េសចក្តីែថ្លងករណ៍រ ួម
ស្តព
ី ី
ករ្រប្រពឹត្តិហង
ិ
របស់្រកុមហ៊ុន Union Development Group Co., Ltd
េទេលើអនកភូមេិ នកនង្រសុ
កបូទុម
ុ
្រកុមអងគករសងគមសុីវ ិល

គរ និងគិរ ី

គរ េខត្តេកះកុង

េថកលេទសចំេពះករ្រប្រពឹត្តហិង ម្តងេហើយម្តងេទៀត

របស់

្រកុមហ៊ុនចិនេឈមះ Union Development Group Co., LTD (UDG) េទេលើ្របជពលរដ្ឋទទួលរង

ផលប៉ះពល់េ

យ គេ្រមងអភិវឌ ន៍ េនកនុង្រសុកបូទុម

គរ និងគិរ ី

គរ េខត្តេកះកុង ។

មលទធផល ៃនករ្របមូលពត៌មនរបស់្រកុមអងគករសងគមសុីវ ិលេឃើញថ េនអំឡុងឆនំ

២០១៤-២០១៥ តំ

ង្រកុមហ៊ុន UDG បនដឹកនំកងសន្តិសុខ្រកុមហ៊ុន កមមករ និងេ្រគ ងច្រក

េទរុះេរើ និងដុតកំេទចលំេន

ន េ ង

ន ក់េនចំែ្រស ចំករ របស់្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងទមទរ

ឲយេឆ្វ លដីកមមសិទិធរបស់ពួកគត់េចញដី្រកុមហ៊ុន ចំនួន ៤ េលើកធំៗ រួមមន៖
ទី១៖ េនៃថងទី២១ ែខមក

ឆនំ២០១៥ តំ

្រកុមហ៊ុន និងេ្រគ ងច្រកេទរុះេរ ើ និងកំេទចេ ង
េនភូមិ

នូន ឃុំ

នូន ្រសុកបូទុម

ង្រកុមហ៊ុន UDG បនដឹកនំកងសន្តិសុខ

ន ក់េនចំែ្រសរបស់្របជពរដ្ឋចំនួន ១១ ្រគួ

គរ េខត្តេកះកុង ែដល្របជពលរដ្ឋទំង ១១ ្រគួ

រ

រេនះ

មិនទន់បនទទួលសំណងេនេឡើយ។
ទី២៖ េនៃថងទី២៦ ែខធនូ ឆនំ២០១៤ ្រកុមហ៊ុនបនយកេ្រគ ងច្រកដឹកដីចក់បិតផ្លូវេចញចូល

អនកភូមិ ៣០្រគួ

រ េនភូមិែ្រពក

ម ច់ ឃុំេកះេស្តច ្រសុកគិរ ី

គរ។

ទី៣៖ ចប់ពីៃថងទី១១-១៣ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១៤ ្រកុមហ៊ុនបនចុះរុះេរ ើ និងដុតបំផ្លញផទះ
សែមបងរបស់ ្របជពលរដ្ឋចំនួន ១៨ ្រគួ
ភូមិេគៀន្រក
១្រគួ

ញ់ ឃុំភីញមស ្រសុកគិរ ី

រ កនុងេនះមនភូមិសំរង
ុ៉
គរ ១៦ ្រគួ

ែកវ ឃុំែ្រពខ ច់ ១ ្រគួ

រ េនភូមិែ្រពក

រ

ម ច់ ឃុំេកះេស្តច

រ។
ទី៤៖ ចប់ពីៃថងទី២៣ ែខមក

ដល់ ៃថងទី២ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៤ ្រកុមហ៊ុនបនដឹកនំកំ

សន្តិសុខ និងកមមករ រុះេរ ើ និងដុតកំេទច្រទពយសមបត្តិ្របជពរដ្ឋេន ឃុំ
ឃុំេកះេស្តច ្រសុកគិរ ី
ន ក់េនចំែ្រស ដំ

គរ េខត្តេកះកុង ប

នូន ្រសុកបូទុម

ំង

គរ និង

្ត លឲយខូចខតផទះចំនួន ១៤ ខនង និង ៣១ ខទម

ំ ហូបែផ្ល ១១៧ េដើម ឳឡឹក៤ហិក

។ េលើសពីេនះេទៀត្រកុមហ៊ុនែតងែត

េធ្វើករគំ មកំែហង្រគប់រប
ូ ភពដល់្របជពលរដ្ឋេនតំបន់ជេម្លះជេរៀង ល់ៃថង ែដលេធ្វើឲយពួកគត់
មនករភ័យខ្លចមិនបនេដកពួន

េហើយមន្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនបន្របមូលផ្តំុគនទំងយប់

ទំងៃថងេដើមបីករពរកុំឲយ្រកុមហ៊ុនបន្តចក់ដីបិតផ្លូវ និងចូលេទបំផ្លញផទះសែមបងពួកគត់។
េយង

មលិខិត ស ជ ណ េលខ៣១៥ របស់ទីសីក
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី ចុះៃថងទី១៩ ែខកមភៈ

ឆនំ២០១៤ ្រតង់ចំណុចទី២ បនែចងថ “ផ្អកកររុះេរើខទមែដល្របជពលរដ្ឋបនមកសង់កុង
ន េពល

ថមីៗេនភូមិចស់ េន

មមត់សមុ្រទ ជបេ

្ត ះ

សនន និងផ្អកករឈូសឆយប៉ះដី្របជពលរដ្ឋ

ែដលមិនទន់មនករយល់្រពមទទួលយកសំណង
ទមទរេឆ្វ លដីលំេន
Co.,LTD

ករងររដ្ឋបល
ទី

ង
ំ ថមីេ

ពុំ

ចេ

ជទី

េដើមបីេ

ះ្រ

ម

ះ្រ

កនុងរយៈេពលមិនឲយេលើសពី
ចប់កុងរយៈេពល០៣
ន

(បី)

ម ខ្លឹម

“ភគី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនឹងទទួលបនទុកេលើ

ែដលែចងថ

យ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើទី

ង
ំ ជួល

ឲយេទរស់េនេលើ

មចបប់ និងបទបបញញតិជ
្ត ធរមន។ កនុងករណីមនទី

យ ឲយ អនកភូមិ ឬ អនកកន់កប់្រសបចបប់េចញបន ទី

ង
ំ ែដល្រតូវពយួរទុក។

ករ

ំង រ ងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង្រកុមហ៊ុន Union Development

ឆនំ២០០៨

យអនុ េ

មករសម្រ័ គចិត។
្ត ”

ន និ ងដីែ្រសចំកររបស់្របជពលរដ្ឋ េចញពី ដី្រកុមហ៊ុន្រសប

រៃនកិចចសនយ ស្តីពីករជួលទី
Group

េគលនេយបយ

បន្តេ

ះ្រ

០៣
ឆនំ

យចំេពះទី

(បី)
េ

ឆនំ។

ង
ំ ែដល្រតូវពយួរទុក

កនុងករណីទី

យគិតចប់ពីៃថងចប់េផ្តើមេ

ង
ំ ខ្លះ ែដល

ង
ំ េនះ្រតូវចត់ទុកថ
រហូតបនេជគជ័យ

ំងពយួរទុកពុំ្រតូវបនេ
ះ្រ

យេទេនះ

ទី

ះ្រ

យ

ង
ំ េនះ

នឹង្រតូវចត់ទុកថ ជតំបន់ែដល្រតូវកត់េចញ។”1
ទនទឹមនឹងេនះ ្រកុមអងគករសងគមសុីវ ិលកត់សមគល់េឃើញថ សកមមភពហិង

កំែហងរបស់្រកុមហ៊ុន UDG មកេលើ្របជពលរដ្ឋ ពុំមនសមតថកិចច និង
េ

ចត់វ ិធនករ

យជូន្របជពលរដ្ឋេនេឡើយេទ។ ្រកុមអងគករសងគមសុីវ ិល ចត់ទុកទេង្វើរបស់្រកុមហ៊ុន

ះ្រ

និងភពអសកមមកុងករអនុ
ន
វត្តចបប់ កិចចសនយ ស្តីពីករជួល ទី

ជកររ ំេ

ំងរបស់

ជញធរមនសមតថកិចច គឺ

ភសិទិម
ធ នុស យ៉ ងធងន់ធងរបំផុត។

្រកុមអងគករសងគមសុីវ ិលសូមអំពវនវដល់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

ថនក់ជពិេសសគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងែដលមន្រកសួងបរ ិ
ករេ

ជញធរ

និងករគំ ម

ះ្រ

យេ

និងសមតថកិចច្រគប់ជន់

ិ ន
ថ នជ្របធន េម ្ត ជួយចត់វធ

យយុតិធ
្ត ម៌ និងអនុវត្តនូវេគលនេយបយ េឆ្វ លដីជលកខណៈែសបកខ្លជូន

្របជពលរដ្ឋ េដើមបីអភិវឌ ន៍ជីវភព និងនីតិរដ្ឋ ។
ភនំេពញ, ៃថងទី៤ ែខកុមភៈ ឆនំ២០១៥
ព័ត៌មនលំអិតសូមទក់ទង៖
-េ

ក តឹក វ

្ណ

៉

-េ

ក សួន ប៊ុនស័កិ៍្ត

-េ

ក

ត់ គី

-េ

ក

ំ សុខ

-េ

ក អំ សំ

ត

នយក្របតិបត្តិ NGO Forum

Tel: ០១២ ៧៩ ៣៤ ៨៩

្របធនេលខធិករ ្ឋ ន CHRAC

Tel: ០៩២ ៣៤ ៤៣ ៥៧

្របធនែផនកដីធី្ល និងធនធនធមមជតិ ADHOC

Tel: ០១២ ៨២ ៨៤ ១១

អនកស្រមបស្រមួលក្តី CLEC

Tel: ០១២ ៨៣ ៧៥ ៥៤

អនក្រគប់្រគងបេចចកេទសេសុើបអេងកត LICADHO

Tel: ០១២ ៣២ ៧៧ ៧០

អងគករគ ំ្រទេសចក្តីែថ្លងករណ៍រ ួម៖

1



Vigilance



្រកុមករងរពិេសសសិទិល
ធ ំ េន

កិចចសនយស្តីពីករជួលទី

ំងកនុងភូមិ

ន

្រស្ត្រសុកបុទុម

គរ និងគីរ ី

គរ េខត្តេកះកុ ង រ ងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង្រកុមហ៊ុន Union

Development Group Co.,LTD ឆនំ២០០៨, ្របករ ៤.១គ និង្របករ៥.២ឆ, ទំព័រ១២ និងទំព័រ១៤។

