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អក្សរកាត ់

CEDAW អនុសញ្ញ្រស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការ រើសអើងប្រឆំងនឹងស្រ្តីភ្រទ 

CERD អនុសញ្ញ្រស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការ រើសអើងពូជសាសន៍

CESCR គណៈកម្ម្រធិការ សិទ្ធិ ស្រដ្ឋកិច្ច   សង្គម កិច្ច និង វប្របធម៌

CMW អនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពី ការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍គ្រប់រូប និង សមជិក គ្រួសាររបស់ពួកគ្រ

CRC អនុសញ្ញ្រស្តីពីសិទ្ធិកុមរ

CRPD អនុសញ្ញ្រស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ

CUFA មូលនិធិសហភាពឥណទានអូស្ត្រ្រលី

HIV/AIDS ម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍ 

ICCPR អនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ

ICESCR អនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្របធម៌

NGOs អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល

RGC រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា

SDG គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

UN	OHCHR ការិយាល័យ ឧត្តមស្នងការ អង្គការសហប្រជា ជាតិ ទទួល បន្ទុក សិទ្ធិ មនុស្រស

UNICEF មូលនិធិ អង្គការ សហ ប្រជាជាតិ ដើម្របី កុមរ

WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោក

1 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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ស្ចក្តីសង្ខ្ប

ការសិក្រសាអំពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាន្រះ គឺជាការសិក្រសាតាមដនបន្តពីរបាយ
ការណ៍ “ការបណ្ត្រញច្រញ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងកម្ពុជា - តម្ល្រន្រផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមនចំពោះមនុស្រស ឥទ្ធិពល និង ដំណោះស្រ្រយ” ដ្រល 
ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្រសព្វផ្រសាយដោយការិយាល័យ OHCHR នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១២។ ការសិក្រសាន្រះផ្អ្រកលើការស្ទង់មតិន្រការស្រ្រវជ្រ្រវដ្រលត្រូវបានធ្វើ
ឡើងនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ចំនួន ១៧ កន្ល្រងនៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្ន្រំ២០១៩ រហូតដល់ដើមឆ្ន្រំ២០២០។

ការសិក្រសាន្រះត្រូវបានប្រងច្រកជាបីជំពូក។ ជំពូកទីមួយណ្រនាំអំពីគ្រួសារនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង ក្របខណ្ឌច្របាប់ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការតាំងទី
លំ នៅថ្មី។ ជំពូកទីពីររៀបរាប់លម្អិតអំពីដំណើរការន្រការបណ្ត្រញច្រញ រួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មនដល់គ្រួសារទាំងឡាយអំពីការបណ្ត្រញច្រញ, លក្ខខណ្ឌ 
នានាបនា្ទ្រប់ពីបានមកដល់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង សំណង, សា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្ននៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្នី, ការផ្ត្រតលើស្រវាមូលដ្ឋ្រនដ្រលអាចស្វ្រង 
រកបានសម្រ្រប់គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី។ ស្រវាដ្រលត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ រួមមន លំនៅឋាន ផ្លូវថ្នល់ សន្តិសុខស្របៀងអាហារ 
ទឹក ប្រភពថាមពល អនាម័យ សុខភាព និងការអប់រំ ព្រមទាំងជីវភាពរស់នៅផងដ្ររ។ ស្រវាទាំងអស់ន្រះក៏គ្របដណ្តប់បន្ថ្រមលើវិស័យ នានា ដូចជា 
ផលប៉ះពាល់ផ្ន្រកសង្គម និង បរិសា្ថ្រន ជាដើម។ ជំពូកទីបី រួមបញ្ចូល ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន និង អនុសាសន៍នានាស្តីពីវិធានការនានាដ្រលរាជរដ្ឋ្រភិបាល កម្ពុជា 
(RGC) សង្គមសុីវិល និង សហគមន៍អន្តរជាតិ គប្របីអនុវត្តដើម្របីធានាថា សិទ្ធិរបស់គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវបានគោរព ការពារ និង បំព្រញ 
បន្ថ្រម និង បញ្រឈប់សកម្មភាពការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ។

ការសិក្រសាបានរកឃើញថា ជាទូទៅ សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រសិទ្ធិមនកម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្រយ មិនត្រូវបានគោរព 
ការពារ និង បំព្រញតាម នៅក្នុងបរិបទន្រការផ្ល្រស់ប្តូរទីលំនៅ និង ការដោះស្រ្រយផលប៉ះពាល់នោះទ្រ។ ការផ្ល្រស់ប្តូរទីលំនៅភាគច្រើន ដ្រលត្រូវបាន
សម្គ្រល់ឃើញនៅក្នុងការសិក្រសាន្រះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្ម្រនការពិគ្រ្រះយោបល់យា៉្រងត្រឹមត្រូវជាមួយសហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ មុនព្រល 
បណ្ត្រញ ច្រញនោះទ្រ និង ដូចបានកត់សម្គ្រល់នៅក្នងុការសិក្រសាឆ្ន្រ២ំ០១២ ការបំភិតបំភ័យ និង ការបង្ខតិបង្ខគំ្រសួារទំាងឡាយ ត្រវូបានប្រើប្រ្រស់ ដើម្របី 
បង្ខំពួកគ្រឱ្រយផ្ល្រស់ប្តូរទីលំនៅ និង ការប្រើកម្ល្រំងបាយដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងព្រលន្រដំណើរការបណ្ត្រញច្រញ។1 អាស្រ័យហ្រតុន្រះ ការ ផ្ល្រស់ប្តូរ
ទីលំនៅដ្រលត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ។ កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីភាគច្រើន មិន 
ត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុន មុនព្រលបណ្ត្រញច្រញ ហើយស្រវាមូលដ្ឋ្រន ក៏ពំុមនផងដ្ររនៅព្រលដ្រលគ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់បានទៅដល់ទីតាំង
ថ្មីទាំងនោះ។

សំណងត្រូវបានផ្តល់ជូនគ្រួសារជាក់លាក់ ទោះបីជាយា៉្រងណាក៏ដោយ មិនម្រនគ្រួសារទាំងអស់ព្រញចិត្តនឹងសំណងដ្រលបានទទួលនោះទ្រ។ មន 
គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលបច្ចុប្របន្ន ប្រឈមមុខនឹងការលំបាកផ្ន្រកសុវត្ថិភាពន្រសិទ្ធិកាន់កាប់ ដោយសារពួកគ្រពុំមនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ទោះបី
ជាពួកគ្របានរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីអស់រយៈព្រលជាងប្រ្រំឆ្ន្រំមកហើយក្តី។ គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី បានរាយការណ៍ថា សិទ្ធិទទួល បាន 
កម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្រយ រួមទាំង សិទ្ធិទទួលបានស្របៀងអាហារ ទឹកសា្អ្រត និង អនាម័យ ព្រមទាំងសិទ្ធិទទួលបានមជ្រឈដ្ឋ្រនដ្រលមនផសុខភាព 
ការអប់រំ និង សុខភាពរបស់ពួកគ្រត្រូវបានសម្របសម្រួល ។ លើសពីន្រះទៀត ការតាំងទីលំនៅថ្មីទាំងន្រះ បានធ្វើឱ្រយស្រដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារកាន់ត្រមន
ការថយចុះ ដោយគ្រួសារទាំងឡាយបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងន្របំណុល ប្រ្រក់ចំណូលមិនទៀងទាត់ ការថយចុះន្រប្រ្រក់ចំណូល បើ ធៀប 
ទៅនឹងទីតាំងចាស់របស់ពួកគ្រ និង ជិតមួយភាគបីន្រគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចបានរាយការណ៍អំពីការថយចុះន្រឱកាសការងារ។

ការអនុវត្តទាំងន្រះហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងច្របាប់ និង គោលនយោបាយជាតិរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា (RGC) គប្របីពង្រឹង និង 
អនុវត្តច្របាប់ និង គោលនយោបាយជាតិ រួមជាមួយកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនយា៉្រងមុឺងម៉្រត់។ RGC គប្របីអនុម័តគោលការណ៍ណ្រនាំដ្រល 
មនលក្ខណៈទូលំទូលាយស្តីពីការតាំងទីលំនៅថ្មី ដើម្របីធានាថាគ្ម្រនការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំបានកើតឡើង ហើយការបណ្ត្រញច្រញដោយមន
ហ្រតុផលសមស្រប ត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋ្រន និងស្តង់ដរសិទ្ធិមនុស្រស អន្តរជាតិ រួមទាំង បទដ្ឋ្រនស្តីពីសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ និង កម្រិត 
ជីវភាព រស់នៅសមរម្រយ។ RGC និង ភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត រួមទាំង សង្គមសុីវិល និង សហគមន៍អន្តរជាតិផងដ្ររ គប្របីធ្វើការវាយតម្ល្រឡើងវិញលើកិច្ច 
អន្តរាគមន៍របស់ពួកគ្រនាព្រលបច្ចុប្របន្ន និង កិច្ចអន្តរាគមន៍ដ្រលបានគ្រ្រងទុក ដើម្របីធានាថាសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីត្រូវបាន 
គោរព ការពារ និង បំព្រញ។ 

1 OHCHR កម្ពុជា “ការបណ្ត្រញច្រញ និងការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងកម្ពុជា - “តម្ល្រន្រផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមនចំពោះមនុស្រស ឥទ្ធិពល និងដំណោះស្រ្រយ” ឆ្ន្រំ២០១២ 
ជំពូក ៤៖ ដំណើរការមុនព្រលបណ្ត្រញច្រញ និង ការអនុវត្តក្នុងអំឡុងព្រលបណ្ត្រញច្រញ https://cambodia�ohchr�org/sites/default/files/Thematic-
reports/Resettlement_Study-28_Feb_2012_Eng�pdf�

2ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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ការសង្ខ្បអំពីការស្្វជ្្វ

១ 	គោលបំណង
ការសិក្រសាន្រះត្រូវបានផ្តល់អាណត្តិដោយការិយាល័យ OHCHR នៅកម្ពុជា ដោយមនការគំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងគោលបំណង 

ពិនិត្រយមើលសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ការសិក្រសាន្រះ គឺជាការតាមដនបន្តពី របាយ 
ការណ៍ “ការបណ្ត្រញច្រញ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងកម្ពុជា - តម្ល្រផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមនចំពោះមនុស្រស ឥទ្ធិពល និង ដំណោះស្រ្រយ” ដ្រល 
ច្រញ ផ្រសាយដោយ ការិយាល័យ OHCHR នៅឆ្ន្រំ២០១២។ ជាផ្ន្រកមួយន្រកិច្ចសហការផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសរបស់ខ្លួនជាមួយ RGC, ការិយាល័យ 
OHCHR បន្តតាមដនករណីន្រការបណ្ត្រញច្រញ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្របីកំណត់ពីការអនុវត្តល្អ និង រាយការណ៍អំពី 
បញ្ហ្រជូនទៅរាជរដ្ឋ្រភិបាលនិង តួអង្គពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត សំរាប់សកម្មភាពក្រតម្រូវ ដើម្របីគំទ្រដល់សា្ថ្រប័នរដ្ឋដ្រលទទួលខុសត្រូវលើការគោរព និង ការ 
លើក កម្ពស់នូវសិទ្ធិមនុស្រស។

ការសិក្រសាន្រះមនវិសាលភាពទូលំទូលាយជាងការសិក្រសាក្នុងឆ្ន្រំ២០១២ ដ្រលបានពិនិត្រយទៅលើតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មីចំនួនប្រ្រំបី នៅក្នុងរាជធានី 
ភ្នំព្រញ ខ្រត្តកណា្ត្រល និង ខ្រត្តព្រះសីហនុ ហើយដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ត្រញច្រញនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង។ ការសិក្រសាន្រះបានគ្របដណ្តប់លើតំបន់
តាំងទីលំនៅថ្មីចំនួន ១៧ កន្ល្រង ទាំងនៅក្នុងទីក្រុង និង ជនបទ។

ការសិក្រសាឆ្ន្រំ២០១២ បានសន្និដ្ឋ្រនថា ការបណ្ត្រញច្រញ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទ្រសកម្ពុជា មនជាប់មកជាមួយនូវហានិភ័យន្រការបង្កើត
ភាពក្រីក្រ និង ការលំបាកសម្រ្រប់សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់។ ការសិក្រសានោះបានកត់សម្គ្រល់ នៅក្នុងចំណោមបញ្ហ្រផ្រស្រងទៀត��� “នៅ ព្រល 
ដ្រលអាជា្ញ្រធរ សហគមន៍ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល និង ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ធ្វើការរួមគ្ន្រដើម្របីរៀបចំផ្រនការតាំងទីលំនៅថ្មី ដោយមនការពិចារណាយា៉្រង
ព្រញល្រញអំពីការចូលរួម និង តម្រូវការរបស់សហគមន៍នោះ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនន្រការតាំងទីលំនៅថ្មីមិនត្រឹមត្រត្រូវបានកាត់បន្ថយប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ 
ប៉ុន្ត្រដំណើរការនោះក៏អាចនាំទៅរកជីវភាពរស់នៅកាន់ត្រល្អប្រសើរឡើង និង មននិរន្តរភាព”។ ការសិក្រសានោះក៏បានចង្អុលបងា្ហ្រញផងដ្ររ នៅព្រល
ដ្រលលក្ខខណ្ឌដ្រលបានលើកឡើងខាងលើមិនបានបំព្រញតាម សា្ថ្រនភាពរបស់សហគមន៍ដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ជាញឹកញាប់ ប្រ្រជាមន សភាព 
កាន់ត្រអាក្រក់ទៅៗ។

គោលបំណងន្រការសិក្រសាន្រះមនភាពប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រនឹងការសិក្រសាឆ្ន្រំ២០១២។ វាបានរួមបញ្ចូលការថ្លឹងថ្ល្រងអំពីតម្ល្រមនុស្រស និង តម្ល្រ សង្គម 
ន្រ ការបណ្ត្រញច្រញ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទ្រសកម្ពុជា និង ការស្វ្រងរកដំណោះស្រ្រយ  ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រនានាដ្រលត្រូវបានកំណត់។ 
ដូចគ្ន្រនឹងការសិក្រសាពីមុនដ្ររ សង្រឃឹមថា RGC និង ភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត រួមទាំង អង្គការដ្រលមនជំនាញបច្ច្រកទ្រស និង កម្មវិធីជំនួយ នឹងធ្វើការ 
សិក្រសា ឆ្ព្រះទៅមុខ ដើម្របីវាយតម្ល្រទិដ្ឋភាពមួយចំនួនន្រការតាំងទីលំនៅថ្មីដ្រលត្រូវបានគូសបញ្ជ្រក់នៅក្នុងការសិក្រសាន្រះឱ្រយបានសុីជម្រ្រ និង រៀបចំ 
កម្មវិធី នានាទៅតាមនោះ តាមរយៈកិច្ចពិភាក្រសាប្រកបដោយការសហការ ឆ្ព្រះទៅរកដំណោះស្រ្រយចំពោះបញ្ហ្រការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទ្រស 
កម្ពុជា។ លើសពីន្រះទៀត យើងក៏សង្រឃឹមផងដ្ររថា RGC តាមរយៈដំណើរការពិគ្រ្រះយោបល់រួមគ្ន្រមួយ នឹងបង្កើតគោលការណ៍ណ្រនាំជាក់លាក់ 
ដ្រលនឹងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តរាល់ការបណ្ត្រញច្រញ និង ការផ្ល្រស់ប្តូរទីលំនៅនាព្រលអនាគត។ គោលការណ៍ទាំងន្រះគួរធ្វើឱ្រយគ្រួសារដ្រលទទួលបាន
ការដោះស្រ្រយផល ប៉ះពាល់ ទទួលបានមធ្រយោបាយនានា មិនត្រឹមត្រដើម្របីសា្ត្ររជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រឡើងវិញប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងធ្វើឱ្រយ  
ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រមនភាពល្អប្រសើរឡើងទៀតផង ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងសា្ថ្រនភាពរបស់ពួកគ្រមុនការតាំងទីលំនៅថ្មី ដូច្ន្រះនាំឱ្រយពួកគ្រ
អាចយកឈ្នះលើភាពក្រីក្រ និង ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្រឍជាតិ។

២ 	កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី
សម្រ្រប់ការសិក្រសាន្រះ គ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបណ្ត្រញច្រញ ត្រូវបានស្ទង់មតិនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ចំនួន ១៧ កន្ល្រងខុសៗ 

គ្ន្រ។ កន្ល្រងទាំងនោះស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំព្រញ	 និង	 ខ្រត្តចំនួនប្រ្រំប ី (ខ្រត្តបាត់ដំបង ខ្រត្តកណា្ត្រល ខ្រត្តកោះកុង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ 
ខ្រត្តសៀមរាប ខ្រត្តព្រះសីហនុ និង ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង)។ ដូចបានបងា្ហ្រញនៅក្នុងផ្រនទី១ នៅខាងក្រ្រម មនទីតាំងចំនួនប្រ្រំមួយនៅរាជធានីភ្នំព្រញ និង 
ទីតាំងចំនួន ១១ នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត រួមមន មួយទីតាំងក្នុងមួយខ្រត្តក្នុងចំណោមប្រ្រំមួយខ្រត្ត (ខ្រត្តបាត់ដំបង ខ្រត្តកណា្ត្រល ខ្រត្តកោះកុង 
ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ និង ខ្រត្តសៀមរាប) បីទីតាំងនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ និង ពីរទីតាំងនៅខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង។

3 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



តារាងទី១ ខាងក្រ្រមរាយនាមទីតាំង និង អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ន្រកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនីមួយៗនៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត តាមលំដប់លំដោយតួអក្រសរ 
ហើយ ឈ្ម្រះកាត់ន្រទីតាំងនីមួយៗត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ឯកសារយោងដល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ។ 

មនកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីចំនួនប្រ្រំបួនកន្ល្រងនៅក្នុងតំបន់ ដ្រលនៅត្រត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថាជាផ្ន្រកមួយន្រទីប្រជុំជន ឬ ទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយ។ 
ទីតាំង ទាំងន្រះរួមមន អណ្តូងចាស់ អណ្តូងថ្មី ដំណាក់ត្រយឹង ស្រ្រអំពិល ត្រពាំងអញ្ច្រញ និង ទួលសំបូរនៅរាជធានីភ្នំព្រញ និង ព្រ្រកកូន ស្រក 
នៅខ្រត្តបាត់ដំបង អភិវឌ្រឍដីថ្មីនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ និង វាលនៅខ្រត្តសៀមរាប។ ក្នុងចំណោមទីតាំងទាំងន្រះ មនទីតាំងត្រមួយប៉ុណោ្ណ្រះដ្រលស្ថិតនៅ
ជិតទីប្រជំុជន គឺ ព្រ្រកកូនស្រក ដ្រលមនចម្ង្រយប្រ្រពីំរ គម� ពីក្រងុបាត់ដំបង។ ទីតំាងចំនួនប្រ្របីំផ្រស្រងទៀតស្ថតិនៅជាយក្រងុ ឬ ទីប្រជំុជន ទីតំាង មួយ 
ចំនួនទៀតស្ថិតនៅឆ្ង្រយពីទីក្រុង ឬ ទីប្រជុំជន។ កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីទាំងប្រ្រំបួនន្រះត្រូវបានសម្គ្រល់ដោយសញ្ញ្រផ្ក្រយនៅក្នុងតារាង និង តួរល្រខ  ត្រូវ 
បានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ។ គ្រួសារចំនួន ៦៨% រស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រទីក្រុងសំខាន់ៗ និង ៣២ ភាគរយកំពុង
ត្ររស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗទាំងប្រ្រំបួន។

ផ្រនទី	១៖	កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីចំនួន	១៧	កន្ល្រង

 

រតនគិរើស្ទឹងត្រ្រង
ព្រះវិហារ

សៀមរាប

បាត់ដំបង

ពោធិ៍សាត់

កោះកុង
កំពង់ស្ពឺ

កំពង់ឆ្ន្រំង កំពង់ចាម

ត្របូងឃ្មុំ

ព្រ្រវ្រង

កណា្ត្រល

សា្វ្រយរៀង

ព្រះសីហនុ កំពត

តាក្រវ

ប៉្រលិន កំពង់ធំ

ឧត្តរមនជ័យ

បនា្ទ្រយ

មនជ័យ

មណ្ឌលគិរើក្រច្រះ

ភ្នំព្រញ

កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី

តារាងទី១៖	អាសយដ្ឋ្រនព្រញ	និង	ឈ្ម្រះយោងសម្រ្រប់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី	តាមខ្រត្ត	(តាមលំដប់លំដោយន្រតួអក្រសរ

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

ភូមិព្រ្រកកូនស្រក សងា្ក្រត់អូរចារ ក្រុងបាត់ដំបង* ព្រ្រកកូនស្រក*

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

ភូមិពីស ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ពីស

បាត់ដំបង

កំពង់ស្ពឺ

4ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

ភូមិស្រះពោធិ៍ ឃុំភ្នំបាត ស្រុកពញាឮ ស្រះពោធិ៍

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

ភូមិព្រ្រកសា្ម្រច់ ឃុំកោះស្ត្រច ស្រុកគិរើសាគរ ព្រ្រកសា្ម្រច់

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

ភូមិ អូរបាត់មន់ សងា្ក្រត់ កូន ក្រៀល ក្រុង សំរោង  អូរបាត់មន់ 

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

អណ្តូងថ្មី ភូមិអណ្តូង សងា្ក្រត់គោករកា ខណ្ឌព្រ្រកព្ន្រ*
អណ្តូងចាស់ ភូមិអណ្តូង សងា្ក្រត់គោករកា ខណ្ឌព្រ្រកព្ន្រ*
ភូមិត្រពាំងអញ្ច្រញ សងា្ក្រត់ត្រពាំងក្រសាំង ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ*
ភូមិទួលសំបូរ សងា្គ្រត់ព្រ្រវ្រង ខណ្ឌដង្ក្រ*
ភូមិដំណាក់ត្រយឹង សងា្ក្រត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ*
ភូមិស្រ្រអំពិល សងា្ក្រត់ស្ន្រ ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ*

អណ្តូងថ្មី*
អណ្តូងចាស់*
ត្រពាំងអញ្ច្រញ*
ទួលសំបូរ*
ដំណាក់ត្រយឹង*
ស្រ្រអំពិល*

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

ភូមិអុង ឃុំរាម ស្រុកព្រ្រនប់
អូរត្រជាក់ចិត្ត [មិនបានសម្គ្រល់ឃើញឈ្ម្រះភូមិ] សងា្ក្រត់ទំនប់រលក 
ខណ្ឌស្ទឹងហាវ
ភូមិមួយ សងា្ក្រត់មួយ ក្រុងព្រះសីហនុ*

អូរកម្ពុជា+
អូរត្រជាក់ចិត្ត
អភិវឌ្រឍដីថ្មី*+

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

ភូមិវាល សងា្ក្រត់សំបួរ ក្រុងសៀមរាប* វាល*

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះយោង

ភូមិស្រ្រស្រណុកថ្មី ឃុំក្របាលរមស ស្រុកស្រសាន
ភូមិក្របាលរមសថ្មី ឃុំក្របាលរមស ស្រុកស្រសាន

ស្រ្រស្រណុកថ្មី
ក្របាលរមសថ្មី

*ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗ
+ឈ្ម្រះដ្រលអ្នកភូមិត្រងត្រប្រើប្រ្រស់ជាឈ្ម្រះយោង

កណា្ត្រល

កោះកុង

ឧត្តរមានជ័យ

ភ្នំព្រញ

ព្រះសីហនុ

សៀមរាប

ស្ទឹងត្រ្រង

5 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



៣ 	វិធីសាស្រ្ត
ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៩ សហជីពឥណទានមូលនិធីអូស្រ្តាលី  (CUFA) ត្រូវបានចុះកិច្ចសន្រយោជាមួយ ការិយាល័យ OHCHR ដើម្របីធ្វើការស្រ្រវជ្រ្រវ និង 

ប្រមូលទិន្នន័យ។ បនា្ទ្រប់ពី CUFA បានដក់ជូនទិន្នន័យនៅដើមឆ្ន្រំ២០២០ ការិយាល័យ OHCHR បានជួលអ្នកប្រឹក្រសាយោបល់ឱ្រយធ្វើការវិភាគ 
ទិន្នន័យ និង រៀបចំរបាយការណ៍ចុងក្រ្រយស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍នានានៅតាមកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ចំនួន ១៧ កន្ល្រង រួមទាំង 
ផ្តល់  អនុសាសន៍ ថាតើការតាំងទីលំនៅថ្មីគួរអនុវត្តដោយរបៀបណា នៅក្នុងបរិបទរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្របតាមបទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ។ 
ដើម្របី បញ្ចប់ការងារចាត់តាំង អ្នកប្រឹក្រសាយោបល់បានអនុវត្តការវិភាគបណ្តុំទិន្នន័យ ការពិនិត្រយមើលលើឯកសារសរស្ររពាក់ព័ន្ធ និង ការប្រឹក្រសា យោបល់ 
ជាមួយ ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្អ្រកលើសិទ្ធិមនុស្រស ដូច្ន្រះទស្រសនសិទ្ធិមនុស្រសគឺជាធាតុផ្រសំជាមូលដ្ឋ្រននៅក្នុងការស្រ្រវជ្រ្រវ និង ការវិភាគ ទាំង 
មូល។ ដោយសារត្រការដក់កម្រិតន្រព្រលវ្រលា និង ចំនួនទំព័រ បទសម្ភ្រសដទ្រទៀតជាមួយអង្គការសង្គមសុីវិល និងលទ្ធផលន្រកិច្ចពិភាក្រសាក្រុម 
គោលដៅ មិនត្រូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះទ្រ។ ការស្រ្រវជ្រ្រវន្រះ បានធ្វើឡើងមុនការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវើដ១៩។ 

៤ 	ទំហំសំណាកន្រការស្ទង់មតិ
កាលពីឆ្ន្រំ២០១៧ មុនព្រលអនុវត្តការស្ទង់មតិតាមគ្រួសាររបស់ CUFA ផ្អ្រកតាមការត្រួតពិនិត្រយ និង ការប្រឹក្រសាយោបល់ជាមួយ NGO ដ្រគូ 

ការិយាល័យ OHCHR បានរកឃើញថាមនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៣�៩១៤ គ្រួសារត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញទៅកាន់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីដ្រលត្រូវបាន 
កំណត់ចំនួន១៧កន្ល្រង។ ការសិក្រសាន្រះបានបញ្ជ្រក់ថា មនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២�៣៤១ គ្រួសារ រស់នៅក្នុងកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ នៅទូទាំងកន្ល្រងតាំង 
ទីលំនៅថ្មីទាំងអស់ មន ៥១០ គ្រួសារកំពុងត្ររស់នៅរាជធានីភ្នំព្រញ និង អ្នកឆ្លើយតបចំនួន ១�៨៣១ គ្រួសារកំពុងត្ររស់នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តទាំង
ប្រ្រំបី។ ចាប់ពីខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០១៩ រហូតដល់ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០២០ ការសិក្រសាន្រះបានផ្ទៀងផ្ទ្រត់ចំនួនគ្រួសារសរុបតាមរយៈការរាប់ចំនួនគ្រួសារដោយ 
ផ្ទ្រល់ នៅតាមកន្ល្រងនីមួយៗ និង តាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ចំនួនទាំងនោះជាមួយអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន ប្រធានភូមិ និង សមជិកភូមិ និង សហគមន៍ផ្រស្រងៗគ្ន្រ។ 
តារាង ២ ផ្តល់នូវការបំប្រកទិន្នន័យតាមកន្ល្រងតាំងទីលំនៅ ព្រមទាំងទំហំន្រសំណាក ដ្រលរបាយការណ៍បានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់កន្ល្រងនីមួយៗ។ 

តារាងទី២៖	ចំនួនគ្រួសារដ្រលត្រូវបានកំណត់	និង	ចំនួនសំណាកតាមទីតាំង	(តាមលំដប់លំដោយន្រតួអក្រសរ)

កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ចំនួនគ្រួសារដ្រលត្រូវបានកំណត់

ទីតាំង OHCHR	
(២០១៦-២០១៧)

Cufa	
(២០១៩-២០២០)

ភាពខុសគ្ន្រ ចំនួនសំណាក		
(២៥%/៣២%)

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)* ៦០០ ១៣០ -៤៧០ ៤២

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* ៣៨៤ ២២០ -១៦៤ ៧០

អភិវឌ្រឍដីថ្មី (ព្រះសីហនុ)* ៥៥ ៨ -៤៧ ៣

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ) ២១៤ ៧៤ -១៤០ ២៤

ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)* ៩១ ៥៦ -៣៥ ១៨

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង) ២០០ ៤០០ ២០០ ៩៨

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង) ១៨០ ៦០០ ៤២០ ១៤៧

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ) ៤៦ ១១ -៣៥ ៤

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ) ១៩ ១៩ ០ ៦

6ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ពីស (កំពង់ស្ពឺ) ១០០ ៧៤ -២៦ ២៤

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)* ៥៥ ១៥ -៤០ ៥

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង) ៨០០ ៤០០ -៤០០ ៩៨

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល) ១៤០ ១២០ -២០ ៣៨

ស្រ្រអំពិល(ភ្នំព្រញ)* ១៦៨ ១៦ -១៥២ ៥

ត្រពាំងអញ្ច្រញ(ភ្នំព្រញ)* ១៤៨ ៤៨ -១០០ ១៥

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)* ៤០ ៤០ ០ ១៣

វាល (សៀមរាប)* ៦៧៤ ១១០ -៥៦៤ ៣៥

សរុប ៣�៩១៤ ២�៣៤១ -១�៥៧៣ ៦៤៥

ដូចតារាងបានបងា្ហ្រញ នៅ ១៥ ទីតាំង ក្នុងចំណោមទីតាំងទាំង ១៧ ចំនួនគ្រួសារដ្រលរស់នៅក្នុង ទីតាំងនីមួយៗមនការថយចុះ។ ការថយចុះទាំង
ន្រះដោយសារគ្រួសារទាំងនោះ៖

 y ត្រូវបានផ្តល់ជូនត្រដីធ្លីប៉ុណោ្ណ្រះ និងគ្ម្រនផ្ទះសម្រប្រងសម្រ្រប់រស់នៅ
 y សម្រ្រចចិត្តមិនផ្ល្រស់ទី និង ទៅរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ពីព្រ្រះពួកគ្រចាំបាច់ត្រូវដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រនៅក្នុងតំបន់ន្រទីលំនៅ

ដើមរបស់ពួកគ្រ
 y បានធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ទៅក្រ្រប្រទ្រស ឬ បានផ្ល្រស់ទីទៅកាន់ទីកន្ល្រងមួយផ្រស្រងទៀតដើម្របីរកការងារធ្វើ ឬ
 y បានជួល ឬ លក់ផ្ទះរបស់ពួកគ្រនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីទៅឱ្រយអ្នកដ្រលមិនត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញ។

ការសិក្រសាន្រះបានបងា្ហ្រញ ការកើនឡើងន្រចំនួនគ្រួសារនៅតាមទីតាំងផ្រស្រងទៀត (ក្របាលរមសថ្មី និង ស្រ្រស្រណុកថ្មីនៅខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង) គឺដោយ
សារត្រមនគ្រួសារជាច្រើនបានផ្ល្រស់មកកាន់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីទាំងន្រះ តាំងពីឆ្ន្រំ២០១៧ មកម៉្ល្រះ នៅព្រលដ្រលការិយាល័យ OHCHR បាន 
រាប់ចំនួនគ្រួសារដ្រលរស់នៅកន្ល្រងទាំងនោះជាលើកដំបូង។ នៅព្រលដ្រលពួកគ្រចុះទៅកាន់កន្ល្រងទាំងនោះ ការិយាល័យ OHCHR បានទទួល  
ដំណឹងថានឹងមនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងត្រមកដល់ ប៉ុន្ត្រ ការិយាល័យ OHCHR មិនបានទទួលព័ត៌មនអំពីតួល្រខជាក់លាក់ដ្រលត្រូវបានរំពឹង 
ទុកនោះទ្រ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំសំណាក របាយការណ៍ន្រះបានប្រើប្រ្រស់ ២៥ ភាគរយសម្រ្រប់ទីតាំងបីដ្រលធំជាងគ្របំផុត (ក្របាលរមសថ្មី និង ស្រ្រស្រណុក 
ថ្មីនៅខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង និង ព្រ្រកសា្ម្រច់នៅខ្រត្តកោះកុង) និង ៣២ ភាគរយសម្រ្រប់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីចំនួន ១៤ កន្ល្រងផ្រស្រងទៀត។ ទំហំសំណាក 
ដ្រល អាចទុកចិត្តបានទំាងន្រះ ត្រវូបានគណនាដោយផ្អ្រកលើចំនួនបទសម្ភ្រសន្រការស្ទង់មតិដ្រលត្រវូបានធ្វើឡើងនៅតាមកន្ល្រងតំាងទីលំនៅថ្មខុីសៗ 
គ្ន្រ។2

2 ទំហំសំណាកអតិបរមដ៏ល្អមួយ តាមធម្មតា គឺប្រហ្រល ១០ ភាគរយន្រចំនួនប្រជាជន។ សម្រ្រប់របាយការណ៍ន្រះ ទំហំសំណាកមនការប្រ្រប្រួល ពី ២៥ ភាគរយ ទៅ 
៩០ ភាគរយ ទៅតាមកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីខុសៗគ្ន្រ។

7 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



	៥ 	ភាពខ្វះចន្ល្រះនៅក្នុងការស្រ្រវជ្រ្រវ	និង	ភ័ស្តុតាង
របាយការណ៍ន្រះគ្របដណ្តប់លើការវិភាគទិន្នន័យមូលដ្ឋ្រន។ ន្រះដោយសារត្រទិន្នន័យឆៅមនទំហំធំ និង ការដក់កម្រិតព្រលវ្រលាក្នុងការអនុវត្ត

ការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ ជាពិស្រស ការភា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងបញ្ហ្រខុសៗគ្ន្រ (ឧ� ជីវភាពរស់នៅ និង សន្តិសុខស្របៀង)។ មនការ ណ្រនាំ 
ថា ការវិភាគទិន្នន័យបន្ថ្រមត្រូវធ្វើឡើងតាមផ្ន្រកជាក់លាក់ន្រការស្រ្រវជ្រ្រវ រួមមនជាអាទិ៍ សន្តិសុខស្របៀង បំណុល និង បញ្ហ្រសិទ្ធិមនុស្រសដទ្រទៀត។

តាមស្ថិតិ ស្រ្តី ៥៨ ភាគរយ និង បុរស ៤២ ភាគរយ ត្រូវបានសម្ភ្រស។ ការវិភាគនៅក្នុងការស្រ្រវជ្រ្រវន្រះបានរួមបញ្ចូលយ្រនឌ័រ និង ធានាថាសម្ល្រង 
របស់ស្រ្តីត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិ។ ផ្ន្រកជាក់លាក់ន្រកម្រងសំណួរត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្របីទាញយកចម្លើយអំពីរបៀបដ្រលស្រ្តីទទួល 
រងផលប៉ះពាល់ខុសពីបុរស ហើយនៅព្រលដ្រលនិនា្ន្រការនានាត្រូវបានគ្រឃើញថាមននៅក្នុងទិន្នន័យនោះ និនា្ន្រការទាំងន្រះត្រូវបានចង្អុលបងា្ហ្រញ
នៅក្នុងរបាយការណ៍។ ទោះបីជាយា៉្រងណាក៏ដោយ មនការលំបាកនៅក្នុងការប្រងច្រកទិន្នន័យតាមយ្រនឌ័រ ពីព្រ្រះអ្នកឆ្លើយតបបានតំណាងឱ្រយ 
គ្រួសាររបស់ពួកគ្រទាំងមូល និង មិនចាំបាច់និយាយតាងនាមឱ្រយខ្លួនពួកគ្រផ្ទ្រល់នោះទ្រ។ គ្រួសារទាំងឡាយមិនអាចប្រងច្រកយ្រនឌ័របាននោះទ្រ ពី 
ព្រ្រះពួកគ្រមនសមជិកទាំងបុរស និង ស្រ្តី។ 

នៅព្រលដំបូង មនការលំបាកនៅក្នងុការធ្វើការការស្ទង់មតិនៅភ្នពំ្រញ និង ខ្រត្តកោះកុង ដោយសារត្រឧបសគ្គនានាដ្រលបង្កឡើងដោយអាជា្ញ្រធរ 
មូលដ្ឋ្រន ដ្រលមិនគំទ្រដល់ការស្ទង់មតិនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង មិនចង់ជួបជាមួយក្រុមការងារស្រ្រវជ្រ្រវដើម្របីពិភាក្រសាគ្ន្រអំពីការស្ទង់មតិ។ នៅទី 
បំផុត ការលំបាកទាំងន្រះត្រូវបានជំនះដោយ CUFA ទទួលបានការអនុញ្ញ្រតឱ្រយធ្វើការស្ទង់មតិ ប៉ុន្ត្រពួកគ្របានធ្វើឱ្រយមនភាពយឺតយា៉្រវនៅក្នុងការ 
អនុវត្តការស្ទង់មតិ។

ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនស្រសិបគ្រួសារ3 បានសម្រ្រចចិត្តមិនចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិន្រះទ្រ ដោយសារមូលហ្រតុមួយក្នុងចំណោមមូលហ្រតុទាំងពីរគឺ
ថា៖ ពួកគ្រពុំមនព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ ឬ ពួកគ្របានស្នើសុំគ្រឿងលើកទឹកចិត្តមុនព្រលដ្រលពួកគ្រអាចនឹងមនបំណងចង់ចូលរួម។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន 
ចំនួន ១១ នាក់ នៅភ្នំព្រញ និង ខ្រត្តព្រះសីហនុ បានបដិស្រធមិនទទួលយកការសម្ភ្រសនោះទ្រ។ អាជា្ញ្រធរទាំងនោះបាននិយាយថា ពួកគ្រពុំមនព្រល 
វ្រលាសម្រ្រប់ជួបគ្ន្រនោះទ្រ ហើយអាជា្ញ្រធរមួយចំនួនទៀតហាក់បីដូចជាមិនចង់ច្រករំល្រកព័ត៌មនអំពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទ្រ។ ក្នុងករណីមួយ 
ចំនួន អាជា្ញ្រធរពុំមនព័ត៌មនអំពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទ្រ ដោយសារពួកគ្រមិនបានចូលកាន់តំណ្រង នៅព្រលដ្រលកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីត្រូវបាន 
បង្កើតឡើង។

3 គ្រួសារទាំងន្រះមកពីព្រ្រកសា្ម្រច់ ខ្រត្តកោះកុង (បួនគ្រួសារ) ភ្នំព្រញ (៣០ គ្រួសារមកពីទីតាំងទាំងប្រ្រំមួយ) វាល ខ្រត្តសៀមរាប (បួនគ្រួសារ) និង ស្រ្រស្រណុកថ្មី 
ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង (ពីរគ្រួសារ)។

ផ្ទះដ្រលបានផ្តល់អោយជាសំណងមនទីតាំងនៅក្នុងអណ្តូងថ្មី ស្ថិតក្នុង 
ភូមិអណ្តូង, សងា្ក្រត់គោករកា, ខ័ណ្ឌព្រ្រកព្ន្រ, រាជធានីភ្នំព្រញ។  
រូបថត ៖ CUFA

ហាលសំលៀកបំពាក់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់សហគមន៍ មុន្នីវង្រស AB 
ដ្រលត្រូវបានតាំងទីលំនៅថ្មី នៅភូមិស្រ្រអំពិល, សងា្ក្រត់ស្ន្ររ, 
ខ័ណ្ឌដង្ក្រ, រាជធានីភ្នំព្រញ។ រូបថត ៖ CUFA

8ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ជំពូក

១

ស្ចក្តីផ្តើម



CMBUk 1 ៖ស្ចក្តីផ្តើម
1>1 អ្នកឆ្លើយតប
ភ្នំព្រញ/ខ្រត្ត	យ្រនឌ័រ	អាយុ

 y របាយការណ៍ន្រះបានសិក្រសាពីអ្នកឆ្លើយតបចំនួន ៦៤៥ នាក់ ដ្រលម្ន្រក់តំណាងឱ្រយមួយគ្រួសារ។
 y អ្នកឆ្លើយតបកំពុងត្ររស់នៅតាមកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីទាំង ១៧ កន្ល្រង នៅភ្នំព្រញ និង ខ្រត្តទាំង ៨។
 y ៥៨ ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបជាស្រ្តី  និង ៤២ ភាគរយទៀតជាបុរស។
 y ៧៥ ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបកំពុងត្ររស់នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត និង ៥៨% ក្នុងចំណោមពួកគ្រ គឺជាស្រ្តី។
 y ២៥ ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបកំពុងត្ររស់នៅភ្នំព្រញ និង ៥៨% ក្នុងចំណោមពួកគ្រ គឺជាស្រ្តី។

តារាងទី៣ ផ្តល់ការប្រងច្រកអ្នកឆ្លើយតបតាមយ្រនឌ័រ នៅតាមកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនីមួយៗ។
តារាងទី៤ បងា្ហ្រញអំពីក្រុមអាយុរបស់អ្នកឆ្លើយតប។ 

តារាងទី៣៖	ការប្រងច្រកអ្នកឆ្លើយតបតាមយ្រនឌ័រ

ខ្រត្ត	និង	កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ស្រ្តី បុរស

បាត់ដំបង ព្រ្រកកូនស្រក* ៤០% ៦០%
កំពង់ស្ពឺ ពីស ៥៤% ៤៦%
កណា្ត្រល ស្រះពោធិ៍ ៨២% ១៨%
កោះកុង ព្រ្រកសា្ម្រច់ ៥៤% ៤៦%
ឧត្តរមនជ័យ  អូរបាត់មន់ ៥០% ៥០%
ភ្នំព្រញ ៥៨% ៤២%

អណ្តូងចាស់*
អណ្តូងថ្មី*
ដំណាក់ត្រយឹង*
ស្រ្រអំពិល*
ត្រពាំងអញ្ច្រញ*
ទួលសំបូរ*

៥២%
៦០%
៦១%
៤០%
៦៧%
៦២%

៤៨%
៤០%
៣៩%
៦០%
៣៣%
៣៨%

ព្រះសីហនុ ៥៤% ៤៦%
អភិវឌ្រឍដីថ្មី*
អូរកម្ពុជា
អូរត្រជាក់ចិត្ត

៦៧%
៥០%
៥០%

៣៣%
៥០%
៥០%

សៀមរាប វាល* ៦៣% ៣៧%
ស្ទឹងត្រ្រង ៥៨% ៤២%

ក្របាលរមសថ្មី
ស្រ្រស្រណុកថ្មី

៥៥%
៥៩%

៤៥%
៤១%

សរុបរួម ៥៨% ៤២%

10ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



តារាងទី៤៖	ក្រុមអាយុរបស់អ្នកឆ្លើយតប

ក្រុមអាយុ សរុប ស្រ្តី បុរស

ក្រ្រម ២១ឆ្ន្រំ* ៣,៣% ៤,៣% ១,៩%
អាយុ ២១-២៩ឆ្ន្រំ ១៤,៤% ១៦,២% ១១,៩%
អាយុ ៣០-៣៩ឆ្ន្រំ ២២,៦% ២០,៥% ២៥,៧%
អាយុ ៤០-៤៩ឆ្ន្រំ ១៩,២% ១៧,៣% ២១,៩%
អាយុ ៥០-៥៩ឆ្ន្រំ ១៩,៥% ១៩,៤% ១៩,៧%
អាយុ ៦០-៦៩ឆ្ន្រំ ១២,៩% ១៣,៦% ១១,៩%
អាយុ ៧០-៧៩ឆ្ន្រំ ៦,៤% ៧,៧% ៤,៥%
អាយុ ៨០-៨៩ឆ្ន្រំ ១,៦% ១,១% ២,២%
អាយុ ៩០-៩៩ឆ្ន្រំ ០,២% ០,០% ០,៤%

សរុបរួម ១០០,០% ១០០,០% ១០០,០%
* ២១ឆ្ន្រំ គឺជាអាយុស្របច្របាប់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិច
ដប់ប្រ្រំភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបសរុបបានកំណត់អត្តសញ្ញ្រណខ្លួនពួកគ្រថាជាជនជាតិដើមភាគតិច (៥៦ ភាគរយ ជាស្រ្តី) ហើយពួកគ្រទាំងអស់ 

រស់នៅក្របាលរមសថ្មី និង ស្រ្រស្រណុកថ្មី នៅក្នុងខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង។ កៅសិបប្រ្រំភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបដ្រលកំពុងរស់នៅក្របាលរមសថ្មី និង ២ ភាគរយ 
ដ្រលកំពុងរស់នៅស្រ្រស្រណកុថ្ម ីជាជនជាតិដើមភាគតិច។ ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្របាលរមសថ្ម ីតំណាងឱ្រយ ១៤,៤ ភាគរយន្រចំនួនអ្នកឆ្លើយតបសរបុ 
និង ជនជាតិដើមភាគតិចនៅស្រ្រស្រណុកថ្មី តំណាងឱ្រយ ០,៥ ភាគរយន្រចំនួនអ្នកឆ្លើយតបសរុប។ ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ មនចំនួន ២០ 
ភាគរយ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយតបដ្រលរស់នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត និង តំណាងឱ្រយក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចចំនួនប្រ្រំពីរក្រុម (ប៊ូនង ប្រ្រ ព្រ្រ គ្រឹង កួយ 
លាវ និង ទំពួន)។ ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដ្រលតំណាងឱ្រយអ្នកឆ្លើយតបច្រើនជាងគ្របំផុត គឺ ប៊ូនង (៧៥ ភាគរយ) និង ប្រ្រ (២១ ភាគរយ)។

នៅព្រលដ្រលអាចធ្វើបាន របាយការណ៍ន្រះបានប្រងច្រកទិន្នន័យ និង បានវិភាគអំពីបទពិសធន៍របស់គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិច។

ទីតាំងបណ្ត្រញច្រញ
 y ចំនួនសរុបន្រទីតាំងបណ្ត្រញច្រញដ្រលតំណាងដោយអ្នកឆ្លើយតប មនចំនួន ៣៧ កន្ល្រង ដ្រលក្នុងនោះ ប្រ្រំពីរកន្ល្រង (១៩ ភាគរយ) ស្ថិត 

នៅ ភ្នំព្រញ។
 y ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ផ្តល់បញ្ជីឈ្ម្រះទីតាំងបណ្ត្រញច្រញរួមជាមួយអាសយដ្ឋ្រនព្រញ និង ឈ្ម្រះកាត់របស់ពួកគ្រ ដ្រលត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ជាការ 

យោង ដល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ន្រះ។ 
 y ឧបសម្ព័ន្ធទី២ រៀបរាប់ឈ្ម្រះទីតាំងបណ្ត្រញច្រញដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនីមួយៗ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នកឆ្លើយតបដ្រល 

មកពីទីតាំងបណ្ត្រញច្រញត្រមួយត្រូវបានផ្ល្រស់ទីទៅកាន់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីខុសៗគ្ន្រ។4 

4 ឧទាហរណ៍៖ អ្នកឆ្លើយតបដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើសពីសហគមន៍អគរសំបុកចាបនៅភ្នំព្រញ ត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញទៅកាន់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីចំនួនបីនៅភ្នំព្រញ 
(អណ្តូងថ្មី អណ្តូងចាស់ និង ទួលសំបូរ)។ អ្នកឆ្លើយតបមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផ្ល្រស់ទីទៅកន្ល្រងដ្រលនៅក្នុងភូមិត្រមួយ ឧទាហរណ៍ អ្នកដ្រលមកពី ភូមិពីស 
ក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។

11 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ទំហំគ្រួសារ	និង	មុខតំណ្រងនៅក្នុងគ្រួសារ
 y ដូចដ្រល តារាងទី៥ បានបងា្ហ្រញ ចំនួនបុគ្គលដ្រលត្រូវបានតំណាងឱ្រយច្រើនជាងគ្របំផុតនៅក្នុងមួយគ្រួសារ គឺ ប្រ្រំ (២៣ ភាគរយ) បួន (២០ 

ភាគរយ) បី (១៦ ភាគរយ) និង ប្រ្រំមួយ (១៥ ភាគរយ)។ 
 y ហាសិបប្រ្រំភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបគឺជាម្រគ្រួសារ ៣៨ ភាគរយគឺជាសមជិកគ្រួសារ និង ៧ ភាគរយគឺជាសា្វ្រមី/ភរិយារបស់ម្រគ្រួសារ។ 
 y នៅខណៈព្រលដ្រល ៧២ ភាគរយន្រសមជិកគ្រួសារ និង ៩៤ ភាគរយន្រសា្វ្រមី/ភរិយាទាំងនោះគឺជាស្រ្តី ៧០ ភាគរយន្រម្រគ្រួសារគឺជាបុរស។ 
 y ហាសិបភាគរយន្រជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាសា្វ្រមី/ភរិយារបស់ម្រគ្រួសារ ៤៥ ភាគរយគឺជាម្រគ្រួសារ និង ៥ ភាគរយគឺជាសមជិកគ្រួសារ។ នៅ 

ខណៈព្រលដ្រល ៩៨ ភាគរយន្រសា្វ្រមី/ភរិយា គឺជាស្រ្តី ៨៨ ភាគរយន្រម្រគ្រួសារ និង ៦០ ភាគរយន្រសមជិកគ្រួសារ គឺជាបុរស។ 

ចំនួនបុគ្គល ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតប

១ ២,៩%
២ ៤,២%
៣ ១៥,៥%
៤ ២០,២%
៥ ២២,៦%
៦ ១៤,៧%
៧ ៧,៨%
៨ ៥,១%
៩ ២,៥%

ចំនួនបុគ្គល ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតប

១០ ១,២%
១១ ១,២%
១២ ០,៥%
១៣ ០,៦%
១៤ ០,៣%
១៥ ០,២%
១៦ ០,២%
២០ ០,២%
២២ ០,២%

តារាងទី៥៖	ទំហំគ្រួសារ

សា្ថ្រនភាពគ្រួសារ
 y ហុកសិបប្រ្រំមួយភាគរយន្រស្រ្តីជាម្រគ្រួសារគឺជាស្រ្តីម្រម៉្រយ និង ៣០ ភាគរយន្រស្រ្តីជាសមជិកគ្រួសារបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយ។
 y កៅសិបពីរភាគរយន្របុរសជាម្រគ្រសួារបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយ និង ៨៣ ភាគរយន្របុរសជាសមជិកគ្រសួារបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 

រួចហើយ។
 y ក្នុងចំណោមជនជាតិដើមភាគតិច ស្រ្តីជាម្រគ្រួសារគ្រប់រូបគឺជាស្រ្តីម្រម៉្រយ ពាក់កណា្ត្រលន្រស្រ្តីជាសមជិកគ្រួសារ នៅលីវ និង ពាក់កណា្ត្រល

ទៀតបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយ។
 y ក្នុងចំណោមបុរសជនជាតិដើមភាគតិច បុរសជាម្រគ្រួសារគ្រប់រូបបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយ និង ៦៧ ភាគរយន្រសមជិកគ្រួសារ 

នៅលីវ។

ទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍
 y ដប់ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបសរុបបាននិយាយថា មិនម្រនសមជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រគ្រប់រូបសុទ្ធត្ររស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទ្រ។ ជន 

ជាតិ ដើមភាគតិចចំនួនបួនភាគរយ បានឆ្លើយតបដូចគ្ន្រ។ 
 y ដូច រូបភាពទី១ បងា្ហ្រញ ជាមធ្រយម ៨ ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបនៅកន្ល្រងតាំង ទីលំនៅថ្មីចំនួន ១៣ កន្ល្រង ក្នុងចំណោមកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី

ទាំង ១៧ កន្ល្រង មនសមជិកគ្រួសារយា៉្រងតិចម្ន្រក់ ដ្រលបានធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ទៅខាងក្រ្រកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ 
 y មនសមជិកគ្រសួារចំនួនប្រ្របីំប្រភ្រទបានធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ទៅខាងក្រ្រកន្ល្រងតំាងទីលំនៅថ្ម។ី សមជិកគ្រសួារបួនប្រភ្រទសំខាន់ៗ រួមមន 

កូនប្រុស (៣៦ ភាគរយ) កូនស្រី (៣៦ ភាគរយ) ចៅ (៩ ភាគរយ) និង បង/ប្អូនប្រុស (៧ ភាគយ)។

12ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



 y សមជិកគ្រសួារម្ន្រក់ៗដ្រលបានធ្វើទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍មនមូលហ្រតុ 
មួយ ឬ ច្រើនសម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ច្រញពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ហើយ 
អ្នកឆ្លើយតបម្ន្រក់ៗបានផ្តល់ចម្លើយមួយ ឬ ច្រើន។ មនមូល ហ្រតុ 
ចំនួនប្រ្រំបីខុសៗគ្ន្រ។ មូលហ្រតុបីសំខាន់ៗ រួមមន ទៅធ្វើ ការ ឬ 
ទៅធ្វើ អាជីវកម្ម នៅ កន្ល្រងផ្រស្រងទៀត (៦១ ភាគរយ ន្រ 
ចម្លើយដ្រលបានរាប់), ទៅរស់នៅជាមួយសា្វ្រមី/ភរិយាដ្រល ទើប 
ត្រ រៀបអាពាហ៍-ពិពាហ៍រួច (១៣ ភាគរយ) និង ទៅសិក្រសា នៅ 
ទីប្រជុំជន ឬ នៅទីក្រុង (៧ ភាគរយ)។ មូលហ្រតុចំនួនប្រ្រំផ្រស្រង
ទៀតដ្រលអ្នកឆ្លើយតបបានផ្តល់ជូន រួមមន ទៅរស់ នៅ ប្រទ្រស 
ផ្រស្រងទៀត ទៅរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិ ទៅរស់នៅជាមួយ ឪពុក 
ម្ត្រយ/សាច់ញាតិនៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត/នៅទីឆ្ង្រយ ទៅរស់ នៅទី 
ក្រុង/ចំណុចកណា្ត្រល និង ទៅបួស។

រូបភាពទី១៖	សមាជិកគ្រួសារដ្រលបានចាកច្រញពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី
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0% 5% 10% 15% 20%

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*

វាល (សៀមរាប)*

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ភាគរយន្រគ្រួសារ ចំនួនជាមធ្រយម

បន្ទប់ទឹក និងបាសាំងលាងដ្រនៅក្នុងផ្ទះដ្រលបោះបង់ចោលនៅតំបន់តាំង 
ទីលំនៅថ្មី អណ្តូងថ្មី នៅក្នុង ភូមិអណ្តូង  សងា្ក្រត់គោករកា, ខ័ណ្ឌព្រ្រកព្ន្រ, 
រាជធានីភ្នំព្រញ។ រូបថត ៖ CUFA

13 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



1>2 ក្របខណ្ឌច្របាប់	និង	គោលនយោបាយ
បទដ្ឋ្រនច្របាប់អន្តរជាតិ
សិទ្ធិមនលំនៅឋានត្រូវបានធានាដោយច្របាប់សិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ។ មត្រ្រ ២៥ ន្រ ស្រចក្តីប្រកាសជា សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្រស, មត្រ្រ ១១ ន្រអនុ

សញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្របធម៌, មត្រ្រ ៥ ន្រអនុសញ្ញ្រស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការ រើសអើងពូជសាសន៍ និង មត្រ្រ 
១៤ ន្រអនុសញ្ញ្រស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការ រើសអើងប្រឆំងនឹងស្រ្តីភ្រទ ច្រងអំពីក្របខណ្ឌន្រនិយាម ព្រមទាំង កាតព្វកិច្ចតាម ផ្លូវច្របាប់ ផង 
ដ្ររ។ ប្រទ្រសកម្ពុជាបានផ្តល់សចា្ច្រប័នដល់សន្ធិសញ្ញ្រសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិទាំងន្រះ ដ្រល យោងតាមមត្រ្រ ៣១ ន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ប្រជា
ជនកម្ពុជាអាចទទួលបានសិទ្ធិនានាដ្រលត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញ្រសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ។ អនុសញ្ញ្រដទ្រទៀត ដ្រលត្រូវបានផ្តល់សចា្ច្រប័ន
ដោយប្រទ្រសកម្ពុជា បានពង្រីកការការពារសិទ្ធិទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្រយ និង បានបញ្ជ្រក់ថា សិទ្ធិន្រះត្រូវត្របានទទួលសា្គ្រល់ដោយ 
គ្ម្រន ការរើសអើង។

សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ គឺជាផ្ន្រកមួយន្រសិទ្ធិមនកម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្រយ។ សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយមិនសំដៅលើត្រសំណង់ដ្រល 
ប្រជា ពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានត្រប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌដ្រលចាំបាច់ដើម្របីធានាចំពោះទីតាំងរស់នៅប្រកបដោយផសុកភាព 
ផងដ្ររ។ យោងតាមអនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង វប្របធម៌ (ICESCR)5 មនសមសធាតុចំនួនប្រ្រំពីរចំពោះសិទ្ធិមនលំនៅឋាន
សមរម្រយ។ មនសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់តាមផ្លូវច្របាប់ លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានស្រវា សម្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររ អគរ និង ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធផ្រស្រងៗ ភាពអាច 
ល្រលកផ្គត់ផ្គង់បាន ភាពអាចរស់នៅបាន ភាពអាចច្រញចូលបាន ទីតាំងសមរម្រយ និង ភាពសមស្របផ្ន្រកវប្របធម៌។ សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយក៏រួម 
បញ្ចូលការការពារ ប្រឆំងនឹងការបណ្ត្រញច្រញដោយបំពាន និង ការបំផ្លិចបំផ្ល្រញ និង ការកម្ទ្រចផ្ទះសម្រប្រងរបស់បុគ្គលណាម្ន្រក់តាមទំនើងចិត្ត។ 
សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ និង ការការពារពីការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ និង មិនស្របច្របាប់ ក៏ត្រូវបានធានាដោយបទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិដទ្រ
ទៀតផងដ្ររ ដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាបានផ្តល់សចា្ច្រប័ន។6

ស្រចក្តីពន្រយល់រួមល្រខ ៧ ស្តីពីសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ ច្រងថា ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ នៅព្រលក្រឡ្រកឃើញភា្ល្រម មនការប្រឆំងនឹង 
អនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង វប្របធម៌។7 ស្រចក្តីពន្រយល់រួមបានច្រងបន្ថ្រមទៀតអំពីកិច្ចការពារយា៉្រងជាក់លាក់ និង ការធានាផ្ន្រក
នីតិវិធីដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ ដ្រលរួមបញ្ចូល បទដ្ឋ្រនអប្របបរមដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ការអនុវត្តការបណ្ត្រញ ច្រញ និង កំណត់
កាលៈទ្រសៈនៅក្រ្រមការបណ្ត្រញច្រញដ្រលនឹងត្រូវចាត់ទុកថាមិនស្របច្របាប់ និង “បង្ខំ” ស្របតាមបទដ្ឋ្រនអន្តរជាតិ។ កាលពីឆ្ន្រំ២០០៧ អ្នករាយ  
ការណ៍ពិស្រសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ ដ្រលជាសមសធាតុមួយន្រសិទ្ធិមនកម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្រយ និង ស្តីពីសិទ្ធិ
មិនរើសអើងនៅក្នុងបរិបទន្រះ (អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ) បានច្រញ “គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រន និង គោល ការណ៍ 
ណ្រនាំស្តីពីការបណ្ត្រញច្រញ និង ការចាកច្រញដោយបង្ខំចិត្ត ផ្អ្រកលើការអភិវឌ្រឍ”(២០០៧)។8 គោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះបានផ្ត្រតលើផលប៉ះ
ពាល់សិទ្ធិមនុស្រសដោយការបណ្ត្រញច្រញ និង ការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយបង្ខំចិត្ត ដ្រលមនទំនាក់ទំនងទៅនឹងការអភិវឌ្រឍ។ នៅខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩ អ្នករាយ
ការណ៍ពិស្រសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្រយ បានច្រញគោលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនលំនៅឋាន 
សមរម្រយ9 ដ្រលបានកំណត់នូវធាតុសំខាន់ៗដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនលំនៅឋានបានយា៉្រងមនប្រសិទ្ធភាព ដោយមនផ្ន្រកជាក់លាក់  
មួយលើកឡើងអំពីការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ។ គោលការណ៍ណ្រនាំឆ្ន្រំ២០១៩ ក៏បានរួមបញ្ចូលផ្ន្រកនានា10 ស្តីពីតួនាទីរបស់អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រននៅ  
ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ តួនាទីរបស់វិស័យឯកជន និងភាពចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រ្រយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។

5 មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ អនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង វប្របធម៌ ថ្ង្រទី១៦ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ១៩៦៦ អង្គការសហប្រជាជាតិ បណ្តុំអនុសញ្ញ្រ 
ច្របាប់ទី ៩៩៣ មត្រ្រ ១១(១)https://www�ohchr�org/en/professionalinterest/pages/cescr�aspx បានចូលប្រើប្រ្រស់នៅថ្ង្រទី២៩ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០។

6 ចូរមើល អនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និង សិទ្ធិនយោបាយ (ICCPR) អនុសញ្ញ្រស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការរើសអើងពូជសាសន៍ (CERD) អនុសញ្ញ្រស្តីពី
ការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការរើសអើងប្រឆំងនឹងស្រ្តីភ្រទ (CEDAW) អនុសញ្ញ្រស្តីពីសិទ្ធិកុមរ (CRC) អនុសញ្ញ្រស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ (CRPD) និង អនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិ
ស្តីពីការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍គ្រប់រូប និង សមជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ (CMW)។

7 គណៈកម្ម្រធិការសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្របធម៌ (CESCR) ន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្រចក្តីពន្រយល់រួមល្រខ ៧៖ សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ (មត្រ្រ ១១�១)៖ 
ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ ថ្ង្រទី២០ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ១៩៩៧ E/១៩៩៨/២២ កថាខណ្ឌទី១។

8  A/HRC/៤/១៨ ថ្ង្រទី០៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០១៧
9 អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពីការមនលំនៅឋានសមរម្រយ គោលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ A/HRC/៤៣/៤៣ ថ្ង្រទី២៦ ខ្រធ្នូ 

ឆ្ន្រំ២០១៩។
10 គោលការណ៍ណ្រនាំទី១១-១៣។

14ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ក៏មនគោលការណ៍ណ្រនាំជាក់លាក់ ស្តីពីសិទ្ធិមនលំនៅឋានសម្រ្រប់ជនជាតិដើមភាគតិច នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិស្រសស្តីពី
សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយឆ្ន្រំ២០១៩ ដ្រលត្រូវបានដក់ជូនមហាសន្និបាតផងដ្ររ។11 ក្រ្រពីការបញ្ជ្រក់ជាថ្មីថា សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយត្រូវត្របាន 
ធានាចំពោះជនជាតិដើមភាគតិច និងបុគ្គលទាំងឡាយដោយគ្ម្រនការរើសអើងនោះ គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់សម្រ្រប់
គោលការណ៍ការយល់ព្រមដោយស្ររើ និងដោយបានប្រ្រប់ឱ្រយដឹងជាមុន និងភាពសមស្របផ្ន្រកវប្របធម៌នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ ដោយសារត្រលំនៅ
ឋានជាធាតុផ្រសំន្រសិទ្ធិទទួលបានស្តង់ដររស់នៅសមរម្រយ នៅឆ្ន្រំ២០២០ អ្នករាយការណ៍ពិស្រសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិទទួលបាន លំនៅ
ដ្ឋ្រនបានជំរុញឱ្រយរដ្ឋនានាដក់ការផ្អ្រកលើការបណ្ត្រញច្រញទាំងអស់ក្នុងអំឡុងព្រលន្រជំងឺរាតត្របាត។12

អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDG) ទី១១ ដ្រលគ្របដណ្តប់លើសិទ្ធមិនលំនៅឋានសមរម្រយ។ ចំណុច 
ដៅ ១១�១ សូចនាករ ១១�១�១ គឺ “ធានាការទទួលបានសម្រ្រប់ទាំងអស់គ្ន្រ   នូវលំនៅឋានសមរម្រយ មនសុវត្ថិភាព និង អាចផ្គត់ផ្គង់បាន និង ស្រវា 
មូលដ្ឋ្រន និង ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវសំណង់អាណាធិបត្រយ្រយ”។

សម្រ្រប់គោលបំណងន្រការសិក្រសាន្រះ ប្រភពនានាដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើ ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្ត និងមូលដ្ឋ្រនច្របាប់ ដ្រលការសិក្រសាបច្ចុប្របន្នក៏បាន 
ផ្អ្រកលើ បទដ្ឋ្រនន្រលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិដទ្រទៀត (ឧ� ស្តីពីសិទ្ធិស្រ្តី សិទ្ធិកុមរ សិទ្ធិទទួលបានសុខភាព និង ការអប់រំ សិទ្ធិទទួលបានស្របៀងអាហារ 
សិទ្ធិទទួលបានទឹកសា្អ្រត និង អនាម័យ សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច និង សិទ្ធិទទួលបានបរិសា្ថ្រន សា្អ្រត ក្នុងចំណោមសិទ្ធិដទ្រទៀត) ដ្រលអនុវត្ត  
ចំពោះសា្ថ្រនភាពនានាដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ត្រញច្រញ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មីផងដ្ររ។

ធុរកិច្ច	និងសិទ្ធិមនុស្រស
កាតព្វកិច្ចក្រ្រមសន្ធិសញ្ញ្រអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋ្រភិបាលទាំងឡាយ ក្នុងការការពារ ប្រឆំង នឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្រសដោយភាគីទីបី ស្ថិតនៅក្នុង 

រង្វង់ដ្រនដី និង/ឬដ្រនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន រួមទាំងសហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្មជីវកម្មផងដ្ររ។ គោលការណ៍ណ្រនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីធុរកិច្ច 
និងសិទ្ធិមនុស្រស គឺជាស្តង់ដរសកលសម្រ្រប់កាការពារ និងដោះស្រ្រយហានិភ័យន្រផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនលើសិទ្ធិមនុស្រស ដ្រលភា្ជ្រប់ទៅនឹង សកម្មភាព 
ធុរកិច្ច ហើយពួកគ្រផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌដ្រលទទួលសា្គ្រល់ជាអន្តរជាតិសម្រ្រប់ការលើកកម្ពស់ស្តង់ដរ និងការអនុវត្តទាក់ទងនឹងធុរកិច្ច និងមនុស្រស។ គោល
ការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះមនមូលដ្ឋ្រនលើការទទួលសា្គ្រល់ថា៖ (ក) កាតព្វកិច្ចដ្រលមនស្រ្រប់របស់រដ្ឋក្នុងការគោរព ការពារ និងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្រស និង 
ស្ររើភាពជាមូលដ្ឋ្រននានា។ (ខ) សហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្ម ដ្រលមនតួនាទីជាអង្គភាពឯកទ្រសក្នុងសង្គម ដ្រលបំព្រញមុខងារឯកទ្រស តម្រូវឱ្រយអនុវត្ត
ស្របតាមច្របាប់ជាធរមន និងគោរពសិទ្ធិមនុស្រស។ (គ) តម្រូវការសម្រ្រប់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដ្រលមនព្រមគ្ន្រជាមួយនឹងការដំណោះស្រ្រយដ៏សមស្រប 
និងមនប្រសិទ្ធភាព នៅព្រលមនការរំលោភបំពាន។ 13

ការបណ្ត្រញច្រញ	និង	ការតាំងទីលំនៅថ្មីស្របតាមច្របាប់ជាតិន្រប្រទ្រសកម្ពុជា
ប្រទ្រសកម្ពុជាគឺជាភាគីមួយន្រអនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និង សិទ្ធិនយោបាយ (ICCPR)។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ប្រមើលមើលការរួមបញ្ចូល

ដោយផ្ទ្រល់នូវសន្ធិសញ្ញ្រស្តីពីសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញ្រដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាបានផ្តល់សចា្ច្រប័ន ដូច្ន្រះស្របតាម មត្រ្រ ៣១ ន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា 
សិទ្ធិមនលំនៅឋានត្រូវបានបញ្ចូលជាសិទ្ធិមនុស្រសជាមូលដ្ឋ្រនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ សិទ្ធិកុមរ និង សិទ្ធិស្រ្តី សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ និង សុខភាព 
និង តម្រូវការន្រវិធានការសង្គមកិច្ចដើម្របីលើកកម្ពស់សុខុមលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដ្ររ។ កាតព្វកិច្ច
ទាំងន្រះមនទំនាក់ទំនងដោយផ្ទ្រល់ទៅនឹងដំណើរការតាំងទីលំនៅថ្មី។

ច្របាប់ជាតិន្រប្រទ្រសកម្ពុជា មិនត្រឹមត្រទទួលសា្គ្រល់សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយប៉ុណោ្ណ្រះទ្រ ថ្រមទាំងផ្តល់ការការពារចំពោះសិទ្ធិន្រះផងដ្ររ។
បន្ថ្រមពីលើការធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះសិទ្ធិមនលំនៅឋាន ច្របាប់ភូមិបាលឆ្ន្រំ២០០១ ទទួលសា្គ្រល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្រយផ្ទ្រល់ខ្លួនផង

ដ្ររ។ ការដកហូតដីធ្លី/ទ្រព្រយសម្របត្តិ អាចកើតឡើងបានត្រដើម្របីផលប្រយោជន៍សាធារណៈត្រប៉ុណោ្ណ្រះ ហើយការផ្តល់សំណងយា៉្រងសមរម្រយ និង 
យុត្តិធម៌ត្រូវត្រទូទាត់ជូនជាមុន។ 14 ច្របាប់ភូមិបាលក៏បានពណ៌នាអំពីរបៀបដ្រលបុគ្គលទាំងឡាយអាចទទួលបានសិទ្ធិភោគៈតាមសន្តិវិធីដ្រលសិទ្ធិន្រះ
ត្រូវ បានការពាររហូតដល់ព្រលដ្រលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្របាប់ត្រូវបានប្រគល់ជូន។ បញ្ញត្តិទាំងន្រះគប្របីការពារការកាន់កាប់ដីរបស់ភោគី និង ទប់សា្ក្រត់ 

11 A/៧៤/១៨៣ ឆ្ន្រំ២០១៩។
12 OHCHR, “ការហាមឃាត់ការបណ្ត្រញច្រញក្នុងអំឡុងព្រលន្រជំងឺរាតត្របាតកូវើដ១៩, អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញទៅដល់រដ្ឋនានាកាលពី” ថ្ង្រទី១៨ ខ្រសីហា 

ឆ្ន្រំ២០២០ ដ្រលមននៅគ្រហទំព័រ https://www�ohchr�org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews�aspx?NewsID=26170&LangID=E�
13 គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះមិនបង្កើតជាឧបករណ៍អន្តរជាតិដ្រលនឹងអាចផ្តល់សចា្ច្រប័នដោយរដ្ឋទ្រ ហើយក៏មិនបង្កើតកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្របាប់ថ្មីដ្ររ។ ផ្ទុយទៅវិញ គោលការណ៍

ណ្រនាំន្រះពន្រយល់លម្អិតអំពីផលប៉ះពាល់ន្របទប្របញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធន្រស្តង់ដរសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិដ្រលមនស្រ្រប់ ដ្រលផ្ន្រកខ្លះមនកាតព្វកិច្ចស្របច្របាប់សំរាប់រដ្ឋ និងផ្ន្រកខ្លះ
ទៀតផ្តល់ការណ្រនាំអំពីរបៀបដក់ឱ្រយដំណើរការ។ គោលការណ័ណ្រនាំស្តីអំពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្រស អាចរកបានតាមរយៈគ្រហទំព័រ  
https://www�ohchr�org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN�pdf�

14 ស្របតាមអនុក្រឹត្រយល្រខ ១២៩ ស្តីពីវិធាន និង នីតិវិធីន្រការធ្វើចំណាត់ថា្ន្រក់ឡើងវិញលើកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និង នីតិបុគ្គលសាធារណៈ (ឆ្ន្រំ២០០៦) 
ដ្រលកំណត់គោលការណ៍ យុទ្ធសាស្រ្ត និង នីតិវិធីច្របាប់ សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រង និង ការដំណើរការទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋ អាជា្ញ្រធរដ្រលទទួលខុសត្រូវលើការអង្ក្រត និង ការរាយ  
ការណ៍ជាសាធារណៈអំពីលក្ខខណ្ឌដ្រលជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈន្រទ្រព្រយសម្របត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ គឺអាជា្ញ្រធរគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របត្តិរដ្ឋ។

15 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ការ បណ្ត្រញ ច្រញ រហូតទាល់ត្រភាពស្របច្របាប់ន្រភោគៈន្រះត្រូវបានកំណត់ដរាបណាតាមការកាន់កាប់ដោយសន្តិវិធី។ ច្របាប់អស្រសាមិករណ៍ឆ្ន្រំ២០១០ 
បញ្ជ្រក់ ឡើងវិញអំពីគោលការណ៍ដ្រលត្រូវទូទាត់ប្រ្រក់សំណងយា៉្រងសមរម្រយ និង ត្រឹមត្រូវជាមុន តាមតម្ល្រទីផ្រសារ ឬ តម្ល្រជំនួសទៅឱ្រយកម្មសិទ្ធិករ/
ភោគី។ យោង តាមច្របាប់ភូមិបាលឆ្ន្រំ២០០១ បុគ្គលទាំងឡាយដ្រលបានអាស្រ័យផលន្រភោគៈដោយសន្តិវិធី និងមិនមនការជំទាស់ មនសិទ្ធិស្នើសុំ 
ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិសា្ថ្រពរ។

RGC ក៏បាននិងកំពុងត្រប្រើប្រ្រស់អនុក្រឹត្រយស្តីពីសម្របទានដីសង្គមកិច្ច   (ឆ្ន្រំ២០០៣) ដើម្របីតាំងទីលំនៅថ្មីដល់សហគមន៍ក្រីក្រគ្ម្រនផ្ទះសម្រប្រង ដ្រល 
បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ គ្រ្រះធម្មជាតិ ឬ ជាសហគមន៍អតីតយុទ្ធជន និង អតីតយុទ្ធជនពិការ និង គ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។

កាលពីខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១០ សារាចរស្តីពីការដោះស្រ្រយសំណង់បណោ្ត្រះអាសន្នលើដីធ្លី (ហៅថា សារាចរល្រខ ០៣) ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្របី
ដោះស្រ្រយវិវាទដ្រលទាក់ទងនឹងការផ្ល្រស់ប្តរូទីលំនៅរបស់សហគមន៍នៅក្នងុទីក្រងុ។ សារាចរន្រះបានផ្តល់នូវដំណោះស្រ្រយដើម្របីគំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍ 
ន្រការតាំងទីលំនៅក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុង ដ្រលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនស្របច្របាប់ ហើយស្របព្រលដ្រលសារាចរបានបង្កើតបទដ្ឋ្រនអប្របបរមសម្រ្រប់ 
កន្ល្រង តាំងទីលំនៅថ្មី មិនបានបញ្ចូលកិច្ចការពារតាមផ្លូវច្របាប់គ្រប់គ្រ្រន់សំរាប់ការផ្ល្រស់ទីលំនៅនោះទ្រ។ លើសពីន្រះទៀត ក្នុងនាមសារាចរមួយ ពុំ មន 
ឥទ្ធិពលដូចច្របាប់នោះទ្រ។ 

នៅថ្ង្រទី ០៩ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០១៤ RGC បានច្រញគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាន ដ្រលបានទទួលសា្គ្រល់យា៉្រងច្របាស់លាស់អំពីសិទ្ធិមន
លំនៅឋានសមរម្រយ។ គោលនយោបាយន្រះបានបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត និង ផ្រនការសកម្មភាព ដ្រលលើកឡើងនូវគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្រស និង ភាពថ្ល្រថ្នូរ 
និង កត់សម្គ្រល់ថា ការផ្ល្រស់ប្តូរទីលំនៅគួរត្រជាជម្រើសចុងក្រ្រយ និង លើកទឹកចិត្តឱ្រយមនការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋ្រន។ គោលនយោបាយ ស្តីពី 
លំនៅឋាន ក៏លើកទឹកចិត្តឱ្រយមនការអនុវត្តសារាចរល្រខ០៣ផងដ្ររ។ រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាក៏ច្រញគោលនយោបាយស្តីពីការលើកទឹកចិត្ត និង ការ 
បង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍលំនៅឋានតម្ល្រសមរម្រយ(ឆ្ន្រំ២០១៧) ដើម្របីលំនៅឋានអាចរកបានសម្រ្រប់ក្រុមដ្រលមនប្រ្រក់ចំណូលទាប និង 
ក្រុម ងាយរងគ្រ្រះ។ គោលនយោបាយន្រះមនពីរដំណាក់កាល៖ ដំណាក់កាលទីមួយផ្ត្រតលើការលើកទឹកចិត្តផ្ន្រកសារពើពន្ធ ដូចជា ការបន្ថូបន្ថយ 
ពន្ធ ដើម្របីលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគលើលំនៅឋានដ្រលមនតម្ល្រទាប ចំណ្រកដំណាក់កាលទីពីរ បង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍលំនៅឋានដ្រល
មនតម្ល្រសមរម្រយ ដើម្របីធ្វើការរួមគ្ន្រជាមួយរបបប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម។

កាលពីខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០១៨ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានច្រញ 
អនុក្រឹត្រយប្រកាសឱ្រយប្រើប្រ្រស់នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដរសម្រ្រប់លទ្ធកម្មដីធ្លី 
និង ការ តាំងទីលំនៅឡើងវិញដោយស្ម័គ្រចិត្ត សម្រ្រប់គម្រ្រងដ្រលផ្តល់
ហិរញ្ញប្របទានពីខាងក្រ្រ នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ អនុក្រឹត្រយន្រះកំណត់  
នីតិវិធីដ្រលត្រូវអនុវត្តតាមនៅព្រលដ្រលគម្រ្រងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធដ្រល 
បានទទួលមូលនិធិពីម្ច្រស់ជំនួយខាងក្រ្រ (ដូចជាធនាគរ ពិភពលោក 
ធនាគរ អភិវឌ្រឍន៍ អាសីុ និង ម្ច្រស់ជំនួយដទ្រទៀត) នឹងមនផលប៉ះពាល់ 
ដល់សហគមន៍។ អនុក្រតឹ្រយន្រះគូសបញ្ជ្រក់អំពីតួនាទី និង ទំនួលខុសត្រវូ 
របស់ទីភា្ន្រក់ងាររដ្ឋ្រភិបាល ខុសៗគ្ន្រ បងា្ហ្រញជំហានដ្រលត្រវូអនុវត្តនៅ ព្រល 
ដ្រលការតាំងទីលំនៅថ្មីត្រូវបានចាត់ទុកថាចាំបាច់ និង បង្កើតនីតិវិធី 
បណ្តឹងតវា៉្រសម្រ្រប់សហគមន៍   ដ្រលមិនយល់ស្របទៅការតាំងទីលំនៅថ្មី
ដ្រលបានគ្រ្រងទុក។ អនុក្រឹត្រយន្រះមិនអនុវត្តចំពោះការតាំងទីលំនៅថ្មី
ដ្រលបណា្ត្រលមកពីគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ក្នុងស្រុកនោះទ្រ។ សិទ្ធិកុមរ និង 
សិទ្ធិស្រ្តី សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ និង សុខភាព និង តម្រូវការន្រវិធានការ
សង្គមកិច្ចដើម្របីលើកកម្ពស់សុខុមលភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ត្រូវ
បានបញ្ចលូនៅក្នងុរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដ្ររ។ កាតព្វកិច្ចទំាងន្រះមនទំនាក់ទំនង 
ដោយផ្ទ្រល់ទៅនឹងដំណើរការតាំងទីលំនៅថ្មី។

ផ្ទះខ្ទមសង់លើដីមួយកន្ល្រងដ្រលបានផ្តល់អោយនៅតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មី 
អណ្តូងចាស់ នៅក្នុុងភូមិអណ្តូង, សងា្ក្រត់គោករកា, ខ័ណ្ឌព្រ្រកព្ន្រ,  
រាជធានីភ្នំព្រញ។ រូបថត ៖ CUFA

16ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ជំពូក

២

ជីវិតនៅកន្លង្តាងំទីលំនៅថ្មី



CMBUk 2 ៖ជីវិតនៅកន្ល្ងតាំងទីលំនៅថ្មី
2>1 មុននឹងធ្វើការបណ្ត្រញច្រញ
2>1>1 ដំណើរការន្រការសម្រ្រចចិត្ត
ក្នុងអំឡុងព្រលស្ទង់មតិ ពុំមនអ្នកឆ្លើយតបណាម្ន្រក់បានអះអាងថា ពួកគ្រ ឬ សមជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្របានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះ 

យោបល់ទ្រ។ អ្នកឆ្លើយតបមួយចំនួនបានកត់សម្គ្រល់យា៉្រងជាក់លាក់ថា ពួកគ្រមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់ណាមួយមុនព្រលផ្ល្រស់
ទីនោះទ្រ។ ការឆ្លើយតបទាំងន្រះចង្អុលបងា្ហ្រញថា ដំណើរការមុនព្រលការតាំងទីលំនៅថ្មីមិនបានអនុលោមតាមបទដ្ឋ្រនស្តង់ដរសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ 
ដោយសារការពិគ្រ្រះយោបល់ដ៏មនអត្ថន័យគឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយន្រដំណើរការតាំងទីលំនៅថ្មី។15 ចំណុចន្រះធ្វើឱ្រយមនចម្ងល់ចំពោះភាពស្ម័គ្រចិត្ត
ក្នុងការផ្ល្រស់ទីលំនៅ ហើយក៏បង្កើតការងឿងឆ្ងល់បន្ថ្រមទៀត ថាតើអ្នកឆ្លើយតបដ្រលបានអះអាងថា ការផ្ល្រស់ទីគឺជាការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត 
នោះ ពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការមុនព្រលការតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលស្របតាមបទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ ដ្ររឬទ្រ។

សាមសិបភាគរយន្រគ្រួសារទាំងន្រះបានអះអាងថា ការផ្ល្រស់ទីគឺជាការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ៦៣ ភាគរយន្រគ្រួសារទាំងន្រះបាន អះអាង 
ថា ការផ្ល្រស់ទីគឺជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ។ 

មូលហ្រតុបីសំខាន់ៗដ្រលគ្រួសារទាំងឡាយជឿជាក់ថា ការផ្ល្រស់ទីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត រួមមន៖
 y ពួកគ្របានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋ្រភិបាល ឬ តំណាងក្រុមហ៊ុនដ្រលពាក់ព័ន្ធ មុនព្រលការតាំងទីលំនៅថ្មី (៩២ 

ភាគរយ)
 y ពួកគ្របានទទួលព័ត៌មនដ្រលមនពាក់ព័ន្ធ និងគ្រប់គ្រ្រន់ អំពីការផ្ល្រស់ទីលំនៅមុនព្រលការតាំងទីលំនៅថ្មី (៦១ ភាគរយ) និង
 y ជម្រើសជំនួសឱ្រយការផ្ល្រស់ទីលំនៅត្រូវបានពិចារណាយា៉្រងត្រឹមត្រូវ (៣០ ភាគរយ)។ 

គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចបានបន្ថ្រមថា ទីតាំងវប្របធម៌ន្រសហគមន៍របស់ពួកគ្រ ត្រូវបានយកមកពិចារណាក្នុងអំឡុងព្រលន្រដំណើរការន្រះ។  
មូលហ្រតុបីសំខាន់ៗដ្រលគ្រួសារទាំងឡាយជឿជាក់ថា ការផ្ល្រស់ទីគឺជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ រួមមន៖ 

 y ពួកគ្រមិនចង់ផ្ល្រស់ទីលំនៅនោះទ្រ (៨១ ភាគរយ)
 y ពួកគ្រមិនបានទទួលជម្រើសណាមួយផ្រស្រងទៀត ក្រ្រពីការផ្ល្រស់ទីលំនៅនោះទ្រ (៧២ ភាគរយ)
 y ពុំមនឱកាសក្នុងការពិគ្រ្រះយោបល់យា៉្រងពិតប្រ្រកដជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ (៣៧ ភាគរយ)។

ហ្រតុផលផ្រស្រងទៀតដ្រលគ្រួសារជឿថាការផ្ល្រស់ទីលំនៅត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំគឺ៖
 y គ្រួសារត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឱ្រយទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍បន្ថ្រម ដើម្របីយល់ព្រមផ្ល្រស់ប្តូរទីលំនៅ (24 ភាគរយ)
 y អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន ឬក្រុមហ៊ុនបានប្រើការគំរាមកំហ្រង អំពើហឹង្រសា និងវិធានការផ្រស្រងទៀតដើម្របី បណ្ត្រញគ្រួសារច្រញ (24 ភាគរយ)
 y គ្រួសារត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញ ជាមួយនឹងការប្រើកម្ល្រំងលើរូបរាងកាយ នៅថ្ង្របណ្ត្រញច្រញ(15 ភាគរយ)។

រូបភាពទី២ខាងក្រ្រម បងា្ហ្រញអំពីភាគរយន្រគ្រួសារដ្រលបានអះអាងថាការផ្ល្រស់ទី គឺជាការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត និង គ្រួសារដ្រល បាន 
អះអាងថា ការផ្ល្រស់ទី គឺជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ។ ហុកសិបប្រ្រំបួនភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបសរុបបានអះអាងថា គ្រួសាររបស់ពួកគ្របានចូលរួម
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្តល់ព័ត៌មនជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមទាំង មន្រ្តីរដ្ឋ្រភិបាលផងដ្ររ មុនព្រលការតាំងទីលំនៅថ្មី។ នៅខណៈព្រលដ្រលប្រជាជនទទួល  
បានការជូនដំណឹងអំពីអ្វីដ្រលនឹងកើតឡើងនោះ ជិតមួយភាគបី (៣០ ភាគរយន្រគ្រួសារពុំមនឱកាសចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការផ្តល់ព័ត៌មនមុនព្រល
ការតាំងទីលំនៅថ្មី។ ទោះបីជាគ្រួសារដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្តល់ព័ត៌មនមិនមនឥទ្ធិពលលើគ្រួសារទាំងឡាយនៅក្នុងការកំណត់ថាតើការ
ផ្ល្រស់ទី ជាការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬ អត់ក្តី ក៏វាជាប្រភ្រទន្រកិច្ចប្រជុំដ្រលមនឥទ្ធិពលលើគ្រួសារទាំងឡាយដ្ររ។ លក្ខណៈន្រកិច្ចប្រជុំផ្តល់ 
ព័ត៌មនដ្រលមនឥទ្ធិពលប្របនោះ គឺជាកិច្ចប្រជុំដ្រល៖

15 OHCHR (បោះពុម្ពឡើងវិញ ឆ្ន្រំ២០១៣)� គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រន និង គោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីការបណ្ត្រញច្រញ និង ការចាកច្រញដោយបង្ខំចិត្ត ផ្អ្រកលើការ 
អភិវឌ្រឍ ដ្រលមននៅក្នុងស្រចក្តីអតា្ថ្រធិប្របាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និង គោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីការបណ្ត្រញច្រញ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មី ភ្នំព្រញ OHCHR 
កថាខណ្ឌទី៣៧ ទំព័រទី៣៣ https://cambodia�ohchr�org/sites/default/files/Softlaw/UN percent20Commentary-A5-En_0�pdf 
បានចូលប្រើប្រ្រស់នៅថ្ង្រទី០៩ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០។ គ្រគប្របីកត់សម្គ្រល់ផងដ្ររថា តម្រូវការន្រការប្រឹក្រសាយោបល់ជាសាធារណៈត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្របាប់ 
កម្ពុជា ចូរមើល អនុក្រឹត្រយស្តីពីសម្របទានដីស្រដ្ឋកិច្ច ឆ្ន្រំ២០០៥, អនុក្រឹត្រយស្តីពីការប្រកាសឱ្រយប្រើប្រ្រស់នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដរសម្រ្រប់លទ្ធកម្មដីធ្លី និង ការតាំងទីលំនៅថ្មី 
ដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត សម្រ្រប់គម្រ្រងដ្រលទទួលបានហិរញ្ញប្របទានពីខាងក្រ្រ នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ឆ្ន្រំ២០១៨ និង ច្របាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបរិសា្ថ្រន និងការគ្រប់គ្រង 
ធនធានធម្មជាតិ ឆ្ន្រំ១៩៩៦។

18ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



 y បានពន្រយល់អំពីមូលហ្រតុន្រការផ្ល្រស់ទីលំនៅ
 y បានជូនដំណឹងដល់ពួកគ្រអំពីព្រលវ្រលា និង កាលបរិច្ឆ្រទន្រការផ្ល្រស់ទីលំនៅ
 y បានជូនដំណឹងដល់ពួកគ្រអំពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង សា្ថ្រនភាពរស់នៅ នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី
 y បានកើតឡើងនៅព្រលដ្រលតំណាងរបស់រដ្ឋ្រភិបាលបានចុះទៅជួបគ្រួសារទាំងឡាយ និង
 y បានផ្តល់ព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីធ្វើផ្រនការ និង ត្រៀមខ្លួនសម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ទីលំនៅ។ 

គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចទទួលរងឥទ្ធិពលស្រដៀងគ្ន្រ ដោយកតា្ត្រទាំងន្រះបានកំណត់ថាតើការផ្ល្រស់ទី គឺជាការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬ 
ជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ។
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រូបភាពទី២៖	ការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត	ឬ	ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ	(ភាគរយរបស់គ្រួសារ)

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

វាល (សៀមរាប)* 

ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*

អភិវឌ្រឍដីថ្មី (ព្រះសីហនុ)*

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)*

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

ការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត

មធ្រយម

ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ មធ្រយម

19 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



អ្នកឆ្លើយតបភាគច្រើនបានអះអាងថា ទាំងបុរស និង ស្រ្តីមនវត្តមននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្តល់ព័ត៌មន ហើយកម្រិតតុល្រយភាពយ្រនឌ័រន្រការចូលរួមកិច្ច
ប្រជុំន្រះមិនបានជះឥទ្ធិពលលើគ្រួសារទាំងឡាយនៅក្នុងការកំណត់ថាតើការផ្ល្រស់ទី គឺជាការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬជាការបណ្ត្រញច្រញ 
ដោយ បង្ខំនោះទ្រ។ ចំនួន និង រយៈព្រលន្រកិច្ចប្រជុំផ្តល់ព័ត៌មនក៏មិនបានជះឥទ្ធិពលលើគ្រួសារទាំងឡាយនៅក្នុងការកំណត់ថាតើការផ្ល្រស់ទី គឺជាការ 
ផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬ ជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំនោះដ្ររ។

នៅតាមទីតាំងភាគច្រើន អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនបានកត់សម្គ្រល់ថា នៅក្នុងការសម្រ្រចចិត្ត ពួកគ្រមិនបាននិយាយថាតើកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនឹងស្ថិត
នៅ ទីណានោះទ្រ។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និង អ្នកដឹកនាំបានអះអាងថា សា្ថ្រប័នដ្រលធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត គឺជាសា្ថ្រប័នកម្រិតខ្ពស់ ចាប់ពីអាជា្ញ្រធរស្រុក និង 
អាជា្ញ្រធរខ្រត្ត រហូតដល់ គណៈកម្ម្រធិ ការ អន្តរក្រសួង ក្រសួងកងនាវាកម្ពុជា និង ក្នុងករណីមួយចំនួន ជាក្រុមហ៊ុនដ្រលសម្របទាន ឬ គម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍  
របស់ពួកគ្របានបង្ករឱ្រយមនការផ្ល្រស់ទីលំនៅ។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនមួយចំនួនបាននិយាយថា ពួកគ្របានចូលរួមកិច្ចប្រជុំដើម្របីពិភាក្រសាអំពីការតាំងទីលំ
នៅថ្មីន្រះ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រមនអារម្មណ៍ថា ពួកគ្រគ្ម្រនអំណាច ឬ គ្ម្រនសិទ្ធិក្នុងការសម្រ្រចចិត្តណាមួយឡើយ។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និង អ្នកដឹកនាំ ដ្រលមក 
ពីក្របាលរមសថ្មី និង ស្រ្រស្រណុកថ្មី នៅក្នុងខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង ជាកន្ល្រងដ្រលគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចតាំងទីលំនៅនោះ សហគមន៍បានជ្រើសរើស 
កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី បនា្ទ្រប់ពីកន្ល្រងដ្រលត្រូវបានផ្តល់ជូនត្រូវបានជំទាស់ ហើយប្រជាជនបដិស្រធមិនព្រមផ្ល្រស់ទីលំនៅ ហើយអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនបាន
ត្រឹមត្រជូនដំណឹងដល់អាជា្ញ្រធរជាន់ខ្ពស់អំពីការសម្រ្រចចិត្តរបស់សហគមន៍ត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។

2>1>2 ស្រចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបណ្ត្រញច្រញ
ប៉្រតសិបបីភាគរយន្រគ្រួសារត្រូវបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីការផ្ល្រស់ទីលំនៅតាមរយៈកិច្ចប្រជុំជាមួយគ្រួសារ ឬ សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ 

មុនព្រលការតាំងទីលំនៅថ្មី។ ៩១,៩ ភាគរយន្រគ្រួសារដ្រលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងន្រះបានកត់សម្គ្រល់ថា ទាំងបុរស ទាំងស្រ្តីសុទ្ធត្រមនវត្តមននៅ
ក្នងុកិច្ចប្រជំុទំាងន្រះ។ ទោះបីជាគ្រសួារដ្រលអាចអានព័ត៌មនជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរស្តពីីការផ្ល្រស់ទីលំនៅបានជះឥទ្ធពិលលើគ្រសួារទំាងឡាយនៅក្នងុ  
ការកំណត់ថាតើការផ្ល្រស់ទី គឺជាការផ្ល្រស់ទីលំនៅដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំក្តី គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់បានទទួល
ការជូនដំណឹងអំពីការផ្ល្រស់ទីលំនៅតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនានា មុនព្រលការតាំងទីលំនៅថ្មី។ ពុំមនគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចណាមួយបានអះអាងថា  
អាជា្ញ្រធរ មូលដ្ឋ្រនបានប្រើកម្ល្រំងបាយដើម្របីបណ្ត្រញពួកគ្រច្រញនោះទ្រ។ 

2>2 លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រ្រប់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី
លក្ខខណ្ឌនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី បនា្ទ្រប់ពីគ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់បានមកដល់ មិនបានបំព្រញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ និងគោលការណ៍ណ្រនាំ

សម្រ្រប់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីឱ្រយបានត្រឹមត្រូវនោះទ្រ។ កង្វះខាតលំនៅឋាន នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីមួយចំនួនដ្រលត្រូវបានសម្គ្រល់ឃើញដោយអ្នក
ឆ្លើយតបចំនួន ១០ ភាគរយ ពុំស្របទៅនឹងសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ ដ្រលតម្រូវថាលំនៅឋានជំនួសគប្របីត្រូវបានផ្តល់ជូនមុនព្រលការទៅតាំងទីលំ
នៅ ថ្មី ហើយអ្នកដ្រលត្រូវបានផ្ល្រស់ទីលំនៅ គប្របីទទួលបានទីជម្រក និង លំនៅឋានមូលដ្ឋ្រន។

សម្ភ្ររៈចាំបាច់កម្រិតមូលដ្ឋ្រននៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី មិនបានរៀបចំរួចជាស្រ្រចនៅកន្ល្រងតាំង ទីលំនៅថ្មី នៅព្រលដ្រលពួកគ្របានទៅដល់ ដូច
បានចង្អុលបងា្ហ្រញដោយអ្នកឆ្លើយតប ពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខស្របៀង (គ្ម្រនផ្រសារ [១៨ ភាគរយ] គ្ម្រនស្របៀងអាហារ [៨ ភាគរយ] អាហារតម្ល្រថ្ល្រ [៨ 
ភាគរយ] ការពិបាកក្នុងការន្រសាទសម្រ្រប់គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិច [១ ភាគរយ]) កង្វះខាតប្រភពទឹក (៤៥ ភាគរយ) កង្វះខាតទឹក សា្អ្រត សម្រ្រប់ 
បរិភោគ (៣៧ ភាគរយ) និង កង្វះខាតអគ្គិសនី (៣៣ ភាគរយ)។

រាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ខាងលើ មិនសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រន និង គោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីការបណ្ត្រញច្រញ និង ការតាំង ទីលំ 
នៅថ្មី ផ្អ្រកលើការអភិវឌ្រឍ ដ្រលកំណត់ថា អាជា្ញ្រធរមន សមត្ថកិច្ចគប្របីធានាថា បុគ្គល ឬ ក្រុមដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញ មនសិទ្ធិទទួលបានស្រវា  
សំខាន់ៗនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ និង ថាតើកន្ល្រងទាំងនោះគប្របីត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់មុនព្រលផ្ល្រស់ទីលំនៅ។

កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីចាំបាច់ត្រូវត្រផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានជម្រើសការងារ និង ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត។ អ្នកឆ្លើយតបចំនួន ៨ ភាគរយ បាននិយាយថា 
ទីតាំងទាំងនោះស្ថិតនៅឆ្ង្រយពីកន្ល្រងធ្វើការ ឬ ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។ ២៧ ភាគរយ បាននិយាយថា ពុំមនការងារ ឬ អាជីវកម្ម នៅ 
កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ខណៈព្រលដ្រល ៦ ភាគរយ បានរាយការណ៍ថា ពួកគ្របានបាត់បង់ការងារ/អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រដោយសារការតាំងទីលំនៅថ្មី
នោះ។

អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និង អ្នកដឹកនាំសហគមន៍មួយចំនួនបានទទួលសា្គ្រល់បញ្ហ្រប្រឈមដោយគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី បនា្ទ្រប់ពីពួកគ្របានមក 
ដល់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និង អ្នកដឹកនាំសហគមន៍នៅស្រះពោធិ៍ (ខ្រត្តកណា្ត្រល) ព្រ្រកកូនស្រក (ខ្រត្តបាត់ដំបង) និង ព្រ្រកសា្ម្រច់ 
(ខ្រត្តកោះកុង) បាននិយាយថា មនការពិបាកក្នុងការស្វ្រងរកមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និង ឱកាសការងារ។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រននៅព្រ្រកសា្ម្រច់ (ខ្រត្តកោះកុង) 
ក៏មនកង្វល់អំពីកង្វះខាតផ្លូវថ្នល់ និង កង្វះខាតទឹកផងដ្ររ។ ម្រភូមិនៅស្រ្រស្រណុកថ្មី (ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង) បាននិយាយថា គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី 
មនការមិនព្រញចិត្ត ពីព្រ្រះតំបន់នោះគ្ម្រនដើមឈើ និងខ្វះទឹកប្រើប្រ្រស់។ ប្រធានសហគមន៍មួយនៅអូរកម្ពុជា (ខ្រត្តព្រះសីហនុ) បាននិយាយថា 
គ្រួសារទាំងឡាយមិនសប្របាយចិត្ត ដោយសារដីមិនទាន់បានឈូសឆយនៅឡើយ មុនព្រលដ្រលពួកគ្រមកដល់។

20ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



2>3 បន្ទ្រប់ពីការបណ្ត្រញច្រញ
2>3>1 សំណង
ការវិភាគខាងក្រ្រមចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីចំនួនប្រ្រក់សំណងដ្រលត្រូវបានផ្តល់ជូន ប៉ុន្ត្រមិនបានបងា្ហ្រញថាតើសំណងទាំងនោះត្រូវបានវាយតម្ល្រយា៉្រង

ត្រឹម ត្រូវ និងគ្រប់គ្រ្រន់ និង សមស្រប តាមបទដ្ឋ្រនស្តង់ដរសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិដ្ររឬទ្រ។
សំណងជាទឹកប្រ្រក់ និង មិនម្រនជាទឹកប្រ្រក់ចំនួនប្រ្រំពីរប្រភ្រទ ត្រូវបានផ្តល់ជូនគ្រួសាររួមមន៖ ដីលំនៅឋាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដីកសិកម្ម លំនៅ 

ឋាន ស្របៀងអាហារ ថ្ល្រដឹកជញ្ជូនទ្រព្រយសម្របត្តិដ្រលត្រូវផ្ល្រស់ទី និង សម្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងផ្ទះ។ 
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រូបភាពទី៣៖	ប្រភ្រទសំណង

ដីលំនៅឋាន 

ការគំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ

ដីកសិកម្ម 

លំនៅឋាន 

ស្របៀងអាហារ 

ថ្ល្រដឹកជញ្ជូនសម្រ្រប់រើច្រញ 

សម្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងផ្ទះ

ភាគរយន្រគ្រួសារ

អ្នកឆ្លើយតបនីមួយៗបានផ្តល់ចម្លើយមួយ ឬ ច្រើន ចំពោះប្រភ្រទសំណងដ្រលពួកគ្របានទទួល។ រូបភាពទី៣ រៀបរាប់អំពីសំណងទាំងប្រ្រំពីរ 
ប្រភ្រទ និង ភាគរយន្រគ្រួសារដ្រលបានទទួលសំណង៖ ដីលំនៅឋាន (៨០ ភាគរយ) ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ (៦៦ ភាគរយ) ដីកសិកម្ម (៥១ ភាគរយ) 
លំនៅឋាន (៤១ ភាគរយ) ស្របៀងអាហារ (១៨ ភាគរយ) ថ្ល្រដឹកជញ្ជូនទ្រព្រយសម្របត្តិដ្រលត្រូវផ្ល្រស់ទី (១៣ ភាគរយ) និង សម្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់ក្នុងផ្ទះ (៩ 
ភាគរយ)។ ដីលំនៅឋានដ្រលត្រូវបានផ្តល់ជូនភាគច្រើនមនទំហំធំជាង ២៥០ម២ នៅ ខណៈព្រលដ្រលដីកសិកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូន ភាគច្រើនមនទំហំ 
៤-៥ ហិកតា។ ចំនួនទឹកប្រ្រក់ន្រជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវបានផ្តល់ជូន ភាគច្រើន (៦១ ភាគរយ) មនចំនួនលើសពី ១�០០១ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ពុំមន  
អ្នកឆ្លើយតបណាម្ន្រក់ត្រូវទូទាត់ប្រ្រក់ដើម្របីអាចទទួលបានសំណងនោះទ្រ។

អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រននៅអូរបាត់មន់ (ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ) និង ពីស (ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ) បាននិយាយថា គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីមួយចំនួនមន 
អារម្មណ៍ថា សំណង និង ដីធ្លីដ្រលត្រូវបានផ្តល់ជូនពួកគ្រ គឺមិនគ្រប់គ្រ្រន់។

គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ ត្រូវបានផ្តល់សំណងសម្រ្រប់ការបាត់បង់ទីតាំងវប្របធម៌របស់ពួកគ្រ ជាមួយនិងដីធ្លី និង ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ។ ទោះ 
យា៉្រងណាក៏ដោយ ១៤ភាគរយ យល់ថាសំណងមនភាពអយុត្តិធម៌ និងមិនសមរម្រយ។ ៦៤ ភាគរយន្រគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិច បានចរចាកិច្ច ព្រម 
ព្រៀងច្រករំល្រកអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ ដ្រលបានចូលរួមនៅក្នុងការដំណើរការន្រការតាំងទីលំនៅថ្មី។ 

2>3>2 ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖	ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន	និង	អវិជ្ជមានន្រការតាំងទីលំនៅថ្មី
គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវបានស្នើសុំឱ្រយកំណត់ទិដ្ឋភាព វិជ្ជមន និង អវិជ្ជមនន្រការតាំងទីលំនៅថ្មីន្រះ។ គ្រួសារស្ទើរត្រទាំងអស់បាន 

កំណត់ទាំងទិដ្ឋភាពវិជ្ជមន និង អវិជ្ជមនន្រការតាំងទីលំនៅថ្មី។ គ្រសួារជាច្រើនបានមើលឃើញថា ការទទួលបានលំនៅឋានសមរម្រយ និង ស្រវា 

21 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



សុខាភិបាល និង ការអប់រំមនភាពល្អប្រសើរជាងមុន។ ស្រប ព្រល ជាមួយ 
គ្ន្រនោះ មនគ្រួសារជាងពាក់កណា្ត្រលបានមើលឃើញថា ការ ទទួល 
បាន ទឹកប្រើប្រ្រស់មនភាពយា៉្រប់យឺនជាងមុន និង គ្រួសារ ខ្លះ ទៀត បាន 
មើល ឃើញ ថា ជីវភាពរស់នៅមនការចុះអន់ថយ។

ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន៖
គ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនបានកំណត់ទិដ្ឋភាពមួយ-ចំនួន

ន្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលបំព្រញ 
តាម បទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិស្តីពីការតាំងទីលំនៅថ្មី - ជាពិស្រស 
ចំពោះ  ផ្ន្រកលំនៅឋាន ចម្ង្រយពីសាលារៀនក្នុងមូលដ្ឋ្រន ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
និង អនាម័យ។

ប្រហ្រល ៩៨,៨ ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបសរុប បានផ្តល់ចម្លើយមួយ 
ឬ ច្រើន ថាតើគ្រួសាររបស់ពួកគ្របានជួបប្រទះទិដ្ឋភាពវិជ្ជមនន្រសា្ថ្រន
ភាព រស់នៅជាទូទៅ នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីដ្ររឬទ្រ។ ១,២ ភាគរយ 
មិនដឹងចម្លើយ។ រូបភាពទី៤ បងា្ហ្រញ ៦៧,១ ភាគរយ បាន លើក ឡើង អំពី 
លំនៅ ឋានសមរម្រយ ថាជាទិដ្ឋភាពវិជ្ជមនមួយ ៣៨,៥% បានឆ្លើយថា 
មន ចម្ង្រយឆ្ង្រយគួរសមពីសាលារៀនក្នុងមូលដ្ឋ្រន ៣៤,៤ ភាគរយ បាន 
អះអាងអំពីការ ទទួលបានស្រវាថ្រទាំសុខភាព ២១,៦ ភាគរយបាន 
និយាយ អំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង ២០,៣ ភាគរយ បានកត់ សម្គ្រល់ អំពី 
អនាម័យ។ លើសពីន្រះទៀត ១៤,៧ ភាគរយបាននិយាយអំពីការទទួល 
បានស្របៀងអាហារសមរម្រយ និង ១៣,៥ ភាគរយបានឆ្លើយតបថា មន 
កំណើនមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និង ឱកាសការងារ។

ប្រអប់ទី១៖		តើការតំាងទីលំនៅថ្មមីានផលប៉ះពាល់លើស្រ្តខុីស
ពីបុរសដ្ររឬទ្រ?

៩៩,៤% ន្រអ្នកឆ្លើយតបសរុបបានអះអាងថា ពុំមន ទិដ្ឋ
ភាពណាមួយន្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅលើកន្ល្រងតាំង ទីលំនៅថ្មី 
ដ្រលមនផលជះលើស្រ្តីខុសពីបុរសនោះទ្រ។ ០,២% ន្រអ្នក 
ឆ្លើយតបសរុបបានអះអាងថា ពួកគ្រមិនដឹងនោះទ្រ។

០,២% ផ្រស្រងទៀត ន្រអ្នកឆ្លើយតបដ្រលរស់នៅក្របាលរមស 
ថ្មី (ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង) និង ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ) បានឆ្លើយតបថា 
ការទទួលបានស្របៀងអាហារសមរម្រយ លំនៅឋានសមរម្រយ និង 
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ្រលមនគុណភាពល្អ មនផលជះជាវិជ្ជមន
លើស្រ្តីខុសពីបុរស។ អ្នកឆ្លើយតបដដ្រលនោះបានឆ្លើយថា 
ការ ទទួលបានស្របៀងអាហារមិនគ្រប់គ្រ្រន់ និង មុខរបរ ចិញ្ចឹម 
ជីវិត និង ឱកាសការងារតិចជាង មនផលជះជាអវិជ្ជមនលើ
ស្រ្តីខុសពីបុរស។

0% 20% 40% 60%10% 30% 50% 70% 80% 90%
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រូបភាពទី៤៖	ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានន្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅ	នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី

លំនៅឋានសមរម្រយ

ចម្ង្រយពីសាលារៀនក្នុងមូលដ្ឋ្រន

ការទទួលបានស្រវាថ្រទាំសុខភាព

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

អនាម័យ

ការទទួលបានស្របៀងអាហារសមរម្រយ

កំណើនន្រមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និង ឱកាសការងារ

គ្ម្រនទិដ្ឋភាពវិជ្ជមន

ការបណ្តុះបណា្ត្រលជំនាញថ្មីៗត្រូវបានផ្តល់ជូន

នៅព្រលចាប់ផ្តើមគ្ម្រនអ្វលី្អនោះទ្រ បុ៉ន្ត្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅល្អ

សា្ថ្រនភាពផ្លូវថ្នល់ល្អ

ភាគរយន្រគ្រួសារ

22ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមាន៖
មួយរយភាគរយន្រគ្រសួារទំាងឡាយបានពណ៌នាអំពីទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមនន្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅ នៅកន្ល្រងតំាងទីលំនៅថ្ម។ី ៥៨ ភាគរយ ន្រគ្រសួារទំាង

ឡាយបានកំណត់ថាកង្វះខាត ឬ ការមនចំនួនកំណត់ន្រទឹកពិសារ ដ្រលមនសុវត្ថិភាព គឺជាទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមនជាចម្របង។ ៥០ ភាគរយបានលើកឡើងអំពី 
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមិនបានល្អ ១៨ ភាគរយ និយាយថា ទំហំដីដ្រលបានផ្តល់ជូនពួកគ្រមនទំហំតូចព្រក និង ១៨ ភាគរយផ្រស្រងទៀត បាននិយាយថា 
មនការថយចុះន្រមុខរបរចិញ្ចមឹជីវិត និង ឱកាសការងារ។ ទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមនទំាងអស់ន្រះបានចង្អលុបងា្ហ្រញអំពីកង្វះខាតការអនុលោមតាមគោលការណ៍ 
ជាមូលដ្ឋ្រន និង គោលការណ៍ណ្រនំាស្តពីីការបណ្ត្រញច្រញ និង ការចាកច្រញដោយបង្ខចិំត្ត ផ្អ្រកលើការអភិវឌ្រឍ ដូចបានលើកឡើងនៅក្នងុផ្ន្រកមុន “ការ 
មកដល់កន្ល្រងតំាងទីលំនៅថ្ម”ី។ រូបភាពទី៥ ខាងក្រ្រមផ្តល់បញ្ជចីម្លើយព្រញល្រញមួយ រួមជាមួយ ភាគរយសរុបដ្រលគ្របដណ្តប់លើទីតំាងទំាង ១៧។
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រូបភាពទី៥៖	ទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមានន្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅ	នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី

គ្ម្រន/ចំនួនមនកំណត់ន្រទឹកពិសារមនសុវត្ថិភាព

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ្រលមនគុណភាពមិនល្អ

ទំហំដីតូចព្រក

ការថយចុះន្រមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត/ឱកាសការងារ

តម្ល្រអាហារឡើងថ្ល្រ

បំណុលកើនឡើង

ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមិនល្អ ងាយរងគ្រ្រះទឹកជំនន់

មិននៅជិតសាលារៀនក្នុងមូលដ្ឋ្រន

មិនទទួលបានស្រវាសុខាភិបាល

គ្ម្រនការតភា្ជ្រប់អគ្គិសនី

ការទទួលបានស្របៀងអាហារមិនគ្រប់គ្រ្រន់/អសន្តសុិខស្របៀង
កង្វល់ផ្ន្រកសន្តិសុខរួមទាំងភាពងាយរងគ្រ្រះន្រ 

អំពើហិង្រសានិងGBV ផងដ្ររ
ភាពគ្ម្រនអនាម័យ

លំនៅឋានមនទំហំមិនគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់គ្រួសារធំៗ

លំនៅឋានមិនសមរម្រយ ពីព្រ្រះគ្ម្រនការការពារកម្ត្រ/ទឹកភ្លៀង/

គ្ម្រនទីជម្រក ឬ លំនៅឋានត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើទីតាំង

មនភាពតានតឹង/មនការព្រួយបារម្ភច្រើនជាងមុន

ចង្អៀតព្រក

លំនៅឋានមិនបំព្រញតាមតម្រវូការរបស់ PWDs ឬ អ្នករស់នៅ

ភាគរយន្រគ្រួសារ

គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិច៖	
ជនជាតិដើមភាគតិច បានផ្តល់ចម្លើយមួយ ឬ ច្រើន អំពីថាតើពួកគ្របានឆ្លងកាត់ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមនន្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារពួកគ្រនៅកន្ល្រង

តាំងទីលំនៅថ្មីដ្ររឬទ្រ។ ដូចដ្រល រូបភាពទី៦ បានបងា្ហ្រញ ៧៨ ភាគរយ បានអះអាងថា លំនៅឋានសមរម្រយ គឺជាទិដ្ឋភាពវិជ្ជមនមួយ ៥៤ ភាគរយ 
បាន លើកឡើងអំពីការទទួលបានស្រវាថ្រទាំសុខភាព ៥៣ ភាគរយ បាននិយាយអំពីចម្ង្រយពីសាលារៀនក្នុងមូលដ្ឋ្រន និង ២៣ ភាគរយបាននិយាយ 
អំពីការទទួលបានស្របៀងអាហារសមរម្រយ។

23 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



លំនៅឋានសមរម្រយ

ការទទួលបានស្រវាថ្រទាំសុខភាព

ចម្ង្រយពីសាលារៀនក្នុងមូលដ្ឋ្រន

ការទទួលបានស្របៀងអាហារសមរម្រយ

អនាម័យ

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការកើនឡើងន្រមុខរបរចិញ្ចឹមជិវិត 
និងឱកាសការងារ

គ្ម្រន/ចំនួនមនកំណត់ន្រទឹកពិសារមនសុវត្ថភិាព

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ្រលមនគុណភាពមិនល្អ

ការថយចុះន្រមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត/ឱកាសការងារ

តម្ល្រអាហារឡើងថ្ល្រ
ការទទួលបានស្របៀងអាហារមិនគ្រប់គ្រ្រន ់

/អសន្តិសុខស្របៀង
ទំហំដីតូចព្រក

កង្វល់ផ្ន្រកសន្តិសុខ រួមទាំងភាពងាយរងគ្រ្រះ 
ន្រអំពើហិង្រសា និង GBV ផងដ្ររ

បំណុលកើនឡើង

ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមិនល្អ ងាយរងគ្រ្រះទឹកជំនន់

លំនៅឋានមនទំហំមិនគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់គ្រសួារធំៗ

ចង្អៀតព្រក

ភាគរយន្រគ្រួសារ

ភាគរយន្រគ្រួសារ

78%

54%

53%

23%

17%
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8%
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0%      10%     20%     30%    40%    50%     60%    70%     80%    90%

76%

61%

25%

20%

15%

13%

6%

2%

2%

1%

1%

រូបភាពទី៧ ខាងក្រ្រមបានបងា្ហ្រញ គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចបានកំណត់ទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមនចំនួន ១១ ចំណុច។ ទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមនសំខាន់ៗ ជាប់ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក ៧៦ ភាគរយន្រគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចបាននិយាយថា គ្ម្រន/ទឹកសា្អ្រតសម្រ្រប់បរិភោគមនចំនួនកំណត់។ ហុកសិបមួយភាគរយ 
បាននិយាយថា ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមនគុណភាពមិនល្អ នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ ភាគរយដ្រលខ្ពស់ជាងគ្របំផុតបនា្ទ្រប់ទៀតគឺ ការថយចុះ ន្រមុខ របរ 
ចិញ្ចឹមជីវិត/ឱកាសការងារ ចំនួន ២៥ ភាគរយ និង តម្ល្រអាហារឡើងថ្ល្រ ចំនួន ២០ ភាគរយ។ 

រូបភាពទី៦៖	ទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានន្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅ	នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រ្រប់ជនជាតិដើមភាគតិច

រូបភាពទី៧៖	ទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមានន្រសា្ថ្រនភាពរស់នៅ	នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី	សម្រ្រប់គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិច

24ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



2>3>3 សុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់
បច្ចុប្របន្នពុំទាន់មនច្របាប់ ឬ អនុក្រឹត្រយដ្រលច្រងអំពីរយៈព្រលសម្រ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្រយសម្របត្តិនៅកន្ល្រងតាំងទី

លំនៅថ្មីនោះទ្រ។ ផ្ទុយមកវិញ ពួកគ្រពឹងផ្អ្រកលើអ្វីដ្រលត្រូវបានប្រ្រប់ដោយអាជា្ញ្រធរ ដ្រលមនការប្រ្រប្រួលពីសបា្ត្រហ៍រហូតដល់ដប់ឆ្ន្រំ។ ប្រជាពលរដ្ឋ  
មួយចំនួនបានទទួលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបនា្ទ្រប់ពីបានរស់នៅក្នុងរយៈព្រលខ្លី (៤ឆ្ន្រំ) នៅខណៈព្រលដ្រលអ្នកខ្លះទៀត បានរស់នៅលើទីតាំងនោះអស់រយៈ 
ព្រលដប់ឆ្ន្រំ ឬ លើសពីនោះ នៅត្រមិនទាន់បានទទួលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនៅឡើយ។ ក្នុងចំណោមគ្រួសារដ្រលបានរាយការណ៍ថា មិនទាន់ទទួល បាន ប័ណ្ណ 
កម្មសិទ្ធិ ៩៨ ភាគរយ បាននិយាយថា ពួកគ្រធា្ល្រប់បានទទួលព័ត៌មនថា ពួកគ្រនឹងទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិក្នុងរយៈព្រល ៥ឆ្ន្រំ ប៉ុន្ត្រប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើន 
មិនទាន់បានទទួលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនៅឡើយទ្រ បនា្ទ្រប់ពីពួកគ្របានរស់នៅលើទីតាំងអស់រយៈព្រល ៥ឆ្ន្រំ ឬ លើសពីន្រះ។ វាពិតជាមនសារៈសំខាន់ នៅ
ក្នុងការកំណត់អំពីរយៈព្រលច្របាស់លាស់មួយដើម្របីទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ។ 

រូបភាពទី៨ បងា្ហ្រញអំពីភាគរយន្រអ្នកដ្រលមនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ គ្ម្រនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ និង អ្នកដ្រលមិនអាចនិយាយបានថាតើពួកគ្រមនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ
ដ្ររឬទ្រ។ គ្រួសារទាំងឡាយបានប្រើប្រ្រស់ទម្រង់ឯកសារផ្រស្រងៗ  ដើម្របីបញ្ជ្រក់អំពីកម្មសិទ្ធិ ដោយមនគ្រួសារជាងពាក់កណា្ត្រលបាននិយាយថា ពួកគ្រ 
មនឯកសារដ្រលចុះហត្ថល្រខាដោយអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនទទួលសា្គ្រល់អំពីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ។ ប៉ុន្ត្រទោះជាយា៉្រងណាក៏ដោយឯកសារទាំងន្រះ មិន បាន 
ផ្តល់ សុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់នោះទ្រ និង ប្រហ្រលជាមិនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ដោយតុលាការ ឬ គណៈកម្មការសុរិយោដី ប្រសិនបើមនវិវាទលើ 
កម្មសិទ្ធិកើតឡើង។

100%

100%

5%
95%

25%
75%

37%
63%
1%

46%
52%

57%
43%

5%
55%
40%

67%
33%
6%

61%
33%

67%
33%
8%

61%
31%
4%

67%
29%

76%
24%

77%
23%
8%

71%
21%

93%
7%

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

5% 47% 58%

រូបភាពទី៨៖	វត្តមានន្រប្លង់រឹង

ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

វាល (សៀមរាប)* 

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)*

អភិវឌ្រឍដីថ្មី (ព្រះសីហនុ)*

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*

ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

មិនដឹង គ្ម្រនប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធិ មនប័ណ្ណ កម្មវិធី ជាមធ្រយម ជាមធ្រយម ជាមធ្រយម

25 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ភាគរយរបស់បុរសមនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ភាគរយរបស់ស្រ្តីមនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ចំនួនជាមធ្រយម ចំនួនជាមធ្រយម

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*

អភិវឌ្រឍដីថ្មី (ព្រះសីហនុ)

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

វាល (សៀមរាប)* 

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)*

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*

ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*
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អ្នកឆ្លើយតបចិតសិបពីរភាគរយមិនអាចបញ្ជ្រក់អំពីយន្តការដីធ្លី (ថាជាសម្របទានដីសង្គមកិច្ច ស្រចក្តីណ្រនាំល្រខ ០១។ល។) ដ្រលបានអនុវត្តលើដី
ធ្លីរបស់ពួកគ្រនោះ ហើយពួកគ្រគ្រ្រន់ត្រនិយាយថា “ផ្រស្រងៗ” អ្នកឆ្លើយតបចំនួន ៧៤ ភាគរយបាននិយាយថា ពួកគ្រមិនយល់អំពីយន្តការដីធ្លី ឬ 
របៀប អនុវត្តយន្តការនោះទ្រ។ ចំណុចន្រះអាចចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីកង្វះខាតក្នុងការទទួលបានព័ត៌មនមុនព្រលតាំងទីលំនៅថ្មី។

នៅក្នុងការសិក្រសា បុរសចំនួន ៥១ ភាគរយ និង ស្រ្តីចំនួន ៤៩ ភាគរយ បានរាយការណ៍ថា មនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ។ ជាទូទៅនៅព្រល ច្រញ ប័ណ្ណកម្ម សិទ្ធិ 
គ្រនឹងដក់ឈ្ម្រះដ្រគូទាំងសងខាង ហើយនៅព្រលដក់ឈ្ម្រះដ្រគូត្រម្ខ្រង ស្រ្តីបានរាយការណ៍ថាមនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្រ្រមឈ្ម្រះរបស់ពួកគ្រ
ច្រើនជាងបុរស។ រូបភាពទី៩ បងា្ហ្រញអំពីកម្មសិទ្ធិលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនីមួយៗ ប្រងច្រកតាមភ្រទ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសាររដ្ឋបាល ភាគរយខ្ពស់ន្រគ្រួសារទាំងឡាយ បានឆ្លើយតបថា ពួកគ្រមនសំបុត្រកំណើត និង សៀវភៅគ្រួសារ និងបានចុះ បញ្ជី 
ជាមួយអាជា្ញ្រធរភូមិ និង ឃុំ។ ដូច្ន្រះ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន បានផ្តល់ស្រវារដ្ឋបាលចាំបាច់ដល់គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី។ ភាគច្រើនន្រអ្នកដ្រលបាន 
ទទួលសៀវភៅគ្រួសារ បានរាយការណ៍ថា ពួកគ្រមិនចាំបាច់បង់ប្រ្រក់ដើម្របីទទួលបានវានោះទ្រ។ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយតប ១១ ភាគរយដ្រលបាន 
បង់ប្រ្រក់ ជាងមួយភាគបី បាននិយាយថា ថ្ល្រស្រវាមនចំនួន ចនោ្ល្រះពី ០,៥-១០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ 

រូបភាពទី៩៖	ការប្រៀបធៀបរវងបុរស	និង	ស្រ្តីដ្រលមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ

26ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



2>3>4 លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានស្រវមូលដ្ឋ្រន
2>3>4>1 ផ្ទះ	ផ្លូវថ្នល់	និង	ហ្រដ្ឋ្ររចនសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

គ្រួសារចំនួនស្រសិបភាគរយបានរាយការណ៍ថា មនផ្ទះដ្រលមនទំហំចនោ្ល្រះពី ៣០-៥០ម២។ គ្រួសារ ៥៧ ភាគរយ បាននិយាយថា នៅក្នុងផ្ទះ 
របស់ពួកគ្រ មនពីរបន្ទប់។ បន្ទប់ភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ជាបន្ទប់គ្រង ដ្រលបន្ទប់ទីពីរ តាមធម្មតា ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ជាបន្ទប់ទឹក។ ការសិក្រសាន្រះ 
មិនអាចទាញស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនអំពីភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រទំហំផ្ទះ និង ថាតើវាចង្អៀតព្រកដ្ររឬទ្រ។ ប្រទ្រសកម្ពុជាមិនទាន់មនបញ្ជ្រក់អំពីទំហំស្តង់ដរ 
សម្រ្រប់លំនៅឋាននៅឡើយទ្រ ប៉ុន្ត្រស្តង់ដរអប្របបរមសម្រ្រប់ទីជម្រក ផ្អ្រកតាមចម្លើយផ្ន្រកមនុស្រសធម៌ គឺចាប់ពី ៣,៥ម២ សម្រ្រប់មនុស្រសម្ន្រក1់6 ឬ 
២១-២៧ម២ សម្រ្រប់មួយគ្រួសារដ្រលមនសមជិកប្រ្រំមួយនាក់។

គ្រួសារចំនួនប្រ្រំបីភាគរយបានរាយការណ៍ថា ស័ង្គសី/លោហៈ ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ជាសម្ភ្ររៈសង់ដំបូល ហើយគ្រួសារភាគច្រើនបាននិយាយថា 
ដំបូលរបស់ពួកគ្រមនសភាព “មធ្រយម”។ គ្រួសារចំនួន ៥២ ភាគរយ បាននិយាយថា ជញ្ជ្រំងរបស់ពួកគ្រធ្វើពីឈើ និង ភាគច្រើនបាននិយាយថា 
ជញ្ជ្រំងរបស់ពួកគ្រមនសភាព “មធ្រយម”។ ពាក់ព័ន្ធនឹងដំបូល និង លំនៅឋាន សម្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់ហាក់បីដូចជាមនភាពសមស្រប។

សា្ថ្រនភាពផ្លូវថ្នល់នៅលើទីតាំងទាំងន្រះ ព្រមទាំង ផ្លូវទៅ និង មកពីទីតាំង ត្រូវបានចាត់ទុកថា មនលក្ខណៈ “មធ្រយម” ដូច្ន្រះហើយ វាហាក់បីដូចជា
បានបំព្រញតាមស្តង់ដរន្រភាពសមរម្រយ។

អ្នកឆ្លើយតបចំនួនហុកសិបប្រ្រំមួយភាគរយបាននិយាយថា គ្ម្រនប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពួកគ្រនោះទ្រ។ មួយភាគបួនន្រអ្នក
ឆ្លើយតបទាំងអស់បាននិយាយថា កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីបានរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ ដោយ៣៣ ភាគរយបាននិយាយថា ទឹកជំនន់មនរយៈព្រល 
១-២ថ្ង្រ ប៉ុន្ត្រឆប់ស្ងួតគួរសម។ គ្រួសារចំនួនម្ភ្រប្រ្រំមួយភាគរយបាននិយាយថា ទឹកជំនន់មនរយៈព្រលជាច្រើនថ្ង្រ ហើយវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះ 
និង ការច្រញចូលផ្ទះរបស់ពួកគ្រ និង ២៤ ភាគរយបាននិយាយថា ទឹកជំនន់ តាមធម្មតា មនរយៈព្រល ៣-៤ថ្ង្រ និង មិនត្រូវបានបង្ហូរច្រញយា៉្រងត្រឹម
ត្រូវនោះទ្រ។ រដ្ឋ្រភិបាលគប្របីផ្តល់លូ និង ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។

រូបភាពទី១០ បងា្ហ្រញអំពីការឆ្លើយតបដ្រលទទួលបានពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថិភាពន្រប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅលើទីតាំងរបស់ 
ពួកគ្រ។

16 Kennedy J� និង Parrack, C�, ប្រវត្តិសាស្រ្តន្រទំហំបីចុចប្រ្រំម៉្រត្រការ៉្រ ដ្រលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគម្រ្រងទីជម្រក ឆ្ន្រំ២០១១-២០១២ ទំព័រ ១០៩-១១០។ 
https://reliefweb�int/report/world/shelter-projects-2011-2012 បានចូលប្រើប្រ្រស់នៅថ្ង្រទី១៧ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០។
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រូបភាពទី១០៖	អត្ថិភាពន្រប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*

ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)*

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*

វាល (សៀមរាប)* 

ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

អភិវឌ្រឍដីថ្មី (ព្រះសីហនុ)

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

គ្ម្រនប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក មនប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ចំនួនជាមធ្រយម ចំនួនជាមធ្រយម

27 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



2>3>4>2 ការមានស្របៀង	និង	លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានស្របៀងអាហារ	
គ្រួសារចំនួនប៉្រតសិបភាគរយទទួលបានស្របៀងអាហារសមរម្រយ។ គ្រួសារជាច្រើនដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងធំៗ (រួម

ទាំងអ្នកដ្រលនៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តផងដ្ររ) ទទួលបានស្របៀងអាហារសមរម្រយ។ មូលហ្រតុបីសំខាន់ៗដ្រលគ្រួសារមួយចំនួនមិនទទួលបានស្របៀងអាហារ
សមរម្រយ រួមមន៖ 

 y ពួកគ្រគ្ម្រនប្រ្រក់ចំណូលទៀងទាត់
 y ផ្រសារនៅឆ្ង្រយពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង
 y ស្របៀងអាហារមនតម្ល្រថ្ល្រជាងមុនការតាំងទីលំនៅថ្មី។

គ្រួសារជាច្រើនដ្រលកំពុងត្ររស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលនៅឆ្ង្រយពីផ្រសារ និងមនប្រ្រក់ចំណូលមិនទៀងទាត់។ ចំណុចន្រះចង្អុលបងា្ហ្រញថា 
ចម្ង្រយពីកន្ល្រងតំាងទីលំនៅថ្មទីៅផ្រសារ មនផលជះដល់ទំាងកម្រតិប្រ្រក់ចំណូល និងកម្រតិន្រការទទួលបានស្របៀងអាហារសមរម្រយដ្រលមនទំនាក់ទំនង 
ទៅវិញទៅមក។

គ្រួសារប្រហ្រល ៧៥,៣ ភាគរយទទួលបានស្របៀងអាហារគ្រប់គ្រ្រន់។ មូលហ្រតុបីសំខាន់ៗដ្រលគ្រួសារមួយចំនួនទទួលបានស្របៀងអាហារមិនគ្រប់
គ្រ្រន់ រួមមន៖ 

 y ពួកគ្របានបាត់បង់ដីធ្លីសម្រ្រប់ដំដំណាំ
 y ពួកគ្រខ្វះខាតប្រ្រក់ចំណូលសមរម្រយ និង
 y ពួកគ្របានប្រឈមមុខនឹងការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅផ្រសារ។ 

គ្រួសារជាច្រើនដ្រលរស់នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត និង នៅខាងក្រ្រទីក្រុងសំខាន់ៗ ធា្ល្រប់ជួបប្រទះនិងការបាត់បង់ដីធ្លីសម្រ្រប់ដំដំណាំ និង ខ្វះលទ្ធភាព
ទទួលបានស្របៀងអាហារគ្រប់គ្រ្រន់ ដោយសារត្រមនប្រ្រក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រ្រន់ និង មនការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅផ្រសារ។ នៅព្រលដ្រលគ្រួសារ 
ទាំងឡាយបានបាត់បង់ដីធ្លីស្រ្រចំការ គ្រួសារទាំងនោះមនការខ្វះខាតប្រ្រក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រ្រន់។ ន្រះចង្អុលបងា្ហ្រញថា ដីធ្លីអាចជាទ្រព្រយសកម្មសម្រ្រប់ 
ទាំងស្របៀងអាហារ និង ប្រ្រក់ចំណូល។ 

រូបភាពទី១១ បងា្ហ្រញជាមធ្រយម គ្រួសារចំនួន ២១ ភាគរយនៅ កន្ល្រង 
តាំងទីលំនៅថ្មីទាំង ១២ កន្ល្រង (១១ ភាគរយន្រចំនួនគ្រួសារសរុប) 
ខ្វះខាត ទាំងស្របៀងអាហារ និង លទ្ធភាពទទួលបានស្របៀងអាហារគ្រប់
គ្រ្រន់។ គ្រួសារជាច្រើនដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនៅតាមបណា្ត្រ
ខ្រត្ត និង នៅ ខាង ក្រ្រទីក្រុងសំខាន់ៗ បានប្រឈមមុខនឹងការគំរាម  
កំហ្រងន្រធាតុទាំងពីរន្រះន្រសិទ្ធិទទួលបានស្របៀងអាហារ។

គ្រួសារទាំងឡាយបានទទួលស្របៀងអាហារ ដ្រលពួកគ្រទទួលទាន 
តាមរយៈការទិញច្រើនជាងការដំដំណាំ ឬ ការប្រមូលអនុផលព្រ្រឈើ។ 
មន គ្រួសារ ត្រ ០,១៦ ភាគរយប៉ុណោ្ណ្រះ និង គ្ម្រនគ្រួសារជនជាតិដើមភាគ 
តិចណាមួយ បានដំដំណាំ ដើម្របីទទួលបានស្របៀងអាហារភាគច្រើន 
របស់ពួកគ្រនោះ ទ្រ។ មនវិសមភាពយ្រនឌ័រនៅព្រលនិយាយដល់ ថាតើ
អ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រវូលើការទិញស្របៀងអាហារដ្រលគ្រសួារទទួល 
ទាន។ ៩៤ ភាគរយន្រគ្រួសារ ដ្រលទិញស្របៀងអាហារ បានឆ្លើយតបថា 
ស្រ្តីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទិញស្របៀងអាហារ។

2>3>4>3 ស្រវសាធារណៈ	(ទឹក	ថាមពល	សម្រ្រប់	
បំភ្លឺ	អគ្គិសនី	ឥន្ធនៈសម្រ្រប់ចម្អិន	ម្ហូប	
អាហារ	អនម័យ)	

ក្នុងអំឡុងរដូវប្រ្រំង ប្រភពទឹកសម្រ្រប់គ្រួសារភាគច្រើនគឺ៖ ទឹកស្រះ 
ឯកជន  បឹង ទន្ល្រ អូរ ឬ ទឹកដ្រលទិញពីម្ច្រស់ប្រភព ឬគ្រួសារដ្រល រងផល 
ប៉ះពាល់ ដទ្រទៀតដ្រលបានប្រមូលទឹកពីប្រភពឯកជន បឹង ស្រះ ទន្ល្រ ឬ 
អូរសាធារណៈ និងបំពង់ទឹកសាធារណៈ។ ក្នុងអំឡុងរដូវវស្រសា គ្រួសារភាគ 
ច្រើនបាន ប្រើប្រ្រស់៖ ទឹកភ្លៀង បឹង ស្រះ ទន្ល្រ ឬ អូរសាធារណៈ និង 
ប្រព័ន្ធតទឹកសាធារណៈ។ គ្រួសារជាច្រើនដ្រលរស់នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត 

រូបភាពន្រះបងា្ហ្រញពីផ្ទះទុកចោលនៅក្នុងតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មី នៅតំបន ់
ត្រពាំងអញ្ច្រញថ្មី, រាជធានីភ្នំព្រញ។ រូបថត ៖ CUFA

28ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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និង នៅខាង ក្រ្រ ទីក្រុងសំខាន់ៗ បានប្រើប្រ្រស់ទឹកដ្រលបានមកពីបឹង ស្រះ ទន្ល្រ ឬ អូរឯកជន និង សាធារណៈ នៅខណៈព្រលដ្រលគ្រួសារជាច្រើន
ទៀតដ្រលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗបានប្រើប្រ្រស់ទឹកពីប្រព័ន្ធតទឹកសាធារណៈ។

គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចប្រើប្រ្រស់ទាំងប្រភពទឹកឯកជន និង សាធារណៈ។  ពុំមនទឹកប្រើប្រ្រស់ពីប្រព័ន្ធទឹកសាធារណៈទ្រ។ គ្រួសារជនជាតិ 
ដើម ភាគតិចជាច្រើនបានពឹងផ្អ្រកលើទឹកក្រ្រមដី  និងពឹងផ្អ្រកយា៉្រងខា្ល្រំងលើប្រភពទឹកឯកជន។ ន្រះប្រហ្រលមកពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពួកគ្រ 
ស្ថិតនៅក្រប្ររទីតាំងចាស់របស់ពួកគ្រ ជាកន្ល្រងដ្រលទំនប់វារើអគ្គិសនីបានសាងសង់រួចរាល់ ហើយទំនប់ទាំងនោះអាចបង្កើតថ្ល្រទឹកសម្រ្រប់គ្រួសារជន 
ជាតិដើមភាគតិច។ 

ប្រហ្រល ៦៧,៦ ភាគរយន្រគ្រួសារទំាងឡាយ (រួមទាំង គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន ៦០ ភាគរយផងដ្ររ) បានប្រើប្រ្រស់ ទឹកដ្រល ពួកគ្រ 
ទទួលបាន សម្រ្រប់ពិសារ និង ចម្អិនម្ហូបអាហារ។ មូលហ្រតុបីសំខាន់ៗដ្រលគ្រួសារមួយចំនួនមិនប្រើប្រ្រស់ទឹកទាំងនោះសម្រ្រប់ពិសារ និង ចម្អិន ម្ហូប 
អាហារ ពីព្រ្រះទឹកទាំងនោះ៖

 y មនដី និង/ឬ សំរាមជាច្រើន
 y ចាំបាច់ត្រូវដំឱ្រយពុះ ឬ ចម្រ្រះ និង ឬ
 y ត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្ម្រនសុវត្ថិភាព។ 

វិធីសាស្រ្តចម្របងដើម្របីទទួលបានទឹកសម្រ្រប់ពិសារ និង ចម្អិនម្ហូបអាហារ គឺការដំទឹក ឬ ការចម្រ្រះទឹក។ រូបភាពទី១២ ខាងក្រ្រម បងា្ហ្រញភាគរយ
ន្រគ្រួសារដ្រលបានប្រើប្រ្រស់ទឹកដ្រលពួកគ្រទទួលបាន សម្រ្រប់ពិសារ និង ចម្អិនម្ហូបអាហារ និង គ្រួសារដ្រលមិនបានប្រើប្រ្រស់ទឹកដ្រលពួកគ្រទទួល 
បាន សម្រ្រប់ពិសារ និង ចម្អិនម្ហូបអាហារ។

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)

ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)*

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

វាល (សៀមរាប)* 

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*

រូបភាពទី១១៖	មិនទទួលស្របៀងអាហារសមរម្រយ	និង	មិនទទួលបានស្របៀងអាហារគ្រប់គ្រ្រន់

ភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតប ចំនួនជាមធ្រយម

29 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ប្រភពថាមពលសម្រ្រប់បំភ្លឺចំបង គឺអគ្គិសនី (គ្រួសារចំនួន ៧៧ ភាគរយ)។ គ្រួសារជាច្រើនដ្រលកំពុងត្ររស់នៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗបានប្រើប្រ្រស់ 
អគ្គិសនីសម្រ្រប់បំភ្លឺ និង គ្រួសារជាច្រើនផ្រស្រងទៀតដ្រលរស់នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត និង នៅខាងក្រ្រទីក្រុងសំខាន់ៗ បានប្រើប្រ្រស់អាគុយសម្រ្រប់បំភ្លឺ។ 
៩៥ ភាគរយន្រគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិច ដ្រលរស់នៅខាងក្រ្រទីក្រុងសំខាន់ៗ បានប្រើប្រ្រស់អគ្គិសនីសម្រ្រប់បំភ្លឺ។ ក្នុងចំណោមគ្រួសារដ្រលបាន
ប្រើប្រ្រស់អគ្គសិនីសម្រ្រប់បំភ្លទំឺាងអស់ ៩៧ ភាគរយបានអះអាងថា អគ្គសិនីគឺទទួលបានពីប្រភពសាធារណៈ។ ចំណាយប្រចំាខ្រលើថ្ល្រអគ្គសិនីសម្រ្រប់ 
គ្រួសារភាគច្រើនគឺ ចាប់ពី ១-១០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

ចំពោះឥន្ធនៈសម្រ្រប់ចម្អិនម្ហូបអាហារ គ្រួសារ ៦០ ភាគរយបានប្រើប្រ្រស់អុស និង ៥១ ភាគរយបានប្រើប្រ្រស់ហា្គ្រសសម្រ្រប់ចម្អិនម្ហូបអាហារ។  
គ្រួសារជាច្រើនដ្រលរស់នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត និង នៅខាងក្រ្រទីក្រុងសំខាន់ៗបានប្រើប្រ្រស់អុស ខណៈព្រលដ្រលគ្រួសារជាច្រើនដ្រលរស់នៅក្នុងទី
ក្រុងសំខាន់ៗ (រួមទាំងនៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តផងដ្ររ) បានប្រើប្រ្រស់ហា្គ្រសសម្រ្រប់ចម្អិនម្ហូបអាហារ។ ថ្ល្រឥន្ធនៈសម្រ្រប់ចម្អិនម្ហូបអាហារប្រចាំខ្រ សម្រ្រប់ 
គ្រួសារចំនួន ៨២ ភាគរយ គឺ ១-១០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងមួយខ្រ។ គ្រួសារជាច្រើនដ្រលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗចំណាយលើថ្ល្រឥន្ធនៈសម្រ្រប់ចម្អិន  
ម្ហូបអាហារប្រចាំខ្រមនចំនួនខ្ពស់ជាងន្រះ។

ចំពោះអនាម័យ គ្រួសារចំនួន ៧២ ភាគរយបានប្រើប្រ្រស់បង្គន់ចាក់ទឹក និង គ្រួសារចំនួន ៨៧ ភាគរយបានអះអាងថា បង្គន់ដ្រលពួកគ្រមន 
ដំណើរការល្អ។ គ្រួសារចំនួន ១៣ ភាគរយបានអះអាងថា បង្គន់ទាំងនោះមិនដំណើរការទ្រ ភាគច្រើនសំដៅលើបង្គន់រណ្ត្រដ្រលពួកគ្រមនអារម្មណ៍
ថាគ្ម្រនផសុកភាពក្នុងការប្រើប្រ្រស់ មួយផ្ន្រកដោយសារត្រកង្វះភាពឯកជន។ គ្រួសារចំនួន ៧៣ ភាគរយដុតកាកសំណល់រឹងរបស់ពួកគ្រ ៣២ភាគរយ
ចាក់សំណល់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង ២១ភាគរយបានអះអាងថាមនឡានដឹកសំរាមមកប្រមូល។ គ្រួសារជាច្រើននៅភ្នំព្រញមនឡានដឹកសំរាម
មកប្រមូលកាកសំណល់។
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រូបភាពទី១២៖	ថាតើទឹកត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ពិសារ	និង	ចម្អិនម្ហូបអាហារដ្ររឬទ្រ		(ភាគរយន្រគ្រួសារ)

ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)*

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

អភិវឌ្រឍដីថ្មី (ព្រះសីហនុ)

វាល (សៀមរាប)*

បាទ/ចាស ទ្រ ចំនួនជាមធ្រយមន្រទ្រ ចំនួនជាមធ្រយមន្របាទ/ចាស

30ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



2>3>4>4 ការអប់រំ	និង	ស្រវសុខាភិបាល
គ្រួសារប្រហ្រល ៤៣,៦ ភាគរយ មនកូនដ្រលមិនបានទៅសាលារៀន។17 ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងនោះ ៦២ ភាគរយបាននិយាយថា កូនៗមិន 

បាន ទៅសាលារៀននោះទ្រ ពីព្រ្រះពួកគ្រមនអាយុតិចជាងអាយុត្រវូចូលសិក្រសា និង ៤៧ ភាគរយបានអះអាងថា កូនៗរបស់ពួកគ្រចំាបាច់ត្រវូធ្វើការដើម្របី 
ស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណូល ជំនួសឱ្រយការទៅសាលារៀន។ គ្រួសារចំនួន ៥៦,៣ ភាគរយមនកូនម្ន្រក់ទៅប្រ្រំពីរនាក់ដ្រលមនអាយុត្រូវចូលសិក្រសា (៤៧,២ 
ភាគរយមនកូនម្ន្រក់ ឬ ពីរនាក់ ដ្រលមនអាយុត្រវូចូលសិក្រសា)។ រូបភាពទី១៣ ប្រៀបធៀបភាគរយនៅកន្ល្រងតំាងទីលំនៅថ្មចំីនួន ១៥ កន្ល្រង។ គ្រសួារ 
ជាច្រើនដ្រលរស់នៅខាងក្រ្រភ្នំព្រញ មិនបានបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគ្រទៅសាលារៀននោះទ្រ ពីព្រ្រះពួកគ្រចាំបាច់ត្រូវស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណូល។ មន 
គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចប្រហ្រល ៤៦ ភាគរយ ដ្រលកូនៗរបស់ពួកគ្រចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជំនួសឱ្រយការទៅសាលារៀន។

កុមរប្រហ្រល ៩០,៣ ភាគរយបានទៅសាលារៀនដ្រលស្ថិតនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ឬ នៅក្នុងភូមិត្រមួយនឹងកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ គ្រួសារចំនួន
កៅសិបភាគរយមនកូនទៅសាលារៀនដោយមិនបង់ថ្ល្រសិក្រសា។ ក្នុងចំណោមគ្រួសារដ្រលបង់ថ្ល្រសិក្រសា ៨៧,៥% បានបង់ថ្ល្រជាចាំបាច់ និង ១២,៥ 
ភាគរយ បានបង់ប្រ្រក់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយលើការអប់រំ គ្រួសារចំនួន ៦៨ ភាគរយដ្រលមនកូនទៅសាលារៀន បានទូទាត់ប្រ្រក់ចំនួន 
១ ដុលា្ល្ររ ទៅ ៣០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និង ២១ ភាគរយបានចំណាយច្រើនជាង ៥០ ដុលា្ល្ររ។

គ្រួសារចំនួនចិតសិបពីរភាគរយ (រួមទាំងគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន ៥១ ភាគរយផងដ្ររ) មិនដឹងថាមនវត្តមនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ការថ្រទាំ  
សុខភាពនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទ្រ។ គ្រួសារចំនួន ៨៣ ភាគរយបានប្រើប្រ្រស់មណ្ឌលសុខភាពឃុំ រូបភាពទី១៤ បងា្ហ្រញអំពីមូលហ្រតុដ្រលគ្រួសារ 
ចំនួន ១៧ ភាគរយមិនបានប្រើប្រ្រស់មណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងឃុំ។

គ្រួសារភាគច្រើនបានប្រើប្រ្រស់មណ្ឌលសុខភាពឃុំ ដើម្របីទទួលបានការព្រយោបាលបឋម និងថា្ន្រំសម្រ្រប់ជំងឺតិចតួច និងគ្រួសារមួយភាគប្រ្រំ បាន ប្រើ 
ប្រ្រស់មណ្ឌលសុខភាពឃុំ សម្រ្រប់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពផ្លូវភ្រទ និងការបន្តពូជ។ បន្ថ្រមពីលើ ឬ ជំនួសឱ្រយមណ្ឌលសុខភាព គ្រួសារចំនួន ៤៩ភាគរយ 
បានទៅ ឱសថសា្ថ្រន និង ៣៧ភាគរយបានទៅព្រយោបាលនៅគ្លីនិកឯកជនសម្រ្រប់ស្រវាថ្រទាំសុខភាព។ គ្រួសារចំនួន ៦៦ ភាគរយបានទទួលស្រវា 
ថ្រទាំសុខភាពសាធារណៈដោយឥតគិតថ្ល្រ និង គ្រួសារចំនួន ៣១ភាគរយ (រួមទាំងគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន ៣៩ភាគរយផងដ្ររ) ត្រូវបានគ្រ 
ស្នើសុំឱ្រយបង់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ស្រវាទាំងនោះ។ ៨៦ភាគរយន្រគ្រួសារដ្រលបានបង់ប្រ្រក់សម្រ្រប់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពសាធារណៈបានបង់ថ្ល្រស្រវា ស្តង់ដរ 
ជាផ្លូវការ និង ៤ភាគរយ ត្រូវបានស្នើសុំឱ្រយទូទាត់ប្រ្រក់លើសពីថ្ល្រស្រវាស្តង់ដរជាផ្លូវការ (៣៧,៥ ភាគរយបានទូទាត់ “ថ្ល្រទឹកត្រ” ដ្រល មន្រ្តីបានស្នើសុំ)។

ប្រ្រំមួយភាគរយន្រអ្នកឆ្លើយតបសរុបបាននិយាយថា មិនមនស្រវាសុខភាព (គ្ម្រនមណ្ឌលសុខភាព គ្ម្រនស្រវាសុខភាព និងគ្ម្រនមន្ទីរព្រទ្រយ) នៅ 
កន្ល្រងតាំងលំនៅថ្មី។ អ្នកឆ្លើយតបទាំងន្រះបានមកពីចំនួន ៧ទីតាំងក្នុងចំណោម១៧ទីតាំង។ នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្តអត្រ្រអ្នកឆ្លើយតបច្រើនជាងគ្រ (៥០
%) គឺនៅអូរកម្ពុជា (ខ្រត្តព្រះសីហនុ)។

17 សាលារៀននៅទីន្រះ សំដៅលើទំាងសាលារដ្ឋ និង សាលារៀនដ្រលស្ថិតនៅលើកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីដ្រលដំណើរការដោយអង្គការសប្របុរសធម៌ 
ឬ អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងលក្ខណៈសប្របុរសធម៌។
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រូបភាពទី១៣៖	គ្រួសារដ្រលត្រូវការឱ្រយកូនៗរបស់ពួកគ្រទៅធ្វើការ

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*
វាល (សៀមរាប)*

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)
ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)*
ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)
ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)
ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)
ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*
អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*
ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

ភាគរយន្រគ្រួសារ

ចំនួនជាមធ្រយម

31 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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សិទ្ធិទទួលបានស្ដង់ដរខ្ពស់បំផុតន្រសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត មិនត្រូវបានបងា្ខ្រំងក្នុងការទទួលបានការថ្រទាំសុខភាពនោះទ្រ។ សិទ្ធិទទួល បាន 
សុខភាព រួមបញ្ចូលនូវកតា្ត្រស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមយា៉្រងទូលំទូលាយ ដ្រលលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌដ្រលមនុស្រសអាចដឹកនាំជីវិតប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងពង្រីក
ដល់កតា្ត្រកំណត់មូលដ្ឋ្រនន្រសុខភាព ដូចជាចំណីអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ ទទួលបានទឹកសា្អ្រត និងមនសុវត្ថិភាព និង អនាម័យគ្រប់គ្រ្រន់។18

2>3>5 ជីវភាពរស់នៅ
មួយភាគបីន្រគ្រួសារទាំងអស់បានរាយ-ការណ៍ថាមនជាប់បំណុល។ គ្រួសារជិតពាក់កណា្ត្រលបានរាយការណ៍ថាមនជាប់បំណុលចាប់ពី ១�០០០ 

ដុលា្ល្ររ រហូតដល់ ៥�០០០ ដុលា្ល្ររ។ ក្នុងចំណោមគ្រួសារដ្រលមនជាប់បំណុលទាំងនោះ ៨៧ ភាគរយបាននិយាយថា បំណុលរបស់ពួកគ្រមនការកើន
ឡើងចាប់តាំងពីពួកគ្របានផ្ល្រស់ទៅនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយតបដ្រលបាននិយាយថាពួកគ្រមនជាប់បំណុលនោះ ស្ទើរត្រ
ទាំងអស់បាននិយាយថាពួកគ្របានទទួលកម្ចីឥណទាន។ គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាគ្រួសារដ្រលទំនងជាមនបំណុលតិចជាងគ្របង្អស់ ពីព្រ្រះ 
មនត្រ ៣ ភាគរយប៉ុណោ្ណ្រះដ្រលបាននិយាយថាពួកគ្របានទទួលកម្ចីឥណទាន។ រូបភាពទី១៥ បងា្ហ្រញអំពីចំនួនទឹកប្រ្រក់ន្របំណុលនៅទូទាំងកន្ល្រង
តាំងទីលំនៅថ្មីទាំងអស់។ 

អ្នកឆ្លើយតបចំនួនម្ភ្របីភាគរយបានអះអាងថា ប្រ្រក់ដ្រលបានខ្ចីត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់សាងសង់ផ្ទះ ដោយអ្នកឆ្លើយតបចំនួន ២០ ភាគរយ 
ផ្រស្រង ទៀតបានអះអាងថា ប្រ្រក់ទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រ្រស់លើជីវភាពរស់នៅ និង ធាតុចូលសម្រ្រប់ការធ្វើកសិកម្ម។ អ្នកដ្រលបានរាយការណ៍ថា 
បំណុលមនការកើនឡើង បានផ្តល់មូលហ្រតុ (និង ភាគរយ) ដូចគ្ន្រនឹងហ្រតុផលខាងលើដ្ររ។ ចំណុចន្រះអាចនឹងចង្អុលបងា្ហ្រញថា ការតាំងទីលំនៅ 
ថ្មីបានរួមចំណ្រកកើតមនជាបំណុល ហើយសំណងសម្រ្រប់ការតាំងទីលំនៅថ្មី គឺមិនគ្រប់គ្រ្រន់។ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រន និង គោលការណ៍ ណ្រនាំ 
ស្តីពីការបណ្ត្រញច្រញ និង ការចាកច្រញដោយបង្ខំចិត្តផ្អ្រកលើការអភិវឌ្រឍ ចង្អុលបងា្ហ្រញថា សំណងត្រូវត្រជាសំណងសមរម្រយ និង យុត្តិធម៌ សំណង 
គប្របីត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រ្រប់ការខូចខាតណាមួយដ្រលអាចវាយតម្ល្របានតាមប្របស្រដ្ឋកិច្ច ដ្រលគិតគូរដល់ការខាតបង់ និង សហ៊ុយនានា 
“ឧទាហរណ៍៖ ការបាត់បង់ដីធ្លី និង ការខូចខាតសម្ភ្ររៈផ្ទះសម្រប្រង ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ការដក់បញ្ច្រំ ឬ ការផកពិន័យលើបំណុលផ្រស្រងទៀត លំនៅឋាន 
បណោ្ត្រះអាសន្ន ថ្ល្រស្រវាការិយាធិបត្រយ្រយ និង ស្រវាផ្លូវច្របាប់ លំនៅឋានជំនួស បាត់បង់ប្រ្រក់ឈ្នួល និង ប្រ្រក់ចំណូល បាត់បង់ឱកាស ទទួលបានការអប់រំ 
ការថ្រទាំសុខភាព និង ការព្រយោបាលជំងឺ សហ៊ុយចំណាយសំរាប់ការដឹកជញ្ចូន និងការតាំងទីលំនៅថ្មី (ជាពិស្រស ក្នុងករណីផ្ល្រស់ទីលំនៅទៅឆ្ង្រយពី
ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត)។ ដីធ្លី ផ្ទះសម្រប្រង ក៏ជាប្រភពន្រជីវភាពដ្រលត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញ ការវាយតម្ល្រអំពីផលប៉ះពាល់ និង 
ការខាតបង់ ត្រូវត្រគិតគូរបូកសរុបតម្ល្រទៅដល់ការខាតបង់អាជីវកម្ម មុខរបររកសុី គ្រឿងបរិកា្ខ្ររ/សារពើភ័ណ្ឌ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការដំដុះ/ផលដំណាំ និង 
ប្រ្រក់ឈ្នួល/ប្រ្រក់ចំណូលដ្រលបានបាត់បង់/ថយចុះ។

គ្រួសារភាគច្រើនមនសមជិកម្ន្រក់ ឬ ច្រើននាក់នៅក្នុងគ្រួសារដ្រលបានរួមចំណ្រកផ្តល់ប្រ្រក់ចំណូល។ ការរួមចំណ្រកភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុង 
ទម្រង់ ជាសាច់ប្រ្រក់។ ៦៦ភាគរយ ន្រគ្រួសារទាំងអស់បាននិយាយថាការផ្តល់ប្រ្រក់ចំណូលមនភាពមិនទៀងទាត់ ដោយទីតាំងទាំងពីរកន្ល្រងនៅក្នុង

18 សូមមើល ស្រចក្តីពន្រយល់រួមល្រខ ១៤ ន្រកតិកាសញ្ញ្រសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្របធម៌ ស្តីអំពី៖ សិទ្ធិទទួលបានស្តង់ដរសុខភាពខ្ពស់បំផុត (មត្រ្រ១២), ចុះទីថ្ង្រទី១១ 
ខ្រសីហា ឆ្ន្រំ២០០០, E/C�12/2000/4, para�

មិនទាន់ចាំបាច់ត្រូវទៅមន្ទីរ 
សម្រ្រកព្រយោបាលឃុំ

ស្រវារបស់មន្ទីរសម្រ្រកព្រយោបាលឃុ ំ
មនគុណភាពមិនល្អ

មនប្រ្រក់សន្រសំសម្រ្រប់ទៅមន្ទីរ 
សម្រ្រកព្រយោបាលឯកជន

មន្ទីរសម្រ្រកព្រយោបាលឃុំផ្តល់ស្រវា 
ដ្រលមនចំនួនកំណត់

ទៅមន្ទីរព្រទ្រយនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗ 
ដោយសារមនជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

បានទទួលស្រវាថ្រទាំសុខភាពរបស់ NGO

មិនដឹងថាមនមន្ទីរសម្រ្រកព្រយោបាលឃុំ

មន្ទីរសម្រ្រកព្រយោបាលឃុំនៅឆ្ង្រយ

មិនដឹងចម្លើយ

ភាគរយន្រគ្រួសារ

រូបភាពទី១៤៖	មូលហ្រតុដ្រលមិនប្រើប្រ្រស់មន្ទីរសម្រ្រកព្រយាបាលនៅក្នុងឃុំ

32ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង ជាកន្ល្រងដ្រលមនភាគរយច្រើនជាងគ្រដ្រលគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅ ពួកគ្របានរាយការណ៍អំពីបញ្ហ្រន្រះ។
គ្រួសារចំនួនកៅសិបបីភាគរយបាននិយាយថា អ្នករួមចំណ្រកផ្តល់ប្រ្រក់ចំណូលបានរស់នៅលើកន្ល្រងតាំង ទីលំនៅថ្មីដ្ររ។ ក្នុងចំណោម គ្រួសារ 

ដ្រល បាននិយាយថា អ្នករួមចំណ្រកផ្តល់ប្រ្រក់ចំណូលបានផ្ល្រស់ច្រញទៅនៅទីឆ្ង្រយ ៤៥ ភាគរយបាននិយាយថា ពួកគ្របានផ្ល្រស់ទីទៅទីក្រុង/
ទីប្រជុំជន។ នៅខណៈព្រលដ្រល បច្ចុប្របន្នមនភាគរយខ្ពស់ន្រគ្រួសារបានរាយការណ៍ថាមនប្រ្រក់ចំណូលគ្រប់គ្រ្រន់ ពួកគ្របានកត់សម្គ្រល់ឃើញថា 
មុនព្រលផ្ល្រស់ទីលំនៅ ភាគរយន្រគ្រួសារដ្រលបានរាយការណ៍ថាមនប្រ្រក់ចំណូលគ្រប់គ្រ្រន់មនចំនួនច្រើនជាងន្រះទៀត ដូច្ន្រះមនន័យថាការ 
តាំងទីលំនៅថ្មី បានធ្វើឱ្រយគ្រួសារទាំងឡាយមនភាពក្រសត់ខ្រសាយជាងព្រលដ្រលសា្ន្រក់នៅទីតាំងចាស់របស់ពួកគ្រ។ គ្រួសារចំនួនប៉្រតសិបប្រ្រំភាគរយ
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អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*

ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)*

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

វាល (សៀមរាប)*

ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

អភិវឌ្រឍដីថ្មី (ព្រះសីហនុ)*

ចំនួនជាមធ្រយម ចំនួនជាមធ្រយម ចំនួនជាមធ្រយម ចំនួនជាមធ្រយម

រូបភាពទី១៥៖	បំណុលសរុប	(ភាគរយន្រគ្រួសារ)

$11,000-30,000        $6,000-10,000         $1,000 35,000         $2-900

33 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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បានរាយការណ៍ថាការរួមចំណ្រកទាំងអស់ចំពោះគ្រួសារ ធ្វើអោយប្រ្រក់ចំណូលរបស់គ្រួសារមនចំនួនគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់គ្រួសារ
នៅ កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ គ្រួសារដ្រលបាននិយាយថាមនប្រ្រក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រ្រន់ ត្រូវបានសាកសួរថាតើហ្រតុអ្វីបានជាពួកគ្រអះអាងប្របន្រះ 
ហើយជាងពាក់កណា្ត្រលបាននិយាយថាប្រ្រក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រ្រន់ពីព្រ្រះឱកាសការងារនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីមនចំនួនតិចជាងមុន។ នៅព្រល
ដ្រលគ្រួសារត្រូវបានសាកសួរថាតើមនប្រ្រក់ចំណូលគ្រប់គ្រ្រន់ដ្ររឬទ្រ នៅព្រលនៅទីតាំងចាស់របស់ពួកគ្រ (កន្ល្រងដ្រលពួកគ្រត្រូវបានបណ្ត្រញ
ច្រញ) ៩៦ភាគរយ បាននិយាយថាគ្រប់គ្រ្រន់។ គ្រួសារទាំងឡាយត្រូវបានសាកសួរថាតើហ្រតុអ្វីបានជាពួកគ្រមនប្រ្រក់ចំណូលគ្រប់គ្រ្រន់ នៅព្រល 
នៅ ទីតាំងចាស់របស់ពួកគ្រ ហើយពួកគ្របាននិយាយថា ពីព្រ្រះទីតាំងចាស់៖

 y នៅជិតកន្ល្រងធ្វើការរបស់ពួកគ្រជាង (២៦ ភាគរយ)
 y នៅជិតកន្ល្រងធ្វើការជាង និង ងាយច្រញចូលផ្រសារជាង (២៥ ភាគរយ) 
 y បានផ្តល់ធនធានពីធម្មជាតិ (១៧ ភាគរយ)។

ស្ទើរត្រគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់បាននិយាយថា ពួកគ្រគ្ម្រនប្រភពប្រ្រក់ចំណូលផ្រស្រង ក្រ្រពីការរួមចំណ្រកពីសមជិកគ្រួសាររបស់ពួកគ្រនោះទ្រ។ 
មន កង្វល់អំពីភាពមិនទៀងទាត់ន្រការផ្តល់ប្រ្រក់ចំណូល ជាពិស្រសនៅព្រលដ្រលវាមនទំនាក់ទំនងនឹងសន្តិសុខស្របៀងអាហារ (ចូរមើល ផ្ន្រកស្តីពី 
ការមនស្របៀង និង លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានស្របៀងអាហារ)។

រូបភាពទី១៦ បងា្ហ្រញអំពីភាពមិនទៀងទាត់ន្រប្រ្រក់ចំណូលនៅគ្រប់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីទាំងអស់។

ត្រពាំងអញ្ច្រញ (ភ្នំព្រញ)*

ពីស (កំពង់ស្ពឺ)

អភិវឌ្រឍដីថ្មី (ព្រះសីហនុ)*

ស្រ្រអំពិល (ភ្នំព្រញ)*

ព្រ្រកកូនស្រក (បាត់ដំបង)*

អណ្តូងថ្មី (ភ្នំព្រញ)* 

អណ្តូងចាស់ (ភ្នំព្រញ)*

វាល (សៀមរាប)*

ដំណាក់ត្រយឹង (ភ្នំព្រញ)*

ទួលសំបូរ (ភ្នំព្រញ)*

ស្រះពោធិ៍ (កណា្ត្រល)

ព្រ្រកសា្ម្រច់ (កោះកុង)

អូរកម្ពុជា (ព្រះសីហនុ)

អូរបាត់មន់ (ឧត្តរមនជ័យ)

អូរត្រជាក់ចិត្ត (ព្រះសីហនុ)

ក្របាលរមសថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ស្រ្រស្រណុកថ្មី (ស្ទឹងត្រ្រង)

ចំនួនជាមធ្រយមចំនួនជាមធ្រយមភាគរយមិនទៀងទាត់ ភាគរយទៀងទាត់

រូបភាពទី១៦៖	ភាពទៀងទាត់ន្រប្រ្រក់ចំណូល	(ភាគរយន្រគ្រួសារ)

34ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



គ្រួសារចំនួនហាសិបបួនភាគរយបាននិយាយថា ឱកាសការងារនៅត្រមនដូចនៅទីតាំងចាស់របស់ពួកគ្រដ្ររ ២៤ភាគរយបាននិយាយថា ឱកាស 
ការងារមនភាពល្អប្រសើរជាងមុន និង ២២ ភាគរយផ្រស្រងទៀត បាននិយាយថាឱកាសការងារមនការថយចុះ។ អ្នកដ្រលបានឆ្លើយតបថា ឱកាស 
ការងារមនការប្រ្រប្រួល ត្រូវបានស្នើសុំឱ្រយពន្រយល់អំពីចម្លើយរបស់ពួកគ្រ។ គ្រួសារដ្រលបាននិយាយថាឱកាសការងារមនភាពល្អប្រសើរឡើង បាន 
ពន្រយល់ថា៖

 y លក្ខខណ្ឌការងារល្អជាងមុន (៥៩ ភាគរយ)
 y មនជម្រើសន្រឱកាសច្រើនជាងមុន (៥៧ ភាគរយ) និង
 y ការទៅផ្រសារមនភាពងាយស្រួលជាងមុន (២៦ ភាគរយ)។

គ្រួសារដ្រលបាននិយាយថាពុំមនការភាពល្អប្រសើរទ្រនោះ បាននិយាយថា៖
 y កង្វះខាតអតិថិជននៅក្រប្ររកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី (៥៥ ភាគរយ)
 y លក្ខខណ្ឌការងារអាក្រក់ជាងមុន (៥០ ភាគរយ) និង
 y កង្វះខាតបណា្ត្រញក្នុងមូលដ្ឋ្រន (៤៥ ភាគរយ)។

គ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចមនភាគរយខ្ពស់ ដ្រលបាននិយាយថា ឱកាសការងារបានថយចុះ (២៨ ភាគរយ) ហើយពួកគ្របាន ផ្តល់ហ្រតុផល 
ខុសៗគ្ន្រ។ ពួកគ្របានបន្ថ្រមពីលើចម្លើយទាំងបីដ្រលត្រូវបានលើកឡើងនៅខាងលើ និង បាននិយាយថា មនការកាត់បន្ថយការច្រញចូលផ្រសារ បង្កើន 
ថ្ល្រដឹកជញ្ជូន ព្រមទាំង ការធ្វើដំណើរពីទីតាំងទៅ និង មកពីកន្ល្រងធ្វើការរបស់ពួកគ្រ មនចម្ង្រយឆ្ង្រយជាងមុន។

2>3>6 ផលប៉ះពាល់សង្គម	និង	បរិសា្ថ្រន
កៅសិបប្រ្របីំភាគរយន្រគ្រសួារដ្រលបានតំាងទីលំនៅថ្ម ីបានឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិន្រះ បាននិយាយថា ពួកគ្រអាចបន្តអនុវត្តសាសនារបស់ពួកគ្រ 

បានដោយបើកចំហរ និង ដោយស្ររើ។ ន្រះរួមទាំងគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ផងដ្ររ។
យោងតាមអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និង អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ មនជម្ល្រះ 

បន្តចិ បន្តចួរវាងអ្នកភូមិជាម្ច្រស់ទីតំាង ដ្រលរស់នៅទីនោះស្រ្រប់ និង គ្រសួារ 
ដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីចំនួនបួន កន្ល្រង។ នៅ 
ស្រះពោធិ៍ (ខ្រត្តកណា្ត្រល) ជម្ល្រះបណា្ត្រលមកពីមិនទុកចិត្ត គ្ន្រ ដោយ
សារត្រគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ទើបត្រមកនៅថ្មី។ នៅ កន្ល្រងបី 
ផ្រស្រងទៀត ជម្ល្រះបណា្ត្រលមកពីការប្រងច្រកដីធ្លី។ នៅអូរបាត់ មន់ 
(ខ្រត្ត ឧត្តរមនជ័យ) បានរាយការណ៍ថា គ្រួសារដ្រលបាន តាំង ទីលំនៅ 
ថ្មី ប៉ុនប៉ងយកដីធ្លីច្រើនជាងដីធ្លីដ្រលត្រូវបានប្រងច្រកសម្រ្រប់ពួកគ្រ។ 
នៅពីស (ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ) និង ព្រ្រកសា្ម្រច់ (ខ្រត្តកោះកុង) លំនៅ ឋាន 
ដ្រលមនស្រ្រប់នៅក្នុងភូមិនោះ មនកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីដ្រលត្រូវបានប្រង
ច្រកជូនគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីរួចទៅហើយ។  នៅព្រ្រកកូន 
ស្រក (ខ្រត្តបាត់ដំបង) ការប្រើប្រ្រស់គ្រឿងញៀនដោយប្រជាពលរដ្ឋ 
នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីគឺជាកង្វល់មួយ។ ជាអកុសលមិនមនព័ត៌មន 
ត្រូវបានផ្តល់ឱ្រយដឹង អំពីបញ្ហ្រដ្រលបានកើតឡើង និង ថាតើអាជា្ញ្រធរកំពុង 
ដោះស្រ្រយដោយរបៀបណានោះទ្រ។ ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រប់រូបនៅ
កន្ល្រងតាំង ទីលំនៅថ្មីស្រ្រស្រណុកថ្មី និង ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន 
៧៦ ភាគរយនៅ (ក្របាលរមសថ្មី និង ស្រ្រស្រណុកថ្មី នៅក្នុងខ្រត្ត ស្ទឹង 
ត្រ្រង) បាននិយាយថា ពួកគ្រអាចបន្តរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគ្របាន។ 
២៤ ភាគរយដ្រលមកពីក្របាលរមសថ្មីបាននិយាយថា ពួកគ្រមិនអាច 
បន្តរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគ្របាននោះទ្រ។ រូបភាពទី១៧ ខាងក្រ្រម 
បងា្ហ្រញស្រចក្តអីធិប្របាយអំពីមូលហ្រតុដ្រលពួកគ្រមនអារម្មណ៍ថា ពួកគ្រ 
អាចបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណីរបស់ពួកគ្របាន និង រូបភាព 
ទី១៨ ខាងក្រ្រម បងា្ហ្រញស្រចក្តីអធិប្របាយអំពីមូលហ្រតុដ្រលពួកគ ្រ 
មន អារម្មណ៍ថា ពួកគ្រមិនអាចបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណីរបស់ 
ពួកគ្របាននោះទ្រ។

ផ្ទះដ្រលសាងសង់លើដីដ្រលបានផ្តល់ជូនមនទីតាំងនៅក្នុងភូមិស្រៈពោធ ៌
ឃុំភ្នំបាត ស្រុកពញាឮ, ខ្រត្តកណា្ត្រល។ រូបថត ៖ CUFA

35 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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រូបភាពទី១៧៖	ភាគរយន្រមូលហ្រតុថាហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកឆ្លើយតបអាចបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណីបាន

រូបភាពទី១៨៖	ភាគរយន្រមូលហ្រតុដ្រលមិនអាចបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណីបាន	(ក្របាលរមាសថ្មី	ស្ទឹងត្រ្រង)

ក្របាលរមាសថ្មី	(ស្ទឹងត្រ្រង) ស្រ្រស្រណុកថ្មី	(ស្ទឹងត្រ្រង)

អាចន្រសាទ បរបាញ់សត្វ  
និងប្រមូលធនធានបាន

អាចន្រសាទបាន

គ្ម ្រនកន្ល្រង ដ្រល 
អាចន្រសាទ បាន 
នៅក្នុងមូលដ្ឋ្រន

គ្ម្រនកន្ល្រង ដ្រល អាច 
ន្រសាទ និង បរបាញ់ 

សត្វបាន នៅក្នុងមូលដ្ឋ្រន

គ្ម្រនកន្ល្រង ដ្រល អាច 
ន្រសាទ បរបាញ់សត្វ និង 

ប្រមូលធនធានបាន 
នៅក្នុងមូលដ្ឋ្រន

គ្ម្រនកន្ល្រង ដ្រលអាច 
ន្រសាទ បរបាញ់សត្វ និង 

ប្រមូលធនធានបាន 
នៅក្នុងមូលដ្ឋ្រន និង 

គ្ម្រនការអនុញ្ញ្រត

គ្ម្រនកន្ល្រងដ្រលអាច 
ន្រសាទ និង ប្រមូល 

ធនធានបាន 
នៅក្នុងមូលដ្ឋ្រន

អាចន្រសាទ និង បរបាញ់សត្វបាន អាចន្រសាទ និង ប្រមូលធនធានបាន

ផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍អភិវឌ្រឍន៍ដីថ្មីមនទីតាំងនៅក្នុងភូមិ១ ឃុំ១, 
ស្រុកឃា្ល្រំងលើ, ខ្រត្តព្រះសីហនុ។ រូបថត ៖ CUFA

ផ្លូវចូលផ្ទះមួយកន្ល្រងនៅក្នុងភូមិព្រ្រកកូនស្រក, សងា្ក្រត់អូចារ  
ក្រុងបាត់ដំបង, ខ្រត្តបាត់ដំបង។ រូបថត ៖ CUFA

36ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ជំពូក

៣

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ននិង

អនុសសន៍



CMBUk 3 ៖ស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្ននិងអនុសសន៍
ប្រ្រវ៉្រឡង់ន្រការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ
ក្របខណ្ឌច្របាប់
1> ពុំទាន់មនគោលការណ៍ណ្រនាំថា្ន្រក់ជាតិស្តីពីការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅឡើយទ្រ នៅព្រលដ្រលការផ្ល្រស់ទីលំនៅ បណា្ត្រលមកពីសម្របទាន ដី 

ស្រដ្ឋកិច្ច និង គម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ដ្រលផ្តល់មូលនិធិដោយផ្ន្រកឯកជន។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖
1>1> នៅខណៈព្រលដ្រលច្របាប់ និង គោលនយោបាយជាតិចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិនិត្រយឡើងវិញ ដើម្របីធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទដ្ឋ្រន 

និង ស្តង់ដរសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ ក្របខណ្ឌដ្រលមនស្រ្រប់គួរត្រូវបានអនុវត្តយា៉្រងតឹងរុឹងដោយអាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមជាមួយ
កាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិដ្រលបានផ្តល់សចា្ច្រប័នដោយប្រទ្រសកម្ពុជា។

1>2> រដ្ឋ្រភិបាលគប្របីអនុម័ត និង អនុវត្តស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីការតាំងទីលំនៅថ្មីដ្រលបានភា្ជ្រប់មកជាមួយជាឧបសម្ព័ន្ធន្រ
ការសិក្រសាន្រះ ដ្រលអនុវត្តចំពោះគ្រប់គម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ទោះបីជាទទួលបានមូលនិធិពីខាងក្រ្រ ឬ នៅ 
ក្នុងប្រទ្រស។

ការហាមឃាត់ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ
2> ការផ្ល្រស់ទីលំនៅភាគច្រើនដ្រលបានកើតឡើង គឺជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីបានប្រឈមមុខនឹងការ 

បង្ខិតបង្ខំ និង គំរាមកំហ្រង មុនព្រល ក្នុងអំឡុងព្រល និង ក្រ្រយព្រលបណ្ត្រញច្រញ ហើយមិនត្រូវបានផ្តល់ការជូនដំណឹងគ្រប់គ្រ្រន់អំពី 
ការ ផ្ល្រស់ទីលំនៅដូច្ន្រះពួកគ្រពុំមនព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់រៀបចំផ្រនការ និង ត្រៀមខ្លួនសម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ទីលំនៅនោះ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖
2>1> រដ្ឋ្រភិបាលគប្របីធានាថា ពុំមនការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំត្រូវបានអនុវត្ត ដោយមិនគិតអំពីកម្មសិទ្ធិ ឬ សា្ថ្រនភាពន្រការកាន់កាប់របស់ 

ជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់នោះទ្រ។ ការបណ្ត្រញច្រញអាចកើតឡើងបានត្រក្នុងករណីកាលៈទ្រសៈពិស្រសប៉ុណោ្ណ្រះ ដ្រលតម្រូវឱ្រយមន
ការធ្វើយុត្តិកម្មយា៉្រងព្រញល្រញ ដូចបានកំណត់នៅក្នុងច្របាប់សិទ្ធិមនុស្រស និងច្របាប់ជាតិន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ។ 

មុននឹងធ្វើការបណ្ត្រញច្រញ
ដំណើរការន្រការសម្រ្រចចិត្ត
3> គ្រួសារទាំងឡាយមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់ឱ្រយបានត្រឹមត្រូវមុនព្រលតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទ្រ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖ 
3>1> នៅព្រលដ្រលចាំបាច់មនការតាំងទីលំនៅថ្មី អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធត្រូវត្របងា្ហ្រញយា៉្រងច្របាស់ថា ការបណ្ត្រញច្រញគឺមិនអាចជៀសវាងបាន 

និង បងា្ហ្រញការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តស្របតាមសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ។
3>2> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា ដំណើរការន្រការតាំងទីលំនៅថ្មីទាំងមូលគួរធ្វើឡើងដោយមនការចូលរួមព្រញល្រញពីបុគ្គលដ្រលរង

ផលប៉ះពាល់ រួមមន ស្រ្តី បុរស និង មនុស្រសភ្រទទីបី ក្រុម និង សហគមន៍ផងដ្ររ។ គោលការណ៍ន្រការយល់ព្រមជាមុន ដោយស្ររើ 
និង ជូនដំណឹងអោយបានគ្រប់គ្រ្រន់ គប្របីត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត។

3>3> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់យា៉្រងហោចណាស់ចំនួនបីដង មុនព្រលបណ្ត្រញច្រញ ដើម្របីអោយគ្រួសារដ្រល 
រងផលប៉ះពាល់មនព្រលវ្រលា និង ឱកាសគ្រប់គ្រ្រន់នៅក្នុងលើកឡើងអំពីកង្វល់របស់ពួកគ្រ និង ស្នើផ្រនការជំនួស។ ស្រ្តី បុរស អ្នក 
ស្រលាញ់ភ្រទដូចគ្ន្រ និង មនុស្រសភ្រទទីបីផ្រស្រងទៀត រួមទាំង ជនជាតិដើមភាគតិច ជនជាតិភាគតិច ជនគ្ម្រនដីធ្លី ជនពិការ និង ស្រ្តី 
ផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ និង កុមរ គប្របីត្រូវបានតំណាង និង បានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរការន្រះ។ កិច្ចប្រជុំដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិ
ដើមភាគតិច និង ជនជាតិភាគតិចគប្របីត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសារបស់ពួកគ្រ ដើម្របីធានាថាពួកគ្រយល់យា៉្រងច្របាស់អំពីនីតិវិធីន្រះ។

38ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



3>4> ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីពិចារណា និង អនុម័តផ្រនការជំនួសដ្រលត្រូវបានស្នើឡើងដោយបុគ្គល ក្រុម និង 
សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់។ បុគ្គលដ្រលរងផលប៉ះពាល់ត្រូវត្រអាចមនឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលន្រដំណើរការ ធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត 
ដោយផ្អ្រកលើការដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ។

3>5> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគួរត្រពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ដ្រលជាម្ច្រស់ទីកន្ល្រងផងដ្ររ ដើម្របីកំណត់ថាតើពួកគ្រនឹងទទួលយកគ្រួសារ
ដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្ររឬទ្រ។

4> អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និង អ្នកដឹកនាំសហគមន៍មិនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្រ្រចចិត្តថាតើកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីគួរស្ថិតនៅ កន្ល្រងណានោះទ្រ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖
4>1> អាជា្ញ្រធរថា្ន្រក់ជាតិ និង ថា្ន្រក់ខ្រត្ត គប្របីបញ្ចូលអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនដ្រលទទួលខុសត្រូវចំពោះភូមិ ឃុំ និង ស្រុក នៅក្នុងដំណើរការធ្វើការ 

សម្រ្រចចិត្តអំពីទីតំាងន្រទីកន្ល្រងទំាងនោះ។ ការធ្វើប្របន្រះនឹងធានាថា តំបន់ដ្រលបានស្នើឡើងសម្រ្រប់ទីកន្ល្រងទំាងនោះមិនរំលោភ 
បំពានលើដីដ្រលបានកាន់កាប់រួចហើយ និង អនុញ្ញ្រតឱ្រយអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនអាចរៀបចំសម្រ្រប់ការមកដល់របស់គ្រួសារដ្រលបានតាំងទី
លំនៅថ្មី និង ការពារជម្ល្រះរវាងសហគមន៍ជាម្ច្រស់ និង គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី។

ស្រចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបណ្ត្រញច្រញ
5> គ្រួសារមួយចំនួនមិនបានទទួលការជូនដំណឹងគ្រប់គ្រ្រន់ មុនព្រលមនការបណ្ត្រញច្រញ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖ 
5>1> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីប្រកាសអំពីស្រចក្តីសម្រ្រចស្តីពីការបណ្ត្រញច្រញជាមុន និង ជាលាយ លក្ខណ៍អក្រសរ ជាភាសាខ្ម្ររ និង ជាភាសា 

ជនជាតិដើមភាគតិច ដល់បុគ្គលទាំងអស់ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។ ការជូនដំណឹងអំពីការបណ្ត្រញច្រញ គួរមនមូលហ្រតុសមស្របយា៉្រងលម្អិត 
សម្រ្រប់ការសម្រ្រចចិត្ត ដ្រលរួមមន៖
5>1>1> មនហ្រតុផលសមរម្រយ ចំពោះការបដិស្រធនូវជម្រើសជំនួស 
5>1>2> ព័ត៌មនលម្អិតយា៉្រងព្រញល្រញអំពីជម្រើសជំនួសដ្រលត្រូវបានស្នើឡើង និង
5>1>3> ប្រសិនបើគ្ម្រនជម្រើសជំនួសទ្រនោះ អនុវត្ត និង ប្រមើលមើលគ្រប់វិធានការទាំងអស់ ដើម្របីកាត់បន្ថយជាអប្របបរមនូវផល

ប៉ះពាល់ អវិជ្ជមនន្រការបណ្ត្រញច្រញ។
5>2> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា ការជូនដំណឹងបានផ្តល់ព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ដល់គ្រួសារទាំងនោះដ្រលត្រូវបណ្ត្រញច្រញ ដើម្របីបង្កើត 

បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ និង បា៉្រន់ប្រមណអំពីតម្ល្រន្រទ្រព្រយសម្របត្តិ ការវិនិយោគ និង ទំនិញសំខាន់ៗដទ្រទៀត ដ្រលអាចរងការខូចខាត។ 
គ្រួសារដ្រលនឹងត្រូវបណ្ត្រញច្រញគប្របីត្រូវបានផ្តល់ឱកាសធ្វើការ វាយតម្ល្រ និង កត់ត្រ្រឯកសារការខាតបង់ដ្រលមិនម្រនជាទឹកប្រ្រក់ 
ដើម្របីផ្តល់ជាសំណង់។

5>3> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា រាល់ការសម្រ្រចចិត្តចុងក្រ្រយ គឺស្ថិតក្រ្រមការត្រួតពិនិត្រយផ្ន្រករដ្ឋបាល និង តុលាការ។ ភាគីដ្រលរង 
ផលប៉ះពាល់ក៏ត្រវូត្រទទួលបានការធានាថានឹងទទួលបានការប្រកឹ្រសាផ្ន្រកច្របាប់យ៉ា្រងទាន់ព្រលវ្រលាដោយឥតគិតថ្ល្រប្រសិន បើចំា បាច់។ 
បនា្ទ្រប់ពីមនការពិគ្រ្រះយោបល់ជាសាធារណៈយា៉្រងព្រញល្រញ និង យុត្តិធម៌ហើយ ការតាំងទីលំនៅថ្មី នឹងចាប់ផ្តើម ដំណើរ ការ  
បុគ្គល ក្រុម និង សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ត្រូវទទួលបានស្រចក្តីជូនដំណឹងយា៉្រងតិច ៩០ ថ្ង្រមុនកាលបរិច្ឆ្រទន្រការតាំងទីលំនៅ
ថ្មី។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រ្រប់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី
6> កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីមិនបានត្រៀមរួចរាល់សម្រ្រប់អ្នកដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញ ហើយស្រវាមូលដ្ឋ្រនមិនត្រូវបានផ្តល់នៅព្រលទៅដល់ 

ជាពិស្រសការផ្តល់ជូនទឹកពិសារ ផ្លូវថ្នល់ សន្តិសុខស្របៀង ប្រភពថាមពល អនាម័យ ស្រវាសុខាភិបាល និង ការអប់រំ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖
6>1> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា រួមជាមួយលក្ខខណ្ឌតម្រូវន្រការជូនដំណឹងយ៉ា្រងត្រឹមត្រូវ និងទាន់ព្រលវ្រលា មិនត្រូវមនការបណ្ត្រញ 

ច្រញ ឬ ការផ្ល្រស់ទីលំនៅណាមួយឡើយលុះត្រ្រត្រ  និងរហូតទាល់ត្រ កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីត្រូវបានរៀបចំ និងរួចរាល់សម្រ្រប់ការមក
ដល់របស់គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី។ កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីគប្របីនៅជិតទីតាំងចាស់បំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន ជិតសាលា 
រៀន ជិតមណ្ឌលសុខភាព និងជិតកន្ល្រងដ្រលមនឱកាសការងារ។

39 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



6>2> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា លំនៅឋានសមរម្រយត្រូវបានផ្តល់ជូន ដើម្របីការពារគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីពីជំងឺ អាកាសធាតុ មិន 
ល្អ និង សា្ថ្រនភាពផ្រស្រងទៀត។

6>3> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា មុនព្រលតាំងទីលំនៅថ្មី ស្រវាមូលដ្ឋ្រនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលរួមមន ភាព 
អាចទទួលបានស្រវាកម្ម សម្ភ្ររៈ អាគរ ឬកន្ល្រងផ្តល់ស្រវា និង ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា៖
6>3>1> ទឹកពិសារមនសុវត្ថិភាព (ទឹកសា្អ្រត) 
6>3>2> ថាមពលគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់ចម្អិនម្ហូបអាហារ ប្រព័ន្ធកម្ត្រ និង ឧបករណ៍សម្រ្រប់បំភ្លឺ
6>3>3> អនាម័យ និង កន្ល្រងលាងសម្អ្រត  
6>3>4> មធ្រយោបាយរក្រសាទុកស្របៀងអាហារ
6>3>5> កន្ល្រងចាក់កាកសំណល់ 
6>3>6> ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅលើទីតាំង
6>3>7> ស្រវាសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ និង
6>3>8> ការទទួលបានធនធានធម្មជាតិ និង ធនធានទូទៅ ប្រសិនបើសមស្រប

6>4> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគិតគូរពីតម្រូវការក្នុងការផ្តល់លំនៅឋាន ដ្រលមនលក្ខណៈសមស្របតាម ផ្ន្រកវប្របធម៌ ជាពិស្រស សម្រ្រប់ ជនជាតិ 
ដើម ភាគតិច និង ជាតិពន្ធុភាគតិច ឧទាហរណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំផ្ទះសម្រ្រប់គ្រួសារធំ និង ទីតាំងដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយមនការថ្ររក្រសា 
របៀប រស់ នៅតាមប្របប្រព្រណីជាដើម។

ក្រ្រយព្រលបណ្ត្រញច្រញ
សំណង
7> មិនម្រនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សុទ្ធត្រព្រញចិត្តនឹងផ្ទះ និង សម្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់ក្នុងផ្ទះដ្រលពួកគ្របានទទួលជាសំណងនោះទ្រ។ គ្រួសារជន

ជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនមនអារម្មណ៍ថា សំណងសម្រ្រប់ទីតាំងវប្របធម៌របស់ពួកគ្រ (ដីធ្លី និង ជំនួយកហិរញ្ញវត្ថុ) គឺមិនយុត្តិធម៌ និង មិន 
សុក្រឹតនោះទ្រ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖  
7>1> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា សំណងសមរម្រយ និងយុត្តិធម៌ ត្រូវបានផ្តល់ជូនភា្ល្រមៗនៅព្រលមនការបណ្ត្រញច្រញ សម្រ្រប់ការខាត 

បង់ទ្រព្រយសម្របត្តិផ្ទ្រល់ខ្លួន និង ទំនិញផ្រស្រងៗទៀត។ សំណងគប្របីផ្តល់ជូនសម្រ្រប់ការខូចខាតដ្រលអាចបា៉្រន់ប្រមណបានតាមប្រប 
ស្រដ្ឋកិច្ច ដូចជា៖ 
7>1>1> ការបាត់បង់ជីវិត ឬ អវយវៈ
7>1>2> ការប៉ះទង្គិចផ្លូវកាយ ឬ ផ្លូវចិត្ត
7>1>3> ការបាត់បង់ឱកាស រួមទាំង ការងារ ការអប់រំ និង អត្ថប្រយោជន៍សង្គម
7>1>4> ការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និង ការបាត់បង់ប្រ្រក់ចំណូល រួមទាំង ការបាត់បង់សកា្ត្រនុពលក្នុងការស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណូល
7>1>5> ការខូចខាតផ្ន្រកសីលធម៌ និង
7>1>6> សហ៊ុយដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ ឬអ្នកជំនាញ ឱសថ និង ការព្រយោបាលជំងឺ និង ស្រវាចិត្តសាស្រ្ត និង សង្គម 

កិច្ច។
7>2> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីពិចារណាថា សំណងជាសាច់ប្រ្រក់មិនគួរជំនួសឱ្រយសំណងជាក់ស្ត្រងនៅក្នុងទម្រង់ជាដីធ្លី និង ធនធានទ្រព្រយ 

សម្របត្តិ រួមនោះទ្រ។ នៅព្រលដ្រលមនការយកដីធ្លី ជនដ្រលត្រូវគ្របណ្ត្រញច្រញ គួរទទួលបានសំណងជាដីធ្លីដ្រលមនគុណភាព 
ទំហំ និង តម្ល្រសមមត្រគ្ន្រ ឬ ប្រសើរជាងមុន។

7>3> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីចងចាំថា ជនដ្រលត្រូវគ្របណ្ត្រញច្រញទាំងអស់មនសិទ្ធិទទួលបានសំណងសម្រ្រប់ការខាតបង់ ទ្រព្រយសង្គ្រ្រះ 
និង ការដឹកជញ្ជូនទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់ពួកគ្រ ដ្រលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ រួមទាំង លំនៅឋាន និង ដីធ្លីស្រ្រចំការ ដ្រលត្រូវបានបាត់បង់ 
ឬ រងការខូចខាតនៅក្នុងដំណើរការន្រះ។

7>4> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធ្វើការវាយតម្ល្រឡើងវិញអំពីសា្ថ្រនភាពរស់នៅ ក្នុងតំបន់ផ្ល្រស់ទីលំនៅ ដ្រលមនស្រ្រប់ ដោយយកចិត្តទុកដក់ជា
ពិស្រសលើទីតាំងដ្រលត្រូវបានរកឃើញថាមនបញ្ហ្រ យោងតាមការសិក្រសាន្រះ។ បនា្ទ្រប់មកអាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីចាត់វិធានការក្រ 
តម្រូវ ដើម្របីក្រលម្អសា្ថ្រនភាពរស់នៅ និង ផ្តល់ឧបាស្រ័យដល់គ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ ស្តង់ដររស់នៅមិនសមរម្រយ។

40ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



7>5> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា ការថ្រទាំផ្ន្រកវ្រជ្ជសាស្រ្តសមស្រប រួមទាំង ស្រវាចិត្តសាស្រ្ត និងសង្គម ត្រូវបានផ្តល់ជូនជនដ្រលត្រូវគ្រ 
បណ្ត្រញច្រញ ដ្រលបានរងរបួស ឈឺ ពិការ ឬ បានទទួលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយា៉្រងខា្ល្រំង ក្នុងអំឡុងព្រលបណ្ត្រញច្រញ។ តម្រូវការ 
ពិស្រសៗ របស់ស្រ្តី កុមរ ជនពិការ និង អ្នកផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍/ជំងឺអ្រដស៍ គួរត្រូវបានដោះស្រ្រយ។ ការបណ្ត្រញច្រញមិនគួរបង្កការ  
រំខានដល់ការព្រយោបាលជំងឺរបស់បុគ្គលណាម្ន្រក់ឡើយ។

7>6> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញទាំងអស់ និង អ្នកដ្រលប្រឈមនឹងការបណ្ត្រញច្រញ ដើម្របីមន
លទ្ធភាពទទួលបានដំណោះស្រ្រយទាន់ព្រលវ្រលា។ ដំណោះស្រ្រយដ្រលសមស្របរួមមន៖
7>6>1> សវនាកា យុត្តិធម៌
7>6>2> ការទទួលបានជំនួយផ្ន្រកច្របាប់
7>6>3> សំណង
7>6>4> បដិទាន និង ការវិលត្រឡប់មកវិញ និង
7>6>5> ការតាំងទីលំនៅថ្មី។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា សង្គមសុីវិល និង សហគមន៍អន្តរជាតិ និងសហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្ម៖ 
7>7> ការសិក្រសាបន្ថ្រមគប្របីត្រូវបានធ្វើឡើង ថាតើគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីបានទទួលសំណងយា៉្រងជាក់ស្ត្រងសម្រ្រប់ការរងរបួស

ណាមួយ (ទាំងផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត) ដ្រលបានអូសបនា្ល្រយដោយសារត្រការផ្ល្រស់ទីលំនៅ ការបាត់បង់ឱកាសស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណូល 
និង អត្ថប្រយោជន៍សង្គម និង ការបាត់បង់ប្រ្រក់ចំណូលក្រ្រមស្តងដរអន្តរជាតិ។ 19 

7>8> គោរពតាមគោលការណ៍ណ្រនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្រស ដើម្របីពង្រឹងការការពារប្រឆំងនឹងការរំលោភ
បំពានសិទ្ធិមនុស្រស ទាក់ទងនឹងធុរកិច្ច។ 

សុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់
8> ស្ទើរត្រពាក់កណា្ត្រលន្រគ្រួសារ មិនបានទទួលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលើដីរបស់ពួកគ្រទ្រ។ អ្នកឆ្លើយតបបានប្រើប្រ្រស់ទម្រង់ឯកសារផ្រស្រងៗដើម្របី 

បញ្ជ្រក់អំពីភាពជាម្ច្រស់ ដ្រលមិនបានផ្តល់ជូនពួកគ្រនូវសុវត្ថភិាពន្រការកាន់កាប់ដ្រលត្រវូបានតម្រវូ ហើយប្រហ្រលជាមិនត្រវូបានទទួលសា្គ្រល់ 
ដោយតុលាការ ឬ គណៈកម្មការសុរិយោដី ប្រសិនបើមនវិវាទលើកម្មសិទ្ធិកើតឡើង។ ពុំមនច្របាប់ ឬ អនុក្រឹត្រយដ្រលកំណត់អំពីរយៈព្រល 
សម្រ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបនា្ទ្រប់មនការផ្ល្រស់ទីលំនៅនោះទ្រ ហើយមនគ្រួសារដ្រលបាន និងកំពុងត្ររស់នៅ
លើទីតាំងទាំងន្រះអស់រយៈព្រលជាងដប់ឆ្ន្រំមកហើយ មិនទាន់ទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនៅឡើយ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖
8>1> គណៈកម្មការសុរិយោដីគប្របីផ្តល់អាទិភាពដល់គ្រួសារដ្រលបានផ្ល្រស់ទីលំនៅថ្មី ដ្រលបាន និង កំពុងរស់នៅលើទីតាំងទាំងនោះអស់ 

រយៈព្រលលើសពី ៥ ឆ្ន្រំ នៅក្នុងការដក់ពាក្រយស្នើសុំ និងទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ។ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនគប្របីធ្វើការស្ទង់មតិលើគ្រួសារ 
ដ្រលបានផ្ល្រស់ទីលំនៅថ្មី ដើម្របីកំណត់អ្នកដ្រលមនសិទ្ធិទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ និង ផ្តល់ការគំទ្រដល់ការដក់ពាក្រយស្នើសុំប័ណ្ណកម្ម
សិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ។

8>2> ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ គប្របីបង្កើតរយៈព្រលស្តង់ដរសម្រ្រប់គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី មនសិទ្ធិដក់
ពាក្រយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបនា្ទ្រប់ពីបានសា្ន្រក់នៅជាបន្តបនា្ទ្រប់នៅក្នុងកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីរយៈព្រល៥ឆ្ន្រំ។ “ការសា្ន្រក់នៅជាបន្តបនា្ទ្រប់” 
គប្របីពិចារណាអំពីការក្រលម្អលំនៅឋាន និងដីធ្លីដ្រលត្រូវបានផ្តល់ជូន និងមិនត្រូវផ្ត្រតលើត្រមនវត្តមនរបស់សមជិកគ្រួសារដ្រល
បានតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទ្រ។

8>3> ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ រួមជាមួយអាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធ គួរត្ររៀបចំនីតិវិធីក្នុងការចុះបញ្ជី និងធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជា
ប្រព័ន្ធសំរាប់គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងរយៈព្រលដ្រលសមរម្រយ និងស្របគ្ន្រចាប់ពីថ្ង្រផ្ល្រស់ទីលំនៅថ្មី។

9> អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនបានផ្តល់ស្រវារដ្ឋបាលល្ៗអ ដល់គ្រសួារដ្រលបានតំាងទីលំនៅថ្ម ី ដោយគ្រសួារស្ទើរត្រទំាងអស់បានរាយការណ៍ថាបានទទួល 
សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណត់ ឯកសារទទួលសា្គ្រល់កម្មសិទ្ធិ និង ឯកសារផ្រស្រងៗទៀត ដោយគ្ម្រនការបង់ថ្ល្រលើស។ 

19 UN OHCHR (បោះពុម្ពឡើងវិញ ឆ្ន្រំ ២០១៣)� កថាខណ្ឌទី ៦០ ទំព័រទី ៤១ https://cambodia�ohchr�org/sites/default/files/Softlaw/UN 
percent20Commentary-A5-En_0�pdf បានចូលប្រើប្រ្រស់នៅថ្ង្រទី០៩ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០។

41 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានស្រវមូលដ្ឋ្រន
ផ្ទះ	ផ្លូវថ្នល់	និង	ហ្រដ្ឋ្ររចនសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក
10> ប្រទ្រសកម្ពុជាមិនទាន់មនកំណត់អំពីទំហំស្តង់ដរសម្រ្រប់លំនៅឋាននោះទ្រ។ មិនទាន់អាចធ្វើការស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រនបានថាតើទំហំផ្ទះដ្រល

អ្នកឆ្លើយតបកាន់កាប់នាព្រលបច្ចុប្របន្នមនភាពសមរម្រយដ្ររឬទ្រ ពីព្រ្រះពុំមនព័ត៌មនអំពីចំនួនសមជិកគ្រួសារដ្រលរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះនៅ
ឡើយទ្រ។

 អ្នកឆ្លើយតបស្ទើរត្រទាំងអស់បានរាយការណ៍ថា ដំបូល និង ជញ្ជ្រំងរបស់ពួកគ្រមនសភាពមធ្រយម ដោយគ្រួសារភាគច្រើនប្រើស័ង្គសី/
លោហៈសម្រ្រប់លំនៅឋាន និង ឈើ ឬ ថ្មសម្រ្រប់ជញ្ជ្រំង។ ទោះបីជាយា៉្រងណាក៏ដោយ ទិដ្ឋភាពមួយចំនួនផ្រស្រងទៀតន្រលំនៅឋានសមរម្រយ
មិនត្រូវបានបំព្រញតាមនោះទ្រ ឧទាហរណ៍៖ អនាម័យ ទឹកពិសារ ថាមពល ភ្លើងបំភ្លឺយា៉្រងសមរម្រយ និង ការការពារពីគ្រ្រះ ធម្មជាតិ។

11> សា្ថ្រនភាពផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងទីតាំង ព្រមទាំងទៅ និង មកពីទីតាំង ត្រូវបានចាត់ទុកថា “មធ្រយម” ដូច្ន្រះវាហាក់បីដូចជាបានបំព្រញតាមស្តង់ដរន្រ
ភាពសមរម្រយ។

12> មនកង្វះខាតប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីមួយចំនួន។

សិទ្ធិទទួលបានស្របៀងអាហារ	
13> សិទ្ធិទទួលបានស្របៀងអាហារមិនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់យា៉្រងព្រញល្រញនោះទ្រ គ្រួសារមួយចំនួនមិនបានទទួលស្របៀងអាហារសមរម្រយ និង 

គ្រួសារ ប្រហ្រលមួយភាគបួនទទួលបានស្របៀងអាហារមិនបានគ្រប់គ្រ្រន់នោះទ្រ។ គ្រួសារមួយចំនួនខ្វះខាតទាំងការទទួលបានស្របៀង អាហារ 
និងការទទួលបានស្របៀងអាហារគ្រប់គ្រ្រន់។

14> មនវិសមភាពយ្រនឌ័រនៅព្រលនិយាយដល់ ថាតើអ្នកណា នៅក្នុងគ្រួសារ ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ទិញស្របៀងអាហារ គ្រួសារស្ទើរត្រទាំងអស់ 
បានឆ្លើយថា ស្រ្តីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទិញស្របៀងអាហារ។ ចំណុចន្រះអាចធ្វើឱ្រយស្រ្តីមនការចាញ់ប្រៀប ដោយសារត្រស្រ្តី តាមធម្មតា ជា 
មនុស្រសដំបូងដ្រលលះបង់ការទទួលទានអាហាររបស់ពួកគ្រផ្ទ្រល់ ដើម្របីធានាថាគ្រួសាររបស់ពួកគ្រមនស្របៀងអាហារគ្រប់គ្រ្រន់។

ស្រវសាធារណៈ	(ទឹក	ថាមពលសម្រ្រប់បំភ្លឺ/អគ្គិសនី	អនម័យ)
15> សិទ្ធិទទួលបានទឹក មិនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់យា៉្រងព្រញល្រញនោះទ្រ គ្រួសារប្រហ្រលមួយភាគបួនមិនអាចប្រើប្រ្រស់ទឹកដ្រលពួកគ្រទទួល

បាន សម្រ្រប់ពិសារ និង ចម្អិនម្ហូបអាហារបាននោះទ្រ ពីព្រ្រះទឺកទាំងនោះមនដី និង/ឬ សំរាមជាច្រើន។ ចំណុចន្រះបង្កើតវិសមមត្រន្រ
បន្ទុករបស់ស្រ្តី ដ្រលជាអ្នកមើលថ្រទាំចម្របងនៅក្នុងផ្ទះ ទទួលខុសត្រូវលើការចម្អិនម្ហូបអាហារ និង ការបោសសម្អ្រត។

16> គ្រួសារមួយចំនួនគ្ម្រនអគ្គិសនីសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់នោះទ្រ និង បានប្រើប្រ្រស់ចង្កៀងប្រ្រងកាត និង ឥន្ធនៈសម្រ្រប់បំភ្លឺ។
17> សិទ្ធិទទួលបានអនាម័យ មិនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់យា៉្រងព្រញល្រញនោះទ្រ គ្រួសារដ្រលប្រើប្រ្រស់បង្គន់រណ្ត្រ បាននិយាយថាបង្គន់ទាំងនោះ 

“មិនដំណើរការនោះទ្រ” ហើយពួកគ្រគ្ម្រនផសុកភាពក្នុងការប្រើប្រ្រស់បង្គន់ទាំងនោះទ្រ មួយផ្ន្រក ដោយសារត្រកង្វះភាពឯកជន រួមទាំង 
ដោយសារ ការមករដូវ និង អនាម័យផងដ្ររ។

18> សិទ្ធិទទួលបានសុខភាព អនាម័យ និង មជ្រឈដ្ឋ្រនដ្រលមនសុខភាព និង មននិរន្តរភាព មនការថយចុះ ដោយសារត្រគ្រួសារភាគច្រើនកំពុង
ត្រដុតសំណល់រឹងរបស់ពួកគ្រ និង ប្រហ្រលមួយភាគបីកំពុងត្រចាក់សំណល់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។

សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ	និង	ស្រវសុខាភិបាល
19> សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ មិនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់យា៉្រងព្រញល្រញនោះទ្រ គ្រួសារចំនួនមួយភាគប្រ្រំ (រួមទាំងគ្រួសារជនជាតិភាគតិចជិតពាក់

កណា្ត្រលផងដ្ររ) មិនបានបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគ្រទៅសាលារៀននោះទ្រ ពីព្រ្រះពួកគ្រកំពុងត្រធ្វើការដើម្របីស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណូល ចំណុច
ន្រះមនប្រ្រវា៉្រឡង់កាន់ត្រខ្ពស់នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត។

20> សិទ្ធិទទួលបានសុខភាព មិនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់យា៉្រងព្រញល្រញនោះទ្រ គ្រួសារមួយចំនួនបានអះអាងថា មណ្ឌលសុខភាព ឃុំមន 
គុណភាព មិនល្អ ខ្វះខាតបុគ្គលិក ផ្តល់ស្រវាដ្រលមនចំនួនកំណត់ និង ស្ថិតនៅឆ្ង្រយពីកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ គ្រួសារមួយចំនួនត្រូវបានស្នើ
សុំឱ្រយបង់ប្រ្រក់លើសពីថ្ល្រស្រវាស្តង់ដរជាផ្លូវការ ដើម្របីទទួលស្រវាថ្រទាំសុខភាពសាធារណៈ។ កតា្ត្រកំណត់មូលដ្ឋ្រនន្រសុខភាពដ្រលរួមមន
សិទ្ធិទទួលបានស្របៀងអាហារ លំនៅឋាន ទឹកសា្អ្រតនិងមនសុវត្ថិភាព និង អនាម័យគ្រប់គ្រ្រន់ មិនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់យា៉្រងព្រញល្រញនៅ
ឡើយទ្រ។

42ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖
20>1> ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ គប្របីបង្កើតបទដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ទំហំលំនៅឋានអប្របបរមដ្រលអាចទទួលយកបាន។ 

រហូត ទាល់ត្របទដ្ឋ្រនទាំងន្រះត្រូវបាននបង្កើតឡើង បទដ្ឋ្រនអន្តរជាតិដ្រលមនទំហំ ៣,៥ម២ សម្រ្រប់មនុស្រសម្ន្រក់នៅក្នុងគ្រួសារ 
គប្របីត្រូវបានយកមកប្រើប្រ្រស់។

20>2> ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរបូនីយកម្ម និង សំណង់ គប្របធីានាចំពោះបទដ្ឋ្រនអប្របបរមន្រភាពសមរម្រយ និង ទំហំសម្រ្រប់គ្រប់គ្រសួារទាងំអស់ 
ដោយមិនគិតអំពីប្រភ្រទលំនៅឋានដ្រលមនពីមុនមកនោះទ្រ។

20>3> ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនគប្របីធានាថា មនការថ្រទាំគុណភាពផ្លូវថ្នល់នៅក្នុង និង នៅខាងក្រ្រកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។
20>4> អាជា្ញ្រធរអគ្គសិនីកម្ពជុា និង អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត គប្របីធានាថា គ្រប់គ្រសួារទំាងអស់មនអគ្គសិនីសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នងុតម្ល្រ សមរម្រយ 

ដើម្របីកាត់បន្ថយជាអប្របបរមនូវហានិភ័យផ្ន្រកសុខភាព និង បរិសា្ថ្រន។
20>5> ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងង កីឡា គប្របីអនុវត្តអនុសាសន៍នៅក្នុង របាយការណ៍ដ្រលគំទ្រដោយ UNICEF នៅឆ្ន្រំ២០១៨20 ស្តីពីការ

បង្កើតក្របខណ្ឌត្រួតពិនិត្រយមួយ ហើយការក្រលម្អគណៈកម្មការគំទ្រសាលារៀនគប្របីត្រូវបានគោរពតាម និង អនុវត្ត។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា សង្គមសុីវិល និង សហគមន៍អន្តរជាតិ៖ 
20>6> គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលបានរាយការណ៍ថាដំបូល និង ជញ្ជ្រំងរបស់ពួកគ្រមនសភាពមិនល្អ គប្របីទទួលបានជំនួយលើ

ការក្រលម្អលំនៅឋានរបស់ពួកគ្រ ដើម្របីការពារពួកគ្រពីការជំពាក់បំណុលបន្ថ្រមទៀត។
20>7> ចាំបាច់ត្រូវត្រមនការសិក្រសាបន្ថ្រមលើបញ្ហ្រនានាដូចខាងក្រ្រម៖

20>7>1> ដើម្របីវាយតម្ល្រថាតើភាពចង្អៀតណ្រន កើតឡើងនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ដោយប្រៀបធៀបស្ថិតិចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដ្រល 
រស់នៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗនឹងបទដ្ឋ្រនស្តង់ដរអន្តរជាតិ

20>7>2> តួនាទីយ្រនឌ័រពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រ្រចចិត្តផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសារ និង រួមបញ្ចូលមូលហ្រតុដ្រលស្រ្តីត្រូវទទួលខុសត្រូវ
លើការទិញស្របៀងអាហារ។

20>8> អន្តរាគមន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធខុសៗគ្ន្រ និង ជំនួយដ្រលពួកគ្របានផ្តល់ជូនសហគមន៍ គប្របីត្រូវបានវាយតម្ល្រ និង បា៉្រន់ប្រមណលើ 
ផ្ន្រកនានាដូចខាងក្រ្រម។ ការវិភាគយ្រនឌ័រគប្របីត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការវាយតម្ល្រ/ការបា៉្រន់ប្រមណទាំងនោះ ដោយប្រើប្រ្រស់ទិន្ន
ន័យដ្រលប្រងច្រកតាមយ្រនឌ័រយា៉្រងសកម្ម៖
20>8>1> ការផ្តល់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដ្រលសមស្រប
20>8>2> ការទទួលសា្គ្រល់សិទ្ធិទទួលបានស្របៀងអាហារសមរម្រយ និង គ្រប់គ្រ្រន់
20>8>3> ការទទួលសា្គ្រល់សិទ្ធិទទួលបានទឹក ជាពិស្រសទឹកពិសារ
20>8>4> ការផ្តល់ជូននូវអនាម័យ និង ការចោលកាកសំណល់យា៉្រងត្រឹមត្រូវ
20>8>5> ថាតើកុមរដ្រលមនវ័យក្រ្រម ១៨ឆ្ន្រំ ត្រូវស្ថិតនៅក្រ្រមពលកម្មកុមរដ្ររឬទ្រ និង
20>8>6> គុណភាពន្រស្រវាសុខាភិបាល។

20>9> រដ្ឋ្រភិបាល និង ភាគីពាក់ព័ន្ធគប្របីផ្តល់ជំនួយដ្រលចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្របីធានាដល់៖
20>9>1> ភាពអាចទទួលបាននូវប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅលើទីតាំង ដើម្របីទប់សា្ក្រត់ទឹកជំនន់ និង ហានិភ័យផ្ន្រកសុខភាព និង បរិសា្ថ្រន ដ្រល 

ពាក់ព័ន្ធ
20>9>2> លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានស្របៀងអាហារ
20>9>3> លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានទឹកសា្អ្រតសម្រ្រប់ពិសារ និង 
20>9>4> លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការថ្រទាំសុខភាពសមរម្រយ។

20 UNICEF (ឆ្ន្រំ២០១៨)� កិច្ចការពារកុមរ និង តម្រូវការន្រការអប់រំសម្រ្រប់កុមរ និង មនុស្រសវ័យជំទង់នៅក្នុងសហគមន៍ជនក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំព្រញ ភ្នំព្រញ 
UNICEF។ https://www�unicef�org/cambodia/media/641/file/20181112_URBAN_POOR_FULL_REPORT_ENG�pdf percent20�pdf 
បានចូលប្រើប្រ្រស់នៅថ្ង្រទី២១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០២០។020�

43 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ជីវភាពរស់នៅ	និង	ឱកាសផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច
21> ការតាំងទីលំនៅថ្មីបានរួមចំណ្រកទៅដល់បំណុល និង សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ និង សិទ្ធិដទ្រទៀត (ដូចជា ស្របៀងអាហារ សុខភាព ការ 

អប់រំ និង ការងារ ជាដើម) ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារគ្រួសារបានជំពាក់បំណុលគ្រដើម្របីក្រលម្អលំនៅឋាន និង លក្ខខណ្ឌ ចិញ្ចឹម ជីវិត 
របស់ពួកគ្រ។

22> មនកង្វល់ចំពោះភាពមិនទៀងទាត់ន្រការផ្តល់ប្រ្រក់ចំណូល ជាពិស្រសនៅព្រលដ្រលវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខស្របៀង។ ការតាំង ទី  
លំ នៅ ថ្មី បានធ្វើឱ្រយគ្រួសារមនភាពក្រសត់ខ្រសាយជាងព្រលដ្រលពួកគ្រសា្ន្រក់នៅទីតាំងចាស់របស់ពួកគ្រ។

23> សិទ្ធិទទួលបានការងារ និង ឱកាសទទួលបានជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការងារ មិនត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់យា៉្រងព្រញល្រញនោះទ្រ ដោយសារ  
ខ្វះខាតឱកាសការងារនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី។ ចំណុចន្រះបានប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិច ដោយសារត្រជិតមួយភាគបីបាន  
រាយការណ៍ថាមនការថយចុះនូវឱកាសការងារ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖
23>1> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថា សហគមន៍ដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីទទួលបាន យា៉្រងហោចណាស់ ស្តង់ដររស់នៅដូចគ្ន្រ ក្រ្រយព្រល 

បណ្ត្រញច្រញ។ ស្តង់ដររស់នៅមិនគួរមនភាពអន់ថយក្រ្រយព្រលតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទ្រ។
23>2> ដូចបានកត់សម្គ្រល់នៅខាងលើ (ចូរមើល កថាខណ្ឌ ៦�១� ខាងលើ) អាជា្ញ្រធរគប្របីធានាថា កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី គួរស្ថិតនៅក្នុង 

តំបន់ដ្រលមនជីវភាពរស់នៅ និង ឱកាសការងារសម្រ្រប់ទាំងស្រ្តី និង បុរស និង នៅជិតទីតាំងចាស់ខា្ល្រំងបំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើបាន 
កន្ល្រងដ្រលគ្រួសារមនអាជីវកម្ម ឬ កន្ល្រងធ្វើការ។ សហ៊ុយន្រការធ្វើដំណើរទៅមក មកពីកន្ល្រងធ្វើការ ក៏ចាំបាច់ត្រូវត្រ យក មក 
ពិចារណាដ្ររ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា សង្គមសុីវិល និង សហគមន៍អន្តរជាតិ៖ 
23>3> ការសិក្រសាបន្ថ្រមគប្របីត្រូវបានអនុវត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ន្រកម្ចីឥណទាន និង បំណុល ដ្រលបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសារទាំង

ឡាយដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី និង ចាត់វិធានការសមស្របដើម្របីដោះស្រ្រយការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិណាមួយដ្រលអាចកំពុងត្រ
កើត ឡើង។ ការវិភាគយ្រនឌ័រគប្របីត្រូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងការវាយតម្ល្រ និង ការឆ្លើយតប។

23>4> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធ និង ភាគីពាក់ព័ន្ធគប្របីធ្វើការវាយតម្ល្រ អំពីឱកាសទទួលបានជីវភាពរស់នៅនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង ដោះស្រ្រយ 
បញ្ហ្រកង្វះខាតប្រ្រក់ចំណូល ជាពិស្រសនៅព្រលដ្រលកង្វះខាតប្រ្រក់ចំណូលមនផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមន ចំពោះការ ទទួលបាន សិទ្ធិ 
ដទ្រទៀត។ ការវិភាគយ្រនឌ័រគប្របីត្រូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងការវាយតម្ល្រ និងការឆ្លើយតប។

23>5> នៅព្រលបាត់បង់ការងារ និងឱកាសក្នុងការរករបរចិញ្ចឹមជីវិត មនភាពខ្វះខាតនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធ និង ភាគី  
ពាក់ព័ន្ធគប្របីផ្តល់ការបណ្តុះបណា្ត្រលអំពីការសា្ត្ររជីវភាពរស់នៅ និង ជំនាញនានា ដើម្របីអោយគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី អាច
មនមធ្រយោបាយផ្រស្រងទៀតដើម្របីស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណូល អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវធានាថា គ្ម្រនការដកហូតសិទ្ធិផ្រស្រងទៀត ដូចជា សិទ្ធិ 
ទទួលបានស្របៀងអាហារ សុខភាព និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រ ដោយមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។

ផលប៉ះពាល់ផ្ន្រកសង្គម	និង	បរិសា្ថ្រន
24> សិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តសាសនារបស់ពួកគ្រដោយបើកចំហរ និង ដោយស្ររើ ត្រូវបានគោរព ពីព្រ្រះគ្រួសារស្ទើរត្រទាំងអស់ រួមទាំងគ្រួសារជន 

ជាតិ ដើមភាគតិចផងដ្ររ បានអះអាងថា ពួកគ្រអាចអនុវត្តសាសនារបស់ពួកគ្រដោយបើកចំហរ និង ដោយស្ររើបាន នៅកន្ល្រង តាំង ទីលំ 
នៅថ្មី។

25> មនទីតាំងមួយបានរាយការណ៍ថា ការប្រើគ្រឿងញៀនដោយអ្នកខាងក្រ្រ និង ខាងក្នុងកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី គឺជាបញ្ហ្រចម្របង។ ពុំមន  
ព័ត៌មនណាមួយត្រូវបានផ្តល់ជូនពាក់ព័ន្ធនឹងដើមហ្រតុ និង របៀបដោះស្រ្រយបញ្ហ្រន្រះទ្រ។

26> សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពក្នុងការបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណីរបស់ពួកគ្រនៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវ 
បានគោរព។ បីភាគបួនន្រគ្រួសារជនជាតិដើមភាគតិចបានរាយការណ៍ថាអាចបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណីរបស់ពួកគ្របាន តាមរយៈ 
ការបរបាញ់សត្វ ការន្រសាទ និង ការប្រមូលស្របៀងអាហារ។ ទោះបីជាយ៉ា្រងណាក៏ដោយ ទោះបីជាពួកគ្ររស់នៅកន្ល្រងដូចគ្ន្រក៏ដោយ 
គ្រួសារមួយចំនួនបានយល់ឃើញថា វាមនការពិបាកនៅក្នុងការបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណីរបស់ពួកគ្រ។

44ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា៖
26>1> ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ រួមជាមួយក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ និង អាជា្ញ្រធរ ពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត គប្របីគោរព ការពារ 

និង បំព្រញ នូវសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចឱ្រយបានព្រញល្រញ ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចរក្រសា និងបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណី 
របស់ពួកគ្រ។ កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីគួរត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងលក្ខណៈ ដ្រលមនភាពសមស្របតាមប្របវប្របធម៌ និងផ្តល់ជូនគ្រួសារ 
ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ នូវឱកាសក្នុងការបន្តរបៀបរស់នៅតាមប្របប្រព្រណីរបស់ពួកគ្រ។

អនុសាសន៍សម្រ្រប់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា សង្គមសុីវិល និង សហគមន៍អន្តរជាតិ៖ 
26>2> ក្រសួងសុខាភិបាល និង អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធ និង ភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត គប្របីអនុវត្តការសិក្រសាបន្ថ្រមទៀតអំពីដើមហ្រតុចម្របងន្រការប្រើ

គ្រឿងញៀននៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីន្រះ និង រៀបចំ និង អនុវត្តអន្តរាគមន៍យា៉្រងត្រឹមត្រូវ ដោយផ្អ្រកលើសិទ្ធិទទួលបានសុខភាព។

United Na

សហគមន៍ បូរើសន្តិភាព II មនទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិដំណាក់ត្រយឹង, សងា្ក្រត់ចោមចៅ, ខ័ណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ, រាជធានីភ្នំព្រញ។ រូបថត ៖ CUFA

45 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖	ឈ្ម្រះទីកន្ល្រង	និងអាសយដ្ឋ្រនព្រញន្រទីតាំងបណ្ត្រញច្រញ	

ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ បញ្ជីឈ្ម្រះទីតាំងបណ្ត្រញច្រញចំនួន ៣៧ កន្ល្រង តាមខ្រត្ត (តាមលំដប់លំដោយន្រតួអក្រសរ)

អាសយដ្ឋ្រនព្រញ ឈ្ម្រះទីកន្ល្រង

បាត់ដំបង

ភូមិកំពង់ក្របី សងា្ក្រត់សា្វ្រយបោ៉្រ ក្រុងបាត់ដំបង ខ្រត្តបាត់ដំបង កំពង់ក្របី

ភូមិទួលតាឯក សងា្ក្រត់ទួលតាឯក ក្រុងបាត់ដំបង ខ្រត្តបាត់ដំបង ទួលតាឯក

កំពង់ស្ពឺ

[មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះសហគមន៍/ភូមិ] ឃុំត្រពាំងជោ ស្រុកឱរា៉្រល់ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ត្រពាំងជោ

ផ្ល្រច [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ផ្ល្រច

អូរព្រឡៅ [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ អូរព្រឡៅ  

ភូមិចាស់ [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ភូមិចាស់

ភូមិពីស ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ពីស

ស្រះប៉ូប [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ស្រះប៉ូប

ភូមិទឹកថា្ល្រលាច ឃុំត្រពាំងជោ ស្រុកឱរា៉្រល់ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ទឹកថា្ល្រលាច

កោះកុង

ភូមិព្រ្រកសា្ម្រច់ ឃុំកោះសា្ម្រច់ ស្រុកគិរើសាគរ ខ្រត្តកោះកុង ព្រ្រកសា្ម្រច់

ភូមិតានួន ឃុំតានួន ស្រុកបុទុមសាគរ ខ្រត្តកោះកុង តានួន

ភូមិទួលពោធិ៍ ឃុំតានួន ស្រុកបុទុមសាគរ ខ្រត្តកោះកុង ទួលពោធិ៍

ឧត្តរមានជ័យ

ភូមិបូស សងា្ក្រត់ កូន ក្រៀល ក្រុង សំរោង ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ បូស 

ភ្នំព្រញ

បឹងកក់ [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] សងា្ក្រត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនព្រញ ភ្នំព្រញ បឹងកក់

បុរើកីឡា [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] សងា្ក្រត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា ភ្នំព្រញ បុរើកីឡា

ដីក្រហម [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] សងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំព្រញ ដីក្រហម

46ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ក្រុម ៦៦ ភូមិ ១១ សងា្ក្រត់ផ្រសារថ្មី ៣ ខណ្ឌដូនព្រញ ភ្នំព្រញ ក្រុម ៦៦

គីឡូល្រខ ៦ [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] សងា្ក្រត់គីឡូម៉្រត្រល្រខ ៧ ខណ្ឌឬស្រសីក្រវ ភ្នំព្រញ គីឡូល្រខ ៦

អគរសំបុកចាប [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] សងា្ក្រត់ទន្ល្របាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំព្រញ អគរសំបុកចាប

ទួលសង្ក្រ [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] សងា្ក្រត់ទួលសង្ក្រ ខណ្ឌឬស្រសីក្រវ ភ្នំព្រញ ទួលសង្ក្រ

ព្រះសីហនុ

[មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះសហគមន៍/ភូមិ] ឃុំទំនប់រលក ស្រុកស្ទឹងហាវ ខ្រត្តព្រះសីហនុ ទំនប់រលក

ភូមិក្របាលឆយ [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះឃុំ ប៉ុន្ត្រអាចហៅថា ឃុំអូទ្រ្រះ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខ្រត្តព្រះសីហនុ ក្របាលឆយ

ភូមិអុង ឃុំរាម ស្រុកព្រ្រនប់ ខ្រត្តព្រះសីហនុ អុង

ភូមិ ៣ សងា្ក្រត់មួយ ក្រុងព្រះសីហនុ ខ្រត្តព្រះសីហនុ ភូមិ ៣

ភូមិ ៦ សងា្ក្រត់ ៤ ខណ្ឌមិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ខ្រត្តព្រះសីហនុ ភូមិ ៦

សៀមរាប

ភូមិបឹងដូនបា៉្រ សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប បឹងដូនបា៉្រ

ភូមិមណ្ឌល ៣ សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប មណ្ឌល ៣

ភូមិសាលាកំរើក សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប សាលាកំរើក

ភូមិស្លក្រ្រម សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប ស្លក្រ្រម

សា្ព្រនចាស់ [មិនសា្គ្រល់ឈ្ម្រះភូមិ] សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប សា្ព្រនចាស់

ភូមិទ្រ្រំង សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប ទ្រ្រំង

ភូមិវត្តដំណាក់ សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប វត្តដំណាក់

ភូមិវត្តពោធិ៍ សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប វត្តពោធិ៍

ភូមិវត្តសា្វ្រយ សងា្ក្រត់ស្លក្រ្រម ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប វត្តសា្វ្រយ

ស្ទឹងត្រ្រង

ភូមិក្របាលរមសចាស់ ឃុំក្របាលរមស ស្រុកស្រសាន ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង ក្របាលរមសចាស់

ភូមិស្រ្រស្រណុកចាស់ ឃុំក្របាលរមស ស្រុកស្រសាន ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង ស្រ្រស្រណុកចាស់

ភូមិស្រ្រគចាស់ ឃុំក្របាលរមស ស្រុកស្រសាន ខ្រត្តស្ទឹងត្រ្រង ស្រ្រគចាស់

“សងា្ក្រត់” និង “ឃុំ” មនផ្ន្រករដ្ឋបាលប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រ ប៉ុន្ត្រ “សងា្ក្រត់” ត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់ហៅឈ្ម្រះនៅទីក្រុង និង “ឃុំ” ត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់
ហៅឈ្ម្រះនៅទីជនបទ ឬ នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត។ “ខណ្ឌ” និង “ស្រុក” មនផ្ន្រករដ្ឋបាលប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រ ប៉ុន្ត្រ “ខណ្ឌ” ត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់ហៅ
ឈ្ម្រះនៅទីក្រុង និង “ស្រុក” ត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់ហៅឈ្ម្រះនៅទីជនបទ ឬ នៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត។

47 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖	ទីតាំងបណ្ត្រញច្រញ	តាមកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី	

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖	កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី	និង	ទីតាំងបណ្ត្រញច្រញ	តាមខ្រត្ត	(ខ្រត្ត	កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី	និង	ទីតាំងបណ្ត្រញច្រញ)

បាត់ដំបង

ព្រ្រកកូនស្រក

កំពង់ក្របី

ទួលតាឯក

កំពង់ស្ពឺ

ពីស

ផ្ល្រច

អូរព្រឡៅ 

ភូមិចាស់

ពីស

ស្រះប៉ូប

ត្រពាំងជោ

ទឹកថា្ល្រលាច

កណា្ត្រល

ស្រះពោធិ៍

បុរើកីឡា

កោះកុង

ព្រ្រកសា្ម្រច់

ព្រ្រកសា្ម្រច់

តានួន

ទួលពោធិ៍

ឧត្តរមានជ័យ

អូរបាត់មាន់

បូស

ភ្នំព្រញ

អណ្តូងចាស់

បឹងកក់

អគរសំបុកចាប

អណ្តូងថ្មី

បឹងកក់

បុរើកីឡា

អគរសំបុកចាប

ដំណាក់ត្រយឹង

បឹងកក់

បុរើកីឡា

ដីក្រហម

ស្រ្រអំពិល

ក្រុម ៦៦

ត្រពាំងអញ្ច្រញ

គីឡូល្រខ ៦

ទួលសង្ក្រ

ទួលសំបូរ

បុរើកីឡា

អគរសំបុកចាប

ព្រះសីហនុ

អភិវឌ្រឍដីថ្មី

ក្របាលឆយ

ភូមិ ៣

ទំនប់រលក

អូរកម្ពុជា

អុង

ទំនប់រលក

អូរត្រជាក់ចិត្ត

ក្របាលឆយ

ភូមិ ៦

សៀមរាប

វល

បឹងដូនបា៉្រ

មណ្ឌល ៣

សាលាកំរើក

ស្លក្រ្រម

សា្ព្រនចាស់

ទ្រ្រំង

វត្តដំណាក់

វត្តពោធិ៍

វត្តសា្វ្រយ

ស្ទឹងត្រ្រង

ក្របាលរមាសថ្មី

ក្របាលរមសចាស់

ស្រ្រស្រណុកចាស់

ស្រ្រគចាស់

ស្រ្រស្រណុកថ្មី

ស្រ្រស្រណុកចាស់

ស្រ្រគចាស់

48ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖	ការពិគ្រ្រះយោបល់

នៅក្នុងខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០២១ ការិយាល័យ OHCHR បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់ដើម្របីអនុញ្ញ្រតឲ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ មកពីក្រសួង 
នានាន្ររាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ម្រដឹកនាំសហគមន៍ និងតំណាងសង្គមសុីវិល ដ្រលធ្វើការងារក្នុងវិស័យន្រះ ដើម្របីបញ្ជ្រក់សុពលភាពន្រការរកឃើញតាម
រយៈការស្រ្រវជ្រ្រវដ្រលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៩ និង ២០២០ និងពិភាក្រសាអំពីអនុសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍  ស្រចក្តីព្រ្រង គោល ការណ៍ 
ណ្រនាំ និងពិភាក្រសាអំពីដំណើរឆ្ព្រះទៅមុខរួមគ្ន្រ។

ការិយាល័យ OHCHR បានទទួលការរួមចំណ្រកដ៏មនតម្ល្រពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងអំឡុងព្រលន្រកិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់។ អនុសាសន៍ដ្រលធ្វើ 
ឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ជាការចាំបាច់។

ការទទួលសា្គ្រល់ន្រការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩៖
របាយការណ៍ន្រះទទួលសា្គ្រល់ការផ្ទុះឡើងន្រការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវើដ១៩នៅក្នុងផ្ន្រកទី៣ ន្រផ្ន្រកវិធីសាស្រ្ត។

វក្រយសព្ទ	និងការបកប្រ្រ៖
ពាក្រយថា “eviction” ជាភាសាខ្ម្ររ ជាទូទៅត្រូវបានប្រ្រថា “ ការបណ្ត្រញច្រញ” ដ្រលមកពីកិរិយាស័ព្ទ “ដ្រញច្រញ” មនន័យថា “ដ្រញនណាម្ន្រក់ 

ច្រញអោយឆ្ង្រយ”។ ជារឿយៗគ្រយល់ថា ពាក្រយន្រះមនទស្រសនទានអវិជ្ជមន ដ្រលមិនស្របទៅតាមន័យ “eviction” ជាភាសាអង់គ្ល្រស។ 
ជាឧទាហរណ៍ ជំនួសឱ្រយការប្រើពាក្រយ “ការបណ្ត្រញច្រញ” នៅក្នុងសារាចរល្រខ០៣ ស្តីពីការដោះស្រ្រយសំណង់បណោ្ត្រះអាសន្នលើដីធ្លី បាន 

ប្រើប្រ្រស់ ពាក្រយ “ការប្តូរទីតាំងថ្មី” ដ្រលមនន័យថា “ផ្ល្រស់ប្តូរទៅទីតាំងថ្មី” ដូច្ន្រះហើយត្រូវបានបកប្រ្រជាភាសាអង់គ្ល្រសថា “ការផ្ល្រស់ទីលំនៅ”។ 
ដូចគ្ន្រ ន្រះដ្ររ នៅក្នុងសារាចរល្រខ០៣ បានប្រើប្រ្រស់ពាក្រយ “ការតាំងទីលំនៅថ្មី” ដ្រលមនន័យថា ‘ទៅរស់នៅកន្ល្រងថ្មី’ ហើយត្រូវបានបកប្រ្រជាភាសា 
អង់គ្ល្រសថា ”ការតាំងទីលំនៅថ្មី”។ ខណៈព្រលដ្រល ការផ្ល្រស់ទីលំនៅ ឬ ការតាំងទីលំនៅថ្មី អាចកើតឡើងបនា្ទ្រប់ពីការបណ្ត្រញច្រញ ត្រវាមិនម្រន 
គ្រប់ករណីនោះទ្រ។ ដូច្ន្រះ ពាក្រយ ទាំងពីរ ន្រះ  មិន បាន ពិពណ៌នាអោយបាន ច្របាស់លាស់  អំពី ដំណើរការ ដ្រល មនុស្រស ត្រូវ បាន បង្ខំ ឱ្រយ ចាកច្រញ ពី ផ្ទះ របស់ 
ពួកគ្រ ទ្រ។ ពាក្រយទំាងពីរអាចប្រើជំនួសគ្ន្របាន។ នៅក្នងុការសិក្រសាន្រះការប្រើប្រ្រស់ពាក្រយ “ការតំាងទីលំនៅថ្ម”ី ត្រវូបានប្រើដើម្របីពិពណ៌នាអំពី លក្ខខណ្ឌ 
រយៈព្រលវ្រងដ្រលទាក់ទងនឹងការផ្ល្រស់ប្តូរទៅកន្ល្រងថ្មី; ហើយការប្រើប្រ្រស់ពាក្រយ “ការផ្ល្រស់ទីលំនៅ” ដើម្របីពណ៌នាកាន់ត្រពិស្រសអំពីសកម្មភាពន្រ
ការផ្ល្រស់ប្តូរទៅទីតាំងថ្មី។

ការបញ្ជ្រក់អំពីលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្របាប់	“	ការបណ្ត្រញច្រញ”	និង	“ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ”៖
ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខតំ្រវូបានហាមឃាត់គ្រប់កាលៈទ្រសៈទំាងអស់ ដោយមិនគិតអំពីសា្ថ្រនភាពកម្មសិទ្ធ ិឬឋានៈន្រការកាន់កាប់របស់អ្នកដ្រល 

រងផលប៉ះពាល់។ ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ រួមមន សកម្មភាព ឬការមិនបំព្រញកាតព្វកិច្ច ដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាកច្រញដោយបង្ខំ ឬ 
ដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គល ក្រុម និង សហគមន៏ ពីផ្ទះ ឬដីធ្លី និងធនធានន្រទ្រព្រយសម្របត្តិទូទៅ ដ្រលត្រូវបានកាន់កាប់ ឬអាស្រ័យផល ដូច្ន្រះ បាន 
លុប បំបាត់ ឬដក់កម្រិតលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គល ក្រុម និងសហគមន៍  នៅក្នុងការសា្ន្រក់នៅ ឬធ្វើការនៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយ ដោយមិន បាន 
ផ្តល់ជូន និងទទួលបានទម្រង់សមរម្រយន្រការការពារតាមផ្លូវច្របាប់ ឬការការពារដទ្រទៀត21។ 

ក្នុងករណីដ្រលការបណ្ត្រញច្រញត្រូវបានចាត់ទុកថាមនភាពយុត្តិធម៌ ការបណ្ត្រញច្រញនោះត្រូវត្របាន អនុវត្តយា៉្រងតឹងរុឹងជាមួយនឹងបទដ្ឋ្រន 
និង ស្តង់ដរសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិដ្រលពាក់ព័ន្ធ ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ទូទៅន្រភាពសមហ្រតុសមផល និងសមមត្រ ហើយជាមួយនឹង ការ 
ទាមទារ និងដំណោះស្រ្រយផ្លូវច្របាប់ទាំងអស់ដ្រលមនសម្រ្រប់អ្នកដ្រលរងផលប៉ះពាល2់2។ 

21 កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការបដិស្រធ និងការពារប្រឆំងនឹងការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំពីលំនៅឋាន និងដី កើតឡើងពីឧបករណ៍ច្របាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនដ្រលការពារសិទ្ធិ 
មនុស្រសក្នុងការមនលំនៅឋានសមរម្រយ និងសិទ្ធិមនុស្រសពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងទៀត។ ទាំងន្រះរួមមន ស្រចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្រស កតិកាសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិ 
ស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្របធម៌ (មត្រ្រ១១ កថាខណ្ឌទី១) អនុសញ្ញ្រស្តីពីសិទ្ធិកុមរ (មត្រ្រ២៧ កថាខ័ណ្ឌទី៣) បទប្របញ្ញត្តិមិនរើសអើងដ្រលមននៅក្នុងមត្រ្រ១៤ 
កថាខ័ណ្ឌទី២ (h) ន្រអនុសញ្ញ្រស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការរើសអើងប្រឆំងនឹងស្ត្រី និងមត្រ្រ 5 (e) ន្រអនុសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ន្រការ 
រើសអើងពូជសាសន៍។ លើសពីន្រះទៀត និងស្របជាមួយនឹងភាពមិនអាចកាត់ផ្ត្រច់បានន្រវិធីសាស្រ្តសិទ្ធិមនុស្រស មត្រ្រ១៧ ន្រកតិកាសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ 
និងសិទ្ធិនយោបាយច្រងថា “[n]o គ្ម្រនជនណាម្ន្រក់នឹងត្រូវទទួលរងនូវការជ្រៀតជ្រ្រកតាមអំពើចិត្ត ឬដោយខុសច្របាប់ចំពោះឯកជនភាព គ្រួសារ ផ្ទះ 
ឬការឆ្លើយឆ្លងរបស់គត់។ ហើយបន្ថ្រមពីន្រះគឺ “[e]មនុស្រសគ្រប់រូបមនសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីច្របាប់ប្រឆំងនឹងការជ្រៀតជ្រ្រក ឬការវាយប្រហារ”មត្រ្រ១៦ 
កថាខ័ណ្ឌ ទី១ ន្រអនុសញ្ញ្រស្តីពីសិទ្ធិកុមរដ្រលមនបទប្របញ្ញត្តិស្រដៀងគ្ន្រ។

22 គណៈកម្ម្រធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្របធម៌ (CESCR) ស្រចក្តីពន្រយល់រួម ល្រខ៧៖ សិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្រយ (មត្រ្រ ១១�១)៖ 
ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ កថាខណ្ឌ១៤-១៥។ 

49 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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1> ស្ចក្តីផ្តើម

1> គោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការិយាល័យ ឧត្តមស្នងការ អង្គការសហប្រជា ជាតិ ទទួល បន្ទុក សិទ្ធិ មនុស្រស និង មនបំណង 
ជួយដល់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ដើម្របីធានាថាមនច្របាប់ជាតិ គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណ្រនាំ ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយ។  
គោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះក៏មនបំណងផ្តល់ការណ្រនាំដល់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាផងដ្ររ ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រសិទ្ធិទទួលបានស្តង់ដររស់នៅ
សមរម្រយ នៅព្រលអនុវត្តការបណ្ត្រញច្រញ ការផ្ល្រស់ទីលំនៅ ឬ ការតាំងទីលំនៅថ្មី ដើម្របីធានាថាឱ្រយមនការគោរព  និងអនុលោមតាមនិយាម និង 
បទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសក្នុងប្រទ្រស និង អន្តរជាតិ។

2> គោលការណ៍ណ្រនាំន្រះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះរាល់ការផ្ល្រស់ទីលំនៅ និងការតាំងទីលំនៅថ្មី នៅប្រទ្រស កម្ពុជាដ្រលបណា្ត្រលមកពីគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍
នានាដូចជា សម្របទាន និងកិច្ចសន្រយោសាធារណៈជាដើម ដោយមិនគិតអំពីប្រភពមូលនិធិនោះទ្រ និង/ឬ គ្រ្រះធម្មជាតិ រួមបញ្ចូលទាំង ផលប៉ះ 
ពាល់ យឺតៗ និង ផលប៉ះពាល់យា៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រភា្ល្រមៗន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុផងដ្ររ។

3> ការអនុវត្តការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ ផ្ទុយនឹងច្របាប់ដ្រលអនុលោមតាមនិយាម និង បទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ បង្កើតបានជាការរំលោភបំពាន 
យ៉ា្រងខា្ល្រងំកា្ល្រលើសិទ្ធមិនុស្រសជាច្រើន ជាពិស្រស សិទ្ធមិនលំនៅឋានសមរម្រយ។ មនុស្រសគ្រប់រូបមនសិទ្ធទិទួលបានលំនៅឋានសមរម្រយ ដ្រលជាសមស  
ធាតុមួយន្រសិទ្ធិទទួលបានស្តង់ដររស់នៅសមរម្រយ។ ការទប់សា្ក្រត់ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំគឺជាផ្ន្រកមួយដ្រលមនជាប់មកជាមួយនឹងសិទ្ធិ
ន្រះ។

4> ក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីន្រកតិកាសញ្ញ្រអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស្រដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង វប្របធម៌ ស្របតាមមត្រ្រ ៣១ ន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះរាជាណាចក្រ 
កម្ពុជា សិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូប ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៍ ភ្រទ ភាសា សាសនា ឬ ជំនឿ ទស្រសនៈផ្ន្រក 
នយោបាយ ឬ ទស្រសនៈផ្រស្រងទៀត ឋានៈតាមផ្លូវច្របាប់ ឬ ឋានៈនៅក្នុងសង្គម អាយុ ពិការភាព ទ្រព្រយសម្របត្តិ កំណើត ឬ ឋានៈផ្រស្រងទៀតនោះទ្រ។

5> ជនគ្រប់រូប ក្រុម និង សហគមន៍ទាំងអស់ មនសិទ្ធិទទួលបានការតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលរួមមន សិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីជំនួសដ្រលមនគុណភាពល្អជាង 
មុន ឬ ស្មើគ្ន្រ និង លំនៅឋាន ដ្រលត្រូវត្របំព្រញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យន្រភាពសមរម្រយដូចតទៅ៖ អាចច្រញចូលបាន អាចផ្គត់ផ្គង់បាន អាច សា្ន្រក់ 
នៅបាន មនសុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់ មនភាពសមរម្រយផ្ន្រកវប្របធម៌ ភាពសមរម្រយន្រទីតាំង និង ការទទួលបានស្រវាសំខាន់ៗ ដូចជា ស្រវា 
សុខាភិបាល និង ការអប់រំ ជាដើម។

6> គណៈកម្ម្រធិការដោះស្រ្រយផលប៉ះពាល់អន្តរក្រសួង (ការបណ្ត្រញច្រញ ការផ្ល្រស់ទីលំនៅ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មី) សមសភាព ដ្រលមន មិន 
កំណត់នោះទ្រ គប្របីត្រូវបានបង្កើតឡើងដ្រលរួមមនជាអាទិ៍ ក្រសួងមហាផ្ទ្រ, ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម 
និង សំណង់, ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ, ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា, ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្របទា, 
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ក្រសួងកិច្ចការនារើ, ក្រសួងបរិសា្ថ្រន និង ក្រសួងយុត្តិធម៌។ គណៈកម្ម្រធិការ អន្តរក្រសួង នឹងមនភារកិច្ចត្រួត  
ពិនិត្រយការអនុវត្តគោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះ រួមទាំង ទប់សា្ក្រត់ការបណ្ត្រញតាមដោយបង្ខំ តាមរយៈ៖
ក� ការកំណត់ហ្រតុផលសំអាងន្រការបណ្ត្រញច្រញណាមួយដ្រលត្រូវបានស្នើឡើង និង មិនអនុញ្ញ្រតចំពោះការបណ្ត្រញច្រញដ្រលអាចចាត់

ទុកថាជាការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ
ខ� ត្រួតពិនិត្រយការអនុវត្តការបណ្ត្រញច្រញដ្រលមនហ្រតុផលសំអាង និង ដំណើរការន្រការតាំងទីលំនៅថ្មី 
គ� ពិនិត្រយតាមដន និង វាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ន្រការតាំងទីលំនៅថ្មី លើបុគ្គល និង សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ និង
ឃ� ធានា និង ត្រួតពិនិត្រយវិធានការដោះស្រ្រយ រួមទាំង ការផ្តល់សំណងដល់ប្រជាជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់ផងដ្ររ។

7> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួងន្រះអាចបំប្រកជាអនុគណៈកម្ម្រធិការដើម្របីដោះស្រ្រយ៖
ក� ហ្រតុផលសំអាងសំរាប់ការបណ្ត្រញច្រញ (ផ្ន្រក ២ ន្រគោលការណ៍ណ្រនាំ)
ខ� ការប្រឹក្រសាយោបល់ និង ការជូនដំណឹងអំពីការបណ្ត្រញច្រញ (ផ្ន្រក ៣�១ និង ៣�២)
គ� កំណត់ និង រៀបចំកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី (ផ្ន្រក ៣�៣)
ឃ� ត្រួតពិនិត្រយសកម្មភាពក្នុងព្រលបណ្ត្រញច្រញ (ផ្ន្រក ៤)
ង� ការទូទាត់សំណងដល់គ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់ (ផ្ន្រក ៥�១ និង ៥�២)
ច� ធានាចំពោះសុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់ (ផ្ន្រក ៥�៣) និង
ឆ� ពិនិត្រយតាមដន និង វាយតម្ល្រសា្ថ្រនភាពរបស់សហគមន៍ន្រកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី(ផ្ន្រក ៦)។

8> ទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ និង សហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្ម
ក� តួអង្គមិនម្រនរដ្ឋ រួមទាំងសហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្មផងដ្ររ មនទំនួលខុសត្រូវចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្រស និង សិទ្ធិកាន់កាប់តាមផ្លូវច្របាប់។ 

សហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្មគប្របីធ្វើសកម្មភាពដោយមនការត្រតួពិនិត្រយយ៉ា្រងប្រងុប្រយ័ត្នជាមុន ដើម្របីបញ្ជៀសការបំពានលើសិទ្ធមិនុស្រស និង សិទ្ធ ិ 

51 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



កាន់កាប់តាមផ្លូវច្របាប់របស់អ្នកដទ្រ។ ពួកគ្រគប្របីបញ្ចូលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យសមស្រប ដើម្របីទប់សា្ក្រត់ និង ដោះស្រ្រយផលប៉ះពាល់ 
អវិជ្ជមនលើសិទ្ធិមនុស្រស និង សិទ្ធិកាន់កាប់តាមផ្លូវច្របាប់។ សហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្មគប្របីផ្តល់ និង ផសហការនៅក្នុងយន្តការដោះស្រ្រយក្រ្រ
ប្រព័ន្ធតុលាការ រួមទាំង យន្តការបណ្តឹងសារទុក្ខនៅកម្រិតប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងករណីសមស្របដ្រលពួកគ្របានបង្ក ឬ 
បាន រួមចំណ្រកដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនលើសិទ្ធមិនុស្រស និង សិទ្ធកិាន់កាប់តាមផ្លវូច្របាប់។ សហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្មគប្របីកំណត់ និង ប៉ា្រន់ប្រមណ 
អំពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ត្រង ឬ ជាសកា្ត្រនុពលលើសិទ្ធិមនុស្រស និង សិទ្ធិកាន់កាប់តាមផ្លូវច្របាប់ ដ្រលពួកគ្រអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

ខ� រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ស្របតាមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន គប្របីផ្តល់ការទទួលបានដំណោះស្រ្រយតាមប្រព័ន្ធតុលាការយា៉្រងមនប្រសិទ្ធ
ភាព ចំពោះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនលើសិទ្ធិមនុស្រស និង សិទ្ធិកាន់កាប់តាមផ្លូវច្របាប់ ដោយបង្កឡើងដោយសហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រសិនបើ
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាជីវកម្មឆ្លងប្រទ្រសនោះ រដ្ឋកំណើតរបស់ពួកគ្រមនតួនាទីផ្តល់ជំនួយដល់ទាំងសាជីវកម្មទាំងនោះ និង រដ្ឋន្រប្រទ្រស 
ម្ច្រស់ផ្ទះ ដើម្របីធានាថា ធុរកិច្ចទាំងនោះមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្រស និង សិទ្ធិកាន់កាប់តាមផ្លូវច្របាប់នោះទ្រ។ រដ្ឋគប្របី 
អនុវត្តវិធានការបន្ថ្រមដើម្របីការពារប្រឆំងនឹងការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្រស និង សិទ្ធិកាន់កាប់តាមផ្លូវច្របាប់ ដោយសហគ្រ្រសពាណិជ្ជកម្ម ដ្រល 
ត្រូវ បានកាន់កាប់ និង គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ ឬ ដ្រលទទួលបានជំនួយ និង ស្រវាសំខាន់ៗពីទីភា្ន្រក់ងាររដ្ឋ។

2> ការហាមឃាត់ការបណ្ត្ញច្ញដោយបង្ខំ

1> ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ រួមមន សកម្មភាព និង/ឬ ការមិនបំព្រញកាតព្វកិច្ច ដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាកច្រញដោយបង្ខំ ឬ ដោយមិន 
ស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុគ្គល ក្រុម និង សហគមន៍ ពីផ្ទះ និង/ឬ ដីធ្លី និង ធនធានន្រទ្រព្រយសម្របត្តិទូទៅ ដ្រលត្រូវបានកាន់កាប់ ឬ អាស្រ័យផល ដូច្ន្រះ 
បានលុបបំបាត់ ឬ ដក់កម្រិតលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គល ក្រុម និង សហគមន៍នៅក្នុងការសា្ន្រក់នៅ ឬ ធ្វើការនៅក្នុងលំនៅឋាន ទីលំនៅ ឬ ទីតាំង 
ជាក់លាក់ណាមួយ ដោយមិនបានផ្តល់ជូន និង ទទួលបានទម្រង់សមរម្រយន្រការការពារតាមផ្លូវច្របាប់ ឬ ការការពារដទ្រទៀត។

2> ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំត្រូវបានហាមឃាត់នៅគ្រប់កាលៈទ្រសៈទាំងអស់ ដោយមិនគិតអំពីកម្មសិទ្ធិ ឬ ឋានៈន្រការកាន់កាប់របស់អ្នកដ្រល 
រងផលប៉ះពាល់នោះទ្រ។ គ្រប់សា្ថ្រប័នទំាងអស់ន្ររាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ចាប់ពីថា្ន្រក់ជាតិរហូតដល់ថា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន ត្រូវត្រធានាថា ពុំមនការបណ្ត្រញ
ច្រញដោយបង្ខំបានកើតឡើងនៅក្នុងយុតា្ត្រធិការរបស់ពួកគ្ររៀងៗខ្លួននោះទ្រ។

3> ការបណ្ត្រញច្រញនឹងកើតឡើងត្រនៅក្នុងករណីកាលៈទ្រសៈពិស្រសត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ ពួកគ្រតម្រូវឱ្រយមនយុត្តិកម្មយា៉្រងព្រញល្រញ និង ត្រូវត្រ៖
ក� អនុញ្ញ្រតដោយច្របាប់
ខ� អនុវត្តស្របតាមច្របាប់កម្ពុជាដ្រលមនស្រ្រប់ និង ស្របជាមួយបទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ
គ� អនុវត្តសម្រ្រប់ត្រក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខមលភាពសាធារណៈត្រប៉ុណោ្ណ្រះ ដោយចងភា្ជ្រប់អំពីកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្រសរបស់ប្រទ្រស 

កម្ពុជា និង តម្រូវការក្នុងការការពារជនដ្រលងាយរងគ្រ្រះបំផុត។
ឃ� មនមូលហ្រតុសមរម្រយ និង មនសមមត្រ
ង� ធ្វើនិយ័តកម្ម ដើម្របីធានាបាននូវសំណងព្រញល្រញ និងយុត្តិធម៌ និងការសា្ត្ររនីតិសម្របទារ និង
ច� អនុវត្តស្របតាមគោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះ។

4> ការបណ្ត្រញច្រញពុំមនយុត្តិកម្មនោះទ្រ នៅព្រលដ្រលពួកគ្រមិនបានរួមចំណ្រកដល់ការទទួលបានសិទ្ធិមនុស្រស។

3> មុននឹងធ្វើការបណ្ត្ញច្ញ

3>1> ដំណើរការន្រការសម្រ្រចចិត្ត
1> មុនព្រលសម្រ្រចចិត្តចាប់ផ្តើមធ្វើការបណ្ត្រញច្រញ អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីស្វ្រងរកអោយបានព្រញល្រញនូវជម្រើសដ្រលអាចកើតឡើងតាម

រយៈការពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់ជាសកា្ត្រនុពលទាំងអស់។ សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការកាន់កាប់ ប្រើប្រ្រស់ 
អភិវឌ្រឍ និង គ្រប់គ្រងដីធ្លី ដ្រនដី និង ធនធានដ្រលពួកគ្រកាន់កាប់ គប្របីត្រូវបានគោរព និង ការពារ។

2> ការវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់គ្រប់ជ្រុងជ្រ្រយ និង យា៉្រងព្រញល្រញ គប្របីត្រូវបានអនុវត្តមុនព្រលចាប់ផ្តើមគម្រ្រងណាមួយដ្រលអាចបណា្ត្រល
ឱ្រយ មនការផ្ល្រស់ទីលំនៅ ការបណ្ត្រញច្រញ ឬ ការតាំងទីលំនៅថ្មី ។ ការវាយតម្ល្រនោះគួរជូនដំណឹងអំពីការសម្រ្រចចិត្តលើការបណ្ត្រញ ច្រញ 
ព្រម ទាំង ការកំណត់ជម្រើសជំនួសឱ្រយការបណ្ត្រញច្រញផងដ្ររ។ ការវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ត្រូវត្រគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ខុសៗគ្ន្រន្រការ 

52ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



បណ្ត្រញច្រញលើស្រ្តី បុរស កុមរ មនុស្រសចាស់ និង វិស័យដ្រលខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គម។ ការវាយតម្ល្រទាំងអស់គប្របីផ្អ្រកលើការប្រមូលទិន្នន័យ
ដ្រលត្រូវបានប្រងច្រករួចហើយ ដូច្ន្រះ ផលប៉ះពាល់ខុសៗគ្ន្រទាំងអស់នោះអាចត្រូវបានកំណត់ និង ដោះស្រ្រយបានត្រឹមត្រូវ។

3> ប្រសិនបើការបណ្ត្រញច្រញគឺមិនអាចជៀសវាងបាន អាជា្ញ្រធរដ្រលស្នើឱ្រយមនការបណ្ត្រញច្រញត្រូវត្របងា្ហ្រញថា ការបណ្ត្រញច្រញគឺមិន 
អាច ជៀសវាងបាន និង បងា្ហ្រញពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត អនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ និងស្តង់ការការពារសុខមលភាពទូទៅ។

4> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធដ្រលស្នើ និង ត្រួតពិនិត្រយការបណ្ត្រញច្រញគប្របីធានាថា ដំណើរការន្រការបណ្ត្រញ ច្រញ និង ការតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវ បាន 
អនុវត្ត ដោយមនការចូលរួមយា៉្រងព្រញល្រញពីសំណាក់អ្នកដ្រលរងផលប៉ះពាល់ ក្រុម និង សហគមន៍ រួមទាំងសហគមន៍ន្រការតាំងទីលំនៅ
ថ្មី និង សហគមន៍ជាម្ច្រស់ទីតាំងផងដ្ររ។ គោលការណ៍ន្រការយល់ព្រមដោយស្ររើ ជាមុន និង ដោយមនព័ត៌មនគ្រប់គ្រ្រន់ គប្របីត្រូវ បាន 
យកមកអនុវត្ត នៅក្នុងដំណើរការន្រការសម្រ្រចចិត្ត។

5> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីរៀបចំកិច្ចប្រជំុពិគ្រ្រះយោលប់យ៉ា្រងហោចណាស់ចំនួនបីដង ដើម្របីធានាថាជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់គ្រប់រូបយល់យ៉ា្រង 
ច្របាស់  អំពីការបណ្ត្រញច្រញដ្រលត្រូវបានស្នើឡើង និង ផលវិបាករបស់វា និង មនព្រលវ្រលា និង ឱកាសគ្រប់គ្រ្រន់នៅក្នុងការលើកឡើង 
អំពីកង្វល់ របស់ពួកគ្រ និង ស្នើផ្រនការជំនួស។

6> ត្រូវត្រមនការយកចិត្តទុកដក់ជាពិស្រស ដើម្របីធានាថា ស្រ្តី បុរស ក្រុមស្រលាញ់ភ្រទដូចគ្ន្រ និង មនុស្រសភ្រទទីបីផ្រស្រងទៀត ដ្រលជាជនជាតិ 
ដើម ភាគតិច ជនជាតិភាគតិច ជនគ្ម្រនដីធ្លី កុមរ មនុស្រសចាស់ និង ជនពិការ ឬ ជនដ្រលមនផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ ត្រូវបានតំណាង និង បាន 
រួមបញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរការន្រះ។ នៅព្រលដ្រលជនជាតិដើមភាគតិចទទួលរងផលប៉ះពាល់ នាយកដ្ឋ្រនកិច្ចការជនជាតិភាគតិចន្រក្រសួង  
អភិវឌ្រឍន៍ជនបទ សហការជាមួយអាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធ គប្របីធានាថា សិទ្ធិ និង ផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបាន 
ការពារ។

7> គ្រប់ផ្រនការជំនួសទាំងអស់ដ្រលត្រូវបានស្នើឡើងដោយបុគ្គល ក្រុម និង សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ គប្របីត្រូវបានយកមកពិចារណាឱ្រយ
បានច្រើនបំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើបាន។ បុគ្គលដ្រលរងផលប៉ះពាល់ត្រូវត្រ៖
ក� អាចមនឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលន្រដំណើរការ ធ្វើការសម្រ្រចចិត្ត ដោយផ្អ្រកលើការដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ និង
ខ� មនសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មនដ្រលពាក់ព័ន្ធ និង មនព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីប្រឹក្រសាពិគ្រ្រះយោបល់។
ឧបសគ្គផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម ភាសា អក្ខរកម្ម និង ឧបសគ្គដទ្រទៀតចំពោះការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យ ត្រូវត្របានដោះស្រ្រយមុនព្រល
ប្រឹក្រសាយោបល់។

8> បុគ្គល ក្រុម និង សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ មនសិទ្ធិតវា៉្រចំពោះការជូនដំណឹងអំពីការបណ្ត្រញ ច្រញ និង មនសិទ្ធិធ្វើការតំណាងតាមផ្លូវ 
ច្របាប់។ ពួកគ្រគួរទទួលបានជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ដោយឥតគិតថ្ល្រពីគណៈម្រធាវើន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ អង្គការដទ្រទៀត ដ្រលផ្តល់ ជំនួយ 
ផ្ន្រក ច្របាប់ដោយឥតគិតថ្ល្រ។

9> បនា្ទ្រប់ពីមនការពិគ្រ្រះយោបល់ជាសាធារណៈយា៉្រងព្រញល្រញ និង យុត្តិធម៌ហើយ ការតាំងទីលំនៅថ្មីនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ បុគ្គល  
ក្រុម និង សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ត្រូវត្រទទួលបានការជូនដំណឹងនូវរយៈព្រលយា៉្រងតិច ៩០ ថ្ង្រមុនកាលបរិច្ឆ្រទន្រការតាំងទីលំនៅ  
ថ្មី។

10> មុនព្រលបណ្ត្រញច្រញ ឬ មុនការតាំងទីលំនៅថ្មី អាជា្ញ្រធរដ្រលពាក់ព័ន្ធគប្របីធ្វើការវាយតម្ល្រដោយឯករាជ្រយអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ និង ការទាមទារ 
ដ្រល មនស្រ្រប់ ដោយមនការចូលរួមពីជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់គ្រប់រូប រួមទាំងជនដ្រលមនសិទ្ធិកាន់កាប់តាមប្របប្រព្រណី និង សិទ្ធិកាន់ 
កាប់ មិនផ្លូវការ ព្រមទាំង សិទ្ធិ និង ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់គ្រប់រូបផងដ្ររ។ ការវាយតម្ល្រប្របនោះគប្របីជាមូលដ្ឋ្រន 
សម្រ្រប់ការ កំណត់តម្ល្រយា៉្រងសុក្រឹត និង ការផ្តល់សំណងភា្ល្រមៗ។ ការកាន់កាប់មិនផ្លូវការ រួមមន សិទ្ធិកាន់កាប់បនា្ទ្រប់បន្រសំ (សិទ្ធិកាន់កាប់ 
ប្របបុត្រសម្ព័ន្ធ) ដូចជា សិទ្ធិប្រមូលផ្តុំ ជាដើម។

3>2> ស្រចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបណ្ត្រញច្រញ
1> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគប្របីប្រកាសអំពីការសម្រ្រចចិត្តណាមួយ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ត្រញច្រញ ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ ជាភាសាខ្ម្ររ និង/ឬ 

ជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចដ្រលសមរម្រយ ដល់បុគ្គលគ្រប់រូបដ្រលពាក់ព័ន្ធឱ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ជាមុន។ នៅព្រលអនក្ខរភាពកើតមនជាទូទៅ 
ឬ នៅព្រលដ្រលមិនមនទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរសម្រ្រប់ភាសាជនជាតិដើមភាគតិចទ្រនោះ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនគប្របីធានាថា អ្នកបក 
ប្រ្របានអានស្រចក្តីជូនដំណឹងនោះ ដល់គ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់ ដ្រលមិនអាចអាន ឬ និយាយខ្ម្ររបាន ។ នាយកដ្ឋ្រនកិច្ចការជនជាតិ
ភាគតិចនឹងជួយដល់ការធានាថានឹងមនវត្តមនរបស់អ្នកបកប្រ្រ។ ស្រចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបណ្ត្រញច្រញគប្របីមនមូលហ្រតុសមស្របឱ្រយ
បានលម្អិតសម្រ្រប់ការសម្រ្រចចិត្ត ដ្រលរួមមន៖
ក� អវត្តមនន្រជម្រើសជំនួសយា៉្រងសមហ្រតុផល
ខ� ព័ត៌មនលម្អិតយា៉្រងព្រញល្រញអំពីជម្រើសជំនួសដ្រលត្រូវបានស្នើឡើង និង

53 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



គ� ប្រសិនបើគ្ម្រនជម្រើសជំនួសទ្រនោះ អនុវត្ត និង ប្រមើលមើលគ្រប់វិធានការទាំងអស់ ដើម្របីកាត់បន្ថយជាអប្របបរមនូវផលប៉ះពាល់ 
អវិជ្ជមនន្រការបណ្ត្រញច្រញ។

រាល់ការសម្រ្រចចិត្តចុងក្រ្រយគប្របីស្ថិតក្រ្រមការពិនិត្រយផ្ន្រករដ្ឋបាល និង តុលាការ។ ភាគីដ្រលរងផលប៉ះពាល់ក៏ត្រូវត្រទទួលបានការធានា
ថានឹងទទួលបានការប្រឹក្រសាផ្ន្រកច្របាប់យា៉្រងទាន់ព្រលវ្រលាដោយឥតគិតថ្ល្រផងដ្ររ ប្រសិន បើចាំបាច់។

2> ស្រចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបណ្ត្រញច្រញគប្របីអនុញ្ញ្រត ឱ្រយអ្នកដ្រលទទួលរងការបណ្ត្រញច្រញអាចធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌដើម្របីវាយតម្ល្រអំព ី
ទ្រព្រយសម្របត្តិ ការវិនិយោគ និង ទំនិញសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតរបស់ពួកគ្រ ដ្រលអាចរងការខូចខាត។ អ្នកដ្រលទទួលរងការបណ្ត្រញច្រញគប្របី 
ទទួលបានឱកាសដើម្របីធ្វើការវាយតម្ល្រ និង រៀបចំឯកសារន្រការខាតបង់ដ្រលមិនម្រនជាសាច់ប្រ្រក់ដើម្របីផ្តល់ជាសំណង។

3>3> លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រ្រប់កន្ល្រងផ្ល្រស់ទីលំនៅថ្មី
1> ការបណ្ត្រញច្រញមិនគួរធ្វើឱ្រយបុគ្គលទាំងឡាយប្រ្រជាគ្ម្រនផ្ទះសម្រប្រង ឬ កា្ល្រយជាជនងាយរងគ្រ្រះដោយសារការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិ 

មនុស្រសផ្រស្រងៗទៀត។ មុនព្រលមនការបណ្ត្រញច្រញ លំនៅឋានជំនួស ការតាំងទីលំនៅថ្មី ឬ ការទទួលបានដីធ្លីធ្វើផលិតកម្ម ត្រូវត្រអាច 
ស្វ្រងរក បាន និង ត្រូវបានផ្តល់ជូន។

2> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និងអនុគណៈកម្ម្រធិការរបស់ខ្លួន ដូចដ្រលបានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្ន្រកទី១ កថាខណ្ឌទី៥ និងទី៦ គប្របីធានាថា  
មនការសម្របសម្រួលចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងក្នុងការផ្តល់ស្រវាដ្រលចាំបាច់ត្រូវបានសម្របសម្រួល។ គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួងគប្របីធ្វើ
ការយា៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជា្ញ្រធរខ្រត្ត ក្រុង និង អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនដើម្របីផ្តល់ស្រវាទាំងន្រះ។

3> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និង អនុគណៈកម្ម្រធិការរបស់ខ្លួន ត្រូវត្រធានាថា ការតាំងទីលំនៅថ្មី បានការពារសិទ្ធិមនុស្រសរបស់ស្រ្តី កុមរ 
ជនជាតិដើមភាគតិច និង ក្រុមដទ្រទៀតដ្រលស្ថិតនៅក្នុងសា្ថ្រនភាពងាយរងគ្រ្រះស្មើៗគ្ន្រ រួមទាំងសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិ 
លើទ្រព្រយសម្របត្តិ និង ការទទួលបានធនធាន និង ការចិញ្ចឹមជីវិត។

4> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធដ្រលស្នើ និង/ឬ អនុវត្តការតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវបានតម្រូវដោយច្របាប់ឱ្រយ ទូទាត់ថ្ល្រចំណាយដ្រលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងចំណាយ
លើការតាំងទីលំនៅថ្មីទាំងអស់ បន្ថ្រមពីលើសំណងសមរម្រយ និងយុត្តិធម៌។ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ដ្រលគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍របស់ពួកគ្រគឺជាដើម 
ហ្រតុន្រការផ្ល្រស់ទីលំនៅ ត្រូវបានស្នើសុំឱ្រយរួមចំណ្រករា៉្រប់រងក្នុងការចំណាយ។

5> ពុំមនបុគ្គល ក្រុម ឬ សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ណាមួយត្រូវទទួលរងការខូចខាត ដរាបណាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងជាបន្តបនា្ទ្រប់
ឥតដច់ន្រជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគ្រ នៅត្រជាក្តីកង្វល់ ប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាន។ ចំណុចន្រះអនុវត្តស្មើៗគ្ន្រចំពោះសហគមន៍ដ្រលជា
ម្ច្រស់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង បុគ្គល ក្រុម និង សហគមន៍ដ្រលរងការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ។

6> នៅព្រលជ្រើសរើសកន្ល្រងផ្ល្រស់ទីលំនៅថ្មី គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និង អនុគណៈកម្ម្រធិការរបស់ខ្លួនគប្របីពិចារណាអំពីកតា្ត្រនានាដូច 
ខាងក្រ្រម៖
ក� ផ្រនការជំនួសណាមួយដ្រលត្រូវបានស្នើឡើងដោយជន ក្រុម និងសហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់
ខ� កន្ល្រងផ្ល្រស់ទីលំនៅគប្របីនៅជិតទីតាំងចាស់បំផុតទៅតាមដ្រលអាចធ្វើបាន ដើម្របីការពារ បណា្ត្រញសង្គមដ្រលមនស្រ្រប់ ទំនាក់ទំនង 

នៅក្នុងសហគមន៍ និង ប្រភពន្រការចិញ្ចឹមជីវិត។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី គប្របីផ្ល្រស់ទីលំនៅនៅក្នុងភូមិ 
ឬ ឃុំន្រទីលំនៅដើមរបស់ពួកគ្រ

គ� កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីគប្របីស្ថិតនៅជិតសាលារៀន មន្ទីរព្រទ្រយ និង ឱកាសការងារ
ឃ� គប្របីមនដីរដ្ឋសម្រ្រប់ក្រប្រ្រទៅជាកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី
ង� គប្របីមនការពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ដ្រលជាម្ច្រស់កន្ល្រង ដើម្របីវាយតម្ល្រពីវិសាលភាពន្រការទទួលយករបស់ពួកគ្រចំពោះ 

គ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី 
ច� កន្ល្រងនោះគប្របីមនលទ្ធភាពទទួលបានស្របៀងអាហារ ទឹក អនាម័យ អគ្គិសនី និង មធ្រយោបាយដឹកជញ្ជូន
ឆ� ព្រលវ្រលា និង ចំណាយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដ្រលត្រូវការសម្រ្រប់ធ្វើដំណើរទៅមកពីកន្ល្រងធ្វើការ ឬ ដើម្របីទទួលបានស្រវាសំខាន់ៗ មិនគួរ

មនការទាមទារហួសហ្រតុលើមធ្រយោបាយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុន្រគ្រួសារដ្រលមនប្រ្រក់ចំណូលទាបនោះទ្រ។
ជ� កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីមិនត្រូវស្ថិតនៅលើដីធ្លីដ្រលមនការបំពុល ឬ នៅជិតប្រភពន្រការបំពុល ឬ សារធាតុដ្រលមនគ្រ្រះថា្ន្រក់
ឈ� ចំពោះសហគមន៍ដ្រលពឹងផ្អ្រកលើកសិកម្ម និង ការធ្វើស្រ្រចម្ក្ររ កន្ល្រងផ្ល្រស់ទីលំនៅគួររួមបញ្ចូលដីធ្លីដ្រលមនជីជាតិ សមស្របតាមទំហំ 

និង គុណភាពសម្រ្រប់ការធ្វើកសិកម្ម និង ការចិញ្ចឹមសត្វ។ ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្រប្រមញ់ និង ន្រសាទ គប្របីត្រូវបាន បញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរ 
ការជ្រើសរើសសម្រ្រប់ដីធ្លីប្រភ្រទន្រះ និង

ញ� ក្នុងករណីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ដីដ្រលត្រូវបានផ្តល់ជូនត្រូវមនលក្ខណៈសមស្របតាមប្របវប្របធម៌ និង ទទួលសា្គ្រល់ 
អំពីសាសនា និងទំនៀមទំលាប់ប្រព្រណីរបស់ពួកគ្រ រួមទាំងគោរពដីបញ្ចុះសព ដី/ព្រ្រអារក្រស និង ទម្ល្រប់អនុវត្តចំការវិលជុំរបស់ពួកគ្រ។

54ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



7> ការសម្រ្រចចិត្តអំពីទីកន្ល្រងសម្រ្រប់បង្កើតកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមនការចូលរួម និង មនធាតុចូលរបស់អាជា្ញ្រធរ 
មូលដ្ឋ្រន  ដ្រលទទួលខុសត្រូវចំពោះភូមិ ឃុំ និង ស្រុកន្រកន្ល្រងដ្រលត្រូវបានស្នើឡើងនោះ ដើម្របីធានាថា៖
ក� តំបន់ដ្រលត្រូវបានស្នើឡើងសម្រ្រប់កន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីនឹងមិនដកហូតការកាន់កាប់ដីធ្លី និង សិទ្ធិលើទ្រព្រយសម្របត្តិដទ្រទៀត និង សិទ្ធិ

កម្មសិទ្ធិពីសហគមន៏ដ្រលមនស្រ្រប់ឡើយ
ខ� អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនមនឆន្ទៈ និង រៀបចំជាស្រ្រចដើម្របីទទួលយកគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី
គ� អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនអាចត្រួតពិនិត្រយការរៀបចំកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីបាន
ឃ� អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនអាចជួយសម្រួលដល់ការធ្វើសមហរណកម្មន្រគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ជាមួយសហគមន៍ជាម្ច្រស់ និង
ង� អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនត្រូវបានផ្តល់ជូននូវធនធានមនុស្រស និង ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ្រលចាំបាច់ដើម្របីសំរ្រចបាននូវការទទួលខុសត្រូវខាងលើ។

8> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួងគប្របីធានាថា កន្ល្រងផ្ល្រស់ទីលំនៅដ្រលត្រូវបានកំណត់ បានបំព្រញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យសម្រ្រប់លំនៅឋាន 
សមរម្រយ ស្របតាមបទដ្ឋ្រន និងស្តង់ដរសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ។ លក្ខណវិនិច្ឆ័យទាំងន្រះ រួមមន៖
ក� សុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់
ខ�  ភាពអាចទទួលបានស្រវាកម្ម សម្ភ្ររៈ  អាគរ ឬកន្ល្រងផ្តល់ស្រវា និង ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា ទឹកពិសារមនសុវត្ថិភាព ថាមពលគ្រប់

គ្រ្រន់សម្រ្រប់ចម្អិនម្ហូបអាហារ ប្រព័ន្ធកម្ត្រ និង ឧបករណ៍សំរាប់បំភ្លឺ អនាម័យ និង សម្ភ្ររៈលាងសម្អ្រត មធ្រយោបាយសម្រ្រប់រក្រសាទុក 
ស្របៀងអាហារ កន្ល្រងចាក់កាកសំណល់ ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅលើទីតាំង និង ស្រវាសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ និង ធនធានធម្មជាតិ និង ធនធានទូទៅ 
ប្រសិនបើសមស្រប

គ� លំនៅឋានដ្រលមនតម្ល្រសមរម្រយ
ឃ� លំនៅឋានដ្រលអាចរស់នៅបាន ដ្រលផ្តល់ជូនអ្នកសា្ន្រក់នៅនូវទីធា្ល្រគ្រប់គ្រ្រន់ ការការពារពីភាពត្រជាក់ សំណើម កម្ត្រ ទឹកភ្លៀង ខ្រយល់ 

និង សា្ថ្រនភាពដទ្រទៀតដ្រលគំរាមកំហ្រងដល់សុខភាព គ្រ្រះថា្ន្រក់ន្រគ្រឿងបង្គុំ និង ភា្ន្រក់ងារចម្លងជំងឺ និង ធានាចំពោះសុវត្ថិភាពផ្លូវកាយ 
របស់អ្នកកាន់កាប់

ង� មធ្រយោបាយងាយស្រួល សម្រ្រប់ក្រុមជនទន់ខ្រសាយ រួមទាំងជនពិការ
ច� ការទទួលបានជម្រើសការងារ ស្រវាថ្រទាំសុខភាព សាលារៀន មណ្ឌលថ្រទាំកុមរ និង បរិកា្ខ្ររសម្រួលផ្ន្រកសង្គមកិច្ចដទ្រទៀត មិនថា 

នៅក្នុងទីក្រុង ឬ ជនបទ និង
ឆ� លំនៅឋានដ្រលមនភាពសមស្របតាមប្របវប្របធម៌។

9> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និង អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនដ្រលពាក់ព័ន្ធគប្របីធានាថាសុវត្ថភិាពលំនៅឋាន នៅកន្ល្រងតំាងទីលំនៅថ្មដី្រលបានកំណត់ 
ដោយរួមបញ្ចូលធាតុសំខាន់ៗន្រលំនៅឋានសមរម្រយ ដូចខាងក្រ្រម៖
ក� ឯកជនភាព និង សុវត្ថិភាពលំនៅឋានខ� ការចូលរួមរបស់សមជិកគ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការសម្រ្រចចិត្តអំពីបញ្ហ្រដ្រលប៉ះ

ពាល់ ដល់សុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់ និង កម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្រយ
គ� សមជិកគ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវបានការពារប្រឆំងនឹងអំពើហិង្រសា និង
ឃ� បុគ្គលដ្រលរងផលប៉ះពាល់ទទួលបានដំណោះស្រ្រយចំពោះការរំលោភបំពានណាមួយ ដ្រលពួកគ្របានទទួលរង។

4> ការអនុវត្តការបណ្ត្ញច្ញ

1> មន្រ្តីរដ្ឋ្រភិបាល ឬ តំណាងរបស់ពួកគ្រត្រូវត្រនៅលើទីតាំងក្នុងអំឡុងព្រលបណ្ត្រញច្រញ។ ពួកគ្រត្រូវត្រណ្រនាំខ្លួនពួកគ្រទៅកាន់ជនដ្រលត្រូវ 
បណ្ត្រញច្រញ និង បងា្ហ្រញស្រចក្តីអនុញ្ញ្រតជាផ្លូវការសម្រ្រប់ការបណ្ត្រញច្រញ។ ការបណ្ត្រញច្រញដ្រលត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមស្រចក្តីសម្រ្រច
របស់តុលាការមនសមត្ថកិច្ច គប្របីត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយដោយព្រះរាជអាជា្ញ្រដ្រលពាក់ព័ន្ធ និង អនុវត្តដោយមន្រ្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ ដូចបានកំណត់ 
នៅក្នុងមត្រ្រ ៦០(១) និង មត្រ្រ ៦០(២) ន្រក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្ន្រំ២០០៧។ មិនគួរប្រើប្រ្រស់កងកម្ល្រំងយោធា និង កងកម្ល្រំងនគរបាល
ក្រ្រផ្លូវការដើម្របីអនុវត្តការបណ្ត្រញច្រញនោះទ្រ។

2> អ្នកអង្ក្រតការណ៍អព្រយោក្រឹត រួមទាំងអង្គការសង្គមសុីវិល អ្នកអង្ក្រតការណ៍ប្រចាំតំបន់ និង អន្តរជាតិ គប្របីទទួលបានការអនុញ្ញ្រតអោយចូលរួមតាម
ការស្នើសុំ ដើម្របីធានានូវតម្ល្រភាព និង អនុលោមភាពតាម បទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងព្រលន្រការបណ្ត្រញច្រញណាមួយ។

3> ការបណ្ត្រញច្រញមិនត្រូវអនុវត្តក្នុងលក្ខណៈដ្រលរំលោភបំពានលើស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ និង សិទ្ធិមនុស្រសចំពោះការរស់រានមនជីវិត និង សន្តិសុខរបស់ 
បុគ្គល ដ្រលរងផលប៉ះពាល់នោះទ្រ។ គ្ម្រននណាម្ន្រក់ រួមទាំង ស្រ្តី បុរស អ្នកស្រឡាញ់ភ្រទដូចគ្ន្រ និង មនុស្រសភ្រទទីបីផ្រស្រងទៀត អាចជា កម្មវត្ថុ 
ទទួលរងអំពើហិង្រសា និង ការរើសអើងផ្អ្រកលើយ្រនឌ័រ ក្នុងអំឡុងន្រការបណ្ត្រញច្រញនោះទ្រ ហើយសិទ្ធិរបស់កុមរគប្របីត្រូវបានការពារ។  

4> រាល់ការប្រើប្រ្រស់កម្ល្រំងរបស់នគរបាលយុត្តិធម៌ ដ្រលកំពុងត្រអនុវត្តការបណ្ត្រញច្រញត្រូវត្រគោរពគោលការណ៍ន្រភាពចាំបាច់ និង ភាព 
សមមត្រ ព្រមទាំងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រនស្តីពីការប្រើកម្ល្រំង និង អាវុធដោយមន្រ្តីអនុវត្តច្របាប់។

55 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



5> ការបណ្ត្រញច្រញមិនត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអាកាសធាតុមិនល្អ នៅព្រលយប់ ក្នុងអំឡុងព្រលមនពិធីបុណ្រយ ឬ នៅថ្ង្រឈប់សម្រ្រកតាមប្របសាសនា 
ក្នុងអំឡុងព្រលមនជំងឺរាតត្របាតសកល មុនព្រលបោះឆ្ន្រត ឬ ក្នុងអំឡុងព្រល ឬ មុនព្រលប្រឡងនៅសាលារៀន។

6> គ្ម្រននណាម្ន្រក់ត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារដោយផ្ទ្រល់ ឬ ដោយមិនរើសមុខ ឬ ទង្វើហិង្រសាដទ្រទៀត ជាពិស្រសហិង្រសាលើអ្នកដ្រលស្ថិតនៅក្នុង
សា្ថ្រនភាពងាយរងគ្រ្រះ ឬ ការដកហូតទ្រព្រយសម្របត្តិ ឬ ភោគៈ ដ្រលជាលទ្ធផលន្រការកម្ទ្រចចោល ការបង្កអគ្គិភ័យ និង ទម្រង់ផ្រស្រងទៀតន្រការ
បំផ្ល្រញដោយច្រតនា ការមិនអើពើ ឬ ទម្រង់ណាមួយន្រការដក់ទណ្ឌកម្មជាសមូហភាពនោះទ្រ។ ទ្រព្រយសម្របត្តិ និង ភោគៈដ្រលត្រូវទុកចោល
ដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត គប្របីត្រូវបានការពារ ប្រឆំងនឹងការបំផ្ល្រញ និង ការដកហូតដោយខុសច្របាស់ ការកាន់កាប់ ឬ ការប្រើប្រ្រស់តាមអំពើចិត្ត និង 
មិនស្របច្របាប់។

7> អ្នកដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញមិនគួរត្រូវបានតម្រូវឱ្រយរុះរើលំនៅឋានផ្ទ្រល់ខ្លួន ឬសំណង់ផ្រស្រងទៀតឡើយ។ ជម្រើសដ្រលត្រូវផ្តល់ជូនអោយអ្នក
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ ត្រូវសង្គ្រ្រះទ្រព្រយសម្របត្តិ និងនិង សម្ភ្ររៈសាងសង់។

5> ស្វាដ្លនឹងត្ូវផ្តល់ជូនក្្យព្លបណ្ត្ញច្ញ

1> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និង អនុគណៈកម្ម្រធិការរបស់ខ្លួន គប្របីផ្តល់សំណងសមរម្រយ និង កន្ល្រងសា្ន្រក់នៅជំនួសឱ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ ឬ សំណង 
នៅព្រលដ្រលអាចធ្វើទៅបាន ភា្ល្រមៗនៅព្រលមនការ  បណ្ត្រញច្រញ លើកល្រងត្រក្នុងករណីប្រធានស័ក្តិ។

2> ក្រសួងសុខាភិបាល តាមរយៈមណ្ឌលសុខភាព ឃុំ មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកស្រុក និង/ឬ ខ្រត្ត គប្របីត្រួតពិនិត្រយការផ្តល់ការថ្រទាំផ្ន្រកវ្រជ្ជសាស្រ្ត និង យក
ចិត្តទុកដក់ចំពោះជនដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញ ដ្រលបានរងរបួស និង មនជំងឺ ស្រ្តីមនផ្ទ្រពោះ ក៏ដូចជាជនពិការ ជនពិការ ដើម្របីអាច អនុវត្ត 
បាន ព្រញល្រញ និង ជាមួយការពន្រយោរព្រលតិចបំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន ដោយគ្ម្រនការប្រងច្រកដោយផ្អ្រកលើមូលហ្រតុដ្រលមិនពាក់ព័ន្ធ 
នឹងផ្ន្រកវ្រជ្ជសាស្រ្ត។ នៅព្រលដ្រលចាំបាច់ អ្នកដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញ គប្របីបានទទួលស្រវាចិត្តសាស្រ្ត និង សង្គមកិច្ច។ គប្របីមនការយក 
ចិត្តទុកដក់ជាពិស្រសលើ៖
ក� តម្រូវការផ្ន្រកសុខភាពរបស់ស្រ្តី និង កុមរើ រួមទាំង ការជួបជាមួយអ្នកផ្តល់ការថ្រទាំសុខភាពស្រ្តី ប្រសិនបើចាំបាច់ និង ទទួលបានស្រវានានា 

ដូចជា ការថ្រទាំសុខភាពផ្លូវភ្រទ និង ការបន្តពូជ និង ការប្រឹក្រសាយា៉្រងសមស្រប សម្រ្រប់ជនរងគ្រ្រះដោយសារអំពើហិង្រសាផ្លូវភ្រទ និង 
អំពើហិង្រសាដ្រលទាក់ទងនឹងយ្រនឌ័រ

ខ� តម្រូវការសុខភាពខុសៗគ្ន្ររបស់ជនទាំងឡាយដ្រលស្ថិតនៅក្នុងសា្ថ្រនភាពងាយរងគ្រ្រះ រួមទាំង កុមរ មនុស្រសចាស់ ជនពិការ និង អ្នកដ្រល 
មន សុខភាពមិនល្អ

គ� ធានាថា មិនរំខានដល់ការព្រយោបាលជំងឺដ្រលកំពុងត្រដំណើរការ ដោយសារត្រការបណ្ត្រញ ច្រញ ឬ ការផ្ល្រស់ទីលំនៅនោះទ្រ និង
ឃ� ការបងា្ក្ររជំងឺឆ្លងតាមរយៈការទាក់ទងគ្ន្រ និង ជំងឺឆ្លងតាមរយៈភា្ន្រក់ងារចម្លងរោគ រួមទាំង ម្ររោគអ្រដស៍/ អ្រដស៍ផងដ្ររ នៅកន្ល្រងផ្ល្រស់ទី 

លំនៅ។
3> សមជិកគ្រួសារធំ ឬ សហគមន៍ត្រមួយ មិនគួរត្រូវបានបំប្រកច្រញពីគ្ន្រ ដោយសារត្រការបណ្ត្រញច្រញនោះទ្រ។
4> គោលនយោបាយសា្ត្ររឡើងវិញ ត្រូវរួមបញ្ចូលកម្មវិធីនានាដ្រលបង្កើតឡើងសម្រ្រប់ស្រ្តី និង ក្រុមដ្រលគ្រមិនអើពើ និង ក្រុមងាយរងគ្រ្រះ ដើម្របី

ធានាចំពោះការទទួលបានស្មើៗគ្ន្រនូវសិទ្ធិមនុស្រសក្នុងការមនលំនៅឋាន, ស្របៀងអាហារ, ទឹក, សុខភាព, ការអប់រំ ការងារ, សន្តិសុខមនុស្រស, 
សុវត្ថិភាព លំនៅឋាន, ការរួចផុតពីការប្រព្រឹត្តដោយឃោរឃៅអមនុស្រសធម៌ ឬ មក់ងាយ, មជ្រឈដ្ឋ្រនដ្រលមនសុវត្ថិភាព សា្អ្រត និង មនសុខភាពល្អ 
និង ស្ររើភាពក្នុងការផ្ល្រស់ទី។ គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួងគប្របីធានាថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងផ្តល់ស្រវាទាំងន្រះត្រូវបានសម្របសម្រួល។

5> បុគ្គល ក្រុម ឬ សហគមន៍ដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបណ្ត្រញច្រញ មិនគួរទទួលរងការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្រសរបស់ពួកគ្រនោះទ្រ រួម
ទាំងសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រក្នុងការសម្រ្រចបាននូវវឌ្រឍនភាពន្រសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្រយ។ ចំណុចន្រះអនុវត្តស្មើៗគ្ន្រចំពោះសហគមន៍នានា 
ដ្រលជាម្ច្រស់កន្ល្រងផ្ល្រស់ទីលំនៅ។

6> ជនគ្រប់រូបដ្រលត្រូវបានគំរាមកំហ្រងដោយ ឬ ទទួលរងនូវការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ មនសិទ្ធិទទួលបានដំណោះស្រ្រយទាន់ព្រលវ្រលា។ 
ដំណោះស្រ្រយដ្រលសមស្របរួមមន៖
ក� សវនាការដ៏យុត្តិធម៌
ខ� ការទទួលបានការប្រឹក្រសាផ្ន្រកច្របាប់ ឬ ជំនួយផ្ន្រកច្របាប់
គ� សំណងសមរម្រយ និង យុត្តិធម៌
ឃ� បដិទាន និង ការត្រឡប់មកវិញ និង
ង� ការតាំងទីលំនៅថ្មី ។
ដំណោះស្រ្រយគួរអនុលោមតាមគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រន និង គោលការណ៍ណ្រនាំអំពីសិទ្ធិទទួលបានដំណោះស្រ្រយ និង សំណងសម្រ្រប់ជន
រងគ្រ្រះដោយសារបំពានលើសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិយា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ និង ការបំពានលើច្របាប់មនុស្រសធម៌អន្តរជាតិយា៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ។

56ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



5>1> គោលការណ៍ណ្រនំសម្រ្រប់ការកំណត់សំណងដោយយុត្តិធម៌
1> នៅព្រលដ្រលការបណ្ត្រញច្រញ មិនអាចជៀសវាងបាន និង មនភាពចាំបាច់ចំពោះការលើកកម្ពស់សុខមលភាពទូទៅ សំណងសមរម្រយ 

និង យុត្តិធម៌ សមស្របសម្រ្រប់ការខាតបង់ទ្រព្រយសម្របត្តិ ឬ ទំនិញផ្ទ្រល់ខ្លួន ជាក់ស្ត្រង ឬ ទ្រព្រយសម្របត្តិ ឬ ទំនិញដទ្រទៀត រួមទាំងសិទ្ធិ ឬ 
ផលប្រយោជន៍លើទ្រព្រយសម្របត្តិផងដ្ររ គប្របីត្រូវបានធានា។ គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និង អនុ-គណៈកម្ម្រធិការរបស់ខ្លួនគប្របីទទួលខុស
ត្រូវចំពោះគ្រប់បញ្ហ្រទាំងអស់ដ្រលទាក់ទងនឹងសំណង។ សំណងគប្របីត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រ្រប់ការខូចខាតណាមួយ ដ្រលអាចវាយតម្ល្របាន
តាមប្របស្រដ្ឋកិច្ច តាមភាពសមស្រប និង សមមត្រទៅនឹងទម្ងន់ន្រការរំលោភបំពាន និង កាលៈទ្រសៈរបស់ករណីនីមួយៗ ដូចជា៖
ក� ការបាត់បង់ជីវិត ឬ អវយវៈ
ខ� ការប៉ះទង្គិចផ្លូវកាយ ឬ ផ្លូវចិត្ត
គ� ការបាត់បង់ឱកាស រួមទាំង ការងារ ការអប់រំ និង អត្ថប្រយោជន៍សង្គមកិច្ចផងដ្ររ
ឃ� ការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និង ការបាត់បង់ប្រ្រក់ចំណូល រួមទាំង ការបាត់បង់សកា្ត្រនុពលក្នុងការស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណូលផងដ្ររ
ង� ការខាតបង់ ឬ ការខូចខាតដ្រលមិនទាក់ទងនឹងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និង
ច� សហ៊ុយដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ ឬ អ្នកជំនាញ ឱសថ និង ស្រវាព្រយោបាលជំងឺ និង ស្រវាចិត្តសាស្រ្ត និង សង្គមកិច្ច។

2> សំណងជាសាច់ប្រ្រក់មិនគួរជំនួសឱ្រយសំណងជាក់ស្ត្រងនៅក្នុងទម្រង់ជាដីធ្លី និង ធនធានទ្រព្រយសម្របត្តិទូទៅនោះទ្រ។ នៅព្រលដ្រលមន ការ 
យកដីធ្លី ជនដ្រលត្រូវគ្របណ្ត្រញច្រញ គប្របីទទួលបានសំណងជាដីធ្លីដ្រលមនគុណភាព ទំហំ និង តម្ល្រសមមត្រគ្ន្រ ឬ ប្រសើរជាងមុន។

3> ជនដ្រលត្រូវគ្របណ្ត្រញច្រញគ្រប់រូប ដោយមិនគិតថាតើពួកគ្រមនប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់ពួកគ្រ ឬ អត់នោះទ្រ គប្របីមនសិទ្ធិ
ទទួលបានសំណងសម្រ្រប់ការបាត់បង់ ការសង្គ្រ្រះ និង ការដឹកជញ្ជនូទ្រព្រយសម្របត្តរិបស់ពួកគ្រ ដ្រលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ រួមទំាង លំនៅ 
ឋាន និង ដីធ្លីដើម ដ្រលត្រូវបានបាត់បង់ ឬ រងការខូចខាតនៅក្នុងដំណើរការន្រះ។ ការពិចារណាអំពីកាលៈទ្រសៈន្រករណីនីមួយៗ ត្រូវត្រ 
អនុញ្ញ្រតឱ្រយមនការផ្តល់សំណងសម្រ្រប់ការបាត់បង់ទាក់ទងនិងការកាន់កាប់អចលនៈទ្រព្រយក្រ្រផ្លូវការ ដូចជា លំនៅឋានអាណាធិបត្រយ្រយ 
ការបរបាញ់សត្វ ការន្រសាទ និង សិទ្ធិប្រមូលយកធនធាន។

4> ស្រ្តី និង បុរសដ្រលជាសា្វ្រមី/ភរិយាត្រូវត្រជាអ្នកទទួលផលរួមគ្ន្រលើកញ្ចប់សំណង់ទាំងអស់។ ស្រ្តីនៅលីវ និង ស្រ្តីម្រម៉្រយគប្របីមនសិទ្ធិទទួល
បានសំណងផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រ។

5> ចំពោះវិសាលភាពដ្រលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយជំនួយសម្រ្រប់ការផ្ល្រស់ទីលំនៅ ការវាយតម្ល្រអំពីការខូចខាតផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច គួរត្រ 
គិតគូរ ដល់ការខាតបង់ និង សហ៊ុយចំណាយនានា ឧទាហរណ៍៖ ការបាត់បង់ដីធ្លី និង ការខូចខាតសម្ភ្ររៈ  ផ្ទះសម្រប្រង ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
ការដក់បញ្ច្រំ ឬ ការផកពិន័យលើបំណុលផ្រស្រងទៀត លំនៅឋានបណោ្ត្រះអាសន្ន ថ្ល្រស្រវារដ្ឋបាល និង ស្រវាផ្លូវច្របាប់ លំនៅឋានជំនួស 
ការបាត់បង់ប្រ្រក់ឈ្នួល និង ប្រ្រក់ចំណូល បាត់បង់ឱកាសទទួលបានការអប់រំ ការថ្រទាំសុខភាព និង ការព្រយោបាលជំងឺ សហ៊ុយ ចំណាយ 
សំរាប់ការដឹកជញ្ជូន (ជាពិស្រស ក្នុងករណីផ្ល្រស់ទីលំនៅទៅឆ្ង្រយពីប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត)។ ដីធ្លី ផ្ទះសម្រប្រង ក៏ជាប្រភពន្រជីវភាពដ្រលត្រូវបាន  
ផ្តល់ជូនដល់អ្នកដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញច្រញ ការវាយតម្ល្រអំពីផលប៉ះពាល់ និង ការខាតបង់ ត្រូវត្រគិតគូរបូកសរុបតម្ល្រន្រការខាតបង់ផ្ន្រក 
អាជីវកម្ម បរិកា្ខ្ររ/សារពើភ័ណ្ឌ ការចិញ្ចឹងសត្វ ការដំដុះដើមឈើ/ផលដំណាំ និង ប្រ្រក់ឈ្នួល/ប្រ្រក់ចំណូលដ្រលទទួលបានតាមរយៈការ 
ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្លូវការ និង មិនផ្លូវការ ដ្រលត្រូវបានបាត់បង់/ថយចុះ។

5>2> បដិទាន	និង	ការវិលត្រឡប់មកវិញ
1> នៅព្រលដ្រលកាលៈទ្រសៈអនុញ្ញ្រត ដូចជា នៅព្រលដ្រលសម្របទានដីស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលបានបណា្ត្រលឱ្រយមនការបណ្ត្រញច្រញនោះ ត្រូវបាន  

លុប ចោល ឬ បោះបង់ចោល រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាគប្របីផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិលត្រឡប់របស់ក្រុម និង សហគមន៍ដ្រលត្រូវបានបណ្ត្រញ  
ច្រញ ទៅកាន់ទីតាំងដើមរបស់ពួកគ្រវិញ ហើយក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ត្រូវត្រធានាចំពោះសុវត្ថិភាពន្រការកាន់ 
កាប់ ក្រ្រយព្រលវិលត្រឡប់របស់ពួកគ្រ។ ទោះបីជាយា៉្រងណាក៏ដោយ បុគ្គល ក្រុម និង សហគមន៍ទាំងនោះមិនត្រូវបានបង្ខំឱ្រយត្រឡប់ទៅ 
ផ្ទះ ដីធ្លី ឬ កន្ល្រងដើមរបស់ពួកគ្រវិញ ដោយផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគ្រនោះទ្រ។

2> នៅព្រលដ្រលការវិលត្រឡប់មកវិញ អាចធ្វើទៅបាន ឬ ការតាំងទីលំនៅដ្រលសមរម្រយ ដ្រលអនុលោមតាមគោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះ 
មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនទ្រនោះ អាជា្ញ្រធរមនសមត្ថកិច្ចគប្របីបង្កើតលក្ខខណ្ឌ និង ផ្តល់មធ្រយោបាយនានា រួមទាំងមធ្រយោបាយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុផងដ្ររ 
សម្រ្រប់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និង សន្តិសុខ និង ស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ ទៅកាន់ផ្ទះ ឬ លំនៅឋានធម្មតា របស់ពួកគ្រវិញ។  
អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធគួរជួយសម្រួលដល់ការធ្វើសមហរណកម្ម ន្រអ្នកដ្រលបានបញ្ជូនត្រលប់មកវិញ និង ខិតខំប្រឹងប្រ្រងធានាថាមនការចូលរួម
យា៉្រងព្រញល្រញពីសំណាក់ជន ក្រុម និង សហគមន៍ដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការធ្វើផ្រនការ និង ការគ្រប់គ្រងដំណើរការក្នុងការវិល 
ត្រឡប់មកវិញ។ អាចនឹងតម្រូវឱ្រយមនវិធានការពិស្រសៗដើម្របីធានាចំពោះការចូលរួមប្រកប ដោយសមភាព និង យា៉្រងមនប្រសិទ្ធភាពរបស់
ស្រ្តីនៅក្នុងដំណើរការវិលត្រឡប់ ឬ ដំណើរការផ្តល់បដិទាន ដើម្របីយកឈ្នះលើភាពលម្អៀងរបស់គ្រួសារ សហគមន៍ សា្ថ្រប័ន រដ្ឋបាល ច្របាប់ ឬ 
ភាពលម្អៀងផ្ន្រកយ្រនឌ័រដទ្រទៀត ដ្រលរួមចំណ្រកដល់ការរើសអើង ឬ ការផត់ស្រ្តីច្រញ។

57 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



3> អាជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធមនភារកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការជួយដល់បុគ្គល ក្រុម ឬ សហគមន៍ដ្រលត្រឡប់ទៅវិញឱ្រយទទួលបានមកវិញក្នុងកម្រិត
អតិបរម តាមដ្រលអាចធ្វើបាន នូវទ្រព្រយសម្របត្តិ និង ភោគៈ ដ្រលពួកគ្របានបន្រសល់ទុក ឬ ត្រូវបានដកហូតនៅព្រលបណ្ត្រញច្រញ។ វិធាន
ការដោះស្រ្រយវិវាទលើសិទ្ធិកាន់កាប់គួរត្រូវបានផ្តល់ជូន។

4> នៅព្រលដ្រលការត្រឡប់ទៅកាន់កន្ល្រងរស់នៅកាលពីមុនវិញ និង ការយកមកវិញនូវទ្រព្រយសម្របត្តិ និង ភោគៈមិនអាចធ្វើទៅបានទ្រនោះ  
អាជា្ញ្រធរមនសមត្ថកិច្ចត្រូវត្រផ្តល់ជូនជនរងគ្រ្រះន្រការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ ឬ ជួយដល់ពួកគ្រឱ្រយទទួលបានសំណងសមរម្រយ ឬ ទម្រង់ 
ផ្រស្រងទៀតន្រការជួសជុលសំណងដោយមនភាពយុត្តិធម៌។

5>3> សុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់
1> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និង អនុគណៈកម្ម្រធិការរបស់ខ្លួន តាមរយៈក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូប-នីយកម្ម និង សំណង់ គប្របីធានាថា 

បនា្ទ្រប់ ពីបានសា្ន្រក់នៅ នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីអស់រយៈព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំជាបន្តបនា្ទ្រប់ សមជិកគ្រួសារដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីអាចទទួលបាន 
ប្លង់រឹង (ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ)លើដីធ្លីដ្រលពួកគ្របានទទួលក្នុងអំឡុងព្រលតាំងទីលំនៅថ្មីនោះ។

2> ក្នុងការកំណត់អំពី “ការសា្ន្រក់នៅជាបន្តបនា្ទ្រប់” គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និង អនុគណៈកម្ម្រ-ធិការរបស់ខ្លួនគប្របីគិតគូរដល់ការក្រលម្អ 
លំនៅឋាន  និង ដីធ្លីដ្រលត្រូវបានប្រគល់ជូន និង មិនត្រូវពិចារណាត្រអំពីវត្តមនរបស់សមជិកគ្រួសារ ដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងកន្ល្រ
ងតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទ្រ។

3> អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនទទួលខុសត្រូវលើការកត់ត្រ្ររយៈព្រលដ្រលជនតាំងទីលំនៅថ្មី បានសា្ន្រក់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី និង គប្របីគំទ្រដល់ការ
ដក់ពាក្រយស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដោយគ្រួសារទាំងន្រះ។

4> បុគ្គលដ្រលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ដ្រលបានសា្ន្រក់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មីអស់រយៈព្រលលើសពី ៥ ឆ្ន្រំ និង អ្នកដ្រលនៅត្រមិនទទួលបានប្លង់រឹង 
(ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ) គប្របីត្រូវបានផ្តល់ជូននូវអាទិភាពក្នុងការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដោយគណៈកម្មការសុរិយោដី។

5> សិទ្ធិឯករាជ្រយរបស់ស្រ្តីក្នុងការទទួលបានសុវត្ថិភាពន្រការកាន់កាប់ ដោយមិនគិតអំពីគ្រួសារ ឬ សា្ថ្រនភាពន្រទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្រទ្រនោះ 
គប្របីត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ដោយគណៈកម្មការសុរិយោដី និង ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់។

5>4> ការដោះស្រ្រយវិវទ
1> រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជាគប្របីផ្តល់យន្តការបណ្តឹងតវា៉្រក្រ្រប្រព័ន្ធតុលាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង សមស្របជាមួយនឹងយន្តការតាមប្រព័ន្ធ 

តុលាការ ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រប្រព័ន្ធដោះស្រ្រយការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្រស ដ្រលផ្អ្រកលើរដ្ឋ ។ 
2> ដើម្របីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពន្រយន្តការបណ្តឹងតវា៉្រក្រ្រប្រព័ន្ធតុលាការ ទាំងយន្តការដ្រលផ្អ្រកលើរដ្ឋ និង មិនម្រនរដ្ឋ គួរត្រមន៖

ក� ភាពស្របច្របាប់៖ អនុញ្ញ្រតអោយមនការជឿទុកចិត្តពីក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធ ថាតើពួកគ្រមនបំណងប្រើប្រ្រស់យន្តការនោះ និង មន  
គណន្រយ្រយភាពចំពោះការអនុវត្តដំណើរការបណ្តឹងដោយយុត្តិធម៌

ខ� ភាពអាចប្រើប្រ្រស់បាន៖ ក្រុមភាគីទាំងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានដឹងថាតើពួកគ្រមនបំណងប្រើប្រ្រស់យន្តការនោះនិង ផ្តល់ជំនួយយា៉្រង
សមរម្រយដល់អ្នកដ្រលអាចប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាក់លាក់ក្នុងការប្រើប្រ្រស់យន្តការនោះ

គ� អាចបា៉្រន់ប្រមណទុកមុនបាន៖ ផ្តល់នូវនីតិវិធីច្របាស់លាស់ និង មនព័ត៌មនគ្រប់គ្រ្រន់ រួមជាមួយការចង្អុលបងា្ហ្រញអំពីរយៈព្រលសម្រ្រប់
ដំណាក់កាលនីមួយៗ ភាពច្របាស់លាស់អំពីប្រភ្រទដំណើរការ និង លទ្ធផលដ្រលអាចស្វ្រងរកបាន និង មធ្រយោបាយត្រួតពិនិត្រយការអនុវត្ត

ឃ� មនសមធម៌៖ ព្រយោយាមធានាថា ភាគីដ្រលបានដក់បណ្តឹងតវា៉្រ អាចទទួលបាននូវប្រភពព័ត៌មនសមហ្រតុផល ដំបូនា្ម្រន និង ភាពជំនាញ 
ចាំបាច់ដើម្របីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបណ្តឹងតវា៉្រដោយយុត្តិធម៌ ដោយមនព័ត៌មនគ្រប់គ្រ្រន់ និង គោរពនូវលក្ខខណ្ឌ។ 

ង� មនតម្ល្រភាព៖ ផ្តល់ព័ត៌មនដល់ភាគីន្របណ្តឹងតវា៉្រអំពីវឌ្រឍនភាពន្របណ្តឹង និង ផ្តល់ព័ត៌មនគ្រប់គ្រ្រន់អំពីការអនុវត្តន្រយន្តការ ដើម្របី 
កសាងទំនុកចិត្តលើប្រសិទ្ធភាពរបស់យន្តការ និង បំព្រញផលប្រយោជន៍សាធារណៈន្របណ្តឹងនោះ

ច� ស្របគ្ន្រនឹងសិទ្ធិ៖ ធានាថា លទ្ធផល និង ដំណោះស្រ្រយ គឺស្របគ្ន្រនឹងសិទ្ធិមនុស្រសដ្រលត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ជាអន្តរជាតិ
ឆ� ប្រភពន្រការរៀនសូត្រជាបន្តបនា្ទ្រប់៖ ប្រើប្រ្រស់វិធានការដ្រលពាក់ព័ន្ធដើម្របីកំណត់ម្ររៀនសម្រ្រប់ក្រលម្អយន្តការ និង ទប់សា្ក្រត់ បណ្តឹង 

តវា៉្រ និង ស្រចក្តីអន្តរាយនាព្រលអនាគត
ជ� យន្តការនៅកម្រិតប្រតិបត្តិការគួរផ្អ្រកលើការចូលរួម និង ការសន្ទនា៖ ការប្រឹក្រសាយោបល់ជាមួយក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធដ្រលពួកគ្រមន 

បំណងប្រើប្រ្រស់យន្តការលើការរៀបចំ និង ការអនុវត្តរបស់ពួកគ្រ និង ផ្ត្រតលើការសន្ទនាដ្រលជាមធ្រយោបាយ ដោះស្រ្រយបណ្តឹងតវា៉្រ។

58ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី



6> ការត្ួតពិនិត្យការវាយតម្ល្និងការតាមដនបន្ត

1> ចំនួន ប្រភ្រទ និង ផលវិបាករយៈព្រលវ្រងន្រការបណ្ត្រញច្រញ រួមទាំង ការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំផងដ្ររ គប្របីត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយដោយ 
គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង និង អនុគណៈកម្ម្រធិការរបស់ខ្លួន។ ការត្រួតពិនិត្រយប្របន្រះគប្របីអនុញ្ញ្រតឱ្រយមនការចូលរួមពីសំណាក់បុគ្គល ក្រុម និង 
សហគមន៍ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបណ្ត្រញច្រញរ។ ការតាមដនរបាយការណ៍ និង ការរកឃើញត្រវូត្រផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈដើម្របី 
លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្រឍទម្ល្រប់អនុវត្តល្អបំផុត និង បទពិសធន៍ក្នុងការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដ្រលទទួលបានផ្អ្រកលើការរៀនសូត្រកន្លងមក ។

2> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួង គប្របីតាមដនហ្រតុការណ៍ន្រការបណ្ត្រញច្រញដោយបង្ខំ និង អនុលោមភាពតាមគោលការណ៍ណ្រនាំទាំងន្រះ 
និង បទដ្ឋ្រនសិទ្ធិមនុស្រសអន្តរជាតិ។

3> គណៈកម្ម្រធិការអន្តរក្រសួងគប្របីគំទ្រ និង គិតគូរដល់ការស្រ្រវជ្រ្រវអំពីសិទ្ធិមនលំនៅឋានសមរម្រយនៅប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលអនុវត្តដោយភាគីពាក់
ព័ន្ធដទ្រទៀត។

59 ការសិក្រសាស្តីពីសា្ថ្រនភាពសិទ្ធិមនុស្រសរបស់សហគមន៍ដ្រលរស់នៅកន្ល្រងតាំងទីលំនៅថ្មី ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា និង ស្រចក្តីព្រ្រងគោលការណ៍ណ្រនាំអំពីការតាំងទីលំនៅថ្មី
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