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ClientEarth 
A future in which people and planet thrive together isn’t just possible: it’s essential. 
We use the power and rigour of the law to create it; informing, implementing and 
enforcing legislation, training legal and judicial professionals, and proposing policy. 
Our programmes of work span two broad categories: climate and pollution, and 
protection of nature. Our climate and pollution efforts defend our rights to a healthy 
existence. We force governments around the world to uphold their commitment 
to the Paris Agreement, decarbonise energy and tackle pollution hazardous to 
human and environmental health. Our nature protection work fights on behalf of 
vital ecosystems upon which we depend: forests, oceans and wildlife. We push 
for ambitious new legal protections and radical reforms to industry, and hold 
lawbreakers to account.  

Disclaimer
This Report is not offered as advice on any particular matter and must not be treated 
as a substitute for specific advice. In particular, information in this publication does not 
constitute legal, professional, financial or investment advice. Advice from a suitably 
qualified professional should always be sought in relation to any particular matter or 
circumstances. Any references and findings in this Report with regard to individual 
companies are for illustrative purposes only, express the opinion of ClientEarth and  
are based upon sources believed to be accurate and reliable.
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Kanyara Sath, Independent Consultant; Brian Rohan, Head of Programme, Forests, 
ClientEarth; Yena Kwon, International Environmental Policy and Law Consultant; Isaac 
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Public Policy Researcher, Columbia University School of International and Public Affairs. 
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MoE   ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិនៅរកមុ�ជា 
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ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមម-ជាត្ថិបានិយ៉ាារងប្ររសេើរ។ លើើស់ពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ ការបន្ថែថរមរយៈពេរលនៃរការកានិ់កាប់ដី
របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និ�ងអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយស់ហគមនិ៍មានិការច្ូលរួមយ៉ាារងពេរញលើរញ និិងជាប់លាប់
នៅរកុ�ងស់កមមភាពីគ្ររប់គ្ររងស់ម្រាររប់រយៈពេរលវែរង។

1. ការកាន់កាប់ដី�

ខ្លឹែ�មសារសង្ខេេៅប
គេរស់ង្កើើរត្ថឃើើញថាមានិកំណើើនិនៃរការទទួលស្ថាោរល់ជាស់កលអំពីីត្ថួនាទីដ៏ស់ំខានិ់នៃរការច្ូលរួមរបស់់
ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្នៅរកុ�ងការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាត្ថិប្ររកបដោរយ
ច្ីរភាពី និិងការអភិរករសជំីវិៈច្ម្រួរ��។

នៅរពេរលដែរលក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ជាពីិសេរស់ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ថាារក់ជាត្ថិ ផតល់លទធភាពីឲ្រយស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងជំនិជាត្ថិ
ដើើមភាគត្ថិច្ច្ូលរួមនៅរកុ�ងកិច្ចការអភិរករសនេះរ� គេរស់ង្កើើរត្ថឃើើញថានិ�ងអាច្មានិការស់ម្រេររច្បានិនិូវិផលប្ររយោរជំនិ៍ផ្នែនរក
បរិស្ថាារនិ ស់ងគម សេរដឋកិច្ច និិងវិបរបធម៌រយៈពេរលយូរអង្វែើរង។

អត្ថថបទវិិភាគនេះរ�ត្រឹរ�វិបានិរៀៀបច្ំឡើើងក្រោររយការពីិភាករសាជាបឋមជាមួយដៃរគូពាក់ពី័និធជាច្រើរើនិ ដែរលកុ�ងនោះរ�រួមមានិ
ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ ដែរលបានិបងាារញច្ំណាប់អារមមណ្ឌ៍កុ�ងការពីិនិិត្ថរយមើើលស់កាារនិ�ពីលនៃរមធ្វើរយោបាយនានាកុ�ងការពីង្រឹរ�ង
ប្ររពី័និធស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនាពេរលបច្ុ�បរបនិន។ របាយការណ្ឌ៍នេះរ�បានិធ្វើើើការឆ្គះ��បញ្ហាំរំងពីីច្នោះារ�ប្ររហោរង
របស់់ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ បញ្ហាារប្ររឈមនៃរការអនិ�វិត្ថត និិងផដល់និូវិអនិ�ស្ថាស់និ៍ស់ម្រាររប់ជាដំណោះរ�ស្រាររយទៅរលើើ
ច្នោះារ�ប្ររហោរង និិងបញ្ហាារប្ររឈមដែរលបានិលើើកឡើើង។

របាយការណ្ឌ៍នេះរ�បែរងចែរកជា ១០ (ដប់) ផ្នែនរកស់ំខានិ់ៗដែរលបង្កើើើត្ថចេរញពីីគំរូរបស់់ ClientEarth2 អំពីីមូលដ្ឋាារនិ
គ្ររ��ស់ំខានិ់ច្ំនិួនិ១០ នៃរក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ ដែរលគាំទ្ររដល់ការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាត្ថិតាមបែរបស់ហគមនិ៍ដូច្ជា
ស់ហ-គមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ខណ្ឌៈពេរលដែរលរបាយការណ្ឌ៍នេះរ�ផ្តោារត្ថស់ំខានិ់ទៅរលើើបញ្ហាារនានានៅរកុ�ងបរិបទ
នៃរក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ពាក់ពី័និធនិ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដែរលគ្ររប់គ្ររងដោរយក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ លទធផលពីិភាករសា
នៃររបាយការណ្ឌ៍នេះរ�ក៏អាច្ប្រើរើប្រាររស់់ជាការណែរនាំច្ំពោះរ�កិច្ចខិត្ថខំប្ររ�ងប្រែររងធ្វើើើកំណែរទម្រួរង់ណាមួយនៅរកុ�ងប្ររពី័និធ
ស់ហគមនិ៍ព្រៃររឈើើ ដែរលស់ថិត្ថនៅរក្រោររមការគ្ររប់គ្ររងរបស់់រដឋបាលព្រៃររឈើើ នៃរក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កាារប្ររមាារញ់ និិងនេះរស្ថាទ
ផងដែររ។

លទធផលនៃរការវិិភាគរបស់់យើើងទៅរលើើក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ពាក់ពី័និធនិ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលប្រើរើប្រាររស់់
មូលដ្ឋាារនិគ្ររ��ច្ំនិួនិ ១០នៃរគំរូរបស់់ ClientEarth នាំមកនិូវិលទធផលស់ំខានិ់ៗដូច្ខាងក្រោររម៖

ភាពីស់ុ�គស្ថាារញផ្នែនរករដឋបាលពាក់ពី័និធនិ�ងការរៀៀបច្ំបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ បងខំឲ្រយស់ហគមនិ៍ពី�ងផ្នែែរក
ទៅរលើើមន្រ្តីរតីរដ្ឋាារភិបាល និិងអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលដើើមរបីជំួយនៅរគ្ររប់ដំណាក់កាលទាំំងអស់់នៃរដំណើើរការបង្កើើើត្ថ
ស់ហគមនិ៍។ ការធ្វើើើឲ្រយមានិភាពីងាយស្រុរួលពាក់ពី័និធនិ�ងការរៀៀបច្ំបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ស្រុរប
ជាមួយការធានាឲ្រយបានិនិូវិការច្ូលរួមដ៏មានិអត្ថថនិ័យរបស់់ស់ហគមនិ៍នៅរកុ�ងការកំណ្ឌត្ថ់ផ្នែរនិទី និិងការកំណ្ឌត្ថ់ត្ថំបនិ់
គ្ររប់គ្ររងនៃរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិទាំំងមូល និ�ងនាំឲ្រយមានិភាពីប្ររសេើរជាងម�និ
នៃរការច្ូលរួមរបស់់ស់ហគមនិ៍នៅរកុ�ងដំណើើរការនៃរការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ និិងកុ�ងការទទួលផលប្ររយោរជំនិ៍ពីីប្ររពី័និធ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិទាំំងមូល។

២. ការរៀបចំបង្ខេ្ក�តសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 4

ត្ថមាារភាពី និិងគណ្ឌនេះរយរយភាពីគឺមានិស្ថារៈស់ំខានិ់នៅរកុ�ងការធ្វើើើឲ្រយមានិប្ររស់ិទធភាពីនៃរអភិបាលកិច្ចផ្ទៃៃរកុ�ងរបស់់
ស់ហគមនិ៍។ ទោះរ�ជាយ៉ាារងណាកតី ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ពាក់ពី័និធនិ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមិនិមានិចែរង
ជាក់លាក់អំពីីយនិតការគណ្ឌនេះរយរយភាពីនោះរ�ទៀរ។ លើើស់ពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ សេរច្កតីណែរនាំ ឬលកខខណ្ឌឌត្ថម្រួរ�វិជាក់លាក់
ស់តីពីីត្ថមាារភាពីគឺកម្រួរនិ�ងឃើើញមានិ និិងហាក់ដូច្ជាមានិភាពីរបាារត្ថ់របាយនៅរកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់តីពីីស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ការដ្ឋាក់បន្ថែថរមទៀៀត្ថនិូវិយនិតការគណ្ឌនេះរយរយភាពី និិងត្ថមាារភាពីនិ�ងជំួយស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ
ឲ្រយស់ម្រេររច្បានិនិូវិការគ្ររប់គ្ររង និិងចាត្ថ់ចែរងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដែរលបានិបង្កើើើត្ថរួច្ដោរយខះ�និឯង។

៣. អំភិិបាលកិច្ចផ្្ទៃៃក្នុងរបស់សហគុមន៍

វិត្ថតមានិនៃរក្ររ�មជំនិងាយរងគ្រោះររ� កុ�ងច្ំណោះរមថាារក់ដ�កនាំជំួយធានាដោរ�ស្រាររយនិូវិត្ថម្រួរ�វិការរបស់់ស់មាជំិក
ទាំំងអស់់កុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនាពេរលបច្ុ�បរបនិន
ភាគច្រើរើនិគ្ររបដណ្ឌតប់ដោរយប�រស់ ហើើយការរួមបញ្ញុ�លស្រុរតី យ�វិជំនិ និិងស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ដែរលខើ�ខាត្ថត្រឹរ�វិការ
មានិការលើើកទ�កច្ិត្ថតបន្ថែថរមទៀៀត្ថ។ ការជ្រើរើស់រៀីស់ប�គគលងាយរងគ្រោះររ� និិងពីង្រឹរ�ងការការពាររបស់់ពីួកគាត្ថ់កុ�ង
បំណ្ឌងលើើកទ�កច្ិត្ថតកុ�ងការច្ូលរួម អាច្នាំឲ្រយមានិប្ររស់ិទធភាពីកុ�ងការបង្កើើើនិពីិពីិធភាពីកុ�ងការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

ជាញ�កញយ ផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមានិស់ភាពីស់ុ�គស្ថាារញកុ�ងការអនិ�វិត្ថតដោរយស់ហ-
គមនិ៍ខះ�និឯងផ្លាារល់។ ជារៀឿយៗផ្នែរនិការទាំំងនោះរ� ក៏ត្រឹរ�វិបានិរឹត្ថត្ថរបិត្ថកុ�ងការរួមបញ្ញុ�លស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ចដែរល
មានិត្ថម្លៃែរ និិងស់មស្រុរបជាមួយវិិធានិការអភិរករសប្ររកដោរយច្ីរភាពី ដូច្ជាស់ិទធិកុ�ងការបង្កើើើត្ថកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងជាមួយ
ភាគីទីបីដោរយផ្លាារល់ និិងការគ្ររប់គ្ររងស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមម។ ការស់ម្រួរ�លលកខខណ្ឌឌផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង អនិ�ញ្ហាារត្ថ
ឱ្រយត្ថម្រួរ�មកម្រួរិត្ថនៃរភាពីស់ុ�គស្ថាារញមកត្រឹរ�មស់កមមភាពីដែរលបានិសេនើឡើើង និិងពីង្រឹរីកស់ិទធិគ្ររប់គ្ររង ដែរលអនិ�ញ្ហាារត្ថ
ឱ្រយស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិអាច្បង្កើើើត្ថកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងជាមួយភាគីទីបីដើើមរបីធ្វើើើស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមមបែរប
ច្ីរភាពី ដែរលនិ�ងបង្កើើើនិការស់ើ័យអាស្រុរ័យរបស់់ស់ហគមនិ៍អំឡុ�ងការកានិ់កាប់ និិងធ្វើើើឱ្រយប្ររសេើរឡើើងនិូវិជំម្រេរើស់នៃរ
ជំីវិភាពីរស់់នៅរ ដូច្ជាការផតល់ផលប្ររយោរជំនិ៍ដល់ស់ហគមនិ៍ ខណ្ឌៈស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិគ្ររប់គ្ររងដី 
និិងធនិធានិធមមជាត្ថិដោរយច្ីរភាពី។

កងើ�ខាត្ថនិូវិភាពីច្របាស់់លាស់់ស់តីពីីលកខខណ្ឌឌបញ្ញញត្ថតិស់ម្រាររប់ស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ច (ដូច្ជាអាជាារបណ្ឌណ) អាជាារធរ
ទទួលបនិុ�ក និិងបទបញ្ញញត្ថតិជាក់លាក់បុ�ពាល់យ៉ាារងធងនិ់ធងរដល់ស់មត្ថថភាពីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិកុ�ង
ការគ្ររប់គ្ររង និិងប្រើរើប្រាររស់់ដី និិងធនិធនិធមមជាត្ថិដោរយច្ីរភាពី។ ការបញ្ហាារក់ច្របាស់់លាស់់ និិងស់ម្រួរ�លនិូវិនិីត្ថិវិិធី
ផតល់អាជាារបណ្ឌណ បញ្ហាារក់ពីីអាជាារធរទទួលបនិុ�ក និិងភាារប់ទំនាក់ទំនិងរវាងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងវិិស់័យ
ឯកជំនិ និ�ងធ្វើើើឱ្រយប្ររសេើរឡើើងនិូវិស់មត្ថថភាពីស់ហគមនិ៍ និិងការទទួលបានិទីផរសារ។ ដើើមរបីពីង្រឹរ�ងភាពីជាដៃរគូរវាង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងវិិស់័យឯកជំនិ ស់ហគមនិ៍ នៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិគួរតែរទទួល
បានិការគាំទ្ររកុ�ងការពីង្រឹរ�ងស់មត្ថថភាពី ដើើមរបីកាត្ថ់បនិថយហានិិភ័យនៃរអត្ថ�លរយភាពីនៃរអំណាច្ ឬការកានិ់កាប់ដោរយ
អភិជំនិមួយក្ររ�មត្ថូច្។

ជាទូទៅរ ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់តីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ណែរនាំពីីរបៀៀបបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ដោរយ
ត្ថមាារភាពី គណ្ឌនេះរយរយភាពី និិងស់មភាពី បុ�ន្ថែតរពី�ំបានិបញ្ហាារក់ពីីរបៀៀបកុ�ងបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ដែរលត្រឹរ�វិអនិ�វិត្ថត
កុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឡើើយ។ ដូចេនរ� ការណែរនាំបន្ថែថរមទៀៀត្ថ គឺជាការចាំបាច្់ស់ម្រាររប់បែរងចែរក
ផលប្ររយោរជំនិ៍កុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ការផតល់កតាារកុ�ងការពីិចារណា ជំម្រេរើស់ គំរូ បទដ្ឋាារនិអបរបរមា 
និិង/ឬ ទម្រួរង់កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងស់តីពីីការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ និ�ងជំួយធានាការប្ររត្ថិបត្ថតិកុ�ងស់ហគមនិ៍ប្ររកបដោរយ
ត្ថមាារភាពី និិងស់មភាពីក៏ដូច្ជាស់ម្រេររច្បានិយ៉ាារងពេរញលើរញនិូវិស់កាារនិ�ពីលសេរដឋកិច្ច និិងការអភិរករស។ 

៤. ការចូលរួម និងភាពជាតំណាងក្នុងសហគុមន៍

៥. ការគៅប់គៅងសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

៦. ការទៃទៃួលបាន (ស្វែងរកបាន) ទៃ�ផ្្សារ

៧. ការបែងចែកផ្លប្រយោជន៍



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 5

អស់់រយៈពេរលជាយូរ វិិវាទដីធែីបនិតជាបញ្ហាារច្មរបងនៅរកមុ�ជា ដែរលកុ�ងនោះរ�ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិក៏មិនិអាច្
ចេៀស់រួច្ផងដែររ។ នៅរពេរលមានិវិិវាទ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជាទូទៅរស់ថិត្ថកុ�ងស្ថាារនិភាពីពី�ំមានិប្រើរៀបឡើើយ 
ដោរយប្ររឈមទៅរនិ�ងភាគីក្រៅររស់ហគមនិ៍ដែរលមានិការគាំទ្ររផះ�វិការកុ�ងការកានិ់កាប់ដីវិិវាទ ដូច្ជាកមមស់ិទធិដី  កិច្ច
ព្រះរមព្រៀរៀងស់មរបទាំនិ ឬការទាំមទាំរប្រើរើប្រាររស់់ដោរយមានិការអនិ�ញ្ហាារត្ថ។ បៀើទោះរ�បីជាបញ្ហាារបនិតកើើត្ថមានិកតី យនិតការ
ដោរ�ស្រាររយវិិវាទ និិងការណែរនាំបនិតមានិភាពីមិនិច្របាស់់លាស់់។ ការបង្កើើើត្ថការណែរនាំជាក់ច្របាស់់ និិងបទដ្ឋាារនិ
ប្ររត្ថិបត្ថតិកុ�ងការដោរ�ស្រាររយវិិវាទដោរយបនិតនិូវិគោររពីប្ររពៃរណ្ឌី/ទំនេះៀមទមាារប់ អាច្ជំួយដោរ�ស្រាររយវិិវាទ យ៉ាារង
មានិប្ររស់ិទធភាពីនៅរពេរលដែរលមានិវិិវាទកើើត្ថមានិឡើើង។

ការអនិ�វិត្ថតស់កមមភាពីដែរលទាំក់ទងនិ�ង ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ អាច្ធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរឡើើងបានិ។ ការអនិ�វិត្ថត
ដោរយត្ថ�ងរឹង និិងការដ្ឋាក់ទណ្ឌឌកមមដើើមរបីក�ំឲ្រយមានិការប្ររព្រះរ�ត្ថតបទលើមើស់កំពី�ងតែរខើ�ខាត្ថ។ ការផតល់អំណាច្ដល់
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិកុ�ងការអនិ�វិត្ថតដោរយផ្លាារល់និូវិវិិនិ័យ និិងច្របាប់ទាំក់ទងនិ�ងការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ក៏ដូច្ជាការធានាផគត្ថ់ផគង់ធនិធានិ និិងស់មត្ថថភាពីកុ�ងការលរបាត្ថ និិងអនិ�វិត្ថត អាច្ជំួយពីង្រឹរ�ង
ការអនិ�វិត្ថតស់ំខានិ់ៗ។

ការគាំទ្ររពីីខាងក្រៅររ អាច្មានិស្ថារៈស់ំខានិ់កុ�ងការបង្កើើើត្ថ និិងការប្ររត្ថិបត្ថតិស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដោរយ
ជោរគជំ័យ។ បៀើទោះរ�បីជាអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល និ�ងបនិតដើើរត្ថួនាទីយ៉ាារងស់ំខានិ់កុ�ងការផតល់ជំំនិួយបចេចរកទៀរស់     
និិងហិរញ្ញញវិត្ថុ�ទៅរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិកតី ការស់ហការរវាងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិង
វិិស់័យឯកជំនិ រួមជាមួយនិ�ងការផតល់មូលនិិធិគ្ររប់គ្រាររនិ់ពីីរដ្ឋាារភិបាល និិងការកស្ថាងស់មត្ថថភាពីដល់ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ជាការចាំបាច្់កុ�ងការកាត្ថ់បនិថយការពី�ងអាស្រុរ័យលើើធនិធានិស្ថាធារណ្ឌៈដែរលមានិកម្រួរិត្ថ និិង
ធនិធានិរបស់់វិិស់័យអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល៕

៨. ការដីោះស្រាយវិវាទៃ

៩. ការពង្រ�ងការអំនុវត្ត

1០. ការគុាំទៃ្រព�ខ្លឹាងក្រៅ



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 6

សេៅចកី�ផ្តើី�ម
របាយការណ្ឌ៍នេះរ�គឺជាកិច្ចខិត្ថខំប្ររ�ងប្រែររងរួមរវាងក្ររ�មការងារពីង្រឹរ�ង និិងអភិវិឌ្រឍស់ហគមនិ៍ ដែរល
ជាអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលមួយ និិង ClientEarth ដែរលជាអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលប្ររចាំ
នៅរប្ររទៀរស់អង់គេែរស់ធ្វើើើការទាំក់ទងនិ�ងច្របាប់បរិស្ថាារនិអនិតរជាត្ថិ និិងទទួលបានិការគាំទ្ររពីីស្ថាកល
វិិទរយោល័យកូល�មបី� និិងស្ថាលាច្របាប់លូវិីស់ និិងកើែើករបស់់ស់ហរដឋអាមើររិក។

ដោរយផ្នែែរកលើើបទពីិសោរធនិ៍នៃរការអនិ�វិត្ថតយ៉ាារងទូលំទូលាយពីីក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងការគាំទ្ររ
របស់់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល ការស្រាររវិជ្រាររវិនេះរ�មានិគោរលបំណ្ឌងធ្វើើើការវិិភាគយ៉ាារងទូលំទូលាយលើើស្ថាារនិភាពី
បច្ុ�បរបនិនដែរលមានិការបុ�ពាល់ដល់ស់ហគមនិ៍ការពារធមមជាត្ថិនៅរកមុ�ជាដោរយមើើលទៅរលើើទាំំងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ និិង
បទពីិសោរធនិ៍ជាក់ស្វែតរងរហូត្ថមកដល់បច្ុ�បរបនិន។ របាយការណ្ឌ៍នេះរ�គឺជាលទធផលរួមដែរលបានិមកពីីការធ្វើើើការវិិភាគ
ឯកស្ថារច្របាប់ ការធ្វើើើការរំល�កទ្ររ�ស់តី ការស់ិករសាករណ្ឌីផ្រសរងៗ និិងការធ្វើើើបទស់មាារស់និ៍ដោរយផ្លាារល់ជាមួយស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរកមុ�ជា និិងបទស់មាារស់និ៍ជាមួយដៃរគូពាក់ពី័និធជាច្រើរើនិទៀៀត្ថ។ លទធផលនៃរការស្រាររវិជ្រាររវិនេះរ�
គឺជាស់ំណ្ឌំំនៃរអនិ�ស្ថាស់និ៍ណែរនាំលមែិត្ថស់ម្រាររប់កែរលមែប្ររពី័និធគ្ររប់គ្ររងនៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ទាំំងកុ�ង
រច្នាស់មព័និធ និិងម�ខងារជាក់ស្វែតរង។ 

របាយការណ្ឌ៍នេះរ�ត្រឹរ�វិបានិបែរងចែរកជា ១០ផ្នែនរកដែរលបង្កើើើត្ថចេរញពីីគំរូរបស់់ ClientEarth3 អំពីីមូលដ្ឋាារនិគ្ររ��ស់ំខានិ់
ៗច្ំនិួនិ ១០ នៃរក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ដែរលគាំទ្ររដល់ការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាត្ថិតាមបែរបស់ហគមនិ៍ និិងគឺជាត្ថំណាងនៃរ
បញ្ហាារច្ំបងទាំំង ១០ទាំក់ទងនិ�ងការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ការគ្ររប់គ្ររង និិងការអនិ�វិត្ថតបនិត។ ផ្នែនរកនិី
មួយៗចាប់ផ្តើមពីីនិិយមនិ័យនៃរបញ្ហាារទាំក់ទងនិ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរកមុ�ជា។ បនាារប់មក ផ្នែនរកនិីមួយៗ
មានិផ្នែនរកដែរលពីនិរយល់ពីីស្ថាារនិភាពីបច្ុ�បរបនិននៃរក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ និិងស់កាារនិ�ពីលនៃរច្នោះារ�ប្ររហោរងដែរលអាច្កើើត្ថមានិឡើើង
នៅរកុ�ងការអនិ�វិត្ថតនាពេរលបច្ុ�បរបនិន។ ជាច្�ងបញ្ញចប់ ផ្នែនរកនិីមួយៗមានិផតល់ជាអនិ�ស្ថាស់និ៍ណែរនាំពាក់ពី័និធនិ�ងការធ្វើើើឲ្រយ
ប្ររសេើរឡើើងនិូវិប្ររស់ិទធភាពីនៃរបញ្ហាារនិីមួយៗ។

របាយការណ្ឌ៍នេះរ�ត្រឹរ�វិបានិរៀៀបច្ំឡើើងនៅរកុ�ងអំឡុ�ងពេរលដែរលមិនិច្របាស់់លាស់់នៃរជំំងឺរាត្ថត្ថរបាត្ថកូវិីដ-១៩ កិច្ចការស់ិករសា
នេះរ�ត្រឹរ�វិបានិជំួបប្ររទៀរ�និ�ងបញ្ហាារប្ររឈម និិងច្ំណ្ឌំច្ខើ�ខាត្ថមួយច្ំនិួនិ។ បញ្ហាារប្ររឈមស់ំខានិ់បំផ�ត្ថគឺទាំក់ទងនិ�ងការ
លំបាកកុ�ងការច្��ធ្វើើើការងារមូលដ្ឋាារនិ ជាពីិសេរស់ទាំក់ទងនិ�ងជំំនិួបជាមួយស់ហគមនិ៍ និិងការស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លជាមួយ
អាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ។ បន្ថែថរមពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ ដើើមរបីទប់ស្ថាារត្ថ់ជំំងឺរាត្ថត្ថរបាត្ថកូវិីដ-១៩ ជំំនិួបដោរយផ្លាារល់ជាមួយមន្រ្តីរតីរាជំការ
ពាក់ពី័និធទាំំងថាារក់ត្ថំបនិ់ និិងថាារក់ជាត្ថិត្រឹរ�វិបានិកម្រួរិត្ថ។ ជាលទធផល ឥឡុ�វិនេះរ�យើើងនិ�ងធ្វើើើបទបងាារញពីីរបាយការណ្ឌ៍
នេះរ�ទៅរភាគីពាក់ពី័និធ និិងជាពីិសេរស់ទៅរមន្រ្តីរតីរាជំការ ដើើមរបីជាឧបករណ្ឌ៍កុ�ងការចាប់ផ្តើមការពីិភាករសាពីីច្ំណើរ�ដ�ង និិង
ចែរករំលែរកបទពីិសោរធនិ៍ដែរលនិ�ងអាច្នាំឲ្រយមានិកំណែរលមែកុ�ងការអនិ�វិត្ថតស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនាពេរល
អនាគត្ថ។

របាយការណ្ឌ៍នេះរ�ធ្វើើើឡើើងកុ�ងគោរលបំណ្ឌងប្រើរើប្រាររស់់ជាធនិធានិស់ម្រាររប់ជំម្រាររបជាពី័ត្ថ៌មានិ ឬដំណ្ឌ�ងដល់
អាជាារធរជាត្ថិ និិងអាជាារធរមូលដ្ឋាារនិគ្ររប់ជានិ់ថាារក់ អនកបង្កើើើត្ថគោរលនិយោរបាយ និិងភាគីពាក់ពី័និធស់ំខានិ់ៗនៅរ
កមុ�ជា។ កុ�ងរបាយការណ្ឌ៍នេះរ�យើើងក៏មានិគោរលបំណ្ឌងផដល់ការណែរនាំយ៉ាារងទូលំទូលាយដល់ដៃរគូដែរលពាក់ពី័និធ
និ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពាធមមជាត្ថិគ្ររប់ស់មត្ថថភាពីដូច្ជា ដៃរគូអភិវិឌ្រឍ អងគការមិនិមែរនិ
រដ្ឋាារភិបាល និិងក្ររ�មស់ងគមស់�ីវិិល។ ទម្រួរង់នៃររបាយការណ្ឌ៍នេះរ� ដែរលបានិធ្វើើើការវិិភាគទៅរលើើបញ្ហាារនានារបស់់
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិស្រុរបទៅរតាមមូលដ្ឋាារនិគ្ររ��ច្ំនិួនិ ១០ អនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយអនកអានិអាច្យកទៅរប្រើរើប្រាររស់់
ជាឧបករណ្ឌ៍យោរងតាមត្ថម្រួរ�វិការនៃរប្ររធានិបទ។



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 7

>40%
ផ្ទៃៃរដីនៃរប្ររទៀរស់កមុ�ជាត្រឹរ�វិបានិគ្ររប
ដណ្ឌតប់ដោរយ PAs

សាវតា
តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងគៅលនយៅបាយបរិសាាៅន
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមានិស្ថារៈស់ំខានិ់ណាស់់កុ�ងការអភិរករសជំីវិៈច្ម្រួរ�� និិងធានាឲ្រយបានិនិូវិការអភិវិឌ្រឍប្ររកបដោរយ
ច្ីរភាពី។4 ម�ខងារទាំំងនោះរ�រួមមានិ ការកាត្ថ់បនិថយការកាប់បំផ្លាារញព្រៃររឈើើ និិងការបមែែរងម�ខងារដី ហើើយទាំំងនេះរ�ត្រឹរ�វិបា
និបងាារ�ញឲ្រយឃើើញនៅរកុ�ងការស់ិករសាស្រាររវិជ្រាររវិជាច្រើរើនិ។5 ផុ�យពីីនេះរ�ទៅរវិិញ ការស់ិករសាស្រាររវិជ្រាររវិផ្រសរងទៀៀត្ថបានិអ�អាង
ថាការកើើនិឡើើងនៃរការបង្កើើើត្ថត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនាំឲ្រយមានិផលបុ�ពាល់ដោរយផ្លាារល់ទៅរលើើស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិដែរល
ជារៀឿយៗស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិបានិបណើតរញចេរញពីីដីប្ររពៃរណ្ឌីរបស់់ពីួកគេរ ដែរលជាហើរត្ថ�នាំឲ្រយមានិការកើើនិឡើើងនៅរវិិវាទ 
និិងការផតនាារទោះរស់លើើការប្រើរើប្រាររស់់ដីជាលកខណ្ឌៈប្ររពៃរណ្ឌី។6 ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិក៏អាច្ងាយរងគ្រោះររ�ទៅរនិ�ងការស់�ក
រៀរច្រិលជាទូទៅរ ការទន្រ្តីរៃ�និកានិ់កាប់ដោរយការអភិវិឌ្រឍហើរដ្ឋាាររច្នាស់មព័និធ ការវិិនិិយោរគឯកជំនិ និិងការបរបាញ់ស់ត្ថើ
ខ�ស់ច្របាប់។7 ខណ្ឌៈពេរលដែរលនិិនាារការកុ�ងការបង្កើើើត្ថត្ថំបនិ់ការពាធមមជាត្ថិមានិការកើើនិឡើើង ស្រុរបពេរលជាមួយគាារនេះរ� វា
ក៏បងាារញឲ្រយច្របាស់់ថាវិិធិស្ថាស់ត�កុ�ងការគ្ររប់គ្ររងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដែរលរិត្ថបនិត�ង ដ�កនាំដោរយរាជំរដ្ឋាារភិបាលពីីលើើ 
ច្��ក្រោររម មិនិអាច្បំពេរញបានិនិូវិគោរលដៅរអភិរករស។8 

ចាប់ពីីឆ្នាំារំ ១៩៩០មក រាជំរដ្ឋាារភិបាលកមុ�ជាបានិធ្វើើើការខិត្ថខំប្ររ�ងប្រែររង
កុ�ងការរឹត្ថបនិត�ងការការពារធនិធានិធមមជាត្ថិ និិងទីជំម្រួរកធមមជាត្ថិ។ កុ�ង
ឆ្នាំារំ ១៩៩៣ ព្រះរ�រាជំក្ររ�ត្ថរយទាំក់ទងនិ�ងការការពារត្ថំបនិ់ធមមជាត្ថិបានិ
ទទួលស្ថាោរល់ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិច្ំនិួនិ ២៣។9 ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជា
ស់រ�បគ្ររបដណ្ឌតប់ជាង ៤០ភាគរយនៃរផ្ទៃៃរដីរបស់់ប្ររទៀរស់កមុ�ជានៅរច្�ងឆ្នាំារំ 
២០១៧។10

បច្ុ�បរបនិន ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិច្ំនិួនិ ៥៣ត្រឹរ�វិបានិបង្កើើើត្ថឡើើង។ លើើស់
ពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនិីមួយៗត្រឹរ�វិបានិបែរងចេរកជា បួនិ

ត្ថំបនិ់ផ្នែែរកទៅរតាមលកខណ្ឌៈស់មរបិត្ថតិធមមជាត្ថិ និិងត្ថម្រួរ�វិការនៃរការអភិរករសរួមមានិ៖ ត្ថំបនិ់ស់ុ�ល ត្ថំបនិ់អភិរករស ត្ថំបនិ់ច្ីរភាពី 
និិងត្ថំបនិ់ស់ហគមនិ៍។

ត្ថំបនិ់ស់ុ�ល រួមមានិប្ររភេរទស់ត្ថើទទួលរងការគម្រាររមកំហែរង និិងជំិត្ថផ�ត្ថពីូច្ និិងប្ររពី័និធអេរកូឡុ�ជំីដែរលមានិភាពីផ�យស្រុរួយ 
គឺជាត្ថំបនិ់ដែរលមានិការការពារយ៉ាារងខាារំង និិងមានិស់ិទធិច្ូលប្រើរើប្រាររស់់មានិកម្រួរិត្ថបំផ�ត្ថ។ ការច្ូលប្រើរើប្រាររស់់ជាទូទៅរ
ត្រឹរ�វិបានិហាមឃាត្ថ់ លើើកលែរងតែរការប្រើរើប្រាររស់់ដោរយមន្ត្រីូរីរដឋបាលការពារ  និិងអភិរករសធមមជាត្ថិ (GDANCP) និិង
អនកស់ិករសាស្រាររវិជ្រាររវិដែរលធ្វើើើការស់ិករសាទៅរលើើបរិស្ថាារនិ និិងធនិធានិធមមជាត្ថិ (ក្រោររយពីីពីួកគេរបានិទទួលការអនិ�ញ្ហាារត្ថពីី
ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ)។11

ត្ថំបនិ់អភិរករសគឺជាត្ថំបនិ់ដែរលមានិត្ថម្លៃែរអេរកូឡុ�ស់�ីខពស់់ និិងស់ថិត្ថនៅរជាប់និ�ងត្ថំបនិ់ស់ុ�ល និិងមានិត្ថួនាទីជា”រនាំង”។12 
ទោះរ�បីជាវាមិនិមានិការការពារត្ថ�ងរឹងខាារំងដូច្ជាត្ថំបនិ់ស់ុ�ល ការប្រើរើប្រាររស់់ត្ថំបនិ់អភិរករសត្រឹរ�វិតែរមានិការអនិ�ញ្ហាារត្ថជាម�និពីីអ
គគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលការពារ  និិងអភិរករសធមមជាត្ថិ។ មានិការលើើកលែរងច្ំពោះរ�ការប្រើរើប្រាររស់់តាមបែរបស់ហគមនិ៍កម្រួរិត្ថ
ត្ថូច្កុ�ងការប្រើរើប្រាររស់់អនិ�ផលព្រៃររឈើើ មិនិមែរនិឈើើដើើមរបីទ្ររទ្ររង់ជំីវិភាពីរបស់់ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្កុ�ងត្ថំបនិ់ ប្ររស់ិនិបៀើការ
ច្ូល និិងប្រើរើប្រាររស់់មិនិនាំឲ្រយមានិផលបុ�ពាល់ធងនិ់ធងរមកលើើជំីវិៈច្ម្រួរ��។13 ស់កមមភាពីអេរកូទៀរស់ច្រណ្ឌ៍ត្រឹរ�វិបានិអនិ�ញ្ហាារត្ថ
ប្ររស់ិនិបៀើវាត្រឹរ�វិបានិរកឃើើញថាស់កមមភាពីទាំំងនោះរ�បងើផលបុ�ពាល់ត្ថិច្ត្ថួច្ដល់ប្ររពី័និធអេរកូឡុ�ស់�ី និិងជំីវិច្ម្រួរ��។14

ត្ថំបនេះ់រ្ប្រើរបាសេ់រដ្ឋាយច្ីរភាពីមានិការការពារៀរអកូឡុ�ស់�ីត្ថិច្ជាងត្ថំបនិ់ស់ុ�ល និិងត្ថំបនិ់អភិរករស។ ត្ថំបនេះ់រ្ប្រើរបាសេ់រដ្ឋាយ
ច្ីរភាពីផតល់អាទិភាពេរលើើការៀរ្ប្រើរបាស់់ធនិធានិធមមជាត្រឹិរបកបៀរដ្ឋាយច្ីរភាពី និិង្កើរលើើការៀរលើើកកមពស់់ជំីវិភាពីរសេ់រៅរបស់់
ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងជំនិជាតិរដើើមភាគត្ថិច្។ ការច្ូលើរ្ប្រើរបាស់់គ្រឺរត្ថ�វិបានិអនិ�ញ្ហាារត្ថយ៉ាារងទូលំទូលាយ ក៏បុ�ននិតមានិការ
ហាមឃាត់រលើើស់កមមភាពីមួយច្ំនិួនិ។15 ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិអាច្និ�ងបៀរង្កើើើតរឡើើង្កើរៅកុ�ងត្ថំបនេះ់រនិ�។16

ត្ថំបនិ់ស់ហគមនិ៍គឺជាកន្ថែែរងដែរលមានិស្ថារៈស់ំខានិ់ត្ថិច្បំផ�ត្ថលើើការការពារប្ររពី័និធអេរកូឡុ�ស់�ីកុ�ងច្ំណោះរមត្ថំបនិ់ទាំំងបួនិ 
និិងមានិការផតល់អាទិភាពីទៅរលើើការអភិវិឌ្រឍសេរដឋកិច្ចស់ងគមរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្នៅរកុ�ង
ត្ថំបនិ់។17 ត្ថំបនិ់ស់ហគមន៍ិគឺស់ម្រាររប់តែរការប្រើរើប្រាររស់់របស់់ប្ររជាជំនិកុ�ងត្ថំបនិ់មូលដ្ឋាារនិតែរមួយគត្ថ់។ ការប្រើរើប្រាររស់់ដែរល
ក្រៅររពីីត្ថំបនិ់មូលដ្ឋាារនិត្រឹរ�វិបានិហាមឃាត្ថ់។18 ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិអាច្និ�ងបង្កើើើត្ថនៅរកុ�ងត្ថំបនិ់នេះរ�19 ក៏បុ�ន្ថែតរ
វាមានិភាពីមិនិស់�ីស់ងាារក់គាារជាមួយនិ�ងលកខខណ្ឌឌទូទៅរដែរលបានិចែរងនៅរកុ�ងគោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំស់ដីពីីការកំណ្ឌត្ថ់ និិង
បែរងចែរកត្ថំបនិ់គ្ររប់គ្ររងកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឆ្នាំារំ ២០១៧ (ដែរលហៅរថាគោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំកំណ្ឌត្ថ់ត្ថំបនិ់) ដែរល
បានិចែរងថាត្ថំបនិ់ស់ហគមនិ៍គួរដ្ឋាក់កម្រួរិត្ថលើើត្ថំបនិ់ដែរលមានិប្ររជាជំនិតាំងទីលំនៅរស្រាររប់ (ភូមិ) និិងផ្ទៃៃរដីដ្ឋាំដំណាំ
របស់់ពីូកគេរ (ដូច្ជា៖ វាលស្រែររ ច្ំការ និិងវាលច្ំការ) ដែរលបានិទទួលប័ណ្ឌណកមមស់ិទធិរួច្ហើើយ។20



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 8

នៅរកុ�ងឆ្នាំារំ ១៩៩៩ ប្ររទៀរស់កមុ�ជាបានិកាារយជាស់មាជំិកនៃរអនិ�ស់ញ្ហាារត្ថំបនិ់ដីសេើម ឬអនិ�ស់ញ្ហាាររាារមស្ថារ ដែរលជាលិទធ
ផលធ្វើើើឲ្រយមានិការបង្កើើើត្ថនិូវិត្ថំបនិ់ដីសេើមច្ំនិួនិប្រាររំបន្ថែថរមទៀៀត្ថ កុ�ងនាមជាត្ថំបនិ់ការពាររាារមស្ថារ។21 កុ�ងឆ្នាំារំ ២០០៨ 
ការច្ូលជាស់មាជំិកនេះរ�ត្រឹរ�វិបានិបនិតដោរយការអនិ�ម័ត្ថច្របាប់ស់តីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលកំណ្ឌត្ថ់ប្ររភេរទត្ថំបនិ់ការពារ
ជាប្រាររំបី (៨) ប្ររភេរទ៖ ត្ថំបនិ់ឧទរយោនិជាត្ថិ   ត្ថំបនិ់ដែរនិជំម្រួរកស់ត្ថើព្រៃររ ត្ថំបនិ់ការពារទៀរស់ភាពី ត្ថំបនិ់ប្រើរើប្រាររស់់យ៉ាារងច្រើរើនិ 
ត្ថំបនិ់រាារមស្ថារ ត្ថំបនិ់ស់ុ�លនៃរឋបនិីយជំីវិមណ្ឌឌល (ជាពីិសេរស់ប�ងទនេះែរស្ថាប) ត្ថំបនិ់បៀរត្ថិកភណ្ឌឌធមមជាត្ថិ និិងត្ថំបនិ់
ឧទរយោនិជាត្ថិស់ម�ទ្ររ ។22 កុ�ងឆ្នាំារំ ២០១៧ ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិបានិប្ររកាស់បង្កើើើត្ថនិូវិ “របៀៀងអភិរករសជំីវិច្ម្រួរ��” ថ្មីមីៗ ដើើមរបីភាារប់
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដែរលកំពី�ងតែរមានិ ដែរលលាត្ថស់និធ�ងលើើផ្ទៃៃរដីប្ររហែរល ១.៥លានិហិកតា។ ការបង្កើើើត្ថក្ររមបរិស្ថាារនិ
ថ្មីមីដែរលគាំទ្ររដោរយក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិស់ថិត្ថនៅរក្រោររមដំណាក់កាលពីិភាករសាជាយូរឆ្នាំារំ ក៏បុ�ន្ថែតរពី�ំទាំនិ់ឃើើញមានិការបញ្ញូ�និបនិត
ទៅររដឋស់ភាដើើមរបីអនិ�ម័ត្ថឡើើយ។

ទោះរ�បីជាមានិការខិត្ថខំប្ររ�ងប្រែររងពីីរដ្ឋាារភិបាលទាំក់ទងនិ�ងការរៀៀបច្ំការអភិរករសតាមបែរបស់ហគមនិ៍ និិងការអនិ�វិត្ថតដោរយ
ការផ្លាកពីិនិ័យយ៉ាារងត្ថ�ងរ�ឹងលើើការបំពានិច្របាប់ស់តីពីីត្ថំបនិ់ការពារយ៉ាារងណាកតីក៏ធនិធានិធមមជាត្ថិនៅរកមុ�ជានៅរតែរស់ថិត្ថនៅរ
ក្រោររមការគម្រាររមកំហែរងយ៉ាារងធងនិ់ធងរ។23 នៅរច្នោះារ�ពីីឆ្នាំារំ ២០១០ និិង២០១៦ គម្រួរបព្រៃររឈើើប្ររចាំឆ្នាំារំនៅរកមុ�ជាមានិការ
ថ្មីយច្��យ៉ាារងខាារំងពីី ៥៧.០៧% ទៅរ៤៦.៨៦%នៃរគម្រួរបព្រៃររឈើើស់រ�ប។24 ការថ្មីយច្��នៃរគម្រួរបព្រៃររឈើើត្រឹរ�វិបានិគេរ
កត្ថ់ស់មាោរល់ពីីមួយឆ្នាំារំទៅរមួយឆ្នាំារំដោរយស្ថារតែរការកើើនិឡើើងនៃរការកាប់ឈើើខ�ស់ច្របាប់ ការកាប់បំផ្លាារញព្រៃររឈើើ ការ
អភិវិឌ្រឍហើរដ្ឋាាររច្នាស់មព័និធ និិងការពីង្រឹរីកផ្ទៃៃរដីកស់ិកមម។ កតាារជំម្រួរ�ញស់ំខានិ់ៗនៃរការកាប់បំផ្លាារញព្រៃររឈើើគឺបណាារលមកពីី
ត្ថម្រួរ�វិការខពស់់នៃរការនាំចេរញឈើើទៅរប្ររទៀរស់ដទៃរ ក៏ដូច្ជាផលិត្ថកមមកស់ិកមមតាមរយៈស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចទ្ររង់ទ្រាររយធំ 
(ELCs)។25 នៅរកុ�ងបរិបទនេះរ�ហើើយដែរលដៃរគូពាក់ពី័និធទាំំងអស់់រួមមានិរដ្ឋាារភិបាលជាត្ថិ អាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ ស់ហគមនិ៍ 
អងគការស់ងគមស់�ីវិិល និិងអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល គួរតែរធ្វើើើការអភិរករស និិងដ្ឋាំដ��ធនិធានិធមមជាត្ថិប្ររកបដោរយច្ីរភាពី។

សហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅកម្ពុជា៖ សាាៅនភាពបចុុបៅបនន
បច្ុ�បរបនិនយនិតការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាត្ថិតាមបែរបស់ហគមនិ៍នៅរកមុ�ជាមានិជាបីទម្រួរង់៖ ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ស់ហគមនិ៍ព្រៃររឈើើ និិងស់ហគមនិ៍នេះរស្ថាទ។ កុ�ងឆ្នាំារំ ២០១៦ ការគ្ររប់គ្ររងព្រៃររឈើើកុ�ង
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិបានិផ្ៃររពីីក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កខប្ររមាញ់ និិងនេះរស្ថាទ ទៅរក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ។ ផ្ទៃៃរដីស់រ�បដែរល
ស់ថិត្ថនៅរក្រោររមការគ្ររប់គ្ររងរបស់់ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបច្ុ�បរបនិនសេមើនិ�ង ៧.៥លានិហ.ត្ថ (ឬ៤១% នៃរផ្ទៃៃរដីស់រ�បរបស់់
ប្ររទៀរស់កមុ�ជា)។26

ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជាធមមតាគ្ររបដណ្ឌតប់គ្ររបដណ្ឌតប់ច្នោះារ�
រវាងពីីមួយភូមិដល់៣ភូមិនិិងមានិផ្ទៃៃរដីពីី៥០០ ទៅរ៨០០០ហិកតា។ 
បច្ុ�បរបនិន គ្ររ�ស្ថារច្ំនិួនិ ៥៥,៤៤៦គ្ររ�ស្ថារជាផ្នែនរកមួយនៃរស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិទាំំងនេះរ�។ ស់ហគមនិ៍ជាធមមតាជាអនកមានិគំនិិត្ថ
ផូ�ច្ផ្តើមបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដោរយឆ្គែងកាត្ថ់យនិតការ
កមមវិិធីផះ�វិច្របាប់ដែរលបានិចែរងកុ�ងប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំអំពីី
និីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧) 
(ដែរលហៅរកាត្ថ់ថា គោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ) 
ដោរយនៅរពេរលខែ�មានិជំំនិួយពីីរដ្ឋាារភិបាល ឬអងគការមិនិមែរនិ

រដ្ឋាារភិបាល។  ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិទទួលបានិស់ិទធិរយៈពេរល ១៥ឆ្នាំារំកុ�ងការគ្ររប់គ្ររងដីធែីរបស់់ស់ហគមនិ៍។ 
ស់ិទធិរបស់់ពីួកគេរមិនិអាច្ពីង្រឹរីកហួស់ព្រះរំដែរនិរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឡើើយ។ យនិតការស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនេះរ�មានិគោរលបំណ្ឌងធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរឡើើងនិូវិកិច្ចខិត្ថខំប្ររ�ងប្រែររងអភិរករស ព្រះរមទាំំងលើើកកមពស់់
ឱ្កាស់កំណើើនិជំីវិភាពីរបស់់ស់ហគមនិ៍។27 វាក៏មានិស់កាារនិ�ពីលធ្វើើើជាក្ររបខ័ណ្ឌឌកុ�ងការរៀៀបច្ំ និិងទាំក់ទាំញស់កមមភាពី
វិិនិិយោរគដូច្ជា៖ កស់ិកមមប្ររកបដោរយច្ីរភាពី និិងអេរកូទៀរស់ច្រណ្ឌ៍ ក៏ត្រឹរ�វិទទួលបានិការទទួលស្ថាោរល់ពីីក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ 
និិងអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល។ដោរយពីិចារណាពីីការធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរឡើើងកុ�ងការស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លគោរលដៅរដែរលបានិចែរង
ខាងលើើស់តីពីីការផតល់ឲ្រយ ស់ហគមនិ៍មានិត្ថួនាទីស់កមមជាងម�និ កិច្ចពីិភាករសាទៅរលើើការពីិនិិត្ថរយឡើើងវិិញនិូវិគោរលការណ្ឌ៍
ណែរនាំនៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងរវាងក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ និិងភាគីពាក់ពី័និធដទៃរទៀៀត្ថ។

ការរិ�គនិ់លើើយនិតការបច្ុ�បរបនិនរួមមានិ៖ ការមានិកម្រួរិត្ថកុ�ងការច្ូលប្រើរើប្រាររស់់ធនិធានិធមមជាត្ថិដោរយប្ររជាជំនិកុ�ងត្ថំបនិ់
ដែរលបុ�ពាល់ដល់ជំីវិភាពីរស់់នៅររបស់់ពីួកគេរ ការអនិ�វិត្ថតច្របាប់ដោរយគាារនិប្ររស់ិទធភាពី ភាពីខេរសាយនៃរការកានិ់កាប់ដីធែី 
និិងកងើ�ខាត្ថស់ិទធិពីិត្ថប្រាររកដកុ�ងការគ្ររប់គ្ររង ការពារ និិងច្ូលរួមកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។28

In 1999, Cambodia became a party to the Convention on Wetlands of International 
Importance, or the Ramsar Convention, resulting in the addition of five wetland areas as 
protected Ramsar sites.21 In 2008, this was followed by the adoption of the Protected 
Area Law, which codified the different types of protected areas into eight categories: 
national park, wildlife sanctuary, protected landscape, multi-purpose use management 
area, biosphere reserve (particularly the Tonlé Sap), natural heritage site, marine park, and 
Ramsar site.22 In 2017, the MoE announced the creation of a series of new “Biodiversity 
Conservation Corridors” to connect existing PAs, spanning nearly 1.5 million hectares (ha). 
For several years, a new Environmental Code has been under discussion, championed by 
the MoE, but has yet to be forwarded for parliamentary approval. 

Despite government efforts to step up community-based conservation, and to implement 
stiff penalties for violations of the Protected Area Law, natural resources in Cambodia 
are still under serious threat.23 The annual forest cover in Cambodia has dramatically 
declined from 57.07 percent to 46.86 percent of total area between 2010 and 2016.24 
Declining forest cover has been noticeable from year to year due to increasing illegal 
logging, deforestation, infrastructure development, and agricultural expansion. Key drivers 
for deforestation are the high demand for timber exports to other countries as well as 
agricultural production through large-scale economic land concessions (ELCs).25 It is 
within this context that all interested stakeholders – national government, local authorities, 
communities, civil society and NGOs – must work to preserve and sustainably cultivate 
natural resources. 

Community Protected Areas in Cambodia – Status Quo 
Currently, community-based natural resource management mechanisms in Cambodia exist 
in three forms: CPAs, Community Forests (CFs), and Community Fisheries (CFis). In 2016, 
the management of forests within PAs was transferred from the MAFF to the MoE. The  
total land under PA management now equals 7.5 million ha (or 41% of Cambodia’s total 
national territory).26 

The MoE is the authority in charge of establishing and 
overseeing CPAs. Currently, there are 182 established 
CPAs, which cover 309,463 ha in total. CPAs usually contain 
one to three villages and range from 500 to 8,000 ha in 
size. At present, there are 55,446 families that are part of 
these CPA communities. The communities typically take 
initiative in the formation of CPAs by going through a legal 
application mechanism outlined in the Prakas on Guideline 
on Procedure and Process of Community Protected Area 

(CPA) Establishment (2017) (hereinafter referred to as “CPA Guideline”), sometimes with 
government or NGO assistance. CPA communities are given 15-year agreements granting 
them the rights to manage the land. Their rights do not extend beyond the CPA boundaries. 
The CPA mechanism aims to significantly improve conservation efforts while increasing 
community livelihood opportunities.27 Its potential as a framework to organise and attract 
investment activities such as sustainable agriculture and ecotourism is also recognised by 
the MoE and NGOs. In order to better facilitate the aforementioned goals with communities 
playing a more active role, informal discussions have been taking place between the MoE 
and other stakeholders about a potential review of the CPA Guideline. 

Criticisms of the existing CPA mechanism include: limited access to natural resources by 
local people which affects their livelihoods, ineffective law enforcement, weak land tenure, 
and lack of real rights to be able to manage, protect, and participate in PAs.28

182
CPAs ដែរលបានិបង្កើើើត្ថឡើើង
គ្ររបដណ្ឌតប់ ៣០៩,៤៦៣ ហកិតា



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 9

បរិបទៃទៃូទៅៅ៖
ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់របស់់កមុ�ជាបានិទទួលស្ថាោរល់ស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិង ក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើម
ភាគត្ថិច្ បៀើទោះរ�ជាបណាារច្របាប់ទាំំងនោះរ�មានិការទទួលស្ថាោរល់ច្ំណ្ឌំច្នេះរ�ខ�ស់ៗគាារក៏ដោរយ។ ឧទាំហរណ្ឌ៍៖ ច្របាប់
ស់ដីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០០៨) បានិចែរងថា “រដឋទទួលស្ថាោរល់ និិងធានាដល់ការប្រើរើប្រាររស់់ដីធែី អនិ�វិត្ថតប្ររពៃរណ្ឌី 
ទំនេះៀមទមាារប់ ជំំនេះឿ និិងស្ថាស់នា ជំូនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងស់ហគមនិ៍ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្ដែរលកំពី�ងស្ថាារក់នៅរលើើ និិង
កែរបររ ឬកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។” ទោះរ�ជាយ៉ាារងណា ច្ំណ្ឌំច្នេះរ�ត្រឹរ�វិបានិកម្រួរិត្ថនៅរត្រឹរ�មត្ថំបនិ់មួយច្ំនិួនិបុ�ណោះះរ�នៃរ
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ រួមមានិ ត្ថំបនិ់ប្រើរើប្រាររស់់ដោរយច្ីរភាពី និិងត្ថំបនិ់អភិរករស (សូមមើ�លផ្នែនៅក “ការបង្ខេ្ក�តសហគុមន៍
តំបន់ការពារធម្មជាតិ ” ដើ�មៅប�ព័ត៌មានបន្ថែ្ថៅមអំំព�ការបែៅងចែៅកតំបន់របស់តំបន់ការពារធម្មជាតិ។)30

អភិក្ររមនៃរច្របាប់ស់ដីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មានិភាពីខើ�ខាត្ថមួយច្ំនិួនិ ដោរយច្របាប់នេះរ�បានិទទួលស្ថាោរល់តែរស់ិទធិ
កានិ់កាប់ដីធែីដោរយផ្នែនរករបស់់ស់ហគមនិ៍ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្។ អភិក្ររមនេះរ�មានិលកខណ្ឌៈផុ�យពីីច្របាប់ស់ដីពីីដីធែី (២០០១)   
ដែរលបានិចែរងពីីការផតល់ប័ណ្ឌណកមមស់ិទធិដីស់មូហភាពីជំូនិដល់ស់ហគមនិ៍ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្ដែរលស្រុរបទៅរនិ�ងលកខខណ្ឌឌ
ជាធរមានិមួយច្ំនិួនិ។31 អភិក្ររមខ�ស់ៗគាារទាំំងនេះរ� មិនិត្រឹរ�វិបានិស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លឲ្រយមានិលកខណ្ឌៈតែរមួយឡើើយ។ ទិដឋភាពី
បែរបនេះរ� បានិបងើជាបច្ច័យបងើភាពីមិនិច្របាស់់លាស់់ និិងអាច្បណាារលឲ្រយស់ហគមនិ៍ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្មួយច្ំនិួនិទទួល
បានិលទធភាពីខ�ស់គាារកុ�ងការទទួលបានិប័ណ្ឌណកមមស់ិទធិដីធែី អាស្រុរ័យលើើតើដីធែីរបស់់ពីួកគេរ ស់ថិត្ថឬ មិនិស់ថិត្ថនៅរកុ�ងប្ររពី័និធ
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

យោរងតាមក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ជាធរមានិ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមានិស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីដោរយផ្នែនរក កុ�ងនោះរ�ជាទូទៅរ
ពីួកគេរអាច្មានិស់ិទធិចេរញ-ច្ូល ស់ិទធិប្រើរើប្រាររស់់ដីធែី ស់ិទធិអាស្រុរ័យផលដីធែី និិងស់ិទធិគ្ររប់គ្ររងដីធែី។ ទោះរ�ជាយ៉ាារងណា 
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មានិការលំបាកកុ�ងការ អនិ�វិត្ថតស់ិទធិហាមប្រាររមការធ្វើើើដំណើើរច្ូលដីធែី និិងស់ិទធិលក់ ជំួល  
ឬស់មរបទាំនិដីធែី ដែរលទាំំងនេះរ�បុ�ពាល់ស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីទាំំងមូលរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ បញ្ហាារប្ររឈម
រួមមានិ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមិនិមានិលទធភាពីកុ�ងការផដល់ស់ិទធិដល់ភាគីដទៃរទៀៀត្ថទាំក់ទងនិ�ងការកានិ់កាប់ដីធែី
របស់់ពីួកគេរ។ ឧទាំហរណ្ឌ៍៖ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មិនិអាច្មានិលទធភាពីផ្ៃររស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីទៅរស់ហគ្រាររស់
ឯកជំនិដែរលមានិបំណ្ឌងវិិនិិយោរគលើើធ�រកិច្ចច្ីរភាពីលើើដីរបស់់ស់ហគមនិ៍។បញ្ហាារនេះរ�បងើជាការបុ�ពាល់យ៉ាារងខាារំងដល់ការ
អភិវិឌ្រឍជំីវិភាពីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ទោះរ�បីជាយ៉ាារងណាក៏ដោរយ ដោរយស្ថារតែរអត្ថ�លរយភាពីនៃរអំណាច្រវាង
ស់ហគមនិ៍ និិងក្ររ�មហុ�និកើើត្ថមានិឡើើងជាញ�កញយ យនិតការជាក់លាក់មួយច្ំនិួនិ គួរតែរត្រឹរ�វិបានិដ្ឋាក់បញ្ញុ�លដើើមរបីធានា

និយមន័យ៖ 
ស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីអាច្ត្រឹរ�វិបានិយល់ថាជាបណ្ឌំ�ំនៃរស់ិទធិជាក់លាក់មួយ ដែរលអាច្រួមបញ្ញុ�លដូច្ជា៖ ស់ិទធិចេរញ-
ច្ូល(ការចេរញច្ូលដីធែី) ស់ិទធិប្រើរើប្រាររស់់ (ការប្រើរើប្រាររស់់ដី និិងធនិធានិរបស់់វា) ស់ិទធិកុ�ងការអាស្រុរ័យផល(ការ
ទាំញយកធនិធានិ ឧទាំហរណ្ឌ៍៖ ការទាំញផលធនិធានិពីីដីធែី ដូច្ជាការប្ររមូលទិនិនផលព្រៃររឈើើ ឬទិនិនផល
មិនិមែរនិព្រៃររឈើើ) ស់ិទធិគ្ររប់គ្ររង (អំណាច្កុ�ងការស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតទាំក់ទងទៅរនិ�ងការប្រើរើប្រាររស់់ដី) ស់ិទធិផ្លាារច្់
ម�ខ(ស់ិទធិមិនិឲ្រយអនកខាងក្រៅររច្ូល ឬប្រើរើប្រាររស់់ដី) ស់ិទធិកុ�ងការចាត្ថ់ចែរង(លទធភាពីកុ�ងការជំួល លក់ ឬផតល់ស់ិទធិ
ដល់អនកដទៃរទាំក់ទងទៅរនិ�ងដីធែី)។29 

ចៅបាប់ទាក់ទៃងន�ងការកាន់កាប់ដី�ធែ�៖  
រដឋធមមនិ�ញ្ញញនៃរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា (១៩៩៣) ច្របាប់ភូមិបាល (២០០១) ច្របាប់ស់ដីពីីស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០០៨) ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍នាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖   
ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ ក្ររស់ួងមហាផ្ទៃៃរ ក្ររស់ួងរៀៀបច្ំដែរនិដី និគរូបនិីយកមម និិងស់ំណ្ឌង់ មនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត អភិបាលនៃរ
គណ្ឌៈអភិបាលខេរត្ថត ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ំ និិងស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ 

1. ការកាន់កាប់ដី�ធែ�

“រដឋទទួលស្ថាោរល់ និិងធានាដល់ការប្រើរើប្រាររស់់ដីធែី អនិ�វិត្ថតប្ររពៃរណ្ឌី ទំនេះៀមទមាារប់ ជំំនេះឿ 
និិងស្ថាស់នា ជំូនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងស់ហគមនិ៍ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្ដែរលកំពី�ង
ស្ថាារក់នៅរលើើ និិងកែរបររ ឬកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។“



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 10

ថាស់ហគមនិ៍ទទួលបានិការការពារគ្ររប់គ្រាររនិ់កុ�ងនាមជាភាគីកិច្ចស់និរយោដែរលមានិអំណាច្ខេរសាយជាង។ ឧទាំហរណ្ឌ៍
នៃរយនិតការទាំំងនោះរ� មានិដូច្ជា៖ ការគាំទ្រររបស់់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលទៅរស់ហគមនិ៍ដើើមរបីច្រចារកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀង ឬ
ការហាមឃាត្ថ់ការទំលាក់ការទទួលខ�ស់ត្រឹរ�វិមកលើើស់ហគមនិ៍ច្ំពោះរ�ការប្ររព្រះរ�ត្ថតខ�ស់របស់់ភាគីទីបីនៅរកុ�ងការអភិវិឌ្រឍ
ស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ច។

បន្ថែថរមពីីលើើនេះរ� ស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ នៅរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ 
បច្ុ�បរបនិនត្រឹរ�វិឆ្គែងកាត្ថ់និីត្ថិវិិធីមួយច្ំនិួនិផងដែររ។ នៅរកុ�ងកិច្ចប្ររជំ�ំគណ្ឌៈរដឋមន្ត្រីូរីកាលពីីថ្ងៃងរទី ៣ ខែរកកើដ្ឋា ឆ្នាំារំ ២០២០ 
ស់មើតរច្នាយករដឋមន្ត្រីូរីបានិ ដ្ឋាក់ចេរញបទបញ្ហាារដល់ក្ររស់ួងច្ំនិួនិបី រួមមានិ ក្ររស់ួងរៀៀបច្ំដែរនិដី និគរូបនិីយកមម និិង
ស់ំណ្ឌង់  ក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កាារប្ររមាញ់ និិងនេះរស្ថាទ និិងក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ កុ�ងការផដល់ដីធែីស់ថិត្ថកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជំូនិ
ដល់ប្ររជាពីលរដឋដែរលកំពី�ងរស់់នៅរកុ�ងត្ថំបនិ់នោះរ�។32

ពី័ត្ថ៌មានិលមែិត្ថស់ដីពីីការអនិ�វិត្ថតបទបញ្ហាារនេះរ� មិនិទាំនិ់ត្រឹរ�វិបានិផរសពីើផរសាយជាស្ថាធារណ្ឌៈនៅរឡើើយ។ បៀើតាមប្ររភពី
ក្រៅររផះ�វិការ និីត្ថិវិិធីដែរលរដ្ឋាារភិបាលនិ�ងធ្វើើើបនាារប់ គឺបញ្ហាារឲ្រយរដឋបាលខេរត្ថត បង្កើើើត្ថក្ររ�មការងារមួយច្ំនិួនិទទួលបនិុ�កស្វែើរងរក
ទិនិននិ័យរួមអំពីីទីតាំង និិងច្ំនិួនិគ្ររ�ស្ថារដែរលកំពី�ងរស់់នៅរកុ�ង និិងនៅរជំិត្ថត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ផ្នែែរកលើើទិនិន័យដែរល
ទទួលបានិ ក្ររ�មការងារទាំំងនេះរ�និ�ងធ្វើើើការវាយត្ថម្លៃែរសេនើយោរបល់ជំូនិរដ្ឋាារភិបាលថា កុ�ងច្ំណោះរមក្ររស់ួងទាំំងបីខាងលើើ 
តើក្ររស់ួងមួយណាដែរលត្រឹរ�វិទទួលបនិុ�កអនិ�វិត្ថតបទបញ្ហាារស់មើដរច្នាយករដឋមន្ត្រីូរី។ បនាារប់មក ក្ររស់ួងពាក់ពី័និធនិីមួយៗនិ�ង
ផដល់ការគាំទ្ររ ស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លមួយច្ំនិួនិកុ�ងការផដល់ដីធែីជំូនិគ្ររ�ស្ថារដែរលត្រឹរ�វិទទួលបានិ។33

និីត្ថិវិិធីនេះរ�មិនិមែរនិជាក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ថ្មីមីនោះរ�ទៀរ។ តាមពីិត្ថទៅរ រាល់ការបែរងចែរកដីធែីទាំំងអស់់ត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងស្រុរបតាម
ច្របាប់ជាធរមានិនាពេរលបច្ុ�បរបនិន។ ដូចេនរ� យើើងមិនិទាំនិ់ដ�ងទៀរថា ការបែរងចែរកដីធែីខាងលើើនិ�ងត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងកុ�ង
ទម្រួរង់ណាមួយឡើើយ។ ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិអាច្និ�ងជ្រើរើស់រៀីស់ប្រើរើប្រាររស់់យនិតការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ធ្វើើើជា
មធ្វើរយោបាយយ៉ាារងស់ំខានិ់កុ�ងការអនិ�វិត្ថតបទបញ្ហាាររបស់់ស់មើតរច្នាយករដឋមន្ត្រីូរី។ ការណ្ឌ៍នេះរ� ត្ថម្រួរ�វិឲ្រយក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ
ធ្វើើើការកែរស់ម្រួរ�លនិីត្ថិវិិធីស់ដីពីីការកានិ់កាប់ដីធែីកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដើើមរបីឆ្លើែើយត្ថបទៅរនិ�ងស់ដង់
ដ្ឋាកំណ្ឌត្ថ់ដោរយបទបញ្ហាារដែរលដ្ឋាក់ចេរញដោរយស់មើដរច្នាយករដឋមន្ត្រីូរី។

ការព្រះរ�យបារមភមួយដែរលកំពី�ងកើើនិឡើើងពាក់ពី័និធនិ�ងការអនិ�វិត្ថតបទបញ្ហាារដែរលដ្ឋាក់ចេរញដោរយស់មើតរច្នាយករដឋមន្រ្តីរតី
នេះរ� គឺពាក់ពី័និធនិ�ងកងើ�ខាត្ថនៃរត្ថមាារភាពីកុ�ងការអនិ�វិត្ថត និិងនៅរកុ�ងករណ្ឌីមួយច្ំនិួនិ បទបញ្ហាារនេះរ�បានិរាប់បញ្ញុ�លទាំំងដី
ទន្រ្តីរៃ�និដោរយអនកមានិអំណាយមួយច្ំនិួនិត្ថូច្។ ករណ្ឌីនេះរ�បានិបងើជាបញ្ហាារនៅរកុ�ងត្ថំបនិ់ និិងការប្ររញាប់ប្ររញាល់កុ�ង
ការទិញដីកុ�ងត្ថំបនិ់ ដែរលជាលទធផលធ្វើើើឲ្រយជំនិឯកជំនិដែរលមានិអំណាច្ទទួលបានិដីដែរលគួរតែរជាដីដែរលត្រឹរ�វិផតល់ឲ្រយ
ស់ហគមនិ៍ដែរលរស់់នៅរកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។34

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្ូ�វចៅបាប់៖
បញ្ហាាររវាង កមមសិ់ទធិដីធែី និិងសិ់ទធិប្រើរើប្រាររស់់ដីធែី
ក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិផដល់ជំូនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្និូវិភាពី
ស្រុរបច្របាប់មួយច្ំនិួនិ ដូច្ជាការផតល់ការការពារ និិងធានានិូវិស់ិទធិប្ររពៃរណ្ឌីកុ�ងការកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ពីួកគេរ ដូច្ដែរល
បានិរៀៀបរាប់ជំូនិខាងលើើ (បុ�ន្ថែតរអភិក្ររមនេះរ� ត្រឹរ�វិបានិកម្រួរិត្ថស់ថិត្ថនៅរកុ�ងព្រះរំដីដែរលស់ថិត្ថនៅរកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ)។ 
កតាារនេះរ�បណាារលឲ្រយមានិភាពីមិនិប្រាររកដប្ររជាទាំក់ទងនិ�ងបញ្ហាារកមមស់ិទធិដីធែី ពីីព្រោះររ�រាល់ដីធែីទាំំងអស់់ដែរលត្រឹរ�វិបានិ
បែរងចែរកជំូនិនៅរក្រោររមក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ គឺស់ថិត្ថក្រោររមការគ្ររប់គ្ររងបណោះារ�អាស់និនដោរយ
ស់ហគមនិ៍ បុ�ន្ថែតរដីទាំំងនោះរ�នៅរតែរស់ថិត្ថនៅរជាដីរដឋដដែរល។35 ដូច្បានិរៀៀបរាប់ជំូនិខាងលើើ នៅរក្រៅររក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ស់ហគមនិ៍ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្អាច្មានិ លទធភាពីកុ�ងការទទួលបានិស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីរួម តាមរយៈ
ប័ណ្ឌណកមមស់ិទធិដីធែីដូច្មានិចែរងកុ�ងច្របាប់ស់ដីពីីដីធែ3ី6 បៀើទោះរ�ជានិីត្ថិវិិធីនៃរការទទួលបានិប័ណ្ឌណកមមស់ិទធិមានិលកខណ្ឌៈយូរ និិង
ស់ុ�គស្ថាារញក៏ដោរយ។

ការបញ្ហាារក់អំពីីស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែី
ស់�វិត្ថថិភាពីនៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីក្រោររមក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មានិភាពីទនិ់ខេរសាយ ដោរយស្ថាររដឋមានិ
ស់ិទធិអំណាច្កុ�ងការដកហូត្ថដីស់ហគមនិ៍នាពេរលណាក៏បានិ ក្រោររមហើរត្ថ�ផល ថាដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថ”ិផដល់
ប្ររយោរជំនិ៍ស់ងគម និិងស្ថាធារណ្ឌៈជាជាងការធ្វើើើឲ្រយដីនោះរ�ស់ថិត្ថនៅរជាស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។”37 ដូចេនរ�ហើើយ 
អគគនាយកដ្ឋាារនិនៃរស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ មានិត្ថួនាទីផដល់ជំូនិស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនិូវិលិខិត្ថជាលាយលកខណ្ឌ៍
អករសរ យ៉ាារងត្ថិច្ច្ំនិួនិ ៦ខែរ ម�និពេរលដកហូត្ថដីស់ហគមនិ៍។ លើើស់ពីីនេះរ� ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិក៏និ�ង
ទទួលបានិនិូវិអត្ថថប្ររយោរជំនិ៍មួយច្ំនិួនិដែរលកើើត្ថចេរញពីីគម្រោររងអភិវិឌ្រឍនិ៍ណាមួយនៅរលើើដីស់ហគមនិ៍។ ពាករយដែរល តែរង
លើើកឡើើងថា “ប្ររយោរជំនិ៍ស់ងគម និិងស្ថាធារណ្ឌៈ” មិនិត្រឹរ�វិបានិ បកស្រាររយឲ្រយបានិលមែិត្ថ និិងច្របាស់់លាស់់ឡើើយ ហើើយ 
ក៏មិនិដែរលមានិការប្រើរៀបធ្វើៀបច្របាស់់លាស់់ណាមួយរវាង “ប្ររយោរជំនិ៍ស់ងគម និិងស្ថាធារណ្ឌៈ” ជាមួយនិ�ងប្ររយោរជំនិ៍
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនោះរ�ទៀរ។ បន្ថែថរមពីីលើើនេះរ� រដឋក៏មិនិ ទាំនិ់មានិការបញ្ហាារក់ច្របាស់់អំពី”ីអត្ថថប្ររយោរជំនិ៍ និិង
ស់ំណ្ឌង”ដែរល រដឋត្រឹរ�វិផដល់ជាស់ំណ្ឌងជំូនិស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ នាពេរលមានិការដកហូត្ថដីស់ហគមនិ៍ដើើមរបី
អភិវិឌ្រឍនិ៍។ ដូចេនរ� របៀៀបអនិ�វិត្ថតបទបញ្ហាាររបស់់ស់មើតរច្នាយករដឋមន្ត្រីូរី គឺនៅរមានិភាពីមិនិច្របាស់់លាស់់នៅរឡើើយ។38



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 11

ច្ំណ្ឌំច្ស់ំខានិ់មួយទៀៀត្ថគឺ ច្របាប់កមុ�ជាស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មិនិបានិផដល់ដោរយគោរលការណ្ឌ៍សេររី 
ជាម�និ និិងការយល់ព្រះរមដែរលទទួលបានិពី័ត្ថ៌មានិ (គោរលការណ្ឌ៍អេរហើពីិក) ជំូនិដល់ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្ និិងស់ហគមនិ៍
មូលដ្ឋាារនិឡើើយ ទាំក់ទងនិ�ងបញ្ហាារមួយច្ំនិួនិនៃរយនិតការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិរួមមានិ ការបែរងចែរកដីធែី ការ
ដកហូត្ថដីធែី ការផដល់ជាថ្មីមីនិូវិស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែី ការកែរស់ម្រួរ�លការកានិ់កាប់ដីធែីជាដើើម ក៏ដូច្ជាមិនិបានិបញ្ហាារក់ពីី
ស់ំណ្ឌងដែរលស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិត្រឹរ�វិបានិទទួលបានិ ប្ររស់ិនិជាជំួបប្ររទ�និ�ងបញ្ហាារអវិិជំជមានិផ្រសរងៗ ដែរលបងើឡើើង
ដោរយ ការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ការបញ្ញុ�លវិិធានិការមួយច្ំនិួនិដូច្ជា ការដ្ឋាក់លកខខណ្ឌឌនៃរការបង្កើើើត្ថ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និ�ងផដល់និូវិការគាំពារប្ររកបដោរយបរិយ៉ាប័និនជំូនិស់ហគមនិ៍ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្ ក៏ដូច្ជា
ផតល់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិនិូវិស់�វិត្ថថិភាពីនៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ពីួកគេរ។

រយៈពេរល និិងការផដល់ជាថ្មីមីនៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែី
ស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីដែរលផដល់ក្រោររមក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មានិលកខណ្ឌៈបណោះារ�អាស់និនតែរបុ�ណោះះរ�។  
ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិត្រឹរ�វិបានិអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិរយៈពេរលតែរ ១៥ ឆ្នាំារំបុ�ណោះះរ�។ 
រយៈពេរល ពេរលនេះរ� អាច្ត្រឹរ�វិបានិបន្ថែថរមជំូនិទៀៀត្ថ តែរមិនិអាច្ធានាជំូនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ ថានិ�ងបន្ថែថរមពេរលវេរលា
កានិ់កាប់ឲ្រយពីួកគេរនោះរ�ឡើើយ។39

រយៈពេរលនៃរការផដល់ស់ិទធិគ្ររប់គ្ររងជំូនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិត្រឹរ�វិបានិមជំរឍដ្ឋាារនិនៅរកមុ�ជាក៏ដូច្ជាបណាារប្ររទៀរស់ដទៃរទៀៀត្ថ
រិ�គនិ់ថាមិនិមានិភាពីគ្ររប់គ្រាររនិ់កុ�ងការធានាឲ្រយមានិការគ្ររប់គ្ររងប្ររកបដោរយប្ររស់ិទធភាពី និិងអភិវិឌ្រឍសេរដឋកិច្ច 
ស់ហគមនិ៍ឲ្រយមានិភាពីរីកច្ម្រេរើនិប្ររកបដោរយច្ីរភាពីឡើើយ។ បញ្ហាារមួយទៀៀត្ថគឺនៅរត្រឹរង់និីត្ថិវិិធីកុ�ងការបង្កើើើត្ថ ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ បៀើទោះរ�ជារយៈពេរល១៥ឆ្នាំារំនៃរការគ្ររប់គ្ររងរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិបានិចាប់ផ្ដើម ចាប់តាំងពីីកិច្ច
ព្រះរមព្រៀរៀងនៃរការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិច្ូលជាធរមានិកដីតាមការពីិត្ថជាក់ស្វែដរង ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍
ត្រឹរ�វិការពេរលជាច្រើរើនិឆ្នាំារំបន្ថែថរមទៀៀត្ថដើើមរបីយល់ដ�ងនិិងអនិ�វិត្ថតទៅរតាមផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងលកខនិតិកៈ ក៏ដូច្ជាបទបញ្ហាារផ្រសរងៗ
ទាំក់ទង និ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។40

ផុ�យទៅរវិិញ ការផដលជ់ំនូិស់ហគមន៍ិមលូដ្ឋាារនិនិវូិស់ទិធកិាន់ិកាបដ់ធីែយីរូអង្វែើរងនិ�ងចូ្លរួមច្ណំែរកដល់ការគ្ររបគ់្ររង អភិរករស
ស់ហគមនិ។៍41 ជាទទូៅរដើើមរបមីានិប្ររស់ទិធភាពីកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិត្រឹរ�វិមានិស់�ពីលភាពីយ៉ាារង ត្ថចិ្ ៣០ ឆ្នាំារ ំ។42

បៀើទោះរ�ជា ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិចែរងអំពីីការផដល់ជាថ្មីមីនិូវិស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីជំូនិ 
ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិក៏ដោរយ ក៏បុ�ន្ថែតរក្ររបខ័ណ្ឌឌដដែរលមិនិបានិចែរងឲ្រយបានិច្របាស់់លាស់់ថាតើការផដល់ជាថ្មីមីនោះរ�តើ រដឋ
ស់ំអាងលើើគោរលការណ្ឌ៍ឬលកខខណ្ឌឌណាខែ�។43 បច្ច័យនេះរ�បងើជាការព្រះរ�យបារមភដល់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិខណ្ឌៈ ពេរល
ដែរលកមុ�ជាកំពី�ងទទួលយកនិូវិការអភិវិឌ្រឍដ៏លើឿនិនិិងឆ្នាំប់រហ័ស់នាពេរលបច្ុ�បរបនិន។44 ឧទាំហរណ្ឌ៍៖ ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ
មួយនៅរខេរត្ថតរត្ថនិគិរីបានិស់មែដរងការព្រះរ�យបារមភនិូវិលទធភាពីដែរលរដឋអាច្និ�ងមិនិផដល់ជាថ្មីមីនិូវិកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងដើើមរបីបនិត
គ្ររប់គ្ររងដីស់ហគមនិ៍ដោរយស្ថារដីស់ហគមនិ៍របស់់ពីួកគេរទទួលបានិចាប់អារមមណ្ឌ៍ច្ង់បានិពីីស់ំណាក់វិិស់័យឯកជំនិ។45

ការបែរងចែរកស្ថារជាថ្មីមីនិូវិស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចដែរលមិនិត្រឹរ�វិបានិប្រើរើប្រាររស់់
ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ ត្រឹរ�វិដ្ឋាក់ពាករយស់�ំស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែី ដែរលពីួកគេរកំពី�ងនៅរ និិង
ប្រើរើប្រាររស់់ដើើមរបីច្ិញ្ញច�មជំីវិិត្ថ។ ទោះរ�ជាយ៉ាារងណា តាមរយៈការដ្ឋាក់ពាករយសេនើស់�ំស់ហគមនិ៍បានិទទួលដំណ្ឌ�ងថា ដី
ទាំំងនោះរ�ត្រឹរ�វិបានិផដល់ជំូនិជាស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចដល់ក្ររ�មហុ�និឯកជំនិរួច្បាត្ថ់ទៅរហើើយដែរលមានិស់�ពីលភាពីដល់ទៅរ 
៥០ ឆ្នាំារំ។ កុ�ងករណ្ឌីជាច្រើរើនិ ក្ររ�មហុ�និឯកជំនិដែរលទទួលបានិស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ច មិនិបានិប្រើរើប្រាររស់់ដីទាំំងនោះរ�
ឡើើយ។ ក៏បុ�ន្ថែតរ និីត្ថិវិិធីកុ�ងការបង្វែើររពីីស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចទៅរជាដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិការរយៈពេរល
យ៉ាារងត្ថិច្ ពីី ២ ទៅរ ៣ ឆ្នាំារំ ហើើយត្រឹរ�វិពាក់ពី័និធនិ�ងក្ររស់ួងជាច្រើរើនិ បន្ថែថរមពីីក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ។ឧទាំហរណ្ឌ៍       ៖ ក្ររស់ួងរៀៀបច្ំ
ដែរនិដី និគរូបនិីយកមម និិងស់ំណ្ឌង់គឺជាស្ថាារប័និដែរលទទួល បនិុ�កទទួលបណ្ឌត�ងស់ដីពីីស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចមិនិត្រឹរ�វិ
បានិប្រើរើប្រាររស់់។46 ការបង្កើើើនិត្ថមាារភាពីលើើស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចជាទូទៅរ (ឧទាំហរណ្ឌ៍៖ ការផតល់និីត្ថិវិិធីនៃរការបង្វែើររពីី
ស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចទៅរ ជាដីស់ហគមនិ៍មានិភាពីច្របាស់់លាស់់ និិងកាត្ថ់បនិថយជាងនេះរ�បញ្ហាារនេះរ�និ�ងត្រឹរ�វិបានិ ដោរ�ស្រាររយ
ឆ្នាំប់រហ័ស់ជាងនេះរ�។ ការបង្វែើររស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចដែរលមិនិត្រឹរ�វិបានិប្រើរើប្រាររស់់ បង្វែើររទៅរជាដីស់ហគមនិ៍និ�ងជំួយឲ្រយ
មានិការដ្ឋាំដ��ព្រៃររឈើើឡើើងវិិញ និិងជំួយលើើកកមពស់់ជំីវិភាពីស់ហគមនិ៍។47
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បញ្ហៅមួយចំនួនក�តចៅញព�ការអំនុវតី ៖
កងើ�ឱ្កាស់សេរដឋកិច្ច
នាពេរលបច្ុ�បរបនិន ស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ចទាំំងឡាយត្រឹរ�វិបានិអនិ�ញ្ហាារត្ថនៅរតាមតែរត្ថំបនិ់ប្រើរើប្រាររស់់ដោរយច្ីរភាពី និិងត្ថំបនិ់
ស់ហគមនិ៍នៃរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដោរយមិនិរាប់បញ្ញុ�ល ត្ថំបនិ់ស់ុ�ល និិងត្ថំបនិ់អភិរករសឡើើយ។ បញ្ហាារនេះរ�ត្រឹរ�វិបានិ
មើើលឃើើញថា បានិរាំងខៃប់ឱ្កាស់សេរដឋកិច្ចរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិកុ�ងកិច្ចការសេរដឋកិច្ចមួយច្ំនិួនិ ដូច្ជាធ�រកិច្ច
អេរកូទៀរស់ច្រណ្ឌ៍ខាារត្ថត្ថូច្។ បន្ថែថរមពីីលើើនេះរ� ក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មានិភាពីរឹត្ថត្ថរបិត្ថខាារំងពាក់ពី័និធ
និ�ងស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ច។ ច្ំណ្ឌំច្នេះរ�គួរត្រឹរ�វិបានិកែរត្ថម្រួរ�វិ ដោរយស់ម្រួរ�លឲ្រយស់ហគមនិ៍មានិលទធភាពីប្រើរើប្រាររស់់
ឲ្រយអស់់លទធភាពីកុ�ងការប្រើរើប្រាររស់់ដីស់ហគមនិ៍ដើើមរបីលើើកកមពស់់ជំីវិភាពីរបស់់ពីួកគេរ។ ទិស់ដៅរដែរលរដឋគួរធ្វើើើ គឺផដល់
ជំូនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិនិូវិស់ិទធិកានិ់កាប់ដីស់ហគមនិ៍រយៈពេរលយ៉ាារងត្ថិច្ ៣០ឆ្នាំារំ ដើើមរបីឲ្រយពីលរដឋកុ�ងស់ហគមនិ៍
មានិលទធភាពីកុ�ងការបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការធ�រកិច្ច និិងដ្ឋាក់ចេរញនិូវិយ�ទធស្ថាស្រុតរផ្រសរងៗកុ�ងការទាំក់ទាំញការវិិនិិយោរគមក
ស់ហគមនិ៍ ដើើមរបីលើើកកមពស់់ជំីវិភាពីពីលរដឋកុ�ងស់ហគមនិ៍។

កាលពីីឆ្នាំារំ ២០១៧ រាជំរដ្ឋាារភិបាល បានិចាប់ផ្ដើមនិីត្ថិវិិធីក្រៅររផះ�វិការ កុ�ងការបៀើកឲ្រយមានិស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ចអេរកូ
ទៀរស់ច្រណ្ឌ៍នៅរលើើដីច្ំនិួនិ ១០ ហិច្តា នៃរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ នេះរ�គឺជាវិិធីមួយដែរលបៀើកផះ�វិឲ្រយប្ររជាពីលរដឋ
កុ�ងស់ហគមនិ៍មានិលទធភាពីកុ�ងការអាស្រុរ័យផលពីីស់ហគមនិ៍របស់់ពីួកគេរដើើមរបីលើើកកមពស់់ជំីវិភាពី ក៏ដូច្ជាជំួយ
ដល់កិច្ចការទ្ររទ្ររង់ស់កមមភាពីអភិរករសស់ហគមនិ៍ផងដែររ។48 ទោះរ�ជាយ៉ាារងណា រដឋគួរគិត្ថគូរអំពីីរយ�ទធស្ថាស្រុតរ និិង
គោរលនិយោរបាយឲ្រយបានិច្របាស់់លាស់់ជាងនេះរ� ដើើមរបី ធានាឲ្រយបានិថារាល់ស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ចដែរលត្រឹរ�វិបានិប្ររព្រះរ�ត្ថត
ឡើើងនៅរត្ថំបនិ់ស់ហគមនិ៍ គឺអាច្ផដល់ប្ររយោរជំនិ៍ជំូនិដល់ពីលរដឋស់ហគមនិ៍បានិ។ បៀើមិនិដូចេនរ�ទៀរ ក្ររ�មហុ�និឯកជំនិ
ទៅរវិិញទៀរ ដែរល ទទួលបានិផលប្ររយោរជំនិ៍ពីីស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ចទាំំងនេះរ� មិនិមែរនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�ម
ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្នោះរ�ឡើើយ។

បញ្ហាារទំនាក់ទំនិងរដឋបាលរវាងអាជាារធរខេរត្ថត និិងថាារក់ជាត្ថិ
ករណ្ឌីស់ហគមនិ៏មូលដ្ឋាារនិនៅរខេរត្ថតរត្ថនិៈគីរីបានិបងាារញយ៉ាារងច្របាស់់អំពីីបញ្ហាារមិនិមានិទំនាក់ទំនិងនិ�ងគាារ រវាងកំរិត្ថ
រដឋបាលត្ថំបនិ់នៃរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដោរយថាារក់ជាត្ថិ និិងអាជាារធរថាារក់ក្រោររមជាត្ថិ។ នៅរឆ្នាំារំ ១៩៩៧ អាជាារធរខេរត្ថតរត្ថនិៈ
គីរីបានិបង្កើើើត្ថកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងក្រៅររផះ�វិការពីិសេរស់មួយរយៈពេរល ២៥ឆ្នាំារំជាមួយស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ ដើើមរបីឲ្រយស់ហគមនិ៍
មូលដ្ឋាារនិមានិស់ិទធិគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាត្ថិបានិច្រើរើនិជាងម�និ។ កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងនេះរ�មិនិបានិធ្វើើើឡើើងស្រុរបទៅរតាម
ដំណើើរការផះ�វិការជាមួយអាជាារធរថាារក់ជាត្ថិឡើើយ ដែរលធ្វើើើឲ្រយមានិការចោរទជាបញ្ហាារខាងផះ�វិច្របាប់។ អាជាារធរថាារក់ខេរត្ថត
បានិពីរយោយ៉ាមបញ្ញចប់កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងនេះរ�ម�និការកំណ្ឌត្ថ់ ២៥ឆ្នាំារំ ដើើមរបីពីួកគេរអាច្ច្��កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងថ្មីមីរយៈពេរល ៧៥ឆ្នាំារំ
ជាមួយអនកវិិនិិយោរគច្ិនិ។ ការណ្ឌ៍នេះរ�ត្រឹរ�វិបានិបញ្ញរឈប់ដោរយមានិការអនិតរាគមនិ៍ដោរយផ្លាារល់ពីីស់មើតរច្នាយករដឋមន្រ្តីរតី 
នៅរពេរលដែរលស់ហគមនិ៍ចាប់ផ្ដើមដំណើើរការសេនើស់�ំស់ិទធិកានិ់កាប់ស់ហគមនិ៍ព្រៃររឈើើជាមួយក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កខប្ររមាញ់ 
និិងនេះរស្ថាទ។ ក្រោររយមក ការសេនើស់�ំស់ិទធិនេះរ�ត្រឹរ�វិបានិផ្ៃររទៅរក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ និិងផ្លាារស់់បូ�រជាការសេនើស់�ំស់ិទធិកានិ់កាប់
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិវិិញ។49

ទំនោះររច្ង់ទទួលបានិប័ណ្ឌណកមមសិ់ទធិដីស់មូហភាពី ជាជាងដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដោរយស្ថារ
ស់�វិត្ថថិភាពីនៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែី
ដូច្បានិរៀៀបរាប់ខា   ងលើើ ជំម្រេរើស់មួយផ្រសរងពីីដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ គឺការទទួលបានិប័ណ្ឌណកមមស់ិទធិដី   
ស់មូហភាពី អនិ�លោរមតាមច្របាប់ស់ដីពីីដីធែី ដែរលបានិផដល់ស់ិទធិកុ�ងការកានិ់កាប់ដីធែីជំូនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�ម
ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្ជាង ដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ បៀើទោះរ�ជានិីត្ថិវិិធីកុ�ងការទទួលបានិប័ណ្ឌណកមមស់ិទធិស់មូហភាពី 
ត្រឹរ�វិការរយៈពេរលយូរ ស់ុ�គស្ថាារញ ហើើយទំហំដីដែរលទទួលបានិមានិទំហំត្ថូច្ក៏ដោរយ ក៏ពីលរដឋស់ហគមនិ៍មានិទំនោះររ
ច្ង់បានិកមមស់ិទធិដីស់មូហភាពី ដោរយស្ថារតែរវិិធីនេះរ�ធានាស់�វិត្ថថិភាពីនៃរកមមស់ិទធិដីធែី និិងស់ិទធិផ្លាារច្់ម�ខរបស់់ស់ហគមនិ៍
ទៅរលើើដីស់មូហភាពី។ ឧទាំហរណ្ឌ៍នៃរស់�វិត្ថថិភាពីនៃរការកានិ់កាប់ដីស់មូហភាពីត្រឹរ�វិបានិស់បងាារញនៅរពេរលដែរលដី
ស់មូហភាពី ជានិ់ជាមួយដីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ នៅរកុ�ងករណ្ឌីនេះរ� រាជំរដ្ឋាារភិបាលតែរងតែរស់ម្រេររច្ថាដីវិិវាទជា
កមមស់ិទធិរបស់់ស់ហគមនិ៍នៅរក្រោររមដីស់មូហភាពី ក្រោររយពេរលដែរលបានិធ្វើើើការវាយត្ថម្លៃែរលើើប្ររវិត្ថតិនៃរការប្រើរើប្រាររស់់ដី
របស់់ស់ហគមនិ៍។50 ផុ�យពីីនេះរ�ទៅរវិិញ ពេរលមានិទំនាស់់ដីធែីជាមួយក្ររ�មហុ�និឯកជំនិ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ច្រើរើនិតែរចាញ់ប្រើរៀបខាងក្ររ�មហុ�និ ។ 

មួយរយៈពេរលច្�ងក្រោររយនេះរ� ការវាត្ថទីលើើដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមានិការកើើនិឡើើង ដោរយ អនកវាត្ថទីដីនោះរ�
លើើកស់ំអាងអំពីីប្ររវិត្ថតិនៃរការប្រើរើប្រាររស់់ដីរបស់់គេរពីីអត្ថីត្ថកាល។ អនិ�វិត្ថតតាមស្ថារាច្រណ្ឌ៍លើរខ ៦ ដែរលទៀើបតែរចេរញថ្មីមីៗ
នេះរ� រាជំរដ្ឋាារភិបាលបានិបង្កើើើត្ថក្ររ�មការងារពីិសេរស់ និិងនិីត្ថិវិិធីមួយច្ំនិួនិដើើមរបីពីិនិិត្ថរយការទាំមទាំរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់
ប្ររជាពីលរដឋ រាប់បញ្ញុ�លទាំំងដីធែីកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិផងដែររ។ ក្ររ�មការងារពីិសេរស់ និិងនិីត្ថិវិិធីទាំំងនេះរ� គឺជាវិិធី
មួយកុ�ងការជំួយស់ម្រួរ�លឲ្រយមានិភាពីច្របាស់់លាស់់នៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមួយច្ំនិួនិ 
ក៏ដូច្ជាអាច្ជំួយធានាឲ្រយស់ិទធិកានិ់កាប់ដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឲ្រយមានិស់�វិត្ថថិភាពីជាងម�និ។51
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អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	   ពីង្រឹរីកស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ឧទាំហរណ្ឌ៍៖ ក្ររមខណ្ឌឌច្របាប់ ស់ហគមនិ៍ 

ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ គួរបញ្ហាារក់ឲ្រយច្របាស់់ៗអំពីីស់ិទធិបន្ថែថរមកុ�ងការកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ស់ហគមនិ៍ រួមមានិ 
ស់ិទធិកុ�ងការហាមឃាត្ថ់អនកដទៃរមិនិឲ្រយច្ូលដីពីួកគេរ។

ii.	  បន្ថែថរមរយៈពេរលកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ យ៉ាារងត្ថិច្ ៣០ ឆ្នាំារំ។

iii.	   ច្��បញ្ញជីជាផះ�វិការនៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ  
(មើើល ផ្នែនរក យនិតការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ )។ 

iv.	     បញ្ហាារក់ឲ្រយបានិច្របាស់់អំពីី “អត្ថថប្ររយោរជំនិ៍ស់ងគម និិងស្ថាធារណ្ឌៈ” កុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌគត្ថិយ�ត្ថតិ, អនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយ
ភពាក់ពី័និធច្ូលរួមកុ�ងការវាយត្ថម្លៃែរថាតើ “អត្ថថប្ររយោរជំនិ៍ស់ងគម និិងស្ថាធារណ្ឌៈ” ច្រើរើនិជាងអត្ថថប្ររយោរជំនិ៍
ដែរលកើើត្ថចេរញពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ឬមួយយ៉ាារងណា បញ្ហាារក់ឲ្រយបានិច្របាស់់ពីីនិីត្ថិវិិធីនៃរ
ការប្រើរៀបធ្វើៀបអត្ថថប្ររយោរជំនិ៍ស់ងគម និិងស្ថាធារណ្ឌៈ និិងអត្ថថប្ររយោរជំនិ៍ដែរលកើើត្ថចេរញពីីស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដើើមរបីឲ្រយមានិភាពីច្��ស់ម្រួរ�ងកុ�ងការអនិ�វិត្ថតច្របាប់។ 

v.	   ធានាឲ្រយបានិថាស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិទទួលបានិស់ំណ្ឌងស់មរមរយម�និពេរលដកហូត្ថដីធែី ដោរចេរញ
គោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំស់ដីពីីស់ំណ្ឌង ថាតើស់ំណ្ឌងត្រឹរ�វិបានិផដល់ជំូនិស់ហគមនិ៍ដោរយរបៀៀបណា ជាប្ររភេរទអើី 
ទំហំបុ�ណាះរ និិងពេរលណាជាដើើម។ 

vi.	   ដើើមរបីបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ត្រឹរ�វិផដល់គោរលការណ្ឌ៍អេរហើពីិកជំូនិដល់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ 
និិងក្ររ�មជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្ ហើើយត្រឹរ�វិមានិតាក់តែរងគោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំពីីការបំពេរញគោរលការណ្ឌ៍អេរហើពីិក
នៅរកុ�ងដំណើើរការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

vii.	    កែរស់ម្រួរ�ល និិងពីនេះះ�និនិីត្ថិវិិធីឲ្រយស់ហគមនិ៍បង្វែើររស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចដែរលមិនិត្រឹរ�វិបានិប្រើរើប្រាររស់់ និិ
បង្កើើើត្ថ ដំណើើរការកុ�ងការកែរប្រែររស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចដែរលមិនិបានិប្រើរើប្រាររស់់ ឬបោះរ�បង់ចោរល ឬត្រឹរ�វិបានិ 
ល�បចោរលទៅរជាដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

viii.	     ផដល់គោរលការណ្ឌ៍ច្របាប់មួយច្ំនិួនិ ស់ដីពីីការផដល់ជាថ្មីមីនៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ  
ដូច្ជា រយៈពេរលនៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីថ្មីមី លកខណ្ឌៈវិិនិិច្័័យកុ�ងការទទួលបានិស់ិទធិកានិ់កាប់ដីជាថ្មីមី រយៈពេរល
នៃរការស់ម្រេររច្ច្ិត្ថត និិងលទធផលនៃរការស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតប្ររស់ិនិបៀើពី�ំបានិការឆ្លើែើយត្ថបទាំក់ទងនិ�ងស់ំណើើស់�ំស់ិទធិ
កានិ់កាប់ដីធែីបនិត ។ល។ (ឧទាំហរណ្ឌ៍៖ ច្របាប់ស់តីពីីស់ហគមនិ៍ព្រៃររឈើើលើើការបនិតស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីអាច្ផតល់
ការណែរនាំមួយច្ំនិួនិ52)។ 
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២. ការបង្ខេ្ក�តសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

បរិបទៃទៃូទៅៅ៖
ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់នៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ បានិចែរងថា ដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិអាច្ត្រឹរ�វិបានិបែរងចែរក
ជំូនិស់ហគមនិ៍ដែរលរស់់នៅរកុ�ង និិងជំិត្ថត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។53 ពាករយថា “ស់ហគមនិ៍” ស់ំដៅរទៅរលើើ “ក្ររ�ម
អនកភូមិមួយ ឬច្រើរើនិកុ�ងព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា ដែរលមានិច្ំណាប់អារមមណ្ឌ៍ច្ំពោះរ�បញ្ហាារស់ងគម បរិស្ថាារនិ ប្ររពៃរណ្ឌី និិង
សេរដឋកិច្ច ព្រះរមទាំំងការប្រើរើប្រាររស់់ធនិធានិធមមជាត្ថិប្ររកបដោរយច្ីរភាពី នៅរកុ�ង ឬនៅរជំិត្ថត្ថំបនិ់ដែរលពីួកគេរកំពី�ងរស់់ 
កុ�ងគោរលបំណ្ឌងច្ិញ្ញច�មជំីវិិត្ថ និិងលើើកកមពស់់ជំីវិភាពីរស់់នៅរ។”54

ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់នៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ក៏បានិបញ្ហាារក់អំពីីទីតាំងនៃរស់ហគមនិ៍ផងដែររ។ ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិស់ថិត្ថនៅរកុ�ងប្ររពី័និធត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ហើើយនៅរកុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនោះរ�ទៀៀត្ថសោរត្ថ 
មានិតែរត្ថំបនិ់មួយច្ំនិួនិបុ�ណោះះរ� ដែរល អាច្បង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិ។ ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ត្រឹរ�វិបានិ
បង្កើើើត្ថឡើើងដោរយអនិ�ក្ររ�ត្ថរយរបស់់រាជំរដ្ឋាារភិបាលកមុ�ជា ហើើយត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិស់ថិត្ថនៅរកុ�ងប្ររភេរទមួយ កុ�ងច្ំណោះរម
ត្ថំបនិ់ច្ំនិួនិ ៨ប្ររភេរទផ្រសរងទៀៀត្ថ។55 ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនិីមួយៗត្រឹរ�វិបានិបែរងចែរកជា ៤ ត្ថំបនិ់ រួមមានិ តំ្ថបនិ់ស់ុ�ល 
ត្ថំបនិ់អភិរករស ត្ថំបនិ់ប្រើរើប្រាររស់់ដោរយច្ីរភាពី និិងត្ថំបនិ់ស់ហគមនិ៍ ហើើយត្ថំបនិ់និីមួយៗមានិដែរនិស់មត្ថថភាពីរៀៀងៗខះ�និ។56

ការកណំ្ឌត់្ថបែរងចែរកត្ថបំនិគ់្ររបគ់្ររងនៃរត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថគផឺ្នែែរកលើើទដិឋភាពីចំ្និនួិ ៥ រួមមានិ គោរលបំណ្ឌងនៃរការគ្ររបគ់្ររង
ត្ថបំនិ ់ទដិឋភាពីអេរកឡូុ�ស់� ីទិដឋភាពីសេរដឋកចិ្ចស់ងគម និិងទិដឋភាពីវិបរបធម៌ ស់មត្ថថភាពីកុ�ងការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាតិ្ថកុ�ងតំ្ថបនិ់ 
និិងទីតាងំភមូសិ្ថាស្រុតរនៃរត្ថបំនិ។់57 ការកណំ្ឌត់្ថបែរងចែរកគជឺាភារកិច្ចរបស់ក់្ររសួ់ងបរិស្ថាារនិ ជាមួយការចូ្លរួមរបស់ក់្ររសួ់ង
រៀៀបចំ្ដែរនិដ ីនិគរបូនិយីកមម និិងស់ណំ្ឌង ់អាជាារធរមលូដ្ឋាារនិ ស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិ និិងស្ថាារបន័ិពាកព់ីន័ិធផ្រសរងទៀៀត្ថ។58

ដោរយស្ថារតែរការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ត្រឹរ�វិបានិអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយបង្កើើើត្ថតែរនៅរកុ�ងត្ថំបនិ់ប្រើរើប្រាររស់់
ដោរយច្ីរភាពី និិងត្ថំបនិ់ស់ហគមនិ៍នៃរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដូចេនរ�ការច្ូលរួមរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�ម
ជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្កុ�ងការពីិភាករសាកំណ្ឌត្ថ់បែរងចែរកត្ថំបនិ់គ្ររប់គ្ររង គឺមានិស្ថារស់ំខានិ់ណាស់់។59 តាមពីិត្ថទៅរ  បៀើយោរង
តាមច្របាប់បច្ុ�បរបនិន ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិអាច្ច្ូលរួមកុ�ងដំណើើរការបែរងចែរកត្ថំបនិ់គ្ររប់គ្ររង់នៃរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ដោរយធ្វើើើជាប្ររភពីផតល់ពី័ត្ថ៌មានិ និិងទិនិននិ័យស់ម្រាររប់អាជាារធររដ្ឋាារភិបាល។60 ទោះរ�ជាយ៉ាារងណា កុ�ងទិដឋភាពីជាក់ស្វែដរង 
ការច្ូលរួមរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិត្រឹរ�វិបានិមើើលរំលង ឬធ្វើើើមិនិបានិគ្ររប់ជ្រុរ�ងជ្រោររយ។

ការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមួយ អាច្ត្រឹរ�វិបានិផួ�ច្ផ្ដើមឡើើងដោរយភាគីមួយច្ំនិួនិ។ ត្ថួយ៉ាារង ស់ហគមនិ៍
មូលដ្ឋាារនិអាច្ដ្ឋាក់ពាករយសេនើបង្កើើើត្ថ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ឬរដ្ឋាារភិបាលអាច្ជាអនកផួ�ច្ផ្ដើម និិង/ឬ ដៃរគូ
អភវិិឌ្រឍអាច្ពីគិ្រោះររ�ជាមយួស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាតិ្ថភាគត្ថចិ្ ដើើមរបីបង្កើើើត្ថស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ61

ដើើមរបីបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិតែរធ្វើើើពាករយសេនើស់�ំស់មាជំិកភាពី ពាករយសេនើស់�ំបង្កើើើត្ថ
ស់ហគមនិ៍ ការបោះរ�ឆ្នោារត្ថស់ហគមនិ៍ ការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរំប្ររទល់ស់ហគមនិ៍ ការបង្កើើើត្ថលកខនិតិកៈស់ហគមនិ៍ ការបង្កើើើត្ថ
ផ្នែរនិការអភិវិឌ្រឍស់ហគមនិ៍ និិងការបង្កើើើត្ថកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍។62

និយមន័យ៖  
កុ�ងបរិបទកមុ�ជា ការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិបានិផួ�ច្ផ្ដើមឡើើងដោរយស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ 
រដ្ឋាារភិបាល ដៃរគូអភិវិឌ្រឍ និិង/ឬក៏អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល។ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិអាច្ត្រឹរ�វិបានិបង្កើើើត្ថ
ឡើើងនៅរកុ�ងត្ថំបនិ់ប្រើរើប្រាររស់់ដោរយច្ីរភាពី និិងត្ថំបនិ់ស់ហគមនិ៍នៃរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ និីត្ថិវិិធីកុ�ងការបង្កើើើត្ថត្រឹរ�វិ
មានិច្រើរើនិដំណាក់កាល ហើើយស់ម្រេររច្ច្�ងក្រោររយជាផះ�វិការដោរយក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ។.

ចៅបាប់ទាក់ទៃងន�ងការកាន់កាប់ដី�ធែ�៖  
ច្របាប់ស់ដីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០០៨) ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍នាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧) គោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំស់តីពីីការកំណ្ឌត្ថ់ និិងបែរងចែរកត្ថំបនិ់គ្ររប់គ្ររង
កុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ 

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖   
ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ មនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត អភិបាលនៃរគណ្ឌៈអភិបាលខេរត្ថត ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ំ ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងដៃរគូ



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 15

1. វាយតម្លៃែៅតាមរយៈការចូលរួម និងកិចចពិគ្រោះៅៅះយៅបល់
ការប្ររមូលពី័ត្ថ៌មានិ និិងទិនិននិ័យដោរយមន្ត្រីូរីរដ្ឋាារភិបាល និិងដៃរគូអភិវិឌ្រឍ ដោរយមានិកិច្ចស់ហការជាមួយស់ហគមនិ៍
មូលដ្ឋាារនិ ដើើមរបីស្វែើរងយល់ពីីទិដឋភាពីពីិត្ថនៃរស់ហគមនិ៍ និិងវិិភាគអំពីីភាពីស់មស្រុរបនៃរការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ 

២. កិចចសេន�សុំការបង្ខេ្ក�តសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

ការដ្ឋាក់ពាករយសេនើស់�ំបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ ដោរយក្ររ�មគ្ររ�ស្ថារនិីមួយៗដែរលមានិច្ំណាប់អារមមណ្ឌ៍ច្ូលរួមកុ�ងកិច្ចការ
ស់ហគមនិ៍ ក៏ដូច្ជាការដ្ឋាក់ពាករយសេនើស់�ំបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ ដោរយស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិផ្លាារល់។ 

៣. ការរៀបចំរចនាំសម័័នធសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

ការបោះរ�ឆ្នោារត្ថដោរយសេររី និិងយ�ត្ថតិធម៌ត្រឹរ�វិបានិរៀៀបច្ំឡើើងដើើមរបីបង្កើើើត្ថគណ្ឌៈកមមការរបស់់ស់ហគមនិ៍។ គណ្ឌៈកមមការ
របស់់ស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិមានិ ២ ឬ ៣ថាាក់ អាស្រុរ័យលើើច្ំនិួនិអនកភូមិច្ូលរួមផ្លាារល់។ កុ�ងរយៈពេរល ១៥ ថ្ងៃងរ ក្រោររយ
ជាប់ឆ្នោារត្ថ គណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិតែរទទួលបានិលិខិត្ថទទួលស្ថាោរល់ពីីមើរឃុំ�ំ ឬចៅរស់ងាារត្ថ់ 
ដើើមរបីបញ្ហាារក់ពីីភាពីស្រុរបច្របាប់របស់់គណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍កុ�ងការដ�កនាំ និិងត្ថំណាងពីលរដឋកុ�ងស់ហគមនិ៍។

៤. ការបោះៅះបង្គោោៅលពៅំប្រៅទៃល់សហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

ការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរំប្ររទល់ស់ហគមនិ៍ ត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងផ្នែែរកលើើកតាារភូមិស្ថាស្រុតរ និិងគោរលបំណ្ឌងរបស់់គណ្ឌៈកមមការ
របស់់ស់ហគមនិ៍។ និីត្ថិវិិធីមួយច្ំនិួនិ ត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើង៖ 

ក/  កិច្ចពីិភាករសាស់ដីពីីការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរំប្ររទល់ស់ហគមនិ៍រវាងគណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍ ក្ររ�មការងារបចេចរកទៀរស់ 
និិងអាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ 

ខ/  ទស់រសនិកិច្ចផ្លាារល់នៅរត្ថំបនិ់បោះរ�បង្គោោរលព្រះរំដីជាមួយប្ររធានិទទួលបនិុ�កត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ហើើយនិ�ងមានិការ
បោះរ�បង្គោោរលព្រះរំដីបណោះារ�អាស់និន ដើើមរបីបងើលទធភាពីឲ្រយមានិពាករយបណ្ឌត�ងទាំក់ទិនិនិ�ងការបោះរ�បង្គោោរល  

គ/ ការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ 

ឃុំ/  ការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរំប្ររទល់ស់ហគមនិ៍ ដោរយមានិជំំនិួយផ្នែនរកបចេចរកទៀរស់ និិងស់មាាររៈ ក្រោររមកិច្ចស់ម្រួរបស់ម្រួរ�ល
របស់់ក្ររ�មការងារស់ហគមនិ៍

ង/  រៀៀបច្ំផ្នែរនិទី ផ្នែែរកតាមមាត្រឹរដ្ឋាារនិ DATUM: WGS 84 ក្រោររមកិច្ចស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លដោរយនាយកដ្ឋាារនិជំីវិភាពី
ស់ហគមនិ៍ និិង

ច្/  ការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរំប្ររទល់ ដែរលមានិរាយលើរខបង្គោោរលតាមលំដ្ឋាប់លំដោរយជាមួយនិ�ងឈ្មោះារ�ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងច្ំណ្ឌំច្និិយ៉ាមស់ហគមនិ៍ (UTM) ទៅរតាមស្ថាារនិព្រះរំដីរបស់់ស់ហគមនិ៍ ហើើយក៏មានិ
ត្ថមើែើងផ្លាារកដែរលអនិ�ញ្ហាារត្ថ ឬមិនិអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយច្ូលកុ�ងដីស់ហគមនិ៍។

៥. ការរៀបចំលកេនីិកៈសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

ការរៀៀបច្ំលកខនិតិកៈស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មានិដំណាក់កាលមួយច្ំនិួនិ រួមមានិ៖ 

ក/ ការរៀៀបច្ំនិីត្ថិវិិធីបង្កើើើត្ថលកខនិតិកៈ 

ខ/ ពីង្រាររងលកខនិតិកៈ

គ/ កិច្ចពីិគ្រោះររ�យោរបល់ជាមួយស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ស់ដីពីីសេរច្កដីពីង្រាររងលកខនិតិកៈ 

ឃុំ/ កិច្ចពីិគ្រោះររ�យោរបល់ជាមួយភាគីពាក់ពី័និធស់ដីពីីសេរច្កដីពីង្រាររងលកខនិតិកៈ

ង/ ការទទួលស្ថាោរល់លកខនិតិកៈ។

នៅរកុ�ងដំណាក់រៀៀបច្ំបង្កើើើត្ថលកខនិតិកៈ គណ្ឌៈកមមការរបស់់ស់ហគមនិ៍អាច្ធ្វើើើការសេនើស់�ំជំំនិួយបចេចរកទៀរស់ពីី
ដៃរគូអភិវិឌ្រឍ ប្ររធានិទទួលបនិុ�កត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត ឬនាយកដ្ឋាារនិជំីវិភាពីស់ហគមនិ៍។ 
កុ�ងអំឡុ�ងពេរលពីង្រាររងសេរច្កដីព្រាររងលកខនិតិកៈ ស់មាស់ភាពីអងគប្ររជំ�ំរួមមានិគណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍ មើរភូមិ 
ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ំ និិងស់មាជំិកស់ំខានិ់ផ្រសរងៗទៀៀត្ថរបស់់ស់ហគមនិ៍។

ន�តិវិធ�នៅការបង្ខេ្ក�តសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតមៅូវឲៅយសមៅៅចអំនុវតីចំណុចចំនួន ៧ ដីូច
ខាងកៅៅម៖



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 16

បច្ុ�បរបនិន ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិច្ំនិួនិ ១៨២ កន្ថែែរង ត្រឹរ�វិបានិបង្កើើើត្ថឡើើង កុ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ច្ំនិួនិ ៣១។ កុ�ងច្ំណោះរមច្ំនិួនិស់ហគមនិ៍ទាំំងអស់់ កុ�ងនោះរ� ស់ហគមនិ៍ច្ំនិួនិ ១៤១ បានិទទួលប្ររកាស់កុ�ងការ
ទទួលស្ថាោរល់ជាផះ�វិការពីីស់ំណាក់ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ (ដែរលបានិផដល់ជំូនិស់ហគមនិ៍ក្រោររយស់ហគមនិ៍ធ្វើើើបានិស់ម្រេររច្
និីត្ថិវិិធីទី ៥ ខាងលើើ កុ�ងការរៀៀបច្ំបង្កើើើត្ថលកខនិតិកៈ) ស់ហគមនិ៍ច្ំនិួនិ ៣៩ បានិច្��ហត្ថថលើរខាលើើកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀង
គ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ ហើើយស់ហគមនិ៍ច្ំនិួនិ ៤៨ មានិផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍។.63

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្ូ�វចៅបាប់៖
បញ្ហាារនិីតិ្ថវិិធីបង្កើើើត្ថស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ និិងការមើើលរំលងភាពីស់ំខានិ់នៃរការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
កុ�ងអំឡុ�ងពេរលដំណើើរការបង្កើើើត្ថត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
និីត្ថិវិិធីទាំំង ៧ច្ំណ្ឌំច្ខាងលើើ ដែរលដ្ឋាក់ចេរញកុ�ងសេរច្កដីណែរនាំស់ដីពីីបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ បៀើមើើលមួយភ្លែែរត្ថ ហាក់មានិ
ភាពីស្ថាមញ្ញញ និិងស់មហើរត្ថ�ផល។  ទោះរ�ជាយ៉ាារងណា នៅរពេរលអនិ�វិត្ថតផ្លាារល់ និីត្ថិវិិធីទាំំងនេះរ�នាំមកនិូវិបញ្ហាារអនិ�វិត្ថតដែរល
ត្រឹរ�វិប្រើរើរយៈពេរលវែរងស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍។ បៀើទោះរ�ជាកុ�ងពាករយសេនើស់�ំបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ហាក់មានិលកខណ្ឌៈស្ថាមញ្ញញ 
បុ�ន្ថែតរនិិរនិតរភាពីនៃរស់ហគមនិ៍ហាក់មិនិត្រឹរ�វិបានិពីិចារណាឲ្រយបានិគ្ររប់ជ្រុរ�ងជ្រោររយកុ�ងនិីត្ថិវិិធីច្ំណ្ឌំច្ទី ១ និិងច្ំណ្ឌំច្
ទី ២។ និីត្ថិវិិធីច្ំណ្ឌំច្ទី ១ ជាទូទៅរច្រើរើនិត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងដោរយមានិលកខណ្ឌៈលើឿនិ ហើើយខើ�ការពីិភាករសាឲ្រយបានិ
គ្ររប់ជ្រុរ�ងជ្រោររយ ជាពីិសេរស់លើើអនាគត្ថនៃរកិច្ចការងារទាំំងឡាយរបស់់ស់ហគមនិ៍។ បន្ថែថរមពីីលើើនេះរ� និីត្ថិវិិធីច្ំណ្ឌំច្
ទី ៣ ដល់ទី ៦ គ�ច្រើរើនិត្រឹរ�វិបានិមើើលរំលងតែរមដង ឬច្ំណ្ឌំច្ទាំំងអស់់នេះរ� ត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងបនាារប់ពីីបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍រួច្
បុ�ណោះះរ�។ ជាលទធផល ច្ំណ្ឌំច្ផ្រសរងៗស់ដីពីីកិច្ចគ្ររប់គ្ររង និិងអភិបាលកិច្ច នៃរស់ហគមនិ៍ មិនិត្រឹរ�វិបានិពីិចារណា និិង
ពីិភាករសាឲ្រយបានិលែិត្ថលែនិ់ ដែរលជាហើរត្ថ�រារាំងភាពីជោរគជំ័យនៃរកិច្ចការស់ហគមនិ៍។64 ការអនិ�វិត្ថតនិីត្ថិវិិធីច្ំណ្ឌំច្ទី ៦ 
ពោះរលគឺការបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ នៅរម�និពេរលបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍អាច្ជំួយធានាបានិ
ថាស់ហគមនិ៍មានិលកខណ្ឌៈគ្ររប់គ្រាររនិ់កុ�ងការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដោរយពីួកគេរបានិច្ូលរួមនៅរកុ�ង
ការវាយត្ថម្លៃែរនៅរជំំហានិដំបូង និិងអាច្បញ្ហាារក់ជាមួយស់ហគមនិ៍ថាតើពីួកគាត្ថ់មានិគម្រោររងកុ�ងការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
ការពារធមមជាត្ថិរបស់់ពីួកគាត្ថ់ដោរយរបៀៀបណា។ 

បៀើយោរងតាមប្ររភពីជាច្រើរើនិ ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិមើើលឃើើញការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ជាឱ្កាស់
មួយដើើមរបីដណើតើមកានិ់កាប់ដីរដឋ ដោរយមិនិបានិពីិចារណា និិងគិត្ថគូរឲ្រយបានិគ្ររប់ជ្រុរ�ងជ្រោររយអំពីីអនាគត្ថនៃរស់ហគមនិ៍ 
ឬក៏ប្ររយោរជំនិ៍ស់ហគមនិ៍ជារួមឡើើយ។ និិយ៉ាយជារួម គណ្ឌៈកមាារការប្ររត្ថិបត្ថតិស់ហគមនិ៍មួយច្ំនិួនិមើើលឃើើញដី
ស់ហគមនិ៍ គឺជាទ្ររពីរយស់មរបត្ថតិដែរលពីួកគេរត្រឹរ�វិការពារ ឬប្រើរើប្រាររស់់ដើើមរបីជាលាភស់កាាររៈ ពីីព្រោះររ�ត្ថំបនិ់ព្រៃររជំ�ំវិិញស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិច្រើរើនិត្រឹរ�វិបានិលក់ឲ្រយឈុ�ញដែរលហាារនិឲ្រយត្ថម្លៃែរថ្ងៃែរ។.65 

ភាពីស់ុ�គស្ថាារញផ្នែនរករដឋបាល
ដំណើើរការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដែរលមានិចែរងកុ�ងច្របាប់ជាធរមានិ គឺត្ថម្រួរ�វិឲ្រយមានិការពីិគ្រោះររ�យោរបល់ 
ក្រោររមជំំនិួយបចេចរកទៀរស់ដោរយមន្ត្រីូរីរាជំរដ្ឋាារភិបាល។ ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាត្ថិភាគត្ថិច្មានិការលំបាក
កុ�ងការអនិ�វិត្ថតតាមនិីត្ថិវិិធីទាំំងអស់់ដែរលត្រឹរ�វិបានិដ្ឋាក់ចេរញ។ គ្ររប់ជំំហានិនៃរនិីត្ថិវិិធីទាំំងនេះរ� គឺត្រឹរ�វិការជំំនិួយបចេចរកទៀរស់ 
ឬកិច្ចពីិគ្រោះររ�យោរបល់ជាមួយមន្ត្រីូរីរាជំរដ្ឋាារភិបាល។.66 

៦. ការបង្ខេ្ក�តផ្នែៅនការគៅប់គៅងសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ
ការអភិវិឌ្រឍផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ រាប់បញ្ញុ�ល ការគ្ររប់គ្ររងត្ថំបនិ់ច្ំណ្ឌំ�នានា និិងការវាយត្ថម្លៃែរស្ថាារនិភាពី
ធនិធានិធមមជាត្ថិ និិងត្ថម្រួរ�វិការផ្រសរងៗរបស់់ស់ហគមនិ៍។ ពីង្រាររងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ ត្រឹរ�វិតែរទទួលបានិ
មត្ថិយោរបល់នានាពីីស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ ក៏ដូច្ជាភាគីពាក់ពី័និធផ្រសរងទៀៀត្ថ។ គណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិតែរធ្វើើើពាករយ
សេនើស់�ំការទទួលស្ថាោរល់ផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ ហើើយផ្នែរនិការនេះរ�ត្រឹរ�វិតែរបានិច្��ហត្ថថលើរខាជាផះ�វិការដើើមរបី
ច្ូលជាធរមានិ។  

៧. ការបង្ខេ្ក�តកិចចពៅមព្រៀៅៀងគៅប់គៅងសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ
ក្រោររមជំំនិួយបចេចរកទៀរស់ពីីស់ំណាក់អាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ ត្រឹរ�វិបានិរៀៀបច្ំធ្វើើើឡើើង 
ហើើយនិ�ងត្រឹរ�វិបានិច្��ហត្ថថលើរខា កុ�ងពីិធីប្ររកាស់ជាផះ�វិការនិូវិស់�ពីលភាពីរបស់់កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀង។

ន�តិវិធ�នៅការបង្ខេ្ក�តសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតមៅូវឲៅយសមៅៅចអំនុវតីចំណុចចំនួន ៧ ដីូច
ខាងកៅៅម៖



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 17

យោរងតាមបទពីិសោរធនិ៍កនិែងទៅរ បានិបញ្ហាារក់ឲ្រយឃើើញថា ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិត្រឹរ�វិការពេរលយ៉ាារងត្ថិច្ ៦ ទៅរ៧ឆ្នាំារំ ដើើមរបី
បង្កើើើត្ថ និិងឈានិដល់ច្��កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលកុ�ងនោះរ�រាប់បញ្ញុ�លទាំំងការរៀៀបច្ំ
ឲ្រយមានិឯកស្ថារស់ំខានិ់ៗមួយច្ំនិួនិ ដូច្ជាផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍។ កតាារនេះរ�ធ្វើើើឲ្រយស់ហគមនិ៍ មានិភាពីទនិ់ខេរសាយ 
និិងយឺត្ថយ៉ាារវិកុ�ងការឆ្លើែើយត្ថបបញ្ហាារប្ររឈមស់ំខានិ់រួមមានិ បញ្ហាារបរិស្ថាារនិ និិងបញ្ហាារជំីវិភាពីប្ររជាជំនិកុ�ងស់ហគមនិ៍។67 

(សុំមើ�ល ចំណុច ការគៅប់គៅងសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ ដើ�មៅប�ព័ត៌មានបន្ថែ្ថៅម)។

ការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរំប្ររទល់ស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
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មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ ។ ទោះរ�ជាយ៉ាារងណា ការអនិ�វិត្ថតជាក់ស្វែដរងត្រឹរង់ច្ំណ្ឌំច្នេះរ� នៅរមានិកម្រួរិត្ថ
នៅរឡើើយ។ ការច្ូលរួមរបស់់ស់ហគមនិ៍ និិងភាគីពាក់ពី័និធនៅរមូលដ្ឋាារនិ មានិលកខណ្ឌៈស់ំខានិ់ ពីីព្រោះររ�តាមផះ�វិច្របាប់ មិនិ
មានិកំណ្ឌត្ថ់ណាមួយថា ទំហំស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលគ្រាររនិ់តែរបានិចែរងថា ទំហំស់ហគមនិ៍ គឺមានិទំហំ
ស់មស្រុរបបុ�ណោះះរ�។68 បញ្ហាារនេះរ�ច្�ងក្រោររយ ត្រឹរ�វិបានិស់ម្រេររច្ដោរយអគគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលការពារ និិងអភិរករសធមមជាត្ថិ 
បៀើទោះរ�ជាកិច្ចការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរំប្ររទល់ស់ហគមនិ៍ គួរតែរត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងដោរយមានិការពីិគ្រោះររ�យោរបល់ជាមួយ
ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ ក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ និិងអាជាារធរមូលដ្ឋាារនិក៏ដោរយ។69 ជារៀឿយៗ ព្រះរំប្ររទល់ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មិនិបានិឆ្គះ��បញ្ហាំរំងពីីទីតាំងស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ ឬផដល់ឱ្កាស់ស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ចផ្រសរងៗដើើមរបី
លើើកកមពស់់កម្រួរិត្ថជំីវិភាពីរបស់់ប្ររជាពីលរដឋឡើើយ ដែរលនេះរ�ជាបច្ច័យបងើការលំបាកថ្លែរមមួយកម្រួរិត្ថទៀៀត្ថដល់ការអនិ�វិត្ថត
កិច្ចការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។70
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ប្ររស់ិនិបៀើការដ្ឋាក់សេនើស់�ំបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិបានិបដិសេរធ។71 រយៈពេរលដែរលមិនិមានិការកំណ្ឌត្ថ់
ជាក់លាក់ត្រឹរ�មត្រឹរ�វិស់ម្រាររប់អាជាារធររដ្ឋាារភិបាលធ្វើើើការពីិនិិត្ថរយ និិងធ្វើើើការអនិ�ញ្ហាារត្ថ ឬបដិសេរធពាករយសេនើស់�ំបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ បងើឲ្រយមានិភាពីមិនិប្រាររកដយ៉ាារងខាារំងស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍កុ�ងអំឡុ�ងពេរលដ្ឋាក់សេនើស់�ំបង្កើើើត្ថ
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ខាងអាជាារធរធ្វើើើស់កមមភាពីទាំនិ់ពេរលវេរលានោះរ�ទៀរ។72
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ភាពីងាយស្រុរួលស់ម្រាររប់ការច្ូលរួមជាស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ បុ�ន្ថែតរការធ្វើើើបែរបនេះរ�ក៏អាច្ធ្វើើើឲ្រយមានិបញ្ហាារ
វិិញដែររប្ររស់ិនិបៀើអាជាារធរមូលដ្ឋាារនិដែរលមានិកាត្ថពីើកិច្ចកុ�ងការយល់ព្រះរមលើើស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ មានិកតាារ
អាទិភាពីផ្រសរងទៀៀត្ថដើើមរបីប្ររកួត្ថប្ររជែរងជាមួយការអភិវិឌ្រឍស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលអាច្មានិភាពីលើៀ�ងទៅរ
ការអភិវិឌ្រឍឯកជំនិជាងការលើើកស់ុ�យជំីវិភាពីរស់់នៅររបស់់ស់ហគមនិ៍។

“ ការច្ូលរួមរបស់់ស់ហគមនិ៍ និិងភាគីពាក់ពី័និធនៅរមូលដ្ឋាារនិ មានិលកខណ្ឌៈស់ំខានិ់ ពីីព្រោះររ�
តាមផះ�វិច្របាប់ មិនិមានិកំណ្ឌត្ថ់ណាមួយថា ទំហំស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរល
គ្រាររនិ់តែរបានិចែរងថា ទំហំស់ហគមនិ៍ គឺមានិទំហំស់មស្រុរបបុ�ណោះះរ�។“ 
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បញ្ហៅនៅការអំនុវតី៖
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ដណំាកក់ាលនៃរការច្��ឈ្មោះារ�ជាស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិត្រឹរ�វិបានិស់ហគមន៍ិ និិងអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល
ដែរលគាទំ្ររ មើើលឃើើញថាមានិលកខណ្ឌៈថ្ងៃែរ និិងប្រើរើប្រាររស់រ់យៈពេរលយរូ។ ទោះរ�បកីារដ្ឋាកព់ាករយសេនើស់�បំង្កើើើត្ថ ស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថដិោរយឥត្ថគតិ្ថថ្ងៃែរ កន៏ៅរមានិថ្ងៃែរបងស់់ម្រាររបប់្ររតិ្ថបត្ថតកិារផ្រសរងៗកុ�ងដំណាកក់ាលនេះរ�ដែររ។ ឧទាំហរណ្ឌ៍ 
ច្ណំាយលើើការធ្វើើើដណំើើរស់ម្រាររបក់ាររៀៀបចំ្ការជំបួពីភិាករសារវាងអាជាារធរ និិងស់ហគមន៍ិ និិងថ្ងៃែរច្ណំាយស់ម្រាររប់
ការកណំ្ឌត់្ថព្រះរដីំ។ បនុិ�កនៃរការបង់ថ្ងៃែរនេះរ�ភាគច្រើរើនិជាបនុិ�ករបស់អ់ងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាលដែរលជំយួដល់ស់ហគមនិដ៍ែរល
កពំី�ងឆ្គែងកាត្ថដ់ណំាក់កាលនេះរ� ព្រោះររ�វាអាច្ជាបនុិ�កធងនិម់យួដលស់់ហគមនិកុ៍�ងការធ្វើើើប្ររត្ថបិត្ថតកិារតែរឯង។74
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ថាមានិត្ថម្រួរ�វិការឲ្រយបំពេរញការងារជាច្រើរើនិជំំហានិ ហើើយត្រឹរ�វិមានិអាជាារធរច្ូលរួមជាច្រើរើនិផ្រសរងទៀៀត្ថ។ ដំណាក់កាល
និីមួយៗ ត្ថម្រួរ�វិឲ្រយស់ហគមនិ៍ធ្វើើើការប្ររគល់ជំូនិផ្លាារល់ និិងត្រឹរ�វិមានិការយល់ព្រះរមពីីអាជាារធរ។ ការពីនិរយោរកើើត្ថឡើើងជា
ញ�កញយ កើើត្ថឡើើងដោរយស្ថារស់មត្ថថភាពីរបស់់ស់ហគមនិ៍នៅរមានិកម្រួរិត្ថ និិងស់មត្ថថកិច្ចមានិកងើ�ខាត្ថធនិធានិ
បចេចរកទៀរស់ ថ្មីវិិកា និិងធនិធានិមនិ�ស់រស។ កនិែងមកធាារប់មានិ  អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល ឬស្ថាារប័និផ្រសរងទៀៀត្ថជំួយ
ជាជំំនិួយក្រៅររផះ�វិការស់ម្រាររប់ដំណើើរការឲ្រយបានិលើឿនិ បុ�ន្ថែតរកតាារនេះរ�អាច្នាំមកនិូវិភាពីមិនិសេមើគាារដល់ស់ហគមនិ៍
ពេរលដែរលដ្ឋាក់ស់ំណើើបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឲ្រយទាំនិ់ពេរលស់មរមរយ និិងដំណើើរការប្ររកបដោរយ
ប្ររស់ិទធភាពី។ ដំណាក់កាលបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ព្រៃររឈើើ ត្រឹរ�វិបានិគេរយល់ថាជាស់កមមភាពីមួយដែរលមានិភាពីហត្ថ់នេះឿយ 
ហើើយស់ហគមនិ៍មួយច្ំនិួនិទៀៀត្ថយល់ឃើើញថាដំណាក់កាលនេះរ�មានិលកខណ្ឌៈងាយស្រុរួលជាង ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។75
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ត្ថម្រួរ�វិការនៃរការពីង្រឹរ�ងឥទធិពីលរបស់់ស់ហគមន៍ិបន្ថែថរមទៀៀត្ថលើើការចែរករំលែរកដីស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ភាពីមិនិច្របាស់់លាស់់នៃរលកខខ័ណ្ឌឌនៃរការច្ូលរួមរបស់់ស់ហគមនិ៍នៅរកុ�ងការដំណាក់កាលការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរំប្ររទល់
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ បានិនាំឲ្រយកម្រួរិត្ថនៃរការច្ូលរួមខ�ស់គាារ បណាារលឲ្រយកម្រួរិត្ថនៃរការពេរញច្ិត្ថតរបស់់
ស់ហគមនិ៍លើើការបែរងចែរកដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិក៏ខ�ស់គាារដែររ។76 កុ�ងករណ្ឌីធងនិ់ធងរ ដីស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដែរលបានិចែរកជាក់ស្វែដរងឲ្រយទៅរស់ហគមនិ៍គឺមានិទំហំត្ថូច្ ហើើយមានិទីតាំងខ�ស់ពីីអើីដែរល
បានិដ្ឋាក់ពាករយសេនើស់�ំ។77 ការអនិ�វិត្ថតដែរលមិនិរាប់បញ្ញុ�លដីដែរលបានិដ្ឋាក់សេនើស់�ំពីីការបែរងចែរងដីស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលភាគច្រើរើនិមានិព្រៃររច្រើរើនិ និិងជំីវិៈច្ម្រួរ��ច្រើរើនិ បានិធ្វើើើឲ្រយមានិកម្រួរិត្ថនិូវិឱ្កាស់របស់់ស់ហគមនិ៍
កុ�ងការរករសាទំនេះៀមទំលាប់ប្ររពៃរណ្ឌី និិងអភិវិឌ្រឍស់កមមភាពីជំីវិភាពីរស់់នៅរ ដូច្ជាអេរកូទៀរស់ច្រណ្ឌ៍  និិងការប្ររមូលផួ�ំ
អនិ�ផលព្រៃររឈើើ ដែរលធ្វើើើឲ្រយសេរដឋកិច្ច និិងស់កាារនិ�ពីលកុ�ងគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងការបៀដរជាារច្ិត្ថត
របស់់ស់ហគមនិ៍ទាំំងមូលកុ�ងការច្ូលរួមកុ�ងយនិតការត្រឹរ�វិបានិធាារក់ច្��។

កុ�ងករណី្ឌភាគច្រើរើនិ អងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាលបានិជំយួដល់ស់ហគមនិកុ៍�ងដំណាកក់ាលបង្កើើើត្ថស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិរមួទាំងំការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរបំ្ររទល ់និិងបែរងចែរងត្ថបំនិគ់្ររប់គ្ររង។ នៅរថាារកម់លូដ្ឋាារនិ អងគការមិនិមែរនិ
រដ្ឋាារភបិាលជាធមមតាជំយួស់ហគមនិន៍ិវូិស់កមមភាពី ចំ្និនួិ០៣ ដែរលទាំកទ់ងទៅរនិ�ងការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរបំ្ររទលស់់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ៖ិ ការគរូព្រះរបំ្ររទលន់ៅរលើើផ្នែរនិទ ីបញ្ហាារកក់ារគរូព្រះរបំ្ររទលន់ៅរលើើទតំីាងផ្លាារល ់និិងការប្ររគលឯ់កស្ថារ
ទៅរឲ្រយក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ។ ការប្ររគលឯ់កស្ថារត្រឹរ�វិមានិការអនិ�ញ្ហាារត្ថពីីអាជាារធររកម្រួរតិ្ថផ្រសរងៗគាារ ដចូ្ជាពីីមើរឃុំ� ំអាជាារធរថាារក់
ស្រុរ�ក និិងអាជាារធរថាារកខ់េរត្ថត និិងមនិៃរីបរិស្ថាារនិខេរត្ថត។78 ស់ហគមនិប៍ានិបងាារញឲ្រយឃើើញពីីការខកច្តិ្ថតលើើដំណាកក់ាល
នៃរការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរបំ្ររទល ់ដែរលភាគច្រើរើនិធ្វើើើឡើើងដោរយអនកជំំនាញមកពីីមនិៃរីបរិស្ថាារនិខេរត្ថត ដែរលមនិិស់វូិមានិការ
ពីភិាករសាគ្ររបគ់្រាររនិ ់និិងមានិការឯកភាពីគ្ររប់គ្រាររនិពី់ីខាងស់មាជំកិស់ហគមន៍ិ។ ហើរត្ថ�ដចូ្នេះរ� ការបែរងចែរងស់ហគមនិ៍
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថនិៅរពេរលខែ�ត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងដោរយគាារនិការគោររពីដល ់ការប្រើរើប្រាររស់ដ់ ីនិិងព្រៃររឈើើតាមប្ររពៃរណ្ឌរីបស់់
ស់ហគមនិ ៍ដែរលជាលទធផលធ្វើើើឲ្រយស់ហគមន៍ិមានិការមនិិពេរញចិ្ត្ថតលើើចំ្ណំ្ឌច្ស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដចូ្ជា
ទតីាងំ និិងទំហ។ំ79 ជាពីសិេរស់  វាបងើឲ្រយមានិឧបស់គគស់ម្រាររប់ស់ហគមនិជ៍ំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្ ដោរយស្ថារការប្រើរើប្រាររស់់
ភាស្ថាខ�ស់គាារ ធ្វើើើឲ្រយមានិការពីបិាកកុ�ងការទនំាកទ់នំិង។80 នៅរកុ�ងកម្រួរតិ្ថថាារកជ់ាត្ថ ិអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភបិាលបានិធ្វើើើការ
ផ្លាារលជ់ាមយួក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិលើើការកណំ្ឌត់្ថបែរងចែរកត្ថបំនិគ់្ររប់គ្ររងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិនៅរពេរលដែរលទទលួ
បានិពីត័្ថម៌ានិអពីំីការបោះរ�បង្គោោរលព្រះរបំ្ររទលដ់ពីីីស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ

ការជានិ់គាាររវាងស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចជាមួយដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចភាគច្រើរើនិត្រឹរ�វិបានិផដល់ឲ្រយដោរយមិនិមានិការពីិភាករសាឲ្រយបានិត្រឹរ�មត្រឹរ�វិជាមួយស់ហគមនិ៍ដែរល រង
បុ�ពាល់ផលបុ�ពាល់។ ហើរត្ថ�ដូច្នេះរ� បានិធ្វើើើឲ្រយមានិការជានិ់គាាររវាងស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ចដែរលមានិកុ�ងដីស់ហគមនិ៍
មូលដ្ឋាារនិ និិងដីរបស់់កស់ិករ ដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងដីរបស់់ជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ ដែរលជាលទធផលធ្វើើើឲ្រយ
បុ�ពាល់ដល់ជំីវិភាពីរស់់នៅររបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ ជំីវិៈច្ម្រួរ�� ព្រៃររឈើើ និិងស់ត្ថើព្រៃររ វិិវាទដីធែី 
និិងស់ថិរភាពីនៃរជំំនេះឿកុ�ងថាារក់មូលដ្ឋាារនិ និិងវិបរបធម៌។81 លើើស់ពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ ដីភាគច្រើរើនិត្រឹរ�វិបានិផដល់ឲ្រយជាដស់មរបទាំនិ
ដីសេរដឋកិច្ចលើឿនិជាង ការផដល់ដីជាដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ជាក់ស្វែដរង បច្ុ�បរបនិនមិនិទាំនិ់មានិយនិតការច្របាប់
ណាមួយដែរលច្របាស់់លាស់់ និិងមានិប្ររស់ិទធភាពីកុ�ងការដោរ�ស្រាររយវិិវាទរវាងការបែរងចែរកស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ច និិង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឡើើយ។ ការប្ររត្ថិបត្ថតិរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិកុ�ងការដ្ឋាក់ពាករយបណ្ឌត�ងទៅរអាជាារធរ
ថាារក់ខេរត្ថតនៅរមិនិទាំនិ់មានិប្ររស់ិទធភាពីនៅរឡើើយ។82 ការបោះរ�បង្គោោរលកំណ្ឌត្ថ់ព្រះរំប្ររទល់ដីស់ម្រាររប់ស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ច 
និិងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឲ្រយបានិជាក់លាក់ត្រឹរ�វិបានិគេរទទួលស្ថាោរល់ថាជាកតាារស់ំខានិ់កុ�ងការទប់ស្ថាារត្ថ់វិិវាទ 
ក៏ដូច្ជាស់ម្រាររប់ការដោរ�ស្រាររវិិវាទ។ ជាក់ស្វែដរង ភាគីពាក់ពី័និធទាំំងអស់់ភាគច្រើរើនិមិនិស់ូវិដ�ងអំពីីព្រះរំប្ររទល់ដីនៅរត្រឹរង់
ច្ំណ្ឌំច្ណាឲ្រយប្រាររកដនោះរ�ទៀរ។83

មិនិមានិយនិតការផ្លាារស់់បួ�រពីីស់ហគមន៍ិព្រៃររឈើើ ទៅរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
បច្ុ�បរបនិននេះរ� មិនិទាំនិ់យនិតការច្របាប់ណាដែរលបញ្ហាារក់អំពីីវិិធីកែរប្រែររពីីស់ហគមនិ៍ព្រៃររឈើើ ទៅរស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិទៀរ (ឬទៅរវិិញទៅរមក) នាំឲ្រយមានិការយល់ច្ររឡំកុ�ងពេរលអនិ�វិត្ថតនៅរត្រឹរង់ច្ំណ្ឌំច្ដែរនិស់មត្ថថកិច្ច 
និិងនិីត្ថិវិិធីរដឋបាល។ ស់ហគមនិ៍ដែរលបានិធាារប់ពីរយោយ៉ាមផ្លាារស់់បួ�រ បានិជំួបប្ររទ�និ�ងការរាំងស់ៃ�ដោរយស្ថារតែរមានិការ
ទាំមទាំរឲ្រយមានិការអនិ�ញ្ហាារត្ថពីីអាជាារធរថាារក់ក្រោររមជាត្ថិទៅរអាជាារធរថាារក់ជាត្ថិ ដែរលត្រឹរ�វិធ្វើើើប្ររត្ថិបត្ថតិការទាំំងផ្នែនរកជំំនាញ 
និិងមិនិមានិនិីត្ថិវិិធីជាក់លាក់កុ�ងការធ្វើើើ។84 អាជាារធរថាារក់ក្រោររមជាត្ថិបនិតធ្វើើើការជាមួយអាជាារធរមិនិពាក់ពី័និធនិ�ងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដូច្ជាក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កខប្ររមាញ់ និិងនេះរស្ថាទ ដើើមរបីភាពីងាយស្រុរួលដោរ�ស្រាររយបញ្ហាារ ទាំក់ទង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។85 ការបង្កើើើត្ថឲ្រយមានិយនិតការផ្លាារស់់បួ�រឲ្រយបានិជាក់លាក់ និិងងាយស្រុរួល គឺជាការបនាារនិ់ 
និិងចាំបាច្់ដើើមរបីលើើកទ�កច្ិត្ថតដល់ការពីង្រឹរីកប្ររពី័និធស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

 



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 20

អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	  ធានានិូវិវិត្ថតមានិច្ូលរួមដ៏ស់ំខានិ់ពីីស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្កុ�ងពេរល 

គូរផ្នែរនិទី និិងកំណ្ឌត្ថ់ត្ថំបនិ់នៃរត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ  និិងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជារួមដែរលជាផ្នែនរក
មួយកុ�ងការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ហើើយទាំំងនេះរ�ក៏អាច្ផដល់ការយល់ដ�ងគ្ររប់គ្រាររនិ់អំពីី
ប្ររវិត្ថតិ វិបរបធម៌ និិងប្ររពៃរណ្ឌីរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ ដែរលមានិការផរសាភាារប់
យ៉ាារងជំិត្ថស់និត្ថជាមួយការគ្ររប់គ្ររងបរិស្ថាារនិ និិងធនិធានិធមមជាត្ថិកុ�ងត្ថំបនិ់នោះរ�។

ii.	  កែរស់ម្រួរ�លឲ្រយមានិភាពីស្ថាមញ្ញញស់ម្រាររបដ់ណំាកក់ាលបង្កើើើត្ថស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដើើមរបីធ្វើើើឲ្រយមានិ
ភាពីងាយស្រុរលួដលស់់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�មជំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្អាច្ចូ្លរួមបានិ (ឧទាំហរណ៍្ឌ៖ការ
គរូផ្នែរនិទតី្រឹរ�វិធ្វើើើដោរយមនិិចាបំាច្ប់ចេចរកខាារងំ ហើើយត្រឹរ�វិផ្នែែរកលើើផ្នែរនិទដីែរលគូរចេរញពីីស់ហគមនិ)៍ ហើើយ
ការគ្ររបគ់្ររងប្ររកបដោរយលកខណ្ឌៈស្ថាមញ្ញញធ្វើើើឡើើងដោរយស់ហគមនិផ៍្លាារលក់គ៏្ររប់គ្រាររនិដ់ែររ។

iii.	  ការអភិវិឌ្រឍដោរយស់ថិត្ថសេថររបានិផដល់កមមវិិធីពីង្រឹរ�ងស់មត្ថថភាពីជំំនាញដល់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងក្ររ�ម
ជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ ដើើមរបីបង្កើើើត្ថលទធភាពីកុ�ងការធ្វើើើការដោរយខះ�និឯង ហើើយកាត្ថ់បនិថយការពី�ងផ្នែែរកលើើ
ជំំនិួយពីីខាងក្រៅររ (គិត្ថគូរអំពីីរយៈពេរលដែរលត្រឹរ�វិឆ្គែងកាត្ថ់ដំណាក់កាលទាំំងមូលនៃរការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ហើើយក៏ដូច្ជាការគិត្ថគូរអំពីីកតាារដែរលផ្នែនរកគ្ររប់គ្ររងនៅរមានិកម្រួរិត្ថទាំបនៅរកុ�ង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ បូករួមទាំំងការពីង្រឹរ�ងស់មត្ថថភាពីគ្ររប់គ្ររងប្ររកបដោរយច្ីរភាពី ឱ្កាស់
ជំីវិភាពី និិងកាត្ថពីើកិច្ច ច្ូលជាជំំហានិទី១ និិងទី២ ទាំំងអស់់នេះរ�អាច្ធ្វើើើឲ្រយផ្នែនរកគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
មានិប្ររស់ិទធភាពីជាងម�និកុ�ងអំឡុ�ងពេរលឆ្គែងកាត្ថ់ដំណាក់កាលបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ 
ហើើយអាច្នាំឲ្រយការអនិ�វិត្ថតគម្រោររងគ្ររប់គ្ររងប្ររសេើរជាងម�និ)។

iv.	  បញ្ហាារក់ពីីលកខខ័ណ្ឌឌស់ម្រាររប់ការអនិ�ញ្ហាារត្ថ ឬការបដិសេរធនិូវិពាករយសេនើស់�ំស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ 
ក៏ដូច្ជាលើើកឡើើងអំពីីជំម្រេរើស់ផ្រសរងទៀៀត្ថ ស់ម្រាររប់ពេរលដែរលពាករយសេនើស់�ំត្រឹរ�វិបានិបដិសេរធ ដូច្ជា
យនិតការបត�ងត្ថវាារ ឬលទធភាពីកុ�ងការដ្ឋាក់ពាករយសេនើស់�ំដែរលបានិកែររស់ម្រួរ�លរួច្រាល់មដងទៀៀត្ថ ដើើមរបីជៀៀស់វាង
ការស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតដោរយឆ្គនាារនិ�ស់ិទធិ។

v.	  ត្រឹរ�វិរាប់បញ្ញុ�លដីព្រៃររកុ�ងការបែរងចែរកស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលភាគច្រើរើនិត្រឹរ�វិបានិគេរមិនិរាប់
បញ្ញុ�ល (ការរាប់បញ្ញុ�លដីព្រៃររអាច្ផដល់ការការពារដី ប្ររពី័និធអេរកូឡុ�ស់�ី និិងការគ្ររប់គ្ររងព្រៃររឈើើប្ររសេើរ
ជាងម�និប្ររកបដោរយច្ីរភាពី និិងអាច្រកប្រាររក់ច្ំណ្ឌូលបានិពីីអេរកូទៀរស់ច្រណ្ឌ៍ ស់ហគ្រាររស់ និិងការអភិវិឌ្រឍ
ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ)។

vi.	   ផដល់ជាយនិតការស់មរមរយ និិងមានិប្ររស់ិទធភាពីស់ម្រាររប់ការបែរងចែរកការផ្លាារស់់បួ�រពីីស់ហគមនិ៍ព្រៃររឈើើ និិ 
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដោរយបង្កើើើត្ថដែរនិស់មត្ថថកិច្ច និីត្ថិវិិធី ត្ថម្រួរ�វិការ ការវិិភាគ ត្ថួនាទី  និិង
កាត្ថពីើកិច្ចរបស់់ភាគីពាក់ពី័និធស់ំខានិ់ៗ និិងយនិតការបត�ងត្ថវាារឲ្រយបានិជាក់លាក់ ប្ររស់ិនិបៀើពាករយសេនើស់�ំត្រឹរ�វិបានិ
បដិសេរធ។
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៣. អំភិិបាលកិចចផ្ទៅក្នុងសហគុមន៍

បរិបទៃទៃូទៅៅ៖
រច្នាស់មព័និធអភិបាលកិច្ចកុ�ងប្ររទៀរស់កមុ�ជាចែរកចេរញជាពីីរថាាក់៖ រដឋបាលថាារក់ជាត្ថិ និិងរដឋបាលថាារក់ក្រោររមជាត្ថិ (រួមមានិ
អាជាារធរថាារក់ខេរត្ថត ថាារក់ស្រុរ�ក ថាារក់ឃុំ�ំ)។ អាជាារធរថាារក់ក្រោររមជាត្ថិបានិបំពេរញកាត្ថពីើកិច្ចដែរលមានិកុ�ងដែរនិស់មត្ថថកិច្ច
របស់់ពីួកគេរ បុ�ន្ថែតរត្រឹរ�វិស់ថិត្ថនៅរក្រោររមបងាោរប់រដ្ឋាារភិបាលថាារក់ជាត្ថិ។86 ចាប់តាំងពីីឆ្នាំារំ២០០៨មក អាជាារធរថាារក់ក្រោររមជាត្ថិ
បានិចាប់ផ្ដើមទទួលបានិស់ើ័យភាពីដោរយមានិកំណែរកែរទម្រួរង់ឲ្រយមានិលកខណ្ឌៈវិិមជំរឈការដែរលនៅរក្រោររមគណ្ឌៈកមាារធិការ
ជាត្ថិស់ម្រាររប់ការអភិវិឌ្រឍតាមបែរបប្ររជាធិបតរយរយនៅរថាារក់ក្រោររមជាត្ថិ។ នៅរកុ�ងថាារក់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ំ
គឺជាអាជាារធររដឋបាលខពស់់ជាងគេរ ដែរលមានិស់មាជំិកដែរលទទួលបានិការបោះរ�ឆ្នោារត្ថជ្រើរើស់រៀីស់ដោរយផ្លាារល់ពីីប្ររជាជំនិ
មូលដ្ឋាារនិ។87

ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�តំ្រឹរ�វិមានិការទទួលខ�ស់ត្រឹរ�វិផ្លាារលស់់ម្រាររបក់ារបែរងចែរកការច្ណំាយស់ម្រាររបស់់កមមភាពីឃុំ�។ំ ធនិធានិភាគច្រើរើនិ
គបឺានិមកពីីមូលនិិធរិបស់ឃ់ុំ� ំឬស់ងាារត្ថ ់ដែរលបានិចែរកមកពីីថ្មីវិិកាជាត្ថផិ្លាារលម់កឲ្រយថាារក់ឃុំ�។ំ ថ្មីវិិកានេះរ�ជំយួដល់ក្ររ�មប្ររ�ករសា
លើើប្ររត្ថបិត្ថតកិារច្នំិនួិពីីរ រមួមានិការច្ណំាយលើើផ្នែនរករដឋបាល និិងការពីង្រឹរកីការអភវិិឌ្រឍរបស់ម់លូដ្ឋាារនិ។ ការច្ណំាយ
លើើផ្នែនរករដឋបាលគតឺ្រឹរ�វិបានិបែរងចែរកទៅរឲ្រយក្ររ�មប្ររ�ករសានីិមយួៗយោរងទៅរតាមច្នំិនួិស់មាជំកិក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ដំែរលត្រឹរ�វិបានិ
ជាបឆ់្នោារត្ថ។ ការពីង្រឹរកីការអភវិិឌ្រឍមូលដ្ឋាារនិគតឺ្រឹរ�វិបែរងចែរកដោរយផ្នែែរកទៅរលើើធាត្ថ�ផរសចំ្នំិនួិប៖ី មយួច្ណំែរកសេមើគាារៗ ស់ម្រាររប់
ស់មាជំកិក្ររ�មប្ររ�ករសា មួយច្ណំែរកដែរលស់មាមាត្រឹរទៅរនិ�ងច្នំិនួិប្ររជាជំនិកុ�ងឃុំ� ំនិិងចំ្ណែរកច្�ងក្រោររយត្រឹរ�វិបានិគណ្ឌនា
ទៅរតាមស់និៃស់រសនិភ៍ាពីក្ររកី្ររកុ�ងឃុំ�។ំ ក្ររ�មប្ររ�ករសាកប៏្ររមលូបានិពីីការច្លូរួមរបស់ប់្ររជាជំនិផងដែររ។ លើើស់ពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ 
ក្ររ�មប្ររ�ករសាមយួចំ្និនួិបានិទទួលការឧបត្ថថមភពីីអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភបិាលដែររ។88 គ្ររបឃ់ុំ�តំ្រឹរ�វិឆ្គែងកាត់្ថវិដដនៃរផ្នែរនិការអភវិិឌ្រឍ
ឃុំ�ដំែរលមានិរយៈពេរល៥ឆ្នាំារ ំដែរលជាផ្នែរនិការដ�កនាគំម្រោររង និិងផ្នែរនិការច្ណំាយប្ររចាឆំ្នាំារ។ំ ព្រះរ�ត្ថតកិារណ៍្ឌស់ខំានិប់្ររចាឆំ្នាំារគឺំ
ស់កិាារស្ថាលាស់ដអីពីំីស់មាហរណ្ឌកមមស្រុរ�កដែរលធ្វើើើឡើើងដើើមរបសី់ម្រេររច្នៅរគម្រោររងថ្មីវិិការបស់ឃ់ុំ�។ំ ព្រះរ�ត្ថតកិារណ្ឌន៍េះរ�ត្ថម្រួរ�វិឲ្រយ
មានិការច្លូរមួដោរយផ្លាារលពី់ីភាគពីាកព់ីន័ិធទាំងំអស់ដូ់ច្ជាមនិៃរីបរិស្ថាារនិខេរត្ថត និិងស់មាជិំកក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ� ំហើើយបៀើក
ស់ម្រាររបភ់ាគដីែរលចាបអ់ារមមណ្ឌផ៍្រសរងទៀៀត្ថដចូ្ជាការច្លូរួម និិងយល់ព្រះរមឧបត្ថថមភរបស់អ់ងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល។

នៅរក្រោររមក្ររមខណ្ឌឌច្របាបស់់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថជិាទទូៅរផ្នែែរកលើើ
ការគ្ររបគ់្ររងរបស់គ់ណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថដិែរលបានិជាបឆ់្នោារត្ថ ដែរលមានិការត្រឹរ�ត្ថពីនិិិត្ថរយពីីអាជាារធរ។89 

គណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថមយួត្រឹរ�វិធ្វើើើប្ររត្ថបិត្ថតកិារមយួអាណ្ឌត្ថតដិែរលមានិរយៈពេរល៥ឆ្នាំារ ំហើើយ
សេរច្កដណីែរនាសំ់ដអីពីំីស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថរិៀៀបរាបអ់ពីំីស់ទិធ ិនិិងការទទួលខ�ស់ត្រឹរ�វិរបស់គ់ណ្ឌៈកមមការ។90 
សេរច្កដណីែរនាកំប៏ានិបញ្ហាារកអ់ពីំីរច្នាស់មពន័ិធជាក់លាកម់យួនៃរការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដែរលមានិការ
បង្កើើើត្ថក្ររ�មការងារគ្ររបគ់្ររង អនិ�គណ្ឌៈកមមការ ដែរលមានិចាប់ពីី ២ ទៅរ៣កម្រួរតិ្ថ យោរងតាមចំ្និនួិភមូជិាកស់្វែដរងដែរលបានិ
ច្លូរមួ។91

និយមន័យ៖  
គឺជាមធ្វើរយោបាយដែរលស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិបានិគ្ររប់គ្ររងដោរយស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ផ្លាារល់ និិង
ជាប្ររពី័និធស់ម្រាររប់ធ្វើើើប្ររត្ថិបត្ថតិការគ្ររប់គ្ររងនេះរ�។ កុ�ងនោះរ�គួរមានិបញ្ហាារក់អំពីីការបែរងចែរកអំណាច្ ដំណាក់កាល
នៃរការធ្វើើើសេរច្កតីស់ម្រេររច្ច្ិត្ថត ការគ្ររប់គ្ររងផ្នែនរកហិរញ្ញញវិត្ថុ� និិងការអនិ�វិត្ថតបែរបប្ររពៃរណ្ឌីនៅរកុ�ងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

ចៅបាប់ទាក់ទៃងន�ងការកាន់កាប់ដី�ធែ�៖  
ច្របាប់ស់ដីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ(២០០៨) ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍នាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ(២០១៧) ច្របាប់ស់ដីពីីការគ្ររប់គ្ររងរដឋបាលឃុំ�ំ ស់ងាារត្ថ់(២០០១) អនិ�ក្ររ�ត្ថរយ
លើរខ២៦ស់តីពីីប្ររពី័និធគ្ររប់គ្ររងហិរញ្ញញវិត្ថុ�ឃុំ�ំ ស់ងាារត្ថ់(២០០២)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖   
ក្ររស់ួងមហាផ្ទៃៃរ ប្ររធានិស់ហគមនិ៍ ស់មាជំិកដែរលបានិជាប់ឆ្នោារត្ថកុ�ងស់ហគមនិ៍ និិងរត្ថនាគារជាត្ថិ  

"នៅរក្រោររមក្ររមខណ្ឌឌច្របាប់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជាទូទៅរផ្នែែរកលើើការគ្ររប់គ្ររងរបស់់គណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដែរលបានិជាប់ឆ្នោារត្ថ ដែរលមានិការត្រឹរ�ត្ថពីិនិិត្ថរយពីីអាជាារធរ។"



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 22

ការអនិ�វិត្ថតបចុ្�បរបនិនបានិបងាារញថាច្នំិនួិស់មាជិំកនៃរគណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថមិានិច្នំិនួិពីី ០៧នាក ់ទៅរ១៥នាក ់ដែរលជាមធរយមភាគនៃរ
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថមានិចាប់ពីី ៨០ ទៅរ១៥០គ្ររ�ស្ថារ។ សេរច្កដណីែរនាសំ់ដី
អពីំីស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថបានិណែរនាលំើើការបង្កើើើត្ថក្ររ�មការងារបណោះារ�អាស់និន 
ដើើមរបីស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លស់កមមភាពីដែរលទាំកទ់ងនិ�ងការបោះរ�ឆ្នោារត្ថជ្រើរើស់រីៀស់គណ្ឌៈកមមការ
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ ហើើយក្ររ�មការងារនេះរ�ត្រឹរ�វិមានិការទទលួខ�ស់ត្រឹរ�វិលើើការ
ជ្រើរើស់រីៀស់បៀរកខជំនិ។92 ជាកស់្វែដរង បៀរកខជំនិអាច្ត្រឹរ�វិបានិជ្រើរើស់រីៀស់ដោរយក្ររ�មស់ហគមន៍ិ 
និិងអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភបិាលដែរលបានិផដលជំ់ំនិយួ ឬដោរយការស់មគ័្ររច្តិ្ថត។93

ដោរយស់ម្រួរបតាមច្របាបគ់្ររបគ់្ររង ស់មាជំកិស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថតិ្រឹរ�វិអនិ�វិត្ថតតាមច្របាបទ់មាារប់ដែរលបង្កើើើត្ថកុ�ង
លកខនិតកិៈស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ ផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិនិិងកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងគ្ររបគ់្ររង
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ (ដែរលត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើងដោរយស់ហគមនិ ៍ដែរលមានិការទទលួស្ថាោរល់ដោរយអាជាារធរ
រដ្ឋាារភបិាល)។94 គរំលូកខនិតកិៈស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិនិិងកិច្ច
ព្រះរមព្រៀរៀងស់ដពីីីការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថមិានិភាារប់កុ�ងឧបស់មពន័ិធកុ�ងសេរច្កដណីែរនំាស់ដអីពីំីស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្ូ�វចៅបាប់៖
កម្រួរិត្ថនៃរការប្ររកានិ់ខាារប់ច្ំពោះរ�ឯកស្ថារគ្ររប់គ្ររងគំរូស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ភាគពីាកព់ីន័ិធមយួបានិលើើកឡើើងអំពីីត្ថម្រួរ�វិការនៃរការបញ្ហាារកឲ់្រយបានិច្របាស់ថ់ា តើស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថិ
ត្រឹរ�វិតែរប្ររត្ថបិត្ថតតិាមឯកស្ថារគំរឲូ្រយបានិខាារបខូ់�និដល់កម្រួរតិ្ថណា។95 កនិែងមកធាារប់មានិហើរត្ថ�ការណ្ឌដ៍ែរលស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថបិានិខតិ្ថខបំ្ររ�ងប្រែររងយ៉ាារងខាារងំកុ�ងការពីភិាករសា និិងរៀៀបច្លំកខនិតកិៈស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថិ
ដែរលធ្វើើើឡើើងស់ម្រាររបប់ពំេរញត្ថម្រួរ�វិការ និិងគោរលបណំ្ឌងរបស់ស់់ហគមន៍ិពីកួគេរ ព្រះរមទាំងំទាំញយកជំំនួិយ និិង
អនកជំំនាញមកពីីខាងក្រៅររ បុ�ន្ថែតរពីកួគេរត្រឹរ�វិបានិអាជាារធរប្រាររបថ់ាពីកួគេរមិនិអាច្ងាកចេរញពីីគរូំលកខនិតកិៈស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថដិែរលមានិចែរងកុ�ងសេរច្កដណីែរនាសំ់ដអីពីំីស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថនិោះរ�ទៀរ។ គោរលជំំហរនេះរ�មនិិ
ត្រឹរ�វិបានិគាំទ្ររដោរយបញ្ញញត្ថិណាមួយដែរលមានិចែរងកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឡើើយ។96

វាក៏អាច្បណាារលឲ្រយមានិហានិិភយ័កុ�ងការមនិិការរាប់បញុ្ញ�លនៅរការអនិ�វិត្ថត និិងច្ណំើរ�ដ�ងតាមបែរបប្ររពៃរណ្ឌរីបស់់
ក្ររ�មជំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្កុ�ងឯកស្ថារគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិប្ររសិ់និបៀើធាត្ថ�ផរសរំបស់ស់់ហគមន៍ិនិវូិ
មានិកម្រួរតិ្ថខាារងំ។ ដូច្នេះរ� គរួធ្វើើើការបំភែឲឺ្រយបានិច្របាស់អ់ពីំីការយលដ់�ង និិងប្រើរើប្រាររស់ច់្ពំោះរ�គរូំដែរលមានិចែរងកុ�ងឧបស់មពន័ិធ
កុ�ងសេរច្កដណីែរនាសំ់ដអីពីំីស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ

គណ្ឌនេះរយរយភាពី
យនិតការគណ្ឌនេះរយរយភាពីដែរលជាឧបករណ្ឌដ៍ស៏់ខំានិស់់ម្រាររបអ់ភបិាលកចិ្ចលែ គឺមានិស្ថារៈស់ខំានិកុ់�ងការធ្វើើើឲ្រយអនកធ្វើើើ
សេរច្កតសី់ម្រេររច្ច្តិ្ថតដចូ្ជាស់មាជំកិគណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិទទួលខ�ស់ត្រឹរ�វិច្ពំោះរ�ស់មាជំកិកុ�ង
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថទាំងំអស់។់ ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់ដអីពីំីស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថមិនិិស់វូិបានិចែរង
អពីំីយនិតការទទលួខ�ស់ត្រឹរ�វិឲ្រយបានិជាកល់ាកណ់ាមយួឡើើយ។ យនិតការដែរលមានិគរឺកឃើើញនៅរកុ�ងក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់ គឺ
និិយ៉ាយអពីំីលទធភាពីដែរលអាច្បញ្ញរឈបគ់ណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិនិិងធ្វើើើការបោះរ�ឆ្នោារត្ថជ្រើរើស់រីៀស់ថ្មីមី
ប្ររស់និិបៀើយ៉ាារងតិ្ថច្ ៦០ភាគរយនៃរស់មាជំកិស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថសិេនើស់�កំារអនិតរាគមន៍ិពីីក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�សំ់ងាារត្ថ់
ដើើមរបលីើើកឡើើងអំពីីការគ្ររបគ់្ររងពីីគណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ97 ក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់ស់ដអីពីំីស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថបិានិគតិ្ថទ�កជាម�និនូិវិការបង្កើើើត្ថយនិតការគណ្ឌនេះរយរយភាពី និិងរាបប់ញុ្ញ�លទាំងំលកខនិតកិៈស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដូច្ជាត្ថម្រួរ�វិឲ្រយមានិកិច្ចប្ររជំ�ទំៀៀងទាំត្ថរ់វាងស់មាជំកិស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ98

ត្ថមាារភាពី
ត្ថមាារភាពីគជឺាជំំហានិមយួទៀៀត្ថនៃរអភិបាលកចិ្ចលែ។ ទោះរ�បជីាត្ថមាារភាពីនេះរ�មានិនៅរពាស់ពេរញនៅរកុ�ងឯកស្ថារយោរង
កដ៏ោរយ កប៏្ររស់ទិធភាពីជាកស់្វែដរងគនឺៅរមានិភាពីមនិិច្របាស់ល់ាស់ន់ៅរឡើើយ ហើើយគោរលការណ្ឌន៍ៃរត្ថមាារភាពីកជ៏ាត្រឹរ�វិបានិ
លើើកឡើើងកុ�ងបរិបទនៃរការបែរងចែរងផលចំ្ណើរញ និិងការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថផិងដែររ៩99

បញ្ហៅការអំនុវតី៖
ការឧបត្ថថមភពីីស្ថាធារណ្ឌៈមានិកំណ្ឌត់្ថ និិងមិនិសេមើគាារ
ស់ហគមនិព៍ី�ងផ្នែែរកយ៉ាារងខាារងំលើើការឧបត្ថថមភពីីរាជំរដ្ឋាារភិបាល និិងដៃរគអូភវិិឌ្រឍស់ម្រាររបស់់កមមភាពីស់ហគមន៍ិ។ ការឧបត្ថថមភ
ដលក់ារអភវិិឌ្រឍគម្រោររងស់ហគមនិភ៍ាគច្រើរើនិគកុឺ�ងមូលនិិធឃិុំ� ំឬស់ងាារត់្ថ និិងការផ្ៃររស្ថារពេើពីនិធថាារក់ជាត្ថ។ិ យោរងតាម
ការពីរយោករណ្ឌ ៍មលូនិិធឃិុំ�ជំាទទូៅរមានិត្រឹរ�ម១០០,០០០ដ�លាារកុ�ងមួយឆ្នាំារ ំដែរល៤០%គតឺ្រឹរ�វិបានិប្រើរើប្រាររស់ស់់ម្រាររបក់ារ
អភវិិឌ្រឍ។100
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អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 23

ការផដល់ការឧបត្ថថមភស់ម្រាររបក់ារអភវិិឌ្រឍគមឺានិភាពីប្ររកួត្ថប្ររជែរងខាារងំ ដែរល
ភាគច្រើរើនិផ្តោារត្ថលើើហើរដ្ឋាាររច្នាស់មពន័ិធរឹង ដចូ្ជាផះ�វិថ្មីនល់ ជាជាងផ្តោារត្ថលើើ
ការអភរិករស។ ជាញ�កញាប់ ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�តំ្រឹរ�វិបានិរងចំ់ាការពីនិរយោរពេរលកុ�ង
ការទទលួការឧបត្ថថមភ។101 ការឧបត្ថថមភស់ម្រាររបក់ារអភវិិឌ្រឍស់ខំានិ់ៗ គបឺានិ
មកពីីដៃរគអូភវិិឌ្រឍខាារត្ថធ ំហើើយត្រឹរ�វិបានិគ្ររបគ់្ររងយ៉ាារងត្ថ�ងរឹងដោរយភាារកង់ារ
កណាារលរបស់រ់ដ្ឋាារភបិាល និិងចែរកចាយដោរយតាមខែរសររយៈផះ�វិការ។

នៅរកម្រួរតិ្ថថាារកជ់ាត្ថ ិក្ររសួ់ងបរិស្ថាារនិជាធមមតាចូ្លរួមជាថ្មីវិិកាមនិិស់វូិ
គ្ររបគ់្រាររនិកុ់�ងការកំណ្ឌត់្ថថ្មីវិិកាថាារកជ់ាត្ថឡិើើយ ហើើយមានិផលបុ�ពាល់

ផ្លាារលដ់លម់លូនិិធឃិុំ�សំ់ងាារត្ថ។់ មលូនិិធបិរិស្ថាារនិ និិងស់ងគមរបស់ក់្ររស់ងួបរិស្ថាារនិគឺត្រឹរ�វិបានិផដល់ឲ្រយការគ្ររបគ់្ររងធនិធានិ
ធមមជាតិ្ថ និិងការអភិវិឌ្រឍស់ហគមនិ។៍ មលូនិិធនិេះរ�កទ៏ាំកទ់ងទៅរនិ�ងការបែរងចែរកថ្មីវិិកាថាារកជ់ាត្ថរិបស់ក់្ររស់ងួបរិស្ថាារនិដែររ។ 
ច្នំិនួិដែរលមានិស់ម្រាររបស់់ហគមនិ ៍លកខនិតកិៈដែរលអាច្ទទលួបានិ និិងដំណាកក់ាលនៃរការចែរកចាយធនិធានិតាមរយៈ
មលូនិិធនិេះរ�គមឺនិិទាំនិប់ានិកណំ្ឌត់្ថឲ្រយច្របាស់ន់ៅរឡើើយ។

លើើស់ពីីនេះរ� បៀើទោះរ� បជីាច្របាបស់់ដពីីីត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថបានិផដល់មលូនិិធសិ់ម្រាររបត់្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដែរលត្រឹរ�វិបានិ
រៀៀបច្ ំនិិងគ្ររបគ់្ររងដោរយគណ្ឌៈកមមការដែរលមានិស់ហប្ររធានិជាក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ និិងក្ររសួ់ងសេរដឋកិច្ច និិងហិរញ្ញញវិតុ្ថ� 
កប៏ុ�ន្ថែតរវាម�ខងាររបស់វ់ានៅរមនិិទាំនិច់្របាស់ល់ាស់ន់ៅរឡើើយ។

ស់ហគមនិក៍ប៏ានិទទួលការឧបត្ថថមភមានិកំណ្ឌត់្ថពីីអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល ដើើមរបជីំយួដលថ់្ងៃែរចំ្ណាយផ្នែនរករដឋបាល និិង
ការបណំ្ឌ��បណាារលដើើមរបពីីង្រឹរ�ងអភិបាលកចិ្ច។ មានិស់ហគមន៍ិមយួច្នំិនួិបានិចាបផ់្ដើមបង្កើើើត្ថគ្រោះររងការណ្ឌន៍ៃរការគ្ររបគ់្ររង
បដភិាគដើើមរបបីង្កើើើត្ថមូលនិិធសិ់ម្រាររបក់ារអភវិិឌ្រឍ។ បចុ្�បរបនិន មូលនិិធនិេះរ�នៅរមានិទហំំត្ថចូ្នៅរឡើើយ (២៥ដ�លាារកុ�ងមួយ
បដភិាគ) ហើើយការចូ្លរមួកន៏ៅរមានិកម្រួរតិ្ថ (២០ទៅរ៥០នាក)់។ កម្រួរតិ្ថផ្នែនរកអប់រំមលូដ្ឋាារនិ កុ�ងស់ហគមន៍ិគតឺ្រឹរ�វិបានិ
កត្ថស់់មាោរលថ់ាជាឧបស់គគមយួនៃរការច្លូរមួ។ ការបណំ្ឌ��បណាារល និិងការអភវិិឌ្រឍរយៈពេរលយរូ មានិភាពីចាបំាច្ដ់ើើមរបីឲ្រយ
ផ្នែរនិការនេះរ�អាច្ប្ររព្រះរ�ត្ថតទិៅរយ៉ាារងពេរញលើរញ និិងមានិនិិរនិតរភាពី។102

ការគោររពីដល់ការអនិ�វិត្ថតអភិបាលកិច្ចផ្ទៃៃរកុ�ងបែរបប្ររពៃរណ្ឌី
ស់ហគមនិជ៍ំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្ផតលត់្ថម្លៃែរខពស់ទ់ៅរលើើការជៀឿទ�កច្តិ្ថតគាារទៅរវិិញទៅរមក ស់មូរបីតែរចំ្ពោះរ�ក្ររ�មផ្រសរងៗគាារ
នៅរកុ�ងស់ហគមនិផ៍្រសរងគាារ ដែរលនិិយ៉ាយភាស្ថាខ�ស់គាារកដ៏ោរយ។ ពីកួគេរប្ររតិ្ថបត្ថតតិាមការអនិ�វិត្ថតអភិបាលកចិ្ចផ្ទៃៃរកុ�ងបែរប
ប្ររពៃរណ្ឌ ីឧទាំហរណ្ឌដ៍ចូ្ជាក្ររ�មដែរលងាយរងផលបុ�ពាល ់ដែរលជាធមមតាយលព់្រះរមតាមការស់ម្រេររច្ច្តិ្ថតរបស់ច់ាស់ទ់�ំ
នៅរកុ�ងស់ហគមនិ។៍103កម្រួរតិ្ថនៃរការអប់រំនៅរតាមស់ហគមនិជ៍ំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្ភាគច្រើរើនិនៅរមានិកម្រួរតិ្ថទាំប ដែរល
បណាារលឲ្រយមានិការយលដ់�ងអំពីីដណំាកក់ាលនៃរការអភវិិឌ្រឍនៅរមានិកម្រួរតិ្ថ ជាពីសិេរស់ការយលដ់�ងលើើផ្នែរនិការអភវិិឌ្រឍ 
និិងគោរលការណ្ឌអ៍ភបិាលកចិ្ចដែរលត្រឹរ�វិបានិកណំ្ឌត់្ថដោរយស្ថាារបន័ិកណាារល។ កម្រួរតិ្ថមហិច័្តាស់ម្រាររបក់ារអភវិិឌ្រឍកម៏ានិ
ភាពីខ�ស់គាាររវាងស់ហគមនិផ៍្រសរងគាារ។104 ដោរយហើរត្ថ�ថាមានិភាពីខ�ស់គាារច្រើរើនិ ដចូ្នេះរ�គំរូតែរមួយនៃរអភិបាលកចិ្ចរបស់់
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ គមឺនិិអាច្យកមកប្រើរើប្រាររស់គ់្ររបស់្ថាារនិការណ្ឌប៍ានិនោះរ�ទៀរ។ ការគ្ររបគ់្ររងទៅរតាមករណ្ឌី
និមីយួៗដែរលមានិការច្លូរមួពីីស់ហគមន៍ិ ការពី�ងផ្នែែរកលើើច្ណំើរ�ដ�ងមលូដ្ឋាារនិ និិងបញ្ហាារផ្លាារលន់ៅរកុ�ងមូលដ្ឋាារនិទៀើប
នាឲំ្រយមានិប្ររស់ទិធភាពីកុ�ងការឈានិទៅររកគោរលដៅររបស់ស់់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថបិ្ររកបដោរយភាពីជោរគជំយ័។

អាស្រុរយ័លើើទតីាងំ ស់ហគមន៍ិមលូដ្ឋាារនិមានិលកខណ្ឌៈ និិងស់កាារនិ�ពីលស់ងគមខ�ស់ៗគាារ ដោរយហើរត្ថ�នេះរ�ហើើយ
អភបិាលកចិ្ចផ្ទៃៃរកុ�ងរបស់គ់េរក៏មានិភាពីខ�ស់គាារដែររ។ កុ�ងស់ហគមនិដ៍ែរលមានិចំ្និនួិជំនិអនោះារប្ររវេរស់និច៍្រើរើនិ ដែរលជាហើរត្ថ�
ធ្វើើើឲ្រយពីកួគេរមនិិស់វូិមានិទនំាកទ់នំិងជាមួយនិ�ងស់ហគមន៍ិនោះរ� យើើងស់ង្កើើរត្ថឃើើញថាស់ហគមនិន៍ោះរ�មានិការច្លូរួមកុ�ង
អភបិាលកចិ្ចស់ហគមន៍ិត្ថចិ្ត្ថចួ្។ ហើរត្ថ�ការណ្ឌប៍្ររវិត្ថតសិ្ថាស្រុរតថ្មីមីៗ កុ�ងប្ររទៀរស់កមុ�ជាកហ៏ាកដ់ចូ្ជាមានិជំ�ឥទធពិីលយ៉ាារងខាារងំ
លើើទនំាកទ់នំិងរបស់ស់់ហគមន៍ិជាមយួនិ�ងអំណាច្ និិងអាជាារធរ។ កុ�ងករណី្ឌមយួច្នំិនួិ មើរដ�កនាសំ់ហគមនិគ៍តិ្ថថាវាជា
កាត្ថពីើកិច្ចរបស់ពួ់ីកគេរកុ�ងការទទួលយកនិវូិការស់ម្រេររច្ច្តិ្ថតមយួច្នំិនួិរបស់អ់ាជាារធរខេរត្ថត ឬថាារកល់ើើផ្រសរងទៀៀត្ថ ជាពីសិេរស់
ទាំកទ់ងទៅរនិ�ងការប្រើរើប្រាររស់ដ់ ីឬស់កមមភាពីសេរដឋកចិ្ច ទោះរ�បជីាការស់ម្រេររច្ច្តិ្ថតទាំងំនោះរ�មនិិមានិផលលែដលខ់ាង
ស់ហគមនិយ៍៉ាារងណាកដ៏ោរយ។

$100,000
កុ�ងមួយឆ្នាំារំ គឺជាដែរនិកំណ្ឌត្ថ់ទូទៅរ
ច្ំពោះរ�មូលនិិធិឃុំ�ំ



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 24

អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	  ត្រឹរ�វិធ្វើើើការបញ្ហាារក់អំពីីកម្រួរិត្ថស់ើ័យភាពីដែរលស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមានិកុ�ងការកំណ្ឌត់្ថ និិងបង្កើើើត្ថ

ឯកស្ថារលកខនិតិកៈផ្រសរង (ដូច្ជា លកខនិតិកៈនៃរស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងស់ដីអំពីីការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ រួមមានិការ
កែរស់ម្រួរ�លលើើគំរូ)។

ii.	  ផដល់យនិតការគណ្ឌនេះរយរយភាពីបន្ថែថរមទៀៀត្ថនៅរកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ ដូច្ជារៀៀបច្ំកិច្ចប្ររជំ�ំឲ្រយបានិទៀៀងទាំត្ថ់
ជាមួយស់មាជំិកស់ហគមន៍ិ ធ្វើើើរបាយការណ្ឌ៍ស់ដីអំពីីហិរញ្ញញវិត្ថុ� និិងស់វិនិកមមផ្ទៃៃរកុ�ង។ ល។

iii.	  បញ្ហាារក់ពីីគោរលការណ្ឌ៍ត្ថមាារភាពីឲ្រយបានិទូលំទូលាយ និិងច្របាស់់លាស់់ជាងម�និនៅរកុ�ងនីិត្ថិកមមស់ហគមន៍ិ
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ រួមមានិត្ថម្រួរ�វិការជាក់លាក់ ដូច្ជាស់ិទធិរបស់់ស់មាជិំកស់ហគមន៍ិកុ�ងការទាំញយក
ពី័ត្ថ៌មានិអំពីីរច្នាស់មព័និធកុ�ងទាំក់ទងនិ�ងសេរច្កតីស់ម្រេររច្ច្ិត្ថត ដំណាក់កាល និិងស់កមមភាពីផ្រសរងៗកុ�ង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ។

iv.	  ធ្វើើើការបែរងចែរកមូលនិិធីឃុំ�ំស់ងាារត្ថ់មួយច្ំណែរកស់ម្រាររប់ការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាតិ្ថ រួមមានិការគ្ររប់គ្ររ 
 ស់ ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ។

v.	  ផដល់អំណាច្ និិងលើើកទ�កចិ្ត្ថតដល់ស់ហគមនិ៍ដើើមរបីឲ្រយមានិស់មើែរងច្រើរើនិជាម�និកុ�ងដំណាក់កាលបែរងចែរក
មូលនិិធីឃុំ�ំស់ងាារត្ថ់ (ឧទាំហរណ៍្ឌ៖ គិត្ថគូរបញ្ញុ�លស់មាជំិកគណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
យ៉ាារងត្ថិច្ច្ំនិួនិ០១ នៅរកុ�ងក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ំ កុ�ងករណី្ឌដែរលស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមានិដែរនិ
ស់មត្ថថកិច្ចគ្ររប់គ្ររងច្រើរើនិ ដូច្នេះរ�ដំណាក់កាលនៃរការបែរងចែរងមូលនិិធិត្រឹរ�វិបញ្ញុ�លយ៉ាារងត្ថិច្អនកតំ្ថណាង
មួយរូបពីីដែរនិស់មត្ថថកិច្ចនិីមួយៗ)។



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 25

៤. ការចូលរួម និងតំណាងព�ខាងសហគុមន៍

បរិបទៃទៃូទៅ៖
ក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់ស់តពីីីស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថបិានិចែរងខែ�ៗអំពីីការច្លូរួមរបស់ស់់ហគមន៍ិដែររ។ ជាដបំងូ 
ការបង្កើើើត្ថស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថត្ថម្រួរ�វិឲ្រយមានិការច្លូរួមស់មគ័្ររចិ្ត្ថតយ៉ាារងតិ្ថច្៦០%នៃរចំ្និនួិគ្ររ�ស្ថារស់រ�ប
កុ�ងភូម។ិ105 មានិវិិធានិការជាច្រើរើនិដែរលត្រឹរ�វិមានិការយលព់្រះរម ៦០%ដូច្ជា៖ ដើើមរបឲី្រយការបោះរ�ឆ្នោារត្ថជ្រើរើស់រីៀស់
គណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថប្ររព្រះរ�ត្ថតទៅរបានិល��ត្រាររតែរមានិករុូ�មបោះរ�ឆ្នោារត្ថយ៉ាារងត្ថចិ្ ៦០%នៃរចំ្និនួិ
ស់រ�បនៃរស់មាជំកិស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ ត្ថម្រួរ�វិឲ្រយមានិយ៉ាារងត្ថចិ្៦០%នៃរចំ្និនួិស់រ�បនៃរស់មាជិំកស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថធិ្វើើើការពិីភាករសានៅរពេរលដែរលវាយត្ថម្លៃែរលើើសេរច្កដពី្រាររងលកខនិតកិៈ កដ៏ចូ្ជាផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររង ត្ថម្រួរ�វិឲ្រយ
មានិយ៉ាារងតិ្ថច្៦០%នៃរច្នំិនួិស់រ�បនៃរស់មាជិំកស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថដិើើមរបីធ្វើើើការផ្លាារស់បួ់�ររច្នាស់មពន័ិធរបស់់
គណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ និិងលកខនិតកិៈនៃរស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថអិាច្ធ្វើើើការកែរស់ម្រួរ�ល

បានិល��ត្រាររទទលួបានិការយលព់្រះរមពីី៦០%នៃរស់មាជំកិស់�របរបស់់
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ106  វាជាទនំិលួខ�ស់ត្រឹរ�វិទទូៅររបស់់
គណ្ឌៈកមមការស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថកុិ�ងការទទួលបានិការ
អនិ�ញ្ហាារត្ថពីីស់មាជំកិស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថភិាគច្រើរើនិ
ដើើមរបីធ្វើើើការស់ម្រេររច្ច្តិ្ថតទាំកទ់ងទៅរនិ�ងការអភវិិឌ្រឍស់ហគមនិ៍
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ107

ក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមិនិកំណ្ឌត្ថ់និិមយនិ័យ
ទូទៅររបស់់ “ក្ររ�មដែរលងាយរងគ្រោះររ�”ទៀរ ក៏បុ�ន្ថែតរបានិទទួលស្ថាោរល់
យ៉ាារងទូលំទូលាយ និិងលើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយមានិការច្ូលរួមពីីក្ររ�ម

មួយច្ំនិួនិ ជាពីិសេរស់ក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ និិងស្រុតរី។ ច្របាប់ស់ដីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិកំណ្ឌត្ថ់និូវិស់ិទធិរបស់់ក្ររ�ម
ជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្កុ�ងការច្ូលរួមកុ�ងដំណាក់កាលនៃរការស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតដែរលទាំក់ទងនិ�ងត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិង
លើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយមានិការច្ូលរួមពីីក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្កុ�ងការអនិ�វិត្ថតស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។108 ក៏បុ�ន្ថែតរ វា
នៅរមិនិទាំនិ់មានិការអធិបរបាយថាតើការច្ូលរួមនេះរ�និ�ងត្រឹរ�វិបានិទទួលស្ថាោរល់ ឬមានិការធានានៅរកុ�ងនិីត្ថិកមមស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិតាមរបៀៀបណានៅរឡើើយទៀរ។109

កុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ការច្ូលរួមរបស់់ស្រុតរីត្រឹរ�វិបានិបញ្ហាារក់យ៉ាារងច្របាស់់ជាងការច្ូលរួម
របស់់ក្ររ�មដែរលងាយរងគ្រោះររ�ព្រះរមទាំំងមានិភាារប់ជាមួយវិិធានិការច្របាស់់លាស់់។ ស្រុតរីត្រឹរ�វិបានិលើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយច្ូលរួម
កុ�ងការគ្ររប់គ្ររងរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដោរយលើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយឈរឈ្មោះារ�ជាស់មាជំិកគណ្ឌៈកមាារការ 
និិងច្ូលរួមកុ�ងរច្នាស់មព័និធគ្ររប់គ្ររងកុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។110 ស្រុតរីក៏ត្រឹរ�វិបានិលើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយច្ូលរួម
កុ�ងការរៀៀបច្ំសេរច្កដីព្រាររងលកខនិតិកៈរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលជាដំបូងត្រឹរ�វិរៀៀបរៀៀងឡើើងដោរយក្ររ�ម
ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ស់ំខានិ់ៗ។111

និយមន័យ៖  
កុ�ងបរិបទស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារព្រៃររឈើើកុ�ងប្ររទៀរស់កមុ�ជា ការច្ូលរួមគឺស់ំដៅរដល់ការច្ូលរួមយ៉ាារងស់កមម
របស់់ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍កុ�ងដំណាក់កាលដែរលមានិទំនាក់ទំនិងទៅរវិិញទៅរមក ហើើយភាគីពាក់ពី័និធរួមគាារធ្វើើើការ
ស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតលើើបញ្ហាារដែរលពាក់ពី័និធនិ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ អនកត្ថំណាង គឺស់ំដៅរដល់ក្ររ�មផ្រសរងគាារ
នៅរកុ�ងស់ហគមនិ៍ដែរលអាច្ច្ូលរួម មានិស់មើែរង និិងឥទធិពីលកុ�ងការស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតរួមគាារ។ ក្ររ�មទាំំងនេះរ�អាច្
កំណ្ឌត្ថ់បានិដោរយភេរទ អាយ� ក្ររ�មជាត្ថិពីនិុ� ស្ថាារនិភាពីសេរដឋកិច្ចស់ងគម និិងផ្រសរងៗ។

ចៅបាប់ទាក់ទៃងន�ងការកាន់កាប់ដី�ធែ�៖  
ច្របាប់ស់ដីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០០៨) ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍នាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖   
មនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ំ  គណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍  

60%
ការច្ូលរួមដោរយស់ម័គ្ររច្ិត្ថតពីីគ្ររ�ស្ថារ
ស់រ�បនៅរកុ�ងភូមិមួយដើើមរបីបង្កើើើត្ថ CPA



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 26

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្ូ�វចៅបាប់៖
ដូច្បានិរៀៀបរាប់ខាងលើើ ទោះរ�បីក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិលើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយមានិការច្ូលរួម
របស់់ក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ និិងស្រុតរី ក៏នៅរតែរមិនិទាំនិ់មានិវិិធានិការជាក់ស្វែដរងណាមួយដែរលធានាឲ្រយបានិនិូវិការច្ូល
របស់់ក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ឡើើយ។ លើើស់ពីីនេះរ�ទៀៀត្ថ ក្ររ�មដែរលងាយរងគ្រោះររ�នៅរមិនិទាំនិ់បានិរាប់បញ្ញុ�លក្ររ�ម
ផ្រសរងទៀៀត្ថដែរលក្រៅររពីីក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ និិងស្រុតរីឡើើយ។ ក្ររ�មដែរលងាយរងគ្រោះររ�ផ្រសរងទៀៀត្ថគួរតែររាប់បញ្ញុ�ល
ដូច្ជាប្ររជាជំនិក្ររីក្ររ និិងក្ររ�មមនិ�ស់រសដែរលត្រឹរ�វិគេរផ្លាត្ថ់ចេរញពីីស់ងគម។

បញ្ហៅការអំនុវតី៖
អនកតំ្ថណាងរបស់់ក្ររ�មជំនិដែរលងាយរងគ្រោះររ�
អនកត្ថំណាងដែរលជាគណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជាធមមតាគឺជាស់មាជំិកដែរលច្ូលរួមច្រើរើនិជាងគេរបំផ�ត្ថ 
និិងក្ររ�មយ�វិជំនិ។112 ស្រុតរី មនិ�ស់រសចាស់់ និិងស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ដែរលមិនិមែរនិជាថាារក់ដ�កនាំជាទូទៅរមានិត្ថួនាទីត្ថូច្តាច្
កុ�ងការងារផ្ទៃៃរកុ�ងរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។113 ការច្ូលរួមត្ថិច្ត្ថួច្របស់់ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍នេះរ�មួយផ្នែនរក
ដោរយស្ថារតែរទំនេះៀមទំលាប់កុ�ងការចាំការស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតរបស់់មនិ�ស់រសចាស់់ ឬថាារក់ដ�កនាំ មុរយោងទៀៀត្ថកងើ�ខាត្ថការអប់រំ និិង
ការយល់ដ�ងអំពីីដំណាក់កាលនៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ក៏អាច្ជាកតាារមួយអាច្ធ្វើើើឲ្រយមានិការយល់ច្ររឡំស់ម្រាររប់
ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិទៅរលើើគោរលបំណ្ឌង និិងប្ររត្ថិបត្ថតិការរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។
114 ជាលទធផល កងើ�ខាត្ថនៃរត្ថំណាងរបស់់ក្ររ�មដែរលងាយរងគ្រោះររ�នៅរកុ�ងគណ្ឌៈកមាារការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
បណាារលឲ្រយត្ថម្រួរ�វិការរបស់់ក្ររ�មងាយរងគ្រោះររ�ត្រឹរ�វិបានិមើើលរំលង និិងចាត្ថ់ទ�កថាជាត្ថម្រួរ�វិការបនាារប់បនិរសំពីីត្ថម្រួរ�វិការបស់់
ក្ររ�មដែរលមានិការច្ូលរួមច្រើរើនិ។115

ការរាប់បញ្ញុ�លស្រុតរី និិងយ�វិជំនិ ជាពីិសេរស់ កុ�ងត្ថួនាទីថាារក់ដ�កនាំ អាច្ផដល់ជាផលប្ររយោរជំនិ៍ដល់អភិបាលកិច្ច និិង
ការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ឧទាំហរណ្ឌ៍ ដោរយស្ថារតែរក្ររ�មមនិ�ស់រសចាស់់ភាគច្រើរើនិនៃរក្ររ�មជំនិជាត្ថិ
ដើើមភាគត្ថិច្មិនិចេរ�ភាស្ថាខែមររ ពីួកគាត្ថ់តែរងតែរមានិផលវិិបាកនៅរកុ�ងការស្វែើរងយល់អំពីីបទបញ្ញញត្ថតិរបស់់ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។116 ការអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយមានិការច្ូលរួមរបស់់យ�វិជំនិមូលដ្ឋាារនិជាជំំនិួយកុ�ងការទំនាក់ទំនិងជាមួយ
មនិ�ស់រសចាស់់របស់់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល គេរស់ង្កើើរត្ថឃើើញថាមានិប្ររស់ិទធភាពី។117 ការស់ិករសាស្រាររវិជ្រាររវិក៏បានិ
បងាារញឲ្រយឃើើញថា ស្រុតរីភាគច្រើរើនិមានិការយកច្ិត្ថតទ�កដ្ឋាក់ខាារំងលើើនិិរនិតរភាពីកុ�ងពេរលដែរលគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាត្ថិ។ 
មធ្វើរយោបាយមួយដើើមរបីលើើកទ�កច្ិត្ថតដល់ការច្ូលរួមពីីស្រុតរី គ�តាមផ្នែនរកអប់រំ។ កុ�ងប្ររទៀរស់ឡាវិ នៅរតាមភូមិដែរលជាគោរលដៅរ
ទទលួជំំនិយួផ្នែនរកអបរំ់អស់យ់ៈពេរលច្រើរើនិឆ្នាំារ ំគេរស់ង្កើើរត្ថឃើើញថាចាបផ់្តើមមានិភាពីកើើនិឡើើងនៃរការច្លូរមួរបស់ស់្រុតរ។ី118

ផលបុ�ពាល់ដែរលបណាារលមកពីីភាពីមានិកម្រួរិត្ថនៃរស់កាារនិ�ពីលភាពីពាណ្ឌិជំជកមម
ស់កាារនិ�ពីលភាពីកុ�ងការធ្វើើើស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមម និិងការទាំញយលផលប្ររយោរជំនិ៍សេរដឋកិច្ចគឺជាកតាារស់ំខានិ់កុ�ង
ការទាំក់ទាំញការច្ូលរួមនៅរកុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ភាពីមានិកម្រួរិត្ថនៃរស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមម
នៅរកុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិធ្វើើើឲ្រយស់ហគមនិ៍បាត្ថ់បង់ច្ំណ្ឌូលច្ិត្ថតកុ�ងការច្ូលរួមកុ�ងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។119 លើើស់ពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ ភាពីមានិកម្រួរិត្ថនៃរឱ្កាស់សេរដឋកិច្ចបានិធ្វើើើឲ្រយមានិកំណើើនិនៃរ
ច្ំណាកស្រុរ�ករបស់់យ�វិជំនិ ដែរលនាំឲ្រយមានិកងើ�ខាត្ថធនិធានិមនិ�ស់រសនៅរកុ�ងស់ហគមនិ៍។ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ដែរលផូ�ច្ផ្តើម និិងដ�កនាំដោរយអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលដូច្ជាយនិតការបែរងចែរកភាគហុ�និ ភាគច្រើរើនិត្ថម្រួរ�វិឲ្រយមានិការ
ច្ូលរួមផ្នែនរកហិរញ្ញញវិត្ថុ�ជាម�និ ដែរលជាហើរត្ថ�បងើឲ្រយមានិផលវិិបាកកុ�ងការច្ូលរួមរបស់់ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ដែរលមានិការអប់រំ 
និិងធនិធានិទាំប និិងធ្វើើើឲ្រយមានិកំណើើនិនៃរវិិស់មភាពីកុ�ងស់ហគមនិ៍។120

មធ្វើរយោបាយកុ�ងការលើើកទ�កចិ្ត្ថតឲ្រយច្ូលរួម
ស្ថាមគគីភាពី និិងការខិត្ថខំប្ររ�ងប្រែររងនៅរកុ�ងស់ហគមនិ៍គឺជាគនិែឺ�មួយដ៏ស់ំខានិ់ស់ម្រាររប់ការច្ូលរួម។121 លើើស់ពីីនេះរ� 
វិិធានិការកុ�ងការផរសពីើផរសាយពី័ត្ថ៌មានិក៏ត្រឹរ�វិបានិស់មាោរល់ថាអាច្ជំ�ឥទធិពីលមកលើើការច្ូលរួមផងដែររ។ ការធ្វើើើការ
ទំនាក់ទំនិងដោរយផ្លាារល់ត្រឹរ�វិបានិចាត្ថ់ទ�កថាមានិប្ររស់ិទធភាពីជាងការចែរកឯកស្ថារ ឬក្ររដ្ឋាស់ស្ថាារមកុ�ងការផរសពីើផរសាយ
ពី័ត្ថ៌មានិដោរយស្ថារតែរវាត្រឹរ�វិបានិគេរមើើលឃើើញថាមិនិលើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយមានិការច្ូលរួម។122 បទពីិសោរធនិ៍ពីីប្ររទៀរស់ឡាវិ
បានិបងាារញអំពីីផ្នែរនិការយកច្ិត្ថតទ�កដ្ឋាក់យ៉ាារងខាារំងលើើការរៀៀបច្ំការពីិភាករសាកុ�ងស់ហគមនិ៍ដែរលលើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយមានិការ
ច្ូលរួមច្រើរើនិជាម�និ។ ឧទាំហរណ្ឌ៍នៃរការយកច្ិត្ថតទ�កដ្ឋាក់កុ�ងការរៀៀបច្ំរួមមានិ៖ ការរៀៀបច្ំកិច្ចប្ររជំ�ំរយៈពេរលកនិែ�ថ្ងៃងរ
ដើើមរបីឲ្រយស់មប្ររកបទៅរនិ�ងកាលវិិភាគនៃរលទធកមមកស់ិកមមរបស់់ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ និិងគួរតែរផតល់និូវិមធ្វើរយោបាយ
ធ្វើើើដំណើើរដល់ស់ហគមនិ៍ប្ររស់ិនិបៀើអាច្។ លើើស់ពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ កិច្ចប្ររជំ�ំគួរតែររៀៀបច្ំនៅរត្ថំបនិ់ដែរលផតល់ភាពីងាយស្រុរួល
កុ�ងការចេរញច្ូលដូច្ជាស្ថាលាឆ្គទាំនិ។123 បន្ថែថរមពីីនេះរ� ច្របាប់គួរតែរអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយស់ហគមនិ៍កំណ្ឌត្ថ់និូវិយនិតការនៃរការច្ួលរួម
ដែរលស់មស្រុរបស់ម្រាររប់ពីួកគេរ។



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 27

ឧបស់គគផ្នែនរកវិបរបធម៌ 
ការធានាការច្ូលរួមប្ររកបដោរយប្ររស់ិទធភាពី រួមមានិការទទួលស្ថាោរល់និូវិវិបរបធម៌ និិងការអនិ�វិត្ថតរបស់់ក្ររ�មដែរលមិនិស់ូវិ
មានិអំណាច្ ដូច្ជាក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្។ ក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្នៅរបនិតជំួបបញ្ហាារប្ររឈមទាំក់ទងទៅរនិ�ងវិបរប
ធមនិ៍ខែមររដែរលជាវិបរបធម៌គោរល ដូច្ជាវិបរបធម៌ខែមររនៅរតែរមិនិមានិការទទួលស្ថាោរល់លើើការធ្វើើើច្មាាររវិិលជំ�ំរបស់់ក្ររ�មជំនិជាត្ថិ
ដើើមភាគត្ថិច្។ វិិធីតែរមួយដែរលអាច្ដោរ�ស្រាររយបញ្ហាារនេះរ�បានិគឺតាមរយៈវិិស់័យអប់រំ។ ការអប់រំ ដែរលបច្ុ�បរបនិននៅរមានិ
កងើ�ខាត្ថនៅរកុ�ងស់ហគមនិ៍ជំនិបទ អាច្ជាឧបករណ្ឌ៍ស់ំខានិ់កុ�ងការលើើកកមពស់់និូវិបរិយ៉ាប័និនភាពី។ ការបង្រៀរៀនិពីី
ការរស់់នៅររបស់់ក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្នៅរកុ�ងស្ថាលារៀៀនិទូទាំំងប្ររទៀរស់អាច្បង្កើើើនិឲ្រយមានិការយល់ដ�ងពីីគាារ។124

អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	  ពីង្រឹរ�ងការការពារនៅរកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដើើមរបីលើើកទឺកច្ិត្ថត និិងធានាឲ្រយបានិនិូវិ

ការច្ូលរួមពីីក្ររ�មដែរលងាយរងគ្រោះររ�។ វិិធានិការស់ម្រាររប់ក្ររ�មជំនិជានិដើើមភាគតិ្ថច្ និិងស្រុតរីអាច្កែរស់ម្រួរ�ល
ឲ្រយប្ររសេើរជាងម�និបានិ ឧទាំហរណ្ឌ៍ដូច្ជាត្ថម្រួរ�វិឲ្រយមានិកិច្ចប្ររជំ�ំស់ហគមន៍ិឲ្រយបានិទៀៀងទាំត្ថ់ ដែរលមានិការ
ច្ូលរួមពីីស់មាជំិកស់ហគមន៍ិទាំំងអស់់ ឬធ្វើើើការកំណ្ឌត់្ថច្ំនិួនិឲ្រយមានិត្ថំណាងពីីក្ររ�មនិីមួយៗនៅរកុ�ងថាារក់
សេរច្កតីស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតរបស់់ស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

ii.	  រាប់បញ្ញុ�លក្ររ�មដែរលងាយរងគ្រោះររ�ដទៃរទៀៀត្ថ ក្រៅររពីីក្ររ�មដែរលត្រឹរ�វិបានិកំណ្ឌត់្ថរួច្រាល់កុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ 
(ដូច្ជា ប្ររជាជំនិក្ររីក្ររ ក្ររ�មមនិ�ស់រសដែរលត្រឹរ�វិបានិផ្លាត្ថ់ចេរញពីីស់ងគម)។

iii.	  បង្កើើើត្ថស់តង់ដ្ឋារអនិ�វិត្ថតឲ្រយបានិច្របាស់់កុ�ងការចែរកចាយពី័ត្ថ៌មានិអំពីីដំណាក់កាលនៃរស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថទៅរឲ្រយស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ ដោរយបញ្ហាារក់អំពីីវិិធីស្ថាស្រុតរទំនាក់ទំនិងដែរលមានិ
លកខណ្ឌៈស់មរមរយស់ម្រាររប់វិបរបធម៌ និិងយ�ទធស្ថាស្រុរតទំនាក់ទំនិងដោរយផ្លាារល់ដែរលងាយស្រុរួលយល់។
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៥. ការគៅប់គៅងសហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ 

បរិបទៃ៖
ក្ររបខណ័្ឌឌគ្ររបគ់្ររងស់ម្រាររបស់់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថគិផឺ្នែែរកលើើការគ្ររបគ់្ររងតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដែរលនៅរ
ក្រោររមការត្រឹរ�ត្ថពីនិិិត្ថរយរបស់ក់្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ។ ការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថតិ្រឹរ�វិតែរអនិ�វិត្ថតតាមផ្នែរនិការ
យ�ទធស្ថាស្រុតរជាត្ថសិ់ម្រាររបគ់្ររបគ់្ររងត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ ដែរលធ្វើើើឡើើងដោរយក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ ហើើយបានិពីនិិិត្ថរយ និិង
កែរស់ម្រួរ�លយ៉ាារងត្ថចិ្៥ឆ្នាំារមំដង ក៏ដចូ្ជាអនិ�វិត្ថតតាមផ្នែរនិការស់កមមភាពីរបស់តំ់្ថបនិក់ារពារធមមជាត្ថនិិមីយួៗដែរលស់ហគមនិ៍
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថសិ់ថតិ្ថកុ�ង ដែរលធ្វើើើឡើើងដោរយអគគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលការពារ និិងអភរិករសធមមជាត្ថ។ិ125

កុ�ងការបង្កើើើត្ថស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថមយួ ស់ហគមនិដ៍ែរលចូ្លរួមត្រឹរ�វិបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដែរលត្រឹរ�វិធ្វើើើការពីនិិិត្ថរយរាលព់េរល៣ឆ្នាំារមំដង ឬម�និ៣ឆ្នាំារបំ្ររស់និិបៀើមានិការចំាបាច្។់126 (មើ�ល
ផ្នែនៅក “ការបង្ខេ្ក�តសហគុមនត៍បំនក់ារពារធម្មជាត”ិ សម្រាៅៅបក់ារពភិាកៅសាបន្ថែ្ថៅមលើ�ដីណំាកក់ារនៅការបង្ខេ្ក�តសហគុមន៍
តបំនក់ារពារធម្មជាត ិដែៅលការអំភិិវឌ្ៅឍផ្នែៅនការគៅបគ់ៅងគុជឺាជហំានមួយក្នងុចំណោៅមជំហានផ្តើៅសេៅងទៀត)។ ផ្នែរនិការ
គ្ររបគ់្ររងមានិស់�ពីលភាពីរយៈពេរល៥ឆ្នាំារ ំហើើយនិ�ងរំពី�ងថាត្រឹរ�វិមានិផ្នែរនិការស់កមមភាពីស់ម្រាររបរ់យៈពេរល៥ឆ្នាំារ។ំ127 ផ្នែរនិការ
គ្ររបគ់្ររងត្រឹរ�វិបានិកណំ្ឌត់្ថឲ្រយរយៈពេរលមយួឆ្នាំារដំើើមរបអីភវិិឌ្រឍនិ ៍ហើើយត្រឹរ�វិបានិរំពី�ងទ�កថាស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថនិិ�ង
ត្រឹរ�វិការជំំនិយួផ្នែនរកជំំនាញ និិងស់មាាររៈពីីអាជាារធររដ្ឋាារភបិាល និិង/ឬពីីដៃរគូអភវិិឌ្រឍដទៃរទៀៀត្ថ។128

លកខខណ្ឌឌមួយច្ំនិួនិដើើមរបីបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលបានិចែរងកុ�ងការណែរនាំរបស់់
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមានិដូច្ជា៖: 

១) ការបែរងចែរកត្ថំបនិ់គ្ររប់គ្ររង 

២) ការវាយត្ថម្លៃែរលើើធនិធានិធមមជាត្ថិ (បញ្ញជីស្ថារពេើភ័ណ្ឌឌស់ហគមនិ៍ព្រៃររឈើើ) 

៣) ការវាយត្ថម្លៃែរលើើត្ថម្រួរ�វិការប្រើរើប្រាររស់់ធនិធានិធមមជាត្ថិកុ�ងស់ហគមនិ៍, 

៤) ពីិភាករសាលើើសេរច្កដីព្រាររងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ, 

៥) ពីិភាករសាលើើសេរច្កដីព្រាររងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជាមួយស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ , 

៦)  ពីិភាករសាសេរច្កដីព្រាររងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិជាមួយភាគីពាក់ពី័និធ (ដូច្ជា អាជាារធរ
រដ្ឋាារភិបាល ដៃរគូអភិវិឌ្រឍ) និិង 

៧) ការទទួលស្ថាោរល់ផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិពីីអាជាារធររដ្ឋាារភិបាល។129 

ច្ំណ្ឌំច្មួយច្ំនិួនិគួរលើើកឡើើងកុ�ងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ហើើយគំរូស់ម្រាររប់ផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមានិបានិចែរងនៅរកុ�ងសេរច្កដីណែរនាំស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។130 វាមិនិ
មានិការកំណ្ឌត្ថ់ច្របាស់់លាស់់ឡើើយថាផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិចាំបាច្់ត្រឹរ�វិរាប់បញ្ញុ�ល
រាល់ច្ំណ្ឌំច្ទាំំងអស់់ដែរលបានិលើើកឡើើងកុ�ងគំរូនៃរផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង ក៏បុ�ន្ថែតរជាទូទៅរក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់នៃរស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិហាក់បីដូច្ជាមិនិគាំទ្ររការរៀៀបច្ំនិូវិផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងដែរលមានិលកខណ្ឌៈស្ថាមញ្ញញ និិងស់មស្រុរប
ទៅរតាមស់មត្ថថភាពីរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិនិីមួយៗនោះរ�ទៀរ។ ឧទាំហរណ្ឌ៍ គេរឃើើញថាស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ត្រឹរ�វិបានិត្ថម្រួរ�វិឲ្រយប្ររមូល និិងផដល់ពីត្ថ៌មានិជាច្រើរើនិកុ�ងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិរបស់់ពីួកគេរ។

និយមន័យ៖  
ការអភវិិឌ្រឍផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថដិែរលមានិចែរងអពីំីបទបញ្ហាាររគ្ររបគ់្ររងដែរលភាារប់
ជាមយួនិ�ងស្ថាារនិការណ្ឌរ៍បស់មូ់លដ្ឋាារនិផ្លាារល ់ដចូ្ជាប្ររភេរទស់កមមភាពីដែរលត្រឹរ�វិបានិរំពី�ងទ�ក និិងទហំរំបស់់
ស់ហគមនិ ៍និិងកំណ្ឌត់្ថនិវូិស់កមមភាពីណាដែរលស្រុរបច្របាប ់ឬត្រឹរ�វិបានិហាមដែរលស់កមមភាពីទាំងំនោះរ�បានិទទួល
បានិការយលស់្រុរបពីីស់មាជំកិរបស់ស់់ហគមន៍ិ អនិ�ញ្ហាារត្ថដោរយក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ និិងប្ររតិ្ថបត្ថតជិាបនិតបនាារប់ដោរយ
ស់មាជំកិស់ហគមន៍ិ។

ចៅបាប់គៅប់គៅង៖
ច្របាប់ស់ដីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០០៨) ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍នាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖  
ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ មនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត អភិបាលនៃរគណ្ឌៈអភិបាលខេរត្ថត អភិបាលរងខេរត្ថត គណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងស់មាជំិកស់ហគមនិ៍



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 29

ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិកំណ្ឌត្ថ់និូវិស់កមមភាពីដែរលស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
អាច្ធ្វើើើបានិ និិងស់កមមភាពីផ្រសរងទៀៀត្ថដែរលត្រឹរ�វិបានិហាមឃាត្ថ់។ ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមិនិត្រឹរ�វិរានិឬ
ធ្វើើើការលើើដីព្រៃររកុ�ងត្ថំបនិ់ពីួកគេរឡើើយ  មិនិត្រឹរ�វិធ្វើើើស់កមមភាពីកស់ិកមម មិនិត្រឹរ�វិធ្វើើើការទាំមទាំរកមមស់ិទធិដីធែី ឬលក់ ជំួល 
បញ្ហាំរំ ប្ររទាំនិ ចែរករំលែរក ឬផ្ៃររដីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិឲ្រយទៅរប�គគល ឬនិីត្ថិប�គគលណាមួយឡើើយ។131 
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិក៏មិនិត្រឹរ�វិដ�ត្ថព្រៃររ ឬទាំញយកផល ឬ អនិ�ផលធនិធានិធមមជាត្ថិណាមួយ (ឬនៅរកុ�ងដី
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ) ឬធ្វើើើឲ្រយមានិការបុ�ពាល់ដល់រ�កខជាត្ថិ និិងស់ត្ថើព្រៃររឡើើយ។132 ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិ
ធ្វើើើស់កមមភាពីទាំក់ទងទៅរនិ�ងការគ្ររប់គ្ររង និិងការប្រើរើប្រាររស់់ធនិធានិធមមជាត្ថិប្ររកបដោរយច្ីរភាពី អេរកូទៀរស់ច្រណ្ឌ៍ ការ
ការពារធនិធានិធមមជាត្ថិ និិងការអភិវិឌ្រឍ និិងអភិបាលកិច្ចកុ�ងស់ហគមនិ៍។133

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្នែនៅកចៅបាប់៖
ភាពីស់ុ�គស្ថាារញនៃរពេរលវេរលាកុ�ងការបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង
យោរងតាមសេរច្កដីណែរនាំស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិគឺជា
ដំណាក់កាលទី៦ កុ�ងប្រាររំពីីដំណាក់កាល នៃរការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ហើើយត្រឹរ�វិធ្វើើើឲ្រយបានិរួច្រាល់
ម�និពេរលកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងស់ដីពីីការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិបានិច្��ហត្ថថលើរខា។ បុ�ន្ថែតរ ភាគច្រើរើនិ
រាល់ពេរលបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ  ស់ហគមនិ៍តែរងតែររំលងដំណាក់កាលបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង។ 
ទោះរ�បីជាការបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមិនិគួរប្រើរើ ប្រាររស់់ពេរលវេរលាលើើស់ពីី១ឆ្នាំារំក៏ដោរយ 
នៅរកុ�ងការអនិ�វិត្ថតជាក់ស្វែតរងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិរង់ចាំពីី ៦ ទៅរ៧ឆ្នាំារំ ក្រោររយបានិពេរល
ស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិបានិបង្កើើើត្ថឡើើងដើើមរបីទទួលបានិបានិការអនិ�ញ្ហាារត្ថ (មើើល “ការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថ”ិ 
ស់ម្រាររប់ការពីិភាករសាបន្ថែថរម)។

ស់ិទធិគ្ររប់គ្ររងនៅរមានិកម្រួរិត្ថ
ស់ិទធិគ្ររប់គ្ររងដែរលបានិផដល់ឲ្រយក្រោររមក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបច្ុ�បរបនិនគឺនៅរមានិកម្រួរិត្ថ។ 
ស់ិទធិកុ�ងការធ្វើើើស់កមមភាពីគួរតែរមានិការគិត្ថគូរ និិងលើើកឡើើងបន្ថែថរមនៅរកុ�ងពេរលធ្វើើើវិិសោរធនិកមមលើើក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់
ស់ដីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិកុ�ងពេរលអនាគត្ថ ជាពីិសេរស់ស់ិទធិដែរលអាច្ធ្វើើើការច្��កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងជាមួយភាគី
ទី៣ ដូច្ជាក្ររ�មហុ�និឯកជំនិ និិងស្ថាារប័និហិរញ្ញញបរបទាំនិ ស់ិទធិគ្ររប់គ្ររងលើើស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមម និិងស់ិទធិកុ�ងការច្ូលរួម
កុ�ងការគ្ររប់គ្ររងប្ររពី័និធត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិទាំំងមូលប្ររកបដោរយប្ររស់ិទធភាពី (ជាជាងកម្រួរិត្ថឲ្រយមានិការគ្ររប់គ្ររងនៅរ
ត្រឹរ�មស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្ថូច្មួយ)។ ស់ិទធិបន្ថែថរមទាំំងនេះរ�ផងដែររគួរតែរចែរងឲ្រយច្របាស់់កុ�ងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

ការបញ្ហាារក់អំពីីច្របាប់ដែរលទាំក់ទង
លើើស់ពីីនេះរ� ផ្នែនរកមួយដែរលត្រឹរ�វិការបញ្ហាារក់បន្ថែថរមគឺថាតើច្របាប់ដែរលទាំក់ទងទៅរនិ�ងព្រៃររឈើើ ដែរលមានិចែរងអំពីី
ស់កមមភាពីព្រៃររឈើើដែរលត្រឹរ�វិបានិអនិ�ញ្ហាារត្ថ  និិងហាមឃាត្ថ់ អាច្ប្រើរើប្រាររស់់បានិកុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិ
យ៉ាារងដូច្មើដរច្។ ច្របាប់ពាក់ពី័និធនិ�ងបញ្ហាារនេះរ�គឺច្របាប់ស់ដីពីីព្រៃររឈើើ (២០០២) ដែរលបានិកំណ្ឌត្ថ់អំពីីក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ម្រាររប់
គ្ររប់គ្ររង ប្ររមូលផល ប្រើរើប្រាររស់់ អភិវិឌ្រឍនិ៍ និិងអភិរករសព្រៃររឈើើក្រោររមដែរនិស់មត្ថថកិច្ចរបស់់ក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កខប្ររមាញ់ 
និិងនេះរស្ថាទ។134 គេរស់ង្កើើរត្ថឃើើញថាមានិមាត្រាររមួយច្ំនិួនិនៅរកុ�ងច្របាប់ស់ដីពីីព្រៃររឈើើដែរលអាច្ប្រើរើប្រាររស់់កុ�ងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិ ទោះរ�បីជាប្ររពី័និធត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបច្ុ�បរបនិនគឺស់ថិត្ថនៅរក្រោររមដែរនិស់មត្ថថកិច្ចរបស់់ក្ររស់ួង
បរិស្ថាារនិក៏ដោរយ។ ទាំំងនេះរ�នាំឲ្រយមានិការយល់ច្ររឡំលើើដែរនិស់មត្ថថកិច្ច និិងអាច្បងើឲ្រយមានិវិិវាទរវាងក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ 
និិងក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កាារប្ររមាញ់ និិងនេះរស្ថាទ ហើើយធ្វើើើឲ្រយអាជាារធរទាំំងពីីរ និិងស់ហគមនិ៍បនិតស់ថិត្ថនៅរក្រោររមភាពីមិនិ
ច្របាស់់លាស់់។ (មើើលផ្នែនរក “ការច្ូលរួមកុ�ងទីផរសារ” ដើើមរបីធ្វើើើការពីិភាករសាបន្ថែថរម។)

បញ្ហៅនៅការអំនុវតី៖
ដំណាក់កាលនៃរការអនិ�ញ្ហាារត្ថមានិរយៈពេរលយូរ
ដំណាក់កាលនៃរការរៀៀបច្ំផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិរួមមានិការបង្កើើើត្ថឯកស្ថារពី័ត្ថ៌មានិ(ដូច្ជា
គណ្ឌនិីស់ម្រាររប់ធនិធានិកុ�ងស់ហគមនិ៍ដែរលមានិស្រាររប់) ជាមួយការពីិភាករសា ការយល់ព្រះរមពីីស់ហគមនិ៍ (ដោរយ
ថាារក់ដ�កនាំ/អនកត្ថំណាងរបស់់ស់ហគមនិ៍) និិងការអនិ�ញ្ហាារត្ថ (ពីីក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ)។ បច្ុ�បរបនិន ដំណើើរការទាំំងនេះរ�គឺ
ភាគច្រើរើនិត្រឹរ�វិបានិស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លដោរយអងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល និិងជាធមមតាប្រើរើប្រាររស់រ់យៈពេរលលើើស់ពីី១ឆ្នាំារ។ំ135 

ស់ហគមនិ៍ដែរលខើ�បទពីិសោរធនិ៍ និិងស់ថិត្ថនៅរទីឆ្នាំារយជារៀឿយៗ ត្រឹរ�វិការប្រើរើប្រាររស់់ពេរលវេរលាបុ�នាារនិឆ្នាំារំបន្ថែថរមទៀៀត្ថ
ដើើមរបីធ្វើើើការបង្កើើើត្ថស់កមមភាពីគ្ររប់គ្ររង។136 ភាពីយឺត្ថយ៉ាារវិនេះរ� ធ្វើើើឲ្រយស់ហគមនិ៍មិនិមានិពេរលវេរលាគ្ររប់គ្រាររនិ់កុ�ងការ
ធ្វើើើស់កមមភាពីសេរដឋកិច្ចស់ម្រាររប់រយៈពេរលយូរ ដូច្ជាការរៀៀបច្ំស់កមមភាពីអេរកូទៀរស់ច្រណ្ឌ៍ ឬស់កមមភាពីជំីវិភាពីដែរល
ប្ររកបដោរយច្ីរភាពី នៅរកុ�ងរយៈពេរល ១៥ ឆ្នាំារំនៃរស់ិទធិកានិ់កាប់ដីធែីដែរលស់ហគមនិ៍ទទួលបានិ។ ការណ្ឌ៍នេះរ�បានិ
ធ្វើើើឲ្រយមានិផលបុ�ពាល់អវិិជំជមានិលើើស់កាារនិ�ពីលសេរដឋកិច្ចរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងជាលទធផលធ្វើើើឲ្រយ
ស់ហគមនិ៍បាត្ថ់បង់ទំនិ�កច្ិត្ថត និិងការខិត្ថខំប្ររ�ងប្រែររងលើើយនិតការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។
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ការត្ថម្រួរ�វិគោរលបំណ្ឌងផ្រសរងៗគាារកុ�ងស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិបានិគេរទទួលស្ថាោរល់ថាជាផលវិិបាកមួយនៅរកុ�ងការបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការ
គ្ររប់គ្ររងរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ ស់ហគមនិ៍ក៏បានិបងាារញភាពីមិនិពេរញច្ិត្ថតច្ំពោះរ�ភាពីស់ុ�គស្ថាារញ
នៃរផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង។ អើីដែរលស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិការកុ�ងការបង្កើើើត្ថផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិគឺ 
ការស់ម្រួរ�លឲ្រយមានិភាពីស្ថាមញ្ញញជាងម�និនៅរកុ�ងរច្នាស់មព័និធ និិងខែ�មស្ថារនៃរផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង (យកលែគួរតែរជាឯកស្ថារ
ស់ង្កើខរបមួយដែរលមានិពី័ត្ថ៌មានិបចេចរកទៀរស់ស់មប្ររកបនិ�ងស់មត្ថថភាពីរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងស់កមមភាពីដែរលបានិ
ដ្ឋាក់សេនើ) និិងភាពីបត្ថ់បែរនិនៃរទម្រួរង់ និិងខែ�មស្ថារ។137

ត្ថ ម្រួរ�វិការនៃរស់មត្ថថភាពីគ្ររប់គ្ររងឲ្រយប្ររសេើរជាងម�និ
តាមការស់ង្កើើរត្ថកនិែងមកបានិបងាារញឲ្រយឃើើញថា ស់ហគមនិ៍មិនិមានិភាពីមាំរស់់ការលើើផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
របស់់ខះ�និផ្លាារល់នោះរ�ទៀរ ហើើយភាគច្រើរើនិពីួកគេរពី�ងផ្នែែរកលើើជំំនិួយពីីអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល។ ភាពីខ�ស់គាាររវាង
ការអនិ�វិត្ថតតាមបែរបប្ររពៃរណ្ឌី និិងគោរលការណ្ឌ៍គ្ររប់គ្ររងដែរលបានិមកពីីគំរូមកពីីបរទៀរស់របស់់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល
ជាលទធផលធ្វើើើឲ្រយមានិការយល់ច្ររឡំ និិងមានិការស់ងរស័យ។ នៅរពេរលដែរលអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលបានិ បញ្ញចប់
គម្រោររងរបស់់គេរដែរលផដល់ជំំនិួយដល់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ កងើ�ខាត្ថនៃរជំំនាញ និិងឆ្គនិៃៈរបស់់ស់ហគមនិ៍
បានិធ្វើើើឲ្រយស់កមមភាពីគ្ររប់គ្ររងធាារក់ច្�� ឬស្ថាបរលាភបាត្ថ់។138 យ៉ាារងណាកដី ជំំនិួយរបស់់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលកុ�ង
ផ្នែនរកបណ្ឌំ��បណាារលស់មត្ថថភាពីមានិត្ថម្លៃែរយ៉ាារងខាារំងស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍ ឧទាំហរណ្ឌ៍ដូច្ជា កុ�ងផ្នែនរកគ្ររប់គ្ររងហិរញ្ញញវិត្ថុ�
ប្ររកបដោរយគណ្ឌនិីយរយភាពី (គ្ររប់គ្ររងគណ្ឌនិីធនាគារ) ការកស្ថាងស់មព័និធភាពី (ការចែរករំលែរកធនិធានិរវាងភូមិ
ជំិត្ថខាង) និិងផ្នែនរកអប់រំស់ដីពីីបទបញ្ញញត្ថតិស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។139

ឥទធិពីលរបស់់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលមូលដ្ឋាារនិក៏ត្រឹរ�វិបានិទទួលស្ថាោរល់ថានៅរមានិកម្រួរិត្ថ ហើើយទំនាក់ទំនិងលែជាមួយ
អាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ និិងអាជាារធរថាារក់ជាត្ថិពីិត្ថជាស់ំខានិ់ស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍កុ�ងការទទួលបានិនិូវិការគាំទ្ររ និិងស់និតិស់�ខ
ស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិរបស់់ពីួកគេរ។ ស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិបានិផដល់យោរបល់ឲ្រយច្ូលរួមយ៉ាារងស់កមម និិង
ធ្វើើើការបញ្ញុ��បញ្ញុ�លអាជាារធរមូលដ្ឋាារនិទាំក់ទងទៅរនិ�ងការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។140 យ៉ាារងណាមិញ 
ដោរយស្ថារតែរការធ្វើើើវិិមជំរឈកមម អភិបាលនៃរគណ្ឌៈអភិបាលខេរត្ថតបច្ុ�បរបនិនមានិអំណាច្ជាងម�និកុ�ងការស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតលើើបញ្ហាារ
បចេចរកទៀរស់របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ អាជាារធរមូលដ្ឋាារនិចាំបាច្់ត្រឹរ�វិមានិការបណ្ឌំ��បណាារល និិងធនិធានិ
គ្ររប់គ្រាររនិ់ដើើមរបីស់ហការយ៉ាារងមានិប្ររស់ិទធភាពីជាមួយស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ ដើើមរបីធានាថាផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងបានិដ្ឋាក់
រួមបញ្ញុ�លការអនិ�វិត្ថតលែកុ�ងស់ហគមនិ៍ផ្លាារល់ ជាជាងដ្ឋាក់បញ្ញុ�លនិូវិការណែរនាំរបស់់អាជាារធរថាារក់លើើ។141
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អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	  ពីង្រឹរ�ងការការពារនៅរកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដើើមរបីលើើកទឺកច្ិត្ថត និិងធានាឲ្រយបានិនិូវិ

ការច្ូលរួមពីីក្ររ�មដែរលងាយរងគ្រោះររ�។ វិិធានិការស់ម្រាររប់ក្ររ�មជំនិជានិដើើមភាគតិ្ថច្ និិងស្រុតរីអាច្កែរស់ម្រួរ�ល
ឲ្រយប្ររសេើរជាងម�និបានិ ឧទាំហរណ្ឌ៍ដូច្ជាត្ថម្រួរ�វិឲ្រយមានិកិច្ចប្ររជំ�ំស់ហគមន៍ិឲ្រយបានិទៀៀងទាំត្ថ់ ដែរលមានិការ
ច្ូលរួមពីីស់មាជំិកស់ហគមន៍ិទាំំងអស់់ ឬធ្វើើើការកំណ្ឌត់្ថច្ំនិួនិឲ្រយមានិត្ថំណាងពីីក្ររ�មនិីមួយៗនៅរកុ�ងថាារក់
សេរច្កតីស់ម្រេររច្ច្ិត្ថតរបស់់ស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

ii.	  ពីង្រឹរីកសិ់ទធិគ្ររប់គ្ររងស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដើើមរបីអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
អាច្ច្��កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងបានិជាមួយភាគីទី៣ និិងអាច្គ្ររប់គ្ររងលើើស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមមដែរល
ធ្វើើើឡើើងដោរយស្រុរបច្របាប់ និិងប្ររកបដោរយច្ីរភាពីដែរលស្រុរបតាមផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថនៅរតាមត្ថំបនិ់ស់ហគមនិ៍ និិងតំ្ថបនិ់ប្រើរើប្រាររស់់ដោរយច្ីរភាពី។

iii.	  ពីង្រឹរីកសិ់ទធិគ្ររប់គ្ររងស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដោរយអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយស់ហគមនិ៍របស់់ស់ហគមន៍ិ
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថអាច្ទទួល និិងគ្ររប់គ្ររងថ្មីវិិកាដោរយផ្លាារល់ ដែរលបានិមកពីីការវិិនិិយោរគឯកជំនិ 
និិងស់កមមភាពីពាណិ្ឌជំជកមមក្រោររមស់ិទធិនៃរការប្រើរើប្រាររស់់ដី និិងការទទួលការឧបត្ថថមភពីីប្ររភពីស្ថាធារណ្ឌៈ 
(ឧទាំហរណ្ឌ៍ អេរកូទៀរស់ច្រណ្ឌ៍ ការប្ររមូល និិងប្រើរើប្រាររស់់ធនិធានិអនិ�ផលព្រៃររឈើើ យនិតការហិរញ្ញញបរបទាំនិ
កាបូនិ មូលនិិធិហិរញ្ញញបរបទាំនិអភិរករស និិងវិិនិិយោរគ ថ្មីវិិកាដែរលបានិមកពីីកិច្ចស់និរយោ ឬកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀង
បែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ ជំំនួិយ ការបរិចាំរគ មូលនិិធិបរិស្ថាារនិ និិងស់ងគម មូលនិិធិឃុំ�ំស់ងាារត្ថ់ និិងចំ្ណ្ឌូលពីី
ប្ររភពីផ្រសរងទៀៀត្ថ)។

iv.	  ពីង្រឹរីកសិ់ទធិគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដើើមរបីអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយស់ហគមនិ៍អាច្ច្ូលរួមបានិ
យ៉ាារងស់កមម និិងធ្វើើើកិច្ចស់ហប្ររត្ថិបត្ថតិការជាមួយអាជាារធររដ្ឋាារភិបាល ទៅរលើើគ្ររប់ផ្នែនរកនៃរការកំណ្ឌត់្ថផ្នែរនិទី
ធនិធានិ ការកំណ្ឌត់្ថផ្នែរនិការប្រើរើប្រាររស់់ដី ការកំណ្ឌត់្ថបែរងចែរកត្ថំបនិ់គ្ររប់គ្ររង ការធ្វើើើផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង និិង
ការធ្វើើើលរបាត្ថរួមកុ�ងតំ្ថបនិ់ដែរលពាក់ពី័និធកុ�ងតំ្ថបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

v.	  ស្វែើរងយល់ និិងលើើកទ�កចិ្ត្ថត ក៏ដូច្ជាដ្ឋាក់កម្រួរិត្ថស់មហើរត្ថ�ផល លើើស់កមមភាពីជីំវិភាពីរបស់់ប្ររជាជំនិ
ជំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្ (ឧទាំហរណ៍្ឌ ធ្វើើើពីិពីិធកមមដី(កែរប្រែររដី) ដែរលប្រើរើប្រាររស់់ដោរយប្ររជាជំនិជំនិជាត្ថិដើើម
ភាគត្ថិច្ ដែរលពួីកគេរតែរងតែរធ្វើើើស់មាហរណ្ឌកមមដីផលិត្ថកមមរបស់់ពួីកគេរច្ូលកុ�ងតំ្ថបនិ់ដីព្រៃររឈើើ)។

vi.	  បញ្ហាារក់ពីីការប្រើរើប្រាររស់់ច្របាប់ស់ដីពីីព្រៃររឈើើកុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងធ្វើើើវិិសោរធនិកមមលើើ
ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់តីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដើើមរបីបំពេរញនិូវិច្ំណ្ឌំច្ខើ�ខាត្ថដែរលមានិ។



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 32

30-42%
ជំីវិភាពីរស់់នៅររបស់់គ្ររ�ស្ថារមូលដ្ឋាារនិ
បានិមកពីីធនិធានិដែរលទទួលបានិ 
ព្រៃររ

បរិបទៃ៖
ស់ហគមនិដ៍ែរលរស់ន់ៅរកុ�ងស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថអិាច្ផគត់្ថផគងជ់ំវីិភាពីរបស់ពួ់ីកគេរបានិតាមរយៈមធ្វើរយោបាយ
ផ្រសរងគាារអាស្រុរយ័ទៅរតាមត្ថបំនិ។់143 កុ�ងឆ្នាំារ២ំ០១៤ ច្នោះារ�ពីី៣០% ទៅរ៤២%នៃរប្ររភពីច្ណូំ្ឌលរបស់គ់្ររ�ស្ថារនៅរកុ�ង
ស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិបានិមកពីីធនិធានិព្រៃររឈើើ ដែរលច្ណូំ្ឌលនេះរ�សេមើនិ�ង២៨០ដ�លាារ ទៅរ៣៤៥ដ�លាារកុ�ងមួយឆ្នាំារ។ំ144

ក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់ស់ដពីីីស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថអិាច្ធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរជាងម�និដើើមរបតី្រៀរៀមរចួ្រាលដ់លក់ារស់ម្រួរបស់ម្រួរ�ល 
និិងបៀើកលទធភាពីកុ�ងការស្វែើរងរកទីផរសារ ដែរលជាកតាារស់ខំានិកុ់�ងការគំាទ្ររដល់ការអភវិិឌ្រឍជំវីិភាពីរស់ន់ៅររបស់ស់់ហគមនិ៍
រយៈពេរលយរូអង្វែើរង។ មធ្វើរយោបាយមួយដែរលស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថអិាច្បង្កើើើត្ថចំ្ណូ្ឌលគឺតាមរយៈស់កមមភាពី

អេរកទូៀរស់ច្រណ៍្ឌ។ បចុ្�បរបនិន ស់កមមភាពីទាំងំនេះរ�គឺត្រឹរ�វិបានិកម្រួរតិ្ថត្រឹរ�ម
ត្ថបំនិប់្រើរើប្រាររស់ដ់ោរយច្រីភាពី និិងតំ្ថបនិស់់ហគមនិ។៍145 ស់កមមភាពីអេរកូ
ទៀរស់ច្រណ្ឌដ៍ែរលមានិផលបុ�ពាលត់្ថចិ្កអ៏ាច្អនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយធ្វើើើបានិកុ�ងតំ្ថបនិ់
អភរិករសដែររ  ប្ររសិ់និបៀើស់កមមភាពីនោះរ�ត្រឹរ�វិបានិគេរស់មាោរលថ់ាមានិផល
បុ�ពាលជ់ាអបរបបរិមាដលប់្ររពីន័ិធអេរកឡូុ�ស់� ីនិិងជំវីិៈច្ម្រួរ��។146

កាលពីីថ្មីមីៗ នេះរ� រដ្ឋាារភបិាលកមុ�ជាបានិដ្ឋាក់ចេរញគោរលនិយោរបាយជាត្ថិ 
ទៀរស់ច្រណ្ឌឆ៍្នាំារ២ំ០១៩-២០៣០ ដែរលបានិផដល់ការណែរនាទំទូៅរលើើការ
លើើកទ�កចិ្ត្ថតអេរកូទៀរស់ច្រណ៍្ឌតាមរយៈការអភរិករសធនិធានិធមមជាត្ថ ិនិិងការ
ការពារបរិស្ថាារនិដោរយស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិ។147 គោរលនិយោរបាយនេះរ�មានិ
គោរលបណំ្ឌងស់ម្រេររច្បានិនូិវិអេរកទូៀរស់ច្រណ៍្ឌប្ររកបដោរយច្រីភាពីដោរយ

បង្កើើើត្ថផ្នែរនិការអភវិិឌ្រឍស់ម្រាររបគ់ម្រោររងធនិធានិ និិងទៀរស់ច្រណ្ឌ ៍ស្វែើរងរកការគាទំ្ររពីីស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិ និិងបង្កើើើនិចំ្និនួិ
ភេៀ�វិទៀរស់ច្រដែរលទៅរលើរងតាមគោរលទីតាងំដែរលបានិកណំ្ឌត្ថ។់148

លកខខណ្ឌឌច្របាស់ល់ាស់ល់ើើការប្ររមលូផល ការផលតិ្ថ ការដ�កជំញូ្ញ�និ និិងលក់ផលតិ្ថផល និិងអនិ�ផលព្រៃររឈើើ (ឬក៏សំ់ដៅរ
ថា ផលតិ្ថផលព្រៃររឈើើ និិងធនិធានិអនិ�ផលព្រៃររឈើើ) អាច្ពីង្រឹរ�ងលទធភាពីស់ហគមន៍ិកុ�ងការស្វែើរងទីផរសារ។149 ក្ររបខណ័្ឌឌ
ច្របាបស់់ដពីីីស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថបចុ្�បរបនិនមានិបទបញ្ញញត្ថតពិាក់ពីន័ិធតែរបនិតចិ្បុ�ណោះះរ� ដចូ្ជាការហាមឃាត់្ថមនិិ
ឲ្រយផលតិ្ថផល និិងអនិ�ផលធនិធនិធានិធមមជាតិ្ថកុ�ងតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិការដ�កជំញូ្ញ�និ និិងការប្ររមូលផលអនិ�ផលធនិ
ធនិធានិធមមជាត្ថដិោរយគាារនិការអនិ�ញ្ហាារត្ថ និិងការប្ររមលូស់និនធិផិល អនិ�ផលធនិធមមជាត្ថដិោរយគាារនិការអនិ�ញ្ហាារត្ថ។150

និយមន័យ៖  
ការទទលួបានិទផីរសារសំ់ដៅរដលល់ទធភាពីរបស់ស់់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថមិយួកុ�ងការលក់ផលតិ្ថផល និិង
ផដលស់េរវាកមមដែរលបានិមកពីីការប្រើរើប្រាររស់ស់់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ លទធភាពីកុ�ងការលក់នៅរកុ�ងទីផរសារ
ត្រឹរ�វិអមដោរយបទបញ្ញញត្ថតដិែរលច្របាស់ល់ាស់ ់និិងមានិផលប្ររយោរជំនិដ៍លស់់ហគមនិ ៍រួមមានិស់កមមភាពីដែរល
ទាំកទ់ងនិ�ងការបង់ពីនិធ ការអនិ�ញ្ហាារត្ថ ការដ�កជំញូ្ញ�និ និិងការបង្កើើើត្ថផលិត្ថផល ហើើយគួរមានិរាប់បញុ្ញ�លនៅរការផដល់
ផលប្ររយោរជំនិស៍េរដឋកចិ្ចផងដែររ។142

ចៅបាប់គៅប់គៅង៖
ច្របាប់ស់ដីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០០៨) ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍នាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ(២០១៧) គោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំស់ដីពីីការកំណ្ឌត្ថ់ និិងបែរងចែរកត្ថំបនិ់គ្ររប់គ្ររងកុ�ង
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧) ច្របាប់ស់ដីពីីព្រៃររឈើើ (២០០២) អនិ�ក្ររ�ត្ថរយលើរខ៣៤ ស់ដីពីីការរៀៀបច្ំកាត្ថពីើកិច្ច 
និិងការទទួលខ�ស់ត្រឹរ�វិរបស់់ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ និិងក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កាារប្ររមាញ់ និិងនេះរស្ថាទ ទៅរលើើដែរនិស់មត្ថថកិច្ច 
និិងការគ្ររប់គ្ររងត្ថំបនិ់ស់មរបទាំនិដីសេរដឋកិច្ច ការគ្ររប់គ្ររង និិងដែរនិស់មត្ថថកិច្ចលើើត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងការ
អភិរករសរ�កាារប្ររមាញ់ និិងនេះរស្ថាទ (២០១៦)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖  
ក្ររស់ួងកស់ិកមម រ�កាារប្ររមាញ់ និិងនេះរស្ថាទ ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ ក្ររស់ួងមហាផ្ទៃៃរ មនិៃីរពាណ្ឌិជំជកមមខេរត្ថត រដឋបាលព្រៃររឈើើ 
ស់ហគមនិ៍ វិិស់័យឯកជំនិ អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល។
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មនូ្ត្រីរនីៃរអគគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលការពារ និិងអភរិករសធមមជាត្ថកិម៏ានិកាត្ថពីើកិច្ចត្រឹរ�ត្ថពិីនិិត្ថរយអាជាារបណ័្ឌណ និិងការអនិ�ញ្ហាារត្ថ ហើើយ
រដឋមនូ្ត្រីរកី្ររស់ងួបរិស្ថាារនិបានិទទួលការអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយផដលក់ារអនិ�ញ្ហាារត្ថ កចិ្ចព្រះរមព្រៀរៀង និិងកចិ្ចស់និរយោស់ម្រាររបគ់ោរលបណំ្ឌង
ដែរលមនិិរកប្រាររកច់្ណំើរញ។151 បុ�ន្ថែតរនៅរមនិិទាំនិម់ានិបញ្ហាារកប់ន្ថែថរមទៀៀត្ថលើើប្ររព័ីនិធនៃរការអនិ�ញ្ហាារត្ថនៅរឡើើយទៀរ។152

គរួកត្ថស់់មាោរលយ់៉ាារងខែផីងដែររថា ការស្វែើរងរកទផីរសារត្រឹរ�វិបានិគ្ររបគ់្ររងដោរយបទបញ្ញញត្ថតជិាច្រើរើនិ ដែរលភាគច្រើរើនិនៅរក្រៅររ
វិិស្ថាលភាពីនៃរច្របាបស់់ដពីីីស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ។153 នេះរ�បានិបង្កើើើត្ថជាបញ្ហាារប្ររឈមមយួដលស់់ហគមនិ។៍

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្នែនៅកចៅបាប់៖
ការអនិ�ញ្ហាារត្ថ
កងើ�ខាត្ថនៃរភាពីច្របាស់ល់ាស់ ់និិងព័ីត្ថម៌ានិលមែតិ្ថកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់ដពីីីស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថគិជឺាបញ្ហាារ
ដស៏់ខំានិ ់ដែរលបង្កើើើត្ថភាពីមនិិច្របាស់ល់ាស់ស់់ម្រាររបស់់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថដិែរលខិត្ថខបំ្ររ�ងប្រែររងអភិវិឌ្រឍនិ៍
ស់កមមភាពីសេរដឋកចិ្ចដែរលមានិភាពីស់ថតិ្ថសេថររ។ វាកអ៏ាច្បង្កើើើត្ថឲ្រយមានិភាពីមិនិប្រាររកដដលផ់លិត្ថកមមធនិធានិអនិ�ផល
ព្រៃររឈើើនៅរកុ�ងប្ររពីន័ិធត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថរបស់ក់្ររស់ងួបរិស្ថាារនិជាទូទៅរ។ កប៏ុ�ន្ថែតរ ច្របាប់ស់ដពីីីព្រៃររឈើើបានិចែរងយ៉ាារងច្របាស់់
អពីំីការប្ររមលូផល ការផលតិ្ថ ការដ�កជំញូ្ញ�និ និិងការលក់ផលតិ្ថផលព្រៃររឈើើ និិងអនិ�ផលព្រៃររឈើើដែរលមានិការអនិ�ញ្ហាារត្ថ 
និិងការលើើកលែរង។154

ទោះរ�បកុី�ងឆ្នាំារ២ំ០១៦ មានិការផ្លាារស់បួ់�រដែរនិស់មត្ថថកិច្ចរវាងក្ររសួ់ងបរិស្ថាារនិ និិងរដឋបាលព្រៃររឈើើដែរលនៅរជាច្ណំំ្ឌ�របស់ក់្ររ
ស់ងួកស់កិមម រ�កាារប្ររមាញ ់និិងនេះរស្ថាទ ដែរលភាគច្រើរើនិដពី្រៃររស់ថតិ្ថនៅរក្រោររមរដឋបាលព្រៃររឈើើ ត្រឹរ�វិបានិផ្លាារស់បូ់�រឲ្រយទៅរជា
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថដិែរលស់ថតិ្ថនៅរក្រោររមដែរនិស់មត្ថថកចិ្ចរបស់ក់្ររសួ់ងបរិស្ថាារនិវិិញ155 មាត្រាររកុ�ងច្របាបស់់ដពីីីព្រៃររឈើើនៅរតែរ
បនិតមានិប្ររស់ទិធភាពីកុ�ងការប្រើរើប្រាររស់ល់ើើដពី្រៃររដែរលនៅរក្រោររមដែរនិស់មត្ថថកិច្ចរបស់ក់្ររសួ់ងបរិស្ថាារនិ រហតូ្ថច្របាប់ទាំងំនេះរ�
ត្រឹរ�វិបានិល�បចោរល ឬត្រឹរ�វិបានិរំលងចោរល/ជំំនិសួ់ដោរយច្របាបដ់ទៃរផ្រសរងទៀៀត្ថ។ ឧទាំហរណ្ឌ ៍កុ�ងមាត្រាររ២៤ នៃរច្របាប់
ស់ដពីីីព្រៃររឈើើ បានិចែរងថា របូវិនិតប�គគល នីិត្ថបិ�គគ ឬស់ហគមន៍ិ ដែរលមានិបណំ្ឌង ប្ររមលូផល អនិ�ផលព្រៃររឈើើស់ម្រាររប់
គោរលបណំ្ឌងពាណិ្ឌជំជកមមត្រឹរ�វិមានិលិខតិ្ថអនិ�ញ្ហាារត្ថប្ររមលូផលព្រៃររឈើើចេរញដោរយ រដឋបាលព្រៃររឈើើ។ មាត្រាររនេះរ�ត្រឹរ�វិបានិ
មត្ថទិទូៅរយលថ់ា នៅរតែរអាច្បនិតមានិការអនិ�វិត្ថតបានិយ៉ាារងទលំូទលូាយនាពេរលបចុ្�បរបនិន ជាហើរត្ថ�រករសាអណំាច្កុ�ងការផតល់
ការអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយរដឋបាលព្រៃររឈើើ ដោរយមនិិគតិ្ថថាតើការប្ររមលូផល អនិ�ផលព្រៃររឈើើនោះរ�ធ្វើើើឡើើងនៅរកុ�ងដដីែរលស់ថតិ្ថនៅរ
ក្រោររមដែរនិស់មត្ថថកចិ្ចរបស់រ់ដឋបាលព្រៃររឈើើ ឬក្រោររមដែរនិស់មត្ថថកិច្ចរបស់ក់្ររសួ់ងបរិស្ថាារនិនោះរ�ទៀរក្រោររយពេរលដែរលមានិការ
ផ្ៃររដែរនិស់មត្ថថកចិ្ចកុ�ងឆ្នាំារ២ំ០១៦។ 

ស់ម្រាររបស់់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ វាបង្កើើើត្ថជាស្ថាារនិការណ៍្ឌដច៏្ររបូកច្ររបល់មយួ ដែរលមួយផ្នែនរកពួីកគាត្ថស់់ថតិ្ថនៅរ
ក្រោររមដែរនិស់មត្ថថកចិ្ចនៃរក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ បុ�ន្ថែតរមយួផ្នែនរកទៀៀត្ថនៅរតែរបនិតស់ថតិ្ថក្រោររមដែរនិស់មត្ថថកចិ្ចនៃររដឋបាលព្រៃររឈើើ។ 
ដោរយពីចិារណាទៅរលើើទនំាកទ់នំិងជាក់ស្វែតរងរវាងរដឋបាលព្រៃររឈើើ និិងក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិចាប់តំាងពីីឆ្នាំារ២ំ០១៦មក វាបានិ
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មានិករណ្ឌីមួយច្ំនិួនិ ដែរលអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលអនិតរជាត្ថិច្មរបងៗបានិរៀៀបច្ំការប្ររមូលទិញទ�កឃុំុ�ំពីីបណាាររស់ហ
គមនិ៍ និិងប្រើរើប្រាររស់់យនិតការផលិត្ថផលស់មាោរល់ភូមិស្ថាស្រុតរដែរលទទួលស្ថាោរល់ជាអនិតរជាត្ថិកុ�ងការបញ្ហាំរក់ពីីប្ររភពីនៃរ
ផលិត្ថផលដើើមរបីលក់កុ�ងទីផរសាររអឺរុ�ប។160  គំនិិត្ថផូ�ច្ផ្តើមទាំំងនេះរ�កំពី�ងតែរពី�ងផ្នែែរកលើើមូលនិិធិពីីមាំរស់់ជំំនិួយ និិងត្ថម្រួរ�វិឲ្រយ
មានិការបនិតកស្ថាងស់មត្ថថភាពី  ដើើមរបីអាច្អាស្រុរ័យរស់់ដោរយខះ�និឯងបានិ។161

បន្ថែថរមពីីនេះរ� ការរៀៀបច្ំប្រាររក់លើើកទ�កច្ិត្ថតត្រឹរ�មត្រឹរ�វិ មានិភាពីចាំបាច្់កុ�ងការកាត្ថ់បនិថយស់កមមភាពីខ�ស់ច្របាប់ និិង
ធានាស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមមប្ររកបដោរយច្ីរភាពី។ ការបង្កើើើនិឱ្កាស់ស្វែើរងរកប្រាររក់ច្ំណ្ឌូលស្រុរបច្របាប់ អាច្ជំួយកុ�ង
ការកាត្ថ់បនិថយស់កមមភាពីកាប់ព្រៃររឈើើខ�ស់ច្របាប់ដើើមរបីលក់ឈើើអ�ស់ដែរលមានិត្ថម្លៃែរទាំប។162  តាមរយៈការកើើនិឡើើង
និូវិការកត្ថ់ស់មាោរល់ជាស់កលនៃរទំនិួលខ�ស់ត្រឹរ�វិស់ងគមផ្នែនរកបរិស្ថាារនិរបស់់ក្ររ�មហុ�និ មានិក្ររ�មហុ�និឯកជំនិមួយច្ំនិួនិកំពី�ង
ស្វែើរងរកឱ្កាស់កុ�ងការបង្កើើើត្ថភាពីជាដៃរគូជាមួយស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ ដើើមរបីបង្កើើើត្ថស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមមដែរលផតល់
ផលច្ំណើរញទាំំងស់ងខាង។ នៅរកមុ�ជា ឧទាំរណ្ឌ៍នេះរ�រួមបញ្ញុ�លនិូវិស់ហគ្រាររស់ដែរលធ្វើើើការជាមួយស់ហគមនិ៍កុ�ងការ
អភិវិឌ្រឍច្ំការដ្ឋាំដ��ឈើើ ដើើមរបីប្ររមូលផលផ្នែែរឈើើ ឬបន្ថែែរជាក់លាក់ណាមួយ ឬដើើមរបីប្ររមូលផលដើើមឬស់រសីប្ររកបដោរយ
ច្ីរភាពី។ ការពីង្រឹរ�ងការស់ហការនៃរភាពីជាដៃរគូ រវាងស់ហគមនិ៍ និិងភាគីឯកជំនិមានិស្ថារៈស់ំខានិ់ ដោរយហើរត្ថ�តែរ
មានិការស់ង្កើើរត្ថឃើើញថាភាគីឯកជំនិមានិឥទធិពីលច្រើរើនិជាង ការប្រាររស្រុរ័យទាំក់ទងរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ កុ�ងការធ្វើើើ
កំណែរទម្រួរង់គោរលនិយោរបាយជាត្ថិ និិងពីនេះះ�និការផ្លាារស់់បូ�រដែរលចាំបាច្់កុ�ងការលើើកកមពស់់និិរនិតរភាពីនៃរធនិធានិព្រៃររឈើើ 
។163 បុ�ន្ថែតរវាក៏មានិស្ថារៈស់ំខានិ់ដូច្គាារផងដែររ កុ�ងការបណ្ឌំ��ស់មត្ថថភាពីរបស់់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិកុ�ងការប្រាររស្រុរ័យ
ទាំក់ទងជាមួយភាគីឯកជំនិ ដោរយស្ថារតែរមានិហានិិភ័យជាដរាបលើើការគ្ររប់គ្ររងដោរយមនិ�ស់រសមួយកាារប់ត្ថូច្ ពោះរលគឺ
ការយកច្ំណើរញលើើស់ហគមនិ៍ដែរលខើ�បទពីិសោរធនិ៍ និិងមានិស់មត្ថថភាពីទាំប។ 

កងើ�ខាត្ថហើរដ្ឋាាររច្នាស់មព័និធ
ហើរដ្ឋាាររច្នាស់មព័និធមូលដ្ឋាារនិមានិការខើ�ខាត្ថនៅរត្ថំបនិ់ជំនិបទជាច្រើរើនិនៅរកមុ�ជា ដែរលបណាារលឲ្រយមានិការទទួលបានិ
ត្ថិច្ត្ថួច្និូវិធនិធានិស់មាាររៈ និិងបចេចរកវិិទរយោ។ កងើ�ខាត្ថនិូវិកន្ថែែរងស់ូ�កទ�ក និិងទីតាំងកែរច្នៃនរកម្រួរិត្ថត្ថម្លៃែរផលិត្ថផលកុ�ង
ទីផរសារ។ ស្ថាារនិភាពីអនិ់ខេរសាយនៃរផះ�វិ និិងការត្ថភាារប់ ក៏ដូច្ជាកងើ�ខាត្ថនិូវិយ៉ានិយនិតដ�កជំញ្ញូ�និ រឹត្ថត្ថរបិត្ថដល់ការដ�កជំញ្ញូ�និ
ផលិត្ថផលរបស់់ស់ហគមនិ៍។ ភាពីអនិ់ខេរសាយនៃរបរិកាាររទូរគមនាគមនិ៍ និិងការទទួលបានិអី�និធឺណ្ឌិត្ថ កម្រួរិត្ថការ
ទទួលមានិពី័ត្ថ៌មានិស់ំខានិ់ស់ម្រាររប់ភាពីជោរគជំ័យផ្នែនរកពាណ្ឌិជំជកមម និិងកម្រួរិត្ថបន្ថែថរមទៀៀត្ថការដ�ងឮពីីផលិត្ថផលរបស់់
ស់ហគមនិ៍។ បន្ថែថរមពីីនេះរ� សេរវាគាំទ្ររចាំបាច្់ដូច្ជាភាារក់ងារនិិយ័ត្ថកមមទីផរសារមូលដ្ឋាារនិ ឬការទទួលបានិសេរវាមីក្ររ�ហិរញ្ញញ
វិត្ថូ�នៅរមានិកម្រួរិត្ថខាារំង។164

កងើ�ខាត្ថការកស្ថាងស់មត្ថថភាពីស់ហគមន៍ិមូលដ្ឋាារនិ
ភាពីអនិ់ខេរសាយនៃរហើរដ្ឋាាររច្នាស់មព័និធស់ងគមស់ម្រាររប់ការអប់រំ បងើជាឧបស់គគយ៉ាារងធំធ្វើរងកុ�ងការកស្ថាងស់មត្ថថភាពី
ស់ហគមនិ៍។ អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលដែរលគាំទ្ររដល់ការលើើកកមពស់់ជំីវិភាពីរស់់នៅររបស់់ស់ហគមនិ៍ តែរងតែរ
ស់ង្កើើរត្ថឃើើញថាអត្រាររអកខរកមមទាំប និិងកងើ�ខាត្ថច្ំណើរ�ដ�ងផ្នែនរកពាណ្ឌិជំជកមម  ធ្វើើើឲ្រយមានិការបុ�ពាល់ដល់ការយល់ដ�ង
របស់់ស់ហគមនិ៍លើើត្ថម្លៃែរនៃរផលិត្ថផល និិងស់មត្ថថភាពីកុ�ងការរៀៀបច្ំស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមមស់មស្រុរប។ ជាលទធផល 
ស់ហគមនិ៍ពី�ងផ្នែែរកយ៉ាារងខាារំងលើើអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលកុ�ងការរៀៀបច្ំស់កមមភាពីផលិត្ថកមម ក្រៅររតែរពីីការប្រើរើប្រាររស់់
ផ្លាារល់ខះ�និ ដែរលជាហើរត្ថ�ធ្វើើើឲ្រយការប្ររ�ងប្រែររងកុ�ងការហើ�កហើឺនិមានិភាពីយឺត្ថយ៉ាារងកុ�ងការវិិវិត្ថតទៅរម�ខ។165 ក្ររ�មហុ�និឯកជំនិ
ក៏បងាារញកតីបារមភផងដែររកុ�ងការធ្វើើើការជាមួយស់ហគមនិ៍។166 ក្រៅររតែរពីីការផតល់ការអប់រំមូលដ្ឋាារនិ និិងការបណ្ឌំ��បណាារល
ជំំនាញពាណ្ឌិជំជកមម អាជាារធរមូលដ្ឋាារនិអាច្ផតល់ការគាំទ្ររតាមរយៈការបង្កើើើត្ថស់ហករ ឬស់មាគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិស់ម្រាររប់
ផលិត្ថករ អនកជំំនិួញ និិងអនកនាំចេរញ ដើើមរបីអាច្បែរងចែរកធនិធានិ និិងបង្កើើើនិអំណាច្ច្រចាកុ�ងទីផរសារ។ រដ្ឋាារភិបាល ក៏អាច្
ពីិចារណាធានាផតល់និូវិលកខខណ្ឌឌមិនិត្ថ�ងរឹង ដល់ការវិិនិិយោរគឯកជំនិស់ំខានិ់ៗមួយច្ំនិួនិ។



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 35

បែរនិថមពេីរនិ� ទស់រសនិៈស់ងគមទាំកើ់រៅលលើើពាករយ «ស់ហរគាស់» ជាលរៀឿយៗភាារប់មកជាមួយនិូវិភាពីអវិិជំជមានិដូច្ជាការបំផែិច្
បំផ្លាារញទីតាំង្រឹរបៃរពីណ្ឌី និិងការកាប់បំផ្លាារញរ្ពេរឈើើ។ ការស់ងរស័យើរលើើស់កមមភាពីពាណ្ឌិជំជកមម មានិពាសេរពីញស់ហគមនិ៍
នដលឈានេះរៅដល់ភាពីស្ថាារកើ់រសេៃើរកុ�ងការច្ូលរួមជាមួយស់កមមភាពីទាំំង្កើរនិ�។ វា្ត្ថ�វិការការរួមបញ្ញុ�លគាារនិូវិនិិយ័ត្ថកមម
ដ៏មាន្រ្តីរបស់ិទធភាពី ការបណ្ឌំ��បណាារល និិងការ្ត្ថ�ត្ថពីិនិិតរយរដើើមរបីអភិវិឌ្រឍបរិស្ថាារនិស់ម្រួរបកបែរដលឈានិដល់ការស់ហការ 
និិងការ្បា្ស់័យទាំក់ទង្វែរបបច្ីរភាពីរវាងស់ហគមនិ៍ និិងស់ហរគាស់ឲ្រយបានិកាន្ថែ់រត្ថទូលំទូលាយ។167

អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	  បញ្ហាារក់ និិងអភិវិឌ្រឍក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់តីពីីការទទួលបានិទីផរសារស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ  

( អាជាារធរទទួលខ�ស់ត្រឹរ�វិ បទបរបញ្ញញត្ថិជាក់លាក់ជាដើើម) និិងធានាដោរ�ស្រាររយវិិវាទស់តីពីីដែរនិស់មត្ថថកិច្ច  
និិងដែរនិស់មត្ថថកិច្ចជានិ់គាាររវាងបណាារក្ររស់ួង និិងរដឋបាល។

ii.	  បញ្ហាារក់ពីីការអនិ�វិត្ថតច្របាប់ស់តីពីីព្រៃររឈើើទៅរលើើស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ   បញ្ហាារក់ឲ្រយច្របាស់់លាស់់
ពីីដែរនិស់មត្ថថកិច្ចគ្ររប់គ្ររងនៃរក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ និិងអំណាច្កុ�ងការអនិ�ញ្ហាារត្ថលើើរាល់ផ្នែនរកទាំំងអស់់នៃរ
ស់កមមភាពីពាណិ្ឌជំជកមមធនិធានិអនិ�ផលព្រៃររឈើើ ការប្ររមូលផល និិងដ�កជំញ្ញូ�និនៅរកុ�ង និិងមានិប្ររភពីពីី
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ និិងតំ្ថបនិ់ការពារធមមជាត្ថិគ្ររប់គ្ររងដោរយក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ។

iii.	  កាត្ថ់បនិថយហានិិភ័យស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍កុ�ងការស្វែើរងរកភាពីជាដៃរគូជាមួយវិិស់័យឯកជំនិ ដើើមរបីទប់ស្ថាារត្ថ់
ផលបុ�ពាល់បណាារលមកពីីអត្ថ�លរយភាពីនៃរអំណាច្ ឬការកានិ់កាប់ដោរយអភិជំនិមួយក្ររ�មត្ថូច្។

iv.	  ផតល់ការធានាបែរបណាមួយដល់ភាគីឯកជំនិដោរយរដ្ឋាារភិបាលដើើមរបីធានាដល់ស់�វិត្ថថិភាពីកុ�ងការវិិនិិយោរគ
របស់់ស់ហគ្រាររស់ដើើមរបីអាច្ស់ម្រេររច្បានិនិូវិលកខខណ្ឌឌស់តីពីីចី្រភាពីដែរលបានិដ្ឋាក់ចេរញ។

v.	  ផតល់តាមរយៈរដ្ឋាារភិបាលនិូវិធនិធានិបចេចរកទៀរស់ និិងហិរញ្ញញវិត្ថុ�កុ�ងការគាំទ្ររស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិកុ�ង
ការបង្កើើើត្ថអាជំីវិកមមមូលដ្ឋាារនិ ក៏ដូច្ជាការកស្ថាងស់មត្ថថភាពីស់តីពីីការគ្ររប់គ្ររងពាណ្ឌិជំជកមម និិងការអភិវិឌ្រឍ
ផលិត្ថផលប្ររកបដោរយច្ីរភាពី។
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៧. ការបែៅងចែៅកផ្លប្រៅយៅជន៍

បរិបទៃ៖
ជាទទូៅរ ក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់បានិណែរនាថំាការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិគ៍រួតែរធ្វើើើឡើើងដោរយមានិត្ថមាារភាពី គណ្ឌនេះរយរយភាពី 
និិងស់មភាពី បុ�ន្ថែតរពី�បំានិបញ្ហាារកពី់ីថាការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិន៍ោះរ�គរួធ្វើើើឡើើងដោរយរបៀៀបណាឡើើយកុ�ងស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ1ិ69 ក្ររបខ័ណ្ឌឌនេះរ�ទនំិងជារំពី�ងថាការរៀៀបច្បំែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិន៍ិ�ងត្រឹរ�វិអភវិិឌ្រឍឡើើងដោរយ
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថនិមីយួៗ និិងត្រឹរ�វិបានិបញ្ហាារកកុ់�ងលកខនិតកិៈស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិនិិងផ្នែរនិការ
គ្ររបគ់្ររង។170

ទស់រសនិៈមយួយលឃ់ើើញថា ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់តពីីីស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថអិនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយស់ហគមន៍ិមានិភាពីបត់្ថបែរនិ
កុ�ងការកណំ្ឌត់្ថយនិតការស់មស្រុរបកុ�ងការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិកុ៍�ងបរិបទនៃរស់ហគមន៍ិរៀៀងៗខះ�និ។ យ៉ាារងណាកត ីវិិធនីេះរ�
រំពី�ងលើើស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថនិមីយួៗកុ�ងការអភវិិឌ្រឍ និិងអនិ�វិត្ថតការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិកុ៍�ងស់ហគមន៍ិ
ដែរលគ្ររបគ់្រាររនិ ់និិងប្ររកបដោរយស់មធមកុ៌�ងស់ហគមន៍ិរបស់ខ់ះ�និ ហើើយនិិងរំពី�ងថាស់ហគមន៍ិមានិអណំាច្ និិងមានិ
ស់មត្ថថភាពីកុ�ងការច្រចារលើើការរៀៀបច្ជំាមយួត្ថអួងគពាណិ្ឌជំជកមមខាងក្រៅររ។

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្ូ�វចៅបាប់៖
ការខើ�ខាត្ថគោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំ
ខណ្ឌៈក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់តីពីីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ លើើកឡើើងពីីការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ជាទូទៅរ ពី�ំមានិ
ផតល់ខែ�មស្ថារលំអិត្ថគ្រាររប់គ្រាររនិ់ ស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍ និិងភាគីពាក់ពី័និធដទៃរនិូវិមូលដ្ឋាារនិគ្ររ��រឹងមាំកុ�ងការរៀៀបច្ំការបែរងចែរក
ផលប្ររយោរជំនិ៍ខែរសររដើរក និិងខែរសររឈរ។

ការស់ួរនាំពីីខាងក្រៅររ
ការតាមដ្ឋានិទៅរលើើការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ ត្រឹរ�វិបានិមើើលឃើើញថាចាត្ថ់ចែរងដោរយគណ្ឌៈកមមការរបស់់ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដោរយមានិការស់ួរនាំត្ថិច្ត្ថួច្ពីីខាងក្រៅររ។ ការមានិការស់ួរនាំត្ថិច្ត្ថួច្នេះរ�ធ្វើើើឲ្រយមានិកម្រួរិត្ថទៅរលើើ
ទំនោះររនៃរការធានាការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ដោរយសេមើរភាពី និិងស់មភាពី ដោរយស្ថារតែរភាពីមានិកម្រួរិត្ថនៃរស់មត្ថថភាពី
របស់់គណ្ឌៈកមាារការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងភាពីមានិកម្រួរិត្ថនៃរអំណាច្ជាក់ស្វែតរងកុ�ងការត្ថទល់ជាមួយភាគី
ពាក់ពី័និធខាងក្រៅររដូច្ជារដ្ឋាារភិបាល និិងត្ថួអងគភាគីឯកជំនិ។171

បញ្ហៅក្នុងការអំនុវតី៖
វិិស់មភាពីដែរលមានិជាស្រេររច្
វិិស់មភាពីដែរលមានិជាស្រេររច្កុ�ងស់ហគមនិ៍អាច្និ�ងមានិស់ភាពីធងនិ់ធងរបៀើស់ិនិជាមិនិមានិការរៀៀបច្ំដោរយប្ររ�ងប្ររយ័ត្ថន
កុ�ងការរៀៀបច្ំយនិតការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ ដែរលកុ�ងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិមួយភាគធំកំពី�ងស់ថិត្ថកុ�ង
ដំណាក់កាលដំបូងបងែស់់ ។ ជាឧទាំហរណ្ឌ៍ កមមវិិធីបដិភាគដែរលអភិវិឌ្រឍដោរយអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលដែរលមានិការ
ច្ូលបដិភាគហិរញ្ញញវិត្ថុ�ជាម�និ អាច្មានិការច្ូលរួមបានិតែរពីីស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ដែរលមានិច្ំណ្ឌូលកុ�ងកម្រួរិត្ថណាមួយ
បុ�ណោះះរ�។ ជាលទធផល ផលប្ររយោរជំនិ៍ដែរលទទួលបានិពីីស់កមមភាពីគ្ររប់គ្ររង បានិតែរទៅរលើើ «មាំរស់់ហុ�និ» ជាជាង
ការផតល់ផលប្ររយោរជំនិ៍សេមើៗគាារដល់ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ទាំំងអស់់។172

និយមន័យ៖  
យនិតការនៃរការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិរ៍មួមានិការកណំ្ឌត់្ថផលប្ររយោរជំន៍ិដែរលកើើត្ថចេរញពីីស់កមមភាពីរបស់់
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ និិងការបែរងចែរករវាងស់មាជំកិស់ហគមន៍ិខះ�និឯងផ្លាារល់ (ការបែរងចែរក
ផលប្ររយោរជំនិខ៍ែរសរដើរក) និិងរវាងស់ហគមន៍ិ និិងរដឋ/ភាគីទ៣ី (ការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិខ៍ែរសរឈរ) និិង
ការធានាពីីគណ្ឌនេះរយរយភាពីនៃរកចិ្ចព្រះរមព្រៀរៀងបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ ៍ដចូ្ជាយនិតការធានាការច្លូរួមជា
ស្ថាធារណ្ឌៈ និិងត្ថមាារភាពី។168

ចៅបាប់គៅប់គៅង៖
ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍ណែរអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖  
រត្ថនាគារជាត្ថិ អាជាារធរខេរត្ថត ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ំ ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍
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ទំនាស់់ផលប្ររយោរជំន៍ិ
បន្ថែថរមពីីនេះរ� មានិការព្រះរ�យបារមភលើើកឡើើងផងដែររជំ�ំវិិញទំនាស់់ផលប្ររយោរជំនិ៍រវាងអាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ និិងស់ហគមនិ៍
កុ�ងករណី្ឌដែរលមើរដ�កនាសំ់ហគមន៍ិមលូដ្ឋាារនិជាអនកទទួលបានិធនិធានិ ឬផលប្ររយោរជំន៍ិ ជាជាងស់ហគមន៍ិទាំងំមូល។173 
ត្ថមាារភាពីកុ�ងការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិគ្ររប់កម្រួរិត្ថទាំំងអស់់ រួមមានិកុ�ងស់ហគមនិ៍ រវាងស់ហគមនិ៍ និិងអាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ និិង
ភាគីពាក់ពី័និធត្រឹរ�វិតែរធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរឡើើង។

ការកស្ថាងស់មត្ថថភាពីស់ហគមន៍ិ និិងអាជាារធរ
ឆ្គនិៃៈ និិងស់មត្ថថភាពីរឹងមាំរបស់់ស់ហគមនិ៍កុ�ងការច្ូលរួមកុ�ងការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍មានិស្ថារៈស់ំខានិ់ណាស់់កុ�ង
ការធានានិូវិបរិយ៉ាប័និនភាពីរបស់់ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍នៅរកុ�ងកមមវិិធីបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍។ ឆ្គនិៃៈ និិងស់មត្ថថភាពីរបស់់
ស់ហគមនិ៍នេះរ�អាច្ពីង្រឹរ�ងបានិតាមរយៈស់កមមភាពីនានាដែរលពីង្រឹរ�ងស់ិទធិអំណាច្ដល់ស់ហគមនិ៍។

បន្ថែថរមពីីនេះរ� ការបែរងចែរកអំណាច្ និិងទំនិួលខ�ស់ត្រឹរ�វិដែរលត្រឹរ�មត្រឹរ�វិនៅរតាមកម្រួរិត្ថរដឋបាលនានា ក៏ដូច្ជាទំនាក់ទំនិង
បៀើកច្ំហរ និិងអាច្ពី�ងពាក់បានិរវាងកម្រួរិត្ថផ្រសរងៗនៃររដ្ឋាារភិបាល និិងស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិមានិស្ថារៈស់ំខានិ់ស់ម្រាររប់
ភាពីជោរគជំ័យកុ�ងប្ររត្ថិបត្ថតិការនៃរយនិតការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ ដែរលត្ថម្រួរ�វិឲ្រយមានិការអនិ�វិត្ថតអភិបាលកិច្ចលែនៅរគ្ររប់
កម្រួរិត្ថទាំំងអស់់ និិងមានិទំនាក់ទំនិងជាប់លាប់រវាងភាគីពាក់ពី័និធ។174

ការកស្ថាងទំនាក់ទំនិងរវាងស់ហគមនិ៍ និិងអាជាារធរ្ត្ថ�វិការៀរពីលើរវិលា និិងកិច្ចខិត្ថខំ្ប�ង្វែរ្បង។ កិច្រចរប�ង្វែរ្បងទាំំងឡាយ
នដលស់តីពីីការរបង្វែរច្កផល្បៀរយ៉ាជំន្រ្តី៍រត្ថ�វែរត្ថរួមបញ្ញុ�លការកស្ថាងស់មត្ថថភាពីស្រុរមាប់ស់ហគមនិ៍ និិងអាជាារធរ។ វា
រួមបញ្ញុ�លមិន្រ្តីរត្ថ�មែរត្ថការបណ្ឌំ��បណាារលខែ�មស្ថារស់តីពីីការៀររៀៀបចែំរបង្វែរច្កផល្បៀរយ៉ាជំនិ៍បុ�លណាះរ�លទ បុ�នន្ត្រីូរត្ថ�វិមានិផង្វែរដរ 
និូវិនិីត្ថិវិិធីកុ�ងការ្គប្រ់រគងការៀររៀៀបច្ំទាំំង្កើរនា� ក៏ដូច្ជាពី័ត្ថ៌មានិស់តីពីីការរបង្វែរច្កស់ំខានិ់ៗ និិងការស់ហការរវាងអាជាារធរ 
និិងស់ហគមនិ៍។ ការបណ្ឌំ��បណាារលើរលើើរបធានិបទទាំំង្កើរនិ� អាច្រួមបញ្ញុ�លទាំំងអាជាារធរ និិងស់ហគមនិ៍កុ�ង្កើរពីល
នត្ថមួយ លដើើមរបីព្រះរង�ងទំនាក់ទំនិងរបស់់ពីួកើរគ។

អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	  ផតល់គោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំលមែិត្ថស់តីពីីកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ខែរសរដើរក និិងខែរសរឈរ   

  (ឧទាំហរណ្ឌ៍ កតាារដែរលត្រឹរ�វិពីិចារណា ជំម្រេរើស់ គំរូ បទដ្ឋាារនិអបរបរមា ទម្រួរង់គំរូនៃរកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងបែរងចែរក 
  ផលប្ររយោរជំន៍ិ)។

ii.	  ដ្ឋាក់ចេរញនិូវិបទដ្ឋាារនិត្ថមាារភាពីដែរលលមែិត្ថ ដែរលរួមបញ្ញូ�លការតាមដ្ឋានិជាស់កមមដោរយស្ថាារប័និឯករាជំន ិ
  ងការធ្វើើើរបាយការណ្ឌ៍ហិរញ្ញញវិត្ថុ� ស់តីពីីការរៀៀបច្ំបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ ដែរលអនិ�វិត្ថតទៅរលើើភាគីពាក់ពី័និធ 
  ទាំំងអស់់ (អាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ ភាគីឯកជំនិ និិងស់ហគមន៍ិ។ល។)។

iii.	  បង្កើើើនិស់មត្ថថភាពីរបស់់អាជាារធរមូលដ្ឋាារនិតាមរយៈកមមវិិធីអប់រំ ត្រឹរ�ត្ថពីិនិិត្ថរយ និិងការទទួលបានិផល  
  ប្ររយោរជំនិ៍ និិងប្ររស់ិទធភាពីនៃរការអនិ�វិត្ថត។

iv.	  រៀៀបច្ំការកស្ថាងស់មត្ថថភាពីរួមស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍ និិងអាជាារធរពីីត្ថួនាទីដែរលខះ�និមានិកុ�ងការស់ម្រួរ 
  ស់ម្រួរ�ល និិងការបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ដោរយមានិប្ររស់ិទធភាពី។

v.	  កស្ថាងទំនិ�កចិ្ត្ថតជាមួយស់ហគមនិ៍តាមរយៈការស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លកមមវិិធីបែរងចែរកផលប្ររយោរជំនិ៍ និិងភាពីជា 
  ដៃរគូជំ�ំវិិញជំំនិួយបចេចរកទៀរស់កុ�ងការអនិ�វិត្ថតកមមវិិធី។
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៨. ដីំណោៅះសៅៅយវិវាទៃ 

បរិបទៃ៖
យនិតការ និិងស្ថាារប័និដោរ�ស្រាររយវិិវាទជាច្រើរើនិត្រឹរ�វិបានិចែរងកុ�ងក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់នៃរស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ 
ជាទទូៅរ  គណ្ឌៈកមាារការស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ អាច្ដោរ�ស្រាររយវិិវាទកុ�ងស់ហគមនិខ៍ះ�និឯងផ្លាារល់ បុ�ន្ថែតរក៏អាច្
ស្វែើរងរកការគាទំ្ររពីីខាងក្រៅររផងដែររ។175 ស្ថាារបន័ិរដ្ឋាារភិបាលមយួច្នំិនួិកទ៏ទលួភារកចិ្ចកុ�ងការពីនេះះ�និការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ
កុ�ងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថផងដែររ ដែរលកុ�ងនោះរ�រមួមានិអគគនាយកដ្ឋាារនិស់ហគមន៍ិមលូដ្ឋាារនិនៃរក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ 
នាយកដ្ឋាារនិជំវីិភាពីស់ហគមនិ ៍(ដែរលស់ថតិ្ថនៅរច្ណំំ្ឌ�អគគនាយកដ្ឋាារនិស់ហគមន៍ិមលូដ្ឋាារនិ) មនិៃបីរិស្ថាារនិខេរត្ថត និិង
អគគនាយកតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ។176 យ៉ាារងណាកត ីពី�មំានិឡើើយការចែរងនិវូិនិតី្ថវិិិធ ីឬបទដ្ឋាារនិណែរនំាពីីរបៀៀបដែរលស្ថាារបន័ិ
រដ្ឋាារភបិាលទាំងំនេះរ�ដោរ�ស្រាររយវិិវាទ។177

បន្ថែថរមពីីនេះរ� ច្របាបស់់តពីីីត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថបានិបង្កើើើត្ថគណ្ឌៈកមាារធិការជាត្ថសិ់ម្រាររបដ់ោរ�ស្រាររយបាត្ថ�ភាពីលើើការគ្ររបគ់្ររង
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដើើមរបីជំយួដោរ�ស្រាររយវិិវាទទាំកទ់ងនិ�ងតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ178 គណ្ឌៈកមាារធកិារនេះរ�មានិរដឋមនូ្ត្រីរី
ក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិជាប្ររធានិ ដោរយមានិការច្លូរមួពីីក្ររស់ងួ និិងស្ថាារប័និពាកព់ីន័ិធ។ បុ�ន្ថែតរ ពី�មំានិការច្ងៀ�លបងាារញណាមយួ
ដែរលអ�អាងថាគណ្ឌៈកមាារធកិារជាត្ថសិ់ម្រាររបដ់ោរ�ស្រាររយបាត្ថ�ភាពីលើើការគ្ររបគ់្ររងតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាត្ថនិេះរ�មានិដណំើើរ
ការស់មស្រុរបឡើើយ។

នាខែរកកើដ្ឋា ឆ្នាំារ២ំ០២០ ស់មើតរច្នាយករដឋមនូ្ត្រីរបីានិបញ្ហាារឲ្រយក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ ក្ររស់ងួកស់កិមម រ�កាារប្ររមាញ ់និិងនេះរស្ថាទ 
និិងក្ររស់ងួរៀៀបច្ដំែរនិដ ីនិគរបូនិយីកមម និិងសំ់ណ្ឌង់ចេរញប័ណ្ឌណកមមសិ់ទធដិធីែដីលប់្ររជាពីលរដឋមូលដ្ឋាារនិដែរលកានិក់ាបដ់ី
កុ�ងតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ និិងតំ្ថបនិព់្រៃររ អស់រ់យៈពេរលជាយរូមកហើើយ ដើើមរបីបង្កើើើនិដីបម្រួរ�ងស់ម្រាររបក់ារប្រើរើប្រាររស់ដ់ោរយ
ស់មហូភាពីដោរយស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិឲ្រយបានិ១០% (ដប់) ភាគរយ បន្ថែថរមទៀៀត្ថ និិងធ្វើើើស់កមមភាពីប្ររឆំ្នាំងការទន្ទ្រាាររនិដី 
និិងព្រៃររខ�ស់ច្របាប ់(មើ�លផ្នែនៅក «កម្មសទិៃធដិី�ធែ�» សម្រាៅៅបក់ារពភិាកៅសាបន្ថែ្ថៅម)។179 វិិធកុី�ងការអនិ�វិត្ថតបទបញ្ហាារនេះរ� កដ៏ចូ្ជាវិិធី
ស្ថាស្រុរតកុ�ងការដោរ�ស្រាររយវិិវាទដែរលនិ�ងអាច្កើើត្ថឡើើងអឡំុ�ងពេរលអនិ�វិត្ថតបទបញ្ហាារនេះរ� នៅរពី�ទំាំនិម់ានិនៅរឡើើយទៀរ។

កុ�ងខែរធុ� ឆ្នាំារ២ំ០២០ គោរលការណ្ឌណ៍ែរនាថំ្មីមមីយួទៀៀត្ថស់តពីីីការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ និិងការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថតិ្រឹរ�វិបានិផរសពីើផរសាយ។ គោរលបណំ្ឌងដែរលបានិចែរងកុ�ងគោរលការណ្ឌន៍ោះរ� គកឺារណែរនាសំ់មាជំកិ
ស់ហគមនិ ៍និិងគណ្ឌៈកមាារការស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថពីិីការគ្ររបគ់្ររងវិិវាទ ស្វែើរងរកដំណោះរ�ស្រាររយ និិងជ្រើរើស់យក
ការស់ម្រួរបស់ម្រួរ�ល។ ការយលដ់�ង និិងប្ររសិ់ទធភាពីនៃរគោរលការណ្ឌន៍េះរ�នៅរពី�ទំាំនិម់ានិភាពីច្របាស់ល់ាស់ន់ៅរឡើើយ។

និយមន័យ៖  
ស់ទិធរិបស់ស់់មាជំកិស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថកុិ�ងការទទួលបានិយនិតការដោរ�ស្រាររយវិិវាទដោរយយ�ត្ថតធិម ៌អាច្
រំពី�ងទៅរលើើវិិធសី្ថាស្រុតរដោរ�ស្រាររយវិិវាទបែរបប្ររពៃរណ្ឌ ីកដ៏ចូ្ជាការធានាកុ�ងការទទលួបានិយនិតការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ
តាមប្ររពីន័ិធយ�ត្ថតធិម៌ (ត្ថ�លាការ/អងគជំំនិ�ជំំម្រួរ�) ជាមធ្វើរយោបាយកុ�ងការដោរ�ស្រាររយបញ្ហាារកុ�ងដំណាកក់ាលលំបាក។

ចៅបាប់គៅប់គៅង៖
ច្របាប់ស់តីពីីត្ថំបនិ់កាពារធមមជាត្ថិ (២០០៨)  ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧) គោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំស់តីពីីការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ និិងការគ្ររប់គ្ររង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០២០)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖  
ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ ក្ររស់ួងមហាផ្ទៃៃរ ក្ររស់ួងរៀៀបច្ំដែរនិដី និគរូបនិីយកមម និិងស់ំណ្ឌង់ មនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត ស់មាជំិក
ស់ហគមនិ៍ អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល ត្ថួអងគភាគីឯកជំនិ

“កុ�ងខែរធុ� ឆ្នាំារំ២០២០ គោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំថ្មីមីមួយទៀៀត្ថស់តីពីីការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ និិង
ការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិបានិផរសពីើផរសាយ។.“



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 39

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្នែនៅកចៅបាប់៖
ការបែរងចែរកស់ិទធិ និិងកាត្ថពីើកិច្ចគ្ររប់គ្ររងដែរលមិនិមានិការស់ម្រួរបស់ម្រួរ�ល
អស់រ់យៈពេរលជាយរូ វិិវាទដីធែបីនិតជាបញ្ហាារច្មរបងនៅរកមុ�ជា ដែរលកុ�ងនោះរ�ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថកិម៏និិអាច្ចេៀស់
រចួ្ផងដែររ។ នៅរពេរលមានិវិិវាទដធីែកីើើត្ថមានិឡើើង ស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថជិាទទូៅរស់ថតិ្ថកុ�ងស្ថាារនិភាពីពី�មំានិប្រើរៀប
ឡើើយ ដោរយប្ររឈមទៅរនិ�ងភាគកី្រៅររស់ហគមនិដ៍ែរលមានិការគាទំ្ររផះ�វិការកុ�ងការកានិក់ាបដ់វិីិវាទ ដូច្ជាកមមសិ់ទធិ
ដ ី កិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងស់មរបទាំនិ ឬការទាំមទាំរប្រើរើប្រាររស់ដ់ោរយមានិការអនិ�ញ្ហាារត្ថ។ ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថមិានិ
ច្ណំំ្ឌច្ខេរសាយដោរយឡែរករបស់ខ់ះ�និចំ្ពោះរ�ស្ថាារនិការណ្ឌខ៍ាងលើើនេះរ� ដោរយស្ថារតែរពីកួគាត្ថព់ី�ទំទួលបានិកមមសិ់ទធដិ ីឬការ
ទទលួស្ថាោរលស់់ទិធកិានិក់ាបដ់តីាមរយៈការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារឡើើយ ពោះរលពីកួគាត្ថម់ានិត្រឹរ�មតែរកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀង
ជាមយួក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិតែរបុ�ណោះះរ�។ ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិកព៏ី�តំ្រឹរ�វិបានិច្��បញ្ញជកុី�ងប្ររពីន័ិធច្��បញ្ញជដីធីែ ីដូច្
ការច្��បញ្ញជដីកី្រោររមច្របាបភ់មូបិាលឡើើយ ហើើយដែរលបណាារលឲ្រយមានិការកើើនិឡើើងនិវូិហានិិភ័យនិវូិការទាំមទាំរដជីានិគ់ាារ។

បទពិីសោរធនិពី៍ីស់ហគមន៍ិព្រៃររឈើើកុ�ងខេរត្ថតកពំីងស់់ពគឺជឺាការឆ្គះ��បញំ្ហារងំមួយ។ កុ�ងករណី្ឌនេះរ� វិិវាទរវាងស់មាជិំកស់ហគមន៍ិ
ព្រៃររឈើើ និិងក្ររ�មហុ�និរ�ករកថ្មីមមួយឈានិដលក់ារកានិអ់ាវិ�ធដណើតើមកាន់ិកាបយ់៉ានិយនិតឈូស់ដរីបស់ក់្ររ�មហុ�និដែរលប្រើរើ
ស់ម្រាររបឈ់សូ់ព្រៃររ។180 វិិវាទនេះរ�ចាប់ផ្តើមដោរយស្ថារតែរការជានិគ់ាារនៃរព្រះរបំ្ររទលដ់ ីនិិងឯកស្ថារកមមសិ់ទធ/ិការគ្ររប់គ្ររង
របស់ភ់ាគីទាំងំពីីរត្រឹរ�វិបានិប្ររគលឲ់្រយដោរយនាយកដ្ឋាារនិផ្រសរងគាារ។181 ក្ររ�មហុ�និរ�ករកថ្មីម បនិតស់កមមភាពីស់មាារត្ថព្រៃររ ខណ្ឌៈ
ស់ណំំំ្ឌរៀឿងកពំី�ងជាប់នៅរត្ថ�លាការ។ ជាការឆ្លើែើយត្ថប ស់ហគមនិស៍់ម្រេររច្បញ្ញរឈបក់ារកាបឆ់្នាំាររព្រៃររដោរយខះ�និឯង ដោរយ
កានិក់ាបយ់៉ានិយនិតឈូស់ដ ីជាហើរត្ថ�បងខឲំ្រយក្ររ�មហុ�និស់ម្រេររច្ច្លូច្រចា។ ច្�ងបញ្ញចបទ់ៅរ ក្ររ�មហុ�និស់ម្រេររច្បោះរ�បងច់ោរល
គម្រោររងទាំងំស្រុរ�ង។182

បញ្ហៅក្នុងការអំនុវតី៖
ភាពីលំបាកកុ�ងការស្វែើរងរកដំណោះរ�ស្រាររយស់មស្រុរប
វិិស់មភាពីយ៉ាារងធធំ្វើរងផ្នែនរកធនិធានិសេរដឋកិច្ច ឥទធពិីលនិយោរបាយ និិងភាពីទំនេះើបរវាងក្ររ�មហុ�និឯកជំនិ និិងស់ហគមន៍ិ 
ធ្វើើើឲ្រយការស្វែើរងរកដណំោះរ�ស្រាររយនាពេរលមានិវិិវាទមានិភាពីលបំាកជាខាារងំស់ម្រាររបស់់ហគមនិ។៍ ស់កមមភាពីមិនិស់មរមរយ
ត្រឹរ�វិបានិគេរស់ង្កើើរត្ថឃើើញ ដចូ្ជាការដែរលក្ររ�មហុ�និយកចំ្ណើរញលើើច្នោះារ�ប្ររហោរងច្របាបដ់ែរលមានិជាធរមានិ។ ជាករណ្ឌី
ដធ៏ងនិធ់ងរមយួកុ�ងតំ្ថបនិ ់ក្ររ�មហុ�និកៅរស់ុវូេៀត្ថណាមមយួបានិច្��បញ្ញជកុី�ងនាមជាស្ថាារបន័ិជាច្រើរើនិ ដើើមរបអីាច្ទទួលដសី់មរបទាំនិ
រហតូ្ថដលទ់ៅរ៥ដងនៃរទហំដំែរលអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយក្ររ�មហុ�និមយួក្រោររមច្របាប។់183

បន្ថែថរមពីីនេះរ� បណ្ឌត�ងដ្ឋាកដ់ោរយស់ហគមនិកុ៍�ងការស្វែើរងរកដោរ�ស្រាររយតាមរយៈអាជាារធរខេរត្ថតពី�សំ់វូិជាទទលួបានិការ
ឆ្លើែើយត្ថបឡើើយ។184 កុ�ងករណី្ឌដែរលអាជាារធរទទលួយកបណ្ឌត�ងរបស់ស់់ហគមន៍ិ ដណំើើរដោរ�ស្រាររយត្រឹរ�វិបានិពីនិរយោរ
រហតូ្ថដលទ់ៅររយៈពេរល៣ឆ្នាំារ ំដែរលបងើរឲ្រយមានិភាពីមនិិច្របាស់ល់ាស់ ់និិងបាត់្ថបងន់ិវូិផលតិ្ថភាពីរបស់ស់់ហគមន៍ិ។ 
ដណំោះរ�ស្រាររយច្�ងក្រោររយ ក៏ទនំិងតែរងតែរពី�សំ់មស្រុរបទៅរនិ�ងការច្ងប់ានិរបស់ស់់ហគមនិ។៍185

ការកើើនិឡើើងនៃរការអាស្រុរ័យលើើការដោរ�ស្រាររយវិិវាទក្រៅររប្ររពី័និធត្ថ�លាការ
កតាារច្ម្រួរ��ដែរលជំ�ឥទធពិីលលើើការដែរលស់ហគមនិដ៍ោរ�ស្រាររយវិិវាទរមួមានិ៖ វិបរបធមគ៌ោររពីអាជាារធរ វិិស់មភាពីផ្នែនរក
ច្ណំើរ�ដ�ង វិត្ថតមានិនៃរការត្ថស់ុមូត្ថពីិីខាងក្រៅររ (ជាទទូៅរការគាទំ្ររពីីអងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល) ខើ�ខាត្ថការរៀៀបច្ខំះ�និកុ�ង
ការស្វែើរងរកយនិតការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ និិងបទពីសិោរធនិជ៍ាមយួអាជាារធរ និិងត្ថអួងគឯកជំនិ។ បចុ្�បរបនិន ការអនិ�វិត្ថតភាគច្រើរើនិគឺ
ស់ហគមនិដ៍្ឋាកព់ាករយបណ្ឌត�ងទៅរអាជាារធរខេរត្ថតជាច្រើរើនិផ្រសរងៗគាារដោរយមានិជំំនិយួពីីអងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល។

វាទំនិងជាបងាារញថាមានិការមិនិយលគ់ាាររវាងថាារកជ់ាត្ថ ិនិិងថាារកក់្រោររមជាត្ថ ិទៅរលើើ ការយលដ់�ង និិងការប្ររកានិខ់ាារប់កុ�ង
និតី្ថវិិិធនីៃរការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ ផះ�វិការ។ បទពីសិោរធនិប៍ានិបងាារញថា ភាពីមិនិច្របាស់ល់ាស់នូ់ិវិនិតី្ថវិិិធកីើើត្ថមានិនៅរថាារកខ់េរត្ថត។ 
និតី្ថវិិិធមីានិរយៈពេរលយរូ មនិិមានិត្ថមាារភាពី និិងអាស្រុរយ័ទៅរលើើផលប្ររយោរជំនិរ៍បស់អ់ាជាារធរកុ�ងស់ណំំំ្ឌរៀឿង។186 ជា
លទធផល ស់ហគមន៍ិបង្កើើើនិការស្វែើរងរកជំំនិយួពីីអងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល ចេៀស់ជាងតាមរយៈបណាារញផះ�វិការ។ អងគការ
មនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាលដែរលផតលជំ់ំនិយួដលស់់ហគមនិជ៍ារៀឿយៗស់ដំៅរលើើយ�ទធស្ថាស្រុតរច្នំិនួិពីីរដែរលមានិអត្រាររជោរគជំយ័
ខពស់កុ់�ងការការពារស់ទិធរិបស់ស់់ហគមន៍ិនៅរកុ�ងការដោរ�ស្រាររយវិិវាទ ៖ ទមីយួ គកឺារស្វែើរងរកភាពីជាដៃរគ ូនិិងការគាទំ្រររវាង
អាជាារធរជាត្ថ ិនិិងអនិតរជាតិ្ថ និិងយ�ទធស្ថាស្រុតរទីពីីរគកឺារទាំក់ទងភាគីក្ររ�មហុ�និឯងជំនិដែរលស់ថតិ្ថនៅរពីីលើើខែរសរច្ងាារកផ់គត្ថផ់គង។់187

“ ក្និ�ងករណី្ឌដនលអ�ជ្ំញ�ធរទទួលយកបណ្្ឌត្ថ�ងរបស់់ស់ហគមន៍ិ ដំណ្ឌើរដោ�ស្់រ�យត្្ថរូវិ
ប�និពីន្ិយ�ររហូត្ថដល់ទៅរយៈពីលល៣ឆ្្គនិ�ំ ដនលបង្ករឲ្្យម�និភ�ពីមិនិច្្ប�ស់់ល�ស់់  
និិងប�ត់្ថបង់នូិវិផលិត្ថភ�ពីរបស់់ស់ហគមន៍ិ។”



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 40

អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	 រៀៀបច្ំគោរលការណ្ឌ៍ណែរនាំច្របាស់់លាស់់ និិងបទដ្ឋាារនិអនិ�វិត្ថតស់ម្រាររប់ដោរ�ស្រាររយវិិវាទ ដែរលស់ថិត្ថនៅរកុ�ង 
  ប្ររពី័និធនៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដោរយបនិតគោររពី ការអនិ�វិត្ថតបែរបប្ររពៃរណ្ឌី/ទំនេះៀមទមាារប់។

ii.	 ធានាថាយនិតការដោរ�ស្រាររយវិិវាទដ៏ច្របាស់់លាស់់មួយត្រឹរ�វិបានិបង្កើើើត្ថឡើើង ដើើមរបីដោរ�ស្រាររយការទាំមទាំរ 
  ដែរលកើើត្ថចេរញពីីការអនិ�វិត្ថតស់រាច្រ០៦ (មើ�លផ្នែនៅក«កម្មសិទៃធិដី�ធែ�»)។ 

iii.	  ដ្ឋាក់ចេរញនិូវិការទទួលស្ថាោរល់ជាផះ�វិការនិូវិស់ិទធិកានិ់កាប់របស់់ស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិដើើមរបីធានា 
  ស់�វិត្ថថិភាពីផ្នែនរកច្របាប់ និិងបង្កើើើនិអំណាច្ច្រចារបស់់ស់ហគមន៍ិកុ�ងករណី្ឌមានិវិិវាទ។ 

iv.	  ច្��បញ្ញជីត្ថំបនិ់ការពារ/តំ្ថបនិ់ការពារធមមជាត្ថិកុ�ងប្ររពី័និធរួមមួយ ដូច្ជាការច្��បញ្ញជីដីធែី ដើើមរបីកាត្ថ់បនិថយឬ 
  ល�បបំបាត្ថ់ហានិិភ័យនៃរការទាំមទាំរ។

v.	  ប្ររមូលផូ�ំនិីត្ថិវិិធីកុ�ងការផតល់ការអនិ�ញ្ហាារត្ថលើើសិ់ទធិស់តីពីីធនិធានិ និិងធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរឡើើងត្ថមាារភាពីអនិតរក្ររស់ួង  
  កិច្ចស់ហប្ររតិ្ថបត្ថតិការ និិងទំនាក់ទំនិងកុ�ងន័ិយធានាមិនិឲ្រយមានិវិិវាទកើើត្ថឡើើង។
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៩.ការអំនុវតីចៅបាប់

បរិបទៃ៖
ជាទទូៅររដឋជាអនកពីនិិិត្ថរយទៅរលើើការអនិ�វិត្ថតរបស់ស់់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិហើើយអាជាារធររដ្ឋាារភបិាលមានិទនំិលួ
ខ�ស់ត្រឹរ�វិកុ�ងការអនិ�វិត្ថតច្របាប ់និិងដ្ឋាក់ទណ្ឌឌកមម។ ចំ្ពោះរ�ការអនិ�វិត្ថតផ្លាារល ់មនិៃរីបរិស្ថាារនិខេរត្ថតមានិទំនិលួខ�ស់ត្រឹរ�វិឈានិម�ខគេរ
ច្ពំោះរ�បញ្ហាារដែរលកើើត្ថឡើើងប្ររចាថំ្ងៃងរនៅរកុ�ងស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដោរយមានិកចិ្ចស់ហការជាមយួអគគនាយក
ដ្ឋាារនិស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិរបស់ក់្ររស់ងួ។ ស់មាជំកិស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថដិើើរត្ថនួាទយី៉ាារងមានិកម្រួរតិ្ថកុ�ងការអនិ�វិត្ថត
ច្របាប ់ជាបឋមរាយការណ៍្ឌពីីការបពំានិច្របាប ់ឬលកខនិតកិៈរបស់ស់់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថទិៅរកានិអ់ាជាារធររដ្ឋាារភបិាល 
និិងស់ហការជាមយួអាជាារធរនៅរពេរលចាបំាច្ ់ហើើយពីកួគាត្ថម់និិត្រឹរ�វិបានិអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយដ្ឋាកទ់ណ្ឌឌកមមឡើើយ។

ជាទទូៅរ អគគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលការពារ និិងអភរិករសធមមជាតិ្ថមានិត្ថនួាទកុី�ងការពិីនិិត្ថរយ និិងអនិ�វិត្ថតច្របាប់ស់តពីីីបទលើមើស់
បរិស្ថាារនិដែរលកើើត្ថមានិកុ�ងតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ។188 មនូ្ត្រីរនីៃរអគគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលកាពារ និិងអភិរករសធមមជាត្ថ ិមានិត្ថនួាទី
ជានិគរបាលយ�ត្ថតធិម៌ ដែរលអាច្ដ្ឋាកទ់ណ្ឌឌកមមកុ�ងស្ថាារនិការណ៍្ឌមយួច្នំិនួិ រីឯស្ថាារនិការណ៍្ឌផ្រសរងទៀៀត្ថមនូ្ត្រីរអីគគនាយកដ្ឋាារនិ
រដឋបាលកាពារ និិងអភរិករសធមមជាតិ្ថអាច្បញូ្ញ�និស់ណំំំ្ឌរៀឿងទៅរត្ថ�លាការ ដោរយត្ថ�លាការជាអនកស់ម្រេររច្ជាច្�ងក្រោររយថាតើ
បទលើមើស់លើើធនិធានិធមមជាត្ថកិើើត្ថមានិដែររឬទៀរ និិងថាតើអើទីៅរដែរលជាទណ្ឌឌកមមស់មស្រុរប។189

លទធភាពីនៃរការដ្ឋាកទ់ណ្ឌឌកមមលើើបទលើមើស់ស់តពីីីធនិធានិធមមជាតិ្ថកុ�ងតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាត្ថរួិមមានិៈ ការឃុំ�ខំះ�និ ការពិីនិយ័
ជាប្រាររកដ់ោរយត្ថ�លាការ ពីនិិយ័អនិតរការណ្ឌ ៍ ការរឹបអសូ់ភសូ់�តាង ការបងប់្រាររកដ់ើើមរបីស្ថាាររការខចូ្ខាត្ថ ការព្រះរមានិ និិងការ
បញ្ញចប/់ពីរយួ�រកចិ្ចព្រះរមព្រៀរៀងឬអាជាារបណ័្ឌណ។190

អគគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលកាពារ និិងអភរិករសធមមជាត្ថ ិអាច្ធ្វើើើការពិីនិយ័អនិតរការណ្ឌ ៍ បញ្ហាារឲ្រយបង់ប្រាររកស់់ងស់ណំ្ឌងខូច្ខាត្ថ 
និិងចេរញសេរច្កតពី្រះរមានិ ខណ្ឌៈមានិតែររដឋមនូ្ត្រីរកី្ររស់ងួបរិស្ថាារនិបុ�ណោះះរ�ដែរលអាច្បញ្ញចប ់ឬពីរយួ�រកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀង ឬអាជាារបណ័្ឌណ។191 
មនូ្ត្រីរនីៃរអគគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលកាពារ និិងអភិរករសធមមជាតិ្ថ មានិទំនិលួខ�ស់ត្រឹរ�វិកុ�ងការគ្ររបគ់្ររងភ់សូ់�តាងដែរលត្រឹរ�វិបានិរឹបអសូ់/
ឃាត្ថទ់�ក និិងត្រឹរ�វិបានិអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយផ្លាារកស់កមមភាពីខ�ស់ច្របាបរ់ហតូ្ថដល់ពេរលដែរលស់ណំំំ្ឌរៀឿងត្រឹរ�វិបានិដោរ�ស្រាររយ។192

កុ�ងករណី្ឌដែរលជំនិលើមើស់ប្ររកែរកមនិិព្រះរមបងប់្រាររក ់ឬស្ថាាររការខចូ្ខាត្ថ មនូ្ត្រីរនីៃរអគគនាយកដ្ឋាារនិរដឋបាលការពារ និិងអភិរករស
ធមមជាតិ្ថអាច្ដ្ឋាកព់ាករយបណ្ឌត�ងទៅរត្ថ�លាការច្ពំោះរ�បទលើមើស់នេះរ� ហើើយស់ណំំំ្ឌរៀឿងនិិងត្រឹរ�វិដោរ�ស្រាររយដោរយត្ថ�លាការ។193

លើើកលែរងតែរកុ�ងស្ថាារនិការណ្ឌជ៍ាកល់ាកណ់ាមយួ ប�គគលដែរលបដសិេរធទៅរនិ�ងសេរច្កតសី់ម្រេររច្របស់អ់គគនាយកដ្ឋាារនិ
រដឋបាលការពារ និិងអភរិករសធមមជាតិ្ថ អាច្បត�ងត្ថវាារទៅរប្ររធានិនាយក ដ្ឋាារនិនេះរ� ហើើយកុ�ងស្ថាារនិការណ្ឌណ៍ាកដ៏ោរយ កអ៏ាច្
ធ្វើើើការបត�ងជំំទាំស់ទ់ៅរត្ថ�លាការផងដែររ។194

និយមន័យ៖  
កុ�ងបរិបទនៃរត្ថំបនិ់ការពារស់ហគមនិ៍នៅរកមុ�ជា ការអនិ�វិត្ថតស់ំដៅរដល់ការអនិ�វិត្ថតដោរយស្រុរបច្របាប់និូវិស់កមមភាពី
គ្ររប់គ្ររងនៃរត្ថំបនិ់ការពារស់ហគមនិ៍ ដូច្ដែរលបានិយល់ព្រះរមកុ�ងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ 
ក៏ដូច្ជាធានាគោររពីនិូវិច្របាប់ដែរលពាក់ពី័និធ។ វារួមបញ្ញុ�លផងដែររ និូវិស់កមមភាពីផ្នែនរកច្របាប់កុ�ងការបងាាររ និិងការ
ដ្ឋាក់ទោះរស់បទលើមើស់ ដែរលរួមមានិស់កមមភាពីដែរលផុ�យទៅរនិ�ងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររង។

ចៅបាប់គៅប់គៅង៖
ច្របាប់ស់តីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០០៨) ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍នាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖  
ក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ មនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត រដឋបាលព្រៃររឈើើ ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍ អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល

“កុ�ងករណ្ឌីដែរលជំនិលើមើស់ប្ររកែរកមិនិព្រះរមបង់ប្រាររក់ ឬស្ថាាររការខូច្ខាត្ថ មន្ត្រីូរីនៃរអគគនាយក
ដ្ឋាារនិរដឋបាលការពារ និិងអភិរករសធមមជាត្ថិអាច្ដ្ឋាក់ពាករយបណ្ឌត�ងទៅរត្ថ�លាការច្ំពោះរ�
បទលើមើស់នេះរ� ហើើយស់ំណ្ឌំំរៀឿងនិិងត្រឹរ�វិដោរ�ស្រាររយដោរយត្ថ�លាការ។“



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 42

ប្រាររកព់ីនិិយ័ដែរលកណំ្ឌត់្ថដោរយសេរច្កតសី់ម្រេររច្របស់ត់្ថ�លាការ និិងប្រាររកច់្ណូំ្ឌលដែរលបានិពីីការលកភ់សូ់�តាងដែរលបានិ
រឹបអសូ់ត្រឹរ�វិដ្ឋាកប់ញូ្ញ�លកុ�ងថ្មីវិិកាជាត្ថ។ិ195 គេរអាច្ឃើើញថា ក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់ស់តពីីីស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិបានិ
ប្ររមើើលមើើលឃើើញថាប្រាររកស់់ណំ្ឌងខែ�អាច្ត្រឹរ�វិបានិបងច់្លូស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថសិ់ម្រាររបប់ទលើមើស់មួយច្នំិនួិ 
បុ�ន្ថែតរពី�មំានិចែរងច្របាស់ល់ាស់ឡ់ើើយ។196

ប្ររធានិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថនិមីយួៗមានិទនំិលួខ�ស់ត្រឹរ�វិកុ�ងការចេរញស់កមមភាពីប្ររឆ្នាំងំបទលើមើស់ធនិធានិធមមជាតិ្ថ
កុ�ងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ។197 ជាទទូៅរ ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថមិានិទនំិលួខ�ស់ត្រឹរ�វិកុ�ងការអនិ�វិត្ថត
លកខនិតកិៈ ផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររង និិងកិច្ចព្រះរមព្រៀរៀងរបស់ខ់ះ�និ ក៏ដចូ្ជាស់ហប្ររតិ្ថបត្ថតកិារជាមយួអាជាារធរកុ�ងការប្ររយ�ទធប្ររឆ្នាំងំ
ទៅរនិ�ងបទលើមើស់ធនិធានិធមមជាតិ្ថ។198  គេរមើើលឃើើញថា ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថតិ្រឹរ�វិបានិកម្រួរតិ្ថឲ្រយបានិត្រឹរ�មតែរ
ធ្វើើើការរាយការណ្ឌពី៍ីបទលើមើស់ ដោរយពី�អំាច្មានិស់មត្ថថភាពីកុ�ងការអនិ�វិត្ថតច្របាប់ដោរយផ្លាារល។់  ការអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយស់ហគមនិ៍
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថអិនិ�វិត្ថតច្របាប់ដោរយផ្លាារល ់និិងបញ្ហាារកពី់ីស់កមមភាពីអើដីែរលស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថអិាច្ធ្វើើើ
បានិដចូ្ជាការឃាត្ថខ់ះ�និជំនិលើមើស់បណោះារ�អាស់និន រឹបអសូ់ឧបករណ៍្ឌខ�ស់ច្របាប ់ការដើើរលរបាត្ថរមួ អាច្ធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរឡើើងនិវូិ
ការគ្ររបគ់្ររងធនិធានិធមមជាតិ្ថកុ�ងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ/ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ

ការតាមដ្ឋានិលើើការអនិ�វិត្ថតដោរយស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិធ្វើើើឡើើងដោរយស្ថាារបន័ិជាច្រើរើនិ។ ខណ្ឌៈគណ្ឌៈកមាារការ
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ មានិទនំិលួខ�ស់ត្រឹរ�វិកុ�ងការគ្ររបគ់្ររង និិងពិីនិិត្ថរយស់កមមភាពីប្ររចាថំ្ងៃងររបស់ខ់ះ�និ ដោរយគណ្ឌៈ
កមាារការស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថត្រឹរ�វិតែរធ្វើើើរបាយការណ្ឌប៍្ររចាតំ្រឹរមីាស់ និិងប្ររចាឆំ្នាំារទំៅរប្ររធានិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថិ
ដែរលស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថស់ថតិ្ថនៅរកុ�ង (ដោរយផតលឯ់កស្ថារច្មែងទៅរអាជាារធរឃុំ�/ំស់ងាារត់្ថ និិងអាជាារធរស្រុរ�ក/
ក្ររ�ង)។199 ប្ររធានិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថនោះរ� ត្រឹរ�វិធ្វើើើរបាយការណ្ឌប៍្ររចាតំ្រឹរមីាស់ ទៅរមនិៃរីបរិស្ថាារនិខេរត្ថត (ដោរយផតល់
ឯកស្ថារច្មែងទៅរអគគនាយកដ្ឋាារនិស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិ) ហើើយមនិៃរីបរិស្ថាារនិខេរត្ថតត្រឹរ�វិធ្វើើើរបាយការណ្ឌប៍្ររចាឆំ្នាំារទំៅរ
ក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ។200

ការតាមដ្ឋានិ និិងការវាយត្ថម្លៃែរទៅរលើើការអនិ�វិត្ថតផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិត្រឹរ�វិបានិធ្វើើើឡើើង
ជារៀៀងរាលឆ់្នាំារដំោរយនាយកដ្ឋាារនិត្ថបំន់ិការពារធមមជាត្ថ ិមនិៃរីបរិស្ថាារនិខេរត្ថត ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�/ំស់ងាារត្ថ ់និិងដៃរគអូភវិិឌ្រឍ។201 

នាយកដ្ឋាារនិជំវីិភាពីស់ហគមនិព៍ីនិិិត្ថរយ និិងវាយត្ថម្លៃែរផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររងស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថរិយៈពេរលបី  
(៣) ឆ្នាំារ ំឬឆ្នាំប់ជាងនេះរ�បៀើចាបំាច់្។202

ផ្នែែរកលើើលកខខណ្ឌឌ និិងលកខណ្ឌៈវិិនិិច័័្យខាងលើើ ស់ចូ្នាការត្រឹរ�វិបានិបង្កើើើត្ថឡើើងដោរយស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិនិិង
ត្រឹរ�វិបានិដ្ឋាកប់ញុ្ញ�លកុ�ងផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ។ិ

លកេខ្លឹណ្ឌទៃ�1: ការការពារធនធានធម្មជាតិ (លកខណ្ឌៈវិិនិិច្័័យៈ ការគ្ររប់គ្ររង និិងប្រើរើប្រាររស់់ត្ថំបនិ់ ការអភិរករស និិង
ការពារជំីវិៈច្ម្រួរ�� ការធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើឡើើងនិូវិធនិធានិធមមជាត្ថិកុ�ងស់ហគមនិ៍ និិងការទាំញយក និិងប្រើរើប្រាររស់់ធនិធានិ
ធមមជាត្ថិដោរយស់មហើរត្ថ�ផល) 

លកេខ្លឹណ្ឌទៃ�២: ធ្វើើ�ឲៅយប្រៅសេ�រឡើ�ងនូវវិបុលភាពនៅសមាជិកសហគុមន៍ (លកខណ្ឌៈវិិនិិច្័័យៈ ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិអាច្ច្ូលទៅររកធនិធានិធមមជាត្ថិ ធនិធានិធមមជាត្ថិកុ�ងស់ហគមនិ៍រួមច្ំណែរកកុ�ងការធ្វើើើឲ្រយ
ប្ររសេើឡើើងនិូវិជំីវិភាពីរបស់់ស់មាជំិក ធនិធានិធមមជាត្ថិរួមច្ំណែរកកុ�ងការអភិវិឌ្រឍកស់ិកមម ស់មាជំិកស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិបានិធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរឡើើងនិូវិឪកាស់កុ�ងការទទួលបានិការងារបន្ថែថរម)

លកេខ្លឹណ្ឌទៃ�៣: ការធានាំនូវវិបុលភាពរបស់សហគុមន៍ (លកខណ្ឌៈវិិនិិច្័័យៈ ប្ររពី័និធគ្ររប់គ្ររងស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិត្រឹរ�វិបានិបង្កើើើត្ថឡើើងដោរយមានិការច្ូលរួមពីីស់មាជំិក យនិតការ និិងប្ររស់ិទធភាពីកុ�ងការគ្ររប់គ្ររង 
និិងដោរ�ស្រាររយវិិវាទ ភាពីជាថាារក់ដ�កនាំនៃរគណ្ឌៈកមមការស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ត្ថមាារភាពីកុ�ងការគ្ររប់គ្ររង
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ)

លកេខ្លឹណ្ឌទៃ�៤: ការឧបត្ថមភព�ខាងក្រៅៅៅ (លកខណ្ឌៈវិិនិិច្័័យៈ ការច្ូលរួមរបស់់ភាគីពាក់ពី័និធ និិងការគាំទ្ររការគ្ររប់គ្ររង
របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ គោរលនិយោរបាយរបស់់រដ្ឋាារភិបាលទៅរលើើការអភិវិឌ្រឍស់ហគមនិ៍ ការអប់រំ 
និិងចែរករំលែរកច្ំណើរ�ដ�ងកុ�ងប្ររពី័និធបែរបផះ�វិការ និិងក្រៅររផះ�វិការដែរលរួមច្ំណែរកដល់ការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាត្ថិ
ដោរយស់ហគមនិ៍ ការគាំទ្ររលើើត្ថម្លៃែរផលិត្ថផលកុ�ងទីផរសារ) 

សហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតៅូវរំព�ងថាន�ងតៅូវបានតាមដាន និងវាយតម្លៃែៅផ្នែ្អៅកលើ�លកេខ្លឹណ្ឌចំនួន៤ 
ដែៅលតៅូវបានចែៅងក្នុងកៅបខ្លឹ័ណ្ឌចៅបាប់សី�ព�សហគុមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ។203 លកេខ្លឹណ្ឌទាំងន្លោះៅះ ក៏
តៅូវបានភា្ជៅប់មកជាមួយនូវលកេណៈវិនិច្ឆ័យ ហ�យលកេខ្លឹណ្ឌ និងលកេណៈមានដីូចជា៖



អត្ថថបទវិិភាគអំពីីក្ររបខណ្ឌឌច្របាប់ និិងបទពីិសោរធនិ៍របស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិនៅរព្រះរ�រាជាណាច្ក្ររកមុ�ជា 43

បចុ្�បរបនិននេះរ� មានិក្ររ�មឧទរយោនិ�រករសច្នំិនួិ៣ប្ររភេរទដែរលដើើរលរបាត្ថស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថៈ 

(១) ការលរបាត្ថស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថដោរយស់មាជំកិស់ហគមន៍ិ 

(២)  ការលរបាត្ថរមួរបស់ស់់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថធិ្វើើើឡើើងដោរយស់មាជំកិស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារ អាជាារធរមលូដ្ឋាារនិ 
និិងមន្រ្តីរតឧីទរយោនិ�រករសនៃរក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ និិង 

(៣) ការលរបាត្ថរួមរវាងមនិៃរីបរិស្ថាារនិខេរត្ថត និិងក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិ។204

ការលរបាត្ថរបស់ស់់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថត្រឹរ�វិបានិកណំ្ឌត់្ថត្រឹរ�មព្រះរដំែរនិរបស់ស់់ហគមន៍ិ និិងពី�មំានិដែរនិស់មត្ថថកិច្ច
ក្រៅររពីីព្រះរដំែរនិស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថឡើើយ បុ�ន្ថែតរបានិបងាារញពីីប្ររស់ទិធភាពីកុ�ងកាត់្ថបនិថយស់កមមភាពីមិនិ
ស្រុរបច្របាប។់205 ការលរបាត្ថរមួរបស់ស់់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិជាមធ្វើរយោបាយដែរលអាច្កាត្ថប់និថយចំ្ណាយ និិង
មានិប្ររស់ទិធភាពីកុ�ងការលរបាត្ថតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាត្ថដិែរលមានិផ្ទៃៃរក្ររឡាធ ំដោរយស្ថារតែរកងើ�ខាត្ថនិវូិមន្រ្តីរតឧីទរយោនិ�រករសនៃរ
ក្ររស់ងួបរិស្ថាារនិកុ�ងការលរបាត្ថមតងមួយជំ� ំហើើយការលរបាត្ថរមួរវាងមនិៃរីបរិស្ថាារនិ និិងក្ររសួ់ងបរិស្ថាារនិ ជួំយធានាទាំងំថាារក់
ខេរត្ថត និិងភាគពីាកព់ីន័ិធថាារកជ់ាត្ថថិា ផលប្ររយោរជំនិរ៍បស់ពួ់ីកគេរត្រឹរ�វិបានិការពារ។206 ការលរបាត្ថទាំងំបីប្ររភេរទ រំពី�ងយ៉ាារងច្រើរើនិ
ទៅរលើើធនិធានិ និិងការហើ�កហើនឺិពីីខាងក្រៅររ។207 បុ�ន្ថែតរ ប្ររឈមនិ�ងធនិធានិដែរលមានិកម្រួរតិ្ថ ក្ររ�មទាំងំនេះរ�បានិប្រើរើប្រាររស់់
បចេចរកវិិទរយោកុ�ងការត្រឹរ�ត្ថពិីនិិត្ថរយ និិងប្ររពីន័ិធព័ីត្ថម៌ានិដើើមរបបីពំេរញច្នោះារ�ដែរលខើ�ខាត្ថបណាារលមកពីីមានិស់មាជំកិត្ថចិ្។208 

ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថភាគច្រើរើនិទទលួបានិជំំនិយួបចេចរកទៀរស់ ស់មាាររៈ និិងហរិញ្ញញវិតុ្ថ�ពីីអងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល
កុ�ងការដើើរលរបាត្ថ។  ជាកស់្វែតរង អងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាលដែរលមានិធនិធានិច្រើរើនិបានិផតលទ់ៅរស់ហគមន៍ិនិវូិស់មាាររៈបចេចរក
វិិទរយោថ្មីមីៗ ដចូ្ជាដ្រូរនូិ និិងឧបករណ៍្ឌ GPS ដែរលអនិ�ញ្ហាារត្ថឲ្រយមនូ្ត្រីរឧីទរយោនិ�រករសអាច្ធ្វើើើផ្នែរនិការលរបាត្ថដោរយមានិប្ររស់ទិធភាពី
ជាងម�និ និិងប្ររមលូបានិប្ររសេើរជាងម�និនិវូិភសូ់�តាងស់តពីីីស់កមមភាពីខ�ស់ច្របាប។់209

ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្នែនៅកចៅបាប់៖
ភាពីមានិកម្រួរិត្ថនៃរស់មត្ថថភាពីកុ�ងការចាត់្ថវិិធានិការអនិ�វិត្ថតច្របាប់
ដចូ្ដែរលបានិរៀៀបរាប់ខាងលើើ ស់មត្ថថភាពីនៅរកុ�ងការចាត្ថវិ់ិធានិការអនិ�វិត្ថតច្របាបរ់បស់ស់់ហគមន៍ិនៃរស់ហគមន៍ិ
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថនិៅរមានិកម្រួរតិ្ថ។ ស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិដែរលពីរយោយ៉ាមការពារព្រៃររឈើើត្រឹរ�វិបានិទទលួការគរំាមកំហែរង 
និិងចោរទប្ររកានិថ់ាជាជំនិកាបឈ់ើើខ�ស់ច្របាប់។ លើើស់ពីីនេះរ�ទៅរទៀៀត្ថ ស់ហគមនិ ៍នៃរស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថកិ៏
ធាារបទ់ទលួបានិការព្រះរមានិពីីមន្រ្តីរតមីលូដ្ឋាារនិថាស់ហគមនិព៍ី�មំានិស់ទិធកុិ�ងការចាបជ់ំនិកាប់ឈើើខ�ស់ច្របាប់ ឬឧបករណ៍្ឌរបស់់
ជំនិលើមើស់ បៀើទោះរ�បជីាជំនិដៃរដល ់និិងឧបករណ៍្ឌទាំងំនោះរ�ត្រឹរ�វិបានិដោរ�លែរងដោរយគាារនិទទលួទណ្ឌឌកមមជាច្រើរើនិលើើក
កដ៏ោរយ។210

កងើ�ខាត្ថនិូវិការកំញែរញ (ការកមាារ)
ជាទទូៅរ ច្របាបព់ី�តំ្រឹរ�វិបានិភាារបម់កជាមួយនិវូិការអនិ�វិត្ថតបែរបត្ថ�ងរឹង និិងការដ្ឋាក់ទណ្ឌឌកមមបែរបកមាារច្ឡើើយ។ សេរច្កតបីារមភ
ត្រឹរ�វិបានិលើើកឡើើងទាំកទ់ងទៅរនិ�ងប្ររស់ទិធភាពីកុ�ងការដ្ឋាក់ទណ្ឌឌកមមដែរលមានិចែរងដោរយក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់កុ�ងការកំញែរញ
ស់កមមភាពីខ�ស់ច្របាប់ ជាពីសិេរស់គកឺារទន្ទ្រាាររនិ និិងទាំញយកនិវូិធនិធានិធមមជាតិ្ថដោរយភាគទីបី។ី ការអនិ�វិត្ថតមនិិស្រុរបច្របាប់
ត្រឹរ�វិបានិគេរកត្ថស់់មាោរលន់ៅរថាារកខ់េរត្ថត ដចូ្ជាអនកកាប់ឈើើខ�ស់ច្របាប់ដែរលត្រឹរ�វិបានិចាបខ់ះ�និបានិបង់ប្រាររកក់្រៅររផះ�វិការដើើមរបមីានិ
សេររីភាពីដោរយរចួ្ផ�ត្ថពីីការកាត់្ថទោះរស់។211 បន្ថែថរមពីីនេះរ�អាជាារធរខេរត្ថត កដ៏ចូ្ជាស់មាជំកិស់ហគមន៍ិ (ជំនិចំ្ណាកស្រុរ�ក
ដែរលពី�មំានិទនំាកទ់នំិងបែរបគ្ររ�ស្ថារទៅរនិ�ងដ)ី ត្រឹរ�វិបានិស់ងរសយ័ថារៀៀបច្យំ៉ាារងស់កមមនាពេរលខែ� ឬច្លូរួមដោរយផ្លាារល់
កុ�ងការកាបឈ់ើើដោរយខ�ស់ច្របាបដ់ើើមរបីច្ណូំ្ឌលផ្លាារលខ់ះ�និ។212 មានិការយលដ់�ងជាទូទៅរថាស់កមមភាពីខ�ស់ច្របាបម់យួច្នំិនួិ 
មានិត្ថម្លៃែរច្រើរើនិជាងការដ្ឋាកទ់ណ្ឌឌកមមនៅរពេរលចាបប់ានិ។ បន្ថែថរមពីីនេះរ�  អាជាារធរប្ររឈមទៅរនិ�ងបណ្ឌត�ងដច៏្រើរើនិលើើស់ល�ប 
ដែរលឈានិដលក់ារពី�ងពាកល់ើើអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភបិាលកុ�ងការតាមដ្ឋានិសំ់ណំំ្ឌរៀឿង និិងត្ថស់ុមូតិ្ថទាំមទាំរឲ្រយមានិការ
កាត្ថទ់ោះរស់ឲ្រយបានិស់មស្រុរប។213

បញ្ហៅក្នុងការអំនុវតី៖
ការទទួលបានិធនិធានិនៅរមានិកម្រួរិត្ថ
ស់មាស់ភាពីនៃរក្ររ�មឧទរយោនិ�រករសដែរលទទលួខ�ស់ត្រឹរ�វិកុ�ងការលរបាត្ថរពី�ងមយួភាគធលំើើធនិធានិដែរលមានិជាស្រេររច្។214 
ស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ តែរងតែរមានិធានិធានិហិរញ្ញញវិតុ្ថ�តិ្ថច្ត្ថចួ្ កុ�ងដំណាកក់ាលអភវិិឌ្រឍផ្នែរនិការគ្ររបគ់្ររងរបស់់
ខះ�និ។215 អឡំុ�ងពេរលខាងលើើនេះរ�ស់ហគមនិម៍លូដ្ឋាារនិ តែរងតែរពី�ងអាស្រុរយ័លើើថ្មីវិិកាពីីខាងក្រៅររដចូ្ជាអងគការមនិិមែរនិ
រដ្ឋាារភបិាល ដើើមរបបីងប់្រាររកដ់លស់់កមមភាពីលរបាត្ថរបស់ពួ់ីកគេរ។216 ជារៀឿងគរួឲ្រយសោរកស្ថាារយ មនិិមែរនិគ្ររប់ស់ហគមនិ៍
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថមិានិស់មត្ថថភាពីកុ�ងការទទួលបានិធនិធានិឡើើយ ដែរលជាហើរត្ថ�នាឲំ្រយការលរបាត្ថរបស់ឧ់ទរយោនិ�រករស
តែរងតែរត្រឹរ�វិបានិកាត្ថច់េរញពីីថ្មីវិិកា និិងស់កមមភាពីរបស់ស់់ហគមន៍ិ។ 217 ដោរយមានិការលរបាត្ថត្ថចិ្ត្ថចួ្ ឬគាារនិទាំល់តែរសោរ� 
ស់កមមភាពីប្ររមលូផលធនិធានិធមមជាតិ្ថខ�ស់ច្របាបប់និតកើើត្ថមានិដោរយមិនិប្ររទ�នូិវិបញ្ហាារអើទីាំងំអស់។់
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បុ�ននេះតរបៀើរទាំ�បីជាមានិការៀរដើើរលរបាត្ថកតី ជំនេះរលើមើស្វែរត្ថង្វែរត្ថមានិអាវិ�ធយ៉ាារង្កើរ្ចេើនិឬមានិការគាំ្ទពីីស្ថាារប័និមានិអំណាច្ 
ជាលហត្ថ�នាំឲ្រយឧទរយោនិ�រករសមានិជៀរ្មើើស់ត្ថិច្កុ�ងការអនិ�វិត្ថតច្របាប់ជាកែ់រស់តង។ ការអនិ�វិតែតរបង្វែរច្កធនិធានិ លដ្ឋាយមានិឧទរយោនិ�
រករសរួមលរបាត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ជាឧទាំហរណ្ឌ៍មួយរដលទំនិងជាមាន្រ្តីរបស់ិទធភាពី។218

ការមិនិរួមបញ្ញុ�លនិូវិការអនិ�វិត្ថតបែរបប្ររពៃរណ្ឌីនៃរក្ររ�មជំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្
ស់ហគមនិជ៍ំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្ និិងប្ររពៃរណ្ឌរីបស់ពួ់ីកគាត្ថព់ី�តំ្រឹរ�វិបានិយកមកពីចិារណាឲ្រយបានិគ្ររបគ់្រាររនិឡ់ើើយ កុ�ង
ការរមួបញុ្ញ�លស់កមមភាពីជំនិជំនិដើើមភាគតិ្ថច្ដែរលត្រឹរ�វិបានិចាត្ថទ់�កថាស្រុរបច្របាប។់ នេះរ�ជាហើរត្ថ�នាឲំ្រយការអនិ�វិត្ថតរបស់់
ពីកួគាត្ថត់្រឹរ�វិបានិចាត្ថទ់�កថាមិនិស្រុរបច្របាប់ និិងធ្វើើើឲ្រយស់ហគមន៍ិជំនិជាតិ្ថដើើមភាគតិ្ថច្ប្ររឈមទៅរនិ�ងហានិិភ័យកុ�ងការ
ដ្ឋាកទ់ណ្ឌឌកមម។219

ការធ្វើើើចំ្ណាកស្រុរ�កនៅរកុ�ងប្ររទៀរស់
ការកើើនិឡើើងនៃរការធ្វើើើច្ណំាកស្រុរ�កនៅរកុ�ងប្ររទៀរស់ កប៏ងើរជាការលបំាកកុ�ងការអនិ�វិត្ថតច្របាបផ់ងដែររ។ ជំនិច្ណំាកស្រុរ�ក
ថ្មីម ីដែរលមានិទនំាកទ់នំិងតិ្ថច្ត្ថចួ្ជាមយួនិ�ងដីធែ ីដែរលពីកួគេរទៀើបនិ�ងមករស់ន់ៅរ ទនំិងជាអាច្ចូ្លរួមប្ររព្រះរ�ត្ថតស់កមមភាពី
ខ�ស់ច្របាប ់ដើើមរបទីទលួបានិប្រាររកក់ម្រៃររឆ្នាំបរ់ហស័់។220 ការបែរងចែរកព្រះរដំែរនិឲ្រយបានិច្របាស់ល់ាស់ត់្រឹរ�វិបានិចាត្ថទ់�កជាកតាារ
យ៉ាារងស់ខំានិដ់ែរលនាឲំ្រយមានិការអនិ�វិត្ថតច្របាប។់221 បចុ្�បរបនិន ការបែរងចែរកព្រះរដំែរមនិិច្របាស់ល់ាស់ ់ឬមិនិមានិព្រះរដំែរនិ  ឬពី�ំ
មានិការយលដ់�ងពីីសំ់ណាកភ់ាគពីាកព់ីន័ិធច្ពំោះរ�ទតំីាងព្រះរដំែរនិ ឈានិដល់ការច្លូដោរយខ�ស់ច្របាបជ់ាញ�កញយ និិង
ការទន្ទ្រាាររនិបែរបអច្នូិ្ត្រៃររយ។៍

អំនុសាសន៍ណែៅនាំំ៖
i.	  ផតល់ឲ្រយស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថនិូវិអំណាច្បន្ថែថរមកុ�ងការអនិ�វិត្ថតវិិធានិស់ហគមន៍ិ

ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថដោរយផ្លាារល់ រួមមានិការចេរញស់កមមភាពីប្ររឆ្នាំំងភាគីទីបី ស្រុរបពេរលដែរលពីួកគាត្ថ់
ពីិនិិត្ថរយស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ (ដោរយមានិការគាំទ្ររចាំបាច្់ ដូច្ជាមធ្វើរយោបាយ និិងស់មាាររៈដើើមរបី
ចេរញត្រឹរ�ត្ថពីិនិិត្ថរយ ការគាំទ្ររដែរលចាំបាច្់ពីីអាជាារធរមូលដ្ឋាារនិ និិងមនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត ក៏ដូច្ជាការការពារ
ផះ�វិច្របាប់ដើើមរបីធានាពីីត្ថមាារភាពី និិងទណ្ឌឌកមមដោរយយ�ត្ថតិធម៌)។

ii.	  បញ្ហាារក់ឲ្រយច្របាស់់ពីីសំ់ណ្ឌងដែរលស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិអាច្ទទួលបានិពីីបទលើមើស់ធនិធានិ
ធមមជាតិ្ថ និិងពីីរបៀៀបដែរលស់ំណ្ឌងទាំំងនោះរ�ត្រឹរ�វិបានិផតល់ និិងបែរងចែរក ដែរលរួមបញ្ញុ�លផងដែររពីី
ការចាត្ថ់ចែរងឡើើងវិិញទាំំងស្រុរ�ង ឬផ្នែនរកណាមួយដែរលប្រាររក់ពីិនិ័យទទួលបានិពីីបទលើមើស់ធនិធានិធមមជាតិ្ថ 
និិងចំ្ណ្ឌូលដែរលទទួលបានិពីីការលក់ភស់ូ�តាងរឹបអូស់ ដែរលត្រឹរ�វិផតល់ទៅរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ដែរលរងផលបុ�ពាល់។

iii.	  ធ្វើើើការវិិភាគពីីទណ្ឌឌកមមផ្នែនរករដឋបរបវេរណ្ឌី និិងព្រះរហមទណ្ឌឌដើើមរបីកំណ្ឌត់្ថថាតើភាពីធងនិ់ធងរនៃរទណ្ឌឌកមមស់មស្រុរប
កុ�ងការកំញើើញស់កមមភាពីមិនិស្រុរបច្របាប់។

iv.	 ធានាកុ�ងការមានិធនិធានិ និិងស់មត្ថថភាពីគ្ររប់គ្រាររនិ់កុ�ងការលរបាត្ថ និិងអនិ�វិត្ថតច្របាប់។

v.	  ផតល់ភាពីស្រុរបច្របាប់ និិងបញ្ហាារក់ពីីខ និិងលកខខណ្ឌឌកុ�ងការលរបាត្ថរួម ដែរលរួមមានិទាំំងស់មាជិំក
ស់ហគមនិ៍ និិងឧទរយោនិ�រករសនៃរក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិកុ�ងស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងកុ�ងប្ររព័ីនិធ
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ។

vi.	  ផតល់ភាពីស្រុរបច្របាប់ និិងបញ្ហាារក់ពីីខ និិងលកខខណ្ឌឌកុ�ងការលរបាត្ថរួម ដែរលរួមមានិទាំំងស់មាជិំក
ស់ហគមនិ៍ និិងឧទរយោនិ�រករសនៃរក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិកុ�ងស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ និិងកុ�ងប្ររព័ីនិធ
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ។
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1០.ការគាំទៅព�ខាងក្រៅៅៅ

បរិបទៃ៖
ក្ររបខណ័្ឌឌច្របាប់ស់តពីីីស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថទិទលួស្ថាោរល់យ៉ាារងច្របាស់ពី់ីតួ្ថនាទនីៃរជំំនិយួពីីត្ថអួងគខាងក្រៅររ
ទៅរកានិស់់ហគមន៍ិ។ ការគាទំ្រររបស់រ់ដ្ឋាារភបិាល ជាផ្នែនរកមួយមនិិអាច្ផ្លាារច់្បានិកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់ស់តពីីីស់ហគមនិ៍
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដចូ្ជាការបង្កើើើត្ថត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិដែរលពាក់ពីន័ិធការប្ររ�ករសាយោរបល់យ៉ាារងច្រើរើនិ និិងការការ
គាទំ្ររបចេចរកទៀរស់ពីីមនូ្ត្រីររីដ្ឋាារភបិាល។ ការអនិ�វិត្ថតច្របាបន់ៃរស់ហគមន៍ិត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថទិាំមទាំរនិវូិការត្រឹរ�ត្ថពីនិិិត្ថរយជាប្ររចាំ
ពីីអាជាារធររដ្ឋាារភបិាល។ ដើើមរបអីាច្បពំេរញនិវូិត្ថនួាទគីាទំ្រររបស់ខ់ះ�និ វាជាការចំាបាច្ដ់ែរលមានិ ថ្មីវិិកាគ្ររបគ់្រាររនិ ់កដ៏ចូ្ជា
ធនិធានិមនិ�ស់រស និិងបចេចរកទៀរស់។222

ការគាទំ្ររផ្នែនរកហរិញ្ញញវិតុ្ថ�កុ�ងការបង្កើើើត្ថ និិងដំណើើរការស់ហគមនិត៍្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថអិាច្មានិប្ររភពីជាច្រើរើនិ រួមមានិ
មលូនិិធតិ្ថបំនិក់ារពារធមមជាតិ្ថ ថ្មីវិិកាជាត្ថ ិប្រាររកដ់ែរលបានិពីីការច្លូ និិងសេរវាកុ�ងតំ្ថបនិក់ារពារធមមជាត្ថ ិប្រាររកធ់ានារាារប់រង
បរិស្ថាារនិ ប្រាររកអ់ណំោះរយ ជំំនិយួពីីអងគការជាត្ថ ិនិិងអនិតរជាតិ្ថ និិងប្ររទៀរស់ជាមតិ្ថត ជំំនួិយពីីមលូនិិធបិរិស្ថាារនិអនិតរជាតិ្ថ ប្រាររក់
បដភិាគស់មាជំកិរបស់ស់់មាជិំកស់ហគមន៍ិ ការលកធ់និធានិអនិ�ផលព្រៃររឈើើ សេរវាអេរកទូៀរស់ច្រណ៍្ឌ និិងមូលនិិធឃិុំ�/ំ
ស់ងាារត្ថ។់223

ការគាំទ្ររពីីខាងក្រៅររផ្រសរងទៀៀត្ថក៏ត្រឹរ�វិបានិប្ររមើើលមើើល និិងលើើកកមពស់់ផងដែររ។ ច្របាប់ស់តីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិចែរង
យ៉ាារងច្របាស់់ថា៖ «អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលជាត្ថិ និិងអនិតរជាត្ថិ និិងស់ងគមស់�ីវិិលត្រឹរ�វិបានិលើើកទ�កច្ិត្ថតកុ�ងការផតល់
ជំំនិួយ និិងស់ម្រួរបស់ម្រួរ�លស់ម្រាររប់ការបង្កើើើត្ថ និិងការអនិ�វិត្ថតរបស់់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ»។ 224 បន្ថែថរមពីីនេះរ� 
អគគនាយកដ្ឋាារនិស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងមនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថតមានិទំនិួលខ�ស់ត្រឹរ�វិកុ�ងការបង្កើើើត្ថការប្រាររស្រុរ័យទាំក់ទងជាមួយ
ត្ថួអងគអភិវិឌ្រឍ និិងឯកជំនិ ដើើមរបីស្វែើរងរកការគាំទ្ររកុ�ងការបង្កើើើត្ថ គ្ររប់គ្ររង និិងអភិវិឌ្រឍស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។225 

ជាការពីិត្ថ អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលបានិផតល់ធនិធានិគនិែ��កុ�ងការគាំទ្ររស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្
កុ�ងការបង្កើើើត្ថ និិងអនិ�វិត្ថតទៅរនៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។226 វិិស់័យឯកជំនិ ក៏ជាប្ររភពីនៃរការគាំទ្ររមួយដែរល
អាច្និ�ងអភិវិឌ្រឍបន្ថែថរមស់ម្រាររប់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ បៀើទោះរ�បីជាការប្ររស្រុរ័យទាំក់ទងគាារនៅរមានិកម្រួរិត្ថ។

និយមន័យ៖  
ការទទួលបានិជំំនិួយផ្នែនរកបចេចរកទៀរស់ ហិរញ្ញញវិត្ថុ� និិងកស្ថាងស់មត្ថថភាពីពីីស្ថាារប័និខាងក្រៅររ ដោរយផ្លាារល់ឫ
ដោរយប្ររយោរល ដែរលគាំទ្ររស់ហគមនិ៍កុ�ងការអនិ�វិត្ថតស់កមមភាពីស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ កុ�ងបរិបទនៃរ
របាយការណ្ឌ៍នេះរ� ការគាំទ្ររពីីខាងក្រៅររស់ំដៅរដល់ការគាំទ្ររទាំំងខាងកុ�ង និិងក្រៅររប្ររពី័និធរដឋបាលកមុ�ជា រួមមានិ
ភាារក់ងាររដ្ឋាារភិបាល មាំរស់់ជំំនិួយអនិតរជាត្ថិ អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល  និិងត្ថួអងគវិិស់័យឯកជំនិ។ 

ចៅបាប់គៅប់គៅង៖
ច្របាប់ស់តីពីីត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០០៨) ប្ររកាស់ស់តីពីីគោរលការណ្ឌ៍នាំអំពីីនិីត្ថិវិិធី និិងដំណើើរការរៀៀបច្ំ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ (២០១៧)

ភាគុ�ពាក់ព័នធ៖  
អគគនាយកដ្ឋាារនិស់ហគមនិ៍នៃរក្ររស់ួងបរិស្ថាារនិ ក្ររស់ួងមហាផ្ទៃៃរ មនិៃីរបរិស្ថាារនិខេរត្ថត អភិបាលនៃរគណ្ឌៈអភិបាលខេរត្ថត 
អភិបាលរងខេរត្ថត ក្ររ�មប្ររ�ករសាឃុំ�ំ អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលកុ�ងស្រុរ�ក ភាារក់ងារមាំរស់់ជំំនិួយអនិតរជាត្ថិ ស់មាជំិក
ស់ហគមនិ៍
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ចន្លោះះៅះប្រៅហោៅងផ្នែនៅកចៅបាប់៖
ភាពីស់ុ�គស្ថាារញនៃរនិីត្ថិវិិធីកុ�ងការបង្កើើើត្ថស់ហគមន៍ិត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ
ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់នៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ផតល់ដំណាក់កុ�ងកុ�ងការបង្កើើើត្ថស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ 
និិងកំណ្ឌត្ថ់ឲ្រយមានិការពាក់ពី័និធពីីស់ំណាក់ស់ហគមនិ៍ និិងអាជាារធរកុ�ងដំណាក់កាលនិីមួយៗ។ ទោះរ�ជាយ៉ាារងណា 
បទពីិសោរធនិ៍កុ�ងការអនិ�វិត្ថតបងាារញយ៉ាារងច្របាស់់ថា បៀើទោះរ�បីជាមានិកិច្ចខំប្ររ�ងប្រែររងកុ�ងការប្ររកានិ់ខាារប់និូវិនិីត្ថិវិិធីកតី ការ
បងាារក់ដែរលបណាារលមកពីីស្ថាារនិការណ្ឌ៍ធ្វើើើឲ្រយនិីត្ថិវិិធីមានិរយៈពេរលយូរដោរយមិនិស់មហើរត្ថ�ផល។ អងគការមិនិមែរនិ
រដ្ឋាារភិបាលដែរលជំួយស់ហគមនិ៍បានិលើើកឡើើងពីីត្ថម្លៃែរនៃរការធ្វើើើដំណើើរ ការពីិបាកកុ�ងការច្ូលទៅរស់ហគមនិ៍ កាលវិិភាគ
ជានិ់គាាររបស់់អាជាារធរ និិងការប្ររកួត្ថប្ររជែរងផ្នែនរកអាទិភាពីនៅរតាមកម្រួរិត្ថផ្រសរងៗរបស់់រដ្ឋាារភិបាល រដូវិកាលបោះរ�ឆ្នោារត្ថ
ថាារក់ជាត្ថិក៏ជាផ្នែនរកមួយនៃរកតាារដែរលនាំឲ្រយមានិការពីនិរយោរពេរលកុ�ងការពីិគ្រោះររ�យោរបល់ និិងយល់ព្រះរមស់តីពីីស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។ នេះរ�នាំឲ្រយមានិការសេនើកុ�ងការតាក់តែរងឡើើងវិិញនិូវិនិីត្ថិវិិធី ដើើមរបីស់ម្រួរ�លដល់ភស់ូ�ភារផ្នែនរករដឋបាល 
និិងធ្វើើើឲ្រយប្ររសេើរឡើើងនិូវិពេរលវេរលា និិងប្ររស់ិទធភាពីនៃរធនិធានិរបស់់ភាគីពាក់ពី័និធដែរលគាំទ្ររដំណាក់កាលនៃរការបង្កើើើត្ថ
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។

កងើ�ខាត្ថនិូវិយនិតការជាក់លាក់ស់ម្រាររប់កិច្ចស់ហការជាមួយភាគីពាក់ពី័និធខាងក្រៅររ ស់តីពីីការគ្ររប់គ្ររង
ស់ហគមនិ៍តំ្ថបនិ់ការពារធមមជាតិ្ថ
ក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់នៃរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ពី�ំបានិកំណ្ឌត្ថ់ពីីច្ំណែរកណាមួយនៅរកម្រួរិត្ថឃុំ�ំ ដែរលត្រឹរ�វិបែរងចែរកកុ�ង
ការគ្ររប់គ្ររងធនិធានិធមមជាត្ថិឡើើយ។ ក៏មានិផងដែររកងើ�ខាត្ថ និូវិការកំណ្ឌត្ថ់ថាារក់ជាត្ថិស់តីពីីការណែរនាំអបរបរមាកុ�ងផតល់
មូលនិិធិចាំបាច្់កុ�ងការគ្ររប់គ្ររង់ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ដែរលអាស្រុរ័យតាមទំហំស់ហគមនិ៍និីមួយៗ និិងគាារនិ
ការធានាលើើការផតល់មូលនិិធិពីីរដ្ឋាារភិបាលបែរបណាមួយឡើើយ។ ជាលទធផល ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ពី�ងផ្នែែរក
យ៉ាារងច្រើរើនិលើើហិរញ្ញញវិត្ថុ�របស់់អងគការមិនិមែរនិ រដ្ឋាារភិបាលដើើមរបីគាំទ្ររដល់ការគ្ររប់គ្ររងស់កមមភាពីរបស់់ខះ�និ។227 មានិ
ពេរលខែ� អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល រួមច្ំណែរកកុ�ងការចែរករំលែរកការច្ំណាយ ដោរយផតល់ថ្មីវិិកាបែរបស់មមាត្រឹរ (ការ
ផតល់ធនិធានិ ដែរលស់មមាត្រឹរទៅរនិ�ងការផតល់ពីីប្ររភពីឯទៀៀត្ថ) ដើើមរបីលើើកទ�កច្ិត្ថតឲ្រយរដ្ឋាារភិបាលបង្កើើើនិការផតល់ថ្មីវិិកា
ទៅរស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារ។ ដំណាក់កាលនេះរ�ពី�ំត្រឹរ�វិបានិចាត្ថ់ទ�កជាផះ�វិការនៅរឡើើយកុ�ងក្ររបខ័ណ្ឌឌច្របាប់នៃរស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ ហើើយអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលពី�ំអាច្ទាំមទាំរឲ្រយអាជាារធរទទួលខ�ស់ត្រឹរ�វិកុ�ងករណ្ឌីដែរលអាជាារធរ
ពី�ំផតល់មូលនិិធិឲ្រយស់មមាត្រឹរទៅរនិ�ងទំហំដែរលអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលផតល់ឡើើយ។

បញ្ហៅក្នុងការអំនុវតី៖
ការពី�ងអាស្រុរ័យហួស់ហើរត្ថ�លើើការគាំទ្ររពីីស់ំណាក់ខាងក្រៅររ 
ជាលទធផលនៃរឧបស់គគកុ�ងការផតល់មូលនិិធិដូច្បានិរៀៀបរាបខាងលើើ(មើ�លផ្នែនៅក «អំភិិបាលកិចចផ្ទៅក្នុងសហគុមន»៍) 
ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិអាស្រុរ័យជ្រុរ�លលើើការគាំទ្ររហិរញ្ញញវិត្ថុ�ពីីអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល វាជាការបារមភ
មួយផងដែរររបស់់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល។  ការបារមភមានិពីីរផ្នែនរកដែរលពាក់ពី័និធគាារៈ ផ្នែនរកទីមួយ គឺស់ហគមនិ៍អាច្
និ�ងមានិទមាារប់ឲ្រយត្ថួអងគខាងក្រៅររគ្ររប់គ្ររងធនិធានិរបស់់ខះ�និ និិងនាំឲ្រយពីួកគេរមិនិ«គ្ររប់គ្ររង»ផ្នែរនិការគ្ររប់គ្ររងរបស់់
ខះ�និ ឯផ្នែនរកទីពីីរគឺស់ហគមនិ៍ត្រឹរ�វិស្រុរបតាមកមមវិត្ថុ�របស់់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល ដែរលអាច្និ�ងមិនិត្ថំណាងឲ្រយផល
ប្ររយោរជំន៍ិដល៏ែបផំ�ត្ថរបស់ស់់ហគមន៍ិ។228 អងគការមនិិមែរនិរដ្ឋាារភបិាល ខាារច្ក្រែររងបៀើលែរងមានិការគាទំ្ររទៅរកានិស់់ហគមនិ៍
ត្ថបំនិក់ារពារធមមជាត្ថនិៅរច្ណំំ្ឌច្ណាមួយនាពេរលអនាគត្ថ នោះរ�កចិ្ចខបំ្ររ�ងប្រែររងទាំងំឡាយកនិែងមកនិ�ងត្រឹរ�វិអាស្ថាបង។់229

អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល  គាំទ្ររស់ហគមនិ៍ច្ំពោះរ�ស់កមមភាពីជាច្រើរើនិយ៉ាារង ដោរយផ្តោារត្ថជាញ�កញយដល់ការស់ម្រួរប
ស់ម្រួរ�លកុ�ងការស់ហការជាមួយភាគីពាក់ពី័និធ និិងការកស្ថាងស់មត្ថថភាពីរបស់់ស់ហគមនិ៍។ បញ្ហាារច្មរបងមួយស់ថិត្ថនៅរ
លើើទំនាក់ទំនិង។ ឧបស់គគផ្នែនរកភាស្ថាតែរងតែរបងើជាបញ្ហាារប្ររឈមដល់អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល ដែរលធ្វើើើការជាមួយ
ក្ររ�មជំនិជាត្ថិដើើមភាគត្ថិច្ ដែរលពេរលខែ�និិយ៉ាយខែមររត្ថិច្ត្ថួច្ ឬមិនិចេរ�តែរមតង។230  បន្ថែថរមពីីនេះរ� គំនិិត្ថកុ�ងការគ្ររប់គ្ររង
ដែរលប្រើរើដោរយអងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាល មានិលកខណ្ឌៈបែែរកទៅរកានិ់ស់ហគមនិ៍មូលដ្ឋាារនិ និិងអាច្មិនិស់មស្រុរបកុ�ង
បរិបទមូលដ្ឋាារនិ កំពី�ងបងើរជាបញ្ហាារលំបាកកុ�ងការបង្កើើើត្ថភាពីជោរគជំ័យកុ�ងស់ហគមនិ៍។ ដើើមរបីដោរ�ស្រាររយបញ្ហាារទាំំងនេះរ� 
អងគការមិនិមែរនិរដ្ឋាារភិបាលមួយច្ំនិួនិចាប់ផ្តើមធ្វើើើការជាមួយស់ហគមនិ៍ ម�និដំណាក់កាលនៃរ(ការបង្កើើើត្ថ)ស់ហគមនិ៍
ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិចាប់ផ្តើម ដើើមរបីផតល់ស់ហគមនិ៍និូវិពេរលវេរលាបន្ថែថរមកុ�ងការកស្ថាងស់មត្ថថភាពីកុ�ងការរៀៀបច្ំ ដើើមរបី
ដ្ឋាក់សេនើពាករយ(បង្កើើើត្ថ)ស់ហគមនិ៍ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ។231 បញ្ហាារច្មរបងមួយទៀៀត្ថ គឺការស្វែើរងរកស់មើែរងឯកច្័និៃ
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ត្ថំបនិ់ការពារធមមជាត្ថិ តាមរយៈការពីង្រឹរ�ងភាពីជាដៃរគូជាមួយអាជាារធរជាត្ថិ ធ្វើៀបទៅរនិ�ងភាពីជាដៃរគូជាមួយអាជាារធរ
ខេរត្ថត។ បទពីិសោរធនិ៍ដែរលទទួលបានិផ្លាារស់់បូ�រទៅរតាមករណ្ឌីនិីមួយៗ។ 
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24  Ministry of Environment, Cambodia Forest Cover 2016 (2018). 
25   Davis, K.F., Yu, K., Rulli, M.C., Pichdara, L., & D’Odorico, P., “Accelerated Deforestation Driven by Large-Scale Land Acquisitions 

in Cambodia,” Nature Geoscience (2015). 
26  Ministry of Environment, Cambodia Forest Cover 2016 (2018). 
27   A key function of CPAs, as well as community-based natural resource management mechanisms generally, is to enhance 

local communities’ livelihood, which often entails partnering with the private sector, government, and/or NGOs. See Boissière, 
M., Mulcahy, G., Sethaphal, L., & Chou Beang, L., Improving the Management of Commercial Non-Timber Forest Products 
in Cambodia for the Benefit of Local Communities (2013); Naughton-Treves, L., Holland, M.B., & Brandon, K., “The Role of 
Protected Areas in Conserving Biodiversity and Sustaining Local Livelihoods,” Annual Review of Environment and Resources 
(2005); NGO Forum on Cambodia, Research Study Report on “The Feasibility of NTFP Commercialization and Supply Chain 
Management” (September 2021).
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28  Paley, R., “Managing Protected Areas in Cambodia,” supra FN 4. 
29   See Rights and Resources Initiative, “What is the ‘bundle of rights’?,” available at  

https://rightsandresources.org/tenure_data/what-is-the-bundle-of-rights/.  
30   Protected Area Law (2008), Article 22. Other laws, relevant but not directly related to the CPA framework, also mention 

customary use and access rights of local and indigenous communities, including the Law on Forestry (2002) and the draft 
Environment and Natural Resources Code (which has not yet been enacted): 

  Law on Forestry, Article 2 : “The State ensures customary user rights of forest products & by-products for local communities 
and as further provided in the provision of this Law or other relevant laws.” 

  Law on Forestry, Article 10 : “Local communities have customary user rights to collect Forest Products & By-products  
within the Protection Forest with minor impact of the forests.” 

  Law on Forestry, Article 15 : “Concessionaires shall have the right to manage and conduct Forest Products &  
By-products harvesting operations within their concession, while ensuring that the operation does not interfere  
with the following: 1. Customary user rights taking place on land property of indigenous community that is registered  
with the state consistent with the Land Law; and 2. Customary access and user rights practiced by communities residing 
within, or adjacent to forest concessions.” 

  Law on Forestry, Article 40 : “For local communities living within or near the Permanent Forest Reserves, the state shall 
recognise and ensure their traditional user rights for the purpose of traditional customs, beliefs, religions and living as 
defined in this article.” 

  Draft Environment and Natural Resources Code of Cambodia, Article 397 : “Land use rights under the collaborative 
management framework shall include rights to reside in, to conserve, to manage of communities within participatory 
management zone and right to benefit from the sustainable natural resources in line with their customary and traditional 
land rights and livelihood practices within the participatory management zone according to an approved collaborative 
management plan.” 

  Draft Environment and Natural Resources Code of Cambodia, Article 400 : “Land use right under the management 
framework shall be the additional rights to other rights possessed by the indigenous communities through other laws and 
legal instruments in force.” 

   Draft Environment and Natural Resources Code of Cambodia, Article 401 : “The current or future establishment of a natural 
protected area at where the indigenous peoples are present or have a collective attachment or interest shall not impact the 
current or future land rights of the indigenous peoples, as provided in this Code.” 

31  Land Law (2001), Articles 23-28. 
32  Governmental Notification, 3 July 2020. 
33  Interview and discussion with Cambodia-based legal expert, October 2020. 
34   See Gerald Flynn, “The great Koh Kong land rush: Areas stripped of protection by Cambodian gov’t being bought up,” 

Mongabay (7 October 2021), available at https://news.mongabay.com/2021/10/the-great-koh-kong-land-rush-areas-
stripped-of-protection-by-cambodian-govt-being-bought-up/; Voun Dara, “Koh Kong confronts encroachment on protected 
state land,” The Phnom Penh Post (22 November 2020), available at   
https://www.google.com/url?q=https://www.phnompenhpost.com/national/koh-kong-confronts-encroachment-protected-
state-land&sa=D&source=docs&ust=1641570676909042&usg=AOvVaw302ytN5SxpS_QcNk2j0Etd;  
Khorn Savi, “Minister tells governors to speed up land allocation,” The Phnom Penh Post (7 July 2020), available at   
https://www.phnompenhpost.com/national/minister-tells-governors-speed-land-allocation.  

35   Protected Area Law (2008), Article 26 (local communities and indigenous peoples allocated land to manage as a CPA  
may not claim title over the land); Protected Area Law (2008), Annexes: Lexicon (‘Protected Area’ defined as part of State’s 
public properties); CPA Guideline, supra FN 16, Article 20. 

36   Land Law (2001), Articles 23-28. Such ownership of land by indigenous communities is considered “collective ownership.” 
The only limitation to the community’s land tenure rights is that the community does not have the right to dispose of any 
collective ownership that is State public property to any person or group. 

37  CPA Guideline, supra FN 16, Article 35. 
38   Although communities that are allocated land to manage as CPAs technically do not own that land (which is still ultimately 

owned by the State), CPA communities should be provided with similar protection as landowners, who, if deprived of land 
for the “public interest,” must be paid fair and just compensation in advance. See Constitution of the Kingdom of Cambodia, 
Article 44 (“Expropriation of ownership from any person shall be exercised only in the public interest as provided for by law 
and shall require fair and just compensation in advance.”); Land Law (2001), Article 5 (“No person may be deprived of his 
ownership, unless it is in the public interest. An ownership deprivation shall be carried out in accordance with the forms and 
procedures provided by law and regulations and after the payment of fair and just compensation in advance.”). 

39   Protected Area Law (2008), Article 25; CPA Guideline, supra FN 16, Article 33. As the CPA system is fairly new, the renewal 
right has yet to be tested as no CPAs have yet come up for renewal.  

40   Ngin, C. & Diepart, J.-C., “Challenges in Managing State Land in Cambodia: Addressing Competing Interests for Lands Inside 
Protected Areas (PAs),” Mekong Region Land Governance Project (2016); ClientEarth, Communities at the heart of forest 
management: How can the law make a difference? (February 2019). 

41  FAO, Global Forest Resources Assessment 2015 - Country Report: Cambodia (2014).  
42   See ClientEarth, Communities at the heart of forest management: How can the law make a difference? (February 2019). 
43  CPA Guideline, supra FN 16, Article 33. 
44   Telephone interviews with Highland Association (HA), Community Empowerment and Development Team (CEDT). 
45  Consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province.  
46   Sub-Decree No. 146 on Economic Land Concessions (2005), Article 42; Sub-Decree No. 118 on State Land Management 

(2005). 
47   Ngin, C. & Diepart, J.-C., “Challenges in Managing State Land in Cambodia: Addressing Competing Interests for Lands Inside 

Protected Areas (PAs),” supra FN 40. 
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48   Consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province (the local community relies on ecotourism activities 
to maintain the CPA). 

49  Consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province. 
50  Telephone interviews with Forests and Livelihoods Organisation (FLO), HA. 
51  Telephone interview with World Bank (WB). 
52   Sub-Decree on Community Forestry Management (2003), Article 27; Prakas on Guideline on Community Forestry (2006), 

Article 31. 
53  Protected Area Law (2008), Article 25; CPA Guideline, supra FN 16, Article 8. 
54   Protected Area Law (2008), Annexes: Lexicon. This definition of ‘community’ seems consistent across different legislation. 

See Law on Forestry (2002), Glossary (defines ‘community’ as “[a] group of people living in one or more villages, in the 
Kingdom of Cambodia, interested in social, culture, custom and economic issues in using sustainable natural resources 
within or nearby their area for their subsistence and livelihood improvement”); Sub-Decree on Community Forestry 
Management (2003), Article 5 (defines ‘community’ as “a group of residents in one or more villages in the Kingdom of 
Cambodia who share a common social, cultural, traditional and economic interest and use the natural resources in an area, 
where they live in or near, in a sustainable way for subsistence and livelihood improvement purposes”). 

55  Protected Area Law (2008), Articles 7-10. 
56  Protected Area Law (2008), Article 11. 
57  Protected Area Law (2008), Article 12; Zoning Guideline for the Protected Areas in Cambodia (2017), Sections 5, 6. 
58  Protected Area Law (2008), Article 14. 
59  Consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province. 
60   Protected Area Law (2008), Article 14 (when formalising map for each protected area, MoE to consult with MLMUPC, 

local authorities, local communities and relevant agencies); Zoning Guideline for the Protected Areas in Cambodia (2017), 
Section 5.3 (“Local communities living within or adjacent to the protected areas or [Biodiversity Conservation Corridor] 
shall be consulted.”); Zoning Guideline for the Protected Areas in Cambodia (2017), Section 7 (lays out 5 steps of the PA 
zoning process). See generally Protected Area Law (2008), Article 4 (“The management of the protected area shall have to 
guarantee the rights of the local communities, indigenous ethnic minorities and the public to participate in the decision-
making on the sustainable management and conservation of biodiversity.”). 

61   Protected Area Law (2008), Article 27; CPA Guideline, supra FN 16, Article 8; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure  
on Establishment of Community Protected Areas (CPA). Consultations with one of the local communities in Kompong  
Thom Province. 

62   CPA Guideline, supra FN 16, Articles 12, 32; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community 
Protected Areas (CPA), Sections 1-7 (outlines the 7 steps of the CPA establishment process). 

63  Update Report from General Directorate of Local Communities to Minister of MoE, 2 July 2021. 
64  Email correspondence and in-person discussions with WCS staff.  
65   Ibid. See also United Nations Development Programme, Draft Policy Brief for Discussion – Community Protected Areas  

and Ways Forward, 2 (2016). 
66  Consultations with one of the local communities in Mondulkiri Province. 
67  Telephone interview with WB. 
68  Protected Area Law (2008), Article 27. 
69   Id. See also CPA Guideline, supra FN 16, Articles 7, 21; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment  

of Community Protected Areas (CPA), Section 4 (outlines CPA boundary demarcation procedure). 
70  Consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province. 
71   The only deadlines set by the CPA legal framework involve warrants recognising CPA committee election results (Commune/

Sangkat chief must issue such warrants within 15 days), development of CPA management plans (such development must 
not take longer than 1 year, although it is unclear whose responsibility this is), and review of final drafted bylaws (MoE’s 
Department of Community Livelihood must review and adjust the final drafted bylaw within 15 working days). CPA Guideline, 
supra FN 16, Articles 16, 28; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected Areas (CPA), 
Sections 3.4, 5.4. 

72   The draft Environment and Natural Resources Code of Cambodia, which has yet to be enacted and is currently still under 
review by the MoE, proposes a three (3) month response deadline and permits resubmission if determined that modifications 
are needed, but it does not specify as to whether an absence of response within the time limit results in an approval or 
dismissal. Draft Environment and Natural Resources Code of Cambodia, Article 385. 

73  CPA Guideline, supra FN 16, Article 10. 
74  Telephone interviews with FLO, NTFP-EP. 
75  Telephone interview with NTFP-EP. 
76   Telephone interview with Cambodia Indigenous People’s Organisation (CIPO).
77  Consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province. 
78  Telephone interviews with FLO, NTFP-EP.  
79  Telephone interview with CIPO. 
80  Telephone interview with HA. 
81    Diepart, J.-C., “They Will Need Land! The Current Land Tenure Situation and Future Land Allocation Needs of Smallholder 

Farmers in Cambodia,” Mekong Region Land Governance Project (2016). 
82  Telephone interviews with HA, NTFP-EP. 
83  Telephone interviews with HA, CEDT. 
84  Consultations with one of the local communities in Mondulkiri Province. 
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85  Telephone interview with CIPO. 
86  Law on Administration of Capital City, Province, Municipality, District and Khan (2008), Article 94. 
87   Royal Decree No. NS/RKM/1208/1429 on Establishment of National Committee for Sub-National Democratic  

Development (2008). 
88   Mansfield, C. & MacLeod, K., Commune Councils & Civil Society: Promoting Decentralization Through Partnerships,  

Phnom Penh: PACT (January 2004). 
89  CPA Guideline, supra FN 16, Article 13. 
90  CPA Guideline, supra FN 16, Articles 18, 21. 
91   CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected Areas (CPA), Section 3.3;  

CPA Guideline, supra FN 16, Appendix 3. 
92  CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected Areas (CPA), Section 3.2.  
93  Telephone interview with Greening Prey Lang (GPL). 
94   Protected Area Law (2008), Article 26; CPA Guideline, supra FN 16, Articles 22-23, 25, 29, 31. 
95  Telephone interview with CIPO. 
96   CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected Areas (CPA), Section 5 (“CPA bylaw can 

be developed differently from one area to another based on its geography and purposes of CPA management….CPA bylaw 
development is based on three factors as below: Involvement of community people; compliance of the bylaw meanings with 
laws; compliance of the bylaw meanings with objectives of management and its applicability[.]”). 

97  CPA Guideline, supra FN 16, Article 17; CPA Guideline, supra FN 16, Appendix 3. 
98  CPA Guideline, supra FN 16, Appendix 3 (model of CPA bylaw). 
99   CPA Guideline, supra FN 16, Article 21; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected 

Areas (CPA), Sections 6.4, 8.1; CPA Guideline, supra FN 16, Appendices 3, 6. 
100 USAID Greening Prey Lang: Prey Lang Extended Landscape Sustainable Finance Plan, USAID (2019). 
101  Mansfield, C. & MacLeod, K., Commune Councils & Civil Society: Promoting Decentralization Through Partnerships,  

supra FN 88.
102 Telephone interview with FLO. 
103 Telephone interview with CIPO. 
104 Telephone interview with WB. 
105 CPA Guideline, supra FN 16, Article 11. 
106  CPA Guideline, supra FN 16, Articles 15, 17, 24; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community 

Protected Areas (CPA), Sections 5.3, 6.5. For consultation on a draft CPA management plan, however, there is a presumption 
that any CPA members who are not able to participate in the consultation meeting are considered to approve the plan (rather 
than deeming them as taking a neutral stance) – this could potentially skew results from consultation with the community. 

107 CPA Guideline, supra FN 16, Article 21.  
108 Protected Area Law (2008), Articles 4, 6, 21. 
109 Consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province. 
110  CPA Guideline, supra FN 16, Article 13; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected 

Areas (CPA), Sections 3.2, 3.3; CPA Guideline, supra FN 16, Appendix 3. 
111  CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected Areas (CPA), Section 5.2. 
112 Consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province. 
113 Telephone interview with CIPO. 
114 Id. 
115  FAO, Governing Land for Women and Men: A Technical Guide to Support the Achievement of Responsible  

Gender-Equitable Governance of Land Tenure (2013). 
116 Telephone interview with CIPO. 
117  FAO, Governing Land for Women and Men: A Technical Guide to Support the Achievement of Responsible  

Gender-Equitable Governance of Land Tenure (2013).  
118 Telephone interview with GAPE International. 
119 Telephone interviews with HA, RECOFTC. 
120 Telephone interview with FLO. 
121 Telephone interview with GPL. 
122 Telephone interview with CIPO. 
123 Telephone interview with GAPE International. 
124 Telephone interview with FLO. 
125 Protected Area Law (2008), Articles 15-19. 
126 Protected Area Law (2008), Article 28; CPA Guideline, supra FN 16, Article 30. 
127  CPA Guideline, supra FN 16, Article 26; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community  

Protected Areas (CPA), Section 6.4. 
128  CPA Guideline, supra FN 16, Articles 25, 28; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community 

Protected Areas (CPA), Sections 6.1-6.6. Consultations with one of the local communities in Kompong Thom Province.
129 CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected Areas (CPA), Sections 6.1-6.7. 
130  CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected Areas (CPA), Section 6.4; CPA Guideline, 

supra FN 16, Appendix 4. 
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131 Protected Area Law (2008), Article 26; CPA Guideline, supra FN 16, Article 20. 
132 Protected Area Law (2008), Articles 40-42. 
133 CPA Guideline, supra FN 16, Articles 9, 19, 21.
134 Law on Forestry (2002), Articles 1-3. 
135 Telephone interview with CIPO. 
136  NGO stakeholders explained that there are often limited funds available for transportation for authorities to complete the 

required consultation and approval process, especially in remote villages. If NGOs facilitate the entire process, it is often 
much faster, with the process completed in 1 year rather than 3-5 years. 

137 Telephone interview with WB. 
138 Id. 
139 Telephone interview with GAPE International. 
140 Telephone interview with WB. 
141 Telephone Interview with RECOFTC. 
142 ClientEarth, Toolkit for enabling laws on community forestry (September 2019). 
143 Katila et al., Forests Under Pressure – Local Responses to Global Issues, 207 (2014). 
144 Id. 
145 Essentially, to the zones where CPAs can be established. 
146 Zoning Guideline for the Protected Areas in Cambodia (2017), Sections 5.1.2, 6.2. 
147 National Policy for Tourism 2019-2030 (2018). 
148 National Policy for Tourism 2019-2030 (2018), Article 14. 
149 Consultations with one of the local communities in Kompong Thom Province. 
150 Protected Area Law (2008), Articles 42, 59. 
151 Protected Area Law (2008), Articles 6, 35. 
152  Perhaps one avenue to pursue is determining whether the prakas referred to in Article 35 of the Protected Area Law (2008) 

(which is supposed to define request procedures and formalities of obtaining permits, etc.) has already been issued by the 
MoE, and, if not, mitigating that gap. 

153  Some examples: Law on Administration of Factory and Handicraft (2006); Sub-Decree No. 131 on Timber and Non-Timber 
Forest Products Allow[ed] for Export and Import (2006); Anukret No. 208 on Amendment of Note II of Annex 2 of Anukret No. 
209 ANK.BK Dated 31 December 2007 on the Enforcement of the List of Prohibited and Restricted Goods (2011). 

154  Law on Forestry (2002), Articles 24-27 (covering various permits, of which more than 10 are listed, pertinent to forest 
products and by-products, as well as responsible authorities).  

155  Sub-Decree No. 34 on Arrangement of Duties and Responsibilities of Ministry of Environment and of Ministry of Agriculture, 
Forestry, and Fisheries in relation to Jurisdiction and Management of Economic Land Concession Areas, Management and 
Jurisdiction over the Protected Areas, and Conservation of Forestry and Fisheries (2016). 

156  Although even within community forest (CF) communities, which is a community-based natural resource management 
mechanism governed directly by the Law on Forestry (2002), confusion still appears to exist on the part of the communities 
as well as authorities.

157 CPA Guideline, supra FN 16, Article 27. 
158 Telephone interview with FLO. 
159 Telephone interviews with RECOFTC, WB. 
160  A Geographical Indication (GI) is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities  

or a reputation that are due to that origin.  
161 Telephone interview with World Wildlife Fund (WWF).  
162 Telephone interview with a private sector stakeholder. 
163 Telephone interviews with a private sector stakeholder, HA, WWF.  
164  Telephone interview with a private sector stakeholder. See also NGO Forum on Cambodia, Draft Research Study Report  

on “The Feasibility of NTFP Commercialization and Supply Chain Management” (December 2020). 
165 Telephone interviews with RECOFTC, CIPO. 
166 Interview with private sector stakeholder. 
167 Telephone interview with RECOFTC. 
168 See ClientEarth, Communities at the heart of forest management: How can the law make a difference? (February 2019). 
169  CPA Guideline, supra FN 16, Article 21; CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected 

Areas (CPA), Section 6.4. 
170  CPA Guideline, supra FN 16, Procedure on Establishment of Community Protected Areas (CPA), Section 6.4; CPA Guideline, 

supra FN 16, Appendix 3 (model of CPA bylaw); CPA Guideline, supra FN 16, Appendix 4 (model of CPA management plan). 
171 CPA Guideline, supra FN 16, Article 21. 
172 Telephone interview with FLO. 
173 Telephone interview with an NGO stakeholder. 
174 Telephone interview with an NGO stakeholder. 
175 CPA Guideline, supra FN 16, Article 21. 
176 CPA Guideline, supra FN 16, Articles 4-7. 
177 Consultations with one of the local communities in Mondulkiri Province.
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178 Protected Area Law (2008), Article 20. 
179  Khorn Savi, “Protected land given to people,” The Phnom Penh Post (5 July 2020), available at  

https://m.phnompenhpost.com/national/protected-land-given-people. 
180 Katila et al., Forests Under Pressure – Local Responses to Global Issues, 210 (2014). 
181 Id. 
182 Id. 
183 Telephone interview with HA; consultations with one of the local communities in Ratanakiri Province. 
184 Telephone interview with CIPO. 
185 Telephone interviews with HA, NTFP-EP. 
186 Telephone interviews with CIPO, HA, NTFP-EP. 
187  In the case of a dispute involving a local community in Ratanakiri Province, direct instruction from the Prime Minister to give 

the disputed land to the CPA community instead of the contesting private company was effective. In the aforementioned 
case involving a Vietnamese rubber company, communities learned that the International Finance Corporation (IFC) 
invested in the company and used its Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) mechanism. IFC convened all 
stakeholders involved and effectively facilitated a transparent process that was fair to communities. Communities managed 
to get claimed land back. However, concern was raised that if communities had advocated too much, the MoE may have held 
back its support. NGOs are training communities to understand financial terms and environmental, social, and governance 
(ESG) terms of supply chains. In one case, communities threatened to file a report to Mazda, the end buyer of rubber supplied 
from disputed land. It was effective in bringing the rubber company to the negotiating table.  

188  Protected Area Law (2008), Articles 5-6, 45. Natural resource offences are criminal offences defined in the Protected Area 
Law. They are generally categorized into four (4) levels, or “grades,” with corresponding levels of punishment. The severity 
of penalties increases from offences of the first grade (least severe) to the fourth grade (most severe). Protected Area Law 
(2008), Article 56. 

189 Protected Area Law (2008), Articles 45, 53. 
190 Protected Area Law (2008), Article 53. 
191 Id. 
192 Protected Area Law (2008), Articles 45, 51. 
193 Protected Area Law (2008), Articles 53-54. 
194 Protected Area Law (2008), Article 52. 
195 Protected Area Law (2008), Article 55. 
196  One of the articles in the model CPA bylaw contained in Appendix 3 of the CPA Guideline, supra FN 16, states:  “CPA 

committee shall ask for compensation from natural resource offences of the first grade as provided in Article 56 of the Law 
on Nature Protection Area.” As this language is contained in an example of a CPA bylaw, which is developed based on the 
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