េសចកី្តែថ្លងករណ៍របស់សងគមសុី ល
ស្តីអំពីេសចកី្ត្រពងចបប់
ស្តីពី ករអនុមត
័ យល់្រពមេលីករធនទ ូទត់របស់ ជរ ្ឋ
ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពជ
ឱយ្រកុមហ៊ន
ុ
ុ

បល

យ្រដួ េផវ័រឡេូ រ េស

ន២

ៃថងទី១៤ ែខ កុមៈភ ឆនំ២០១៣

និងប

េយើងខញុំជអងគករសមជិកសមព័នធទេន្លកមពុជ
្ត ញសិទិធដីធី្លនិងលំេន

េវទិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ

ន មនករមនទិលសង ័យ និងទុកខកង្វល់យ៉ងខ្លំង េលើេសចក្តី

្រពងចបប់ ស្តីពី ករអនុម័តយល់្រពមេលើករធនទូទត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ
កមពុជ ឱយ្រកុមហ៊ន
ុ

យ្រដួ េផវ ័រឡេវ
ូ ើរ េស

ន២ ែដល្រតូវបន

ច្រក

ក់បញូ ច លកនុងរេបៀប រៈសម័ យ

្របជុំេលើកទី៩ នីតិកលទី៤ របស់រដ្ឋសភ េនៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៣។ េសចក្តី្រពងចបប់េនះ
ែផ្អកេទេលើេសចក្តីែថ្លងេហតុេលខ០១
្រពះ ជ

សជណ.កបច

ច្រកកមពុជ កលពីៃថងទី ១០ ែខមក

េលើករទូទត់ េលខ ០០២ សហវ ចុះហតថេលខេ

ចុះហតថេលខេ

យនយករដ្ឋម្រន្តី

ៃន

ឆនំ២០១៣ និង លិខិតធនរបស់ ជ រ ្ឋ ភិបល
យឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង េសដ្ឋកិចច

និង ហិរញញ វតថុ កលពីៃថងទី ១២ ែខ ធនូ ឆនំ២០១២ ។

លំេន

សមព័នធទេន្លកមពុជ

េវទិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ

និងប

្ត ញសិទិធដីធី្លនិង

ន ក៏ដូចជសងគមសុីវ ិលជតិ-អន្តរជតិ សហគមន៍ទទួលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង

សង់ទំបន់ រ ីអគគិសនីេស

នេ្រកម២

មនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្លំង
ទូលំទូ

យជ

េ

ែដលកំពុងេធ្វើករ

យ

ម

នេលើដំេណើរវ ិវត្តន៍ៃនគេ្រមងេនះ

រេសចក្តី្រពងចបប់មិនបនពិេ្រគះេយបល់េ

ធរណៈ ្របជជនែដលរងផលប៉ះពល់េ

ង

យបន

យផទល់ និង ្របេយល និង សងគម

សុីវ ិល ។
បែនថមេលើេនះ េយើងខញុំទំងអស់គនក៏មនកង្វល់ េទេលើភពខុសគនរ ងតួេលខៃនចំនួនភូមិ

និង ្រគួ
េ

រ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន

មដងទេន្លេស

យផទល់ពីគេ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនីេស

នេ្រកម២។

ន និងែ្រសពក ែដលនឹងរងផលប៉ះពល់
ែផ្អក

មេសចក្តីែថ្លងេហតុបនបញ
ជ ក់

ថ្របជជនរងផលប៉ះពល់មនចំនួន ៦ ភូមិ (ភូមិកបលរមស ែ្រស្រសណុក ្រចប់ ែ្រសគរមួយ
ែ្រសគរពីរ និងភូមិភុ្លក) ្រតូវជ ៥១៥ ្រគួ

រ ( ឆនំ ២០១០)

េហើយ នឹងេកើនេឡើងដល់ ៧៩៧ ្រគូ

រឆនំ

២០១៤។

ផទុយេទវ ិញ

របយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

េ

យ្រកុមហ៊ុន ឃី ខន

េ

យ្រកសួងបរ ិ

េនះនឹងប

លេធន (េខមបូ

ថ នេពញេលញ

ែដលេរៀបេរៀង

) (Key Consultant Cambodia) និង ទទួល

ថ ន និង្រកុមហ៊ុនអគគិសនីេវៀត

គ ល់

ម កនុងែខធនូ ឆនំ២០០៩ បនបង្ហញថ គេ្រមង

្ត លឱយមនផលប៉ះពល់ភូមិចំនួន្របំបី (ភូមិកបលរមស ែ្រស្រសណុក ្រកបី្រជុំ ្រចប់

ែ្រសគរមួយ ែ្រសគរពីរ ខ ច់ថីម និងភូមិភុក
្ល ) សថិតេនកនុងឃុំចំនួន៤របស់្រសុកេស

្របជជនសរុប ១.០២៥្រគួ

រ (ឆនំ២០០៨) និង

ន ែដលមន

ចេកើនេឡើងរហូតដល់ ១.៥២៩ ្រគួ

រ េនឆនំ

២០១២ ។
េដើមបីេ

ះ្រ

យនូវកង្វល់ទំង

យ និងជ្រមះមនទិលសង ័យរបស់្របជពលរដ្ឋ ក៏ដូចជ

សងគមសុីវ ិល និងេដើមបីឱយករអភិវឌ ន៍្របកបេ

យតម្លភព េយើងខញុំសូមេសនើដូចខងេ្រកម៖

១. េសនើសុំរដ្ឋសភជតិ េម ្ត ពនយេពលអនុម័តចបប់េនះ េដើមបីទុកេពលេវ
ករសិក ឱយបនលម្អិតេលើផលប៉ះពល់ និងេធ្វើករេផទ ងផទត់ឯក
២.

េសនើសុំ្រកុមហ៊ុន

ឱយបនជក់

និង

េដើមបីេជៀស ងនូវទំនស់ឬករប្តឹងផ្តល់ពីសំ
អនុវត្តគេ្រមង។

ជ

ធរណៈនូវឯក

េម ្ត េធ្វើករបក្រ

យ

ធរណៈចំេពះតួេលខខុសគនែដលបនែចងេនកនុង

េសចក្តី្រពងចបប់ថីម និងរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

៣. េសនើសុំ្រកុមហ៊ុន និង

រេឡើងវ ិញ

ថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធទំងអស់

ក់និងផ ព្វផ យជ

្រគប់្រគន់កុនង

ថ នេពញេលញឆនំ២០០៩

ក់្របជពលរដ្ឋកុងមូ
ន
ល ្ឋ នេនអំឡុងេពល

ថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធទំងអស់ េម ្ត សូមេធ្វើករផ ព្វផ យ
រែផនករ

ំងទីលំេនថមី

និង

យន្តករផ្តល់សំណងស្រមប់្របជ

ពលរដ្ឋែដលនឹង្រតូវផ្លស់បូរទី
្ត លំេនៃថងអនគតក៏ដូចជផ ព្វផ យកិចច្រពមេ្រព ងអនុវត្តករ

ងរ (Implementing Agreement-IA) េដើមបីភគីពក់ព័នធបនែស្វងយល់ និងសិក
៤. េសនើសុំ្រកុមហ៊ុន និង
ឱយបនទូលំទូ

បែនថម

ថ ប័នមនសមតថកិចចពក់ព័នធទំងអស់សូមេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់

យនូវេគលនេយបយ

ឬែផនករទំង

យ

គេ្រមងអភិវឌ ន៍េនះ ជមួយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន សងគមសុីវ ិល និង

ែដលទក់ទងនឹង
ថ ប័នពក់ព័នធ។

េយើងខញុំ សងឃឹម និងេជឿជក់យ៉ងមុតមំថ រដ្ឋសភជតិ ្រកុមហ៊ុន

ពក់ព័នធទំងអស់ ជពិេសស ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនសេម្តចអគគម

ថ ប័នមនសមតថកិចច
េសនបតីេតេជ ហ៊ន
ុ

ែសន ជនយករដ្ឋម្រន្តី នឹងេធ្វើករពិនិតយេឡើងវ ិញនូវេសចក្តី្រពងចបប់េនះ និងេឆ្លើយតបជវ ិជជមន

ចំេពះសំេណើសុំ និងទុកខកង្វល់របស់េយើងខញុំទំងអស់គន េដើមបីធនករអភិវឌ ន៍្របកបេ
ភព

និងសំេ

កត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជន្រសប

មយុទធ

្រស្តចតុេកណជំ

យនិរន្តរ
នទីពីរ

របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទំនក់ទំនងមកកន់ៈ
-

-

េ

ក ឈិត សំ

ត ទូរស័ពទ ០១២ ៩២៨ ៥៨៥

នយក្របតិបត្តិ េវទិក ៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ(NGOF)

េ

ក េទព ប៊ុ

្ណ រ ិទធ ទូរស័ពទ ០១២ ៨៩៥ ៦២៤

នយក្របតិបត្តិ សមគមែថរក បរ ិ
-

េ

ក េមៀច មន ទូរស័ពទ ០១១ ៧៥៨ ៩៧០

នយក្របតិបត្តិ ប
-

េ

ថ ន និងវបបធម៌(CEPA)

ក ែកវ មីប តំ

្ត ញករពរទេន្លបី (3SPN)
ង្របជជន ភូមិកបលរមស ឃុំកបលរមស ទូរស័ពទ០៩៧ ៥៧ ៧១

៥០៧
-

េ

ក ចន់ ថុន តំ

ង្របជជន ភូមិែ្រសគរ ឃុំែ្រសគរ ទូរស័ពទ ០៩៧ ២៨ ៥១ ៩៣៤

