អំពាវនាវឲ្យមានដំស

សេចក្តថ្ី លែងការណ៍រ ួម

ោះស្រាយបនាាន់ចំសពាោះវិវាទដីធ្ែីសៅក្មពជា
ុ

ិ កា
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ វច្
ឆិ ឆ្នំ ២០១៤

ព
ពោ

ើងែ្ញំ ជាសមាជិកថ្នបណ្ត
ា ញសិទធិដីធ្លីនិងលំពៅឋាន (LAHRIN)1 ពរកាមការសរមបសរមួល

ពវទិកាថ្នអងគការមិនខមនរោាភ្ិបាល សាីេក
ី មពញជា សូមសខមាងកងវលដ
់ ៏ខ្លំងរបស់ព

ិ ទដីធ្ខលី ដលកំេញងពកើតមានពៅកមពញជា។
ប៉ះពាល់ថ្នវវា
បញ្ហ
ា ដ៏របឈមមួ
បំផញត

ិ ទដីធ្ពលី ៅកមពញជារតូវបានពេពមើលព
វវា

ើញថាជា

ថ្នបញ្ហ
ា របឈមធ្ំៗបំផញតខដលរបជាជនកមពញជាបានជួ

ិ ទដីធ្អា
វវា
លី ច្នំពៅដល់ការបាត់បង់ដធ្
ី លី

សងគតិភាេជាមួ

ើងែ្ញំអំេផ
ី ល

និង

ការែិតែំ សពរមច្ពោលពៅកាត់បនថ

ិ ទដីធ្លីកេ
េីពន៉ះ វវា
៏ ឺជាបញ្ហ
ា របឈមដ៏ធ្ម
ំ ួ
ពោងពៅតាមរបា

របទ៉ះ។ កនញងករណីអារកក់
លទធភាេពរបើរបាស់ធ្នធាន ខដលមិនមាន

ភាេរកីរករបស់រាជរោាភ្ិបាលកមពញជា។ ពលើស

ិ៍ ា
ផងខដរច្ំពពា៉ះពករព្
ម ៉ះរបស់កមពញជាពៅពលើឆ្កអនារជាតិ។

ការណ៍ពៅកនញងមូលោានទិននន័

របស់ពវទិកាថ្នអងគការមិនខមនរោាភ្ិបាល

ិ ទដីធ្លីែល៉ះបាន និងកំេញងពកើតព ើងអស់រ
កមពញជា បង្ហាញថាករណីវវា
ច្ំណញច្ពន៉ះបានប៉ះពាល់ជាខ្លំងពៅដល់ស្ថថនភាេរស់ពៅ

ៈពេលពរច្ើនឆ្នំមកព

សាីេី

ើ

ព

ើ

និងជីវភាេរបស់របជាេលរដារង

ិ ទដីធ្លី រួមមាន
ផលប៉ះពាល់។ កំណត់រតាទំងពន៉ះបង្ហាញថាមានកតាាជាពរច្ើនខដលបណ្ត
ា លឲ្យមានវវា
េពរមាងអភ្ិវឌ្ឍន៍ព

ោារច្នសមព័នធពៅតំបន់ទីរបជញំជន

សមបទនពផេងៗពទៀតខដលដំពណើរការពោ

រកុម

និងជនបទ

សមបទនដីពសដាកិច្ច

និង

ិ េសថិតិ
ញនជាតិ និងអនារជាតិ។ ពោងតាម “ការវភា

ិ ទដីធ្ពលី ៅកមពញជា ឆ្នំ ២០១៣” របស់សងគមសញីវល
ិ ករណីវវា
ិ ទដីធ្ង
របស់វវា
លី ស
មី រញបច្ំ នួន ២៨ ខដលបំពេញ
ិ ិច្ឆ័
តាមលកខណៈវន
២០១៣។

បញខនា

របស់មជឈមណឌលស្រស្ថវរជាវ

និងេ័ត៌មាន2

ច្ំនួនពន៉ះេឺទបពធ្ៀបពៅនឹងករណីទំងឡា

រតូវបានកត់រតាតាំងេីពដើមឆ្នំ

ខដលបានពកើតព

ិ ទងមី ច្ំនួន ៣៩, ៣៩ និង ៤៦ កនញងឆ្នំនីមួ
២០១១ និង ២០១២ ខដលមានករណីវវា
ិ ទដីធ្ស
ិ េពោ
វវា
លី រញបខដលរតូវបានវភា

ើងកនញងឆ្នំ

២០១០,

ពោ

ខផែកពលើ

ៗតាមលំោប់។

មជឈមណឌលស្រស្ថវរជាវនិងេ័ត៌មាន

ិ ីស្ថស្តសារបស់ែួ នកន
វធ្
ល ញ ងឆ្នំ ២០១៣ េឺមានច្ំនួន ៤០៥។ កនញងច្ំពណ្តមករណីទំងពន៉ះ ៨១ ករណីរតូវ
ិ ទដីធ្រលី តូវបានពបា៉ះបង់។ ជាលទធផល ៧៧% ឬ
បានពោ៉ះស្រស្ថ កនញងឆ្នំ ២០១៣ ព ើ
១៣ ករណីវវា
ិ ទដីធ្ស
៣១១ ករណីកនញងច្ំពណ្តមវវា
លី រញបច្ំនួន ៤០៥ ខដលរតូវបានកត់រតា មិនរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ
1: រួមមានសមាជិ ក បណ្ត
ា ញអងគការមិ នខមនរោាភ្ិ បាល និ ង ថ្ដេូ ទំង ពៅថានក់ ជាតិ និ ង ថានក់ ពែតា ជាង ៥០ ។
2: វ ិវាទដី ធ្ីខល ដលរតូវបានផា
មិ នទន់ បានពោ៉ះស្រស្ថ

កនញងស្ថរេ័ ត៌មាន ករណីវ ិវាទដី ធ្ី លខដលពាក់ េ័នធ ៥ រេួស្ថរ ឬ ពរច្ើ ន ជាង, ករណីវ ិវាទដី ធ្ី លខដលពៅ
ឬ ខដលរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ បានែល៉ះ និ ង ករណីវ ិវាទដី ធ្ី លខដលរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ មញ នឆ្នំ ២០១៣

ិ េពន៉ះ។ បញ ខនា ករណី ទំងឡា
រតូវបានកាត់ ពច្ញេី ការវភា

ខដលរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ

កនញងឆ្នំ ២០១៣ រតូវបានោក់ បញ្ូ ច ល។

ោងពេញពលញពទេិតរតឹមឆ្នំ ២០១៣។ ជាមួ
មានច្ំនួន ៦៥,៨៦៧ ព
ពន៉ះេឺពសមើនឹងរបខ

ើ

ល

ច្ំនួនពន៉ះ រេួស្ថររងផលប៉ះពាល់ខដលរតូវបានរាប់

ច្ំនួនពន៉ះអាច្ប៉ះពាល់របជាេលរដារ

២.៣៤%

ិ ទដីធ្លីរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ
២០១២ វវា

ូតដល់ ៣០៩,៥៧៥ នក់។ តួពលែ

ថ្នច្ំនួនរេួស្ថរសរញបកនញងទូទំងរបពទស។

ទនទឹមនឹងពន៉ះ

កនញងឆ្នំ

បានពរច្ើនជាងកនញងឆ្នំពផេងៗពទៀត។

ិ ទ ព
េិតមកដល់ឆ្នំ ២០១៣ សមបទនដីពសដាកិច្ចច្ំនួន ៨០ សិប បាននំឲ្យមានវវា
ើ

ិ ទ
វវា

ទំងពន៉ះបានប៉ះពាល់រេួស្ថរច្ំនួន ១៩,៧៤០ ឬ សមាជិករេួស្ថរច្ំនួន ៩២,៧៧៨ នក់។
ករណីមួ

ិ េ េឺវវា
ិ ទរវាងរកុម
ខដលរតូវបានោក់បញ្ចូ លកនញងការវភា

ថ្នករណីទំងឡា

ញនអឹម ឌ្ី

ពអស អញីមផត អិច្ផត ែូអិលធ្ីឌ្ី (MDS Import Export Co, Ltd)3 និង ៨៤ រេួស្ថរខដលបានរស់ពៅពលើដី
ិ ទពន៉ះ ដីអនកភ្ូមិរតូវបានឈូសឆ្ ពោ រកុម ញន ព ើ ពរកា មក
ពន៉ះតាំងេីឆ្នំ ១៩៩៨។ កនញងវវា
អនកភ្ូមិរតូវបានរារាំងមិនឲ្យច្ូលកនញងដីរបស់ែួ ន។
ល
ពលើសេីពន៉ះតញលាការបានពកា៉ះពៅអនកភ្ូមិ ច្ំនួនបី

នក់េីបទឆ្លងកាត់តំបន់ហាមឃាត់ពន៉ះ។ មញនពេលអនញវតាេពរមាង េញមា
ំ នពធ្វកា
ើ រេិពរោ៉ះពោបល់ ឬ ការ
វា

តថ្មលព

តញប៉ះពាល់បរស្ថ
ិ ថ ន (EIA) រតូវបានអនញវតាពន៉ះពទ4។ ស

ទទូច្ពៅដល់រាជរោាភ្ិបាល

និងរកុម

េមន៍បានពធ្វើការអំពាវនវោង

ិ ទ ផាលកា
វវា
់ រអភ្ិវឌ្ឍពៅនឹងកខនលង និង

ញនសូមពោ៉ះស្រស្ថ

សំណងរេប់រោន់ ក៏ដូច្ជា ការផាលប
់ ័ណណកមមសិទដ
ធិ ី ពៅពេលបនទប់។ មយងពទៀត អនកភ្ូមិអំពាវនវ
សូមឲ្យបញ្ឈប់ជាបនទន់នូវរាល់រូបភាេថ្នការេរមាមកំខ

ង

និងសញឲ្
ំ យតញលាការដកការពោទរបកាន់

របឆ្ំងនឹងអនកភ្ូមិ។
ិ ទមួ
វវា

ពទៀតខដលបានប៉ះពាល់ពៅដល់របជាជនជាង

ូញឺនឌ្ីខវល

រកុម

ញន

ឹបពមនត៍រេូប (Union Development Group)5 ពៅពែតាពកា៉ះកញង ខដលពកើតមានព

ើង

តាំងេីឆ្នំ ២០០៨។ េពរមាងពន៉ះរតូវបានអនញវតាពោ
និងសងគមឲ្យបានសមស្រសបព
និងខផនការពោ៉ះស្រស្ថ

ើ

មិនមានពធ្វើការវា

មញនពេលដំពណើរការ។

រេួស្ថរ
តថ្មលព

ជាមួ

តញប៉ះពាល់បរស្ថ
ិ ថន

ការេិពរោ៉ះពោបល់ស្ថធារណៈអំេីេពរមាង

ផលប៉ះពាល់ មិនរតូវបានអនញវតាពៅកនញងដំពនើការេពរមាងពន៉ះព

ពន៉ះសំណងខដលបានផាល់ឲ្យរតូវបានរកព
ពោ

១,៩៦៣

។ ពៅកនញង
ើ ថាមិនរេប់រោន់។ របជាេលរដារតូវបានបពណាញពច្ញ
ញ

បងខពំ ៅកខនលងតាំងលំពៅឋានងមី ខដលមានព

3

: រាជរោាភ្ិ បាលកមពញជា បានផាល់ ដីទំ

ំ ២២៦៥

ិកតាពៅ

ើ

ោារច្នសមព័នធ និង ពសវាស្ថធារណៈមិនលែ។ អំពេើ

ញំ ងមោ ស្រសុក វាលខវង ពែតា ពពាធ្ិ៍ស្ថត់ ឲ្យរកុម

ញន អឹ មឌ្ី ពអស

អញី មផតអិ ច្សផតែូ អិលធ្ី ឌ្ី (MDS Import Export Co, Ltd) កនញងឆ្នំ ២០១០ សរមាប់ តំបន់ ពសដាកិច្ច េិពសស។
4: រកុម

ញន និ ង អាជា្ធ្រមូ លោានមិ នអនញ ញ្ហាតឲ្យអនកភ្ូ មិឆ្ារថ្រេរពបា៉ះខដលជាកខនលងេួ កពេធាលប់ ោំដំណ្តំ រកុមអឹ មឌ្ី ពអស

(MDS) ពៅខតកំ េញងឈូសឆ្

ច្ំ ការរបស់អនកភ្ូ មិ មន្តនាីបរ ិស្ថថនបានឃាត់ ែួ នអន
ល កភ្ូ មិេីបទឆ្លងកាត់ ែញសច្ាប់ ពលើ ដីរបស់រកុម

ញនអឹ មឌ្ី ពអស (MDS) អាជា្ធ្រមូ លោានបានរេមានអនកភ្ូ មិមិនឲ្យោំដំណ្តំពលើ ដីថ្រេ។ តញ លាការបានពកា៉ះពៅអនកភ្ូ មិបីនក់
(ពលាក ទឹ ម ពធ្ឿន ពលាកស្រសី េួ

ស្រសី ព

ពៅថ្ងៃទី ៥ ខែ កញ្ហា ឆ្នំ ២០១៣ និ ង ពលាក ពប បន ពៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិ ងញន ឆ្នំ

២០១៤) េី បទឆ្លងកាត់ ែញសច្ាប់ពលើដី ថ្រេ។ បី ករណីថ្នការបាត់ លំពៅឋាន (ពលាក ពប ព

ង និ ង អូ ពផង) ពៅថ្ងៃទី ៣ ខែ

កញ មភៈ ឆ្នំ ២០១៤។ សរញប មានករណីបាញ់ ច្ំការច្ំ នួនដប់ េីឆ្នំ ២០១៣ ដល់ឆ្នំ ២០១៤។
5

: រាជរោាភ្ិ បាលកមពញជាបានផាល់ដីសមបទនទំ

សរមាប់ រ

ៈពេល ៩៩ ឆ្នំ។

ំ ៣៦,០០០

ិកតាពៅស្រសុក បញ ទញមស្ថេរ និ ង េិ រស្ថ
ី េរ ពែតា ពកា៉ះកញ ង

ិងារតូវបានពរបើពោ

ឆ្មំសនាិសញែពៅពលើអនកភ្ូមិខដលមិនរេមពច្ញេីដី

និងលំពៅឋានរបស់

េួកពេ។ ងមីៗពន៉ះ រេប់ភាេីពាក់េ័នធសំខ្ន់ៗទំងអស់បានេិភាកាោនពដើមបីខសវងរកដំពណ្ត៉ះស្រស្ថ
ិ ទពន៉ះ6។
ច្ំពពា៉ះវវា

អនកភ្ូមទ
ិ ំងឡា

សូមពឆ្វៀលដីលំពៅឋាន

ខដលមិនរេមទទួលសំណង

បានអំពាវនវដល់រាជរោាភ្ិបាល

និងដីច្ំការរបស់េួកពេពច្ញេីដីខដលកាន់កាប់ពោ

អំពាវនវផងខដរសូមឲ្យកស្ថងព

ោារច្នសមព័នធ

មួ

រកុម

ញន។

េួកពេក៏

និងេរងឹងពសវាស្ថធារណៈមានស្រស្ថប់ពៅទីតាំង

លំពៅឋានងមី។
កនញងឋានៈជាបណ្ត
ា ញសិទធិដីធ្លីនិងលំពៅឋាន ព ើងោំរទរាជរោាភ្ិបាលខដលបាន កច្ិតាទញក
ិ ិពោេ ពដើមបីអភ្ិវឌ្ឍរបពទស។ បខញ នា ទនទឹមនឹងពន៉ះ ព ើងែ្ញំសូមសខមាងការ
ោក់កញ នងការទក់ទញការវន
ពស្ថកស្ថា

ជាខ្លំង

និងការបដិពសធ្របស់ព

មានខផនការលែរតឹមរតូវ
ពសដាកិច្ចមិនស្រសបច្ាប់

ិ ពិ ោេរបស់ខផនកឯកជនណ្តខដលមិន
ើងច្ំពពា៉ះការវន

និងខដលមិនរតូវបានតាមោនពមើលឲ្យបានរេប់រោន់
ខដលេឺជាមូលព

តញឫសេល់មួ

ថ្នការរពំ លាភ្សិទម
ធិ នញសេ

របជាេលរដាជាពរច្ើន និងមិនបានរួមច្ំខណកដល់ការកាត់បនថ
អាស្រស័

ព

តញពន៉ះ

ដូច្ជាសមបទនដី
ខដលប៉ះពាល់

ភាេរកីរក។

បណ្ត
ា ញសិទធិដីធ្លីនិងលំពៅឋានសូមផាល់អនញស្ថសន៍ខ្ងពរកាមជូនដល់

រាជរោាភ្ិបាលពដើមបីេិោរណ្តៈ
ិ ទដីធ្លី ពោ
វវា

-

េពនលឿនការពោ៉ះស្រស្ថ

-

ិ ទដីធ្លី។
បពងាើនតមាលភាេកនញងច្ំណ្តត់ការតញលាការទក់ទិននឹងវវា

-

កំណត់អាទិភាេពដើមបីពោ៉ះស្រស្ថ
ទំងឡា

-

របកបពោ

ខដលបានពកើតមានជា

ូរមកព

ើ

តមាលភាេនូវករណីេ

ញភាេី ជាេិពសស ករណី

។

តមាលភាេ កនញងការពធ្វខើ ផនទី កំណត់របពភ្ទ និងច្ំណ្តត់ថានក់ដរី ដា ពដើមបីកាត់បនថ
ិ ិពោេ និងស
រវាងេពរមាងវន

-

ផាល់ជូនស្ថថប័នពាក់េ័នធនូវធ្នធានោំបាច្់។

ិ ទ
វវា

េមន៍មូលោាន។

បញ្ឈប់ការោប់ែួ នសមាជិ
ល
កស

ិ ទដីធ្លី និងបញ្ឈប់ការពរបើរបាស់
េមន៍ខដលពាក់េ័នធនឹងវវា

កំលាំងពោធា ឬកំលាំងកងនេរបាលពដើមបីពធ្វើការការពារពៅពលើដីខដលបានកាន់កាប់ពោ
សមបទនិក។
-

គ្រប់រម្គ្ោងអភិវឌ្ឍន៍គ្រូវតរម្្វើការវាយរម្លៃផលប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន និងសងគលគ្បកបម្ោយ
រោៃភាព និងការចូលរួល ឲ្យស្សបតាលបទោានអនតរជារិ ដូចជាការពិម្គ្រ៉ះម្ោបល់ជាស្ថធារ
ណ: លុនម្ពលរម្គ្ោងអនុល័រ។

-

េពនលឿនការកនញងការច្ញ៉ះបញ្ជ ី និងទទួស្ថគល់ស
ស

េមន៍តំបន់ការពារ ស

េមន៍ពអកូពទសច្រណ៍ និងស

រោាភ្ិ បាល។

េមន៍ថ្រេពឈើ

េមន៍ពនស្ថទ។

ច្ំ ពពា៉ះវ ិវាទដី ធ្ី លថ្នករណី UDG កនញងពែតាពកា៉ះកញ ង ពៅថ្ងៃទី ២៨
តំ ណ្តងរកសួងបរ ិស្ថថន អាជា្ធ្រថានក់ ពរកាមជាតិ ស េមន៍ និ ង អងគការមិ នខមន

6: សិកាខស្ថលាេិ ពរោ៉ះពោបល់ សីេ
ា ី ការរ ិ៉ះរកដំ ពណ្ត៉ះស្រស្ថ
ខែ តញ លា ឆ្នំ ២០១៤ ខដលបានច្ូ លរួមពោ

េមន៍ជនជាតិពដើមភាេតិច្ ស

