វគ្គទី៤៖
លំហាត់ករណីជាសម្មតិកម្មទាក់ទងនឹងការវាយតម្ម្ៃហេតុប៉ះពាល់បរ ិស្ថាន
1. នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ម្ចាស់គនរម្ចងបានដាក់ពាកយសាំសមបទានដីនសដឋកិច្ា នដើមបី
កសាងសណ្ឋ
ឋ គារមួយ ខដលរួមបញ្ូា លជាមួយនឹងផ្លូវលាំមួយ និងខផ្ច្ាំនតសាឡាង
នៅនលើដីខកបរទននលសាប ។ គនរម្ចងន

ោះ ម្ចនន្មោះថារមណីយដាឋននេកូទននលសាប ។

2. សណ្ឋ
ឋ គារ ម្ចន២០០បនទប់ និងផ្លូវលាំខដលតភ្ជាប់ ពីសណ្ឋ
ឋ គារនៅកាន់ ទីរបជាំជនសាំខាន់
និងយនតបថធាំ (មហាវ ិថីធាំ) ។

3. កាំពង់ខផ្ននោះនទៀតនសាត នឹងផ្តល់ជូនន្ញៀវនទសច្រណ៍ និងន្ញៀវសណ្ឋ
ឋ គារនូវឱកាស
នធវើដាំនណើរនៅនលើទននលសាប និងនធវើដាំនណើរនៅកាន់្ាំនន ពញ តាមរយៈទូកខដលម្ចននលបឿន
នលឿន ។ ទូកខដលម្ចននលបឿននលឿន រតូវបាននគសាាល់ថា បងកបញ្ហ
ា នៅដល់ពពួករតី
នធវើឲ្យពួកវា្័យខាលច្ និងបងកឲ្យម្ចនបញ្ហ
ា ការហូរនររោះ ។ ជួនកាល ទូកខដលម្ចននលបឿន
នលឿន រតូវបាននគសាាល់ថា បាំផ្លលញឧនករណ៍ននសាទរបស់េនកននសាទនៅតាមមូលដាឋន
ផ្ងខដរ។
4. រមណីយដាឋននេកូទននលសាបទទួលបានសមបទានដីនសដឋកិច្ា នៅខែកមភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ។
5. ម្ចាស់គនរម្ចងបាននរៀបច្ាំរបាយការណ៍វាយតម្មលនហតបោះពាល់បរ ិសាាន (EIA) នៅកនង
ខែមី

ឆ្នាំ២០១៧ និងបានដាក់ បញ្ូា ននៅកាន់ រកសួងបរ ិសាាន នៅកនងខែឧសភ្ជ

ឆ្នាំ២០១៧ ។ របាយការណ៍EIAននោះ គឺសរម្ចប់ការសាងសង់សណ្ឋ
ឋ គារ បខនត
មិនបាននលើកន

ើងេាំពីការសាងសង់ខផ្ច្ាំនតសាឡាង ។ មិនម្ចនការវាយតម្មលនហត

បោះពាល់បរ ិសាាន រតូវបាននធវើន

ើងសរម្ចប់ខផ្ច្ាំនតសាឡាងន

ោះន

ើយ ។

6. រកសួងបរ ិសាាន បានដាក់លកខែណឌជានរច្ើននលើការឯកភ្ជពនលើរបាយការណ៍EIA
និងខផ្នការរគប់រគងបរ ិសាាន ខដលរួមម្ចនដូច្ជា៖
a. ម្ចាស់គនរម្ចង អាច្រតឹមខតសាងសង់ស្សបតាមខផ្នការខដលទទួលបានការឯកភ្ជព
ម្ចនន័យថា ការសាងសង់សណ្ឋ
ឋ គារ គឺសិត
ា នៅកនងតាំ បន់A ។
b. ម្ចាស់គនរម្ចង រតូវជូ នដាំណឹងនៅកាន់ រកសួងបរ ិសាាន និ ងរកសួងវបបធម៌និងវ ិច្ិ រត
សិលបៈ របសិននបើរបទោះន

ើញនដាយម្ច្ដនយនូវនបតិ្ណឌវបបធម៌ណ្ឋមួយ ។

c. ម្ចាស់គនរម្ចង ពាំ ទទួលបានការឯកភ្ជពនលើការសាងសង់ខផ្ច្ាំនតសាឡាង
នៅកនងតាំបន់B នទ ។ ននោះគឺ ជាកមមវតាកនងការរនរៀបច្ាំរបាយការណ៍EIA បខនាមនទៀត ។
d. ម្ចាស់គនរម្ចង មិ នរតូវេនញ្ហឲតឲ្យកមមកររបស់ែួនកាប់
ល
រ ាំលាំនដើមន
ណ្ឋមួយ ឬយករតីពីទននលសាបន

ើ ឬម្រពន

ើ

ើយ ។

7. ម្ចាស់គនរម្ចង បានរប់នផ្តើមការសាងសង់រមណីយដាឋននេកូទននលសាប នៅកនងខែមិ ថ
ឆ្នាំ២០១៧ ។ ម្ចាស់គនរម្ចង បានខច្ករយសម្ចភរៈនៅកាន់ ទីតាាំងតាមរយៈផ្លូវលាំខដលបាន
សាងសង់។

8. ម្ចាស់គនរម្ចង កាំ ពងនរៀបច្ាំខផ្នការកនងការរប់នផ្តើមការសាងសង់ ខផ្ច្ាំនតសាឡាង
នៅកនងខែកញ្ហឲ ឆ្នាំ២០១៧ ។
ការរកន
9. កនងេាំ

ញ
ើ នបតិ្ណឌវបបធម៌
ងនពលការសាងសង់ កមមករបានរបទោះន

ទី១២ ។ ការរកន

ើញរូបច្ាំលាក់មួយ

សតវតសរ ៍

ើញននោះគឺនៅពាក់កណ្ឋ
ត លម្នការសាងសង់បនទប់ទទួលទានអាហារ

របស់សណ្ឋ
ឋ គារនៅកនងតាំបន់A ។ កមមករនៅខតបនតនធវើការនៅកនងតាំបន់ន

ោះ ។

ម្ចាស់គនរម្ចង ពាំបញ្ឈប់ការងារ ឬទាក់ទងមកកាន់មន្តនតីណ្ឋម្ចនក់ម្នរកសួងវបបធម៌
និងវ ិច្ិ រតសិលបៈ ឬរកសួងបរ ិសាានន

ោះន

ើយ ។

10. រកសួងវបបធម៌ និងវ ិច្ិរតសិលបៈ បានដឹងេាំពីការរបទោះន
ជនម្ចនក់ បនងាាោះរូបបដិម្ចករន
នៅខតបនត នៅកនងតាំបន់ ន

ើញននោះ នៅនពលម្ចន

ោះនៅកនងនហវសបករបស់នគ ។ ការជីកកកាយជានរច្ើន

ោះ ។

ការសាងសង់សាានកាំពង់ទឹកសាឡាង
11. ម្ចាស់គនរម្ចងបានរបកាសថា នឹងរប់នផ្តើមការសាងសង់ កាំពង់ទឹកសាឡាង នៅកនង
ពីរបីខែខាងមែ ។ ម្ចាស់គនរម្ចង បានរបាប់សហគមន៍ថា ម្ចនការឯកភ្ជព និងការ
េនញ្ហឲតខដលពាក់ព័នទា
ធ ាំងេស់នហើយ ។
12. កមមកររប់នផ្តើម

ូសឆ្យម្រព និងរកខជាតិនផ្សងនទៀត ខដលរួមម្ចនម្រពនកាងកាង

នៅកនងតាំ បន់នៅជិ តកាំពង់ទឹកសាឡាងខដលបាននសនើសាំកងតាំ
ន
បន់B ។

ការ

ស
ូ ឆ្យម្រពនកាងកាង

13. ម្ចាស់គនរម្ចង បាន

ូសឆ្យម្រពនកាងកាង និងរកខជាតិ នផ្សងនទៀតផ្ងខដរកនងតាំ បន់

នៅខាងមនសណ្ឋ
ឋ គារ ។ នៅនពលសហគមន៍មូលដាឋន និងេងាការមិនខមន រដាឋ្ិបាល
សាកសួរេាំពីការ

ូសឆ្យម្រពននោះ កមមករបានន្លើយតបថា ពួកនគបានរបាប់ឲ្យ

ូសឆ្យម្រពនកាងកាងននោះ នដើមបីធា

ថាន្ញៀវរបស់សណ្ឋ
ឋ គារ នឹងអាច្ទសស

ទិដឋភ្ជពម្នទននលសាប ។
ការននសាទរតីនៅកនងទននលសាប
14. កមមកររបស់គនរម្ចង រប់នផ្តើមននសាទរតី នៅកនងទនលសាបផ្ងខដរ និ ងមិនបញ្ឈប់
ការននសាទ នៅនពលខដលេនក្ូមិបាននសនើសាំ ។ ពួកនគបានរប់នផ្តើមនរបើរបាស់
រ ាំនសវផ្ទោះ និងបានបាំផ្លលញសាំណ្ឋញ់ និ ងេងាប់រប់ រតី របស់េក
ន ្ូ មិ ។
សាំណាំ នរឿងកតីនៅតលាការ
15. រកសួងបរ ិសាាន បានដាក់សាំណាំ នរឿងកតីនដាយេោះអាងថា ម្ចាស់គនរម្ចងមិនបាន
េននលាមតាមការឯកភ្ជពនៅកនងរបាយការណ៍វាយតម្មលនហតបោះពាល់បរ ិសាាន និង
ខផ្នការរគប់រគងបរ ិសាាន ។ រកសួងបរ ិសាាន េោះអាងថាម្ចាស់គនរម្ចង នលមើសនឹង ច្ាប់
សតីពីកិច្កា
ា រពារបរ ិសាាន និងការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ ឆ្នាំ១៩៩៦ និងេនរកឹតយ
នលែ៧២ សតីពីការវាយតម្មលនហតបោះពាល់បរ ិសាាន ឆ្នាំ១៩៩៩ ដូច្ខាងនរកាម៖
a. ម្ចាស់គនរម្ចងបាន

ូសឆ្យម្រពនកាងកាង នដាយពាំម្ចនការឯកភ្ជព

នៅកនងរបាយការណ៍វាយតម្មលនហតបោះពាល់បរ ិសាាន និ ងខផ្នការរគប់រគង
បរ ិសាាន ។
b. ម្ចាស់គនរម្ចង ម្ចនបាំណងនលមើសនៅនឹងការឯកភ្ជពម្ចននៅកនង របាយការណ៍
វាយតម្មលនហតបោះពាល់បរ ិសាាន កនងការសាងសង់ សាានកាំ ពង់ ទឹកសាឡាង
នដាយសារខតម្ចាស់គនរម្ចងបានរបកាសថា នឹងម្ចនរបាយការណ៍ននោះ
កនងនពលឆ្ប់ៗ និងពាំម្ចនការឯកភ្ជពណ្ឋមួយ កនងការសាងសង់ សាាន
កាំពង់ទឹកសាឡាងន

ោះន

ើយ ។

16. េនក្ូមិ បានច្ូលរួមជាមួយរកុមហនច្ាប់ កងស្សុ
ន
កមួ យ ខដលម្ចននមធាវ ីបរ ិសាាន
កមាជា នដើមបីរប់នផ្តើមរត់ វ ិធានការផ្លូវច្ាប់ច្ាំនពាោះការបាំ ផ្ិ ច្
ល បាំ ផ្លលញម្រពនកាងកាង
និងការននសាទរតីនដាយពួកកមមករ ។

17. េនក្ូមិបានេោះអាងថា ម្ចាស់គនរម្ចង និ ងកមមកររបស់ែួនព
ល ាំ បានេននលាមនៅតាម

ការឯកភ្ជពម្ចននៅកនងរបាយការណ៍វាយតម្មលនហតបោះពាល់បរ ិសាាន និងកាំពងបងក
ការែូច្ខាតនៅដល់ជលផ្ល និងបរ ិសាាន ។

18. េនក្ូមិេោះអាងថា ម្ចាស់គនរម្ចងបាននលមើសនឹងច្ាប់សីព
ត ីជលផ្ល ឆ្នាំ២០០៧៖

a. ម្ចរតា៨ និងម្ចរតា២៨ ការពារម្រពនកាងកាង និងម្រពលិច្ទឹក និងហាមឃាត់
ការកាប់បាំផ្លលញម្រពនកាងកាង
b. ពួកគាត់េោះអាងថា ទាាំងម្ចាស់គនរម្ចង និងកមមករ គាមននរណ្ឋម្ចនក់ទទួលបាន
ការេនញ្ហឲតកនងការរប់រតី នៅកនងខដនននសាទទឹកសាប និងនរបើរបាស់វ ិធានការ
ខដលបានហាមឃាត់កនងការសម្ចលប់ រតី ។
19. េនក្ូមិ កាំ ពងរ ិោះរកវ ិធីកងការបញ្ឈប់
ន
ការកាប់ ផ្ួលរ
ត
ាំលាំម្រពនកាងកាង និ ងខសវងរកការបញ្ហ
ា
កនងការសាតរន

ើងវ ិញនូ វម្រពនកាងកាងទាាំងន

ោះ ។

20. េងាការេនតរជាតិមិនខមនរដាឋ្ិបាលមួយនដើមបីកិច្កា
ា រពារនបតិក្ណឌេនតរជាតិ ខដល
ម្ចនរបវតតិការងារយូរមកនហើយនៅកមាជា ច្ូលរួមផ្ងខដរជាមួយនមធាវ ីបរ ិសាានកមាជា
កនងការរត់ វ ិធានការច្ាំ នពាោះការនលមើសនៅនឹ ងច្ាប់ សតីពីកិច្ាការពារបរ ិសាាន និង
ការរគប់រគងធនធានធមមជាតិឆ្នាំ១៩៩៦ និងេនរកឹតយនលែ៧២ សតីពីការវាយតម្មល
នហតបោះពាល់បរ ិសាាន ឆ្នាំ១៩៩៩ ។
21. េងាការនដើមបីកិច្ាការពារនបតិក្ណឌេនតរជាតិ េោះអាងថា ម្ចាស់គនរម្ចងនលមើសនៅនឹង
របាយការណ៍វាយតម្មលនហតបោះពាល់បរ ិសាាន និងខផ្នការរគប់រគងបរ ិសាាន និង
បាំពាននៅនលើម្ចរតា ៣៧ ម្ន ច្ាប់សីព
ត ីកិច្កា
ា រពារនបតិក្ណឌវបបធម៌ ឆ្នាំ១៩៩៦ ។
22. េងាការនដើមបីកិច្ាការពារនបតិក្ណឌេនតរជាតិ ខសវងរដីកាពីតលាការដូច្ខានរកាម៖
a. វ ិធានការជាបនណ្ឋ
ត ោះអាសនន រួមម្ចនការបញ្ហ
ា ឲ្យម្ចនការបញ្ឈប់ រាល់ការងារ
ទាាំងេស់ រហូតដល់បដិម្ចករ អាច្រតូវបានវាយតម្មលសរម្ចប់តម្មលនបតិ្ណឌ
របស់វា ។
b. ការបញ្ហ
ា ខដលេនញ្ហឲតឲ្យេងាការនដើមបីកិច្កា
ា រពារនបតិក្ណឌេនតរជាតិ
ច្ោះនៅដល់ទីតាាំងនដើមបីពិនិតយនមើល កនងករណីម្ចនវតានបតិ្ណឌនផ្សងនទៀត
រតូវបាននធវើឲ្យែូច្ខាត ឬបាំផ្លលញ ។
c. ការយខដល
និងេនកន

យកម្នម្ចាស់គនរម្ចងផ្តល់នូវការធា
ការ និងេនកន

ផ្លទល់ែួនថា
ល
ម្ចាស់គនរម្ចង

ការរង នឹងេននលាមតាមច្ាប់សីព
ត ីកិច្កា
ា រពារ

នបតិក្ណឌវបបធម៌ ឆ្នាំ១៩៩៦ និងជូនដាំណឹងជាប ទ ន់នៅកាន់រកសួងវបបធម៌
និ ងវ ិច្ិរតសិលបៈ របសិននបើ ម្ចនការរបទោះន

ើញនដាយម្ច្ដនយបខនាមនទៀត ។

