
 

  

 

ឆ្ន ាំ២០១៤ ន ាំមកនូវរលកថ្មីននជម ល្ ោះដីធ្លីមៅកមពុជា 
 
ចំនួនររួសារ ដដលរងគររោះគោយសារជគ ល្ ោះដីធលីដដលពាក់ព័នធនឹងរដឋ និងភ្នន ក់ងាររដឋគៅកនុងរបគទស 

កមពុជាចាប់តំងពីឆ្ន ំ២០០០ បានគកើនគ ើងគលើសកនលោះលាននាក់គ ើយ រិតមករតឹមដែមិនាគនោះគោយគោងតម 
ទិននន័យដដលរបមូលគោយអងគការលីកាដូ1។ 

 

គដើមបីបងាា ញពីបញ្ហា សំខាន់ៗទំងគនោះ អងគការលីកាដូ បានគចញផាយវគីដអូថមីមួយ រមួជាមួយនឹងដផនទី 
គដើមបីបងាា ញពីទីតំងដដលគកើត្នជគ ល្ ោះដីធលី និងការគកើនគ ើងោ៉ាងឆ្ប់រ ័សននការរគំលាភដីធលី ដដលបានគកើត 
គ ើងរយៈគពល ១៣ ឆ្ន ំកនលងមកគនោះ។ រយៈគពលប៉ាុនាម នដែគដើមឆ្ន ំ២០១៤ គនោះ រលកននការរគំលាភដីធលី ដដល្ន 
អំគពើ ិងាគៅដតបនតគកើត្នគ ើង ដដល្នផលប៉ាោះពាល់អារកក់ដល់របជាពលរដឋចំនួនជាង ២,២៤៦ ររួសារ 
គៅគសទើរររប់គែតត ដដលអងគការលីកាដូ បានគធវើការឃ្ល ំគមើល។  

 

រពឹតតិការណ៍ននបញ្ហា មួយចំនួនចុងគរកាយគនោះ (រមួជាមួយនឹងដផនទី) បានបងាា ញឲ្យគ ើញពីករមិតននការ 
បរាជ័យរបស់រាជរដឋភិបាលកមពុជា កនុងការគោោះស្រសាយបញ្ហា ដដលកំពុងបនតគកើត្នទំងគនោះ។ 

 

ណាលី ពី ូក នាយិកាអងគការសមព័នធដែមរជំគរឿន និងការពារសិទិធមនុសស លីកាដូ បាន្នរបសាសន៍ថា៖ 
“តួគលែចុងគរកាយទំងគនោះ រឺពិតជារួរឲ្យភ្នា ក់គផអើល”។ អនកនាងក៏បានបនតគទៀតថា៖ “កនលោះលាននាក់ននរបជាពល 
រដឋដដលបានរងគររោះ រឺពិតជាគរឿងមួយដដលរួរឲ្យខាម ស់គអៀនមួយ (ចំនួននីមួយៗតំណាងឲ្យជីវតិដដលរតូវបាន 
បំផ្លល ញោ៉ាងខាល ំង គ ើយនិងបុរគល ន្ ក់ៗដដលរបឈមមុែនឹងការលំបាកខាល ំង និងរយៈគពលយូរ)។ របសិនគបើ 
រម នដីធលីអនកទំងគនាោះនឹងដលង្នមគធោបាយកនុងការបំគពញតរមូវការជាមូលោឋ ន សរ្ប់ចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ពួក 
គរ។ រាជរោឋ ភិបាលរួរដតគធវើសកមមភ្នពគដើមបីបញ្ឈប់ជំងឺននការរគំលាភដីធលីដ៏រកីរាលោលគនោះ”។ 

 

ចាប់តំងពីគដើមឆ្ន ំ២០១៤ អនកឃ្ល ំគមើលមួយចំនួនរបស់អងគការលីកាដូ បានកត់រតទុកនូវជគ ល្ ោះដីធលីមួយ 
ចំនួនដូចខាងគរកាម៖  

 

 កនុងដែមករា រកុមជនជាតិគដើមភ្នរតិចរួយរាប់រយនាក់ ដដលរស់គៅគែតតរពោះវហិារបានចាប់គផតើមគធវើការ 
តវ៉ារបឆំ្ងនឹងរកុម  ុនចិនចំនួនរបំា រឺ Lan Feng, Rul Feng, Heng Rul, Heng Yue និង Heng Non 
ដដលគធវើការ កាប់បំផ្លល ញនរពស រមន៍។ រកុម  ុនគនោះ បានទទួលការផតល់ដីសមបទនគសដឋកិចចចំនួន ៥ 
កដនលងគផសងៗរន  ដដលអាចគធវើឲ្យរកុម  ុនគនោះរចួផុតពីការកំណត់ទំ ំដីតមផលូវចាប់សរ្ប់ការ 
សមបទនដីចំនួន១០,០០០ ិកតគនោះ។ រកុមជនជាតិគដើមភ្នរតិចទំងអស់គនោះបានបនតការតវ៉ារបស់ែលូន 
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 ជគ ល្ ោះដីធលីដដលគកើត្នគ ើងគៅចគនាល ោះដែមករា ឆ្ន ំ២០០០ ដល់ដែ  នា ឆ្ន ំ២០១៤។ ជគ ល្ ោះទំងគនោះ បានគកើតគ ើងគសទើរដតគៅកនុង ១៣ គែតត ដដលបានអគងេត 
គោយអងគការលីកាដូ ដដលគសមើនឹងពាក់ជាងកណាត លនននផទរបគទសកមពុជា។ គដើមបីរកគ ើញតួគលែចំនួន ៥០០,៧០១ អងគការលីកាដូ បានរុណចំនួនររួសារដដល 
រងគររោះកនុងមួយឆ្ន ំៗ ជាមួយទំ ំររួសារជាមធយមដដលបានរណនាគោយការស្រសាវរជាវរបស់រាជរោឋ ភិបាល។ 



 

ទំព័រ 2

 

គ ើយបចចុបបនន អនកទំងគនោះ បានចាប់គផតើមសរ្កគៅកនុងនរពគដើមបីពោោមការពារនរពគឈើកនុង 
តំបន់គនោះ។ 

 គៅនថៃទី៥ ដែកុមភៈ ផទោះរបស់របជាពលរដឋចំនួន ៨៧ររួសារ ដដលរស់គៅស្រសុករីរសីាររ គែតតគកាោះកុង រតូវ 
បានបំផលិចបំផ្លល ញគោយរកុម  ុនចិន Union Development Group គដើមបីអភិវឌ្ឍរគរ្ងគទសចរ  ដ៏ 
ធំមួយ។ ការបំផលិចបំផ្លល ញផទោះរបស់រកុមរបជាពលរដឋទំងគនោះ បានគធវើឲ្យរកុមររួសារបស់ពួកគររម នទី 
កដនលងដដលរតូវគៅគ ើយរតូវបងខំចិតតគបាោះជំរុគំៅដកបរគនាោះ គដើមបីសាន ក់គៅបគណាត ោះអាសនន។ រកុមររួសារ 
របស់របជាពលរដឋទំងគនាោះ ពំុទន់បានទទួលសំណងអវីពីការបំផលិចបំផ្លល ញគនោះគៅគ ើយគទ គ ើយគៅ 
គពលដដលអនកទំងគនោះ គធវើការតវ៉ាគដើមបីឲ្យអាជាា ធរដឹងលឺអំពីបញ្ហា របស់អនកទំងគនាោះ ពួកគរដបរជារតូវ 
បានរងការរំរាមកំដ ងពីសំណាក់កងសនតិសុែ និងគោធាគៅវញិ។ 

 

 នថៃទី៤ ដែ  នា កនុងសងាេ ត់បឹងកក់មួយ ែ័ណឌ ទួលគរក រាជធានីភនំគពញ  ជនមិនសាគ ល់មុែចំនួនពីរនាក់ 
បានវយរបហារគលាក លី គស្រសៀងគែង គ ើយបានវយគលាកគោយញញួរ ែណៈគពលដដលគលាកគធវើ 
ដំគណើ រគៅផារ។ គលាក លី គស្រសៀងគែង រមួជាមួយរកុមររួសារចំនួនបីររួសារគផសងគទៀត្នការជាប់ 
ទក់ទងជាមួយជគ ល្ ោះដីធលីដ៏រុានំរជាមួយរកុម  ុន Khun Sea គៅគពលដដលរកុម  ុនគនោះ បានទិញ 
ដីសាលាសងាេ ត់ ដដលមួយដផនកននដីគនាោះ ជាន់ជាមួយដីរបស់រកុមររួសារដដលប៉ាោះពាល់។ គនោះមិនដមន 
ជាសកមមភ្នពវយរបហារគលើកទីមួយគៅកាន់របូគលាកគនាោះគទ ការវយរបហារកាលពីគពលមុនរមួ្ន 
ការប៉ាុនប៉ាងដុតផទោះ ការយកសតវពស់ដដល្នពិសគៅោក់កនុងផទោះរបស់គលាក និងការវយរបហារគលើរបូ 
រាងកាយរបស់គលាក។ 

 

 គៅនថៃទី១០ ដែ  នា កនុង ំុថមោ ស្រសុកវលដវង គែតតគពា  សាត់ មរនីតបរសិាថ នរបស់រាជរោឋ ភិបាល បាន 
បាញ់ររប់កំាគភលើងគៅគលើអាកាស គដើមបីគធវើការរំរាមកំដ ងដល់របជាពលរដឋដដលពាក់ព័នធនឹងជគ ល្ ោះដី 
ធលីជាមួយរកុម  ុន MDS Import Export Company។ ឧកញ្ហញ ៉ា  រទី ភ្នព ជា ច្ ស់រកុម  ុនគនោះ គ ើយក៏ 
ជាអនកដដល្នជគ ល្ ោះជាមួយនឹងរបជាពលរដឋចំនួន ២៣ ររួសារទក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៏តំបន់គសដឋកិចច 
ពិគសស។ រកុមររួសារទំងអស់គនាោះ រមួ្នទំងរកុមររួសារអតីតដែមររក ម ដដលបានតំងទីលំគៅ 
កនុងតំបន់គនោះ បនាទ ប់ពី្នការគធវើស្ ័រណកមមរបគទសកាលពីចុងទសវតស  ឆ្ន ំ៩០។ 

 

 គៅនថៃទី១១ ដែ  នា ជគ ល្ ោះដីធលីដ៏រុានំរ ៉ាមួយគលើដីនរពរបស់រដឋចំនួនជាង ២០០ ិកត ដដល្នទីតំងគៅ 
កនុង ំុអណតូ ងរតដបក ស្រសុករ្សដ ក គែតតសាវ យគរៀងបានគកើតគ ើងគៅគពលដដលរបជាពលរដឋ 
រប្ណជា ៦០០ររួសារដដលមកពីបណាត ភូមិចំនួនរបំាបានគធវើការរបមូលផតុំរន រារាងំការរកុរានដី្ន 
ជគ ល្ ោះពីសំណាក់កងសនតិសុែ និងការគរបើរបាស់គររចងចរកធំៗ។ 

 

 ដូចរន ដដរគៅកនុងដែ  នា គនោះដដរ របជាពលរដឋដដលមកពីតំបន់អាដរ ៉ាង កនុង ំុជំនប់ ស្រសុកថមបំាង គែតត 
គកាោះកុងបានគធវើការតវ៉ារបឆំ្ងជាមួយនឹងរកុម  ុនចិន Sinohydro គដើមបីរារាងំបុរគលិករកុម  ុនចិនគនាោះ 
ដដលបានគរបើរបាស់គររចងចរកចូលគៅកាន់ស រមន៍របស់អនកទំងគនោះ។ រកុម  ុន Sinohydro រឺជា 



 

ទំព័រ 3

 

រកុម  ុនចុងគរកាយបំផុតដដល្នការពាក់ព័នធនឹងរគរ្ងទំនប់វរអីរគិសនីមួយ ដដលគពារគពញគៅ 
គោយបញ្ហា  គ ើយដដលបងខំឲ្យ្នការផ្លល ស់បតូរទីតំងថមីននភូមិជាគរចើនពីកនុងតំបន់អាងសតុកទឹកដដល 
បានកំណត់កនុងរគរ្ងអភិវឌ្ឍន៍គនាោះគទៀតផង។ របជាពលរដឋទំងគនាោះ ្នការែឹងសមាោ៉ាងខាល ំង 
ចំគពាោះភ្នពែវោះខាតការរបឹកា និងការមិនបានគររពតមលកខែណខ ជីវភ្នពរស់គៅរបស់របជាពលរដឋទំង 
គនាោះ និងការបំផលិចបំផ្លល ញបរសិាថ ន។ 

 

រលកននបញ្ហា ដដលគៅដតគកើត្នគ ើងជាថមីគនោះ បានគកើតគ ើងបនាទ ប់ពីបទបញ្ហា ដែឧសភ្ន ឆ្ន ំ២០១២ 
របស់រាជរោឋ ភិបាលដដលបានបងាគ ប់ឲ្យផ្លអ កការសមបទនដីគសដឋកិចចថមីៗ គ ើយបញ្ហា ឲ្យ្នការរតួតពិនិតយសារ 
គ ើងវញិជាលកខែណៈរបព័នធសរ្ប់ដីសមបទននាគពលកនលងមក។ កមមវធីិផតល់ប័ណណកមមសិទធិជូនរបជាពលរដឋ 
គៅគរកាមការឧបតតមភ គោយផ្លទ ល់ពីសគមតចនាយករដឋមន្រនតី ដដលបានដផអកគលើក ល្ ំងនិសសិតសម័ររចិតតជាង 
២,០០០នាក់ បានគធវើដំគណើ រទូទំងរបគទសគដើមបីគធវើការវស់ដវងដី និងគចញប័ណណកមមសិទធិជូនរបជាពលរដឋ រតូវបាន 
អនុវតតគៅចុងឆ្ន ំ២០១២ និងគដើមឆ្ន ំ២០១៣ គរកាយពីបទបញ្ហា រតូវបានគចញ។ កមមវធីិដដលបានរលំងសាថ ប័នរដឋ 
ដដល្នសមតថកិចចពាក់ព័នធគនោះ រឺគធវើគ ើងគោយមិន្នត ល្ ភ្នព និងមិន្នការរតួតពិនិតយគោយរករាជយ 
គ ើយ។ 
 

គនោះបានបងាា ញឲ្យគ ើញថា គសចកតីបងាគ ប់របស់រាជរោឋ ភិបាលមិន្នរបសិទធិភ្នពគពញគលញគ ើយ 
គោយសារដតមិន្នភសតុតងននការពិនិតយគ ើងវញិនូវដីសមបទនដដលបានផតល់រចួគ ើយ និងដដល្ន 
របសិទិធភ្នពណាមួយគកើត្នគ ើងគនាោះគទ។ ការបរាជ័យកនុងការរតួតពិនិតយគនោះ រឺជាបញ្ហា មួយដ៏ធៃន់ធៃរ គោយ 
សារដតគសចកតីរបកាសថមីៗរបស់រាជរោឋ ភិបាល ថានឹងចាត់ដចងជាថមីនូវដីសមបទនបានផតល់កនលងមកដដលមិន 
្នការគរបើរបាស់។ 
 

គនោះក៏បានបងាា ញោ៉ាងចាស់ ថាកមមវធីិផតល់ប័ណណកមមសិទធិបានបរាជ័យកនុងការបញ្ច ប់ជគ ល្ ោះ៖ កនុងតំបន់ 
មួយកនុងរបគទសកមពុជា ដដលរាជរោឋ ភិបាលបានអោះអាងថាែលួនបានចាត់ដចងគ ើងវញិពីការសមបទនឲ្យរកុម  ុន 
គ ើយដថមទំងបានផតល់ប័ណណកមមសិទធិជូនរបជាពលរដឋគទៀតផង រឺជាតំបន់មួយដដលសថិតគៅកនុងគែតតរពោះវហិារ 
ដដលជាតំបន់ស រមន៍ជនជាតិគដើមភ្នរតិចរួយ កំពុងគធវើការតស ូ គដើមបីដថរកានរពគឈើរបស់ពួកគរ  ដូចដដល 
បានគរៀបរាប់ខាងគលើ។ 
 

អងគការលីកាដូ បនតផតល់គោបល់របស់ែលួនមួយចំនួនគៅកាន់រាជរោឋ ភិបាលដូចជា៖ 
 

 បញ្ឈប់ការបគណត ញគចញ គ ើយផតល់សំណងឲ្យបានររប់ររន់ និងយុតតិធម៌សរ្ប់របជាពលរដឋ 
ដដលទទួលរងការផ្លល ស់បតូរទីលំគៅគោយបងខំ និងគោយរងគររោះពីការរគំលាភដីធលី។ 

 អនុវតតការសនោរបស់ែលួនកនុងការរតួតពិនិតយគ ើងវញិចំគពាោះការផតល់ដីសមបទនគសដឋកិចច និងការ 
សមបទនដនទគទៀត គ ើយបញ្ច ប់ដំគណើ រការរបស់ែលួនកនុងការផតល់ដីសមបទនជាថមី រ ូតដល់ការ 
រតូតពិនិតយបានបញ្ច ប់។ 



 

ទំព័រ 4

 

 អនុវតតការវស់ដវង និងដំគណើ រការដបងដចកដីជាសាធារណៈ និង្នត ល្ ភ្នពឲ្យបានឆ្ប់រ ័ស 
តមដដលអាចគធវើគៅបាន គ ើយរពមទំងធានាឲ្យបានថាការអនុវតតកមមវធីិផតល់ប័ណណកមមសិទិធជូន 
របជាពលរដឋគនោះ រតូវដតបានគធវើគ ើងពីសំណាក់សាថ ប័នរដឋដដល្នការពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា គនោះ។ 

 
                           

 

 អនកនាង ណាលី ពី ូក នាយិកាអងគការសិទិធមនុសស លីកាដូ ទូរស័ពទគលែ៖ ០១២ ៨០៣ ៦៥០  
(ភ្នសាបារាងំ និងអង់គរលស)  

                                                             
            ០១២ ៣២៧ ៧៧០ (       ) 


