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សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
 

យទុ្ធនាការយាប្ាេនតិភាពថ្នា ក្់ជាតេិតពីីទ្ំនរដ់នសាហុង 
 
ទំនប់ដនសាហុង ប្បសិនបបើប្រូវបានសាងសង់ នឹងគឺជាទំនប់ទីពីរប ើទបនេបេននទបនេបេគងគ។ ប្បសិនបបើ

ដំប ើ រការតាេផែនការ ទំនប់បនេះនឹងប្វើឲ្យខូចខារដ ់ជ ែ ទបនេបេគងគ និង បំផ្លេ ញជីវភាពបៅ

ខាងបប្កាេផខែទឹក ផដ ប្បជាជនកេពុជាប្រូវទទួ រង។ ទំនប់បនេះបានប្វើឲ្យមានកតីបារេភ្ងន់្ងរអំពី

បរសិាា ន (បោ គឺ ជ ែ ) ែ ប េះោ ់បសដឋកិចចសងគេ និង ជីវភាពរបស់ប្បជាជនប្កីប្ក។ កតីបារេភ

ទំង ប្រូវបានប ើកប ើងបោយអងគការេិនផេនរោឋ ភិបា  និង អនកវទិាសាស្តសត អំពីទបនេដនសាហុង 

និង គបប្មាងទំនប់បែែងបទៀរប ើទបនេបេ។  

 

កនុងន័យបនេះ បយើងបរៀបចំយាប្តាសនតិភាពថ្នន ក់ជារិេួយ សំបៅជំរញុការយ ់ដឹងអំពីទំនប់បនេះ និង 

សកាត នុព ែ ប េះោ ់របស់វា ក៏ដូចជា ជូនព័រ៌មានដ ់បណ្តត រោឋ ភិបា ននប្បបទសជាប់ទបនេបេគងគ

បប្កាេទំងបួន សាធារ ជន នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង ភាគីោក់ព័នធបែែងបទៀរអំពីការសាងសង់ទំនប់ប ើ

ទបនេបេននទបនេបេគងគ។ ជំហររបស់បយើង គឺ “គ្មា នទំនប់ប ើទបនេបេ" ប ើទបនេបេគងគ។ បយើងមាន

បគ្ម បំ ងដូចខាងបប្កាេ៖ 

១. ជំរុញការយ ់ដឹង និង ជូនព័រ៌មានជូនសាធារ ជនទូបៅឲ្យបានប្ជាបអំពីវឌ្ឍនភាពនន
គបប្មាងសាងសង់ទំនប់ប ើទបនេបេននទបនេបេគងគ ផដ បបងកើរេហាែ ប េះោ ់អវជិជមានប ើ
ជីវភាព បរសិាា ន ជីវចប្េរេះ និង បសដឋកិចចសងគេ ផដ ចាប់បែតើេពីទំនប់សាយា ប ូរ ីនិង ទំនប់ដន
សាហុងបៅកនុងប្បបទសឡាវ។ 

២. ប្បេូ េរិឯកភាពគ្មន កនុងចំបណ្តេសងគេសីុវ ិ និង សហគេន៍ទំងឡាយផដ រស់បៅ និង 
ប្វើការយា ងសកេាប ើបញ្ហា ទបនេបេននទបនេបេគងគ ប ើប្បធានបទ “គ្មា នទំនប់ប ើទបនេបេននទបនេ
បេគងគ”។ ជាពិបសស បយើងកំពុងែត ់ការយកចិរតទុកោក់ប ើ controversial ទំនប់វារអីគគិសនី
ប ើទបនេបេពីរដងចប្េូងចប្មាស បោ គឺទំនប់សាយា ប ូរ ីនិង ទបនេដនសាហុង។ 
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៣. បរៀបចំសំប ើ ោក់ជូនរោឋ ភិបា ននប្បបទសជាប់ទបនេបេគងគបប្កាេទំងបួន និង នដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
បដើេបីោក់សមាព ្ប ើរោឋ ភិបា ឡាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទា ន់នូវការសាងសង់ទំនប់វារអីគគិសនីប ើ
ទបនេបេទំងពីរបនេះ។  

 

 ប្បធានបទៈ យុទធន្ទការយាប្តាសនតិភាពថ្នន ក់ជារិសតីពីទំនប់ដនសាហុង 

 កា បរបិចេទៈ នងងទី ២៨ - ៣១ ផខ េីន្ទ ឆ្ន ំ ២០១៤  

 កផនេងៈ  បខរតប្កបចេះ សាឹងផប្រង និង កំពង់ចាេ 

 អនកចូ រេួៈ អនកចូ រេួចំនួន ៦៥០-៧៥០ ន្ទក់ ផដ បៅកនុងបន្ទេះ មានស្តសតីប្បផហ  ៣០%  

រេួមាន សងគេសីុវ ិ សហគេន៍ េន្តនតីរាជរោឋ ភិបា  អនកយកព័រ៌មាន សិសែ/និសែិរ 

ប្គូបបប្ងៀន ប្ពេះសងឃ និង មាច ស់ជំនួយ។ 
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របបៀបវារៈ 

 
កា បរបិចេទ និង 

បមា ង 
បសចកតីអ្ិបាយ 

២៨ េីន្ទ ២០១៤ ការប្វើដំប ើ រននប្ករេអនកយកព័រ៌មាន និង RCC បដើេបចូី រេួកនុងប្ពឹរតិការ ៍
បនេះបៅបខរតប្កបចេះ 

០៧:៣០-១៥:០០ ការេកដ ់ននអនកចូ រេួេួយចំនួនេកពីរាជធានីភនំបពញ 

២៩ េីន្ទ ២០១៤ យាប្តាសនតិភាពកនុងបខរតប្កបចេះ  

០៧:៣០-០៨:៣០ ការចុេះប ា្ េះ 

០៨:៣០-១០:៣០ កិចចប្បជំុបៅស្សរកសេបូ ៌ (កេាវ ិ្ ី េអិរនឹងមានភាជ ប់ជូនកនុងវ ិ្ ីសាស្តសតជា
ឧបសេព័នធបៅបព បប្កាយ) 

១០:៣០-១២:០០ ចាប់បែតើេយាប្តាតាេកា ូរពីស្សរកសេបូ ៌បៅកាន់អនេង់ទឹកបប្ៅមាន
បែោរ និង វ ិប្រ ប់េកវញិ 

១២:០០-១៣:៣០ អាហារនងងប្រង់ឧបរាេភបោយអនកបរៀបចំកេាវ ិ្ ី 

១៣:៣០-១៥:០០ សននិសីទកាផសរបៅស្សរកសេបូ ៌។ ទីកផនេង?  

៣០ េីន្ទ ២០១៤ យាប្តាសនតិភាពបៅបខរតសាងឹផប្រង 

០៧:៣០-០៨:០០ ការចុេះប ា្ េះ 

០៨:៣០-១០:៣០ កិចចប្បជំុបៅវរតប្ពេះរកិំ  ភូេិបប្កាេ (កេាវ ិ្ ី េអិរនឹងមានភាជ ប់ជូនកនុង
វ ិ្ ីសាស្តសតជាឧបសេព័នធបៅបព បប្កាយ) 

០៨:០០-៨:១៥ ចំណ្តប់អារេា ៍បោយប្ករេប្បឹកោឃំុប្ពេះរកិំ   

៨:១៥-៨:៣៥ សុនារកថ្នសាវ គេន៍និងបបើកកេាវ ិ្ ីបោយអភិបា ស្សរកថ្នឡាបរវារ់ 
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៨:៣៥-៨:៥០ សុនារកថ្នបោយអាជាា ្រអភិរកែបែោរ 

៨:៥០-៩:១០ ចំណ្តប់អារេា ៍បោយរំណ្តងសមាគេផងរកោបរសិាា ននិងវបប្េ៌ (CEPA) 
សតីពីទំនប់ដនសាហុង 

៩:១០-៩:៤០ បទបង្ហា ញសតីពីែ ប េះោ ់ឆ្េងផដនបោយបវទិកាននអងគការេិនផេន
រោឋ ភិបា  

៩:៤០-១០:៣០ បទបង្ហា ញសតីពីកតីបារេភ ៍របស់សហគេន៍អំពីទំនប់ដនសាហុង (ទួន សុង 
ភូេិបប្កាេ និង ភូេិបកាេះ ង) 

១០:៣០-១២:០០ ចាប់បែតើេយាប្តាតាេកា ូរពីវរតប្ពេះរកិំ បៅកាន់អនេង់ទឹកបប្ៅមានបែោរ 
និង ប្រ ប់េកវញិ, ភូេិអនេង់សាវ យ  

១២:០០-១៣:៣០ អាហារនងងប្រង់ឧបរាេភបោយអនកបរៀបចំកេាវ ិ្ ី 

១៣:៣០-១៥:០០ សននិសីទកាផសរបៅភូេិអនេង់សាវ យ  

៣១ េីន្ទ ២០១៤ យាប្តាសនតិភាពបៅបខរតកំពង់ចាេ  

០៦:៣០-៧:១០ អាហារបព ប្ពឹកឧបរាេភបោយអនកបរៀបចំកេាវ ិ្ ី  

០៧:១០-០៧:៣០ ការចុេះប ា្ េះ 
០៧:៣០-០៩:៣០ កិចចប្បជំុ និង ចាប់បែតើេយាប្តាបោយបដើរពីវរតនគរបាជ័យបៅកាន់វរតដីដុេះ 

(កេាវ ិ្ ី េអិរនឹងមានភាជ ប់ជូនកនុងវ ិ្ ីសាស្តសតជាឧបសេព័នធបៅបព បប្កាយ) 
០៩:៣០-០៩:៤០  សប្មាកបៅវរតដីដុេះ 

០៩:៤០-១២:០០ ចាប់បែតើេយាប្តាពីវរដដីដុេះបៅវរតបកៀននប្ជ 
១២:០០-១៣:៣០ អាហារនងងប្រង់ឧបរាេភបោយអនកបរៀបចំកេាវ ិ្ ី 
១៣:៣០-១៥:០០ សននិសីទកាផសរបៅវរតបកៀននប្ជ 
១៥:០០- អនកចូ រេួវ ិប្រ ប់បៅបគហោឋ នវញិ 
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បរៀបចំបោយៈ  

១. អងគការអុកសាវ េអូស្តសាត  ី (Oxfam Australia) 
២. អងគការទបនេអនតរជារិ (International Rivers) 
៣. បវទិកាននអងគការេិនផេនរោឋ ភិបា សតីពីកេពុជា 
 
សហការបរៀបចំបោយៈ 

១. បវទិកាននអងគការេិនផេនរោឋ ភិបា សតីពីកេពុជា (អងគការេិនផេនរោឋ ភិបា F) 
២. សេព័នធភាពបដើេបីអភិរកែ្នធានជ ែ  (Fisheries Action Coalition Team (FACT)) 
៣. អងគការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទភូេិភាគឦសាន (North-eastern Rural Development (NRD)) 
៤. សមាគេផងរកោបរសិាា ននិងវបប្េ៌ (CEPA) 
៥. អងគការភូេិខាុំ (MVi) 
៦. បណ្តត ញការោរទបនេបសសាន ផស្សពក និង បសកុង (3S Rivers Protection Network (3SPN)) 
៧. សមាគេពុទធសាសន្ទបដើេបីអភិវឌ្ឍន៍បរសិាា ន (BAED) 
៨. អងគការអនកអភិវឌ្ឍសហគេន៍ (NAS) 
៩. ប្ករេអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកេពុជា (CRDT) 
១០. អងគការអភិវឌ្ឍបសដឋកិចចសហគេន៍ (CED) 
១១. អងគការសហកេាភាពបដើេបីសុខុមា ភាពស្តសតីកេពុជា (KWWA) 
១២. ខ ឌ ជ ែ បខរតប្កបចេះ 
 

កំ រ់សមាគ  ់ចំបោេះនិពនធន្ទយកៈ បដើេបីព័រ៌មានបផនាេ សូេទក់ទង  ីោ ងិន េន្តនតីសប្េបសប្េួ 
ព័រ៌មាននិងទំន្ទក់ទំនងននបវទិកាននអងគការេិនផេនរោឋ ភិបា , lyda@ngoforum.org.kh, ០១២ 
២៩២៩៣៦ 
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