
វគ្គទី៤៖ 
លហំាត់ករណីជាសម្មតិកម្មទាក់ទងនឹងការវាយតម្ម្ៃហេតុប ៉ះពាលប់រសិ្ថា ន  

 
1. នៅខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ចា ស់គនរម្ចងបានដាក់ពាកយស ាំសមបទានដីនសដឋកិច្ា នដើមបី 

កសាងសណ្ឋឋ គារមួយ ខដលរមួបញ្ាូ លជាមួយនឹងផ្លូវលាំមួយ និងខផ្ច្ាំនតសាឡាង 
នៅនលើដីខកបរទននលសាប ។ គនរម្ចងន ោះ ម្ចនន ម្ ោះថារមណីយដាឋ ននេកូទននលសាប ។ 

2. សណ្ឋឋ គារ  ម្ចន២០០បនទប់ និងផ្លូវលាំខដលតភ្ជា ប់ពីសណ្ឋឋ គារនៅកាន់ទីរបជ ាំជនសាំខាន់ 
និងយនតបថធាំ (មហាវថីិធាំ) ។ 

3. កាំពង់ខផ្ននោះនទៀតនសាត នឹងផ្តល់ជូនន្ញៀវនទសច្រណ៍ និងន្ញៀវសណ្ឋឋ គារនូវឱកាស 
នធវើដាំនណើ រនៅនលើទននលសាប និងនធវើដាំនណើ រនៅកាន់្នាំនពញ តាមរយៈទូកខដលម្ចននលបឿន 
នលឿន ។  ទូកខដលម្ចននលបឿននលឿន រតូវបាននគសាា ល់ថា បងកបញ្ហា នៅដល់ពពួករតី 
នធវើឲ្យពួកវា្័យខាល ច្ និងបងកឲ្យម្ចនបញ្ហា ការហូរនររោះ ។ ជួនកាល ទូកខដលម្ចននលបឿន 
នលឿន រតវូបាននគសាា ល់ថា បាំផ្លល ញឧនករណ៍ននសាទរបស់េនកននសាទនៅតាមមូលដាឋ ន 
ផ្ងខដរ។ 

4. រមណីយដាឋ ននេកូទននលសាបទទួលបានសមបទានដីនសដឋកិច្ា នៅខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ ។ 
5. ម្ចា ស់គនរម្ចងបាននរៀបច្ាំរបាយការណ៍វាយតម្មលនហត ប ោះពាល់បរសិាា ន (EIA) នៅកន ង 

ខែមី  ឆ្ន ាំ២០១៧ និងបានដាក់បញ្ាូ ននៅកាន់រកសួងបរសិាា ន នៅកន ងខែឧសភ្ជ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ របាយការណ៍EIAននោះ គឺសរម្ចប់ការសាងសង់សណ្ឋឋ គារ ប  ខនត 
មិនបាននលើកន ើងេាំពីការសាងសង់ខផ្ច្ាំនតសាឡាង ។ មិនម្ចនការវាយតម្មលនហត  
ប ោះពាល់បរសិាា ន រតូវបាននធវើន ើងសរម្ចប់ខផ្ច្ាំនតសាឡាងន ោះន ើយ ។ 

6. រកសួងបរសិាា ន បានដាក់លកខែណឌ ជានរច្ើននលើការឯកភ្ជពនលើរបាយការណ៍EIA 
និងខផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន ខដលរមួម្ចនដូច្ជា៖ 

a. ម្ចា ស់គនរម្ចង អាច្រតឹមខតសាងសង់ស្សបតាមខផ្នការខដលទទួលបានការឯកភ្ជព 
ម្ចនន័យថា ការសាងសង់សណ្ឋឋ គារ គឺសាិតនៅកន ងតាំបន់A  ។ 

b. ម្ចា ស់គនរម្ចង រតូវជូនដាំណឹងនៅកាន់រកសួងបរសិាា ន និងរកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រត 
សិលបៈ របសិននបើរបទោះន ើញនដាយម្ច្ដនយនូវនបតិ្ណឌ វបបធម៌ណ្ឋមួយ ។ 

c. ម្ចា ស់គនរម្ចង  ព ាំទទួលបានការឯកភ្ជពនលើការសាងសង់ខផ្ច្ាំនតសាឡាង 
នៅកន ងតាំបន់B នទ ។ ននោះគឺជាកមមវតា កន ងការរនរៀបច្ាំរបាយការណ៍EIA បខនាមនទៀត ។ 

d. ម្ចា ស់គនរម្ចង មិនរតូវេន ញ្ហឲ តឲ្យកមមកររបស់ែលួនកាប់រ ាំលាំនដើមន ើ ឬម្រពន ើ 
ណ្ឋមួយ ឬយករតីពីទននលសាបន ើយ ។ 

7. ម្ចា ស់គនរម្ចង បានរប់នផ្តើមការសាងសង់រមណីយដាឋ ននេកូទននលសាប នៅកន ងខែមិថ   
ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ ម្ចា ស់គនរម្ចង បានខច្ករយសម្ចភ រៈនៅកាន់ទីតាាំងតាមរយៈផ្លូវលាំខដលបាន 
សាងសង់។ 



8. ម្ចា ស់គនរម្ចង កាំព ងនរៀបច្ាំខផ្នការកន ងការរប់នផ្តើមការសាងសង់ខផ្ច្ាំនតសាឡាង 
នៅកន ងខែកញ្ហឲ  ឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 
 

ការរកន ើញនបតិ្ណឌ វបបធម៌ 
9. កន ងេាំ  ងនពលការសាងសង់ កមមករបានរបទោះន ើញរបូច្ាំលាក់មួយ សតវតសរ ៍   

ទី១២ ។ ការរកន ើញននោះគឺនៅពាក់កណ្ឋត លម្នការសាងសង់បនទប់ទទួលទានអាហារ 
របស់សណ្ឋឋ គារនៅកន ងតាំបន់A ។ កមមករនៅខតបនតនធវើការនៅកន ងតាំបន់ន ោះ ។ 
ម្ចា ស់គនរម្ចង ព ាំបញ្ឈប់ការងារ ឬទាក់ទងមកកាន់មន្តនតីណ្ឋម្ចន ក់ម្នរកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិ្រតសិលបៈ ឬរកសួងបរសិាា នន ោះន ើយ ។ 

  
10. រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ បានដឹងេាំពីការរបទោះន ើញននោះ នៅនពលម្ចន 

ជនម្ចន ក់ បនងាា ោះរបូបដិម្ចករន ោះនៅកន ងនហវសប  ករបស់នគ ។ ការជីកកកាយជានរច្ើន 
នៅខតបនត នៅកន ងតាំបន់ន ោះ ។ 
 

ការសាងសង់សាា នកាំពង់ទឹកសាឡាង 
11. ម្ចា ស់គនរម្ចងបានរបកាសថា នឹងរប់នផ្តើមការសាងសង់កាំពង់ទឹកសាឡាង នៅកន ង 

ពីរបីខែខាងម ែ ។ ម្ចា ស់គនរម្ចង បានរបាប់សហគមន៍ថា ម្ចនការឯកភ្ជព និងការ 
េន ញ្ហឲ តខដលពាក់ព័នធទាាំងេស់នហើយ ។ 

12. កមមកររប់នផ្តើម ូសឆ្យម្រព និងរ កខជាតិនផ្សងនទៀត ខដលរមួម្ចនម្រពនកាងកាង 
នៅកន ងតាំបន់នៅជិតកាំពង់ទឹកសាឡាងខដលបាននសនើស ាំកន ងតាំបន់B ។  

 
 

 



ការ ូសឆ្យម្រពនកាងកាង 
13. ម្ចា ស់គនរម្ចង បាន ូសឆ្យម្រពនកាងកាង និងរ កខជាតិនផ្សងនទៀតផ្ងខដរកន ងតាំបន់ 

នៅខាងម នសណ្ឋឋ គារ ។ នៅនពលសហគមន៍មូលដាឋ ន និងេងាការមិនខមន រដាឋ ្ិបាល 
សាកសួរេាំពីការ ូសឆ្យម្រពននោះ កមមករបានន្លើយតបថា ពួកនគបានរបាប់ឲ្យ 
 ូសឆ្យម្រពនកាងកាងននោះ នដើមបធីា ថាន្ញៀវរបស់សណ្ឋឋ គារ នឹងអាច្ទសស  
ទិដឋភ្ជពម្នទននលសាប ។  
 

ការននសាទរតីនៅកន ងទននលសាប 
14. កមមកររបស់គនរម្ចង រប់នផ្តើមននសាទរតីនៅកន ងទនលសាបផ្ងខដរ និងមិនបញ្ឈប់ 

ការននសាទ នៅនពលខដលេនក្ូមិបាននសនើស ាំ ។ ពួកនគបានរប់នផ្តើមនរបើរបាស់ 
រ ាំនសវផ្ទ ោះ និងបានបាំផ្លល ញសាំណ្ឋញ់ និងេងាប់រប់រតីរបស់េនក្ូមិ ។ 
 

សាំណ ាំ នរឿងកតីនៅត លាការ 
15. រកសួងបរសិាា ន បានដាក់សាំណ ាំ នរឿងកតីនដាយេោះអាងថា ម្ចា ស់គនរម្ចងមិនបាន 

េន នលាមតាមការឯកភ្ជពនៅកន ងរបាយការណ៍វាយតម្មលនហត ប ោះពាល់បរសិាា ន និង 
ខផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន ។ រកសួងបរសិាា ន េោះអាងថាម្ចា ស់គនរម្ចង នលមើសនឹង ច្ាប់ 
សតីពីកិច្ាការពារបរសិាា ន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ និងេន រកឹតយ 
នលែ៧២ សតីពីការវាយតម្មលនហត ប ោះពាល់បរសិាា ន ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ដូច្ខាងនរកាម៖ 

a. ម្ចា ស់គនរម្ចងបាន ូសឆ្យម្រពនកាងកាង នដាយព ាំម្ចនការឯកភ្ជព 
នៅកន ងរបាយការណ៍វាយតម្មលនហត ប ោះពាល់បរសិាា ន និងខផ្នការរគប់រគង 
បរសិាា ន ។ 

b. ម្ចា ស់គនរម្ចង ម្ចនបាំណងនលមើសនៅនឹងការឯកភ្ជពម្ចននៅកន ង របាយការណ៍  
វាយតម្មលនហត ប ោះពាល់បរសិាា ន កន ងការសាងសង់សាា នកាំពង់ទឹកសាឡាង 
នដាយសារខតម្ចា ស់គនរម្ចងបានរបកាសថា នឹងម្ចនរបាយការណ៍ននោះ 
កន ងនពលឆ្ប់ៗ និងព ាំម្ចនការឯកភ្ជពណ្ឋមួយ កន ងការសាងសង់សាា ន 
កាំពង់ទឹកសាឡាងន ោះន ើយ ។  

16. េនក្ូមិ បានចូ្លរមួជាមួយរកុមហ  នច្ាប់កន ងស្សកុមួយ ខដលម្ចននមធាវបីរសិាា ន 
កមា ជា នដើមបីរប់នផ្តើមរត់វធិានការផ្លូវច្ាប់ច្ាំនពាោះការបាំផ្លិច្បាំផ្លល ញម្រពនកាងកាង 
និងការននសាទរតីនដាយពួកកមមករ ។   

17. េនក្ូមិបានេោះអាងថា ម្ចា ស់គនរម្ចង និងកមមកររបស់ែលួនព ាំបានេន នលាមនៅតាម 
ការឯកភ្ជពម្ចននៅកន ងរបាយការណ៍វាយតម្មលនហត ប ោះពាល់បរសិាា ន និងកាំព ងបងក 
ការែូច្ខាតនៅដល់ជលផ្ល និងបរសិាា ន ។ 

18. េនក្ូមិេោះអាងថា ម្ចា ស់គនរម្ចងបាននលមើសនឹងច្ាប់សតីពីជលផ្ល ឆ្ន ាំ២០០៧៖  



a. ម្ចរតា៨ និងម្ចរតា២៨ ការពារម្រពនកាងកាង និងម្រពលិច្ទឹក និងហាមឃាត់ 
ការកាប់បាំផ្លល ញម្រពនកាងកាង 

b. ពួកគាត់េោះអាងថា ទាាំងម្ចា ស់គនរម្ចង និងកមមករ គាម ននរណ្ឋម្ចន ក់ទទួលបាន 
ការេន ញ្ហឲ តកន ងការរប់រតីនៅកន ងខដនននសាទទឹកសាប និងនរបើរបាស់វធិានការ 
ខដលបានហាមឃាត់កន ងការសម្ចល ប់រតី ។ 

19. េនក្ូមិ កាំព ងរោិះរកវធីិកន ងការបញ្ឈប់ការកាប់ផ្តួលរ ាំលាំម្រពនកាងកាង និងខសវងរកការបញ្ហា  
កន ងការសាត រន ើងវញិនូវម្រពនកាងកាងទាាំងន ោះ ។ 

20. េងាការេនតរជាតិមិនខមនរដាឋ ្ិបាលមួយនដើមបីកិច្ាការពារនបតិក្ណឌ េនតរជាតិ ខដល 
ម្ចនរបវតតិការងារយូរមកនហើយនៅកមា ជា ចូ្លរមួផ្ងខដរជាមួយនមធាវបីរសិាា នកមា ជា 
កន ងការរត់វធិានការច្ាំនពាោះការនលមើសនៅនឹងច្ាប់ សតីពីកិច្ាការពារបរសិាា ន និង 
ការរគប់រគងធនធានធមមជាតិឆ្ន ាំ១៩៩៦ និងេន រកឹតយនលែ៧២ សតីពីការវាយតម្មល 
នហត ប ោះពាល់បរសិាា ន ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ។  

21. េងាការនដើមបីកិច្ាការពារនបតិក្ណឌ េនតរជាតិេោះអាងថា ម្ចា ស់គនរម្ចងនលមើសនៅនឹង 
របាយការណ៍វាយតម្មលនហត ប ោះពាល់បរសិាា ន និងខផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន និង 
បាំពាននៅនលើម្ចរតា ៣៧ ម្ន ច្ាប់សតីពីកិច្ាការពារនបតិក្ណឌ វបបធម៌ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ។ 

22. េងាការនដើមបីកិច្ាការពារនបតិក្ណឌ េនតរជាតិ ខសវងរដីកាពីត លាការដូច្ខានរកាម៖  
a. វធិានការជាបនណ្ឋត ោះអាសនន រមួម្ចនការបញ្ហា ឲ្យម្ចនការបញ្ឈប់រាល់ការងារ 

ទាាំងេស់ រហូតដល់បដិម្ចករ អាច្រតូវបានវាយតម្មលសរម្ចប់តម្មលនបតិ្ណឌ  
របស់វា ។ 

b. ការបញ្ហា ខដលេន ញ្ហឲ តឲ្យេងាការនដើមបីកិច្ាការពារនបតិក្ណឌ េនតរជាតិ 
ច្ ោះនៅដល់ទីតាាំងនដើមបពិីនិតយនមើល កន ងករណីម្ចនវតា នបតិ្ណឌ នផ្សងនទៀត 
រតូវបាននធវើឲ្យែូច្ខាត ឬបាំផ្លល ញ ។ 

c. ការយខដល យកម្នម្ចា ស់គនរម្ចងផ្តល់នូវការធា ផ្លទ ល់ែលួនថា ម្ចា ស់គនរម្ចង 
និងេនកន  ការ និងេនកន  ការរង នឹងេន នលាមតាមច្ាប់សតីពីកិច្ាការពារ 
នបតិក្ណឌ វបបធម៌ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ និងជូនដាំណឹងជាប ទ ន់នៅកាន់រកសួងវបបធម៌ 
និងវចិិ្រតសិលបៈ របសិននបើម្ចនការរបទោះន ើញនដាយម្ច្ដនយបខនាមនទៀត ។ 

 
 


