
        
 

សមូេគរពជូន 
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន  
នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 

កមមវតថ៖ុ សូមេគរពេផញើជូនសេម្តចនូវ លិខិតសំណូមពរឲយលុបេចលគេំ ងទនំបដ់ន ហុង និងផ្អ កេលើករស្រមចចិត្តេលើ
គំេ ងទំនប់ មដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគ ។ 

េយើងខញុ ំទងំអស់គន ជ សមពន័ធទេន្លកមពុជ បនឯកភពគន កនុងករេផញើលិខិតជូនសេម្តចេដើមប ីសែម្តងនូវករ្រពួយបរមភរបស់
េយើងខញុ ំអពំីករ ងសង ់ទនំបដ់ន ហុង ែដលមនទី ងំសថិតេនកនុងលបកេ់ខន មនចំងយតិចជង២គីឡូែម្៉រតព្ីរពំ្របទល់
កមពុជ- វ។ ្របសិនេបើមនករ ងសងទ់ំនបដ់ន ហុង នងឹមនករបេងកើតជរនងំឆ្លងកតែ់្រពកហូ ហុង ជែ្រពកមយួ
ែដលទទួល គ ល់េ យអនកជំនញេលើវស័ិយជលផលថជែ្រពកែដលសំខនេ់នកនុងលបកេ់ខន ថជកែន្លងែដលធនធន
ជលផលឆ្លងកតេ់ពញមយួឆន (ំករ យតៃម្លបរ ិ ថ នជយុទធ ្រស្ត របស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ ទំពរ័ ៣១ និង៩៤)។ ករ
បម្ល ស់ទីរបស់្រតេី យឆ្លងកតល់បកេ់ខន គឺជដំ កក់លសំខនៃ់នវដ្តជីវតិរបស់្របេភទ្រតជីេ្រចើនេនទេន្លេមគងគ េហើយ
ករ ងសងទំ់នបក់តែ់្រពកហូ ហុង នឹងផ្តល់ផលបះ៉ពល់អវជិជមនយ៉ងធងនធ់ងរដល់ករបន្តពូជរបស់ជលផលទឹក ប 
ែដលជធនធនដម៏ន រៈសំខនសំ់ បវ់ស័ិយេសដ្ឋកិចចកមពុជ និងករចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជជនកមពុជ។   

ករសិក ថមីៗរបស់ វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភវិឌ ធនធនជលផលទឹក ប (នយក ្ឋ នជលផល ៃន្រកសួងកសិកមម 
រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ) បនេលើកេឡើងអំពកីរផ្ល ស់ប្តូរនូវបរមិណធនធនជលផលទឹក ប ែដលនឹង ចេធ្វើឲយមនផលបះ៉
ពល់អវជិជមនយ៉ងខ្ល ងំេទេលើសន្តិសុខេសប ង នងិ ររបូតថមភ នងិសុខភព ធរណៈ ែដលនឹងប ្ត លឲយមនករ
លំបកកនុងករចញិច ឹមជីវតិរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ ែដលផទុយពីករេប្តជញ ចិត្តកនុងករសេ្រមចឲយបននូវទិសេ អភវិឌ នស៍ហសវត
របស់កមពុជ។ 

េយើងមនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំ អំពីរបយករណ៍សិក ជបន្តបនទ បស់្តីពីផលបះ៉ពល់េន្របេទសកមពុជ ែដលអះ
ងថទំនបនឹ់ងមនិផ្តល់ផលបះ៉អ្វីធងនធ់ងនេ់ទេលើលំហូររបស់ទេន្លេមគងគ ធនធនជលផល ឬករបំ ស់ទរីបស់្រតីេនះេទ។ 

ករ យតៃម្លេនះមនលកខណៈផទុយេទនឹងកររកេឃើញេ យវទិយ ្រស្ត ែដលបង្ហ ញថមន និភយ័ធងនធ់ងរនឹងបងកេឡើង
េ យ រគេ្រមងចំេពះវស័ិយជលផល និងជីវភពរបស់្របជជនេនែខ ទឹកខងេ្រកម រមួទងំ្របេទសកមពុជផងែដរ។ វធិន
ករកតប់នថយែដលេសនើេ យអនកអភវិឌ ទំនបម់និធ្ល បម់នករ កលបង និងមនិមនករ្រ យបញជ កច់បស់ ស់ និងមនិ



ចេ្របើ្របស់បនេ យេជគជយ័េឡើយេទះបីេន មដងទេន្លេមគងគ ឬកទ៏េន្លតំបន្់រតូពចិេផ ងៗក្តី េហើយកម៏នករធន
តិចតួច ស់ដល់ភពេជគជយ័កនុងករអនុវត្ត។ 

េលើសពេីនះេទៀត រ ្ឋ ភបិល្របេទស វកនុងេពលបចចុបបននកំពុងអះ ងថទំបនដ់ន ហុងមនិសថិតេលើទេន្លេមគងគេទ 
េហតុដូេចនះេហើយេទើបរ ្ឋ ភបិល វបនអនុវត្ត្រតមឹែត ”ករជូនដំណឹងជមុន” ប៉ុេ ្ណ ះ េ យមនិចបំចេ់ធ្វើករពិេ្រគះេយបល់
ជមយួ្របេទសជិតខងេលើដំេណើ រករ ងសងេ់ទ។ ទំនបដ់ន ហុងគឺជទំនបែ់ដលសងេ់លើទេន្លេម ែដលមនផលបះ៉ពល់
ឆ្លងែដនយ៉ងចបស់ជមយួទី ងំចមង យ្រតឹមែត២គីឡូេម្៉រតពី្រពំែដនកមពុជ- វប៉ុេ ្ណ ះ។ េហតុេនះេហើយ ករ ងសងទំ់នប់
ដង ហុងេនះ ្រតូវែតឆ្លងកត ់”ករពេិ្រគះេយបល់ជមុន" សិន េ យែផ្អកេលើនិតិវធីិចំេពះករជូនដំណឹង ករពេិ្រគះេយបល់
ជមុន និងកិចច្រពមេ្រព ង ែដលមនែចងកនុងកិចច្រពមេ្រព ងទេន្លេមគងគឆន ១ំ៩៩៥។ េនះែផ្អកេលើករអនុេ ម មកររកេឃើញៃន
កំែណទ្រមងឆ់ន ២ំ០០៧ៃនករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេលើែផនករ ងទំនបដ់ង ហុងែដលេធ្វើេឡើងេ យេលខធិករ
អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ ែដលបនែថ្លងថករ ងសង្់រតូវែតមន ”ករពេិ្រគះេយបល់ជមុន”សិន។ 

មកទល់សព្វៃថង មនិទនម់នករបង្ហ ញអំពីឆនទៈរបស់្របេទស វ កនុងករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
និង្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះែដលរស់ មទេន្លេមគងគេនកមពុជេឡើយ។ ករ យតៃម្លេលើផលបះ៉ពល់ជបន្តបនទ បប់នបង្ហ ញថ 
មនិទនម់នករពេិ្រគះេយបល់ជ ធរណៈជផ្លូវករ រកឺរ្របជុេំផ ងៗ មយួ េដើមបផី្តល់ពត័ម៌នដល់ ជញ ធរែដលពកព់ន័ធ
អំពី ករ ងសងទ់ំនបដ់ង ហុងេនះេឡើយ។ េ យ រគេ្រមងដងន ហុង នឹងផ្តល់នូវ នភិយ័ដធ៏ងនធ់ងរដល់្របេទស
កមពុជ ជពិេសសសហគមនែ៍ដលងយរងេ្រគះ ដូេចនះ ជញ ធរកមពុជ និងអនកពកព់ន័ធេផ ងេទៀតេនកមពុជ្រតវូែតមន
អន្ត គមនជ៍ចបំចក់នុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើករអនុវត្តគេ្រមងេនះ។ បែនថមេទេលើេនះេទៀត គួរត្រមូវឲយមនករសិក អំពី
ផលបះ៉ពល់ឲយបនសីុជេ្រម នងិមនករសិក អំពីផលបះ៉ពល់ឆ្លងែដន េដើមបបីំេពញភពខ្វះចេន្ល ះេនកនុងករសិក អពីំ
ផលបះ៉ពល់ៃនករ ងសងទ់ំនបែ់ដលបនសិក កន្លងមក។ 

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិេយើងខញុ ំ  សូមេធ្វើករេកតសរេសើរេ យេ ម ះចំេពះគណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមងគកមពុជែដល
បនអំពវនវឲយគំេ ងទំនបដ់ន ងហុងឲយ េធ្វើករពេិ្រគះេយបល់ជមនុ មុននឹងេធ្វើករ ងសងទ់ំនប។់ 

និភយ័នឹង ចេកើតមនជេ្រចើន្របសិនេបើគេ្រមង ងសងទ់ំនបម់និមនករពិចរ ឲយបនសីុជេ្រមអំពីផលបះ៉ពល់
មកេលើ្របេទសកមពុជ។ 

្រកុមអងគករសងគមសីុវលិេយើងខញុ ំបនទទួលដំណឹងថនឹងមនកិចច្របជុពំិេសសរបស់គណៈកមមករពិេសសរបស់គណៈ-
កមមករជតិទេន្លេមគងគ ែដលនឹងេរៀបចំេឡើងេន ៃថងទ១ី៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េនទ្ីរកុងេវៀងចន័ទ ្របេទស វ េដើមបពីិភក អំពី
គំេ ងទំនបដ់ន ហុង។ កនុងកិចច្របជុែំដលនឹងេរៀបចំេឡើងេនះ ្រកុមអងគករសងគមសីុវលិេយើងខញុ ំសូមេសនើដល់ ជ ្ឋ ភបិល
កមពុជដូចខងេ្រកម៖  



 ជំរញុឲយរ ្ឋ ភបិល វេធ្វើករពនយរេពលករ ងសងគ់ំេ ងទំនបដ់ន ហុង និងេគរពេទ មកិចច្រពមេ្រព ង
ទេន្លេមគងគ េ យ កសំ់េណើ គេំ ងទំនបដ់ន ងហុងឲយមន ករពេិ្រគះេយបល់ជមុន។  

 េសនើឲយេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករទេន្លេមគងគេធ្វើករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេ យភពឯក ជយអំពគីំេ ងទំនបដ់ន ហុង
េមគងគ។ 

 ធនឲយបនថករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់ឆ្លងែដននឹង្រតូវេធ្វើករសិក ែដលត្រមូវឲយបញចូ លទស នៈរបស់សហគមន ៍ នងិ
អនកពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

 េសនើឲយមនករផ្អ ក្រគបគ់ំេ ងទំនប់ មដងទេន្លេមទងំអស់កនុងខណៈេពលែដលមនករេរៀបចំជេវទិករសំ ប់
ករពិភក  ពិនតិយេឡើងវញិ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនករអនុវត្តដំេណើ រករពេិ្រគះេយបល់របស់គណកមមករទេន្លេមគងគ 
េដើមបឈីនេទដល់កចិច្រពមេ្រព ងរមួគន មយួេទេលើករបក្រ យ មរយៈករស្រមចចិត្តេនកំរតិតំបនេ់ យែផ្អកេលើ
េគលករណ៍តម្ល ភព និងករចូលរមួេពញេលញរបស់អនកពកព់ន័ធទងំអស់។  

ដូចេនះ េយើងខញុ ំ សមពន័ធទេន្លកមពុជ  សូមជរំញុឲយ សេម្តច េធ្វើករទមទរឲយលុបេចលនូវគេំ ងទនំបដ់ន ហុង  នងិេធ្វើករ
ផ្អ កេលើករស្រមចចតិ្តេលើគំេ ងទនំប់ មដងទេន្លេមេផ ងៗេទៀត េដើមប ី ផល្របេយជនដ៍ល់្របជជនកនុង្របេទសកមពុជ នងិ
កនុងតបំនទ់ងំមូល ។  

សូមសេម្តចទទួលនូវករេគរពដខ៏ពងខ់ពស់បំផុតអំពេីយើងខញុ ំ ។ 

េធ្វើេន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី១0 ែខ មក  ឆន  ំ២០១៤ 

តំ ងសមពន័ធទេន្លកមពុជ៖  

េវទកិៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ (NGOF) 

ប ្ត ញករពរទេន្លបី (3SPN) 

សមពន័ធភពេដើមបេីដើមបអីភរិក ធនធនជលផល (FACT) 

សមគមែថក បរ ិ ថ ន និងវបបធម ៌(CEPA) 

អងគករភូមខិញុ ំ (MVi) 

អងគករស័ម្រគចិត្តេដើមបសីងគម (CVS) 

អងកករសេ្រងគ ះអនកងយរងេ្រគះកមពុជ (SVC) 

អងគករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចសហគមន ៍(CED) 

សមគមករពរសិទធិមនុស  និងអភវិឌ េនកមពុជ (ADHOC) 

សមគមកសិករែខមរ (KFA) 



អងគករអភវិឌ នជ៍នបទភគពយពយ (NRD)  

អងគករពន្លកែខមរ  

មជឈមណ្ឌ លម្លប្់រពហមវ ិ រធម ៌

អងគករសហ្របតិបត្តិករបរ ិ ថ ន និងេទសចរណ៍ (CETO) 

មូលនធិិសកលស្រមបក់រអភរិក ធមមជតិ កមពុជ (WWF) 
 

ចម្លងជូន៖  

 គណះកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ (CNMC) 

 អជញ ធរទេន្ល ប  

 ្រកសួងបរ ិ ថ ន (MoE) 

 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិេន ទ (MAFF) 

 ្រកសួងែរ ៉និងថមពល (MoME) 

 ្រកសួងេទសចរណ៍ (MoT) 
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