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េសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួ ស�ពី ី
ប��  នងិករ្រព�យបារម� 

ពីផលប៉ះពលធ់�នធ់�រទក់ទងនឹងអភបិាលកិច�ធនធានធម�ជាត ិ
រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ 

 

េយងីជាតំណាងសហគមន៍មកពីេខត� បាត់ដំបង កំពង់ស�ឺ បនា� យមានជ័យ េពធិសត់ រតនៈគី
រ ីមណ� លគីរ ី ្រពះវហិរ េកះកុង ស�ឹងែ្រតង កំពង់ធំ កំពង់ឆា� ងំ ្រពះសុីហនុ ស� យេរៀង កំពត ្រកេចះ 

ៃ្រពែវង កណា� ល ភ�ំេពញ និងអង�ករសង�មសុីវលិរមួមាន សមាគមករពរសិទិ�មនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍េន
កម�ុជា(ADHOC) វទិ្យោស� នតសូ៊មតិនិងេគាលនេយាបាយ(API) គណៈកមា� ធិករ្រប្រពឹត�ិកម�ៃនអង�

ករសមាគមករពរសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា(CHRAC) សម�័ន�ភាពកម�ុជាេដីម្បតីមា� ភាពចំណូល ធនធាន
(CRRT) ស�័្រគចិត�េដីម្បសីង�ម(CVS) អង�ករអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាៃដគូរក�ុង សកម�ភាព (DPA) អង�

ករេយនឌ័រនិងករអភិវឌ្ឍន៍េដីម្បកីម�ុជា(GAD/C) ្រក�មករងរពិេសសសិទិ� លេំនឋន (HRTF) អង�
ករគា្ំរទសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច(ICSO) អង�ករយុវជនែខ�រនិងករអភិវឌ្ឍន៍ សង�ម 
(KYSD) អង�ករជីវតិៃថ�ថ�ូរ(LWD)    អង�ករស� រកម�ុជា(Star Kampuchea) េវទិកៃន អង�ករមិន
ែមនរដ� ភិបាល ស�ីពីកម�ុជា (The NGO Forum on Cambodia) អង�ករវជីីែឡន (Vigilance) អង�
ករទស្សនៈពិភពេលក (WVC) អង�ករ  កម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន(YRDP) អង�ករអភិវឌ្ឍន៍
�ស�ី្រកី្រកក�ុងទី្រក�ង (UPWD) និងអង�ករសង�មសុីវលិេផ្សងៗ ្របមាណ៣៥៥នាក់េនកម�ុជា សូមេធ�ី
េសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួគា� មួយេចញពីប�� ក�ុងសន�ិសីទតសូ៊មតិថា� ក់ជាតិ្របចឆំា�  ំេលីកទី៨ស�ីពី “េធ�កីរ
រមួគា� េដីម្បជី្រម�ញកំែណ ទ្រមង់េលអីភិបាលកិច�ដីធ�ី និងធនធាន ធម�ជាតិ ្របកបេដយ្របសទិ�ភាពេន
កម�ុជា” ៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ េនសណា� គារអិុមេភីេរៀល និងហ� ឌិន រជធានីភ�ំេពញ។ 

េយងីជាសហគមន៍ និងអង�ករសង�មសុីវលិ មកពីេខត�ទងំអស់ខងេលីេនកម�ុជាសូមេធ�ី ករ
េកតសរេសីរចំេពះករខិតខំរបស់រជរដ� ភិបាល េដីម្បជី្រម�ញកំែណទ្រមង់អភិបាលកិច�ដីធ�ី និង 
ធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនកម�ុជា។ សន�ិសីទតសូ៊មតិថា� ក់ជាតិ្របចឆំា� េំលីក ទី៨ 
សូមេលីកេឡងីនូវប�� ែដលជាករ្រព�យបារម� និងអនុសសន៍ពក់ព័ន�នឹងផលបះពល់ធ�ន់ធ�រមយួ 

ចំននួដូចខងេ្រកម៖  
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១) បញ្ហ ជនជតិេដើមភគតិច និងសមបទនដីេសដ្ឋកចិច 
បញ្ហ ្របឈម 

ករចុះបញជ ីដីសមូហភពសហគមន៍ជនជតេិដីមភគតិច មនដំេណីរករសមុគ ម ញ និង្រតវូ
េ្របរីយៈេពលយូរ ែដលជេហតុប ្ត លេ យសហគមន៍ជួបបញ្ហ ្របឈមនឹងករបត់បង់ដធី្ល ីនិងធន
ធនធមមជត ិ មរយះករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកចិច និងករឈូសឆយពីសំ ក់្រកុមហុ៊ន និងអនកម
នអំ ច។ មនិែតបុ៉េ ្ណ ះ ៃ្រពបរំុងទុក ៃ្រពកប់េខម ច ៃ្រព រក  ៃ្រពជំេនឿ ក៏្រតូវរង់ករឈូសឆយ  និ
ងកប់បំផ្ល ញយ៉ងសនធឹកសនធ ប់ផងែដរ។ ម៉យងវញិេទៀត ករ ស់ដីកមមសទិធឯកជនជន់គន  មរយៈ
ករអនុវត្តបទបញជ ០១ េ យមនិមនករផ ព្វផ យេ យបនទូលំទូ យេលីនីតវិធីិ ែដលេធ្វីេ យ
ងំសទះដល់ដេំណីរករចុះបញជ ីដីសមូហភព និងករេរៀបចំសហគមន៍ៃ្រពេឈ ីនិងៃ្រពតំបន់ករពរ។ 

 
េលីសពេីនះេទេទៀត តំបន់ៃ្រពករពរ ៃ្រពសហគមន៍ រមួទងំដីចំករវលិជុជំនជតិេដមីភគ 

តិចែដលបនេបះបេងគ លនិងកំណត់្រពរំចួេហយី ក៏េនែតទទលួរងនូវករឈូសឆយដីៃ្រព ករកប់បំ
ផ្ល ញៃ្រពេឈេី យខុសចបប់ និងរេំ ភបំពនពីសំ ក់្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកចិច និងអនកមន
អំ ច េបីេទះបីជពួកគត់មនករទមទរេទ ជញ ធរថន ក់មូល ្ឋ នដល់ថន ក់ជតិ រមួទងំ្រពឹទធសភ
 រដ្ឋសភ និងតុ ករ ក៏េនែតគម នដេំ ះ្រ យដ៏ែដល។ 

 

សទធិផលរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

ជរ ្ឋ ភិបលបននឹងកពុំងយកចិត្តទុក ក់កនុងដេំណីរករចុះបញជ ីដសីមូហភព េយង ម
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុតែដលមន្រ ប់ដូចជ៖ េគលនេយបយចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដីមភ
គតិច េគលនេយបយអភវិឌ ន៍ជនជតេិដីមភគតចិ កនុងករបេងកតី្រកមុករងរបេចចកេទសដូចជ៖ 
្រកសួងអភវិឌ ន៍ជនបទ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងេរៀបចែំដនដនីគរូបនីយកមម និងសំណង់ និង មរយះ
កិចច្របជុំជមយួអងគករសងគមសីុវលិ និងៃដគូរអភវិឌ ន៍។ ជពិេសសនេពលថមីៗ េនះ ជរ ្ឋ ភិបលប
នេចញេសចក្តី្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីព ី «ករព្រងងឹករ្រគប់្រគងដីសមបទនេសដ្ឋកចិច» ែដលមន្រកសួ
ងបរ ិ ថ ន នងិ្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន ទ ជេសនធកិរ ្ឋ នកនុងករព្រងឹងករអនុវត្តបទ
បបញញត្តិ និងបេចចកេទសនន ែដលទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងដសីមបទនេសដ្ឋកចិច កនុង្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ េដមីបឱីយគេ្រមងទងំអស់ធនបននូវករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព តម្ល ភព គណេនយយ 
ភព និង្របសិទធភព។ ជក់ែស្តងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងបនដកហូតដីសមបទនេសដ្ឋកិចចែដលមនិ
បនអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ មចបប់ចំននួ ១៩គេ្រមង កនុងចំេ ម ៣០១គេ្រមង គិត្រតមឹែខតុ  ឆន ២ំ០
១៤1 េលីៃផទដសីរបុ្របមណ ២.២៨៩.៤៩០ ហចិ ។េលសីពីេនះេទេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក ក់ផងែដរនូវករព្រងងចបប់ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងេគលនេយបយ
េសៀវេភសរ កនុងេគលបណំងជ្រមុញករអនុវត្តករ្រគប់្រគងដធី្ល ី និងធនធនធមមជត្ិរបកបេ យ្រប
សិទធភព។ បុ៉ែន្តករអនុវត្តជក់ែស្តងកន្លងមកេ យែផ្អកេលីបទ ្ឋ នចបប់ និងយន្តករែដលមន 
                                                      

1 េគហទំពរ័ ទិនននយ័ពីករអភវិឌ  (http://www.opendevelopmentcambodia.net/company-profiles/economic-land-concessions/) 
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្រ ប់េនពុទំន់មន្របសិទធភព និង ចេឆ្លីយតបត្រមូវករជក់ែស្តងរបស់សហគមន៍ែដលកំពុងជបួ
្របទះនូវបញ្ហ វ ិ ទ្របឈមធងន់ធងរៃនវ ិ ទដីធ្លីែដលគំ មកំែហងដល់សុវតថភិពដីធ្លរីបស់ពួកគត់។ តួយ៉
ងសហគមន៍បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទធនគរពិភពេ ក ែស្វករកយន្តករស្រមបស្រមលួអំពដីីែដល
មនទំនស់ជមួយសហគមន៍ ជលទធផលគ្ឺរកមុហុ៊នបញឈប់ករឈូសឆយជបេ ្ណ ះ សនន។ សហ
គមន៍េផ ងេទៀតបន ក់បណ្តឹ ង ងំពីថន ក់មូល ្ឋ ន ដល់ថន ក់ជតិ តុ ករ រដ្ឋសភ ្រពទឹធសភ រមួ
ទងំករពនំដំល់ ថ ប័នអន្តរជត ិបុ៉ែន្តមិនទន់ទទលួបននូវដំេ ះ្រ យេនេឡយីេទ។ 
 

អនុ សន៍ 

សំ ប់ ជរ ្ឋ ភបិលៈ 
១. សូមេ យ ជរ ្ឋ ភិបលជួយពេន្ល នករចុះបញជ ីដីសមូហភពជនជតេិដីមភគតិចទងំ ១៥េខត្ត   
និងៃ្រពសហគមន៍េ យបនឆប់ ។ 

២. សូមេ យ ជរ ្ឋ ភិបលដក ជញ ប័ណ្ណចំេពះ្រកុមហុ៊ន ែដលមិនេគរពកចិចសនយ។ 
៣. មុនករផ្តល់សមបទនដីដល់្រកុមហុ៊ន ជរ ្ឋ ភិបល្រតវូសិក ពីផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ពិេ្រគះ  
េយបល់េ យបនេពញេលញ និងមនករ្រពមេ្រពៀងជមុន េដីមបេីជៀស ងទំនស់្រពំដជីមួយ 
សហគមន៍។ 

៤. សូមេ យ ជរ ្ឋ ភិបលបញឈប់ករចប់តំ ង និងករគំ មកែំហងសហគមន៍កនុងករត ៉ េលី  
បញ្ហ ដីធ្ល ីនិងៃ្រពេឈ។ី 

៥. សូមេ យ ជរ ្ឋ ភិបលព្រងឹងនូវករអនុវត្តចបប់ េ យចត់វធិនករ េគរព កពរ និងផ្តល់ដ ំ 
េ ះ្រ យសម្រសបដល់សហគមន៍រង់ផលប៉ះពល់។ 

៦. គណៈកមមករអន្តរ្រកសងួបន្តផ ព្វផ យេ យបនទូលំទូ យ នូវ្របកសអន្តរ្រកសងួ និងព្រងងឹ  
ករសហករជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងអងគករសងគមសីុវលិេដីមបផី្តល់ព័តម៌ន និងចូលរមួ  
ពិនិតយ ម ន យតៃម្លករអនុវត្តរបស់្រកមុហុ៊នដសីមបទនេសដ្ឋកចិច។ 

៧. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងឈរេលីេគលករណ៍អពយ្រកឹតយេលីកកមពស់សិទធជិនជតិេដមីភគតិចកនុង  
េធ្វីករវនិិចឆ័យ្របកបេ យតម្ល ភព េលីផលប៉ះពល់ដី្របៃពណីរបស់សហគមន៍ជនជតិេដមីភគ 
តិច ដូចជដីៃ្រពកប់េខម ច ដីៃ្រព រក  ដីៃ្រពបំរងុទុក ជមួយ្រកុមហុ៊នសមបទនេសដ្ឋកិចច េដីមបដីក 
ដីពី្រកុមហុ៊នជូន្របជពលរដ្ឋ។ 

៨. គណៈកមមករអន្តរ្រកសងួគួរបែនថមករ្រតួតពិនិតយ ល់ករដឹកេឈ ីនិងកប់េឈខុីសចបប់ពីតំបន់ 
េផ ងៗនចូំលមកទី ងំ្រកុមហុ៊ន។ 

៩. គណៈកមមករអន្តរ្រកសងួគួរកំណត់សមសភព ថ ប័នថន ក់េ្រកមជតិេ យបនចបស់ េដមីបឲីយ 
្របជពលរដ្ឋងយ្រសលួទនំក់ទំនង នងិ យករណ៍អំពីករណី្របឈមេផ ងៗ។ជពិសសកណំត់ 
េពលេវ េឆ្លយីតបឲយបនចបស់ ស់ និងស្រមុះស្រមលួបនទ ន់ពបីញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋ និង  
្រកុមហុ៊ន។ 

១០. មរយៈយន្តករអន្តរ្រកសួងកនុងករ្រតតួពិនតិយេលីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជរ ្ឋ ភិបលគួរផ្តល់  
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       ទិភពកនុងករ្រតួតពិនិតយេនតបំន់ែដលកំពុងមនជេម្ល ះរ ងសហគមន៍ជនជតិេដមីភគតិច  
     និងតំបន់ៃ្រពសហគមន៍ែដលកពុំងសថិតេនកនុងដេំណីរករចុះបញជ ីែដល ច ជំរុញេ យបននូវ  
     សិទធិ កនុងករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ។ី  
 
សំ ប់សងគមសុវីលិ នងិៃដគូរអភវិឌ ន៍ៈ 
១. សូមេ យមច ស់ជំនយួ និងអងគករសងគមសីុវលិបន្តករគ្ំរទែផនកចបប់េ យបនទូលំទូ យេន  
េពលសហគមន៍្របឈមបញ្ហ ដីធ្ល ីនិងធនធនធមមជតិ។ 

២. សូមេ យមច ស់ជំនយួ និងអងគករសងគមសីុវលិបេងកីនកញច ប់ថវកិ េដីមបជីយួសហគមន៍កនុងករទប់  
ក ត់ករឈូសឆយដីធ្ល ីនិងបទេលមសីៃ្រពេឈ។ី 

៣. មច ស់ជំនួយគួរគ្ំរទេទេលីករបេងកីនសមតថភពរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ នេទបេចចកេទស ម ន  
េលីធនធនៃ្រពេឈ ី្រពមទងំេផ្ត តេលកីរេលីកកមពស់វស័ិយេអកូេទសចរណ៍េនតំបន់ែដលមន  
សក្ត នុពុលធនធនធមមជត។ិ 

 

២) វិសយ័ឧស ហកមមនិស រណកមម 
បញ្ហ ្របឈម 

ឧស ហកមមនិស រណកមម ជវស័ិយមួយែដលរ ្ឋ ភិបលកំពុងយកចិត្តទុក ក់ និង ច 
ទទួលបន្របក់ ចំណូលដ៏សំខន់េដីមបអីភិវឌ េសដ្ឋកិចចជត។ិ បចចុបបនន ្រកបខណ្ឌ ចបប់និងបេចចក 
េទសេន មន ក្រមិតែដលប ្ត លឲយមនករលំបកកនុងករ្រគប់្រគងវស័ិយេនះ ្រពមទងំថវកិ ែដល 
ទទួលបនពីករ ទញយកែរ ៉ េ្របង និងឧសម័នេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េ យែឡកេទះបីជវស័ិយ 
េនះសថិតេនកនុង ដំ ក់កលរុករកក៏េ យ បននិងកំពុងបងកផលប៉ះពល់ជអវជិជមន េទដល់ 
សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងបរ ិ ថ ន ដូចជករេ្របី្របស់ រធតុគីម ី ែដលប៉ះពល់គុណភពទឹក-ដ ី
សុខភព មនុស និង សត្វផងែដរ។ សហគមន៍មិនបនទទួលព័ត៌មន្រគប់្រគន់និង ករពិេ្រគះ 
េយបល់េពញេលញមុននងឹមនករេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចចិត្តេលីគេ្រមងរុករកនងិអភិវឌ ន៍ធនធន ែរ ៉
ែដលេធ្វឲីយតបំន់រុករុកែរ ៉ សថិតេនចំ (្រតួតសុីគន ) តំបន់ៃ្រពសហគមន៍ ដីបំរងុទុក ដីចំកររបស់ 
សហគមន៍ ជពិេសសតំបន់ជន ជតិេដីមភគតិច។ េ យ រែតព័ត៌មនពី ជញ ប័ណ្ណរុករកែរ ៉
មិនបនផ ព្វផ យដល់សហគមន៍ បញ្ហ កររេំ ភសិទធមិនុស  ករគំ មកំែហង ជបញ្ហ ែដល 
សហគមន៍កំពុងែតជួប្របទះនិងជបញ្ហ ្របឈម។ ្រកុមហុ៊ន ចេធ្វសីកមមភពរុករកែរម៉និ្រសបចបប់ 
ខណៈេពលែដល្រកុមហុ៊នមនិមន ជញ ប័ណ្ណ។ បញ្ហ េនះក៏ប៉ះពល់ដល់ជវីភពរស់េនរបស់សហ 
គមន៍េ យពួកគត់មិន ចចូល េទ្របមូលយកអនុផល ៃ្រពេឈ ី ពីៃ្រពសហគមន៍ែដលេនែកបរ 
តំបន់រកុរកែរ។៉  
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សទធិផលរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

រ ្ឋ ភិបលកពុំងេធ្វីេសចក្ត្ីរពងចបប់មយួចំននួ េដីមប្ីរគប់្រគងវស័ិយឧស ហកមមនិស រណ 
កមម។ េសចក្ត្ីរពងចបប់ ចជ្រមុញករចូលរមួនងិករពិេ្រគះេយបល់ ជមួយសហគមន៍ទទលួរង 
ផលប៉ះពល់ពីវស័ិយេនះ។ ្រសបគន េនះែដរក៏បនជ្រមុញឲយមនករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធមយួ 
ចំនួនេនែកបរនងិេនតំបន់ ជីវកមមែរ។៉ សហគមន៍ក៏បនទទួលសំណងមួយចំនួនតូចេលីផលប៉ះពល់ 
ែដលប ្ត លមកពី ជីវកមមែរ។៉បុ៉ែន្តករទទលួបនព័ត៌មននងិកចិចអន្ត គមន៍េនថន ក់មូល ្ឋ នេន 
មនក្រមិតេនេឡយី។   
 
អនុ សន៍ 

សំ ប់ ជរ ្ឋ ភបិល 
១. មុនេពលផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណរុករកនងិ ជីវកមមែរដ៉ល់្រកុមហុ៊ន  
១.១ ្រតូវអនុវត្តេគលករណ៍្រពមេ្រពៀងេ យេសរ ីជមុននិងទទលួបនព័ត៌មន (FPIC) 

១.២ ព្រងឹងករចូលរមួយ៉ងេពញេលញពី ធរណៈជន កនុងដំេណីរករករ យតៃម្ល េហតុប៉ះពល់  

បរ ិ ថ ន (EIA) នងិមនករផ ព្វផ យរបយករណ៍ EIA ជមុនយ៉ងតិចរយៈេពល ១ែខ មុន  

នឹងអនុម័តេលីរបយករណ៍ 

២. ចំេពះតំបន់នងិកែន្លងទីសកក រៈរបស់ជនជតេិដមីភគតិចមនិ្រតូវផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណរុករកនងិ ជវីកមម 
ែរ ៉ 

៣. លុបេចល ដកហូត ជញ ប័ណ្ណរុករកែរ ៉ចំេពះតំបន់ ែដលសកមមភពរុករកែរប៉ងកផលប៉ះពល់  
ដល់សហគមន៍នងិ បរ ិ ថ ន  

៤. េបកីចំហរ នងិផ ព្វផ យព័ត៌មនទងំ យ ែដលទក់ទងនឹងគេ្រមងអភិវឌ ន៍ធនធនែរ ៉ 
ដល់សហគមន៍ និង ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ជពិេសសអនុម័តចបប់ស្តីពសីិទធទិទួលព័ត៌មន 

៥. ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ពក់ព័នធ និង ម នសកមមភពរុករកនងិ ជវីកមមែររ៉បស់្រកុមហុ៊ន 
៦. បេងកីតឲយមនមូលនធិិែដលបនមកពីវស័ិយែរ ៉នងិេ្របង ស្រមប់កូនេចជនំន់េ្រកយ 
៧. មនករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈេលីេគលករណ៍និងេសចក្ត្ីរពងចបប់មួយចំនួន  
ទក់ទងនឹងវស័ិយេនះ។ 
 

សំ ប់វស័ិយឯកជន 
១. មនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួសហគមន៍ទទលួរងផលប៉ះពល់េ យអនុវត្តេគលករណ៍ FPIC 
២. ្រតូវមនវធិនករេឆ្លីយតបេទនឹងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដលប ្ត លមកពសីកមមភពរុករក 

(ឧ. លុបរេ ្ត ែរេ៉្រកយពបីញច ប់សកមមភពរុករក) 
៣. េបីកចំហព័ត៌មនពី្របតិបត្តិករ នងិែផនករសកមមភពេទដល់សហគមន៍ 
៤. ្រតូវអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគងនងិករពរបរ ិ ថ ននិងសងគមឲយបនចបស់  
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សំ ប់វស័ិយឯកជន 
១. បន្តគ្ំរទថវកិ និងក ងសមតថភពបេចចកេទស ្រកបខណ្ឌ ចបប់ែដលទក់ទងនឹងវស័ិយ  
ឧស ហកមមនិស រណកមម 

២. ស្រមបស្រមលួយន្តករពហុភគី កនុងករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េលីសហគមន៍   
 
៣) បញ្ហ ទំនប់ រអីគគសីន ី
បញ្ហ ្របឈម 

 វស័ិយទនំប់ រអីគគសីនេីន្របេទសកមពុជ គឺជវស័ិយមួយែដលរ ្ឋ ភិបលកមពុជបននឹងកពុំង 
េធ្វីករអភិវឌ េដីមបជីតំរវូករដល់្របជពលរដ្ឋ និងជ្របក់ចំណូលេដីមបេីធ្វីករអភវិឌ ន៍េសដ្ឋកិចច 
្របេទសជត ិ បុ៉ែន្តកមពុជេនមិនទន់បនេ្រតៀមខ្លួនេដីមបេីធ្វីករអភិវឌ ន៍វស័ិយេនះឲយបនេពញេលញ 
េនេឡយី។ មករសេងកតេឃញីថករអនុវត្តចបប់ េនកមពុជេនមនក្រមិតេនេឡយី ែដល ប ្ដ ល 
ឲយវស័ិយមួយេនះ មនករលំបកកនុងករ្រគប់្រគងថវកិដ៏េ្រចីនសនធឹកសនធ ប់េនះ។ ផទុយេទគេ្រមង 
ងសង់ រអីគគសីនី បនប ្ដ លឲយមនផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរជអវជិជមន េទ េលីបរ ិ ថ ន សងគម 

វបបធម៌ នងិដីៃ្រពសហគមន៍ជនជតេិដីមភគតិច មរយៈករកប់បផំ្ល ញៃ្រពេឈ ី ជកីយកែរ ៉
ជមួយនិងករបត់បង់ គុណភពទឹក និងដីកសកិមម សុខភពមនុស  នងិសត្វ។ ៃ្រពេឈ្ីរតវូ 
បនកប់បំផ្ល ញទងំកនុង និងេ្រកបត ងៃនគេ្រមងែដលនឲំយបត់បង់ជំរកសត្វៃ្រព2។ ករបត់បង់ 
លំេន ន ដែី្រសចំករ3 មរយៈបនរបឹអូសយ៉ងអយុត្តិធម៍។ ជងេនះេទេទៀត ល់ គេ្រមងទងំ 
អស់សហគមន៍មនិបនទទលួព័ត៌មន និងចូលរមួពិេ្រគះេយបល់េពញេលញជមុនេនះេទេដីមបេីធ្វ ី
េសចក្ដសំីេរចចិត្តកនុងករអនុវត្តគេ្រមងអភិវឌ ន៍ ែដលេហតុនឲំយមន កររេំ ភសិទធិមនុស  
និងជេម្ល សេ យបងខំ។ 
 
សមទធិផលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

 េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងបញ្ហ ទនំប់ រអីគគីសនី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកពុំងេធ្វេីសចក្ដេី្រពៀង ចបប់មួយ 
ចំននួដូចជេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះបរ ិ ថ ន ។ល។ កនុងេនះែដររដ្ឋសភក៏ 
បនអេញជ ីញរដ្ឋម្រន្តីេដីមបេីធ្វីករ្រ យបំភ្លឺពក់ព័នធនងឹករអនុវត្តគេ្រមង រអីគគីសនី4 ។ 
 

                                                      
2 សត្វ្រកេពីភនំ និង្រតីនគេនតំបន់ ែរង៉ 

3 គេ្រមង រអីគគសីនីេស នេ្រកម២ 

4 គេ្រមង រអីគគសីនីេស នេ្រកម២ 
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អនុ សន៍ 
សំ ប់ ជរ ្ឋ ភបិល 
១. ព្រងឹង និងពិនតិយេមលីករអភវិឌ របស់្រកុមហុ៊នវនិេិយគេដីមបធីនថពកួេគេគរពចបប់ និងេគល  
ករណ៍េផ ងៗ 

២. ្រតូវធនថដំេណីរករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន្រតវូមនករចូលរមួេពញេលញ  
ពី ធរណៈជនជពិេសសសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ។ 

៣. បញឈប់ ល់គេ្រមងទងំ យ ែដលប៉ះពល់អវជិជមនេទេលីបរ ិ ថ ន និងសងគម។ 
៤. ្រតូវធនព័ត៌មន្រតូវបនផ ព្វផ យទូ យ និងជព័ត៌មនពិតដល់សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ 

 ពីគេ្រមង នងិេគរពសិទធមិនុស ។ 
 
៤) ករបេណ្តញេចញេ យបងខ ំករ ងំទលីេំន ្ឋ នថមី និងវិ ទដីធ្លី  
បញ្ហ ្របឈម 

បចចុបបនន ្របជពលរដ្ឋេនែតបន្តរងទុកខេវទនេ យ រករបេណ្ត ញេចញពីគេ្រមងអភវិឌ ន៍ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជដូចជជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋមន ថ នភពយ៉ប់យនឺជងមុនេពលអភវិ
ឌ ន៍ េ យ រករប ្ត ញេចញេ យបងខំ ខ្វះករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈឲយបន្រតឹម្រតូវ
មុនករអនុវត្តគេ្រមង  គម នសំណងសមរមយ និង អយុត្តិធម៌។  ករបេណ្ត ញេ យបងខ ំនឲំយឈន 
េទដល់ករបត់បង់ដីធ្ល ី លំេន ន បត់បង់មុខរបរ្របចៃំថងបត់បង់្រទពយសមបតិ្ត  ជេហតុែដល 
នេំ យប៉ះពល់ផ្លូវចិត្តដល់្រកុម្រគួ ររងេ្រគះ នងិអនគតកូន េហយីទីបំផុតនឹងេធ្វីឲយ្របជពលរដ្ឋ 
ធ្ល ក់កនុងភព្រកី្រក។ ជងេនះេទៀត បញ្ហ ងំទីលំេនថមី ្របជពលរដ្ឋជួបផលលំបកកនុង ករទទលួ 
េស ធរណៈដូចជ៖ ករេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត ផ្លូវថនល់ ផ រ េរៀន នងិមនទីរេពទយ។ល។ កង្វះករ 
ផ ព្វផ យព័ត៌មន និងករពិេ្រគះេយបល់ទូលទូំ យជមួយ្របជពលរដ្ឋ អំពគីេ្រមងែផនករ
អភិវឌ ន៍ភគេ្រចនីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល នឲំយ្របជពលរដ្ឋក្ល យ ជជនរងេ្រគះដូចជករ រេំ ភសទិិធ 
មនុស ជពេិសសកុមរ និង្រស្តី និងមិនទទលួបនករេ ះ្រ យសមរមយពគីេ្រមងករអភវិឌ ទងំ 
េនះ។ មយង៉េទៀតេយងីក៏សេងកតេឃញីថ ល់សកមមភពបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ជញ ធរមន 
សមតថកិចចែតងែតេ្របអីេំពហីងឹ  និងករគំ មកំែហង េ យេ្របកីំ ងំ្រប ប់ វុធ រហូតមនករ 
ចប់ខ្លួនបញជូ នេទតុ ករ នងិ ក់ឃុឃំងំ កត់េទសេ យអយុត្តិធម៌។ អនកែដល្រប្រពតឹ្តបិទេលមីស 
មិន្រតវូបននខំ្លួនេទផ្តនទ េទស មចបប់េទ។  ចំែណកឯករេ ះ្រ យសំណងេទៀតេ ត មិនបន 
េធ្វីឲយមនករេពញចិត្តពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋភគេ្រចនីេទ បុ៉ែន្តេគ្រតូវែតបងខំចិត្តចកេចញពីលំេន 
នចស់េទកន់ទី ងំថមី មករសេ្រមចចិត្តរបស់ ជញ ធរ និង្រកមុហុ៊នវនិេិយគេ យមិនមន 

សំណងសមរមយ េហយីអនកខ្លះរងនូវករេរសីេអងីពី ជញ ធរកនុងេពលេ ះ្រ យសំណង ដូចជ ជញ ធរ 
មិនមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តកតព្វកិចចករពរសិទធ្ិរបជពលរដ្ឋែដលជ េហតុនឲំយ្របជ 
ពលរដ្ឋបត់បង់ជំេនឿទុកចតិ្តចំេពះ ជញ ធរមនសមតថកិចច។ ជមួយេនះគន ែដរយន្តករេ ះ្រ យ 
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វ ិ ទដីធ្លែីដលេនជធរមនមិនបនអនុវត្តឲយមន្របសិទធិភពេហយី ជញ ធរែតងែតេគចេវសពីបញ្ហ  
ទងំេនះ េនេឡយីេទដូចជ្របជពលរដ្ឋេនបន្ត េឡងីមក ក់ញញ តកន់ែតេ្រចនី េឡងីដូចជ 
សហគមន៍ឡពង កំពង់ឆន ងំ យូេញ នឌីវឡុីបមនិ្រគុប េកះកុង សហគមន៍្របេម ្រពះវ ិ រ ថម  
េពធិ ត់ បឹងកក់ បុរកីី  ភនេំពញ ។ល។  
 

សទធិផលរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

ទនទឹងនឹងបញ្ហ ្របឈមខងេដីមបពីេន្ល នករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី េយងីក៏បនកត់សំគល់េឃញី 
ថ ជរ ្ឋ ភិបលបនខតឹខំ្របឹងែ្របងបេងកតី និង អនុម័តេគលនេយបយមយួចំនួនដូចជ េគល 
នេយបយដធី្លី”េសៀវេភសរ” េគលនេយយបយជតិលំេន ន េគលនេយបយ យតៃម្លៃថ្ល 
អចលនវតថុ ។ល។ េលីសពេីនះេទៀត្រពះ ជ ច្រកកមពុជបន្របកស ក់េចញនូវ េគលនេយ 
បយចស់ សមមកភពថមីេលីវស័ិយដីធ្លរីបស់ ជរ ្ឋ ភិបលនូវកមមវធីិថមីមួយែដល ្រតូវអនុវត្តន៍េ យ្រកុម
យុវជនស័ម្រគចតិ្ត ជអនកជួយចុះ ស់កំណត់្រពំ្របទល់ដីជូន្របជពលរដ្ឋេន៣តំបន់ ដូចជដសីមបទន 
ដីករដកហូត និងៃ្រពសមបទន។ គណៈកមមកររបស់រដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភបនចុះពិនិតយ និងអេញជ ីញ 
អនកព័នធដល់កែន្លងែដលមនវ ិ ទស្រមប់កនុងរេបៀប រៈេ ះ្រ យ។ ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនេបីកកចិច 
សហករទូ យចំេពះសងគមសុីវលិជជំនួយករកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លី ឧទហរណ៍្របជុំ្របច ំ
្រតីមស និង្របជំុ្រកមុបេចចកេទសដីធ្លីជមួយ្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់។ 

 
អនុ សន៍ 

សំ ប់ ជរ ្ឋ ភបិល 
១. ចុះបញជ ីដធី្លីជ្របព័នធស្រមប់សហគមន៏្រក្ីរកេន មប ្ត េខត្ត ្រកុង ជធនី និងពេន្ល ន     
ករផ្តល់កមមសិទិធដីធ្លដីល់្របជពលរដ្ឋេនទងំអស់ទូទងំ្របេទស។  

២. ្រតូវផ ព្វផ យ និងពិេ្រគះេយបល់ឲយបនទូលំទូ យអំពីគំេ ងអភិវឌ ន៍ននជមយួ្របជពល  
រដ្ឋជពិេសសសហគមន៍ែដលរស់េនកនុងតំបន់រងផលប៉ះពល់មុននឹង ផ្តល់ករអនុញញ តឲិយ្រកុម  
ហុ៊នវនិិេយគ។ 

៣. ល់ករអភិវឌ ្រតវូេ យមនផល្របេយជន៏ដល់ពលរដ្ឋេននឹងកែន្លងែដល្រតូវអភិវឌ ន៍។ 
៤. ធន្របព័នធតុ ករឯក ជយ និងយុត្តិធម៌ េហយីេគរពសិទធិមនុស  និងបញឈប់េ្របី្របស់្របព័នធ 
តុ ករមកគបសងកត់មកេលី្របជពលរដ្ឋែដលទមទរសិទធិដធី្ល ីនិងសិទិធលំេន នរបស់ខ្លួន។ 

៥. បញឈប់ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ បុ៉ែន្ត្រតូវេធ្វកីរអភវិឌ ន៍េននឹងកែន្លង។ 
៦. េ ះែលងជបនទ ន់្របជពលរដ្ឋែដលត ៉ទមទរសទិធិដីធ្លី និងសិទិធលំេន ្ឋ នេចញពីពនធនគរ។ 
៧. បញឈប់ករ ងំសកមមភពអហងឹ របស់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះ ឧទហរណ៍ ករ ក់ញត្តិ សំណូម  
ពរេផ ងៗេទៀត។ 

៨. បញឈប់ករេចទ្របកន់អងគករសងគមសុីវលិថជអនកញុះញង់េនពីេ្រកយ្របជពលរដ្ឋ 
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សំ ប់មច ស់ជនំួយ 
១. ជួយបន្តករគ្ំរទ ល់គេ្រមង និងសកមមភពេ ះ្រ យេទេលីបញ្ហ ទំនស់ដីធ្លី និងលំេន ន  
្របកបេ យ្របសិទធភព។  

២. បន្តសហករជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករចុះបញជ ីដីធ្លីជ្របព័នធ និងជ្រមុញឲយ ជរ ្ឋ ភបិល 
បន្តេ ះ្រ យសំណូមពរ និងអនុ សន៍េផ ងៗរបស់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះ។ 

 

៥)សទិធិទទួលព័ត៌មន 
បញ្ហ ្របឈម 

កនុងេពលបចចុបបននេនះ កមពុជេនមិនទន់មនវបបធម៌េបីកចំហរព័ត៌មនទូលំទូ យេនេឡយី។ 
ជរ ្ឋ ភិបលេនមនភពខ្វះចេន្ល ះ ឬ ទ ក់េសទរីកនុងករេបកីចំហ ឬ ផ ព្វផ យព័ត៌មន ធរណៈ 
េ យមូលេហតុមួយចំននួ រមួមនៈ កង្វះខតធនធន សមតថភពមនក្រមិត នងិភពមិនចបស់ 
ស់អពំីអ្វីែដលចត់ទុកថជព័ត៌មនសមង ត់ជេដីម េបីេទះបជីមនមូល ្ឋ នចបប់មួយចំនួនែដល 

បនកំណត់ពីតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័នរដ្ឋ កនុងករេបកីចហំ ឬ ផ ព្វផ យព័ត៌មន
ធរណៈក៏េ យ។ ករមិនបេញចញព៍ត៌មនជ ធរណៈ េទះបីេ យមូលេហតុសមតថភពរបស ់
ថ ប័នរដ្ឋេនមនក្រមិតក្ត ី េ យយន្តករស្រមប់ករេបកីចំហ ឬ ផ ព្វផ យព័ត៌មនេនមនកង្វះ

ខតក្តី ឬេ យ ថ ប័នរដ្ឋមនភព ទ ក់េសទីរកនុងករេបីកចំហ ឬ ផ ព្វផ យព័ត៌មនទក់ទងនឹងបញ្ហ
ែដលរេសីបក្តី តយ៉ួងដូចជករណីទងំ យទក់ទងនងឹដំេ ះ្រ យដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 

គេ្រមងរុករកែរ ៉ និងបញ្ហ មេ ងច្រកកត់េដរជេដីមេទីបជេរឿយៗ េគេឃញីមននូវេរឿងវ ិ ទជ 
េ្រចនីែដលេកតីេចញមកពីទំនស់ផល្របេយជន៍ែផនកេសដ្ឋកចិច ក៏ដូចជវសិមភពៃនអំ ចរ ង 
ភគីអនក្រកី្រកេនជនបទ កមមករេ ងច្រក នងិអនកមន្រទពយសមបត្ត ិក៏ដូចជអនកមនអំ ច ផងែដរ។ 

េ យេមីលេឃញីអំពី រសំខន់ៃនករទទួលបនព័ត៌មន កនុងករជួយទប់ ក ត់ជេម្ល ះជយ 
ថេហតុ និងចូលរមួចែំណកេលីកកមពស់កមមវធិនីេយបយកត់បនថយភព្រក្ីរក និងករេលីកកមពស់ 
តម្ល ភព និងគណេនយយភពសងគមរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនះអងគករសងគមសុីវលិ និង្របជ 
សហគមន៍ សូមជ្រមុញឲយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងរដ្ឋសភនីតកិលទី៥ បេងកីនសមតថភព ថ ប័ន
ធរណៈកនុងករេបកីចំហព័ត៌មន េ យែផ្អកេលីមូល ្ឋ នចបប់ែដលមន្រ ប់ផង និងអនុម័ត

ចបប់ស្តីពសីិទធិទទលួព័ត៌មនេនេពលឆប់ៗខងមុខេនះេ យ្រសបេទ មបទ ្ឋ ន អន្តរជតិ ផង។  
សងគមសីុវលិ និង្របជសហគមន៍បននិងកំពុង ម នយ៉ងយកចិត្ត ក់ េហយីកត់សគំល់ 

ថសិទធទិទួលព័ត៌មន ឬករេបកីចហំព័ត៌មន គឺជបញ្ហ ែដលមនផលប៉ះពល់ដល់្រគប់វស័ិយ 
ទងំអស់ តួយ៉ងដូចជវស័ិយេសដ្ឋកិចច វនិិេយគ កសិកមម ែរ ៉  រអីគគិសនី បរ ិ ថ ន និងអភវិឌ ន៍ 
ទី្រកុងជេដីម។ ថ នភពបចចុបបនន ៃនករអនុវត្តចបប់ៃ្រពេឈ ី និងដីធ្ល ី ក៏ដូចជករ្រគប់្រគង 
ធនធនធមមជតិ និងសិទធិមនុស  សុទធែតទទួលរងនូវផលប៉ះពល់ពីកង្វះករេបកីចំហ ព័ត៌មន។ 
សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ែដលរស់េនពឹង ្រស័យខ្ល ងំជងេគ េលីដីធ្ល ី នងិ ៃ្រពេឈ ី
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កំពុង្របឈមនឹងបញ្ហ ចុះបញជ ីដីសមូហភព និងសហគមន៍តបំន់ករពរ ក៏ដូចជបញ្ហ សមបទន 
ដីេសដ្ឋកិចច។ បញ្ហ វ ិ ទដីធ្ល ី ក៏ជប់ជមួយគន នឹងបញ្ហ បេណ្ត ញេចញេ យបងខំផងែដរេហយីបញ្ហ  
ទងំអស់េនះសុទធែតទកទ់ងនឹងសិទធិទទួលព័ត៌មន ឬករេបកីចំហព័ត៌មន។ ដូេចនះដេំ ះ្រ យ 

មួយនូវសិទធទិទួលព័ត៌មន គជឺកររមួចែំណកេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ទងំបុ៉នម នែដល បនេរៀប ប់
ខងេលី េបីេទះបីជមិនបនទងំ្រសងុក៏េ យ។ 

 
សមិទធិផលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

អងគករសងគមសុីវលិ និង្របជសហគមន៍ទទលួ គ ល់ករខិតខំ្របឹងែ្របងមយួចំនួនរបស់ ជ 
រ ្ឋ ភិបលកនុងករេលីកកពំស់សិទធិទទលួព័ត៌មន ជពិេសសេនថន ក់េ្រកមជតិ មរយៈកមមវធិ ី
មួយចំនួនដូចជកមមវធិីអភបិលកិចចល្អមូល ្ឋ ន ្រកបខ័ណ្ឌ គណេនយយភពសងគម កមមវធិអីភវិឌ ម 
ែបប្របជធិបេតយយ នងិ្រចកេចញចូលែតមួយជេដមី។ ករេប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករ 
ចប់េផ្តីមដេំណីរករេធ្វេីសចក្ត្ីរពងចបប់ស្តីពីសិទធទិទួលព័ត៌មន ្រតូវបនេកតសរេសីរ ក៏ពិតែមន 
េហយី ក៏បុ៉ែន្តសងគមសុីវលិចង់ឲយ ជរ ្ឋ ភិបលេធ្វចីបប់េនះឲយបនឆប់ និងធនថជចបប់មួយ 
ែដលល្អ។ ជមួយគន េនះែដរ កនុងខណៈែដលចបប់មនិទន់មនេនះករព្រងងឹករអនុវត្តន៍បទ ្ឋ ន 
ចបប់ែដលមនរចួ្រ ប់មកេហយី ក៏ ចរមួចំែណកបនមួយែផនកធំកនុងកត់បនថយ នងិ បេញជ សបញ្ហ
ទងំ យែដលបនេរៀប ប់ខងេលី។ ខងេ្រកមេនះគឺជអនុ សន៍មយួចនំួនរបស់សងគមសុីវលិ 
និង្របជសហគមន៍ ជូនចំេពះ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
អនុ សន៍  
១. ្រកសួង មនទីរ និងអងគភពននរបស់រដ្ឋ ្រតូវេបកីចហំព័ត៌មន ធរណៈ ជពិេសស តៃម្លេស កមម   
នីតិវធីិកនុងករទទួលបនេស  និងេពលេវ កណំត់េ យចបប់ 

២. ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន និងបេងកតីនូវយន្តករទងំ យេដមីបធីនថ្របជជនកមពុជនឹងទទួល 
បនព័ត៌មនេពញេលញ 

៣. អនុម័តចបប់ស្តីពសីិទធទិទួលបនព័ត៌មន េ យមនករចូលរមួពេិ្រគះេយបល់ឲយបនទូលំទូ 
យ និងទទួលយកនូវអនុ សន៍ពី ថ ប័នសងគមសុីវលិពក់ព័នធ ែថមទងំ បញជ ក់ឱយបន 

ចបស់ អំពីព័ត៌មន ែដល្រតូវរក ជសមង ត់។ 
៤. បេងកីនសមតថភពបុគគលិក ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករផលិត និងែចកចយព័ត៌មន 
៥. ផ្តល់កិចចករពរចំេពះ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបែដលបនបង្ហ ញ និងែចកចយនូវព័ត៌មនពតិ្របកដ ឬ  
ព័ត៌មនទងំ យ ែដលបេ្រមដីល់្របេយជន៍ ធរណៈ 

៦. ផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យអំពី សិទធិទទួលបនព័ត៌មន និងេលីកទកឹចិត្ត្របជពលរដ្ឋឱយចូល 
រមួកនុងករែស្វងរកព័ត៌មន ធរណៈទងំ យែដលពក់ព័នធនងឹជីវភពរស់េន្របចៃំថង 

៧. បេងកីតឱយមនបរយិកសអេំ យផល្របេសីរជងមុន ស្រមប់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុង 
ដំេណីរករអភិវឌ ន៍្របេទសកមពុជ។ 
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ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖ 
• អនក្រសី េវន៉ មនី  សហគមន៍មកពីេខត្តកំពង់សព ឺេលខទូរស័ពទ 097 9012 869  
• េ ក េ្រកស សុខ   សហគមន៍មកពីេខត្តមណ្ឌ លគីរ ីេលខទូរស័ពទ 096 4203 097 
• េ ក សល់ សុផត  សហគមន៍មកពីេខត្តរតនគីរ ី េលខទូរស័ពទ 097 2709 705 
• េ ក គល់ ចន់នី  សហគមន៍មកពីេខត្តសទងឹែ្រតង េលខទូរស័ពទ 092 509 879 
• េ ក្រសី សូ សុផ ្ល  សហគមន៍មកពីភនំេពញ េលខទូរស័ពទ 012 702 914 
• េ ក ត់ គ ី  ្របធន ែផនកដធី្លី និងជីវភព សមគមករពរសិទិធមនុស   

                                    និងអភិវឌ ន៍េនកមពុជ (ADHOC) េលខទូរស័ពទ 012 828 411 
• េ ក សួន បុ៊នស័ក្ត ិ ្របធនេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តកិមមៃនអងគករសមគម 

ករពរសិទធិមនុស កមពុជ (CHRAC) េលខទូរស័ពទ 092 344 357 
• េ ក  ំសុជត ិ  នយករង វទិយ ថ នតសូ៊មត ិនិងេគលនេយបយ (API)  

េលខទូរស័ពទ 077 555 679 
• េ ក តកឹ វ ្ណ ៉    នយក្របតិបត្តិ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ 

(The NGO Forum on Cambodia) េលខទូរស័ពទ 012 793 489 
• េ ក ម៉ម សមបត្ត ិ  នយក្របតិបត្តិ អងគករអភិវឌ ន៍និងភពជៃដគូកនុងសកមមភព 

(DPA) េលខទូរស័ពទ 012 779 734  
• េ ក្រសី គឹម   នយករងកមមវធិី សមព័នធភពកមពុជេដមីបតីម្ល ភពចំណូលធនធ 

(CRRT) េលខទូរស័ពទ 012 513 802 
• េ ក ែប៉ន សុមុនន ី  នយក្របតិបត្តិ អងគករសម័្រគចិត្តេដីមបសីងគម (CVS)  

េលខទូរស័ពទ 012 708 093 
• េ ក េសៀ ភរមយ  នយកេលខធិករ ្ឋ ន ្រកមុករងរពិេសសសិទិធលំេន ន  

(HRTF) េលខទូរស័ពទ 012 852 325 
• េ ក េ  វណ្ណសី   នយក្របតិបត្តិ អងគករគ្ំរទសហគមនជ៍នជតិេដមីភគតិច  

(ICSO) េលខទូរស័ពទ 012 813 744 
• េ ក ឈនួ បូរទិធ   នយក្របតិបត្តិ អងគករយុវជនែខមរនិងករអភិវឌ ន៍សងគម (KYSD)  

េលខទូរស័ពទ 012 798 488 
• េ ក មនិ ស  នយក្របតិបត្តិ អងគករជីវតិៃថ្លថនូរ (LWD)  

េលខទូរស័ពទ 012 329 926 
• េ ក្រសី េជត ចរយិ  នយកិ្របតបិត្តិ អងគករ ្ត រកមពុជ (Star Kampuchea)  

េលខទូរស័ពទ 012 802 460 
• េ ក ជង សុខ   នយក្របតិបត្តិ អងគករកមមវធិីអភវិឌ ន៍ធនធនយុវជន(YRDP)  

េលខទូរស័ពទ 012 360 464 
• េ ក្រសី េអង រសម ី  តំ ងអងគករទស នៈពិភពេ ក (WVC)  

េលខទូរស័ពទ 011 332 335 
• េ ក គមឹ សុវណ្ណ  នយក្របតិបត្តិអងគករវជីែីឡន េលខទូរស័ពទ 012 957  282 
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