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សេចកតីស្តើម

ជំពូក ១

១.១. សេចកតីស្តើម
រេធានី ភ្ាំច្ន ព

គឺ ាទីក្រុង្ម្ួ យខដលមានការផ្លែស់បូរយា៉ៅ
ត
ង្ឆ្ប់រហ័ស នម្រយៈការអភ្ិវឌឍ

ទី ក្រុង្។ រនុង្ឆ្នាំ ១៩៩៨ មានក្បាេនរម្ពុាឆាំនួនមានរ់ រុង្ឆាំ
ន
ច្ោម្ម្នុ សស២០នារ់
រនុង្រេធានីភ្ាំ ច្ន ព

ាច្រៀង្រល់ម្លៃ។ រនុង្រយៈច្ពលបួនឆ្នាំ សាិតិច្នោះ

ឆាំ ច្ោម្ម្នុ សស១០នារ់
និ ង្

ឆាំ នួ នក្បាេនរនុ ង្រេធានី ភ្ាំ ន ច្ព

ថា ម្នុ សសមានរ់ រុង្
ន

ាច្រៀង្រល់ម្លៃ1។ ច្ៅឆច្នាែោះឆ្នាំ ១៩៩៨

នច្រ៊ើ ន ច្

៊ើ ង្ាង្ពី រ ដង្

គឺ ច្រ៊ើ ន ច្

៥៦៧,៨៦០ នារ់ ច្ៅ ១,២៣៧,៦០០ នារ់2។ ទី ក្រុង្រណបឆាំនួនក្

ាំម្ួយរាំពុង្ក្តូវ

នអភ្ិ វឌឍច្ៅេុាំ

វិ

ឆ្នាំ២០០៨

នម្ររស់ច្ៅរនុង្រេធានីភ្ាំ ច្ន ព

នបងាា

នម្ររស់ច្ៅ

រេធានី ភ្នាំច្ព

ច្ហ៊ើយអគរែពស់ៗាច្ក្ឆ៊ើនរាំពុង្រ ីរដូឆផ្សសិត ែណៈអគរែែោះរាំពុង្ក្តូវ

សង្់ បខនាម្។ រនុង្រយៈច្ពល៥ឆ្នាំរនែង្ម្រ ក្ពាំ ក្បទល់ែណេក្តូវ
បនធូរបនាយបនទុររដឋ

នាង្

នផ្លែស់បូរច្ៅរន
ត
ុង្ច្គលបាំ ណង្ច្ដ៊ើ ម្បី

លខដលបោ
ត លម្រពី ការពក្ង្ី រទី ក្រុង្ ាម្ួ យនឹង្ការច្រ៊ើនច្

៨ច្ៅ១២ែណឌ3។ ច្ល៊ើសពីច្នោះច្ៅច្ទៀត មានព័ត៌មានាច្ក្ឆ៊ើ ន

៊ើង្ឆាំនួនែណឌពី

នបញ្ញ
ជ រ់ ថានឹង្មានខផ្សនការពក្ង្ីរ

ក្ពាំ ក្បទល់ទីក្រុង្បខនាម្ច្ទៀត4។ ែណៈច្ពលខដលទី ក្រុង្ច្នោះរាំ ពុង្ខតមានការអភ្ិ វឌឍខបបច្នោះ វា
េក្ម្ុ
ខដរ

រ៏ច្ឃ៊ើ

មានការច្រ៊ើនច្

៊ើង្ម្នការបច្ណត

ាពិ ច្សសតាំ បន់ ខដលក្បាសហគម្ន៍ក្រីក្ររស់ច្ៅ។

ទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ការបច្ណត

ច្ឆ

នឹ ង្ការច្រ៊ើនច្
ការបច្ណត
ភ្ិ

ច្ឆ

លរម្ពុា

ច្ឆ

ច្ឆ

ទី ក្រុង្ផ្សង្

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំ។

នច្ធ្េ៊ើការសិរាស្រាវក្ាវម្ួយទរ់ ទង្ច្ៅ

ច្ោយបង្េាំច្ៅរនុង្រេធានីភ្ាំ ច្ន ព

ទាំង្៧៧។ ម្ូ លច្ហតុម្នការបច្ណត
នបញ្ញ
ជ រ់ថា

ពី ដីធ្ី ច្ែ ៅេុាំ វ ិ

ច្ៅរនុង្សហគម្ន៍បុរ ីរី ឡា ឬសហគម្នបឹង្ររ់រ៏ច្ោយ ខតនម្

អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននត

៊ើង្ម្នការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ទោះបី ាមានការផ្សសពេផ្សាយាច្ក្ឆ៊ើន

ការពិ តមានសហគម្ន៍ាច្ក្ឆ៊ើនច្ផ្សសង្ច្ទៀតទទួ លរង្ការបច្ណត
ច្ៅរនុង្ឆ្នាំ២០១១

ន

៊ើង្សក្មាប់ ការអភ្ិ វឌឍវ ិស័យពាណិេជរម្ម និង្ាធារណៈ។ ទនទឹម្

ឱ្យមានតក្ម្ូវការដីធ្ី ែច្រ៊ើ នច្

នឹ ង្ច្នោះ រេធានីភ្ាំ ច្ន ព

៊ើ ង្ពី

ច្ោយ

នរាំ ណត់ទីនាំង្ ម្ន

ច្នោះ ាោរេធានី ភ្ាំ ច្ន ព

គឺ ច្ដ៊ើម្បីអភ្ិវឌឍតាំបន់ពាណិេជរម្ម

និ ង្រេរោឋ

និង្ខរលម្អច្ាភ្័ ណភាពទី ក្រុង្5។

1

MOP, Ministry of Planning. (2012). Migration in Cambodia: Report of the Cambodian Rural Urban Migration Project
(CRUMP). Retrieved from: http://www.mop.gov.kh/LinkClick.aspx?fileticket=LrGGcGoNsXY%3D&tabid=213&mid=687
2 Ibid.
3 Khuon, N. (2013, December 18). Three New Districts in Phnom Penh Approved. The Cambodia Daily. Retrieved from:
https://www.cambodiadaily.com/archives/three-new-districts-in-phnom-penh-approved-49424/
4 Kang, S. (2015, 21 March). Phnom Penh Municipality Plans City Expansion. The Cambodia Daily. Retrieved from:
https://www.cambodiadaily.com/archives/phnom-penh-municipality-plans-city-expansion-80500/
5 Bristol, G. (2007). Cambodia: the struggle for tenure. Retrieved from:
http://unhabitat.org/wpcontent/uploads/2008/07/GRHS.2007.CaseStudy.Tenure.Cambodia.pdf; OHCHR, Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights. (2010). Eviction and Resettlement in Cambodia Human Costs,
Impacts and Solutions. Retrieved from: http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocProgrammes/Resettlement_Study28_Feb_2012_Eng.pdf

1

ច្នោះបញ្ញ
ជ រ់ឱ្យច្ឃ៊ើ

ថា ការអភ្ិវឌឍទាំង្ច្នោះនឹ ង្នាាំម្រនូ វរាំ ច្ណ៊ើនច្សដឋរិឆច និ ង្ច្ធ្េ៊ើឱ្យេី វភាពរស់ច្ៅ

របស់ក្បាពលរដឋរុង្រេធានី
ន
ភ្ាំ ច្ន ព
និ ង្ផ្សលក្បច្យាេន៍

ក្តូវ

នច្ធ្េ៊ើច្

កាន់ ខតក្បច្ស៊ើច្
៊ើង្យា៉ៅ ង្ហមត់ឆត់

រល់ច្សឆរតីសច្ក្ម្ឆឆិតរ
ត ុង្ការបច្ណ
ន
ត
ការអភ្ិវឌឍ

ពីដីធ្ី ែ និ ង្លាំច្ៅោឋនរបស់ពួរច្គច្ដ៊ើម្បីឱ្យ

គឺ ក្តូវ

នច្គសនមតថាផ្សលក្បច្យាេន៍ខដល

ច្នោះ ច្ក្ឆ៊ើ នាង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្រច្ល៊ើក្បាពលរដឋ។ ប៉ៅុខនតអស់រយៈច្ពលក្

ច្ហ៊ើយ អេីខដលច្យ៊ើង្ម្ិ នដឹង្ច្នាោះគឺ ថា ច្ត៊ើ ការបច្ណត
ផ្សលវ ិ

និង្ឆាស់ោស់ម្ុននឹ ង្ច្ធ្េ៊ើការអភ្ិវឌឍទី ក្រុង្។

ក្បាពលរដឋច្ឆ

នដាំ ច្ណ៊ើរការច្ៅរលូនច្ៅច្ពលច្នាោះ

ម្រពីការបច្ណត

ឆាំ ខណរឯការវ ិភាគច្ៅច្ល៊ើផ្សលប៉ៅ ោះពាល់

៊ើង្

ច្ឆ

ន

ាំឆ្នាំម្រ

ច្នោះពិតាផ្សតល់ផ្សលក្បច្យាេន៍ច្ក្ឆ៊ើ នាង្

រ ឬយា៉ៅ ង្ោ។
មានការសិរាស្រាវក្ាវម្ួ យបងាា

ពី ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរាច្ក្ឆ៊ើ ន

សហគម្ន៍ក្រី ក្រខដលបោ
ត លម្រពី ការបច្ណត
នច្ល៊ើរច្

៊ើង្ថាអនរក្តូវ

នច្គបច្ណត

ច្ឆ

ច្ឆ

ក្តូវ

ខដលមានឆមាៃយឆ្ៃយពីរខនែង្ច្ដ៊ើម្របស់ពួរច្គ7។
របស់ពួរច្គកាន់ខតលាំ

រាង្ម្ុ នខលម្ច្ទៀត។

ច្ោយបង្េាំ6។

ការសិរាស្រាវក្ាវម្ួ យឆាំ នួន

នយរច្ៅរស់ច្ៅរនុង្តាំ បន់ នាំង្ទី លាំច្ៅលមី

ការបច្ណត

ច្ឆ

ច្នោះ

ការច្រ៊ើនច្

ល និង្ពិ

នច្ធ្េ៊ើឱ្យេីវភាពរស់ច្ៅ

បញ្ញ
ា ារួម្ខដលច្រ៊ើ តមានច្

លាំច្ៅលមី មានដូឆា រង្េោះខាតទឹ រាអត គមនអគគីសនី និង្គមនអនាម្័ យ ពិ
វារម្មសុខាភ្ិ

ច្ៅច្ល៊ើេីវភាពក្បា

៊ើង្ច្ៅរនុង្តាំ បន់ នាំង្ទី

ររនុង្ការទទួ ល

នច្ស

រច្ៅាោច្រៀនាច្ដ៊ើម្។ តាំបន់ នាំង្ទី លាំច្ៅលមីខដលឆ្ៃយ បោ
ត លឱ្យមាន

៊ើង្ម្នតម្ម្ែច្ក្ប៊ើក្

ស់នានា

ពី ច្ក្ពាោះពួរច្គបង្េាំឆិតតច្ក្ប៊ើក្

ច្ោយារខតទឹរច្ភ្ែ៊ើង្រដឋម្ិនអាឆច្ៅដល់។ អនរែែោះ

ន

ស់ទឹរច្ភ្ែ៊ើង្ពី ក្រុម្ហ៊ុនឯរេន

ត់ បង្់ការងារ ច្ោយារខតរខនែង្ខដលច្គ

រស់ច្ៅឆ្ៃយពីទីក្រុង្ច្ពរ ច្ហ៊ើយក្តូវឆាំ ោយច្ក្ឆ៊ើនសក្មាប់ ម្លែច្ធ្េ៊ើដាំច្ណ៊ើរច្ៅម្រច្ធ្េ៊ើការងារច្ៅទី ក្រុង្
វ ិ ។ ឆាំ ណូលរបស់ពួរច្គធាែរ់ ឆុោះ ច្ោយារម្ិ នសូវមានឱ្កាសការងារច្ៅរនុង្តាំ បន់បច្ណត
ការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំច្នោះរ៏ប៉ៅោះពាល់ដល់សុែភាពផ្សែូវឆិតតផ្សង្ខដរ។

រនុង្ឆ្នាំ២០១៣របស់អង្គការស្តសតីខែមរ
ច្ោយការបច្ណត
អស់រាំោង្
ាំ
ររច្ឃ៊ើ

ច្ឆ

នររច្ឃ៊ើ

ច្ោយបង្េាំ9 មានការពិ

និង្ការច្ផ្លតតអារម្មណ៍ច្ល៊ើអី ម្
េ ួយ

ថា8 បនាទប់ពីការបច្ណត
រឆិ តតាង្ម្ុន

ច្ឆ

។

នម្ការសិរារស្រាវក្ាវ
ច្ឆ

ស្តសតីខដលរង្ច្ក្គោះ

រម្ភច្ក្ឆ៊ើន សក្មាលម្ិ នសូវលរ់

នធាែរ់ ឆុោះាង្ម្ុន។ ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះរ៏

ន

ពី សញ្ញាណម្នេម្ៃឺលប់ អារម្មណ៍ ការននតឹ ង្ផ្សែូវឆិតត ធាែរ់ ទឹរឆិតត ភ្័ យខាែឆ ច្ហ៊ើយស្តសតីម្ួយ

ឆាំ នួនមានគាំនិតឆង្់ សមាែប់ែួនរ៏
ែ
មាន។

6

Ibid.
Mgbako, C., Gao, R., Joynes, E., Cave, A. and Mikhailevich, J. (2010). Forced Eviction and Resettlement in Cambodia: Case
Studies from Phnom Penh. Wash. U. Global Stud. L. Rev. 39, 9(1).; Sahmakum Teang Tnaut, (2012). Resettling Phnom Penh:
54 – and counting?. Facts and Figures Report 21. Phnom Penh.
8 Strey Khmer Organization. (2013). They took my land, they took my life: A report on the psychosocial impacts of land and
evictions on women in Cambodia. Phnom Penh, Cambodia. Retrieved from:
https://streykhmer.files.wordpress.com/2013/02/sko-summary-report-final-27-02-2013.pdf
9 It should be noted that this study looked at evictees in provincial areas as well as in Phnom Penh.
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2

សក្មាប់ រេធានី ភ្ាំ ច្ន ព

ដូឆម្ិនសូវច្ឃ៊ើ

ពី ការអភ្ិ វឌឍច្ៅរនុង្តាំ បន់បច្ណត
រត់សមាគល់

ច្រ៊ើនច្

ច្ឆ

៊ើង្ាម្ធ្យម្៧%

មានផ្សលក្បច្យាេន៍ច្ក្ឆ៊ើ នច្ាោះ ខដលទទួ ល

ទាំង្ច្នោះ។ ច្សដឋរិឆក្ច បច្ទសរម្ពុាមានការរ ីរឆច្ក្ម្៊ើ នគួ រឱ្យ
ច្ៅរនុង្ឆច្នាែោះឆ្នាំ១៩៩៣

ច្ទសឆរណ៍ ឧសាហរម្មកាត់ ច្ដរ ការនាាំអង្េរច្ឆ
រិ ឆ10
ច ។
បងាា

ប៉ៅុ ខនត

ច្ៅរនុង្រ

ន

និ ង្សាំណង្់

ខដលវ ិស័យ

និ ង្ឆ្នាំ២០១៣

នរួម្ឆាំ ខណរឱ្យមានរាំ ច្ណ៊ើនច្សដឋ

យការណ៍របស់ធ្នាគរពិភ្ពច្ោរច្ឆ

ថាវ ិស័យច្ទសឆរណ៍ ឧសាហរម្មកាត់ ច្ដរ និ ង្រសិរម្ម

ផ្សាយច្ៅរនុង្ឆ្នាំ២០១៥

ន

នធាែរ់ ឆុោះ ឆាំខណរឯវ ិស័យសាំណង្់

នច្ដ៊ើរតួ នាទី យា៉ៅង្សាំខាន់ រុង្ការច្ធ្េ
ន
៊ើឱ្យមានរាំ ច្ណ៊ើនច្សដឋរិឆចរម្ពុា11។ ច្នោះបងាា

ពី ផ្សលឆាំ ច្ណ

ភាែម្ៗក្បរបច្ោយសកាតនុពល រនុង្ការខសេង្ររដី ធ្ីស
ែ ក្មាប់ អភ្ិ វឌឍន៍រុង្រេធានី
ន
ភ្ាំ ច្ន ព

ប៉ៅុ ខនត ម្ិ ន

តបច្ៅនឹង្ឆម្ៃល់នានា ទរ់ច្ៅនឹ ង្ផ្សលក្បច្យាេន៍ រយៈច្ពលខវង្សក្មាប់រេធានី ភ្ាំ ច្ន ព

និង្ក្បា

មានភ្សតនង្ោ
ុ

នបញ្ញ
ជ រ់ អាំពីផ្សលឆាំច្ណ

ពលរដឋខដលទទួ ល

ច្នោះច្

នពីការអភ្ិវឌឍច្ៅរនុង្តាំ បន់បច្ណត

ច្ប៊ើនិយាយពី ការអភ្ិ វឌឍច្ក្ៅពី រេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ពាណិេជរម្ម ម្ិន

៊ើយ។ ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត វាម្ិ ន

វិ

ច្ឆ

ច្នាោះច្ៅច្

នច្្ែ៊ើយ

៊ើយ។

ការខបង្ខឆរដីធ្ីស
ែ ក្មាប់ សហក្គស

នផ្សតល់ផ្សលក្បច្យាេន៍រយៈច្ពលខវង្ដល់ក្បច្ទសរម្ពុាដូឆការរ ាំពឹង្ទុ រច្នាោះច្ទ។

រនុង្ខែច្ម្ា ឆ្នាំច្នោះ មានច្សឆរតីរយការណ៍ម្ួ យថា ដី សម្បទនច្សដឋរិឆច (ាយនតការម្ួ យខដលរោឋ
ភ្ិ

ល

នេួ លដី សក្មាប់អភ្ិវឌឍន៍ដាំោាំរសិពាណិេជរម្ម)

នផ្សតល់ឆាំណូលេូ នរដឋក្តឹម្ខតឆាំ នួន៥

ោនដុោែអាច្ម្រ ិរប៉ៅុ ច្ោណោះរនុង្ឆ្ន២
ាំ ០១៥ ច្ោយារខតអសម្តាភាពរនុង្ការក្បម្ូ លពនធ និង្អាំ ច្ព៊ើពុរ
រលួយ12។ ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត ារ់ ខសតង្ ែណៈខដលតាំ បន់ បច្ណត
វិ

យា៉ៅ ង្ច្ព

ច្ល

ែែោះក្តូវ

នអភ្ិ វឌឍច្

៊ើង្

តាំបន់ ច្ផ្សសង្ច្ទៀតមានសរម្មភាពាង្សង្់ែែោះ ឆាំ ខណរឯតាំ បន់ម្ួយឆាំនួនច្ទៀត

គឺ ម្ិនទន់ មានការអភ្ិវឌឍទល់ខតច្ាោះ។
អភ្ិវឌឍ

ច្ឆ

ច្នោះវាម្ិ នច្្ែ៊ើយតបច្ៅនឹ ង្អេីខដលច្ល៊ើរច្

នរួម្ឆាំ ខណរច្ធ្េ៊ើឱ្យច្សដឋរិឆចទីក្រុង្ភ្នាំច្ព

រ ីរឆច្ក្ម្៊ើន

៊ើង្ថា

ការ

និ ង្ច្ល៊ើររម្ពស់េីវភាពរបស់ក្បា

ពលរដឋរុង្ទី
ន
ក្រុង្ ទាំង្រនុង្រយៈច្ពលខវង្ និង្រយៈច្ពលែែីច្នាោះច្ទ។ ប៉ៅុ ខនត លមីៗច្នោះពុាំមានទិ នន
ន ័ យារ់
ោរ់ ោម្ួ យ
ច្នោះច្ធ្េ៊ើឱ្យពិ

នបញ្ញ
ជ រ់ ពីការអភ្ិ វឌឍច្ៅរនុង្ទី នាំង្ខដលក្តូវ

ររនុង្ការវ ិភាគច្ល៊ើអាំណោះអាំោង្ទាំង្ច្នោះ។

នច្គបច្ណត

ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះឆង្់ រម្
ួ ឆាំ ខណររនុង្ការវ ិភាគច្ល៊ើផ្សលក្បច្យាេន៍

ការបច្ណត

ច្ឆ

រនុង្ន័យច្ដ៊ើ ម្បីសក្ម្បសក្ម្ួលការអភ្ិ វឌឍរនុង្រេធានី ភ្ាំច្ន ព

ធាង្ច្ននត

នពិ និតយច្

ឆ្នាំ២០១១

ច្ដ៊ើម្បីច្ម្៊ើ លថាច្ត៊ើ មានការអភ្ិ វឌឍអេីែែោះ

៊ើង្វ ិ

ច្ល៊ើទីនាំង្បច្ណត

ច្ឆ

ច្ឆ

និង្ផ្សលវ ិ

រម្ន

។ អង្គការសមាគម្

ទាំង្៧៧ទី នាំង្ ខដលែែួន

នច្រ៊ើ តច្

ច្នាោះច្ទ ខដល

នរាំណត់ កាលពី

៊ើង្ច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ទាំង្ច្នាោះ។

នម្ការ

10

Senghor, S. (2015). Driving Forces of Future Cambodia’s Economic Growth. Development Research Forum Synthesis
Report. No. 2, July 2015. Retrieved from: http://www.cdri.org.kh/webdata/policybrief/drf/SynthesisReport2-2015.pdf
11 World Bank Group. (2015). Cambodia Economic Update. October 2015. Retrieved from: http://www.eurochamcambodia.org/uploads/a7b60-wb-cambodia-economic-update-oct-2015.pdf
12 Baliga A., and Sokheng, V. (2016, April 18). ELCs earn just $5M for gov’t. Phnom Penh Post. Retrieved from:
http://www.phnompenhpost.com/national/elcs-earn-just-5m-govt
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ស្រាវក្ាវរបស់ច្យ៊ើង្

នររច្ឃ៊ើ

ថា

មានខត៣៥%ម្នទី នាំង្ទាំង្៧៧មានការអភ្ិវឌឍច្ព

ច្ល

៤០% មានការអភ្ិ វឌឍែែោះៗ ឆាំខណរ២៥%ច្ទៀតម្ិនមានការអភ្ិ វឌឍទល់ខតច្ាោះ។ ការសិរាស្រាវ
ក្ាវច្នោះរ៏

នររច្ឃ៊ើ

ខដរថា ច្ៅទី នាំង្ទាំង្ច្នាោះមានការអភ្ិ វឌឍឆាំ នួន៣ក្បច្ភ្ទ ដូ ឆា ការាង្

សង្់អាគរសក្មាប់ានរ់ច្ៅ ការអភ្ិ វឌឍសក្មាប់ ពាណិេជរម្ម ឬអាេី វរម្ម និង្ការខរលម្អផ្សូវែ ឬពក្ង្ីរផ្សែូវ។
ច្ៅច្ពលខដលសមាភ ស ក្បាសហគម្ន៍ ខដលរាំ ពុ ង្ រស់ ច្ៅច្ល៊ើ តាំ ប ន់ ប ច្ណត
បច្ណត

ច្ឆ

៤១%

ច្ៅនឹ ង្ខផ្សនការខដល
ច្ត៊ើ មានអេីរាំពុង្ច្រ៊ើ តច្
សមាគម្ធាង្ច្ននត

នបញ្ញ
ជ រ់ ថា ពួរច្គម្ិនក្

រដច្នាោះច្ទ។

នពិនិតយច្ៅច្ល៊ើផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ពីការបច្ណត

ច្ឆ

មានម្រច្ល៊ើក្បាសហគម្ន៍ ក្រី ក្រខដលរាំពុង្រស់ច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្បច្ណត
ច្ឆ

។ នម្ការសទង្់ម្តិ ររច្ឃ៊ើ

4

ននិ យាយថាពួ រច្គម្ិ នដឹ ង្ថា
ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត អង្គការ
ឬពីការអភ្ិវឌឍ ខដលច្រ៊ើត
ច្ឆ

ឬខរបរទី នាំង្បច្ណត

ថា ាទូច្ៅេី វភាព និង្ាានភាពរស់ច្ៅរបស់ពួរច្គកាន់ ខតពិ

ាង្ម្ុ ន ប៉ៅុ ខនត ច្សវាាធារណៈមានភាព ក្បច្ស៊ើ ច្
សហគម្ន៍ច្ៅដខដល។

ឬខរបរតាំ ប ន់

រដថាច្ត៊ើអី ខេ ដលរាំពុង្អភ្ិ វឌឍច្ៅទី ច្នាោះគឺ ស្រសប

នច្សន៊ើរសុាំឬយា៉ៅ ង្ោច្នាោះច្ទ ច្ហ៊ើយ៤៧%
៊ើង្ច្ៅរនុង្ទី នាំង្ទាំង្ច្នាោះឱ្យក្

ច្ឆ

៊ើ ង្ ឆាំ ខណរឯការក្

រ

ស្រស័ យ ទរ់ ទង្ច្ៅរនុ ង្

រូបភាពទី១៖ ទីនង្
ាំ បត្តេញត្េញក្ោុង្រាជធាន្យីភ្ោាំត្ពញ

5

១.២. សោលបំណងនៃការេិកាស្រាវស្រាវ
ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះមានច្គលបាំណង្ច្ដ៊ើម្បី៖


សិរាការអភ្ិ វឌឍខដលច្រ៊ើតច្
ច្ឃ៊ើ
ក្តូវ



ទាំង្៧៧ទី នាំង្

ខដល

នររ

នច្គរព;
ច្ឆ

ឬក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍

នអភ្ិ វឌឍអេីែែោះច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ប

ដូឆាការច្ក្គង្ទុរពីម្ុនខដរឬច្ទ;

វាយតម្ម្ែាានភាពរស់ច្ៅរបស់សហគម្ន៍ ខដលមានលាំច្ៅោឋនច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ ឬខរបរទី
នាំង្បច្ណត



ច្ឆ

ច្ោយអង្គការសមាគធាង្ច្ននតឆ្នាំ២០១១ រនុង្ន័ យច្ដ៊ើម្បីរាំណត់ ថាច្ត៊ើពារយសនា

វ ិភាគថាច្ត៊ើ ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ច្ណត



៊ើង្ច្ៅតាំបន់ បច្ណត

ច្ឆ

;

ផ្សតល់នូវអនុ ាសន៍ ដល់អនរពារ់ ព័នធទាំង្ឡាយ (ដូ ឆា រេរោឋភ្ិ

លរម្ពុា មាចស់

េាំ នួយ ក្រុម្ហ៊ុនឯរេន សហគម្ន៍ ) អាំ ពីខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ ទីក្រុង្នាច្ពលអនាគតច្ោយ
ខផ្សអរច្ល៊ើការររច្ឃ៊ើ

ពី ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះ។

១.៣. ារៈេំខាៃ់នៃការេិកាស្រាវស្រាវ
ច្ទោះបី ាការសិ រាស្រាវក្ាវច្នោះ បងាា

ពី ផ្ស លវ ិ

រម្នការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំច្ៅ

ច្ល៊ើសហគម្ន៍ក្រី ក្ររ៏ច្ោយ រ៏ ច្យ៊ើង្ច្ម្៊ើ លច្ៅផ្សលក្បច្យាេន៍រយៈច្ពលែែី និង្រយៈច្ពលខវង្ ម្នការ
អភ្ិ វ ឌឍផ្សង្ខដរ។ ការអភ្ិ វ ឌឍទី ក្រុ ង្គឺ ារនតខដលេាំ រុ
ភ្នាំច្ព

ច្ហ៊ើយច្ោយច្ហតុ ផ្សលច្នោះច្ហ៊ើយ

វ ិភាគច្ល៊ើផ្សលក្បច្យាេន៍ និ ង្ផ្សលវ ិ

ឱ្យមានការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ៅរនុ ង្ទី ក្រុ ង្

ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះមានារៈសាំខាន់ សក្មាប់ការ

រម្នការអភ្ិ វឌឍទី ក្រុង្នាច្ពលអនាគត។ ការសិរាស្រាវក្ាវ

ច្នោះ រ៏ មានារៈសាំខាន់រុង្ការរាំ
ន
ណត់ ថា ច្ត៊ើ ការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំគួរខតច្រ៊ើ តមានច្ទៀត ឬ

យា៉ៅ ង្ោ ច្ោយារភាពរ ីរឆច្ក្ម្៊ើ នម្នការអភ្ិ វឌឍច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ទាំង្៧៧ ម្ិ នមានអេីខក្បក្បួលច្ក្ឆ៊ើន
ច្ហ៊ើយខដលាក្បធានបទសក្មាប់ ការសិរារស្រាវក្ាវច្នោះ។
ាទូ ច្ៅ ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះគឺ ាក្បភ្ពព័ត៌មាន និ ង្ឆាំ ច្ណោះដឹង្ម្នផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ាអវ ិេជ
មានច្ោយការអភ្ិ វឌឍ (ច្ោយផ្លទល់ ឬច្ោយក្បច្យាល) ឬសក្មាប់ គាំក្ទសហគម្ន៍ នានា (ដូ ឆា
អង្គការម្ិនខម្នរោឋភ្ិ

ល អង្គការម្នុ សសធ្ម្៌ ក្រុម្សិទិ ម្
ធ នុ សស)។ ាពិច្សស ការសិរាស្រាវក្ាវ

ច្នោះ ក្ពម្ទាំង្អនុាសន៍ម្នការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះគឺ ម្តិ ច្យាបល់ខដលផ្សតល់ច្ៅដល់អាា្ធ្រ ក្រុម្
ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍ (ទាំង្ាធារណៈ និង្ឯរេន) និង្សហគម្ន៍ អនតរាតិ សក្មាប់ច្ធ្េ៊ើការពិ ចារោច្ៅ
ច្ពលច្ធ្េ៊ើខផ្សនការ ឬគាំក្ទការអភ្ិវឌឍនាច្ពលអនាគត ឬអនុ វតតឆាប់ នានាច្ដ៊ើម្បីការពារអនររង្ច្ក្គោះ
ច្ោយការអភ្ិ វឌឍ។
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ាឆុ ង្ច្ក្កាយ សម្តាភាពរនុង្ការឃ្ែាំច្ម្៊ើ លច្ល៊ើការអភ្ិ វឌឍក្រុង្ និង្វាយតម្ម្ែផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្ន

ការអភ្ិវឌឍម្រច្ល៊ើក្បាពលរដឋ

ាពិច្សសក្បាសហគម្ន៍ ក្រី ក្រ

នឹង្កាែយច្ៅាក្បភ្ពព័ ត៌មាន

ច្យាង្ដ៏ លម្
អ ួ យសក្មាប់ ការសិរាស្រាវក្ាវនាច្ពលអនាគតទរ់ទង្នឹង្ក្បធានបទច្នោះ។

7

ជំពូក ២ វិធីាស្រេតនៃការស្រាវស្រាវ
២.១. លកខណៈវិៃិចយ
ឆ័ នៃការសស្រជើេសរ ើេ
ការសិ រាស្រាវក្ាវច្ម្៊ើ លលរេែ ណឌ ឆាំ នួន ពី រ

(ការឆុ ោះអច្ង្េត ទី នាំង្ម្នការបច្ណត

ផ្លទល់ និ ង្ការសមាភសអនររស់ច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ច្ល៊ើ ឬខរបរទី នាំង្បច្ណត
•

ទី នាំ ង្ បច្ណត
បច្ណត

ច្ឆ

ច្ឆ

គឺ ក្តូ វ

”។

ច្ឆ

)

ច្ោយ

នរាំ ណ ត់ ច្ោយច្យាង្ច្ៅនម្ខផ្សនទី ឆ្នាំ ២ ០១១ “ទី នាំ ង្

ខផ្សនទីច្នោះស្រសបច្ៅនឹ ង្ខផ្សនទីម្នការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំ៤ច្ផ្សសង្

ច្ទៀត ច្ដ៊ើម្បីរាំណត់ទីនាំង្ភ្ូ ម្ិាស្តសត13។
•

ក្បាសហគម្ន៍ ខដលរស់ច្ៅច្ល៊ើ ទីនាំង្

និ ង្ខរបរទី នាំង្បច្ណត

ច្ឆ

ក្តូវ

ច្រ ៊ើសសក្មាប់ ច្ធ្េ៊ើាសាំោរម្នការស្រាវក្ាវនម្ច្គលការណ៍សម័ក្គឆិ ត។
ត
រនុង្ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះក្តូវ
ច្ឆ

អនរឆូ លរួម្

នសមាភសទរ់ទង្ច្ៅនឹ ង្ការយល់ដឹង្របស់ពួរច្គអាំពី

ខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ រុង្ច្ពលបឆច
ន
ុបបននច្ៅរនុង្ទី នាំង្នានា
និ ង្/ឬ ការបច្ណត

នច្ក្េ៊ើ ស

និ ង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្នការអភ្ិវឌឍ

ម្រច្ល៊ើេីវភាពរស់ច្ៅរបស់ពួរច្គ។

២.២. វិធីាស្រេតនៃការស្របមូលទិៃនៃ័យ
២.២.១. ស្របភពទិៃៃ
ន ័យចំបង

ក្. ការសត្ង្េតទីនង្
ាំ
ការសច្ង្េតក្តូវ
ទី នាំង្បច្ណត

ច្ឆ

នច្ធ្េ៊ើច្

៊ើង្ច្ដ៊ើ ម្បីច្ម្៊ើ លពី ាានភាពអភ្ិ វឌឍន៍ នានា រនុង្ច្ពលបឆចុបបននច្ៅរនុង្

នី ម្ួយៗ។ ការសច្ង្េតក្តូវ

ការអភ្ិវឌឍបខនាម្ និង្ការច្ក្ប៊ើ ក្

នច្ធ្េ៊ើ ច្

៊ើង្ច្ោយខផ្សអរច្ល៊ើការឆូ លច្ៅដល់ទីនាំង្

ស់ទីនាំង្។ ាពិច្សស ការសច្ង្េតច្នោះ េួ យរាំណត់ ដាំោរ់ កាល

និ ង្ការរ ីរឆច្ក្ម្៊ើនម្នការអភ្ិ វឌឍច្ៅរនុង្ទី នាំង្បច្ណត

ច្ឆ

នីម្ួយ។ ក្រុម្ការងារស្រាវក្ាវរនុង្ការ

ឆុ ោះសច្ង្េតមានដូ ឆា ម្ន្រនតីស្រាវក្ាវម្ួ យរូប និង្អនរហាត់ ការខផ្សនរស្រាវក្ាវពី ររូប ខដលឆុ ោះច្ៅទី
នាំង្ផ្លទល់ច្ដ៊ើម្បីសច្ង្េត និង្លតរូបទី នាំង្ទាំង្ច្នាោះ។ ក្រុម្ការងារ
នាទី សក្មាប់ច្ធ្េ៊ើការសច្ង្េតច្ៅរនុង្ទី នាំង្នី ម្ួយៗ។

នឆាំោយច្ពលពី១៥ ច្ៅ២០

ខ្. ការសទង្ម
់ តស
ិ ហគមន្យ ៍
ការសទង្់ម្តិ សហគម្ន៍ ក្តូវ

នច្ធ្េ៊ើច្

៊ើ ង្បខនាម្ច្ៅច្ល៊ើ ការសច្ង្េត ទី នាំង្

ព័ ត៌មានពារ់ ព័នធនានាពី អនរ ខដលទទួ លរង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ ច្ោយការបច្ណត
13
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Refer to appendix 1 for the map names and N/A sites.

ច្ឆ

ច្ដ៊ើ ម្បី ក្បម្ូ ល
ឬការអភ្ិ វឌឍ។

ការសទង្់ម្តិច្នោះក្តូវ

នច្ធ្េ៊ើច្

៊ើង្រនុង្ច្ពលដាំ ោលគនម្នការឆុ ោះសច្ង្េតទី នាំង្

ច្ហ៊ើយក្តូវ

បនាទប់ពីបញ្ចប់ ការសច្ង្េតទី នាំង្ ច្ោយអនរស្រាវក្ាវរបស់ច្យ៊ើង្។ ការសទង្់ម្តិម្ួយក្តូវ

នច្ធ្េ៊ើ

នច្ធ្េ៊ើច្

៊ើង្

រនុង្ទី នាំង្នី ម្ួយៗាម្ួ យនឹ ង្សមាេិ រសហគម្ន៍ មានរ់ ។ អនរក្បម្ូ លទិននន័យខសេង្ររអនរក្តូវសមាភស
ច្ោយច្ធ្េ៊ើដាំច្ណ៊ើរពីផ្សទោះម្ួ យច្ៅផ្សទោះម្ួ យ ឬេុាំ វ ិ

ទី នាំង្បច្ណត

គម្ន៍ ក្រក្រី ធាែប់រស់ច្ៅ។ ក្រុម្ការងារស្រាវក្ាវ

ច្ឆ

ខដលាទីនាំង្មានក្បាសហ

នសមាភសម្នុ សស៤៦នារ់ ច្ៅរនុង្៤៦ទី នាំង្។ ទី

នាំង្ឆាំនូន៣១ ច្ទៀតម្ិនមានក្បាសហគម្ន៍ ក្រក្រីរស់ច្ៅទី ច្នាោះ ឬខរបរទី នាំង្ទាំង្ច្នាោះច្ទ ឬអនរ
រស់ច្ៅទី ច្នាោះម្ិនឆង្់ ឆូលរួម្រនុង្ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះ។
ខដលច្រ៊ើ តច្

៊ើង្ាបនតបនាទប់ ច្ៅរនុង្ក្បច្ទសរម្ពុា

សមាគម្ធាង្ច្ននត

ការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ហ៊ើយសរម្មេនដីធ្ី ែ

រ៏ដូឆាបុគគលិររបស់អង្គការម្ិ នខម្នរោឋភ្ិ

ច្ោយបង្េាំគឺាបញ្ញ
ា
បុ គគលិររបស់អង្គការ

លដម្ទច្ទៀតក្តូវ

នទទួ លរង្

ការគាំ រម្រាំ ខហង្ បាំភ្ិតបាំភ្័យ និង្ចាប់ ោរ់ ពនធនាគរច្ោយារខតច្ធ្េ៊ើការងារច្ល៊ើបញ្ញ
ា ច្នោះ។ ដូឆ
ច្នោះច្ហ៊ើយ ក្បាសហគម្ន៍ ម្ួយឆាំ នួនម្ិ នហា៊នឆូ លរួម្រនុង្រិឆចសមាភសរបស់ច្យ៊ើង្ច្ទច្ោយារពួ រ
ច្គមានការភ្័ យខាែឆថាពួរច្គនឹ ង្ទទួ លរង្ការគាំរម្រាំខហង្ ការសម្ែុត និ ង្អាំ ច្ព៊ើហិង្ានានា ក្បសិន
ច្ប៊ើច្គហា៊នផ្សតល់បទសមាភសាម្ួ យអនរស្រាវក្ាវ
ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំ។

ច្ឆ

ម្ិន

ច្ល៊ើសពីច្នោះច្ៅច្ទៀត

នដឹ ង្អាំពីបញ្ញ
ា ច្នោះច្

ម្រពីអង្គការនានាទរ់ ទង្ច្ៅនឹង្ការបច្ណត

ម្នុសសភាគច្ក្ឆ៊ើនខដលម្ររស់ច្ៅច្ក្កាយការបច្ណត

៊ើយ ដូឆច្នោះច្ហ៊ើយពួ រច្គម្ិ ន

ការស្រាវក្ាវច្នោះច្ទ។ ក្រុម្អនរស្រាវក្ាវ
សមាភសនី ម្ួយៗ។

នផ្សតល់ឆច្ម្ែ៊ើយក្គប់ក្គន់ សក្មាប់

នឆាំោយច្ពលាម្ធ្យម្ពី ១៥ ច្ៅ២០នាទី រនុង្រិឆច

គ. ក្ិេចសមាាសអោក្ផ្េលព
់ ត
័ មា
៌ ន្យសាំខាន្យៗ
់
រិ ឆចសមាភសអនរផ្សតល់ព័ត៌មានសាំខាន់ៗគឺ ាឧបររណ៍សង្គម្ដ៏ ឆាំបង្ម្ួ យ
ក្

ស់សក្មាប់ក្បម្ូ លទិនន
ន ័ យខបបគុ ណភាព

ទរ់ទង្ច្ៅនឹ ង្ច្គលនច្យា

យ

និង្េួ យឱ្យអនរស្រាវក្ាវទទួល

និង្ខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ នានាច្ពលបឆចុបបនន។

ស្រាវក្ាវច្នោះ រិ ឆចសមាភសាម្ួ យអនរផ្សតល់ព័ត៌មានសាំខាន់ ៗក្តូវ
ម្ួ យឆាំ នួនដូឆា៖
i.

នច្ធ្េ៊ើច្

ក្បាសហគម្ន៍ ក្រីក្រខដលទទួ លរង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ច្ោយការបច្ណត

ខដលក្តូវ

នច្ក្ប៊ើ

នព័ត៌មានបខនាម្
ច្ៅរនុង្ការសិរា

៊ើង្ាម្ួ យនឹង្អនរពារ់ ព័នធ

ច្ោយបង្េាំ (នម្រយៈ

រិ ឆព
ច ិ ភារាក្រុម្);
ii.
iii.

អង្គការអភ្ិ វឌឍន៍ ស្តសតីក្រី ក្ររនុង្ទី ក្រុង្ (នម្រយៈការសមាភស);

អង្គការសម្ព័នធខែមរេាំច្រឿន និង្ការពារសិទិ ម្
ធ នុ សស លីកាដូ (នម្រយៈការសមាភស).
រិ ឆព
ច ិ ភារាក្រុម្ក្តូវ

ទទួ ល

នដឹរនាាំ

និ ង្សក្ម្បសក្ម្ួលច្ោយអង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននតច្ដ៊ើម្បី

នព័ត៌មានខបបគុណភាពទរ់ទង្ច្ៅនឹង្បទពិច្ាធ្ផ្លទល់ែួនរបស់
ែ
ពួរច្គអាំពីផ្សលប៉ៅ ោះពាល់

ម្នការបច្ណត

ច្ឆ

និង្ការអភ្ិវឌឍ ម្រច្ល៊ើេីវ ិត និង្ាានភាពរស់ច្ៅរបស់ពួរច្គ ច្ហ៊ើយនិ ង្ច្ដ៊ើម្បី
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ខសេង្យល់ពីការយល់ច្ឃ៊ើ

របស់ពួរច្គពី ការអភ្ិ វឌឍរនុង្សហគម្ន៍ក្រី ក្រ14។

ពិ ភារាក្រុ ម្ សនូលច្នោះមានឆាំ នួ ន ៧នារ់ ខដលតាំ ោ ង្ឱ្យសហគម្ន៍ បច្ណត

អនរឆូ លរួម្រនុង្រិ ឆច

ច្ឆ

ឆាំ នួ ន ៦ច្ផ្សសង្

ច្ទៀតដូ ឆា សហគម្ន៍ច្ក្ាយឆងាេរ សហគម្ន៍បុរ ីរី ឡា សហគម្ន៍ភ្ូម្ិ២៣ សហគម្ន៍ ទួលសខង្េ
ច្ប សហគម្ន៍សឹង្
ទ មានេ័យ និង្សហគម្ន៍បឹង្ររ់ 15។ សហគម្ន៍ ម្ួយមានតាំោង្សហគម្ន៍ មានរ់
ច្ល៊ើរខលង្ខតសហគម្ន៍បឹង្ររ់ ខដលមានអនរតាំោង្ពី រនារ់
ឆាំ ោយច្ពល២ច្មា៉ៅ ង្ និ ង្ច្ក្ប៊ើក្

របស់អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននត។

ន

ស់សាំណួរពារ់ រោ
ត លផ្សែូវការ និង្សក្ម្បសក្ម្ួលច្ោយបុ គគលិរ

រិ ឆចសមាភសពារ់ រោ
ត លផ្សែូវការ ក្តូវ

ច្ឆ

នឆូ លរួម្។ រិ ឆព
ច ិ ភារាក្រុម្

នច្ធ្េ៊ើច្

៊ើង្ាម្ួ យបុគគលិររបស់អង្គការឆាំ នួនពីរខដល

នច្ធ្េ៊ើ ការច្ោយផ្លទល់ ាម្ួ យនឹ ង្ សហគម្ន៍ ក្រី ក្ររនុង្ទី ក្រុង្

ខដលរង្ច្ក្គោះច្ោយការបច្ណត

ច្ោយបង្េាំ និ ង្ ការអភ្ិ វឌឍ។ ម្ន្រនតីស្រាវក្ាវរបស់ អ ង្គ ការសមាគម្ធាង្ច្ននត

នសមាភសអនរ

ក្គប់ ក្គង្រម្មវ ិធ្ីរបស់អង្គការអភ្ិវឌឍន៍ស្តសតីក្រីក្ររនុង្ទី ក្រុង្ និង្អនរក្គប់ ក្គង្ម្នការ ិយាល័យឃ្ែច្ាំ ម្៊ើ ល
និ ង្ការពាររបស់អង្គការលីកាដូ16។ រិឆចសមាភសនីម្ួយៗ

នឆាំ ោយច្ពលក្បខហល១ច្មា៉ៅ ង្។

២.២.២. ទិៃនៃយ
័ បន្ទាប់បៃស ំ
ទិ នន
ន ័ យខដល

នច្ក្ប៊ើ ក្

របស់អង្គការម្ិនខម្នរោឋភ្ិ

ស់រុង្រ
ន

លរ

យការណ៍ច្នោះគឺមានក្បភ្ពច្ផ្សសង្ៗគនដូឆា រ

យការណ៍ខដលច្ឆ

ស្រាវក្ាវរបស់បញ្ា វ ័នតនានា ារព័ត៌មាន និង្អតាបទច្

ផ្សាយច្ោយរេរោឋភ្ិ

យការណ៍

លរ

យការណ៍

ោះពុម្ផ្ស
ភ ាយាច្ក្ឆ៊ើនច្ទៀត។

២.៣. វិាលភាព ៃិងដែៃកំណត់
រនុង្ច្ពលសរច្សររ

យការណ៍ អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននត

នេួ បឧបសគគាច្ក្ឆ៊ើនរនុង្ការ

ក្បម្ូ លព័ត៌មាន និង្ទិននន័យពី ាាប័ននានា រួម្ទាំង្អាា្ធ្រម្ូ លោឋន និ ង្ាាប័ នរោឋភ្ិ
ឆាំ ណុឆសាំខាន់ដូឆខដល

នបញ្ញ
ជ រ់ ច្ៅរនុង្ច្គលបាំណង្ គឺ អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននតមាន

ច្គលបាំ ណង្រាំ ណត់ ថាច្ត៊ើការសនាម្នការអភ្ិ វឌឍក្តូវ
ច្ៅរនុង្ទី នាំង្បច្ណត
រេធានីភ្ាំ នច្ព

ច្ឆ

នច្គរព ច្ោយខផ្សអរច្ល៊ើខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍

ទាំង្៧៧ ខដរឬច្ទ។ ប៉ៅុ ខនត ការម្ិនទទួ ល

និង្ក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍ វាច្ធ្េ៊ើឱ្យមានការលាំ

រវាង្ខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍

និង្ការអភ្ិ វឌឍារ់ ខសតង្។

នោរ់ ច្ៅាោរេធានី ភ្ាំច្ន ព
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ច្ោយ

នខផ្សនការអភ្ិវឌឍន៍ពីាោ

ររនុង្ការច្ក្បៀបច្ធ្ៀបឱ្យ

នសុីេច្ក្

ឧទហរណ៍ារ់ខសតង្គឺលិែិតម្ួ យឆាប់ខដល

នពនយល់អាំពីច្គលបាំ ណង្ម្នការសិរាស្រាវក្ាវ

និ ង្ម្ូ លច្ហតុ ម្នខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ ។ ប៉ៅុ ខនត ការច្សន៊ើសុាំច្នោះក្តូវ

14

ល។

នបដិ ច្សធ្ច្ោយាោរេធានី

Refer to Annex 3 for the full FGD checklist.
Refer to Annex 3 for the full FGD checklist.
16 Refer to Annex 4 for the full UPWD interview checklist, and Annex 5 for the full LICADHO interview checklist.
17 Refer to appendix 2.
15
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ភ្នាំច្ព

និង្ក្រសួង្ខផ្សនការ ច្ោយច្ក្កាម្ច្ហតុផ្សលថាាាប័ នទាំង្ពី រម្ិនទទួលែុ សក្តូវច្ល៊ើខផ្សនការ

ទាំង្ច្នោះច្

៊ើយ។

អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននតធាែប់ េួបបញ្ញ
ា ក្បឈម្ទាំង្ច្នោះពី ម្ុនរួឆម្រច្ហ៊ើយ ច្ៅច្ពលខដល
ពាយាម្ច្ធ្េ៊ើការាម្ួ យអាា្ធ្ររបស់រោឋភ្ិ

លទរ់ទង្ច្ៅនឹង្បញ្ញ
ា ដីធ្ី ែ និង្សិទិ រធ បស់ក្បាសហ

គម្ន៍ក្រី ក្រច្ៅរនុង្ក្បច្ទសរម្ពុា។ ច្ៅរនុង្ឆ្នាំ២០១១ រេរោឋភ្ិ

លរម្ពុា

នផ្លអរការងារាប

ច្ោ
ត ោះអាសននរបស់អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននត18 រយៈច្ពល៥ខែ បនាទប់ ពីអង្គការម្ួ យច្នោះ
ផ្សាយរ

យការណ៍ម្ួ យសតីអាំពី “ការាង្សង្់ច្

ច្ធ្ៀបទិ ននន័យ ខដលឆុោះសច្ង្េត ផ្លទល់ ”។

រ

៊ើង្វ ិ

នច្ឆ

នូ វផ្សែូវខដររនុង្ក្បច្ទសរម្ពុា៖ ការច្ក្បៀប

យការណ៍ច្នោះច្ល៊ើ រ ច្

៊ើ ង្ពី ការផ្សតល់ សាំណង្ម្ិ នសម្

រម្យដល់ក្បាសហគម្ន៍ក្រី ក្រ ខដលទទួ លរង្ផ្សលប៉ៅោះពាល់ច្ោយគច្ក្មាង្អភ្ិ វឌឍន៍ផ្សូវខដរច្នោះ។
ែ
បញ្ញ
ា ក្បឈម្ច្ផ្សសង្ច្ទៀតមានដូឆា ការរាំណត់ សហគម្ន៍ ម្នតាំបន់ បច្ណត

ច្ឆ

ច្ដ៊ើម្បីឱ្យ

ពួ រគត់ ឆូលរួម្រនុង្ការស្រាវក្ាវច្នោះ។ ទី នាំង្ម្ួ យឆាំ នួនម្ិនមានក្បាសហគម្ន៍រស់ច្ៅខរបរ ខដល
នាាំឱ្យមានការកាត់បនាយឆាំនួនអនរឆូ លរួម្រនុង្រិ ឆចសមាភស។ ច្ល៊ើសពីច្នោះច្ៅច្ទៀត ច្ទោះបីាច្ៅទី
នាំង្ែែោះមានក្បាសហគម្ន៍ រស់ច្ៅរ៏ ច្ោយ
ទង្ច្ៅនឹង្រម្មសិទិធដីធ្ី ែ
ផ្លទល់ែួន
ែ និ ង្
ទី ក្រុង្

និ ង្ាានភាពរស់ច្ៅ

រម្ភថានឹ ង្ម្ិ នទទួ ល

រ៏ ពួរច្គមានភាពាទរ់ ច្សទ៊ើររនុង្ការច្្ែ៊ើយសាំណួរទរ់
ច្ោយារពួរគត់ មានការក្ពួយ

នសាំណង្ខដលច្គសនាថាផ្សតល់ឱ្យ។

រម្ភពីសុវតាិភាព

ឆុ ង្ច្ក្កាយ ច្ោយាររង្េោះខាតម្នការឆង្ក្រង្ឯរារទរ់ទង្ច្ៅនឹង្ការនាំង្ទី លាំច្ៅរនុង្
អនរស្រាវក្ាវ

នេួបផ្សលលាំ

រាច្ក្ឆ៊ើនរនុង្ការរាំ ណត់ ក្ពាំ ក្បទល់ារ់ ោរ់ម្នទី នាំង្ា

ច្ក្ឆ៊ើន ខដលច្នោះច្ធ្េ៊ើឱ្យច្យ៊ើង្ពឹ ង្ខផ្សអរច្ល៊ើការ ៉ៅ ន់ ាមនច្ក្ឆ៊ើ ន។ ទិននន័យបឋម្រួម្មានឆាំ ណុឆ េីភ្ីច្អស
(GPS) ម្ិនមានព័ត៌មានទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ទាំ ហាំ ឬក្ពាំក្បទល់ម្នទី នាំង្បច្ណត
ក្តូវ

នច្ធ្េ៊ើច្

ច្ឆ

។ ការ ៉ៅ ន់ ាមន

៊ើង្ច្ោយខផ្សអរច្ៅច្ល៊ើការ ៉ៅ នាមនរបស់ក្បាសហគម្ន៍ ច្ៅច្ពលខដលសួរពួរគត់

អាំ ពីក្ពាំក្បទល់របស់ទីនាំង្។

18

The Phnom Penh Post. (2011). STT blasts its suspension. Phnom Penh, Cambodia. Accessed on 3rd November 2016,
available at: http://www.phnompenhpost.com/national/stt-blasts-its-suspension
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ជំពូក៣ ការរកស

ញ
ើ

៣.១. សេចកតីេសងខបអំពីទីត ំងបសណតញសចញ
ច្ៅរនុង្ឆ្នាំ២០១៤ អង្គ ការសមាគម្ធាង្ច្ននត

នច្ឆ

ផ្សាយរ

យការណ៍ម្ួ យថា ចាប់

នាំង្ពី ឆ្នាំ១៩៩០ម្រ មានក្បាពលរដឋាង្ ២៩៧០០នារ់ ក្តូវ

នបច្ណត

ច្ឆ

ពួ រច្គ ច្ក្កាម្ច្ហតុផ្សលអភ្ិវឌឍន៍។ ច្ក្កាយពី
រនុង្ឆ្ន២
ាំ ០១៦ អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននត
មានភាពែុ សគនខាែាំង្។

ឧទហរណ៍

ដូ ឆាសហគម្ន៍ បុរ ីរីឡា ខដលក្តូវ
ក្គួាររស់ច្ៅរនុង្សហគម្ន៍ច្នោះ

ពី លាំច្ៅោឋនរបស់

នឆុ ោះច្ៅច្ម្៊ើ លទី នាំង្ខដល

នររច្ឃ៊ើ

នបច្ណត

ទាំង្៧៧

ថា រក្ម្ិ តម្នការអភ្ិវឌឍច្ៅទី នាំង្នីម្ួយៗ

មានខត៣៥%ម្នទី នាំង្ទាំង្អស់ក្តូវ

នអភ្ិ វឌឍច្ព

ច្ល

នអភ្ិ វឌឍខបបពាណិេជរម្ម។ មានក្បាពលរដឋឆាំនួន ១៤២៦

ច្ហ៊ើយក្តូវ

នបច្ណត

ច្ោយបង្េាំរុង្ឆ្
ន
ន ាំ២០០៥ដល់ឆ្នាំ២០០៩។

តាំ បន់ ែែោះខដលមានការអភ្ិ វ ឌឍ ដូ ឆា ច្កាោះច្ពក្េ ាច្ដ៊ើ ម្ មានការផ្លែស់ បូ តរច្ក្ឆ៊ើ ន។ ច្កាោះច្ពក្េគឹ ក្តូវ
នពក្ង្ី រច្ោយការចារ់ ដី បាំច្ព

ច្ហ៊ើ យអនររស់ ច្ៅទី ច្នាោះភាគច្ក្ឆ៊ើ នគឺ ក្រុម្ ហ៊ុន អភ្ិ វ ឌឍន៍ ឯរ

េន (សូម្អានររណីសិរាទី១ “ច្កាោះច្ពក្េ”)។ ប៉ៅុ ខនត ៦៥%ម្នទី នាំង្បច្ណត

ច្ឆ

ទាំង្អស់ មានការ

អភ្ិវឌឍ តិ ឆតួឆ ច្ហ៊ើយទីនាំង្ែែោះម្ិ នមានការអភ្ិវឌឍខតម្តង្ (សូម្អានខផ្សនរ ៣.២.១ ខាង្ច្ក្កាម្ ខដល
ពិ ភារាលាំអិតអាំ ពីការររច្ឃ៊ើ
ក្គួារក្តូវ
ច្នោះគឺ ច្ឃ៊ើ

នបច្ណត

ច្ឆ

ច្នោះ)។ ឧទហរណ៍ រនុង្ឆ្នាំ២០០៦ ក្បាសហគម្ន៍ាង្ ១០០០

ពីសហគម្ន៍សាំបុរចាប19 ច្ហ៊ើយបនាទប់ពីការបច្ណត

មានខតផ្សាររក្តី និង្នរង្

១០ឆ្នាំ

ល់ទល់ប៉ៅុច្ោណោះច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ច្នាោះ។ សហគម្ន៍បឹង្ររ់

ខដលមានក្បាពលរដឋឆាំនួន ២៦៨៨ ក្គួារក្តូវ
ដល់ឆ្នាំ២០១១ គឺ មានច្ឃ៊ើ

ច្ឆ

ខតការចារ់ ែាឆ់បាំច្ព

នបច្ណត

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំ ចាប់ ពីឆ្នាំ២០០៨

បឹ ង្ និ ង្ម្ិនការអភ្ិ វឌឍាដុាំ រាំភ្ួនច្

៊ើយ (សូម្

អានររណីសិរាទី២ “បឹង្ររ់ ”)។ ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត ច្ៅរនុង្ទី នាំង្ម្ួ យឆាំ នួនដូ ឆា វតតារវ ័នត
(៥៧០ក្គួារក្តូវ

នបច្ណត

ច្ឆ

រនុង្ឆ្នាំ១៩៩០) និ ង្បែុរនន ៉ៅ (សូម្អានររណីសិរាទី៣ “បែុរ

នន ៉ៅ ”) គឺម្ិនមានការអភ្ិ វឌឍទល់ខតច្ាោះបនាទប់ពីការបច្ណត
៤១% ក្តូវ

អាឆរាំ ណត់

19

ល និ ង្៣២% ម្ិ ន

នច្ោយារខតម្ិ នមានាែរសញ្ញា ឬព័ ត៌មានបិទផ្សាយាាធារណៈ។

ម្ុ នការបច្ណត
ថា

។ ទាំង្៧៧ទី នាំង្ មានខត

នអភ្ិ វឌឍច្ោយក្រុម្ហ៊ុនឯរេន, ២៦% ារម្មសិទិរធ បស់រោឋភ្ិ

មានការ
បងាា

ច្ឆ

រម្ភម្ួយទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំ គឺ ការម្ិ ន

និង្សាំណង្ខដលក្គួារនី ម្ួយៗនឹ ង្ទទួ ល

អនរខដលក្តូវ

នច្គបច្ណត

ច្ឆ

ទទួ ល

នទទួ លដាំ ណឹង្

ន។ ច្ៅរនុង្៤៥ ទី នាំង្ ទិននន័យ

នការេូនដាំ ណឹង្ែែោះ

(ាទូច្ៅនម្រយៈ

LICADHO. (2016). Statement: Forced Eviction of Sambok Chab Village. [online] Available at: http://www.licadhocambodia.org/pressrelease.php?perm=118 [Accessed 10 Nov. 2016].
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ន

ាោរេធានី ភ្ាំច្ន ព

និ ង្អាា្ធ្រម្ូ លោឋន ដូ ឆារនុង្ររណីសហគម្ន៍ ខសនរ ីររយ និ ង្សហគម្ន៍

បនាទយសែឹរ) 20។

ច្ល៊ើសពី ច្នោះ ក្គួារម្ួ យឆាំ នួនតូឆប៉ៅុ ច្ោណោះខដលទទួល
មានររណីរបច្ណត

ច្ឆ

ពី លាំច្ៅោឋនច្រ៊ើតច្

៊ើង្

នសាំណង្សម្រម្យច្ៅច្ពលខដល

(១៥%ម្នទី នាំង្

ច្ននតថា មានការផ្សតល់សាំណង្ ច្ហ៊ើយ៨៤%ម្ិ នដឹ ង្ឆាស់ថាទទួ ល
រនុង្ររណីែែោះ ការផ្សតល់សាំណង្ាាឆ់ ក្

នក្

ប់អង្គការសមាគម្ធាង្

នសាំណង្ឆាំ នួនប៉ៅុ នាមន21)។ ច្ៅ

រ់រុង្ឆច្នា
ន
ែ ោះពី ២៥០ដុ ោែរ ច្ៅ៨០០០ដុ ោែរអាច្ម្រ ិរ22។

ររណីម្ួ យច្ផ្សសង្ច្ទៀត ដូឆា ទី នាំង្ខាង្ច្រ៊ើតាពនច្ក្ាយឆងាេរ ក្បាពលរដឋទទួ ល

នសាំណង្ា

ដីម្ួយបែង្់តូឆ (១០ គុ ណ ៣០ ខម្៉ៅ ក្ត)។ ការផ្សតល់សាំណង្កាន់ខតម្ិនសម្រម្យសក្មាប់ អរ
ន ខដលមាន
ឯរារកាន់ កាប់ ដីធ្ី ែ ដូឆា រនុង្ររណីសហគម្ន៍ទួលសខង្េអា ខដលក្បាសហគម្ន៍ ទទួ ល
ឯរារកាន់ កាប់ ដីធ្ី ែពីាោរេធានី ភ្ាំ នច្ព

ប៉ៅុ ខនត ពួរច្គទទួ ល

នក្តឹ ម្ខត៥០០ដុ ោែសហរដឋ

លម្នក្ពោះរាោឆក្ររម្ពុាក្តូវ

នច្ធ្េ៊ើវ ិច្ាធ្នរម្ម23។ ការច្ធ្េ៊ើ

អាច្ម្រ ិរប៉ៅុ ច្ោណោះ ច្ៅច្ពលខដលពួរច្គក្តូវ
រនុង្ឆ្នាំ២០០១ ឆាប់ភ្ូម្ិ

ន

នបច្ណត

ច្ឆ

ពី ដីធ្ី រែ បស់ែួន។
ែ

វ ិច្ាធ្នរម្មច្នោះ អនុ ញ្ញាតិ ឱ្យបុ គគលោខដលរស់ច្ៅច្ល៊ើដី (ខដលកាន់ កាប់ ច្ោយឯរេន) មានសិទិ ធ
ក្គប់ក្គន់ រុង្ការោរ់
ន
ពារយច្សន៊ើសុាំកាន់ កាប់ អឆលនក្ទពយ ក្បសិនច្ប៊ើេនច្នាោះ
យា៉ៅ ង្ច្ហាឆោស់៥ឆ្នាំ24។ ប៉ៅុ ខនត សិទិទ
ធ ទួ ល

ន និ ង្ការអនុ វតតារ់ខសតង្គឺម្ិនដូ ឆគនច្នាោះច្ទ។ រង្េោះ

ខាតឆាំ ច្ណោះដឹង្ទរ់ទង្ច្ៅនឹ ង្នី តិវ ិធ្ី នានាច្ដ៊ើម្បីទទួ ល
ក្បព័ នច្ធ ៅថានរ់ម្ូលោឋន25
ារទាំង្ច្នោះច្

៊ើយ។

នរស់ច្ៅច្ល៊ើដីច្នាោះ

នច្ធ្េ៊ើឱ្យអនរខដលក្តូវ

នបែង្់កាន់ កាប់ដីធ្ី ែ និ ង្អាំ ច្ព៊ើពុររលួយា

នច្គបច្ណត

ច្ឆ

ម្ិនអាឆទទួ ល

ននូ វឯរ

20

Sahmakum Teang Tnaut, (2014). Phnom Penh's History of Displacement – Evicted Communities From 1990 to 2014. Facts
and Figures #23. [online] Phnom Penh, pp.1-9. Available at: http://teangtnaut.org/wpcontent/uploads/2014/12/FactFigures23_Evicted-Communities-PP-1990-2014_VsFinal.pdf [Accessed 28 Oct. 2016].
21 Ibid.
22 Communities Survey Data: see appendix 4
23 Council for the Development of Cambodia, (2001). Updated Land Law. Phnom Penh.
24 Sahmakum Teang Tnaut, (2013). Policy for the Poor? Phnom Penh, Tenure Security, and Circular 03. The Urban Initiative.
[online] p.34. Available at: http://teangtnaut.org/wp-content/uploads/2013/08/The-UI_Policy-for-the-Poor_2013.pdf
[Accessed 31 Oct. 2016].
25 Bristol, G. (2016). Cambodia: the struggle for tenure. Case study prepared for Enhancing Urban Safety and Security:
Global Report on Human Settlements 2007. [online] p.11. Available at:
http://unhabitat.org/wpcontent/uploads/2008/07/GRHS.2007.CaseStudy.Tenure.Cambodia.pdf [Accessed 27 Oct. 2016].
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៣.១.១. ក្រតីសិក្ា

ករណីសិកាទី១៖ ក

ោះកេជ្រ

កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍ៖ បញ្ច ប់
ទីតង
ាំ ៖ កកាោះ

រូលកេតុបកតេញកេញ៖ ការអភិវឌ្ឍបរកទស
ទិដឋភាពទូកៅ៖

េាំៃួៃម្រួសារ៖ ៣០០

សាាៃភាព៖ ម្តូវបាៃករបកតេញកេញ

តាំបៃ់តង
ន (៣០
ាំ ទីលាំកៅថ្មី៖ ដាំណាក់ម្តយឹង ឬអងគសួ ល
រីឡករ៉េ
ូ ម្ត ពីទីម្កុងភនាំកពញ)

ជាដីមាៃជីវជាតិ ងាយស្សួលកម្បើម្បាស់ទឹក ៃិងជិតផ្សារ កកាោះកពម្ជ បាៃទាក់ទាញរៃុសសម្បហេល៣០០

ម្រួ សា ររករស់ កៅទី កៃោះ។ ប៉េុ ហៃេ តនរៃ ដី កៅទី ក ោះម្តូ វ បាៃករបា៉េ ៃ់ សាម ៃថាមាៃតនរៃ ម្បហេល១៧លាៃដុ លាៃ រ

អាកររ ិក26 កេើយវាបាៃទាក់ទាញឱ្យមាៃេាំណាប់អាររមត៍កនុងការអភិវឌ្ឍៃ៍កុ ងតាំ
ន បៃ់ក ោះ កេើយកៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០០៥
ម្បជាសេររៃ៍ជិតពាក់កណា
េ លម្តូវបាៃបកតេញកេញ។ ម្បជាសេររៃ៍ហដលកៅសល់ម្តូវបាៃក ោះស្សាយកៅ
តរវ ិធីកផ្សសងៗករៀងៗខ្ៃួៃ។ កកាោះកៃោះៃឹងកាៃយកៅជាតាំបៃ់កាំសាៃេ ៃិងទីកហៃៃងរស់កៅ កម្ការការអភិវឌ្ឍរបស់ម្កុរ
េុៃអូសុីអាយសុី ឬកសវ ិៃ កអៃ ជី (OCIC/7NG)។
សករៃងរបស់សេររៃ៍៖

កម្កាយពីបាៃឮពាកយេចារអារារនៃការបកតេញកេញពីសណា
ក់ម្កុរេុៃ កសវ ិៃកអៃជី កៅនថ្ៃទី៦ ហខ្ធនូ
ាំ
ឆ្ន២
ាំ ០០៤ ម្បជាសេររៃ៍បាៃទទួលការជូៃដាំតឹងរបស់ម្កុរេុៃទាក់ទងកៅៃឹងការបកតេញកេញ ក យទុក
កពលឱ្យពួកករេាំៃួៃ១ហខ្កដើរបីចាកកេញពីលាំកៅ ឋ ៃរបស់ពួកករ។ ក យយល់ថាដី ៃិងលាំកៅ ឋ ៃរបស់ពួកករៃឹង
ម្តូវបាៃកររ ាំកលាភយក ម្បជាសេររៃ៍ហដលពាក់ព័ៃបា
ធ ៃពាយាររកដាំកណាោះស្សាយ

ហដលពួកករអាេទទួល

យកបាៃ កបើកទាោះបីដឹងថាសាំតងវារិៃសរររយ ៃិងស្សបកៅតរតនរៃទីផ្សារក៏ក យ27។
សាំតង់កៅកនុងកកាោះកពម្ជ

សាំតង់ហដលបាៃសង់រួេរាល់កុ ងកកាោះកពម្ជ
ន

ម្បភព៖ បិៃ វូដស៍ ឆ្ន២
ាំ ០១១

26

Rith, S. and Cochrane, L. (2005). Koh Pich: island in a stream of greed. The Phnom Penh Post. [online] Available at:
http://www.phnompenhpost.com/national/koh-pich-island-stream-greed [Accessed 31 Oct. 2016].
27 Ibid
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ករណីសិកាទី២៖ សហគមន៍បឹងកក់
កម្រិតនៃកាអភិវឌ្ឍ៖ អភិវឌ្ឍៃ៍ខ្ៃោះៗ

េាំៃួៃម្រួសារ៖ ២៦៨៨

រូលកេតុនៃការបកតេញកេញ៖ ការអភិវឌ្ឍ

តាំបៃ់តង
ាំ ទីលាំកៅថ្មី៖ កម្េើៃទីតង
ាំ

ទីតង
ាំ ៖ បឹង

សាាៃភាព៖ ម្តូវបាៃបកតេញកេញ

ទិដឋភាពទូកៅ៖
បឹងកក់មាៃសេររៃ៍េៃ
ាំ ួៃ៩ ហដលសាត
ិ កៅជុាំវ ិញបឹងកក់។ មាៃម្រួសារជាកម្េើៃបាៃរករស់កៅទីកៃោះអស់

ជាកម្េើៃទសវតសរកកេើយ។ ការអភិវឌ្ឍបាៃបណា
េ លឱ្យមាៃការបកតេញម្បជាពលរដឋកេញពីលាំកៅ ឋ ៃជាកម្េើៃ
ម្រួសារ។ កនុងឆ្ន២
ាំ ០០៧ រាជរ ឋ ភិបាល ៃិងម្កុរេុៃសូការូ បាៃេុោះេតាកលខាជួលដី ១៣៣ េិេត កៅតាំបៃ់បឹង

កក់រយៈកពល៩៩ឆ្ន28
ាំ ។ ក យការចាក់ខ្ាេ់បាំកពញ តាំបៃ់កៃោះៃឹងកាៃយកៅជា “ទីម្កុងកអកូ” ហដលរួរមាៃលាំកៅ ឋ ៃ
ម្បតីត ៃិងរជឈរតឌលពាតិជជករម េាំហតកតាំបៃ់រួយកទៀត (ភូរិ២) ម្តូវបាៃអភិវឌ្ឍកៅជាផ្សៃូវ។ ម្បជាពលរដឋ

ហដលរស់កៅកនុងសេររៃ៍បី កនុងេាំកណារសេររៃ៍ទាង
េ លាំកៅ កម្កាយពីការបកតេញកេញ
ាំ ៩ បាៃផ្លៃស់បូ រទី
េាំហតកសេររៃ៍ពីរកទៀតរិៃបាៃផ្លៃស់ទល
ី ាំកៅកឡើយ។ ការតាំងទីលាំកៅថ្មរី បស់សេររៃ៍៤ រិៃទាៃ់ដឹងកៅកឡើយ។
ការបកតេញកេញក យបងខាំ បណា
េ លឱ្យស្រសេីបឹងកក់៤

ក់ម្តូ វបាៃចាប់ ខ្ួ ៃ
ៃ ៃិង ក់ពៃធ គារកាលពីហខ្កញ្ញា ឆ្នាំ

២០១៦។ ពួកករម្តូវបាៃ ក់កុ ងពៃធ
ន
គារក យសារហតពួកករម្បឆ្ាំងៃឹងការបកតេញកេញក យបងខាំ។
សករៃងរបស់សេររៃ៍៖

កៅកនុងកិេចពិភាកាម្កុរសនូលហដលករៀបេាំក យអងគការសមាររធាងកតនត ម្រួសារហដលទទួលរងផ្សលប៉េោះ
ពាល់ក យសារហផ្សៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ បាៃម្បាប់ថា ជីវ ិតរបស់ពួកករកាៃ់ហតលាំបាកជាងរុៃកម្កាយពីការបកតេញកេញ។
អនកេូលរួរមានក់បាៃកលើកកឡើងថា “វាលាំបាកសម្មាប់ពួកកយើងរស់ណាស់..ក យសារហតរិៃមាៃអរគីសៃី ទឹកសាាត
កម្បើម្បាស់ ៃិងរតឌលសុខ្ភាព”។ ពួកករបហៃារកទៀតថា សមាជិកសេររៃ៍រួយេាំៃួៃបាៃបាត់បង់ការងារ កេើយ
អនកខ្ៃោះកទៀតកាៃយកៅជាអនកសុទា
ាំ ៃ។

បឹកកក់កម្កាយការបកតេញកេញ បាៃចាក់
បាំកពញក យខ្ាេ់

បឹងកក់កម្កាយការបកតេញកេញ

ម្បភព៖ បិៃ វូដស៍ ឆ្ន២
ាំ ០១១

28

Titthara, M. (2010). Boeung Kak villagers call on PM to intervene in land case. The Phnom Penh Post. [online] Available
at: http://www.phnompenhpost.com/national/boeung-kak-villagers-call-pm-intervene-land-case [Accessed 31 Oct. 2016].

15

ករណីសិកាទី៣៖ បលុកតានប៉ា
កម្រិតនៃកាអភិវឌ្ឍ៖ រិៃមាៃការអភិវឌ្ឍ

េាំៃួៃម្រួសារ៖ ១៧

ទីតង
ូ អាគារ
ាំ ៖ ដាំបល

រូលកេតុនៃការបកតេញកេញ៖ អាគារចាស់ ឬអរគី
ភ័យ

សាាៃភាព៖ ម្តូវបាៃបកតេញកេញ

តាំបៃ់តង
ាំ ទីលាំកៅថ្មី៖ ម្កាាំងអង្កងរង២

ទិដឋភាពទូកៅ៖

ម្បជាពលរដឋកៅបៃុកតៃបា៉េបាៃរកតាំងទីលកាំ ៅ កម្កាយពីការដួលរលាំរបបប៉េុលពតកៅឆ្ន១
ាំ ៩៧៩ ប៉េុហៃេ

ក យសារហតសាំតង់អាគារមាៃភាពម្ទុតកម្ទារ កេើយកនុងឆ្ន២
ាំ ០០២29 មាៃអរគីភ័យក ោះដាំបូលកៅសេររៃ៍
ផ្សងក ោះ

ម្បជាសេររៃ៍ភារកម្េើៃបាៃផ្លៃស់កៅរស់កៅខាងកម្ៅម្កុងេមាៃយ១១រីឡូហរ៉េម្ត

េាំហតកឯម្បជាសេររៃ៍កផ្សសងកទៀតកៅហតបៃេរស់កៅតាំបៃ់ហកបរក ោះដហដល។

ពីទីម្កុងភនាំកពញ

ចាប់តង
ាំ ពីកពលបេូរទីតង
ាំ រក

សាាៃភាពរស់កៅម្បជាពលរដឋមាៃភាពម្បកសើរកឡើង ក យសារកហៃៃងរស់កៅរបស់ពួកករមាៃលកខតៈធាំទូលាយ។
េាំហតកឯអរគិសៃីវ ិញក៏មាៃកម្បើម្បាស់លម្ា បកសើជាងកពលរុៃកម្កាយកពលបាៃផ្លៃស់បូ ររកទី
េ
តង
ាំ ថ្មី។

កទាោះបីជា

យា៉េងណាក៏ក យ កៅហតមាៃបញ្ញាហដលកធវើឱ្យសេររៃ៍កាៃ់ហតលាំបាកជាងពីរុៃកៅកទៀតក ោះ រឺកុមារកៅកនុង
សេររៃ៍រិៃបាៃកៅសាលាករៀៃ ឱ្កាសការងារជាកម្េើៃម្តូវបាៃបាត់បង់។បហៃារពីកៃោះ ការរកទិញសមាារៈកម្បើ
ម្បាស់ ៃិងរបស់របរលក់ដូរកាៃ់ហតលាំបាកកៅៗ។
សករៃងរបស់សេររៃ៍៖

ប ា ប់ពីមាៃអរគីភ័យកៅកនុងសេររៃ៍រក ករភូរិបុ កតៃបា៉េ
ៃ
បាៃជូៃដាំតឹងដល់អងគការសមាររធាង

កតនតតរទូរស័ពថា
ា ពុាំមាៃសាំតងផ្សេល់ជូៃម្បជាពលរដឋកឡើយ។ ប៉េុហៃេកហៃៃងហដលប៉េោះពាល់ក ោះ អាជាាធររូលដ្
ឋាៃៃឹងផ្សេល់ដីជាំៃួសវ ិញកៅហកបរទីក ោះ

កទាោះបីជាម្ពាំម្បទល់ពិតម្បាកដនៃដី កៃោះពុាំ មា ៃភាពេាស់ លា ស់

សម្មាប់ ស េររៃ៍ ក៏ ក យ។ កៅកពលហដលគាម ៃសាំតងណារួយម្តូវបាៃផ្សេល់ឱ្យ ម្បជាសេររៃ៍ទៃ
ាំ ងជា
បាៃលក់ដីក ោះជាការក ោះដូរៃឹងនថ្ៃសាំតងហដលរិ តជាសាេ់ ម្បាក់ ម្បហេលជាមាៃតនរៃ ពី
កៅ ៣០០០០ដុ លាៃ រសេរដឋអាកររ ិក។
អរគភ
ី យ
័ កៅបៃុកតៃបា៉េ

២០០០០ដុ លាៃរ

សករមភាពចាក់ទក
ឹ ពៃៃតអ
់ រគភ
ី យ
័

ម្បភព៖ េៃ វ ិញ ឆ្ន២
ាំ ០០២

29

Sahmakum Teang Tnaut, (2014). Phnom Penh's History of Displacement – Evicted Communities From 1990 to 2014. Facts
and Figures #23. [online] Phnom Penh, pp.1-9. Retrieved from: http://teangtnaut.org/wpcontent/uploads/2014/12/FactFigures23_Evicted-Communities-PP-1990-2014_VsFinal.pdf
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៣.២ លទធ្លរកស

ញ
ើ
- សតើាេៃាខ្យល់?

ច្គលបាំ ណង្ម្នរ
ច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធខដល

យការណ៍ច្នោះ គឺ ច្ដ៊ើ ម្បី ពិ និតយច្ៅច្ល៊ើ ទាំ ហាំម្នការអភ្ិ វ ឌឍ និ ង្ ក្បច្ភ្ទ
នច្រ៊ើ តមានច្

៊ើង្ច្ៅតាំ បន់ ប ច្ណត

ច្ឆ

ទាំ ង្ ៧៧ ទី នាំង្ រួម្ ទាំ ង្ការ

សិរាច្ៅច្ល៊ើាានភាពរស់ច្ៅរបស់ក្បាសហគម្ន៍ ក្រី ក្រច្ៅតាំបន់ បច្ណត

ច្ឆ

ទាំង្ច្នាោះ (ឬអនរ

ខដលមានលាំច្ៅោឋនច្ៅខរបរច្នាោះ)។ ច្ដ៊ើ ម្បីច្ធ្េ៊ើការរាំណត់ ថាច្ត៊ើ ការសនាច្ល៊ើការអភ្ិវឌឍទាំង្អស់
ច្នាោះ (មានដូ ឆច្ៅរនុង្ច្គលនច្យា

យយុទា
ធ
ស្តសតឆតុច្កាណរបស់រេរោឋភ្ិ

នច្គរពឬយា៉ៅ ង្ោ។ ការសទង្់ម្តិឆាំនួនពីរក្តូវ

«ការសទង្់ម្តិ ច្ោយសច្ង្េតទី នាំង្» ច្ោយ

៊ើង្ច្ៅតាំ បន់ នីម្ួយៗខដលរួម្មាន៖ ទី ១

នវាយតម្ម្ែច្ៅច្ល៊ើាានភាពរបស់ ទីនាំង្ រក្ម្ិតម្នការ

អភ្ិវឌឍ និង្ក្បច្ភ្ទម្នការអភ្ិវឌឍ និង្ការច្ក្ប៊ើ ក្
ន៍ » ខដល

នច្ធ្េ៊ើច្

លរម្ពុា30) ក្តូវ

ស់ទីនាំង្បឆចុបបនន។ ទី ២ គឺ «ការសទង្់ម្តិសហគម្

នច្ធ្េ៊ើការសមាភសក្បាសហគម្ន៍រស់ច្ៅច្ល៊ើតាំបន់បច្ណត

ច្ឆ

និង្រស់ច្ៅខរបរទី ច្នាោះ

ច្ដ៊ើម្បីខសេង្យល់ពីក្បភ្ពឆាំណូល ច្សដឋរិឆស
ច ង្គម្ រក្ម្ិតយល់ដឹង្ពីខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ និង្ផ្សលប៉ៅ ោះ
ពាល់ដល់េីវភាពរស់ច្ៅរបស់ពួរច្គបនាទប់ ពីការបច្ណត
៣.២.១ លទធ្លរកស

ទាំ ង្ ច្នាោះ ខដល
បច្ណត

ច្ឆ

ក្តូវ

ច្ត៊ើមានការអភ្ិ វឌឍអេីែែោះ

នររច្ឃ៊ើ

ទាំង្អស់

ដល់ទីនាំង្ច្នាោះ

និ ង្ការអភ្ិ វឌឍ។

ញ
ើ ពីការេាង់មតិសោយការេសងេតទីត ំង

ការសទង្់ម្តិ ច្ោយសច្ង្េតច្ៅទី នាំង្
ច្ដ៊ើម្បីពិនិតយច្ម្៊ើ លថា

ច្ឆ

នច្ធ្េ៊ើច្

នច្រ៊ើ តមានច្

៊ើង្ម្តង្ម្ួ យៗច្ៅទី នាំង្ទាំង្៧៧រខនែង្
៊ើង្ច្ៅតាំបន់ បច្ណត

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំ

ច្ោយសមាគម្ធាង្ច្នន តច្ៅរនុ ង្ឆ្នាំ ២ ០១១ 31។ ១១%ម្នតាំ បន់

នេួបក្បទោះផ្សលលាំ

រ ច្ោយារខតមានការហាម្ឃ្ត់ម្ិនឱ្យឆូ លច្ៅ

មានន័យថាការសច្ង្េតអាឆច្ធ្េ៊ើច្

៊ើង្

នខតច្ៅេុាំ វ ិ

តាំ បន់បច្ណត

ច្ឆ

ច្នាោះខត

ប៉ៅុ ច្ោណោះ។

៣.២.១.១. ការសិក្ាត្លើការអភ្ិវឌ្ឍ
ការររច្ឃ៊ើ
បច្ណត

ច្ឆ

ពី ការសទង្់ម្តិច្ោយសច្ង្េតទី នាំង្

ទាំង្អស់ច្នាោះគឺ ៖

នអភ្ិ វឌឍច្ព

ច្ល

ពុាំទន់ មានការអភ្ិ វឌឍច្ាោះមាន២៥%ម្នតាំ បន់ បច្ណត

នបងាា

ថា ការអភ្ិវឌឍបឆចុបបននច្ៅតាំ បន់

មាន៣៥% អភ្ិ វឌឍន៏ ែែោះៗមាន ៤០% និង្
ច្ឆ

សរុបទាំង្អស់32។ លទធផ្សលររច្ឃ៊ើ

ថា មានការអភ្ិ វឌឍបី ក្បច្ភ្ទខដលមានការលូតោស់ច្ក្ឆ៊ើនាង្ច្គច្ៅតាំបន់ច្នាោះគឺ អាគរលាំច្ៅោឋន
ការអភ្ិវឌឍពាណិេជរម្ម ឬអាេី វរម្ម និង្ការេួ សេុ លឬពក្ង្ីរផ្សែូវ។ លទធផ្សលររច្ឃ៊ើ
៧៦%

ម្នការអភ្ិ វឌឍអាគរលាំច្ៅោឋន

ពាណិេជរម្ម

ឬអាេី វរម្ម

គឺ ាផ្សទោះខលេង្ខដលមានតម្ម្ែធ្ូរម្លែ។

៣៥%គឺ ាម្េឈម្ណឌលពាណិេជរ ម្ម។

បខនាម្ច្ទៀតថា

សក្មាប់ ការអភ្ិ វឌឍ

ច្នោះគឺ ាច្ហតុ ផ្សលម្ួ យខដរ

30

Royal Government of Cambodia. (2013). Rectangular Strategy Phase III. Phnom Penh, Cambodia, p.5. Accessed via:
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2013/11/2013-Rectangular-Strategy-III-En8.pdf
31
Location: Denied – Eviction sites in Phnom Penh’ 2011, STT (refer to section 1: Introduction)
32
Refer to appendix 3 for the full list of which sites fall under the different categories of development.
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សក្មាប់ ការអភ្ិ វ ឌឍខត២០%ច្ោយរខនែង្ ម្នតាំ បន់ ពាណិេជរម្ម។

បខនាម្ពី ច្នោះគឺ

អភ្ិវឌឍផ្សែូវខដរ និង្២០%ច្ទៀតគឺាាបនាផ្សែូវលនល់។ ច្ក្ៅពី ច្នោះ ការសទង្់ម្តិ
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

គឺាាាប័ នាតិខដល

និ ង្៤៤% ច្ទៀតម្នទី នាំង្មានការអភ្ិ វឌឍច្ព
ច្គររច្ឃ៊ើ

ថារ៏

នច្ក្ប៊ើក្

នច្ក្ប៊ើ ក្

ច្ល

នររច្ឃ៊ើ

នររច្ឃ៊ើ

ច្ទៀតថា

ស់ការអភ្ិវឌឍ៤៣% ម្នទី នាំង្អភ្ិ វឌឍែែោះៗ

។ ក្រសួង្ាធារណការ និ ង្ដឹរេញ្ូជ នក្តូវ

ស់៤៤%ម្នគច្ក្មាង្អភ្ិ វឌឍច្ព

បញ្ញ
ជ រ់ពីហានីភ្័យោម្ួយក្តូវ

២០%គឺ ាការ

ច្ល

ន

។ សរុបច្សឆរតីម្រ គឺពុាំមានការ

ច្ៅទីនាំង្អភ្ិ វឌឍទាំង្ច្នាោះ

ច្ក្ៅពី សញ្ញាម្ិនលអរុង្
ន

ការក្គប់ ក្គង្ការសាំណល់ (៣៣%ម្នទី នាំង្ទាំង្អស់) និង្ផ្សែូវែូឆ (៣០%ម្នទី នាំង្ទាំង្អស់)

៣.២.១.២ ការត្្ប្ើ ាស់ទន
ី ង្
ាំ នាត្ពលបេចុបបន្យោ
ច្ភាេនី យោឋនរនុង្បុរ ីរម្មររ

ាោច្រៀនរនុង្សហគម្ន៍ច្ៅពញ្ញាហុរ

ទីរខនែង្ច្រៀបឆាំពិធ្ីច្ផ្សសង្ៗ ផ្សែូវ ២០២ (៤៤)

វតតារ៉ៅ វ ័នត

នរង្ទី ១ច្រៀបរប់ឆាំនួនទីនាំង្ខដលក្តូវ
នាំង្ម្ន៧៧ទី នាំង្ពុាំ ទន់ ទទួ ល
នាង្សង្់ែែោះៗ (ដូ ឆ

នច្ក្ប៊ើក្

នការអភ្ិ វឌឍច្ៅច្

ស់រុង្ច្គលបាំ
ន
ណង្ច្ផ្សសង្ៗគន។ ១៣ទី

៊ើយ និង្៦៤ទី នាំង្ក្តូវ

នបញ្ចប់ ការអភ្ិវឌឍ ឬ

នច្រៀបរប់ច្ៅខផ្សនរ ៣ ២ ១ ១ខាង្ច្ល៊ើ) ាពិច្សសសក្មាប់ ពាណិេជរម្ម ឬ
.

.

.

លាំច្ៅោឋន។ ច្ហ៊ើយឆាំ នួនតួច្លែែពស់របស់លាំច្ៅោឋន (៦៨%) និ ង្ការអភ្ិ វឌឍពាណិេជរម្ម (៦០%)
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ខដល

ននិង្រាំពុង្ក្គប់ ក្គង្ និ ង្ដាំ ច្ណ៊ើរការ។ រនុង្ឆាំ ច្ោម្ទី នាំង្ទាំង្៦៤ មានខត៨ទី នាំង្ប៉ៅុច្ោណោះ

ខដលការអភ្ិវឌឍ

នច្ធ្េ៊ើច្

៊ើង្ច្្ែ៊ើយតបច្ៅនឹ ង្សុែុមាលភាព និ ង្ការរស់ច្ៅរបស់ក្បាពលរដឋរុង្
ន

តាំ បន់ ។ ឧទហរណ៍ ៥ទីនាំង្ក្តូវ

នអភ្ិ វឌឍច្ៅាាោច្រៀន ម្នទីរច្ពទយរុមារឆាំ នួន២ និ ង្ម្នទីរ

ច្ពទយ១រខនែង្។
ការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ោយបង្េាំ ក្តូវ

នច្ធ្េ៊ើច្

៊ើង្ច្ៅរនុង្ទី នាំង្ទាំង្ច្នាោះអស់រយៈច្ពលាង្២

ទសវតសរ ៍ឆុ ង្ច្ក្កាយច្នោះ ច្ោយឈរច្ល៊ើច្គលការណ៍ ឬក្េរច្ក្កាម្ពារយថា “អភ្ិ វឌឍន៍ ” និង្ច្ដ៊ើ ម្បី”
ច្ាភ្័ ណភាពទី ក្រុង្”33។

អាំ ណោះអាំ ោង្ច្ៅរនុង្នរង្ខាង្ច្ក្កាម្ច្នោះគឺ ាក្បច្ភ្ទម្នការអភ្ិ វឌឍ

និ ង្រក្ម្ិ តអភ្ិ វឌឍន៍។ យុទសា
ធ ស្រសេេតុកកាតរបស់រាជរ ឋ ភិបាលករពុជាជាំហាៃទីបី
អភ្ិវឌឍច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធ

និ ង្ភាពសុីវ ីល័យា

នចាត់ ទុរការ

«រនតសាំខាន់រុង្ការេួ
ន
យដល់រាំច្ណ៊ើនច្សដឋរិឆច

ពក្ង្ី រក្បសិទធភាពច្សដឋរិឆច រ៏ដូឆាការពក្ង្ឹ ង្ការក្បរួតក្បខេង្ និ ង្ច្ល៊ើររម្ពស់ពហុឆាំណូលច្សដឋ
រិ ឆរច បស់ក្បច្ទសរម្ពុា ាពិ ច្សសគឺ ការកាត់បនាយភាពក្រីក្រ [sic]34។» ច្ទោះបី ាយា៉ៅ ង្ោរ៏ ច្ោយ
ការក្ពួយ

រម្ភច្ៅខតបនតច្ល៊ើរច្

៊ើង្ពី ក្បាសហគម្ន៍ ខដលក្តូវ

នបច្ណត

សង្គម្សុីវ ិល

ច្ឆ

និ ង្សហគម្អនតរាតិ ទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ច្សដឋរិឆចសង្គម្ េីវភាព ាានភាពរស់ច្ៅរបស់
ក្បាសហគម្ន៍ ពីការអភ្ិ វឌឍច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធយា៉ៅង្រហ័សខបបច្នោះ។ ាពិ ច្សស ការ ែិតែាំក្បឹង្
ខក្បង្ច្ដ៊ើ ម្បីការអភ្ិ វឌឍ

និង្ច្ាភ្័ ណភាពទី ក្រុង្គឺច្ដ៊ើ ម្បីពក្ង្ឹង្ការអភ្ិ វឌឍពាណិេជរម្ម

ឱ្កាសរបស់ពួរច្គ។ មានររណីសហគម្ន៍សាំបុរចាបាឧទហរណ៍ ក្បាពលរដឋក្តូវ
ច្ឆ

ច្ោយហិង្ា”

ច្ប៊ើច្ទោះបី ាក្បាពលរដឋមានឯរារច្ឆ

ាគល់ពីសិទិ កា
ធ ន់កាប់ ដីធ្ីស្រែ សបឆាប់រ៏ច្ោយ35។ ាោែណឌ

និង្បច្ង្េ៊ើត
ន “បច្ណត

ច្ោយអាា្ធ្រម្ូ លោឋន
នច្ឆ

ទទួ ល

លិែិតក្បកាសាផ្សែូវការថា

អាា្ធ្រក្តូវការដី ”ច្ដ៊ើម្បីខរលម្អរច្ាភ្័ណភាពទីក្រុង្ និង្សក្មាប់ ការអភ្ិវឌឍ” ច្ហ៊ើយក្បាសហគម្ន៍
ក្តូវច្រ ៊ើច្ឆ
ហ៍រម្ម

ច្ៅរស់ច្ៅទី នាំង្លមីច្ៅឯច្ក្ៅក្រុង្36។ ច្ប៊ើ ច្ទោះាច្ៅច្ពលលមីៗច្នោះ អនរេាំ នា
នឆូ លរួម្ច្វទិ កាអឆលនវតាុច្ៅទី ក្រុង្ភ្នាំច្ព

ច្ល៊ើភាពែេោះខាតខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ទីក្រុង្
ច្ពរ37។

ក្រុម្អនរេាំ នា

នក្បកាសពី ការក្ពួយ

និ ង្លិែិតអនុ ញ្ញាតិច្ឆ

ខាង្ឧសា

រម្ភរបស់ពួរច្គច្ៅ

ច្ោយរេរោឋភ្ិ

លឆ្ប់ រហ័ស

អាំ ពាវនាវឱ្យមានបទបញ្ញាតិរ ឹង្មាាំរុង្ការច្ធ្េ
ន
៊ើខផ្សនការអភ្ិវឌឍន៍ច្ហោឋរឆនា

33

Lindstrom, N. (2013). Policy for the Poor? Phnom Penh, Tenure Security, and Circular 03. Sahmakum Teang Tnaut.
Phnom Penh, Cambodia, p. 10.
34
Royal Government of Cambodia. (2013). Rectangular Strategy Phase III. Phnom Penh, Cambodia, p.5. Accessed via:
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2013/11/2013-Rectangular-Strategy-III-En8.pdf
35

Bristol, G. (2016). Cambodia: the struggle for tenure. Case study prepared for Enhancing Urban Safety and Security:
Global Report on Human Settlements 2007. [online] p.11. Available at:
http://unhabitat.org/wpcontent/uploads/2008/07/GRHS.2007.CaseStudy.Tenure.Cambodia.pdf [Accessed 27 Oct. 2016].
36
Ibid.
37Phnom Penh Post. (2016). Property forum slams lack of urban planning. Phnom Penh, Cambodia. Accessed via:
http://www.phnompenhpost.com/business/property-forum-slams-lack-urban-planning
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សម្ព័នធ ច្ហ៊ើយពិ និតយឱ្យ

នឆាស់ោស់ច្ល៊ើក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍ច្ដ៊ើ ម្បីធានាឱ្យមានការអភ្ិ វឌឍក្បរប

ច្ោយឆិ រភាព38។

ការពត៌នាទន
ី ង្
ាំ ក្ាំពុង្ត្្ប្ើ ាស39
់
ម្ិ នទន់ មានការអភ្ិ វឌឍ

េាំន្យួន្យទីនង្
ាំ
១៣

អាគរផ្សទោះខលេង្ + ផ្សទោះាន់

៩

ផ្សទោះ+ ផ្សទោះច្ល៊ើផ្សូវរលច្ភ្ែ
ែ
៊ើ ង្

៧

ពាណិេជរម្ម + ពាណិេជរម្មខានតតូឆ

៥

អាគរពាណិេជរម្ម

៤

ាោច្រៀន និ ង្ផ្សារ + ម្នទីរច្ពទយ និ ង្ាោច្រៀន

៥

រាយសម័យាន (រលច្ភ្ែ៊ើង្)

៣

ឆាំ ណតរលយនត

៣

ាង្សង្់ផ្សូវែ + ផ្សែូវច្លបឿនច្លឿន + ាពន

៤

ផ្សទោះខលេង្ ច្ភាេនី យោឋន សួនឆារ + ច្ភាេនី យោឋន

៤

ម្នទីរច្ពទយរុ មារ

២

ការអភ្ិវឌឍលាំច្ៅោឋន និង្ផ្សារ

២

របង្

២

ចារ់ ែាឆ់បាំច្ព

១

ផ្សារទាំ ច្ន៊ើប + ផ្សាររោ
ត ល

២

វ ិលី

១

ផ្សទោះខលេង្ និង្អាគរពាណិេជរម្ម

១

ធានាគរ និ ង្ផ្សទោះខលេង្

១

ផ្សទោះវ ីឡា និង្ផ្សទោះខលេង្

១

ទី ោន

ល់ទត់

១

ក្បព័ នធលូបង្ាូរទឹរ

១

ផ្សទោះខលេង្ និង្ផ្សទោះសាំោរ់

១

អគរក្រុម្ក្បឹរាអភ្ិ វឌឍរម្ពុា (CDC)

១

38

Ibid.
For the purpose of this report, ‘flats’ refer to low budget flats; ‘apartments’ refer to up-market apartments such as
condominiums; and ‘villas’ refer to a large, luxury style country houses.
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សួនឆារ

១

រខនែង្ោង្រលយនត

១

វតតអារម្

១

សរុប

៧៧

តារាងទ១
ី ៖ ការពព
ិ ណ៌នាទតា
ី ង
ាំ បានប្រ្ើ បាស ់
ច្ដ៊ើម្បីខសេង្យល់ឱ្យកាន់ ខតឆាស់បខនាម្ច្ទៀតថា ច្ត៊ើការអភ្ិវឌឍ

នរួម្ឆាំ ខណរដល់ការកាត់

បនាយភាពក្រី ក្រ ដូឆខដលមានខឆង្ច្ៅរនុង្ “កគាលៃកយាបាយេតុកកាត ដាំណាក់កាលទី៣” វា
ទម្ទឱ្យមានការវ ិភាគឱ្យ

នសុីេច្ក្

ច្ល៊ើផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្នការអភ្ិវឌឍម្រច្ល៊ើាានភាពច្សដឋរិឆច

សង្គម្របស់ក្បាសហគម្ន៍ក្រី ក្ររនុង្ទីក្រុង្។ ច្ៅរនុង្ខផ្សនរ ៣.២.២ ខាង្ច្ក្កាម្ បងាា
ច្ឃ៊ើ

លទធផ្សលម្ន “ការសទង្់ម្តិ សហគម្ន៍ ” ខដល

នសិរាច្ៅច្ល៊ើាានភាពរស់ច្ៅរបស់ក្បា

ពលរដឋ ខដលរាំពុង្រស់ច្ៅរនុង្តាំ បន់ ច្នាោះ ឬច្ៅខរបរតាំបន់ច្នាោះច្ក្កាយពី ការបច្ណត
៣.២.២.ការរកស

ពី ការររ

ច្ឆ

។

ញ
ើ កនងការេា
ង់មតិេហគមៃ៍
ុ

៣.២.២.១. ពត
័ មា
៌ ន្យ្បជាសាស្តសេ ន្យិង្ការយលដ
់ ឹង្ត្ៅត្លើគត្្មាង្អភ្ិវឌ្ឍន្យ ៍
ក្បាសហគម្ន៍ ឆាំនួន ៤៦នារ់

នឆូ លរួម្ ផ្សត ល់បទសមាភស

សី តពីការសទង្់ម្តិ សហគម្ន៍

ច្ហ៊ើយពួ រច្គម្រពី៤៦40ទី នាំង្ច្ផ្សសង្គនៗ ច្ៅរនុង្ឆាំ ច្ោម្៧៧ទី នាំង្ មានខត៣១ទី នាំង្ខដលម្ិន
អាឆររអនរឆូ លរួម្ច្ដ៊ើម្ីបច្ធ្េ៊ើបទសមាភស។

ច្ហតុ ផ្សលខដលម្ិ នអាឆររអនរឆូ លរួម្ម្រសមាភស

ច្ោយារម្ិ នមានអនររស់ច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ច្នាោះ

នគឺ

និ ង្ទី នាំង្ម្ួ យឆាំនួនមានអនររស់ច្ៅទី ច្នាោះែែោះខតច្គ

ម្ិ នមាន្នទៈរនុង្ការឆូ លរួម្រនុង្បទសមាភស (សូម្ច្ម្៊ើ លឆាំនុឆ២.២.២.ែ)។ ច្ក្ឆ៊ើ នាង្ពារ់រោ
ត ល
(៥២%) ម្នអនរឆូ លរួម្គឺាេនរង្ច្ក្គោះពី ការបច្ណត

ច្ឆ

ច្ហ៊ើយខដលច្គ

នក្ត

ប់ម្ររស់ច្ៅ

ច្ល៊ើទីនាំង្ ឬខរបរទី នាំង្ច្ធ្េ៊ើបទសមាភសឆាំខណរអនរខដលច្ៅច្សសសល់គឺាអនរខដលរស់ច្ៅេិ តទី
នាំង្ខដលក្តូវច្គបច្ណត

ច្ឆ

។ អាក្នម្នអនរឆូ លរួម្របស់ស្រសីមា
ត នច្ៅដល់៦១% ខដលច្ក្ឆ៊ើ នាង្

ឆាំ នួនម្នអនរឆូ លរួម្ាបុ រសខដលមានខត៣៩%។

ច្ៅរនុង្បទសមាភសច្នោះមានពី រក្រុម្ខដលមាន

អាយុសាំខាន់ ពីរគឺ ពី ២៤-៤០ឆ្នាំ (៣៧%) និ ង្ពី ៥១-៨០(៣៧%)។ ច្ល៊ើសពីច្នោះច្ៅច្ទៀត អាក្នអនរ
ខដល

នម្ររស់ ច្ៅទី នាំ ង្ ខាង្ច្ល៊ើ តិ ឆ ាង្ពារ់ រ ោ
ត ល (៤៤%) រវាង្ឆ្នាំ ១ ៩៧៩-១៩៩០

(២៨%) រនុង្រាំ

40

ង្ឆ្
ន ាំ ១៩៩១-២០០០ និ ង្ (២៨%) រនុង្រាំ
ុ

ុង្ឆ្នាំ២០០២-២០១៦។

Refer to Appendix 4 for the list of sites involved in the Community Survey.
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ពត៌នា

ទីនង្
ាំ ខដលត្គបត្តេញត្េញទង្
ាំ ៧៧ ត្ៅក្ោុង្ទ្ី ក្ុង្
ភ្ោាំត្ពញ

ឆាំ នួន

ភាគរយ(%)

២០-៤០

១៧

៣៧

៤១-៥០

១២

២៦

៥១-៨០

១៧

៣៧

ស្រសី ត

២៨

៦១

បុ រស

១៨

៣៩

១៩៧៩-១៩៩០

២០

៤៤

១៩៩១-២០០០

១៣

២៨

២០០២-២០១៦

១៣

២៨

្ក្ុមអាយុ

ត្ភ្ទ

ឆ្ោនាំ ន្យការមក្រស់ត្ៅត្លើទន
ី ង្
ាំ

តារាងទ២
ី ៖ ពត
័ មា
៌ ន្រជាសាស្រសត
អនរឆូ លរួម្ខដលាបុ រសភាគច្ក្ឆ៊ើ នាអនរលរ់ដូរ ឬច្ធ្េ៊ើេាំនួ
ឬ អនររត់ម្៉ៅូតូរង្់ បី។ ច្ោយខ
េាំ នួ

រអនរឆូ លរួម្ខដលាស្រសីភា
ត គច្ក្ឆ៊ើន ពួ រច្គាច្ម្ផ្សទោះ និ ង្ែែោះាមាចស់

ខានតតូឆ។

មុខ្របរ
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ច្ោយែែួនឯង្ ឬអនររត់ម្៉ៅូតូឌុប

បុរស

ស្រសីេ

េាំន្យួន្យសរុប

រម្មររច្រង្ឆក្រ

០

១

១

រម្មររសាំណង្់

០

១

១

អនររត់ម្៉ៅូតូឌុប ឬម្៉ៅូតូរង្់ បី

៤

០

៤

បុ គគលិរអង្គការ

០

១

១

ម្ន្រនតីរេការ

២

១

៣

បុ គគលិរក្រុម្ហ៊ុន

១

១

២

អនរក្បម្ូ លសាំរម្

០

១

១

ច្ម្ផ្សទោះ

៣

១២

១៥

អនរឆូ លនិវតតន៍

០

២

២

ាង្កាត់ ច្ដរ

០

១

១

ច្ម្ឆុ ង្ច្ៅ

២

០

២

៤

៧

១១

ក្គូបច្ក្ង្ៀន

១

០

១

រម្មររ

០

១

១

េាំន្យួន្យសរុប

១៧

២៩

៤៦

មាចស់េាំនួ

ខានតតូឆ

តារាងទ៣
ី ៖ មុខរររររសអ្
់ នកចូលរួមកនុងកច
ិ ចសមាាស
ច្ៅច្ពលខដលសួរថា

ច្ត៊ើ ពួរច្គធាែប់

នទទួ លដាំណឹង្ាម្ុនពី ការយរដី របស់ពួរច្គច្ៅ

អភ្ិវឌឍខដរឬច្ទ មាន៥៧%ច្្ែ៊ើយថាធាែប់ ៣០%អត់ឆាស់ និ ង្១៣%ម្ិ នដឹង្។ ច្ៅរនុង្ឆាំ ច្ោម្
៥៧%ខដល
ច្គ

នច្្ែ៊ើយថា ធាែប់

នក្

ប់ ថា អាា្ធ្រាអនរផ្សតល់ព័ត៌មាន ខត ១៥%

នក្

ប់ ថា ពួ រ

នទទួ លដាំ ណឹង្ពី អរ
ន តាំ ោង្របស់ក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិវឌឍន៍ និ ង្១២%ច្្ែ៊ើយថាពួរគត់ម្ិនឆាស់ថា

អនរខដលផ្សតល់ព័ត៌មានឱ្យពួរគត់ាតាំ ោង្របស់ក្រុម្ោច្នាោះច្ទ។ រនុង្ឆាំ ច្ោម្អនរខដលដឹ ង្ថាដី
របស់ែួនក្តូ
ែ
វ

នច្គយរច្ៅអភ្ិ វឌឍ ៧៦%

នក្

ច្ោយច្គលបាំ ណង្ច្ផ្សសង្ៗ។ ដី របស់ ពួរច្គក្តូវ

ប់ ថា ដីរបស់ពួរច្គក្តូវ

នច្គយរច្ៅច្ក្ប៊ើក្

ស់

នយរសក្មាប់ ព ក្ង្ី រផ្សែូវលនល់ (៣៨%) រាង្

លាំ ច្ៅោឋន (២១%) និ ង្រាង្តាំ បន់ ពាណិេជ រម្ម (១៧%)។ ឆច្ម្ែ៊ើ យរបស់ អនរឆូ លរួម្ ស្រសច្ដៀង្គន
ច្ៅនឹ ង្លទធផ្សលម្នការសទង្់ម្តិ សច្ង្េតទី នាំង្

(ច្ៅរនុង្ឆាំ ណុឆ៣.២.១)

អភ្ិវឌឍទាំង្បី ក្បច្ភ្ទច្នោះ ខដលមានច្ៅច្សទ៊ើរក្គប់ ទីនាំង្ខដល
អភ្ិ វឌឍច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធក្តូវ

នររច្ឃ៊ើ

មាន៤១%

នច្ធ្េ៊ើបទសមាភស។ ារ់ ខសតង្ ការ

នក្

ប់ ថា ពួ រច្គ

នច្្ែ៊ើយថាពួ រច្គម្ិនឆាស់ថាគច្ក្មាង្ច្នាោះ

នទទួលដាំ ណឹង្ពី

នអនុ វតតច្ៅនម្ការ

ច្ក្គង្ទុ រ ឬយា៉ៅ ង្ោច្នាោះច្ទ។ ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត ច្ៅច្ពលខដលសួរថា ច្ត៊ើ មានអេីែែោះ
សង្់ច្ៅច្ល៊ើតាំបន់ បច្ណត

ច្ឆ

អត់ដឹង្ឆាស់ច្នាោះច្ទ។
អភ្ិវឌឍ ៤១%

ខដលពួរច្គ

នរស់ច្ៅច្ល៊ើ ឬច្ៅខរបរ ៤៧%

នច្្ែ៊ើយថា ក្រុម្ហ៊ុនឯរេន និង្៣២%ក្

ប់ ថាពួរច្គ

ប់ ថាអត់ដឹង្ឆាស់។ ច្ហ៊ើយច្ក្ឆ៊ើនាង្

នច្្ែ៊ើយថា អាា្ធ្រាអនរទទួ លែុ សក្តូវឆាំ ច្ពាោះបច្ណត

លទធផ្ស លម្នការររច្ឃ៊ើ

ច្នោះ

ច្ឆ

នក្

នាង្

បខនាម្ពី ច្នោះច្ៅច្ទៀតច្ពលខដលារសួរពីអរ
ន ទទួ លែុ សក្តូវច្ល៊ើការ

ពារ់រោ
ត ល (៥២%)
បច្ណត

នូ វការ

នច្គផ្សតល់អាទិ ភាពរនុង្ច្គលបាំ ណង្សក្មាប់ សរម្មភាពពាណិេជរម្ម។

ច្ប៊ើ ច្ទោះបី ាច្ក្ឆ៊ើនាង្ពារ់រោ
ត លម្នអនរឆូ លរួម្
គច្ក្មាង្អភ្ិ វឌឍន៍

ខដល

ច្ទោះបី ក្បាសហគម្ន៍

ច្ឆ

។ នម្រយៈ

នទទួ ល រង្នូ វការគាំ រម្រាំ ខហង្ម្ុ នការ

និ ង្ទទួ លដាំ ណឹង្ម្នគច្ក្មាង្អភ្ិ វឌឍន៍ ទីនាំង្រ៏ ច្ោយ រ៍ ការខឆររ ាំខលរព័ ត៌មានមាន

លរេណៈតិ ឆតួឆ ឬរ៏ម្ិន

នាាធារណៈច្នាោះច្ទ ។
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រង្េោះខាតតមាែភាពនិង្ការផ្សតល់ព័ត៌មានាាធារណៈច្ៅរនុង្ឧទហរណ៍ទាំង្ច្នោះ គឺ ាភ្សតុ

នង្ខដល

នម្រពី កា រច្្ែ៊ើ យ តបរបស់ អន រ ឆូ ល រួ ម្ រនុ ង្រិ ឆច ស មាភ ស។

ភាពាក្បព័នធ

រក្ម្ិ ត ម្នរង្េោះ ខាតតមាែ

នច្ធ្េ៊ើឱ្យការអភ្ិ វឌឍក្បក្ពឹ តិច្ត ៅច្ោយគមនការឆូ លរួម្ពី ក្បាពលរដឋ

បញ្ញ
ា ខដលខតង្ខតច្ល៊ើរច្

ច្ហ៊ើយវាា

៊ើង្ច្ោយក្បាសហគម្ន៍ ខដលក្បឈម្ម្ុ ែាម្ួយនឹ ង្ការគាំរម្រាំ ខហង្

ខបបច្នោះ។ ឧទហរណ៍ ច្ៅរនុង្សហគម្ន៍ ាម្គី គ ៣.១ ខដលាសហគម្ន៍ រស់ច្ៅនម្បច្ោ
ត យ
ផ្សែូវរលច្ភ្ែ៊ើង្ រាំ ពុង្រង្ការគាំ រម្រាំ ខហង្។ លាំច្ៅោឋនែែោះច្ៅទី ច្នាោះ ក្តូវ
ក្រហម្ពីសាំោរ់អាា្ធ្រ
ទទួ ល

ច្ដ៊ើម្ីបបញ្ញ
ជ រ់ ថាលាំច្ៅោឋនច្នាោះនឹង្ក្តូវរុោះច្រ ៊ើច្ឆ

នការច្្ែ៊ើយតបពីអាា្ធ្រច្

ាោរេធានី ភ្ាំ ន ច្ព
គម្ន៍ បុែ រនាំ

នោបពណ៌ច្ោយថានាំពណ៌

៊ើយ

។

បនាទប់ ពីក្បាសហគម្ន៍ម្ួយឆាំនួន

ពួ រច្គម្ិ នខដល
នទរ់ ទង្ច្ៅ

ច្ដ៊ើ ម្បីសុាំច្ធ្េ៊ើ ប័ ណណរ ម្ម សិទិធ កាន់ កាប់ ដី ធ្ី ែ41។ ដូ ឆ គនច្នោះខដរ រនុ ង្ររណី សហ

៉ៅ ាោរេធានី ភ្ាំ ន ច្ព

ម្រពី ាោរេធានី ភ្ាំ ច្ន ព

នក្

ប់ ច្ៅក្បាសហគម្ន៍ ច្ៅទី ច្នាោះថា អន រ តាំ ោង្

នឹ ង្ឆុ ោះច្ៅពិ និតយទី នាំង្ផ្លទល់ ច្ហ៊ើយនឹ ង្ច្រៀបឆាំច្វទិកាាធារណៈ បនាទប់

ពីមានការច្សន៊ើរសុាំាច្ក្ឆ៊ើនច្ល៊ើរច្ក្ឆ៊ើ នារពី សាំោរ់ ក្បាពលរដឋ។ ប៉ៅុ ខនត រហូតដល់ច្ពលច្នោះ អេី
ខដលាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

នសនាម្ិនខដលច្រ៊ើតមានច្

៊ើយ។ ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត ច្ៅរនុង្

រិ ឆព
ច ិ ភារាក្រុម្ាម្ួ យតាំោង្សហគម្ន៍ទាំង្៧នារ់ ខដលដឹរនាាំច្ោយបុ គល
គ ិរអង្គការសមាគម្
ធាង្ច្ននត ពួ រច្គ
បច្ណត

ច្ឆ

នបញ្ញ
ជ រ់ ថា ពួ រច្គធាែប់

របស់រេរោឋភ្ិ

នារសួរព័ ត៌មានបខនាម្ទរ់ ទង្ច្ៅខផ្សនការម្នការ

ល។ អនរឆូ លរួម្មានរ់ម្រពី សហគម្ន៍ ច្ក្ាយឆងាេរ

ច្វទិ កាាធារណៈាម្ួ យនឹ ង្អាា្ធ្រម្ូ លោឋន

ច្ដ៊ើ ម្បីររម្ច្ធ្ា

នច្សន៊ើសុាំឱ្យមាន

យដ៍សម្ស្រសបោម្ួ យរនុង្ការ

ច្ោោះស្រាយបញ្ញ
ា របស់ពួរច្គ។ ការច្សន៊ើសុាំរបស់ពួរច្គ ច្ៅខតម្ិ នមានការច្្ែ៊ើយ តបម្រទល់ ច្ពល
ច្នោះ។

ការទទួ លព័ ត៌មានក្បរបច្ោយតមាែភាពច្ៅខតាបញ្ញ
ា ក្បឈម្សក្មាប់ក្បាសហគម្ន៍

ច្ោយារខតក្បច្ទសរម្ពុា

ពុាំ មានអាា្ធ្រថានរ់រោ
ត លម្ួ យសក្មាប់ឱ្យក្បាពលរដឋច្សន៊ើសុាំព័ត៌

មាន និ ង្ការគាំក្ទពី ពួរគត់ ។

៣.២.២.២ សាាន្យភាពរស់ត្ៅ ន្យិង្ការផ្លាស់បូ រសា
េ ា ន្យភាពសង្គមត្សដឋក្ិេចបនាទបព
់ ីការបត្តេញត្េញ ឬការ
អភ្ិវឌ្ឍ

រនុង្បទសមាភស

អនរឆូ លរួម្ក្តូវ

ច្សដឋរិឆរច បស់ពួរច្គច្ក្កាយការបច្ណត

ច្ឆ

នារសួរអាំពីផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្រច្ល៊ើាានភាពសង្គម្និង្
ឬអភ្ិ វឌឍន៍ ច្ហ៊ើយលទធផ្សលម្នការច្្ែ៊ើយតបមានដូឆ

ខាង្ច្ក្កាម្42៖

41

Samaki 3.1 (2015). Site visit to Samaki 3.1 and interview with resident, interviewed by Sahmakum Teang Tnaut, In
Person, 19th June, 2015.
42
The full spectrum of results is displayed in the appendix 5.
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ក្. សាាន្យភាពនន្យការរស់ត្ៅ ន្យិង្ទីក្ខន្យាង្រស់ត្ៅកាន្យខ់ តលាំាក្ត្ៅ
ការត្្ាយ
ើ តបក្្មិតខ្ពស់បាំផ្ុត
ពត៌នា
ក្បច្ស៊ើរច្

ាានភាពរស់ច្ៅ
បរ ិាានេុាំវ ិ

បុ រស

ស្រសី

១២

៦

១២

៩

១០

១០

១៣

៧

១១

៨

១៨

៩

៊ើង្

(៣៩%)

ទីរខនែង្រស់ច្ៅ

(អាក្ររ់និង្ខផ្សសង្)

អាក្ររ់
(៤៥%)
ធ្ម្មន

ាានភាពលាំច្ៅោឋន

(៤៣%)
អាក្ររ់

ទឹ រេាំ នន់
ក្

ការត្្ាយ
ើ តបក្្មិតខ្ពស់ទី២

(ភាគរយ)

(៤៣%)
ក្បច្ស៊ើរច្

រ់ ឆាំណូល

៊ើង្

(៤១%)
អាក្ររ់

សុវតិ តភាពច្សបៀង្

(៥៨%)

បុ រស
ធ្ម្មន

៥

៩

៥

១១

១០

១០

៣

៨

៧

៩

៨

៥

(៣០%)
ធ្ម្មន
(៣៤%)
អាក្ររ់
(៣២%)
ធ្ម្មន
(២៣%)
អាក្ររ់
(៣៤%)

ស្រសី ត

ធ្ម្មន
(២៨%)

តារាងទ៤
ី : ការប្លយ
ើ តរអ្ព
ាំ សា
ី ា នភាពរសប់ ៅររសអ្
់ នកចូលរួម
មានច្សឆរី ត សននិ ោឋនពី រ ខដលអាឆទ

បរ ិាានេុាំ វ ិ

ពី ការររច្ឃ៊ើ

ម្នរខនែង្រស់ច្ៅរបស់ក្បាសហគម្ន៍

វិ

ខតង្មានទឹរេាំនន់

ច្

៊ើង្ច្

ខដល

ច្ឆ

ច្នោះ។ ទី ១ មានការធាែរ់ ឆុោះម្ន

ខដលពួរច្គ

នក្

ប់ថាាានភាពរស់ច្ៅេុាំ

និង្ាានភាពលាំច្ៅោឋនរបស់ពួរច្គកាន់ខតអាក្ររ់ ច្ៅ

៊ើយ។ ច្ល៊ើសពីច្នោះច្ៅច្ទៀត ដូឆច្យ៊ើង្ច្ឃ៊ើ
នសិរាស្រាវក្ាវម្ិ នក្តូវ

រួម្ែែោះានរ់ ច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្

ឬម្ិន

នក្បច្ស៊ើរ

រនុង្ឆាំ នុឆ៣.២.១ខាង្ច្ល៊ើ ៦៥%43 ម្នទី រខនែង្

នច្ធ្េ៊ើការអភ្ិវឌឍច្ព

ឬច្ៅខរបរការោឋនសាំណង្់

ច្ល

ច្ៅច្

៊ើយ

គឺមានន័ យថាអនរឆូ ល

ឬច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ខដល

នសមាអត

និង្ទុ រ

ច្ចាល ដូឆាក្បាសហគម្ន៍ខដលម្រពី សហគម្ន៍ទូលាេយម្ក្ពនិ ង្សហគម្ន៍៣៥44។ លទធផ្សល
ច្នោះ រ៏

នបងាា

អាំ ពីរក្ម្ិ តម្នការអភ្ិ វឌឍដ៏ យឺតយា៉ៅ វខដលវាអាឆេិ ោះឥទិព
ធ លដល់សុវតិ ាភាពច្សបៀង្

អាហាររបស់ក្បាសហគម្ន៍ ដូ ឆាការច្នាទ ឬការោាំដាំោាំ ាច្ដ៊ើម្។ ាង្ពី រដង្ម្នឆាំ នួនស្រសី ត
នរយការណ៍ថា ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ខដលបោ
ត លម្រពី សុវតិ ាភាពច្សបៀង្អាហារ គឺ បង្េឱ្យមានផ្សល

43
44

40% of the sites are partially developed and 35% have experienced no development.
Refer to appendix 6 for a full list of site residents residing near eviction site.
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វិ

រដល់ស្រសីច្ត ក្ឆ៊ើ ន

ច្ោយារពួរច្គច្ដ៊ើ រតួរយា៉ៅ ង្សាំខាន់ រុង្ការច្រៀបឆាំ
ន

ឆម្អិន

និង្ខបង្ខឆរម្ាូប

អាហារច្ៅរនុង្ក្គូាររបស់ច្គ។ ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្នច្ក្គោះទឹ រេាំនន់ ខដលបោ
ត ល
ម្រពី ការលុបបឹង្ច្ដ៊ើ ម្បីអភ្ិវឌឍច្នោះ

នច្ធ្េ៊ើច្

៊ើង្ច្ៅរនុង្២១ ទី នាំង្រនុង្ឆាំ ច្ោម្៧៧ទី នាំង្ ដូឆា

តាំ បន់ បឹង្ររ់45 ាច្ដ៊ើ ម្។ ក្បាពលរដឋច្ៅេិតបឹង្ររ់
ម្រ លាំច្ៅោឋនរបស់ពួរច្គ

នក្

ប់ ថា ចាប់នាំង្ពីការចារ់ែាឆ់ លុបបឹ ង្

នរង្ផ្សល់ប៉ៅោះពាល់ច្ោយទឹ រេាំ នន់46។ ច្ៅរនុង្បទសមាភសាម្ួ យអង្គ

ការអភ្ិវឌឍន៍ស្រសីក្ត រីក្ររនុង្ទី ក្រុង្ (UPWD) អនរស្រសី

នបញ្ញ
ជ រ់ ថា ស្រសីា
ត ច្ក្ឆ៊ើន

ទឹ រេាំ នន់ ដូឆា ក្បាេនច្ៅសហគម្ន៍េ័យេាំនោះ
បោ
ត លពី ការប៉ៅ ោះពាល់ទឹរម្ិ នាអត។

នក្បឈម្នឹង្េម្ៃឺ្ង្
ែ និ ង្េម្ៃឺច្ស៊ើខសបរ ខដល

ដូ ឆគនច្នោះខដររុ មារតូ ឆៗរ៏ក្បឈម្ម្ុែនឹ ង្េម្ៃឺទាំង្ច្នោះខដរ

ច្ោយារពួ រច្គក្តូវច្ដ៊ើ រ្ែង្កាត់ទឹររង្េរ់ទាំង្ច្នោះច្ដ៊ើម្ីបច្ៅាោច្រៀន
ខដលាច្ហតុ ប ោ
ត លឱ្យពួ រ ច្គមានេម្ៃឺ ា

ឹ រ ញាប់ ។

និ ង្ច្ក្ប៊ើ ក្

នរាំ ណត់ទីនាំង្ឆាស់ោស់47។ ទាំង្បុ រស ទាំង្ស្តសតីខដល

ាានភាពរស់ច្ៅ

និង្ឱ្កាសររក្

នច្ល៊ើរ

៊ើយ ខតពួ រច្គយល់ថាលាំច្ៅោឋន

រ់ ឆាំណូលមានភាពលអក្បច្ស៊ើរាង្ម្ុនបនតិឆបនតួឆ។

ច្ាភ្័ ណភាព និ ង្លរេែណឌទូ ច្ៅច្ៅរនុង្ទី នាំង្ម្ួយឆាំ នួន

នាអត និង្លអាង្ម្ុន បនាទប់ពីការ

អភ្ិ វឌឍ ច្ហ៊ើ យ ច្ោយារខតឧបសគគ និ ង្បញ្ញ
ា ក្បឈម្នានាក្តូវ
សម្ព័នធក្តូវ

នក្តឹម្ក្តូវ និ ង្ម្ិ ន

នឆូ លរួម្រនុង្រិឆស
ច មាភស

៊ើង្ថា ាានភាពលាំច្ៅោឋនរបស់ពួរច្គម្ិ នមានភាពលអក្បច្ស៊ើរច្

របស់ច្គក្បឈម្ម្ុែនឹង្ភាពច្ក្គោះថានរ់ ។

ស់ទឹរច្នាោះ

ច្ោយារខតពុាំ មានខផ្សនការរនុ ង្ការ

អភ្ិ វ ឌឍទី ក្រុ ង្ ឱ្យឆាស់ ោ ស់ ច្ទ៊ើ ប នាាំ ឱ្យមានការក្គប់ ក្គង្ការអភ្ិ វ ឌឍម្ិ ន
ច្

នរង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ពី

នច្ោោះស្រាយ និ ង្ច្ហោឋរឆនា

នអភ្ិ វឌឍ។ អាគរពាណិេជរម្ម និង្លាំច្ៅោឋនមានភាពក្បច្ស៊ើរច្

៊ើង្ ច្ហ៊ើយាពិ ច្សស

វាេួ យបច្ង្េ៊ើតការងារសក្មាប់ ក្បាសហគម្ន៍ ខដលរស់ច្ៅនម្ទី នាំង្ម្ួ យឆាំនួន និង្បច្ង្េ៊ើននូវអតិ លិ
េនដល់អរ
ន លរ់ ដូរតូឆនឆ ឬហាង្តូ ឆៗផ្សង្ខដរ ច្ហ៊ើយច្នោះច្ធ្េ៊ើឱ្យក្បាពលរដឋរស់ច្ៅទី ក្រុង្មាន
េី វភាពលអក្បច្ស៊ើរ។ ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត អាក្នម្នក្
ច្ធ្ៀបច្ៅនឹ ង្ការធាែរ់ឆុោះម្នក្
ច្ៅឆ្នាំ២០១៤ អាក្នម្នក្

រ់ឆាំណូល

រ់ ឆាំណូលក្បាពលរដឋច្ៅទី ក្រុង្ភ្នាំច្ព

ច្ៅរនុង្រាំ

៊ើង្ ច្ប៊ើច្ក្បៀប

ង្ឆ្
ន ាំ២០០០។
ុ

រ់ ឆាំ ណូលសរុប ាម្ធ្យម្ក្បចាាំ ខែគឺ ២,៨៥៦,០០០ច្រៀល (៦៨៣ដុ ោែរ

អាច្ម្រ ិរ)48 ច្ក្បៀបច្ធ្ៀបច្ៅនឹ ង្ឆ្នាំ២០០០ អាក្នម្នក្

រ់ ឆាំណូលសរុបាម្ធ្យម្ក្បចាាំខែក្បមាណ

២,០៣៩,០០០ច្រៀល49 (៤៨៧ដុ ោែរអាច្ម្រ ិរ)50។ ច្នោះបងាា

45

នចាប់ច្ផ្សត៊ើម្ច្រ៊ើនច្

ពី ការច្រ៊ើ នច្

៊ើង្ម្ន ផ្សលិតផ្សលរនុង្ស្រសុរ

Doyle, Shelby. (2012). Phnom Penh City of Water. Sahmakum Teang Tnaut, Phnom Penh, Cambodia, p. 10.
The Cambodia Daily, (2009). Gov't Officials Stand Firm on Filling of Boeng Kak Lake
47
Op cit.
48
Converted using 2014 exchange rate as cited by Oanda - https://www.oanda.com/currency/converter/ [Accessed 1 Nov.
2016].
49
National Institute of Statistics, Ministry of Planning, (2015). Cambodia Socio-Economic Survey 2014. [online] Phnom
Penh, p.92. Available at: http://www.ilearnincambodia.net/uploads/3/1/0/9/31096741/cses_2014_report.pdf [Accessed 1
Nov. 2016].
50
Converted using 2009 exchange rate as cited by Oanda.
46
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សរុប (GDP) ច្ៅក្បច្ទសរម្ពុា ច្ៅរនុង្រាំ
ាតិ ច្រ៊ើ ន ច្

ង្ឆ្
ន២
ាំ ០០៩ ច្ៅ២០១៤ ផ្សលិតផ្សលរនុង្ស្រសុរសរុបថានរ់
ុ

៊ើ ង្ ពី ១ ០.៦ពាន់ ោ នដុ ោែ រអាច្ម្រ រ
ិ ច្ៅដល់ ១៤.៩ពាន់ ោ នដុ ោែ រអាច្ម្រ រ
ិ 51។

ច្ប៊ើ ច្ទោះបី ាមានការច្រ៊ើនច្

៊ើង្ផ្សលិតផ្សលរនុង្ស្រសុរសរុបរបស់រម្ពុា

ពលរដឋច្ៅរនុង្ម្ូ យក្គួាររ៏ ច្ោយ

រ៏ វាចាាំ

៊ើយ

រយការណ៍ថាក្

ច្ឆ

ច្ហ៊ើយពួ រច្គម្ិ នក្តូវ

ឆាំ ខណររាំ ច្ណ៊ើនច្សដឋរិឆថា
ច ន រ់ ាតិម្ិន

ច្ៅដល់ាានភាពរស់ច្ៅរបស់ពួរច្គច្

រ់ឆាំណូលរបស់ពួរច្គ

រ់ឆាំណូលរបស់ក្បា

ឆ់ ក្តូវដឹ ង្ថាក្បាសហគម្ន៍ក្រី ក្ររស់ច្ៅទីក្រុង្ក្តូវ

ទទួ លរង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ច្ោយការអភ្ិវឌឍ និ ង្ការបច្ណត
ច្ៅរនុង្ទិននន័យខាង្ច្ល៊ើច្

និ ង្ក្

៊ើយ។ ខតផ្សទុយច្ៅវ ិ
នក្បច្ស៊ើរច្

នរប់បញ្ូច ល

នេោះឥទិ ធពលច្ោយផ្លទល់

ច្សទ៊ើរខតក្គប់ សហគម្ន៍ ទាំង្អស់

៊ើង្ ច្ោយារពួរច្គ

នច្ធ្េ៊ើេាំនួ

ន

ខានតតូ ឆ

របស់ច្គច្ៅផ្សទោះ ឬការងារច្ក្ៅច្មា៉ៅ ង្ច្ផ្សសង្ៗ។ បខនាម្ពី ច្នោះច្ៅច្ទៀតនម្រយៈការសមាភសាម្ួ យអង្គ
ការអភ្ិវឌឍន៍ស្រសីក្ត រីក្ររនុង្ទី ក្រុង្ (UPWD) អនរស្រសី
សហគម្ន៍ ខដលច្គរស់ ច្ៅ
ឆាំ ច្ណ

ប់ ថាច្ៅច្ពលខដលាោច្រៀនច្ៅេិ ត

រុ មារអាឆច្ធ្េ៊ើ ដាំ ច្ណ៊ើរច្ៅាោច្រៀនច្ោយែែួនឯង្

នូ វការឆាំ ោយច្ល៊ើម្ច្ធ្ា

ាសរុបម្រ អនរខដល

យច្ធ្េ៊ើដាំច្ណ៊ើរ។

នសមាភស)

ខដលច្នោះអាឆ

នផ្សតល់បទសមាភស ខដលមានស្រសី ត ច្ក្ឆ៊ើ នាង្បុរស

ាានភាពរស់ច្ៅរបស់ច្គមានភាពក្បច្ស៊ើរច្
ម្នអនរខដលក្តូវ

នក្

នក្

ប់ ថា

៊ើង្។ ខតស្រសីភា
ត គច្ក្ឆ៊ើ ន (១២នារ់រុង្ឆាំ
ន
ច្ោម្១៥នារ់

នបញ្ញ
ជ រ់ ថា ការងាររបស់ច្គគឺ ា “ច្ម្ផ្សទោះ ឬានរ់ច្ៅផ្សទោះ” ដូ ច្ឆនោះពួ រ

ច្គដឹ ង្ពីផ្សលប៉ៅ ោះពាល់នានាខដលបោ
ត លពី រង្េោះខាតច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធ ឬរនតច្ក្គោះថានរ់ នានាច្ៅ
េុាំ វ ិ

រខនែង្រស់ច្ៅរបស់ច្គ ដូឆា លូទឹរសអុយខដលគមនគក្ម្បាច្ដ៊ើម្។

ខ្. ការទទួលាន្យត្សវាសាធារតៈាន្យ្បត្សើរត្ ើង្
ការត្្ាយ
ើ តបក្្មិតខ្ពស់បាំផ្ុត
(ភាគរយ)

ពត៌នា
ការទទួ ល

ន

ច្សវាសុែភាព
ការទទួ ល

ន

អគគិសនី

៊ើង្

(៦៥%)
ក្បច្ស៊ើរច្

៊ើង្

(៣៩%)

ការទទួ ល

ន

នូ វទឹ រាអតច្ក្ប៊ើ
ក្

ក្បច្ស៊ើរច្

ស់

ក្បច្ស៊ើរច្
(៤៣%)

៊ើង្

បុ រស

ស្រសី ត

១៧

១៣

៨

១០

៩

១១

ការត្្ាយ
ើ តបក្្មិតខ្ពស់ ទី២

ធ្ម្មន
(៣០%)
ធ្ម្មន
(៣៧%)
ធ្ម្មន
(៣២%)

បុ រស

ស្រសី ត

៤

១០

៤

១៣

១០

៥

51

Databank.worldbank.org. (2016). World Development Indicators| World DataBank. [online] Available at:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=KHM# [Accessed 1 Nov. 2016].
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ការទទួ ល

ន

អាក្ររ់

ច្សវរម្មក្បម្ូ ល

(៣៤%)

សាំរម្

១១

ធ្ម្មន

៥

៨

(៣២%)

៧

តារាងទ៥
ី : ការប្លយ
ើ តរអ្ព
ាំ កា
ី រទទួលបានបសវាសាធារណៈ នង
ិ បសវាសងគម
អនរខដល

នឆូ លរួម្រនុង្រិឆចសមាភស

នសខម្តង្អារម្មណ៍ថា ច្សវាាធារណៈ និ ង្ច្សវា

សង្គម្មានភាពលអក្បច្ស៊ើរ។ ដូឆខដលពិ ភារាច្ៅរនុង្ខផ្សនរម្ុ ន ការអភ្ិ វឌឍរួម្មានការច្ធ្េ៊ើឱ្យក្បច្ស៊ើរ
ច្

៊ើង្ច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធ ខដលមានដូ ឆាការតច្ម្ែ៊ើង្ និ ង្បច្ង្េ៊ើនការតភាជប់ បោ
ត

អគគិសនី និង្ក្បព័ នធ

ទឹ រាអត។ ច្ហ៊ើយដូ ឆការបញ្ញ
ជ រ់ច្ៅឆាំនុឆ ៣.២.១ ការអភ្ិវឌឍបឆចុបបនន រួម្មាន ការរាង្ផ្សែូវលនល់

ម្នទីរច្ពទយ ឬឧសលាាននិ ង្ាោច្រៀន ច្ោយេួយឱ្យមានការផ្សតល់ច្សវារម្មកាន់ ខតក្បច្ស៊ើរខដល
ម្ិ នធាែប់ មានពីម្ុនច្ៅេិតទីរខនែង្ច្ផ្សសង្ៗ។ ខតផ្សទុយច្ៅវ ិ វាាការឆាំ
េច្ក្

ពីលទធផ្សលារ់ ខសតង្។ ច្ទោះបី ាការអភ្ិ វឌឍ
ច្ឆ

ច្

នសុី

នបច្ង្េ៊ើននូវច្សវាច្ផ្សសង្ៗរ៏ ច្ោយ រ៏វាម្ិ នខម្ន

ាការវ ិនិ ច្យាគខដលផ្សតល់ក្បច្យាេន៍ ផ្លទល់ដល់ក្បាសហគម្ន៍
ក្តូវបច្ណត

ឆ់បាំផ្សុតរនុង្ការយល់ឱ្យ

៊ើយ។ អនរឆូ លរួម្រនុង្ការសមាភស

នក្

ខដលបនតរស់ច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ខដល

ប់ ថាពួ រច្គ

នទទួ លផ្សលក្បច្យាេន៍

ច្ោយក្បច្យាលពី ការវ ិនិច្យាគច្នោះ ច្ោយារពួរច្គរស់ច្ៅខរបរទី នាំង្អភ្ិវឌឍន៍ ខដលពីម្ុនម្រ
ម្ិ នទន់មានច្សវារម្មទាំង្ច្នោះច្ៅរនុង្សហគម្ន៍ របស់ពួរច្គ។

មានការច្្ែ៊ើយតបច្ៅរនុង្បទសមាភសទរ់ ច្ៅនឹ ង្ច្សវារម្មក្បម្ូ លសក្មាម្ថា ច្សវាច្នោះច្ៅ

ខតម្ិ នទន់ លច្អ ៅច្

៊ើយ។ ការក្បម្ូ លសក្មាម្ច្ៅរនុង្រេធានីភ្ាំ ច្ន ព

ច្ោយារច្សវារម្មក្បម្ូ ល សក្មាម្ក្តូ វ
សិទិធច្ោយាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

នច្ធ្េ៊ើ ច្

ាបញ្ញ
ា ឆក្ម្ូង្ឆក្មាស់ម្ួយ

៊ើ ង្ ច្ោយក្រម្ហ៊ុ ន ឯរេន (សុី ន ក្ទី ) ខដលផ្សត ល់

ច្ៅរនុង្ឆ្នាំ២០០២។ ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

នពិនិតយ និង្នម្

ោនាបនតបនាទប់ ច្ល៊ើការច្ចាទពី ភាពអសរម្ម និង្អសម្តាភាពរបស់ក្រុម្ហ៊ុនសុីនក្ទី រនុង្ការច្ោោះ
ស្រាយបញ្ញ
ា សក្មាម្ច្ៅនម្ទី ាធារណៈ 52។

រ

២០០៦ ច្ោយអង្គការម្ូ លនិ ធ្ិអាសុី និ ង្អូឌីអាយ (ODI)
ច្ៅរនុង្រេធានីភ្ាំ ច្ន ព

ម្ិនមានម្ច្ធ្ា

យការណ៍ម្ួ យខដលច្ឆ
នររច្ឃ៊ើ

ផ្សាយច្ៅរនុង្ឆ្នាំ

ថា ៤០%ម្នក្បាពលរដឋរស់

យក្បម្ូ លសក្មាម្53 ខដលបង្េឱ្យមានបញ្ញ
ា កាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃរ

ច្ល៊ើបញ្ញ
ា សក្មាបមានស្រាប់ ខដលបោ
ត លម្រពី អាក្នច្រ៊ើ នច្

៊ើង្ម្នក្បាេន និ ង្ការម្ររស់ច្ៅទី

ក្រុង្ដ៏ ច្ក្ឆ៊ើនរុ ោះររ។ ាឧទហរណ៍ ច្ៅទី នាំង្ច្គបច្ណត

ាច្ក្ឆ៊ើន ដូឆា សហគម្ន៍ាម្គគី

ច្ឆ

៣.១ ក្បាសហគម្ន៍ក្តូវបង្េាំឆិតដ
ត ុត ឬរប់ សក្មាម្ច្ៅរនុង្សហគម្ន៍ របស់ពួរច្គ54 ខតម្តង្។ ច្ល៊ើស
ពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត ច្សវារម្មក្បម្ូ លសក្មាម្ម្ិ នទន់ មានច្

52

៊ើយច្ៅតាំ បន់ ាច្ក្ឆ៊ើន ច្ោយារផ្សែូវឆូ ល

Morn, Vanntey and De Carteret Daniel. (2016). Trash Pact in Crosshairs. Phnom Penh Post. Phnom Penh, Cambodia.
Accessed via: http://www.phnompenhpost.com/national/trash-pact-crosshairs.
53
Denney, Lisa. (2016). Reforming Solid Waste Management in Phnom Penh. The Asia Foundation. Phnom Penh,
Cambodia.
54 Samaki 3.1 (2015). Site visit to Samaki 3.1 and interview with resident, interviewed by Sahmakum Teang Tnaut, In
Person, 19th June, 2015

28

ច្ៅសហគម្ន៍មានភាពតូឆឆច្ង្អៀត ច្ហ៊ើយវាពិ
ច្ទោះបី ាក្បាពលរដឋបង្់ក្

រ់ច្ដ៊ើ ម្ីបទទួ លច្សវាច្នោះរ៏ ច្ោយ55។ ច្ក្ឆ៊ើនាង្ពី រដង្ម្នឆាំនួនស្រសីខត ដល

នឆូ លរួម្រនុង្រិ ឆចសមាភស

នាម្ាច្ម្ផ្សទោះ ស្រសីច្ត ដ៊ើ រ

រសក្មាប់ ឱ្យឡានធ្ាំ ៗឆូ លច្ៅក្បម្ូ លសក្មាម្ ច្ប៊ើ

នក្

ប់ថា ការក្បម្ូលសាំរម្ម្ិ នមានភាពលអក្បច្ស៊ើរ ច្ៅច្

នតួរយា៉ៅ ង្សាំខាន់រុង្ការក្គប់
ន
ក្គង្អនាម្័ យ និ ង្សមាអតផ្សទោះ របស់ពួរច្គ

ច្ហ៊ើយពួ រច្គខតង្ខតក្បឈម្នឹង្ការប៉ៅ ោះពាល់ដល់សុែភាពច្ោយារការក្គប់ ក្គង្

សាំរម្ម្ិ ន

លអ។ ច្ៅច្ពលសមាភសាម្ួ យ តាំ ោង្របស់អង្គការអភ្ិវឌឍស្រសីក្ត រី ក្ររនុង្ទី ក្រុង្ អនរស្រសី
ថាការខដលបរ ិាានេុាំ វ ិ
ក្បាពលរដឋ

៊ើយ។ រនុង្

រនុង្សហគម្ន៍ម្ិនាអត

ាពិ ច្សស ច្ល៊ើស្រសី ត និ ង្រុ មារ

វា

ន

នបញ្ញ
ជ រ់

នេោះឥទិ ធពលអវ ិេជមានដល់សុែភាពរបស់

ខដលពួ រច្គអាឆ្ែង្េាំ ង្ឺច្ផ្សសង្ៗ

និង្ឈឺាក្បចាាំ

ច្ោយារសក្មាម្ទាំង្ច្នោះ56។

គ. ផ្លប៉ះពាលស
់ ង្គម ន្យិង្ទាំនាក្់ទាំន្យង្ត្ៅក្ោុង្សហគមន្យម
៍ ិន្យមាន្យការខ្ប្បួល
ការត្្ាយ
ើ តបក្្មិតខ្ពស់បាំផ្ុត
(ភាគរយ)

ពិពត៌នា
ទាំ នារ់ទាំនង្ាម្ួ យ
អនរេិ តខាង្
ាម្គគីរុង្សហគម្ន៍
ន
ការឆូ លរួម្រនុង្ការ

ធ្ម្មន
(៧៣%)
ធ្ម្មន
(៤៣%)
ធ្ម្មន

អភ្ិវឌឍសហគម្ន៍

(៣៩%)

បោ
ត

អាក្ររ់

សុវតិ តភាព

សង្គម្
ការក្

(៤៣%)

បុ រស

ស្តសតី

១៣

២១

១០

១០

១០

៨

៧

១៣

១២

២៣

ការត្្ាយ
ើ តបក្្មិតខ្ពស់ទី២

អាក្ររ់
(១៥%)
អាក្ររ់
(៣៧%)
អាក្ររ់
(៣៤%)
ធ្ម្មន
(៣៩%)

បុ រស

ស្តសតី

៤

៣

៦

១១

៧

៩

៨

១០

៥

៥

ស្រស័យទរ់ទង្

ាម្ួ យនឹង្ក្រុម្
ក្គួារច្ៅស្រសុរ
រាំ ច្ណ៊ើត

ធ្ម្មន
(៧៦%)

អាក្ររ់
(២១%)

តារាងទ៦
ី : ការប្លយ
ើ តរអ្ព
ាំ កា
ី រទទួលបាននូវការចូលរួមបៅកនុងសងគម

55

UPWD, (2016). Semi Structured Interview with UPWD, interviewed by Sahmakum Teang Tnaut, In Person, 28th October,
2016.
56

Ibid, page 28
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ទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់សង្គម្ អនរខដលឆូ លរួម្រនុង្រិ ឆចសមាភស

ការខក្បក្បួលច្

នបញ្ញ
ជ រ់ ថាម្ិនមាន

៊ើយ។ អេីខដលាការចាប់ អារម្មណ៍ អនរខដលឆូ លរួម្រនុង្រិ ឆចសមាភស ភាគច្ក្ឆ៊ើ នគិ តថា

ម្ិ នមានផ្សលប៉ៅ ោះពាល់វ ិេជ

នច្រ៊ើ តច្

៊ើង្ច្

៊ើយ។

ស្រសីា
ត ច្ក្ឆ៊ើនខដល

នឆូ លរួម្រនុង្រិ ឆចសមាភស

ន

សខម្តង្អារម្មណ៍ថា ការឆូលរួម្រនុង្សង្គម្ម្ិ នមានការខក្បក្បួល ឆាំ ខណរាម្គគីភាពរនុង្សហគម្ន៍
ទាំង្ស្រសី ត ទាំង្បុ រស

នមានអារម្មណ៍ថាម្ិនមានការខក្បក្បួលច្

ខដលឆូ លរួម្សមាភសខដលរួមានអនរក្ត
េិ តខាង្ខដលរស់ច្ៅតាំ បន់ច្នាោះ
ច្ឆ

ប់ ម្ររស់ច្ៅទី ក្រុង្វ ិ

នសខម្តង្ពី ការេុាំ រុ

៊ើយ។ ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត អនរ

បនាទប់ពីការបច្ណត

ទឹ រឆិ តរ
ត ុង្ក្ត
ន

ប់ម្រវ ិ

ច្ឆ

និង្អនរ

ឬការម្ិនឆង្់ ចារ

ពីរខនែង្ខដលច្គធាែប់រស់ច្ៅច្ោយារវាមានារៈសាំខាន់ោស់សក្មាប់ េីវភាពរបស់ពួរច្គ

ាង្លរេែណឌច្ផ្សសង្ៗ ខដលពួ រច្គ
ភាពសង្គម្ ក្បាពលរដឋ
ច្គក្តូវ

នគាំ រម្រាំ ខហង្ឱ្យចារច្ឆ

ច្សវារម្មក្បច្ស៊ើរច្

នអគគិសនី ឬបច្ណត

ប់ម្ររស់ច្ៅេិតទី រខនែង្ខដលច្គធាែប់បច្ណត

ច្ឆ

សុវតិ ា

ច្ហ៊ើយពួរ

ម្តង្ច្ទៀត ប៉ៅុ ខនតពួរច្គក្តូវច្ធ្េ៊ើខបបច្នោះច្ោយារឆង្់ទទួ ល

ន

៊ើង្57។

ច្នោះាបញ្ញ
ា ខដល
ក្តូវ

នក្ត

នក្ពម្ទទួ លយរ។ ការទទួ ល

នច្ល៊ើរច្

៊ើង្ច្ោយក្បាសហគម្ន៍ ក្រី ក្ររស់ច្ៅទី ក្រុង្

នបង្េាំឱ្យច្ៅរស់ច្ៅទី រខនែង្ច្ផ្សសង្ ច្ោយារការបច្ណតឆច្ឆ

ច្ហ៊ើយខដល

។ ការបង្េាំឱ្យច្ៅរស់ច្ៅទី នាំង្

លមី អាឆក្បឈម្ម្ុែនូវការគាំ រម្រាំខហង្ដល់និរនតរភាពម្នេី វភាពរស់ច្ៅរបស់ពួរច្គ ច្ោយារពួ រ
ច្គម្ិ ន

នទទួ លនូ វច្សវារម្មលអ ម្ិនមានឱ្កាសរនុង្ការបច្ង្េ៊ើតក្

រ់ឆាំណូល និង្ម្ិ នមានលាំច្ៅោឋន

សម្រម្យសក្មាប់ ានរ់ច្ៅ។ ឧទហរណ៍ ក្បាពលរដឋម្រពីតាំបន់បឹង្ររ់
សមាគម្ធាង្ច្ននតថា
ច្

ទីរខនែង្ខដលច្គច្ៅរស់ច្ៅលមីច្នាោះ

៊ើយ ដូ ច្ឆនោះ រុ មារម្ួ យឆាំនួនក្តូវបង្េាំឆិតតច្
អាឆ

ប់បុគគលិរអង្គការ

ពុាំ មានាោច្រៀនច្ៅខរបរផ្សទោះរបស់ច្គ

ោះបង្់ការសិរា58។

ដូ ឆច្នោះ ក្បាសហគម្ន៍ក្រី ក្រខដលបនតរស់ច្ៅ ឬក្ត

រនុង្ទី ក្រុង្វ ិ

នក្

ប់ម្រទីរខនែង្ខដលច្គធាែប់ រស់ច្ៅ

នទទួ លផ្សលក្បច្យាេន៍ ច្ោយក្បច្យាលពី ការអភ្ិវឌឍ និង្សម្ិ ទធផ្សលខដលច្គ

នបច្ង្េ៊ើត ។ ផ្សលក្បច្យាេន៍ច្ោយក្បច្យាលទាំង្ច្នោះខដលម្ិនខម្នាខផ្សនរដ៍ធ្ាំរុង្គច្ក្មាង្អភ្ិ
ន
វឌឍ

ឬច្ៅច្ពលោ នម្ការររច្ឃ៊ើ
ម្ិ ន

នក្បច្ស៊ើរច្

៊ើង្ច្

ាានភាពរស់ច្ៅរបស់អរ
ន ឆូ លរួម្ (ក្បាេនក្រី ក្រច្ៅរនុង្ទី ក្រុង្)

៊ើយ។ ាឧទហរណ៍ ក្បាពលរដឋពីសហគម្ន៍ សឹង្
ទ មានេ័ យ

ការអភ្ិវឌឍច្គហោឋរឆនាសម្ព័នធច្ៅរនុង្សហគម្ន៍របស់គត់
អភ្ិវឌឍពាណិេជរម្ម) គឺ ាម្ច្ធ្ា

57

នក្

ប់ពី

(រនុង្ច្គលបាំ ណង្េួយគាំក្ទដល់ការ

យច្ដ៊ើម្ីបទប់ ាេត់នូវបញ្ញ
ា ទឹរេាំ នន់ធ្ៃន់ធ្ៃរច្ៅរនុង្តាំ បន់ ច្នាោះ59។

LICADHO, (2016). Semi Structured Interview with LICADHO, interviewed by Sahmakum Teang Tnaut, In Person, 31st
October, 2016.
58 Forced Evictees, (2016). Focus Group Discussion with forced evictees, interviewed by Sahmakum Teang Tnaut, In Person,
21st October, 2016.
59

Ibid
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ជំពូក ៤ សេចកតីេៃនិោាៃ ៃិងអៃុាេៃ៍

៤.១. សេចកតីេៃនិោាៃ
គមននរោមានរ់ មានឆម្ៃល់ច្

៊ើយអាំ ពីផ្សលក្បច្យាេន៍ ច្ោយផ្លទល់

ខដល

នម្រពី ការរ ីរ
៊ើង្វ ិ

ឆច្ក្ម្៊ើ នទី ក្រុង្យា៉ៅ ង្ឆ្ប់រហ័សខបបច្នោះ។ អាគរពាណិេជរម្ម បុ រ ីលាំច្ៅោឋន និ ង្ការាតច្

ម្ន

ច្ហោឋរឆនាសម្ព័នច្ធ ដ៊ើម្បីាេគម្ន៍ការវ ិនិច្យាគ និង្គច្ក្មាង្ពាណិេជរម្មនានា។ ច្សវារលយនតក្រុង្ា
ធារណៈ
ធានី ភ្ាំ ច្ន ព

នចាប់ច្ផ្សត៊ើម្ដាំ ច្ណ៊ើរការរនុង្រេធានី ភ្ាំច្ន ព
ច្ៅច្ែតតក្ពោះសីហនុក្តូវ

រនុង្ឆ្នាំ២០១៤

ច្ហ៊ើយច្សវារម្មរលច្ភ្ែ៊ើង្ពីរេ

នោរ់ ឱ្យដាំ ច្ណ៊ើរការរនុង្ច្ដ៊ើ ម្ឆ្នាំ២០១៦។ ប៉ៅុ ខនត ការរ ីរឆច្ក្ម្៊ើន

និ ង្ការអភ្ិ វឌឍទាំង្ច្នោះមានផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ាច្ក្ឆ៊ើ នដល់ក្បាពលរដឋរប់រយរប់ពាន់ នារ់
នច្គបច្ណត

ខដលក្តូវ

ច្ោយបង្េាំសក្មាប់ ការអភ្ិវឌឍទាំង្ច្នោះ។ ៣៥%ម្នទីនាំង្ទាំង្៧៧ ក្តូវ

នអភ្ិ វឌឍ

ទាំង្ស្រសុង្រនុង្រយៈច្ពលពីរទសសវតសច្នោះ ច្ហ៊ើយសហគម្ន៍ម្ួយឆាំនួនដូ ឆា សហគម្ន៍បឹង្ក្តខបរ
និ ង្សហគម្ន៍េូលីោ60 រាំ ពុង្រង្់ ចាាំការអភ្ិ វឌឍ។ ដូ ឆច្នោះ វាអាឆច្ធ្េ៊ើច្សឆរតីសននិោឋនថា ការបច្ណត
ច្ឆ

ច្ក្កាម្ពារយការអភ្ិវឌឍ និ ង្ច្ធ្េ៊ើទាំច្ន៊ើ បរម្មទីក្រុង្ គឺ ាការសនាម្ិនសម្រម្យ និង្មានភាពទន់

ច្ែាយច្ៅច្ពលខដលការអភ្ិវឌឍមានភាពយឺតយា៉ៅ វ។

ច្ល៊ើសពី ច្នោះច្ៅច្ទៀត ខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ នានារបស់អាា្ធ្រ និង្ក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិវឌឍន៍ ម្ិនមាន
តមាែភាពសក្មាប់ អរ
ន ក្តូវ

នបច្ណត

ច្ឆ

ច្

៊ើយ។

សហគម្ន៍ក្រី ក្រ និង្ាធារណៈេនទូច្ៅ ាធ្ម្មនម្ិ ន

ដូឆខដល

នពិ ភារារនុង្ខផ្សនរ

៣.២.២.១

នដឹ ង្អាំ ពីថាច្ត៊ើនរោាមាចស់រម្មសិទិម្ធ ន

គច្ក្មាង្អភ្ិ វឌឍន៍ នរោាអនរអនុ វតតគច្ក្មាង្ ច្ហ៊ើយច្ពលោការាង្សង្់ នឹង្ចាប់ ច្ផ្សត៊ើម្។ រេរោឋ
ភ្ិ

លរម្ពុាក្តូវ

ច្យាធា ច្ឆ
ច្ឆ

នច្គច្ម្៊ើ លច្ឃ៊ើ

ថាាអនរដឹរនាាំច្ៅច្ពលខដលអាា្ធ្រម្ូ លោឋន នគរ

ច្សឆរតី េួ ន ដាំ ណឹ ង្សតីពី កា របច្ណត

ច្ឆ

ល ឬ

ឬពារ់ ព័ នធ ច្ោយផ្លទ ល់ នឹ ង្ ការបច្ណត

។ បខនាម្ច្ល៊ើក្បព័នធខដលម្ិនឆាស់ោស់ វារ៏មានការែេោះខាតរបស់ាាប័នថានរ់រោ
ត ល ច្ដ៊ើម្បី

ទទួ លែុ សក្តូវរនុង្ការច្ោោះស្រាយេច្មាែោះក្បរបច្ោយក្បសិទភា
ធ ពផ្សង្ខដរ។
សមាភស
ច្ោរ

ខដលក្តូវ

នច្ល៊ើរច្

នច្រៀបឆាំ ច្

រនុង្អាំ

ុង្ច្ពលរិ ឆច

៊ើង្ច្ោយអង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននតាម្ួ យតាំ ោង្អង្គការលីកាដូ

៊ើង្ថាអាា្ធ្រែេោះគណច្នយយភាព និ ង្តមាែភាព ដូ ឆច្នោះច្ហ៊ើយក្បាសហគម្ន៍ ក្រី

ក្រក្បឈម្នឹ ង្ហានិ ភ្័យែពស់61។ ក្បាសហគម្ន៍ក្តូវ

នច្គៀបសង្េត់ច្ៅច្ពលខដលពួ រច្គការពារ

សិទិ ដ
ធ ីធ្ី រែ បស់ពួរច្គ ដូឆា ររណីសហគម្ន៍បុរ ីរីឡាខដលាោរេធានីភ្ាំច្ន ព

នក្

ប់ពួរច្គ

60

Refer to Appendix 3 for the fill list of sites which are listed as “no development’.
LICADHO, (2016). Semi Structured Interview with LICADHO, interviewed by Sahmakum Teang Tnaut, In Person, 31st
October, 2016.
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ថា “ពួរច្គនឹង្ម្ិ នទទួ ល

ននូ វអេីខដលពួ រច្គ

នច្សន៊ើសុាំច្

៊ើយ”62 បនាទប់ ពីពួរច្គ

ច្ៅាាប័ នពារ់ ព័នធនានា។ ឧទហរណ៍ម្ួ យច្ផ្សសង្ច្ទៀត សហគម្ន៍ច្ក្ាយឆងាេ
ពារ់ ព័នធនានាាច្ក្ឆ៊ើ នដង្ ដូ ឆាក្ពឹទិ ស
ធ ភា រោឋភ្ិ
ខម្នរោឋភ្ិ

នោរ់ លិែិត

នទរ់ ទង្ច្ៅាាប័ន

ល ែុ ទទកាល័យនាយររដឋ ម្ ន្រនតី និ ង្ អង្គ កា រម្ិ ន

ល។ ក្បាសហគម្ន៍ រ៏ ច្សន៊ើសុាំ ឱ្យមានការច្រៀបឆាំ ច្វទិ កា ាធារណៈច្ដ៊ើម្បីខសេង្យល់

ព័ ត៌មានបខនាម្63។ ររណីច្ផ្សសង្ច្ទៀត សហគម្ន៍ម្ួយឆាំ នួនច្ទៀត(ដូ ឆា សហគម្ន៍ ភ្ូម្ិ២៣)

ន

ោរ់ ញ្ាតិ ា
ត ច្ក្ឆ៊ើនច្ៅាាប័នរោឋភ្ិ

លខដលពារ់ ព័នធ (ដូ ឆា ក្រសួង្ច្រៀបឆាំខដនដី នគរូបនី យរម្ម

និ ង្សាំណង្់ ាោរេធានី ភ្ាំច្ន ព

និង្ាាប័ នអនតរាតិ ដូ ឆា ធ្នាគរពិ ភ្ពច្ោរ) ច្ដ៊ើ ម្បីទម្ទរ

សិទិ ទ
ធ ទួ ល

នព័ត៌មាន ប៉ៅុ ខនតការែិ តែាំក្បឹង្ខក្បង្របស់ពួរច្គក្តូវ

នច្ម្៊ើ លរ ាំលង្ និង្ក្ពច្ង្៊ើ យរច្នត៊ើយ។

ប៉ៅុ ខនត ដាំ ច្ោោះស្រាយលមីម្ួយម្ន “ប៊ូ លឌី ង្ ឬអាគរស” គឺ ាសូឆនាររលមីម្ួយច្ោយររណី
“គាំ រម្រាំ ខហង្ម្នការបច្ណត
ាតិ ក្តូវ

ច្ឆ

” ខដលក្តូវ

នផ្សសពេផ្សាយយា៉ៅ ង្ទូ លាំទូោយច្ោយារព័ត៌មាន

នច្ោោះស្រាយច្ោយច្ប៊ើរឆាំ ហរ។ ក្បាសហគម្ន៍

នេួ បាម្ួយនឹ ង្តាំ ោង្ក្បធាន

ភ្ូ ម្ិកាលពី ម្លៃទី៣០ ខែតុោ ឆ្នាំ២០១៦។ វាាច្ល៊ើរដាំ បូង្ច្ហ៊ើយនាំង្ពី សហគម្ន៍
អារម្ម្នការបច្ណត

ច្ឆ

កាលពី ពី រ ឆ្នាំម្ុ ន ។

ក្បាសហគម្ន៍

នឮពារយឆចាម្

នទទួ លព័ត៌មានលម្អិតអាំពី

គច្ក្មាង្អភ្ិ វឌឍន៍ ខដលវ ិនិច្យាគច្ោយក្រុម្ហ៊ុនេប៉ៅុន អារ៉ៅ កាវា៉ៅ ច្ហ៊ើយរិឆចសនទនាដាំ បូង្ក្តូវ
ឆាំច្

នច្រៀប

៊ើង្ាម្ួ យម្ន្រនតីម្រពី ក្រសួង្ច្រៀបឆាំខដនដី នគរូបនី យរម្ម និង្សាំណង្់ ច្ដ៊ើ ម្បីពិភារាអាំ ពីសាំណង្

(ាាឆ់ក្

រ់ ឬទទួ លយរផ្សទោះច្ៅរនុង្អាគរប៊ូ លឌីង្)។ ប៉ៅុខនត ក្បាពលរដឋខដលរស់រុង្អាគរប៊
ន
ូល

ឌី ង្មានការក្ពួយ

រម្ភថា

វាដូឆច្ៅនឹ ង្ររណីបុ រ ីរី ឡាខដលក្រុម្ហ៊ុនផ្លនអុីម្ិឆ

នសនាាង្

សង្់ អាគរឆាំ នួ ន ១០ច្ដ៊ើ ម្បីផ្សត ល់េូ ន សហគម្ន៍ បុ រ រ
ី ី ឡា។ ម្ួ យទសវតសច្ក្កាយម្រ ក្រុម្ហ៊ុនផ្លនអុី
ម្ិ ឆ

នាង្សង្់ក្តឹម្ខត៨អាគរប៉ៅុ ច្ោណោះ

ច្ហ៊ើយផ្សតល់ឱ្យអនរខដលក្តូវ

នបច្ណត

ម្ួ យឆាំ នួនខត

ប៉ៅុ ច្ោណោះ។ ឆាំ ខណរឯក្បាសហគម្ន៍រប់រយនារ់ែេោះលាំច្ៅោឋន ច្ហ៊ើយខាង្ក្រុម្ហ៊ុនផ្លនអុី ម្ិឆ
ក្បកាសថាែស័យធ្នសក្មាប់ាង្សង្់អាគរឆាំ នួន២ខដល
ដូ ច្ឆនោះ ច្ោយច្យាង្ច្ៅនម្ការររច្ឃ៊ើ
នច្រៀបឆាំ ច្

នសនារនុង្ទី

ថា មានឆាំ ណុឆាច្ក្ឆ៊ើ នខដលក្តូវច្ធ្េ៊ើច្ដ៊ើ ម្បីឱ្យមានភាពក្បច្ស៊ើរច្

រម្ភបាំផ្សុតគឺ អាំច្ព៊ើ ហិង្ាខដលច្ៅខតបនតច្រ៊ើ តច្

សហគម្ន៍ ក្រី ក្ររនុង្ទី ក្រុង្ និ ង្អនរខដលក្តូ វ
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ពី ការសទង្់ម្តិ រិ ឆចសមាភស និង្រិឆព
ច ិ ភារាក្រុម្ខដល

៊ើង្សក្មាប់ការសិរាស្រាវក្ាវច្ល៊ើផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្នការអភ្ិ វឌឍ ខដល

នាំង្ទាំង្៧៧។ លទធផ្សលបងាា
អេីខដល

នសនា64។

ន

៊ើង្ ច្ៅច្ពលការអភ្ិ វឌឍខបបច្នោះច្រ៊ើ តច្

នច្គបច្ណត

ច្ឆ

ម្ិ ន ក្បឆ្ាំ ង្ការអភ្ិ វ ឌឍច្

៊ើង្។

៊ើង្។

៊ើ យ។

Forced Evictees, (2016). Focus Group Discussion with forced evictees, interviewed by Sahmakum Teang Tnaut, In Person,
21st October, 2016.
63 Ibid.
64 Narim, K. (2016). New Building, Broken Promises at Borei Keila. The Cambodia Daily. Retrieved from:
https://www.cambodiadaily.com/news/new-building-broken-promises-at-borei-keila-113303/
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ពួ រច្គយល់ អាំពីត ក្ម្ូវការម្នការអភ្ិ វឌឍ និ ង្ទាំ ច្ន៊ើ បរម្មទីក្រុង្ ពី ច្ក្ពាោះរនុង្នាម្ាអនររស់ ច្ៅរនុង្

ពួរច្គធាែប់ មានបទពិ ច្ាធ្ន៍ ទទួលរង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ាអវ ិេជមានម្នែេោះខាតច្នោះ។

សហគម្ន៍ក្រី ក្រ

ឧទហរណ៍ រនុង្អាំ
មានេ័ យ
ែែួន”។

ច ិ ភារាក្រុម្ អនរឆូលរួម្មានរ់ខដលាតាំ ោង្ម្រពីសហគម្ន៍ សឹង្
ទ
ុង្ច្ពលរិ ឆព

នច្ធ្េ៊ើច្សឆរតីសននិោឋនថា “ការអភ្ិ វឌឍគឺលអ ក្បសិនច្ប៊ើ រោឋភ្ិ

ប៉ៅុ ខនត

ច្ពលច្នោះអារម្មណ៍ម្នភាពភ្័ យខាែឆ

អភ្ិវឌឍដន៍សក្មាប់ អរ
ន ក្ររនុង្ទី ក្រុង្។

និង្ទុរេលាំ

រ

លច្គរពការសនារបស់

នផ្សារភាជប់ច្ៅនឹ ង្ពារយថា

តាំោង្មានរ់ ម្រសហគម្ន៍ ច្ក្ាយឆងាេ

នច្ល៊ើរច្

៊ើង្ថា

ច្ៅរនុង្បរ ិបទម្នការអភ្ិ វឌឍទី ក្រុង្យា៉ៅ ង្ឆ្ប់ រហ័ស រាំ ច្ណ៊ើនក្បាេន និង្ការច្រ៊ើនច្

៊ើង្ម្ន

“អភ្ិ វឌឍន៍គឺាទឹរខភ្នររបស់ក្បាពលរដឋ”។

៤.២. អៃុាេៃ៍
ការវ ិនិ ច្យាគឯរេន និ ង្បរច្ទស ការបច្ណត

ច្ឆ

នឹ ង្ច្រ៊ើតច្

៊ើង្ម្ិនអាឆច្េៀសរួឆច្

៊ើយ។ ទាំ ច្ន៊ើ ប

រម្ម និង្ការអភ្ិវឌឍគឺារនលីររដ៏ សាំខាន់ ខដលរួម្ឆាំ ខណររនុង្ការច្ល៊ើររម្ពស់េីវភាពរស់ច្ៅ និ ង្
ឆាំ ណូលាតិ រុង្ក្បច្ទសរម្ព
ន
ុា។ ប៉ៅុ ខនត ការអភ្ិ វឌឍ រូបនី យរម្ម ច្ហ៊ើយនិង្ការបច្ណត
នាំង្ទី លាំច្ៅលមីរបស់ក្បាសហគម្ន៍ ក្រី ក្រី គួរខតក្តូវ

នអនុ វតតច្ោយឆាប់

ច្ឆ

និង្ការ

និ ង្ក្បរបច្ោយភាព

ក្តឹម្ក្តូវ និង្សម្ធ្ម្៌ ច្ដ៊ើ ម្បីបច្ង្េ៊ើតម្ូ លោឋនក្គឹ ោះម្នការអភ្ិវឌឍក្បរបច្ោយឆិរភាព។ អង្គការសមាគម្
ធាង្ច្ននត

សូម្ផ្សតល់នូវអនុ ាសន៍ម្ួយឆាំ នួនដូឆខាង្ច្ក្កាម្ច្ដ៊ើ ម្បីឱ្យអនរពារ់ព័នធនានា

ន័ យច្ដ៊ើម្បីច្្ែ៊ើយតបច្ៅនឹង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់នានាម្នការអភ្ិ វឌឍន៍

ដូ ឆខដល

នច្ល៊ើរច្

ការណ៍ច្នោះ៖

អនុ វតតរុង្
ន

៊ើង្រនុង្រ

យ

រាជរដ្ឋឋភ្ិាលក្មពុជា៖
1. អនុវតតវ ិធ្ី ាស្តសតច្ោយឈរម្ូ លោឋនច្ល៊ើសិទិម្
ធ នុ សស រនុង្ការអនុ វតតរិឆចការអភ្ិវឌឍនានារនុង្
រេធានី ភ្ាំច្ន ព

រ៏ដូឆាទូទាំង្ក្បច្ទសរម្ពុា ច្ហ៊ើយច្ដ៊ើម្បីឱ្យស្រសបច្ៅនឹង្ការចាប់ អារម្មណ៍

ការវ ិនិ ច្យាគឯរេន និ ង្វ ិស័យអឆលនក្ទពយ ខដលាការកានលីររនាាំឱ្យមានការអភ្ិ វឌឍទី
ក្រុង្។ ដូ ឆខដល
រេរោឋភ្ិ

ល

ន្ែុោះបញ្ញ
ច ាំង្រនុង្ច្គលនច្យា

យលាំច្ៅោឋន និ ង្មាក្ន៣១ ម្នរដឋធ្ម្មនុញ្ា

នច្បតា្ឆិតតអនុ វតតច្គលការណ៍សិទិម្
ធ នុ សស និង្ធានាសិទិ ធមានលាំច្ៅោឋន

សម្រម្យ និ ង្ការពារការរ ាំខាននានាច្ល៊ើលាំច្ៅោឋនរបស់បុគគលោមានរ់ ច្

៊ើយ។

2. អនុវតតក្បរបច្ោយតមាែភាព ដូឆមានខឆង្រនុង្ “ខផ្សនរទី ៣” ដាំ ោរ់ កាលទី៣ម្ន យុទធាស្តសត
ឆតុច្កាណ៖ “ការខបង្ខឆង្ និង្ច្ក្ប៊ើក្

ស់ដីរដឋបខនាម្ ាពិ ច្សស ការរ ឹបអូសដី សម្បទន

ច្សដឋរិឆច និ ង្សាំអាតម្ីន នម្រច្បៀបម្ួ យក្បរបច្ោយតមាែភាព និង្សម្ភាពសក្មាប់ច្គល
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បាំ ណង្អភ្ិ វឌឍន៍ ខដលច្្ែ៊ើយតបច្ៅនឹង្តក្ម្ូវការរបស់ក្បាពលរដឋក្រីក្រ”65។
ច្ទៀតពក្ង្ឹ ង្រិឆចែិតែាំក្បឹង្ខក្បង្ និ ង្បច្ង្េ៊ើតម្ច្ធ្ា
ច្យាបល់ាាធារណៈ

នព័ ត៌មាន ដូ ឆា រិ ឆព
ច ិច្ក្គោះ

ច្ៅេាំ ហា៊នដាំ បូង្ាម្ួ យនឹង្ក្បាសហគម្ន៍ ខដលរស់ច្ៅច្ល៊ើដីរដឋ

និ ង្អនរពារ់ ព័នធដម្ទច្ទៀតខដលក្គប់ ក្គង្
ខផ្សនការច្ម្រេធានីភ្ាំ ច្ន ព

យទទួ ល

ាង្ច្នោះច្ៅ

ឆ្នាំ២០៣៥

ិ ិ ច្យាគការអភ្ិ វឌឍទី ក្រុង្។
និ ង្វន

ខដលក្តូវ

នអនុ ម្័តរនុង្ឆ្នាំ២០១៥

ឧទហរណ៍
គឺ

នក្តឹម្ខត

ខឆររ ាំខលរច្ោយសច្ង្េបខតប៉ៅុច្ោណោះ66 ច្ហ៊ើយម្ិ នមានការពិ ច្ក្គោះច្យាបល់ាាធារណៈ ឬ
ិ រនុង្អាំ
មានការឆូ លរួម្ពី អង្គការសង្គម្សុីវល

ុង្ច្ពលរាង្ខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ ច្នោះច្

៊ើយ។

3. អនុវតត និង្បច្ង្េ៊ើតនីតិវ ិធ្ី ក្បរបច្ោយភាពក្តឹ ម្ក្តូវ ឯររេយភាព និ ង្តមាែភាពសក្មាប់ អាា្
(នីតីវ ិធ្ីឆាស់ោស់

ធ្រាតិ ច្ោោះស្រាយេច្មាែោះដី ធ្ី ែ
ដាំ ោរ់កាលនានាខដលក្តូវ

នច្ក្ប៊ើ ក្

និង្ផ្សសពេផ្សាយាាធារណៈសតីពី

ស់ និង្ររណីខដល្ែង្កាត់ ការកាត់រី ត និង្ម្ិនចាត់

វ ិធានការច្ោយអាា្ធ្រាតិច្ោោះស្រាយេច្មាែោះដី ធ្ី ែ)។ ោរ់ បញ្ូច លច្គលនច្យា

យទាំនាស់

ផ្សលក្បច្យាេន៍ខដលក្តូវអនុ វតតរល់ររណីធ្ាំ ៗទាំង្ឡាយ។
4. ច្ឆ

ផ្សាយការផ្សតល់សាំណង្ក្គប់ ក្គន់ និង្យុតិធ្
ត ម្៌ (ដូឆខដល

នខឆង្រនុង្ឆាប់ភ្ូម្ិ

ម្នក្ពោះរាោឆក្ររម្ពុាឆ្នាំ២០០១ ពារយថាសាំណង្សម្រម្យ និង្យុតិធ្
ត ម្៌ ក្តូវ

ល

នរាំ ណត់

ថា “ដូ ឆនឹ ង្តម្ម្ែទីផ្សារ ឬតម្ម្ែេាំនួស” 67។ ច្ហ៊ើយ ដូឆខដលមានខឆង្រនុង្មាក្ន៥ ការផ្សតល់
សាំណង្គួ រខតក្តូវ

នផ្សតល់ឱ្យម្ុ នការបច្ណត

ច្ឆ

។
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5. វាយតម្ម្ែផ្សលប៉ៅ ោះពាល់បរ ិាាន និង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់សង្គម្ ច្ោយអនុ ច្ោម្ច្ៅនម្បទោឋន
អនតរាតិ

និង្សហការាម្ួ យសហគម្ន៍ ខដលរង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្ុនច្ពលអនុញ្ញាតិ ឱ្យមាន

គច្ក្មាង្អភ្ិ វឌឍន៍នានាច្រ៊ើតមានច្

៊ើង្។

វិសយ
័ ឯក្ជន្យ៖
1. អនុវតតបទោឋននានា ដូឆា ច្គលការណ៍ខណនាាំរបស់ាេីវរម្មហិរញ្ា វតាុអនតរាតិ69 (ាេី
វរម្មហិរ ញ្ា វ តាុ អនត រ ាតិ ខដលាសមាេិ រ ធ្នាគរពិ ភ្ ពច្ោរ)

ខដលតក្ម្ូ វ ឱ្យក្រុម្ហ៊ុន

អភ្ិវឌឍន៍ផ្សតល់ព័ត៌មានច្ៅឱ្យអនរលរ់ សីព
ត ីតម្ម្ែបឆចុបបននរបស់អឆលនក្ទពយ និង្វ ិធ្ី ាស្តសតម្ន

ការវាយតម្ម្ែអឆលនក្ទពយ រួម្ទាំង្ខផ្សនការនាំង្ទី លាំច្ៅលមីច្ដ៊ើម្បីឱ្យសម្ស្រសបច្ៅនម្បទោឋន
65

The Royal Government of Cambodia. (2013). The Rectangular Strategy Phase III. Phnom Penh, Cambodia, p.20.
Phnom Penh Post. (2016). Phnom Penh’s 2035 Master Plan in Minimal Use. Phnom Penh, Cambodia. Available at:
http://www.phnompenhpost.com/post-property/phnom-penhs-2035-master-plan-minimal-use
67 Office of The High Commissioner For Human Rights, (2012). Eviction and Resettlement in Cambodia: Human Costs,
Impacts and Solutions. Phnom Penh, p.24. Retrieved from: http://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Thematicreports/Resettlement_Study-28_Feb_2012_Eng.pdf
68 MLMUPC Cambodia, (2002). Cambodian Land Law. Retrieved from:
http://www.metheavy.com/File/Media/Land%20Law%202001.pdf
69 IFC (International Finance Corporation). 2012. Guidance Note 5 – V2 Land Acquisition and Involuntary
Resettlement. Washington, D.C: IFC.
66
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របស់ាេី វរម្មហិរញ្ា វតាុអនតរាតិ ក្បសិនច្ប៊ើ អរ
ន លរ់នឹង្

ត់ បង្់ លាំច្ៅោឋនរបស់ពួរច្គ ឬ

ក្របែណឌផ្សត ល់សាំណង្ច្ៅច្ពលខដលេី វ ភាពរបស់ ក្បាសហគម្ន៍ ក្បឈម្នឹ ង្ហានិ ភ្័យ
ែពស់។

2. អនុច្ោម្ច្ៅនម្ច្គលការណ៍ខណនាាំរបស់អង្គការសហក្បាាតិ សីអ
ត ាំពីធ្ុរៈរិ ឆច និង្សិទិ ធ
ម្នុ សស70 ច្ៅច្ពលចាប់ ច្ផ្សត៊ើម្អភ្ិ វឌឍន៍ទីក្រុង្រនុង្ក្ពោះរេោឆក្ររម្ពុា។ ែណៈខដលរេរោឋ
ភ្ិ

លមានតួ រនាទីរបស់ែួនរន
ែ ុង្ការច្គរពសិទិ ម្
ធ នុ សស វ ិស័យឯរេនក្តូវខតដឹ ង្អាំ ពីផ្សលប៉ៅ ោះ

ពាល់ ម្នក្បតិ បតតិ ការរបស់ ែួែ នច្ល៊ើ សិទិ ធ ម្ នុ សស

នម្រយៈការវាយតម្ម្ែ ាានភាពសិ ទិ ធ

ម្នុ សស (ឧទហរណ៍ ពិ ភារាាម្ួ យសហគម្ន៍ ខដលទទួ លរង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ ច្ោយការ

អភ្ិវឌឍរបស់ក្រុម្ហ៊ុន) ច្ហ៊ើយបនាទប់ម្រចាត់ វ ិធានការរ ឹង្មាាំនានា ច្ដ៊ើ ម្បីច្គរពសិទិ រធ បស់អនរ
ខដលទទួ លរង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់។
3. ផ្សតល់នូវម្ច្ធ្ា

យ និង្យនតការសក្មាប់ បណឹ ត ង្ទម្ទរេម្ៃឺឆិតត និង្មានគណច្នយយភាព

សក្មាប់សហគម្ន៍ក្រីក្ររនុង្ទីក្រុង្

ច្ៅច្ពលខដលការអភ្ិវឌឍទីក្រុង្រ ាំច្ោភ្ច្ល៊ើសិទិ ធរបស់

ពួ រច្គ។ យនតការទាំង្ច្នោះក្តូវខតបង្េរភាពងាយស្រសួលរនុង្ការខសេង្ររ មានតមាែភាព មាន

ក្បសិទភា
ធ ព និង្ក្បសិទផ្ស
ធ ល ច្ហ៊ើយយនតការទាំង្ច្នាោះម្ិ នគួ រមានភាពយឺតយា៉ៅ វ ឆាំ ោយ
លុយច្ក្ឆ៊ើន ពិ

រខសេង្ររ

ន ឬខរែង្បនែាំនម្រូបភាពពុររលួយច្

៊ើយ71។

សហគមន្យអ
៍ ន្យេរជាតិ៖
1. សហគម្ន៍ អនតរាតិ គួរខតក្តួតពិ និតយច្ោយយរឆិ តទ
ត ុរោរ់ និ ង្ធានាថាអាា្ធ្ររោឋភ្ិ
មានគណច្នយយភាពរនុង្រិឆចការពារ
ភាពដី ធ្ី ែ

ការអភ្ិ វឌឍច្ោយវ ិសម្ភាព

ក្បតិ បតតិការអាលែឺម្៉ៅង្់ (GIZ)
ខដល

ល

និ ង្ច្ោោះស្រាយរល់ការរ ាំច្ោភ្បាំ ពាននានាច្ល៊ើសុវតាិ
និង្ការខបង្ខឆរទី ក្រុង្។

ឧទហរណ៍

រិឆចសហ

នក្បកាសរនុង្ឆ្នាំ២០១៦ បញ្ចប់គច្ក្មាង្សិទិដ
ធ ី ធ្ីរែ បស់ែួន
ែ

នអនុ វតតអស់រយៈច្ពលាង្២០ឆ្នាំ ាម្ួ យនឹង្ក្រសួង្ច្រៀបឆាំ ខដនដី នគរូបនី យរម្ម

និ ង្សាំណង្់ ច្ោយារមានការម្ិនច្ព
ខែច្ក្កាយម្រ

ធ្នាគរពិ ភ្ពច្ោរ

អាច្ម្រ ិរ ដល់រេរោឋភ្ិ

ឆិតតាម្ួយនិ ង្រាំ ខណទក្ម្ង្់ដ៏យឺតយា៉ៅ វ72។ ប៉ៅុ នាមន
នអនុ ម្័តយល់ក្ពម្ផ្សតល់រម្ចីលី ឆ
ម ាំនួន១៣០ោនដុ ោែរ

លរម្ពុា ច្ក្កាយពី បង្េររម្ចីនាំង្ពី ឆ្នាំ២០១១ ខដលការបង្េរច្នោះគឺ

ាទរុណរម្មច្ល៊ើរេរោឋភ្ិ

លរម្ពុា

ទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ការបច្ណត

ច្ឆ

ពី ដីធ្ី ច្ែ ោយបង្េាំ។

70

Business-humanrights.org. (2016). UN Guiding Principles | Business & Human Rights Resource Centre. Retrieved from:
https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
71 Ibid., as outlined by the third pillar of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
72 Zsombor, P. (2016). In Frustration, Germany Ends Land Rights Work. The Cambodia Daily. Retrieved from:
https://www.cambodiadaily.com/news/in-frustration-germany-ends-land-rights-work-107406/
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រម្ចីឆាំនួន២៥ោនដុោែរសហរដឋអាច្ម្រ ិរ

ក្តូវ

នខបង្ខឆរសក្មាប់គច្ក្មាង្ខបង្ខឆរដី ធ្ី ែ

សក្មាប់រិឆចការអភ្ិវឌឍន៍សង្គម្ និង្ច្សដឋរិឆចដាំោរ់ កាលទី ២73។

សហគមន្យ្៍ ក្ី្ក្ក្ោុង្ទី្ក្ុង្៖
1. ពក្ង្ឹ ង្បោ
ត

សហគម្ន៍ក្រី ក្ររនុង្ទី ក្រុង្ (អនរខដលក្តូវ

រាំ ពុង្រស់រុង្ការគាំ
ន
រម្រាំ ខហង្ម្នការបច្ណត
ព័ ត៌មាន និ ង្ផ្លែស់បូរឆាំ
ត ច្ណោះដឹ ង្។

ច្ឆ

នបច្ណត

) ច្ដ៊ើម្បីបច្ង្េ៊ើតម្ច្ធ្ា

ច្ឆ

និង្អនរខដល

យគាំក្ទ ខឆររ ាំខលរ

2. សហគម្ន៍ ងាយរង្ច្ក្គោះបាំផ្សុតច្ៅច្ពលខដលពួ រច្គម្ិនមានឆាំ ច្ណោះដឹង្។ ដូឆច្នោះ អនរក្តូវ
ខសេង្យល់អាំពីសិទិស្រធ សបឆាប់របស់អនរ ាានភាពសុវតាិភាពដីធ្ី ប
ែ ឆចុបបនន តម្ម្ែដីរបស់អរ
ន

េាំ នួយច្ផ្សសង្ៗច្ៅច្ពលខដលអនរឆចារាម្ួ យអាា្ធ្រ ឬក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍ និ ង្ច្រៀបឆាំ និ ង្ខល
ររាឯរារស្រសបឆាប់ របស់អនរ (ច្សៀវច្ៅក្គួារ ច្សៀវច្ៅានរ់ ច្ៅ ពារយច្សន៊ើសុាំប័ណណរម្ម
សិទិ ធ បែង្់ដីសហគម្ន៍ អតតសញ្ញាណប័ ណណាតិ ខែមរ)។ ការសិរាម្ួ យរបស់ធ្នាគរពិ ភ្ព
ច្ោរ

នច្ល៊ើរច្

៊ើង្ថា បុ ច្រវ ិនិឆ័ យ
េ សក្មាប់ ការនាំង្ទី លាំច្ៅលមីច្ោយសម័ក្គឆិតត៖ អនរលរ់គួរ

ខត “យល់ដឹង្អាំ ពីសិទិ រធ បស់ច្គ តម្ម្ែដីធ្ី រែ បស់ពួរច្គ និ ង្រច្បៀបឆុ ោះរិ ឆចសនា និ ង្មានេាំ នួយ

ការរនុង្ការវ ិភាគការវ ិនិ ច្យាគ ការឆចារាម្ួ យវ ិនិ ច្យាគទុ ន ឃ្ែាំច្ម្៊ើ លការអនុវតត និ ង្ធានាឱ្យ
មានការច្គរពច្គលការណ៍នានា”

។ ប៉ៅុ ខនត ការសិរាដូ ឆគនច្នោះ

74

ច្យាគិនឆូ លឆិតតច្ធ្េ៊ើការាម្ួ យរដឋោខដលរាំច្ាយខផ្សនរអភ្ិ
ដីខដលងាយរង្ច្ក្គោះ75។

នររច្ឃ៊ើ

ថា វ ិនិ

លរិឆច និ ង្រិឆកា
ច រពារមាចស់

សង្គមសុីវ ិល៖
1. ផ្សសពេផ្សាយច្សឆរតីខណនាាំខផ្សនរឆាប់ ច្ៅដល់សហគម្ន៍ ក្រី ក្រ និង្សហគម្ន៍ ងាយរង្ច្ក្គោះ
ឬេនរង្ច្ក្គោះច្ោយការបច្ណត

ច្ឆ

និ ង្អសនតិសុែសុវតាិភាពដី ធ្ី ែ

2. ឃ្ែាំច្ម្៊ើ ល និង្ឆង្ក្រង្ររណីនានាខដលរ ាំច្ោភ្សិទិស្រធ សបឆាប់ សិទិ ល
ធ ាំច្ៅោឋនរបស់ក្បា
សហគម្ន៍ និង្សិទិម្
ធ នុ សស ច្ហ៊ើយនិង្ផ្សតល់ការគាំក្ទ និ ង្ច្ល៊ើរច្

៊ើង្ររណីទាំង្ច្នោះាម្ួយ

នឹ ង្អាា្ធ្រខដលពារ់ព័ន។
ធ

73

Paviour, B. (2016). World Bank Will Resume Funding to Cambodia. The Cambodia Daily. Retrieved from:
https://www.cambodiadaily.com/news/world-bank-will-resume-funding-to-cambodia-112866/
74 World Bank, (2011). Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?. Agriculture and
Rural Development. Washington DC: World Bank, p.XL Overview. Retrieved from:
http://documents.worldbank.org/curated/en/998581468184149953/pdf/594630PUB0ID1810Box358282B01PUBLIC1.pdf
75 STT notes the study was conducted by the World Bank in 2011, and the recent actions of unfreezing loans to Cambodia
happened subsequently in 2016 (as mentioned in the prior section under ‘International Community’).
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ឧបេមព័ៃធ

ឧរសមពន
ធ ៖ វ ិធសា
ត ុ ងការក
ន
ណ
័ ១
ី ស្រសក
ាំ តស
់ ហគមនដ៍ ែល ទង
ាំ ៥ ”មន
ិ មានប្មោះ“
ខផ្សនទី ម្នទី នាំង្បច្ណត

ច្ឆ

ទាំង្៧៧

សមាគម្ធាង្ច្ននត រនុង្ឆ្នាំ២០១១
ទិ នន
ន ័ យខដល

នច្ក្ប៊ើក្

រនុង្រេធានី ភ្ាំ ច្ន ព

ខដលផ្សលិតច្ោយអង្គការ

នោរ់បញ្ូច លទី នាំង្ឆាំ នួន៥ ា “ទីនាំង្ខដលគមនច្្មោះ”។

ស់សក្មាប់ ការសិរាស្រាវក្ាវរនុង្ឆ្នាំ២០១១

សក្មាប់ការសិរាស្រាវក្ាវច្ពលច្នោះច្ទ ដូ ឆច្នោះច្ហ៊ើយ វាពិ

ររនុង្ការច្ក្ប៊ើក្

គឺ ម្ិនមានក្គប់ ក្គន់

ស់ទិនន
ន ័ យទាំង្ច្នោះ

សក្មាប់បញ្ញ
ជ រ់ច្្មោះ និ ង្ទី នាំង្ភ្ូ ម្ិាស្តសតសហគម្ន៍ ទាំង្៥។ ច្ដ៊ើម្បីរាំណត់ ទីនាំង្សហគម្ន៍ ទាំង្
៥ សាំណុាំឯរារឆាំ នួន៣ក្តូវ

នផ្សលិតរនុង្រាំ

ុង្ច្ពលការសិរាស្រាវក្ាវឆ្នាំ២០១១ និ ង្ខផ្សនទី

សហគម្ន៍ក្រី ក្ររនុង្ទីក្រុង្ ខដលផ្សលិតច្ោយអង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននតរនុង្ឆ្នាំ២០០៨ ច្ហ៊ើយរនុង្ឆ្នាំ
២០១៤ ក្តូវ

នវ ិភាគ និង្ក្តួតពិ និតយ ដូឆច្ៅនឹ ង្ទិននន័យខដល

អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននតរនុង្ឆ្នាំ២០០៨
ឆ្នាំ២០១៤។

ខផ្សនទីឆាំនួនក្


ាំក្តូវ

នច្ក្ប៊ើ ក្

ខផ្សនទីឆង្អុលបងាា

នម្រពី ការសទង្់ម្តិ ៨ែណឌរបស់

និង្ការសិរាស្រាវក្ាវពីទីក្រុង្ភ្នាំច្ព

ខដល

ស់សក្មាប់ ាឯរារច្យាង្ រនុង្ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះ៖

ពីទីនាំង្របស់សហគម្ន៍ ក្រី ក្ររនង្ទីក្រុង្ភ្នាំច្ព

ខដលមានច្ៅ

រនុង្ការសទង្់ម្តិរុង្ែណ
ន
ឌ ទាំង្៨។


ខផ្សនទី ឆ្នាំ២០១១ ម្នទី នាំង្បច្ណត



ខផ្សនទី សហគម្ន៍ ខដលច្គបច្ណត

ច្ឆ
ច្ឆ

ស្រសបច្ពលនឹង្ការសិរាឆ្នាំ២០១១




ទាំង្៧៧ ច្ៅរនុង្រេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ទូ ទាំង្រេធានី ភ្ាំ ច្ន ព

ខដលក្តូវ

ខផ្សនទី សហគម្ន៍ ខដលសាិតច្ក្កាម្ការគាំ រម្រាំខហង្ម្នការបច្ណត
ធានី ភ្ាំ ច្ន ព

ខដលក្តូវ

ខផ្សនទីឆង្អុលបងាា

នច្ធ្េ៊ើរុង្
ន

ច្ឆ

នផ្សលិត

ទូ ទាំង្រេ

នផ្សលិតស្រសបច្ពលនឹង្ការសិរាឆ្នាំ២០១១

ពីទីនាំង្របស់សហគម្ន៍ ក្រី ក្ររនង្ទីក្រុង្ភ្នាំច្ព

រនុង្ការសទង្់ម្តិច្ៅរនុង្ទីក្រុង្ភ្នាំច្ព

។

ការច្ក្បៀបច្ធ្ៀបខផ្សនទីឆាំនួន៣ ខដលផ្សលិតរនុង្ឆ្នាំ២០១១

នច្ល៊ើរច្

ខដលមានច្ៅ

៊ើង្សហគម្ន៍ ឆាំនួន៤

ខដលមានទី នាំង្ ដូ ឆច្ៅនឹ ង្ទី នាំង្ ខដលោរ់ ថា “គមនច្្មោះ” ច្ៅរនុង្ខផ្សនទី ម្នទី នាំង្ខដលក្តូវច្គ
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បច្ណត

ច្ឆ

ទាំង្៧៧ ទី នាំង្។ ទី នាំង្ទាំង្ច្នាោះមានដូឆា បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ១ និ ង្ភ្ូ ម្ិ៤ (ែណឌទួ ល

ច្គរ) ខាង្ច្ក្កាយម្ណឌលសុែភាព (ែណឌទួ លច្គរ) សងាេត់ បឹង្ររ់ (ែណឌទួ លច្គរ) និ ង្ាម្គគី
(ែណឌឬសសីខរវ)។
ក្ាវពីទីក្រុង្ភ្នាំច្ព

ច្ក្បៀបច្ធ្ៀបខផ្សនទី រុង្ការសិ
ន
រាស្រាវក្ាវអាំ ពីែណឌទាំង្៨
និង្ខផ្សនទី ទីនាំង្ម្នតាំ បន់ បច្ណត

៥៤ សាិតច្ៅរនុង្ទី នាំង្ទី៥។

សាំណុោះឯរារឆាំ នួន៣
ភ្នាំច្ព

នច្ក្ប៊ើ ក្

គម្ន៍ ច្ៅរនុង្ខផ្សនទី ទី នាំង្ម្នតាំបន់បច្ណត
រនុង្ខផ្សនទីច្នោះក្តូវ

ទាំង្៧៧ ទី នាំង្

(បញ្ជីច្្មោះទី នាំង្បច្ណត

បញ្ជីច្្មោះទី នាំង្ទាំង្៥២ ខដលទទួ ល

ច្្មោះសហគម្ន៍ ទាំង្៩២) ក្តូវ

ច្ឆ

នបងាា

ថា ក្រុម្

ទាំង្៨៣ទីនាំង្រនុង្រេធានី

នការេូ នដាំ ណឹង្សតីពីការបច្ណត

ច្ឆ

និង្បញ្ជី

ស់សក្មាប់ ច្ផ្សទៀង្ផ្លទត់ ទីនាំង្ខដលក្តួតសុីគនាម្ួ យសហ
ច្ឆ

នោរ់រុង្បញ្
ន
ជ ីោឆ់ច្ោយខ

ររ់ មានច្ៅរនុង្បញ្ជីច្្មោះទី នាំង្បច្ណត

ច្ឆ

ខផ្សនទីម្នការស្រាវ

ច្ឆ

ទាំង្៧៧ ឆ្នាំ២០១១ និ ង្ទីនាំង្ខដលម្ិនមានច្ៅ
រ។ ខាង្ច្ក្កាយម្ណឌលសុែភាព និង្សងាេត់ បឹង្
ទាំង្៨៣ និង្បញ្ជីច្្មោះសហគម្ន៍ទាំង្៩២។ បឹ ង្

ររ់ភ្ូម្ិ ១ និ ង្ភ្ូ ម្ិ៤មានច្ៅរនុង្បញ្ជីច្្មោះសហគម្ន៍ ទាំង្៩២ ច្ហ៊ើយសហគម្ន៍ាម្គគី មានច្ៅ
រនុង្បញ្ជីច្្មោះទី នាំង្ទាំង្៥២ ខដលធាែប់ ទទួ ល
ច្យ៊ើង្អាឆច្ធ្េ៊ើច្សឆរតីសននិោឋន
ទាំង្៤ខដល “គមនច្្មោះ”។

នការេូ នដាំ ណឹង្ម្នការបច្ណត

ច្ឆ

។ ដូឆច្នោះ

នថាទាំង្ច្នោះគឺ ាភ្សតនង្ក្គប់
ក្គន់ រុង្ការរាំ
ន
ណត់ច្្មោះ
ុ

សហគម្ន៍ ក្រុម្៥៤ ម្ិនមានច្ៅរនុង្សាំណុាំឯរារទាំង្ច្នោះច្ទ។ ក្រុម្ការងារ

ទី នាំង្

នខសេង្ររ

ច្្មោះសហគម្ន៍ ច្នោះច្ៅរនុង្ទិ នន
ន ័ យសក្មាប់ ការសទង្់ម្តិ ទាំង្៨ែណឌ និ ង្ការសទង្់ម្តិ ទីក្រុង្ភ្នាំច្ព
ប៉ៅុ ខនតច្ៅខតររម្ិនច្ឃ៊ើ

។

ប៉ៅុ ខនតសហគម្ន៍ ច្នោះសាិតច្ៅខរបសហគម្ន៍ផ្សូវរលច្ភ្ែ
ែ
៊ើង្

ខដលសហគម្ន៍ ទាំង្ពី រច្នោះគឺ ាសហគម្ន៍ខដលក្តូវ
គម្ន៍ច្នោះសាិតច្ៅរនុង្តាំបន់សហគម្ន៍ ខដលក្តូវ

នច្គបច្ណត

នច្គបច្ណត

ច្ឆ

ច្ឆ

និ ង្ខរបរបឹ ង្ររ់

ខដលមានន័ យថា សហ

។ ដូ ឆច្នោះ ច្យ៊ើង្អាឆច្ធ្េ៊ើច្សឆរតី

សននិោឋនថាសហគម្ន៍ ក្រុម្៥៤ គឺ ាសហគម្ន៍ “ម្ិនមានច្្មោះ” ទី៥ ច្ៅច្ល៊ើខផ្សនទី ។

38

ឧរសមពន
័ ធ ២ក. លខ
ិ ត
ិ ដាកប់ ៅសាលារាជធានភ្
ី បន ាំ ពញ
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ឧរសមពន
័ ធ ២ខ. លខ
ិ ត
ិ ដាកប់ ៅ្កសួងដែនការ
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ឧរសមពន
័ ធ ២គ. លខ
ិ ត
ិ ប្លយ
ើ តរព្ី កសួងដែនការ
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ឧរសមពន
័ ធ ៣ ទហ
ាំ នាំ នការអ្ភ្វិ ឌ្ឍកនុងទតា
ី ង
ាំ របណតញបចញទង
ាំ ៧៧ ទតា
ី ង
ាំ )្រភ្ព៖ ការសបងេត(
គ្មាន្យការអភ្ិវឌ្ឍ

អភ្ិវឌ្ឍន្យា
៍ ន្យខ្ា៉ះ

អភ្ិវឌ្ឍន្យទ
៍ ង្
ាំ ស្រសុង្

បច្ោ
ត យផ្សែូវ១៩៩

បណុត ោះវ ិាជ

អាគរស (ប៊ូលឌីង្)

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ២៣

បុរ ីរម្មររ

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ២០

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ១

សុីឌីសុី

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ២១

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ២២

ច្ៅពញ្ញាហុរ

េូលីោ

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ២៤

េ័យេាំនោះ

ខាង្តបូង្ាពនម្ុនីវន ង្ស

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ៤

ច្ក្ាយឆងាេ

ក្រុម្៥៤

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ៦

ាពនច្ក្ាយឆងាេខាង្ច្រ៊ើត

ម្ហាម្ន្រនតី

បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ១&៤

ដីក្រសួង្ការបរច្ទស

ច្ពទយច្ោរសង្ឃ

ាានីយបូបទឹរបឹង្ាឡាង្

ច្កាោះច្ពក្េ

ផ្សារទួលច្គរ

បឹង្ទាំពន់

ម្ុនីនវង្ស អាច្ប

ភ្ូម្ិ២៣

បឹង្ក្តខបរ

សហគម្ន៍ ផ្សូវរលច្ភ្ែ
ែ
៊ើង្

បុរ ីរីឡា

ផ្សែូវ២០២ (៤៤)

រច្ទោះច្ភ្ែ៊ើង្ច្ប

កាសុីណូេិ តកាាំបូឌីយា៉ៅោ

រច្ទោះច្ភ្ែ៊ើង្

ដីក្រហម្

ាម្គគី

តាំបន់

ាម្គគីផ្សូវខដរ
ែ

ក្រុម្៧៨

ានរ់ការប៉ៅូ លីស

រាលទាំនប់

ទួលសខង្េអា

ភ្ូម្ិ១

អភ្ិវឌឍន៍ ច្ដ៊ើម្ឆ័នទ
បែុរនាំ ៉ៅ

ខាង្ច្ក្កាយម្ណឌលសុែភាព

ារ់

ភ្ូម្ិ១០១
ភ្ូម្ិ១២
ផ្សែូវ១០២

ផ្សែូវ២៧១អា
ផ្សែូវ៣១៧

ផ្សែូវ៣៣៥

ផ្សែូវ៣៣៧
ផ្សែូវ៣៣៩
ផ្សែូវ៥៦៦

ផ្សែូវាតិ៦អា
ពនែឺច្ពក្េ
ផ្សែូវ២៣០
រ ីររយ

ផ្សែូវ២៧១ច្ប

សងាេត់បឹង្ររ់

ផ្សែូវ២៩១

សទឹង្មានេ័ យ

ក្បឡាយបឹ ង្ាឡាង្

ទួលខសែង្

ាម្គគី៣.២

ទួលាេយម្ក្ព

សាំបុរចាប

វតតារវ ័នត

ច្ត៨៥
ទឹរលអរ់១៤
ទាំនប់ទឹរ
វតតក្បយូវង្ស
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បឹង្ររ់ភ្ូម្ិ២

ឧរសមពន
ធ ៖ រញ្ជ បី ្មោះសហគមនដ៍ ែលបានចូលរួមកនុងការសទងម
័ ៤
់ ត ិ )្រភ្ព៖ សទងម
់ តស
ិ ហគមន(៍
ត្្ា៉ះទីនង្
ាំ

ល.រ

ត្្ា៉ះទីនង្
ាំ

ល.រ

១

អភ្ិវឌឍន៍ ច្ដ៊ើម្ឆ័នទ

២៤

ភ្ូ ម្ិ១

២

បច្ោ
ត យផ្សែូវ១៩៩

២៥

ភ្ូ ម្ិ១០១

២៦

អាគរ៤៣

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ១

២៧

៥

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ២

២៨

ផ្សែូវ២៧១អា

៦

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ៤

២៩

៧

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ៦

៣០

៨

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ២០

៣១

៩

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ២១

៣២

រច្ទោះច្ភ្ែ៊ើង្

១០

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ២២

៣៣

ាម្គគី៣.២

១១

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ២៣

៣៤

១២

បឹ ង្ាឡាង្

៣៥

ាម្គគីផ្សូវខដរ
ែ

១៣

បឹ ង្ទាំ ពុន

៣៦

ានរ់ ការប៉ៅូ លីស

១៤

បណុត ោះវ ិាជ

៣៧

សទឹង្មានេ័ យ

បុ រ ីរី ឡា

៣៨

ច្ត ៨៥

១៦

អាគរសរ (ប៊ូ ឌីង្)

៣៩

ទាំ នប់ ទឹរ

១៧

ដី ក្រហម្

៤០

ទួ លសខង្េអា

១៨

េូ លីោ

៤១

ទួ លខសែង្ភ្ូម្ិ៣

១៩

ខាង្តបូង្ាពនម្ុ នី វន ង្ស

៤២

ទួ លាេយម្ក្ព៣៦៦

ម្ហាម្ន្រនតី

៤៣

វតតក្បយូវង្ស

២១

ម្ុ នីវន ង្ស អាច្ប

៤៤

២២

ច្ពទយច្ោរសង្ឃ

៤៥

សហគម្ន៍ ផ្សូវរលច្ភ្ែ
ែ
៊ើង្

២៣

សុីឌីសុី

៤៦

៣
៤

១៥

២០

បែុរនាំ ៉ៅ

ផ្សែូវ២៧១ច្ប
ផ្សែូវ៣៧១

ផ្សែូវ៣៣៥

រច្ទោះច្ភ្ែ៊ើង្ ច្ប

សងាេត់ បឹង្ររ់

បឹ ង្ររ់ភ្ូម្ិ១ & ៤

ខាង្ច្ក្កាយម្ណឌលសុែភាព
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ឧរសមពន
ត
កច
ច ងគមប្កាយពីការរបណតញបចញ ឬការអ្ភ្ិវឌ្ឍ(
័ ធ៥៖ការសរុរលទធែលទាំងអ្ស់ពកា
ី រសទងម
់ តិសហគមន៍( សាំណូរពីបលខ១៧ ែល់ បលខ៣១សាានភាព )រស់បៅ និងការផ្លលស់រូ របសែឋ
ិ ស
ក្) សាាន្យភាពរស់ត្ៅ ន្យិង្លាំត្ៅដ្ឋឋន្យរបស់្បជាពលរដឋកាន្យ់លាំាក្ជាង្មុន្យ (សាំតួរការសទង្ម
់ តិសហគមន្យ៍ ពីត្លខ្១៧ ដល់ត្លខ្២២)
ការត្្ាយ
ើ តប
លអក្បច្ស៊ើាង្ម្ុន

ការពត៌នា

លអក្បច្ស៊ើ

ក្បុស

ស្រសី

សរុប

(#)

(#)

(%)

០

០

០

៦

០

០

០

១៩ ាានភាពផ្សទោះសខម្បង្

០

០

២០ លិឆទឹរ

០

២១ ក្

១៧ ាានភាពរស់ច្ៅ
១៨ បរ ិាានរស់ច្ៅ
(សក្មាម្ ខផ្សសង្)

រ់ឆាំនូល

២២ សនតិសុែច្សបៀង្

ពិ

រាង្ម្ុង្

ពិ

រខាែាំង្

ស្រសី

សរុប

ក្បុស

ស្រសី

សរុប

ក្បុស

ស្រសី

(#)

(%)

(#)

(#)

(%)

(#)

(#)

៥

៩

៣០.៤

៦

៧

២៨.៣

១

0

២.២

១៧.៣

៥

១១

៣៤.៨

៩

១២

៤៥.៧

០

១

២.២

៧

២១.៧

១០

១០

៤៣.៥

៤

១១

៣២.៦

១

0

២.២

៦

៥

២៣.៩

៣

៨

២៣.៩

៧

១៣

៤៣.៤

២

២

៨.៨

០

៨

១១

៤១.៣

៣

៨

២៣.៩

៧

៩

៣៤.៨

០

០

០

០

៤

២

១៣

៥

៨

២៨.៣

៩

១៨

៥៨.៧

០

០

០

ក្បុស (#)

ស្រសី

ដូឆពីម្ុន
សរុប(%)

ក្បុស(#)

១២

៣៩.១

៤

៤

០

៣

០

០

០

០

០

០

(#)

សរុប (%)

ខ្) ការទទួលាន្យត្សវាសាធារត្តៈ ន្យិង្ត្សវាសង្គមាន្យ្បត្សើ រត្ ើង្ (ការសទង្ម
់ តិសហគមន្យ៍ ពីត្លខ្២៣ ដល់ត្លខ្២៦)
ការត្្ាើយតប
លអក្បច្ស៊ើាង្ម្ុន

ការពត៌នា

២៣ ទទួល

ន

ច្សវាសុែភាព
២៤ ទទួល

នអគគិសនីច្ក្ប៊ើ

២៥ មានទឹរច្ក្ប៊ើក្
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ស់

លអក្បច្ស៊ើ

ក្បុស

ស្រសី

សរុប

ក្បុស

ស្រសី

(#)

(#)

(%)

(#)

(#)

០

០

០

១៣

០

០

០

០

០

០

ដូឆពីម្ុន

អាក្ររ់

កាន់ខតអាក្ររ់

ស្រសី

សរុប

ក្បុស

ស្រសី

សរុប

ក្បុស

ស្រសី

(#)

(%)

(#)

(#)

(%)

(#)

(#)

៤

១០

៣០.៤

១

១

៤.៤

០

០

០

៣៩.១

៤

១៣

៣៧

៤

៧

២៣.៩

០

០

០

៤៣.៥

៥

១០

៣២.៦

២

៩

២៣.៩

០

០

០

សរុប(%)

ក្បុស(#)

១៧

៦៥.២

១០

៨

១១

៩

សរុប (%)

២៦ មានឡានម្រដឹរ
សក្មាម្

០

០

០

៥

៧

២៦.១

៧

៨

៣២.៦

៥

១១

៣៤.៨

១

២

៦.៥

គ) ការទទួលសាគល់ពស
់ តិសហគមន្យ៍ ពីត្លខ្២៧ ដល់ត្លខ្៣១)
ី ង្គម ន្យិង្ការទាំនាក្់ទន្យ
ាំ ង្ត្ៅសហគមន្យ៍ត្ៅដខដល (ការសទង្ម
ការច្្ែ៊ើយតប
ការពណ៌នា

២៧ ទាំនារ់ទាំនង្
ាម្ួយអនរេិតខាង្
២៨ ាម្គគីភាពសហគម្
២៩ ការឆូលរួម្ច្ៅរនុង្ការ
អភ្ិវឌឍសហគម្ន៍

៣០ សុវតាិភាពសង្គម្
៣១ ការទាំនារ់ទាំនង្ាម្ួយ
ក្រុម្ក្គួារច្ៅស្រសុរ

លអក្បច្ស៊ើរាង្ម្ុន

លអក្បច្ស៊ើរ

ក្បុស

ស្រសី

សរុប

ក្បុស

ស្រសី

(#)

(#)

(%)

(#)

(#)

០

០

០

១

៤

០

០

០

២

០

០

០

០

១

០

០

ដូឆពីម្ុន

អាក្ររ់

ស្រសី

សរុប

ក្បុស

ស្រសី

(#)

(%)

(#)

(#)

១០.៩

១៣

២១

៧៣.៩

៤

៦

១៧.៤

១០

១០

៤៣.៤

៣

៨

២៣.៩

៨

១០

២.២

៣

២

១០.៩

៨

០

១

០

២.២

១២

ក្បុស (#)

កាន់ខតអាក្ររ់
ស្រសី

សរុប

(#)

(%)

៣

១៥.២

០

០

០

៦

១១

៣៧

០

១

២.២

៣៩.១

៧

៩

៣៤.៨

០

១

២.២

១០

៣៩.១

៧

១៣

៤៣.៤

០

២

៤.៤

២៣

៧៦.១

៥

៥

២១.៧

០

០

០

ក្បុស (#)

ក្បុស (#)

ស្រសី
(#)

រាំច្ណ៊ើត
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ឧរសមពន
័ ធ៦៖ការសបងេរពត
ី រ
ាំ នរ
់ បណតញបចញ76 )្រភ្ព៖ អ្ងគការសមាគមធាងបតានតការសទងម
់ តស
ិ ហគមន(៍
ត្្ា៉ះទីនង្
ាំ

១

អភ្ិវឌឍច្ដ៊ើម្ចាន់

២

នម្ផ្សែូវ១៩៩

៣

សាំតង្

ម្ិ នបតូរ

ម្ិ នឆាស់

ទួលច្ពេយ ឬអភ្ិ វឌឍន៍ ម្ក្ពលៃ
រ (១៦គី

៉ៅ

ខម្៉ៅ
ូ ក្តពីភ្ាំ ច្ន ព
ម្ិ នឆាស់

)

ម្ិ នឆាស់

បន្យេរស់ត្ៅខក្បរត្នា៉ះ
មាន្យ /គ្មាន្យ
មាន

ម្ិ នឆាស់

មាន

៨០០០ដុោែរអាច្ម្រ ិឆ

មាន

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ១

បុ រ ីសនតិភាព២

៥

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ២

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

៦

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ៤

ច្ចាម្ច្ៅ

ម្ិ នឆាស់

គមន

៧

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ៦

ដាំ ោរ់ ក្តច្យាង្

៨០០០ ដុោែរអាច្ម្រ ិឆ

គមន

៨

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ២០

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

៩

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ២១

ម្ិ នឆាស់

១០

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ២២

១១

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ២៣

១២

បឹ ង្ររ់ ភ្ូម្ិ២៤
ាានីយ៍បូម្ទឹរបឹ ង្
ាឡាង្

និ ង្ ២,០០០,០០០ ច្រៀល

៨០០០ដុោែរអាច្ម្រ ិឆ
និ ង្ ២,០០០,០០០ ច្រៀល
៨០០០ដុោែរអាច្ម្រ ិឆ

ម្ិ នឆាស់

និ ង្ ២,០០០,០០០ ច្រៀល

ម្ិ នបតូរ

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នបតូរ

ម្ិ នឆាស់

ច្គរេញ្ញ
ជ ន់ ដច្ងាេ (១០
គី

ូខម្៉ៅ ក្តពី ភ្ាំច្ន ព

)

ម្ិ នឆាស់

មិន្យេាស់

ការអភ្ិវឌ្ឍ

ការអភ្ិវឌ្ឍ

បរត្ទស

រដ្ឋឋភ្ិាល

មាន

X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X
X

ម្ិ នឆាស់

X
X
X
X

មាន
មាន

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

មាន
មាន

ទាំង្ពីរ
ម្ិ នឆាស់

មាន

មាន

ាន្យលិខ្ិតជូន្យដាំតឹង្ផ្ាូវការពីការបត្តេញត្េញ

X

មាន

៤

១៣

76

បែុរនន់

បេូរទីនង្
ាំ ថ្ាី

ឭពាក្យេចាមអារាមពីការបត្តេញត្េញ / ទទួល

មូលត្ហតុនន្យការបត្តេញត្េញ

X
X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

, ក្រុម្ហ៊ុនស៊ូកាគូ

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

, ក្រុម្ហ៊ុនស៊ូកាគូ

ម្ិ នឆាស់
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

, ក្រុម្ហ៊ុនស៊ូកាគូ

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

, ក្រុម្ហ៊ុនស៊ូកាគូ

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

Sahmakum Teang Tnaut, (2014). Phnom Penh's History of Displacement – Evicted Communities From 1990 to 2014. Facts and Figures #23. [online] Phnom Penh, pp.1-9. Available at:
http://teangtnaut.org/wp-content/uploads/2014/12/FactFigures23_Evicted-Communities-PP-1990-2014_VsFinal.pdf [Accessed 28 Oct. 2016].
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១៤

បឹ ង្ទាំពុន

ម្ិ នឆាស់

១៥

បឹ ង្ក្តខបរ

ម្ិ នបតូរ

១៦

បណុ ត ោះវ ិាជ

ាម្គគី ១,២,៣

១៧

បុ រ ីរម្មររ

ម្ិ នឆាស់

១៨

បុ រ ីរី ឡា

១៩
២០

ប៊ូលឌី

ភ្នាំ

(អាគរ

កាសុីណូខរបរកា

ភ្នាំច្ព

ោឌីយា៉ៅ

២២

ច្ៅពញាហុរ

ម្ិ នឆាស់

២៣

េ័យេាំនោះ

ម្ិ នបតូរ

២៤

ច្ក្ាយឆងាេ

ែណឌមានេ័យ

ាពនច្ក្ាយឆងាេ

៥,០០០-១០០០០ ដុ ោែរ
អាច្ម្រ ិឆ
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
៥០០ដុ ោែរអាច្ម្រ ិឆ និង្

ម្ិ នឆាស់

ខាង្ច្រ៊ើ ត

ដី ១០ខម្៉ៅ ក្ត x ៣០ខម្៉ៅ ត

ដី ក្រសួង្ការ

អភ្ិវឌឍន៍លី ម ៣២ (១៦

ដី ក្រហម្

ដាំ ោរ់ ក្តច្យាង្ ២០

បរច្ទស

គី

គី
២៨

ម្ិ នឆាស់

លមី

ម្ិ នឆាស់

២៧

ម្ិ នឆាស់

ាម្គគី៥

ស)

សុីឌីសុី

២៦

ម្ិ នឆាស់

ត

២១

២៥

ម្ិ នឆាស់

តាំ បន់

ារ់

ូខម្៉ៅ ក្តពី ភ្ាំច្ន ព

)

ូខម្៉ៅ ក្តពី ភ្ាំច្ន ព
ក្តពាាំង្អញ្ញ
ច

២៩

ក្រុម្៧៨

ច្កាោះរកា ក្តពាាំង្ក្រាាំង្

៣០

េូលីោ

ម្ិ នឆាស់

មាន

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

មាន

X

គមន

X

គមន

X

មាន

X

មាន

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ម្ិ នឆាស់
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

ក្រុម្ហ៊ុនផ្លនអុីម្ិឆ ក្រសួង្

ច្ទសឆរណ៍
X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

គមន

X

គមន

X

ម្ិ នឆាស់

គមន

X

ម្ិ នឆាស់

គមន

X

មាន

X

មាន

ម្ិ នឆាស់
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

ម្ិ នឆាស់

គមន

២០០០០

គមន

X

ក្រុម្ហ៊ុនច្សវ ិនច្អនេី (7NG)

គមន

X

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់

X

គមន

X

មាន

X

ម្ិ ឆាស់

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ម្ិ នឆាស់
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៣១

រាលទាំនប់

ម្ិ នឆាស់

៣២

ខាង្តបូង្ាពនម្ុ នី ន

៣៣

ច្កាោះច្ពក្េ

៣៤

ម្ហាម្ន្រនតី

ម្ិ នឆាស់

៣៥

ម្ុ នីវន ង្សអាច្ប

ដាំ ោរ់ ក្តយឹង្

៣៦

ច្ពទយច្ោរសង្ឃ

៣៧

ផ្សារទួលច្គរ

៣៨

ភ្ូ ម្ិ១

៣៩

ភ្ូ ម្ិ ១២

៤០

ភ្ូ ម្ិ ២៣

៤១

ភ្ូ ម្ិ ១០១

៤២

ផ្សែូវ ១០២

៤៣

ផ្សែូវ ២០២

៤៤

ផ្សែូវ ២៣០

៤៥

ផ្សែូវ ២៧១អា

បតូរច្ៅក្កាាំង្អន្រង្េង្

៤៦

ផ្សែូវ ២៧១ច្ប

ម្ិ នឆាស់

៤៧

ផ្សែូវ ២៩១

ខែមរច្ល៊ើ ឬអភ្ិ វឌឍន៍ លី ម

៤៨

ផ្សែូវ ៣១៧

ម្ិ នឆាស់

វង្ស

ដាំ ោរ់ ក្តច្យាង្ /អង្គសួល
ន
៣០គី

ូខម្៉ៅ ក្តពី ភ្ាំច្ន ព

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
២៥០-៣០០០ដុ ោែរអា
ច្ម្រ ិឆ

មាន

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

បតូរច្ៅភ្ូម្ិវាល / ាម្គគី៦
ច្ៅក្តពាាំង្ក្រាាំង្

ខែមរច្ល៊ើ ឬអភ្ិ វឌឍន៍ លី ម

ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់
ក្រុម្ហ៊ុនច្សវ ិនច្អនេី (7NG)

X

មាន

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

X

គមន

មាន

ម្ិ នឆាស់

X

មាន

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

ឆាំ បរ់ធ្ាំ

គមន

X

ក្រុម្ហ៊ុនឯរេន
X

ក្រុម្ហ៊ុនរយា
ូ ៉ៅ ៉ៅ ល់ក្គុប / ក្រសួង្ម្ហាម្ផ្សទ

X

អាា្ធ្រម្ូលោឋន

គមន

X

គមន

X

មាន

ម្ិ នឆាស់
X

មាន

X

មាន

X

គមន

X

ម្ិ នឆាស់

X

ម្ិ នឆាស់

គមន

រោឋភ្ិ

ល(IRC)

ឧរញា៉ៅ /សមាេិរក្ពឹទធសភាគង្់ក្ទី

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

គមន
គមន

ល(IRC)

ម្ិ នឆាស់
X

ម្ិ នឆាស់

រោឋភ្ិ

ម្ិ នឆាស់

គមន

គមន

ម្ិ នឆាស់

X
X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ម្ិ នឆាស់

X

ម្ិ នឆាស់

ខែមរច្ល៊ើ ឬអភ្ិ វឌឍន៍ លី ម

៤៩

ផ្សែូវ ៣៣៥

៥០

ផ្សែូវ ៣៣៧

ម្ក្ពម្ូល ឬអភ្ិ វឌឍន៍លី ម៤

៥១

ផ្សែូវ ៣៣៩

ម្ិ នឆាស់

៥២

ផ្សែូវ ៥៦៦

ខែមរច្ល៊ើ ឬអភ្ិ វឌឍន៍ លី ម

៥៣

ផ្សែូវាតិ ៦អា

ម្ិ នឆាស់

៥៤

ពនែឺច្ពក្េ

សហគម្ក្រច្ព៊ើ ២

៥៥
៥៦

ក្បឡាយបឹង្ា
ឡាង្

សហគម្ន៍ាានីយ
រលច្ភ្ែ៊ើង្

ច្គរឃ្ែង្
ាំ
ម្ក្ពាឡា

ម្ិ នឆាស់

គមន

ម្ិ នឆាស់

គមន

ម្ិ នឆាស់

គមន

ម្ិ នឆាស់

គមន

១០០០០

គមន

ម្ិ នឆាស់

មាន

ម្ិ នឆាស់

រ ីររយ

ទីនាំង្ច្ផ្សសង្ៗ

៥៨

រច្ទោះច្ភ្ែ៊ើង្ ច្ប

ម្ក្ពាឡា

៥៩

រច្ទោះច្ភ្ែ៊ើង្

ម្ក្ពាឡា

៦០

ាម្គគី ៣.២

ម្ិ នឆាស់

៦១

ាម្គគីផ្សូវខដរ
ែ

ម្ិ នឆាស់

៦២

សាំបុរចាប

៦៣

ានរ់ការប៉ៅូលីស

ម្ិ នឆាស់

៦៤

សទឹង្មានេ័យ

ម្ិ នឆាស់

៦៥

ច្ត៨៥

ែណឌដច្ងាេ

៦៦

ទឹ រលអរ់១៤

ច្គរឃ្ែង្
ាំ ១

ម្ិ នឆាស់

គមន

៦៧

ទាំ នប់ទឹរ

ច្ែតតរោ
ត ល

ដី

មាន

ក្តពាាំង្អញ្ញ
ច

ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់

គមន

X

ម្ិ នឆាស់

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
X

មាន

គមន
ម្ិ នឆាស់

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ម្ិ នឆាស់

X

X

ម្ិ នឆាស់

ក្រុម្ហ៊ុន7NG

X

មាន

គមន

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

X

ម្ិ នឆាស់

ខម្៉ៅ ក្តកាច្រ ៉ៅ

ម្ិ នឆាស់

X

មាន

គមន

១៧០០ដុ ោែររនុង្ម្ួយ

X

មាន

ម្ិ នឆាស់

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

មាន

៥៧

ម្ិ នឆាស់
X

គមន

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

X

ក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍អូាមនហាសាន់ រម្ពុា
រោឋភ្ិ

ល(IRC)

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
X

ម្ិ នឆាស់
X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

X
X

សងាេត់ និង្ប៉ៅូលីស
X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព
X

២.ដី ច្ៅហាេយែណឌ ៤*៦ខម្៉ៅ ក្តច្ៅច្ែតតរោ
ត ល
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៦៨

ទួលសខង្េអា

៦៩

ទួលខសែង្

ម្ិ នឆាស់

៧០

ទួលាេយម្ក្ព

អភ្ិវឌឍន៍មានេ័យ

៧១

វតតក្បយូវង្ស

ម្ិ នឆាស់

៧២

វតតារ៉ៅ ន់

ទាំ នប់រប់ស្រសូវ

៧៣
៧៤
៧៥

ររ់១ និង្៤

ម្ិ នដឹង្ ២: ច្ក្កាយ
ម្ណឌលសុែភាព
ម្ិ នដឹង្ ៣: សងាេត់
បឹ ង្ររ់

ម្ិ នឆាស់
អភ្ិវឌឍន៍លី២
ម
ម្ិ នឆាស់

៧៦

ម្ិ នដឹង្ ៤: ាម្គគី

ម្ិ នឆាស់

៧៧

ម្ិ នដឹង្ ៤: ក្រុម្៥៤

ម្ិ នឆាស់

សរុប
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ម្ិ នដឹង្ ១: ភ្ូម្ិបឹង្

ក្តពាាំង្អញ្ញ
ច

មិន្យបេូរទីនង្
ាំ = ៥.២%
បេូរទីនង្
ាំ = ៥០.៦%
មិន្យេាស់ = ៤៤.២%

៥០០ ដុោែរអាច្ម្រ ិឆ
ម្ិ នឆាស់

មាន

មាន

ម្ិ នឆាស់

មាន

ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់
ម្ិ នឆាស់

ទទួលាន្យ = ១៥.៦%
មិន្យេាស់ = ៨៤.៤%

ក្បាេន

មាន

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

X
X

ម្ិ នឆាស់

X

មាចស់ដី
X

ក្បាេន

គមន

X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

ម្ិ នឆាស់

X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

គមន

X

ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព

គមន
ម្ិ នឆាស់

X
X

ម្ិ នឆាស់

ម្ិ នឆាស់

មាន្យ = ៤៦.៨%
គ្មាន្យ = ៤៦.៨%

មិន្យេាស់= ៦.៥%

ម្ិ នឆាស់

X

២៧.៣%

៤១.៥%

២៧.៣%

ក្បាេននិង្ម្ន្រនតីរេការ

៣.៩%

ឯការបដៃែម
ឯកសារភាជរទ
់ ១
ី ៖ ការសទងម
់ តដិ ររសបងេត
ការសត្ង្េត ន្យិង្សទង្ម
់ តិ ត្ៅតាំបន្យខ់ ដលមាន្យការបណ្ត
េ ញត្េញ

ច្លែរូដសាំណួរ: /____/____/____/

សន្យាខ្យល់
គោលបំណងស្រាវស្រាវ៖
សិរារការអភ្ិ វឌឍខដលច្រ៊ើតច្



ច្ឃ៊ើ

៊ើង្ច្ៅតាំបន់ បច្ណត

ច្ឆ

ទាំង្បង្េាំឆាំនួន៧៧ទីនាំង្ ខដល

នររ

ច្ោយអង្គការសមាគធាង្ច្ននតឆ្នាំ២០១១ រនុង្ន័ យច្ដ៊ើម្បីរាំណត់ ថាច្ត៊ើពារយសនាក្តូវ

ន

ច្គរព;

វ ិភាគថាច្ត៊ើ ាោរេធានីភ្ាំ ច្ន ព



ច្ឆ

ឬក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍

នអភ្ិវឌឍអេីែែោះច្ៅទី នាំង្បច្ណត

ដូ ឆាការច្ក្គង្ទុរពី ម្ុនខដរឬច្ទ;

វាយតម្ម្ែាានភាពរស់ច្ៅរបស់សហគម្ន៍ ខដលមានលាំច្ៅោឋនច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្



ច្ណត



ច្ឆ

ឬខរបរទី នាំង្ប

;

ផ្សតល់នូវអនុ ាសន៍ដល់អរ
ន ពារ់ព័នធទាំង្ឡាយ (ដូឆា រេរោឋភ្ិ

លរម្ពុា មាចស់េាំនួយ ក្រុម្

ហ៊ុនឯរេន សហគម្ន៍ ) អាំ ពីខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ទីក្រុង្នាច្ពលអនាគត ច្ោយខផ្សអរច្ល៊ើការររ
ច្ឃ៊ើ

ពី ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះ។


ច្្មោះអនរសមាភស: _________________ កាលបរ ិច្ឆេទម្នការសមាភស: _____________________
ទីនាំង្ភ្ូម្ិ: ____________________ សងាេត់ _______________ ែណឌ:____________________

១. អាេេូលាន្យ ឬ ត្ទ
១.

ត្តើអោក្អាេេូលតប
ាំ ន្យត្់ ន្យ៉ះ ឬត្ទ?

១.

ន

២.

ម្ិន

ន

ត្បើមិន្យាន្យ ត្តើមាន្យអវីជាឧបសគគ? (សូរកម្ជើសករ ើសេាំតុេពាក់ព័ៃធដូេខាងកម្ការ)
២.

១.

មានរបង្

៤.

អនរច្ក្ប៊ើក្

ស់ដី

២.

អនរសនតិសុែ

៣.

អាា្ធ្រ

៥.

ច្ផ្សសង្ (សូរបញ្ញជក់)___________________
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២. ការវាយតាំនលនន្យការអភ្ិវឌ្ឍ
៣.

ត្តើតាំបន្យត្់ ន្យ៉ះ្តូវាន្យអភ្ិវឌ្ឍាន្យក្្មិតណ្ត?
១.

គមនការអភ្ិវឌឍ

២.

៣.

មានការអភ្ិវឌឍែែោះៗ

ក្តូវ

នអភ្ិ វឌឍ

ទាំង្ស្រសុង្

មាន្យការអភ្ិវឌ្ឍខ្ា៉ះៗ:
៤.

ត្តើតាំបន្យត្់ ន្យ៉ះក្ព
ាំ ុង្បន្យេការសាង្សង្់?

១.
ទ

២.

ច្ទ

ត្តើអវីជាសញ្ញានន្យកាអភ្ិវឌ្ឍមួយខផ្ោក្ត្ន្យ៉ះ? (សូរកម្ជើសករ ើសេាំតុេពាក់ព័ៃធដូេខាងកម្ការ)

៥.

១.

៤.
៦.

ដីធ្ីែក្តូវ

នេក្ម្ោះ ប៉ៅុខនតម្ិនមានការអភ្ិ វឌឍ

រាំពង្់មានការាង្សង្់ អាគរ

២.

បឹង្ក្តូវ

នលុប

បនតម្ិនមានការអភ្ិ វឌឍ
៥.

មានសមាភរៈច្ៅ

រខនែង្

៣.

ច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធ

(ផ្សែូវ ាពន) ម្ិនទន់ាង្
សង្់រឆ
ួ
៦.

ច្ផ្សសង្ (សូរ

បញ្ញជក់)_________

ត្តើមាន្យអវីខ្៉ះា ្តូវាន្យសាង្សង្់រេ
ួ ? (សូរកម្ជើសករ ើសេាំតុេពាក់ព័ៃធដូេខាងកម្ការ)
១.

ការាតរច្

៊ើង្វ ិ
៊ើង្វ ិ

២.

លាំច្ៅោឋន

៣.

តាំបន់ពាណិេជរម្ម

៤.

ការាតរច្

ឬពក្ង្ីរផ្សែូវ

៥.

អភ្ិវឌឍសួនឆារ

៦.

អគររោឋភ្ិ

៧.

ច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធច្ផ្សសង្ច្ទៀត

៨.

ច្ផ្សសង្ច្ទៀត

និង្ពក្ង្ី រក្បឡាយ

(សូម្បញ្ញ
ជ រ់ ឱ្យឆាស់)___________________

ល

(សូម្បញ្ញ
ជ រ់ច្អាយឆាស់)_____________

៧.

េាំត្ពា៉ះការអភ្ិវឌ្ឍលាំត្ៅដ្ឋឋន្យសូមត្រៀបរាបអ
់ ាំព្ី បត្ភ្ទនន្យលាំត្ៅដ្ឋឋន្យ

៨.

ស្មាបកា
់ រអភ្ិវឌ្ឍពាតិជជក្មាសូមត្រៀបរាបអ
់ ព
ាំ ី្បត្ភ្ទនន្យ អាជីវ

៩.

េាំត្ពា៉ះអគ្មររដ្ឋឋភ្ិាលសូមបញ្ញជក្់ត្តើសាាប័ន្យណ្តត្្បើ្ាស់អគ្មរត្ន្យ៉ះ

ខដលាន្យសាង្សង្់

ក្មាខដលក្ព
ាំ ុង្្បតិបតេិការត្ៅក្ោុង្តប
ាំ ន្យត្់ ន្យ៉ះ

ត្បើ្តូវាន្យអភ្ិវឌ្ឍទង្
ាំ ស្រសុង្
១០.

អវីខដល្តូវាន្យសាង្សង្់? (សូម្គីស្បអបខ់ ដលពាក្ព
់ ន្យ
័ ធ)
១.

ការាតរច្

៊ើង្វ ិ

ឬពក្ង្ីរផ្សែូវ

២.

លាំច្ៅោឋន

៤.

ការាតរច្

៊ើង្វ ិ

និង្ពក្ង្ី រក្បឡាយ

៥.

អភ្ិវឌឍសួនឆារ

៧.

ច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធច្ផ្សសង្ច្ទៀត

៨.

ច្ផ្សសង្ច្ទៀត

(សូម្បញ្ញ
ជ រ់ច្អាយឆាស់)________________
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៣.

តាំបន់ពាណិេជ

រម្ម
៦.
ល

(សូម្បញ្ញ
ជ រ់ច្អាយឆាស់)_______

អគររោឋភ្ិ

១១.

េាំត្ពា៉ះការអភ្ិវឌ្ឍន្យល
៍ ាំត្ៅដ្ឋឋន្យសូមត្រៀបរាបអ
់ ព
ាំ ី

____________________________

១២.

ស្មាប់ការអភ្ិវឌ្ឍពាតិជជក្មាសម
ូ ត្រៀបរាប់អាំពី្បត្ភ្ទនន្យ

______________________________________

១៣.

េាំត្ពា៉ះអគ្មររដ្ឋឋភ្ិាលសូមបញ្ញជក្់

________________________________

្បត្ភ្ទនន្យលាំត្ៅដ្ឋឋន្យខដលាន្យសាង្សង្់

អាជីវក្មាខដលក្ាំពុង្្បតិបតេកា
ិ រត្ៅក្ោុង្តាំបន្យ់ត្ន្យ៉ះ

ត្តើសាាបន្យ
័ ណ្តត្្បើ្ាស់អគ្មរត្ន្យ៉ះ

ត្តើមាន្យត្្គ្ម៉ះថ្នោក្់ណ្តមួយត្ៅទីត្ន្យ៉ះ? (សូរកម្ជើសករ ើសេាំតុេពាក់ព័ៃដ
ធ ូេខាងកម្ការ)
១៤.

១.

ក្គលុរ ឬផ្សែូវស្រសុតឆុោះ

២.

ទឹរម្ិនហូរ

៤.

សាំរម្

៥.

ច្ផ្សសង្ច្ទៀត(សូម្បញ្ញ
ជ រ់ ច្អាយឆាស់)________

៦.

ច្ក្គោះថានរ់ដល់ម្នុ សសរនុង្អាំ

ាង្សង្់

ខែសអគគិសនីបរ ិមាណធ្ាំ

ុង្ច្ពល

៣. ការត្្បើ្ាស់តាំបន្យខ់ ដលាន្យបណ្ត
េ ញត្េញក្ោុង្ត្ពលបេចុបបបន្យោ

១៥.

៣.

ត្តើមាន្យ្បជាជន្យ្ក្ី្ក្រស់ត្ៅឬត្ទ?

១.

១៦.

ត្តើមាន្យមន្យុសស្បខហលបុនាាន្យនាក្់ខដលរស់ត្ៅទីត្នា៉ះ?

___________________________________

១៧

ត្តើពួក្ត្គាន្យរស់ត្ៅទីត្ន្យ៉ះមុន្យត្ពលបត្តេញត្េញ ឬត្ៅ

________________________________________

ត្បើមាន្យ

ទីត្ន្យ៉ះនង្
ួ ត្គាន្យបត្តេញត្េញត្ន្យ៉ះ?
ាំ ពីពក្

.

មាន

២.

គមន

________________________________

ស្មាបត
់ ាំបន្យល
់ ាំត្ៅដ្ឋឋន្យ ត្តើលាំត្ៅដ្ឋឋន្យទង្
ាំ ត្នា៉ះមាន្យអោក្កាន្យកា
់ បខ់ ដរឬត្ទ?
១៨.

២.
១.

គមនម្នុសសរស់ច្ៅ

ម្នុសសរស់ច្ៅ

ែែោះ(សូម្ ៉ៅ ន់ាមនា

៣.

ម្នុសសរស់

ច្ៅ

ភាគរយ)____

៤.

ម្ិនអាឆបញ្ញ
ជ រ់

ន

៤.

ម្ិនអាឆបញ្ញ
ជ រ់

ន

ស្មាបត
ោ ជាំន្យួញ?
់ ាំបន្យពា
់ តិជជក្មា ត្តើតប
ាំ ន្យត្់ នា៉ះជាក្មាសទ
ិ ធិរបស់អក្
១៩.

២.
១.

គមនម្នុសសរស់ច្ៅ

ម្នុសសរស់ច្ៅ

ែែោះ(សូម្ ៉ៅ ន់ាមនា

ម្នុសសរស់

ច្ៅ

ភាគរយ)____
២០.

៣.

សូមត្រៀបរាបអ
់ ាំពីរត្បៀបពីតាំបន្យត្់ ន្យ៉ះ្តូវាន្យត្្បើ្ាស់នាត្ពល ________________________________________
បេចុបបន្យោ?

________________

៤. ពត
័ មា
៌ ន្យត្ផ្សង្ត្ទៀត
២១.

ត្តើមាន្យសញ្ញាណ្តមួយខដលបញ្ញជក្់ថ្នអោក្ខដល
ទទួលខ្ុស្តូវស្មាបកា
់ រអភ្ិវឌ្ឍតាំបន្យត្់ ន្យ៉ះ?

១.

មាន (សូម្បញ្ញ
ជ រ់ឱ្យឆាស់)_____

២.
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គមន

ឯកសារភាជរទ
់ ២
ី ៖ ការសទងម
់ តស
ិ ហគមន ៍ កាស្រសាវ្ជាវលបាំ ៅដាឋន៖
ក្្មង្សាំតួរស្មាបស
់ ហគមន្យប
៍ ត្តេញត្េញ
ច្លែរូដសាំណួរ: /____/____/____/

សន្យាខ្យល់
គោលបំណងស្រាវស្រាវ៖


សិរារការអភ្ិ វឌឍខដលច្រ៊ើតច្
នររច្ឃ៊ើ
សនាក្តូវ



ទាំង្បង្េាំឆាំនួន៧៧ទីនាំង្

ខដល

រនុង្ន័ យច្ដ៊ើ ម្បីរាំណត់ ថាច្ត៊ើ ពារយ

នច្គរព;

ឬក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍

នអភ្ិវឌឍអេីែែោះច្ៅទីនាំង្បច្ណត

ដូ ឆាការច្ក្គង្ទុរពី ម្ុនខដរឬច្ទ;

វាយតម្ម្ែាានភាពរស់ច្ៅរបស់សហគម្ន៍ ខដលមានលាំច្ៅោឋនច្ៅច្ល៊ើទីនាំង្ ឬខរបរទី នាំង្
បច្ណត



ច្ឆ

ច្ោយអង្គការសមាគធាង្ច្ននតឆ្នាំ២០១១

វ ិភាគថាច្ត៊ើ ាោរេធានីភ្ាំ នច្ព
ច្ឆ



៊ើង្ច្ៅតាំបន់ បច្ណត

ច្ឆ

;

ផ្សតល់នូវអនុ ាសន៍ដល់អរ
ន ពារ់ព័នធទាំង្ឡាយ (ដូឆា រេរោឋភ្ិ

លរម្ពុា មាចស់េាំនួយ

ក្រុម្ហ៊ុនឯរេន សហគម្ន៍ ) អាំពីខផ្សនការអភ្ិ វឌឍន៍ ទីក្រុង្នាច្ពលអនាគត ច្ោយខផ្សអរច្ល៊ើការ


ររច្ឃ៊ើ

ពី ការសិរាស្រាវក្ាវច្នោះ។

ច្្មោះអនរសមាភស: _____________________ កាលបរ ិច្ឆេទម្នការសមាភស:______________________
ទីនាំង្ភ្ូម្ិ: __________________

សងាេត់ ___________

ច្លែទូ រស័ពទរបស់អនរតបច្្ែ៊ើយ: ________________

ែណឌ________________

ម្រពី ___________________ច្ែតត

__________

1. ពត
័ មា
័ ន្យ្បជាសាស្តសេ

1.

ច្្មោះរបស់អរ
ន ច្្ែ៊ើយតប:___________________________

2.

អាយុ:

3.

ច្ភ្ទ:

១.

____________ឆ្នាំ

ក្បុស

២.

ស្រសី

2. ពត
័ មា
៌ ន្យត្សដឋក្ិេចសង្គម
4.
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ច្ត៊ើាានភាពម្ុែរបរបឆចុបបននរបស់អនរគឺ ាអេី?

ឆច្ម្ែ៊ើយខតម្ួ យ

1.

រម្មររកាត់ច្ដរ

2.

រម្មររសាំណង្់

3.

ម្៉ៅូតូឌុប ឬតុរតុរ

4.

បុគគលិរអង្គការ

5.

ម្ន្រនតីរេការ

6.

បុគគលិរក្រុម្ហ៊ុន

7.

អនរច្រ ៊ើសសាំរម្

10.

8.

គមនសម្តាភាពច្ធ្េ៊ើរការ

គមនការងារ

11.

9.

ាង្ផ្សទោះ

ឆូលនិវតតន៍

12.

ច្ផ្សសង្ៗ_________

3. ការយលដ
់ ឹង្អព
ាំ ីខផ្ន្យការដាំបូង្នន្យគត្្មាង្អភ្ិវឌ្ឍន្យ ៍
5.

ត្តើអោក្ាន្យផ្លាស់មក្ទីនង្
ាំ ត្ន្យ៉ះត្ៅឆ្ោណ្ត
ាំ ?

6.

ត្តើអោក្្តូវាន្យជូន្យដាំតឹង្ពដ
ី ីត្ន្យ៉ះន្យង្
ឹ ្តូវអភ្វិ ឌ្ឍ ឬត្ទ?

7.

ច្ប៊ើ

8.

ត្តើអោក្ដឹង្ពីរត្បៀបខដលពួក្ត្គេង្់អភ្ិវឌ្ឍដីត្ន្យ៉ះ ឬត្ទ?

9.

ឆ្នាំ_____________

ន ច្ត៊ើអនរោ?

1.

1.

៊ើង្វ ិ

4.
7.

ឬពក្ង្ីរផ្សែូវ

ការាតរក្បឡាយឬពក្ង្ីរ

ច្ហោឋរឆនាសម្ព័នធច្ផ្សសង្ច្ទៀត

(សូម្បញ្ញ
ជ រ់) ___________

ម្ិនដិង្

ម្ិន

ន (រ ាំលងបៅបលខ

១០)
3.

អគររោឋភ្ិ

5.

តាំបន់ពាណិេជរម្ម

6.

ច្ធ្េ៊ើសួនឆារ

8.

គមនខផ្សនការអភ្ិវឌឍ

9.

ច្ផ្សសង្ៗ

ច្ត៊ើអនរោអនរច្ធ្េ៊ើការបច្ណត

?

12.

បឆចុបបននច្នោះច្ត៊ើអនរោខដលទទួលែុសក្តូវរនុង្ការអភ្ិ វឌឍច្នោះ?

1.

ច្ឆ

?

ក្រុម្ហ៊ុនឯរេន

អាា្ធ្រ

2.

(សូម្បញ្ញ
ជ រ់)_____________
នច្ធ្េ៊ើនម្អេីខដលវា

3.

លាំច្ៅោឋន

11.

ច្ត៊ើគច្ក្មាង្ច្នោះ

ម្ិនដិង្

2.

នច្គច្ក្គង្និង្បច្ណត

13.

0.

2.

(ឆច្ម្ែ៊ើយច្ល៊ើសពីម្ួយ)

ច្ត៊ើច្ពលោខដលទីនាំង្ច្នោះក្តូវ

1.

ន

ឯរេន
ន

10.

ច្ឆ

ម្ិន

2.

1.

ប់ ថា ច្ត៊ើអីេខដលច្គឆង្់អភ្ិវឌឍន៍?

1.

ន

អាា្ធ្រ

ច្ប៊ើដឹង្, សូបក្
ច្ធ្េ៊ើផ្សូវច្
ែ

0.

(សូម្បញ្ញ
ជ រ់) _______

ឆ្នាំ ________________
2.

3

អាា្ធ្រ

៊ើង្

ឬច្ទ?

1.

រោឋភ្ិ

ក្រុម្ហ៊ុនឯរេន

3

ន

2.

ម្ិន
ន

3.

ម្ិនដិង្
ម្ិនដិង្

4. ការអភ្ិវឌ្ឍត្្កាយត្ពលមាន្យការបត្តេញត្េញ
14.

ច្ត៊ើការអភ្ិវឌឍមានដាំច្ណ៊ើរការដូឆច្ម្តឆខដរច្ៅទី ច្នោះ?

15.

ច្ត៊ើការរាំណត់ ច្ពលច្វោម្នការអភ្ិ វឌឍច្នោះដូឆច្ម្តឆខដរ?
េូររិតអាំពី:

 កតើការសាងសង់ចាប់កផ្សេើរតាំងពីកពលណា?

 កតើការសាងសង់កៃោះៃឹងបញ្ច ប់ជាសាាពរកៅកពលណា?
 កតើមាៃការផ្លាកសាងសង់កៅកាំឡុងកពលថ្មីៗកៃោះកទ? កបើមាៃកតើ
រយ:កពលយូរប៉េុណាា?

 កតើករមកររកកធវើការកៅទីកៃោះញឹកញាប់ហដរឬកទ?
16.

ច្ត៊ើអនរអភ្ិវឌឍនិង្រម្មរររបស់ច្គច្ធ្េ៊ើោរ់អនរ
យា៉ៅ ង្ច្ម្៉ៅឆខដរចាប់នាំង្ពីមានការបច្ណត

ច្ឆ

ល

ឆច្ម្ែ៊ើយខតម្ួ យ

(សូម្បញ្ញ
ជ រ់)______________
នច្សន៊ើច្

ល

ម្រ?
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5. សាាន្យភាពរស់ត្ៅ ន្យិង្ការផ្លាស់បូ រេ ត្សដឋក្ិេចសង្គម ចាបន
់ ង្
ាំ ពីមាន្យការបត្តេញ/ការអភ្ិវឌ្ឍន្យ ៍
លរេណៈ

រក្ម្ិតម្ន ការផ្លែស់បូតរ

MW

រក្ម្ិតេីវភាព និង្ ការានរ់ ច្ៅ

W

S

B

MB

17

រក្ម្ិតេីវភាព

.
18

1.

2.

3.

4.

5.

បរ ិាានេីវ ិត (ការសាំណល់, ខផ្សសង្, …)

1.

2.

3.

4.

5.

.
19

ាានភាពផ្សទោះសខម្បង្

.20

1.

2.

3.

4.

5.

ការេន់ លិឆលង្់

1.

2.

3.

4.

5.

.
21

ក្

.
22

1.

2.

3.

4.

5.

សុវតាិភាពឆាំណីអាហារ

1.

2.

3.

4.

5.

រ់ឆាំណូល

.ច្សវាាធារណ: និង្ច្សវាសង្គម្
23

ការផ្សដល់ច្សវាសុែភាព

.
24

1.

2.

3.

4.

5.

ការផ្សគត់ផ្សគង្់ច្ភ្ែ៊ើង្អគគីសនី

.25

1.

2.

3.

4.

5.

ការផ្សគត់ផ្សគង្់ទឹរ

.
26

1.

2.

3.

4.

5.

ការឆូ លច្ៅ ក្បម្ូ លសាំរម្

1.

2.

3.

4.

5.

.ការក្បស្រស័យទរ់ទង្
27

ទាំនារ់ទាំនង្់ ាម្ួយអនរេិតខាង្

.28

1.

2.

3.

4.

5.

ការផ្សារភាជបនិង្សហគម្ន៍

1.

2.

3.

4.

5.

.
29

ការឆូ លរួម្ការអភ្ិវឌឍន៍រុង្សហគម្ន៍
ន

1.

2.

3.

4.

5.

ក្បព័នធសុវតាិភាពសង្គម្

1.

2.

3.

4.

5.

ទាំនារ់ទាំនង្ាម្ួយក្គូាររសច្ៅស្រសុររាំ ច្ណ៊ើត

1.

2.

3.

4.

5.

.
30
.31

កាំណ
ាំ ៖ាំ 1. MW= កាន់ដតពិបាកខ្លង
ាំ
. ត់ចណ

2. W= ពិបាក

ច្ត៊ើការរស់ច្ៅរបស់អនរមានភាពក្បច្ស៊ើរច្
ច្នោះ?រនុង្រូបភាពខបបោ?
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3. S= បៅែដែល

៊ើង្ឬរ៏ លាំ

4. B= លអ្របសើរ 5. MB= លអ្របសើរខ្លង
ាំ

រចាប់នាំង្ពី មានការបច្ណដ

ច្ឆ

/ការអភ្ិ វឌឍម្នតាំបន់

ឧរសមពន
័ ធទ៣
ី ៖ សណ
ាំ ួ រស្មារក
់ ច
ិ ចពភា
ិ កា្កុម៖
រ. ការអភ្ិ វឌឍបនាទប់ពីការបច្ណត

ច្ឆ

1. ច្ត៊ើ មានការអភ្ិ វឌឍអេីែែោះ

នច្រ៊ើ តច្

2. ច្ត៊ើ សរម្មភាពអភ្ិ វឌឍ

:
៊ើង្ច្ហ៊ើយ?

នបញ្ចប់ ច្ហ៊ើយ ឬច្ៅខតបនត?

3. ច្ត៊ើនោទទួ លែុ សក្តូវការអភ្ិ វឌឍច្នោះ? (ក្រុម្ហ៊ុនឯរេន ឬរោឋភ្ិ

ល ច្ហ៊ើយក្

ប់ ច្្មោះ

ក្រុម្ហ៊ុនផ្សង្ច្ប៊ើ អាឆ)
3.1. ឆង្់ដឹង្ថាច្ត៊ើពួរច្គ

នដឹង្ព័ត៌មានម្នការអភ្ិ វឌឍន៍ ច្ោយរច្បៀបោ។

ការដឹង្ច្ោយ

ផ្លទល់ នម្រយៈផ្លទាំង្ផ្សសពេផ្សាយ ឬពារយឆចាម្អារ៉ៅ ម្?
4. ច្ត៊ើ ការអភ្ិវឌឍ

នច្ធ្េ៊ើដូឆអេីខដល

នច្ក្គង្ទុរខដរឬច្ទ?

5. ច្ត៊ើ មាចស់ក្រុម្ហ៊ុនអភ្ិ វឌឍន៍ ឬរម្មររខដលរស់ច្ៅទីនាំង្ទាំង្ច្នោះខដលនិយាយាម្ួ យអនរខដរ
ឬច្ទ?
5.1. ក្បសិនច្ប៊ើ “ធាែប់ ” ច្ត៊ើពួរច្គនិ យាយពីអី ?
េ
5.2. ក្បសិនច្ប៊ើ “ធាែប់ ” ច្ត៊ើនិយាយគន
6. ច្ត៊ើអនរធាែប់

ឹរញាប់ប៉ៅុោណ?

នារសួរព័ត៌មានបខនាម្ពី អាា្ធ្រ ឬរោឋភ្ិ

7. ក្បសិនច្ប៊ើ ”ធាែប់ ” ច្ត៊ើ ខាង្អាា្ធ្រ

លអាំពីការអភ្ិ វឌឍច្នោះខដរឬច្ទ?

នច្្ែ៊ើយតបខដឬច្ទ? ច្ហ៊ើយពួរច្គ

នច្្ែ៊ើយតបយា៉ៅ ង្ដូឆ

ច្ម្តឆខដរ?
ែ. ាានភាពរស់ច្ៅ និង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ច្ល៊ើេីវ ិតរបស់អរ
ន
1. ច្ត៊ើេីវ ិតរបស់អរ
ន

ន (a) ក្បច្ស៊ើាង្ម្ុន, (b) ពិ

2. ច្ត៊ើ ាានភាពរស់ច្ៅរបស់អនរស្រសួលាង្ម្ុ ន ពិ

រាង្ម្ុន, (c) ច្ៅដខដល
រាង្ម្ុន ឬច្ៅដខដល?

2.1. ច្ហតុអី?
េ
3. ច្ត៊ើបរ ិាានរស់ច្ៅ ក្បច្ស៊ើាង្ម្ុន ពិ

រាង្ម្ុន ឬច្ៅដខដល?

3.1. ច្ហតុអី?
េ
4. ច្ត៊ើ មានម្នុ សសរស់ច្ៅតិឆាង្ម្ុនខម្នច្ទ?
5. ច្ត៊ើ សនតិសុែ និ ង្សុវតាិភាពច្ៅរនុង្សហគម្ន៍ ក្បច្ស៊ើាង្ម្ុន ពិ

រាង្ម្ុន ឬច្ៅដខដល?

6. ច្ត៊ើ ពារយថា”អភ្ិ វឌឍន៍ ”មានន័ យដូឆច្ម្តឆឆាំ ច្ពាោះអនរ?

7. ច្ត៊ើអនរគិ តថាពារយ”អភ្ិវឌឍន៍ ”មានន័ យយា៉ៅ ង្ដូឆច្ម្តឆសក្មាប់ រោឋភ្ិ

ល?
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ឧរសមពន
ន ្ី កុង
័ ធទ៤
ី ៖ សណ
ាំ ួ រស្មារស
់ មាាសអ្ងគការអ្ភ្វិ ឌ្ឍនស្រ៍ សតក
ី ុ ងទ
ច្ៅរនុង្រិឆចសមាភសច្នោះ ម្ន្រនតីស្រាវក្ាវរបស់អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននត

របស់អង្គការអភ្ិ វឌឍន៍ ស្តសតីរុង្ទី
ន ក្រុង្
ច្ឆ

ខដលខផ្សអរលទធផ្សលខដលររច្ឃ៊ើ

នសមាភសតាំ ោង្

អាំពីច្យាបល់របស់គត់ ទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ទី នាំង្ម្នការបច្ណត
ច្ោយអង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននត

នម្រយៈការសទង្់ម្តិ

សហគម្ន៍ ។ រិ ឆចសមាភសច្នោះច្ផ្លតតសាំខាន់ ច្ៅច្ល៊ើបទពិ ច្ាធ្ន៍ របស់ពួរច្គ ាពិ ច្សស ទរ់ ទង្ច្ៅ
នឹ ង្ផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ច្ល៊ើស្តសតី និ ង្ច្សន៊ើឱ្យផ្សតល់ឧទហរណ៍ារ់ ខសតង្ម្នទី នាំង្ោម្ួយ ក្បសិនច្ប៊ើ អាឆ។
ឧទហរណ៍ “នម្ការស្រាវក្ាវរបស់អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននតបងាា
រស់ច្ៅរបស់ក្បាសហគម្ន៍ មានភាពក្បច្ស៊ើច្

៊ើង្បនាទប់ ពីការបច្ណត

ច្ឆ

ថា ាទូ ច្ៅាានភាព
។ ច្ប៊ើ នម្បទពិ ច្ាធ្ន៍

របស់អង្គការអភ្ិ វឌឍន៍ស្តសតីរុង្ទី
ន
ក្រុង្ ច្ត៊ើអរ
ន យល់យា៉ៅង្ដូឆច្ម្តឆខដរឆាំច្ពាោះការច្ល៊ើរច្

៊ើង្ច្នោះ ក្បសិន

ច្ប៊ើ អាឆ សូម្េួ យផ្សតល់ឧទហរណ៍ផ្សង្? ច្ផ្លតតាពិ ច្សសច្ល៊ើផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ម្រច្ល៊ើស្តសតី”។

ឆាំ ណុឆខដលយរម្រសុាំច្យាបល់ និង្ពិ ភារា ពី ការសទង្់ម្តិ សហគម្ន៍ មានដូឆខាង្ច្ក្កាម្៖

សាានភាពរសប់ ៅ
ពត៌នា

ការត្្ាយ
ើ តបខ្ពស់បាំផ្ុត(ភាគរយ)

ាានភាពរស់ច្ៅ

លអក្បច្ស៊ើ (៣៩%)

បរ ិយាកាសរស់ច្ៅ (សក្មាម្ ខផ្សសង្)

អាក្ររ់ ាង្ម្ុ ន (៤៥%)

ាានភាពលាំច្ៅោឋន

ដូ ឆពី ម្ុន (៤៣%)

ទឹ រលិឆ

ច្ក្ឆ៊ើនាង្ម្ុន (៤៣%)

ឆាំ ណូល

ក្បច្ស៊ើាង្ម្ុន (៤១%)

សនតិសុែឆាំ ណីអាហារ

ទបាង្ម្ុ ន (៥៨%)

ការទទួលបានបសវាសាធារណៈ នង
ិ បសវាសងគម
ពត៌នា
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ការត្្ាយ
ើ តបខ្ពស់បាំផ្ុត(ភាគរយ)

ទទួ ល

នច្សវាផ្សតត់ផ្សង្
គ ់ទឹរាអត

ក្បច្ស៊ើាង្ម្ុន (៤៣%)

ទទួ ល

នច្សវាក្បម្ូ លសក្មាម្

យា៉ៅ ប់ ាង្ម្ុន (៣៤%)

ការចូលរួមកនុងសងគម នង
ិ ទនា
ាំ កទ
់ ន
ាំ ងកនុងសហគមន ៍
ពិពត៌នា

បោ
ត
ការក្

សុវតាិភាពសង្គម្

ស្រស័យទរ់ទង្ាម្ួយក្រុម្
ក្គួារច្ៅស្រសុររាំ ច្ណ៊ើត

ការត្្ាយ
ើ តបខ្ពស់បាំផ្ុត(ភាគរយ)
ពិ

រាង្ម្ុន (៤៣%)
ច្ៅដខដល (៧៦%)
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ឧរសមពន
័ ធទ៥
ី សណ
ាំ ួ រស្មារស
់ មាាសជាមួយអ្ងគការលកា
ី ែូ៖
1. ច្ត៊ើទីនាំង្ោែែោះខដលអង្គការលីកាដូ ច្ធ្េ៊ើការាម្ួ យ?
2. ច្ត៊ើអង្គកាលីកាដូ ដឹង្ពីខផ្សនការអភ្ិវឌឍន៍របស់រោឋភ្ិ

ល ច្ៅរនុង្ទី នាំង្ទាំង្ច្នោះខដរឬច្ទ?

a. ច្កាោះច្ពក្េ
b. បឹ ង្ររ់
c. បុ រ ីរី ឡា
3. ច្ត៊ើអង្គការលីកាដូ មានឧទហរណ៍ទរ់ទង្ច្ៅនឹង្ការផ្សតល់សាំណង្ច្ៅឱ្យ៖
a. អនរខដលក្តូវ
b. ខដលក្តូវ

នបច្ណត

នបច្ណត

ច្ឆ

ច្ឆ

ច្ហ៊ើយគមនប័ណណកាន់ កាប់ដីធ្ី ែ

ច្ហ៊ើយមានប័ណណកាន់កាប់ ដីធ្ី ែ

c. បទពិ ច្ាធ្ន៍ របស់អង្គការលីកាដូ ទរ់ទង្ច្ៅនឹង្រង្េោះខាតតមាែភាពរបស់អាា្ធ្រ?
4. ច្យាបល់អាំពីបទពិ ច្ាធ្ន៍

និង្ការយល់ច្ឃ៊ើ

ទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ការបច្ណត

អាំ ពីរង្េោះខាតតមាែភាព

ច្ឆ

a. ច្ត៊ើ អង្គការលីកាដូ យល់ច្ឃ៊ើ
ខដលអនរក្តូវច្គបច្ណត

យា៉ៅ ង្ោខដរអាំ ពីការច្្ែ៊ើយតបាទូ ច្ៅរបស់អាា្ធ្រ ច្ៅច្ពល
នច្សន៊ើសុាំព័ត៌មានបខនាម្?

5. អង្គការសមាគម្ធាង្ច្ននត
បោ
ត

របស់អង្គការលីកាដូ

នររច្ឃ៊ើ

សុវតាិភាពសង្គម្កាន់ ខតពិ

ថា ៤៣%ម្នទី នាំង្ ទាំ ង្អស់

រាង្ម្ុ ន បនាទប់ ពីការបច្ណត

ច្ឆ

នរយការណ៍ថា
។ ច្ត៊ើ អង្គការលីកាដូ

មានឧទហរណ៍ ទរ់ទង្ច្ៅនឹ ង្អាំ ណោះអាំ ោង្ច្នោះខដរឬច្ទ?
6. ច្ោយឈរច្ៅច្ល៊ើបញ្ញ
ា ម្នការបច្ណត

ច្ឆ

នានា

និ ង្ច្ដ៊ើ ម្បីកាត់បនាយផ្សលប៉ៅ ោះពាល់ច្ៅច្ល៊ើ

ក្បាសហគម្ន៍ ក្រីក្រ ច្ត៊ើអង្គការលីកាដូ នឹ ង្មានអនុ ាសន៍ដូឆច្ម្តឆែែោះសក្មាប់ រោឋភ្ិ
ក្រុម្ ហ៊ុនឯរេន និ ង្អង្គការម្ិ នខម្នរោឋភ្ិ
ច្ឆ

ល

លនានារនុង្ការច្ោោះស្រាយបញ្ញ
ា ការបច្ណត

នាច្ពលអនាគត?

7. ច្ត៊ើអង្គការលីកាដូ ឆមានអនុ ាសន៍យា៉ៅង្ដូ ឆច្ម្តឆខដរទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្បញ្ញ
ា តមាែភាព? ច្ផ្លតតា
សាំ ខាន់ ច្ៅការផ្សត ល់ព័ត៌មានរបស់ រ ោឋភ្ិ
រោឋភ្ិ

ល និង្អនរក្តូវ

8. ការយល់ច្ឃ៊ើ
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ច្ឆ

ច្ឆ

នព័ ត៌មានសក្មាប់ អង្គការម្ិ ន ខម្ន

។

និង្បទពិ ច្ាធ្ន៍របស់អង្គការលីកាដូ ទរ់ទង្ច្ៅនឹង្ាម្គគីភាពរបស់សហ

គម្ន៍បនាទប់ពីការបច្ណត
បច្ណត

នច្គបច្ណត

ល ការទទួ ល

ច្ឆ

? ច្ត៊ើ លីកាដូ មានឧទហរណ៍ ឬសក្ម្ង្់ សាំដីរបស់អរ
ន ក្តូវ

ទរ់ ទង្ច្ៅនឹ ង្ាម្គគីភាពសហគម្ន៍ ខដរឬច្ទ?

ន

9. ច្ោយារខតច្សវារម្មក្បម្ូ លសក្មាបាទូ ច្ៅម្ិ នមានភាពលអក្បច្ស៊ើ ច្ហ៊ើយច្ោយារខតស្តសតី
គឺាអនរខដលមានតួ រនាទីរុង្ការខលររាបរ
ន
ិាានរនុង្ផ្សទោះ

និ ង្េុាំវ ិ

ច្យាបល់ ឬឱ្យាឧទហរណ៍ ថាច្ត៊ើ សុែភាពរបស់អនរខដលក្តូវ
បង្េាំមានការផ្លែស់បូរយា៉ៅ
ត
ង្ដូ ឆច្ម្តឆខដរបនាទប់ពីការបច្ណត

ច្ឆ

ផ្សទោះ

ច្ត៊ើ លីកាដូ

នច្គបច្ណត

អាឆផ្សតល់

ច្ឆ

ច្ោយ

ច្ហ៊ើយការក្គប់ក្គង្សក្មាប

ម្ិ នសូវលអខបប ច្នោះ?

10. នម្បទពិ ច្ាធ្របស់ អង្គការលី កាដូ
អភ្ិ វ ឌឍរនុ ង្ទី នាំង្ ខដល

នបច្ណត

ច្ឆ

ច្ត៊ើ អី េ ាម្ូ ល ច្ហតុ ឆាំ ប ង្រនុ ង្ការពនាច្ពលម្ិ ន ច្ធ្េ៊ើ ការ
។
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