
 

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

េតពីី 

សេនើឱ្យមានការសេ ើបអសងេតយ៉ា ងយក្ចិតតទ ក្ដាក្់ និងផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈ 
អំពីក្រណីអាជាា ធរហ ងក្ ងឃាត់បានស ើក្ម្មជាង ២១១សោន  

ថ្ែលនសំចញពីម្បសទេក្មព ជា 

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ 

សមាគម សហជីេ អង្គការសង្គមស ីវលិ សកមមជនបរសិ្ថា ន ប្បជាេលរដ្ឋ និង្អនកវទិាស្ថស្តសរ
អនររជាតិ េិតជាមានករីកង្វល់ជាខ្ល ងំ្ ពប្កាយបានព ីញការច ុះផ្សាយពសចករីប្បកាសេ័ត៌មានរបស់
នាយកដ្ឋឋ នគយ និង្រដ្ឋករថ្នរដ្ឋឋ ភិ្បាលរបស់តំបន់រដ្ឋបាលេិពសសទីប្កុង្ហ ង្ក ង្ ផ្សាយឱ្យដឹ្ង្ថា 
បានរបឹអូសកំណាត់ព បី្បពភ្ទព កីប្មជិតផ្ស តេូជ និង្មានតថ្មល ចំនួន ២១១ ពោន ខដ្លមានតថ្មល
ប្បមាណ ១,១លានដ្ លាល រហ ង្ក ង្ ឬពសមីនឹង្ ១៤០,០០០ ដ្ លាល រសហរដ្ឋអាពមរកិ។ កំណាត់ព ខីដ្ល
ប្តូវបានរបឹអូសពនុះ ប្តូវមស្តនរីគយហ ង្ក ង្ បានរកព ញីេីកន ង្ទូក ង្ទឺន័រចំនួន ៧ទូ ពប្កាយបានទមាល ក់
កន ង្បរពិវណការយិាល័យគយ Kwai Chung និង្ Tsing Yi ពៅចពមាល ុះថ្ងៃទី២៩ ខែពមស្ថ ដ្ល់ ថ្ងៃទី0
៥ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១។ ការរបឹអូសពនុះ ប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាការរបឹអូសកំណាត់ព បី្បពភ្ទរ កខ
ជាតិកប្ម និង្មានតថ្មលដ៏្ធំបំផ្ស ត កន ង្រយៈពេល៥ឆ្ន ចំ ង្ពប្កាយពនុះ។ 

ការរកព ញីកំណាត់ព ដ៏ី្មានតថ្មលខដ្លនាពំចញេីប្បពទសកមព ជាពនុះ ទនទឹមនឹង្ការរកព ីញ
របស់អង្គការគំនិតផ្សរួចពផ្សរីមស្ថកលប្បឆ្ងំ្ឧប្កិដ្ឋកមមឆ្លង្ខដ្ន បានរកព ីញថាប្បពទសកមព ជា បាន
បាត់បង់្គប្មបថ្ប្េព បី្បមាណ  ៥៥៧.០០០ ហកិោ ខដ្លពសមីនឹង្ប្បមាណ ១១,៧% ថ្នតំបន់ការ
ពារធមមជាតិរបស់កមព ជាកន ង្ចពនាល ុះេីឆ្ន ២ំ០០១ ដ្ល់២០១៨ ពៅកន ង្តំបន់ការពារធមមជាតិ ពហីយ
សកមមជនបរសិ្ថា ន និង្អង្គការសង្គមស ីវលិកំេ ង្រង្ការរតឹតបិតកន ង្ការចូលរួមកិចចការពារបរសិ្ថា នេី
សំណាក់អាជាា ធរ។ 

ពៅកន ង្បទសមាា សន៍របស់កាខសតភ្នំពេញប  សរិ៍1កាលេីថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ ឯក
ឧតរមរដ្ឋមស្តនរីប្កសួង្កសិកមម ពវង្ ស្ថែ ន បានបញ្ជា ក់ថា ទងំ្សពមរចនាយករដ្ឋមស្តនរី និង្ឯកឧតរម
ផ្ទទ ល់គឺ បានប្បកាសឱ្យផ្ទា កការនាពំចញព ពីៅកាន់ទីផ្សារអនររជាតិ និង្េិភ្េពលាកជាយូរឆ្ន មំកពហី
យ។ ពប្ៅេីពនុះក៏មានការបញ្ជា ក់បខនាមោមរយៈពសចករីប្បកាសរបស់ប្កសួង្កសិកមម រ កាខ ប្បមាញ់ និង្
ពនស្ថទ ច ុះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ បានបញ្ជា ក់ថារយៈពេល ៥ឆ្ន មំកពហយី ខដ្លប្កសួង្េ ំ
ខដ្លបានពរៀបចំឯកស្ថរឱ្យប្កុមហ  នណាមួយ សប្មាប់ពធវីការនាពំចញប្បពភ្ទព រីង្ការគំរាមកំខហង្
ពៅកាន់ទីប្កុង្ហ ង្ក ង្ ឬពប្ៅប្បពទសពនាុះព ីយ។ ពៅកន ង្ពសចករីប្បកាសដ្ខដ្លពនាុះ ប្កសួង្
កសិកមម រ កាខ ប្បមាញ់ និង្ពនស្ថទក៏បានសង្កត់ធៃន់ផ្សង្ខដ្រថា ពបីសិនមានករណីនាពំចញខមនពនាុះគឺជា
ការរត់េនធព ែី សចាប់។ ប្កសួង្ កសិកមម រ កាខ ប្បមាញ់ និង្ពនស្ថទ ក៏បានបញ្ជា ក់ថានឹង្ពធវីការពស ីប
                                                      
1 https://bit.ly/2R9BEbV 



 

 

អពង្កតចំពពាុះករណីពនុះ ពដី្មបកំីណត់អនកពាក់េ័នធឱ្យមកទទលួែ សប្តូវចំពពាុះម ែចាប់។ ជ ំវញិបញ្ជា រត់
េនធព ែី សចាប់ោមការអុះអាង្របស់ប្កសួង្ខ្ង្ពលី បង្កឲ្យមានករណីមនទិលសង្សយ័ជាពប្ចីនអំេីវធីិ
ស្ថស្តសររត់េនធព ដ៍ី្ពប្ចីនសនធឹកសនាធ ប់ពចញេីកមព ជាពដ្ឋយស វតាិភាេ និង្ប គគលពាក់េនធ័ករណីពនុះ។ 

អន ពលាមោមអន ប្កឹតយពលែ ១៣១ អ.ន.ប្ក.ប.ក សរីេី យថាប្បពភ្ទផ្សល អន ផ្សលថ្ប្េព ី
អន ញ្ជា តឱ្យនាំពចញ-នាំចូល ប្តង់្មាប្ោ២ បានខចង្េីប្បពភ្ទយថាប្បពភ្ទផ្សល អន ផ្សលថ្ប្េព ី
អន ញ្ជា តឱ្យនាពំចញ ពលីកខលង្នូវព ីប្បណិត និង្មាប្ោ៣ បានខចង្េីប្បពភ្ទព ីខដ្លប្តូវបាន
ហាមនាពំចញរមួមាន៖ ១- ព ហី  ប ពទុះបីបកសំបក ឬទងំ្សំបក ២- ព អីារស ទធស្ថធ ៣- ព ី
ប្ជុង្ខដ្លមានកប្មាស់ពលីសេី ២៥ ស.ម ពទុះបីបាន ូសពហីយក៏ពដ្ឋយ ៤- ពប្បង្ប្មុះពប្ៅ វលលិ៍
រពមៀត និង្ពមៅវលលិ៍រពមៀត និង្ ៥- អ ស និង្ធយូង្ព  ីខដ្លមានប្បភ្េេីថ្ប្េធមមជាតិ។  

ពយីង្ែា ំទងំ្អស់គ្នន  សមាគម សហជីេ អង្គការសង្គមស ីវលិ សកមមជនបរសិ្ថា ន ប្បជាេលរដ្ឋ 
និង្អនកវទិាស្ថស្តសរអនររជាតិ ពសនីស ំឱ្យមានការពស ីបអពង្កតពលីករណីពនុះ ឱ្យបានហមត់ចត់ជាទីបំផ្ស ត 
ពដី្មបឈីានពៅរកការកំណត់អនកពាក់េ័នធនឹង្ការនាពំចញព ពីដ្ឋយែ សចាប់ ការកាប់បំផ្ទល ញ និង្អនក
ខដ្លគប់គិតនិង្ការកាប់បំផ្ទល ញថ្ប្េព  ីខដ្លជាសមបតរិជាតិ សមបតរិមន សសជាតិមកពធវីជាប្បពយាជន៍
ផ្ទទ ល់ែលួន ឱ្យទទលួែ សប្តូវចំពពាុះម ែចាប់របស់ប្េុះរាជាណាចប្កកមព ជាខដ្លមានជាធរមាន។  
  
ទំនាក់ទំនង្ស្ថកសួរេ័ត៌មានបខនាម៖ 

-  ពលាក ពហង្ គីមហ ង្ ៖ 096 788 83 68 
 ប្បធានខផ្សនកកមមវធីិ ប្ស្ថវប្ជាវ និង្តស ូមតិ ថ្នសមាគមបណាា ញយ វជនកមព ជា(CYN) 

-  ពលាក ស្ថន់ មា ឡា ៖015 998 555 
 មស្តនរីជាន់ែពស់ខផ្សនកតស ូមតិ ថ្នសមាគមបណាា ញយ វជនកមព ជា(CYN) 

ពសចករីខងលង្ការណ៍ពនុះគ្នបំ្ទពដ្ឋយ សមាគម សហជីេ អង្គការសង្គមស ីវលិ និង្សហគមន៍៖ 
1. សមាគមបណារ ញយ វជនកមព ជា (CYN) 
2. អង្គការសមធម៌ (EC) 
3. បណារ ញអនកការពារបរសិ្ថា នអាស ីបា ស ីហវកិ (APNED) 
4. មជឈមណឌ លសប្មាប់ករីកង្វល់បរសិ្ថា ន - ហវលីីេីន 
5. មជឈមណឌ លសប្មាប់ការអភិ្វឌ្ឍសហគមន៍ប្បកបពដ្ឋយចីរភាេ (SCODE) 
6. មជឈមណឌ លប្បជាេលរដ្ឋពដី្មបអីភិ្វឌ្ឍន៍ និង្សនរិភាេ  (PDP-Center) 
7. គណៈកមាម ធិការពដី្មបកីារពបាុះពឆ្ន ត ពដ្ឋយពសរ ីនិង្យ តរិធម៌ពៅកមព ជា (COMFREL) 
8. វទិាស្ថា នប្បជាធិបពតយយកមព ជា (CID) 
9. មជឈមណឌ លសិទធិមន សសកមព ជា (CCHR) 
10. សមព័នធខែមរជំពរឿន និង្ការពារសិទធមន សស លីកាដូ្ (LICADHO) 

11. Communinty Resouce Center (Vietmnam) 
12. Vikas Adhyayan Kendra (India) 



 

 

13. សមាគមប្បជាធិបពតយយឯករាជយ ថ្នពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្បេ័នធ (IDEA) 
14. សមាគមមស្តនរីរាជការឯករាជយកមព ជា (CICA) 
15. សហភាេផ្សទុះស្ថមគគី (SH) 
16. សហេ័នធសហជីេកមមករចំណីអាហារ និង្ពសវាកមមកមព ជា (CFSWF) 
17. សមាគមសមព័នធសហគមន៍កសិករកមព ជា (CCFC-Cambodia) 
18. សមព័នធពដី្មបសី ចរតិភាេ និង្គណពនយយភាេសង្គម(CISA) 
19. អង្គការសមព័នធភាេការពារសិទធិមន សសកមព ជា(CHRAC) 
20. អង្គការប្កុមប្បឹកាយ វជនកមព ជា (YCC) 
21. បណារ ញសហគមន៍ថ្ប្េ ង់្  
22. សហគមន៍ជនជាតិពដី្មភាគតិចកយួ   បំ្បពមរ ពែតរប្េុះវហិារ 
23. សហគមន៍ថ្ប្េព ភី្នំបាក់ ពែតរប្កពចុះ 
24. សហគមន៍ថ្ប្េព ភី្នំពសុះ ពែតរប្កពចុះ 
25. សហគមន៍ថ្ប្េព អូីរកក់ ពែតរប្កពចុះ 
26. សហគមន៍ថ្ប្េព បីា ខកល ពែតរប្កពចុះ 
27. សហគមន៍ថ្ប្េព រីលួស ពែតរប្កពចុះ 
28. កលឹបមិតរអនកអានពសៀវពៅ (RFC) 
29. ប្កុមយ វជនកមមវធីិសបប រសធម៌កមព ជា (CEC) 
30. កលឹបយ វជន ពយនឌ័្រ បរសិ្ថា ន ផ្សលូវចិតរ (GEM) 
31. Walhi Kalimantan Tengah (Indonesia) 

ពសចករីខងលង្ការណ៍ពនុះគ្នបំ្ទពដ្ឋយ សកមមជន ប្បជាេលរដ្ឋ សិសស និង្និសសិត៖ 
1. Mr. Sompong Asakit Independent Researcher 

2. Hom, a young human rights and environmental activist 

3. Aristoteles Viana, Deputy director IEPA, Macapa, Amapa, Brazil 
4. Christopher Taylor, Kansas University, U.S.A 
5. Derek Charlwood, University Nova Lisbon, Portugal 
6. Epstan Dos Santos Doumany, Macapa University, Amapa, Brazil 
7. Fhazan Rupei, Law dept, Beijing University, China 
8. Frédéric Bourdier, IRD/University of Paris Panthéon Sorbonne, France 
9. Guy Morineau, Consultant in Epidemiology, Paris, France 
10. Hart N. Feuer, Kyoto University, Japan 
11. Ida Theilade, University of Copenhagen, Danmark 
12. Isabel Mitsue Shimizu, Londrina University, Brazil 
13. Jacques Ivanoff, CNRS France, Myanmar 
14. Jiwon Park, Busan University, South- Korea 
15. Kausilia Karthikeyan, Pondicherry University, India 
16. Maxime Boutry, UMR Paloc IRD, Myanmar/France 



 

 

17. Miguel Alexandre Barreiro-Laredo, IE University, Spain 
18. Mony Pen, Minnesota University, U.S.A. 
19. Pascal Lemonier, Poitiers University, France 
20. Phasy Res, Sorbonne Paris 1 University, France 
21. PK Das, honorary director VCDC Pondicherry, India 
22. Roberto Araujo, Museu Emilio Goeldi, Belém, Para, Brazil 
23. Roberta Valenti, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France 
24. Rosa Elizabeth Acevedo Marin, Universidade Federal do Pará, Brazil 
25. Sawmi Mhar, Washington University, U.S.A. 
26. Tamizhkalaiarasi Karthikeyan, IFP Pondicherry, India 
27. Xiao He, Beijing University, China  
28. Xiao Lei, Beijing University, China 
29. សមណនិសសតិ ហ នឺ ចាន់មករា 
30. ពលាក ភិ្ន ស្ថថ្វ 
31. ពលាក ង ន់ បញ្ជា  
32. ពលាក េ ធ ក លកា 
33. ពលាក អា ចិហគនស្ថព ស ពដ្វដី្ស ន 
34. ពលាក ស្ថៃ ម ប្កឹម 
35. កញ្ជា  រនួ ប្សីល័កខ 
36. កញ្ជា  វា ន់ ប្សីរត័ន 
37. កញ្ជា  ពែមរា រសមី 
38. ពលាក ខវ  ន ស ភាេ 
39. កញ្ជា  កង្ ស វណណមននី 
40. ពលាក ឌ្ ល ែិត  
41. ពលាក ពែង្ វា ន់និត 
42. កញ្ជា   ន កញ្ជា  
43. កញ្ជា  បូ រទិធីម នន ី
44. កញ្ជា  អំ បូរា យ 
45. កញ្ជា  ន ត ធិ  
46. កញ្ជា  រនិ រចនា 
47. កញ្ជា  វា ន ស ែនី 
48. កញ្ជា  អនួ ប្សីម ំ 
49. កញ្ជា  ពងន រតនា 
50. ពលាក ពហៀង្ ស ីវហ័រ 



 

 

51. កញ្ជា  បា ញ ចិនារ  
52. កញ្ជា  ឌ្ន ដ្ឋនីោរ  
53. កញ្ជា  ជ ំ ស ែចាន់ 
54. កញ្ជា  រទិធិ រា នី 
55. កញ្ជា  ង្ ិន ពហង្ 
56. ពលាក ប ន ពហង្ទិតយ 
57. កញ្ជា  គង់្ ប្សីរតន័ 
58. ពលាក ស ឹម ស ភា 
59. កញ្ជា  ខឆ្ម ប្សីគ្ន 
60. ពលាក ពធឿន វបិ ល 
61. ពលាក ពចវ េ ទធី 
62. ពលាក រចំង់្ សំណាង្ 
63. ពលាក ស ង្ ជាតិ 
64. ពលាក ពងង្ រតនា 
65. កញ្ជា  លឹម គ្ន 
66. ពលាក ហម ស ែហា ង្ 
67. ពលាក ពហង្ ហ  ន 


