
ក្រុមហ ុនរសិពាណិជ្ជរមម ធំរបស់វ ៀតណាម បំផ្លាញដីជ្នជាតិវដើម
ភាគតិច 

សក្ាប់ការក្បកាសបន្ទាន់  

(ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ - ភ្នាំពេញ) - អ្នកភូ្មិពៅកនុងភូ្មិ ជនជាតិព ើមភាគតិចជា
ព្ចើនភូ្មិពៅពែតតរតនគិរថី្ន្េះរាជាណាច្កកមពុជា បានរង់ចាំជាព្ចើនឆ្ន ាំមកព ើយព ើមបី
ឱ្យ្កុម  ុនពៅស ូព ៀតណាម  ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ (HAGL) ្រគល់ ីជាំពនឿ ៏េិសិ ឋររស់
េួកគាត់មក ញិ តាមការសនាររស់្កុម  ុនខ លបាន្េមព្េៀង្រគល់ ីពនះឱ្យេួកគាត់
 ញិ ពៅកនុងកិចច្េមព្េៀងស្មរស្មួលមួយកាលេីឆ្ន ាំ២០១៥។ ផ្ទុយពៅ ញិ ពៅកនុងខែ
មីនា្កុម  ុន ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ បានយកព្គឿងច្កមកឈូសឆ្យ ីខ លបានកាំណត់
ថា ្តូ ្រគល់ឱ្យស គមន៍ ញិតាមរយៈ ាំពណើ រការវាស់ខ ងកាំណត់្េាំ្រទល់ ីខ ល
 ឹកនាាំពោយរោឋ ភិ្បាល។ ភាគព្ចើនថ្ន ីពនះ្តូ បាន្កុម  ុនពនះឈសូឆ្យ ែណៈ
ស គមន៍ជនជាតិព ើមភាគតិចកាំេុងសថិតពៅកនុងភូ្មិមិនពចញពៅណា ព ើមបកីារពារការរកី
រាលោលថ្នជាំងឺែូ  ី-១៩។ 

កាលេីខែមីនាកនលងពៅ អ្ភិ្បាលពែតតរតនគិរបីានពសនើសុាំជាផ្លូ ការពៅ្កសួងកសិកមម រកុាា
្រមាញ់ និងពនសាទពអាយ្រគល់ ីចាំនួន៦៤ទីតាាំង ឬពសមើនឹង៧៤២ ិកតា ខ លជា ី្រ
ថ្េណីជនជាតិព ើមភាគតិច ខ ល ីពនះ្តូ បានោក់រញ្ចូ លពោយមិន្តឹម្តូ ពៅកនុង ីស
មបទានកសិកមមររស់្កុម  ុន  ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ ជូនពៅ គមន៍ជនជាតិព ើមភាគតិច
ទាាំង១២ស គមន៍ ញិ “ព ើមបីឱ្យជនជាតិព ើមភាគតិចអាច ្រតិរតតិតាមជាំពនឿ ្រថ្េណី 
 របធម៌ និងព ើមបីគាាំ្ទ ល់ជី ភាេរស់ពៅររស់េួកគាត់។ តាំរន់ ីខ ល្កុម  ុនពនះបាន
ឈូសឆ្យកាលេីខែមីនា គឺសថិតកនុងចាំពណាមតាំរន់ ីពផ្េងៗពទៀតខ លពគបានកាំណត់
ស្មារ់្រគល់ជូនពៅ ភូ្មិម៉ាុយ ភូ្មិអីុ្ន ភូ្មិមា៉ាស និងភូ្មិកាក់ ញិ"។ 

ែណៈខ លស គមន៍រង់ចាំការសព្មចជាផ្លូ ការកនុងការ្រគល់ ីពនះជូនស គមន៍ 
ពោយ្កសួងកសិកមម ខ លបានេនារពេលពោយសារជាំងឺែូ  ី-១៩ ្កុម  ុនបានឈូស
ឆ្យ ីភ្នាំអារកេចាំនួនេីរកខនលង តាំរន់ ីពសើម តាំរន់ររបាញ់សតវតាមខររ្រថ្េណី និង ី 
ករ់សេ។ ការឈូសឆ្យពនះបានរាំផ្លល ញ ីថ្្េ និងបានរណាត លឱ្យមានការែូចខាតមិន



អាចសាា រព ើង ញិបាននូ  ីខ លមានតថ្មលខាងជាំពនឿមិនអាចកាត់ថ្ងលបាន ចាំពពាះស គម
ន៍។  

ពស  ពសឿន តាំណាងស គមន៍មកេីភូ្មិកាក់ បានមាន្រសាសន៍ថា " តតអារាមគឺជាកខនលង
ពគារេរូជាសាសនាស្មារ់្រជាជនខែមរ រ៉ាុខនត្រជាជនររស់ែ្ុ ាំពជឿពលើអារកេខ លមានពៅ
តាមថ្្េនិងភ្នាំ។ ឥ ូ ពនះ ពោយសារខត្កមុ  ុនបានឈសូឆ្យភ្នាំអារកេររស់ពយើង 
ពយើងគាម នកខនលងពគារេរូជាពទៀតពទ ព ើយអារកេនឹងែឹងអ្នកភូ្មិពយើងទាាំងអ្ស់គាន  ខ ល
ពយើងរពណាា យឱ្យពរឿងពនះពកើតព ើង”។   

ពោក ព   ី ខ្រ   នាយក្រតិរតតិថ្នអ្ងគការអ្ភិ្ ឌ្ឍន៍អ្នតរជាតិខ លមានការចូលរមួ បាន
មាន្រសាសន៍ថា “ការរាំផ្លល ញទីកខនលងសកតិសិទធទាាំងពនះពោយ្កុម  ុន  ័ងអាញ់យ៉ា
ឡាយ គឺជាពរឿងគួរឱ្យពសាកសាត យ ព ើយការេិតខ លថា ្កុម  ុនពនះបានយកឱ្កាសថ្ន
ការរាតតាតជាំងឺទូទាាំងេិភ្េពោក មករិទបាាំងព ើមបីឈូសឆ្យ ីជនជាតិព ើមភាគតិច
ពោយែុសចារ់ខងមពទៀតពនះគឺ ជាពរឿងអា្កក់គួរពអាយភ្ាក់ពផ្អើល “។  

ការសព្មចចិតតកាលេីឆ្ន ាំមុនកនុងការ្រគល់ ីស គមន៍មក ញិ ខ លសព្មចបានតាមរ
យៈ ាំពណើ រការស្មរស្មួលពោះស្រសាយ វិាទ ខ លស្មរស្មួលពោយរយិល័យទី
្រឹកាអ្នុពោមភាេពៅកាត់ថាសីុពអ្អូ្ (CAO) ខ លជា្កុមឃ្ល ាំពមើលពោយឯករាជយររស់
សាជី កមម ិរញ្ញ តថុអ្នតរជាតិថ្នធនាគារេិភ្េពោក ព្កាយេីស គមន៍បានោក់ពាកយរ
ណតឹ ងពៅយនតការពនះ ពៅឆ្ន ាំ២០១៤។ តាមរយៈថ្នការស្មរស្មួលពនះ ពៅខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ
២០១៥ ្កុម  ុន ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ បានយល់្េម្រគល់ ីស គមន៍ខ លពៅកនុង ីស
មបទានររស់ែលួន ពៅ ល់ស គមន៍ ញិ។ ការ្េមព្េៀងពនះ បាន្តួស្តាយផ្លូ ពរើកឱ្យ
មាន ាំពណើ រការវាស់ខ ងកាំណត់្េាំ្រទល់រមួមួយ ខ លមានការចូលរមួអ្នុ តតពោយ
តាំណាងថ្នភូ្មិទាាំង១២ ្កុម  ុន ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ ្កុមការងាររោឋ ភិ្បាលថាន ក់ពែតត និង 
សីុពអ្អូ្ (CAO)។ ពៅចុងរញ្ច រ់ថ្ន ាំពណើ រការកាំណត់្េាំ្រទល់ពនះ ្កុម  ុន   ័ងអាញ់
យ៉ាឡាយ បានយល់្េម្រគល់ភ្នាំអារកេចាំនួន២០ និង ីរញ្ចុ ះសេចាំនួន២កខនលងឱ្យពៅភូ្មិ
ទាាំងពនាះ ញិ។ ពទាះរីជាយ៉ាងពនះកាី ពោកអ្ភិ្បាលពែតតបានផ្តល់អ្នុសាសន៍ឱ្យ្កុម  ុន
ពធវើការ្រគល់ ីទាាំងអ្ស់ចាំនួន៦៤កខនលង ខ លពគបានចុះវាស់ខ ងកាំណត់្េាំ្រទល់កនលងម
ក។ 



ស គមន៍ទាាំងពនះបានោក់ពាកយរណតឹ ងជាពលើកទី២ ពៅកាន់យនតការពនះពៅខែមីនា ឆ្ន ាំ
២០១៩ រនាទ រ់េី្កុម  ុន  ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ បាន កែលួនពចញេី ាំពណើ រការថ្នការ
ស្មរស្មួលជាឯកពតាភាគី ពោយពលើកព ើងនូ ទាំនាក់ទាំនង ិរញ្ញ តថុងមីរវាង សាជី កមម
 ិរញ្ញ តថុអ្នតរជាតិ និង្កុម  ុន ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ តាមរយៈការ និិពយគររស់សាជី កមម
ពនះពៅកនុងអ្នតរការ ិីរញ្ញ តថុព ៀតណាម រមួមានធនាគារ TP និងធនាគារ VP។ ពាកយរ
ណតឹ ងពនះបានរងាា ញនូ ភ្សតុតាងជាព្ចើនអ្ាំេីការរ ាំពោភ្រាំពានររស់្កុម  ុន  ័ងអាញ់
យ៉ាឡាយ ពលើរទោឋ នររសិាថ ននិងសងគមថ្នសាជី កមម ិរញ្ញ តថុអ្នតរជាតិ ខ លពកើតព ើង
ពោយសារ្កុម  ុន  ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ បានរាំផ្លល ញថ្្េពឈើ ផ្លូ ទឹក វាលពមម   ីខស្រស
ចមាា រ ភ្នាំអារកេ ទីរញ្ចុ ះសេ និងតាំរន់ជាំពនឿ ៏េិសិ ឋ ថ្ទពទៀត ខ លជាកមមសិទធិររស់ស 
គមន៍ជនជាតិព ើមភាគតិចពៅកនុងពែតតរតនគិរ។ី 

ពៅខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ មិន ល់មួយខែ មុនការឈូសរាំផ្លល ញ ីររស់េួកគាត់ តាំណាងភូ្មិម៉ាុ
យ ភូ្មិអីុ្ន ភូ្មិមា៉ាស និងភូ្មិកាក់ ្េមទាាំងស គមន៍ចាំនួន៨ពផ្េងពទៀត បានចូលរមួការ
្រស្មរស្មួលជាមួយ្កុម  ុន  ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ ព្កាម ាំពណើ រការពោះស្រសាយ វិាទ
សារជាងមី ខ ល្កុម  ុនបានពសនើសុាំសីុពអ្អូ្ (CAO) ឱ្យពរៀរចាំការ្រជុាំពនះព ើង ។ ពោក
ពអ្ៀង  ទុធី នាយក្រតិរតតិថ្នអ្ងគការសមធម៌កមពុជា មាន្រសាសន៍ថា “ការឈូសឆ្យ ី 
ខ ល្កុម  ុន ័ងអាញ់យ៉ាឡាយបាន ឹងថា ជាតាំរន់ខ ល្តូ បានកាំណត់ស្មារ់
្រគល់ជូនស គមន៍ ញិពនាះ គឺជាសកមមភាេចុងព្កាយ កនុងចាំពណាមសកមមភាេមិន
ពសាម ះ្តង់ពោយពចតនា ជាព្ចើនររស់្កុម  ុនពនះ។ ការរាំផ្លល ញខ ល្កុម  ុនបានរងា
ពៅពលើស គមន៍ទាាំងរួនពនះ បានពធវើឱ្យមានផ្លរ៉ាះពាល់កាន់ខតធៃន់ធៃរខងមពទៀត ព ើយ
នាាំឱ្យមានភាេមនទិលសងេយ័ថា ពតើ្កុម  ុនពនះ េិតជាបានតាាំងចិតតពោះស្រសាយទាំនាស់
ខ លអូ្សរនាល យជាយូរមកព ើយពនះឬយ៉ាងណា”។ “្កុម  ុន   ័ងអាញ់យ៉ាឡាយ ្តូ 
ខតរញ្ឈរ់សកមមភាេឈសូឆ្យ ីជារនាទ ន់ ្រគល់ ីជូនស គមន៍ ញិ និង្តូ ផ្តល់
សាំណងស្មារ់ការែូចខាតទាាំងអ្ស់ខ ល្កុម  ុនបានរងាចាំពពាះស គមន៍ជនជាតិ
ព ើមភាគតិចពែតតរតនគិរ”ី។ 

 

****** 



ស្មារ់េ័ត៌មានរខនថម សូមពមើល៖  
 
 
របាយការណ៍សាីេីការវាយតថ្មលផ្លរ៉ាះពាល់សិទធិមនុសេ៖ សមបទាន ីពស ឋកិចច ្កុម  ុន 
 ័ងអាញ់យ៉ាឡាយពៅពែតតរតនគិរថី្ន្េះរាជាណាច្កកមពុជា, អ្ភិ្ ឌ្ឍន៍អ្នតរជាតិខ ល
មានការចូលរមួ  និង អ្ងគការសមធម៌កមពុជា (២០១៥)     
 
ការព្រៀរពធៀរការផ្លល ស់រាូរគ្មរ ីពៅកនុង្េាំ ីសមបទានពស ឋកិចច្ កុម  ុន ័ងអាញ់យ៉ា
ឡាយ៖ ២០០៩-២០១៥  
 
ទាំេ័រពរឿងកាី ររស់CAO 
 
ស្មារ់សាំណួរពាក់េ័នធសារេ័ត៌មាន សូមទាក់ទងពៅ៖ 
 
ពៅរាជធានីភ្នាំពេញ អ្ងគការសមធម៌កមពុជា ពោក ពអ្ៀង  ទុធី (និយយភាសាខែមរ និង
អ្ង់ពគលស)៖ (+855) 12 791 700; vuthy@equitablecambodia.org  

ពៅទី្កុង Asheville អ្ភិ្ ឌ្ឍន៍អ្នតរជាតិខ លមានការចូលរមួ ពោក ព   ី ខ្រ  (និយយ
ភាសាអ្ង់ពគលស)៖ +1 917-280-2705; david@inclusivedevelopment.net; Twitter: 
@preddavid 


