
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៏រមួរបេេ់មព័ន្ធទសន្ែក្មពុជា  
ចំស ោះបចចបុបន្នភាពនន្ទំន្ប់វារអីគ្គីេន្ីសេសាន្សរកាម២ 

យយើងខ្ញ ុំជាសមាជិកសម្ពន័្ធទយន្េកម្ពញជា ដែលមាន្រាយនាម្ែូចខាងយរោម្ មាន្ោរររួយបារម្ភយ៉ា ងខាេ ុំងចុំយ ោះ 
យសចកតីជូន្ែុំណឹង ចញោះថ្ងៃទី ០៨ ដខយម្សា ឆ្ន ុំ២០១៦   យោយរែឋបាលយខត្តសទឹងដរត្ង សតីរី «ោរកុំណត្ឱ់សាន្វាទថ្ន្
ោរងាររសងស់ថិតិ្ ផលប៉ាោះ ល់រីគយរមាងសាងសងទ់ុំន្បវ់ារអីគគសីនី្យសសាន្យរោម្២» យោយកុំណត្យ់ក ថ្ងៃទី ៣១ 
ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៦ ែខ៏េីខាងម្ញខយន្ោះ ជាថ្ងៃបញ្ឈបោ់ររសងស់ថិតិ្ចញងយរោយ។ 
 

យសចកតីជូន្ែុំណឹងយន្ោះ យ្វើឱយយយើងខ្ញ ុំមាន្កតីររួយបារម្ភោន្ដ់ត្ខាេ ុំងថា៖      គយរមាងទុំន្បវ់ារអីគគីសនី្យសសាន្យរោម្២
យន្ោះ ម្និ្បាន្អភវិឌ្ឍរបកបយោយោរធានានូ្វនិ្រន្តភារ      និ្ងផតល់ផលរបយយជន្ែ៍ល់របជារលរែឋកម្ពញជាយោយរិត្
របាកែយ ើយ ជារិយសសសហគម្ន្មូ៍្លោឋ ន្ដែលកុំរញងរងផលប៉ាោះ ល់។   យោយយហត្ញថាបញ្ហា របឈម្ជាយរចើន្ម្និ្
ទាន្ប់ាន្យោោះរសាយ ទាកទ់ងនឹ្ងែុំយណើ រោរសុំណង និ្ងោរផ្លេ ស់បតូរលុំយៅឋាន្ងមី   យហើយរែឋបាលយខត្តកុំណត្យ់រល
យវលាម្និ្សម្រម្យ និ្ងជរមុ្ញោរអន្ញវត្តយោយោកឱ់សាន្វាទ   ជាកត្តត របឈម្ោន្ដ់ត្ខាេ ុំងជាម្យួរបជារលរែឋ   និ្ង
ផទញយរីសាម រតី្ចាបជ់ាតិ្ និ្ងបទោឋ ន្គតិ្យញត្តយរោម្ចាបម់្យួចុំន្ួន្     ដែល ករ់ន័្ធយៅនឹ្ងោរចូលរមួ្ជាសារធាណៈ 
យរញយលញ1 ររម្ទាុំងោត្រវកិចចកនញងោរយោររសិទធិម្ន្ញសសអន្តរជាតិ្របស់កម្ពញជា2។ 
 

របជារលរែឋរងផលប៉ាោះ ល់យោយសារគយរមាងទុំន្បវ់ារអីគគីសនី្យសសាន្យរោម្២     ទាុំងអស់មាន្សិទធិទទួលបាន្ែុំ 
យណើ រោរម្យួដែលយញត្តិ្ម្ ៌មាន្ត្មាេ ភារ និ្ងមាន្ោររមួ្បញ្ចូ ល    ដែលអាចរបាកែថាទទួលបាន្សុំណង “សម្រម្យ 
និ្ងយញត្តិ្ ម្”៌ ររម្ទាុំងធានាថារបជារលរែឋនឹ្ងសថិត្យៅកនញងសាថ ន្ភារ្ម្មត្តឬរបយសើរយ ើង យរោយោរផ្លេ ស់បតូរលុំយៅ
ឋាន្ងមី។ សហគម្ន្ជ៍ន្ជាតិ្យែើម្ភាគតិ្ច និ្ងអនកប៉ាោះ ល់យផសងៗយទៀត្ មាន្សិទធិទទួលបាន្ឱោស   “យ្វើោរសយរម្ច
ចិត្តយោយមាន្ោរជូន្ែុំណឹងជាម្ញន្ ទទួលបាន្រត័្ម៌ាន្រគបរ់ោន្ ់និ្ងយោយយសរ ី       (Free Prior and Informed 
Consent)” ចុំយ ោះគយរមាងដផន្ោរយផសងៗ ដែលនឹ្ងផ្លេ ស់បតូររួកោត្យ់ចញរីែី្េី និ្ង្ន្ធាន្្ម្មជាតិ្របស់រួកោត្។់    
 

យយងត្តម្ោររសាវរជាវរបស់សហគម្ន្3៍       បងាា ញថាម្និ្មាន្រត័្ម៌ាន្រគបរ់ោន្រ់ត្ូវបាន្ផតល់ឱយអនកភូម្អិុំរីយោល
បុំណងថ្ន្ោរចញោះរសងស់ថិតិ្ ែុំយណើ រោរទូទាត្ស់ុំណង និ្ងោរផ្លេ ស់បតូរលុំយៅឋាន្ងមី     កនញងកុំ ញងយរលយ្វើោរចញោះរសង់
សថិតិ្រទរយសម្បត្តិរបស់របជារលរែឋប៉ាោះ ល់ កនញងចយនាេ ោះ (ចញងឆ្ន ុំ២០១៤ និ្ងយែើម្ឆ្ន ុំ២០១៥)។      ជាលទធផលរបជា
                                                            
1 រែឋ្ម្មន្ញញ្ញកម្ពញជា (មារត្ត ៣៥ ន្ិង៤៤) ចាបភ់ូម្បិាលឆ្ន ុំ២០០១ (មារត្ត ៤ ន្ិង៥) ចាបស់តីរីកិចចោរ របរសិាថ ន្ ន្ិងរគបរ់គង្ន្ធាន្្ម្ម
ជាត្ិ ឆ្ន ុំ ១៩៩៦ (មារត្ត ១៦) ម្គគញយទទសកថ៏្ន្ោរវាយត្ថ្ម្េយហត្ញប៉ាោះ ល់បរសិាថ ន្យៅររោះរាជាណាចរកកម្ពញជា សតីរីោរចូលរមួ្ជាសារណៈ (ទុំររ័ទ១៧)។ 
2 ោត្ិកៈសញ្ហញ សតីរី សិទធិឯកជន្ន្ិងន្យយបាយ ឆ្ន ុំ១៩៦៦ ោត្ិកៈសញ្ហញ សតីរីសិទធិយសែឋកិចច សងគម្ ន្ិងវបប្ម្ ៌ឆ្ន ុំ១៩៦៦ យសចកតីរបោសសតីរីសិទធិរបស់ជន្
ជាត្ិយែើម្ភាគត្ិចឆ្ន ុំ២០០៧។ យសចកតីដណនាុំសរមាប ់  សតងោ់សិទធិម្ន្ញសសយៅកនញងោរអភវិឌ្ឍដែលបងករឱយមាន្ោររញោះយរ ើទីលុំយៅ    រត្ូវបាន្បយងកើត្យ ើងយៅកនញង
អងគោរសហរបជាជាត្ិ “យោលោរណ៍ចាបជ់ាម្ូលោឋ ន្ ន្ិងយសចកតីដណនាុំចុំយ ោះោរអភវិឌ្ឍទាកទ់ងន្ឹងោរ បយណត ញយចញន្ិងោរបតូរទីលុំយៅ ឆ្ន ុំ១៩៩៧”។  
3 បញ្ជ ីសុំណួរជាង ២២០ រត្ូវបាន្បុំយរញយៅកនញងភូម្កិាលរមាស ដរសរសណញ ក រចប ់ដរសគរ ១ ន្ិង ២ យៅកុំ ញងដខ កកកោ ន្ិង សីហា ឆ្ន ុំ២០១៥។ ោរ
សមាភ សន្ស៏ញីជយរៅករ៏ត្ូវបាន្យ្វើយ ើងរមួ្ជាម្យួរបជារលរែឋយៅភូម្ភិេញក ដែលបាន្បាត្ប់ងែ់ីយោយសារគយរមាងវារអីគគីសន្ីយសសាន្យរោម្២    ប៉ាញដន្តម្និ្រត្ូវបាន្
រាបប់ញ្ចូ លកនញងោររសងស់ថិត្ិរទរយសម្បត្តិយ ើយ។ 



រលរែឋជាយរចើន្ម្និ្យល់រីែុំយណើ រោរ និ្ងឯកសារថ្ន្ោរចញោះរសងស់ថិតិ្ទាុំងយនាោះយ ើយ។   អនកភូម្បិាន្រាយោរណ៏ថា
ោររិយរោោះយយបល់យៅមាន្កុំរតិ្ កែូ៏ចជាោរផតល់ឱោសយែើម្បសួីរសុំណួរ       យហើយរួកោត្ម់្និ្រតូ្វបាន្ផតល់ឱយនូ្វ
ឯកសារងត្ចម្េងថ្ន្ោររសងស់ថិតិ្យនាោះយ ើយ។      របជារលរែឋជាយរចើន្ របឈម្នឹ្ងោរគរមាម្កុំដហង យគៀបសងកត្ ់
និ្ងទទួលរងនូ្វសមាព ្កនញងកុំ ញងយរលរសងស់ថិតិ្រទរយសម្បត្តិយនាោះ។       យោយដ ករបជារលរែឋប៉ាោះ ល់ម្យួចុំន្ួន្
ដែលបាន្ចូលរមួ្ យទាោះរតូ្វបាន្ជូន្ែុំណឹងឬកម៏្និ្បាន្ រួកោត្ម់ាន្ដត្ររម្ទទួលយរ ោះោម ន្ជយរម្ើស4។ របាយោណ៍ 
ទាុំងយន្ោះ យលើកយ ើង រីសុំណួរសុំខាន្់ៗ    អុំរីថាយត្ើែុំយណើ រោររសងស់ថិតិ្យន្ោះ         រតូ្វបាន្របររឹត្តយៅយោយមាន្ោរ
អន្ញយលាម្យៅត្តម្ចាបក់ម្ពញជា ដែលបាន្អោះអាងថា៖ ោរយរៀបចុំកិចចសន្ាទាុំងឡាយណាដែលម្និ្បាន្យកើត្យចញម្ក
រីោរររម្យររៀងយោយយសរ ីនិ្ងរិត្របាកែ        ករ់ន័្ធនឹ្ងរត័្ម៌ាន្ម្និ្រតឹ្ម្រតូ្វ     ឬមាន្ោរយរបើរបាស់ោរបងខិត្បងខុំ 
ឬោម ន្ោររន្យល់រតឹ្ម្រតូ្វយែើម្បទីទួលបាន្កិចចររម្យររៀង គួរដត្ចាត្ទ់ញកថាម្និ្រសបចាប5់។ 
 

កនញងករណីយន្ោះ មាន្រគួសារជាយរចើន្បន្តជុំទាស់កនញងោរចាកយចញរីែីរបស់រួកោត្ ់    និ្ងម្និ្ទទួលយកយោលោរណ៍
សុំណង និ្ងោរត្តុំងទីលុំយៅងមី។       រួកោត្ប់ាន្អោះអាងថា រួកោត្ម់្និ្ចងច់ាកយចញរីែីបញរវបញរស និ្ងទីត្តុំងជុំយន្ឿ
របស់រួកោត្ ់ឬម្និ្ររម្បាត្ប់ងល់ទធភារថ្ន្ោរយរបើរបាស់្ន្ធាន្្ម្មជាតិ្    ដែលយ្វើយអាយជីវភារ និ្ងវបប្ម្រ៌បស់
រួកោត្ឋ់តិ្យឋរគងវ់ងស។     អនកភូម្ដិែលបាន្ចូលរមួ្កនញងោររសងស់ថិតិ្រទរយសម្បត្តិយន្ោះ ឬបាន្ទទួលសុំណង    បាន្
បងាា ញរីកតីបារម្ភ អុំរីគញណភារផទោះ ែីដរស យៅទីត្តុំងលុំយៅឋាន្ងមី      បរមិាណថ្ន្ោរទូទាត្ស់ុំណងដែលបាន្ផតល់ឱយ 
ររម្ទាុំងោរវាស់ដវងដែលកុំរញងអន្ញវត្ត យែើម្បោីុំរទែល់កម្មវ ិ្ ីផ្លេ ស់បតូរជីវភារជាយែើម្។  អនកភូម្ជិាយរចើន្ដែលរបឈម្ 
នឹ្ងោរបាត្ប់ងែី់ និ្ងលទធភារទទួលបាន្្ន្ធាន្្ម្មជាតិ្ ឬរត្ូវទទួលរងោរខូចខាត្យ៉ា ង្ៃន្់្ ៃរយនាោះ   ម្និ្រតូ្វបាន្
រាបប់ញ្ចូ លយៅកនញងយោលន្យយបាយសុំណង និ្ងោរយរ ើលុំយៅោឋ ន្ងមីយ ើយ   យហើយម្និ្រតូ្វបាន្ផតល់យអាយនូ្វោរសង
ជម្ៃចិឺត្តណាម្យួយ ើយ។   យន្ោះរាបទ់ាុំងម្ន្ញសសរាប ់ន្ន់ាកយ់ៅដផនកខាងយលើ និ្ងខាងយរោម្ទីត្តុំងទុំន្ប ់ររម្ទាុំងអនក
ដែលរស់យៅត្តម្ែងទយន្េយម្គងគ និ្ងទយន្េសាប ដែលជួបរបទោះកត្តត គរមាម្កុំដហងជាសារវន័្តយៅយលើជីវភារ  និ្ងសញវត្ថិ
ភារយសបៀងអាហារផងដែរ យោយសារោរបាត្ប់ងោ់រយន្សាទ របយភទរតី្ដែលបុំលាស់ទី    និ្ងភកល់ាបម់ាន្ជីវជាតិ្
សរមាបែ់ុំណាុំកសិកម្ម យោយសារគយរមាងវារអីគគិសនី្យសសាន្យរោម្២យន្ោះ6។  
 

កតីបារម្ភទាុំងយន្ោះយចាទជាសុំណួរអុំរីោត្រវកិចចផេូវចាបច់ុំយ ោះសតងោ់រជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្     សរមាបោ់រទូទាត្ស់ុំណង 
និ្ងោររញោះយរ ើលុំយៅឋាន្ រមួ្ទាុំងកិចចោរ រសិទធិម្ន្ញសសជាមូ្លោឋ ន្     ររម្ទាុំងសិទធិរបស់ជន្ជាតិ្យែើម្ភាគតិ្ចយៅកនញង
ែុំយណើ រោររញោះយរ ើលុំយៅោឋ ន្របស់រួកោត្។់     ត្រម្ូវោរនានាដែលសថិត្យរោម្យោលោរណ៍ចាបអ់ន្តរជាតិ្សរមាបោ់រ
ទូទាត្ស់ុំណង និ្ងោររញោះយរ ើលុំយៅឋាន្    រត្ូវបាន្គូសបញ្ហជ កយ់ោយត្ុំណាងរិយសសរបស់អងគោរសហរបជាជាតិ្សតីរី
សិទធិម្ន្ញសសយៅកម្ពញជាគឺ យលាករសីរ ៉ាណូា សមីត្ បនាទ បរី់ែុំយណើ រទសសន្ៈកិចចរបស់យលាករសី       យៅោន្ត់្ុំបន្ទ់ុំន្បវ់ារ ី
អគគីសនី្យសសាន្យរោម្២យនាោះ7។ 
 

                                                            
4សម្ពន័្ធភារយែើម្បអីភរិកស្ន្ធាន្ជន្ផល (FACT), អងគោរភូម្ខិ្ញ ុំ (MVi); បណាត ញោរ រទយន្េ៣ (3SPN), ‘បទរិយសា្របស់សហគម្ន្ដ៍ែល រត្ូវផ្លេ ស់បតូរទី
លុំយៅសរមាបទ់ុំន្បយ់សសាន្យរោម្២៖ របកគុំយហើញ ន្ិងអន្ញសាសន្ ៍យៅយលើសរម្ងស់ថិត្ិរទរយសម្បត្ិត’ យម្សា ២០១៦។   
5 រកម្រែឋបបយវណីឆ្ន ុំ២០០៧ ដផនកទី២ មារត្ត ៣៤៥-៣៥០ 
6 ោរវភិាគឯករាជយបាន្សន្មត្ថ់ា ន្ឹងមាន្ោរបាត្ប់ងជ់ីវមា៉ា ស់របស់រត្ីចុំន្ួន្៩.៣%យៅទូទាុំងអាងទយន្េយម្គងគ (Ziv et al 2010)។ ោររសាវរជាវយន្ោះកប៏ាន្
បងាា ញផងដែរនូ្វោរងយចញោះនូ្វបរមិាណភកល់ាបម់ាន្ជីវជាត្ិចុំន្ួន្ ៦-៨%។   
7 យសចកតីដងេងោរណ៍បញ្ចបយ់បសកម្មៈ យសចកតីដងេងោរណ៍របស់សាស្រ្សាត ចារយ រ ៉ាូណា សមីត្ ត្ុំណាងរិយសសអងគោរសហរបជាជាត្ិ សតីអុំរីសាថ ន្ភារសិទធិម្ន្ញសសយៅ
កម្ពញជា ចញោះថ្ងៃទី៣១ ដខម្នីា ឆ្ន ុំ២០១៦ ភនុំយរញ។  



ោរោកឱ់សាន្វាទសរមាបោ់រចចារសុំណង និ្ងោររញោះយរ ើលុំយៅឋាន្ នឹ្ងយ្វើយអាយសាធារណៈយល់យ ើញថា៖  របជា
រលរែឋោន្ដ់ត្រងសមាព ្ និ្ងោរគរមាម្កុំដហង ដែលម្និ្មាន្របយយជន្អ៍វីែល់ភាគីទាុំងរីយ ើយ។   ែូយចនោះយយើងខ្ញ ុំជា
សមាជិកសម្ពន័្ធទយន្េកម្ពញជា សូម្សុំណូម្ររឱយរាជរោឋ ភបិាល   និ្ងរកុម្ហ ញន្អភវិឌ្ឍន្ទ៍ុំន្បវ់ារអីគគសីនី្យសសាន្យរោម្
២ រិចារណានូ្វកតីររួយបារម្ភរបស់របជារលរែឋរគបរូ់ប  ដែលប៉ាោះ ល់យោយគយរមាងយសសាន្យរោម្២យន្ោះ យហើយបងក
លកខណៈឱយរួកោត្ប់ាន្ទទួលបាន្នូ្វោរយោោះរសាយយោយយរញយលញ        ត្តម្រយៈកិចចសន្ទនាម្យួរបកបយោយ 
អត្ថន្យ័និ្ងមាន្ត្មាេ ភារ ម្ញន្យរលែុំយណើ រោររញោះយរ ើលុំយៅោឋ ន្ និ្ងោរទូទាត្ស់ុំណងអាចបន្ត។           ម្យួវញិយទៀត្ 
រាជរោឋ ភបិាលរតូ្វដត្បយងកើត្យអាយមាន្យន្តោរបណតឹ ងែម៏ាន្របសិទធិភារ     និ្ងអាចរឹង កប់ាន្ជាសាធារណៈម្យួ 
ដែលមាន្គណៈកម្មោរផ្លេ ស់បតូរទីលុំយៅឋាន្ែឯ៏ករាជយ និ្ងមាន្ោររិនិ្ត្យត្តម្ោន្ជារបចាុំផងដែរ។  
 

ជាងមីម្តងយទៀត្យយើងខ្ញ ុំសងឃមឹ្យ៉ា ងម្ញត្មាុំថា៖ រាជរោឋ ភបិាល និ្ងរកុម្ហ ញន្យៅដត្បន្តោរចរចារ  និ្ងខិត្ខុំរបឹងដរបងឱយ 
អស់រីលទធភារកនញងោរយោោះរសាយបញ្ហា  យែើម្បរីបាកែថាទុំន្បយ់សសាន្យរោម្២       មាន្ោរអភវិឌ្ឍយោយត្មាេ ភារ 
មាន្ោរចូលរមួ្យរញយលញ យែើម្បឈីាន្យៅរកោរអភវិឌ្ឍរបកបយោយនិ្រន្តភារ    យហើយអាចផតល់អត្ថរបយយជន្រិ៍ត្
របាកែែល់របជារលរែឋម្ូលោឋ ន្ដែលកុំរញងរងផលប៉ាោះ ល់យោយគយរមាង និ្ងរបជារលរែឋកម្ពញជាទាុំងមូ្ល។   
 

         យ្វើយៅ រាជធានី្ភនុំយរញ ថ្ងៃទី ៣១ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ ២០១៦ 
 
សូម្ទុំនាកទ់ុំន្ងរត័្ម៌ាន្បដន្ថម្ៈ 

 បណឌិ ត្ តឹ្ក វណាា រា៉ា  ត្ុំណាងសម្ពន័្ធទយន្េកម្ពញជា (០១២ ៧៩៣ ៤៨៩) 
 
ោុំរទយោយៈ 

 យវទិោថ្ន្អងគោរម្និ្ដម្ន្រោឋ ភបិាល សតីរីកម្ពញជា (NGO Forum) 
 អងគោរភូម្ខិ្ញ ុំ (MVi) 
 បណាត ញោរ រទយន្េយសសាន្ ដរសរក យសកញង (3SPN) 
 សម្ពន័្ធភារយែើម្បអីភរិកស្ន្ធាន្ជលផល (FACT) 
 បណាត ញអនកដងរកាទឹកបឹងទយន្េសាប 
 សមាគម្ដងរកាបរសិាថ ន្ និ្ងវបប្ម៌្ (CEPA) 
 អងគោរអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទភូម្ភិាគឦសាន្ (NRD) 
 ម្ជឈម្ណឌ លម្េបរ់រហមវហិារ្ម៌្ (MPC) 
 អងគោរអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគម្ន្ក៍ម្ពញជា (CCD Kratie) 
 សមាគម្យញវជន្ជន្ជាតិ្យែើម្ភាគតិ្ចកម្ពញជា (CIYA) 
 អងគោរជន្ជាតិ្យែើម្ភាគតិ្ចកម្ពញជា (CIPO) 
 សមាជិកសកម្មសិទធិជន្ជាតិ្យែើម្ភាគតិ្ច (IRAM) 
 សម្ពន័្ធជន្ជាតិ្យែើម្ភាគតិ្ចកម្ពញជា (CIPA) 
 សមាគម្ដខមរយលើ (HA) 
 អងគោរកសិករដខមរសហរបតិ្បត្តិោរយែើម្បអីភវិឌ្ឍន្ក៍សិករ (KFCADO) 
 អងគោរអនកអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគម្ន្ ៍(NAS) 


