
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦  

         អងគការេងគមេ វីលិេមូេថ្មតងការមិនសេញចិត្តចំស ោះការយាយ ីនិងការ
រារាងំប គ្គលកិ្ និងអនក្ផលតិ្ថ្សែវីសេអូ សៅសសត្តស ធិ៍សាត្់              

  
ព ងីែ្ញជំាអងគការសងគមសញីវលិខែលមានរា នាមខាងពរកាម ពៅថ្ងៃពនេះសូមសខមែងការមិនពេញ

ចិត្ែចំព េះការយា  ី និងការរារាងំរររេឹត្ែពោ មន្តនែរីសុក និងនគរបាលររសិ្ថា នមកពលីរញគគលិកររស់ 
មជឈមណ្ឌ លសិទធមិនញសសកមពញជា (“ម.ស.ម.ក”) និងអនកផលិត្ខែសវពីែអូខែលអងគការអាក់សិនពអត្ជួល
ពៅកនញងឃញងំមោ ខែលបានពកីត្ព ងីេថី្ងៃទី២៣ ែល់ ថ្ងៃទ២ី៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦។  

ពោក រ ញត្ វណ្ឌី  ខែលជារញគគលិកររស់ ម.ស.ម.ក នងិពោក ផាន ពរៀម ពោក ពវឿន រូខរ ៉ែន និង
ពោក សងួ សញភ័្រក ខែលអនកទងំរជីាអនកងត្ខែសវពីែអូឯកស្ថរររស់រកុមហ ញន វន័ ផាា ស់ ម ីខែ (ខែល
ជួលពោ អងគការអាក់សិនពអត្កមពញជា) រត្ូវបាននគរបាលររសិ្ថា នឃាត់្រង នែពៅររខហលពមា៉ែ ង ១០ 
និង ៣០ នាទរីេឹកថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ពោ ហាមមិនឲ្យពចញេីភូ្មិសងគមងមី ឃញងំមោ រសុកវាលខវង ពែត្ែ
ព ធ្ិ៍ស្ថត់្។ 

រកុមការងារទងំរួននាក់ពនេះបានពធ្វីែំពណី្រពៅឃញងំមោ ពៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ពែមីបី
ងត្ ករូរភាេជាខែសអាត់្វពីែអូ និងសមាា សអនកភូ្មិមួ ចំនួន ខែលរងផលរ៉ែេះ ល់ពោ រពណ្ែ ញ
ពចញពោ រងខំ ពោ ស្ថរគពរមាងអភ្ិវែឍកសឧិសាហកមម និងត្រំន់ពសែឋកិចចេិពសស ខែលររត្ិរត្ែិ
ការពោ ពោក រទ ីភាេ ខែលជាឈ្មួញថ្រេពឈ្។ី ការងត្ជាខែសវពីែអូឯកស្ថរជាសកមមភាេថ្នការអនញ
វត្ែរមួគ្នន នូវគពរមាងធ្ញរកិចច នងិសិទធមិនញសស រវាង ម.ស.ម.ក និងអងគការអាក់សិនពអត្កមពញជា ខែលមាន
ពគ្នលរំណ្ងពលីកកមពស់ការពគ្នរេសិទធមិនញសសេសីំណាក់រកុមហ ញនស្ថជីវកមមទងំឡា ខែលវនិិពយាគ
ពលវីស័ិ ែីធ្ាពីៅកមពញជា។ 

ពៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ពោក រ ញត្ វណ្ឌី  បានររឈ្មនឹងការគំរាមកំខហងមួ ចំនួនេី
អាជ្ាធ្រមូលោឋ ន។ ពោកអភ្ិបាលរសកុវាលខវងបានឲ្យមន្តនែមូីលោឋ នមកពៅពោក វណ្ឌី  ឲ្យពៅជួរ
គ្នត់្ពៅការយិាល័ ពៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ពែីមបជីខជកគ្នន េីវពីែអូឯកស្ថរ។ ពៅពេលខែលពោក វណ្ឌី  
រែិពសធ្ នគរបាលមូលោឋ នក៏បានមករកគ្នត់្ចំនួនេីរពលកីពទៀត្ ពែមីបរីបារ់ថា ពោកអភ្ិបាលរសកុ 
ចង់ជួរពៅថ្ងៃទ២ី៣ ខែធ្នូ។ ពោ មានការជួ សហការេីសហគមន៍មូលោឋ នផងពនាេះ រកុមការងារក៏
បានរនែការងត្ររស់ែាួនពទៀត្។ ក៏រ៉ែញខនែ ចញងពរកា  រកុមការងាររត្ូវរងខចំិត្ែឈ្រ់ងត្ ពោ ស្ថរខត្អាជ្ា
ធ្របានរិទផាូវ នងិហាមមិនឲ្យងត្ពៅត្ំរន់ែីខែលមានជពមាា េះពនាេះពទៀត្។ 

ពៅរេឹកថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ រកុមការងារក៏បានរនែសកមមភាេងត្ពទៀត្។ ពទេះជាយា៉ែ ង
ពនេះកែី ពៅររខហលពមា៉ែ ង ៩ និង ២០ នាទរីេឹក ែណ្ៈខែលរកុមការងារពរត្ៀមចាកពចញ ក៏មាន
នគរបាលររសិ្ថា នបានខរសកថា នឹងមិនឲ្យរកុមការងារទងំពនេះចាកពចញបានព  ី។ រកុមការងារក៏
បានែកង មួ រ ៈ ែណ្ៈពេលពនាេះក៏មានសហគមន៍ជាពរចីនមកជួ គ្នរំទ។ យា៉ែ ងណាកែី ពៅ
ររខហលពមា៉ែ ង ១០ និង ៣០ នាទី នគរបាលររសិ្ថា នក៏បានរញ្ឈរ់រង នែខែលរកុមការងារជិេះ ពៅ

http://www.cchrcambodia.org/project_page/land_profile/pdf/9-Pursat-Veal-Veng-Profile-kh.pdf
http://www.cchrcambodia.org/project_page/land_profile/pdf/9-Pursat-Veal-Veng-Profile-kh.pdf


ពេលេួកពគេាយាមចាកពចញេភូី្មិ ពហ ីក៏ឃាត់្រកុមការងារទងំពនេះមួ រ ៈពេលែាីពៅរ៉ែញសែិ៍រត្ួត្
េិនិត្យ។ ពៅររមាណ្ជាពមា៉ែ ង ១១ រេឹក រកុមការងារអាចចាកពចញតាមរង នែររស់ែាួន ពោ មាន
សហគមន៍មាន ក់មកជាមួ ផង។  
 នគរបាលររសិ្ថា នេញបំានផែល់មូលពហត្ញសមរសរណាមួ កនញងការរារាងំសកមមភាេពែីរពហរី  ឬ
ការរតឹ្ត្បតិ្ពលីសកមមភាេររស់រកុមការងារពនាេះពទ ពហ ីពោកអភ្ិបាលរសុកក៏មិនបានផែល់ពហត្ញផល
អំេីការចង់ជួររញគគលកិររស់ ម.ស.ម.ក ពនាេះខែរ។ 

ពហត្ញការណ៍្ពៅថ្ងៃពនេះបានពកីត្ព ងីចំពេល ខែលមានការរន្តងាា រកាន់ខត្ខាា ងំព ងីៗពលីពសរ ី
ភាេមូលោឋ នពៅរ៉ែញនាម នឆ្ន ពំនេះ ពហ ីក៏ជាការរងាា ញេីឧទហរណ៍្មួ ពទៀត្ថ្នការពកីនព ងីនូវការរតឹ្
ត្បតិ្ហួសពហត្ញពៅពលីលទធភាេររស់សងគមសញីវលិពៅកមពញជាកនញងការរំពេញការងារររស់ែាួនពោ     
ពសរ។ី ការគំរាមកំខហង នងិសកមមភាេទងំពនេះហាក់ែូចជាការរ៉ែញនរ៉ែងយា៉ែ ងជាក់ខសែងកនញងការរារាងំពលី
សកមមភាេរសរចារ់ររស់អងគការសងគមសញីវលិពែីមបរីស្ថវរជាវ និងពលីកកមពស់ការ ល់ែឹងអំេកីារ     
រពណ្ែ ញពចញពោ រងខំ នងិការរពំោភ្ែធី្ាពីៅកនញងត្ំរន់ រេមទងំព ងីែ្ញសូំមសខមែងការមិនពេញ
ពចញចំព េះការរពំោភ្រំ នពលីសិទធិពសរភីាេខាងសមាគម ការររមូលផែញ ំ និងការរពញ្ចញមត្រិរស់អងគ
ការសងគមសញវីលិ និងសហគមន៍ ក់េ័នធ ក៏ែូចជា សទិធពិសរភីាេកនញងការពែីរពហរី។ ព ងីែ្ញ ំសូមអំ វនាវ
ែល់អាជ្ាធ្រ ក់េ័នធពៅមូលោឋ នទងំអស់រញ្ឈរ់ជារនាា ន់នូវការគំរាមកំខហង និងការយា ទីងំ
ឡា មកពលីសមាជកិសងគមសញីវលិ ក៏ែូចជាការរ៉ែញនរ៉ែងពរជៀត្ខរជកមិនរត្ឹមរត្ូវពៅពលីការងារររស់
សងគមសញីវលិ។ 

 
អងគការសងគមសញវីលិ ខែលគ្នរំទពសចកែខីងាងការណ៍្ពនេះ រមួមាន ៖  
 

ល.រ  ព ម្ េះអងគការសងគមសញវីលិ   ព ម្ េះអនកចូលរមួ  ពលែទនំាក់ទនំង 
 
១. អងគការអាក់សិនពអត្កមពញជា   អនករសី ហ ញន រូរម ី ០១២ ២០០ ៣៤១ 
២. មជឈមណ្ឌ លសិទធមិនញសសកមពញជា    ពោក ែញច េិសែិឋ ០១២ ៧១២ ៣៧១ 
៣. សមព័នធខែមរជំពរឿន និងការ រសិទធមិនញសស លីកាែូ 
៤. មជឈមណ្ឌ លសមព័នធភាេការងារ និងសទិធិមនញសស ពោក ពមឿន ត្ញោ ០៩៣ ៥៥៦ ៦៤៣ 
៥. អងគការសមធ្ម៌កមពញជា    ពោក ពអៀង វញទធ ី  ០១២ ៧៩១ ៧០០ 
៦. Heinrich Böll Stiftung  ពោក អាល ីអាល់ណាហានី  ០២៣ ២១០ ៥៣៥ 
៧. រកុមការងារេិពសសសិទធលិំពៅឋាន  ពោក ពសៀ ភារមយ ០១២ ៨៥២ ៣២៥ 
   

 
 
 


