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ថ្ងៃអង្គា រទី១៣ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៥៖ ថ្លៃសនេះ អងគការពាក្់ព័នធក្ម្ព ុជា និងអនដរជាតិ ដាក្់ពាក្យ 

បណត ឹងមួ្យសៅអនក្រាយការណ៍ពិសេេថ្នអងគការេហព្បជាជាតេិដ ពីីស្ថា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅ

ក្ន ុងព្បសទ្េក្ម្ព ុជា ថ្ែលជាការព្ពួយបារម្ភកាន់ថ្តខ្ែ ំងស ើងពាក្ព់័នធនឹងការរំសោភ

េិទ្ធិម្នុេសថ្ែលបណ្ដដ លម្ក្ពីការអភិវឌ្ឍគសព្ោងទ្ំនប់វារអីគគ ិេនីពីរសៅ

ក្ន ុងព្បសទ្េក្ម្ព ុជា។ ពាក្យបណត ឹងសនេះគូេបញ្ជា ក្អ់ំពីទ្ំនប់វារអីគគ ិេនីសេស្ថនសព្កាម្២

ថ្ែលបចច ុបបននក្ំពុងែំសណើរការស្ថងេង់សៅក្ន ុងសេតតេទ ឹងថ្ព្តង និងទ្ំនប់េទ ឹងជាយអាថ្រង 

សៅសេតតសកាេះក្ុង ថ្ែលតាម្សេចក្ដ ីរាយការណ៍ថា ជិតទ្ទួ្លបានការអនុម័្តសហើយ។ ពាក្យ 

បណដ ឹងសនេះ អំពាវនាវេុំឱ្យអនក្រាយការណ៍ពិសេេស វ្ ីការសេុើបអសងេត និងថ្េវ ងរក្ែំសណ្ដេះ

ព្ស្ថយចំសពាេះការរំសោភបំពានេិទ្ធិម្នុេសថ្ែលក្ំពុងសក្ើតស ើង និងថ្ែលបព្ម្ងុនឹងសក្ើត

ស ើងទាក់្ទ្ងនឹងគសព្ោងទាងំពីរសនេះ។  

តាម្ការេទង់ម្តិនាសពលលមីៗសដាយគសព្ោងអភិវឌ្ឍន៍ទ្ំនប់ទ្សនែ សេស្ថនសព្កាម្២ (LS2) 

បានសលើក្ស ើងនូវក្ងវល់អំពីការដាក្េ់ោា ្ និងការគំរាម្កំ្ថ្ហងសលើអនក្ភូម្ិឲ្យយល់ព្ពម្

តាម្ការេទងម់្តិនិងតាម្ថ្ែនការតាំងលំសៅលមីថ្ែលបានសេន ើស ើងសនាេះ សដាយឲ្យព្បជាពលរែឋ

៥០០០នាក់្ផ្លែ េប់ដ រូទ្ីតំាងរេ់សៅ។ 

សោក្ សម្ៀច សម្ៀន អនក្េព្ម្បេព្មួ្លថ្នបណ្ដត ញការពារទ្សនែ-េ៣ (3SPN) 

ថ្ែលជាអងគការថាន ក្់មូ្លដាឋ ននិងស វ្ ីការជាមួ្យេហគម្ន៍ថ្ែលរងែលប េះពាល ់

បានឱ្យែឹងថា "ជីវតិរបេម់្នុេសរាប់ពាន់នាក្់នឹងព្តវូហិនសោច និងព្តវូបំផ្លែ ញសដាយស្ថរ

គសព្ោងសនេះ។ សទាេះបីជាោនែលប េះពាល់ ៃ្ន់ ៃ្រសដាយស្ថរគសព្ោងរបេ់េល នួក៏្សដាយ ក៏្ពុំ

ោនតោែ ភាពក្ន ុងការស វ្ ីសេចក្ត ីេសព្ម្ចសនាេះស ើយ សហើយក្៏មិ្នោនការពិសព្រេះសោបល់ពិត

ព្បាក្ែជាមួ្យេហគម្ន៍សែើម្បីឱ្យពួក្រតប់ានបង្ហា ញនូវក្ត ីក្ងវល់របេ់ពួក្រត់ស ើយ»។ "

សដាយស្ថរ ព្បជាជនជាសព្ចើនថ្ែលព្តវូរងែលប េះពាល់សដាយទ្ំនប់វារអីគគ ិេនីសនេះជា

ជនជាតិសែើម្ភាគតិច ែូសចនេះក្ដ ីក្ងវល់របេ់ពួក្រត់ ក៏្គបបីព្តវូសលើក្ស ើងជាលក្ខេណឌ

ពិចារណ្ដម្ុនសពលថ្ែលរដាឋ ភិបាលេសព្ម្ចបនតែំសណើរការទ្ំនប់វារអីគគ ិេនទី្សនែសេស្ថន

សព្កាម្២សនេះថ្ែរ"។ 

 

ក្ន ុងពាក្យបណត ឹងសនេះ ក្៏ោនសលើក្ស ើងអំពីការព្ពួយបារម្ភចំសពាេះែលប េះពាល់បរសិ្ថា ន ៃ្ន់ ៃ្រ

ថ្ែលសគសម្ើលស ើញថា នឹងបងេស ើងសដាយគសព្ោងទ្ំនប់វារអីគគ ិេនីទ្សនែសេស្ថនសព្កាម្២ 
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សៅក្ន ុងព្បសទ្េក្ម្ព ុជានិងសៅក្ន ុងតំបន់ថ្ែរ។ ទំ្នប់វារអីគគ ិេនីសនេះនឹងកាត់បនាយជីវោ េ់

ព្ត៩ី,៣% សៅក្ន ុងអាងទ្សនែសម្គងគនិងបឹងទ្សនែស្ថបទាងំមូ្ល និងស វ្ ីឲ្យបាត់បង់ោ ង

ៃ្ន់ ៃ្រែលពូ់ជព្តជីាង៥០ព្បសភទ្។i សលើេពីសនេះសទ្ៀត បថ្ព្ម្បព្មួ្លរំហូរទ្ឹក្និងែីលាប់ោ ង

សព្ចើនសៅទ្សនែសម្គងគនិងថ្ែទ្សនែសនេះ នឹងស វ្ ីឲ្យោនប េះពាល់ែល់ជលែល និង វេិ័យក្េិក្ម្ម

សែើម្បចិីញ្ច ឹម្ជីវតិ ថ្ែលោតេនធ ឹងពថី្េសទ្ឹក្ខ្ងសព្កាម្រហូតែល់

តំបន់ែីេណត ទ្សនែសម្គងគក្ន ុងព្បសទ្េសវៀតណ្ដម្។ii  

សោក្ព្េី Ame Trandem នាយក្ក្ម្ម វ ិ្ ីអាេុីអាសគនយ៍ថ្នអងគការទ្សនែអនតរជាតិបានថ្លែងថា៖ 

“គសព្ោងទ្ំនបវ់ារអីគគ ិេនីសនេះនឹងស វ្ ីឱ្យអនតរាយែល់

េនត ិេុេសេបៀងរបេ់ម្នុេសរាប់រយរាប់ពាន់នាក្ក់្ន ុងព្បសទ្េក្ម្ព ុជា និងព្បសទ្េជិតខ្ង”។ 

“ជលែលទ្ឹក្ស្ថបបសងេ ើតបានជាព្បភពអាោរព្បូសតអីុនោ ងេំខ្ន់ សហើយែលប េះពាល់ថ្ែល

បណ្ដដ លម្ក្ពកីារបាត់បង់ែលសនស្ថទ្ សៅសលើេេុភាពនិងអាោរបូតាម្ភសនេះ

គឺទំ្នងជាព្តវូបានរកី្រាលដាលនិង ៃ្ន់ ៃ្រ ថ្ែលស វ្ ីឱ្យប េះពាល់ែល់ក្ិចចេិតេំព្បឹងថ្ព្បងក្ិចច

អភិវឌ្ឍន៍ក្ន ុងតំបន់។ សដាយស្ថរសនេះគឺជាថ្ែនក្មួ្យថ្នគសព្ោងទ្ំនប់វារអីគគ ិេនីថ្ែល

អាព្ក្ក្់បំែុតសៅក្ន ុងតំបន់ សហើយេិទ្ិធរបេព់្បជាពលរែឋថ្ែលរងែលប េះពាល់ 

ម្ិនព្តវូបានសររព ែូសចនេះវាចាេ់ណ្ដេ់ថា ទំ្នប់វារអីគគ ិេនីសនេះព្តវូោន

ការសេុើបអសងេតបថ្នាម្សទ្ៀត និងគបបីព្តវូបានលបុសចាល”។ 

ព្បេិនសបើ គសព្ោងសនេះបនតែំសណើរការសៅមុ្េ ែូសចនេះទ្ំនប់េទ ឹងជាយអាថ្រងនឹងស វ្ ីឲ្យព្បជាពល

រែឋជនជាតិសែើម្ភាគតិចព្បោណ១៥០០នាក់្ ថ្ែលសៅតំបន់សនេះថា ជាែទេះឬក្ថ្នែងរបេ់ពួក្

រត់រេ់សៅជាង៦០០ឆ្ន ំម្ក្សហើយ សដាយបំផ្លែ ញព្បថ្ពណីនិងវបប្ម្៌របេ់ពួក្រត់។ 

គសព្ោងសនេះតាម្ការរំពងឹទ្ុក្ថា នឹងែដល់ថាម្ពលអគគ ិេនីក្ព្ម្ិតទាប សហើយបំផ្លែ ញ

បរសិ្ថា នោ ងខ្ែ ំង និងបងេការបំផ្លែ ញសៅសលើព្បព័នធសអកូ្ ូេុីរម នពីរសនេះ ព្ពម្ទាងំបំផ្លែ ញ

េតវថ្ព្ពក្ព្ម្ និងជិតែុតពូជេំខ្ន់ៗ សៅក្ន ុងព្ជលងភន ំលអ ៗ ថ្ែលហ ុ៊ុំព័ទ្ធសដាយតំបន់

ថ្ព្ពការពារសៅតាម្ជួរភន ំព្ក្វាញ។iii  

េ លីថ្ណត សម្ធាវមី្ក្ពី ព្ក្មុ្សម្ធាវេីំរទិ្ធ បាននិោយថា "ព្បជាេហគម្នអ៍ាថ្រ៉ែង 

ម្ិនរំព្ទ្គសព្ោងសនេះសទ្"។ "ពួក្រត់ម្ិនទាន់បានទ្ទួ្លព័ត៌ោនណ្ដមួ្យពរីដាឋ ភិបាលឬ

ព្ក្មុ្ហ ុន ឬពុទំាន់ោនឱ្កាេសែើម្បពីិភាក្ាជាមួ្យរដាឋ ភិបាលឬព្ក្មុ្ហ នុអភិវឌ្ឍន៍សៅ

ស ើយ។ ជាជនជាតសិែើម្ភាគតិច តាម្ចាប់អនតរជាតិ ពួក្រត់ោនេិទ្ធិព្េបចាប់ ក្ន ុងការ

យលព់្ពម្សដាយទ្ទួ្លបានព័ត៌ោនចាេ់ោេ់ និងសដាយរម នការបងខ ិតបងខ ំជាម្ុន 

សហើយពួក្រតក់្ំពុងការពារេិទ្ធិរបេ់ពួក្រត់ តាម្រយៈការ

ស វ្ ីបាតុក្ម្មសដាយេនត ិវ ិ្ ីោ ងេក្ម្ម"។     

រដាឋ ភិបាលក្ម្ព ុជា កំ្ពុងែំសណើរការ បសងេ ើនការអភិវឌ្ឍវារអីគគ ិេនីសៅក្ន ុងព្បសទ្េក្ម្ព ុជា 

សដាយោនគសព្ោងទ្ំនប់វារអីគគ ិេនី្ំៗមួ្យចំនួន ព្តវូបានអនុវតតរចួរាល់សហើយ និងោន

គសព្ោងជាសព្ចើនសែសងសទ្ៀត ព្តវូបានសេន ើេុ។ំ សទាេះបីជា ទំ្នប់វារអីគគ ិេនីអាចនំាម្ក្នូវ

ែលព្បសោជនស៍េែឋក្ិចច និងែលព្បសោជនស៍ែសងៗសទ្ៀតក៏្សដាយ វាក៏្បងេឲ្យោន

ោនិភ័យេាេ់ណ្ដេថ់្ែរ។ 
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