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របាយការណ៍សង្ខេបងេញផ្សាយ ខែមថុិនា ឆ្នា ២ំ០១៥



 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ មក អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ -

 ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅតាមសាខា 
ទូទាងំ ១៣ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស សិទ្ធិសស្រី និង 
សិទ្ធិកុ�លារៈ
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្តនដ្យអាជាញា ្រ ការរនំោភបំពាននលើសស្តី និងកុរារ។ 
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាមរយៈការន្វើ 
អន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តីតុោការ។

ជំនួយផ្នែកមេជ្ជសលាសស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស  
និងតគរួសារដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយជាសរាភា រៈ និងម្ូបអាហារសតរាប ់
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើលពន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំទទួលបាននូវតំណ្ងដផនាកចបាប។់

កលារស្រឹក្សលាផ្នែកច្លា្់ និងកិច្កលារពលារផ្នែកច្លា្់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងផ្តល់ជូន
នមធាវសិីទ្ធិមនុស្សសតរាបជ់ាតំណ្ងផលាូវចបាបន់លើករណីសំខាន់ៗ
មយួចំនួន។

គលាំសទកលារតស៊ូ�តិជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកតនដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត  

ជារបាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និង 
របាយការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិ 

នផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 បុគ្គលិកតសូ៊មតិន្វើការអបរ់ដំល់តករុមនោលនៅជាកោ់ក ់

មយួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន 
និងន្វើការតសូ៊មតិនដើម្ជីួយ�ដកលំអសង្គមនិងចបាប ់ជាមយួសស្តី 

 យុវវយ័ និងកុរារ។

គលាំសទសហជរីព សកុ�ពលរដ្ឋ�ូលដ្ឋលាន និង 
្ណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារ នសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សស�លា្់ព័ត៌�លាន្ផនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផ្ះនលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីុដមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារពលារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំសទ



សេចក្តីស្្ើម ទំពរ័១

ស�ើគស្មោងបែងបចកដតីសដើម្តីេង្គមកិច្ច 
និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (LASED) បាន 
ទទួលស�ោគ�័យយ៉ាងដូចសម្ច
ក្នុងការកា�់ែន្ថយភាព្កតី្ក ទំពរ័៥

មូលសេ�ុបដលមិនស�ោគ�័យ
ននគស្មោង LASED ទំពរ័១៦

ការមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការស្ែើ្បាេ់ដតី
កេិកម្ម និងកង្វះេន្ិេុខសេ្ៀង ៨

េុវ�្ថិភាពភាពនន�ាម្ចាេ់កម្មេិទិ្ធ 
មិនទាន់្�ូវបានធានា ១២

កង្វះឆន្ទៈនសយោបាយ ១៦
ការមិនអាចេស្មចសទៅបាន�ាមសគោល
សដៅសនៅក្នុងការ្្ល់ការគាំ្ទសលើសេដ្ឋា- 
រចនាេម្័ន្ធ និងការចិញ្ជឹម�តីវិ�ពលរដ្ឋ ១៨

សេចក្តីេន្ិដ្ឋាន ទំពរ័២០

ផ្ទះដែលមនិទានស់ាងសងរ់ចួជាច្ចើនខ្នងចៅតំបនែ់ីសម្បទាន
សង្គមកិច្ចក្ននុងភូមថិ្ី ចខត្ត្កចចទះ កាលពីដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥

មាតិកា



 កាលពីដខមនីា ឆ្្ន ២ំ០០៣ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្នុជាបានដ្ក ់
ចចញនូវចោលនចោបាយ ដែលមានសកា្ត ននុពលល្អ ចដ្យមាន 
ចោលបំណងដបកដចកែីជូន្បជាពលរែឋាកម្នុជាដែល្កី្កនិងោ្នែី
តាមរយភៈសម្បទានែីសង្គមកិច្ច។១  ចទាទះជាោ៉ា ងណាកច៏ដ្យ កម្វធិី 
សម្បទានែីសង្គមកិច្ចខ្ទះ ននកម្វធិីសម្បទានែីសង្គមកិច្ចជំហានទី១ 
្តរូវបានអននុវត្តចដ្យមនិចធវើការពិចារណាទាល់ដតចសាទះ ចៅចលើ្កម 
ខណ្ឌ គតិយនុត្តិ និងមនិបានចជាគជយ័។២ គច្មាងដបងដចកែីចែើម្ប ី
សង្គមកិច្ចនិងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED) ្តរូវបានបចងកើតច�ើង ចែើម្ប ី
បង្ហា ញថា កម្វធិីែីសម្បទានសង្គមកិច្ចអាចចូលរមួចំដណកក្ននុងការ
កាតប់ន្ថយភាព្កី្កចៅជនបទ តាមរយភៈការចផ្រែីចៅឲ្យ ្បជា-
ពលរែឋាកម្នុជា ដែលោ្នែីស្មាបក់សាងលំចៅសា្ថ ននិង្បកបរបរ 
កសិកម្។

 មា្ច ស់ជំនួយរបស់គច្មាងដបងដចកែីចែើម្បសីង្គមកិច្ច និង 
ការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED) ចនទះ រមួមានធនាោរពិភពចោក (សនយា 
ផ្តល់ថវកិាចំនួន ១១,៥ ោនែនុោ្រសហរែឋាអាចមរកិ) និងរដ្ឋា ភបិាល 
របស់្បចទសអាល្លឺម៉ាង ់ (ចំនួន ១,២ ោនែនុោ្រសហរែឋាអាចមរកិ 
ស្មាបជំ់នួយបចច្ចកចទស ដែល្គប់្ គងចាតដ់ចងចដ្យភា្ន កង់្រកិច្ច
សហ្បតិបត្តិការអាល្លឺម៉ាង ់ (GTZ/GIZ)។៣ គច្មាងចនទះបានចាបច់ផ្តើម 
កាលពីឆ្្ន  ំ២០០៨៤  ចហើយែំបូង ច្ោងអននុត្តក្ននុងរយភៈចពល្បដហល 
៥ ឆ្្ន រំហូត ែល់ដខមថិនុនា ឆ្្ន ២ំ០១៣ ប៉ានុដន្តច្កាយមក ្តរូវបានពនយារ 
ចពលរហូតែល់ដខមនីា ឆ្្ន ២ំ០១៥។៥  ចោលបំណងននគច្មាងចនទះ 
“គលឺចធវើឲ្យ ្បចសើរច�ើងនូវែំចណើ រការក្ននុងការកំណត ់និងការច្បើ្បាស់ែី 
រែឋាដែលបានដបងដចងចៅឲ្យ្បជាពលរែឋា្កី្កនិងអតីតអ្នកោ្នែី ឬ  
អ្នកខវទះខាតែីដែលបានបំចពញចៅតាមលក្ខខណ្ឌ របស់គច្មាង ចហើយ

១  េូមសមើលអនុ្កជឹ�សលខ១៩ េ្តីពតីេម្ទានដតីេង្គមកិច្ច បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ  
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-19-on-social-land-concesions_030319.html
២ េូមសមើលរបាយការណ៍រែេ់អង្គការលតីកាដូ បដលមានចំណងស�ើងថា “ការរំសលោភយកដតីធ្តី និងភាព្កតី្កសនៅកម្នុ�ាទៈ ការអភិវឌ្ឍបក្ងក្ាយ” បខឧេភា ឆ្ាំ២០០៩ ទំព័រ ១១ 
បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/134LICADHOREportMythofDevelopment2009Eng.pdf
៣ របាយការណ៍វាយ�នម្គស្មោង ឆ្ាំ២០០៨ ទំព័រ៦ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2008/04/9415731/cambodia-land-allocation-social-economic-development-project។ េូមសមើលឯកេារេ្តីពតីគស្មោងបែងបចកដតីសដើម្តី
េង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (LASED) រែេ់កិច្ចេេ្ែ�ិែ�្ិការអាល្លឺម៉ង(់GIZ) - ឯកេារ េ្តីពតីគស្មោង LASED (ឯកេាររែេ ់GIZ): 
http://giz-cambodia.com/wordpress/wp-content/uploads/FactSheet-LASED-140529.pdf ទាញយកកាលពតីនថងៃទតី៣ បខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៥។ េូមក�់េម្គាល់ទៈ Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) បានរួមែញ្ចចូលគ្ា�ាមួយអង្គការពតីរស្សេងសទៀ� កាលពតីឆ្ាំ២០១១ សដើម្តីែសងកើ��ា Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)។
៤ អង្គការ GIZ អវះអាងថា ការេាកល្ងគស្មោងេម្ទានដតីេង្គមកិច្ចសនៅកម្នុ�ាបានចាែ់ស្្ើមទាំងពតីឆ្ាំ២០០៥ មកសម៉្វះ។ េូមសមើល “ការបែងបចកដតីថ្ាក់ឃុំសដើម្តីការែន្ថយ
ភាព្កតី្កសនៅកម្នុ�ាទៈ េមិទ្ធ្ល និងការសរៀនេូ្�ពតីគស្មោងទៈ គស្មោងបែងបចកដតីសដើម្តីេង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (LASED)” (ឯកេាររែេ់ GIZ) ទំព័រ ៦ បដល 
មានសនៅសលើសគេទំព័រ http://www.landandpoverty.com/agenda/pdfs/paper/muller_full_paper.pdf
៥ របាយការណ៍ទាក់ទងនជឹងការសរៀែចំ និងវឌ្ឍនភាពននគស្មោង LASED បដលមាន�ាេាធារណទៈ គលឺឯកេារវាយ�នម្គស្មោង និងរបាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោង LASED 
រែេ់ធនាគារពិភពសលោក។ ឯកេារទាក់ទងនជឹងការសរៀែចំ និងវឌ្ឍនភាពននគស្មោង LASED រែេ់កិច្ចេេ្ែ�ិែ�្ិការអាល្លឺម៉ង់មិន្�ូវបាន្សេព្្សេាយសនោវះសទ។ ដូសច្វះ  
ព័�៌មានបដលមានខាងស្កោមទាក់ទងនជឹងការសរៀែចំគស្មោងភាគស្ចើនបានមកពតីឯកេាររែេ់ធនាគារពិភពសលោក។

ផ្្ងំផ្សពវផសាយស្តីពីគច្មាងដបងដចកែីចែើម្បសីង្គមកិច្ចនិងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច តាមបចណា្ត យផ្ូវជាតិចលខ ៧ ក្ននុង

 ចខត្ត្កចចទះ បង្ហា ញពីអំពីដផនទីននទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្ី កាលពីដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥

សេចក្តីស្្ើម

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ១



ដែល្តរូវបានច្ជើសចរ ើសតាមរយភៈែំចណើ រការមយួ ដែល្បកបចដ្យ 
តម្ាភាព និងចំចោលចៅបានល្អ។ ”ចោលបំណងដបបបរមិាណ 
របស់គច្មាងគលឺផ្តល់ែីចំនួន ១០.០០០ហិកតា ចៅែល់្បជាពលរែឋា 
្កី្កចំនួន ៣.០០០ ្គរួសារចៅក្ននុងចខត្ត្កចចទះ កំពងច់ាម និងកំពងធ់ំ 
ចដ្យមានទាងំការអភវិឌ្ឍសហគមន ៍ រមួជាមយួនឹងការផ្តល់ចសវាោ ំ
្ទដផ្នកកសិកម្ និងការចិញ្ច ឹមជីវតិ។៦ 

 ការចរៀបរាបរ់បស់ធនាោរពិភពចោកនិងភា្ន កង់្រកិច្ចសហ 
្បតិបត្តិការអាល្លឺម៉ាង ់ (GTZ/GIZ) ទាកទ់ងនឹងគច្មាងចនទះ គលឺមានភាព 
វជិ្ជមានោ៉ា ងខ្ាងំ។ ចៅក្ននុងរបាយការណ៍ចនុងច្កាយរបស់ធនាោរពិភ
ពចោកស្តីពីសា្ថ នភាពននគច្មាងចនទះដែលបានផ្សពវផសាយកាលពីដខ
ធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៤ ក្ននុងរយភៈចពលដតប៉ានុន្ានដខ មនុនចពលចនុងបញ្ចបន់នគច្មាង 

ធនាោរពិភពចោកបានផ្តល់ពិន្នុល្អបំផនុតទាងំចៅចលើការសច្មចចៅ
តាមចោលបំណងរបស់គច្មាង និងការសច្មចបានចៅតាមសូចនា- 
ករដែលពាកព់ន័្ធ រមួទាងំែំចណើ រការននការអននុវត្តគច្មាងទាងំមូល។៧ 

ភា្ន កង់្រកិច្ចសហ្បតិបត្តិការអាល្លឺម៉ាង ់ (GTZ/GIZ) បានពណ៌នាអំពីការ 
សច្មចបានរបស់គច្មាងចនទះ ថាជា “គច្មាងគំរែូម៏ាន្បសិទ្ធភាព 
និងអាច យកអននុវត្តតាម ដែលបានផ្តល់ផលវជិ្ជមានែធ៏ំចធងចំចពាទះជីវ
ភាពរស់ចៅចៅជនបទ ឥ�ូវចនទះមានស្មាបក់ារយកផ្សពវផសាយទូ 
ទាងំ្បចទស និងចធវើឲ្យកានដ់ត្បចសើរដថមចទៀត”។៨ ក្ននុងឆ្្ន ២ំ០១៤ 

ធនាោរពិភពចោកបាន្បកាសអំពីលទ្ធភាពក្ននុងការផ្តល់កម្ចថី្ីចំនួន 
២៥ ោនែនុោ្រសហរែឋាអាចមរកិស្មាប ់ជំហានទី២ ននគច្មាងចនទះ 
(LASED II) ដែលនឹងផ្តល់ការោំ ្ទែល់ទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ច 
ដែលមាន្សាបច់ំនួន ១៤ និង ទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្ីចំនួន 
មយួ ដែលក្ននុងចនាទះរមួទាំ ង ទីតាងំែីសម្បទាសង្គមកិច្ចទាងំ ៨ ដែល 
បានទទួលការោំ្ ទពីគច្មាងជំហានទី១។ ្បសិនចបើកម្ចថី្ីចនទះ្តរូវ 
បានអននុមត័ វានឹងក្ាយជាកម្ចរីបស់ធនាោរ ពិភពចោកែំបូងបំផនុត 
ចាបត់ាងំពីធនា ោរចនទះ បានសច្មចព្យរួការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានមកឲ្យ 
កម្នុជាកាលពីឆ្្ន ២ំ០១១ បន្ាបពី់មានការចសើនុបអចងកតអស់រយភៈចពល 
១៨ ដខ ចដ្ យសវនការនផ្ក្ននុងរបស់ធនាោរចនទះ ចៅចលើគច្មាងផ្តល់ 
បណ័្ណ ក ម្សិទ្ធិែីធ្ីដែលឧបត្តម្ចដ្យធនាោរចនទះ ដែលច�ើញថាមាន
ការចរ ើសចអើងចំចពាទះ្បជាពលរែឋារស់ចៅតំបនបឹ់ងកក ់ ក្ននុងទី្ករុង 

ភ្នចំពញ។ ជចម្ាទះែីធ្ីចៅតំបនបឹ់ងកកជ់ាជចម្ាទះែីធ្ីក្ននុងតំបនទី់្ករុងែធ៏ំ
បំផនុតមយួ និង្តរូវបានចគែឹងឭច្ចើនបំផនុត ចហើយរបាយការណ៍របស់ 
សវនករបានរកច�ើញថា គច្មាងចនទះមនិបានចជាគជយ័ក្ននុងការការ 
ពារសិទ្ធិលំចៅសា្ថ នរបស់្បជាពលរែឋារាបព់ានន់ាក ់ ដែល្តរូវបចណ្ត
ញចចញចដ្យបង្ខំចចញពីតំបនច់នាទះ បន្ាបពី់មនិ្តរូវបានដ្កប់ញ្ចូ ល
ចៅក្ននុងគច្មាងផ្តល់បណ័្ណ កម្សិទ្ធិែីធ្ីចនាទះ។ នាចពលចនាទះ 
ធនាោរពិភពចោកបានសនយាថា ហិរញ្ញប្បទានថ្ីរបស់ធានាោរចនទះ
នឹងមនិផ្តល់ចទៀតចទ រហូតែល់មានែំចណាទះ្សាយចំចពាទះជចម្ាទះែីធ្ី

៦ ឯកេារវាយ�នម្គស្មោងឆ្ាំ២០០៨ ទំព័រ ៧។
៧ េូមសមើលរបាយការណ៍េ្តីពតីលទ្ធ្លននេ្ថានភាពអនុវ�្គស្មោងរែេ់ធនាគារពិភពសលោក កាលពតីនថងៃទតី២៣ បខធ្ចូ ឆ្ាំ២០១៤ (របាយការណ៍រែេ់ធនាគារពិភពសលោក) 
បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/12/23071237/cambodia-land-allocation-social-economic-development-p084787-implementation- 
status-results-report-sequence-09
៨ឯកេារអំពតីគស្មោងរែេ់ភ្ាក់ងារកិច្ចេេ្ែ�ិែ�្ិអាល្លឺម៉ង់បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រhttp://giz-cambodia.com/wordpress/wp-content/uploads/FactSheet-LASED-140529.pdf

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច២



ចៅតំបនបឹ់ងកក ់ ដែលជាលក្ខខណ្ឌ មយួដែលមនិទានប់ានបំចពញឲ្យ
បានចពញចលញចៅច�ើយចទ។

 ដតីបដលបានបែងបចកឲ្យសដោយអា�្ាធរ 
កម្នុ�ា (យ៉ាងសេោចណាេ់ប្្កខ្វះននដតីទាំង
សនោវះ) េាក់ដូច�ាមិនេម្េែេ្មាែ់ការសធ្ើ
កេិកម្មសនោវះសទ។
 ចៅចចន្ាទះដខតនុោ ឆ្្ន ២ំ០១៤ និងដខមនីា ឆ្្ន ២ំ០១៥ 
្ករុមការង្ររបស់អង្គការ លីកាែូ បានចធវើទស្សនកិច្ចចៅកានទី់តាងំ 
ែីសម្បទានសង្គមកិច្ចទាងំ ៨ ដែលោំ្ ទចដ្យគច្មាងដបងដចកែី 
ចែើម្បសីង្គមកិច្ចនិងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED) ដែលស្ថិត ចៅក្ននុង�នុំ 
៧ ក្ននុងចខត្តកំពងធ់ំ ្កចចទះ និងត្បងូ�្នុ ំ (អតីត្សរុ កមយួននចខត្តកំពង ់
ចាម)។ ្ករុមការង្ររបស់អង្គការ លីកាែូ បានចធវើទ ស្សនកិច្ចចៅកាន ់
ទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចទាងំអស់ចនាទះ ចដ្យមនិមានការជ្មាប
ជូនែំណឹងទនុកជាមនុនែល់អាជាញា ធរ ចហើ យ្ករុមការង្របានចធវើការ 
សចងកត និងចធវើការសម្ាសច្រៅផ្ូវការជាមយួអ្នកភូម ិ(អ្នកដែលអង្គការ 
លីកាែូ  បានសម្ាស ្តរូ វ បានច្ជើសចរ ើសចដ្យមនិមានការច្ោង 

ទនុកជាមនុន) ចៅទីតាងំទាងំចនាទះ ចដ្យរមួទាងំអ្នកែឹកនាសំហគមន ៍
និង្គរូបច្ងៀនចទៀតផង ។ អ្នកដែលអង្គការ លីកាែូ បានសម្ាស ្តរូវ 
បានសាកសួរអំពីសា្ថ នភាពជីវតិ និងយនុទ្ធសាសស្តស្មាបក់ារចិញ្ច ឹម 
ជីវតិ ដែលអ្នកទាងំអស់ចនាទះបានជូប្បទទះចៅទីចនាទះ។ អង្គការ  
លីកាែូ  កប៏ានចធវើការសិកសាចៅចលើឯកសាររបស់គច្មាងចនទះ ដែល 
មានផ្សពវផសាយជាសាធារណភៈ ចៅចលើចគហទំពរ័របស់ធនាោរពិភព 
ចោក៩ និងឯកសារដែលមានផ្សពវផសាយជាសាធារណភៈែនទចទៀត។

 ចបើចទាទះជាចោលបំណងរបស់គច្មាងទាកទ់ងនឹងការផ្តល់ែី
លំចៅ សា្ថ ន និងែីកសិកម្ចៅែល់្បជាពលរែឋាចំនួន ៣.០០០ 
្គរួសារ ្តរូវបានសច្មចរចួចហើយកច៏ដ្យ កអ៏ង្គការ លីកាែូ បាន ់
្បមាណថា ្បដហលមានដត្បជាពលរែឋាតិចជាង ៥០ ភាគរយនន  
ចំនួន្គរួសារដែលបានទទួលែីលំចៅសា្ថ នបានរស់ចៅ និងបន្តរស់ 
ចៅទីចនាទះ នាចពលទស្សនកិច្ចរបស់្ករុមការង្ររបស់អង្គការ លីកាែូ 
ចៅែល់ទីកដន្ងទាងំចនាទះ។ នាចពលទស្សនកិច្ចរបស់្ករុមការង្រ 
អង្គការ លីកាែូ ក្ននុងចំចណាមទីតាងំទាងំ ៨កដន្ង ទីតាងំែីសម្បទាន 
សង្គមកិច្ចចំនួន ៤ កដន្ង មនិទានែ់ំចណើ រការចៅច�ើយចទ ចហើយនឹង  
្តរូវការការោំ្ ទដផ្នកហិរញ្ញ វត្ថនុ និងបចច្ចកចទសជាច្ចើន ចែើម្បអីាច 

តំបនលំ់ចៅសា្ថ នក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្ននុង�នុំដ្រ ចខត្ត្កចចទះ កាលពីដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥

៩ េូមសមើល http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P084787%5EP084787

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ៣



ទទួលបាននិរន្តរភាពបន្តិចបន្តួច។

 ្បជាពលរែឋាជាច្ចើនដែលរស់ចៅចលើទីតាងំទាងំ ៧ កដន្ង 
ក្ននុងចំចណាមទីតាងំទាងំ ៨ កដន្ង បានជ្មាប្បាបអ់ំពីលទ្ធភាពែ ៏
តិចតួចក្ននុងការបងកបចងកើនផលចលើែីកសិកម្ ដែលអ្នកទាងំអស់ចនាទះ 
ទទួល បាន ចហើយែូចច្នទះសា្ថ នភាពសន្តិសនុខចស្បៀងរបស់អ្នកទាងំអស់
ចនាទះ មនិបាន្បចសើរជាងមនុនប៉ានុន្ានចទ។ ែីដែលបានដបងដចកឲ្យ 
ចដ្យអាជាញា ធរកម្នុជា (ោ៉ា ងចហាចណាស់ដផ្នកខ្ទះននែីទាងំចនាទះ)  
ហាកែូ់ចជាមនិសម្សបស្មាបក់ារចធវើកសិកម្ចនាទះចទ។ អ្នកភូមជិា 
ច្ចើនបានរាយការណ៍ថា ពួកោតម់និអាចបងកបចងកើនផលឲ្យបាន្តឹម 
្តរូវចៅចលើែីកសិកម្ដែលដបងដចកឲ្យចទ ចដ្យសារដតែីមនិសូវមាន 
ជីជាតិ និង/ឬអ្នកទាងំចនាទះមនិមានឧបករណ៍ចាបំាចម់យួចំនួន និង 
កម្ាងំមននុស្សចែើម្បរីានសមា្អ តែី និងចរៀបចំែីចនាទះស្មាបក់ារបងក 
បចងកើនផល។ ជាលទ្ធផល ការកាតប់ន្ថយភាព្កី្កចំចពាទះអ្នកទទួលែី 
សម្បទានសង្គមកិច្ចភាគច្ចើន មនិទានស់ច្មចបានចនាទះចទចៅចនុង 
បញ្ចបន់នគច្មាងចនទះ។ 

 ជាងចនទះចៅចទៀត សនុវត្ថិភាពននកម្សិទ្ធិែីមនិទាន់្ តរូវបាន
ធានាចៅច�ើយដែរ ចហើយអ្នកភូមបិាន្បាបអ់ង្គការ លីកាែូ ថា មនិ 
ទានម់ានអ្នកភូមណិាមា្ន កទ់ទួលបានបណ័្ណ កម្សិទ្ធិែីចៅច�ើយចទ។ 

អ្នកភូមដិែលបានកានក់ាបែ់ីអស់រយភៈចពលជាង ៥ ឆ្្ន មំកចហើយ 
ចៅកំពនុងរងច់ាបំណ័្ណ កម្សិទ្ធិ ចហើយអ្នកភូមចិ្ចើនចផ្សងចទៀត ្បដហល
ជាបាតប់ងសិ់ទ្ធិកានក់ាប់្ ទព្យសម្បត្តិ ចដ្យសារដតការអននុវត្តមនិ 
បានល្អរបស់គច្មាង បង្ខំឲ្យពួកោតរ់ចំោភលក្ខខណ្ឌ ផ្ូវចបាប ់ ដែល 
ពួកោត់្ តរូវបំចពញចែើម្បអីាចចស្នើសនុំបណ័្ណ កម្សិទ្ធិបាន។

 បន្ាបពី់ការអននុវត្តគច្មាងអស់រយភៈចពល ៦ ឆ្្ន កំន្ទះ កន្ង 
មកការទទួលបាននូវសមទិ្ធផលែម៏ានក្មតិចនទះ បណា្ត លមកពីការ
មនិសូវមានឆន្ភៈនចោបាយរបស់មសន្តីរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្នុជា ដែល

 
ពាកព់ន័្ធក្ននុងការផ្តល់ែីឲ្យបាន្គប់្ ោន ់ ស្មាបស់ម្បទានែីសង្គម- 
កិច្ច និងឲ្យបានទានច់ពលចវោ។ ការមនិសូវមានឆន្ភៈនចោ- 
បាយបានបណា្ត លឲ្យមានការពនយារចពលយូរចំចពាទះែំចណើ រការននការ
តាងំទីលំចៅរបស់្បជាពលរែឋា ចៅទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចទាងំ
ចនាទះ។ បញ្ហា ចនទះកានដ់តមានសភាពធ្ងនធ់្ងរបដន្ថមចទៀត ចដ្យសារការ
ខវទះខាតក្ននុងការផ្តល់ការោំ្ ទដផ្នកចហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធ និងការោំ្ ទដផ្នក 
ជីវភាពសំខាន់ៗ  ែល់អ្នកទទួលបានែីសម្បទានសង្គមកិច្ចជាច្ចើន 
្គរួសារ។ ផ្នុយចៅវញិ ្សបចពលជាមយួោ្ន ចនាទះដែរ រាជរដ្ឋា ភបិាល 
កម្នុជាមនិមានភាពរាដរកចសាទះ ក្ននុងការផ្តល់ែីរាបរ់យពានហ់ិកតាចៅ 
ឲ្យ្ករុមហ៊នុនឯកជនតាមរយភៈសម្បទានែីចសែឋាកិច្ច (ELCs)។

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច៤



តាមរយភៈរបូភាពពីផ្ក យរណបដែលបង្ហា ញពីតំបនលំ់ចៅសា្ថ នក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចចៅ�នុំដ្រ អង្គការ លីកាែូ បានរកច�ើញថា 
 មានសំណងច់ំនួន ១០៨ខ្នង ចៅក្ននុងតំបនលំ់ចៅសា្ថ នចនាទះ។ ្បជាពលរែឋាជិត ៣០០្គរួសារ បានទទួលែីលំចៅសា្ថ នចៅក្ននុងតំបនច់នាទះ។ 
 របូភាពពីផ្ក យរណប កាលពីដខធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៣

ស�តីគស្មោងបែងបចកដើ សដើម្តីេង្គមកិច្ចនិងកោរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 
(LASED) មិនទទួលបានស�ោគ�័យយ៉ោងដូចសម្ច ក្នុងកោរកោ�់ែន្ថយ 
ភោព្កតី្ក?

 ្កបខណ័្ឌ ននគច្មាងដបងដចកែីចែើម្បសីង្គមកិច្ច និងការ 
អភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED) បានរពឹំងបចងកើតនូវភាពជាគំរមូយួ ស្មាបក់ារ 
ដបកដចកែីថា្ន ក�់នុំែល់្បជាពលរែឋាកម្នុជាដែល្កី្ក និងខវទះខាតែី 
ចៅតាមជនបទ។ គច្មាងចនទះបានពយាោមទាកទ់ាញដផ្នកនចោ-
បាយចំចពាទះសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ចដ្យបង្ហា ញនូវ្បសិទ្ធភាព និង 
ការសច្មចបាននូវ ”សមទិ្ធផលែវ៏ជិ្ជមានទាកទ់ងនឹងភាពចពញចិត្ត 
របស់អ្នកទទួលបានែី និងក្មតិននការចបាទះបងែ់ីទាប។”១០ 

 ចោងតាមរបាយការណ៍វាយតនម្គច្មាង គច្មាងដបង 
ដចកែីចែើម្បសីង្គមកិច្ច និងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED) មានបំណង 
ផ្តល់ែីចំនួន១០.០០០ ហិកតា ែល់្បជាពលរែឋាចំនួន ៣.០០០ 
្គរួសារ្តឹមដខកញ្្ញ  ឆ្្ន ២ំ០១១។១១  ចទាទះជាោ៉ា ងណាកច៏ដ្យ ការ 
អននុវត្តគច្មាងជាកដ់ស្តងមានការពនយារចពលយូរ ដែលចធវើឲ្យប៉ាទះពាល់
ែល់ឱកាសក្ននុងការសច្មចបាននូវនិរន្តរភាព ឬការបចងកើនសន្តិសនុខ 

ចស្បៀងឲ្យបាន្គប់្ ោន។់ ្តឹមដខតនុោ ឆ្្ន ២ំ០១១ បីឆ្្ន បំន្ាបក់ារ 
ចាបច់ផ្តើមអននុវត្តគច្មាង ្បជាពលរែឋា្តឹមដត ១.៦១៤ ្គរួសារប៉ានុចណា្ណ ទះ 
ទទួលបានែី (៥៤ ភាគរយននចោលចៅដែលចងស់ច្មចបាន) ចហើយ  
ែី្តឹមដត ៦.៨៥០,៦ហិកតាប៉ានុចណា្ណ ទះ (៦៨,៥ ភាគរយននចោលចៅ 
ដែលចងស់ច្មចបាន) ្តរូវបានចនុទះជាែីសម្បទានសង្គមកិច្ច។១២ 

 គច្មាងចនទះកម៏ានចោលបំណងចំណាយថវកិាចំនួន ៤,៨ 
ោនែនុោ្រសហរែឋាអាចមរកិ្តឹមចនុងឆ្្ន ២ំ០១១ ចៅចលើការតាងំទីលំ- 
ចៅ និងការោំ្ ទដផ្នកជីវភាពែល់អ្នកទទួលបានែីនិងចៅចលើោ៉ា ង 
តិចណាស់ ៨០ ភាគរយននចសវាអភវិឌ្ឍនស៍ហគមន។៍ កប៏៉ានុដន្ត ចហដ្ឋា - 
រចនាសម្ន័្ធ និងចសវាចផ្សងៗមាន្តឹមដត ៤៥ ភាគរយប៉ានុចណា្ណ ទះ 
(ជំនួសឲ្យ ៨០ ភាគរយដែលបានច្ោងទនុក) ដែល្តរូវបានផ្តល់ជូន 
ពលរែឋា្តឹមដខសីហា ឆ្្ន ២ំ០១២។១៣ 

១០ េូមសមើលឯកេារេ្តីពតីការវាយ�នម្គស្មោង ឆ្ាំ២០០៨ ទំព័រ១៨។
១១ េូមសមើលឯកេារេ្តីពតីការវាយ�នម្គស្មោង ឆ្ាំ២០០៨ ទំព័រ៥២។
១២ របាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោង LASED រែេ់ធនាគារពិភពសលោកសចញ្សេាយ កាលពតីបខមករា ឆ្ាំ២០១២ ទំព័រ៤ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ http://documents.world-
bank.org/curated/en/2012/01/15589815/cambodia-land-allocation-social-economic-development-p084787-implementation-status-results-report-sequence-04
១៣ េូមសមើលឯកេារេ្តីពតីការវាយ�នម្គស្មោង ឆ្ាំ២០០៨ ទំព័រ៥២ និង៦៤ និងរបាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោង LASED រែេ់ធនាគារពិភពសលោក សចញ្សេាយកាលពតីបខធ្ចូ 
ឆ្ាំ២០១២ ទំព័រ៦ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/12/17078699/cambodia-land-allocation-social-economic-development- p084787- 
implementation-status-results-reportsequence-05

ដីលំនៅស្នន

តំបន់កនន

សមនបទានដីសង្គមកិច្ច

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ៥



ករណតីេិកសេា៖ ឃុំដារ
 ្្ាំង្សេព្្សេាយដ៏ធំមួយ�ាមែសណតោយ្្ចូវ�ា�ិសលខ ៧ បដលេ្ថិ�ក្នុង 
្េុកចិ្�ែុរី សខ�្្កសចវះ បានសរៀែរាែ់អំពតីកេិករខិ�ខំ្ែជឹងប្ែងក្នុងការដាំដំណាំ 
្េូវ និងសក្មងៗកំពុងសលងសនៅទតីធ្ាេាលាសរៀន។ ្្ាំង្សេព្្សេាយសនោវះ បានែង្ាញ 
ដល់អ្កបដលសធ្ើដំសណើរឆ្ងកា�់អំពតីេម្ទានដតីេង្គមកិច្ច (SLC)�ូន្ែ�ាពលរដ្ឋ 
ចំនួន ៤០២ ្គួេារ បដលសធ្ើស�ើងសដោយរា�រដ្ឋាភិបាលកម្នុ�ាបដលមាន�ំនួយពតីធ
នាគារពិភពសលោក និងភ្ាក់ងារកិច្ចេេ្ែ�ិែ�្ិការអាល្លឺម៉ង់ (GIZ) �ាមសគោលការណ៍ 
រែេ់គស្មោងបែងបចកដតីសដើម្តីេង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (LASED)។ ន្្ដតី្�ូវ 
បានចុវះ ែញ្តី�ាដតីេម្ទានេង្គមកិច្ចក្នុងឃុំដារ សនៅឆ្ាំ២០១០១៤  សេើយ្កុម 
្គួេារដំែូងបានចាែ់ស្្ើម�ាំងទតីលំសនៅសនៅចុងឆ្ាំ២០១២។ ្ កុមការងាររែេ់អង្គការ 
លតីកាដូ ក៏បានចុវះសទៅដល់�ំែន់ សនោវះ កាលពតីបខកុម្ទៈ ឆ្ាំ២០១៥ (មួយបខមុនសពល 
បដលគស្មោងបែងបចកដតីសដើម្តីេង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (LASED) ្�ូវបាន 
ែញ្ចែ់) សដើម្តី្េង់យកព័�៌មានពតីអ្កភូមិ អំពតី្លែ៉វះពាល់រែេ់គស្មោងេម្ទាន
ដតីេង្គមកិច្ចមកសលើ�តីវិ�រែេ់អ្កទាំងសនោវះ។  

 ្េ្តីម្ាក់ស្្មោវះ ដាវី បដលមានអាយុ�ាង ៣០ ឆ្ាំ (មិនបមន�ាស្្មោវះពិ� 
រែេ់នាងសទ) បាន្បាែ់អង្គការ លតីកាដូ ថា សទោវះែតី�ាឥ�ចូវសនវះនាងមានការេែ្ាយ
ចិ�្ក្នុងការទទួលបានដតីលំសនៅឋានមួយេ្មាែ់រេ់សនៅ្្ាល់ខ្លួនក៏សដោយ ក៏េ្ថាន- 
ភាព�តីវភាពរេ់សនៅ និងេន្ិេុខសេ្ៀងរែេ់្គួេារនាង សេ្ើរប�មិនមានការ្្ាេ់ 
ែ្ចូរទាល់ប�សេោវះ ចាែ់�ាំងពតីសពលបដលនាងបាន្្ាេ់ទតីលំសនៅមករេ់សនៅក្នុង ភូមិថ្មតី 
កាលពតីចុងឆ្ាំ២០១២។ សរៀងរាល់នថងៃ ដាវី និងេ្ាមតីសនៅប��េ៊ូសពញមួយនថងៃ សដើម្តីរក 
ម្ចូែអាេារឲ្យបាន្គែ់្គាន់សដើម្តីចិញ្ចជឹមកូនចំនួន ៥នាក់។ សដោយសយោងសទៅ�ាម 
េម្តីរែេ់ ដាវី ន្្ដតីកេិកម្មបដល្�ូវបានបែងបចកសទៅដល់្កុម្គួេាររែេ់នាង 
គលឺសពោសពញសទៅសដោយថ្ម សេើយ�ាដតីមិន មាន�តី�ា�ិ។ ន្្ដតីកេិកម្មភាគស្ចើន្�ូវបានគ្
រែដណតែ់សទៅសដោយន្ព សេើយ្កុម្គួេាររែេ់នាងខ្វះខា�េម្ារទៈកាែ់ឆការន្ព 
សដើម្តីសរៀែចំដតីសធ្ើកេិកម្ម។ �ាដំែូង ដាវី និងេ្ាមតីរែេ់នាងបានព្យាយាមដាំសដើម 
ដំ�ចូងមតី ែ៉ុបន្ទិន្្លបដលទទួលបានមានចំនួន�ិច�ួចែ៉ុសណណោវះ។ 

 សដោយេារប�្កុម្គួេារមិនអាចែន្រេ់សនៅ សដោយពជឹងសលើដតីកេិកម្មទាំង 
អេ់សនោវះបាន អ្កទាំងអេ់សនោវះបាន្ែ់សធ្ើការដាំដុវះទាំង្េុង។ ្ គួេាររែេ់នាង
សនៅមានចំការែបន្�ូចមួយសនៅ្្វះ បដលដាវីបានែសងកើ�ស�ើងស្កោយសពលបដលនាង
បានទទួលការែណតនុវះែណតាល បដល�ាប្្កមួយននគស្មោងបែងបចកដតីសដើម្តី េង្គម
កិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (LASED)។ ក៏ែ៉ុបន្ ្ែភពចំណូលដ៏េំខាន់រែេ ់
្គួេារគលឺទទួលបានមកពតីពលកម្ម្ែចាំនថងៃ ឬ�ាមរដូវ។ ដាវី បាន្បាែ់អង្គការ 
លតីកាដូ ថា នាងសទើែប�បាន្�លែ់មកពតីសធ្ើការងារសនៅចំការេ្ាយចន្តីក្នុងសខ�្រ�ន- 
គតីរីពតីរែតីនថងៃមុនសពលេម្ាេែ៉ុសណណោវះ។  េ្ាមតីរែេ់នាងក៏កំពុងប�សធ្ើការ�ាកម្មករ 
ធម្ម�ាសនៅដតីប្េចំការបក្រសនោវះ្ងបដរ។  

 �ាម្្ចូវចូលសទៅភូមិរំលងពតីពតីរសទៅែតី្្វះ េុភ័កកក (មិនបមន�ាស្្មោវះពិ� 
រែេ់នាង) កំពុងអង្គនុយ និងសមើលបថទាំកូនរែេ់នាង។ េុភ័កកក និងេ្ាមតីរែេ់នាង
បាន្្ាេ់ទតីលំសនៅមករេ់សនៅក្នុង�ំែន់ដតីេម្ទានេង្គមកិច្ច កាលពតីឆ្ាំ២០១២  
ែន្ាែ់ពតីគា�់បានទទួលដតី�ចូ�ិ៍�ូចមួយេ្មាែ់សធ្ើ�ាដតីលំសនៅេ្ថាន និងដតីចំនួនមួយ
េិក�ាេ្មាែ់សធ្ើ�ាដតីប្េចំការ។ ែ៉ុបន្សនៅសពលបដល្កុម្គួេាររែេ់នាងបានសទៅ
ដល់ទតីកបន្ងសនោវះ ដតីេ្មាែ់សធ្ើប្េចំការសនោវះ្�ូវបានកាន់កាែ់រួចសទៅសេើយ សដោយ 
‘អ្កមកពតីខាងស្កៅដតីេម្ទានេង្គមកិច្ច’ សេើយអ្កមកពតីខាងស្កៅទាំងសនោវះកំពុង
សធ្ើការដាំដុវះសទៅវិញ។ ្កុម្គួេាររែេ់នាងបាន�ូនដំណជឹងម្ងសេើយម្ងសទៀ�សទៅ 
ដល់អា�្ាធរភូមិអំពតីទំនាេ់ដតីធ្តីសនវះ ែ៉ុបន្មិនមានដំសណោវះ្េាយទាល់ប�សេោវះ។ 
េុភ័កកក េ្ាមតីរែេ់នាង និងកូនចំនួន ៣នាក់ រេ់សនៅសដោយពជឹងប្អែកសលើ្បាក់បខ 
ែន្ិចែន្លួចរែេ់េ្ាមតី�ាទាេាន។ េុភ័កកកនិយាយថា �តីវិ�រែេ់្គួេារនាងមិន 
មានអ្តីប្ែ្ែួលស្ចើន�ាងពតីសពលមុនសនោវះសទ សលើកបលងប�ែច្ចនុែ្ន្សនវះនាងមាន្្វះ
�ូចមួយ្្ាល់ខ្លួន និងមិនែន្េ្ាក់សនៅក្នុងែន្ាយទាេាន�ាមួយេ្ាមតីរែេ់នាង

ែីដ្សដែលមនិអាចដ្ែំនុទះបានចៅទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ច  
ក្ននុង�នុំដ្រ ចខត្ត្កចចទះ កាលពីដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥

១៤ េូមសមើលអ�្ថរែេ ់GIZ ទំព័រ ២៣។

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច៦



សទៀ�សទ។  

 មានអ្កដជឹកនាំេេគមន៍ម្ាក់បាន្បាែ់អង្គការ លតីកាដូ ថាែទពិសេោធន៍ 
បដល ដាវី និងេុភ័កកកបាន�ួែ្ែទវះពាក់ព័ន្ធនជឹងការមិនមានលទ្ធភាពសធ្ើប្េចំការឲ្យ
បានលអែសនៅសលើន្្ដតីកេិកម្មបដល្�ូវបានបែងបចកសទៅឲ្យអ្កទាំងសនោវះ គលឺមិនបមន 
�ាករណតីពិសេេសនោវះសទ ប�សនវះ�ាែញ្ាទូសទៅសទៅសេើយរែេ់�ំែន់បដល្�ូវបាន 
្្ល់�ាដតីេម្ទានេង្គមកិច្ច។ សែើសយោងសទៅ�ាមអ្កដជឹកនាំេេគមន៍សនោវះ គលឺមាន 
ពលរដ្ឋចំនូនប� ៩៧្គួេារែ៉ុសណណោវះសទ បដលបាន�ាំងទតីលំសនៅឋានសនៅក្នុងភូមិ  
សែើគិ�្�ជឹមប�ដល់បខកុម្ទៈ ឆ្ាំ២០១៥។ ក្នុងចំសណោមពលរដ្ឋទាំងសនោវះ ពលរដ្ឋចំនួន 
្ែបេល�ា  ២០្គួេារែ៉ុសណណោវះ បដលអាចរេ់សនៅសដោយសធ្ើការែងកែសងកើន្លសលើដតី
ប្េចំការបដល្�ូវបានបែងបចកឲ្យសនោវះ។ ែញ្ាចម្ងបដលអ្កបដលទទួលបានដតីធ្តី
្ែ្មមុខសនោវះ គលឺប្្កខ្វះននដតីកេិកម្មគលឺមិនមាន�តី�ា�ិ និងប្្កស្សេងសទៀ�សនៅ 
�ាន្ពសនៅស�ើយ សេើយអ្កភូមិ�ាស្ចើនខ្វះខា�េម្ារទៈេ្មាែ់កាែ់ឆការ និងសរៀែចំ 
ដតីធ្តី។ ែញ្ាស្សេងសទៀ� គលឺថាដតីប្េចមការបដលេ្ថិ�សនៅចុងទតី�ាំងដតីេម្ទានេង្គម 
កិច្ច�ាញជឹកញាែ់្�ូវបានទកន្ានយកពតីេំណាក់អ្កមកពតីខាងស្កៅ (អ្កបដលមិន 
បមន�ាអ្កទទួលបានដតីេម្ទានេង្គមកិច្ច)។ សេ�ុដូចសនវះសេើយអេន្ិេុខ 
សេ្ៀង គលឺ�ាែញ្ាដ៏ធំមួយសនៅក្នុងេេគមន៍។

 អ្កភូមិ�ាស្ចើនសលើេលុែពជឹងប្អែកសលើកំលាំងពលកម្ម្ែចាំនថងៃ សដោយអ្ក 
ភូមិមួយចំនួនធំសធ្ើដំសណើរសទៅកាន់សខ�្រ�នគិរី សដើម្តីសធ្ើការងារសនៅក្នុងចមការេ្ាយ 
ចន្តី។ ្គូែស្ងៀនម្ាក់បដល្�ូវបានេម្ាេសដោយអង្គការ លតីកាដូ បានមាន 
្ែេាេន៍ថា ការ្ែកែរែរចិញ្ចជឹម�តីវិ�បដលមិនមានភាពសទៀ�ទា�់ទាំងសនវះ ក៏អាច
ែណតាលឲ្យអ្�ាក្នុងការសបោវះែង់សចោលេាលាសរៀនមានក្មិ�ខ្េ់សនៅេាលាែឋម
េិកសេាក្នុងភូមិមួយបដល្�ូវបានេាងេង់ស�ើងសដោយធនាគារពិភពសលោក។ សលោក 
្គូបានមាន្ែេាេន៍ែន្សទៀ�ថា ចំនួនកូនេិេសេ្ែបេល�ា ១០០នាក់បានចុវះ
ស្្មោវះចូលសរៀនសនៅនថងៃសែើកែសវេសេនកាល ែ៉ុបន្មានេិេសេចំនួន�ិ� ៥០ភាគរយ 
បាន្ែ់សរៀនសនៅពាក់កណតាលឆ្ាំ សដោយេារប�សក្មងៗមួយចំនួន្�ូវ�ួយការងារ 
្គួេារសដើម្តី�តីវភាពរេ់សនៅ។ សក្មងៗមួយចំនួនបានសទៅកាែ់ស្ើក្នុងន្ព�ុំវិញសនោវះ ឬ 
សធ្ើការងារធម្ម�ាសនៅប្េចមការបក្រសនោវះ។  យូរៗម្ង មានសមខ្យល់មួយចំនួនសធ្ើ 
ដំសណើរចូលមកក្នុងភូមិសដើម្តីមកយកសក្មងៗ�ាស្ចើន្កុមសទៅសធ្ើការងារសនៅប្េចមការ
�ាមែណតាសខ�្ស្សេងៗសទៀ�។

 បន្ាបពី់ការពនយារចពលជិត ២ ឆ្្ន  ំ ធនាោរពិភព 
ចោកបានរាយការណ៍១៥ ថា ្តឹមដខចមសា ឆ្្ន ២ំ០១៣ ពីរ 
ដខមនុនកាលបរចិចឆេទរពឹំងទនុកននការបញ្ចបគ់ច្មាងថា ចោល-
បំណងរបស់គច្មាងដបងដចកែីចែើម្បសីង្គមកិច្ច និងការ 
អភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED) ទាកទ់ងនឹងការចនុទះបញ្ជ ីែី ១០.០០០ 
ហិកតា ស្មាបស់ម្បទានែីសង្គមកិច្ច និងការច្ជើសចរ ើស 
្បជាពលរែឋា ៣.០០០ ្គរួសារសច្មចបានចលើសការ 
ច្ោ ងទនុក ចហើយថា ៦៩ ភាគរយននចហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធ និង
ចសវាោំ្ ទនានាដែលបានច្ោង្តរូវបានផ្តល់ជូន។  
ជាងចនទះចៅចទៀត ែំចណើ រការននការតាងំទីលំចៅ ចៅក្ននុងទី
តាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចចំនួន ៧ កដន្ងក្ននុងទីតាងំទាងំ 
៨ ្តរូវបានរាយការណ៍ថា កំពនុង ែំចណើ រការ ចៅនាចពលចនាទះ 
ដែលមាន្បជាពលរែឋាជាង២.៧៤៨្គរួសារ។

 នាចពលចនាទះ ធនាោរពិភពចោករពឹំងទនុកថា 
្បជាពលរែឋាចំនួ ន ៤០០ ្គរួសារដែលសល់នឹងចាបច់ផ្តើម 
ចូលចៅរស់ចៅទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចចនុងច្កាយចគ
ចៅក្ននុង�នុំចំ បក ់ ចខត្ត្កចចទះ ្តឹមចនុងដខឧសភា ឆ្្ន  ំ
២០ ១ ៣ ។១៦ គច្មាងចនទះ្តរូវបានពនយារអស់រយភៈចពលជិត 
២ ឆ្្ន មំកចហើយរហូតែល់ចនុងដខមនីា ឆ្្ន ២ំ០១៥  ចែើម្បផី្តល់ 
ចពលចវោស្មាបក់ារវនិិចោគចលើចហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធ និង 
ការផ្តល់ចសវាោំ្ ទដផ្នកកសិកម្ និងការចិញ្ច ឹមជីវតិែល់អ្នក

 
ទទួលបានែីក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្ីៗ។

 ចបើចទាទះជាមានការពនយារចពល របស់គច្មាងទី- 
តាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្ននុង�នុំទីចពា ចខត្តកំពងធ់ំ និង

 ទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្ីចំនួន ៣កដន្ង ក្ននុងចខត្ត 
្កចចទះ  មនិទានប់ានែំចណើ រចៅច�ើយចទចៅចពលដែល្ករុម
ការង្រអង្គការ លីកាែូ បានចនុទះចធវើទស្សនកិច្ចក្ននុងដខតនុោ 
ឆ្្ន ២ំ០១៤ និងដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥។ ក្ននុងចពលទស្សនកិច្ច 
របស់្ករុមការង្ររបស់អង្គការ លីកាែូ អង្គការ បានរក 
ច�ើញថា មាន្បជាពលរែឋាមយួចំនួនតូចដែលបានចៅរស់ 
ចៅចលើទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចទាងំចនាទះ ដែលរមួមាន 
្បដហល ៦០ ្គរួសារក្ននុងទីតាងំទីចពា២៩៧១៧ ្គរួសារក្ននុងទី
តាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្ននុង�នុំដ្រ្បដហល ៣០ ្គរួសារ 
ក្ននុង�នុំថ្ី និង្តឹមដត ៧ ្គរួសារប៉ានុចណា្ណ ទះក្ននុង�នុំចំបក។់១៨  
ជាធនាោរពិភពចោកបានអទះអាងថា ៨០ ភាគរយនន 
្បជាពលរែឋាទាងំអស់ ដែលបានទទួលែីធ្ីស្មាបស់ាង 
សងលំ់ចៅសា្ថ នបានចូលចៅរស់ចៅរចួចហើយ ក្ននុងែីសម្ប- 
ទានចនាទះ្តឹមដខវចិឆេិកា ឆ្្ន ២ំ០១៤កច៏ដ្យ កត៏ាមការចសើនុប 
អចងកតរបស់អង្គការ លីកាែូ បានបង្ហា ញនូវអ្តាននអ្នកចូល 
ចៅរស់ចៅទីចនាទះទាបជាងអ្តា ដែលបានអទះអាងចដ្យ 
ធនាោរពិភពចោក គលឺបាន្តឹមដតតិចជាង ៥០ ភាគ 

១៥ េូមសមើលរបាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោង LASED រែេ់ធនាគារពិភពសលោក សចញ្សេាយកាលពតីបខឧេភា ឆ្ាំ២០១៣ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/05/17763887/cambodia-land-allocation-social-economic-development-p084787-implementation-status-results-report-
sequence-06
១៦ េូមសមើលរបាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោង LASED រែេ់ធនាគារពិភពសលោក សចញ្សេាយកាលពតីបខឧេភា ឆ្ាំ២០១៣ ទំព័រ ៥-៦។
១៧ ្�ជឹមបខ�ុលា ឆ្ាំ២០១៤។ 
១៨ ្�ជឹមបខកុម្ទៈ ឆ្ាំ២០១៥។

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ៧



រយប៉ានុចណា្ណ ទះ។១៩

 ្ែ�ាពលរដ្ឋរេ់សនៅទតី�ាំងទាំងអេ់សនោវះ 
សនៅប�ពជឹងប្អែកយ៉ាងខ្ាំង សទៅសលើការសធ្ើការងារ 
្ែចាំនថងៃឲ្យប្េចមការបក្រៗសនោវះ ឬសធ្ើចំណាក 
្េុក (�ាមរដូវ) សទៅសធ្ើការសនៅសខ�្ស្សេងសដើម្តី 
រកចំណូល។ 

 ជាងចនទះចៅចទៀត តាមការរាយការណ៍របស់្បជាពលរែឋាក្ននុង
ទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចភាគច្ចើន ្បជាពលរែឋាជាច្ចើន្គរួសារ 
ដែលបានចូលចៅរស់ចៅទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្ននុង�នុំដ្រ ថ្ី 
ចំបក ់ ក្ននុងចខត្ត្កចចទះ មនិអាចបងកបចងកើនផលចលើែីកសិកម្ដែលពួក
ោតទ់ទួលបានឲ្យបាន្តឹម្តរូវចៅច�ើយចទ។ ្បជាពលរែឋារស់ចៅ 
ទីតាងំទាងំអស់ចនាទះចៅដតពឹងដផ្អកោ៉ា ងខ្ាងំ ចៅចលើការចធវើការង្រ 
្បចានំថ្ងឲ្យដ្សចមាក រដក្បរៗចនាទះ ឬចធវើចំណាក្សរុក (តាមរែូវ) ចៅចធវើ
ការចៅចខត្តចផ្សងចែើម្បរីកចំណូល។ ្គរួសារខ្ទះបានទទួលថា ពួកោត ់
បានពឹងដផ្អកចលើការកាបច់�ើ ចែើម្បទីទួលបានចំណូល្គប់្ ោន់

 
ស្មាបផ់្គតផ់្គងជ់ីវភាព្គរួសារ។

ការមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើ្្ាស់ដីកសិកម្ម 
និងការកង្វះសន្ិសុខបសបៀង

 ចោលបំណងរបស់គច្មាងដបងដចកែី ចែើម្បសីង្គមកិច្ច 
និងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED)គលឺជ្មរុញឲ្យអ្នកទទួលបានែី ច្បើ្បាស់ 
ែីកសិកម្ចដ្យការជួយ�អ្នកទាងំចនាទះឲ្យ “អននុវត្តការ្គប់្ គងជីជាតិ 
ែី និង្បពន័្ធផលិតផលិតផលកសិកម្ឲ្យ្បចសើរច�ើង”។ចៅក្ននុង

 របាយការណ៍ចនុងច្កាយបំផនុតស្តីពីសា្ថ នភាពរបស់គច្មាង និងចៅ 
ចលើចគហទំពរ័របស់ធនាោរពិភពចោក ធនាោរចនទះបានអទះអាងថា 
ចោលចៅរបស់គច្មាង្តរូវបានសច្មចបាន ១០០ភាគរយ។២០  ្តឹម 
ដខឧសភា ឆ្្ន ២ំ០១៤ កិច្ចសហ្បតិបត្តិការអាល្លឺម៉ាង ់(GTZ/GIZ) បានអទះ 
អាងក្ននុងចំចណាម្បជាពលរែឋាចំនួន ៣.១៤៨ ្គរួសារដែលទទួល 
បានែី ៧០ ភាគរយននអ្នកទាងំចនាទះ ្តរូវបានចាតថ់ាជាអ្នកមានសន្តិ-
សនុខចស្បៀង ចហើយជាង ៨០ ភាគរយនន្គរួសារដែលទទួលបានែី 
មនិស្ថិតចៅក្ននុងចំចណាម្បជាពលរែឋា ដែលចគចាតថ់ា្កី្កចទៀត 
ចនាទះចទ (IDPoor ១ និង២)។២១ 

 កប៏៉ានុដន្តធនាោរពិភពចោកបានកតស់មា្គ ល់ថា ្តឹមដខ 
វចិឆេិកា ឆ្្ន ២ំ០១៤ ្បជាពលរែឋា  ១.៧៦២ ្គរួសារប៉ានុចណា្ណ ទះ (ឬក ៏៥៧ 

ភាគរយ ននអ្នកទទួលបានែីកសិកម្បានចធវើការបងកបចងកើនផលចៅ 
ចលើែីរបស់ខ្ួន ចហើយ្តឹមដត ៤១ ភាគរយននែីកសិកម្ សរនុប្តរូវបាន 
បងកបចងកើនផល។២២ តាមការចសើនុបអចងកតរបស់អង្គការ លីកាែូ 
ច�ើញថា អ្តាននភាពចជាគជយ័មានក្មតិទាបជាងចនទះចៅចទៀត។

 ចៅក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចចំនួន ៧ ក្ននុងចំចណាម 
ទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចទាងំ ៨ ដែលោំ្ ទចដ្យគច្មាងដបង 
ដចកែីចែើម្បសីង្គមកិច្ចនិងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED) ភាគច្ចើនននអ្នក 
រស់ចៅទីចនាទះ ដែល្តរូវបានសម្ាសចដ្យអង្គការ លីកាែូ បាន្បាប ់
មកអង្គការ លីកាែូ ថាោតជូ់ប្បទទះការលំបាកជាច្ចើនចៅក្ននុងការច្បើ 
្បាស់ែីកសិកម្ចនទះ ចហើយែូចច្នទះមនិអាចរស់ចៅចដ្យពឹងដផ្អកចលើ 
ផលពីែីដ្សចំការដែលោតទ់ទួលបានចនាទះចទ។ ្គប់្ គរួសារដែល 
្តរូវបានសម្ាសចៅទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចទាងំ ៧ ចនទះ បានអទះ 
អាងថាោតម់ានការែឹងគនុណ ចដ្យសារដតមានែីលំចៅឋានជាកម្-
សិទ្ធិផ្្ល់ខ្ួននាចពលចនទះ ប៉ានុដន្ត្បជាពលរែឋាទាងំចនាទះជាច្ចើនបានអទះ
អាងបដន្ថមថា ពួកចគចៅដតមនិអាចចធវើឲ្យជីវភាពរបស់ោត់្ បចសើរ 
ច�ើងចៅច�ើយចនាទះចទ ចដ្យសារោតម់និអាចបងកបចងកើនផលចៅចលើ
ែីដ្សចំការរបស់ោតឲ់្យបាន្តឹម្តរូវចៅច�ើយ។ ចហតនុែូចច្នទះោតច់ៅ
ដតជូប្បទទះបញ្ហា សន្តិសនុខចស្បៀងែដែល។

 ជាឧទាហរណ៍ អ្នកទទួលបានែីមា្ន កច់ៅ�នុំចចសងកៀង ក្ននុងចខត្ត 
្កចចទះ បាន្បាបអ់ង្គការ លីកាែូ កាលពីដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥ ថា  
ទិន្នផល្សរូវដែលបានពីការបងកបចងកើនផលចលើនផ្ែី ដែលបានដចកឲ្យ
អាចផ្គតផ់្គង់្ គរួសារោតប់ាន្តឹមដតរយភៈចពល ៣ ដខ ប៉ានុចណា្ណ ទះ ក្ននុង ១ 
ឆ្្ន  ំ ចដ្យសារដតែីមនិសូវមានជីជាតិ និងការមនិមានលទ្ធភាព 
ក្ននុងការរានសំអាតែីទាងំអស់។ អ្នកលកែូ់រចៅតាមផ្ូវចៅក្ននុង�នុំ

 ទីចពា (ទីចពា១) មា្ន កប់ានអទះអាងថា អ្នកភូមចិៅទីចនាទះ ខ្ទះខវទះខាត 
្គបដ់បបោ៉ា ង រមួទាងំអងករផងចហើយ្តរូវជំពាកច់គចហើយសងចគនា 
ចពលច្កាយ។

 ែីកសិកម្ដែល្តរូវបានដចកជូន មានទំហំចចន្ាទះពីមយួចៅ
បីហិកតាកន្ទះ២៣  ចដ្យអា្ស័យចៅចលើទំហំ្គរួសារ។ ចៅក្ននុងឆ្្ន  ំ
២០០៨ អង្គការកម្វធិីចស្បៀងអាហារពិភពចោកបានកតស់មា្គ ល់ថា 
ទំហំែីទាងំចនទះ គលឺសមល្មក្ននុងការផ្តល់ទិន្នផល្សរូវ្គប់្ ោនស់្មាប់
ការ្ទ្ទងជី់វភាព្គរួសារក្មតិមធ្យមចៅជនបទ។២៤  កប៏៉ានុដន្ត អ្នក  
ដែលរស់ចៅចលើែីសម្បទានសង្គមកិច្ចទាងំចនាទះចហើយដែលចយើងបាន 
សម្ាសបានផ្តល់នូវចហតនុផលសំខានច់ំនួនបី ដែលជាកតា្ត ចធវើឲ្យ្បជា
ពលរែឋាមនិអាចបងកបចងកើនផលចលើែីទាងំចនាទះ ឲ្យបានចពលចលញ្តឹម 

១៩ ទតី�ាំងដតីេម្ទានេង្គមកិច្ចពតីរបដលេ្ថិ�សនៅ�ិ�គ្ា គលឺេំែុក និងចកងកង់ មានអ្�ា�ាំងទតីលំសនៅមធ្យម។ អ្កភូមិម្ាក់បានបា៉ន់្ែមាណថា ្ែ�ាពលរដ្ឋ្ែបេល ៣០០ 
្គួេាររេ់សនៅសលើទតី�ាំងទាំងពតីរសនវះ (អ្�ា�ាំងទតីលំសនៅ្ែបេល ៥០ ភាគរយ)។ អង្គការលតីកាដូ បានសធ្ើការវិភាគរូែភាពរែេ់្កាយរណែកាលពតីបខកុម្ទៈ ឆ្ាំ២០១៤ សេើយ
អាចសធ្ើការេម្គាល់នូវស្គោង្្វះចំនួន៣៦០ សនៅសលើដតីលំសនៅឋានននទតី�ាំងទាំងពតីរ។ អ្�ា�ាំងទតីលំសនៅសនៅទតី�ាំងេាកល្ងទតី៤ សនៅទតីសពោ១ ក្នុងសខ�្កំពង់ធំ មានក្មិ�ទាែ 
សែើស្ែៀែសធៀែ�ាមួយកបន្ងដនទសទៀ� នាសពលបដល្កុងការងារអង្គការលតីកាដូ បានសធ្ើទេសេកិច្ច សដោយេារដតីមិនេូវមាន�តី�ា�ិ។ ្្នុយសទៅវិញ ទតី�ាំងដតីេម្ទាន 
េង្គមកិច្ចសនៅឃុំ�ាំ្កសវៀន ក្នុងសខ�្�្ចូងឃ្មនុំ ដតីមាន�តី�ា�ិលអែ សេើយអ្�ា�ាំងទតីលំសនៅមានក្មិ�ខ្េ់្ែបេល ៩០ ភាគរយ។
២០ េូមសមើលរបាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោង LASED រែេ់ធនាគារពិភពសលោកសចញ្សេាយកាលពតីបខធ្ចូ ឆ្ាំ២០១៤ ទំព័រ ៤  េូចនាករននការអភិវឌ្ឍគស្មោង “យ៉ាង 
�ិចណាេ់ ៦០% ននអ្កទទួលបានដតីមានភាពរីកចស្មើន�ាងមុន ក្នុងការអនុវ�្្ែព័ន្ធ្គែ់្គងដតី និង្ែព័ន្ធ្លិ�្លិ�្លកេិកម្ម”។ េូមសមើលព័�៌មានែបន្ថមបដល 
មានសនៅសលើសគេទំព័រ http://www.worldbank.org/projects/P084787/land-allocation-social-economic-development?lang=en
២១ ឯកេារេ្តីពតីគស្មោង LASED រែេ់ភ្ាក់ងារកិច្ចេេ្ែ�ិែ�្ិការអន្រ�ា�ិអាល្លឺម៉ង់ (GIZ)។
២២ របាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោងរែេ់ធនាគារពិភពសលោក បខធ្ចូ ឆ្ាំ២០១៤។
២៣ ឯកេារេ្តីពតីគស្មោង LASED រែេ់ភ្ាក់ងារកិច្ចេេ្ែ�ិែ�្ិការអន្រ�ា�ិអាល្លឺម៉ង់ (GIZ)។
២៤ េូមសមើលរបាយការណ៍អង្គការសេ្ៀងអាេារពិភពសលោក “្ែសទេកម្នុ�ា៖ ការវិភាគេុតី�ស្មៅអំពតីភាពងាយរងស្គោវះ និងេន្ិេុខសេ្ៀង” បខធ្ចូ ឆ្ាំ២០០៨ ទំព័រ ១២ 
បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ http://www.wfp.org/content/cambodia-comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-2008

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច៨



្តរូវ៖ ទីមយួគលឺែីសម្បរូចដ្យខសាចនិ់ង្ករួស ែីមនិសូវមាន ជីជាតិ 
និងខវទះខាតទឹកស្មាបច់្សាច្សប ទីពីរគលឺមនិមានល ទ្ធភាពចធវើការ

 សំអាត និងចរៀបចំែីដែលមានន្ពចៅច�ើយចដ្យសារកងវទះខាត 
កំោំងមននុស្ស និងឧបករណ៍ ចហើយទីបី គលឺែីកដន្ងខ្ទះ ចៅមានជចម្ាទះ 
ជាមយួ្បជាពលរែឋា ដែលមនិដមនជាអ្នកទទួលបានសម្បទានែី 
សង្គមកិច្ច។

គុណភាពដីទារ

 អ្នកភូមជិាច្ចើននាក ់ ចៅចស្ើរដត្គបទី់តាងំែីសម្បទាន
 

សង្គមកិច្ចបានត្អូញដត្អរអំពីែីមនិសូវមានជីជាតិ។ កតា្ត ចនទះបានចធវើឲ្យ
មានមន្ិលោ៉ា ងខ្ាងំ ចំចពាទះ្បសិទិ្ធភាពនននីតិវធិីននការចធវើអត្ត-

 សញ្្ញ ណកម្ ែីដែលរមួបញ្ចូ លទាងំការវាយតនម្ចៅចលើភាពសម 
្សបននែីកសិកម្។២៥ គនុណភាពែីចៅក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គម 
កិច្ចក្ននុង�នុំទីចពា ចខត្តកំពងធ់ំ គលឺស្ថិតក្ននុងចំចណាមែីដែលមនិសូវមាន

 គនុណភាពបំផនុត ចដ្យែីមយួដផ្នកធំននែីដ្សចំការដែល្តរូវបានដបង
ដចកចនាទះមានលក្ខណភៈស្ងួតសម្បរូ្ករួសនិងខសាច ់ ចហើយខវទះ្បពន័្ធ

 ធារាសាសស្តច្សាច្សបែំណាំ។ អ្នកភូមជិាច្ចើនដែលរស់ចៅទីតាងំ
ចនទះ បាននិោយថា ែំណាំបានផ្តល់ទិន្នផលបន្តិចបន្តួច សូម្បដីត

 

ែំណាំដែលធននឹ់ងភាពរាងំស្ងួតខ្ាងំែូចជា ែំ�ូងម។ី ចោងតាម 
ពលរែឋាដែល្តរូវបានសម្ាសចដ្យអង្គការ លីកាែូ ចៅទីតាងំែីសម្ប-
ទានសង្គមកិច្ចទាងំពីរមានដត្បជាពលរែឋាចំនួនតិចតួចប៉ានុចណា្ណ ទះដែល
ទទួលបានែីចៅ�នុំទីចពាអាចដ្ែំំណាំ ចលើែីដ្សចំការបាន្តឹម 
្តរូវ។ អ្នកទទួលបានែីធ្ីភាគច្ចើនពឹងដផ្អកចលើ្បភពចំណូលចផ្សង
ចទៀតជាពិចសសការង្រតាមរែូវឲ្យមា្ច ស់ែីដ្សចមាក រ ដែលចៅដក្បរ 
ចនាទះ។ 

 ចៅក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្ននុងចខត្ត្កចចទះ អ្នកភូមិ
ជាច្ចើនកប៏ានរាយការណ៍ផងដែរថា ោ៉ា ងតិចណាស់មយួដផ្នកននែី 
កសិកម្ដែលបានដបងដចក គលឺជាែីដែលសម្បរូចៅចដ្យថ្ និងមនិសូវ 

មានជីជាតិច្ចើនចនាទះចទ។ ការរាយការណ៍ដបបចនទះ មនិមានជាចរឿង 
ដប្កចនាទះចទ ្បសិនចបើពិចារណាចៅចលើការ្សាវ្ជាវ ដែលបានចធវើ 
ការសិកសាចៅចលើទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចរបស់គច្មាង LASED ចៅ 
�នុំសំបនុក និងចចសងកៀង ចៅចចន្ាទះឆ្្ន ២ំ០០៨ និង២០១២ ដែលបានកត ់
សមា្គ ល់ច�ើញថា “ចោងតាមការវភិាគចៅចលើ្បពន័្ធចអកូ�ូសនុីកសិ-

 កម្ដែលចធវើច�ើងក្ននុងឆ្្ន ២ំ០០៦ ចដ្យទី្បឹកសាបរចទស និងអាជាញា ធរ 
មូលដ្ឋា នរបស់កម្នុជា ៧០ ភាគរយននែីសម្បទានសង្គមកិច្ចចនទះ គលឺ 
មានចៅចដ្យខសាចនិ់ងែីឥែឋា រមួជាមយួជច្រៅែីរាកខ្់ាងំ ចហើយមនិ
សូវសម្សបស្មាបក់សិកម្ចនាទះចទ”។២៦ 

 មានដតករណីចលើកដលងមយួប៉ានុចណា្ណ ទះ ពាកព់ន័្ធនឹងគនុណ- 
ភាពែី និងការច្បើ្បាស់ែីកសិកម្ គលឺចៅទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ច
ចៅក្ននុង�នុំជាំ្ កចវៀន ននចខត្តត្បងូ�្នុ ំ (អតីតចខត្តកំពងច់ាម)។ 

 ទីតាងំចនទះ (ជាទីតាងំដែលមានអ្នកទទួលបានែីធ្ីចំនួនតិចជាងចគ 
បំផនុត) ស្ថិតចៅក្ននុងទីតាងំដែល្តរូវបានចាតថ់ា្ន កជ់ាទីតាងំដែលមាន
សកម្ភាពកសិកម្ខ្ស់ ចដ្យែីមានជីជាតិសមរម្យ និងចៅជិត

 
អូរ។ បន្ាបពី់គច្មាងធានាបាននូវការចបាសសំអាត្ោបម់និទានផ់្នុទះ 
រចួរាល់មកែីចៅទីតាងំចនទះមានលក្ខណភៈង្យ្សរួល ក្ននុងការបងក 

បចងកើនផល ចហើយអ្នកភូមជិាច្ចើនបានរាយការណ៍ថាែីទាងំចនាទះបាន
ផ្តល់ទិន្នផលែំណាំែំ�ូងមបីានខ្ស់ល្អ។ អ្នកទទួលបានែីធ្ីជា 
ច្ចើននាកប់ាន្បាបអ់ង្គការ លីកាែូ  ថាសា្ថ នភាពសន្តិសនុខចស្បៀង 
របស់ោតម់ានភាព្បចសើរជាងមនុន  ចហើយ្បជាពលរែឋាដែលរស់ចៅទី
ចនាទះភាគច្ចើន ទទួលបាន្បភពចំណូលចំបងរបស់ោតពី់ការចធវើដ្ស
ចំការ។ មនិមានអវីភាញា កច់ផ្អើលចទ ទីតាងំចនទះជាទីតាងំដែលមានអ្តានន
ការតាងំទីលំចៅខ្ស់បំផនុតក្ននុងចំចណាមទីតាងំគច្មាង LASED ទាងំ ៨ 
ទីតាងំ ដែលមាន្បជាពលរែឋា្បមាណពី ២២០ ចៅ ២៣០ ្គរួសារ 
(្បមាណ ៩០% ននអ្នកដែលទទួលបានែីទាងំអស់) ចៅបន្តរស់ចៅ 
ចលើែីចនាទះ។

២៥េូមសមើលឯកេារេ្តីពតីការវាយ�នម្គស្មោងរែេ់ធនាគារពិភពសលោកឆ្ាំ២០០៨ ទំព័រ២០ “ការបេ្ងរកដតីបដលមានគុណភាព �ាប្្កមួយពិ�្បាកដននដំសណើរការដំែូង
ននការសធ្ើអ�្េញ្ាណកម្មដតី”។
២៦ សអនស្ឌៀល នតីេ្ និងអ្កដនទសទៀ� “នសយោបាយ និង្កមេតីលធម៌ននេម្ទានដតីសនៅ�នែទរែេ់កម្នុ�ា” ្ កមេតីលធម៌កេិកម្ម និងែរិេ្ថាន” ទេសេនាវដ្តីបខធ្ចូ ឆ្ាំ២០១៣ 
វ៉ុល ២៦ សចញ្សេាយ ៦ ទំព័រ១០៩៦ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10806-013-9446-y

ែីលបាយខសាចច់ៅក្ននុងែីដ្សក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ច តំបនទី់ចពា១ �នុំទីចពា ចខត្តកំពងធ់ំ កាលពីដខតនុោ ឆ្្ន ២ំ០១៤

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ៩



្បជាពលរែឋាដែលទទួលបានែីសម្បទានសង្គមកិច្ចពយាោមដ្ែំំលូងមចីៅចលើែីខសាច ់
ក្ននុងទីតាងំទីចពា១ �នុំទីចពា ចខត្តកំពងធ់ំ កាលពីដខតនុោ ឆ្្ន ២ំ០១៤

ការមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការបរៀរចំដីស្មារ់ដាំដុវះ

 អ្នកទទួលបានែីសម្បទានសង្គមកិច្ចជាច្ចើន ចៅក្ននុងចខត្ត 
្កចចទះ បាន្បាបអ់ង្គការ លីកាែូ បដន្ថមចទៀតថា អ្នកទាងំចនាទះមនិ 
អាចបងកបចងកើនផលចលើែីដ្សចំការ ដែលពួកចគទទួលបានទាងំ្សរុង
បានចនាទះចទ ពីច្ពាទះែីមយួដផ្នកធំចៅដត្គបែណ្ត បច់ៅចដ្យន្ព 
រចិរលិ ចហើយអ្នកដែលទទួលបានែីខវទះខាតមចធយាបាយក្ននុងការឆ្ក រ

 សំអាតែីទាងំចនាទះ។ អ្នកភូមដិែល្តរូវបានសម្ាសចៅក្ននុង៥ទីតាងំ 
ក្ននុងចខត្ត្កចចទះ ចស្ើរដតទាងំអស់បានរាយការណ៍ថា គច្មាងចនទះ្តឹម
ដតបានជួយ�កាបឆ់្ក រសំអាត និងចរៀបចំែីចំនួន ០,៥ ហិកតា ប៉ានុចណា្ណ ទះ 
ក្ននុងែីកសិកម្មយួប្ង ់ ចដ្យមនិគិតពីទំហំសរនុបននែីកសិកម្ក្ននុង

 មយួប្ងច់នាទះចទ។ ការឆ្ក រសំអាត និងចរៀបចំែីដែលចៅសល់្តរូវទនុកជា
បន្នុករបស់អ្នកទទួលបានែី ដែលកតា្ត ចនទះចធវើឲ្យអ្នកទាងំចនាទះ ជា 
ធម្តាមនិមានលទ្ធភាពក្ននុងការចធវើចនាទះចទ។២៧ 

 ជាលទ្ធផល ជាកដ់ស្តង្គរួសារដែល្តរូវបានទទួលបានែីជា
ច្ចើននាក ់ពី១ ចៅ ៣,៥ ហិកតា បានែី្តឹមដត ០,៥ ហិកតា ប៉ានុចណា្ណ ទះ
ចទស្មាបក់ារបងកបចងកើនផល។ ចំនួនចនទះ្តរូវបានចាតទ់នុកថាមនិ្គប ់
្ោនស់្មាបក់ារចិញ្ច ឹម្គរួសារក្មតិមធ្យមមយួ ចៅជនបទក្ននុង 
្បចទសកម្នុជាបានចទ។២៨  ចមភូមមិា្ន កច់ៅក្ននុងែីសម្បទានសង្គមកិច្ច 
ក្ននុង�នុំសំបនុក ចខត្ត្កចចទះ បាន្បាបអ់ង្គការ លីកាែូ ថា អ្នកភូមជិាច្ចើន 

្តរូវបានចគបចន្ាសថា មានភាពខ្ជិល្ចអូសក្ននុងការកាបឆ់្ក រសំអាត  
និងបងកបចងកើនផលចលើែីដ្សចំការឲ្យបាន្តឹម្តរូវ។ ការចចាទ្បកាន ់
ចនទះ ្តរូវបានចោកចាតទ់នុកថា មនិយនុត្តិធម ៌ ចដ្យចហតនុថាែីដ្ស 
ដែល្តរូវបាន្បគល់ឲ្យមានដផ្នកខ្ទះជាែីសំបូរចៅចដ្យថ្ ចហើយមនិ 
មានជីជាតិ ចហើយអ្នកភូមិ្ កី្កមនិមានមចធយាបាយក្ននុងការរានឆ្ក រ 
សំអាត និងចរៀបចំែីចនាទះចទ។

ជបមលោវះបលើដីដដល្ានដចកជូន

 ក្ននុងដខឧសភា ឆ្្ន ២ំ០០៩ ្បជាពលរែឋាចំនួន ១៣០ ្គរួសារ 
្តរូវជចម្ៀសចចញែីធ្ី ចដ្យខ្ទះរងការបចណ្ត ញចចញចដ្យបង្ខំ ចែើម្ប ី
យកែីស្មាបទី់តាងំសម្បទានែីសង្គមកិច្ចក្ននុង�នុំសំបនុក និង�នុំ 
ចចសងកៀង ក្ននុងចខត្ត្កចចទះ។ នាចពលចនាទះដែរ មានការរាយការណ៍ថា  
អ្នកដែល្តរូវបានចគត្មរូវឲ្យចាកចចញ បានរស់ចៅទីចនាទះតាងំពីឆ្្ន  ំ
២០០១ មកចម្ទះ។២៩ 

 ជចម្ាទះននការកានក់ាបែ់ី ដែលចកើតមានចលើែីកសិកម្ដែល 
្តរូវបានដបកដចកឲ្យ ្ តរូវបានអទះអាងថា ជាចហតនុផលសំខានម់យួដែល 
ចធវើឲ្យលទ្ធភាពក្ននុងការច្បើ្បាស់ែីកសិកម្ចៅមានក្មតិ ចំចពាទះទី- 
តាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចចំនួន ២ កដន្ងចផ្សងចទៀតចៅក្ននុងចខត្ត 
្កចចទះ។ ចៅក្ននុងដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥ សស្តីមា្ន ក ់ដែល្តរូវបានសម្ាសចៅ 
ក្ននុង�នុំដ្រ ចខត្ត្កចចទះ បាននិោយថា ្គរួសាររបស់អ្នក្សីបានផ្្ស់

២៧ អ្កភូមិម្ាក់សនៅក្នុងដតីេម្ទានេង្គមកិច្ច ក្នុងឃុំទតីសពោ បាន្បាែ់អង្គការ លតីកាដូ ថា សនៅក្នុងឃុំសនវះ គស្មោងបាន�ួយឆការេំអា�ដតីប្េឲ្យ្�ជឹមប� ០,៥ េិក�ាែ៉ុសណណោវះ  
ែ៉ុបន្ពួកសគអាច�ួលសគោយន្សដើម្តីរាេ់េំអា�ដតីបដលសនៅេល់។ សគោយន្មានសនៅ្គែ់េេគមន៍ទាំងអេ់ សេើយ្បាក់្្លួលបដល្�ូវែង់េ្មាែ់�ួលសគោយន្ គលឺចូលសទៅ 
ក្នុងកញ្ចែ់មូលនិធិេេគមន៍។
២៨ េូមសមើល WFP 2008 ខាងសលើ។ េូមសមើល GTZ៖ “ការវិនិសយោគ្្ាល់រែេ់ែរសទេ (FDI) សលើវិេ័យដតីធ្តីសនៅក្នុង្ែសទេកម្នុ�ា” ឆ្ាំ២០០៩ ទំព័រ១១ បដលមានសនៅ 
សលើសគេទំព័រ http://www2.gtz.de/dokumente/bib-2010/gtz2010-0061en-foreign-direct-investment-cambodia.pdf
២៩ នូវ វណណារិន “អា�្ាធរសខ�្្កសចវះចាែ់ស្្ើមរុវះសរើ្្វះសនៅសលើដតីេម្ទាន” ការបេ�សខមែូឌា សដលតី នថងៃទតី១១ បខឧេភា ឆ្ាំ២០០៩ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ 
https://www.cambodiadaily.com/archives/kratie-officials-start-removal-of-homes-on-land-concession-64880/

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច១០



ករណតីេិកសេា៖ ឃុំថ្មតី
 សនៅ�ាម�ំែន់ដតីបដលគ្មាន�តី�ា�ិ ននទតី�ាំងដតី 
េម្ទានេង្គមកិច្ច បដលេ្ថិ�សនៅក្នុងឃុំថ្មតី ្េុកចិ្�ែុរី 
សខ�្្កសចវះសគបានសឃើញមាន្្វះរាែ់េិែខ្ង បដលមិន 
ទាន់េាងេង់រួច និងេម្ារទៈេាងេង់�ាស្ចើនបដលមិន
ទាន់បានស្ែើ្បាេ់ ្�ូវបានទុកសចោលគរសលើគ្ាយ៉ាង 
រាយប៉ាយ ។ ទតី�ាំងដាច់្េយ៉ាលសនវះ បដលមានចមងៃាយ 
២៣ គតី�ចូបម៉្�ពតី្្ចូវ�ា�ិគួរប��ា�ំែន់មួយបដល្�ូវមាន
ការ�ាំងទតីលំសនៅរែេ់្ែ�ាពលរដ្ឋ�ាង ៣០០្គួេារ។ 
ក៏ែ៉ុបន្សនៅសពលបដលអង្គការ លតីកាដូ បានសធ្ើដំសណើសទៅ 
ដល់ទតីកបន្ងសនោវះកាលពតីបខកុម្ទៈ ឆ្ាំ២០១៥ ទតី�ាំងសនោវះ
មាន្ែ�ាពលរដ្ឋចំនួន្�ជឹមប� ៣៣្គួេារែ៉ុសណណោវះបដល 
កំពុងរេ់សនៅ។

 មានេាលាសរៀនថ្មតីមួយ បដលអ�់មានេិេសេសទៅ 
សរៀនសនៅស�ើយសនោវះសទ គលឺ�ាអាគារដ៏រឹងមាំ្េេ់េអែា� 
្ពមទាំងមានែដាមួយេរសេថាការេាងេង់បានចាែ់
ស្្ើម�ាំងពតីឆ្ាំ ២០១២ សម៉្វះ ។ ្ែ�ាពលរដ្ឋបដលរេ់សនៅ
ទតីកបន្ងសនោវះបានឲ្យដជឹងថា េាលាសរៀនសនៅប�ែន្ែិទទ្ារ 
សេើយមិនមាន្គូមកែស្ងៀនសទ។ ្កុម្គួេារទាំងអេ់ 
សនោវះ បដលបាន�ាំងទតីលំសនៅសនៅសលើទតី�ាំងដតីេម្ទាន 
េង្គមកិច្ចសនវះ ្�ូវេស្មចចិ�្មិនែញ្ចូនកូនឲ្យសទៅ 
េាលាសរៀន ឬក៏ទុកឲ្យកូនៗទាំងសនោវះរេ់សនៅភូមិកំសណើ�
រែេ់អ្កទាំងសនោវះសទៅវិញ។ ្កុម្គួេារមួយបានឲ្យ 
អង្គការ លតីកាដូ ដជឹងថាអ្កទាំងសនោវះបាន្្ាេ់មករេ់សនៅ
សនៅទតី�ាំងថ្មតីសនវះអេ់រយទៈសពលពតីរឆ្ាំរួចមកសេើយ ែ៉ុបន្ 
កូន្េតីរែេ់អ្កទាំងសនោវះចំនួនពតីរនាក់ បដលម្ាក់មាន 
អាយុ ៩ឆ្ាំ និងម្ាក់សទៀ�មានអាយុ ១៣ឆ្ាំ សនៅប�ែន្ 
រេ់សនៅសនៅក្នុងភូមិចាេ់រែេ់អ្កទាំងពតីរ បដលមាន 
ចមងៃាយ្ែមាណ ៤គតី�ចូបម៉្� ពតីទតី�ាំងថ្មតីសនវះ សដើម្តីែន្ 
ការេិកសេារែេ់អ្កទាំងពតីរសនវះ។ មាន្កុម្គួេារមួយ 
ស្សេងសទៀ�បាននិយាយថា កូន ៤នាក់រែេ់អ្កទាំងសនោវះ 
េ្ាក់សនៅ�ាមួយនជឹង�តីដូនរែេ់ពួកសគសនៅភូមិចាេ់។

 ្ែ�ាពលរដ្ឋមួយចំនួនបដល្�ូវបានេម្ាេ
សដោយអង្គការ លតីកាដូ បាននិយាយថា ្កុម្គួេារ 
“មួយចំនួន” ក្នុងចំសណោម្គួេារបដលបានមក�ាំងទតីលំ-
សនៅឋានថ្មតីសនវះ អាចសធ្ើការដាំដុវះសលើដតីប្េចមការបាន ក៏ 
ែ៉ុបន្្កុម្គួេារមួយចំនួនសទៀ�មិនអាចដាំដុវះបានសលើដតី
ប្េចមការបានសនោវះសទ។ ការខ្វះខា�េម្ារទៈក្នុងការសរៀែចំ
ដតីប្េ គលឺ�ាឧែេគ្គដ៏េំខាន់ សដោយេារប�ន្្ដតី�ាស្ចើន
សនៅប�ែន្្គែដណតែ់សទៅសដោយន្ព។ ្កុម្គួេារបដល
បាន�ាំងទតីលំសនៅកបន្ងថ្មតីសនោវះពជឹងប្អែកយ៉ាងខ្ាំងសលើការ 
បចកអងករ ការសដោវះដូរទំនិញ ការបេ្ងរកអាេារសនៅក្នុងន្ព 
សេើយ្កុម្គួេារមួយចំនួន្ែកែរែរចិញ្ចជឹម�តីវិ��ាម- 
រយទៈការដជឹកស្ើ និងកាែ់ស្ើ។ ្េ្តីម្ាក់បាន្បាែ់អង្គការ 
លតីកាដូ ថានាងមិនបានទទួលការែណតនុវះែណតាលេ្តីពតី
ការសធ្ើកេិកម្មអ្តីសនោវះសទ ែ៉ុបន្នាង្�ូវបានសគ្្ល់ឲ្យ 
្គាែ់ពូ�សដើម្តីដាំេ្ាយ ដូង និង្កូចឆ្មារ។ ែ៉ុបន្កូន 
ស្ើទាំងសនោវះ ្�ូវបានបចកឲ្យសនៅក្នុងរដូវ្បាំង សេើយ 
ដំណាំទាំងអេ់សនោវះបានងាែ់មុនសពលរដូវវេសេាមកដល់ 
សដោយេារប�ខ្វះខា�ទជឹកសដើម្តីស្េោចសលើដំណាំទាំងអេ់
សនោវះ។

ែីលំចៅសា្ថ នចៅក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្ននុង�នុំថ្ី ចខត្ត្កចចទះ 
 កាលពីដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥

ចៅរស់ចៅចៅទីចនាទះចៅក្ននុងឆ្្ន ២ំ០១២។ ប៉ានុដន្តរហូតមកទល់សពវនថ្ង ពួកចគចៅដតមនិ
អាចបងកបចងកើនផលចលើែីកសិកម្ ដែលបានសំអាត រចួរាល់ចំនួន ០,៥ ហិកតា ចនាទះចទ 
ពីច្ពាទះអ្នកភូមដិែលមនិដមនជាអ្នកទទួលបានសម្បទានែីសង្គមកិច្ច បានកានក់ាបែ់ី 
ដ្សចនាទះរចួចៅចហើយ តាងំពីចពលពួកចគបានមកែល់ទីតាងំចនាទះមកចម្ទះ។ អ្នក្សី 
បាននិោយថា អ្នក្សីបានចស្នើសនុំម្តងចហើយម្តងចទៀតែល់អាជាញា ធរឲ្យជួយ�អ្នក្សី 

 
ប៉ានុដន្តមនិមានែំចណាទះ្សាយស្មាបអ់្នក្សីចនាទះចទ។ ចមភូមមិា្ន កច់ៅក្ននុង�នុំដ្រ បាន 
អទះអាងថា ជចម្ាទះចលើែីដ្សគលឺមានច្ចើនដែលប៉ាទះពាល់ែល់្ករុម្គរួសារជាច្ចើន្គរួសារ 
ដែលទទួលបានប្ងែ់ីកសិកម្ចៅ្ពំ្បទល់ែីសម្បទានសង្គមកិច្ច។

. . . �សម្ោវះសលើដតីប្េគលឺមានស្ចើនបដលែ៉វះពាល់ដល់្កុម 
្គួេារ�ាស្ចើន្គួេារ បដលទទួលបានែ្ង់ដតីកេិកម្មសនៅ 
្ពំ្ែទល់ដតីេម្ទានេង្គមកិច្ច។

 ចៅក្ននុងសន្និសីទ្បចាឆំ្្ន រំបស់ធនាោរពិភពចោកឆ្្ន ២ំ០១២ ស្តីពីែីធ្ីនិង 
ភាព្កី្ក កិច្ចសហ្បតិបត្តិការអាល្លឺម៉ាង ់(GTZ/GIZ) បានបង្ហា ញនូវឯកសារស្តីពីគច្មាង 
LASED ចដ្យបានកតស់មា្គ ល់ថា ការរចំោភទសន្ានពីមននុស្សជាច្ចើន្ករុមចផ្សងៗោ្ន  
ដែលរមួមានមសន្តីចោធា និងសា្ថ បន័រែឋានានាចៅចលើែីដែលបានដបងដចក គលឺពិតជា 
បញ្ហា ្ប�មមយួ ដែលបានចកើតមានច�ើងចាបត់ាងំពីការចាបច់ផ្តើមគច្មាងមកចម៉ា្ទះ។ 
ឯកសារបានសន្និដ្ឋា នថា៖ 

 “ការការពារពីការរចំោភទសន្ានែីធ្ីែម៏ាន្បសិទិ្ធភាពដតមយួគត ់ គលឺជាការ
 ច្បើ្បាស់ជាកដ់ស្តងចលើែីធ្ីចនាទះ។  ចៅចពលដែលែីធ្ី្តរូវបានចនុទះបញ្ជ ីចហើយរចួរាល់
 ស្មាបក់ារដបងដចកែីទាងំចនាទះ ្តរូវដតចធវើការដបងដចកភ្ាមចៅឲ្យ្គរួសារនីមយួៗកាន់

កាប។់ ្គរួសារទាងំចនាទះ្តរូវដតទទួលយកែីរបស់ខ្ួនចៅកានក់ាបច់ដ្យមនិមានពនយា
ចពល ចហើយ្តរូវចាបច់ផ្តើមចធវើការបងកបចងកើនផលជាកដ់ស្តងចែើម្បបីង្ហា ញថាែីទាងំចនាទះ

 មានកម្សិទិ្ធរចួចហើយ។”៣០

 ចៅក្ននុងទីតាងំសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ដែលស្ថិតចៅដ្ច់្ សោលចៅក្ននុង�នុំ 
ចំបក ់ ចខត្ត្កចចទះ ជចម្ាទះននការកានក់ាបច់លើែីកសិកម្ក្ាយជាមូលចហតនុមយួក្ននុង 

៣០ ឯកេាររែេ់ភ្ាក់ងារកិច្ចេេ្ែ�ិែ�ិ្ការអន្រ�ា�ិ (GIZ) ទំព័រ៥។

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ១១



ចំចណាមមូលចហតនុជាច្ចើន ដែលចធវើឲ្យមាន្គរួសារចំនួនតិចតួច 
ប៉ានុចណា្ណ ទះបានចៅតាងំលំចៅ ចៅទីចនាទះ(ច្រៅពីមូលចហតនុមនិមាន 
សាោចរៀន និងមនិមានលទ្ធភាពក្ននុងការឆ្ក រសំអាតែីកសិកម្)។ 
អង្គការ លីកាែូ បានសម្ាស្គរួសារចំនួន ២ ក្ននុងចំចណាម្គរួសារចំនួន 
៧ ដែលបានចៅរស់ចៅចៅក្ននុង�នុំចំបក ់ គិត្តឹមដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥ 
ចហើយ្គរួសារទាងំពីរបានរាយការណ៍ថា ពួកោតម់និទានអ់ាចបងក 
បចងកើនផលចលើែីដែលបានផ្តល់ឲ្យចនាទះចទ ចដ្យសារជចម្ាទះែីធ្ីមនិ 
ទាន់្ តរូវបានចដ្ទះ្សាយជាមយួអ្នកភូមចិៅដក្បរចនាទះ។ ចៅទីចនាទះ 
អង្គការ លីកាែូ បាននិោយជាមយួ្គរួសារមយួដែលមានជចម្ាទះ 
ចលើែីកសិកម្ជាមយួអ្នកទទួលបានសម្បទានែីសង្គមកិច្ច។ ្គរួសារ 
ចនាទះបានអទះអាងថា ពួកចគបានទិញែី្បមាណ ៣ ហិកតាពីមននុស្ស 
មា្ន កដ់ែលបានអទះអាងថា ែីចនាទះមនិដមនជាែីរែឋាចទ តាងំពី ៣ ចៅ ៤ 
ឆ្្ន មំនុនមកចម្ទះ។ ក្ននុងឆ្្ន ២ំ០១៣ ែីដ្សចំការរបស់ោត់្ បមាណពាក ់
កណា្ត ល្តរូវបានអាជាញា ធរយក និងដបងដចកចៅឲ្យអ្នកដែល្តរូវទទួល
បានសម្បទានែីសង្គមកិច្ច។ ការបាតប់ងែ់ីដ្សបានបងកជាការគ្មាម 
កំដហងគួរឲ្យកតស់មា្គ ល់ចៅចលើសន្តិសនុខចស្បៀង ស្មាប់្ គរួសារ 
ចនាទះ។

សុវត្ថិភាពននភាពជាម្ាស់កម្មសិទិ្ធមិនទាន់្តូវ្ាន 
ធានា

 របាយការណ៍ចនុងច្កាយបំផនុត ស្តីពីសា្ថ នភាពននគច្មាង 
LASED របស់ធនាោរពិភពចោកបានអទះអាងថា “សនុវត្ថិភាពននភាពជា
មា្ច ស់កម្សិទិ្ធចលើែីធ្ី គលឺ្តរូវបានចាតទ់នុកថាជាអត្ថ្បចោជនែ៍ធ៏ំ

 បំផនុតដែលទទួលបានពីគច្មាង។”៣១  ចៅក្ននុង្បចទសកម្នុជាអននុ្កឹត្យ 
ចលខ ១៩ ស្តីពីសម្បទានែីសង្គមកិច្ចបានដចងថា អ្នកទទួលបាន 

សម្បទានែីសង្គមកិច្ច មានសិទិ្ធក្ននុងការដ្កព់ាក្យចស្នើសនុំបណ័្ណ កម្ 
សិទិ្ធែីក្ននុងរយភៈចពល ៥ឆ្្ន  ំ បន្ាបពី់អ្នកទាងំចនាទះទទួលបានែីសម្ប-
ទាន។ កប៏៉ានុដន្ត ចៅក្ននុងដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥ ចមភូមមិា្ន ក ់ និងអ្នកទទួល 
បានសម្បទានែីសង្គមកិច្ចជាច្ចើននាកច់ៅក្ននុង�នុំសំបនុក ចខត្ត្កចចទះ 
បានរាយការណ៍មកអង្គការ លីកាែូ ថាអ្នកទាងំចនាទះចៅដតមនិទាន ់
ទទួលបានបណ័្ណ កម្សិទ្ធិែីធ្ី ចទាទះបីជាោតប់ានកានក់ាបច់លើែីចនាទះ 
អស់រយភៈចពលជាង ៦ ឆ្្ន ចំហើយកច៏ដ្យ។ ការចស្នើសនុំម្តងចហើយម្តង 
ចទៀតចដ្យអ្នកភូមសំិបនុកចៅកានអ់ាជាញា ធរកម្នុជា ចែើម្បឲី្យអននុវត្តចបាប ់
និងផ្តល់នូវបណ័្ណ កម្សិទិ្ធែីធ្ីមនិទាន់្ តរូវបានអននុវត្តតាមចនាទះចទ។ 
ែូចោ្ន ចនទះដែរ ចៅក្ននុង�នុំចចសងកៀង ចខត្ត្កចចទះ ដែលចៅដក្បរចនាទះ អ្នក  
ភូមជិាច្ចើនដែល្តរូវបានសម្ាសមនិបានែឹងថា មានអ្នកទទួលបាន 
ែីសម្បទានសង្គមកិច្ចណាមា្ន ក ់ ដែលទទួលបានបណ័្ណ កម្សិទិ្ធែីធ្ី
ចៅច�ើយចទ ចបើចទាទះបីជាតាមការរាយការណ៍ថា អ្នកទាងំចនាទះបាន 
តាងំទីលំចៅចៅក្ននុងទីតាងំចនាទះ្បមាណ ៦ឆ្្ន  ំមនុនចនទះកច៏ដ្យ។

 ែំចណើ រការននការផ្តល់បណ័្ណ កម្សិទិ្ធស្មាបអ់្នកទទួលបាន
សម្បទានែីសង្គមកិច្ច្តរូវបានចគរាយការណ៍ថា កំពនុងែំចណើ រការ 
មយួរយភៈ។ របាយការណ៍ស្តីពីសា្ថ នភាពននគច្មាង LASED របស់ធនា- 
ោរពិភពចោក ដែល្តរូវបានចចញផសាយកាលពីចនុងឆ្្ន ២ំ០១៣ 
បានអទះអាងថា៖ “ចដ្យអ្នកទទួលបានែីមយួចំនួនបានកានក់ាបែ់ី 
អស់រយភៈចពល ៥ឆ្្ន ចំហើយមកែល់ឥ�ូវ ែូចចនទះគច្មាងចនទះបានចាប់
ចផ្តើមែំចណើ រការក្ននុងការផ្តល់បណ័្ណ កម្សិទិ្ធ។ បណ័្ណ កម្សិទិ្ធែីគួរដត្តរូវ
បាន្បគល់ែល់អ្នកទាងំចនាទះចៅចនុងឆ្្ន ២ំ០១៣។”៣២  ការអទះអាង  
ែូចោ្ន កម៏ានចៅក្ននុងរបាយការណ៍ ស្តីពីសា្ថ នភាពននគច្មាងចលើក 
ច្កាយចទៀត ដែលបានចចញផសាយកាលពីពាកក់ណា្ត លឆ្្ន ២ំ០១៤ 
ដែលថាបណ័្ណ កម្សិទ្ធិែីនឹង្តរូវដចកជូនចៅចនុងឆ្្ន ២ំ០១៤។៣៣  ការ 

ទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចដែលចៅដ្ច់្ សោលក្ននុង�នុំចំបក ់ចខត្ត្កចចទះ ជាកដន្ងដែលមានការកាបន់្ព និង 
ទំនាស់ែីធ្ីោ៉ា ងខ្ាងំក្ា កាលពីដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥

៣១ របាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោងរែេ់ធនាគារពិភពសលោក សចញ្សេាយបខធ្ចូ ឆ្ាំ២០១៤ ទំព័រ ២។
៣២ របាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោងរែេ់ធនាគារពិភពសលោក សចញ្សេាយបខធ្ចូ ឆ្ាំ២០១៣ ទំព័រ ៧ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ http://documents.worldbank.org/ 
curated/en/2013/12/18622843/cambodia-land-allocation-socialeconomic-development-p084787-implementation-status-results-report-sequence-07 
៣៣ របាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោងរែេ់ធនាគារពិភពសលោក សចញ្សេាយបខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៤ ទំព័រ ៧ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ  
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/06/19743598/cambodia-land-allocation-social-economicdevelopment-p084787
-implementation-status-results-report-sequence-08

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច១២



តំបនលំ់ចៅសា្ថ នក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្ននុង�នុំសំបនុក របូភាពពី © Google StreetView 
កាលពីដខវចិឆេិកា ឆ្្ន ២ំ០១៣

ពនយាចពលចនទះ បានចធវើឲ្យអ្នកទទួលបានសម្បទានែីសង្គមកិច្ចចៅក្ននុង 
�នុំសំបនុក និងចចសងកៀង ជួបហានិភយ័ក្ននុងការបាតប់ងែ់ីធ្ីរបស់ខ្ួន។

 ចលើសពីចនទះចៅចទៀត អ្នកទទួលបានែីចៅក្ននុងទីតាងំែីសម្ប-
ទានសង្គមកិច្ចថ្ីជាច្ចើនច្កាមគច្មាង LASED ្បដហលជាមនិអាច 
បំចពញតាមលក្ខខណ្ឌ  ចែើម្បអីាចដ្កព់ាក្យសនុំបណ័្ណ កម្សិទិ្ធែីបាន 
បន្ាបពី់រយភៈចពល ៥ឆ្្ន មំកចទ។ ចបើចទាទះជាអង្គការ លីកាែូ មនិអាច 
ទទួលបានឯកសារថតចម្ងននកិច្ចសនយា ដែលបានចនុទះហត្ថចលខា 
ចដ្យអ្នកទទួលបានែីកច៏ដ្យ កល៏ក្ខខណ្ឌ ជាច្ចើនស្មាបម់ា្ច ស់ 
កម្សិទិ្ធ្តរូវបានដ្កប់ង្ហា ញជាសាធារណភៈ ចៅក្ននុងទីតាងំសម្បទាន 
សង្គមកិច្ច រមួមានលក្ខខណ្ឌ ត្មរូវឲ្យអ្នកទទួលបានែីធ្ី “ដ្ែំនុទះែំណាំ 
ចលើែីដ្សចំការ” ចហើយ្តរូវដតបាន “សាងសងទី់លំចៅ និង្តរូវកំពនុង 
រស់ចៅចលើែីលំចៅឋានចនាទះ។” លនុទះ្តាដតបានកានក់ាបែ់ីធ្ីអស់រយភៈ
ចពល ៥ ឆ្្ន មំក ចៅតាមលក្ខខណ្ឌ ដែលបានចរៀបរាបខ់ាងចលើចទើបអ្នក 

ទទួលបានែីធ្ី អាចដ្កព់ាក្យសនុំបណ័្ណ កម្សិទិ្ធែីធ្ីចនាទះបាន។ 
 ្បសិនចបើអ្នកទទួលបានែីធ្ីខកខានក្ននុងការបំចពញនូវលក្ខខណ្ឌ ទាងំ 

ចនទះ រែឋានឹងរបឹអូសយកែីមកវញិ។ លក្ខខណ្ឌ ទាងំចនទះ គលឺ្សបចៅតាម
បទបញ្ញត្តិដែលមានចៅក្ននុងអននុ្កឹត្យចលខ ១៩ ស្តីពីសម្បទានែីសង្គម 
កិច្ច។៣៤ 

 តាមការតាមដ្នចមើលរបស់អង្គការ លីកាែូ ចដ្យសារដត 
អ្តាននការតាងំទីលំចៅ និងការច្បើ្បាស់ែីកសិកម្មានក្មតិទាប 
ចៅចនុងឆ្្ន ២ំ០១៤ និងចែើមឆ្្ន ២ំ០១៥ អ្នកទទួលបានែីធ្ីជាច្ចើនអាច
្ប�មមនុខនឹងហានិភយ័ក្ននុងការខកខានចលើការបំចពញ ចៅតាម

 
លក្ខខណ្ឌ ទាងំចនទះ ចដ្យសារដតការអននុវត្តគច្មាងចៅមនិទានប់ាន
ល្អចៅច�ើយ។ សនុវត្ថិភាពននភាពជាមា្ច ស់កម្សិទិ្ធ គលឺមនិ្តរូវបានធានា 
ស្មាបអ់្នកទទួលបានែីមយួដផ្នកធំ ក្ននុងចំចណាមអ្នកទទួលបាន 
ែីធ្ីជាង ៣.០០០ ្គរួសារ ច្កាមគច្មាង LASED ចនាទះចទ។

៣៤ មា្�ា ២៦ ននអនុ្កជឹ�្យេ្តីពតីដតីេម្ទានេង្គមកិច្ច សលខ ១៩ អនក/ែក/ នថងៃទតី១៩ បខមតីនា ឆ្ាំ២០០៣ បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ 
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-19-on-social-land-concessions_030319.html
៣៥ ទិន្ន័យយកសចញពតីរបាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោងរែេ់ធនាគារពិភពសលោក សចញ្សេាយបខធ្ចូ ឆ្ាំ២០១៤ ទំព័រ ៦ និងគណទៈកម្មាធិការ�ា�ិេ្មាែ់ការអភិវឌ្ឍ�ាម
បែែ្ែ�ាធិែស�យ្យសនៅថ្ាក់ស្កោម�ា�ិ (NCDDS) គស្មោងបែងបចកដតីសដើម្តីេង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (LASED) លក្ខខណ្ឌអនុវ�្ (ToR) ការវាយ�នម្ចុងែញ្ចែ់ននគស្មោង 
បដលមានសនៅសលើសគេទំព័រ
http://www.ncdd.gov.kh/images/job/2014/Aug/LASED%20-%20TOR%20re%20End-Project%20Evaluation%20%28v%20Bank%20inputs%20120814%29_Final.pdf

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ១៣

តំបន់ដីសមនបទានសង្គមកិច្ចក្នុងគមននងបនងចនកដីដើមនបីសង្គមកិច្ច 
និងការអភិវឌនឍសនដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆនទននការចុះបញ្ជ*ី ចំនួនគនួសរទទួលបានដ*ី*

�នុំសំបនុក ្សរុកចិ្តបូរ ីចខត្ត្កចចទះ នថ្ងទី១០ ដខកកកដ្ ឆ្្ន ២ំ០០៧ ៥៥៤

�នុំចសង្ក ន ្សរុកចិ្តបូរ ីចខត្ត្កចចទះ នថ្ងទី១០ ដខកកកដ្ ឆ្្ន ២ំ០០៧ ៣៣១

�នុំដ្រ ្សរុកចិ្តបូរ ីចខត្ត្កចចទះ នថ្ងទី២៦ ដខធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០០៧ ៤០២

�នុំថ្ី ្សរុកចិ្តបូរ ីចខត្ត្កចចទះ នថ្ងទី១០ ដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១២ ៤៣២

�នុំចំបក ់្សរុកដ្ពក្បសពវ ចខត្ត្កចចទះ នថ្ងទី២៤ ដខតនុោ ឆ្្ន ២ំ០១២ ៤០០

�នុំជាំ្ កចវៀន ្សរុកចមមត ់ចខត្តត្បងូ�្នុ ំ នថ្ងទី១៧ ដខសីហា ឆ្្ន ២ំ០០៧ ២៥០

ទីចពា១ �នុំទីចពា ្សរុកសន្នុក ចខត្តកំពងធ់ំ នថ្ងទី២១ ដខឧសភា ឆ្្ន ២ំ០១០ ៤៧៩

ទីចពា២ �នុំទីចពា ្សរុកសន្នុក ចខត្តកំពងធ់ំ នថ្ងទី១៩ ដខចមសា ឆ្្ន ២ំ០១២ ៣០០

កាលររិបចឆេទននការចុវះរញ្ី និងចំនួន្គួសារដដលទទួល្ានដីបនៅក្នុងទីតាំងដីសមបទានសង្គមកិច្ទាំង៨ កដនលង  
ក្នុងគប្មោងដរងដចកដីបដើមបីសង្គមកិច្ និងការអភិវឌ្ឍបសដ្ឋកិច៣្៥

* ការចនុទះបញ្ជ ីជាែីឯកជនរបស់រែឋា គលឺចាបំាចណ់ាស់មនុនចពលការដបងដចកចៅែល់អ្នកដែល្តរូវទទួលែីសម្បទានសង្គមកិច្ច។
** រមួបញ្ជូ លទាងំែីលំចៅឋាន ឬែីកសិកម្។ ច្កាមរមួបញ្ចូ លទាងំអ្នកដែល្តរូវទទួលបានែីលំចៅឋាន និង/ឬ ែីកសិកម្។ ចៅច្កាមគច្មាងដបងដចកែីចែើម្បសីង្គមកិច្ច និង 
ការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច ្បជាពលរែឋាចំនួន ៧៤្គរួសារ ទទួលបានែីលំចៅឋាន ៦៥៨្គរួសារបានទទួលែីកសិកម្ និង្បជាពលរែឋាចំនួន ២.៤១៦្គរួសារបានទទួលទាងំែីកសិកម្ 
និងែីលំចៅឋាន។



ករណតីេិកសេា៖ ឃុំទតីសពោ 
 មាន�ំែន់ដតីេម្ទានេង្គមកិច្ចចំនួនពតីរកបន្ងបដលសនៅ�ិ�គ្ា សនៅចំណុចកណតាលរវាង�ំែន់េម្ទានដតីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឃុំទតីសពោ ្េុកេន្នុក 
សខ�្កំពង់ធំ  បដលអង្គការ លតីកាដូ បានសធ្ើដំសណើសទៅដល់កាលពតីបខ�ុលា ឆ្ាំ២០១៤។ សនៅ�ំែន់ទតី១ (ទតីសពោមួយ) អង្គការ លតីកាដូ បានេម្ាេ្េ្តីម្ាក់ស្្មោវះ 
លតីណា (មិនបមន�ាស្្មោវះពិ�រែេ់អ្ក្េតីសទ) ក្នុងចំសណោមអ្កបដល្�ូវបានេម្ាេស្សេងសទៀ�។ លតីណា បានសែើកេាងលក់ដូរមួយសនៅ�ាមែសណតោយ
្្ចូវក្នុងភូមិ។ លតីណា បាន្្ាេ់ទតីលំសនៅសទៅរេ់សនៅ�ំែន់ដតីេម្ទានេង្គមកិច្ចក្នុងឃុំទតីសពោមួយអេ់រយទៈសពល ៤ឆ្ាំមកសេើយ។ ស្កៅពតីបានទទួលដតីេម្-
ទានេ្មាែ់�ាំងលំសនៅឋានបដលមានទំេំចំនួន ៤០ម x ៣០ម អ្ក្េតីបានទទួលដតីេម្ទានទំេំ ២េិច�ាកន្វះសទៀ�េ្មាែ់សធ្ើប្េចំការ។

 ែ៉ុបន្ ដតីប្េបដល្�ូវបានបែងបចកសទៅដល់អ្ក្េតី គលឺ�ា្ែសភទដតីល្ាយខសេាច់សេើយអ្ក្េតីមិនអាចដាំដំណាំសលើដតីសនោវះបានស�ើយ។ លតីណា 
បដល�ា្េ្តីសមម៉ាយ និងកូន្ែុេចំនួន ២នាក់រែេ់អ្ក្េតី (បដលម្ាក់មានអាយុ ២១ឆ្ាំ សេើយម្ាក់សទៀ�អាយុ ១៧ឆ្ាំ) បានព្យាយាមដាំដំណាំសលើដតី 
ប្េសនោវះប�ពុំទទួលបាន្លអ្តីសេោវះ មូលសេ�ុសនវះសេើយសធ្ើកូនទាំងពតីរសនវះបានចាកសចញពតីកបន្ងសនោវះ។ ម្ាក់បានព្យាយាមសទៅរកការងារសធ្ើសនៅ 
្ែសទេនថ ែ៉ុបន្រកមិនបាន សេើយែច្ចនុែ្ន្រេ់សនៅក្នុង្កុងសប៉ោយបែ៉�។

 អ្ក្េតី លតីណា បានមាន្ែេាេន៍ថា អ្កបដលទទួលបានដតីេម្ទានមួយចំនួនក្នុងឃុំទតីសពោ បានដាំសដើមដំ�ចូងមតី ែ៉ុបន្អ្កបដលទទួលបានដតី
េម្ទានស្សេងសទៀ�មិនបានសធ្ើការដាំដុវះដំណាំសលើដតីប្េរែេ់ខ្លួនស�ើយ។ អ្កភូមិប�ងប�សទៅសធ្ើការ�ាកម្មករេមអែា�សេ្មៅសដោយគិ�្បាក់កន្ម�ាមនថងៃ
សនៅដតីប្េចមការបក្រៗសនោវះ។ អ្កទទួលបានដតីេម្ទានមួយចំនួនសទៀ�សធ្ើការឲ្យ្កុមេ៊ុនសវៀ�ណាម បដលទទួលបានដតីេម្ទានសេដ្ឋកិច្ចេ្មាែ់ 
ដំណាំសកៅេ៊ូសនៅបក្រសនោវះ សេើយអ្កមួយចំនួនស្សេងសទៀ�ែស្មើការងារឲ្យ្កុមេ៊ុនចមការសកៅេ៊ូស្សេងសទៀ�បដលេ្ថិ�សនៅបក្រៗសនោវះបដរ។ ការងារទាំងសនោវះ
គលឺមិនមានលក្ខណទៈសទៀងទា�់សនោវះសទ ទាំងសនៅ�ាមែណតា្កុមេ៊ុននានានិង�ាមែណតាដតីប្េចមការ�ូចៗមួយចំនួន។ សយោង�ាម្ែេាេន៍រែេ់អ្ក្េតី 
លតីណា  ្ែ�ាពលរដ្ឋភាគស្ចើនចូលចិ�្សធ្ើការងារសនៅ�ាមដតីប្េចមការ�ូចៗ�ា�ាងសធ្ើការឲ្យ្កុមេ៊ុន សដោយេារប�្កុមេ៊ុន្្ល់្បាក់�ា្ែចាំបខ ឯដតី 
ប្េចមការ�ូចៗ្្ល់្បាក់្ែចាំនថងៃ។ អ្�ា្បាក់កន្ម្ែចាំនថងៃសនៅសពលបដលមានការងារសធ្ើគលឺចំនួន ១៥.០០០ សរៀល (៤,៧៥ ដុល្ារេេរដ្ឋអាសមរិក) ក្នុង 
មួយនថងៃសនៅ�ាមចមការ�ូចៗមួយចំនួន។

 អ្ក្េតី បាននិយាយែបន្ថមសទៀ�ថា សនៅសពលបដលអ្កភូមិមួយចំនួនអេ់រែេ់រែរស្ែើ្បាេ់ អ្កទាំងសនោវះបានសទៅរកអ្ក្េតីេុំ�ំនួយ 
បដលរួមមានទាំងអងករ និង្បាក់កំចតីបដលនជឹង្�ូវឲ្យេងមកអ្ក្េតីវិញសនៅសពលស្កោយ។ អ្ក្េតីបាននិយាយថា ្កុម្គួេារ�ាស្ចើនបានខ្ចតី្បាក់ពតី 
្គជឹវះេ្ថានមតី្កូេិរញ្វ�្ថនុសដើម្តី្្គ�់្្គង់ការចំណាយ្ែចាំនថងៃ។

 អង្គការ លតីកាដូ បាននិយាយ�ាមួយែងែអែចូន្េតី ២នាក់បដលបានរេ់សនៅសលើដតីេម្ទានេង្គមកិច្ចអេ់រយទៈសពល ៤ឆ្ាំមកសេើយ្ងបដរ។ ែង
ែអែចូន្េតីទាំងពតីនាក់សនោវះបាននិយាយថា អងករបដលរកសេាទុកសនៅក្នុងឃ្ាំងរែេ់អ្កទាំងពតីរបានអេ់អំ�នុងសពលចូលឆ្ាំបខ្មរ កាលពតីបខសមេា ឆ្ាំ២០១៤  
សេើយចាែ់�ាំងពតីសពលសនោវះមកអ្កទាំងពតីររេ់សនៅមួយនថងៃគិ�មួយនថងៃ។ អ្កទាំងពតីរបានែន្សទៀ�ថា �ូនកាលវិធតីប�មួយគ�់បដលអាចរកអាេារបាន គលឺ 
ការខ្ចតីពតីអ្ក�ិ�ខាងរែេ់ខ្លួន។ អ្កទាំងពតីរមិនមានលទ្ធភាពសធ្ើការែងកែសងកើន្លឲ្យបាន្គែ់្គាន់សលើដតីប្េសនោវះសទ សដោយេារប�មិនមានទជឹក្គែ់្គាន់
េ្មាែ់ស្េោច្េពសលើដំណាំទាំងអេ់សនោវះ។

 កេិករម្ាក់ស្្មោវះ េារ៉ា�់ (មិនបមន�ាស្្មោវះពិ�រែេ់គា�់សទ) បដលមានអាយុស្ចើន�ាងអ្កដនទសទៀ�បានរេ់សនៅសលើដតីេម្ទានេង្គមកិច្ច
ទតីសពោពតីរបដលសនៅ�ិ�ទតី�ាំងដតីេម្ទានេង្គមកិច្ចទតីសពោមួយ បដលបានរេ់សនៅសលើដតីេម្ទានេង្គមកិច្ចអេ់រយទៈសពល ២ឆ្ាំបាន្បាែ់អង្គការ លតីកាដូ ថា
គា�់បានព្យាយាមដាំសដើមដំលូងមតីសនៅសលើដតីប្េចំនួន ២េិច�ាបដលបានេម្ទានមកឲ្យគា�់។ ែ៉ុបន្គា�់បាននិយាយថា គា�់មិនបានទទួលទិន្្ល 

កំណាតច់�ើតំចរៀបោ្ន ជាជួរតាមផ្ូវចៅកានែ់ីលំចៅសា្ថ នក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចទីចពា១ 
ស្ថិតក្ននុង�នុំទីចពា ចខត្តកំពងធ់ំ កាលពីដខតនុោ ឆ្្ន ២ំ០១៤

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច១៤



លអែសទ សដោយេារប�ដតីសនោវះមានខសេាច់ស្ចើនសពក សេើយការខ្វះខា�ទជឹកេ្មាែ់ស្េោចដំណាំគលឺ�ាែញ្ាដ៏េំខាន់។ សដោយេារប� េារ៉ា�់មិនអាចរេ់សនៅសលើ
ដតីប្េបដលគា�់បានទទួល គា�់បាន�ាំងទតីលំសនៅសដោយខុេច្ាែ់សលើន្្ដតីចំនួន ៣េិច�ាបដលមានទតី�ាំង�ិ�កបន្ងបដលគា�់ដាំ្េូវ េ្ាយចន្តី 
និងដំលូងមតី។ គា�់បាននិយាយថា គា�់អាចដាំ្េូវេ្មាែ់ែរិសភោគរយទៈសពល ៧បខសលើន្្ដតីចំនួន ៣េិច�ាសនវះ សេើយ្�ូវប�សធ្ើ�ា្ែចាំនថងៃ ែន្ាែ់ពតីអងករ 
្�ូវបានគា�់ស្ែើ្បាេ់អេ់ពតីេ្នុក។

 េារ៉ា�់ បានអវះអាងថា មានចំនួន្ែបេល�ា ៦០្គួេារែ៉ុសណណោវះបដលរេ់សនៅ�ាក់លាក់ក្នុងឃុំទតីសពោ២ សេើយមានចំនួន្កុម្គួេារ្ែបេល�ា 
មួយភាគែតី (១/៣) ប�ែ៉ុសណណោវះ បដលមានអាេារ្គែ់្គាន់េ្មាែ់ែរិសភោគសពញមួយឆ្ាំ។ អ្កស្សេងសទៀ��ួនកាលសទៅរកអាេារ�ាមរយទៈកម្ចតីពតីេាង�ាម
ទតី�ាំងមួយចំនួន ឬសទៅ�តីកដំ�ចូងន្ព។  េារ៉ា�់បានឲ្យដជឹងថា អ្កភូមិ�ាស្ចើនបដលរេ់សនៅក្នុងទតី�ាំងដតីេម្ទានេង្គមកិច្ចទាំងពតីរកបន្ងក្នុងឃុំទតីសពោ  
បានទទួល្បាក់ចំនូលមកពតីការកាែ់ន្ព និង្លិ�្លធ្យចូងសធ្ើអំពតីអុេ។

 េារ៉ា�់ បានែបន្ថមសទៀ�ថា ឃុំទតីសពោ២ មិនមានមណ្ឌលេុខភាពសទ ែ៉ុបន្្ែ�ាពលរដ្ឋអាចសទៅរកថ្ាំបានពតីមណ្ឌលេុខភាពបដលេ្ថិ�សនៅក្នុង
ឃុំទតីសពោ១។ ែ៉ុបន្ េារ៉ា�់បាន្បាែ់ឲ្យដជឹងថា មណ្ឌលេុខភាពបដលេិ្ថ�សនៅឃុំទតីសពោ១ គលឺសធ្ើការប�ពតី ១នថងៃសទៅ ២នថងៃែ៉ុសណណោវះក្នុងមួយបខសដើម្តី្្ល់ថ្ាំ 
ដល់្កុម្គួេារទាំងសនោវះ។

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច១៥



មូលសេ�ុបដលមិនស�ោគ�័យននគស្មោង LASED

 ឯកសារនានាស្តីពីគច្មាង LASED របស់ធនាោរពិភពចោក  
មនិបានពន្យល់នូវមូលចហតនុដែលនាឲំ្យគច្មាង មានការពនយាចពល 
និងមានការខវទះចចន្ាទះជាច្ចើនចនាទះចទ។ ការរកច�ើញរបស់អង្គការ 
លីកាែូ បានចង្អនុលបង្ហា ញជាចំបងចៅចលើកងវទះខាតឆន្ភៈនចោ- 
បាយ។ បញ្ហា ចនទះកានដ់តមានសភាពធ្ងនធ់្ងរចដ្យសារកងវទះខាតការ 
ផ្តល់នូវចហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធ និងការោំ្ ទចំចពាទះការចិញ្ច ឹមជីវតិ។

កង្វះឆន្ទៈនប�ោ្ា�

 ចៅក្ននុងឯកសាររបស់កិច្ចសហ្បតិបត្តិការអាល្លឺម៉ាង(់GTZ/GIZ) 
ឆ្្ន ២ំ០១២ ស្តីពីគច្មាង LASED ដែលបានបង្ហា ញថា មូលចហតនុមយួ 
ក្ននុងចំចណាមមូលចហតនុបឋមជាច្ចើន ននការមនិចជាគជយ័របស់ 
គច្មាង LASED គលឺចដ្យសាររាជរដ្ឋា ភបិាលចោកមនិទានប់ានផ្តល់
ែី្គប់្ ោនស់្មាបស់ម្បទានែីសង្គមកិច្ច ដែលោំ្ ទចដ្យ 
គច្មាង LASED៖

 “ចទាទះបីជាបន្ាបពី់គច្មាង LASED បានែំចណើ រការជាមយួ
គច្មាងសម្បទានែីសង្គមកិច្ចចៅក្ននុង�នុំចំនួន១៧ កច៏ដ្យ ចហើយ
ចបើចទាទះបីជាមានយនុទ្ធនាការោ៉ា ងខ្ាងំក្ា ចដ្យ្កសួង្គប់្ គង 
ដែនែីនគររបូនីយកម្ និងសំណង ់ ចៅក្ននុងឆ្្ន ២ំ០០៧ ដែលជា 
លទ្ធផលនាឲំ្យមានការចស្នើសនុំសម្បទានែីសង្គមកិច្ចពី�នុំចំនួន ៤៤ 
ចៅក្ននុងចខត្តសាកល្បងចំនួន ៣ បដន្ថមចទៀតកច៏ដ្យ កម៏និមានែី 
ដែល្តរូវបានផ្តល់ចដ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល ស្មាបស់ម្បទានសង្គម 
កិច្ចបដន្ថមចនាទះចទៀតដែរ។ ចោលបំណងជាបរមិាណស្មាប ់
្គរួសារចំនួន ១០.០០០ ្គរួសារ (ចោលបំណងរបស់កិច្ចសហ្បតិ 
បត្តិការអាល្លឺម៉ាង ់ GTZ/GIZ) ឬ ១០�នុំ (ចោលបំណងរបស់ធនាោរ 
ពិភពចោក) ក្ននុងអំ�នុងចពលឆ្្ន សំាកល្បងដែលមានរយភៈចពល
យូរ (តាមរយភៈកិច្ចសហ្បតិបត្តិការអាល្លឺម៉ាង ់ GTZ/GIZ តាងំពី 
ឆ្្ន ២ំ០០៥) គលឺមនិ្តរូវបាន សច្មចចជាគជយ័ចនាទះចទ ចដ្យការ 
ផ្តល់ែីគលឺបានផ្តល់ែល់្តឹមដត ១.៦១៤ ្គរួសារដតប៉ានុចណា្ណ ទះចទ ចៅក្ននុង 
�នុំចំនួន ៤ […]។ តាមវធិីសាសស្តននគច្មាង LASED ដែលអននុវត្តចៅ 
ថា្ន ក�់នុំ �នុំជាច្ចើនមនិអាច្បដជងក្ននុងការទទួលបានែីជាមយួអ្នក 
វនិិចោគទនុនឯកជន ដែលអ្នកទាងំចនាទះជាអ្នក�្នទះោ៉ា ងចលើសលនុប 
ក្ននុងអំ�នុងចពលចនទះចនាទះចទ។”៣៦ 

 ...សនៅសពលបដលអា�្ាធរកម្នុ�ាមិនអាច 
ឬមិនមានឆន្ទៈក្នុងការកំណ�់បេ្ងរកដតី្គែ ់
្គាន់េ្មាែ់េម្ទានដតីេង្គមកិច្ចដល់្ែ�ា-
ពលរដ្ឋ្កតី្កសនៅកម្នុ�ា ដតីកេិកម្ម�ាស្ចើន្�ូវ 
បាន្ែគល់សទៅឲ្យ្កុមេ៊ុនឯក�ន...

 ែូចោ្ន ចនទះដែរ ការវាយតនម្អំពីបញ្ហា សិទ្ធិមននុស្សននកម្វធិី
សិទិ្ធែីធ្ីដែលផ្តល់ជំនួយចដ្យ្បចទសអាល្លឺម៉ាង ់(LRP) ដែល្តរូវបានចធវើ 
ច�ើងចៅក្ននុងឆ្្ន ២ំ០១២ បានសន្និដ្ឋា នថា មានភាពខវទះខាតនូវឆន្ភៈ 
នចោបាយរបស់ភាគីរាជរដ្ឋា ភបិាលកម្នុជាក្ននុងការផ្តល់ែីឲ្យបាន្គប់

 ្ោនស់្មាបស់ម្បទានែីសង្គមកិច្ចច្កាមគច្មាង LASED។៣៧ 

 ផ្នុយោ្ន ្ស�ទះ ចៅចពលដែលអាជាញា ធរកម្នុជាមនិអាច ឬ 
មនិមានឆន្ភៈ ក្ននុងការកំណតដ់សវងរកែី្គប់្ ោនស់្មាបស់ម្បទានែី
សង្គមកិច្ចែល់្បជាពលរែឋា្កី្កចៅកម្នុជា ែីកសិកម្ជាច្ចើន្តរូវ

 បាន្បគល់ចៅឲ្យ្ករុមហ៊នុនឯកជនច្កាមរបូភាពជាសម្បទានែីចសែឋា-

កិច្ច (ELCs) និងច្កាមរបូភាព្សចែៀងោ្ន ជាសម្បទានស្មាបក់ារអភ-ិ 
វឌ្ឍចសែឋាកិច្ច។ ជាចរឿយៗ សម្បទានែីទាងំចនទះ្តរូវបានផ្តល់ចដ្យ 
រចំោភចលើចបាប់្ បចទសកម្នុជា ពាកព់ន័្ធនឹងទំហំែីសម្បទាន ការវាយ
តនម្ពីផលប៉ាទះពាល់ដផ្នកបរសិា្ថ ន និងសង្គមជាមនុនការ្បឹកសាចោបល់ 
ជាមយួសហគមនដ៍ែលរងផលប៉ាទះពាល់ បញ្ហា តម្ាភាព និងការចាត់
ថា្ន កន់នែីដែល្តរូវផ្តល់។

 ចៅក្ននុងចខត្តដែលជាចោលចៅចំនួន ៣ ននគច្មាង LASED 

ែីសម្បទានសរនុបចំនួន ៥៥ កដន្ងដែល្គបែណ្ត បច់លើនផ្ែីចំនួន 
៤០០.០០០ហិកតា ្តរូវបានផ្តល់ឲ្យ្ករុមហ៊នុនឯកជនស្មាបក់ារអភ-ិ 
វឌ្ឍកសិកម្ ចាបត់ាងំពីមានការឯកភាពពីធនាោរពិភពចោកចលើ 
គច្មាងចនទះចៅក្ននុងដខឧសភា ឆ្្ន ២ំ០០៨។៣៨  ចខត្ត្កចចទះ ជាចខត្ត 
ដែល្តរូវរងផលប៉ាទះពាល់ពីការផ្តល់ែី ដែលអាចដ្ែំនុទះបានោ៉ា ងច្ចើន
សន្ធឹកសនា្ធ បច់ៅឲ្យ្ករុមហ៊នុនឯកជន។ កន្ងមក ៣៥ ភាគរយនននផ្ 

ចំនួនដីដដលដរងដចកឲ្យសមបទានដីសង្គមកិច្ររស់គប្មោងដរង
ដចកដីបដើមបីសង្គមកិច្ និងការអភិវឌ្ឍបសដ្ឋកិច្ប្រៀរបធៀរជាមួ� 
ចំនួនដីដដលដរងដចកឲ្យសមបទានដីបសដ្ឋកិច្ក្នុងបខត្បគោលបដៅ 

ទាំងរី ពីឆ្ាំ២០០៨-២០១៥

៣៦ ឯកេាររែេ់ភ្ាក់ងារកិច្ចេេ្ែ�ិែ�ិ្ការអន្រ�ា�ិ (GIZ) ទំព័រ ៦ ។
៣៧ វិទ្យាេ្ថានអាល្លឺម៉ង់េ្មាែ់េិទិ្ធមនុេសេ៖ “ការវាយ�នម្អំពតីែញ្ាេិទិ្ធមនុេសេននកម្មវិធតីេិទិ្ធដតីធ្តីកម្នុ�ា-អាល្លឺម៉ង់ ់(LRP)” ទំព័រ ៩ បដលមានសនៅសលើ 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/Study_Human_Rights_Assessment_of_the_German_Cambodian_Land_Rights_Program.pdf
៣៨ សខ�្្កសចវះ៖ ដតីេម្ទានចំនួន ៤១ បដលមានន្្ដតីេរុែ ៣១៧.៦៦៨ េិក�ា។ សខ�្កំពង់ធំ៖ ដតីេម្ទានចំនួន ១០ បដលមានន្្ដតីេរុែចំនួន ៤៣.១៦៧ េិក�ា។ 
សខ�្កំពង់ចាម៖ ដតីេម្ទានចំនួន ៤ បដលមានន្្ដតីេរុែចំនួន ៣២.៨៤៤ េិក�ា។

សម្បទានែីសង្គមកិច្ចរបស់គច្មាងដបងដចកែី 
ចែើម្បសីង្គមកិច្ច និងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (SLCs) សម្បទានែីចសែឋាកិច្ច(ELCs)
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២.៨៤៣ហិចតា

៤៣.១៦៧ហិចតា ៣២.៨៤៤ហិចតា

៨៦៤ហិចតា 
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ែីរបស់ចខត្តចនទះទាងំមូល្តរូវបានផ្តល់ឲ្យចៅ្ករុមហ៊នុនឯកជន ក្ននុងរបូ
ភាពជាសម្បទានែីចសែឋាកិច្ច ឬែីសម្បទានដែល្សចែៀងោ្ន ចនទះ 
ស្មាបក់ារអភវិឌ្ឍកសិកម្។

 ជាការកតស់មា្គ ល់ គច្មាង LASED មនិបានចជាគជយ័ក្ននុងការ
ទទួលបានែីសម្បទានសង្គមកិច្ចពីែីសម្បទានសង្គមកិច្ច ដែលចនទះ 
ជាសូចនាករមយួរបស់គច្មាង LASED ចនទះ។៣៩ 

ការមិនអាចសប្មចបទៅ្ានតាមបគោលបដៅបនៅក្នុងការ
ផ្ល់ការគាំ្ទបលើបេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការចិញ្ជឹម 
ជីវិត

 គច្មាង LASED ដែល្តរូវបានបចងកើតច�ើងចដ្យមានការ 
សន្តជាមនុនថា ការផ្តល់ឲ្យបានទានច់ពលចវោនូវចសវាកម្ោំ្ ទ 
ចផ្សងៗ និងចហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធនឹង្តរូវធានានូវនិរន្តរភាពស្មាបអ់្នក 
ទទួលបានសម្បទានែីសង្គមកិច្ច។ ែូចច្នទះ គច្មាងចនទះគលឺ៖ 

 “្តរូវបានបចងកើតច�ើងចែើម្បធីានាថា ចសវាកម្សំខាន់ៗ បំផនុត
ជាច្ចើនស្មាបក់ារតាងំលំចៅឋាន គលឺ្តរូវបានផ្តល់ជូន មនុនចពលមាន
ការ្បគល់ែីជូនអ្នកទទួលបានសម្បទានែីសង្គមកិច្ច។ បន្ាបម់ក  
គច្មាងកធ៏ានានូវជំនួយស្មាបក់ារផ្តល់ចសវាកម្បន្តចទៀត តាមរយភៈ 
រចនាសម្ន័្ធអភវិឌ្ឍជនបទវមិជ្ឈការ ដែលមាន្សាបស់្មាបរ់យភៈ 
ចពលពីរឆ្្ន បំន្តចទៀត [...]។ ចបើចោងតាមបទពិចសាធនក៍ន្ងមកចៅ 
ក្ននុង្បចទសកម្នុជា ្បសិនចបើផ្តល់ចដ្យទានច់ពលចវោនូវែីសម្ប-

 ទានសង្គមកិច្ច និងមានការោំ្ ទោ៉ា ងខ្ាងំក្ារយភៈចពល ៣ ឆ្្ន  ំ គលឺគួរ
ដត្គប់្ ោនក់្ននុងការចធវើឲ្យអ្នកទទួលបានែីសម្បទានសង្គមកិច្ច ទទួល 
បានក្មតិមយួននសន្តិសនុខចស្បៀង និងអាចមករស់ចៅក្ននុងសង្គមវញិ 
បាន (សមាហរណ័កម្) ដែលជាការ្គប់្ ោនក់្ននុងការបន្តរស់ចៅ 
ចដ្យមនិចាបំាចម់ានការោំ្ ទពិចសសចទៀតចនាទះចទ។”៤០ 

 កប៏៉ានុដន្ត របាយការណ៍ចនទះបានបង្ហា ញថា គច្មាងចនទះមនិ 
បានទទួលចជាគជយ័ក្ននុងការអននុវត្តជាកដ់ស្តង ចែើម្បធីានាថាអ្នកទទួល
បានែីភាគច្ចើន អាចច្បើ្បាស់ែីកសិកម្របស់ខ្ួនឲ្យមាននិរន្តរភាព 
ចនាទះចទ។  ថវីត្បតិដតតាមការរាយការណ៍ថា ែំចណើ រការចនុទះបញ្ជ ី និង 
ច្ជើសចរ ើសអ្នកដែល្តរូវទទួលបានែីធ្ី ស្មាបស់ម្បទានែីសង្គមកិច្ច
ទាងំចនទះ្តរូវបានបញ្ចបច់ៅចែើមឆ្្ន ២ំ០១៣ ចហើយកច៏ដ្យ។

 គច្មាង LASED កប៏ានខកខាន ក្ននុងការផ្តល់នូវចហដ្ឋា រចនា- 
សម្ន័្ធឲ្យបាន្គប់្ ោនឲ់្យទានច់ពលចវោ ចៅក្ននុងទីតាងំែីសម្បទាន
សង្គមកិច្ចមយួចំនួនចែើម្បធីានាថា ្គរួសារដែលទទួលបានែីធ្ីអាច 
បន្តរស់ចៅចលើែីទាងំចនាទះបន្តចទៀត។ ចបើចោងតាមផ្្ងំផ្សពវផសាយជា
ច្ចើនដែលបានដ្កត់ាមផ្ូវ សាោចរៀន និងអណ្តូ ងទឹកចៅក្ននុង

 ទីតាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចថ្ីៗបំផនុតចំនួន ៤ទីតាងំ ចហដ្ឋា រចនា- 
សម្ន័្ធសំខាន់ៗ ភាគច្ចើន្តរូវដតបានដ្កឲ់្យមាន តាងំពីឆ្្ន  ំ
២០១២- ២០១៣ មកចម្ទះ។ ប៉ានុដន្តនាចពលទស្សនកិច្ចរបស់្ករុមការង្រ
អង្គការ លីកាែូ សាោចរៀនចៅក្ននុង�នុំថ្ី ចខត្ត្កចចទះ មនិទានប់ានចបើក 
ឲ្យែំចណើ រការចនាទះចទ។ ទីតាងំចៅក្ននុង�នុំចំបកច់ខត្ត្កចចទះ មានការខវទះ 
ខាតសាោចរៀន  ចហើយមណ្ឌ លសនុខភាពដែល្តរូវបានសាងសងរ់ចួ 
កម៏និទាន់្ តរូវបានចបើកឲ្យែំចណើ រការចៅច�ើយចនាទះដែរ។

 ្គរួសារមយួចំនួន ដែលរស់ចៅក្ននុងទីតាងំែីសម្បទានសង្គម
កិច្ចក្ននុង�នុំថ្ី និងចំបក ់ មនិបានបញ្ជូ នកូនរបស់ខ្ួនចៅសាោចរៀន
ចនាទះចទ ចហើយមយួចំនួនចទៀតបានទនុកកូនឲ្យរស់ចៅមា្ន កឯ់ង ឬ 
ជាមយួសាចញ់ាតិចៅក្ននុងភូមចិាស់ ចែើម្បឲី្យកូនបានចៅសាោចរៀន
ចៅទីចនាទះ។ សា្ថ នភាពចនទះបានបដន្ថមបន្នុកធ្ងនធ់្ងរែល់្គរួសារទាងំ 
ចនាទះដែលចធវើឲ្យប៉ាទះពាល់ែល់និរន្តរភាពននគច្មាងបដន្ថមចទៀត។

៣៩ របាយការណ៍េ្តីពតីេ្ថានភាពគស្មោងរែេ់ធនាគារពិភពសលោក សចញ្សេាយបខធ្ចូ ឆ្ាំ២០១៤ ទំព័រ ៨។
៤០ េូមសមើលរបាយការណ៍វាយ�នម្គស្មោង ទំព័រ១៨។

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ១៨



សម្ារភៈសំណង ់និងពាងទឹកដែលមនិទានប់ានច្បើ្បាស់ចៅចលើតំបនែ់ីលំចៅឋានក្ននុងតំបនែ់ីសម្បទានសង្គមកិច្ច 
 ក្ននុង�នុំថ្ី ចខត្ត្កចចទះ កាលពីដខកនុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០១៥



សេចក្តីេន្ិដ្ឋោន

 គច្មាងដបងដចកែីចែើម្បសីង្គមកិច្ច និងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច 
(LASED) មនិទទួលបានចជាគជយ័ក្ននុងការសច្មចឲ្យបាននូវក្មតិ 
ចជាគជយ័ ដែលទាមទារចែើម្បឲី្យក្ាយជាគច្មាងគំរសូ្មាបក់ារយក
ចៅអននុវត្តបន្តក្ននុងការកាតប់ន្ថយភាព្កី្ក និងបចងកើនសន្តិសនុខចស្បៀង 
ស្មាប់្ បជាលរែឋាកម្នុជាដែល្កី្ក និងោ្នែីធ្ីចៅជនបទចនាទះចទ។ 
អ្តាននការតាងំទីលំចៅកច៏ៅមានក្មតិទាបចៅច�ើយ ចហើយកែូ៏ច 
ោ្ន ផងដែរ ចំចពាទះចំនួន្បជាពលរែឋាទទួលបានែីធ្ីដែលអាចបងក 
បចងកើនផលចលើែីកសិកម្ឲ្យបាន្តឹម្តរូវ។ សនុវត្ថិភាពកម្សិទ្ធិែីធ្ីចៅ
ដតមានលក្ខណភៈមនិចបាស់ោស់ចៅច�ើយ ពីច្ពាទះ្បជាពលរែឋាជា 
ច្ចើន្គរួសារដែលទទួលបានែីធ្ីចហើយ ទំនងជាមនិអាចបំចពញនូវ

 
រាល់លក្ខខណ្ឌ ដែលត្មរូវចែើម្បទីទួលបានបណ័្ណ កម្សិទ្ធិែីធ្ីចនាទះចទ។ 
ចំដណកឯ្គរួសារែនទចទៀត ដែលបានបំចពញចៅតាមលក្ខខណ្ឌ ទាងំ 
អស់ចនាទះចហើយ កច៏ៅដតមនិទានប់ានទទួលបានបណ័្ណ កម្សិទ្ធិែីធ្ី
ចៅច�ើយដែរ។

 កងវទះននភាពចជាគជយ័របស់គច្មាងដបងដចកែី ចែើម្បសីង្គម 
កិច្ច និងការអភវិឌ្ឍចសែឋាកិច្ច (LASED) ចកើតមានច�ើងចដ្យពនុំមានអវីគួរឲ្យ 
ភាញា កច់ផ្អើលចនាទះចទ ចដ្យចហតនុថាធនាោរពិភពចោក និងអង្គការ GIZ 

មនិបានយកចិត្តទនុកដ្កច់ៅចលើការង្ររបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ដែល 
មនិសូវបានផ្តល់អាទិភាពពិត្បាកែ ក្ននុងការកាតប់ន្ថយភាព្កី្ក

 របស់្បជាពលរែឋាកម្នុជាចៅជនបទចនាទះចទ។ កតា្ត ចនទះកជ៏ាការធានា
នូវភាពចជាគជយ័ននការអននុវត្តគច្មាងផងដែរ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលមាន 
ភាពយលឺតោ៉ា វចំចពាទះែំចណើ រការននការដបងដចកែីធ្ី ចហើយចំចពាទះ 
ករណីជាច្ចើនបានផ្តល់ែីធ្ីដែរ ដតមនិ្គប់្ ោនស់្មាបក់ារបងក

 
បចងកើនផលចនាទះចទ។ ផ្នុយ្ស�ទះចៅវញិ រាជរដ្ឋា ភបិាល្សបចពល 
ចនាទះដែរ បានជួលែីធ្ីដែលអាចបងកបចងកើនផលបានក្ននុងទីតាងំជាមយួ 
ោ្ន ចនាទះដែរ ចៅជាសម្បទានដែលមាន្ទង់្ ទាយធំចៅឲ្យ្ករុមហ៊នុន 
ឯកជនស្មាបក់ារអភវិឌ្ឍ។

 បញ្ហា ទាកទ់ងនឹងការដបងដចកែីធ្ី ចដ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល 
ស្មាបស់ម្បទានែីសង្គមកិច្ចកានដ់តមានភាពធ្ងនធ់្ងរ ចដ្យសារ ចស
វាោំ្ ទមនិ្គប់្ ោនក់្ននុងការអននុវត្តគច្មាងចនទះ ពីច្ពាទះអ្នកទទួលបាន
ែីសម្បទានសង្គមកិច្ចជាច្ចើន មនិមានធនធាន្គប់្ ោនច់ែើម្បបីងក 
បចងកើនផលចលើែីកសិកម្ដែលបានដបងដចកចៅឲ្យអ្នកទាងំចនាទះ ចនាទះ 
ចទ។ ចហតនុែូចចនទះចហើយ ពួកោតច់ៅដតបន្តរកការង្រ្បចានំថ្ងចធវើចៅ 
កដន្ងចផ្សងៗចែើម្បចីិញ្ច ឹមជីវតិតចៅចទៀត។

 ធនាោរពិភពចោក និងកិច្ចសហ្បតិបត្តិការអាល្លឺម៉ាង់
 (GTZ/GIZ) បានអបអរសាទរចំចពាទះភាពចជាគជយ័របស់គច្មាងចនទះ 

ចហើយឥ�ូវចនទះកំពនុងចស្នើសនុំថវកិាជាច្ចើនបដន្ថមចទៀត ចែើម្បោីំ្ ទទី-
 តាងំែីសម្បទានសង្គមកិច្ចដែលមានបច្ចនុប្បន្ន ចដ្យបញ្្ជ កថ់ា ពួក 

ចគច�ើញថា មានកិច្ចការដែល្តរូវចធវើបដន្ថមចទៀតចែើម្បឲី្យបានទទួល
 

នូវែំចណាទះ្សាយដែលមាននិរន្តរភាពស្មាប់្ បជាពលរែឋា ដែលរង 
ផលប៉ាទះពាល់។ ចបើចទាទះជាការោំ្ ទបដន្ថមចទៀត មានភាពចាបំាចច់ែើម្ប ី
បំចពញតាមការសនយាក្ននុងការកាតប់ន្ថយភាព្កី្ក និងបចងកើនសន្តិ- 
សនុខចស្បៀងស្មាប់្ គរួសារជាច្ចើន ដែលទទួលការោំ្ ទពីគច្មាង
ចនទះកច៏ដ្យ កធ៏នាោរពិភពចោក និងភា្ន កង់្រកិច្ចសហ្បតិបត្តិការ 
អាល្លឺម៉ាង ់(GTZ/GIZ) ែំបូង្តរូវទទួលសា្គ ល់ថា គច្មាងចនទះមនិទានអ់ាច
ជាគច្មាងគំរមូយួបានចទស្មាបឲ់្យចគយកចៅអននុវត្តតាម ចហើយក ៏
មនិទានជ់ាគច្មាងែច៏ជាគជយ័ដែរ ចទាទះជាវាស់ដវងតាមបទដ្ឋា នណា 
កច៏ដ្យ។ ធនាោរពិភពចោក និងភា្ន កង់្រកិច្ចសហ្បតិបត្តិការ 
អាល្លឺម៉ាង(់GTZ/GIZ) មានកាតពវកិច្ចក្ននុងការឧបត្តម្ោំ្ ទ ចំចពាទះ្បជា- 
ពលរែឋាកម្នុជា្កី្កចៅទីជនបទដែលមានការោំ្ ទពីគច្មាង LASED 
ចនទះ ប៉ានុដន្តការឧបត្តម្ោំ្ ទទាងំចនាទះ្តរូវដតអននុវត្តចៅ្បកបចដ្យការ 
ទទួលខនុស្តរូវជាមយួនឹងការខិតខំ្បឹងដ្បងពិត្បាកែ ចែើម្បធីានា

 ឲ្យបាននូវភាព្បចសើរច�ើងននជីវភាពរស់ចៅរបស់្បជាពលរែឋា ដែល 
ទទួលបានែីធ្ីចនទះ។

មណ្ឌ លសនុខភាពចៅតំបនែ់ីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្ននុង�នុំជាំ្ កចវៀន ចខត្តត្បងូ�្នុ ំ កាលពីដខមនីា ឆ្្ន ២ំ០១៥

ែីដែលមនិអាចដ្ែំំណាំបាន៖ ការពិនិត្យចៅចលើសម្បទានែីសង្គមកិច្ច ២០
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