្រពះរជាណាច្ក
រ

ជាតិ

សសនា ្រពះមហ

3

េធ�េនរជធាន�ីភ ំេពៃថ�ទី២៦ ែខឧសភាឆា�២០១៥
េសចក�ីែថ�ងករណ៍ រួ

ដំេណរេឆា�ះេទរកវិនាសកម�ៃ្រព
អត�ភាព េយងខ�ុំទំងអស់គជ្រពះសង្ឃ ប ណសហគមន៍ៃ្រពឡង់ សិស្និស្សិ បណា�យុវជន

បណា�ជនជាតិេដមភាគតិច នៃ្រពេឈ និងអង�ករសង�សុី វល
ិ មានេសច្ក� រព�បារម�យាខ�ំចំេពស�

ភាៃនកកបបំផា�ៃ្រពឡង់យាគហ
ំ ុ កេនប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្រកយដំេណរមួយេឆា�េទរវ ិនាសកម
ៃ្រពឡង េនេពលឆាប់ៗខងមុខេនះ

េបេទះបីជារជភិបាលៃន្រពះរជាណាច្របានអនុម័ច្បោប់ស�ី ៃ្រពេឈច្បោប់ស�ីកិច�គាំព

បរិស� និងករ្រគប់្រគងធនធាជាតិ និងលិខិតបទដ�នសំខន់ៗចំនួនេទៀត ក�ុងេគាបំណងករពរៃ
េឈ ធនធានធម�ជាតិ និងបរិស�នយា៉ងណាក ក៏ប៉ុែន�សកម�ភាករកបំផា�ៃ្រពេឈខុច្បោេនែ

មាន និងករកប់េេ្រកមរូបភាពៃនករដីសម្បទេសដ�កិច�
សម្បទៃ្រគប់។

សម្បទនែរ៉ សម្សង�មកិច�

ដីសម្បទនទំងេននិងកំពុងគំរកំែហងយា៉ងធ�ន់ធ�

និង

ដល់ៃ្រពេឈេនកម�ុ

ជាពិេសសៃ្រពឡង ែដលជាៃ្រពទំនាបចុងេបង�ស់របស់កមុ ជា និេនឧបទ�
�
�
ីបឥណូចិន។ 

រយៈេពលជា១០ឆា�ំកន�មកេនះ ៃ្រឡង់ គ្ឺ រត�បាកប់បំផា�ញ នឈូសឆាយពសំណាក្រក�ហ៊ុ នដី

សម្បទ និងកសិក្របស់្រក�ហ៊ុ នរុករកែរ៉ េនក�ុងតំបន់ៃ្រពឡង។ តំបន់ៃ្រេ្រសរបមុន
ឺ ហិកត្រត�បា

កបបំផា�ញ និងដជំនួសេដយេដមេកស៊ូ ដំឡូង និងកេធ�អជីវកមែរ៉ែដក និងវត�ុធាតេដមេផ្សងេទៀត។ 
េយាងតមរបាយក ្រសវ្រជាវថា�ក់ឃុបរិមារបស់បណា�សហគមន៍ៃ្រពឡង

ែដលេចញផ្ស

កពីែខេមស ឆា២០១៥ េនះបាបង�ថា េនក�ុងឃុំចំនួ៣៣ ក�ុងតំបន់ៃ្រពឡង់ និងឃុេផ្សេទៀតែដល
ជាប្រព្របទល់ឃុំទ៣៣េនះ មាន្រក�មហ៊ុនសម្បទនសរុបច៥៣្រក�មហ៊ ន  ែដលបា្របតិបត�ិករ និងកំព

ែត្របតបត�ិក គិត្រឹមចុងឆា
២០១៣។  ទំហំដីសម្បទនទំងអស ១សម្បទដីេសដ�កិច�២៣៤,៧៨៤.០៨
ត

ហិកត សម្បទ ន ២៦៤,៦៩៣.២៣ ហិកត សម្បទៃ្រពេ៨
ឈ ៨៤.២០ ហិកត និងសម្បទនសង�មកិច�

ចំនួន ៤០០០.០០ ហក
ិ ត។

នាេពលបច�ុប្បន�េេ្រពីគេ្រមដីសម្បទ េយង
 ខ�ុំរកេឃញថា កកបៃ្រេឈេ ធ�អជីវកម� និករ

កបរដីៃ្រេធ�ក
 ម�សិទឯ
ិ� កជនកំពុងែតមានករេកនេឡងយា៉ងខក ែដលក�ុងេនាសហគមន៍បាអះអងថ
មានកជាបពកព័ន�ជាមួម�ន�ីររដ�ភិបាល នអជា�មូលដ�មួយចំនួន។ រហូតមកដល់េពលេនះ េឈជ


េ្រចមុន
ឺ ែម្៉ រគូប្រត�បាដឹកេចញពីតំបន់ៃ្រឡង់ េដមជ័រេច្បសហគមន៍របសិបមុន
ឺ េដម្រត�បាកបបំផា�

ៃផ�ដីៃ្ររប់មុឺនហិក្រត�បាកបរក�ជទីវយា៉អនាធិបេតយ េដគា�កទប់ស�តពីម�ន�ីជំនាញ
និងអជា�ពកព័ន�េបមាក៏តិចតួចបំផុត។ ចំែណកសហគមន៍េដេមល
 េឃញ
 េ្រគមហន�រៃ្រឡង់ដូេច�ះ

បានិងកំពុងខត
� ៃ្រេឈនិង
ិ ខំកពរ ទប់ស�តបទេល ស
 ករុករនខុសច្បោប់ ្រត�បាទទួលរងនូវកគ្រម

សមា�ប់និងកគ្រមកំែហងននពីសំ ណាកអ�ក្រ្រពឹតបទេល�ស ម�ន�ីជំនាញ និអជា�ែដនដីមួយចំនួនេទ

វ ិញ។

ជាេ្រចនឆា�ំមកេ បណា�សហគមន៍ៃ្រពឡង យុវជន និងបណា�ញអង�ករសង�មសុីវបានដញត�ិ
ពកបណ�ឹង និងេស ស
� ុ ំអន�រគមនេទររដ�ភិប និងស�ប័ជំនា េដម្ប
ប េង�តយន�កែផ�កច្បោករព
ៃ្រឡង់ កសហករ និេធ�ក
 ររួមគា�េដមករពនិងសហ្រគប់្រៃ្រពេ្ឈ របកេដនិរន�រភាព ជាកែស�ង
កលពីៃថ�ទ២៧ ែខេមស ឆា២០១៥ េនះ តំណាសហគមន៍ៃ្រពឡង់ចំនួ៣៤ នាក់ បានដក់ញេស�សុំអន�-

រគមន៍ពីរដ�សភា ស�ប័នរដ�ភ

និងគណបក្នេយាបធំៗទំងពីរែដលមានអេនក�ុសភជាត

ប៉ុែន�រហូតដល់េពលេនះេនមិនទនទទួលបានូវកេឆយ
� តបណាមួយេនេឡ។
អត �ភាព េយ ង ខ�ុំទំងអស ់គា្រពះសង្ ឃ

ប ណា�ញសហគមន៍ៃ្រព ឡង់ សិស្ស  និ បណា�

យុវជន  បណា�ញសហគមនៃ្រពេឈ បណា�ញជនជាតិេដមភាគតិច និងៃ្រព និងអង�ករសង�សុី វល
ិ មានក
្រព�បារម�យា៉ងខ�ំងករបាបង់ៃ្រេឈ
ខងមុេនះ

ដីៃ្រពេឈ

ជីវច្រម�ះ និងធនធានជលក�ុងរយៈេពលយា៉ងខ�

េបស
 ិនមិនមាអន�រគមន៍េដ្រសយទន់េពលេទ

នឹងេធ�ឲ្ប៉ះពលកម�វធ
ិ ស
ី �គ្រមៃ្រ

េឈ កមវ� ធ
ិ ឥ
ី ណទកបូ ជាិេ
ព សប៉ះពល់ដល់ករជួរក្សោលំនឹងទ និងផ�ត់ផ�ង់ទឹកេទឱ្ទេន�សែដល
បណា�ឲ្មាអតុល្យភលំនឹងទឹកេ្រកមដីផងែដ ចុះ្របសិនេបៃ្រពឡង់បាត់ប េតនឹងមាអ�ីេកតេឡង
ចំេពះទេន�សែដលជាេបះដូងរបស់្របេទសកម�
ជ្រមសត�ៃ្រ

ជ្រមក្រតី

អនុផលៃ្រពេឈ ផលេនស
្របចំៃ

បែន�មពីេលេនះេទៀតនឹងេធ�ឲ្ប៉ះពល់

បាត់បងដល់

និងមុខរបររបស់្របសហគមន៍របមុន
ឺ ្រគ�សរែដលពែផ�កេលកររកផល

ជាពិេសបាត់បង់នូ្របភផ�ត់ផ�ង់ទឹកស្រមាប់វិស័យកសិកម� នេ្រប្របា

ស្រមា្របជាពលរដ�េនជុំវិញតំបន់េ មិនែតប៉ុេណ
ា �ករបាត់បៃ្រពឡងមានឥទ�ិពដល់ ្រប

េនសចំនួន ១លន ្របាំែសននាកកំពុងទទួលផលេដផា�លពីទេន�ស 1។

អត�ភាព េយង
 ខ�ុំទំងអស់គ មិន្របឆាំងចំេករអភិវឌ្ឍេនាេទ ែតសូមេអអនុវត�េទត

នីតិវធ
ិ ីច្បោប់បា្រតឹ្រត�វ ធានាបាននូវសមៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ និងកត់បន�យផលប៉ះពល់បរិស
សង�មេអយបានក�ុងកំរិតអប្ប។

េយាតេសចក�ីដូចបាជ្រមជូនខងេលអត�ភ
សំណូមពរដល់រជដ�ភិប

េយង
 ខ�ុំទំងអស ់គា

សូ មបិណ�បា្

និង

្រកសួងកសិកម� រដ�បាលៃ្រពេឈ តុលករ និងស�ប័នមានសមត�ែដល

ពក់ព័ន នូវសំេណមួយចំនួនដូចខេ្រក

១. ចតវ ិធានក និងអន�រគមនជាបនា�េដម្ បីទប់ស�ត់េល ស
� ៃ្រពេក�
ឈ ុ ងតំបន់ៃ្រពឡង។
២.អន�រគមន៍ឲមាកបង�ញេសចក�ី្រពង្រកត្យស�ីពីតំបន់ៃ្រពករ និងអភិរក្ជីវច្រម�ៃ្រពឡង់

និងេបកចំហករពិេ្រេយាបល់សធារណៈជាមួយសហគៃ្រពឡង់ និអ�កពក់ព័ន។

1

New York Time, June 9th, 2014, “Of fish Monsoons, and the Future”.

៣.ដក់ប��ូលបណា�ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់ទំងបួនេខតំបន់សហ្រគប់្ងៃ្រពឡង់ េដផ�ល់ភា
្រសបច្ប តមរយៈកដកប��ូ លសិទិ� និងតួនាទរបស់បណា�សហគមន៍ៃ្រឡង់ ក�ុងអនុ្រកឹតស�ីពី
តំបន់ៃ្រករពរ នអភិរក្ជីវច្រម�ៃ្រពឡង។
៤.អន�រគមន៍េទម�នរដ�ភិបាល្រលំដបថា�ក េដម្ច
ប ុះេសុ  បអេង�តេនតំបន់ៃ្រពឡង និងជំរុញឲ្មា
្របសិទ�ភចំេពកអនុវត�ច្បោប់ពព័ន�និងវស
ិ ័ យៃ្រេឈ ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរិស�ន ក
សម្បទដីសង�មកិច� និងករទ�នាដីពីជនចំណាក្រស�កខុសច្។
៥.ចតវ ិធាកតផ�ូវច្បោដល់ម�ន�ី និងអជា�ែដនដីទំឡយែដលពកព័ន�នឹងកេធ�អ
 ជីវកមេឈ
និងកកប់បផា�េឈក�
 ុ ងតំបន់ៃ្រឡង់េដខុសច្បោ។
៦.សូមឲ្យប�្ឈប់្រគប់រូបភាពគ្រមា ពី្របព័ន�តុល និងកងកមា�ំមានសមត�កិចចំេព
សកម�ជនៃ្រពឡង។
៧.សូ មរក្សោទុកតំបន់ៃ្រព ជតំបន់សិក្សោ្រសអប់រំស្រមាបណុ � ះបណា�ធនធានមនុស្ស ក�
កេលកស�ួយវស
ិ ័ យអប់រំែផ�កបរិសន ធនធានធម�ជាតិ និងេអកូេទសចរណ
៨.ពិនិត្យេមលេឡងវិញនូវករេ្រប្របាស់

េអយបានសម្េទតមនិតិវិច្បោប់ដូចែក�ុង

ច្បោប់ៃ្រពេឈជំពូ១៣ ស�ីពីវ ិធានករ្រគប់្រគងសកម�ភាពៃ្រពេ៧០ ។ ្របសិនេបក្រគប្រគ
មិនមាន្របសិទ�ភាព សូមផា�កឬប�្ឈមានករចូលរណយន�មកក�ុង្របេទសកម�ុជ
៩. សូ មែបងែចកក�� ប់ថវកជាតិេដម្បីកិច�ករពរៃ។
ិ
១០. សូ មដក់ប��ូលតំបន់ៃ្រពឡង់េទក�ុងកម�វេរដបូកថា�ក់ជា។

ព័ត៌មានបែន�មសូមទំនាក់ទំ៖
U

១. េលកតឹក វណ
ា �រ

នាយក្របតិបត�ិេវទិកៃនករមិនរដ�ភិបាលស�ីពីកម

០១២ ៧៩៣ ៤៨៩

អ�កស្រមបស្រម�លេលខធិករCDPS-CPN

០៩២ ៣២៤ ៦៦៨

៣. េលក ទឹម មា៉

្របធាន
ប ណា�ញយុវជនកម

០១៧ ៩៩០ ៦៨៩

៤. េលក េស វណ�

នាយក្របតិបអង
ត �កគាំ្រទសហគមន៍ជនជាតិេដមភា ០១២ ៨១៣ ៧៤៤

២. េលក េសង សុខេហ

៥. េលកយស ភារ

្របធអង�ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សហគម

០១២ ៦០០ ៨៣០

៦. េលក្រសី មុំ ស

សមាជិកបណា�ញកសងសន�ិភាពសហ

០៨៩ ៩៤២ ១៥៩

៧. េលក េហឿន សុភ

សមាជិកបណា�ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់េខត�កំពង

០១២ ៣៧៣ ៤៤១

៨. េលក រស់ ឡ

សមាជិកបណា�ញសហគមន៍ៃ្រពឡង់េខត�ស�ឹងែ

០៩៧ ៥៥៨ ៥៩០៦

៩. េលក ៃ ប៊ុនល

សមាជិបណា�ញសហគមន៍ៃ្រពឡេខត�្រកេច

០៩៧ ៨០២៨ ៤១១

១០. េលក្រសី គ ហុង

សមាជិបណា�ញសហគមន៍ៃ្រពឡេខត�្រពះវិហ

០១២ ៩៤៨ ៦៨២

បណា�ញ និងអង�កសង�មសុ ីវល
ិ ែដលគាំ្រទេលេសចក�ីែថ�ងក ៖
១. បណា�ញសហគមន៍ៃ្រពឡង(PLCN)

២. បណា�ញកសងសន�ិភាពសហគម(CPN)
៣. េវទក
ិ អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ស�ីពីកម(NGOF)

៤. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍េដម្បីសន�ិភាព និងនិរន (CDPS)
៥. បណា�ញយុវជនកម�ុជ(CYN)
៦. អង�ករពន�កែខ�រ(PKH)
៧. អង�ករជីវិតៃថ�ថ�ូរ(LWD)
៨. អង�ករអុកស ម (OXFAM in Cambodia)
៩. អង�ករេដនមុីសុិន (DANMISSION)

១០. អង�ករស�នសន�ិ (PBO)

១១. អង�ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សហគម (CED)
១២. អង�ករគាំ្រទសហគមន៍ជនជាតិេដមភា(ICSO)
១៣. អង�ករអប់រំសុខភាព និងបរិស(EHEO)
១៤. អង�ករេលកកម�ស់វប្បធជនជាតិេដភាគតិកួយ (OPKC)
១៥. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍សេម�ងសហគមន(BCV)

១៦. អង�កសកម�ភាេដម
 ្អភិ
ប វឌ្ឍន (AFD)
១៧. អង�ករេផកកម�ុជ(PACT)

១៨. គណៈកមា�ធិករ្រប្រឹត�ិកម�ៃនអង�ករសមាគមន៍ករពរ
សិទ�ិមនុ(CHRAC)
ព
១៩. អង�ករសកម�ភាពេដម្បីសុខុមាលភាព�ស�ី (KWWA)
២០ .សមគមន៍យុវជនជនជាតិេដមភាគតិចកម�ុ(CIYA)
២១. ្រក�មករងរសិទិ�លំេន(HRTF)

២២. មជ្ឈមណ�លអប់រំច្បោប់ស្រមាប់សហ(CLEC)
២៣.សម�ន�័អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលស�ីពីបរិស�ន និងករែ្រប្រប�(NECA)
២៤.សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនប(RDA)
២៥. សមាគមចំេរនជាត(NAPA)
២៦.អង�កវ ីជីេឡន (Vigilance)

២៧. អង�ករអនុផលៃ្រពេ(NTFP)
២៨ អង�ករអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាៃដគូក�ុងសក (DPA)
២៩.្រក�មអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម�ុ(CRDT)
៣០.មជ្ឍមណ�លម�ប់្រពហ�វិហរធ(MPC)
៣១.អង�ករកសិករែខ�រសហ្របតិបត�ិករេដម្បីអភិវឌ្ឍន៍កស(KFCADO)

៣២.អង�ករអភិវឌ្ឍ និងករពរបរិស (EPDO)
៣៣.សមាគមន៍ែខ�រេល- រតនគិរី (HA)

៣៤. បណា�សមាជិកសកម�សិទ�ិជនជាតិេដមភាគ (IRAM)
៣៥. អង�ករម�ប់ៃបត (Mlup Baitong)

៣៦. ្រក�មអភិវឌ្ឍន៍ភូម(KAWP)
៣៧. អង�ករ្រពះពុទ�សសនាេដម្បីស (BPO)
៣៨. អ�កអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍(NAS)
៣៩. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍�ស�(AS)
៤០. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�ជនបទឦស(NRD)
៤១. អង�ករសហព័ន�អភិវឌ្ឍន៍កសិកម�ច្រម�ះកម�(FIDAC)
៤២. សមាគមអភិវឌ្ឍបេង�នេសដ�កិច�្រគ�(ADIFE)
៤៣. អង�ករជំនួយជនបទ(RAO)
៤៤. អង�ករអភិវឌ្ឍន៍�ស�ី្រកី្រកក�ុងទី្(UPWD)
៤៥. អង�ករេគាលេដេយ(OOO)
៤៦. សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ធនធានេសដ�ក (DARE)
៤៧. អង�ករជនជាតិេដមភាគតិចកម( CIPO)
៤៨. សម�័ន�ភាពេដម្បីអភិរក្សធនធានជ(FACT)
៤៩. សមាគមែថរក្សោបរិស�ន និងវប (CEPA)

