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ក្បជាពលរដ្ឋរាប់មុ៉ឺៃនាក់បាៃរងផលប៉ា៉ះពាល់ពីការរ ាំសោភដី្ធ្ាីសៅសែតាក្ព៉ះវហិារនៃក្បសទសកមពុជា 
ខដ្លបាៃសកើតស ើងតាំងពីឆ្ន ាំ២០១១ កនុងសនា៉ះមាៃក្កុមហ ុៃចិ្ៃច្ាំៃួៃ ៥ ក្តូវបាៃរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាក្បគល់
ដី្សមបទាៃសសដ្ឋកិច្ចខដ្លក្គបដ្ណា ប់សលើនផៃដី្ជាង៤០,០០០ហិកត។ ក្បជាពលរដ្ឋបាៃបាត់បង់លទធភាព
ផលិតសសបៀង ៃិង ជីវភាពរបស់ែាួៃ សដ្ឋយសារក្កមុហ ុៃទាាំង ៥ សៃ៉ះបាៃយកដី្ខរសច្ាំការ នក្ពស ើ តាំបៃ់
វាល ៃិងអូរ ខកខក្បសៅជាច្ាំការអាំសៅ។ សដ្ឋយដី្សមបទាៃសៃ៉ះបាៃហ ុ៊ុំព័ទធស ឿៃក្បាសាទបូរាណយ៉ាងតិច្ 
១៩ កខៃាង ក្បសទសកមពុជាក៍បាៃបាត់បង់មួយខផនកនៃមរតកវបបធ្ម៌របស់ែាួៃផងខដ្រ។ សហគមៃ៍ខដ្លរង
ផលប៉ា៉ះពាល់បាៃសធ្វើការតតាំងយ៉ាងខ្ា ាំងច្ាំសពា៉ះការបាំផ្លា ញជីវភាព ៃិង វបបធ្ម៌របស់គាត់ សហើយពួកគាត់
បាៃទាមទារការលប់សមបទាៃ ៃិងក្បគល់ដី្ក្ត ប់សៅឲ្យសហគមៃ៍ តាំងពីក្កុមហ ុៃមកដ្ល់ដ្ាំបូងសមា៉ះ។ 
រហូតដ្ល់សពវនថៃ សទា៉ះបីពួកគាត់អាច្បៃថយសលបឿៃនៃការពក្ងីកច្ាំការអាំសៅ មិៃអាច្បញ្ឈប់ការរ ាំសោភពី
ក្កមុហ ុៃបាៃ ខតគាត់មិៃទាៃ់បាៃសបា៉ះបង់ការទាមទារសៅស ើយ។ របាយការណ៍សៃ៉ះបង្ហា ញៃូវអតថៃ័យនៃ
ការរ ាំសោភដី្ធ្ាីសៅក្ព៉ះវហិារសក្មាប់សហគមៃ៍អស់រយៈសពល ៦ ឆ្ន ាំកៃាងមក គ៉ឺការរ ាំសោភសិទធិមៃុសស ការ
បាត់បង់ជីវភាព ៃិង ការបាំផ្លា ញវបបធ្ម៌ ៃិង បរសិាថ ៃ។ 

ហ ុៃសរបុច្ាំៃួៃ៥ខដ្លសគសជឿជាក់
ថាជាបុក្តសមព័ៃធរបស់ក្កមុហ ុៃចិ្ៃ
ខតមួយកនុងភាពជានដ្គូជាមួយក្កមុ

ហ ុៃចិ្ៃមួយសទៀតទទួលបាៃសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ច
ខដ្លក្គបដ្ណា ប់សលើនផៃដី្ក្បមាណ ៣៦,០០០ ហិក
តកនុងសែតាក្ព៉ះវហិារសៅភាគឧតារនៃក្បសទសកមពុជា
១។ សយងតមអៃុក្កឹតយសលែ១៤៦ សាីពីសមបទាៃ
ដី្សសដ្ឋកិច្ចសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចសៅកមពុជា គ៉ឺខដ្ល
រដ្ឋឋ ភិបាលជួលសអាយក្កមុហ ុៃឯកជៃ សដ្ើមបសីក្បើ
ក្បាស់សក្មាប់កសិកមម ឬកសិឧសាហកមម។ កនុងច្ាំ
សណ្តមក្កមុហ ុៃទាាំង៥មាៃក្កុមហ ុៃមួយ គ៉ឺ រ ៉ាយូ
សហវង បាៃសាងសង់សរាងច្ក្កផលិតសករសកនុងដី្ 
សមបទាៃរបស់ែាួៃ សដ្ឋយអ៉ះអាងថាបាៃច្ាំណ្តយ
ទុៃអស់ច្ាំៃួៃ៣៦០ ោៃដុ្ោា រ សហើយថាសរាង
ច្ក្កសៃ៉ះ សថិតកនុងច្ាំសណ្តមសរាងច្ក្កសករសខដ្លធ្ាំ
ជាងសគសៅអាសីុ។ សៅដ្ាំណ្តក់កាលដ្ាំបូងសរាង
ច្ក្កសៃ៉ះមាៃលទធភាពផលិតសករសបាៃ ២,០០០ 
សតៃកនុងមួយនថៃ២។ 
 សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចដ្ាំបូងសៅកមពុជាក្តវូ
បាៃផាល់តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៥ សហើយដ្ល់់ឆ្ន ាំ២០១២ 
សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចបាៃក្គបដ្ណា ប់សលើនផៃដី្ជាង
១១ ភាគរយនៃនផៃដី្ទូទាាំងក្បសទស សដ្ឋយមាៃ
សមបទាៃខរ ៉ាក្គបដ្ណា ប់នផៃដី្ជិតសសមើគាន ខដ្រ៣។ 
សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចក្តូវផាល់សលើដី្របស់រដ្ឋ
ខដ្លមិៃបាំសរ ើផលក្បសយជៃ៍សាធារណៈខត

ជាក់ខសាង សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចជាសក្ច្ើៃបាៃ
ក្គបដ្ណា ប់ដី្ខរស ដី្ច្ាំការ ៃិងដី្លាំសៅដ្ឋឋ ៃ
របស់ក្បជាពលរដ្ឋ សហើយខតងខតវាតយកដី្ខដ្
សហគមៃ៍ធាា ប់សក្បើក្បាស់តមរបូភាពសផសងៗ
កនុងការចិ្ញ្ច ឹមជីវតិ ជួៃកាលធាា ប់សក្បើក្បាស់
តាំងពីសក្ច្ើៃជាំនាៃ់សហើយ៤។ រដ្ឋឋ ភិបាលបាៃ
អ៉ះអាងថាសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចជាមសធ្ោបាយ
សក្មាប់សធ្វើការអភិវឌ្ឍៃ៍ ប៉ាុខៃាជាក់ខសាង 
សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចខតងខតបាំផ្លា ញជីវភាព
របស់សហគមៃ៍សៅទីសនា៉ះ សហើយការង្ហរ
ខដ្លបាៃបងករសនា៉ះ ភាគសក្ច្ើៃមាៃខតសក្មាប់
អនកមកពីសក្ៅតាំបៃ់សមបទាៃ។ សមបទាៃដី្
សសដ្ឋកិច្ចសៅកមពុជាធាា ប់រងការរ៉ិះគៃ់សដ្ឋយអងគ
ការសិទធិមៃុសស ៃិង ការយិល័យឧតាមសនង
ការសិទធិមៃុសស របស់អងគការសហក្បជាជាតិ
សៅកមពុជា៥។ 
 សៅឆ្ន ាំ ២០១២ សដ្ឋយបង្ហា ញពីការ
ទទួលសាគ ល់ថា សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចមាៃការ
ប៉ា៉ះពាល់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរសលើសហគមៃ៍សោកនាយករដ្ឋ 
ម្ៃាីបាៃក្បកាស ប់ផាល់សមបទាៃដី្សសដ្ឋ-
កិច្ចបៃា៦។សោកក៍បាៃក្បកាសផងខដ្រអាំពី
រសបៀបកាត់បៃថយទាំហាំដី្សមបទាៃសសដ្ឋកិច្ច
ខដ្លសៅថា យុទធសាស្តសាខសបកខ្ា  សដ្ឋយផាល់

ក្កុម 
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ប័ណណកមមសិទធិដ្ល់ក្គួសារៃីមួយៗសលើដី្ខដ្ល
សថិតសៅកនុងដី្សមបទាៃ ៃិងកាត់ដី្ែា៉ះសទៀត
ទុកសាំរាប់ក្គួសារជាំនាៃ់សក្កាយ។ សោកក៍បាៃ
បញ្ជា សអាយមាៃការពិៃិតយស ើងវញិៃូវរាល់
សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចខដ្លមាៃសហើយ រចួ្លុប
សមបទាៃណ្តខដ្លកនុងសនា៉ះមាៃការរ ាំសោភ
ច្ាប់ ឬកិច្ចសៃោ។ វធិាៃទាាំងអស់សៃ៉ះក្តូវ
បាៃខច្ងជាផាូវការកនុងបទបញ្ជា សលែ០១ សាីពី
វធិាៃពក្ងឹង ៃិងបសងកើៃក្បសិទធិភាពនៃការ
ក្គប់ក្គងសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ច ឬ សៅកាត់ថា 
បទបញ្ជា ០១។ 
 បញ្ជា បងករមកពីសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ច

សៅខតមាៃជាបៃាបនាៃ ប់សក្កាយការអៃុវតាៃ៍
បទបញ្ជា សលែ០១៧  ជាពិសសសកនុងករណីដី្ស
មបទាៃរបស់ក្កុមហ ុៃទាាំង៥ សក្មាប់ដ្ឋាំអាំសៅ
សៅសែតាក្ព៉ះវហិារ។ ប៉ាុខៃា សហគមៃ៍ខដ្លរង
ផលប៉ា៉ះពាល់សដ្ឋយដី្សមបទាៃសសដ្ឋកិច្ចទាាំង 
៥ សៃ៉ះ សៅខតមាៃភាពរងឹមាាំកនុងការតស ូរបស់
ពួកគាត់ច្ាំសពា៉ះក្កុមហ ុៃ ៃិងដី្សមបទាៃរបស់
ក្កុមហ ុៃ សដ្ឋយក្បឆ្ាំងការបាំផ្លា ញជីវភាព ៃិង 
វបបធ្ម៌របស់ពួកគាត់ ខដ្លសៅខតបៃាមិៃ ប់
សសា៉ះ។ ពួកគាត់បាៃតស ូខបបសៃ៉ះកនុង
បរយិកាសកាៃ់ខតដុ្ៃដ្ឋបខផនកសិទធិមៃុសស
សៅកមពុជា៨។ 

 
ក្កុមហ ៃុទាាំងក្បាាំ ៃិងសមបទាៃសករអាំសៅ
របស់ពួកសគ 
ខផែកសលើការរសាវក្ជាវរបស់អងគការមិៃខមៃរដ្ឋឋ ភិ
បាលអៃារជាតិមួយសៅឆ្ន ាំ ២០១៦ ៩  ក្កមុហ ុៃទាាំង 
៥ គ៉ឺ សហងណុង សហងរ ៉ាយូ ឡាៃសហវង សហងយូ ៃិង  

 
រ ៉ាយូសហវង ជាបុក្តសមព័ៃធរបស់ក្កមុហ ុៃខតមួយ 
ស ម្ ៉ះសហងហ វូក្គុបសុ៉ឺខហគអីុៃដ្ឋស់ក្ទី Hengfu 
Group Sugar Industry សៅសហងហវ ូ កនុងភាពជានដ្
គូជាមួយក្កមុហ ុៃ ចាៃសច្ៀងហួដ្ឋសក្តឌី្ងកុាំបា៉ា ៃី
លីមីទីដ្ Zhanjiang Huada Trading Company 
Limited  សៅហួដ្ឋ ខដ្លក្កុមហ ុៃទាាំងពីរមាៃទី

ខផៃទី: ក្កុមហ ុៃសករអាំសៅចិ្ៃសៅកនុងសែតាក្ព៉ះវហិារ 
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តាំងសៅសែតាកាវ ងដុ្ង ក្បសទសចិ្ៃ១០។ ក្កុមហ ុៃ
ទាាំង៥ខដ្លមាៃដី្សមបទាៃសៅក្ព៉ះវហិារសនា៉ះ
មាៃសាន ក់ការរមួគាន ខតមួយសៅរាជធាៃីភនាំសពញ 
សហើយកិច្ចសៃោខដ្លសគរកស ើញសក្មាប់ក្កមុ
ហ ុៃ ៣ ក្តវូបាៃចុ្៉ះនថៃខតមួយ គ៉ឺនថៃទី ០៨ ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ ២០១១។ 
 សដ្ឋយក្បសទសចិ្ៃគ៉ឺជាក្បភពធ្ាំជាងសគ
សក្មាប់ការវៃិិសយគផ្លៃ ល់ពីបរសទស FDI សក្មាប់
ក្បសទសកមពុជា ដី្សមបទាៃទាាំងសៃ៉ះមាៃសារៈ
សាំខ្ៃ់បាំផុតសក្មាប់រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា បង្ហា ញពី
ការទាំនាក់ទាំៃងផាូវសសដ្ឋកិច្ច ៃិង ផាូវទូត រវាង
ក្បសទសកមពុជា ៃិងក្បសទសចិ្ៃ ៃិងការក្បឹងខក្បង
របស់កមពុជាកនុងការទាក់ទាញក្កុមហ ុៃចិ្ៃសធ្វើការវ-ិ
ៃិសយគសលើវស័ិយកសិឧសាហកមមសៅក្បសទស
កមពុជា១១។ 
 អងគការមិៃខមៃរដ្ឋឋ ភិបាលដ្ខដ្លសនា៉ះបាៃ
រកស ើញថា ភាគសក្ច្ើៃ សាថ ប័ៃចិ្ៃ ទាាំងរបស់រដ្ឋ 
ៃិង ឯកជៃ ជាមាច ស់ភាគហ ុៃកនុងក្កុមហ ុៃសហងហ វ ូ
ក៍ដូ្ច្ជាក្កុមហ ុៃហួដ្ឋ សហើយជាអនកផាល់ទុៃកមចី
សអាយក្កមុហ ុៃទាាំងពីរសៃ៉ះខដ្រ។ ប៉ាុខៃា ក្កុមហ ុៃ
ទាាំងពីរក៍បាៃទទួលក្បាក់កមចីពីធ្នាគារបរសទស 
ដូ្ច្ជា ប ី.អិៃ.ភី.បា៉ា របីាស របស់បារាាំង ៃិង 
ធ្នាគារអភិវឌ្ឍៃ៍កូសរ ៉ា របស់កូរ ៉ាខ្ងតបូង។ សក្ៅពី
សនា៉ះ សាជីវកមមវស័ិយធ្នាគារអៃិកជៃចិ្ៃ សៅ
កាត់ថា អូ.សីុ.ប ី.សីុ. ជាធ្នាគារដ៏្សលច្សធាា មួយសៅ
សិងាបូរ ី ធាា ប់ទទួលរង្ហវ ៃ់ខផនកសហក្គាសជាសក្ច្ើៃ 
ៃិងជាសមាជិករបស់ យូ.អិៃ.កាូបាលែាំផ្លក់ មាៃ
ភាគហ ុៃកនុងក្កមុហ ុៃមួយស ម្ ៉ះ អាវកិក្តសា 
ខដ្លជាមាច ស់ភាគហ ុៃរបស់ក្កុមហ ុៃហួដ្ឋ។ 
 សៅសពលដ្ាំបូង ក្កមុហ ុៃទាាំងសនា៉ះបាៃទទួល
សមបទាៃសលើនផៃដី្សរបុ៤២,៤២២ ហិកត ខដ្ល
មាៃទាំហាំធ្ាំជាងទាំហាំអតិបរមាកាំណត់សដ្ឋយច្ាប់
សក្មាប់សាថ ប័ៃខតមួយ គ៉ឺខត ១០,០០០ ហិកត
ប៉ាុសណ្តណ ៉ះ។ យុទធសាស្តសាខសបកខ្ា  ក្បកាសខតមួយ
ខែ សក្កាយពីក្កមុហ ុៃទាាំងសៃ៉ះបាៃចាប់សផាើម
ក្បតិបតាិការសៅខែសមសា ឆ្ន ាំ២០១២ ក្តវូបាៃអៃុវតា

កនុងភូមិជាសក្ច្ើៃកនុងតាំបៃ់សៃ៉ះ សហើយទាំហាំដី្សមប-
ទាៃក្តវូបាៃកាត់បៃថយ។ តមការរាយការណ៍
របស់អនកចូ្លរមួសាា ប់បទបង្ហា ញរបស់អនកជាំនាញ 
កនុងច្ាំសណ្តមក្កមុហ ុៃសមបទាៃទាាំងសៃ៉ះ ែា៉ះក្តវូ
បាៃសគពិៃិតយស ើងវញិ សហើយសគបាៃរកស ើញការ
ែុសឆ្គងយ៉ាងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ។ ប៉ាុខៃា សក្កាយមកមិៃមាៃការ
កាត់បៃថយទាំហាំដី្សមបទាៃសៃ៉ះ គួរសអាយកត់
សាំគាល់ស ើយក៍ សហើយមិៃមាៃព័ត៌មាៃ ឬរបាយ
ការណ៍ផាូវការពីការពិៃិតយសនា៉ះខដ្រ។ ខផែកសលើឯក
សារខដ្លបាៃរកស ើញ នផៃដី្សរបុ៦,៦៦០ ហិកត
ក្តូវបាៃកាត់សច្ញពីនផៃដី្សដ្ើមរបស់ដី្សមបទាៃ
ទាាំងក្បាាំសៃ៉ះ១២ ។ ប៉ាុខៃាសមាជិកសហគមៃ៍សៅទី
សនា៉ះអ៉ះអាងថា នផៃដី្ខដ្លកាត់សច្ញ ភាគសក្ច្ើៃ
បាៃសៅម្ៃាី  ៃិងអាជាា ធ្រ ខដ្លសធ្វើការជិតសនិទ
ជាមួយក្កមុហ ុៃ។ 
 តមការរាយការណ៍ ក្កមុហ ុៃទាាំងសៃ៉ះមាៃ
បាំណងច្ង់លក់សករសភាគសក្ច្ើៃសៅសហគមៃ៍
អ៉ឺរ ៉ាបុ សហើយច្ង់លក់សៅទីផារសៅឥណ្តា  ៃិងចិ្ៃ
ផងខដ្រ១៣។ សរាងច្ក្កសករអាំសៅក្តូវបាៃសសមាព ធ្សៅ
ខែសមសា ឆ្ន ាំ២០១៦។ សក្កាយពីការផលិតសករស
សលើកដ្ាំបូង សរាងច្ក្កបាៃអសកមមមួយរយៈ ខដ្ល
សគៃិយយថាបណ្តា លមកពីែវ៉ះអាំសៅ ៃិងមូល
សហតុសផសងសទៀត១៤។ សរាងច្ក្កបាៃចាប់សផាើម
ដ្ាំសណើ រការស ើងវញិតាំងពីខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៧។ 
សៅសពលអនាគត សក្ៅពីការផលិតសករស សរាងច្ក្ក
ៃិងផលិតសអថាៃុល ជីកាំប៉ាុសត៍ ៃិង អគគីសៃីពីជីវ
មា៉ាសផងខដ្រ១៥។  
រសជាតិលវងីសក្មាប់សហគមៃ៍សៅសែតា
ក្ព៉ះវហិារ 
រដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាបាៃការពារសគាលៃសយបាយផា-
ល់សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចទូទាាំងក្បសទស សដ្ឋយអ៉ះ
អាងថាៃឹងបសងកើៃការង្ហរសធ្វើដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋ ៃិង
ថវកិាចូ្លរដ្ឋ។ សគាលបាំណងពីរសនា៉ះសហើយខដ្ល
ជាសគាលបាំណងដ៏្សាំខ្ៃ់ខដ្លបាៃខច្ងកនុងអៃុ-
ក្កឹតយសលែ១៤៦ សាីពីសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ច។ 
សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចគ៉ឺជាខផនកមួយនៃកិច្ចក្បឹង
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ខក្បងរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល សធ្វើសអាយតាំបៃ់កសិកមមជា
លកខណៈក្គួសារបាៃខកខក្បជាតាំបៃ់កសិឧសាហ
កមម។ ជាក់ខសាង ការផ្លា ស់បាូរសនា៉ះបាៃប៉ា៉ះពាល់
យ៉ាងធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្ល់សហគមៃ៍មូលដ្ឋឋ ៃ សដ្ឋយមិៃ
ទាៃ់ស ើញផាល់ផលក្បសយជៃ៍អវីក្ត ប់មកវញិ
១៦។ 
 ដូ្ច្បាៃបង្ហា ញកនុងខផៃទីខ្ងសលើ ដី្សមប-
ទាៃសករអាំសៅទាាំង ៥ ក្គបដ្ណា ប់សលើនផៃដី្សថិតសៅ
កនុង ុាំច្ាំៃួៃ ១០ សៅកនុងរសុកខឆ្ប ជ័យខសៃ ៃិង 
ខតបងមាៃជ័យ នៃសែតាក្ព៉ះវហិារ១៧  ខតសក្ៅពីសនា៉ះ
មាៃភូមិដ្នទរងផលប៉ា៉ះពាល់ខដ្រ។ ការសិកាតម
មូលដ្ឋឋ ៃសៅអាំ ុងខែមិនា ៃិងខែសមសា ឆ្ន ាំ
២០១៧ បាៃសអាយដឹ្ងថា ក្កុមហ ុៃទាាំងសៃ៉ះបាៃ
 ូសដី្រចួ្សហើយកនុងភូមិច្ាំៃួៃ ២៥ សៅកនុង ុាំទាាំង 
១០។ សយងតមទិៃនៃ័យ ុាំសង្ហក ត់ជាផាូវការឆ្ន ាំ
២០១២ ច្ាំៃួៃក្បជាពលរដ្ឋសរបុកនុងភូមិទាាំង ២៥ គ៉ឺ
២២,៩៣៤ សៅឆ្ន ាំសនា៉ះ។ 
 មុៃសពលបច្ចុបបៃនមិៃសូវយូរប៉ាុនាម ៃ ក្បជា
ពលរដ្ឋសៅតាំបៃ់ទាាំងមូលសៃ៉ះ ៃិងអនកសៅជុាំវញិ 
សុទធសឹងខតជាជៃជាតិកួយ១៨ ខដ្លជាមួយកនុង
ច្ាំសណ្តមជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្សៅកមពុជាខដ្លមាៃ
ពលរដ្ឋសក្ច្ើៃជាងសគ ខតសពវនថៃក្បជាពលរដ្ឋភាគ
សក្ច្ើៃកនុងភូមិទាាំងអស់សៃ៉ះទទួលសាគ ល់ែាួៃថាជា
ខែមរ សទា៉ះបីមាៃសាវត ពួជពងសជាជៃជាតិកួយក៍
សដ្ឋយ សដ្ឋយសារមាៃច្ាំណូលរសុកសក្ច្ើៃពីខ្ង
សក្ៅ ៃិង ការទទួលយកវបបធ្ម៌ខែមរ។ ប៉ាុខៃាក្បជា
ពលរដ្ឋសៅកនុងភូមិច្ាំៃួៃ ៧ សៅកនុងតាំបៃ់ដី្សមប-
ទាៃសករអាំសៅ សៅខតទទួលសាគ ល់ែាួៃឯងថាជាជៃ
ជាតិសដ្ើមភាគតិច្កួយ១៩។ 
 ច្ាប់នៃក្បសទសកមពុជាអៃុញ្ជា តសអាយសហ-
គមៃ៍ជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្សធ្វើការចុ្៉ះបញ្ា ីដី្របស់
ែាួៃជាលកខណៈសមូហភាព ខតសធ្វើបាៃខតសៅកាំរតិ
ភូមិមួយៗដ្ឋច់្សដ្ឋយខ ក សហើយច្ាំសពា៉ះខតក្បសភទ
ដី្សក្បើក្បាស់ជាក់ោក់ច្ាំៃួៃ ៥ គឹ ៖ ដី្កាំពុងដ្ឋាំដុ្៉ះ ដី្
លាំសៅដ្ឋឋ ៃ នក្ពជាំសៃឿ នក្ពកប់សខ្ម ច្ ៃិង ដី្បក្មងុ
សក្មាប់ពក្ងីកកសិកមមសៅសពលខ្ងមុែ។ ប័ណណ

កមមសិទធិសមូហភាពសនា៉ះមិៃង្ហយបាៃទទួលសទ 
សពវនថៃមាៃសហគមៃ៍ខត ១៤ ទូទាាំងក្បសទសបាៃ
ទទួលប័ណណរចួ្សហើយ២០។ សទា៉ះបីទទួលបាៃប័ណណ
សហើយក៍សដ្ឋយក៍ដី្សហគមៃ៍មិៃសូវមាៃសុវតថិ
ភាពខដ្រ២១។ សទា៉ះជាយ៉ាងណ្តក៍សដ្ឋយ សហគមៃ៍ 
៤ កនុងច្ាំសណ្តមសហគមៃ៍ជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្
កួយទាាំង ៧ បាៃចាប់សផាើមដ្ាំសណើ រការចុ្៉ះបញ្ា ីដី្ជា
សមូហភាព។ កនុងសនា៉ះ សៅភូមិច្ាំៃួៃ ៣ សៅ ុាំ
ក្បសមរ រសុកខតបងមាៃជ័យ សហគមៃ៍បាៃដ្ឋក់
សាំសណើ ដ្ាំសណើ រការចុ្៉ះបញ្ា ីតាំងពីឆ្ន ាំ២០០៩មក។ 
សហគមៃ៍ទាាំង ៣ សនា៉ះបាៃការទទួលសាគ ល់សវ័យ
អតាសញ្ជា ណជាសហគមៃ៍ជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្
ជាផាូវការតាំងពីខែសីហា ឆ្ន ាំ ២០១២២២  ខត ៤ ខែ
សក្កាយពីក្កមុហ ុៃចាប់សផាើមដ្ាំសណើ រការ ូសឆ្-
យ។ ពួកគាត់បាៃសាំសរច្ជាំហាៃទី ២ គ៉ឺការទទួល
សាគ ល់ជាៃីតិបុគគល តាំងពីខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៤២៣  
ខតសពវនថៃកាំពុងរង់ចាាំអាជាា ធ្រទទួលសាគ ល់ខផៃទី
បឋមរបស់ដី្សមូហភាពរបស់ពួកគាត់២៤។ ដូ្ច្
អាច្សមើលស ើញកនុងខផៃទីខ្ងសលើ មាៃការជាៃ់
គាន សក្ច្ើៃរវាងដី្ខដ្លសហគមៃ៍ទាមទារចុ្៉ះបញ្ា ីៃិង 
ដី្សមបទាៃសករអាំសៅ។ សហគមៃ៍ទាាំង ៣ សៃ៉ះ
បាៃសសនើសុាំវធិាៃការពារដី្សមូហភាពបសណ្តា ៉ះ
អាសៃន សក្មាប់សពលមិៃទាៃ់បាៃចុ្៉ះបញ្ា ី ខត
វធិាៃការពារសៃ៉ះ មិៃក្តវូបាៃអៃុម័តស ើយរហូត
មកទល់សពលសៃ៉ះ។ 
 ភាគសក្ច្ើៃនៃភូមិខដ្លសថិតសៅកនុងតាំបៃ់
សមបទាៃ ទាាំងជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្ ៃិងមិៃខមៃ
ជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្ ក្បជាពលរដ្ឋបាៃបាត់បង់ដី្
ខដ្លពួកគាត់ធាា ប់ដ្ឋាំដុ្៉ះ ឬដី្ខដ្លបាៃបាំរងុទុកដ្ឋាំ
ដុ្៉ះសៅសពលអនាគត ខថមទាាំងដី្សក្បើក្បាស់លកខ-
ណៈសផសងៗសទៀតផង។ សរឿងខដ្លបាៃសកើតស ើង
សៅភូមិជាសក្ច្ើៃគ៉ឺក្កុមហ ុៃបាៃ ូសដ្ឋាំអាំសៅព័ទធ
ជុាំវញិដី្មួយកខៃាង សដ្ឋយមិៃទុកផាូវសច្ញចូ្ល រចួ្
ក្បាប់ក្គួសារមាច ស់ដី្សនា៉ះថាគាត់ៃឹងក្តូវបាៃផ្លក
ពិៃ័យ ឬ ុាំែាួៃ សបើសិៃសភាើងសឆ្៉ះអាំសៅ។ ក្កមុហ ុៃ
ជូៃសាំណងតិច្តួច្ សហើយក្គួសារសនា៉ះគិតថាែាួៃ
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មិៃមាៃជសក្មើសសក្ៅពីសបា៉ះបង់ដី្ ៃិងទទួល
សាំណងសនា៉ះសទ។ ថវកិាខដ្លក្គសួារៃីមួយៗបាៃ
ទទួលមាៃកាំរតិទាបបាំផុត ជួៃកាលខតមួយោៃ
សរៀលខតប៉ាុសណ្តណ ៉ះកនុងមួយហិកត។ សូមបដីី្ខដ្ល
មាៃប័ណណកមមសិទធិសក្កាយការអៃុវតាៃ៍យុទធសាស្តសា
ខសបកខ្ា ក៍ក្កុមហ ុៃយកខដ្រ។ សៅភូមិច្ាំៃួៃ ៤ 
ក្បជាពលរដ្ឋខដ្លមាៃប័ណណកមមសិទធិបាៃរាយ
ការណ៍ថា ែាួៃក្តូវបាៃក្កុមហ ុៃបងខាំលក់ដី្សអាយ 
សហើយសៅភូមិទាាំង ៤ សនា៉ះដ្ខដ្លក្បជាពលរដ្ឋក៍
បាៃរាយការណ៍ថាក្កមុហ ុៃបាៃយកដី្មាៃប័ណណ
ែា៉ះសដ្ឋយមិៃផាល់សាំណងអវីស ើយ២៥។ 
 ទាាំងសហគមៃ៍ជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្ ៃិងមិៃ

ខមៃជាជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្ ជីវភាពរបស់ពួកគាត់
មិៃអារស័យខតសលើដី្ទាំហាំតូច្ៗរបស់ក្គួសារមួយៗ
ខដ្លសគបាៃចុ្៉ះបញ្ា ីសអាយសក្កាមយុទធសាស្តសា
ខសបកខ្ា  ឬខដ្លអាជាា ធ្រក្ពមទទួលសាគ ល់តាំងពី
សពលសនា៉ះមកសទ។ ក្បជាពលរដ្ឋសសៃើរក្គប់ក្គសួារ
ក្បកបរបរសធ្វើខរស សហើយសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចសករ
អាំសៅបាៃសកាា បយកតាំបៃ់ខដ្លសាំខ្ៃ់ៗជាងសគ

សក្មាប់ការផលិតរសូវសៅសែតាក្ព៉ះវហិារ២៦ ខត
ក្បជាពលរដ្ឋក៍អារស័យសលើតាំបៃ់នក្ពស ើសាំរាប់
ដ្ងជ័រទឹក ៃិង ក្បមូលអៃុផលនក្ពស ើដ្នទសទៀត 
ៃិងអារស័យសលើអូរ សៃឹង សាំរាប់សៃសាទក្តី។ 
សាំខ្ៃ់ជាងសគ មាៃក្គសួារជាសក្ច្ើៃទទួលក្បាក់ច្ាំ-
ណូលភាគសក្ច្ើៃរបស់ែាួៃពីការដ្ងជ័រទឹកពីសដ្ើម
ស ើទាលចាស់ៗខដ្លដុ្៉ះតមនក្ពជាលកខណៈធ្មម-
ជាតិ។ ក្គួសារភាគសក្ច្ើៃចិ្ញ្ច ឹមសគាក្កបី សដ្ឋយ
ខលងសអាយសីុសមម តមតាំបៃ់សក្បើក្បាស់រមួ២៧។ 
ធ្ៃធាៃទាាំងអស់សៃ៉ះកាំពុងរងការបាំផ្លា ញ សដ្ឋយ
នក្ពស ើ អូរ ក្តពាាំង ខរស ៃិង វាលសមម ក្តវូបាៃខក
ខក្បសៅជាច្ាំការអាំសៅ។ ក្កមុហ ុៃបាៃកាប់សដ្ើម

សច្ា៉ះជ័រទឹករាប់មុ៉ឺៃសដ្ើម សដ្ឋយផាល់សាំណងតិច្
តួច្ណ្តស់ ខថមទាាំងៃិយយថា សបើទទួលសាំណង
ក៍កាប់ មិៃទទួលក៍កាប់២៨។ សៅសពលក្តពាាំង ៃិង
អូរបាត់បង់ មចាឆ ជាតិខដ្លក្បជាពលរដ្ឋធាា ប់
អារស័យជាអាហារក៍បាៃបាត់បង់ខដ្រ។ តាំបៃ់ជា
សក្ច្ើៃសក្មាប់ឃ្វវ លសគាក្កបីបាៃបាត់បង់ផងខដ្រ
២៩។ សៅរសុកជ័យខសៃ ក្បជាពលរដ្ឋក៍បាៃរាយ

សហគមៃ៍បាៃឃ្វត់សក្គឿងច្ក្ករបស់ក្កុមហ ុៃទុកសៅកនុងភូមិរបស់ពួកសគ (របូថត : សហគមៃ៍មាូនក្ពពីរ) 
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ការណ៍ថា សមការចិ្ៃមាន ក់បាៃបាញ់សមាា ប់ក្កបី
មួយកាលរបស់ក្បជាពលរដ្ឋសដ្ើមបីយកសៅហូប 
សហើយទីបញ្ច ប់បាៃបង់ក្បាក់ជាសាំណង។ នារមីាន ក់
ស ម្ ៉ះសុផល រស់សៅភូមិមួយសៅរសុកខឆ្បខដ្ល
ទទួលផលប៉ា៉ះពាល់ពីក្កុមហ ុៃ បាៃៃិយយថា ៖ 
ជីវភាពរបស់ពួកសយើងបាៃទទួលផលប៉ា៉ះពាល់ជា
ខ្ា ាំងពីការ ូសឆ្យនក្ពស ើ។ សយើងមិៃអាច្
ក្បមូលផលអៃុផលនក្ពស ើបាៃសទៀតសទ។ ពួកែាុាំ
ច្ាំណ្តយសពលសក្ច្ើៃសលើការតមដ្ឋៃក្កមុហ ុៃ
ខដ្លបាំផ្លា ញរសូវខដ្លសទើបៃឹងដ្ឋាំ។ ទិៃនផលរសូវ
របស់ពួកែាុាំបាៃថយចុ្៉ះសដ្ឋយសារែវ៉ះដី្សក្មាប់ដ្ឋាំ
ដុ្៉ះ សហើយតាំនលរសូវសៅមូលដ្ឋឋ ៃបាៃចុ្៉ះសថាក
សដ្ឋយសារក្កុមហ ុៃក៍ដ្ឋាំរសូវបាៃ ៃិងលក់កនុងតាំ
នលសថាក។ក្បជាពលរដ្ឋបាៃតែូញខតែរពីជាតិគីមី
ខដ្លក្កុមហ ុៃសក្បើក្បាស់សរសាច្សលើដ្ាំណ្តាំអាំសៅ 
ហូរចូ្លកនុងអូរខដ្លពួកគាត់អារស័យយកទឹកសក្បើ
ក្បាស់៣០។ ខែមីនា ឆ្ន ាំ ២០១៧ សពលខដ្លក្កមុ
ហ ុៃបាៃចាប់សផាើមនច្នសករសស ើងវញិ ក្តីរាប់សតៃ
បាៃង្ហប់កនុងសៃឹងខសៃ សៅសក្កាមច្ាំណុច្ខដ្លទឹក
ហូរមកពីសរាងច្ក្ក។ ក្បជាពលរដ្ឋសចាទថា ក្តីង្ហប់
បណ្តា លមកពីកាកសាំណល់អាំសៅសកើតសច្ញពីការ
ក្បតិបតាិការរបស់សរាងច្ក្ក ខដ្លហូរចូ្លកនុងសៃឹង
ខសៃ៣១ ។ សពលដ្ាំបូង អាជាា ធ្រមូលដ្ឋឋ ៃ ៃិងម្ៃាីប
រសិាថ ៃបាៃក្ចាៃសចាលការសលើកស ើងរបស់ក្បជា
ពលរដ្ឋ ខតសក្កាយមកពួកគាត់បាៃទទួលសាគ ល់ថា 
ក្តីង្ហប់ពិតជាបណ្តា លមកពីការក្បតិបតាិការរបស់
ក្កមុហ ុៃ៣២។ អូរក្ពាល ខដ្លទទួលកាកសាំណល
សដ្ឋយផ្លៃ ល់ពីសរាងច្ក្ក សហើយខដ្លហូរចូ្លសៃឹង
ខសៃ មិៃមាៃមចាឆ ជាតិសទៀតស ើយ គ៉ឺចាត់ទុកថា
ជាអូរង្ហប់សហើយ៣៣។ 
ការក្បតិបតាិការរបស់ក្កមុហ ុៃទាាំងសៃ៉ះមាៃផល
ប៉ា៉ះពាល់យ៉ាងធ្ៃៃ់ធ្ៃរសលើសៃាិសុែសសបៀង។ ក្បជា
ពលរដ្ឋបាៃបាត់បង់កខៃាងរកអាហារពីធ្មមជាតិ 
សហើយការបាំផ្លា ញបរសិាថ ៃកាំពុងជ៉ះឥទធិពលសលើ

ក្បព័ៃធផលិតសសបៀងឆ្ៃ យពីតាំបៃ់សមបទាៃ។ ការ
បាំពុលក្តីកាំពុងប៉ា៉ះពាល់ដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋខដ្លរស់
សៅកនុងតាំបៃ់សមបទាៃ ៃិងរស់សៅសក្កាមខែសទឹក
ឆ្ៃ យពីសមបទាៃ។ ការបាត់បង់តាំបៃ់សាំខ្ៃ់
សក្មាប់ផលិតរសូវៃិងប៉ា៉ះពាល់ដ្ល់ការផលិតរសូវ
ទូសៅកនុងសែតា។ ជាថនូរ ក្កមុហ ុៃបាៃផលិតសករស
សដ្ើមបីនាាំសច្ញសៅសក្ៅក្បសទស មិៃបាៃចូ្លរមួ
ច្ាំខណកផលិតសសបៀងសក្មាប់ក្បជាពលរដ្ឋសែតា
ក្ព៉ះវហិារ ឬ ក្បជាពលរដ្ឋទូទាាំងក្បសទសសនា៉ះ 
ស ើយ។ 
 
ទៃៃឹមៃិងផលប៉ា៉ះពាល់ដ្ល់ជីវភាពរបស់ក្បជាពល 
រដ្ឋកនុងតាំបៃ់សៃ៉ះ ជាទូសៅ មាៃក្បជាពលរដ្ឋច្ាំៃួៃ
ភាគតិច្កនុង ុាំទាាំង ១០ បាៃសធ្វើជាកមមករសអាយ
ក្កមុហ ុៃ។ ពិតខមៃ សៅភូមិច្ាំៃួៃ ៣ មាៃក្បជា
ពលរដ្ឋជាសក្ច្ើៃបាៃសធ្វើកមមករក្កុមហ ុៃ សដ្ឋយែា៉ះ
ៃិយយថាគាត់គាម ៃជសក្មើស ខតសក្ៅពីសនា៉ះមាៃ
ក្បជាពលរដ្ឋតិច្ណ្តស់កនុងភូមិៃីមួយៗបាៃសធ្វើ
កមមករ។ សូមបីកនុងភូមិទាាំង ៣ សនា៉ះ ឳកាសសធ្វើការ
សអាយក្កមុហ ុៃបាៃថយចុ្៉ះសបើសក្បៀបសធ្ៀបៃឹង
សពលមុៃ។ តក្មវូការកមមកររបស់ក្កមុហ ុៃមាៃ
សក្ច្ើៃជាងសគសៅសពលដ្ាំបូង ដូ្ច្ជាសៅសពល ូស
ដី្ សដ្ឋយខ កជាំហាៃសក្កាយៗក្តវូការកមមករតិច្
ជាង ដូ្ច្ជាការក្បមូលផលអាំសៅខដ្លភាគសក្ច្ើៃ
សធ្វើសដ្ឋយមា៉ា សីុៃ។ 
 ក្បជាពលរដ្ឋសៅភូមិជាសក្ច្ើៃបាៃៃិយយថា
គាត់មិៃច្ង់សធ្វើការសអាយក្កុមហ ុៃសទ។ ក្បជា
ពលរដ្ឋែា៉ះតមមូលដ្ឋឋ ៃៃិយយថាគាត់មិៃសច្៉ះ
សធ្វើកមមករ ែា៉ះសទៀតៃិយយថាគាត់មិៃច្ង់សធ្វើការ
សអាយក្កមុហ ុៃសដ្ឋយសារែឹងក្កមុហ ុៃយកដី្
គាត់៣៤។ ក្បជាពលរដ្ឋសៅភូមិច្ាំៃួៃ៦ ខដ្លធាា ប់
សធ្វើកមមករសអាយក្កមុហ ុៃសៃ៉ះបាៃតែូញខតែរថា ក្កមុ
ហ ុៃមាៃការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការផាល់នថា នួលពល-
កមម ជួៃកាលផាល់មិៃក្គប់ផង។
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តមការសសងកត កមមករខដ្លសីុ នួលក្កមុហ ុៃសករ
អាំសៅសៃ៉ះ ភាគសក្ច្ើៃមកពីសែតាដ្នទៗសទៀត។ កមម
ករមកពីសែតាដ្នទសទៀតបាៃៃិយយថា គាត់បាៃ
ក្ត ប់សៅផៃ៉ះសដ្ឋយមិៃបាៃទទួលក្បាក់ នួល
៣៥។ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ សាថ ៃភាពមាៃលកខណៈ
ធ្ៃៃ់ធ្ៃរហូតដ្ល់មាៃរបាយការណ៍ថាកមមករបាៃ
ចាប់សផាើមលក់សក្បងមា៉ាស ូតរបស់ក្កុមហ ុៃ 
សដ្ឋយសារក្កុមហ ុៃមិៃបាៃសបើកក្បាក់ខែសអាយ។ 
កមមករយ៉ាងតិច្ ០២ នាក់ខដ្លសគសចាទបាៃលក់
សក្បងលួច្ពីក្កមុហ ុៃ ក្តូវបាៃអនកសធ្វើការសអាយ
ក្កមុហ ុៃសហងរ ៉ាយូវាយដ្ាំយ៉ាងខ្ា ាំង៣៦។ មាៃ

ករណីដ្នទសទៀតខដ្លកមមករក្តូវបាៃសគវាយសធ្វើ
បាបផងខដ្រ៣៧។ ជាទូសៅ ក្កុមហ ុៃហាក់ដូ្ច្ជា
មាៃការរ ាំសោភសិទធិពលកមមជាលកខណៈក្បព័ៃធ
សដ្ើមបីកាត់បៃថយច្ាំណ្តយសលើការក្បតិបតាិការ។ ជា
ឧទាហរណ៍ សៅឆ្ន ាំ ២០១៤ ៃគរបាលមូលដ្ឋឋ ៃ
បាៃរកស ើញថាក្កមុហ ុៃឡាៃសហវងបាៃជួលកមម
ករអាយុក្តឹមខត ១២ ឆ្ន ាំ៣៨។ 
 នក្ពជាំសៃឿយ៉ាងតិច្មួយកខៃាងក្តូវបាៃបាត់
បង់សដ្ឋយដ្ាំណ្តាំអាំសៅជាំៃួសវញិ៣៩។ កនុងតាំបៃ់
សមបទាៃក៍មាៃស ឿៃក្បាសាទបូរាណយ៉ាងតិច្ 
១៩ កខៃាង បង្ហា ញកនុងខផៃទីខ្ងសលើ សហើយតម

ការរ ាំសោភច្ាប់អៃារជាតិ ៃិង ច្ាប់នៃក្បសទសកមពុជា 

រដ្ឋធ្មមៃុញនៃក្ព៉ះរាជាណ្តច្ក្កកមពុជាខច្ងថា កមពុជាៃឹង “ ទទួលសាគ ល់ៃិងសគារព… រាល់សៃធិសញ្ជា  ៃិង 
កិច្ចសៃោអៃារជាតិសាីពីសិទធិមៃុសស ” ។ ប៉ាុខៃាក្កុមហ ុៃសមបទាៃទាាំង ៥ សុទធខតមាៃការរ ាំសោភសៃធិសញ្ជា អៃារ
ជាតិសាីពីសិទធិសសដ្ឋកិច្ច សងគម ៃិង វបបធ្ម៌ ៃិង សៃធិសញ្ជា អៃារជាតិសាីពីសិទធិពលរដ្ឋ ៃិង ៃសយបាយ ខដ្លកមពុ
ជាជាភាគីហតថសលែី។ ក្បជាពលរដ្ឋក្តូវបាៃសគបសណា ញសច្ញពីដី្របស់ែាួៃ ជីវភាព ៃិង វបបធ្ម៌របស់ពួកគាត់ក្តូវ
បាៃបាំផ្លា ញ សហើយសៅសពលមាៃការតវា៉ា ពួកគាត់ក្តូវបាៃបាឹងស ើងតុោការ ៃិង  ុាំែាួៃ។  

សសច្កាីខថាងការណ៍របស់អងគការសហក្បជាជាតិសាីពីសិទធិជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្ សៅថា យូ.អិ.ៃក្ឌី្ប 
UNDRIP ខដ្លកមពុជាបាៃចូ្លរមួអៃុម័តកនុងសមាជរបស់អងគការសហក្បជាជាតិ សធ្វើការបករសាយសិទធិខដ្ល
មាៃខច្ងកនុងសៃធិសញ្ជា នានា ច្ាំសពា៉ះករណីជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្។ សិទធិសាំខ្ៃ់មួយខដ្លខច្ងកនុងយូ.អិៃក្ឌី្បគ៉ឺជា
សិទធិរបស់ជៃជាតិសដ្ើមភាគតិច្សលើខដ្ៃដី្ ៃិង ធ្ៃធាៃរបស់ែាួៃ។ ជាឧទាហរណ៍ មាក្តទី ១០ ខច្ងថា “ ជៃជាតិ
សដ្ើមភាគតិច្មិៃក្តូវបាៃបសណា ញពីដី្ ឬខដ្ៃដី្របស់ែាួៃសដ្ឋយការបងខាំ ” ។ សហើយមាក្តទី ២៦ ខច្ងថា “ ជៃជាតិ
សដ្ើមភាគតិច្មាៃសិទធិច្ាំសពា៉ះដី្ ខដ្ៃដី្ ៃិង ធ្ៃធាៃខដ្លពួកគាត់ធាា ប់កាៃ់កាប់ រស់សៅ ឬសក្បើក្បាស់ ៃិង ទទួល
មកតមផាូវដ្នទសទៀត ជាក្បនពណីមក ” ។ យូ.អិៃក្ឌី្បក៍ខច្ងផងខដ្រថា ក្តូវមាៃការយល់ក្ពមទុកជាមុៃរបស់ជៃ
ជាតិសដ្ើមភាគតិច្ សដ្ឋយផាល់ព័ត៌មាៃជាមុៃ ៃិងគាម ៃការបងខាំ សៅសអហវបិុក FPIC សដ្ើមបីអៃុវតាគសក្មាងណ្តមួយ 
ឬបសងកើតសគាលៃសយបាយណ្តមួយ ខដ្លអាច្ប៉ា៉ះពាល់ដ្ល់ពួកគាត់។ ប៉ាុខៃា សហគមៃ៍សៅសែតាក្ព៉ះវហិារមិៃបាៃ
ទទួលព័ត៌មាៃអវីពីសមបទាៃទាាំងអស់សនា៉ះមុៃសក្គឿងច្ក្កមកដ្ល់ សហើយខដ្ៃដី្របស់សហគមៃ៍មួយៗក្តូវបាៃ
បាំផ្លា ញ។ 

ច្ាប់ភូមិបាលឆ្ន ាំ២០០១ នៃក្បសទសកមពុជា អៃុញ្ជា តសអាយសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ចខតសក្កាម១០,០០០ ហិ
កតខតប៉ាុណណុ៉ះសក្មាប់សាថ ប័ៃមួយ សហើយក្កុមហ ុៃទាាំង ៥ ច្ាស់ជាក្តូវបាៃបសងកើតសដ្ើមបីសជៀសវាងការកាំណត់កាំរតិ
ទាំហាំខ្ងសលើសៃ៉ះ។ ការខច្ងកនុងច្ាប់ភូមិបាលអាំពីការការពារសិទធិកាៃ់កាប់ដី្ធ្ាីរបស់បុគគល ៃិង របស់សហគមៃ៍ 
ក៍មិៃក្តូវបាៃអៃុវតាខដ្រ។ 

អៃុក្កិតយសលែ១៤៦ សាីពីសមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ច អៃុម័តតាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៥ ខច្ងកនុងមាក្ត ៤ ថា ក្តូវមាៃ
ការវាយតនមាផលប៉ា៉ះពាល់បរសិាថ ៃ ៃិង សងគម ខថមទាាំងមាៃការពិសក្គា៉ះសយបល់ជាមួយក្បជាពលរដ្ឋរស់សៅមូល
ដ្ឋឋ ៃ ជាមុៃសទើបអាច្ផាល់សមបទាៃដី្សសដ្ឋកិច្ច មិៃអាច្មាៃការជសៃាៀសសដ្ឋយបងខាំច្ាំសពា៉ះអនកកាៃ់កាប់ដី្រសប
ច្ាប់ ៃិងក្តូវសគារពការសក្បើក្បាស់ដី្របស់បុគគលមាន ក់ៗ។ ការខច្ងទាាំងអស់សៃ៉ះក្តូវបាៃរ ាំសោភ។ 
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ការសសងកតផ្លៃ ល់ ក្កុមហ ុៃក៍បាៃ ូសដ្ឋាំអាំសៅជុាំ
វញិស ឿៃក្បាសាទយ៉ាងតិច្ ១៥ កខៃាង ភាគ
សក្ច្ើៃទុកខត ១ ឬ ២ ហិកតសាំរាប់ក្បាសាទៃីមួ
យៗ។ សៅកខៃាងមួយ មាៃសាន មក្កមុហ ុៃ ូស
ឆ្យស ឿៃក្បាសាទ ដ្ឋាំអាំសៅមាងរចួ្សហើយ ខត
សពវនថៃក្បាសាទសនា៉ះក្តូវបាៃឆ្ម ាំអភិរកសក្បាសាទ
ការពារសហើយ៤០។ 
ក្បជាពលរដ្ឋទាមទារយកវញិអវីខដ្លជា
របស់ពួកគាត់ 

សហគមៃ៍ខដ្លរងផលប៉ា៉ះពាល់ពីក្កមុហ ុៃ
សករអាំសៅកាំពុងខតតតាំងយ៉ាងខ្ា ាំងជាមួយក្កុម
ហ ុៃទាាំង ៥ អស់រយៈសពលជាយូរមកសហើយ 
សទា៉ះបីមាៃភាពែុសៗគាន ពីភូមិមួយសៅភូមិមួយ។ 
មិៃមាៃការច្ងក្កងជាផាូវការពិតខមៃ ខតសហគម
ៃ៍កាំពុងខតសហការគាន កនុងច្ាំសណ្តម ុាំទាាំង ១០ 
កាៃ់ខតសក្ច្ើៃស ើងៗ៤១។ សហគមៃ៍ៃីមួយៗមាៃ

ការទាមទារយៈសពលែាី ៃិង ជាក់ោក់ែុសៗគាន  
ខតជាទូសៅសហគមៃ៍ទាាំងអស់កាំពុងខតទាមទារ
ការលប់ដី្សមបទាៃ ៃិង ក្បគល់ដី្មកសអាយពួក
គាត់វញិ៤២។ 
 សហគមៃ៍ទាាំងអស់សនា៉ះបាៃសក្បើវធីិ្សាស្តសា
ជាសក្ច្ើៃរបូភាពកនុងការទប់ទល់ជាមួយក្កមុហ ុៃ
សមបទាៃសករអាំសៅ។ ភាគសក្ច្ើៃគាត់បាៃចាប់សផាើម
សដ្ឋយតវា៉ាផ្លៃ ល់ជាមួយអនកសបើកបរសក្គឿងច្ក្ក
ខដ្លកាំពុង ូសដី្របស់គាត់ សហើយសកមមភាព
សនា៉ះបាៃ្ៃដ្ល់ការច្រចារជាមួយអាជាា ធ្
រមូលដ្ឋឋ ៃ៤៣។ ក្បជាពលរដ្ឋក៍បាៃសធ្វើពាកយបណាឹ ង
ជាោយលកខអកសរបាឹងក្កមុហ ុៃដ្ល់អាជាា ធ្រសែតា 
ៃិងសាថ ប័ៃរដ្ឋសៅថាន ក់ជាតិ ខតសសៃើរខតគាម ៃលទធ
ផល៤៤។សហគមៃ៍សៅ ុាំក្បសមរ រសុកខតបងមាៃ
ជ័យបាៃបាឹងក្កមុហ ុៃ ៃិងអនកបរសក្គឿងច្ក្កសអាយ
ក្កមុហ ុៃ ដ្ឋក់សៅតុោការសែតាក្ព៉ះវហិារ៤៥ ខត
តុោការតមកល់ទុកមិៃចាត់ការ។ 

ក្បជាពលរដ្ឋទប់សាក ត់ការ ូសឆ្យដី្របស់ពួកគាត់សដ្ឋយផ្លៃ ល់ (របូថត : សហគមៃ៍សខងកពីរ) 
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 ក្បជាពលរដ្ឋក៍បាៃបសញ្ចញមតិកនុងកិច្ច
សមាភ សៃ៍ជាមួយអនកកាខសសត សៃនិសីទកាខសសត 
ការសមាភ សៃ៍តមវទិយុ ៃិង សវទិការសាធារណៈ៤៦ 
ខតសទា៉ះបីពួកគាត់បាៃបង្ហា ញពីកងវល់ ៃិង ការ

ទាមទាររបស់ែាួៃ ក៍មិៃស ើញមាៃឥទធិពលអវីសលើ
ក្បតិបតាិការរបស់ក្កុមហ ុៃស ើយ។ 

សៃ៉ះជាកាំណត់ហតុក្បជុាំខដ្លបាៃក្បារពធសៅនថៃទី ១៦ ខែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៣ សៅ ុាំក្បសមរ ខដ្លសៅកនុងសនា៉ះតាំណ្តងក្កុម
ហ ុៃ រ ៉ាយូសហវង បាៃសៃោថាក្កុមហ ុៃៃឹង ផ្លែ ក ូសឆ្យដី្សមបទាៃខដ្លសធ្វើសអាយពាល់ដ្ល់ដី្ក្បជាពលរដ្ឋជាដ្ឋច់្

ខ្ត ៃិង សដ្ឋ៉ះរសាយជូៃក្បជាពលរដ្ឋសអាយបាៃច្ាស់ោស់សទើបសធ្វើការ ូសឆ្យបៃាសទៀត។ 
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 សៅភូមិមួយ ក្បជាពលរដ្ឋបាៃតវា៉ាសៅសពល
ដ្ាំបូង ខតសក្កាយមកសៃប់សាៃ ត់សៅវញិ សដ្ឋយបាៃ
ទទួលសាំណងែា៉ះៗខដ្លពួកគាត់យល់ថាក្តូវខត 
ទទួល។ សក្ៅពីសនា៉ះ សៅភូមិទាាំងអស់ខដ្លរងផល
ប៉ា៉ះពាល់ផ្លៃ ល់ពីក្កុមហ ុៃ ការតតាំងជាមួយក្កមុ
ហ ុៃសៅខតមាៃជាបៃា ខតភូមិែា៉ះមាៃអនកចូ្លរមួ
តិច្ ភូមិែា៉ះមាៃអនកចូ្លរមួសក្ច្ើៃ។  
 ភាគសក្ច្ើៃ ការសធ្វើសកមមភាពផ្លៃ ល់សៅៃឹង
កខៃាងដី្សមបទាៃ គ៉ឺជាខផនកមួយដ៏្សាំខ្ៃ់កនុងយុទធ
សាស្តសារបស់សហគមៃ៍តាំងពីសពលដ្ាំបូង។ ពួក
គាត់បាៃបងខាំសអាយអនកសបើកបរសក្គឿងច្ក្កក្កមុ
ហ ុៃ ប់ ូសឆ្យមួយរយៈ សដ្ឋយព័ទធជុាំវញិ 
សហើយមាៃករណីមួយច្ាំៃួៃ ពួកគាត់បាៃនាាំសក្គឿង
ច្ក្កមករកាទុកកនុងភូមិ ៤៧។ ករណីមួយសៅរសុក
ជ័យខសៃ តាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦ ក្បជាពលរដ្ឋមកពីភូមិ
ច្ាំៃួៃ ៦ បាៃបិទផាូវ បង្ហខ ាំងឡាៃរបស់ក្កមុហ ុៃ
សអាយ ប់សដ្ើមបីច្រចាររកដ្ាំសណ្ត៉ះរសាយ៤៨។ 
ក្បជាពលរដ្ឋសៅរសុកទាាំង ៣ បាៃសបា៉ះជាំរុ ាំសលើដី្
របស់ែាួៃ សដ្ើមបីបងករភាពង្ហយរសួលដ្ល់ការយម
លាតការ ូសឆ្យរបស់ក្កុមហ ុៃ មាៃករណី
មួយសៅ ុាំក្បសមរបាៃសបា៉ះជាំរុ ាំរហូតដ្ល់រយៈសពល 
៣ ខែ ចាប់ពីខែមករា រហូតដ្ល់ខែមីនា ឆ្ន ាំ
២០១៤៤៩។ មាៃពីរសលើក ក្បជាពលរដ្ឋបាៃដ្ក
អាំសៅខដ្លក្កុមហ ុៃកាំពុងដ្ឋាំ សច្ញពីកនុងដី្ខរស
របស់ពួកគាត់៥០។ ប៉ាុខៃា ការសធ្វើសកមមភាពសដ្ឋយ
ផ្លៃ ល់បាៃនាាំមកៃូវផលលាំបាកដ្ល់សហគមៃ៍ 
សហើយមាៃករណីែា៉ះក្បជាពលរដ្ឋខដ្លចូ្លរមួក្តូវ
បាៃបាឹងស ើងតុោការសែតា៥១។ 
 សៅសពលវធីិ្សាស្តសាសផសងៗមិៃបាៃទទួល
លទធផល ក្បជាពលរដ្ឋបាៃខបរសៅរកអបិយជាំសៃឿ 
អារកសអនកត។ ពួកគាត់បាៃសធ្វើបុណយដ្ឋក់បណ្តា
សារក្កមុហ ុៃពីរសលើក សៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៥៥២  
ៃិង ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៧៥៣។ 
 ការតវា៉ារបស់សហគមៃ៍បាៃទទួលលទធ
ផលែា៉ះ សទា៉ះបីដី្មួយច្ាំៃួៃធ្ាំរបស់ពួកគាត់ក្តូវ
បាៃក្គបដ្ណា ប់សដ្ឋយច្ាំការអាំសៅរបស់ក្កុម

ហ ុៃ សហើយការ ូសឆ្យសដ្ឋយក្កមុហ ុៃ
សៅខតបៃា។ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៣ សៅ ុាំក្បសមរ 
ក្កមុហ ុៃមួយបាៃសៃោផ្លែ កការ ូសឆ្យ
ដី្អនកភូមិ សពលមិៃទាៃ់មាៃដ្ាំណ្ត៉ះរសាយ
ជាមួយសហគមៃ៍ អាច្សមើលស ើញឯកសារ
ខ្ងសលើសៃ៉ះ។ សៅខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៥ សក្កាយ
សហគមៃ៍ក្បសមរបាៃចាប់សក្គឿងច្ក្ក ២ 
សក្គឿង ក្កមុហ ុៃទាាំងពីរបាៃសៃោមាងសទៀត
ផ្លែ កការ ូសឆ្យ៥៤។ ទាាំងពីរសលើក ក្កមុ
ហ ុៃមិៃបាៃសគារពសៃោរបស់ែាួៃសនា៉ះសទ។ 
 សៅ ុាំក្បសមរដ្ខដ្ល តាំណ្តងរាស្តសាសែតា
ក្ព៉ះវហិារបាៃចុ្៉ះដ្ល់កខៃាងខដ្លក្កមុហ ុៃ
បាៃ ូសឆ្យសលើស ឿៃក្បាសាទបូរាណ 
ៃិងជីកស ើញវតថុបូរាណ សហើយគាត់បាៃបញ្ជា
សអាយម្ៃាីការពារតាំបៃ់សនា៉ះសដ្ឋយបាញ់ថាន ាំ
ក្កហមតមសដ្ើមស ើជាសាំគាល់។ ប៉ាុខៃា
សក្កាយមក មិៃយូរប៉ាុនាម ៃ ក្កុមហ ុៃបាៃចាប់ផ្
សតើម ូសកខៃាងហាមឃ្វត់បៃាសទៀត។ 
 សហគមៃ៍ ុាំសខងកពីរ រសកុខឆ្ប សៅខតរកា
សគាលសៅធ្ាំរបស់ពួកគាត់ ខតបាៃទាមទារទុកដី្ 
១,៥៤៩ ហិកត សក្មាប់បសងកើតនក្ពសហគមៃ៍។ 
អាជាា ធ្របាៃបង្ហា ញពីការយល់ក្ពមតមសាំសណើ
របស់សហគមៃ៍ ខតមិៃទាៃ់មាៃការសសក្មច្ចិ្តា
ជាផាូវការសនា៉ះសទ។ ដី្កខៃាងមួយសទៀត ខដ្លក្បជា
ពលរដ្ឋកនុងភូមិមួយសៅកនុង ុាំសៃ៉ះបាៃសូមទុក
សក្មាប់សហគមៃ៍ មាៃទាំហាំ៥១ ហិកត ក្តូវបាៃ
ក្កមុហ ុៃរ ាំសោភយកដ្ឋាំអាំសៅជិតអស់។ 
 សហគមៃ៍ ុាំតស ូ រសកុជ័យខសៃ បាៃ
ៃិយយថា សក្កាយពីមាៃការបិទផាូវដូ្ច្បាៃ
សរៀបរាប់ខ្ងសលើ អាជាា ធ្របាៃសធ្វើការវាស់ខវងដី្
ទាំហាំ៦៩៤ ហិកតសក្មាប់សហគមៃ៍សៅភូមិមួយ 
ៃិង ដី្ទាំហាំ១,៥៣៥ ហិកតសក្មាប់សហគមៃ៍សៅ
ភូមិមួយសទៀត ប៉ាុខៃា ក្កមុហ ុៃបាៃបៃា ូសកខៃាង
ដី្ទាាំងសនា៉ះដ្ខដ្ល។ សហគមៃ៍សៅភូមិមួយសៅ
 ុាំពុ្ទាៃ  ក៍ដ្ណាី មបាៃដី្មាៃទាំហាំ៨៧ ហិកត 
ខដ្លក្កុមហ ុៃ សហងណុង បាៃ ូសរចួ្សហើយ។ 
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 សៅខែសមសា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ែណៈសពល
សសមាព ធ្សរាងច្ក្កសករអាំសៅចិ្ៃ សោកនាយករដ្ឋ 
ម្ៃាី ក្បខហលជាទទួលសាគ ល់ទាំនាស់រវាងក្កមុ
ហ ុៃ ៃិងសហគមៃ៍ បាៃមាៃក្បសាសៃ៍ថា ក្កុម
ហ ុៃទាាំងសនា៉ះមិៃគួរទទួលដី្បខៃថមតមសាំណូម
ពររបស់ពួកសគសទ គ៉ឺគួរខតទិញអាំសៅពីក្បជាពលរដ្ឋ
ខដ្លដ្ឋាំសលើដី្ែាួៃឯងសៅវញិ៥៥។ 
សតើអវីសៅជាអនាគតរបស់ក្កុមហ ៃុ
សមបទាៃទាាំង ៥ សៃ៉ះ ? 
ថមីៗសៃ៉ះ រដ្ឋឋ ភិបាលចិ្ៃបាៃពោយមក្គប់ក្គងសលើ
ផលប៉ា៉ះពាល់បរសិាថ ៃ ៃិង សងគម របស់ការវៃិិ- 
សយគសក្ៅក្បសទសចិ្ៃ ជាពិសសសតាំងពីឆ្ន ាំ
២០១៣៥៦  ក៍ប៉ាុខៃា ការពោយមសនា៉ះហាក់ដូ្ច្ជា
មិៃមាៃលទធផលអវីគួរសអាយកត់សមាគ ល់សទកនុង
ករណីសៃ៉ះ សធ្វើសអាយសគសមើលស ើញកាៃ់ខត
ច្ាស់ោស់ថា ដ្ាំសណ្ត៉ះរសាយ “ការវៃិិសយគសលើ
វស័ិយកសិកមមក្បកបសដ្ឋយការទទួលែុសក្តូវ” 
មិៃបាៃបញ្ឈប់ការចាប់រ ាំសោភដី្ធ្ាីស ើយ៥៧។ 
មាៃខតសហគមៃ៍សៅសែតាក្ព៉ះវហិារបាៃជាំរញុ
សដ្ឋយែាួៃឯង តមរយៈញតាិ សារព័ត៌មាៃ 
សកមមភាពផ្លៃ ល់ៃឹងក្កុមហ ុៃ ។ល។ សដ្ើមបបីៃថយ
សលបឿៃនៃការរ ាំសោភដី្ធ្ាី សហើយសៅទីបញ្ច ប់ 
បញ្ឈប់សមបទាៃរបស់ក្កមុហ ុៃ។ សហគមៃ៍បាៃ
ទាំោយការពិតអាំពីការចាប់រ ាំសោភដី្ធ្ាី ថាវា
ក្បកបសដ្ឋយហិងា ការបាំផាិច្បាំផ្លា ញ ៃិងការ
សលមើសច្ាប់។ 
 ក្បជាពលរដ្ឋសៅភូមិែា៉ះខដ្លរងផលប៉ា៉ះ
ពាល់សដ្ឋយសមបទាៃទាាំងអស់សៃ៉ះ គិតថាក្កមុ
ហ ុៃកាំពុងសថិតកនុងសាថ ៃភាពទៃ់សែាយ ខតមិៃ
មាៃការឯកភាពទាាំងអស់សលើទសសៃៈសៃ៉ះសទ។ 
ពួកគាត់សលើកស ើងថា បញ្ជា ខដ្លកមមករជួបកនុង

ការសបើកក្បាក់ពីក្កមុហ ុៃកាំពុងសកើៃស ើង សហើយ
ករណីអនកសធ្វើការសអាយក្កមុហ ុៃវាយកមមករក៍
កាំពុងសកើៃស ើងផងខដ្រ។ ពួកគាត់ៃិយយថា អនក
ខដ្លធាា ប់សម័ក្គចិ្តាលក់ ឬជួលដី្សអាយក្កុមហ ុៃ
មិៃទាៃ់បាៃទទួលក្បាក់ពីក្កមុហ ុៃ សហើយកាំពុង
ខតដូ្រចិ្តាច្ាំសពា៉ះក្កុមហ ុៃ ច្ង់បាៃដី្របស់ែាួៃក្ត
 ប់មកវញិ។ មាៃសគធាា ប់ល៉ឺអាជាា ធ្រមូលដ្ឋឋ ៃ
ខដ្លសធ្វើការសអាយក្កមុហុៃរអ ូថា មិៃបាៃទទួល
ក្បាក់សពញសលញសក្មាប់សសវាខដ្លែាួៃបាៃ
បសក្មើការង្ហរសអាយ៥៨។ សក្ៅពីសនា៉ះ ការណ៍ខដ្ល
ក្តីរាប់សតៃបាៃសាា ប់តមដ្ងសៃឹងខសៃ៥៩  ខដ្ល
ជានដ្សាំខ្ៃ់របស់ទសៃាសាប សប៉ះដូ្ងរបស់
ក្បសទស ៃិងខដ្លមាៃសារៈសាំខ្ៃ់បាំផុតសក្មាប់ 
សែតាក្ព៉ះវហិារ បាៃសធ្វើសអាយសាធារណៈជៃបាៃ
សផ្លា តកាៃ់ខតសក្ច្ើៃ សហើយយល់ថាមិៃលែ ច្ាំសពា៉ះ
ក្បតិបតាិការសមបទាៃទាាំងអស់សៃ៉ះ។ 
 សៅសពលសៃ៉ះ ក្កមុហ ុៃទាាំង ៥ មិៃទាៃ់បាៃ
 ូសឆ្យដី្ទាាំងអស់កនុងសមបទាៃរបស់ែាួៃ 
ខដ្លមាៃទាំហាំតូច្ជាងអវីខដ្លក្កមុហ ុៃបាៃ
ទទួលសៅសពលដ្ាំបូង សក្កាយពីកាត់អស់ ១៥ ភាគ
រយ សហើយហាក់ដូ្ច្ជាក្កមុហ ុៃមិៃបាៃ ូស
ឆ្យដី្សអាយបាៃខ្ា ាំងដូ្ច្ពីមុៃ។ លទធផលសៃ៉ះ
ក្បខហលជាមកពីការតតាំងរបស់សហគមៃ៍ 
ក្បខហលជាមកពីការភ័យខ្ា ច្អារកសអនកតខដ្ល
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