ឯកឧត្តម ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្តនតីននព្រះរាជាណាចព្កកមព៊ុជា
ឯកឧត្តម ថងែ៊ុង
ី ថាមវងស

នាយករដ្ឋមន្តនតីននសាធារណរដ្ឋព្រជាធិរតត្យយព្រជាាននិត្ឡាវ
ឯកឧត្តម តងវៀន តាន់យង
៊ុ

នាយករដ្ឋមន្តនតីននសាធារណរដ្ឋែងគមនិយមតវៀត្ណាម
តោកជំវាវ យីងឡាក់ ែ៊ុណា
ី
វាព្តា

នាយករដ្ឋមន្តនតីននព្រះរាជាណាចព្កនថ
នថៃទី៣ សែតមសា ឆ្នំ២០១៤
កមមវត្ថ៖
ំ ៊ុរគតព្ានងសាងែង់ទំនរ់វារ ីអគគិែនីតៅដ្ងទតនេតមគងគតព្ោម
៊ុ តែចកដីអំពាវែ៊ុល
ឯកឧត្តមនិងតោកជំទាវជាទីតោររ
កន៊ុងឱោែននកិចព្ច រជ៊ុំកំរូលតលើកទី២ននគណៈកមមោរទតនេតមគងគ ែមព័នធោរពារទតនេតមគងគែរ
តែរលិែិត្តនះតដ្ើមបីែសមដងនូវកងវល់អំរីសាថនភាររចច៊ុរបននននទតនេតមគងគតោយសារផលរះ
ពាល់រណា
ដ លមករី ទំនរ់វារ ីអគគិែនីសដ្លកំរ៊ុងតកើត្ានន
សាងែង់ទំនរ់វារ ីអគគិែនី មួយចំនួនតទៀត្

និងរណា
ដ លមករីគតព្ានងសផនោរ

និ ងកងវល់ចំតពាះោរែកខានមិនបានែហោរោន

ថានក់ត្ំរន់ក៊ុងោរែតព្មចចិ
ន
ត្ជ
ត ៊ុំ វ ិញោរសាងែង់ទំនរ់វារ ីអគគិែនីតៅទតនេតមគងគ។

តយើងតជឿជាក់ ថា ដ្ំ តណើរោររចច៊ុរបននននោរសាងែង់ ទំនរ់ វារអ
ី គគែនី តៅអាងទតនេតមគងគតនះ
តធវើ ឲ្ យរ ះពាល់ ដ្ ល់ ោ រតរត ជាា ចិ ត្ត និ ង សាម រត្ី ន នកិ ចច ព្ រមតព្រៀងគណៈកានម ធិ ោ រទតនេ ត មគងគ ឆ្នំ
១៩៩៥ ជារិ ត ែែគឺ ត ោលោរណ៍ ននកិ ចច ែ ហព្រត្ិ រ ត្តិ ោ រសដ្លកន៊ុ ងតនាះ ភាគី ន នកិ ចច ព្ រម

តព្រៀងទាំងអែ់ឯកភារោន “ោរពារររ ិសាថន ធនធានធមមជាត្ិ វារ ិជាត្ិ និងត្៊ុលយភារព្ររ័នធតអកូ
ឡូែ៊ុីតៅអាងទតនេតមគងគ”។1
គតព្ានងសាងែង់ ទំនរ់ វារអ
ី គគិែនី ចំនួន១១តៅដ្ងទតនេតមគងគតព្ោមគំ រាមរំ ផ្លេញដ្ល់ ផលិ ត្
ភារររ ិសាថននិងតែដ្ឋកិចចដ្៏ែមបូរសររតៅទតនេតមគងគ។ តោងតាមរបាយោរណ៍ឆ្នំ២០១០ែតី
រីសាថនភារអាងទតនេតមគងគររែ់ គណៈកមមោរទតនេតមគងគ បានឲ្យដ្ឹ ងថា ទំ នរ់ វារអ
ី គគិែនី តៅ

តាមដ្ងទតនេតមគងគតនះជា “ោរគំ រាមកំ សហងធៃន់ ធៃររំ ផ៊ុ ត្ដ្ល់ ត្ំរ ន់ ដ្ីតែើ ម ធនធានជលផល
និងរររចិញ្ចឹមជី វ ិត្ររែ់ព្រជារលរដ្ឋសដ្លរែ់តៅតាមដ្ងទតនេតមគងគតព្ោម”។2
ទំ នរ់ វារអ
ី គគិ ែនី ទាំង តនះនឹ ងតធវើឲ្យែូ ចខាត្ធនធាន ផលិ ត្ភារ និ ងធនធានមចឆជាត្ិ ដ្៏ែមបូ រ
សររព្គរ់ ព្រតេទតៅកន៊ុងទតនេតមគងគ តោយោររិ ទផេូវែំខាន់ ៗែព្ានរ់ ព្ត្ី តធវើដ្ំតណើរផ្លេែ់ ទី នាំ

ឲ្យបាត្់ រង់ធនធានមចឆជាត្ិដ្៏តព្ចើនែនធឹកែនាធរ់ ។ ព្រែិនតរើ ទំនរ់ វារ ីអគគិែនី ទាំង១១ព្ត្ូវបាន
សាងែង់ ស មនតនាះ តាមលទធ ផ លបា ន់ ព្ រានណថានឹ ង បាត្់ រ ង់ ធ នធានមចឆ ជា ត្ិ 3រហូ ត្ ដ្ល់
៥៥០.០០០តៅ៨៨០.០០០តតាន តែមើនឹង២៦-៤២%។ អនកជំនាញធនធានជលផលបានរញ្ជ
ា ក់
ិ ាណាមួ យអាចោត្់ រនថយផលរះពាល់ តោយសារទំ នរ់ វារ ី
ថា រចច៊ុរបននតនះមិ នាននរតចចកវទ
អគគិែនី ទាំងតនះតៅតលើធនធានជលផលតទ។ ោរបាត្់ រង់ តនះនឹងតធវើឲ្យរះពាល់ដ្ល់ែនតិែ៊ុែ
តែបៀងនិងរររចិញ្ចឹមជី វ ិត្ររែ់ព្រជារលរដ្ឋសដ្លរែ់តៅតាមដ្ងទតនេតមគងគ។
ោរសព្រព្រួលររ ិសាថននិងធនធានទឹកសដ្លរណា
ត លមករីោរសាងែង់ ទំនរ់ វារ ីអគគិែនី តៅដ្ង
ិ បាន រណា
ទតនេតមគងគនឹងតធវើឲ្យព្ររ័នធតអកូ ឡូែ៊ុីតៅទតនេតមគងគផ្លេែ់ រូតរមិ នអាចសាដរតឡើ ងវញ
ត

លឲ្យបាត្់ រ ង់ ជី វ ចព្មរ ះ ជាតរៀងរហូ ត្ និ ង តធវើ ឲ្ យរាំង ែទះ ដ្ល់ រ ហ
ំ ូ រ សារធាត្៊ុ កំ ណ កកករែមបូ រ
តោយជីជាត្ិ តៅោន់ ដ្ីែណតទតនេតមគងគតទៀត្ផង។

1

គណៈកមមោរទតនេតមគងគ (១៩៩៥) កិចព្ច រមតព្រៀងែតីរីកិចែ
ច ហព្រត្ិរត្តិោរែព្ានរ់ោរអេិវឌ្ឍអាងទតនេតមគងគឲ្យានននិរនតរភារ នថៃទី៥ តម

សា១៩៩៥។ ទំរ័រ៥ ានព្តា៣
2

គណៈកមមោរទតនេតមគងគ (២០១០) របាយោរណ៍អាងទតនេតមគងគ ឆ្នំ២០១០ ទំរ័រ៩៤

3

គណៈកមមោរទតនេតមគងគ (២០១០)ោរវាយត្នមេររ ិសាថនជាយ៊ុទធសាស្តែតរីោរសាងែង់ទំនរ់វារ ីអគគិែនីតៅអាងទតនេតមគងគ។ទំរ័រ១៧

តលើែរីតនះតៅតទៀត្ ទំនរ់វារ ីអគគិែនី សដ្លសាងែង់ តៅអាងទតនេតមគងគទាំងតនះនឹងរះពាល់
ិ វរបធម៌ ែហ
ធៃន់ធៃរ ដ្ល់ ែហគមន៍ តៅតាមដ្ងទតនេ រ ះពាល់ ដ្ល់ ោរព្រកររររចិ ញ្ចឹមជី វត្
គមន៍ និ ង ែនតិ ែ៊ុ ែ តែបៀងររែ់ រួ ក ោត្់ ទនទឹ ម នឹ ង តនាះសដ្រគឺ រ ះពាល់ ដ្ ល់ ព្ រជារលរដ្ឋ
ព្រសហល៤០ោននាក់ រែ់តៅតាមអាងទតនេតមគងគតព្ោម។ ផលរះពាល់ ទាំងតនះនឹ ងរះពាល់
តោយផ្លទល់ ដ្ល់ ព្រជារលរដ្ឋជាង១០៦.០០០នាក់ សដ្លព្រឈមនឹ ងោរតាំងទី លំតៅថមី តហើយ
ទំនងជាតធវើឲ្យជីវភាររែ់តៅររែ់ព្រជារលរដ្ឋោន់សត្ព្កីព្កតៅៗ។
ទតនេ ត មគងគ ឥ ឡូ វតនះ មិ ន ដ្ូ ច ទតនេ ត មគងគ ោ លរី រួ ន ឆ្នំ ក នេ ង មកតនាះតទ សដ្លតរលតនាះឯក
ឧត្តមនិងតោកជំ ទាវបានជួ រព្រជ៊ុំ ោនតៅកន៊ុងតែត្តហួហ៊ុីន ព្រតទែនថ ជាកិ ចចព្រជ៊ុំ កំរូលតលើកទី
១ននគណៈកមមោរទតនេតមគងគតទ។ ទំ នរ់ វារអ
ី គគិែនី ដ្ំរូងតៅដ្ងទតនេតមគងគគឺទំនរ់ សាោរូ រ ី

បានចារ់តផតើមសាងែង់ តទាះរី ជា ាននដ្ំតណើរោរដ្៏ ចព្មូងចព្ានែទាំងតៅកន៊ុងនិ ងតព្ៅគណៈ

កមមោរទតនេតមគងគ សដ្លែកខានមិ នបានែតព្មចកិ ចចព្រមតព្រៀងកន៊ុងចំ តណាមព្រតទែែថិត្តៅ

តាមដ្ងទតនេតមគងគតព្ោមក៏ តោយ។ ឥឡូវតនះ តែចកតីែតព្មចសាងែង់ ទំនរ់ វារអ
ី គគិែនី ដ្ន
សាហ៊ុងទំ នងជាជិ ត្តកើ ត្ាននតទៀត្។ រយៈតរលរួ នឆ្នំកនេងមកតនះ គណៈកមមោរទតនេតមគងគ

មិ ន បានកំ ណត្់ អំ រី ត្ួ នា ទី រ រែ់ ែួេ ន និ ង ែព្មរែព្មួ ល ឲ្យាននោរតធវើ ត ែចកតី ែ តព្មចព្រករ
តោយោរទទួលែ៊ុែព្ត្ូវតទ។ ឥឡូវតនះ អនាគត្ររែ់ ទតនេតមគងគ ព្រមទាំងគណៈកមមោរទតនេ
តមគងគកំរ៊ុងែថិត្កន៊ុងចំណ៊ុចតព្ោះថានក់ ោងខាេំង។

កិ ចច ព្ រមតព្រៀងទតនេ ត មគងគ ឆ្នំ ១ ៩៩៥ ទទួ ល សាគ ល់ ”ត្នមេ ដ្៏ ធំ ត ធង” ររែ់ អា ងទតនេ ត មគងគ
ែព្ានរ់ “ព្រតទែទាំងអែ់ែិត្
ថ តៅតាមដ្ងទតនេ” តនះ។ តហត្៊ុ ដ្ូតចានះតហើយ តយើងែូមែំណូម
ិ នោរចាំបាច់ ក៊ុនងោរោរពារនិ ងសថរកាអនាគត្ររែ់
ោងទទូ ចឲ្យតមដ្ឹ កនាំ ទាំងអែ់ ចាត្់ វធា
ទតនេតមគងគ។

តោយសារសត្ាននផលរះពាល់ ធៃន់ធៃរសដ្លរណា
ត លមករី ោរសាងែង់ ទំនរ់ វារអ
ី គគិែនី ត ៅ
អាងទតនេ ត មគងគ ត ព្ោមតនះតហើ យ តយើ ង ែូ ម អំ ពា វនាវតៅតមដ្ឹ ក នាំ ទាំ ង អែ់ ឲ្ យល៊ុ រ តចាល
គតព្ានងសាងែង់ ទំនរ់ វារអ
ី គគិែនី ទាំងអែ់ តៅអាងទតនេត មគងគ រួម ទាំងោរផ្លាកជារនាទ ន់ នូ វ

ោរសាងែង់ ទំនរ់ វារអ
ី គគិែនី សាោរូ រ ី និ ង ទំ នរ់ ដ្ន សាហ៊ុ ងព្រមទាំងគតព្ានងនានាសដ្ល
រំ ផ្លេញដ្ល់ នដ្ទតនេដ្ូចជាទំ នរ់ វារអ
ី គគិែនី តែសានតព្ោម២ជាតដ្ើ ម និ ងែូមឲ្យតមដ្ឹ កនាំទាំង
អែ់ តព្រើ ឱ ោែននកិ ចច ព្ រជ៊ុំ កំ រូ ល គណៈកមម ោ រទតនេ ត មគងគ ត លើ ក ទី ២ តនះ តដ្ើ ម បី រិ ភា កាអំ រី
យនតោរចារ់ សដ្លជាោរឮរព្ងឹ ងកិ ចចែហព្រត្ិ រត្តិោរកន៊ុងត្ំ រន់ រួមទាំងកិ ចចែហោរកន៊ុងោរ
វាយត្នមេផលរះពាល់ររ ិសាថនអនតរព្រតទែ និ ងោររិ ភាកាជាសាធារណៈ តហើយែំខាន់ ជាង

តនះតៅតទៀត្តនាះ ែូ ម អន ក ដ្ឹ ក នាំ ទាំ ង អែ់ សាត រ់ ែំ ត ឡងររែ់ ព្ រជារលរដ្ឋ រ ែ់ ត ៅតាមដ្ង
ទតនេតមគងគសដ្លកំ រ៊ុងព្រឈមផលរះពាល់ តោយសារទំ នរ់ វារអ
ី គគិែនី ទាំងតនះ ពាក់ រ័នធនឹង
ជតព្មើ ែ តធវើ ោ ងណាតដ្ើ ម បី រួ ម ចំ ស ណកសចករ សំ លកោរខាត្រង់ និ ង ផលចំ ត ណញរី គ តព្ានង
អេិវឌ្ឍន៍ធនធានធមមជាត្ិ តៅទតនេតមគងគតនះ។
ែូមឯកឧត្តម តោកជំទាវទទួលនូវោរតោរររារ់អានដ្៏ែពែ់ែពែ់រីតយើងែាំ៊ុ
ែានជិកែមព័នធោរពារទតនេតមគងគ
3S Rivers Protection Network (3SPN)
Ashramsrangsok
BothENDS, The Netherlands
Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Cambodian Rural Development Team (CRDT)
Cambodian Volunteers for Society (CVS)
Center for Social Research and Development (CSRD)
Center for Water Resources Conservation and Development (WARECOD)
Community Economy Development (CED)
Community Resource Centre (CRC)
Conservation and Development on Cambodia (CDCam)
Culture and Environment Preservation Association (CEPA)
EarthRights International
EcoSun Cambodia

Environmental Cooperation and Tourism Organization (CETO)
E-san Human Rights and Peace Information Center
Finnish Asiatic Society
Fisheries Action Coalition Team (FACT)
Green Earth Volunteers
Green Innovation and Development Center (GreenID)
International Rivers
Khmer Farmer’s Association (KFA)
Law and Policy of Sustainable Development Research Center (LPSD)
Living River Siam
Mekong Conservation Group, Loei Province, Thailand
Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net)
Mekong Social and Environmental Center for Children Development, Thailand
Mekong Watch
Mekong-Lanna Network for Conservation of Natural Resources and Culture
Mlub Prumvihearthor Center (MPC)
My Village Organization (MVi)
Naming River Basin People Assembly
Network of Community Council in Nong Khai Province, 53 sub-districts, Thailand
Network of Mekong Community Council, 7 Northeastern Provinces, Thailand
Northeast Rural Development Organization (NRD)
Northeastern Citizen Network for Homeland Protection, Thailand
Northeastern Network on Land, Water, Fishery, Forest, and Mining, Thailand
Northern River Basin People Assembly
Northern Thailand River Network
Orphya Institute
Palang Thai
People and Nature Reconciliation (PanNature)

Ponlok Khmer
Rak Chiang Khan Group
Redd-Monitor
Salween Rivers Network
Save the Forest Group, Tambol Sa-eab
Stop Mae Chaem dam and Pha Wing Chu Committee
Sustainable Energy and Justice Working Group, Ubon Ratchathani Province
Takorn Yom Youth Group
Thai Climate Justice Working Group, Mae Hong Son
Thai Water Partnership
The NGO Forum on Cambodia (NGOF)
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA)
Vietnam Rivers Network
World Rainforest Movement

