សន�ិសទ
ី តស៊ម
ូ តិថា�ក់ជាតិេលក៩ស�ព
ី ី

េធ�ករ ួមគាេដម្ បេលកកម�ស ់ គណេនយ្យភាពសង�េលអភិបាលកិច�ដីធ�ី
និងធនធានធម�ជាតិកម�ជ
ុ

រជធន
ា ីភ�ំេ ៃថ�ទ០
ី ៣ ែខវ ិច�ក
ិ ឆា�២០១៥

ADHOC

េយង
ី ជតំណាងសហគមន៍មកពីេត�

បាត់ដំបង  កំពង់ស�ឺ បនា�យមានជ័យ េសត់

រតនៈគីរ ី មណ�លគីរ ី  ្រពះវិហរ េកះកុងស�ឹងែ្រតង កំពង ់ធំ កំពង់ឆា�ំង ្រពះសុីហនុ ស�យេរៀ
្រកេចះ ៃ្រពែវង កណា�ល ភ�ំេ និងអង�កសង�មសុីវ ិលរួមមា សមាគករពរសិទិ�មនុស

និងអភិវឌ្ឍនេនកម�ុ(ADHOC) វ ិទ្យោស�នតស៊ូនិងេគាលនេយា(API) គណៈកមាធិក
្រប្រពឹត�ិកៃនអង�កសមាគករពសទ
�ិ
(CHRAC)
ិ មនុស្សកម�ុ

ចំណូល

ធនធា(CRRT)

ស�័្រគចិត�េដីម្បីសង(CVS)

សម�័ន�ភាពកម�ុជាេដីត
ម មា�ភ

អង�កអភិវឌ្ឍន៍និភាពៃដគូរក�ុង

សកម�ភា (DPA) អង�កេយនឌ័រនង
សទ
ិ ករអភិវឌ្ឍន៍េដីម្បីក ជ(GAD/C) ្រក�មករពេសស
ិ
ិ � ិ

លំេនឋ (HRTF) អង�កគាំ្សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគត(ICSO) អង�ករយុវជនែខ�រនិងក
អភវិ ឌ្ឍន សង�ម(KYSD) អង�ករជីវិៃថ�ថ�ូរ(LWD)

អង�កស�រកម�ុ(Star Kampuchea)

េវទិកៃនអង�កមិនែមនរដ�ភិបស�ីពីកម�ុជ (The NGO Forum on Cambodia) អង�ករវីជីែឡ
(Vigilance) អង�ករទស្សពភពេ
ល (WVC) អង�ករកម�វិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជ(YRDP)
ិ

អង�ករអភិវឌ្ឍ�ស�ី្រកី្រកក�ុងទី្រ(UPWD)

មជ្ឈមណ�លអប់រំច្បោប់ស្រមាប់ស(CLEC)

នង
� ករណ៍រួមគា�ម
ិ អង�កសង�មសុីវ ិលេផ្សង ្របណ៣៩០នាកេនកម�ុ សូមេធ�ីេសចក�ែី ថង
េចញពីប��ក�ុងសន�សី
ច ា�ំ
ិ ទតស៊ូមតថ
ិ ា�ក់ជា្របឆ

េលីកទ៩
ី ស�ីពី 

“េធ�ករ ួមគាេដម្ ប

េលកកម�ស ់ គណេនយ្យភាពសង� េលអភិបាលកិចដីធ�ី និងធនធានធម�ជាតិ
កម�ជ
ី ៣ ែខវ ិច�ិក ឆា២០១៥ េនេភាជនីយដទេន�បាស២ រជធន
ា ីភ�ំេ។
ុ ” ៃថ�ទ០

េយង
ី ជសហគមន៍  នង
ិ អង�ករសង�មសុីវិល មកពីេខត�ទ ំងអស់ខងេលីេនកមសូមេធ�ី 

ករេកសរេសីរចំេពះករខិតខំរបស់រជរដ�ភ េដីម្បជ្រម�ញកំែណទ្រមង់អភិបាលកិច�ដីធ�ី 
ធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពជា។ សន�ិសី តស៊ូមតិថា�ក់ជាតិ្របចំឆា�ទី៩

សូមេលីកេឡីងនូវប��ែដលជាករ្រព�យារម� និងអនុសសន៍ពក់ព័ន�នឹងផលបះពល់ធ�ន
ប
ចំនួនដូ ចខងេ្រ៖
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១). ្របធានបទ៖

ប ��ដីធ�(វិវទដីធ�ី ករបេ ណ�ញេចញេដយប)

សមិទ�ផលរបស់រជរដ�ភិប
ជាករេឆ�ីបរជរដ�ភិបាលកម�ុជាខិតខំ្របឹ

ក�ុងករេដះ្រសយវិវទដីធ�ី ដ

ដកហូតចំេព្រក�មហ៊ុនែដលទទួលបានអជា�សម្បទដីេសដ�កិច�េហីយ

មិនបានេគារព

ច្បោប់ និងកិច�សន ្យោ ្របន�យេថរេវលៃនសម្បទនេសដ�កិច� ៩៩ឆា�ំ ម៥០ឆា�ំ។  េលីសព
េនះរជរដ�ភលបាន បេង�ីតនូវេគាលនេយាបាយដី ធ�ី និងេធ�ីេសចក�ី ្រពង ្ យុទ�ស�ស
ជាេ្រចពក់ព័ន�វិស័យ ដីធ�ី និងករអភិវឌ្ឈន៍ទី្រក

ប�� ្របឈម

បច�ុប្បន� ្របជាពលរដ�េនែតបន�រងទុក�េវទនា វ ិវទដីធ�ី និករបេណ�ញេចេដយ

បង�ំ ៃនគេ្រមអភិវឌ្ឍនរបស់រជរដ ភិបាលកម�ុជជាេហតុនាំប៉ះពល់ជីវភ

របស់្របពលរដ�

ជាពិេសស�ស�ី និងកុមារ។ ករអភិវឌ្ឍទំងេធ�ីឲ្្របជាពលរដ�ជករលំបាកមុនេពលមា
គេ្រមអភិវឌ្ឍន៍ េដយសរវិវទដីធ�្រត�វបេដះ្រស ឲ្ទនេពលេវល និចប់សព�្រគបត
នីតវិ ិធីច្ប់ 

ករេរីសេអីង

ជាពិេសសករេដះ្រសយភាយុតធម
�ិ ៌

សំណងមន
ិ សមរម្

នង
ិ មា

(ឧទហរណ៍៖្រក�មហ៊ុនយូេនៀនឌីេវឡុបនេនេខត�េកះកុង និង្រក�មអូសុសុី

ភ�ំេពញ)។ ម្យោ៉ងវិញេទៀត ្របជាពលរដ�កំពុង្របឈមនឹងអសុវ ក�ុងក្រគប់្រគងដីធ�ី ដូ
គា�ប័ណ�កម�សិទ�ិ

ករេចប័ណ�កម�សិទ�ិជាន់គ

ករកំណត់្រពំ្របទល់រដ�បនច្បោស់ល

នង
ិ ករទ�នា�នរប្រក�មហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ធំេលីដី្របជាពលរដ� និងសហគមន៍េលីសពីទំហំដីែដលកំ
ក�ុងអជា�ប័ណ េទះបីជារជរដ�ភិប�្ឈប់ករ ផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�ក�ុងទំហំធំ 
រយៈេពលែវង
កច
ិ �សន្ជមួយ

្រពមទងបានដកហូដីសម្បទេសដ�កិច�

ពី្រក�មហ៊ុនមួយចំនួែដលមិនអនុវត�

រជរដ�ភិបាលក៏េដយ ប៉ុែន�ផលប៉ះពែតបន�េកីតមានចំេពដីលំេនដ

ដីចំក ដីែ្រស និង ដីៃ្រសហគមន៍របស់្របជាពលរដ�។ ករអនុវត�ន៍តមរូបមនែស្បកខ របស់

រជរដ�ភល និង្រក�មហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍េនែតជាប��ធន់ធ
� �រចំេពះ្របជាពលរដ�។ េ

ចសសកម�ភាពថ�ី ែដលមាន្រក�មនស្សិតចុះ
វស់ែវងដីធ�ី បានបន្សល់នូវជេមា�ះដីធ�េដ
ិ

្រសចប់ដូចជា ករវស់ែវងដីខុសមា�ស់ ករររំងរបស់អជា�ធរមូលដ�នមិនឲ្យ

ជាេដីម។ រឯនីតិវ ិធីេដះ្រសយប��ដីធ�ីររដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិ ថា អជ ធរេដះ្រស
វ ិវទដីធ�ីថា�ជាតិ និង តុលេនែតបន�មានភាពយឺតយា៉វ និងមិនមានតមា�ភាព

អនុសសនដក់ជូរដ�ភិប៖

 ចុះប�� ីដីធ�ីជា្របព័ន�ស្រមាប់សហគមន៍្រកី្រកេនតមបណា�រ នង
ិ ពេន��នករផ�ល
កម�វ ិធីដីធ�ីដល់្របជាពលរដ�ទំងអស់េនទូទំង្
 រដ�ភិល្រត�វេដះ្រសយប��ដីធ�ី ែសល់ឲ្យបានចប់សព�្រគ
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 រល់រេដះ្រសយទំនាស់ សូមកុំឲ្េរ ីសេអីង។

 ប�្ឈបសកម�ភាពករឈូសឆាយ សង សង់ េផ្សងៗ េលីដីជេមា�ះែដលមិនទន់ម
្រយ។

 មា�ស់ជំនួយ្រត�វពិេ្រគបល់ជាមួយអ�កពក់ព័

មុននឹងផ�ល់ជំនួយដល់រដ�ភិបក�ុងក

អភិវឌ្
 ផ�ល់សំណងខូចខត នងជំងច
�
្រសបដល់្របជាពលរដ�រងេ
ឺ ិតសម
យុតធម
�ិ ៌

ឲ្យបានសមរនង
ិ

 សូមកុំេ្របី្ស់កមា �ំង្របដប់អវុធមកគំែហង្របជាពលរ

 ករអភិវឌ្រត�ផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់្របជាពលរដ�េននឹងកែន�ងែដល្រត�វអភិ

 ធានា្របព័ន�តុលករឯករជ្យ និងយុត�ិធម៌ េហីយេគារពសិទ�មនុស្ស
កេ្របី្រប
ិ
្របព័នតុលករមកគាបសង�ត់មកេលី្របជាពលរដ�ែដលទមទរសិទ�ិដីធ�ី និងសិទ�

របស់ខួ ន។
�
 ប�្ឈប់ករ ររំងសកម�ភង្សោរបស់្ពលរដ�រងេ្រគាះ ឧទហរណ៍ ករដក់ញត�ិេស
ជាេដីម

 បន�លុបេចលនូវសម្បទនណាែដលមិនេគកិច�សន្យោ និ្រកបខណ�ច្បោ

 ្រត�វធានាឲ្ អង�ករសង�មសុីវិល អង�ករសហគមមូលដ�

និងអ�ក្រសវ្រជា
មិន្រត�វបានររំងពីករចុះេលព័ត៌មន និងជួប្របជុំេដយេស ជាមួយ្របជកម�ុជ ជ

សធារណ

 ប�្ឈប់ករេចទ្របកន់អង�ករសង�មសុីវិលថាជាអ�កញុះញង់េនពីេ្រក

២).ប��ជនជាតិេដមភាគត និងធនធាៃ្រពេឈ
សមិទ�ផលរបស់រជរដ�ភិ
ររដ�ភិបាលកំពុងែតេរៀបចំ យុទ�សស�េរដបូកេដីម្បីចូលរមចំែណកក�ុងកកតបន�យ
ករែ្រប្រអកសធាតុែដលបណា�លមរបាត់បងៃ្រពេឈ និងករេរចរឹលៃ្រពេ។ ក�ុងេពល
ថ�ីៗេនះរដ�ភិបាលបានេប�ជា�ចិត�ក�ុងករបេង�ីនគ្រមបៃ្រពេឈី្របេទសកម ៦០%

ៃនៃផ�ដី

្របេទស្រតឹមឆ២០៣០ តមរយៈកអនុម័តសហគមន៍ៃ្រពេឈីឲ្ន  ២លហកត ដក់តំប
ិ

ករពឲ្យប២.៨លនហិកត ៃ្រពក៣លនហិកត េនក�ុងកររួមចំែរបស់្របេទកម�ុជ
ក�ុងកអនុវត�ន៍អនុស��សហ្របជាជស�ីពីករែ្រប្រប�លអក (INDCs) ។
តមរយៈករអនុវត�កន�ង សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគត

បានកត់សំគាល់េឃី៖រជ-

រដភប
ិ ាល បាននឹងកំពុងយកចិត�ទុកដក់ក�ុងករចុះប��ីដីភាជនជាតិេដីមភតច
ិ នង
ិ ជំរុញ
កំែណទ្រមង់អភិបាលកិច�ដីធ ធនធានធម�ជា និងេដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ីមួយចំ

ជាក់ែស�ង    

គណៈកម�ករអន�រ្រកសួងបានដកហូតដីពី្រក�មហ៊ុនសម្បទនដីេសដ�កិច�នបាអនុវត�្រតឹម្រត

3

1
តមច្បោប់ចំ៣៥ ក�ុងេនាះម២៣្រក�មហ៊ុ េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រស
ក ួង
0

្រក�ហ៊ុន

េ្រកមករ្រគប់្រគ្រកសួងកសិកម រុក្របមា និងេនស

និង១២

ក�ុងចំេណា ៣០១

2
គេ្រម គត
ិ ត េលីសពីេនះ
ិ ្រតឹមែខតុ ឆា�២០១៤ េលៃី ផ�ដីសរុប្របម ២.២៨៩.៤៩០ហច
1

េទៀត ្រកសួងេរៀបចែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ បាននឹងកំពុងេធ�ីេសចក�្រង “េសចក�ែី ណនា

ស�ីពីករអនុវត�នីតិវិធីៃនករចុះប��ីដីែដល្រត�វដក់ប��ូលជដីកម�សិទ�ិស
ា
កត់េចញពីដីកម�សិទ�ិសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភា
នីតបុគ
� រួច”
ិ ល

រជរដ�ភិ

ឬែដល្រត�

ែដលបាចុះប�� ីជ

ក�ុងករធានាសុវត�ិភាពដ និងវប្បធម៌របស់ជនជាតិេដីមភាគត េលីសពីេនះេទៀត
បានជំរុញករអនុវត�ករទទួ លស�ល់សហគមន៍ៃ្ និងករចុះប� �ីដីសមូហភ

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ដូ បានេរៀបចេសចក�ី្រពងអនុ្រក ស�ីពីតំបន់ ៃ្រពរព និង

អភរិ ក្សជីវចំរុះៃ្រពឡ ែដលស�ត
ិ េនទីតងេខត�ចំនួន៤ មានេខត�កំពង់ធ

េខត�្រពះវិហ េខត�្រកេច

និងេខត�ស�ឹងែ្រត បាអនុម័តច្បោប់ អនុ្រកឹត្យ និងេគាល េដីម្បគាំ្រទដំេណីរ ចុះប�� ី

ដីសហគមន៍ នង
ា�ះអសន�ដល់សហគមន៍មួយចំន
ិ បាេចញវ ិធានករកបេណ

ឱកឱ្យតំណាងសហគមន៍មួយចំន

នង
ិ បាផ�ល់

ចូលរួមកសងែផនករវិនិេយាគឃុំនិងមានែផនករចុ

ទប់ស�ត់បទេល�ីសៃ្រពេឈ ករបេង�ីតឱ្យមានករចុះកិច�្រពមេ្រពៀងសហគមន៍ បាផា�ក

ផ�ល់ដីសម្បទេសដ�កិច�  រួមទំបាកត់បន�យរយៈេពលសម្បដីមក្រតឹ៥០ឆា�ំ ជាពិេ
្រក�មហ៊ុនមួយចំនួនបានផា�កករឈូសឆាយដនង
ិ រង់ចំករសិក្សោលជាក់ែស� ១៤សហគមន៍

ក�ុងេខត�រតនគិរ ី និងផា�កករសងសង់ទំនប់វរីអគ�ីសនីេនតំបន់ស�ឹងឆាយ
ប�� ្របឈ និងសម្បទនដីេសដ�កិច

្របេទសកម�ុជាគ្រមបៃ្រពេឈី្រ៥៧,៥៩%ៃនៃផ�ដីសរុបក�ុងឆា�២០១០

និងស�ិត

េនេ្រកមសម�តកច
រុក�្របម នង
ិ �្រកសួ កសកម�
ិ
ិ េនស នង
ិ ្រកសួងបរិស ។ ្របជា

ែដលរស់េនជិត និងជាប់ៃ្រពរស់េនពឹងែផ�កេលីវិស័យៃ្រពេឈី ែដលក�ុងេនាះក៏មានជេដីម
ភាគតិចផងែដរ ែដលភាគេ្រចីនពួកេគរស់េនពឹងែផ�កេលីៃ្រពេឈីស្រមាប់ជីវភាព្រងផ្សោរភា
ទំេនៀមទំលប់្របៃពណីជាមួយនឹងៃ្រពេឈីផងែដ
ទន�ឹមនឹងសមទ
ិ �ផលែដលរដ�ភិបបានេដះ្ខងេល

បាេមីលេឃីញថាេមាប��្របឈមមួយចំនួ
្រគប្រគ

នង
ិ េ្រប្របាដីធ�ីនង
ិ ធនធានធម�ជា

ជីវភាពរស់េន្របច
តិច។
1
2

េយង
ី ជាជនជាតិេដីមភាគត

ែដលកំពុងែតគំរមកំែហដល់សុ វត�ិភាក�ុងក

ែដលេយង
ី កំពុងអ្រស័យក�ុងករ្រទ្រដល់

និងសិទ�ិេសរភាពក�ុងកបេ��ញមត
ី
ិ និងករ្របមូលផ�របស់ជនជាតេដីមភា

េយាងទិន�័
ន យ្រក សួងរ
ប ិស

េគហទំព័រ ទិន�ន័យពីករអិភ វឌ (http://www.opendevelopmentcambodia.net/company-profiles/economic-land-concessions/)
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្រក�មហ៊ុនសម្បទនដីេសដ�កិច�មួយចំ
ររដ�ភិប

េដយបរ ំេលភសិទ�

កំពុងបំពនេល្រកបខណ�ច្បោប់ និច�សន្ជាមួ

វប្បធម ្របៃពណ

ដី និងៃ្រពេឈរបស់ជនជាតេដីមភា

តច
ិ ដូចជបានឈូសឆាយដីចំករវិលជុំ ៃ្រពជំេនឿ ៃ្រព

ៃ្រពបំរុង

 ករល

អូរ កឈូសឆាយៃ្រពខមាត់អូ បឹង ្រតព េខឿន្របសទបុ បាត់បង់េដីមេច្ជ័រ
បាតបង់្របភទឹក ែដនជ្រមសត�ៃ្រព។ល

នង
ិ កប់បំផា�ញធានធម�ជាយា៉សន�ឹកសនា�ប់។

បច�ុប្បនេនះអជា�ធរមួយចំនួនបានររំងដល់ដកចុះប�� ីដីសមូហភា

េលីសពីេនះេទេទៀ

ពួកគាត់បានឃុបឃជាមួយអ�កមានអំណាចក�ុងកររំេលភ និងកប់បំផា�ញៃ្រពយា៉
អនធិបេតយ្

េនក�ុងៃ្រពសហគម និងតំបន់ៃ្រពករព

ជាពិេសករបាត់បង់ៃ្រពែដល

បណ
ា�មកពីករអភិវឌគេ្រមាងខ�ត (ែរ ៉ ទំនប់វរីអគ�ីសនី ឧស្សោហកម�កសិ) ឧ. ករបាត់ប
ៃ្រពេឈ៣មុឺនហកត
ពីទំនប់វរអគ�
ិ
ី ីសនីេសសនេ្រ២។ បែន�មពីេលីេនះេទៀត

កអនុម័ត

សហគមន៍ៃ្រពេឈី មភាយត
ឺ យា៉វ និងមិនទសេ្រមបាេទមេគាលេដែដលបានកំណតនា
ឲ្ងយរងេ្រចំេពករ រំេលភបំ នង
ិ បាត់បងៃ្រពេឈី និប៉ះពល់ដលជីវភារស់េន
តួយា៉ងប��្របឈមធ�ន់ធ បានេកីតមានេឡីងេនតមតំបន់មួយចំនួនដូចខង


វ ិវទដីធ�ីរវ្រក�មហ៊ុសម្បទនដីេសដ�កិច�ជាមួយសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ម
្រកមហ៊ុនឡានេហ�នង
ូ ៉ េហ�ង េនឃុំ្របេម ឃុំសែង�ពីរ េខត�្រពះវិហ នង
ិ រយ
ិ ្រក�មហ៊ុនប៊ិ

ហ�ឺក១ េនឃុំែ្រស្រ េខត�មណ�លគិរ ី


មន
ិ មានកពេិ ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្របជាពលរដ�េនមូលដ�នអំពីផលប៉ះ ន

នង
ិ

សង�មជាមុ និងមិនបានអនុវត�តមរូបមន�ែស្ប ដូចជេនឃុំ្របរ ឃុំសែង�ពីរ េខត�្រពវ ិហ ឃុំប៊ូ្រ ឃុំែ្រសខ�ុ េខត�មណ�លគរិ ី 



មាករប��ុះប��ូឱ្យសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគទទួលយកកម�សិទិដី
� ឯកជនតមរយ

ករអនុវតបទប��០១ ករណីេនះេកីតេឡីងេន ឃុំ្រតពំងេជារ េខត�កំពង់ស�ឺ ឃុំអន�ង់ៃ

េខត�ស�ឹងែ្រតង ឃុំ្រប េខត�្រពវ ិហ


េដយសរែតេនមានទំនាស់ដីធ�ី និងភាពស�ុគស�ញេធ�ីែផនទីបឋម និងជា មន
ិ

មានករេដះ្រសយពីអជា�ធរមានសមត
� កិចករចុះប� �ីដ សមូហភា សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចមានភាពយ វ


ខ�ះករតមដន ្រត�តពិនិត្យ និងដំេ េទេលីទំនាស់វិវទដីធ�ីព ប័នមានសមតកិច�ចំេពះសហគមន៍ែដលទទួលបានប�ង់ដីសមូហភាពរ



កកប់បំផា�ញៃ្រពេឈីេនក�ុងតំបន់សហគមន៍ជនជាតិេដីម

និងែដលស�ិតេនេ្

តំបន់ដីសម្ទន េហីយដឹេឈីចូលេទក�ុងករដរបស់្រក�មហ៊ុ ដូចជា េនភូមិពូគង ឃុំ
ែ្រស្រ ភូមច
ិ ក់ចរ ឃុំែ្រសឈូ ្រស�កែកវសីម េខត�មណ�លគរិ ី និង្រក�មហ៊ុវរីអគ�ិសន
េសសេ្រក២ ្រស�កេសស េខត�ស�ឹងែ្រត
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បំបទ
�ិ រភាក�ុងករ្របមូលផ�
និងកជួបជុំរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិ ក�ុង
ិ សទ
ិ េស
ី

ក្របជុនិងវគ�បណុះប
� ណ
ា�នានា ដូចជាក ្របារព�ទិវជនជាតិេដីភឆា�២០១៥

េនេខត�មណ�លគរិ ី ករេបីកវគ�បណ�ះបណា�ល និង្របមូលផ�ុំ្រស�កថ�បាំង េខត�េកះក
និង្រស�កែឆប េខត�្រពះវិ េនភូមិចក់ចរ េខត�មណ�លគិ



ឈ�ួញែដលមានអំណាច និងឋ

ករហូរចូលពីអ�កចំណូល្រស�កនសហគមន៍ខួ �នឯង

កំពុងកប់បំផា�ញៃ្រពយកេឈីលក់ និងេដីម្បយកដីជាកម�សិទ�ិផា�ល់ខ� ដូចជេនតំបន
ៃ្រពឡង ្រស�កសំបូរ េខត�្រកេ



េដយសរែត្រក�មហ៊ុនបានឈូសឆាយដីែ្រស ចំកររកអនុផលៃ្រពេឈី(ដូចជាជ័រ រំ
ជ័រចុង និងជ័រទឹក) បានេធ�ីឱបាត់បង់មុខរប ខតេពលេវល កុមារមិនបានេទសល

ជាពិេសពក់ព័ន�ដល់សុវត�ិភាពរបស់សហគមន៍ ន�ស�េី ដយមករគរមកំែហពីអ�ក

ចំណូល្រស�កនិងកម�ករ្រក�មហ៊ុន និបង�អសន�ិសុ ខក�ុងសហគមន៍


្រក�មហ៊ុនរំេលភេលីកិច�សន្យោជួលដីកសិកម� មិនេគារពលក�ខ័ណ�ករងរ និងេក
កំលំពលកម� ដូចជា្រក�មហ៊ុនសូហ�ីន េនប៊ូ្រស េខត�មណ�



វ ិធានកកពរបេណា�ះអដីសហគមន៍ជនជាតិេដមភាគតិចែដលរងចំករចុះប��ីដី

សព�្រគប់គមិនមា្របសិទ�ភក�ុងករទប់ស�ត់បទេល�ីសលក់ដី ទិញដីខុសច្បោប់ 
ករណីេន ភូមិភ�ំៃរ ឃុំតេតក ្រស�កសំឡូត េខត�បាត់


ករេចទ្របកន់និនា�ក និងគ្រមាមតមចប់សកម�ជនករពរដីធ� េនះេកីត
មានេភូម្ិ របេរ េខត�្រពះវិហ នង
ិ ឃុំជំនប់ េខត�េកះកុង



ករផ�ល់សម្បទនដីសង�មកគឺបាប៉ះពល់ដល់តំបនៃ្រពផ�លផល ៃ្រពករពរ និងៃ្រពជំ
ៃ្រពកប់ស នង
ិ ៃ្រពបំរុងទុ នង
ិ ជាពិេសសសុវត�ិភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភា

(ករណីេនឃុំប៊ូ្ េខត�មណ�លគិរ ី ែដលែតងែតមានករគ្រមាមកំែញកប់ពីជនជា

ភាគតិច ចម េទដល់ជនេដីមភាគតិពូនង។)
អនុសន៍ដក់ជូរជរដ�ភិប

១. សូមេអយរជរដ�ភិបាលពេន��នករចុះប��ីដីសមូហភាពជនជាតិភ១៥េខត� និងសហគមន៍ៃ្រពេឈីេអយបាន េហីយបេង�ីនចំនួន ៃនករចុះប� �ីដីសមូហភាព១០េទ២៥សហ គមន៍ក�ុងមួយឆា�។ េស�ីឱ្្រកសួេរៀបចំែដនដី  នគរបនីយកម� នង
ិ សំណង់ កំណត់ែផនករថវិ
េអយបានជាក់ល

២. សូមេអយរជរដ�ភិបាលពេន��នករេចញវិធានករបេណា�ះអសន�ស�ីពីករទប់ស�
ដីធ�ីសហគមន៍  ចំេពះសហគមន៍ែដលមបំណងចុះប�� ីដីសមូហភាព គួរពិចរណាេចញវ
ករករពរបេណា�ះមុនេរៀបចំែបបបទដក់ពក្យេស�ីសុំចុះប��។
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៣. ព្រងឹងករអនុវត�អនុ្ត្៨៣ (ជាក់ែស�ងករកំណត់្រពំ្របទល់សហគមន៍មួយជាមួយស
មួយេទៀត)។
៤. សូមេអរជរដ�ភិប ្របកន់ជំហរអព្យោ្ តមា�ភ យុតធ
៌ ក�ុងករតមដន ្រត�តពិន
ិ� ម
និងេដះ្រសយប��វិវទដនិងៃ្រពេឈ ែដលបាប៉ះពល់ដី្របៃពណីរបស់សហគមន៍ជនជ

េដីមភាគតិ ដូចជាដីៃ្រពកប់េខ ដីៃ្រពអរ ដីៃ្រពបំរុងទុ ជាមួយនិង្រក�មហ៊ ឱ្យមាន្របសិ
ភាពេដីម្បីបេ ���សករគ្រមាម ករបាត់បង់មុខរ និងបេ�� �សទំនាស់ដីធ�ីរំៃរ៉េនក�ុងតំ
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគត

ែដលឈនេអយមានវិបត�ិសង�មកន់ែតធ�ន់ធ�រសំរប់្

កម�ុជា
៥.សូមេអយរជរដ�ភិបាលបន�ដកអជា�ប័ណ្រក�មហ៊ុនណាែដលមិនេគារពកិច� និងបន�
តមដន្រត�តពិនិត្យចំេពះ្រក�មហ៊ុនែដលបានលុ េដីម្បីធថាមិនមានសកម�ភាព
ប៉ះពល់ដលដីសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិ
៦. រជរដ�ភិបាល្រត�វ មុនផ�ល់អជា�ប័ណ�ដល់្រក�មហ ្រត�វធានាថាសក
ិ ្សោពីផលប

ពល់បរិស ពិេ្រគាះេយាបល់េអយបានេ និងមានករ្រពមេ្រពៀង ជាមួយជន
តេដីម
ភាគតិច
ិ

៧. សូមេអយរជរដ�ភិបាលប�្លបព៌ណនិនា�ករនេ ចប់តំណ និងករគំរមក
ែហងសហគមន៍ ក�ុងករជួបជុំេដីម្បីែស�ងរកដំេណាះ ប��ដីធ�ី នង
ិ ៃ្រពេឈ។

៨.គណៈកម�ករអន�រ្រកសបន�យន�ករតម ្រត�តពិនិត្យរល់ករដឹ និងកប់េឈីខុសច្ប

ពីតំបន់ករព តំបន់ៃ្រពអភិរក តំបន់ៃ្រពកប់ស តំបន់ៃ្រពេឈីសហគមន នាំចូលមកទីតំង្រ
ហ៊ុន។

៩. េស�ីេអយអន�រ្រកសែបកែចកចំណាត់ថា�ក់្របេភទៃ្រ សំរប់បេង�ីតសហគមន៍ៃ្រពេ ្រត�
េគារពតមឆន�ះរបស់្របជាព និងច្បោ។

១០.សូមេអយរដ�ភិបាលជួយប��ក់េឈ�ះ្របេភទជនជាតិអត�ស��ណប័ណ�េដីម្បីង
្រស�លក�ុងករកំណត់និងប��ក់អំពី្របេភទជនជាតិេដីមភាគតិចន។
១១.សូមេអយរជរដបាេគារពសិទេស
ៃនករជួបជុ ្របមូលផ�ុំពិភាេលប
�ិ
ៃ្រ
� រភា
ី
ី ��សទ
ិ ដីធ�ី
េឈី និងធនធានធម�ជា េន្រគប់លំដប់ថ។

១២.េលីកទឹកចត
ិ �េអយមសមាសភ ជនជាតិេដមភាគតិចេមភូម ឃុំ្រស� េខត� នង
ិ ដំណាងរ�
េអយបានេ្រច

១៣.េស�ីេអយរជរដ�ភ េមាឃៈភាពប�ង់កម�សិទឯកជនចំេពះសហគមន៍ែដលចុះប�� េដ
សរច ០១ តមវិធីមិនស�ុកស នង
ំ
ាយថវិ េដីម្បីទុកចុះប� � ដីសមូហភា។
ិ មិនចណ

១៤.េស�ីេអយរជរដ�ភ ដក់ទិវជនជាតិេដីមភាគតិចក�ុង្របតិទិន្រ

១៥.េរៀបចំែផនករេលីទឹកចិតក�ុង្របព័ន�អប់រដល់ជនជាតិេដីមភាគត ចប់ពីកំរតថ
ិ ា ក់បឋម ដល់
វ ិទ្ល័យ។
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១៦. េស�ីេអយរជរដ�ភ គាំ្រទកសងសមត�ភាព និងេសវសុខភាពដល់�ស�ីជនជាត
តិច។

១៧.េស�ីេអយជំរុញមានករេករពរសុវត�ិភាពសដល់�ស�ីជនជាតិេដីមភ នង
ិ យកទុកចត
ិ �
ទុកដក់កុមារែដលេទជកេធ�ីករងរ្រក�មន

១៨. ប�្ឈប់កសងទំនបរអគ�
ងឆាយអែរ េខត�េកះកុ
ី សនីស�ឹ
ិ
១៩. ព្រងឹកករផ្សព�ផ្សោយដល់ជនជាតិេដី

២០. សូមបង�ញរល់េសចក�ី្រពងអនុ្រកឹត្យស�ីពីៃ្ រួមជាមួយនឹងករពិេ្រគាះេយ
សធារណៈជាមួយសហគមន៍ សង�មសុីវិល និងភាគីពក់ព័
២១.សូមដក់ប��ូលតំបន់ៃ្រពឡង់ក�េខត�ទ ំងបួន ជាតំបន់សហ្រគប់្រគង េដយផ�ល់
ច្បោប់តមរយៈករដក់ប��ូលសិទិ� និងតួនាទីរបស់បណា�ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ ក�ុងអ
ឬលិខិតបទដ�នគតិយុត�ណាម

២២. ចុះេសុីបអេង�ត នង
ិ ចត់វិធានករជាបនា�ន់ចំេពះបទេលី�សៃ្រពេឈី និងអជីវកម�េឈ
នានា ជាពិេសេពះបទេល�ីសែដលពក់ព័ន�នឹងអជា�ធរជាត និងថា�ក់េ្រកម

២៣. សូមរក្សោទុកតំបន់ៃ្រពេឈីែដលមានសក�នុពលខ�ស់ ដូចជាតំបន់ៃ្រពឡង ់ជាេដីម ទ
សិក្សោ្រសវ្រជាវអប់រំស្រមាប់បណ�ុះបណា�លធនធានមនុស្ស ក�ងករេលីកស�ែផ�ក

បរស
ិ � ធនធានធម�ជា នង
ិ េអកូេទសចរណ៍

២៤.បេង�ីននូវកិច�សហ្របតិបត�កររ្រកសួងពក់ព័ន�ក�ុងករេធ�ីែផនករ្រគប់្រគងនិងករេ្រប
្រពមទំងរវ រដ�ភិបាល និងសង�មសុីវិលេដីម្បីេដះ្រសយប��ៃ្រពេឈី និងប��្
ដីសហគមន៍និង ដីសម្បទនេសដ�កិច

២៥. សូមេអយរជរដ�ភិបាលពននូវករអនុម័តសហគមន៍ៃ្រពេឈី និងែផនករ្រគបសហគម
ន៍ៃ្រពេឈនិងមាក��ប់ថវ ិកជាតិបែន េដីម្បេឆ�ីយតបេទនឹងកតំងចិត�ក�ុងករបេង�គ្រម
ៃ្រពេឈី្របេទសកម�ឲ្បាន៦០% ៃនៃផ�ដី្របេទស្រតឹមឆ២០៣០ ។

៣). ប�� ទំនប់វ រីអគ�ីសន

សមិទ�ផលរបស់រជរដ�បា

េដីម្បីេឆ�ីយតេទនឹងប��ទំនប់វរអគ�
ី សនី
ី

ររដភប
ិ ាលកម�ុជាកំពុងេធ�ីេសចក�ីង

ច្បោប់យចំនួនដូចជាេសចក�ី្ងច្បោប់ស�ីពីករវយតៃម�ប៉ះពលបរស
ិ �ន។។

ក�ុងេនាែដរ

រដ�សភាកបាអេ�� ីញរដ�ម�ន�ី្រកសួងែរ៉ និងថាមេដីម្បីេធ�ីករ្រសយបំភ�ឺពន�នឹងកអនុវត�

គេ្រមទំនប់វរីអគ�ីសន 3 ្រពមទំងចុះេទដល់តំបន់គេ្រមាងផ�ល់េដ
ីម្បីែស�ងយល់ឲ្យកអំពី
ា
2F

ទស្សនៈរបស់សហគមន៍ទក់ទងនឹងគេ្សងសងទំនប់វរីអគ�ីសនេសសនេ្រ២។

3

ថ�ីៗេនះ

គេ្រមាងវរីអគ�ីសនីេសសន២

8

ររដ�ភិបកម�ុជជាពិេសស ្រកសួងែរ៉ និងថាមពលក៏បានអនុ�ឲ្យតំណាងសហគមន៍ ន
តំណាងអង�កសង�មសុីវ ិលចូលជួបពិភាក្សោពីគេ្រមាងវរីអគ�ីសនេសសនេ្រ២េនះ េហីយ
ក៏បានចូលរួសហកជាមួយអង�ករសង�មសុីវ

(សម�័ន�ទេន�កម�ុជ)េដីម្បីេរៀបចំទស្កច
ិ � សក
ិ ្ស

និងេវទិកសធារណៈេដី្ម បី្របមូលនូវករបស់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ពគេ្រមទំនប់វរ

អគ�ីសនីេសសនេ្រ២េនះមកពចរណា និងរកដំេ
្រសយ
ិ
ប�� ្របឈ

វ ិស័យទំនប់វរីអគ�ីសនីេក�ុង្របេទសកម�ុជាគឺជាវិស័យមួយររដ�ភិបាលកម�ុជាបា

កំពុង េធ�ីកអភិវឌ្ឍេដីម្បីជាតំរូវករដល់្របជាពលរដ្របភ្រក់ចណ
ំ ូ លេដីម្បីេធ�ីករអភិវ
េសដ�កច
ិ �្របេទជាត

ប៉ុែន�្របេទសកម�ុជាេនមិនទន់បានេ្រតេដីម្បីេធ�ីករអភិវវ ិស័យេនះ

ឲ្យបេពញេលញេនេឡីយេទ

តមករសេតេឃីញថ

ករអនុវតច្បោប់ក�ុង្របេទកម�ុជ

េនមាក្រមិេនេឡីយែដលជាេហតបណ
ា�លឲ្យវិស័យមួយេននករលំបាកកងករ្រគប់្រគងថ
ដ៏េ្រចីសន�ឹកសនា�ប់េនះ

ផ�ុយេទវ ិញ 

គេ្រមាងសងទំនប់វរអគ�
ី ីសនីបានបណាឲ្មា

ផលប៉ះពលយា៉ធ�ន់ធ�រជាអវិជ�មានេទេលីបរិ

សង�ម  វប្បធម៌ និដីៃ្រពសហគមនជនជាត

េដីមភាគតិតរយៈករកបំផា�ៃ្រេឈី ជីកយកែរ ៉ ជាមួយនិងកត់បង់ គុណភាពទឹនិង

គុណភាពដីកសិកម� សុខភាពមនុស្ស និងសត�។ ៃ្រពេឈី្រត�វបានកប់បំផា�ញទំងក�ុង

អៃនគេ្រមទំនប់វរីអគ�ីសនែដលនាំឲបាត់បង់ជំររបស់សត�ៃ្រ 4។
3F

ែ្រសចំក 5
4F

ករបាត់បលំេនឋន ដី

តរយៈគេ្រមាងសងទំនប់វរអគ�
សង់
ី ីសនី្រត�បា្រក�ហ៊ុនវ ិនេយាគគេ្រមា
ិ

ទំនប់វរអគ�
៌ ជាងេនះេទេទ ្រគបគេ្រមអភិវឌ្ន៍
ី ីសនីរ ឹបអូសយកពី្របជាពលរដ�យអយុត�ិធម។
ទំនប់វរីអគ�ីសនទំងអសេនក�ុង្របេទកម�ុជគឺសហគមន៍មន
ិ ែដលបាទទួលព័ត៌មាន និមន
ិ ែដល
បាចូលរួមពិេ្រគេយាបលឲ្យបានេពញេជមុនេនាះេ េដីម្បីេធ�េសចក�ីសំេរចចិត�ក�ុ ងកអនុវត�
គេ្រមាងអភិវឌ្ទំនប់វរីអគ�ីសនទំងអសេនក�ុង្របេទកម�ុជ

ែដលជេហតុនាឲ្យមានកររំ

សិទ�ិមនុស្ និងករជេម��ស្របជាពលេចញពីតំបន់ែដល្រក�មហ៊ុនវិនិេយគេ្រមសសង់ទំនប់
វរអគ�
ី ីសនីេដយបង�ំ

អនុសសនសរ
ំ បដក់ជូរជរដ�ភិ៖
១.ព្រងឹង

 និងពិនិត្យេមីលករអភិវឌ្ឍរបស់្រក�មហ៊ុនវិទំនប់វរីអគ�ិសនេដីម្បីធានាថា្រក�

ទំេនាេគារច្បោប់ នេគាលករ េផ្សង។
២.

បេង�ីតេវទក
ិ ពិភាក្សោរវងសហគមន៍ និង្រក�មហ៊ុនេដីម្បីចរចរករែបងែចផល

្របេយាជរវងអ�ករងផលប៉ះពល់ នអ�កែដលទទួលផលចំេណញពីករអភិវឌ្ឍទំនប់វរីអគ�ិ

4
5

សត�្រកេពីភ�ំ និង្រតីេនតំបន់អែរ
គេ្រមាងវរីអសនីេសសនេ្រ២

9

្រត�ធានដំេណីរករវយតៃម�េហប៉ះពល់បរិស�ន្រត�វមានករចេពញេលញ

ពីសធាណៈ

ជន ជាពិេសគឺសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពករអភិវឌគេ្រមសងសងទំនប់វរអគ�ីស-

នី។

៣. ប�្ឈបរល់គេ្រមាងសទំនប់វរីអគ�ីសនទំងឡាយណាមាផលប៉ះពលជអវ ិជ�មា
េទេលបរស
ិ � នង
ិ សង�ម។
៤.

្រត�វធានថាព័
ា
គេ្រមាងសងទំនប់វរីអគ�ីសន

្រត�វបានព�ផ្សយា៉ទូលំទូលយ

និងែដលជាព័ត៌មានពិតដលហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្ងសងសងទំនប់វរ
អគ�ីសនី និងេគារពសិទ�ិមនុស្

៤). ប�� សិទ�ិទទួលបានព័ត៌ម
សមិទ�ផលរបស់រជរដ�ភិ

បច�ុប្បន� រជរដ�ភិបាលបានេប�ជា�ជាចំហ និងកំពុងដំេណីរករេធ�ីេច្បោប់ស�ីពីសិទ

ទទួលព័ត៌មាន េ្រកមករដឹកនាំេដយ្រកសួង ព័ត៌មន និងេ
មានករចូលរពីបណ
ា ភាគ
ា

ពក់ព័ន� ក�ុងេនាះមានសង�មសុីវិលផងែ ក�ុងកំឡុងេពលថ�ីៗេនះ អនុគណៈកម�កេធ�ីេសចក�ី្រព
ច្បោស�ីពីសទ
ិ �ទ
ិ ទួលព័ត៌មានរបស់្រកសួងព័ត៌

បានតក់ែតងេសចក�ី្រពងច្១ចប់េហីយ

និងបាផ�ល់ នូវជំពូកចំនួន  ៤ ែដលមា ២០មា្ ែចករ ំែលកជូនសង�មសុីវ ិលស្រមាេធ�ីក
ចូលរួមមតិ េយាបល់ក�ុងករែកលម កិច�្របជុំរបស់្រក�មកបេច�កេទសតក់ែតច្បោប់ស�ីពីសិទ

ទទួលព័ត៌មាមានលក�ណៈេបីកចំហក�ុងករពិភ

និងស�គមន៍ចំេពះករចូល

វ ិជ�មាទំងអសពីសង�មសុីវ ិល ែដគូអភិវឌ្ន៍ និង្រកសួងពក់ព័ន�ន

និងធាតុចូ

េដីម្បចូលរួមចំែណកក�ុងករផ�ល់មតិេយាប និងធានាប ្រពះរជាណាច្រកេយង
ី

នឹងមានច្បោប់ដ៏ល�មួយស�ីពីសទ
ិ �ិទទួលព័ត៌មាបេ្រមផល្របេយាជន៍ទូ

្រក�មអង�កសង�ម

សុីវ ិល និងសហគមន៍មូលដ�នេយីងខ�ុំ ទំងថា�ក់ជាតិថា�ក់មលដ�ន ែដលេធ�ករងរទកនឹង
វ ិស័យបរស
ិ �ន និង្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ បានជួបពិភាក្សឯកភាគា�ដក់ជគណៈ

កម�កតក់ែតងេសចក�ី្រពងច្បោប់សិទ�ិទទួលព័ត៌មាននូ

្របេភព័ត៌មាមួយចំនួនែដលេយង
ី ខ�ុំ

យល់ថាជាត្រម�វករចំបាច់ ្រណដក់ប��ូលេនក�ច្បោប់ស�ីសទ
�ិ ទួលព័ត៌មន។
ិ ទ
ប�� ្របឈ

្របជាពលរដ�មានតួនាទីេពញេលញក�ុងករ្របា្រស័យផល និងករពរនូវរល់

នង
ិ បរស
ិ �ន េហីយបច�ុប្បន�េយីងេមីលេឃីញថា្របជាពលរដ�ទូេទ ជាពិេសសសហគម

បានមិន្រគប់្រគា ខ�ះខតនូវព័ត៌មានជាេនទក់ទងជាពិេសសនឹងវិស័យបរិស�ន និ្រគប
្រគធនធានធម�ជាតិ ជាពិេសសដំេណាះ្រសយនានាពីអជា�ធរមានសស�ប័តុលករ
ម្យោ៉ងេទតមកសិក្សោ និងវិភាគេឃីញថាមូលដ�នច្បបច�ុប្បន� និងកអនុវត�ន៍ េនម
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ករខ�ះខភាេ្រចីនទក់ទងនឹងវិស័យបស�នង
ិ ក្រគប់្រធនធាធម�ជាតិ េហីយមទល់េពល

េនះ ្របេទសកម�ុជាកំពុងេនមានប��្របឈមសំខ ែដលររំង្របជាពក�ុងករទទួលប

ព័ត៌មាន។ ប��្របឈមទំងេនះ រួមម ១. ករអនុវត�នូករបងព័ត៌មារបស់ររដ�ភិប
េនទន់េខ្, ២. ្របជាពលរដ មិនបានទទួលដំណឹអំពីសិទ�ិទទួលព័ត៌មាន េហីទមទរឲ្

ឯកសរមួយចំនួនេដីម្បីបង, ៣. ម�ន�រី ដ�ភិបាល យមន
ិ ច្បោស់អំទស្សនទជាមូលដៃន
សិទ�ិទទួលព័ត៌មា, ៤. ្រក�មអជា�ធររដ�ភិបាលស�ក់េស�ីរក�ុងករបងព័ត៌មាែដលពក
ព័ន�នឹងប��នានាែដលពួកេគចត់ទុកថា ជារេសីបែផ�កនេយាបាយ

្របេភទព័ត៌មានពក់ព័ន�នឹងវិស័យ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាត ិ

កំពុង្រត�វករ

• ច្បោប់ស�ីពីៃ្រព
ច្បោប់អស្សោមិ

និងអនុ្រកឹត្យស�ីពីៃ
ច្បោប់ភូមល

ន ិងបរិស�នែដល

និងដីសម្បទនេសដ�កិ

ច្បោប់សម្បទនដីេសដ�

និងលិខិតបទដ�នគតិយុត�ិពក់ព័ន�នឹងករវិនិ

និង

និងសង�មកិច�

ែផនករេមរបស់រដ

ប៉ះពល់ដល់ប��ដីធ�ី

នង
ិ លខ
ិ ត
ិ បទដ�នគតិយុត�ែដលទក់ទងនឹងវិស័យឧស្សោ

ច្បោ

នស
ិ ្សោរណកម

អនុ្រកឹត្យស�ីពីករវយតៃម�ផលប៉ះពល់បរ

• របាយករណ៍វយតផលប៉ះពល់បរិស នង
ិ សង�ម (EIA)

• ព័ត៌មានអំព ទំហំដីអតិបរមាែដល្របជាជនមា�ក់ៗមានសិទ�ិ និង្រពំ្របទៃ្រ(ទំហំដី
សហគមន៍

នង
ិ ដីតំបន់ករព/អភរិ ក្

និងដីែដល្រគប់្រគងេដយ្រក�ម)។

-

ឯកស

ទំហំដីែដល្រគប់្រគងេដយសហគ

ឬ

ពីអនុផលៃ្រេឈី និងអត�្របេយាជន៍យូរអែង�

• ទីតំងនិងទំហំដីៃ្រពសម្បទនេសដ�
ែដលបានពីៃ្រពសម្

ែដលទទួលបាអជា�ប័

ព័ត៌មានអំព

រេបៀបអ្រស័យ

នង
ិ សង�មកច
ិ �ទូទ ំង្របេ

និងករចំណាយរបរដ�ភិបាលចំេពះចំណូលេ
េឈ�

អស័យដ

មា�ស់ភាគហ៊

នង
ិ ចំណូល

្រក�មហ៊ុ

ឯកសរេដញៃថ

លិខិតអនុ��តិ និងកិច�សន្យោ្រក�មហ ជាមួយរដ�ភិ ។ ព័ត៌មានអំពីសំណងសមរម

ចំេពះផលប៉ះពល់ដល់្របជាពលរដ�តមតៃម�
បេណ�ញេចញ

េគាលករ

នង
ិ េពលេវលៃនក

ម្យោ៉ងេទៀត្រត�វបង�ញេទសទណ ចំេពះករណីរំេល

កច
ិ �សន្យ

• ព័ត៌មានអស្សោមិក រណ៍រួមប��ូលទំង

ឬ

មិនអនុវត�

និងករតំងលំេនថ�ីរបស់សហគ

េហដ

រចនាសម�័ន�ថ� នង
ិ អ�កែដលទទួលខុស្រត�វសំណ(រដ�ភិប ឬ ្រក�មហ៊ុ)

• ព័ត៌មានអំពីតំបន់ែរ ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ ចំណូលចណ
ំ
ាយពក់ព័ន�នឹងវិស័យែ

• ច្បោ នង
ិ លខ
ិ ត
ិ បទដ�នគតិយុត�ែដលទក់ទងនឹងវិស័យជល ្របេភទឧបករណ េនស
ែដលបានកំណត់
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• ថវ ិកជាតិគាំ្រទករអ ក�ុងវ ិស័យ ដីធ�ី ៃ្រពេឈ ជលផល នង
ិ ែរ។៉ ែផនករគេ្រអភវិ ឌ្
បឹងទេន�ស

ែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពលិ

ករវិវតន៍របស់សហគមន៍េនស

នង
ិ ករអភិវឌ្ឍេគាលនេទក់ទនឹងវ ិស័យ

ជលផល។
• ទំហំតំបន់អភរិ ក្សធនធានជល

ែផនករគេ្រអភិវឌ្ទំនប់វរអគ�ិសនី។

ទន�ន័
ិ យនាំ្រតីេ

នង
ិ នាំ្រតីច

បទេល�ីស និងប�� ីេឈ�ះជនេល�ីសេដយរួមប��ូលទំង្រគប់ភាគីពក

នង
ិ របាយករ

• ឯកសរស�ីព ដំេណាះ្រ ចំណាត់ក និង លទ�ផល ៃនេសចក�ីសេ្រមចណាមួយ
អជា�ធរមានសមត�ក ឬ ស�ប័នតុលក

អនុសសន៍ស្រមាប់រ ភិបា

• បេងត
�ី េអយមានច្បោប់ស�ីពីសទទួលព័ត៌មា ែដលជាច្បោប់មួយដ៏សំ
្របេទស ក�ុងច្បោប់េនះគួរមានែចងកំណត់េអយស�ប័នមានសម

ស្រមា
្រត�វេឆ�ីយត េទ

នឹងករសួព័ត៌មាដូចច្បោប់ភូមិ (មា្២៤០ កំណត់ឲ្រដ�បាលសុរិេយា

តបេទនឹងកសួរព័ត៌មានសុរិេយាដីពីជនែមានកទក់ទងទំងអ)

ែចងដូច

(មា្

១៦ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិ

េឆ�ីយ

េហីយគួរមា

ត្រម�វឲ្យករពិេ្រគាះេយ

ជ

សធារ (េនក�ុងក្រមិតជាអជា�ធរ េខត� ្រក� ្រស� ខណ� ជាមួយ្រក�ម្របឹក្
សង�ត នង
ិ តំណាងភូម ឬសហគមន៍)។

• កំណត់េពលេវល នីតិវ ិធីបណ�ឹងឱ្យបានច្បោស និងបេង�ីតទី្របឹក្របជាពលរែដល

ជួយស្រម�លដល់បណ�ឹងរបស់្របជាពល នង
ិ មានយន�ករតមដន្រត�តពិ ដំេណា
្រសយបណ�ឹងែផ�កេលីេគាលករណ៍ច្បោប់ែដលម េហីយលទ�ផលៃនករេដ
្រសយ្រត�វអចទទួលយកបានពី្រគប់ភាគីព

• ្រសួងព័ត៌មានគួរជំរុញច្បស�ីពីសិទ�ិទទួលបានព័ត៌មានឱ្យបានមុនដំណា ២០១៦
េដយមានករចូលរួមមតិេយាបល់ពីសង�មសុ នង
ិ ្របជាពលរដ

• បេង�ីតស�ប័នជា/ស�ងករព័ត៌ម ឬ កំណត់អ�កទទួលខុស្រត�វេនតមសពក់ព័ន�ន
ក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មានជូន្របជាពល

• ស�បនសធារណៈ្រត�វបេង�ីនករផ្សព�ផ្សោយ្រ

រួមទំងបណា�ញសង

វ ិទ្យ

ទូរទស្សន េមភូម/ិ េមឃុំ ផា�ំងបា៉ េវទក
ិ សហគមន នង
ិ ្រពឹត�ិករណ៍ជាតិេផ្ ព័ត៌មា
អំពីករអភិវឌ្ឍន៍្រត�វផ្សព�ផ្សោយជ មុននឹង្រក�មហ៊ុនឯកជ ឬរដ�ចប់េផ�ីមដំេណី

ករក�ុងរយៈេពលមយសម្រសប ករផ្សព�ផ្សោយផ្សោរភានឹងកតមដ និង ករដ

ពន័
ិ យ ្របសិនេបេធ�ស្របែហ មន
ិ បានេធ�ីតមច្កំណត់។

• បេង�ីត/បេង�ីនភាពជាៃដគូក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មានេពញេល

្របជាពលរ

អង�ក

សហគមន៍មូលដ� សង�មសុីវ ិល នង
ិ ស�ប័នរដ� ម្យោ៉ងេទៀតវ្ មាក��ប់ថវ ិកស្រមាជួយ
្រទ្រទង់សកម�ភាពរបស់សហគមន៍មូលដ
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• អនុ្រកឹត បេង�ីតេអយមានគកម�ករជំន េដះ្រ នង
ិ ្រគប់្រគងធន
ធម�ជាតិេដយមានករចូលរួ សង�មសុីវ ិល និងសហគមន៍មូលដ�ន

• អនុវត�អនុ្រកឹត្យស�ីអំពីករផ�ល់សម្បទនអជីវកម�ធ

(ែដលមានែងលក�ខណ�មុន

នឹងអនុវត�គំេរ ្រត�វែតពិេ្រគាះេយាបល់ជាសធារណៈជាមួយេដីម្បបេ�� �សក
ប៉ះពល់បរិស

នង
ិ សង�ម)។

អនុ្រកឹត្យបេង�ីតគណៈកម�បេច�កេទស

អនុវត�/ជូនដំណឹងអំពីេសចក�ីសេ្រម

អស្សោមិករ

េធ�ីអស្មិករណ៍។

ឬនីតវិ ិធីេដីម្ប

និងផ�ល់សំណងដល់មា�ស់មុនឹង

េយង
ី ខ�ុំសង្ឃឹមយា៉ងមុតមាំថា ច្បោប់ស�ីពីសិទ�ិទទួលបានព័ត៌មាននឹងេផា�ត និងធានា

នូវ្របេភព័ត៌មាន្រត�វករទំងឡាយែដលពក់ព័ន�ក�ុងវប់្រគងធនធានធម�ជាតិ និងបរិក៏

ដូចជអនុសសន៍ខងេលី េដីម្បីធានាថាស�ប័នសធារណៈពក់ព័ននករច្បក៏ដូចជ

វ ិធានករដ�បាលឱ្យបានសម្រសប និងទន់សភា

្រពមទធានាថា្របជាជនអ

អនុវត�បានូវសទ
�ិ ទួលបានព័ត៌មានេពញេល
ិ ទ

៥).វិសយ
័ ឧស្សោហកម�និស្សោរ
ប�� ្របឈ

ឧស្សោហកម�និស្សោរ ជាវិស័យដ៏សំខន់មួយែដលរួមចំែណកេនក�ុងចំណូលថវតិ

នង
ិ អភវិ ឌ្ឍនកច
ិ �ជាតិ។ បច�ុប្បន� ជ ១០០ ្រក�មហ៊ុនជាតិ និងអន�រជាតិ ្រតផ�ល់អជា�ប័

រុករក និងអជីវកម�ធនធានែរ៉ េនក� ១៨េខត�្រក�ង  ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ក-នូវ
្រកបខណ ច្បោប់ និងបេច�កេទសែដលទក់ទងនឹងវិស័យេនះ េនមិនទឱ្យបានករ្រគប់្រ

េដមានករទទួលខុស្រត�វេលីសង �ម េសដ�កិច� និងបរិស�នេនេឡីយ។ បច�ុប្បន� ្របតសិក្

្រសវ្រជាវ និងអជីវកម�ែរ៉ បាននិងកំពុងបង�ផលប៉ះពល់ជាអវិជ�សហគមន៍និងបរស
ិ �ន។
ករេ្របី្របាស់សរធាតុគីមី បានប៉ះពល់-ដី សុខភាពមនុស្ស និងសត�។ ្រក�មហ
ខ�ះមិនបានលុបរេ
ណ�ែដល្រក�មហ៊ុនបានជីកយកែរ៉ េហីយបង�េ្រគាះថា�ក់ដល់សត�ពជីវ ិត

មនុស្ផងែដរ។ ្រក�មហ៊ុនមិនបពេិ ្រគាះេយាជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ផា�ល់្របតិបត�

ករបស់ខួ នេឡីយ។ កង�ះព័តមាន និងករចូលរួមជាសធារណៈែ
�
កន់ែតេធ�ីឱសហគមន៍

មានករ្រព�យបារម� និងកពីផលប៉ះពល់ និងជីវភាពរស់េនរបស់ពួកគ ប��ដីធ�ី សំណង
និងករផា�ស់ប�ូរទីលំេន ជាប��្របឈមចំបងរបស់សហគមន៍ ជាពិេសសេដីមភាគតិច។

្រក�មហ៊ុនមិនបានេគារពសទ�ិនិងទំេនៀមទំលប់របស់ជនជ
ាតិេដីមភាគតេធ�ី្របតិបត�កររុករកែរ៉
ិ
េនតមៃ្រពតំណម ៃ្រពអរក្ស េដយមិនបានពិភាក្សោនិងផ�ល ម៉្យោងវេទៀត េនះក៏
ផ�ល់ឱកសដល់ឯកជន និង្រក�មហ៊ុនមួយចំនួន េឆ��តឱកសេធ�ីសកមរុករកនង
ិ អជីវកម�ែរ៉ មិ
្រសច្បោប់។ សហគមន៍មិនបានទទួលព័តមាន្រគប់្រគាន់ និងកេយបល់េពញេលញ មុននឹង
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មាករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�េលីគេ្រមាងរុករក នងអភិវឌ្ឍន៍ធនធា
នែរ៉ តំបន់ែដលពួកគាត
ិ

កំពុងរស់េន 

សមិទ�ផលរបស់រជរដ�ភិ
េយាងតម្រកបខណ�យុទ�សអភិវឌ្ឍនជាត(២០១៤-២០១៨)

ស្រមាប់វិស័យែរ៉ េ្រប

នង
ួ
ិ ឧស�័ន  រដ�ភិលកំពុងេធ�ីករជ្រម�ញែ្របក�យវិស័យ ឱ្យេទអភវិ ឌ្ឍនេសដ�កច
ិ �សង�មមយ

ស្រមា្របេទសកម�ុជា ែដលរួមចំែឱ្យមានករបេង�ីតនូវ្រកបខណ�ច្បោប់ និងលិខិតបទ

យុតិសំខន់ៗ េដីម្បី្រគប់្រគងវិស័យេនះ។ ទ
�
អចជ្រមករចូលរួម និងករពិេ្រគាះេដ៏
េពញេលញ  ជាមួយសគមន៍ទទួលរងផលប៉ះពល់ផងែដរ។ ្រសបគា�េនះែដរ រដ�ភិបាល

ជ្រម�ញ ឱ្យមា ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍េនក�ុងតំបន់ពី្រក�មហ៊ុន តករកសេហដរចនាសម�័ន

មួយចំនួនេនែក្បរ និងេនតមតំបន់អជីវកម�ែរ៉។ ប៉ុែន�ករព័តមានិងកច
ិ �អន�រគមនេទ
េលប
ី ��របស់សហគមន៍ រងផលប៉ះពល់ េនថា�ក់មូលេនមានក្រេនេឡីយ។
អនុសសនដក់ជូនរជរដ�ភ
១. មាន និងអនុវត�នូវករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចូលរួមជាសធារណៈ ក�ុងរយៈេពល្រ

ក�ុងដំណាក់កលរុករក ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរិស�ន និងដេធ�ីអជីវកមធនធានែរ

២. ករពរសិទ�ិរបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ និងជនជាតិេដីមភាគតិច េករចូលរួពិេ្រគ
េយាបល់ េដយអនុវត�នូវេគាលករណ៍្រពមេ្រពៀងេដយេសរី ជាមុន និងទទួល(FPIC)

៣. ត្រម�វ និងជ្រម�ញឱ្យ្រក�មហ៊ុនអនុវត� និងេគារពេទតមច្បោប់ ស្រមាប់្របតិបត�ិក
នង
៉
�មហ៊ុឱ្បា
ិ អជីវកម�ែរ េ្របងកត និងឧស�័នរបស់្រក�មហ៊ុន ្រពមទំសកម�ភា្រក
េទៀងទត

៤. គាំ្រទ និងស្រមបស្រម�លឱ្យមានយន�ករពហុភាគី ក�ុងករេដះ្រសយផលប៉
សមរម្យែដលសហគមន៍្រពមេ្រពៀង និងទទួលយ
៥. េ្របី្របាស់យន�ករផា�ស់ប�ូរទីលំេនេធ្យោបាយចុងេ្រកយ ស្រមាបប��ផល
ប៉ះពលបរស
ិ �ន និងសង�

៦. ប្រម�ងទុកថវិកពីចំណូលធនធានែរ៉ េ្របងកតនិងឧស�័ន ស្រមាបសហគមន៍មូលដ�ែដល

រងផលប៉ះពល
៧. ជ្រម�ញឱ្យ្រក�មហ៊ុនគិតគូរ និងផ�ល់នូវជេ្រមីសមុខរបរែដលអចបាត់បង់្របតិបត�ក
រុករក ្រសវ្រជាវ និងអជីវកម�ែរ៉ េ្របងកត ន
៨. េបីកចំហរ និងផ្សព�ផ្សោយព័តមានែដលទក់ទងនឹង្របតិបត�ិគេ្រមាង កររុករក ្
អជីវកមែរ េ្របងកត និងឧស�័ន ដល់សហគមន៍ និងរដ�បាលថា�ក់េ្រ
៉
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ស្រមាប់វិស័យឯក
១េយាបល់ និងករចូលរួមជាសធារណៈមានែផនករច្បោស់លស់ ក�ុងករ

.

សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ ស្រមាប់ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់ប
២ផ�ល់ដំណឹង នង
ិ ព័តមាន .មុន  ្រពមទំងឯកសរែដលពក់ព័ន� ជាមួយសហគមន៍ ពី្របតិប
និងែផនកសកម�ភាពរុករក ្រសវ្រជាវ និងអជីវកម�ែរ៉ េ្របងកត ន

៣ .ផ�ល់ឱកសករង រ និងករកសងសមត�ភាពបេច�កេទស ស្រមាប់សហគមន៍មូលដអ
ជជេ្រមីសជីវភាពថ
៤ .េគារពលក�ខណ�ករង រ ែដលបាន្រពមេ្រពៀង និងសិទ�ិរបស់សហគមន៍រងផលប៉ះព
ជនជាតិេដីមភាគត

៥ .និងច្បោស់លស អនុវត� និងេគារពេទតមែផនករ្រគប់្រគងបរិស�ន និងសង�មឱ្យបា .

លុបបំេពញរេណ�ែដលបានជីក ឬខ

៦ (យន�ករពហុភា) េដះ្រសយរល់ប��ែដលេកីតមានេឡីងជាមួយសហគមន៍ េដយស .

នង
ិ ផ�ល់នូវដំេណាះ្រសយែដលអចទទួល

៦). ករវិនិេយាគ្របកបេដយករទទួលខុស
វ ិស័យឯកជន្រត�វបានេគចទុកជកំលំងចលករៃនកំេណីនេសដ�កិច�ក�ង្របេទសកម�ុជា។ ករេ

មាៃនវ ិស័យឯកជនទំងេនះ េដីរតួនទីយា៉ងសំខន់
ក�ុងករេលីក កំេណីន  ករអភិវឌសង�ម
ា

េសដ�កិច� និងករបេង�ីតករងរ េដីម្បីកត់បន�យភាព្រកី្រក និងេលីកកម�ស់ជីវភាពរបស់្
អស់រយៈេពលជាេ្រចីនទសវត្សន៍ វិស័យឯកជនបានចូចែំ ណក នង
ិ ចូលរួមជាមួយវិស័យជាេ្រច
េហីយ្រកេនះនឹងបេង�ីតឲ្យមាននូវលក�ខ អំេណាផលពីភាគីពក់ព័។

ករអនុវត�របស់វិស័យឯកជន ទមទរឲ្យអជីវកម�របស់ខ�ួនេគារពសិទ�ិមនុស្ស។ កវ ិនេយា
ិ

ក�ុង្របេទកម�ុជាេដយមិនគិតគូរពីអភិបាលកិច�ល� េដយរួមមាន តមា�ភាព ព និតិរដ� 

នង
ិ ករទទួលបានយុត�ិធម៌ នាំឲ្យមានករព្រងីកករអនុវត�សជីវកម�របស់ខ�ួនមិនបានេ
ែដលរ ំេលភបំពនដល់សិទ�ិមនុស្ស េហីយប��ទំងអស់បង�ឲ្យមានកធនធានធម�ជាយា៉

សន�ឹកសនា�ប់ ែដលភាគេ្រចីនៃន្របជាពលរដ�ៃន្របេទគឺពឹងផ�ឹកេទេលីកអភវិ ឌ្្របក

េដនិរន�រភាព។ ប��េនះរួមមាន ឧទហរណ៍ ករណីឧស្សោហកម�ែរ៉ និងកសិពណិជកមិន
្រគាេទបង�ឲ្យមានកររំេលទសិទ�ិមនុស្សដ៏ធ�ន់ធ�រប៉ុេណា�ះេទ ប៉ុែន�ែថមទំង ករទជនជាត

េដីមភាគតិត ែដលបង�ឲ្យមានវិវទ ករផា�ស់ទីលំេនបុគ�ល េករផ�ល់នូវជីវភរស់េន

េដយជេ្រមីស និងនាំឲ្យមានករបំផា�ញបរិស�ន។ េយាងតមស �នភាពទំងេនះ

យា៉ម៉ុតមាំ និងផ�ល់នូវអនុសសន៍ ក�ុងករព្រងឹង្រកបខណ�ច្បោប់ កំពស់ករករសិទ�ិ

មនុស្ក�ុងដំេណីរករករេលីកទឹកចិត�ក�ុងព ណិជ�កម� ករវិនិេយងករអភិវឌ្ឍ
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អនុសសនដក់ជូរជរដ�ភិប
•

អនុវត�ឧបករណ៍វយតៃមជាកតព�កិ្រសបច្បជាធរមាន ដូចជវយតៃមេហតុបះពល
៉
បរស
ិ �និងសង�ម េដីម្បជំរុញកទទួលខុស្រត�របស់សជីវកមេលីសង�មនិងបរស
ិ �ន

•

បន�យផលវ ិបាៃនកអភវិ ឌ្ឍេសដកច
ិ �តមរយកបេង�ីតច្បោប់ និង េគាលនេនាន
ែដលផ�ល់អទិពដល់កេ្រប្របាធនធាធម�ជាតិ តវ ិធីមួយែដលរក្សិទ�ិរបស់សហគមន៍ក�ុងកេ្រប្របាធនធាធម�ជាតទំងេនះ។ េគាលនេយទំងេនះគប្មាឫស
គល់េចញពីអភិ្រកែបបចូលរួមនិងែផ�កេលស
ី ិទ�ិមនុស្ស

•

កអនុវត�និងក្របតិបត�ច្បោនិងេគាលនេយា

គប្ប្រត�បាពិនិត្េមីលេឡីងវ ិញឲ្

បាេទៀងទត់ េដសហកជាមួយអង�ករសងសុីវ ិល សហគមន៍នង
ិ ភាគពកព័ន�ដៃទ

េទៀត េដីម្បធាឲ្បានូវ្របសិទ�ភា
អនុសសន៍ចំេពវិសយ
័ ឯកជន៖
•

អនុវត�គណេនយ្យភាពសជីវ តរយៈេគាលនេយាែដលមាជសធារណ េរៀប
ចំេគាលនេយាផា�លខួ �នែដលែចងលម�ត
ិ អំពីកេប�ជារបស់្រក�ហ៊ុនចំេពះកេគារសទ
ិ �ិ
មនុស្ស និង អភិ្រែផ�កេលីសិទ�ិមនុស្េនក�ុគ្រមធុរកិច�្របតិបត�ិកវ ិស័យេដយែឡក

•

វ ិស័យឯកជន្រត�ែតពេិ ្រគេយាបលជាមួសហគមន៍នង
ិ ភាគពក់ព័ន� េដីម្កតបន�យវ ិវទ
និងផ�ល់អត�្របេយាជសម្រសជូនដល់សហគមន៍ និង ទទួលស�លថសមាជិសហគមន៍

ទំងអសគឺជមា�សសទ
�ិ
ិ ។
•

កំណត់អទិភៃនយុទ�ស�សនិងកិច�ដំេណីរករពណិជកម

េដគិតគូរដល់ផលប៉ះពល

ៃនហនិភ័សទ
�ិ
េពគឺមន
ិ មនុស្
ិ ែមនកគត
ិ គូរដល់េសដ�កច
ិ �  ឬ កគត
ិ គូរេផ្សងេទៀត
េឡីយ។

•

ធាឲ្បានូវកទទួលបាព័ត៌មាស្រមាមា�សសទ
�ិ ំងអស់ និថភស�ុតៃនផល
ិ ទ

ប៉ះពល់ េទរ ំពឹងទុកឬែដលអេកីតមាក�ី  ្រត�បាផ្សព�ផ្ជូនដល់ជនរងផលប៉ះ
ពល់

•

ធាឲ្មាជំនាឯកេទសនិងកយល់ដឹង្រគប់្រគេនក�ុធុរកិច�
កេគារសទ
�ិ
ិ មនុស្

និងអភវិ ឌ្យន�កនង
ិ នីតវិ ិធីេដះ្រវ ិវទ

េដីម្បធាឲ្បានូវ
េបីគា�កបណុះ
�

បណ
ា ល និងកកសចំេណះដឹងេនក�ុចំេណានិេយាជិត អំពេគាលេយារបស់

្រក�មហ៊ុស�ីពីគណេនយ្យភនិងសិទ�ិមនុស្ស េគាលនេយេនះនឹងមាែតេនេលី

្រកដប៉ុេណា�ះ
•

វ ិភាជនថវ ិកផា�លខួ �នេដីម្បអនុវត�យុទស
� �សនាស្រមាកជំរុញេយនឌរ័ ជូន�ស�ីនិង
សហគមន៍។
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ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មសូមទក
ក. ្របជាសហគម
១.េ្រក សុខ េភទ្រប�

ជនជាតិេដីមភាគតព�ងេខត�មណ�លគរិ ី ០៩៥ ៩៤៣ ៨១៧

ជនជាតិេដីមភាគតព័រ េខត�បាត់ដំបង ០៦១ ២៧៣៥ ៤៧

២.ឆឺត ហូត

េភទ្រស

៣.ៃជ ជីម

េភទ្រប�

ជនជាតិេដីមភាគតិចេខត�េកះកុង

៤.ជុំ សុេភឿត

េភទ្រប�

ជនជាតិេដីមភាគតកួយេខត�្រពះវិហ ០១២ ៦២៩០៣៥

៥.ត វ៉ងេ្រ េភទ្រប�

ជនជាតិេដីមភាគត្រគឹង េខត�រតនគិរី ០១២ ៧១៣៦៦៩

៦.េទព វន�ី 

សហគមន៍ដីធ�ីរជធានីភ�ំេ

េភទ្រស

៧.ែង៉ត ឃុន  េភទ្រស

សហគមន៍ដីធ�ីរជធានីភ�ំេ

០៩៧ ៥៨៨៨ ៩៣៤

០១២ ៦០៤៦៤៨
០១៧ ៣៦០ ២៥១

ខ. តណ
ំ
ាងអង�ករសង�មសុីវ
១. េលក តឹក វណា�រ៉ នាយក្របតិNGOFORM

០១២ ៧៩៣ ៤៨៩

២. េលក សួន ប៊ុនសក�ិ ្របធានេលខធិកCHRAC

០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧

ប�� ីរយនាអង�កសង�មសុីវិល និងៃដគូរអភិវឌ្ឍន គាំ្រទេលេសច�ក ីែថ�ងក៖
១. េវទិកៃនអង�ករមិននរដ�ភិប ស�ីពីកមុ ជ
� (NGOF)

២. គណៈកមាធិក្រប្រពឹត�ិកៃនអង�កសមាគករពសិទ�ិមនុស្សកម�ុ(CHRAC)
៣. សមាគករពរសិទិ�មនុស្ស និងអភិវឌេនកម�ុ(ADHOC)
៤. វិទ្យោស�នតស៊ូនិងេគាលនេយា(API)
៥. សម�័ន�ភាពកម�ុជាដ
េ ត
ម មាភាចំណូល ធនធា(CRRT)
៦. ស�័្រគចិត�េដម្បីសង(CVS)

៧. អង�កអភិវឌ្ឍន៍និភាពៃដគូរក�ុង សកម�ភា (DPA)

៨. អង�កេយនឌ័រនិងករអិភ វឌ្ឍន៍េដ្
ម បីកម(GAD/C)
៩. ្រក�មករពេិ សសសិទិ� លំ េនឋ (HRTF)

១០. អង�កគាំ្សហគមន៍ជនជាតិេដមភាគត(ICSO)
១១. អង�ករយុវជនែខ�រនិងកអភិវឌ្ឍន សង�ម(KYSD)
១២. អង�ករជីវិៃថ�ថ�ូរ(LWD)

១៣. អង�កស�រកម�ុ(Star Kampuchea)
១៤. អង�ករវីជីែឡ (Vigilance)
១៥. អង�ករទស្សពិភពេល (WVC)

១៦. អង�ករកម�វិធីអិភ វឌ្ឍន៍ធនធានយុ(YRDP)
១៧. អង�ករអិភ វឌ្ឍន៍�ស�ី្រកី្រកក�ុងទី(UPWD)

១៨. មជ្ឈមណ�លអប់រំច្បោប់ស្រមាប់ស(CLEC)
១៩. អង�ករភូមិខ�ុ (MVi)
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២០. អង�ករផា�ស់ប�ូរបទពិេស អនុផលៃ្រពេឈ (NTFP-EP)

២១. អង�ករពន�កែខ�រ(PKH)

២២. អង�ករសេ�ង �ះជនងយរងេ្រគាះ (SVC)
២៣. អង�កសមាគមន៍ែខ�រេល- រតនគិរ ី (HA)
២៤. អង�ករជនជាតិេដមភាគតិចកម (CIPO)
២៥. សមគមន៍យុវជនជនជាតិេដមភាគតិចកម�ុ(CIYA)
២៦. សម�័ន�សហគមន៍កសិករកម�ុជ (CCFC)
២៧. អង�ករអិភ វឌ្ឍេសដ�កិច�សហគម (CED)
២៨. អង�កសកម�ភាេដម្បអភិវឌ្ឍន (AFD)
២៩. ្រក�ម្រទង់ភូមិ (VSG)
៣០. សម�័ន�ភាពេដម្បីអភិរក្សធនធាន (FACT)
៣១. អង�ករអិភ វឌ្ឍន៍សេម�ងសហគមន(BCV)
៣២. អង�ករអិភ វឌ្ឍន៍សហគមន៍ដ
េ  ម្បីសន�ិភាព និងនិរន (CDPS-CPN)
៣៣. អង�ករអនុផលៃ្រពេ (NTFP)
៣៤ អង�ករអប់រំបរិស (Live and Learn)
៣៥. វនរ
៉
ី ក់ (Winrock)
៣៦. ទីភា�ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិ្របជាជនសហរដ� ( USAID)
៣៧. អង�ក (PACT)
៣៨ អង�ករអុកសម (OXFAM in Cambodia)
៣៩. អង�ករជំនួយវិហរដណឺ/ជំនួយ្រគឹស (DCA)
៤០. អង�កអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ភូមិភាគឦ(NRD)
៤១. អង�ករដយកូេ (Diakonia)
៤២. អង�ក(DANMISSION)
៤៣. សមាគមែថរក្សោបរ ិស�ន និងវប(CEPA)
៤៤. អង�ករនាគព័ន�ដ
េ  ម្បីអភិ
៤៥. អង�ករទឹកដីសុវណ�ភូមិ(TDSP)
៤៦. អង�ករសមធម៌កម�ុ (EC)
៤៧. សមាគមយុវជនែខ�រ(KYA)
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