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CIPO	 អង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា

CLT	 ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព

DP	 ដាគូអភិវឌាឍន៍

DPA	 អង្គការអភិវឌាឍន៍និងភាពជាដាគូក្នុងសកម្មភាព
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GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit	(អតីត	GTZ)	

GPS	 បាព័ន្ធកំណត់និយាមការសកល

HA	 សមាគមខ្មារលើ

HEKS HEKS/EPER Swiss Church Aid

ICSO	 អង្គការគំទាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច
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IPC	 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

IRAM បណា្ដាញសមាជិកសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចសកម្ម
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UPR	 ការពិនិតាយឡើងវិញជាសកលតាមកាលកំណត់	(ឬ	

យន្តការតាួតពិនិតាយតាមកាលកំណត់)
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WCS	 អង្គការសមាគមអភិរកាសសត្វពាា
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ស្រចក្តីផ្តើម
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នោះទា		កាាតាពីគោលបំណងជាក់លក់របស់ 

ចាបាប់ភូមិបាលឆ្នា២ំ០០១	ដាលនៅមាតាា២៣	 

បានពណ៌នា	 ជនជាតិដើមភាគតិចថា	 “គឺជា 

កាុមមនុសាសដាលបានបងា្ហាញនូវការឯកភាព 

នាជាតិពន្ធ	ុសង្គមវបាបធម៌	និងសាដ្ឋកិច្ច	បាតិបត្ត ិ

របៀបរស់នៅតាមបាពាណី	 និងដាំដុះលើដី 

ដាលខ្លួនកាន់កាប់	 ទៅតាមកាបួនខា្នាតទំនៀម	 

ទមា្លាប់នាការបាើបាាស់	ជាសមូហភាព”។		នាះ 

បានបង្កើតឲាយមានមូលដា្ឋានបទបាបញ្ញត្តនិាចាបាប់		 

ភូមិបាលសមាាប់ភាពជាមា្ចាស់សមូហភាពចំពោះ 

អចលនទាពាយ	របស់សហគមន៍	ជនជាតិដើមភាគ 

តិច។	 នៅក្នងុចាបាប់ភូមិបាលឆ្នា២ំ០០១	 បាន 

ចាងនូវបទបញ្ញាត្តសំិខាន់ៗ	ជាចាើនស្តពីីការពារ 

ដីជនជាតិដើមភាគតិច	ដាលអនុញ្ញាតឲាយពួក 

គាទទួលបាននូវប័ណ្ណកម្មសិទ្ឋិសមូហភាព	ជា 

ជាងកម្មសិទ្ឋិឯកជន	នៅខណៈដាលមានការ 

ទប់ស្កាត់ពីការលក់	 និងការផ្ទារកម្មសិទ្ឋិដីជន 

ជាតិដើមភាគតិច។	

ខាមាសឆ្នាំ២០០៩		 រាជរដា្ឋាភិបាលបាន 

បន្តកំណត់បន្ថាមលើគោលនយោបាយរបស់ 

ខ្លនួស្តពីីជនជាតិដើមភាគតិច	 និងបានអនុម័ត	 

អនុកាឹតាយស្តីពី	ការចុះបញ្ជីដីជនជាតិ	ដើមភាគ 

តិច	 ដាលបានលម្អតិពីនីតិវិធីដាលជាតំរូវការ 

សមាាប់ការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ឋិដីជនជាតិដើម 

ភាគតិច	ដោយរួមទំាងពីជំហានសមាាប់កំណត់ 

ពាុំបាទល់	 ការវិនិច្ឆ័យ	 និងការផាសព្វផាសាយជា 

សធារណៈ។	

ទោះជាយា៉ាងណា	 ដំណើរការចុះ	បញ្ជី	ដី	 

សមូហភាព	ដាលបង្កើតឡើងដោយអនុកាឹតាយ	

គឺមាន	ភាពសំញ្ញាំ	និងតាូវ	អនុវត្តនូវ	បីដំណាក ់

កាល៖	 ទីមួយ៖	 សហគមន៍	តាូវ		 កំណត់	អត្ត 

សញ្ញាណដោយកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទថាជា	 

“សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច”	 (និងតាូវ 

មាន	លក្ខន្តកិៈបងា្ហាញថា	ពួកគាជាសហគមន៍)។	 
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ទីពីរ៖ពួកគាតាូវចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលជាមួយ 

កាសួងមហាផ្ទា	 មិនដាក់ពាកាយសុំចុះបញ្ជីដី។	 

ទីបី៖	 ពួកគាតាូវដាក់ពាកាយសុំចុះបញ្ជី	ដី	ធ្ល	ី 

សហគមន៍	របស់	ពួកគាជាមួយកាសួង	រៀបចំ	 

ដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់។	

មានការបារម្ភថា	 ដំណើរការអនុវត្តគ ឺ

ស្មុគស្មាញាពាក	ចំណាយចាើន	យឺតយា៉ាវ	និង 

មានការលំបាកក្នុងការធានាការពារសុវត្តិភាព 

ដីធ្លជីនជាតិដើមភាគតិច	ជាពិសាសក្នងុបរិបទ 

ដាលដីធ្លតីាវូបានលក់ឬជួលយ៉ាាងងាយ	ហើយ 

ជាញឹកញយនីតិវធីការពារ	 និងចាបាប់ជាតិមិន 

តាូវបានគោរពតាម។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា	 បានសនាយាជា	 

សធារណៈថានឹងផ្តល់ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ	្ធដីិ	សមូហ 

ភាព	យ៉ាាងតិចដប់	សហគមន៍ក្នងុមួយ	ឆ្នា។ំ	ទោះ 

ជាយ៉ាាងណា	នៅខាកក្កដា	ឆ្នា	ំ២០១៨		កញ្ចប់ 

ថវិការ	ដ្ឋសមាាប់	ការចុះ	បញ្ជីដីសមូហ	ភាព	តាូវ 

បាន	កាត់	បន្ថយ	ពាក់	កណា្ដាល	 មាន		ន័យថា	 

មាន	តា	សហគមន	៍ចំនួន	បាាំតា	ប៉ុណ្ណាះ		ដាល	 

អាច	ទទួល	បាន		 ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធសិមូហភាពក្នុង 

មួយឆ្នាំៗ។	 គិតតាឹមឆ្នាំ	 ២០២០	 កាសួង 

អភិវឌាឍន៍ជនបទបានវិភាជកញ្ចប់ថវិកាចុះបញ្ជី 

1	 យោងតាមកិច្ចបាជំុរវាងការិយាល័យOHCHRជាមួយនាយកដា្ឋានអភិវឌាឍន៍ជនជាតិភាគតិចនាកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទកាលពី
ថ្ងាទី	០៨	កញ្ញា	ឆ្នាំ	២០២០

ដីសមូហភាពសមាាប់តាបី	សហគមន៍បុ៉ណ្ណាះ 

ក្នុងមួយឆ្នាំ1។	ជាងនាះទៅទៀត	សហគមន ៍

ជនជាតិដើមភាគតិចតាូវពឹងផ្អាកលើជំនួយ 

បច្ចាកទាស	 និងហិរញ្ញវត្ថុពីដាគូអភិវឌាឍន	៍ 

ភា្នាក់ងារសហបាជាជាតិ	 និងអង្គការសង្គម 

សីុវិលដើមាបីរៀបចំនិងដាក់ពាកាយស្នើសំុចុះបញ្ជី 

របស់ពួកគា។

តាឹមខាកញ្ញា	 ឆ្នាំ	 ២០២០	 មាន១៥៤	 

សហគមន៍តាូវបានទទួលស្គាល់ដោយកាសួង 

អភិវឌាឍន៍ជន	បទជា	សហគមន៍	ជនជាតិដើម 

ភាគតិច(ដំណាក់កាលទី១)។	 កាសួងមហា 

ផ្ទាបានអនុម័ត	 និងបានចុះបញ្ជីសហគមន ៍

ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន១៥០ជា	“នីតិបុគ្គល”  

តាមរយៈដំណើរការរៀបចំជាផ្លវូការនូវលក្ខន្តកិៈ 

សហគមន៍របស់ពួកគា	(ដំណាក់ទី២)។	និង 

៣០សហគមន៍បានទទួលនូវប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី 

សមូហភាពរបស់ពួកគាពីកាសួងរៀបចំដានដី	 

នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 (ដំណាក់កាល 

ទី៣)។

បាសិនប	ើ	 មធាយមភាគ	នាការ	កំណត់អត្ត- 

សញ្ញាណបាចំាឆ្នាបំច្ចបុាបន្ននៅតាបន្ត	 អាចតាវូ 

ការពាលបាហាលជា១០០ឆ្នាំទៀតទើបអាច 

4 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បញ្ចប់	 ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសហគមន ៍

ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា	ចំនួន	 	៣០៤	 

សហគមន៍	ដាល	នៅ	សាសសល់	 ឬ		 មិន	ទាន់	 

បាន	ចាប់ផ្តើម	ដំណើរការស្វយ័អត្តសញ្ញាណ	ជា	 

ជនជាតិ	ដើមភាគតិច។	 សូមចងចំាថា	 គ្មាន 

ស្ថិតិជាក់លក់អំពីចំនួនសហគមន៍ជនជាតិ 

ដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាទា		 បើទោះបីជាបាន 

ពិនិតាយឃើញជាទូទៅថាមានសហគមន៍ជនជាតិ 

ដើមភាគតិចចំនួន៤៥៥ក្តី	 ហើយដាលថា 

កញ្ចប់ថវិកាសមាាប់ការចុះបញ្ជក៏ីអាចតាវូបាន 

កាត់បន្ថយដោយសរផលប៉ះពាល់សាដ្ឋកិច្ច	 

ទៅលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិដាលបណា្ដាលមកពី 

ការរាតតាបាតនាមារោគ		Covid-១៩		ចាើនជាង 

នាះទៅទៀត។	 ដូច្នាះ	 kar សន្និដា្ឋានថា		  

១០០ឆ្នាំទៀត		 គឺអាចនឹងកើតកើនឡើងផង 

ដារ។		

នៅក្នុងអំឡុងពាលបួនឆ្នាំចុងកាាយនាះ	 

ការិយាល័យ	OHCHR	បាន	សហការ	ជាមួយ	 

កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	កាសួងមហាផ្ទា	និង	 

កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម		 និង 

សំណង់	 បង្កើតសៀវភៅណានាំការចុះបញ្ជ ី

2	 សៀវភៅណានាំស្តីពី	 ដំណើរការនាការកំណត់អត្តសញ្ញាណ	 ការចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល	 និងការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហ
ភាពដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា។	 សហការផលិតដោយការិយាល័យOHCHR	 កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	
កាសួងមហាផ្ទា	និងកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់	នៅខាមករា	ឆ្នាំ	២០១៩។	អាចរកអានបាននៅ៖	https://

cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Promotional-materials-soft/CLT%២០Manual-Khmer.pdf  

ដីសមូហភាពសមាាប់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន2	 និង 

បានរៀបចំ	វគ្គបណ្តុះបណា្ដាលថា្នាក់	តំបន់	ជា 

ចាើនស្តពីីដំណើរការចុះបញ្ជដីីសមូហភាពដល់ 

តំណាងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានជាង	 ៣០០នាក់។	 

ការិយាល័យ	ក៏	បាន	អមដំណើរ	មន្តា	ីកាសួង	 និង 

អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានទៅកាន់សហគមន៍	ជនជាតិ 

ដើមភាគតិចជាង	ម្ភាសហគមន៍	ដើមាបីដំណើរ 

ការដំណាក់កាលទីមួយ	 ទីពីរ	 និងទីបីនា 

ដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើម 

ភាគតិច។

ការិយាល័យ	 OHCHR បានទទួលបទ 

ពិសោធន៍ស្តីពីការងារនាះ	 ដាលទាមទារ 

អោយ	មាន	ការកាសមាួលនីតិវិធី	 ចុះបញ្ជីដ ី

សមូហភាពជាបនា្ទាន់។		ការិយាល័យ	OHCHR 

បានសំរាចចិត្តបង្កើត	ឯកសរ	ពិគាាះយោបល់ 

ស្តីពីការកាទមាង់នីតិវិធីចុះបញ្ជីដីសមូហភាព 

ដោយមានអនុសសន៍សមាាប់ការកាសមាួល 

ដល់បទបាបញ្ញត្តចិាបាប់បច្ចបុាបន្នដាលគាបដណ្តប់ 

លើការចុះបញ្ជីដី	សមូហភាព។	វាឆ្លុះបញ្ចាំង 

ការវាយតម្លារបស់ការិយាល័យ	OHCHR ទៅ 

លើការអនុវត្តនីតិវិធី	ចុះ	បញ្ជដីីសមូហភាព	ដាល	 

5ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ	២០០៩	ដោយ	រាជ	 

រដា្ឋាភិបាល	កម្ពុជា	 និង	បាន	កំណត់	នូវ	បញ្ហា	 

បាឈម	នានា		ក៏ដូចជា	មារៀនល្អៗផងដារ។

ឯកសរនាះតាូវបានរៀបរៀងជាបួនផ្នាក 

ដាលរួមមាន	៖		

ផ្ន្កទីI	 រៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពរួមស្តីពីសិទ្ធ ិ

កាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីបាពាណី	 ដាលមាន 

តួនាទី	យ៉ាាងសំខាន់ក្នងុកិច្ចការពារ	 និងទទួល 

ស្គាល់	សិទ្ធិមនុសាស	របស់ជនជាតិដើមភាគតិច 

ជាអន្តរជាតិ។	 ផ្នាកនាះបានកត់សមា្គាល់ទៅ 

លើកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ	 ក្នុងការទទួលស្គាល់	 

និងគំពារសិទ្ធរិបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	ក្នងុ 

ការទទួលបានដីបាពាណី	 និងធនធានរបស ់

ដូចដាលបានរៀបរាបពីកំរិតជាក់លក់មួយ 

ចំនួនតាមរយៈយន្តការសិទ្ឋិមនុសាសអន្តរជាតិ	 

ហើយផ្នាកនាះក៏បានលើកឡើងនូវសមាស 

ធាតុចមាបងៗមួយចំនួនដាល	ដំណើរការផ្ដល់ 

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	 គួរ	ដាក់បញ្ចូល 

ដើមាបីឲាយដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិគួរជាទី	 

ពាញចិត្ត។	កាាពីនាះផ្នាកទី១	នាះក៏ពិចារណា 

ទៅលើការធ្វើចាបាប់នៅក្នងុកមាតិអន្តរជាតិដើមាបី 

គំទាឲាយមានវិសលភាពកាន់	តា		ទូ	លំ	ទូលយ 

ក្នុងការអនុវត្តការទទួលស្គាល់ដីសមូហភាព	 

ដោយមិនបញ្ចលូតាមឹតាជនជាតិដើមភាគតិច 

បុ៉ណ្ណាះទា	បុ៉ន្តាថាមទំាងកាមុជនជាតិទំាងអស់ 

ដាលកាន់កាប់កម្មសិទ្ឋដីិធ្លជីាលក្ខណៈបាពាណី 

របស់ពួកគាផងដារ។		

ផ្ន្កទីII	 ពិពណ៌នាអំពីកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវ 

ចាបាប់អន្តរជាតិរបស់បាទាសកម្ពុជា	 ពាក់ព័ន្ធ 

នឹងសិទ្ធរិបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	ជាពិសាស 

សិទ្ធិរបស់ពួកគាក្នុងការទទួលបានដីធ្លី	 និង 

ធនធានធម្មជាតិ។

ផ្ន្កទីIII	 បកសាាយអំពីការគំទាដ៏រឹង 

មំាចំពោះ	ឯកសរពិគាាះយោបល់នាះ	ដាល 

បាងចាកនូវដំណើរការទទួលបាន	ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 

ដីសមូហភាពដោយស្នើឡើងនូវវិធីសសា្តមួយ 

ចំនួនដាលអាចអនុវត្តបានសមាាប់ដំណាក់ 

កាល	នីមួយៗ	 ដើមាបីធ្វើឲាយកាន់តាងាយសាួល 

នូវដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ។	 ផ្នាកនាះ 

បាើបាាស់នូវការវិភាគបាៀបធៀបដាលមាននៅ 

ក្នុងមារៀនដាលទទួលបានពីបណា្ដាបាទាស 

ដទាទៀត	ដាលទទួលស្គាល់តាមផ្លូវចាបាប់នូវ 

6 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



សិទ្ធិដីធ្លីបាពាណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 

និង	/	ឬរបស់សហគមន៍មូលដា្ឋាន	 រួចហើយ 

បង្កើតនូវដំណើរការតាមគោលដៅដាលចង់ 

បាននោះ។	នៅចុងបញ្ចប់នាផ្នាកនាះ	ក៏មាន 

ការផ្ដល់ជាតារាងអនុសសន៍	 និងសាចក្ដ ី

កាសមាលួដាលតមាវូទៅលើកាបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ 

ផងដារ	 (បាសិនបើមានការកាសមាួលមាន 

នោះ)។		

ផ្ន្កទីIV	 ពិភាកាសាអំពីបញ្ហាបាឈមខាង 

សិទ្ធិមនុសាសផាសាងៗ	 ដាលជនជាតិដើមភាគ 

តិចកំពុងតាជួបបាទះនៅក្នងុបាទាសកម្ពជុា	រួម 

មានវិសលភាពមានកមាតិនាវិធានការការពារ 

ប	ណ្ដាះអាសន្ន	 ការកំណត់ផ្ទាដីតាឹមតាទំហ ំ

បាាំពីរហិកតា	 ប៉ុណ្ណាះសមាាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្ល ី

ពាាអារកាស	 និងដីកប់សព	 កង្វះថវិកាសមាាប់ 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 និងកាសួង 

ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ	 ដើមាបីអាចចូលរួមដោយ 

បាសិទ្ធភាពនៅក្នុងដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្ម 

សិទ្ធិដីសមូហភាព	 កមាិតនាការយល់ដឹងក្នុង 

ចំណមអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានទៅលើបញ្ហាជនជាតិ 

ដើមភាគតិច	 និងចាបាប់ជាតិដាលពាក់ព័ន្ឋ 

ចំនួន	 ការកំណត់ពីគោលនយោបាយជាត	ិ 

ហើយ	 និងភាពអវត្តមាននាសមភាពយានឌ័រ 

ដ៏ចាើន	 នៅពាលដាលនិយាយទៅដល់ការ

ផ្តល់សិទ្ឋិអំណាចដល់ស្តាី។	 ផ្នាកទីIVនាះ	 ក៏ 

ពិចារណាផង	ដារទៅលើ	គោលនយោបាយជាតិ 

របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា	 ស្ដីពីការអភិវឌាឍ 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 ពាមទាំង 

លើកឡើងនូវវិធានការមួយចំនួន	 ដាលចាត ់

ឡើង	 ដើមាបីធានាការអនុវត្តបាក	ប	ដោយ 

បាសិទ្ធភាព។

	ឯកសរ	ពិគាាះយោបល់	នាះ	 	តាូវបាន 

រៀបចំឡើង	 អនុលោមតាមអាណត្តិរបស ់

ការិយាល័យ		OHCHR	នៅកម្ពជុាក្នងុការផ្តល់ 

ការគំទាដល់ការបង្កើតចាបាប់	 និងកាបខណ្ឌ 

ស្ថាប័ន	ដាល	ការពារសិទ្ធមិនុសាសសាបតាមវិធាន	 

និងបទដា្ឋានសិទ្ធិមនុសាសអន្តរជាតិ	 និងកាតព្វ 

កិច្ចសិទ្ធិមនុសាសដាលមានចាងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 

នាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា។	 វាជាលទ្ធផល 

កើតចាញពីកិច្ចពិគាាះយោបល់	 យា៉ាងទូល ំ

ទូលយក្នងុអំឡុងឆ្នា២ំ០១៧	ដល់ឆ្នា	ំ២០២០	 

ជាមួយកាសួងពាក់ព័ន្ធ	 និងអង្គការសង្គម 

7ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



សុីវិលដាលធ្វើការពាក់ព័ន្ធដំណើរការចុះបញ្ជី 

ដីសមូហភាព។3

ការិយាល័យ	OHCHR	 ជឿជាក់ថា	ការ 

អង្កាត	 និងការផ្តល់អនុសសន៍សមាាប់ការ 

កាទមាង់	 ដាលបានលើកឡើងក្នុងឯកសរ 

ពិគាាះយោបល់នាះ	 អាចមានសរបាយោជន៍ 

ដល់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា	 ដោយសរវាបាន 

បញ្ចូលនូវវិធានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្លូវចាបាប់ 

3 ឯកសរពិគាាះយោបល់នាះតាវូបានផ្តចួផ្តើមនៅឆ្នា២ំ០១៧។		បនា្ទាប់ពីមានកិច្ចពិគាាះយោបល់យ៉ាាងល្អតិល្អន់ជាមួយតំណាងកាសួង	 
សំខាន់ៗចំនួនបីរួមមាន៖	កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	កាសួងមហាផ្ទា	និងកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម		និងសំណង់។	ជាង 
នាះទៅទៀត	ការិយាល័យOHCHR	បានទទួលធាតុចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធថា្នាក់ជាតិ	និងអន្តរជាតិដាលធ្វើការជាមួយជនជាតិដើម
ភាគតិចនៅកម្ពុជា	រួមមានអង្គការគំទាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	(ICSO)	អង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា	(CIPO)	
អង្គការពន្លកខ្មារ	(PKH)	អង្គការអភិវឌាឍន៍និងភាពជាដាគូក្នុងសកម្មភាព	(DPA)	សមាគមខ្មារលើ	(HA)	គមាាងអភិបាលកិច្ច 
ដីធ្លតំីបន់ទន្លាមាគង្គ	(MRLG)	អង្គការដើមាបីជីវភាពនិងពាាឈើ	(FLO)	មូលនិធិពិភពលោកសមាាប់ការអភិរកាសធម្មជាតិ	(WWF)	 
បណា្ដាញសមាជិកសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចសកម្ម	(IRAM)	ធនាគរពិភពលោក	(WB)	អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ	(ILO)	និង 
អង្គការសាបៀងនិងកសិកម្មរបស់សហបាជាជាតិ	(FAO)។	នៅខាមករា	ឆ្នា	ំ២០១៧	ការិយាល័យ	OHCHR	បានធ្វើការស្ទង់មតិដើមាបី 
ទទួលធាតុចូលកាន់តាទូលំទូលយពីអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផាសាងៗទៀត	(ទំាងជាភាសខ្មារ	និងអង់គ្លាស)។	 
ការឆ្លើយតបរបស់ពួកគាតាវូបានឆ្លុះបញ្ចាងំក្នងុឯកសរពិគាាះយោបល់នាះ។	បនា្ទាប់ពីនោះ	កាលពីខាឧសភា	ឆ្នា២ំ០១៨	ការយិា 
ល័យ	 OHCHR	 បានរៀបចំកិច្ចបាជុំពិគាាះយោបល់ជាមួយកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 កាសួងមហាផ្ទា	 កាសួងរៀបចំដានដី	 
នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 និងកាសួងបរិស្ថាន	ដាលសុទ្ធសឹងតាជាកាសួងដាលបានផ្តល់នូវ	 អនុសសន៍ដល់ឯក	សរពិគាាះ 
យោបល់នាះ។	 ទន្ទឹមគ្នានាះ	យើងក៏បានរៀបចំកិច្ចបាជុំពិគាាះយោបល់ដាច់ដោយឡាកជាមួយអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួន	
មានដូចជាអង្គការ	DPA, NGO Forum, CIPO, IRAM, HA, ICSO, FLO, WWF,	និង		PKH	នៅខាឧសភា	ឆ្នាំ	២០១៨	ដូចគ្នា។	
ការិយាល័យ	OHCHR	បានបន្តកិច្ចពិគាាះយោបល់ជាបន្តបនា្ទាប់ជាមួយកាសួង	ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	និងអង្កការសង្គមសុីវិល។	នៅ	 
ថ្ងាទី	១៦	មាស	២០២០	ការិយាល័យOHCHR	បានស្នើសុំអនុសសន៍ផ្លូវការចំពោះសាចក្តីពាាងចុងកាាយពីកាសួង	អភិវឌាឍន៍	
ជនបទ	 កាសួងមហាផ្ទា	 កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 និងអង្គការសង្គមសុីវិលដាលធ្វើការទៅលើ	បញ្ហា	
ជនជាតិដើមភាគតិច	 អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ	 និងធនាគរពិភពលោក។	 ដោយមូលហាតុការរាតតាបាតនាមារោគកូរ៉ូណា	
(COVID	 -១៩)	កិច្ចបាជុំពិគាាះយោបល់តាមអនឡាញតាូវបានរៀបចំជាមួយអង្គការ	WWF, FLO,NGO Forum, ICSO, 

HEKS, CIPA, WCS	និងអង្គការ	NTFP-EP។	ឯកសរពិគាាះយោបល់នាះតាូវបានដាក់នៅក្នុងបាអប់ទិន្នន័យសធារណៈ	របស់	 
បណា្ដាញអង្គការជនជាតិដើមភាគតិច	និងពាាឈើដើមាបីធ្វើការផ្តល់អនុសសន៍បន្តរហូតដល់ថ្ងាទី	១៥	ខាឧសភា	ឆ្នាំ២០២០។	 
មុនការបញ្ចប់សាចក្តពីាាងឯកសរ	ពិគាាះយោបល់	និងធ្វើការបោះពុម្ពផាសាយ	ការិយាល័យOHCHRបានរៀបចំកិច្ចបាជំុចុងកាាយ	 
ជាមួយនាយកដា្ឋានកិច្ចការសមាគម	និងគណបកាសនយោបាយរបស់កាសួងមហាផ្ទា	នៅថ្ងាទី	 ១៥	ខាឧសភា	ឆ្នាំ២០២០	និង 
ជាមួយកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់	វាទិកាអង្គការកាារដា្ឋាភិបាលស្តពីីកម្ពជុា	(NGO Forum)	និងមជាឈមណ្ឌល 
វិភាគបញ្ហាអភិវឌាឍន៍នៅកម្ពុជា	(ADIC)នៅថ្ងាទី	២០	ខាឧសភា	ឆ្នាំ២០២០។		

អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិច	 ជា 

ពិសាសការអនុម័តសាចក្តីថ្លាងការណ៍អង្គការ 

សហបាជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច	 

(UNDRIP)	គោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបដោយ 

ចីរភាព		 (SDGs)	 និងគោលការណ៍នាការ 

មិនទុកនរណាមា្នាក់ចោល	 និងការសនាយា 

ប្តាជា្ញារបស់ខ្លួនចំពោះយន្តការតាួតពិនិតាយតាម 

កាលកំណត់	 (UPR)	 ពាក់ព័ន្ធនឹងការពងាឹង 

8 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



កាបខណ្ឌចាបាប់ដាលសាបទៅតាមបទដា្ឋាន 

អន្តរជាតិនានា។	 ការិយាល័យ		 OHCHR  

រំពឹងថា	ឯកសរពិគាាះយោបល់នាះ	នឹងតាូវ 

បានបន្តដោយកិច្ចបាជំុជាន់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចសហ 

បាតិបត្តិការជាមួយ	កាសួងពាក់ព័ន្ធ	 ដើមាប ី

បងាបួបងាមួការគំទារបស់ពួកគាចំពោះកំណា 

ទមាង់ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាព។
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តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ផ្ន្រកទីI៖	 បទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រស	អន្តរជាតិ	និងបទដ្ឋ្រន	

នានា	ពាក់ព័ន្ធ	ការ	ទទួល	ស្គ្រល់	សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ	

ដីធ្លី	ប្រព្រណី	របស	់ជនជាតិ	ដើមភាគតិច

សមាាប់	 ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុង 

បាទាសកម្ពុជា4	 ក៏ដូចជានៅតំបន់ផាសាងទៀត 

ដារ	ការធានានូវសិទ្ធទិទួលបានដីធ្ល	ីនិងទទួល 

បានធនធានរបស់ខ្លនួ		គឺជាលក្ខខណ្ឌដាលមិន 

អាចខ្វះបានសមាាប់សុខុមាល	ភាពរយៈពាល 

វាង	និងជាបុរាលក្ខខណ្ឌសមាាប់ពួកគា	ដើមាបី 

អាចបន្តវត្តមាន	 ជាជនជាតិមួយដាលមាន 

អត្តសញ្ញាណដោយឡាករបស់ខ្លួន។	 សិទ្ធ ិ

ទទួលបានដីធ្លី	 និងធនធាន	 គឺជាសិទ្ធិមួយ 

ក្នុងចំណម	 សិទ្ធិមនុសាសមូលដា្ឋានបំផុត 

សមាាប់ជនជាតិដើមភាគតិច	 រួមទាំងសា្តីជន 

ជាតិដើមភាគតិច5	 និងជាអាទិភាពចមាបង 

សមាាប់ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ	នូវ	សិទ្ធិ	 

4	 ជាភាសខ្មារ	 កាុមដាលតាូវបានកំណត់ថាជាជនជាតិដើមភាគតិច	 និង/ឬតាូវបានចាត់ទុកថាដូច្នាះគឺចាញពីពាកាយថា	 ជនជាត ិ
ដើមភាគតិច	 ដាលពាកាយ	 “ដើម”តាូវបានបាើបាាស់សមាាប់បាងចាកពួកគាចាញពីជនជាតិភាគតិចដទាទៀតដូចជា	 ចាម	 ចិន	 
និងវៀតណាមជាដើម។	 ការបកបាាចាបាប់	 និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចជាភាសអង់គ្លាស	 តាូវបាន 
បាើបាាស់ពាកាយ	“សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច”។	ដើមាបីឲាយមានភាពសុីសងា្វាក់ជាមួយបទដា្ឋានសិទ្ធិមនុសាសអន្តរជាតិ	ឯកសរ 
ពិគាាះយោបល់នាះបាើបាាស់ពាកាយ		“ជនជាតិដើមភាគតិច”	សំដៅទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសនាះ។	

5	 សមាាប់ព័ត៍មានបន្ថាមស្តពីីផលប៉ះពាល់វិសមាមាតានាការរឹបអូសដីចំពោះសា្តជីនជាតិដើមភាគតិចកម្ពជុា។	សូមមើលរបាយការណ៍ 
ផលប៉ះពាល់នាការរឹបអូសដីចំពោះសា្តីជនជាតិដើមភាគតិច	Asia Indigenous Peoples Pact,	២០១៥.

របស់	ជន	ជាតដើម។	 វាក៏ជាជំហាន	ឆ្ពាះទៅរក 

សមិទ្ធផិល		នាគោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបដោយ 

ចីរភាពផងដារ	 រួមមានគោលដៅអភិវឌាឍន ៍

បាកបដោយចីរភាពលាខ១	 ស្តីពីការបញ្ចប់ 

ភាពកាកីាតាមរយៈការធានាឲាយទទួលបានសិទ្ធិ 

កម្មសិទ្ធ	ិ និង	ការ	គាប់គាង	លើ	ដី	ដោយសមភាព	 

និងគោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបដោយចីរភាព 

លាខ២	ស្តីពីការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន	និងការ 

សមាាចបាននូវសន្តសុិខសាបៀងអាហារតាមរយៈ 

ការផ្តល់សុវត្ថិភាព	 ទទួលបានសិទ្ធិលើដីធ្ល ី

ដោយសមភាព	 ជាពិសាសសមាាប់ស្តាី	 និង 

ជនជាតិដើមភាគតិច។	 ការកាន់កាប់ដីធ្ល	ី 

និងធនធាននានារយៈពាល	វាង	របស់	ជនជាតិ	 

10 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ដើម	ភាគតិច	 គឺជាមូលដា្ឋានសមាាប់ផ្ដល់សិទ្ធ ិ

ជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធសិាបតាមបទដា្ឋានសិទ្ធមិនុសាស 

អន្តរជាតិ	ដាលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នងុការគោរព	 

និងគំពារ។	

កាតព្វកិច្ចរបស់បាទាសកម្ពជុាក្នងុការគោរព	 

ការពារ	 និងបំពាញនូវសិទ្ឋរិបស់ជនជាតិកើត 

ចាញពីសន្ឋសិញ្ញាអន្តរជាតិមួយចំនួនដាលខ្លនួ 

ជារដ្ឋភាគី។	រួមមានកតិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តពីីសិទ្ឋ ិ

6	 ពាក់ព័ន្ធនឹងមាតាា	២៧	(សិទ្ធរិបស់ជនជាតិភាគតិច)	ដាលមាននៅក្នងុ	ICCPR	គណៈកម្មការសិទ្ធមិនុសាសបានថ្លាងថា	“វបាបធម៌នោះ	 
បងា្ហាញនូវ	អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនវា	ក្នុងទមាង់ជាចាើន	 រួមមានដូចជា	របៀប	របប		នា	ការ	រស់នៅជាក់លក់	របស់	ជនជាតិ	ណាមួយ	
ដាល	ពាក់ព័ន្ធ	ជា	មួយនឹងការបាើបាាស់ធនធានដីធ្លី	 ជាពិសាស	សមាាប់	ករណី	ជនជាតិដើមភាគតិច	 [...]	 ការ	ទទួល	បាននូវសិទ្ធិ	
ទាំងនោះនឹងតមាូវឲាយមាន	វិធានការតាមផ្លូវចាបាប់ជាវិជ្ជមានសមាាប់ការការពារ	 និងធានានូវការចូលរួមបាកបដោយ	បាសិទ្ធភាព	
របស់	សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច	 នៅក្នុងការធ្វើសាចក្ដីសមាាចទាំងឡាយណា	 ដាលប៉ះពាល់ដល់ពួកគត់។” 
មតិយោបល់	ទូទៅរបស់	CCPR	លាខ	២៣	៖	មាតាា	២៧	(សិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិច)	CCPR/C/២១/កំណាទី	១/បន្ថាម	៥,	
កថាខណ្ឌទី៧	(១៩៩៤)	មាតាា	១	នាកតិកាសញ្ញានាះក៏ពាក់ព័ន្ធផងដារ	ដោយបានចាងថា	“រាល់ជនជាតិទាំងអស់មានសិទ្ធិ
ក្នុងការកំណត់នូវ	ជោគវាសនារបស់ខ្លួន។	តាមរយៈនាសិទ្ធិនោះ	ជនជាតិភាគតិចទាំងនោះអាចកំណត់នូវស្ថានភាពនយោបាយ
របស់ពួកគត់ដោយសារី	និងអាចធ្វើការអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ច	សង្គមកិច្ច	និងវបាបធម៌របស់ពួកគត់ដោយសារីផងដារ។”  

7	 គណៈកម្មការទទួលបន្ទកុសិទ្ធសិាដ្ឋកិច្ច	សង្គមកិច្ច	និងវបាបធម៌	តាមរយៈមតិយោបល់ទូទៅរបស់ខ្លនួលាខ	២១	ស្ដពីីសិទ្ធរិបស់ពលរដ្ឋ 
គាប់រូបនៅក្នងុការចូលរួមក្នងុជីវិតតាមវបាបធម៌របស់ខ្លនួ	បានកត់សមា្គាល់ថា	“ភាពរស់រវីករឹងមំានៅក្នងុសហគមន៍នូវជីវិតតាមវបាបធម៌ 
របស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺមិនអាចខ្វះបានឡើយ	សមាាប់ការរស់រាន	 សុខុមាលភាព	 និងការអភិវឌាឍពាញ	លាញ	សមាាប់	 
ពួកគត់	 និងតាូវដាក់បញ្ចូលនូវសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លី	 ដានដី	 និងធនធានរបស់ពួកគត់ដាលពួកគត់ធ្វើជាមា្ចាស់	 ឬបាន	កាន់	
កាប់តាំងពីដើម	ឬក៏បានបាើបាាស់	ឬបានទទួល” (UN Doc E/C.១២/GC/២១)។	គណៈកម្មការនាះ	យោងតាមការតាួត	
ពិនិតាយរបស់ខ្លួនទៅលើការ	អនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាភាគីចំពោះ	កតិកាសញ្ញា	 ICESCR	បានលើកឡើងជារួមនូវបញ្ហាទាក់ទង	
នឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 និងការទទួលបានដី	 ហើយក៏បានធ្វើដូច្នាះដារនៅក្នុងការតាួតពិនិតាយរបស់ខ្លួនចំពោះ	
បាទាស	កម្ពុជា។			

8	 ការបកសាាយកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅកាាមអនុសញ្ញា	 គណៈកម្មការទទួលបន្ទកុលុបបំបាត់រាល់ទមាង់នាការរីសអើងពូជ	សសន៍	 
បាន	អំពាវនាវ	ដល់	រដ្ឋឲាយ	 “ទទួលស្គាល់	 និងការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការធ្វើជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិ	 អភិវឌាឍ	គាប់គាង	
និងបាើបាាស់ដីសហគមន៍	 ដានដី	 និងធនធានរបស់ពួកគត់	ហើយនៅក្នុងករណីដាលពួកគត់តាូវបានគាដកហូតយកនូវដី	ធ្លី	
និងដានដីពួកគត់ដាលធា្លាប់បានកាន់កាប់តាំងពីដើម	 ឬបានមករស់នៅ	 ឬបានបាើបាាស់	 ដោយគ្មានការយល់ពាមដោយសារី	
និងទទួលបានព័ត៌មានគាប់គាាន់	 នោះតាូវចាត់វិធានការ	 បាគល់ដីធ្លី	 និងដានដីទាំងនោះមកឲាយពួកគត់វិញ។	 ស្ថិតនៅកាាម	
ហាតុផល	ជាក់ស្ដាងដាលមិនអាចអនុវត្តបានតាប៉ុណ្ណាះ	 ដាលសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានធ្វើបដិទាន	 (ការបាគល់ឲាយមកវិញ)	 នឹង	
តាួវជំនួសដោយសិទ្ធិទទួលបានសំណងសមរមាយ	 យុត្តិធម៌	 និងទាន់ពាលវាល។	 សំណងនាះតាូវសងឲាយបានចាើនបំផុតឲាយ	
បាហាក់បាហាលស្មើនឹងតម្លាដីធ្លី	 និងដានដីដាលបានយកទៅ។”	 អនុសសន៍ទូទៅស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចលាខ	
A/៥២/១៨,	ឧបសម្ព័ន្ធ	V	កថាខណ្ឌ	៥	(១៩៩៧)។

ពលរដ្ឋ	និងសិទ្ឋនិយោបាយ	(ICCPR)6
 កតិកា 

សញ្ញាអន្តរជាតិស្តពីីសាដ្ឋកិច្ច	 សង្គមកិច្ច	 និង 

វបាបធម៌	 (ICESCR)7 និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ 

ស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទមាង់នាការរីសអើង 

ពូជសសន៌	(ICERD)8។	នៅខាធ្ន	ូឆ្នា	ំ២០១៩	 

គណៈកម្មការស្ដពីី	ការលុបបំបាត់ការរីសអើង 

ពូជសសន៍	ដាលតាមដានការអនុវត្តអនុសញ្ញា 

អន្តរជាតិស្ដីពី	 ការលុបបំបាត់រាល់ទមាង់នា 

11ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ការរីសអើងពូជសសន៍	 (ICERD)	 បាន 

សម្ដាងនូវការពាួយបារម្ភថា	 “ដំណើរការផ្តល់ 

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពបច្ចុបាបន្ន	 គឺមាន 

សភាពវាងអនា្លាយ	 និងការិយាធិបតាយាយពាក 

(…)	មានការទប់ស្កាត់កាមុ	ជនជាត	ដិើមភាគ	 

តិចមួយចំនួនពីការទទួលបាន	ការចុះបញ្ជី 

កម្មសិទ្ធដីិសមូហភាពរបស់ពួកគាបាកបដោយ 

បាសិទ្ធភាព”។9	 គណៈកមា្មាធិការនាះ	 បាន 

ផ្តល់អនុសសន៍ដល់កម្ពជុា	“កាសមាលួដំណើរ 

ការចុះបញ្ជីដីធ្លីដើមាបីអនុញ្ញាតអោយជនជាតិ 

ដើមភាគតិចអាចទទួលបាន	ផលបាយោជន៍	ពី	 

ការ	ទទួល	ស្គាល់	 និងការទាមទារដីធ្លីរបស ់

ពួកគា។	 (និង)	 ពន្លឿនការដោះសាាយវិវាទ 

ដីធ្លី	 និងចាត់វិធានការការពារការបាត់បង ់

ទីលំនៅ	 និងគ្មានលំនៅឋានរបស់ជនជាត ិ

ដើមភាគតិច។10

នៅក្នុងរបាយការណ៍ខាកញ្ញា	ឆ្នាំ	២០១៩	 

អ្នករាយការណ៍ពិសាស	របស់អង្គការសហបាជា 

ជាតិស្តីពី	 ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុសាសនៅកម្ពុជា 

9 CERD/C/KHM/CO/១៤-១៧,	វគ្គខ័ណ្ឌ	២៧	(e).

10 CERD/C/KHM/CO/១៤-១៧,	វគ្គខ័ណ្ឌ	២៨	(e)	(f).

11	 របាយការណ៍អ្នករាយការពិសាសអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុសាសនៅកម្ពុជា	 ការវាយតម្លាកិច្ចការពារជនដាល 
បាឈមនឹងការបំភ្េលចោល។	កាុមបាឹកាសាសិទ្ធិមនុសាស	កិច្ចបាជុំលើកទី	 	៤២		ថ្ងាទី	៩-២៧	កញ្ញា	២០១៩	(របៀបវារៈ	១០,	
វគ្គខណ្ឌ	៤៤).	A/HRC/៤២/៦០/Ad.១

12 “ចាត់វិធានការកាសមាលួការផ្តល់សមាបទានដីសហគមន៍ដល់ជនជាតិដើមភាគតិច”។	 និង“អនុវត្តគោលនយោបាយតំាងលំនៅថ្ម ី
ដាលផាសាភា្ជាប់		 និងការកាសមាួលដំណើរការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	 ការពិគាាះយោបល់ជាមួយសហគមន៍	 អង្គការ 
សង្គមសុីវិល	និងកាុមជនជាតិដើមភាគតិច”។	A/HRC/៤១/១៧,	៥	April	២០១៩,	paragraphs	១១០.២១,	១១០.២២.

បានបងា្ហាញ	ក្តី	បារម្ភ	របស់	គត់ថា	“ការចុះបញ្ជ ី

ដីធ្លី	 គឺនៅតា	ជាបញ្ហា។	 ដើមាបី	អាច	ធានា 

ដំណើរការចុះបញ្ជដីីសមូហភាព	នៅ	កម្ពជុាបាន	 

ដំណើរ	ការ	នៅ	មាន	ភាពយឺតយ៉ាាវ	 និងរញ៉ារញ៉ា	 

និងស្មុគស្មាញ។	 ខណៈដាលកាសួងរៀបចំ	 

ដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 កំពុង 

មានវឌាឍនភាពលើការធ្វើផានការបាកបដោយ 

មហិតារបស់ខ្លួន		 ដើមាបីដោះសាាយ	វិវាទការ	 

ផ្តល់	ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲាយបានរួចរាល់	 	នៅ 

ឆ្នាំ២០២៣	 នោះក៏មានភស្តុតាងបងា្ហាញថា 

ជនជាតិដើមភាគតិចតាវូបានបំភ្លាចចោល”។11

នៅខាមករា	 ឆ្នាំ	 ២០១៩	 កម្ពុជាបាន 

ឆ្លងកាត់យន្តការតាួតពិនិតាយតាមកាលកំណត់ 

(UPR)របស់ខ្លនួ។	 អនុសសន៍ចំនួនពីរដាល 

ទទួលយកដោយរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា	 ជា 

ពិសាសផ្តាតទៅលើ	តមាវូការកាសមាលួបាព័ន្ធ 

ចុះបញ្ជីដីសមាាប់ជនជាតិដើម	ភាគតិចដាល 

មានសាាប់។12

12 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



កម្ពុជាក៏ជារដ្ឋភាគីនាអនុសញ្ញាអង្គការ	 

ពលកម្ម	អន្តរជាតិ	ឆ្នា១ំ៩៥៨	(លាខ	១១១)	ស្តពីី 

ការរីសអើង	 (ការងារនិងមុខរបរ)	 ដាល 

ផ្តល់នូវសិទ្ឋិស្មើគ្នា	 ដល់សហគមន៌ជនជាត ិ

ដើមភាគតិចក្នុងការទទួលបានការងារ	 និង 

មុខរបរ	 ពាមទំាងមុខរបរបាពាណីផងដារ។13
  

នៅក្នុងបរិបទនាះ	 គណៈកមា្មាធិការជំនាញ 

របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិស្តីពី	ការអនុវត្ត 

អនុសញ្ញា	 និងអនុសសន៍	 (CEACR)	 នៅ 

ក្នុងអនុសសន៍ថ្មីៗ	 នាះដាល	បាន	ដាក់ជូន 

កម្ពុជា	 បានបញ្ជាក់ពីសរសំខាន់នាការធានា 

បាននូវសិទ្ឋទិទួលបានដីធ្លនិីងធនធានធម្មជាតិ 

ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចសមាាប់ការបាើបាាស់ 

កាន់កាប់ជាបាពាណីរបស់ពួកគា។	 ដោយ 

សំខាន់ជាងនាះទៀត	 គឺ		 CEACR	 បាន 

ស្នើរដា្ឋាភិបាលឲាយជមាាបជូននូវវិធានការអនុវត្ត 

ដើមាបីធានាថាជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបាន 

ដីធ្លី	 និងធនធានធម្មជាតិដទាទៀត	 ដោយ 

ពុំមានការរីសអើង	 និង	 “វិធានការអនុវត្ត 

ដើមាបីលើកកម្ពស់កិច្ចការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជន 

ជាតិដើមភាគតិច”14

13	 សូមមើល	 សាចក្តីណានាំចំពោះអនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលាខ១១១	 ឆ្នាំ២០០៧	 ស្តីពីការលុបបំបាត់ការរីសអើង
បាឆំង	ជនជាតិដើមភាគតិចនិងកុលសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យការងារនិងមុខរបរ។,	Eliminating discrimination against Indigenous 

and Tribal peoples in employment and occupation – A guide to ILO Convention no.	១១១

14 CEACR, Direct Request,	សំណើរផ្ទាល់,	២០១៦.

15 A/៦១/២៩៥។	https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

16	 សូមមើលជាទូទៅ		A/HRC/២១/៤៧/add.១,	កថាខណ្ឌ		៧៩	ដល់	៨៤។

គួរកត់សមា្គាល់ថា	 បាទាសកម្ពុជាបាន 

បោះឆ្នាតគំទាការអនុម័តនូវសាចក្តីបាកាស 

ស្តីពីសិទិ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរបស់អង្គការ 

សហបាជាជាតិ	(UNDRIP)15។	UNDRIP	នាះ	 

បានសង្ខាប		 និងបកសាាយយា៉ាងលម្អិតអំព ី

បទដា្ឋានអន្តរជាតិ	 ដាលទទួលស្គាល់យា៉ាង 

ទូលំទូលយ	 អំពីខ្លឹមសរអបាបបរិមានាសិទ្ឋ ិ

របស់ជនជាតិដើមភាគតិច។	 បើទោះបីជា	  

UNDRIP នាះមិនមានជាកាតព្វកិច្ចតាម 

ផ្លូវចាបាប់ក៏ដោយវា	 គឺជាការប្ដាជា្ញាចិត្តដាល 

ទទួលយកដោយរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហ 

បាជាជាតិ	 -	 រួមទាំងកម្ពុជាផង	 	-	ដើមាបីលើក 

កម្ពស់	 និងគោរពសិទ្ធិមនុសាសរួមទំាងបទដា្ឋាន 

ស្តីពីជនចាស់ជរា	 សា្តី	 យុវជន	 កុមារ	 និង 

ជនពិការ	នៅកាាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហបាជា 

ជាតិ	 ចាបាប់អន្តរជាតិតាមបាបបាពាណី	 និង 

សន្ឋសិញ្ញាសិទ្ឋមិនុសាស		ពហុភាគី	 ដាលបាទាស 

កម្ពុជា	ក៏ជាភាគីមួយដារ។16 

UNDRIP		 នាះចាងអំពីការទទួលស្គាល់ 

យា៉ាងទូលំទូលយនូវសិទ្ធិបុគ្គល	 និងសិទ្ធ ិ

13ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



សមូ	ហ	ភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	ហើយ 

តាូវបានចងនៅក្នុងសិទ្ឋិមនុសាសដាលមានសិទ្ឋិ 

ស្មើគ្នាៗ និងសិទ្ឋសិ្វយ័សមាាច។		UNDRIP  នាះ		 

គូសបញ្ជាក់នូវ	សិទ្ធិមួយ	ចំនួន		 នៅក្នុងផ្នាក 

ពិសាសសំខាន់ៗ		 ចំពោះ	ជន	ជាតិដើមភាគ 

តិច	ដូចជាសិទ្ធទិទួលបានស្វយ័គាប់គាង	និង 

ចូលរួម	(រួមមាន	ចូល	រួម	ក្នងុ	ការបាកឹាសាយោបល់	 

រួចហើយយល់ពាម)	 សិទ្ធិ	រកាសា	ការ	ដំណាល 

	វបាបធម៌	 និងការដំណាលដួងពាលឹង	 ដីធ្ល	ី 

ដានដី	 និងធនធានធម្មជាតិ	ការអភិវឌាឍ	 និង 

សាវាសង្គម។	UNDRIP 	នាះ		 ក៏បានចាងផង 

ដារថា	 “ជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិធ្វើជា 

មា្ចាស់កម្មសិទ្ធិ	 បាើបាាស់	 អភិវឌាឍន៏	 និង 

គាប់គាងដីធ្លី	 ដានដី	 និងធនធាននានាដាល 

ពួកគាបានកាន់កាប់នៅកាាមមូលដា្ឋានជាមា្ចាស់ 

កម្មសិទ្ធតំិាងពីដើម	 ឬតាមបាបផាសាងណាមួយ 

ទៀត	 ឬបាើបាាស់តាំងពីដើមនូវដីធ្លី	 និង 

ធនធាន	 ដាល	ពួកគា	បាន	ទទួល	តាមរបៀប 

ផាសាងៗ”។17	 សាចក្ដីបាកាសនាះ	 ក៏តមាូវឲាយ 

រដ្ឋ	 "មានការទទួលស្គាល់	 និងការពារតាមផ្លវូ 

ចាបាប់ចំពោះដីធ្ល	ី ដានដី	 និងធនធានទាំងនោះ 

ផងដារ។	 ការទទួលស្គាល់នាះ	 តាូវធ្វើឡើង 

17	 សាចក្តីបាកាសរបស់	អសប	ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	មាតាា២៦

18 Ibid.

19	 អនុសញ្ញាលាខ.	 ១៦៩,	 ផ្នាកទី	 II	 (ដីធ្លី).	 សូមមើល	 ILO,	 ស្វាងយល់ពីអនុសញ្ញាជនជាតិដើមភាគតិចនិងកុលសម្ព័ន្ធ,	
ឆ្នាំ១៩៨៩	(លាខ	១៦៩):	សៀវភៅណានាំសមាាប់សមាសភាពតាីភាគី	ILO,	ឆ្នាំ	២០១៣,	វគ្គខណ្ឌ	២១-២៣.

ដោយគោរពឲាយបានខា្ជាប់ខ្ជនួ	 តាមបាពាណី	 

ទំនៀមទមា្លាប់	 និងបាព័ន្ឋនាការកាន់កាប់ដីធ្ល ី

របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដាលពាក់ព័ន្ឋ។”18

ទោះបីជាកម្ពជុាមិនទាន់បានផ្តល់សចា្ចាប័ន	 

អនុសញ្ញា	អង្គការ	ពលកម្មអន្តរជាតិលាខ១៦៩	 

ដាលបានចាងពីគោលការណ៌ឆ្លុះបញ្ចាំងបទ 

ដា្ឋានសិទ្ធមិនុសាសអន្តរជាតិ	 ចំពោះសិទ្ធដីិធ្ល	ី និង 

ធនធាន	 ធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 

ដាលអាចផ្តល់ការណានាំ	 ដល់សកម្មភាពនា 

ពាលអនាគតរបស់រដា្ឋាភិបាលបាន។	អនុសញ្ញា 

បានពន្លាចនូវសរៈសំខាន់ស្តីពី	 ទំនាក់ទំនង 

រវាងជនជាតិដើមភាគតិច	និងដីធ្លខីណៈលើក 

ឡើងនូវភារកិច្ចក្នងុការកំណត់	 និងកិច្ចការពារ 

ដីធ្លីរបស់ពួកគា	 រួមទាំងតាមរយៈការទទួល 

ស្គាល់ផ្លូវការ	 និងការពារនិងការដាក់ពិន័យ	 

ដល់ការទន្ទាានដោយពុំមានការអនុញ្ញាត។19

គួរ	កត់	សមា្គាល់	ផងដារថា	 មិនមានគំរ	ូ 

“	ទមាង់	មួយ	ដោះសាាយ	គាប់រឿង”	 ឬ	 “តាឹម 

តាូវ” 	 ណាមួយសមាាប់ទទួល	ស្គាល់នូវសិទ្ធិ	 

របស់	ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការទទួលបាន 

ដីបាពាណី	 និងធនធាន	របស់ខ្លួននោះទា	 

14 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ប៉ុន្តា	បទដា្ឋាន	សិទ្ធិ	មនុសាស	អន្តរជាតិ	បាន	ផ្តល់	 

សាចក្ដី	ណានាំ	 សមាាប់	ការ	បង្កើត	ចាបាប់ជាតិ	 

គោលនយោបាយ	 និង	កាបខណ្ឌ	ស្ថាប័ន	 

ដោយ	គោរព	សិទ្ធិ	ទាំង	នាះ	និង	ពិចារណា	ដល់	 

កាលៈទាសៈ	ជាក់លក	់របស់	ជាតិ។	 វាចាបាស់	 

ណាស់	ថា	 ការបត់បានដោយយកចិត្តទុក 

ដាក់នូវវិធីដោះសាាយចំពោះការទទួលស្គាល់ 

ដីធ្លី	 ហើយ	 និងធនធានវាតមាូវឲាយមានការ 

ឈ្វាងយល់	ល្អិតល្អន់	អំពី	បរិបទជាតិ	 និង 

ភាពចមាុះនាការអនុវត្តសិទ្ធិដីធ្លី	 ដាលមាន 

សាាប់	 ដាលកំពុងចូលជាធរមាន។20	 នៅ 

ក្នុងករណីជាចាើន	 ការរៀបចំបទ	បាបញ្ញត្តិស្ដីពី	 

កម្មសិទ្ធិដីធ្លី	របស់	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	 គឺ 

ជាភារកិច្ចដ៏ស្មុគស្មាញ	 ដោយ	សរ		វាជាប ់

ទាក់	ទងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធ	 និងដំណាក់ 

កាលជាចាើន	ដោយ	រាប់ចាប់	តំាង	ពី	ការ	អនុម័ត	 

ចាបាប់	 ការកំណត់	ដំណាក់	កាលដំណើរ	ការ	ឲាយ	 

បាន	គាប់គាាន់	 និង	ការ	បង្កើត	នូវ	យន្តការ	 

ស្ថាប័ន	សមាាប់	អនុវត្ត	 ក៏ដូចជា	ការ	ធ្វើ	សាចក្ដី	 

សមាាច	ចិត្ត	ក្នងុ	ការ	ដាក់	សំណើសំុដីឲាយបាន។21

20 USAID	 ៖	 ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិទទួលបានដីសហគមន៍	 និងធនធានរបស់ខ្លួន	 ៖	 ការពិនិតាយមើលបទពិសោធន៍បាទាស	 ឆ្នាំ	
២០១៦,	vii

21  ILO	 ៖	 ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 និងសិទ្ធិរបស់កុលសម្ព័ន្ធ	 –	 ការណានាំអំពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារ
លាខ	១៦៩	(២០០៩),	៩៦	

22 [តុលការអន្តរអាមារិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុសាស	ករណីនាជនជាតិ	Saramaka	ជាមួយនឹងសធារណរដ្ឋ	Suriname ការជំទាស់ពីដំបូង	
គុណសមាបត្តិ	ការជួសជុលជាសំណង	និងចំណាយ	៖	សលកាមចុះថ្ងាទី	២៨	ខាវិច្ឆិកា	ឆ្នាំ	២០០៧។	ស៊ារី	គ	លាខ	១៧២	
កថាខណ្ឌ	១១៥]

សមាសធាតុចមាបង	ដាល	ដំណើរ	ការ	ផ្ដល ់

ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិដី	សមូហភាព	 គួរ ដាក់	បញ្ចូល	 

នោះ	 តាូវបានស្ថាប័ន	សិទ្ធិ	មនុសាស	អន្តរជាត ិ

នានាពនាយល់បកសាាយនៅក្នងុកមាតិជាក់លក់ 

មួយ។	 ឧទាហរណ៌៖	 តុលការ	អន្តរ	អាមារិក	 

ស្ដីពី	សិទ្ធិ	មនុសាស	 យោងតាម	ការ	ពិចារណា 

	របស់	ខ្លនួ	ទៅ	លើ	កាតព្វ	កិច្ចរបស់	រដ្ឋក្នងុការទទួល 

ស្គាល់	 និង	ធានាការ	អនុវត្ត	សិទ្ធ	ិទទួល	បាន	ទាពាយ	 

សមាបត្តសិហគមន៍		ដោយ	ជនជាតិ	ដើម	ភាគតិច	 

បាន	កត់	សមា្គាល់	ឃើញថា			ការអនុម័តសំខាន់ៗ 

នាយន្តការចាបាប់	 និងយន្តការរដ្ឋបាល	 គឺនឹង 

មានភាពខ្វះខាត	 បាសិនបើពុំមានការដឹកនាំ	 

នៅក្នុងការពិនិតាយពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការ 

ទទួលស្គាល់	 និងការធានាការបាើបាាស់										នូវ 

សិទិ្ឋដើមាបីទទួលបានទាពាយរួមតាមបាបលក្ខណៈ 

ជនជាតិដើមភាគតិច		 ដើមាបីឲាយមានការធានា 

ដល់សិទ្ឋិទទួលបានទាពាយរួម	 នៅក្នុងពាល 

វាលដាលសមសាប។22	 តុលការ	ក៏បានកត ់

សមា្គាល់ផងដារទៀតថា	 ទោះបីជាបទដា្ឋាន 

អន្តរជាតិ	 និង	ការ	អនុវត្ត	ចាបាស់លស់	ក្នងុការ	 

15ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



តមាូវឲាយ	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច		 ទទួល	បាន	 

ការ	បាឹកាសាយោបល់	 និងចូលរួមពាញលាញ 

នៅគាប់ដំណាក់កាល	ទាំងអស់	នាដំណើការ	 

រួមមាន	 ដូចជាការរៀបចំកាបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ	 

និងកាបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ	 និងការ 

អនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាល	ទាំងនោះ	ក៏ដោយ	ក៏រដ្ឋ 

តាូវ	មានតួនាទី	នាំមុខ	 ជាពិសាស	នៅក្នុង	ការ	 

ធានាថា	 ការកំណត់ពាំបាទល់	 និងការបោះ 

បង្គាលពាំដីនៅ	ក្នុង	ដានដីដាលវិសលភាព 

សិទ្ធធិ្វើជាមា្ចាស់ទាពាយសមាបត្តរិបស់ជនជាតិដើម 

តាវូបានអនុវត្តបាកបដោយបាសិទ្ធភាព។23	រដ្ឋ 

ក៏តាូវបំពាញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការ 

កំណត់ពាំបាទល់	 និងការបោះបង្គាលពាំដ ី

របស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 ដោយគ្មានការ 

អូសបនា្ថាយពាលតទៅទៀតឡើយ។24 

ការពិចារណាដ៏សំខាន់នោះ	 គឺថវិកា 

ចំណាយសមាាប់អនុវត្តវិធានការកំណត់ពាំ 

បាទល់	 ការបោះបង្គាលពាំដី	 និងការផ្ដល ់

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ជនជាតិដើមភាគតិច។	 

ដោយសរភាពស្មុគស្មាញនានីតិវិធីរដ្ឋបាល 

23 IACHR	៖	របាយការណ៍លាខ	៤០/០៤	ករណីលាខ	១២.០៥៣	សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	Maya	នៅក្នុងសាុក	Toledo 

(Belize)	ថ្ងាទី	១២	ខាតុល	ឆ្នាំ	២០០៤	កថាខណ្ឌ	១៣២-បានបញ្ជាក់បន្ថាម។	

24 IACHR	៖	លទ្ធិបាជាធិបតាយាយ	និងសិទ្ធិមនុសាសនៅក្នុងបាទាសវាណាហាសុយអាឡា	៖	Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc	៥៤	ថ្ងាទី	
៣០	ខាធ្នូ	ឆ្នាំ	២០០៩	កថាខណ្ឌទី១០៦០,	១០៧១,	១១៣៧	–	អនុសសន៍ទី	១។

25 A/HRC/១២/៣៤/add.២,	 កថាខណ្ឌទី៨៣	 A/HRC/១៨/៣៥/add.៥	 កថាខណ្ឌ	 ៨០	 A/HRC/១៨/៣៥/add.៤	
កថាខណ្ឌទី៧០	A/HRC/១៥/៣៧/add.៤	កថាខណ្ឌទី	៨៧។	

ដាលរដ្ឋបានអនុម័តឲាយដំណើរការនោះ	 ការ 

ចំណាយ	 គឺជារឿងសំខាន់ណាស់	 ហាតុ 

ដូច្នាះហើយ	 ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ	 និងតាូវបាង 

ចាកធនធានមនុសាសក្នងុចំនួនគាប់គាាន់	 ជាប់ 

ជាបាចាំដល់ដល់បណា្ដាទីភា្នាក់ងារដាលតាូវ 

បានបាគល់ភារកិច្ចឲាយអនុវត្តវិធានការ		ទាំង 

នាះ។	 នៅក្នុងការពិចារណារបស់ខ្លួនទៅលើ 

ស្ថានភាពជាក់លក់របស់ជនជាតិដើមភាគ 

តិចតាមបាទាស	 អ្នករាយការណ៍ពិសាស 

របស់អង្គការសហបាជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ 

ជនជាតិដើមភាគតិចថ្មី	 បានគូសបញ្ជាក់អំព ី

ការតមាូវឲាយរដ្ឋតាូវធានាថា	 ជនជាតិដើមភាគ 

តិចទទួលបានការគំទាផ្នាកបច្ចាកទាស	 រួម 

មានការវាស់វាងចុះបញ្ជីផ្លូវការដីសហគមន៍ 

ពួកគា	 ការទទួលស្គាល់ឋានៈផ្លូវការរបស់ពួក 

គា	 និងដំណើរការអោយរួចរាល់នូវរាល់នីតិវីធី 

ចំាបាច់នានាបនា្ទាប់ពីទទួលបានពាកាយសំុការចុះ 

បញ្ជី។25 

ជាចុងកាាយ	 យន្តការសិទ្ធិមនុសាសបាន 

បញ្ជាក់ថា	 នៅពាលដាលដីរបស់ជនជាត ិ

16 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ដើមភាគតិចតាូវបានកំណត់ពាំបាទល់	 បោះ 

បង្គាលពាំដី	 និងចាញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ	ិ រួច 

ហើយ	នោះរដ្ឋតាវូជៀសវាងពីការធ្វើសកម្មភាព 

ណាមួយដាលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់រាន	 

តម្លា	 ការបាើបាាស់	 ឬការអាសា័យផលព ី

ទាពាយសមាបត្តដិាលស្ថតិនៅក្នងុតំបន់ភូមិសសា្ត 

ដាលកាន់កាប់	 និងបាើបាាស់	ដោយ	ជនជាត ិ

ដើមភាគតិ	ចពាក់ព័ន្ធ។26	 គួរអនុវត្តវិធានការ 

ការពារបណ្ដាះអាសន្ន	 នៅពាលណាដាល 

ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	មាន	វត្តមាននៅលើដីធ្លី 

ដាលបានស្នើសុំឲាយមានសកម្មភាពអភិវឌាឍន៍	 

ហើយពួកគាគួរបន្តរស់រាននៅទីកន្លាងនោះ 

រហូត	 ដល់ដំណើរការកំណត់ពាបំាទល់	 ការ 

26 IACHR	 របាយការណ៍លាខ	៤០/០៤	ករណីលាខ	១២.០៥៣	សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	Maya	នៅក្នុងសាុក	Toledo 
(Belize)	ថ្ងាទី	១២	ខាតុល	ឆ្នាំ	២០០៤	កថាខណ្ឌទី១៩៧-អនុសសន៍ទី	២។		

បោះបង្គាលពាំដី	និងការចាញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 

ដីធ្លីតាូវបានបញ្ចប់សព្វគាប់។	 ហាតុដូច្នាះ	 

ក្នងុកាបខ័ណ្ឌបញ្ញត្តទូិទៅ	 វិធានការការពារ 

បណ្ដាះអាសន្ន	មិនអនុវត្តទៅលើតា	ដី	របស់	 

ជនជាតិដើមភាគតិច		 ដាលតាូវ	បាន	កំណត់	 

ពាំបាទល់	 ឬ	បាន	បោះបង្គាល	ពាំ	ដី	រួច	ហើយ	 

នោះទា	ប៉ុន្តាបញ្ញតិ្ត	ទូទៅនាះ	គឺជា	ការ	ការពារ	 

ដ៏	សំខាន់	 ដើមាបី	ធានា	ឲាយ	មាន	ការគោរពនូវ 

សិទ្ធិ	របស់	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	 មុននឹង	សិទ្ធិ	 

ទាំង	នាះ	តាូវ	បាន	បញ្ជាក់	 និងផ្ដល់ភាព	សាប	 

ចាបាប់		 តាមរយៈ	កាបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ	 និង	នីត ិ

វិធីជាតិនានា។	

17ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	 ចាបាប់ភូមិបាលគ ឺ

ជាកាបខ័ណ្ឌគតិយុត្ត	ិដ៏សំខាន់មួយ	សមាាប់ផ្ដល់ 

ភាពសាបចាបាប់	 ដល់	កម្មសិទ្ធិ	ដីធ្លី	បាពាណី 

របស់ជនជាតិដើមភាគតិច	តាមរយៈ	ការ	ផ្ដល់នូវ 

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមូហភាព។	 ចាបាប់នាះ 

ទទួលស្គាល់	ការ	អនុវត្ត	ការ	គាប់គាងដីសមូហ 

ភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	និង	បាន	តមាវូ 

ឲាយមានការការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគា	 ដើមាប ី

ថារកាសារបៀបរបប	នាការរស់នៅ	 តាមបាប 

បាពាណី	ដាលផាសារភា្ជាប់យា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ 

នឹងការបាើបាាស់ដីធ្លី	និងធនធាននានា	ដាល 

តាូវបានបាើបាាស់តាមទំនៀមទមា្លាប់ពួកគា។

ចាបាប់បានបាងចាកដីធ្លជីាពីរបាភាទដាល 

ជនជាតិដើមភាគតិចអាចស្នើសំុប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 

ដី	សមូហភាព	បាន	គឺ	៖		

 ¾ ដីឯកជន៖	ដាលមានដូចជាដីលំនៅឋាន	 

និងដីកសិកម្មដាំដុះជាក់ស្តាង	និង	

ផ្ន្រកទីII៖ ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ	របស់	ប្រទ្រសកម្ពុជា	
ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគ	
តិច	ក្នុងការទទួលបានដីប្រព្រណី	និង	
ធនធានរបស់ខ្លួន

18 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



 ¾ ដីគាប់គាង	ជា	សមូហភាព៖	 ដាល	មាន	 

ដូច	ជាដី	កប់ខ្មាច	 ដីពាា	អារកាស	 និង	ដី	 

បមាុង	ទុក	 (ដីបមាុងនាះ	 គឺតាូវបានលា 

ទុកដើមាបីធានាថា	 អ្នកជំនាន់កាាយមាន 

ដីបាើបាាស់	 ហើយដោយមិនតាូវកំណត ់

តាតាឹមទំហំដីបច្ចុបាបន្នរបស់សហគមន៍ទា	 

ប៉ុន្តាអាចមានទំហំធំជាងនាះ)។		

27	 មាតាា	 ២៣	 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 គឺជាកាុមមនុសាសដាលរស់នៅលើដានដីនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា	 ដាល	
សមាជិកទាំង	អស់	បងា្ហាញ	នូវ	ការ	ឯកភាព	នាជាតិពន្ធុ	 សង្គមវបាបធម៌	 និង	សាដ្ឋកិច្ចបាតិបត្តិរបៀបរស់	នៅ	តាម	បាពាណី	និង	ដាំដុះ	 
លើដី	 ដាលខ្លួន	កាន់	កាប់ទៅតាមកាបួនខា្នាតទំនៀមទមា្លាប់នាការបាើបាាស់ជាសមូហភាព។	 ក្នុងពាលរង់ចាំការកំណត់ខាងផ្លូវ	
ចាបាប់នូវលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍	 កាុមដាលមានជាក់ស្ដាង	 មកទល់បច្ចុបាបន្ននាះនឹងបន្តគាប់គាងសហគមន៍	 និង	អចលន	
វត្ថុរបស់ខ្លួនតាមបាពាណី	ហើយតាូវអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនាចាបាប់នាះ។		

	 មាតាា	 ២៤	 ចាត់ទុកជាសមាជិកនាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដាលអាចទទួលគុណបាយោជន៍ពីការធានាសិទ្ធិនិងការកា
រពារ	ដាល	រៀបចំ	ឡើង	ដោយ	ចាបាប់នាះ	រាល់	បុគ្គលដាល	ឆ្លើយតប	ទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនាជាតិពន្ធុ	អំពីវបាបធម៌	និងសង្គមធម៌	
របស់	សហគមន៍	 ដាលទទួលស្គាល់ដោយមតិភាគចាើននាសមាជិកដទាទៀតនិងដោយពាមទទួលនូវសមគ្គីភាព	 និងភាព	
ចំណុះ	ដាលនាំឲាយមានការចូលក្នុងសហគមន៍។		

	 មាតាា	 ២៥	 ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 គឺជាដីទាំងអស់ដាលសហគមន៍បានរៀបចំនិវាសនដា្ឋាននិងបាកបរបរកសិកម្ម	 
បាពាណី។	 ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានមានតាដីដាល	បានដាំដុះជាក់ស្ដាងនោះទា	 ប៉ុន្តាមានដីបមាុង	ចោល	 
ក្នុង	ការដូរវានដំណាំថាមទៀត	ដាលតមាូវទៅតាមរបៀបទាញយកផលដាលធា្លាប់ធ្វើកន្លងមក	ហើយតាូវ	បាន	ទទួលស្គាល់	ដោយ	
អាជា្ញាធរ	រដ្ឋបាល។	 ការវាស់វាងនិងការកំណត់ពាំបាទល់នាអចលនវត្ថុរបស់សហគមន៍ទាំងនោះ	 តាូវកំណត់ទៅតាមស្ថានភាព
ជាក់ស្ដាងដូច	ដាលបានអះអាងដោយសហគមន៍	 ដោយមានការពាមពាៀងពីអ្នកជិតខាងនិងដាលបានកំណត់តាមនីតិវិធីក្នុង
មាតិកាទី	៦	នា	ចាបាប់	នាះ	និងអនុកាឹតាយពាក់ព័ន្ធ។		

	 មាតាា	 ២៦	 កម្មសិទ្ធិនាអចលនវត្ថុដាលបានចាង	ក្នុងមា	តាា	 ២៥	 តាូវបាន	ផ្ដល់	ដោយ	រដ្ឋ	ជូន	សហគមន៍	ជនជាត	ិដើម	ភាគ	តិច 
ជា	កម្មសិទ្ធិសមូហភាព។	កម្មសិទ្ធិសមូហភាពរួមមានរាល់	សិទ្ធិ	និងការការពារ	កម្មសិទ្ធិ	ដូច	កម្ម	សិទ្ធិ	ឯកជនដារ។	ប៉ុន្តាសហគមន៍	 
នោះ	គ្មានសិទ្ធិចាត់ចាងនូវចំណាក	ណាមួយនាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពដាលជាទាពាយសមាបត្តិ	សធារណៈរបស់រដ្ឋឲាយ	ទៅ	បុគ្គល	ឬ	កាុម	 
ណា	មួយបាន	ឡើយ។	 ការ	អនុវត្តនូវសិទ្ធិជា	កម្មសិទ្ធិទាក់ទង	នឹងអចលនវត្ថុរបស់សហគមន៍	 និងលក្ខខណ្ឌជាក់លក់នា	ការ	
បាើបាាស	់ដីតាូវស្ថិតនៅកាាមការទទួលខុសតាូវរបស់អាជា្ញាធរបាពាណី	 និងយន្តការនាការធ្វើសាចក្ដីសមាាចរបស់សហគមន៍	 
អនុលោម	តាម	ទំនៀមទមា្លាប់	របស់	ពួកគា	ហើយ	តាូវ	ដាក់	ឲាយនៅកាាមចាបាប់នាការអនុវត្តទូទៅទាក់ទងនឹងអចលនវត្ថុដូចជា	ចាបាប់	 
ការពារបរិស្ថានជាដើម។	 បញ្ញត្តិនាមាតាានាះមិនមានជាឧបសគ្គដល់សកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋដាលជាតមាូវការ	 នាផល	
បាយោជន៍ជាតិ	ឬតមាូវការជាបនា្ទាន់របស់ជាតិឡើយ។		

	 មាតាា	២៧	ដើមាបីសមាលួការវិវត្តន៍វបាបធម៌	សាដ្ឋកិច្ច	និងសង្គមនាសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	និងដើមាបីអនុញ្ញាតឲាយ 
ពួកគាបានចាញដោយសារីពីសហគមន៍	 ឬរួចផុតពីការបង្ខតិបង្ខសិំទ្ធនិាកម្មសិទ្ធឯិកជន	 អាចនឹងតាវូផ្ទារជាពិសាសឲាយពួកគាបាន
លើចំណាកសមសាបមួយនាដីដាលបាើដោយសហគមន៍	ប៉ុន្តាចំណាកនាដីដាលជាកម្មវត្ថុនាការយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជននោះ	 
មិនអាចជាដីដាលចូលក្នុងនិយមន័យទូទៅនាទាពាយសមាបត្តិ	សធារណៈរបស់រដ្ឋទា។		

	 មាតាា	២៨	គ្មានអាជា្ញាធរណាមួយកាាពីសហគមន៍	អាចទទួលបានសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានឡើយ។	

ចាបាប់បាន	ដាក់	ចាញ	នូវ	វិធាន	ការ	ចាំបាច់	 

ដើមាបីផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី	សមូហភាព		 នា	ដី 

បាពាណីជូន	ជនជាតិដើមភាគតិច។27	បញ្ញត្ត ិ

នាះបាន	បង្កើតឲាយមាននូវសិទ្ធិសំខាន់ៗ	ចំនួន 

ពីរ	 ៖	 សិទ្ធិសមាាប់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុង 

ការ	 “គាប់គាងសហគមន៍	 និងអចលនវត្ថុ	 

តមាវូទៅតាមបាបបាពាណីទំនៀមទមា្លាប់	[របស់ 

19ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ពួកគា]”	 (មាតាា	 ២៣)	 និងសិទ្ធិកំណត់ពា ំ

បាទល់ដីដាលជា	 ទាពាយសមាបត្តិសមូហភាព 

របស់ពួកគា	 រួចហើយចុះបញ្ជីទាពាយទាំងនោះ 

តាមចាបាប់ភូមិបាល	(មាតាា	២៥)។	

នៅ	 ឆ្នាំ២០០២	 មួយឆ្នាំបនា្ទាប់ពីចាបាប ់

ភូមិបាលតាូវ	បាន	អនុម័ត	 កាុម	បាឹកាសា	គោល 

នយោបាយដីធ្លី28	 បានចាញនូវយុទ្ធសសា្ត	 

បណ្ដាះ	អាសន្នស្ដពីី		កាប	ខ័ណ្ឌ	គោល	នយោបាយ 

ដីធ្លី។	 ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញត្តិនៅក្នុងចាបាប់ភូម ិ

បាលស្ដីពី	 ការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ជន	 

ជាតិ	ដើមភាគតិច	 យុទ្ធសសា្តនាះបានកត ់

សមា្គាល់ថា	ដំណើរការផ្ទារដីទៅឲាយសហគមន ៍

ជនជាតិដើមភាគតិច	“តមាវូឲាយមានការ	សាាវជាាវ 

យា៉ាង	បាុងបាយ័ត្ន	 និង	ការខិតខំ	បាឹងបាាង	 

សកលាបងសិន	ដាលទាមទារឲាយមានការចូល 

រួមពីសំណាក់ជនជាតិដើមភាគតិច។	 ការ 

សាាវ	ជាាវ	 និងការសកលាបងនាះធ្វើឲាយមាន 

ការបង្កើតឡើងនូវអនុកាឹតាយមួយដាលស្ថិតនៅ 

កាាមចាបាប់ភូមិបាល	 ដើមាបីឲាយសហគមន៍ជន 

ជាតិដើមអាចចុះបញ្ជីដី	 សុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដ ី

សមូហភាពបាន។” 29

28	 កាុមបាឹកាសាជាតិនាគោលនយោបាយដីធ្លីតាូវបានបង្កើតឡើងនៅកាាមកម្មវិធីរៀបចំដានដី	 និងរដ្ឋបាលដីធ្លី	 (LMAP)	 ដោយ	
មាន	អាណត្តិក្នុង	ការ	អនុម័ត	អនុកាឹតាយ	និងគោលនយោបាយចាំបាច់	ដោយ	ដាក់	បញ្ចូល	ទាំង	ការ	ផ្ដល់ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិ	ដល់	ដី	ជនជាតិ	
ដើមភាគតិច	ដើមាបីឲាយចាបាប់ភូមិបាលឆ្នាំ	២០០១	មានសុពលភាពពិតបាាកដ។			

29	 គមាាងរបស់អង្គការ	 ILO	គំទាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	៖	ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈសមាាប់ជនជាតិដើមភាគ
តិច	ទំព័រទី៥។

ជាលទ្ធផល	 រដា្ឋាភិបាល	 រួមជាមួយនឹង 

ដាគូអភិឌាឍអន្តរជាតិ	អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ	 

ពាមទំាងអង្គការសង្គមសីុវិលដាលគំទាយ៉ាាង 

សកម្មដល់	 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 

បាន	អនុវត្តសកលាបង	នូវ	ដំណើរការមួយក្នុង 

ការចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិជា	 សមូហភាពនៅក្នុង 

សហគមន៍ចំនួនពីរ	 ដាលស្ថិត	នៅ	ក្នុង	ខាត្ត	 

រតនគិរី	 (ភូមិឡា	 អិន	ឃុំ	 តឺន	សាុក	 កូនមុំ	 

និងនៅក្នុងភូមិល្អឺនកាាន	ឃុំអូរជុំ	សាុកអូរជុំ)	 

និងសហគមន៍មួយទៀត	នៅក្នុងខាត្តមណ្ឌល 

គិរី	 (ភូមិអណ្តូងកាឡឹង	 ឃុំសានមនោរមាយ	 

សាុកអូររាំង)។	

បញ្ញត្តិនៅក្នុងចាបាប់ភូមិបាល	 ពាក់ព័ន្ធ 

នឹងសិទ្ធិ	របស់	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	 ក្នុងការ 

ទទួលបានដីធ្ល	ីនិងធនធានតាមបាបបាពាណី 

ក៏តាូវបាន	 ពងាឹងបន្ថាមតាមរយៈ	 គោល 

នយោបាយស្ដពីីការចុះបញ្ជដីី	និងសិទ្ធបិាើបាាស់ 

ដីសហគមន៍	 ជនជាតិដើមភាគតិចនៅ 

ពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា	 ដាលអនុម័តដោយ 

កាមុបាកឹាសាគោលនយោបាយដីធ្លកីាលពីខាមាស	 

ឆ្នាំ២០០៩។	 អ្វីដាល	សំខាន់	នោះ	 គោល 

20 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



នយោបាយ	នាះ	 បាន	តមាូវ	ឲាយ	 ដំណើរ	ការ	 

ចុះ	បញ្ជដីី	សហគមន៍	“តាវូ	មាន	លក្ខណៈ	សមញ្ញ	 

ទាំងផ្នាករដ្ឋបាល	 និងបច្ចាកទាស	 និងតាូវ 

មានតមា្លាភាព។”30 

គោលនយោបាយ	និងគមាាងសកលាបង 

នាះ	 នាំឲាយមានការរៀបចំអនុកាឹតាយមួយស្ដីព ី

ជំហា	នដំណើរការ	និងលក្ខខណ្ឌតមាវូសមាាប់ 

នីតិវិធីចុះបញ្ជីដីសហគមន៍	 ដាលតាូវ	បាន	 

អនុម័ត	កាល	ពីថ្ងាទី០៩	ខាមិថុនា	ឆ្នាំ២០០៩ 

ដាលនោះ	គឺជាអនុកាតឹាយលាខ៨៣	អនកា/បក	 

ស្ដីពីនីតិវិធីនា	 ការចុះបញ្ជីដី	 សហគមន	៍

ជនជាតិ	ដើមភាគតិច។  

អនុកាឹតាយលាខ៨៣	 នាះបង្កើតឡើងនូវ 

ដំណើរ	ការមួយ	ដាល	មាន	បី	ដំណាក់	កាល	ដាល	 

សហគមន៍	តាវូ	គោរព	តាម		ដើមាបីទទួលបានប័ណ្ណ	 

កម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	 និង	ដាល	មាន	កាសួង	 

មួយ	ចំនួន	ជាប់	ពាក់ព័ន្ធដូចជា៖	

ជាដំបូង	 សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគ	 

តិច	តាវូបាកាសស្វយ័អត្តសញ្ញាណជាជនជាតិ	 

ដើម	ភាគ	តិចសិន	 រួចហើយដាក់	ពាកាយស្នើសុ ំ

ការទទួលស្គាល់ជា	សហគមន៍ជនជាតិ	ដើម	ភាគ 

30	 គោលនយោបាយស្ដពីីការចុះបញ្ជ	ីនិងបាើបាាស់ដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នងុបាទាសកម្ពជុា	ឆ្នា	ំ(២០០៩),	១។

31	 ក្នុងខាឧសភា	 ឆ្នាំ២០១៦	 តាមរយៈអនុកាឹត	 តំបន់ពាាការពារទាំងនាះតាូវបានប្តូរទៅជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ	 ជាមួយ	និង	ការ	 
លើកលាង	តំបន់ពាាការពារតាម័រក្នុងខាត្តតាកាវ។	 យោងតាមអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌាឍ	 មានជាង៥០%នាតំបន់ការពារ	 
ធម្មជាតតិាូវបានចាត	់ចណំាត់ថា្នាក់ថាជាដានជមាកសត្វពាា។	https://opendevelopmentcambodia.net/topics/protected- 

forest/ accessed on	២០	July	២០១៨.		

តិច។	 ទីពីរ	 សហគមន៍	តាូវ	ចុះ	បញ្ជី	ជានីត ិ

បុគ្គល	 និង	ទីបី	សហគមន៍	តាូវ	ដាក់	ពាកាយ	ស្នើ	 

សុំ	ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ្ធិដី	 សមូហភាព។	 កាសួង 

អភិវឌាឍន៍	ជនបទ	 (តាមរយៈនាយកដា្ឋាន 

អភិវឌាឍន៍	ជនជាតិ	ភាគតិច)	ជា	អ្នក	ដំណើរការ	 

ដំណាក់កាលទី១	កាសួងមហាផ្ទាតាួតពិនិតាយ	 

និងអនុម័តដំណាក់កាលទី២	 រីឯកាសួងរៀបចំ	 

ដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 ជា	អ្នក	 

ដោះ	សាាយដំណាក់កាលទី៣។	 កាាពីនាះ	 

	បាសិនបើដី	ដាល	បាន	កំណត់ថាជា	ផ្នាក	មួយ	 

នាតំបន់ការពារ		 ហើយតាូវបានដាក់បញ្ចូល 

ក្នុងពាកាយស្នើសុំ	 ការចុះបញ្ជីជាដីសមូហភាព	 

នោះកាសួងបរិស្ថាន	 ក៏តាូវចូលរួមពាក់ព័ន្ធ 

ដារ។	

គិតចាប់ពីថ្ងាទី២៨	ខាមាស	ឆ្នា	ំ២០១៦	 

កាសួងកសិកម្ម	 រុកា្ខាបាមាញ់	 និងនាសទ 

លាងមាន	ភារៈទទួលខុសតាូវទៅលើការ	តាួត	 

ពិនិតាយ	តំបន់ពាាការពារទៀតហើយ។	ជាជំនួស 

មកវិញ	 អាណត្តិនាះតាូវបានផ្ទារឲាយកាសួង 

បរិស្ថាន	 នាះមានន័យថាមានតាកាសួងបន្ថាម 

មួយទៀតប៉ុណ្ណាះ	 ដាលជាប់ពាក់ព័ន្ធ។31  

21ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ទោះជាយា៉ាងនាះក្ដី	 តួនាទី	 និង	ការទទួល 

ខុសតាូវរបស់កាសួងនាះ	 មិន	តាូវ	បាន	ចាង	

នៅ	ក្នុងចាបាប់	 ឬអនុកាឹតាយលាខ៨៣	 ឡើយ	 

ហើយបច្ចុបាបន្ននាះ	 មិនមានមធាយា	បាយណា 

មួយសមាាប់ជនជាតិដើមភាគតិច	 អាចប្ដឹង 

ជំទាស់នឹងសាចក្ដសីមាាច	របស់កាសួង	បរិស្ថាន 

ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកចាញនូវតំបន់ការពារ	និង 

តំបន់ការពារធម្មជាតិចាញពីប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី 

សមូហភាព	បាននៅឡើយ	ទា។		

នៅខាធ្ន	ូ២០១៧	អ្នករាយការណ៍ពិសាស 

របស់អង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិ 

ដើមភាគតិច	 និងអ្នករាយការណ៍ពិសាស 

របស់អង្គការសហបាជាជាតិស្តីពី	 ស្ថានភាព 

សិទ្ធមិនុសាសនៅកម្ពជុា	 បានសម្តាងកង្វល់របស់ 

ពួកគត់	តាមរយៈ	លិខិត	ទំនាក់ទំនង	ទៅកាន់ 

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា	 អំពីភាពស្មគុស្មាញ	 និង 

ភាពយឺតយា៉ាវនានីតិវិធីចុះបញ្ជីដីសមូហភាព	 

 

 

 

 

 

 

32 OL KHM	៦/២០១៧.

“ជាពិសាសនៅក្នុងបរិបទនាដីដាលអាចលក់ 

ឬជួលបានដោយងាយសាលួ	ហើយជាញឹកញយ 

គាឃើញថា	 មិន	បានពិចារណា	ទៅលើចាបាប ់

ជាតិ	 និង	នីតិ	វិធី	ការពារ	ឡើយ”។32
 ពួកគត់	 

បាន	កត់	សមា្គាល់	ថា	“នីតិវិធី	ស្មុគស្មាញ	បន្តការ 

រំខាន		 ដោយ	ការ	សមាបសមាួល	មិន	គាប់ជាុង 

ជាាយ	របស់	កាសួង	ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ	 (…)	 

និងដោយហាតុថាអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានជារឿយៗ 

ខ្វះចំណាះដឹងអំពីកាបខ័ណ្ឌចាបាប់ជាតិពាក់ព័ន្ធ 

សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះដីធ្លី	 និង 

ធនធានរបស់ពួកគត់	 និងនីតិវិធីទាំងមូល 

ដើមាបីធានាសិទ្ធិទាំងនាះ	 បូករួមទំាងតួនាទី	 

និងការទទួលខុសតាូវ	 របស់ពួកគត់នៅក្នុង 

រឿងនាះផងដារ”។	 អនុសសន៍ទំាងនាះតាូវ 

បានបន្ថាមលើលិខិតទំនាក់ទំនងការទូតដាល 

បានចាញកាលពីឆ្នា២ំ០០៨	និង	២០០៩	ដោយ 

អ្នករាយការណ៍ពិសាសរបស់អង្គការសហបាជា 

 

 

 

 

 

 

 

22 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ជាតិស្តពីីសិទ្ធជិនជាតិដើមភាគតិច	បនា្ទាប់ពីអនុ 

កាតឹាយលាខ៨៣អនកា/បកតា	ូវបានអនុម័ត។33

នៅក្នុងខាឧសភា	 ឆ្នាំ	 ២០១១	 កាសួង 

មហាផ្ទា	និងកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយ 

កម្ម	 និងសំណង់	 បានចាញនូវសរាចរអន្តរ 

កាសួងមួយ	 ដាលផ្ដល់នូវវិធានការការពារ 

បណ្ដាះអាសន្នដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដាល 

កំពុងតារង់ចំាការចាញ	ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិ	សមូហ 

33	 នៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងាទី២២	 ខាកក្កដា	 ឆ្នាំ	 ២០០៨	 អ្នករាយការណ៍ពិសាសបានកត់សមា្គាល់ថា	សាចក្ដីពាាងអនុកាឹតាយស្ដីព ី
ការ	ផ្ដល់	ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិធ្លដីល់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនបានដាក់បញ្ចលូនូវបញ្ញត្ត	ិ ដើមាបីការពារដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមុន	ធ្វើការ	 
ចុះ	បញ្ជ	ីស្នើសំុប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិធ្លជីាសមូហភាពទា។	 គត់ក៏បានសម្ដាងនូវកង្វល់ផងដារថាការខកខានមិនបានការពារដីជនជាតិដើម 
ភាគតិចមុននឹងធ្វើការចុះបញ្ជសី្នើសំុប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ	ិនឹងធ្វើឲាយដីងាយតាវូបានផ្ទារកម្មសិទ្ធឲិាយអ្នកផាសាងឬរងការគំរាមកំហាងផាសាងៗទៀត 
នៅក្នុងរយៈពាលអន្តរកាលនាះ។	 លោកបានកត់សមា្គាល់ទៀតថា	 ករណីបាបនាះអាចនឹងកើតមានឡើងជាក់ស្ដាង	 ដោយ	
ហាតុ	ថាអនុកាឹតាយនាះបានចាងនូវបញ្ញត្តិមួយចំនួន	 ដាលអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្វើឲាយដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិយឺតយូរវិញ	 
ដូចជាលក្ខខណ្ឌតមាូវឲាយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់តាូវចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលសិន	 មុននឹងដាក់ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណ	
កម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព(មាតាា៣)	ហើយលក្ខខណ្ឌតមាូវដាលថា	រាល់ជម្លាះដីធ្លីទាំងអស់តាូវដោះសាាយឲាយរួចរាល់	សិន	មុននឹង	 
ចាញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី	សមូហភាព(មាតាា៣រួមជាមួយមាតាា៧)។	អ្នករាយការណ៍ពិសាសក៏បានផ្ដល់នូវអនុសសន៍ថា	មាតាា៣ 
នាអនុកាឹតាយ	តាូវធ្វើវិសោធនកម្ម	ដើមាបីអនុញ្ញាតឲាយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអាចចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល	នៅដំណាលពាល 
គ្នាដាលពួកគាដាក់ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។	 A/HRC/១២/៣៤/Add.១,	 វគ្គខណ្ឌទី	 ២០.	 បន្ថាមពីនាះ	 អ្នក 
រាយការណ៍ពិសាស	បានកត់សមា្គាល់ថា	 “លក្ខខណ្ឌតមាូវទីមួយក្នុងចំណមលក្ខខណ្ឌតមាូវទាំងនាះខុសពីស្មារតីនាចាបាប់ភូមិ
បាលកម្ពុជា	 ដាល	គាាន	់តាតមាូវឲាយសហគមន៍ចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលប៉ុណ្ណាះ	 មុននឹងកាន់កាប់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន	 ជាជាង 
មុននឹងដាក់ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនោះទា”។	A/HRC/១២/៣៤/Add.១,	វគ្គខណ្ឌទី	២០។	នៅថ្ងាទី	១៩	ឧសភា	២០០៩	
អ្នករាយការណ៍ពិសាស	បាន	ផ្ញើលិខិតមួយទៀតជូនរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហាដដាលនាះ។			 អ្នករាយការណ៍ពិសាសបាន 
បញ្ចូលលិខិតទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងលិខិតចុះថ្ងាទី	 ១៩	 ឧសភា	 ២០០៩	 របស់គត់នាះផងដារ។	 សមាាប់ពត៍មានបន្ថាម	
សូមអាន	A/HRC/១២/៣៤/Add.១,	វគ្គខណ្ឌ	១២-២៤។

34	 កាសួងមហាផ្ទា	 និងកាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 ៖	 សរាចរអន្តរកាសួងស្ដីពីវិធានការការពារបណ្ដាះ	
អាសន្ន	ការពារដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដាលបានដាក់ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីជាសមូហភាពរួចហើយ	ខណៈពាលដាល
រង់ចាំដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ	អនុលោមតាមនីតិវិធីបំពាញចប់សព្វគាប់។	ចាញនៅថ្ងាទី	៣១	ខាឧសភា	ឆ្នាំ	២០១១។	

35	 ដំណះសាាយនាះគឺមិនសាបទៅនឹងបទដា្ឋានសិទ្ធិមនុសាសអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចទា	 ដាលរដ្ឋថារហូតដល់ដី	
ជន	ជាតិដើមភាគតិចតាូវបានកំណត់ពាំដាន	 កំណត់ពាំបាទល់	 និងផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរួចរាល់។	 រដ្ឋតាូវជៀសវាងពីរាល់	
សកម្មភាព	ដាលអាចនាំអោយប៉ះពាល់ដល់វត្តមាន	 តម្លា	 ការបាើបាាស	 ឬការរីករាយនាទាពាយឋិតនៅក្នុងភូមិសស្តា
កាន់កាប់	 	និងបាើបាាសដោយពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ	 (របាយការណ៍IACHR	 លាខ	 	 ៤០/០៤,	 ករណីលាខ	 ១២.០៥៣,	
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 មា៉ាយា៉ា	 (Maia)	 នាសាុក	 Toledo (Belize),	 ថ្ងាទី	 ១២	 តុល	 ២០០៤,	 វគ្គខណ្ណ	 ១៩៧,	
អនុសសន៍ទី	២;	យោងទៅលើ	OL KHM ៦/២០១៧).

ភាពរបស់ពួកគា។34	 ទន្ទឹមនឹងការស្វាគមន ៍

ចំពោះការចាញ	 វិធានការការពារបណ្ដាះ 

អាសន្នដល់សហគមន៍	 វិធានការការពារ 

បណ្ដាះអាសន្ននាះ	 គឺតាវូបានអនុវត្តតាចំពោះ 

សហគមន៍	ជនជាតិដើមភាគតិច	ដាលបាន	ដាក់	 

ពាកាយស្នើ	សុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី	សមូហភាព	ទៅ 

កាន់	កាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយ	កម្ម	និង 

សំណង់រួចរាល់ហើយតាប៉ុណ្ណាះ។35  

23ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



នៅក្នុងឆ្នាំ	២០១៦	កាសួងរៀ	បចំដានដី		 

នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់ក៏បានចាញនូវ		 

“សាចក្តីណានាំស្តីពី	 ការអនុវត្តនីតិវិធីនាការ 

ចុះបញ្ជីដី	ដាល	តាូវ	ដាក់	បញ្ចូល	ជា	ដីកម្មសិទ្ធិ 

សមូហភាព	 ឬដាលតាូវកាត់	ចាញ	ពី	កម្មសិទ្ធិ	 

សមូហភាព	របស់	សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគ 

តិច	ដាល	បានចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលរួច”		 ដល់	 

មន្តាីនៅថា្នាក់ជាតិ	និងថា្នាក់កាាមជាតិ។	ទោះ 

	ជាយា៉ាង	នាះក្ដី	 ការិយាល័យ	 OHCHR កត់	

សមា្គាល់ឃើញថា	សរាចរនាះស្ទើរតាមិនមាន	

សហគមន៍ណាបានដឹង		 មានន័យថា	 អ្នក	 

ភូមិជនជាតិ	ដើមភាគតិច	ដាល	បានស្នើសំុរីស	 

យកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិធ្លឯីកជន	បុ៉ន្តាមានបំណង	 

ចង់ចូលរួមនៅក្នងុប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាព	 

វិញ	 (ឬបញ្ចាាសមកវិញ	 អ្នកភូមិ	ដាល	បាន	 

បញ្ចលូនៅក្នងុប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាព	តំាង	 

ពីដើមមក	ប៉ុន្តាមានបំណងចង់បាន	ប័ណ្ណ	កម្ម	

សិទ្ធិដីធ្លីឯកជនវិញ)	 មិនបានដឹង	អំពី	សិទ្ធិ	 

របស់ពួកគានៅ	ក្នុង	ការអាច	ធ្វើបាន	បាប	នាះ	 

បាន	នោះទា។	 ដោយសរប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី	ធ្លី	

ទាំងនាះ	អាច	ផ្ទារ	បាន	 ផ្អាក	តាម	សំណើ	របស់	 

36	 សរាចរលាខ០៩៧៤ស្ដី/០៩	 “ស្តីពីនីតិវិធី	 និងវិធីសស្តាអនុវត្តន៍គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌាឍ	 និងការកំណត់	
អត្តសញ្ញាណ	សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច”	ចុះថ្ងាទី២២	ខាកក្កដា	ឆ្នាំ	២០០៩

37	 ឯកសរយោង	 គឺយោងលើសៀវភៅណានាំស្ដីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណនាជនជាតិដើមភាគតិច	 ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈ	 បទ	
បញ្ជាផ្ទាក្នុង	ការគូរផានទីបឋម	ការវិនិច្ឆ័យដី	និងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាស	
កម្ពុជា	(Kirsten Ewers Andersen	និង	Loeung Kesaro,	គំទាដោយអង្គការ		GIZ),ទំព័រ	៥។

សមាជិក	សហគមន៍	 ហើយសរាចរនាះ	 	នឹង	 

មាន	បាសិទ្ធភាព		 តានៅ	ក្នុង	កមាិត	ណា	មួយ	 

ប៉ុណ្ណាះ	 បាសិនបើគំនិតផ្ដួចផ្ដើម	ផាសព្វ	ផាសាយ	 

ការយល់ដឹង	 មិនតាូវបាន	អនុវត្ត	ឡើង	ដោយ	 

កាសួង	និងអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	(NGOs)	 

ដាលធ្វើការនៅក្នុង	 សហគមន៍ជនជាតិដើម	

ភាគតិចនោះទា។		

កាាពីអនុកាតឹាយលាខ៨៣	ក៏នៅមានគោល	 

ការណ៍ណានាំផ្ទាក្នុង	 មួយទៀត	របស់	កាសួង	 

អភិវឌាឍន៍ជន	បទ36	 ដាលតាូវ	អនុវត្តនៅក្នុង	 

ដំណាក់កាល	ទីមួយ		 នាដំណើការចុះ	បញ្ជី	ដី	 

សមូហភាព។	 សាចក្ដីពាាងកូន	សៀវភៅ		

ព័ត៌មាន	ដាលមិនទាន់បោះពុម្ព	 (ចុះនៅឆ្នាំ		

២០១០)	 ពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់កាសួង	 

អភិវឌាឍន៍ជនបទ	 និងកាសួងមហាផ្ទាស្តីព	ី 

តួនាទី	របស់	ពួកគា	ក្នុង	អំឡុងពាល	ដំណើរ	ការ 

ផ្តល់	ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធសិមូហភាពក៏	តាវូ	បាន	យោង	 

នៅក្នុង	ឯកសរ	ចាបាប់	 និង	គោល	នយោបាយ	 

ដាល	មានពីមុនផងដារ។37	 កាសួង	រៀបច	ំ 

ដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	បាន	 

បង្កើត	សាចក្តី	ណានាំ		 	 ដាច់	ដោយ	ឡាក	មួយ	 

24 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ទៀត	ស្តីពីដំណើរការដាក់ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណ	 

កម្ម	សិទ្ធិដីសមូហភាព។38  

គួរកត់សមា្គាល់ថា	 ទោះ	បីជា	ចាបាប់	ភូមិ	 

បាល	បានផ្ដ	ល់	ការការពារដ៏	សំខាន់	ដល់	ជន	ជាតិ	 

ដើមភាគ	តិចក៏ដោយ	 ក៏ការទទួលស្គាល់នូវ	 

សិទ្ធិពួកគាក្នុងការទទួលបានដីបាពាណី	 និង 

ធន	ធានពួកគា	 មិនតាូវបាន	អនុវត្ត	ស្មើគ្នា	តាម	 

គាប់	បាភាទនាការបាើបាាស់	ដី	ផាសាងៗ	គ្នា	នោះ	

ដារ។	 ការពិតចាបាប់ភូមិបាលចាងតាអំពីដី	 

កសិកម្ម	 ដីលំនៅឋាន	និងដីដំណំាវិលជំុដាល	 

រួមបញ្ចូលទាំងដីបមាុងចាំបាច់ក្នុងការដូរវាន	 

ដាំដំណាំប៉ុណ្ណាះ		 (មាតាា២៥)។	 ដូច្នាះ	 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	និងជនជាតិ	 

ដើមភាគតិចមាន	សុវត្ថិភាព	កាន់	តាតិច	ចំពោះ	 

សិទ្ធិ	តាមបាបបាពាណីទៅលើដីពាា	ស្ទឹង	និង 

ទន្លា។	 ការកមាិតបន្ថាមទៅលើដីដាលអាច	 

ស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	 ក៏តាូវបាន	 

ដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងអនុកាឹតាយលាខ	 ៨៣	 នាះ	

38	 កាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់៖	ការណានាំបណ្តុះបណា្ដាលអំពីការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច		
ខាកុម្ភៈ	ឆ្នាំ	២០១២។

39	 នៅក្នុងកិច្ចពិគាាះយោបល់ជាមួយតំណាងកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទនៅថ្ងាទី	 ០៨	 ធ្នូ	 ២០១៦។	 ការិយាល័យOHCHR	 តាូវ	
បាន	ផ្តល់ដំណឹងថាមាន	 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាជាចាើនមិនទាន់មាន	 ឬទាមទារ	 ដីពាាអារកាស	 ឬ	ដី	កប់	សព	
លើសពី៧ហិកតានោះទា។	 ទោះជាយា៉ាងណា	 យើងមិនអាចចាត់ទុកថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទូទាំង	បាទាស	 
សុទ្ធសឹងតាមានស្ថានភាពបាបនាះនោះទា។	ខណៈដាលសហគមន៍ខ្លះមានសល់ពាាអារកាសតាឹមតាពីរហិកតាទា	និង	សហគមន៍	 
ផាសាងទៀតអាចកាន់កាប់ដីបាពាណីធំជាងបាាំពីរហិកតា។	 ការិយាល័យOHCHR បានកត់សមា្គាល់ផងដារថា	 ការ	កមាិត	 
ទំហំពាាអារកាស	 និងដីកប់សពគឺផ្ទុយពីស្មារតីនាចាបាប់ភូមិបាលឆ្នាំ២០០១	 ដាលបានចាងថា	 “ការវាស់វាង	 និងការកំណត់	ពាំ	
បាទល់	អចលនទាពាយរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាូវកំណត់តាមស្ថានភាពជាក់ស្តាងដាលអះអាងដោយសហគមន៍៍		
ដោយ	មាន	កិច្ចពាមពាៀងពីសហគមន៍ជិតខាងរបស់ពួកគា”។

ដារ	 ដោយចាងថា	 ដីពាាអារកាស	 និងដីកប់	 

ខ្មាចរបស់សហគមន៍	 ជនជាតិដើមភាគតិច		 

មិន	តាវូ	មាន	ទំហំសរុបលើសពី	៧ហិកតា	សមាាប់ 

ដីនីមួយៗឡើយ(មាតាា៦)39។	 ការ	កមាិត	 

នាះ	មិនមាន	ជា	បាធាន	បទ	មួយ	ដាលស្ថិតនៅ	 

ក្នុង	ការ	ពិភាកាសាពិគាាះយោបល់ដាលនាំ	ទៅ	 

ដល់	ការអនុម័ត	អនុកាតឹាយលាខ៨៣	 ទាហើយ	វា	 

អាច	បង្កឲាយមាន	កង្វល់	ដល់	សហគមន៍	ជន	ជាតិ	 

ដើមភាគតិច	 ដាលដីកប់ខ្មាច	 និងដីពាា 

អារកាសរបស់ពួកគាមាន	ទំហំសរុបធំជាង១៤	 

ហិកតា	ដាល	ពួកគា	អាចស្នើសុំបាន	 ការណ៍	 

នាះ	អាច	បង្ខំ	ឲាយ	ពួកគាជាើសរីសថា	 តើ	តំបន់	 

ណាខ្លះតាូវដាក់បញ្ចូលទៅ	ក្នុង	ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិ	 

របស់	ពួកគា	 និង	តំបន់	ណា	ខ្លះ	តាូវ	ដក	យក	

ចាញ។	 នៅក្នុងលិខិតទំនាក់ទំនង	រួមគ្នាទៅ 

កាន់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា	 អ្នក	រាយការណ៍	 

ពិសាស	អង្គការ	សហបាជាជាតិស្តីពី	 សិទ្ធ	ិ 

ជនជាតិដើមភាគតិច	 និង	អ្នករាយការណ	៍ 

25ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ពិសាស	អង្គការ	សហបាជា	ជាតិ	ស្តីពីស្ថាន	ភាព	 

សិទ្ធមិនុសាសនៅកម្ពជុា	បានរំលឹក	រាជ	រដា្ឋាភិបាល	 

កម្ពុជាថា	 “បទដា្ឋានសិទ្ធិមនុសាស	អន្តរជាតិ	 រួម	 

មាន	សាចក្តបីាកាស	របស់	អង្គការ	សហបាជា	ជាតិ	 

ស្តពីីសិទ្ធ	ិជនជាតិ	ដើមភាគ	តិច	មាតាា២៦	បាន	 

ចាងថា	 ជនជាតិ	ដើម	ភាគតិច	មាន	សិទ្ធិដីធ្លី	 

ដានដី	និងធនធាន	ដាលពួកគា	បានកាន់កាប់	 

តាមលក្ខណៈបាពាណីគាប់គាង	 ឬ	បាើបាាស់	 

ឬបានទិញ។	 ដូច្នាះ	 ចំណាកដី	 និង	ធនធាន	 

របស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 មានដូច	ជាដី	ពាា	

អារកាស	និងពាាកប់សព	មិនតាូវបានផត់ចាញ 

ពីការពិចារណាផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាព	 

ឬកមាតិទំហំឡើយ	-	ដូចជាការកមាតិ៧	ហិកតា 

ចំពោះដីពាាអារកាស	 និងដីពាាកប់សពកំនត ់

ដោយអនុកាតឹាយលាខ៨៣	-	ដាលតាវូបានអនុវត្ត	 

ចំពោះសហគមន៍	 ជនជាតិដើមភាគតិច	នោះ	 

ឡើយ។40

ដោយហាតុថា	 កាុមភាគចាើនដាលបាន 

ធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណកម្មជា	ជនជាតិ	ដើភាគ	 

តិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	ទាំងនោះ	 សុទ្ធតា 

បានផាសារភា្ជាប់ជីវភាពរស់នៅ	 និងចំណង	 

 

 

40  OL KHM	៦/២០១៧.	

41	 	អនុកាឹតាយលាខ	៧៩	ស្ដីពីការគាប់គាងពាាសហគមន៍	(២០០៣)

វបាបធម	៌របស់ពួកគាយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង	 

ពាាឈើ។	 ចាបាប់ស្ដីពីពាាឈើបញ្ជាក់អំពីការ 

ការពារ	សិទ្ធិបាមូលផលចាបាះជ័រទឹក	 របស់	 

សហគមន៍មូលដា្ឋាន	 និងសិទ្ធិរបស់ពួកគាក្នុង 

ការបាមូលអនុផលពាាឈើ	(មាតាា	៤០)	និង 

ហាមឃត់ការកាប់ដើមឈើណា		 ដាល 

សហគមន៍	មូល	ដា្ឋាន	បានចាបាះ	យក	ជ័រ	ទឹក	រួច	 

ហើយ	 សមាាប់បាើបាាស់តាមបាបបាពាណី	 

(មាតាា	២៩)	របស់ពួកគា។	ជាសំខាន់	ចាបាប់ 

នោះបានដាក់បញ្ចូលនូវបញ្ញត្តិមួយចំនួនទៅ 

ក្នុងអនុកាឹតាយស្ដីពីការគាប់គាងពាាសហគមន៍	 

ដាលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ	២០០៣។41	អន ុ

កាឹតាយនាះនាំឲាយមានការផ្ទារសិទ្ធិគាប់គាងទៅ 

លើធនធានពាាឈើ	មកឲាយសហគមន៍មូលដា្ឋាន 

តាមរយៈយន្តការមួយដាលមានឈ្មាះ	ថា	កិច្ច 

ពាមពាៀងពាាឈើសហគមន៍	ដាលសហគមន៍ 

មូលដា្ឋានអាចចុះកិច្ចពាមពាៀងបានជាមួយ	 

នឹង	រដ្ឋបាលពាាឈើ	 ដាលជាទីភា្នាក់ងាររដា្ឋា	 

ភិបាលធ្វើបាតិបត្តិការនៅកាាមឱវាទកាសួង	 

កសិកម្ម	 រុកា្ខាបាមាញ់	និងនាសទ	-	សមាាប់	

រយៈពាលបន្តចំនួន	១៥ឆ្នាំទៀត។	ការផ្ទារកិច្ច 

 

 

26 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



សនាយាជួលនាះ	 គឺផ្ទុយពីកិច្ចពាមពាៀងពាា 

សហគមន៍	 ដាលសហគមន៍បានចុះជា	មួយ	 

នឹងកាសួងបរិស្ថាននៅក្នងុតំបន់ការពារ		(គាប់ 

គាងដោយចាបាប់ស្ដពីី	តំបន់ការពារធម្មជាតិ)។

ចាបាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ	 (ឆ្នា	ំ 

២០០៨)	 បានកំណត់នូវកាបខ័ណ្ឌសមាាប់	

ការគាប់គាង	ការអភិរកាស	 និងការអភិវឌាឍ	តំបន់ 

ការពារនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា។	 ចាបាប់	នាះ	 

ទទួល	ស្គាល់នូវសិទ្ធបិាើបាាស់	របស់	សហគមន៍ 

មូលដា្ឋាន	ក្នងុការបាើបាាស់	បាកប	ដោយចីរភាព 

នូវធនធានធម្មជាតិ	 និង	បន្ត	រស់នៅលើដានដី	 

ដាលតាូវបានចាត់ចំណាត់	ថា្នាក់ថា	 ជាតំបន ់

ការពារ42។	 ការតាមដានពិនិតាយមើលការ 

អនុវត្តចាបាប់ស្ដពីី	តំបន់ការពារធម្មជាតិស្ថតិនៅ 

លើកាសួងបរិស្ថាន។	 អ្វីដាល	ជា	កង្វល់	ពិត 

បាាកដនោះ	 គឺការកំហិតរបស់ចាបាប់ស្ដីព	ី

តំបន់ការពារធម្មជាតិទៅលើសិទ្ធិដី	ធ្លីសមាាប់	 

ជនជាតិដើមភាគតិច។	ទោះបីជាចាបាប់	ទទួល	 

ស្គាល់សិទ្ធបិាើបាាស់	របស់សហគមន៍	មូលដា្ឋាន	 

ក៏ដោយ	 ក៏ជំហរបស់ចាបាប់នាះបញ្ជាក់យា៉ាង 

ចាបាស់លស់ថា	សហគមន៍មូលដា្ឋាន	 និងជន 

ជាតិដើមភាគតិចមិនអាចទទួលបាន	 ប័ណ្ណ 

 

42	 	ជំពូកទី៦	មាតាា២១-២៦

43 Chapter ៦, Articles	២១-២៦

កម្មសិទ្ធិដីធ្លីចំពោះដីបង្កបង្កើនផល	 នៅក្នុង 

តំបន់ការពាររបស់សហគមន៍បានទា43 –	 ជា 

បញ្ញត្តិមួយដាលទំនងជាផ្ទុយនឹង	ការ	ទទួល 

ស្គាល់ដោយចាបាប់ភូមិបាល	 ដាលចាងថា	  

សធារណៈរបស់រដ្ឋ	 អាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង 

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើម 

ភាគតិចបាន។		

កាមបរិស្ថាន	 និង	ធនធាន	ធម្មជាតិ	នា	 

បាទាសកម្ពជុា	ដាលបច្ចបុាបន្ន	ជាសាចក្ដពីាាង	 

ទំនងជាមានឥទ្ធិពលទូលំទូលយទៅលើ	សិទ្ធិ	 

របស់	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	 ក្នុងការស្នើសុ ំ

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសហគមន៍	 នៅក្នុងតំបន ់

ពាាឈើ	 និងតំបន់ការពារធម្មជាតិ	ជាពិសាស 

ពាក់ព័ន្ធនឹងសាចក្ដីស្នើរបស់កាមដាលលើក 

ឡើងអំពីការបង្កើតរបៀង	 អភិរកាសជីវចមាុះ	 

(ពងាីកឲាយកាន់តាធំឡើង	នូវវិសលភាពភូមិ	 

សសា្ត	នាតំបន់ការពារធម្មជាតិបច្ចុបាបន្ន)	និង 

ការបង្កើត	 និងដាក់ឲាយអនុវត្តនូវយន្តការសហ 

គាប់គាងថ្មមួីយ។	 សាចក្ដពីាាងបច្ចបុាបន្នបំផុត	 

(ដាលបានផាសព្វផាសាយនៅដើមឆ្នា២ំ០១៧)		មិន 

បានលើកឡើងទាល់តាសោះ	 អំពី	របៀប	ដាល	 

សិទ្ធិដីធ្លីបាពាណី	 កា្លាយជាកតា្តាមួយនៅក្នុង	 

 

27ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ការពិចារណាធ្វើសាចក្ដីសមាាចចិត្ត	 ទៅ	លើ	 

ផានការបាើបាាស់ដី	ដាលបញ្ចូល	ទាំងដី	តំបន់	 

ពាាឈើផងដារនោះ។44 

ថ្មីៗ	 រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាញអនុ	 

កាឹតាយថ្មីមួយលាខ	 ១៨៤	 អនកា/បក	 ចាញ 

ថ្ងាទី	០២	ធ្នូ	២០១៩	“ស្តីពីមុខងារ	និងរចនា 

សម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលសាុក”	ដាលមានផលដ៏សំខាន ់

មួយដល់នីតិវិធីចុះបញ្ជដីីសមូហភាពដាលមាន 

សាាប់។	 អនុកាឹតាយនាះក៏តាូវបានស្គាល់ផង 

ដារថាជា	 “អនុកាឹតាយ	 វិមជាឈការ” ដោយមាន 

គោលបំណង	“លើកកម្ពស់បាសិទ្ធភាពក្នងុការ 

គាប់គាងរដ្ឋបាល	ការផ្តល់សាវាសធារណៈ	និង 

ការអភិវឌាឍមូលដា្ឋាននៅថា្នាក់សាកុ”	 (មាតាា១)	 

ដោយ	 “កំណត់មុខងារ	 រចនាសម្ព័ន្ធ	 តួនាទី	 

ភារកិច្ច	 ទំនាក់ទំនងការងារ	 និងគណនាយាយ 

ភាពរបស់រដ្ឋបាលសាុក”	 (មាតាា២)។	 ជា 

លទ្ធផលនាអនុកាឹតាយនាះ	 រាល់ការិយាល័យ 

ជំនាញរបស់មន្ទីរនឹងតាូវបានផ្ទារទៅ	 និងនៅ 

កាាមការគាប់គាងរបស់រដ្ឋបាលសាុក	ចាប់	ពី	 

ដើមឆ្នា២ំ០២០	តទៅ។	ទំាងអនុកាតឹាយលាខ១៨៤ 

អនកា/បក	និងឧបសម្ព័ន្ធទាំងបាាំពំុមាន	ចាង 

អំពីការលើកកម្ពស់ក៏	 ដូចជាការគំទាដល ់

44	 ឯកសរយោង	 គឺយោងទៅលើការដាក់ជូនមតិយោបល់របស់ការិយាល័យ	 OHCHR	 ចំពោះសាចក្ដីពាាងកាមបរិស្ថាន	
និង	ធនធាន	ធម្មជាតិនាពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា	 លាខទីបាាំមួយ	 (សាចក្ដីពាាងចុះថ្ងាទី	 ២០.១១	 ២០១៦	
មតិយោបល់របស់ការិយាល័យ	OHCHR	ធ្វើឡើងថ្ងាទី	៥.១២.	២០១៦)

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នងុការចុះបញ្ជ ី

ដីសមូហភាពរបស់ពួកគាទា។		 ទោះជាយា៉ាង 

ណា	 នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១នាអនុកាឹតាយបាន 

រាយនាមវិស័យដាលតាូវផ្ទារ	 រួមទាំងវិស័យ 

រៀបចំដានដី	 នីងភូមិបាលផងដារ។	 ជា 

បាពាណី	 វិស័យទាំងពីរនាះ	 គឺមានតួនាទ ី

យា៉ាងសកម្មក្នុង	 ការអនុវត្តនីតិវិធីចុះបញ្ជីដ ី

សមូហភាព។	

ក្នងុចំណមចំណាត់ថា្នាក់ឋានានុកាមនានា 

របស់រដា្ឋាភិបាល	 វិមជាឈការរដ្ឋបាលគឺដើមាប ី

ចាត់ចាងមុខងារ	 ភារកិច្ច	 និងធនធានហិរញ្ញ 

វត្ថសុមាាប់ផ្តល់សាវាអោយកាន់តាបាសើរ	និង 

គាប់គាងធនធាន	 អោយកាន់តាមានបាសិទ្ធ 

ភាព។		 គុណសមាបត្តិចមាបងរបស់វិមជាឈការគ ឺ

ដើមាបីសមាបសមាលួការអនុវត្តដំណះសាាយ 

បញ្ហាមូលដា្ឋានដល់ស្ថានភាពនៅមូលដា្ឋាន។	នៅ 

ក្នុងករណីរបស់កម្ពុជា	 ដោយហាតុថាសាុក 

នីមួយៗ	 នឹងតាូវបានលើកកម្ពស់បាសិទ្ធភាព 

គាប់គាងការងាររបស់ខ្លនួ	 ដូច្នាះពួកគត់អាច 

អនុវត្តកម្មវិធី	 ឬដោះសាាយបញ្ហាមូលដា្ឋាន 

ដើមាបីឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពពិសាស	 ឬតាម 

តមាូវការជាពិសាសនៅក្នុងមូលដា្ឋានរបស់ខ្លួន 

28 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ផ្ទាល់។	 ការបាតិភូកម្មការងារដល់រដ្ឋបាលថា្នាក់ 

សាកុអាចកាត់បន្ថយសាទាប់រដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធ 

នីតិវិធីចុះបញ្ជីដីសមូហភាព	 អាចសនាសំ	ថ្លា	 

ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ	 និងកាត់បន្ថយ 

ពាលវាលការធ្វើដំណើររបស់មន្តាពីីថា្នាក់មជាឈឹម	 

ពាមទាំងអាចតាមដានរហ័សលើដំណើរការ 

នោះ	 និងអាចនំាយកនីតិវិធីនោះទៅកាន់តា 

ជិតអ្នកទទួលផល។	ទោះជាយ៉ាាងណា	 វិមជាឈ 

ការដោយការកាត់បន្ថយការតាតួពិនិតាយពីថា្នាក់ 

ជាតិតាមពាតឹ្តហិាតុបង្កអោយមានសកា្តានុពល 

នាភាពបាាបាលួស្ថានភាពសាវាសីុវិល។	 ដូច្នាះ	 

បាសិន	 បើរដ្ឋបាលថា្នាក់សាុកទទួលបានការ 

ណានាំតិចតួចស្ពីពី	 ការអនុវត្តដំណើរការចុះ 

បញ្ជដីីសមូហភាព	 នោះជនជាតិដើមភាគតិច 

ដាលមកពីសាុកខុសគ្នានឹងបាឈមនីតិវិធីចុះ 

បញ្ជីដីសមូហភាពផាសាងគ្នាផងដារ។	

29ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ផ្ន្រកទីIII	៖	 ដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី	

សមូហភាព	នៅ	ក្នុង	ប្រទ្រសកម្ពុជា៖	

ការស្នើសុំសម្រួល	ដំណើរ	ការចុះបញ្ជី

ដំណាក់កាលទី១៖	ការទទួលស្គ្ល់
សហគមន៍ជាជនជាតិដើមភាគតិច	
(ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ)

ការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន		

ក្នងុការអនុវត្តពាលបច្ចបុាបន្ននាះ	 មុន	ដំបូង	 

សហគមន៍តាូវរៀបចំខ្លួនដើមាបីបាកាស	ស្វ័យ	 

អត្តសញ្ញាណជាជនជាតិដើមភាគតិច	ជា	មុន 

សិន។	 ទោះជា	 ភូមិ	ជនជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	ជា	 

ចាើន	 ដាលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដំណើរការ	ស្នើសុំ	 

ប័ណ្ណកម្ម	សិទ្ធិដីសមូហ	ភាពអាច	មាន	គាួសរ	 

ជនជាតិដើមភាគតិច	 និងគាួសរជនជាតិខ្មារ 

រស់នៅលយគ្នា	ក្នងុករណីនាះ	មានតាគាសួរ 

ជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណាះ	 ដាលមាន 

បំណងស្នើសុំ	 និងមានសិទ្ធិទទួលបានប័ណ្ណ 

កម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព។	 ហាតុដូច្នាះហើយ	 

ការផាសព្វផាសាយការយល់ដឹង	 និងដំណើរការ 

ស្វ័យអត្តសញ្ញាណកម្មនឹងអាចបាងចាកបាន	 

រវាងគាួសរជាជនជាតិភាគតិច	 និងគាួសរ 

មិនមានជាជនជាតិដើមភាគតិច។	 មានតា 

គាួសរជាជនជាតិដើមភាគតិចបុ៉ណ្ណាះដាល 

តាូវផ្ដិតមាដាជាចាំបាច់សមាាប់ការដាក់ពាកាយ 

ស្នើសំុទៅកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទដើមាបីស្នើសំុ 

ចុះបញ្ជីនោះ។		

ការបាជំុនៅសហគមន៍ដើមាបីធ្វើស្វ័យអត្ត 

សញ្ញាណកម្មជាជនជាតិដើមភាគតិច	 គឺជា 

កិច្ចបាជុំមួយ	 ដាលសហគមន៍យល់ពាមទៅ 

លើឋានៈរបស់ខ្លនួជាជនជាតិដើមភាគតិច	និង 

ជាសមាជិក	 សហគមន៍	 ហើយបនា្ទាប់ពីការ 

តាងតាំងសមាជិកសហគមន៍រួច	 អ្នកចូលរួម 

បាជុំ	 ក៏នឹងមានការជាើសរីសគណៈកម្មការ 

គាប់គាង	 ដោយផ្អាកលើសំឡាងឆ្នាតភាគ 

ចាើន	 ដាលគណៈកម្មការនាះនឹងតំណាងឲាយ 

សហគមន៍ពួកគា	និងតាតួពិនិតាយថា	បទបញ្ជា 

ផ្ទាក្នងុស្ដពីីការគាប់គាងដី	 និងការដោះសាាយ 

វិវាទ	 (ដាលនឹងតាូវរៀបចំឡើងនៅពាលគូរ 

30 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ផានទីដីបឋមនៅក្នុងការរៀបចំពាកាយស្នើសុំ 

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិធ្លសីមូហ	ភា	ព)	 តាវូបានគោរព	 

និងអនុវត្តដោយ	សមាជិក	សហគមន៍	ដារ	 ឬ 

យា៉ាងណា។			

អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានតាូវ	ចូលរួម	នៅ	គាប់	កិច្ច	 

បាជំុទាងំអស់	ពាាះថា	ពួកគា	មាន	តួនាទី	យ៉ាាង 

សំ	ខា	ន់ក្នងុ	ការ	ចុះហត្ថលាខា	លើ	ឯកសរ	នានា	 

ដាល	តាូវ	ភា្ជាប់	ជា	មួយ	នឹង	ពាកាយ	ស្នើសុំ	 ដើមាប	ី 

ដាក់	ជូន	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	ជនបទ។	

នៅពាល	ដាល	សមាជិក	សហគមន៍	បាន	 

ពាមពាៀង	លើ	ឋានៈ	ជា	ជនជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	 

របស់	ពួក	គា	រួច	ហើយ	 នោះ	គណៈកម្មការ	 

គាប់គាង	ដាល	ជាប់	ឆ្នាត	នឹង	រៀបចំ	ដាក់	សំណើ	 

មួយ	ទៅ	កាន់	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	ជនបទ	 ដើមាបី	 

“បញ្ជាក់	ភាព	តាឹមតាូវ	អត្តសញ្ញាណ	ជនជាតិ	 

ភាគតិច”។	 ឯកសរ	ខាង	កាាម	ទំាងអស់	នាះ	 

តាូវ	ភា្ជាប់	ជា	មួយ	នឹង	ពាកាយស្នើសុំ៖	

 ¾ កំណត់ហាតុកិច្ចបាជុំ	ដាល	សហគមន៍	ធ្វើ	 

45	 កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 ៖	 ទមាង់លិខិតសមាាប់កំណត់ហាតុពិគាាះយោបល់	 (ស្ដីពីអត្តសញ្ញាណជនជាតិភាគតិច	 និង	គុណ	
បាយោជន៍ពីការផ្ដល់	ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព)

46	 កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 ៖	 ទមាង់លិខិតសមាាប់បញ្ជីឈ្មាះអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការបាជុំដាលបាកាសអំពីអត្តសញ្ញាណជនជាតិ	
ភាគ	តិចរបស់សហគមន៍

47	 កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	៖	ទមាង់លិខិតសមាាប់បាកាស/លិខិតស្វ័យអត្តសញ្ញាណកម្ម	និងបញ្ជីឈ្មាះសមាជិក	

48	 កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	៖	ទមាង់លិខិតសមាាប់សមាជិកគាួសរ/ទមាង់ពាកាយស្នើសុំសមាាប់គាួសរដើមាបីចូលជាសមាជិកនាអ្នក	
កាន់កាប់សិទ្ធិរបស់សហគមន៍

49	 កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 ៖	 ទមាង់លិខិតសមាាប់ទមាង់ពាកាយស្នើសុំរបស់សហគមន៍ដាក់ជូនទៅកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទដើមាបី	
ទទួលស្គាល់	និងផ្ដល់សុពលភាពអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិភាគតិច

ស្វ័យ	អត្តសញ្ញាណកម្ម	ជា	ជនជាតិ	ដើម45 

 ¾ បញ្ជរីាយនាម	អ្នក	ចូលរួម	នៅ	ក្នងុ	ការ	បាជំុ46

 ¾ សាចក្ដបីាកាសអំពីការ	ធ្វើ	ស្វយ័	អត្ត	សញ្ញាណ 

កម្ម	 និង	បញ្ជីរាយ	នាម	សមាជិក	ទាំងអស់	 

របស់សហ	គមន៍	 ដាល	មាន	បំណង	រកាសា	 

អត្តសញ្ញាណ		 ខ្លួន	ជា	ជនជាតិ	ដើម	នា	 

សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើម	ភាគតិច47 

 ¾ បាបបទ	ពាកាយ	ស្នើ	សំុ	ដាល	មាន	ចុះហត្ថ	លាខា	 

ដោយ	សមាជិក	គាួសរ/គាួសរ	 ដាល	 

មាន	បំណង	ចាត់		 ទុក	ខ្លួន	ជា	សមាជិក	

សហគមន៍48

 ¾ ទមាង់ពាកាយស្នើសំុរបស់សហគមន៍សមាាប់	 

ដាក់	ជូន	ទៅ	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	ជនបទ	ដើមាបី	 

ទទួលស្គាល់	 និង	បញ្ជាក់	ភាព	តាឹមតាូវ	នូវ 

ឋានៈ/អត្តសញ្ញាណ	របស់ខ្លួនជាជនជាតិ 

ដើមភាគតិច49 

ស្ថតិនៅកាាមការអនុវត្តដាលបានបង្កើត 

នាះ	 ពាកាយស្នើសុំរបស់សហគមន៍តាូវយល ់

31ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ពាមនិង		ចុះហត្ថលាខាដោយមាឃុំ	 អភិបាល 

សាុក	 បាធានមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 និង 

អភិបាលខាត្ត។		

នៅពាលដាលកាសួងអភិវឌាឍន៍ជន	បទបាន	 

ទទួលកញ្ចប់ពាកាយ	ស្នើសុំរួចហើយ	 នោះ	អ្នក	 

តំណាង	ពី	កាសួង	នៅ	ក្នុង	រាជធានី	ភ្នំពាញ	នឹង 

ចុះពិនិតាយ	និង	បញ្ជាក់	ភាព	តាមឹ	តាវូ	អត្ត	ស	ញ្ញា	ណ	 

ជា	ជនជាតិ	ដើមភាគ	តិច	របស់	សហគមន៍។	ការ	 

បញ្ជាក់	ភាព	តាឹមតាូវ	នាះ	 គឺផ្អាកទៅលើការ	 

វាយតម្លា	របស់	កាសួងទៅលើរបៀប	របប	សង្គម	 

វបាបធម៌	និងសកម្មភាព	សាដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍	 

រួមមាន	ការ	គាប់គាងដីសមូហភាព	ការ	សមា្ភាសន៍	 

ជា	មួយ	នឹង	សមាជិក	សហគមន៍	និង	សហគមន៍	 

ជិត	ខាង	 និង	ការ	ផ្ទៀងផ្ទាត់	សុឆន្ទៈ	របស់	 

សមាជិក	សហគមន៍	ដាល	ចង់រកាសា	អត្តសញ្ញាណ	 

ជា	ជនជាត	ិដើមភាគតិច។		

លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័	សមាាប់	ការ	បញ្ជាក់	“ភាព 

ជា	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច”	 ដូច	ដាល	មាន	ចាង 

នៅ	ក្នុង	មាតាា២៣	នាចាបាប់	ភូមិបាល	ចាងថា	 

សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	 គឺជា	 “កាុម	 

មនុសាស	ដាល	រស់នៅ	លើ	ដានដី	នា	ពាះរាជាណា 

ចកា	កម្ពុជា	 ដាល	សមាជិក	ទាំងអស់បងា្ហាញ 

50	 សៀវភៅណានាំស្ដីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណនាជនជាតិដើមភាគតិច	ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈ	បទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ការគូរផានទីបឋម	 
ការវិនិច្ឆ័យដី	 និងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	 (Kirsten Ewers  

Andersen	និង	Loeung Kesaro,	គំទាដោយអង្គការ		GIZ),ទំព័រ	៨	។	សូមមើល។

នូវការឯកភាពនាជាតិពន្ធុ	 សង្គម	 វបាបធម៌	 

និង	សាដ្ឋកិច្ច	 បាតិបត្តិរបៀបរស់នៅ	តាម	បាប 

បាពាណី	 និង	ដាំដុះលើ	ដីដាលខ្លួន	កាន់កាប់	 

ទៅ	តាម	កាបួនខា្នាត	ទំនៀមទមា្លាប់	នា	ការ	បាើបាាស់	 

ជា	សមូហភាព។”	ក	ាាពី	និយមន័យ	នាះ	 មិន	 

មាន	លក្ខណៈ	វិនិច្ឆ័យផាសាង	 ឬ	ការណានាំ	ណា	 

មួយ	មាន	ចាងនៅ	ក្នងុចាបាប់ភូមិបាល	ឬអនុកាតឹាយ	 

ដាល	កំពុង	ចូលជា	ធរមាន	នាះទា។	 នៅតាឹម 

ដំណាច់ឆ្នាំ២០១១	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	ជន	បទ	 

បាន	ចាញ	សាចក្ដីណានាំ	បន្ថាម	មួយ	សមាាប់	 

“ផ្ទៀងផ្ទាត់”	 អត្តសញ្ញាណ	ជនជាតិភាគតិច	 

របស់	សហគមន៍	នានា	តាមរយៈ	សរាចរលាខ	 

៩៧៤/០៩	កអជ	ដាល	ផ្អាក	លើ	និយមន័យ	នៅ	 

ក្នុងមាតាា២៣	 នាចាបាប់ភូមិបាល។	 ទោះ	ជា	 

យ៉ាាងនាះក្ដ	ីសរាចរលាខ៩៧៤	នាះ	មិន	មាន	 

ចាងអំពីព័ត៌មាន	លម្អិតផ្នាកបច្ចាកទាសណា	 

មួយ	សមាាប់	ដំណើរការ	ផ្ទៀងផ្ទាត់	ជនជាតិ	ដើម 

ភាគតិចនោះទា	 ផ្ទុយមកវិញព័ត៌មានលម្អិត	 

ទាំងនាះ		 អាច	ស្វាងរកបាននៅក្នុងទមាង	់ 

លិខិត	នានា	ដាលកាសួងបាន	រៀបចំ		 តាំង	ពី 

ឆ្នា២ំ០១០50	ដូចជា	ទមាង់	លិខិត	បាកាស	ស្វយ័ 

	អត្តសញ្ញាណកម្ម	 និងបញ្ជីរាយ	នាម	សមាជិក	 

នៅ	ក្នុង	សហគមន៍	 ដាល	បញ្ជាក់	លម្អិត	ថា	 

32 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



សហគមន៍	បាើបាាស់	 និង	គាប់គាង	ដី	ជា	ដី	 

សមូហភាព	 មិនមាន	ជា	ទាពាយសមាបត្តិ	បុគ្គល	 

ណាមា្នាក់ឡើយ	 និង	ថា	សមាជិក	របស់	ខ្លួន	ធ្វើ	 

សាា	 និង	ដាំដំណំា	កសិកម្ម	នៅ	ក្នុងបរិវាណដ ី

សមូហភាពរបស់សហគមន៍51។	 អាជា្ញាធរ	 

មូលដា្ឋានតមាូវឲាយចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ជាក់ 

ភាពតាឹមតាូវនាះ។		

បញ្ហ្

 � ភាពជាម្ចាស់នៅមនកមាិតរបស់
រដ្ឋាភិបាល

ជាទាឹស្ដី	 ដំណាក់កាលទី១	 គួរ	ចាប់ផ្ដើម	

ឡើង	 និងគំទាឲាយបានខា្លាំងកា្លាដោយកាសួង	 

អភិវឌាឍន៍ជនបទនៅកមាិតថា្នាក់ខាត្ត	 ដាល	 

តាូវ	រៀបចំ	 នូវការបាជុំផាសព្វផាសាយការយល ់

ដឹងអំពីសិទ្ធរិបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 ដាល 

មានចាងនៅក្នងុចាបាប់ជាតិសមាាប់សហគមន៍ 

ជនជាតិដើមភាគតិចដាលកំពុ	ង		តាពិភាកាសា 

នាះ	 និងសមាាប់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន	 ក៏ដូចជា 

ដើមាបីសមាលួដល់ការបាជំុដាលនឹងធ្វើឡើងនា 

ពាលកាាយៗទៀត។		

តាមការជាក់ស្ដាង	 គិតតាឹមឆ្នាំ	 ២០១៩	 

មានតាអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	 ឬដាគ ូ

អភិវឌាឍន៍បុ៉ណ្ណាះ	ដាលបានទទួលយកនូវការ 

51	 	ទមាង់ពាកាយស្នើសុំរបស់កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ/លិខិតស្វ័យអត្តសញ្ញាណកម្ម	និងបញ្ជីឈ្មាះសមាជិក។

ទទួលខុសតាូវរបស់ខ្លួនមួយនាះ	 ពីពាាះមន្ទ ី

ជំនាញនៅថា្នាក់ខាត្ត	 មិនមានកញ្ចប់ថវិកា 

បាងចាកឲាយសមាាប់រ៉ាាប់រងចំណាយទៅលើការ 

ចូលរួមរបស់អ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការ 

បាជុំនាះទា។	 នៅក្នុងករណីដាលអង្គការមិន 

មានរដា្ឋាភិបាល	ដាលធ្វើការគំទាជនជាតិដើម 

ភាគតិច	និងដាគូអភិវឌាឍន៍អាចផ្ដល់ថវិកាជាបាាក់ 

ឧបត្ថម្ភបាចាំថ្ងា	 និងសោហ៊ុយធ្វើដំណើរបាន	 

នោះអ្នកតំណាងរបស់មន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទ 

ខាត្ត	 ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចបាជុំផាសព្វ	ផាសាយ	 

ការយល់ដឹងជាមួយសហគមន៍។

តាំងពីឆ្នាំ២០១៩	 មន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទ 

នៅតាមខាត្តបានទទួលកញ្ចប់ថវិកាបាចាំឆ្នាំ 

ចំនួនដប់បាាំលនរៀល	 (បាហាក់បាហាល	 

៣,៧០០$)	 ជាពិសាសសមាាប់គំទាដំណើរ 

ការកំណត់	 អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ជនជាតិ 

ដើមភាគតិច។	 ទោះជាយា៉ាងណា	 ក្នុងការ 

អនុវត្ត	 ជាទូទៅ	 កញ្ចប់ថវិកាទំាងនាះតាូវ 

បានបាើបាាស់សមាាប់សកម្មភាព	ផាសព្វផាសាយ 

ទូទៅ	 (ដាលមិនចាំបាច់ទាល់តាពាក់ព័ន្ធ	 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនោះទា)	និង 

ការបាារព្ធទិវាជនជាតិ	 ដើមភាគតិចពិភព 

លោក។

33ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



 � ភាពវាងអន្លាយ

ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុបាបន្ន	ជាទាឹស្តី	ដំណាក់ 

កាលទី១	 អាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការបាជុំ 

តាឹមតាប៉ុនា្មានលើកប៉ុណ្ណាះ៖	 ជាដំបូង	 គឺ 

មន្ទីរថា្នាក់ខាត្តរបស់កាសួងអភិឌាឍន៍ជនបទ	 

(ប៉ុន្តាជាក់ស្ដាង	គឺអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល 

(NGOs)	 ដាលធ្វើការគំទាជនជាតិដើម 

ភាគតិច	និង/ឬដាគូអភិវឌាឍន៍	 (DPs)	ធ្វើការ 

ផាសព្វផាសាយការយល់ដឹងដល់សហគមន៍	 អំព ី

សិទ្ធរិបស់ពួកគាជាជនជាតិដើមភាគតិចយោង 

តាមចាបាប់បាទាសទីពីរ	 គឺនៅពាលដាល 

សហគមន៍ជួបបាជំុគ្នាដើមាបីបាកាសអំពីបំណង 

របស់ខ្លួន	 ក្នុងការធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណកម្ម 

ជាជនជាតិដើម	ហើយដំណាក់កាលទីបី	 និង 

ជាដំណាក់កាលចុងកាាយ	 ដាលមានការងារ 

បនា្ទាប់នោះគឺបាសកកម្មបញ្ជាក់ភាពតាឹមតាូវ 

របស់កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទពីថា្នាក់រាជធានី	 

ក្នងុគោលបំណងធានាថាកាមុ	 (ជនជាតិដើម 

ភាគតិច)	ពិតជាអាចរកាសាអត្តសញ្ញាណរបស ់

ខ្លនួជាជនជាតិដើម	និងដើមាបីធានាថាសមាជិក 

របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 បាន 

យល់ពាមជាសមាជិកមា្នាក់	 នាសហគមន ៍

ជនជាតិដើមភាគតិច។	 បុគ្គលិកកាសួងនៅ 

ថា្នាក់ជាតិបានសង្កាតឃើញថា	 បាសិនបើ 

52	 	កិច្ចបាជុំជាមួយនឹងបាធាននាយកដា្ឋានកិច្ចការជនជាតិភាគតិចនៅកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	ថ្ងាទី	៥	ខាមករា	ឆ្នាំ	២០១៧។	

មិនមានបញ្ហាបាឈមចាើន	 ក្នុងការអនុវត្ត 

ដំណើរការនាះទា	 នោះដំណាក់កាលទីមួយ	 

អាចតាូវបានដោះសាាយរួចរាល់	 និងឯកភាព 

នៅក្នុងរយៈពាលតិចជាងពីរខាប៉ុណ្ណាះ។52

ទោះជាយា៉ាងនាះក្ដី	 នៅក្នុងការអនុវត្ត 

ជាក់ស្ដាង	 ដំណើរកានាះអាចមានសភាព 

ស្មុគស្មាញចាើន	 ហើយអាចតមាូវឲាយមានការ 

បាជុំជាចាើន	 ដងជាមួយអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន	 

ដាលជារឿយៗ	 ពួកគត់មិនសូវស្ទាត់អំព ី

បញ្ញត្តនិៅក្នងុចាបាប់ភូមិបាលឆ្នា២ំ០០១	និងបញ្ហា 

ទូទៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 ការបាជុំ 

ផ្ទាក្នុងចាើនដងនៅក្នុងសហគមន៍	 ជនជាត ិ

ដើមភាគតិច	 និងការចុះបាសកកម្មចាើន 

ដងពីមន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទថា្នាក់ខាត្ត	 និងព ី

មន្តាីកាសួងថា្នាក់ជាតិ។	

អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	 (NGOs)	 

និងដាគូអភិវឌាឍន៍	 (DPs)	 ដាលធ្វើការគំទា 

ការស្នើសុំ	 ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជនជាតិដើម 

ភាគតិច	 គឺមានភាពស្មុគស្មាញនៅនៅពាល 

អនុវត្ត	 ពោលគឺ	 ជារឿយៗវាបានកើតឡើង 

ដោយសរការផ្ដល់សមាបទានដីសាដ្ឋកិច្ចដោយ 

មិនគោរពតាមចាបាប់	និងសមត្ថភាពមានកមាតិ 

របស់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាននៅក្នងុការដោះសាាយ 

34 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



វិវាទទាំងពីរនាះរួមបញ្ចូលគ្នា។	 ក្នុងពាលខ្លះ 

ដំណាក់កាល	ទីមួយអាចបាើបាាស់ពាលវាលរ 

ហូតដល់២ឆ្នាំដើមាបីឲាយចបស់ព្វគាប	់ហើយតាូវ 

ចុះបាសក	កម្មចាើនដងដើមាបី	 “ដោះសាាយ”  

ស្ថានការណ៍ដាលសហគមន៍កំពុងជាប់គំង	 

ជាពិសាសនៅ	 ពាលជម្លាះដីធ្លីកំពុងរីករាល 

ដាលរវាងសហគមន៍ខ្លួនឯង	 ប៉ុន្តាជារឿយៗ 

វិវាទកើតឡើងជាមួយ	 នឹងសមាបទានិកនាដ ី

សាដ្ឋកិច្ច	 និងជនចំណាកសាុកដាលមិនមាន 

ជាជនជាតិដើមភាគតិច	និងជាមួយនឹងអាជា្ញាធរ 

មូលដា្ឋានឯណាះទា។

 � ការចំណាយ

ដូចដាលបានចាងខាងលើ	 ភាពវាង 

អនា្លាយ	 របស់ដំណើរការតមាូវអោយមាន 

បាសកកម្មចាើនដង	ការចំណាយបាាក់ឧបត្ថម្ភ 

បាចាំថ្ងា	 (DSA)	 និងសោហ៊ុយធ្វើដំណើរ	 

ដល់អ្នកចូលរួម	 រួមទាំងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន	 

និងអ្នកតំណាងកាសួងធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ 

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ។	 បទពិសោធន៍របស ់

ការិយាល័យ	OHCHR	ក្នុងការគំទាដំណាក ់

កាលទីមួយ	សមាាប់សហគមន៍ជនជាតិដើម 

ភាគតិចចំនួន៣នៅក្នុងតំបន់ជាលងភ្នំអារ៉ាង 

នៅចនោ្លាះឆ្នា២ំ០១៦	និង២០១៩	គឺបាើបាាស់ 

ថវិកាសរុបរហូត	 ដល់ចំនួនបាមាណជា	  

៤០.០០០	ដុល្លារអាមារិក។

ការងាររបស់នាយកដា្ឋានអភិវឌាឍន៍ជនជាតិ 

ភាគតិចរបស់កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 ដាល 

ជាទីភា្នាក់ងារដ៏សំខាន់	 ក្នុងការតាួតពិនិតាយ 

ដំណាក់កាលទី១	នាដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្ម 

សិទ្ធិដីសមូហភាព	ក៏បាឈមជាមួយនឹងកង្វះ 

ថវិកាសមាាប់អនុវត្តសកម្មភាព	 របស់ខ្លួន 

ដារ។	 ដូចដាលលើកឡើងរួចហើយ	 នៅក្នុង 

ឆ្នា២ំ០១៧	នាយកដា្ឋាន	ដាលមានបុគ្គលិកចំនួន	 

២៣	 នាក់នៅថា្នាក់ជាតិ	 ទទួលបានថវិកា 

បាចំាឆ្នារំបស់ខ្លនួក្នងុទឹកបាាក់ចំនួន	៣០០លន 

រៀល	 (បាហាក់បាហាល	 ៨០.០០០	 ដុល្លារ 

អាមារិក)	ដាលទឹកបាាក់នាះតាវូបានបាើបាាស់ 

មិនសមាាប់តាការចុះបាសកកម្ម	 (រួមទាំង 

មធាយាបាយ)បញ្ជាក់ភាពតាឹមតាូវបុ៉ណ្ណាះទា	 

ក៏ប៉ុន្តា	 ថាមទាំងការចំណាយទៅលើសមា្ភារ 

ការិយាល័យ	 និងការរៀបចំបាារព្ធពិធីនានា 

បាចាំឆ្នាំ	ដូចជាទិវាជនជាតិដើមភាគតិច	នៅ 

ថ្ងាទី៩	 ខាសីហាជាដើម។ល។	 ដាលតាូវ 

បានចាត់ទុកថាជាពាតឹ្តកិារណ៍ដ៏សំខាន់	ដើមាបី 

ផាសព្វផាសាយការយល់ដឹងអំពីជនជាតិដើមភាគ 

តិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	 និងសិទ្ធិរបស់ពួក 

គាដាលមានចាងនៅក្នុងវិធាន	 និងបទដា្ឋាន 

សិទ្ធមិនុសាសរបស់បាទាស	 និងអន្តរជាតិ។	 មាន 

តាកញ្ចប់ថវិកាបាម៉ាាណជា	 ៣០,០០០	 ដុល្លា 

អាមារិកប៉ុណ្ណាះដាលបានបាើបាាស់សមាាប់ 

35ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ជនជាតិ 

ដើមភាគតិច	 នាះបើតាមការបា៉ាន់បាមា៉ាណ 

របស់កាសួង53	 ដាលទឹកបាាក់នាះអាចគាប ់

គាាន់សមាាប់តាការចុះបញ្ជីបានបីសហគមន៍ 

តាប៉ុណ្ណាះ។	 ដោយមកដល់ពាលនាះចុះ 

បញ្ជបីានតាមឹ	១៥៤	សហគមន៍ក្នងុចំណម 

៤៥៥	សហគមន៍ប៉ុណ្ណាះ។	 ដូច្នាះវានឹងតាូវ 

បាើពាល១០០	ឆ្នាដំើមាបីចុះបញ្ជសីហគមន៍ជន 

ជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់នាះ។	

កញ្ចប់ថវិកាបាចាំឆ្នាំរបស់នាយកដា្ឋានគឺ 

តាូវបានបាងចាកជាតាីមាស	 មានន័យថា	  

នាយកដា្ឋាននឹងតាវូបានទទួលកញ្ចប់ថវិកាមួយ 

ផ្នាករៀងរាល់តាីមាស	 ជាជាងបានទទួលម្តង 

ទាំងអស់។	 នាះបង្កអោយមានការលំបាក 

សមាាប់មន្តាីនាយកដា្ឋានក្នុងការចុះ	 បាសក 

កម្មពាលចាំបាច់	 ដោយសរថវិកាតាូវបាន 

ចំណាយតាមតាីមាសនីមួយៗ។	ជាសរុបមក	 

មន្តាីរាជការទាំងនៅថា្នាក់កាសួង	និងថា្នាក់ខាត្ត	 

(ដាលតាវូធ្វើការងារក្នងុដំណាក់កាលទីមូយ)	 

និងមនា្តីមជាឈឹម	 (ដាលតាូវបញ្ជាក់វាយតម្លា 

អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច)	 

 

 

53	 បាភព៖	 កិច្ចបាជំុរវាងការិយាល័នOHCHR	 និងនាយកដា្ឋានអភិវឌាឍន៍ជនជាតិភាគតិចនាកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទនៅថ្ងាទី	 ០៨	
កញ្ញា	២០២០

មិនអាចចូលរួមកិច្ចបាជុំសំខាន់ៗ	 នៅថា្នាក់ 

មូលដា្ឋានបាន។

ដោយសរកង្វះខាតថវិកានៅឆ្នា	ំ	២០១៦,	 

២០១៧,	២០១៨	និង	២០១៩	កាសួងអាច 

វាយតម្លាបានតាឹម	 ១០,	 ១១,	 ១៣	 និង	 ៧	 

សហគមន៍តាបុ៉ណ្ណាះ។	ហើយនៅឆ្នា២ំ០២០	 

គឺបានតាឹមតា៣សហគមន៍តាប៉ុណ្ណាះ។

ថវិកាសមាាប់កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទនៅ 

ថា្នាក់ខាត្តក៏ជាមូលហាតុនាក្ដីកង្វល់ផងដារ។	 

ដូចដាលបានកត់សមា្គាល់ពីខាងដើម	 មន្តា ី

មន្ទីរតមាូវឲាយមានតួនាទីសំខាន់	 នៅក្នុងការ 

ផាសព្វផាសាយការយល់ដឹងទៅ	 ដល់សហគមន ៍

ជនជាតិដើមភាគតិច	និងដល់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន 

អំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដាលមាន 

ចាងនៅក្នុងចាបាប់ជាតិ	(ជាពិសាស	ចាបាប់ភូម ិ

បាល	 និងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការ 

អភិវឌាឍជនជាតិដើមភាគតិច)	 និងគំទា 

សហគមន៍		 ក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើមាបីធ្វើស្វ័យ	 

អត្តសញ្ញាណកម្មជាជនជាតិដើមភាគតិច។	 

ទោះ	ជាយ៉ាាងនាះក្ដ	ីទើបតាឆ្នា២ំ០១៩	រដា្ឋាភិបាល 

បានចាប់ផ្តើមវិភាជកញ្ចប់ថវិកាចំនួន១៥លន 

 

 

36 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



រៀល	 (បាហាក់បាហាល	 USD ៣,៧០០)	 

ក្នងុមួយឆ្នា	ំ	ដល់ការិយាល័យជនជាតិដើមភាគ 

តិចរបស់មន្ទីរអភិវឌាឍន៍ជនបទតាមខាត្តដាល 

មានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅ។	 មន្ទីរ 

អភិវឌាឍន៍ជនបទខាត្តមួយចំនួនមិនទាន់បាន 

បាើបាាស់កញ្ចប់ថវិកានាះសមាាប់	 គំទាការ 

កំណត់អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ជនជាតិដើម 

ភាគតិចនៅឡើយទា។	

តាមការអនុវត្តជាក់ស្តាង	មានតាអង្គការ 

កាារដា្ឋាភិបាល	 និងដាគូអភិវឌាឍន៍ដាលបាន 

ចាប់យកការទទួលខុសតាវូចំពោះដំណាក់កាល 

ទីមួយ	 និងតួនាទីរបស់កាសួងតាូវបានបន្ថយ 

មកតាឹមការងារវាយតម្លាដាលតមាូវអោយធ្វើ 

ដោយមន្តាីមកពីថា្នាក់ជាតិ។	 អវត្តមានមន្តា ី

មកពីកាសួងក្នុងអំឡុងពាលដំណើរការ	 គឺជា 

ផ្នាកមួយនាការពនាយាពាលសមាាប់ដំណាក់ទី 

មួយដោយហាតុថា	 ជារឿយៗវាកើតចាញព ី

ភាពស្ទាក់ស្ទើរបស់មន្តាីថា្នាក់កាាមជាតិក្នុង 

ការចុះហត្ថលាខាលើលិខិតស្នាមដាលតាវូដាក់ 

ជូនកាសួងនៅភ្នំពាញ។	

 � វិសាលភាពនាកាុមដាលមនសិទ្ធិស្នើសុំ
ចុះបញ្ជីដីសមូហភាព

ស្តាងចាញពីទសាសនៈនាការបាៀបធៀបនៅ	 

បាទាសមួយចំនួនដាលមានការទទួលស្គាល់	 

និងការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ដីបាពាណី	 សិទ្ធ ិ

កាន់កាប់ដីសមូហភាពតាូវបានអនុវត្តយា៉ាង 

ទូលំទូលយនៅតាមសហគមន៍ជនបទ។	នៅ 

បាទាសផាសាងទៀត	 រួមទាំងកម្ពុជា	 សិទ្ធិកាន ់

កាប់ទាំងនោះតាូវបាន	 រចនាឡើងដើមាបីឆ្លើយ 

តបតមាូវការ	 របស់ជនជាតិដើមភាគតិចតា 

ប៉ុណ្ណាះ។	 យន្តការនាះ	 តមាូវអោយមាន 

សាចក្តីតាូវការដើមាបីធានាអត្តសញ្ញាណជន 

ជាតិដើមភាគតិចរបស់កាុម	 និងលក្ខខណ្ឌ 

គាប់គាាន់សមាាប់	 ស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដ ី

សមូហភាព។	

ខណៈដាលមានការតសូ៊មតិជាចាើនតាូវ 

បានធ្វើឡើងនៅកមាតិអន្តរជាតិអំពីថាតើកាមុ 

អ្វខី្លះ	ដាល	អាច	ចាត់	ទុក	ថា	ជនជាតិ	ដើម	ភាគតិច	 

នោះ	មកដល់ពាលនាះនៅមិនទាន់មាននិយម 

ន័យជាក់លក់	ណា	មួយ	តាវូបាន	កំណត់	ដោយ	 

ស្ថាប័ន	បាព័ន្ធសហបាជា	ជាតិ	ឬស្ថាប័ន	ជំនាញ	 

នៅឡើយទា។	 ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិសភាគ 

ភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 ទាំងរដ្ឋ 

សមាជិកអង្គការសហបាជាជាតិ	 និង	ជន	ជាតិ 

ដើមភាគតិចបានឯកភាពគ្នាថានិយមន័យ	គឺ	 

មិន	ចាំបាច់ទា	 ហើយជំនួស	វិញ	ដោយ	វិធី 

សស្តា	ទូ	លំ	ទូលយ	ផ្អាកលើការ	កំណត់	អត្ត	 

សញ្ញាណ	ជនជាតិដើមភាគតិចដោយជនជាតិ 

37ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ដើមភាគតិចខ្លួនឯង។54	 ជាមួយគ្នានាះ	 

អនុសញ្ញា	ILO	លាខ	១៦៩	ស្តីពីជនជាតិដើម 

ភាគតិច	 និងកុលសម្ព័ន្ធក្នុងបាទាសឯករាជាយ	 

មិនបានកំណត់និយមន័យជាក់លក់ថាអ្នក	 

ណា	ជា	ជនជាតិ	ដើម	ភាគតិច	 និង	កុលសម្ព័ន្ធ	 

ទា	 ប៉ុន	្តាបាន	ពណ៌នា	ជា	ទូទៅ	ថា	 ក្នុង	គោល	 

បំណង	ការពារ	បាជាជន	កត់សមា្គាល់ថា	ស្វ័យ 

អត្តសញ្ញាណជាជនជាតិដើមភាគតិច	 ឬកុល 

សម្ព័ន្ធតាូវ	បាន	ចាត់ទុកថា	 ជាលក្ខខណ្ឌព ី

កំណើតសមាាប់កំណត់កាមុបាជាជននោះតាម 

បទបាបញ្ញត្តិនាអនុសញ្ញានាះ	 តាូវបានអនុវត្ត	

(មាតាា	១.២)។

គណៈដាលរដា្ឋាភិបាលមានភាពសាបចាបាប់ 

ដើរតួនាទី	ក្នុង	ការធានា	 ឬទទួលស្គាល់ការ	 

ពិតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយផ្អាកលើ	 

ស្វ័យអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគានោះ	 ដោយ	

ហាតុថា	 រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាញប័ណ្ណកម្ម	

សិទ្ធិសមូហភាព	 វាពិតជាមាន	លំហសមាាប់	 

54	 ពនាយល់ពាកាយ	 “ជនជាតិដើមភាគតិច”	 តាូវបានចាត់ទុកថាជាភាពសមាបូរណ៍បាបនាជនជាតិដើមភាគតិច	 និយមន័យ	ផ្លូវ	ការ	នា	 
ពាកាយ	“ជនជាតិដើមភាគតិច”នៅមិនទាន់មាននិយមន័យជាក់លក់ណាមួយតាូវបានកំណត់ដោយស្ថាប័នបាព័ន្ធសហបាជា	ជាតិ	 
នៅ	ឡើយទា។	 ជំនួសទៅវិញ	 បាព័ន្ធសហបាជាជាតិបានបង្កើតអោយមានការយល់ឃើញទាន់សម័យមួយស្តីពីពាកាយនាះដោយ	 
យោងទៅលើកតា្តាតទៅនាះ៖	 ស្វ័យអត្តសញ្ញាណថាជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅថា្នាក់បុគ្គល	 និងទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍	
ថាជាសមាជិករបស់ពួកគា។	មានវត្តមានជាបន្តបនា្ទាប់តាំងពីមុនអាណានិគម	និង/ឬតាំងទីលំនៅតំាងពីមុន។	មាន	ទំនាក់ទំនង	 
ជិតដិតជាមួយដានដី	 និងធនធានធម្មជាតិនៅជុំវិញ។	 សង្គម	 សាដ្ឋកិច្ច	 ឬបាព័ន្ធនយោបាយដាច់ដោយឡាក។	 មាន	ភាសរ	 
វបាបធម៍	 និងជំនឿដាច់ដោយឡាក។	 បង្កើតជាកាុមសង្គមដាលមិនមានអំណាច។	 ដោះសាាយដើមាបីពងាឹង	 និងស្តាឡើង	
វិញ	បរិស្ថាន		 និងបាព័ន្ធរបស់ពួកគាថាជា	 បាជាជន	 និងសហគមន៍ដាច់ដោយឡាករបស់បុព្វបុរសរបស់ពួកគា។	 (ឯកសរ	
UNPFII factsheet “នរណាជាជនជាតិដើមភាគតិច?”,	 អាននៅ:	 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/

documents/៥session_factsheet១.pdf	)

កាសមាួលដំណើរការ	 បច្ចុបាបន្នដោយកាត	់ 

បន្ថយចំនួនអាជា្ញាធរតាូវ	 ចុះហត្ថលាខាជា 

ដើម។	 សាបគ្នាជាមួយបទដា្ឋានសិទ្ធិមនុសាស 

អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច	 

នីតិ	វិធីរបស់រដា្ឋាភិបាលក្នុងការ	“ទទួលស្គាល”់  

	សហគមន៍	ជន	ជាតិ	ដើមភាគ	តិច	គួរតាវូបាន	កាត់	 

បន្ថយអោយនៅតិចបំផុតនិងផ្អាកលើទសាសនៈ 

របស់សហគមន៍ចំពោះឋានៈជាជនជាតិដើម 

ភាគតិចរបស់ពួកគា	 ជាជាងការវាយតម្លា 

របស់កាសួងទៅលើការរស់នៅនិងបាពាណី 

របស់ពួកគា។	 គួរមានការយកចិត្តទុកដាក ់

លើការកសងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍	រួម 

ទាំងការបង្កើតសហគមន៍	អោយកា្លាយជានីតិ	 

បុគ្គល	និងតាមរយៈការបញ្ចលូគ្នារវាង	លក្ខន្តកិៈ	 

និងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុង។

លទ្ធភាព	មួយទៀត	ដាល	អាច	ពិចារណា	 

ពងាីក	វិសលភាព	កាុម	មនុសាស	ដាល	មាន	សិទ្ធិ	 

ទទួលបានការទទួលស្គាល់។	 គាឃើញការ 

38 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ទទួលស្គាល់សិទ្ធិបាពាណីរបស់	សហគមន៍	 

ដាលមិនមានជនជាតិដើមភាគតិចមានការ 

គំទាកើនឡើង។	 ការគំទានាះបងា្ហាញឲាយ 

ឃើញតាមរយៈការជាើសរីស	 និងដាក់ឲាយ 

អនុវត្តនូវគោលការណ៍ណានំាដោយស្ម័គាចិត្ត 

របស់អង្គការសាបៀង	 និងកសិកម្ម	 (FAO)	 

ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចដោយ	ទទួល	ខុសតាូវទៅ	លើ 

សិទ្ធអិាសាយ័ផលពីដី	ជលផល	(ផល	នាសទ)	 

និងរុកា្ខាបាមាញ់(ពាាឈើ)	 នៅក្នុងបរិបទ	នា	 

សន្តសុិខសាបៀង	ជាតិឆ្នា២ំ០១២	នៅក្នងុ	ចំណម	 

គំនិត	ផ្ដួច	ផ្ដើម	ដទាទៀត។	 គោលការណ៍	 

ណានាំ	របស់អង្គការ	 FAO	 បានបញ្ជាក់	អំពី	 

សរ	សំខាន់	នា	ការ	ទទួល	ស្គាល់	និង	ការ	គោរព	 

ចំពោះ	អ្នក	កាន់កាប់	សិទ្ធិ	កាន់កាប់	សាបចាបាប់	 

ទាំងអស់	 និងសិទ្ធិផាសាងៗទៀតរបស់ពួកគា	 

ទោះបីជាសិទ្ធិនាះ	 តាូវបានទទួលស្គាល់ជា	

ផ្លូវការ	 ឬយា៉ាងណា	 និងតាូវអនុវត្តចំពោះ 

សហគមន៍	ជនជាតិដើមភាគតិច	និងសហគមន៍	 

មូលដា្ឋានផាសាងៗ	 ទៀតដាលមានបាព័ន្ធសិទ្ធិ	

តាម	បាបបាពាណីរបស់ខ្លួន	 ដាលអនុវត្ត	 

ស្វ័យ	អភិបាលកិច្ចទៅលើដីធ្លីជលផល	 និង	 

រុកា្ខា	បាមាញ់	របស់ខ្លនួក៏ដោយ។	 មាន	បាទាស	 

ជាចាើន	បានជាើសរីសយកមកបាើនិយមន័យ 

ទូលំទូលយនាពាកាយ	 “អ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិដីធ្ល ី

សហគមន”៍	ជានិយមន័យដាលពងាីកវិសល 

ភាពអត្ថន័យរបស់វាលើសពី	 “កាុមជនជាត ិ

ដើមភាគតិចដាលធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណកម្ម”  

ទៅជា“សហគមន៍ជនបទ	 ដាលមានមុខរបរ	 

និងការបាើបាាស់ដី	 របស់ពួកគាជាយូរមក	

ហើយ”។

តាមទសាសនៈរបស់ការិយាល័យ	OHCHR  

វិសលភាពរបស់កាមុ	(ជនជាតិ	ដើមភាគ	តិច)	 

ដាលមានសិទ្ធិទទួលបាន	 ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដ ី

សមូហភាព	អាច	ពងាីក	បាន	ដើមាបីដាក់បញ្ចូល	 

រាល់	សហគមន៍	ទំាងអស់	ដាល	មាន	របៀប	របប	 

សិទ្ធិ	ដីធ្លី	បាពាណី។	 វិធីសសា្តនាះមិនតាឹម	 

តាសាបគ្នា	ជា	មួយ	នឹង	ការ	វិវឌាឍជាអន្តរជាតិថ្មីៗ  

ដាល	បាន	លើកឡើងអំពីការតមាូវឲាយ	ទទួល 

ស្គាល់	 និងគោរពអ្នកកាន់សិទ្ធិកាន់កាប់	សាប 

ចាបាប់	ទាំងអស់-ទំាង	សហគមន៍	ជន	ជាតិ	ដើម	

ភាគតិច	 និងសហគមន៍មូលដា្ឋានឯ	ទៀត	 

(ពោល		 គឺការការពារ	 និងគំពារសិទ្ធិដីធ្ល ី

បាពាណីសាបចាបាប់	 មិនមានផ្ដាតទៅលើតា 

ជនជាតិដើមភាគតិចនោះទា)	និងចង់ឃើញ 

ដំណើរ	ការផ្ដល់	ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាព	តាវូ	 

បាន	កាត់	បន្ថយមកតាឹមតាពីរដំណាក់កាល	 

ប៉ុណ្ណាះ៖	 ការចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល	 និង	ការ	 

ដាក់	ពាកាយស្នើសំុ	 ប័ណ្ណកម្ម	សិទ្ធ	ិដី	សមូហភាព។	 

បន្ថាមពីលើនាះ		យន្តការនាះក៏អាចកាត់បន្ថយ 

នូវភាពស្ទាក់ស្ទើរចិត្ត	(ភាពគ្មានសុឆន្ទៈ)	ដាល 

39ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ការិយាល័យ	 OHCHR	 ជារឿយៗ	បាន	ដឹង	

នៅថា្នាក់មូលដា្ឋាន	 ដាលអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន 

តាងតាស្ទាក់ស្ទើរក្នងុការជាើសរីសសហគមន៍ 

មួយចំនួនជាជនជាតិដើមភាគតិច។	

ការពងាីកវិសលភាព	(និយមន័យ)	ទៅ 

ដល់អ្នកកាន់កាប់សិទ្ធដីិសមូហភាពសាបចាបាប់ 

ទំាងអស់នឹងតមាវូឲាយធ្វើវិសោធនកម្មចាបាប់ភូមិ 

បាល	និងអនុកាតឹាយលាខ៨៣	ដើមាបីដាក់បញ្ចលូ 

សហគមន	ជ៍ន	បទផាសាងៗ	ទៀត	ដាល	មាន	សិទ្ធិ 

លើដីបាពាណី	និងធនធានរបស់ខ្លួន។	

	 ការិយាល័យ	OHCHR	សូមផ្ដល់	អនុ

សសន៍ជូនរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាដូចត

ទៅ៖	

 ¾ បង្កើន	ការ	វិភាជកញ្ចប់ថវិកា	ដល់	កាសួង	 

អភិវឌាឍន៍ជនបទ	(MRD)	និងអាជា្ញាធរ 

មូលដា្ឋាន	 ដាលមានភារកិច្ចអនុវត្តន៍ 

ដំណើរការចុះ	 បញ្ជីអត្តសញ្ញាណ 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 និង 

ធានាថាកញ្ចប់ថវិកានឹងតាវូ	បានបាើបាាស់ 

ក្នុងគោលបំណងនាះ	តាប៉ុណ្ណាះ។

 ¾ កាត់បន្ថយដំណាក់កាលទី១	អោយ	នៅ	 

តិចបំផុត		 អនុលោមតាមវិធាន	 និង 

បទដា្ឋានសិទ្ធិមនុសាសអន្តរជាតិ។

 ¾ នៅពាល	មាន	ការកាសមាួលនីតិវិធីនា	 

ការ	ចុះបញ្ជីដីសមូហភាពនាះ	 ស្នើឲាយ 

មានការផ្តល់ព័ត៌មាន	 ដល់អាជា្ញាធរ 

មូលដា្ឋាន	ពាក់ព័ន្ធបាកប	ដោយការយក 

ចិត្តទុកដាក់។	 ឧទាហរណ៍៖	 ចាញ 

សាចក្តីណានាំ	ដល់គាប់រដ្ឋបាលសាុក 

លម្អិតអំពីតួនាទី	និងភារកិច្ចរបស់មន្តាី	 

ដាលធ្វើការ	ពាក់ព័ន្ធ	ដំណើរ	ការ	ចុះ	បញ្ជី	 

ដី	សមូហភាព	(ជំហានទី១)	អនុលោម	 

តាម	អនុកាឹតាយលាខ១៨៤	 អនកា/បក	  

“ស្តពីីមុខងារ	 និង	រចនា	សម្ពន័្ធ	រដ្ឋបាល	 

សាុក”	ចុះថ្ងាទី	០២	ធ្នូ	២០១៩	។

 ¾ ដោយ	មាន	ការគំទាពីសំណាក់	អង្គការ	 

មិន	មានរ	ដា្ឋាភិបាល	 (NGOs)	 ដាគូ	 

អភិវឌាឍន៍(DPs)	បាសិន	បើ	ចាំបាច់	តាូវ 

រៀបចំនូវការបណ្តុះបណា្ដាលជាបាព័ន្ធ 

ដល់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានគាប់កមាិតតាម 

ខាត្ត	ដាល	ជនជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	កំពុង 

រស់នៅ	អំពី	ដំណើរ	ការ	ស្នើ	សុំ	ប័ណ្ណកម្ម 

សិទ្ធិដីសមូហភាព	 (CLT)	 និង	កាតព្វ	 

កិច្ចនីមួយៗរបស់ពួកគានៅក្នុងដំណើរ 

ការនាះ។

 ¾ ពិចារណា	រកលទ្ធភាព		 ដោះសាាយ 

ស្ថានភាពសហគមន៍	មូលដា្ឋាន	ដទា	ទៀត 

ដាល	អនុវត្តសិទ្ធិបាើបាាស់ដី	ធ្លី		 បាប	 

សមូហភាពដូចគ្នា។

40 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ដំណាក់កាលទី២	៖	ការ	ចុះ	បញ្ជី	ជា	
នីតិបុគ្គល	(ក្សួងមហាផ្ទ្)	

ការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន	

ចាបាប់ភូមិបាលចាងថា	 ដីដាលមា្ចាស់	កម្ម	 

សិទ្ធិ	អាច	កាន់កាប់	ជា	រូបវន្តបុគ្គល	ឬ	នីតិបុគ្គល	 

ដាល	មាន	សញ្ជាតិខ្មារ	(ចាបាប់	ភូមិបាល	ឆ្នា២ំ០០១	 

មាតាា	 ៨)។55	 ដោយផ្អាកលើកថាខណ្ឌនៅ	

ក្នុងចាបាប់ភូមិបាល	 – “រូបវន្តបុគ្គល	 ឬ	នីតិ	 

បុគ្គល” –	អនុកាតឹាយលាខ	៨៣	ចាងថាសហគមន៍ 

ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	 ដាល	មាន	បំណង 

កាន់កាប់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាពតាវូទទួល	 

បានការទទួលស្គាល់ជានីតិបុគ្គលសិន	 (អន ុ

កាឹតាយលាខ៨៣៖	 មាតាា	 ៣56	 និង	 មាតាា		

៥57)។

មាតាា	៥	នាអនុកាឹតាយលាខ	៨៣	បាន	ចាង	 

55	 ចាបាប់ភូមិបាល	 ឆ្នាំ	 ២០០១	 មាតាា	 ៨	 ៖	 “មានតារូបវន្តបុគ្គល	 ឬនីតិបុគ្គលដាលមានសញ្ជាតិជាខ្មារទាទើបមានសិទ្ធិជា	មា្ចាស់	 
កម្មសិទ្ធិលើដីនាពាះ	រាជា	ណាចក	ាកម្ពុជា។	អ្នក	មាន	ឧបនិសាស័យ	ជា	កម្មសិទ្ធិករ	លើដី	នៅ	កម្ពុជា	គឺពលរដ្ឋខ្មារទាំងអស់	សមូហភាព	 
ដានដីសធារណៈ	 គាឹះស្ថានសធារណៈ	 សហគមន៍	 ឬសមាគមកម្ពុជា	 សហគាាសសធារណៈ	 និងកាុមហ៊ុនសុីវិល	 ឬ	 
ពាណិជ្ជកម្ម	កម្ពុជា	 និងគាប់អង្គការកម្ពុជាដាលបានទទួលស្គាល់ដោយចាបាប់ថាជា	 នីតិបុគ្គល។”	 ចំណុចនាះតាូវបានពងាឹង	
ដោយ	រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា	(១៩៩៣)	ដាលនៅក្នុង	មាតាា	៤៤	បានចាងថា	“មានតារូបវន្តបុគ្គល	រឺនីតិបុគ្គលដាលមានសញ្ជាតិជា	
ខ្មារ	ទា	ទើបមានសិទ្ធិជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្ល”ី។

56	 អនុកាឹតាយលាខ	 ៨៣	 (២០០៩),	មាតាា	 ៣	 ៖	 “អនុកាឹតាយនាះ	 មានវិសលភាពអនុវត្តចំពោះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	
ដាល	បានបង្កើតជានីតិបុគ្គលសាបចាបាប់	លើដានដីនាពាះជាណាចកា	កម្ពុជា។		

57	 អនុកាឹតាយលាខ	៨៣	(២០០៩),	មាតាា	៥	៖	“គោលការណ៍ទូទៅ	ដាលតាូវអនុវត្តក្នុងការចុះបញ្ជីដី	សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើម	ភាគ 
	តិច	 មានដូចតទៅ	 ៖	 …	 សហគមន៍ដាលបានបង្កើតជានីតិបុគ្គលសាបចាបាប់	 មានលក្ខន្តិកៈដាលបានចុះបញ្ជី	 និង	មាន	ការ	
ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ	អាចដាក់ពាកាយសុំចុះបញ្ជីដី				កម្មសិទ្ធិសមូហភាពបាន។		

58	 អនុកាឹតាយលាខ	៨៣	(២០០៩),	មាតាា	៥	៖	“គោលការណ៍ទូទៅ	ដាលតាូវអនុវត្តក្នុងការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគ	 
តិច	 មានដូចតទៅ	 ៖	 …	 សហគមន៍ដាលបានបង្កើតជានីតិបុគ្គលសាបចាបាប់	 មានលក្ខន្តិកៈដាលបានចុះបញ្ជី	 និង	មាន	ការ	
ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ	អាចដាក់ពាកាយសុំចុះបញ្ជីដី			កម្មសិទ្ធិសមូហភាពបាន។		

លម្អិតថា	 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 

តាូវ	មាន	លក្ខន្តិកៈ	ដើមាបីស្នើសុំការ		 ចុះបញ្ជីជា 

នីតិបុគ្គលជាមួយកាសួងមហាផ្ទា។	ដោយ	មាន	 

គោលបំណង	 ចុះបញ្ជីដី	សមូហភាព	 ថារកាសា	 

វបាបធម៌បាពាណី	 ទំនៀមទមា្លាប់	អត្ត	សញ្ញាណ	 

ពងាឹងសមត្ថភាព	 និងភាពជាមា្ចាស់របស	់ 

សហគមន៍	ក្នុង	ការ	គាប់គាង	 និង	ការ	អភិវឌាឍ	 

សហគមន៍	របស់ខ្លួន។58	 លក្ខន្តិកៈ	 នាះតាូវ	 

ដាក់	ជូនកាសួងមហាផ្ទាដើមាបីបញ្ជាក់ភាពតាមឹ 

តាូវ	 និងបាើបាាស់ជាផ្លូវការ	 ហើយនៅពាល		 

អនុម័តហើយ	នោះវានឹងផ្ដល់ឲាយជនជាតិដើម 

ភាគតិចនូវឋានៈ	 ជានីតិបុគ្គលដាលតាូវបាន 

ទទួលស្គាល់សាបចាបាប់	 ដោយអនុញ្ញាតឲាយ 

ពួកគាអាចធ្វើជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព 

បាន។	 កាសួងមហាផ្ទា	 បានបង្កើតឡើងនូវ 

 

41ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ទមាង់លិខិតគំរូ	 នាបទដា្ឋានលក្ខន្តិកៈរបស ់

សហគមន៍។59 

ដំណើរការ	 ដើមាបីរៀបចំសាចក្តីពាាង 

លក្ខន្តកិៈតាវូបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាម 

ដំណាក់កាលដូចខាងកាាម៖

១.	 កិច្ច	បាជំុ	ដំបូង	សមាាប់	សហគមន៍	ជាមួយ	 

អ្នកតំណាង	មក	ពី	សលខាត្តរបស់កាសួង 

មហាផ្ទាដើមាបីផាសព្វ	ផាសាយលក្ខន្តិកៈ	 និង 

ទមាង់លិខិតនានា។	

២.	 សិកា្ខា	សល	ពិគាាះយោបល់មួយ	ចំនួន	 

ជា	មួយ	សហគមន៍	ដាល	បាន	រៀបចំ	ដោយ	 

សល	ខាត្ត	និង	អង្គការ	មិនមាន	រដា្ឋាភិបាល	 

(NGO)/ដាគូអភិវឌាឍន៍	 (DP)	 ដាល 

គំទាសហគមន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគតិចក្នងុ 

ការពាាងលក្ខន្តិកៈសហគមន៍។60  

៣. នៅពាល	សមាាចពាមពាៀងទៅលើ	ខ្លមឹសរ	 

សាចក្ដី	ពាាង	នា	លក្ខន្តិកៈ	 រួច	ហើយ	នោះ 

តាវូផ្ញើជូនអង្គភាពអន្តរវិស័យរបស់សល	 

ខាត្ត	 បនា្ទាប់មកអង្គភាពនាះនឹងបញ្ជូន 

ឯកសរទាំងនោះទៅនាយកដា្ឋានកិច្ចការ 

59	 សៀវភៅណានាំរបស់កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 និងកាសួងមហាផ្ទាស្ដីពីដំណើរការសមាាប់បង្កើតសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិ
ចជានីតិបុគ្គល	ឆ្នាំ	២០១០	ឧបសម្ព័ន្ធ	៖	ទមាង់លិខិតលាខ	៦។

60	 សៀវភៅណានាំស្ដីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណនាជនជាតិដើមភាគតិច	ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈ	បទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ការគូរផានទីបឋម	
ការវិនិច្ឆ័យដី	 និងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	 (Kirsten Ewers 

Andersen	និង	Loeung Kesaro,	គំទាដោយអង្គការ		GIZ),ទំព័រ	១១។

សមាគម	 និងគណបកាសនយោបាយ	 នា 

អគ្គនាយកដា្ឋានរដ្ឋបាលរបស់កាសួងមហា	 

ផ្ទាដើមាបីស្នើសុំមន្តាីកាសួងចុះមកពិនិតាយ 

ខ្លឹមសរ។	

៤.	 សហគមន៍	ស្នើសំុការអនុញ្ញាតដើមាបីបើក 

មហាសន្និបាតមួយពីអភិបាល	នា	គណៈ 

អភិបាល	ខាត្ត។		 បនា្ទាប់	ពី	សំណើនាះ	 

អភិបាល		 នឹង	ចាញ	លិខិត	អញ្ជើញទៅ	 

គាប់	ភាគី	ពាក់ព័ន្ធ	នានា	នៅ	ថា្នាក់ឃុំ	សាុក	 

ខាត្ត	និងថា្នាក់ជាតិមិន	ឲាយ	ហួស	ពី	រយៈពាល	 

១៥	ថ្ងាមុនកាលបរិច្ឆាទកំណត់បើកមហា 

សន្និបាតឡើយ។	 នាមហាសន្និបាត 

សហគមន៍	 នោះនឹងធ្វើការពិនិតាយ	 និង 

ពិភាកាសាដើមាបីសំរាចអនុម័តលើសាចក្តី 

ពាាង	លក្ខន្តិកៈ	ពាមទំាងជាើសតាំងគណៈ 

កមា្មាធិការសហគមន។៍

៥.	 បនា្ទាប់ពី	សហគមន៍	បាន	បាជំុអនុម័តលើ 

សាចក្តីពាាងលក្ខន្តិកៈ	 និងជាើសតាំង 

គណៈកមា្មាធិការ	សហគមន៍	រួចរាល់	មក	 

បាធាន	គណៈ	កម្មការ	គាប់គាង	សហគមន៍	 

តាូវ	បញ្ជូន	លិខិត	ស្នើសំុ	ការ	ចុះ	បញ្ជី	ជានីតិ 

42 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បុគ្គល	និង	ឯកសរ	ភា្ជាប់	(ចំនួន	បាាចំាបាប់)	 

ទៅកាន់កាសួង	មហាផ្ទានៅ	 រាជធានី	 

ភ្នំពាញ។	 លិខិត	នាះ	តាូវចុះហត្ថលាខា	 

ដោយ	អាជា្ញាធរថា្នាក់ឃុំ	 ថា្នាក់សាុក	 និង 

ថា្នាក់ខាត្ត	ហើយតាវូភា្ជាប់ជា	មួយនូវឯកសរ 

ភា្ជាប់ដូចខាងកាាម	៖	

 y បញ្ជីសមាជិករួម	ចំនួន	២(ពីរ)ចាបាប់	 

(ដោយ	មាន	ការបញ្ជាក់ពីមាឃុំ	 ឬ	ចៅ	

សងា្កាត់)

 y លិខិត	ទទួល	 ស្គាល់	អត្តសញ្ញាណ	 

សហគមន៍	ដោយ	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	ជន 

បទ

 y លក្ខន្តិកៈ	សហគមន៍	 ចំនួន	 ២(ពីរ)

ចាបាប់	

 y បាវត្តិរូបសង្ខាប	របស់	គណៈកមា្មាធិការ	

សហគមន៍	ក្នុងមា្នាក់ៗ	ចំនួន	២	(ពីរ)	 

ចាបាប់	ដោយ	ភា្ជាប់	ជា	មួយ	នូវ	អត្ត	សញ្ញាណ	 

ប័ណ្ណ	ឬ	ឯកសរ	ពាក់ព័ន្ធ	នានា	(ចាបាប់	

ថតចម្លង)

 y សាចក្តសីមាាច	របស់	ឃំុស្ត	ីពី	ការ	ទទួល	 

ស្គាល់	លក្ខន្តិកៈ	 និង	គណៈកមា្មាធិការ	 

សហគមន៍	ចំនួន	២(ពីរ)ចាបាប់	

 y សំណើសុំ	 ចុះឈ្មាះ	សហគមន៍	ទៅ	 

កាសួង	មហាផ្ទា	ចំនួន២(ពីរ)ចាបាប់។	

នៅ	ពាល	កាសួង	មហាផ្ទា	បាន	ឯកភាព	ទៅ	 

លើ	លក្ខន្តកិៈ	និង	ទៅ	លើ	គណៈកម្មការ	គាប់គាង	 

សហគមន	៍រួច	ហើយ	 កាសួង	នឹង	ចាញ	លិខិត	 

មួយ	ទទួល	ស្គាល់	សហគមន៍	ជា	នីតិ	បុគ្គល	ហើយ	 

អ្នក	តំណាង	កាសួង	មហាផ្ទា	នឹង	ចូលរួម	 	ជា 

មួយ	នឹង	សហគមន៍	រួម	ជា	មួយ	នឹង	អ្នក	តំណាង	 

របស់	 អាជា្ញាធរ	មូលដា្ឋាន	 អង្គការ	មិនមាន	 

រដា្ឋាភិបាល	 (NGOs)	 និង	ដាគូ	អភិវឌាឍន៍	 

(DPs)	 នៅ	ក្នុង	ពិធី	 ដាល	សហគមន៍	ទទួល	 

បាន	លិខិត	ទទួល	ស្គាល់	ជា	នីតិ	បុគ្គល	មក	កាន់	 

នៅក្នងុដារបស់ខ្លនួ។	ទោះ	បី	ជាកាសួង	អភិ	វឌាឍន៍	 

ជនបទ	មិនតមាូវ	ឲាយ	ចូលរួម	នៅ	ក្នុងការ	បាជំុពី	 

ខាង	លើ	នាះ	ក៏ដោយ	 ក៏អ្នក	តំណាង	របស់	 

កាសួង	អាច	នឹង	ចូលរួម	បាន	ដារ	 បាសិន	បើ	 

មាន	ការផ្ដល់បាាក់ឧបត្ថម្ភបាចាំថ្ងាពីសំណាក់	 

អង្គការ	មិន	មាន	រដា្ឋាភិបាល	 (NGOs)	 និង	 

ពីដា	គូអភិវឌាឍន៍	(DPs)។		

បញ្ហ្

 � កង្វះខាតមូលដ្ឋានចាបាប់

ការវិភាគទៅលើបទពិសោធន៍ល្អៗរបស់	

បាទាសផាសាងៗ	 ដាលមានការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្ម 

សិទ្ធិដីសមូហភាព	នឹង	ជួយ	ផ្ដល់នូវការ	ណានាំ	 

ខាង	គោលនយោបាយបាកបដោយ		 សរ	 

បាយោជន៍	មួយ។	 ដូច	ដាល	បានកត់	សមា្គាល់	 

ពីខាងដើម	 ដំណើរការដាលបានបង្កើតឡើង	 

43ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ដើមាបី	ទទួល	ស្គាល់	ជា	ផ្លូវការ	នូវ	សិទ្ធិ	របស់	កាុម	 

(ជនជាតិដើមភាគតិច)	 ក្នុង	ការទទួលបាន 

ដីបាពាណី	 និងធនធានរបស់ខ្លួន	 គឺមាន 

ភាពខុសៗគ្នាយា៉ាងខា្លាំងនៅគាប់បាទាសទាំង 

អស់។	 យា៉ាងនាះក្ដី	 លក្ខខណ្ឌតមាូវ	 ដាល 

ឲាយកាុម	(ជនជាតិដើម)	តាូវបានទទួលស្គាល់	 

61	 ចាបាប់ស្ដីពីសមាគមគាប់គាងទាពាយសមាបត្តិសហគមន៍របស់បាទាសអាហ្វាិកខាងតាបូង	ឆ្នាំ	១៩៩៦	៖	ចាបាប់នាះក៏អនុញ្ញាតឲាយកាុម		
(ជនជាតិដើម)	តាមបាពាណីធ្វើការចុះបញ្ជីផងដារ	ដើមាបីទទួលបានកាន់កាប់	និងគាប់គាងទាពាយសមាបត្តិអនុលោមតាមលក្ខន្តិកៈ	 
ជាលយលក្ខណ៍អកាសរដាលបានពាមពាៀង។	 សូមមើល	 Fitzpatrick, D:‘បណា្ដាជមាើសអនុវត្តបាសើរបំផុតសមាាប់ទទួល	
ស្គាល់	តាមផ្លូវចាបាប់នូវសិទ្ធិកាន់កាប់ដីតាម		បាពាណី	២០០៥,	៤៦១។

62	 ចាបាប់ស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីរបស់កាុមជនជាតិដើមភាគតិចបាទាសបា៉ាពួ	 ញូវ	 ហ្គីណា		ឆ្នាំ	 ១៩៧៤	បានអនុញ្ញាតឲាយកាុមជនជាត ិ
ដើមតាមបាពាណីធ្វើការចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលផ្លូវការដោយមានសមត្ថភាពកាន់កាប់	 គាប់គាង	 និងចាត់វិធានការចំពោះដី	 អនុ	
លោមតាមសិទ្ធិផ្ទាល់របស់ខ្លួន។	 ដើមាបីចុះបញ្ជី	 នោះកាុមជនជាតិដើម	 តាូវរៀបចំនូវលក្ខន្តិកៈជាលយលក្ខណ៍អកាសរ	 ដាល 
	ចាងអំពីលក្ខណៈសមាបត្តិសមាាប់សមាជិកភាព	បាភាទនាស្ថាប័នគាប់គាងរបស់សហគមន៍	 បាភាទនាស្ថាប័នមានសិទ្ធិអំណាច	
ដោះសាាយវិវាទ	 របៀបដាលនីតិបុគ្គលធ្វើសកម្មភាព	 និងទមាង់ដាលសកម្មភាពទាំងនោះបងា្ហាញចាញមក។	 សូមមើល 
ឯកសររបស់លោក	 Fitzpatrick, D ៖	 ‘បណា្ដាជមាើសអនុវត្តបាសើរបំផុតសមាាប់ទទួលស្គាល់តាមផ្លូវចាបាប់នូវសិទ្ធិកាន់កាប់ដី	
តាមបាពាណី	២០០៥,	៤៦០-៦១។

63	 យោងតាមចាបាប់កិច្ចការពាាឈើ	 ឆ្នាំ	 ១៩៩៩	 ដើមាបីទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ដីពាាឈើ	 នោះសហគមន៍តាូវបានទទួល
ស្គាល់ដោយចាបាប់សិនតាមរយៈការបាកាសឲាយបាើនូវបទបាបញ្ញត្តមួយដាលមានចាងអំពីសិទ្ធិតាមបាពាណីរបស់ពួកគា	 (មាតាា	
៦៧.២)	ក្នុងចំណមបណា្ដាលក្ខខណ្ឌផាសាងៗទៀត។	សូមមើលឯកសររបស់អង្គការ	USAID ៖	ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កា
ប់ដីធ្លី	និងធនធានសហគមន៍	៖	ការពិនិតាយមើលបទពិសោធន៍បាទាស	២០១៦,	១៥។	

64	 ចាបាប់ចុះបញ្ជីប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីរបស់បាទាសហា្កាណា	ឆ្នាំ	១៩៨៦	តមាូវថាដីដាលនៅកាាមកម្មសិទ្ធិតាមបាពាណីតាូវចុះបញ្ជីនៅ	 
កាាម	លក្ខខណ្ឌជានីតិបុគ្គល	 ប៉ុន្តាចាបាប់នាះមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយទា	 នៅក្នុងតំបន់ជនបទ។	 សូមមើលឯកសរ	របស់	
អង្គការ	USAID ៖	ការទទួលស្គាល់ដីសហគមន៍	និងសិទ្ធិកាន់កាប់ធនធាន	៖	កាពិនិតាយមើលបទពិសោធន៍បាទាស	២០១៦,	
៣១។

65	 បាទាសបូស្វាណាគឺជាបាទាសទីមួយនៅក្នុងចំណមបណា្ដាបាទាសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វាិក	 ដាលទទួលស្គាល់	 ធ្វើទំនើបកម្ម	 និង	
បញ្ចូល	 គ្នាជាបាព័ន្ធនូវសិទ្ធិកាន់កាប់ដីតាមបាពាណី។	 ដីដាលបានកាន់កាប់តាមបាពាណីតាូវបានបម្លាងទៅជាប័ណ្ណកម្ម	
សិទ្ធិ	ផ្លូវការ	 ទទួលស្គាល់តាមផ្លូវចាបាប់	 និងសុវត្ថិភាព	 ហើយនិងតាូវបានគាប់គាងដោយកាុមបាឹកាសាដីធ្លីដាលបានចុះបញ្ជីសាប 
ចាបាប់	ដាលមានសមភាពដូចជា	បាធាន	 (ជនជាតិដើមភាគតិច)	តាមបាពាណី	សមាជិកតាងតាំងដោយរដា្ឋាភិបាល	 និងអ្នក
តំណាងដាលបានបោះឆ្នាតដោយសហគមន៍។	 សូមមើលឯកសររបស់អង្គការ	 USAID	 ៖	 ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដី	
និងធនធានសហគមន៍	៖	ការពិនិតាយមើលបទពិសោធន៍បាទាស	ឆ្នាំ	២០១៦,	៣២។

66	 គោលនយោបាយស្ដីពីសិទ្ធិដីធ្លីរបស់បាទាសលីបារីយា៉ា	 ឆ្នាំ	 ២០១៣	 បានស្នើថារដា្ឋាភិបាលតាូវជួយសហគមន៍ក្នុងការធ្វើស្វ័យ 
អត្តសញ្ញាណកម្ម	 ទទួលនូវប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី	 និងបង្កើតសហគមន៍ជានីតិបុគ្គល	នៅក្នុងចំណមបណា្ដាកិច្ចការផាសាងៗទៀត។	 
សូមមើលឯកសររបស់អង្គការ	 USAID	 ៖	 ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដី	 និងធនធានសហគមន៍	 ៖	 ការពិនិតាយ	មើល	
បទពិសោធន៍បាទាស	ឆ្នាំ	២០១៦,	៣៦។

67	 អង្គការ	USAID	៖	ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដី	និងធនធានសហគមន៍	៖	ការពិនិតាយមើលបទពិសោធន៍បាទាស	ឆ្នាំ	២០១៦,	
៣៨។	

និងបានចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលសិន	 គឺមានជា 

ទូទៅ។	 ឧទាហរណ៍	 បាទាសដូចជាអាហ្វាិក 

ខាងតាបូង61
 បា៉ាពូញូវហ្គីណា62	 ឥណ្ឌូណាសុី63  

ហា្កាណា64	 បូស្វាណា65	 លីបារីយា៉ា66	 និង 

ម៉ូហាសំប៊ិក67	 ដាល	បាទាសទាំងអស់នាះតមាូវ 

ឲាយសហគមន៍	 និងកាុម	 (ជនជាតិដើម	ភាគ	

44 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



តិច)	ចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលដារដើមាបីកាន់កាប់	 

ជា	មា្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	 និង/ឬសិទ្ធិ	

គាប់គាង។	

ការចុះ	បញ្ជីសហគមន៍ជានីតិបុគ្គល	 ក្នុង	 

គោលបំណងចុះបញ្ជដីីធ្ល	ីតាវូបានយល់ជាទូ	ទៅ	 

ថាធ្វើឡើងដើមាបី	លើកកម្ពស់ភាពចាបាស់លស់	 

សមាាប់	សហគមន៍	ខណៈដាល	អាច	កាត់	បន្ថយ	 

លទ្ធភាពពីការកាងបាវ័ញ្ចបាន	 ផងដារ។68  

រចនាសម្ព័ន្ធជានីតិបុគ្គលនាះ	 ផ្ដល់ឲាយកាុម	 

(ជនជាតិដើមភាគតិច)	 នូវអត្តសញ្ញាណ 

សាបចាបាប់ផ្លូវការរបស់ខ្លួន	 និងអនុញ្ញាតឲាយ 

កាុម	(ជនជាតិដើមភាគតិច)-បាសិនបើកាុម 

មានបំណងធ្វើដូច្នាះ-អាចចុះកិច្ចពាមពាៀង 

បាតិបត្តិការដាលមានការធានាសាបចាបាប់ជា 

មួយវិនិយោគិនមកពីខាងកាា។	ផ្ទុយមកវិញ	 

រចនាសម្ព័ន្ធនីតិបុគ្គលនាះ	 ក៏ធ្វើឲាយមានការ 

កំណត់បញ្ញត្តិជាក់លក់មួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ 

ធម្មនុញ្ញ	ជាពិសាសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសាចក្ដ ី

សមាាចចិត្ត	 និងការបាងចាកអត្ថបាយោជន៍	 

68 Fitzpatrick, D	 ៖	 ‘បណា្ដាជមាើសអនុវត្តបាសើរបំផុតសមាាប់ទទួលស្គាល់តាមផ្លូវចាបាប់	 នូវសិទ្ធិកាន់កាប់ដីតាមបាពាណី	
២០០៥,		៤៦០

69 Fitzpatrick, D:	 ‘បណា្ដាជមាើសអនុវត្តបាសើរបំផុតសមាាប់ទទួលស្គាល់តាមផ្លូវចាបាប់នូវសិទ្ធិកាន់កាប់ដីតាមបាពាណី	២០០៥,	
៤៦០។

70	 អនុកាឹតាយ	ឆ្នាំ	២០០១	ស្ដីពីការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមភាគតិចជានីតិបុគ្គលតាូវបានពាាងដោយលោក	Janet King ជាទី	បាឹកាសា	
កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់។	យា៉ាងនាះក្ដី	 អនុកាឹតាយនាះមិនតាូវបានអនុម័តដោយកាសួងទា	ហាតុ	ដូច្នាះ		
ហើយមិនតាូវបានបញ្ជូនឲាយកាុមបាឹកាសាគោលនយោបាយដីធ្លីអនុម័តទា។	 សូមមើលឯកសររបស់អង្គការ	 GTZ-Cambodia	 ៖	 
គមាាងគាប់គាងដីធ្លី	៖	បញ្ហាចាបាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាស	កម្ពុជា	ដាលរៀបច ំ
ឡើងដោយលោក	Susie Brown	លោក	Katrin Seidel	និងលោក	Todd Sigaty	ថ្ងាទី	១០	ខាឧសភា	ឆ្នាំ	២០០៥។	

និងធានាថាការធ្វើសាចក្ដីសមាាចចិត្ត	 និង 

ការចាករំលាកផលបាយោជន៍តាវូបានធ្វើឡើង 

ដោយតាឹមតាូវ	 និងសមធម៌	 យោងតាម	 

ទាឹស្ដី។69

នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	 ទោះបីជាមាតាា	 

២៣	នាចាបាប់ភូមិបាលចាងថា	ការទទួលស្គាល់ 

តាមផ្លូវចាបាប់ចំពោះសហគមន៍ជនជាតិដើម 

ភាគតិច	អាចធ្វើទៅបាន	“នៅកាាមការកំណត់ 

នាចាបាប់ទៅលើលក្ខន្តិកៈសហគមន”៍	ក៏ដោយ	 

ក៏កន្លងផុតទៅរាប់សិបឆ្នាំ	 បនា្ទាប់	ពី	ចាបាប់	ភូមិ	 

បាល	និងអនុកាឹតាយលាខ	៨៣	តាូវបានអនុម័ត	 

(នៅក្នុងឆ្នាំ	២០០១	និងឆ្នាំ	២០០៩	រៀងៗ 

នីមួយៗ)	មិន	មាន	ចាបាប់	ណា	មួយ	ដាល	បញ្ញត្តិ	 

ឲាយ	មាន	ការ	បង្កើតជា	សមាគម	ឬ	ជា	សហគមន ៍

ជនជាតិដើមភាគតិច	ជានីតិបុគ្គលឡើយ។70  

សមាាប់ការ	ផ្ដល់ប័ណ្ណកម្ម	សិទ្ធដីិធ្លជីនជាតិ	ដើម	 

ភាគ	តិច	 នោះការអនុវត្តបច្ចុបាបន្នដោយតមាូវ 

ឲាយរៀបចំបង្កើតជាលក្ខន្តិកៈ	 កើត	មាន	ឡើង	 

នៅ	ក្នងុ	បរិបទ	នា	គមាាង	សកលាបង	របស់	កាមុ	 

45ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បាឹ	កាសា		គោលនយោបាយ	ដីធ្លី	ដើមាបី	តាួត	ពិនិតាយ	 

របៀប	អនុវត្ត	បញ្ញត្តិ	ដាល	ចាង	នៅ	ក្នុង	ចាបាប់	 

ភូមិបាល	 ទាក់	ទង	ជាមួយ	នឹង	ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិ	 

ដីធ្លី	ជនជាតិ	ដើមភាគ	តិច។71 

មុនការ	 បាើបាាស់	ចាបាប់	ថ្មី	ស្ដីពី	ការ	ចុះ	 

បញ្ជី	សមាគម	 និង	អង្គការ	មិនមាន	រដា្ឋាភិបាល	 

អង្គការ	មិនមាន	រដា្ឋាភិបាល	 (NGOs)	 ជា 

ទូទៅ	 តាូវ	បាន	ទទួល	ស្គាល់	ដោយ	កាសួង	

មហា	ផ្ទា	តាមរយៈ	លិខិត	របស់	កាសួង។	បនា្ទាប ់

មក	 ចាបាប់	ស្ដីពី	សមាគម	 និង	អង្គការ	មិនមាន	 

រដា្ឋាភិបាល	 (LANGO)	តាូវ	បាន	អនុម័ត	នៅ	 

ក្នុង	ឆ្នាំ	 ២០១៥។72	 វា	មិន	ចាបាស់លស់	ទា 

ថា	តើ	ចាបាប់	នាះ	អាច	អនុវត្ត	 ឬគួរ	អនុវត្ត	ទៅ	 

លើ	សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគ	តិច	ដាល	មាន	 

បំណង	ចុះបញ្ជជីានីតិបុគ្គលក្នងុកមាតិណា។		73  

ឧទាហរណ៍	 ទោះបី	ជាការ	តមាូវ	របស់	ចាបាប់	 

ទៅ	ល	ើឯកសរ	 	ដាល	តាូវ	ដាក់	ជូន	ដោយ	 

71	 ការគំទារបស់អង្គការ	ILO	ដល់គមាាងជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា	–	ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	៦។

72	 ចាបាប់ស្ដីពីសមាគម	និងអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	ដាលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងាទី	១៣	ខាតុល	ឆ្នាំ	២០១៥។		

73	 យា៉ាងនាះក្ដី	 កាសួងមហាផ្ទា	 នៅក្នុងការបាជុំជាមួយនឹងការិយាល័យ	 OHCHR	 នៅថ្ងាទី	 ៣	 ខាកុម្ភៈ	 ឆ្នាំ	 ២០១៧	 បាន 
ថ្លាងថាចាបាប់ស្ដីពីសមាគម	និងអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	(LANGO)	មិនអនុវត្តចំពោះការចុះបញ្ជីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ឡើយ។		

74	 ចាបាប់ស្ដីពីសមាគម	និងអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	មាតាា	៦-៧។

75	 ឧទាហរណ៍	៖	បាូហា្វាល	 (បាវត្តិរូបសង្ខាប)	 របស់សមាជិកស្ថាបនិក	 -	 ឬសមាាប់ករណីជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	៖	
សមាជិកគណៈកម្មការគាប់គាង-	បាភពនាធនធាន	និងទាពាយសមាបត្តិ	និងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុងសមាាប់ការគាប់គាងរបស់ពួកគា។	

76	 បាសិនបើកាសួងមហាផ្ទាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការកមាិតពាលវាលនាះទា	 នោះសមាគមក្នុងសាុកនឹងតាូវចាត់ទុកថាបាន
ចុះបញ្ជីតាមចាបាប់	ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមាតាា	៨។

សមាគម	ក្នុង	សាុក	 វា	ចាំបាច់	ដើមាបី	ដាក់	ពាកាយ	 

ស្នើ	សុំ	ចុះ	បញ្ជី74	 ហើយ	ជា	ទូទៅ	 ឯកសរ	 

ទាំងនោះ		 ដូច	គ្នា	ជាមួយ	នឹង	សំណុំ	ឯកសរ	 

សមាាប់	សហគមន៍		 ជនជាតិ	ដើមភាគ	តិច	ក៏	 

ដោយ75	 ក៏	ការ	កំណត់	កាបខ័ណ្ឌ	ពាល	វាល	 

សមាាប់	កាសួង	មហាផ្ទា	 ដើមាបី	ពិនិតាយ	ពាកាយ	 

ស្នើសំុ	ដាល	ដាក់	ជូន	ដោយសមាគម	ក្នុង	សាុក	 

គឺ	មាន	រយៈពាល	៤៥	ថ្ងា	ជា	អតិបរមា76	ខណៈ	 

ដាល	មិន	មាន	ការ	កំណត់	កាបខ័ណ្ឌ	ពាល	វាល	 

នាះ	សមាាប់	ពិនិតាយ	ពាកាយ	ស្នើសំុ	របស់	សហគមន៍	 

ជនជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	នោះ	ឡើយ។			

 � ភាពវាងអន្លាយ

ក្នុងពាលបច្ចុបាបន្នការប៉ាាន់បាមាណ	ដោយ	 

អង្គការ	មិនមានរដា្ឋាភិបាល	(NGOs)	ដាល	 

គំទា	សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើម	ភាគតិច	 និង	 

កាសួង	មហាផ្ទា	បាន	លើក	ឡើង	ថា		 រយៈពាល	 

សមាាប់	ដំណាក់	កាល	នាះ		គឺ	មាន	ចំនួន	១.៥	–  

២	 ឆ្នាំ	 ភាគចាើន	ដោយសរ	តា	ការ	ជួប	បាទះ	 

46 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បញ្ហាមួយ	ចំនួន	នៅ	ក្នុង	ដំណើរ	ការ	នីតិវិធី77។	 

តាម	ការ	គណនា	ចំណាយ	នៅ	ក្នងុ	ដំណាក់កាល 

នាះ	ដោយ	អង្គការ	មិនមាន	រដា្ឋាភិបាល	ឃើញថា	 

ការ	ចំណាយ	សរុប	គឺក្នុង	ចនោ្លាះ	ពី	៧០០០	ទៅ	

១០.០០០	ដុល្លារអាមារិក។78  

 � ដំណាក់កាលមិនចាំបាច់ឬមិនតាូវ
កន្លាង?

ការ	តមាូវ	ឲាយ	សហគមន៍	តាូវ	ចុះបញ្ជី	ជា	នីតិ	 

បុគ្គល	ជា	មុន	សិន	 គឺ	ផ្ទុយ	ពី	ចាបាប់	ភូមិ	បាល	 

កម្ពុជា	 ដាល	គាាន់	តា	តមាូវ	ថា	សហគមន៍	តាូវ	 

ចុះបញ្ជី	ជា	នីតិ	បុគ្គល	ប៉ុណ្ណាះ	 “មុន	កាន់កាប់	 

ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ្ធិ	របស់	ខ្លួន	មិន	មាន	មុន	ដាក់	ពាកាយ	 

77	 យោងតាមកិច្ចសមា្ភាសរបស់ការិយាល័យOHCHR	 ជាមួយអង្គការកាារដា្ឋាភិបាលបងា្ហាញថា	 ភាពយឺតយា៉ាវរបស់ដំណើរការចុះ 
បញ្ជីគឺកើតចាញពីការ	ទនា្ទានដីខុសចាបាប់	 និងការផ្ដល់សមាបទានដីសាដ្ឋកិច្ច	 ហើយនិងសមត្ថភាពមានកមាិតរបស់អាជា្ញាធរ 
មូលដា្ឋាន	ឬភាពគ្មានសុឆន្ទៈរបស់ពួកគាក្នុងការដោះសាាយស្ថានការណ៍	ដាលអនុគាាះដល់ជនជាតិដើមភាគតិច។

78	 ការពាយាករណ៍ចំណាយ	ផ្ដល់ដោយអង្គការ	ICSO។	

79 A/HRC/១២/៣៤/Add.១,	paragraph	២០,	បានបញ្ជក់បន្ថាម។	

ស្នើសុំ	ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ្ធិ	របស់	ខ្លួន”79	 ទា។	 ទោះ	 

បី	ជា	កត់	សមា្គាល់	ឃើញ	ថា		 មាន	បាទាស	មួយ	 

ចំនួន	តមាូវ	ឲាយ	សហគមន៍		 ចុះ	បញ្ជី	ជានីត	ិ 

បុគ្គល	ដើមាបី	កាន់កាប់	ដី	សហគមន៍	ក៏	ដោយ	 ក៏ 

មាន	បាទាស	ជា	ចាើន	ទៀត	 ការ	ទទួល	ស្គាល់	 

សហគមន៍	ជានីតិបុគ្គល		 មិនមាន	ជា	បុរា 

លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ឡើយ	ប៉ុន្តាការទទួលស្គាល ់

អាចធ្វើឡើងបានដោយសរមានការឯកភាព 

ទៅលើការស្នើសុំដីរួចហើយ	 ឬសូមាបីតានៅ 

កាាយពាលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ	ដីធ្លី	តាូវ	បាន	ផ្ដល់	 

ជូន	សហគមន៍	រួចហើយក៏ដោយ។			

ករណីសិក្សា៖	ឧទាហរណ៍មកពីប្ទ្សម៉ូស្សាំប៊ិក

ករណីនាបាទាសម៉ូហាសំប៊ិកបានផ្ដល់នូវការបាៀបធៀបដ៏ល្អមួយ។	 ទមាង់នាការទទួល 

ស្គាល់តាមផ្លូវចាបាប់របស់បាទាសម៉ូហាសំប៊ិកទៅលើសិទ្ធិកាន់កាប់ដី	 តាូវបានហៅថា	 ‘direito  

de uso e aproveitamento da terra’	(ហៅកាត់ថា	DUAT)	និងដាលតាូវបានទទួលស្គាល ់

នៅក្នុងចាបាប់ភូមិបាលឆ្នាំ	១៩៩៧	(Lei de Terra)	របស់បាទាស។	បញ្ញត្តិដ៏សំខាន់មួយនៅ 

ក្នុងចំណមបញ្ញត្តិ	សំខាន់ៗបំផុតរបស់ចាបាប់ភូមិបាល	គឺនិយមន័យ	និងការទទួលស្គាល់តាម 

47ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ផ្លូវចាបាប់របស់ចាបាប់នាះទៅលើពាកាយ	“សហគមន៍មូលដា្ឋាន”	ជានីតិបុគ្គលផ្លូវការ។80	តាមរយៈ 

ការទទួលស្គាល់នាះ	 សហគមន៍មូលដា្ឋានដាលជាើសរីសកំណត់ពាំបាទល់របស់ខ្លួន	ហើយ 

ដាលបានដាក់ពាកាយស្នើសុំវិញ្ញាបនប័តាសមា្គាល់ពាំដី	 (ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី)	 នឹងតាូវបានចាត ់

ទុកជានីតិបុគ្គលដោយស្វ័យបាវត្តិសមាាប់គោលបំណងនាការកាន់កាប់ដ។ី	ក្នុងឋានៈជាអ្នក 

កាន់កាប់វិញ្ញាបនប័តាសមា្គាល់ពាំបាទល់	សហគមន៍ទទួលបាននីតិសមាបទាសាបចាបាប់	ដូច្នាះ 

ហើយអាចចុះកិច្ចសនាយាជាមួយនឹងវិនិយោគិន	បើកគណនីធនាគរ	 និងចាត់វិធានការតាមផ្លវូ 

ចាបាប់ផាសាងៗនៅក្នងុបាទាសបាន។81	 ឧទាហរណ៍នាបាទាសមូ៉ហាសំបិ៊កបានបងា្ហាញឲាយឃើញថា 

ការទទួលស្គាល់សហគមន៍មួយ	 ជានីតិបុគ្គលមិនចាំបាច់ជាដំណាក់កាលមួយដាច់តាឯង 

នោះទា	 ប៉ុន្តាអាចអនុវត្តវារួមគ្នាជាមួយនឹងដំណាក់កាលផាសាងៗទៀតនៅក្នុងដំណើរការចុះ 

បញ្ជីដីសមូហភាពបាន	 (រួមមានដូចជាការទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យបាវត្តិបនា្ទាប់ពីពាកាយស្នើ

សុំតាូវបានដាក់ជូន	និងឯកភាពរួចរាល់)។	

80	 អង្គការ	 FAO	 ៖	 ការទទួលស្គាល់តាមលក្ខន្តិកៈទៅលើសិទ្ធិដីបាពាណីនៅក្នុងទ្វីបអាហា្វិក	 IV	 ម៉ូហាសំប៊ិក	 ,	 ១២	 អាច	ស្វាងរក	
បាន	នៅតំណ	 http://www.fao.org/docrep/០១៣/i១៩៤៥e/i១៩៤៥e០២.pdf.		 	ចាបាប់បានកំណត់និយមន័យនាពាកាយ	
សហគមន៍	មូលដា្ឋានថាជា	 “ការបាមូលផ្ដុំគ្នាជាកាុម	 នូវគាួសរ	 និងបុគ្គលមា្នាក់	 ដាលរស់នៅលើដានដីក្នុងកមាិតតំបន	់
ឬតូចជាង	 ដាលស្វាង	រកការការពារនូវផលបាយោជន៍រួមរបស់ពួកគា”	 និយមន័យនាះគឺផ្អាកទៅលើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត	 និង	
ការបាើបាាស់ដីតាមបាប	បាពាណីរបស់សហគមន៍	 (ដោយផ្អាកលើការបាើបាាស់ដីជាទូទៅ	ញាតិសណា្ដាន	និងបាព័ន្ធគាប់គាង
ផ្ទាក្នុងរបស់សហគមន៍	នីមួយៗ)	និងតាូវបានកំណត់ដើមាបីឲាយអាចបាើបាាស់បាននៅក្នុងបរិបទវបាបធម៌ខុសៗគ្នា។	

81	 អង្គការ	FAO	៖	ការទទួលស្គាល់តាមលក្ខន្តិកៈទៅលើសិទ្ធិដីបាពាណីនៅក្នុងទ្វីបអាហា្វិក	IV	ម៉ូហាសំប៊ិក	,	១២	អាចស្វាងរក	បាន	
នៅតំណភា្ជាប់	http://www.fao.org/docrep/០១៣/i១៩៤៥e/i១៩៤៥e០២.pdf.

សមាាប់បាទាសកម្ពុជា	 ការបញ្ចូលគ្នានូវ	 

ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈសហគមន៍ជាមួយនឹង	 

ដំណាក់	កាល	ណា	មួយ	ទៀត	នៅ	ក្នងុដំណើរការ 

ផ្ដល់	ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិ	 នឹងអាចកាត់បន្ថយ	ចំនួន 

ទីភា្នាក់ងាររបស់រដា្ឋាភិបាលដាលចូលរួមពាក់ព័ន្ធ	 

ហើយតាមរយៈការធ្វើដូច្នាះ	 វាកាត់បន្ថយ 

យា៉ាងចាើននូវរយៈពាលដាលតាូវចំណាយចុះ 

ទៅមូលដា្ឋាន។		

 � តមាូវការញាកលក្ខន្តិកៈសហគមន៍ពីការ
ចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល

បញ្ហាទីបីមួយទៀតសមាាប់ពិចារណា	គឺ	 

ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដាលកាសួងតាូវ	ទទួល	 

48 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ខុស	តាូវក្នុងការគំទាសហគមន៍ក្នុងការតាក់	 

តាង	លក្ខន្តកិៈរបស់ពួកគា82	និងចាញនូវ	លិខិត 

ឯកភាពជាផ្លូវការទទួលស្គាល់សហគមន៍ជា 

នីតិបុគ្គល។	 តាមទសាសនៈរបស់ការិយាល័យ	 

OHCHR ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈសហគមន ៍

គួរជាការទទួលខុសតាូវរបស់កាសួងអភិវឌាឍន៍ 

ជនបទ	ដាលតំាងពីដើមមកជាកាសួងពាក់ព័ន្ធ 

82	 ការបង្កើតលក្ខន្តកិៈសហគមន៍	 គឺជាទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់មួយរបស់ដំណើរការចុះបញ្ជដីីសមូហភាព	 និងមានតួនាទីជាឯកសរសំខាន់ 
សមាាប់សហគមន៍	 និងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគា។	 ជាពិសាស	 លក្ខន្តិកៈសហគមន៍បង្កើតអោយមានវិធានសមាាប់គាប់គាង	 
និងដំណើរការបាើបាាស	និងគាប់គាងដីធ្លី	ដោះសាាយវិវាទ	និងបាហាលសំខាន់បំផុតនោះ	គឺកាមបាតិបត្តិសមាាប់ទំនាក់ទំនង 
ជាមួយអ្នកខាងកាា	 រួមទាំងសមាជិកភូមិ	 (ជនជាតិដើមភាគតិច	និងអ្នកមិនមានជនជាតិដើមភាគតិច)	ដាលមិនបានចូលរួម 
ក្នងុពាកាយស្នើសំុឋានៈជា	សហគមន៍	 “នីតិបុគ្គល”។	 តាមដាលអាចទៅរួច	 ការបង្កើតលក្ខន្តកិៈស	ហគមន៍តាវូគោរពសិទ្ធសិហគមន៍ 
ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការកំណត់យុទ្ធសស្តា	 និងអទិភាពរបស់ពួកគា	 ពាក់ព័ន្ធការគាប់គាងដីធ្លីពួកគា	 ជាជាងបំពាញតាម 
តមាូវការលក្ខន្តិកៈបាើបាាសដីធ្លីដាលបង្កើតដោយអ្នកកាា។	ចំពោះតមាូវការវិញ	លក្ខន្តិកៈគួរដោះសាាយស្ថានភាពស្តាីជនជាត ិ
ដើមភាគតិច	 ដាលងាយទទួលរងការបដិសាធក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើសាចក្តីសំរាចតាមបាពាណី	 និងពុះពារដើមាបីការសិទ្ធិរបស ់
ពួកគាចំពោះដីធ្លី	 និងទាពាយសមាបត្តិផាសាងៗ។	សមាាប់ទទួលបានការណានាំបន្ថាមចំពោះកិច្ចពិគាាះយោបល់	និងបរិយាប័នសា្ត ី
ជនជាតិដើមភាគតិច	សូមចូលទៅកាន់	Gender and Indigenous Peoples,	របាយការណ៍សង្ខាបរបស់អង្គការសហបាជាជាតិ	 
ការិយាល័យកាុមបាឹកាសាពិសាសស្តីពីបញ្ហាយានឌ័រ	 និងលើកកម្ពស់ស្តាី	 និងលាខាធិការដា្ឋានវាទិកាអចិន្តាាយ៍អង្គការសហបាជា 
ជាតិស្តីពីជនជាតិដើមភាគតិច	ឆ្នាំ	២០១០។	

83	 ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនាះ	 ការិយាល័យ	 OHCHR	 កត់សមា្គាល់ឃើញថា	 ការពិភាកាសានានារវាងកាសួងសំខាន់ៗបនា្ទាប់ពីការ 
អនុម័តចាបាប់ភូមិបាលបានសំណូមពរថាកាសួងមហាផ្ទា	 កាលពីដំបូង	 គំទាសហគមន៍ក្នុងការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈ	 និងឯកភាព 
លើលក្ខន្តិកៈនោះ	(ដើមាបីចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល)	គួរជាការទទួលខុសតាូវរបស់កាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង ់
វិញ	 (ការគំទារបស់អង្គការ	 ILO	 ចំពោះគមាាងជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា-ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈជនជាត ិ
ដើមភាគតិចលាខ	២២)។	ការកំណត់នាះទំនងជាជាប់ទាក់ទងនឹងដំណើរដាលថាយោងតាមអនុកាឹតាយលាខ	៨៣	នោះវិធាន 
សមាាប់ការកាន់កាប់ជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិដី	 និងគាប់គាងដី	 និងការដោះសាាយជម្លាះតាូវបានគិតទុកថា	ជាមូលហាតុចមាបងដាល 
នាំឲាយមានការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈសហគមន៍	 និងជាសមាសធាតុស្នូលនាវិធាននោះ។	 អនុកាឹតាយលាខ	 ៨៣	 មាតាា	 ៥	 ចាងថា	 
“សហគមន៍ជានីតិបុគ្គលសាបចាបាប់	 ដាលមានបទបញ្ជាផ្ទាក្នងុសហគមន៍ចាងអំពីការគាប់គាង	 និងការបាើបាាស់ដីជាសមូហភាព	 
ពាមទាំងការកំណត់នូវល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួន	 មានជាអាទិ៍	 ការចាត់ចាងដីជាសមូហភាព	 ការបាើបាាស់ដីទៅតាមបាភាទដី	 និង 
ការសមាុះសមាួលកមាិតសហគមន៍ក្នុងករណីវិវាទលើការបាើបាាស់ដីតាមបាបបាពាណី”។	 តួនាទីនាំមុខរបស់កាសួងដានដ	ី 
នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 ក៏តាូវបានកំណត់ឲាយដារ	 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគមាាងដាលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមា្ចាស់ជំនួយ	ទៅលើ 
ការរៀបចំផានការបាើបាាស់ដីមានលក្ខណៈចូលរួម	(ពីបាជាជន)	ដាលតាូវបានដាក់ឲាយដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ	២០០៤	ជាមួយ 
នឹងកាសួងដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 រួចហើយរៀបចំនូវដំណើរការមួយសមាាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណដី	 និងតំបន ់
បាើបាាស់ដី	 និងឆ្ពាះទៅរកការផលិតផានទីអំពីធនធាននៅថា្នាក់ភូមិតាមឌីជីថលសមាាប់សហគមន៍នានា	 រួមទាំងសហគមន ៍
ជនជាតិដើមភាគតិចផង។	វិធីសសា្តដាលបាើបាាស់សមាាប់គមាាងធ្វើផានការបាើបាាស់ដីមានលក្ខណៈចូលរួមនាះ	(ឥឡូវនាះមិន 
ដំណើរទា)	 បានតាសួតាាយផ្លវូដល់ការតាក់តាងលក្ខន្តកិៈសមាាប់ជនជាតិដើមភាគតិចសាបតាមចាបាប់ភូមិបាលឆ្នា	ំ ២០០១	 (ការ 
គំទារបស់អង្គការ	ILO	ដល់គមាាងជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា--ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈជនជាតិដើមភាគតិច)

សំខាន់ទៅលើបញ្ហាជនជាតិដើមភាគតិច	 ឬ 

ទៅលើបញ្ហាគាប់គាងដីធ្លនីោះ។83	ការងាររបស់ 

កាសួងមហាផ្ទាតាូវបានកមាិត	 ដោយសរ 

តាថវិកាមិនគាប់គាាន់	 ដើមាបីរា៉ាប់រងទៅលើ 

សោហ៊ុយធ្វើដំណើររបស់មនា្តីកាសួង	 និង 

បាាក់ឧបត្ថម្ភបាចំាថ្ងាសមាាប់ការតាក់តាង	និង 

អនុម័តលក្ខន្តិកៈ។	 កាសួងមិនមានថវិកា 

49ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



រដ្ឋណា	មួយ	ដាល	បាង	ចាក	សមាាប់	ដំណើរការ 

នាះ	ឡើយ	ហើយវា	ក៏	រងផលប៉ះពាល់	ដោយសរ	 

សមត្ថភាព	 មាន	កមាិតរបស់	មន្តាីមន្ទីរ	ដាល	 

ពាក់ព័ន្ធ	នៅ	ថា្នាក់	ខាត្ត	 និង	នៅ	ថា្នាក់	សាុក	ផង 

ដារ។84	ដោយ	ពិចារណា	លើ	បញ្ហា	បាឈម	នៅ	 

ក្នុង	ដំណើរការ	 ដាល	ដឹកនាំ	ដោយ	កាសួង	 

មហា	ផ្ទា	ដើមាបី	រៀបចំ	លក្ខន្តកិៈ	នោះ	ការ	ចូលរួម	 

បាកប	ដោយ	បាសិទ្ធភាព	របស់	បណា្ដា	សហគមន៍	 

ដាល	លើក	យក	មក	ពិភាកាសា	 បាន	កា្លាយ	ទៅ	ជា	 

ការ	ទទួល	ខុស	តាូវ	ដ៏	ធ	ំរបស់	អង្គការ	មិន	មាន	 

រដា្ឋាភិបាល	(NGOs)/ដាគូ	អភិវឌាឍន៍	(DPs)		 

ដាល	គំទា	ជនជាតិ	ដើមភាគ	តិច85។

វិធីសសា្តមួយ	ដាល	ធ្វើឲាយ	ដំណើរការ	ផ្ដល់ 

ប័ណ្ណកម្ម	សិទ្ធកិាន់	តាឆប់រហ័ស	 និង	រលូន	 គឺ 

ការ	ចាបាច់	បញ្ចលូ	គ្នានូវ	ការ	តាក់តាង	លក្ខន្តកិៈ	 

ជាមួយ	នឹង	ដំណាក់	កាល	ទីមួយ	នា	ដំណើរការ	 

ផ្ដល់	 ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ្ធិ	ដី	សមូហភាព	 (ពាកាយ	ស្នើ	 

សំុការ	កំណត់	អត្តសញ្ញាណ	សហគមន៍	ជនជាតិ	 

ដើមភាគតិច)	 ដាល	ដំណើរ	ការ	 និង	តាួត 

ពិនិតាយ	ដោយ	កាសួង	អភិវឌាឍន	៍ជនបទ។	ហាតុ	 

ដូច្នាះ	 អាណត្តិ	របស់	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	ជនបទ	 

84	 យោងតាមកាសួងពាក់ព័ន្ធ	មន្តាីមួយចំនួយមកពីខាត្តរតនគីរី	និងមណ្ឌលគីរីគឺមានបទពិសោធន៍ចាើនក្នុងការងារនាះ	ប៉ុន្តាមន្តា ី
មកពីខាត្តផាសាងៗក្នុងតំបន់ដទាទៀតពុំដាលបានទទួលការបណ្តុះបណា្ដាល	និងដូច្នាះពួកគត់មានចំណាះដឹងតិចតួចណាស់។

85	 ការគំទារបស់អង្គការ	ILO	ចំពោះគមាាងជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	–	ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈសមាាប់ជនជាត ិ
ដើមភាគតិច	២៣។

នឹង	តាវូ	បន្ថាម	ដើមាបី	បញ្ចលូ	នូវ	ការ	ទទួល	ខុសតាវូ	 

គំទា	សហគមន៍	ក្នងុ	ការ	តាក់តាង	លក្ខន្តកិៈ	ពួក 

គា។	បើ	មើល	លើ	ទិដ្ឋភាព	សមត្ថភាព	វិធីសសា្ត	 

នាះ	សមសាប	ខា្លាំងណាស់	 ពី	ពាាះ	កាសួង	 

អភិវឌាឍន៍	ជនបទ	 គឺ	ជា	កាសួង	ដាល	មាន	មន្តាី	 

ជំនាញ	លើបញ្ហា	ជនជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	តាំង	ពី	 

ដើម	រៀង	មក	 និង	នៅ	តា	មាន	មនា្តី	ទាំងនោះ 

	ធ្វើការ	ជា	មួយ	នឹង	កាសួង	ជា	ដដាល	 ពាម	ទាំង	 

មាន	នាយកដា្ឋាន	មួយ	ដាល	ស្ថតិនៅ	ក្នងុ	កាសួង 

សាាប់	 ដាល	មាន	ជំនាញ	ទៅ	លើ	បញ្ហា	នាះ	 

ត	ាម្ដង។	 ការណ៍	នាះ	 	ក៏	អាច	កាត់	បន្ថយ	នូវ	 

ចំនួន		បាសកកម្មក្នងុ	ចំនួនសមសាបពីថា្នាក់ជាតិ	 

និងថា្នាក់កាាមជាតិ	 ដាល	តាូវ	អនុវត្ត	ដោយ	 

កាសួង	មហាផ្ទា	 និង	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	ជនបទ	 

ដារ	ពាាះ	ថា	ការ	តាក់តាង	លក្ខន្តកិៈ	អាច	ធ្វើឡើង	 

សាបពាលគ្នា	ជាមួយ	នឹងដំណាក់	កាល	ផាសាងៗ	 

ទៀត	នៅ	ក្នងុ	ដំណើរការ	ផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធនិាះ	 

(បាសើរបំផុត	ដំណាក់កាលទី១)។	ទោះជា 

យា៉ាង	ណា	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	ជនបទ	អាចតមាូវ 

អោយមាន	កំណើន	ធនធាន	ហិរញ្ញវត្ថុ	 និង 

ធនធាន	មនុសាស	ដើមាបី	អនុវត្ត	ការងារ	នាះ	ឲាយមាន 

បាសិទ្ធភាព។

50 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



តាមទសាសនៈ	របស់	ការយិាល័យ	OHCHR  

តួនាទ	ីរបស់	កាសួងមហាផ្ទា	 និង/ឬអាជា្ញាធរ	 

មូលដា្ឋាន	 (អនុលោម	តាម	អនុកាឹតវិមជាឈការ	 

ខាធ្នូ	 ឆ្នាំ	 ២០១៩)	 អាចផ្ដាតតាទៅ	លើការ	 

ឯកភាពពាកាយស្នើសុំ	 ដោយឈរ	លើមូលដា្ឋាន 

គ្មានការ	ជំទាស់	ប៉ុណ្ណាះ	 មាន	ន័យថា	កាសួង	 

អភិវឌាឍន៍	ជនបទ	នឹង	ទទួលបន្ទុក	ហើយ	គាាន់	 

តា	ដាក់	ជូន	ឯកសរ	លិខិត	ស្នាមទៅ	កាសួងមហា 

ផ្ទាដើមាបី	ឯកភាព	ប៉ុណ្ណាះ។	 វិធីសសា្តនាះ	 

នឹងមិន	តមាូវ	ឲាយ	មាន	ការ	កាបាាចាបាប់ភូមិបាល	 

ឬ	អនុកាឹតាយ	ឡើយ	 ខណៈ	ដាល	ក៏	មិន	ចាំបាច់	 

កំណត់	នូវ	តួនាទី	របស់	កាសួង	មហាផ្ទា	នៅ	ក្នុង	 

ដំណើរការ	 (ផ្ដល់	ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិ)	 នាះ	ដារ	 

ប៉ុន្តា	 (កាសួង	មហាផ្ទា)	 គាាន់	តា	មាន	តួនាទី	 

នៅ	ដំណាក់	កាល	ឯកភាព	ជា	ការ	សាាច។	

	 អនុសសន៍	របស់	ការិយាល័យ	 

OHCHR	ទៅកាន់រដ្ឋ្ភិបាល 

កម្ពុជា៖

 ¾ សាាយបំភ្លឺទំនាក់ទំនងរវាង	ចាបាប់	ស្ដីពី	 

សមាគម	និងអង្គការ	មិនមាន	រដា្ឋាភិបាល	 

LANGO--	ជាពិសាសកាបខ័ណ្ឌពាល 

វាលដាលមានរយៈពាលអតិបរមា	៤៥	 

ថ្ងាក្នុងការពិនិតាយពាកាយស្នើសំុលក្ខខណ្ឌ 

តមាូវនានាសមាាប់សហគមន៍ជនជាតិ 

ដើមភាគតិច	 ដាលមាននៅក្នុងពាកាយ 

ស្នើសំុរបស់ពួកគាក្នងុការចុះបញ្ជជីានីតិ 

បុគ្គលដើមាបីធានាឲាយមានការពិចារណា 

ទាន់ពាលវាល	ទៅ	លើពាកាយ	ស្នើ	សំុ	របស់ 

ពួកគា។	 ស្នើសំុអោយមានការពិចារ 

ណាចាញបាកាសស្តីពីការបញ្ជាក់ថា 

“នីតិបុគ្គល”របស់សហគមន៍ជនជាតិ 

ដើមភាគតិច	គឺមិនតាវូបានគាបដណ្តប់ 

ដោយចាបាប់ស្តីពីសមាគម	 និងអង្គការ 

មិនមានរដា្ឋាភិបាលទា។	

 ¾ ពិចារណាអនុញ្ញាតឲាយកាសួងមហាផ្ទា 

អនុម័តពាកាយសុំ	 ចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល 

របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច 

ដោយពុំមានការបដិសាធ។

 ¾ ស្នើឲាយ	ចាញ	សរាចរណានំា	ដល់រដ្ឋបាល 

សាុក	ទាំងអស់	ស្តីពី	តួនាទី	 និង	ភារកិច្ច	 

ថ្មី	របស់	ពួកគត់	 ជាពិសាស	តួនាទ	ី  

ភារកិច្ច	ពាក់ព័ន្ធនីតិ	វិធី		 ការ	ចុះបញ្ជីដី	 

សមូហភាព	(ដំណាក់កាលទី២)	ដូច	 

ដាលបានចាងក្នងុអនុកាតឹាយលាខ១៨៤ 

អនកា/បក	 “ស្តីពីតួនាទី	 និងរចនា 

សម្ពន័្ធរបស់រដ្ឋបាលសាកុ”	ចុះថ្ងាទី	០២	 

ធ្នូ	ឆ្នាំ	២០១៩។	និង/ឬស្នើកាសួងមហា 

ផ្ទាពិចារណាលទ្ធភាពបាតិភូកម្មតួនាទី 

ចុះបញ្ជីនីតិបុគ្គល	របស់សហគមន៍ជន 

ជាតិដើមភាគតិចទៅ	 ឲាយរដ្ឋបាលថា្នាក់ 

ខាត្ត។

51ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



 ¾ បញ្ចលូការតាក់តាងលក្ខន្តកិៈសហគមន៍ 

ជនជាតិដើមភាគតិចទៅក្នុង	ដំណាក់ 

កាល	ណាមួយ	(ចង់បាន	ដំណាក់	កាល	 

ទី១)	នាដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ	 

ដោយបាតិភូកម្មអំណាច/តួនាទីទៅឲាយ 

ទីចាត់ការផានការណ៍វិនិយោគរបស់ 

សលខាត្ត	(ដាលជាសានាធិការសាប 

ចាបាប់របស់កាសួងមហាផ្ទា)	 ដោយ 

មានការសមាបសមាួលបច្ចាកទាសពី 

សំណាក់មន្តាីមន្ទីរអភិវឌាឍន៍	 ជនបទ	  

(កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ)។	

ដំណាក់កាលទី២.៥	៖	ការធ្វើផ្នទី	
បឋម		និងការតាក់ត្ងបទបញ្ជផ្្ទក្្នងុ	
(បច្ចប្ុបន្ន	ន្ះគ្ម្នក្សួង	ណាមួយ	ត្ូវ	
បានដក់ឲ្យទទួលខុសត្ូវការងារន្ះ	
ឡើយ)86

ការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន	

សាដៀងគ្នានឹងដំណាក់កាលទី១	ទី២	និង 

ទី៣	ដារ	 --	ទមាង់ពាកាយស្នើសុំចុះបញ្ជីប័ណ្ណ 

កម្មសិទ្ធដីិធ្ល	ីសមូហភាព--តមាវូឲាយមានឯកសរ 

គំទាមួយចំនួន។	ឧបសម្ព័ន្ធ	១	នាអនុកាឹតាយ 

86	 ផ្នាកនាះផ្អាកលើការបោះពុម្ពផាសាយខាងកាាម	 ៖	អង្គការ	GIZ	 ៖	 ឯកសរបច្ចាកទាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីជាសមូហភាពសមាាប់
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	–	ការគូរផានទីបឋម	ការតាក់តាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	ឆ្នាំ	
២០១៦។

87	 សៀវភៅមារៀនបណ្តះុណា្ដាលស្ដពីីការចុះបញ្ជដីីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	ចាញដោយកាសួងរៀ	បចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 
និងសំណង់	នៅក្នុងឆ្នាំ	២០១២	(៩)

88	 អនុកាឹតាយលាខ	៨៣	មាតាា	៥

លាខ	៨៣	គឺជាទមាង់លិខិតដាលតាវូបាើបាាស់ 

នៅពាលដាក់ពាកាយស្នើសំុចុះបញ្ជដីីសហគមន៍ 

ជនជាតិដើមភាគតិច។	 ទមាង់លិខិតនាះតមាវូ 

ឲាយមានការភា្ជាប់ឯកសរមួយចំនួនជាមួយនឹង 

ពាកាយស្នើសុំ	ដាលហៅថា	“ឯកសរបឋម”។87  

ឯកសរទាំងនាះតាូវរៀបចំឲាយហើយ	បនា្ទាប់ព ី

ដំណាក់កាលទី២	និងតាវូភា្ជាប់ជាមួយនឹងពាកាយ 

ស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ	 ដាលតាូវផ្ញើទៅកាសួង 

រៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង ់

(ដំណាក់កាលទី៣)។	ពីពាាះតាមានដំណាក់ 

កាលនាះ	 ការរៀបចំឯកសរទាំងនាះនៅក្នុង 

ដំណាក់កាលនាះតាូវបានកំណត់ជាដំណាក់ 

កាលទី២.៥។		

ទោះបីជាឧបសម្ព័ន្ធទី១នាអនុកាឹតាយលាខ	 

៨៣	មិនបានចាងលម្អិតអំពីដំណើរការបច្ចាក	 

ទាស	សមាាប់វាស់វាងដីសហគមន៍	 និងគូរ 

ផានទីបឋមក៏ដោយ	 ក៏ឧបសម្ពន័្ធនាះបានគូស 

បញ្ជាក់ថាផានទីបឋម	 តាូវកំណត់ឲាយចាបាស ់

លស់អំពីទីតាំង	ទំហំ	និងពាំបាទល់នាកាបាល 

ដីនីមួយៗ	 នៅក្នុងពាកាយស្នើសុំផងដារ។88
  

ឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងនាះ	 កូអ័រដោណា	 

52 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



GPS	 យា៉ាងហោចណាស់ក៏តាូវកំណត់នៅ 

តាមជាុងកាងនាកាបាលដីនីមួយៗដារ។89 

នៅក្នុងការអនុវត្តបច្ចុបាបន្ន90	 សមាាប់ការ 

គូរផានទីបឋម	អ្នកសមាបសមាលួរបស់អង្គការ	 

មិនមានរដា្ឋាភិបាល/ដាគូអភិវឌាឍន៍	 (NGO/ 

DP)	និង	សមាជិក	គណៈកមា្មាធិការ	សហគមន៍	 

តាូវរៀបចំ		ជា	កាុម	ការងារ	សហគមន៍។91	កាុម	 

ការងារ	នាះ		 នឹង	ស្នើសុំ	ផានទី	ដាល	បងា្ហាញពាំ	 

បាទល់	រដ្ឋបាល	ពី	កាុម	បាឹកាសា	ឃុំ	 និង	ពី	មន្ទីរ	 

សុរិយោដី	ថា្នាក់ខាត្ត	 បន្ថាម	ទៅ	លើ	រូបថត	ពី	លើ	 

អាកាស	 និង	ផានទី	ឋានលាខា	 ដាល	បងា្ហាញ	 

អំពី	ភូមិសសា្ត	 និង	ទីតាំង	ជាក់លក់	របស់	 

សហគមន៍	ដាល	តាវូ	បាន	រកាសា	ទុក	នៅក្នងុ	សំណំុ	 

ឯកសរ	របស់	កាសួង	មហាផ្ទា។	 កាុម	បាឹកាសា	 

ឃំុ	ក៏	នឹង	អញ្ជើញភូមិដាលស្ថតិនៅជាប់គ្នា	 និង 

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផាសាងៗទៀតដើមាបីបាជុំគ្នាជា 

លើកដំបូងពិភាកាសាអំពីពាំដីភូមិ	 និងដំណើរ 

ការគូរផានទី92។	

89	 សៀវភៅបណ្តះុបណា្ដាលស្ដពីីការចុះបញ្ជដីីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	ដាលចាញដោយកាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 
និងសំណង់	នៅក្នុងឆ្នាំ	២០១២	(៩)

90	 ផ្នាកខាងកាាមផ្អាកលើឯកសររបស់អង្គការ	 GIZ	 ៖	 ឯកសរបច្ចាកទាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍សមាាប់សហគមន៍ជន 
ជាតិដើមភាគតិច	–	ការគូរផានទីបឋម	ការតាក់តាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព,	២០១៦,	៤-១០.	

91	 ឯកសរបច្ចាកទាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍សមាាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 –	 ការគូរផានទីបឋម	 ការតាក់តាង 
បទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	២០១៦,	៦

92	 នៅក្នងុករណីដាលកាមុបាកឹាសាឃំុមិនមានសមត្ថភាពគំទាបញ្ហានាះ	 នោះកាមុការងារតាវូស្នើសំុអភិបាលសាកុឲាយផ្ញើលិខិតអញ្ជើញ 
ជាផ្លូវការ។		

93	 អង្គការ	GIZ	 ៖	 ឯកសរបច្ចាកទាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីជាសមូហភាពសមាាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 – ការគូរផានទ ី
បឋម	ការតាក់តាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	ឆ្នាំ	២០១៦,	៦។

ជាដំបូង	សហគមន៍	និងអង្គការ	មិន	មាន	 

រដា្ឋាភិបាល	 (NGO)/	ដាគូអភិវឌាឍន៍	 (DP)	 

ដាល	គំទា	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	 តាូវ	ផលិត	 

	ផានទី	គូរ	ដោយដា--ដាលជា	ទូទៅ	ហៅថា	ផានទី	 

គំនូស	ពាាងបឋម--ដាល	បងា្ហាញ	អំពី	ពាំ	បាទល់ 

	ភូមិ	 និង	បាភាទ	នាការ	បាើបាាស់	ដី	នៅ	ក្នុង	 

ផានទី	នោះ	 ប៉ុន្តា	មិន	បាន	បញ្ជាក់	លម្អិត	អំពី	 

ទំហំ	ផ្ទាដី	 (កាឡាផ្ទា)	 ដាលបានស្នើសុំ	 ឬទ ី

តាំងពិតបាាកដឡើយ។	បាធានភូមិ	អ្នកចាស ់

ទុំក្នុងភូមិ	 សមាជិក	គណៈ	កម្មការ	គាប់គាង	 

សហគមន៍	អ្នក	តំណាង	មក	ពី	ភូម	ជិិត	ខាង	និង	 

សមាជិក	កាុម	បាឹកាសា	ឃុំ	 រួមទាំងមាឃំុផង	 ក៏ 

គួរចូលរួមនៅក្នងុសកម្មភាពនាះដារ។93	 របាយ 

ការណ៍កិច្ចបាជុំនឹងតាូវរៀបចំឡើង	 ហើយ 

បញ្ជីរាយនាមអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ច 

បាជំុនឹងតាូវដាក់ជាឧបសម្ព័ន្ធភា្ជាប់ជាមួយនឹង 

របាយការណ៍កិច្ចបាជុំ។		

53ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បនា្ទាប់មកទៀត	 កិច្ចបាជុំតាូវ	រៀបចំ	ឡើង	 

នៅ	ថា្នាក់ឃំុ	 ជាមួយ	នឹង	អ្នក	តំណាង	មកពី	ភូមិ	 

ជិត	ខាង	និង	កាុម	បាឹកាសា	ឃុំ	ដើមាបី	យល់ពាម	ទៅ	 

លើ	ផានទី	គំនូសពាាង។	 អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន	 

និងអ្នកតំណាង	មក	ពី	កាុម	ការងារដីរដ្ឋ	 (ជា 

ទីភា្នាក់ងារថា្នាក់	កាាមជាតិ		 ដាល	មាន	ភារកិច្ច	 

កំណត់	អត្តសញ្ញាណ	 គូរផានទី	 និង	បាង	 

ចាក	ដីរដ្ឋ)	 គួរ	ចូលរួម	ដារ	 កាា	ពី	សមាជិក	 

គណៈកមា្មាធិការ	សហគមន៍	 អ្នក	ចាស់ទុំ	ក្នុង	 

ភូមិ	 និង	សមាជិក	កាមុ	បាកឹាសាឃំុ	 (រួម	ទំាង	មាឃំុ	 

ផងដារ)	ហើយ	សោហុ៊យ	ធ្វើ	ដំណើរ	 និង	បាាក់	 

ឧបត្ថម្ភ	បាចាំ	ថ្ងា	 នឹង	តាូវ	រា៉ាប់រង	ដោយ	អង្គការ	 

មិន	មាន	រដា្ឋាភិបាល	 (NGO)	 និង/	ឬ	ដាគូ	 

អភិវឌាឍន៍។	 កិច្ច	បាជំុ	គួរ	ស្ថតិ	នៅ	កាាម	អធិបតី 

ភាព	អាជា្ញាធរ	សាុក	 	(អភិបាល	សាុក)	 និង	 

ដឹកនាំ	(បាជុំ)	ឲាយ	មាន	ការ	ពាមពាៀង	ទៅ	លើ 

	ចំណុច	សមា្គាល់	ពា	ំបាទល់	ភូមិ	ទំាង	អស់	នៅ	ក្នងុ 

	ផានទី	គំនូស	ពាាង។	 ការ	ផ្ដិត	មាដា	លើ	ផានទី	 

របស់	អ្នក	ចូលរួម	ទាំងអស់	ក្នុង	កិច្ច	បាជុំ	 គឺ	ជា	 

ការ	បងា្ហាញ	នូវ	ការ	យល់ពាម	របស់	ពួក	គា	ទៅ	លើ	 

ផាន	ទី	 និង	ពាំ	បាទល់	 ពាម	ទាំង	តាូវ	បញ្ជាក់	 

បាាប់	អំពី	បាភាទ	នា	ការ	បាើបាាស់	ដី	ផង	ដារ។	 

របាយការណ៍	ជា	លយ	លក្ខណ៍	អកាសរ	ស្ដីពី	កិច្ច	 

បាជុំ	ក៏	តាូវ	រៀបចំ	ដោយ	មាឃុំ	ដារ។		

ជាចុងកាាយ	 ផានទ	ីគំនូស	ពាាង	បឋម	 

នឹង	តាវូ	បំប្លាង	ឲាយ	ទៅ	ជា	ផានទី	ឌីជីថល។	សមាាប់	 

ការ	បំប្លាង	នាះ	 កាុម	ផាសាងៗ	គ្នា	ដាល	កាុមនី	 

មួយៗ	មាន	សមាជិក	ចំនួន	បាាំ	 ឬ	បាាំ	មួយ	នាក់	 

ដាល	មាន	ដូច	ជា	សមាជិក	សហគមន៍	 អ្នក	 

តំណាង	នា	សហគមន៍	ជិត	ខាង	 ហើយ	 និង	 

អាជា្ញាធរ	មូលដា្ឋាន–ចាប់	ផ្ដើម	វាស់វាង	ដី	រួច	ហើយ	 

កត់តាា	ទិន្នន័យ	តាម	 GPS។	 យា៉ាង	នាះ	ក្ដី	 

មុន	ចាប់ផ្ដើម	ធ្វើ	ការ	វាស់វាង	តាម	 GPS	 កាុម	 

ការងារ	ខាង	លើ	តាវូ	ទទួល	នូវ	ការ	បណ្តះុបណា្ដាល	 

ជា	មុន	សិន	ដោយ	អង្គការ	មិន	មាន	រដា្ឋាភិបាល	 

(NGO)	ដាល	ធ្វើ	ការ	គំទា	ជនជាត	ិដើម	ភាគ	 

តិច	ទៅ	លើ	ការ	បាមូល	ទិន្នន័យ	ការ	បាើបាាស់	 

GPS និង	របៀប	សរសារ	របាយការណ៍	ពាក់ព័ន្ធ	 

ពាម	ទាំង	របៀប	បំ	ពាញ	ទមាង់	បាមូល	ទិន្នន័យ	 

ផង	ដារ។		

អាជា្ញាធរ	មូលដា្ឋាននានា	 កាមុ	ការងារ	ដី	រដ្ឋ	 

ថា្នាក់សាុក	 អ្នក	ចាស់ទុំ	ក្នុងភូមិ	 សមាជិក	 

គណៈកមា្មាធិការ	សហគមន៍	បាធាន	ភូមិ	មក	ពី	 

សហគមន៍	ជិត	ខាង	 និង	សមាជិក	កាុម	បាឹកាសា	 

ឃុំ	ដាល	តំណាង	ឲាយ	ភូមិ	ជិត	ខាង	 ក៏	តាូវ	ចូលរួម	 

ទំាងអស់	គ្នា	នៅ	ក្នងុ	ការ	អនុវត្តនាះ	 ដើមាបី	ផលិត	 

ឲាយ	បាន	នូវ	ផានទី	ឌីជីថល	មួយ	ដាល	មាន	កំណត់	 

ពាំ	បាទល់	ភូមិ	ចាបាស់លស់។		

54 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បនា្ទាប់ពី	ការ	គូរ	ផានទីតាម	GPS រួចរាល់	 

នោះ	ផានទី	ឌីជីថល	មួយ	នឹង	តាវូ	បាន	បង្កើត	ឡើង	 

ដោយ	បងា្ហាញ	នូវ	ព័ត៌មាន	ដាល	បាន	ពាមពាៀង	 

គ្នារ	វាង	ភាគី	ពាក់ព័ន្ធ	ទាំងអស់	ជាពិសាស	អំពី	 

បញ្ហា	ពាំបាទល់	រដ្ឋបាល	 ទីតាំង	 និង	ទំហំដី	 

សហគមន៍	ដាល	តាូវបាើបាាស់។		

នៅពាល	 ដាលផានទីឌីជីថល	តាូវ	បាន	 

ផលិត	រួចរាល់	ជាស្ថាពរ	 នោះ	កិច្ច	បាជុំ	មួយ	 

ទៀត	នឹង	តាវូ	ធ្វើ	ឡើង	ដើមាបី	បញ្ជាក់	ភាព	តាមឹ	តាវូ	 

ដល់	ផានទី	នោះ។	 ការ	បាជុំ	នាះ	មាន	ការ	ចូល 

រួម	ពី	ចាស់ទំុ	ក្នងុ	ភូមិ	សមាជិក	គណៈ	កមា្មាធិការ 

	សហគមន៍	 បាធាន	ភូមិ	 និង	សមាជិក	កាុម	 

បាឹកាសា	ឃុំ។	 នៅ	ក្នុង	ករណី	ដាល	មិន	មាន	ការ	 

ពាមពាៀង	គ្នា	 នោះ	តាូវ	បាមូល	ទិន្នន័យ	ជា	ថ្មី	 

ដើមាបី	កាសមាួល	ផានទី	ឌីជីថល	 ហើយ	ក៏	តាូវ 

	រៀបចំ	នូវ	កិច្ច	បាជំុ	មួយ	ចំនួន	ទៀត	ឡើង	វិញ	ដារ។	 

ផានទី	បឋម	មិន	គួរដាក់	បញ្ចលូ	នូវ	តំបន់	ណា	មួយ 

	ដាល	មាន	ជម្លាះ		 ជា	មួយ	នឹង	សហគមន៍	ជិត	 

ខាង	 ឬ	អ្នក	កាន់កាប់	សមាបទាន	ដី	 ឬ	ដាល	ស្នើ 

សុំ	ជាន់	គ្នា	ឡើយ	 ពី	ពាាះ	ថា	ការ	ដាក់	បញ្ចូល	 

តំបន់	ដាល	មាន	វិវាទ	នាះ	នឹង	មិន	ធ្វើ	ឲាយ	មាន	ការ	 

ទទួល	យក	មក	ពិនិតាយ	នូវ	ពាកាយ	ស្នើសំុ	ប័ណ្ណ	កម្ម	 

សិទ្ធិ	ដីធ្លី	ឡើយ។	 ដំណាលគ្នា		 នឹង	ការ 

94	 	អនុកាឹតាយលាខ	៨៣	មាតាា	៥

	គូរផានទី	បឋមដារ	 សហគមន៍	តាូវ	តាក់តាង	 

បទបញ្ជា	ផ្ទា	ក្នុង	មួយ	 ដាល	ពាក់ព័ន្ធ	នឹង	ការ	 

គាប់គាង	 និងបាើបាាស់ដីហើយ	 និង	ការ 

	ដោះសាាយ	វិវាទ	ក្នុង	ករណី	ដាល	មាន	ជម្លាះដី 

ធ្ល។ី	ការ	តមាវូ	នាះ	ផ្អាក	លើ	មូលដា្ឋាន	ន	ាអនុកាតឹាយ 

លាខ	 ៨៣	ដាល	បាន	ចាង	ថា	សហគមន៍	ជន 

ជាតិ	ដើមភាគតិច	 “តាវូ	បង្កើតជា	ផ្លូវការ	ជានីតិ	 

បុគ្គល	ដាល	មាន	បទបញ្ជាផ្ទាក្នុងចាងអំពីការ 

គាប់គាង	និងបាើបាាស់ដីសមូហភាព	ក៏ដូច 

ជាការកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន	 ដូចជា 

ការគាប់គាងដី	សមូហភាព	និងការបាើបាាស់ 

ដីទៅតាមបាភាទដី	 និងការសមាុះសមាួល 

នៅក្នុងកមាិតថា្នាក់	 សហគមន៍	 បាសិនបើ 

មានវិវាទ។”94	 បទបញ្ជាផ្ទាក្នុងនាះមានសរ 

សំខាន់ខា្លាំងណាស់	 ពីពាាះ	 វាធ្វើ	ការ	 

គាប់គាង	ទៅ	លើទំនាក់ទំ	នង	របស់	សហគមន៍	 

ជាមួយ	 “អ្នក	ខាង	កាា”	 ដាលមានដូចជា 

សមាជិក	ភូមិ	ដាល	មិនបាន	សមាាច	ចិត្ត	ចូលរួម	 

នៅ	ក្នុង	ការ	ស្នើសំុ	ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិ	ដី	សមូហភាព	 

ឬ	បាជាជន	ខ្មារ	ដាល	មិន	អាច	ចូលរួម	បាន។			

បទបញ្ជា	 ផ្ទា	ក្នុង	គួរ	រួម	បញ្ចូល	បាភាទ	ដី	 

សធារណៈ	របស់រដ្ឋផាសាងៗទៀតចូលទៅក្នុង 

កាបាលដី	 ដាល	សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគ	 

55ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



តិច	ស្នើ	សុំ	ចុះ	បញ្ជី	ដីសមូហភាព។	ហាតុដូច្នាះ 

ហើយ	 ការតាក់តាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុងស្ដីពីការ 

គាប់គាង	 និងបាើបាាស់ដី	 តាូវធ្វើឡើងរួម 

គ្នាជាមួយនឹងការគូរផានទីបឋមដារ	 (ដើមាបី 

កំណត់បាភាទដីរដ្ឋផាសាងៗគ្នា	ដាលបានដាក ់

បញ្ចូលនៅក្នុងតំបន់ដាលកំពុងស្នើសុំ	 ក្នុង 

ចំណមការងារនានា)។	 អង្គការមិនមាន		 

រដា្ឋាភិបាល/ដាគូអភិវឌាឍន៍	ដាលគំទាសហគមន៍	 

នៅក្នុងការរៀបចំ	 លក្ខន្តិកៈក៏តាូវមានការ 

យល់ដឹងឲាយបានចាបាស់លស់អំពីការបាងចាក 

បាភាទដីរដ្ឋខុសគ្នានាះដារ។95	 ទោះបីជាមិន 

មានកាសួងណាមួយ	 តាូវបានភា្ជាប់ឲាយបាន 

ចាបាស់លស់ទៅ	នឹង	ដំណើរការនាះ	 ក៏ដោយ	 

ក៏ដំណើរការនាះភាគចាើនតាវូបានតមាង់ទិស 

ដោយកាសួងអភិវឌាឍន៍ជន	បទដារ។		

ការតាក់តាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុងនឹងតមាូវឲាយ 

មានការជួបបាជុំរវាងសមាជិកសហគមន៍	និង 

ចាស់ទុំក្នុងភូមិ	 ដើមាបីរៀបចំជាសាចក្ដីពាាង 

បទបញ្ជាផ្ទាក្នុងលើកដំបូង។	 គួរកត់សមា្គាល ់

ផងដារថា	លក្ខន្តិកៈសហគមន៍ដាលតាូវបាន 

រៀបចំឡើង	 ជាផ្នាកមួយនាការចុះបញ្ជ ី

95	 សៀវភៅណានាំស្ដីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណនាជនជាតិដើមភាគតិច	ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈ	បទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ការគូរផានទីបឋម	
ការវិនិច្ឆ័យដី	 និងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	 (Kirsten Ewers 

Andersen	និង	Loeung Kesaro,	គំទាដោយអង្គការ		GIZ),	១៦។

96	 ការវាយតម្លារបស់អង្គការ	 GIZ	 ទៅលើបទបញ្ជាផ្ទាក្នុងរបស់សហគមន៍ចំនួនបាាំពីរបងា្ហាញថាបទបញ្ជាផ្ទាក្នុងនាះគឺដូចតាគ្នា	
តាមពាកាយនីមួយៗ	(ការបាាសា័យទាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួន	Poch	ថ្ងាទី	៥	ខាមករា	ឆ្នាំ	២០១៧)។	

97	 បនា្ទាប់ពីមហាសន្និបាត	នោះកំណត់ហាតុនាមហាសន្និបាតនឹងទទួលបាននូវការអនុម័តជាផ្លូវការដោយកាុមបាឹកាសាឃុំ។			

សហគមន៍ជានីតិបុគ្គល	 និងមួយទៀត	 គឺ 

បទបញ្ជាផ្ទាក្នងុ	មើលទៅសាដៀងគ្នា	សមាាប់ 

សហគមន៍ដាលបានបំពាញចប់សព្វគាប់នូវ 

ដំណាក់កាលទី២	 និងដំណាក់កាលទី២.៥។96  

នៅពាលសាចក្ដីពាាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុងតាូវបាន 

រៀបចំរួចរាល់	 នោះជាទូទៅនឹងមានការបាជុំ 

មួយចំនួនទៀតជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍ 

ដើមាបីពិនិតាយ	មើល	និងកាសមាួលសាចក្ដីពាាង 

នោះ។	ការបាជំុទំាងនាះនឹងតាវូសមាបសមាលួ 

ដោយមន្ទីរអភិវឌាឍន៍	ជនបទខាត្ត។	 បទបញ្ជា 

ផ្ទាក្នងុ	គួរពាមពាៀងដោយសមាជិកសហគមន៍ 

ទាំងអស់នៅក្នុងមហាសន្និបាត	 ហើយក៏តាូវ 

ឯកភាពដោយកាុមបាឹ	កាសាឃុំផងដារ97	មុននឹង 

បញ្ជូនពាកាយស្នើសំុប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព 

នាះទៅកាន់កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយ 

កម្ម	និងសំណង់។	

បញ្ហ្

 � កង្វះខាតភាពជាម្ចាស់របស់រដ្ឋាភិបាល

ទោះបី	 ជាដំណាក់កាលផាសាងទៀត	 

(ដំណាក់កាលទី១,២,	និងទី៣)	នៅក្នងុដំណើរ 

ការស្នើសុំ	 ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសហគមន៍តាូវ 

56 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បានកំណត់ភា្ជាប់	 យា៉ាងចាបាស់លស់ទៅកាន ់

កាសួងជាក់លក់ណាមួយក៏ដោយ	ក៏ដំណាក់ 

កាលទី២.៥	មិនតាវូបានកំណត់ភា្ជាប់ទៅកាសួង 

ណាមួយឡើយ។	ហាតុដូច្នាះហើយ	សហគមន៍ 

ជនជាតិដើមភាគតិច	 តាូវទុកចោលនៅក្នុង 

ករណីអវត្តមានអន្តរការី	 ដោយសរតាផ្នាក 

មួយនៅក្នុងចំណមផ្នាកដាលស្មុគស្មាបំផុត 

នាដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី	 សមូហ 

ភាព។98		នាះគឺជាកង្វល់ជាក់លក់មួយខណៈ 

ដាលអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	 (NGOs)/ 

ដាគូអភិវឌាឍន៍	 (DPs)	 ជារឿយៗ	 ខ្វះខាត 

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ	 និងសមត្ថភាពផ្នាកបច្ចាក 

ទាសក្នុងការផលិតផានទី	 ដាលមានកមាិត 

លម្អិតដល់ថា្នាក់នាះ។	

ការគូរផានទីបឋម	គឺជាភារកិច្ចដ៏ស្មគុស្មាញ	 

ពីពាាះវាតមាវូឲាយមានជំនាញខ្ពស់ដើមាបីផលិត 

ផានទីឲាយដល់កមាតិដាលតមាវូឲាយលម្អតិ	សមាាប់ 

ពាកាយស្នើសុំចុះបញ្ជីដី។	 អង្គការមិនមាន 

រដា្ឋាភិបាល	(NGOs)/ដាគូអភិវឌាឍន៍	(DPs)	 

98	 គួរកត់សមា្គាល់ថា	 “កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 មិនអាចចាត់វិធានការណាមួយដើមាបីពន្លឿនដំណើរការ	
ចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានទា	 រហូតដល់ខ្លួនបានទទួលនូវពាកាយស្នើសុំភា្ជាប់ជាមួយនូវឯក
សរគំទាគាប់ចំនួន។”	 សូមមើលសៀវភៅណានាំស្ដីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណនាជនជាតិដើមភាគតិច	ការតាក់តាងលក្ខន្តិកៈ	
បទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	 ការគូរផានទីបឋម	 ការវិនិច្ឆ័យដី	 និងការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុង	
បាទាសកម្ពុជា	(Kirsten Ewers Andersen	និង	Loeung Kesaro,	គំទាដោយអង្គការ	GIZ)

99	 មារៀនរបស់អង្គការ	GIZ	ដាលបានរៀនពីការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិច	ថ្ងាទី	១២	ខាមិថុនា	ឆ្នាំ	
២០១៦។

100	 ការអនុវត្តល្អនៅក្នុងការគូរផានទីដោយមានការចូលរួម	 –	 ការពិនិតាយដាលបានរៀបចំសមាាប់មូលនិធិអន្តរជាតិសមាាប់ការ 
អភិវឌាឍកសិកម្ម	ឆ្នាំ	២០០៩,	១៨។	

ជាចាើនខ្វះសមត្ថភាពបាើបាាស់ការថតតាម	 

GPS និង	បំប្លាង	ព	ផីានទ	គំីនូស	ពាាង	បឋមទៅ 

ជាឯកសរ	បច្ចាកទាស	ដាល	មាន	កូអ័រ	ដោណា	 

GPS។	 ផានទីបឋមដាលមិនតាឹមតាូវ	 តាូវ 

បានកត់សមា្គាល់ថា	 ជាមូលហាតុចមាបងដាល 

នាឲំាយមន្ទរីរៀបចំដានដីខាត្តស្នើឲាយ						សហគមន៍ 

ធ្វើការពិនិតាយឡើងវិញ	 ឬដាក់ពាកាយជាថ្មីនូវ 

ពាកាយស្នើសុំចុះបញ្ជីដីសមូហភាព។99	 ស្នើឲាយ 

មានការបណ្តះុបណា្ដាលដើមាបីយល់ដឹងអំពីការ 

បាើបាាស់ឧបករណ៍កំុពាយួទ័រ	 ក៏ដូចជាការផលិត 

វីដាអូ	 ការកាសមាួលរូបថត	 និងសូហ្វវារ 

គាប់គាងហា្វាល។	 តាមរយៈការបាើបាាស ់

វិធីសសា្តដាលពាក់ព័ន្ធនឹង	 បច្ចាក	ទាស	ខ្ពស់	 

មានរហូតដល់មានការកំណត់តាម	GPS	 ជា 

ដើមនោះ	 ធ្វើឲាយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខា្លាងំ 

តាទៅលើបច្ចាកវិទាយា	 ហើយធ្វើឲាយប៉ះពាល ់

ដល់ការអនុវត្តដំណាក់កាលគូរផានទីដោយ 

មានការចូលរួមពីសហគមន៍ទៅវិញ។100	 នៅ 

ក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 ដាច ់

57ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



សាយា៉ាលជាចាើន	ការមានអគ្គិសនីបាើបាាស់ 

សមាាប់ដំណើរការឧបករណ៍	 (កុំពាយួទ័រ)	 គឺ 

មិនស្ថិតស្ថារឡើយ	ជួនមាន	ជួន	អត់	ឬពាល 

ខ្លះអត់តាម្ដង។	

ទោះ	 ជាគ្មាន	វត្តមាន	គោល	នយោបាយ	 

ជាក់លក់	 ឬការផ្តល់សាចក្តីណានំាសមាាប ់

ការចូលរួមរបស់ការិយាល័យភូមិបាល	 វា 

ចាំបាច់ឲាយមានការចូលរួមរបស់ពួកគា។	តាម 

ការអនុវត្តបច្ចុបាបន្នបានបងា្ហាញថា	ការកំណត ់

ពាំបាទល់នឹងមានភាពងាយសាួលជាង	 នៅ 

ពាលដាលផានទីបឋមតាូវបានរៀបចំធ្វើឡើង 

ដោយមន្តាីភូមិបាលដោយមាន	 ការគំទាពី 

គណៈកមា្មាធិការគាប់គាងដីរដ្ឋថា្នាក់សាកុ។	ទោះ 

ជាយា៉ាងណា	 ការងារនាះទាមទារឲាយមានការ 

វិភាជកញ្ចប់ថវិកាបន្ថាមដើមាបីគំទាដល់មន្តាី 

ភូមិបាល។

101	 ផ្នាកខាងកាាមនាះផ្អាកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ	 GIZ	 ៖	 ឯកសរបច្ចាកទាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍សមាាប់ស
ហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 –	 ការគូរផានទីបឋម	 ការតាក់តាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	 ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	 ឆ្នាំ	
២០១៦,	៤-១០។

102	 ផានទីនឹងបងា្ហាញនូវកាបាលដីដាលមានបាភាទដីផាសាងៗគ្នា	 ដាលកាបាលដីទាំងអស់នាះបង្កើតបានជាទាពាយសមាបត្តិមួយ	 ដាល 
សហគមន៍	 ក្នុងឋានៈជាកាុមមួយ	 ជាអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិ	 មានសិទ្ធិជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិសមូហភាព។	 កាបាលដីនាះមានទាំងដ ី
ឯកជនរបស់រដ្ឋ	 និងដីសធារណៈរបស់រដ្ឋ។	ការចុះបញ្ជីដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 គឺជាការចុះបញ្ជីនូវរាល់កាបាល 
ដីទាំងអស់របស់សហគមន៍នៅលើប្លង់សុរិយោដីតាមួយ។	 ប្លង់នាះមានលាខយោងសមាាប់ទីតាំង	 ទំហំ	 និងពាំបាទល់	 និង 
កូអ័រដោណារបស់កាបាលដីនីមួយៗដាលកាន់កាប់ជាសមូហភាព	និងទីតាំងដាលកាបាលដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិ	និងក្នុងឃុំ។	សូមមើល 
ឯកសររបស់អង្គការ	GIZ	 ៖	 ឯកសរបច្ចាកទាស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពសមាាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច–	ការគូរ 
ផានទីបឋម	ការតាក់តាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	ខា	៤	ឆ្នាំ	២០១៦។

 � ភាពស្មគុសា្មាញការចំណាយនិងភាពវាង 
អន្លាយ

ដំណាក់កាលទី២.៥	តាូវបានចាត់ទុកថា 

ជាដំណាក់កាលដ៏ស្មុគស្មាញ	 និងវាងបំផុត 

នៅក្នងុចំណមដំណាក់កាលទំាងបីនាដំណើរ 

ការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី	 និងតមាូវឲាយមាន 

ចំណាះបច្ចាកទាសសំខាន់ៗដើមាបីអនុវត្ត។101  

ការធ្វើផានទីបឋមគឺមានសភាពស្មុគស្មាញ។	 

កាសួងនានាបានកត់សមា្គាល់អំពីតមាូវការចាំ 

បាច់អោយមាន	 ចំណាះដឹងផ្នាកបច្ចាកទា 

សចាបាស់លស់	 និងមានជំនាញក្នុងការធ្វើ 

ផានទី	 ប៉ុន្តាការដាលតាូវដោះសាាយវិវាទពាំ 

បាទល់	 គឺកាន់តាចំណាយពាលវាលចាើន 

ជាងធ្វើផានទីទៅទៀត។	 ផានទីនាះតាូវបាន 

ចាត់ទុកថាជាប្លង់សុរិយោដី	 (ប្លង់កាបាលដី)102 

ពាញលាញ	 ប៉ុន្តាវាអាចធ្វើទៅបាននៅ 

 

 

58 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ករណីសិក្សា៖	ឧទាហរណ៍ពីប្ទ្សម៉ូស្សាំប៊ិក

យន្តការរបស់បាទាសម៉ូហាសំប៊ិកក្នុងការឆ្លើយតប	 និងផ្ដល់ភាពផ្លូវការ	 (ផ្ដល់ភាព	សាប	 

ចាបាប់)	ដល់សិទ្ធិជាមា្ចាស់ដីបាពាណី	(ដាលតមាូវជាកាតព្វកិច្ចយា៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរ	ការ 

តាមផ្លូវចាបាប់	 ដាលហៅថា	 “ការកំណត់ពាំបាទល់សហគមន”៍105)	 អាចផ្ដល់ជាគំរូដ៏	មាន 

បាយោជន៍មួយសមាាប់យកមកពិចារណា។	 ចំណុចភាគចាើនខ្លះ	 វាសាដៀងគ្នាទៅនឹងការ 

អនុវត្តដាល	បាន	បង្កើត	ឡើង	នៅ	ក្នុង	បាទាសកម្ពុជាដារ	 ៖	 ជាដំបូង	 កាុមពិគាាះយោបល	់ 

 

 

105	 ឧបសម្ព័ន្ធបច្ចាកទាស	(ចំពោះចាបាប់ភូមិបាលឆ្នាំ១៩៩៧)	បានកមាិតថា	“ការកំណត់ពាំបាទល់តំបន់កាន់កាប់ដោយសហគមន ៍
មូលដា្ឋាន	រួមទាំងការបញ្ចូលព័ត៌មានចូលទៅក្នុងទិន្នន័យភូមិបាលថា្នាក់ជាត”ិ

កាាយពាលដាលពាកាយស្នើសំុតាូវបានទទួល	 

និងឯកភាពដោយកាសួងរៀបចំដានដី	 នគ 

រូបនីយកម្ម	 និងសំណង់ប៉ុណ្ណាះ។	 នាពាល 

បច្ចុបាបន្ននាះ	កាសួងរៀបចំ	ដានដីនគរូបនីយ 

កម្ម	 	និង	សំណង់កំពុងតាពាយាយាមស្វាងរកវិធី 

ដាលអាចធ្វើឲាយដំណើរការផលិតផានទីបឋម	 

និងការបង្កើតបទបញ្ជាផ្ទាក្នុងនាះបានកាន់តា 

ឆប់រហ័ស	(ជាទូទៅគឺដំណាក់កាលទី២.៥)។

ចំណាយហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនចាើនបង្គួរ 

សមាាប់ការគូរផានទីដារ	–	ជាពិសាសដោយ 

សរការកត់តាាទិន្នន័យ	 GPS អាចតាូវការ		 

រយៈពាលជាចាើនខា	 ហើយតមាូវឲាយមានការ 

ចំណាយបាាក់ចាើនបង្គួរទៅលើបាាក់ឧបត្ថម្ភ 

103	 មន្ទីរដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 និងការិយាល័យភូមិបាលសាុក	 នឹងចូលរួមបាជុំឲាយបានចាើនបំផុត។	 ការចូលរួមបាជុំ
នាះតមាូវឲាយមានការគំទាជាហិរញ្ញវត្ថុ	(បាាក់ឧបត្ថម្ភបាចាំថ្ងា)	ពីអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាលក្នុងសាុក	និងដាគូអភិវឌាឍន៍។	

104	 តាមព័ត៌មានដាលទទួលបានពីអង្គការនានាក្នុងអំឡុងពាលពិគាាះយោបល់ជាមួយការិយាល័យOHCHR។

បាចាំថ្ងា	 និងសោហ៊ុយធ្វើដំណើរសមាាប់អ្នក 

ចូលរួមទាំងអស់។103	 តាមការបា៉ាន់បាមា៉ាណ 

ដោយអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល104	ដាលគំទា 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 បានលើក	 

ឡើងថាតមាូវការ	 រយៈពាលសមាាប់ដំណាក ់

កាលទី៣	គឺចនោ្លាះចាប់ពី	៣	ទៅ	៤	ឆ្នាំដាល 

ក្នងុនោះការគូរផានទីបឋមបាើបាាស់រយៈពាល 

ចាើនបង្គួរនា	 រយៈពាលនោះ	 ពាមទាំងតមាូវ 

ការធនធានសំខាន់ៗជាចាើនទៀត	 –	 បទ 

ពិសោធន៍ពីមុនរបស់ការិយាល័យ	 OHCHR  

នៅក្នងុការគំទាការគូរផានទីបឋមបានបងា្ហាញ 

ឲាយដឹងថាទឹកបាាក់បាមាណជា	៣០.០០០	ដុល្លារ 

សហរដ្ឋអាមារិកតាូវបានចំណាយទៅលើការ 

អនុវត្តនោះ។

59ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ដាលមានមូលដា្ឋាននៅតាមសហគមន៍តាវូបានបង្កើតឡើង។	អ្វដីាលមានតម្លាគួរឲាយកត់សមា្គាល់ 

នោះ	គឺថាមន្តាសុីរិយោដីថា្នាក់សាកុតាវូរៀបចំខ្លនួជា	សាាច	ដើមាបី	ចូលរួមជាមួយនឹងកាមុការងារ106។	 

នៅពាលនោះការបាជំុជាចាើន	លើក	ទៀត	នឹង	តាវូបានរៀបចំនៅថា្នាក់សហគមន៍	ដើមាបីផាសព្វផាសាយ 

ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការកំណត់ពាបំាទល់	និងការបោះឆ្នាតជាើសរីសអ្នកតំណាងសហគមន៍	 

ដាលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងការងារកំណត់ពាបំាទល់។	ការវាយតម្លាដោយអ្នកចូលរួម	 

និងការគូរផានទីនៅពាលនោះ	 នឹងតាូវធ្វើឡើងនៅក្នុងករណីដាលសហគមន៍	 និងបាធាន 

សហគមន៍ជិតខាង	យល់ពាមទៅលើផានទីគំនូសពាាង	ដាលពាំបាទល់តាូវបានបោះគោល 

សមា្គាល់107	 និងកំណត់ជាក់ស្ដាងនៅលើដី។	 នៅពាល	សហគមន៍	 និងភូមិជិតខាង	 បាន 

ឯកភាពទៅលើផានទីគំនូសពាាងរួចហើយនោះផានទីនាះនឹងតាវូបំប្លាងទៅជាផានទីឌីជីថល	 

ដោយភា្ជាប់ជាមួយរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ។	 ការបញ្ជាក់ភាពតាឹមតាូវនាះ	  

តាូវធ្វើឡើងដោយមន្តាីបច្ចាកទាសរបស់រដ្ឋ។	នៅពាលបញ្ជាក់ភាពតាឹមតាូវដោយសហគមន៍	 

និងភូមិជិតខាងដាលមានពាំបាទល់ជាប់រួចហើយ	នោះផានទីគំនូសពាាង	និងរបាយការណ៍ 

លទ្ធផលការងារនាះ	នឹងតាូវបញ្ចូលទៅក្នុងស្ថាប័នសុរិយោដីថា្នាក់ជាតិ108។		

106 Rachael S. Knight	សមាាប់សាវាពាាងចាបាប់	 -	 FAO Legal Office:	ការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវសិទ្ធិដីធ្លីបាពាណីនៅអាហ្វ្
រិក	-	ការសិកាសាសាាវជាាវចំពោះករណីជោគជ័យក្នុងការបង្កើតចាបាប់	និងការអនុវត្ត	(២០១០),	ចាបាប់ភូមិបាលរបសM់ozambi

queផ្នាកទIីV,	អាចចូលអានបាននៅ៖	http://www.fao.org/docrep/០១៣/i១៩៤៥e/i១៩៤៥e០២.pdf,	១១៤

107 Ibid.	១១៥-១១៦

108 Ibid.	១១៧

ដើមាបីកាត់បន្ថយពាលវាល	 ដាលតាូវ 

ចំណាយ	និងពាលវាលយើងផ្តល់អនុសសន៍ 

ថា	 ការគូរផានទីបឋមគួរធ្វើឡើងរួមគ្នារវាង 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 ជាមួយនឹង 

មនា្តីនាកាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	  

និងសំណង់នៅថា្នាក់កាាមជាតិជាការអនុវត្ត 

រួម។	 កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	  

និងសំណង់នៅថា្នាក់កាាមជាតិ	 (ពោល	 គឺ 

តាមរយៈកាុមការងារដីរដ្ឋថា្នាក់សាុក)	 និង 

ភាគីពាក់ព័ន្ធផាសាងៗទៀត	 ក៏គួរធ្វើការរួមគ្នា 

តាំងពីពាលដំបូង	ដើមាបីផលិតផានទីឌីជីថល 

ដាលមាន	ព័ត៌	មាន	លម្អិតតាមការតមាូវ	ដើមាបី 

ទទួលបានការឯកភាពជាសាាច	 ពីសំណាក ់

កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និង 

60 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



សំណង់។	 វិធីសសា្តនាះមានបាសិទ្ធភាពលើ 

ការចំណាយណាស់	(ចំណាយតិច)	ទាក់ទង 

នឹងពាលវាល	 ដាលតាូវទៅមូលដា្ឋានរបស ់

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	និងពាក់ព័ន្ធ 

ជាមួយភាគីជាប់ទាក់ទងផាសាងៗទៀត	 (រួម 

មានអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន	 និងអ្នកតំណាងរបស ់

សហគមន៍ជិតខាង)	 ដាលតមាូវឲាយចូលរួម 

នៅក្នងុការគូរផានទីបឋម។	ទោះបីជាវិធីសសា្ត 

នាះមិនតមាវូឲាយមានវិសោធនកម្មណាមួយទៅ 

លើចាបាប់ភូមិបាល	ឬ	អនុកាឹតាយលាខ	៨៣	ក៏ 

ដោយ	 ក៏វិធីសសា្តនាះបានលើកឡើងផង 

ដារថា	 កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 

និងសំណង់	 គួរចាញនូវសាចក្ដីណានាំមួយ 

ដល់សមភាគីថា្នាក់កាាមជាតិ	 (ពោលគឺមន្តា ី

ភូមិបាលសាកុ	និងកាមុការងារថា្នាក់សាកុទទួល 

បន្ទុកដីធ្លី)	ដើមាបីគំទាការគូរផានទីបឋម	 រួច 

ហើយបាងចាកថវិកាឲាយបានគាប់គាាន់ដើមាបី 

សមាបសមាលួការចូលរួមរបស់មន្តាទំីាងនោះ។

109	 សមាាប់ព័ត៌មានស្តីពីការបង្កើតគណៈកមា្មាធិការសុរិយោដី	 សូមមើល៖	 World Bank.	 ២០០២.	 Cambodia - Land 

Management and Administration Project (English). Washington, DC: World Bank. http://documents.worldbank.

org/curated/en/៦៤៣៨១១៤៦៨៧៧០៣៤៦៨៤២/Cambodia-Land-Management-and-Administration-Project

110	 	លើកលាងករណីទាក់ទងការ្តិ៍មរតក	(រវាងអ្នកទទួលមរតក)	ឬកិច្ចសនាយា	(រវាងភាគីនាកិច្ចសនាយា)	ដាលនៅកាាមយុតា្តាធិការរ
បស់តុលការ។

111	 ការិយាល័យថា្នាក់សាុក	និងថា្នាក់ខាត្តទទួលខុសតាូវចំពោះកិច្ចការសមាបសមាួលវិវាទបឋម។	សមាាប់ករណីនានាដាលមិនអាច 
សមាះុសមាលួដោយជោគជ័យនៅថា្នាក់សាកុ	 និងខាត្តនោះនឹងតាវូបញ្ជនូទៅគណៈកម្មការថា្នាក់ជាតិដើមាបីធ្វើការសំរាច។	នៅថា្នាក់ 
សាកុ	 និងថា្នាក់ខាត្តគឺអភិបាលសាកុ/ខាត្តជាបាធានគណៈកម្មការសុរិយោដី	 គណៈដាលបាធានគណៈកម្មការសុរិយោដីថា្នាក់ជាតិ 
គឺជារដ្ឋមន្តាីកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់។	

 � វិវាទដីសមូហភាពរ៉ាំរ៉ាដាលពុំមន
ដំណោះសាាយ

នៅក្នុងករណីមួយចំនួន	 ដំណើរការចុះ 

បញ្ជីដីសមូហភាពតាូវបាន	 ទុកមិនចាត់ការ 

ដោយសរហាតុផលមានវិវាទដាលមិនទាន់ 

បានដោះសាាយចំពោះដីធ្លីបាពាណីជនជាតិ 

ដើមភាគតិច	 រួមទាំងដីធ្លីដាលបានបញ្ចូល 

ក្នងុពាកាយស្នើសំុចុះបញ្ជដីីសមូហភាព។	 គណៈ 

កម្មការសុរិយោដី109	ធ្វើការដោះសាាយករណី 

ដីធ្លទីាងំអស់ដាលមិនទាន់បានចុះបញ្ជី110	និង 

មានតំណាងនៅថា្នាក់សាុក	 និងថា្នាក់ខាត្ត111  

ដាលជាយន្តការបណ្តងឹសមសាបបំផុតសមាាប់ 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដាលបាឈម 

មុខជាមួយនឹងការទនា្ទានយកដី	 ឬវិវាទដីធ្ល	ី 

សំដៅលើដីបាពាណីដាលពួកគាមានបំណង 

ចុះបញ្ជីជាដីសមូហភាព។

ទោះជាយា៉ាងណា	 យោងតាមឯកសរ 

សាាវជាាវសង្ខាបដោយវិទាយាស្ថានសភាកម្ពុជា		 

 

61ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



មាន	កង្វះខាតភាពចាបាស់លស់ទៅលើយុតា្តាធិ 

ការនាយន្តការដោះសាាយវិវាទនីមួយៗ	 បូក 

រួមទំាងគណៈកម្មការសុរិយោដី	“ដាលនំាអោយ 

មានការយល់ចាឡំសមាាប់អ្នកប្តងឹ”112។	យោង 

តាមរបាយការណ៍ដដាលនាះ	 ពួកគាក៏មាន 

បញ្ហាបាឈមផាសាងៗដើមាបីទទួលបានយន្តការ 

នាះ	រួមមាន	“យន្តការដោះសាាយវិវាទខាសាយ 

ដោយសរផលប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គល	 និង 

សហគមន៍	ការងាររដ្ឋបាលដាលសីុពាល	និង 

បន្ទុកនីតិវិធី	និងការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការ 

ដាក់ពាកាយបណ្តឹង។113  (…)បន្ថាមពីលើនាះ	 

ដើមចោទបានរាយការណ៍ថា	 សាចក្តីសំរាច 

ចាញដោយយន្តការដោះសាាយវិវាទ	គឺមិនសុ ី

សងា្វាក់	និងជាកម្មវត្ថុនាសមា្ពាធពីខាងកាា”។	 

ជាងនាះទៅទៀត	 យោងតាមមជាឈមណ្ឌល 

សមាាប់ឧត្តមសិកាសារបស់ធនាគរពិភពលោក	 

និង	 GTZ	 ទោះគណៈកម្មការសុរិយោដីមាន 

កំណត់តាាល្អបាសើរក្នុងការ	 ដោះសាាយ 

ទំនាស់ដីតូចៗ	ពួកគាក៏តាងតាពាយាយាមពុះពារ 

ដោះសាាយករណីស្មុគស្មាញនានាដាលពាក់ 

112	 យន្តការដោះសាាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជា,	 PIC,	 កុម្ភះ	 ២០១៦,	 អាចរកអានបាននៅ:	 https://www.pic.org.kh/images/ 
២០១៦Research/២០១៦០៨០៥%២០Land%២០Dispute%២០Resolution%២០Mechanism_Eng.pdf

113	 ខណៈដាលពំុមានការដាក់តម្លាសាវាផ្លវូការដូចការដាក់ពាកាយនៅតុលការ	ក៏នៅមានការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរ	ការបាត់បង់ 
បាាក់ចំណូល	និងជំនួយផ្នាកចាបាប់	ដាលជារឿយៗរំាងស្ទះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធពីការទាមទារសំណងនៅចំពោះមុខយន្តការដោះសាាយ។

114	 ធនាគរពិភពលោក,	មជាឍមណ្ឌលសមាាប់ឧត្តមសិកាសា	និង	GTZ, “ផ្លូវឆ្ពាះទៅកាន់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌?”	ការពិនិតាយឡើងវិញស្តីពី
ការងាររបស់គណៈកមា្មាធិការភូមិបាល	ពាក់ព័ន្ធការដោះសាាយវិវាទដីធ្លី។	ទំព័រ	xii,តុល	២០០៦។

115	 ធនាគរពិភពលោក	 និងមជាឍមណ្ឌលសមាាប់ឧត្តមសិសាសា	 “យុត្តិធម៌សមាាប់អ្នកកា?	ការសិកាសាសាាវជាាវដើមាបីបាមូលពាកាយប
ណ្តឹងពាក់ព័ន្ធការគាប់គាងដីធ្លីមូលដា្ឋាននៅកម្ពុជា”។	ទំព័រ៖	៣៧,	តុល	២០០៦។

ព័ន្ធពហុភាគី	 និងភាគីដាលមានទំនាក់ទំនង 

ជាមួយអ្នកខាងកាា។114		របាយការណ៍ដដាល 

នាះបានសអោយឃើញថា	“ខណៈករណីដាល 

អាចធា្លាក់	 នៅកាាមយុតា្តាធិការ	របស់	គណៈ 

កម្មការសុរិយោដី	នោះភាគីដាលខាសាយជាង 

អាចនឹងមិនដាក់ពាកាយបណ្តឹងទាដោយសរ 

ពុំមានទំនុកចិត្តចំពោះដំណើរការ	 និង 

លទ្ធផល”។	 ជាងនាះទៅទៀត	 នៅក្នុងការ 

សិកាសាដទារបស់ធនាគរពិភពលោក115	 អ្នក 

ដាលពាក់ព័ន្ធវិវាទដីធ្លីជៀសវាងការដាក់ពាកាយ 

បណ្តងឹពីពាាះ	 “ស្ថាប័នយុត្តិធម៌ផ្លូវការដូចជា 

គណៈកម្មការសុរិយោដី	 ឬតុលការតាូវបាន 

ចាត់ទុកថាចំណាយចាើនសីុពាល	 និងលម្អៀង 

ទៅរកអ្នកមាន”។	 យោងតាមអង្គការមិនមាន 

រដា្ឋាភិបាលដាលធ្វើការជាមួយជនជាតិដើម	 

ភាគតិច	 ធ្វើការសមា្ភាសជាមួយការិយាល័យ	 

OHCHR	 បងា្ហាញថា	 ជនជាតិដើមភាគតិច 

មានចំណាះដឹងតិចតួចស្តីពីវត្តមាន	 អាណត្តិ	 

និងតួនាទីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី។	ជា 

លទ្ធផល	 មានករណីវិវាទដីធ្លីជាចាើនមិនតាូវ 

62 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បានដោះសាាយ	 និងពាកាយស្នើសុំចុះបញ្ជីដ ី

សមូហភាពមួយចំនួនតាូវបានទុកចោល។	

 � ការកមាិតបាភាទដីសមាាប់ការចុះបញ្ជី

ដូចដាលបានកត់សមា្គាល់	 មាតាា៦	 នា 

អនុកាឹតាយ៨៣	 ស្តីពី	 “នីតិវិធីនាការចុះបញ្ជីដ ី

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច”	 អនុញ្ញាត 

អោយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចុះបញ្ជី 

បាាំបាភាទជាដីសមូហភាពរបស់ពួកគា៖	 ដី 

លំនៅឋាន	និងដីចំការជាក់ស្តាង	(ដាលជាដ ី

ឯកជនរបស់រដ្ឋ)	និងដីបំរុង	(ដីចំការវិលជុំ)	 

ដីកប់សព	និងដីពាាអារកាស	(ដាលជាដីសធារណៈ 

របស់រដ្ឋ)។116	 សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគ 

តិចបានទទូចថា	 មានយ៉ាាងហោចណាស់ដីពីរ 

បាភាទដាលមិនតាវូបានរាប់បញ្ចលូក្នងុការចុះ 

បញ្ជីដីសហគមន៍	 ដូចជាដីសមាាប់ចិញ្ចឹម 

 

116	 អនុកាឹតាយលាខ៨៣	អនកា/បក	ស្តីពីនីតិវិធីនាការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា	មាតាា៦	 “ដីដាលតាូវចុះ 
បញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិ	សមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមាន៖

	 ១-		ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ	ដូចជា៖
	 ដីលំនៅឋាន	ឬដីដាលសហគមន៍បានរៀបចំនិវាសនដា្ឋាន
	 ដីដាលសហគមន៍បាកបរបរកសិកម្មបាពាណី	មានដីដាំដុះជាក់ស្តាង	ដីសាាចមា្ការ	និង
	 ២-	ដីសធារណៈរបស់រដ្ឋ	ដាលបានចុះបញ្ជីរួចហើយជាមួយរដ្ឋ	ដូចជា៖
	 ដីបមាុងចាំបាច់ក្នុងការដូរវានដំណាំ	ដាលបានទទួលស្គាល់ដោយអាជា្ញាធររដ្ឋបាល	និងមានការពាមពាៀងពីអ្នកជិតខាង
	 ដីពាាអារកាស	 ដាលអាចមានមួយកន្លាង	 ឬចាើនកន្លាងសមាាប់សហគមន៍នីមួយៗ	ដោយទំហំសរុបមិនលើសពី	 ០៧	 (បាាំពីរ)	

ហិកតា
	 ដីកប់ខ្មាច	ដាលអាចមានមួយកន្លាង	ឬចាើនកន្លាងសមាាប់សហគមន៍នីមួយៗ	ដោយទំហំសរុបមិនលើសពី	០៧	(បាាពីំរ)	ហិកតា

117	 ទោះជាមន្តាីកាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 និងមន្តាីអង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងក្នុងអំឡុង 
ពាលពិគាាះយោបល់ជាមួយការិយាល័យOHCHR	ថា	បញ្ហានាះតាូវបានលើកយកទៅជជាកនៅពាលពាាងអនុកាឹតាយលាខ៨៣	 
និងបានសន្និដា្ឋានថា	 ដីទាំងពីរបាភាទនាះតាូវបានបូកបញ្ចូលក្នុងដីទាំងបាាំបាភាទរួចហើយ។	 ទោះជាយា៉ាងណា	 ពុំមាន 
ឯកសរលយលក្ខណ៍អកាស	ឬភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ពីបញ្ហានាះទា។

សត្វពាហនៈ	 និងដីសមាាប់សងសង់សល	 

សហគមន៍។117 

 � បទបញ្ជាផ្ទាក្នុងដូចលក្ខន្តិកៈ

មាតាា	៥	នាអនុកាឹតាយលាខ	៨៣	បញ្ញត្តិ 

ថាសហគមន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	“តាវូបង្កើត 

ឡើងជា	ផ្លូវការ	ជានីតិ	បុគ្គល	សាបចាបាប់	 ដាល 

	មាន	បទបញ្ជា	ផ្ទា	ក្នុង	ចាង	អពំី	ការ	គាប់គាង	និង	 

ការ	បាើបាាស់	ដីជា	សមូហភាព	 ពាម	ទាំង	ការ	 

កំណត់	នូវ	ល័ក្ខខ័ណ្ឌ	មួយ	ចំនួន	មាន	ជាអាទិ៍	ការ	 

ចាត់ចាង	ដី	ជា		សមូហភាព	ការ	បាើបាាស់	ដី	ទៅ	 

តាម	បាភាទ	ដី	 និង	ការ	សមាុះសមាួល	កមាិត	 

សហគមន៍ក្នុងករណីវិវាទ	 លើការបាើបាាស់	 

ដីតាមបាបបាពាណី។”	 ផ្អាកលើការ	អានឲាយ 

ល្អិតល្អន់លើពាកាយទាំងនោះ	 វាហាក់ដូចជា	ថា 

បទបញ្ជាផ្ទាក្នងុ	ហើយនិងលក្ខន្តកិៈជាក់ស្ដាង 

គឺតាមួយ។
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ដំណះសាាយ	តាង់តាម្ដង	ក្នុងការធ្វើ	ឲាយ	 

សមញ្ញ	នូវ	ដំណើរ	ការ		 ផ្ដល់ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិដ	ី 

សមូហភាព	 គឺការ	តាឡប់	ទៅ	មើល	ខាង	ដើម	 

វិញ	នូវមាតាា	 ៥	 នាអនុកាឹតាយលាខ	 ៨៣	 រួច 

ហើយចាត់ទុកលក្ខន្តិកៈ	 សហគមន៍	ជនជាតិ	 

ដើមភាគតិច	ដាល	បាន	អនុម័ត	នៅ	ក្នងុ	ដំណាក់ 

កាល	ទី២	 ថាជា	បទបញ្ជា	ផ្ទា	ក្នុងវិញ	 ឬយើង	 

អាច	ធ្វើ	ការ	ពាាង	សាចក្តីពាាង	បទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	 

ក្នុងពាល	ដំណាល	គ្នាជាមួយលក្ខន្តិកៈដើមាបី 

កាត់បន្ថយចំនួនកិច្ចបាជុំ។

	 អនុសសន៍របស់ការិយាល័យ	

OHCHR	ជូនរដ្ឋ្ភិបាល	កម្ពុជា	

ដោយ	ស្នើ៖	

 ¾ ស្នើចាត់	តាំង	កាសួងរៀបចំ	 ដានដ	ី  

នគរូបនីយ	កម្ម	 និងសំណង់	 ជាអ្នក	 

ទទួល	ខុស	តាូវ	គោល	លើ	ការ	 	ផលិត	 

ផានទី	បឋម។

 ¾ តាមរយៈកាសួង	រៀបចំ		ដានដី	នគរូបនីយ 

កម្ម	 និងសំណង់	 ធ្វើការណានាំ	ដល់	 

ដាគ	ូថា្នាក	់កាាម	ជាតិ	 (ការិយាល័យ	 

ភូមិបាល	សាុក/មន្ទីរ	រៀបចំ		 ដានដ	ី  

នគរូបនីយកម្ម	សំណង់	និង	សូរិយោដី)	 

ជា	អ្នក	អនុវត្ត	ការ	ផលិត	ផានទ	ី	 បឋម	 

ដោយ	សហការ	ជា	មួយ	សហគមន៍	ជន 

ជាតិ	ដើម	ភាគតិច	និងវិភាជកញ្ចប់ថវិកា 

គាប់គាាន់សមាាប់	ការងារនាះ។	បនា្ទាប់	 

មក	កាសួង	រៀបចំ	ដានដី	 នឹង	ធ្វើការ	 

អនុម័ត	ទៅលើ	ផានទី	ឌីជីថល	ដាល	បាន 

	ផលិត	រួមគ្នា។

 ¾ តាមរយៈ	ធនធាន	មនុសាស	និង	ហិរញ្ញវត្ថុ	 

គាប់គាាន់	 បន្ថាម	ពី	លើ	ការងារ	ស្នូល	 

នានា	ធ្វើ	ការ	ពងាងឹ	គណៈកម្មការ	សុរិយោ	 

ដី	ខាត្ត	ក្នុង		 ការដោះសាាយ	វិវាទ	ដី	ធ្លី	 

ដាល	បាន	ស្នើសុំ	ដោយ	សហគមន៍	ជន 

ជាតិ	ដើមភាគតិច	នៅ	ក្នងុ	ផានទី	បឋម	និង	 

ផាសព្វផាសាយ	ព័ត៌មាន		 អំពី	អាណត្តិ	របស់	 

គណៈ	កម្មការ	សុរិយោ	ដីខាត្ត	 និង	នីតិ	 

វិធី	នានា	ដល់	សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើម	 

ភាគតិច។	

 ¾ ស្នើអោយ		 ការ	ចុះបញ្ជីដី	សមូហភាព	 

ដោយ	បូក	រួម	ទំាង	ដី	វាល	សមាាប់	ចិញ្ចឹម	 

សត្វ	ពាហនៈ	និង	ដី	សមាាប់	សង់	សល	 

សហគមន៍	បន្ថាម	ពី	លើ	ដី	ដាល	បាន	ចុះ	 

កន្លង	មក	ដាល	មាន	បាា	ំបាភាទ	នោះ	(ដ	ី 

លំនៅ	ឋាន	 ដី	ចំការ	ជាក់ស្តាង	 ដី	ចំការ	 

វិលជុំ	 ដី	ពាា	អារកាស	 និង	ដីពាាកប ់

សព)។

 ¾ ធានាថា	ការ	រៀបចំ	សាចក្ត	ីពាាង	បទបញ្ជា	 

ផ	្ទាក្នុង	តាូវ	បាន	រៀបចំ	ឡើង	ក្នុង	ពាល	 

ដំណាល	គ្នាជា	មួយ	លក្ខន្តកិៈ	សហគមន៍	 

នៅ	ក្នុង	ដំណាក់កាល	ទី២។	
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ដំណាក់កាលទី៣៖	ការ	ស្នើសុំ	ប័ណ្ណ	
កម្ម	សិទ្ធិ	ដីធ្លី	(ក្សួង	រៀបចំ	ដ្នដី	
នគរូបនីយកម្ម	និង	សំណង់)

ការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន	

នៅពាលដាល	ការ	គូរ	ផានទី	បឋម	និង	ការ	 

តាក់តាង	បទ	បញ្ជា	ផ្ទា	ក្នុង	 	ពាក់ព័ន្ធ	នឹង	ការ 

	គាប់គាង	ដី	និង	ការដោះសាាយ	វិវាទ	តាូវ	បាន	 

ឯកភាព	ផ្ទាក្នងុ	ក៏ដូចជា	ជាមួយ	នឹង	ភាគី	ពាក់ព័ន្ធ	 

ខាងកាា	 (កាុមបាឹកាសាឃុំ	 និង	សហគមន៍	ជិត 

ខាង)	នោះ	សហគមន៍	តាវូ	ដាក់	ជូន	ពាកាយ	ស្នើសំុ	 

របស់	ខ្លួន	ដើមាប	ីចុះ	បញ្ជី		 សុំ	ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ្ធិ	ដី 

សមូហភាព	 ដោយភា្ជាប់ជាមួយនូវឯកសរ 

ចាំបាច់នានា	 មកកាន់ការិយាល័យ	របស់	ទី	 

ភា្នាក់ងារកាសួងមហាផ្ទាដើមាបី	អនុម័ត	(ដាល 

មានដូចជាសលឃុំ	 សលសាុក	 សល 

ខាត្ត	 និងថា្នាក់កាសួង)។	 សន្មតថាដំណាក ់

កាលទំាងនាះ	តាវូបានអនុវត្តតាមនោះ	បាធាន 

គណៈកម្មការ	គាប់គាង	សហគមន៍	តាវូ	ដាក់	ពាកាយ 

	ស្នើ	សំុ	ចុះ	បញ្ជ	ីដី	ជា	ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ្ធ	ិដី	សមូហភាព	 

នៅការិ	យាល័យ	ភូមិបាលសាុក	 ដាល	បនា្ទាប់	 

មក	នឹង	បញ្ជូន	ពាកាយ	ស្នើសុំ	នាះ		 មក	កាសួង	 

រៀបចំ	ដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និង	សំណង់	នៅ	 

រាជធានី។		

ឯកសរភា្ជប់្	ទំាង	បំ្្ពីរ	ដ្ល	អមជា	មួយ	 
នឹង	ពាក្យ	ស្នើ	សុំ	មាន	ដូចជា៖	

 ¾ លិខិតពីកាសួងមហាផ្ទា	ដាល	ទទួល	ស្គាល់	 

សហគមន៍	ជានីតិបុគ្គល	

 ¾ លិខិត	ពី	បាធាន	គណៈកមា្មាធិការ	សហគមន៍	 

ដាល	អនុញ្ញាតឲាយ	ផ្ទារតំណាង	ជាបាធាន 

របស់គត់ទៅឲាយសមាជិកគណៈកមា្មាធិការ 

សហគមន៍	 នៅក្នុងករណីដាល	បាធាន 

មិនអាចបំពាញភារកិច្ចរបស់គត់បាន។	

 ¾ សាចក្ដីសមាាចរបស់កាុមបាឹកាសាឃុំដាល 

ឯកភាពទៅលើការតាងតាំងគណៈកមា្មាធិ 

ការគាប់គាងសហគមន៍។	

 ¾ លក្ខន្តិកៈសហគមន៍	

 ¾ បញ្ជរីាយនាមសមាជិកសហគមន៍ទំាងអស់ 

ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់	 បញ្ជីរាយនាមនោះព ី

សំណាក់មាឃុំ	

 ¾ បទបញ្ជាផ្ទាក្នុងរបស់សហគមន៍ស្ដីពីការ 

គាប់គាង	 និងបាើបាាស់ដី	 និងយន្តការ 

ដោះសាាយវិវាទ។	

 ¾ ផានទីបឋមដាលមានបងា្ហាញទីតាំង	ទំហំ	 

និងពាំបាទល់នាដានដីសហគមន៍។	

នៅពាលកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយ 

កម្ម	 និងសំណង់បានវាយតម្លាពាកាយស្នើសុំរួច 

ហើយ	 នោះកាសួងនឹងស្នើអភិបាលខាត្ត	 ឲាយ 

65ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បាកាសជា	តំបន់វិនិច្ឆ័យសមាាប់សហគមន៍។	 

បាសិនបើការគូរផានទីបឋមបានបញ្ជាក់ថាពាំ 

ដីនាកាបាលដី	តាូវបានយល់ពាមដោយភូមិជិត 

ខាង	 (ដោយរួមទាំងអ្នកទទួលភារៈគាប់គាង 

ដីរដ្ឋផង)	 នោះលោកអភិបាលសាុក	 លោក 

អភិបាលខាត្ត	 នឹងចាញលិខិតជូនដំណឹង 

សធារណៈមួយមិនឲាយលើសពីរយៈពាល	២០	 

ថ្ងា	 មុនកាលបរិច្ឆាទវាស់វាងដីជាផ្លូវការ។118  

នៅក្នុងករណីមានពាកាយបណ្តឹងទៅលើផាន 

ទីនោះ	 ផានទីតាូវធ្វើការកាសមាួលឡើងវិញ	 

រហូតដល់ពាកាយបណ្តឹង	 និងជម្លាះទាំងអស ់

តាូវបានដោះសាាយជាស្ថាពរ។	

វារឹតតាសំខាន់នៅក្នុងការវាយតម្លាពាកាយ 

ស្នើសុំ	 កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 

និងសំណង់	ធ្វើការសមាបសមាួលជាមួយនឹង 

កាសួងបរិស្ថាន	ដើមាបីបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំនាះ 

មិនតាួតគ្នាជាមួយនឹងដីដាលបានបាកាសថា 

ជាតំបន់ការពារ។	 រាល់តំបន់ការពារដាលបាន 

ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការស្នើសុំតាូវដកចាញពី 

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។119

118	 បាសិនបើការគូរផានទីបឋមមិនបានធានានូវការចូលរួមពាញលាញរបស់អ្នកជិតខាង	 និងអ្នកទទួលភារៈគាប់គាងដីរដ្ឋ	 ហើយ 
ពាំបាទល់មិនចាបាស់លស់	 នោះអភិបាលខាត្តតាូវស្នើសុំកាុមការងារដីរដ្ឋថា្នាក់សាុកឲាយកំណត់អត្តសញ្ញាណដីរដ្ឋ	 គូរផានទី	 និង 
ចាត់ថា្នាក់ដី	ទៅតាមបាកាសលាខ	២០០៦។	នឹងមានការជូនដំណឹងចំនួន	២០	ថ្ងាជាមុន។	ការងារអាចតមាូវឲាយមានការឧបត្ថម្ភ 
ថវិកាពីដាគូអភិវឌាឍន៍ដើមាបីរា៉ាប់រងទៅលើបាាក់ឧបត្ថម្ភបាចាំថ្ងា	សមាាប់កាុមការងារដីរដ្ឋថា្នាក់សាុក	និងថា្នាក់ខាត្ត។	

119	 អង្គការ	GIZ	 ៖	 ឯកសរបច្ចាកទាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីជាសមូហភាពសមាាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 – ការគូរផានទ ី
បឋម	ការតាក់តាងបទបញ្ជាផ្ទាក្នុង	ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	ឆ្នាំ	២០១៦,	៣៤។	

120	 ការងារវាល	–	ដាលតាូវធ្វើឡើងដោយមនា្តីបោះបង្គាលពាំ	-	នឹងចាត់ចំណាត់ថា្នាក់ដីរដ្ឋ	ទៅក្នុងបាភាទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសហគមន ៍
អនាគត	 ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋនិងជាដីសធារណៈរបស់រដ្ឋរួចហើយនឹងកំណត់ពាំបាទល់នៅលើកាបាលដីនីមួយៗដាលបង្កើត 
បានជាទាពាយសមាបត្តិរួមរបស់សហគមន៍។				

បាសិនបើមានពាបំាទល់ចាបាស់លស់	 និង 

មាការបញ្ជាក់ចាបាស់បាាកដ	តាមរយៈការចូល 

រួមរបស់ភូមិជិតខាងនៅក្នងុដំណើរការគូរផានទី 

បឋម	ដូច្នាះនៅពាលដាលរយៈពាល	២០	ថ្ងា 

កន្លងផុតទៅ	នោះកាុមការងារថា្នាក់សាុក	នឹង 

ចុះពិនិតាយរួមគ្នាដល់មូលដា្ឋានជាមួយនឹងអ្នក 

តំណាង	សហគមន៍	សហគមន៍ជិតខាង	និង 

អាជា្ញាធររដ្ឋពាក់ព័ន្ធ	(ដូចជារដ្ឋបាលពាាឈើ)	 

ដើមាបីកំណត់ទីតាំង	 ពាំបាទល់	 និងទំហំដី	 

ដាលសហគមន៍បានកាន់កាប់	 និងបាើបាាស់ 

បាភាទផាសាងៗគ្នានាដីរដ្ឋនៅក្នងុតំបន់120	 ពាម 

ទំាងកំណត់ពាបំាទល់នាកាបាលដីនីមួយៗ	ដាល 

បង្កើត	ជាទាពាយរួម	 របស់សហគមន៍នោះ។	 

បាធានកាមុបាកឹាសាឃំុក៏តាវូមានវត្តមានផងដារ។	 

ការងារបច្ចាក	ទាសនឹងតាូវអនុវត្តដោយ	 មន្តាី 

បោះបង្គាលពាំបាទល់	ដាលនឹងគូរជាផានទី	 

និងបង្កើតខា្នាតដាលចំាបាច់	សមាាប់រៀបចំប្លង់ 

សុរិយោដីពាញលាញដាលមានបងា្ហាញទំាងអស់ 

នូវកាបាលដី	 ហើយដាលតាូវផលិតដោយមន្ទីរ					 
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ដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់ខាត្តនោះ។	 

ជារួម	ការអនុវត្តនាះ	គឺជាការបញ្ជាក់ភាពតាមឹ 

តាវូដល់ផានទីបឋម	 (មានន័យថាមន្តាបីច្ចាក 

ទាសក៏នឹងផលិតនូវផានទីតាម	 GPS	 ដារ	 

ដាលបានអនុវត្តជាមួយតំណាងសហគមន៍	និង 

ភាគីពាក់ព័ន្ធផាសាងៗដូចមានចាងនូវខាងលើ)	 

ដាលសមាជិកសហគមន៍	និងអ្នកផាសាងៗបាន 

ធ្វើរួចហើយជាផ្នាកនាដំណាក់កាល២.៥។

នៅពាលប្លង់សុរិយោដីដាលបងា្ហាញកាបាល 

ដីទំាងអស់តាវូបានរៀបចំរួចរាល់	នោះអភិបាល 

ខាត្តនឹងបាកាសបិទផាសាយជាសធារណៈនូវ 

ផានទីពាាងសមាាប់រយៈពាល	 ៣០	 ថ្ងា	 នៅ 

សលឃុំ	 និងការិយាល័យភូមិបាលសាុក។	 

បាសិនបើមិនមានបណ្តឹងណាមួយទា	 នោះ 

ផានទីដាលបានចុះហត្ថលាខា	 និងឯកសរ		 

វិនិច្ឆ័យនឹងតាូវដាក់ជូនរដ្ឋបាលសុរិយោដីនៅ 

ក្នុងរយៈពាល	 ១៥	 ថ្ងា	 ដើមាបីចុះបញ្ជី	 និង 

ចាញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្ថាពរ។	 កិច្ចការនាះតាូវ 

ដោះសាាយដោយមន្ទីរដានដី	នគរូបនីយកម្ម	 

និងសំណង់ខាត្ត	 ដាលទទួលបានអំណាច 

បាតិភូដើមាបីដោះសាាយកិច្ចការនាះ	 ហើយ 

មន្ទរីតាវូរៀបចំនូវរបាយការណ៍មួយស្ដពីីដំណើរ 

ការវិនិច្ឆ័យ។		

ដំណាក់កាលចុងកាាយ	មន្តាីរដា្ឋាភិបាល 

ដាលបានតាងតាំង	 នឹងបាគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ ិ

ដល់សហគមន៍នៅក្នងុពិធីបាគល់មួយនៅក្នងុ 

ភូមិ។	 ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនឹងតាូវចាញក្នុងនាម 

សហគមន៍ដាលតំណាងឲាយនីតិបុគ្គល	 (ជា 

ជាងក្នុងនាមគណៈកមា្មាធិការគាប់គាងដាល 

ស្ថិតនៅកាាមនីតិបុគ្គលនោះ)។	

បញ្ហ្

 � ការចំណាយនិងភាពវាងអន្លាយ

អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	 ដាលគំទា 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទៅលើដំណាក់ 

កាលចុងកាាយនាដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្ម 

សិទ្ធិដីសមូហភាព	 ដោយរួមទាំងការរៀបចំ 

នូវផានទីបឋម	ដាលចំណាយពាលជាមធាយម 

ពី	 ៣-៤	 ឆ្នាំ។	 ភាពយឺតយា៉ាវនាះកើតឡើង 

អាសា័យទៅលើបញ្ហាជាចាើន	 ដាលមានដូច 

ជាសមត្ថភាពមានកមាតិ	 និងថវិកាមានកមាតិ 

របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 និង 

របស់អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល/ដាគូអភិវឌាឍន៍	 

ការមិនពាមពាៀងគ្នាទៅលើពាំបាទល់	 និង 

សុឆន្ទៈរបស់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋានក្នងុការដោះសាាយ 

ជម្លាះទំាងនាះ។	 ចំណាយក៏នឹងបាាបាលួទៅ 

តាមនោះដារ។	 ទោះជាដូច្នាះក៏ដោយ	 ការ 

វាយតម្លាមួយដាលធ្វើឡើងដោយអង្គការ	 GIZ  
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បានលើកឡើងពោល	 គ	ឺដោយ	ផ្អាក	ល	ើការ	 

ចូលរួម	ពាក់ព័ន	្ធរបស់	ខ្លួន	ជា	យូរ	មក	ហើយ	ជា	 

មួយ	នឹង	ការ	គំទា	សហគមន៍	សមាាប់	ដំណាក់	 

កាល	ពីរ	ចុងកាាយ	(ដំណាក់កាលទី២.៥	និង	 

ដំណាក់	កាលទី៣)	 –	ថា	ការ	បោះបង្គាល	ពាំ	 

បាទល់	នឹង	មាន	ចំនួន	ទឹកបាាក់	តាមឹតា	៣០,០០០	 

ដុល្លារ	អាមារិក	ប៉ុណ្ណាះ។	 ក៏គួរ	កត់	សមា្គាល់ 

	ដារ	ថា	ការ	ពាយាករណ៍	ចំណាយ	សមាាប់	ដំណាក់	 

កាលទី២.៥	 (ជាមធាយម	ដាល	មាន	ទឹក	បាាក់ 

	ចំនួន	យ៉ាាងតិចណាស់	៨,០០០	ដុល្លារអាមារិក/ 

សហគមន៍)	មិនតាូវបានរាប់បញ្ចូលទា។

កាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និង 

សំណង់បានបាើបាាស់នូវថវិកាបាចាំឆ្នាំរបស់ 

ខ្លួនចំនួន	៣០០,០០០	ដុល្លារអាមារិក	ដើមាបី 

បញ្ជូនថវិកានាះ	 ទៅការិយាល័យថា្នាក់ខាត្ត 

របស់ខ្លនួ	ដើមាបគំីទា	ការងារ	របស់	ការយិាល័យ	 

ទាំង	នោះ	នៅក្នុងការវាស់វាង	 និងចុះបញ្ជីដី។	 

នៅក្នុងចំណមកាសួង	 ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ 

ចំនួនបីដាលជាប់ទាក់ទងនឹងដំណើរការផ្ដល់ 

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាសមូហភាព	 មានតា 

កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និង 

សំណង់មួយគត់	 ដាលបានលាទុកនូវថវិកា 

របស់ខ្លួន	 សមាាប់គំទាមន្តាីថា្នាក់កាាមជាត ិ

121	 	 អង្គការ	 GIZ	 ៖	 មារៀនដាលបានរៀនពីការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 ថ្ងាទី	 ១១	 ខាមិថុនា	 ឆ្នាំ	
២០១៦។

ក្នុងការបំពាញនូវភារកិច្ចរបស់ពួកគាដើមាបីចុះ 

បញ្ជីដីធ្លី។	 មន្តាីកាសួងនៅរាជធានីភ្នំពាញ 

បានកត់សមា្គាល់ថា	ជាមួយនឹងទឹកបាាក់ចំនួន	 

៣០០,០០០	ដុល្លារអាមារិក	នោះពាកាយស្នើសុ ំ

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាពបាមាណចំនួនដប់	 

អាចតាវូបានតាតួពិនិតាយជារៀងរាល់ឆ្នា។ំ	 យ៉ាាង 

នាះក្ដី	 នាះគឺជាពាយាករណ៍ក្នុងចំនួនបាហាក ់

បាហាលតាបុ៉ណ្ណាះ	ពីពាាះតួលាខពិតបាាកដ 

នឹងអាសាយ័ទៅលើទំហំដីដាលបានស្នើសំុ	និង 

ពាលវាល	 ដាលតាូវចំណាយទៅមូលដា្ឋាន 

ដើមាបីវាស់វាង។		

យើងក៏កត់សមា្គាល់ផងដារថា	ពាកាយស្នើសំុ 

ចុះបញ្ជីដីជាសមូហភាពមួយចំនួន	 តាូវបាន 

បដិសាធពី	 ពាាះតាការពាមពាៀងជាមួយ 

នឹងសហគមន៍ជិតខាង	 ឬសមាបទានិកមិន 

អាចសមាាចបានដោយសរអាជា្ញាធរមិនអនុម័ត 

ទៅលើទំហំដាលបានអះអាង121	 ទោះបីជា 

ចាបាប់ភូមិបាលមិនបានដាក់កំណត់ណាមួយ 

ទៅលើទំហំដី	 ដាលអាចស្នើសុំបានក៏ដោយ	 

ហើយអនុកាឹតាយលាខ	 ៨៣	 មានចាងអំពីការ 

កំណត់ទំហំដូច្នាះមាន	 ប៉ុន្តាការកំណត់ទំហ ំ

នាះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំបន់ពាាអារកាស	និង 

តំបន់កប់ខ្មាចតាប៉ុណ្ណាះ។		

68 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



 � មិនអាចចុះបញ្ជដីីដាលនៅក្នងុតំបន់ការពារ
ជាដីសមូហភាពបានឡើយ

ដូចដាលបានគូសបញ្ជាក់ពីខាងដើម	នៅ	 

ក្នកុារវាយតម្លាពាកាយស្នើសំុ	កាសួងរៀបចំដានដី	 

នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 នឹងទំនាក ់

ទំនងជាមួយនឹងកាសួងបរិស្ថាន	 និង២មន្ទីរ 

ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន	 ទាំងនៅថា្នាក់ខាត្តនិងថា្នាក ់

សាុក	 ដើមាបីបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំដីនោះមិន 

ជាន់គ្នាជាមួយនឹងតំបន់ការពារ។	 រាល់តំបន ់

ការពារដាលបានបញ្ចូលក្នុងពាកាយស្នើសុំចុះ 

បញ្ជីនោះតាូវដកចាញពីប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ	 រហូត 

ដល់សមាាចបាននូវការពាមពាៀងជាមួយនឹង 

កាសួងបរិស្ថានទៅលើរបៀបដាក់បញ្ចលូតំបន់ 

ទាំងនោះទៅក្នុងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្ថាពរ។	

នៅខាឧសភា	ឆ្នា២ំ០១៩	កាសួងអភិវឌាឍន៍ 

ជនបទបានបង្កើត	 “កាុមការងារបច្ចាកទាស	 

ដើមាបីអភិរកាស	 និងអភិវឌាឍន៍ជនជាតិដើមភាគ 

តិច”	(សាចក្តសំីរាចលាខ	១៤៨/១៩	ចុះថ្ងាទី	០៦	 

ឧសភា	២០១៩)។	ការបង្កើតនាះគួរធ្វើអោយ 

បាសើរឡើងនូវការសមាបសមាួល	និងទំនាក ់

ទំនងរវាងកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	 

និងសំណង់	និងកាសួងបរិស្ថាន	ក្នុងន័យកាត ់

បន្ថយពាលវាលដំណើរការពាកាយសំុចុះបញ្ជដីី 

សមូហភាព។	 តាគួរឲាយស្តាយ	 កាាយពាល 

វត្តមានក្នុងរយៈពាលតិចជាងមួយឆ្នាំ	កាសួង 

អភិវឌាឍន៍	 ជនបទបានសំរាច	និរាករណ៍កាុម 

ការងារបច្ចាកទាសនាះ		 (សាចក្តីសំរាចលាខ	 

០៤១	ចុះថ្ងាទី	០៤	កុម្ភះ	២០២០)	ដោយពំុមាន 

ផ្តល់ហាតុផលផ្លូវការណាមួយឡើយ។

បច្ចបុាបន្ននាះ	គឺការមិនមានដំណើរការដាល 

អនុ	ញ្ញា	តឲាយសហគមន៍	 អាចជំទាស់ទៅនឹង 

សាចក្ដីណានាំ	 ចាញដោយកាសួងបរិស្ថាន 

បាន។	ជារឿយៗ	សហគមន៍អញ្ជើញអាជា្ញាធរ 

មកពីកាសួងនានា	 ចូលរួមនៅក្នងុការគូរផានទី 

បឋម	 ប៉ុន្តាទីភា្នាក់	ងារ	របស់រដា្ឋាភិបាលទាំង 

នាះកមាចូលរួម។

នៅថ្ងាទី០៣	 កក្កដា	 ២០២០	 នៅក្នុង 

សម័យបាជុំពាញអង្គគណៈរដ្ឋមន្តាី	នាយករដ្ឋ 

មន្តាបីានណានំារដ្ឋមន្តាកីាសួងបរិស្ថាន	កាសួង 

រៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 

និងកាសួងកសិកម្ម	 រុកា្ខាបាមាញ់	និងនាសទ	 

កាត់ឆ្វៀលដី	 និងផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីជូនបាជា 

ពលរដ្ឋដាលបានកាន់កាប់	 និងអាសា័យផល 

យូរឆ្នាំមកហើយ	នៅលើទីតាំងដីដាលនៅក្នុង 

តំបន់ការពារ។	នាយករដ្ឋមន្តាីបន្ថាមថា	កាា 

ពីដីដាលកំពុងកាន់កាប់	 និងអាសា័យផល	 

តាូវបន្ថាមការតាៀមបំរុងដី	 ១០%	 សមាាប់ 

ការបាើបាាស់របស់	 សហគមន៍	 “សមាាប់ 

រកឧស	ឬសមាាប់ចិញ្ចឹមសត្វពាហានៈ”។

69ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ជាលទ្ធផល	នៅថ្ងាទី០៦	កក្កដា	២០២០	 

រដ្ឋមន្តាីកាសួងបរិស្ថានបានចាញលិខិតទៅ 

កាន់អភិបាលខាត្តនានាដើមាបីស្នើសុំឯកសរ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លី	 នៅក្នុងតំបន់ការពារ 

ធម្មជាតិ។	 កាសួងកសិកម្មក៏បានបង្កើតកាុម 

ការងារចំនួន១៨កាុមដើមាបី	ចុះសាាវជាាវ	និង 

ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យដីពាាដាលបាជាពលរដ្ឋកាន់ 

កាប់អាសាយ័ផលជាក់ស្តាងនៅទូទំាង២៤ខាត្ត 

កាុង”។	 នៅមិនទាន់ចាបាស់នៅឡើយទាថា	  

តើសរាចរណានាំថ្មីនាះនឹងតាូវអនុវត្តចំពោះ 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដាលមានទី 

តាំងក្នុងតំបន់ការពារយា៉ាងណានោះទា។	

	 ការិយាល័យ	OHCHR	សូម	ផ្ដល់	

អនុសសន៍	ដល់	រាជរដ្ឋ្ភិបាល	

កម្ពុជា	ដូចតទៅ	៖	

 ¾ ចាញ	សរាចរ	ណានំា	ដល	រ់ដ្ឋបាល	សាកុ	 

ទំាងអស់	ស្តពីី	តួនាទី	និង	ភារ	កិច្ច	ថ្ម	ី		ពិសាស	 

ពាក់ព័ន្ធ	នីត	ិវិធី	ចុះបញ្ជី	ដី	សមូហភាព	 

(ដំណាក់	កាលទី៣)	 អនុលោម	តាម	 

អនុកាតឹាយ១៨៤	អនកា/បក	“ស្តពីីតួនាទី	 

និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលសាុក”	ចុះថ្ងាទី	 

០២		ធ្នូ	២០១៩។

 ¾ បង្កើត	 យន្តការជាផ្លូវការដោះសាាយ 

ពាកាយបណ្តឹង	 នៅកមាិតថា្នាក់កាសួង	  

(ទាំងកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយ 

កម្ម	និងសំណង់	និងកាសួងបរិស្ថាន)	 

ដើមាបីអនុញ្ញាតឲាយសហគមន៍អាចជំទាស់ 

បានទៅនឹងសាចក្ដីសំរាចរបស់កាសួង 

ពាក់ព័ន្ធនឹងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាព 

របស់សហគមន៍។

 ¾ បកសាាយ	 អំពីដំណើរការសមាាប់ 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដាល 

ស្នើសុំចុះបញ្ជីដីដាលមានទីតាំងក្នុង 

តំបន់ការពារ	 ដូចដាលបានណានាំ 

ដោយសម្តាចនាយករដ្ឋមន្តាីកាលពីថ្ងា 

ទី	០៣	កក្កដា		២០២០។	
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ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រអនុសសន៍សំខាន់ៗរបស់	
ការិយាល័យ	OHCHR

ដំណា
ក់	កា

ល

ក
ាស
ួង ការអនុវត្ត	ក្នុង	ពាល	

បច្ចុបាបន្ន
មូលដា្ឋាន	ចាបាប់ សំណូម	ពរ	ការ	ផ្លាស់ប្ដូរ

វិសោធន	កម្ម	ចាបាប់/	

អនុ	កាឹតាយ	ដាល	តាូវ	

ធ្វើ	ឡើង	ឆ្លើយតប	

តាម	សំណូមពរ	ឲាយ	

ផ្លាស់ប្ដូរ?

គ
ាប់	ដ

ំណា
ក់	កា

ល

ក
ាស
ួងអ

ភិវ
ឌាឍ
ន៍	ជ

នប
ទ	
ក
ាស
ួង	

មហា
	ផ
្ទា	ក

ាស
ួង	រ

ៀប
ច	ំដ

ានដ
ី	

នគ
រូប
នីយ

	កម
្ម	ន
ិង	ស

ំណ
ង់ អនុកាឹតាយ	លាខ	១៨៤	

អនកា/		បក	“ស្តីពី	

តួនាទី	និង	រចនា	

សម្ព័ន្ធ	រដ្ឋបាល	សាុក” 

ចុះថ្ងាទី	០២	ធ្នូ	

២០១៩

ចាញ	សរាចរ	ណានាំ	

ដល់	រដ្ឋបាល	សាុក	ទាំង	

អស់	ស្តីពី	រួនាទី	និង	

ភារ	កិច្ច	ថ្មី	ពិសាស	

ពាក់ព័ន្ធ	នីតិ	វិធី	ចុះ	បញ្ជី	

ដី	សមូហភាព។

គ្មាន

១

ក
ាស
ួង	អ

ភិវ
ឌាឍ
ន៍	ជ

នប
ទ

បនា្ទាប់	ពី	ការ	ធ្វើ	ស្វ័យ	

អត្ត	សញ្ញាណ	កម្ម	

សហគមន៍	ជា	ជន	ជាតិ	

ដើម	ភាគ	តិច	រួច	ហើយ	

នោះ	កាសួង	អភិ	វឌាឍន៍	

ជន	បទ	នឹង	វាយ	តម្លា	

ឋានៈ	ជន	ជាតិ	ដើម	ភាគ	

តិចរបស់	សហគមន៍	

ហើយ		និង	ចាញ	លិខិត	

ទទួល	ស្គាល់	បាសិន	

បើ	កាុម	(ជន	ជាតិ	ដើម	

ភាគ	តិច)	ឆ្លើយតប	

នឹង	ល័ក្ខខ័ណ្ឌ	វាយ	តម្លា	

របស់	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	

ជនបទ។

ចាបាប់ភូមិបាល	ទទួល	

ស្គាល់	ចាបាស់លស់	

ទៅ	លើ	សិទ្ធិ	ដី	ធ្លី	ជា	

សមូហភាព	សមាាប់	

ជន	ជាតិ	ដើម	ភាគ	

តិច	ក	ាា		ពីសិទ្ធិ	ជា	

សមូហ	ភាព	សមាាប់	

វត	្តអារា៉ាម។	មាតាា	

២៣-២៨	ពាក់ព័ន្ធ	ជា	

មួយ	នឹង	សហគមន៍	

ជន	ជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	

និង	សិទ្ធិ	របស់	ពួក	គា	

ក្នុង	ការ	គាប់គាង	ដីជា	

សមូហភាព។

វិសលភាព	ន	ាកាុម	

(ជនជាតិ	ដើម	ភាគ	

តិច)	ដាល	មាន	

លក្ខណៈ	សមាបត្តិ	

ទទួលបាន	ប័ណ្ណកម្ម	

សិទ្ធិ	ដី	សមូហភាព	គួរ	

ពងាីក	បន្ថាម	ដើមាបី	

ដាក់	បញ្ចូល	សហគមន៍	

ទាំង	អស់	ដាល	មាន	

របៀប	របប	សិទ្ធិ	

កាន់កាប់	ដី	តាម	បាប	

បាពាណី	របស់	ខ្លួន។

បាទ/	ចាស	(តាូវ	

ធ្វើ	ឡើង)	ទាំង	ទៅ	

លើ	ចាបាប់	ភូមិ	បាល	

និង	អនុកាឹតាយ	លាខ	

៨៣។
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ដំណើរ	ការ	របស់	

រដា្ឋាភិបាល	ក្នុង	

ការ	“ទទួល	ស្គាល់” 

សហគមន៍	ជន	ជាតិ	

ដើម	ភាគ	តិច	គួរ	កាត់	

បន្ថយ	ឲាយ	នៅ	តិច	

បំផុត	និង	តាូវ	ផ្អាក	លើ	

ការ	យល់	ឃើញ	ផ្ទាល់	

របស់	សហគមន៍	ទៅ	

លើ	ឋានៈ	ជា	ជន	ជាតិ	

ដើម	ភាគ	តិច	របស់	ពួក	

គា	(“ស្វ័យ	កំណត់	

អត្ត	សញ្ញាណ”)	ជា	

ជាង	ការ	វាយ	តម្លា	

របស់	កាសួង	ទៅ	លើ	

បាពាណី	និង	ជីវភាព	

របស់	ពួក	គា។

ទា

២

ក
ាស
ួង	ម

ហា
	ផ
្ទា

កាសួង	មហា	ផ្ទា	នៅ	
ថា្នាក់	ខាត្ត	(សល	
ខាត្ត)	យោង	តាម	
ទាឹស្ដី	គឺ	ជា	អ្នក	គំទា	
សហគមន៍	ជន	ជាតិ	
ដើម	ភាគ	តិច	ក្នុង	ការ	
តាក់	តាង	លក្ខន្តិកៈ	
របស់	ពួក	គា។	ប៉ុន្តា	
ការងារ	នាះ	តាូវ	ជួប	
ឧបសគ្គ	ដោយ	សរ	
កង្វះ	ថវិកា	ដូច្នាះ	
ហើយ	អង្គការ	មិន	
មាន	រដា្ឋា	ភិបាល	ហាក់	
ដូច	ជា	ទទួល	ខុស	តាូវ	
ទៅ	វិញ។

ចាបាប់	ភូមិ	បាល	
មាតាា	៨	ចាងថា	
មាន	ត	ារូប	វន្តបុគ្គល	
ឬ	នីតិ	បុគ្គល	ដាល	
មាន	សញ្ជាតិ	ជា	ខ្មា	
ទ	ាទើប	មាន	សិទ្ធិ	ជា	
មា្ចាស់	កម្ម	សិទ្ធិ	លើ	ដី	
នា	ពាះរាជាណាចកា	
កម្ពុជា។	

អនុកាឹតាយ	លាខ	៨៣,		
មាតាា	៥	ចាងថា	
សហគមន៍	ដាល	បាន	
បង្កើត	ជានីតិ	បុគ្គល	
សាប	ចាបាប់	មាន	

កាសួង	អភិវឌាឍន៍	
ជន	បទ	ទទួល	
ខុស	តាូវ	ក្នុង	ការ	
គំទ	ាសហគមន៍	
នៅ	ក្នុង	ការ	ពាាង	
លក្ខន្តិកៈសហគមន៍	
ជន	ជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	
របស់	ពួក	គា	ដាល	
ជា	ផ្នាក	មួយ	នៅ	ក្នុង	
ដំណាក់	កាល	ទី១	នា	
ដំណើរ	ការ	ផ្ដល់	ប័ណ្ណ	
កម្ម	សិទ្ធិ	ដី	សមូហ	
ភាព។	រាល់	ឯកសរ	
តមាូវ	ទាំង	អស់នៅ	

ហាតុ	ដូច្នាះ	
ហើយ	ការ	ផ្ទារ	
ការ	ទទួល	ខុស	
តាូវ	ចមាបងៗ	
ក្នុង	ការ	តាក់	
តាង	លក្ខន្តិកៈ	
សហគមន៍	ជន	
ជាតិ	ដើម	ភាគ	
តិច	ទៅ	ឲាយ	កាសួង	
អភិវឌាឍន៍	ជន	បទ	
នឹង	មិន	តមាូវ	ឲាយ	
ធ្វើ	វិសោធន	កម្ម	
ណា	មួយ	ឡើយ	
ឲាយ	តា	កាសួង	
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នៅ	ពាល	ដាល	

លក្ខន្តិកៈ	តាូវ	បាន	

តាក់តាង	រួច	ហើយ	

ឯកសរ	គំទា	តាូវ	

បាន	ដាក់	ជូន	កាសួង	

នៅ	ថា្នាក់ជាតិ	នោះ	

សហគមន៍	នឹង	តាូវ	

បាន	ទទួល	ស្គាល់	ជា	

នីតិ	បុគ្គល។

លក្ខន្តិកៈ	ដាល	បាន	

ចុះ	បញ្ជី	និង	មាន	ការ	

ទទួល	ស្គាល់	ជា	ផ្លូវ	

ការ	អាច	ដាក់	ពាកាយ	

សុំចុះ	បញ្ជី	ដី	កម្ម	សិទ្ធិ	

សមូហភាព	បាន។

មាតាា	៥	ក៏	បាន	ចាង	

ទៀត	ថា	សហគមន៍	

ជានីតិ	បុគ្គល	សាប	

ចាបាប់	ដាល	មាន	

បទ	បញ្ជា	ផ្ទា	ក្នុង	

សហគមន៍	ចាង	អំពី	

ការ	គាប់គាង		និង	

ការ	បាើបាាស់	ដី	ជា	

សមូហភាព	ពាម	

ទាំង	ការ	កំណត់	

នូវ	ល័ក្ខខ័ណ្ឌ	មួយ	

ចំនួន	មាន	ជាអាទិ៍	

ការ	ចាត់ចាង	ដី	ជា	

សមូហភាព	ការ	

បាើបាាស់	ដី	ទៅ	

តាម	បាភាទ	ដី	និង	

ការ	សមាុះ	សមាួល	

កមាិត	សហគមន៍	

ក្នុង	ករណី	វិវាទ	លើ	

ការ	បាើបាាស់	ដី	តាម	

បាប	បាពាណី។	

មាតាា	៤	ចាង	ថា	

សហគមន៍	ដាល	បាន	

បង្កើត	ជា	នីតិ	

ពាល	នោះ	នឹង	តាូវ	

បញ្ជូន	ទៅ	កា	សួ	

ង	មហា	ផ្ទា		ដើមាបី	

អនុម័ត	ដោយ	មិន	

ជំទាស់។

មហាផ្ទា	គឺ	ជា	ទី	

ភា្នាក់ងារ	ដាល	

ចាញ	(លិខិត	

ទទួល	ស្គាល់	

សហគមន៍	

ជានីតិ	បុគ្គល)។	

ការ	ធ្វើ	ឲាយ	មាន	

ការ	ផ្លាស់ប្ដូរ	

លំដាប់	លំ	ដោយ	

នា	ដំណាក់	

កាល	កំណត់	

អត្តសញ្ញាណ	

សហគមន៍	

ជនជាតិ	ដើម	ភាគ	

តិច	តមាូវ	ឲាយ	ធ្វើ	

វិសោធន	កម្ម	អនុ	

កាឹតាយ	លាខ	៨៣	

មាតាា	៥។
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បុគ្គល	សំដៅ	ដល់	

សហគមន៍	ជន	ជាតិ	

ដើម	ភាគ	តិច	ដាល	

បាន	ចង	កាង	និង	

ចុះ	បញ្ជី	ទទួល	ស្គាល់	

ជា	ផ្លូវ	ការ	នៅ	កាសួ	ង	

មហាផ្ទា។

២

ក
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ួង	ម

ហា
	ផ
្ទា

កាសួង	មហា	ផ្ទា	

បញ្ជាក់	ភាព	តាឹម	

តាូវ	ដល់	លក្ខន្តិកៈ	

របស់	សហគ	ម	

ន៍	និង	ឯកភាព	ទៅ	

លើ	គណៈកម្មការ	

គាប់គាង	សហគមន៍	

ដាល	តាមរយៈ	នាះ	

នឹង	ផ្ដល់	ឲាយ	សហគមន៍	

នូវ	ឋានៈ	របស់	ខ្លួន	

ជានីតិ	បុគ្គល	រួម	មួយ	

ដាល	មាន	លក្ខណៈ	

សមាបត្តិ	ដើមាប	ីកាន់	កាប់	

ដី	សមូហភាព។

ចាបាប់ភូមិបាល	

មាតាា៨	ចាងថា	

មាន	ត	ារូបវន្ត	បុគ្គល	

ឬ	នីតិ	បុគ្គល	ដាល	

មាន	សញ្ជាតិ	ជា	ខ្មារ	

ទា	ទើប	មាន	សិទ្ធិ	ជា	

មា្ចាស់	កម្ម	សិទ្ធិ	លើ	ដី	

នា	ពាះរាជាណាចកា	

កម្ពុជា។

អនុ	កាឹតាយ	លាខ	៨៣,

	មាតាា	៥	ចាងថា	

សហគមន៍	ដាល	បាន	

បង្កើតជានីតិ	បុគ្គល	

សាប	ចាបាប់	មាន	

លក្ខន្តិកៈ	ដាល	បាន	

ចុះ	បញ្ជី	និង	មាន	ការ	

ទទួល	ស្គាល់	ជា	ផ្លូវ	

ការ	អាច	ដាក់	ពាកាយ	

សុំ	ចុះ	បញ្ជី	ដី	កម្ម	សិទ្ធិ	

សមូហភាព	បាន។

មាតាា	៥	ក៏	បាន	ចាង	

ទៀត	ថា	សហគមន៍	

បំភ្លឺអំពី	វិសល	ភាព	

ប៉ុណា្ណា	ដាល	ចាបាប់	

ស្ដីពី	សមាគម	និង	

អង្គការ	មិន	មាន	

រដា្ឋាភិបាល	អនុវត្ត	

ចំពោះ	សហគមន៍	

ជន	ជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	

ដាល	មាន	បំណង	ចុះ	

បញ្ជី	ជានីតិ	បុគ្គល។

ទា
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ជា	នីតិ	បុគ្គល	សាប	

ចាបាប់	ដាល	មាន	

បទ	បញ្ជា	ផ្ទា	ក្នុង	

សហគមន៍	ចាង	អំពី	

ការ	គាប់គាង	និង	

ការ	បាើបាាស់	ដី	ជា	

សមូហភាព	ពាម	

ទាំង	ការ	កំណត់	នូវ	

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ	មួយ	ចំនួន	

មាន	ជាអាទិ៍	ការ	ចាត់	

ចាង	ដី	ជា	សមូហភាព	

ការ	បាើបាាស់	ដី	ទៅ	

តាម	បាភាទ	ដី	និង	

ការ	សមាុះ	សមាួល	

កមាិត	សហគមន៍	

ក្នុង	ករណីវិវាទ	លើ	

ការ	បាើបាាស់	ដី	តាម	

បាប	បាពាណី។	

មាតាា	៤	ចាង	ថា	

សហគមន៍	ដាល	

បាន	បង្កើត	ជានីតិ	

បុគ្គល	សំដៅ	ដល់	

សហគមន៍	ជន	ជាតិ	

ដើម	ភាគ	តិច	ដាល	

បាន	ចង	កាង	និង	

ចុះ	បញ្ជី	ទទួល	ស្គាល់	

ជា	ផ្លូវ	ការ	នៅ	កាសួង	

មហាផ្ទា។
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ទោះ	បី	ជា	ដំណាក់	

កាល	ផាសាង	ទៀត	នៅ	

ក្នុង	ដំណើរ	ការ	ស្នើ	

សុំ	ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ្ធិ	

ដីធ្លី	សហគមន៍	តាូវ	

បាន	កំណត់	ភា្ជាប់	

ចាបាស់	លស់	ទៅ	កាន់	

កាសួង	ជាក់លក់	

ណា	មួយ	ហើយ	ក៏	

ដោយ	ក៏	ដំណាក់	

កាល	ទី២.៥	មិន	តាូវ	

បាន	កំណត់	ភា្ជាប់	ទៅ	

នឹងកា	សួ	ង	ណា	មួយ	

ឡើយ។	ហាតុ	ដូច្នាះ	

ហើយ	សហគមន៍	ជន	

ជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	

នឹង	តាូវ	ទុក	ចោល	

នៅ	ក្នុង	ករណី	អវត្ត	

មាន	អន្តរ	ការី	ដោយ	

សរ	តា	ផ្នាក	មួយ	នៅ	

ក្នុង	ចំណម	ផ្នាក	

ដ៏	ស្មុគស្មាញ	បំផុត	

នា	ដំណើរ	ការ	ផ្ដល់	

ប័ណ្ណ	កម្ម	សិទ្ធិ	ដី	ធ្លី	

សមូហភាព។

គ្មាន	ឯកសរ	យោង កំណត់	អាណត្តិ	

(មុខងារ	និង	កាតព្វ	

កិច្ច)	ឲាយបាន	ចាបាស់	

លស់	សមាាប់	

កាសួង	រៀបចំ	ដានដី	

នគរូបនីយកម្ម	និង	

សំណង់	ដើមាបី	គំទា	

សហគមន៍	ជន	ជាតិ	

ដើម	ភាគ	តិច	នៅ	ក្នុង	

ដំណើរ	ការ	គូរ	ផានទី	

បឋម

ការ	ផលិត	ផានទី	

បឋម	តាូវ	ជា	

សកម្មភាព	រួម	គ្នារ	វាង	

មនា្តី	ភូមិ	បាល	និង	

សហគមន៍	ជន	ជាតិ	

ដើម	ភាគ	តិច	ដោយ	

មាន	ការ	គំទា	ពី	

សមាជិក	កាុម	ការងារ	

គាប់គាង	ដី	រដ្ឋ	ថា្នាក់	

សាុក។

កាសួង	រៀបចំ	ដានដី		

នគរូបនីយកម្ម	និង	

សំណង់	គួរ	ណានាំ	

មន្តាីថា្នាក់	កាាម	ជាតិ	

របស់	ខ្លួន	ដើមាបី	គំទ	

្រការ	ធ្វើ	ផានទី	បឋម	

និង	វិភាជ	កញ្ចប់	ថវិកា	

គាប់គាាន់	សមាាប់	

សមាបសមាួល	ការ	

សាចក្ដី	ណានាំ	

អាច	ចាញ	

ដោយ	កាសួង	

រៀបចំ	ដានដី	

នគរូបនីយកម្ម	

និង	សំណង់	បាន
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ចូលរួម	របស់	ពួក	គា។	

កាសួង	នឹង	អនុម័ត	

ផានទី	លម្អិត	ដាល	

ផលិត	រួម	គ្នា	នាះ។
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	ត
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ផ្អាក	លើ	ការ	អាន	
ឲាយ	ល្អិតល្អន់	ទៅ	លើ	
អនុកាឹតាយ	លាខ	៨៣	
មាតាា	៥	វា	ហាក់	
ដូច	ជា	ថា	បទ	បញ្ជា	
ផ្ទា	ក្នុង	ហើយ	និង	
លក្ខន្តិកៈ	ជាក់	ស្ដាង	
គឺ	តា	មួយ។	យា៉ាង	នាះ	
ក្ដី	នៅ	ក្នុង	ការ	អនុវត្ត	
បច្ចុបាបន្ន	នាះ	មិន	មាន	
ជា	ករណី	(បញ្ហា)	
នោះ	ទា	ពី	ពាាះ	ថា	
លក្ខន្តិកៈ	បាន	កា្លាយ	
ទៅ	ជា	ផ្នាក	មួយ	នា	
ដំណាក់	កាល	ទ	ីពីរ	រួច	
ហើយ	និង	ក៏	តាូវ	បាន	
ដោះសាាយ	ដោយ	
កាសួង	មហា	ផ្ទា	ដារ	
ហើយ	ភាគី	ទាំង	ឡាយ	
ដាល	បាន	ឯកភាព	
មក	ដល់	បច្ចុបាបន្ន	
នាះ	ក៏	បាន	ចូលរួម	ជា	
ទូទៅ	និង	ជាក់លក់	
នៅ	ក្នុង	ការ	គាប់គាង	
ដី	និង	យន្តការ	សមាុះ	
សមាួល	វិវាទ	ផង	ដារ។

អនុ	កាឹតាយ	លាខ	៨៣		

មាតាា	៥	ដាល	

ចាងថា	សហគមន៍	

ជន	ជាត	ិដើម	ភាគ	

តិច	“តាូវ	បង្កើត	

ជា	ផ្លូវ	ការ	ជានីតិ	

បុគ្គល	ដាល	មាន	បទ	

បញ្ជា	ផ	្ទាក្នុង	ចាង	

អំពី	ការ	គាប់គាង	

និង	បាើបាាស	់ដី	

សមូហភាព	ក៏	ដូច	

ជា	ការ	កំណត់	នូវ	

លក្ខខណ្ឌ	មួយ	ចំនួន	

ដូច	ជា	ការ	គាប់គាង	

ដី	សមូហភាព	និង	

ការ	បាើបាាស់	ដី	ទៅ	

តាម	បាភាទ	ដី	និង	

ការ	សមាុះសមាួល	

នៅ	ក្នុង	កមាិត	ថា្នាក់	

សហគមន៍	បាសិន	បើ	

មាន	វិវាទ។”

បង្កើត	សាចក្តី	ពាាង	

បទ	បញ្ជា	ផ្ទា	ក្នុង	ក្នុង	

ពាល	ត	ាមួយ	ជា	មួយ	

លក្ខន្តិកៈ	ឬ	បញ្ចូល	

អោយ	ទៅ	ជា	ឯកសរ	

ត	ាមួយ។

ទា
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៣
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ីយ
	កម

្ម	ន
ិង	ស

ំណ
ង់

នៅ	ក្នុង	ការវាយ	តម្លា	

ពាកាយ	ស្នើ	សុំ	ចុះ	បញ្ជី	

ដី	សមូហភាព	នោះ	

កាសួង	រៀប	ចំ	ដានដី	

នគរូបនីយកម្ម	

និង	សំណង់	នឹង	

ទំនាក់ទំនង	ជា	មួយ	

នឹង	កាសួង	បរិស្ថាន	

និង	ស្ថាប័ន	ពាក់ព័ន្ធ	នី	

មួយៗ	នៅ	ថា្នាក់	ខាត្ត	

និង	ថា្នាក់	សាុក	ដើមាបី	

បញ្ជាក់	ថា	ការ	ស្នើ	សុំ	

នាះ	មិន	តាួត	គ្នា	ជា	

មួយ	នឹង	ដី	ដាល	បាន	

បាកាស	ថា	ជា		តំបន់	

ការពារ	ឡើយ។	រាល់	

តំបន់	ការពារ	ដាល	

បាន	ដាក់	បញ្ចូល	ក្នុង	

ពាកាយ	សុំ	ចុះ	បញ្ជី	តាូវ	

ដក	ចាញ	ពី	ប័ណ្ណ	

កម្ម	សិទ្ធិ	រហូត	ដល់	

សមាាច	បាន	នូវ	ការ	

ពាមពាៀង	ជា	មួយ	

នឹង	កាសួង	បរិស្ថាន	

ទៅ	លើ	របៀប	ដាក់	

បញ្ចូល	តំបន់	ទាំង	

នោះ	ទៅ	ក្នុង	ប័ណ្ណ	កម្ម	

សិទ្ធិ	ស្ថាពរ។	

-គ្មាន	ឯកសរ	យោង គួរ	ធ	្វើវិសោធន	កម្ម	

អនុ	កាឹតាយ	លាខ	៨៣	

ដើមាបី	កំណត់	ឲាយ	បាន	

ចាបាស់	នូវ	តួនាទី	និង	

ការ	ទទួល	ខុស	តាូវ	

របស់	កាសួង	បរិ	ស្ថាន	

ក្នុង	ករណីការ	ស្នើ	សុំ	

មាន	ការ	តាួត	សុី	គ្នា	ជា	

មួយ	តំបន់	ការពារ។	

ដំណើរ	ការ	សមាាប់	

សហគមន៍	ធ្វើ	ឧទ្ធរ	

ណ៍	នឹង	សាចក្ដី	

សមាាច	របស់	កាសួង	

បរិស្ថាន	នាះ	ក៏	គួរ	

បញ្ជាក់	ផង	ដារ។

បាទ
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មិន	ទាន់	មាន	

ដំណើរ	ការ	សមាាប់	

សហគមន៍	ដើមាបី	

ប្ដឹង	ឧទ្ធ	រណ៍	ទៅ	លើ	

សាចក្ដី	សមាាច	នាះ	

ឡើយ។
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្ម	ន
ិង	ស

ំណ
ង់

នៅថ្ងាទី	០៣	កក្កដា	

២០២០	កាសួង	

បរិស្ថាន	កាសួង	

កសិកម្ម	រុកា្ខា	បាមាញ់	

និង	នាសទ	កាសួង	

រៀបចំ	ដានដី	

នគរូបនីយកម្ម	និង	

សំណង់	និង	អាជា្ញាធរ	

ថា្នាក់	កាាម	ជាតិ	តាូវ	

បាន	នាយក	រដ្ឋ	មន្តាី	

ដើមាបី	“ធ្វើ	ការ	វាស់វា	

ដី	និង	ចាញ	ប័ណ្ណ	កម្ម	

សិទ្ធិ	ជូនពលរដ្ឋដាល	

បាន	កាន់កាប់	យូរ	

ឆ្នាំ	មក	ហើយ	លើ	ដី	

មាន	ទី	តាំង	ក្នុង	តំបន់	

ការពារ(…)	និង	តាូវ	

តាៀមដប់	ភាគ	រយ	

បន្ថាម	ទៀត	សមាាប់	

ការ	បាើបាាស់	ជា	

សមូហភាព”។

សាចក្តី	បាកាស	

ព័ត៌មាន	លាខ	

៥	របស់	ទីស្តីការ	

គណៈរដ្ឋមន្តាីស្តីពី	

លទ្ធផល	នា	កិច្ចបាជុំ	

គណៈ	រដ្ឋ	មន្តាី	

ថ្ងាទី០៣	កក្កដា	

២០២០។	

នឹង	បញ្ជាក់	នៅ	ពាល	

មាន	ការ	បញ្ចាញ	នីតិ	

វិធី	ជា	សធារណៈ

នៅ	ពាល	នាះ	មិន	

ទាន់	ដឹង	ទា
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ផ្ន្រកទី	IV	៖  
បញ្ហ្រដ្រលត្រូវពិចារណា	

កង្វះខាតទិន្នន័យបំប្កអំពីជនជាតិ	
ដើមភាគតិច

នៅកម្ពុជា	ជន	ជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	តាូវ	បាន 

	ប៉ាាន់បាម៉ាាណ	ថាមាន	ចំនួន	បាហាល	២០០,២១៦	 

ឬ	 ១,២%	 នា	តួលាខ	បាជាពល	រដ្ឋ	សរុប។	 

រាជ	រដា្ឋាភិបាល	បាន	ចាត់	ជន	ជាតិ	ដើម	ភាគ	តិច	 

នៅ	កម្ពជុា	ជា២៤កាមុ122	 រស់នៅក្នងុខាត្តចំនួន 

១៥។123	 តាមការបា៉ាន់បាមា៉ាណ	 តួ	លាខ	ពិត 

	បាកដ	អាចខុសគ្នារវាង	ស្ថាប័នរដ្ឋ	អង្គការសង្គម 

សុីវិល	និងភា្នាក់ងារសហបាជាជាតិ	ដោយមាន 

ចំនួនតិចជាងពីរភាគរយ	នាស្ថិតិបាជាពលរដ្ឋ 

សរុប។	 ស្ថិតិជនជាតិដើមភាគតិចនាកាុម 

នីមួយៗក៏មិនចាបាស់លស់	 ដូចជាតួលាខ 

ចនោ្លាះពី៤៥៥	ដល់៦០០	សហគមន៍។

122	 ព្នង	កួយ	ទំពួន	ចារាយ	គាឹង	ពាា	កាវ៉ាត	ស្ទៀង	កាាល	មិល	កាចក់	ព័រ	ខញ	ជង	សួយ	ថ្មូន	លុន	ស្អូច	រដា	ខិ	រអង	ស្ពុង	ល្អឺន	
សំរា	និងជនជាតិដើមភាគតិចផាសាងៗទៀត។

123	 ខាត្តរតនគិរី	មណ្ឌលគិរី	កាចាះ	ពាះវិហារ	កំពង់ធំ	ស្ទឹងតាាង	ឧត្តរមានជ័យ	កំពង់ចាម	ពោធិសត្វ	កំពង់ស្ពឺ	កោះកុង	បាត់ដំបង	
ពាះសីហនុ	បនា្ទាយមានជ័យ	និងខាត្តសៀមរាប។

ទោះជាយា៉ាងណា	 មាន																																		ទិន្នន័យអាចជឿ 

ទុកចិត្តបានតិចតួច	 ដើមាបី	បញ្ជាក់អំពីស្ថិត ិ

ជនជាតិដើមភាគ	តិច	ពិត	បាាកដនៅកម្ពុជា។	 

តាមការជំរឿនជាតិនៅឆ្នា២ំ០០៨	និង	មិនបាន 

ផ្តល់តួលាខ	បាជា	ពលរដ្ឋ	ដាល	ជា	ជនជាតិ	ដើម 

ភាគតិចទា។	 កង្វះខាតទិន្នន័យបំបាកនាជន 

ជាតិនីមួយៗធ្វើអោយពិបាក	ក្នងុការ	ប៉ាាន់ស្មាន	 

ចំនួនជាក់លក់	ទាំងចំពោះ	ជន	ជាត	ិដើមភាគ 

តិច	និង	បុគ្គលជា	ជន	ជាតិដើមភាគតិច។	បាសិន 

បើព័ត៌មាន		 ដាល	បានបាមូលដោយកាសួង 

ផានការនៅក្នងុជំរឿនថា្នាក់ជាតិឆ្នា១ំ៩៩៨	បាន 

បំពាញតួនាទី	តាមឹ	ជា	បញ្ជបីណ្ដាះអាសន្នស្តពីី 

កាុមជនជាតិដើមភាគតិចយោងលើលក្ខណៈ 

វិនិឆ្ឆ័យ	នាភាសដើមកំណើត	 ចំណាះដឹង 

របស់ជនជាតិដើមភាគតិចទោះលើអាជា្ញាធររដ្ឋ	 
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និងបាវត្តិនាកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងបញ្ជាាប	អាច 

ជាហាតុផលនំាអោយមនុសាសជាចាើនមិនហាន 

បញ្ចាញភាសដើមកំណើតរបស់ពួកគាក្នុង 

កិច្ចសិកាសាសាាវជាាវបាបនាះ។124

នៅពាលអវត្តមានទិន្នន័យបំបាកអំពីជន 

ជាតិដើមភាគតិចនាះ	ធ្វើឲាយការរៀបចំ	កិច្ចអន្ត 

រាគមន៍បាកបដោយបាសិទ្ធភាព	 ចំគោលដៅ	 

និងផ្អាកលើភស្តុតាងនៅតាជាបញ្ហាបាឈម				 

ដដាល។	 កិច្ចនាះ	 រួមបញ្ចលូនូវលទ្ធភាពតាម 

ដានវឌាឍនភាពឆ្ពាះទៅរកសមិទ្ធិផល	 នា 

គោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបដោយចីរភាពដារ។	

	 អនុសសន៍របស់	ការិយាល័យ	

OHCHR៖

សមាាប់ជំរឿន	 ថា្នាក់ជាតិលើកកាាយ	 

ទិន្នន័យគួរបាងចាកទៅតាមជនជាតិភាគតិច 

នីមួយៗ	ដោយដាក់បញ្ចលូទំាងអត្តសញ្ញាណ 

របស់ជនជាតិដើមភាគតិចទំាងនោះផងដារ	 

ដើមាបីឲាយអាចវាយតម្លាយា៉ាងសុកាឹតាយចំពោះ 

ឧបសគ្គដាលរារំាងដល់ការទទួលបានសិទ្ធិ 

124 IFAD:	 កំណត់តាាបច្ចាកទាសជាតិស្តីពីបញ្ហាជនជាតិដើមភាគតិច	 –	 ពាះរាជាណាចកាកម្ពុជា,	 វិចិ្ឆកា	 ២០១២,	
ទំព័រ.៣.	 អាចអាននៅ:	 https://www.ifad.org/documents/៣៨៧១៤១៧០/៤០២២៤៨៦០/cambodia_ctn.

pdf/០២១៤៨១៨៦-៤៨e៩-៤c០៨-bc០៩-b៣៥៦៥da៧០afb

125	 កាសួងមហាផ្ទា	និងកាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់	៖	សរាចរអន្តរកាសួងស្ដីពីវិធានការការពារបណ្ដាះអាស
ន្នដោយការពារទៅលើដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដាលបានដាក់ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីជាសមូហភាពរួចហើយ	ខណៈពា
លដាលរង់ចាំដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអនុលោមតាមនីតិវិធីតាូវបំពាញ	ចាញនៅថ្ងាទី	៣១	ខាឧសភា	ឆ្នាំ	២០១១។	

 

មនុសាសពាញលាញរបស់ពួកគាដាលកំពុង 

រស់នៅក្នងុបាទាស	និងដើមាបីឲាយមានការចាត់ 

វិធានការកាតមាូវ។

វិសលភាពមានកម្ិតន្ការដក់	
ពាក្យស្នើសុំវិធានការការពារបណ្ដ្ះ	
អាសន្ន	

ក្នងុខាឧសភា	ឆ្នា	ំ២០១១	កាសួងមហាផ្ទា	 

និងកាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និង 

សំណង់បានចាញនូវសរាចរអន្តរកាសួងមួយ	 

ដាលផ្ដល់នូវវិធានការការពារបណ្ដាះអាសន្ន 

ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដាលកំពុងរង់ចំាប័ណ្ណ 

កម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពរបស់ពួកគា។125	 នៅ 

ក្នុងពាលស្វាគ	មន៍ការអភិវឌាឍ	 ការការពារបារ 

ជាខ្វះទៅវិញនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដាង	 ពី 

ពាាះវិធានការការពារ	 អនុវត្តចំពោះតា 

សហគមន៍	 ដាលបានដាក់ពាកាយស្នើសុំប័ណ្ណ 

កម្មសិទ្ធដីិសមូហភាព	 ទៅកាន់កាសួងរៀបចំ 

ដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់	ប៉ុណ្ណាះ។	

81ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



វិសល	ភាព	 	មានកមាិតនាការ	អនុវត្ត 

ជាទូទៅពាក់ព័ន្ធជាពិសាស	 ចំពោះការឈូស 

ឆយដី	ដានដី	និងធនធានផាសាងៗ	ដាលបាន 

កាន់កាប់តំាងពីដើមមក	 ក៏ដូចជាការបាត់បង់ 

ទីជមាកដោយមិនស្ម័គាចិត្តរបស់សហគមន៍ 

ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកាាមហាតុផលការ 

អភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ចគឺនៅតាបន្ត	និងប៉ះពាល់ដល់ 

ការរស់រានមានជីវិត	 និងសុខុមាលភាពរបស ់

ជនជាតិដើមភាគតិច	 នៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា	 

និងជាបញ្ហាបាឈមដល់ការគាប់គាង	 និង 

សិទ្ធិរបស់ពួកគា	ទៅលើធនធានធម្មជាតិ។				

ដូចដាល	 បានកត់សមា្គាល់ពីខាងដើម		 

យន្តការសិទ្ធមិនុសាសអន្តរជាតិបានគូសបញ្ជាក់ 

ថានៅពាលដាលដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច 

តាូវបានកំណត់ពាំបាទល់	 បោះបង្គាលពាំ 

បាទល់	និងចាញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធរួិចហើយ	នោះ 

រដ្ឋតាូវជៀសវាងពីការធ្វើសកម្មភាពណាមួយ 

ដាលប៉ះពាល់ដល់ការរស់រាន	តម្លា	ការបាើបាាស់	 

ឬការអាសាយ័ផលពីទាពាយសមាបត្តដិាលស្ថតិនៅ 

ក្នងុតំបន់ភូមិសសា្តដាលកាន់កាប់	និងបាើបាាស់ 

ដោយជនជាតិដាលពាក់ព័ន្ធ។126	ហាតុដូច្នាះ 

ហើយ	 វិធានការការពារបណ្ដាះអាសន្នគួរ 

126 IACHR,	របាយការណ៏លាខ	៤០/០៤,	ករណី	១២.០៥៣,	សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចMaya	នាសាុក	Toledo (Belize),	
ថ្ងាទី១២	តុល	២០០៤,	វគ្គខណ្ឌ	១៩៧	–	អនុសសន៍	២.

អនុវត្តនៅពាលណាក៏ដោយ	 ឲាយតាជនជាត ិ

ដើមភាគតិចមានវត្តមាននៅលើដីនោះ	 ឬ 

មានការភា្ជាប់ជាសមូហភាព	 (រកាសាការពារជា 

សមូហភាព)	 ទៅលើតំបន់	 បានស្នើសុំធ្វើ 

សកម្មភាពអភិវឌាឍន៍	ឬការលក់ដី	ហើយវិធាន 

ការទាំងនាះ	 គួរអនុវត្តរហូតដល់ដំណើរការ 

កំណត់ពាំបាទល់	ការបោះបង្គាលពាំបាទល់	 

និងការចាញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិធ្ល	ីបញ្ចប់រួចរាល់។

	 អនុសសន៍របស់ការិយាល័យ	

OHCHR ៖

អភិបាលខាត្ត	 គួរចាញវិធានការការពារ 

បណ្ដាះអាសន្នដាលអនុវត្តចំពោះសហគមន៍ 

ទាំងអស់	 ដាលបានបំពាញចប់សព្វគាប់នូវ 

ដំណាក់កាលទីមួយនាដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណ 

កម្មសិទ្ធដីិសមូហភាព	ពោលគឺដំណាក់កាល 

ដាលតាូវបាន	 ទទួលស្គាល់ដោយកាសួង 

អភិវឌាឍន៍ជនបទជាសហគមន៍ជនជាតិដើម 

ភាគតិច	ដាលមានលក្ខណៈសមាបត្តគិាប់គាាន់ 

ដើមាបីដាក់ពាកាយស្នើសំុប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហ 

ភាពហើយបានបងា្ហាញថា	ពួកគាមាន	បំណង 

ដាក់ពាកាយសុំចុះបញ្ជីដីសមូហភាព។		

82 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



កង្វះខាតកញ្ចប់ថវិកា	

ការដាក់ពាកាយ	 ស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដ ី

សមូហភាព	 គឺជាកិច្ចការដាលចំណាយថវិកា 

ខ្ពស់។	ការវាយតម្លាដោយអង្គការ	GIZ បាន 

កំណត់ទឹកបាាក់នៅក្នងុចំនួន	៧០.០០០	ដុល្លារ 

អាមារិកនៅក្នងុមួយសហគមន៍។127	ការគណនា 

របស់អង្គការ	GIZ	នាះលើកឡើងថាចំណាយ 

សមាាប់ដំណាក់កាលទី១	និងទី២	អាចមាន 

ចំនួនទឹកបាាក់បាមាណជា	២០.០០០	ដុល្លារ 

អាមារិកនៅក្នុងមួយសហគមន៍។	 ចំណាយ 

ទំាងនាះ	ជាទូទៅ	តាវូបានរ៉ាាប់រងដោយអង្គការ 

មា្ចាស់ជំនួយ។	 ដោយដកចាញនូវចំណាយ 

បាតិបត្តកិារ	ដំណាក់កាលទី២.៥	មានទឹកបាាក់ 

រហូតដល់	 ៨.០០០	 ដុល្លារអាមារិកក្នុងមួយ 

សហគមន៍។	កាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	 

និងសំណង់	បានទទួលនូវថវិកាចំាបាច់សមាាប់ 

ដំណាក់កាលទី៣	 តាមរយៈកាសួងសាដ្ឋកិច្ច	

និងហិរញ្ញវត្ថុ។		

ទឹកបាាក់មួយផ្នាកធំដាលមិនសមមាតា 

គ្នានាចំណាយសរុបសមាាប់ដំណើរការ	 គឺទឹក 

បាាក់ចំណាយ	 ទៅលើបាាក់ឧបត្ថម្ភបាចំាថ្ងា	 

127	 មារៀនរបស់អង្គការ	 GIZ	 ដាលបានរៀនពីដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	 ថ្ងាទី	 ៥	 
ខាមិថុនា	 ឆ្នាំ២០១៦។	 អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាលដាលកំពុងធ្វើការទៅលើការស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	 បានបងា្ហាញ 
ជូនការិយាល័យ	 OHCHR	 ថា	 តាមបទពិសោធន៍របស់ពួកគា	 ចំណាយសរុបសមាាប់ដំណាក់កាលទាំងបីមានចំនួនទឹកបាាក ់
រហូតដល់	៦០	០០០	ដុល្លារអាមារិក។		

(DSA)	 -	 ដាលជាចំនួនទឹកបាាក់សមាាប ់

រ៉ាាប់រងចំណាយដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរ	 

ដូចជាទីកន្លាងស្នាក់នៅ	 ការធ្វើដំណើរ	 និង 

អាហារសមាាប់អាជា្ញាធរថា្នាក់ជាតិ	 និងថា្នាក ់

កាាមជាតិ	 នៅពាលទៅចូលរួមនៅក្នុងការ 

ពិភាកាសា	 ដាលរៀបចំដោយសហគមន៍ដើមាប ី

អនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតមាូវសំខាន់ៗ	 របស់ 

កញ្ចប់ពាកាយស្នើសុំ	 ដាលសមាាប់ដាក់ជូន 

កាសួ	ង		ពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ។	ចំណាយលើបាាក់ 

ឧបត្ថម្ភបាចាំថ្ងានាះ	 ទីបំផុត	 ក៏តាូវទទួល 

បន្ទុកដោយអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	 និង 

ដាគូអភិវឌាឍន៍	 ដាលធ្វើការគំទាសហគមន ៍

ជនជាតិដើមភាគតិច	ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការ 

នាះ	តាមរយៈថវិកាផ្ទាល់របស់អង្គការ	ឬដាគ ូ

អភិវឌាឍន៍ទំាងនោះ។	សំណើរបស់ការិយាល័យ	 

OHCHR ក្នុងការសមាួលនូវដំណាក់កាល	 

ដាលមាននៅក្នងុដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 

ដីសមូហភាព	(CLT)	នាះ	មានគោលដៅកាត់ 

បន្ថយចំនួនបាសកកម្មទៅមូលដា្ឋាន	 របស់ 

អ្នកតំណាងរដា្ឋាភិបាលពីថា្នាក់ជាតិ	 ថា្នាក់ខាត្ត	 

និងថា្នាក់សាុកដាលតមាូវនោះ	 ឲាយបានចាើន 

បំផុត។
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ឯកសរនាះ	 តាូវបានតមាង់ទិស	ដោយ 

ទសាសនៈមួយដាលយល់ឃើញថាដើមាបីឲាយផានការ 

ផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធដីិសមូហភាពមានបាសិទ្ធភាព	 

ផានការនោះគួរដំណើរការ	 និងផ្ដល់ថវិកាឲាយ 

បានគាប់គាាន់ដោយរដ្ឋខ្លួនឯង។128	 ពឹង 

ផ្អាកលើការវិភាជកញ្ចប់ថវិកាសមាាប់ការចុះ 

បញ្ជីដីសមូហភាពនាះគឺ	វាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំង 

ពីឆន្ទៈមុះមុតដើមាបីធានាថា	 រាល់ជនជាតិដើម 

ភាគតិចនៅកម្ពុជាអាចទទួលបានការចុះបញ្ជី 

ដីសមូហភាពដោយស្មើភាពដាលសាបជាមួយ 

គោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបដោយចីរភាព	 និង 

គោលការណ៍នាការមិនទុកនរណាមា្នាក់ចោល 

នោះទា។

	 អនុសសន៍របស់ការិយាល័យ	

OHCHR៖

រដា្ឋាភិបាល	គួរបន្ថាមកញ្ចប់ថវិកាសមាាប់ 

ដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពបាចាំឆ្នាំ	 ឬ 

បន្ថាមសហគមន៍ចាើនជាងនាះដើមាបីទទួល 

បានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ។

128	 	កង្វះខាតកញ្ចប់ថវិកានាះតាូវបានលើកឡើងជាមួយការិយាល័យOHCHR	នៅគាប់កិច្ចបាជុំ

ការយល់ដឹង	និងសមត្ថភាព	មាន	
កម្ិតក្នុង	ចំណម	ជន	ជាតិ	
ដើម	ភាគតិច	អង្គការ	មិនម្ន	
រដ្ឋ្	ភិបាល	ដ្ល	គំទ្	ជន	ជាតិ	
ដើម	និងអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន	
អំពីច្បាប់ភូមិបាលឆ្ន្ំ	២០០១	

ភាគីពាក់ព័ន្ធជាចាើន	 –	 រួមមាន	ជន	ជាតិ	 

ដើមភាគតិច	 និងអង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល 

ដាលធ្វើការគំទា	ក៏ដូចជាអ្នកតំណាងរដា្ឋាភិបាល 

នៅថា្នាក់កាាមជាតិ	 –	ហាក់ដូចជាភាន់ចាឡ ំ

ទៅលើជំ	ហា	ន	នាដំណើរការ	 និងល័ក្ខខ័ណ្ឌ 

តមាូវ	 ដាលគួរអនុវត្តតាមសមាាប់ចុះបញ្ជីដ ី

សមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច	ដើមាបី 

ទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ។	 ផ្នាកមួយនាការ 

ភាន់ចាឡំនាះ	គឺដោយសរឯកសរ	គតិយុត្តិ	 

និងគោលនយោបាយវាចាើន	(ចាបាប់	អនុកាតឹាយ	 

បាកាស	សរាចរអន្តរកាសួង	និងសាចក្ដណីានំា 

គោលនយោបាយ)។	 ឧទហរណ៍	 ពាក់ព័ន្ធ 

នឹងដំណាក់កាលចុងកាាយនាដំណើរការ	–	ការ 
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ផ្ទៀងផ្ទាត់ការគូរផានទីបឋម	សៀវភៅបណ្តុះ 

បណា្ដាលស្ដពីីការចុះបញ្ជដីីសហគមន៍ជនជាតិ 

ដើមភាគតិច	(ដាលរៀបចំដោយកាសួងរៀបចំ 

ដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់នៅក្នុងឆ្នាំ	 

២០១២)	បានរៀបរាប់ឯកសរគតិយុត្តិ	និង 

ឯកសរគោលនយោបាយ	 រហូតដល់ចំនួន 

បាាំបួនឯកសរ	 បន្ថាមពីលើចាបាប់ភូមិបាល	 

ហើយភាគចាើននាឯកសរទាំងនោះ	 គឺមិន 

អាចស្វាងរកបានជាសធារណៈ	 ឬមានភាព 

លំបាកខា្លាំងក្នុងការស្វាងរកបាភពវា	 (ដើមាបី 

ផ្ដល់ឯកសរបាន)។129 

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាទូទៅ	 

ខ្វះចំណាះដឹងដើមាបីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការ 

ផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពបាកបដោយ 

បាសិទ្ធភាព។	 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការមិនមាន 

រដា្ឋាភិបាល	 (NGOs)	 ដាលគំទា	 ក៏គួរឲាយ 

កត់សមា្គាល់ផងដារថា	សមត្ថភាពរបស់ពួកគា 

ហាក់ដូចជាទាប	 ជាពិសាស	 ពាក់ព័ន្ធនឹង 

ជំនាញបច្ចាកទាសដូចជាការបាមូលទិន្នន័យ 

ស្ដីពីការបាើបាាស់ដី	 និងធ្វើផានទីបឋមតាម 

ឌីជីថល។130	 អង្គការមិនមានរដា្ឋាភិបាល	 

129	 កាសួងរៀបចំដានដី	នគរូបនីយកម្ម	និងសំណង់	៖	សៀវភៅបណ្តុះបណា្ដាលស្ដីពីការចុះបញ្ជីដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភា
គតិច	ឆ្នាំ		២០១២,	ទំព័រ៨។

130	 អង្គការ	GIZ	មារៀនដាលបានរៀនទី១២។

131	 បាភពដដាល។	

(NGOs)	ក៏ជួបបាទះនូវអតាាបុគ្គលិកចាញ- 

ចូលខ្ពស់ផងដារ		 (បុគ្គលិកលឈប់	 ហើយ 

រីសចូលថ្ម)ី	ដាលនាះនឹងធ្វើឲាយប៉ះពាល់បន្ថាម 

ទៀតដល់ចីរភាពនាគំនិតផ្ដចួផ្ដើមកសងសមត្ថ 

ភាព។131 

ចំណុចខាសាយក្នុងការចុះបញ្ជីប័ណ្ណកម្ម 

សិទ្ធិដីសមូហភាព	 ក៏ទំនងជាដោយសរការ 

ខ្វះការប្ដាជា្ញាចិត្តរបស់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន	 និង 

រដា្ឋាភិបាលថា្នាក់ជាតិ	 និងអាជា្ញាធរចុះបញ្ជី	 រួម 

ជាមួយនឹងការយល់ដឹងមានកមាតិទៅលើចាបាប់ 

បាទាសដាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិដើម 

ភាគតិច។	 កង្វះខាតមួយទៀត	នោះ	 គឺខ្វះ 

ផានការរយៈពាលវាងសមាាប់កសងសមត្ថភាព 

ចាំបាច់របស់អាជា្ញាធរថា្នាក់កាាមជាតិ	 ស្ដីព ី

ដំណើរការផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាព	 

និងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាពាក់ព័ន្ធនឹងការ	ងារ	 

នាះ។		

នៅក្នងុសិកា្ខាសលកសងសមត្ថភាពថា្នាក់ 

តំបន់ចំនួនបួន	ដាលបានរៀបចំដោយកាសួង 

អភិវឌាឍន៍ជនបទ	 និងការិយាល័យ	OHCHR  

នៅក្នុងខាតុល	ឆ្នាំ	២០១៦	និងឆ្នាំ២០១៧	
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(នៅកាុងពាះសីហនុ	ថ្ងាទី២៤-២៥	ខា	តុល	 

២០១៦	 នៅខាត្តស្ទឹងតាាងថ្ងាទី២៧-២៨	 

ខាតុល	ឆ្នាំ២០១៦	១៧-១៩		តុល	២០១៧	 

នៅខាត្តកំពង់ធំ	និង	១៤-១៦	វិចិកា	២០១៧	 

នៅខាត្តពោធិ៍សត់)	 មានការពាមពាៀងថា	 

ការិយាល័យ	OHCHR	ដោយសហការ	ជាមួយ 

	នឹង	កាសួង	អភិវឌាឍន៍ជនបទ	 តាូវធ្វើការ	រួមគ្នា 

	ឆ្ពាះទៅ	រក	ការរៀបចំ	ជាសៀវ	ភៅ	បណ្តះុបណា្ដាល 

មួយ	ដាល	តមាង់ទិស	សកម្មភាព	ចាបាស់លស់	 

ទៅលើដំណើរការនាការផ្ដល់ប័ណ្ណ	កម្មសិទ្ធិដី 

សមូហភាព	 និង	ដោយ	មាន	យោង	ចាបាស់លស់ 

	ទៅ	លើ	មូលដា្ឋាន	គតិយុត្ត	ិនិង/ឬគោលនយោបាយ 

នា	ដំណាក់	កាល	នីមួយៗ។	នៅខាធ្នូ	២០១៨	 

ការិយាល័យ	OHCHR	បាន	រៀបចំ	នូវ	សៀវភៅ	 

ណានាំ	ការ	អនុវត្តរបស់អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន	 និង 

អង្គការសង្គមសីុវិលដាលគំទាជនជាតិដើមភាគ 

តិច	ដោយ	សហការជាមួយ	នឹងកាសួងពាក់ព័ន្ធ 

សំខាន់ៗចំនួនបី	ដាលសៀវភៅនាះ	នឹងដាក ់

បញ្ចូល	នូវ	ទិដ្ឋភាពទូទៅ	នា	ដំណើរ	ការ	ទទួល	 

បាន	ប័ណ្ណកម្ម	សិទ្ធិដី	សមូហភាព	(ដោយ		ដាក់ 

បញ្ចូល	ដំណាក់កាលទាំងបី)	 និង	បាមូលចង 

	កាង	នូវ	រាល	់ឯកសរ	 និង	ទមាង់	លិខិត	ដាល 

132	 សៀវភៅណានាំស្តីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច	 ការចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គល	 និងដំណើរការចុះបញ្ជ ី
ដីសមូហភាពនៅ	 កម្ពុជា។	 សហការផលិតដោយ	 ការិយាល័យ	 OHCHR កាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 កាសួងមហាផ្ទា	 និង 
កាសួងរៀបចំដានដី	 នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់។	ខាមករា	ឆ្នាំ២០១៩។	អាចរកអានបាននៅ៖https://cambodia.ohchr.

org/sites/default/files/Promotional-materials-soft/CLT%២០Manual-Khmer.pdf

តមាូវឲាយ	 មាន	ជាចាំបាច់		 ទាំងអស់	របស់ 

កាសួងនីមួយៗ។132  
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រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា	គួរពិចារណាបង្កើត 

ផានការ	 រយៈពាលវាងសមាាប់ការបណ្តះុ 

បណា្ដាលកសង	 សមត្ថភាពរបស់អាជា្ញាធរ 

ថា្នាក់កាាមជាតិស្តីពីដំណើរការ	 ចុះបញ្ជីដ ី

សមូហភាព	និងតួនាទីរបស់ពួកគាក្នងុការងារ 

នាះ។

កិច្ចសហប្តិបត្តិការមានកម្ិតរវាង	
ក្សួងពាក់ព័ន្ធ

ដោយសរដំណើរការ	(ផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ ិ

ដីសមូហភាព)	 ពាលខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 

កាសួងចំនួនបី	 និងពាលខ្លះទៀតអាចពាក់ព័ន្ធ 

ជាមួយនឹងកាសួងចំនួនបួន	 ដូច្នាះការផ្ដល ់

ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស	មូហភាពដល់សហគមន៍ 

ជនជាតិដើមភាគតិច	 តមាូវឲាយមានកិច្ចសហ 

បាតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរួមគ្នា	 រវាងកាសួងទាំង 

នោះ	ទាំងនៅថា្នាក់ជាតិ	និងថា្នាក់កាាមជាតិ។	 

86 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



បច្ចុបាបន្ននាះ	 មិនមាន	កិច្ច	សហបាតិបត្តិការ	 

ផ្នាក	បច្ចាកទាសរវាងកាសួង	ទំាង	នោះ	ឡើយ។

	 អនុសសន៍របស់ការិយាល័យ 
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ជាដំណាក់កាលដំបូង	 កាុមការងារ 

បច្ចាកទាស	 ដាលមានដូចជាអ្នកតំណាង 

ថា្នាក់កាសួង	 មកពីកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 

កាសួងមហាផ្ទា	 និងកាសួងរៀបចំដានដី	

នគរូបនីយកម្ម	 និងសំណង់	 គួរតាូវបាន 

បង្កើតឡើង	 និងជួបបាជុំជាទៀងទាត់ដើមាប ី

ពិភាកាសាអំពីស្ថានភាពនាការស្នើសំុដីធ្លីដាល 

មិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយ	 និងស្វាងរក 

ដំណះសាាយឆ្លើយតបទៅ	 នឹងឧបសគ្គ 

ចំពោះករណី	នីមួយៗ។	

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការ 
អភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិច		

នៅក្នងុឆ្នា	ំ២០០៩	រដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាបាន 

អនុម័តនូវគោលនយោបាយជាតិ	 ស្ដីពីការ 

អភិវឌាឍជនជាតិដើមភាគតិច	 (ពីពាលនាះ		  

បាើថាគោលនយោបាយជាតិ)	 ដាលទទួល 

133	 	គោលនយោបាយដីធ្លីស្ដីពីការអភិវឌាឍជនជាតិដើមភាគតិចរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា	ដាលអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្តាី	នៅក្នុង	
សម័យបាជុំពាញអង្គរបស់ខ្លួន	កាលពីថ្ងាទី	២៤	ខាមាស	ឆ្នាំ	២០០៩,	១	បញ្ជាក់បន្ថាម។	

ស្គាល់នូវការផាសារភា្ជាប់ជាពិសាស	 ដាលជន 

ជាតិដើមភាគតិចមានជាមួយនឹងដីធ្លី	 និង 

ធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគា	 ហើយក៏បាន 

កត់សមា្គាល់នូវបញ្ហាបាឈមមួយចំនួន	 ដាល 

ពួកគាជួបបាទះផងដារ	 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ 

ទទួលបានសាវាមូលដា្ឋាន	 ដាលមានដូចជា 

ការអប់រំ	និងការថាទំាសុខភាព។	រឹតតាសំខាន់ 

ទៀត	គោលនយោបាយជាតិនាះ	ក៏ខិតខំធានា 

ផងដារថា	 វបាបធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិច 

នៅទូទាំងបាទាស	នឹងតាូវបានការពារ	ហើយ 

ថាល័ក្ខខ័ណ្ឌនាការរស់នៅរបស់ពួកគាតាវូបាន 

ទទួលយកដូចៗគ្នានៅគាប់	 វិស័យទាំង 

អស់។133

កាន់តាចាបាស់លស់ទៀតនោះ	 គោល 

នយោបាយក៏បានកំណត់នូវគោលដៅរបស់ខ្លនួ 

ថា	ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងទទួលបានជីវភាព 

រស់នៅ	 ផុតពីកង្វះសាបៀងអាហារ	 និងភាព 

កាីកាធ្ងន់ធ្ងរបំផុត	 និងទទួលបានការអប់រ ំ

ចំនួនបាាំបួនឆ្នាំយា៉ាងតិច	 បន្ថាមពីលើនោះ	 

មានការ	បណ្តុះបណា្ដាល	បច្ចាក	ទាសវិជា្ជាជីវៈ 

សមសាប	 ពាមទាំង	សាវា	ថាទាំ	សុខភាពល្អ	  

ហើយវបាបធម៌របស់ពួកគា	នឹងតាូវបានថារកាសា	 

87ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



និងការពារ។134	 គោល	នយោបាយ	នាះ	បាន	 

កត់សមា្គាល់	ទៀតថា	 ការចូលរួម	 និង	ការ 

ចូល	ពាក់ព័ន្ធ	របស់	សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគ 

តិច		 គឺ	ចាំបាច់ណាស់	សមាាប់	ភាព	ជោគជ័យ	 

របស់វា។135
 

ដើមាបីសមាាច	នូវ	គោលបំណង	ទាំងនាះ	 

គោលនយោបាយជាតិ	 បាន	គូស	បញ្ជាក់	អំពី	 

គោលដៅ	របស់ខ្លួន	ទៅ	ល	ើវិស័យ	តាម	បាធាន 

បទ	ចំនួន	ដប់-ដាល	មាន	ដូចជា	 វិស័យវបាបធម៌	 

អប់រំ	 បណ្តុះបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈ	 សុខាភិបាល	 

បរិស្ថាន	 ដីធ្លី	 កសិកម្ម	 ធនធានទឹក	 ហាដា្ឋារ	 

ចនាសម្ពន័្ធ	យុត្តធិម៌	ទាសចរណ៍	និងឧសាសាហកម្ម	 

រ៉ា	និងថាមពល-	ដាលជាប់ទាក់ទង	ជា	មួយ	នឹង	 

កាសួង	ពាក់ព័ន្ធនានា។	ការិយាល័យ	OHCHR  

កត់សមា្គាល់ឃើញថា	 គ្មានការ	កំណត់	ចាបាស ់

លស់ថា	ត	ើកាសួង	ណាខ្លះ	“ពាក់ព័ន្ធ”	ជា	មួយ	 

នឹង	វិស័យ	នីមួយៗ	ឡើយ។	 ចំណុចនាះបង្ក 

ឲាយមានផលវិបាកអាកាក់	 ដាល	កាសួង	នៅ	 

ក្នុង	វិស័យ	ទាំងនោះ	 មិនបានយល់ដឹងចាបាស ់

លស់អំពីអាណត្តិ	 (មុខងារ	 និងកាតព្វកិច្ច) 

របស់ខ្លួននិងថាតើពួកគាតាូវធ្វើអ្វីខ្លះ	 ដើមាបី	 

134	 	បាភពដដាល	មាតាា	២។

135	 	បាភពដដាល	មាតាា	១៣

136	 	បាភពដដាល	មាតាា	៨

137	 	បាភពដដាល	សូមមើលចាបាប់ភូមិបាល	មាតាា	២៨។

ធានានូវ	ការ	អនុវត្ត	គោលនយោបាយ	ជាតិ	ហើយ	 

ជា	លទ្ធផល	 វា	ធ្វើឲាយ	រាំង	ស្ទះ	ដល់	ការ	អនុវត្ត	 

គោលនយោបាយបាកបដោយភាពសីុសងា្វាក់ 

គ្នាលើគាប់វិស័យ។		

ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដីធ្ល	ីគោលនយោបាយ 

ជាតិ	 ក៏បានលើកឡើងថាចាបាប់	 និងឯកសរ	 

បទដា្ឋាន	គតិយុត្តិ	សមាាប់	ការពារ	កម្មសិទ្ធិដី 

សមូហភាព	 និង	ការ	អនុវត្ត	ផានការ	បាើបាាស់ 

ដី	 គួរតាូវបានផាសព្វផាសាយនៅក្នុងរូបភាព	 និង 

ទមាង់ដាលអាចឲាយ	(សមាជិកទាំងអស់)	នា 

ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	យល់បាន។136	 គោល 

នយោបាយ	នាះ	 	ក៏	បាន	បញ្ជាក់	ឡើងវិញ	អំពី	 

មាតាា	ដាលការពារ	 (ជនជាតិដើម)	 ដាល	 

មាន	ចាង	នៅ	ក្នុង	ចាបាប់	ភូមិបាល	 ដោយកត់ 

សមា្គាល់ថា	 ដីរបស់សហគមន៍	ជនជាតិ	ដើម 

ភាគតិច	ដាល	បាើបាាស់	រួមគ្នាមិនគួរលក់	 ឬ 

ផ្ទារទៅឲាយបុគ្គលឯកជន	 ឬកាុមណាមួយកាា 

សហគមន៍ឡើយ។137  

ចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិ	 

ការិយាល័យ	 OHCHR	 កត់សមា្គាល់អំពីអវត្ត 

មាននាការសមាបសមាលួរវាងកាសួងពាក់ព័ន្ធ	 

88 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



និងគ្មានការតាមដានជា	បាចំា	ទៅលើការ	អនុវត្ត 

តំាងពីការ	អនុម័តនាឆ្នា២ំ០០៩	មក។	ជាងនាះ 

ទៅទៀត	 ពុំមានកញ្ចប់ថវិកាសមាាប់អនុវត្ត 

គោលនយោបាយនាះទា។

នៅខាឧសភា		ឆ្នា	ំ២០១៩	កាសួង	អភិវឌាឍន៍	 

ជនបទ	បានបង្កើត	 “កាុមការងារបច្ចាកទាស	 

ដើមាបី	អភិរកាស	និងអភិវឌាឍន៍	ជនជាតិ	ដើមភាគ 

តិច”	(សាចក្តីសំរាចលាខ	១៤៨/១៩	ចុះថ្ងាទី	 

០៦	ឧសភា	២០១៩)138	ដាលតាូវបាន	សំរាច 

និរា	ករណ៍	វិញ	នៅដើមឆ្នាំ	 ២០២០	 (សាចក្ត ី

សំរាចលាខ	០៤១	ចុះថ្ងាទី	០៤	កុម្ភះ	២០២០)	 

ដោយពុំមានផ្តល់ហាតុផលផ្លូវការណាមួយ 

ឡើយ។

សាចក្តីសំរាចនិរាករណ៍	នាះ	គឺផ្ទុយពីការ 

ប្តាជា	្ញារបស់	កម្ពុជា	នៅ	ឆកអន្តរជាតិ	 ជា 

ឧទាហរណ៍	 ឯកសរលទ្ធផលនាវាទិកា	ពិភព	 

លោក	ស្តពីី	ជនជាតិ	ដើមភាគតិច	ដាល	តាវូ	បាន	 

អនុម័តអនាមឹក	ដោយ	រដ្ឋភាគី	នាអង្គការ	សហ 

បាជាជាតិ	 រួមទាំងកម្ពុជាផង	 នៅខាកញ្ញា 

ឆ្នាំ២០១៤។139	នៅក្នុងកិច្ច	បាជុំជាន់ខ្ពស់នាះ	 

138	 	បន្ថាមពីលើកាមុការងារលាខាធិការដា្ឋានដាលមកពីនាយកដា្ឋានអភិវឌាឍន៍ជនជាតិភាគតិចនាកាសួងអភិវឌាឍន៍ជនបទ	 កាមុការងារ 
បច្ចាកទាសនាះរួមមានតំណាង៧៩រូបមកពីកាសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន២០	 តំណាងខាត្តដាលមានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច 
រស់នៅ		និងអង្គការសង្គមសុីវិល/ដាគូ	អភិវឌាឍន៍ដាលធ្វើការទៅលើបញ្ហាជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន៦ស្ថាប័ន។

139 A/RES/៦៩/២	(២០១៤).	

140 A/RES/៦៩/២,	 វគ្គខណ្ឌ	 ៨។	 ការងាររបស់បាទាសនានាក្នុងការបង្កើតផានការសកម្មភាពបន្ត	 រួមទាំងកាណាដា	 និង	 El-

Salvador,	ដាលអាចបាើជាគមាូនៅក្នុងករណីនាះបាន។

រដ្ឋភាគីបាន	បញ្ជាក	់អំពី	ការ	ប្តាជា្ញា	របស់	ពួកគា	 

ក្នុង	ការ	អនុវត្ត	សាចក្តី	បាកាស		 របស់អង្គការ	 

សហ	បាជាជាតិ	ស្តពីី	សិទ្ធជិន	ជាតិ	ដើមភាគតិច	 

និង	សហការ	ជា	មួយ	ជន	ជាតិ	ដើម	ភាគតិច	ដើមាប	ី 

អភិវឌាឍ	 និងអនុវត្តផានការជាតិ	 យុទ្ធសសា្ត	 

ឬវិធាន	ការ	ដទ	ាដើមាបី	ទទួល	បាន	លទ្ធផល	នៅ	 

ពាល	បញ្ចប់	សាចក្តី	បាកាស។140

	 អនុសសន៍របស់ការិយាល័យ	

OHCHR៖

																						ដើមាបីធានាការអនុវត្តគោលនយោបាយ	 

គោលដៅរបស់វា	 គឺតាូវចាត់តាំងកាសួង 

ជាក់លក់	 ជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកា។	 តាូវ 

កំណត់សូចនាករ	 និងចំណុចគោល	 

(benchmark)	 សមាាប់ការតាមដានការ 

អនុវត្ត។	ដើមាបីធានាថា	សម្លាងរបស់ជនជាតិ 

ដើមភាគតិច	 តាូវបានស្តាប់នៅថា្នាក់ជាតិ	 

ការិយាល័យ	OHCHR	 ផ្តល់អនុសសន៍ថា	 

គួរបង្កើតយន្តការ	 ឬវាទិកាពិគាាះយោបល់	 

និងសមាបសមាួលថា្នាក់ជាតិថ្មីមួយ	 ដាល 

 

89ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



 

អនុញ្ញាតឲាយជនជាតិដើមភាគតិចអាចលើក	 
និងពិគាាះយោបល់ពីបញ្ហាដាលប៉ះពាល់ 

ដល់ពួកគាបាន។	

អវត្តមានន្ស្ទាប់យ្នឌ័រ

ខណៈដាលគោលនយោបាយជាតិស្តីពី	 

ជនជាតិដើមភាគតិច	បាន	កំណត់គោលដៅ	ធំ 

ធាង	 និងទិសដៅក្នុងវិស័យផាសាងៗនោះ	 គឺ 

គោលនយោបាយ	មិន	បានពិចារណាជាក់លក់ 

ទៅ	លើ	ស្ថានភាព	របស	់	ស្តា	ីជនជាតិ	ដើមភាគតិច	 

និងការរីសអើងដាល	ពួកគាបាឈមមុខ	ទាំង 

	នៅ	ក្នុង	 សហគមន៍	របស់	ពួកគា	ផ្ទាល់	 និង 

នៅ	ក្នុង	សង្គមជា	រួម។	 អវត្តមាននាការវិភាគ 

វិនិឆ្ឆ័យ	 និងវិធានការធានាសមភាពយានឌ័រ	 

និង	សង្គម	របស់សា្តី	 សាដ្ឋកិច្ច	 និងការលើ 

កម្ពស់	ផ្នាក	នយោបាយ	 តាូវបានរកឃើញជា 

ទូទៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិពាក់ព័ន្ធជន 

ជាតិដើមភាគតិចដាលការិយាល័យOHCHR  

បានអាន។	

	 អនុសសន៍របស់ការិយាល័យ	

OHCHR៖

ដើមាបីកាសមាួល	 និងធានាថាមានការ 

យកចិត្តទុកដាក់កាន់តាខ្ពស់ចំពោះសា្តី	 និង 

កុមារីជនជាតិដើមភាគតិច	កាសួងអភិវឌាឍន៍ 

ជនបទ	ជាមួយនឹងកាសួងកិច្ចការនារី	ដោយ 

មានការគំទាពីស្ថាប័ន	 សហបាជាជាត ិ

តាូវបង្កើតផានការសកម្មភាព	 ដាលអាច 

ដោះសាាយតមាូវការរបស់សា្តីជនជាតិដើម 

ភាគតិចជាពិសាស។	ជាងនាះទៅទៀត	 គួរ 

ពិចារណាបញ្ចូលបញ្ហាយានឌ័រទៅក្នុងចាបាប់	 

និងគោលនយោបាយនាពាលអនាគត។

90 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



ឧបសម្ព័ន្ធ៖
 

91ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



92 ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?



93ការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
តើជាករណីសមាាប់ធ្វើកំណាទមាង់មានទា?
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