  េខត្ត េហយីម្រន្តីបំេពញករងរេនេលខ

ធិករ ្ឋ នេនះ  ជម្រន្តមុីខងរ ធរណៈែដលែតង ងំេ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយ

កមម និងសំណង់  មសំេណីរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី។  រឯីភរកិចច និងមុខងរេផ ងេទៀតរបស់

េលខធិករ ្ឋ នេនះ ្រតូវបនកំណតក់នុងម្រ  ១៤ ៃនអនុ្រកឹតយែដលមនដូចតេទ៖

-ទទួលសណំុំេរឿងវ ិ ទពីគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក្់រសកុ  ខណ្ឌ  និង លព់កយបណ្តឹ ងទកទ់ង

នឹង វ ិ ទដីធ្លី។

-េសុបីអេងកត មករែណនរំបសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី េខត្ត។

-េធ្វកំីណតេ់ហតុ  អំពីដំេណីរករស្រមុះស្រមួល  និងេធ្វរីបយករណ៍អំពីលទធផលៃនករស្រមុះ

ស្រមួល។

-បញជូ នកំណតេ់ហតុ  និងរបយករណ៍ទងំេនះេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ។  កនុង

ករណីស្រមុះស្រមួលបនសេ្រមច្រតូវេផញលីទធផលៃនករស្រមុះស្រមួលេទកររយិលយ័េរៀបចំ

ែដនដី នគ  រូបនីយកមម សណំង ់និងភូមិបល្រសកុ ខណ្ឌ ។

-េរៀបចំ និងតំកលទុ់កឯក រ។

កនុងរយៈេពល៦០ៃថង េ្រកយពីទទួលបនសំណំុេរឿងវ ិ ទ គណៈកមមករេនះ្រតូវេរៀបចំកិចច្របជំុ 

រដ្ឋបលរ ងគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី េខត្ត  និងគូភគីវ ិ ទេ យមនករចូលរមួពី ជញ ធរ

ែដនដី  ឬម្រន្តី  ជំុវញិ ជធនី  េខត្តពក់ពន័ធនន ចូលរមួជសមជិក ដហុកេដីមបសី្រមុះស្រមួល

វ ិ ទ៣០៥។  េ្រកយពីបន ្ត បេ់រឿង ៉ វវ ិ ទរបស់គូភគី  និងរបយករណ៍េសុីបអេងកត្រពមទងំកំណត់

េហតុេផ ងៗែដលេរៀបចំេឡងីេ យេលខធិករ ្ឋ នរចួមក  គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី េខត្ត 

្រតូវស្រមុះស្រមួលវ ិ ទជបនទ ន់ មែដល ចេធ្វីេទបន។  ប៉ុែន្តគណៈកមមករេនះពំុមនសិទធិសេ្រមច

េលីករណីទំនស់ដីធ្លី មួយេទ  េលីកែលងែតទំនសេ់នះ្រតូវបនបញចប់េ យមនករ្រពមេ្រពៀង

ពីឆនទៈរបស់គូភគី៣០៦។ 

េនះបង្ហ ញឱយេឃញីថ គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី េខត្ត ពំុមនសមតថកិចច្រគប្់រគន់

កនុងករសេ្រមចេលីវ ិ ទ មួយេនះេទ។  គណៈកមមករេនះ ច្រតឹមែតេធ្វីករស្រមបស្រមួលេដីមបឱីយ

គូភគី ចយល់អំពីបញ្ហ វ ិ ទរបស់ខ្លួន  េហយីេធ្វីករផ ះផ េ យឆនទៈផទ ល់របស់ពួកេគ។ ជងេនះ

៣០៥ ្របកស េលខ ១១២ ដនស ្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី េគលករណ៍ែណន ំនងិនតីវិធិរីបស់  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ្របករ៣១។
៣០៦ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ម្រ ១៥។

105



េទេទៀត  វ ិ ទែដលពក់ព័នធនឹងផល្របេយជនរ៍បស្់របធនគណៈកមមករេនះ  ្រតូវបញជូ នេទឱយេធ្វីករ

េ ះ្រ យេនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  េ្រពះេបីសិនជភគីៃនវ ិ ទមនអំ ចេនកនុងៃដជ

អនកេ ះ្រ យ ពំុ ចឈនេទរកយុត្តិធមប៌នេឡយី៣០៧។  ផទុយេទវញិ  េបីករស្រមុះស្រមួល ច

សេ្រមចេទបនគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី  េខត្ត ្រតូវបញជូ នលទធផលេទករយិល័យេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់  និង ភូមិបល្រសកុ ខណ្ឌ  េដីមបចីប់េផ្តីមេរៀបចំដំេណីរករអនុវត្ត ម

នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីកបលដីែដលបនេ ះ្រ យរចួ៣០៨។  ្របសនិេបី  ករេ ះ្រ យពំុ ចសេ្រមច

បនេទេនះគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ ជធនី  េខត្ត ្រតូវបញជូ នសំណំុេរឿងវ ិ ទេ យភជ បេ់ទជមួយ

នូវរបយករណ៍ជ យលកខណ៍អក រអំពីករស្រមុះស្រមួលជូនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ ។ 

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  ជ ជញ ធរសុរេិយដីមនសមតថកិចចេចញេសចក្តីសេ្រមចេលី

វ ិ ទដីេភគៈទងំ យ ែដលគណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់្រកម  និង  គណៈកមមកររដ្ឋបលពំុ ច

សេ្រមចបន។  មយ៉ងវញិេទៀត  គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិមនយុ ្ត ធិករេពញេលញកនុងករេធ្វី

េសចក្តសីេ្រមចទទួល គ លេ់ភគី  ឬកមមសិទធិករ្រសបចបប់៣០៩។  ទងំអសេ់នះ  កេ៏ យ រែតករ

េ ះ្រ យមនករចូលរមួពីសំ ក់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និង សណំង់  ជ

្របធន  និង  សមជិកេផ ងេទៀត  កនុងេនះមនរដ្ឋេលខធិករៃន្រកសួងម ៃផទ និងរដ្ឋេលខធិករៃន

ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីផងែដរ៣១០។ ដូេចនះ សមសភពេនះ ចេធ្វីឱយភគីមនករេគរព និងេកតខ្ល ច

េ្រពះជម្រន្តីជន់ខពសរ់បស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិមនេលខធិករ ្ឋ នមួយជេសនធិករ ដូចជគណៈកមមករ

សុរេិយដីថន ក់ ជធនី  េខត្តែដរ  ែដលមនតួនទីដូចគន កនុងករេសុីបអេងកត  និង  ចុះបញជ ីសំណំុេរឿង

វ ិ ទ។  បនទ បពី់បន្រតួតពិនិតយេមីលឯក រកំណត់េហតុជផ្លូវករៃនវ ិ ទរចួមក្របធនគណៈកមមករ

សុរេិយដីថន កជ់តិ ចសេ្រមចេធ្វីករស្រមុះស្រមួលបែនថមេទៀត៣១១។  មននយ័ថ ថ្វីតបតិិែតគណៈ

កមមករេនះមនសិទធិសេ្រមចេលីវ ិ ទទមទរដីធ្លី  កប៏៉ុែន្តមុនេពលេធ្វកីរសេ្រមច  ្របធនគណៈកមមករ

៣០៧ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ១៥។
៣០៨ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ១៦។
៣០៩ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ២០។
៣១០ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ១៧។
៣១១ ្របកស េលខ ១១២ ដនស ្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី េគលករណ៍ែណន ំនងិនតីវិធិរីបស់  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖្របករ៤១។
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េនែតពយយម មរយៈរបយករណ៍  ស្រមុះស្រមួលរបសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់្រកម  េធ្វីករ

ស្រមុះស្រមួលេដីមបឱីយភគី ចសះជនឹងគន េ យឆនទៈ។  េបីករស្រមុះស្រមួលមិន ចសេ្រមចបន 

្របធនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ ្រតូវកំណតក់លបរេិចឆទស្រមប់សវនកររបស់ខ្លួន។ 

ករណីវ ិ ទទងំ យ ែដលត្រមូវឱយមនករសេ្រមចចិត្ត ឬដំេណីរករេ ះ្រ យវ ិ ទជ

បនទ ន ់(បណ្តឹ ងសុំឱយេធ្វីអន្ត គមន៍ជបនទ ន់) ដូចជករណីមនករគំ មគំែហង ឬករភយ័ខ្ល ចេ យ

មិនសមេហតុផលពី  ករបងកអគគីភយ័  ករេ្របីកម្ល ងំ  ឬករបំភិតបំភយ័  ភគីវ ិ ទ ចេសនីេទ

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  ឱយចតវ់ធិនករបេ ្ត ះ សនន េដីមបកីរពរផល្របេយន៍របស់

គូភគីេនេពលែដលវ ិ ទកំពុងេ ះ្រ យ៣១២។  សថិតេនកនុង ថ នភពេនះ  ភគីវ ិ ទ ចប្តឹងេ យ

ផទ ល់េទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ  ឱយេចញេសចក្តីសេ្រមចជបេ ្ត ះ សននេដីមបេីធ្វីឱយមន

ថ នភពនឹងនររហូតដល់មនករេសុីបអេងកត  និង  េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី

ថន ក់ជតិ។  េសចក្តីសេ្រមចបេ ្ត ះ សនន្រតូវមនខ្លឹម រ  ជកររក ថ នភពដែដល។ េសចក្តី

សេ្រមចេនះ  ជវធិនករដល៏្អេដីមបអីនុវត្ត និង  ទទួលបននូវករអន្ត គមនពី៍ ជញ ធរមនសមតថកិចច 

ដូចជ នគរបល  និងកង ជ វុធហតថជេដីម។  ជញ ធរមនសមតថកិចចែដល្រពេងីយកេន្តីយ ឬ

ប ្ត លឱយ មញញជន្រប្រពឹត្តេ យរេំ ភេលសីិទធិរបស់ភគី មួយ  ្រតូវផ្តនទ េទសពិនយ័ជ្របក់

ពី១-១០ នេរៀល និង ្រតូវទទួលេទសរដ្ឋបលែថមេទៀត៣១៣។

េ្រកយេពលេបីកសវនករគណៈកមមករេនះមិនត្រមូវឱយេគរព មវធិនភស្តុ ង  ឬ  នីតិវធីិ

េទ  ្រគន់ែតធនឱយភគីវ ិ ទមនឱកសបង្ហ ញសកខីកមម និង  ភស្តុ ងរបស់ខ្លួនេ យយុត្តិធម៌ និង

សមធម៌  ។  មននយ័ថ ភស្តុ ងែដល ក់ជូនេនែត ចបដិេសធេ យភគីមខ ង។  ផទុយេទវញិេបី

គម នករជំទស់នឹងភស្តុ ង  ឬ  ពត័ម៌នេផ ងេទៀត  ែដលភជ បម់កជមួយនឹងពកយបណ្តឹ ងេនះេទ 

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិសននិ ្ឋ នខងផ្លូវចបប់  និង  មូល ្ឋ នអងគេហតុេដីមបេីចញេសចក្តី

សេ្រមចរបស់ខ្លួន។  េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  និង  ក្ល យជ ថ ពរេន

េ្រកយរយៈេពល៣០ៃថង បនទ បពី់បនបញជូ នេទគូភគីវ ិ ទទងំអស់។ មននយ័ថ ភគីវ ិ ទមនសទិធិ

េសនីឱយមនករពិនិតយេឡងី  វញិែផនកចបបេ់លីករសេ្រមចរបសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ េ យ

ប្តឹងេទតុ ករ មរយៈេពលែដលបនកំណត់  បនទ បពី់បនទទួលេសចក្តីសេ្រមច។  បណ្តឹ ងជំទស់

្រតូវ កជូ់នេទតុ ករកនុងរយៈេពល ៣០ៃថង បនទ បពី់េសចក្តីសេ្រមចជ យលកខណ៍អក ររបស់

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ្រតូវបនបញជូ នដល់ភគីវ ិ ទ
៣១៤។  េនេពលែដលេសចក្តីសេ្រមចមន

៣១២ ្របកស េលខ ១១២ ដនស ្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី េគលករណ៍ែណន ំនងិនតីវិធិរីបស់  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖្របករ៣៩។
៣១៣ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ ម្រ  ២៦៣។
៣១៤ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ២៣។
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សុពលភព ចអនុវត្តបន  គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ  ្រតូវេផញីេសចក្តីសេ្រមចេនះេទឱយមនទីរ

េរៀបចំែដនដី នគរូប នីយកមម សណំង់ និងសុរេិយដី ជធនី េខត្ត  េដីមបេីធ្វីករចត់ែចងចុះបញច ីកបល

ដី មនីតិវធីិែដលបនកំណត។់ 

មម្រ ២៣ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីគណៈកមមករសុរេិយដីមិនមនភពចបស់ ស់េទ េ្រពះថ 
កនុងករណីភគី មួយមិនសុខចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមច  របស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិេនះ 
មនសទិធិេសនីឱយមនករពិនិតយេឡងីវញិែផនកចបប់  េលីករសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់
ជតិ េ យប្តឹងេទតុ ករកនុងរយៈេពល៣០ៃថង ចប់ពីបនទទួលបនេសចក្តីសេ្រមច

៣១៥។ ្រគនែ់ត
ពិនិតយែផនកខងេលីេនះ  េធ្វឱីយមនករយល់មិនចបស់ ស់េលីចំណុចែដលេសនីឱយមនករពិនិតយេឡងី
វញិែផនកចបប់  ចំណុចេនះជករសំខន់ ស់េ្រពះថ ភគីមនករមនទិលមិនដឹងថេតីពិនិតយែត
អងគចបប់  ឬពិនិតយេឡងីវញិទងំអងគេហតុ  និង  អងគចបប។់  េទះបីជេបីកសិទធិឱយពិនិតយែតអងគេហតុ 
ឬអងគចបបក់៏េ យកជ៏មិនបញ្ហ េទ  ប៉ុែន្ត ភគីមិនដឹងជប្តឹងេទសមតថកិចចតុ ករថន ក់ ?  េបី
ពិនិតយែតអងគចបប់គឺប្តឹងេទតុ ករកំពូល៣១៦ ែតេបីពិនិតយទងំអងគេហតុ  និង អងគចបបគឺ់្រតូវប្តឹងេទ

ដំបូង ជធនី េខត្ត ជមុនសិន ។ 
ែតេបីប្តឹងេទ ដំបូង ជធនី  េខត្ត ដែដលេនះ  េធ្វឱីយករបេងកីតគណៈកមមករសុរេិយដី

ក់បីដូចជមិនសូវមន្របេយជន៍  េ យេហតុថ នីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទ  កន់ែតែវងេឡងីៗេ្រពះ
គណៈកមមករសុរេិយដីមនបីថន ក់ ែថម ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមួយថន ក ់ រមួទងំតុ ករ
មនពីរជនែ់ដលមនបីថន ក់េទៀត   សរុបេសមី៧ថន ក់  ែដលជេហតុេធ្វឱីយមនករខូច្របេយជន៍ដល់
គូភគីកដូ៏ចជបនទុកធងន់ធងរដល់ថវកិរដ្ឋែដរ។  រឯីរយៈេពលៃនករប្តឹងជំទស់នឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់
គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិមនរយៈេពល៣០ៃថង េ្រកយពីៃថងទទួលបនេសចក្តីសេ្រមច  ចំណុច
េនះ កដូ់ចជផ្តល់លទធភពឱយភគីមិនេ ម ះ្រតងេ់្រចីនេពក ។ មននយ័ថ ៣០ៃថងេ្រកយពីៃថងទទួល 
បនេសចក្តីសេ្រមចេនះ បងកលកខណៈឱយភគីមិនេ ម ះ្រតង់ ចេគចេវសមិន្រពមទទួលេសចក្តីសេ្រមច 
េធ្វីឱយរយៈេពលប្តឹងជំទសក់ន់ែតអូសបន្ល យនឱំយខតផល្របេយជន៍ែដលភគីសុចរតិ។  ចំណុចេនះ
គួរ កថ់ ប្តឹងេទតុ កររយៈេពល៣០ៃថង ចបពី់ៃថងទទួលបនដំណឹងពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់
គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  េដីមបកំុីឱយភគីមិនេ ម ះ្រតង់មនឱកសេគចេវសពនយេពល េ្រពះ
េពលេវ សវនកររបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ  ែតងមនវត្តមនរបសគូ់ភគីវ ិ ទទងំអស់
ចូលរមួ។ 

ករេ ះ្រ យវ ិ ទេ យគណៈកមមករសុរេិយដី  កម៏នករេលីកទឹកចិត្តដល់គូភគីែដល
ឈនះេនគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិផងែដរ  េ យេហតុថ េលខធិករ ្ឋ នបនធនករពរ

៣១៥ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក  បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ២៣។
៣១៦ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៨០៧ ០២៤ ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ២ំ០០៧ ស្តីពី ្រកមនតីវិធិ្ីរពហមទណ្ឌ  
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ៖ម្រ ៤៣៦។
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េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីេនចំេពះមុខតុ ករ៣១៧។  មយ៉ងេទៀត េសចក្តីសេ្រមច
របសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ  េនេពលែដលភគីមិនសុខចិត្តក៏ប្តឹងេទតុ ករ  េហយីេបី
តុ ករបញជូ នេរឿងក្តីេទគណៈកមមករសុរេិយដីវញិ  េ យេហតុពិនិតយេឃញីថ គណៈកមមករ
សុរេិយដីមិនបនអនុវត្ត មនីតិវធីិសម្រសប  ឬមនទំនស់អំពីផល្របេយជន៍ ឬកមិ៏នផ្តល់េហតុផល
សមរមយ ឬេ យអនុវត្តហួសពីសមតថកិចចរបស់ខ្លួនេនះ  គណៈកមមករសុរេិយដី្រតូវចតវ់ធិនករ
អនុវត្ត មសំណូមពររបស់តុ ករ៣១៨។  ករណីេនះ ក់បីដូចជគណៈកមមកសុរេិយដី  ចែំតេធ្វី
មសំណូមពររបស់តុ ករែដរ។  ជងេនះេទេទៀត  អនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ  និង  ្រប្រពឹត្តេទៃន

គណៈកមមករសុរេិយដីេនះ  កបី់ដូចជក្រមិតនីតិវធីិ ច់ខតេពក  អំពីេពលែដលភគីេសនីសុំពិនិតយ
េឡងីវញិែផនកចបប់  េ យ្រតូវជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រអំពីបណ្តឹ ងេទេលខធិករ ្ឋ នៃន
គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ៣១៩ ។ 

េ្រកពីករេ ះ្រ យស្រមុះស្រមួល មរយៈគណៈកមមករសុរេិយដី  និង  ករេ ះ្រ យ
េ យតុ ករេហយីេនះ  រ ្ឋ ភិបលកមពុជេនមនដំេ ះ្រ យេផ ងេទៀត  េ យេលីកជេគល
េយបយេផ ងៗ។  ដូចជកន្លងមក  រ ្ឋ ភិបលបនបេងកីតនូវេគលនេយបយចំេពះ្របជពលរដ្ឋ 
ែដលបនរស់េនកនុងអគរ រធរណៈ  និង  តំបន់ ធិបេតយយ។  កនុងករណីែដលមនបញ្ហ ដូច
ខងេលីរ ្ឋ ភិបល  ជញ ធរ  ឬ ថ បន័រដ្ឋ ែតងែតេ្របីនូវេគលនេយបយេដីមបេីធ្វីករេ ះ្រ យ 
ដូចជេធ្វីករេ ះ្រ យដូរដី ឬរកដីថមី ស្រមបឱ់យសងល់ំេន ន និងេធ្វីករេ ះ្រ យេ យឧបតថមភ
ជថវកិ េដីមបឱីយពួកេគ ចរកលំេន នថមីេទៀតែដលេគេពញចិត្ត។  ប៉ុែន្តករេ ះ្រ យែបបេនះ
ពំុែមនជដំេ ះ្រ យដល៏្អេឡយី  េ្រពះថ ្របជពលរដ្ឋទងំេនះមនែតដីស្រមបស់ងល់ំេន ន 
េហយីមិនមនលទធភព ចរក្របកចំ់ណូលបន្របចៃំថង េ យ រទី ងំេនឆង យពីទី្របជំុជន។ 
េហតុដូេចនះ អនកទងំេនះនឹងវលិ្រតលបម់កេនតំបន់ ធិបេតយយេផ ងេទៀត។ 

មករសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថ ្រកុម្រគួ រែដល្រតូវបនេរ ី ងំលំេនថមី ចំនួន៧០ % 

បនទុកដី  និងផទះេចល  េហយីនគំន វលិ្រតឡបម់ក ន ក់េន ជធនីភនំេពញវញិ៣២០។  ករវលិ្រតឡប់

មកទី ងំចស់គឺេដីមបងីយ្រសួលរក្របក់ចំណូល្របចៃំថង។  ជកែ់ស្តង  ឯក ររបសអ់ងគករសហ

្របជជតិចបពី់ ឆន ំ ២០០០  មកមន្របជពលរដ្ឋជង១០០,០០០  (ដបមឺុ់ន)នក្់រតូវបនេរ ី ងំ

លំេន នថមី  េនះគិតែតេនទី្រកុងភនំេពញមួយគត់  េហយីកម៏នយ៉ងតិច ស់ ១៥០,០០០

៣១៧ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ម្រ ២៣។
៣១៨ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ម្រ ២៥។
៣១៩ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ស្តីពី ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ម្រ ២៣។
៣២០ FRI: see also <http://www.rfi.fr/actukm/articles/112/article_4595.asp>; accessed date 3/18/2010-
AM.
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(ដប្់របមឺុំន)  នកែ់ដរែដលសថិតេនេ្រកមករ្របឈមនឹងករេរ ី ងំលំេនថមី  េហយីថ ជញ ធរមន

នៈខពស់ែដលខិលខូចមួយចំនួនបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងសកមមភពេ ះដូរដីធ្លីទងំេនះ៣២១។

ករ្រតួតពិនិតយ និង េ ះ្រ យវ ិ ទ្រតូវែផ្អក មអនុ្រកឹតយេលខ ៤៧ ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ 

ឆន ២ំ០០២ ស្តីពីករេរៀបចំ និង ករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដីែដលដឹកនេំ យ្រកសងួេរៀប

ចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និងសំណង។់  ទកទ់ងករអនុវត្តអនុ្រកឹតយេនះ  ្រកសួងបនេរៀបចំ្របកស

េលខ១១២ដនស/្របក   ស្តីពីេគលករណ៍ែណន ំនិង នីតិវធីិរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីែដលមន

ជខ្លឹម រសេងខបកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីដូចមនេនខងេ្រកម។ 

រូបភពទី៥ ងដំេណីរៃននីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី៖

្របភពៈ ឯក រអំពីនីតិវធីិេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  េរៀបេរៀងេ យេលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមមករសុរេិយដី

ថន ក់ជតិឆន ២ំ០០៣។

៣២១ អងគករសហ្របជជតិ េលខ E/C.12/KHM/CO/1 ៃថងទី២២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ ្រកុម្របកឹ េសដ្ឋកចិច នងិសងគមកចិច 
ករពនិិតយពចិរ េលីរបយករណ៍ែដលបនេសនេី យ រដ្ឋភគី េ្រកមម្រ  ១៦ នងិម្រ ១៧ ៃន 
កតកិរសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច នងិវបបធម៌  អតថបទេដមីៈ ភ អង់េគ្លស ទំព័រ១៤។ 
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លទធផលៃនគណៈកមមករសុរេិយដី

ចប់ពីែខធនូ  ឆន ២ំ០០២  ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិបនែណនគំណៈកមមករ

សុរេិយដីឱយចប់េផ្តីមទទួល និងដំេណីរករេ ះ្រ យវ ិ ទ៣២២។ មសថតិិផ្តល់េ យេលខធិករ ្ឋ ន

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិបង្ហ ញថ គណៈកមមករសុរេិយដីបនទទួលវ ិ ទចំនួន៥១៩៣  គិត

មក្រតឹមឆមសទី១ ឆន ២ំ០០៩។ កនុងចំេ មករណីវ ិ ទទងំអស់ ករណីវ ិ ទចំនួន១៨១០ ្រតូវបន

េ ះ្រ យេ យេជគជ័យ  ករណីវ ិ ទចំនួន១៣៦៩  ្រតូវបន្រចនេចល  ករណីវ ិ ទចំនួន៩៧ 

្រតូវបនប្តឹងេទតុ ករ  និងករណីវ ិ ទ ចំនួន ២៧២  ្រតូវបនសុំដកេទវញិ  េហយីករណីវ ិ ទចំនួន 

១៧៤២  កំពុងេ ះ្រ យ។  េបី មេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  ករណីវ ិ ទ

ភគេ្រចីនែដល្រតូវបនេ ះ្រ យ្របកបេ យេជគជយ័  ជវ ិ ទែដលពក់ពន័ធនឹង្រគួ រចំនួនតិច 

ឬវ ិ ទតូច ច៣២៣។  សូមេមីល ងខងេ្រកម៖

ងទី៨ ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី២០០៣ - ២០០៩

ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេ យគណៈកមមករសុរេិយដី២០០៣ -២០០៩

ឆន ំ
ចំនួនវ ិ ទ
ែដល

ទទួលបន
ចំនួនករណី

េ ះ្រ យបញចប់
ចំនួន្រចន
ចល

ប្តងឹត ៉ េទ
តុ ករ

កំពុង
េ ះ
្រ យ

សុដំក
ពកយ

២០០៣ ១២៤៥ ២៧១ ៨២ ២ ៨៩០ ០

២០០៤ ២០៧៩ ៥៥៣ ១២៥ ០ ១៣១៩ ០

២០០៥ ៣៤៥៦ ៤០២ ៣៨២ ០ ១៨៦៣ ៤៩

២០០៦ ៤២៥៤ ១២៤៦ ៨៧១ ៦១ ២០៥៨ ៧៩

២០០៧ ៤៦៨៩ ១៤៣៩ ១០៦៦ ៨០ ២០៦០ ១២៤

២០០៨ ៥០៣៨ ១៦៥៣ ១២១៣ ៨៤ ១៩៥២ ២២០

២០០៩ ៥១៩៣ ១៨១០ ១៣៦៩ ៩៧ ១៧៤២ ២៧២
្របភពៈ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ របយករណ៍្របចំ  ពីឆន ំ ២០០៣  ដល់ឆមសទី១ 

ឆន ២ំ០០៩ ៃថងទី១៦ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៩។

ករណីវ ិ ទែដលបនេ ះ្រ យបញចប់ជ ថ ពរចំនួន១៨១០ករណី  គឺេសមីនឹងចំនួន្រគួ រ 

៨៥៦០  ្រគួ រ  និងៃផទដីចំនួន៣០៥៧.២  ហកិ ។  េបីេ្របៀបេធៀបេលប នៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទពី

មួយឆន េំទមួយឆន េំឃញីថ មនករេកីនេឡងី ចំនួន២០.២២ភគរយ ជពិេសសឆន ២ំ០០៨ បនទ បពី់

៣២២ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌ ? -ដ.ឯ.ម-ទំព័រ១៩។
៣២៣ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌  ? -ដ.ឯ.ម-ទំព័រ១៩។
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ករបេងកីតេឡងី្រកុមករងរចល័តេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេន ម  ្រសកុ  ខណ្ឌ  ែដលមនវ ិ ទកកសទះ

េ្រចីន៣២៤។  េនអំឡុងៃនដំេណីរករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីមនករណីវ ិ ទជេ្រចីន  ជេរឿយៗបនជួប

្របទះ ករណីខ្លះនដំល់េកីតអំេពីហងិ  មនករគំ មគំែហង និង ្រតូវចបឃុ់ខំ្លួន។ ែផ្អក មលទធផល

េលីករវភិគករណីវ ិ ទចំនួន២៣៦  ករណី  មនករណីវ ិ ទចំនួន៤៥  ភគរយ  ករគំ មគំែហង 

និង ថ នភពអំេពីហងិ េកីនេឡងី  និងករណីចំនួន្របែហល១៨ ភគរយ នដំល់មនករឃុខំ្លួន
៣២៥។ 

ភគេ្រចីនៃនករណីវ ិ ទេនះជបព់ក់ពន័ធជមួយសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន និងតួអងគដៃទជេ្រចីនេទៀតដូចជ 

តំ ង្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តីេយធ។

រូបភពទី៦ ករណីវ ិ ទដីធ្លីែដលបនេ ះ្រ យេ យគណៈកមមករសុរេិយដី

្របភពៈ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ របយករណ៍្របចំ  ពីឆន ំ ២០០៣  ដល់ឆមសទី១ 

ឆន ២ំ០០៩ ៃថងទី១៦ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៩។

គណៈកមមករសុរេិយដីខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញកិចចកររបសខ់្លួន  េដីមបេី ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី 

មែបបរដ្ឋបលេនកមពុជ។  ជទូេទ ចំនួនករណីវ ិ ទែដលបនេ ះ្រ យមនករេកីនេឡងីជ

្របចេំទ មឆន នីំមួយៗ។  េនឆន ២ំ០០៥  ចំនួនដំេ ះ្រ យ  ចុះថយេទវញិបន្តិច  ប៉ុែន្ត េនឆន  ំ

២០០៦ រហូតដល់ ឆន ២ំ០០៩ ក្រមិតៃនករេ ះ្រ យរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីេកីនខ្ល ងំ គឺមន

ចំនួនេលីស ២០០  ករណី  កនុងមួយឆន ំៗ ។  កំេណីនចំ ត់ករេ ះ្រ យវ ិ ទមនគួរឱយកតស់ំគល់ 

៣២៤ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកមម នងិសំណង់ៈ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតបិចចុបបនន   ២០០៩- ២០១៣ 
(ភយអជ បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣) របស់្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណង់  េលខៈ ដនស អរប 
ឆន ២ំ០០៩ ទំព័រ២។
៣២៥ NGO Forum on Cambodia: <Statistical Analysis on Land Dispute Occuring in Cambodia 2009>, 
Land Information Centre, 2010, Phnom Penh, page9.
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េលីសពីេនះ  រ ្ឋ ភិបលបនបងកលកខណៈងយ្រសួល េ យេធ្វី្របតិភូកមមមុខងរជូនអភិបលៃន

គណៈអភិបល ជធនី េខត្ត និង ជ្របធនគណៈកមមករ ជធនី េខត្ត េដីមបសីេ្រមចេលីករណីវ ិ ទ

ដីធ្លី៣២៦ និង បនបេងកីត្រកុមករងរេ ះ្រ យវ ិ ទចល័តេន ម  េខត្តមួយចំនួនេទៀតផងដូចជេន

េខត្តកំពងច់ម  មរយៈេសចក្តីសេ្រមចេលខ៩៦។  ែតៃដគូអភិវឌ ន៍េនែតមនករ្រពួយបរមភអំពី

្របសទិធភពៃនយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេនះ  និង  មនករខកចិត្តេ យ រចំនួនៃនករណីវ ិ ទដីធ្លី 

ទងំអសមិ់នបន កប់ញចូ លេទកនុងសុចនករ  ស្រមប់ ម នចំេពះកររកីចេ្រមីនែដលទកទ់ង

េទនឹងបញ្ហ ដ៏ច្រមូងច្រមសេនះ៣២៧។  សហគមនង៍យរងេ្រគះែដលពក់ពន័ធនឹងវ ិ ទដីធ្លីជមួយ

ជញ ធរមន នៈខពស់  និង  បុគគលែដលមនទំនក់ទំនងល្អជមួយ បនបន្ត ក់បណ្តឹ ងរបសពួ់កេគ

េទគណៈកមមករសុរេិយដី  ែតមិន្រតូវបនេលីកយកមកេ ះ្រ យ ្រតូវ្រចនេចល ឬ  ្រតូវបំេភ្លច

េធ្វីឱយសហគមនអ៍ស់សងឃមឹ និង ចកេចញពីដំេណីរករ មផ្លូវចបប។់

រូបភពទី៧ ករណីវ ិ ទដីធ្លីែដលភគីបនេសនីសុំដកពកយបណ្តឹ ង

cMnYnkrNIvivaTEdlPaKIsuMdkBakü
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្របភពៈ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ របយករណ៍្របចំ  ពីឆន ំ ២០០៣  ដល់ឆមសទី១ 

ឆន ២ំ០០៩ ៃថងទី១៦ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៩។

ចំនួនករណីវ ិ ទ្រតូវបនភគីេសនីសុំដកពកយបណ្ដឹ ង  គឺចប់េផ្ដីមពីឆន ២ំ០០៥  រហូតដល់ឆន ំ

២០០៩ ពីចំនួន៤៩ ដល់ ២៧២ ករណី។  េ យែឡកេនឆន ២ំ០០៣ និងឆន ២ំ០០៤ មិនមនករ

៣២៦ ្របកស េលខ ០៣២ ្របក គសដ ចុះៃថងទី២១ ែខមក  ឆន ២ំ០១០ ស្តីពី ករេធ្វ្ីរបតភូិកមមមុខងរជូនអភបិល  
ៃនគណៈអភបិល ជធន ីេខត្ត នងិជ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដ ី ជធន ីេខត្ត   េដីមបេីធ្វីេសចក្តសីេ្រមចេលី 
សំណំុេរឿងវ ិ ទដីធ្លកីនុងយន្តកររបស់គណៈកមមករសុរេិយដី ៖្របករ១។
៣២៧ NGO Forum on Cambodia: <NGO Position Papers on Cambodia’s Development in 2009-2010 to 
the 3rd Cambodia Development Cooperation Forum>, Phnom Penh, May2010, page55.
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ដកពកយបណ្ដឹ ងេទ។  ក្រមិតៃនករដកពកយេកីនខ្ល ងំចបពី់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីចប់ឱយ

ដំេណីរករ េ យែឡកេនឆន ២ំ០០៨ េកីនេឡងី ចំនួន២២០ ករណី ករណីេបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងឆន ំ

២០០៧ មនចំនួន៩៦ ករណី។ ករសិក របស់អងគករអុក ្វ មឆន ២ំ០០៤ ភគីែដលជជនរងេ្រគះ

បងខំចិត្ដេបះបង់េចលែលងរវរីវល់ នឹងវ ិ ទដីធ្លីរបស់ខ្លួន កនុងចំេ មករណីវ ិ ទចំនួន៤៩៥ ែដលមិន

ទន់បនេ ះ្រ យមន១៣២ ករណី េសមីនឹង ២៧%។៣២៨  មនមូលេហតុសំខន់ៗមួយចំនួនែដល

នដំល់ករដកពកយ ឬមិនរវរីវល់គឺេ យ រ (១)គម នជំេនឿ  និងអសស់ងឃមឹនឹង្របពន័ធេ ះ្រ យ

វ ិ ទដីធ្លី (២)ខ្វះថវកិរតក់រក្ដី  ករជប់ជំពកយ៉់ងេ្រជកនុងបំណុល   និងជីវភពរស់េនកំពុងគំ ម

កំែហងេ យេសចក្ដីខ្វះខត (៣)េសចក្ដីតកស់្លុត  និង  ភិតភយ័េ យករគំ មកំែហង  និងអំេពី

ហងិ ។  ករណីខ្លះេទៀត  ករដកពកយបណ្ដឹ ងេធ្វីេឡងីេ យបងខំ  គឺភគី្រតូវបនចបខ់្លួន កព់នធនគរ

មួយរយៈបនទ បម់ក្រតូវតុ ករេ ះែលងវញិ  េ យឱយផ្ដតិេមៃដេលឯីក រយល់្រពមបញឈបក់រ

ទមទរេលីករណីវ ិ ទេនះ។ ជឧទហរណ៍ ករណីវ ិ ទដីធ្លីរ ង្របជពលរដ្ឋ និង្រកុមហុ៊នចំករេកស៊ូ

បឹងេកត  េខត្ដកំពងច់ម  ភគី្របជពលរដ្ឋមន ក់្រតូវបនចប់ខ្លួន កព់នធនគរអស់រយៈេពល៦ៃថង 

េ យេចទ្របកនពី់បទបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្ដិ ធរណៈ (កបឆ់ក រៃ្រពែដលអនកភូមិទងំអស់

អះ ងថជដីរបស់ពួកេគបន  េ្របី្របស់ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៨២រហូតដលឆ់ន ១ំ៩៩៧)  ែតជន្រតូវ

េចទមិនបនបំផ្ល ញអ្វីទងំអស់៣២៩។  េទះបីជករេ ះែលងជថនូរនឹងករសនយថ ដកពកយបណ្ដឹ ង

េលី្រកុមហុ៊នកេ៏ យកនុងរបយករណ៍េនែតេចទ្របកន់  ពីបទបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្ដិ ធរណៈ

ដែដល។  ករមិនលុបេចលបទេចទេនះ  េគទុកេ្របី្របស់េនេពលេវ មួយក៏បន  េដីមបគីប

សងកតភ់គីេនៃថងខងមុខ។

    រូបភពទី៨ ករណីវ ិ ទដីធ្លីែដលបនប្ដឹងេសចក្ដីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីេទតុ ករ៖

cMnYnkrNIvivaTbþwgesckþIseRmcKN³km μkarfñak;CatieTAtulakar
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qñaM cMnYnvivaT EdlTTYl)an bþwgtvaeTA tulakar

៣២៨ អុក ្វ មអង់េគ្លសៈ វ ិ ទដធី្លេីនឆន  ំ១៩៩១-២០០៤ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤ ទំព័រ២២។
៣២៩ LICADHO: ករ យ្រប រ នងិករគំ មគែំហង អនកករពរសិទធមិនុស េនកមពុជ របយករណ៍សេងខប ភនេំពញ 
ឆន ២ំ០០៦ ទំព័រ២០។
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្របភពៈ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ របយករណ៍្របចំ  ពីឆន ំ ២០០៣  ដល់ឆមសទី១ 

ឆន ២ំ០០៩ ៃថងទី១៦ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៩។

ចំេពះករប្តឹងទស់េសចក្តីសេ្រមច  របសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ ភគីវ ិ ទបនប្តឹង

ឱយមនករពិនិតយេឡងីវញិែផនកចបប់  េលីេសចក្តីសេ្រមចេនះេទតុ ករចប់ ងំពីេពល ក់ឱយ

ដំេណីរករគណៈកមមករសុរេិយដីេនកនុងឆន ២ំ០០៣មក  មនចំនួនែត២ករណីប៉ុេ ្ណ ះ។  ជទូេទ

បណ្តឹ ងេទតុ ករមនករេកីនេឡងីជលំ ប់  ែតមនលកខណៈតិចតួចគិតចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៦ 

រហូតដល់ឆន ២ំ០០៩។  េ យែឡកស្រមបឆ់ន ២ំ០០៤  និង  ឆន ២ំ០០៥  មិនមនបណ្តឹ ងេទតុ ករ

េទ។  បណ្តឹ ងេលីេសចក្តីសេ្រមចេកីនេឡងីពីចំនួនសូនយេទចំនួន៦១ករណី  េនឆន ២ំ០០៦  េនេពល

ែដលចំនួនបណ្តឹ ងេនឆន  ំ២០០៧-២០០៨ មនចំនួនកំេណីនតិចតួចគឺពីចំនួនរ ង ៨០-៨៤ករណី។ 

េនេពលបណ្តឹ ងដល់ៃដ ដំបូង ជធនី  េខត្ត ដំេណីរករ្រតូវេធ្វីេទ មនីតិវធីិរបស់

តុ ករេ យែផ្អកេទ ម្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីឆន ២ំ០០៦។  ករអនុវត្តមនលកខណៈសមុគ ម ញ

ភគីេដីមបណ្តឹ ង្រតូវបងព់នធេលីកមមវតថុៃនបណ្តឹ ង  និងពនធេលីករ កព់កយសុំេ យេធ្វីករគណនតៃម្ល

ជ្របក់គិតជភគរយៃនតៃម្លដីៃនកមមវតថុបណ្តឹ ង
៣៣០។  ចំេពះភគីែដលជ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ែរកមិន

ចង់ ក់ពកយប្តឹងេទតុ ករ  ពីេ្រពះ្រតូវចំ យ្របក់េ្រចីន  ករណ៍េនះ  ចជក ្ត ែដលជំរុញ

ឱយពួកគត់ទទួលយកដំេ ះ្រ យេ្រក្របពន័ធតុ ករ  េទះបីេបីពួកេគមិនេពញចិត្តក៏េ យ។ 

េបីេទះបីជ ចបបប់នអនុេ្រគះដល់ជន្រកី្រក ែដលខ្វះខតធនធនកនុងករផគតផ់គងជី់វភព្រគួ រ និង 

ពំុបច់បង់្របក់េទតុ ករកេ៏ យ  ែតត្រមូវឱយមនលកខខណ្ឌ ពីរគឺ  លិខិតបញជ កពី់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន

អំពី ថ នភព្រកី្រក្របកដែមន  និង  បណ្តឹ ងែដល ក់មកតុ ករ ចនឹងមនលទធភពឈនះក្តី៣៣១។ 

បញ្ហ កំេណីនៃន្របក់្រប ប់ក្តីចំេពះបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីេន ម ដំបូង ជធនី េខត្តពី ៧,៥០០ 

េរៀល  (្របែហល១,៧៨ ដុ ្ល រ េមរកិ) ដល់ ៥,៥០០០ េរៀល  (្របែហល១២,៥០ ដុ ្ល រ េមរកិ) 

ជឧបសគគដធំ៏ចំេពះសិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌ និង កំេណីនេនះកេ៏ធ្វឱីយបះ៉ពល់ចំនួនៃនករ កព់កយ

បណ្តឹ ងេទតុ ករកនុងេរឿងវ ិ ទដីធ្លី។

៣៣០ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៧០៦ ០២១ ចុះៃថងទី០៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៦ ស្តីព ី្រកមនតីវិធិរីដ្ឋបបេវណី  ៖
ម្រ ៦០ និង៦១។
៣៣១ ្រពះ ជ្រកម េលខ នស រកម ០៧០៦ ០២១ ចុះៃថងទី០៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៦ ស្តីព ី្រកមនតីវិធិរីដ្ឋបបេវណី ៖
ម្រ ៦៩។
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រូបភពទី៩ ករណីវ ិ ទដីធ្លីែដលបន្រចនេចលេ យគណៈកមមករសុរេិយដី៖
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qñaM cMnYnvivaT EdlTTYl)an cMnYnRcan ecal

្របភពៈ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ របយករណ៍្របចំ  ពីឆន ំ ២០០៣  ដល់ឆមសទី១ 

ឆន ២ំ០០៩  ៃថងទី១៦ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៩។

ចំនួនករណីវ ិ ទដីធ្លី ែដល្រតូវ្រចនេចលេ យគណៈកមមករសុរេិយដីេកីនេឡងីជលំ បពី់

ឆន ២ំ០០៣-២០០៩  ពីចំនួន៨២ករណី  ដល់១៣៦៩ករណី។  គណៈកមមករសុរេិយដី្រសុក  ខណ្ឌ

ច្រចនេចលបណ្តឹ ងទមទរ ែដលមិន្រតឹម្រតូវ ឬគម នមូល ្ឋ ន កនុងករណីភគីមិនសុខចិត្ត ច

ប្តឹងត ៉ េទគណៈកមមករសុរេិយដីថន កេ់ខត្ត ្រកុង ៣៣២។  េទះបីជយ៉ង  ករ្រចនេចល្រតូវេធ្វី

េឡងីេ្រកយេពលេសុីបអេងកត្រតូវបនបញចប់ េបីេឃញីថ ករណីវ ិ ទេនះមិនសថិតេនេ្រកមយុ ្ត ធិករ

របសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីេនះេទ៣៣៣។ វ ិ ទ្រតូវ្រចនេចលចបេ់កីនេឡងីខ្ល ងំេនឆន ២ំ០០៥ មន

ចំនួន៣៨២  ករណី  េបីេ្របៀបេធៀបនឹងឆន ២ំ០០៤  មនែតចំនួន១២៥ករណី។  ជទូេទ ករណីវ ិ ទ

ែដល្រចនេចលមនករេកីនេឡងីជលំ ប់  គិតចបពី់េពលដំេណីរកររបសគ់ណៈកមមកររហូតដល់

ឆន ២ំ០០៩។

មរូបភពេនះ  និនន ករៃនករ្រចនេចលបណ្តឹ ងេកីនេឡងី។  ករណីែដល្រចនេចលភគ

េ្រចីនេធ្វីេឡងីេនគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់្រសុក  េ យ រមនភព ទ ក់េសទីរកនុងករបញជូ នវ ិ ទ

េឡងីេទេលី និងករណីខ្លះែដលបនបញជូ នេទេលីេហយី េ្រចីនែត្រតូវបញជូ ន្រតឡបម់កវញិ្រពមជមួយ

៣៣២ ្របកស េលខ ១១២ ដនស ្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី េគលករណ៍ែណន ំនងិនតីវិធិរីបស់  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ្របករ១៩។
៣៣៣ ្របកស េលខ ១១២ ដនស ្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី េគលករណ៍ែណន ំនងិនតីវិធិរីបស់  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ្របករ១៧។
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នឹងករែណនឱំយេសុីបអេងកតបែនថម  ឬឱយពយយមស្រមុះស្រមួលេឡងីវញិ៣៣៤។  េនះដូចជករ ក់

សមព ធមកគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់េ្រកមកនែ់តេ្រចីន  ករណ៍េនះនឱំយមនករ្រចនេចលករណី

វ ិ ទែដលជវធីិមួយកនុងករបញចប់ករណីកនុងបនទុករបសខ់្លួន។  ជេគលករណ៍ករ្រចនេចលបណ្តឹ ង

មិនែមនជ្របករគួរេលីកទឹកចិត្តឱយេធ្វីេនះេទ  េលីកែលងែតកនុងករណីចបំច់  េដីមបី ងំភព

អយុត្តិធម៌ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ករ្រចនេចលវ ិ ទ ជេហតុផលដ៏ ្រកក់  ្របសិនេបីជេហតុប ្ត លមកពី

ករបក្រ យយ៉ងចេង្អ តចង្អល់អំពីយុ ្ត ធិកររបស់គណៈកមមករសុរេិយដី  េដីមបេីគចេវសមិន

េ ះ្រ យចំេពះវ ិ ទែដលពិបកៗេនះ។

រូបភពទី១០ ករណីវ ិ ទដីធ្លីែដលកំពុងេ ះ្រ យេ យគណៈកមមករសុរេិយដី៖
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្របភពៈ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ របយករណ៍្របចំ  ពីឆន ំ ២០០៣  ដល់ឆមសទី១ 

ឆន ២ំ០០៩  ៃថងទី១៦ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៩។

ចំនួនករណីវ ិ ទដីធ្លី  ែដលកំពុងេ ះ្រ យេ យគណៈកមមករសុរេិយដីេកីនេឡងីពីឆន ំ

២០០៣-២០០៧  ពីចំនួន៨៩០ករណីដល់២០៦០ករណី។  ចំនួនករណីែដលកំពុងេ ះ្រ យថយ

ចុះពីចំនួន២០៦០  ឆន ២ំ០០៧  មកចំនួនករណីមក១៩៥២  េនឆន ២ំ០០៨។   មរូបភពខង

េលីេនះ  ករណីវ ិ ទឆន ២ំ០០៩  ចំនួន១៧៤២ករណី   េមីលេទ កដូ់ចជមនករថយចុះខ្ល ងំេនះ 

គឺេ យ រទិននន័យែដលទទួលបន្រតឹមែតឆមសទី១ៃនឆន ២ំ០០៩  ែតប៉ុេ ្ណ ះ  ចំនួនជក់ែស្តង

ស្រមបរ់យៈេពលមួយឆន នឹំងេលសីពីេនះ។

៣៣៤ មជឈមណ្ឌ លស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវជន់ខពស់ៈ ក ង ថ ប័នយុត្តធិម៌ ? ករពនិិតយេមលីេទេលីករងររបស់ 
គណៈកមមករសុរេិយដីេនកមពុជ ទក់ទងនងឹករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៦ ទំព័រ៤៦។
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យុ ្ត ធិកររបស់គណៈកមមករសុរេិយដី  គឺករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេ្រក្របពន័ធតុ ករ 

កនុងនយ័េ ះ្រ យវ ិ ទេលីដីែដលមិនទន់បនចុះបញជ ីសុរេិយដីរ ងេភគី និងេភគី។ លទធផលខង

េលីែស្តងឱយេឃញីថ គណៈកមមករបនព្រងីកករេ ះ្រ យេ យេ្របី្របស់ មករេ ះ្រ យវ ិ ទ

ចល័តែដលកន្លងមក មរយៈ្រកុមចល័តេនះ  វ ិ ទដីធ្លីែដលមនេន ម្រកុង  ្រសុក  ខណ័្ឌ  មួយចំនួន

្រតូវបនេ ះ្រ យរចួេសទីរទងំ្រសុង៣៣៥។  ជងេនះេទេទៀត  គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិក៏បន

េធ្វី្របតិភូកមមមុខងរេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេទឱយ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដី ជធនី  េខត្ត រមួទងំករ

ែណនអំនុវត្តផងែដរ។  េទះបីជរដ្ឋខិតខំេ ះ្រ យយ៉ងខ្ល ងំក្ល កេ៏ យ  កមិ៏ន ចបញចបវ់ ិ ទឱយ

អស់ទងំ្រសុងេនះែដរ។ 

ទំនស់ធំៗរ ង  ្របជពលរដ្ឋេ្រចីន្រគួ រែដលគម នអំ ច  ជមួយនឹង្រកុមហុ៊នែដលជ

ជញ ធរមន នៈខពស់  ឬមនខនងបែង្អកធំ  េនែតបង្ហ ញឱយេឃញីនូវភពអយុត្តិធមក៌ន់ែតធងនធ់ងរែថម

េទៀត៣៣៦។  ជពិេសស  េនេពលែដលភគី្រកុមហុ៊នេ្របីអំេពីហងិ ឈូសឆយរេំ ភយកដី្របជពល

រដ្ឋ ភគីអនកគម នអំ ចបនទទួលរងនូវករេចទ្របកន់  និង  ចប់ខ្លួនជេដីម។ កនុងេរឿងទំនស់េនះ 

ជញ ធរមួយចំនួនបនេដីរតួនទីយ៉ងសកមម និង  េ យចំហរេធ្វីជភគីជំនួសឱយ្រកុមហុ៊ន  កនុងនយ័

ករពរផល្របេយជន្៍រកុមហុ៊នេ យេចញមុខជភគីទំនស់េ យផទ ល់ ជមួយភគី្របជពលរដ្ឋផង 

និង  េដីរតួជអនកេ ះ្រ យផង។  ករណ៍េនះ  េធ្វីឱយបតប់ងជំ់េនឿេលីយន្តករេ ះ្រ យទំនស់េន

ថន ក់មូល ្ឋ ន  េហយីភគី្របជពលរដ្ឋចងែ់តមកេធ្វីករត ៉ េនថន ក់ជតិ។  េទះបីជមកដល់ថន កជ់តិ

េហយីកេ៏ យកមិ៏នមនករេ ះ្រ យចំេពះករណីវ ិ ទមួយចំនួន  ែដលេនះគឺជករ្រពួយបរមភដធំ៏

របស្់របជពលរដ្ឋទទួលរងនូវករឈចឺប់េកីតេចញពីភពអយុត្តិធមទ៌ងំេនះ។   

៣.១.៥ ករេ ះ្រ យ ម ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដ់ីធ្លី
ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី   ្រតូវបនបេងកីតេឡងី ម្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស  រកត 

០២០៦   ០៩៧  ចុះៃថងទី២៦  ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០០៦  ែដលមនអគគេលខធិករ ្ឋ ន  ជេសនធិករកនុង

ករ្របតិបត្តិករងរ្របចៃំថង េដីមបជួីយេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីែដលកំពុងែតេកីតមនេនកមពុជ
៣៣៧។ 

េយង ម្រពះ ជ្រកឹតយេនះ  ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីដឹកនេំ យតំ ងនយករដ្ឋម្រន្តី

៣៣៥ អុឹម ឈុនលឹមៈ សនទរកថកនុងឱកសបទិសននបិតបូកសរបុករងរឆន ២ំ០០៩    និងេលីកទិសេ ឆន ២ំ០១០ 
របស់្រកសួង េរៀបចែំដនដី នគររូបនីយកមម និងសំណង់ ភនំេពញ ៃថងទី០៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១០ ទព័ំរ៣។
៣៣៦ សមគម ដហុកៈ ថ នភពសិទធមិនុស ឆន ២ំ០០៩    របយករណ៍េលខ៩ ឆន ទំី៩ ភនំេពញ ែខមក  ឆន ២ំ០១០ 
ទំព័រ៣។ 
៣៣៧ ពកយ ជញ ធរ គឺអនកកន់អំ ច វចននុ្រកមសេម្តចសងឃ ជ ជួន ត ទព័ំរ១៧២២។
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ជ្របធន  និង  រដ្ឋម្រន្តី  រដ្ឋេលខធិករ  ្រពមទងំមនម្រន្តីជន់ខពស់ៃន ្រកសួង  ថ បន័ននជ

សមជិក៣៣៨ ។ 

សមជិកៃន ជញ ធរេនះសុទធសឹងែតជម្រន្តីជនខ់ពស់  របស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដល ចឱយដំេណីរ

ករៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ្រប្រពឹត្តេទបន  និងេ យមិនមនករគំ មកំែហងពីសំ ក់

ភគីវ ិ ទ។  ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមនតួនទីទប់ ក ត់  និង  កតប់នថយទំនស់ដីធ្លី ម

រយៈករផ ព្វផ យ  អបរ់ឱំយ ធរណៈជន  ឱយយល់ដឹងអំពីផលវបិកែដលប ្ត លមកពីទំនស់ដីធ្លី 

និង  មរយៈករ កពិ់នយ័ចំេពះជនេលមសីែដលបនេធ្វកីររេំ ភបំពនេលដីីធ្លេី យខុសចបបជ់

ធរមន៣៣៩។ ជងេនះេទៀត ជញ ធរេនះេធ្វីករែស្វងយល់េសុីបអេងកត និង េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី្រពម

ទងំឃ្ល េំមីលករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី  និង  ជញ ធរ្រគបល់ំ បថ់ន ក់ 

េហយីេធ្វីរបយករណ៍អំពីលទធផលជូន្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

ជញ ធរដែដលេនះ  កម៏នរចនសមព័នធ្រប ក់្របែហលនឹងគណៈកមមករសុរេិយដីែដលមន 

អគគេលខធិករ ្ឋ នមួយជេសនធិករមនតួនទីជអនកទទួល  និង  ពិនិតយេមីលសំណំុេរឿងពកយ

បណ្តឹ ង្រពមទងំេធ្វីករេសុីបអេងកត  និង  េធ្វីរបយករណ៍ៃនករេសុីបអេងកតពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ទំនស់

ដីធ្លីេដីមបី ក់ជូន្របធន ជញ ធរពិនិតយ និង  សេ្រមច មដំ ក់កលនីមួយៗ។  ភគេ្រចីនៃនកិចច

្រពមេ្រពៀងបញចប់វ ិ ទ  េ យែផ្អក មចំ រឯកភពដខ៏ពង់ខពស់របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 

ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
៣៤០។ េលីសពីេនះេទេទៀត អគគេលខធិករ ្ឋ ន

េនះមនតួនទីបញជូ នកំណតេ់ហតុ  និង  ភស្តុ ងទងំអស់េទតុ ករេនេពលមនករប្តឹងត ៉ េលី

េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេទតុ ករ៣៤១។ 

សមតថកិចចរបស់ ជញ ធរជតិេនះ  មនករពកព់ន័ធយ៉ងខ្ល ងំជមួយនឹងសមតថកិចចរបស់គណៈ

កមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  ែដលមនយុ ្ត ធិករេពញេលញកនុងករសេ្រមចទទួល គ ល់េភគី  ឬ

កមមសិទធិករ្រសបចបប់ េហយី ជញ ធរកម៏នសមតថកិចចធំេធង្រគបដណ្ត បេ់លីទំនស់ដីធ្លីទូទងំ្របេទស 

និងែថមទងំ ចទទួលពកយបណ្តឹ ងពី្រគបម់ជឈ ្ឋ ន  ែដលពកព់ន័ធនឹងទំនស់ដីធ្លីទងំដីែដលបនចុះ 

ឬ ដីមិនទនចុ់ះបញជ ីសុរេិយដីផងែដរ ។ េនេពលមនវ ិ ទដីមិនទនចុ់ះបញជ ីសុរេិយដីេកីតេឡងី េតីគូ

៣៣៨ ្រពះ ជ្រកតឹយ េលខ នស រកត ០២០៦ ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករបេងកតី ជញ ធរជតិ  
េ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ី៖ ម្រ ១។
៣៣៩ ្រពះ ជ្រកតឹយ េលខ នស រកត ០២០៦ ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករបេងកតី ជញ ធរជតិ  
េ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ី៖ ម្រ ៣។
៣៤០ លិខិត េលខ ១២៦២ សជណ ចុះៃថងទី០៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ ស្តីពីករជូនដណឹំងកិចចបញច ប់ករណីទនំស់ 
ដីធ្លេីនភូមិេដមី្រសល់ ឃុមំេនរមយ ្រសុកែសនមេនរមយ េខត្តមណ្ឌ លគីរ ីពីទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ីេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី
នគរូបនីយកមម នងិសំណង់ និងអភបិលេខត្តមណ្ឌ លគីរ។ី
៣៤១ ្រពះ ជ្រកតឹយ េលខ នស រកត ០២០៦ ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករបេងកតី ជញ ធរជតិ  
េ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ី៖ ម្រ ៥។
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ភគី ចប្តឹងេ យផទ ល់េទ ជញ ធរេនះេ យរលំងេចលនីតិវធីិរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីបនែដរ

ឬេទ?  េនេពលេសចក្តីសេ្រមចរបសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ  េចញមកេហយីមនករជំទស់

ពីភគី េតី្រតូវប្តឹងេទ ជញ ធរជតិ ឬមួយយ៉ង ?ចបពី់េពលបេងកីត ជញ ធរេនឆន ២ំ០០៦មកដល់

បចចុបបនន េនែតមនភព្រសពិច្រសពិលរ ងសមតថកិចចរបស់ ជញ ធរជតិ  និងគណៈកមមករសុរេិយដី

ថន ក់ជតិេ យ រមិនទន់មនបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ដូចជេគលករណ៍ែណនំ  និង  នីតិវធីិ មួយ

បនកំណតអំ់ពីដំេណីរករៃនករ្រប្រពតឹ្តេទ និង  តួនទីរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីឱយ

បនចបស់ ស់ដូចគណៈកមមករសុរេិយដីេនេឡយី។ 

ែផ្អក មម្រ ៣ ៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមនភរកិចចេ ះ

្រ យវ ិ ទ ែដលហួសពីសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី  ។  កប៏៉ុែន្ត េតីវ ិ ទ្របេភទ

ែដលហួសពីសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ?  មនែតទំនស់ដីធ្លីែដលបនចុះបញជ ី

រចួ?  េបីដូេចនះមនែតសមតថកិចចរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លេីនះ  ជនគ់ន ជមួយនឹង 

សមតថកិចចរបសតុ់ ករកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី។ បញ្ហ េនះ េធ្វីឱយេគ ចនិយយបនថ ម្រ ៣ 

ៃន្រពះ ជ្រកឹតយខងេលីបនផ្តល់សមតថកិចចកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  ែដលដីចុះបញជ ីរចួេទឱយ

ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេ យបញចូ ល ជញ ធរេនះ  ជ ថ បន័មនសមតថកិចចថមី កនុងករ

េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  បែនថមេលី ថ បនម័នសមតថកិចចចស់ែដលបនកំណតរ់ចួជេ្រសចេ យ្របកស

អន្តរ្រកសងួេលខ០២  ្របកអ.០៣  ចុះៃថងទី២៦  ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៣  ស្តីពីករកំណតភ់រៈកិចចរបស់

តុ ករ   និង  គណៈកមមករសុរេិយដីពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទដីធ្ល។ី  មិនមនលខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត មួយ

បនេធ្វេីឡងី  េដីមបកំីណតភ់រកិចចរ ង ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី និងតុ ករេទ។ ែត ជញ ធរ

េនះេធ្វជីអនកឃ្ល េំមីលករេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី  របស់ ជញ ធរមនសមតថកិចច្រគបជ់នថ់ន ក់៣៤២។  ជ

វបិកចប់ពី ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេនះមនដំេណីរករ  េគ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទកទ់ង

វ ិ ទដីធ្លីចុះបញជ ីរចួេទ ជញ ធរជតិផង  និង  េទតុ ករផង។  ជក់ែស្តងករណី  វ ិ ទែដលបនទទួល

ស្រមប់្រតីមសទី២  ឆន ២ំ០០៩  កនុង ៥២ករណី  មន ១.៩២  %  ជបណ្តឹ ងពីករអនុវត្ត ល្រកម 

និង លដីកររបស់តុ ករ។

៣៤២ ្រពះ ជ្រកតឹយ េលខនស រកត ០២០៦ ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករបេងកតី ជញ ធរជតិ  
េ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ី៖ ម្រ ៣។
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ងទី៩ លទធផលេ ះ្រ យបនគិតមក្រតឹមឆមសទី២៖ ២១.០៣.២០០៩-២០.០៩.២០០៩

ករេ ះ្រ យរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី

ដំ កក់របណ្តឹ ង
ពីៃថងដំេណីរករដល ់
ៃថងទី២១ មិន ២០០៩ ្រតីមសទី២ សរុប

ចំនួនបណ្តឹ ង ១១៤០ ៥២ ១១៩២

បណ្តឹ ងបែង្វ ៩១៦ ៣១ ៩៤៧

បនេ ះ្រ យេ យ ជញ ធរ ៣៤ ៤ ៣៨

ដកពកយ ១១ ១ ១២

្រចនេចល ៣១ ០ ៣១

កំពុងេ ះ្រ យ ០ ១៦៥ ១៦៥
្របភពៈ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី របយករណ៍ឆមសទី២ ឆន ២ំ០០៩ េលខ០០៣ របក អផដ 
ឆន ២ំ០០៩

គិតមក្រតឹមឆមនសទី១ ឆន ២ំ០០៩ អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី 

(អ.ជ.ដ) ទទួលពកយបណ្តឹ ងផទ ល់ពី្របជពលរដ្ឋ និងពី ថ បន័េផ ងៗចំនួន១១៩២ ករណី  កនុងេនះ

ករណីេ ះ្រ យបនេជគជយ័មន ចំនួន ៣៨  ករណី។  ចំែណកករណីវ ិ ទចំនួន៩៤៧  ករណី 

អគគេលខធិករ ្ឋ នបនបែង្វរេទឱយ ថ ប័នជំនញេដីមបជំីរុញឱយពិនិតយ និង  ម នេ ះ្រ យ។ 

េ យែឡកេន្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០០៩ េនះ អគគេលខធិករ ្ឋ នទទួលបណ្តឹ ងថមីចំនួន៥២ ករណី។

កនុងចំេ មបណ្តឹ ងថមីចំនួន៥២ករណី មនចំនួន៧១,១៥  ភគរយ  ករណីបណ្តឹ ងទមទរដី 

១១,៥៤  ភគរយ  ករណីបណ្តឹ ងអំពីកររេំ ភសទិធិេលីដីធ្លី ១៣,៤៦ ភគរយ ករណីបណ្តឹ ងសុំសិទធិ

្រគប្់រគងដី១,៩២  ភគរយ  ករណីបណ្តឹ ងអំពីករអនុវត្ត ល្រកម  និង  លដីករតុ ករនិង 

១,៩២  ភគរយេទៀត  ករណីបណ្តឹ ងសុំផ្អ កករ ងសង។់  េទះបីជខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យបន

េ្រចីនេហយីកេ៏ យេនែតជួបបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន  ដូចជ ជញ ធរជតិមិនទនបំ់េពញេទ ម

ត្រមូវករជកែ់ស្តងែដលេកីតេឡងី  មយ៉ងេទៀត  សំណំុេរឿងមនលកខណៈសមុគ ម ញ  និង  ករយល់ដឹង

របស្់របជពលរដ្ឋអំពីចបប់េនមនក្រមិត។
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្របភពៈ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី របយករណ៍ឆមសទី២ ឆន ២ំ០០៩ េលខ០០៣ របក អផដ 
ឆន ២ំ០០៩

ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  មិនែមនេ ះ្រ យ ល់្រគបប់ណ្តឹ ងទងំអស់ែដល

ជញ ធរជតិបនទទួលេនះេទ។  ករណីវ ិ ទជេ្រចីន  អគគេលខធិករ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យ

ទំនស់ដីធ្លី  បនេធ្វកីរែបងែចកេទឱយ ថ ប័នជំនញេដីមបេី ះ្រ យ  ែផ្អក មរូបភពខងេលីករណី

បណ្តឹ ងសរុបចំនួន១១៩២ ករណី កនុងេនះមន៩៤៥ករណី េហយីែដលេផទរេទឱយសមតថកិចចេផ ងៗ។ 

សមតថកិចចែដលធ្ល ប់្រតូវបនេផទរេទឱយេនះមនជ ទិ៍៖  ្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និង

សំណង់ ្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងករពរជតិ និង ជធនី េខត្តមួយចំនួន៣៤៣។ 

ទំនស់ដីធ្លីែដល ជញ ធរជតិកំពុងេ ះ្រ យមនចំនួន១៦៥   ករណី  ចំែណកឯទំនស់  ចំនួន១២ 

ករណីេទៀត្រតូវភគីដកពកយ និងករណីទំនស់ចំនួន៣១ ្រតូវ្រចនេចល។

ជញ ធរជតិេធ្វីករេ ះ្រ យេលីទំនស់ដីធ្លីធំៗ  មរបយករណ៍ឆមសទី១  ឆន ២ំ០០៧ 

េលខៈ ១៩៨ ០៧ អ.ជ.ដ របស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី បនេ ះ្រ យបញចប់នូវទំនស់ 

ែដលបនអូសបន្ល យអស់រយៈេពលជេ្រចីនឆន ំ ដូចជ ទំនស់ែដលមនភគីេយធ ភគីជ្រកុមហុ៊ន 

ភគី ជញ ធរថន កេ់្រកមជតិ  និង ជញ ធរមន នៈខពស់មួយចំនួនជេដីមេ យទទួលបនេជគជយ័។ 

ជទូេទទំនស់ធំៗទងំេនះ ែតងជួបនូវអំេពីហងិ  និងភគីមខ ងៃនគូទំនស់េ្រចីន្រតូវបនេចទ្របកន់ 

ឬ្រតូវចបឃុ់ខំ្លួនពក់ព័នធនឹងបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ  េលីករណីវ ិ ទែផនករដ្ឋបបេវណី។ ្រជបបញ្ហ េនះ 

រ ្ឋ ភិបលបនែណនឱំយ ជញ ធរេធ្វីករពិនិតយ និង  ធនករេ ះែលង្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវចប់

៣៤៣ ជរ ្ឋ ភិបលៈ ជញ ធរជតេិ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ីរបយករណ៍   ឆមសទី១ ឆន ២ំ០០៧   មរយៈ 
<http://www.pressocm.gov.kh/authority/NALDR/6month_periad.php>; accessed on July07, 2009-PM 
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ឃុឃំងំេ យ រទំនស់ដីធ្លី  េធ្វី មអនុ សនដ៍៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី  េលីកែលងែត

ករណីបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ ៣៤៤។ 

ជក់ែស្តងកនុងជំនួប្រតីភគី  រ ងនយករដ្ឋម្រន្តី  គណៈបក ្របឆងំ  និង  តំ ងសងគមសុីវលិ

េនៃថងទី ១៥ ែខមិន ឆន ២ំ០០៦ នយករដ្ឋម្រន្តីបនឯកភព  ថនឹងេ ះែលងអនកភូមិទងំអស់ែដល

្រតូវឃុខំ្លួនេ យ រេរឿងវ ិ ទដីធ្លី៣៤៥។ េ្រកយេសចក្តី្របកសេនះ អនកជបឃុ់េំ យ រទំនស់ដីធ្លីជ

េ្រចីន្រតូវបនេ ះែលង  ែតេនមនករគំ មគំែហង។  េសទរី្រគបក់រណីទងំអស់ៃនបទេចទេនរក

ដែដល  េធ្វីឱយអនករចួខ្លួនេនមនករភិតភយ័ដែដល។  ករចបឃុ់ខំ្លួនេ យ រទំនស់ដីធ្លីចបេ់ផ្តីម

បន្ត រជថមី ករណីតុ ករេខត្តរតនគីរ ីចបខ់្លួនសកមមជនដីធ្លីេនែខកញញ ឆន ដំែដលេ យមិនេធ្វី ម

ករែណនរំបស់េ កនយករដ្ឋម្រន្តី។

៣.២ ករេ ះ្រ យវិ ទដីធ្លី ម្របព័នធតុ ករ
ែផនកេនះគឺេធ្វីករវភិគេទេលីករកំណតស់មតថកិចចពក់ពន័ធ កនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីែដល

បនកំណតេ់នកនុងចបប់  និង  បទបញជ េផ ងៗ។  ករកំណតស់មតថកិចច មរយៈ្របកសអន្តរ្រកសួង

រ ងគណៈកមមករសុរេិយដី និងតុ ករទកទ់ងនឹងករេ ះ្រ យទំនស់ជួប្របទះនូវករែខ្វងគំនិត

គន ។  ជវបិកនឱំយមនករេចទ្របកន់ថ មនករេ្រជៀតែ្រជកែដនសមតថកិចចេ យភគីមខ ងសំ ង

េលីចបបកំ់ពូល និងភគីមខ ងេទៀតសំ ងេលី្របកសអន្តរ្រកសួងេនកនុងករេ ះ្រ យទំនស់ដីែដល

មន ឬគម នបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លី។ 

៣.២.១ សមតថកចិចែផ្អក មរដ្ឋធមមនុញញ
មម្រ  ១២៨ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញឆន ១ំ៩៩៣ របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អំ ចតុ ករ

្រគបដណ្ត បេ់ទេលេីរឿងក្តទីងំអសរ់មួទងំេរឿងក្តរីដ្ឋបលផង។ មននយ័ថ តុ ករមនសមតថកិចចេទ

េលី្រគប្់របេភទេរឿងក្តី  មិនថេរឿងក្តីេនះពក់ពន័ធេទនឹងវ ិ ទដីធ្លីែដលបនចុះ  ឬមិនចុះបញជ ីសុរេិយដី

េនះេទ។   ករណ៍េនះ  បនេធ្វីឱយអនកែដលមនជំេនឿទុកចិត្តេទេលី្របព័នធតុ ករសេ្រមចចិត្តប្តឹងេទ

តុ ករ  េបីេទះបីជ េរឿងវ ិ ទរបស់ខ្លួនសថិតកនុងសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីកេ៏ យ។ 

ែផ្អក ម្របករ១ ្របកសអន្តរ្រកសួងេនះ  វ ិ ទដីធ្លីែដលមិនទន់ចុះបញជ ីសុរេិយដីេពលគឺដីធ្លីែដល

មិនទន់មនបណ័្ណសំគល់សិទធិ្រគប្់របេភទេចញេ យរដ្ឋបលសុរេិយដី  ្រតូវសថិតកនុងសមតថកិចចរបស់ 

គណៈកមមករសុរេិយដី។  សមតថកិចចេ ះ្រ យេ យគណៈកមមករេនះ្រតូវបនកំណតរ់ចួជេ្រសច

េ យអនុ្រកឹតយេលខ៤៧  ចុះៃថងទី៣១  ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២។  អនុ្រកឹតយេនះ  ផ្តលស់ិទធិឱយភគីវ ិ ទ

៣៤៤ ជរ ្ឋ ភិបលៈ ជញ ធរជតេិ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ីរបយករណ៍   ឆមសទី១ ឆន ២ំ០០៧ -ដ-ទព័ំរ៦។
៣៤៥ Cambodian League For The Promotion and Defense of Human Rights, LICADHO: ករ យ្រប រ  
នងិករគំ មគែំហងអនកករពសិទធមិនុស េនកមពុជឆន ២ំ០០៦    ទព័ំរ១៨ -េនកនុង The Cambodia Daily 
ចុះផ យៃថងទី១៦ ែខមនិ ឆន ២ំ០០៦ េ្រកមចណំងេជងីថៈ េ កនយករដ្ឋម្រន្តេី ះែលងអនកេទសទំនស់ដីធ្លី។
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ែដលមិនសុខចិត្តនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  ប្តឹងេទតុ ករកនុង

រយៈេពល៣០ៃថង ចប់ពីៃថងទទួលបនេសចក្តីសេ្រមច៣៤៦ ។ 

ដូេចនះករប្តឹងេ យផទ ល់េទតុ ករអំពីវ ិ ទដីធ្លី  ែដលមិនទនចុ់ះបញជ ីសុរេិយដី្រតូវបន

ចត់ទុកជកររលំងនីតិវធីិែដលបនេរៀប ប់ខងេលី។  កប៏៉ុែន្តកររលំងនីតិវធីិែបបេនះ  ចេធ្វីេទបន

េ យឈរេលីមូល ្ឋ នៃនម្រ ១២៨ថមី  ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។  េ យ រែតរដ្ឋធមមនុញញគឺជចបប់កំពូល

របសរ់ដ្ឋ េយងី ចនិយយបនថ តុ ករពិបកនឹងបដិេសធកនុងករទទួលយកពកយបណ្តឹ ងរលំង

នីតិវធីិរេបៀបេនះ ស់  េ យេហតុថ ្របសិនេបីគត់មិនទទួលយកពកយបណ្តឹ ងរលំងនីតិវធីិេនះេទ 

មននយ័ថ តុ ករទទួល គ ល់អនុ្រកឹតយេលខ៤៧  ខងេលីមនតៃម្លគតិយុត្តខពស់ជងរដ្ឋធមមនុញញ។ 

េតីអនុ្រកឹតយែដលកំណតពី់នីតិវធីិកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  និង  ្របកសអន្តរ្រកសងួែដលកំណតពី់

ករែបងែចកសមតថកិចចរ ងគណៈកមមករសុរេិយដី និងតុ ករ មន្របេយជនែ៍ដរ ឬេទ? ្របសនិេបី 

េគ ចប្តឹងរលំងនីតិវធីិ  និង  មិនេគរពេទ មករែបងែចកសមតថកិចចេ យ្រសបចបប់កំពូលរបស់

កមពុជ? 

ថ បន័េ ះ្រ យទំនស់ទងំពី៖  តុ ករ  និងគណៈកមមកសុរេិយដីសុទធែតមនចបបជ់

បែង្អកដូចគន ។  គណៈកមមករសុរេិយដីែផ្អក មចបបភូ់មិបលម្រ ៤៧  និងអនុ្រកឹតយេលខ៤៧ 

អំពីគណៈកមមករសុរេិយដី  ចំែណកឯតុ ករវញិ  េ ះ្រ យែផ្អក មរដ្ឋធមមនុញញ។ េយង ម

ននុ្រកមៃនចបបរ់បស់កមពុជ រដ្ឋធមមនុញញមនតៃម្លគតិយុត្តខពស់ជងចបប់  ដូេចនះេធ្វអី្វីអនុេ ម ម

រដ្ឋធមមនុញញគឺ្រតឹម្រតូវជង។  េទះបីជយ៉ង  ទំនស់ែផនកចបប់េគ ចេ ះ្រ យបនេ យ្រគន់

ែតេធ្វវីេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញម្រ ១២៨ថមី  ឬក្៏រតូវលុបេចលលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលផទុយេទ

នឹងចបបកំ់ពូលេនះជករេ្រសច។

៣.២.២ សមតថកចិចែផ្អក ម្របកសអន្តរ្រកសងួ
ម្របករ១ៃន្របកសអន្តរ្រកសួង  ស្តីពីករកំណតភ់រកិចចរបស់តុ ករ  និងគណៈកមមករ

សុរេិយដីពកព់ន័ធនឹងវ ិ ទដីធ្លី រ ង្រកសងួយុត្តធិម៌ និង្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ 

បនែបងែចកសមតថកិចចកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  ែដលបនចុះបញជ ីសុរេិយដីរចួេហយី  មននយ័ថ  

ដីធ្លីែដលមនបណ័្ណសំគល់សិទធិ្រគប្់របេភទេចញេ យរដ្ឋបលសុរេិយដី។  ចំេពះបណ័្ណែដលេចញ

េ យរដ្ឋបលសុរេិយដី  ចជបណ័្ណសំគល់សិទធិកន់កប់អចលនវតថុ  និងបណ័្ណសំគល់មច ស់

អចលនវតថុ
 ឬបណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរ៣៤៧។  ដូចេនះ ល់វ ិ ទដីធ្លីែដលមិនទនប់នចុះបញជ ីសុរេិយដី  មិន

សថិតកនុងសមតថកិចចរបស់តុ ករេឡយី។ 

៣៤៦ អនុ្រកតឹយ េលខ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី  ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ៣ នងិម្រ ៣០។
៣៤៧ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ម្រ  ៤០។
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្រតូវសថិតកនុងសមតថកិចចរបស់តុ ករ  ល់វ ិ ទអំពីកិចចសនយ ពកព់ន័ធនឹងដីធ្លីមិនទនចុ់ះបញជ ី 

សុរេិយដីដូចជ វ ិ ទអំពីករែបងែចកមតក៌ និងវ ិ ទអំពីកិចចសនយ ទិញលក់ ជួល បញច ជំេដីម៣៤៨។ 

ករកំណតស់មតថកិចចេនះ ក់ដូចជមនលកខណៈផទុយេទនឹង្របករ១ែដលបនកំណតអំ់ពីសមតថកិចច

របសតុ់ ករេលីដីធ្លីែដលបនចុះបញជ ីសុរេិយដីរចួ  េ្រពះថ បនផ្តលស់មតថកិចចេទឱយតុ ករកនុង

ករេ ះ្រ យវ ិ ទពកព់ន័ធនឹងដីធ្លី  ែដលមិនទនចុ់ះបញជ ីសុរេិយដី។  ែតេបីេយងីពិនិតយឱយបនសុី

ជេ្រម និងែផ្អកេលីចបប់រដ្ឋធមមនុញញម្រ ១០៩ េនះេយងីនឹងេឃញីថ លកខណៈផទុយេនះនឹងបតេ់ទ

វញិេ យេហតុថ ករេ ះ្រ យវ ិ ទែដលទកទ់ងនឹងសិទធិែដលមនែចងកនុងចបប ់និង  កិចចសនយ 

គឺជសមតថកិចចរបស់តុ ករ  េទះបីកិចចសនយេនះ  ពកព់ន័ធនឹងដីធ្លីែដលបន  ឬ  មិនបនចុះបញជ ី

សុរេិយដីេហយីកេ៏ យ  ។  ែតផទុយេទវញិតុ ករេខត្តខ្លះ  បនេចញដីករសេ្រមចឈបទ់ទួលចត់

ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  ្រសប ម្របកសអន្តរ្រកសងួ  េហយីឈបទ់ទួលវ ិ ទដីែដលជ្របេភទដី

េភគៈ  ដីមិនទន់មនបណ័្ណសំគល់សិទធិ្រគប្់រគងកនក់បអ់ចលនៈវតថុ  ឬប្លងសុ់រេិយដី។  ឧទហរណ៍

ករណីតុ ករេខត្តបត់ដំបង  បនេចញដីករសំេរច េលខ៤៤៩  រប ២០០២ ចុះៃថងទី៣០  ែខកញញ  

ឆន ២ំ០០២គឺឈបទ់ទួលវ ិ ទដី ែដលមិនមនបណ័្ណកមមសិទធិ។  ករណ៍េនះមននយ័ថ តុ ករ

ែផ្អកេលមូីល ្ឋ នបទបញជ (្របកសអន្តរ្រកសួង)ជជងចបបកំ់ពូល។ 

ជេគលករណ៍វ ិ ទែដលពក់ពន័ធនឹងករេផទរ និង្របគល់សិទធិេលីដីធ្លី មរយៈលិខិតលក ់ដូរ 

ឱយឬជំរះមតក៌ េដីមបឱីយមនសុពលភពលុះ្រ ែត េធ្វីជ យលកខណ៍អក រ មទ្រមងល់ិខិតយថភូត 

េធ្វីេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច េហយី្រតូវចុះបញជ ីេនអងគភពសុរេិយដី៣៤៩។  មផ្លូវចបបក់ល

េបី លិខិតែដលបញជ កអំ់ពីទំនកទំ់នងសិទធិ  ឬបេងកីតសទិធិមិន្រសបចបប់េនះ  ទំនកទំ់នងៃនសិទធិែដល

មនជមូល ្ឋ នេលីលិខិតទងំេនះមិន ចមន នុភពគតិយុត្តបនេឡយី។ 

ករណីមួយចំនួនែដលជទំនស់េលីដីមិនមនបណ័្ណកមមសិទធិ  ែបរជតុ ករេលីកយកមក

េ ះ្រ យេ យៃចនឱយេទជេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ  េហយីេចញដីកេកះ  ដីកបងគ បឱ់យចូលខ្លួន ឬេចញ

ដីកចបខ់្លួន  ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះេ យមិនបនេសុីបអេងកត្រ វ្រជវឱយចបស់ ស់ថ េតីអនក

ជមច ស់េលីដីេនះពិត  ។  កនុងទំនស់រ ង្របជពលរដ្ឋ និងភគីជឈមួញ  ឬេថែក្រកុមហុ៊ន តុ ករ

ែតងែតលំេអៀងេទខងឈមួញ
៣៥០។  មនករណីខ្លះ្របជពលរដ្ឋបនរស់េនេលីដីេនះជេ្រចីនឆន ្ំរ ប់

ែត្រកុមហុ៊នចង់បនដី  េគពទ័ធបិទ្រចកេចញចូល  េនេពលមនករទមទរឱយេបីករបង្រតូវតុ ករ

៣៤៨ ្របកសអន្តរ្រកសួង េលខ០២ ្របករ ០៣ ចុះៃថងទី២៦ ែខវចិឆកិិ ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពី  ករកណំត់ភរកចិចរបស់តុ ករ  
នងិគណៈកមមករសុរេិយដពីក់ព័នធនងឹេរឿងវ ិ ទដធី្ល ី៖្របករ៤។
៣៤៩ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ម្រ  ៦៥ 
និងម្រ ២៤៤។
៣៥០ សមគម ដហុកៈ ថ នភពសិទធមិនុស ឆន ២ំ០០៨   របយករណ៍្របចឆំន  ំេលខ៨ ឆន ទំី៨ ផ យែខមក  ឆន ២ំ០០៩ 
ភនំេពញ ទព័ំរ៣៦។ 
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េចទ្របកនពី់បទបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិរបស់េគេទវញិ។  ករអនុវត្តចបប់មិន្រប្រកតីែបបេនះបន

េធ្វីឱយបះ៉ពល់ដលកិ់តយនុភពរបស់្របព័នធតុ ករកដូ៏ចជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េលីវសិយ័្រគប្់រគងដីធ្លី។ 

េនះេ យ រតុ ករ  និងអយយករអម ដំបូង ជធនី  េខត្ត មិនទនយ់កចិត្តទុក កខ់ពស់កនុង

ករអនុវត្តភរកិចចេលីចំ ត់ករ និង េ ះ្រ យេរឿងក្តីែដលមនកមមវតថុពកព់ន័ធនឹងដីធ្លី ជពិេសសដី

េភគៈ  ឬកមមសិទធិ។  េឃញីបញ្ហ ទងំេនះ ជរ ្ឋ ភិបល  ជពិេសស  ្រកសួងយុត្តិធមប៌នេចញ ចរ

ែណនមួំយេដីមបអីនុវត្តឱយមន្របសទិធភព៣៥១។ 

ម្របករ៣ របស់្របកសអន្តរ្រកសួងេនះ បណ្តឹ ងវ ិ ទដីធ្លីមិនទនចុ់ះបញជ ីសុរេិយដីែដលជ 

សមតថកិចចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី េហយី្រតូវបនតុ ករ្រគបថ់ន កទ់ទួល និង កំពុងចតក់រមុន

ៃថងេចញ្របកសេនះ  តុ ករ្រតូវចតក់របន្តរហូតចបស់ព្វ្រគបជ់ ថ ពរ។  មននយ័ថ េទះបីពកយ

បណ្តឹ ងអំពីវ ិ ទដីធ្លមិីនទនចុ់ះបញជ សុីរេិយដី  ឬបនចុះបញជសុីរេិយដីកេ៏ យ  ឱយែតបណ្តឹ ងេនះកំពុង

សថិតេនកនុងចំ ត់កររបស់តុ ករមុនេពល្របកសេនះ ក់ឱយអនុវត្ត តុ ករេនែតមនសមតថ

កិចចេ ះ្រ យេរឿងវ ិ ទេនះរហូតដល់ចបស់ព្វ្រគបជ់ ថ ពរដែដល។ 

េទះបីជយ៉ង  ករអនុវត្តេនែតមិនទនម់នករឯកភពគន េនេឡយី ទកទ់ងករទទួល

បណ្តឹ ងេលីេរឿងវ ិ ទដីធ្លី។  ជេគលករណ៍ តុ ករជអនកអនុវត្តចបប់ មិនែមនអនុវត្តបទបញជ េឡយី 

េបីតុ ករអនុវត្ត មបទបញជ (្របកសអន្តរ្រកសួង)  េធ្វីឱយតុ ករបតប់ង់ឯក ជយភពរបស់ខ្លួន។ 

េដីមបធីនបនករេគពចបបជ់ធំ ែផ្អក មម្រ ១៩ ៃនចបបស់្តីពីករេរៀបចំ និង ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកុម

្របឹក ធមមនុញញ ភគីវ ិ ទែដលបណ្តឹ ងរបស់េគេនតុ ករ ចប្តឹងអំពីធមមនុញញភពៃនចបប់ ឬ េសចក្តី

សេ្រមចរបស់ ថ បន័រដ្ឋនន ែដលបះ៉ពល់េលីខ្លួនជូនតុ ករ។  េបីមនភស្តុ ង្រគប្់រគន់តុ ករ

ចេលកីករណីេនះ េទតុ ករកំពូលកនុងរយៈេពល១០ៃថងយ៉ងយូរ។ កនុងរយៈេពល១៥ៃថង តុ ករ

កំពូល្រតូវបញជូ នសំណំុេរឿងេទ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ៣៥២។  ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ្រតូវធននូវចបប់ និង 

េសចក្តីសេ្រមចទងំ យៃន ថ បន័ននរបស់រដ្ឋ្រតូវ្រសបនឹងរដ្ឋធមមនុញញ ចខ់ត៣៥៣។  កនុងេរឿងក្តី

្របេភទេនះ តុ ករផទ ល់ ចសុំឱយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ ពិនិតយធមមនុញញភពៃនចបប់ ចំែណកគូភគីៃន

េរឿងក្តី ចសុំពិនិតយធមមនុញញភពៃនចបប់ និង េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ថ បន័។ 

៣៥១ ចរ េលខ ០១ សយ សរនន ០៧ ចុះៃថងទី០៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧ ស្តពីី ចំ ត់ករ នងិនតីវិធិៃីនករ  
េ ះ្រ យេរឿងក្តែីដលមនពក់ព័នធនងិដរីដ្ឋ។
៣៥២ ្រពះ ជ្រកម េលខ ជស រកម ០៤៩៨ ០៦ ចុះៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន ១ំ៩៩៨ ៃនចបប់ស្តពី ីករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្ត  
េទៃន្រកុម្របកឹ ធមមនុញញ  ៖ ម្រ ១៩។ 
៣៥៣ រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  ចុះៃថងទី០៨ ែខមនិ ឆន ១ំ៩៩៩ ៖ ម្រ ១៥០ថម ីនងិ ្រពះ ជ្រកម េលខ ជស រកម 
០៤៩៨ ០៦ ចុះៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន ១ំ៩៩៨ ៃនចបប់ស្តពី ីករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន្រកមុ្របកឹ ធមមនុញញ ៖ ម្រ ១៩។ 
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ជេ្រមីសមួយេទៀត  ករណីមនបណ្តឹ ងពីភគីេលីភព្រសបចបប់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

េ្រកមចបប់  ដូចជ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ បទបញជ  ្របកស  ស ចរ  េសចក្តីសេ្រមច តុ ករមន

សិទធិសេ្រមច ចលុបេចលលិខិតគតិយុត្តទងំេនះ។   មនភពសមុគ ម ញរ ង ថ បន័នីតិ្របតិបត្តិ 

និង  ថ បន័តុ ករ  ជួនកលម្រន្តីតុ ករមួយចំនួន  មនតួនទីេនរ ្ឋ ភិបលកនុង នៈជទី្របឹក

រ ្ឋ ភិបលជេដីម ៣៥៤។  

៣.២.៣ បញ្ហ ផ្លវូចបប់ៃនគណៈកមមករសរុេិយដីថន ក់ជតិ
កនុងចំេ មគណៈកមមករសុរេិយដីទងំបីថន ក់  េ យែឡកគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ 

មនសមតថកិចចេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេ យមនអំ ចេចញេសចក្តីសេ្រមច៣៥៥។  េហយីែដលេសចក្តី

សេ្រមចេនះ  ច្រតូវបនក្ល យជកមមវតថុៃនករប្តឹងទស់េទតុ ករកនុងរយៈេពល៣០ៃថង។  ្របសិនេបី

គម នបណ្តឹ ងកនុងរយៈេពលកំណតេ់នះេទ េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ្រតូវចត់

ទុកជ ថ ពរ៣៥៦។ 

េនេពលអនុវត្តនីតិវធីិេនះចបស់ព្វ្រគបេ់ហយីបណ័្ណកមមសិទធិកន់កប់អចលនវតថុនឹង្រតូវ្របគល់

ជូនភគីេ យរដ្ឋបលសុរេិយដី  េហយីតុ ករមិន ច្របែកកកនុងករបងគ បឱ់យភគីមខ ងេទៀត  ចក

េចញេដីមបជី្របេយជនដ៍លភ់គីែដលបនបង្ហ ញបណ័្ណ្រតឹម្រតូវ និង  េពញេលញេចញេ យរដ្ឋបល

ខងេលេីនះេទ។  កនុងករណីេនះ  េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិក្ល យជេសចក្តី

សេ្រមចចុងេ្រកយបិទផ្លូវត ៉  និង  តុ ករមិន ចជំទស់េទនឹងេសចក្តីសេ្រមចែដលចូលជ ថ ពរ

របសគ់ណៈកមមករសុរេិយដីបនេទ  េហយីករមិនេគរព មេសចក្តីសេ្រមចេនះេ យភគី្រតូវជ

កមមវតថុៃនករេ្របី្របស់កម្ល ងំ ធរណៈេដីមបបីងខំឱយអនុវត្ត។  មនែត ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងនម

រដ្ឋ និងនីតិបុគគល ធរណៈប៉ុេ ្ណ ះ ែដល ចបងខំឱយអនកកនក់ប់អចលនវតថុគម នបណ័្ណ ឬមនបណ័្ណ

មិន្រគប្់រគនេ់នះចកេចញពីទី ងំអចលនវតថុេនះ
៣៥៧។ ដូចេនះ េសចក្តីសេ្រមចរបសគ់ណៈកមមករ

សុរេិយដីថន កជ់តិ  េ្រកយពីបនចូលជ ថ ពរ  មន នុភពបងខឱំយអនុវត្តេ យកម្ល ងំ ធរណៈ 

ែដលេសចក្តីសេ្រមចេនះគម នអ្វីខុសពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករេឡយី។  េគ ចនិយយបនថ 

គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ កេ់ធ្វីករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេ យេ្របី្របស់អំ ចតុ ករ។ 

៣៥៤ ្រពះ ជ្រកតឹយ េលខ នស រកត ០៥០៩ ៥៧១ ចុះៃថងទី២៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ ស្តីពី ករែតង ងំឯកឧត្តម ជវី េកង 
ជទី្របកឹ ្របធន្រកមុ្របកឹ អនកចបប់ ៃនទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ីមន នៈេសមី រដ្ឋម្រន្ត ីបែនថមេលីមុខងរបចចុបបនន។
៣៥៥ អនុ្រកតឹយ េលខ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី  ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ម្រ ២០។
៣៥៦ អនុ្រកតឹយ េលខ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តីពី  ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ម្រ ២៣។
៣៥៧ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ម្រ  ៣៥។
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េបីេយងីេ្របៀបេធៀបេសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លវញិ េទះបីជចូលជ ថ ពរ

េហយីកេ៏ យ  កេ៏សចក្តីសេ្រមចេនះពំុទន់មន នុភពអនុវត្តេ យបងខំបនែដរ  េនេពលែដលមន

ករជំទស់ពីភគី មួយកនុងករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច ថ ពរេនះ៣៥៨  មននយ័ថ េដីមបឱីយេសចក្តី

សេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត លមន នុភពបងខំឱយអនុវត្ត លុះ្រ ែតមនពកយបណ្តឹ ងេទ

តុ ករេដីមបបីងគ ប់ឱយភគីអនុវត្ត៣៥៩។  េនះបញជ កឱ់យេឃញីថ ថ្វីតបតិែត្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល

មនសមតថកិចចកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ  េ យេចញេសចក្តីសេ្រមចដូចគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់

ជតិកេ៏ យ  ក្៏រកុម្របឹក េនះគម នអំ ចតុ ករ  ដូចគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  េលេីសចក្តី

សេ្រមច ចបងខឱំយអនុវត្តេ យមិនចបំចសុ់េំសចក្តបីងគ បពី់តុ ករែដរ។ 

ែផ្អកេលមី្រ ១៣០ថមី (ម្រ ១១១ចស់)  ៃនរដ្ឋធមមនុញញែចងថ "  គម នអងគករ មួយ 

ៃនអំ ចនីតិ្របតិបត្តិ  ឬនីតិបញញត្តិ ចទទួលអំ ចតុ ករអ្វីបនេឡយី "។  េ យ រែតគណៈ

កមមករសុរេិយដីថន កជ់តិសថិតេ្រកមចំណុះរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ដូច

េនះគណៈកមមករេនះគឺជអងគករមួយៃនអំ ចនីតិ្របតិបត្តិ។  មករបញជ ក់ខងេលីេយងីេឃញីថ 

គណៈកមមករេនះ ចេ្របី្របស់អំ ចតុ ករបនយ៉ងេពញេលញ៣៦០។  េនកនុងករេ ះ្រ យ

វ ិ ទដីធ្លី  េយងី ចនិយយបនថ ជកររេំ ភបំពនេទេលីេគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច

ែដលធនេ យរដ្ឋធមមនុញញ ។ 

ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីននេ យតុ ករ  ធនបននូវករេគរពេគលករណ៍ៃនករែបង

ែចកអំ ចេនកមពុជ។ ចបបកំ់ពូលផ្តល់សមតថកិចចផ្ត ច់មុខឱយេច្រកមកនុងករជំនំុជំរះក្តី
៣៦១។ េលីសពី

េនះេទេទៀត  អំ ចតុ ករធនរក អនគតិ  និង  ករពរសទិធិេសរភីពរបស្់របជពលរដ្ឋ។  ប៉ុែន្ត

នីតិវធីិៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទេ យតុ ករមនលកខណៈសមុគ ម ញ  េធ្វីឱយចំ យេពលេវ និង

្របកេ់្រចីន។ 

ករផ្តល់សមតថកិចចឱយគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  េ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេ យេ្របីអំ ច 

តុ ករ  ជករបះ៉ពល់យ៉ងធងន់ធងរេទដលេ់គលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ចក៏ពិតែម៉ន  កប៏៉ុែន្ត 

េគលបំណងៃនករផ្តល់អំ ចេនះ  គឺ្រគនែ់តចងស់្រមលបនទុករបស់តុ ករកនុងករេ ះ្រ យ

វ ិ ទនិង ធនឱយនីតិវធីិៃនករេ ះ្រ យ្រប្រពឹត្តេទបនឆបរ់ហ័ស និងងយ្រសួលែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េនះ

៣៥៨ Daniel Adler et all: ្រកុម្របកឹ ជញ ក ្ត ល នងិដេំណីរករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរេនកមពុជ    ចបប់ 
និងេសចក្តអី ថ ធបិបយ េបះពុមពផ យេលីកទី២ េលខ  ISBN: 978-99950-74-05-0, មូលនធិិ្រកមុ្របកឹ  
ជញ ក ្ត ល ឆន ២ំ០០៧  ទំព័រ៣៥។ 

៣៥៩ ្របកស េលខ ០៩៩ សកបយ ចុះៃថងទី២១ ែខេម  ឆន ២ំ០០៤ ស្តីពី ្រកុម្របកឹ ជញ ក ្ត ល ៖ ្របករ៤៦។
៣៦០ អនុ្រកតឹយ េលខ៤៧ អន្រក  បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី  ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី៖ ម្រ ២៣។
៣៦១ រដ្ឋធមមនុញញ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចុះៃថងទី០៦ ែខមិន ឆន ១ំ៩៩៩ ៖ ម្រ ១២៩ ថមី (១១០ ចស់)។
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េ យ រថ ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីទមទរឱយមនអនកជំនញចបស់ ស់ េហយីកនុងនយ័េនះ មន

ែតម្រន្តសុីរេិយដីេទ  ែដលមនជំនញទងំេនះ។  ែតផទុយេទវញិ នីតិវធីិេនះែបរជយតឺយ៉វេទវញិ 

េ យេហតុថ េសចក្តីសេ្រមចរបសគ់ណៈកមមករេនះ  េនែត ចេធ្វជីកមមវតថុៃនករេសីេរេីនចំេពះ

មុខតុ ករដែដលកនុងរយៈេពល៣០ៃថង
៣៦២។ 

ែផ្អកេលកីរវភិគខងេលីជេ្រមីសទងំតុ ករ និង គណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ សុទធែត

មនគុណវបិត្តិដូចៗគន ។ ពិតជមនជេ្រមីសែដលគម នគុណវបិត្តិ ជេ្រមីសទងំេនះ ចបេញច សបននូវ

ភពមិនសុចីង្វ កគ់ន ៃនចបប។់  េ យយកគំរូ មករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ  របស្់រកុម្របឹក ជញ

ក ្ត ល  គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ  ចេធ្វកីរេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេ យមិនបះ៉ពល់ដល់

អំ ចតុ ករេពលគឺ  ធនបននូវករេគរពេគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ ច។  េនះជ

មេធយបយមួយែដលឱយគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ  ដំេណីរករបន្រសបេទ មរដ្ឋធមមនុញញកនុង

ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លែីដលសថតិេនកនងុសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។

៣.២.៤ ករវិភគេលើករេ ះ្រ យ
ក ្ត រចនសមពន័ធ

គណៈកមមករសុេយដី្រតូវរ ្ឋ ភិបលែកស្រមួលេឡងីវញិ  េដីមបី កឱ់យអភិបល្រសុកជ

្របធនជំនួស្របធនករយិល័យេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ និងភូមិបល្រសុក ខណ្ឌ ។ 

ករែកស្រមួលេនះ  េ្រកយពីទទួលបនអនុ ន៍របស់នយករដ្ឋម្រន្ដី  េនកនុងម សននិបតរបស់

្រកសងួេរៀបចំែដនដី  នគរូប  នីយកមម និងសំណងេ់នឆន ២ំ០០៦។  ដំ លគន ជមួយនឹងករបេងកីត

ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ករអនុវត្ដជកែ់ស្ដង រេបៀបេធ្វីករងររបស់គណៈកមមករសុរេិយដី

ទងំបីថន ក ់ និងករទទួលខុស្រតូវពំុទនសុ់ីចង្វ ក់គន  ទំនក់ទំនងករងរពំុបនល្អ េ យ ររចន

សមពន័ធករងរមិនសូវចបស់ ស់។ ដូចជគណៈកមមករសុរេិយដី្រសុកខណ្ឌ បនេធ្វកីរស្រមុះស្រមួល

ករណីមួយមិនបនដល់ករ្រពមេ្រពៀង  រចួបនបញជូ នករណីេនះេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់

ជធនី េខត្ដ ។  គណៈកមមករសុរេិយដី ជធនី េខត្ដ ស្រមុះស្រមួលមិនបនសេ្រមចក៏បញជូ នសំណំុ

េរឿងេនះឱយគណៈកមមករសុរេិយដី្រសុក ខណ្ឌ  វញិេដីមបសី្រមុះស្រមួល  និងករណីខ្លះគណៈកមមករ

សុរេិយដីថន ក់ ជធនី  េខត្ដ បនបញជូ នេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិៗបង្វិលេទេខត្ដវញិ។ 

ករបញជូ នសំណំុេរឿងចុះេទបងីៗ យ៉ងេនះេធ្វីឱយមនករយតឺយ៉វ និង មិន ចេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីបន

េទបយី។  ជក់ែស្ដងដូចជ េនកនុងករណីសិក ៃនវ ិ ទដីធ្លីមួយ  េន្រសុកកំពុងេ ទិ៍ េខត្ដ ្វ យេរៀង 

ភគីេដីមបណ្ដឹ ងបនេលីកេឡងីថ៖

៣៦២ អនុ្រកតឹយ េលខ ៤៧ អន្រក បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្តពីី  ករេរៀបច ំនងិ្រប្រពតឹ្តេទៃន  
គណៈកមមករសុរេិយដ ី ៖ម្រ ២៣។
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...ខញុ ំ កព់កយប្ដឹងេន្រសុក ែត្រសកុមិនេ ះ្រ យឱយ។ ដូេចនះខញុ ំយកពកយបណ្ដឹ ងេទ កេ់ន 
សុរេិយដីេខត្ដ េហយីេខត្ដបញជូ នេរឿងមកសុរេិយដីថន ក្់រសុកវញិ េ យដឹងថ្រសុកនឹងរក
យុត្ដិធមឱ៌យ...។ មនរកឯ េនែតដែដល។ 
កររុញចុះេឡងីៃនករណីវ ិ ទេនះ  គឺេដីមបេីជៀស ងករ្របឈមរ ងគណៈកមមករសុរេិយដី 

និងភគីវ ិ ទែដលជប់ពក់ពន័ធជមួយ ជញ ធរមន នៈខពស់ ឬអនកែដលមនខនងបែង្អកជថន ក់ដឹកនំ
ែដលមន នៈខពស់។  ្របសិនេបី  គណៈកមមករ នសេ្រមចេលីវ ិ ទ  េគខ្ល ចបតប់ងមុ់ខតំែណង 
និងមយង៉ភគីវ ិ ទ  មនឥទធិពលខ្ល ងំជងអនកេ ះ្រ យ។  បញ្ហ េនះ េធ្វីឱយគណៈកមមករសុរេិយដី
បត់បងនូ់វភពមច ស់ករ និងវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន។  រ ្ឋ ភិបលយល់ចបស់បញ្ហ េនះកប៏នបេងកីត ជញ ធរ
ជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី េដីមបបំីេពញបែនថមេលីមុខងររបស់គណៈកមមករសុរេិយដី។  មរយៈ
្រពះ ជ្រកឹតយបនផ្ដល់ដល់ ជញ ធរេនះ  កនុងករទទួលសំណំុេរឿងទំនស់ដីធ្លី  ែដលហួសពីសមតថកិចច
គណៈកមមករសុរេិយដីជតិ និងទទួលពកយបណ្ដឹ ងពី្រគបម់ជឈ ្ឋ នពកព់ន័ធនឹងទំនស់ដីធ្លី ្រពមទងំ
ជអនកឃ្ល េំមីលករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី  និង  ជញ ធរមនសមតថកិចច
្រគបជ់នថ់ន ក់៣៦៣។  ប៉ុែន្ដ ជកែ់ស្ដងមិនមនវ ិ ទដីធ្លី មួយែដលហួសពីសមតថកិចចគណៈកមមករ
សុរេិយដីថន កជ់តិ និងតុ ករេនះេទ។  ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមិនមនវធិន ឬនីតិវធីិ
េដីមបេី ះ្រ យទំនស់ឱយបនចបស់ ស់េនះេទ។  ករេ ះ្រ យេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេទ ម
ចបបែ់ដលមនជធរមន  ដូចជចបប់ភូមិបល  ចបបៃ់្រពេឈី  ចបបជ់លផល  ចបប់ស្ដពីីតំបនក់រពរ 
ធមមជតិ និង ចបបន់នជេ្រចីនេទៀត។ 

រចនសមពន័ធរបស់ ជញ ធរមនសមសភពម្រន្ដីជនខ់ពស់ៃន ជរ ្ឋ ភិបល រមួទងំម្រន្ដីជន់

ខពស់ៃននគរបលជតិ និងេយធែដល្របវត្ដិ  និងមុខតំែណងរបស់ម្រន្ដីជនខ់ពស់ទងំេនះ មិនសមនឹង

តួនទីដធំ៏ែដលេធ្វីេលីេរឿងដរ៏េសីបែបបេនះេទ  ជពិេសស  ទកទ់ងេលីេរឿងរេំ ភយកដីធ្លីធំៗ ែដល

ម្រន្ដីេយធពកព់ន័ធ។  កនុងចំេ មសមសភពរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ចំនួន២២ 

រូប  មន៧រូប  ជតំ ង ថ ប័នេយធ និងនគរបល៣៦៤។ ែផ្អក មរចនសមពន័ធេនះេឃញីថ 

ជញ ធរេនះមនអំ ចខ្ល ងំកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទធំៗបន្របកបេ យេជគជយ័ ែតផទុយេទវញិ 

វ ិ ទដីធ្លី  ធំៗែដលមនលកខណៈរេសីបទងំេនះកនែ់តេកីនេឡងីេ្រចីនែថមេទៀត។  មរបយករណ៍

អងគករសិទធិមនុស មិនែមនរ ្ឋ ភិបលឆន ២ំ០០៨  មន្របជពលរដ្ឋេ្រចីនជង៣៥០០  ្រគួ រជប់

៣៦៣ ្រពះ ជ្រកតឹយ េលខ នស.រកត ០២០៦ ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្តីពី ករបេងកតី ជញ ធរជតិ  
េ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ី៖ម្រ ៣។
៣៦៤ អនុ្រកតឹយ េលខ ១១៤៦ អន្រក.តត ចុះៃថងទី១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ ស្តីព ីករែតង ងំសមសភព ជញ ធរជតិ  
េ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ីម្រ ១ និងម្រ ១ ៃន្រពះ ជ្រកតឹយ េលខ នស.រកត ១០០៨ ១១០៦ ចុះៃថងទី០៩ ែខតុ  
ឆន ២ំ០០៨ ស្តីពី វេិ ធនកមមម្រ ១ ៃន្រពះ ជ្រកតឹយេលខ នស រកត  ០២០៦  ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ 
ស្តីពីករបេងកតី ជញ ធរជតេិ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ។
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ពក់ពន័ធ នឹងវ ិ ទដីធ្លីែដលមនម្រន្ដីេយធ និង  នគរបលជបព់កព់ន័ធ៣៦៥។ ជញ ធរជតិ្រតូវបន

រះិគនេ់ យេ កនយករដ្ឋម្រន្ដី ហុ៊ន  ែសន  េនមុនករេបះេឆន តសកល  េនែខកកក  ឆន ំ ២០០៨ 

ថករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីរបស់ ជញ ធរេនះមិនមន្របសិទធភព៣៦៦។ 

ក ្ត ធនធនមនុស

េនថន ក្់រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង សំណង់ បចចុបបននមនម្រន្ដី្រកបខណ្ឌ ជករ

សរុបចំនួន២.៤៥៤  នក់  កនុងេនះមននរ  ីចំនួន៣១៤  នក ់ (េសមនឹីង១៣ភគរយ)៣៦៧។  ករងរ

ក ងធនធនមនុស កនុងឆន កំន្លងមក  មកិចចសហ្របតិបត្ដិករជមួយៃដគូអភិវឌ ន ៍ េឆ្លីយតបនឹង

េគលនេយបយ ជរ ្ឋ ភិបលស្ដីពី  ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ  ម្រន្ដី

ជំនញជេ្រចីន្រតូវបនទទួលករបំបន៉  ជពិេសស  ជំនញែផនកករងរេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីេ្រក

្របពន័ធតុ ករផងែដរ។  ជលទធផលគិតមក្រតឹម ែខេម ឆន ២ំ០១០  មនម្រន្ដីទទួលបនទុកេ ះ

្រ យវ ិ ទដីធ្លីចំនួន ២៦៩៧  នក់  ្រតូវបនទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ លេលកីរអភិវឌ ធនធនមនុស

មិន្រតឹមែតព្រងឹងសមតថភពៃផទកនុងម្រន្ដី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង  សំណងប់៉ុេ ្ណ ះេទ 

ែតែថមទងំបនជួយដល់ែផនកជំនញពកព់័នធេផ ងេទៀត  ពិេសសបនជួយគ្ំរទដល់ថន កេ់្រកមជតិ 

ទងំែផនកចបប់  ទងំែផនកបេចចកេទស្រសប មេគលនេយបយវមិជឈករ និង  វសិហមជឈកររបស់

ជរ ្ឋ ភិបល៣៦៨។

 មករអធិបបយខងេលី  គណៈកមមករសុរេិយដី ក់ដូចជមនសមតថភព  និងធនធន 
មនុស ្រគប្់រគន់  ែតេទះបីជយ៉ង  សមតថភពរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីពំុទនប់នព្រងឹង
្រគប្់រគន់  ជពិេសសេនថន ក់្រសុក  ្រកុង  និងេខត្ដ ជធនី  ទកទ់ងេទនឹងនីតិវធីិបេចចកេទស និង
ជំនញេ ះ្រ យេ យករស្រមុះស្រមួល។  ម្រន្ដែីដលមនតីតភពយូរេហយីមនសមតថភព្រតូវ
បនចូលនិវត្ដន។៍  ម្រន្ដីរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីមនចំនួនតិចតួច  េហយីមនភរកិចចសនូលេ្រចីន 
ដូចជករងរេរៀបចំែដនដី ករចុះបញជ ីសុរេិយដី ករងរសំណង់ និងករងរភូមិ ្រស្ដ។ េលីសពីេនះ

៣៦៥ គណៈកមម ធិករ្រប្រពតឹ្តកមម ៃនអងគករ-សមគមករពសិទធិមនុស កមពុជៈ កពុំងបត់បង់ដ ីករបេណ្ត ញេចញេ យ បងខំ  
នងិករគំ មគែំហងេនកមពុជ ភនេំពញ ឆន ២ំ០០៩ ទំព័រ៧១ កនុងកែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ចុះផ យៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ 
ចំណងេជីងថៈ ឆន េំនះ្របជពលរដ្ឋ ៣៥០០ ្រគួ រ បនរងផលប៉ះពល់េ យ រកររេំ ភយកដីធ្ល ីេ យ រកងទ័ព។
៣៦៦ -ដ- ទំព័រ៧១។
៣៦៧ ែបងែចកេនថន ក់ក ្ដ ល ចនួំន ៦៦៩ នក់ (កនុងេនះមននរ ី១២៣ នក់) េន ជធនីេខត្ដ ១.៧៨៥ នក់ 
(កនុងេនះមននរ ី១៩១ នក់)។ ក្រមតិវបបធម៌ នងិជនំញមនថន ក់បណ្ឌិ តចំនួន ១៥ នក់ (នរ ី១ នក់) ថន ក់អនុបណ្ឌិ ត 
១០៤ នក់ (នរ ី៦ នក់) ថន ក់វសិ្វករ ៣០៩ នក់ (នរ ី១៦ នក់) ថ បតយករ ១៩៨ នក់ (នរ ី១៧ នក់) 
ថន ក់បរញិញ ប្រត ៧៧ នក់ (នរ ី១៣ នក់) ថន ក់មធយម នងិេ្រកមមធយម ៥១២ នក់ (នរ ី២៩ នក់) ចំេណះទូេទ 
និងជំនញេផ ងៗ ១.២៣៩ នក់ (នរ ី២៣៣ នក់។
៣៦៨ Sovann Sar: Land Reform in Cambodia <http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:7G3CF5z9laMJ:www.fig.net/pub/fig2010/ paper/ts07j
%255Cts07j_sovann_4633.pdf+land+legislative+dispute+in+cambodia&cd=11&hl=eg&ct=clnk> 
accessed on May10, 2010. 
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េទៀតមនករណីវ ិ ទដីធ្លីបនបញជូ នមកពីតុ ករ  ជវ ិ ទែដល្របជពលរដ្ឋប្ដឹងេទ ជញ ធរេខត្ដនិង
ថ បន័ពកព់ន័ធជេ្រចីន  ែដលជំរុញឱយម្រន្ដី្រតូវបញជូ នេទចូលរមួេ ះ្រ យ៣៦៩។  េ យ រកិចចខិតខំ

្របឹងែ្របងេនះេហយី េទីបគណៈកមមករសុរេិយដី  ្រតូវបនេលកីសរេសរីពីសំ ក់នយករដ្ឋម្រន្ដីមន
្រប សនថ៍៖
 "គណៈកមមករសុរេិយដីបនអនុវត្ដករងរយ៉ងសកមមកន្លងមក  និងបនរមួចំែណកជួយ 

ស្រមលបនទុកែផនករដ្ឋបលនិងតុ ករបនមួយចំែណកធំ។ ែតេទះបីយ៉ង យន្ដករ
េនះេនពំុទនម់នលទធភពេ ះ្រ យ្រគបទំ់នស់េនះេទ ពិេសសករេ ះ្រ យ
ករណីវ ិ ទពកព់័នធនឹងអនកមនអំ ច"៣៧០។
កង្វះខតបុគគលកិេនះ  េ យ រកិចចករមិន្រតឹមេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  ែថមទងំមនករងរ 

េផ ងកនុងករយិល័យែដលម្រន្ដីសុរេិយដី  ក្៏រតូវបំេពញភរកិចច មករេសនីពីអភិបល្រសុក។ ្របឈម

នឹងកិចចករជេ្រចីនែបបេនះ  ករបំេពញករងរេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីមិនទន់េឆ្លីយតបឱយទនេ់ពលេវ

េទនឹងករណីវ ិ ទែដលបននឹងកំពុងេកីនេទបងី។  មយង៉េទៀត  េ យខ្វះថវកិកនុងគេ្រមងេ ះ្រ យ 

វ ិ ទដីធ្លី  ញងំឱយបុគគលិកេទបំេពញភរកិចចថមីមួយេទៀត  ែដលមនថវកិេ្រចីនជង  ជពិេសសករងរ

ចុះបញជ ីដីធ្លី។  េទះបីជ្រកសួង្រតូវករធនធនមនុស ជករចបំចស់្រមប់បំេពញកង្វះខតេហយីក៏

េ យ  ែត ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកំពុងជួបនូវបញ្ហ ្របឈមែផនកថវកិ េម្ល ះេហយីករេ្រជីសេរសីម្រន្ដី

្រកបខណ័្ឌ ថមី្រតូវផ្អ ក៣៧១។ េលីសពីេនះ  ម្រន្ដី្រកសួង្រតូវបងកកករតេម្លីង  នន្ដរសក័្ដិ ដំេឡងីថន ក់  និង

្របក់បំ ចមុ់ខងរ មតីតភពករងររយៈេពលមួយឆន កំនុងឆន ២ំ០១០  និង  ២០១១។  ករអនុវត្ដ

កេន ម ទិភពក្៏រតូវបនបងកកផងែដរ និង្របក់ ភករបែនថមស្រមបឆ់ន ២ំ០១០ និង២០១១។

         ្រសេដៀងគន េនះែដរ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លីកមិ៏នមនបុគគលិក្រគប្់រគនេ់ យ រ 
ម្រន្ដីែដលបេ្រមីករេនកនុងនយក ្ឋ ននីមួយៗមនចំនួនតិច  មិនទនេ់ឆ្លីយតបេទនឹងទំហៃំនករងរ
បចចុបបនន។ ទនទឹមេនះ ជញ ធរមនែតមួយថន ក់ែដលទី ងំេនភនំេពញ េហយីមនភរកិចចេ ះ្រ យ
វ ិ ទេនទូទងំ្របេទស។ េឃញីថ សមតថកិចចរបស់ ជញ ធរមនទំហធំំទូលំទូ យេពក េធ្វីឱយវ ិ ទមួយ
ចំនួន្រតូវបញជូ នេទសមតថកិចចេផ ងេដីមបបីន្ដេ ះ្រ យ កនុងេនះវ ិ ទមួយចំនួនបែង្វរេទឱយ គណៈ
កមមករសុរេិយដី។  ករណ៍េនះ រតិែតេធ្វីឱយមនករសមុគ ម ញដល់ភគីវ ិ ទ ជពិេសស្របជពលរដ្ឋ

៣៦៩ េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដថីន ក់ជតិៈ របយករណ៍ ស្តពី ីសកមមភពករងររបស់គណៈកមមករ សុរេិយដ ី
្របចឆំន ២ំ០០៩ ទព័ំរ ៥។ 
៣៧០ ហុ៊ន ែសនៈ សុនទរកថែថ្លងេនកនុងេវទកិដធី្លថីន ក់ជតេិនវមិនរ ្ឋ ភបិល ភនេំពញ    ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៤
ទំព័រ៥។
៣៧១ ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរបូនីយកមម និងសំណង់ៈ េលខ ០៣៧ ដនស ចុះៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ២ំ០១០ ស្តីព ី
ករព្រងងឹករ្រគប់្រគងម្រន្តី ជករសីុវលិ   -េយងៈ េសចក្តជូីនដំណឹងេលខ ១៤៣៧ សជណ ចុះៃថងទី២១ ែខតុ  
ឆន ២ំ០០៩ របស់ទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។

132



្រកី្រក ទីបំផុតរកបន ថ ប័នយុត្ដិធមមួ៌យបនេហយី ្រ បែ់តរតេ់ទ មសំណំុេរឿងរបស់ខ្លួនេន
ថ បន័េផ ងេទវញិ។

ក ្ត ពត័ម៌ន

ករផ ព្វផ យអំពីតួនទី ភរកិចច នីតិវធីិរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី និងសទិធិេផ ងៗេទដល់ 

្របជពលរដ្ឋ ជពិេសសគូភគីវ ិ ទេនពំុទន់បន្រគប្់រជុងេ្រជយេនេឡយី។ ករផ ព្វផ យេនះ 

ជក ្ដ សខំន់កនុងករជំរុញ  កដូ៏ចជករេលកីទឹកចិត្ដឱយភគីវ ិ ទចូលរមួកនុងដំេណីរករេ ះ្រ យ

វ ិ ទេ យករស្រមុះស្រមួល។  េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីបនផ ព្វផ យេ យផទ ល់

ែតេទេលអីនកមនតួនទី កនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទែដលជសរុបេនទូទងំ្របេទសកនុងឆន ២ំ០០៩  មន

ចំនួន ១២៧០  នក់  កនុងេនះមន១១៦  នកជ់នរ ី៣៧២។  មនករផ យេន ម រពត័ម៌នេន

កនុង្រសុកេសទីរ្រគបេ់លខ ចុះែតអំពីករណីវ ិ ទដីធ្លីែតប៉ុេ ្ណ ះ  ្របជពលរដ្ឋ្រគន់ែតឮែតមិនដឹងពីវធីិ

េ ះ្រ យ។ 

 ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីមនេបសកមម តួនទី  ភរកិចចកនុងករទប់ ក ត់ និងកត់
បនថយទំនសដី់ធ្លី មរយៈករអបរ់ផំ ព្វផ យ  ឱយ ធរណៈជនយល់ដឹងអំពីផលវបិកប ្ដ លមកពី
ទំនស់ដីធ្លី។  ជកែ់ស្តងកនុងឆន ២ំ០០៩  មនករចុះេបីកវគគអបរ់ផំ ព្វផ យទប់ ក ត់  និង  បងក របញ្ហ
ទំនស់ដីធ្លីេន ជធនី  េខត្ដទងំ២៤។ ករេបីកវគគអបរ់ផំ ព្វផ យេ្រកមករេធ្វបីទឧេទទសនម  កមមវធីិ
សំណួរ-ចេម្លីយ  និង  អនុ សនល៍្អរបស់្របធន ជញ ធរជតិ  េទដល់្រគប់ ថ បន័ពកព់ន័ធ្រពម
ទងំែចកេសៀវេភពីរ្របេភទែដល្របេភទ(ទី១)  ក្រមងសំណួរ-ចេម្លីយ  ែដលពកព់ន័ធនឹង ជញ ធរជតិ
េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី  និងគណៈកមមករសុរេិយដី  ចំែណក្របេភទ(ទី២)  ករែស្វងយល់ពីេទស
បបញញត្ដិ  ស្ដីពីបទេលមីសពកព់ន័ធនឹងចបប់ភូមិបល  ចបបៃ់្រពេឈី  ចបបជ់លផល  និង  ចបបស់្ដីពីកិចច
ករពរបរ ិ ថ ន និង ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ។ ករែចកផ យឯក រទងំពីរេនះសរុបទងំអស់
ចំនួន ៨៧.៧៤៨  កបល  ជូនដល់អភិបល ជធនី  េខត្ដ អភិបល្រកុង  ្រសុក  ខណ្ឌ នីមួយៗ  េដីមបី
ផ ព្វផ យបន្ដជូនេទអងគភពវញិ។ េ យែឡក ជញ ធរជតិកប៏នែបងែចកេសៀវេភ ចបបស់្ដីពីតំបន់
ករពរធមមជតិជូន្រកសួង  មនទីរ  ថ បន័ពកព់ន័ធ ជពិេសស  តំ ង្រកសួងបរ ិ ថ នែដលមនចំនួន
សរុបចំនួន ៥០០ កបល។
 ជរមួេយងី ចនិយយបនថ ភគេ្រចីនកិចចករេនះេធ្វីេឡងីស្រមប់ែតម្រន្ដីជំនញ និងម្រន្ដី
មនសមតថកិចចកនុងករេ ះ្រ យទំនស់ែតប៉ុេ ្ណ ះ គឺមិនបនេធ្វីឱយបនទូលំទូ យដល់ ធរណៈ
ជនេដីមបបីនយល់ដឹងចបស់ ស់េឡយី។ េទះបីជមនករយល់ដឹងដូចគន ជទូេទថករផ ព្វផ យ 
ទប់ ក ត់  បងក រទុកជមុនគឺ ជករសំខនក់៏េ យ  ែត ជញ ធរេនែតមនកង្វះខតកនុងវសិ័យេនះ។
េ យែឡក រព័តម៌ន ែដលជឧបករណ៍មួយសំខនស់្រមប់ យករណ៍អំពីផលបះ៉ពល់ៃនវ ិ ទដីធ្លី 
ដល់ ធរណៈជន  ែបជអនក រពត័៌មនមួយចំនួនមនភពលំេអៀងេទភគីមខ ង  ឬអនកែដលរេំ ភ

៣៧២ េលខធកិរ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិៈ របយករណ៍ ស្តពី ីសកមមភពករងររបស់គណៈកមមករ  
សុរេិយដ្ីរបចឆំន ២ំ០០៩ ៖ ទំព័រ ៥។ 

133



ដីធ្លីេទវញិ។  េនកមពុជេគដឹងជទូេទថ រពត័ម៌នភគេ្រចីនមិនសូវេគរព ម្រកមសីលធម៌
វជិជ ជីវៈជអនក រពត័ម៌ន   ជពិេសស  រពត័ម៌នផ យជភ រែខមរ។ ែតេទះបីជយ៉ង  
រ ងភគីទំនស់ដីធ្លីជមួយនឹងអនក រពត័៌មន ចជមិត្ដ និងស្រតូវនឹងគន ែដលភគីមនករ្របុង
្របយត័នកនុងករេធ្វីករជមួយពួកេគ។  ជួនកល មរយៈករផ យ មអតថបទ រព័តម៌នេធ្វីឱយភគី
ជនងយរងេ្រគះធ្ល ក់កនុងសភពេ្រគះថន ក់ែថមេទៀត។ កង្វះឯក ជយភព  និង  វជិជ ជីវៈេធ្វីឱយវសិ័យ
រពត័ម៌នជបព់ក់ពន័ធនឹងអំេពីពុករលយួ និង  ែដលេធ្វីឱយអនកយកពត័ម៌នរស់បនេ យ រ

សំណូកជជង្របក់ែខ។ ចេ់រឿងែដលសំខន់មួយចំនួន ្រតូវផ យឬ  មិនផ យែផ្អកេទេលីករបង់ 
ឬ មិនបង្់របក។់ 
ក ្ត អន្ត គមន៍

ករណីវ ិ ទដីធ្លីមួយចំនួន  មនករលំបកកនុងករេ ះ្រ យេនេពលែដលវ ិ ទេនះពក់ពន័ធ

នឹង ជញ ធរមន នៈខពស់ ឬ  ភគីមខ ងមនខនងជអនកមនអំ ចគម នឆនទៈកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ

ដីធ្លី៣៧៣។  និនន ករេនះ  េគ្របទះេឃញីេលី ថ បន័េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ជពិេសស  ចំេពះគណៈ

កមមករសុរេិយដី។ ភគីវ ិ ទែដលជនរងេ្រគះបនេចទ្របកនថ់ ជអនករេំ ភយកដីធ្លីរបស់ពួកគត់ 

ជនិចចកលមិនចងចូ់លរមួអនុវត្ដ មនីតិវធីិរបស់គណៈកមមករសុរេិយដី កនុងករណីខ្លះបនចត់ ងំ

អនកតំ ងែដលមិនមនសទិធិសេ្រមចឱយចូលជំនួសេទវញិ។   ភគីទំនសពំុ់សូវគ្ំរទដល់ដំេណីរ

ករេ ះ្រ យរបស់គណៈកមមករសុរេិយដីេទ។  ចំែណក ថ បន័ខពស់ជងេនះ ដូចជ ជញ ធរជតិ

េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី កជួ៏ប្របទះនូវឧបសគគផងែដរ េនះេ យ រភគីទំនស់ ឬ ខនងបែង្អករបស់េគ

មន នៈខពស់ជងម្រន្ដីែដលទទួលបនទុកេ ះ្រ យ។ ទកទ់ងបញ្ហ េនះ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ដីកប៏ន

អះ ងែដរថ " ល់បញ្ហ ទកទ់ងដីធ្លី  សថិតេន្រតង់ថេតីរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម 

និងសំណង់ នេធ្វី  ឬមិន នេធ្វីែតប៉ុេ ្ណ ះ"៣៧៤។ ករណ៍េនះ បនឆ្លុះបញច ងំឱយេឃញីថ េ្រកែត

ពីសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ដី មិនមនអនក នេ ះ្រ យេលេីរឿងវ ិ ទដីធ្លីធំៗេនះេឡយី។ 

តុ ករវញិក៏ជួបបញ្ហ ្រសេដៀងគន េនះែដរ។  ទកទ់ងេរឿងេនះ  សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ដីធ្ល បេ់ធ្វី
ករ្រពមនដល់ម្រន្ដីជនខ់ពស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល  េ យបន្របកសជ ធរណៈថ ឯកឧត្ដម 
េ កជំទវ េ កឧកញ៉ អស់េ ក េ ក្រសី ទងំ យ ែដលពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ដីធ្លី្រតូវដកខ្លួន
ជបនទ ន់ េ យ្របគល់ដីធ្លីទងំេនះទុកជ្រទពយសមបត្ដិរបស់រដ្ឋ េដីមបែីចកជូន្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដល
្រតូវករដីធ្លីស្រមប់ ដុំះចិញច ឹមជីវតិ។  េបីមិនដូេចនះេទ  អនកទងំេនះនឹង្រតូវ្របឈមមុខចំេពះផល

៣៧៣ ពកយ ខនង មន័យ មញញេដីមបេី្របៀបេធៀបេទនឹងខនងបែង្អក ែដលជួយឱយេយងីមនលំនឹងមិនឱយដួល។ ន័យេនះ 
គឺថមនអនកជួយករពរែដល ចជេច ្វ យនយ ជបក ពួក ឬអនកមនបុណយស័ក្តិធំដុំ មនអំ ច 
ឬមនឥទធពិលខ្ល ងំ។ 
៣៧៤ រសមីកមពុជៈ សេម្តច ហុ៊ន ែសន ្របកសេធ្វសី្រងគ មនងឹករទ្រនទ នកន់កប់ដរីដ្ឋេ យខុសចបប់    ឆន ទំី១២ េលខ 
៣៥០០ ៃថងអងគករ ទី១៩ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៤។
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វបិកដធ៏ងនធ់ងរជមិនខន៣៧៥។  េទះបីជ មនករ្រពមនពីថន ក់ដឹកនកំំពូលកេ៏ យ  វ ិ ទដីធ្លីេនែត
េកីតមនដែដល។  មករសេងកតជេរឿយៗ  ក្រមមនម្រន្ដីថន ក់ខពស់ែដល្រប្រពឹត្ដខុសទទួលេទស
េ យ រកំហុសរបស់េគ  េទះបីជរកេឃញីកំហុសម្ដងៗ  មិន្រតូវបនទទួលេទស្រពហមទណ្ឌ ម
ចបបេ់នះេទ េ យ្រគន់ែត្រតូវផ្ល ស់ប្ដូរមុខតំែណង។ 

កនុងេរឿងទំនស់ដីធ្លីធំៗ  ភគីែដលជអជញ ធរមនថនៈខពស់  ែតងែតមនកងកម្ល ងំ្រប ប់
វុធេដីមបកីរពរ។  កងកម្ល ងំទងំេនះមនដូចជ ទ ន្រប ប់ វុធ  កង ជ វុធហតថ និង

នគរបល ្រតូវបន្រកុមហុ៊នជួលឱយផ្តល់ករករពរ៣៧៦។ ករណីខ្លះេទៀត ទ ៊ ន្រប ប់ វុធ្រតូវបន
បញជូ នពីនយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ េដីមបកិីចច្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊ន គឺមក
េ យមនលិខិតេបសកកមមែដលចុះហតថេលខេ យវរេសនីយេទេយធែថមេទៀតផង៣៧៧។  ករេធ្វី
អន្ត គមនែ៍បបេនះ  ជេរឿយៗេកីតមនអំេពីហងិ មកេល្ីរបជពលរដ្ឋកនុងទំនស់ដីធ្លី  េ យមនករ
បញ់េបះ  និង  យដំ។  ជលទធផលអនករងេ្រគះ  គឺជ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេចទ្របកន់  និង  ចប់
ឃុខំ្លួន  ចំែណកកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធករពរ្រកុមហុ៊នវញិ  មិន្រតូវបនេចទ្របកនច់បខ់្លួនេឡយី
សិទធិករពរខ្លួន្រសបចបប់្រតូវបនេរសីេអីងចំេពះភគី្របជពលរដ្ឋ។

 

៣៧៥ េកះសន្តភិពៈ ្របយត័នបដវិត្តន៍កសិករ អនករេំ ភយកដរីដ្ឋ ប់រយហកិ ្របញប់ដកខ្លួនជបនទ ន់   ឆន ទំី៣៧ េលខ 
៥២៥២ េចញផ យៃថងអងគករ ទី១៩ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៤។
៣៧៦ ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជៈ សមបទនេគលេ េសដ្ឋកចិចកនុង្របេទសកមពុជ  
ទស នៈវស័ិយខងសិទធមិនុស   ភនេំពញ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៤ ទំព័រ៥១៖ េនកនុង លិខតិរបស់េ ក ងំសង់ ចន់ ចុះៃថងទី 
១០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៤ អំព ីតំ ង្រកមុហុ៊ន្រគនីរចិ េផញជូីនអភិបលេខត្តេកះកុង េសនសំុីបុគគលិកសន្តសុិខេដីមប ី
ករពរដីសមបទន។  
៣៧៧ ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចកំមពុជៈ សមបទនេគលេ េសដ្ឋកចិចកនុង្របេទសកមពុជ 
ទស នៈវស័ិយខងសិទធិមនុស -ដ-ទំព័រ៤៩។
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    រូបភពទី១២ ករអន្ត គមនខុ៍សនីតិវធីិេ យតុ ករ

្របភព សមគម ដហុកៈ  ថ នភពសិទធមិនុស ឆន ២ំ០០៩    េបះពុមភផ យេនភនំេពញ េលខ ៩  ឆន ទីំ៩  ែខ
េម  ឆន ២ំ០១០ ទំព័រ៣៥។

រចនសមពន័ធៃនអនកដឹកនែំដល កែ់តងេឡងីេនថន ក់មូល ្ឋ ន  មិនបនជួយ្របជពលរដ្ឋឱយ
បនសម្រសបេទ។  ្របពន័ធនយេច ្វ យ  និង្របកេ់បៀវត រមិ៍ន្រគប្់រគនរ់បស់ម្រន្តី ជករ ្រតូវសថិត
េ្រកមឥទធិពលៃនអំ ច និងទឹក្របក់េដីមបជីថនូរនឹងករទទួលបនេស ។ ្របពន័ធេនះ បងកលកខណៈ
ងយ្រសួលដល់ភគីៃនវ ិ ទដីធ្លីែដលមខ ងជអនកមន។  ម្រន្តីខិលខូចមួយចំនួនគឺសមគំនិតជមួយអនក
រេំ ភដីធ្លី  េ យទទួលបនផល្របេយជន៍  ករណីខ្លះម្រន្តីេដីរតួជភគីវ ិ ទជំនួសឱយភគីមខ ងេទៀត
ផង។  េនះែស្តងឱយេឃញីថ ម្រន្តខិីលខូចមួយចំនួនរមួគំនិត្រប្រពឹត្តអំេពីខុសចបប។់  អំេពីេនះ ែស្តង
េឡងី មរយៈករចុះហតថេលខេលីលិខិតែក្លងក្ល យ  បដិេសធឯក រ  ឬករមិនចតវ់ធិនករេលីអនក
រេំ ភដីធ្លីជេដីម។  បញ្ហ េនះេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋមិន ចរកយុត្តិធម៌បនេនថន ក់េ្រកម  ដូេចនះពួកេគ
ែតងែតែស្វងរកករជួយពី ថ បន័ថន កជ់តិ ដូចជ រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ គណៈរដ្ឋម្រន្តី ឬ្រកសួង មួយ
ជក់ ក់ ជពិេសស ពីសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី។ ប៉ុែន្ត ជួនកលបណ្តឹ ងមិន្រតូវបនេគទទួលចតវ់ធិន
ករេ ះ្រ យេឡយី  េ យ រមនុស មួយចំនួនេនកនុង ថ បន័មួយចំនួន  កជ៏ប់ពកព់ន័ធ ឬមន
ចំណង  ឬផល្របេយជន៍េនកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ។  េទះបីជបណ្តឹ ង្រតូវបនទទួលកេ៏ យ  ក៏
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បណ្តឹ ង្រតូវបញជូ នបន្តេទ ថ ប័នពក់ពន័ធឱយេ ះ្រ យ  ដូចជបណ្តឹ ងបន កជូ់នរដ្ឋសភ ែត្រតូវ
បញជូ នេទអភិបល ជធនីជេដីម(សូមេមីលេនឧបសមពន័ធ)។

ក្តីសងឃមឹចុងេ្រកយកនុងករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីែដលមនលកខណៈ ៃំរ ៉  និង  ពកព់ន័ធនឹង
អនកមន្របក់  និង ជញ ធរមន នៈខពស់  គឺរកករអន្ត គមនពី៍សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីែដលជមនុស
ែតមន កគ់តែ់ដលេគគិតថ ចផ្តល់យុត្តិធមប៌ន។  ពួកេគែតងែតមនក្តី្រសៃមចង់ជួបនយករដ្ឋម្រន្តី
េ យផទ ល់។  អនកខ្លះនិយយថ មនែតករអន្ត គមនពី៍នយករដ្ឋម្រន្តីេទ  េទីបវ ិ ទរបស់េគ្រតូវបន
េ ះ្រ យ។ 

ករណីវ ិ ទដីមួយចំនួនេមភូមិ  េមឃុំ  ចូលៃដកនុងបទេលមីសេ យផទ លែ់ដល ជញ ធរថន ក់្រសុក
េខត្តមិនបនដឹង។ ករណីខ្លះេទៀត ម្រន្តីថន កេ់្រកមមិនបនដឹង ដូេចនះេគ ចជួយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះ 
ប៉ុែន្តេនែតខ្ល ចមិន នអន្ត គមន៍ពីេ្រពះដឹងថ ថន ក់េលរីបស់េគេនពីេ្រកយខនងជនេលមសីជេដីម។ 
េនះ បង្ហ ញឱយេឃញីពីទម្ល ប់ៃនករខ្ល ចថន កេ់លីេ យអនកេនេ្រកមបងគ ប់  កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង
ែតងែតេគរពេសចក្តីែណនំ  ឬ  ករបញជ របស់េច ្វ យខ្ល ងំជងចបប់េទេទៀត  ពីេ្រពះអ្វីែដលេចញ
មកពីេច ្វ យកនុង រមមណ៍របស់េគ គឺជចបប់៣៧៨។ 

រូបភពទី១៣ ករណីវ ិ ទដីធ្លីេន ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនំេពញ

្របភព សមគម ដហុកៈ ថ នភពសិទធិមនុស ឆន ២ំ០០៩ េបះពុមភផ យេនភនំេពញ េលខ៩ ឆន ទីំ៩ ែខេម  
ឆន ២ំ០១០ ទំព័រ២៨។

េ យជួប្របទះករលំបកជេ្រចីនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទកទ់ងស.ជ.ណ. សេម្តចនយក
រដ្ឋម្រន្តបីនផ្តល់េគលករណ៍អំពីបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លី  គឺ្រតូវឱយ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីជអនក
ពិនិតយ យតៃម្លឱយបនចបស់ ស់មុននឹងេចញ ស.ជ.ណ.  កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល។  ដូេចនះករេចញ 
ស.ជ.ណ.មនតិចតួចេនឆន ២ំ០០៩ ។ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី សហករជមួយ ជញ ធរ

៣៧៨ យ បូរៈី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល ភនេំពញ ប ្ណ គរអងគ េបះពុមភេលីកទី១ ឆន ២ំ០០៧ ទពំរំ១័៨៧។
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ថន ក់េ្រកមជតិ ជពិេសស េនថន ក់ ជធនី េខត្តកនុងករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី គឺ្រតូវអេញជ ីញ ជធនី 
េខត្តែដលពក់ពន័ធមកចូលរមួ្របជំុេលីកេយបល់េ ះ្រ យរមួគន  េដីមបឱីយថន កេ់្រកមបនដឹងរចួេចញ 
ស.ជ.ណ.េហយីេធ្វកីរអនុវត្ត។  កនុងរបយករណ៍្របចឆំន ២ំ០០៩  របស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យ
ទំនស់ដីធ្លីបនេលីកេឡងីថ ជញ ធរេនះមិនបនេ្រជៀតែ្រជកដល់សមតថកិចចរបស់ ថ ប័នេផ ងៗេនះ
េឡយី។  ជញ ធរជតិែតងែតេគរព  និង យតៃម្លខពស់ចំេពះ ល់ករសេ្រមចរបស់ ថ បន័
តុ ករ៣៧៩។  ចំណុចែដលបនេលីកេឡងីេនះ  ផទុយគន េទនឹងករអនុវត្តជក់ែស្តងរបស់ ជញ ធរ
េនះ។

តុ ករ្រតូវបនរះិគនពី់ភពមិនមនឯក ជយ ឬអនគតិ  កនុងករេ ះ្រ យទំនស់ រមួទងំ
ទំនស់ដីធ្លីផងែដរ។  ករេចទេ្រចីនទកទ់ងនឹងបទេលមីសបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិឯកជនែដលេរឿងក្តី
េនះមិនទនទ់ងំបនកំណតថ់េតី  ភគី ជមច ស់ពិត្របកដេលីដីេនះ។  បទេចទជេរឿយៗមន
ដូចជករដកបេងគ ល  ករញុះញង់ លចួ ប្លន ់បងករបួស ន ម  និងបរ ិ េករ ្ត ិ៍ជេដីម។  ្រសេដៀងគន េនះ 
បុគគលិកអងគករសងគមសុីវលិែដលេធ្វីករពក់ពន័ធដីធ្លីេលីកេឡងីថ៖

"្របជពលរដ្ឋែតងែត ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ្របឆងំ្រកុមហុ៊ន  ប៉ុែន្តតុ ករមិនចត់
ករ។ េនេពល្រកុមហុ៊នប្តឹង្របជពលរដ្ឋេទតុ ករពីបទ្រពហមទណ្ឌ  តុ ករចតក់រយ៉ង
រហ័ស...  តុ ករមិនែមនបេ្រមីឱយ្របជពលរដ្ឋេទ  តុ ករបេ្រមីឱយរ ្ឋ ភិបល 
តុ ករបេ្រមីឱយ្រកុមហុ៊ន"៣៨០។  

ក ្ត ថវកិ
ែផ្អក មរបយករណ៍្របចឆំន ចំប់ពីឆន ២ំ០០៣-២០០៩  គណៈកមមករសុរេិយដីបនជួប

្របទះនូវបញ្ហ កង្វះខតថវកិ េ យពំុមនខទងេ់ដីមបចំី យេលី្របតិបត្ដិករណ៍នន និងខ្វះ 
មេធយបយេធ្វីដំេណីរ  និង  សភំរៈបេចចកេទសមិន្រគប់្រគន់  កនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករចបំច់
ដល់ដំេណីរករេ ះ្រ យវ ិ ទ។   ខទងថ់វកិជតិកនុងឆន ២ំ០០៩-២០១០  ជរ ្ឋ ភិបលែបងែចកែត
រ ង ០,៥៩-០,៦២  ភគរយ  ប៉ុេ ្ណ ះៃនថវកិជតិសរុបេទដល់្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម 
និងសំណង់៣៨១។ ថវកិេនះស្រមប់្រកសួងទងំមូល និង  ្រតូវែបងែចកេទេលីែផនកេផ ងៗែថមេទៀត។ 
ដូេចនះេធ្វឱីយគណៈកមមករសុរេិយដីជួបករលំបកកនុងករបំេពញកិចចករដធំ៏របស់ខ្លួន។ េឃញីបញ្ហ េនះ 
ៃដគូអភិវឌ ន៍ែដលគ្ំរទ្រកសួង  ដូចជអងគករជីធីែហ តរបស់្របេទស ល្លឺម៉ង់ សហករេរៀបចំបេងកីត
្រកុមេ ះ្រ យវ ិ ទចលត័ កលបង។ ្រកុមចល័ត្រតូវបន  ផ្ដល់្របកឧ់បតថមេទ មករបំេពញ
ករងរ(្របកេ់លីកទឹកចិត្ដ)ស្រមបក់រេ ះ្រ យវ ិ ទ។  ករេ ះ្រ យេនះ  បនជួយស្រមល

៣៧៩ សូម នបែនថមេនកនុងរបយករណ៍សកមមភពករងរ្របចឆំន ២ំ០០៩ របស់ ជញ ធរជតេិ ះ្រ យទនំស់ដធី្ល ី
េនកនុងទំព័រ២៤។
៣៨០ Kathleen o’s Keefe: Land is Life, Land Conflict interventions in Cambodia, a review of case 
studies & NGO perceptions, op.cit. page11.
៣៨១ ជរ ្ឋ ភិបលៈ របយករណ៍ពក់ក ្ត ល ណត្ត ិឆន ២ំ០០៨    ស្តីពី ករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 
ភនំេពញ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៨ ទំព័រ១០២។
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ករណីវ ិ ទែដលកកសទះបនមួយចំនួនេនថន ក់្រសុក ែតេនមនទំហតូំចេនេឡយី  និង  មិន ចេឆ្លីយ
តបចំេពះករណីវ ិ ទនេពលបចចុបបនន។

្រសេដៀងគន េនះែដរ  ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី ក្៏របឈមមុខកង្វះមេធយបយេធ្វី
ដំេណីរ និងថវកិែដលមិន ចបំេពញបននូវត្រមូវករ  េដីមបេី ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីឱយបនទនេ់ពល
េវ ៣៨២។  ករចំ យរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លី  សថិតេ្រកមថវកិៃនទីស្ដីករគណៈ
រដ្ឋម្រន្ដី ែដលជកែន្លងែដលទទួលថវកិជតិបនេ្រចីនេបីេ្របៀបេធៀបនឹង្រកសួងមួយចំនួន ែតេទះបី
ជយ៉ង  ថវកិទងំេនះមិនែមនស្រមប់ែត ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្លីែតមួយមុខេទ។ 
ថវកិទងំេនះ្រតូវែបងែចកេទែផនក ទិភពជេ្រចីនេផ ងេទៀត  ដូេចនះ ជញ ធរេនះមិនមនថវកិ្រគប់
្រគនេ់ដីមបអីនុវត្ដករងរ។  ចំែណក ថ ប័នតុ ករវញិ ជ ថ បន័មួយយ៉ងសំខន ់និង ចធនមុខ
មត់្របេទសកមពុជកនុងឆកអន្ដរជតិ  ជ្របេទសមួយ្របកបេ យនីតិរដ្ឋ កមិ៏នមនថវកិ្រគប់្រគន់
េដីមបបំីេពញមុខងររបស់ខ្លួនែដរ។  ថវកិជតិកនុងឆន ២ំ០០៩  ជរ ្ឋ ភិបលបនែបងែចកែត០,៣ 
ភគរយ ប៉ុេ ្ណ ះៃនថវកិជតិសរុបេទដល់្រកសួងយុត្ដិធម៌៣៨៣ ។

ថវកិ្រកសួងមួយចំនួន្រតូវែបងែចកេទវសិ័យេផ ងៗ  រមួទងំែផនកយុត្ដិធម៌ផងែដរ។  ្រកសងួ
យុត្តិធម្៌រតូវ ជរ ្ឋ ភិបលចត់ជ ទិភពផងែដរ ែតថវកិរដ្ឋែបងែចកេទឱយ្រកសួងមនករថយចុះ
េបីេ្របៀបេធៀបឆន មុំន។ ថវកិរដ្ឋផ្ដល់ឱយ្រកសួងេនះទបជងេគបំផុតេបីេ្របៀបេធៀបេទ្រកសួងេផ ងៗ
េទៀត។ ជទូេទ មុនសេ្រមចេសចក្ដីតុ ករ្រតូវចុះេសុីបអេងកតរកភស្ដុ ងឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ 
េ យ រខ្វះថវកិ លទធផលៃនេសចក្ដីសេ្រមចមិនបនផ្ដល់យុត្ដិធមឱ៌យបនេពលេលញដល់ភគីេនះ
េទ។ េនះមិនគិតដល់ដូចជ ករេ្រជៀតែ្រជកែផនកនេយបយ ជញ ធរមន នៈខពស់ និងអំ ចទឹក
្របក់ផងេទ។ 

សរុបមកវ ិ ទដីធ្លេីនកមពុជ ជបញ្ហ សងគមែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញ និង ធងនធ់ងរែដល

ទមទរឱយមននូវដំេ ះ្រ យជេ្រចីន។  កប៏៉ុែន្ត ដំេ ះ្រ យកន្លងមកេនែតពំុ ចឈនេទ

ដល់ករលុបបំបត់េចលទងំ្រសុងនូវវ ិ ទដីធ្លីេឡយី។ េ្រកយេពលែដលវ ិ ទបនេកីតេឡងី ភគីទងំ

សងខងែតងែតចងឈ់នះេរៀងៗខ្លួនេទះបី្រតូវេ្របីវធីិ ក៏េ យ  េនះកេ៏្រពះែតេដីមបផីល្របេយជន។៍

េចញពីសភពករណ៍េនះ  េទីបករេ ះ្រ យត្រមូវឱយភគីទងំពីរ  េ្រកយពីបនពិចរ យ៉ង

ល្អិតល្អន់រចួេហយីេធ្វកីរស្រមុះស្រមួល  និង  េ ះ្រ យកនុងន័យកំុឱយមនករខតបង់កនែ់តធំេធង

ែដលអនកទងំេនះសុទធែតមិនចងប់ន។  ជួនកល  ដំេ ះ្រ យ ចមនលកខណៈល្អ្របេសីរេនេពល

ែដលភគីទងំសងខងេធ្វីករែស្វងយល់ពីគន  េ យមិនចបំច់បងកជផលលំបកដល់ ថ បន័ជតិ 

និងតុ ករកនុងករេ ះ្រ យ។  កប៏៉ុែន្ត មិនែមន្រគបវ់ ិ ទទងំអស់សុទធែត ចេ ះ្រ យពី

សំ ក់ ជញ ធរ ធរណៈ  ឬចរចរេ យភគីផទ លប់នេនះេទ  ។  េហតុដូេចនះេហយី  េទីប្រតូវករ

ថ បន័តុ ករេដីមបសី្រមួលដល់ភពលំបករបស់្របជពលរដ្ឋេនេពលមនវ ិ ទ ឬបញ្ហ ទំនស់។ 

៣៨២ សូមេមលីផងែដររបយករណ៍របស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីឆន ២ំ០០៩។
៣៨៣ សមគម ដហុកៈ ថ នភពសិទធមិនុស ឆន ២ំ០០៩ -  ដ.ឯ.ម- ទព័ំរ៣០។
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ជរ ្ឋ ភិបលេនែត្របឈមនឹងបញ្ហ ជេ្រចីនែដលទកទ់ងនឹងដីធ្លី  ជពិេសស  វ ិ ទដីធ្លីេចះ
ែតេកីនេឡងីេនកមពុជ។ េឆ្លីយតបបញ្ហ េនះ ជរ ្ឋ ភិបលខិតខំេ ះ្រ យ េទះបីជ មផ្លូវរដ្ឋបល 
ឬ តុ ករក្តីេ យទទួលបនេជគជយ័េ្រចីន ែតេនមនក្រមិត។  ចបប់ និង្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តនន
មិនទន់ចបស់ ស់ និង មនភពសុីចង្វ ក់គន ម ននុ្រកម កនុងករ្រគប្់រគង ់    និង េ ះ្រ យ
ទំនស់ដីធ្លី។  បញ្ហ េនះេធ្វីឱយម្រន្តីអនុវត្តចបប់ភន្់រចឡំ  េ យមិនដឹង្រតូវេដីរ មផ្លូវ ែដលក ្ត
េនះងយេធ្វីឱយពួកេគ្រតូវេរសីយកវធីិែដលមិន្រសបចបប់មកេ្របី  ជវបិក  តុ ករ្រតូវបនេចទ
្របកនថ់ មិនឯក ជយ។  មយង៉អវត្តមនចបប់  និងបទ ្ឋ នចបប់ចបំចមួ់យចំនួនបនេធ្វីឱយសមតថកិចច
មនភព្រសពិច្រសពិលេលីករេ ះ្រ យទងំែបបរដ្ឋបល  និងតុ ករ។  មយង៉េទៀត ទនទឹមនឹងករ
ជួប្របទះនូវភពមិនចបស់ ស់ទងំេនះ  ជរ ្ឋ ភិបល្របឈមនឹងបញ្ហ ជេ្រចីនដូចជក ្ត
មេធយបយ េធ្វីដំេណីរ ក ្ត សមតថភព ធនធនមនុស  និងក ្ត ថវកិមិន្រគប្់រគនជ់េដីម។
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ជំពូកទី៤
ករ យតៃម្ល

ជំពូកេនះៃននិេកខបបទនឹងេធ្វកីរវភិគេទេលីករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  មរយៈករណីសិក
ៃនវ ិ ទដីធ្លីេនតំបនដី់្រកហម ជធនីភនំេពញ។  ភពសមុគ ម ញៃនករណីវ ិ ទ្រតូវបនពិពណ៌ន និង 
មរយៈ ច់េរឿងេនះ  ចឆ្លុះបញច ងំឱយេឃញីកនែ់តចបស់អំពីភពខុសគន រ ងទិដ្ឋភពៃនវ ិ ទ 

អំពីអតថបទចបប់េនជធរមន និង ករអនុវត្តចបប។់ ែផនកេនះកប៏នេលីកេឡងីផងែដរចំេពះ ជញ ធរ
មនសមតថកិចចកនុងករអនុវត្តចបប។់  ករវភិគែផនកេនះភគេ្រចីន  ែផ្អកេទេលីឯក របេចចកេទស
ផ្លូវករ ដូចជចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេ្រកមចបប់ លិខិតរដ្ឋបល លិខិតកិចចសនយ ពកយបណ្តឹ ង 
របយករណ៍របស់ ជញ ធរែដនដីជេដីម។ 

៤.១ ករណីវិ ទដី្រកហម
៤.១.១ ្របវត្តិេរឿង

ករណីវ ិ ទេកីតេឡងីរ ង្របជពលរដ្ឋ និង្រកុមហុ៊នឯកជនេនសងក តទ់េន្លប ក់ ខណ្ឌ
ចំករមន ជធនីភនំេពញ េលីដីមួយកែន្លងមនទំហ៣ំ,៦ ហកិ  មនទី ងំេនខងតបូង លមេ
្រសបទេន្លប ក់ជអតីតសួន ធរណៈ។ តំបនេ់នះជកែន្លងមួយែដលដីមនតៃម្លខពស។់ អគរ
រ ្ឋ ភិបល និង  អគររដ្ឋជេ្រចីន ប់បញចូ លទងំអគរ  រដ្ឋសភជតិ  ែដលេទីប្រតូវបន ងសង។់ 
្រកុមហុ៊នឯកជនជេ្រចីនែតងចងប់នដីេនទីេនះ  េដីមបអីភិវឌ នព៍ណិជជកមមែដលេគ ចរកផល
ចំេណញបនងយ្រសួល។ ្របជពលរដ្ឋេនដី្រកហម្រតូវបនទទួល គ ល់េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន
មី និងទីេនះ្រតូវបនែបងែចក មរដ្ឋបលជ២ភូមិគឺ ភូមិ២ និង ភូមិ១៥។  អនកភូមិភគេ្រចីនបន

រសេ់នសហគមនដី៍្រកហម ងំពីេដីមឆន ១ំ៩៨០។ តំបនេ់នះជដីលចិទឹកែដលសំបូរេទេ យេដីម
េឈេីនេពលែដលពួកេគមកដល់ពីដំបូង។  អនកភូមិមករស់េនមុនេគ  បនកបឆ់ក រេដីមេឈទីងំេនះ
េហយីបនយកដី្រកហមមកចក់េនតំបនេ់នះ  ែដលដី្រកហមបនក្ល យជេឈម ះសហគមន៍គឺ 
"សហគមនដី៍្រកហម"។ េ្រចីនឆន េំ្រកយមក ្របជពលរដ្ឋេនតំបនដី់្រកហមបនេកីនេឡងី  ែដលភគ
េ្រចីនេនទីេនះគឺជ្រគួ រ្រក្ីរក។  មួយរយៈចុងេ្រកយ  ្របជពលរដ្ឋេនសហគមនដី៍្រកហមបនរស់
េនមនករភយ័ខ្ល ចពីករេរ ី ងំលំេនថមីេ យ រដីេនះមនតៃម្លខពស់ជង៤៤  នដុ ្ល រ េមរកិ 
េហយី ចនឹង្រតូវរបឹអូសយកេ យ្រកុមហុ៊នឯកជន។ 
ទិដ្ឋភពៃនទំនស់

ជរ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់  ដីសមបទនសងគមកិចច មរយៈលិខិតេលខ៧៨៥  សជណ  ចុះៃថងទី
០៨  ែខកក្ត  ឆន ២ំ០០៣ ឱយដល់អនកភូមិេនះ  មននយ័ថ ដីរបស់ពួកេគកំពុងរស់េនគឺមន
សុវតថិភព។ ្របជពលរដ្ឋនឹង្រតូវេធ្វីករអភិវឌ េននឹងកែន្លង  ដីមួយភគែចកគន ជមួយ្រកុមហុ៊នែដល 
ជថនូរនឹងទទួលមកវញិនូវផទះែល្វងថមីល្អ្របេសីរជងមុនេនេលីៃផទដីែដលេនសល់។ ដំេ ះ្រ យ
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េនះគឺថ ្រកុមហុ៊នឯកជននឹងទទួលបនដីមួយែផនកេដីមបអីភិវឌ ពណិជជកមម ប៉ុែន្ត្រកុមហុ៊ន្រតូវ ង
សងផ់ទះែល្វងថមីជូនអនកភូមិេនេលីៃផទដីែដលេនសល។់  ករេ ះ្រ យែបបេនះ ្រតូវចំេណញទងំសង
ខង។ ផទុយេទវញិ  ករេ ះ្រ យ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរ អនកភូមិ្រតូវបន្របប់ឱយ្របគល់ដីទងំអសៃ់ន
សហគមន៍ដី្រកហមឱយេទ្រកុមហុ៊នឯកជនមួយ  េហយីឱយទទួលយកផទះែល្វងថមី   ែដលសថិតេនចមង យ 
២០គីឡូែម៉្រតេនជយ ជធនីភនំេពញេទវញិ។  អនកភូមិអះ ងថ ពួកេគមិនែដល្រតូវបនេសនីសុំឱយ 
ឬយល្់រពមទទួលយកផទះេផ ងេនខងេ្រកតំបនដី់្រកហមេឡយី។  អនកភូមិនិយយថ េនេពលេនះ 
អនកតំ ងសហគមនរ៍បសពួ់កគត់  បនចុះកិចចសនយយល់្រពមទទួលយកផទះែល្វងេនះេ យមិន
បនឱយពួកគត់ដឹងេឡយី។ 

កិចចសនយែដល្រតូវបនចុះហតថេលខ កនុងនម្របជពលរដ្ឋសហគមន៏េ យមិនមនករ
យល្់រពម។ អនកភូមិទងំេនះមិន្រតូវបន កសួរេយបល់  និងយល់្រពមទងំ្រសុងជមុន។ ចំេពះ
ករ្របឈមមុខនឹង ថ នភពែបបេនះ  ពួកេគ្រតូវបនបងខំឱយេបះបងល់ំេន នរបស់ពួកគតេ់ន
សហគមនដី៍្រកហមេ យសម័្រគចិត្ត។  សហគមនដី៍្រកហម្រតូវ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនសេ្រមចផ្តល់
ជដីសមបទនសងគមកិចចជូនដល់សហគមន៍េដីមបរីសេ់នតំបនេ់នះ  មរយៈករអភិវឌ េននឹងកែន្លង
។  ទី ងំែដលេគរស់េនេលីៃផទដីទំហ៣ំ.៧  ហកិ  កនុងទំហៃំផទដីសរុបទងំអស់ចំនួន៤.៧  ហកិ ។ 
ដីែដលេនសល់  ទំហ១ំ  ហកិ  ្រតូវបនផ្តល់ឱយ្រកុមហុ៊នឯកជនស្រមប់េធ្វីករអភិវឌ វសិ័យ
ពណិជជកមមរបស់ខ្លួន។ មែផនករអភិវឌ របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី  មរយៈ  សជណ  េលខ 
៧៨៥    បនបញជ កច់បស់ពីចំនួន្រគួ ររស់េនសហគមនដី៍្រកហម ែដលនឹង្រតូវចូលេទរស់េនកនុង
ទី ងំេនះចំនួន១.៤៦៥្រគួ រ ែដលកនុងេនះមនមនុស សរុប ចំនួន ៥.៨៥៤ នក។់ មនបញ្ហ ពីរ
ពក់ពន័ធនឹងែផនករអភិវឌ ។ បញ្ហ ទី១  មករ ស់ែវងជបន្តបនទ ប់េ យករយិល័យេរៀបចំែដនដី 
នគររូបនីយកមម សំណង់ និងភូមិបលខណ្ឌ  េឃញីថ សហគមនដី៍្រកហមមិនមនទំហរំហូតដល់៤.៧ 
ហកិ េនះេទ គឺមនទំហែំត៣.៦ ហកិ ប៉ុេ ្ណ ះ។ បញ្ហ ទី២ តំ ងសហគមនប៍នត ៉ េ្រចីនេលកី
អំពីសថិតិចំនួនអនកភូមិ មិនែមន ១.៤៦៥្រគួ រេទ ប៉ុែន្តចំនួន្រគួ រពិក្របកដមនមិនេលសីពី ៨០៤ 
្រគួ រេឡយីែដលបនរស់េនសហគមនដី៍្រកហម។

ករេផទ ងផទ ត់េ យឯក ជយនូវចំនួន្រគួ រពិត្របកដ  ែដលរស់េនតំបនេ់នះេនេពលេនះ 
មិន ចេធ្វបីនេឡយី។  ជញ ធរ ជធនីអះ ងថ តួេលខ្រគួ រ្រតឹម្រតូវ  េហយីែផ្អក មករ្រសង់

សថិតិេនះគឺ១.៤៦៥្រគួ រ។ អនកតំ ងសហគមនប៍នផ្តលប់ញជ ីចំនួន្រគួ រមួយចបបឱ់យអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល  ែដលេធ្វីេឡងីេ្រកយពីករ្រសង់សថិតិរបស់ ជធនី េហយីបនបញជ ក់ថ 
ចំនួន្រគួ រជេ្រចីនេនកនុងបញជ ីេនះ មិនែដលបនរស់េនកនុងសហគមនដី៍្រកហមេនះេទ។  តំ ង
សហគមនត៍ ៉ថ ចំនួន្រគួ រ្រតូវបនបំេប៉ងេ យេចតន េដីមបេីធ្វីឱយអំ ចៃនករត ៉ របសអ់នកភូមិ
សហគមនដី៍្រកហម្រតូវចុះេខ យ។  សហគមន៏  និងេមធវរីបស់ពួកេគនិយយថ ពិតជមនអំេពី
ពុករលយួែដលសថិតិ្រតូវបនបំេប៉ង មរយៈករសូកប៉ន់  េដីមបអីនុញញ តឱយអនកេ្រកែដលមិនមនសិទធិ
មនេឈម ះេនកនុងបញជ ីទទួលផទះែល្វងថមីែដរ។ េហតុផលែដលនឱំយមនករគណនទំហដីំសហគមន៍
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ដី្រកហមមិន្រតឹម្រតូវ និងអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះករគណនេនះមិនចបស់ ស់េទ។ ប៉ុែន្តកំហុស
ឆគងរមួផ ជំមួយសថិតិអនកភូមិែដល្រតូវបនបំេប៉ងេនះបនបេងកីតឱយមនបញ្ហ ជកែ់ស្តងមួយ។

មរបយករណ៍ែដលេរៀបចំេឡងីេ យេ កអភិបលខណ្ឌ បនឱយដឹងថអតីតអនកតំ ង
សហគមន៍បនទំនកទំ់នងជមួយ្រកុមហុ៊នឯកជនជេ្រចីនេដីមបអីភិវឌ ន៍  េ យសហគមន្៏រពមែចក
ដីពក់ក ្ត ល។ ្រកុមហុ៊នេនះ ច្រតូវបនផ្តល់ដីទំហ១ំ.៨  ហកិ  ៃនៃផទដីសរុបទងំអស់ទំហ៣ំ.៦ 
ហកិ  េដីមបេីធ្វីករអភិវឌ ពណិជជកមម ្របសនិេបី្រកុមហុ៊នេនះ ងសងផ់ទះែល្វងេលីៃផទដីែដលេន
សល់ទំហ១ំ.៨ហកិ  ឱយអនកភូមិេនះ។  ប៉ុែន្តករចរចបនទទួលប ជ័យ េ្រកយមកអនកតំ ងបន
ចប់េផ្តមីពិភក ជមួយ្រកុមហុ៊នឯកជនមួយអំពីករេ ះដូរដីទងំមូល។ ្រកុមហុ៊ន ចយកៃផទដីសរុប
ទងំអសទំ់ហ៣ំ.៦ហកិ  េនសហគមន៍ដី្រកហមជថនូរនឹងករ ងសងផ់ទះែល្វងឱយអនកភូមិេនកែន្លង
េផ ងៃនទី្រកុងភនំេពញ។
កិចចសនយជមួយ្រកុមហុ៊ន

េនៃថងទី១៣  ែខមក  ឆន ២ំ០០៥  ្រកុមហុ៊នបនចុះកិចចសនយមួយជមួយតំ ងសហគមន៍
ចំនួន៣៦នក់  េ យេធ្វីករេ ះដូរដីសហគមនដី៍្រកហមទងំអស់ជថនូរនឹងផទះែល្វងថមីស្រមបអ់នកភូមិ
េនទី ងំលំេន នថមី ែដលមនចមង យ២០គីឡូែម៉្រត។ កិចចសនយេនះែចងថ ្រកុមហុ៊ននឹង្រតូវបន
ដីទំហ៣ំ.៦ ហកិ  ែដលជដីសមបទនសងគមកិចចផ្តល់ឱយេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេទឱយសហគមន៍
ដី្រកហមជថនូរនឹងករ ងសងអ់គរផទះែល្វងចំនួន១.៤៧២ែល្វងេនភូមិដំ ក់្រតយងឹ សងក តេ់ចម
េច ខណ្ឌ ដេងក  ្រកុងភនំេពញ។  ម្រន្តីមួយចំនួនរមួមនទងំអតីតេមភូមិ២  និងេមភូមិ១៥  ជ ក ី
កនុងករចុះកិចចសនយេនះែដរ។ អនកភូមិសហគមនដី៍្រកហមនិយយថ អនកតំ ងរបស់ពួកគតមិ់ន
បនេសនឱីយមនករឯកភពមុនករចុះកិចចសនយេនះេទ េហយីពួកគតក់មិ៏នែដលធ្ល ប់យល់្រពមផ្ល ស់
ទី ងំេចញពីដីេនះេឡយី។ េនៃថងទី២០  ែខមក  ឆន ២ំ០០៥  េទីបអនកភូមិបនដឹងអំពីករចុះ
កិចចសនយ េនេពលពួកគត់ចូលរមួករ្របជំុមួយេន លមេ ្រសពទេន្លប ក់ ែដលេនទីេនះ
ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអនកតំ ងសហគមន៍បនជ្រមបឱយពួកគតដឹ់ង។

េ្រកយដឹងេរឿងេនះអនកភូមិ្របតិកមម និងេដីមបឱីយសភពករសងប់ ង ត់េទវញិ  ម្រន្តីែដលមន
វត្តមនេនកិចច្របជំុេនះ បនធនអះ ង រជថមីចំេពះអនកភូមិេពល្របជំុថ "គម នអនក មន ក់នឹង
្រតូវបនបងខំឱយទទួលយកកិចចសនយេនះេទ"  ។  អនកភូមិ្រតូវេគ្របប់ថ ្របសិនេបីពួកគតច់ងទ់ទួល
យកសេំណីបស់្រកុមហុ៊ន មកិចចសនយ ពួកគតគួ់រចុះកិចច្រពមេ្រពៀងជមួយ្រកុមហុ៊ន។  ប៉ុែន្ត្របសនិ
េបីពួកគតមិ់នចងទ់ទួលយកសំេណីេនះេទ  នឹងពំុមនបញ្ហ អ្វីេកីតេឡងីចំេពះពួកគត់េឡយី។
េ្រកយពីបនចុះកិចចសនយ មនករធនអះ ង រថមីជេ្រចីនថ កិចចសនយ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ
សម័្រគចិត្តទងំ្រសុងេ យសហគមន៍ដី្រកហម ែដលភ្ល មេនះអនកភូមិបនបង្ហ ញភស្តុ ង និងបញជ ក់
ថ ករអះ ងេនះមិន្រតឹម្រតូវេទ។ ្រកុមហុ៊ន  និង ជញ ធរមូល ្ឋ នបនចប់េផ្តីមយុទធនករេ យេ្របី
លបចិ ប៉ុែន្តេ្រកយមកេ្របីសំដីអសុេ ះខ្ល ងំៗេ យផទ ល់េដីមបបីងខំអនកភូមិឱយទទួលយកកិចចសនយេនះ 
េហយីចកេចញពីសហគមនដី៏្រកហម។

143



ឧបយកលបងខិតបងខំកនែ់តមនខ្ល ងំេឡងីៗ  េហយីអនកភូមិជេ្រចីនមនករ្រសងកចិត្តេ្រពះ 
គម នករពិេ្រគះេយបល់អំពីកិចចសនយ និង  មនករភយ័ខ្ល ចែ្រកងបញ្ហ កនែ់តរកីធំេទៗ ដូេចនះក៏ 
បនចបេ់ផ្តីមេរៀបចំខ្លួនេដីមបកីរពរសិទធិេលី្រទពយសមបត្តិរបសពួ់កខ្លួន។  សហគមន ៏ បនេធ្វីករត ៉

ជំទស់អំពីនីតយនុកូលភពៃនកិចចសនយ និង  ភព្រសបចបបៃ់នអនកតំ ងរបសពួ់កគតែ់ដលបន
ចុះហតថេលខេលីកិចចសនយេ យមិនបនឱយពួកគត់ដឹង និងយល្់រពមជមុន។  អនកភូមិបនេ្រជីស
ងំអនកតំ ងសហគមនថ៍មីចំនួន២៣រូបេ យនិយយថ ពួកេគឈបទ់ទួល គ ល់អនកតំ ងចស់ 

ែដល ជញ ធរបនចត់ ងំេ យមិនេ្រជីសេរសី មករេបះេឆន ត  ែដលបនចុះកិចចសនយេ យមិន
មនករឯកភពពីសមជិក។ 
ពកយបណ្តឹ ង

េនៃថងទី៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥ អនកតំ ងថមីបនបញជូ នញត្តិមួយចបប ់ ែដលផ្តិតេមៃដេ យ 
អនកភូមិចំនួន៨០៤  ្រគួ រ  េនសហគមនដី៍្រកហមេទ ជធនីភនំេពញ េដីមបេីសនីសុឱំយេមឃ
ភពកិចចសនយជមួយ្រកុមហុ៊ន  ពីេ្រពះកិចចសនយេនះេធ្វីេឡងីេ យមិនបនឱយអនកភូមិដឹង៣៨៤។ 
េនៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០០៥  អនកតំ ងបនេធ្វីករ ម នេ យេផញីលិខិតមួយចបប់េទ
តំ ង ្រស្តេដីមបេីសនីសុំកិចចអន្ត គមន៍េដីមបឱីយជួយេមឃភពកិចចសនយេនះ៣៨៥។  េនឆន ២ំ០០៦ 
អនកតំ ងបន្របមូល ន មេមៃដអនកភូមិចំនួន៣៧០  ្រគួ រ  េដីមបបីញជ កអំ់ពីករទទួល គ ល់
ភពជតំ ង្រសបចបបរ់បស់ពួកេគ េ យសងឃមឹថនឹងទទួលបនភព្រសបចបប់េនចំេពះមុខ
តុ ករ។ ចប់ ងំពីេពលេនះអនកតំ ងសហគមនដី៍្រកហមបន  ចំ យេពលជិតបីឆន កំនុងករ
ែស្វងរកដំេ ះ្រ យេ យេធ្វកីរអំពវនវ និង  កព់កយបណ្តឹ ងដេ៏្រចីនសនធឹកសនធ បេ់ទ ជញ ធរ
េទះជ មផ្លូវរដ្ឋបល  ឮ មផ្លូវតុ ករែដល ថ បន័ទងំេនះមនដូចជ៖  គណៈកមមករសុរេិយដី 

ជធនីភនំេពញ  ្រកសួងនន េ កនយករដ្ឋម្រន្តី   និង  េទកនតុ់ ករ ជធនីភនំេពញ 
េដីមបេីមឃភពកិចចសនយេនះ។ េទះបីជបណ្តឹ ងអំពីនីតយនុកូលភពៃនកិចចសនយរបស់ខ្លួនេនមន
សុពលភពកេ៏ យ កក៏រអំពវនវរបស់អនកភូមិមិន្រតូវបនេគយកចិត្តទុក ក់េឡយី។ ជញ ធរមិន
្រតឹមែតមិនបនករពរ ប៉ុែន្តែថមទងំបនរេំ ភបំពនេទេលីសិទធិេលី្រទពយសមបត្តរិបស់អនកភូមិេទៀត
ផង។ 
ករបងខតិបងខំ

អនកភូមិស៊ូ្រទនឹំងយុទធនករបំភិតបំភយ័ជបន្តបនទ ប់ែដលេធ្វីេឡងី  ជពិេសស  េទេលីអនក 
តំ ងថមីរបស់ពួកគត់េដីមបបីងខំឱយេបះបងេ់ចលដីរបស់ខ្លួន។  យុទធនករេនះរមួមន៖ ករគំ ម
កំែហង ករេ្របីអំេពីហងិ េលី ងគកយ  សកមមភពបងកេរឿង និងករប្តឹងេរឿង្រពហមទណ្ឌ េ យមិនសម

៣៨៤ លិខិតរបស់េមធវតីំ ង្របជពលរដ្ឋ េផញជូីនេ កអភិបល ជធនភីនំេពញ ស្តីពី សំេណីសំុជួយអន្ត គមន៍ 
ដល់្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់េនភូមិ២ នងិភូមិ១៥ សងក ត់ទេន្លប ក់ ែដល្រតវូបន្របធនសហគមន៍ចស់ ទងំ៣៦ 
រូបមនឧបយកលេដញ្របជពលរដ្ឋ ឱយេទេនភូមិតំ ក់្រតយងឹ សងក ត់េចមេច ខណ្ឌ ដេងក  ចុះៃថងទី១៧ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០០៥។
៣៨៥ លិខិតតំ ង្របជពលរដ្ឋ េសនីសំុឱយតំ ង ្រស្តមណ្ឌ លភនំេពញជួយអន្ត គមន៍ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥។
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េហតុផលចំេពះពួកតំ ងទងំេនះ។  មួយរយៈេ្រកយមកអនកភូមិមួយចំនួនេនសហគមនដី៍្រកហម
បនទទួលយកលកខខណ្ឌ របស់្រកុមហុ៊ន  េហយីបន្រពមចកេចញពីដី។ ពួកេគមួយចំនួន ចេពញ 
ចិត្តនឹងករេ ះ្រ យែដល្រកុមហុ៊នបនផ្តល់ឱយ ប៉ុែន្តមួយចំនួនេទៀត  យុទធនករៃនករបំភិតបំភ័យ 
ចជក ្ត មួយធងនធ់ងរកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត េដីមបចីកេចញពីេ្រពះមិន ចស៊ូ្រទនឹំងករយរ

យ ី ករបំភិតបំភយ័  អំេពីហងិ ករគំ មបេណ្ត ញេចញ និង  ភពមិនចបស់យ៉ងខ្ល ងំអំពីអនគត
របសពួ់កេគ។ ករពិតគឺថ ្របសិនេបី្រកុមហុ៊នបនផ្តល់ដំេ ះ្រ យ្រតមឹ្រតូវពិត្របកដដល់អនកភូមិ 
េហយីពួកេគមនឆនទៈេបះបងស់ិទធិរស់េនេលីសហគមន៍ដី្រកហម  េ យសម័្រគចិត្តទងំ្រសុងេនះ 
យុទធនករៃនករបំភិតបំភ័យនឹងមិនចបំច់េ្របី្របស់េឡយី។  ករផ្ល ស់េទទី ងំថមីេនភូមិដំ ក់
្រតយងឹ ចជករសមរមយ និង ចទទួលយកបនស្រមប់អនកភូមិមួយចំនួនេនសហគមនដី៍្រកហម 
ប៉ុែន្តស្រមប់អនកេផ ងេទៀត តំបនេ់នះេនជយ ជធនីភនំេពញ  ែដលមនចមង យ ២០  គីឡូែម្៉រត
ពីលំេន ន និងឆង យពីទីកែន្លងេធ្វីករបចចុបបននរបសពួ់កេគ ជមូលេហតុែដលមិន ចទទួលយកបន
េឡយី។

េ្រកយទទួល គ ល់បញ្ហ េនះ  ្រកុមហុ៊នបនផ្តល់ជេ្រមីសមួយដល់អនកភូមិ ជេ្រមីសេនះគឺ
្រកុមហុ៊ននឹងទិញដីពួកគត់េ យផទ ល់ជំនួសឱយករផ្តល់ផទះែល្វង  េនភូមិដំ ក្់រតយងឹ។  ប៉ុែន្ត តៃម្ល
ែដល្រកុមហុ៊នផ្តល់ឱយ ទបជងតៃម្លទីផ រឆង យេពកចំេពះដីតំបនទ់េន្លប ក់  េហយីេ យតៃម្លដី
េចះែតេកីនេឡងីេន្របេទសកមពុជ តៃម្លេនះមិន ច្រគប់្រគន់េដីមបទិីញដីែផនក មួយែដល្រប ក់
្របែហលគន េនកនុង ជធនីភនំេពញបនេឡយី។ តៃម្លែដល្រកុមហុ៊ន នទិញខុសៗគន  ប៉ុែន្តតៃម្លខពស់
បំផុតែដល្រកុមហុ៊ន នទិញឱយអនកភូមិ្របែហល៧.៥០០  ដុ ្ល រ េមរកិ  ស្រមបផ់ទះទំហ៣ំ២ែម្៉រត
កេរ ៉ (ឬេសមនឹីង ២៣៤  ដុ ្ល រ េមរកិ  កនុង១  ែម្៉រតកេរ)៉  ែដលតៃម្លេនះទបជងតៃម្លទីផ រពក់
ក ្ត ល។ េនេពលេនះអនកតំ ងសហគមនប៍នឱយដឹងថ មនអនកភូមិចំនួន២៨០្រគួ រែដល
បដិេសធដំេ ះ្រ យរបស់្រកុមហុ៊ន។ ពួកេគបន្តែស្វងរកដំេ ះ្រ យមួយ្របកបេ យយុត្តិធម៌ 
និង្រតឹម្រតូវ ចទទួលយកបនស្រមប់ខ្លួនេលីបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លីេនះ។ ពួកគតច់ងប់នដំេ ះ្រ យ
មួយែដលអនុញញ តឱយពួកេគេននឹងកែន្លង  ប៉ុែន្ត្របសិនេបីដំេ ះ្រ យេនះមិន ចេធ្វីេទបនេទ
េនះយ៉ងេ ច ស់កប៏នទទួលសំណងជ្របក់េ យ្រតឹម្រតូវ និងសមរមយស្រមប់្រទពយសមបត្តិ
របសពួ់កេគ។ េ្រកយករចរចររ ង្របជពលរដ្ឋសហគមនដី៍្រកហម  ្រកុមហុ៊ន  និង ជធនី 
រហូតដល់ៃថងទី១៣  ែខមក  ឆន ២ំ០០៩  ្រកុមហុ៊នេបីកឱយមួយៃថង េដីមបទិីញដីពីសហគមនត៍ៃម្លពីរមឺុន
ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ  េបីសហគមន៍យល់្រពមេចញ។  មន្រគួ រចំនួន៨បនមក្រកុមហុ៊នេដីមបី
ទទួលបនករទូទត់សងជទឹក្របក់  ចំែណក្រគួ រខ្លះេទៀតកប៏នមកែដរ ែតេ្រកយៃថងកំណតែ់ដល
េធ្វីឱយ្រកុមហុ៊នបដិេសធមិនេធ្វកីរទូទតស់ង។

ចុងបញចប់អនកភូមិដី្រកហម្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីលំេន នេ យបងខំ ពីសំ ក់
ជធនីភនំេពញ  និង្រកុមហុ៊ន  េនៃថងេ រទី៍២៤  ែខមក  ឆន ២ំ០០៩។  ករបេណ្ត ញេចញចប់េផ្តីម
េធ្វីពីេម៉ង២្រពឹក្រពលឹម េ យបិតផ្លូវមិនឱយេចញចូលទីេនះ។  ្រកុមកមមករចំនួន្របែហល ៥០០ 
(្របរំយ)នក្់រតូវបនជួលេ យ្រកុមហុ៊នឯកជនបំពក់េទេ យ វយតឺៃដខ្លីពណ៌ចំរុះ និងករពរ
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េ យនគរបល និង កង ជ វុធហតថចំនួនជង៣០០ (បីរយ) នក្់របកបេ យ វុធជតិផទុះ ែខល
ករពរ ដំបង  និងតំ ង ជញ ធរែដលបនេ្រតៀមទុកជេ្រសច៣៨៦។  េនេម៉ង៦្រពឹកចប់េផ្តីមរុះេរ ី
កំេទចេចល េហយីកិចច្របតិបត្តិករចប់េនេម៉ង១២ៃថង្រតង់ៃថង ទិតយ ទី០១ ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០០៩។ 
្រគួ រចំនួន៣៣៥  ្រតូវបងខំឱយចកេចញេទរស់េនភូមិតំ ក់្រតយងឹ  សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ ដេងក  
ជធនីភនំេពញ។  ជលទធផលមនមនុស រងរបួសចំនួន១៧នក់  កនុងេនះមនរបួសធងន់ចំនួន៥នក។់ 
្រទពយសមបត្តិជេ្រចីន្រតូវបំផ្ល ញ  និងកំេទចេចល។  សកមមភពទងំេនះ មទស នៈរបស់េ ក ម៉ន់ 
េឈឿន អភិបលរងៃនគណៈអភិបល ជធនីភនំេពញបនេលីកេឡងីថ៖

"សកមមភពរុះេរផីទះ....គឺមិនែមន៉ជករបេណ្ត ញេចញេនះេទ  ប៉ុែន្ត គឺជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
មួយេដីមបសីំ តទីកែន្លងស្រមប់អភិវឌ ន៍"៣៨៧។

៤.១.២ ករវភិគផ្លវូចបប់ 
េនតំបនស់ហគមនដី៍្រកហម  ជបញ្ហ េចទមនករលំបកយ៉ងខ្ល ងំេនះ ជកមមសិទធិដីធ្លី 

ែដលអនកភូមិបនកនក់ប់រយៈេពលជេ្រចីនឆន កំន្លងមកេហយី ែតមិន្រតូវបនេគកំណតឱ់យបន 
ចបស់ ស់េនេឡយីេទ។  ករវភិគផ្លូវចបប់ចំេពះករណីេនះមនករយល់េឃញីេផ ងៗគន េនតំបន់
ដី្រកហមេនះ។ ជករគួរឱយចប់ រមមណ៍េ យកតស់មគ ល់ថ ពី្រជុង មួយកប៏នែដលេយងីេ្រជីស
េរសីយកមកវភិគេលីករណីេនះ កបី់ដូចជថ ករេ ះដូរដីធ្លីែដលបនេកីតេឡងី មទស នៈ
នីមួយៗ ផទុយនឹងបទបបញញត្តិចបបន់ន។ 
សមបទនដីសងគមកិចច

ែផ្អក មលិខិតេលខ ៨៧៥  សជណ  របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីចុះៃថងទី០៨  ែខកកក  ឆន ំ
២០០៣ រ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូនសហគមន៍ដី្រកហមេលីដីែដលពួកេគកំពុងរស់េន ជដីសមបទន
សងគមកិចច។  េទះបីជឯក រេនះពំុបនចងកតព្វកិចចខងផ្លូវចបប ់ ឬពំុមន្របសិទធភពខងផ្លូវចបប់
ភ្ល មកេ៏ យកឯ៏ក រេនះ  ្រតូវបនផ្តល់នូវអំ ចនេយបយដខ៏ពស់មួយរចួេទេហយី។ េហតុដូេចនះ 
ែផនករអភិវឌ េនះ  បង្ហ ញឱយេឃញីនូវេចតនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលចំេពះសហគមនដី៍្រកហម កនុងករ
ផ្តល់ដីសមបទនសងគមកិចចជូនដល់សហគមនេ៍នះ។  មចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១(ម្រ ៥១) បន
េបីកសទិធិឱយមនដីសមបទនែដលេឆ្លីយតបេទនឹងផល្របេយជន៍សងគម េហយីែដលសមបទនដីេនះ
ជសិទធិ្រសបចបប់ែដលមនែចងកនុងឯក រគតិយុត្តេចញេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច មអំ ច
ឆនទ នុសទិធេិទឱយរូបវន្ត ឬនីតិបុគគល  ឬ្រកុមមនុស េដីមបកីន់កបដី់  និងេ្របី្របស់សិទធិេលីដីេនះ ម
ករកំណតៃ់នចបប់។  ឯក រគតិយុត្តេនះមិនទនប់នេចញេនេឡយីេទ។  េទះបីជយ៉ង ក ៏
េគ ចចតទុ់កែផនករអភិវឌ  ជសកខីកមមដរ៏ងឹមមួំយៃនេគលនេយបយរបសរ់ ្ឋ ភិបលចំេពះ
សហគមនេ៍នះ។ មយ៉ងវញិេទៀត េសចក្តីសេ្រមចផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចចេធ្វីេឡងីេ យម្រន្តីែដល

៣៨៦ Ryan Schlief: Without Worning, Bulldozers enter Deykraham, joint press release; Civil Society 
Groups Strongly Condemn Illegal Eviction of Dey Kraham, Phnom Penh, Cambodia. 
<http://hub.witness.org/en/node/11909>; accessed on July26, 2010
៣៨៧ Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights, (LICADHO): Land 
Grabbing & Poverty in Cambodia: the Myth of Development, Phnom Penh, 2009, page on cover.
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មន ននុ្រកមថន កកំ់ពូល ។ ជនិចចជកល តំ ងសហគមន៍ និង អនកភូមិទងំ យបនអំពវនវ
ម្តងេហយីម្តងេទៀតដល់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ឱយេ ះ្រ យករណីេនះេ យផទ ល់ និងសុំអនុញញ តឱយ
ពួកគត់បន្តរស់េនេលីដីរបស់ខ្លួន និងែបងែចកជមួយ្រកុមហុ៊ន។

ឯក រជេ្រចីនបង្ហ ញថ ជធនីភនំេពញបនចត់ទុកឯក រេនះថ មនអំ ច
ផ្ត ច់មុខ ពីេ្រពះកលពីែខកញញ  ឆន ំ ២០០៤  ខ្លួនបនេចញរបយករណ៍មួយ  មនចំណងេជីងថ 
របយករណ៍ស្តីពីលទធផលៃនករេរៀបចំករអភិវឌ េននឹងកែន្លងេនតំបនស់ហគមន៍ដី្រកហម។ េន
កនុងរបយករណ៍េនះ ជធនី បនទទួល គ ល់សហគមនដី៍្រកហមថ បនទទួលេគលនេយ
បយពីសេម្តច  ហុ៊ន  ែសន ្រពមទងំ្រតូវបនេ កអនុញញ តឱយេធ្វីករអភិវឌ េននឹងកែន្លង េហយីេន
េពលជមួយគន េនះែដរ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីបនេចញលិខិតអនុញញ ត ជេគលករណ៍ឱយ
ជធនីភនំេពញចតែ់ចងដីសមបទនសងគមកិចចេនះ។  េលីសពីេនះេទេទៀត ជធនីបន្របកស
បន្តេ យេចញលិខិតេលខ២៥៤  ចុះៃថងទី២៧  ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៣  េដីមបជំីរុញឱយមនករអនុវត្ត
េគលនេយបយខងេលី្របកបេ យ្របសទិធភព។ ចុងេ្រកយបនកំណតឯ់ក រពីករគណន
េឡងីវញិេទេលីទំហៃំផទដីសរុបទងំមូលេនតំបនដី់្រកហម មករ ស់ែវង ជថមី។  េនេពលបន
្រជបពីទំហដីំែដលបន ស់មនទំហតូំចជងករគិតពីដំបូង  អភិបល ជធនីបនមន្រប សនថ៍ 
ទំហដីំែដលមនពិត្របកដនឹង្រតូវផ្តល់ជូនសហគមន៍  េ យគម នកររបឹអូសយកែផនក មួយទុកជ
សមបត្តិរដ្ឋេឡយី។

វធិនករែដល ជធនីបនចតេ់ឡងី  កដូ៏ចជេសចក្តីែថ្លងករណ៍របសខ់្លួនទំនងជ
បញជ កថ់ ដីសហគមនដី៍្រកហម្រតូវបនចតទុ់កេ យភគីពកព់ន័ធទងំអស់ជដីសមបទនសងគមកិចច 
និងបញជ ក់អំពីេគលនេយបយនន ែដលបន កេ់ចញេនកនុងែផនករអភិវឌ ែដលេរៀបចំេឡងី
កលពីែខកកក  ឆន ២ំ០០៣  ្រតូវបនអនុវត្ត េហយីអំ ចនេយបយជន់ខពស់្រតូវបនផ្តលជូ់នផង
ែដរ។ ប៉ុែន្តចបពី់េពលេនះមក  ជធនីពំុបនអនុវត្តែផនករេនះេឡយី។  ផទុយេទវញិ 
ដីេនះមិនបនដល់ៃដសហគមន៍  ែបរជែ្របក្ល យដីេនះេទជកមមសទិធិរបស់្រកុមហុ៊នអភិវឌ នឯ៍កជន 
េ យមនករគ្ំរទយ៉ងសកមមពីម្រន្តីមួយចំនួន។ េនះជកង្វះខតយ៉ងជកែ់ស្តងមួយរបស់ ជញ ធរ 
កនុងករអនុវត្តករអភិវឌ េននឹងកែន្លងឱយបនសេ្រមច  ចំេពះសហគមនដី៍្រកហមេនះ មរយៈកមមវធីិ 
សមបទនដីសងគមកិចច។ 
្រពទយឯកជនរបស់រដ្ឋ

តំបនស់ហគមនដី៍្រកហមជ្រទពយឯកជនរបស់រដ្ឋ េនេពលជមួយគន េនះេ យយល់េឃញី
ថ ឯក រគតិយុត្ត ដូចបនេលកីេឡងីខងេលីែដលបញជ ក់អំពីតំបនដី់្រកហមជដីសមបទនសងគម
កិចច មិនទន់្រតូវបនេចញេនេពលចុះហតថេលខេលីកិចចសនយរ ងអតីតអនកតំ ងសហគមន ៍ និង
្រកុមហុ៊ន េគ ចសនមតប់នថ សហគមនដី៍្រកហមមិនែដល្រតូវបនេគប្តូរឱយេទជដីសមបទនសងគម
កិចច្រតឹម្រតូវេនះេទ។ ផទុយេទវញិ  គឺជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េហយីករពិត េនែតជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ 
ពិត ស់  ចបបភូ់មិបលគ្ំរទជំហរេនះ  េ យែចងថ សមបទនដី ចេធ្វីេឡងីបនែតេនេលីដីជ
ចំែណកៃន្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ(ម្រ ៥៨ចបប់ភូមិបល)។ មយ៉ងេទៀត្របសិនេបី សហគមន៍
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ដី្រកហមមិនែមនជដីឯកជនរបស់រដ្ឋេទេនះ េគកមិ៏ន ចចត់ទុក ជដីសមបទនសងគមកិចចបនែដរ 
េទះបីជ នៈដីេនះ ្រតូវបនកំណតយ៉់ងចបស់េ យចបបថ់ជដីសមបទនសងគមកិចចកេ៏ យ។ 
មុនេពលតំបនស់ហគមន៍ដី្រកហម្រតូវបនេ្របី្របស់កប៏ញជ ក់ផងែដរ អំពី នៈដីេនះ  ពីេ្រពះគម ន 
កំណតេ់ហតុដីធ្លី  ឬកប៏នចុះបញជ ីកំណតថ់ ជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ មចបបភូ់មិបលេឡយី។
(ម្រ ១៥ និងម្រ ២៣៨ ចបបភូ់មិបល)។ 
សទិធេិភគេលៈីដីធ្លី

ចបបភូ់មិបលអនុញញ តឱយ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលីអចលន្រទពយឯកជនរបស់រដ្ឋេដីមបី ្រស័យ 
ផល មែបបេភគៈេនេលីអចល្រទពយរបស់ខ្លួន ែដលេ្រកយមក ចក្ល យជកមមសិទធិេពញ
េលញ៣៨៨។  េដីមបទីទួលបនជកមមសិទធិ  េភគី្រតូវែតរសេ់នេលីអចលន្រទពយរបស់ខ្លួនរយៈេពលយ៉ង
តិច៥ឆន ំ  េ្រកយចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១  ្រតូវបន្របកសឱយេ្របីជធរមន។  េលសីពីេនះេទេទៀត 
េភគៈេនះ្រតូវែតរស់េនេ យ ពិត្របកដ  គម នហងិ  ដឹងឮជ ធរណៈ  គម ន កខ់ន 
និងេ យសុចរតិ។  ្របជពលរដ្ឋេនតំបន់ដី្រកហមបនបំេពញ មលកខខណ្ឌ ទងំអស់េនះរចួេហយី។ 
េសៀវេភ្រគួ រេនតំបនស់ហគមនដី៍្រកហមផ្តល់ភស្តុ ង្រគប់្រគន់ ចំេពះកររស់េនរបសពួ់កគត់
េនតំបនដី់្រកហម េហយីបញជ កច់បស់អំពីសិទធិេភគៈរបសខ់្លួនេនេលីដីេនះ។

ចបបភូ់មិបលឆន ២ំ០០១  ម្រ ៥  ែចងថ គម នបុគគល មន ក់្រតូវបនេគដកហូតកមមសិទធិ
របសខ់្លួនបនេទ ្របសិនេបីករដកហូតេនះ  មិនែមនេដីមប្ីរបេយជន៍ ធរណៈ។ ករដកហូត្រតូវេធ្វី
េទ មទ្រមង់ និងនីតិវធីិបញញត្តិេ យចបប់  និងបទបញជ  បនទ ប់ពីបនផ្តល់សំណងជមុនេ យ
សមរមយ និងយុត្តិធម។៌  មអនកភូមិបនឱយដឹងថ លកខខណ្ឌ ផ្តល់សំណងេ យសមរមយ និងយុត្តិធម៌ 
មិនទំនងជ្រតូវបនបំេពញេនះេឡយី។ មករេ្របៀបេធៀបមួយេ យ្រកុមហុ៊នអចលន្រទពយ ប៊ុ ្ណ  
េរៀលធី្រគុប  បន យតៃម្លដីកលពីនេពលេនះថ ដីេនះមនតៃម្លេលីសពី ១.០០០ដុ ្ល សហរដ្ឋ
េមរកិកនុងមួយែម្៉រតកេរ។៉ អនកភូមិសហគមនដី៍្រកហមកលេនះ  ្រតូវបនផ្តល់តៃម្ល្របែហលជ 

២៣៤ ដុ ្ល េមរកិ កនុងមួយែម្៉រតកេរែ៉តប៉ុេ ្ណ ះ។ ជកែ់ស្តងករដកហូតដីធ្លីេនះ មិនែមនេដីមបផីល
្របេយជន៍ ធរណៈេនះេទគឺេដីមបផីល្របេយជនបុ៍គគលឯកជនសុទធ ធ។  ករណ៍េនះជកំហុស
ែផនកចបបដ់ធ៏ងន់ធងរមួយ ែដលរេំ ភេទេលមិីន្រតឹមែតចបប់ភូមិបលប៉ុេ ្ណ ះេទ ែថមទងំេទេលីរដ្ឋ
ធមមនុញញែដលជចបប់កំពូលរបស់ជតិ អំពីករធនករពរកមមសទិធិពីករដកហូតមិន្រសបចបប់
មួយ(ម្រ ៤៤ៃនរដ្ឋធមមនុញញ)។
អសុពលភពៃនកិចចសនយ

ជេគលករណ៍កិចចសនយ ្រតូវេធ្វីេឡងីេ យបុគគលែដលមនសមតថភព  េទីប្រសបចបប។់
ផទុយេទវញិ  េបីេធ្វីេឡងីេ យបុគគលគម នសមតថភព នឱំយកិចចសនយេនះ្រតូវេមឃភព។ ករណី
សហគមនដី៍្រកហម  កិចចសនយ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យបុគគលគម នសមតថភព  ពីេ្រពះករណី
សហគមនដី៍្រកហមេនះ សមជិក និងតំ ងសហគមនទ៍ងំអសមិ់នបនយល្់រពមជ យលកខណ៍

៣៨៨ ្រពះ ជ្រកមេលខ នស រកម ០៨០១ ១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្តីព ីចបប់ភូមបិល ៖ម្រ  ៣៨ 
និងម្រ ៦២ ្រកតឹយចបប់េលខ១០០្រក ចុះៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩២ ស្តីពី ចបប់ភូមបិល ។
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អក រជមុន។  ក ្ត ជេ្រចីនៃនចបប់កិចចសនយគ្ំរទជំហរេនះ េហតុដូេចនះេហយី  កជំ៏ទស់នឹង
នីតយនុកូលភពៃនកិចចសនយ ែដលអតីតអនកតំ ងចស់សហគមន៍ និង  ្រកុមហុ៊នបនចុះ
ហតថេលខ។ ្រកឹតយចបបេ់លខ៣៨  ស្តីពីកិចចសនយ និងករទទួលខុស្រតូវេ្រកកិចចសនយមន្រ ១ 
ែចងថ កិចចសនយគឺជឆនទៈ្រពមេ្រពៀងរ ងបុគគល២នក់  ឬេ្រចីននក់ េដីមបបីេងកីត  ែកែ្រប  ឬរលំត់
កតព្វកិចចមួយ ឬេ្រចីនែដលទក់ទិននឹងខ្លួន។  មនិយមនយ័េនះ  បុគគល ចជរូបវន្តបុគគល  ឬ  ជ
នីតិបុគគល ចេធ្វីកិចចសនយ មរយៈបុគគលែដលជតំ ងរបស់ខ្លួនបន។ បែនថមេលីេនះេទៀត 
កិចចសនយមួយ ចយកជករបនលុះ្រ ែត  េធ្វេីឡងីេ យបុគគល ទងំ យែដលមនសមតថភព
ចុះកិចចសនយ(ម្រ ៣)។ បញ្ហ ចំេពះសហគមនដី៍្រកហម  គឺ្រតូវរកឱយេឃញីថ េតីអតីតអនកតំ ង
សហគមន៍ ែដលបនចុះកិចចសនយជមួយ្រកុមហុ៊នកលពីៃថងទី១៣  ែខមក  ឆន ២ំ០០៥  កនុងនម
សហគមនេ៍នះ បនទទួលករអនុញញត្រតឹម្រតូវឱយមនសិទធេិធ្វីដូេចនះែដរឬេទ?។

មអនកតំ ងសហគមន៍េ្រកយេពលបនចុះកិចចសនយថ សហគមនមិ៍នែដល្រតូវបន
កសួរេយបល់អំពីកិចចសនយ ឬ  អំពីឆនទៈកនុងករេ ះដូរដីធ្លី  េដីមបជីថនូរចកេចញេទរស់េនកែន្លង

មួយេនេ្រក ជធនីភនំេពញេឡយី។ ដូេចនះអនកតំ ងមិនមនលិខិតអនុញញ តេ យមនហតថេលខ
យល្់រពមពី្របជពលរដ្ឋេនះេឡយី។  ពួកគត់កមិ៏នបនយល់្រពមចកេចញពីកែន្លងបចចុបបននផងែដរ។ 
ជភស្តុ ងសហគមនមិ៍នែដលយល់្រពមេលីករេ ះដូរដីធ្លីេនះ មនឯក រមួយេចញេនៃថងទី២៦ 
ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០០៥  កនុងឯក រេនះ  តំ ងសហគមនែ៍ដល្រតូវបនែតង ងំថមី បនជ្រមបេ ក
តំ ង ្រស្ត ហូរ  ៉ ន ់ អំពីលិខិតត ៉  ែដលពួកគតប់ន ក់ជូនេនៃថងទី០៧  ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០០៥។ 
លិខិតត ៉ េនះេធ្វីេឡងីេ យ្របជពលរដ្ឋចំនួន៨០៤ ្រគួ រ ភជ បជ់មួយ ន មេមៃដ្របជពលរដ្ឋទងំ
េនះនឹងលិខិតត ៉ ែដលបន កជូ់ន ជធនីភនំេពញ  និងលិខិតែដលបនេផញជូីនតំ ង ្រស្ត 
ហូរ  ៉ ន់។  េហតុករណ៏េនះ  សហគមនេ៍ធ្វីករត ៉ភ្ល មៗ បនទ បពី់ពួកគតប់នទទួលដំណឹងអំពី
កិចចសនយេ ះដូរដីធ្លីែដលេនះជករបង្ហ ញឱយេឃញីថ ពួកគត់មិនមនឆនទៈកនុងករេធ្វីជភគីមួយ
ៃនកិចចសនយែបបេនះេឡយី។

្របសនិេបី  កិចចសនយពិតជ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យអតីតអនកតំ ង  ែដលអនកភូមិមិន 
បនអនុញញ តឱយេធ្វីដូេចនះែមន  កិចចសនយេនះ្រតូវទុកជេមឃេយង មលកខខណ្ឌ ទងំ យៃនចបប់ 
កិចចសនយែដលថ "កិចចសនយទងំ យ  ែដលមិនបនេធ្វី មទ្រមងែ់ដលចបប់បនកំណត់
្រតូវទុកជេមឃ"(ម្រ ៤)។  ចំែណកម្រ  ៦  ែចងអំពីកិចចសនយដូចតេទ្រតូវចត់ទុកជេមឃ 
េនេពលែដល៖ (១)  កិចចសនយេនះមិនេកីតេចញពីករ្រពមេ្រពៀងេ យពិត្របកដ ឬេសរ ី (២) 
កិចចសនយេនះេកីតេចញពីបុគគលគម នសមតថភពចុះកិចចសនយ។  េលីសពីេនះេទៀត មិន ចចតទុ់កថ
មនករ្រពមេ្រពៀង្រតឹម្រតូវេទ កល ករ្រពមេ្រពៀងេនះេធ្វីេឡងីេ យករភន់្រចឡ ំ េ យមន
ហងិ  ឬ េ យករបន្លំេបក្របស់(ម្រ ៧)។  េ យ រែតមនករគបសងកត់េលីអនកភូមិេនតំបន់
ដី្រកហមឱយទទួលយកកិចចសនយ និង្របគល់ដីពួកគត់េទឱយ្រកុមហុ៊ន គឺផទុយនឹងចបប់កិចចសនយែដល
ែចងថ ហងិ  និង  េទជមូលេហតុេមឃភពៃនកិចចសនយបន  កល ហងិ េនះជករ
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គំ មកំែហង បងខិតបងខំ មផ្លូវកយ ឬ  ផ្លូវចិត្ត ្រប្រពឹត្តេទេលីភគី មួយប្តី  ្របពនធ បុព្វញតិ ឬ  
បចឆ ញតិ មួយរបសភ់គីេនះ(ម្រ ៧)។ 
សទិធរិបស្់រគួ រទទួលសមបទនដីសងគមកិចច

ករវភិគផ្លូវចបប់មួយេទៀត  េបីសនិជសហគមន៍ដី្រកហមមិន ច្រតូវបនចត់ទុកជដី
សមបទនសងគមកិចចេ យ្រតឹម្រតូវ មចបប់េទេនះ  មុខសញញ អនកទទួលដី  កគ៏ម នសិទធិ ចលកដូ់រ 
ជួល  ឬ  េធ្វីអំេ យ  ដីសមបទនសងគមកិចចកនុងរយៈេពល៥ឆន ំ  ដំបូងៃនករអនុវត្តកមមវធីិសមបទនដី
សងគមកិចចេនះេទ៣៨៩។  ្របសិនេបីមុខសញញ អនកទទួលដីសមបទនសងគមកិចច ខកខនមិនបន
បំេពញ មលកខខណ្ឌ ៃនករកនក់ប់  និងេ្របី្របស់ដីសមបទនេនះ ដីេនះនឹង្រតូវវលិមកជដីរបស់
រដ្ឋវញិេដីមបេីធ្វីករែបងែចក ជថមី។ េហតុដូេចនះ អតីតអនកតំ ងសហគមន៍មិនមនសទិធិកនុងករេផទរ
ដី មកិចចសនយជមួយ្រកុមហុ៊នេឡយី។  ចំេពះេហតុផលទងំអស់េនះ  កនែ់តចបស់ ស់ថ 
មចបប់កិចចសនយរ ង្រកុមហុ៊ន  និងអតីតអនកតំ ងសហគមន៍មិនមនសុពលភពេឡយី។  ែផ្អក
ម ម រតីៃនចបបក់រណីសហគមនដី៍្រកហម ្រកុមហុ៊នមិន ចបះ៉ពល់ដីេនះបនេឡយី លុះ្រ ែត

មុខសញញ ទទួលដីរស់េន មចបបរ់យៈេពល៥ឆន ំ ជមុនសិន េហយីេ្រកយពួកេគទទួលបនកមមសិទធិ
េទីប្រកុមហុ៊ន ចទិញ ឬដូរ  ដីេនះេ យ្រសបចបប់េទបន។ ខងេ្រកមេនះជឯក រគំរូស្រមប់
បញជ ក់ចំេពះេគលករណ៍ៃនសមបទនដីសងគមកិចចមនលកខខណ្ឌ ចបស់ ស់ និងបនអនុវត្តេ យ

ជធនីភនំេពញនេពលកន្លងមក៖

                                  

៣៨៩ អនុ្រកតឹយ េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមិន ឆន ២ំ០០៣ ស្តីពី សមបទនដសីងគមកចិច ៖ ម្រ ១៨។
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 រូបភពទី១៤ បណ័្ណទទួលដីសមបទនសងគមកិចច

ករវភិគមួយផ្លូវេទៀត មចបប់ភូមិបលម្រ ៦៦ "អំពីបុគគលែដលមនសមតថភពកនុងករ
លក ់ឬទិញ្រទពយ អចលនវតថុបន លុះ្រ ែតបុគគលេនះពិតជកមមសិទធិករៃន្រទពយែដលលកេ់នះ"។ ែត
ផទុយេទវញិ  ករណីសហគមន៍ដី្រកហម អតីតតំ ងសហគមន៍មិនែមនជកមមសិទធិករៃនដីទងំេនះ
េទ។ មយ៉ងវញិេទៀត  ចបប់បនកំណតថ់ ករណីមនករដកហូតអចលនវតថុេ យហងិ  ឬករេ្របី
អំ ចេ យរេំ ភរបស់ ជញ ធរ អចលនវតថុេនះ្រតូវបង្វិលមករដ្ឋវញិ  េហយីមិន ចជកមមវតថុៃន
ករកនក់បថ់មីបនេឡយី(ម្រ ៣៣)។ ដូចេយងីបនវភិគករណីសហគមនដី៍្រកហមេនះ្របជពល
រដ្ឋជេភគី្រសបចបប់ ដូេចនះពួកេគមនសិទធិទមទរដីេនះយកមកវញិ។  ចំែណក្រកុមហុ៊នគម នករណី

មផ្លូវចបប់ែដល ចទមទរដីេនះយកេធ្វីជកមមសិទធិបនេទ។
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និទណ្ឌ ភព
ករណីបេណ្ត ញេចញេនសហគមន៍ដី្រកហមជបព់ក់ពន័ធជមួយនគរបល កង ជ វុធហតថ 

តំ ង្រកុមហុ៊ន  និងតំ ង ជញ ធរ ជធនីភនំេពញ។ ករបេណ្ត ញេចញេធ្វីេឡងីេ យេ្របីអំេពី
ហងិ េទេលីអនកកនក់បអ់ចលនវតថុេ យសុចរតិ  េទះបីជមិនទនម់នបណ័្ណ ឬកំពុងមនទំនស់ក៏
េ យគឺមិន្រសបនឹងចបបេ់ឡយី ែផ្អក មម្រ ២៥៣ៃនចបប់ភូមិបល។ ទេង្វីេនះជអំេពីខុសចបប់
នឹង្រតូវផ្តនទ េទសពិនយ័ជ្របក់ និងេទស កព់នធនគរ ចំែណកអនក្រប្រពឹត្តេ យផទ ល់្រតូវទទួល
ខុស្រតូវចំេពះសំណងរដ្ឋបបេវណីដល់ជនរងេ្រគះេទៀតផង។ អនកបញជ េលីបញ្ហ េនះ ក្៏រតូវទទួលករ
ផ្តនទ េទស ដូចអនក្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ េ យផទ ល់ែដរ។ ទកទ់ងករេ្របីកម្ល ងំឯកជនគឺផទុយនឹងចបប់
ភូមិបលម្រ ២៥៤  ែដលថ "គម នករណី មួយ  ែដលអនុញញ តឱយេ្របី្របស់កម្ល ងំឯកជនេដីមបី
ធនចំេពះករេគរពបណ័្ណកមមសិទធិកនុងករបេណ្ត ញេចញបនេឡយី"។  ទេង្វីេនះ្រតូវផ្តនទ េទសពិនយ័
ជ្របក់ និងេទស កព់នធធនគរែថមេទៀតផង។

ចំែណកម្រន្តីសុរេិយដីេចញបណ័្ណកមមសិទធិឱយ្រកុមហុ៊នេលដីីកំពុងមនទំនស់ ផទុយេទនឹង
ចបប។់ បណ័្ណកមមសិទធិ ចេចញបនែតេទេលីដី ែដលគម នទំនស់។  ករណីដីមនទំនស់្រតូវេ ះ
្រ យឱយចបនី់តិវធីិ េ្រកយដឹងចបស់ថ អនក ជមច ស់ពិត្របកដ  េទីប ចេចញបណ័្ណកមមសិទធិ
បន។  ករេចញបណ័្ណកមមសិទធិ  ករណីតំបនដី់្រកហមមិន្រសប មចបបភូ់មិបលេឡយី មម្រ
២៤៨  ទេង្វីែបបេនះខុសចបប់  េហយីជកមមវតថុៃនបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ  អំពីករបំែប្លងពីសមបទនមក
កមមសិទធិ។ មយង៉េទៀតែផ្អកម្រ ២៦១  ែចងពីករក ងបណ័្ណេ យបំពនេដីមបបីេណ្ត ញេចញេធ្វី
េឡងីចំេពះអនកកន់កប់អចលនវតថុ ្រតូវផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរែថមេទៀត។ េទះបីជយ៉ង  មិន
មនបុគគលរេំ ភសិទធិ មន ក់្រតូវបនទទួលេទស មចបប់េទះែផនកតូច មួយក៏មិនមន។

មផ្លូវចបប់្រកុមហុ៊នមនសិទធិេពញេលញេដីមបទិីញដី្របជពលរដ្ឋ ចំែណកពលរដ្ឋវញិក៏
មនសទិធិកនុងករលក់  ឬ  មិន្រពមលកដី់ជកមមសទិធិរបស់េគែដរ។  ករណីករអភិវឌ តំបនដី់្រកហម្រតូវ
បនកំណតដ់កហូតេដីមបជីផល្របេយជន៍ ធរណៈេនះ ទងំ្រកុមហុ៊ន  និង ជញ ធរ្រកុងមនសិទធិ
កនុងករេធ្វីកិចចករេនះ។  សិទធិកមមសិទធិ្រតូវករពរេ យរដ្ឋធមមនុញញម្រ ៤៤  និងម្រ ៥  ៃនចបប់
ភូមិបលពីសំ កក់របេណ្ត ញេចញេ យមិនបនផ្តលស់ំណងជមុនេ យសមរមយ និងយុត្តិធម។៌ 
េបីសនិជគេ្រមងអភិវឌ ន៍របស្់រកុមហុ៊នេដីមបផីល្របេយជន៍ ធរណៈ ្រកុមហុ៊ន ចេសនីទិញ
ដីេនះេ យេសរមិីនចបំច់បងខិតបងខំ និងបន្លំ េហយីសហគមនពិ៍តជលកឱ់យយ៉ងងយ។ ទំនស់ដីធ្លី
េនដី្រកហមបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ េដីមបអីនុវត្តចបប់ឱយបន្រតឹម្រតូវគឺពិតជ្រតូវករពរសុវតថិភព
ៃនករកន់កបដី់ធ្លីដល់្របជពលរដ្ឋ ជពិេសសជនែដលងយរងេ្រគះ។  េរឿងេនដី្រកហមមិន្រតូវ
បនេគទទួល គ ល់សិទធិេភគៈ្រសប មចបប់ភូមិបលេទ។ សហគមន្៍រតូវបេណ្ត ញេចញទងំបងខំ

េ យខុសចបប់ និង មិនទទួល គ លស់ិទធិ្រសបចបប់របស់ពួកេគ។ ករណ៍េនះ េធ្វីឱយអន្ត យដល់សិទធិ
្រសបផ្លូវចបបរ់បស់្របជពលរដ្ឋ។
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សរុបេរឿង
ទំនស់ដីធ្លីភគេ្រចីនប ្ត លមកពី្របព័នធៃនករ្រគប្់រគងដីធ្លីេនេខ យ។ ដីធ្លីែដលមិនចបស់

ថជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ  ឬឯកជនរបស់រដ្ឋ ភគេ្រចីន ជញ ធរមន នៈខពស់ និងអនកមន្របក់ 
មួយចំនួនតូចេកងយកផល្របេយជនពី៍ ថ នភពេនះ។  ភគីទំនស់ទងំអស់មិនេធ្វីេទ មចបបេ់ទ 
េគែតងែតអនុវត្តេទ មទម្ល ប់ជជងចបប់េលីករណីមួយចំនួន ដូចជករចបយ់កដីធ្លី  និងេ ះ
្រ យទំនស។់ ជទូេទកនុងទំនស់ដីធ្លីអនក្រកី្រកគម នអំ ច ែតងែតចញ់ភគីែដលមន្របក់មន
អំ ចជនិចច៣៩០។ ក្រមេឃញីអនកមនចញ់ក្តី  និងជួនកលអនកមនឈនះក្តីេលវី ិ ទជមួយរ ្ឋ ភិបល
ែថមេទៀតផង។  ករណ៍េនះេធ្វីឱយេ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនេលីកយកមកនិយយជេរឿយៗ។  ម្រន្តី
ែដលខិលខូចមួយចំនួនែតងេនពីេ្រកយខនងអនកមន។  ករណីសហគមនដី៍្រកហមករបេណ្ត ញេចញឬ
ផ្ល ស់ប្តូរលេំន នករសងសំណងមនក្រមិតទបេពក  ភគីមិន ចទទួលយកបន។ ្រកុមហុ៊នខចីៃដ
ជញ ធរេដីមបយីកដី  េ យពួកេគផ្តល់ផល្របេយជនឱ៍យ ជញ ធរ ជជងសងេពញៃថ្លេទដល់

សហគមន។៍ 
ម្រន្តីខិលខូចមួយចំនួន បនេ្របីវធីិ ្រស្តបំែបក្រកុមភគីមខ ងែដលមនសេំលងភគេ្រចីនកនុង

សហគមន្៍របកបេ យេជគជយ័ និងេ្របីអនកក ្ត លឱយេធ្វីករជំនួសខ្លួនកនុងករេធ្វីលទធកមម និងករ
ចរចរ។ ករេ្របីវធីិែបបេនះ  េដីមបឱីយកម្ល ងំសហគមនម៍ខ ងចុះេខ យ មករបំែបករ ងអនកមន និង
អនក្រក និងអនកមនអំ ច  និងអនកគម នអំ ច។ ករណ៍េនះគឺែបបៃនទំនក់ទំនងនយេច ្វ យ
ែដលេធ្វីឱយ្រកុមមខ ងមនករពិបកកនុងករបន្តនូវភពស្អិតរមួតេដីមបតី ៉ ។ លទធផលចុងេ្រកយអនកែដល
ទទួលផលពីករអភិវឌ មនលកខណៈខុសៗគន  ដូចជអនកខ្លះទទួលផលេ្រចីនកប់េក្ត ង ែតផទុយេទវញិ
មនអនកខ្លះេទៀត រងេ្រគះរហូតដល់ជបព់នធនគរ និងេ្រចីននក់េទៀត  ធ្ល ក់ចូលេទកនុងអនទ ក់ៃនភព
្រកី្រកកនែ់តេ្រជែថមេទៀត។ ទេង្វីទងំេនះ  ផទុយេទនឹងេគលនេយបយឈនះឈនះរបស់ ជ 
រ ្ឋ ភិបល។  សូមេមីលរូបភពសេងខបលទធផលៃនករណីសិក ខងេ្រកមជភស្តុ ងបញជ កអំ់ពី
េហតុករណ៍ទងំអស់េនះ។

៣៩០ ករេឆ្លយីសំណួរពីសំ ក់អនកយកព័ត៌មនទូរទស ន៍ BBC របស់ជនរងេ្រគះពកីរបេណ្ត ញេចញគឺ េ ក ចន់ វចិ្ិរត 
អំឡុង ៣ េម៉ង មុនលំេន នរបស់គត់្រតវូបនរុះេរ ីនងិកេំទចេចល។
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រូបភពទី១៥៖ អនកទទួលផលពីករអភិវឌ តំបនស់ហគមន៍ដី្រកហម
សមជិកសហគមន៍         តំ ងសហគមន៍

    

សងគមសុីវញិ                  ្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន ៍

មរយៈករណីសិក ៃនវ ិ ទដីធ្លីេនតំបន់ដី្រកហមេនះមនភពសមុគ ម ញ  េហយី កប៏ន
ឆ្លុះបញច ងំអំពីករណីវ ិ ទេផ ងៗេទៀតេនកមពុជ។  ករវភិគផ្លូវចបបេ់លីករណីេនះ  នូវ្រជុង មួយក៏
បន ករណីវ ិ ទេនះជករេ ះដូរដីធ្លី  ែដលបនេកីតេឡងីេ្រកមរូបភពេផ ងៗគឺផទុយនឹងចបប។់ ករ
អេងកតសុជីេ្រមៃនករណីេនះ ជញ ធរ និងអនកពកព់័នធមួយចំនួន មនភពលេំអៀង។ េពលខ្លះ ជញ ធរ 
េដីរតួជភគីទំនស់ជំនួស្រកុមហុ៊នឯកជន។  ករណ៍េនះ  ែស្តងឱយេឃញីថ ជញ ធរេនមនភព
កេម យកនុងករអនុវត្តចបប់  និង  បទបញជ ។  េទះបីជបន្រប្រពឹត្តទេង្វីខុសឆគងយ៉ង កេ៏ យ 
មិនមនអនក មន ក់ទទួលេទសកំហុសេឡយី ៕
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ទី ងំថមីខ្វះេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ទឹក ្អ ត បងគន ់
េរៀន និងមនទីរេពទយ។

្រតូវេចទ្របកន់បទឧ្រកិដ្ឋ ផកពិនយ័ និងពីរ 
ករណីបនជប់ពនធនគររយៈេពលយូរ។

សងគមសុីវលិចំ យថវកិសរុបេលីស ២៥,០០០ 
ដុ ្ល េមរកិេទេលីករផ្តល់េសប ង 

និងជំនួយមនុស ធមដ៌ល់អនក្រតូវបេណ្ត ញេចញ។

ដីែដលមនតៃម្លខពស់េនក ្ត ល ជធនី 
ភនំេពញ មនតៃម្លរ ង ៤៤-១៨០ 

នដុ ្ល េមរកិ។
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សននិ ្ឋ ន នងិអនុ សន៍
និេកខបបទេនះ  បនសកិ េទេលី ថ នភពែដលេកីតេឡងីជក់ែស្ដងទក់ទងវ ិ ទដីធ្លី េគល 

នេយបយ និង  ្រកបខណ័្ឌ តិយុត្ដ ករអនុវត្ដចបប់  និងករវភិគេលីករេ ះ្រ យ មរយៈករណី
សិក មួយ  ែដល ចេធ្វីករឆ្លុះបញច ងំេទេលីចំណុចទងំអស់េនះ។ ដីមន រសំខន់ស្រមប់
្របជពលរដ្ឋែដលភគេ្រចីនពឹង ្រស័យេលី  េ យត្រមូវករដីេកីនេឡងីជនិចច ែតដីធ្លីេនែតដែដល 
ដូេចនះ  វ ិ ទដីធ្លីេនែតជបញ្ហ េក្ដ  និង  រេសីបស្រមបក់មពុជែដលមិន ចេជៀស ងបន។ ជករពិត
េហតុប ្ដ លឱយមនវ ិ ទដីធ្លី េ យ រក ្ដ នេយបយ ក ្ដ េសដ្ឋកិចច ក ្ដ ្របវត្ដិ ្រស្ដ ក ្ដ សងគម 
និងកង្វះចំេណះដឹងចបប់ដីធ្លីជេដីម។   វ ិ ទដីធ្លីបន្ដេកីនេឡងី និង  ក្ល យជបញ្ហ សមុគ ម ញេឡងីៗ។ 
េទះបី ជរ ្ឋ ភិបលបនអះ ងថ វ ិ ទថយចុះេនឆន ២ំ០០៩  ែតតួេលខៃនករណីវ ិ ទ មឆន រំបស់
គណៈកមមករសុរេិយដីេកីនេឡងី ្រសបជមួយករសិក របស់ៃដគូអភិវឌ ន៍ផងែដរ។  វ ិ ទដីធ្លីមិន
បនេ ះ្រ យឱយទនេ់ពលេវ  ភគីត ៉ខ្ល ងំេឡងីនឹងបងកឱយេកីតេឡងីនូវអំេពីហងិ  បងករបួស ន ម 
និងករ ្ល ប់មនុស ែដលភគេ្រចីន្រប្រពឹត្ដេឡងីេ យកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ។

បញ្ហ ដីធ្លីៃន្របេទសមួយចំនួន ដូចជ្របេទសៃថ េនប៉ល់ និង្របេទសទុយនីសុី វ ិ ទដីធ្លីមន
លកខណៈ្រសេដៀងគន នឹង្របេទសែខមរែដរ។  វ ិ ទេនែតបន្ដេកីតេឡងី  និង  េ ះ្រ យមិនេចះចប់ េនះ
េ យ រដីធ្លីជ្របភពចមបងៃនអ្វីៗទងំអស់រមួទងំអំ ច និង្រទពយសមបត្ដ។ិ ករអនុវត្តចបប់េន
មនក្រមិត អនកមន្របក់ឬ  ឈមួញឆកឱ់កសេកងចំេណញពី ថ នករណ៍េ យបន្លំយកដីរដ្ឋេធ្វី
ករកមមសិទធិផទ ល់ខ្លួន។ ចំណុចសំខនគឺ់ពក់ពន័ធនឹងឆនទៈនេយបយរបស់្របេទសនីមួយៗកនុងករេ ះ
្រ យបញចប់វ ិ ទ។  

វឌ នភពៃនករក ងឯក រដីធ្លី និង្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ដស្រមប់អនុវត្ដចបបភូ់មិបលឆន ំ
២០០១ មនកររកីចេ្រមីនគួរឱយកតស់ំគល់។  កង្វះខតលខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដពកព់ន័ធមួយចំនួន
ទមទរឱយបំេពញ។ អវត្ដមនចបប់ចបំច់មួយចំនួនេធ្វីឱយ ថ នភព្រចបូក្រចបលមិ់ន ចេ ះ្រ យ
បន។ េ យ របញ្ហ េនះេទីបមនករេចទ្របកនម់្រន្ដីអនុវត្ដចបបថ់ រ ំ ភចបប់ និង  សិទធិមនុស
ែដលម ជនបនដឹង  ឮ ល់ៃថង មរយៈ ពត័ម៌ន។  ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ  និងចបប់មួយ
ចំនួនសថិតកនុងចំណុច ទិភពមន៖ ចបបស់្ដីពី  ករេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់  េគល
នេយបយវមិជឈករ និងវសិហមជឈករ  និងអភិបលកិចចល្អ េគលនេយបយស្ដីពីករ ងំទីលំេនថមី 
ចបបស់្ដីពីពនធេលីដីធ្លី ចបបស់្ដីពីសិទធិបុព្វៃ្រក លខិិតបទ ្ឋ នពក់ពន័ធចបប់ស្ដីពីអស មិករណ៍ ចបបស់្ដីពី
អនុបេយគ ចបបស់្ដីពីដីកសិកមម។ល។ ទនទឹមនឹងកង្វះខតលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដ ចំែណកលិខិត
គតិយុត្ដមួយចំនួនែដលេនជធរមនមិនមនភពចបស់ ស់  និង  សុីចង្វ ក់គន េនេឡយី។ ដូេចនះ
ត្រមូវឱយមនករេធ្វីវេិ ធនកមមេលីចបប់ភូមិបល និងែកែ្របឬលុបេចលនូវលខិិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់
មួយចំនួនេដីមបបីន ុលីិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដទងំអសេ់នះ ឱយ្រសបគន េទ ម ននុ្រកមៃនចបប។់
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ករណីសិក ៃនវ ិ ទដីធ្លីេនតំបនដី់្រកហម  បនឆ្លុះបញច ងំអំពីករណីវ ិ ទេផ ងៗេទៀតេន
កមពុជ។ ករវភិគផ្លូវចបប់ៃនវ ិ ទែដលសិក េនកនុងនិេកខបបទេនះ  ្រជុង មួយកប៍នករណីវ ិ ទ
េ្រកមរូបភពៃនករេ ះដូរដីធ្លីេធ្វីេឡងីេ យខុសចបប់។  តួអងគែដលជប់ពកព់ន័ធកនុងេរឿងេនះ ចូលរមួ
ចំែណកកនុងទេង្វីខុសចបប់េទ មតួនទី និងជំនញេរៀងៗខ្លួន។   តួអងគែដលមនកំហុសធងន់ជងេគ
គឺ ជញ ធរ ជធនី េធ្វីខុសពីតួនទីរបស់ខ្លួនែដលជអនកអនុវត្ដចបប់ េដីមបេីធ្វីឱយកមមវធីិសមបទនដី
សងគមកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបនេជគជយ័ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ ែតែបរេទជស្រមបស្រមួល
រ ងភគីទំនស់ែ្របក្ល យដីេនះ ឱយក្ល យេទជកមមសិទធិរបស់្រកុមហុ៊នេទវញិ។ រេនះបនបង្ហ ញ
យ៉ងចបស់ថ ជញ ធរ ជធនី និងអនកពក់ពន័ធខិលខូចមួយចំនួនសថិតេ្រកមឥទធិពលរបស់ឈមួញ ម
រយៈករេដីរតួជភគីទំនស់ជំនួសឈមួញ និងេធ្វជីអនកេ ះ្រ យទំនស់ផងែដរ។ ករណ៍េនះ ែស្ដង
ឱយេឃញីថ ជញ ធរមនភពលំេអៀងេទខងអនកមន្របក់(ឈមួញ)។  េទះបីជមនទេង្វីខុសចបប់
ធងនធ់ងរកេ៏ យកមិ៏នមនអនក្រប្រពឹត្ដខុស មន ក់ទទួលេទសេឡយី ែថមទងំេលីកសទួយវបបធមៃ៌ន
កររេំ ភចបប់ និងនិទណ្ឌ ភពបន្ដេទេទៀត។  ទំេនៃនករេគរពបទបញជ ធំជងចបបេ់នែតបន្ដ ម
ទស នៈ "ខ្ល ចមនុស ជងខ្ល ចចបប់"  ។   ចំែណកឯ  ស.ជ.ណ.  ែដល្រគន់ែតជេសចក្ដីជូនដំណឹង 
ែត មនឥទធិពលខ្ល ងំជជងចបប់ ឬ  លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដេ្រកមចបបដ់ៃទេផ ងៗេទៀត។ បង្ហ ញ
ឱយកនែ់តចបស់ថ ករអនុវត្ដចបប់េខ យេនកមពុជ។ ែតេបី្រតូវបនអនុវត្ដវញិ េ្រចីនមនករលំេអៀង
េទភគីមខ ងែដលមនឥទធិពលេ្រចីនជងេទេលីអនកេខ យ។ ករណ៍េនះ  ផទុយេទនឹងេគលនេយ
បយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលលំេអៀងេទអនក្រកកនុងនយ័ករេគរពសិទធិ និង  េសចក្ដីៃថ្លថនូររបស់
មនុស ។   

ជញ ធរមនសមតថកិចចបនខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី េទះបីជជួប្របទះករលំបក 
ខ្វះខតយ៉ង ក៏េ យ  កប៏ញ្ហ ្របឈមចំេពះមុខេនែតមនជ ទិ៍បញ្ហ កង្វះខតនូវធនធន
មនុស  មេធយបយ និង ថវកិ កនុងករបំេពញកិចចកររបសស់មតថកិចច។ បញ្ហ េនះជួប្របទះដូចគន មិន
ចំេពះគណៈកមមករសុរេិយដី  និង ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីែតប៉ុេ ្ណ ះេទ ែថមទងំែផនក
តុ ករេទៀតផង។ េ យ របញ្ហ ទងំេនះេហយី  េទីបេធ្វីឱយករអនុវត្ដចបប់េនេខ យ នដំលេ់កីត
មនអំេពីពុករលួយកនុង ថ ប័នអនុវត្ដ  រមួទងំភពទន់េខ យៃន្របពន័ធផ ព្វផ យ និងចំេណះដឹងែផនក
ចបបរ់បស់្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនេនទន់េខ យ។ េបី្រកេលខេមីល្របភព  និងមូលេហតុៃនវ ិ ទដីធ្លី
េនកមពុជ  ដំេ ះ្រ យនឹងមិន ចេធ្វីេទបនភ្ល មៗេនះេទ។  ដូេចនះវធិនករបងក រ និងទប់ ក ត់
្រតូវែតេរៀបចំេឡងី និង្រតូវែតេធ្វីយ៉ង ឱយមន្របសិទធភពខពស់។ ករណ៍េនះ ចេជៀស ងបន
នូវវ ិ ទដីធ្លី និង ចរក បននូវសុវតថិភពៃនករកនក់ប់ដីធ្លី មរយៈករចុះបញជ ីដី។  ករចុះបញជ ី ច
ឱយកមមសទិធិករមនសំ ងដរ៏ងឹម ំ េពលគឺវញិញ ប្័រតសំគល់មច ស់អចលនវតថុ េទះបីជវធីិេនះមិន ច
កត់បនថយវ ិ ទដីធ្លីបនទងំ្រសុងកេ៏ យ  ក៏ ចជវធិនករបែនថមមួយែដលឈនេទដល់ករលុប
បំបត់វ ិ ទដីធ្លីទងំ្រសុងេ យរមួបញចូ លទងំករអនុវត្ដចបប់ឱយមន្របសិទធភព ករបំេពញបែនថមនូវ
ចេន្ល ះ្របេ ងទងំ យៃនចបប ់ ករបេងកីន្របសិទធភពៃន្របពន័ធផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យេន
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ទូទងំ្របេទស។   មយង៉រដ្ឋ្រតូវបេងកីនេលប នករផ្ដល់ដីធ្លី ឱយ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក  និង  ករកំណត់
អត្តសញញ ណដីរដ្ឋ េធ្វែីផនទីដីរដ្ឋឱយចបស់ ស់។ មយង៉វញិេទៀត ពនធេលដីីមិនេ្របី្របស់្រតូវអនុវត្ដ
ឱយបនតឹងរងឹជទីបំផុត េដីមបបីេញជ សជនខិលខូចបងកកដីទុកលកយ់កចំេណញ។ យ៉ង មិញ
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដែដលេនជធរមន្រតូវអនុវត្ដឱយបនមត៉ច់ត់ ទងំ ថ បន័រ ្ឋ ភិបល  និង ថ បន័
យុត្ដិធម ៌េដីមបឱីយកមពុជឈនេទរកនីតិរដ្ឋេពញេលញ។

សរុបេសចក្តីមកេយងី ចេធ្វីករសននិ ្ឋ នបនថ ជរ ្ឋ ភិបលបនខិតខំក ងេគល
នេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជេ្រចីនេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី។ ែតេនកង្វះខតករអនុវត្ត
ចបបទ់ងំែផនករដ្ឋបល  និង  តុ ករ  ែដលករណ៍េនះ  មិនបននឱំយេគលនេយបយរបស់
រ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបនេជគជយ័ទងំ្រសងុេនះេទ។  េទះបីជ មនចំណុចខ្វះចេន្ល ះ និងេនេសស
សល់មួយចំនួនេលីករអនុវត្តជក់ែស្តងេនះ ទមទរឱយមនករព្រងឹង និង បំេពញបែនថមេលចំីណុច
ខ្វះខតទងំេនះ។ ទនទឹមេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកកំ៏ពុងែតបនគិតគូេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។
អនុ សន៖៍

សថិតកនុងខ្លឹម រជ រវន្ត េដីមបេីធ្វីឱយយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេន្របេទសកមពុជកនែ់ត 
មនលកខណៈសុ្រកឹតយែថមេទៀត  អនុ សនមួ៍យចំនួនែដល្រតូវបំេពញបែនថមទងំេនះរមួជ ទិ៍
មន៖

• កំណតតំ់បនេ់្របី្របស់ដីធ្លីស្រមបទី់្របជំុជនឱយបនចបស់ ស់  ចំេពះដី្របេភទ ែដល 
ច ងសងប់ន  និងដី្របេភទ មិន្រតូវ ងសង។់  ្រតូវ្រគប្់រគងឱយបនតឹងរងឹ ករណី

មនករ ងសងខុ់សចបប់ ្រតូវចតវ់ធិនករភ្ល មៗេដីមបេីជៀស ងកំុឱយេរឿងកនែ់តធំ។
• បេងកីតនយក ្ឋ ន  ឬមណ្ឌ លទិនននយ័ដីធ្លីេដីមបរីក ឯក របញជ ីដីកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ និង

ឯកជន កនុងេគលេ ជូនព័តម៍នដល់ ធរណៈជន។
• ្រតូវបងកីតឱយមនសមបទនដីសងគមកិចចេនកនុងសមបទនេសដ្ឋកិចចេដីមបកីតប់នថយទំនស់ និង  

កត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋែដលងយរងេ្រគះ។
• ពេន្ល នករកំណតតំ់បន់  និងករផ្តលស់មបទនដីសងគមកិចចជូនដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកគម នដី 

និងខ្វះដីធ្លី។
• បេងកីតយន្តករសមធម៌ និង្របពន័ធែដលមន្របសិទធភពស្រមប់ធននូវសុវតថិភពដីធ្លីស្រមប់ 

្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងងយរងេ្រគះ។
• េលីកទឹកចិត្តេដីមបឱីយគណៈកមមករសុរេិយដីេ ះ្រ យេរឿងវ ិ ទដីធ្លីធំៗ។
• ពេន្ល នករចុះបញជ ីដីធ្លីជ្របពន័ធ េ យរមួទងំដីរបស់សហគមនជ៍នជតិេដីមភគតិច។
• អ្រ ពនធេលីករចុះបញជ ីដីធ្លីបចចុបបនន ៤ភគរយ ៃនតៃម្លលក់ គួរបនថយឱយបនសម្រសបេជៀស 

ងករេគចពនធខតបងដ់ល់រដ្ឋ។
• ពេន្ល នករ្របមូលពនធេលីដីមិនេ្របី្របស់  េដីមបកីតប់នថយករបងកកដីទុកលក់េពលេឡងីៃថ្ល 

ែដលនឱំយវបិកដល់ករវនិិេយគពិត្របកដ និងកំេណីន្របជពលរដ្ឋគម នដីនិង ខ្វះដីធ្លី។
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• ពេន្ល នករចុះបញជ ីដី ធរណៈ  និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋឱយបនអស់្រតឹមឆន ២ំ០១៥  េដីមបទីប់ 
ករទ្រនទ នចូលកនក់ប់ខុសចបបេ់លីដីរដ្ឋ។

• ព្រងឹងបែនថមករេផទរដីេ្រក្របពន័ធសុរេិយដី ដូចជ មរយៈេមភូមិ េមឃុំ អភិបល្រសុក ែដល 
ជេហតុេធ្វីឱយជួបករលំបកេលី្របពន័ធចុះបញជ ីដីធ្លី និងេកីតមនទំនស់នេពលអនគត។

• គបប្ីរតូវមនករសិក យតៃម្លអំពីផលបះ៉ពល់  និង  ករពិេ្រគះេយបលជ់មួយសហគមន៍
មូល ្ឋ ន  និង  គបបមីនករទូទត់សំណងសមរមយជមុន  មុននឹងករេរ ី ងំលំេន នថមី

មួយ។
• ព្រងឹងបែនថមករចត់វធិនករេលី្រកុមហុ៊នទងំ យ ែដលអនុវត្តេលមីសនឹងចបប ់និងមិន

បនបំេពញ្រតឹម្រតូវ មលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយសមបទនរបស់ខ្លួន  និងបន្តលុបេចលកិចច
សនយអំពីសមបទនតេទេទៀត។

• តំបន់ ងំទីលំេនថមី  ្រតូវែតធនឱយមនលកខណៈសម្រសប  ដូចជ៖  មនឱកសរក្របក់ 
ចំណូលបនេសមី ឬល្អ្របេសីរជងមុន។

• អំពវនវឱយមនករេ ះែលង្របជពលរដ្ឋែដលជប់ឃុឃំងំេ យករេចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ  
េ យមិន្រតឹម្រតូវ និងបញឈប់ករបន្តចបខ់្លួនពក់ពន័ធេរឿងវ ិ ទដីធ្លី។

• ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ភូមិបល  ជពិេសស  អនុវត្តេទសឱយបន្រតឹម្រតូវេទេលីជនេលមីស 
េ យមិនមនករេរសីេអីង។ 

• ផ្តល់ ទិភពដល់ ថ ប័នេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  េ យបែនថមថវកិជតិេទកនុងខទងចំ់ យ 
ចំេពះករេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី។

• ជំរុញករផ ព្វផ យចបប់ភូមិបល  និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេ្រកមចបប់នន ដល់្របជ
ពលរដ្ឋឱយបនេ្រចីនែថមេទៀត។

• ព្រងឹងបែនថមសមតថភពបេចចកេទសដល់ ថ ប័នេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីទងំគណៈកមមករ
សុរេិយដី ជញ ធរជតិ និងតុ ករ។

• ពិនិតយេឡងីវញិទក់ទងនឹងចបប់  លខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេ្រកមចបប់េដីមបឱីយបន្រសបគន េទ
ម ននុ្រកមៃនចបប។់ 

• គួរ តប់នថយករេចញ ស.ជ.ណ េដីមបធីនករអនុវត្តចបប់ឱយបនចបស់ ស់។
• ពិនិតយេលីសមតថភពកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនកនុង្របពន័ធទងំបីេនះនេពលបចចុបបនន 

ជករគួរឱយ្រតូវមនករយកចិត្តទុក កខ់ពស់និង ត្រមូវឱយេធ្វកីរេ ះ្រ យជបនទ នែ់ដរ៕ 
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.«រដ្ឋធមមនុញញ ធរណរដ្ឋែខមរ  » ចុះៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ១ំ៩៧២។
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្រតូវេ្រកកចិចសនយ  »។
.្រពះ ជ្រកមេលខ នស /រកម/០៨០១/១៤ ចុះៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០០១ ស្ដីពី ចបប ់ «ភូមិបល  
»។
.្រពះ ជ្រកម េលខ នស/រកម/០៨០២/០១៦ ចុះៃថងទី៣១ែខសី ឆន ២ំ០០២ ចបបស់្ដីពី «ៃ្រពេឈ ី» 
.្រពះ ជ្រកម  េលខ នស /រកម/០៥០៦/០១១  ចុះៃថងទី២១  ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៦  ចបបស់្ដីពី 
«ជលផល »។ 
.្រពះ ជ្រកម េលខ នស/រកម/០២៩៧.០៣/ ចុះៃថងទី២៤ ែខកមភៈ ឆន ១ំ៩៩៧ ស្ដីពី « រេពីពនធ »។
.្រពះ ជ្រកម េលខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះៃថងទី១៣ ែខមិន ឆន ១ំ៩៩៧ ចបបស់្ដីពី «ករងរ »។
.្រពះ ជ្រកម េលខ ជស /រកម/០៤៩៨/០៦ ចុះៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន ១ំ៩៩៨ ចបបស់្ដីពី «ករេរៀបចំ  
និង្រប្រពឹត្ដេទៃន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  »។ 
.្រពះ ជ្រកម  េលខ នស /រកម/០៥០៦/០១០  ចុះៃថងទី០៥  ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៦  ចបបស់្ដីពី 
«មជឈត្ដករ ែផនកពណិជជកមម  »។
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ខ.ឯក រ ជរ ្ឋ ភិបល 
.្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ០៤/រកម/០៦៩៩/០៩  ចុះៃថងទី២៣  ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៩៩  ្របកសឱយេ្របីចបប់ 
ស្ដីពី «ករបេងកតី្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសណំង ់»។
.្រពះ ជ្រកឹតយ េលខ នស /រកត/០២០៦/០៩៧  ចុះៃថងទី២៦  ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០០៦  ស្ដីពី «ករបេងកតី
ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្ល ី »។

.្រពះ ជ្រកឹតយ េលខ នស .រកត  ១០០៨/១១០៦  ចុះៃថងទី០៩  ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨  ស្ដីពី  វេិ ធន
កមមម្រ ១ ៃន្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស /រកត/ ០២០៦/ ០៩៧ ចុះៃថងទី២៦ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦ ស្ដីពី
«ករបេងកតី ជញ ធរ ជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្ល ី »។
.អនុ្រកឹតយ េលខ ២៥  អន្រក  ចុះៃថងទី២២  ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩  ស្ដីពី «ករផ្តលក់មមសទិធិ
េលផីទះជូនពលរដ្ឋកមពុជ »។  
.អនុ្រកឹតយ េលខ ៦២ អន្រក/បក ចុះៃថងទី២០ ែខកក្ដ  ឆន ១ំ៩៩៩, ស្ដីពី «ករេរៀបចំ និងតួនទីរបស់
្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសណំង ់ »។
.អនុ្រកឹតយ េលខ ១១៨ អន្រក/បក ចុះៃថងទី០៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ ស្ដពីី «ករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋ  »។
.អនុ្រកឹតយ េលខ៤៧ អន្រក/បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០១ស្ដីពី «ករេរៀបច ំនិង្រប្រពឹត្ដេទៃន  
គណកមមករសុរេិយដី  »។
.អនុ្រកឹតយ េលខ ៣៤  អន្រក/បក  ចុះៃថងទី២០  ែខេម  ឆន ២ំ០០៦  ស្ដីពី  ករែកែ្របម្រ ៥  និង
ម្រ ២៨ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ៤៧  អន្រក/បក  ចុះៃថងទី៣១  ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២  ស្ដពីី «ករេរៀបចំ  
និង្រប្រពឹត្ដេទៃនគណៈកមមករសុរេិយដី  »។
.អនុ្រកឹតយ េលខ ៤៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ ស្ដពីី «នីតិវធីិៃនករក ងប្លង់
សុរេិយដី និងេសៀវេភេគលបញជ ដីីធ្ល ី »។
.អនុ្រកឹតយ េលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមិន ឆន ២ំ០០៣ ស្ដីពី «សមបទនដីសងគមកិចច  »។  
.អនុ្រកឹតយ េលខ ១៣១ អន្រក/បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ ស្ដីពី «ករែក្រមួលៃនអនុ្រកឹតយ  
ស្ដពីីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច  »។
.អនុ្រកឹតយ េលខ ៧២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៥ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩  ស្ដីពី «នីតិវធីិៃនករេធ្វែីផនករ
េ្របី្របសដី់េនកនុងឃុ ំសងក ត ់ »។ 
.អនុ្រកឹតយ េលខ៦៥  អន្រក/បក  ចុះៃថងទី១៤  ែខកក្ដ  ឆន ២ំ០០៦ ស្ដីពី «ករេរៀបចំ  និងករ្រប្រពឹត្ដ
េទរបសអ់គគេលខធិករ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្ល ី  »។
.អនុ្រកឹតយ េលខ ១១៤៦  អន្រក.តត  ចុះៃថងទី១៦  ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨  ស្ដីពី «ករែតង ងំ
សមសភព ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្ល ី »។ 
.អនុ្រកឹតយេលខ២៥  អន្រក  ចុះៃថងទី២២  ែខេម  ឆន ១ំ៩៨៩   ស្ដីពី «ករផ្ដលក់មមសទិធេិលផីទះជូន
ពលរដ្ឋកមពុជ »។
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.្របកស េលខ ១១២ ដនស/្របក ចុះៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្ដីពី «េគលករណ៍ែណន ំនិង
នីតិវធីិរបសគ់ណៈកមមករសុរេិយដី  »។
.្របកសអន្ដរ្រកសួង េលខ ០២ ្របក/០៣ ចុះៃថងទី២៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៣ស្ដីពី «ករកំណតភ់រកិចច
របសតុ់ ករ និងគណៈកមមករសុរេិយដីពកព់ន័ធនឹងេរឿងវ ិ ទដីធ្ល ី »។
.្របកស េលខ ០៣២ ្របក/គសដ ចុះៃថងទី២១ ែខមក  ឆន ២ំ០១០ ស្ដីពី «ករេធ្វ្ីរបតិភូកមមមុខងរ
ជូន អភិបលៃនគណៈអភិបល ជធនី  េខត្ដ និង  ជ្របធនគណៈកមមករសុរេិយដី  ជធនី េខត្ដ  
េដីមបេីធ្វេីសចក្ដសីេ្រមចេលសីណំុំេរឿងវ ិ ទដីធ្លកីនុងយន្ដកររបសគ់ណៈកមមករសុរេិយដី   »។
.្របកស េលខ ០៩៩ សកបយ ចុះៃថងទី២១ ែខេម  ឆន ២ំ០០៤ ស្ដីពី «្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល » 
.្របកស េលខ៣១៧/សកបយ ចុះៃថងទី២៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០១ ស្ដពីី «នីតិវធីិៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទ
ករងររមួ »។ 
.េសចក្ដីសំេរច  េលខ ៩៦  សសរ  ចុះៃថងទី១៥  ែខតុ  ឆន ២ំ០០៧  ស្ដីពី   «ករបេងកតី្រកុមករងរ  
េ ះ្រ យវ ិ ទចលត័ កនុងេខត្ដកំពងច់ម បតដំ់បង និងេខត្ដបនទ យមនជយ័  »។ 
. ចរ  េលខ ០៥.ស.រ.ច  ចុះៃថងទី០៥  ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៨៩  ស្ដីពី «ករអនុវត្ដអនុ្រកឹតយ ស្ដពីីផ្ដល់
កមមសទិធេិលផីទះជូន្របជពលរដ្ឋេនរដ្ឋធនីភនេំពញ  »។
.េសចក្ដីែណនអំនុវត្ដ េលខ០៣ សណន ចុះៃថងទី០៣ ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៨៩ ស្ដពីី «េគលនេយបយ
្រគប្់រគង និងេ្របី្របសដី់ធ្ល ី »។
. ចរ  េលខ ០១  សយ  សរនន/០៧ ចុះៃថងទី០៣  ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧  ស្ដីពី «ចំ តក់រ  និង
នីតិវធីិៃនករេ ះ្រ យេរឿងក្ដែីដលមនពកព់ន័ធនឹងដីរដ្ឋ  »។
.លិខិត  េលខ  ១២៦២  សជណ  ចុះៃថងទី០៣  ែខតុ  ឆន ២ំ០០៨  ស្ដីពី «ករជូនដំណឹងកិចចបញចប់
ករណីទំនសដី់ធ្លេីនភូមិេដីម្រសល់  ឃុមំេនរមយ ្រសុកែសនមេនរមយ េខត្ដមណ្ឌ លគីរ ី  »  ពីទីស្ដីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្ដីេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ និងអភិបលេខត្ដមណ្ឌ លគីរ។ី
.«ដីកសេ្រមច »  េលខ  ៤៤៩  រប.២០០២  ចុះៃថងទី៣០  ែខកញញ  ឆន ២ំ០០២ តុ ករ
េខត្ដបតដំ់បង។ 
.ហុ៊ន  ែសន៖ «សុនទរកថែថ្លងេនកនុងេវទិកដីធ្លថីន កជ់តិេនវមិនរ ្ឋ ភិបល » ភនំេពញ  ៃថងទី១៨ 
ែខតុ  ឆន ២ំ០០៤។
.ហុ៊ន  ែសន៖ «សុនទរកថស្ដពីីកររកីចេ្រមីនរបស្់របជពលរដ្ឋ មរយៈសមិទធផិលននៃនករអនុវត្ដ
យុទធ ្រស្ដចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល » ឆន ២ំ០០៤-២០០៧   ៃថ្លងកនុងពិធីបិទសននិសីទជតិ 
េន លសននិសីទចតុមុខ ៃថងទី០១ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨។ 
.ហុ៊ន ែសន៖ «សុនទរកថេវទិកដីធ្លថីន កជ់តិ  េនវមិន ជរ ្ឋ ភិបល  » ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ំ
២០០៤។
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.ហុ៊ន  ែសន៖ «សុនទរកថស្ដពីីយុទធ ្រស្ដ ចតុេកណដំ កក់លទី២  ែថ្លងេនកនុងអងគ្របជំុគណៈ  
រដ្ឋម្រន្ដេីលកីទី១ សំ ប់ ណត្ដទីិ៤ ៃនរដ្ឋសភ  » េន ជធនីភនំេពញ ៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨។ 
.ហុ៊ន  ែសន៖ «សុនទរកថកនុងពិធីេបីកសននសិទីជតិស្ដពីីមី្រកូហរិញញវតថុកមពុជ »  ភនំេពញ  ៃថងទី១១ 
ែខមក  ឆន ២ំ០០៦។
. ជរ ្ឋ ភិបល៖ «កមមវធីិនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលៃននីតិកលទី៤  ៃនរដ្ឋសភ »  ភនំេពញ 
ៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨។
. ជរ ្ឋ ភិបល៖ «ែផនករសកមមភពអភិបលកិចចទី២  ២០០៥  -  ២០០៨ »  អនុមត័េ យ
គណៈរដ្ឋម្រន្ដី កនុងសមយ័្របជំុេពញអងគ ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៦។
. ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ៖ «របយករណ៍ពកក់ ្ដ ល ណត្ដ ិឆន ំ ២០០៨ » ស្ដីពី  ករអនុវត្ដែផនករ 
យុទធ ្រស្ដអភិវឌ នជ៍តិ ២០០៦-២០១០  ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៨។
.ទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី៖ លខិិតេលខ ៧៨៥ សជណ ចុះៃថងទី០៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៣ ស្ដីពី «ករ
សេ្រមចេលកីរណីសេំណីសុេំគលករណ៍េរៀបចំសមបទនដីសងគមកិចច » េដីមបអីភិវឌ នល៍ំេន ្ឋ ន  ជូន
សហគមន៍្រកី្រកកនុង ជធនី ភនំេពញ។
. ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ៖ «្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្ដៃនេគលនេយបយដីធ្ល ី» ឯក របឋម បនអនុមត័ពី 
គណៈរដ្ឋម្រន្ដី នសមយ័្របជំុេពញអងគ ៃថងទី០៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០២។
. ជរ ្ឋ ភិបល៖ «ឯក របឋម  ស្ដពីី  ្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្ដៃនេគលនេយបយដីធ្លី  អនុមត័ពី  
គណៈរដ្ឋម្រន្ដ ី» នសមយ័្របជំុេពញអងគ ៃថងទី០៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០២ េរៀបចំេ យ្រកុម្របឹក េគល
នេយបយដីធ្លី។ 
. ជរ ្ឋ ភិបល៖ «េសចក្ដ្ីរបកស ស្ដពីី េគលនេយបយដីធ្ល ីេ យ្រកុម្របឹក េគលនេយបយ
ដីធ្ល ី » ែខឧសភ ឆន ២ំ០០១។
. ជរ ្ឋ ភិបល៖ «េសចក្ដែីថ្លងករស្ដពីីេគលនេយបយដីធ្ល ី » ភនំេពញ  ចុះៃថង ទី ០១  ែខកក្ដ  ឆន ំ
២០០៩។
. ជរ ្ឋ ភិបល៖ «េសចក្ដែីថ្លងកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល  ស្ដពីី  េគលនេយបយដីធ្ល ី » ភនំេពញ  ចុះៃថង 
ទី០១ ែខកក្ដ  ឆន ២ំ០០៩។
. ជរ ្ឋ ភិបល៖ េសចក្ដីជូនដំណឹង េលខ៤៣ សជណ.កបច. ចុះៃថងទី០៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០១ ស្ដីពី
«ករបញចបក់រចូល កនក់បេ់ភគៈេលអីចលនៈវតថុ »។
.អឹុម  ឈុនលឹម៖ «សុនទរកថ ្វ គមន ៍ រដ្ឋម្រន្ដ្ីរកសងួេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសណំង ់ » 
កនុងឱកសមិទទិញរលំកឹខួបទិ នរអីន្ដរជតិ៨  មិន និងពិធី្របកសទទួល គ ល់សមគមនរកីមពុជ
េដីមបសីន្ដិភព និងអភិវឌ ន៍  ៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និងសំណង់  ភនំេពញ ៃថងទី ០១ 
ែខមិន ឆន ២ំ០១០។
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.អឹុម  ឈុនលឹម៖ «សុនទរកថកនុងឱកសបិទសននបិតបូកសរុបករងរឆន ២ំ០០៩ និងេលកីទិសេ ឆន ំ
២០១០ » របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគររូបនីយកមម និងសណំង់  ភនំេពញ  ៃថងទី០៤  ែខកុមភៈ  ឆន ំ
២០១០។
.្រកសួងេរៀបចំែដនដី  នគរូបនីយកមម និងសំណង់៖ «ែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ នជ៍តិបចចុបបនន  
២០០៩-២០១៣  » (ភយអជ  បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣)  របស្់រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់ េលខៈ ដនស/អរប ឆន ២ំ០០៩។
.េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដីថន កជ់តិ៖ «របយករណ៍  ស្ដពីី  សកមមភពករងររបស់
គណៈកមមករសុរេិយដី្របចឆំន ២ំ០០៩  »។ 
.អគគេលខធិករ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី៖ «ក្រមងសណួំរ -  ចំេម្លយី  ពកព់ន័ធនឹង
ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្ល ីនិងគណៈកមមករសុរេិយដី » ភនំេពញ ែខមិន ឆន ២ំ០០៧។

.អគគេលខធិករ ្ឋ នៃន ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី៖«ែស្វងយលអំ់ពីេទសបញញត្ដសិ្ដពីី
បទេលមសី ពកព់ន័ធនឹងចបបភូ់មិបល ចបបស់្ដពីីៃ្រពេឈី ចបបស់្ដពីីជលផល និងចបប ់ស្ដពីីកិចចករពរ
បរ ិ ថ ន និង្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ »  ភនំេពញ  ឆន ២ំ០០៧។
. ខណ្ឌ ចំករមន៖ លខិិត  ចុះៃថងទី៣០  ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៤  របយករណ៍ស្ដីពី «លទធផលៃន
ករេរៀបចអំភិវឌ ន ៍េននឹងកែន្លងរបសស់ហគមនដី៍្រកហម »។
.្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍សងគមកិចច៖ «ខ្លមឹ រសេងខប  យុទធ ្រស្ដជតិ  កតប់នថយភព្រកី្រក ២០០៣-
២០០៥ » ភនំេពញ ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០០២។

គ.ឯក រ ន ៃដ
.Daniel  Adler  et  all:  «្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល  និងដំេណីរករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរេនកមពុជ  
ចបប ់និងេសចក្ដអី ថ ធិបបយ » េបះពុមពផ យេលីកទី២ េលខ ISNB: ៩៧៨-៩៩៩៥០-៧៤-០៥-០ 
មូលនិធិ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ដ ល ឆន ២ំ០០៧។ 
.Lacerda, K. Schmitt, P.Cutter and S. Meas: «ករ យតៃម្ល្របសទិធភព្រគប្់រគងៃន្របពន័ធតំបន់  
ករពរធមមជតិកនុង្របេទសកមពុជ » េ យេ្របី្របស់វធីិ ្រស្ដ ស្ដីពីករ យតៃម្លបនទ ន ់និងករកំណត់
ទិភពៃនករ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមមជតិ  របស់អងគករមូលនិធិពិភពេ កសំ បអ់ភិរក ធមមជតិ 

្រកសងួបរ ិ ថ ន ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤។
.កុយ នម៖ «ដំេណីរករក្ដេីនកនុងតុ ករកមពុជ » Introduction Cambodian Judicial Process 
អងគករមូលនិធិ សុី ភនំេពញ ឆន ១ំ៩៨៩។
.ែបន៉  សុផល៖  «ករ្រគប្់រគងដីធ្ល្ីរបកបេ យចីរភព និងសមធមេ៌ន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ » 
និេកខបបទបណ្ឌិ តនីតិ ្រស្ដ   សកលវទិយល័យចំេរនីពហុបេចចកវទិយ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៧។
.ចន័ទ សុផល និង ទី ឆយ៖ «ករលកដូ់រដីធ្លេីនកមពុជ » ករវភិគទិននន័យៃនករេផទរ និងករ
លកដូ់រដីធ្លី ឯក រពិភក េលខ ២២ វទិយ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ ល និង្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ នក៍មពុជ 
ភនំេពញ ឆន ២ំ០០២ ។
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.ចន័ទ សុផល  េទព  វ ី និង ទី  ឆយ៖ «ករកនក់បដី់េនកមពុជ » ករវភិគេលីទិននន័យ
ចុងេ្រកយ ឯក រ  ពិភក េលខ១៩  វទិយ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ ល  និង្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ នក៍មពុជ 
ភនំេពញ ឆន ២ំ០០១។
.ចន័ទ សុផល និង ទី ឆយ៖ «បញ្ហ ្របឈមចំេពះករចិញច មឹជីវតិេនជនបទៈ ករណីសកិ េលភូីមិ
ចំនួន៩ េនកមពុជ » ឯក រពិភក  េលខ ២៥  វទិយ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ ល និង្រ វ្រជវេដីមបី
អភិវឌ ន ៍ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៣។
.្រពហម វចិិ្រតអកខ ៖ «ឯក រជំនួយ ម រតីស្រមបកិ់ចចពិភក របសនិ់ស តិកនុងេវទិករនិស តិ្របកួត
ពិភក ស្ដពីីបញ្ហ ដីធ្លី   នយក ្ឋ នទប់ ក ត់ បងក រ និង អបរ់រំបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនសដី់ធ្ល ី
» ភនំេពញ ៃថងទី០៦ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨។ 
.ស ន  វេីលៀម៖ «ជេម្ល ះកមមសទិធដីិធ្លេីនកមពុជ » ករសិក ស្ដីអំពី  សមតថភពេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី 
េន ៥ េខត្ដ គំេ ងសិក ដីធ្លីេនកមពុជ អុក ្វ ម ភនំេពញ ឆន ២ំ០០០។
.សទីវនិ ែអម៊  អូេសទីរមីឡរឺ៖ «ដំេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របពន័ធតុ ករ្របេទសកមពុជ  » េសៀវេភសិក
ស្តីអំពីទស នទនសខំន់ៗ USAID Cambodia, EWMI ឆន ២ំ០០៩។
.សុិក បូរក័  និងសុខ ច៖ «្របេទសកមពុជឆន ១ំ៩៩៩-២០០០ ករេផ្ដ តេលបីញ្ហ ដីធ្លី កម្ល ងំពលកមម 
និង ករចិញច មឹជីវតិេនជនបទ »  វទិយ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ ល និង្រ វ្រជវអភិវឌ នក៍មពុជ ភនំេពញ  ឆន ំ
២០០២ ។
.រ ៉ូប៊នី  ប៊ដុីល៖ «េតីដីធ្ល្ីរតូវបតេ់ទ ? » ករបង្ហ ញឱយកន់ែតេឃញីពីភព្រកី្រក របយករណ៍
ស្ដីពីករ្រ វ្រជវនូវភពគម នដីធ្លី  និងករអភិវឌ ន៍  អុក ្វ មអងេ់គ្លស គេ្រមងសិក ដីធ្លីេនកមពុជ 
េលខ៤  ភនំេពញ ឆន  ំ២០០០។
.រ ៉ូប៊នី ប៊ដុីល៖  «ករបង្ហ ញឱយកនែ់តេឃញីពីភព្រកី្រក » របយករណ៍បឋម  អុក ្វ ម  ភនំេពញ  ឆន ំ
២០០០។
.Ros  Chantrabot:  «La  Republique  Khmer  », L'  Harmattan  ឆន  ំ ?  ែ្របស្រមួលេ យៈ 
ទីឃយុ។
. យ បូរ៖ី «នីតិវធីិរដ្ឋបល » េបះពុមភេលីកទី១ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៥។
.្រហ្វងស់្វ័រ ប៉ុងសូដ៖៍ «្របវត្ដសិេងខបៃន្របេទសកមពុជ »  ភនំេពញ ២០០៧។
.អ៊ូ  វឌី័៖ «សុនទរកថស្ដពីីយុទធ ្រស្ដែបងែចក  និងករ្រគប្់រគងដីររដ្ឋ »  េវទិកថន កជ់តិេនស ្ឋ គរ
នេ់វ ភនំេពញ ចុះៃថងទី២៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។

.អ៊ូ វឌី័៖ «ទស នវជិជ ភូមិវជិជ  » ឯក រថន ក់បណ្ឌិ ត ទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី - ជបណ្ឌិ តយសភ ភនំេពញ 
ឆន  ំ២០០៨។
.េអលីហ ែបត  កតូ៖ «មនករពិបកកនុងករចបេ់ផ្ដមី រជថមី  ករណីសកិ ទី៤ » ស្ដីពីបញ្ហ សិទធិ
កន់កបដី់ធ្លី ភនំេពញ អងគករអុក ្វ ម ឆន ១ំ៩៩៩។
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ឃ.ឯក រ ថ ប័ន
.កមមវធីិអភិវឌ ន៍អងគករសហ្របជជតិ៖ «ដីធ្លី និង  ករអភិវឌ មនុស េនកមពុជ » UNDP, Phnom 
Penh ២០០៧។  
.កិចច្រពមេ្រពៀង៖ «ស្ដពីីដំេ ះ្រ យនេយបយរមួមួយៃនជំេ ះកមពុជ » ៃថង២៣  ែខតុ  ឆន ំ
១៩៩១ េបះពុមភេ យអ៊ុន ក។់
.គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្ដកមម៖ «តៃម្លដី ែដលកតៃ់ថ្លមិនបន  មរណៈភព  ៃនករបេ ្ដ ញេចញេន
ភូមិកបល ព ន » េ យគណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្ដកមមែដលរមួមនអងគករចំនួន១៨ ជសមជិក ភនំេពញ 
ែខសី  ឆន ២ំ០០៥។
.គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្ដកមម ៃនអងគករ -  សមគមករពសទិធិមនុស កមពុជ៖ «កំពុងបតប់ងដី់  ករ
បេណ្ដ ញេចញេ យបងខ ំនិងករគំ មគំែហងេនកមពុជ » ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៩។
.ធនគរពិភពេ ក  សុបូីព៌ និងប៉សុីហ្វចិ៖ «កមពុជ ភព្រកី្រក ចកតប់នថយពកក់ ្ដ លបន
េទនឆន ២ំ០១៥? » ឯក រ យតៃម្លភព្រកី្រកឆន ២ំ០០៦ ភនំេពញ ឆន  ំ២០០៦។ 
.មជឈមណ្ឌ លស្រមបក់រសិក ្រ វ្រជវជនខ់ពស់៖ «ក ង ថ បន័យុត្ដធិម?៌ » ករពិនិតយេមីលេទ
េលីកររងររបស់គណៈកមមករសុរេិយដីេនកមពុជទក់ទងនឹងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី  សហករជ
មួយ ្រកសួងេរៀបចំែដន  ដីនគរូបនីយកមម និងសំណង់  េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករសុរេិយដី
ថន ក់ជតិ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៦។ 
.មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម៖ «កមមវធីិេវទិកអនកតំ ង ្រស្ដ ែខកក្ដ  ឆន ំ២០០៤  -  ែខកក្ដ  ឆន ំ
២០០៥ » របយករណ៍េវទិករអនកតំ ង ្រស្ដ កនុងមណ្ឌ លេខត្ដ បនទ យមនជយ័ េសៀម ប ៃ្រពេវង 
និង ្វ យេរៀង ភនំេពញ ែខសី  ឆន ២ំ០០៥។
.មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម៖ «្រពឹត្ដបិ្រត្រ វ្រជវមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ នស៍ងគម » ឆន ទីំ១៣  េលខ 
១៣២ ែខកក្ដ -សី  ឆន ២ំ០០៦។
.េលខធិករ ្ឋ នទទួលបនទុកសទិធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិមនុស ្របចកំមពុជ៖ «សមបទន
ដីេគលេ េសដ្ឋកិចច េនកនុង្របេទសកមពុជ  » ទស នវសិ័យខងសិទធិមនុស ៈ ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤។
.េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្ដីពីកមពុជ៖ «ដី  និង  ជីវតិ » ្រពឹត្ដិប្រត្របច្ំរតីមស ប ្ដ ញ
សកមមភពដីធ្លីេដីមបអីភិវឌ ន៍ ឆន ទីំ១ េលខ ១០ ែខតុ -ធនូ ឆន ២ំ០០៨។
EWMI៖ «ចបបភូ់មិបលកមពុជ » េគលករណ៍ែណនែំផនកចបប់ជមូល ្ឋ នស្រមបស់ិស  និងអនក
អនុវត្ដ ចបប់  េរៀបចំគ្ំរទេ យគេ្រមងអនុវត្ដចបប់ភូមិបលរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ADB  TA 
3577-CAM ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៣។
LICADHO៖ «ករ យ្រប រ  និងករគំ មគំែហង  អនកករពរសទិធមិនុស េនកមពុជ » របយករណ៍ 
សេងខប ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៦។
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NGO Forum and CCC៖ «ករផ្ដលប់ណ័្ណកមមសទិធដីិធ្ល ីនិងករកតប់នថយភព្រកី្រក » ករ្រ វ្រជវេន
កនុងសងក ត់ទីពីរៃនខណ្ឌ ៃ្រពនប់  ្រកុង្រពះសីហនុ  ្រកុមគំេ ងវភិគបញ្ហ អភិវឌ ន៍  និងសិកខ កម 
្រ វ្រជវសហករជមួយមជឈមណ្ឌ លពត័៌មនដីធ្លី ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៧។
.សមគម ដហុក៖ «របយករណ៍សកិខ  ស្ដពីី  នីតិវធីិេ ះ្រ យទំនស ់ និងេលកីសទួយសទិធិ
ដីធ្លរីបស្់របជពលរដ្ឋ » េ យគណៈកមមករសុរេិយដីេខត្ដ បតដំ់បង ឆន ២ំ០០៤។
.សមគម ដហុក៖ « ថ នភពសទិធមិនុស ឆន ២ំ០០៥ »  សមគម ដហុក  ករពសិទធិមនុស  និង
អភិវឌ នេ៍នកមពុជ េលខ៥ ឆន ទីំ៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥។
.សមគម ដហុក៖ « ថ នភពសទិធមិនុស ឆន ២ំ០០៨ »  របយករណ៍្របចឆំន  ំេលខ ៨  ឆន ទីំ៨ 
ផ យែខមក  ឆន ២ំ០០៩ ភនំេពញ។ 
.សមគម ដហុក៖ « ថ នភពសទិធមិនុស ឆន ២ំ០០៩ »  របយករណ៍េលខ៩  ឆន ទីំ៩  ភនំេពញ 
ែខមក  ឆន ២ំ០១០។ 
.េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជសកល៖ «ស្ដអំីពីសទិធមិនុស  »  ចុះៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៤៨។
.អុក ្វ មអងេ់គ្លស៖ «វ ិ ទដីធ្លេីនឆន  ំ១៩៩១  - ២០០៤ » ភនំេពញ ឆន ២ំ០០៤។
.អងគករសហ្របជជតិ េលខ E/C.12/KHM/CO/1  ៃថងទី២២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩  ្រកុម្របឹក េសដ្ឋ
កិចច និងសងគមកិចច «ករពិនិតយពិចរ េលរីបយករណ៍ែដលបនេសនេី យរដ្ឋភគី េ្រកមម្រ  ១៦  
និងម្រ ១៧ ៃនកតិករសញញ អន្ដរជតិស្ដពីីសទិធេិសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌»។
.លិខិតកិចចសនយ៖ «កិចចសនិយ ងសងអ់គរផទះែល្វងេលទីី ងំថម ី រ ងតំ ងសហគមន៍  និង  
្រកុមហុ៊នឯកជន » ចុះៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ២ំ០០៥។ 
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