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ថ្លៃអង្គគ រទី្១៣ ថ្ែម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៥៖ ថ្លៃសនេះ អងគការពាក់្ព័នធក្ម្ពុជា និងអនដរជាតិ ដាក់្ពាក្យ 
បណតឹ ងមួ្យសៅអនក្រាយការណ៍ពិសេេថ្នអងគការេហព្បជាជាតិេដីពីស្ថា នភាពេិទ្ធិ
ម្នុេសសៅក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជា ថ្ែលជាការព្ពួយបារម្ភកាន់ថ្តខ្ែ ំងស ើងពាក់្ព័នធនឹងការ
រសំោភេិទ្ធិម្នុេសថ្ែលបណ្ដដ លម្ក្ពីការអភិវឌ្ឍគសព្ោងទំ្នប់វារអីគគិេនីពីរសៅក្នុង
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ព្បសទ្េក្ម្ពុជា។ ពាក្យបណតឹ ងសនេះគូេបញ្ជា ក់្អំពីទំ្នប់វារអីគគិេនីសេស្ថនសព្កាម្២ថ្ែល
បចចុបបននកំ្ពុងែំសណើ រការស្ថងេង់សៅក្នុងសែតតេទឹងថ្ព្តង និងទំ្នប់េទឹងជាយអាថ្រង សៅ
សែតតសកាេះកុ្ង ថ្ែលតាម្សេចក្ដីរាយការណ៍ថា ជិតទ្ទួ្លបានការអនុម័្តសហើយ។ ពាក្យ 
បណដឹ ងសនេះ អំពាវនាវេំុឱ្យអនក្រាយការណ៍ពិសេេស្វើការសេុើបអសងេត និងថ្េវងរក្ែំសណ្ដេះ
ស្រស្ថយចំសពាេះការរសំោភបំពានេិទ្ធិម្នុេសថ្ែលកំ្ពុងសក្ើតស ើង និងថ្ែលបព្ម្ុងនឹងសក្ើត
ស ើងទាក់្ទ្ងនឹងគសព្ោងទាំងពីរសនេះ។  

តាម្ការេទង់ម្តិនាសពលលមីៗសដាយគសព្ោងអភិវឌ្ឍន៍ទំ្នប់ទ្សនែសេស្ថនសព្កាម្២ (LS2) 
បានសលើក្ស ើងនូវក្ងវល់អំពីការដាក់្េោព ្ និងការគំរាម្កំ្ថ្ហងសលើអនក្ភូមិ្ឲ្យយល់ព្ពម្
តាម្ការេទង់ម្តិនិងតាម្ថ្ែនការតំាងលំសៅលមីថ្ែលបានសេនើស ើងសនាេះ សដាយឲ្យព្បជាពល
រែឋ៥០០០នាក់្ផ្លែ េ់បដូរទី្តំាងរេ់សៅ។ 

សោក្ សម្ៀច សម្ៀន អនក្េព្ម្បេព្ម្លួថ្នបណ្ដត ញការពារទ្សនែ-េ៣ (3SPN) ថ្ែលជាអងគ
ការថាន ក់្មូ្លដាឋ ននិងស្វើការជាមួ្យេហគម្ន៍ថ្ែលរងែលប េះពាល់ បានឱ្យែឹងថា "ជីវតិ
របេ់ម្នុេសរាប់ពាន់នាក់្នឹងព្តវូហិនសោច និងព្តូវបំផ្លែ ញសដាយស្ថរគសព្ោងសនេះ។ 
សទាេះបីជាោនែលប េះពាល់្ៃន់្ៃរសដាយស្ថរគសព្ោងរបេ់ែែួនក៏្សដាយ ក៏្ពំុោនតោែ ភាព
ក្នុងការស្វើសេចក្តីេសព្ម្ចសនាេះស ើយ សហើយក៏្មិ្នោនការពិសព្រេះសោបល់ពិតព្បាក្ែ
ជាមួ្យេហគម្ន៍សែើម្បឱី្យពួក្រត់បានបង្គា ញនូវក្តីក្ងវល់របេ់ពួក្រត់ស ើយ»។ "សដាយ
ស្ថរ ព្បជាជនជាសព្ចើនថ្ែលព្តូវរងែលប េះពាល់សដាយទំ្នប់វារអីគគិេនីសនេះជាជនជាតិសែើម្
ភាគតិច ែូសចនេះក្ដីក្ងវល់របេ់ពួក្រត់ ក៏្គបបពី្តូវសលើក្ស ើងជាលក្ខែណឌ ពិចារណ្ដមុ្នសពល
ថ្ែលរដាឋ ភិបាលេសព្ម្ចបនតែំសណើ រការទំ្នប់វារអីគគិេនីទ្សនែសេស្ថនសព្កាម្២សនេះថ្ែរ"។ 
 
ក្នុងពាក្យបណតឹ ងសនេះ ក៏្ោនសលើក្ស ើងអំពីការព្ពួយបារម្ភចំសពាេះែលប េះពាល់បរសិ្ថា ន្ៃន់
្ៃរថ្ែលសគសម្ើលស ើញថា នឹងបងេស ើងសដាយគសព្ោងទំ្នប់វារអីគគិេនីទ្សនែសេស្ថនសព្កាម្
២ សៅក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជានិងសៅក្នុងតំបន់ថ្ែរ។ ទំ្នប់វារអីគគិេនីសនេះនឹងកាត់បនាយជីវោ េ់
ព្តី៩,៣% សៅក្នុងអាងទ្សនែសម្គងគនិងបឹងទ្សនែស្ថបទំាងមូ្ល និងស្វើឲ្យបាត់បង់ោ ង្ៃន់្ៃរ



ែល់ពូជព្តីជាង៥០ព្បសភទ្។i សលើេពីសនេះសទ្ៀត បថ្ព្ម្បព្ម្លួរហូំរទឹ្ក្និងែីលាប់ោ ង
សព្ចើនសៅទ្សនែសម្គងគនិងថ្ែទ្សនែសនេះ នឹងស្វើឲ្យោនប េះពាល់ែល់ជលែល និងវេ័ិយក្េិក្ម្ម
សែើម្បចិីញ្ច ឹម្ជីវតិ ថ្ែលោតេនធឹងពីថ្ែសទឹ្ក្ខ្ងសព្កាម្រហូតែល់តំបន់ែីេណត ទ្សនែសម្គងគ
ក្នុងព្បសទ្េសវៀតណ្ដម្។ii  

សោក្ស្រេី Ame Trandem នាយក្ក្ម្មវ ិ្ ីអាេីុអាសគនយ៍ថ្នអងគការទ្សនែអនតរជាតិបានថ្លែងថា៖ 
“គសព្ោងទំ្នប់វារអីគគិេនីសនេះនឹងស្វើឱ្យអនតរាយែល់េនតិេុែសេបៀងរបេ់ម្នុេសរាប់រយ
រាប់ពាន់នាក់្ក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជា និងព្បសទ្េជិតខ្ង”។ “ជលែលទឹ្ក្ស្ថបបសងេើតបានជា
ព្បភពអាោរព្បូសតអីុនោ ងេំខ្ន់ សហើយែលប េះពាល់ថ្ែលបណ្ដដ លម្ក្ពីការបាត់បង់
ែលសនស្ថទ្ សៅសលើេុែភាពនិងអាោរបូតាម្ភសនេះគឺទំ្នងជាព្តូវបានរកី្រាលដាលនិង្ៃន់
្ៃរ ថ្ែលស្វើឱ្យប េះពាល់ែល់កិ្ចចែិតែំព្បឹងថ្ព្បងកិ្ចចអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់។ សដាយស្ថរសនេះគឺជា
ថ្ែនក្មួ្យថ្នគសព្ោងទំ្នប់វារអីគគិេនីថ្ែលអាព្ក្ក់្បំែុតសៅក្នុងតំបន់ សហើយេិទិ្ធរបេ់ព្បជា
ពលរែឋថ្ែលរងែលប េះពាល់ មិ្នព្តូវបានសររព ែូសចនេះវាចាេ់ណ្ដេ់ថា ទំ្នប់វារអីគគិេនី
សនេះព្តូវោនការសេុើបអសងេតបថ្នាម្សទ្ៀត និងគបបពី្តូវបានលុបសចាល”។ 

ព្បេិនសបើ គសព្ោងសនេះបនតែំសណើ រការសៅមុ្ែ ែូសចនេះទំ្នប់េទឹងជាយអាថ្រងនឹងស្វើឲ្យព្បជា
ពលរែឋជនជាតិសែើម្ភាគតិចព្បោណ១៥០០នាក់្ ថ្ែលសៅតំបន់សនេះថា ជាែទេះឬក្ថ្នែង
របេ់ពួក្រត់រេ់សៅជាង៦០០ឆ្ន ំម្ក្សហើយ សដាយបំផ្លែ ញព្បថ្ពណីនិងវបប្ម៌្របេ់ពួក្
រត់។ គសព្ោងសនេះតាម្ការរពឹំងទុ្ក្ថា នឹងែដល់ថាម្ពលអគគិេនីក្ព្មិ្តទាប សហើយបំផ្លែ ញ
បរសិ្ថា នោ ងខ្ែ ំង និងបងេការបំផ្លែ ញសៅសលើព្បព័នធសអកូ្ ូេីុរម នពីរសនេះ ព្ពម្ទំាងបំផ្លែ ញ
េតវថ្ព្ពក្ព្ម្ និងជិតែុតពូជេំខ្ន់ៗ សៅក្នុងព្ជលងភនំលអៗ  ថ្ែលហ ុ៊ុំព័ទ្ធសដាយតំបន់ថ្ព្ព
ការពារសៅតាម្ជួរភនំព្ក្វាញ។iii  

េ លីថ្ណត សម្ធាវមី្ក្ពី ព្ក្ុម្សម្ធាវេំីរទិ្ធ បាននិោយថា "ព្បជាេហគម្ន៍អាថ្រ  ង មិ្នរំ
ព្ទ្គសព្ោងសនេះសទ្"។ "ពួក្រត់មិ្នទាន់បានទ្ទួ្លព័ត៌ោនណ្ដមួ្យពីរដាឋ ភិបាលឬព្ក្ុម្ហ ុន 
ឬពំុទាន់ោនឱ្កាេសែើម្បីពិភាក្ាជាមួ្យរដាឋ ភិបាលឬព្ក្មុ្ហ ុនអភិវឌ្ឍន៍សៅស ើយ។ ជា
ជនជាតិសែើម្ភាគតិច តាម្ចាប់អនតរជាតិ ពួក្រត់ោនេិទ្ធិស្រេបចាប់ ក្នុងការយល់ព្ពម្



សដាយទ្ទួ្លបានព័ត៌ោនចាេ់ោេ់ និងសដាយរម នការបងខិតបងខំជាមុ្ន សហើយពួក្រត់
កំ្ពុងការពារេិទ្ធិរបេ់ពួក្រត់ តាម្រយៈការស្វើបាតុក្ម្មសដាយេនតិវ ិ្ ីោ ងេក្ម្ម"។     

រដាឋ ភិបាលក្ម្ពុជា កំ្ពុងែំសណើ រការ បសងេើនការអភិវឌ្ឍវារអីគគិេនីសៅក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជា 
សដាយោនគសព្ោងទំ្នប់វារអីគគិេនី្ំៗមួ្យចំនួន ព្តូវបានអនុវតតរចួរាល់សហើយ និងោន
គសព្ោងជាសព្ចើនសែសងសទ្ៀត ព្តូវបានសេនើេំុ។ សទាេះបីជា ទំ្នប់វារអីគគិេនីអាចនាំម្ក្នូវែល
ព្បសោជន៍សេែឋកិ្ចច និងែលព្បសោជន៍សែសងៗសទ្ៀតក៏្សដាយ វាក៏្បងេឲ្យោនោនិភ័យ
ែពេ់ណ្ដេ់ថ្ែរ។ 

Maureen Harris ទី្ព្បឹក្ាចាប់ព្បចាំអងគការ EarthRights International បានថ្លែងថា៖ 
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និងបរសិ្ថា ន ថ្ែលជាសរលការណ៍ោ ងចំាបាច់េព្ោប់ការពារព្បឆំ្ងនឹងែលប េះពាល់
ថ្ែលអាចបំផ្លែ ញបរសិ្ថា ន និងេិទ្ធិម្នុេស។ រដាឋ ភិបាលក្ម្ពុជា និងព្ក្ុម្ហ ុនអភិវឌ្ឍន៍
គសព្ោងសៅក្ម្ពុជាព្តូវថ្តធានាឱ្យបានថា ោនសរលការណ៍ការពារថ្បបសនេះេព្ោប់អនុវតត
ន៍ សហើយព្តូវព្បកាន់ខ្ា ប់នូវសរលការណ៍សនេះ មុ្នសពលស្វើការេសព្ម្ចចិតត ឬបនតគសព្ោង
ថ្ែលអាចបងេសព្រេះថាន ក់្ទំាងសនេះ។ សយើងេងឃឹម្ថា ពាក្យបណតឹ ងសៅអងគការេហព្បជាជាតិ
សនេះនឹងទ្ទួ្លបានលទ្ធែលលអ សដាយរដាឋ ភិបាលក្ម្ពុជា ចាត់វធិានការេក្ម្ម សឆ្ព េះសៅរក្
ការធានាថា ោនថ្តគសព្ោងទំ្នប់វារអីគគិេនីព្បក្បសដាយនិរនតរភាពនិងថ្ែលសររពេិទ្ធិ
ម្នុេសរបេ់ព្បជាជនថ្ែលរងែលប េះពាល់ប ុសណ្ដណ េះ ព្តូវបានស្ថងេង់"។ 

េូម្អានពាក្យបណតឹ ងទំាងស្រេុង សៅទី្សនេះ។  
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