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សេចកី្តថ្លែងការណរ៍មួ 
របេអ់ងគការេងគមេ ៊ីវិលជ ុំវិញទុំនាេដី់ធ្ែ៊ីសៅព្រលានយនសី ោះ     
អនរីជាតិភ្នុំសរញលម ីរវាងព្រុមហ  ន OCIC និង ព្រជារលរដឋម្ចា េដី់ 

 
 យ ើងខ្ញ ុំជាអងគការសងគមសញើវលិដែលមានរា នាមខាងយរកាម កុំពញងតាមដានយដា  កចិត្តទញកដាក់ចុំយ ោះ

វវិាទែើធ្លើ រវាងរកុមហ ញន OCIC  និង ររជាពលរែឋមាា ស់ែើយៅត្ុំរន់អភិវឌ្ឍន៍រពលាន នតយ ោះអនតរជាត្ិភនុំយពញថ្មើ។ យ ើង
ខ្ញ ុំបានពនិិត្យយ ើញថា វវិាទយនោះកាន់ដត្មានភាពធ្ងន់ធ្ងរយៅៗ យដា ពញុំមានែុំយ ោះរា សមរសរ យហើ ឈានែល់
ការរ ោះទងគិចគ្នន យដា ហងិារទង់រា ធ្ុំម ួបានយកើត្យ ើងយៅថ្ថ្ងទើ១២ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០២១ រវាងររជាពលរែឋដែល
ជាមាា ស់ែើ និងកងកមាល ុំងររដារ់អាវញធ្ររស់រដាឋ ភិបាល បានរ ត លយអា ពលរែឋមាន ក់បានរងររួសធ្ងន់ធ្ងរ យហើ ររជា
ពលរែឋមាា ស់ែើធ្លើចុំនួន៣០នាក់រត្ូវបានចារ់ខលួនមួ រ ៈ យហើ មានការយដាោះល។ កនញងចុំយ មយនាោះ មានររជាពលរែឋ
ចុំនួន ០៩នាក់ រមួមានស្តសតើចុំនួន ៤នាក់រត្ូវបានរញ្ជូ នយៅត្ញលាការ និងរត្ូវ ញុំខលួនជារយ ត ោះអាសននយៅកនញងពនធនាគ្នរ
យខត្តក ត លកាលពើថ្ថ្ងទើ១៤ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០២១ យរកាមការយចាទររកាន់ពើរទហងិាយដា យចត្នាមានាា នទមងន់
យាស ញញ ោះញង់ឱ្យរររពតឹ្តរទឧរកិែឋជាអាទិ៍ និងររឆ្ុំងនងឹអនករាជការាធារណៈមានាា នទមងន់យាស យហើ យទើរ
រត្ូវបានយដាោះដលងយៅយរៅ ញុំរយ ត ោះអាសនន នងិដាក់ឱ្យសាិត្យៅយរកាមការរត្ួត្ពនិិត្យតាមផ្លូវត្ញលាការកាលពើថ្ថ្ងទើ
២០ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០២១។   
  

យ ើងខ្ញ ុំបានសយងេត្យ ើញថា រញ្ញា កុំពញងធ្ងន់ធ្ងរយនោះ គឺយដា ាររកុមហ ញនអមយដា អាជ្ាធ្របានចារ់យផ្តើម
ចូលរគរ់រគងឈូសឆ្ យលើែើអភិវឌ្ឍន៍រពលាន នតយ ោះថ្មើ ដែលបានរ ោះ ល់ែល់ែើកមមសិទធិរសរចារ់ររស់ររជា
ពលរែឋ ខណៈមនិាន់មានការឯកភាពយលើត្ថ្មលសុំណងសមរសរមួ  យហើ ត្ថ្មលសុំណងដែលកុំណត់្ជាឯកយតាភាគើ
យដា រកុមហ ញននិងអាជ្ាធ្រផ្តល់ឲ្យពួកគ្នត់្យៅដាច់ឆ្ង  ពើត្ថ្មលទើផ្ារនាយពលរចាញរបនន ដែលររជាពលរែឋមនិអាច
ទទួល កបាន យរ ោះមិនអាច កថ្ថ្លសុំណងយនាោះយៅទិញែើទុំហុំរ ញនគ្នន នឹងែើបាត់្រង់ យៅកនញងភូម ិញ ុំររស់ពួកគ្នត់្យៅ
ជញុំវញិទើតាុំងអភិវឌ្ឍន៍រពលាន នតយ ោះអនតរជាត្ភិនុំយពញថ្មើយនាោះបានយទ យហើ រញ្ញា យនោះបានរ ត លឱ្យររជាពលរែឋ
មាា ស់ែើបានយររើរបាស់សទិិធរសរចារ់ ាមារឱ្យមានែុំយ ោះរា សមរមយដែលពួកគ្នត់្អាចទទួល កបាន ។  

 
យោងតាមរែឋធ្មមនញញ្ាថ្នរពោះរាជា ចរកកមពញជា ររជាពលរែឋកមពញជារគរ់រូរមានសទិធិយពញយលញ ពិយសស

យោងតាមមារតា៤៤ បានដចងថា ជន ក៏យដា  យាោះជារញគេលកតើ ជាសមូហភាពកតើ មានសិទធជិាមាា ស់កមមសទិធិ...។ 
កមមសិទធឯិកជនរសរចារ់ សាតិ្យៅយរកាមការគ្នុំ រថ្នចារ់ យហើ ដែលនឹងែកហូត្កមមសិទធិពើជន មួ យនាោះ លញោះ
រតាដត្ររយោជន៍ាធារណៈរត្ូវបានយធ្វើ កនញងករណើ ដែលចារ់បានរញ្ាត្ិតទញក យហើ រត្ូវផ្តល់សុំណងជាមញន យដា  
សមរមយ នងិ ញត្តធិ្ម៌។   

មយ ងយទៀត្យោងតាមមារតា ២២ ថ្នចារ់អសាមិករណ៍ បានដចងថា របាក់សុំណងដែលរត្ូវផ្តល់ឲ្យមាា ស់
អចលនវត្ាញ និង/ឬ មាា ស់កមមសិទធិ រត្ូវគិត្តាមថ្ថ្លទើផ្ារ ឬ ថ្ថ្លជុំនួសយៅកាលររយិចេទថ្នការយចញយសចកតើររកាសសតើអុំពើ



2/3 
 

CSO Statement on the Land Conflict of the new Phnom Penh International Airport, Sept 2021 
 

គយរមាងអសាមិករណ៍។ ពិយសសជាងយនោះយៅយទៀត្ សុំណងរត្ូវទូាត់្ជាាច់របាក់ ជារទពយ ឬ ជាសទិធិជុំនសួយៅតាម
ភាពជាក់ដសតងយដា មានការ ល់រពមពើមាា ស់អចលនវត្ាញ និង/ឬ មាា ស់កមមសិទធ ិ និងពើគណៈកមមការអសាមកិរណ៍ 
(មារតា២៤ថ្នចារ់ែដែល)។ 

 
យ ើងខ្ញ ុំជាអងគការសងគមសញើវលិទទួលាគ ល់ពើភាពចាុំបាច់កនញងការកាងរពលាន នតយ ោះអនតរជាត្ិភនុំយពញថ្មើ

យនោះ យដា ារយសចកតើរត្ូវការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នររយទសររស់យ ើង ក៏រ ញដនតយ ើងខ្ញ ុំសញុំយសនើឲ្យាា រ័ន ក់ព័នធយមតាត ផ្តល់សុំណង
ែល់មាា ស់កមមសិទធិឲ្យបានសមរមសរសរតាមថ្ថ្លទើផ្ារ យចៀសវាងនូវកចិារពមយរពៀងដែលមានការរងខតិ្រងខុំ រកាបាននូវ
ការយគ្នរពសិទធមិនញសសសរមារ់រគរ់ភាគើ រសរតាមរទដាឋ នសិទធិមនញសសអនតរជាត្ដិែលទទលួាគ ល់យដា រែឋធ្មមនញញ្ាថ្ន
រពោះរាជា ចរកកមពញជា។   

 
ាក់ទងនឹងទុំនាស់ដែលកុំពញងយកើត្យទបើងយនោះ គួររត្ូវយដាោះរា យដា សនតិវធិ្ើ យ លគឺរត្ូវអយញ្ជ ើញភាគើ

ទុំនាស់មកចរចាគ្នន  យដា ឈរយលើផ្លររោជន៍ នងិយសចកតើរត្ូវការរគរ់ភាគើ។ រគរ់ភាគើទុំនាស់ និងអាជ្ាធ្រគួររកា
ឲ្យបាននូវភាពអហងិា។ យ ើងខ្ញ ុំយជឿជាក់ថា ការឈរយលើផ្លររយោជន៍ ឬ យសចកតើរត្ូវការរគរ់ភាគើ នងឹនាុំឱ្យរញ្ញា យនោះ
រត្ូវបានយដា រា យដា សនតិភាព។  

 
ជាចញងរញ្ា រ់ អងគការសងគមសញើវលិ ល់យ ើញថា ែុំយ ោះរា យដា អហងិាពើរគរ់ភាគើ នងិ ការសរមរ

សរមួលយដា ឈរយលើគត្ិ ញត្តិ ការធានាែល់សទិធិមាា ស់កមមសិទទិនងិសុំណងសមរមយែល់សហគមន៍ដែលរ ោះ ល់ ជា
មយធ្យបា លអរុំផ្ញត្សរមារ់ការយដាោះរា នូវករណើ ទុំនាស់យនោះ៕  
 
យសចកតើដថ្លងការណ៍រមួយនោះចូលរមួគ្នុំរទយដា ៖ 

1. សមាគមការ រសិទធមិនញសស និងអភិវឌ្ឍន៍យៅកមពញជា (ADHOC) 
2. អងគការអភិវឌ្ឍន៍សុំយលងសហគមន៍ (BCV) 
3. សមព័នធសហជើពររជាធ្រិយត្ យកមមករកាត់្យែរកមពញជា (CCAWDU) 
4. អងគការមជឈមណឌ លសិទធិមនញសសកមពញជា (CCHR) 
5. អងគការសមព័នធសហគមន៍កសកិរកមពញជា  (CCFC) 
6. អងគការមជឈមណឌ លកមពញជាយែើមបើការ រសិទធកិញមារ (CCPCR) 
7. សហព័នធសហជើពកមមករចុំណើ អា រ និងយសវាកមមកមពញជា (CFSWF) 
8. អងគការសមព័នធភាពការ រសទិធមិនញសសកមពញជា (CHRAC) 
9. អងគការវទិយាា នររជាធ្រិយត្ យកមពញជា (CID) 
10. សហភាពការងារកមពញជា (CLC) 
11. អងគការមជឈមណឌ លអរ់រ ុំចារ់សហគមន៍ (CLEC) 
12. រ ត ញកាងសនតិភាពសហគមន៍ (CPN) 
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13. សហព័នធសហជើពកមមករនិយោជិត្វស័ិ យទសចរណ៍កមពញជា(CTWUF) 
14. អងគការគណៈកមាម ធ្ិការយែើមបើការយបាោះយឆ្ន ត្យដា យសរ ើ នងិ  ញត្តិធ្ម៌យៅកមពញជា COMFREL 
15. សមាគមរ ត ញ ញវជនកមពញជា (CYN) 
16. អងគការសមធ្ម៌កមពញជា (EC) 
17. សហព័នធសហជើពឯករាជយ (INTUFE) 
18. សមាគមយសែឋកចិាយរៅររព័នធ (IDEA) 
19. អងគការមជឈមណឌ លសមព័នធភាពការងារ និង សិទធមិនញសស (សង់រតាល់) 
20. អងគការកមមវធិ្ើអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធាន ញវជន (YRDP) 
21. សហគមន៍ែើធ្លើ រកុម១៧៥ យខត្តយកាោះកញង  
22. សហគមន៍ែើធ្លើរកុម ៧៦៦ យខត្តយកាោះកញង  
23. សហគមន៍ែើធ្លើរកុម ១៩៧ យខត្តយកាោះកញង  
24. សហគមន៍ែើធ្លើរកុម ៨៤៣ យខត្តយកាោះកញង  
25. សហគមន៍ែើធ្លើរកុម ១២៩ យខត្តយកាោះកញង  
26. សហគមន៍ែើធ្លើរកុម ៣៣ យខត្តយកាោះកញង  
27. សហគមន៍ែើធ្លើរកុម ២០០ យខត្តយកាោះកញង 
28. សហគមន៍រញរ ើគើឡា  
29. រ ត ញសហគមន៍ជនជាត្ិយែើមភាគត្ិចយខត្តរណឌ លគិរ ើចុំនួន ៤៥ សហគមន៍ 
30. សហគមន៍រពលាន នតយ ោះ SOS ថ្មយគ្នល 
31. អងគការសមាគមធាងយតាន ត្ (STT) 

 

 

 


