
 
 
 
 
 

 

សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួ 
អំពាវនាវឲ្យមានដំស ោះស្រាយបនាា ន់ចំសពាោះវិវាទដីធ្ែីសៅក្មពុជា 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ វចិ្ឆកិា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

ព ើងែ្ញំ ជាសមាជិកថ្នបណ្តា ញសិទធិដីធ្លីនិងលំពៅឋាន (LAHRIN)1 ពរកាមការសរមបសរមួល
ពោ ពវទិកាថ្នអងគការមិនខមនរោា ភិ្បាល សាីេីកមពញជា សូមសខមាងកងវល់ដ៏ខ្ល ំងរបស់ព ើងែ្ញំអំេីផល
ប ៉ះពាល់ថ្នវវិាទដីធ្លខីដលកំេញងពកើតមានពៅកមពញជា។ វវិាទដីធ្លពីៅកមពញជារតូវបានពេពមើលព ើញថាជា
បញ្ហា ដ៏របឈមមួ ថ្នបញ្ហា របឈមធំ្ៗបំផញតខដលរបជាជនកមពញជាបានជួ របទ៉ះ។ កនញងករណីអារកក់
បំផញត វវិាទដីធ្លអីាច្នំពៅដល់ការបាត់បង់ដីធ្ល ី និង លទធភាេពរបើរបាស់ធ្នធាន ខដលមិនមាន
សងគតិភាេជាមួ ការែិតែំសពរមច្ពោលពៅកាត់បនថ ភាេរកីរករបស់រាជរោា ភិ្បាលកមពញជា។ ពលើស
េីពន៉ះ វវិាទដីធ្លីក៏េឺជាបញ្ហា របឈមដ៏ធំ្មួ ផងខដរចំ្ពពា៉ះពករ ាិ៍ព ម្ ៉ះរបស់កមពញជាពៅពលើឆ្កអនារជាតិ។ 
ពោងពៅតាមរបា ការណ៍ពៅកនញងមូលោា នទិននន័ របស់ពវទិកាថ្នអងគការមិនខមនរោា ភិ្បាល សាីេី
កមពញជា បង្ហា ញថាករណីវវិាទដីធ្លីែល៉ះបាន និងកំេញងពកើតព ើងអស់រ ៈពេលពរច្ើនឆ្ន ំមកព ើ  ព ើ 
ចំ្ណញ ច្ពន៉ះបានប ៉ះពាល់ជាខ្ល ំងពៅដល់ស្ថថ នភាេរស់ពៅ និងជីវភាេរបស់របជាេលរដារង
ផលប ៉ះពាល់។ កំណត់រតាទំងពន៉ះបង្ហា ញថាមានកតាា ជាពរច្ើនខដលបណ្តា លឲ្យមានវវិាទដីធ្លី រួមមាន
េពរមាងអភិ្វឌ្ឍន៍ព ោា រច្នសមព័នធពៅតំបន់ទីរបជញំជន និងជនបទ សមបទនដីពសដាកិច្ច និង 
សមបទនពផេងៗពទៀតខដលដំពណើ រការពោ រកុម  ញនជាតិ និងអនារជាតិ។ ពោងតាម “ការវភិាេសថិតិ
របស់វវិាទដីធ្លពីៅកមពញជា ឆ្ន  ំ២០១៣” របស់សងគមសញីវលិ ករណីវវិាទដីធ្លងីមសីរញបចំ្នួន ២៨ ខដលបំពេញ
តាមលកខណៈវនិិច្ឆ័ របស់មជឈមណឌ លស្រស្ថវរជាវ និងេ័ត៌មាន2 រតូវបានកត់រតាតំាងេីពដើមឆ្ន ំ 
២០១៣។ ប ញខនា ចំ្នួនពន៉ះេឺទបពធ្ៀបពៅនឹងករណីទំងឡា ខដលបានពកើតព ើងកនញងឆ្ន  ំ ២០១០, 
២០១១ និង ២០១២ ខដលមានករណីវវិាទងមីចំ្នួន ៣៩, ៣៩ និង ៤៦ កនញងឆ្ន ំនីមួ ៗតាមលំោប់។  
 

 វវិាទដីធ្លសីរញបខដលរតូវបានវភិាេពោ មជឈមណឌ លស្រស្ថវរជាវនិងេ័ត៌មាន ពោ ខផែកពលើ
វធីិ្ស្ថស្តសារបស់ែលួនកនញងឆ្ន ំ ២០១៣ េឺមានចំ្នួន ៤០៥។ កនញងចំ្ពណ្តមករណីទំងពន៉ះ ៨១ ករណីរតូវ
បានពោ៉ះស្រស្ថ កនញងឆ្ន ំ ២០១៣ ព ើ  ១៣ ករណីវវិាទដីធ្លរីតូវបានពបា៉ះបង់។ ជាលទធផល ៧៧% ឬ 
៣១១ ករណីកនញងចំ្ពណ្តមវវិាទដីធ្លសីរញបចំ្នួន ៤០៥ ខដលរតូវបានកត់រតា មិនរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ 
                                                   
1: រមួមានសមាជិកបណ្តា ញអងគការមិនខមនរោា ភិ្បាល និង ថ្ដេូទំងពៅថាន ក់ជាតិ និង ថាន ក់ពែតាជាង ៥០ ។ 

2: វវិាទដីធ្លីខដលរតូវបានផា កនញងស្ថរេ័ត៌មាន ករណីវវិាទដីធ្លីខដលពាក់េ័នធ ៥ រេួស្ថរ ឬ ពរច្ើនជាង, ករណីវវិាទដីធ្លីខដលពៅ
មិនទន់បានពោ៉ះស្រស្ថ  ឬ ខដលរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ បានែល៉ះ និង ករណីវវិាទដីធ្លីខដលរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ មញនឆ្ន ំ ២០១៣ 
រតូវបានកាត់ពច្ញេីការវភិាេពន៉ះ។ ប ញខនា ករណីទំងឡា ខដលរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ កនញងឆ្ន ំ ២០១៣ រតូវបានោក់បញ្ចូ ល។ 



ោ ងពេញពលញពទេិតរតឹមឆ្ន ំ ២០១៣។ ជាមួ ចំ្នួនពន៉ះ រេួស្ថររងផលប ៉ះពាល់ខដលរតូវបានរាប់
មានចំ្នួន ៦៥,៨៦៧ ព ើ ចំ្នួនពន៉ះអាច្ប ៉ះពាល់របជាេលរដារ ូតដល់ ៣០៩,៥៧៥ នក់។ តួពលែ
ពន៉ះេឺពសមើនឹងរបខ ល ២.៣៤% ថ្នចំ្នួនរេួស្ថរសរញបកនញងទូទំងរបពទស។ ទនទឹមនឹងពន៉ះ កនញងឆ្ន ំ 
២០១២ វវិាទដីធ្លីរតូវបានពោ៉ះស្រស្ថ បានពរច្ើនជាងកនញងឆ្ន ំពផេងៗពទៀត។ 
 

េិតមកដល់ឆ្ន ំ ២០១៣ សមបទនដីពសដាកិច្ចចំ្នួន ៨០ សិប បាននំឲ្យមានវវិាទ ព ើ វវិាទ
ទំងពន៉ះបានប ៉ះពាល់រេួស្ថរចំ្នួន ១៩,៧៤០ ឬ សមាជិករេួស្ថរចំ្នួន ៩២,៧៧៨ នក់។  

 
ករណីមួ ថ្នករណីទំងឡា ខដលរតូវបានោក់បញ្ចូ លកនញងការវភិាេ េឺវវិាទរវាងរកុម  ញនអឹម ឌី្ 

ពអស អញីមផត អិច្ផត ែូអិលធី្ឌី្ (MDS Import Export Co, Ltd)3 និង ៨៤ រេួស្ថរខដលបានរស់ពៅពលើដី
ពន៉ះតំាងេីឆ្ន ំ ១៩៩៨។ កនញងវវិាទពន៉ះ ដីអនកភូ្មិរតូវបានឈូសឆ្ ពោ រកុម  ញន ព ើ ពរកា មក 
អនកភូ្មិរតូវបានរារាងំមិនឲ្យចូ្លកនញងដីរបស់ែលួន។ ពលើសេីពន៉ះតញលាការបានពកា៉ះពៅអនកភូ្មិ ចំ្នួនបី
នក់េីបទឆ្លងកាត់តំបន់ហាមឃាត់ពន៉ះ។ មញនពេលអនញវតាេពរមាង េញមំានពធ្វើការេិពរោ៉ះពោបល់ ឬ ការ
វា តថ្មលព តញប ៉ះពាល់បរសិ្ថថ ន (EIA) រតូវបានអនញវតាពន៉ះពទ4។ ស េមន៍បានពធ្វើការអំពាវនវោ ង 
ទទូច្ពៅដល់រាជរោា ភិ្បាល និងរកុម  ញនសូមពោ៉ះស្រស្ថ វវិាទ ផាល់ការអភិ្វឌ្ឍពៅនឹងកខនលង និង 
សំណងរេប់រោន់ ក៏ដូច្ជា ការផាល់ប័ណណកមមសិទធដីិពៅពេលបនទ ប់។ មយ ងពទៀត អនកភូ្មិអំពាវនវ
សូមឲ្យបញ្ឈប់ជាបនទ ន់នូវរាល់រូបភាេថ្នការេរមាមកំខ ង និងសញឲំ្យតញលាការដកការពោទរបកាន់
របឆំ្ងនឹងអនកភូ្មិ។ 

 
វវិាទមួ ពទៀតខដលបានប ៉ះពាល់ពៅដល់របជាជនជាង ១,៩៦៣ រេួស្ថរ ជាមួ រកុម  ញន

 ូញឺនឌី្ខវល ឹបពមនត៍រេូប (Union Development Group)5 ពៅពែតាពកា៉ះកញង ខដលពកើតមានព ើង
តំាងេីឆ្ន ំ ២០០៨។ េពរមាងពន៉ះរតូវបានអនញវតាពោ មិនមានពធ្វើការវា តថ្មលព តញប ៉ះពាល់បរសិ្ថថ ន 
និងសងគមឲ្យបានសមស្រសបព ើ មញនពេលដំពណើ រការ។ ការេិពរោ៉ះពោបល់ស្ថធារណៈអំេីេពរមាង 
និងខផនការពោ៉ះស្រស្ថ ផលប ៉ះពាល់ មិនរតូវបានអនញវតាពៅកនញងដំពនើការេពរមាងពន៉ះព ើ ។ ពៅកនញង 
ពន៉ះសំណងខដលបានផាល់ឲ្យរតូវបានរកព ើញថាមិនរេប់រោន់។ របជាេលរដារតូវបានបពណា ញពច្ញ
ពោ បងខពំៅកខនលងតំាងលំពៅឋានងមី ខដលមានព ោា រច្នសមព័នធ និង ពសវាស្ថធារណៈមិនលែ។ អំពេើ

                                                   
3: រាជរោា ភិ្បាលកមពញជា បានផាល់ដីទំ ំ ២២៦៥  ិកតាពៅ ញំងមោ ស្រសុកវាលខវង ពែតាពពាធ្ិ៍ស្ថត់ ឲ្យរកុម  ញនអឹមឌី្ពអស
អញីមផតអិច្សផតែូអិលធី្ឌី្ (MDS Import Export Co, Ltd) កនញងឆ្ន ំ ២០១០ សរមាប់តំបន់ពសដាកិច្ចេិពសស។  

4: រកុម  ញន និង អាជ្ាធ្រមូលោា នមិនអនញញ្ហា តឲ្យអនកភូ្មិឆ្ា រថ្រេរពបា៉ះខដលជាកខនលងេួកពេធាល ប់ោំដំណំ្ត រកុមអឹមឌី្ពអស 
(MDS) ពៅខតកំេញងឈូសឆ្ ចំ្ការរបស់អនកភូ្មិ មន្តនាីបរសិ្ថថ នបានឃាត់ែលួនអនកភូ្មិេីបទឆ្លងកាត់ែញសច្ាប់ពលើដីរបស់រកុម
  ញនអឹមឌី្ពអស (MDS)  អាជ្ាធ្រមូលោា នបានរេមានអនកភូ្មិមិនឲ្យោំដំណំ្តពលើដីថ្រេ។ តញលាការបានពកា៉ះពៅអនកភូ្មិបីនក់ 
(ពលាក ទឹម ពធ្ឿន ពលាកស្រសី េួ  ស្រសីព   ពៅថ្ងៃទី ៥ ខែ កញ្ហា  ឆ្ន ំ ២០១៣ និង  ពលាក ពប ប ន ពៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិងញន ឆ្ន ំ 
២០១៤) េីបទឆ្លងកាត់ែញសច្ាប់ពលើដីថ្រេ។ បីករណីថ្នការបាត់លំពៅឋាន (ពលាក ពប ព ង និង អ ូ ពផង) ពៅថ្ងៃទី ៣ ខែ 
កញមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៤។ សរញប មានករណីបាញ់ចំ្ការចំ្នួនដប់េីឆ្ន ំ ២០១៣ ដល់ឆ្ន ំ ២០១៤។ 
5: រាជរោា ភិ្បាលកមពញជាបានផាល់ដីសមបទនទំ ំ ៣៦,០០០  ិកតាពៅស្រសុកបញទញមស្ថេរ និង េិរសី្ថេរ ពែតាពកា៉ះកញង 
សរមាប់រ ៈពេល ៩៩ ឆ្ន ំ។ 



 ិងារតូវបានពរបើពោ ឆ្ម ំសនាិសញែពៅពលើអនកភូ្មិខដលមិនរេមពច្ញេីដី និងលំពៅឋានរបស់
េួកពេ។ ងមីៗពន៉ះ រេប់ភាេីពាក់េ័នធសំខ្ន់ៗទំងអស់បានេិភាកាោន ពដើមបខីសវងរកដំពណ្ត៉ះស្រស្ថ មួ 
ចំ្ពពា៉ះវវិាទពន៉ះ6។ អនកភូ្មិទំងឡា ខដលមិនរេមទទួលសំណង បានអំពាវនវដល់រាជរោា ភិ្បាល
សូមពឆ្វៀលដីលំពៅឋាន និងដីចំ្ការរបស់េួកពេពច្ញេីដីខដលកាន់កាប់ពោ រកុម  ញន។ េួកពេក៏
អំពាវនវផងខដរសូមឲ្យកស្ថងព ោា រច្នសមព័នធ និងេរងឹងពសវាស្ថធារណៈមានស្រស្ថប់ពៅទីតំាង
លំពៅឋានងមី។ 
 

កនញងឋានៈជាបណ្តា ញសិទធិដីធ្លីនិងលំពៅឋាន ព ើងោំរទរាជរោា ភិ្បាលខដលបាន កចិ្តាទញក
ោក់កនញងការទក់ទញការវនិិពោេ ពដើមបអីភិ្វឌ្ឍរបពទស។ ប ញខនា ទនទឹមនឹងពន៉ះ ព ើងែ្ញំសូមសខមាងការ
ពស្ថកស្ថា  ជាខ្ល ំង និងការបដិពសធ្របស់ព ើងចំ្ពពា៉ះការវនិិពោេរបស់ខផនកឯកជនណ្តខដលមិន
មានខផនការលែរតឹមរតូវ និងខដលមិនរតូវបានតាមោនពមើលឲ្យបានរេប់រោន់ ដូច្ជាសមបទនដី
ពសដាកិច្ចមិនស្រសបច្ាប់ ខដលេឺជាមូលព តញឫសេល់មួ ថ្នការរពំលាភ្សិទធមិនញសេ ខដលប ៉ះពាល់
របជាេលរដាជាពរច្ើន និងមិនបានរួមចំ្ខណកដល់ការកាត់បនថ ភាេរកីរក។ 

  
អាស្រស័ ព តញពន៉ះ បណ្តា ញសិទធិដីធ្លីនិងលំពៅឋានសូមផាល់អនញស្ថសន៍ខ្ងពរកាមជូនដល់

រាជរោា ភិ្បាលពដើមបេិីោរណ្តៈ 

- េពនលឿនការពោ៉ះស្រស្ថ វវិាទដីធ្ល ីពោ ផាល់ជូនស្ថថ ប័នពាក់េ័នធនូវធ្នធានោំបាច់្។  

- បពងាើនតមាល ភាេកនញងចំ្ណ្តត់ការតញលាការទក់ទិននឹងវវិាទដីធ្លី។ 

- កំណត់អាទិភាេពដើមបពីោ៉ះស្រស្ថ របកបពោ តមាល ភាេនូវករណីេ ញភាេី ជាេិពសស ករណី
ទំងឡា ខដលបានពកើតមានជា ូរមកព ើ ។  

- តមាល ភាេ កនញងការពធ្វើខផនទី កំណត់របពភ្ទ និងចំ្ណ្តត់ថាន ក់ដីរដា ពដើមបកីាត់បនថ វវិាទ
រវាងេពរមាងវនិិពោេ និងស េមន៍មូលោា ន។ 

- បញ្ឈប់ការោប់ែលួនសមាជិកស េមន៍ខដលពាក់េ័នធនឹងវវិាទដីធ្លី និងបញ្ឈប់ការពរបើរបាស់     
កំលាំងពោធា ឬកំលាំងកងនេរបាលពដើមបីពធ្វើការការពារពៅពលើដីខដលបានកាន់កាប់ពោ  
សមបទនិក។ 

- គ្រប់រម្គ្ោងអភិវឌ្ឍន៍គ្រូវតរម្ វ្ើការវាយរម្លៃផលប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគលគ្បកបម្ោយ 
រោៃ ភាព និងការចូលរួល ឲ្យស្សបតាលបទោា នអនតរជារិ ដូចជាការពិម្គ្រ៉ះម្ោបល់ជាស្ថធារ 
ណ: លុនម្ពលរម្គ្ោងអនុល័រ។ 

- េពនលឿនការកនញងការច្ញ៉ះបញ្ជ ី និងទទួស្ថគ ល់ស េមន៍ជនជាតិពដើមភាេតិច្ ស េមន៍ថ្រេពឈើ 
ស េមន៍តំបន់ការពារ ស េមន៍ពអកូពទសច្រណ៍ និងស េមន៍ពនស្ថទ។ 

 
                                                   

6: សិកាខ ស្ថលាេិពរោ៉ះពោបល់សាីេីការរ៉ិះរកដំពណ្ត៉ះស្រស្ថ ចំ្ពពា៉ះវវិាទដីធ្លីថ្នករណី UDG កនញងពែតាពកា៉ះកញង ពៅថ្ងៃទី ២៨ 
ខែ តញលា ឆ្ន ំ ២០១៤ ខដលបានចូ្លរមួពោ តំណ្តងរកសួងបរសិ្ថថ ន អាជ្ាធ្រថាន ក់ពរកាមជាតិ ស េមន៍ និង អងគការមិនខមន
រោា ភិ្បាល។ 


