
  

 

 

 

ADHOC 

សេចក្តីថ្លែងការរមួ េដីព ី
បញ្ហា  និងការព្ពយួបារមភ 

ពីផលប ៉ះពាលធ់្ងនធ់្ងរទាកទ់ងនឹងអភិបាលកិចចធ្នធានធ្មមជាតិ 
រាជធានីភនំពពញ ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១២ 

 
ពយើងជាតំណាងសហគមន៍មកពីពែតត បាត់ដំបង កំពង់សពឺ តាខកវ បន្ទទ យមានជ័យ ឩតតរមាន

ជ័យ ពោធិ្សាត់ រតនៈគីរ ីមណ្ឌ លគីរ ី រពះវហិារ ព ះកុង សទឹងខរតង កំពង់ធំ្ កំពង់ចាម កំពង់ឆ្ន ំង 
ពសៀមរាប រកងុរពះសីុហនុ សាវ យពរៀង កំពត រកព ះ និងអងគ រសងគមសីុវលិរមួមាន សមាគម
 រោរសិទិធមនុសស និងអភិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា(ADHOC) វទិាសាថ នតសូ៊មតិនិងពោលនពោបាយ(API) 
គណ្ៈកមាម ធិ្ ររបរពឹតតិកមមថ្នអងគ រសមាគម រោរសិទធិមនុសសកមពុជា(CHRAC) មជឈមណ្ឌ ល
អប់រ ំាប់សំរាប់សហគមន៍(CLEC) គណ្:កមម រពរៀប ំ រពបាះពឆ្ន ត ពោយពសរនិីងយុតិធ្ម៌ពៅ
កមពុជា (COMFREL) សមព័នធភាពកមពុជាពដើមបតីមាល ភាព ំណូ្លធ្នធាន (CRRT) សម័រគ ិតតពដើមបី
សងគម(CVS) អងគ រអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាថ្ដគូកនុងសកមមភាព(DPA) អងគ រពយនឌ័្រនិង រអភិវឌ្ឍន៍
ពដើមបីកមពុជា(GAD/C) រកមុ រងារពិពសសសិទិធលំពៅឋាន(HRTF) អងគ រោំរទសហគមន៍ជនជាតិ
ពដើមភាគតិ (ICSO) អងគ រយុវជនខែមរនិង រអភិវឌ្ឍន៍សងគម (KYSD) អងគ រជីវតិថ្ងលងនូរ(LWD)    
អងគ រសាត រកមពុជា(Star Kampuchea) ពវទិ ថ្នអងគ រមិនខមនរោា ភិបាល សតីពីកមពុជា (The NGO 
Forum on Cambodia) អងគ រវជីីខឡន (Vigilance) អងគ រទសសនៈពិភពពោក (WVC) អងគ រ  
កមមវធីិ្អភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានយុវជន(YRDP) និងអងគ រសងគមសីុវលិពផសងៗ របមាណ្៣០០ន្ទក់ពៅកមពុ
ជា សូមពធ្វើពស កតីខងលង រណ៍្រមូោន មួយព ញពីបញ្ហា កនុងសននិសីទតសូ៊ មតិថ្នន ក់ជាតិរបចំាឆ្ន ំពលើកទី
៧សតីពី “ពធ្វើ ររមួោន ពដើមបអីភិបាលកិ ចលអពលើវស័ិយដីធ្លី និងធ្នធានធ្មមជាតិពៅកមពុជា” ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ 
ឆ្ន ំ២០១២ ពៅសណាា ោរអិុមពភើពរៀល និងហាគ ឌិ្ន រាជធានីភនំពពញ។ 

ពយើងជាសហគមន៍ និងអងគ រសងគមសីុវលិ មកពីពែតតទំងអស់ខាងពលើពៅកមពុជាសូមពធ្វើ 
 រព តសរពសើរ ំពោះ រែិតែំរបស់រាជរោា ភិបាល ពដើមបអីភិបាលកិ ចលអពលើវស័ិយដីធ្លី និង    
ធ្នធានធ្មមជាតិពៅរបពទសកមពុជា។ សននិសីទតសូ៊មតិថ្នន ក់ជាតិរបចំាឆ្ន ំពលើកទី៧ សូមពលើកពឡើង
នូវបញ្ហា ខដលជា ររពួយបារមភោ៉ងខាល ំង និងអនុសាសន៍ោក់ព័នធនឹងផលបះោល់ធ្ៃន់ធ្ៃរមួយ ំនួន
ដូ ខាងពរ ម៖  
 
១.បញ្ហា ននវិសយ័ឧសាហកម្ម នសិារណកម្ម 

វស័ិយឧសាហកមមនិសារណ្កមម គឺជាវស័ិយមួយខដលរោា ភិបាលកមពុជាខដលបាននឹង
កំពុងទទួលនូវរបាក់ ំណូ្លោ៉ងសំខាន់ពដើមបអីភិវឌ្ឍន៍ពសដាកិ ចជាតិ បុ៉ខនតកមពុជាពៅមិនទន់បាន
ពរតៀមែលួនពដើមបអីភិវឌ្ឍន៍វស័ិយពនះពៅពឡើយ។ ប ចុបបននរកបែណ្ឌ  ាប់ និងបព ចកពទសពៅមាន 



 

 

ករមិត ខដលបណាត លឲ្យមាន រលំបាកកនុង ររគប់រគងងវ ិដ៏ពរ ើនសនធឹកសន្ទធ ប់ពនះ។ ផទុយពៅ
វញិវស័ិយឧសាហកមមនិសារណ្កមម បានបណាត លឲ្យមានផលប៉ះោល់ជាអវជិជមានពៅពលើបរសិាថ ន 
តាមរយៈ រពរបើរបាស់សារធាតុគីមី ខដលបណាត លឲ្យបាត់បង់គុណ្ភាពទឹក ដី ផលិតផលកសិកមម 
សុែភាពមនុសស និងសតវ។ សហគមន៍មិនបានទទួលព័ត៌មាន និង រពិពរោះពោបល់ោ៉ងពពញ
ពលញជាមុនកនុង រពធ្វើពស កតីសំពរ  ិតតរាល់គំពរាងអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានខរ ៉ ខដលបណាត លឲ្យមាន រ
រពំោភសិទធិមនុសស ជាពិពសសជនជាតិពដើមភាគតិ ។  
 
 សមទធិផលរបស់រាជរោា ភិបាល 

រោា ភិបាលកំពុងពធ្វើពស កតីពរពៀង ាប់មួយ ំនួន ពដើមបីរគប់រគងវស័ិយឧសាហកមម និសសរណ្កមម
បានកសាងពហោា រ ន្ទសមព័នធមួយ ំនួនពៅកនុងតំបន់អាជីវកមមខរ ៉ និងបានទូទត់សំណ្ងមួយ ំនួន
តូ ដល់សហគមន៍ខដលរងផលប៉ះោល់ពីអាជីវកមមខរ។៉ 

 
 អនុសាសន៍ 

សំរាប់រោា ភិបាល  

1. ដំពណ្ើ រ រវាយតថ្មលពហតុប៉ះោល់បរសិាថ ន រតូវមាន រ ូលរមួោ៉ងពពញពលញពី          
សាធារណ្ជន ពហើយមាន រជូនដំណឹ្ងជាមុនោ៉ងតិ រយៈពពល ១ខែ 

2. បពងកើតពអាយមានមូលនិធិ្ ំណូ្លខដលបានមកពីវស័ិយពរបង ខរ ៉ និងឧសម័នសរមាប់កូនពៅ
ជំន្ទន់ពរ យ ពោយមាន ររគប់រគងពីគណ្កមម រឯករាជយមួយ ពហើយមាន រផសពវផាយ
ជាសាធារណ្ៈអំពី រពរបើរបាស់មូលនិធិ្ឲ្យបានពទៀងទត់។  

3. កសាងសមតថភាពបព ចកពទសដល់របជាពលរដាកមពុជាពៅពលើវស័ិយឧសាហកមម និសសរណ្
កមម។  

4. ពរងឹង រអនុវតត ាប់ោក់ព័នធ ពលើវស័ិយឧសាហកមម និសសរណ្កមមពអាយ ន់ខតរបពសើរ 
5. អនុម័ត ាប់សតីពីសិទធិទទួលព័ត៌មាន និងពបើក ំហរព័ត៌មានទំងឡាយ ខដលោក់ពនធ័ពៅនឹង
វស័ិយឧសាហកមម និសសរណ្កមមខដលរមួមាន  ំណូ្ល  ំណាយ កិ ចសនា និងអាជាញ  បណ្ណ័
ជាសារធារណ្ៈជាពដើម ។ 

6. បព ជ្ ៀស និងប្ឈប់ រផតល់សមបទនខរទំ៉ងឡាយ ខដលប៉ះោល់ពៅពលើដីសហគមន៍ 
សមូហភាពជនជាតិពដើមភាគតិ  ឬ ដីកំពុងសថិតកនុងដំពណ្ើ រ រ ុះប ជ្ ីដីសមូហភាពរបស់
សហគមន៍។  

7. ពធ្វើវពិសាធ្នកមម ាប់សតីពី ររគប់រគង និងពធ្វើអាជីវកមមខរនិ៉ងពលើកទឹក ិតតពអាយមាន រ
ពិពរោះពោបល់ជាមួយសាធារណ្ជនពលើ រតាក់ខតង ាប់សាជាងមីនិង ាប់ងមីៗ ខដល
ោក់ព័នធនឹងឧសាហកមមនិសារណ្កមម រពមទំងអនុពោមតាមបទោា នអនតរជាតិ។ 

 



 

 

សំរាប់វស័ិយឯកជន 
1. ពបើក ំហរព័ត៌មានទំងឡាយខដលទក់ទងពៅនឹងគំពរាងខផន រ កិ ចរពមពរពៀងជាមួយរោា
ភិបាល អាជាញ បណ្ណ័  និង ំណូ្ល  ំណាយដល់សាធារណ្ជន  

2. អនុវតតលកខែណ្ឌ ខដលបានឯកភាពោន ជាផលូវ រ និងផតល់ជាសំណ្ងោ៉ងពពញពលញជូន
សហគមន៍ខដលរងផលប៉ះោល់។  

3. បពងកើតឲ្យមានមូលនិធិ្សងគមសំរាប់គំពរាងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងផតល់នូវជំពរ ើសមុែរបរ    
សមស្សប។ 

4. ផតល់ឱ សឲ្យមាន រ ូលរមួឲ្យពពញពលញរបស់សហគមន៍ និងសងគមសីុវលិពៅកនុង
ដំពណ្ើ រ រសិការកុរកខរ។៉ 

សំរាប់ថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
1. បនតោំរទងវ ិ និងកសាងសមតថភាពបព ចកពទស  រកបែ័ណ្ឌ  ាប់ និងដំពណ្ើ រ រអាជីវកមម 
ខរដ៉ល់សហគមន៍។ 
 

២.បញ្ហា ក្កមុ្ជនជាតដិ ើម្ភាគតចិ 

 រ ុះសិកា និងកំណ្ត់អតតសញ្ហដ ណ្របស់ជនជាតិពដើមតិ ទូទំងរបពទស មិនទន់បានអនុវតត 
 ប់សពវរគប់ពៅពឡើយ។ ែវះ រអប់រផំសពវផាយពីនិតិវធីិ្ថ្ន រពធ្វើសវ័យអតតសញ្ហដ ណ្ និង រ ុះ 
ប ជ្ ីដីសមូហភាព។  ជាពិពសសសហគមន៍ជនជាតិពដើមខដលពៅតំបន់ពផសងៗ ខដលមិនទន់ 
បានពធ្វើសវ័យអតតសញ្ហដ ណ្។  រ ូលរមួ និង រយល់ដឹងពីសំណាក់អាជាញ ធ្រមូលោា ន ំពោះ រ
កំណ្ត់អតតសញ្ហដ ណ្របស់ជនជាតិពដើមភាគតិ ពៅមានកំរតិ។  ដំពណ្ើ រ រថ្ន រផតល់អតតសញ្ហដ ណ្
ជនជាតិពដើមភាគតិ ពីសំណាក់រាជរោា ភិបាលមានភាពយឺតោ៉វ។ អាទិភាពថ្ន រ ុះប ជ្ ីដី 
សមូហភាពរបស់ជនជាតិពដើមភាគតិ  រតវួបានកំណ្ត់ពរ យ រ ុះប ជ្ ីដីឯកជន។ ពលើសពីពនះ 
ពទៀត សហគមន៍ជនជាតិពដើមភាគតិ រតូវបានប ច្ុ ះប ច្ូ លកនុង រទទួលយកកមមសិទធដីឯកជន។ 

 

 សមទធិផលរបស់រាជរោា ភិបាល 

រាជរោា ភិបាលបាននិងកំពុងវាយតំថ្លនិង ុះប ជ្ ីសហគមន៍ជានិតិបុគគលនិងដីសមូលហភាព។ 
ផលិតនូវលិែិតគតិយុតតិសរមាប់ រោរបពណាត ះអាសនននូវដីរបស់ជនជាតិពដើមភាគតិ ។ បពងកើត
ពោលនពោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិពដើមភាគតិ ។  របពងកើតរកមុ រងារបព ចកពទសដូ ជា
រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រកសួងមហាថ្ផទ រកសួងពរៀប ំខដនដីនគរបូនីយកមម និងសំណ្ង់ និងអងគ រ
ពលកមមអនតរជាតិ។ 
 អនុសាសន៍ 

សំរាប់រាជរោា ភិបាល 



 

 

1. ជំរញុ និងពពនលឿន រ ុះប ជ្ ីដីសមូហភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិពដើមភាគតិ ឲ្យបានឆ្ប់
រហ័ស ពដើមបធីាន្ទបាននូវនិរនតរភាពថ្នសិទធពរបើរបាស់ដីធ្លី ធ្នធានធ្មមជាតិ និងរកាបាននូវ
របថ្ពណី្ទំពនៀមទំោប់របស់ជនជាតិពដើមភាគតិ  ។  

2. ពោរពសិទធិ និងទទួលសាគ ល់របថ្ពណី្ វបបធ្ម៌ ខដលធាន្ទបាននូវ រ រោរសិទធជនជាតិ
ពដើមភាគតិ  និងរកាទំពនៀមទំោប់ និងរបថ្ពណី្របស់ពគ។ 

3. រតូវផសពវផាយឲ្យបានទូលំទូោយពីនិតិវធីិ្ថ្ន រ ុះប ជ្ ីដីសមូហភាព និងដីឯកជន។ 
4. ពិនិតយពឡើងវញិ ំពោះរកមុហុ៊ន ខដលទទួលបានសមបទនដីពសដាកិ ចរ ួពហើយ ខដលប៉ះ
ោល់ដីរបស់សហគមន៍ និងថ្រពព ើរតវូផតល់ឲ្យសហគមន៍វញិ។ 

5. រតូវផតល់ព័ត៌មាន និងពិពរោះពោបល់ជាមុនជាមួយជនជាតិពដើមភាគតិ  រាល់គពរមាង 
អភិវឌ្ឍន៍ន្ទន្ទ។ 

6. ទូទត់សំណ្ងសមរមយ និងអា ទទួលយកបានដល់ជនជាតិពដើមភាគតិ  ខដលរងផល    
ប៉ះោល់ពីគពរមាងអភិវឌ្ឍន៍។ 

7. រតូវខតអនុម័ត ាប់សិទធទទួលព័ត៌មាន ពដើមបីពលើកកមពស់ រ ូលរមួនិងសិទធកនុង រពធ្វើ    
ពស កតីសរម  ិតត ំពោះ រអភិវឌ្ឍសងគមជាតិ។ 

 
៣.បញ្ហា នក្ៃដ ើ 

 រផតល់ដីសមបទនពសដាកិ ចរតតួសីុោន ជាមួយថ្រពសហគមន៏ និងសហគមន៍តំបន់ រោរ។
អាជាញ ធ្រមូលោា នមួយ ំនួនមិនោំរទ របពងកើតសហគមន៏ថ្រពព ើ និងសហគមន៍ខដល ុះប ជ្ ីមួយ
 ំនួនែវះ រសហ រពីអាជាញ ធ្រមូលោា នផងខដរ។ និតិវធីិ្ថ្ន រពរៀប ំសហគមន៏ថ្រពព ើមានភាព
សមុគសាម ញពោយ ំណាយពពលពរ ើន និងមានភាពយឺតោ៉វ។  មាន រ ូសឆ្យរពំោភថ្រព 
សហគមន៏ និង រ ប់ព ើរានថ្រពព ើពៅខដនសហគមន៏ថ្រពព ើពីសំណាក់អនកមានអំណា  
 មួញ និងរកមុហុ៊នសមបទនពសដាកិ ចមួយ ំនួន។     មាន រសាងសង់បន្ទទ យទហានពៅពលើ 
ថ្រពសហគមន៍ខដលបាន ុះកិ ចរពមពរពៀងជាមួយរោា ភិបាលរ ួពហើយដូ ជា៖ ករណី្កនុងពែតតឩតតរ
មានជ័យ សហគមន៍ដុងពបង អណ្តូ ងបរ រដួំលវាសន្ទ សហគមន៍សាមគគីសពគងាគ ះថ្រពព ើ។ 
មាន រគំរាមគំខហងដល់សកមមជន រោរថ្រពព ើ ភាគីរកមុហុ៊ន  នួញ និងមគនតីមួយ ំនួន។     
ែវះខាត រោំរទហិរ ដ្វតថុ សរមាប់ោំរទសកមមភាពសហគមន៍ថ្រពព ើ។ 

 
 សមទធិផលរបស់រាជរោា ភិបាល 

សហគមន៍ និងអងគ រមិនខមនរោា ភិបាល ខដលពធ្វើ រពលើវស័ិយថ្រពព ើ ទទួលសាគ ល់បំណ្ង
របស់រាជរោា ភិបាលកមពុជា ជាពិពសស រោំពដើមព ើពលើដីរ ិរលិពោយរដាបាលថ្រពព ើ ដូ ខដល
រតូវបានពលើកពឡើងពៅកនុងសូ ន្ទករតាមោនរមួ។ បុ៉ខនតអងគ រមិនខមនរោា ភិបាល និងអងគ រ
សងគមសីុវលិពផសងពទៀត ែក ិតតពោយសារ “ រោំពដើមព ើពឡើងវញិ” រាប់ប ច្ូ លទំង រោំពដើម
ពៅសូ៊ពៅកនុងសមបទនដីពសដាកិ ច (ELCs) ក៏ដូ ជាពដើមអា សា និងពដើមពរបងែយល់។ 



 

 

សហគមន៍ និងអងគ រមិនខមនរោា ភិបាលសូមវាយតថ្មលែពស់ ំពោះ រកំណ្ត់រពំរបទល់ថ្រព
ព ើ និងតំបន់ រោរពៅតាមខផន រ ក៏បុ៉ខនតពយើងែញុំមាន របារមភោ៉ងខាល ំង ំពោះកំពណ្ើ នដ៏ពលឿន
 ំពោះ ំនួនសមបទនដីពសដាកិ ចខដលរតូវបានផតល់ពៅកនុងតំបន់ រោររមួមានបូកពោ បុទុមសារគរ 
វរិៈជ័យ ឱរ៉ាល់ បឹងខពរ លំផាត់ ណាមពលៀរ និងខកវសីមា។ 
គិតមកដល់ខែវ ិឆិ  ឆ្ន ំ២០១១ មានសហគមន៍ថ្រពព ើ ំនួន១៣០ ខដលមានថ្ផទដីសរបុទំហំ

១៤១,០៣១ហិកតា ខដលរតូវបានអនុម័តពោយរកសួងកសិកមមរ ុខ របមាញ់ និងពនសាទ។ ពយើងអប
អរសាទរកិ ចរបឹងខរបងពនះ។ ពទះជាោ៉ងណាកតី អងគ រមិនខមនរោា ភិបាល និងសហគមន៍មួយ
 ំនួនបានសពងកតព ើញថ្ន នីតិវធីិ្ថ្ន រទទួល រយល់រពមពីរកសួងកសិកមមរ ុខ  របមាញ់ និង
ពនសាទគឺយឺត និងលំបាក ជាពិពសសពៅពពលខដលពរបៀបពធ្ៀបពៅនឹងនីតិវធីិ្ថ្ន រផតល់សមបទន
ដីពសដាកិ ច សូមបខីតសមាជិកថ្នរកមុ រងារបព ចកពទសបរសិាថ ន និងថ្រពព ើ ក៏ទទួលសាគ ល់ ំណុ្ 
ពនះខដរ1។ 
អងគ រមិនខមនរោា ភិបាល និងអងគ រសងគមសីុវលិទទួលសាគ ល់ថ្ន គំនិតផតួ ពផតើមថ្ន រពរៀប ំ

ខផនទីបងាា ញផលូវកមមវធីិ្ ត់បនថយ របពញញឧសម័នពី របាត់បង់ និង ររ ិរលិថ្រពព ើថ្នន ក់ជាតិ 
មានលកខណ្ៈ ន់ខត ូលរមួជាងកិ ចដំពណ្ើ រ  រពរៀប ំពោលនពោបាយថ្រពព ើពផសងៗពទៀត 
ពោយផតល់ឱ សឲ្យអងគ រមិនខមនរោា ភិបាល និងអងគ រសងគមសីុវលិពផសងពទៀតពលើកពឡើង រ
បារមភ និង ូលរមួគំនិត។ ពយើងក៏ទទួលសាគ ល់ផងខដរថ្ន ពៅកនុងរ ន្ទសមព័នធថ្នខផនទីបងាា ញផលូវ ពនះ
អនុញ្ហដ តិឲ្យអងគ រមិនខមនរោា ភិបាល និងអងគ រសងគមសីុវលិមានតំណាងពៅកនុងរកុមខដលពធ្វើ 
ពស កតីសពរម  ិតតសំខាន់ៗ។ 
 
 អនុសាសន៏ 

1. ខកសរមួលនីតិវធីិ្ របពងកើតសហគមន៏ថ្រពព ើ និងពពនលឿន រផតល់ដីឲ្យពធ្វើសហគមន៏ថ្រព
ព ើ 

2. រតូវខតពោះស្សាយផលប៉ះោល់ឲ្យមានភាពយុតតិធ្ម៌ និងឲ្យបានពលឿន 
3.  រអភិវឌ្ឍរតូវមាន រពិពរោះពោបល់ជាសាធារណ្ៈជាមួយរបជាពលរដា ដូ បានខ ងកនុង
បទោា នគតិយុតតិ 

4. គណ្ៈកមាម ធិ្ ររគប់រគងសហគមន៏ថ្រពព ើ និងរបជាពលរដា រមួទំងអាជាញ ធ្រមូលោា នរតវូ 
 ូលរមួសហ រជាមួយសហគមន៍ថ្រពព ើឲ្យបានរបពសើរ 

5. ផសពវផាយអំពី ាប់ថ្រពព ើ និងបរសិាថ នឲ្យបានទូលំទូោយ។ 
 

៤.បញ្ហា អភវិឌ្ឍទកី្កងុ ការតាំងទលីាំដៅដ្ឋា នថមី នងិការបដណេ ញដចញដដ្ឋយបងខាំ  

ពៅកនុងបរបិទខដលរពះរាជាណា រកកមពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ មានផលប៉ះោល់មួយ ំនួនខដល
ពកើតព ញពី រអភិវឌ្ឍពនះពៅពលើ ររស់ពៅរបស់របជាពលរដា ជាពិពសសបណាត លមកពី របពណ្ត

                                                      

 



 

 

ញព ញ និង រតំាងទីលំពៅងមី។ បញ្ហា ទំងពន្ទះមាន ជាអាទិ៍៖  របពណ្ត ញព ញ ពោយបងខំពោយ
ោម នសំណ្ងសមរមយនិងយុតតិធ្ម៌ ែវះ រពិពរោះពោបល់ជាសាធារណ្ៈឲ្យបានរតឹមរតូវមុន រ   
អនុវតតគំពរាងអភិវឌ្ឍន៍ខដលនំ្ទពៅដល់ របាត់បង់ដីធ្លីលំពៅោា ន។  របពណ្ត ញអា នំ្ទពៅដល់ រ
បាត់បង់មុែរបររបចំាថ្ងៃ ប៉ះោល់ដល់អន្ទគតរបស់កូនពៅ និងជំោក់បំណុ្លពគ បាត់បង់រទពយ    
សមបតិតរបស់របជាពលរដា ប៉ះោល់ផលូវ ិតតរបស់កុមារនិងស្រសតី ពហើយទីបំផុតនឹងពធ្វើឲ្យរបជាពលរដា  
រកីរក។ ជាងពនះពទៀត ពោយសារ រពរ ើមកតំាងទីលំពៅពៅទីតំាងងមី របជាពលរដាជួបផលពិបាកកនុង
 រទទួលពសវាសាធារណ្ៈដូ ជា៖ ផារ សាោពរៀន និងមនទីរពពទយ។ល។ កងវះ រផសពវផាយព័ត
មាន និង រពិពរោះពោបល់ទូលំទូោយជាមួយរបជាពលរដា អំពីគពរមាងខផន រអភិវឌ្ឍន៍ភាគ
ពរ ើនរបស់រាជរោា ភិបាល នំ្ទឲ្យរបជាពលរដា ល យជាជនរងពរោះពោយសារ ររពំោភសិទិធមនុសស 
និងមិនទទួលបាន រពោះស្សាយសមរមយពីគពរមាង រអភិវឌ្ឍទំងពន្ទះ2។ មា៉ងពយើងក៏សពងកត
ព ើញថ្ន រាល់សកមមភាពបពណ្ត ញព ញពោយអាជាញ ធ្រមានសមតថកិ ចខតងខតមានអំពពើហឹងា និង
 រគំរាមកំខហង រហូតដល់អនកែលះខដលហ៊ានតវ៉ារតវូបានអាជាញ ធ្រចាប់ែលួនប ជ្ូ នពៅតុោ រ និង
ោក់ ំុឃំង និង ត់ពទសពោយអយុតតិធ្ម៌។  ំខណ្កឯ រពោះស្សាយសំណ្ងពទៀតពសាត មិន
បានពធ្វើឲ្យមាន រពពញ ិតតពីសំណាក់របជាពលរដាភាគពរ ើនពទ បុ៉ខនត ពគរតវូខតបងខំ ិតតចាកព ញពី
លំពៅោា នចាស់ពៅ ន់ទីតំាងងមីតាម រតរមវូរបស់អាជាញ ធ្រ ឫរកុមហុ៊នវនិិពោគពោយមិនមាន
សំណ្ងសមរមយ ពហើយអនកែលះរងនូវ រពរ ើសពអើងពីអាជាញ ធ្រកនុងពពលពោះស្សាយសំណ្ង និងជួល
 លែលះពទៀត ក៏មានបាតុភាពអសកមមែលះពទៀត ខដលបងកពឡើងពោយមគនតីអាជាញ ធ្រមានសមតថកិ ច
មួយ ំនួន ដូ ជា  ររបរពឹតតអំពពើពុករលួយ និង របាត់បង់ រទទួលែុសរតូវកនុង រអនុវតត តពវ
កិ ច រោររបជាពលរដា។ ជាលទធផល បញ្ហា ពនះនំ្ទពៅដល់ របាត់បង់ជំពនឿទុក ិតតពីសំណាក់
របជាពលរដារងពរោះ ំពោះអាជាញ ធ្រមានសមតថកិ ចរបស់រដា។ 

 
 សមទធិផលរបស់រាជរោា ភិបាល 

ទនទឹងនឹងបញ្ហា រប មទំងពនះ ពយើងក៏បានកត់សំោល់នូវផលវជិជមានែលះៗពីគពរមាង រ 
និងពោលនពោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរោា ភិបាល កនុង រពធ្វើឲ្យមានពសាភណ្ឌ ភាពទីរកងុ និង     
ទីរបជំុជនមួយ ំនួនដូ ជា៖ មានពហោា រ ន្ទសមព័នធសរមាប់បងកលកខណ្ៈងាយស្សួលកនុង ររស់ពៅ
របស់របជាពលរដា, មានសាោពរៀនសរមាប់ រសិការបស់កូនពៅរបជាពលរដា និងមនទីរពពទយ ពស
វាសុែភាព  (មជឈមណ្ឌ លសុែភាព មនទីរពពទយរដា និងឯកជន) សរមាប់បំពពញពស កតីរតូវ របស់
របជាពលរដា, មានពរាង រកសហរោស សរមាប់ផតល់ រងារដល់របជាពលរដា និងមានសំណ្ង់
អោរ (បុរ ីផទះខលវង វឡីា ផារទំពនើប អាោរែពស់ និងមជឈមណ្ឌ លទំពនើបៗ។ 

 

 អនុសាសន៍ 
សំរាប់រាជរោា ភិបាល 
                                                      
2 សហគមនដ៍ីក្រហម ររីរាយ បឹងររ ់បុររីីឡា និងសហគមនដ៍ទៃទៃៀត។ ចំណែរឯ សហគមនក៍្រលានយនតទ ោះ និង
សហគមនដ៍ទៃទៃៀត រប៏ាននឹងរំរុងក្បឈមនឹងការបទែត ញទចញ នាទរលទនោះណដរ។ 



 

 

1.  ុះប ជ្ ីដីធ្លីជារបព័នធសរមាប់សហគមន៏រកីរកពៅតាមបណាត ពែតត រកងុ រាជធានី និងពពនលឿន       
 រផតល់កមមសិទិធដីធ្លីដល់របជាពលរដាពៅទំងអស់ទូទំងរបពទស។  

2. រតូវផសពវផាយ និងពិពរោះពោបល់ឲ្យបានទូលំទូោយអំពីគំពរាងអភិវឌ្ឍន្ទន្ទជាមួយរបជា
ពលរដាជាពិពសសសហគមន៍ខដលរស់ពៅកនុងតំបន់រងផលប៉ះោល់ មុននឹងផតល់ រ       អនុ
ញ្ហដ តិឲ្យរកុមហុ៊នវនិិពោគ។ 

3. រាល់ រអភិវឌ្ឍរតូវពអាយមានផលរបពោជន៏ដល់ពលរដាពៅនឹងកខនលងខដលរតូវអភិវឌ្ឍន៍។ 
4. ធាន្ទរបព័នធតុោ រឯករាជយ និងយុតតិធ្ម៌ ពហើយពោរពសិទធិមនុសស និងប្ឈប់ពរបើរបាស់
របព័នធតុោ រមកោបសងកត់មកពលើរបជាពលរដាខដលទមទរសិទធិដីធ្លី និងសិទិធលំពៅ
ោា នរបស់ែលួន។ 

5. ប្ឈប់ របពណ្ត ញព ញពោយបងខំ បុ៉ខនតរតូវពធ្វើ រអភិវឌ្ឍន៍ពៅនឹងកខនលង។ 
6. ពោះខលងជាបន្ទទ ន់របជាពលរដាខដលតវ៉ាទមទរសិទធិដីធ្លី និងសិទិធលំពៅោា នព ញពី     
ពនធន្ទោរ។ 

7. ប្ឈប់ ររារាងំសកមមភាពអហឹងារបស់របជាពលរដារងពរោះ ឧទហរណ៍្  រោក់ញតិ 
សំណូ្មពរពផសងៗពទៀត។ 

 
សំរាប់មាច ស់ជំនួយ 

1. ជួយបនត រោំរទរាល់គពរមាង និងសកមមភាពពោះស្សាយពៅពលើបញ្ហា ទំន្ទស់ដីធ្លី និង
លំពៅោា ន របកបពោយរបសិទធភាព។  

2. បនតសហ រជាមួយរាជរោា ភិបាលកនុង រ ុះប ជ្ ីដីធ្លីជារបព័នធ និងជរមុញឲ្យរាជរោា ភិបាល
បនតពោះស្សាយសំណូ្មពរ និងអនុសាសន៍ពផសងៗរបស់របជាពលរដារងពរោះ។ 

 
៥.បញ្ហា ការចុុះបញ្ជ  ីីធល ីនងិបញ្ហា ទាំនាស ី់ នងិការអនវុតេបទបញ្ហជ ដលខ០០១  

ពទះបី ពោលនពោបាយចាស់សកមមភាពងមីរបស់រាជរដាភិបាលកនុង រខកទរមង់វស័ិយដីធ្លី 
ន្ទពពលងមីៗពនះ និង រព ញបទបញ្ហជ ពលែ០០១  ជា ំណាត់ រទន់ពពលពវោ និងគួរឲ្យសរពសើរ
ោ៉ងណាក៏ពោយ ក៏មកដល់ពពលពនះ ពយើងសពងកតព ើញថ្នពៅមានបញ្ហា រប មែលះៗកនុង រអនុ
វតតជាក់ខសតង និងពធ្វើឲ្យ ំណាត់ រពនះមានរបសិទធភាព។  ជាក់ខសតង រ ុះប ជ្ ីដីធ្លី និងទំន្ទស់ដីធ្លី
ពៅខតពកើតមានពឡើង និងមិនទន់អា ជរមុញឲ្យមាន រពោះស្សាយបញ្ហា ពនះបានពពញពលញ   
ពឡើយ។ បញ្ហា រប មអា មានដូ ជា៖ បទបញ្ហជ ០០១ ពនះមិនមានវសិាលភាពរគប់ដណ្ត ប់ពលើ
តំបន់សមបទនដីសងគមកិ ច ខដលនំ្ទឲ្យ រពោះស្សាយ រទមទររបស់របជាពលរដាពៅតំបន់មួយ
 ំនួនពន្ទះមិនអា ពធ្វើបានពឡើយ។  រ ូសបំផាល ញដំណំា និង ររពំោភដីធ្លីពីសំណាក់រកុមហុ៊ន
ពៅខតមាន ពបើពទះជាមានបទបញ្ហជ ០០១ របស់រាជរោា ភិបាលក៏ពោយ។ មា៉ងពទៀត  រងាររបស់
រកមុយុវជនសម័គ ិតតមួយ ំនួនតូ ខដលបាន ុះវាស់ខវងដីធ្លីជូនរបជាពលរដា ខដលកំពុងមានបញ្ហា ដី
ធ្លី ពៅមិនទន់អនុវតតន៍ឲ្យបានពពញពលញ និងតាមសាថ នភាពជាក់ខសតង ពោយអនុពោមពៅតាម
បទបញ្ហជ ០០១ របស់រាជរោា ភិបាលពៅពឡើយ។ 



 

 

 សមិទធិផលរបស់រាជរោា ភិបាល 
ជាមួយនឹងបញ្ហា រប មទំងពនះ ពយើងក៏សពងកតព ើញមាន ររកី ំពរ ើនមួយ ំនួនផងខដរ

 ំពោះបញ្ហា ខាងពលើ។ អាជាញ ធ្រមានសមតថកិ ចបានពោះស្សាយ និងដកដីខផនកែលះពីរកមុហុ៊នមួយ
 ំនួនឱយរបជាពលរដាវញិ។  ំខណ្កឯរបជាពលរដាមួយ ំនួនពទៀតខដលមិនពៅកនុងតំបន់កំណ្ត់
ពោយបទបញ្ហជ ពលែ០០១ ក៏បានទទូលប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី ខដលពនះ គឺជាអវីខដលរបជាពលរដាពពញ
 ិតត និងជរមុញឲ្យមាន រពោះស្សាយឲ្យ ន់ខតមានរបសិទធភាពបខនថម។ ពៅតំបន់ែលះ ពរ យពី
ពោះស្សាយដីធ្លីរ ួ អាជាញ ធ្រក៏បានពរៀប ំឲ្យមានរបព័នធពហោា រ ន្ទសមព័នធសរមាប់របជាពលរដារស់
ពៅតំបន់ពន្ទះខដរ។  
 

 អនុសាសន៍ 
សំរាប់រាជរោា ភិបាល  

1. ពោះស្សាយនិងវាស់ខវងដីធ្លីកនុងតំបន់ខដលមានវវិាទ និងបញ្ហា ជាក់ខសតងឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស។ 
2. បពងកើតយនត រតាមោន និងវាយតំថ្លរបសិទធភាព រងាររបស់រកមុយុវជនសម័រគ ិតត និង
អាជាញ ធ្រ កនុង រ ូលរមួវាស់ខវងពោះស្សាយវវិាទដីធ្លី។  

3. ពរៀប ំ ំណាត់ថ្នន ក់សរមាប់ពរបើរបាស់និងផតល់សមបទនដីសងគមកិ ច ដល់របជាពលរដារកីរក
ខដលោម នដីពិតរបាកដ។ 

4. ពិពរោះពោបល់ជាមួយរបជាពលរដារងផលប៉ះោល់ឲ្យបានទូលំទូោយ និងពោះស្សាយ
បញ្ហា ពោយសនតិវធីិ្ រពមទំងទូទត់សំណ្ងកនុងតថ្មលអា ទទួលបានពីភាគីរងផលប៉ះោល់។ 

សំរាប់មាច ស់ជំនួយ 
1. តាមោន រអនុតតពោលនពោបាយរបស់រាជរោា ភិបាល ជាពិពសសកនុង រអនុវតតបទបញ្ហជ
ពលែ០០១។ 

2. បនត រោំរទដល់សកមមភាពរបស់អងគ រសងគមសីុវលិ និងសហគមន៍ កនុង រពធ្វើ រងារ
របស់ែលួនពលើវស័ិយដីធ្លី ពដើមបីធាន្ទបាននូវសុវតថិភាពដីធ្លី និង ូលរមួ ត់បនថយភាពរកីរកី
របស់របជាពលរដា។ 

 

សក្ាប់ៃ័តានបន្នែម្ សូម្ទាក់ទង៖ 
 អនកស្សី ខា ស្សស់   តំណាងសហគមន៍ពលើវស័ិយខរ ៉ពលែទូរស័ពទ 097 503 0567  
 ពោក រស់ ហាន   តំណាងសហគមន៍ពលើវស័ិយខរ ៉ពលែទូរស័ពទ 012 1827 245 
 ពោក ជា ជួង   តំណាងសហគមន៍ជនជាតិពដើមភាគតិ និងថ្រពព ើ  

ពលែទូរស័ពទ 097 9690715  
 ពោក ពពរជ នឹម ួន តំណាងសហគមន៍ពលើវស័ិយដីធ្លី និងលំពៅោា ន  

ពលែទូរស័ពទ 017 872 195  
 ពោក ធ្ន សារាយ  របធាន សមាគម រោរសិទិធមនុសស និងអភិវឌ្ឍន៍ពៅកមពុជា 

(ADHOC) ពលែទូរស័ពទ 016 440 044 
 ពោក សួន បុ៊នស័កតិ  ពលខាធិ្ ររបតិបតតិ គណ្ៈកមាម ធិ្ ររបរពឹតតិកមមថ្នអងគ រសមាគម 



 

 

 រោរសិទធិមនុសសកមពុជា (CHRAC) ពលែទូរស័ពទ 092 344 357 
 ពោក ឡំា សុជាតិ   ន្ទយករង វទិាសាថ នតសូ៊មតិ និងពោលនពោបាយ (API)  

ពលែទូរស័ពទ 077 555 679 
 ពោក  ិត សំអាត  ន្ទយករបតិបតតិ ពវទិ ថ្នអងគ រមិនខមនរោា ភិបាល សតីពីកមពុជា 

(The NGO Forum on Cambodia) ពលែទូរស័ពទ 012 928 585 
 ពោក ម៉ម សមបតតិ   ន្ទយករបតិបតតិ អងគ រអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាថ្ដគូកនុងសកមមភាព 

(DPA) ពលែទូរស័ពទ 012 779 734  
 ពោក ពយ៉ង វរីៈ   ន្ទយករបតិបតតិ មជឈមណ្ឌ លអប់រ ំាប់សំរាប់សហគមន៍ (CLEC)  

ពលែទូរស័ពទ  012 801 235 
 ពោក គល់ បញ្ហដ   ន្ទយករបតិបតតិគណ្ៈកមាម ធិ្ រពដើមបីពរៀប ំ រពបាះពឆ្ន តពោយ 

ពសរ ីនិងយុតតិធ្ម៌ពៅកមពុជា (COMFREL) ពលែទូរស័ពទ012 942 017 
 ពោក ឆ្យ សារ៉ាត  ន្ទយករបតិបតតិ សមព័នធភាពកមពុជាពដើមបតីមាល ភាព ំណូ្លធ្នធា 

(CRRT) ពលែទូរស័ពទ 012 589 958 
 ពោក ខប៉ន សុមុននី   ន្ទយករបតិបតតិ អងគ រសម័រគ ិតតពដើមបីសងគម (CVS)  

ពលែទូរស័ពទ 012 708 093 
 ពោកស្សី រស់ សុភាព  ន្ទយិ ររបតិបតតិ អងគ រពយនឌ័្រនិង រអភិវឌ្ឍន៍ពដើមបកីមពុជា 

(GAD/C) ពលែទូរស័ពទ 012 627 857 
 ពោក ពសៀ ភារមយ  ន្ទយកពលខាធិ្ រោា ន រកុម រងារពិពសសសិទិធលំពៅឋាន  

(HRTF) ពលែទូរស័ពទ 012 852 325 
 ពោក ពៅ វ៉ាន់សី   ន្ទយករបតិបតតិ អងគ រោំរទសហគមន៍ជនជាតិពដើមភាគតិ   

(ICSO) ពលែទូរស័ពទ 012 813 744 
 ពោក  ួន បូរទិធ   ន្ទយករបតិបតតិ អងគ រយុវជនខែមរនិង រអភិវឌ្ឍន៍សងគម (KYSD)  

ពលែទូរស័ពទ 012 798 488 
 ពោក សាម អិុន   ន្ទយករបតិបតតិ អងគ រជីវតិថ្ងលងនូរ (LWD)  

ពលែទូរស័ពទ 012 55 18 86 
 ពោកស្សី ពជត  រោិ  ន្ទយិ របតិបតតិ អងគ រសាត រកមពុជា (Star Kampuchea)  

ពលែទូរស័ពទ 012 802 460 
 ពោក ជាង សុខា   ន្ទយករបតិបតតិ អងគ រកមមវធីិ្អភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានយុវជន(YRDP)  

ពលែទូរស័ពទ 012 360 464 
 ពោក សឹុម តារា   មគនតីរគប់រគងគពរមាងជាន់ែពស់ អងគ រទសសនៈពិភពពោក (WVC)  

ពលែទូរស័ពទ 012 771 051 
 ពោក គឹម សុវណ្ណ  ន្ទយករបតិបតតិ អងគ រវជីីខឡន (Vigilance)  

ពលែទូរស័ពទ 012 957 282 

 

 
 


