
េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ 
របសអ់ងគករសមជិក ប ្ត ញជនជតិេដើមភគតិច និងៃ្រពេឈើ 

ស្តពី ី
ករគ្ំរទ្រប សន៍របសរ់ដ្ឋម្រន្តី្រកសងួកសកិមមសនយេ ះ្រ យជេម្ល ះដីធ្លីជូនជនជតិេដើម

ភគតិចកយួេន ឃុ្ំរបេមរ ្រសុកែតបងមនជ័យ េខត្ត្រពះវិ រ 
 

េយង ម្រប សន៍របស់ ឯកឧត្តម អុ៊ក ៉ បុ៊ន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមមរកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 

បនបង្ហ ញពីជំហររកដំេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លី ជូនជនជតិេដើមភគតិចកួយេនឃំុ្របេមរ ្រសុកែតបងមន
ជ័យេខត្ត្រពះវ ិ រ ែដលបនេចញផ យេ យេគហទំព័រព័ត៌មន របស់វទិយុVOD េនេវ េម៉ង៦:០៧
នទី ង ច ៃថងច័នទ ទី៩ ែខកុមភៈឆន ំ២០១៥ ែដលបនបង្ហ ញពីជំហររកដំេ ះ្រ យបនទ ប់ពីជំនួបជមួយ
ឯកឧត្តម េអង ៃឆ ៊ ង ្របធនគណៈកមមករទី១ៃនរដ្ឋសភ។        កិចច្របជំុេនះបនទទួលករេឆ្លើយតបពីឯក 
ឧត្តមរដ្ឋម្រន្តីថនឹង ែស្វងរកដំេ ះ្រ យបញ្ហ ជេម្ល ះដីធ្លីេនេខត្ត្រពះវ ិ រ និងបញ្ហ ដីធ្លីេនតំបន់
េផ ងៗមួយចំនួនេទៀត។ 

 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ បនចត់វធិនករេក្ត េ យត្រមូវឲយ 
្រកុមហុ៊ន ន េហ្វង (Lan Feng) និង រ ៉យូ េហ្វង (Rui Feng) ែដលកំពុងឈូសឆយដីធ្លីេនឃំុ្របេមរ ្រសុក
ែតបងមនជ័យ េខត្ត្រពះវ ិ រ ្រតូវែតផ្អ កសកមមភពទំងអស់ជបេ ្ត ះ សននសិន រង់ចំ្របជពលរដ្ឋ
ែដលមនជេម្ល ះដីធ្លីទំងេនះ សហករជមួយ ជញ ធរេដើមបីេធ្វើករេ ះ្រ យ េហើយ ឯកឧត្តម អុ៊ក ៉ បុ៊ន 

បនបង្ហ ញពីជំហរថ ដំេណើ រករេ ះ្រ យេនេពលខងមុខេនះ ចនឹងមនផលវជិជមនេ្រចើន។ 

េយង មករេឆ្លើយតបយ៉ងវជិជមន  ្រពមទំងវធិនករេក្ត  របស់ឯកឧត្តមខងេលើ   េយើងខញុំជអងគករ
សមជិកប ្ត ញជនជតិេដើមភគតិច និងៃ្រពេឈើ (IPFN)         ែដលស្រមបស្រមួលេ យអងគករេវទិក
ៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ (NGO Forum)     មនចំនួនសរបុ ៣៧ អងគករជតិ និងអន្តរជតិ
សូមគំ្រទេទនឹង្រប សន៍របស់ឯកឧត្តម    ែដលមនជំហរេធ្វើករេ ះ្រ យជេម្ល ះដីធ្លីជូនជនជតិេដើម
ភគតិចកួយ        េនកនុងឃំុ្របេមរែដលកំពុងរងេ្រគះេ យកររេំ ភដីធ្លីពី្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 

ន េហ្វង (Lan Feng) និង រ ៉យូ េហ្វង (Rui Feng) េហើយសព្វៃថង្រកុមហុ៊នសមបទនេសដ្ឋកិចចទំងេនះ 
កំពុងែតបន្តេធ្វើករឈូសឆយយ៉ងគេឃ្លើន េ យមិនេគរពចបប់ជតិ អន្តរជតិ និងសិទធិជនជតិេដើមភគ
តិចរមួទំងបទបញជ ០០១ ជពិេសសេសចក្តី្របកសរបស់អន្តរ្រកសួងេឡើយ។  េយើងខញុំជអងគករសមជិក 
ប ្ត ញជនជតិេដើមភគតិច និងៃ្រពេឈើ សងឃឹមយ៉ងមុតមំថ ឯកឧត្តម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ នឹងេធ្វើករេ ះ្រ យជេម្ល ះដីធ្លីេនឃំុ្របេមរ ខងេលើេនះឲយបនឆប់រហ័ស មករ 
សនយេ យេគរពឆនទះនិងករសេ្រមចចិត្តពីជនជតិេដើមភគតិចទំងេនះ។ 

 

 កន្លងមកេយើងសេងកតេឃើញថ ្របជសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចកួយ រមួជមួយ នឹងអងគករ 
សមជិកប ្ត ញជនជតិេដើមភគតិច និងៃ្រពេឈើ (IPFN) បនខិតខំេធ្វើករតសូ៊មតិ ជេ្រចើន េលើក 
េ្រចើន រ មរយៈករទប់ ក ត់ករឈូសឆយេននឹងកែន្លង  ករេធ្វើសនិនសីទកែសតជេ្រចើនេលើក 
េនភនំេពញ កិចចសនទនជមួយ ជញ ធរេខត្ត និងថន ក់ជតិ ករ ក់ញត្តិ្រគប់ ថ ប័នពក់ព័នធ កនុងេគលជំហរ 
យ៉ងរងឹមំេដើមបីដក្រកុមហុ៊ន ខងេលើេចញពីទឹកដីឃំុ្របេមរ បុ៉ែន្តេយើងមិនទន់េឃើញមនលទធផល 
ជវជិជមនអ្វីេនះេទ។  
 



េ យមនករេសនើសំុពីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិចកួយកនុងឃំុ្របេមរ មរយៈប ្ត ញអងគករ
សមជិកប ្ត ញជនជតិេដើមភគតិច និងៃ្រពេឈើ   េសនើសំុឲយ ជញ ធរថន ក់ជតិ និង ថ ប័នមនសមតថកិចច 
ចុះ្រតួតពិនិតយដីមនជេម្ល ះ និងផ្អ កសកមមភព្រកុមហុ៊នសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ន េហ្វង (Lan Feng) និង 
រ ៉យូ េហ្វង (Rui Feng) ែដលកំពុងបន្តឈូសឆយដី េដើមបីរងចំករេ ះ្រ យ។ 

 

កនុងនមេយើងខញុំជប ្ត ញអងគករសមជិក  ប ្ត ញជនជតិេដើមភគតិច និងៃ្រពេឈើ   ទទូចឲយ 
ឯកឧត្តម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ   ស្រមបស្រមួលេ ះ្រ យ វ ិ ទដីធ្លីដ៏ ុ ៃំរេ៉នះ 

េ យបនឆប់រហ័ស និងសហករជមួយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់    េដើមបីពេន្ល ន
នីតិវធីិកនុងករចុះបញជ ីដីសមូហភព ដល់ជនជតិេដើមភគតិចកួយេនឃំុ្របេមរ ្រសុកែតបង មនជ័យ។ 
 

                     ភនំេពញ, ៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៥ 
        

 ប ្ត ញអងគករសមជិក ប ្ត ញជនជតិេដើមភគតិច និងៃ្រពេឈើ 
ព័ត៌មនសំអិត សូមទំនក់ទំនង៖ 

១. េ ក តឹក វ ្ណ ៉  នយក្របតិបត្តិ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្តពីីកមពុជ ០១២ ៧៩៣ ៤៨៩ 
២. េ ក សួន បុ៊នស័ក្តិ៍ ្របធនេលខធិក ្ឋ ន (CHRAC) ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 
៣. េ ក ង ជតិេ ម នយកអងគករពន្លកែខមរ ០១២៥១៧៩៤៣ 
៤. េ ក េ  ចន់ អនកស្រមបស្រមួល ដហុក ០១២៩៩៥៩០២ 
៥. េ ក បុ៊ន វ ្ណ  ្របធនគេ្រមងជន់ខពស់ៃនធនធនធមមជតិ និងជីវភពសហគមន៍របស់ 
អងគករទស នពិភពេ ក ០១២៣១៦៦៥៤ 
៦. េ ក វង េវឿន នយកអងគករេលើកសទយួវបបធម៌ជនជតិេដើមភគតិចកួយ ០១២២៦៧៤៨៩ 
 
បញជ ី យនមអងគករេឈម ះអងគករគំ្រទ៖ 

១. អងគករសកមមភពសំ ប់បរ ិ ថ ននិងសហគមន៍ (AEC) 
២. អងគករអភិវឌ ន៍សំេលងសហគមន៍ (BCV) 
៣. សមព័នធជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ (CIPA) 
៤. អងគករសហគមន៍យុវជនជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ (CIYA) 
៥. អងគករមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់សំ ប់សហគមន៍ (CLEC) 
៦. ប ្ត ញក ងសន្តិភពសហគមន៍ (CPN) 
៧. អងគករអភិវឌ ន៍ និងភពជៃដគូកនុងសកមមភព (DPA) 
៨. អងគករអភិវឌ ន៍ និងករពរបរ ិ ថ ន (EPDO) 
៩. អងគករគំ្រទសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច (ICSO) 
១០. ប ្ត ញសមជិកសកមមសិទធិជនជតិេដើមភគតិច (IRAM) 
១១. អងគករអនុផលៃ្រពេឈើ (NTFP) 
១២. អងគករម្លប់ៃបតង (Mlup Baitong) 
១៣. អងគករមរតក (Morodok) 
១៤. អងគករភូមិខញុំ (MVi) 
១៥. អងគករជួយសេ្រងគ ះជនជងរង់េ្រគះកមពុជ (SVC) 


