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េសចក្តីែថ្លងអំណរគណុ 

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP) សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះបុគគលទងំ យ ែដល 
បនរមួចំែណកដល់ករេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ៖ ្រកុម្របឹក ភបិលៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (ADB) 
ជពិេសស តំ ង ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង សមជិកៃន្រកុម្របឹក គណៈកមម ធិករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ថន ក្់រគប្់រគងៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង បុគគលិកពកព់ន័ធ ស្រមបព់ត័ម៌ន 
និងកិចចគ្ំរទែដលពួកេគបនផ្តល់ជូន ភគីេសនើសំុ បប់ញចូ លទងំអនកតំ ងរបស់ពួកេគ ស្រមបក់របន្ត 
េជឿទុកចិត្តរបស់ពួកេគ េទេលើយន្តករគណេនយយភពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង ជរ ្ឋ ភបិល 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្រមបកិ់ចចសហ្របតិបត្តិករ និង កិចចគ្ំរទែដលបនផ្តល់ជូន កនុងអំឡុងេពល 
ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។  



 

អក រកត ់
 

ADB – ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
AH – ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
AMP – េគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព 
AusAID – ទីភន កង់រអូ្រ ្ត លីស្រមបក់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ 
CDF – មូលនិធិអភវិឌ នស៍ងគម (សថិតេ្រកម្រកុមជួយ ខ្លួនឯង) 
CPI – សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ 
CRP – គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
CUFA – មូលនិធិសហភពឥណទនៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី 
DMS – ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ 
EIRP – កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ 
EMO – អងគករ្រតួតពិនិតយខងេ្រក 
GRM – យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
IRC – គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
IRP – កមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ 
MEF – ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុៃន្របេទសកមពុជ 
MOU – អនុស រណៈៃនករេយគយល់ 
MPWT – ្រកសួង ធរណៈករ និង ដឹកជញជូ នៃន្របេទសកមពុជ 
NGO – អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
OCRP – ករយិល័យគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
OM – េសៀវេភ្របតិបត្តិករ 
O&M – ្របតិបត្តិករ និង ករែថទ ំ
PPTA – ជំនួយបេចចកេទសស្រមបក់រេ្រត មលកខណៈគេ្រមង 
PSC – ទី្របឹក ្រតួតពិនិតយគេ្រមង 
RD-MEF – នយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ កមពុជ 
RP – ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
SERD – នយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍
SETC – ែផនកដឹកជញជូ ន និង គមនគមន ៍ៃននយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍
SHG – ្រកុមជួយ ខ្លួនឯង 
SSNF – មូលនិធិសំ ញ់សុវតថិភពសងគម (សថិតេ្រកម្រកុមជួយ ខ្លួនឯង) 
TA – ជំនួយបេចចកេទស 
URP – ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព 
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េនកនុងរបយករណ៍េនះ “$” សំេ ចំេពះដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

 

្របធន Dingding Tang គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

សមជិក Lalanath De Silva គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

សមជិក Arntraud Hartmann គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

 

េនកនុងករេរៀបចំកមមវធីិ ឬ យុទធ ្រស្ត្របច្ំរបេទស មយួ េនកនុងករផ្តល់ហិរញញបបទនស្រមបគ់េ្រមង 
មយួ ឬ េនកនុងករចង្អុលបង្ហ ញ ឬ ករសំេ េយងចំេពះែដនដី ឬ តំបនភូ់មិ ្រស្តជក់ ក់ មយួ 

េនកនុងឯក រេនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ពំុមនេចតនេធ្វើករវនិិឆឆយ័េទេលើ ថ នភពែផនកចបប ់ ឬ 
ថ នភពដៃទេទៀតរបស់ែដនដី ឬ តំបន់ មយួេឡើយ។ 
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១. េសចក្តេីផ្តើម 

១. េនះគឺជរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ្របចឆំន េំលើកទី១ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
(CRP) អំពីករអនុវត្តនអ៍នុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ 
្រកុម្របឹក ភបិលរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (្រកុម្របឹក ភបិល) និង សកមមភពែកត្រមូវរបស់ 
ថន ក្់រគប្់រគង េ្រកយេពល្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម េទេលើម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ ៖ 
គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្របេទសកមពុជ1។ 

២. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនអនុវត្តេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម 
េនះ េ្រកមេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព ឆន ២ំ០០៣ (២០០៣ AMP) ្រស័យេ យ 
សំេណើ េនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេលើកដំបូងេទកនក់រយិល័យអនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស និង្រតូវ 
បន្របកសថមនលកខខណ្ឌ សម្រសប េនៃថងទី១១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ មុនេពលេគលនេយបយ 
យន្តករគណេនយយភព ែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ ចូលជធរមនេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១២។ ដូេចនះ នីតិវធីិ្រតួតពិនិតយដូចមនកំណតែ់ចងេនកនុងេគលនេយបយន្តករគណេនយយភព 
ឆន ២ំ០០៣ ្រតូវបនអនុវត្ត ម។ សំេណើ ឱយេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ មរបស់គេ្រមង 
្រតូវបនេផញើអីុែមល៉េទគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនៃថងទី ២៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១២ េ យ 
្របជពលរដ្ឋចំនួន ២២នក ់ ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង និង តំ ងេ យ David Pred ៃនអងគករ 
Inclusive Development International និង េអៀង វុទធី ៃនអងគករសមធមក៌មពុជ។ អនកេសនើសំុបនបញជ ក ់
យ៉ងចបស់ ស់ថ សូមឱយរក អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគជករសមង ត។់ 
៣. េ្រកយេពលកំណតអំ់ពីលកខខណ្ឌ សម្រសបៃនសំេណើ រចួមក គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
បន កជូ់នរបយករណ៍របស់ខ្លួនេទកន្់រកុម្របឹក ភបិល ែដលេ្រកយមក ្រកុម្របឹក ភបិលបន 
អនុញញ តឱយេធ្វើករ្រតួតពិនិតយមយួេទេលើភពអនុេ ម េនៃថងទី ០៩ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២។ េនៃថងទី ១៤ 
ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនផ្តល់ជូន្រកុម្របឹក ភបិលនូវគំេហើញ និង 
អនុ សនរ៍បស់ខ្លួន េ្រកយេពលបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម។ ្រកុម្របឹក ភបិល 
បនសេ្រមចេទេលើអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនៃថងទី ៣១ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៤ េ យបនអនុមត័េទេលើអនុ សនទ៍ងំេនះ ជមយួនឹងករែកស្រមួលជក់ កម់យួចំនួន។ 
េនកនុងែខេម  ឆន ២ំ០១៤ ថន ក្់រគប្់រគងបនផ្តល់ែផនករសកមមភពែកត្រមូវរបស់ខ្លួន ជូន្រកុម្របឹក  
ភបិល េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមង វលិ្រតឡបេ់ទមនភពអនុេ មវញិ ្រសប មេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក  
ភបិល។ 

៤. របយករណ៍េនះ េធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើវឌ នភពែដលសេ្រមចបនចំេពះករអនុវត្តនេ៍សចក្ត ី
សេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិលខងេលើ េនៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ និង សកមមភពែកត្រមូវ ្រពមទងំ 

                                                           
1  ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនអនុមត័េទេលើករផ្តល់ហិរញញបបទនដូចតេទស្រមបគ់េ្រមង ៖ កមចេីលខ ២២៨៨ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ និង 

កមចេីលខ ២៦០២ / ជំនួយឥតសំណង េលខ ០១៨៧ (បែនថម) កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 



 

កំណតរ់កវស័ិយ និងបញ្ហ នន ស្រមបចំ់ តក់របន្តេទៀត ែដល្រតូវអនុវត្តេ យថន ក្់រគប្់រគង។ 
របយករណ៍េនះ ្រគបដណ្ត បេ់ទេលើចំណុចដូចតេទ ៖ 

(១) េសចក្តីពណ៌នខ្លីមយួអំពីគេ្រមង 

(២) លទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម និង អនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

(៣) ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង េដើមបឱីយមនភពអនុេ មេទនឹងអនុ សនរ៍បស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល 

(៤) គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនកនុងឆន ទីំ១ ៃនករ្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួន 

(៥) េសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹង ថ នភពបចចុបបនន 
ៃនភពអនុេ មរបស់ថន ក្់រគប្់រគង េទនឹងអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល 
និង  

(៦) មតិេយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងករអនុវត្តន ៍
សកមមភពែកត្រមូវរបស់ថន ក្់រគប្់រគង។ 

៥. របយករណ៍េនះ មនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិមយួ ែដលេធ្វើេឡើងេ យគណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េទេលើរបយករណ៍្របច្ំរតីមសរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ស្តីពីករអនុវត្តន ៍
សកមមភពែកត្រមូវ និង ឯក រពកព់ន័ធដៃទេទៀត ែដលនយក ្ឋ ន សីុ េគនយ (SERD) បន កជូ់ន 
េទគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម កិចចសមភ សនជ៍មយួបុគគលិកធនគរអភវិឌ ន៍ សីុពកព់ន័ធ 
មតិេយបល់្រតឡបពី់ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ ជនែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង និង អងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ បញជ ី យនមបុគគលែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ ម បនជួបស្រមបរ់បយករណ៍្រតួតពិនិតយេនះ មនេនកនុងឧបសមពន័ធ១។ េដើមបឱីយយល់កនែ់ត 
ចបស់អំពី ថ នភពជកែ់ស្តងេនមូល ្ឋ ន គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម កប៏នចុះេធ្វើទស នកិចច 
េទកនក់ែន្លង ងំទីលំេនថមី ចំនួន ៤ កនុងចំេ ម ៥កែន្លង។ 

២. ករពណ៌នអំពគីេ្រមង 

៦. គេ្រមងមនេគលបំណងគ្ំរទដល់ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ និង ព្រងឹងសមហរណកមម 
របស់ប ្ត ្របេទសេនកនុងម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ មរយៈករបេងកើនចលនពណិជជកមមកនុង្របេទស និង 
កនុងតំបន ់េ យេ្របើ្របស់្របពន័ធផ្លូវរថេភ្លើង។ គេ្រមងដំបូង (កមច ី២២៨៨-CAM) ពកព់ន័ធេទនឹងករ ្ត រ ឬ 
ករ ងសងេ់ឡើងវញិនូវផ្លូវរថេភ្លើង ចេន្ល ះពីេខត្ត្រពះសីហនុ និង េប៉យែបត៉ និង ករបេងកើតេឡើងវញិនូវ 
ទំនកទំ់នងផ្លូវរថេភ្លើងមយួជមយួ្របេទសៃថ។ េគបនប៉ន្់របមណថ គេ្រមងេនះមនតៃម្ល្របមណ 
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៧៣ នដុ ្ល រ បប់ញចូ លទងំពនធ និង ករនន និង ្រតូវបនអនុមត័កនុង ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦2។ 
ហិរញញបបទនបែនថមមយួ (កមច ី ២៦០២-CAM) ែដល្រតូវបនអនុមត័កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ្រតូវបន 
ប៉ន្់របមណថ មនតៃម្ល្របមណ ៦៨,៦ នដុ ្ល រ េដើមប ី (១) បេងកើត ថ នីយដឹកជញជូ ន និង 
ែថទរំថេភ្លើងថមីមយួេនសំេ ង (២) ែកលម្អ ឬ ព្រងឹងែផនកមយួចំនួនៃនែខ រថេភ្លើងចមបង េដើមបបីងកលកខណៈ 
ឱយេគ ចេធ្វើករផ្តួចេផ្តើមបនពីដំបូងនូវសមហរណកមមេស ពហុទ្រមង ់ និង (៣) បេងកើតផ្លូវេវៀងបែនថម 
េនកនុង ថ នីយេដើមបសី្រមបស្រមួលដល់ករតភជ បព់ហុទ្រមង។់ គេ្រមងេនះ កទ៏ទួលបនហិរញញបបទន 
ចំនួន ១៣ នដុ ្ល រផងែដរ ពី OFID (កមច ី ៨២២៨-CAM) ែដល្រតូវបនអនុមត័្រពមជមយួនឹង 
កមចដំីបូង។ DFAT បនផ្តល់ហិរញញបបទនបែនថម ចំនួន ៩៦០.០០០ ដុ ្ល រ ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ 
្របធនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១២ ស្រមបក់មមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូល 
េឡើងវញិ។ បែនថមពីេនះេទៀត ជំនួយបេចចកេទសមយួ (TA) ែដលមនតៃម្ល្របមណ ០,៤៥ នដុ ្ល រ 
(ផ្តល់មូលនិធិេ យរ ្ឋ ភបិលអូ្រ ្ត លី ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយលទធផល និង ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើ 
លទធកមម ្រតូវបនផ្តល់ជូនេទឱយ្រកសួង ធរណៈករ និង ដឹកជញជូ ន ស្រមប ់ (១) ករ្រតួតពិនិតយលទធផល 
និង (២) ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើលទធកមម ស្រមបក់រងរែដល្រតូវបែនថមេទកនុងវ ិ លភពគេ្រមង 
មរយៈករែកស្រមួលចំេពះកិចចសនយែដលមន្រ ប3់។ 

រូបភពទី ១ ៖ កំ តផ់្លូវមយួៃនគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លើងកមពុជ 
(្របភព ៖ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ [IRC]) 

 
                                                           
2  ADB. 2006. របយករណ៍ និង អនុ សនរ៍បស់្របធន្រកុម្របឹក ភបិល ៖ សំេណើ កមច ីនិង ករផ្តល់កមចជូីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្រមប ់

ម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្របេទសកមពុជ។ ទី្រកុងម៉នីល 
3  ADB. 2009 របយករណ៍ និង អនុ សនរ៍បស់្របធន្រកុម្របឹក ភបិល ៖ សំេណើ កមចបីែនថម និង ករផ្តល់ជនំួយឥតសំណង និង 

ថវកិជនំួយឥតសំណងស្រមបជ់នំួយបេចចកេទស ជូន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្រមបម់ អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើង 
កនុង្របេទសកមពុជ។ ទី្រកុងម៉នីល 



 

៧. គេ្រមងេនះ កំពុង្រតូវបនអនុវត្តពីករយិល័យក ្ត លៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េ យែផនក 
ដឹកជញជូ ន និង គមនគមនៃ៍ននយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍ (SETC) េ យសហករយ៉ងជិតសនិទធជមយួ 
និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជ។ ្រស័យេ យគេ្រមងេនះ នឹងជេម្ល សទងំក ្ត រូបវន័្ត និង 
េសដ្ឋកិចចរបស់្របជពលរដ្ឋ បព់នន់ក ់ ែដលរស់េន មបេ ្ត យរង្វងៃ់នផលបះ៉ពល់ផ្លូវរថេភ្លើង ដូេចនះ 
គេ្រមង្រតូវបនចតចំ់ តថ់ន កថ់ ជគេ្រមង្របេភទ A ចំេពះផលបះ៉ពល់េទេលើករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់េ យមនិសម័្រគចិត្ត។ បញ្ហ េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់គឺជក ្ត ចមបងែដលបនេលើកេឡើងេន 
កនុងសំេណើ ឱយេធ្វើករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មពីសំ ក្់របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង។ 

៣. ករ្រតតួពិនិតយេឡើងវិញេទេលើភពអនុេ ម និង អនុ សន ៍

៨. េ្រកយេពលែដល្រកុម្របឹក ភបិល បនអនុញញ តឱយេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម 
និង ករអនុមត័េទេលើលកខខណ្ឌ ករងរស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ ែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រកុម្របឹក  
គណៈកមម ធិករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (BCRC) រចួមក គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនេធ្វើ 
ករែស្វងរកករពិត ចបពី់ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ រហូតដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣4។ ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទ 
េលើភពអនុេ ម ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈ (១) ករ្រតួតពិនិតយឯក រ (២) កិចចសមភ សនជ៍មយួថន ក ់
្រគប្់រគង និង បុគគលិកធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (៣) កិចច្របជំុេនកនុង ជធនីភនេំពញជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល 
ពកព់ន័ធ ទី្របឹក គេ្រមង និង អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលពកព់ន័ធេនកនុងបញ្ហ េនះ (៤) កិចច្របជំុជមយួ 
អនកេសនើសំុ អនកតំ ងរបស់ពួកេគែដល្រតូវបន្របគល់សិទធិជូន និង ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀត 
និង (៥) ទស នកិចចេទកនក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីចំនួន ៤ កនុងចំេ ម ៥ កែន្លង។ ករវភិគេទេលើលទធផល 
និង ករពិចរ ជបន្តបនទ ប ់ បនេធ្វើឱយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មទទួលបននូវគំេហើញដូច 
ខងេ្រកម ៖ 

(១) ចេន្ល ះ្របេ ងចមបងៗមយួចំនួនកនុងករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ដំបូង 
ឆន ២ំ០០៦ 

(២) សំណងមនិ្រគប្់រគនស់្រមបក់រ ្ត រជីវភពរស់េនេឡើងវញិ 

(៣) ភពមនិសុ្រកឹតយគួរឱយកតស់មគ ល់មយួចំនួន េនកនុងករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ 

(៤) បញ្ហ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធធងនធ់ងរ េនកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមីភគេ្រចើន 

                                                           
4  របយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរបស់គណៈកមមករេទេលើគេ្រមងេនះ ចរកេមើល 

បនេនឯ៖ http://compliance.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Cambodia-FinalReport 
3Jan2014_OSEC%20Submission.pdf/$FILE/Cambodia-FinalReport- 
13Jan2014_OSEC%20Submission.pdf 
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(៥) កមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិមនិ្រគប្់រគន ់ េដើមបគី្ំរទដល់្របជពលរដ្ឋែដលបន ងំ 
ទីលំេនថមីេឡើងវញិ និង 

(៦) ករជំពកបំ់ណុលែដលប ្ត លមកពីគេ្រមង មនក្រមតិខពស់កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋែដល 
បន ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ។ 

៩. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនសននិ ្ឋ នថ គំេហើញខងេលើែដលបនប ្ត លឱយមន 
េ្រគះថន កែ់ផនកសមភ រៈ ចំេពះ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង គឺជលទធផលែដលបនេកើតេឡើងេ យ 
ផទ ល់ពីប ជយ័របស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករអនុវត្តនឱ៍យមនភពអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយ 
និង នីតិវធីិ្របតិបត្តិករពកព់ន័ធរបស់ខ្លួន កនុងអំឡុងេពលៃនករេរៀបចំ និង ករអនុវត្តនគ៍េ្រមង។ ដូេចនះ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនេផ្ត តអនុ សនរ៍បស់ខ្លួនេទេលើចំណុចដូចខងេ្រកម ៖ 

(១) បេងកើតេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណងមយួ 

(២) ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

(៣) ែកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទ ៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងេន 
កនុងែផនករសកមមភពមយួ ែដលមនេពលេវ កំណត ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន 

(៤) អភវិឌ នក៍មមវធីិសម្រសបមយួ េដើមបកី ងសមតថភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េនកនុង 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (IRC) ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករ 
សកមមភពមយួ ែដលមនេពលេវ កំណត ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន 

(៥) បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួ េដើមបជួីយ ដល់្រគួ រែដលជំពកបំ់ណុលខពស់ កនុង 
ករសងកំេណើ នបំណុលរបស់ពួកេគវញិ មរយៈបនទ តឥ់ណទន និង េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
េ ះ្រ យបំណុលមយួ ស្រមបេ់គលបំណងេនះ និង 

(៦) អនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ កនុងលកខណៈមយួ្របកបេ យនិរន្តរភព។ 

១០. េ យមនករែកស្រមួលមយួចំនួន ្រកុម្របឹក ភបិលបនអនុមត័េទេលើអនុ សនរ៍បស់គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ អនុ សនែ៍ដល្រតូវបនអនុមត័ 
េ យ្រកុម្របឹក ភបិល មនកំណតែ់ចងទងំ្រសុងេនកនុងឧបសមពន័ធ ២ ៃនរបយករណ៍េនះ េ យែឡក 
ថន ក្់រគប្់រគងបន កជូ់នែផនករសកមមភពមយួេទ្រកុម្របឹក ភបិល េនកនុងែខេម  ឆន ២ំ០១៤ កនុង 
េគលបំណងេឆ្លើយតបេទនឹងអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម និង េដើមបេីធ្វើឱយ 
គេ្រមងវលិ្រតឡបេ់ទមនភពអនុេ មវញិ។ េនកនុងករេរៀបចំបេងកើតែផនករសកមមភព ថន ក្់រគប្់រគង 
បនជួបសនទនក្រមតិនេយបយជេ្រចើន ជមយួរ ្ឋ ភបិល។ េសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពមយួ ្រតូវ 
បនេផញើជូនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េដើមបសំុីេយបល់មុនេពល កជូ់នែផនករេនះ េទឱយ 



 

្រកុម្របឹក ភបិល។ េនកនុងមតិេយបល់ែដលេធ្វើេឡើងេនៃថងទី ០៣ ែខេម  ឆន ២ំ០១៤ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនកតស់មគ ល់ថ ទិដ្ឋភពជេ្រចើនៃនែផនករសកមមភព មនិទនឈ់នដល់ 
ក្រមតិរពឹំងទុកៃនអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ េ្រកយេពលែដលថន ក្់រគប្់រគង បន 
កជូ់នែផនករសកមមភពេទឱយ្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនផ្តល់មតិ 

េយបល់បែនថមេទៀត េទ្រកុម្របឹក គណៈកមម ធិករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មរយៈអនុស រណៈរបស់ 
ខ្លួន ចុះៃថងទី ២៤ ែខេម  ឆន ២ំ០១៤ ែដលេនកនុងអនុស រណៈេនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ ម កប៏នេធ្វើករកតស់មគ ល់ទិដ្ឋភពជេ្រចើន ៃនែផនករសកមមភពែដលមនិេឆ្លើយតប្រគប្់រជុងេ្រជយ 
ចំេពះអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។  

៤. លទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយែផនករសកមមភព 

១១. ជរមួ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមនភពរកី យកនុងករកតស់មគ ល់ថ ចប់ ងំពីមន 
េសចក្តីសេ្រមចពី្រកុម្របឹក ភបិលមក ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ជរ ្ឋ ភបិល និង គណៈ 
កមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (IRC) បនវនិិេយគេពលេវ  មូលនិធិ និង កិចចខិតខំជេ្រចើន 
គួរឱយកតស់មគ ល់ េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងេនះ វលិ្រតឡបម់កមនភពអនុេ មវញិ។ េគសេ្រមចបនវឌ នភព 
គួរឱយកតស់មគ ល់ ទកទ់ងេទនឹងអនុ សនចំ៍នួន ៥ កនុងចំេ មអនុ សនទ៍ងំ ៦ ែដលអនុមត័េ យ 
្រកុម្របឹក ភបិល។ វឌ នភពែបបេនះ គឺជវឌ នភពគួរឱយកតស់មគ ល់ និង គួរឱយេកតសរេសើរ្របកបេ យ 
ករេលើកទឹកចិត្ត។ េបើេទះជដូេចនះក្តី េគេនែត្រតូវករឱយមនកិចចខិតខំបែនថមេទៀត េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមង 
មនភពអនុេ មទងំ្រសុង។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសងឃមឹថរបយករណ៍ប៉ន្់របមណ 
េទេលើករ្រតួតពិនិតយេនះ ្រពមជមយួនឹងគំេហើញ និង អនុ សនរ៍បស់ខ្លួន នឹង្រតូវបនេមើលេឃើញេនកនុង 
អតថនយ័ខងេលើ និង កនុង ម រតីបន្តកិចចខិតខំ េដើមបែីកលម្អេទេលើភពអនុេ ម។ កថខណ្ឌ ខងេ្រកម 
បង្ហ ញអំពីគំេហើញ និង ករសននិ ្ឋ នៃនរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ្របចឆំន េំលើកទី១ របស់គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ អនុ សននី៍មយួៗែដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល ្រតូវបនពណ៌ន 
ជមុន ្រពមជមយួនឹងសកមមភពពកព់ន័ធ ែដលបនេសនើេឡើងេនកនុងែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង។ 
គំេហើញពកព់ន័ធ ករសននិ ្ឋ ន និង មតិេយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ្រតូវបន 
ពណ៌ន មេ្រកយ។ 

ក. អនុ សន៍ទី១ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទី៍១ ៖ បេងកើតេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណងមយួ។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ េនេពលេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនភពអនុេ ម 

មយួែផនក េទនឹងអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖ 
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ក. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (IRC) េធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ 
ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់នីមយួៗ (AH) នូវ ៖ (១) ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ (DMS) 
និង (២) កិចចសនយរ ងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង ្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ ស្រមបក់រចត្់របេភទមនិបន្រតឹម្រតូវ េនកនុងករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ។ 

ខ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គណនឱនភពសំណងស្រមបក់រ 
ខតបង្់រទពយសមបត្តិ េ យ រែតករចប្់របេភទមនិបន្រតឹម្រតូវ និង អតិផរ  េ យ 
េ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ (CPI)3 និង ្របកឧ់បតថមភកររស់េន/ករខតបង ់
្របកចំ់ណូល និង ្របកឧបតថមភៃថ្លដឹកជញជូ ន េ យ រែតអតិផរ  េ យេ្របើ្របស់ 
សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់។ 

គ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ និង ផ ព្វផ យ 
ពត័ម៌ន ជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ អំពី ៖ (១) េពលេវ កំណតស់្រមបក់រពិេ្រគះ 
េយបល់ មផទះ (២) វធីិ ្រស្តគណនឱនភពសំណង និង (៣) យន្តករត ៉ េ្រកម 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដល្រតូវបនែកលម្អ5 (GRM) និង ករទូទតឱ់នភព 
សំណង។ 

ឃ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េរៀបចំកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល 
ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលឆ្លុះបញច ំងអំពីឱនភពសំណង។ 

ង. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ មផទះ។ 
ច. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ផ្តល់សំណងជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 
ឆ. ករគណន និង ករទូទតសំ់ណងស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូល6 ស្រមប្់រគួ រ 

រងផលបះ៉ពល់ែដលបន ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ។ 

(ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ ២)។ 
 

១២. គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចំេពះអនុ សន ៍
ទី១។ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ និង ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង គណៈកមមករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េយង មកលវភិគៃនែផនករសកមមភព បនបញចបក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ 
េទេលើលទធផលៃនករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ (DMS) ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង ឬ េ យ 
ែផនក ទងំ ៣.៥៨១ ្រគួ រ5 និង បនគណនឱនភពសំណង េ យេ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ 
របស់កមពុជ ស្រមបក់រខតបង្់រទពយសមបត្តិ ដូចមនែចងេនកនុងករអេងកត ស់ែវងលម្អតិដំបូង។ ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុបន យករណ៍ឱយដឹងថ ខ្លួនបនេធ្វើករពិនិតយេផទ ងផទ តេ់ទេលើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ 
ចំេពះករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ និង ករគណនឱនភពសំណង របស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
                                                           
5  ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព មន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់សរបុចំនួន ៣.៧៥៤ ្រគួ រ។ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 

ផលបះ៉ពល់ បនបញជ កក់នុងលកខណៈគួរជទីេពញចិត្ត អំពីភពឆកែល្វងរ ងតួេលខេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព និង 
ទំហំករណីបចចុបបនន ជូនដល់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។  



 

ផលបះ៉ពល់ ស្រមប់ ល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស់ េនែខ រថេភ្លើងភគខងតបូង េប៉យែបត៉ 
កំ តផ់្លូវែខ រថេភ្លើងភគខងេជើង និង ៧៥% ៃន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនឯកំ តផ់្លូវកនុង ជធនី 
ភនេំពញ។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនផ្តល់មតិេយបល់ឱយេធ្វើករែកត្រមូវចំេពះកិចចសនយជក់ ក ់ ែដល 
េ្រកយមក ្រតូវបនបញចូ លេ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ ករ្រតួតពិនិតយេឡើង 
វញីែដលេធ្វើេឡើងេ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ រមួមនករេផទ ងផទ តចំ់នួនពីរវគគ ៖ វគគទី១ គឺជករ្រតួតពិនិតយ 
េឡើងវញិទងំ្រសុង េទេលើ ល់កិចចសនយទងំអស់ែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ និង េ្រកយមក 
មនករបញចូ លសំេណើ ែកត្រមូវ កនុងេនះមនករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើសំ កចំនួន ១០% ៃន 
កិចចសនយករអេងកត ស់ែវងលម្អតិែដលបនបញចប។់ េនកនុងវគគទី១ ៃនករេផទ ងផទ ត ់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
បនរកេឃើញកំហុសេនកនុងកិចចសនយែដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ ចំនួន ៣៦,៤% ស្រមប ់
ែខ រថេភ្លើងភគខងតបូង ៣១,៧% ៃនកិចចសនយែដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ ស្រមបកំ់ ត ់
ផ្លូវេនេប៉យែបត៉ និង ៧១,៨% ៃនកិចចសនយែដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ ស្រមបែ់ខ រថេភ្លើង 
ភគខងេជើង6។ កំហុសទងំេនះ បច់បពី់កំហុសគណន មញញ ៗរហូតដល់ករេ្របើ្របស់្របេភទ 
សំណងម់និ្រតឹម្រតូវ ករមនិបញចូ ល្រទពយសមបត្តិដៃទេទៀតែដលបតប់ង ់ កំហុសកនុងករែបងែចក្របេភទ 
្រគួ រងយរងេ្រគះ និង កំហុសកនុងករែបងែចកសិទធិទទួលបនស្រមបក់ររខំន ជីវកមម និង ្របក ់
ឧបតថមភជីវភពរស់េន។ ករ្រតួតពិនិតយសំ ក ១០% ៃនកិចចសនយែដលបនបញចប ់ បនរកេឃើញថ 
កំហុសែដលធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនកំណតរ់កេឃើញ្រតូវបនែកត្រមូវ7។ 

១៣. េបើេទះបីជអនុសកមមភព (ខ) ្រតូវបញចូ លករគណនអំពីឱនភពសំណង ស្រមប្់របកឧ់បតថមភ 
ជីវភពរស់េន/ករខតបង្់របកចំ់ណូល និង ្របកឧ់បតថមភស្រមបៃ់ថ្លដឹកជញជូ នកេ៏ យ ប៉ុែន្ត សកមមភពេនះ 
មនិទនប់នអនុវត្តចបរ់ចួ ល់េនេឡើយេទ ្រស័យេ យែផនករសកមមភព ្រគនែ់តបនេរៀបចំកលវភិគ 
េធ្វើករគណន និង ទូទតសំ់ណងស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូល ចំេពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលបន 
ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ ែដល្រតូវបញចប្់រតឹម្រតីមសទី២ ៃនឆន ២ំ០១៥ េ្រកមអនុសកមមភព (ឆ) ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េ្រកយេពលពិភក រ ងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
រចួមក គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនឯកភពនេពលថមីៗេនះ និង បនបញជ ក ់
េទកនគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ សំណងែដល្រតូវបនគណនសនទស នអ៍តិផរ បែនថម 
ស្រមប្់របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន/ករខតប់ង្់របកចំ់ណូលនេពលេនះ នឹង្រគបដណ្ត បេ់ទេលើរយៈេពល 

                                                           
6  ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ៖ ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ៃនកំ តផ់្លូវែខ រថេភ្លើងភគខងតបូង (ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង 

ចបព់ីៃថងទី ២៨ ែខកកក  រហូតដល់ៃថងទី ០៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១៤) ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិៃនកំ តផ់្លូវ 
េប៉យែបត៉ (្រតូវបនេធ្វើេឡើងចបព់ីៃថងទី ១១ ែខសី  រហូតដល់ៃថងទី ២៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤) និង ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករអេងកត 
ស់ែវងលម្អតិស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងេជើង (្រតូវបនេធ្វើេឡើងចបព់ីៃថងទី ២៩ ែខកញញ  រហូតដល់ៃថងទី ១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤)។ េបើេទះបីជ 

ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងេជើង បញជ កថ់ ល់កិចចសនយ 
ទងំអស់្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិកេ៏ យ ប៉ុែន្តរបយករណ៍ ថ នភពស្តីពីសកមមភពែកត្រមូវ ៃថងទី ២៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ ែថ្លងអំពី 
អនុសកមមភព (ឃ) ថេសចក្តី្រពងកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ ១០០% េ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
ស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងតបូង និង តំបនេ់ប៉យែបត៉ ្រពមទងំកំពុងបន្ត្រតួតពិនិតយស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងេជើង និង ជធនីភនេំពញ។ 

7  ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ៖ ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួលចំេពះែខ រថេភ្លើងភគខងតបូង កំ តផ់្លូវេប៉យែបត៉ 
និងែខ រថេភ្លើងភគខងេជើង (គម នកលបរេិចឆទ)។ 
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ចបពី់ករ ងំទីលំេនថមី រហូតដល់េពលចបេ់ផ្តើមកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ េហើយករ 
ទូទត្់របកទ់ងំេនះ នឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេទ មកលកំណត ់កនុង្រតីមសទី២ ៃនឆន ២ំ០១៥។ 

១៤. ករពិេ្រគះេយបល់ ធរណៈបឋម ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ្រកសួង ធរណៈករ និង ដឹកជញជូ ន និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ចបពី់ៃថងទី ០៦ រហូតដល់ៃថងទី 
២០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤ េដើមបជូីនដំណឹងអំពីសកមមភពែកត្រមូវ េពលេវ កំណតស់្រមបក់រអនុត្តន ៍
សកមមភពែកត្រមូវ ករផ ព្វផ យសមភ រៈពត័ម៌ន វធីិទទួលបនសមភ រៈពត័ម៌នស្រមបអ់នកែដលមនិ ច 
ចូលរមួបន និង ពត័ម៌នលម្អតិអំពីបុគគលទំនកទំ់នងស្រមបក់រ កសួរពត័ម៌នេនេពលអនគត។ 
េបើេទះជដូេចនះក្តី ករពិេ្រគះេយបល់េ្រកយមកេទៀត ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និង ករផ ព្វផ យ 
ពត័ម៌នជូនដល់ពួកេគ អំពីកិចចសនយែដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ សថិតេ្រកមអនុសកមមភព (គ) 
្រតូវបនពនយរេពល។ សកមមភពេនះ ែដលធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនចូលរមួកនុងនមជអនកសេងកតករណ៍ 
្រតូវបនបញចប ់ ស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងតបូង កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ និង កំពុងបន្តអនុវត្តេនកំ តផ់្លូវ 
េប៉យែបត៉។ េគេ្រគងអនុវត្តសកមមភពេនះ ស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងេជើង និង ជធនីភនេំពញ 
កនុងែខកុមភៈ និង ែខមនី ឆន ២ំ០១៥។ ពត័ម៌នអំពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនផ្តល់ជូន 
េនកនុងករពិេ្រគះេយបល់្រកុម េហើយពត័ម៌នេនះ ្រតូវបនផ្តល់ជូនេឡើងវញិេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ 
លកខណៈបុគគល/ករពិេ្រគះេយបល់ មផទះផងែដរ។ ពត័ម៌នេ យេ្របើ្របស់ខិត្តបណ័្ណ យន្តករបណ្តឹ ង 

រទុកខ ក្៏រតូវបនេ្របើ្របស់ផងែដរ េនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ទងំេនះ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មនករ្រពួយបរមភថករផ ព្វផ យពត័ម៌ន មនិ បប់ញចូ លយន្តករប្តឹងជំទស់ 
ែដលសថិតេ្រកមយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមយួែដល្រតូវបនែកលម្អេឡើយ ្រស័យេ យ  
មនិទនម់នេនេឡើយ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមន រមមណ៍ថ បុគគលិកែដលអនុវត្ត 
ករងរេនមូល ្ឋ នរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង សមជិកយន្តករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លសម្រសបអំពីបញ្ហ េនះ។ ដូចែដលនឹងមនពិភក  
ខងេ្រកម ទកទ់ងេទនឹងអនុ សនទី៍៣ មនករ ចទំ់នកទំ់នងមយួដសំ៏ខន ់ រ ងេពលេវ កំណត ់
ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ និង ករែកស្រមួលេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ្រពមទងំករែកលម្អ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

១៥. សថិតេ្រកមអនុសកមមភព (ឃ) ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ និងផ្តល់មតិេយបល់ 
ឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរចំេពះេសចក្តី្រពងទ្រមងកិ់ចចសនយ េ យចំណុចទងំេនះ ្រតូវបនគណៈកមមករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទទួលយក8។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម យល់េឃើញថ 
កិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល គបបភីជ បជ់មយួនឹងឯក រេ យែឡកមយួែដលងយ្រសួលេ្របើ្របស់ 
និង មនពត័ម៌នអំពីនីតិវធីិ និង ឱ ន ទ ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើកិចចសនយែដល្រតូវបន 
ែកស្រមួល និង កំហុសករអេងកត ស់ែវងលម្អតិនន បប់ញចូ ល ករមនិបញចូ លេទកនុង រេពើភណ័្ឌ  និង 
ករចត្់របេភទមនិ្រតឹម្រតូវ ្រពមទងំរេបៀបែដលករប្តឹងជំទស់ ច្រតូវបនេធ្វើេឡើងទកទ់ងេទនឹងចំណុច 
                                                           
8  ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ៖ េសចក្តី យករណ៍អំពីករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើកិចច្រពមេ្រព ងេលើកិចចសនយ (គម នកលបរេិចឆទ)  



 

ទងំអស់េនះ។ បែនថមពីេនះេទៀត គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រតូវធនថ ល់ករ 
ប្តឹងជំទស់/បណ្តឹ ងទងំអស់ ែដល្រតូវបន កជូ់នេទក្រមតិថន កឃុ់ំ ្រតូវបនកត្់រ េនកនុងកំណតេ់ហតុ 
្រតឹម្រតូវ ្រពមទងំរក បន្រគប្់រគន ់ និង ្របកបេ យតម្ល ភព ចំេពះលំ បលំ់េ យឯក រ ែដល 
ករណីែបបេនះ មនិទនេ់កើតមនេនេឡើយនេពលបចចុបបនន។ 

រូបភពទី២ ៖ ករពិេ្រគះេយបល់ មផទះរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់  
ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់អំពីករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ (្របភព ៖ IRC) 

 

១៦. ករពិេ្រគះេយបល់ មផទះអំពីកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ េ្រកមអនុសកមមភព (ង) 
បនបញចប ់ស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងតបូង និង កំពុងបន្តស្រមបកំ់ តផ់្លូវេនឯេប៉យែបត៉។ ករពិេ្រគះ 
េយបល់្រតូវបនេ្រគងេធ្វើេឡើងស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងេជើង និង ជធនីភនេំពញ កនុងែខកុមភៈ និង 
ែខមនី ឆន ២ំ០១៥។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ករផ្តល់ពត័ម៌នជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់អំពីដំេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ ទកទ់ងនឹងករប្តឹងត ៉ ចំេពះករគណនសំណងែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ នឹងចប ់
េផ្តើមកនុង្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥ ប៉ុេ ្ណ ះ (សូមេមើលអនុ សនទី៍៣) និង ្រស័យេ យេពលេវ  
ស្រមបទ់ទួលយកកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ មនរយៈេពល ៣០ ៃថង ្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់េនែខ រថេភ្លើងភគខងតបូង និង ្រគួ រ “ែដលបនទទួលករពិេ្រគះេយបល់រចួមកេហើយ” េន 
កំ តផ់្លូវេប៉យែបត៉ ពំុទទួលបនពត័ម៌នែដលចបំច ់ និង ទនេ់ពលេវ អំពីដំេណើ រករប្តឹងជំទស់ 
េឡើយ។ 
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១៧. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មនករ្រពួយបរមភថ កន្លងមក ករពិេ្រគះេយបល់ មផទះ 
អំពីកិចចសនយែដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ មនិបនផ្តល់វ ិ លភពស្រមបកិ់ចចសនទនជមយួ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ េដើមបែីកត្រមូវ “ករចតចំ់ តថ់ន កម់និបន្រតឹម្រតូវ” េនកនុងករអេងកត ស់ែវង 
លម្អតិ ( បប់ញចូ លទងំករណីែដលមនិបនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  ឬ ករកំណត់ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវ 
ចំេពះ្រទពយសមបត្តិែដល ចមនិ្រតូវបនកំណតរ់កេឃើញ មរយៈករពិនិតយេផទ ងផទ តរ់បស់ធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ។ កំហុសទកទ់ងនឹងករអេងកត ស់ែវងលម្អតិេផ ងៗគន ជេ្រចើន ែដល 

ករពិនិតយេផទ ងផទ តេ់ឡើងវញិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនកំណតរ់កេឃើញ ឆ្លុះបញជ ំងអំពីេសចក្តី្រតូវករ 
ឱយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ទកទ់ងេទនឹងករបតប់ងរ់បស់ពួកេគ។ េលើស 
ពីេនះេទៀត ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនជួប ពំុបនដឹងអំពីរេបៀប 
ែដលយន្តករប្តឹងជំទស់ ែដលេគេ្រគងេធ្វើករែកលម្អ នឹងមនដំេណើ រករដូចេម្តចេឡើយ េហើយកម៏និបនដឹង 
អំពីរេបៀប កជូ់ននូវករប្តឹងជំទស់ អំពីករអេងកត ស់ែវងលម្អតិែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិផងែដរ។ 
េដើមបកីតប់នថយបញ្ហ េនះ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនឯកភពជមយួគណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម កនុងអំឡុងេពលៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយថ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ នឹងពិចរ េទេលើភស្តុ ងែដល្រតូវបនចង្រកងទុកជឯក រ និង ចេធ្វើករ 
េផទ ងផទ តប់នពី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលនឱំយឈនេទដល់ករែកត្រមូវេទេលើកិចចសនយែដល្រតូវ 
បនែកស្រមួល ទកទ់ងេទនឹងករណីមនិបនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  ឬ ករេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវ ចំេពះ 
្រទពយសមបត្តិ េ យមនិត្រមូវឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ឆ្លងកតយ់ន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (គណៈ 
កមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េលើកេឡើងថ កន្លងមក មនិធ្ល បម់នករទមទរែបបេនះ 
ពី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងតបូងេឡើយ និង រហូតមកទល់នឹងេពលេនះ មនែត 
ពីរករណីប៉ុេ ្ណ ះ ែដលអងគករ្រតួតពិនិតយខងេ្រក [EMO] បន យករណ៍ ស្រមបកំ់ តផ់្លូវ 
េប៉យែបត៉)។ 

១៨. សថិតេ្រកមអនុសកមមភព (ច) គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនចបេ់ផ្តើមេធ្វើ 
ករទូទតស់្រមបឱ់នភពសំណងេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ចំេពះករបតប់ង្់រទពយសមបត្តិ េហើយ 
ករទូទតទ់ងំេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស់ ែដលសថិតេ្រកមែខ រថេភ្លើង 
ភគខងតបូង និង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ចំនួន ៣០១ ្រគួ រ េនកំ តផ់្លូវេប៉យែបត៉។ អងគករ្រតួតពិនិតយ 
ខងេ្រក បន យករណ៍ជូនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ ករទូទតសំ់ណងចំេពះករអេងកត 
ស់ែវងលម្អតិ ្រតូវបនផ្តល់ជូនជ ច្់របក ់ េហើយករទូទតេ់នះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជ ធរណៈេនឯ 

មជឈមណ្ឌ លសហគមនក៍នុងកែន្លង ងំទីលំេនថមី ឬ ឃុំ។ ្រស័យេ យ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ 
ភគេ្រចើន ពំុមនគណនីធនគរ ករទូទតសំ់ណងជ ច្់របក ់ គឺជមេធយបយសម្រសប េហើយករ 
ទូទតេ់នះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជ ធរណៈ េដើមបកីតប់នថយវ ិ លភពៃនអំេពើពុករលួយ។ 

  



 

រូបភពទី៣ ៖ កិចច្របជំុរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ជមយួ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ 
េន ជធនីភនេំពញ (្របភព ៖ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម [CRP]) 

 

១៩. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនជូនដំណឹងដល់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ មថ គណៈកមមករបនសេ្រមចផ្តល់្របកឧ់បតថមភបែនថមស្រមបរ់យៈេពលអន្តរកល ចំេពះ 
រយៈេពលចេន្ល ះពីករេរ ើលំេន ្ឋ នេទកនក់ែន្លង ងំទីលំេនថមី និង ករចបេ់ផ្តើមកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ 
្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ ប៉ុែន្ត ដំេណើ រករផ្តល់្របកឧ់បតថមភបែនថមេនះ មនិទនប់នចបេ់ផ្តើមេនេឡើយេទ។ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េកតសរេសើរែដលរ ្ឋ ភបិលទទួល គ ល់អំពីេសចក្តី្រតូវករកនុងករ 
ពិចរ ផ្តល់្របកឧ់បតថមភបែនថម កនុងលកខណៈជកិចចគ្ំរទស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូល ប៉ុែន្ត 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនែតបន្តមនករ្រពួយបរមភអំពីចំនួនទឹក្របកដ់ម៏នក្រមតិ ែដល 
្របកឧ់បតថមភស្រមបរ់យៈេពលអន្តរកល នឹងផ្តល់ឱយ។ ្របកឧ់បតថមភកនុងមយួែខ មនចំនួន ២៥ ដុ ្ល រ 
សហរដ្ឋ េមរកិ កនុងមយួ្រគួ រ ែដលកនុងករណីភគេ្រចើន ពំុមនភព្រគប្់រគនក់នុងករផ្តល់សំណងជូន 
្រគួ រ ស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូលរបស់ពួកេគ មរយៈករ ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិេនះេឡើយ។ 

ងទី៧ ៃនរបយករណ៍្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនផ្តល់ 
ករប៉ន្់របមណអំពីករខតបង្់របកចំ់ណូល េ យែផ្អកេលើករគណន្រតួសៗ េយង មទិនននយ័ែដល 
មន ្រពមទងំ ចេធ្វើករប៉ន្់របមណេលើសកនុងក្រមតិ មយួ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ករខតបង្់របក ់
ចំណូល ទំនងជមនក្រមតិខពស់ជង ២៥ ដុ ្ល រ ស្រមបម់យួ្រគួ រកនុងមយួែខ។ ដូេចនះ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថ អនុ សនទី៍១ អនុសកមមភព (ឆ) ពំុមនភពអនុេ ម និង 
ជ្រមុញឱយថន ក្់រគប្់រគងេធ្វើករងរជមយួរ ្ឋ ភបិល េដើមបបំីេពញកតព្វកិចចទងំេនះ។  
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២០. ករសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ ម ចំេពះ 
អនុ សនទី៍១។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនខិតខំ 
គួរឱយកតស់មគ ល់ េដើមបឱីយមនភពអនុេ មេទនឹងអនុ សនេ៍នះ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ទងំនីតិវធីិទកទ់ង 
នឹងករពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ េទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ដូចមនកំណតេ់ យអនុសកមមភព និង 
ភពគម នទំនកទំ់នងគន ៃនកលវភិគរ ងសកមមភពទងំេនះ និង សកមមភពេនកនុងអនុ សនទី៍៣ េធ្វើឱយ 
ចុះេខ យដល់ករែដលទំនងនឹងសេ្រមចបនទងំ្រសុង នូវសំណង និង តៃម្លជំនួស ស្រមប់ ល់្រគប្់រទពយ 
សមបត្តិទងំអស់ ែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បនបតប់ង។់ ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករអេងកត ស់ 
ែវងលម្អតិរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គឺជលំ ត្់រតួតពិនិតយឯក រមយួ 
ែដលមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើទិនននយ័ពីករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ឆន ២ំ០០៩ និង មនិពកព់ន័ធេទនឹងករ 
ពិេ្រគះេយបល់េ យ្រតង់ៗ  ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េឡើយ។ ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេនះ ្រគនែ់ត 
េផ្ត តេទេលើករខតបងែ់ដលមនេនកនុងកំណតេ់ហតុរចួេទេហើយប៉ុេ ្ណ ះ។ ករែកត្រមូវេទេលើ “ករចត ់
្របេភទមនិបន្រតឹម្រតូវ” មនិចបំច្់រតូវេផ្ត តេទេលើ ល់ករមនិបនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  និង ករេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  
្រទពយសមបត្តិមនិបន្រតឹម្រតូវេនះេទ។ អភ្ិរកមៃនករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ 
េនះ មនិបនពិចរ េទេលើេមេរៀនបទពិេ ធនរ៍បស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត 
គេ្រមងអំពីេសចក្តី្រតូវករឱយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ អំពីករេរៀបចំេធ្វើករ 
អេងកត ស់ែវងលម្អតិេឡើយ (របយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម កថខណ្ឌ  
៧៤-៨៣)។ ករេផទ ងផទ តរ់បស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ែដល្រតូវបនពិនិតយ 
ែកស្រមួល កជ៏លំ ត្់រតួតពិនិតយឯក រមយួផងែដរ ្រពមទងំមនភពមនក្រមតិដូចគន េទនឹងករពិនិតយ 
ែកស្រមួលេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ែដលេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់។ ករ ចទំ់នកទំ់នងគន  រ ងសកមមភពេ្រកមអនុ សនទី៍១ និង សកមមភពេ្រកមអនុ សន ៍
ទី៣ មននយ័ថ ពំុមនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមយួ ែដលមនដំេណើ រករ និង មនលកខណៈ 
្របេសើរជងមុន ្រពមទងំពំុមនបុគគលិកេនមូល ្ឋ នរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
និង គណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល េហើយ្របជ 
ពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ មនិទទួលបនដំេណើ រករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមយួែដលគួរឱយេជឿជកប់ន 
េនដំ កក់លសំខនៃ់នករពិនិតយែកស្រមួលេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ជពិេសស ទកទ់ងេទនឹង 
ករមនិេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  និង ករេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវចំេពះ្រទពយសមបត្តិ។ ជចុងេ្រកយ គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថ អនុសកមមភព (ឆ) ស្តីពីសំណងស្រមបក់រខតបង្់របក់
ចំណូល ពំុមនភពអនុេ មេឡើយ។ 

២១. មតិេយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ចំេពះថន ក្់រគប្់រគងអំពីចំ តក់រ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុង េទនឹងអនុ សនទី៍១ ៖ េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
ចេធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសូមផ្តល់មតិេយបល់ថ 

ថន ក្់រគប្់រគង គបបចីតវ់ធិនករដូចខងេ្រកម ៖ 



 

 ទកទ់ងេទនឹងអនុសកមមភព (ឃ) ៖ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សូមផ្តល់ 
អនុ សនថ៍ កិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល គបបមីនភជ បម់កជមយួនូវឯក រេ យ 
ែឡកមយួែដលងយ្រសួលេ្របើ្របស់ និង ែដលមនផ្តល់ពត័ម៌នអំពីនីតិវធីិ និង កលបរេិចឆទ 
ឱ ន ទ ស្រមប្់រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល និង កំហុស 
ៃនករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ រមួទងំករមនិេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  និង ករចត្់របេភទមនិបន្រតឹម្រតូវ 
្រពមទងំរេបៀបេធ្វើករប្តឹងជំទស់ េតើ្រតូវប្តឹងជំទស់េទនរ  និង េនេពល  ទកទ់ងេទ 
នឹងបញ្ហ ទងំេនះ េហើយករប្តឹងជំទស់ែបបេនះ មនិ្រតូវកំណតឱ់យេធ្វើេឡើងេនកនុងេពលេវ  
ជក់ ក់ មយួេឡើយ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសូមផ្តល់អនុ សនឱ៍យេធ្វើ 
ករបញជ កជូ់ន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ថ រយៈេពលកំណត ់ ៣០ៃថង អនុវត្តចំេពះែតករទទួល 
យក ឬ ករបដិេសធកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួលប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ុែន្ត ករប្តឹងជំទស់េដើមប ី
ែកត្រមូវកំហុសេនកនុងកិចចសនយ និង កំហុសេនកនុងករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ចេធ្វើេឡើង 
េនេពល មយួកប៏ន។ បុគគលិកេនមូល ្ឋ ន ្រតូវទទួលបននូវករចង្អុលទិសថ ្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ គបប្ីរតូវបន្របបអំ់ពីសិទធិកនុងករប្តឹងជំទស់ ែដលពំុមនេពលេវ កំណត ់
េហើយរយៈេពល ៣០ៃថង គឺទកទ់ងេទនឹងសិទធិកនុងករទទួលយក ឬ បដិេសធចំេពះកិចចសនយ 
ែដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ។ ្រស័យេ យករបញជ កេ់នះ មនិ្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
ស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងតបូង និង កំ តផ់្លូវេនេប៉យែបត៉ ដូេចនះ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសូមផ្តល់មតិេយបល់ថ ថន ក្់រគប្់រគងគបបផី្តល់ករជូនដំណឹងបែនថម 
មយួ ជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំេនះ េ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ អនុញញ តឱយមនេពលេវ បែនថមេទៀត េដើមបបី្តឹងជំទស់ កនុងករណីែដល្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ មយួមនបំណងចងេ់ធ្វើយ៉ងដូេចនះ។ 

 ទកទ់ងេទនឹងអនុសកមមភព (ង) ៖ េនេពលែដលពំុមនករពិេ្រគះេយបល់េ យ្រតង់ៗ  
ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ អំពីករែកស្រមួលេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ និង េនេពល 
ែដលពំុមនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមយួែដលមនដំេណើ រករ គណៈកមមករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនឯកភពជមយួគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ 
ករពិេ្រគះេយបល់ មផទះ អំពីកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ នឹងពិចរ  
េទេលើភស្តុ ងែដលបនចង្រកងឯក រទុក និង ចេផទ ងផទ តប់នពី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់  
ែដលនឱំយឈនេទដល់ករែកត្រមូវេទេលើកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល ទកទ់ងេទនឹង 
ករណីមនិបនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  ឬ ករេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវ ចំេពះ្រទពយសមបត្តិ 
េ យមនិត្រមូវឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ឆ្លងកតយ់ន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ កនុង 
នយ័េនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសូមផ្តល់មតិេយបល់ថ ថន ក្់រគប្់រគងគបប ី
ធនថ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស់ បប់ញចូ លទងំ្រគួ រែដលបនពិេ្រគះេយបល់ 
រចួមកេហើយ អំពីករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ែដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ ្រតូវទទួល 
បនករជូនដំណឹងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ កនុងករែកត្រមូវេទេលើកំហុសទកទ់ងនឹងករមនិបន 
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េធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  ឬ ករេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវេទេលើ្រទពយសមបត្តិ េ យគណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ស្រមបក់របេងកើតភស្តុ ងឱយបន្រគប្់រគន ់ និង គួរឱយ 
េជឿជកប់ន។ 

 ទកទ់ងេទនឹងអនុសកមមភព (ឆ) ៖ ថន ក្់រគប្់រគង្រតូវធនថ រ ្ឋ ភបិលផ្តល់សំណងជូន 
្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ ចំេពះករខតបង្់របកចំ់ណូល។ គណៈកមមករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនជូនដំណឹងដល់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ 
ករខតបង្់របកចំ់ណូល នឹង្រតូវផ្តល់សំណងស្រមបរ់យៈេពលចេន្ល ះពីករ ងំទីលំេនថមី 
េឡើងវញិ និង ករចបេ់ផ្តើមកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ េហើយរូបមន្តកនឹ៏ង 
បញចូ លករែកស្រមួលេទេលើអតិផរ ផងែដរ។ េ្រកពីករទូទតសំ់ណងទងំេនះ គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនផ្តល់មតិេយបល់ជូនថន ក្់រគប្់រគងឱយបន្តកិចចសនទនរបស់ 
ខ្លួនជមយួរ ្ឋ ភបិល េដើមបធីនថ ្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ ្រតូវបនផ្តល់ 
សំណងេពញេលញ ស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូល ែដលប ្ត លមកពីករែដលពួកេគ 
ផ្ល ស់ប្តូរលំេន ្ឋ នេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 

រូបភពទី៤ ៖ ្របពន័ធចេ្រមះទឹកេ យថមពលពន្ល្ឺរពះ ទិតយេនឯ្រសះទកឹ  
(្របភព ៖ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់) 

 

ខ. អនុ សន៍ទី២ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទី៍២ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៖ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមី។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ គិត្រតឹមេពលេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនភព 
អនុេ មមយួែផនកេទនឹងអនុ សនេ៍នះ។ 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖  

ក. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើេហ ្ឋ រចន
សមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី េដើមបធីនថ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំេនះ មនលកខណៈ 



 

្រសបេទនឹងបទ ្ឋ នជតិ បទ ្ឋ នេខត្ត ឬ បទ ្ឋ នរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដលពកព់ន័ធ។ 
ខ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភពមយួ ែដលមន 

កំណតេ់ពលេវ ជក់ ក ់ស្រមបែ់កលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 
គ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង 

ងំទីលំេនថមី ែដល្រតូវបនកំណតថ់ជចំ តក់របនទ ន ់ សថិតេ្រកមែផនករសកមមភព 
ែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក។់ 

ឃ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្របគល់េហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដល្រតូវបន 
ែកលម្អេទឱយ ជញ ធរមូល ្ឋ នសម្រសប។ 

ង. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េសនើសំុឱយ្រកសួងសុខភបិល ធនថ 
មណ្ឌ លសុខភពេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញ មន្របតិបត្តិករេទ ម 
បទ ្ឋ នជតិ។ 

ច. យន្តករ្របតិបត្តិករ និងែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 

 (ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 
 

២២. គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចំេពះអនុ សន ៍
ទី២។ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ និង ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង គណៈកមមករអន្តរ្រកសួង
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ មមូល ្ឋ នរមួគន  េទេលើ 
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ និង េហ ្ឋ រចនសមពន័ធមនិែមន ធរណៈែដលមន្រ ប ់ ្រពមទងំបញចប ់
របយករណ៍មយួអំពីបញ្ហ ទងំេនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនកតស់មគ ល់ថ ករប៉ន ់
្របមណេទេលើកង្វះខតេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ្រគនែ់តេឆ្លើយតបមយួែផនកប៉ុេ ្ណ ះេទនឹងបញ្ហ កង្វះខតែដល 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនកំណតរ់កេឃើញេនកនុងរបយករណ៍ចុងេ្រកយ កថខណ្ឌ  ១៨-
២២។ ឧបសមពន័ធ៤ េរៀប បអំ់ពីករសេងកតរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េទេលើេហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធរូបវន័្តេនកនុងតំបន់ ងំទីលំេនថមីទងំ៥ ែដលបនចុះេធ្វើទស នកិចច កនុងអំឡុងេពលៃនេបសកកមម្រតួត 
ពិនិតយ។ េយង មរបយករណ៍វឌ នភព្របច្ំរតីមសទី៣ របស់ថន ក្់រគប្់រគង ស្តីពីសកមមភពែកត្រមូវ 
គិត្រតឹមែខមក  ឆន ២ំ០០៥ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនពិនិតយសេ្រមចបញជ ី 

រេពើភណ័្ឌ មយួ និង ករប៉ន្់របមណេទេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី ្រពមទងំកំពុង 
េរៀបចំចបេ់ផ្តើមេធ្វើករ ងសងេ់នកនុងែខមនី ឆន ២ំ០១៥ កនុងេគលបំណងបញចប់ ល់ករែកលម្អទងំអស់ 
្រតឹមែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥។ មកទល់នឹងបចចុបបនន ែផនករសកមមភពមយួែដល្រតូវបនកំណតេ់ពលេវ
ជក់ ក ់មនិទន្់រតូវបនេរៀបចំេនេឡើយេទ។ 

២៣. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មនករ្រពួយបរមភថ ករេរៀបចំែផនករសកមមភព ពំុមន 
ករពិេ្រគះេយបល់្រគប្់រគនជ់មយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ អំពីេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលនឹង្រតូវកំណត ់
េដើមបេីធ្វើករែកលម្អ ឬ អំពីករេរៀបចំ្របតិបត្តិករ និង ករែថទ ំ ស្រមបេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំេនះ។ 
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របយករណ៍ស្តីពី ថ នភពៃនសកមមភពែកត្រមូវ េធ្វើករែបងែចករ យេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ (ែដល 
នឹងក្ល យជកមមសិទធិរបស់រ ្ឋ ភបិលថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត  ឬ ថន កមូ់ល ្ឋ ន) និង េហ ្ឋ រចនសមពន័ធមនិែមន 

ធរណៈ (ែដលនឹងក្ល យជកមមសិទធិរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលបន ងំទីលំេនេឡើងវញិ)។ 
េបើេទះជដូេចនះក្តី របយករណ៍ប៉ន្់របមនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ9 បនឱយដឹងថ េនកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ទងំអស់ ករែថទផំ្លូវចូល និង ផ្លូវខងកនុង ្រពមទងំ្របពន័ធរេំ ះទឹក គឺជកតព្វកិចចរបស់សហគមនែ៍ដល 
បន ងំទីលំេនថមី និង ជញ ធរឃុំ/សងក ត។់ ករសេងកតរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េន 
កនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំ៤ ែដលគណៈកមមករបនចុះេធ្វើទស នកិចច បង្ហ ញថ ករែថទេំហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធទងំេនះ (មយួែផនកប ្ត លមកពីគុណភពសំណងម់និ្រគប្់រគន)់ គឺជសកមមភពមយួែដលមន 
លកខណៈសមុគ ម ញែផនកបេចចកេទស និង ្រតូវចំ យថវកិេ្រចើន េហើយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលបន 
ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ ពំុមនករបំពកែ់ផនកបេចចកេទស េហើយកពំុ៏មនធនធនហិរញញ វតថុេដើមបេីធ្វើសកមមភព 

េនះែដរ។ ទី្របឹក របស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ែដល្រតូវបនេគៀងគរេដើមបជួីយ ដល់ករេរៀបចំេសចក្តី្រពង 
ែផនករ្របតិបត្តិករ និងែថទ ំ (សថិតេ្រកមអនុសកមមភព (ច)) ្រតូវធនថ ករពិេ្រគះេយបល់អំពី 
្របតិបត្តិករ និង ករែថទ ំ ្រតូវពិចរ អំពីសមតថភពែផនកបេចចកេទស និង សមតថភពែផនកហិរញញ វតថុរបស់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ( បប់ញចូ លសមតថភព និង ឆនទៈកនុងករបង្់របកផ់ងែដរ) និង េដើមបប៉ីន្់របមណអំពី 
លទធភពែដល្របតិបត្តិករ និង ករែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ នឹង្រតូវបនបន្ត។ 

រូបភពទី៥ ៖ ករផគតផ់គងទឹ់កេន ម្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និង្រសះទឹកកនុងេខត្តបតដំ់បង  
(្របភព ៖ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម) 

 

 

 

 

 

 

 

២៤. អនុសកមមភព (ង) ទមទរឱយមណ្ឌ លសុខភពេនកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញ ចបេ់ផ្តើម
េធ្វើ្របតិបត្តិករេទ មបទ ្ឋ នជតិ។ េនេពលែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនចុះេធ្វើ 

                                                           
9  របយករណ៍ប៉ន្់របមណេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ៖ កែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេប៉យែបត៉ បតដ់ំបង េពធិ៍ ត ់ ជធនីភនេំពញ និង េខត្ត្រពះសីហនុ 

(គម នកលបរេិចឆទ) 



ទស នកិ
ថមនអ
េនះ្រតូវ
បិតបង្ហ ញ

២៥. ក
អនុ ស
ចំេពះប
អំពីករេរៀ
លកខណៈ
រចនសម
សុខភព
គណៈកម
របយក
េឡើងវញិ
ែដលមនិ

២៦. ម
េដើមបេីធ្វើឱ
េធ្វើឱយគេ្រ
្រគប្់រគង
រចនសម

កិចចមណ្ឌ លសុ
អគរ្រគប្់រគន
បនចកេ់
ញេនឯអគរ

ករសនិន ្ឋ នរប
សនទី៍២។ គណ
ញ្ហ កង្វះខត
រៀបចំ្របតិបត្តិ
ៈមយួែដលមនិ
មពន័ធ ធរណ
ពេនឯកែន្លង
មមករ្រតួតពិនិ

ករណ៍ស្តីពីភព
ញេនកនុងឧបស
នទន្់រតូវបន

រូបភ

តិេយបល់្រត
ឱយគេ្រមងម
្រមងមនភព
ងចតវ់ធិនក
មពន័ធែដល្រតូវែ

សខភពេនឯក
ន ់ (និងជកែ់ស
 គម នបុគគល
រ េហើយ្រគួ

បស់គណៈកមម
ណៈកមមករ្រតួ
េហ ្ឋ រចនស
ករ និង 
នសម្រសបចំ

ណៈ” និង ករទ
ងំទីលំេនថមី

និតយភពអនុេ
ពអនុេ ម 
សមពន័ធ ៤ ៃន
កំណតអ់ត្តស

ភពទី៦ ៖ មណ្ឌ

(្របភ

តឡបរ់បស់គណ
នភពអនុេ
ពអនុេ ម 
រដូចតេទ ៖
ែកលម្អ និង ក

កែន្លង ងំទីល
ស្តង គឺ្រតូវេធ្វើ
លិកបេ្រមើករ
ររងផលបះ៉ព

មមករ្រតួតពិនិត
តួតពិនិតយភព
សមពន័ធ ក
ករែថទ ំ ក
េពះករទទួល
ទទួលខុស្រតូ
ថមីកនុង ជធនីភ

ម ប
ជូនដល់្រកុម
នរបយករណ៍
សញញ ណ និង 

ណ្ឌ លសុខភព

ភព ៖ គណៈក

ណៈកមមករ្រតួ
មទងំ្រសុង
គណៈកមមក

៖ (១) ្រតូវពិ
ករេរៀបចំែថទ

លំេនថមីកនុង ជ
ធ្វើករែកលម្អមួ
ងរេននឹងកែ
ពល់មនិបនដឹ

តយភពអនុេ
ពអនុេ មយ
រពិេ្រគះេយ
ករបងកលកខណ
លខុស្រតូវែថ
វរបស់អងគភ
ភនេំពញ
បនផ្តល់បញជ ី
្របឹក ភបិល

ណ៍េនះ) និង 
កំណតេ់គល

ពេនឯតំបន់ ំ

កមមករ្រតួតពិនិ

្រតួតពិនិតយភព
ងេទនឹងអនុ
ករ្រតួតពិនិតយ
ពិេ្រគះេយប
ទសំ្រមបេ់ហ

ជធនីភនេំពញ
មយួចំនួនចំេព
ែន្លង គម នក
ដឹងអំពីេម៉ង្រ

ម ទ
យល់េឃើញថ 
បល់មនិ្រគប្់រ

ណៈឱយមនករ
ទេំហ ្ឋ រចន
ព ធរណៈ
ឈនដល់ប
យនមកង្វ

លកនុងែខមក  
កនុងករេ្រប

លេ ស្រមបក់

ងំទីលំេនថមកីន

និតយភពអនុេ

ពអនុេ ម ច
សនទី៍២។ 

យភពអនុេ
ល់ជមយួ្របជ

ហ ្ឋ រចនសមព័

 គណៈកមមក
ពះសមភ រៈេន
កលវភិគ្រប
្របតិបត្តិករ។

ទកទ់ងេទនឹង
មនករកំណ
្រគនជ់មយួ្រ
រចូលរមួពី្រគួ
នសមពន័ធ ែដ
ៈ និង ប ជយ័
ទ ្ឋ ន្របតិបតិ
ះខតែផនកេហ
ឆន ២ំ០១៤ 
បេធៀបេហ ្ឋ
ករជួសជុល 

កនុង ជធនីភនេំ

ម) 

ចំេពះថន ក្់រគ
េដើមបឱីយ

ម សូមផ្ត
ជពលរដ្ឋរងផ
មពន័ធទងំេនះ (

ករេនះ បន
នខងកនុង) ប៉ុែ
តិបត្តិករែដល
 

ងភពអនុេ
ណតម់និ្រគប្់រជុ
្រគួ ររងផល

ររងផលបះ៉
ដលគួរែតជ 
យកនុងករេធ្វើឱយ
ត្តិករក្រមតិថន

ហ ្ឋ រចនសមព័
(ែដល្រតូវប
រចនសមពន័ធម
ឬ ែថទ។ំ 

េពញ  

គប្់រគងអំពីចំ
ធនគរអភវិឌ
ល់មតិេយបល
ផលបះ៉ពល់អ
បប់ញចូ លេហ

 

នរកេឃើញ 
ែន្ត អគរ 
ល្រតូវបន 

មចំេពះ     
ជុងេ្រជយ 
លបះ៉ពល់ 
ះពល់កនុង 

“េហ ្ឋ  
ឱយមណ្ឌ ល 
ថកជ់តិ។ 
មពន័ធេនកនុង 
បនេរៀបចំ 
មយួចំនួន 

 

តក់រ 
ឌ ន៍ សីុ 
ល់ឱយថន ក ់
អំពីេហ ្ឋ  
ហ ្ឋ រចន 
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សមពន័ធ “ ធរណៈ” ែដលគបបពិីចរ ឱយមនករចូលរមួែថទពីំ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់) (២) 
អភវិឌ នែ៍ផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ េដើមបែីកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដល 
្រតូវបនកំណតេ់ន្រគបក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំអស់ ្រពមទងំអនុវត្តេធ្វើករែកលម្អេទ មភពសម្រសប 
មុនេពលរដូវវស បនទ បម់កដល់ និង (៣) េធ្វើឱយមណ្ឌ លសុខភពេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនី 
ភនេំពញ មន្របតិបត្តិករេពញេលញ្រសប មបទ ្ឋ នជតិ។  

គ. អនុ សន៍ទី៣ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទី៍៣ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៖ ែកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករសកមមភពមយួ ែដលមនេពលេវ  
កំណតជ់ក់ ក ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ េនេពលេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមនភពអនុេ ម 
មយួែផនកេទនឹងអនុ សនេ៍នះ។ 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖ 

ក. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភពមយួែដលមន 
េពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន េដើមបែីកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃន 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

ខ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ អនុវត្តែផនករសកមមភពែដលមន 
េពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

 (ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 
 

២៧. គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចំេពះអនុ សន ៍
ទី៣។ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ និងែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ែផនករសកមមភពមយួែដល 
មនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន ស្រមបែ់កលម្អដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ គបប្ីរតូវបនេរៀបចំឱយរចួ ល់្រតឹម្រតីមសទី៤ ៃនឆន ២ំ០១៤។ របយករណ៍ 
្របច្ំរតីមសេលើកទី៣ ស្តីពីសកមមភពែកត្រមូវែថ្លងថ ែផនករសកមមភពស្រមបយ់ន្តករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ្រតូវបនពិនិតយសេ្រមចរចួ ល់ េហើយករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកកិចចសនយជតិ ែដលេធ្វើេឡើង 
េ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េ្រគងេធ្វើេឡើងកនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥។ េបើេទះ 
ជដូេចនះក្តី គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ពំុមនឱកសបនេមើលែផនករសកមមភពស្រមប ់
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលបនេលើកេឡើងខងេដើម ឬ ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ និង ករផ្តល់ 
មតិេយបល់្រតឡបេ់ទេលើែផនករេនះ េ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេឡើយ។ របយករណ៍្របច្ំរតីមស 
ទី៣ របស់ថន ក្់រគប្់រគង កែ៏ថ្លងផងែដរថ ករអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភពនឹងចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី៤ 



 

ឆន ២ំ០១៤ េហើយគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនេរៀបចំេឡើងវញិនូវសមសភព 
គណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេទជ ជញ ធរមូល ្ឋ នវញិ េហើយ ល់គណៈកមមករ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខទងំអស់ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងវញិ។ ករណីេនះ ពំុបនេកើតេឡើងយ៉ង 
ដូេចនះេឡើយ។ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បន្របបគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ ម ថមនែតគណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេនក្រមតិថន កេ់ខត្តប៉ុេ ្ណ ះ ែដល្រតូវ 
បនបេងកើតេឡើងវញិ ប៉ុែន្ត គណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេនក្រមតិថន កឃុ់ំ មនិ្រតូវបន 
បេងកើតេឡើងវញិេឡើយ។ មនិទនម់នអនកតំ ង្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឱយ 
េធ្វើជសមជិកគណៈកមមករេនក្រមតិថន កឃុ់ំេនេឡើយេទ។ ករេ្រជើសេរ ើសេនះ េ្រគងេធ្វើេឡើងកនុងែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០១៥។ ពំុមនករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់ 
បុគគលិកែដលេធ្វើករងរេនមូល ្ឋ នរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឬ គណៈកមមករ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេឡើយ។ 

២៨. របយករណ៍្របច្ំរតីមសទី៣ របស់ថន ក្់រគប្់រគង កែ៏ថ្លងផងែដរថ ករអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភព 
នឹងចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤ េហើយគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនេចញ 
ជថមីម្តងេទៀតនូវេគលករណ៍ែណនែំដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ អំពីសមសភពគណៈកមមករ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខជូនដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង ល់គណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខទងំអស់ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងវញិ។ ករណីេនះ ពំុបនេកើតេឡើងយ៉ងដូេចនះេឡើយ។ គណៈ 
កមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បន្របបគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ថមនែត 
គណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេនក្រមតិថន កេ់ខត្តប៉ុេ ្ណ ះ ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងវញិ 
ប៉ុែន្ត គណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេនក្រមតិថន កឃុ់ំ មនិ្រតូវបនបេងកើតេឡើងវញិ 
េឡើយ។ មនិទនម់នអនកតំ ង្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឱយេធ្វើជសមជិក 
គណៈកមមករេនក្រមតិថន កឃុ់ំេនេឡើយេទ។ ករេ្រជើសេរ ើសេនះ េ្រគងេធ្វើេឡើងកនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥។ 
ពំុមនករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់បុគគលិកែដលេធ្វើ 
ករងរេនមូល ្ឋ នរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឬ គណៈកមមករយន្តករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេឡើយ។ 

  



 

រូបភពទី

២៩. ដូ
េ្រកមអន
គណៈកម

 

 

 

 

ទី៧ ៖ ផ្លូវែដល

ចមនេរៀប ប
នុ សនទី៍ 
មមករ្រតួតពិនិ

ករពិេ្រគ
ស្រមប់
កនុងែខកុ

្រគួ ររ
ករសេ្រ

្របសិនេ
ស្រមួល
ពិនិតយែក
ចំណុចេ
េបើេទះប
គណៈក
ដឹងកនុងអ

ពត័ម៌ន
សំណង

លខូចខតេ
(្របភ

បខ់ងេលើ 
១ និង 

និតយភពអនុេ

គះេយបល់អ
បែខ រថេភ្លើងភ
កមភៈ និង ែខមី

រងផលបះ៉ពល
្រមចទទួល ឬ 

េបើ្រគួ ររងផ
លេឡើងវញិ 
កស្រមួលេឡើ
េនះក្តី ឬ 
បីជគណៈកមម
កមមករ្រតួតពិនិ
អំឡុងេពលៃន

អំពីយន្តករេ
 េ្រគងេធ្វើេឡើ

យ រែតករ
ភព ៖ គណៈក

ករ ចទំ់
សកមមភពែដ
ម ៖ 

អំពីកិចចសនយ
ភគខងតបូង 
ន ឆន ២ំ០១៥

ល់ ្រតូវបនជូ
បដិេសធ កិចច

ផលបះ៉ពល់ 
ពួកេគ ច
ងវញិរបស់ពួក
មេធយបយ
មមករអន្តរ្រកស
និតយភពអនុេ
នករបង្ហ ញអំ

ះ្រ យប
ឡើងកនុង្រតីមស

រជនលិ់ចេនខ
កមមករ្រតួតពិនិ

នកទំ់នងរ ង
ដលសថិតេ្រក

សំណងែដល
កំពុងបន្តស្រ
៥ ស្រមប់ ជ

ជូនដំណឹងថ 
ចចសនយែដល

បដិេសធ
កព់កយបណ្តឹ
កេគ េទយន្ត
កនុងករប្តឹងជំទ
សួងេ ះ្រ

ម ថ
អំពីអន្ត គមន៍

ណ្តឹ ង រទុកខ
សទី១ ៃនឆន ២ំ

ខងេ្រកកែន្លង
និតយភពអនុេ

ងេពលេវ កំ
មអនុ សន៍

ល្រតូវបនពិនិត
្រមបកំ់ ត់
ជធនីភនេំពញ 

ពួកេគមនរយ
្រតូវបនពិនិត

ធមនិ្រពមទទួ
ណង/ករប្តឹងជំទ
ន្តករេ ះ្រ
ទស់ក្តី ពំុម
យផលបះ៉ព
ពួកេគបនជ្រ
នទូ៍េទ ជូនដល

កខ ស្រម
២០១៥។ 

ង ងំទីលំេន
ម) 

កំណតស់្រមប
នទី៍ ៣ គឺ

តយែកស្រមួល
ផ្លូវេប៉យែបត៉
និង ែខ រថេភ្លើ

យៈេពលកំណ
តយែកស្រមួលេ

លកិចចសនយែ
ទស់ អំពីកិ
យបណ្តឹ ង

មនេរៀប បេ់
ពល់ បន
្រមបឱយ្រគួ
ល់សហគមន៍

បក់រប្តឹងជំទ

នថម ីកនុង ជធ

បស់កមមភពែ
ជករ្រពួយប

លេឡើងវញិ ប
ត និង េ្រគង
ភ្លើងភគខងេ

ណតចំ់នួន ៣០
េឡើងវញិ។ 

ែដល្រតូវបន
កិចចសនយែដល

រទុកខ ប៉ុែន្ត 
នកនុងកិចចសន
នបញជ កអ់ះ
ររងផលបះ៉ព

ទងំមូលកេ៏

ទស់េទេលើក
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នីភនេំពញ 

 

ែដលសថិត 
បរមភរបស់ 

បនបញចប ់
ងេធ្វើេឡើង 
ជើង។ 

០ ៃថង កនុង 

នពិនិតយែក 
ល្រតូវបន 
ស្រមប ់

នយេឡើយ 
ងចំេពះ 

ពល់បន 
យ។ 

ករគណន 



 

 ករអនុវត្តនែ៍ផនករក ងសមតថភពយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ស្រមបបុ់គគលិក 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េនេពលេនះ ចចបេ់ផ្តើមេនចុង្រតីមស 
ទី១ ៃនឆន ២ំ០១៥ ប៉ុេ ្ណ ះ និង កនែ់តយឺតជងេនះេទៀត ស្រមបគ់ណៈកមមករយន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

 លទធផល គឺកង្វះករយល់ដឹងកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ ថេតើយន្តករប្តឹង 
ជំទស់ែដលមនលកខណៈ្របេសើរជងមុន ែដលេគេ្រគងេធ្វើេឡើង នឹងមនដំេណើ រករេ យ 
រេបៀប  និង េតើករប្តឹងជំទស់ចំេពះករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ និង កិចចសនយែដល្រតូវបន 
ពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ ច កជូ់នបនេ យរេបៀប ។  

 ជលទធផល នឱំយមនករបតប់ងទំ់នុកចិត្តេនកនុងចំេ ម្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ អំពី រៈ 
្របេយជន ៍ ភពគួរឱយេជឿជកប់ន និង ភពអពយ្រកឹតយៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
ែដលមយួែផនកប ្ត លមកពីករ ចទំ់នកទំ់នង និង ភពយឺតយ៉វេនះ។  

៣០. េ យ រែតមូលេហតុេនះេហើយ ករអនុវត្តនឱ៍យបនឆបរ់ហ័ស ចំេពះករេប្តជញ ចិត្តែដលគណៈ 
កមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បនេធ្វើេឡើង េនកនុងកិចច្របជំុរបស់ខ្លួនជមយួគណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ ម េនៃថងទី ២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ មន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់ េ យេនេពលេនះ 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ នឹង្រតូវចបេ់ផ្តើមពិចរ អំពីពកយបណ្តឹ ងែដលបន 
ចង្រកងទុកជឯក រ និង ចេផទ ងផទ តប់ន ទកទ់ងេទនឹងករណីមនិបនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  ឬ 
េធ្វើ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវ ចំេពះ្រទពយសមបត្តិេ យមនិត្រមូវឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ឆ្លងកត ់
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ្រតូវធនថមេធយបយស្រមបែ់កត្រមូវ 
កិចចសនយចំេពះករអេងកត ស់ែវងលម្អតិថមីេនះ (១) ្រតូវបនជូនដំណឹងភ្ល មៗឱយបនចបស់ ស់ដល់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ (២) មនករគ្ំរទពីករ្រតួតពិនិតយេទេលើករ្រប្រស័យទកទ់ងឱយបនទន ់
េពលេវ  និង ករប្តឹងជំទស់ពី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ្រពមទងំ (៣) មនករ យករណ៍អំពីសកមមភព 
ែកត្រមូវេនកនុងរបយករណ៍វឌ នភព្របច្ំរតីមសេនេពលអនគត។ 

៣១. ករសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចំេពះ 
អនុ សនទី៍៣។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថ ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក ់
្រគប្់រគង ទកទ់ងេទនឹងករែកលម្អយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ចទំ់នកទំ់នងពីអន្តរទំនកទំ់នង 
របស់  ជមយួសកមមភពែកត្រមូវែដលសថិតេ្រកមអនុ សនទី៍១ ដូេចនះ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
ប៉ុេ ្ណ ះ េទនឹងអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ េនកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងមយួ 
ជមយួគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េគបនជូនដំណឹងថគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពល់ នឹងេធ្វើឱយយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមនដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទេពញេលញ (េ យ 
បញចូ លអនកតំ ងមយួរូបពី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់) េនក្រមតិថន កឃុ់ំ ថន ក្់រសុក និង ថន កេ់ខត្ត េនចុង 
ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥។ 
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៣២. មតិេយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ជូនដល់ថន ក្់រគប្់រគងអំពីចំ តក់រ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុងេទនឹងអនុ សនទី៍៣។ េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
េធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសូមផ្តល់មតិេយបល់ថ ថន ក្់រគប់
្រគងគបបចីតវ់ធិនករដូចខងេ្រកម ៖ 

(១) អនុវត្តឱយបនឆបរ់ហ័សនូវករេប្តជញ ចិត្ត ែដលគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ បនេធ្វើេឡើងេនកនុងកិចច្របជំុជមយួគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនៃថងទី 
២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ េ យេនេពលេនះ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ នឹង្រតូវពិចរ អំពីភស្តុ ងែដល្រតូវបនចង្រកងទុកជឯក រ និង ែដល ច 
េផទ ងផ្ត តប់នពី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ថមនភព្រគប្់រគនស់្រមបែ់កស្រមួលេទេលើ 
កិចចសនយែដល្រតូវបនែកែ្រប ទកទ់ងេទនឹងករណីមនិបនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  ឬ ករេធ្វើ រេពើ 
ភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវ ចំេពះ្រទពយសមបត្តិនន េ យមនិត្រមូវឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
ឆ្លងកតយ់ន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

(២) ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវធនថ មេធយបយស្រមបែ់កត្រមូវកិចចសនយថមីៗ (ក) ្រតូវបនជូន 
ដំណឹងភ្ល មៗឱយបនចបស់ ស់ដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ (ខ) មនករគ្ំរទពីករ្រតួត 
ពិនិតយេទេលើករ្រប្រស័យទកទ់ងឱយបនទនេ់ពលេវ  និង ករប្តឹងជំទស់ពី្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់ ្រពមទងំ (គ) មនករ យករណ៍អំពីសកមមភពែកត្រមូវេនកនុងរបយករណ៍ 
វឌ នភព្របច្ំរតីមសេនេពលអនគត។ 

(៣) ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវធនថ ករប្តឹងជំទស់ និង បណ្តឹ ង រទុកខដៃទេទៀត ែដលបន 
កជូ់នេទយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនចង្រកងឯក រ្រតឹម្រតូវ ្រពមទងំ 

រក បននូវលំហូរឯក រមយួែដលមនតម្ល ភព និង គណេនយយភព ្រពមជមយួនឹងករ 
ជូនដំណឹង យលកខណ៍អក រជផ្លូវករសម្រសបដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ អំពីករទទួល 
បន និង េសចក្តីសេ្រមចចំេពះករប្តឹងជំទស់ និង បណ្តឹ ង រទុកខរបស់ពួកេគ េ យផ្តល់ 
មូលេហតុដូចគន ។ េនកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងមយួេទកនគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ ម មរយៈថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនែថ្លងថ វធិនករទងំេនះនឹង្រតូវបនអភវិឌ នេ៍ឡើង។ 

ឃ. អនុ សន៍ទី៤ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទី៍៤ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៖ អភវិឌ នក៍មមវធីិសម្រសបមយួ េដើមបកី ង 
សមតថភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េនកនុងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវ 
ឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

 



 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ គិត្រតឹមេពលេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមនភព 
អនុេ មមយួែផនកេទនឹងអនុ សនេ៍នះ។ 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖ 

ក. េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភពមយួ ែដលមនេពលេវ កំណត ់ 
ជក់ ក ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន ស្រមបក់រក ងសមតថភព។ 

ខ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ អនុវត្តែផនករសកមមភពែដលមន 
េពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

 (ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 
 

៣៣. គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនងឹភពអនុេ មចំេពះអនុ សន ៍
ទី៤។ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ និង ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង គណៈកមមករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ នឹងអភវិឌ នែ៍ផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ និង 
ចេផទ ងផទ តប់ន ស្រមបេ់ធ្វើករក ងសមតថភព េ យពិេ្រគះេយបល់ជមយួធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 

េន្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥ េហើយករអនុវត្តនែ៍ផនករេនះ នឹងចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៥។ េដើមប ី
គ្ំរទចំេពះសកមមភពេនះ ជំនួយបេចចកេទសមយួរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី ១៥ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ េដើមបបីេងកើនធនធនស្រមបគ់ណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េដើមបពី្រងឹង 
សមតថភពរបស់ខ្លួន។  

៣៤. ែផនករសកមមភពេនះ មនិទន្់រតូវបនពិនិតយសេ្រមចេនេឡើយេទ ប៉ុែន្ត េដើមបេីធ្វើករេរៀបចំែផនករេនះ 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បនេរៀបចំកិចច្របជំុៃផទកនុងមយួ កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ 
ែដលមនសមសភពចូលរមួពីបុគគលិកគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ នយក ្ឋ នេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ និង អគគនយក ្ឋ ន េដើមបេីធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើ 
បញ្ហ ្របឈម កំណតរ់កវស័ិយែដល្រតូវករឱយមនករែកលម្អ និង កំណត់ ទិភពកនុងករក ង 
សមតថភព។ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនជូនដំណឹងគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ មថ វស័ិយសំខន់ៗ ស្រមបក់រក ងសមតថភព រមួមន ករែកលម្អជំនញ្រប្រស័យទកទ់ង 
និង ពិេ្រគះេយបល់ ករគណនតៃម្លជំនួស តួនទី ថ បន័ និង ករស្រមបស្រមួល រ ងគណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និងទីភន កង់រអនុវត្ត ្រពមទងំករអនុវត្តនល៍្អបំផុតអំពីករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់េនក្រមតិអន្តរជតិ។ បែនថមពីេនះេទៀត ទស នកិចចសិក មយួេទកន្់របេទសៃថ ្រតូវបន 
េ្រគងេធ្វើេឡើងកនុងពកក់ ្ត លែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ េ យមនជំនួយពីធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េដើមបសិីក  
បែនថមេទៀតអំពីេគលនេយបយ នីតិវធីិ បទពិេ ធន ៍េមេរៀនែដលបនេរៀនសូ្រត និង ករអនុវត្តនល៍្អបំផុត 
ទកទ់ងនឹងករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ 
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៣៥. ្របេសើរបំផុត ករព្រងឹងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ច្រតូវបនេរៀបចំជ
ដំ កក់ល កនុងលកខណៈមយួេដើមបជី្របេយជនដ៍ល់សកមមភពែកត្រមូវ ែដល្រតូវបនអនុវត្តេ យ រ 
ែតករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ មេនះ។ សងឃមឹថ ករក ងសមតថភពមយួចំនួន នឹងធន 
បនជ្របេយជនចំ៍េពះករអនុវត្តនស៍កមមភពែកត្រមូវេនះ។  

៣៦. ករសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចំេពះ 
អនុ សនទី៍៤។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម យល់េឃើញថ មនករចតវ់ធិនករសំេ  
សេ្រមចឱយបននូវអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល និង ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក ់
្រគប្់រគង។ អនុ សនេ៍នះ េនែតបន្តជធតុផ មំយួដសំ៏ខនេ់នកនុងេ្រគងករសកមមភពែកត្រមូវជរមួ។ 

៣៧. មតិេយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ចំេពះថន ក្់រគប្់រគងអំពីចំ តក់រ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុងេទនឹងអនុ សនទី៍៤។ េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
េធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មផ្តល់មតិេយបល់ឱយថន ក្់រគប្់រគង
េធ្វើករអភវិឌ នឱ៍យបនឆបរ់ហ័ស នូវែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់និង ច 
េផទ ងផទ តប់ន ស្រមបក់រក ងសមតថភពរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែដល 
បប់ញចូ លវស័ិយននែដលកំណតេ់ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រពមទងំគបប ី

ពេន្ល នករអនុវត្តនជំ៍នួយបេចចកេទសឱយបនឆបរ់ហ័ស។ 

ង. អនុ សន៍ទី៥ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទី៍៥ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៖ បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួ 
េដើមបជួីយ ដល់្រគួ រែដលជំពកបំ់ណុលេ្រចើន កនុងករសងកំេណើ នបំណុលរបស់ពួកេគ មរយៈខទង ់
ឥណទនមយួ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេ ះ្រ យបញ្ហ បំណុល។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ គិត្រតឹមេពលេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុពំុមនភព 
អនុេ មេទនឹងអនុ សនេ៍នះេឡើយ។ 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖ អភវិឌ ន ៍ និងអនុវត្តវធិនករ េដើមបជួីយ េ ះ្រ យបញ្ហ  
និរន្តរភពហិរញញ វតថុរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 

(ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 
 

៣៨. គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនងឹភពអនុេ មចំេពះអនុ សន ៍
ទី៥។ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ និង ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបន 
ទទួលយកករទទួលខុស្រតូវអនុវត្ត ចប់ ងំពីេពលែដលរ ្ឋ ភបិលបន្របកនយ់កជំហរថ មនិពកព់ន័ធ 
េនកនុងសកមមភពេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ជំពកបំ់ណុលរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ (េ យ រែតករ 



 

យល់េឃើញចំេពះេ្រគះថន កែ់ផនក្រកមសីលធម)៌ ប៉ុែន្ត ពំុមនករ្របឆងំេទនឹងករចូលរមួពីតួអងគដៃទេទៀត 
និង ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សនេ៍នះេឡើយ។ 

៣៩. ែផ្អកេលើកិចចសមភ សនែ៍ដលេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម គណៈកមមករេនះ 
បនដឹងថ េ យមនកិចចសហករជមយួធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ថ នទូតអូ្រ ្ត លីបនផ្តល់ជំនួយ 
ឥតសំណងមយួ េនចុងែខមក  ឆន ២ំ០១៥ ស្រមបេ់្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួ ដល់អងគករ 
ទស នៈពិភពេ កអន្តរជតិ ែដលបនបន្តផ្តល់មូលនិធិេនះេទឱយវសិីន ្វ ន។់ អងគករទស នៈពិភពេ ក 
អន្តរជតិ មនបទពិេ ធនេ៍ធ្វើករងរជមយួសហគមន្៍រកី្រក កនុងគេ្រមងកតប់នថយបំណុលរចួេទេហើយ 
កនុង្របេទសកមពុជ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមនិ ចទទួលបនឯក រគួរឱយេជឿជកប់ន 
អំពីចំនួនទឹក្របកពិ់ត្របកដ និង ធមមជតិៃនជំនួយឥតសំណងេនះេឡើយ។ ជកែ់ស្តង សកមមភពនឹងចប ់
េផ្តើមេនកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញ ែដលករជំពកបំ់ណុលអនកចងករ្របក ់ មនក្រមតិខពស់  
បំផុត ែដលសកមមភពេនះ នឹងក្ល យជសកមមភព កលបងែដល ច្រតូវបនចម្លងយកេទអនុវត្តេន ម 
កែន្លង ងំទីលំេនថមីដៃទេទៀត។ សកមមភពេន ជធនីភនេំពញ មនេគលបំណងកតប់នថយបនទុកបំណុល 
កនុងចំេ ម្រគួ រែដលជំពកបំ់ណុលខពស់ និង ងយរងេ្រគះបំផុត ែដលបន ងំទីលំេនថមីេ្រកម 
គេ្រមងេនះ។ សកមមភពេនះ នឹងេ ះ្រ យបញ្ហ ជំពកបំ់ណុលហួស្របមណ មរយៈករផ្តល់ហិរញញ  
បបទនកមចជីថមីេឡើងវញិ េ្រកមលកខខណ្ឌ ែដលអនុញញ តឱយ្រគួ រ ចេ ះ្រ យកតព្វកិចចបំណុលរបស់ 
ពួកេគ ខណៈេពលែដលពួកេគកំពុង ្ត រ និង េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ្របកចំ់ណូលរបស់ពួកេគ។ 

៤០. មូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី (CUFA) បននិងកំពុងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីអកខរភព 
ហិរញញ វតថុដម៏នតៃម្ល ជូនដល់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់។ មូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី កប៏ននិង 
កំពុង្របមូលទិនននយ័្របកចំ់ណូលក្រមតិ្រគួ ររបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីឆន ២ំ០១២ ផងែដរ។ េយង 
មេសចក្តី យករណ៍ជូនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលេធ្វើេឡើងេ យនិ ស ្ឋ នេបសកកមម 

្របច្ំរបេទសកមពុជរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង ទីភន កង់រអូ្រ ្ត លីស្រមបក់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ 
គំេហើញរបស់មូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី បនឱយដឹងថ ្របកចំ់ណូលរបស់្របជពលរដ្ឋរងផល 
បះ៉ពល់កំពុងមនករេកើនេឡើង និង បំណុលកំពុងមនករធ្ល កចុ់ះ (ប៉ុែន្ត ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ 
ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនជួប បន្របបថ់ ពួកេគ្រគនែ់ត ចបងក់រ្របកប់៉ុេ ្ណ ះ 
និង មនិ ចបងៃ់ថ្លេដើមែដលពួកេគជំពកប់នេឡើយ)។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មនចំ ប ់
រមមណ៍ចំេពះករងររបស់មូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី និង សងឃមឹថ េស ្រសេដៀងគន េនះ នឹង 

បន្តផ្តល់ជូនកនុងលកខណៈជែផនកមយួៃនេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុល មរយៈករេរៀបចំសម្រសបមយួ 
ចំនួន។ 

៤១. េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចំេពះ 
អនុ សនទី៍៥។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនចត ់
វធិនករគួរឱយកតស់មគ ល់ កនុងទិសេ ឱយមនភពអនុេ មេទ មអនុ សនេ៍នះ ប៉ុែន្ត ជំ នទងំេនះ
មនិទនប់នបង្ហ ញខ្លួនេនមូល ្ឋ នេនេឡើយេទ។ ដូេចនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសននិ ្ឋ ន 
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ថមនិទនម់នភពអនុេ មេនេឡើយចំេពះអនុ សនេ៍នះ េបើគិត្រតឹមេពលេនះ។ រ ្ឋ ភបិលបន្របកន ់
យកជំហរយ៉ងចបស់ ស់ថ នឹងមនិចូលរមួកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សនេ៍នះេឡើយ ប៉ុែន្ត រ ្ឋ ភបិលមនិ 
ជំទស់ចំេពះធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ្រពមជមយួនឹងតួអងគដៃទេទៀត ដឹកនអំនុវត្តសកមមភពេនះេឡើយ។ 
កនុងនយ័េនះ ថន ក្់រគប្់រគងបនចតវ់ធិនករបឋមជមយួ ថ នទូតអូ្រ ្ត លី េដើមបចីបេ់ផ្តើមេ ះ្រ យេឆ្លើយ 
តបេទនឹងអនុ សនេ៍នះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសងឃមឹថនឹងមនវឌ នភពយ៉ងឆប ់
រហ័សចំេពះសកមមភពេនះ។ 

៤២. មតិេយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ចំេពះចំ តក់រេដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមង 
មនភពអនុេ មទងំ្រសុង េទនឹងអនុ សនទី៍៥។ េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេធ្វើឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ ម ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុគបបបីន្តកិចចសហ្របតិបត្តិករដស៏កមមរបស់ខ្លួន ជមយួកមមវធីិែដលផ្តល់ 
មូលនិធីគ្ំរទេ យអូ្រ ្ត លី និង េ្រកយេពលេធ្វើេតស្ត កលបងេទេលើកមមវធីិេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
កនុង ជធនីភនេំពញរចួមក គបបគី្ំរទដល់ករអនុវត្តនក៍មមវធីិេនះ េន មកែន្លង ងំទីលំេនថមីដៃទេទៀត។ 
បែនថមពីេនះេទៀត គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មផ្តល់អនុ សនថ៍ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គបប ី
ែស្វងរកមូលនិធិេដើមបធីនករបន្ត្របតិបត្តិកររបស់មូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី ឬ ថ បន័្រសេដៀង 
គន មយួេដើមបផី្តល់េស ្របឹក ហិរញញ វតថុ ជូន្រគួ រជំពកបំ់ណុល។ ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
បនជូនដំណឹងដល់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ មនករឯកភពេទេលើកិចច្រពមេ្រព ងន 
េពលថមីៗេនះ ែដលនឹងអនុញញ តឱយមូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី ឬ ថ បន័្រសេដៀងគន មយួ េនែត 
បន្តមន្របតិបត្តិករ។ 

គ. អនុ សន៍ទី៦ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទី៍៦ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៖ អនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូល 
េឡើងវញិ (EIRP) កនុងលកខណៈមយួែដល្របកបេ យនិរន្តរភព។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ គិត្រតឹមេពលេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមនភព 
អនុេ មេ យែផនកេទនឹងអនុ សនេ៍នះ។ 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖ 

ក. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រតូវបន្តអនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡើងវញិ។ 

ខ. ក ងសមតថភពរបស់្រកុមជួយ ខ្លួនឯងេដើមបឱីយមននិរន្តរភព។ 
គ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់្រតូវេរៀបចំយុទធ ្រស្តដកថយ ស្រមប ់

្រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ 
ឃ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រតូវអនុវត្តយុទធ ្រស្តដកថយស្រមប ់

្រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ 

 (ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 



៤៣. គំ
ទី៦។ េដើ
ធនគរអ
្របកចំ់ណ
ចុងឆន ២ំ
បេងកើតេឡើ
្រគប្់រគង
និង (៣) 

ព

 

 

 

 

 

 

 

៤៤. ទ
ឆន ២ំ០១
ប៉ន្់របម
(េលើកែល
ថ នភព

ទនេ់ខ យ
ែបបេនះ
្រពះសីហ
្រពះសីហ
សកមមភ

េហើញរបស់គ
ដើមបអីនុវត្តអន
អភវិឌ ន៍ សី
ណូលេឡើងវញិ
០១៦។ បចចុ
ឡើងេនឯកែន្ល
ងហិរញញ វតថុ (២

ម នសក

រូបភពទី
នយល់េទកន់

ទកទ់ងេទនឹង
១៤ ្រគបដណ្ត
មណេនះបន
លងែតកែន្លង
ពេសដ្ឋកិចច
យ េហើយសម
កេ៏ យ 

ហនុ មនដំេ
ហនុ ្រកុមជួយ
ភព្របកបរបរចិ

គណៈកមមករ្រ
នុ សនេ៍នះ
សីុ ែដល្រតូវប
ញ េ្រកយេព
បបនន អនកចង
្លង ងំទីលំេន
២) ជួបជមយួ
កមមភពរបស់

ទី៨ ៖ ្រគួ ររ
នគណៈកមមក

(្របភ

ងអនុសកមមភ
ណ្ត បេ់ទេលើ្រកុ
នរកេឃើញថ 

ងំទីលំេនថមី
ចឈរេ យ
មតថភព្រគប្់រ
គណៈកមមក

េណើ រករល្អ 
យ ខ្លួនឯង ប
ចិញច ឹមជីវតិ។ 

្រតួតពិនិតយភព
 និង ែផនក

បនអនុមត័េន
លបិទករផ្តល

ង្រកងសហគម
នថមីនីមយួៗ 
យ្រកុមជួយ ខ្លួ

ស្រកុមជួយ ខ្លួន

រងផលបះ៉ពល
រ្រតួតពិនិតយភ
ភព ៖ គណៈក

ភព (ខ) ធន
កមជួយ ខ្លួនឯង

េបើេទះបីជ
ថមីកនុង ជធនីភន
ខ្លួនឯងបនេ
្រគងហិរញញ វតថុ
ករ្រតួតពិនិតយ

កនុងនមជអ
បនផ្តល់ឱយ្រប

កមចទីងំអ

ពអនុេ ម 
ករសកមមភពរ
នៃថងទី១៥ ែខធន
ល់ហិរញញបបទ
មនម៍ន កកំ់ពុងេ
េដើមប ី (១) 
នឯងមយួែខម្ត
ឯង ែផ្អកេលើក

ល់ែដលបន
ភពអនុេ មអ
កមមករ្រតួតពិនិ

នគរអភវិឌ ន៍
ងទងំ ១៤ 
ជករសង្រប
ភនេំពញ) ប
ឡើយ 
តរបស់ពួកេគក៏
ភពអនុេ ម
អនកផ្តល់ទុនប
ជពលរដ្ឋរង
ស់្រតូវបនស

ទកទ់ងនឹ
របស់ថន ក្់រគប
ធនូ ឆន ២ំ០១៤

ទនបចចុបបនន កន
េធ្វើករងរជម
ព្រងឹងសមតថ
ម្តង ទកទ់ង
ករបណ្តុ ះប ្ត

ងំទីលំេនថមី
អំពីរេបៀបែដល
និតយភពអនុេ

ន៍ សីុបនេធ្វើ
េនកនុងកែន្លង
កក់មចមីកវញិ 
ប៉ុែន្ត ្រកុម
្រស័យេ យ
កដូ៏េចន ះែដរ។
មបនរកេឃើញ
បង្វិលេដើមបគីំ
ផលបះ៉ពល់

សងមកវញិ 

នឹងភពអនុេ
ប្់រគង ជំនួយ
 នឹងបន្តអនុវ
កនុងែខមនី ឆន
មយួ្រកុមជួយ
ភពរបស់្រកុម
េទនឹងករ្រគ
្ត លែដលប

េនកនុង ជធ
លពួកេគ្របកប

ម) 

ធករប៉ន្់របម
ង ងំទីលំេន

មនលកខណ
ជួយ ខ្លួនឯងពំ
មូលធនសងគម
 េបើេទះបជី
ញថ ្រក
្រទដល់ជីវភ
នូវឥណទនច
េហើយ្របជព

មចំេពះអ
យបេចចកេទសម
ត្តកមមវធីិព្រងីក
ឆន ២ំ០១៥ រ

យ ខ្លួនឯង ែដល
មជួយ ខ្លួនឯង
គប្់រគងគណនី
បនផ្តល់ជូន។

ធនីភនេំពញ 
បរបរចិញច ឹមជី ិ

មណមយួ កនុង
នថមីទងំ ៥ 
ណៈល្អជទូេទ
ពំុែមនជ្រកុមែ
មរបស់ពួកេគ

ជមនករប៉ន់
កុមជួយ ខ្លួនឯង
ពរស់េន។ 
ចំនួន ៥ជំុ 
ពលរដ្ឋរងផល

 

នុ សន ៍
មយួរបស់ 
កករ ្ត រ 
រហូតដល់ 
ល្រតូវបន 
ង កនុងករ 
នីធនគរ 
 

វតិ  

ងែខតុ  
ែដលករ 

ទកេ៏ យ 
ែដលមន 
គមនភព 
ន្របមណ
ងកនុងេខត្ត 
កនុងេខត្ត 
ស្រមប ់

លបះ៉ពល់ 
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យល់េឃើញថ សកមមភពេនះមន រៈសំខនយ៉់ងខ្ល ងំចំេពះនិរន្តរភពៃនជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ ប៉ុែន្ត 
ពួកេគបនេសនើសំុឱយផ្តល់កមចកីនុងចំនួនទឹក្របកេ់្រចើនជងេនះ និង រយៈេពលសង្រតឡបម់កវញិយូរជងេនះ 
ផងែដរ ្រពមជមយួនឹងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េដើមបបីងកលកខណៈឱយពួកេគ ចព្រងឹង និង េធ្វើពិពិធកមម 
ចំេពះជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ។ 

៤៥. ទកទ់ងេទនឹងអនុសកមមភព (គ) កំណតស់មគ ល់មយួរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុស្តីពី “េសចក្តី្រពង 
យុទធ ្រស្តដកថយ” ពីែខមក  ឆន ២ំ០១៥ បនឱយដឹងអំពីយុទធ ្រស្តដកថយមយួែដលមនពីរដំ កក់ល 
(១) ដំ កក់លទី១ រមួមន ករ្រចបចប់ញចូ លគន នូវ ល់្រកុមជួយ ខ្លួនឯងទងំអស់ េ យេផ្ត តេលើករ 
យល់ដឹងកនែ់ត្របេសើរកនុងចំេ មសមជិក អំពីវចិរណភពស្រមប្់រកុមជួយ ខ្លួនឯង ករព្រងឹង្របពន័ធ និង 
នីតិវធីិរបស់ពួកេគ និង ករែកលម្អកមមវធីិរបស់ពួកេគ (មូលនិធិអភវិឌ នស៍ងគម មូលនិធិសុវតថិភពសងគម និង 
មូលនិធិសន )ំ និង (២) ដំ កក់លទី២ ែដល្រកុមជួយ ខ្លួនឯងេធ្វើ្របតិបត្តិករេ យមនកិចចគ្ំរទេ យ 
ផទ ល់តិចជងមុន ពីថន ក្់រគប្់រគង និង ទី្របឹក កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ និង េ យែឡក 
្រកុមជួយ ខ្លួនឯង ្រតូវបនផ្តល់ជំនួយេដើមបឱីយតភជ បប់ ្ត ញជមយួទីភន កង់រជតិ និង អន្តរជតិ ែដលមន 
កមមវធីិ្រសេដៀងគន េទនឹងកមមវធីិរបស់្រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ យុទធ ្រស្តដកថយមយួកនុងទ្រមងេ់នះ កបី់ 
ដូចជមនលកខណៈ្រសេដៀងគន េទនឹងយុទធ ្រស្តមយួស្រមបេ់ផទរករទទួលខុស្រតូវ ចំេពះករគ្ំរទ្រកុម 
ជួយ ខ្លួនឯង េទឱយទីភន កង់រដៃទេទៀត េ្រកពីគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង េលើកេឡើងនូវសំនួរ ថេហតុអ្វីបនជរយៈេពលគ្ំរទែដលគណៈកមមករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់/ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនេ្រគងទុក ខ្លីជងខ្ល ងំេម៉្លះ េបើេធៀបេទនឹង 
រយៈេពលែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនផ្តល់អនុ សន។៍ យុទធ ្រស្តដកថយែដល 
បនេសនើេឡើង ក៏ កបី់ដូចជ្រពេងើយកេន្តើយចំេពះមេធយបយដៃទេទៀត កនុងករេលើកកមពស់េគលបំណង 
ចុងេ្រកយៃនេគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េ យមនិសម័្រគចិត្តរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
ែដលសំេ ចំេពះករធនថ ្របជពលរងផលបះ៉ពល់ទទួលបនជំនួយ េដើមបឱីយយ៉ងេ ច ស់ 
ពួកេគមនជីវភពដូចគន េទនឹងមុនេពលមនគេ្រមង។ សកមមភពែបបេនះមយួចំនួន ែដល្របជពលរដ្ឋ 
រងផលបះ៉ពល់បនផ្តល់មតិេយបល់ជូនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម រមួមន (១) ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លជំនញេផ ងៗគន ឱយបនទូលំទូ យជងេនះ និង កិចចគ្ំរទ មរយៈយន្តករ្រកុមជួយ ខ្លួនឯង 
( បប់ញចូ លករផ្តល់កមចែីដលមនទំហំទឹក្របកធំ់ជងេនះ) ស្រមបជី់វភពរស់េនែដលេឆ្លើយតបេទនឹង 
ក នុវត្តភពេសដ្ឋកិចចកនុងមូល ្ឋ ន និង (២) ករផ្តល់ជំនួយជូន្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ េដើមបទីទួល 
បនឯក រអត្តសញញ ណែដលជលកខខណ្ឌ ត្រមូវមយួ េដើមបទីទួលបនករងរេនកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចចកនុង 
្របពន័ធ (ដូេចនះ េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញ ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់្របមណពីរភគបី 
ពំុមនអត្តសញញ ណបណ័្ណ ែដលជត្រមូវករចបំច ់ េដើមបទីទួលបនករងរេធ្វើេនកនុងេ ងច្រក ែដលសថិតេន 
ែកបរកែន្លង ងំទីលំេនថមីរបស់ពួកេគេឡើយ)។  

  



 

រូបភពទី៩ ៖ ផទះរបស់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់្រកី្រក េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមកីនុង ជធនីភនេំពញ 
្របភព ៖ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម) 

	

 
 

 

 

 

 

 

 

៤៦. សថិតេ្រកមអនុសកមមភព (ឃ) ករអនុវត្តនយុ៍ទធ ្រស្តដកថយស្រមប្់រកុមជួយ ខ្លួនឯង េ្រគងចប ់
េផ្តើមេនកនុង្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥ និង បញចបេ់នកនុង្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៥។ ខណៈេពលែដលគណៈ 
កមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនជូនដំណឹងដល់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ រពឹំងថករចូលរមួរបស់ខ្លួនេនកនុងកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ 
្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ នឹងបញចបេ់នចុងឆន ២ំ០១៥ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនជ្រមបថ កលបរេិចឆទ 
បញចបជំ់នួយបេចចកេទស គឺរហូតដល់ចុងឆន ២ំ០១៦។ បញ្ហ េនះ ្រតូវែស្វងរកដំេ ះ្រ យ េហើយេបើេទះ 
ជកនុងករណី កេ៏ យ រយៈេពលៃនកិចចគ្ំរទស្រមបក់មមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ មន 
រយៈេពលខ្លីជងខ្ល ងំ ស់ េបើេធៀបេទនឹងរយៈេពល៥ឆន  ំ ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
បនផ្តល់អនុ សន។៍ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ចតទុ់កថករបញចបក់មមវធីិព្រងីកករ ្ត រ 
្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ ្រតឹម្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៥ (ឬ ្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៦) មនភពឆបរ់ហ័ស 
ខ្ល ងំេពកែដលមនិសម្រសប។ កនុងក្រមតិអបបបរម (មនិចំេពះថកលបរេិចឆទបញចបេ់្រគងេធ្វើេឡើងេនេពល 

េឡើយ) ករបញចប ់ និង ករដកថយ ្រតូវមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើករ្រតួតពិនិតយឱយបនមុងឺម៉ត ់ េដើមប ី
ធនថ ៖  

 ករសេ្រមចបននូវលទធផលកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយ 
(ដូចជ ករ ្ត រ្របកចំ់ណូលរបស់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់/្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និង 
ដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកុមជួយ ខ្លួនឯង មននិរន្តរភព)។ េនេពលែដលគម នទិនននយ័បឋម 
រងឹមអំំពីជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់មុនេពលអនុវត្តគេ្រមង (ទិនននយ័ 
ែតមយួគតម់ន្របភពពីករ្រតួតពិនិតយរបស់មូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី) ដូេចនះ 



 

 

៤៧. េស
អនុ ស
េ្រកមកមម
រយៈេពល
េឡើងវញិ
ឱយកមមវធីិ
ែដលអនុ
អភវិឌ ន៍
បន្តេទៀត
ពលរដ្ឋរង
និរន្តរភព
្រតួតពិនិត

រូបភ

 

សកមមភ
ករ ្ត រ

េពលេវ
្រតួតពិនិ

សចក្តសីននិ ្ឋ ន
សនទី៍៦។ ្រកុ
មមវធីិព្រងីកក
លមយួយូរអែង្វ
ញ នឹងបញចប្់រតឹ
ធីព្រងីកករ ្ត
នុមត័េ យ្រកុ
ន៍ សីុ ្រតូវ
ត ធនឱយ
ងផលបះ៉ពល
ព ្រពមទងំែផ្អ
តយទងំេនះ។ 

ពទី១០ ៖ ផទះ

ភពេនះ ្រតូ
រ្របកចំ់ណូល

 និង ករ
តយែបបេនះ។

នរបស់គណៈ
កម្របឹក ភបិ
រ ្ត រ្របកចំ់
ង្វង។ ែផនក
្រតឹម្រតីមសទី
រ្របកចំ់ណូ

កម្របឹក ភបិ
វបន្តកិចចគ្ំរទ
ឱយមនករបន្ត
ល់/្រគួ ររងផ
ផ្អកមូល ្ឋ នេ

ះែដល្រតូវបន
(្របភ

តូវបន្តេដើមបបីងក
លេឡើងវញិ និង

អនុវត្តនយុ៍ទធ
។ 

កមមករ្រតួតពិ
លបនអនុមត័
ណូលេឡើងវ ិ

ករសកមមភពរ
៤ ឆន ២ំ០១៥
លេឡើងវញិម
ល។ គណ
ទស្រមបក់មមវ ិ
្រតួតពិនិតយឱយ
ផលបះ៉ពល់ 
ពលេវ  និង

ន ងសង្់រប
ភព ៖ គណៈក

ងកលកខណៈឱយ
ង 

្រស្តដកថយ

ពិនិតយភពអនុ
តេទេលើអនុ
ញ ជូនដល់
របស់ថន ក្់រគប
៥។ ្រកបខណ័្ឌ
មននិរន្តរភព
ណៈកមមករ្រតួត
ធីិព្រងីកករ
យបនខ្ល ងំក្ល េ
និង ដំេណើ រក
ង ករអនុវត្តន

បេសើរជងមុន 
កមមករ្រតួតពិនិ

 

យេគ ចេធ្វើក

យែផ្អកេលើ និ

េ ម ទ
សនម៍យួ 

ល្រគួ រែដល
ប្់រគងែចងថ 
ណ្ឌ េពលេវ េ
ពេទ មេសច
តពិនិតយភពអ
្ត រ្របកចំ់ណូ

េទេលើករ ្ត
ករ្រប្រពឹត្តេទ
នយុ៍ទធ ្រស្ដ

េនឯកែន្លង
និតយភពអនុេ

រប៉ន្់របមណ

និង មនមូល

ទកទ់ងេទនឹ
ែដលអំពវន

លបន ងំទីលំ
កមមវធីិព្រងីក

េនះ មនិ្រគប្់រ
ចក្តីអំពវនវ 
អនុេ មយល
ណូលេឡើងវញិ

រ្របកចំ់ណូ
ទរបស់្រកុមជួ
ដកថយេទេ

ងំទីលំេនថមី
ម) 

ណេទេលើសមិ

្ឋ នពត័ម៌នពី

ងភពអនុេ
នវឱយបន្តផ្តល់
លំេនថមីេឡើងវ ិ
កករ ្ត រ្របក
្រគនេ់ឡើយ កន

េ្រកមអន
ល់េឃើញថ 

 េ្រកយឆន
លេឡើងវញិរប
យ ខ្លួនឯង្របក
លើលទធផលៃន

ថមកីនុង ជធនីភនំ
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មទិធិផលៃន 

ពីទិនននយ័ 

មចំេពះ 
លកិចចគ្ំរទ 
ញិ កនុង 
កចំ់ណូល 
កនុងករេធ្វើ 
នុ សន ៍
ធនគរ 

ឆន ២ំ០១៦ 
បស់្របជ  
កបេ យ 
នទិនននយ័  

ភនេំពញ 



 

៤៨. មតិេយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ចំេពះថន ក្់រគប្់រគងអំពីចំ តក់រ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុង េទនឹងអនុ សនទី៍៦។ េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
េធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មផ្តល់មតិេយបល់ថ ថន ក្់រគប្់រគង 
គបបបីន្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ រហូតដល់ចុងឆន ២ំ០១៦ និង រយៈេពលេ្រកយមកេទៀត 
ែដលនឹងេធ្វើឱយសកមមភពទងំេនះ ្រសប មអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល េនកនុង 
ឧបសមពន័ធ៣។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវធនបន្តេធ្វើករ្រតួតពិនិតយឱយបនខ្ល ងំក្ល  េទេលើករ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡើងវញិរបស់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់/្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និង ដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ 
្រកុមជួយ ខ្លួនឯង្របកបេ យនិរន្តរភព ្រពមទងំែផ្អកមូល ្ឋ នេពលេវ  និង ករអនុវត្តនយុ៍ទធ ្រស្ដ 
ដកថយេទេលើលទធផលៃនទិនននយ័្រតួតពិនិតយទងំេនះ។ 

៥. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 

៤៩. សរុបេសចក្តីមក គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសននិ ្ឋ នថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមនភព 
អនុេ មេ យែផនកេទនឹងអនុ សន ៍ ែដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល ែដលរមួមនជ ទិ៍ 
អនុ សនទី១ , ២ , ៣ , ៤ និង ៦ និង ពំុមនភពអនុេ មេទនឹងអនុ សនទី៍៥។ េសចក្តីសេងខប 
អំពីែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ្រពមជមយួនឹងគំេហើញចមបងៗរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ ម េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង ករផ្តល់មតិេយបល់្រតឡបជូ់នដល់ថន ក្់រគប្់រគង អំពីចំ តក់រ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុង មនេនកនុង ងខងេ្រកម។ 

អនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

មតិេយបល់្រតឡបចំ់េពះថន ក្់រគប្់រគងអំពីចំ តក់រ 
េដើមបឱីយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុង 

១. បេងកើតេ្រគងករទូទតឱ់នភព 
សំណងមយួ។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ចេធ្វើឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ ម គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សូមផ្តល់ 
មតិេយបល់ថ ថន ក្់រគប្់រគង គបបចីតវ់ធិនករដូចខង 
េ្រកម ៖ 

 ទកទ់ងេទនឹងអនុសកមមភព (ឃ) ៖ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ 
ទ្រមងកិ់ចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល ្រតូវេធ្វើករ 
ែកែ្របបែនថមេទៀត េដើមបបីញចូ លពត័ម៌នជូនដល់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់អំពីនីតិវធីិ និង កលបរេិចឆទ 
ឱ ន ទ ស្រមប់ កជូ់ននូវបណ្តឹ ងជំទស់ ទក ់
ទងនឹងេសចក្តី្រពងកិចចសនយ។ បុគគលិកេធ្វើករងរ 
មមូល ្ឋ ន ្រតូវទទួលបនករែណនថំ ្រគួ រ 
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រងផលបះ៉ពល់ គបប្ីរតូវបន្របបអំ់ពីសិទធិប្តឹង 
ជំទស់ ែដលពំុមនកំណតេ់ពលេវ  និង បញជ ក ់
ថរយៈេពល ៣០ៃថង គឺទកទ់ងេទនឹងសិទធិទទួល 
យក ឬ បដិេសធកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល 
េឡើងវញិ។ ្រស័យេ យករបញជ កេ់នះ មនិ្រតូវ 
បនេធ្វើេឡើង ស្រមបែ់ខ រថេភ្លើងភគខងតបូង និង 
កំ តផ់្លូវេនេប៉យែបត៉ ដូេចនះ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សូមផ្តល់មតិេយបល់ថ 
ថន ក្់រគប្់រគង គបបផី្តល់ករជូនដំណឹងបែនថមមយួ
ជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំេនះ េ យគណៈ 
កមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ អនុញញ ត 
ឱយមនេពលេវ បែនថមេទៀត េដើមបបី្តឹងជំទស់ 
កនុងករណី ែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មយួ 
មនបំណងចងេ់ធ្វើយ៉ងដូេចនះ។ 

 ទកទ់ងេទនឹងអនុសកមមភព (ង) ៖ េនេពលែដល 
ពំុមនករពិេ្រគះេយបល់េ យ្រតង់ៗ  ជមយួ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ អំពីករពិនិតយែកស្រមួល និង 
េនេពលែដលពំុមនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

រទុកខមយួែដលមនដំេណើ រករ គណៈកមមករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនឯកភពជមយួ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថករពិេ្រគះ 
េយបល់ មផទះ អំពីកិចចសនយេលើករអេងកត ស់ែវង 
លម្អតិ ែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ នឹង 
ពិចរ េទេលើពកយបណ្តឹ ងអំពីករអេងកត ស់ែវង
លម្អតិែដលបនចង្រកងឯក រទុក និង ច 
េផទ ងផទ តប់ន ទកទ់ងេទនឹងករណីមនិបនេធ្វើ 

រេពើភណ័្ឌ  ឬ ករេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវ 
ចំេពះ្រទពយសមបត្តិ េ យមនិត្រមូវឱយ្រគួ ររង 
ផលបះ៉ពល់ ឆ្លងកតយ់ន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

រទុកខ (ែដលមនិទន្់រតូវបនែកលម្អឱយ្របេសើរ 
ជងមុនេនេឡើយ)។ កនុងនយ័េនះ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសូមផ្តល់មតិេយបល់ថ 
ថន ក្់រគប្់រគង គបបធីនថ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 



 

ទងំអស់ បប់ញចូ លទងំ្រគួ រែដលបនពិេ្រគះ 
េយបល់រចួមកេហើយ អំពីករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ 
ែដល្រតូវបនពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិ ្រតូវទទួល 
បនករជូនដំណឹងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ កនុងករែក 
ត្រមូវេទេលើកំហុសទកទ់ងនឹងករមនិបនេធ្វើ រ 
េពើភណ័្ឌ  ឬ ករេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវ 
េទេលើ្រទពយសមបត្តិ េ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ស្រមបក់របេងកើតភស្តុ ង 
ឱយបន្រគប្់រគន ់និង គួរឱយេជឿជកប់ន។ 

 ទកទ់ងេទនឹងអនុសកមមភព (ឆ) ៖ ថន ក្់រគប ់
្រគង្រតូវធនថ រ ្ឋ ភបិលផ្តល់សំណងជូន្រគួ រ 
ែដលបន ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ ចំេពះករខតបង ់
្របកចំ់ណូល។ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់ បនជូនដំណឹងដល់គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ ករខតបង្់របក ់
ចំណូល នឹង្រតូវផ្តល់សំណងស្រមបរ់យៈេពល 
ចេន្ល ះពីករ ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ និង ករចបេ់ផ្តើម 
កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ េហើយ 
រូបមន្តកនឹ៏ង បញចូ លករែកស្រមួលេទេលើអតិផរ  
ផងែដរ។ េ្រកពីករទូទតសំ់ណងទងំេនះ គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនផ្តល់មតិេយ 
បល់ជូនថន ក្់រគប្់រគង ឱយបន្តកិចចសនទនរបស់ខ្លួន 
ជមយួរ ្ឋ ភបិល េដើមបធីនថ ្រគួ រែដលបន 
ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ ្រតូវបនផ្តល់សំណងេពញ 

េលញ ស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូល ែដល 
ប ្ត លមកពីករែដលពួកេគផ្ល ស់ប្តូរលំេន ្ឋ ន 
េទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 

២. ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯ 
កែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សូមផ្តល់មតិេយបល់ 
ឱយថន ក្់រគប្់រគងចតវ់ធិនករដូចតេទ ៖ (១) ្រតូវពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ អំពីេហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធែដល្រតូវែកលម្អ និង ករេរៀបចំែថទសំ្រមបេ់ហ ្ឋ  
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រចនសមពន័ធទងំេនះ ( បប់ញចូ លេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ “ ធរណៈ” 
ែដលគបបពិីចរ ឱយមនករចូលរមួែថទពីំ្របជពលរដ្ឋរង
ផលបះ៉ពល់) (២) អភវិឌ នែ៍ផនករសកមមភពមយួែដល 
មនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ េដើមបែីកលម្អេហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធ ែដល្រតូវបនកំណតេ់ន្រគបក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំ 
អស់ ្រពមទងំអនុវត្តេធ្វើករែកលម្អេទ មភពសម្រសប មុន 
េពលរដូវវស បនទ បម់កដល់ និង (៣) េធ្វើឱយមណ្ឌ លសុខភព 
េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញ មន្របតិបត្តិករ 
េពញេលញ្រសប មបទ ្ឋ នជតិ។ 

៣. ែកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃន 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

រទុកខ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងេន 
កនុងែផនករសកមមភពមយួ 
ែដលមនេពលេវ កំណត ់
ជក់ ក ់និង ចេផទ ងផទ ត ់
បន។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សូមផ្តល់មតិេយបល់ 
ថថន ក្់រគប្់រគងគបបចីតវ់ធិនករដូចខងេ្រកម ៖ 

(១) អនុវត្តឱយបនឆបរ់ហ័សនូវករេប្តជញ ចិត្ត ែដល 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ បនេធ្វើេឡើងេនកនុងកិចច្របជំុជមយួ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនៃថងទី 
២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ េ យេនេពលេនះ 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ នឹង្រតូវពិចរ អំពីពកយបណ្តឹ ងេលើ 
ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ែដល្រតូវបនចង្រកង 
ទុកជឯក រ និង ែដល ចេផទ ងផទ តប់ន 
ទកទ់ងេទនឹងករណីមនិបនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  ឬ 
ករេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ មនិបន្រតឹម្រតូវ ចំេពះ្រទពយ 
សមបត្តិនន េ យមនិត្រមូវឱយ្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់ ឆ្លងកតយ់ន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

រទុកខ។ 
(២) ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវធនថ មេធយបយ 

ស្រមបែ់កត្រមូវកិចចសនយថមីៗ (ក) ្រតូវបនជូន 
ដំណឹងភ្ល មៗឱយបនចបស់ ស់ដល់្រគួ ររង
ផលបះ៉ពល់ (ខ) មនករគ្ំរទពីករ្រតួត 
ពិនិតយេទេលើករ្រប្រស័យទកទ់ងឱយបនទន់
េពលេវ  និង ករប្តឹងជំទស់ពី្រគួ ររងផល 



 

បះ៉ពល់្រពមទងំ (គ) មនករ យករណ៍ 
អំពីសកមមភពែកត្រមូវេនកនុងរបយករណ៍ 
វឌ នភព្របច្ំរតីមសេនេពលអនគត។ 

 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវធនថ ករប្តឹងជំទស់ និង បណ្តឹ ង 
រទុកខដៃទេទៀត ែដលបន កជូ់នេទយន្តករេ ះ្រ យ 

បណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនចង្រកងឯក រ្រតឹម្រតូវ ្រពមទងំ 
រក បននូវលំហូរឯក រមយួែដលមនតម្ល ភព និង 
គណេនយយភព ្រពមជមយួនឹងករជូនដំណឹង យលកខណ៍ 
អក រជផ្លូវករសម្រសប ដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់អំពីករ 
ទទួលបន និង េសចក្តីសេ្រមចចំេពះករប្តឹងជំទស់ និង 
បណ្តឹ ង រទុកខរបស់ពួកេគ េ យផ្តល់មូលេហតុដូចគន ។  

៤. អភវិឌ នក៍មមវធីិសម្រសបមយួ 
េដើមបកី ងសមតថភពេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់ េនកនុង 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់ ែដល 
្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករ 
សកមមភពមយួ ែដលមនេពល 
េវ កំណតជ់ក់ ក ់និង ច 
េផទ ងផទ តប់ន។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េធ្វើឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ ម គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មផ្តល់មតិ 
េយបល់ឱយថន ក្់រគប្់រគងេធ្វើករអភវិឌ នឱ៍យបនឆបរ់ហ័ស 
នូវែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់

ក ់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន ស្រមបក់រក ងសមតថភព 
របស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ែដល បប់ញចូ លវស័ិយននែដលកំណតេ់ យគណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រពមទងំគបបពីេន្ល ន 
ករអនុវត្តនជំ៍នួយបេចចកេទសឱយបនឆបរ់ហ័ស។ 

៥. បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យ 
បំណុលមយួ េដើមបជួីយ ដល់ 
្រគួ រែដលជំពកបំ់ណុលេ្រចើន 
កនុងករសងកំេណើ នបំណុលរបស់ 
ពួកេគ មរយៈខទងឥ់ណទនមយួ 
និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេ ះ្រ យ 
បញ្ហ បំណុល។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ គម នភពអនុេ ម 
 

េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េធ្វើឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ ម ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គបបបីន្តកិចចសហ 
្របតិបត្តិករដស៏កមមរបស់ខ្លួន ជមយួកមមវធីិែដលផ្តល់មូលនិធិ 
គ្ំរទេ យអូ្រ ្ត លី និង េ្រកយេពលេធ្វើេតស្ត កលបងេទ 
េលើកមមវធីិេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី កនុង ជធនីភនេំពញរចួ 
មក គបបគី្ំរទដល់ករអនុវត្តនក៍មមវធីិេនះ េន មកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមីដៃទេទៀត។ បែនថមពីេនះេទៀត គណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ មផ្តល់អនុ សនថ៍ ធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុ គបបែីស្វងរកមូលនិធិេដើមបធីនករបន្ត្របតិបត្តិករ 
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របស់មូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី ឬ ថ បន័្រសេដៀង 
គន មយួេដើមបផី្តល់េស ្របឹក ហិរញញ វតថុ ជូន្រគួ រជំពក ់
បំណុល។ ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនជូន 
ដំណឹងដល់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ថមន 
ករឯកភពេទេលើកិចច្រពមេ្រព ងនេពលថមីៗេនះ ែដលនឹង 
អនុញញ តឱយមូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី េនែតបន្ត 
មន្របតិបត្តិករ។ 

៦. អនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ 
្របកចំ់ណូលេឡើងវញិកនុង 
លកខណៈមយួែដល្របកបេ យ 
និរន្តរភព។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េធ្វើឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ ម គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មផ្តល់មតិ 
េយបល់ថ ថន ក្់រគប្់រគង គបបបីន្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ 
្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ រហូតដល់ចុងឆន ២ំ០១៦ និង 
រយៈេពលេ្រកយមកេទៀត ែដលនឹងេធ្វើឱយសកមមភពទងំេនះ 
្រសប មអនុ សនែ៍ដលអនុមត័ េ យ្រកុម្របឹក ភបិល 
េនកនុងឧបសមពន័ធ៣។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ្រតូវធនបន្ត 
េធ្វើករ្រតួតពិនិតយឱយបនខ្ល ងំក្ល  េទេលើករ ្ត រ្របកចំ់ណូល 
េឡើងវញិរបស់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់/្រគួ ររងផលបះ៉
ពល់ និង ដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកុមជួយ ខ្លួនឯង ្របកប 
េ យនិរន្តរភព ្រពមទងំែផ្អកមូល ្ឋ នេពលេវ  និង 
ករអនុវត្តនយុ៍ទធ ្រស្ដដកថយ េទេលើលទធផលៃនទិនននយ័ 
្រតួតពិនិតយទងំេនះ។ 

៥០. ថន ក្់រគប្់រគងបនឯកភពជមយួគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ថនឹងផ្តល់របយករណ៍ 
វឌ នភព្របច្ំរតីមសអំពីអនុ សននី៍មយួៗកនុងចំេ មអនុ សនទ៍ងំ៦។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ ម នឹងេធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើវឌ នភពេនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ្របចឆំន េំលើកទី២ 
ែដល្រតូវ កជូ់ន្រកុម្របឹក ភបិល េនែខមនី ឆន ២ំ០១៣។ 

/S/ Dingding Tang  ្របធន គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
/S/ Lalanath de Silva សមជិក គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
/S/ Arntraud Hartmann សមជិក គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

ៃថងទី ០៦ ែខេម  ឆន ២ំ០១៥ 
  



 

ឧបសមពន័ធ ១ 

 
បញជ ី យនមបុគគលែដលបនជួបកនងុអំឡងុេពលៃនករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP) បនទកទ់ងបុគគលខងេ្រកម ទងំេនកនុង និង េ្រកធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករអនុវត្តនក៍រ្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួន េទ មសំេណើ ឱយមនករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
េ្រកមគេ្រមងេនះ។ បញជ ី យនមេនះ ពំុែមនជបញជ ី យនម្រគប្់រជុងេ្រជយេឡើយ ្រស័យេ យ មនិ 
បនបញចូ លេឈម ះបុគគលែដលបនេសនើសំុ ឱយរក អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគជករសមង ត។់ 
 
បុគគលិកធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
( បប់ញចូ ល បុគគលិកែដលមនវត្តមនេនកនុងកិចច្របជំុេផ ងៗគន របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម/ 
ករយិល័យគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនឯករយិល័យក ្ត ល និង បុគគលិកែដល្រតូវបន 
សមភ សន)៍ 
១.  Hideaki Iwasaki នយក ែផនកដឹកជញជូ ន និង គមនគមន ៍នយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍
២.  Eric Sidgwick នយក្របច្ំរបេទស និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជ (CARM) 
៣.  Munawar Alam ្របធនអងគភព រដ្ឋបលគេ្រមង SETC 
៤.  Ricardo Carlos Barba អតីតម្រន្តីឯកេទសជនខ់ពស់ែផនកកិចចករពរសុវតថិភព (េ ះ្រ យផល 

បះ៉ពល់) និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជ 
៥.  Craig Clark ម្រន្តីឯកេទសែផនកកិចចករពរសុវតថិភព SETC 
៦.  Sokha Ouk ម្រន្តីជនខ់ពស់ែផនកកិចចករពរសុវតថិភព និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជ 
 
ទី្របឹក ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
Romeo Cleto 
 
ជរ ្ឋ ភបិល 

១.  ឯកឧត្តម េញ ន េឡង អនុរដ្ឋេលខធិករ និងជ្របធនគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ   

២.  ឯកឧត្តម អឹុម សិទធី ៉  ្របធននយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ  
៣.  ឈួន សំរទិធ ្របធននយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករ និង ្រគប្់រគងបំណុល ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច 

និងហិរញញ វតថុ 
៤.  ឯកឧត្តម អ៊នួ សុង នយកគេ្រមង 
៥.  លី បូរនិ ្របធននយក ្ឋ នផ្លូវែដក 
៦.  សីុម សំ ង នយក ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
៧.  សុ៊ន សុខនី ្របធនករយិល័យេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទី២ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
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៨.  អិុន វឌ ន ្របធនករយិល័យេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទី៣ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
៩.  េញ ន វណ្ណ ៈ ្របធនករយិល័យេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទី១ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
១០.  ្រ ៊ ង លីម្រ  ្របធនករយិល័យ រដ្ឋបល និង ហិរញញ វតថុ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
១១.  នី  ពីន ម្រន្តី នយក ្ឋ នតំបន ់ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
១២.  ហ៊ួត សំបូរ ករយិល័យសំណង់ ធរណៈ 
១៣.  ញីន នែ់ណត ្រកសួងែដនដី នគរូបនីយកមម និង សំណង ់
១៤.  ឈង ឈលីន អនុ្របធនករយិល័យេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទី២ 
១៥.  ទីន ប៉ែតល ទី្របឹក  ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ 
១៦.  ចន ់ថន ្របធនករយិល័យ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង 
១៧.  នន ់វឌ នក អនុ្របធនករយិល័យ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
១៨.  េមង៉ លី 
 
តំ ងអនកេសនើសំុ និង េដើមបណ្តឹ ង 
១.  េអៀង វុទធី 
២.  េឈម ះេដើមបណ្តឹ ងែដល្រតូវបនកតទុ់កេទ មសំេណើ របស់ពួកេគ 
 
បុគគលដៃទេទៀត 
១.  Stephanie Smith អងគករសមធមក៌មពុជ 
២.  Ben Rutledge ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (OHCHR) 
៣.  Luisa Prior ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  
៤.  N. Souphorneary ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  
៥.  Kim Laurent ្រកុមករងរសិទធិលំេន ្ឋ ន 
៦.  វង ់កុសល េវទិកៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ 



 

ឧបសមពន័ធ ២ 
 

ែផនករសកមមភពរបសថ់ន ក់្រគប់្រគងស្រមប់អនុវត្តអនុ សន៍ 
របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក់្រគប់្រគង េដើមបអីនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភិបលេទេលើអនុ សន៍ 
ៃនរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៖ សំេណើ សុំឱយេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ ភពអនុេ ម 

េទេលើម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្របេទសកមពុជ 
កមចីេលខ ២២៨៨-CAM និង ២៦០២-CAM និង ជំនួយឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM 

េដើមបអីនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភបិល េទេលើអនុ សនទ៍ងំ៦ ៃនរបយករណ៍ចុងេ្រកយ 
របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (សំេណើ សំុឱយេធ្វើករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េទេលើម  
អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្របេទសកមពុជ កមចេីលខ ២២៨៨-CAM និង ២៦០២-
CAM និង ជំនួយឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM) ថន ក្់រគប្់រគង េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ 
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ( ជរ ្ឋ ភបិល) បនអភវិឌ នស៍កមមភពែកត្រមូវមយួចំនួន។ ងែដលមនភជ បជូ់ន 

រមួមនសកមមភពែកត្រមូវ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនឯកភព ្រពមជមយួនឹងករេរៀបចំអនុវត្ត និងេពលេវ  
កំណតផ់ងែដរ។  

េ្រកយេពលមនេសចក្តីសេ្រមចពី្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមមករឃ្ល េំមើលមយួ េ្រកមករដឹកនរំបស់ 
អនុ្របធន (្របតិបត្តិករទី២) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបផី្តល់ដំបូនម ន និង ករែណន ំ កនុងករេរៀបចំបេងកើត 
និង អនុវត្តសកមមភពែកត្រមូវ ែដលមនេគលបំណងេធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម។ េដើមបសី្រមប 
ស្រមួលដំេណើ រករ និង ធនឱយរ ្ឋ ភបិលយល់ សមជិកគណៈកមមករឃ្ល េំមើល កប៏នេរៀបចំឱយមន 
កិចច្របជំុជនខ់ពស់មយួចំនួនជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលជនខ់ពស់។  

សកមមភពេដើមបអីនុវត្តអនុ សនទ៍ងំ៦ មនសេងខបេនកនុងកថខណ្ឌ ខងេ្រកម។ 

ទកទ់ងេទនឹងអនុ សនទី៍១ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនេសនើសំុឱយរ ្ឋ ភបិលបេងកើតកមមវធីិសកមមភពែក 
ត្រមូវមយួ។ កមមវធីិសកមមភពែកត្រមូវមយួ ែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ និង បនឯកភពគន  
មនផ្តល់ជូនេនកនុង ងភជ ប។់ ជរ ្ឋ ភបិលបនឯកភពេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ េទេលើ្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់នីមយួៗ ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ និង កិចចសនយ ្រពមទងំផ្តល់ឱនភពសំណង ស្រមប ់(១) 
ករបតប់ង្់រទពយសមបត្តិ េ យ រែតករចតចំ់ តថ់ន កម់និបន្រតឹម្រតូវ និង អតិផរ  េ យ 
េ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ (២) ្របកឧ់បតថមភស្រមបរ់យៈេពលអន្តរកល (្របកឧ់បតថមភជីវភព 
រស់េន/ករខតបង្់របកចំ់ណូល និង ្របកឧ់បតថមភស្រមបៃ់ថ្លដឹកជញជូ ន) េ យ រែតអតិផរ  េ យ 
េ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់។  េបើេទះជដូេចនះក្តី ជរ ្ឋ ភបិលមនិបនឯកភពផ្តល់សំណង 
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ស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូលបែនថម ចបពី់កលបរេិចឆទ ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់ រហូតដល់េពលចបេ់ផ្តើមសកមមភព ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើយ។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កំពុងបន្ត 
កិចចសនទនរបស់ខ្លួនជមយួរ ្ឋ ភបិល កនុងេគលបំណងឈនេទរកដំេ ះ្រ យមយួចំេពះបញ្ហ េនះ។  

េដើមបធីនឱយករអនុវត្តនអ៍នុ សនទី៍១ ្រប្រពឹត្តេទទនេ់ពលេវ  និង ្របកបេ យ្របសិទធភព កនុងរយៈ
េពលចេន្ល ះពី ១២-១៨ែខ េទ មអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ នឹងេធ្វើករេផទ ងផទ តក់រ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ែដលេធ្វើេឡើង 
េ យ ជរ ្ឋ ភបិល េហើយនឹងចូលរមួសកមមជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករអភវិឌ នឯ៍ក រផ ព្វផ យ 
ពត័ម៌ន និង េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនឹ៏ងេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយេឡើងវញិឱយបនដិតដល់ េទេលើរបយករណ៍របស់ទី្របឹក ្រតួតពិនិតយខងេ្រក េដើមបធីនឱយ 
បននូវករផ្តល់ឱនភពសំណងសម្រសប។ 

ទកទ់ងនឹងអនុ សនទី៍២ ជរ ្ឋ ភបិលបនឯកភពេធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
ធរណៈេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី និងែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំេនះេដើមបឱីយ្រសបេទនឹងបទ ្ឋ ន 

ពកព់ន័ធេនកនុង្របេទស។ េ្រកមករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងជិតសនិទធជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល ធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុនឹងេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើ្របតិបត្តិករ និង ករែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំ 

ទីលំេនថមី ្រពមទងំនឹងែស្វងរកវធីិេដើមបេីធ្វើករអភវិឌ នស៍មតថភពរបស់យន្តករែថទែំដលគ្ំរទមូលនិធិ និង 
ដឹកនេំ យសហគមន ៍ មរយៈករេធ្វើករងរជមយួ្រកុមជួយ ខ្លួនឯង ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឯកែន្លង 
ងំទីលំេនថមី េដើមបឱីយមនករេរៀបចំ្របតិបត្តិករ និងែថទសំម្រសប។ 

ចំេពះអនុ សនទី៍៣ និងទី៤ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនេ្រត មខ្លួនរចួជេ្រសចេដើមបផី្តល់ជំនួយបេចចកេទស 
េដើមបគី្ំរទរ ្ឋ ភបិលកនុងករព្រងឹងយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (GRM) និងក ងសមតថភពរបស់ 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ េដើមបធីនឱយមនតម្ល ភពេនកនុងយន្តករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ ជរ ្ឋ ភបិលបនឯកភពបញចូ លអនកតំ ង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េទកនុងយន្តករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ និងផ្តល់េសចក្តីលម្អតិអំពីបណ្តឹ ង រទុកខ ទកទ់ងនឹងករគណន និង ករទូទត ់
ឱនភពសំណងេនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយខងេ្រក ែដលមនបង្ហ ញេនកនុងេគហទំពរ័របស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ។ 

ចំេពះអនុ សនទី៍៥ ជរ ្ឋ ភបិលមនិបនឯកភពបេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបញ្ហ សំណងេឡើយ 
េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នថ ករេ ះ្រ យបញ្ហ សំណងមនិែមនជបញ្ហ ភពអនុេ ម ប៉ុែន្ត ជរ ្ឋ ភបិល 
បនឯកភពថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ចជួយ កំណតរ់ក្របភពែដល ចជួយ េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ និង 
អភវិឌ នក៍មមវធីិគ្ំរទមយួែដលមនករចូលរមួពី ថ បន័ម្ីរកូហិរញញ វតថុ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ឬ ្រចកចូល 
សម្រសបដៃទេទៀត េដើមបជួីយ េ ះ្រ យបញ្ហ និរន្តភពហិរញញ វតថុរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 



 

ចំេពះអនុ សនទី៍៦ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុនឹងបន្តគ្ំរទដល់ដំេណើ រករបន្តៃនកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡើងវញិ (EIRP) េដើមបធីនចំេពះនិរន្តរភពៃនកមមវធីិេនះ។ 

សកមមភពែកត្រមូវនឹង្រតូវបនអនុវត្តេ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និង 
អនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ មុនេពលអនុវត្ត សកមមភពែកត្រមូវនឹង្រតូវបនពនយល់េទកន្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
េនកនុងតំបនគ់េ្រមង ្រពមទងំែស្វងរកករផ្តល់មតិេយបល់្រតឡបផ់ងែដរ។ េ្រគងករទូទតឱ់នភព 
សំណង (សថិតេ្រកមអនុ សនទី៍១) រមួមនករពិេ្រគះេយបល់ជេ្រចើនដំ កក់ល ែដលនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង 
ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នឹងបន្តបំេពញតួនទី្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួន ្រពមទងំផ្តល់កិចចគ្ំរទ និងចូលរមួឱយបន 
សកមមជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងេគលបំណងេធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយ និង 
នីតិវធីិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ ជពិេសស ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុនឹងបន្តេធ្វើករ្រតួតពិនិតយឱយបន
ដិតដល់េទេលើសកមមភពែកត្រមូវ េ យមនវត្តមនចុះេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ មមូល ្ឋ នឱយបនេ្រចើនជងមុន 
មរយៈេបសកកមម្រតួតពិនិតយ និង ទស នកិចច មកែន្លង ងំទីលំេនថមីឱយបនញឹកញបជ់មយួម្រន្តី 

រ ្ឋ ភបិល។ គណៈកមមករឃ្ល េំមើលនឹងបន្ត្រតួតពិនិតយ ្រពមទងំផ្តល់ករែណនសំ្រមបក់រអភវិឌ ន ៍ និង 
ករអនុវត្តនប៍ែនថមេទៀតេទេលើសកមមភពែកត្រមូវ។ 
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ឧបសមពន័ធ ២ 
សកមមភពែកត្រមូវ 

 
 

សកមមភព ករអនវុត្តន ៍ ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ 

អនុ សនទី៍១ ៖ បេងកើតេ្រគងករផ្តល់ឱនភពសំណង។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ (IRC) េធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ 
ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់10  (AH) 
នីមយួៗ ចំេពះ ៖ (១) ករអេងកត ស់ែវង 
លម្អតិ (DMS) និង (២) កិចចសនយរ ង 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ និង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
ស្រមបក់រចត្់របេភទមនិ្រតឹម្រតូវេនកនុង 
ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បញចបក់រ្រតួតពិនិតយេឡើង 
វញិេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ និង 
កិចចសនយ ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
ចំននួ ៣.៥៨១ ្រគួ រ ្រពមទងំកំណត ់
រកេឃើញករចត្់របេភទមនិបន្រតឹម 
្រតូវ។ (គិត្រតឹម្រតីមសទី៣ ឆន ២ំ០១៤11) 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុពិនិតយេផទ ងផទ ត ់
លទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិរបស់ 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់។  (គិត្រតឹម្រតីមសទី៣ 
ឆន ២ំ០១៤) 

ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ
បនបញចបក់នុង្រតីមស 
ទី៣ ឆន ២ំ០១៤។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ គណនឱនភពសំណង 
ស្រមប ់៖ (១) ករខតបង្់រទពយសមបត្តិ 
េ យ រែតករចត្់របេភទមនិបន 
្រតឹម្រតូវ និង អតិផរ  េ យេ្របើ្របស់ 
សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ (CPI) 12 និង 
(២) ្របកឧ់បតថមភស្រមបរ់យៈេពល 
អន្តរកល (្របកឧ់បតថមភកររស់េន/ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំបរមិណែដល្រតូវ 
បនែកស្រមួល េ យ រែតករចត ់
្របេភទមនិបន្រតឹម្រតូវ និង អ្រ តៃម្ល 
ឯក ថមី ស្រមប ់៖ (១) ករខតបង ់
្រទពយសមបត្តិ និង (២) ្របកឧ់បតថមភ 
ស្រមបរ់យៈេពលអន្តរកល (្របក ់
ឧបតថមភកររស់េន/បតប់ង្់របកចំ់ណូល 

ករគណនបនបញចប ់
កនុង្រតីមសទី៣ 
ឆន ២ំ០១៤។ 
 

                                                           
10 ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ខ្លះៗ ឬ ទងំ្រសុងចំនួន  ៣.៥៨១ ្រគួ រ េ្រកមគេ្រមងេនះ េ យមនិ បប់ញចូ ល្រគួ រេនឯ ថ នីយសំេ ង។ 
11 ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើកំណតេ់ហតុចំនួន ១១៦ បនបញចបរ់ចួ ល់េនកនុងដំេណើ រកររបស់ករយិល័យអនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស 

េ យែឡក កំណតេ់ហតុែដលេនេសសសល់ ្រតូវេធ្វើករ្រតួត ពិនិតយេឡើងវញិកនុងឆន ២ំ០១៤។ 
12 តៃម្លនឹង្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព េ យេ្របើ្របស់ CPI ពីឆន ២ំ០០៦ រហូតដល់ (១) ឆន េំធ្វើករ ងំទីលំេនេឡើងវញិស្រមប្់រគួ ររងផល 

បះ៉ពល់ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទកនក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីចំនួន៥ និង (២) ឆន ផំ្តល់សំណងស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀត។ 
ល់ករែកស្រមួលទងំអស់ នឹងមនសងគតភពេទនឹង ងសំណងៃនែផនករេ ះ្រ យផលបះពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព (ែផនករ 

េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមប់ ជធនីភនេំពញ ២០១០ , ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើ 
បចចុបបននភពស្រមបេ់ប៉យែបត៉ ២០១០ , ែផនករេ ះ្រ យ ផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមបក់ំ តែ់ខ រថេភ្លើងភគ 
ខងតបូង ២០០៩ និង ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមបក់ំ តែ់ខ រថេភ្លើងភគខងេជើង និង កំ តផ់្លូវ 
ែដលបត ់២០០៨)។ 



 

បតប់ង្់របកចំ់ណូល និង្របកឧ់បតថមភ 
ស្រមបៃ់ថ្លដឹកជញជូ ន) េ យ រែត 
អតិផរ េ យេ្របើ្របស់សនទស ន ៍
តៃម្លអនកេ្របើ្របស់។ 

និង្របកឧ់បតថមភ ស្រមបៃ់ថ្លដឹកជញជូ ន)
13។ (គិត្រតឹម្រតីមសទី៣ ឆន ២ំ០១៤) 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេផទ ងផទ តេ់ទេលើ 
ករែកស្រមួល។  
(គិត្រតឹម្រតីមសទី៣ ឆន ២ំ០១៤) 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ 
និងផ ព្វផ យពត័ម៌នជូន្រគួ ររង 
ផលបះ៉ពល់អំពី ៖ (១) េពលេវ កំណត ់
ស្រមបក់រពិេ្រគះេយបល់ មផទះ (២) 
វធីិ ្រស្តស្រមបក់រគណនឱនភព 
សំណង និង (៣) យន្តករត ៉ េ្រកមយន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដល្រតូវបនែក
លម្អ14 (GRM) ទកទ់ងនឹងករគណន និង 
ករទូទតឱ់នភពសំណង។ 
 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំ ៖ (១) េពលេវ  
កំណត ់ស្រមបក់រពិេ្រគះេយបល់ 
មផទះ និង (២) សមភ រៈផ ព្វផ យ 

ពត័ម៌ន បប់ញចូ លទងំករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខផងែដរ។ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់។ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុសេងកតេមើលករ 
ពិេ្រគះេយបល់របស់គណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 

ករពិេ្រគះេយបល់ 
និងសមភ រៈផ ព្វផ យ 
ពត័ម៌ន្រតូវបនេរៀបចំ 
រចួ ល់កនុង្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤។ 
 
ករពិេ្រគះេយបល់្រតូវ 
បនេធ្វើេឡើង និងករ 
ផ ព្វផ យពត័ម៌នបន 
បញចបក់នុង្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំកិចចសនយែដល្រតូវបន 
ែកស្រមួលស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
េ យឆ្លុះបញច ងំអំពីឱនភពសំណង។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំេសចក្តី្រពងកិចចសនយ 
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល។ 
 (គិត្រតឹម្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 
 
 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ 

េសចក្តី្រពងកិចចសនយ 
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល 
បនេរៀបចំរចួ ល់ កនុង 
្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤។
 

                                                           
13 ្របកឧ់បតថមភកររស់េន/បតប់ង្់របកច់ំណូល និង្របកឧ់បតថមភៃថ្លដឹកជញជូ ន សំេ ចំេពះ្របេភទ ៖ “ផលបះ៉ពល់កនុងអំឡុងេពល ងំទីលំេនថមី 

និង ករបតប់ង្់របកច់ំណូល ឬ ្របភពចំណូលស្រមបផ់គតផ់គង ់ជីវភពរស់េន” ែផ្អកេលើ ងសំណងៃនែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល 
្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព (សូមេមើលកំណតស់មគ ល់េជើងទំពរ័េលខ៣ ស្រមបែ់ផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព)។ 

14 យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដល្រតូវបនែកលម្អ បនបញចូ លអនកតំ ង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនកនុងអនុគណៈកមមករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់នីមយួៗេនក្រមតិថន កឃំុ់ េហើយរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ ្របច្ំរតីមសរបស់អនក្រតួតពិនិតយខងេ្រកែដលមន្រ ប ់ ្រតូវបញចូ ល 
េសចក្តីលម្អតិៃនបណ្តឹ ង រទុកខ ទកទ់ងនឹងករគណន និងករទូទតឱ់នភពសំណង។ 
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េទេលើគំរេូសចក្តី្រពងកិចចសនយែដល្រតូវ 
បនែកស្រមួល។ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ 
មផទះ។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់នូវឯក រេសចក្តី្រពងកិចចសនយ
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល និងពនយល់អំពី 
ករែកត្រមូវចំេពះឯក រ DMS និង 
ករគណនឱនភពសំណង។ 
 (គិត្រតឹម្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
  
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ឱកសជូន្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ឱយផ្តល់មតិេយបល់េទ 
េលើេសចក្តី្រពងកិចចសនយែដល្រតូវបន 
ែកស្រមួលកនុងរយៈេពល១ែខ េ យគិត 
ចបពី់កលបរេិចឆទៃនករពិេ្រគះេយបល់ 
នីមយួៗ។ យ៉ង មុញិ េសចក្តី្រពង 
កិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល ច 
្រតូវបនចុះហតថេលខកនុងរយៈេពលេនះ 
្របសិនេបើ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បន 
សេ្រមចចិត្ត និង ឯកភព។ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ពនយល់អំពីយន្តករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខស្រមបក់រត ៉  
អំពីករគណនទូទត្់របក។់ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បនេ្របើ្របស់្របពន័ធ 
ផ ព្វផ យ និងប ្ត ញគមនគមន ៍
ដៃទេទៀត្របកបេ យ្របសិទធភព 
ស្រមបេ់ឈងចបេ់ធ្វើករពិេ្រគះ 

ករពិេ្រគះេយបល់ 
មផទះ និងករផ្តល់ 

េសចក្តី្រពងកិចចសនយ 
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល 
ជូន្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់ បនបញចបក់នុង 
្រតីមសទី១ 
ឆន ២ំ០១៥។ 



 

េយបល់។ (គិត្រតឹម្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤-្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥)  
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនិតយករ 
ពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់ មរយៈអនក្រតួតពិនិតយខង 
េ្រកែដលមន្រ ប។់ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ករទូទត្់របកជូ់ន 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ករទូទត្់របក។់ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី១-ទី២ ឆន ២ំ០១៥) 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនិតយករ 
ទូទត្់របកជូ់ន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
មរយៈអនក្រតួតពិនិតយខងេ្រកែដល 

មន្រ ប។់ 

ករទូទត្់របកប់ន 
បញចបក់នុង្រតីមសទី២ 
ឆន ២ំ០១៥។  

ករគណន និងករទូទតសំ់ណង ចំេពះ 
ករខតប់ង្់របកចំ់ណូល15  ស្រមប្់រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ 
 

សថិតេ្រកមករពិភក ។16 សថិតេ្រកមករពិភក ។7

 

អនុ សនទី៍២ ៖ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថម។ី 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ យតៃម្លេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី េដើមបធីនថ 
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំេនះ មនលកខណៈ 
្រសបេទនឹងបទ ្ឋ នជតិ បទ ្ឋ នេខត្ត ឬ 
បទ ្ឋ ន ជញ ធរមលូ ្ឋ នែដលពកព់ន័ធ។  
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ៖ (១) ចុះេធ្វើទស នកិចច 
កែន្លង ងំទីលំេនថមីមយួៗ (២) េរៀបចំ 
បញជ ី រេពើភណ័្ឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

ធរណៈែដលមន្រ ប1់7  និង 
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធមនិែមនជរបស់ 

ធរណៈ ែដលមន្រ ប ់និង (៣) 
យតៃម្លេទេលើគុណភព និងភព 

្រគប្់រគនៃ់នេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

ករ យតៃម្លបន 
បញចបក់នុង្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤។ 
 

                                                           
15 ករខតបង្់របកច់ំណូលបែនថមេទៀត គិតចបព់ីកលបរេិចឆទផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ រហូតដល់េពលចបេ់ផ្តើមសកមមភព ្ត រ 

្របកច់ំណូល។ 
16គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនឯកភពចំេពះករផ្តល់សំណងបែនថម ែដលចំណុចេនះមន យករណ៍ជូនេ្រកមគូេ ន 
“វឌ នភព”។ 
17 េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ សំេ ចំេពះេហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំ យ ែដលនឹងក្ល យជកមមសិទធិរបស់រ ្ឋ ភបិលថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត ឬ 

ថន កម់ូល ្ឋ ន។ 
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ធរណៈ ែផ្អកេលើបទ ្ឋ នជតិ 
បទ ្ឋ នេខត្ត ឬ បទ ្ឋ ន ជញ ធរ 
មលូ ្ឋ ន។ (្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មយួែដលមនកំណតេ់ពលេវ  ស្រមប ់
ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមី។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មយួែដលមនកំណតេ់ពលេវ  ែដល ៖ 
(១) កំណតរ់កសកមមភពបនទ ន ់ស្រមប ់
ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ 
េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី និង (២) ផ្តល់ 
ករប៉ន្់របមណតៃម្ល និងកលវភិគអនុវត្ត 
លម្អតិៃនសកមមភពបនទ នែ់ដល្រតូវបន 
កំណត។់ (្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ 
េទេលើែផនករសកមមភពែដលមន 
កំណតេ់ពលេវ ។ (គិត្រតឹម្រតីមសទី១ 
ឆន ២ំ០១៥) 

ែផនករសកមមភព 
ែដលមនកំណត ់
េពលេវ  ្រតូវបន 
េរៀបចំរចួ ល់កនុង 
្រតីមសទី១ 
ឆន ២ំ០១៥។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី ែដល្រតូវបន 
កំណតថ់ជសកមមភពបនទ ន ់សថិតេ្រកម 
ែផនករសកមមភពែដលមនកំណត ់
េពលេវ ។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

ធរណៈេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
្រសប មែផនករសកមមភពែដលមន 
កំណតេ់ពលេវ ។ (្រតីមសទី១-ទី២ 
ឆន ២ំ០១៥) 

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
្រតូវបនែកលម្អកនុង 
្រតីមសទី២ 
ឆន ២ំ០១៥។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ្របគល់េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
ែដល្រតូវបនែកលម្អ ជូន ជញ ធរមលូ ្ឋ ន 
សម្រសប។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ្របគល់េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
ែដលមនិែមនជរបស់ ធរណៈជូន 
្របជពលរដ្ឋ និង េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

ធរណៈែដល្រតូវបនែកលម្អជូន 
ជញ ធរមលូ ្ឋ នសម្រសប ជមយួនឹងករ 

បញជ កច់បស់ ស់ថ ្របតិបត្តិករ និង 
ករែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំេនះ គឺជ 
ករទទលួខុស្រតូវរបស់អនកទទលួេ យ 
ែឡកពីគន ។ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
 

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
្រតូវបន្របគល់កនុង 
្រតីមសទី១ 
ឆន ២ំ០១៥។ 
 



 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េសនើឱយ្រកសួងសុខភបិល 
(MOH) ធនថ មណ្ឌ លសុខភពេនឯ 
កែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញ 
មន្របតិបត្តិករេទ មបទ ្ឋ នជតិ។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ដំបនូម នដល់្រកសួង 
សុខភបិលជ យល័កខណ៍អក រ 
ឱយធនថមណ្ឌ លសុខភពេនឯកែន្លង 
ងំទីលំេនថមកីនុង ជធនីភនេំពញ 

មន្របតិបត្តិករេទ មបទ ្ឋ នជតិ 
ែដលកំណតេ់ យ្រកសួងសុខភបិល។ 
(្រតីមសទី៣ ឆន ២ំ០១៤) 

មណ្ឌ លសុខភពេនឯ 
កែន្លង ងំទីលំេនថមី 
កនុង ជធនីភនេំពញ 
មន្របតិបត្តិករេទ 
មបទ ្ឋ នជតិ ែដល 

កំណតេ់ យ្រកសួង 
សុខភបិល កនុង 
្រតីមសទី៣ 
ឆន ២ំ០១៤។ 

យន្តករ្របតិបត្តិករ និងែថទេំហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 
 

សថិតេ្រកមករពិភក ។ 
 

សថិតេ្រកមករពិភក ។

អនុ សនទី៍៣ ៖ ែកលម្អករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (GRM) ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ងំេនកនុង 
ែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណត ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មនេពលេវ កំណតជ់ក់ កម់យួ និង 
ចេធ្វើករេផទ ងផទ តប់ន ស្រមបែ់កលម្អ 

ដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មនេពលេវ កំណតជ់ក់ កម់យួ និង 
ចេធ្វើករេផទ ងផទ តប់ន។ 

(្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ 
និងផ្តល់មតិេយបល់្រតឡបេ់ទេលើ 
ែផនករសកមមភព។ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 

ែផនករសកមមភពែដល 
បនឯកភពគន  ្រតូវបន 
េរៀបចំរចួ ល់ កនុង 
្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤។
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ អនុវត្តសកមមភពមនេពល 
េវ កំណតជ់ក់ ក ់និង ចេធ្វើករ 
េផទ ងផទ តប់ន។ 

អនុវត្តសកមមភពមនេពលេវ កំណត ់
ជក់ ក ់និង ចេធ្វើករេផទ ងផទ តប់ន។ 
(ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 
 

ករចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត 
ែផនករសកមមភព 
កនុង្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤។ 

អនុ សនទី៍៤ ៖ អភវិឌ នក៍មមវធីិសម្រសបមយួ េដើមបកី ងសមតថភពរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណត ់ និង ច 
េផទ ងផទ តប់ន។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េ យមនករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មយួែដលមនេពលេវ កំណត ់និង ច 

ែផនករសកមមភពែដល 
មនេពលេវ កំណត ់
និង ចេផទ ងផទ តប់ន 
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េរៀបចំែផនករសកមមភពមយួែដលមន 
េពលេវ កំណត ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន 
ស្រមបក់រក ងសមតថភព។ 
 

េផទ ងផទ តប់ន ស្រមបក់រក ង 
សមតថភព េ យមនជំនយួពីធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ។ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 

្រតូវបនអភវិឌ ន ៍កនុង 
្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥។

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ អនុវត្តែផនករសកមមភព 
ែដលមនេពលេវ កំណត ់និង ច  
េផទ ងផទ តប់ន។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល  
បះ៉ពល់ អនុវត្តែផនករសកមមភព។ 
(ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី២  ឆន ២ំ០១៥) 
 

េយង មសំេណើ របស់គណៈកមមករអន្តរ
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ ផ្តល់ជំនយួឯកេទស និង  
េរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល ្រពមទងំ 
ទស នកិចចសិក របស់ម្រន្តីគណៈកមមករ
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
េនកនុងតំបន់ សីុ។ 
(ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥)  

ករអនុវត្តនែ៍ផនករ 
សកមមភពចបេ់ផ្តើមកនុង 
្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៥។
 

អនុ សនទី៍៥ ៖ បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបញ្ហ បំណុលមយួ េដើមបជីយួ ដល់្រគួ រែដលជំពកបំ់ណុលេ្រចើន 
កនុងករសងបំណុលរបស់ពកួេគែដលបនេកើនេឡើង មរយៈខទងឥ់ណទនមយួ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេ ះ្រ យ 
បញ្ហ បំណុល។ 

អភវិឌ ន ៍និងអនុវត្តវធិនករ េដើមបជីយួ  
េ ះ្រ យបញ្ហ និរន្តរភពហិរញញ វតថុរបស់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 
 

សថិតេ្រកមករពិភក ។ 
 

សថិតេ្រកមករពិភក ។
 

អនុ សនទី៍៦ ៖ អនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ (EIRP) កនុងលកខណៈមយួ្របកបេ យ 
និរន្តរភព។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បន្តអនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ 
្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បន្តគ្ំរទសកមមភពកមមវធីិ 
ព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ 
ែដលមន្រ ប ់េនកនុងកែន្លង ងំ        
ទីលំេនថមីទងំអស់។ 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បន្ត្រតួតពិនិតយ 
កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូល 
េឡើងវញិ។ 

 



 

ក ងសមតថភព្រកុមជយួ ខ្លួនឯង 
(SHGs) េដើមបឱីយមននិរន្តរភព។ 

ក ងសមតថភពរបស់្រកុមជយួ ខ្លួនឯង 
កនុងករ្រគប្់រគងមលូនិធិកមមវធីិព្រងីកករ
្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ។ 

(ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី៣  ឆន ២ំ០១៤)  

ករអនុវត្តនច៍បេ់ផ្តើម  
កនុង្រតីមសទី៣ 
ឆន ២ំ០១៤។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំយុទធ ្រស្តដកថយ 
ស្រមប្់រកុមជយួ ខ្លួនឯង។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំយុទធ ្រស្តដកថយ 
និងជយួ កនុងករេរៀបចំមលូ ្ឋ ន្រគឹះ 
ស្រមបេ់គលេ ចុងេ្រកយកនុងករផ្ល ស់ 
ប្តូរ្រកុមជយួ ខ្លួនឯងទងំេនះ េទជ្រកុម 
សន ្ំរបក។់ 
(គិត្រតឹម្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤)  

យុទធ ្រស្តដកថយ 
្រតូវបនេរៀបចំរចួ ល់ 
កនុង្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ អនុវត្តយុទធ ្រស្តដកថយ 
ស្រមប្់រកុមជយួ ខ្លួនឯង។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ អនុវត្តយុទធ ្រស្តដកថយ។ 
(ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 

ពយករណ៍ថបញចប្់រតឹម 
្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៥។ 
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ឧបសមពន័ធ ៣ 

 

េសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកុម្របឹក ភិបលៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
េទេលើអនុ សន៍របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

ៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ 

េសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកុម្របឹក ភិបលៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី

េនៃថងទី៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ្រកុម្របឹក ភបិល បនពិចរ េទេលើ DOC.R1-14 ៖ របយករណ៍ 
បញចបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម - សំេណើ ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេទេលើម អនុ 
តំបនទ់េន្ល េមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កមចេីលខ ២២៨៨-CAM និង 
២៦០២-CAM និងជំនួយឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM និង បនេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ 
ទកទ់ងេទនឹងអនុ សន ៍ ែដល្រតូវបនកំណតេ់នកនុងែផនកទី ១០ ៃនរបយករណ៍បញច បរ់បស់គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ ្រកុម្របឹក ភបិល បនអនុមត័េទេលើអនុ សនទី៍ ២ , ៣ និង ៤ 
ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនេសនើេឡើង និង បនអនុមត័េទេលើអនុ សនទី៍១ ទី ៥ និង 
ទី ៦ េ យេធ្វើករែកស្រមួលមយួចំនួន។ 

េ យពិចរ េទេលើករែកស្រមួលែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល ែផនកទី១០ ៃនរបយករណ៍ 
បញចបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មនខ្លឹម រដូចតេទ ៖ 

264> គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនេធ្វើករពិចរ ដែ៏វង មត៉ច់ត ់ និង ល្អិតល្អនេ់លើ 
អនុ សនទ៍ងំេនះ។ េគលបំណងចមបងរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម គឺេដើមបេីធ្វើឱយ 
គេ្រមងមនភពអនុេ ម មេគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពរបស់ ADB េ យពិនិតយេមើលេទ 
េលើភពមនិអនុេ មរបស់ ADB ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនបេញចញឱយដឹង។ អនុ សន ៍
កព៏យយមបេញជ ស ល់េ្រគះថន កេ់ផ ងេទៀត ចំេពះបុគគលរងផលបះ៉ពល់ផងែដរ។  

265> អនុ សនទី៍ ១ ៖ បេងកើតេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណងមយួ។ ពកព់ន័ធនឹងគំេហើញរបស់េយើងេន 
កនុងែផនក ក.១ (អំពីភព្រគប្់រគនៃ់នករេរៀបចំ និងករអនុវត្តនែ៍ផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់) ែផនក ខ.១ 
(អំពីភព្រគប្់រគនៃ់នសំណងស្រមបក់រខតបង្់រទពយសមបតិ្ត) ែផនក ខ.២ (អំពីភព្រគប្់រគនៃ់នជំនួយ 
អន្តរកល ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់) និងែផនក ខ.៣ (អំពីភពសម្រសបៃនសំណង ស្រមប ់
្របកចំ់ណូលែដលខតបង ់ និង ករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ) អនុ សនែ៍ដលមនភពចបស់ ស់ 
ជងេគ គឺករសិក តៃម្លជំនួសថមេី យឯក ជយមយួ ពីឆន ២ំ០០៦ ដល់ ឆន ២ំ០១៣ និងករេធ្វើសវនកមម 
ចំេពះករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់មយួេទេលើករទូទត្់របកសំ់ណង ជមយួនឹងកមមវធីិ ម នករទូទត ់



 

្របក ់ េដើមបធីនថ ្របកសំ់ណងេពញេលញ្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស់។18 
េបើេទះជដូេចនះក្តី េនកនុងករឆ្លុះបញច ំងបែនថមេទៀត គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនសននិ ្ឋ ន
ថសវនកមមេលើករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់នឹង មនិ ចជួយ បនទងំ្រសុង េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ មឆបរ់ហ័សេនះេទ។ ករេធ្វើសវនកមមមយួ ្រតូវករេពលយ៉ងតិច ស់ ២ ឆន  ំ េដើមបបីញចប ់ និង 
្រតូវចំ យេពលមយួឆន េំទៀត េដើមបផី្តល់្របកសំ់ណងជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
ទងំេនះ្រតូវករជំនួយឱយបនឆបបំ់ផុតដូចែដល ចេធ្វើេទបន េហើយភពយឺតយ៉វមនិមនភពសម្រសប 
េឡើយ។ បែនថមពីេនះេទៀត កិចចសមភ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល
បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ រ ្ឋ ភបិលមនិចងឱ់យមនករេធ្វើសវនកមម េលើករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
េនះេទ។  

266> ដូេចនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម  បនងកមកែស្វងរកមេធយបយេ យែឡកៃនករេធ្វើ 
ឱយទិដ្ឋភពែផនកេនះរបស់គេ្រមងមនភពអនុេ ម។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បន 
កំណតរ់កេឃើញនូវបេចចកេទសដំេណើ រករទមទរសំណងដុលក្រមតិជតិ និង អន្តរជតិ ថជគំរូមយួ 
ស្រមបដំ់េ ះ្រ យជសក្ត នុពល។ មនបទពិេ ធន ៍ និង ចំេណះដឹងជេ្រចើនអំពីបេចចកេទស 
ដំេណើ រករទមទរសំណងដុល េនកនុង ថ នភពជេ្រចើន រមួមន ករជួសជុលសំណងេ្រកយេពល 
ស្រងគ មដល់ជនរងេ្រគះ ករទមទរគណនីអសកមមេនធនគរស្វីស និង េ្រគងករផ្តល់្របកសំ់ណង 
ដល់ជនេភៀសខ្លួន និង ជនអេន្ត ្របេវសន ៍េនក្រមតិអន្តរជតិ19 កដូ៏ចជ េ្រគងករផ្តល់្របកសំ់ណងចំេពះ 
េ្រគះមហន្ត យធមមជតិេនក្រមតិជតិ។ អនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មស្រមប ់
េ ះ្រ យឱនភពសំណង ស្រមបក់របតប់ង្់រទពយសមបត្តិ និង ្របកចំ់ណូល កដូ៏ចជ ្របកឧ់បតថមភ 
ជីវភពរស់េន បនដក្រសងេ់ចញពីបទពិេ ធន ៍ និង គំរូទងំេនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
េជឿថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នឹង ចេ ះ្រ យឱនភពសំណងនិងែកត្រមូវភពមនិអនុេ ម ្របកប 
េ យ្របសិទធភព និង ឆបរ់ហ័ស។20 អនុ សនខ៍ងេ្រកម្រតូវបនផ្តល់ជូន ជមយួនឹងកររពឹំងទុកថ 
្របសិនេបើមនករឯកភព និង េនេពលែដលមនករឯកភពពី ្រកុម្របឹក ភបិល អនុ សននឹ៍ង្រតូវ
បនថន កដឹ់កនរំបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុយកមកេ្របើ្របស់ជេគលករណ៍ែណន ំ កនុងករេរៀបចំែផនករ
សកមមភពរបស់ខ្លួន ស្រមបក់រអនុវត្តនអ៍នុ សនទ៍ងំេនះ។ ដូេចនះ អនុ សន្៍រតូវែតជ្រកបខណ័្ឌ មយួ
ទូលំទូ យ និងមនិែមនជេ្រគងករែដលគម នភពបតែ់បនទនភ់្លនេ់ឡើយ។ 
                                                           
18  េនះជអនុ សនគ៍ន្លឹះមយួែដលបនេធ្វើេឡើងេនកនុងរបយករណ៍សមង តម់យួរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ៃថងទី១២ ដល់ៃថងទី២២ ែខកញញ  

ឆន ២ំ០១២។  
19  Howard Holtzmann និង EddaKristjansdottir េបះពុមពផ យឆន ២ំ០០៧ International Mass Claims Processes: Legal and Practical 

Perspectives. Oxford University Press។ 
20  ចំណុចេនះនឹងរមួមន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បែនថមចំនួន ២៤៨ ្រគួ របែនថមេទៀតេន ជធនីភនេំពញ ែដល្រតូវបន យតៃម្លពីមុនថរងផល

បះ៉ពល់េ យែផនក ប៉ុែន្ត េ្រកយមក ្រតូវបនរកេឃើញថរងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង ( កយខណ្ឌ  ១៥៣-១៥៤)។ េសចក្តីបែនថមៃនែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែដលេនរងច់កំរអនុមត័េនេឡើយ ស្រមប់ ជធនីភនេំពញ គឺេដើមបផី្តល់្របកសំ់ណង និងជំនួយដល់ករ ងំ 
ទីលំេនថមី ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ចំនួន ១០៥ ្រគួ រ ែដលេ្រជើសេរ ើសផ្ល ស់ទីលំេនេទតំបន់ ងំទីលំេនថមីេនភនេំពញ។ ្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់េនេសសសល់ែដលេ្រជើសេរ ើស ងំទីលំេន ជិតកែន្លងរស់េនេដើមរបស់ពួកេគ នឹងមនិទទួលបន្របកសំ់ណងបែនថម
មយួេឡើយ េទះបីជផទះរបស់ពួកេគរងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុងកេ៏ យ។ 



53 
 

267> គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ផ្តល់អនុ សនថ៍ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គួរទមទរឱយ 
រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ៖ 

ក. បេងកើតកមមវធីិសកមមភពេ ះ្រ យបញ្ហ មយួ េដើមបផី្តល់សំណងជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់។ កមមវធីិែបបេនះ ្រតូវធនថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់្រតូវបនផ្តល់សំណង េ យេយង 
េទ មេគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង នីតិវធីិ 
ជធរមនរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ្រពមទងំេគលករណ៍ែណន ំ ដូចមនកំណតខ់ង 
េ្រកម ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មប៉ន្់របមណថ ទំនងនឹងសថិតកនុងចេន្ល ះ 
ទឹក្របកពី់ ៣ ន េទ ៤ នដុ ្ល រ។ ្របភពថវកិស្រមបក់មមវធីិែបបេនះ គួរែតជកមចពីី 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ឬ ្របភពថវកិដៃទេទៀត និង 

ខ. ឯកភពចំេពះករេធ្វើលទធកមម និងករ្រគប្់រគងកមមវធីិែបបេនះ ្រសប មេគលករណ៍ែណន ំ
ដូចមនកំណតខ់ងេ្រកម េ យមនជំនួយដំបូនម ន និង ករឃ្ល េំមើលពីធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុ។ 

268> មនជេ្រមើសជេ្រចើនអំពីរេបៀបែដលកមមវធីិែបបេនះ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងេរៀបចំឱយមន 
្របតិបត្តិករ ្រពមទងំក ្ត ននែដល ច្រតូវបនយកមកពិចរ  កនុងករគណនឱនភពសំណង ប៉ុែន្ត 
្របតិបត្តិករៃនកមមវធីិេនះ ្រតូវមនល័កខខណ័្ឌ ្រសប មេគលករណ៍ែណនខំងេ្រកម ែដលមនសងគតភព 
កនុង្រគបក់រណីទងំអស់ េទនឹងេគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
នីតិវធីិជធរមនរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង កិចច្រពមេ្រព ងកមចែីដលពកព់ន័ធ ៖  

(i) កមមវធីិ្រតូវែតបេងកើតេឡើង េហើយ្របកសំ់ណង្រតូវែតផ្តល់ជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ឱយបន 
ឆបរ់ហ័ស (កនុងរយៈេពល១២-១៨ែខ េ្រកយេពលែដល្រកុម្របឹក ភបិល បនអនុមត័េទ 
េលើអនុ សនទ៍ងំេនះ) និង ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ 

(ii) កមមវធីិ ចគណនឱនភពសំណងមនិបនចបស់ ស់ ប៉ុែន្ត កមមវធីិគួរកំណតឱ់យបន  
្រគប្់រគន ់ និង ចបស់ ស់ អំពីសិទធិកនុងករទទួលបនសំណង ស្រមប្់របេភទសំណង 
េផ ងៗគន  (ករបតប់ងអ់ចលន្រទពយ ករែកស្រមួលតៃម្លស្រមបអ់តិផរ  ្របកឧ់បតថមភ 
ជីវភពរស់េន ករខតបង្់របកចំ់ណូល។ល។) ្រសប មេគលនេយបយស្តីពី 
កិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង នីតិវធីិជធរមនរបស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ ែដល ចយកមកអនុវត្តបនចំេពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ។ 

(iii) កមមវធីិ្រតូវកតប់នថយករខតបងចំ់េពះអចលន្រទពយ រយៈេពលអន្តរកល និង ករខតបង់
្របកចំ់ណូលែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ជួប្របទះ េដើមបឱីយពួកេគមនិធ្ល កខ់្លួនេទកនុង 
ថ នភពមយួែដលធងនធ់ងរជងមុន ប ្ត លមកពីករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ។ 



 

(iv) េយង មករត្រមូវេ្រកម កយខណ្ឌ  ១២៨ ៃនេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព 
ល់ចំ តក់រេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំអស់ ្រតូវអនុវត្ត្រសប មេគលនេយបយ និង 

នីតិវធីិជធរមនរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង ែដលមនករយល់្រពមពីរ ្ឋ ភបិល 
កមពុជ ដូចមនបញជ កេ់នកនុង កយខណ្ឌ  ១២៨ យ៉ងដូេចនះ។ 

(v) ត្រមូវឱយមនករេរៀបចំសម្រសប ( បប់ញចូ ល ជំនញ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធចបំច)់ េដើមប ី
អនុវត្តកមមវធីិ។  

(vi) កមមវធីិគួរអនុវត្ត្របកបេ យតម្ល ភព។ 

(vii) កមមវធីិ្រតូវមនអងគភពឃ្ល េំមើលមយួ ែដលអងគភពេនះ ក៏ ចេដើរតួជអងគភពឧទធរណ៍ 
េទលមយួផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងករគណន និង ករផ្តល់្របកសំ់ណង។ 

269> ឧទហរណ៍អំពីថេតើគេ្រមងករមយួេនះ ច្រតូវបន កែ់តង និង អនុវត្តយ៉ងដូចេម្តច ្រតូវបន 
ផ្តល់ជូនកនុងឧបសមពន័ធ ៥ ៃនរបយករណ៍េនះ។ 

270> េនកនុងករេឆ្លើយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ចំេពះេសចក្តី្រពង របយករណ៍ 
របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេនះ បនែថ្លងថថន ក្់រគប្់រគង “ឯកភពថគួរេធ្វើករែកត្រមូវ 
េទេលើឱនភពសំណង” ប៉ុែន្ត “ករបេងកើតមូលនិធិធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមយួ ស្រមបទូ់ទតសំ់ណង ពំុែមន 
ជយន្តករសម្រសបេឡើយ” េ យ រែតមូលេហតុដូចមនបញជ កេ់នកនុងករេឆ្លើយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគង។ 
េហតុផលមយួែដលថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនេលើកេឡើង គឺអនុ សនម៍នពកព់ន័ធ 
េទនឹង “ពយសនកមម” និង មនិសថិតេនកនុងសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេឡើយ។ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេជឿថ អនុ សនេ៍នកនុងរបយករណ៍បញចប ់ េនះ សថិតេនកនុង 
និយមនយ័ៃនសំណងែដល ចផ្តល់ជូនបនចំេពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ េ្រគមេគលនេយបយ និង 
នីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េហើយអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករេនះ មនបំណងេធ្វើឱយ 
គេ្រមងេនះ មនភពអនុេ ម។ 

271> េនកនុងមតិេយបល់របស់អនកេសនើសំុែដលបនផ្តល់ជូនេទេលើេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈ
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនែថ្លងឱយដឹងថ “្រពំែដនទូលំទូ យៃនេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណង 
ែដលបនេសនើេឡើង គឺជដំេ ះ្រ យមយួែដល ចទទួលយកបន ស្រមបប់ញ្ហ សំណងមនិ្រគប្់រគន ់
ចំេពះករខតបង”់។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ពួកេគបនអះ ងថ “េនកនុងអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ មបនឱយដឹងថ មនករផ្តល់ឆនទ នុសិទធិេ្រចើនេពក ជូនដល់ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករេរៀបចំេ្រគងករេនះ” និង “ែផ្អកេលើបទពិេ ធនរ៍បស់ពួកេគជង៤ឆន កំន្លងមកេនះ 
អនកេសនើសំុ មនករេជឿជកតិ់ចតួចថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុនឹងអនុវត្ត មអនុ សនេ៍នះ ឱយបនសម្រសប 
េលើកែលងែតរចនសមពន័ធ និង េគលករណ៍មូល ្ឋ នៃនេគលករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជ កច់បស់ ស់កនុង 
លកខណៈជអនុ សនពី៍គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម និង ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក  
ភបិល”។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថ េគលករណ៍ែណនែំដល្រតូវបនកំណត ់
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ែចងេនកនុងអនុ សន ៍ ្របសិនេបើ និង េនេពលែដលេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ្រតូវបនអនុមត័េ យ 
្រកុម្របឹក ភបិល ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នឹង្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណនទំងំ 
េនះ េហើយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម នឹងមនឱកសផ្តល់មតិេយបល់េទេលើែផនករ 
សកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើង្រសប មេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ និង 
មនឱកស្រតួតពិនិតយករអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភព ្របសិនេបើ និង េនេពលែដលែផនករសកមមភពេនះ 
្រតូវបន្រកុម្របឹក ភបិលអនុមត័។ 

272> អនុ សនទី៍ ២៖ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនតំបន់ ងំទីលំេនថម។ី ពកព់ន័ធនឹងលទធផលរបស់ខ្លួន 
េនកនុងែផនក ក.២ (អំពីភព្រគប្់រគនៃ់នេស  និងេហ ្ឋ រចនសមពន័មូល ្ឋ នេនតំបន់ ងំទីលំេនថមី) គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទទួល គ ល់ថកំពុងមនកិចចខំ្របឹងែ្របងគួរឱយកតស់មគ ល់ េដើមបធីនថ       
ផ្លូវេធ្វើដំេណើ រ្រតូវបនែកលម្អ េ្រកយរដូវវស  ែដលបញចបេ់នែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣។ គណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ ម កប៏នរកេឃើញផងែដរថ ឥឡូវេនះ តំបន់ ងំទីលំេនថមីទងំអស់ មនករផគតផ់គតទឹ់ក 
និងេភ្លើងអគគិសនី ប៉ុែន្ត េនេខត្តបតដំ់បង គុណភពៃនករផគតផ់គតទឹ់ក េនែតបន្តជបញ្ហ មយួគួរឱយកត ់
សមគ ល់។ បឋមសិក មយួកែន្លង្រតូវបន ងសងេ់នេប៉យែបត៉ េហើយ េរៀនេនភនេំពញែដល 

ងសងេ់នតំបន់ ងំទីលំេនថមីេនភនេំពញ កំពុង្រតូវបនព្រងីក ១០ បនទប ់ បែនថមេទៀត។ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ករ៏ពឹំងទុកផងែដរថ នឹងមនករបន្តផ្តល់េ្រគងករធន ៉ បរ់ងសុខភព ែដល 
េ្រគងករេនះផ្តល់េ យ SKY ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ផ្តល់អនុ សនឱ៍យែកលម្អ 
េឡើងវញិនូវមណ្ឌ លសុខភពេនតំបន់ ងំទីលំេនថមីេន ជធនីភនេំពញ េ យផគតផ់គងឱ់សថឱយបនកន ់
្របេសើរជងមុន និងមនេវជជបណ្ឌិ តសម្រសប។ ថន កដឹ់កនរំបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គួរបង្ហ ញែផនករ
សកមមភពមនេពលេវ កំណតច់បស់ ស់មយួ ែដលផ្តល់ករពនយល់លម្អតិមយួចំនួន អំពីវធិនករបនទ ន ់
និង វធិនកររយៈេពលែវងែដល្រតូវអនុវត្ត េដើមបែីកលម្អ និង ែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធេន្រគបតំ់បន់ ងំ 
ទីលំេនថមីទងំអស់។  

273> អនុ សនទី៍ ៣៖ ែកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដល្រតូវ 
ឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករសកមមភពមនេពលេវ កំណតច់បស់ ស់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ គំេហើញ
របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនកនុងែផនក ក.៤ ទទួល គ ល់អំពីករែកលម្អននែដលបន 
េធ្វើេឡើងេនកនុងយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ ប៉ុែន្ត យន្តករេនះ េនមនិទនដំ់េណើ រករ មកររពឹំង 
ទុកេនេឡើយេទ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េសនើសំុឱយថន កដឹ់កនរំបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើយន្តករេនះ និង េសនើឱយមននូវអន្ត គមនន៍ន រមួមន ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងករក ងសមតថភព កដូ៏ចជ តួនទីជួរមុខែដលកនែ់តធំេធងជងមុន ស្រមបគ់ណៈកមម ធិករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ កនុងករផ្តល់ករែណនេំលើករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង។ ថន កដឹ់កនរំបស់ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គួរមនែផនករសកមមភពមយួែដលមនសកមមភពស្រមបអ់នុវត្តកនុងេពលេវ មយួ 
ែដល្រតូវបនកំណតជ់ក់ ក ់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន េដើមបែីកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 



 

274> អនុ សនទី៍ ៤៖ អភវិឌ កមមវធីិសម្រសបមយួេដើមបកី ងសមតថភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់
េនកនុងគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករសកមមភព 
មយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ ពកព់ន័ធនឹងគំេហើញរបស់គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនកនុងែផនក ក.៥ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនចតវ់ធិនករេដើមបកី ង
សមតថភពទីភន កង់រ្របតិបត្តិ (IRC) ស្រមបក់រេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ េនកនុងកិចចសមភ សនរ៍បស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ជមយួគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនេមើលេឃើញយ៉ងចបស់ថ គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់មន្រកុមបុគគលិកវយ័េកមងែដលមនឆនទៈេមះមុត កនុងេនះបុគគលិកជេ្រចើន មនឆនទៈកនុងករ 
េរៀនសូ្រតអំពីករអនុវត្តនល៍្អ និង ែស្វងរកមេធយបយ េដើមបែីកលម្អករបំេពញករងរេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ និង កិចចករពរសុវតថិភពដៃទេទៀត។ ឥឡូវេនះ គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់េស កមមដល់គេ្រមងជេ្រចើនែដលផ្តល់ហិរញញបបទន េ យមច ស់ជំនួយេផ ងៗគន  ដូេចនះ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនចំ ប់ រមមណ៍កនុងករបន្តក ងសមតថភពរបស់គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ មរយៈករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល និង ទស នកិចចផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន ៍
េទកនក់ែន្លងដៃទេទៀតេន សីុ ែដលករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់កំពុង្រតូវបនអនុវត្ត ទទួលបន 
េជគជយ័ជងេនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ផ្តល់មតិេយបល់ថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គួរអភវិឌ ឱយ 
មននូវកមមវធីិក ងសមតថភពសម្រសបមយួ ស្រមបគ់ណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ែដលកមមវធីិេនះ ្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ និង ច 
េផទ ងផទ តប់ន។ ែផនករេនះ ចរមួបញចូ លករបណ្តុ ះប ្ត ល និងអន្ត គមនដ៍ៃទេទៀត ដូចជ ករផ្តល់
ជំនញឯកេទស។  

275> អនុ សនទី៍ ៥៖ បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួ េដើមបជួីយ ដល់្រគួ រែដលជំពក់
បំណុលេ្រចើន កនុងករសងបំណុលរបស់ខ្លួនែដលបន្តេកើនេឡើង មរយៈែខ បនទ តឥ់ណទនមយួែដលមន 
ករេប្តជញ ខពស់ និង រចនសមពន័ធេ ះ្រ យបំណុល។ ែខ បនទ តឥ់ណទនមយួែដលមនករេប្តជញ ខពស់ 
នឹងផ្តល់មូលនិធិកនុងអ្រ ករ្របកទ់ប និង កលកំណតស់ង្របកែ់វង្រគប្់រគន។់ កមចរីបស់ធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុ ឬ មូលនិធិដៃទេទៀត ច្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់េដើមបផី្តល់ហិរញញបបទនេ្រគងករេ ះ្រ យ 

បំណុលេនះ។ មូលនិធិ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបែីតសងបំណុលប៉ុេ ្ណ ះ។ មូលនិធិែដល្រតូវបនផ្តល់ 
េ្រកមកមមវធីិេ ះ្រ យបំណុល នឹង្រតូវបនដក ច្់របកេ់ យផទ ល់ េ្រកមកតព្វកិចចសងកមចរីបស់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និង មនិ្រតូវបនដក ច្់របក ់ជូន្រគួ រជំពកបំ់ណុលេឡើយ។ ករសង្របកដ់ល់ 
អនកចងករ្របក ់ ែដលបនផ្តល់កមចកីនុងអ្រ ករ្របកខ់ពស់ដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ គឺជបញ្ហ ្របឈម 
ពិេសសមយួ។ ្រគួ រែដលចប់ រមមណ៍កនុងករចូលរមួកនុងេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុល គួរទទួលបនករ 
ពិេ្រគះេយបល់ អំពីរេបៀបែដលេគ ចបេងកើតនីតិវធីិស្រមបស់ងបំណុល ជូនដល់អនកចងករ្របកេ់ យ
ផទ ល់ មរយៈរចនសមពន័ធសងបំណុល។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់នឹងត្រមូវឱយេ្របើ្របស់ករទូទត្់របក ់
សំណងែដលបនេកើនេឡើង ដូចមនេសនើេឡើងេនកនុងអនុ សនទី៍១ ស្រមបក់រសងបំណុល។ មូលនិធិ 
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ែដលបនផ្តល់េ្រកមរចនសមពន័ធដល់្រគួ រមយួ ្រតូវែតកំណតក់នុងក្រមតិ មយួ ឧទហរណ៍ ទឹក្របក ់
១.០០០ ដុ ្ល រ េដើមបេីជៀស ងករចបយ់កមូលនិធិេ យ្រគួ រអនកមន ែដល ចខចី្របកក់នុងចំនួន 
េ្រចើនជង ្រស័យេ យពួកេគមន្រទពយសមបត្តិមនតៃម្លខពស់ជង។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលចូលរមួ 
កនុងេ្រគងករកនឹ៏ងត្រមូវឱយចូលរមួផងែដរ កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នអំពីហិរញញ វតថុផងែដរ េដើមបែីកលម្អ 
ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុកនុង្រគួ រ។ េ្រគងករេនះ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ឬ 
ថ បន័សម្រសបដៃទេទៀត ែដល ចបង្ហ ញថមនសមតថភព្រគប្់រគនក់នុងករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ។ 

េគនឹង្រតូវករឱយមនទិនននយ័បែនថមេទៀត អំពីក្រមតិបំណុលរបស់្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនេឡើងវញិ 
េដើមបកំីណតអំ់ពីទំហំ្រប ក្់របែហលៃនមូលនិធិស្រមបក់រងរេ ះ្រ យបំណុល។ 

276> អនុ សនទី៍ ៦ ៖ អនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ ្របកេ យចិរភព 
និងនិរន្តរភព។ កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ ែដលកំពុងអនុវត្តបចចុបបនន ជកមមវធីិែដលបន 
េរៀបចំេឡើងយ៉ងសម្រសប។ កមមវធីិេនះផ្តល់មូលនិធិដល់្រកុមជួយ ខ្លួនឯង ស្រមបក់រក ងសមតថភព 
មូលនិធិមយួចំនួន ស្រមបក់រវនិិេយគ និង ករគ្ំរទដល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល។ េដើមបឱីយកមមវធីិមន 
និរន្តរភព ករក ងសមតថភព គួរ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងរយៈេពលបែនថមមយួ េដើមបអីនុញញ តឱយ្រកុមជួយ  
ខ្លួនឯងអភវិឌ ក្ល យជ ថ បន័ ្របកបេ យនិរន្តរភព និង ទីបំផុតក្ល យជ្រកុមសន ្ំរបក ់ េហើយ្របពន័ធ 
្រកុមជួយ ខ្លួនឯង និងដំេណើ រករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុមនភពចស់ទំុ។ េបើេយងេទ មភពងយរងេ្រគះ 
និងករជំពកបំ់ណុលេ្រចើន ែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ជេ្រចើនជួប្របទះ េនកនុងដំេណើ រករ ងំទីលំេន 
េឡើងវញិ េគគបបបីន្តកិចចគ្ំរទេ្រកមកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក ់ចំណូលេឡើងវញិដល់្រគួ រ ងំទីលំេនថមី។ 

ទកទ់ងេទនឹងអនុ សនទី៍៧ អំពីកែន្លងេផទរទំនិញេនឯ ថ នីយសំ៍េ ង ្រកុម្របឹក ភបិល បនកត ់
សមគ ល់ថ រ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនេសនើឱយដកករអភវិឌ នក៍ែន្លងេផទរទំនិញ េចញពីវ ិ លភពគេ្រមង។ 
្រកុម្របឹក ភបិល កប៏នេធ្វើករកតស់មគ ល់េទេលើដំបូនម នរបស់ថន ក្់រគប្់រគងផងែដរថ វេិ ធនកមម 
សម្រសបមយួ េទេលើវ ិ លភពគេ្រមងកំពុង្រតូវបនដំេណើ រករ ែដលនឹង្រតូវបង្ហ ញជូនដល់្រកុម្របឹក  
ភបិល េដើមបពិីចរ កនុងេពលឆប់ៗ ។ ្រកុម្របឹក ភបិលមនិបនអនុមត័េទេលើអនុ សនទី៍៧ េឡើយ 
េ យរងច់កំរសេ្រមចចុងេ្រកយ េទេលើករផ្ល ស់ប្តូរវ ិ លភព។ 
 

បេង្ហ ះេទកនុងេគហទំពរ័េ យ ៖ ករយិល័យគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
 

កលបរេិចឆទ ៖ ៃថងទី ៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ 

 



 

ឧបសមពន័ធ ៤ 
 

បញ្ហ កង្វះខតេហ ្ឋ រចនសមព័នធេនឯកែន្លង ងំទីលេំនថមី 
ែដលមនេរៀប ប់េនកនងុរបយករណ៍្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
 

េខត្ត្រពះសីហនុ 

 ផ្លូវចូល និង ផ្លូវខងកនុងទទួលរងករខូចខតពីសំណឹក និង េសទើរែតមនិ ចេធ្វើដំេណើ រឆ្លងកតប់ន 
េនកនុងរដូវវស  

ជធនីភនេំពញ (្រតពងំអញច ញ) 

 ផ្លូវចូលបនទទួលរងករជនលិ់ច និង មនករលំបកកនុងករឆ្លងកតស់្រមបយ់នយន្តភគេ្រចើន 
េនេពលែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនចុះេទពិនិតយេមើលកែន្លង ងំទីលំេន 
ថមីេនះ។ 

 ករ្រគប្់រគងកកសំណល់រងឹ្រតូវបនែណន ំ ប៉ុែន្ត ែផនកខ្លះៃនផ្លូវចូលេទកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
េនែត្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ជកែន្លងចកសំ់ ម។ 

 ប៉ុស្តិ៍សុខភពសហគមន្៍រតូវបន ងសង ់ និង រមួមនេ្រគ ងសង្ហ រមឹ្រទុឌេ្រទមមយួចំនួន 
ករផគតផ់គងឱ់សថកនុងក្រមតិអបបបរម និង គម នបុគគលិក្រគប្់រគន។់ 

 បឋមសិក ស្រមបក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំមូល មនសិស េ្រចើនហួស្របមណ េ យ 
ថន កេ់រៀននីមយួៗមនសិស ្របមណ ៦០នក ់ េហើយខណៈេពលែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ មបនចុះេធ្វើទស នកិចច បឋមសិក េនះ កំពុង្រតូវបនព្រងីកពី ៥បនទប ់ េទ 
១៥បនទប។់ 

េពធិ៍ ត ់

 ផ្លូវចូលងយរងករខូចខតេ យ រសំណឹក។ 

បតដំ់បង 

 ទឹកេ្រចះ (ែដលគុណភពទឹកេនះ ពំុមនភពចបស់ ស់) ពី្រសះទឹកមយួ ែដលមន ងស្តុក 
និងបំពងទុ់េយតភជ ប់ មផទះ កំពុង្រតូវបនតេម្លើង។ 

 ពំុមនករេរៀបចំស្រមបក់រ្រគប្់រគងកកសំណល់រងឹ។ 

 ទងំផ្លូវចូល និង ផ្លូវកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមី មនគុណភពអនយ៉់ងខ្ល ងំ និង កំពុង្រតូវករឱយ 
មនករែកលម្អ។ 
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េប៉យែបត៉ 

 ទងំផ្លូវចូល និង ផ្លូវកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមី មនគុណភពអនហ់ួស្របមណ និង កំពុង្រតូវករ 
ឱយមនករែកលម្អ។ 

 គម នករេរៀបចំ្រគប្់រគងកកសំណល់រងឹ។ 

 មន្រសះទឹកមយួដធំ៏ និង េ្រជ េនែកបរកែន្លង ងំទីលំេនថមី និង សថិតេនជប់ បឋម 
សិក ថមី។ កុមរេលង និង សទួច្រតីេនឯ្រសះទឹកេនះ។ េយង មករផ្តល់មតិេយបល់ពីអនក 
ស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស របងលួសមយួកំពុង្រតូវបន ងសងព់ទ័ធជំុវញិ្រសះទឹកេនះ 
េដើមបឱីយកុមរសថិតេនឆង យពីតំបនេ់នះ។ 

 


