
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍េដពី ី
 

 “ការធ្វើឱ្យខូចខាតទ្រព្យដាក់បញ្ច ាំ៖   ការបាតប់ង់ដី្ លី នងិការរ ាំធោភបាំពានកនងុ 
វិសយ័មីទ្កូហរិញ្ញវតថុធៅកមពជុា” 

 

ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 
អង្គការសម្ព័ន្ធខែែរជាំររឿន្ និ្ង្ការពារសិទិធម្នុ្សស លីកាដូ និ្ង្សមាគម្ធាង្រនន ត រ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
រលើការរ ាំរោភបាំពាន្សិទធិម្នុ្សសក្សនុង្វស័ិយមី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ រៅក្សម្ពុា។ 
 

បច្ចុបបន្នរន្េះ ជ្របាពលរដឋក្សម្ពុាាង្ ២ោន្នាក់្សបាន្ែចីជ្របាក់្សពីជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ។ 
រោយរោង្នម្របាយការណ៍រមួ្របស់អង្គការ លីកាដូ និ្ង្សមាគម្ធាង្រនន ត បាន្រក្សរ ើញថា ប ុនាែ ន្
ឆ្ន ាំចុ្ង្រជ្រកាយរន្េះ ក្សជ្រមិ្តថ្ន្បាំណុលរបស់ជ្របាពលរដឋបាន្រក្សើន្រ ើង្កាន់្ខតខ្ល ាំង្រ ើង្ៗ ខដលរន្េះប
ណ្តា លឱ្យអាច្រក្សើតមាន្ការរ ាំរោភបាំពាន្សិទធិម្នុ្សសារជ្រច្ើន្ រមួ្មាន្ការបង្ខាំឱ្យលក់្សដី ការរក្សង្ជ្របវញ័្ច
ក្សាំោាំង្ពលក្សម្ែកុ្សមារ ការរ្វើច្ាំណ្តក្សស្រសុក្សរោយារបាំណុល និ្ង្ការបញ្ច ាំែលួន្រដើម្បីរោេះបាំណុល។ 

 
ការរ្វើឱ្យែូច្ខ្តជ្រទពយោក់្សបញ្ច ាំ៖ ការបាត់បង់្ដី្លី និ្ង្ការរ ាំរោភបាំពាន្ក្សនុង្វស័ិយមី្ជ្រក្សូហិរញ្ញ

វតថុ រៅក្សម្ពុា ផ្ាល់ព័ត៌មាន្លម្អិតអាំពីទាំហាំនិ្ង្វាិលភាពថ្ន្វស័ិយមី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុរៅក្សម្ពុា និ្ង្បង្ហា ញ
ពីការរ ាំរោភបាំពាន្សិទធិម្នុ្សសខដលអនក្សស្រាវជ្រាវបាន្រក្សរ ើញ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរន្េះរ្វើរ ើង្ក្សនុង្
 ុាំច្ាំនួ្ន្១០ ក្សនុង្រែតាច្ាំនួ្ន្ ៤ រមួ្ទាំង្រាជធានី្ភនាំរពញ រហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរន្េះរមួ្បញ្ចូ លទាំង្ 
ក្សរណីសិក្សាលម្អិតច្ាំនួ្ន្៧ ថ្ន្ការរ ាំរោភបាំពាន្សិទធិម្នុ្សស បនាា ប់ពីអនក្សស្រាវជ្រាវបាន្សមាា សន៍្
ាមួ្យន្រង្អតិងិជន្ច្ាំនួ្ន្២៨នាក់្សរបស់ជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ។ 

 
ជ្របរទសក្សម្ពុា បាន្កាល យាជ្របរទសមួ្យ ខដលមាន្វស័ិយមី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុរកី្សច្រជ្រម្ើន្រលឿន្ាង្

រគក្សនុង្ពិភពរោក្ស។ ក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨ ជ្របាពលរដឋក្សម្ពុា ជ្របមាណា ២,៣៨ោន្នាក់្ស បាន្ែចីជ្របាក់្សពី
ឥណទន្ខ្ច តតូច្ខដលសរបុាទរក្សជ្របាក់្សជ្របមាណាង្ ៨.០០០ោន្ដុោល រ រហើយាជ្របរទសមួ្យ
ខដលមាន្ម្្យម្ភាគឥណទន្ែពស់ាង្រគ ខដលមាន្ច្ាំនួ្ន្ជ្របមាណា ៣.៣៧០ដុោល រ ក្សនុង្មួ្យក្សម្ចី។ 
ម្្យម្ភាគរន្េះគឺរលើសពីច្ាំណូលាម្្យម្សជ្រមាប់ម្នុ្សសមាន ក់្សក្សនុង្ជ្របរទស ខដលមាន្ច្ាំនួ្ន្ជ្រតរម្ខត 
១.៣៨៤ដុោល រ ក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

 
ជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុរៅក្សម្ពុា រ្វើជ្របតិបតាិការក្សម្ចីរោយអជ្រនការជ្របាក់្សែពស់ ខដលតជ្រម្ូវឱ្យ

ោក់្សបញ្ច ាំបលង់្ដីាជ្រទពយបញ្ច ាំ រហើយាថ ប័ន្រន្េះោក់្សរោលរៅរលើអតិងិជន្ជ្រកី្សជ្រក្សខដលង្ហយរង្រជ្រោេះ
ក្សនុង្ការបាត់បង់្ដី្លី។ ទជ្រម្ង់្ថ្ន្ជ្របាក់្សក្សម្ចីខដលមាន្សភាព្ៃន់្្ៃររន្េះ បាន្ជួយបរង្កើន្ជ្របាក់្សច្ាំណូល

https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/228kReport_Collateral_Damage_LICADHO_STT_KH_07082019.pdf
https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/228kReport_Collateral_Damage_LICADHO_STT_KH_07082019.pdf


ោ ង្រជ្រច្ើន្សជ្រមាប់ជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុនិ្ង្ថ្ដគូក្សម្ចីបររទសរបស់ជ្រគរេះាថ ន្ទាំង្រនាេះ ប ុខន្ាវាបាន្ផ្ា
ល់ផ្លប េះពាល់អវជិជមាន្ដល់សុវតថិភាពថ្ន្សិទិធកាន់្កាប់ដី្លីរបស់ជ្របាពលរដឋក្សម្ពុា ាពិរសសសហ
គម្ន៍្ខដលង្ហយរង្រជ្រោេះ។ ការក្សាំណត់ពិោន្អជ្រនការជ្របាក់្សជ្របចាំឆ្ន ាំ ជ្រតរម្១៨% សជ្រមាប់ក្សម្ចីងែី ខដល
បាន្ក្សាំណត់រ ើង្រោយរាជរោឋ ភិបាលកាលពីខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ មិ្ន្បាន្កាត់បន្ថយការរក្សើន្រ ើង្ថ្ន្
ទាំហាំការជ្របាក់្ស ឬជួយរោេះស្រាយបញ្ា ជ្របាពលរដឋបាន្រ ើយ។ ាថ ប័ន្ហិរញ្ញវតថុ ា្ំៗច្ាំនួ្ន្ ៧រៅក្សនុង្
ជ្របរទសក្សម្ពុារក្សជ្របាក់្សច្ាំណូលបាន្រជ្រច្ើន្ាង្ ១៣០ោន្ដុោល រក្សនុង្ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

 
វ ិ្ ីាស្រសាមួ្យច្ាំនួ្ន្ខដលមាន្ហានិ្ភ័យែពស់ រហើយជ្រតូវបាន្ជ្របាពលរដឋយក្សរៅអនុ្វតា រដើម្បី

សង្បាំណុលរនាេះ បាន្កាល យវ ិ្ ីាស្រសាទូរៅមួ្យ។ ក្សសិក្សរក្សាំពុង្ខតបាត់បង់្ដីខស្រសច្ាំការសជ្រមាប់ោាំ
ដាំណ្តាំក្សសិក្សម្ែរបស់ែលួន្ នម្រយៈការលក់្សដីរោយបង្ខាំ ឬទទួលរង្សមាព ្។ ការលក់្សដីទាំង្អស់រន្េះជ្រតវូ
បាន្រ្វើរ ើង្រោយារខតមាន្សមាព ្ោ ង្ខ្ល ាំង្ពីសាំណ្តក់្សាថ ប័ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ ខដលាអនក្សកាន់្កាប់
បលង់្ដីរបស់ជ្របាពលរដឋខដលបាន្ោក់្សបញ្ច ាំ និ្ង្រជ្របើជ្របាស់បលង់្ដីទាំង្អស់រនាេះ រដើម្បបីង្ខាំឱ្យជ្របា
ពលរដឋសង្ជ្របាក់្សរទៀតទត់រពលរវោ។ បខន្ថម្ពីរន្េះរទៀត ម្ន្តន្ាីាន់្ែពស់ពីររបូ ខដលមាន ក់្សាអតីត និ្ង្
មាន ក់្សរទៀតបច្ចុបបន្នា នាយក្សជ្របតិាបតាិរៅជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ  បាន្រលើក្សរ ើង្ថា រន្េះារោល
ន្រោបាយសជ្រមាប់ជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ ក្សនុង្ការរសនើឱ្យអាាា ្រភូមិ្ ុាំ ជួយោក់្សសម្ពា ធដល់ជ្របា
ពលរដឋឱ្យលក់្សដី។ អនក្សស្រាវជ្រាវបាន្រក្សរ ើញថា អតិងិជន្មាន្ការភ័យខ្ល ច្ក្សនុង្ការខដលជ្រតូវបាន្រគ
រៅជួបរៅាោ ុាំ ឬាោស្រសុក្ស រដើម្បនិី្ោយាមួ្យអាាា ្រ ាអនក្សខដលពលរដឋទាំង្រនាេះដរង្
ថា ន្រង្រ្វើការបង្ខាំឱ្យពួក្សរគ ជាំនួ្សឱ្យជ្រគរេះាថ ន្ហិរញ្ញវតថុ ក្សនុង្ការលក់្សដី្លីរដើម្បីរោេះបាំណុល។ 

 
ពលរដឋខដលជាំពាក់្សបាំណុលារជ្រច្ើន្ ក៏្សបាន្ែចីជ្របាក់្សពីអនក្សច្ង្ការជ្របាក់្សឯក្សជន្ផ្ង្ខដរ រដើម្បីយក្ស

ជ្របាក់្សរៅសង្បាំណុលរបស់អនក្សទាំង្រនាេះាមួ្យជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ។ រន្េះ ាហានិ្ភ័យមួ្យខដល
គួរឱ្យជ្រពួយបារម្ា។ បញ្ា រន្េះ ក៏្សបាន្រ្វើឱ្យជ្រក្សមុ្ជ្រគួាររបស់ពួក្សរគ ដូច្ាកូ្សន្របស់អនក្សទាំង្រនាេះ 
សរជ្រម្ច្ចិ្តាឈប់ររៀន្ រដើម្បីរ្វើការង្ហររក្សជ្របាក់្ស ជួយរោេះបាំណុលរបស់ជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ។ រឯី
អតិងិជន្មួ្យច្ាំនួ្ន្រទៀត ជ្រតវូបង្ខាំចិ្តាទទួលទន្ម្ាូបអាហារតិច្ាង្មុ្ន្ ឬមិ្ន្មាន្ជីវាតិជ្រគប់ជ្រោន់្ 
រដើម្បីសន្សាំជ្របាក់្សរោេះបាំណុល។  

 
ទីភាន ក់្សង្ហរអភិវឌ្ឍន៍្មួ្យច្ាំនួ្ន្ និ្ង្្នាោររដឋរបស់បណ្តា ជ្របរទសមួ្យច្ាំនួ្ន្ គឺាមាច ស់ភាគហ ុន្ 

ឬថ្ដគូក្សម្ចីរបស់ជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ ា្ំៗរៅក្សមាុា។ ាថ ប័ន្ទាំង្រន្េះរមួ្មាន្ ទីភាន ក់្សង្ហរអភិវឌ្ឍន៍្ 
ឬ្នាោររដឋរបស់ជ្របរទសរអសប ញ អូជ្រទីស បារាាំង្ អាឡឺម្ ង់្ ហូ ង់្ ច្ជ្រក្សភពអង់្រគលស ្នាោរវនិិ្
រោគអឺរ  បុ ក៏្សដូច្ាការវនិិ្រោគមួ្យច្ាំនួ្ន្ម្ក្សពីទីភាន ក់្សង្ហរសហជ្របតិបតាិការបារាាំង្ ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍្
អាសីុ និ្ង្្នាោរពិភពរោក្ស។  



ក្សសិក្សរជ្រកី្សជ្រក្ស គួរខតមិ្ន្ជ្រតវូបាន្កាល យាក្សម្ែវតថុថ្ន្សក្សម្ែភាពហិរញ្ញវតថុអសីល្ម៌្រនាេះរទ ប ុខន្ា
គួរខតទទួលបាន្ការឧបតថម្ាខផ្នក្សហិរញ្ញវតថុនម្ខបបសហគម្ន៍្ និ្ង្ជ្របក្សបរោយនិ្ន្ារភាព។ អង្គការ លី
កាដូ និ្ង្សមាគម្ធាង្រនន ត សូម្អាំពាវនាវដល់រាជរោឋ ភិបាល ជ្រគរេះាថ ន្មី្ជ្រក្សូហិរញ្ញវតថុ និ្ង្អនក្សវនិិ្
រោគឯក្សជន្ សូម្រម្នា រ្វើក្សាំខណទជ្រម្ង់្ការអនុ្វតាអវជិជមាន្ទាំង្រន្េះ និ្ង្ធានាថាពលរដឋក្សម្ពុា ន្រង្មិ្ន្
ជ្រតូវបាន្រគបង្ខាំឱ្យលក់្សដី្លី និ្ង្ទទួលរងរជ្រោេះពីការរ ាំរោភបាំពាន្សិទិធម្នុ្សសរបស់អនក្សទាំង្រនាេះ រដើម្បី
រោេះបាំណុលខដលពួក្សរគជាំពាក់្សរនាេះរទ។ 
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