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វជ្របើស្ជ្រមាប់ មតរបាយការណ៍វៃោះប៉ាុ វណ្តណោះ

ែូ វចនោះអនកវជ្របើជ្របាស្់គបបីជ្របយ័តជ្រន បមយង្

កនុង្ការវជ្របើបវចចកស្័ពទ
ទ ំង្វៃោះកនុង្ាាៃភាពែនទ។
 ការវបាោះបង្់

កយបណឹ ត ង្៖ ស្ំវៅវលើករណីទំង្ឡាយ មែលបណឹ ត ង្ទមទរ

ែី ជ្រតូេបាៃវបាោះបង្់វោល ឬរ ំលត់វដ្ឋយភាគី វែើមបណឹ ត ង្។
 ែីកស្ិកមែ៖

ែីមែលមាៃលកាណៈស្មស្រស្បស្ជ្រមាប់ផ្លិតកមែកស្ិកមែរម
ួ

មាៃែំ ណ្តំ ៃិង្បស្ុស្តវ (កមៃែង្ចិ ញ្ចឹមស្តវ)។
 ការផ្ទែស្់ទីកមៃែង្វដ្ឋយបង្ាំ៖ ការបង្ាំជ្របជាជៃឱ្យោកវចញ ពី ែីមែលពួកគត់
រស្់វៅ ឬ អាស្រស្័យផ្ល មែលផ្ទុយៃឹ ង្ឆៃទៈរបស្់ពួកគត់ ។
ែ ការមិ ៃឯកភាពរវាង្គូរភាគីោប់ ពីពីរវឡើង្
 េ ិវាទែីធ្ី៖

ទក់ទិៃៃឹង្ស្ិទិ ធកុង្
ន

ការកាៃ់កាប់ ការជ្រគប់ជ្រគង្ អាស្រស្័យផ្ល ឬ ការវជ្របើជ្របាស្់ែីជាក់ ោក់ វលើ
មផ្នកណ្តមួ យនៃកាលែី។ េ ិវាទែីធ្ី ែ អាច

ក់ព័ៃធវលើែីទំង្មូ ល ឬ ែីមួយ

ចំ មណក ៃិ ង្អាចទក់ទិៃវៅៃឹ ង្ជ្រពំជ្របទល់កាលែី មែលជាប់គន។
 ែីវជ្របើជ្របាស្់វជ្រចើៃយ៉ា ង្៖ ស្ំវៅវលើែីទំនាស្់ មែលជ្រតូេបាៃវជ្របើស្ជ្រមាប់ វគល
បំ ណង្វជ្រចើ ៃយ៉ា ង្ រួមមាៃ ែីដ្ឋំបមៃែៃិង្ែំណ្តំ ែីមស្រស្ៃិ ង្ចំ ការ ជ្រពមទំង្ែី
លំវៅឋាៃ។ល។
 អនកកាៃ់កាប់ែីវែើម៖ ស្ំវៅវលើបុគគលមានក់ ឬបុ គគលវជ្រចើៃនាក់ មែលបាៃវជ្របើ
ឬបាៃកាៃ់កាប់ ែី មុ ៃវពលទំ នាស្់វកើតវឡើង្។
 ភាគីេ ិវាទ៖ ស្ំវៅវលើបុគគលមែលពាយមទមទរែីរបស្់អនកកាៃ់ កាប់ែីវែើម។
 ករណីវស្ងៀមាងត់៖

iv

ស្ំវៅវលើករណីមែលជ្រតូេបាៃដ្ឋក់ ជូៃអាជា្ធ្រមាៃ

ស្មតាកិចច ប៉ាុ មៃតវៅមិៃទៃ់ែំវណ្តោះស្រាយ។
ត ញស្ិទិែ
ធ ីធ្ីៃ
ែ ិង្ស្ិទិល
ធ ំវៅឋាៃ(LAHRiN)៖ គឺ ជាបណ្ត
ត ញអង្គការ មិ ៃ
 បណ្ត
មមៃរដ្ឋាភិ បាល

មែលវធ្វើការវលើបញ្ហ
ា ស្ិទិែ
ធ ី ធ្ីៃ
ែ ិ ង្ស្ិទិល
ធ ំវៅឋាៃវៅកមពុជា

មែលស្ជ្រមបស្ជ្រមួលវដ្ឋយវេទិ កានៃអង្គកាមិ ៃមមៃរដ្ឋាភិ បាលស្តីពី
(NGOF)។ បណ្ត
ត ញវៃោះ រួមមាៃ៖

កមពុជា

១) គណៈកមាែធ្ិ ការែឹកនាំ មាៃស្មាស្ភាពជានាយកនៃបណ្ត
ត អង្គការមិ ៃ
មមៃរដ្ឋាភិ បាល ជ្រតូេបាៃវជ្រជើ ស្វរ ើស្។
២) គណៈកមាែធ្ិ ការថ្ននក់ជាតិនៃបណ្ត
ត ញស្ិទិ ធែីធ្ី ៃ
ែ ិង្ស្ិទិ ល
ធ ំវៅឋាៃ
(LAHRiN) មាៃស្មាស្ភាពជានាយកកមែេ ិធ្ី ឬនាយកគវជ្រមាង្នៃអង្គការមិ ៃ
មមៃរដ្ឋាភិ បាលជាស្មាជិកមែលមាៃទីានក់ ការវៅរាជធាៃីភំ វន ពញ ៃិង្
៣) ស្មាជិ កថ្ននក់វខតតនៃបណ្ត
ត ញស្ិទិែ
ធ ីធ្ី ៃ
ែ ិ ង្ស្ិទិល
ធ ំវៅឋាៃ (LAHRiN) រួម
មាៃបណ្ត
ត អង្គការមិ ៃមមៃរដ្ឋាភិ បាលមែលមាៃ ទីានក់ការវៅតាមវខតត
នានា ៃិ ង្វធ្វើការវលើបញ្ហ
ា ស្ិទិែ
ធ ី ធ្ី ៃ
ែ ិង្ស្ិទិល
ធ ំវៅឋាៃ។

 េ ិវាទវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្៖

ស្ំវៅវៅែល់េ ិវាទទំង្ឡាយ

ណ្តមែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយែល់ជ្រគប់ ជ្រគួាររង្ផ្លប៉ា ោះ

ល់វដ្ឋយេ ិវាទចប់

ស្ពវជ្រគប់។

v

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

១. សេចក្តីស្តើម
េ ិវាទែីធ្ីវែ ៅកមពុជា ជ្រតូេបាៃវគវមើ លវ
បញ្ហ
ា ជ្រប
ធ្ងៃ់ធ្ងរ

ើញជាទូ វៅថ្នជាបញ្ហ
ា មួ យកនុង្ចំ វណ្តម

មែ៏ធ្ំបំផ្ុត មែលជ្របជាពលរែាកមពុជាកំពុង្ជ្រប
េ ិវាទែី ធ្ី ែអាចឈាៃវៅែល់ការបាត់ បង្់ែីធ្ី ែ

មមុ ខ។ វៅកនុង្ករណី

ៃិ ង្ការទទួ លបាៃៃូ េធ្ៃធាៃ

មែលមិៃស្រស្បវៅៃឹ ង្វគលវៅកាត់បៃាយភាពជ្រកីជ្រករបស្់រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជា។
កជ្រមិ ត ៃិ ង្ការវកើ តមាៃេ ិវាទែី ធ្ីវែ ៅកមពុជា បវង្កើតឱ្យមាៃកង្វល់កុង្ចំ
ន
វណ្តមស្ហគម
ៃ៍ជាតិ ៃិង្អៃតរជាតិ ។
តាមរយៈកំណត់ជ្រតាមផ្នកស្រាេជ្រជាេៃិ ង្ទិៃនៃ័យ របស្់វេទិ កានៃអង្គការមិៃមមៃ
រដ្ឋាភិ បាលស្តីពីកមពុជា បង្ហាញថ្ន ករណីេ ិវាទែី ធ្ីម
ែ ួ យចំ ៃួៃ បាៃអូ ស្បនាែយជាវជ្រចើៃ
ឆ្នំ វហើយជ្របការវៃោះ បាៃវធ្វើឱ្យាាៃភាពរស្់វៅៃិង្ជី េភាពរបស្់ជ្របជាជៃរង្ផ្លប៉ា ោះ
ល់ធាែក់ ចុោះ។ កំ ណត់ជ្រតាវៃោះ បង្ហាញថ្ន មាៃកតាតជាវជ្រចើៃមែលបង្កឱ្យមាៃេ ិវាទែីធ្ី ែ
រួមមាៃ គវជ្រមាង្អភិ េឌ្ឍៃ៍វហដ្ឋារចនាស្មព័ៃវធ ៅតំបៃ់ទីជ្រកុង្ៃិ ង្ជៃបទ ស្មបទៃែី
វស្ែាកិចច ស្មបទៃវផ្សង្ៗវទៀត មែលជ្របតិបតតិវដ្ឋយាាប័ ៃជាតិ ការតាំង្ទីលំវៅ
វលើែីាធារណៈរបស្់រែា ឬែីឯកជៃរបស្់រែា ៃិង្ជ្រកុមហុៃអៃតរជាតិ ៃិង្ការរ ំវោភ
យកែីពីស្ំណ្តក់ បុគគលជាវែើម។
ចាប់ តជ្រមូេឱ្យមាៃការវាយតនមែវហតុផ្លប៉ា ោះ
ស្ជ្រមាប់គវជ្រមាង្អភិ េឌ្ឍៃ៍ទំង្ឡាយ។
វធ្វើការវាយតនមែវហតុផ្លប៉ា ោះ

ល់បរ ិាាៃៃិង្ស្ង្គម(SEIA)

ប៉ាុ មៃតជាញឹកញាប់គវជ្រមាង្ទំង្វនាោះមិៃបាៃ

ល់បរ ិាាៃៃិ ង្ស្ង្គមវទ

ឬវៅវពលគវជ្រមាង្វធ្វើការ

វាយតនមែ គឺ វធ្វើទបជាង្ស្តង្់ដ្ឋមែលបាៃកំណត់ វដ្ឋយផ្តល់ឱ្កាស្តិ ចតួចស្ជ្រមាប់
ការចូ លរួមជាាធារណៈ

មែលនាំឱ្យមិ ៃមាៃការអៃុេតតចាប់

វែើមបីការ

រស្ិទិ ធ

របស្់ស្ហគមៃ៍មូលដ្ឋាៃ ៃិ ង្ជំ រញ
ុ ឱ្យមាៃេ ិវាទែីធ្ី ែកាៃ់មតធ្ងៃ់ធ្ងរ មិៃស្រស្បវៅៃឹ ង្
វគលវៅអភិ េឌ្ឍៃ៍ជាតិ។

1

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

“ការេ ិភាគស្ាត
ិ ិស្ព
ី ត ីេ ិវាទែីធ្ីវែ ៅកមពជា”
របស្់វេទិ កានៃអង្គការមិៃមមៃរដ្ឋាភិ បា
ុ
លស្តីពីកមពុជា បាៃបវង្កើតៃិ ង្ចង្ជ្រកង្ទិ ៃៃ
ន ័ យតាំង្ពីឆ្នំ២០០៧មកវមែោះ។ តាមរយៈ
ស្ាិតិទំង្វៃោះ វយើង្វ

ើញថ្ន េ ិវាទែី ធ្ីវែ កើ ៃវឡើង្ខពស្់បំផ្ុតកនុង្ឆ្នំ២០០៨ ស្រស្បវពល

មែលតនមែែីវៅកមពុជាបាៃវកើៃវឡើង្យ៉ា ង្ខាែំង្។ វៅឆ្នំបនាទប់ ចំ ៃួៃេ ិវាទែីធ្ី ែ បាៃ
ធាែក់ចុោះបៃតិច ប៉ាុ មៃតកុង្ឆ្
ន
ន ំ២០១០ ២០១១ ៃិង្២០១២ ចំៃួៃេ ិវាទែីធ្ី ែ បាៃោប់វផ្តើម
វកើៃវឡើង្មតង្វទៀត។ ករណីេ ិវាទលែីៗកនុង្ឆ្នំ២០១៣ ឆ្នំ២០១៤ ៃិ ង្ឆ្នំ២០១៥បាៃ
ធាែក់ចុោះមតង្វទៀត វបើ វធ្ៀបវៅៃឹ ង្កំ ណត់ជ្រតាវៅមុ ៃឆ្នំ២០១២ ប៉ាុមៃតវៅកនុង្ឆ្នំ២០១៦
ករណីេ ិវាទលែីៗមាៃការវកើៃវឡើង្ខពស្់ជាង្បណ្ត
ត ឆ្នំមុៃៗ ទំង្អស្់។
កនុង្រយៈវពលប៉ាុ នាែៃឆ្នំលីៗ
ែ វៃោះ រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបាៃបវង្កើតវគលៃវយ
បាយ ៃិ ង្ជ្រកបខ័ ណឌគតតិយុតម
ត ួ យចំ ៃួៃ ទក់ ទិៃវៅៃឹង្ែី ធ្ី ែៃិង្ធ្ៃធាៃធ្មែជាតិ មែល
ស្ំវៅែល់ការអៃុ េតតៃីតិេ ិធ្ីទំង្ឡាយ

ក់ព័ៃៃ
ធ ឹង្រែាបាលៃិ ង្ការជ្រគប់ ជ្រគង្ែីធ្ី ែ រួម

ទំង្ ការទប់ាកត់ េ ិវាទែីធ្ី ែ ៃិ ង្ែំ វណ្តោះស្រាយេ ិវាទែី ធ្ី ែ។1 បទបញ្ហ
ា ០១ បាៃវរៀបចំ
ជាយៃតការវែើ មបីផ្ទាកជាបវណ្ត
ត ោះអាស្ៃនវលើការផ្តល់ស្មបទៃែីវស្ែាកិចច
វគលៃវយបាយមស្បកខាែ

ចំ វ

ោះជ្របជាពលរែាមែលរង្ផ្លប៉ា ោះ

ជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិច/ច ស្មបទៃែី នានា

ល់វដ្ឋយ

អៃុេតត
ារ

ការលុបវោលស្មបទៃែីវស្ែា

កិ ច/ច ស្មបទៃែី មែលមិៃបាៃអៃុ េតតតាមមផ្ៃការេ ិៃិវយគរបស្់ជ្រកុមហុៃ ែូ ចមែល
បាៃកំ ណត់កុង្កិ
ន
ចចស្ៃាេ ិៃិ វយគ។ យៃតការវៃោះរ ំពឹង្ថ្នៃឹង្អាចវដ្ឋោះ ស្រាយបញ្ហ
ា
1

ឧទរណ៍ៈ ចាប់ភូមិបាលមែលជ្រតូេបាៃអៃុម័តវដ្ឋយរែាស្ភាវៅនលងទី ២០ មខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០០១,

វស្ចកតីជ្របកាស្របស្់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាស្តីពីវគលៃវយបាយែីធ្ីែ (នលងទី ១ មខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩),
ចាប់ស្ីព
ត ីអស្ាមិករណ៍ ចុោះនលងទី ២៦ មខ កុមភៈ ឆ្នំ ២០១០, ារាចរវលខ ០៣ ស្តីពីែំវណ្តោះស្រាយ

ស្ំណង្់បវណ្ត
ត ោះអាស្ៃន ចុោះនលងទី ៣១ មខ ឧស្ភា ឆ្នំ ២០១០, វគលៃវយបាយជាតិស្ីព
ត ីការអភិេឌ្ឍ
ជៃជាតិវែើមភាគតិច ឆ្នំ ២០០៩, អៃុជ្រកឹតយវលខ ៨៣ ចុោះនលងទី ០៩ មខ មិលុនា ឆ្នំ ២០០៩ ស្តីពីៃីតិេ ិធ្ី

ស្ជ្រមាប់ការចុោះបញ្ា ីែីស្ហគមៃ៍ជៃជាតិវែើមភាគតិច (L&R/L&P/២០០៩/Khm) (Ogs, ឆ្នំ ២០០៩,
វលខ ៤៣ ចុោះនលងទី ១២ មខ មិលុនា ឆ្នំ ២០០៩) ៃិង្ ជ្របកាស្អៃតរជ្រកស្ួង្ស្តីពីេ ិធាៃការបវណ្ត
ត ោះអាស្ៃន
ការ

រែីរបស្់ជៃជាតិវែើមភាគតិច មែលជ្រតូេបាៃវស្នើស្ុំប័ណណកមែស្ិទិស្
ធ មូហភាព ខណៈវពលរង្់ោំ

ការផ្តល់ប័ណណកមែស្ិទិវធ យង្តាមៃីតិេ ិធ្ីមែលជ្រតូេបញ្ច ប់វៅនលងទី ៣១ មខ ឧស្ភា ឆ្នំ ២០១១។
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

េ ិវាទែីធ្ី បា
ែ ៃកាៃ់ មតជ្របវស្ើរ។

ជ្របកាស្អៃតរជ្រកស្ួង្ស្តីពីការពជ្រង្ឹង្ការជ្រគប់ ជ្រគង្ជ្រកុម

ហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច មែលចុ ោះស្ហតាវលខាវដ្ឋយ ឯកឧតតម អុក រា៉ា បុៃ រែាមន្តៃតី
ជ្រកស្ួង្កស្ិកមែ ៃិ ង្ឯកឧតតម ាយ ស្ំអាល់ រែាមន្តៃតីជ្រកស្ួង្បរ ិាាៃ កាលពីនលងទី៩
មខវមា

ឆ្នំ២០១៤

ជ្រតូេបាៃោត់ទុកថ្នជាយៃតការវែើមបីកាត់ បៃាយេ ិវាទែីធ្ី រែ បស្់

រដ្ឋាភិ បាលកនុង្អណ្តតតិទីជ្របាំ។ ការបវង្កើតជ្រកុមការង្ហរវដ្ឋោះស្រាយ ទំ នាស្់ែីធ្ី ច
ែ ំៃួៃ
២៧ ជ្រកុមកនុង្ មខមិ លុនា ឆ្នំ២០១៦ វែើមបីទទួ លខុស្ជ្រតូេការ វដ្ឋោះស្រាយតាមវខតត
វគលវៅតាមវខតតៃិមួយៗ។
វទោះជាយ៉ា ង្ណ្តក៏ វដ្ឋយ វគវៅមិ ៃទៃ់ ែឹង្ចាស្់វទថ្នវតើ វគលៃវយបាយ
ៃិ ង្ជ្រកបខ័ណឌលែីៗទំង្វនាោះ អាចអៃុ េតតវជាគជ័ យកំ រ ិតណ្ត

ក់ ព័ៃធវៅៃឹង្ែំ វណ្តោះ

ស្រាយេ ិវាទែីធ្ី ែ។ េ ិវាទែីធ្ី ែវៅកមពុជា វៅមតជ្រតូេបាៃរាយការណ៍ជាវជ្រចើៃ ទំង្វៅកនុង្
ជ្របព័ ៃផ្
ធ សពវផ្ាយព័ត៌មាៃជាតិៃិង្អៃតរជាតិ ។
ការណ៍វៃោះ

ទិៃនៃ័យមែលបង្ហាញវៅកនុង្របាយ

អាចខុស្ពីទិៃនៃ័យមែលបាៃផ្សពវផ្ាយវដ្ឋយអង្គការែនទៗវទៀត

វដ្ឋយារការវជ្របើ ជ្របាស្់េ ិធ្ី ាស្រស្តខុស្ៗគននៃការជ្របមូ លព័ ត៌មាៃ។

របាយការណ៍

វៃោះ ស្ំវៅតាមដ្ឋៃវមើ លៃូ េៃិ នានការវៅកនុង្ការវកើតវឡើង្ ៃិ ង្មូ លវហតុនៃេ ិវាទែីធ្ី ែ
មែលជ្របមូ លវដ្ឋយវេទិ កានៃអង្គការមិ ៃមមៃរដ្ឋាភិ បាល ស្តីពីកមពុជា ៃិង្ផ្តលភ
់ ស្តតាង្
ុ
ជាឯការស្ំរាប់ភាគី

ក់ព័ៃនា
ធ នា មែលចង្់មស្វង្យល់ពីបញ្ហ
ា ែ៏ស្ំខាៃ់ វៃោះ។

២. សោលបំណងននរបាយការណ៍
របាយការណ៍វៃោះ

ិវាទែីធ្ី ែ
មាៃវគលបំ ណង្ផ្តល់ៃូេភស្តតាង្ជាឯការនៃេ
ុ

មែលវកើ តមាៃតាមបណ្ត
ត ឆ្នំកៃែង្មក រហូតែល់ឆ្នំ២០១៦។ ទិៃៃ
ន ័ យទំង្វៃោះ បាៃ
ជ្របមូ លពីអតាបទនានា

ស្តីពីេ ិវាទែីធ្ី ែតាមរយៈារព័ ត៌មាៃវបាោះពុ មផ្
ព ាយកនុង្ស្រស្ុក

កិ ចជ្រច បជុំជាមួ យស្មាជិ កបណ្ត
ត ញស្ិទិែ
ធ ីធ្ី ៃ
ែ ិ ង្ស្ិទិ ធលំវៅឋាៃ(LAHRiN)

ៃិ ង្តាមរ

យៈការជ្របមូ លទិ ៃនៃ័យវៅមូ លដ្ឋាៃ។ របាយការណ៍វៃោះ មាៃបំ ណង្វលើកកមពស្់ការ
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

យល់ែឹង្អំ ពីាាៃភាពបចចុបបៃនទក់ ទិៃៃឹង្េ ិវាទែីធ្ី ែ
មួ យស្ជ្រមាប់ ភាគី

ៃិង្បំវពញមុខង្ហរជាធ្ៃធាៃ

ក់ ព័ៃវធ ផ្សង្ៗវទៀត មែលវធ្វើការវលើបញ្ហ
ា ែី ធ្ី ែ រួមមាៃ មន្តៃតីរាជរដ្ឋា

ភិ បាល មាចស្់ជំៃួយ ស្មាជិ កបណ្ត
ត ញស្ិទិែ
ធ ី ធ្ីៃ
ែ ិ ង្ស្ិទិល
ធ ំវៅឋាៃ(LAHRiN) អង្គការ
ស្ង្គមស្ុីេ ិលជាតិៃិង្អៃតរជាតិ ៃិ ង្អនកស្ិកាស្រាេជ្រជាេនានា។ របាយការណ៍វៃោះ ក៏
អាចៃឹ ង្វជ្របើ ជ្របាស្់ជាឯការ កនុង្ការតស្ូមតិវែើមបីវលើកស្ទយស្ុ
េតាិភាពកាៃ់កាប់ ែី
ួ
ស្ជ្រមាប់ជ្របជាជៃជ្រកីជ្រក ៃិ ង្ង្ហយរង្វជ្រគោះវៅកមពុជាផ្ង្មែរ។
វលើស្ពី វៃោះវៅវទៀត
ចំ វ

ោះភាគី

ស្រាយ ចំ វ

ក់ព័ៃធ

ក៏ៃឹង្មាៃជ្របវយជៃ៍

ៃិ ង្រាជរដ្ឋាភិ បាលមែលកំពុង្វធ្វើការវែើមបីមស្វង្រកែំ វណ្តោះ

ោះាាៃភាពែី ធ្ីប
ែ ចចុបបៃននៃជ្របវទស្កមពុជា។ វេទិ កានៃអង្គការមិ ៃមមៃ

រដ្ឋាភិ បាលស្តីពីកមពុជា
វស្ែកតី

ខែឹមារនៃរបាយការណ៍វៃោះ

អាចែឹង្ថ្នលទធផ្លនៃរបាយការណ៍វៃោះ

ក៏វយើង្វៅមតស្ង្ឃឹមថ្ន

លទធផ្លនៃការេ ិភាគេ ិវាទែីធ្ី ែវៃោះ

ចំ មណកែល់ការអៃុ េតតវគលៃវយបាយៃិ ង្ស្កមែភាពនានា
ែំ វណ្តោះស្រាយចំ វ

អាចៃឹង្ជ្រតូេបែិ
ៃឹង្ចូលរួម

មែលៃឹ ង្នាំវៅែល់

ោះេ ិវាទែី ធ្ីវែ ៅកមពុជា។

៣. វិធីសាស្តេត
៣.១

លក្ខណៈវិនិចយ
ឆ័ េម្រាប់ក្ណ
ំ
ត់ក្រណីវិវាទដីធែី

របាយការណ៍វៃោះ េ ិភាគរាល់េ ិវាទែីធ្ី ែមែលបាៃរាយការណ៍វៅកនុង្ជ្របព័ៃផ្
ធ សពវ
ផ្ាយព័ ត៌មាៃកនុង្ស្រស្ុក
ៃិ ង្ស្ិទិ ល
ធ ំវៅឋាៃ។

ៃិង្ព័ត៌មាៃមែលជ្របមូលបាៃពីស្មាជិ កបណ្ត
ត ញស្ិទិ ែ
ធ ីធ្ី ែ
វដ្ឋយមឡកេ ិវាទែីធ្ី ែមែលបាៃវកើ តវឡើង្

ប៉ាុ មៃតមិៃមាៃចុ ោះ

ផ្ាយវដ្ឋយជ្របព័ ៃផ្
ធ សពវផ្ាយព័ ត៌មាៃកនុង្ស្រស្ុក វហើយស្មាជិ កបណ្ត
ត ញញស្ិទិ ែ
ធ ីធ្ី ែ
ៃិ ង្ស្ិទិ ល
ធ ំវៅឋាៃមិៃបាៃែឹង្ គឺមិៃមាៃវៅកនុង្ការេ ិភាគវៃោះវទ។ េ ិវាទែី ធ្ីមែ ែល
បាៃផ្សពវផ្ាយវៅជ្របព័ៃផ្
ធ សពវផ្ាយព័ ត៌មាៃកនុង្ស្រស្ុក
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អាចវកើតវឡើង្វលើែីមាៃ

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ប័ ណណកមែស្ិទិ ធ ឬែីគែៃប័ ណណកមែស្ិទិ។
ធ
ស្ាិតិមែលបង្ហាញវៅកនុង្របាយការណ៍វៃោះ

អាចខុ ស្ពីជ្របភពវផ្សង្ៗវទៀត

វដ្ឋយារភាពខុ ស្គនវៅកនុង្េ ិធ្ី ាស្រស្ត ៃិង្លកាណៈេ ិៃិច័ យ
ឆ នៃការជ្របមូ ល ៃិ ង្ការ
វផ្ទៀង្ផ្ទទត់ ទិៃនៃ័យ។

មផ្នកស្រាេជ្រជាេៃិង្ទិៃៃ
ន ័ យរបស្់វេទិ កានៃអង្គការមិ ៃមមៃរដ្ឋា

ភិ បាលស្តីកមពុជា វជ្របើលកាណៈេ ិៃិច័ យ
ឆ ខាង្វជ្រកាម វែើមបីកំណត់ករណីេ ិវាទែីធ្ី ែ៖


ករណីេ ិវាទែីធ្ីមែ ែល



ករណីេ ិវាទែី ធ្ីមែ ែលវៅមិៃទៃ់ ជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយ ឬ មែលវដ្ឋោះស្រាយ

ក់ ព័ៃោ
ធ ប់ ពី ៥ជ្រគួារវឡើង្

បាៃមួ យមផ្នក ៃិង្


ករណីេ ិវាទែី ធ្ីមែ ែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយមុៃឆ្នំ២០១៦
េ ិភាគវៃោះ។

ជ្រតូេែកវចញពីការ

ប៉ាុមៃតករណីមែលវដ្ឋោះស្រាយចប់កុង្ឆ្
ន
ន ំ២០១៦

ជ្រតូេដ្ឋក់

បញ្ូច លកនុង្ការេ ិភាគវៃោះ។
៣.២

ការម្របមូលទិនននយ
័
និងការសធវើបចេបបនន
ភាព្ទិនន
ន ័យេតព្
ី ី
ុ

វិវាទដីធែី

ជ្របព័ ៃជ្រធ បមូ លព័ ត៌មាៃ

ៃិ ង្ការវធ្វើបចចុបបៃនភាពទិ ៃនៃ័យរបស្់មផ្នក

ស្រាេជ្រជាេៃិង្ទិៃនៃ័យរបស្់វេទិ កានៃអង្គការមិៃមមៃរដ្ឋាភិ បាលស្តីកមពុជា មាៃ
ែូ ចខាង្វជ្រកាម៖
ជំហាៃទី១៖


ការជ្របមូ លព័ ត៌មាៃជ្របោំនលងស្ីព
ត ី ករណីេ ិវាទែី ធ្ី ែ វធ្វើតាមរយៈការតាមដ្ឋៃ
វមើ លជ្របព័ៃផ្
ធ សពវផ្ាយព័ ត៌មាៃកនុង្ស្រស្ុក (រួមមាៃកាមស្តភនំវពញប៉ាុ ស្ត េ ិទយុ

អាស្ុីវស្រ ី េ ិទយុបារាំង្អៃតរជាតិ កាមស្តវខមបូ ឌាវែលី កាមស្តវកាោះស្ៃតិ
ភាព កាមស្តរស្ែីកមពុជា វហវស្បុ កវផ្ក វាវយ េ ីអូ រឌ្ី ។ល។
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ជំហាៃទី២៖


វដ្ឋយមផ្ាកវលើព័ត៌មាៃជ្របមូ លបាៃ ករណីេ ិវាទែី ធ្ីៃ
ែ ិ មួយៗ ជ្រតូេឆែង្កាត់
កិ ចែ
ច ំ វណើរការវផ្ទៀង្ផ្ទទត់ មួយ
កនុង្ជ្របព័ ៃទ
ធ ិៃនៃ័យ

វែើមបីវជៀស្វាង្ការដ្ឋក់បញ្ូច លជ្រតួតគនវៅ

ជាមួយស្មាជិ កបណ្ត
ត ញស្ិទិែ
ធ ីធ្ី ៃ
ែ ិ ង្ស្ិទិល
ធ ំវៅឋាៃ

(LAHRiN) ថ្ននក់ វខតត តាមរយៈកិ ចចជ្របជុំបណ្ត
ត ញរាល់បីមខមតង្។



កិ ចជ្រច បជុំរាល់ជ្របោំជ្រតី មាស្

ក៏ ជាឱ្កាស្មួ យមែលមិៃជ្រតឹ មមតវែើមបីវធ្វើការ

វផ្ទៀង្ផ្ទទត់ ករណីេ ិវាទែីធ្ី ែប៉ាុវណ្តណោះវទ
ស្តីពីេ ិវាទែីធ្ី ែទំង្ឡាយ
ផ្ាយព័ ត៌មាៃ
បណ្ត
ត ញ។

ប៉ាុ មៃតមលមទំង្វែើមបីជ្របមូ លព័ត៌មាៃ

មែលមិ ៃបាៃរាយការណ៍វៅកនុង្ជ្របព័ៃផ្
ធ សពវ

កំពុង្វកើតវឡើង្វៅកនុង្តំ បៃ់វគលវៅរបស្់ស្មាជិ ក

ជំហាៃទី៣៖


ស្មាជិ កបណ្ត
ត ញស្ិទិែ
ធ ី ធ្ីៃ
ែ ិ ង្ស្ិទិល
ធ ំវៅឋាៃ(LAHRiN) ថ្ននក់វខតត វធ្វើការ
វផ្ទៀង្ផ្ទទត់ េ ិវាទែីធ្ី ែវៅមូ លដ្ឋាៃ។ វែើមបីជ្របមូ លទិ ៃនៃ័យ

ក់ ព័ៃធ ស្មាជិ ក

ជ្រតូេបាៃតជ្រមូេវជ្របើទំរង្់មួយ មែលជ្រតូេបាៃវរៀបចំវដ្ឋយមផ្នកស្រាេជ្រជាេ តស្ូ
មតិ ៃិង្ទំ នាក់ ទំៃង្។


មផ្នកស្រាេជ្រជាេៃិ ង្ទិ ៃៃ
ន ័ យ វធ្វើយុទធនាការជ្របោំឆ្នំមួយ វែើមបីវធ្វើបចចុបបៃន

ភាព ៃិង្វផ្ទៀង្ផ្ទទត់ទិៃនៃ័យេ ិវាទែីធ្ី ែទូទំង្ជ្របវទស្។ យុទធនាការវៃោះ វធ្វើ
វឡើង្វដ្ឋយមាៃកិចស្
ច ហការជាមួ យស្មាជិកបណ្ត
ត ញស្ិទិ ែ
ធ ីធ្ី ៃ
ែ ិ ង្ស្ិទិ ធ
លំវៅឋាៃ(LAHRiN) ថ្ននក់ វខតតៃិមួយៗ មែលវធ្វើវៅកនុង្មខេ ិចឆិកាវរៀង្រាល់

ឆ្នំ។

ជំហាៃទី៤៖


ការជ្របជុំ ពិវជ្រគោះវលើរបាយការណ៍ស្ាិតិេ ិវាទែីធ្ី ែ
ស្មាជិ កបណ្ត
ត ញស្ិទិ ែ
ធ ីធ្ី ែ
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ៃិង្ស្ិទិ ល
ធ ំវៅឋាៃ

វដ្ឋយមាៃការចូ លរួមពី
(LAHRiN)

ស្មាជិ ក

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

បណ្ត
ត ញជៃជាតិ វែើ មភាគតិ ច ៃិ ង្នជ្រពវ

ើ (IPFN) អង្គការស្ង្គមស្ុីេ ិល

មាចស្់ជំៃួយ ៃិ ង្អង្គការនែគូ រមុ ៃវបាោះពុមភផ្សពវផ្ាយៃូ េរបាយការណ៍។
តារាង្ស្វង្ាបអំពីេ ិធ្ីាស្រស្ត

៣.៣

ឧបក្រណ៍សម្របើម្របាេ់សៅក្នងការវិ
ភាគេថត
ិ ិ
ុ

ទិ ៃៃ
ន ័ យេ ិវាទែីធ្ី ែទំង្អស្់មែលជ្របមូ លបាៃ
ទិ ៃៃ
ន ័ យរបស្់មផ្នកស្រាេជ្រជាេៃិ ង្ទិៃនៃ័យ។

ជ្រតូេបាៃកត់ជ្រតាទុ កកនុង្មូ លដ្ឋាៃ

កមែេ ិធ្ីកុំពយូទ័ រមួ យចំ ៃួៃ

រួមមាៃ

Mi-

crosoft Excel, Statistical Package for the Social Science (SPSS software) ៃិ ង្
ជ្របព័ ៃព
ធ ័ ត៌មាៃភូ មិាស្រស្ត (Geographic Information System (GIS) ជ្រតូេបាៃវជ្របើ
ជ្របាស្់ស្ជ្រមាប់េ ិភាគករណីទំង្វនាោះ

វដ្ឋយផ្តល់ៃូេស្ាិតិរម
ួ មួ យអំ ពីេ ិវាទែីធ្ី ែ

ៃិ ង្ទី

កមៃែង្ភូ មិាស្រស្តនៃេ ិវាទែីធ្ី ។
ែ
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

៤. យនតការស

ោះម្រសាយវិវាទ

វៅកនុង្បរ ិបទនៃេ ិវាទែីធ្ី ែ ការស្ំខាៃ់គឺជ្រតូេមបង្មចករវាង្េ ិវាទវលើែី “គែៃប័ ណណ
កមែស្ិទិ“ធ វ

លគឺែីមែលពុំមាៃការវចញប័ ណណកមែស្ិទិផ្
ធ ូេការ
ែ
ៃិ ង្ េ ិវាទវលើែី “មាៃ

ប័ ណណកមែស្ិទិ”ធ ។ យៃតការនៃការវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែី ធ្ី ែ មាៃវផ្សង្គន ៃិ ង្អាស្រស្័យវៅ
វលើជ្របវភទនៃេ ិវាទៃិ មួយៗ។

វៅកមពុជា

មាៃយៃតការចំ ៃួៃជ្របាំមួយ

កនុង្ការវដ្ឋោះ

ស្រាយេ ិវាទែី ធ្ីផ្
ែ ូេការ។
ែ
យៃតការវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទទំង្វៃោះ រួមមាៃ៖


ជ្រកុមជ្របឹ កា



គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី



គណៈកមែការរែាបាល



អាជា្ធ្រជាតិ វដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែីធ្ី ែ



ជ្រកុមការង្ហរវដ្ឋោះស្រាយទំនាស្់ែីធ្ី ែ



តុ ោការ

ជ្រកុមជ្របឹកា
ពលរែាកុង្
ន

ុំ/ស្ង្ហកត់

ុំ/ស្ង្ហកត់ៈ មាៃភារ:កិចច “ផ្សោះផ្ារៃូ េគំៃិតមែលផ្ទុយ” រវាង្ជ្របជា

ុំ ប៉ាុ មៃតមិៃមាៃអំ ណ្តចវធ្វើវស្ចកតីស្វជ្រមចវឡើយ។ វបើ វទោះបី ជាមិៃមាៃ

ៃី តិេ ិធ្ីវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែីធ្ីផ្
ែ ូេការស្ជ្រមាប់
ែ
ជ្រកុមជ្របឹកា
វ

ុំ/ស្ង្ហកត់ក៏វដ្ឋយ

ើញមាៃករណីបណឹ ត ង្ភាគវជ្រចើ ៃ បាៃដ្ឋក់ ចូលមកជ្រកុមជ្របឹកា

វគវៅមត

ុំ/ស្ង្ហកត់ មុៃវពល

ករណីទំង្វនាោះដ្ឋក់វៅថ្ននក់វលើ។
គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីៈ

មាៃយុតាតធ្ិ ការចំ វ

ោះេ ិវាទវលើែីគែៃប័ ណណកមែស្ិទិ ធ

(អៃុ ជ្រកឹ តយស្តីពីការវរៀបចំ ៃិ ង្ការជ្របជ្រពឹតតវៅនៃគណៈកមែការស្ុរ ិវយែី ចុ ោះនលងទី៣១

មខឧស្ភា ឆ្នំ២០០២ មាជ្រតា៦)។ គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី មាៃវៅកជ្រមិតស្រស្ុក/ខណឌ
មែលវៅថ្ន “គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីថ្ននក់ ស្រស្ុក/ខណឌ(DKCC)” បនាទប់មកវៅកជ្រមិត
វខតត/ជ្រកុង្ វៅថ្ន “គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីថ្ននក់ វខតត/ជ្រកុង្(PMCC)” ៃិង្វៅថ្ននក់ជាតិ
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្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

វៅថ្ន

“គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីថ្ននក់ជាតិ (NCC)”។

កនុង្ករណីេ ិវាទមែលមិៃអាច

ឈាៃែល់ែំវណ្តោះស្រាយជ្របកបវដ្ឋយស្មធ្ម៌ គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីថ្ននក់ស្រស្ុក/
ខណឌ ជ្រតូេបញ្ូា ៃស្ំណុំវរឿង្េ ិវាទ ជូ ៃគណៈកមែការស្ុរ ិវយែីថ្ននក់វខតត/ជ្រកុង្ វយង្
តាមមូ លវហតុែូចខាង្វជ្រកាម2៖
(១)

បុ គគលមានក់ទមទរកាៃ់ កាប់កាលែី មួយចំ ៃួៃ មែលែី ទំង្វនាោះជ្រតូេ
បាៃទមទរវដ្ឋយអនកកាៃ់កាប់ ែីែនទវទៀតមែរ។

(២)

ភាគីមួយនៃភាគីទំនាស្ គឺជាអាជា្ធ្រថ្ននក់ ខពស្់។

(៣) មាៃទំ នាស្់ផ្លជ្របវយជៃ៍ជាមួ យជ្របធាៃគណៈកមែការស្ុរ ិវយែី
ថ្ននក់ស្រស្ុក/ខណឌ។
(៤)

េ ិវាទ

ក់ព័ៃែ
ធ ីាធារណៈរបស្់រែា។3

ជាទូ វៅ ករណីេ ិវាទៃិ មួយៗៃឹ ង្ជ្រតូេឆែង្កាត់ៃីតិេ ិធ្ីជាវជ្រចើៃ ែូ ចជា ការដ្ឋក់
កយបណឹ ត ង្ ការវស្ុើបអវង្កត កិចជ្រច បជុំរែាបាល ការផ្សោះផ្ារ ៃិង្ការចុ ោះបញ្ាីែី។
បនាទប់ពីមាៃកិចចជ្របឹង្មជ្របង្ផ្សោះផ្ារេ ិវាទែី ធ្ី ែ បីែង្រួចមក

4

ថ្ននក់ស្រស្ុក/ខណឌ

មិៃមាៃអំ ណ្តចវធ្វើវស្ចកតី

មែលជាគណៈកមែការថ្ននក់ វជ្រកាម

ស្វជ្រមចវលើេ ិវាទណ្តមួ យវឡើយ

គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី

គឺ អាស្រស្័យវៅវស្ចកតីស្វជ្រមចរបស្់គណៈកមែការ

ស្ុរ ិវយែី ថ្ននក់ វខតត/ជ្រកុង្ ៃិ ង្គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី ថ្ននក់ ជាតិ ។
ស្ជ្រមាប់ ឆ្នំ២០១៦វៃោះ
2

យៃតការគណៈកមែការស្ុរ ិវយែី

បាៃវដ្ឋោះស្រាយ

យៃតការវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទកមពុជា, កមែេ ិធ្ីស្ិទិធែីធ្ីែទី ២ នៃអង្គការ GIZ, មខ ស្ីហា ឆ្នំ ២០១៤, បទ

បង្ហាញកនុង្កិចចជ្របជុំជ្រកុមការង្ហរបវចចកវទស្មផ្នកែីធ្ីែជាមួយនែគូអភិេឌ្ឍៃ៍, មខ ស្ីហា ឆ្នំ ២០១៤
4

(មាជ្រតា ២៩, វលខ ១១២ ែៃស្/ជ្របក, ចុោះនលងទី ២១ មខ ស្ីហា ឆ្នំ ២០០២, ជ្របកាស្ស្តីពីវគលការណ៍

មណនាំ ៃិង្ ៃីតិេ ិធ្ីនៃគណៈកមែការស្ុរ ិវយែី, ស្ូមវមើលយៃតការវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទកមពុជា, កមែេ ិធ្ីស្ិទិធែី

ធ្ែីទី ២ នៃអង្គការ GIZ, មខ ស្ីហា ឆ្នំ ២០១៤, បទបង្ហាញកនុង្កិចចជ្របជុំជ្រកុមការង្ហរបវចចកវទស្មផ្នកែីធ្ីែ

ជាមួយនែគូអភិេឌ្ឍៃ៍, មខ ស្ីហា ឆ្នំ ២០១៤)
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្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

បញ្ាប់ េ ិវាទ

ចំ ៃួៃ២៣៥ករណី

មែលកនុង្មាៃជ្របជាពលរែារង្ផ្លប៉ា ោះ

ល់ចំៃួៃ

១,២៧១.០០ ជ្រគួារ វលើនផ្ទែីទំហំ ១៤៥.៤០ ហិកតា5។
គណៈកមែការរែាបាល(AC)

គណៈកមែការវៃោះមិៃមមៃជាយៃតការវដ្ឋោះស្រាយ

េ ិវាទ អចិ នន្តៃតយ៍វទ។ គណៈកមែការរែាបាល មាៃេតតមាៃជាលកាណៈបវណ្ត
ត ោះអាស្ៃន
កនុង្អំ ឡុង្វពលែំ វណើរការនៃការចុ ោះបញ្ាីែីធ្ីមា
ែ ៃលកាណៈជាជ្របព័ៃធ។
រែាបាល

មាៃភារកិចផ្
ច សោះផ្ារេ ិវាទ

គណៈកមែការ

វលើកាលែីវៅមិ ៃទៃ់មាៃប័ ណណកមែស្ិទិ ធ

វទោះបី ជាការទមទរវដ្ឋយបុ គគល ជ្រកុមហុៃ ឬទមទរវដ្ឋយរែា។ ករណីេ ិវាទមែល
មិ ៃអាចផ្សោះផ្ារបាៃ ជ្រតូេបញ្ូា ៃវៅកាៃ់គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី ថ្ននក់ ជាតិ 6។
អាជា្ធ្រជាតិវដ្ឋោះស្រាយទំនាស្់ែីធ្ី(ែ NALDR)

មាៃយុតាតធ្ិ ការវលើករណី

ទំង្ឡាយណ្តមែល “ហួស្ពីយុតាតធ្ិ ការ” របស្់គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី ថ្ននក់ជាតិ ឬ
ពី ជ្រគប់មជឍដ្ឋាៃ

ក់ ព័ៃធេ ិវាទែីធ្ី7ែ ។ អាជា្ធ្រជាតិ វដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែីធ្ី ែ ជ្រតូេបាៃែឹ កនាំ

វដ្ឋយឧបនាយករែាមន្តៃតីមួយរូប

ៃិ ង្មាៃជ្រកស្ួង្អាជា្ធ្រចំ ៃួៃ២៦

ជាស្មាជិ ក។

ស្មាជិ ក១០រូប វផ្សង្វទៀតបំវពញមុ ខង្ហរជាអគគវលខាធ្ិ ការដ្ឋាៃ មែលែឹ កនាំវដ្ឋយ
គណៈរែាមន្តៃតី ៃិង្រែាវលខាធ្ិ ការ។
ជ្រកុមការង្ហរវដ្ឋោះស្រាយទំនាស្់ែីធ្ី ែ ជាជ្រកុមការង្ហរមួយជ្រតូេបាៃបវង្កើតវឡើង្វៅ
កនុង្មខឧស្ភា

ឆ្នំ២០១៦

កនុង្វគលបំ ណង្វដ្ឋោះស្រាយទំ នាស្់ែីធ្ី ជា
ែ បនាទៃ់ តាម

បណ្ត
ត វខតត រាជធាៃីទូរទំង្ជ្របវទស្ ការវដ្ឋោះស្រាយរាល់ករណីេ ិវាទគឺ
ការណ៍ស្ជ្រមបស្ជ្រមួលរវាង្ភាគី េ ិវាទ

ករណីទំ នាស្់ៃិមួយៗមែលទទួ លបាៃពីវែើម

បណឹ ត ង្ជ្រតូេបាៃោត់ មចង្ជ្រកុមការង្ហរវដ្ឋោះស្រាយ
ចាស្់ោស្់កុង្ការទទួ
ន
លខុ ស្ជ្រតូេ
5

6
7

10

វដ្ឋយមាៃកំ ណត់ ស្មាស្ភាព

ជ្រពមទំង្មាៃវលខស្ំរាប់ ទំនាក់ ទំៃង្តាមជ្រកុម

http://bit.ly/2qpKX7o

ែូចវយង្ខាង្វលើ

រវលើវគល

មាជ្រតា ៣, រាជជ្រកឹតយ វលខ េស្/រតក/០២០៦/៦៩៧

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ៃិ មួយៗផ្ង្មែរ។ គិ តជ្រតឹម មខស្ុីហា ឆ្នំ២០១៦ ជ្រកស្ួង្បាៃបវង្កើតជ្រកុមការង្ហរចុ ោះ
វដ្ឋោះស្រាយទំ នាស្់ែីធ្ីច
ែ ំៃួៃ ២៧ជ្រកុម វែើមបវធ្វើការវដ្ឋោះស្រាយចំ វ
ែី ធ្ីមែ ែលជ្រកស្ួង្បាៃទទួល
វដ្ឋោះស្រាយចំវ

ចំៃួៃ៨២ករណី។

ោះករណីទំនាស្់

វៅកនុង្ភាពទទួ លខុ ស្ជ្រតូេកនុង្ការ

ោះករណីទំ នាស្់ែីធ្ី មែ ែលជ្រកស្ួង្បាៃទទួ ល ករណីទំ នាស្់ទំង្វនាោះ

ជ្រតូេបាៃបាៃមចកវៅតាមជ្រកុមៃិ មួយៗ វដ្ឋយមាៃស្មាស្ភាពចូ លរួមចាស្់ោស្់
កនុង្មួ យជ្រកុមមាៃជ្របធាៃ ៃិ ង្ស្មាជិ កចំៃួៃ ៤នាក់ វហើយកនុង្មួ យជ្រកុមទទួលខុ ស្
ជ្រតូេយ៉ា ង្តិ ចចំៃួៃ ៣ករណី ៃិង្វជ្រចើៃបំផ្ុតចំៃួៃ ៥ករណី។ ជាក់ មស្តង្ស្ជ្រមាប់ ឆ្នំ
២០១៦ ជ្រកុមការង្ហរវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែីធ្ី វែ ៃោះ ទទួ លបាៃ

កយបណឹ ត ង្ចំៃួៃ ៧៥៧

បណឹ ត ង្ វដ្ឋយកនុង្វនាោះ ករណីេ ិវាទចំៃួៃ ៤៤ករណី បាៃវដ្ឋោះស្រាយបញ្ាប់ ៃិង្េ ិវាទ
ចំ ៃួៃ ៧១ករណី បាៃវធ្វើការវឆែើយតបវៅមាចស្់បណឹ ត ង្ ឬបមង្វវៅស្មតាកិចច

ក់ ព័ៃ8ធ

។
តុោការ

មាៃអាណតតិវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទវលើែីមាៃប័ ណណកមែស្ិទិ ។
ធ

អំ ណ្តច

របស្់ាាប័ ៃតុ ោការ មាៃបីកជ្រមិ ត ែូចជា ាោែំបូង្ ាោឧទធរណ៍ ៃិ ង្
តុ ោការកំ ពូល។ ប៉ាុមៃតកុង្ការអៃុ
ន
េតតជាក់មស្តង្ ជ្របជាពលរែាជ្រកីជ្រកពុំ មាៃលទធភាពវជ្របើ
ជ្របាស្់ជ្របព័ ៃត
ធ ុ ោការ កនុង្ការវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទវនាោះវទ វដ្ឋយានលែវស្វាខពស្់វពក។

8

http://bit.ly/2qpKX7o
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្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

តារាង្ខាង្វជ្រកាមបង្ហាញឋានាៃុ ជ្រកមនៃយៃតការវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទ៖
តុោរការ
អាជា្ធ្រជាតិវដ្ឋោះស្រាយទំនាស្់ែី

គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីថ្ននក់ជាតិ

ធ្ែី

គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីថ្ននក់វខតត/ជ្រកុង្

គណៈកមែការរែាបាល

គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីថ្ននក់ស្រស្ុក/
ខណឌ
ជ្រកុមជ្របឹកា

ុំ

ជ្របភពៈ យៃតការវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទកមពុជា, កមែេ ិធ្ីស្ិទិធែីធ្ីែទី ២ នៃអង្គការ GIZ, មខ ស្ីហា ឆ្នំ ២០១៤, បទ
បង្ហាញកនុង្កិចចជ្របជុំជ្រកុមការង្ហរបវចចកវទស្មផ្នកែីធ្ីែជាមួយនែគូអភិេឌ្ឍៃ៍, មខ ស្ីហា ឆ្នំ ២០១៤។

៥. លទធ្លននការវិភាគទិននន័យ
ទិ ៃៃ
ន ័ យៃិង្ជ្រកាហវិកមែលបង្ហាញជូៃកនុង្របាយការណ៍វៃោះ

គឺពឹង្មផ្ាកវៅវលើ

មូ លដ្ឋាៃទិ ៃៃ
ន ័ យរបស្់វេទិកានៃអង្គការមិៃមមៃរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកមពុជា

មែលបាៃ

វរៀបចំៃិង្ចង្ជ្រកង្ទុ កតាំង្ពី ឆ្នំ២០០៧មក។

៥.១

វិវាទដីធែីគិតតាមឆ្ន ំ

ស្រុបករណីេ ិវាទែីធ្ីល
ែ ី ែមែលវកើ តវឡើង្កនុង្ឆ្នំ២០១៦ មាៃចំៃួៃ ៥៦ 9 វដ្ឋយ
មផ្ាកវលើលកាណៈេ ិៃិ ច័ យ
ឆ របស្់អក
ន ស្រាេជ្រជាេែូ ចបាៃកំ ណត់ ខាង្វលើ។ ករណីេ ិវាទលែី
កនុង្ឆ្នំ២០១៦វៃោះ
9

12

មាៃចំ ៃួៃវជ្រចើៃជាង្បណ្ត
ត ឆ្នំនានាមែលវយើង្បាៃវធ្វើការកត់ ជ្រតា

ស្ូមវមើលឧបស្មព័ៃធទី ១។

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

តាំង្ពី ឆ្នំ ២០០៧មកវនាោះ។ វធ្ៀបវៅៃឹង្េ ិវាទវកើតលែីកុង្ឆ្
ន
ន ំ២០១៥ មាៃចំ ៃួៃ២៣
ករណី វ

ើញថ្នេ ិវាទកនុង្ឆ្នំ២០១៦វៃោះ មាៃការវកើ ៃវឡើង្វទវរែង្ ប៉ាុមៃតវបើ វយើង្វធ្វើ

ការវជ្របៀបវធ្ៀបករណីេ ិវាទវកើតលែីកុង្ឆ្
ន
ន ំ២០១២ ជាឆ្នំវបាោះវឆ្នតវជ្រជើ ស្វរ ើស្

ុំស្ង្ហកត់

ចំ ៃួៃេ ិវាទែីធ្ី ក
ែ ៏ មាៃការវកើៃវឡើង្ខពស្់ផ្ង្មែរ វដ្ឋយមាៃចំៃួៃ៤៦ករណី ចំៃួៃវៃោះ
វធ្ៀបៃឹង្ឆ្នំ២០១៦ មាៃចំ ៃួៃ៥៦ករណី គឺជ្របហាក់ ជ្របមហលគន វៃោះអាចមកពី មាៃ
ភាព

ក់ព័ៃវធ ៅៃឹង្ាាៃភាពៃវយបាយែូចគន

បាៃជោះឥទិព
ធ លកនុង្ការជជ្រមុញឲ្យ

ជ្របជាពលរែាវធ្វើការបតឹង្តវា៉ា វជ្រចើៃវលើបញ្ហ
ា េ ិវាទែីធ្ី ។
ែ
រូបទី ១: ករណីេ ិវាទែីធ្ី មែ ែលវកើ តលែីៗតាមណ្ត
ត ឆ្នំៃិមួយៗ

េ ិវាទទំង្អស្់វនាោះវកើ តមាៃវៅកនុង្វខតតកំពង្់ធ្ំ

៦ករណី

វខតតរតៃគិ រ ី ៃិង្

មណឌលគិរ ី ៥ករណីែូចគន វខតតបាត់ែំបង្ វខតតកណ្ត
ត ល រាជធាៃីភំ វន ពញ ៃិ ង្វខតត
ជ្រពោះេ ិហារ ៤ករណីែូចគន វខតតកំពង្់ ឆ្នំង្ វខតតនប៉ា លិៃ ៃិង្វខតតវ

ធ្ិ៍ាត់ ៣ករណី

ែូ ចគន វខតតបនាទយមាៃជ័យ វខតតជ្រកវចោះ វខតតវស្ៀមរាប ៃិ ង្វខតតតបូង្
ចៗគន ខេត្តកំពងចាម ខេត្តខ

ំុែ ២ករណីែូ

ោះកុង ខេត្តឧតតរមាៃជ័ យ វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ វខតតស្ឹង្
ទ

មជ្រតង្ វខតតាវយវរៀង្ ៃិង្វខតតតាមកេ ១ករណីែូចគន។ េ ិវាទទំង្អស្់វនាោះគឺបង្ករ
វឡើង្វដ្ឋយារ

ការរ ំវោភយកែី នជ្រពស្ហគមៃ៍វធ្វើជាកមែស្ិទិ ធ

ការេ ិៃិ វយគ
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ស្មបទៃែី វស្ែាកិច10
ច ការកាប់ ទន្តនាទៃ់ែីនជ្រពវធ្វើជាកមែស្ិទិ ឯ
ធ កជៃ មាៃ៥ករណីែូ ចៗ
គន។ ការកាប់ទន្តនាទៃ់ៃិង្ការលក់ ែូរែីនជ្រពលិចទឹ ក មាៃ៤ករណី ការរ ំវោភយកែី វករ ិ៍ ត
ស្ជ្រមាប់ បញ្ុច ោះស្ព/ការកាប់ ទន្តនាទៃរ ំវោភែី នជ្រពតំៃមៃិង្ែីនជ្រពកប់ វខាែចរបស្់ជៃ
ជាតិ វែើមភាគតិច មាៃ៣ករណី ការលក់ែូរែី រម
ួ របស្់ភូមិ/
ារធារណៈ

តជ្រមូេការែីស្ជ្រមាប់ វធ្វើជាបនាទយទហាៃ

ុំ/ស្រស្ុក ការលក់ែីបឹង្

ការអាង្វលើតួនាទីជាមន្តៃតី

វយធារ ំវោភយកែី ជ្របជាពលរែា មាៃ២ករណីែូចៗគន។ ការទិ ញលក់ ែីកុង្តំ
ន
បៃ់
បនាទយទហាៃ ការកាប់ទន្តនាទៃែីនជ្រពបំរង្
ុ ទុ កស្ជ្រមាប់ ោក់ ស្ជ្រមាមវធ្វើជាកមែស្ិទធ ការ
អភិេឌ្ឍៃ៍ទីជ្រកុង្រណប គវជ្រមាង្អភិ េឌ្ឍៃ៍ ាកលេ ិទាល័យ ការជី កយកែីភំ វន ធ្វើផ្ូេលន
ែ ល់
ៃិ ង្លក់ វដ្ឋយអាជា្ធ្រមូលដ្ឋាៃ

ុំៃិង្វខតត

ការជីកកកាយែី ភំវន ធ្វើជាកមែស្ិទិ ធ

ការ

អភិេឌ្ឍៃ៍ផ្ូេវលបឿៃវលឿៃ
ែ
ការកាប់ ឆ្ករែី ចំការជ្រមិចមែលមាៃប័ ណណកមែស្ិទិ តា
ធ ំង្ពី ឆ្នំ
២០០៧វដ្ឋយស្ំអាង្ថ្នជាែី ែូៃតារបស្់ជៃជាតិវែើ មភាគតិច ការជីកែីបឹង្ស្ជ្រមាប់
យកអាជ៍ែីលក់វដ្ឋយអាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃ

ការលក់ែីអូររួមរបស្់

យកឡូតិ៍វៃាទរបស្់រែាមកវធ្វើជាកមែស្ិទធ

ុំ

ការជី កទំ ៃប់ ព័ទធ

ការវធ្វើផ្ូេស្ជ្រមាប់
ែ
ចូលវៅកាៃ់ទីតាំង្

ជ្រកុមហុៃវេៀតណ្តម ការរ ំវោភកិ ចចស្ៃាជួ លៃិ ង្ការទន្តនាទៃែីភំ វន ធ្វើជាកមែស្ិទធ ការ
ដ្ឋក់ បញ្ូា លតំ បៃ់ ភំគ
ន ូ មលៃជាតំ បៃ់ វបតិកភ័ ណឌ ការផ្តល់ែីស្មបទៃស្ង្គមកិចច ការ
ជី កជ្របឡាយរ ំវោភផ្ែូេាធារណៈ ការអភិេឌ្ឍៃ៍/ការាង្់ ស្ង្់ ជ្របឡាយទឹក ជវមាែោះ
វលើប័ណណស្ំគល់ស្ិទិ កា
ធ ៃ់កាប់ ឆ្នំ ១៩៩៣ (បែង្់ាែបមាៃ់) វដ្ឋយារអនកកាៃ់ កាប់
ជាក់ មស្តង្គែៃប័ ណណ ការវរៀបចំ ែីពុោះឡត
ូ ិ៍ ស្ជ្រមាប់ លក់ ការវធ្វើចលនាជ្របជាពលរែាឲ្យ
ផ្តិតវមនែវលើលិខិតលក់ទិញវដ្ឋយមិ ៃបាៃែឹង្ថ្នលក់ ែីតំបៃ់ណ្តមួ យជាក់ ោក់
ការដ្ឋក់ ែីនជ្រពរវបាោះមែលជ្របជាពលរែាវធ្វើកមស្ិកមែទុកជានជ្រពការ
ស្តវនជ្រពៃិង្នជ្រពវ

ើ ទំហំ១៩៩ហិកតា

រស្ជ្រមាប់អភិ រកស

ការាតរជ្របឡាយទឹកស្ាយវែើ
មបីរ ំវដ្ឋោះទឹ ក
ុ

វចញពីរាជធាៃីភំ វន ពញ(គវជ្រមាង្អភិ េឌ្ឍៃ៍ ជ្របឡាយ) មាៃ១ករណីែូចៗគន

10

ៃិង្វផ្ស

ស្ូមបញ្ហ
ា ក់ថ្នេ ិវាទវៃោះមិៃមមៃវដ្ឋយារជាការផ្តល់ស្មបទៃែីវស្ែាកិចចលីវែ នាោះវទ។ វាជាេ ិវាទ

មែលវកើតវឡើង្វៅវពលមែលជ្រកុមហុៃវធ្វើស្កមែភាពវលើនផ្ទែីមែលទទួលបាៃេ ិៃិវយគកៃែង្មក។
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ង្ៗវទៀត មាៃ៤ករណី។
ស្ជ្រមាប់ ករណីមែលវកើ តលែីកុង្ឆ្
ន
ន ំ២០១៦វៃោះ

មាៃចំៃួៃ

ការវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំែមែលវៃោះមែរ

១០ករណីបាៃវធ្វើ
េ ិវាទទំង្វនាោះមាៃ

វៅកនុង្វខតតកំពង្់ ឆ្នំង្ ៃិង្វខតតនប៉ា លិៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ចំៃួៃ ២ករណីែូចគន វខតត
កំ ពង្់ ោម វខតតកំពង្់ធ្ំ វខតតជ្រកវចោះ វខតតវ

ធ្ិ៍ាត់ វខតតវស្ៀមរាប ៃិង្វខតតាវយ

វរៀង្ វដ្ឋោះស្រាយចប់ចំៃួៃ ១ករណីែូចៗគន។ ស្រុបមកមាៃករណីេ ិវាទែីធ្ី មែ ែល
វកើតលែីកុង្ឆ្
ន
ន ំ២០១៦ វៅស្ល់ ចំ ៃួៃ៤៥ករណី មិៃទៃ់ បាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់។
៥.២

ទីតា ំងននវិវាទ

វៅកនុង្ករណីេ ិវាទែីធ្ី ែចំៃួៃ

៣១៩ករណី
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មែលពុំទៃ់ ៃិង្កំពុង្រង្ោំការ

ែំ វណ្តោះស្រាយ មាៃករណីេ ិវាទមួ យចំៃួៃវដ្ឋោះស្រាយបាៃលទធផ្លមួ យមផ្នក ប៉ាុ មៃត
េ ិវាទមិៃទៃ់ បាៃបញ្ចប់។ ករណីមួ យចំៃួៃវទៀត វទើបមតោប់ វៅកនុង្ែំ វណើការនៃការ
ែំ វណ្តោះស្រាយេ ិវាទជាមួយៃឹ ង្ៃី តិេ ិធ្ីមិៃចាស្់ោស្់ វហើយករណីមួ យចំ ៃួៃវទៀត
វៅមាៃស្ភាព“វស្ងៀមាងត់” មែលមាៃៃ័ យថ្ន បណឹ ត ង្ជ្រតូេបាៃដ្ឋក់ ជូៃាាប័ ៃមាៃ
ស្មតាកិចចៃិង្អាជា្ធ្ររួចវហើយ ប៉ាុ មៃតពុំមាៃចំ ណ្តត់ ការវដ្ឋោះស្រាយវៅវឡើយ។
េ ិវាទែីធ្ី ទ
ែ ំង្វនាោះ វកើ តមាៃវៅទូរទំង្ ២៤វខតត ៃិ ង្រាជធាៃីភំ វន ពញ។ េ ិវាទទំង្
វនាោះវកើតមាៃវៅកនុង្វខតតរតៃគិ រ ី មាៃ៣១ករណី រាជធាៃី ភំវន ពញ មាៃ២៩ករណី
វខតតបនាទយមាៃជ័ យ មាៃ២៣ករណី វខតតវស្ៀមរាប មាៃ២១ករណី វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ
ៃិ ង្វខតតមណឌលគិ រ ី មាៃ១៩ករណី វខតតបាត់ែំបង្ ៃិ ង្វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព មាៃ១៨ករណី
វខតតវ

ធ្ិ៍ាត មាៃ១៦ករណី វខតតវកាោះកុ ង្ មាៃ១៥ករណី វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃ១៤

ករណី វខតតឧតតរមាៃជ័ យ ៃិង្វខតតាវយវរៀង្ មាៃ១២ករណី វខតតជ្រកវចោះ ៃិង្វខតត
ស្ទឹង្មជ្រតង្ មាៃ១០ករណី វខតតកំពង្់ ឆ្នំង្ ៃិ ង្វខតតតបូង្

ំុែ មាៃ៩ករណី

11 ករណីវៃោះរាប់បញ្ចូ លទំង្ករណី “វស្ងៀមាងត់”ចំៃួៃ ៥ករណី
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វខតតកណ្ត
ត ល មាៃ៨ករណី វខតតកំពង្់ ធ្ំ មាៃ៧ករណី វខតតកំពង្់ ោម មាៃ៦
ករណី វខតតកំពត មាៃ៤ករណី វខតតនជ្រពមេង្ ៃិ ង្វខតតតាមកេ មាៃ៣ករណី វខតត
នប៉ា លិៃ មាៃ២ករណី វខតតមកប មាៃ១ករណី។

រូបទី ២: ចំ ៃួៃនៃេ ិវាទែីធ្ី ែ តាមបណ្ត
ត វខតតគិតជ្រតឹមឆ្នំ២០១៦
តាមរយៈកិចចជ្របជុំ ស្មាជិកបណ្ត
ត ញស្ិទិ ែ
ធ ីធ្ី ែ ៃិង្លំវៅឋាៃកាលពី មខកមភៈ ឆ្នំ
២០១៧ វខតតៃិមួយៗបាៃកំ ណត់ពីករណីេ ិវាទមែលមាៃលកាណៈប៉ា ោះ
មាៃស្មភាពរាុនំ រ ៉ា។ ស្ជ្រមាប់ វខតត វខតតវ

ល់ខាែំង្ ៃិ ង្

ធ្ិ៍ាត់បាៃវលើកយកករណីេ ិវាទែី ធ្ីរែ វាង្

ជ្របជាពលរែាចំៃួៃ ២៣ជ្រគួារ ជាមួ យៃិ ង្ជ្រកុមហុៃ MDS Import Export Co.,Ltd./
MDS Thmar Dar SEZ មែលេ ិវាទវៃោះវកើតមាៃតាំង្ពី ឆ្នំ ២០១០ រហូតមកែល់ពុំ
ទៃ់ បាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញវៅវឡើយ។ កនុង្ករណីវៃោះ វបើ តាមគវជ្រមាង្ៃិង្
ជាែំ វណ្តោះស្រាយពី ថ្ននក់ វខតតៃិង្ថ្នចក់ ជាតិ

ជ្របជាពលរែារង្ផ្លប៉ា ោះៃឹ ង្ជ្រតូេបតូរលំវៅ

ឋាៃវៅរស្់វៅទី តាំង្លែីមួយ មែលជាតំបៃ់ មាៃជ្រគប់ មីៃមិៃទៃ់ ផ្ុោះ
ទ វហើយថ្ននក់ វខតត
កំ ពុង្មតពិ ភាកាអំពីការគំជ្រទទំង្មផ្នកបវចចកវទស្

ៃិង្លេ ិការកនុង្ការស្មាាត់ មីៃពី

ាាប័ ៃជំ នាញមុ ៃៃឹ ង្យកជ្របជាពលរែារង្វជ្រគោះវៅរស្់វៅទី វនាោះ។
៥.២.១

េ ិវាទែីធ្ីក
ែ ុង្វខតត
ន
រតៃគិរ ី

មាៃេ ិវាទែី ធ្ី ែ ចំៃួៃ ៣១ករណី កំពុង្វកើតមាៃវៅកនុង្វខតតរតៃគិ រ ី ជាវខតតជាប់
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ិ ទខពស្់ជាង្បណ្ត
ិ
លំ ដ្ឋប់ ថ្ននក់ ទីមួយមាៃេវា
ត វខតត ៃិ ង្រាជធាៃី នៃជ្របវទស្កមពុជា។ េវា
ទំ ង្វនាោះវកើ តមាៃកនុង្ស្រស្ុកចំ ៃៃួ ៃ៧ មាៃែូ ចជា ស្រស្ុកអូ យ៉ាដ្ឋេ មាៃចំ ៃួៃ ៨
ករណី ស្រស្ុកអណូត ង្ ៃិ ង្ស្រស្ុកបរមកេ មាៃចំ ៃួៃ ៦ករណីែូ ចគន ស្រស្ុកលំ ផ្ទត់ មាៃ
ចំ ៃួៃ៥ករណី ស្រស្ុកកូ ៃមុំ មាៃចំ ៃួៃ ៣ករណី ស្រស្ុកអូ ជុំ មាៃចំ ៃួៃ ២ករណី ៃិ ង្
ស្រស្ុកបាៃលុង្

មាៃចំ ៃួៃ១ករណី(ជាករណីមែលវកើ តវឡើង្កនុង្ស្រស្ុកចំ ៃួៃ៣

គឺ

ស្រស្ុកបរមកេ ស្រស្ុកអូ រជុំ ស្រស្ុកបាៃលុង្ រវាង្ជ្របជាពលរែា ជ្រកុមហុៃតាយវស្ង្(ស្វី
ស្រា៉ា ប់ ប័រ)។

កនុង្ចំ វនាមេ ិវាទែី ធ្ី ទ
ែ ំង្វនាោះ

មាៃ១៥ករណីជាេ ិវាទមែលបង្ករវដ្ឋយ

ជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច ជ្រកុមហុៃទំង្វនាោះមាៃែូចជា ជ្រកុមហុៃតាយវស្ង្
(ស្វីស្រា៉ា ប់ ប័រ) ជ្រកុមហុៃជាំង្លី ជ្រកុមហុៃវហង្ជ្របាឌ្័រ ជ្រកុមហុៃហង្់ អាញអូ រយ៉ា ដ្ឋេ
ជ្រកុមហុៃជី ង្ស្ុង្រ ី ជ្រកុមហុៃAgrico., Coltd(បចចុបបៃនវោក ឲ្យហង្់អញលំផ្ទត់ ) ជ្រកុម
ហុៃមម៉ាៃារៃ
ុ ៉ា (វៅជ្រកុមហុៃៃ៧២) ជ្រកុមហុៃ C R D(បចចុបបៃនជ្រកុមហុៃហង្់ អាញ)

ជ្រកុមហុៃវអេវឡេបីអឹមចញស្តក
ជ្រកុមហុៃហង្អាញលំផ្ទត់ ជ្រកុមហុៃ៧កមការផ្ទរ ី
ុ
ជ្រកុមហុៃរ ័តនាខៃ។ ចំ មណកឯ េ ិវាទចំ ៃួៃ៦ករណីវទៀត បង្ករវឡើង្វដ្ឋយារការ
កាប់ ទន្តនាទៃ់ វៅែី នជ្រពបំ រង្
ុ ទុ ករបស្់រែាៃិង្ែី ស្ហគមៃ៍ េ ិវាទចំ ៃួៃ៣ករណីបង្ករវឡើង្
េ ិវាទចំៃួៃ២ករណីបង្ករវឡើង្វដ្ឋយារ

វដ្ឋយការវជ្របើ អំណ្តចរ ំវោភយកែី
ខិ លខូច។

េ ិវាទចំៃួៃ១ករណីែូចៗគន

ភាពស្ហគមៃ៍ជៃជាតិ វែើមភាគតិ ច

ែ
ួញ

បង្ករវឡើង្វដ្ឋយារការទិ ញលក់ ែីស្មូ ហ
ការវចញប័ណណកមែស្ិទិ វធ លើែីពលរែាមែលរស្់

វៅជាក់ មស្តង្វៅឲ្យអនកែនទ ស្មបទៃរុករកមរ ៉ា ជ្រកុមហុៃឯកជៃវឈាែោះថ្ន លី ស្ុង្ីម
មែលជាជ្រកុមហុៃឯកជៃេ ិៃិ វយគវលើែំណ្តំវៅស្ូ។
េ ិវាទទំង្
ជ្រគួារ

៣១ករណីវនាោះបាៃប៉ា

វលើនផ្ទែី១២,៨៧០.០០

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាចំៃួៃ

២,៥៩៩.០០

េ ិវាទៃិមួយៗបាៃប៉ា ោះ

ល់ែីជាវជ្រចើៃ

ហិកតា។

ជ្របវភទ ជាក់មស្តង្ មាៃចំៃួៃ ២៧ករណីប៉ា ោះ
បាៃប៉ា ោះ

ល់ែល់ែីកស្ិមែ េ ិវាទចំៃួៃ ២៦ករណី

ល់ែល់ែីលំវៅឋាៃ េ ិវាទចំ ៃួៃ ១៣ករណីប៉ា ោះែល់នជ្រពស្ហគមៃ៍ ។
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រូបភាពទី៤ : ចំ ៃួៃេ ិវាទតាមស្រស្ុកវៅវខតតរតៃគិរ ី
ែ ុង្រាជធាៃី
ន
ភំវន ពញ
៥.២.២ េ ិវាទែីធ្ីក
េ ិវាទែីធ្ី ច
ែ ំៃួៃ ២៩ករណី វកើ ត វឡើ ង្ វៅកនុ ង្ខ័ ណឌចំ ៃួ ៃ ១១ មាៃែូ ច ជា ខ័ ណឌ
ឬស្សី មកេ មាៃចំ ៃួ ៃ ៧ករណី ខ័ ណឌ ែវង្ហក ៃិ ង្ ខ័ ណឌ មាៃជ័ យ មាៃចំ ៃួ ៃ ៦ករណី
ែូ ច គន ។ ខ័ ណឌចំ កា រមៃ ខ័ ណឌ ចារអំ វៅ ៃិ ង្ ខ័ ណឌវ

ធ្ិ៍ មស្ៃជ័ យ មាៃចំ ៃួ ៃ ២

ករណី ែូ ច ៗគន ។ ខ័ ណឌ វជ្រជាយចង្ហវ ខ័ ណឌ ែូ ៃ វពញ ខ័ ណឌ ៧មករា មាៃចំ ៃួ ៃ ១
ករណី ែូ ច ៗគន

ៃិ ង្

១ករណី វផ្សង្វទៀតជាករណី មែលស្ាិត កនុ ង្ខ័ ណឌវជ្រចើ ៃ ចូ ល

គន ។
ិ ទទំ ង្ ២៩គឺ បា ៃបង្ក រ វដ្ឋយមូ ល វហតុ វផ្សង្ៗគន ែូ ច ជា តជ្រមូ េ ការ
ករណី េ វា
ែី ស្ ជ្រមាប់ លំ វៅឋាៃ មាៃចំ ៃួ ៃ ៦ករណី ការរស្់ វៅវលើ ែី រ ែា មាៃចំ ៃួ ៃ ៥ករណី
ការជួ ល ជុ ល ផ្ែូ េមែក វដ្ឋយគំ វរាង្ADB ការបិ ទ ផ្ែូ េជ្របជាពលរែា ការវរៀបចំ ៃិ ង្
ាត រជ្របឡាយទឹ ក ស្ាុយ

កិ ចច ស្ ៃាជួ ល រយៈមេង្

ការអាង្អំ ណ្ត ចរ វំ ោភយកែី

ជ្របជាពលរែា មាៃចំ ៃួ ៃ ២ករណី ែូ ច គន ។ តំ ប ៃ់ អ ភិ េ ឌ្ឍៃ៍ រ បស្់ រ ែា ការតាំ ង្ លំ វៅ

18

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ឋាៃមិ ៃ វរៀបរយវលើ ែី បឹ ង្ កនុ ង្ឆ្នំ ១ ៩៩៨ ការវជ្របើ ជ្របាស្់ លិ ខិ ត មកែ ង្ កាែ យតាមរយៈ
ផ្ត ល់ វស្ចកតី ជ្របកាស្វដ្ឋយភូ ត កុ ហ ក

ការលក់ ែូ រ ែី មែលមិ ៃ វគរពវៅតាមកិ ចច

ិ ៃូ េ ស្ំ ណ ង្់ អាគរ
ស្ៃាកក់ ការអភិ េ ឌ្ឍៃ៍ ផ្ូ ែ េវលបឿៃវលឿៃ ការអភិ េ ឌ្ឍៃ៍ វឡើ ង្ េ ញ
ិ ទវលើ ែី េ តត
ោស្់ ការអភិ េ ឌ្ឍៃ៍ ជ្រកុ ង្ រណប គវជ្រមាង្ពជ្រង្ី ក ជ្រពោៃយៃត វហាោះ េ វា
ទិ ញ លក់ ( ែី រួ ម ) មាៃចំ ៃួ ៃ ១ករណី ែូ ច ៗគន ។
ិ ទទំ ង្ ២៩ករណី វៃោះ
េ វា

ប៉ា ោះ

ល់ ែ ល់ ជ្របជាពលរែា ចំ ៃួ ៃ

៥,៤០២.០០

ិ ទ
ជ្រគួ ា រ វលើ នផ្ទ ែី ទំ ហំ ៣,៧២៤.៨១ហិ ក តា មែលជាែី លំ វៅឋាៃ។ មាៃេ វា
ចំ ៃួ ៃ ២មែលវកើ ត វឡើ ង្ តាំ ង្ ពី ឆ្នំ ១ ៩៩៨ ៃិ ង្ បៃត រ ហូ ត មកែល់ ប ចចុ បបៃន ជាក់ មស្តង្
ិ ទរវាង្ជ្របជាពលរែា ៨០០ជ្រគួ ា រ ជាមួ យ វោក េរៈ
ករណី វលខ ១៧៩៤ ជាេ វា
ស្ុ តាា វលើ នផ្ទ ែី ជ្របមាណជា ១៧ហិ ក តា ស្ាិត កនុ ង្ភូ មិ ជ្រទ ស្ង្ហក ត់ ស្ឹ ទង្ មាៃជ័ យ
ខ័ ណឌ មាៃជ័ យ រាជធាៃី ភំ ន វពញ។ ករណី វៃោះបាៃឆែ ង្ កាត់ កា រវដ្ឋោះស្រាយជាវជ្រចើ ៃ
វលើ ក វជ្រចើ ៃ ារមកវហើ យ

វៅែំ ណ្ត ក់ កា លបចចុ បបៃន វៃោះវែើ ម បណឹ ត ង្បាៃដ្ឋក់

ស្ំ អា ង្វៅតុ ោ ការកំ ពូ ល ៃិ ង្ តុ ោ ការកំ ពូ ល បាៃកាត់ ឱ្យាោឧទទ រ ណ៍ កាត់ កី ត
ារជាលែី

វជ្រកាយមកក៏ មា ៃការចុ ោះ វាស្់ មេង្វដ្ឋយមន្តៃតី ជំ នា ញស្ុ រ វិ យែី

បាៃវធ្វើ រ បាយការណ៍ វៅខាង្ាោឧទទ រ ណ៍ រួ ច រាល់ វហើ យ

វហើ យ

ៃិ ង្ កំ ពុ ង្ រង្ោំ កា រ

ស្វជ្រមចជាលែី ពី ា ោឧទទ រ ណ៍ ។
ស្ជ្រមាប់ រា ជធាៃី ភំ ន វពញកនុ ង្ឆ្នំ ២ ០១៦

មាៃករណី វកើ ត លែី ចំ ៃួ ៃ

៤ករណី

មែលបណ្ត
ត លមកពី កា រវរៀបចំ ៃិ ង្ ាត រជ្របឡាយទឹ ក ស្ាុយវែើ មបី រ វំ ដ្ឋោះទឹ ក វចញពី
រាជធាៃី ភំ ន វពញ ការវរៀបចំ អ ភិ េ ឌ្ឍៃ៍ ស្ំ ណ ង្់ អា គរោស្់ ការអភិ េ ឌ្ឍៃ៍ ផ្ូែ េមែកជា
វែើ ម ។

ជាក់ មស្តង្ ករណី បណ្ត
ត លមកពី កា រវរៀបចំ កា រអភិ េ ឌ្ឍៃ៍ ស្ំ ណង្់ អា គរ

ោស្់ បា ៃាង្ស្ង្់ កុន ង្ឆ្នំ ១៩៦៣ គិ ត ែល់ ប ចចុ បបៃន មា ៃអាយុ កា លជ្របមាណជា
៥៣ឆ្នំ
ចវង្ាៀ ត។

អាគរមាៃស្ភាពជ្រទុ ត វជ្រទម
អាគរវៃោះជ្របជាពលរែា ជា ង្

ការរស្់ វៅរបស្់ ជ្របជាពលរែា មា ៃភាព
៤៩៣ជ្រគួ ា រកំ ពុ ង្ រស្់ វៅ

រដ្ឋា ភិ បា ល
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តាមរយៈជ្រកស្ួ ង្ វរៀបចំ មែៃែី ៃគរូ ប ៃី យ កមែ ៃិ ង្ ស្ំ ណ ង្់ កំ ពុ ង្ វធ្វើ កា រពិ ភា កាគន
កនុ ង្ការអភិ េ ឌ្ឍៃ៍ អា គរវៃោះវៅជាអាគរទំ វៃើ ប មាៃកំ ព ស្់ ២១ជាៃ់ គវជ្រមាង្វៃោះ
ិ ិ វយគរបស្់ ជ្រកុ ម ហុ ៃ ជប៉ាុ ៃ Arakawa កនុ ង្ទឹ ក ជ្របាក់ ចំ ៃួ ៃ ៧០ វៅ
គឺ ជា ការេ ៃ
៨០ោៃែុ ោែ

វដ្ឋយផ្ត ល់ ជា កមៃែ ង្ ាន ក់ វៅែល់ ជ្របជាពលរែា ចំ ៃួ ៃ

វហើ យ ជ្រកុ ម ហុ ៃ ៃឹ ង្ កាែ យជាមាច ស្់ ក មែ ស្ិ ទធ វលើ អា គរោប់ ពី ជា ៃ់ ទី

៥ជាៃ់

៩វឡើ ង្ វៅ។

ប៉ាុ មៃត គ វជ្រមាង្វៃោះស្ាិត កនុ ង្ែំ ណ្ត ក់ កា លនៃការពិ ភាកាវៅវឡើ យ រវាង្ជ្របជាពលរែា
ជ្រកស្ួ ង្ វរៀបចំ មែៃែី

ៃគរូ ប ៃី យ កមែ

ៃិ ង្ ស្ំ ណ ង្់

ជ្រពមទំ ង្ ភាគី ជ្រកុ ម ហុ ៃ ។

ស្ជ្រមាប់ ែំ ណ្ត ក់ កា លនៃការាង្ស្ង្់ ខា ង្មុ ខ ជ្របជាពលរែា ៃឹ ង្ ជ្រតូ េ ាន ក់ វៅកនុ ង្
ស្ំ ណ ង្់ ប វណ្ត
ត ោះអាស្ៃន មែលជ្រកស្ួ ង្ វជ្រគង្ៃឹ ង្ វរៀបចំ វៅកនុ ង្ស្ង្ហក ត់ ទឹ ក ថ្នែ រាជា
ធាៃី ភំ ន វពញ មែលអាចចំ ណ្ត យវពល៣ឆ្នំ ។

រូបភាពទី ៥: ចំ ៃួៃេ ិវាទ តាមខណឌវៅរាជធាៃីភំ វន ពញ

៦. វិវាទដីធែីថ្ដលបានស

ោះម្រសាយ គិតតាមឆ្ន ំ

កនុង្ឆ្នំ២០១៦ មាៃេ ិវាទែីធ្ី ស្
ែ រុប ចំ ៃួៃ ៣៨២ករណី បាៃវធ្វើការតាមដ្ឋៃ ៃិ ង្
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វផ្ទៀង្ផ្ទទត់វៅទូរទំង្ជ្របវទស្ កនុង្វនាោះមាៃេ ិវាទចំៃួៃ៥៨ករណីជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយ

ចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ េ ិវាទចំៃួៃ៣ករណីជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះបង្់ វោល េ ិវាទចំ ៃួៃ៥

ករណី

មាៃស្ភាពវស្ងៀមាងត់

េ ិវាទចំៃួៃ១៦៥ករណីវដ្ឋោះស្រាយបាៃមួយមផ្នក

េ ិវាទចំៃួៃ១០៦ករណីស្ាិតកនុង្ែំ វណើរការនៃការវដ្ឋោះស្រាយ

េ ិវាទចំៃួៃ៤៥ករណី

មិ ៃទៃ់ មាៃចំ ណ្តត់ ការកនុង្ការវដ្ឋោះស្រាយ។

ចំ ៃួៃតួវលខនៃករណីេ ិវាទបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំ

២០១៦ ចំ ៃួៃ៥៨ករណីវៃោះ គឺ មាៃការវកើ ៃវឡើង្វទវរែង្វបើ វធ្ៀបវៅៃឹ ង្តួ រវលខវៅ
ឆ្នំ២០១៥ មាៃចំ ៃួៃ ២១ករណី។ ប៉ាុ មៃតចំៃួៃវៃោះទបជាង្េ ិវាទវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញ
វលញទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំ ២០១៤ មាៃចំៃួៃ ៦៨ករណី ឆ្នំ២០១៣ មាៃចំ ៃួៃ ៨១

ករណី ៃិង្ឆ្នំ២០២១២ មាៃចំៃួៃ ១០៨ករណី។

រូបទី ៦: ទំវនារនៃការវដ្ឋោះស្រាយករណីេ ិវាទែីធ្ីតា
ែ មបណ្ត
ត ឆ្នំ
េ ិវាទែីធ្ី ទ
ែ ំង្៥៨ករណី

បាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្វៅកនុង្ឆ្នំ

២០១៦វៃោះ បាៃវកើ តវឡើង្វៅកនុង្ឆ្នំវផ្សង្ៗគន កនុង្វនាោះេ ិវាទខែោះវកើតវឡើង្កនុង្ឆ្នំមុៃ
ឆ្នំ២០០០ មាៃចំ ៃួៃ២ករណី េ ិវាទវកើតវឡើង្កនុង្ឆ្នំ២០០០ មាៃចំ ៃួៃ២ករណី េ ិវាទ
វកើតវឡើង្កនុង្ឆ្នំ២០០២ មាៃចំៃួៃ២ករណី េ ិវាទវកើតវឡើង្កនុង្ឆ្នំ២០០៤ មាៃចំ ៃួៃ
១ករណី

េ ិវាទវកើ តវឡើង្កនុង្ឆ្នំ២០០៧

មាៃចំៃួៃ៥ករណី

េ ិវាទវកើតវឡើង្កនុង្ឆ្នំ
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២០០៨ ឆ្នំ២០០៩ ៃិង្ឆ្នំ២០១០ មាៃចំ ៃួៃ២ករណីែូ ចគន េ ិវាទវកើ តវឡើង្កនុង្ឆ្នំ
២០១១ មាៃចំៃួៃ៦ករណី េ ិវាទវកើ តវឡើង្កនុង្ឆ្នំ២០១២ មាៃចំ ៃួៃ៣ករណី េ ិវាទ
វកើតកនុង្ឆ្នំ២០១៣ មាៃចំ ៃួៃ៥ករណី េ ិវាទវកើតវឡើង្កនុង្ឆ្នំ២០១៤ មាៃចំ ៃួៃ៦
ករណី េ ិវាទវកើ តវឡើង្កនុង្ឆ្នំ២០១៥ ៃិ ង្ឆ្នំ២០១៦ មាៃចំៃួៃ១០ករណីែូចគន។

រូបទី ៧:
ចំ វ

ចំៃួៃករណីេ ិវាទែីធ្ីតា
ែ មឆ្នៃ
ំ ិមួយៗបាៃវដ្ឋោះស្រាយកនង្ឆ្
ុ ន ំ២០១៦
ោះលទធផ្លនៃការវដ្ឋោះស្រាយនៃេ ិវាទទំង្ ៥៨ករណីវៃោះ មាៃលកាណៈ

វផ្សង្ៗគនវៅតាមករណីៃិមួយៗ។ េ ិវាទែី ធ្ីច
ែ ំ ៃួៃ ៧ករណី លទធផ្លនៃការវដ្ឋោះ
ស្រាយបាៃែល់ភាគី ទំង្ស្ង្ខាង្នៃេ ិវាទ េ ិវាទចំ ៃួៃ ៣៦ករណី លទធផ្លនៃការ
វដ្ឋោះស្រាយបាៃែល់ភាគីវែើ មបណឹ ត ង្

េ ិវាទចំៃួៃ

១០ករណី

លទធផ្នៃការវដ្ឋោះ

ស្រាយបាៃែល់ភាគីចុង្បណឹ ត ង្ េ ិវាទចំៃួៃ ៤ករណី លទធផ្លនៃការវដ្ឋោះស្រាយ
តាមរយៈស្ំណង្ ៃិង្េ ិវាទចំ ៃួៃ ១ករណី ការវដ្ឋោះស្រាយវដ្ឋយភាាប់ ជាមួ យៃិង្កិចច
ស្ៃា។
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រូបទី ៨: លទធផ្លនៃែំ វណ្តោះស្រាយេ ិវាទៃិមួយៗកនុង្ឆ្នំ២០១៦
ស្មាស្ភាពនៃគូ រភាគី េ ិវាទ
ទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំ២០១៦

ទំង្៥៨ករណី

មាៃែូចជា

មែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញ

ភាគី េ ិវាទជាជ្របជាពលរែាជាជ្របជាកស្ិករមាៃ

មាៃចំៃួៃ៣៦ករណី ភាគីេ ិវាទជាជ្រកុមហុៃ មាៃចំៃួៃ១២ករណី ភាគី េ ិវាទជាមន្តៃតីភូមិ
ៃិ ង្ជាមន្តៃតីវខតត មាៃចំៃួៃ៥ករណីែូចគន។ ភាគីេ ិវាទជាមន្តៃតីស្រស្ុក ជ្របជាពលរែាជៃ
ជាតិ វែើមភាគតិច ៃិង្ជាទហាៃ មាៃចំ ៃួៃ៣ករណីែូ ចគន។ ភាគីេ ិវាទជាមន្តៃតី
ុំ

មាៃចំៃួៃ១ករណី ៃិង្មាៃមន្តៃតីមែលមិ ៃាគល់ពីតួនាទី មាៃចំ ៃួៃ៥ករណី។
ចំ មណកឯមូ លវហតុ មែលបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាមាៃែូចជា

ជ្រកុមហុៃស្មាៃែី វស្ែា

កិ ចចមាៃចំៃួៃ ១២ករណី ការអាង្អំណ្តចការរ ំវោភយកែី ជ្របជាពលរែា ៃិង្េ ិវាទវលើ
ែី រែា មាៃចំៃួៃ៧ករណីែូចគន។ តជ្រមូេការែី ស្ជ្រមាប់ដ្ឋំែុោះ មាៃចំៃួៃ៤ករណី េ ិវាទ
ក់ ព័ៃធៃិង្ការផ្តល់ស្មបទៃែី ស្ង្គមកិចច ការរ ំវោភែីរម
ួ របស្់ភូមិ ៃិង្តជ្រមូេការែី
លំវៅឋាៃ

មាៃចំៃួៃ៣ករណីែូ ចគន

ៃិ ង្េ ិវាទ

ក់ ព័ៃធជាមួ យទហាៃ

ចំៃួៃ២

ករណី។ ការអភិ េឌ្ឍៃ៍ ៃិង្ការាង្់ ស្ង្់ ជ្របឡាយទឹក ការរ ំវោភយកែី េតត ការរ ំវោភ
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យកអាង្ស្តកទឹ
កវធ្វើជាកមែស្ិទធ ការវធ្វើផ្ូេចូ
ែ លវៅទីតាំង្ជ្រកុមហុៃឯកជៃ
ុ
ស្ង្់ ផ្ទោះរ ំវោភវលើផ្ូេាធារណៈ
ែ

ការាង្

គំវរាង្ាង្ស្ង្់ ផ្ូេមែក
ែ
ការរ ំវោភែី នជ្រពស្ហ

គមៃ៍ ការវធ្វើចំណូលស្រស្ុក េ ិវាទវដ្ឋយារជ្រពំ រដ្ឋាបាល

ុំ ការរ ំវោភយកែីកប់ វខាែច

របស្់ជៃជាតិ វែើ មភាគតិចវធ្វើជាកមែស្ិទិ ធ ការបិ ទផ្ែូេជ្របជាពលរែា មាៃចំៃួៃ១ករណី
ែូ ចគន ៃិង្៦ករណីវទៀតមិៃមាៃពត៌ មាៃមូ លវហតុបង្ករេ ិវាទ។

៦.១

ាាប័ៃទទួល

កយបណឹ ត ង្

ភាគីេ ិវាទ ទំង្អនកកាៃ់ កាប់ែីវែើម ៃិង្ភាគីទីពីរ បាៃដ្ឋក់
ពួ កវគវៅាាប័ៃរែាមែល

កយបណឹ ត ង្របស្់

ក់ ព័ៃធ ៃិ ង្ាាប័ៃតុ ោការ។ កនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទ ចំ ៃួៃ

៣៨២ករណី មាៃបណឹ ត ង្ស្រុបចំ ៃួៃ ១,០៥១.០០បណឹ ត ង្ មែលកត់ ជ្រតាកនុង្មូលដ្ឋាៃ
ទិ ៃៃ
ន ័ យរបស្់វេទិ កានៃអង្គការមិ ៃមមៃរដ្ឋាភិ បាលស្តីពីកមពុជា។
វនាោះ

បាៃជូៃវៅអាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃ

/ុំ ស្ង្ហកត់ៃិង្ស្រស្ុក/ខ័ ណឌ

កយបណឺ ត ង្ទំង្
ចំៃួៃ២៣២បណឹ ត ង្

ាោរាជធាៃី/វខតត ចំ ៃួៃ១៩១បណឹ ត ង្ រែាស្ភា ចំ ៃួៃ៦៧បណឹ ត ង្ ខុទទការល័យ
នាយករែាមន្តៃតី ចំ ៃួៃ៥១បណឹ ត ង្ ជ្រកស្ួង្មហានផ្ទ ចំ ៃួៃ៣៨បណឹ ត ង្ អាជា្ធ្រវដ្ឋោះ
ស្រាយេ ិេទែីធ្ី ថ្ន
ែ ន ក់ ជាតិ ចំៃួៃ២៥បណឹ ត ង្ ជ្រកស្ួង្ទំនាក់ ទំៃង្រែាស្ភា ជ្រពឺ ទធស្ភា ៃិ ង្
អធ្ិ ការកិចច ចំៃួៃ២៥បណឹ ត ង្ ទី ស្ីកា
ត រគណៈរែាមន្តៃតី ចំៃួៃ១៨បណឹ ត ង្ ជ្រពោះបរមរាជ
វាំង្

ចំៃួៃ៥បណឹ ត ង្។

គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី ទំង្បី ថ្ននក់ ែូចជា

គណៈកមែការ

ស្ុរ ិវយែីស្រស្ុក/ខ័ណឌ ចំៃួៃ៣៤បណឹ ត ង្ គណៈកមែការស្ុរ ិវយែីវខតត ចំ ៃួៃ២៨ប
ណឹ ត ង្ គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី ជាតិ ចំៃួៃ៧បណឹ ត ង្។ ាាប័ៃតុ ោការទំង្បី ថ្ននក់
ាោែំបូង្រាជធាៃី/វខតត

ចំៃួៃ៩៨បណឹ ត ង្

ាោឧទធរណ៍

ចំៃួៃ៣២បណឹ ត ង្

តុ ោការកំ ពូលវខតត/រាជធាៃី ចំៃួៃ១៨បណឹ ត ង្។ វផ្សង្ៗវទៀត ចំ ៃួៃ១៨២បណឹ ត ង្
កនុង្វនាោះមាៃែូ ចជា មន្តៃតីជំនាញរដ្ឋាបាលនជ្រពវ
ៃគរូបៃី យកមែៃិង្ស្ំណង្់
ជ្រកស្ួង្ការ
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ើ រែាបាលជល ជ្រកស្ួង្វរៀបចំមែៃែី

អង្គភាពជ្របឆ្ំង្អំ វពើ រពុករលួយ

រជាតិ តុ ោការអង្កវគែស្ ៃិង្ស្ហគមៃ៍ អុឺរប
ុ ៉ា ។

អង្គការស្ង្គមស្ីេ ិល

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ជាស្រុប មាៃ

កយបណឹ ត ង្ចំ ៃួៃ ១៤៨បណឹ ត ង្ មែលគូ រភាគីេ ិវាទស្វជ្រមចចិតត

បាៃដ្ឋក់ វៅជ្របព័ ៃត
ធ ុ ោការ ៃិ ង្ បណឹ ត ង្ចំៃួៃ ៩០៣បណឹ ត ង្បាៃដ្ឋក់ វៅាាៃប័ៃ
វជ្រៅជ្របព័ៃធតុោការ។

រូបទី ៩៖ ាាប័ៃមែលទទួល
៦.២

កយបណឹ ត ង្

ែំវណើរការវដ្ឋោះស្រាយ

ស្ជ្រមាប់ ឆ្នំ២០១៦ េ ិវាទទំង្ ៣៨២ករណី មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ៣២៩ករណី វស្ែើរ
ៃឹ ង្៨៦.១២ភាគរយ បាៃឆែង្កាត់ ែំវណើរការវដ្ឋោះស្រាយ វដ្ឋយកនុង្វនាោះ ៥៨ករណី
បាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្

១៦៥ករណីវដ្ឋោះស្រាយបាៃមួយមផ្នក

១០៦ករណីកំ ពុង្ែំវណើរការវដ្ឋោះស្រាយ។ េ ិវាទទំង្វនាោះ បាៃដ្ឋក់

កយបណឹ ត ង្ជូ ៃ
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

វៅាាៃប័ៃវផ្សង្ៗគន ែូចជា អាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃ ាោវខតត គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី
វខតត គណៈកមែការស្ុរ ិវយែី ថ្ននក់ ជាតិ នាយករែាមន្តៃតី តុ ោការទំង្បីកជ្រមិត (ាោ
ែំ បូង្រាជធាៃី/វខតត ាោឧទធរណ៍ ៃិង្តុោការកំ ពូល) ជ្រកស្ួង្ការ

រជាតិ គណៈកមែ

ការចំ រោះុ ថ្ននក់វខតត មៃទីកស្ិកមែរកា
ុ ា ជ្របមាញ់ៃិង្វៃាទ ជ្រកស្ួង្បរ ិាាៃ ជ្រកស្ួង្វរៀបចំ
មែៃែី ជាវែើម។ ប៉ាុមៃតលទធផ្លនៃការវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែី ធ្ី ែ គឺ ខុស្ៗគន ពី ករណីមួយ វៅ
ករណីមួ យ។

រូបទី ១០៖ ាាៃភាពនៃករណីេ ិវាទ
ចំ វ

ោះេ ិវាទមែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ចំៃួៃ

៥៨ករណី

កនុង្វនាោះមាៃេ ិវាទ ៧ករណី លទធផ្លនៃការវដ្ឋោះស្រាយបាៃែល់ភាគី ទំង្ស្ង្ខាង្
នៃេ ិវាទ េ ិវាទចំៃួៃ ៣៦ករណី លទធផ្លនៃការវដ្ឋោះស្រាយបាៃែល់ភាគី វែើ មបណឹ ត ង្
េ ិវាទចំៃួៃ ១០ករណី លទធផ្នៃការវដ្ឋោះស្រាយបាៃែល់ភាគី ចុង្បណឹ ត ង្ េ ិវាទចំៃួៃ ៤
ករណី លទធផ្លនៃការវដ្ឋោះស្រាយតាមរយៈស្ំណង្ ៃិង្េ ិវាទចំៃួៃ ១ករណី ការ
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

វដ្ឋោះស្រាយវដ្ឋយភាាប់ ជាមួ យៃិង្កិចចស្ៃា។

រូបទី ១១៖ លទធផ្លនៃករណីេ ិវាទមែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយ
វៅកនុង្ែំ វណើរការនៃការវដ្ឋោះស្រាយ ចំវ

ោះករណីេ ិវាទមែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយ

ចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ទំង្ ៥៨ករណី ឯការមែលវជ្របើ ជ្របាស្់ជាការស្ំអាង្កនុង្
ការទមទរែី វដ្ឋយគូ រភាគី េ ិវាទ រួមមាៃ ការរស្់វៅៃិង្កាៃ់ កាប់ ជាក់មស្តង្ មាៃចំ ៃួៃ
១១ករណី លិខិតទទួ លាគល់ពីអាជា្ធ្រភូមិ/

ុំ មាៃចំៃួៃ៩ករណី កិ ចចស្ៃាផ្តល់

ែី ស្មបទៃ់ែីវស្ែាកិចច មាៃចំៃួៃ៧ករណី។ េ ិញ្ហាបណណ ប័ជ្រតស្ំគល់មាចស្់អចលៃៈ
េតាុ ការស្ំអាង្វលើែីរបស្់រែា ៃិង្ស្.ជ.ណផ្តល់ែី មាៃចំៃូៃ២ករណីែូចគន។ ស្ំអាង្
វលើការចង្ជ្រកង្ជាជ្រកុមាមគគី បែង្់រ ឹង្
រែាមន្តៃតី

កយវស្នើរស្ុំអភិេឌ្ឍៃ៍ ដ្ឋក់ ជូៃទី ស្ីកា
ត រគណៈ

កយវស្នើស្ុំកាៃ់កាប់ ែីធ្ី ែ បង្ហកៃ់ នែកាៃ់ កាប់ ែីធ្ី ែ មផ្ៃទី ជ្រ

ង្ែី ស្មូស្ភាព

ស្ហគមៃ៍ ជៃជាតិវែើមភាគតិចវែើ មបីរង្ោំការចុ ោះបញ្ាីរបស្់ជ្រកស្ួង្ ប័ ណណាែប់ មាៃ់
វស្ៀេវៅជ្រគួារ ៃិ ង្ឯការស្ំអាង្ថ្នជី បរ ិាាៃ មាៃចំៃួៃ១ករណីែូ ចគន ៃិ ង្១៦
ករណីវទៀតមិ ៃមាៃព័ត៌មាៃ។
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

រូបទី ១២៖ ឯការមែលវជ្របើ ជ្របាស្់ស្ជ្រមាប់ ការទមទរយកែីវដ្ឋយភាគី នៃេ ិវាទែីធ្ី ែ
វដ្ឋយមឡកចំ វ

ោះេ ិវាទចំៃួៃ៣ករណី ជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះបង្់វោល ករណីទី១ គឺ

វដ្ឋយារវែើ មបណឹ ត ង្ាែប់
កនុង្ការបតឹង្

វហើយអនកបៃតជាតំណ្តង្វែើមបណឹ ត ង្មិ ៃមាៃឆ័ ៃទៈវៅ

វដ្ឋយមតង្មតមិៃមកជួ បវមធាេ ីតាមការណ្តត់ជួប

(វលខ២៣៣១)។ ករណីទី២ គឺ អាជា្ធ្រ

មាៃចំៃួៃ១ករណី

ុំបាៃបតឹង្តំណ្តង្ជ្របជាពលរែាវៅតុោការ

វហើយតុ ោរការបាៃវកាោះវៅតំ ណ្តង្វៅបំ ភឺ ែ

វដ្ឋយវោទថ្នជ្របជាពលរែាបាៃ

រ ំវោភយកែី ាធារណៈរបស្់រែា វជ្រកាយមកវដ្ឋយជួ បផ្លលំបាក ពលរែាបាៃែក
ខែួៃវចញពី ែីវកើតវហតុ ករណី(វលខ១៧៥៧)។ ករណីទី៣ គឺ ជ្របជាពលរែាជាវែើ ម
បណឹ ត ង្ធាែប់ ជ្រតូេអាជា្ធ្របាញ់គំរាមកំមហង្បាៃវធ្វើចំណ្តកស្រស្ុកវៅវជ្រៅវខតត

(វខតត

រតៃគី រ ី)អស្់ មលង្មាៃអនកណ្តវចញមុ ខកនុង្ការបតឹង្ទមទរ ករណី (វលខ២០២០)។
ចំ វ

ោះេ ិវាទ ៥ករណីមាៃស្ភាពវស្ងៀមាងត់មិៃមាៃែំវណើការ ឬមិ ៃមាៃការេ ិ

េឌ្ឍៃ៍ មែលជាស្ញ្ហានៃការឈាៃវៅរកការវដ្ឋោះស្រាយវនាោះ វដ្ឋយារមត ករណីខែោះ
វជ្រកាយពី មាៃការបតឹង្ផ្តល់ឆែង្កាត់ ការវកាោះវៅរបស្់តុោការមួ យវលើ ក

ឬពីរវលើក

មក មាៃការជ្រពមផ្តល់ជាស្ំណង្ពី ភាគីចុង្បណឹ ត ង្មតជ្រតូេបាៃភាគី វែើ មបណឹ ត ង្ែិ វស្
ធ្ មតមិៃមាៃស្កមែភាពបតឹង្បៃតវដ្ឋយភាគី វែើមបណឹ ត ង្ ចំ មណកភាគី ចុង្បណឹ ត ង្ក៏ មិៃ
បាៃបៃតស្កមែភាពអវីវៅវលើែីទំនាស្់

ៃិង្េ ិវាទខែោះវដ្ឋយារមតភាគីេ ិវាទទំង្

ស្ង្ខាង្មិ ៃមាៃស្កមែភាពវៅវលើែីទំនាស្់ក៏មិៃមាៃការបៃតការបតឹង្ផ្តល់អី វវទៀតជា
វែើម។
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្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

វៅកនុង្ការទមទរវអាយមាៃែំ វណ្តោះស្រាយទំង្ករណីបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់
វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ ករណីវដ្ឋោះស្រាយវដ្ឋយមផ្នក ករណីស្ាិតកនុង្ែំវណើការនៃការ
វដ្ឋោះស្រាយ ៃិង្ករណីមែលមិ ៃទៃ់ មាៃែំ វណើរែំវណើរការវដ្ឋោះស្រាយ ពលរែារង្
ផ្លប៉ា ោះ

ល់បាៃស្វោះមស្វង្រកការវដ្ឋោះស្រាយតាមជ្រគប់ លទធភាពមែលមាៃ។

ជ្របមូ លផ្តំុគនវឡើង្មកតវា៉ា វៅតាមាោ

ការ

ុំ ាោស្រស្ុក ាោវខតត តាមជ្រកស្ួង្

ៃិ ង្ាាប័ៃ នានា គឺ ជាមវធ្ាបាយមួ យកនុង្ចំវនាមមវធ្ាបាយែនទៗវទៀតស្ជ្រមាប់
ជួ យជជ្រមុញឲ្យមាៃែំ វណើរការវដ្ឋោះស្រាយពី ាាប័ៃមែលទទួ លបៃទុក ជាក់មស្តង្កនុង្
ឆ្នំ ២០១៦ មាៃការជ្របផ្តំុតវា៉ា ៃិង្ដ្ឋក់
ង្។

កយបណឹ ត ង្តាមាាប័ៃខាង្វលើចំៃួៃ ១៧៦ែ

កនុង្វនាោះមាការតវា៉ា វៅវលើែីទំនាស្់

ចំ ៃួៃ៤២ែង្

ាោវខតតនៃបណ្ត
ត វខតត

ចំ ៃួៃ៤០ែង្ ាោរាជធាៃី ភំ វន ពញ ចំៃួៃ២២ែង្ ជ្រកស្ួង្ ែ.ៃ.ស្ ចំ ៃួៃ១៨ែង្ រែា
ស្ភាជាតិ

ចំៃួៃ១៤ែង្

ាោ

ុំ/ស្ង្ហកត់ តាមបណ្ត
ត វខតត/ជ្រកុង្

ចំៃួៃ១០ែង្

ាោស្រស្ុកនៃបណ្ត
ត វខតត ចំៃួៃ៧ែង្ ស្ហភាពអឺ រប
ុ ៉ា
ចំ ៃួៃ៥ែង្ ខុ ទទការល័យ
នាយករែាមន្តៃតី ចំៃួៃ៤ែង្ ាោឧទធរណ៍តាមបណ្ត
ត វខតត ចំៃួៃ២ែង្ ភូមិតាម
បណ្ត
ត វខតត ចំ ៃួៃ២ែង្ ជ្រកស្ួង្យុតិធ្
ត ម៍ ចំៃួៃ២ែង្ ជ្រកស្ួង្ារធារណៈ ចំៃួៃ២ែង្
ជ្រកស្ួង្កស្ិកមែរកា
ុ ា ជ្របមាញ់ៃិង្វៃាទ ចំៃួៃ១ែង្ ពនាធគនជ្រពស្ ចំៃួៃ១ែង្ អង្គ
ភាពជ្របឆ្ំង្អំ វពើ ពុករលួយ ចំ ៃួៃ១ែង្ អង្គការស្ហគមៃ៍ កមពុជា ចំ ៃួៃ១ែង្ ក្កសួង
មហាផ្ទៃ ចំ នួន១ដង ទី សី ត
៦.៣

រគណៈរដឋមន្រនតី ចំនួន១ដង។

ាាប័ៃវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែីធ្ីក
ែ ង្ឆ្
ុន ន ំ២០១៦

េ ិវាទែីធ្ី ែស្រុបមែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំ

២០១៦

មាៃចំៃួៃ ៥៨ករណី បាៃវកើ តវឡើង្វៅកនុង្វខតត ចំ ៃួៃ១៩ កនុង្មាៃវខតតកំពង្់ ោម
ៃិ ង្វខតតកំពង្់ ធ្ំ វដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ចំៃួៃ៧ករណីែូចគន។ វខតត
ាវយវរៀង្ វដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ចំ ៃួៃ៥ករណី។ វខតតវ

ធ្ិ៍ាត់

ៃិ ង្វខតតជ្រពោះេ ិហា វដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ចំៃួៃ៤ករណីែូចគន។ វខតត
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កំ ពង្់ ឆ្នំង្ វខតតកំពត វខតតមណឌលគិ រ ី វខតតនប៉ា លិៃ វខតតនជ្រពមេង្ ៃិ ង្វខតតតាមកេវដ្ឋោះ
ស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ចំៃួៃ៣ករណីែូ ចគន។ វខតតវកាោះកុង្ វខតតឧតតរមាៃ
ជ័ យ វខតតវស្ៀមរាប វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ ៃិ ង្រាជធាៃី ភំវន ពញ វដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញ
វលញទំង្ស្រស្ុង្ចំៃួៃ២ករណីែូ ចគន វហើយ វខតតបនាទយមាៃជ័ យ វខតតកណ្ត
ត ល ៃិ ង្
ជ្រកវចោះ វដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ចំៃួៃ១ករណីែូ ចៗគន។

រូបទី ១៣៖

ករណីេ ិវាទតាមវខតតៃិមួយៗបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្

កនុង្ឆ្នំ២០១៦
លទធផ្លទំង្វៃោះវកើតវចញពី ការខិតខំ ជ្របឹ ង្មជ្របង្របស្់អាជា្រ
ាោវខតត មាៃចំ ៃួៃ១៣ករណី អាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃ
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ក់ ព័ៃធែូចជា

ុំៃិង្ស្រស្ុក មាៃចំៃួៃ១២ករណី

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ជ្រកុមការង្ហរវខតតៃិង្មៃទី
ណី។

តុ ោការ

ក់ ព័ៃធ មាៃចំៃួៃ៨ករណី រាជរដ្ឋាភិ បាល មាៃចំៃួៃ៥ករ

ៃិង្គូ រភាគី នៃេ ិវាទ

មាៃចំ ៃួៃ៤ករណីែូ ចគន។

គណៈកមែការ

ស្ុរ ិវយែី មាៃចំ ៃួៃ៣ករណី មៃទីរបរ ិាាៃ មាៃចំៃួៃ២ករណី។ ទី ស្ីកា
ត រគណៈរែា
មន្តៃតី ការបញ្ចប់ វដ្ឋយចុង្ចវមែើយៃិង្វែើ មបណឹ ត ង្ាែប់ ទំង្អស្់ មៃទីរស្ុរ ិវយែី វខតត
រែាបាលនជ្រពវ

ើ ជ្រកស្ួង្វរៀបចំ មែៃែី ៃិង្ជ្រពោះបរមរាជវាំង្ មាៃចំ ៃួៃ១ករណីែូចគន

វហើយករណីេ ិវាទចំៃួៃ២មិៃមាៃព័ ត៌មាៃពី ាាប័ៃវដ្ឋោះស្រាយ។
គួ រកត់ ស្មាគល់ វៅកនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទទំង្ ៥៨ករណី បាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញ
វលញទំង្ស្រស្ុង្វៃោះ
តុ ោការ
តុ ោការ។

មាៃេ ិវាទ

ប៉ាុ មៃតមាៃមតេ ិវាទចំៃួៃ

ចំ ៃួៃ១៥ករណីបាៃដ្ឋក់

កយបណឹ ត ង្វៅាាប័ ៃ

៤ករណីប៉ាុវណ្តណោះវដ្ឋោះស្រាយបញ្ចប់ វដ្ឋយជ្របព័ៃធ

ចំ មណកេ ិវាទ ១១ករណី កនុង្ចំវណ្តមេ ិវាទទំង្ ១៥ករណីវៃោះវដ្ឋោះ

ស្រាយវដ្ឋយ ាាប័ៃវផ្សង្ៗែូ ចជា រាជរដ្ឋាភិ បាល ទី ស្ីកា
ត រគណៈរែាមន្តៃតី គណៈ
កមាែការជាតិវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែី ធ្ី អា
ែ ជា្ធ្រវខតត អភិ បាលស្រស្ុក

អាជា្ធ្រ

ុំ

ការ

ស្ជ្រមប់ ស្ជ្រមួលវដ្ឋយអង្គការ Adhoc គូរភាគី េ ិវាទស្ជ្រមបស្ជ្រមួលគនបញ្ាប់ជវមាែោះ។

រូបទី ១៤៖ ាាប័ ៃមែលវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែី ធ្ីក
ែ ុង្ឆ្
ន
ន ំ២០១៦
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ម្រគួសាររង្លបោះពាល់ព្ីវិវាទដីធែី

៧.

េ ិវាទែីធ្ី ែចំៃួៃ ៣១៤ករណី12 កំ ពុង្បៃតរង្ោំែំវណ្តោះស្រាយ បាៃប៉ា ោះ

ល់ែល់

ជ្របជាពលរែា ចំៃួៃ ៥៤,៥០៧.០០ជ្រគួារ ប៉ាុ មៃតមាៃេ ិវាទែី ធ្ីច
ែ ំ ៃួៃ ២៦ករណី មិៃមាៃ
ល់ពីេ ិវាទ។

ព័ ត៌មាៃអំពីជ្រគួារមែលរង្ផ្លប៉ា ោះ

#ករណី វ វាទ
ិ ដី ធ្ីល ដដល
ល.រ

ខេ ត្ត

#គ្រួ សាររង

កំ ព ង់ ប ន្តកុ ន ងឆ្ន ំ២ ០១៥ ផល ប៉ះ ពាល់

១ បន្ទាយមាន្ជ័យ

២៤

៣១១៦

ល.រ

ខេ ត្ត

#ករណី វ វាទ
ិ ដី ធ្ីល ដដល

#គ្រួ សាររង

កំ ព ង់ ប ន្តកុ ន ងឆ្ន ំ២ ០១៥

ផល ប៉ះ ពាល់

១៤ បបលិ ន្

២

៤០០

២៨

៤៨៩៣

រាជធាន្ី
២ បាត្់ដំបង

១៨

៩៥៦

១៥ ភ្នខំ ពញ

៣ កំពង់ចាម

៦

២៣១៦

១៦ គ្ព៉ះសីហន្ុ

១៩

២០៩០

៤ កំពង់ឆ្នង
ំ

៩

២៦២៨

១៧ គ្ព៉ះវវហារ
ិ

១៤

២៦៧២

១៨

២៦១៦

១៨ បគ្ពដវង

២

៣៦៦៣

៥ កំពង់សឺ ព
៦ កំពង់ធ្ំ

៧

៣៥៨

៧ កំពត្

៤

១២៧១

៨ កណ្ត
ត ល

៨

៩ ដកប

១
១៣

១៨៥៧

១០ ខ

៉ះកុង

១៩ ខពាធ្ិ៍សាត្់

១៦

១៥៦៩

២០ រត្ន្រិរ ី

៣០

២៤១៩

១១៩០

២១ ខសៀមរាប

២១

២២២២

២១

២២ សាឹងដគ្ត្ង

១០

៤៦៤

២៣ សាាយខរៀង

១២

១៥៨៩

១១ គ្កខ ៉ះ

១០

៣២៤៧

២៤ តាដកវ

៣

១៧៧

១២ មណឌលរិរ ី

១៩

៤៤១៦

២៥ ត្បូងឃ្ុំ

៩

១៥៦៧

១៣ ឧត្តរមាន្ជ័យ

១១

៦៧៩០

៣១៤

៥៤៥០៧

សរុ ប

ល់វដ្ឋយារេ ិវាទែីធ្ី តា
ែ មបណ្ត
ត វខតត

តារាង្ទី ១៖ ជ្រគួាររង្ផ្លប៉ា ោះ

ជ្របជាពលរែារង្ផ្លប៉ា ោះ

ល់ពីេ ិវាទែី ធ្ីវែ ជ្រចើ ៃជាង្វគ

គឺ វខតតឧតតរមាៃជ័ យ

វដ្ឋយមាៃចំៃួៃ ៦,៧៩០.០០ ជ្រគួារ ចំៃួៃែ៏ វជ្រចើៃវៃោះបណ្ត
ត លមកពី េ ិវាទភាគវជ្រចើៃ
ជាេ ិវាទវកើតវឡើង្កនុង្តំ បៃ់ស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ
វហើយស្ិទិ នធ ៃការវជ្របើ ជ្របាស្់
ស្មាជិ កស្ហគមៃ៍

ោត់ មចង្
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ៃិង្ការអាស្រស្័យផ្លរបស្់ជ្របជាពលរែាជា

មាៃលកាណៈខុ ស្ពី កមែស្ិទិឯ
ធ កជៃែនទវទៀត។

ស្ជ្រមាប់ វខតតវៃោះ មាៃស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ

12

ើ មែលមាៃស្មាជិកស្ហគមៃ៍វជ្រចើ ៃ

ជាក់ មស្តង្

ើ ចំៃួៃ ៤ស្ហគមៃ៍ កុង្ចំ
ន
វណ្តមស្ហគមៃ៍

ចំនួនខនោះមិនរាប់បញ្ូច លនូវករណី “ខសងៀមស្ងងត្់ ”ចំនួន ៥ករណីខទ
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នជ្រពវ

ើ ១៣ស្ហគមៃ៍មែលទទួ លបាៃកិ ចជ្រច ពមវជ្រពៀង្ស្ហគមៃ៍ពីរែាបាលនជ្រពវ

ើ

កនុង្អំ ឡុង្ឆ្នំ ២០០៨ ៃិង្ឆ្នំ២០០៩ វហើយកំ ពុង្វកើតមាៃេ ិវាទែីធ្ី ជា
ែ មួ យទហាៃ ក៏
ែូ ចជាជ្រកុមជ្រគួារទហាៃមែលកំពុង្វរៀបចំ បនាទយវៅកនុង្វខតតវៃោះ។ ស្ហគមៃ៍នជ្រព
វ

ើ ទំង្៤វនាោះ មាៃែូចជា

ែុ ង្វបង្
េ ិវាទែីប៉ាោះ

ស្ហគមៃ៍នជ្រពវ

ស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ

ើ អណូត ង្បរ ស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ

ើ

ើ ភំ ែ
ន ង្មរ ៉ាកស្ំមរ ៉ាកនជ្រពស្រស្ស្់

ៃិ ង្ស្ហគមៃ៍ រតៃៈរុកាា។

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាខពស្់ជាង្វគកនុង្វខតតវៃោះ

គឺ ជាេ ិវាទរវាង្ស្មាជិ ក

ស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ

ើ រតៃៈរុកាា ចំ ៃួៃ ២០០០ជ្រគួារ ជាមួ យៃឹង្ជ្រគួារទហាៃមែល

បាៃកាប់ទន្តនាទៃ់ យកែី នជ្រពស្ហគមៃ៍ វធ្វើជាកមែស្ិទិ ធ
៣,០០០.០០

ហិកតា

វលើនផ្ទែីជ្របមាណជា

កនុង្ចំ វនាមទំ ហំនផ្ទែីស្ហគមៃ៍ ស្រុបចំៃួៃ១២,៨៧២.០០

ហិកតា េ ិវាទវៃោះវកើ តវឡើង្តាំង្ពី ឆ្នំ២០០៩ ៃិ ង្បៃតរ ីកកាៃ់ មតធ្ំ វឡើង្ៗរហូតមកែល់
បចចុបបៃន។ ស្ហគមៃ៍ បាៃខិតខំជ្របឹង្មជ្របង្វធ្វើការជូៃែំ ណឹង្វៅាាប័ៃទទួ លបៃទុកគឺ
ខ័ ណឌរែាបាលនជ្រពវ

ើ វខតត

ជ្រពមទំង្អាជា្ធ្រវខតតជាវរ ើយៗវែើមបីទទួ លបាៃកិចច

អៃតរាគមៃ៍ ប៉ាុ មៃតវៅមតមិៃទៃ់ទទួ លបាៃែំ វណ្តោះស្រាយ បចចុបបៃនស្ហគមៃ៍កំពុង្
មតវរៀបចំឯការបមៃាមវែើមបីមកដ្ឋក់
នជ្រពវ

កយបណឹ ត ង្វៅជ្រកស្ួង្កស្ិកមែ

ៃិង្រែាបាល

ើ។

រូបមផ្ៃទី ១៖ ស្ហគមៃ៍ មែលកំពុង្មាៃេ ិវាទវៅកនុង្វខតតឧតតរមាៃជ័ យ
េ ិវាទមួ យករណីវទៀត វកើតមាៃវៅកនុង្ស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ

ើ ភំែ
ន ង្មរ ៉ាកស្ំមរ ៉ាកនជ្រព
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ស្រស្ស្់ មាៃស្មាជិកស្ហគមៃ៍ ចំៃួៃ ១៥០០ ជ្រគួារ កំ ពុង្ជ្រប

មៃឹង្ការបាត់ បង្់

ែី នជ្រពស្ហគមៃ៍ វដ្ឋយារមតអាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃហាក់មិៃបាៃចូ លរួមកនុង្ការទប់
ាកត់ បទវលែើស្នជ្រពវ

ើ ក៏ ែូចគនៃឹង្ការកាប់ ទន្តនាទៃ់ ែីនជ្រពស្ហគមៃ៍ វធ្វើកមែស្ិទិ ធ មត

មបរជាបាៃចូ លរួមចំ មណកបង្ករឲ្យមាៃការកាប់ ទន្តនាទៃ់ ែីនជ្រពស្ហគមៃ៍ វធ្វើជាកមែស្ិទិ ធ
វកើតវឡើង្វៅេ ិញ វដ្ឋយបាៃការវចញបង្ហកៃ់ ឲ្យកាៃ់ កាប់ វលើែីមែលបាៃកាប់ទន្តនាទៃ
ពី ស្ំណ្តក់ អក
ន ស្រស្ុក ៃិ ង្កមាែំង្ទហាៃការ

រជ្រពំមែៃវនាោះផ្ង្មែរ។ ការយវៃោះវធ្វើឲ្យ

ជ្របជាពលរែាជាស្មាជិ កស្ហគមៃ៍ ទំង្ ៤ភូមិបាៃវធ្វើការបតឹង្វៅតុ ោការ ៃិង្អាជា្
ធ្រវខតតវៅកនុង្មខ មករា ឆ្ន២០១៦។

បនាទប់ពីវខតតឧតតរមាៃជ័ យ
៤,៨៩៣.០០ជ្រគួារ រង្ផ្លប៉ា ោះ

គឺ រាជធាៃីភំ វន ពញ

មាៃជ្របជាពលរែាចំៃួៃ

ល់ពីេ ិវាទចំៃួៃ ២៩ករណី។ ករណីេ ិវាទប៉ា ោះ

ជ្របជាពលរែាវជ្រចើ ៃជាង្វគកនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទវកើ តវឡើង្កនុង្រាជធាៃី ភំវន ពញ

ល់

គឺជាេ ិវាទ

រវាង្ជ្របជពលរែា ៨០០ជ្រគួារ ជាមួ យវោក េរៈ វស្តាា វដ្ឋយបាៃវកើតវឡើង្តាំង្ពី
ឆ្នំ១៩៩៨ វលើនផ្ទែីទំហំ ១៧ ហិចតា ជាែី លំវៅឋាៃ ស្ាិតកនុង្ភូ មិជ្រទ ស្ង្ហកត់ ស្ឹង្
ទ
មាៃជ័ យ

ខ័ ណឌមាៃជ័ យ។

រហូតមកែល់បចចុបបៃនជ្របជាពលរែារង្វជ្រគោះវៅមតបៃត

ទមទរការវដ្ឋោះស្រាយ វហើយករណីវៃោះតុ ោការកំពូលបាៃកាត់ ឲ្យាោឧទធរណ៍
វធ្វើការកាត់ កីា
ត ជាលែី។
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៧.១

ម្របសេទដីថ្ដលរង្លបោះពាល់ព្វ
ី ិវាទដីធែី

េ ិវាទែី ធ្ី ែមិៃទៃ់ វដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ ៃិង្កំពុង្រង្ោំការវដ្ឋោះ
ស្រាយទំង្ ៣១៤ករណី បាៃជ្រគប់ែណតប់ វលើនផ្ទែីទំហំ ១,០៥២,៩៣៥.៩១ហិកតា
ប៉ាុ មៃតមាៃករណីេ ិវាទចំៃួៃ ៣៥ករណី កនុង្ចវណ្តមេ ិវាទ៣១៤ករណី មិៃមាៃព័ត៌មាៃ
អំ ពីទំហំែីេ ិវាទ។ េ ិវាទៃិមួយៗអាចប៉ា ោះ
មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ១៤៩ករណី បាៃប៉ា ោះ

ល់ែល់ែីវជ្រចើ ៃជ្របវភទវផ្សង្ៗគន ជាក់មស្តង្

ល់ែល់ែីចំការ េ ិវាទចំៃួៃ ១០៨ករណីបាៃប៉ា ោះ

ែល់ែីភូមិ/ែី លំវៅឋាៃ េ ិវាទចំ ៃួៃ ៩៨ករណីបាៃប៉ា ោះ
ចំ ៃួៃ ៤៧ករណីបាៃប៉ា ោះ

ល់ែល់ែីនជ្រពស្ហគមៃ៍ េ ិវាទចំៃួៃ ៤៥ករណីបាៃប៉ា ោះ

ល់ែល់ែីនជ្រព េ ិវាទចំៃួៃ ១៥ករណីបាៃប៉ា ោះ
បាៃប៉ា ោះ

ល់ែល់ែីមស្រស្េស្ា េ ិវាទ

ល់ែល់នជ្រពលិចទឹ ក។

ល់ែីមស្រស្ជ្របាំង្ េ ិវាទចំ ៃួៃ ៥ករណី

ជ្របវភទែីបឹង្ ែីចំណីផ្ែូេមែក ែី ណីជ្របឡាយ ែី

តំ ណម/នជ្រពកប់វខាែច/នជ្រពអារកស ែី ចំណីផ្ែូេ មាៃេ ិវាទវកើ តវឡើង្ចំ ៃួៃ ៣ករណីវរៀង្ខែួ
ៃ។ ចំ មណកឯែីវកាោះ ែី ជ្រោំង្ទវៃែ ែី ចំណីស្ទឹង្ ែី ជ្រត

ំង្ទឹ ករួម ែី ាោវរៀៃ ែី ាន

ក់ ការរបស្់ភូមិ ែី ឡត
ូ ិ៍ វៃាទ ែីអូរ ែីនជ្រពមែលស្ាិតកនុង្បរ ិវេណជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី
វស្ែាកិចច ែី នជ្រពតំ បៃ់ ការ

រវទស្ភាពបនាទយឆ្នរ មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ១ករណីែូចៗគន។
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រូបទី ១៥៖ ជ្របវភទែី រង្ផ្លប៉ា ោះ
េ ិវាទែីធ្ី ប
ែ ៉ា ោះ

ល់ពីេ ិវាទ

ល់ទំហំែីធ្ំជាង្វគកនុង្ចំវណ្តម េ ិវាទទំង្ ៣១៤ករណីនៃេ ិវាទ

វដ្ឋោះស្រាយបាៃមួ យមផ្នក

ៃិ ង្មិ ៃទៃ់ បាៃវដ្ឋោះស្រាយ

គឺ ជាេ ិវាទវលើនផ្ទែី

៧,០៧៦.២០ ហិចតា រវាង្ជ្របជាពលរែាចំៃួៃ ៦៤៥ជ្រគួា ជាជ្របវភទែីភូមិ/ែីលំវៅ
ឋាៃ វៅកនុង្ភូ មិ ចំ ៃួៃ៤ភូមិ ែូចជាភូមិស្ុខាៃត ភូមិវកាោះតូច ភូ មិមជ្រពកាវយ ភូ មិ
វែើមលកូេ

ុំវកាោះរង្
ុ ៉ា
ខ័ណឌមិ តតភាព ជ្រកុង្ជ្រពោះស្ីហៃុ ជាមួ យជ្រកុមហុៃរយ
ូ ៉ា ៉ា ល់ជ្រកុប

ករណីវៃោះរហូតមកែល់វពលវៃោះស្ាិតកនុង្ែំវណើការនៃការវដ្ឋោះស្រាយ។

ករណីេ ិវាទែីធ្ីប
ែ ៉ា ោះ

ចំ មណក

ល់ទំហំតូចជាង្វគ គឺ ជាេ ិវាទវលើនផ្ទែីទំហំ ០.១៨ហិចតា ជាែី

របស្់ាោវរៀៃ ស្ាិតកនុង្ភូ មិរលួស្

ុំោម ស្រស្ុកកំ ពង្់ ជ្រតមបក វខតតនជ្រពមេង្ ែី វៃោះ

មាៃេ ិវាទរវាង្ ជ្របជាពលរែា ២,១២៣.០០ជ្រគួារ ៃិង្វោកជ្រគូ អនកជ្រគូ ជាមួយអតីត
នាយកអៃុ េ ិទាល័យថ្ននខាៃ់
ស្ុរ ិយែី ស្រស្ុកកំ ពង្់ ជ្រតមបក

វដ្ឋយលួចវធ្វើបង្
ែ ់ ែីាោាងត់ៗមត

រួចកាត់ែីាោយកវៅវធ្វើជាកមែស្ិទិ ផ្ទ
ធ ទ ល់ខួៃ
ែ

វពលវោកវធ្វើជានាយកាោអៃុ េ ិទាល័យថ្ននខាៃ់
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វៅ
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លំវៅឋាៃវលើែីវនាោះ។

កៃែង្មកវោកអភិ បាលស្រស្ុកបាៃវចញលិខិតវធ្វើការផ្ទាក

ការាង្ស្ង្់ ប៉ាុ មៃតភាគី ខាង្ចុង្បណឹ ត គឺអតីតនាយកអៃុេ ិទាល័យថ្ននខាៃ់ រប
ូ វៃោះវៅ
មតបៃតាង្ស្ង្់ រហូតែល់រច
ួ រាល់

វហើយករណីវៃោះវៅមតមិ ៃទៃ់ មាៃែំ វណ្តោះ

ស្រាយវៅវឡើយវទ។
៧.២

ី ែី
មូលសេតុននទំនាេ់ដធ

វៅកនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទ ចំ ៃួៃ ៣១៤ករណី កំពុង្វដ្ឋោះស្រាយៃិង្រង្ោំែំវណ្តោះ

ស្រាយ មាៃេ ិវាទមាៃចំៃួៃ ៨៤ករណី បាៃបង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច
ការវជ្របើជ្របាស្់អំណ្តច ជាមន្តៃតីរាជការ ទហាៃ អាជា្ធ្រ ឧញ្ហា៉ា ៃិង្ជាអនកមាៃជ្រទពយ

ធ្ៃ រ ំវោភយកែីរបស្់ជ្របជាពលរែា បាៃបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ៤៣ករណី។ ការ
រ ំវោភយកែី រែាវធ្វើជាកមែស្ិទិ ធ បាៃបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំៃួៃ ៣៤ករណី តជ្រមូេការែី
ស្ជ្រមាប់ ាង្ស្ង្់បនាទយទហាៃ បាៃបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំៃួៃ ១៦ករណី តជ្រមូេការ
ែី ស្ជ្រមាប់កស្ិកមែ បាៃបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ១៣ករណី ការរ ំវោភយកែី នជ្រពស្ហ
គមៃ៍ បាៃបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំៃួៃ ១១ករណី។ តជ្រមូេការែី ស្ជ្រមាប់ លំវៅឋាៃ ៃិង្
បញ្ហ
ា ស្មបទៃែី ស្ង្គមកិចច

បាៃបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ

៧ករណីែូចគន។

ការេ ិៃិ

វយគរបស្់ជ្រកុមហុៃឯកជៃ បាៃបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ៤ករណី តំបៃ់អភិ េឌ្ឍៃ៍
របស្់រែា ៃិង្ការផ្តល់ស្ិទិ រធ ក
ុ រកមរ ៉ា បាៃបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំៃួៃ ៣ករណីែូ ចគន។ មាៃ
មូ លវហតុវផ្សង្ៗវទៀត បង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ៨៣ករណី ែូចជា ការាង្ស្ង្់ ទំបៃ់
វារ ីអគគិស្ៃី ការលក់ែីរម
ួ របស្់ភូមិ ការាតរជ្របព័ ៃជ្រធ បឡាយទឹ កស្ាយ
ុ ការជី ជ្របព័ៃធធារា

ាស្រស្ត

ការវចញប័ណណកមែស្ិទិ ជា
ធ ៃ់ វលើែីរបស្់ស្ហគមៃ៍

ការលក់ ទិញមែលមិ ៃ

វគរពកិ ចចស្ៃា ការរ ំវោភែីបឹង្ ការរ ំវោភយកឡូតិ៍វៃាទ ភាពមិៃចាស្់ោស្់

នៃជ្រពំ ជ្របទល់រដ្ឋាបាល

ុំ ការយកែីទីានក់ ការរបស្់ភូមិវៅលក់ ការលក់ៃិង្រ ំវោភ

យកែី េតត ការចុ ោះបញ្ាីជាៃ់វលើែីមាៃមាចស្់កាៃ់ កាប់ ការាង្ស្ង្់ រ ំវោភវលើផ្ូេា
ែ

ធារណៈ ការអភិ េឌ្ឍៃ៍ផ្ូេរលវភែ
ែ
ើ ង្ ែីមែលទិ ញពី ទហាៃជ្របោំការវៅកនុង្តំបៃ់ កិ ចច
ស្ៃាជួ ល

រយៈវពលមេង្(៩៩ ឆ្នំ)ពី រែា អាជា្ធ្រវខតត ៃិង្អាជា្ធ្រ

ុំ ជិកយកែីភំ ន
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លក់

ែ
បាៃចលនាជ្របជាពលរែាឲ្យផ្តិតវមនែវលើលិខិតលក់ ទិញ វដ្ឋយមិ ៃបាៃ
ួញែី

ែឹ ង្ពី ទីតាង្
ំ មែលជ្រតូេលក់ គវជ្រមាង្អភិ េឌ្ឍាកលេ ិទាល័យ ការកាប់ ទន្តនាទៃរ ំវោភ
ែី នជ្រពតំៃម

ៃិ ង្នជ្រពកប់ វខាែចពីមន្តៃតីាោស្រស្ុក

ស្ៃាលក់ ទិញ

ៃិង្អៃុ ជ្របធាៃភូមិតាមរយៈកិ ចច

ការជួ លជុ លផ្ែូេមែកវដ្ឋយគំ វរាង្ADB

ការបិទផ្ែូេវធ្វើែំវណើររបស្់

ជ្របជាពលរែា ល។ល។ មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ៧ករណី មិៃមាៃពត៌ មាៃអំ ពីមូលវហតុ បង្ករ
េ ិវាទ។
ទិ ៃៃ
ន ័ យវៃោះ បង្ហាថ្នមូ លវហតុ ធ្ំៗ មែលបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទែីធ្ី ែ វៅកនុង្ជ្របវទស្

កមពុជា មាៃបី ស្ំខាៃ់ ៗគឺ ការផ្តល់ែីស្មបទៃែីវស្ែាកិចចនាវពលកៃែង្មក ការវជ្របើ
ជ្របាស្់អំណ្តចជាមន្តៃតីរាជការ

កង្កមាែំង្ជ្របដ្ឋប់ អាេុធ្ៃិ ង្អំ ណ្តចមុ ខង្ហរជាឧកញ្ហា៉ា/

អនកមាៃ ៃិ ង្ការរ ំវោភយកែីរែាវធ្វើជាកមែស្ិទិ ។
ធ

រូបទី ១៦៖ មូ លវហតុបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទែីធ្ី ែ
បញ្ហ
ា េ ិវាទែីធ្ី ប
ែ ង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចចស្ជ្រមាប់ ឆ្នំ២០១៦វៃោះ
បាៃធាែក់ចុោះពីចំៃួៃ ៩៧ករណី មកចំ ៃួៃ ៨៤ករណី។ វៃោះវដ្ឋយារមាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ
១៣ករណី

បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចចជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញ

វលញទំង្ស្រស្ុង្ ករណីទំង្វនាោះមាៃវៅកនុង្វខតតកំពង្់ ោម មាៃ២ករណី។ េ ិវាទទី
មួ យជាេ ិវាទរវាង្ជ្របជាពលរែាជាមួ យជ្រកុមហុៃ ធ្ី ធ្ី វា៉ា យ(TTY)/ចំ ការវៅស្ូវមមត់
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្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

េ ិវាទវៃោះជ្រតូេបាៃបញ្ាប់វដ្ឋយស្វមតចនាយករែាមន្តៃតី

ហុៃ

មស្ៃ

វដ្ឋយស្វជ្រមច

ជ្របគល់ែីទំហំ ៥០ ហិកតា ជូ ៃជ្របជាពលរែា ៦៣៤ ជ្រគួារ វហើយវៅនលងទី៩ មខេ ិចឆកា
ឆ្នំ២០១៦ ឯកឧតតម ស្រ ស្ុេណណ បាៃចុ ោះជួបជ្របជុំជ្របកាស្តំ បៃ់ េ ិៃិ ច័ យ
ឆ ៃិ ង្ផ្សពវផ្ាយ
ែល់ជ្របជាពលរែា ៃិ ង្វៅនលងទី២៣ េ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៦ ចុ ោះវាស្់មេង្កំណត់កាលែី កុង្
ន
តំ បៃ់ េ ិៃិ ច័ យ
ឆ

វដ្ឋយវចញបង្ហកៃ់ នែទុ កពិ ៃិតយវលខកាលែីវៅវពលគណៈកមែការ

បាៃបិទផ្ាយរយៈវពល ៣០ នលង (ពិ ៃិតយ ៃិង្វបើ កផ្ែូេឲ្យតវា៉ា )។ េ ិវាទមួ យករណីវទៀត

គឺ េ ិវាទរវាង្ជ្រកុមហុៃអាវហាគាារ ជាមួ យជ្របជាពលរែា១៦ជ្រគួារ វលើនផ្ទែីទំហំ ៣២
ហិចតា បចចុបបៃនជ្របជាពលរែាបាៃកំពុង្កាៃ់ កាប់ ៃិ ង្មិ ៃមាៃការជំ ទស្់ពីភាគី ជ្រកុម

ហុៃវទៀតវឡើយ។

វៅកនុង្វខតតមណឌលគិរ ី មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ២ករណី បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃ

ែី វស្ែាកិចចជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ ករណីទីមួយេ ិវាទរវាជ្របជា
ពលរែា ៨៤ជ្រគួារ ជាមួយជ្រកុមហុៃ ស្ុេណណ រាជស្ុី េ ិវាទវៃោះជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយ
វដ្ឋយមផ្នកវៅកនុង្ឆ្នំចុង្ឆ្នំ២០១៥ វដ្ឋយភាគី ជ្រកុមហុៃផ្តល់ស្ំណង្ស្រុបចំៃួៃ ២
មុឺ ៃែុ ោែស្ហរែាអាវមរ ិចែល់ជ្របជាពលរែារង្ផ្លប៉ាោះ

ល់

ប៉ាុ មៃតកុង្វនាោះមាៃជ្របជា
ន

ពលរែា ចំៃួៃ៦ជ្រគួារមិៃជ្រពមទទួ លស្ំណង្ ៃិង្វៅមតបៃតបឹ ង្
ត រហូតែល់ឆ្នំ២០១៦
ជ្របជាពលរែា ៣ជ្រគួារកនុង្ចំវណ្តមជ្របជាពលរែាទំង្ ៦ជ្រគួារវនាោះបាៃជ្រពមទទួ ល
យកស្ំណង្ វហើយជ្រកុមហុៃវៅមតបៃតរង្ោំជ្របជាពលរែាវៅវស្ស្ស្ល់វៅទទួ ល

យកជ្របាក់ ស្ំណង្។ េ ិវាទមួ យករណីវទៀត ជាេ ិវាទរវាង្ជ្រកុមហុៃមខែរអង្គរ ជាមួ យ
ជ្របជាពលរែាចំៃួៃ ២៥៦ជ្រគួារ វលើនផ្ទែីទំហំ ៣០០ហិកតា ករណីវៃោះវៅកនុង្ឆ្នំ

២០១២ ជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយបាៃមួ យមផ្នកតាមការអៃុ េតតបទបញ្ហ
ា ០១ ប៉ាុ មៃតមាៃការ
ជំ ទស្់ពីភាគី ជ្រកុមហុៃ រហូតមកែល់ឆ្នំ២០១៦ ជ្រកុមការង្ហរវខតាចុោះវាស្់វាង្ែី ដ្ឋំែុោះ
ជាក់ មស្ាង្ បចចុបបៃនបាៃវាស្់មេង្ៃិ ង្ប័ ណណកមែស្ិទិឲ្
ធ យជ្របជាពលរែាអស្់វហើយ។
ចំ មណកឯវខតតវកាោះកុ ង្មាៃចំៃួៃ

២ករណីែូចគន

បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃ

ស្មបទៃែី វស្ែាកិចចជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ ករណីទីមួយជា
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្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

េ ិវាទរវាង្ជ្រកុមហុៃ លី យ៉ាុង្ផ្ទត់ (LYP) ជាមួ យជ្របជាពលរែា ១៦០ជ្រគួារ េ ិវាទវៃោះ
បាៃវដ្ឋោះស្រាយវដ្ឋយមផ្នកតាំង្ពី ឆ្នំ២០១១ វដ្ឋយជ្រកុមហុៃផ្តល់ជាស្ំណង្វៅតាម
ជ្របវភទែី

រហូតមកែល់បចចុបបៃនវៅមាៃជ្របជាពលរែាមត៣ជ្រគួារប៉ាុ វណ្តណោះវៅមិ ៃ

ទៃ់ ជ្រពមទទួ លយកស្ំណង្។

ករណីមួ យវទៀតជាេ ិវាទរវាង្ជ្រកុមហុៃ

ple/Cost Development Group Co.,Ltd

Pineap-

ជាមួ យជ្របជាពលរែា ១៦ជ្រគួារ វលើនផ្ទែី

ទំ ហំ ១៣០ហិកតា េ ិវាទវៃោះោប់ វផ្តើមមាៃែំ វណ្តោះស្រាយតាំង្ពី ឆ្នំ ២០១២ មកវម៉ា ែោះ
វដ្ឋយភាគី ខាង្ជ្រកុមហុៃផ្តល់ជាស្ំណង្ ៣,៥០០.០០ ែុ ោែស្ហរែាអាវមរ ិច កនុង្នផ្ទ

ែី ទំហំមួយហិកតា រហូតមកែល់ឆ្នំ២០១៦វៃោះ វៅស្ល់មតមួ យជ្រគួារមតប៉ាុ វណ្តណោះ
មែលមិៃទៃ់ ជ្រពមទទួ លយកស្ំណង្

វដ្ឋយារែី របស្់គត់ មាៃែំណ្តំវជ្រចើ ៃមិៃ

ស្មៃឹង្តនមែមែលជ្រកុមហុៃផ្តល់ឲ្យ។
វខតតកំពង្់ធ្ំ មាៃេ ិវាទចំៃួៃ ១ករណី បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែា
កិ ចជ្រច តូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្

វនាោះគឺ ជាេ ិវាទរវាង្ជ្រកុមហុៃតាៃ់

វបៀៃ(វេៀតណ្តម) ជាមួ យជ្របជាពលរែា ១៦ជ្រគូារ វលើនផ្ទែីទំហំ ៣៩ហិកតា ករណី
វៃោះាោវខតតកំពង្់ ធ្ំបាៃស្ំវរចវចញលិខិតជូៃែំណឹង្ ស្ ជ ណ វលខ ១០៩ ចុ ោះ
នលងទី ០៦ ០៨ ២០០៧ តជ្រមូេឲ្យជ្របជាពលរែាវៅតំបៃ់ បនាទយរវេៀង្ ស្ាិតវៅកនុង្ភូមិលែ

ស្ំវលៀង្ ឲ្យវៅរស្់វៅតំបៃ់ ជ្រត

ំង្ឬស្សី ស្ាិតកនុង្ភូមិលែស្ំវលៀង្

ុំជ្រកយ ស្រស្ុក

ស្ៃទុកែមែល មតជ្របជាពលរែាមិៃជ្រពមវៅវៅ ក៏វកើ តមាៃទំ នាស្់។ ករណីវៃោះវៅ
កនុង្ឆ្នំ២០០៩

វដ្ឋយជ្របជាពលរែាមិៃជ្រពមវចញអាជា្ធ្រវខតត

ស្រស្ុក

បាៃបង្ាំវជ្របើ

កមាែំង្វយធា វធ្វើការបវណតញជ្របជាពលរែាឲ្យវចញពី តំៃប់វនាោះជាបវណើ ត រៗវៅវៅែី
លែី វដ្ឋយផ្តល់ែីកស្ិកមែ ៃិ ង្ែី លំវៅឋាៃ រហូតមកែល់ឆ្នំ២០១៦វៃោះជ្របជាពលរែា

បាៃជ្រពមវជ្រពៀង្ទទួ លយកែី ទំង្វនាោះៃិង្មិៃមាៃទំនាស្់អី ជា
វ មួ យភាគីជ្រកុមហុៃ
វទៀតវទ វហើយបាៃចុ ោះបញ្ាីែីរច
ួ រាល់អស្់វហើយ។
វខតតកំពត មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ១ករណី បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច
ជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ គឺ េ ិវាទរវាង្ជ្រកុមហុៃ វា៉ា ៃ់ េណ្តណ (វខម
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បូ ឌា) ជ្រគុបខូ អិលធ្ី ឌ្ី ជាមួយជ្របជាពលរែា ១២ជ្រគួារ វលើនផ្ទែីទំហំ ២ហិកតា ករណី
វៃោះែំ វណើការវដ្ឋោះស្រាយវដ្ឋយតុ ោរាោឧទធរណ៍

ៃិ ង្ភាគី ជ្រកុមហុៃយល់ជ្រពម

ជ្របគល់ែីវៃោះវៅឲ្យជ្របជាពលរែាវែើ មបណឹ ត ង្ទំង្ ១២ជ្រគួារវនាោះេ ិញ។
វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃេ ិវាទចំៃួៃ ១ករណី បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែា
កិ ចជ្រច តូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្ គឺេ ិវាទរវាង្ជ្រកុមហុៃEminent Elite
(cambodia Co., Ltf) ជាមួ យជ្របជាពលរែា ៩៨ជ្រគួារ វលើនផ្ទែីទំហំ ៤៩១.៣៦
ហិកតា

ករណីវៃោះជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយតាមរយៈការតវា៉ា ពីជ្របជាពលរែារង្ផ្លប៉ា ោះ

ល់វដ្ឋយមាៃកិចចអៃតរាគមៃ៍ ពីស្មាគមៃ៍ អាែហុកវៅាោវខតត
ជំ នាញស្ុរ ិវយែី វខតតជាលទធផ្លជ្របជាពលរែារង្ផ្លប៉ា ោះ

ៃិ ង្មន្តៃតី

ល់បាៃទទួ លបាៃែី

ទំ នាស្់វនាោះមកេ ិញ ចំ មណកភាគី ជ្រកុមហុៃក៏ បាៃកស័យធ្ៃផ្ង្មែរ។
ចំ មណកឯេ ិវាទបង្ករវឡើង្វដ្ឋយជ្រកុមហុស្មបទៃែីវស្ែាកិចច ចំៃួៃ ៨៤ករណី
មែលកំពុង្រោំែំវណ្តោះស្រាយ

កនុង្វនាោះវខតតរតៃគិរ ី

មណឌលគិរ ី ៃិង្វខតតកំពង្់ស្ឺ ព មាៃចំ ៃួៃ១១ករណី វខតតវ

មាៃចំៃួៃ១៤ករណី

វខតត

ធ្ិ៍ាត មាៃចំ ៃួៃ៩ករណី

វខតតជ្រកវចោះ មាៃចំៃួៃ៧ករណី។ វខតតាវយវរៀង្ ៃិង្វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃចំ ៃួៃ៦
ករណី វខតតវកាោះកុង្ មាៃចំ ៃួៃ៤ករណី វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ មាៃចំៃួៃ៣ករណី។ វខតត
វស្ៀមរាប វខតតបនាទយមាៃជ័ យ វខតតកំពង្់ធ្ំ មាៃចំ ៃួៃ២ករណីែូ ចគន។ វខតតបាត់
ែំ បង្ វខតតកំពង្់ ោម វខតតកំពត វខតតឧតតរមាៃជ័ យ វខតតស្ឹង្
ទ មជ្រតង្ ៃិ ង្វខតតតបូង្

មាៃចំៃួៃ១ករណីែូ ចគន។ េ ិវាទវៃោះប៉ា ោះ

ំុ ែ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាចំៃួៃ ១៤,៩៨៥.០០

ជ្រគួារ វលើផ្ែ
ទ ី ជ្របមាណជា ១០៦,១៣១.២០ ហិកតា។
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រូបទី ១៧៖ េ ិវាទបង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចចតាមបណ្ត
ត វខតត

៨.

ឯក្សារសម្របើម្របាេ់ស

យភាគីវិវាទក្នងការទទួ
លបានដី
ុ

វៅកនុង្ការទមទរែី វដ្ឋយគូ រភាគីេ ិវាទ

ស្ំអាង្កនុង្ការបញ្ហ
ា ក់ពីភាពជាមាចស្់វៅវលើែីេ ិវាទ

មាៃឯការជាវជ្រចើ ៃវជ្របើ ជ្របាស្់ជា
ឯការទំង្វនាោះមាៃទំង្ឯក

ារផ្ែូេចាប់ ៃិង្ាាៃភាពកាៃ់ កាប់ ជាក់មស្តង្។ វៅកនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទទំង្ ៣១៤
ករណី មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ៨៨ករណី ស្ំអាង្វលើកិចចស្ៃាែី ស្មបទៃវស្ែាកិចច
ករណី

ស្ំអាង្ការកាៃ់កាប់ /ការរស្់វៅៃិង្អាស្រស្័យផ្លជាក់ មស្តង្

៥២

៤៤ករណី

ស្ំអាង្វលើលិខិតទទួ លាគល់ពីអាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃ ៣៧ករណី ស្ំអាង្វលើកិចចស្ៃា
លក់-ទិ ញ ៣៤ករណី ស្ំអាង្វលើការតាំង្លំវៅឋាៃមិៃវរៀបរយ ២៥ករណី ស្ំអាង្
វលើស្ិទិ ជា
ធ ជ្របនពណី ១៩ករណី ស្ំអាង្វលើប័ណណកមែស្ិទិ ធ (Land Title,LMAP certificate) ១២ករណី ស្ំអាង្វលើកិចចជ្រពមវជ្រពៀង្ស្ហគមបៃ៍/បទបញ្ហ
ា នផ្ទកុង្ស្ហគមៃ៍
ន
/

មផ្ទី ស្ហគមៃ៍/លិខិតកំណត់ ជ្រពំ ជ្របទល់ស្ហគមៃ៍ ១១ករណី ស្ំអាង្វលើអៃុ ជ្រកឹ ជ្រត/
ស្.ជ.ណ/វស្ចកតីជូៃែំ ណឹង្/ជ្របកាស្

៨ករណី

ស្ំអាង្វលើ

កយស្ុំកាៃ់ កាប់ វជ្របើ

ជ្របាស្់ែី ៧ករណី ស្ំអាង្វលើប័ណណកមែស្ិទិធ/ប័ ណណស្មាគល់ការកាៃ់ កាប់/វជ្របើ ជ្របាស្់ែីធ្ី ែ
៦ករណី ស្ំអាង្វលើកិចចស្ៃាផ្តល់ស្មបទៃែី ស្ង្គមកិ ចច។ ការស្ំអាង្វលើប័ណណាែប
មាៃ់ ៃិង្ការស្ំអាង្វលើបង្ហកៃ់ នែឬចុ ង្ស្ៃែឹក មាៃចំៃួៃ ៥ករណីែូ ចគន។ ការស្ំអាង្
វលើរបបែី ស្មាហរណកមែជូៃវយធ្ិៃពិ ការៃិង្មខែរជ្រកហម

ៃិង្ការស្ំអាង្វលើឯក

ារបញ្ហ
ា ក់ ថ្នជាែីរែា មាៃចំៃួៃ ៤ករណីែូចៗគន វហើយេ ិវាទចំៃួៃ៣ករណី ស្ំអាង្
វលើកិចចស្ៃារក
ុ ៉ា រកមរ ៉ា។ ការស្ំអាង្វលើការមបង្មចកែីកុនង្ឆ្នំ១៩៨៩ ការស្ំអាង្វលើប័

ណណ ាែបមាៃ់ ៃិង្ស្ំអាង្ជាែី រម
ួ របស្់ភូមិ មាៃចំ ៃួៃ ២ករណីែូ ចគន ៃិ ង្មាៃៃេ ិវាទ

១១ករណីបាៃវជ្របើ ជ្របាស្់ៃិង្ស្ំអាង្វលើឯការវផ្សង្ៗែូចជា

ឯការមែលខាង្

ស្ុរ ិវយែីវាស្់មេង្ការទទួលាគល់ពីជ្រកស្ួង្មហានផ្ទៃូេៃិ តិបុគគលស្រស្បចាប់ ជាស្ហ
គមៃ៍ ជៃជាតិ វែើ មភាគតិច ប័ ណណវបាោះវឆ្នត/វស្ៀេវៅជ្រគួារ/អតតស្ញ្ហាណប័ៃ ែី េតត/
ែី ផ្ូេាធារណៈ/ែី
ែ
រម
ួ ភូមិ
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ត ោះ
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ិ៍ ត
អាស្ៃន ែីវករស្ជ្រមាប់
បញ្ុច ោះស្ព ប័ណណកមែស្ិទិក
ធ ុង្ឆ្
ន
ន ំ១៩៩៧ ៃិ ង្ែី បនាទយទហាៃ។

រូបទី ១៨៖ ឯការគូរភាគី េ ិវាទវជ្របើជ្របាស្់ជាស្ំអាង្កនុង្ការទមទរែីេ ិវាទ
េ ិវាទចំៃួៃ ៥២ករណី បាៃស្ំអាង្វលើការរស្់វៅ/កាៃ់ កាប់/វជ្របើ ជ្របាស្់ៃិង្ការ
អាស្រស្័យផ្លជាក់ មស្តង្

កនុង្ការទមទរឬជាស្ំអាង្អំពីភាពស្រស្បចាប់របស្់ខួៃ
ែ

វកើតមាៃវៅកនុង្វខតតចំៃួៃ ១៣វខតត ៃិង្រាជធាៃី ។ កនុង្វនាោះវខតតបនាទយមាៃជ័ យ

មាៃេ ិវាទ ចំ ៃួៃ១៣ករណី ជាចំ ៃួៃវជ្រចើៃជាង្វគ បនាទប់ គឺវខតតកំពង្់ ស្ឹ ព ៃិង្វខតតជ្រពោះ
ស្ីហៃុ មាៃចំៃួៃ ១០ករណីែូ ចគន។ វខតតតបូង្

ំៃ
ុែ ិង្រាជធាៃីភំ វន ពញ ចំ ៃួៃ៣ករណី

ែូ ចគន។ វខតតនជ្រពមេង្ វខតតវកាោះកុ ង្ វខតតមណឌលគិ រ ី វខតតវស្ៀមរាប ចំ ៃួៃ២ករណីែូ ច
គន។ វខតតាវយវរៀង្ វខតតកណ្ត
ត ល វខតតជ្រពោះេ ិហារ វខតតវ

ធ្ិ ាត់ វខតតរតៃគិរ ីចំៃួៃ

១ករណីែូចៗគន។
លិខិតទទួ លាគល់ពីអាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃភូ មិ/

ុំ/ស្រស្ុក

ជ្រតូេបាៃគូរភាគីេ ិវាទ

ោត់ ទុកថ្នជាឯការមួ យជ្របវភទមែលជួ យែល់ពួកវគកនុង្ការស្ំអាង្ភាពជាមាចស្់
វលើែីេ ិវាទ

វបើ វទោះជាឯការវៃោះវពលខែោះអាចជ្រតូេបាៃបវង្កើតវឡើង្កនុង្លកាខ័ណឌ

មួ យមែលមិៃជ្រតឹ មជ្រតូេឬមាៃភាពមិ ៃជ្របជ្រកតី កី។
ត

គូ រភាគី េ ិវាទកនុង្ករណីចំៃួៃ

៤៣

ករណី កនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទទំង្៣១៤ករណី បាៃវជ្របើ ជ្របាស្់ឯការវៃោះកនុង្ការទមទរ
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ឬស្ំអាង្ភាពជាមាចស្់ែីេ ិវាទ កនុង្វនាោះវខតតជ្រពោះស្ីហៃុ មាៃចំ ៃួៃ ៩ករណី វខតត
ធ្ិ៍ាត់ មាៃចំ ៃួៃ ៧ករណី។ វខតតបនាទយមាៃជ័ យ ៃិ ង្វខតត

វកាោះកុ ង្ ៃិង្វខតតវ

រតៃគិ រ ី មាៃចំ ៃួៃ ៣ករណី វខតតកំពង្់ ោម វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព វខតតកណ្ត
ត ល វខតតជ្រកវចោះ
ៃិ ង្រាជធាៃីភំ វន ពញមាៃចំៃួៃ ២ករណីែូ ចគន។ វខតតឧតតរមាៃជ័ យ វខតតជ្រពោះេ ិហារ
វខតតស្ឹង្
ទ មជ្រតង្ ៃិ ង្វខតតតបូង្
កិ ចចស្ៃាលក់-ទិ ញ

ំុែ មាៃចំ ៃួៃ ១ករណីែូចៗគន។
មែលជាទូរវៅមតង្វ

ើញមាៃការចុ ោះហតាាវលខាពី

អាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃ ៃិ ង្វពលខែោះមិៃមាៃ ក៏ ជ្រតូេបាៃគូ រភាគីេ ិវាទយកមកវជ្របើ ជ្របាស្់ជា
ស្ំអាង្កនុង្ការទមទរែីេ ិវាទផ្ង្មែរ។ ជាក់ មស្តង្ មាៃេ ិវាទ ៣៧ករណី កនុង្ចំ វណ្តម

េ ិវាទចំៃួៃ ៣១៤រកណី កំ ពុង្វជ្របើ ជ្របាស្់ឯការវៃោះ កនុង្វនាោះវខតតបនាទយមាៃជ័ យ

មាៃចំៃួៃ ៩ករណី

វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព ៃិ ង្រាជធាៃីភំ វន ពញ មាៃចំៃួៃ ៥ករណីែូចគន។

វខតតកំពង្់ ោម វខតតកំពង្់ឆ្នំង្ វខតតកណ្ត
ត ល វខតតរតៃគិ រ ី ៃិង្វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ មាៃ
ចំ ៃួៃ ៣ករណីែូ ចគន។ វខតតវកាោះកុង្មាៃ ២ករណី ៃិង្វខតតមណឌលគិ រ ី មាៃ១
ករណី។
ការស្ំអាង្វលើការតាំង្លំវៅឋាៃមិៃវរៀបរយឬបវណ្ត
ត ោះអាស្ៃនរបស្់ជ្របជា
ពលរែាវៅវលើែីទំវៃររបស្់រែា មួ យចំ ៃួៃក៏ មតង្មតបង្ករឲ្យមាៃេ ិវាទផ្ង្មែរ វហើយវៅ
វពលមាៃេ ិវាទពួ កវគស្ំអាង្វលើរយៈវពលមែលពួកវគបាៃមករស្់វៅមុៃវពលវកើត
មាៃេ ិវាទ។ មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ៣៤ករណី កនុង្ចំ វណ្តម ៣១៤ករណី ការស្ំអាង្វលើការ
តាំង្លំវៅឋាៃមិ ៃវរៀបរយឬបវណ្ត
ត ោះអាស្ៃនកុង្ការតទល់
ន
វៅៃឹង្គូ រភាគីេ ិវាទ

វនាោះវខតតបនាទយមាៃជ័ យ មាៃ៦ករណី វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃ៥ករណី

កនុង្

វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព

ៃិ ង្វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ មាៃៃ៤ករណី វខតតរតៃគិ រ ី ៃិ ង្វខតតស្ឹង្
ទ មជ្រតង្ មាៃ៣ករណី
វខតតវកាោះកុង្ វខតតមណឌលគិ រ ី ៃិង្រាជធាៃីភំ វន ពញ មាៃ២ករណី វខតតកណ្ត
ត ល វខតត
ជ្រកវចោះ ៃិ ង្វខតតវ

ធ្ិ៍ាត់ មាៃ១ករណី។

ស្ិទិ ជា
ធ ជ្របនពណី ជាទូរវៅស្ំវៅែល់ស្ិទិ ជា
ធ ជ្របនពណីរបស្់ជៃជាតិ វែើ មភាគ
តិ ចវៅវលើការវជ្របើ ជ្របាស្់ែី
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អាចជាែី មស្រស្ឬែី ចំការពរវៃចរ/ចំ ការេ ិលជុំ

វដ្ឋយមិ ៃ

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

មាៃលិខិតានមបញ្ហ
ា ក់ពីវឈាែោះមាចស្់ឬទី តាំង្ែី វនាោះវឡើយ គឺ ជ្រគៃ់មតមាៃការែឹ ង្ឭ
ពី ជ្របជាពលរែាមកបរខាង្ ឬ កនុង្ភូមិ ឬ អាជា្ធ្រមតប៉ាុ វណ្តណោះ។ េ ិវាទជ្របវភទវៃោះ មាៃ
េ ិវាទរវាង្ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើមភាគតិ ច ជាមួយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច
វដ្ឋយមាៃចំៃួៃ ១៨ករណី ជ្រកុមហុៃឯកជៃ មាៃ២ករណី

ែ
លខូច មាៃ២
ួញខិ

ករណី ៃិង្អនកមាៃអំណ្តចៃិង្ជ្រទពយធ្ៃ មាៃ២ករណី។ េ ិវាទទំង្វនាោះវកើ តវៅកនុង្

វខតតរតៃគិ រ ី មាៃ១៤ករណី វខតតមណឌលគិ រ ី មាៃ៨ករណី វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព វខតតជ្រកវចោះ
ៃិ ង្វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ មាៃ១ករណីែូ ចគន។
ែី មែលមាៃប័ ណណកមែស្ិទិ ធ (Land Title,LMAP certificate) ក៏ វៅមតវជៀស្មិ ៃ
ផ្ុ តពី េ ិវាទែូចែីមិៃបាៃចុ ោះបញ្ាីមែរ។

ជាក់មស្តង្មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ

១៩ករណី

កនុង្

ចំ វណ្តមេ ិវាទ ៣១៤ករណី គូ រភាគីេ ិវាទមាៃប័ ណណកមែស្ិទិ ធ (Land Title,LMAP certificate) កនុង្ការស្ំអាង្វលើភាពជាមាចស្់ស្រស្បចាប់ របស្់ខួៃ
ែ កនុង្វនាោះវខតតកំពង្់ស្ឺ ព ៃិ ង្

វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ មាៃ៤ករណី វខតតបនាទយមាៃជ័ យ ៃិ ង្វខតតវកាោះកុ ង្ មាៃ៣ករណី
រាជធាៃី ភំវន ពញ មាៃ២ករណី។ វខតតមណឌលគិ រ ី វខតតវ

ធ្ិ៍ាត់ ៃិង្វខតតរតៃគិរ ី

មាៃ១ករណីែូចគន។
ែី នជ្រព ែី នជ្រពលិចទឹក នែស្ទឹង្ ឬទវៃែ មួ យចំៃួៃ ជ្រតូេបាៃផ្តួចវផ្តើមៃិង្ចង្ជ្រកង្

ជាស្ហគមៃ៍ ស្ជ្រមាប់ ការជ្រគប់ ជ្រគង្ ៃិង្វជ្របើ ជ្របាស្់ឲ្យមាៃវចរភាពៃិង្ជ្របស្ិទធភាពៃូេ
ធ្ៃធាៃធ្មែជាតិ ែូចជានជ្រពវ

ើ ស្តវនជ្រព មោឆជាតិ ៃិ ង្ជ្របភពទឹកជាវែើម វហើយការ

មលររកាធ្ៃធាៃទំង្វៃោះគឺវែើមបីធានាៃិង្គំ
មៃ៍។
នជ្រពការ

រែល់ជីេភាពរស្់របស្់ជ្របជាស្ហគ

តាមរយៈៃិតិេ ិេធ្ីនៃការវរៀបចំចង្ជ្រកង្បវង្កើតស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ
ើ

ស្ហគមៃ៍

រ

ស្ហគមៃ៍ វៃាទ ស្ហគមៃ៍ ទំង្វនាោះរ ំពឹ ង្ថ្នវជ្រកាយទទួ លបាៃកិចច

ជ្រពមវជ្រពៀង្

ស្ហគមៃ៍ ពីាាប័ៃមាៃស្មតាកិចៃ
ច ឹ ង្អាចមាៃស្ុេតាិភាពនៃការជ្រគប់

ជ្រគង្។ ផ្ទុយមកេ ិញវយើង្វ

ើញមាៃេ ិវាទ ចំៃួៃ១២ករណី បាៃវជ្របើជ្របាស្់កិចជ្រច ពម

វជ្រពៀង្ស្ហគមៃ៍ /បទបញ្ហ
ា នផ្ទកុង្ស្ហគមៃ៍
ន
/មផ្ទីស្ហគមៃ៍ /លិខិតកំ ណត់ ជ្រពំ

ជ្របទល់ស្ហគមៃ៍ ជាស្ំអាង្កនុង្ការទមទរែីពីគូរភាគី េ ិវាទ។ េ ិវាទជ្របវភទវៃោះវកើ ត
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

មាៃវៅកនុង្វខតតឧតតរមាៃជ័ យ មាៃ៤ករណី

វខតតតបូង្

ឆ្នំង្ មាៃ២ករណី។ ចំ មណកវខតតកំពត វខតតវ
ករណីែូ ចគន។

ជាឧទហរណ៍

ចំ វណ្តមស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ
ៃ៍ ពីរែាបាលនជ្រពវ
ជាមួ យទហាៃ
វៃោះ។

ធ្ិ៍ាត់ ៃិង្វខតតាវវរៀង្ មាៃ១

មាៃស្ហគមៃ៍នជ្រពវ

ើ ចំៃួៃ

៤ស្ហគមៃ៍កុង្
ន

ើ ១៣ស្ហគមៃ៍ មែលទទួ លបាៃកិចចជ្រពមវជ្រពៀង្ស្ហគម

ើ កុង្អំ
ន ឡុង្ឆ្នំ

២០០៨

ៃិ ង្ឆ្នំ២០០៩

កំពុង្វកើតមាៃេ ិវាទែី ធ្ី ែ

ក៏ ែូចជាជ្រកុមជ្រគួារទហាៃមែលកំ ពុង្វរៀបចំបនាទយវៅកនុង្វខតត

ស្ហគមៃ៍នជ្រពវ

ស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ

ំុែ មាៃ៣ករណី វខតតកំពង្់

ើ ទំង្វនាោះមាៃែូចជា

ើ អណូត ង្បរ ស្ហគមៃ៍នជ្រពវ

ស្ហគមៃ៍ ទំង្វនាោះមាៃែូចជា

ើ ែុង្វបង្ ស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ

ើ ភំែ
ន ង្មរ ៉ា

កស្ំមរ ៉ាកនជ្រពស្រស្ស្់ ៃិង្ស្ហគមៃ៍ រតៃៈរុកាា។

រូបទី ១៩៖ ឯការគូរភាគី េ ិវាទស្ំអាង្កនុង្ការទមទរែី េ ិវាទតាមបណ្ត
ត វខតត

៩.

ការកាន់កាប់បចេបបនន
សលើដីានវិវាទ
ុ
ែី េ ិវាទទំង្ ៣១៤ករណី មាៃាាៃភាពនៃការកាៃ់កាប់ ឬការជ្រគប់ជ្រគង្ ឬវជ្របើ

ជ្របាស្់ែី
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១០១ករណីវស្ែើរៃឹង្៣៥.០៣ភាគរយ កំពង្់ វជ្របើជ្របាស្់វដ្ឋយភាគី ចុង្បណឹ ត ង្ េ ិវាទែីធ្ី ែ
ចំ ៃួៃ ៨៤ករណីវស្ែើរៃឹង្២៦.៧៥ភាគរយនៃករណីមែលកំពុង្វកើតមាៃៃិង្រង្ោំការ
វដ្ឋោះស្រាយ កំពុង្វជ្របើជ្របាស្់វដ្ឋយវែើមបណឹ ត ង្ េ ិវាទចំៃួៃ ៥៣ករណីវស្ែើរ១៦.៨៧
ភាគរយ កំពុង្វជ្របើ ជ្របាស្់វដ្ឋយភាគី ទំង្ស្ង្ខាង្ ៃិង្េ ិវាទចំ ៃួៃ ៦៧ករណីវស្ែើរៃឹ ង្
២១.៣៣ភាគរយ មិៃបាៃែឹ ង្ពី ាាៃភាពនៃការវជ្របើ ជ្របាស្់។
ិ
# វវាទ

ស្ថានភាពប្រើ្ាស់ប ើដី វ ិវាទ

កំពុងប្រើ ្ាស់បោយប ើមរណ្ឹ ត ង

៨៤

កំពង់ប្រើ ្ាស់បោយភាគីចុងរណ្ឹ ត ង

១០១

កំពុងប្រើ ្ាស់បោយភាគីទំងសងខាង

៥៣

មិនាន ឹងពីស្ថានភាពននការប្រើ ្ាស់

៧៦

សរុប

៣១៤

តារាង្ទី ៣: ាាៃភាពនៃការកាៃ់ កាប់ែីធ្ី វែ ៅវលើេ ិវាទែីធ្ី ែ
ជាមួ យគនវៃោះ េ ិវាទចំ ៃួៃ ៨៤ករណី បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច
កំ ពុង្បៃត ៃិង្រង្ោំែំវណ្តោះស្រាយ កនុង្វនាោះេ ិវាទ៨០ករណី មែលមាៃភាគី ខាង្ជ្រកុម
ហុៃជាចុង្បណឹ ត ង្ ៃិង្៤ករណី ភាគីជ្រកុមហុៃជាវែើ មបណឹ ត ង្។ វៅកនុង្េ ិវាទ ៨០
ករណី

មាៃភាគី ជ្រកុមហុៃជាចុង្បណឹ ត ង្វនាោះ

េ ិវាទចំៃួៃ២៤ករណី

េ ិវាទ២៣ករណី

ភាគី ជ្រកុមហុៃបាៃកំ ពុង្វជ្របើជ្របាស្់ែី

ែីេ ិវាទកំ ពុង្វជ្របើ ជ្របាស្់វដ្ឋយវែើមបណឹ ត ង្ជា

ជ្របជាពលរែា េ ិវាទ២៥ករណី កំ ពុង្វជ្របើជ្របាស្់វដ្ឋយគូ រភាគីេ ិវាទ ៃិ ង្េ ិវាទ ៩ករណី
មិ ៃមាៃពត៌ មាៃអំពីាាៃភាពនៃការវជ្របើ ជ្របាស្់វលើែីេ ិវាទវទ។

ចំមណកឯ េ ិវាទ ៤

ករណីមែលភាគី ជ្រកុមហុៃជាវែើ មបណឹ ត ង្វនាោះ មាៃេ ិវាទ ២ករណី ែីេ ិវាទកំពុង្វជ្របើ
ជ្របាស្់វដ្ឋយចុង្ជាជ្របជាពលរែា ៃិ ង្២ករណី ែី េ ិវាទកំពុង្វជ្របើ ជ្របាស្់វដ្ឋយភាគី ជ្រកុម
ហុៃ។
វៅកនុង្េ ិវាទទំង្

៣១៤ករណីវៃោះ

បាៃពាយមវជ្របើ ជ្រគប់រប
ូ ភាពវែើមបីការ

រ

វយើង្ស្វង្កតវ

ើញកៃែង្មកគូ រភាគីេ ិវាទ

ៃិង្ទមទរៃូេែីេ ិវាទ។

តាមរយៈការ
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ការ

រ ៃិង្ការទមទរវៃោះ បាៃបង្ករឲ្យមាៃជាការគំរាមកំ មហង្ ការវជ្របើជ្របាស្់អំវពើ រ

ហឹង្ា ការោប់

ុំខួៃ/ឃ្ត់
ែ
ខួៃ។
ែ
មាៃេ ិវាទ ចំ ៃួៃ ៥៨ករណី មាៃការវជ្របើ ជ្របាស្់ៃូេ

ការគំ រាមកំ មហង្ េ ិវាទ ចំៃួៃ៤៧ករណី មាៃការវជ្របើជ្របាស្់អំវពើ ហឹង្ា េ ិវាទ ចំៃួៃ ៤១
ករណី កៃែង្មកធាែប់ មាៃ ការោប់

ុំខួៃគូ
ែ
រភាគីេ ិវាទ។

េ ិវាទចំៃួៃ ៤១ករណី កៃែង្មកធាែប់ មាៃការោប់

ុំខួៃគូ
ែ
រភាគី េ ិវាទ កនុង្វនាោះ

មាៃ ចំ ៃួៃ ១៧ករណី ជាេ ិវាទបង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច ៣ករណី
វដ្ឋយារតជ្រមូេការែី ស្ជ្រមាប់ លំវៅឋាៃ ២ករណី វដ្ឋយារការផ្តល់ែីស្មបទៃ
ស្ង្គមកិ ចច ២ករណីវទៀតវដ្ឋយារតជ្រមូេការែី ស្ជ្រមាប់ កស្ិកមែ េ ិវាទ ចំ ៃួៃ ១ករណី
ៃិង្េ ិវាទ

បង្ករវដ្ឋយការអភិ េឌ្ឍៃ៍ របស្់រែា

ចំៃួៃ

១៧ករណីវទៀតវដ្ឋយារមូ ល

វហតុ វផ្សង្ៗ។ ជាក់មស្តង្ ករណីវលខ ២៨១៧ ជាេ ិវាទរវាង្ ជ្របជាពលរែា ២៧
ជ្រគួារ ជាជ្របជាពលរែាចំណូលស្រស្ុកមកជ្របកបរបរជី កតបូង្
ស្ាិតវៅភូមិរ ៉ាយ

វលើនផ្ទែី ៥០ហិកតា

ុំកិោះចុ ង្ ស្រស្ុកបរមកេ វខតតរតៃគិ រ ី។ េ ិវាទវៃោះវកើ តវឡើង្ វដ្ឋយារ

ជ្របជាពលរែា ១៩១ជ្រគួារមែលជ្របកបរបជី កតបូង្ តាំង្ពី ឆ្នំ ២០០៩ រហូតែល់ឆ្នំ
២០១២

វលើែីមែលខាង្ភូ មិរ ៉ាយ

បវង្កើតជាភូ មិលី ែ
វជ្រកាយមក

(ភូមិរ ៉ាយទី ២)

ភាគី វែើមបណឹ ត ង្

បាៃលក់ វៅឲ្យភាគី វែើមបណឹ ត ង្

កំពុង្ពាយម

តាមរយៈការវស្នើរស្ុំវគលការណ៍វៅ
(វោក

ជាតិ )

បាៃដ្ឋក់

ុំ

ស្រស្ុក។

កយបណឹ ត ង្វៅតុ ោការ

វដ្ឋយវោទ វោក ស្ូជ្រត វស្ឿៃ ជាតំ ណ្តង្ជ្របជាពលរែា ១៩១ជ្រគួារពី បទរ ំវោភ
យកមែី កមែស្ទ
ិ ធឯកជៃ។ ករណីវៃោះមាៃជ្របជាពលរែា ៣នាក់ ជាប់

ុំខួៃវៅាោ
ែ

ែំ បូង្វខតតរតៃគិ រ ី កាលពីនលងទី ២ ឆនូ ឆ្នំ២០១៥ វហើយជ្រតូេអនកភូមិជ្របមហល ១០០នាក់
ចូ លរួមវធ្វើបាតុកមែមុខតុោការ វហើយបាៃវាយកំវទចរបង្តុោការផ្ង្មែរ។

១០.

វិវាទដីធែីថ្ដលបងករ្លបោះពាល់សលើជនជាតិសដើមភាគតិច
កនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទ ៣១៤ករណី មាៃេ ិវាទ ៤៤ករណី វស្ែើរៃឹង្១៣.៦៩ភាគរយ
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កំ ពុង្បៃតប៉ាោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើមភាគតិច វៅកនុង្វខតតចំៃួៃ៧ មាៃ

ែូ ចជា វខតតរតៃគិ រ ី មាៃ២០ករណី វខតតមណឌលគិរ ី មាៃ១១ករណី វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព
មាៃ៥ករណី វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃ៤ករណី វខតតជ្រកវចោះ មាៃ២ករណី វខតតវកាោះកុ ង្13
ៃិ ង្វខតតវ

ធ្ិ៍ាត់ មាៃ១ករណីែូចគន។ េ ិវាទទំង្វៃោះ ប៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែា

ចំ ៃួៃ ៩,៤០៦.០០ ជ្រគួារ វលើនផ្ទែី ៥៥,៣២៤.៥១ ហិកតា កនុង្វនាោះនផ្ទែីេ ិវាទធ្ំ បំផ្ុត
មាៃទំ ហំ ៩,០០០.០០ ហិកតា ជាេ ិវាទរវាង្ជ្របជាពលរែា ២៧៣ជ្រគួារ14 ជាមួ យជ្រកុម
ហុៃ CT Martៃិ ង្ជ្រកុមហុៃ Phnom Penh Sugar(ករណីវលខ២៦៩០) ជាជ្របវភទែី
ចជ្រមុោះវជ្របើ ជ្របាស្់ស្ជ្រមាប់ លំវៅឋាៃ ែី មស្រស្ ៃិង្ែី ចំការ ស្ាិតកនុង្
អង្គ

ុំមុំជ្របាំបី ៃិង្

ុំចំៃួៃ៣ គឺ

ុំយង្

ុំអមោំង្។ េ ិវាទវៃោះវកើតតាំង្ពី ឆ្នំ ២០១០ វដ្ឋយពីែំបូង្េ ិវាទ

វៃោះជាេ ិវាទជាមួ យជ្រកុមហុៃ CT Mart មែលបាៃទទួ លស្ិទិ េធ ិៃិ វយគស្មបទៃែី
វស្ែាកិចព
ច ី រដ្ឋាភិ បាល

លុោះវជ្រកាយមកជ្រកុមហុៃវៃោះបាៃវផ្ទរស្ិទិ វធ ៅឲ្យជ្រកុមហុៃ

Phnom Penh Sugar ករណីវៃោះវដ្ឋោះស្រាយបាៃមួ យមផ្នកវហើយ។ េ ិវាទនផ្ទែីតូច
បំ ផ្ុតមាៃទំ ហំ ១០ហិកតា ជារវាង្ជ្របជាពលរែា ២០ជ្រគួារ ជាមួ យជ្រកុមហុៃ ហង្
អាញលំផ្ទត់ វលើនផ្ទែីទំហំ ១០ហិតា ស្ាិតកនុង្ភូមិ៣

ុំមស្រស្អន្តង្កង្ ស្រស្ុក កូៃមុំ វខតត

រតៃគិ រ ី េ ិវាទវៃោះវកើតវឡើង្វៅកនុង្ឆ្នំ ២០១៤ វដ្ឋយភាគី ខាង្ជ្រកុមហុៃបាៃ

ូស្

ឆ្យែី ចំការរបស្់ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើមភាគតិ ច វហើយរហូតមកែល់បចចុបបៃន
វៃោះវៅមតមិ ៃទៃ់ មាៃែំ វណ្តោះស្រាយវៅវឡើយវទ។

13

ជ្របជាពលរែាមែលមាៃេ ិវាទកនុង្វខតតវកាោះមែលស្ំអាង្ថ្នពួកគត់ជាជៃជាតិវែើមភាគតិចវៃោះពុំមាៃ

ឯការផ្ែូេការណ្តស្ំគល់វនាោះវទ គឺគត់វធ្វើការស្ំអាង្ផ្ទទល់មាត់
14
ស្ជ្រមាប់ជ្របជាពលរែា ២៧៣ជ្រគួារវៃោះមិៃមាៃឯការបញ្ហ
ា ក់ពីអតតស្ញ្ហាណរបស្់ពួគកាត់ថ្នជា
ជ្របជាជៃជៃជាតិវែើមភាគតិចវទ គឺជ្របជាពលរែាកុ ង្ចំ
ន វណ្តម២៧៣ជ្រគួារ វជ្របើស្ំអាង្ផ្ទទល់មាត់
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រូបទី ២០៖ ចំៃួៃេ ិវាទប៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើមភាគតិច ៃិ ង្ចំ ៃួៃ

ជ្រគួារមែលរង្ផ្លប៉ា ោះ

ល់

វដ្ឋយមឡក មាៃេ ិវាទ៣៤ករណី កនុង្ចំវណ្តមេ ិវាទ ៤៥ករណីនៃេ ិវាទមែលប៉ា ោះ
ល់ែល់ជ្របជាពលរែាជៃជាតិ វែើមភាគតិច គឺ បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែីវស្ែា
កិ ចច វកើតមាៃវៅកនុង្វខតតចំៃួៃ ៦ មាៃែូចជា វខតតរតៃគិ រ ី មាៃ១៣ករណី វខតត
មណឌលគិរ ី មាៃ៩ករណី វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព មាៃ៥ករណី វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃ៣ករណី
វខតតជ្រកវចោះ មាៃ២ករណី វខតតវ

ធ្ិ៍ាត់ ៃិ ង្វខតកវកាោះកុ ង្ មាៃ១ករណី។

វខតតរតៃគិ រ ី មាៃករណីេ ិវាទែីធ្ី ប
ែ ៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើមភាគ

តិ ច វដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចវច ជ្រចើៃជាង្វគ មាៃចំៃួៃ ១៣ករណី វស្ែើៃឹង្
២,០៦៥.០០ ជ្រគួារ។ ជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចចទំង្វនាោះមាៃែូ ចជា ជ្រកុមហុៃ
ជាំង្លី ជ្រកុមហុៃវហង្ជ្របាឌ្័ រ ជ្រកុមហុៃហូលី ជ្រកុមហុៃហង្អាញអូ រយ៉ា ដ្ឋេ ជ្រកុមហុៃ
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ជី ង្ស្ុង្រ ី ជ្រកុមហុៃAgrico., Coltd(បចចុបបៃនលក់ ឲ្យហង្អាញលំផ្ទត់ ) ជ្រកុមហុៃមម៉ា ៃ
ារៃ
ុ ៉ា (វៅជ្រកុមហុៃៃ ៧២) ជ្រកុមហុៃ C R D (បចចុបបៃន ជ្រកុមហុៃហង្អាញ) ជ្រកុម
ហុៃវអេវឡេបីអឹមចញស្តក
ុ ជ្រកុមហុៃហង្អាញលំផ្ទត់ ជ្រកុមហុៃ៧កមការផ្ទរ ី។
វខតតមណឌលគិ រ ី មាៃករណីេ ិវាទែីធ្ីប
ែ ៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើម

ភាគតិច វដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច ចំ ៃួៃ ៩ករណី វស្ែើរៃឹង្ ៣,៤៥២.០០
ជ្រគួារ។ ជ្រកុមហុៃទំង្វនាោះមាៃែូចជា ជ្រកុមហុៃហវជី
ូ ាៃ់ ជ្រកុមហុៃែីធ្ីស្ុី (DTC
Company) ជ្រកុមហុៃស្ុខ

ីៃ
វ (Sofin KCD) ជ្រកុមហុៃរ ិទធីគិរ ីស្ីមា ជ្រកុមហុៃLKL ជ្រកុម

ហុៃហួរលីៃ ជ្រកុមហុៃេ ិឡាអភិេឌ្ឍៃ៍ (វៅជ្រកុមហុៃ យីមលុចស) ជ្រកុមហុៃបិញវភឿក
១។
វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព

មាៃករណីេ ិវាទែីធ្ីប
ែ ៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើម

ភាគតិចវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច ចំៃួៃ ៥ករណី វស្ែើរៃឹ ង្ ៥៨១ជ្រគួារ។
ជ្រកុមហុៃទំង្វនាោះមាៃែូចជា ជ្រកុមហុៃភនំវពញស្ូហ័រគ (Phnom Penh Sugar)

ជ្រកុម

ហុៃHLH ជ្រកុមហុៃស្ុីធ្ីមា៉ាត(CT Mart)។
វខតតជ្រពោះេ ិហារ

មាៃករណីេ ិវាទែីធ្ីប
ែ ៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើម

ភាគតិចវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច ចំ ៃួៃ ៣ករណី វស្ែើរៃឹង្ ១,៥៦៧.០០
ជ្រគួារ។ ជ្រកុមហុៃទំង្វនាោះមាៃែូចជា ជ្រកុមហុៃវហង្យូ (Heng You Cambodia
Company) ជ្រកុមហុៃឡាៃ វហវង្ ៃិ ង្ជ្រកុមហុៃរូយវហវង្ ជ្រកុមហុៃជ្រទី ភាព។
វខតតជ្រកវចោះ មាៃករណីេ ិវាទែីធ្ី ប
ែ ៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើមភាគ

តិ ចវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច ចំៃួៃ ២ករណី វស្ែើរៃឹ ង្ ២៧៨ជ្រគួារ។
ជ្រកុមហុៃទំង្វនាោះរួមមាៃ ជ្រកុមហុៃបីជីមុិចកូ ស្ុធ្ីអភេឌ្ឃៃ៍ ជ្រកុមហុៃែូទឺាយហគៃ
បិ ញវហឿក។ ចំមណកវខតតវ

ធ្ិ៍ាត់ មាៃករណីេ ិវាទែី ធ្ីប
ែ ៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែា

ជាជៃជាតិ វែើ មភាគតិចវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែីវស្ែាកិចច ចំៃួៃ ១ករណី វស្ែើរៃឹ ង្
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២៣ជ្រគួារ គឺជ្រកុមហុៃ អុឹ មឌ្ី វអស្លែដ្ឋរ(MDS Import Export Co.,Ltd./ MDS
Thmar Dar SEZ)។

១១. ការផ្លែេ់ទក្
ី ថ្នែងស

យបងខំ

ជ្របពលជារែារង្វជ្រគោះនៃេ ិវាទែីធ្ី វែ ៅកនុង្ករណីធ្ងៃ់ធ្រង មួ យចំៃួៃជ្រតូេបាៃបតូរវៅ
ឲ្យរស្់វៅ ឬ វជ្របើ ជ្របាស្់ៃិង្អាស្រស្័យផ្លវៅទី តាំង្លែី

មែលវពលខែោះទី តាំង្លែីទំង្

វនាោះវៅមិៃទៃ់ បាៃវរៀបចំ វហដ្ឋារចនាស្មព័ៃធ ឬ ការជ្របកបមុខរបរដ្ឋំែុោះស្ជ្រមាប់ បំវរ ើ
វស្ចកតីជ្រតូេការរបស្់ពួកគត់ ទំង្ស្រស្ុង្វៅវឡើយ។

ជាក់ មស្តង្វៅកនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទ

ទំង្ ៣១៤ករណី មែលកំ ពុង្រង្ោំែំវណ្តោះស្រាយ មាៃេ ិវាចំៃួៃ ៥៨ករណី នាឆ្នំ
កៃែង្មកជ្របជាពលរែារង្វជ្រគោះជ្រតូេបាៃបតូរវចញពីទីតាំង្មាៃេ ិវាទឲ្យវៅរស្់វៅ ឬវជ្របើ
ជ្របាស្់ៃឹង្អាស្រស្័យផ្លវៅទី តាំង្លែី។ េ ិវាទទំង្វនាោះវកើតមាៃវៅកនុង្រាជធាៃីភំ វន ពញ
ៃិ ង្វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃ១២ករណី វខតតជ្រពោះស្ីហៃុ មាៃ៦ករណី វខតតមណឌលគិ រ ី ៃិ ង្
វខតតវ

ធ្ិ៍ាត មាៃ៥ករណី វខតតបនាទយមាៃជ័ យ មាៃ៣ករណី។ វខតតកំពង្់ ស្ឹ ព

វខតតវកាោះកុង្ វខតតជ្រកវចោះ ៃិ ង្វខតតឧតតរមាៃជ័ យ ៃិ ង្វខតតរតៃគិ រ ី មាៃ២ករណី។
វខតតកំពង្់ ោម វខតតកំពង្់ឆ្នំង្
១ករណី។
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វខតតកណ្ត
ត ល វខតតនប៉ា លិៃ ៃិ ង្វខតតតាមកេ មាៃ

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

រូបទី ២១៖ ចំៃួៃេ ិវាទបង្ករឲ្យមាៃការបតូរជ្របជាពលរែារង្វជ្រគោះវៅទី តាំង្លែី
េ ិវាទទំង្

៥៨ករណីវៃោះប៉ា ោះ

ជ្រគួារ វដ្ឋយករណីប៉ា ោះ
ស្ាិតកនុង្

ល់ែល់ជ្របជាពលរែា

ចំ ៃួៃ

១១,៨៦៣.០០

ល់ជ្របជាពលរែាធ្ំបំផ្ុតមាៃចំៃួៃ ១,១៦៣.០០ ជ្រគួារ

ុំចំៃួៃ៤ នៃស្រស្ុកបូទុមារគរ ៃិង្ស្រស្ុកគិរ ីារគរ ជាមួ យជ្រកុមហុៃឯកជៃ

មួ យមាៃវឈាែោះថ្ន ជ្រកុមហុៃ Union Development Group ជាជ្រកុមហុៃ វែើ មបីអភិ េឌ្ឍ
ជាវទស្ចរណ៍ធ្មែជាតិ កុង្វខតត
ន
វកាោះកុង្ មែលទទួលបាៃស្ិទអ
ធ ភិេឌ្ឍៃ៍ តាមរយៈកិ ចច
ស្ៃាជួ លរយៈវពលមេង្កនុង្ឆ្នំ ២០០៨។ េ ិវាទវៃោះវកើ តវឡើង្វៅកនុង្ឆ្នំ២០១០ វលើ
នផ្ទែីទំហំ ៤៥,១០០.០០ ហិកតា ជាជ្របវភទែី លំវៅឋាៃ ែីចំការ ៃិង្ែី មស្រស្ វដ្ឋយ
កៃែង្មកធាែប់ បង្ករឲ្យមាៃអំ វពើ រហឹង្ារ ការគំរាមកំ មហង្ពី ភាគី ជ្រកុមហុៃមកវលើជ្របជា
ពលរែារង្វជ្រគោះវទៀតផ្ង្។ វៅកនុង្ការវដ្ឋោះស្រាយវដ្ឋយអវៃែើរៗកៃែង្មក ភាគី ជ្រកុម
ហុៃបាៃផ្តល់ទីតាំង្លែីស្ជ្រមាប់ ជ្របជាពលរែារង្វជ្រគោះ

វហើយមាៃជ្របជាពលរែា

១,០០០.០០ជ្រគួារ យល់ជ្រពមោកវចញវៅរស្់វៅទី តាំង្លែី វហើយកនុង្ឆ្នំ ២០១៦
ជ្រគួារពលរែាទំង្វនាោះបាៃទទួ លប័ណណកមែស្ិទិវធ ៅវលើែីទីតាំង្លែីវនាោះ

ប៉ាុ មៃតមាៃ

ជ្របជាពលរែា ១៨៣កនុង្ចំ វណ្តម ១,០០០.០០ជ្រគួារ បាៃវធ្វើការតវា៉ា ចំវ

ោះការផ្តល់

ស្ំណង្កៃែង្មក វដ្ឋយទមទរៃូង្ស្ំណង្បមៃាម គឺ កុង្មួ
ន
យជ្រគួារ លេ ិការចំៃួៃ
២,០០០.០០ ែុ ោែអាវមរ ិច ៃិង្ែី ទំហំ ២.៥ ហិកតា។ ចំ វ

ោះជ្របជាពលរែាមែលវៅ

វស្ស្ស្ល់មួយចំៃួៃវទៀត ទមទរឲ្យវធ្វើការកាត់វឆវៀលែី របស្់ពួកគត់វចញពី បង្
ែ ់
របស្់ជ្រកុមហុៃ។ ករណីេ ិវាទមែលវដ្ឋោះមិៃវចោះចប់ វៃោះវៅមតបៃតរហូត គិ តោប់តាំង្ពី
វពលមាៃេ ិវាទរហូតមកែល់បចចុបបៃនមាៃរយៈវពល ៦ឆ្នំមកវហើយ។
ជាមួ យគនវៃោះមាៃការស្ិកាស្រាេជ្រជាេជាវជ្រចើៃបាៃវធ្វើវឡើង្

ក់ព័ៃៃ
ធ ឹ ង្ការ

ផ្ទែស្់បូរទី
ត តាំង្លែីរបស្់ជ្រកុមហុៃ Union Development Group ស្ជ្រមាប់ ជ្របជាពលរែារង្
វជ្រគោះ។ ជាក់មស្តង្ការស្ិកាស្រាេជ្រជាេមួ យមែលបាៃវធ្វើវឡើង្កនុង្ឆ្នំ ២០១៥ បាៃរក
វ

ើញៃូ េភាពខវោះខាត

ក៏ ែូចគនការមិ ៃបាៃយកចិតតទុកដ្ឋក់ ចំវ

ោះៃិតិេ ិេធ្ីនៃការ
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វរៀបចំទីតាំង្លែីស្ជ្រមាប់ ជ្របជាពលរែារង្វជ្រគោះជាវជ្រចើៃ។
វ

មួ យកនុង្ចំ វណ្តមការរក

ើញវនាោះ បាៃវលើកវឡើង្ថ្នការកំណត់ទីតាំង្លែីមិៃមាៃការចូ លរួមជាាធារណៈ

ឬការពិវជ្រគោះវយបល់ជាមួយជ្របជាពលរែារង្ផ្លបោះ

ល់មុៃៃឹ ង្វធ្វើការបតូរទី តាំង្។

ជ្របជាពលរែារង្វជ្រគោះភាគវជ្រចើៃមាៃការយល់ែឹង្តិចតួ ចពី វគលៃយបាយវៅវលើ
ការផ្ទែស្់បូរទី
ត តាំង្លែី ៃិង្ស្ំណង្ៃឹង្ផ្តល់ជូៃ ៃិង្មិៃមាៃការជូៃែំ ណឹង្ជាមុៃ។ ការ
ស្ិកាក៏ បាៃរកវ

ើញផ្ង្មែរថ្ន

ការផ្តល់ស្ំណង្មិៃជ្រគប់ ជ្រគៃ់

ៃិង្ការកង្វោះខាត

ជ្របស្ិទធភាពនៃមផ្ៃការបតូរទី តាំង្បាៃវធ្វើឲ្យចំ ណូលរបស្់ជ្របជាពលរែាមាៃការធាែក់ ចុោះ
វបើ វជ្របៀបវធ្ៀបវៅៃឹ ង្ចំណូលមែលវគធាែប់ទទួ លបាៃវៅភូមិតាមវឆនរស្មុជ្រទរបស្់
ពួ កវគ

វៃោះវដ្ឋយារមាៃការពិ បាកកនុង្ការបៃាុំខួៃវៅៃឹ
ែ
ង្ទឹកែីលី ។
ែ

វលើពីវៃោះ

វហែារចនាស្មព័ៃធវៅទី តាំង្លែីវៅមិៃទៃ់អភិេឌ្បៃ៍ជ្រគប់ជ្រគៃ់ វៅវឡើយខណៈមែល
ជ្របជាពលរែាបាៃផ្ទែស្់វៅរស្់វៅទី វនាោះអស្់រយៈវពលវជ្រចើៃឆ្នំមកវហើយ15។
េ ិវាទចំៃួៃ ៥៨ករណី នាំឲ្យមាៃការបតូរជ្របជាពលរែាវៅរស្់វៅ ឬការវជ្របើ ជ្របាស្់
ៃិ ង្អាស្រស្័យផ្លវៅទី តាំង្លែី

មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ

១៩ករណី

បង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃ

ស្មបទៃែី វស្ែាកិចច ែូ ចជាវខតតមណឌលគិ រ ី ៃិ ង្វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃ៥ករណី វខតត
វ

ធ្ិ៍ាត់ មាៃ៣ករណី វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព ៃិង្វខតតរតៃគិ រ ី មាៃ២ករណី វខតតវកាោះកុ ង្

ៃិ ង្វខតតជ្រកវចោះ មាៃ១ករណី។ ជ្រកុមហុៃទំង្វនាោះរួមមាៃ វខតតមណឌលគិរ ី មាៃជ្រកុម
ហុៃ ហវជី
ូ ាៃ់ ជ្រកុមហុៃឌ្ី ធ្ីស្ី (DTCCompany) ជ្រកុមហុៃស្ុខ

ីៃ
វ (Sofin KCD)

ជ្រកុមហុៃបិ ញវភឿក១ ៃិ ង្ជ្រកុមហុៃ បា៉ា ស្ុីហិច
វ (Pacific) ។ វខតតជ្រពោះេ ិហារ មាៃជ្រកុម
ហុៃវហង្យូ (Heng You Cambodia Company) ជ្រកុមហុៃរូយវហវង្ ជ្រកុមហុៃ ឡាៃ

វហវង្ ៃិង្ជ្រកុមហុៃរូយវហវង្ ជ្រកុម ហុៃ ន្តហគីរា៉ាប់ប័រ(Green Rubber) ៃិង្ជ្រកុមហុៃជ្រទី
ភាព។
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វខតតវ

ធ្ិ៍ាត់ មាៃជ្រកុមហុៃអឹមឌ្ីវអស្លែរដ្ឋ (MDS Import Export Co.,Ltd./

MDS Thmar Dar SEZ) ជ្រកុមហុៃ អុិៃខបវភើ វរស្ិៃ/តូ ច ហាេ ៃិង្ជ្រកុមហុៃ រតៃេ ិា
ល។
វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព មាៃជ្រកុមហុៃ វហាគលមែៃឌ្ីមេលុបមមៃ(Golder Land Development Co.Ltd) ៃិ ង្ជ្រកុមហុៃ HLH។
វខតតរតៃគិ រ ី មាៃជ្រកុមហុៃតាយវស្ង្/ស្វីស្រា៉ា ប់ប័រ ៃិ ង្ជ្រកុមហុៃវហង្ជ្របាឌ្័ រ។
វខតតវកាោះកុង្ មាៃជ្រកុមហុៃលីយ៉ាុង្ផ្ទត ( SEZ Koh Kong) ៃិ ង្វខតតជ្រកវចោះ មាៃជ្រកុម
ហុៃ បីជីមុិចកូ ស្ុធ្ីអភេឌ្ឍៃ៍ ។

១២. បទព្ិសសាធន៍ននដំស
វរៀៃស្ូជ្រតពី េ ិវាទទំង្

ោះម្រសាយលអៗ
៥៨ករណីបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្

ៃិ ង្េ ិវាទ ១៦៥ករណីវដ្ឋោះស្រាយបាៃមួ យមផ្នកវៅកនុង្ឆ្នំ ២០១៦វៃោះ មាៃការារ
ទរជាវជ្រចើៃពីជ្របជាពលរែាមែលទទួ លបាៃការវដ្ឋោះស្រាយ

ជាពិវស្ស្ជាការវដ្ឋោះ

ស្រាយវដ្ឋយបញ្ាប់ ៃូេការវកើតវឡើង្េ ិញជាលែីវលើេ ិវាទោស្់ៗ
កាលែី ទំនាស្់មែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយរួចជូៃែល់ភាគីេ ិវាទ

តាមរយៈការចុោះបញ្ាី
ៃិ ង្មចកជូ ៃៃូ េប័ណណកមែ

ស្ិទិ ធវដ្ឋយផ្ទទល់នែ។ ជាក់ មស្តង្ េ ិវាទែី ធ្ីវែ កើតវៅកនុង្ភូ មិខង្
ន ជ្រកវពើ លិច ៃិ ង្ភូ មិខនង្
ជ្រកវពើ វកើ ត

ុំជ្រតមូ ង្ ស្រស្ុកវមមត់ វខតតតបូង្

ំុែ វខតតតបូង្

ំុែ រវាង្ជ្របជាពលរែា ៤៣៤

ជ្រគួារ ជាមួ យ ហុៃចំ ការវៅស្ូវមមត ខូ អិលធ្ីឌ្ី តាំង្ពី ឆ្នំ២០០៩។ ករណីវៃោះបាៃ
អូ ស្បនាែយអស្់រយៈវពលជិ ត១០ឆ្នំ

វទើបមតទទួលបាៃការវដ្ឋោះស្រាយកនុង្ឆ្នំវៃោះ

តាមរយៈយុទា
ធ ស្រស្តលីរែ បស្់ជ្រកស្ួង្វរៀបចំ មែៃែី ៃគរូបៃី យកមែ ៃិង្ស្ំណង្់ វដ្ឋយ
ការបវង្កើតជ្រកុមការង្ហរវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែី ធ្ី តា
ែ មបណ្ត
ត វខតត បចចុបបៃនជ្របជាពលរែាទំង្
វៃោះបាៃទទួ លប័ ណណកមែស្ិទិ វធ លើែីេ ិវាទតាមរយៈការចុោះមចកវដ្ឋយផ្ទទល់ពីតំណ្តង្ែ៏
ខពស្់ខពស្់របស្់ជ្រកស្ួង្វរៀបចំ មែៃែី ៃគរូបៃី យកមែៃិង្ស្ំណង្់។
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ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ជាមួ យគនវៃោះមែរ

យុទធាស្រស្តនៃការវដ្ឋោះស្រាយអៃុ េតតវដ្ឋយជ្រកុមការង្ហរ

វដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទវៃោះពាយមវធ្វើការវដ្ឋោះស្រាយវជ្រៅជ្របព័ៃត
ធ ុ ោការ វបើ វទោះករណី
ខែោះជ្រតូេស្ាិតកនុង្ជ្របព័ៃធតុោការក៏ វដ្ឋយ

ការយវៃោះគឺកុង្វគលបំ
ន
ណង្វធ្វើការស្ជ្រមប

ស្ជ្រមួលវដ្ឋយគិ តពី ផ្លជ្របវយជៃ៍របស្់ជ្របជាពលរែារង្វជ្រគោះ
ចំ ណ្តយលេ ិការកនុង្ការចំណ្តយវលើការវធ្វើែំវណើរ

ៃិ ង្កាត់ បៃាយការ

ឬចំ ណ្តយវផ្សង្ៗវដ្ឋយជ្រកុម

ការង្ហរចុ ោះវៅវដ្ឋោះស្រាយវដ្ឋយផ្ទទល់ជាមួ យជ្របជាពលរែាវៅៃឹ ង្កមៃែង្េ ិវាទ។

ការ

វដ្ឋោះស្រាយវៃោះ យកការស្ជ្រមមជ្រមួលជាធ្ំ វដ្ឋយមផ្ាកវលើវគលការណ៍ចាប់ ៃិង្
ៃិ តិេ ិធ្ី។
បមៃាមពី វៃោះវទៀតនាវពលលែីវៃោះ ជ្របមុខរដ្ឋាភិ បាលស្វមតចនាយករែាមន្តៃតី ហុៃ
មស្ៃ បាៃស្វជ្រមចបវង្កើតការ ិយល័យជ្របជាពលរែាវៅរែាបាលថ្ននក់ វជ្រកាមជាតិ ឲ្យ
អាជា្ធ្រជ្របមូ ល ៃិ ង្ទទួ ល

កយបណឹ ត ង្ពីពលរែានានា វៅទូ ទំង្ជ្របវទស្ វែើមបី

ពិ ៃិតយ ៃិ ង្វដ្ឋោះស្រាយជូៃពួ កវគេ ិញ។ អៃុ ជ្រកឹ តយរដ្ឋាភិ បាលវធ្វើវឡើង្ មុ ៃការវបាោះ
វឆ្នតវជ្រជើ ស្វរ ើស្ ជ្រកុមជ្របឹកា

ុំស្ង្ហកត់ ឆ្នំ២០១៧ ៃិង្តំ ណ្តង្រាស្រស្តឆ្នំ២០១៨ ខាង្

មុ ខ។ តាមអៃុ ជ្រកឹ តយចុ ោះនលងទី០៨ មខកុ មភៈ ឆ្នំ២០១៧ ការ ិយល័យជ្របជាពលរែាវៅរែា
បាលថ្ននក់ វជ្រកាមជាតិ វៃោះ មាៃតួ នាទីភារកិ ចជ្រច បមូ ល ៃិ ង្ទទួ ល
កនុង្មែៃស្មតាកិចរច បស្់ខួៃ
ែ
ឬបញ្ូា ៃ

កយបណឹ ត ង្ ទំង្ឡាយមែលមិៃស្ាិតវៅកនុង្

ស្មតាកិចរច បស្់ខួៃ
ែ វៅាាប័ ៃមាៃស្មតាកិចច
វដ្ឋោះស្រាយ ឬផ្តល់ព័ត៌មាៃែល់មាចស្់

កយបណឹ ត ង្នានាវៅ

ក់ព័ៃធ វែើមបី ពិៃិតយតាមដ្ឋៃ ៃិង្

កយបណឹ ត ង្។ យៃតការរ ំពឹង្ថ្នរាល់ករណីេ ិវាទ

វកើតមាៃៃឹ ង្ជ្រតូេបាៃវដ្ឋោះស្រាយទៃ់ វពលវេោៃិង្ចំ ាាប័ៃជំ នាញ

ៃិ ង្មិៃរ ំលង្

ករណីណ្តមួ យមែលបាៃវលើកវឡើង្វនាោះវឡើយ។

១១. េសងខប
ករណីេ ិវាទែីធ្ី ែវកើ តលែីៈ
ករណី
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ស្ជ្រមាប់ ឆ្នំ២០១៦

េ ិវាទែី ធ្ីជ្រែ បោំឆ្នំមាៃចំៃួៃ

៥៦

ចំៃួៃវៃោះមាៃការវកើ ៃវឡើង្វទវរែង្វធ្ៀបវៅៃឹង្េ ិវាទលែីវកើតវឡើង្កនុង្ឆ្នំ

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

២០១៥ មាៃចំៃួៃ ២៣ករណី។
ករណីេ ិវាទែីធ្ី ែតាមបណ្ត
ត វខតតៈ វៅកនុង្វខតតទំង្ ២៤វខតត ៃិង្រាជធាៃី ភំវន ពញ
វខតតរតៃគិ រ ី មាៃេ ិវាទែីធ្ីវែ ជ្រចើៃជាង្វគ មាៃចំ ៃួៃ ៣១ករណី បនាទប់មកគឺ រាជធាៃី
ភនំវពញ មាៃេ ិវាទចំៃួៃ ២៩ករណី។
ករណីេ ិវាទែីធ្ី ែវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំ២០១៦៖

មាៃ

ករណីេ ិវាទចំៃួៃ ៥៨ករណី បាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់ វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្។ ចំៃួៃវៃោះ
មាៃការវកើ ៃវឡើង្វទវរែង្វបើ វធ្ៀបវៅៃឹង្តួ រវលខវៅឆ្នំ២០១៥
ករណី

មាៃចំៃួៃ

២១

ប៉ាុ មៃតចំៃួៃវៃោះទបជាង្េ ិវាទវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំ

២០១៤ មាៃចំៃួៃ ៦៨ករណី ឆ្នំ២០១៣ មាៃចំៃួៃ ៨១ករណី ៃិង្ឆ្នំ២០២១២ មាៃ
ចំ ៃួៃ ១០៨ករណី។
ាាប័ ៃទទួ ល

កយបណឹ ត ង្ៈ កនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទ ចំៃួៃ ៣៨២ករណី មាៃ

បណឹ ត ង្ស្រុបចំៃួៃ ១,០៥១.០០បណឹ ត ង្។ មាៃ

កយបណឹ ត ង្ចំៃួៃ ១៤៨បណឹ ត ង្ មែល

គូ រភាគីេ ិវាទស្វជ្រមចចិតតបាៃដ្ឋក់ វៅជ្របព័ៃធតុោការ ៃិ ង្ បណឹ ត ង្ចំៃួៃ ៩០៣បណឹ ត ង្
បាៃដ្ឋក់ វៅាាៃប័ ៃវជ្រៅជ្របព័ ៃត
ធ ុ ោការ។
ាាប័ ៃបាៃវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែីធ្ី ឆ្
ែ ន ំ២០១៦៖

កនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទ

៥៨ករណី

បាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំ២០១៦ មាៃាាៃប័ ៃជាវជ្រចើ ៃមែល
បាៃវធ្វើការវដ្ឋោះស្រាយកនុង្វនាោះមាៃ ាោវខតត វដ្ឋោះស្រាយបាៃចំ ៃួៃ១៣ករណី
អាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃ
មៃទីរ

ុំៃិង្ស្រស្ុក វដ្ឋោះស្រាយបាៃចំៃួៃ១២ករណី ជ្រកុមការង្ហរវខតត ៃិ ង្

ក់ព័ៃធ វដ្ឋោះស្រាយបាៃចំៃួៃ៨ករណី រាជរដ្ឋាភិ បាល វដ្ឋោះស្រាយបាៃចំៃួៃ៥

ករណី។ តុ ោការ ៃិង្គូរភាគី នៃេ ិវាទ វដ្ឋោះស្រាយបាៃចំៃួៃ៤ករណីែូ ចគន។ គណៈ
កមែការស្ុរ ិវយែី វដ្ឋោះស្រាយបាៃចំៃួៃ៣ករណី មៃទីរបរ ិាាៃ វដ្ឋោះស្រាយបាៃ
ចំ ៃួៃ២ករណី។ ទី ស្ីកា
ត រគណៈរែាមន្តៃតី ការបញ្ចប់វដ្ឋយចុ ង្ចវមែើយៃិង្វែើ មបណឹ ត ង្
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ាែប់ ទំង្អស្់ មៃទីរស្ុរ ិវយែី វខតត រែាបាលនជ្រពវ
បរមរាជវាំង្ វដ្ឋោះយស្រាយបាៃចំៃួៃ១ករណីែូ ចគន

ើ ជ្រកស្ួង្វរៀបចំ មែៃែី ៃិ ង្ជ្រពោះ
វហើយករណីេ ិវាទចំ ៃួៃ២មិៃ

មាៃព័ត៌មាៃពី ាាប័ ៃវដ្ឋោះស្រាយ។
គួ រកត់ ស្មាគល់ វៅកនុង្ចំវណ្តមេ ិវាទទំង្ ៥៨ករណី បាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់
វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្វៃោះ មាៃេ ិវាទ ចំៃួៃ១៥ករណីបាៃដ្ឋក់

កយបណឹ ត ង្វៅាា

ប័ ៃតុ ោការ ប៉ាុ មៃតមាៃមតេ ិវាទចំ ៃួៃ ៤ករណីប៉ាុវណ្តណោះវដ្ឋោះស្រាយបញ្ាប់ វដ្ឋយជ្របព័ៃធ
តុ ោការ។

ចំ មណកេ ិវាទ ១១ករណី កនុង្ចំវណ្តមេ ិវាទទំង្ ១៥ករណីវៃោះវដ្ឋោះ

ស្រាយវដ្ឋយ ាាប័ៃវផ្សង្ៗែូ ចជា រាជរដ្ឋាភិ បាល ទី ស្ីកា
ត រគណៈរែាមន្តៃតី គណៈ
កមាែការជាតិវដ្ឋោះស្រាយេ ិវាទែី ធ្ី អា
ែ ជា្ធ្រវខតត អភិ បាលស្រស្ុក

អាជា្ធ្រ

ុំ

ការ

ស្ជ្រមប់ ស្ជ្រមួលវដ្ឋយអង្គការ Adhoc គូរភាគី េ ិវាទស្ជ្រមបស្ជ្រមួលគនបញ្ាប់ជវមាែោះ។
ល់ពីេ ិវាទែី ធ្ី ៈែ េ ិវាទែីធ្ី ែចំៃួៃ ៣១៤ករណី កំ ពុង្បៃតរង្

ជ្រគួាររង្ផ្លប៉ា ោះ

ោំែំវណ្តោះស្រាយ បាៃប៉ា ោះ

ល់ែល់ជ្របជាពលរែា ចំ ៃួៃ ៥៤,៥០៧.០០ជ្រគួារ។

វខតតឧតតរមាៃជ័ យមាៃជ្របជាពលរែារង្ផ្លប៉ា ោះ

ល់ពីេ ិវាទែី ធ្ីវែ ជ្រចើ ៃជាង្វគ

មាៃ

ចំ ៃួៃ ៦,៧៩០.០០ ជ្រគួារ វៃោះបណ្ត
ត លមកពី េ ិវាទភាគវជ្រចើៃជាេ ិវាទវកើតវឡើង្កនុង្
ស្ហគមៃ៍ នជ្រពវ

ើ មែលមាៃស្មាជិកស្ហគមៃ៍វជ្រចើ ៃ។ បនាទប់ គឺរាជធាៃីភំ វន ពញ

មាៃជ្របជាពលរែាចំៃួៃ

៤,៨៩៣.០០ជ្រគួារ

រង្ផ្លប៉ា ោះ

ល់ពីេ ិវាទចំ ៃួៃ

២៩

ករណី។
ជ្របវភទែី មែលរង្ផ្លប៉ា ោះ
វលើនផ្ទែីទំហំ

ល់ពីេ ិវាទែី ធ្ី ៈែ េ ិវាទែី ធ្ីទ
ែ ំង្ ៣១៤ករណីប៉ា ោះ

១,០៥២,៩៣៥.៩១ហិកតា។

ល់

ែីចំការគឺ ជាជ្របវភទែី មែលរង្ផ្លប៉ា ោះ

ល់េ ិវាទវជ្រចើ ៃជាង្វគ វដ្ឋយមាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ១៤៩ករណីវកើតវឡើង្វលើែីជ្របវភទវៃោះ
បនាទប់គឺែីភូមិ/ែី លំវៅឋាៃ មាៃេ ិវាទចំៃួៃ ១០៨ករណី។
មូ លវហតុនៃេ ិវាទែីធ្ី ៈែ
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ជ្របវទស្កមពុជាគឺ មាៃបី ស្ំខាៃ់ ៗគឺ ការផ្តល់ែីស្មបទៃែី វស្ែាកិចចនាវពលកៃែង្មក
ការវជ្របើជ្របាស្់អំណ្តចជាមន្តៃតីរាជការ

កង្កមាែំង្ជ្របដ្ឋប់ អាេុធ្ៃិ ង្អំ ណ្តចង្ហរជា

ឧកញ្ហា៉ា/អនកមាៃ ៃិ ង្ការរ ំវោភយកែី រែាវធ្វើជាកមែស្ិទិ ។
ធ
ឯការវជ្របើជ្របាស្់វដ្ឋយគូរភាគី េ ិវាទកនុង្ការទទួ លបាៃែី ៈ

មាៃឯការជា

វជ្រចើៃវជ្របើ ជ្របាស្់ជាស្ំអាង្កនុង្ការបញ្ហ
ា ក់ពីភាពជាមាចស្់វៅវលើែីេ ិវាទ

វនាោះមាៃទំង្ឯការផ្ែូេចាប់

ៃិង្ាាៃភាពកាៃ់កាប់ ជាក់ មស្តង្។

ឯការទំង្
ការស្ំអាង្វលើ

កិ ចចស្ៃាែី ស្មបទៃវស្ែាកិចចមាៃវជ្រចើ ៃជាង្វគ មាៃេ ិវាទចំ ៃួៃ ៨៤ករណី បនាទប់ គឺ

ការស្ំអាង្ការកាៃ់ កាប់/រស្់វៅៃិ ង្អាស្រស្័យផ្លជាក់ មស្តង្ មាៃ៥២ករណី ៃិ ង្ការ
ស្ំអាង្វលើលិខិតទទួ លាគល់ពីអាជា្ធ្រមូ លដ្ឋាៃ ៤៣ករណី។
ការកាៃ់ កាប់បចចុបបៃនវលើែីមាៃេ ិវាទៈ កនុង្ចំ វនាមេ ិវាទ ៣១៤ករណី មាៃេ ិវាទែី

ធ្ែីចំៃួៃ ១០១ករណីវស្ែើរៃឹង្៣៥.០៣ភាគរយ កំ ពុង្វជ្របើ ជ្របាស្់វដ្ឋយភាគី ចុង្បណឹ ត ង្
េ ិវាទ ចំៃួៃ ៨៤ករណីវស្ែើរៃឹ ង្២៦.៧៥ភាគរយនៃេ ិវាទចំៃួៃ មែលកំពុង្វកើតមាៃ ៃិ ង្
រង្ោំការវដ្ឋោះស្រាយ កំពុង្វជ្របើ ជ្របាស្់វដ្ឋយវែើមបណឹ ត ង្ េ ិវាទចំៃួៃ ៥៣ករណីវស្ែើរ
១៦.៨៧ភាគរយ កំពុង្វជ្របើ ជ្របាស្់វដ្ឋយភាគី ទំង្ស្ង្ខាង្

វហើយេ ិវាទចំៃួៃ

៦៧

ករណីវស្ែើរៃឹង្២១.៣៣ភាគរយ។
េ ិវាទមែលបង្ករផ្លប៉ា ោះ

ល់វលើជៃជាតិវែើ មភាគតិចៈ

កនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទ

៣១៤ករណី មាៃេ ិវាទ ៤៤ករណី វស្ែើរៃឹ ង្១៣.៦៩ភាគរយ កំពុង្បៃត ប៉ា ោះ

ល់ែល់

ជ្របជាពលរែាជាជៃជាតិ វែើមភាគតិ ច វៅកនុង្វខតតចំៃួៃ៧ មាៃែូចជា វខតតរតៃគិ រ ី
មាៃ២០ករណី វខតតមណឌលគិ រ ី មាៃ១១ករណី វខតតកំពង្់ ស្ឺ ព មាៃ៥ករណី វខតតជ្រពោះ

េ ិហារ មាៃ៤ករណី វខតតជ្រកវចោះ មាៃ២ករណី វខតតវកាោះកុ ង្១៦ ៃិង្វខតតវ
មាៃ១ករណីែូចគន។ េ ិវាទទំង្វៃោះ ប៉ា ោះ

ធ្ិ៍ាត់

ល់ែល់ជ្របជាពលរែាចំៃួៃ ៩,៤០៦.០០

ជ្រគួារ វលើនផ្ទែី ៥៥,៣២៤.៥១ ហិកតា។
ការផ្ទែស្់បូរទី
ត កមៃែង្វដ្ឋយបង្ាំៈ កនុង្ចំ វណ្តមេ ិវាទទំង្ ៣១៤ករណី មែល
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កំ ពុង្រង្ោំែំវណ្តោះស្រាយ មាៃេ ិវាចំៃួៃ ៥៨ករណី នាឆ្នំកៃែង្មកជ្របជាពលរែារង្
វជ្រគោះជ្រតូេបាៃបតូរវចញពី ទីតាំង្មាៃេ ិវាទឲ្យវៅរស្់វៅ ឬវជ្របើ ជ្របាស្់ៃិង្អាស្រស្័យផ្ល

វៅទី តាំង្លែី ។

បទពិ វាធ្ៃ៍ នៃែំ វណ្តោះស្រាយលាៗ៖ ការវដ្ឋោះស្រាយវដ្ឋយបញ្ាប់ៃូេការ
វកើតវឡើង្េ ិញជាលែីវលើេ ិវាទោស្់ៗ តាមរយៈការចុ ោះបញ្ាីកាលទំ នាស្់មែលបាៃវដ្ឋោះ
ស្រាយរួចជូៃែល់ភាគី េ ិវាទ ៃិង្មចកជូៃៃូប័ណណកមែស្ិទិ វធ ដ្ឋយផ្ទទល់ ជាយុទា
ធ
ស្រស្តលី ែ
របស្់ រដ្ឋាភិ បាល ៃិង្ាាប័ ៃ

ក់ ព័ៃក
ធ ុង្ការវដ្ឋោះស្រាយ
ន
។

យុទធាស្រស្តមួយវទៀតគឺ ការវដ្ឋោះស្រាយអៃុេតតវដ្ឋយជ្រកុមការង្ហរវដ្ឋោះស្រាយ
េ ិវាទែីធ្ី វែ ជ្រៅជ្របព័ ៃត
ធ ុ ោការ វដ្ឋយយកការស្ជ្រមមជ្រមួលជាធ្ំ វដ្ឋយមផ្ាកវលើវគល
ការណ៍ចាប់ ៃិង្ៃិតិេ ិធ្ី ។
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ឧបស្មព័ៃធ

2309

2147

2143

2434

Kampong Cham

Kampong Cham

Kampong Cham

Kampong Cham

Province
Banteay
Meanchey

Rolea B'ier

Tboung Khmum

Kampong Siem

Batheay

Prey Chhor

Memot

Stueng Trang

Malai

District

Pech Changvar

Rolea B'ier

Sralab

Krala

Tumnob

Thma Pun

Tramung

Areaks Tnaot

Tuol Pongro

Commune

Tang Thnuem

Trapeang Trach

Angkuonh Dei

Prayuk

Andoung Phdau

Baek Anlung

Santepheap

Village

Resolved for complainant

Resolved by compensation

Resolved for defendant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved by compensation

Resolved for defendant

Resolved for complainant

StatusResolution

ករណីេ ិវាទមែលបាៃវដ្ឋោះស្រាយចប់វពញវលញទំង្ស្រស្ុង្កនុង្ឆ្នំ ២០១៦

2660
Kampong Cham

Baribour

Anhchanh Rung
Thma Samlieng

ID

2713

Baribour

Kraya

Sala Santuk

Resolved for defendant
Resolved for both complainant and defendant

2851

2306

2200

2940

Kampong Thom

Kampong Thom

Kampong Thom

Kampong Svay

Stoung

2936

2852

Baray

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

2875

Kampong Cham
Kampong
Chhnang
Kampong
Chhnang
Kampong
Chhnang
Santuk

Kakaoh

Slak Kranh

2443

Kampong Thom

Santuk

Samprouch

Resolved for complainant

Kampong Thom

Baray

11 ភូមិ

2946

61

62

Krong Pailin

Krong Pailin

Krong Pailin

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey

Phnom Penh

Phnom Penh

Preah Vihear

2829

2839

2965

2570

2575

2577

2371

2842

2601

2805

2317

Kracheh

Kandal

2611

2962

Kampot

2956

Koh Kong

Kampot

2796

2593

Kampot

2785

Koh Kong

Kampong Thom

2953

514

Kampong Thom

2948

Kuleaen

Mean Chey

Mean Chey

Samraong

Samraong

Pechr Chenda

Kaev Seima

Saen Monourom

Sala Krau

Pailin

Sala Krau

Preaek Prasab

Kiri Sakor

Mondol Seima

Mukh Kampul

Kampong Trach

Kampong Trach

Toek Chhou

Santuk

Sandan

Srayang

Chak Angrae Leu

Chak Angrae Leu

Kriel

Kriel

Bu Chri

Srae Khtum

Romonea

Stueng Kach

Ou Tavau

Stueng Trang

Saob

Kaoh Sdach

Bak Khlang

Sambuor Meas

Preak Tnoat
Ruessei Srok Khang
Lech
Boeng Sala Khang
Tboung

Kraya

Mean Ritth

Srayang Tboung

Preaek Ta Kong

Preaek Ta Nu

Srae Ampil

Pu Trom

Phum Phsar Prum

Tumnob

Peam Kay

Neang Kok

Poung

Kaoh Chamkar

Thkov

Thma Samlieng
Praek Kreang Trapeang
Ropov

Resolved for both complainant and de-

Resolved for defendant

Resolved by compensation

Resolved for complainant
Resolved for both complainant and defendant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant
Resolved for both complainant and defendant

Resolved for defendant

Resolved for defendant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved by compensation

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for defendant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2741

2976

2748

2747

Prey Veng

Prey Veng

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Pea Reang

Kamchay Mear

Kuleaen

Kuleaen
Tbaeng Mean
chey

Kampong Ruessei

Seang Khveang

Phnum Penh

Pal Hal

Srayang

Tnaot

Tuol Sophi

Srabal

Ma Saet

Srayang Cheung

Resolved for defendant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

fendant

2827

Stueng Santepheap

2848
Pursat
Phnum Kravanh

Krapeu Pir

Neak Loeang

2397
Pursat
Veal Veaeng

Prongil

Peam Ro

2636
Pursat
Phnum Kravanh

Resolved for complainant

Prey Veng

2813
Pursat
Siem Reab

Srae Nouy
Phum Bei

Resolved for complainant

Resolved for complainant
Resolved for both complainant and defendant

2979
Siem Reap
Varin

Sangkat Bei

Ream

Stueng Thmei

2860
Siem Reap

Mittakpheap

Ream

Pramaoy

2903
Sihanoukville

Prey Nob

Resolved for complainant

Veal Veaeng

888
Sihanoukville

Romeas Haek

Resolved for complainant

Resolved for defendant

2890
Svay Rieng

Svay Rieng

Resolved for defendant

Chrey Kroem

2668
Svay Rieng

Svay Rieng
Kokir

Phteah Rung

2866
Svay Rieng

Romeas Haek

Kokir Saom

Resolved for defendant
Resolved for both complainant and defendant

2867

Svay Rieng

Svay Teab

Bourei Cholsar

Say

2868

Svay Rieng

Bourei Cholsar

Preaek Khsach

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

Resolved for complainant

3009

Takeo

Ta Sek

1710

63

64

Takeo

Takeo

2479

3010

ID

Treang

Tram Kak

Bourei Cholsar

Kampong Speu
Kampong Speu

Kampong Speu

2690
2824

2825

Kracheh

Kracheh

Mondul Kiri
Mondul Kiri

2498

2803

1947
2139

Koh Kong

Kampong Speu

2684

47

Kampong Speu

2416

Ou Reang
Ou Reang

Snuol

Thpong
Aoral
Phnum
Sruoch
Smach Mean
Chey

Thpong

Thpong

District

ល់ជៃជាតិ វែើ មភាគតិច

Province

ករណីេ ិវាទប៉ា ោះ

Takeo

2323

Dak Dam
Dak Dam

Pir Thnu

Smach Mean Chey

Krang Dei Vay

Trapeang Chour

Amleang

Amleang

Commune

Angk Kaev

Srae Ronoung

Bourei Cholsar

Pu Rolaes
Pu Chhab

Trapeang Srae

Dak Por
Phum Ti
Muoy

Kouk

Ou Angkum

Village

Angk Kaev

Thmei

Angk Krouch

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

11

ELC is Defendant

Unresolved
Partly resolved
Partly re-

Unresolved
Partly resolved
Partly resolved

Status Resolution
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Contains_Indigenous

Resolved for complainant
Resolved for both complainant and defendant

Resolved for complainant

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2465

2421

2419

2376

2354

2276

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Pechr Chenda

Ou Reang

Pechr Chenda

Kaev Seima

Pechr Chenda

Pechr Chenda

Sokh Dom

Bu Chri

Bu Sra

Dak Dam

Bu Sra

Srae Khtum

Bu Sra

Krang Teh

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

solved

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Mondul Kiri

Pechr Chenda
Saen
Monourom

Chrey Yang

2568
Mondul Kiri

Lauka

2578

Sangkae
Ou Pour

Yes
Yes
Yes

Srae Chhuk
Sangkae Muoy
Romoniy

Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved

Mondul Kiri
Preah Vihear
Preah Vihear

Yes
Complianan
ce
Yes
Yes

2725
2745
2746

Yes
Kantuot
Sankom
Thmei

Unresolved

Preah Vihear

Kaev Seima
Chhaeb
Rovieng
Tbaeng Mean
chey
Choam
Khsant

Thma Da

Yes

2751
Preah Vihear

Veal Veaeng

Pa Ar
Kong Yu

Prame

2909
Pursat

Ke Chong
Pate

Yes

2469

Bar Kaev
Ou Ya Dav

Yes
Yes

Ratanak Kiri
Ratanak Kiri

Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly re2125
2251

65

66

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

2252

2345

2468

2473

2477

2496

2521

2522

2530

2531

2729

2730

2733

2734

2735

Lumphat

Ou Chum

Ou Ya Dav

Bar Kaev

Lumphat

Lumphat
Andoung
Meas

Koun Mom
Andoung
Meas
Andoung
Meas

Bar Kaev

Bar Kaev
Andoung
Meas
Andoung
Meas

Ou Chum

Seda

L'ak

Ya Tung

Laming

Chey Otdam

Seda

Malik

Ta Lav

Trapeang Kraham

Ke Chong

Ta Lav

Malik

Ke Chong

Ou Chum

Samot Leu

Kam

Ten Ngol

Su

Samot Leu

Malik

Kak

Pa Ar

Ka Nat

Ka Hal

Pa Ar

Tang Kamal

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

solved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

Ratanak Kiri

Bar Kaev
Srae Angkrong

Ke Chong
Phum Bei

Ray

Yes

Yes

2817
Ratanak Kiri
Tang Se

2818
Nhang

Ratanak Kiri

Yes

Yes

Preah Netr Preah

Ou Chrov

Ou Chrov

Preah Netr Preah

Mongkol Borei

District

Banteay Chhmar

Preah Netr Preah

Ou Bei Choan

Paoy Paet

Preah Netr Preah

Chamnaom

Commune

Thnal Bat

Thma Daekkeh

Seila Khmaer

Stueng Bat

Paoy Kdoeang

2008

2004

2010

2008

2004

2002

1998

1999

YearIncident

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

StatusResolution

Yes

Thma Puok

Ou Bei Choan

Prey Moan

Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved

Ou Chrov

Rohal

Partly resolved

Preah Netr Preah

2010

Ampil Pram Daeum

Ampil

Bavel

Unresolved
Unresolved

Chob Veari

2008
2010

Preah Netr Preah
Thma Puok

Village

Koun Mom
Andoung
Meas

2857

Province
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay

ករណីេ ិវាទែីធ្ី ែ ៣១៤ករណីកំ ពុង្រង្ោំែំវណ្តោះស្រាយ
ID
655
1551
2171
2203
2284
2437
2453
2497
2501
2551
2755

67

68

2928
2065
2069
2073
2076
2424

2927

2926

2923

2920

2835

2834

2789

2788

2787

2786

2757

2756

Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang

Banan

Ou Chrov

Ou Chrov

Serei Saophoan

Poy Paet

Malai

Malai

Malai

Malai

Malai

Kantueu Mouy

Paoy Paet

Paoy Paet

Kampong Svay

Phasa Kandal

Tuol Pongro

Tuol Pongro

Tuol Pongro

Ta Kong

Tuol Pongro

Kbal Spean

Pongro

Phasa Kandal

Ou Ambel

Santepheap

Ou Ambel

2015
2005
2007
2007
1997
2010

2001

2016

2015

2016

2014

2012

2012

2004

2009

2004

2012

2013

Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2425
2494
2828
2849
2850
2898
2899
2900
2929
2930
2931
2897
3024
2351
2454
2657
2710
2793
2873
2293
2295
2444
2588
2794
2935

Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Battambang
Kampong Cham
Kampong Cham
Kampong Cham
Kampong Cham
Kampong Cham
Kampong Cham
Kampong
Chhnang
Kampong
Chhnang
Kampong
Chhnang
Kampong
Chhnang
Kampong
Chhnang
Kampong
Sameakki Mean Chey

Kampong Tralach

Baribour

Rolea B'ier

Cheung Prey
Batheay
Cheung Prey
Srei Santhor
Chamkar Leu
Memot

Rotanak Mondol

Bavel
Samlout
Bat Damabng

Khnar Chhmar
Krang Skear

Krang Lvea

Ta Ches

Popel

Chrey Bak

Sampong Chey
Tang Krang
Phdau Chum
Baray
Svay Teab
Tonlung

Sdau

Ta Taok
Chamkar Samraong

Anlong Run
Anlong Vil

Tradak Pong

Ou Kakhob

La Peang

Preah Ream Reangsei

Sampong Chey
Phnum Del
Chheu Teal
Sya Ampil
Thnal Baek Lech
Changkum Kandal

Doun Meay

Phnum Rai
Phka Sla

Kruos

2014
2014

2012

2006

2008

2009

2004
2011
2014
2015
2014
2015
2014
2014
2016
2016
2016
2014
2016
1999
2010
1990
2014
2009
2004

Unresolved
Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved

Thma Koul
Sangkae
Bavel

Sameakki Mean Chey
Tuek Phos

69

70

2939
1327
1823
2201
2212
2230
2301
2368
2378
2416
2488
2508
2684
2685
2690
2759
2762

2824
2825
2823
2944
2945

2938

2937
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unknown
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved

2014
2015
2003
2003
2011
2011
2008
2015
2010
2009
2008
2010
2011
2010
2011
2010
2006
2013
2009
2011
2014
2016
2016

Chong Kaoh
Ta Nok
Prey Ruessei
Ti Bei
Ou Snao
Ti Prammuoy
Ti Prammuoy
Ou Angkum
Ou Angkum
Thmei
Tang Samraong
Kouk
Ti Bei

Krang Ta Char

Trapeang Chan
Phsar Chhnang
Pheakdei
Choam Sangkae
Traeng Trayueng
Skuh
Traeng Trayueng
Traeng Trayueng
Amleang
Amleang
Tang Samraong
Tang Samraong
Amleang
Traeng Trayueng

Rung Roeang
Trapeang Chour
Krang Dei Vay
Sandan
Ti Pou
Sandan

Baribour

Kampong Chhnang
Basedth

Phnum Sruoch
Phnum Sruoch
Samraong Tong
Phnum Sruoch
Phnum Sruoch
Thpong
Thpong
Phnum Sruoch
Phnum Sruoch
Thpong
Phnum Sruoch
Thpong
Thpong
Thpong

Aoral
Phnum Sruoch
Sandan
Santuk
Sandan

Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Thom
Kampong Thom
Kampong Thom

Trapeang Trom
Chhuk

Dak Por

Unresolved

2016

Kaoh

Chol Kiri

Chhnang
Kampong
Chhnang
Kampong
Chhnang
Kampong
Chhnang
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu
Kampong Speu

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2949
2950
2951
2952
2892
2954
2955
3021
2121
2299
2797
2957
2958
2959
2960
3019
47
49
1359
1625
2049
2346
2446
2590
2591
2596
2739
2800
3014

Kampong Thom
Kampong Thom
Kampong Thom
Kampong Thom
Kampot
Kampot
Kampot
Kampot
Kandal
Kandal
Kandal
Kandal
Kandal
Kandal
Kandal
Kandal
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Koh Kong
Trapeang Plang

Srae Knong
Ta Kaen

Boeng Chonlen
Pou Kraom
Poung
Phum Ti Muoy
Phum Ti Muoy
Stueng Samraong
Phum Ti Bei
Chi Kha Leu
Preaek Chik

Prey Peay

Prey Khmau

Chamnar Kraom
Banteay Stoung
Chamnar Leu

Svay Chrum
Ruessei Chrouy
Traeuy Sla
Sambuor Meas
Smach Mean Chey
Smach Mean Chey
Ou Bak Roteh
Smach Mean Chey
Chi Kha Leu
Chi Kha Kraom

Ou Chrov

Stoung
Stoung
Stoung
Kampong Svay
Chum Kiri
Chhuk
Chhuk
Chhuk
Kandal Stueng
Ponhea Lueu
Ponhea Lueu
Khsach Kandal
Mukh Kampul
S'ang
Mukh Kampul
Smach Mean Chey
Smach Mean Chey
Kampong Seila
Smach Mean Chey
Srae Ambel
Srae Ambel

Chi Kha Leu
Kandaol
Bak Khlang
Andoung Tuek
Preaek Khsach
Boeng Preav

Thnong
Kaoh Pao
Chi Treh

Srae Ambel
Botum Sakor
Mondol Seima
Botum Sakor
Kiri Sakor
Srae Ambel

2016
2014
2016
2016
2010
2015
2015
2015
2009
2006
2006
2016
2016
2016
2016
2007
1997
2004
2004
2003
2002
2007
2010
2006
2012
2007
2013
2014
2016

Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Unknown
Unresolved

71

72

Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri

Mondul Kiri

2276
2354
2376
2419
2421
2465
2568
2578
3022
3023
2725

2877

2487 Kracheh
2498 Kracheh
2500 Kracheh
2584 Kracheh
2802 Kracheh
2803 Kracheh
2853 Kracheh
2854 Kracheh
2961 Kracheh
2963 Kracheh
2855 Krong Kep
2499 Krong Pailin
3020 Krong Pailin
1947 Mondul Kiri
2139 Mondul Kiri

Pechr Chenda
Pechr Chenda
Kaev Seima
Pechr Chenda
Ou Reang
Pechr Chenda
Pechr Chenda
Saen Monourom
Saen Monourom
Ou Reang
Kaev Seima
Pechr Chenda Ou
Reang

Sala Krau
Sala Krau
Ou Reang
Ou Reang

Chhloung
Preaek Prasab
Snuol

Snuol
Snuol
Sambour
Chhloung
Snuol

Krang Teh
Bu Sra
Srae Khtum
Bu Sra
Dak Dam
Bu Sra
Bu Chri
Sokh Dom
Sokh Dom
Dak Dam
Srae Chhuk

Stueng Trang
Dak Dam
Dak Dam

Svay Chreah
Pir Thnu
Ou Krieng
Kampong Damrei
Khsuem

Chrey Yang
Lauka
Svay Chek

Phnum Preal
Pu Rolaes
Pu Chhab

Prama
Srae Thmei

Trapeang Srae

Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved

2011
2010
2011
2012
2014
2014
2015
2015
2016
2009
2015
2010
2016
2004
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2012
2012
2011
2016
2016
2013
2012

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2966
2967
2968
2969
2971
2513
2775
2776
2830
2846
2847
2882
2972
2973
2974
3015
1794
1845
2207
2236

Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Mondul Kiri
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Banteay Ampil

Trapeang Prasat

Banteay Ampil

Trapeang Prasat

Banteay Ampil

Banteay Ampil

Anlong Veaeng

Samraong

Kaev Seima
Pechr Chenda
Pechr Chenda
Kaoh Nheaek
Kaev Seima

Pongro

Kouk Khpos

Trapeang Prasat

Ampil

Trapeang Prasat

Beng

Beng

Anlong Veaeng

Kriel

Bu Sra
Srae Ampum
Roya
Srae Preah

Thnal Kaeng

Trapeang Prasat
Chob Kokir Khang
Kaeut

2012

2015

2016

2015

1990

2014

2014

2012

2013

2009

2015
2015
2016
2016
2016

Unresolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Pu Radaet

Chong Kal

Lumtong

Anlong Veaeng

Cheung Aek

Trea

Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved

Bansay Reak
Stueng Mean Chey
Veal Vong
Cheung Aek

2012
1998
2004
2005
2008

Samraong
Mean Chey
Prampir Meakkara
Dangkao
Chroy Changva

73

Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh

Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh

Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh

Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Preah Vihear
Preah Vihear

2263
2356
2359
2373

2380
2417
2459
2698
2700
2701
2704

74

2806
2832
2833

2837
2912
2913
2914
2916
2918
2919
3016
3017
3018
2199
2325

Ruessei Kaev
Chamkar Mon
Unknown
Mean Chey
Dangkao
Pur Sean Chey
Chbar Ampov
Ruessei Kaev
Ruessei Kaev
Ruessei Kaev
Choam Khsant
Choam Khsant

Ruessei Kaev
Preak Phnov
Saen Sok

Ruessei Kaev
Chbar Ampov
Mean Chey
Dangkao
Ruessei Kaev
Mean Chey
Pur Sean Chey

Doun Penh
Dangkao
Dangkao
Dangkao

Phnom Penh Thmei
Phnom Penh Thmei
Phnom Penh Thmei
Tuek Kraham
Kantuot

Sraaem

Tumnob
Tumnob
Tumnob

Boeng Chhuk
Phum 1

Kiloumaetr Lekh
Prammuoy
Boeng Trabaek

Cheung Aek

Kien Khleang

Trapaing Anhchanh
Tumnob

Boeng Chhuk

Preaek Lieb

Stueng Mean Chey
Trapeang Krasang
Phnom Penh Thmei
Chak Angrae Kraom

Kiloumaetr Lekh
Prammuoy

Srah Chak
Prey Sa

2009
2016
2016
2016
1990
2009
2012
1998
1998
2010
2008
2008

2014
2014
2005

2009
2007
2010
2009
2006
2012
2012

2007
2002
2006
2005

Unresolved
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved

Partly resolved
Unresolved
Partly resolved

Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved

Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2980

2392
2745
2746
2750
2751
2752
2753
2878
2909
2975
2977
2978
2810
2826
2390
2396
2457
2469
2493
2632
2639
2643
2644
2646
2811
2812
2815
Pursat

Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Preah Vihear
Prey Veng
Prey Veng
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Pursat
Thma Da

Kralanh
Tuol Mkak

Sankom Thmei

Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Sangkae
Ou Pour
Pou Teab

Anlong Tnaot
Kbal Trach
Anlong Tnaot
Pramaoy

2010
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2015
2016
2016
2016
2016
2013
2012
2010
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2000
2011
2010
2014
2014
2014

Unresolved

Tuol Kruos

Srayang Cheung
Prame
Roluos

Trapeang Khlaeng
Kuleaeng Tboung
Stueng

Veal

2016

Sangkae Muoy
Romoniy
Mlu Prey Muoy
Prame
Sdau
Kuleaen Tboung
Ro'ang
Kantuot
Ro'ang
Srayang
Prame
Cham
Pratheat
Chamraeun Phal
Phteah Rung

Choam Khsant
Chhaeb
Rovieng
Chhaeb
Tbaeng Mean chey
Sangkom Thmei
Kuleaen
Sangkom Thmei
Choam Khsant
Sangkom Thmei
Kuleaen
Tbaeng Mean chey
Kampong Trabaek
Kampong Trabaek
Sampov Meas
Phnum Kravanh
Bakan
Veal Veaeng

Ta Lou/ Phteah Roung

Anlong Reab

Krakor
Krakor
Krakor
Veal Veaeng
Krakor
Veal Veaeng
Krakor
Kandieng
Phnum
Kravanh/Bakan
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2981
2982
2125
2251
2252
2345
2405
2468
2473
2477
2496
2521
2522
2530
2531
2729
2730
2733
2734
2735
2817
2818
2857
2987
2983
2984
2985
2986
2989

Pursat
Pursat
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri

Phnum Kravanh
Krakor
Bar Kaev
Ou Ya Dav
Ou Chum
Bar Kaev
Ban Lung
Andoung Meas
Andoung Meas
Bar Kaev
Koun Mom
Andoung Meas
Andoung Meas
Lumphat
Andoung Meas
Lumphat
Bar Kaev
Ou Ya Dav
Ou Chum
Lumphat
Bar Kaev
Koun Mom
Andoung Meas
Koun Mom
Ou Ya Dav
Lumphat
Ou Ya Dav
Ou Ya Dav
Ou Ya Dav

76
Kak
Malik
Samot Leu

Su
Ten Ngol
Kam
Samot Leu
Ray
Phum Bei
Tang Se

Saom Trak

Chey Otdam
Laming
Ya Tung
L'ak
Seda
Ke Chong
Srae Angkrong
Nhang

Saom Thum

Ka Hal
Ka Nat
Pa Ar

Pa Ar
Kong Yu
Tang Kamal
Pa Ar

Srae Popeay

Malik
Ta Lav
Ke Chong
Trapeang Kraham
Ta Lav
Malik
Seda

Santreae
Chheu Tom
Ke Chong
Pate
Ou Chum
Ke Chong

2016
2015
2007
2004
2007
2008
1997
2011
2010
2011
2011
2006
2010
2012
2012
2011
2010
2012
2004
2012
2013
2014
2013
2016
2016
2015
2016
2016
2010

Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2988
2990
2991
488
2347
2539
2540
2543
2767
2784
2819
2831
2858
2859
2861
2893
2894
2895
2904
2905
2992
2993
2994
2996
2113
2158
2160
2161
2164

Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Ratanak Kiri
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Prey Nob
Stueng hav
Prey Nob

Banteay srei

Angkor Chum
Prasat Bakong
Banteay srei
Siem Reab
Siem Reab
Svay Leu
Banteay srei
Varin
Banteay srei
Svay Leu
Varin
Banteay srei
Banteay srei
Prasat Bakong

Lumphat
Ou Ya Dav
Bar Kaev
Siem Reab
Banteay srei
Angkor Chum
Prasat Bakong

Ream
Ou Treh
Ream

Tbaeng

Srae Nouy
Tbaeng
Run Ta Aek
Ballangk

Kantuot
Tbaeng
Srae Nouy
Tbaeng

Ballangk
Rumchek
Siem Reab

Ballangk

Lum Choar
Ting Chak
Sala Kamraeuk

Ream
Phum Buon
Smach Daeng

Srah Khvav

Tbaeng Kaeut
Ta Ni
Khnar Sangkream

Tbaeng Kaeut

Khnar Sangkream
Rumchek
Phnum Kraom

Khnar Sangkream

Pa Nal
Voat Bour

2015
2016
1990
2006
2010
2012
2008
2012
2013
2003
2004
1992
2015
2015
2014
2013
2014
2017
2013
2014
2006
2012
2016
2002
2011
2007
2010
2004
2008

Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved

77

Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Sihanoukville
Stung Treng
Stung Treng
Stung Treng
Stung Treng
Stung Treng
Stung Treng
Stung Treng
Stung Treng
Stung Treng
Stung Treng

Svay Rieng
Svay Rieng
Svay Rieng
Svay Rieng

2385
2480
2606
2609
2654
2655
2656
2862
2885
2886
2887
2888
2891
2908
2141
2864
2865
2997
2999
3000
3001
3002
3003
3004

78

2666
2671
2673
2675
Ampil

Chhvang
Anlong Kramuon
Chrab
Choam Thum

Sam'ang
Srae Ruessei
Kbal Romeas
Kaoh Snaeng

Romeas Haek
Romeas Haek
Romeas Haek
Romeas Haek

Kbal Romeas

Bet Trang
Sangkat Buon
Ou Treh
Ream
Kaoh Rung
Ou Treh
Ream
Bet Trang
Stueng Traeng
Chamkar Leu
Chamkar Leu
Anlong Chrey
Kbal Romeas

Prey Nob
Mittakpheap
Stueng hav
Prey Nob
Mittakpheap
Stueng hav
Prey Nob
Prey Nob
Stueng Traeng
Thala Barivat
Thala Barivat
Thala Barivat
Sesan
Thala Barivat
Thala Barivat
Thala Barivat
Sesan
Thala Barivat

Trapeang Pikar

Phum Buon
Smach Daeng
Kokir
Reacheanukoul
Rumdeng

Pu Thoeang
Phum Buon
Phum Buon
Smach Daeng

Pu Thoeang

Bet Trang

Prey Nob

Ong

Ream

Stueng hav
Prey Nob

2011
2012
2011
2011

2006
2006
2007
1996
2007
2007
2005
2006
2006
2007
2008
2007
2004
2016
2005
2015
2015
2016
1990
2013
2015
2013
1990
2014
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved

Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Unknown
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved
Partly resolved

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2676
2717
2719
2754
2869
2870
2871
2872
2404
3011
3012
2665
2711
2712
2874
2876
3006
3007
3008
3013

Svay Rieng
Svay Rieng
Svay Rieng
Svay Rieng
Svay Rieng
Svay Rieng
Svay Rieng
Svay Rieng
Takeo
Takeo
Takeo
Tboung
Khmum
Tboung
Khmum
Tboung
Khmum
Tboung
Khmum
Tboung
Khmum
Tboung
Khmum
Tboung
Khmum
Tboung
Khmum
Tboung
Khmum
Bourei Cholsar
Bourei Cholsar
Kiri Vong
Peus Muoy

Chey Chouk
Kampong Krasang
Saom

Preaek Krouch

Anhchanh
Sangkom Mean Chey

2012

2013

2011
2004
2011
2011
2015
2015
2014
2015
2010
2014
2016

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unknown
Unresolved
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved

Bos
Taeng Mau

Krouch Chhmar

Trapeang Pring

2012

Partly resolved

Tras
Chantrea

Dambae

Roka Po Pram

2014

Unresolved

Ta Reak
Trapeang Smach

Tboung Khmum

Trapeang Pring

2015

Partly resolved

Andoung Trabaek
Chheu Teal
Andoung Trabaek

Dambae

Treak

2016

Romeas Haek
Chantrea
Romeas Haek
Romeas Haek
Svay Chrum
Romeas Haek
Rumduol

Memot

Kraek/ Trapeang Plong

Trapeang Pring

Pratheat

Bos Khnor

2004

2014

2016

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Praphat

Ponhear Kraek

Dambae

Sralab

Memot

Tboung Khmum

79

80

Kampong
Speu

Kandal

Koh Kong

Koh Kong

Kracheh

Kracheh

Krong Pailin

Mondul Kiri

2121

2446

2800

2498

2854

2499

2139

Province
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey
Kampong
Cham
Kampong
Chhnang
Kampong
Speu

2824

1327

2444

2710

2927

2834

2171

ID

Ou Reang

Sala Krau

Chhloung

Snuol

Kiri Sakor

Aoral
Kandal
Stueng

Basedth

Srei Santhor
Kampong
Tralach

Poy Paet

Ou Chrov

District

Dak Dam

Pir Thnu

Preaek Khsach

Trapeang Chour

Pheakdei

Ta Ches

Baray

Phasa Kandal

Paoy Paet

Commune

ករណីេ ិវាទមែលធាែប់ មាៃការបតូរទី តាំង្វដ្ឋយបង្ាំ

Pu Chhab

Trapeang Srae

Ta Nok

La Peang

Sya Ampil

Phasa Kandal

Stueng Bat

Village

2008

2010

2015

2010

2014

2010

2009

2009

2003

2006

2014

2001

2012

2002

YearInciden
t

Partly resolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Unknown

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

StatusResolutio
n

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TakenForceEvictio
n

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

2263

2207

1794

2973

2969

2725

2354

2276

Phnom Penh

Phnom Penh

Phnom Penh

Phnom Penh

Mondul Kiri
Oddar
Meanchey
Oddar
Meanchey

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Doun Penh

Dangkao

Mean Chey

Chong Kal

Kaev Seima
Kaoh
Nheaek
Banteay
Ampil

Pechr
Chenda
Pechr
Chenda

Srah Chak

Cheung Aek

Stueng Mean Chey

Pongro

Ampil

Srae Chhuk

Bu Sra

Krang Teh

Cheung Aek

Trea

2009

2010

2007

2009

2005

2007

2005

1998

2015

1990

2016

2013

2009

2009

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

2833

2832

2704

2698

Phnom Penh

Phnom Penh

Phnom Penh

Boeng Trabaek

Kiloumaetr Lekh
Prammuoy

Roya

2373
Phnom Penh

Dangkao
Ruessei
Kaev
Chbar
Ampov

Stueng Mean Chey

2012

Unresolved

TRUE

Chob Kokir
Khang Kaeut

2380
Phnom Penh

Mean Chey

Trapeang Krasang

2014

Partly resolved

TRUE

Saen Sok
Chamkar
Mon

2847

2417
Phnom Penh

Dangkao
Pur Sean
Chey

2005

Unknown

Phnom Penh

Phum 1

Trapaing
Anhchanh

Boeng Chhuk

2459
Phnom Penh

Preak Phnov

2016

2912

81

82

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Pursat

Pursat

Pursat

Pursat

Pursat

Ratanak Kiri

2199

2325

2392

2745

2746

2750

2751

2753

2878

2909

2977

2978

2396

2469

2493

2643

2644

2405

Ban Lung

Veal Veaeng

Krakor

Veal Veaeng

Kuleaen
Tbaeng
Mean chey
Phnum
Kravanh

Kuleaen
Sangkom
Thmei
Choam
Khsant

Chhaeb
Tbaeng
Mean chey

Rovieng

Chhaeb

Choam
Khsant
Choam
Khsant
Choam
Khsant

Pramaoy

Anlong Tnaot

Thma Da

Phteah Rung

Prame

Srayang

Kantuot

Ro'ang

Kuleaen Tboung

Prame

Mlu Prey Muoy

Romoniy

Sangkae Muoy

Kantuot

Tuek Kraham

Tuol Mkak

Sankom Thmei

Prame

Srayang Cheung

Stueng

Kuleaeng Tboung

Pou Teab

Ou Pour

Sangkae

Sraaem

1997

2011

2000

2011

2010

2009

2016

2016

2016

2015

2013

2012

2013

2013

2013

2010

2008

2008

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE
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2010

Partly resolved

TRUE

Ta Lav

Ka Nat

Andoung
Meas

TRUE

Ratanak Kiri

Partly resolved

2473
2007

Ream

Ream

Prey Nob

TRUE

Sihanoukville

Partly resolved

2158

2006

Stueng hav

TRUE

Sihanoukville

Unresolved

2480

1996

TRUE

Sihanoukville

Unresolved

Village

2014

2011

2010

2010

YearIncident

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Partly resolved

StatusResolutio
n

Pu Thoeang

2007

Bet Trang

TRUE

2609
Prey Nob

Partly resolved

TRUE

Sihanoukville

2007

Unresolved

2654

2006

Sihanoukville
Phum Buon

TRUE

2655
Ou Treh

Unresolved

Sihanoukville

2010

2885

Stueng hav
Bourei
Cholsar

Anhchanh

Takeo

Ampil

2004

Unresolved
Unresolved

District

Ta Taok

Phnum Rai
Changkum
Kandal

2003
2011

Thma Puok

Commune
Ampil Pram
Daeum

Samlout

Tonlung

Ta Nok
Prey Ruessei

Bavel

Memot

Pheakdei
Choam Sangkae

Driver By ELC
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land

Chey Chouk

2404

Province
Banteay
Meanchey
Banteay
Meanchey

Basedth
Phnum Sruoch

ករណីេ ិវាទែីធ្ីប
ែ ង្ករវដ្ឋយជ្រកុមហុៃស្មបទៃែី វស្ែាកិចច

2755
Battambang

ID

2494

2873

2501

2900

Battambang
Kampong
Cham
Kampong
Speu
Kampong
1327
2201

83

84

Kampot

Koh Kong

Koh Kong

Koh Kong
Koh Kong

2954

2346

2590

2739
2800

2945

2823

2825

2824

2759

2690

2684

2508

2488

2416

2378

Speu
Kampong
Speu
Kampong
Speu
Kampong
Speu
Kampong
Speu
Kampong
Speu
Kampong
Speu
Kampong
Speu
Kampong
Speu
Kampong
Speu
Kampong
Thom
Kampong
Thom

Botum Sakor
Kiri Sakor

Srae Ambel

Srae Ambel

Chhuk

Sandan

Sandan

Phnum Sruoch

Aoral

Thpong

Thpong

Thpong

Phnum Sruoch

Phnum Sruoch

Thpong

Thpong

Andoung Tuek
Preaek Khsach

Chi Kha Leu

Chi Kha Kraom

Ta Kaen

Sandan

Sandan

Krang Dei Vay

Trapeang Chour

Amleang

Tang Samraong

Tang Samraong

Amleang

Amleang

Chi Treh

Preaek Chik

Chhuk

Dak Por

Kouk

Thmei
Tang
Samraong

Ou Angkum

Ou Angkum

2013
2014

2006

2007

2015

2016

2014

2011

2009

2006

2010

2010

2011

2010

2008

2009

Partly resolved
Unknown

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
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2421

2419

2376

2354

2276

2139

2963

2854

2803

2802

2500

2498

2487

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Mondul Kiri

Kracheh

Kracheh

Kracheh

Kracheh

Kracheh

Kracheh

Kracheh

Saen Monourom
Kaev Seima

Pechr Chenda

Ou Reang

Pechr Chenda

Kaev Seima

Pechr Chenda

Pechr Chenda

Ou Reang

Snuol

Chhloung

Snuol

Sambour

Snuol

Snuol

Sokh Dom
Srae Chhuk

Bu Chri

Dak Dam

Bu Sra

Srae Khtum

Bu Sra

Krang Teh

Dak Dam

Khsuem

Ou Krieng

Pir Thnu

Svay Chreah

Lauka

Chrey Yang

2011
2013

2012

2010

2010

2009

2009

2009

2008

2009

2015

2014

2014

2011

2010

2011

Partly resolved
Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Unresolved

Trapeang Srae

2568

Mondul Kiri
Mondul Kiri

Pu Chhab

Srae Thmei

2578
2725

Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land

85

86

Mondul Kiri

Mondul Kiri
Oddar
Meanchey

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Preah Vihear

Pursat

Pursat

Pursat

Pursat

Pursat
Pursat

2967

2969

2745

2746

2750

2751

2752

2977

2469

2493

2632

2639

2643
2646

2775

Mondul Kiri

2877

Krakor
Krakor

Krakor

Krakor

Veal Veaeng

Kuleaen

Sangkom Thmei

Chhaeb
Tbaeng Mean
chey

Rovieng

Chhaeb

Anlong Veaeng

Kaoh Nheaek

Pechr Chenda

Pechr Chenda Ou
Reang

Anlong Tnaot

Kbal Trach

Anlong Tnaot

Thma Da

Srayang

Sdau

Prame

Mlu Prey Muoy

Romoniy

Sangkae Muoy

Anlong Veaeng

Roya

Bu Sra

Tuol Mkak

Kralanh

Trapeang
Khlaeng
Srayang
Cheung
Sankom
Thmei

Pou Teab

Ou Pour

Sangkae

2000
2010

2013

2012

2011

2010

2016

2013

2012

2013

2013

2013

2013

2016

2015

2012

Partly resolved
Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
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2735
2818

2734

2733

2729

2531

2530

2522

2521

2496

2473

2468

2405

2980

2812

2811

Ratanak Kiri
Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Ratanak Kiri

Pursat

Pursat

Pursat

Lumphat
Koun Mom

Ou Chum

Ou Ya Dav

Lumphat

Andoung Meas

Lumphat

Andoung Meas

Andoung Meas

Koun Mom

Andoung Meas

Andoung Meas

Ban Lung

Krakor
Phnum
Kravanh/Bakan

Veal Veaeng

Seda
Srae Angkrong

L'ak

Ya Tung

Chey Otdam

Seda

Malik

Ta Lav

Ta Lav
Trapeang
Kraham

Malik

Ta Lou/ Phteah
Roung

Anlong Reab

Samot Leu
Phum Bei

Kam

Ten Ngol

Samot Leu

Malik

Kak

Ka Nat

Ka Hal

2012
2014

2004

2012

2011

2012

2012

2010

2006

2011

2010

2011

1997

2016

2014

2014

Partly resolved
Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Partly resolved

Unresolved

Partly resolved

Partly resolved

Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land

87

88
Partly resolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Unresolved
Partly resolved
Partly resolved

2011
2012
2011
2011
2011
2011
2014

Andoung
Trabaek
Trapeang Pring

Romeas Haek

Romeas Haek

Romeas Haek

Romeas Haek

Romeas Haek

Romeas Haek

Dambae

Svay Rieng

Svay Rieng

Svay Rieng

Svay Rieng

Svay Rieng

Svay Rieng
Tboung
Khmum

2666

2671

2673

2676

2719

2754

2874

Tras

Bos

Partly resolved

1990

Chrab

Kbal Romeas

Sesan

Stung Treng

3003

Partly resolved

2007

Smach Daeng

Ream

Prey Nob

Sihanoukville

2886

Partly resolved

2007

Ong

Ream

Prey Nob

Sihanoukville

2606

Partly resolved

2004

Smach Daeng

Ream

Prey Nob

Sihanoukville

2161

Unresolved

2017

Svay Leu

Siem Reap

2895

Unresolved

2015

Kantuot

Svay Leu

Siem Reap

2859

Partly resolved

2015

Lumphat

Ratanak Kiri

2988

Partly resolved

Tang Se

2013

Nhang

Andoung Meas

Ratanak Kiri

2857

Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession
Economic Land
Concession

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

ការវ ិភាគស្ថិតិសតីព
្ ីវ ិវាទដីធលីន្ ៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៦

89

