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១. សេចក្តីស្តើម 

សហគមន៍ននសាទបានន ើររនួាទីយ ្ងសំខាន់នៅកេុងត្បនទសកមពុជា។ វិស័យជលផលមនិត្រឹមតរផតល់នូវ
ការងារឱ្យត្បជាពលរ ឋកមពុជារាប់លាននាកប់ ុន ្ោ្ះនទ តែមទំងបានរួមចំតែកយ ្ងសំខានស់ត្មាប់សនតិសខុ
នស្បៀងកេុងត្សុក នោយ ៧៥% ននត្បជាជនកមពុជាទទួលទនត្បូនរអ ុីនត លមានកេងុត្រី1។ សហគមន៍ននសាទ 
រួមបញ្ចូលនូវត្គួសាររាប់រយពាន់ ត លភាគនត្ចើនបំផុរននត្គួសារទំងននាោះពងឹអាត្សយ័នលើការននសាទន ើម្បី
ចិញ្ចឹមជីវិរ។ ការចិញ្ចមឹជីវរិត លសមាជិកសហគមន៍ពងឹអាត្ស័យការននសាទ ន្វើឱ្យពួកនគយល់ ងឹពីសទិធ ិ   
មនុស្សសំខាន់ៗមួយចំននួ  ចូជាសិទធលិំនៅឋាន សិទធចិែំីអាហារ សិទធិទទួលបានការអប់រំសត្មាបក់ូនៗរបស់
ពួកនគ។ ការគំរាមកំតហងសហគមន៍ននសាទ គឺជាការគំរាមកំតហង ល់ត្បជាជនកមពុជាត្គប់ជំនាន់។ ប ុនាម្នឆ្្ំ
កនលងមកននោះ នគសនងេរន ើញមានការនកើនន ើងននគនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍ត លគំរាមកំតហងនៅ ល់ការរស់រានរបស់
សហគមន៍ននសាទ នហើយគនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍បានោក់សមាព្្នៅនលើត នសមុត្ទ នងិរំបន់ននេរត លជាបញ្ហ ្       

                                                      
1 អងគការមូលនិ្ិសកលសត្មាប់្មមជារិ “សហគមន៍ននសាទ”។ 

<https://www.wwf.org.kh/projects_and_reports2/sustainable_use/community_fisheries/>.  

េលាក្ប័ត្រព័រ៌មាន ៖ េហគមន៍សនសាទ និងគសត្មាងអភិវឌ្ឍន៍សៅរំបន់សនេរ 
 

ទិដ្ឋភាពរួម ៖ សហគមនន៍នសាទគជឺាមា ្សុនីនស ឋកិចច សងគម និងវប្ប្ម៌ នៅកេងុត្បនទសកមពជុាត ល
នរៀបចំរចនាសមព័នធជីវរិត្បចំនែៃរបស់ត្បជាពលរ ឋរាប់ពានន់ាក់ ត្ពមទងំផគរ់ផគង់ជីវភាពត្គួសារជានត្ចើននៅ  
ទូទំងត្បនទស។ នទោះជាតបបននោះកត ី សហគមន៍ននសាទជានត្ចើនត លនៅមានអរថិភាពរហូរមកទល់នពល
ននោះ ជាពិនសសសហគមន៍នៅរំបន់ននេរកពំុងសថិរនៅកេងុភាពត្បែុយត្បថាន នោយសារតរគនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍
នានាបានទន្ទនារ្នយកនិងបផំលចិបំផ្ល្ញ ី្ លីត លសហគមន៍ននសាទពងឹអាត្សយ័ន ើម្បីរសរ់ាន។ សលាកប័ត្រ
ព័រ៌មានននោះនងឹផតលជ់ូននូវទ ិឋភាពទូនៅអំពសីហគមន៍ននសាទនៅរបំន់ននេរកេងុត្បនទសកមពុជា ជាពិនសស 
និងពិនរិ្យនមើលករែសីិក្ាពសីហគមន៍ននសាទនៅកេុងនខរតកំពរ នងិតកប ត លកំពងុត្បឈមការគំរាម
កំតហងពីគនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានា និងផតល់នូវអនុសាសន៍ជាក់លាកស់ត្មាប់រាជរោឋភ្ិបាលកមពុជា នងិ្ុរកចិច
ន ើម្បីន្វើយ ្ង ឱ្យមានការនោរពសិទធិននសាទ នងិសិទធ ិី្ លី នងិនសរីភាពមូលោឋ្ននៅតាមរំបន់ននេរ និង
នៅទូទំងត្បនទស។ 

 

  

https://www.wwf.org.kh/projects_and_reports2/sustainable_use/community_fisheries/
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បរិសាថ្ន ស៏ំខានម់ួយកេងុចំន មបញ្ហប្រិសាថ្ននានានៅកេុងត្បនទស2។ ការទន្ទនារន្យកត នននសាទត លសហ
គមន៍ពងឹអាត្សយ័របសគ់នត្មាងអភិវឌ្ឍនជ៍ានត្ចើនបានរារំាងសហគមន៍ន្វើការននសាទ នហើយបានបំផ្លញ្បរិសាថន្ 
ន្វើឱ្យមានការគំរាមកំតហងនៅ ល់ការរស់រាន និងការចិញ្ចឹមជីវិររបសស់ហគមន៍ននសាទនៅកេុងត្បនទស       
កមពុជា។ 
 

សលាកប័ត្រព័រម៌ានននោះ ពនិរិ្យនមើលនូវបញ្ហ្ចម្បងនានាត លសហគមន៍ននសាទនៅកេងុនខរតកពំរ និង
នខរតតកបជបួត្បទោះនោយសារគនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍នៅរបំន់ននេរ   គំនិរផតួចនផតើមរបស់រាជរោឋភ្ិបាលកមពុជា (“រោឋភ្ិ
បាល”) បានច ំយនពលជានត្ចើនឆ្្ំន ើម្បីត្គប់ត្គងគនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍តបបននោះ ូចជាការតាក់តរងត្កបខែឌ
ច្ាប់ត លពាក់ព័នធ។ សលាកប័ត្រព័រ៌មានននោះ នមើលនៅនលើករែីសិក្ាននសហគមន៍ននសាទចនំួនពីរត លរង
ផលប ោះពាលព់ីគនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍របស់ត្កមុហ ុន ជីង គ័រ អ ិិ ុមផរ អិចផរ ខអូិល្ឌីី នៅកេុងនខរតកំពរ។ ចុង
នត្កាយ សលាកប័ត្រព័រម៌ានននោះផតល់នូវអនុសាសន៍ជាកល់ាក់នៅ ល់រោឋភ្ិបាល និង្ុរកចិចត លកពំុងត្បរិបរតិ
ការនៅកេុងត្បនទសកមពុជា ន ើម្បីន្វើឱ្យសទិធិរបសស់ហគមន៍ននសាទកាន់តរមានភាពត្បនសើរន ើង។  

២. បញ្ហាចមបង ៖ េហគមន៍សនសាទ និងការអភិវឌ្ឍសៅសេរតក្ំពរ និងសេរត
កក្ប 

នោយសារតរទីតាងំតក្បរសមុត្ទ នខរតកពំរ និងនខរតតកប បានកាល្យជាទិសនៅននការអភិវឌ្ឍវិស័យ ី្លី
យ ្ងសំខាន់នាប ុនាមន្ឆ្្ំកនលងមកននោះ។ ន ើម្បបីនងេើននូវវិសយ័នទសចរែ៍ និងជំរុញឧសា្ហកមមកេុងនខរត ឱ្យ
កាន់តររីកចនត្មើន គនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍ទំងឡាយត្រូវបានអនញុ្ញ្រឱ្យត្បរបិរតិការ។ គនត្មាងទំងននាោះមាន ចូជា
គនត្មាង នន្ទហវន រីនវីរា ្ មា ្រ ី ត លជាគនត្មាងរមែីយោឋន្ ៏្ំសត្មាប់ពហុវសិ័យ;3 ការបនងេើរទីត្កងុែមីត លន្វើ
ចប់ពីនជើងភេំបូកនោនៅទល់ភេបំូកនោនខរតកំពរ;4 ការអភិវឌ្ឍននេរនៅនខរតតកប;5 ការសាងសង់កំពង់តផ
នទសចរែ៍ែមមីួយនទៀរ;6 ក៏ ចូជាការសាងសងន់ូវកំពង់តផសមុត្ទ និងទីត្កងុរែប (សមូនមើលករែសីិក្ានៅ
ខាងនត្កាម) កេុងនខរតកំពរ7 ត លនយើងនឹងយកមកបងាហ្ញជូនខលោះៗ ូចរនៅ។ 
 

                                                      
2 ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ តផនទីបងាហ្ញផលូវរបស់ត្បនទសកមពុជាសត្មាបក់ារអភិវឌ្ឍត្បកបនោយចីរភាព៖ តផនការយុទធសាន្ទសត និងតផនការសកមមភាព       
បរិសាថ្នជារ ិ(តខ្េូ ឆ្្ំ២០១៨) ទពំ័រ ៣ <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/470846/cambodia-environment-strategy-

action-plan.pdf>។ 

3 គី កុសល រមែយីោឋ្នែមីរនមល ២៣នកា ិ លុាល្កេុងនខរតកំពរ (តខមរថាមស៍ នែៃទ១ី៦ តខសីហា ឆំ្្២០១៧) 

<https://www.khmertimeskh.com/78212/new-23b-kampot-resort/>។ 

4 ្ូ វីរៈ គនត្មាងទីត្កងុបកូនោត លមនិត្រូវបានលារត្រោង (ភេំនពញប ុសតិ៍ នែៃទ២ី៧ តខមែិុនា ឆំ្្២០១៩) 

<https://www.phnompenhpost.com/business/bokor-town-plans-unveiled>។ 

5 ្ូ វីរៈ វិស័យនទសចរែ៍កេងុនខរតតកបបាននលើកមុខមារ់នោយសារនកាោះចំនួនពីរត្រូវបាននគយកចរិតទកុោក់សត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ (ភេំនពញប ុសតិ៍ នែៃទ៤ី តខ
មិែុនា ឆំ្្២០២០) <https://www.phnompenhpost.com/national/kep-tourism-receive-facelift-two-islands-are-pegged-development>។ 

6 ន អូនី គីនចវសគី និង យ ុន សីុនាែ “របាយការែ៍បានត្ពមាននៅនលើគនត្មាងតផ” (ភេំនពញប ុសតិ៍ នែៃទី២៧ តខមិែុនា ឆំ្្២០១៧) 

<https://www.phnompenhpost.com/national/report-warns-pier-project>។ 

7 រីឆរ ហវ ៊ីនន ី“ភូមិននសាទកមពុជាត្ពួយបារមភពីការបារប់ងក់ារងារនត្ពាោះតរគនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍ននេរនកាងកាង” (វិទ្យុអាសីុនសរី នែៃទី១៤ តខឧសភា ឆំ្្
២០២០) <https://www.rfa.org/english/news/cambodia/villages-05142020193954.html>។ 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/470846/cambodia-environment-strategy-action-plan.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/470846/cambodia-environment-strategy-action-plan.pdf
https://www.khmertimeskh.com/78212/new-23b-kampot-resort/
https://www.phnompenhpost.com/business/bokor-town-plans-unveiled
https://www.phnompenhpost.com/national/kep-tourism-receive-facelift-two-islands-are-pegged-development
https://www.phnompenhpost.com/national/report-warns-pier-project
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/villages-05142020193954.html
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ទីតាងំននគនត្មាងទំងននោះលារសនធឹងនៅតាមរំបន់ននេរនននខរតកំពរ និងនខរតតកប ន្វើឱ្យមានការត្ពួយ
បារមភថាការឱ្យអាទិភាពនៅនលើកំនែើននស ឋកិចចជាជាងសទិធិរបសស់ហគមន៍ននសាទនៅរំបន់ននេរ នឹងន្វើឱ្យ
បារ់បងម់ុខរបរចញិ្ចឹមជីវរិរបស់ត្បជាពលរ ឋរាប់ពាន់ត្គួសារ។ ខែៈនពលត លគនត្មាងអភិវឌ្ឍនម៍ានបែំង
ជំរុញវិស័យនទសចរែ៍ នងិឧស្ាហកមមនៅតាមប ត្នខរតត លទំនងជានឹងទទួលបានផលត្បនយជន៍នស ឋ
កិចច ក៏នៅតរមានបញ្ហ្ន្វើឱ្យប ោះពាល់យ ្ងខាល្ងំ លស់ហគមន៍ននសាទផងត រ។ ការបារ់បង់ត នននសាទ នងិ
សិទធ ិការបពំុល ការកាប់បផំ្លញ្នត្ពនកាងកាង និងន្មស្មតុ្ទ ការចក់ លីុបននេរ ការធ្លក្់ចុោះសតុកត្រី ការបារ់បង់
ការនត្បើត្បាស់ត នសមុត្ទ និងការរងនត្ោោះត លនកើនន ើងចំនពាោះការតត្បត្បលួអាកាសធ្រ ុគឺត្ោន់តរជាបញ្ហ្ខលោះ 
ៗប ុន ្្ោះត លសហគមន៍ននសាទនៅរបំន់ននេរត្ពួយបារមភថានឹងនកើរនចញពភីាពរីកចនត្មើនននពាែិជជកមម8។ 

បតនថមពនីលើននោះ កម៏ានកតបីារមភពអីសុវរថិភាពននសិទធកិាន់កាប់ ី្ល ី នោយសារតរការចោុះបញ្ជីសហគមន៍ននសាទ
ធ្នាសុវរថិភាពពីត្កសួងកសកិមម រុកាខ្ត្បមាញ់ នងិននសាទ ន ើម្បីអាចន្វើការននសាទបាននោយមិនបានផតល់ឱ្យ
នូវសិទធិកាន់កាប ់ី្លីអចិនន្ទនតយ៍ ត្ពមទំងអាច កហូរវិញបាន ត លននោះរឹរតរបនងេើននូវកតីបារមភត លសហគម៍
អាចនឹងត្រវូបាននគបនែេញនចញនោយោមន្ការជូន ែំឹងន ើម្បីនបើកផលូវឱ្យគនត្មាងត លនាំមកនូវផលចំនែញ
នត្ចើនជាង។  

                                                      
8 មា ្រ់ ប លូមបកឺ្ស  គនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍ខា្្រ្ំនត្ោងនងឹតត្បកាល្យននេរសមុត្ទកមពុជាត លមានសភាពសៃប់សាងរ្់(ម ុងហាក្នបយ៍ នែៃទ២ី១ តខមករា ឆំ្្២០១៨) 

<https://news.mongabay.com/2018/01/mega-developments-set-to-transform-a-tranquil-cambodian-bay/>។ 

https://news.mongabay.com/2018/01/mega-developments-set-to-transform-a-tranquil-cambodian-bay/
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រដ្ឋាភិបាល្តួចស្តើមគំនិរក្េុងការការពារ្លប ៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍកដ្ល
អវិជ្ជមាន 

ការរីកចនត្មើនជាបនតបនារ្ប់ត លកមពុជាមានកេងុប ុនាមន្ទសវរ្សរ៍មកននោះ បានទក់ទញឱ្យមានកំនែើន
អេកវិនិនយគមកោក់ទុននៅកេងុត្បនទស ជានហរុនាឱំ្យមានការន្វើឯកជនភាវូបនីយកមមនលើ ី្លីជានត្ចើន នងិ
ត្រូវបានបត្មងុទុកសត្មាបផ់តល់នៅឱ្យត្កុមហ ុនឯកជនកេុងនោលបែំងអភិវឌ្ឍ។ ខែៈនពលត លកំនែើន
នស ឋកិចចបានឈានមុខនគនៅកេុងរនបៀបវារៈរបស់រោឋ្ភិបាល នាំឱ្យមានការផតួចនផតើមគំនរិជាវិជជមានមយួចំននួ
កេុងបែំងបនងេើរឱ្យមានគនត្មាងអភិវឌ្ឍន ើម្បីការពារ្នធ្ន្មមជារិននត្បនទសកមពុជា។ ការផតចួនផតើមគនំិរ
ទំងននាោះរួមមាន ៖ 

 ការវាយរនមលនហរបុ ោះពាលប់រសិាថន្ នងិសងគម (“ការវាយរនមល”)៖ ច្ាបក់មពុជាបានតចងថា ការវាយរនមល
នហរបុ ោះពាល់បរសិាថ្ន នងិសងគម ត្រូវន្វើមនុនពលគនត្មាងចប់នផតើម ន ើម្បីធ្នានូវសុខ ុមុរមនីយកមមនន
គនត្មាងជាមយួនឹងការពិចរ អំពបីរិសាថ្ន សងគម និងវប្ប្ម៌9។ 

 ការការពារជលផល ៖ កំតែទត្មង់ជលផល ៏គួរឱ្យករ់សមាគ្ល់បានចប់នផតើមកេុងឆ្្២ំ០០១ នពលននាោះ
រោឋ្ភិបាលកមពុជា បានកែំរ ់ូរិ៍ននសាទចំននួ ៥១% សត្មាប់សាធ្រែជននត្បើត្បាស ់ត លពីមនុមក
បានផតល់នៅឱ្យឯកជន។ កេងុឆ្្ំ២០១២ រោឋ្ភបិាលបានបនត និងនផេរសិទធិននសាទនពញនលញនៅសហ
គមន៍មលូោឋ្ន។ សហគមន៍បានបនងេើរគែៈកមមការសហគមនម៍ូលោឋន្ត លត្រូវបាននគសាគ្លថ់ាជា 
សហគមន៍ននសាទ ន ើម្បីចរ់តចង្នធ្នជលផលនៅរបំន់ពួកនគ។ កេុងឆ្្២ំ០០៧ ច្ាបស់តីពីជល
ផលត្រូវបានតាក់តរងន ើង “ន ើម្បីនលើកកមពស់ជីវភាពរបស់ត្បជាពលរ ឋនៅកេុងសហគមនម៍ូលោឋន្
សត្មាប់ផលត្បនយជន៍នស ឋកិចចសងគម នងិបរិសាថន្ នោយរួមបញ្ចូលទំងចីរភាពននការអភិរក្សជីវៈចត្មោុះ 
និងនបរកិភែឌវប្ប្ម៌្មមជារិ”10។   

 

៣. ត្ក្បេណ្ឌចាប់កដ្លពាក្់ព័នធនឹងេហគមន៍សនសាទ ដ្ីធ្លី និងបរិសាថាន 
ចាប់អនតរជារិ  

ការបំផ្ល្ញ ឬទន្ទនារ្នយកត នននសាទនោយោម្នការយលត់្ពម ឬោម្នការពិនត្ោោះនយបល ់ គឺជាការ
រំនលាភច្ាប់សទិធិមនសុ្សអនតរជារិ ត លមានតចងនៅកេងុសនធិសញ្ញច្ងការពវកចិចតាមផលូវច្ាប់មួយចំនួនត ល
ត្បនទសកមពុជាបានផតលស់ចចប្័ន កេុងននាោះរួមមានករកិាសញ្ញ្អនតរជារិសតពីីសិទធពិលរ ឋ និងសទិធិននយបាយ 
(“ក.អ.ស.ព.ន”) នងិករកិាសញ្ញ្អនតរជារិសតពីីសិទិធនស ឋកិចច សងគមកចិច នងិវប្ប្ម៌ (“ក.អ.ស.ស.ស.វ”) កេងុ
ននាោះមានសិទធិមយួចំននួ ូចជា ៖  

                                                      
9 ទំងននោះរួមបញ្ចលូតផនការយុទធសាន្ទសត នងិតផនការសកមមភាពបរិសាថ្នជារិ ឆ្្២ំ០១៦-២០២៣ ត្បកាសនលខ ០២១ សតីពកីារតបងតចកការវាយរនមល
នហរុប ោះពាល់បរិសាថន្សត្មាប់គនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍ និងច្ាប់សតីពីការការពារបរិសាថន្ និងការត្គប់ត្គង្នធ្ន្មមជារ។ិ  

10 មាត្តា១ ននចា្ប់សតីពជីលផលឆ្្២ំ០០៧។ 
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 សិទធិមានជីវភាពត្គប់ត្ោន ់រួមបញ្ចូលទងំសិទធមិានចែំីអាហារ និងសិទធិមានលំនៅឋាន11 មានតចងនៅ
កេុងមាត្តា ១១ នន ក.អ.ស.ស.ស.វ 

 សិទធិមានការងារ មានតចងកេុងមាត្តា ៦ នន ក.អ.ស.ស.ស.វ 
 សិទធិចលូរួមកេងុជីវិរវប្ប្ម៌ មានតចងកេងុមាត្តា ១៥ ក.អ.ស.ស.ស.វ12  
 សិទធិទទលួពរ័៌មាន13  ជាតផេកមយួជាប់ពាកព់័នធនងឹនសរីភាពកេងុការបនញ្ចញមរិ មានតចងនៅកេុងមាត្តា 

១៩ នន ក.អ.ស.ស.ស.វ។  
សនធិសញ្ញទ្ំងននោះ ត្រវូបានោក់បញ្ចលូនៅកេុងច្ាប់ជារិរបស់ត្បនទសកមពជុាតាមរយៈមាត្តា ៣១ ននរ ឋ

្មមនុញ្ញននត្ពោះរាជា ចត្កកមពុជា (“រ ឋ្ មមនញុ្ញ”) មានន័យថាសនធិសញ្ញ្ទំងននោះត្រូវយកមកអនុវរតនោយ
ផ្រ្ល់នៅកេងុច្ាប់ននត្ពោះរាជា ចត្កកមពុជា នហើយរោឋ្ភបិាលមានការពវកិចចកេងុការការពារ និងនោរពសិទធទិំង
ននោះ ត លរួមបញ្ចូលទំងការត្បឆំងចំនពាោះអំនពើទំងឡាយ ត លត្បត្ពឹរតនោយភាគីទបីី (មាន ូចជា្ុរកិចច)
។  

 

ចាប់កដ្លមិនចងការពវក្ិចច14  
នលើសពីននោះ លិខិរបូករែអ៍នតរជារិពាក់ព័នធត លមនិចងការពវកចិច បានផតលន់ូវការតែនាំនៅនលើ

នរឿង ី្ល ី និងជលផល ឬនៅនលើការពវកិចចរបស់្ុរកចិចត លមានទនំាក់ទនំងនងឹសិទធមិនុស្សត លបានអនុម័
រ។ លិខរិូបករែ៍អនតរជារទិំងននាោះរួមមាន ៖ 
 នោលការែត៍ែនាសំតពីី្ រុកចិចនងិសទិធមិនសុស្ ននអងគការសហត្បជាជារ ិ(“នោលការែ៍តែនាំ”)៖15 

នយងតាមនោលការែ៍តែនាំ្ុរកិចច និងត្កមុហ ុនឯកជនមានការពវកិចចកេងុការនោរពសិទធិ      មនសុ្ស
មានន័យថា ្ុរកិចចទំងននាោះនឹងត្រូវនជៀសវាងការរំនលាភបពំានសិទធមិនសុ្សរបស់អេក នទ នហើយ ត្រូវន្វើ
ការនោោះត្សាយនូវផលប ោះពាល់ត លអាចប ត្លឱ្យមាន ឬរួមចំតែកន្វើឱ្យមាន។ នៅនពលនិយយពី
នរឿង ី្លីនគត្រូវអនុនលាមតាមការពវកចិចនោរពនូវមន្្ោបាយត ល្ុរកិចចត្រូវន្វើការពិនិរយ្ ៏ត្រឹមត្រូវន ើម្ប ី

                                                      
11 ក.អ.ស.ស.ស.វ. “នសចកតីពន្យល់នលខ ២១៖ សិទធិកេងុការចូលរួមកេុងជីវិរវប្ប្ម”៌ (២០០៩), ឯកសារអងគការសហត្បជាជារិ E/C.12/GC/21, កថា
ខែឌទ១ី៣៖ សញ្ញែ្នន “វប្ប្ម៌” រួមបញ្ចូលទំង “ផលូវជីវិរ” វិ្សីាន្ទសតននផលិរកមម បរសិាថ្ន្មមជារិ នងិបរិសាថ្នតកនចេ ចែំីអាហារ សំនលៀកបពំាក ់
និងជត្មក។ 
12 ការទទួលបានព័រម៌ាននពញនលញ ត្រមឹត្រូវ និងទន់នពលនវលាអំពីនោលននយបាយពាកព់័នធនងឹ ី្ លី នងិផលប ោះពាល់ ៏មានសកាតន្ពុលគឺជារត្មូវការ
ចំបាច់សត្មាប់ត្បជាពលរ ឋមាច្ស់សិទធិកេងុការចូលរួមន្វើនសចកតីសនត្មចចរិត ៏ត្បកបនោយអរថន័យ។ 

13 ការទទួលបានព័រម៌ាននពញនលញ ត្រមឹត្រូវ និងទន់នពលនវលាអំពីនោលននយបាយពាកព់័នធនងឹ ី្ លី នងិផលប ោះពាល់ ៏មានសកាតន្ពុលគឺជារត្មូវការ
ចំបាច់សត្មាប់ត្បជាពលរ ឋមាច្ស់សិទធិកេងុការចូលរួមន្វើនសចកតីសនត្មចចរិត ៏ត្បកបនោយអរថន័យ។ 

14 សត្មាប់ព័រ៌មានបតនថមពាក់ពន័ធនឹងលិខរិូបករែ៍ទំងឡាយ សូមនមើល “នសៀវនៅតែនាំសតីពី្ ុរកិចច នងិសិទធិមនុស្សនៅកមពុជា” (ម.ស.ម.ក តខ្េូ ឆំ្្
២០១៦)  <https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2016_Handbook_BHR_English.pdf>។ 
15 “នោលការែ៍តែនាសំតីពី្ុរកចិច និងសិទធិមនុស្ស” (ការិយល័យឧរតមសេងការទទលួបនេុកសិទធមិនុស្សនៅកមពុជា ឆ្្ំ២០១១) 

<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf>។ 

https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2016_Handbook_BHR_English.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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នជៀសវាងការប ោះពាលស់ិទធិកាន់កាប់ ី្ លីត្សបច្ាប់របសអ់េក នទ តាមរយៈការន្វើការវាយរនមលនហរបុ ោះ
ពាលប់រិសាថន្ និងសងគម និងមានកិចចពិនត្ោោះនយបល់ជាសាធ្រែៈអំពគីនត្មាងទងំននាោះ។ 

 នោលការែស៍មត័្គចរិត ការត្គបត់្គងត លមានទនំលួខសុត្រវូសទិធ ិី្ ល ី ជលផល នងិនត្ពនឈើ កេងុបរបិទ
សវុរថភិាពចែំអីាហារជារ1ិ6 ៖ ទទលួសាគល្់រួនាទីសេូលកេុងចំន មសិទធិនផ្សងនទៀរត លជលផលបាន
ន ើររួកេុងការសនត្មចឱ្យបាននវូសិទធិមនសុ្ស ផតល់ឱ្យមានការចូលរួមរបស់អេកនត្បើត្បាស់្នធ្នជលផល
នៅកេុង ំនែើរការត លមានការចូលរួមននអភិបាលកិចច នងិកេុងការន្វើនសចកតសីនត្មចចរិត។ 

 នោលការែស៍មត័្គចរិតសត្មាបស់វុរថភិាពជលផលខា្រ្រចូត្បកបនោយចរីភាព កេងុបរបិទសវុរថភិាព
ចែំអីាហារ នងិការលបុបបំារភ់ាពត្កតី្ក17 ៖ នោលការែ៍ននោះបានបញ្ជ្ក់យ ្ងច្ាស់ថា មយួកេងុ      
ប ត្នោលការតែនាំត លរ ឋគប្បីកែំរស់កមមភាពរបសរ់ួអងគមនិតមនជារ ឋ ត លប ោះពាល់ ល់ជល
ផលខា្្ររូច ន ើម្បីធ្នាឱ្យបាននូវការនោរពនៅតាមបទោឋន្សិទធិមនុស្សអនតរជារ។ិ  

 

ចាប់ជារ ិ 
ែវីនបើច្ាប់ជារិមានលិខិរបូករែព៍ាកព់័នធមយួចំននួមានតចងអំពីសហគមន៍ននសាទ នងិសិទធិ ី្ លី ក៏

ច្ាប់ទំងននោះមានចែំុចនខា្យពាក់ព័នធនឹងការការពារសហគមន៍ននសាទផងត រ។ ទំងច្ាបស់តីពីជលផល 
ឆ្្២ំ០០៧ និងច្ាបស់តីពរីបំន់ការពារ្មមជារ ិ បានធ្នានូវសិទធិនត្បើត្បាស់តាមត្បនពែីនូវ្នធ្នជលផល
នៅកេុងត នននសាទទូទំងត្បនទសកមពជុា។ នទោះជា ូនចេោះកត ី តបបបទននការផតលស់ិទធិមនិទន់ត្រូវបានបញ្ជ្ក់នៅ
ន ើយ នងិមិនមានយនតការចោុះបញ្ជីធ្នាសិទធិនត្បើត្បាស់្នធ្នជលផលនៅន ើយនទ។ ត្កបខែឌច្ាបជ់ារិមនិ
មានការកែំរន់ូវអវីត លនៅថាសិទធិកាន់កាប់ត្សបច្ាប់នលើត នននសាទ ឬ្នធ្នជលផលនទ។ 
 

នលើសពីននោះ គឺមិនមានច្ាបជ់ារិ ឬយនតការការពារសហគមន៍ននសាទពីការចប់យកទតីាំងននសាទត ល
គនត្មាងអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានអនញុ្ញ្រនោយរោឋ្ភបិាលនៅទតីាំង ូចោ្។្ ច្ាប់ជារិបានតចងយ ្ងច្ាស់ថា្ន 
ធ្នជលផលគឺជាត្ទព្យសម្បរិតរបស់រ ឋ18 ននោះមាននយ័ថាជលផលត លសហគមន៍ននសាទនត្បើត្បាស់គឺជា ី
របស់រ ឋ នហើយរ ឋអាច កហរូយកនៅវិញត្គប់នពលនវលាសត្មាប់នត្បើត្បាស់ជាសាធ្រែៈ19។ កេុងករែមីាន
ជនមាល្ោះនៅនលើការនត្បើត្បាស់នៅតាមត្បនពែីនន្នធ្នជលផលនឹងត្បឈមនត្ោោះថា្្ក ់ មាចស្់កមមសិទធិអាចត្រឹម

                                                      
16 “នោលការែ៍សម័ត្គចិរតសតីពអីភិបាលកិចចនោយការទទួលខុសត្រូវនលើវិស័យ ី្ល ីជលផល នងិនត្ពនឈើ កេងុបរិបទសនតិសុខនស្បៀងជារិ” (អងគការនស្បៀង 
និងកសិកមមននសហត្បជាជារិ (“FAO”) នែៃទី១១ តខឧសភា ឆ្្ំ២០១២) <http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/>។ 

17 “នោលការែ៍សម័ត្គចិរតសត្មាបធ់្នានូវវិស័យជលផលខា្្ររូចត្បកបនោយចីរភាពកេុងបរិបទននសនតិសុខនស្បៀង និងការលុបបំបារ់ភាពត្កីត្ក”, (FAO, 

២០១៥) <http://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf>។ 

18 សូមនមើល៖ មាត្តា១៥ ននច្ាប់ភមូិបាលឆ្្២ំ០០១, មាត្តា៩ននចា្ប់សតីពីជលផលឆ្្២ំ០០៧ និងមាត្តា៣ននអនុត្កឹរ្យសតីពីការត្គប់ត្គងសហគមន៍
ននសាទ។ 

19 មាត្តា៦១ ននចា្ប់សតពីីជលផលបានតចងថា រ ឋមន្ទនតីត្កសួងកសិកមម រុកាខ្ត្បមាញ ់និងននសាទមានសិទធិលុបនចលត នននសាទសហគមន៍ន ើម្បីបនត្មើ
ត្បនយជនស៍ាធ្រែៈ។ 

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf
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ទទួលបានតាមរយៈមាត្តា ៣៥ ននរ ឋ្មមនុញ្ញត លតចងយ ្ងទលូាយថា “នសចកតីនសេើទំងឡាយរបស់ត្បជា
ពលរ ឋត្រូវបានទទលួការពនិរិ្យ និងន្វើការនោោះត្សាយយ ង្ហមរ់ចរ់ពីអងគការរ ឋ”។ 
 

ភាពទន់នខ្ាយននច្ាប់ជារមិានន័យថា សហគមន៍ននសាទនៅរបំន់ននេរងាយរងនត្ោោះពីផលប ោះពាល់
គនត្មាងអភិវឌ្ឍនានា នហើយរោឋ្ភិបាលគួរន្វើកំតែទត្មង់ចា្ប់កេុងត្សកុនោយអនុនលាមនៅតាមការពវកិចចសិទធិ
មនុស្ស និងបទោឋ្នអនតរជារ ិូចបានបងាហ្ញជនូខាងនលើ។ 

                                                      
20 នលើកតលងតរឯកសារនយងនចញ ពរ័៌មានននោះបានមកពីការត្សាវត្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក។ ម.ស.ម.ក ចុោះន្វើការត្សាវត្ជាវនៅនខរតកពំរ នងិនខរតតកប នៅ
តខរុលា ឆ្្២ំ០២០ ត្កុមការងាររបស់ ម.ស.ម.ក បានន្វើការសមាភ្សចំននួ៣ជាមយួអាជាញ្្រ ចនំួន៣ជាមួយអងគការមនិតមនរោឋ្ភិបាល នងិ២ជាមួយត្កមុ
សហគមនម៍កពីសហគមនន៍ីមួយៗត លមានអេកចូលរួមត្បតហល៤០នាក។់ បតនថមពីនលើការចុោះត្សាវត្ជាវ ករែីសិកា្ននោះផតល់ព័រម៌ានបតនថមនោយ
របាយការែ៍ននោះ៖ ព័រម៌ានរនៅនទៀរទទួលបានពីរបាយការែ៍៖ មជ្ឈមែឌលកមពុជាន ើម្បីត្បពន័ធផ្សពវផា្យឯករាជ្យ៖ របាយការែ៍នសុើបអនងេរ៖ ត្ក
តលកនមើលការអភិវឌ្ឍនស ឋកិចចនៅកេុងត្បនទសកមពុជា (សីុសីុអាយអិម តខមិែុនា ឆំ្្២០១៩) ទពំ័រ ១៩-៣៣ <https://ccimcambodia.org/wp-

content/uploads/2020/01/CCIM-Investigative-Reports-Final-print_Eng.pdf>។ 

21 ម ម មុនីររន៍៖ អររីសមាជកិត្ពឹទធសភាគែបក្សកានអ់ំ ចជំរុញគនត្មាងវិនិនយគនៅរំបន់ននេរនៅសហគមន៍ននសាទពីរកេុងនខរតកពំរ (វីអូឌី នែៃទី
២៤ តខរលុា ឆំ្្២០១៩) <https://vodkhmer.news/2019/10/24/ex-ruling-senator-pushes-mega-investment-violating-two-fishing-

communities-in-kampot/>។ 

22  ត ល  

៤. ក្រណ្ីេិក្ា៖ េហគមន៍កត្ពក្ស្នារ និងត្រពំាងរសៅ និងត្ក្ុមហ ុនអភិវឌ្ឍន៍
ស ្ា៉ះ ជ្ីង គ័រ20 

តត្ពកនតា្្រ និងត្រពាំងរនៅ គឺជាសហគមន៍ននសាទនៅរំបន់ននេរចនំួនពីរត លសថិរនៅកេុង ុំតត្ពក
នតា្្រ ត្សុកទឹកឈ ូនខរតកពំរ។ សហគមនទ៍ំងពីរ បនងេើរន ើងកេុងឆ្្២ំ០០២ នហើយបានទទួលសាគ្ល់នោយ
រោឋ្ភិបាលកេុងឆ្្២ំ០១១ នងិ២០០៩។ សហគមន៍តត្ពកនតា្្រ មានត្បតហលជា ៣០០ត្គសួារ នងិត្គប         
 ែេប់នលើនផេសមុត្ទ ១១៦៨ ហិកតា21។ សហគមន៍ត្រពាំងរនៅមាននផេសមតុ្ទត្បតហល ១២៥១ ហកិតា 
សថិរនៅកេងុភូមចិំនួនពីរគ ឺ ត្រពាំងរនៅ និងតត្ពកតត្កង ត លមានត្គសួារសរុបត្បមាែ ១១៧០ ត្គួសារ22។ 
ត្បជាពលរ ឋននសហគមនទ៍ងំពីរននោះចននាល្ោះពី ៧០% នៅ ៨០% ពឹងអាត្ស័យនលើការននសាទនៅសមុត្ទ 
ន ើម្បីត្ទត្ទងជ់ីវភាពនោយអាចនៅននសាទត្រី និងបនងេើរត្បាក់ចែំូល និងសនតិសខុនសប្ៀងសត្មាប់ត្គសួារ ក៏
 ូចជាសហគមន៍។ អេកភមូបិានឱ្យ ឹងថាការនត្បើត្បាស់  ីនិងននសាទមានសារៈសំខានខ់ាល្ំង ស់ចំនពាោះការ
ចិញ្ចឹមជីវិរ នហើយអរថត្បនយជន៍ត លទទលួបានពលីមហសមុត្ទបានផល ល់អេកភូមិមនិថាពួកនគនៅននសាទ
នោយផ្រ្ល់ឬក៏អរ់ននាោះនទ។ 
ន ៀ 

ចប់តាំងពីតខកញ្ញ ្ ឆ្្២ំ០១២ របំន់ត លសហគមន៍ននសាទពងឹអាត្សយ័ទំងត្សុងកេុងការចិញ្ចមឹ
ជីវិរននាោះ ត្រូវបានរមួបញ្ចលូកេុងគនត្មាងត្កុមហ នុឯកជនន ើម្បីបូមខ្ាច់ និងអភិវឌ្ឍកំពង់តផសមុត្ទ មែឌល
កម្ានត នងិរំបន់នស ឋកិចចពិនសសលារសនធងឹយ ្ង្ំ។ ត្កមុហ ុន ជងី គ័រ អ ុិមផរ អិចផរ ខូអលិ្ីឌី ជាកមម
សិទធិរបស់នលាកជទំវ តកវ មា ្លី អរីរសមាជកិត្ពឹទធសភាននគែបក្សត្បជាជនកមពជុា និងជាអនុត្បធ្ននន

https://ccimcambodia.org/wp-content/uploads/2020/01/CCIM-Investigative-Reports-Final-print_Eng.pdf
https://ccimcambodia.org/wp-content/uploads/2020/01/CCIM-Investigative-Reports-Final-print_Eng.pdf
https://vodkhmer.news/2019/10/24/ex-ruling-senator-pushes-mega-investment-violating-two-fishing-communities-in-kampot/
https://vodkhmer.news/2019/10/24/ex-ruling-senator-pushes-mega-investment-violating-two-fishing-communities-in-kampot/
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សភាពាែិជជកមមកមពុជា។ នលាកជំទវ តកវ មា ល្ ីបានទទលួមរែភាពកាលពីតខរុលា ឆ្្ំ២០២០ នោយមិន
ទន់ ឹងច្ាស់ថានរ ជាអេកត្គប់ត្គងត្កុមហ នុនានពលបចចុប្បនេ23។ 
 

មិនមានភាពច្ាសល់ាសទ់ល់តរនសាោះថាត្កុមហ ុន ជីង គរ័ អ ុិមផរ អចិផរ ខអូិល្ឌីី ទទួលបានការ
អនុញ្ញ្រឱ្យត្បរិបរតិការយ ្ង ូចនមតចននាោះ នោយនយងនៅនលើរបាយការែ៍មយួកាលពីឆ្្ំ២០១៩ ពគីែៈ
កមាម្្ិការជារិត្គប់ត្គងនិងអភិវឌ្ឍរំបន់ននេរសមុត្ទ ត លបានផតលន់ូវទត្មង់ននការត្គប់ត្គងរំបន់ននេរត្រូវបាន
ហាមឃារ់នោយនហរុផលថា ីត្រូវបានទកុសត្មាប់ការអភិរក្ស24។ នលាកជទំវ តកវ មា ្ល ីក៏មាននរាងមា ស្ុីន
កិនត្សូវចនំួនពីរផងត រត លត្គប ែេប់នលើនផេ ីត្បតហលជា ៣០ហិកតា នៅ ំុតត្ពកនតា្្រ។ នយងតាមកិចច
សមាភ្សរបស់មជ្ឈមែឌលសទិធិមនុស្សកមពុជា មានការរាយការែ៍ថានរាងមា ្សុីនកិនត្សូវបានបងេការលំបាកជា
នត្ចើន លអ់េកភមូិ។ ពកួនគបានោក់ពាក្យបែេឹងពីកលិនអាត្កក់ និងការបងហូរកាកសែំល់ចូលនៅកេុងសមុត្ទ 
នាំឱ្យមានកតបីារមភពផីលប ោះពាល់ននគនត្មាងែមីននោះ។ 
 

កេុងឆ្្ំ២០១៩ នលាកជំទវ តកវ មា ល្ ីបានអោះអាងថាត្បជាពលរ ឋកេងុសហគមនប៍ានយល់ត្ពមចំនពាោះ
ការផ្ល្ស់បតូរទតីាំង ត លនាឱំ្យការងារអភិវឌ្ឍគួរតរអាចចប់នផតើមបានឆប ់ នពល ការវាយរនមលពីនហរុប ោះ
ពាល់បរិសាថន្និងសងគមត្រូវបានន្វើរួចរាល។់ រំ ងសហគមន៍ននសាទរំបន់ននេរមា្្កព់ីសហគមន៍ត្រពាំង      
រនៅបានប ិនស្ចំនពាោះការអោះអាងននោះ នោយនិយយថាមានតរអេកភូមិមយួចំននួរូចប ុន ្្ោះ នហើយនគមនិ
តមនត្បជាពលរ ឋកេងុសហគមន៍ននសាទនៅនទៀរត លបានយល់ត្ពមផ្ល្ស់បតូរទីតាំងបនារប្់ពីត្រូវបាននគទិញ។ 
រំ ងមា្ក្់នទៀរមកពសីហគមន៍ននសាទតត្ពកនតា្្រ បាននលើកន ើង ូចោ្្នោយអោះអាងថាោម្នពរ័៌មាន
អំពីការវាយរនមលនហរុប ោះពាលត់្រូវបានផតល់ឲ្យននាោះនទ នហើយអេកភមូិបានប ិនស្ចំនពាោះគនត្មាងអភិវឌ្ឍនា   
ឱកាសនបើកនវទិកាសាធ្រែៈនរៀបចំនោយរ ំងត្កមុហ ុន25។  
 

បទសមាភស្ត លន្វើនោយមជឈ្មែឌលសិទធមិនសុ្សកមពុជាកាលពីចុងតខរុលា ឆ្្ំ២០២០ ហាក់ ូចជា
បញ្ជ្ក់ពកីារអោះអាងទំងននោះ នបើនយងតាមសមាជិកសហគមនម៍កពសីហគមន៍រងនត្ោោះចំននួពីរ នហើយក៏
មានអងគការមិនតមនរោឋ្ភបិាលនៅមូលោឋ្នផងត រ បានបងាហ្ញថាសមាជិកសហគមនប៍ានមូលគំនិរោ្្ប  ិ   

នស្ចំនពាោះគនត្មាងអភិវឌ្ឍ នទោះបីជាត្កុមហ ុន នងិអាជាញ្្របានោបសងេរ់នៅនលើពួកនគយ ្ង កត។ី សហ
គមន៍ននសាទទងំពីរបាននលើកន ើងពីកងវល់របស់ពកួនគនៅអាជាញ្្រជាបនតបនារប្់ តរសំនែើទំងននោះមិន
ទទួលបានការននលើយរបននាោះន ើយ។ ម ្ោងវញិនទៀរ បទសមាភ្សត លន្វើជាមួយអាជាញ្្រមូលោឋ្នបានផតល់នូវ
ចនមលើយផេុយោ្ន្ៅវិញ។ អាជាញ្្រមា្្ក់ថាមានតរអេកភូមមិយួចំនួនរូចប ុន ្្ោះនៅត្រពាងំរនៅត លត្បឆំងនងឹ
គនត្មាង។ នលើសពីននោះ អាជាញ្្ របានឱ្យ ងឹថាមនិបានឮថាមានការសកិ្ាពីការវាយរនមលនហរុប ោះពាល់បរសិាថ្ន
និងសងគមននាោះនទ។ អាជាញ្្រមា្្ក់នទៀរនយិយថាការសិកា្ននាោះកំពុង ំនែើរការ នហើយសហគមន៍បានយល់
ត្ពមឱ្យគនត្មាងអភិវឌ្ឍត្បរិបរតិការ។ 
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៥. សេចក្តីេនេិដ្ឋាន និងអនុសាេន ៍

ការគំរាមកំតហងរបស់ត្កមុហ នុនៅនលើសហគមន៍ននសាទនៅរំបន់ននេរកេុងត្បនទសកមពុជា ជាបញ្ហ ្        
ត្បឈមមយួ ត្សបនពលត លការត្បករួត្បតជងននការអភវិឌ្ឍបនតមានផលប ោះពាល់ជានត្ចើននៅនលើសិទធិមនុស្ស
របស់ត្បជាជនកមពុជារាប់ពានន់ាក់។ ចំនពលត លគនត្មាងអភិវឌ្ឍលអៗបនតការរីកចនត្មើននៅមុខ ការការពារត្រូវ
ធ្នាថាការរីកចនត្មើនទំងននាោះមិននកើរនចញពីការបងខ់ារននសិទធិមនុស្ស។ ជានរឿងសខំាន់ ស់ត លសហ
គមន៍ត្រូវបានគិរគូរជាមនុ នហើយមានការចូលរួមត្បកបនោយអរថនយ័នៅនពលគនត្មាងអភិវឌ្ឍត្រូវបានត្បនមើល
នមើលទុកជាមុននៅរំបន់ននេរ។ មជ្ឈមែឌលសទិធិមនសុ្សកមពជុាសូមផតល់នូវអនុសាសន៍ ចូខាងនត្កាម ៖  
 

អនុសាេន៍ចំសពា៉ះរាជ្រដ្ឋាភិបាលក្មពុជា ៖   
១. ន្វើ កតំែទត្មងច់ា្បឱ់យ្បានត្រមឹត្រវូ ន ើម្បីឱ្យច្ាបជ់ារិអនុនលាមតាមបទោឋន្អនុវរតលអត្បនសើរ  ូច  
     មានតចងកេុងនោលការែត៍ែនាំនោយសម័ត្គចរិត សតីពអីភិបាលកិចចត្បកបនោយការទទួលខសុត្រូវនលើ   
     ការកានក់ាប់  ី ជលផល និងនត្ពនឈើ កេងុបរិបទសុវរថភិាពចែំីអាហារជារិ និងការលុបបំបារ់ភាពត្ក ី
     ត្ក។ ទងំននោះ គួររួមបញ្ចលូនូវ ំនែើរការនត្ៅផលូវការកេងុការទទលួសាគ្ល ់ការពារ និងសត្មបសត្មួលសិទធ ិ
     ត្សបច្ាប់ននសហគមន៍ននសាទចំនពាោះកតនលងននសាទ និង ីនៅជុំវញិននាោះ។ 

២. ពត្ងងឹសមរថភាពអាជាញ្្ រមលូោឋន្ នងិរអួងគសខំាន់ៗ  ឱ្យយល់ ងឹពសីទិធកិានក់ាបត់្សបចា្បរ់បសស់ហ  
           គមនន៍នសាទនៅរបំនន់នេរ រួមមានការបនងេើរនូវនោលការតែនាំសត្មាប់អាជាញ្្រមូលោឋ្នឱ្យបញ្ជ្ក ់ 
           ឬនចញបែ័ណកមមសិទធឱិ្យសហគមន៍ននសាទនៅរបំន់ននេរ។ 

                                                      
23 សារពរ័៌មាន នខប ៊ីអនិ៖ នលាកជំទវ តកវ មា ្លី ទទួលមរែៈភាពនោយសារតរជងំឺនៅកេុងមនេីរនពទ្យត្បនទសនែកេុងជនាម្យ ុ៦៥ឆ្្ំ (សារព័រម៌ាន នខប ៊ី
អិន នែៃទ១ី៤ តខរលុា ឆំ្្២០២០) <https://kbn.news/archives/185613>។ 

24 មជ្ឈមែឌលកមពុជាន ើម្បីត្បព័នធផ្សពវផា្យឯករាជ្យ (n. ២០) ទពំ័រ ២៣  
25 មជ្ឈមែឌលកមពជុាន ើម្បីត្បព័នធផ្សពវផា្យឯករាជ្យ “គនត្មាងវិនិនយគខា្្រ្កំំពងុទន្ទនារ្នយកសហគមន៍ននសាទចនំួនពីរកេុងនខរតកំពរ” (សីុសីុអាយ
អិម នែៃទ៦ី តខវិចឆិកា ឆំ្្២០១៩) <https://ccimcambodia.org/?p=1871>។ 

ជាការពិរ ស់ គនត្មាងអភិវឌ្ឍពិរជាបានផតល់នូវអរថត្បនយជន៍ទកទ់ងនងឹការផតល់នវូការងារ នងិ
ការអភិវឌ្ឍនហោឋ្រចនាសមព័នធ នហើយបានផតល់ព័រ៌មានថាត្កុមហ ុនយល់ត្ពមនត្ជើសនរីសបុគគលិកពីសហគមន៍
ននសាទទកុជាអាទភិាព។ ប ុតនត សមាជកិសហគមន៍ជានត្ចើនត្ពួយបារមភខាល្ចត្កុមហ ុនផតល់ការងារត លទទលួ
បានត្បាក់កនត្មរិចជាងការននសាទ ប តល្ឱ្យសាថន្ភាពរស់នៅកេុងសហគមន៍នងឹកាន់តរយ ប្់យ ុឺន នហើយ
មនុស្សវ័យចំ ស់នឹងមិនត្រវូបានផតលឱ់កាសការងារអវីន ើយ។ នលើសពីននោះ សមាជិកសហគមន៍ អងគការ
មិនតមនរោឋភ្ិបាល និងអាជាញ្្ រ មានការត្ពយួបារមភពផីលប ោះពាល់បរិសាថ្នពីការអភិវឌ្ឍរនបៀបននោះនោយបារមភ
ពីការបំពលុ កាកសែំល់ នងិការបំផលិចបំផ្ល្ញជីវៈចត្មោុះ ចូោ្។្  

https://kbn.news/archives/185613
https://ccimcambodia.org/?p=1871
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      ៣. នោោះត្សាយមានត្បសទិធភាពចនំពាោះការរនំលាភបពំានសទិធមិនសុស្ទងំអស ់ នហើយត្រូវធ្នាថារាល់  ំ 
           ន ោះត្សាយត្រូវននលើយរបនឹងត្បសិទធភាព រត្មូវតាមនោលការែ៍នលខ៣១នននោលការែ៍តែនា។ំ 

      ៤.  ត្រូវធ្នាឱ្យមានកិចចពនិត្ោោះនយបលត់្បកបនោយអរថនយ័ជាមយួសហគមនត៍ លរងផលប ោះពាល ់ មនុ  
          ចុោះកិចចសន្ោសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និងធ្នាឱ្យមានការជូន ំែងឹនៅ ល់សហគមន៍ត្ពមទំងផតល់ការ 
            យល់ត្ពមមុនត្បគលស់ិទធិកតនលងននសាទ។  

៥.  រត្មវូឱយ្មានការសកិា្វាយរនមលនហរបុ ោះពាលប់រសិាថន្ នងិសងគមឱយ្បានចា្សល់ាស ់ មនុអនញុ្ញរ្    
         ឱយ្មានគនត្មាងអភវិឌឍ្ ឬនហោឋរ្ចនាសមពន័ធ ឬរបំនន់ស ឋកចិចពនិសស នហើយត្រូវធ្នាឱ្យមានការចលូ    
         រួមពីសហគមន៍រងផលប ោះពាល់ នងិសាធ្រែជនកេុងនពលនវលាសមត្សប មួយ  នហើយយនតការនន 
         ការអនុវរតត លបាននត្បើត្បាសន់នាោះគឺត្សបនៅតាមបទោឋន្សិទធិមនសុ្សអនតរជារិ រួមមាននោលការែ ៍
          នលខ ១៨ នននោលការតែនា។ំ 

៦.  បនងេើរ និងអនុមរ័ តផនការសកមមភាពជារសិតអីពំី្ រុកចិច នងិសទិធមិនសុស្ នោយការពិនត្ោោះនយបលជ់ា  
        មួយសងគមសុីវលិ ន្វើការផ្សពវផ្ាយ នងិអនុវរតនូវនោលការែ៍តែនា។ំ 

អនុសាេន៍ចំសពា៉ះធ្ុរក្ិចច ៖ 
៧.  អនវុរតនោលការែព៍និរិយ្ ត៏្រមឹត្រវូ មនុចប់នផតើមរាល់ត្បរិបរតិការនៅកេុងត្បនទសកមពជុា នោយអន ុ

            នលាមនៅតាមនោលការែ៍នលខ ១៥ ១៧ នងិ ១៨ នននោលការែ៍តែនា។ំ 

៨.  ន្វើការវាយរនមលនហរបុ ោះពាលប់រសិាថន្ នងិសងគម ឱ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ត លរងផលប ោះពាល ់  
         និងសាធ្រែជនឱ្យបានទនន់ពលនវលា នហើយោក់នចញនូវយនតការត្រួរពនិិរ្យការអនុវរតនោយ 
        អនុនលាមនៅតាមបទោឋ្នសទិធិមនុស្សអនតរជារិ មាន ូចជា នោលការែ៍នលខ ១៨ នននោលការែ ៍
        តែនា។ំ 

៩. ពិនត្ោោះនយបល់ជាមួយ សហគមនរ៍ងផលប ោះពាល ់អេកពាកព់ន័ធសខំាន់ៗ  នងិអាជាញ្្ រ ត្បកបនោយអរថ  
         ន័យ ទន់នពលនវលា នងិមានរមាល្ភាព យកនៅគិរគូរ និងនោោះត្សាយនូវកងវល់របសព់ួកនគ។ 

១០. នោោះត្សាយត្បកបនោយត្បសិទធភាពចំនពាោះរាល់ការរំនលាភបំពានសិទធមិនុស្ស នហើយធ្នាថារាល ់
         ំន ោះត្សាយននលើយរបនងឹរត្មូវការត្បកបនោយត្បសិទធភាពនននោលការែ៍តែនានំលខ ៣១ នន 
         នោលការែ៍តែនាំ។ 

១១. បនងេើរយនតការបែេងឹសាទកុខកត្មរិត្បរបិរតតិ្បកបនោយត្បសទិធភាព អាច នំែើរការ នងិមានរមាល ្   
        ភាព ន ើម្បីឱ្យអេកត លរងផលប ោះពាល់្ៃន់្ៃរពសីកមមភាពសាជីវកមមត្សបតាមនោលការែ៍នលខ ២៩   
        នននោលការែ៍តែនា។ំ 
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សត្មាប់ពរ័៌មានបតនថម សូមទក់ទងនលាក វែណ សុផ្រ អេកសត្មបសត្មលួគនត្មាងធ្នាសុវរថិភាពសិទធិ
កាន់កាប ់និងត្គប់ត្គង ី្ល ីនងិ្នធ្ន្មមជារិសត្មាប់សហគមន៍ននសាទងាយរងនត្ោោះនៅរំបន់ននេរនន
ត្បនទសកមពុជា  នន ម.ស.ម.ក តាមរយៈទូរស័ពេនលខ (+៨៥៥) (០)១២ ៩៤១ ២០៦ ឬអ ុីតមល៖ 

vann.sophath@cchrcambodia.org ។ 
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