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េសចក្តែីថ្លងអណំរគុណ 
 

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP) សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះបុគគលទងំ យ ែដល 
បនរមួចំែណកដល់ករេរៀបចរំបយករណ៍េនះ ៖ ្រកុម្របឹក ភបិលៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (ADB) 
ជពេិសស តំ ង ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង សមជិកៃន្រកុម្របកឹ គណៈកមម ធិករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ថន ក្់រគប្់រគងៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង បុគគលិកពកព់ន័ធ ស្រមបព់ត័ម៌ន 
និងកិចចគ្ំរទែដលពួកេគបនផ្តល់ជូន ភគេីសនើសំុ បប់ញចូ លទងំអនកតំ ងរបស់ពកួេគ ស្រមបក់របន្ត 
េជឿទុកចិត្តរបស់ពួកេគ េទេលើយន្តករគណេនយយភពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង ជរ ្ឋ ភបិល 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្រមបក់ិចចសហ្របតិបត្តិករ និង កិចចគ្ំរទែដលបនផ្តល់ជូន កនុងអំឡុងេពល 
ៃនេបសកកមម្រតួតពនិិតយរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។  
 

 
 



 
 

iv 
 

អក រកត់ 
 

ADB – ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
AH – ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
CPI – សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ 
CRP – គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
DMS – ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ 
EIRP – កមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ 
GRM – យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ  
IRC – គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
O&M – ្របតបិត្តិករ និង ករែថទ ំ 
TA – ជំនយួបេចចកេទស  

 

ទមងន ់និង ខន ត 

kg – គីឡូ្រកម 
m2 – ែម្៉រតកេរ ៉

 
 

សមគ ល់ ៖ 
េនកនុងរបយករណ៍េនះ “$” សំេ ចំេពះដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

 

្របធន Dingding Tang គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 

សមជកិ Lalanath De Silva គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 

សមជកិ Arntraud Hartmann គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 

 
េនកនុងករេរៀបចំកមមវធិី ឬ យុទធ ្រស្ត្របច្ំរបេទស មយួ េនកនុងករផ្តល់ហរិញញបបទនស្រមបគ់េ្រមង 

មយួ ឬ េនកនុងករចង្អុលបង្ហ ញ ឬ ករសំេ េយងចេំពះែដនដី 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 េំលើកទ២ី របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP) 
អំពកីរអនុវត្តនអ៍នុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក  
ភបិលរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (្រកុម្របកឹ ភបិល) និង សកមមភពែកត្រមូវរបស់ថន ក្់រគប្់រគងេ្រកយេពល 
្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម េទេលើម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្របេទស 
កមពុជ1 (េ កតថ់ គេ្រមង)។ 
 

២. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនអនុវត្តេធ្វើករ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ មេនះ 
េ្រកមេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព ឆន ២ំ០០៣ ្រស័យេ យសំេណើ េនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េលើកដបូំងេទកនក់រយិល័យអនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពេិសស និង ្រតូវបន្របកសថ មនលកខខណ្ឌ
សម្រសប េនៃថងទ១ី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ មុនេពលេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព ែដល្រតូវ
បនែកស្រមួលេឡើងវញិ ចូលជធរមនេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២។ ដូេចនះ នីតវិធិ្ីរតួតពនិិតយ ដូចមន
កំណតែ់ចងេនកនុងេគលនេយបយន្តករគណេនយយភព ឆន ២ំ០០៣ ្រតូវបនអនុវត្ត ម។ សំេណើ ឱយ   
េធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ មរបស់គេ្រមង ្រតូវបនេផញើអុែីមល៉េទគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយ 
ភពអនុេ ម េនៃថងទី ២៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១២ េ យ ្របជពលរដ្ឋចំននួ ២២នក ់ ែដលរងផលបះ៉ពល់ 
ពីគេ្រមង នងិ តំ ងេ យ David Pred ៃនអងគករ Inclusive Development International និង េអៀង វុទធី 
ៃនអងគករសមធមក៌មពុជ។ អនកេសនើសំុបនបញជ កយ៉់ងចបស់ ស់ថ សូមឱយរក អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ 
ជករសមង ត។់ 
 

៣. េ្រកយេពលកណំតអ់ំពលីកខខណ្ឌ សម្រសបៃនសំេណើ រចួមក គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 
បន កជូ់នរបយករណ៍របស់ខ្លួនេទកន្់រកុម្របឹក ភបិល ែដលេ្រកយមក្រកុម្របឹក ភបិលបនអនុញញ ត 
ឱយេធ្វើករ្រតួតពិនតិយមយួេទេលើភពអនុេ ម េនៃថងទ ី ០៩ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២។ េនៃថងទី ១៤ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៤ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មបនផ្តល់ជូន្រកុម្របឹក ភបិលនូវគំេហើញ និង អនុ សន ៍
របស់ខ្លួន េ្រកយេពលបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម។ ្រកុម្របឹក ភបិលបនសេ្រមចេទេលើ 
អនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម េនៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េ យបនអនុមត័ 
េទេលើអនុ សនទ៍ងំេនះ ជមយួនងឹករែកស្រមួលជក់ កម់យួចនំួន។ េនកនុងែខេម  ឆន ២ំ០១៤ 
ថន ក្់រគប្់រគងបនផ្តល់ែផនករសកមមភពែកត្រមូវរបស់ខ្លួន ជូន្រកុម្របឹក ភបិល េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងវលិ្រតឡប ់
េទមនភពអនុេ មវញិ ្រសប មេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ភបិល។ 

                                                 
1  ្រកុម្របឹក ភិបលរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនអនុមត័េទេលើកមចេីលខ ២២៨៨ កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ និង កមចេីលខ ២៦០២ / ជំនួយឥតសំណង 

េលខ ០១៨៧ (បែនថម) កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 



 

2 
 

៤. របយករណ៍េនះ េធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើវឌ នភពែដលសេ្រមចបនចំេពះករអនុវត្តនេ៍សចក្ត ី
សេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ភបិលខងេលើ េនៃថងទ ី ៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ នងិ សកមមភពែកត្រមូវ ្រពមទងំ 
កំណតរ់កវស័ិយ នងិ បញ្ហ នន ស្រមបចំ់ តក់របន្តេទៀត ែដល្រតូវអនុវត្តេ យថន ក្់រគប្់រគង។ 
របយករណ៍េនះ ្រគបដណ្ត បេ់ទេលើចំណុចដូចតេទ ៖ 

(១) េសចក្តពីណ៌នខ្លមីយួអពំីគេ្រមង 

(២) លទធផលៃនករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម និង អនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

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

(៤) គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនកនុងឆន ទំី២ ៃនករ្រតួតពនិិតយរបស់ខ្លួន 

(៥) េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹង ថ នភពបចចុបបនន 
ៃនភពអនុេ មរបស់ថន ក្់រគប្់រគង េទនងឹអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល និង  

(៦) មតេិយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនងឹករអនុវត្តន ៍
សកមមភពែកត្រមូវរបស់ថន ក្់រគប្់រគង។ 

៥. របយករណ៍េនះ មនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើករចុះេធ្វើទស នកិចច មទី ងំ ករ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិ េទេលើ
របយករណ៍្របច្ំរតីមសរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ស្តីពីករអនុវត្តនស៍កមមភពែកត្រមូវ និង ឯក រពកព់ន័ធដៃទ
េទៀត ែដលនយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍ (SERD) បន កជូ់នេទគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 
កិចចសមភ សនជ៍មយួបុគគលិកធនគរអភវិឌ ន៍ សីុពកព់ន័ធ ( បប់ញចូ លបុគគលិកេនឯនិ ស ្ឋ នេបសកកមម
្របច្ំរបេទសៃនធនគរភវិឌ ន៍ សីុ) មតេិយបល់្រតឡប ់ពីម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ ជនែដលរងផលបះ៉ពល់ពី
គេ្រមង េដើមបណ្តឹ ង និង អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ កនុង្របេទសកមពុជ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយ
ភពអនុេ ម បនេធ្វើដំេណើ រេបសកកមម្រតួតពិនតិយមយួកលពីៃថងទ ី២០-២៧ ែខេម  ឆន ២ំ០១៦ េទ្របេទស
កមពុជេដើមបេីធ្វើករប៉ន្់របមណអពំីវឌ នភពែដលសេ្រមចបន ទកទ់ងនងឹករអនុវត្តនអ៍នុ សនរ៍បស់គណៈ
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលបនទទួលករអនុមត័ព្ីរកុម្របឹក ភបិលៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង 
សកមមភពែកត្រមូវរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុកន្លងមក។ បញជ ី យនមបុគគលែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយ
ភពអនុេ ម បនជួបស្រមបរ់បយករណ៍្រតួតពិនិតយេនះ មនេនកនុងឧបសមពន័ធ១។ េដើមបឱីយយល់កនែ់ត
ចបស់អំពី ថ នភពជកែ់ស្តងេនមូល ្ឋ ន គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម កប៏នចុះេធ្វើទស នកចិច
េទកនក់ែន្លង ងំទលំីេនថមី ទងំ៥កែន្លង។ ្រពមទងំបនជបួជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ (AHs) ព្ីរគប់
កែន្លង ងំទីលំេនថមទីងំេនះផងែដរ។  
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២. ករពណ៌នអំពីគេ្រមង 

៦. គេ្រមងមនេគលបំណងគ្ំរទដល់ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកចិចរបស់កមពុជ និង ព្រងឹងសមហរណកមម 
របស់ប ្ត ្របេទសេនកនុងម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ មរយៈករបេងកើនចលនពណិជជកមមកនុង្របេទស និង 
កនុងតំបន ់ េ យេ្របើ្របស់្របពន័ធផ្លូវរថេភ្លើង។ គេ្រមងដបូំង (កមច ី ២២៨៨-CAM) ពកព់ន័ធេទនងឹករ ្ត រ ឬ 
ករ ងសងេ់ឡើងវញិនូវផ្លូវរថេភ្លើង ចេន្ល ះពេីខត្ត្រពះសីហនុ នងិ េប៉យែបត៉ និង ករបេងកើតេឡើងវញិនូវ 
ទំនកទ់ំនងផ្លូវរថេភ្លើងមយួជមយួ្របេទសៃថ។ េគបនប៉ន្់របមណថ គេ្រមងេនះមនតៃម្ល្របមណ ៧៣ ន
ដុ ្ល រ បប់ញចូ លទងំពនធ នងិ ករនន និង ្រតូវបនអនុមត័កនុង ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦2។ ហិរញញបបទនបែនថមមយួ 
(កមច ី ២៦០២-CAM) ែដល្រតូវបនអនុមត័កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ្រតូវបនប៉ន្់របមណថ មនតៃម្ល្របមណ 
៦៨,៦ នដុ ្ល រ េដើមប ី(១) បេងកើត ថ នីយដឹកជញជូ ន និង ែថទរំថេភ្លើងថមមីយួេនសំេ ង (២) ែកលម្អ ឬ ព្រងងឹ
ែផនកមយួចនំួនៃនែខ រថេភ្លើងចមបង េដើមបបីងកលកខណៈ ឱយេគ ចេធ្វើករផ្តួចេផ្តើមបនពដីំបូងនូវសមហរណកមម
េស ពហុទ្រមង ់និង (៣) បេងកើតផ្លូវេវៀងបែនថម េនកនុង ថ នីយេដើមបសី្រមបស្រមួលដល់ករតភជ បព់ហុទ្រមង។់ 
គេ្រមងេនះ កទ៏ទលួបនហិរញញបបទន ចំននួ ១៣ នដុ ្ល រផងែដរ ពីមូលនិធ ិ OPEC ស្រមបក់រអភវិឌ ន៍
អន្តរជតិ (កមច ី ៨២២៨-CAM) ែដល្រតូវបនអនុមត័្រពមជមយួនឹងកមចដំីបូង3។ ្រកសួងករបរេទស និង
ពណិជជកមម (អូ្រ ្ត លី) បនផ្តល់ហិរញញបបទនបែនថម ចំនួន ៩៦០.០០០ ដុ ្ល រ ែដលបនទទួលករអនុមត័ពី
្របធនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១២ ស្រមបក់មមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របកច់ណូំលេឡើងវញិ 
(EIRP)។ បែនថមពេីនះេទៀត ជនំួយបេចចកេទសមយួ (TA) ែដលមនតៃម្ល្របមណ ០,៤៥ នដុ ្ល រ 
(ផ្តល់មូលនធិិេ យរ ្ឋ ភបិលអូ្រ ្ត លី) ស្រមបក់រ្រតួតពនិិតយលទធផល នងិ ករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើ
កិចចលទធកមម ្រតូវបនផ្តល់ជូនេទឱយ្រកសួង ធរណៈករ នងិ ដឹកជញជូ ន ស្រមប ់ (១) ករ្រតួតពិនិតយលទធផល 
និង (២) ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើលទធកមម ស្រមបក់រងរែដល្រតូវបែនថមេទកនុងវ ិ លភពគេ្រមង 
មរយៈករែកស្រមួលចេំពះកិចចសនយ ែដលមន្រ ប4់។ ករផ្ល ស់ប្តូរចំេពះគេ្រមង និង ្របវត្តិគេ្រមង 

េ្រកយេពលែដល្រកុម្របឹក ភបិលអនុមត័េទេលើអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម កនុង 
ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ពំុមនពណ៌នេនកនុងរបយករណ៍េនះេឡើយ។ 
 
 
 

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

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

និងជំនយួបេចចកេទសជូន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្រមប ់ម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្របេទសកមពុជ។ ទី្រកុងម៉នីល 
4  ADB. 2009 ជំនយួបេចចកេទសចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយលទធផល និងករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើកិចចលទធកមម។ 

ទី្រកុងម៉នីល 
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រូបភពទ១ី ៖  គេ្រមងផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្របេទសកមពុជ 
 

 
្របភព ៖ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP)  
 

៧. គេ្រមងេនះ កពុំង្រតូវបនអនុវត្ត មរយៈនយក ្ឋ នផ្លូវែដក ៃន្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន
របស់្របេទសកមពុជ េលើកែលងែតករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដលអនុវត្តេ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់ មរយៈនយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហិរញញ វតថ។ កមច ីនិង 
ហិរញញបបទនឥតសំណងស្រមបគ់េ្រមងេនះ ្រតូវបនផ្តល់ជូនពកីរយិល័យក ្ត លៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
េ យែផនកដឹកជញជូ ន និង គមនគមនៃ៍ននយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍ េ យសហករយ៉ងជតិសនិទធជមយួ 
និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជ។ ្រស័យេ យគេ្រមងេនះ នឹងជេម្ល សទងំក ្ត រូបវន័្ត និង 
េសដ្ឋកចិចរបស់្របជពលរដ្ឋ បព់នន់ក ់ ែដលរស់េន មបេ ្ត យរង្វងៃ់នផលបះ៉ពល់ផ្លូវរថេភ្លើង ដូេចនះ 
គេ្រមង្រតូវបនចតច់ំ តថ់ន កថ់ ជគេ្រមង្របេភទ A ចំេពះផលបះ៉ពល់េទេលើករេ ះ្រ យផលបះ៉ 
ពល់េ យមនិសម័្រគចិត្ត។ បញ្ហ េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់គឺជក ្ត ចមបងែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងសំេណើ ឱយ 
េធ្វើករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មពសំី ក្់របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង។ 

៣. ករ្រតតួពនិិតយេឡើងវិញេទេលើភពអនុេ ម និងអនុ សន ៍

៨. េ្រកយេពលែដល្រកុម្របឹក ភបិល បនអនុញញ តឱយេធ្វើករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម នងិ 
ករអនុមត័េទេលើលកខខណ្ឌ ករងរស្រមបក់រ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិ ែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រកុម្របកឹ គណៈកមម - 
ធិករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (BCRC) រចួមក គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម បនេធ្វើករែស្វងរក 
ករពិត ចបព់ីែខតុ  ឆន ២ំ០១២ រហូតដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣5។ ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម 
្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈ (១) ករ្រតួតពិនិតយឯក រ (២) កិចចសមភ សនជ៍មយួថន ក្់រគប្់រគង និង បុគគលិក 
                                                 
5  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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ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (៣) កិចច្របជំុេនកនុង ជធនីភនេំពញជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ ទី្របឹក គេ្រមង និង 
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលពកព់ន័ធេនកនុងបញ្ហ េនះ (៤) កិចច្របជុំជមយួអនកេសនើសំុ អនកតំ ងរបស់ 
ពួកេគែដល្រតូវបន្របគល់សិទធិជូន និង ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀត នងិ (៥) ទស នកិចចេទ 
កនក់ែន្លង ងំទលំីេនថមីចំនួន ៤ កនុងចំេ ម ៥ កែន្លង។ ករវភិគេទេលើលទធផល និង ករពចិរ  
ជបន្តបនទ ប ់បនេធ្វើឱយគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មទទួលបននូវគំេហើញដូច ខងេ្រកម ៖ 

(១) ចេន្ល ះ្របេ ងចមបងៗមយួចនំួនកនុងករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ដំបូង ឆន ២ំ០០៦ 
(២) សំណងមនិ្រគប្់រគនស់្រមបក់រ ្ត រជវីភពរស់េនេឡើងវញិ 
(៣) ភពមនិសុ្រកឹតយគួរឱយកតស់មគ ល់មយួចនំួន េនកនុងករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ 
(៤) បញ្ហ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធធងនធ់ងរ េនកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមភីគេ្រចើន 
(៥) កមមវធិី ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិមនិ្រគប្់រគន ់ េដើមបគី្ំរទដល់្របជពលរដ្ឋែដលបន ងំ 

ទីលំេនថមីេឡើងវញិ និង 
(៦) ករជំពកប់ំណុលែដលប ្ត លមកពីគេ្រមង មនក្រមតិខពស់កនុងចេំ ម្របជពលរដ្ឋែដល 

បន ងំទលំីេនថមីេឡើងវញិ។ 
 

៩. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនសននិ ្ឋ នថ គំេហើញខងេលើែដលបនប ្ត លឱយមន 
េ្រគះថន កែ់ផនកសមភ រៈ ចំេពះ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង គឺជលទធផលែដលបនេកើតេឡើងេ យ 
ផទ ល់ពបី ជយ័របស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករអនុវត្តនឱ៍យមនភពអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយ និង 
នីតវិធិី្របតបិត្តិករពកព់ន័ធរបស់ខ្លួន កនុងអឡុំងេពលៃនករេរៀបច ំ នងិ ករអនុវត្តនគ៍េ្រមង។ ដូេចនះ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនេផ្ត តអនុ សនរ៍បស់ខ្លួនេទេលើចណុំចដូចខងេ្រកម ៖ 
 

(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 នក៍មមវធិីសម្រសបមយួ េដើមបកី ងសមតថភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េនកនុង 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (IRC) ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករ 
សកមមភពមយួ ែដលមនេពលេវ កំណត ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន 

(៥) បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួ េដើមបជួីយ ដល់្រគួ រែដលជំពកប់ំណុលខពស់ កនុង 
ករសងកំេណើ នបំណុលរបស់ពួកេគវញិ មរយៈបនទ តឥ់ណទន នងិ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
េ ះ្រ យបំណុលមយួ ស្រមបេ់គលបណំងេនះ និង 

(៦) អនុវត្តកមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ កនុងលកខណៈមយួ្របកបេ យនិរន្តរភព។ 
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១០. េ យមនករែកស្រមួលមយួចំននួ ្រកុម្របឹក ភបិលបនអនុមត័េទេលើអនុ សនរ៍បស់គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ អនុ សនែ៍ដល្រតូវបនអនុមត័ 
េ យ្រកុម្របកឹ ភបិល មនកំណតែ់ចងទងំ្រសុងេនកនុងឧបសមពន័ធ ២ ៃនរបយករណ៍េនះ េ យែឡក 
ថន ក្់រគប្់រគងបន កជូ់នែផនករសកមមភពមយួេទ្រកុម្របឹក ភបិល េនកនុងែខេម  ឆន ២ំ០១៤ កនុង 
េគលបណំងេឆ្លើយតបេទនឹងអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម នងិ េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមង 
វលិ្រតឡបេ់ទមនភពអនុេ មវញិ។ េនកនុងករេរៀបចបំេងកើតែផនករសកមមភព ថន ក្់រគប្់រគងបនជួប 
សនទនក្រមតិនេយបយជេ្រចើនជមយួ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ( ជរ ្ឋ ភបិល)។ េសចក្តី្រពងែផនករ 
សកមមភពមយួ ្រតូវបនេផញើជូនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េដើមបសំុីេយបល់មុនេពល កជូ់ន 
ែផនករេនះ េទឱយ្រកុម្របឹក ភបិល។ េនកនុងមតេិយបល់ែដលេធ្វើេឡើងេនៃថងទី ០៣ ែខេម  ឆន ២ំ០១៤ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនកតស់មគ ល់ថ ទិដ្ឋភពជេ្រចើនៃនែផនករសកមមភពមនិទន ់
ឈនដល់ក្រមតិរពំងឹទុកៃនអនុ សន ៍ ែដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ េ្រកយេពលែដលថន ក ់
្រគប្់រគងបន កជូ់នែផនករសកមមភព េទឱយ្រកុម្របកឹ ភបិលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មបន 
ផ្តល់មតិេយបល់បែនថមេទៀត េទ្រកុម្របឹក គណៈកមម ធកិរ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មរយៈអនុស រណៈ 
របស់ខ្លួន ចុះៃថងទី ២៤ ែខេម  ឆន ២ំ០១៤ ែដលេនកនុងអនុស រណៈេនះ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភព 
អនុេ ម កប៏នេធ្វើករកតស់មគ ល់ទិដ្ឋភពជេ្រចើន ៃនែផនករសកមមភពែដលមនិេឆ្លើយតប្រគប្់រជុងេ្រជយ 
ចំេពះអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មបនបញជ ក ់
យ៉ងចបស់ថ លុះ្រ ែតករផ្ល ស់ប្តូរក្រមតិមូល ្ឋ នែដលកណំតរ់កេឃើញ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចំេពះវធិនករ 
ជក់ កម់យួចំនួនេនកនុងែផនករសកមមភពែកត្រមូវ េបើពុំេនះេ តេទ េគមនិ ចេធ្វើឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ មបនេឡើយ េបើេទះបជីែផនករែដលបនេលើកេឡើង្រតូវបនអនុវត្តេពញេលញកេ៏ យ6។ 

៤. លទធផលៃនករ្រតតួពិនតិយែផនករសកមមភព 

១១. ជរមួ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមនភពរកី យកនុងករកតស់មគ ល់ថ ចប់ ងំពីមន 
េសចក្តសីេ្រមចពី្រកុម្របកឹ ភបិល និងរបយយករណ៍្រតួតពិនិតយេលើកទ១ី របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភព 
អនុេ ម ថន ក្់រគប្់រគង ជរ ្ឋ ភបិល ជពិេសស មរយៈគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
(IRC) បនវនិិេយគេពលេវ  មូលនិធិ និង កិចចខតិខំជេ្រចើនគួរឱយកតស់មគ ល់ េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងេនះ 
វលិ្រតឡបម់កមនភពអនុេ មវញិ។ េគសេ្រមចបនវឌ នភពគរួឱយកតស់មគ ល់ ទកទ់ងេទនឹងអនុ សន ៍
ទងំ ៦ ែដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ អនុ សនទ៍៤ី មនភពអនុេ មទងំ្រសុង េ យែឡក 

                                                 
6 មរយៈករ្រប្រស័យទកទ់ងេ យែឡក គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនជូនដំណឹងដល់ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង 

BCRC (ៃថងទី ២៤ ែខេម  ឆន ២ំ០១៤) អំពីវធិនករទងំេនះមនអ្វីខ្លះ និង រេបៀបែដល្រតូវេធ្វើករពិនិតយែកស្រមួលេឡើងវញិេទេលើវធិនករទងំេនះ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុងេទនឹងេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ 
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អនុ សនទ៍ី ១, ២, ៣, ៥ និង ៦ មនភពអនុេ មេ យែផនក។ វឌ នភពែបបេនះ គឺជវឌ នភព 
គួរឱយកតស់មគ ល់ និង គួរឱយេកតសរេសើរ្របកបេ យករេលើកទកឹចិត្ត េហើយសូមេកតសរេសើរចំេពះកិចចខតិខ ំ
របស់ម្រន្តីធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នងិគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ េបើេទះជដូេចនះក្ត ី
ចំេពះអនុ សនទ៍ី៥ និងទី៦ សកមមភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ សថិតេនឆង យពីអនុ សនែ៍ដល្រកុម្របកឹ  
ភបិលបនអនុមត័។ េគ្រតូវករឱយមនសកមមភពជបនទ ន ់ េ យមនកររមួកម្ល ងំគន ពភីគីធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុ េដើមប្ីរបមូលផ្តុ ំកិចចខិតខំ សំេ ភជតិចេន្ល ះ្របេ ងទងំេនះ ្រពមទងំធនថសកមមភពែកត្រមូវមន 

លកខណៈ្រសបេទនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ នងិកររពឹំងទុករបស់្រកុម្របកឹ ភបិល។ ្របសិនេបើសកមមភពេនះ មនិ 
្រតូវបនេធ្វើេឡើងទនេ់ពលេវ េទេនះ គេ្រមងេនះ មនិទំនងថនឹង ចេធ្វើឱយមនភពអនុេ មទងំ្រសុង 
េទនឹងេគលនេយបយ និងនីតិវធិ្ីរបតិបត្តិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ដូចមនបញជ កេ់នកនុងេសចក្តសីេ្រមច 
របស់្រកុម្របឹក ភបិលេឡើយ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សងឃមឹថរបយករណ៍្រតួតពិនិតយេនះ 
្រពមជមយួនឹងគេំហើញ នងិ អនុ សនរ៍បស់ខ្លួន នឹង្រតូវបនេមើលេឃើញេនកនុងអតថនយ័ខងេលើ និង 
កនុង ម រតីបន្តកិចចខិតខំ េដើមបែីកលម្អេទេលើភពអនុេ ម។ កថខណ្ឌ ខងេ្រកមបង្ហ ញអំពីគេំហើញ នងិ 
ករសននិ ្ឋ នៃនរបយករណ៍្រតួតពិនតិយ្របចឆំន េំលើកទី២ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
អនុ សនន៍ីមយួៗែដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល ្រតូវបនពណ៌នជមុន ្រពមជមយួនឹងសកមមភព 
ពកព់ន័ធែដលបនេសនើេឡើងេនកនុងែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង។ គំេហើញពកព់ន័ធ ករសននិ ្ឋ ន នងិ 
មតេិយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ្រតូវបនពណ៌ន មេ្រកយ។ 
 

ក. អនុ សន៍ទី១ របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទ៍១ី ៖ បេងកើតេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណងមយួ។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ េនេពលេរៀបចរំបយករណ៍េនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនភពអនុេ ម 
មយួែផនកេទនឹងអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល េ យសេ្រមចបនវឌ នភពដល៏្អចេំពះ 
ករប៉ន្់របមណេឡើងវញិ នងិ ករទូទតឱ់នភពសំណង ស្រមប្់រទពយសមបត្តែិដលបនបតប់ង ់និងករ 
ទូទតប់ែនថមស្រមបកិ់ចចគ្ំរទ្របកច់ណូំល។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ្របជពលរដ្ឋមយួចំននួែដលរងផលបះ៉ 
ពល់ពវីធិន ៣០ែម្៉រតកេរ ៉ មនិ្រតូវបនផ្តល់ជេ្រមើស ងំទីលំេនថមី និង សំណង ្រពមទងំកចិចគ្ំរទ  
ដៃទេទៀត ទកទ់ងនឹងករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េឡើយ។ ចំេពះកចិចគ្ំរទបែនថមេទេលើ្របកច់ំណូល 
មូល ្ឋ នស្រមប្់របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន្របចែំខ មនក្រមតិទបេពក ្រស័យេ យចំននួ្របកែ់ដល 
ផ្តល់ជូនេនេពលេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ មនិ្រគប្់រគនស់្រមបទ់ញិអងករ ១០០ គីឡូ្រកមេឡើយ 
ដូចមនបញជ កេ់នកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦។ ករទូទតប់ែនថមស្រមប្់រទពយ 
សមបត្ត ិ នងិ្របកច់ណូំល ្រតូវបនែកស្រមួលចំេពះអតិផរ ស្រមបរ់យៈេពល ឆន ២ំ០០៦ រហូតដល់ 
េពល ងំទីលំេនថម ី ប៉ុែន្ត ពុែំមនស្រមបរ់យៈេពលចេន្ល ះពីករ ងំទីលំេនថម ី និង េពលែដលករទូទត ់
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្របកប់ែនថម្រតូវបនផ្តល់ជូន កនុងរយៈេពលពី្រតីមសដំបូងៃនឆន ២ំ០១៥ េឡើយ។ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយ 
ភពអនុេ មយល់េឃើញផងែដរថ អ្រ អតិផរ ចនំួន ៩,៧២% ែដលអនុវត្តចេំពះ្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមកីនុង ជធនីភនេំពញ ស្រមបរ់យៈេពលចេន្ល ះពីឆន ២ំ០០៦-២០១២ គឺ 
្រតឹម្រតូវ ្រពមទងំយល់េឃើញផងែដរថ អ្រ អតិផរ ែដល្រតូវបនេសនើេឡើងពដីំបូង កនុងក្រមតិ 
៣៤,៥% គួរ ស់ែតបនយកមកអនុវត្ត។ 
 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖ 
ក. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (IRC) េធ្វើករ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិ 

ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់នមីយួៗ (AH) នូវ ៖ (១) ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ (DMS) 
និង (២) កិចចសនយរ ងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ នងិ ្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ ស្រមបក់រចត្់របេភទមនិបន្រតមឹ្រតូវ េនកនុងករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ។ 

ខ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គណនឱនភពសំណងស្រមបក់រ 
ខតបង្់រទពយសមបត្ត ិ េ យ រែតករចត្់របេភទមនិបន្រតមឹ្រតូវ និង អតផិរ  េ យ 
េ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ (CPI)3 នងិ ្របកឧ់បតថមភកររស់េន/ករខតបង ់
្របកច់ណូំល នងិ ្របកឧ់បតថមភៃថ្លដឹកជញជូ ន េ យ រែតអតិផរ  េ យេ្របើ្របស់ 
សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់។ 

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

ឃ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េរៀបចំកចិចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល 
ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលឆ្លុះបញច ំងអំពីឱនភពសំណង។ 

ង. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ មផទះ។ 
ច. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ផ្តល់សំណងជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 
ឆ. ករគណន និង ករទូទតសំ់ណងស្រមបក់រខតបង្់របកច់ំណូល6 ស្រមប្់រគួ រ 

រងផលបះ៉ពល់ែដលបន ងំទលំីេនថមីេឡើងវញិ។ 
(ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ ២)។ 
 

 

១២. គេំហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចេំពះអនុ សន ៍
ទ១ី។ េនេពលេរៀបចរំបយករណ៍្រតួតពិនតិយេលើកទី១ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
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េយង មកលវភិគៃនែផនករសកមមភពែកត្រមូវបនបញចបក់រ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិ េទេលើលទធផលៃនករ 
អេងកត ស់ែវងលម្អតិ (DMS) ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង ឬ េ យែផនកទងំ ៣.៥៧៣ ្រគួ រ7 
និង បនគណនឱនភពសំណង េ យេ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់របស់កមពុជ ស្រមបក់រខតបង ់
្រទពយសមបត្តិ ដូចមនែចងេនកនុងករអេងកត ស់ែវងលម្អតិដំបូង។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក ករ្រតួតពិនិតយេឡើង 
វញិេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ្រតូវបនបញចប ់ េហើយគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
(េ្រកយេពលមនករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិពីធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ) បនេរៀបចកំិចចសនយមយួចំនួនែដល្រតូវបន 
ែកស្រមួលេឡើងវញិ ស្រមប្់រគួ ររងផលបព៉ល់ចនំួន ៣.៥៧៣ ្រគួ រ ពនយល់អំពខី្លឹម រៃនសំណងែដល 
្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិស្រមប្់រទពយសមបត្តិ េ យេយងេទ មករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើករអេងកត 
ស់ែវងលម្អតិ (េ យមនបុគគលិកធនគរអភវិឌ ន៍ សីុជអនកសេងកតករណ៍) និង ទូទតសំ់ណងបែនថមទងំ 

េនះជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ចំនួន ៣.១០៤ ្រគួ រ។ មន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ចនួំន ១៤៤ ្រគួ រ ែដល 
កំពុងពចិរ  ឬ បដិេសធទទលួយកករផ្តល់ជូនសំណងស្រមប្់រទពយសមបត្តិែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើង 
វញិ នងិ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ចនួំន ២៣៥ ្រគួ រ ែដលរកមនិេឃើញេនឯលំេន ្ឋ នចុងេ្រកយរបស់ពួកេគ។ 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនផ ព្វផ យ ម រពត័ម៌ន េ យជូនដំណឹងដល់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលេនេសសសល់ថ ពួកេគ ចមកទទួលកិចចសនយ និង ករទូទត្់របកសំ់ណងែដល 
្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិរបស់ពួកេគបន។ កនុងចំេ ម្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំ ១២៧ ្រគួ រ ែដល 
បដេិសធមនិ្រពមទទលួយកសំណង មន ១២០ ្រគួ រ មកពកីែន្លង ងំទលំីេនថមីេន ជធនភីនេំពញ និង ៧ 
្រគួ រ មកពកីែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេប៉យែបត៉។ កនុងចំេ ម្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំេនះ មន្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ចំននួ ១៥ ្រគួ រ បន កប់ណ្តឹ ង រទុកខេនចំេពះមុខយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
(GRM)។ បណ្តឹ ង រទុកខទងំអស់ េលើកែលងែតបណ្តឹ ងចំននួពរី ្រតូវបនបដិេសធ។ េនកនុងករណីទងំពីរេនះ 
េ្រកមមូល ្ឋ នៃនករប្តងឹទស់ ករប្តឹងទមទរ្រតូវបនអនុញញ ត េ យករផ្តល់សំណង្រតូវបនពិនតិយែកស្រមួល 
េឡើងវញិ េ យបនជ្របេយជនេ៍ទ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំ យ ែដល្រតូវ 
បនអនុញញ តឱយបន្តរស់េនកនុងចំណីផ្លូវ បនទទួលករធនសិទធិកនក់បរ់យៈេពល ៥ឆន  ំ ដូចមនកណំតែ់ចង 
េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦។ ឥឡូវេនះ រយៈេពលធនករកនក់បរ់យៈេពល 
៥ឆន េំនះ បនផុតសុពលភពេទេហើយ ឬ ប្រមុងនងឹផុតសុពលភព8 េហើយេបើេទះបីជ ជរ ្ឋ ភបិលមនិបន 
េចញលិខិតបញជ កជ់ផ្លូវករែដលបនសនយេទឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មកីេ៏ យ ប៉ុែន្ត ករកនក់ប ់ និង 
កមមសិទធិភពេទេលើផទះរបស់ពួកេគ មនិបនទទលួរងកររខំនេឡើយកនុងអឡុំងេពលេនះ។ 

                                                 
7  ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព មន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់សរុបចំនួន ៣.៧៥៤ ្រគួ រ។ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 

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

8  េនេខត្ត្រពះសីហនុ ករ ងំទីលំេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី បនចបេ់ផ្តើមកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១០ , េនេខត្តបតដំ់បង និងេពធិ៍ ត ់ កនុងែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១០ , េន ជធនីភនេំពញ កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ និង េនេប៉យែបត៉ ចេន្ល ះពីែខេម  និង ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១។  



 

10 
 

 

១៣. ទកទ់ងេទនឹងឱនភពសំណងស្រមប្់រទពយសមបត្តិ ខងេ្រកមេនះគឺជសកមមភពែកត្រមូវែដលេន 
េសសសល់ និង ត្រមូវឱយអនុវត្ត េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុង ៖ 

 (១) ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលផទះរបស់ពកួេគបនរងករបះ៉ពល់ និង ពុំមនៃផទដយ៉ីងេ ច ស់ ៣០ 
ែម្៉រតកេរ ៉ េដើមបរីកំិលថយេ្រកយ ្រតូវចតទុ់កថរងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង េហើយករេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ និងករផ្តល់សំណង ្រតូវផ្តល់ជូនេ្រកមមូល ្ឋ នេនះ។ សកមមភពេនះ មនិទនច់បរ់ចួ ល់ 
េនេឡើយេទ។ ថន ក្់រគប្់រគង និងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនជូនដំណឹង 
ដល់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មថ ករអេងកតមយួនេពលថមីៗេទេលើផទះទងំេនះ ្រតូវបន 
េធ្វើេឡើងស្រមបក់ំ តផ់្លូវពកព់ន័ធេន ជធនីភនេំពញ េ យេ្របើ្របស់បេចចកវទិយយន្តេ ះេសុើបករណ៍ 
ែបបទំេនើប េហើយគតិ្រតឹមែខមថុិន ឆន ២ំ០១៦ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំេនះ នងឹទទួលបននូវអ្វី 
ែដលជពំកព់ួកេគ ្រសប មែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ដំបូងែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព េ យ 
មនករែកស្រមួលេ្រកមេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុម្របឹក ភបិល។ ផទះែដល ចរងផលបះ៉ពល់ 
េ យ រែតផទះទងំេនះលយចូលេទកនុងវង្វងៃ់នផលបះ៉ពល់ ប៉ុែន្ត មនិទនរ់ងផលបះ៉ពល់ជរូបវន័្ត 
េនេឡើយ នងឹ្រតូវបនអនុញញ តឱយបន្តេ្របើ្របស់េ យគម នករ ងំ ឬ ងំសទះពី ជរ ្ឋ ភបិល រហូត 
ដល់េពលែដល ជរ ្ឋ ភបិល ច្រតូវករដេី្របើ្របស់។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម នឹងបន្ត 
ពិនតិយេឡើងវញិេទេលើបញ្ហ េនះ មរយៈរបយករណ៍្របច្ំរតីមស នងិ របយករណ៍្រតួតពិនតិយពី 
ថន ក្់រគប្់រគង។ 

(២) េបើេទះបជីករកំណតែ់ផនទេីទេលើ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលមនៃផទដតីិចជង ៣០ែម្៉រតកេរ ៉
្រតូវបនេធ្វើេឡើងស្រមបក់ំ តផ់្លូវរថេភ្លើងពកព់ន័ធេនកនុង ជធនភីនេំពញកេ៏ យ ប៉ុែន្តបញ្ហ េនះ ក៏ ច 
អនុវត្តបនផងែដរ េនកំ តផ់្លូវេប៉យែបត៉ េហើយករកំណតែ់ផនទីក្៏រតូវេធ្វើេនទីេនះផងែដរ។ 

(៣) ករទូទតសំ់ណង ្រតូវបនែកស្រមួលេទេលើអតផិរ  ស្រមបរ់យៈេពលចេន្ល ះពីឆន ២ំ០០៦ រហូត 
ដល់េពល ងំទីលំេនថម ី ដូចមនបញជ កេ់នកនុងែផនករសកមមភពែកត្រមូវ (សូមេមើលកំណតស់មគ ល់ 
េនេជើងទំពរ័ ៣ អំពែីផនករសកមមភពែកត្រមូវរបស់ថន ក្់រគប្់រគង)។ ប៉ុែន្ត ករទូទតសំ់ណងទងំេនះ 
មនិ្រតូវបនែកស្រមួលអតិផរ ស្រមបរ់យៈេពលចេន្ល ះពកីរ ងំទីលំេនថមី និង ករទូទត្់របក ់
សំណងែដល្រតូវបនែកស្រមួលជកែ់ស្តងេឡើយ។ ករទូទត្់របកសំ់ណង្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុង 
រយៈេពល២្រតីមសដំបូង ៃនឆន ២ំ០១៥ ជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស់ែដលបនទទលួកិចចសនយ 
DMS ែដលបនែកស្រមួលេឡើងវញិ។ ្រស័យេ យកលបរេិចឆទ ងំទលំីេនថមីមនភពខុសគន  
ដូេចនះ រយៈេពលែដល្រតូវែកស្រមួលស្រមបអ់តិផរ  មនភពខុសគន ចេន្ល ះពី ៤ េទ ៤,៥ ឆន  ំ
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្រស័យេទេលើ េតើករ ងំទលំីេនថមីបនេធ្វើេឡើងេនេពល  និង ករទូទត្់របកសំ់ណងបែនថម 
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនេពល 9។ ែផ្អកេលើសូចនករ CPI បចចុបបនន ករែកស្រមួលអតិផរ សរុប 
ស្រមបទ់ី ងំែដល្របជពលរដ្ឋេទរស់េនកនុងែខតុ /វចិឆិក ឆន ២ំ០១០ នឹងមនចនំួន ១៦,៩%។ 
ស្រមបក់ែន្លងែដលករ ងំទលំីេនថមីេធ្វើេឡើងចេន្ល ះពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ និង ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១១ 
ករែកស្រមួលេទេលើអតិផរ សរុប មនចនួំន ១០,៨%10។ CRP យល់េឃើញថករែកស្រមួលេទ 
េលើអតផិរ  គបប្ីរតូវបនេធ្វើេឡើងេទេលើករទូទតសំ់ណង ្រស័យេ យអតផិរ បងកឱយមននូវ 
សំណឹកចេំពះតៃម្លៃន ច្់របក។់ ករែកស្រមួលអតិផរ ចជករែកស្រមួលែដលមនលកខណៈ 
ទូលំទូ យ េ យេ្របើ្របស់តៃម្លមយួេដើមបគីណនជអតផិរ សរុប ស្រមបក់ែន្លង ងំទីលំេនថមី 
នីមយួៗ។ េគមនិចបំច្់រតូវគណនរកករែកស្រមួលជក់ កស់្រមបក់ចិចសនយនីមយួៗេឡើយ។ 

(៤) ករ្រពួយបរមភជក់ កម់យួ គឺជអ្រ អតិផរ ែដលអនុវត្តស្រមបក់រែកស្រមួលេឡើងវញិ ឆន ២ំ០០៦ 
ចំេពះកែន្លង ងំទលំីេនថមីេន ជធនភីនេំពញ។ េន្រតងេ់នះ IRC បនេសនើឱយអនុវត្តអ្រ អតិផរ  
ចំននួ ៣៤,៥% ែដលធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនេសនើឱយបនថមមក្រតមឹ ៩,៧២%។ មូលេហតុស្រមប ់
ករែកស្រមួលទម្ល កអ់្រ េនះ ពុំមនភពចបស់ ស់េឡើយ ្រស័យេ យ្របេទសកមពុជ ធ្ល បទ់ទួល 
រងអតិផរ ែដលមនក្រមតិខពស់យ៉ងខ្ល ងំ េនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៦ និង េពល ងំទីលំេនថមី េនឯកែន្លង 
ងំទីលំេនថមកីនុង ជធនភីនេំពញ។ ដូេចនះ តៃម្លេពលេវ ៃន ច្់របកប់នរងសំណឹកគួរឱយកតស់មគ ល់ 

េន ជធនីភនេំពញ េហើយអ្រ  ៣៤,៥% ែដល IRC បនេសនើេឡើងពីដបូំង គួរ ស់ែតបន 
យកមកអនុវត្ត។ 

១៤. អនុ សនទ៍ី១ កែ៏ចងផងែដរអំពកីរទូទតសំ់ណងបែនថម ស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូលចំេពះ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលបន ងំទលំីេនថមី។ របយករណ៍ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម 
របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម បនេលើកេឡើងនូវអំណះអំ ងថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដល 
បនប្តូរទីលំេនេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថម ី បនរងករខតបង្់របកច់ំណូលគួរឱយកតស់មគ ល់ កនុងអំឡុង 
េពលៃនដំេណើ រករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ។ េ យ រែតរយៈចមង យរបស់កែន្លង ងំទលំីេនថមីភគេ្រចើន សថិត 
េនឆង យពទីី ងំរស់េនកលពីមុនរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ នឱំយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ភគេ្រចើនបតប់ង ់

                                                 
9  ករ ងំទីលំេនថមីបនេធ្វើេឡើងេនចេន្ល ះែខតុ  ឆន ២ំ០១០ និង ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១។ េនេខត្ត្រពះសីហនុ ករ ងំទីលំេនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី 

បនចបេ់ផ្តើមកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១០ , េនេខត្តបតដំ់បង និងេពធិ៍ ត ់កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០ , េន ជធនីភនេំពញ កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ និង 
េនេប៉យែបត៉ ចេន្ល ះពីែខេម  និង ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១១។    

10 អ្រ អតិផរ សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ (CPI) ្របចឆំន ខំងេ្រកម ្រតូវបនសនមតថមនចំនួន ៥,៥% (២០១១) , ២,៩% (២០១២) , ៣% 
(២០១៣) ៣,៩% (២០១៤) , ១,២% (២០១៥)។ ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៥ អ្រ  CPI ែតពកក់ ្ត លប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបនយកមកអនុវត្តស្រមប ់
គណនអ្រ សរុប ្រស័យេ យករទូទត្់របក្់រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងរយៈេពល២្រតីមសដំបូងៃនឆន ២ំ០១៥។ អ្រ  CPI មន្របភពពី 2016 
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ករងរពីមុនរបស់ពកួេគ េហើយពួកេគ្រតូវែស្វងរក និង បេងកើតឱកសករងរថមីេឡើងវញិ11។ េដើមបផី្តល់សំណង 
ស្រមបក់រខតប់ង្់របកច់ំណូលមយួចំនួនកនុងចំេ មករខតបង្់របកច់ណូំលទងំេនះ គណៈកមមករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនសេ្រមចចិត្តប្តូរ្របកឧ់បតថមភជវីភពរស់េនបែនថម ស្រមបរ់យៈេពលចេន្ល ះ 
ពីករ ងំទីលំេនថម ី និង ករចបេ់ផ្តើមអនុវត្តកមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ។ រយៈេពលរ ងករ 
ងំទីលំេនថមី និងករចបេ់ផ្តើមអនុវត្តកមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ មនភពខុសគន េទ ម 

កែន្លង ងំទីលំេនថមនីីមយួៗ ចេន្ល ះពរីយៈេពល ៨ែខ-១៩ែខ។ ្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន្រតូវបនេរៀបចេំឡើង 
ដំបូងេដើមបផី្តល់កចិចគ្ំរទចេំពះ្របកច់ណូំល្រគួ រ ែដលបនប្តូរេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថម ីេដើមបឱីយពួកេគ 
ចទទួលបនសំណងពីករខតបង្់របកច់ំណូល ខណៈេពលែដលពួកេគកំពុង ងសងផ់ទះរបស់ពកួេគេឡើង 

វញិ។ ្របកឧ់បតថមភជវីភពរស់េន្រតូវបនផ្តល់ជូនស្រមបរ់យៈេពល ៣ែខ ឬ ៦ែខ ្រស័យេទេលើសំណងផ់ទះ 
ែដល្រតូវ ងសងេ់ឡើងវញិ។ តៃម្ល្របកឧ់បតថមភជវីភពរស់េន្រតូវបនកណំតេ់នកនុងែផនករេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦។ េគបនកំណតថ់្របកឧ់បតថមភ្របចែំខស្រមប្់រគួ រនីមយួៗ មនចំនួន ២៥ដុ ្ល រ 
កនុង១ែខ12។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ្វ គមនច៍ំេពះករទូទតផ់្តល់្របកប់ែនថម ែដល្រតូវបនេធ្វើ 
េឡើងេដើមបគី្ំរទដល់្របកច់ំណូលរបស់្រគួ រែដលបន ងំទលំីេនេឡើងវញិ ប៉ុែន្ត គណៈកមមករមនករ្រពួយ 
បរមភគរួឱយកតស់មគ ល់ចនំួន ២ ៖ 

 (១) មូល ្ឋ នៃន្របកឧ់បតថមភជវីភពរស់េនចនំួន ២៥ ដុ ្ល រ កនុង១ែខ ស្រមប១់្រគួ រ មនក្រមតិទប 
ខ្ល ងំេពក។ ្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន គឺេដើមបផី្តល់ធនធន្រគប្់រគនស់្រមបទិ់ញអងករ ១០០គីឡូ្រកម 
កនុង ១ ែខ ស្រមប ់១ ្រគួ រ។ ថវកិចនួំន ២៥ ដុ ្ល រេនះ ច្រគប្់រគនស់្រមបទិ់ញអងករ ១០០ 
គីឡូ្រកម កនុងឆន ២ំ០០៦ គេឺនេពលែដលែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េនះ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង។ 
េនេពលែដល្រគួ រភគេ្រចើនបនេធ្វើករ ងំទីលំេនេឡើងវញិ តៃម្លអងករេនកនុង្របេទសកមពុជ បន 
េកើនេឡើង្របមណ ៧០%13។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម បនេលើកេឡើងនូវអណំះអំ ង 
របស់ខ្លួនកនុងក ខណ្ឌ  ១៦៩ រហូតដល់ កថខណ្ឌ  ១៧៣ ៃនរបយករណ៍ស្តីពកីរ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិ 
េទេលើភពអនុេ មរបស់ខ្លួនថ ្របកឧ់បតថមភជវីភពរស់េន ែដលបនផ្តល់ជូនេនេពល ងំទីលំេន 
េឡើងវញិមនក្រមតិទបេពក េហើយមូល ្ឋ នៃនករផ្តល់្របកឧ់បតថមភេនះ គបប្ីរតូវបនែកស្រមួលេដើមប ី

                                                 
11 កំណតស់មគ ល់េនេជើងទំពរ័េលខ៥ ក ខណ្ឌ  ១៧៩ េទ ១៩៣។ 
12 ្របកឧ់បតថមជវីភពរស់េន មនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើករគណនថ មនុស មន កទ់ទួលទនអងករ ២០គីឡូ្រកម កនុង១ែខ។ ជមធយម ្រគួ រមយួមន

សមជិក៥នក។់ ដូេចនះ ្រគួ រនីមយួៗ្រតូវទទួលអងករចំនួន ១០០គីឡូ្រកម កនុង១ែខ។ ្រស័យេ យអងករ ១គីឡូ្រកម មនតៃម្ល ០,២៥ដុ ្ល រ 
េហតុេនះ ្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន្របចែំខ ្រតូវបនគណនថ មនចំនួន ២៥ដុ ្ល រ កនុងមយួ្រគួ រ។ 

13 តៃម្លអងករអន្តរជតិបនេកើនេឡើងេទ្វដង េនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៦ និង ឆន ២ំ០០៩ េហើយេនឆន ២ំ០១០ តៃម្លអងករបនសថិតេន្រតឹមក្រមតិ្របមណ ៧០%
ខពស់ជងតៃម្លអងករកនុងឆន ២ំ០០៦។ តៃម្លអងករកមពុជ មនតៃម្លសថិតេនែកបករវវិឌ នៃ៍នតៃម្លអងករអន្តរជតិ។ (ស្រមបទិ់នននយ័ សូមេមើល្របពន័ធទិនននយ័ 
របស់ធនគរពិភពេ ក , អងគករេសប ង និងកសិកមមៃនសហ្របជជតិ និង មូលនិធិហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IMF)។ សូមេមើលកំណតស់មគ ល់េនេជើង
ទំពរ័ទី៥ ក ខណ្ឌ  ១៦៩។) 
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ឆ្លុះបញច ំងអំពីកេំណើ នតៃម្លអងករែដលបនេកើនេឡើងគួរឱយកតស់មគ ល់ជកែ់ស្តង។ េនកនុងសំណងបែនថម 
ែដលបនផ្តល់ជូនកនុងឆន ២ំ០១៥ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនបន្តេ្របើ្របស់ 
តៃម្ល ២៥ ដុ ្ល រ កនុង ១ែខ ស្រមប្់របកឧ់បតថមភជវីភពរស់េន េ យបនេធ្វើករែកស្រមួលេទេលើអតិ 
ផរ រហូតមកទល់នឹងេពល ងំទលំីេនថមីេឡើងវញិ។ ករែកស្រមួលេទេលើអតិផរ  ែដលេធ្វើេឡើង 
កនុងឆន ២ំ០០៦ រហូតមកទល់នឹងកលបរេិចឆទៃនករ ងំទលំីេនថមី បនផ្តល់សំណងចំេពះករេកើន 
េឡើងមយួចំនួនៃនតៃម្លអងករ ប៉ុែន្ត េ យ រែតតៃម្លពិត្របកដរបស់អងករ បនេកើនេឡើងខពស់ជងមុន 
្របមណពរីដង ដូចគន េទនឹងអតិផរ  CPI ដូេចនះ នឱំយករទូទតសំ់ណងបែនថម មនិបនផ្តល់ 
សំណង្រគប្់រគនស់្រមបកិ់ចចគ្ំរទចេំពះ្របកច់ណូំលេឡើយ14។ 

(២) ្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន ្រតូវេធ្វើករែកស្រមួលទងំ្រសុងេទេលើអតិផរ ។ គណៈកមមករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនេធ្វើករែកស្រមួលេទេលើអតិផរ ស្រមបរ់យៈេពលេនះ រហូត 
មកទល់នឹងេពល ងំទលំីេនថមី ប៉ុែន្ត មនិបនេធ្វើករែកស្រមួលេទេលើអតផិរ ស្រមបរ់យៈេពល 
េ្រកយមកេទៀតេឡើយ។ ្រស័យេ យកិចចគ្ំរទបែនថមេទេលើ្របកច់ណូំល ្រតូវបនផ្តល់ជូនែតេនកនុង 
ឆន ២ំ០១៥ ប៉ុេ ្ណ ះ ដូេចនះ ករែកស្រមួលេទេលើអតិផរ  ពុមំនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយេឡើយ15។ 
(សូមេមើលកថខណ្ឌ ទី១៣ (៣) ៃនរបយករណ៍េនះផងែដរ)។ 

១៥.  ល់ករពិេ្រគះេយបល់ ធរណៈទងំអស់ ែដលទកទ់ងេទនងឹករទូទតសំ់ណង ្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
េ យមនបុគគលិកធនគរអភវិឌ ន៍ សីុជអនកសេងកតករណ៍។ CRP មនភពេពញចិត្តែដលសកមមភពទងំ 
េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ យេយងេទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវែផនកេគលនេយបយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ 
េនកនុងេបសកកមម្រតួតពិនតិយេលើកដបូំងរបស់ខ្លួន CRP មនករ្រពួយបរមភថករផ ព្វផ យពត័ម៌ន មនិបន 
បញចូ លយន្តករប្តងឹជទំស់ ែដលសថិតេនេ្រកមយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមយួ ែដល្រតូវបនែកលម្អ 
្រពមទងំបនផ្តល់មតិេយបល់ថសកមមភពេនះ គបបេីធ្វើេឡើងចេំពះ ល់កិចចសនយទងំអស់។ CRP បនពិនិតយ 
េទេលើឯក រ និងបនេធ្វើករេផទ ងផទ តក់នុងអឡុំងេពលៃនកិចចសមភ សនជ៍មយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ថពត័ម៌ន 
អំពយីន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនផ ព្វផ យជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់កនុងអំឡុងេពលៃនករ 
ពិេ្រគះេយបល់អំពីកិចចសនយ។ ដូេចនះ CRP យល់េឃើញថអនុសកមមភព (គ) ្រតូវបនអនុវត្ត និងេធ្វើឱយមន 
ភពអនុេ ម។ 
 

  
                                                 
14 ករែកស្រមួលេទេលើអតិផរ  ែដលេធ្វើេឡើងេ យ CRP ផ្តល់សំណងបនចំេពះែតែផនកែដលទកទ់ងនឹងកំេណើ នតៃម្លពិតស្រមបអ់ងករ ្រស័យ

េ យកំេណើ នតៃម្លស្រមបអ់ងករ មនក្រមតិខពស់ជងគរួឱយកតស់មគ ល់ េបើេធៀបេទនឹងអ្រ អតិផរ  CPI។ 
15 កមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ បនចបេ់ផ្តើមកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១២ េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំ៥។ 
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រូបភពទី២ ៖ កចិចសមភ សនជ៍មយួ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់  
  
 

 
្របភព ៖  CRP 

 

១៦. សថិតេ្រកមអនុសកមមភព (ឃ) ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនេធ្វើករ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិ និងផ្តល់មតិេយ 
បល់ឱយេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរចេំពះេសចក្ត្ីរពងទ្រមងក់ចិចសនយ េហើយមតិេយបល់ទងំេនះ ្រតូវបន IRC ទទលួ 
យក។ េនកនុងេបសកកមម្រតួតពិនិតយេលើកដបូំង CRP បនរកេឃើញថកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើង 
វញិ គបបមីនភជ បម់កជមយួនូវឯក រេ យែឡកមយួែដលងយ្រសួលេ្របើ្របស់ ែដលមនបញជ កព់ត័ម៌ន 
អំពនីីតវិធីី និងកលបរេិចឆទឱ ន ទស្រមបក់រ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើកិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមលួ 
និងកំហុសេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិនន បប់ញចូ លករមនិបនេធ្វើ រេពើភណ័្ឌ  និងករចតចំ់ តថ់ន ក ់
មនិបន្រតមឹ្រតូវ ្រពមទងំរេបៀបែដលេគ ចេធ្វើករប្តឹងជំទស់បនទកទ់ងេទនឹងបញ្ហ ទងំេនះ។ CRP កយ៏ល់ 
េឃើញផងែដរថ ល់ករប្តឹងជទំស់/បណ្តឹ ងននែដលបន កជូ់នេនក្រមតិថន កឃុ់ំ គបប្ីរតូវបនកត្់រ ឱយបន 
្រតឹម្រតូវ និងរក ទុកកណំតេ់ហតុឯក រឱយបន្រគប្់រគន ់ នងិ្របកបេ យតម្ល ភព ែដលសកមមភពទងំេនះ 
មនិ្រតូវបនអនុវត្តេឡើយេនេពលេនះ។ េនកនុងេបសកកមម្រតួតពិនិតយេលើកទី២របស់ខ្លួន CRP បនពិនិតយ 
េទេលើេសៀវេភែណនមំយួស្តីពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដលផលិតេ យទី្របឹក អន្តរជតិ១រូប 
្រពមទងំបនរកេឃើញថមនេសចក្តែីណនលំ្ៗអ ែដលបនផ្តល់ជូន ចេំពះយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
និងកនុងេសៀវេភេនះ។ ល់សមជកិយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខទងំអស់េនកនុងសហគមន ៍ បនដឹង 
អំពេីសៀវេភេនះ េហើយេនេពលែដលពួកេគ្រតូវបន កសួរបែនថមេទៀត េគបន្របបឱ់យដឹងថពួកេគបន 
ទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លអំពេីសៀវេភេនះផងែដរ។ CRP កប៏នពិនតិយផងែដរេទេលើេសចក្តីសេ្រមចចំេពះករ 
ប្តឹងជំទស់មយួចនំួន និង បនរកេឃើញថជំ ននីតិវធិីែដលមនគូសបញជ កេ់នកនុងេសៀវេភែណនេំនះ ្រតូវ 
បនអនុវត្ត ម។ ឯក រែដលងយ្រសួលេ្របើ្របស់មយួែដលមនបញជ កអ់ំពីករទូទតសំ់ណង និង នីតិវធិី 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (ជមយួនឹងរូបភព) ្រតូវបនេរៀបច ំ និងផ ព្វផ យជូន្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់។  
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១៧. េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់ CRP ទកទ់ងេទនងឹភពអនុេ មចេំពះអនុ សនទ៍១ី។ CRP យល់េឃើញថ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុសេ្រមចបននូវវឌ នភពគរួឱយកតស់មគ ល់កនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សនេ៍នះ និង កនុងករ 
សេ្រមចឱយបននូវភពអនុេ មចំេពះអនុ សនេ៍នះ។ ្របសិនេបើ នងិេនេពលែដលបញ្ហ ខងេលើទកទ់ងនឹង 
សំណងបែនថមេទេលើ្រទពយសមបត្តិ សំណងស្រមបក់រខតបង្់របកចំ់ណូល និងករែកស្រមួលឱយបនសម្រសប 
ចំេពះបញ្ហ អតផិរ  ្រតូវបនអនុវត្តេពញេលញ CRP នឹង្របកសថអនុ សនេ៍នះ ្រតូវបន្របតិបត្តិ ម 
េ យមនភពអនុេ មទងំ្រសុង។  
 

១៨. មតេិយបល់្រតឡបរ់បស់ CRP ចេំពះថន ក្់រគប្់រគងស្តីពសីកមមភពេដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម 
ទងំ្រសុងេទនឹងអនុ សនទ៍១ី។ េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ចេធ្វើឱយគេ្រមងេនះមនភពអនុេ ម 
CRP សូមផ្តល់មតេិយបល់ថថន ក្់រគប្់រគងគបបអីនុវត្តចំ តក់រដូចខងេ្រកម ៖ 

 ចំេពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំ យ ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីវធិន ៣០ែម្៉រតកេរ ៉ នងិ មនិ្រតូវ 
បនផ្តល់ករ ងំទីលំេនថមី ្រពមទងំសំណង និងកចិចគ្ំរទទកទ់ងនឹងកំ តផ់្លូវរថេភ្លើងែដលពកព់ន័ធ 
េនកនុង ជធនីភនេំពញ CRP មនេសចក្តីរកី យកនុងករកតស់មគ ល់ថ IRC កំពុងចតវ់ធិនករេដើមប ី
កំណតរ់ក និងផ្តល់សំណងសម្រសបេទ មសមម្រត និង្របេយជនដ៍ៃទេទៀត ជូនដល់្រគួ ររង 
ផលបះ៉ពល់ទងំេនះ ្រតឹមែខមថុិន។ CRP សូមផ្តល់អនុ សនឱ៍យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេធ្វើករ្រតតួ 
ពិនតិយេលើបញ្ហ េនះ នងិធនថសកមមភពេនះ្រតូវបនអនុវត្ត្រសប មេគលនេយបយស្តីពីកចិចករពរ 
សុវតថិភពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ 

 ្រសេដៀងគន េទនងឹ ជធនីភនេំពញែដរ ករប៉ន្់របមណមយួេទេលើ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីវធិន ៣០ 
ែម្៉រតកេរ ៉ក្៏រតូវេធ្វើេឡើងផងែដរចំេពះកំ តផ់្លូវេនេប៉យែបត៉។  

 ទកទ់ងេទនឹងករផ្តល់សំណងស្រមបក់រខតបង្់របកច់ណូំល ្រតូវបេងកើនមូល ្ឋ នៃន្របកឧ់បតថមភ 
ជីវភពរស់េន។ ល់ករទូទតសំ់ណងទងំអស់ (ករទូទតសំ់ណងបែនថមស្រមប្់រទពយសមបត្តិ និង 
្របកច់ណូំល) ្រតូវេធ្វើករែកស្រមួលចំេពះអតិផរ សរុប ស្រមបរ់យៈេពលចេន្ល ះពកីរ ងំទលំីេន 
ថមី និងកលបរេិចឆទមយួែដលេគៀកេទនងឹកលបរេិចឆទទូទតសំ់ណង។ ្រតូវេធ្វើករែកត្រមូវេទេលើអ្រ  
ែកស្រមួលអតិផរ  ែដលអនុវត្តចេំពះកែន្លង ងំទីលំេនថមីេន ជធនភីនេំពញ។ 

ខ. អនុ សន៍ទី២ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទ៍២ី របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ៖ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមី។ 

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

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖  

ក. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើេហ ្ឋ រចន
សមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី េដើមបធីនថ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំេនះ មនលកខណៈ 
្រសបេទនងឹបទ ្ឋ នជតិ បទ ្ឋ នេខត្ត ឬ បទ ្ឋ នរបស់ ជញ ធរមូល ្ឋ នែដលពកព់ន័ធ។ 

ខ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េរៀបចែំផនករសកមមភពមយួ ែ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 ងំទីលំេនថមកីនុង ជធនីភនេំពញ មន្របតិបត្តិករេទ ម 
បទ ្ឋ នជតិ។ 

ច. យន្តករ្របតិបត្តិករ នងិែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 

 (ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 
 

 
១៩. គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចំេពះអនុ សន ៍
ទី២។ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ និង ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង គណៈកមមករអន្តរ្រកសួង
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ នងិ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ មមូល ្ឋ នរមួគន  េទេលើ 
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ និង េហ ្ឋ រចនសមពន័ធមនិែមន ធរណៈែដលមន្រ ប ់ ្រពមទងំបញចប ់
របយករណ៍មយួអពំីបញ្ហ ទងំេនះ។ េ្រកយេពលេធ្វើករេផទ ងផទ ត ់ IRC បនេធ្វើករែកលម្អេទេលើផ្លូវចូលេទ 
កនក់ែន្លង ងំទលំីេនថមីទងំ ៥ កែន្លង មរយៈករេលើកផ្លូវឱយខពស់ េនកែន្លង ងំទលំីេនថមីជេ្រចើន ្រពមទងំ 
បង្ហ បផ់្លូវទងំេនះជមយួនឹងសមភ រៈថមី។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលរស់េនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី បនេធ្វើករ 
បញជ កអ់ំពកីរែកលម្អផ្លូវទងំេនះ េហើយ CRP កប៏នេធ្វើសេងកតេឃើញករែកលម្អទងំេនះផងែដរ។ េភ្លើងអគគិសន ី
ែលងជបញ្ហ េចទេទៀតេហើយេន្រគបក់ែន្លង ងំទីលំេនថមទីងំអស់ (សូមេមើលឧបសមពន័ធ៤ ស្តីពី ថ នភព 
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី)។ 
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រូបភពទី៣ ៖ ផ្លូវចូលេទកែន្លង ងំទីលំេនថមកីនុង ជធនភីនេំពញ ឆន ២ំ០១៥-២០១៦ 
 

 
្របភព ៖ CRP 
 

២០. េបើេទះជដូេចនះក្តី ទឹកេនែតបន្តជបញ្ហ កង្វល់គួរឱយកតស់មគ ល់មយួេនេខត្ត្រពះសីហនុ បតដ់ំបង និង 
េប៉យែបត៉។ េនេខត្តេពធិ៍ ត្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មនភពរកី យេទនងឹករផគតផ់គងទឹ់កពីសទឹងែដលេន 
ជិតេនះ េហើយេបើេទះបីជទឹកេនះមនិ្រតូវបនេ្រចះកេ៏ យ ប៉ុែន្តពួកេគបន  ំនិងេ្រចះទឹកេដើមបទីទលួទន។ 
កែន្លង ងំទីលំេនថមេីន ជធនីភនេំពញ មនភជ បប់ ្ត ញរ ្ឋ ករទឹកមយួកនុងមូល ្ឋ ន។ ទឹកគជឺេសចក្ត្ីរតូវករ 
មូល ្ឋ នមយួរបស់មនុស  េហើយ កម៏និខុសទស់អ្វែីដរកនុងករនយិយអំពកីរពិតថទឹកកំពុង្រតូវបនេគទទួល 
គ ល់យ៉ងឆបរ់ហ័ស ថជសិទធិមូល ្ឋ នមយួរបស់មនុស ។ េនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុ កែន្លង ងំទលំីេនថមី 

មនអណ្តូ ងសនបម់យួ។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ជអនកែថទអំណ្តូ ងសនបេ់នះេ យខ្លួនឯង។ ប៉ុែន្ត បចចុបបននរែមង 
ែតងមនភព ងំសងួតជទូេទកនុង្របេទសកមពុជ ែដល ថ នភពេនះកនែ់តធងនធ់ងរេនកនុងរដូវ្របងំ ែដលទនំង 
នឹងេធ្វើឱយបរមិណទកឹមនករធ្ល កចុ់ះ។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បន្របប ់ CRP ឱយដងឹថេនកនុងអណ្តូ ងែលង 
មនទឹកេទៀតេហើយ េ យ្របជពលរដ្ឋមយួចនំួន្រតូវទិញទឹកពីអនកផគតផ់គងទឹ់កឯកជន។ េនះគជឺេរឿងគួរឱយេ ក 
្ត យ ្រស័យេ យរ ្ឋ ករទឹកបន កព់្រងយបំពងទុ់េយរបស់ខ្លួនមកដល់ពកក់ ្ត លកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

េទេហើយ េ យ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ចេធ្វើករតភជ បប់នយ៉ងងយ។ ប៉ុែន្ត មនតៃម្ល ២៥០ដុ ្ល រ កនុង 
១្រគួ រ េដើមបេីធ្វើករតភជ បប់ ្ត ញទឹកេនះ េហើយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ជេ្រចើន ពុមំនលទធភពកនុងករ 
តភជ បេ់ឡើយ។ CRP ចតទុ់កថេនះគជឺ ថ នភពមយួែដលធនគរអភវិឌ ន៍ សីុគបបផី្តល់មេធយបយចបំច ់
ននេដើមបធីនថ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់្រតូវបនតភជ បេ់ទនងឹប ្ត ញផគតផ់គងទ់កឹេទៀងទតម់យួ ្រស័យ 
េ យលទធភពទទួលបនទឹកេ្រកមដីរបស់ពួកេគពុំមនភពចបស់ ស់។ 

២១. េនកនុងេខត្តបតដ់ំបង កែន្លង ងំទលំីេនថមីទទួលបនទឹកេ្របើ្របស់ពី្រសះទឹកមយួ។ ទកឹ្រតូវបនបូម 
បញចូ លេទកនុងសីុែទនទកឹមយួ និង េ្រកយមក្រតូវបនេ្រចះមុនេពលែចកចយេទ មផទះរបស់្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់។ េនេពលែដល CRP េធ្វើករពិនិតយេទេលើទឹកេន មផទះកនុងអំឡុងេពលៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេនះ 
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ទឹកមនសភពថ្ល ជងេពលែដល CRP បនសេងកតេឃើញកលពីឆន មុំន ប៉ុែន្ត ទឹកេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
ស្រមបែ់តេបកគក ់នងិ សំ្លប៉ុេ ្ណ ះ។ យ៉ង មុញិ ទឹកេនកនុង្រសះមនជេ្រម កខ់្ល ងំ ស់ នងិ ្រស័យ 
េ យ ថ នភព ងំសងួតនេពលបចចុបបនន ្រសះទកឹេនះទំនងនឹងរងីសងួតកនុងេពលឆប់ៗ ។ ្របសិនេបើេហតុករណ៍ 
េនះេកើតេឡើងដូេចនះែមន ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំេនះ កន៏ងឹ្រតូវចបេ់ផ្តើមទញិទឹកស្រមបេ់្របើ្របស់ផងែដរ។ 
ករណីេនះក្៏រសេដៀងគន េទនងឹករណីខងេលើែដរ ្រស័យេ យរ ្ឋ ករទឹកមនិសថិតេនឆង យពកីែន្លង ងំទីលំេន 
ថមីប៉ុនម នេនះេទ េហើយេគ្រគនែ់ត្រតូវេធ្វើករវនិិេយគបន្តិចបន្តួចប៉ុេ ្ណ ះ េដើមបធីនថ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
ចតភជ បប់ ្ត ញរ ្ឋ ករទឹកបន។ CRP កច៏តទុ់កថេនះគឺជ ថ នភពមយួែដលធនគរអភវិឌ ន៍ សីុគបប ី

ផ្តល់មេធយបយចបំចន់នផងែដរ េដើមបធីនថ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់្រតូវបនតភជ បេ់ទនឹងប ្ត ញផគតផ់គង ់
ទឹកេទៀងទតម់យួ ្រស័យេ យករទទួលបនទឹកេ្របើ្របស់របស់ពួកេគពី្រសះទឹក ពុំមនភព្របកដ្របជ 
េហើយគុណភពទឹកេទៀតេ ត កពុ៏មំនភពចបស់ ស់។  

២២. ជចុងេ្រកយ ស្រមប្់រកុងេប៉យែបត៉ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បនសបទ់កឹពីអណ្តូ ងសនប។់ ្រគួ រមយួ 
ចំននួតូចបនទិញទកឹេ្របើ្របស់ពអីនកផគតផ់គងទ់កឹឯកជនកនុងមូល ្ឋ ន។ ្រតងចំ់ណុចេនះផងែដរ រ ្ឋ ករទកឹ ចេធ្វើ 
ករតភជ បេ់ទកែន្លង ងំទីលំេនថមីបន ប៉ុែន្ត ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពុមំនលទធភពេធ្វើករវនិេិយគបឋមេឡើយ។ 
CRP ចតទុ់កថេនះកជ៏ ថ នភពមយួែដលធនគរអភវិឌ ន៍ សីុគបបផី្តល់មេធយបយចបំចន់ន េដើមប ី
ធនថ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់្រតូវបនតភជ បេ់ទនងឹប ្ត ញរ ្ឋ ករទឹកមយួ ្រស័យេ យលទធភពទទួលបន 
ទឹកេ្របើ្របស់ពីអណ្តូ ងសនបរ់បស់ពួកេគពុំមនភពចបស់ ស់ េ យអណ្តូ ងសនបម់យួចនំួនពុំមនដំេណើ រករ។ 

រូបភពទី៤ ៖ ្របពន័ធផគតផ់គងទឹ់កកនុងេខត្តេពធិ៍ ត ់នងិេខត្តបតដ់បំង 
 

 
 ្របភព ៖ CRP 

 

២៣. ទកទ់ងេទនឹងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី ែផនករសកមមភពត្រមូវឱយ្របគល់េហ ្ឋ - 
រចនសមពន័ធែដល្រតូវបនែកលម្អេទឱយគណៈកមមករទទួលបនទុក្របតិបត្តិករ និងករែថទ ំ (O&M) េនឯកែន្លង 
ងំទីលំេនថមី និង ្រស័យេ យកែន្លង ងំទលំីេនថមី្រតូវបនបញចូ លេទកនុងរចនសមពន័ធអភបិលកិចចថន ក ់

េ្រកមជតិ ដូេចនះ ្របតិបត្តិករ នងិករែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមនីេពលេនះ 
្រតូវបនចតទុ់កថជែផនកមយួៃនករទទលួខុស្រតូវេហ ្ឋ រចនសមពន័ធកនុងមូល ្ឋ នរបស់ឃុ។ំ េគលេ ៃនករេធ្វើ 
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ែបបេនះ គឺេដើមបធីនថ្របតិបត្តិករ និងករែថទេំនេពលអនគត នឹងទទលួបនថវកិគ្ំរទមយួែផនក មរយៈ 
ករ្របមូលវភិគទនពី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ប៉ុែន្ត ថវកិមយួែផនកធំ គឺទទួលបនពីវភិគទនពីឃុំ និង ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន។ បែនថមពីេនះេទៀត ចេំណះេធ្វើែផនកបេចចកេទសែដលេគ្រតូវករេដើមបែីថទ ំនងិជសួជុលជ្របចចំំេពះ 
ផ្លូវថនល់ នងិ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធដៃទេទៀត គហឺួសពសីមតថភពរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េន្រគបក់ែន្លង ងំទ ី
លំេនថមទីងំអស់។ កនុងករណីមយួចំនួន ជនំញឯកេទសែបបេនះ ត្រមូវឱយមនករផ្តល់ជូនពីឃុំ ឬ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ នពកព់ន័ធ។ IRC បនែតង ងំគណៈកមមករ O&M រចួ ល់។ េគបនេរៀបចេំសៀវេភែណនមំយួស្តីពី 
O&M ្រពមទងំបនបណ្តុ ះប ្ត លសមជកិគណៈកមមករៃន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ឱយេចះេ្របើ្របស់េសៀវេភ 
េនះ បប់ញចូ លករបិតទ្រមងេ់សៀវេភែដលមនខ្លឹម រងយយល់ ្រពមជមយួនឹងរូបភពងយ្រសួលេ្របើ្របស់ 
េនេលើក្ត រពត័ម៌នេនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមីផងែដរ។ េនកនុងកិចចពិភក ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនឯ
កែន្លង ងំទីលំេនថម ី CRP បនយល់ចបស់ថេបើេទះបីជគណៈកមមករ O&M ចេធ្វើករជួសជុលបន្តចិបន្តួច 
ខន តតូច េ យេ្របើ្របស់ថវកិ្របមូលព្ីរគួ ររងផលបះ៉ពល់កេ៏ យ ប៉ុែន្ត ករជសួជុល និងករងរែថទ ំ
្រទង្់រទយធំ នឹងមនលកខណៈហួសពីសមតថភពរបស់គណៈកមមករេនះ។ CRP មនិទនរ់កេឃើញភស្តុ ង  
មយួបញជ កថ់ ជញ ធរឃុំ អភបិល ឬ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនេបះជំ នេដើមបផី្តល់ថវកិគ្ំរទស្រមប ់
្របតបិត្តិករ និងករែថទំ មយួេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេឡើយេទ។ ្របែហលជ មនភពឆបរ់ហ័ស 
ខ្ល ងំេពកកនុងករសននិ ្ឋ នអំពីបញ្ហ េនះ  េហើយ CRP នឹង្រតួតពិនិតយេទេលើទិដ្ឋភពេនះ មរយៈរបយករណ៍ 
្របច្ំរតមីសរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ែដលផ្តល់ជូនេទឱយ CRP និងរបយករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិល េនកនុង 
របយករណ៍្រតួតពនិិតយរបស់ CRP កនុងឆន ២ំ០១៧។ 
 

២៤. អនុសកមមភព (ង) ទមទរឱយមណ្ឌ លសុខភពេនកែន្លង ងំទីលំេនថមកីនុង ជធនីភនេំពញ ចបេ់ផ្តើមេធ្វើ 
្របតបិត្តិករេទ មបទ ្ឋ នជតិ។ េនេពលែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម បនចុះេធ្វើទស នកិចច 
មណ្ឌ លសុខភពេនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញ អគរេនះ្រតូវបនចកេ់  គម នវត្តមនបុគគលិក 
បេ្រមើករងរ គម នកលវភិគ្របតិបត្តិករែដល្រតូវបនបិតបង្ហ ញេនឯ្រចកចូល ឬ េនេលើជញជ ំងេ្រកអគរ។ 
េបើេទះជដូេចនះក្តី បនបង្ហ ញឱយេឃើញយ៉ងចបស់ថអគរេនះ្រតូវបនែកលម្អេឡើងវញិ ្រពមទងំមនករ 
ែថទលំ្អ។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនភីនេំពញ ពិតជបនបញជ កថ់បចចុបបនន 
មណ្ឌ លសុខភពេនះ មនេវជជបណ្ឌិ ត និងគិ នុប ្ឋ យិកែដលមនសមតថភពបេ្រមើករងរេពញេលញ េហើយ 
មណ្ឌ លសុខភពេនះមន្របតិបត្តិករេទៀងទតេ់ទ មេពលេវ កំណត។់ ពួកេគកប៏នបញជ កផ់ងែដរថេគ 
បនេ្របើ្របស់មណ្ឌ លសុខភពេនះេដើមបពីយបលជមង។ឺ កែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេប៉យែបត៉ មន្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់េ្រចើនជងកែន្លង ងំទីលំេនថមេីន ជធនីភនេំពញ េហើយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ជេ្រចើនេនទេីនះ បន 
េសនើឱយេបើកមណ្ឌ លសុខភពមយួស្រមបព់ួកេគេ្របើ្របស់។ CRP បនេលើកេឡើងអពំីបញ្ហ េនះេទកន ់ IRC 
ែដលបន្របប្់រតឡបម់កវញិឱយដឹងថេនែកបរេនះ មនមណ្ឌ លសុខភពមយួចនំួនរចួេទេហើយ។ េយង ម 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បនឱយដងឹថមណ្ឌ លសុខភពែដលសថិតេនជិតបំផុត គឺេនែកបរ្រពែំដនៃថ ែដលសថិតេន 
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ឆង យពកីែន្លងែដលពកួេគរស់េន។ CRP បនផ្តល់មតិេយបល់ថធនគរអភវិឌ ន៍ សីុជមយួនងឹ ជរ ្ឋ -
ភបិល គបបពីិនតិយែស្វងរកលទធភពកនុងករបេងកើតមណ្ឌ លសុខភពមយួ េនកែន្លង ងំទីលំេនថមឯីេប៉យែបត៉។ 
  

រូបភពទី៥ ៖ មណ្ឌ លសុខភពេនកែន្លង ងំទលំីេនថមកីនុង ជធនីភនេំពញ ឆន ២ំ០១៥ នងិ ២០១៦ 

 

 
្របភព ៖ CRP 

 

២៥.  បញ្ហ មយួេ យែឡកែដលពំុមនទំនកទំ់នងេ យផទ ល់េទនងឹគុណភព ឬ ្របតិបត្តិករ និងករែថទ ំ
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី ប៉ុែន្ត បងកឱយបះ៉ពល់ដល់គុណភពជីវតិរស់េនរបស់្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់ែដលបន ងំទីលំេនថមេីឡើងវញិ គជឺករដុតសំ មែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រកុមហុ៊ន្របមូលសំ មឯកជន 
មយួេនែកបរ េរៀនេនកែន្លង ងំទីលំេនថមីឯេប៉យែបត៉។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បនេទជួប ជញ ធរេខត្ត 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះ ប៉ុែន្តេបើេទះបី ជញ ធរបនសនយបញឈបក់រដុតសំ មេនះយ៉ង កេ៏ យ បញ្ហ  
េនែតបន្ត។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថែផ ង និងករបំពុលខយល់ កស ែដលេកើត 
េចញពកីរដុតសំ មែកបរកែន្លង ងំទីលំេនថមេីនេប៉យែបត៉ បនេធ្វើឱយគុណភពខយល់ កសេនឯកែន្លង ងំ 
ទីលំេនេនះមនករធ្ល កចុ់ះយ៉ងធងនធ់ងរ េហើយលុះ្រ ែត ថ នភពេនះ្រតូវបន ជញ ធរពកព់ន័ធេ ះ្រ យ 
កនុងលកខណៈគួរជទីេពញចិត្ត េបើពំុេនះេ តេទ កែន្លង ងំទលំីេនេនះនងឹែលងមនភពសម្រសបជកែន្លង 
ងំទីលំេនថមីេទៀតេហើយ។ IRC បនបញជ កថ់េនេពលែដលខ្លួនបនេ្រជើសេរ ើសទី ងំេនះ ពុមំនករដុត 

សំ មេនះេទ។ CRP បនផ្តល់អនុ សនថ៍ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុគបបេីធ្វើករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួ ជរ ្ឋ  
ភបិល េដើមបធីនថ ជញ ធរមនសមតថកចិចសម្រសប ចតវ់ធិនករកតប់នថយឱយបន្រគប្់រគនេ់ដើមបលុីបបំបត ់
េ្រគះថន កែ់ដលប ្ត លពីករបពុំលខយល់ កសេនះ។ 

២៦. េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់ CRP ទកទ់ងនងឹភពអនុេ មចេំពះអនុ សនទី៍២។ CRP យល់េឃើញថ 
មនវឌ នភពគួរឱយកតស់មគ ល់មយួចំននួែដលសេ្រមចបនចំេពះករអនុវត្តនអ៍នុ សនេ៍នះ។ IRC បនខិតខំ 
្របឹងែ្របងគួរឱយកតស់មគ ល់កនុងករអភវិឌ ន ៍ នងិ ែកលម្អផ្លូវ។ ចំណុចេនះ កម៏នករទទួល គ ល់យ៉ងទូលំ 
ទូ យ ពី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស់ផងែដរ។ ប៉ុែន្ត ចេំពះករផគតផ់គងទ់ឹកវញិ CRP យល់េឃើញថ ថ នភព 
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របស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុ បតដ់ំបង និងេប៉យែបត៉ េនែតមនិទនម់នេសថរភព។ 
បែនថមពីេនះេទៀត គណៈកមមករ O&M កំពុងមនដំេណើ រករ ប៉ុែន្ត ណត្តិករងររបស់ពកួេគ នឹងមនិមនភព 
្រគប្់រគនេ់ដើមបធីនឱយបននូវនិរន្តរភពចំេពះករេ្របើ្របស់េហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលមន្រ បេ់ឡើយ េលើកែលង 
ែត ជញ ធរមូល ្ឋ ន ឃុំ និងអភបិលែដលពកព់ន័ធ កផ៏្តល់ជំនួយមូលនធិិ នងិជំនញឯកេទស ចំេពះករែថទ ំ
និងករជួសជុលផ្លូវថនល់ ្រពមទងំេហ ្ឋ រចនសមពន័ធដៃទេទៀតផងែដរ ែដលបចចុបបននកំពុង្រតូវបនេគចតទុ់កជ 
ផ្លូវករថជចែំណកមយួែដល្រតូវបនេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធឃុំទងំមូល។ ជចុងេ្រកយ 
បញ្ហ បំពុលខយល់ កសពកីរដុតសំ មែដលសថិតេនែកបរកែន្លង ងំទីលំេនថមេីនេប៉យែបត៉ ្រតូវករឱយមន 
ដំេ ះ្រ យជបនទ ន។់ 

២៧. មតេិយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ចេំពះថន ក្់រគប្់រគងអពំចំី តក់រ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុងេទនងឹអនុ សនទ៍២ី។ េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេធ្វើឱយ 
គេ្រមងមនភពអនុេ ម គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម សូមផ្តល់មតិេយបល់ឱយថន ក្់រគប្់រគង 
ចតវ់ធិនករដូចតេទ ៖ (១) កែន្លង ងំទីលំេនថមេីនេខត្ត្រពះសីហនុ បតដ់ំបង នងិេប៉យែបត៉ ្រតូវតភជ បេ់ទ 
នឹងេ្រគងករផគតផ់គងទ់ឹករបស់រ ្ឋ ករទឹកកនុងមូល ្ឋ ន េហើយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវពចិរ ឱយបនមុងឺម៉ត ់
កនុងករ ៉ បរ់ងៃថ្លចំ យតភជ បប់ ្ត ញទកឹ ឬ រមួចំែណកផ្តល់វភិគទនគួរឱយកតស់មគ ល់ចំេពះៃថ្លចំ យ 
ទងំេនះ េដើមបបីងកលកខណៈឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ចតភជ បប់ ្ត ញផគតផ់គងទ់ឹកបន (២) គណៈកមមករ 
O&M គបបទីទួលបនករគ្ំរទពីមូលនិធិ ឬ កនុងករណីចបំច ់ ទទលួបនករគ្ំរទេ យផទ ល់ពសីកមមភព 
O&M របស់ឃុ ំនិង/ឬ អភបិលកនុងមូល ្ឋ ន េដើមបបីងកលកខណៈឱយេគ ចេធ្វើករែថទ ំនងិជួសជុលេហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធកនុង្រទង្់រទយធំបនេនេពលែដលមនភពចបំច ់ (៣) ករដុតសំ មេនែកបរកែន្លង ងំទីលំេនថមីេន
េប៉យែបត៉ និង េរៀន ្រតូវលុបបំបត ់ ឬ កតប់នថយ និង (៤) ពិចរ េរៀបចំឱយមនមណ្ឌ លសុខភព
េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេប៉យែបត៉ េដើមបផី្តល់េស ចេំពះេសចក្ត្ីរតូវករែថទសុំខភពរបស់្របជពលរដ្ឋ
ែដលរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថម។ី 

គ. អនុ សន៍ទី៣ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទ៍៣ី របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ៖ ែកលម្អដេំណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករសកមមភពមយួ ែដលមនេពលេវ  
កំណតជ់ក់ ក ់នងិ ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

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

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖ 
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ក. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េរៀបចែំផនករសកមមភពមយួែដលមន 
េពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន េដើមបែីកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពតឹ្តេទៃន 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

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

 (ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 
 

 

២៨. គេំហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចេំពះអនុ សន ៍
ទ៣ី។ ចប់ ងំពរីបយករណ៍្រតួតពិនិតយេលើកដំបូង IRC បនេធ្វើករែកលម្អគរួឱយកតស់មគ ល់េទេលើយន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ IRC បនជួលជនំញករមន ក ់ េហើយេសៀវេភែណនមំយួកបលស្រមបយ់ន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលកំណតែ់ចកអំពនីីតវិធិជីជំ នៗ ស្រមបក់រទទួល ករ ្ត ប ់ និងករសេ្រមច 
េទេលើបណ្តឹ ង រទុកខនន្រតូវបនអភវិឌ នេ៍ឡើង។ េសៀវេភេនះ កប៏នកំណតែ់ចងផងែដរអំពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវ 
ពកព់ន័ធនឹងកររក កំណតេ់ហតុ។ គណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខៃន ល់កែន្លង ងំទីលំេន 
ថមីទងំអស់្រតូវបនបេងកើតេឡើងវញិ េហើយកែន្លង ងំទីលំេនថមនីីមយួៗបនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ងឱយ 
សថិតេនកនុងគណៈកមមករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខថន កឃុ់។ំ េ្រកយមក ល់សមជិកគណៈកមមករៃន 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខទងំអស់ បប់ញចូ លទងំអនកតំ ង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ផងែដរ បន 
ទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លអំពរីេបៀបអនុវត្តដំេណើ រករនីតិវធិេី យេ្របើ្របស់េសៀវេភែណនេំនះ។ សមជិក 
នីមយួៗៃនគណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនផ្តល់េសៀវេភែណនេំនះមយួចបប។់ CRP 
បនជួបអនកតំ ងរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមជីេ្រចើន េហើយ CRP បនេមើល 
េឃើញយ៉ងចបស់ថពួកេគដឹងអំពីជំ នែដល្រតូវអនុវត្ត េនេពលែដលពកួេគទទួលបនបណ្តឹ ង រទុកខ ឬ 
ពកយបណ្តឹ ង មយួ។ េបើេទះបីជទិដ្ឋភពមយួេនះៃនអនុ សនែ៍ដលបនផ្តល់ជូន ្រតូវបនបេំពញកេ៏ យ 
ប៉ុែន្ត CRP មនិេជឿថគណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ កពុំងេធ្វើករងរេទ មកររពំឹងទុក 
េ្រកមេគលនេយបយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេឡើយ។ ទមីយួ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខបចចុបបនន 
្រគនែ់ត្រគបដណ្ត បេ់ទេលើបញ្ហ សំណងប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ុែន្ត កគ៏ួរែតជយន្តករមយួស្រមបព់កយបណ្តឹ ងទកទ់ងនឹង 
បណ្តឹ ង រទុកខដៃទេទៀត ែដលពកព់ន័ធនឹងករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ផងែដរ (ឧ. ករដុតសំ មេនែកបរកែន្លង 
ងំទីលំេនថមីេនេប៉យែបត៉)។ ទីពីរ ទទួល គ ល់ចេំពះែតពកយបណ្តឹ ងែដលបុគគលបន កជូ់នប៉ុេ ្ណ ះ េ យ 

ែឡក្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មនិ្រតូវបនអនុញញ តឱយ កព់កយបណ្តឹ ងរមួគន េឡើយ។ ទីបី កនុងចំេ ម្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ទងំ ១២៧្រគួ រ ែដលបដិេសធកនុងករទទួលយកកញចបសំ់ណងថមីែដលបនផ្តល់ជូន មនែត 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ចំននួ ១៥ ប៉ុេ ្ណ ះ បន កព់កយបណ្តឹ ងេ យេ្របើ្របស់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

រទុកខ។ ពកយបណ្តឹ ងទងំ ១៥ េនះ ្រតូវបនគណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខថន កឃុ់ំ (ជំុទី១) 
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្រចនេចល និង មនែតពកយបណ្តឹ ងចំនួន ២ ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរេទេលើេសចក្តសីេ្រមចេពលប្តងឹ 
ជំទស់ េហើយសំណងរបស់ពកួេគ្រតូវបនែកស្រមួល។ េបើេទះបីជមនិែមន្រគបព់កយបណ្តឹ ងែដលបនេធ្វើេឡើង 
ទងំអស់គបបនីឱំយមនេសចក្តសីេ្រមចបនជ្របេយជនេ៍ទ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់កេ៏ យ ប៉ុែន្តករែដលមន 
អ្រ ្រចនេចលបឋមកនុងក្រមតិខពស់ែបបេនះ នឹង (ក) បញជូ ន រអវជិជមនមយួេទ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដល 
ចជេដើមបណ្តឹ ង និង (ខ) គូសបញជ កអ់ពំី រៈសំខនៃ់នករពិនតិយករងររបស់គណៈកមមករយន្តករ 

េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ មរយៈនីតិវធីិប្តងឹជទំស់ជកហំិត (យ៉ងេ ច ស់គេឺនេពលដំបូង) េដើមប ី
ធនថេសចក្តីសេ្រមចែដលកពុំង្រតូវបនេធ្វើេឡើង គឺមនេហតុផលល្អ េហើយពកយបណ្តឹ ងពុំមនភពសម្រសប។ 
គណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ គបបខីិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបពីនយល់អពំីមូលេហតុ 
របស់ពកួេគជូនដល់េដើមបណ្តឹ ងែដលមកព្ីរគួ ររងផលបះ៉ពល់ អំពមូីលេហតុៃនករ្រចនេចលពកយបណ្តឹ ង។ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលបនប្តឹងជទំស់បន្របបឱ់យដងឹថពកួេគមនិបនចូលរមួសវនករេឡើយ ្រស័យ 
េ យពកួេគគម នលទធភពកនុងករចំ យថវកិេធ្វើដេំណើ រេទកនក់ែន្លងសវនករ។ ជចុងេ្រកយ អងគករ 
មនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលកំពុងជួយ ដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ចបំច្់រតូវពនិិតយែស្វងរកវធិីេដើមបផី្តល់ករ្របឹក  
េយបល់ែផនកចបប ់ និង ករ្របឹក េយបល់ដៃទេទៀតជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ េដើមបឱីយពួកេគ ចអនុវត្ត 
សិទធរិបស់ពួកេគបន េ្រកមែផនករសកមមភពែកត្រមូវ ទកទ់ងនឹងសំណងែដលេនជពំក។់ ្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់ទនំងនឹង្រតូវករឱយមនជនំួយកនុងករេលើកេឡើងនូវអំណះអំ ងសម្រសប និង ជ្រមុញករណីរបស់ពួកេគ 
េនចំេពះមុខគណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ ្រតងចំ់ណុចេនះផងែដរ ្របែហលជធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ ចពិចរ េរៀបចឱំយមនយន្តករមូលនិធិគ្ំរទមយួែដលផ្តល់ហិរញញបបទនឥតសំណង ែដល 
អនុញញ តឱយមនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល្របកបេ យលកខណៈសមបត្តិសម្រសបមយួផ្តល់េស េនះ ជូនដល់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនេពលែដលពួកេគ្រតូវករ។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់កប៏នរអ៊ូរទឱំយដងឹផងែដរថពួកេគ 
មនិបនបន្តនីតិវធីីប្តងឹជទំស់េឡើយ េ យភគេ្រចើនគឺប ្ត លមកពីៃថ្លចំ យែដលពកព់ន័ធេនកនុងករចូលរមួ 
ដំេណើ រករនីតិវធិបី្តឹងជំទស់ និង េ យ រែត្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ភគេ្រចើនគឺជអនកខរជន និងមនិេចះផ្តួច 
េផ្តើម ឬ បន្តដំេណើ រករប្តឹងជំទស់ែបបេនះេឡើយ។ 

២៩. េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់ CRP ទកទ់ងនងឹភពអនុេ មេទនងឹអនុ សនទី៍៣។ CRP យល់េឃើញថមន 
ចំ តក់រគរួឱយកតស់មគ ល់មយួចំននួ ែដលធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នងិ IRC បនេធ្វើេឡើងេដើមបអីនុវត្ត 
អនុ សនេ៍នះ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី CRP មនករ្រពួយបរមភថេតើគណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

រទុកខកំពុងផ្តល់យុត្តិធមជូ៌នដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលកំពុងមន រមមណ៍តូចចិត្តេនដំ កក់លដំបូង 
ែដរឬេទ និងផ្តល់អនុ សនថ៍ ្របសិនេបើមនពកយបណ្តឹ ងមយួចំនួនតូចប៉ុេ ្ណ ះ ពកយបណ្តឹ ងទងំេនះគបប ី
បញជូ នបន្តេឡើងេទេលើេ្រកយសវនករបឋម េទក្រមតិថន ក្់រសុក ឬ សូមបែីតក្រមតិថន កជ់តិ េដើមបឱីយពកយ 
បណ្តឹ ងទងំេនះ ច្រតូវបនពិនតិយពិចរ េ យ្របុង្របយត័ន និង េធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចតិ្តេ្រកមមូល ្ឋ នៃន 
េហតុផលសម្រសបេដើមបេី ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងទងំេនះ។ បែនថមពីេនះេទៀត CRP បនផ្តល់អនុ សនថ៍ 
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្រតូវមនកិចចខិតខពំិេសស េដើមបពីនយល់អំពមូីលេហតុៃនករ្រចនេចលពកយបណ្តឹ ងរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
េដើមបឱីយពួកេគយល់កនច់បស់ថេហតុអ្វបីនជពកយបណ្តឹ ងរបស់ពួកេគប ជយ័។ 

៣០. មតេិយបល់របស់ CRP ចេំពះថន ក្់រគប្់រគងស្តីពសីកមមភពេដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម 
ទងំ្រសុងេទនឹងអនុ សនទ៍៣ី។ េដើមបឱីយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម CRP សូម 
ផ្តល់មតិេយបល់េទកនថ់ន ក្់រគប្់រគង គបបធីនថេសៀវេភែណនសំ្តីពយីន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
្រតូវបនែកស្រមួល េដើមបបីញចូ លដំេណើ រករនតីិវធិីប្តងឹជំទស់ជកហិំត កនុងករណីែដលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន្រចន 
េចលេ យគណៈកមមករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខដំបូង និង ធនថពកយបណ្តឹ ង ច្រតូវបនេធ្វើ 
េឡើងទកទ់ងនឹងបញ្ហ ងំទីលំេនថម ី ជំនសួឱយេផ្ត តេទេលើែតបញ្ហ សំណង េហើយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដល 
មនបណ្តឹ ង រទុកខដូចគន  ច កព់កយបណ្តឹ ងរបស់ពកួេគជ្រកុម នងិដេំណើ រករនីតវិធីិប្តឹងជំទស់ គបបេីធ្វើ
េឡើងេនែកបរកែន្លង ងំទីលំេនថមីរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បផុំតដូចែដល ចេធ្វើេទបន ឬ េដើមបណ្តឹ ងគបប ី
្រតូវបនផ្តល់ៃថ្លេធ្វើដេំណើ រ យ៉ងេ ច ស់ស្រមបក់រចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករនតិីវធិីប្តឹងជទំស់ទងំេនះ។ 
CRP កសូ៏មផ្តល់អនុ សនផ៍ងែដរថ ដេំណើ រករនតីិវធិីប្តងឹជំទស់ែបបេនះ គបបពីនយល់អំពមូីលេហតុៃនករ 
្រចនេចលពកយបណ្តឹ ងជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 

ឃ. អនុ សន៍ទី៤ របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទ៍៤ី របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ៖ អភវិឌ នក៍មមវធិសីម្រសបមយួ េដើមប ី
ក ងសមតថភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េនកនុងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ នងិ ចេផទ ង 
ផទ តប់ន។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ អនុ សន្៍រតូវបនអនុវត្ត នងិេធ្វើឱយមនភពអនុេ ម។ 

ែ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)។ 
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៣១. គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចេំពះអនុ សន ៍
ទ៤ី។ កិចច្របជំុក ងសមតថភពជេ្រចើន និងទស នកិចចេរៀនសូ្រតេនឯបរេទស្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ IRC។ 
េនេពលពភិក ជមយួ IRC បនបង្ហ ញឱយេឃើញយ៉ងចបស់ថមនេមេរៀនជេ្រចើនែដលបនេរៀនសូ្រត។ 
IRC បនបញជ កថ់េមេរៀនទងំេនះ កំពុង្រតូវបនប្រញជ បេទកនុងករងររបស់ខ្លួន នងិ កំពុង្រតូវបនអនុវត្តេន 
កនុងគេ្រមងនន ែដលទទួលបនមូលនិធគិ្ំរទពីមច ស់ជំនយួដៃទេទៀតផងែដរ។ CRP មនភពេពញចិត្តែដល 
អនុ សនេ៍នះ្រតូវបនអនុវត្ត េហើយគេ្រមង្រតូវបនេធ្វើឱយមនភពអនុេ មចេំពះចណុំចេនះ។  

៣២. េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចេំពះ 
អនុ សនទ៍៤ី។ េ្រកពីករបញចបក់មមវធិី CRP ពុំមនផ្តល់អនុ សនែ៍ណនអំំពជីំ នអ្វីបែនថមេទៀតេឡើយ។ 
 

៣៣. មតេិយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ចេំពះថន ក្់រគប្់រគងអពំចំី តក់រ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុងេទនងឹអនុ សនទ៍៤ី។ គម ន។ 

ង. អនុ សន៍ទី៥ របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទ៍៥ី របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៖ បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួ 
េដើមបជីយួ ដល់្រគួ រែដលជំពកបំ់ណុលេ្រចើន កនុងករសងកំេណើ នបំណុលរបស់ពួកេគ មរយៈខទង ់
ឥណទនមយួ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេ ះ្រ យបញ្ហ បំណុល។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មមយួែផនកេទនងឹអនុ សនទ៍៥ីេនះ។ កិចចខិតខំែដលបន 
អនុវត្តកន្លងមកមនក្រមតិតិចតួច នងិ មនិទនន់ឱំយមនេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួឱយបន្រគប ់
្រគនេ់នេឡើយេទ។ 

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

(ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 
 

 

៣៤. គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចេំពះអនុ សន ៍
ទ៥ី។ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ នងិ ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបន 
ទទលួយកករទទួលខុស្រតូវអនុវត្តសកមមភពេនះ ្រស័យេ យ ជរ ្ឋ ភបិលបន្របកនយ់កជំហរថមនិ 
ពកព់ន័ធេនកនុងសកមមភពេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ជំពកប់ំណុលរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េឡើយ (េ យ រ 
ែតករយល់េឃើញចេំពះេ្រគះថន កែ់ផនក្រកមសីលធម)៌ ប៉ុែន្ត ពំុមនករ្របឆងំេទនឹងករចូលរមួពីតួអងគដៃទេទៀត 
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និងធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សនេ៍នះេឡើយ។ វសិីន ្វ នេ់ខមបូ  េ យមនកិចចគ្ំរទព ី
រ ្ឋ ភបិលអូ្រ ្ត លី បនអនុវត្តកមមវធិី កលបងមយួ។ កិចចសនយរបស់វសិីន ្វ នេ់ខមបូ  នងឹចបក់នុងឆន  ំ
២០១៦ េហើយ ថ បន័េនះ ពំុមនបំណងបន្តសកមមភពរបស់ខ្លួនេទៀតេឡើយ។ វសិីន ្វ នេ់ខមបូ  មនិបនចត ់
ទុកថកមមវធិីអនុវត្ត កលបងេនះទទួលបនេជគជយ័េនះេទ និង មនិបនចំ យធនធនទងំ្រសុងែដល 
បនផ្តល់ជូនេ្រកមកមមវធិីេនះេឡើយ។ វសិីន ្វ នេ់ខមបូ  បនពយយម កឱ់យមនដំេណើ រករកមមវធិីេន ម 
កែន្លង ងំទីលំេនថមទីងំអស់ េលើកែលងែតេខត្ត្រពះសីហនុ។ កន្លងមក មនករចុះហតថេលខេទេលើកិចចសនយ 
េ ះ្រ យបំណុលកនុងចនំួនតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ។ ែផ្អកេលើពត័ម៌នែដលទទួលបនពីវសិីន ្វ នេ់ខមបូ  បនឱយ 
ដឹងថមនកិចចសនយេ ះ្រ យបំណុលចំនួនែត ៣៨ ប៉ុេ ្ណ ះ ែដល្រតូវបនបញចបរ់ចួ ល់16។ េនះគឺជចនំួន
មយួដត៏ចិតចួេបើេធៀបេទនឹងករជំពកប់ំណុលកនុងក្រមតិមយួខពស់យ៉ងខ្ល ងំ ែដលបនសេងកតេឃើញេនកនុង
ចំេ ម្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថម។ី វសិីន ្វ នេ់ខមបូ  មនិបន្របែកកអំពកីរជំពក់
បំណុលរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលមនក្រមតិខពស់េនះេទ ប៉ុែន្តបនេលើកេឡើងនូវអំណះអំ ងថ
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ភគេ្រចើន ពុមំនលកខណៈ្រសបេទនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវ ឬ លកខណៈវនិិចឆយ័ េដើមបឱីយពួកេគ
ចចូលរមួេនកនុងកមមវធិីបនេឡើយ។ លកខណៈវនិិចឆយ័ចំេពះលកខខណ្ឌ សម្រសប រមួមន កររកបន្របក់

ចំណូល្រគប្់រគនេ់ដើមបឱីយ ចេធ្វើករបងរ់េំ ះ្របចែំខបន ករបន្តរស់េនកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថម ី ក្រមតិៃន
ករជំពកប់ំណុលមនិគរួមនក្រមតិខពស់េពក េដើមបឱីយករេ ះ្រ យបណុំល ចសេ្រមចបនេ្រកមកញចប់
ហិរញញ វតថុែដលផ្តល់េ យវសិីន ្វ នេ់ខមបូ  និង ឆនទៈរបស់អនកចងករ្របកក់នុងករចុះហតថេលខេទេលើកិចច
្រពមេ្រព ង ្រពមទងំចំណុចដៃទេទៀត។ ជកែ់ស្តង អនកចងករ្របកម់យួចនួំនពំុមនឆនទៈកនុងករចុះហតថេលខ
េលើកិចច្រពមេ្រព ងេឡើយ េ យទំនងជពួកេគមនិចងទ់ទួលបនករសង្របកម់កវញិ េ្រពះពួកេគមនបំណង
ចងច់បយ់កដី ងំទលំីេនថមីេនេពលែដលប្លងក់មមសិទធិដីធ្ល្ីរតូវបនេចញជូន។ ចំេពះករែដល្រគួ ររងផល
បះ៉ពល់បន្តជំពកប់ំណុលកនុងក្រមតិមយួដខ៏ពស់េនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមីែបបេនះ គឺជេរឿងគួរឱយខកចិត្តែដល
េគ ចអនុវត្តបន្រតមឹែតកមមវធិីបន្តិចបន្តួចែបបេនះ។ ្រស័យេ យគម នករបន្តកមមវធីិ កលបងេ ះ្រ យ
បំណុល ដូេចនះ ពុមំនករបន្តអនុវត្តកមមវធីិ ឬ េ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលេទៀតេឡើយ ែដលជេហតុនឱំយ
អនុ សន ៍ទី៥ ្រគនែ់តមនភពអនុេ មមយួែផនកប៉ុេ ្ណ ះ។ 

៣៥. េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចេំពះ 
អនុ សនទ៍៥ី។ គេ្រមងអនុវត្ត កលបងស្រមបេ់្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួ មនវ ិ លភពមន 
ក្រមតិយ៉ងខ្ល ងំ េហើយកមមវធិេីនះ នឹងបញចបក់នុងឆន ២ំ០១៦។ េនេពលបចចុបបនន ពុមំនេ្រគងករេ ះ្រ យ 

                                                 
16 ែផ្អកេលើពត័ម៌នែដល CRP បនទទួល បនឱយដឹងថ កិចចសនយចំនួន២៥ បនបញចបរ់ចួ ល់ ស្រមបក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីេន ជធនីភនេំពញ , 

កិចចសនយចំនួន៥ ស្រមបេ់ខត្តេពធិ៍ ត ់, កិចចសនយចំនួន៥ ស្រមបេ់ខត្តបតដំ់បង និង កិចចសនយចំនួន៣ ស្រមប្់រកុងេប៉យែបត៉។ ពុំមនេ្រគងករ 
េ ះ្រ យបំណុល្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីកនុងេខត្ត្រពះសីហនុេឡើយ។ 
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បំណុលែដលមនលកខណៈគួរជទេីពញចិត្តេឡើយ។ CRP យល់េឃើញថអនុ សនទី៍៥ មនភពអនុេ ម 
មយួែផនកប៉ុេ ្ណ ះ។ 

៣៦. មតេិយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ចេំពះចំ តក់រេដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមង 
មនភពអនុេ មទងំ្រសុង េទនងឹអនុ សនទ៍៥ី។ េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម ធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុ្រតូវបន្តកិចចខិតខំេដើមបបីេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួែដលមនដំេណើ រករ និងមនភពរងឹម។ំ 

គ. អនុ សន៍ទី៦ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល 

អនុ សនទ៍៦ី របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ៖ អនុវត្តកមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របកច់ណូំល 
េឡើងវញិ (EIRP) កនុងលកខណៈមយួែដល្របកបេ យនិរន្តរភព។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ គតិ្រតឹមេពលេរៀបចំរបយករណ៍េនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមនភព 
អនុេ មេ យែផ្អកេទនឹងអនុ សនេ៍នះ។ បែនថមពីេលើករព្រងឹង្រកុមជយួ ខ្លួនឯង េគ្រតូវែណនឱំយមន 
កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈសំខន់ៗ មយួចនួំន និង ផ្តល់កិចចគ្ំរទស្រមបក់របេងកើតករងរ និង ជីវកមម 
េ យខ្លួនឯង។ កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ ្រតូវបន្តផ្តល់ជូនេ្រកយឆន ២ំ០១៦។ 

ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ៖ 

ក. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រតូវបន្តអនុវត្តកមមវធិីព្រងីកករ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡើងវញិ។ 

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

្រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ 
ឃ. គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រតូវអនុវត្តយុទធ ្រស្តដកថយស្រមប ់

្រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ 

 (ស្រមបអ់តថបទទងំ្រសុង សូមេមើលឧបសមពន័ធ២)។ 

 

៣៧. គេំហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ទកទ់ងនងឹភពអនុេ មចេំពះអនុ សន ៍ ទ៦ី។ 
េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ និង ែផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ជំនយួបេចចកេទសមយួរបស់ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ែដល្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទ១ី៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ នឹងបន្តអនុវត្តកមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ 
្របកច់ណូំលេឡើងវញិ េ្រកយេពលបិទករផ្តល់ហិរញញបបទនបចចុបបនន កនុងែខមនី ឆន ២ំ០១៥ រហូតដល់ 
ចុងឆន ២ំ០១៦។ ចំេពះករអនុវត្តនន៍េពលបចចុបបនន កមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របកច់ណូំលេឡើងវញិ េផ្ត តែតមយ៉ង 
គតេ់ទេលើករព្រងឹង្រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ មូលនិធសិហភពឥណទនៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី ្រតូវបនទកទ់ងឱយចូល 
រមួេ្រកមជនំួយបេចចកេទសមយួ េដើមបពី្រងងឹ្រកុមជួយ ខ្លួនឯងេនកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមនីីមយួៗ េដើមបេីធ្វើឱយ 
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ពួកេគមនដំេណើ រករហរិញញ វតថុ្រប្រពតឹ្តេទបនល្អ នងិមននិរន្តរភព។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កបី់ដូចជមន 
ករចូលរមួសកមមជមយួមូលនធិិសហភពឥណទនៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី េដើមបអីនុវត្តកមមវធិគី្ំរទ្រកុមជួយ  
ខ្លួនឯង។ ្រស័យេ យ្រកុមជួយ ខ្លួនឯងជេ្រចើនមនភពែបកែខញក និង មនិទនប់េំពញករងរបន្រគប្់រគន ់
េនេឡើយ ដូេចនះ គបបបីន្តកចិចគ្ំរទចំេពះ្រកុមជួយ ខ្លួនឯងេទៀត។ ករបេងកើត្រកុមជយួ ខ្លួនឯង្របកបេ យ 
និរន្តរភពមនិ ចសេ្រមចេទបនកនុងរយៈេពលមយួដខ៏្លីេឡើយ។ 
 

៣៨. កមមវធីិព្រងកីករ ្ត រ្របកចំ់ណូលែដលកំពុងបន្តអនុវត្ត េផ្ត តយកចតិ្តទុក កេ់សទើរែតទងំ្រសុងេទេលើ 
កិចចគ្ំរទចេំពះ្រកុមជយួ ខ្លួនឯង។ ចំេពះែតករណីេលើកែលងតិចតួចបំផុត ប៉ុែន្ត ជទូេទ ពុំមនករបន្តផ្តល់ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញេឡើយ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជវីៈគឺជធតុផ មំយួសំខនៃ់នករេរៀបច ំ
កមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិពីដបូំង ្រស័យេ យេគលបណំងៃនកមមវធីិព្រងកីករ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡើងវញិេនះ េនែតបន្តជករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រគួ រែដលបន ងំទលំីេនថមី កនុងកររក្របក ់
ចំណូល។ ្រកុមជយួ ខ្លួនឯងែតមយ៉ង (ជមយួនឹងមេធយបយហិរញញ វតថុដម៏នក្រមតិស្តួចេស្តើងយ៉ងខ្ល ងំ) មនិ ច 
សេ្រមចេគលបំណងេនះបនេឡើយ។ ្រតូវែណនជំបនទ ននូ់វកមមវធិមីយួែដលមនភព្រគប្់រគនស់្រមបក់រ 
បណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ នងិកចិចគ្ំរទេដើមបែីស្វងរកករងរ នងិករអភវិឌ ន៍ ជីវកមមខន តតូច។ ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លជនំញកន្លងមក មនិទទួលបនេជគជយ័េឡើយ។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី 
មនទស នៈអវជិជមនមយួអំពីករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញែដលបនផ្តល់ជូនកន្លងមក (េហើយចេំពះែតករណី 
េលើកែលងតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ) ពុំមន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មយួកំពុងអនុវត្តសកមមភពែដលទកទ់ងេទនឹង 
ករបណ្តុ ះប ្ត លែដលបនផ្តល់ជូនេឡើយ។ ដូេចនះ េគ្រតូវករេធ្វើករេរៀបចំជមូល ្ឋ នេឡើងវញិេទេលើករ 
បណ្តុ ះប ្ត លជំនញ ជីព ែដលឱកសករងរ និងជនំញដបូំង្រតូវបនកំណតជុ់ំវញិកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
នីមយួៗ េហើយេ្រកយមក ្រតូវអនុវត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជក់ កេ់ន មកែន្លង ងំទីលំេនថមីនមីយួៗ 
េ យែផ្អកេលើេសចក្តី្រតូវករែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បនបញជ កជូ់ន។ េនកនុងករេរៀបចំកមមវធីិ េគ្រតូវេរៀបច ំ
ឱយមនអភ្ិរកមពេិ្រគះេយបល់មយួជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ ម្រន្តធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនជ្រមប 
្របប ់ CRP ឱយដងឹកនុងអំឡុងេពលៃនេបសកកមម្រតួតពិនតិយេនះ ថេគបន កឱ់យដេំណើ រករនូវករេរៀបចំរចន 
កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈមយួ។ 

៣៩. ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញកន្លងមក ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងលកខណៈជសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត លមយួែត 
មយួេលើក េ យពុមំនករបន្តផ្តល់កិចចគ្ំរទបែនថមេទៀត។ សកមមភពែបបេនះ មនិនឱំយទទួលបនករបេងកើត 
មូលធនមនុស  និងកររក្របកចំ់ណូល្របកបេ យនិរន្តរភពេឡើយ។ កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវមនករបេំពញ 
បែនថមពីកិចចគ្ំរទចំេពះករបេងកើត ជវីកមមខន តតូច នងិ ករែស្វងរកករងរែដលេគ ចេ្របើ្របស់បននូវជំនញ 
ែដលេទើបទទួលបនថមីៗ។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនកែន្លង ងំទលំីេនថមីជេ្រចើន កប៏នេសនើសំុផងែដរថដ ី
ទំេនរែដលសថិតេនកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថម ី គបបអីនុញញ តឱយេ្របើ្របស់ស្រមប់ ដំំ ំ ឬ េធ្វើករចញិច ឹមសត្វ 
ខន តតូច។ កន្លងមកសកមមភពែបបេនះ ្រតូវបនអនុវត្តេ យេជគជយ័េនេលើដីទំេនរមយួចំននួ ប៉ុែន្ត្រគួ ររង 
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ផលបះ៉ពល់្រតូវបនេសនើសំុឱយបញឈបក់រេ្របើ្របស់ដទីងំ យ ែដលមនិ្រតូវបន្របគល់េទឱយពកួេគ។ គបប ី
ពិចរ ពិនិតយលទធភពែបងែចកដសីមូហភពមយួចំននួេទឱយ្រកុម្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ េដើមបេីរៀបចំ និង
អនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជវីៈ នងិកមមវធីិគ្ំរទមយួ េគ្រតូវករឱយមនកចិចខតិខំ និងធនធនកនុងក្រមតិ 
គួរឱយកតស់មគ ល់។ គជឺេរឿងគួរឱយេ ក ្ត យែដលកនុងរយៈេពលពីរឆន ចុំងេ្រកយ កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡើងវញិ មនិ្រតូវបនអនុវត្តេពញេលញ។ ដូេចនះ កមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ ចបំច្់រតូវ 
ព្រងកី និងអនុវត្តេនកនុង្រគបវ់ស័ិយទងំអស់ៃនកមមវធិីេនះ។ 

៤០. េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងភពអនុេ មចេំពះ 
អនុ សនទ៍៦ី។ CRP យល់េឃើញថេនេពលបចចុបបននពុមំនកមមវធិីព្រងីកករ ្ត រ្របកច់ណូំលេឡើងវញិ  
មយួែដលមនភព្រគប្់រគនក់ពុំង្រតូវបនអនុវត្តេឡើយ។ ករេផ្ត តយកចតិ្តទុក កេ់ទេលើកចិចគ្ំរទចំេពះ្រកុម 
ជួយ ខ្លួនឯងមន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់ ប៉ុែន្ត មនិ្រគប្់រគនេ់ឡើយ។ េគលបំណងៃនកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ 
្របកច់ណូំលេឡើងវញិ គឺេដើមបេីធ្វើឱយមនភព្របេសើរេឡើងចំេពះ្របកច់ំណូល។ ្រកុមជយួ ខ្លួនឯងែតមយ៉ងមនិ 
ច ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិបនេឡើយ។ េគ្រតូវករឱយមនកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈមយួែដល 

មនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយ និង្រតូវបនេរៀបចំេឡើងយ៉ងល្អ ែដលឆ្លុះបញច ំងអពំីឱកស ជវីកមម និងឱកស 
ករងរេនកនុង និង ជុវំញិកែន្លង ងំទលំីេនថមី និង ែដលផ្តល់ករបន្តគ្ំរទចេំពះករអនុវត្តនជ៍ំនញែដលបន 
ទទលួេនកនុងកិចចគ្ំរទបេងកើតករងរ និង ជវីកមម។ េគ្រតូវបន្តករអនុវត្តនក៍មមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របកច់ំណូល 
េឡើងវញិកនុងរយៈេពលមយួឱយបន្រគប្់រគន ់ េដើមបឱីយេគ ចេរៀបចំ និង អនុវត្តកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជនំញ 
និងកិចចគ្ំរទវជិជ ជីវៈែបបេនះបន។   

៤១. មតេិយបល់្រតឡបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ចេំពះថន ក្់រគប្់រគងអពំចំី តក់រ 
េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុងេទនងឹអនុ សនទ៍៦ី។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវធនថ 
កមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិមយួែដលមនភព្រគប្់រគន ់ ែដលរមួមន ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញវជិជ ជីវៈ និងកិចចគ្ំរទចំេពះករងរ/ ជវីកមម ្រតូវបនអនុវត្តបែនថមពេីលើករបន្តផ្តល់កិចចគ្ំរទចេំពះ
្រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ ស្រមបេ់គលបណំងេនះ េគ្រតូវបន្តអនុវត្តកមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ
កនុងរយៈេពលមយួឱយបន្រគប្់រគន ់ យ៉ងេ ច ស់រហូតដល់មនភស្តុ ងដរ៏ងឹមមំយួបញជ កថ់ ្រគួ ររង
ផលបះ៉ពល់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី សេ្រមចបនក្រមតិ្របកចំ់ណូលពិត្របកដ (ជក្រមតិ្របកច់ំណូល
ែដល្រតូវបនែកស្រមួលេទេលើអតផិរ ) ែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់រកបនមុនេពល ងំទីលំេនេឡើងវញិ។ 
្រស័យេ យមនករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លតចិតួច ឬ គម នផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លទល់ែតេ ះជូនដល់

្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ កនុងរយៈេពល២ឆន កំន្លងមក ឥឡូវេនះ មនភពចបំចែ់ដលករបណ្តុ ះប ្ត ល និង
ករបន្តផ្តល់កិចចគ្ំរទែបបេនះ្រតូវផ្តល់ជូនកនុងរយៈេពលមយួែដលមនភព្រគប្់រគន។់ 
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៥. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

៤២. សរុបេសចក្តីមក គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មសននិ ្ឋ នថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមនភព 
អនុេ មេ យែផនកេទនឹងអនុ សន ៍ ែដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល ែដលរមួមនជ ទិ៍ 
អនុ សនទី១ , ២ , ៣ , ៥ និង ៦។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម កស៏ននិ ្ឋ នផងែដរថ ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុមនភពអនុេ មេទនឹងអនុ សនទ៍ី៤ ែដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភបិល។ េសចក្តសីេងខប 
អំពែីផនករសកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ្រពមជមយួនឹងេសចក្តីសននិ ្ឋ នចមបងៗ របស់គណៈកមមករ្រតួត
ពិនតិយភពអនុេ ម និង ករផ្តល់មតេិយបល់្រតឡបជូ់នដល់ថន ក្់រគប្់រគង អំពីចំ តក់រេដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមង
មនភពអនុេ មទងំ្រសុង មនបញជ កេ់នកនុង ងខងេ្រកម។ 

អនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ 
្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 

មតេិយបល់្រតឡបច់េំពះថន ក្់រគប្់រគងអពំចីំ តក់រ 
េដើមបឱីយគេ្រមងមនភពអនុេ មទងំ្រសុង 

១. បេងកើតេ្រគងករទូទតឱ់នភព 
សំណងមយួ។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សូមផ្តល់មតេិយបល់ថ
ថន ក្់រគប្់រគងគបបចីតវ់ធិនករដូចខងេ្រកម ៖ 

 ចំេពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំ យ ែដលរងផល
បះ៉ពល់ពវីធិន ៣០ែម្៉រតកេរ ៉ េនកនុងកំ តផ់្លូវរថេភ្លើង
ែដលពកព់ន័ធ េន ជធនីភនេំពញ CRP មនេសចក្តី
រកី យកនុងករកតស់មគ ល់ថ IRC កំពុងចតវ់ធិនករ
េដើមបកីណំតរ់ក និង ផ្តល់សំណងសម្រសបេទ ម
សមម្រត នងិ្របេយជនដ៍ៃទេទៀត ជូនដល់្រគួ ររង 
ផលបះ៉ពល់ទងំេនះ ្រតឹមែខមថុិន។ CRP សូមផ្តល់
អនុ សនឱ៍យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេធ្វើករ្រតួតពិនតិយេលើ
បញ្ហ េនះ នងិ ធនថសកមមភពេនះ្រតូវបនអនុវត្ត
្រសប មេគលនេយបយ ស្តីពកីិចចករពរសុវតថភិព
របស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ 

 ្រសេដៀងគន េទនងឹ ជធនីភនេំពញែដរ ករប៉ន្់របមណ
មយួេទេលើ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពវីធិន ៣០ ែម្៉រតកេរ ៉
ក្៏រតូវេធ្វើេឡើងផងែដរចំេពះកំ តផ់្លូវេនេប៉យែបត៉។  

 ទកទ់ងេទនឹងករផ្តល់សំណងស្រមបក់រខតបង្់របក់



 

31 
 

ចំណូល ្រតូវបេងកើនមូល ្ឋ នៃន្របកឧ់បតថមភជវីភព
រស់េន។ ល់ករទូទតសំ់ណងទងំអស់ (ករទូទត់
សំណងបែនថមស្រមប្់រទពយសមបត្តិ និង ្របកច់ំណូល) 
្រតូវេធ្វើករែកស្រមួលចំេពះអតិផរ សរុប ស្រមប់
រយៈេពលចេន្ល ះពីករ ងំទីលំេន ថមី នងិកលបរេិចឆទ
មយួែដលេគៀកេទនឹងកលបរេិចឆទទូទតសំ់ណង។ ្រតូវ
េធ្វើករែកត្រមូវេទេលើអ្រ ែកស្រមួលអតិផរ  ែដល
អនុវត្តចំេពះកែន្លង ងំទីលំេនថមីេន ជធនភីនេំពញ។ 

២. ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯ 
កែន្លង ងំទីលំេនថម។ី 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សូមផ្តល់មតិេយបល់ឱយ
ថន ក្់រគប្់រគងចតវ់ធិនករដូចតេទ ៖ (១) កែន្លង ងំទីលំេនថមី
េនេខត្ត្រពះសីហនុ បតដំ់បង និងេប៉យែបត៉ ្រតូវតភជ បេ់ទនឹង
េ្រគងករផគតផ់គងទឹ់ករបស់រ ្ឋ ករទឹកកនុងមូល ្ឋ ន េហើយធនគរ
អភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវពចិរ ឱយបនមុងឺម៉តក់នុងករ ៉ បរ់ងៃថ្ល
ចំ យតភជ បប់ ្ត ញទឹក ឬ រមួចំែណកផ្តល់វភិគទនគួរឱយ
កតស់មគ ល់ចំេពះៃថ្លចំ យទងំេនះ េដើមបបីងកលកខណៈឱយ
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ចតភជ បប់ ្ត ញផគតផ់គងទ់ឹកបន (២) 
គណៈកមមករ O&M គបបទីទួលបនករគ្ំរទពីមូលនិធិ ឬ 
កនុងករណីចបំច ់ ទទួលបនករគ្ំរទេ យផទ ល់ពីសកមមភព 
O&M របស់ឃំុ និង/ឬ អភបិលកនុងមូល ្ឋ ន េដើមបបីងកលកខណៈឱយ
េគ ចេធ្វើករែថទ ំ និងជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមពន័ធកនុង្រទង្់រទយធំ
បនេនេពលែដលមនភពចបំច ់ (៣) ករដុតសំ មេនែកបរ
កែន្លង ងំទីលំេនថមេីនេប៉យែបត៉ និង េរៀន ្រតូវលុប
បំបត ់ ឬ កតប់នថយ និង (៤) ពិចរ េរៀបចំឱយមនមណ្ឌ ល
សុខភពេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេប៉យែបត៉ េដើមបផី្តល់េស
ចំេពះេសចក្តី្រតូវករែថទសុំខភពរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន
កែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 

៣. ែកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពតឹ្តេទៃន 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

រទុកខ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងេន 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

CRP ផ្តល់មតិេយបល់ឱយថន ក្់រគប្់រគងគបបធីនថេសៀវេភ
ែណនសំ្តីពយីន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនែកស្រមួល 
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កនុងែផនករសកមមភពមយួ 
ែដលមនេពលេវ កំណត ់
ជក់ ក ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

េដើមបបីញចូ លដំេណើ រករនីតវិធិបី្តឹងជំទស់ជកំហិត កនុងករណីែដល
ពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន្រចនេចល េ យគណៈកមមករយន្តករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខដបូំង និង ធនថពកយបណ្តឹ ង ច
្រតូវបនេធ្វើេឡើងទកទ់ងនឹងបញ្ហ ងំទលំីេនថមី ជំនសួឱយេផ្ត តេទ
េលើែតបញ្ហ សំណង េហើយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលមនបណ្តឹ ង

រទុកខដូចគន  ច កព់កយបណ្តឹ ងរបស់ពកួេគជ្រកុម នងិ
ដំេណើ រករនីតិវធិបី្តឹងជំទស់ គបបេីធ្វើេឡើងេនែកបរកែន្លង ងំ
ទីលំេនថមីរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បំផុត ដូចែដល ចេធ្វើេទ
បន ឬ េដើមបណ្តឹ ងគបប្ីរតូវបនផ្តល់ៃថ្លេធ្វើដេំណើ រ យ៉ងេ ច

ស់ស្រមបក់រចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករនតីិវធិីប្តងឹជទំស់ទងំ
េនះ។ CRP កសូ៏មផ្តល់អនុ សនផ៍ងែដរថ ដេំណើ រករនតិីវធិីប្តងឹ
ជំទស់ែបបេនះ គបបពីនយល់អំពីមូលេហតុៃនករ្រចនេចល
ពកយបណ្តឹ ងជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 

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

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ អនុ សន្៍រតូវបនអនុវត្ត នងិេធ្វើឱយ 
មនភពអនុេ ម 
 

 

៥. បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យ 
បំណុលមយួ េដើមបជីួយ ដល់ 
្រគួ រែដលជំពកប់ណុំលេ្រចើន 
កនុងករសងកេំណើ នបំណុលរបស់ 
ពួកេគ មរយៈខទងឥ់ណទនមយួ 
និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេ ះ្រ យ 
បញ្ហ បំណុល។ 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ្រតូវបន្តកចិចខតិខំេដើមបបីេងកើតេ្រគងករ 
េ ះ្រ យបំណុលមយួែដលមនដំេណើ រករ នងិមនភពរងឹម។ំ 

៦. អនុវត្តកមមវធីិព្រងកីករ ្ត រ 
្របកច់ណូំលេឡើងវញិកនុង 

ថ នភពៃនភពអនុេ ម ៖ មនភពអនុេ មេ យែផនក 
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លកខណៈមយួែដល្របកបេ យ 
និរន្តរភព។ 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតូវធនថ កមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របក់
ចំណូលេឡើងវញិមយួែដលមនភព្រគប្់រគន ់ ែដលរមួមន 
ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជវីៈ នងិ កចិចគ្ំរទចំេពះករងរ/
ជវីកមម ្រតូវបនអនុវត្តបែនថមពេីលើករបន្តផ្តល់កិចចគ្ំរទចេំពះ

្រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ ស្រមបេ់គលបណំងេនះ េគ្រតូវបន្តអនុវត្ត
កមមវធីិព្រងកីករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ កនុងរយៈេពលមយួឱយ
បន្រគប្់រគន ់ យ៉ងេ ច ស់រហូតដល់មនភស្តុ ងដរ៏ងឹមំ
មយួបញជ កថ់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
សេ្រមចបនក្រមតិ្របកច់ំណូលពិត្របកដ (ជក្រមតិ្របក់
ចំណូលែដល្រតូវបនែកស្រមួលេទេលើអតិផរ ) ែដល្រគួ រ
រងផលបះ៉ពល់រកបនមុនេពល ងំទីលំេនេឡើងវញិ។ ្រស័យ
េ យមនករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លតិចតួច ឬ គម នផ្តល់ករ
បណ្តុ ះប ្ត លទល់ែតេ ះជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ កនុង
រយៈេពល២ឆន កំន្លងមក ឥឡូវេនះ មនភពចបំចែ់ដលករ
បណ្តុ ះប ្ត ល និង ករបន្តផ្តល់កិចចគ្ំរទែបបេនះ្រតូវផ្តល់ជូន
កនុងរយៈេពលមយួែដលមនភព្រគប្់រគន។់ 

 

៥០. ថន ក្់រគប្់រគងបនឯកភពជមយួគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ថនឹងផ្តល់របយករណ៍ 
វឌ នភព្របច្ំរតីមសអំពីអនុ សនន៍ីមយួៗកនុងចំេ មអនុ សនទ៍ងំ៥ ែដលេនេសសសល់។ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម នឹងេធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើវឌ នភពេនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ
្របចឆំន េំលើកទី៣របស់ខ្លួន ែដល្រតូវ កជូ់ន្រកុម្របឹក ភបិល េនកនុងឆមសទី១ ឆន ២ំ០១៧។ 

/S/ Dingding Tang  ្របធន គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 
/S/ Lalanath de Silva សមជិក គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 
/S/ Arntraud Hartmann សមជិក គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 
ៃថងទ ី២០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៦ 
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ឧបសមពន័ធ ១ 
 

បញជ ី យនមបុគគលែដលបនជួបកនងុអំឡងុេពលៃនករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP) បនទកទ់ងបុគគលខងេ្រកម ទងំេនកនុង និង េ្រកធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករអនុវត្តនក៍រ្រតួតពិនតិយរបស់ខ្លួន េទ មសំេណើ ឱយមនករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
េ្រកមគេ្រមងេនះ។ បញជ ី យនមេនះ ពុែំមនជបញជ ី យនម្រគប្់រជុងេ្រជយេឡើយ ្រស័យេ យ មនិ 
បនបញចូ លេឈម ះបុគគលែដលបនេសនើសំុ ឱយរក អត្តសញញ ណរបស់ពកួេគជករសមង ត។់ 
 

បុគគលិកធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
(កិចច្របជុំេនឯករយិល័យក ្ត ល និង បុគគលិកែដល្រតូវបនសមភ សន)៍ 
១.  Hideaki Iwasaki នយក ែផនកដឹកជញជូ ន នងិ គមនគមន ៍នយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍(SERD) 
២.  Samiuela Tukuafu នយក្របច្ំរបេទស និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជ (CARM), SERD 
៣.  Munawar Alam ្របធនអងគភព រដ្ឋបលគេ្រមង SETC, SERD 
៤.  Sokha Ouk ម្រន្តីជនខ់ពស់ែផនកកិចចករពរសុវតថភិព និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជ, SERD 
 

រ ្ឋ ភបិល 
១.  ឯកឧត្តម េញ ន េឡង អនុរដ្ឋេលខធកិរ និងជ្របធនគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 

បះ៉ពល់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញ វតថុ   
២.  ឯកឧត្តម អុឹម សិទធី ៉  ្របធននយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញ វតថុ  
៣.  េ ក េញ ន វណ្ណ ៈ អនុ្របធននយក ្ឋ នតបំន ់ៃន្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញ វតថុ  
៤.  េ ក ចន ់សំឡី ្របធននយក ្ឋ នផ្លូវែដក 
៥.  ឯកឧត្តម លី បូរនិ អនុរដ្ឋេលខធកិរ ៃន្រកសួង ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន 
៦.  សុ៊ន សុខនី ្របធនករយិល័យេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទ២ី ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញ វតថុ 
៧.  េ ក នន ់វឌ នក អនុ្របធនករយិល័យ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហិរញញ វតថុ 
៨.  ឈង ឈលីន អនុ្របធនករយិល័យេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទី២ 
៩.  ទីន ប៉ែតល ទី្របកឹ  ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ 
 

តំ ងអនកេសនើសំុ នងិ េដើមបណ្តឹ ង 
១.  េអៀង វុទធី 
២.  េឈម ះេដើមបណ្តឹ ងែដល្រតូវបនកតទុ់កេទ មសំេណើ របស់ពួកេគ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 

អនុេ ម បនជួបជមយួេដើមបណ្តឹ ង/្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ចំននួ៤៦នក ់ មកពី ជធនីភនេំពញ , 
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១៨នក ់មកពីេខត្តេពធិ៍ ត ់ , ២៨នក ់មកពីេខត្តបតដ់ំបង , ២៩នក ់មកពីេប៉យែបត៉ និង ៧នក ់
មកពីេខត្ត្រពះសីហនុ។ 

 
បុគគលដៃទេទៀត 
១.  Meg Fukuzawa អងគករសមធមក៌មពុជ 
២.  េឡង រន៉ អងគករសមធមក៌មពុជ 
៣.  ប៉លុ ទរួសី អងគករសមធមក៌មពុជ 
៤.  Wesley Jordan វសិីន ្វ នេ់ខមបូ  
៥.  យ គុនឌ ីមូលនិធិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី (CUFA) 
៦.  សុខ ភរៈ មូលនធិិសហភពឥណទនអូ្រ ្ត លី (CUFA) 
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ឧបសមពន័ធ ២ 
 

ែផនករសកមមភពរបសថ់ន ក់្រគប់្រគងស្រមប់អនុវត្តអនុ សន៍ 
របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

 

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

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

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

រមួមនសកមមភពែកត្រមូវ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនឯកភព ្រពមជមយួនងឹករេរៀបចំអនុវត្ត និងេពលេវ  
កំណតផ់ងែដរ។  
េ្រកយេពលមនេសចក្តសីេ្រមចពី្រកុម្របឹក ភបិល គណៈកមមករឃ្ល េំមើលមយួ េ្រកមករដឹកនរំបស់ 
អនុ្របធន (្របតបិត្តិករទី២) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបផី្តល់ដំបូនម ន និង ករែណន ំ កនុងករេរៀបចំបេងកើត និង 
អនុវត្តសកមមភពែកត្រមូវ ែដលមនេគលបំណងេធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម។ េដើមបសី្រមប 
ស្រមួលដំេណើ រករ និង ធនឱយរ ្ឋ ភបិលយល់ សមជិកគណៈកមមករឃ្ល េំមើល កប៏នេរៀបចឱំយមន 
កិចច្របជុំជនខ់ពស់មយួចនំួនជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលជនខ់ពស់។  
សកមមភពេដើមបអីនុវត្តអនុ សនទ៍ងំ៦ មនសេងខបេនកនុងកថខណ្ឌ ខងេ្រកម។ 
ទកទ់ងេទនឹងអនុ សនទ៍ី១ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនេសនើសំុឱយរ ្ឋ ភបិលបេងកើតកមមវធីិសកមមភពែក 
ត្រមូវមយួ។ កមមវធិីសកមមភពែកត្រមូវមយួ ែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ នងិ បនឯកភពគន  
មនផ្តល់ជូនេនកនុង ងភជ ប។់ ជរ ្ឋ ភបិលបនឯកភពេធ្វើករ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិ េទេលើ្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់នីមយួៗ ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ និង កិចចសនយ ្រពមទងំផ្តល់ឱនភពសំណង ស្រមប ់ (១) 
ករបតប់ង្់រទពយសមបត្ត ិ េ យ រែតករចតច់ំ តថ់ន កម់និបន្រតឹម្រតូវ និង អតិផរ  េ យ 
េ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ (២) ្របកឧ់បតថមភស្រមបរ់យៈេពលអន្តរកល (្របកឧ់បតថមភជវីភព 
រស់េន/ករខតបង្់របកច់ំណូល និង ្របកឧ់បតថមភស្រមបៃ់ថ្លដឹកជញជូ ន) េ យ រែតអតផិរ  េ យ 
េ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់។  េបើេទះជដូេចនះក្តី ជរ ្ឋ ភបិលមនិបនឯកភពផ្តល់សំណង 
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ស្រមបក់រខតបង្់របកច់ំណូលបែនថម ចបពី់កលបរេិចឆទ ងំទលំីេនថមីេឡើងវញិរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ ពល់ 
រហូតដល់េពលចបេ់ផ្តើមសកមមភព ្ត រ្របកច់ណូំលេឡើយ។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កំពុងបន្ត 
កិចចសនទនរបស់ខ្លួនជមយួរ ្ឋ ភបិល កនុងេគលបំណងឈនេទរកដំេ ះ្រ យមយួចេំពះបញ្ហ េនះ។  
េដើមបធីនឱយករអនុវត្តនអ៍នុ សនទ៍ី១ ្រប្រពឹត្តេទទនេ់ពលេវ  និង ្របកបេ យ្របសិទធភព កនុងរយៈ
េពលចេន្ល ះពី ១២-១៨ែខ េទ មអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ នឹងេធ្វើករេផទ ងផទ តក់រ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិេទេលើករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ ែដលេធ្វើេឡើង 
េ យ ជរ ្ឋ ភបិល េហើយនងឹចូលរមួសកមមជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករអភវិឌ នឯ៍ក រផ ព្វផ យ ពត័ម៌ន 
និង េធ្វើករពេិ្រគះេយបល់ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កន៏ឹងេធ្វើករ 
្រតួតពិនិតយេឡើងវញិឱយបនដិតដល់ េទេលើរបយករណ៍របស់ទី្របឹក ្រតួតពិនតិយខងេ្រក េដើមបធីនឱយ 
បននូវករផ្តល់ឱនភពសំណងសម្រសប។ 
ទកទ់ងនឹងអនុ សនទ៍ី២ ជរ ្ឋ ភបិលបនឯកភពេធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

ធរណៈេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី នងិែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំេនះេដើមបឱីយ្រសបេទនឹងបទ ្ឋ ន 
ពកព់ន័ធេនកនុង្របេទស។ េ្រកមករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងជិតសនិទធជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល ធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុនងឹេធ្វើករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើ្របតបិត្តិករ និង ករែថទេំហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំ 

ទីលំេនថមី ្រពមទងំនឹងែស្វងរកវធិីេដើមបេីធ្វើករអភវិឌ នស៍មតថភពរបស់យន្តករែថទែំដលគ្ំរទមូលនិធិ និង 
ដឹកនេំ យសហគមន ៍ មរយៈករេធ្វើករងរជមយួ្រកុមជយួ ខ្លួនឯង ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឯកែន្លង 
ងំទីលំេនថមី េដើមបឱីយមនករេរៀបចំ្របតិបត្តកិរ និងែថទសំម្រសប។ 

ចំេពះអនុ សនទ៍ី៣ និងទី៤ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនេ្រត មខ្លួនរចួជេ្រសចេដើមបផី្តល់ជំនយួបេចចកេទស 
េ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 ់
ឱនភពសំណងេនកនុងរបយករណ៍្រតួតពនិិតយខងេ្រក ែដលមនបង្ហ ញេនកនុងេគហទំពរ័របស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ។ 
ចំេពះអនុ សនទ៍ី៥ 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 នងិ 
អភវិឌ នក៍មមវធិីគ្ំរទមយួែដលមនករចូលរមួពី ថ បន័ម្ីរកូហិរញញ វតថុ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ឬ ្រចកចូល 
សម្រសបដៃទេទៀត េដើមបជីួយ េ ះ្រ យបញ្ហ នរិន្តភពហិរញញ វតថុរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 
ចំេពះអនុ សនទ៍ី៦ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុនងឹបន្តគ្ំរទដល់ដំេណើ រករបន្តៃនកមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡើងវញិ (EIRP) េដើមបធីនចេំពះនិរន្តរភពៃនកមមវធិីេនះ។ 
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សកមមភពែកត្រមូវនងឹ្រតូវបនអនុវត្តេ យមនករពេិ្រគះេយបល់ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និង 
អនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ មុនេពលអនុវត្ត សកមមភពែកត្រមូវនងឹ្រតូវបនពនយល់េទកន្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
េនកនុងតំបនគ់េ្រមង ្រពមទងំែស្វងរកករផ្តល់មតិេយបល់្រតឡបផ់ងែដរ។ េ្រគងករទូទតឱ់នភព សំណង 
(សថិតេ្រកមអនុ សនទី៍១) រមួមនករពិេ្រគះេយបល់ជេ្រចើនដំ កក់ល ែដលនងឹ្រតូវេធ្វើេឡើង 
ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នឹងបន្តបេំពញតួនទី្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួន ្រពមទងំផ្តល់កិចចគ្ំរទ នងិចូលរមួឱយបន 
សកមមជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងេគលបណំងេធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយ និង 
នីតវិធិីរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ ជពិេសស ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុនឹងបន្តេធ្វើករ្រតួតពិនិតយឱយបន
ដិតដល់េទេលើសកមមភពែកត្រមូវ េ យមនវត្តមនចុះេធ្វើករ្រតួតពិនតិយ មមូល ្ឋ នឱយបនេ្រចើនជងមុន 
មរយៈេបសកកមម្រតួតពិនិតយ នងិ ទស នកិចច មកែន្លង ងំទីលំេនថមីឱយបនញឹកញបជ់មយួម្រន្ត ី

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

 
 

សកមមភព ករអនុវត្តន៍ ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗ 

អនុ សនទ៍១ី ៖ បេងកើតេ្រគងករផ្តល់ឱនភពសំណង។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ (IRC) េធ្វើករ្រតួតពិនិតយ 
េឡើងវញិ ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់1 (AH) ចំេពះ ៖ ករអេងកត 
ស់ែវងលម្អតិ (DMS) និង (២) 

កិចចសនយរ ងគណៈកមមករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ស្រមបក់រ 
ចត្់របេភទមនិ្រតឹម្រតូវេនកនុងករ 
អេងកត ស់ែវងលម្អតិ។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បញចបក់រ្រតួតពិនតិយ 
េឡើងវញិេទេលើករអេងកត ស់ែវង 
លម្អតិ និង កិចចសនយ ស្រមប្់រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ចំននួ ៣.៥៨១្រគួ រ 
្រពមទងំករកំណតរ់កេឃើញករចត ់
្របេភទមនិ្រតឹម្រតូវ។ (គិត្រតឹម្រតមីស 
ទី៣ ឆន ២ំ០១៤2) 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុពនិិតយេផទ ងផទ ត ់
លទធផលៃនករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិ 
របស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់។  
(គិត្រតឹម្រតមីសទី៣ ឆន ២ំ០១៤) 

ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិ 
បនបញចបក់នុង្រតមីស 
ទី៣ ឆន ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ គណនឱនភពសំណង 
ស្រមប ់៖ (១) ករខតបង្់រទពយ 
សមបត្តេិ យ រករចត្់របេភទ 
មនិ្រតឹម្រតូវ និង អតិផងរ  េ យ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំបរមិណែដល្រតូវ 
បនែកស្រមួល េ យ រែតករចត ់
្របេភទមនិបន្រតឹម្រតូវ និង អ្រ តៃម្ល 
ឯក ថមី ស្រមប ់៖ (១) ករខតប់ង ់

ករគណនបនបញចប ់
កនុង្រតីមសទី៣ 
ឆន ២ំ០១៤។ 

 

                                                 
1 ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ខ្លះៗ ឬ ទងំ្រសុងចំនួន ៣.៥៨១ ្រគួ រ េ្រកមគេ្រមងេនះ េ យមនិ បប់ញចូ ល្រគួ រេនឯ ថ នយីសំេ ង។ 
2 ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេទេលើកំណតេ់ហតុចំនួន ១១៦ បនបញចបរ់ចួ ល់េនកនុងដំេណើ រកររបស់ករយិល័យអនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស 

េ យែឡក កំណត់េហតុែដលេនេសសសល់ ្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិកនុង្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៤។ 
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េ្របើ្របស់សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់ 
(CPI) 3 នងិ (២) ្របកឧ់បតថមភស្រមប ់
រយៈេពលអន្តរកល (្របកឧ់បតថមភករ 
រស់េន/បតប់ង្់របកចំ់ណូល និង្របក ់
ឧបតថមភស្រមបៃ់ថ្លដកឹជញជូ ន) េ យ 

រែតអតិផរ េ យេ្របើ្របស់ 
សនទស នត៍ៃម្លអនកេ្របើ្របស់។ 

្រទពយសមបត្តី និង (២) ្របកឧ់បតថមភ 
ស្រមបរ់យៈេពលអន្តរកល (្របក ់
ឧបតថមភកររស់េន/បតប់ង្់របក ់
ចំណូល និង្របកឧ់បតថមភស្រមប ់
ៃថ្លដកឹជញជូ ន4)។ (គិត្រតឹម្រតីមសទី៣ 
ឆន ២ំ០១៤) 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេផទ ងផទ តេ់ទ 
េលើករែកស្រមួល។ (គិត្រតឹម្រតមីស 
ទី៣ ឆន ២ំ០១៤) 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េធ្វើករពេិ្រគះេយបល់ 
និងផ ព្វផ យពត័ម៌នជូន្រគួ ររង 
ផលបះ៉ពល់អំព ី៖ )១(  េពលេវ  
កំណត ់ស្រមបក់រពិេ្រគះេយបល់ 
មផទះ (២) វធិី ្រស្តស្រមបក់រ 

គណនឱនភពសំណង និង (៣) 
យន្តករត ៉ េ្រកមយន្តករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខែដល្រតូវបនែកលម្អ5 
(GRM)  ទកទ់ងនឹងករគណន 
និងករទូទត ់ឱនភពសំណង។ 

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

ពត័មន បប់ញចូ លទងំករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខផងែដរ។ 
(គិត្រតឹម្រតមីសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់។ 
(គិត្រតឹម្រតមីសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 

ករពិេ្រគះេយបល់ 
និងសមភ រៈផ ព្វផ យ 
ពត័ម៌ន្រតូវបនេរៀបចំ 
រចួ ល់កនុង្រតីមសទ៤ី 
ឆន ២ំ០១៤។ 

ករពិេ្រគះេយបល់្រតូវ 
បនេធ្វើេឡើង និងករ 
ផ ព្វផ យពត័ម៌នបន 
បញចបក់នុង្រតីមសទ៤ី 
ឆន ២ំ០១៤។ 

                                                 
3 តៃម្លនឹង្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព េ យេ្របើ្របស់ CPI ពីឆន ២ំ០០៦ រហូតដល់ (១) ឆន េំធ្វើករ ងំទីលំេនេឡើងវញិស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដល 

បនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេទកនក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីចំនួន ៥ និង (២) ឆន ផំ្តល់សំណងស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀត។ ល់ករែកស្រមួលទងំ 
អស់ នឹងមនសងគតភពេទនឹង ងសំណងៃនែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវេធ្វើបចចុបបននភព (ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវ 
បនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមប់ ជធនភីនេំពញ ២០១០ , ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមបេ់ប៉យែបត៉ ២០១០ , 
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតវូបនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមបកំ់ តែ់ខ រថេភ្លើងភគខងតបូង ២០០៩ និង ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមបកំ់ ត់ែខ រថេភ្លើងភគខងេជើង និង កំ ត់ផ្លូវែដលបត ់២០០៨)។ 

4 ្របកឧ់បតថមភកររស់េន/បតប់ង្់របកចំ់ណូល និង្របកឧ់បតថមភៃថ្លដឹកជញជូ ន សំេ ចំេពះ្របេភទ ៖ ផលបះ៉ពល់កនុងអំឡុងេពល ងំទីលំេនថម ី និង 
ករបតប់ង្់របកចំ់ណូល ឬ ្របភពចំណូលស្រមបផ់គតផ់គងជី់វភពរស់េន “ែផ្អកេលើ ងសំនងៃនែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើ 
បចចុបបននភព (សូមេមើលកំណតស់មគ ល់េជើងទំពរ័េលខ៣ ស្រមបែ់ផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបចចុបបននភព)។ 

5 យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដល្រតូវបនែកលម្អ បនបញចូ លអនកតំ ង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនកនុងអនុគណៈកមមករេ ះ្រ យផលបះ៉ 
ពល់នីមយួៗេនក្រមតិថន កឃំុ់ េហើយរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ ្របច្ំរតីមសរបស់អនក្រតួតពិនតិយខងេ្រកែដលមន្រ ប ់ ្រតូវបញចូ លេសចក្តីលម្អតិៃន 
បណ្តឹ ង រទុកខ ទកទ់ងនឹងករគណន និងករទូទតឱ់នភពសំណង។ 
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 ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុសេងកតេមើលករ 
ពិេ្រគះេយបល់របស់គណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ជមយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំកចិចសនយែដល្រតូវ 
បនែកស្រមួលស្រមប្់រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់ េ យឆ្លុះបញច ំងអពំីឱនភព 
សំណង។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំេសចក្តី្រពង 
កិចចសនយ ែដល្រតូវបនែកស្រមួល។ 

(គិត្រតឹម្រតមីសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនតិយ 
េឡើងវញិេទេលើគំរូេសចក្តី្រពង 
កិចចសនយែដល្រតូវបនែកស្រមួល។ 

(គិត្រតឹម្រតមីសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 

េសចក្ត្ីរពងកិចចសនយ 
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល 
បនេរៀបចរំចួ ល់ កនុង 
្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េធ្វើករពេិ្រគះេយបល់ 
មផទះ។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់នូវឯក រេសចក្ត្ីរពងកចិចសនយ
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល និងពនយល់អំពី 
ករែកត្រមូវចេំពះឯក រ DMS និង 
ករគណនឱនភពសំណង។ 

 (គិត្រតឹម្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 

 គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ឱកសជូន្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់ឱយផ្តល់មតេិយបល់េទ 
េលើេសចក្ត្ីរពងកិចចសនយែដល្រតូវបន 
ែកស្រមួលកនុងរយៈេពល១ែខ 
េ យគតិចបពី់កលបរេិចឆទៃនករ 
ពិេ្រគះេយបល់នីមយួៗ។ 
យ៉ង មុញិ េសចក្ត្ីរពង កិចចសនយ 
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល ច្រតូវបន 

ករពិេ្រគះេយបល់ 
មផទះ នងិករផ្តល់ 

េសចក្ត្ីរពងកិចចសនយ 
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល 
ជូន្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់ បនបញចបក់នុង 
្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥។ 
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ចុះហតថេលខកនុងរយៈេពលេនះ ្របសិន 
េបើ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បន 
សេ្រមចចិត្ត និង ឯកភព។ 
(គិត្រតឹម្រតមីសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ពនយល់អំពយីន្តករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខស្រមបក់រត ៉  
អំពកីរគណនទូទត្់របក។់ 

(គិត្រតឹម្រតមីសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បនេ្របើ្របស់្របពន័ធ 
ផ ព្វផ យ និងប ្ត ញគមនគមន ៍
ដៃទេទៀត្របកបេ យ្របសិទធភព 
ស្រមបេ់ឈងចបេ់ធ្វើករពិេ្រគះ 
េយបល់។ (គិត្រតឹម្រតមីសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤-្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនតិយករ 
ពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់ មរយៈអនក្រតួតពិនតិយខង 
េ្រកែដលមន្រ ប។់ 
(គិត្រតឹម្រតមីសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ករទូទត្់របកជូ់ន 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ករទូទត្់របក។់ 
(គិត្រតឹម្រតមីសទី១-២ ឆន ២ំ០១៥) 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនតិយករ 
ទូទត្់របកជូ់ន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
មរយៈអនក្រតួតពនិិតយខងេ្រកែដល 

មន្រ ប។់ 

ករទូទត្់របកប់ន 
បញចបក់នុង្រតីមសទ២ី 
ឆន ២ំ០១៥។  
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ករគណន និងករទូទតសំ់ណង 
ចំេពះ ករខតប់ង្់របកច់ំណូល6  
ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ 

សថិតេ្រកមករពិភក ។ សថិតេ្រកមករពិភក ។ 

 

អនុ សនទ៍២ី ៖ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទលំីេនថម។ី 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ យតៃម្លេហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
េដើមបធីនថ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
ទងំេនះ មនលកខណៈ ្រសបេទនងឹ 
បទ ្ឋ នជតិ បទ ្ឋ នេខត្ត ឬ បទ ្ឋ ន 
ជញ ធរមូល ្ឋ នែដលពកព់ន័ធ។  

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ៖ (១) ចុះេធ្វើទស នកិចច 
កែន្លង ងំទីលំេនថម ី(២) េរៀបចំបញជ ី 

រេពើភណ័្ឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
ធរណៈែដលមន្រ ប7់  នងិ 

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធមនិែមនជរបស់ 
ធរណៈែដលមន្រ ប ់នងិ (៣) 

យតៃម្លេទេលើគុណភព នងិភព 
្រគប្់រគនៃ់នេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

ធរណៈ ែផ្អកេលើបទ ្ឋ នជត ិ
បទ ្ឋ នេខត្ត ឬ បទ ្ឋ ន ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន។ (្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤) 

ករ យតៃម្លបន 
បញចបក់នុង្រតីមសទ៤ី 
ឆន ២ំ០១៤។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មយួែដលមនកំណតេ់ពលេវ  
ស្រមប ់ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេន 
ឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មយួែដលមនកំណតេ់ពលេវ     
ែដល ៖ (១) កំណតរ់កសកមមភពបនទ ន ់
ស្រមបែ់កលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

ធរណៈ េនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី 
និង (២) ផ្តល់ករប៉ន្់របមណតៃម្ល និង 
កលវភិគអនុត្តលម្អតិៃនសកមមភព 

ែផនករសកមមភព 
ែដលមនកំណត ់
េពលេវ  ្រតូវបន 
េរៀបចំរចួ ល់កនុង 
្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥។ 
 

                                                 
6 ករខតបង្់របកចំ់ណូលបែនថមេទៀត គតិចបព់ីកលបរេិចឆទផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ រហូតដល់េពលចបេ់ផ្តើមសកមមភព ្ត រ 

្របកច់ំណូល។ 
7 េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធរណៈ សំេ ចំេពះេហ ្ឋ រចនសមពន័ធទងំ យ ែដលនឹងក្ល យជកមមសិទធិរបស់រ ្ឋ ភបិលថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត ឬ 

ថន កមូ់ល ្ឋ ន។ 
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បនទ នែ់ដល្រតូវបនកំណត។់ 
(្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 
 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនតិយ 
េឡើងវញិ េទេលើែផនករសកមមភព 
ែដលមនកំណតេ់ពលេវ ។ 
(គិត្រតឹម្រតមីសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី ែដល្រតូវ 
បន កំណតថ់ជសកមមភពបនទ ន ់
សថិតេ្រកម ែផនករសកមមភពែដល 
មនកំណតេ់ពលេវ ។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

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

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
្រតូវបនែកលម្អកនុង 
្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៥។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ្របគល់េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
ែដល្រតូវបនែកលម្អ ជូន ជញ ធរ 
មូល ្ឋ នសម្រសប។ 
 

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

ធរណៈែដល្រតូវបនែកលម្អជូន 
ជញ ធរមូល ្ឋ នសម្រសប ជមយួ 

នឹងករ បញជ កច់បស់ ស់ថ 
្របតបិត្តិករ និង ករែថទេំហ ្ឋ រចន 
សមពន័ធទងំេនះ គជឺករទទួលខុស្រតូវ 
របស់អនកទទួលេ យ ែឡកពគីន ។ 

(គិត្រតឹម្រតមីសទី១ ឆន ២ំ០១៥) 

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
្រតូវបន្របគល់កនុង 
្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥។ 
 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េសនើឱយ្រកសួង 
សុខភបិល (MOH) ធនថមណ្ឌ ល 
សុខភពេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
កនុង ជធនីភនេំពញ មន្របតិបត្តកិរ 
េទ មបទ ្ឋ នជត។ិ  

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់ដំបូនម នដល់្រកសួង 
សុខភបិលជ យល័កខណ៍អក រ 
ឱយធនថមណ្ឌ លសុខភពេនឯកែន្លង 
ងំទីលំេនថមីកនុង ជធនភីនេំពញ 

មន្របតិបត្តិករេទ មបទ ្ឋ នជតិ 

មណ្ឌ លសុខភពេនឯ 
កែន្លង ងំទីលំេនថម ី
កនុង ជធនីភនេំពញ 
មន្របតិបត្តិករេទ 
មបទ ្ឋ នជត ិែដល 

កំណតេ់ យ្រកសួង 
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ែដលកណំតេ់ យ្រកសួងសុខភបិល 

(្រតីមសទី៣ ឆន ២ំ០១៤)។ 

សុខភបិល កនុង្រតីមស 
ទី៣ ឆន ២ំ០១៤។ 

យន្តករ្របតិបត្តិករ នងិែថទេំហ ្ឋ  
រចន សមពន័ធេនឯកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមី។ 

សថិតេ្រកមករពិភក ។ 

 

សថិតេ្រកមករពិភក ។ 

អនុ សនទ៍៣ី ៖ ែកលម្អករ្រប្រពតឹ្តេទៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (GRM) ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ងំ 
េនកនុងែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កំណត ់នងិ ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មនេពលេវ កំណតជ់ក់ កម់យួ 
និង ចេធ្វើករេផទ ងផទ តប់ន ស្រមប ់
ែកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពតឹ្តេទៃន 
យន្តករេ ះ្រ យ បណ្តឹ ង រទុកខ។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មនេពលេវ កំណតជ់ក់ កម់យួ 
និង ចេធ្វើករេផទ ងផទ តប់ន។ 
(្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៤)។ 

ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្រតួតពិនិតយ 
េឡើងវញិ និងផ្តល់មតិេយបល់្រតឡប ់
េទេលើែផនករសកមមភព។ 

(គិត្រតឹម្រតមីសទី៤ ឆន ២ំ០១៤)។ 

ែផនករសកមមភពែដល 
បនឯកភពគន  ្រតូវបន 
េរៀបចំរចួ ល់ កនុង 
្រតីមសទ៤ី ឆន ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ អនុវត្តសកមមភពមន 
េពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់និង 
ចេធ្វើករេផទ ងផទ តប់ន។ 

អនុវត្តសកមមភពមនេពលេវ  
កំណតជ់ក់ ក ់នងិ ចេធ្វើករ 
េផទ ងផទ តប់ន។ (គិត្រតឹម្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤)។ 

ករចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត 
ែផនករសកមមភព 
កនុង្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤។ 

អនុ សនទ៍៤ី ៖ អភវិឌ នក៍មមវធិសីម្រសបមយួ េដើមបកី ងសមតថភពរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កណំត ់ នងិ 
ចេផទ ងផទ តប់ន។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េ យមនករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមយួធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
េរៀបចំែផនករសកមមភពមយួែដលមន 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំែផនករសកមមភព 
មយួែដលមនេពលេវ កណំត ់នងិ 
ចេផទ ងផទ តប់ន ស្រមបក់រក ង 

ែផនករសកមមភពែដល 
មនេពលេវ កំណត ់
និង ចេផទ ងផទ តប់ន 
្រតូវបនអភវិឌ ន ៍កនុង 
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េពលេវ កំណត ់និង ចេផទ ងផទ ត ់
បន ស្រមបក់រក ងសមតថភព។ 

 

សមតថភព េ យមនជំនួយពីធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ។ 

(គិត្រតឹម្រតមីសទី១ ឆន ២ំ០១៤)។ 

្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៥។ 

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

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់អនុវត្តែផនករ 
សកមមភព។ (ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី២ 
ឆន ២ំ០១៥) 

េយង មសំេណើ របស់គណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ធនគរ អភវិឌ ន៍ សីុ ផ្តល់ជំនួយ 
ឯកេទស នងិ េរៀបចកំមមវធិបីណ្តុ ះ 
ប ្ត ល ្រពមទងំទស នកិចចសិក  
របស់ម្រន្តីគណៈកមមករអន្តរ្រកសួង
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េនកនុងតំបន ់
សីុ។ (ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០១៥) 

ករអនុវត្តនែ៍ផនករ 
សកមមភពចបេ់ផ្តើមកនុង 
្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៥។ 

 

អនុ សនទ៍៥ី ៖ បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបញ្ហ បណុំលមយួ េដើមបជីយួ ដល់្រគួ រែដលជពំកប់ណុំល 
េ្រចើនកនុងករសងបណុំលរបស់ពកួេគែដលបនេកើនេឡើង មរយៈខទងឥ់ណទនមយួ នងិេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
េ ះ្រ យបញ្ហ បណុំល។ 

អភវិឌ ន ៍និងអនុវត្តវធិនករ េដើមបជីួយ  
េ ះ្រ យបញ្ហ នរិន្តរភពហិរញញ វតថុ 
របស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 

សថិតេ្រកមករពិភក ។ 

 

សថិតេ្រកមករពិភក ។ 

 

អនុ សនទ៍៦ី ៖ អនុវត្តកមមវធីិព្រងកីករ ្ត រ្របកច់ណូំលេឡើងវញិ (EIRP) កនុងលកខណៈមយួ្របកបេ យ 
នរិន្តរភព។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បន្តអនុវត្តកមមវធិីព្រងកី 
ករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បន្តគ្ំរទសកមមភព 
កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកច់ំណូល 
េឡើងវញិ ែដលមន្រ បេ់នកនុង 
កែន្លង ងំទីលំេនថមទីងំអស់។ 
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ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បន្ត្រតួតពិនិតយ 
កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកច់ំណូល 
េឡើងវញិ។ 

ក ងសមតថភព្រកុមជួយ ខ្លួនឯង 
(SHGs) េដើមបឱីយមននរិន្តរភព។   

ក ងសមតថភពរបស់្រកុមជយួ ខ្លួនឯង 
កនុងករ្រគប្់រគងមូលនិធិកមមវធិពី្រងីក 
ករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ។ 

(ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី៣ ឆន ២ំ០១៥) 

ករអនុវត្តនច៍បេ់ផ្តើម  

កនុង្រតីមសទី៣ 
ឆន ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំយុទធ ្រស្ត 
ដកថយស្រមប្់រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ 

 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ េរៀបចំយុទធ ្រស្ត 
ដកថយ និងជួយ កនុងករេរៀបចំ 
មូល ្ឋ ន្រគឹះ ស្រមបេ់គលេ ចុង 
េ្រកយកនុងករផ្ល ស់ប្តូរ្រកុមជួយ ខ្លួន
ឯងទងំេនះ េទជ្រកុមសន ្ំរបក។់ 

(ចបេ់ផ្តើមកនុង្រតីមសទី២ ឆន ២ំ០១៤) 

យុទធ ្រស្តដកថយ 
្រតូវបនេរៀបចរំចួ ល់ 
កនុង្រតីមសទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤។ 

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ អនុវត្តយុទធ ្រស្ត 
ដកថយ ស្រមប្់រកុមជួយ ខ្លួនឯង។ 

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

ពយករណ៍ថបញចប្់រតឹម 

្រតីមសទី៤ ឆន ២ំ០១៥។ 
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ឧបសមពន័ធ ៣ 
 

េសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកុម្របឹក ភិបលៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
េទេលើអនុ សន៍របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

 

ៃថងទ ី៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ 
 

េសចក្តសីេ្រមចរបស្់រកុម្របឹក ភិបលៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
 

េនៃថងទី៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ្រកុម្របកឹ ភបិល បនពិចរ េទេលើ DOC.R1-14 ៖ របយករណ៍ 
បញចបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម - សំេណើ ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មេទេលើម អនុ 
តំបនទ់េន្ល េមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កមចេីលខ ២២៨៨-CAM និង 
២៦០២-CAM និងជំនយួឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM នងិ បនេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ 
ទកទ់ងេទនឹងអនុ សន ៍ ែដល្រតូវបនកំណតេ់នកនុងែផនកទី ១០ ៃនរបយករណ៍បញច បរ់បស់គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ ្រកុម្របឹក ភបិល បនអនុមត័េទេលើអនុ សនទី៍ ២ , ៣ និង ៤ 
ែដលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មបនេសនើេឡើង និង បនអនុមត័េទេលើអនុ សនទី៍១ ទី ៥ និង 
ទី ៦ េ យេធ្វើករែកស្រមួលមយួចនួំន។ 
េ យពិចរ េទេលើករែកស្រមួលែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របកឹ ភបិល ែផនកទី១០ ៃនរបយករណ៍ 
បញចបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម មនខ្លឹម រដូចតេទ ៖ 

264. គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម បនេធ្វើករពិចរ ដែ៏វង មត៉ច់ត ់ និង ល្អិតល្អនេ់លើ 
អនុ សនទ៍ងំេនះ។ េគលបំណងចមបងរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម គឺេដើមបេីធ្វើឱយ 
គេ្រមងមនភពអនុេ ម មេគលនេយបយស្តីពីកចិចករពរសុវតថិភពរបស់ ADB េ យពិនតិយេមើលេទ 
េលើភពមនិអនុេ មរបស់ ADB ែដលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មបនបេញចញឱយដឹង។ អនុ សន ៍
កព៏យយមបេញជ ស ល់េ្រគះថន កេ់ផ ងេទៀត ចេំពះបុគគលរងផលបះ៉ពល់ផងែដរ។  

265. អនុ សនទ៍ ី ១ ៖ បេងកើតេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណងមយួ។ ពកព់ន័ធនងឹគេំហើញរបស់េយើងេន 
កនុងែផនក ក.១ (អំពភីព្រគប្់រគនៃ់នករេរៀបច ំ និងករអនុវត្តនែ៍ផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់) ែផនក ខ.១ 
(អំពភីព្រគប្់រគនៃ់នសំណងស្រមបក់រខតបង្់រទពយសមបតិ្ត) ែផនក ខ.២ (អំពភីព្រគប្់រគនៃ់នជនួំយ 
អន្តរកល ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់) និងែផនក ខ.៣ (អំពភីពសម្រសបៃនសំណង ស្រមប ់
្របកច់ណូំលែដលខតបង ់ នងិ ករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ) អនុ សនែ៍ដលមនភពចបស់ ស់ 
ជងេគ គឺករសិក តៃម្លជំនួសថមីេ យឯក ជយមយួ ពីឆន ២ំ០០៦ ដល់ ឆន ២ំ០១៣ និងករេធ្វើសវនកមម 
ចំេពះករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់មយួេទេលើករទូទត្់របកសំ់ណង ជមយួនងឹកមមវធីិ ម នករទូទត ់
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្របក ់ េដើមបធីនថ ្របកសំ់ណងេពញេលញ្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស់។24 
េបើេទះជដូេចនះក្តី េនកនុងករឆ្លុះបញច ំងបែនថមេទៀត គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម បនសននិ ្ឋ ន
ថសវនកមមេលើករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់នឹង មនិ ចជយួ បនទងំ្រសុង េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ មឆបរ់ហ័សេនះេទ។ ករេធ្វើសវនកមមមយួ ្រតូវករេពលយ៉ងតចិ ស់ ២ ឆន  ំ េដើមបបីញចប ់ នងិ 
្រតូវចំ យេពលមយួឆន េំទៀត េដើមបផី្តល់្របកសំ់ណងជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
ទងំេនះ្រតូវករជំនយួឱយបនឆបប់ផុំតដូចែដល ចេធ្វើេទបន េហើយភពយឺតយ៉វមនិមនភពសម្រសប 
េឡើយ។ បែនថមពេីនះេទៀត កចិចសមភ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល
បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ រ ្ឋ ភបិលមនិចងឱ់យមនករេធ្វើសវនកមម េលើករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
េនះេទ។  

266. ដូេចនះ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម  បនងកមកែស្វងរកមេធយបយេ យែឡកៃនករេធ្វើ 
ឱយទដិ្ឋភពែផនកេនះរបស់គេ្រមងមនភពអនុេ ម។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម បន 
កំណតរ់កេឃើញនូវបេចចកេទសដំេណើ រករទមទរសំណងដុលក្រមតិជតិ និង អន្តរជតិ ថជគំរូមយួ 
ស្រមបដ់ំេ ះ្រ យជសក្ត នុពល។ មនបទពិេ ធន ៍ នងិ ចេំណះដឹងជេ្រចើនអពីំបេចចកេទស 
ដំេណើ រករទមទរសំណងដុល េនកនុង ថ នភពជេ្រចើន រមួមន ករជួសជុលសំណងេ្រកយេពល 
ស្រងគ មដល់ជនរងេ្រគះ ករទមទរគណនអីសកមមេនធនគរស្វីស និង េ្រគងករផ្តល់្របកសំ់ណង 
ដល់ជនេភៀសខ្លួន និង ជនអេន្ត ្របេវសន ៍េនក្រមតិអន្តរជតិ25 កដូ៏ចជ េ្រគងករផ្តល់្របកសំ់ណងចំេពះ 
េ្រគះមហន្ត យធមមជតិេនក្រមតិជត។ិ អនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មស្រមប ់
េ ះ្រ យឱនភពសំណង ស្រមបក់របតប់ង្់រទពយសមបត្ត ិ នងិ ្របកច់ណូំល កដូ៏ចជ ្របកឧ់បតថមភ 
ជីវភពរស់េន បនដក្រសងេ់ចញពីបទពិេ ធន ៍នងិ គំរូទងំេនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 
េជឿថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នឹង ចេ ះ្រ យឱនភពសំណងនិងែកត្រមូវភពមនិអនុេ ម ្របកប 
េ យ្របសិទធភព និង ឆបរ់ហ័ស។26 អនុ សនខ៍ងេ្រកម្រតូវបនផ្តល់ជូន ជមយួនងឹកររពឹំងទុកថ 
្របសិនេបើមនករឯកភព នងិ េនេពលែដលមនករឯកភពពី ្រកុម្របកឹ ភបិល អនុ សនន៍ឹង្រតូវ
បនថន កដ់កឹនរំបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុយកមកេ្របើ្របស់ជេគលករណ៍ែណន ំ កនុងករេរៀបចំែផនករ

                                                 
24  េនះជអនុ សនគ៍ន្លឹះមយួែដលបនេធ្វើេឡើងេនកនុងរបយករណ៍សមង តម់យួរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ៃថងទ១ី២ ដល់ៃថងទី២២ ែខកញញ  

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

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

បះ៉ពល់េ យែផនក ប៉ុែន្ត េ្រកយមក ្រតូវបនរកេឃើញថរងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង ( កយខណ្ឌ  ១៥៣-១៥៤)។ េសចក្តីបែនថមៃនែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែដលេនរងច់កំរអនុមត័េនេឡើយ ស្រមប់ ជធនីភនេំពញ គេឺដើមបផី្តល់្របកសំ់ណង និងជំនយួដល់ករ ងំ 
ទីលំេនថម ីស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ចំនួន ១០៥ ្រគួ រ ែដលេ្រជើសេរ ើសផ្ល ស់ទីលំេនេទតំបន់ ងំទីលំេនថមីេនភនេំពញ។ ្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់េនេសសសល់ែដលេ្រជើសេរ ើស ងំទីលំេន ជិតកែន្លងរស់េនេដើមរបស់ពួកេគ នឹងមនិទទួលបន្របកសំ់ណងបែនថម
មយួេឡើយ េទះបីជផទះរបស់ពួកេគរងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុងកេ៏ យ។ 
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សកមមភពរបស់ខ្លួន ស្រមបក់រអនុវត្តនអ៍នុ សនទ៍ងំេនះ។ ដូេចនះ អនុ សន្៍រតូវែតជ្រកបខណ័្ឌ មយួ
ទូលំទូ យ និងមនិែមនជេ្រគងករែដលគម នភពបតែ់បនទនភ់្លនេ់ឡើយ។ 

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

ក. បេងកើតកមមវធីិសកមមភពេ ះ្រ យបញ្ហ មយួ េដើមបផី្តល់សំណងជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល់។ កមមវធិីែបបេនះ ្រតូវធនថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់្រតូវបនផ្តល់សំណង េ យេយង 
េទ មេគលនេយបយស្តីពកិីចចករពរសុវតថភិពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង នីតវិធីិ 
ជធរមនរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ្រពមទងំេគលករណ៍ែណន ំដូចមនកំណតខ់ង 
េ្រកម ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មប៉ន្់របមណថ ទំនងនឹងសថិតកនុងចេន្ល ះ 
ទឹក្របកព់ី ៣ ន េទ ៤ នដុ ្ល រ។ ្របភពថវកិស្រមបក់មមវធិែីបបេនះ គរួែតជកមចពីី 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ឬ ្របភពថវកិដៃទេទៀត និង 

ខ. ឯកភពចេំពះករេធ្វើលទធកមម និងករ្រគប្់រគងកមមវធីិែបបេនះ ្រសប មេគលករណ៍ែណន ំ
ដូចមនកំណតខ់ងេ្រកម េ យមនជំនួយដបូំនម ន និង ករឃ្ល េំមើលពធីនគរអភវិឌ ន ៍
សីុ។ 

268. មនជេ្រមើសជេ្រចើនអំពីរេបៀបែដលកមមវធីិែបបេនះ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងេរៀបចំឱយមន 
្របតបិត្តិករ ្រពមទងំក ្ត ននែដល ច្រតូវបនយកមកពិចរ  កនុងករគណនឱនភពសំណង ប៉ុែន្ត 
្របតបិត្តិករៃនកមមវធិេីនះ ្រតូវមនល័កខខណ័្ឌ ្រសប មេគលករណ៍ែណនខំងេ្រកម ែដលមនសងគតភព 
កនុង្រគបក់រណីទងំអស់ េទនងឹេគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
នីតវិធីិជធរមនរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង កិចច្រពមេ្រព ងកមចែីដលពកព់ន័ធ ៖  

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

(ii) កមមវធីិ ចគណនឱនភពសំណងមនិបនចបស់ ស់ ប៉ុែន្ត កមមវធីិគរួកណំតឱ់យបន  
្រគប្់រគន ់ និង ចបស់ ស់ អំពីសិទធិកនុងករទទលួបនសំណង ស្រមប្់របេភទសំណង 
េផ ងៗគន  (ករបតប់ងអ់ចលន្រទពយ ករែកស្រមួលតៃម្លស្រមបអ់តិផរ  ្របកឧ់បតថមភ 
ជីវភពរស់េន ករខតបង្់របកចំ់ណូល។ល។) ្រសប មេគលនេយបយស្តីពី 
កិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង នីតវិធីិជធរមនរបស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ ែដល ចយកមកអនុវត្តបនចេំពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ។ 



 

52 
 

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

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

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

(v) ត្រមូវឱយមនករេរៀបចសំម្រសប ( បប់ញចូ ល ជនំញ និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធចបំច)់ េដើមប ី
អនុវត្តកមមវធីិ។  

(vi) កមមវធីិគួរអនុវត្ត្របកបេ យតម្ល ភព។ 

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

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

270. េនកនុងករេឆ្លើយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ចំេពះេសចក្តី្រពង របយករណ៍ 
របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ 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 មនិសថិតេនកនុងសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មេឡើយ។ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេជឿថ អនុ សនេ៍នកនុងរបយករណ៍បញចប ់ េនះ សថិតេនកនុង 
និយមនយ័ៃនសំណងែដល ចផ្តល់ជូនបនចេំពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ េ្រគមេគលនេយបយ នងិ 
នីតវិធីិ្របតបិត្តិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េហើយអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករេនះ មនបំណងេធ្វើឱយ 
គេ្រមងេនះ មនភពអនុេ ម។ 

271. េនកនុងមតេិយបល់របស់អនកេសនើសំុែដលបនផ្តល់ជូនេទេលើេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈ
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនែថ្លងឱយដឹងថ “្រពំែដនទូលំទូ យៃនេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណង 
ែដលបនេសនើេឡើង គឺជដេំ ះ្រ យមយួែដល ចទទលួយកបន ស្រមបប់ញ្ហ សំណងមនិ្រគប្់រគន ់
ចំេពះករខតបង”់។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ពួកេគបនអះ ងថ “េនកនុងអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួត 
ពិនតិយភពអនុេ មបនឱយដងឹថ មនករផ្តល់ឆនទ នុសិទធេិ្រចើនេពក ជូនដល់ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករេរៀបចេំ្រគងករេនះ” និង “ែផ្អកេលើបទពេិ ធនរ៍បស់ពួកេគជង៤ឆន កំន្លងមកេនះ 
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អនកេសនើសំុ មនករេជឿជកតិ់ចតួចថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុនងឹអនុវត្ត មអនុ សនេ៍នះ ឱយបនសម្រសប 
េលើកែលងែតរចនសមពន័ធ និង េគលករណ៍មូល ្ឋ នៃនេគលករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជ កច់បស់ ស់កនុង 
លកខណៈជអនុ សនព៍គីណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម និង ្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក  
ភបិល”។ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថ េគលករណ៍ែណនែំដល្រតូវបនកណំត ់
ែចងេនកនុងអនុ សន ៍ ្របសិនេបើ និង េនេពលែដលេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ្រតូវបនអនុមត័េ យ 
្រកុម្របកឹ ភបិល ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នឹង្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណនទំងំ 
េនះ េហើយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម នឹងមនឱកសផ្តល់មតិេយបល់េទេលើែផនករ 
សកមមភពរបស់ថន ក្់រគប្់រគង ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើង្រសប មេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ និង 
មនឱកស្រតួតពិនតិយករអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភព ្របសិនេបើ នងិ េនេពលែដលែផនករសកមមភពេនះ 
្រតូវបន្រកុម្របឹក ភបិលអនុមត័។ 

272. អនុ សនទ៍ ី២៖ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនតំបន់ ងំទលំីេនថម។ី ពកព់ន័ធនឹងលទធផលរបស់ខ្លួន 
េនកនុងែផនក ក.២ (អំពភីព្រគប្់រគនៃ់នេស  និងេហ ្ឋ រចនសមពន័មូល ្ឋ នេនតំបន់ ងំទីលំេនថម)ី គណៈ 
កមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ទទលួ គ ល់ថកពុំងមនកចិចខំ្របឹងែ្របងគរួឱយកតស់មគ ល់ េដើមបធីនថ       
ផ្លូវេធ្វើដេំណើ រ្រតូវបនែកលម្អ េ្រកយរដូវវស  ែដលបញចបេ់នែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៣។ គណៈកមមករ្រតួត 
ពិនតិយភពអនុេ ម កប៏នរកេឃើញផងែដរថ ឥឡូវេនះ តំបន់ ងំទីលំេនថមទីងំអស់ មនករផគតផ់គតទឹ់ក 
និងេភ្លើងអគគិសនី ប៉ុែន្ត េនេខត្តបតដំ់បង គុណភពៃនករផគតផ់គតទឹ់ក េនែតបន្តជបញ្ហ មយួគរួឱយកត ់
សមគ ល់។ បឋមសិក មយួកែន្លង្រតូវបន ងសងេ់នេប៉យែបត៉ េហើយ េរៀនេនភនេំពញែដល 

ងសងេ់នតំបន់ ងំទីលំេនថមេីនភនេំពញ កំពុង្រតូវបនព្រងកី ១០ បនទប ់ បែនថមេទៀត។ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ករ៏ពំងឹទុកផងែដរថ នឹងមនករបន្តផ្តល់េ្រគងករធន ៉ បរ់ងសុខភព ែដល 
េ្រគងករេនះផ្តល់េ យ SKY ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ផ្តល់អនុ សនឱ៍យែកលម្អ 
េឡើងវញិនូវមណ្ឌ លសុខភពេនតំបន់ ងំទីលំេនថមេីន 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 សនទ៍ ី ៣៖ ែកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពតឹ្តេទៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដល្រតូវ 
ឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករសកមមភពមនេពលេវ កំណតច់បស់ ស់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ គេំហើញ
របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម េនកនុងែផនក ក.៤ ទទលួ គ ល់អំពីករែកលម្អននែដលបន 
េធ្វើេឡើងេនកនុងយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ ប៉ុែន្ត យន្តករេនះ េនមនិទនដ់េំណើ រករ មកររពំងឹ 
ទុកេនេឡើយេទ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ 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 
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ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គួរមនែផនករសកមមភពមយួែដលមនសកមមភពស្រមបអ់នុវត្តកនុងេពលេវ មយួ 
ែដល្រតូវបនកំណតជ់ក់ ក ់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន េដើមបែីកលម្អដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

274. អនុ សនទ៍ ី ៤៖ អភវិឌ កមមវធិសីម្រសបមយួេដើមបកី ងសមតថភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់
េនកនុងគណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករសកមមភព 
មយួែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ នងិ ចេផទ ងផទ តប់ន។ ពកព់ន័ធនឹងគំេហើញរបស់គណៈ 
កមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម េនកនុងែផនក ក.៥ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនចតវ់ធិនករេដើមបកី ង
សមតថភពទីភន កង់រ្របតិបត្តិ (IRC) ស្រមបក់រេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ េនកនុងកិចចសមភ សនរ៍បស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ជមយួគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គណៈ 
កមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មបនេមើលេឃើញយ៉ងចបស់ថ គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់មន្រកុមបុគគលិកវយ័េកមងែដលមនឆនទៈេមះមុត កនុងេនះបុគគលិកជេ្រចើន មនឆនទៈកនុងករ 
េរៀនសូ្រតអំពកីរអនុវត្តនល៍្អ និង ែស្វងរកមេធយបយ េដើមបែីកលម្អករបេំពញករងរេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ និង កិចចករពរសុវតថិភពដៃទេទៀត។ ឥឡូវេនះ គណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ផ្តល់េស កមមដល់គេ្រមងជេ្រចើនែដលផ្តល់ហិរញញបបទន េ យមច ស់ជំនយួេផ 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 ទទលួបន 
េជគជយ័ជងេនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ផ្តល់មតេិយបល់ថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គួរអភវិឌ ឱយ 
មននូវកមមវធិីក ងសមតថភពសម្រសបមយួ ស្រមបគ់ណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ែដលកមមវធីិេនះ ្រតូវឆ្លុះបញច ំងេនកនុងែផនករសកមមភពមយួែដលមនេពលេវ កណំតជ់ក់ ក ់នងិ ច 
េផទ ងផទ តប់ន។ ែផនករេនះ ចរមួបញចូ លករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិអន្ត គមនដ៍ៃទេទៀត ដូចជ ករផ្តល់
ជំនញឯកេទស។  

275. អនុ សនទ៍ ី ៥៖ បេងកើតេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមយួ េដើមបជីយួ ដល់្រគួ រែដលជពំក់
បំណុលេ្រចើន កនុងករសងបណុំលរបស់ខ្លួនែដលបន្តេកើនេឡើង មរយៈែខ បនទ តឥ់ណទនមយួែដលមន 
ករេប្តជញ ខពស់ និង រចនសមពន័ធេ ះ្រ យបំណុល។ ែខ បនទ តឥ់ណទនមយួែដលមនករេប្តជញ ខពស់ 
នឹងផ្តល់មូលនិធិកនុងអ្រ ករ្របកទ់ប និង កលកណំតស់ង្របកែ់វង្រគប្់រគន។់ កមចរីបស់ធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុ ឬ មូលនធិិដៃទេទៀត ច្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់េដើមបផី្តល់ហិរញញបបទនេ្រគងករេ ះ្រ យ 

បំណុលេនះ។ មូលនិធិ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបែីតសងបំណុលប៉ុេ ្ណ ះ។ មូលនធិិែដល្រតូវបនផ្តល់ 
េ្រកមកមមវធីិេ ះ្រ យបំណុល នឹង្រតូវបនដក ច្់របកេ់ យផទ ល់ េ្រកមកតព្វកិចចសងកមចរីបស់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ នងិ មនិ្រតូវបនដក ច្់របក ់ជូន្រគួ រជំពកបំ់ណុលេឡើយ។ ករសង្របកដ់ល់ 
អនកចងករ្របក ់ ែដលបនផ្តល់កមចកីនុងអ្រ ករ្របកខ់ពស់ដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ គឺជបញ្ហ ្របឈម 
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ពិេសសមយួ។ ្រគួ រែដលចប់ រមមណ៍កនុងករចូលរមួកនុងេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុល គួរទទួលបនករ 
ពិេ្រគះេយបល់ អពីំរេបៀបែដលេគ ចបេងកើតនតិីវធីិស្រមបស់ងបំណុល ជូនដល់អនកចងករ្របកេ់ យ
ផទ ល់ មរយៈរចនសមពន័ធសងបំណុល។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់នឹងត្រមូវឱយេ្របើ្របស់ករទូទត្់របក ់
សំណងែដលបនេកើនេឡើង ដូចមនេសនើេឡើងេនកនុងអនុ សនទី៍១ ស្រមបក់រសងបំណុល។ មូលនធិិ 
ែដលបនផ្តល់េ្រកមរចនសមពន័ធដល់្រគួ រមយួ ្រតូវែតកំណតក់នុងក្រមតិ មយួ ឧទហរណ៍ ទកឹ្របក ់
១.០០០ ដុ ្ល រ េដើមបេីជៀស ងករចបយ់កមូលនិធិេ យ្រគួ រអនកមន ែដល ចខចី្របកក់នុងចំនួន 
េ្រចើនជង ្រស័យេ យពួកេគមន្រទពយសមបត្តមិនតៃម្លខពស់ជង។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលចូលរមួ 
កនុងេ្រគងករកន៏ងឹត្រមូវឱយចូលរមួផងែដរ កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នអពីំហិរញញ វតថុផងែដរ េដើមបែីកលម្អ 
ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុកនុង្រគួ រ។ េ្រគងករេនះ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ឬ 
ថ បន័សម្រសបដៃទេទៀត ែដល ចបង្ហ ញថមនសមតថភព្រគប្់រគនក់នុងករ្រគប្់រគងហរិញញ វតថុ។ 

េគនងឹ្រតូវករឱយមនទិនននយ័បែនថមេទៀត អំពីក្រមតិបណុំលរបស់្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនេឡើងវញិ 
េដើមបកីណំតអ់ំពីទំហ្ំរប ក្់របែហលៃនមូលនិធសិ្រមបក់រងរេ ះ្រ យបំណុល។ 

276. អនុ សនទ៍ ី ៦ ៖ អនុវត្តកមមវធីិព្រងកីករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ ្របកេ យចរិភព 
និងនិរន្តរភព។ កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកច់ណូំលេឡើងវញិ ែដលកំពុងអនុវត្តបចចុបបនន ជកមមវធីិែដលបន 
េរៀបចំេឡើងយ៉ងសម្រសប។ កមមវធីិេនះផ្តល់មូលនិធដិល់្រកុមជួយ ខ្លួនឯង ស្រមបក់រក ងសមតថភព 
មូលនិធិមយួចំនួន ស្រមបក់រវនិិេយគ និង ករគ្ំរទដល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល។ េដើមបឱីយកមមវធិមីន 
និរន្តរភព ករក ងសមតថភព គរួ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងរយៈេពលបែនថមមយួ េដើមបអីនុញញ តឱយ្រកុមជួយ  
ខ្លួនឯងអភវិឌ ក្ល យជ ថ បន័ ្របកបេ យនិរន្តរភព និង ទីបំផុតក្ល យជ្រកុមសន ្ំរបក ់ េហើយ្របពន័ធ 
្រកុមជួយ ខ្លួនឯង និងដំេណើ រករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុមនភពចស់ទុ។ំ េបើេយងេទ មភពងយរងេ្រគះ 
និងករជំពកបំ់ណុលេ្រចើន ែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ជេ្រចើនជួប្របទះ េនកនុងដេំណើ រករ ងំទលំីេន 
េឡើងវញិ េគគបបបីន្តកចិចគ្ំរទេ្រកមកមមវធិីព្រងីកករ ្ត រ្របក ់ចំណូលេឡើងវញិដល់្រគួ រ ងំទីលំេនថម។ី 
ទកទ់ងេទនឹងអនុ សនទី៍៧ អំពកីែន្លងេផទរទំនញិេនឯ ថ នយីសំ៍េ ង ្រកុម្របកឹ ភបិល បនកត ់
សមគ ល់ថ រ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនេសនើឱយដកករអភវិឌ នក៍ែន្លងេផទរទំនញិ េចញពីវ ិ លភពគេ្រមង។ 
្រកុម្របកឹ ភបិល កប៏នេធ្វើករកតស់មគ ល់េទេលើដបូំនម នរបស់ថន ក្់រគប្់រគងផងែដរថ វេិ ធនកមម 
សម្រសបមយួ េទេលើវ ិ លភពគេ្រមងកំពុង្រតូវបនដំេណើ រករ ែដលនឹង្រតូវបង្ហ ញជូនដល់្រកុម្របកឹ  
ភបិល េដើមបពិីចរ កនុងេពលឆប់ៗ ។ ្រកុម្របឹក ភបិលមនិបនអនុមត័េទេលើអនុ សនទ៍ី៧ េឡើយ 
េ យរងច់កំរសេ្រមចចុងេ្រកយ េទេលើករផ្ល ស់ប្តូរវ ិ លភព។ 
 

បេង្ហ ះេទកនុងេគហទំពរ័េ យ ៖ ករយិល័យគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
កលបរេិចឆទ ៖ ៃថងទី ៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ 
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ឧបសមពន័ធ ៤ 
 

ថ នភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធេនកែន្លង ងំទីលេំនថមី 
 

បញ្ហ កង្វះខតែដលមនេរៀប ប ់
េនកនុងរបយករណ៍បញចបរ់បស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភព 

អនុេ ម (ក ខណ្ឌ  ១៨-២២) 

ករសេងកតេ យគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយ 
ភពអនុេ ម កនុងអឡុំងេពលៃន 
េបសកកមម្រតួតពិនតិយេលើកទី២ 

កនុងែខេម  ឆន ២ំ០១៦ 

ករសេងកតេ យគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយ 
ភពអនុេ ម កនុងអឡុំងេពលៃន 
េបសកកមម្រតួតពិនតិយេលើកទី២ 

កនុងែខេម  ឆន ២ំ០១៦ 
 

េខត្ត្រពះសីហនុ 
ផ្លូវចូល និង ផ្លូវខងកនុងទទួលរង  
ករខូចខតពីសំណឹក និង េសទើរែត 
មនិ ចេធ្វើដំេណើ រឆ្លងកតប់ន  
េនកនុងរដូវវស  
 

ផ្លូវចូល្រតូវបនែកលម្អ េ យ្រកល 
្រគួស្រកហម ប៉ុែន្តកពុំងមនករខូចខត។ 
្របពន័ធលូបង្ហូរទឹក គម នករែកលម្អ។ 

ផ្លូវចូល និងផ្លូវខងកនុង ពុមំនភព្រគប ់
្រគន។់ ្របពន័ធលូបង្ហូរទកឹ គម នករ 
ែកលម្អ។ 

  បរមិណទកឹមនករធ្ល កចុ់ះេនរដូវ្របងំ 
ែដលេធ្វើឱយអណ្តូ ងសនប ់មនិ ចបូមទឹក 
ផគតផ់គងប់ន្រគប្់រគន។់ ្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់មយួចំននួ បនតភជ ប្់របពន័ធ 
ផគតផ់គងទឹ់ករបស់្រកុង េ យែឡក 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀត បន 
េលើកេឡើងថពួកេគគម នលទធភពបងៃ់ថ្ល 
េស តភជ ប្់របពន័ធផគតផ់គងទ់ឹកេនះ ែដល 
មនតៃម្ល ២៥០ ដុ ្ល រេឡើយ។ ពកួេគ 
ទិញទឹកពរីថយន្តឯកជនែដលដឹកទឹក 
លក។់ 

ជធនីភនេំពញ (្រតពងំអញច ញ) 
ផ្លូវចូលបនទទួលរងករជនលិ់ច 
និងមនករលំបកកនុងករឆ្លង 
កតស់្រមបយ់នយន្តភគេ្រចើន 
េនេពលែដលគណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
បនចុះេទពិនិតយេមើលកែន្លង 
ងំទីលំេនថមីេនះ។ 

ផ្លូវចូលកនែ់តងយរងេ្រគះេទនឹងទឹក 
ជំនន ់ ្រស័យេ យដឡូីតេ៍ន មផ្លូវ 
កំពុង្រតូវបនេគចកេ់លើកឱយខពស់មុន 
េពល ងសងអ់គរពណិជជកមម។ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់បន យករណ៍ 
ឱយដងឹអំពកីរបន្តជនលិ់ចេនរដូវវស ។ 

ផ្លូវចូល និងផ្លូវខងកនុង មនករែកលម្អ 
គួរឱយកតស់មគ ល់ ប៉ុែន្ត ្របពន័ធលូបង្ហូរទឹក 
េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី ្រតូវករឱយេធ្វើ 
ករែកលម្អ។ 



  

57 
 

ករ្រគប្់រគងកកសំណល់រងឹ្រតូវ 
បនែណន ំប៉ុែន្តែផនកខ្លះៃន 
ផ្លូវចូលេទកែន្លង ងំទលំីេនថមី 
េនែត្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ 
ជកែន្លងចកសំ់ ម។ 

គម នករែ្រប្របួល។ គម នចំ តក់រ។ 

ប៉ុស្តិ៍សុខភពសហគមន្៍រតូវបន 
ងសង ់និង រមួមនេ្រគ ង 

សង្ហ រមឹ្រទុឌេ្រទមមយួចំនួន 
ករផគតផ់គងឱ់សថកនុងក្រមតិ 
អបបបរម និង គម នបុគគលិក 
្រគប្់រគន។់ 

មនអគរ្រគប្់រគន ់(និងជកែ់ស្តង មន 
ករែកលម្អមយួចនួំនចំេពះឧបករណ៍ 
សមភ រៈេនខងកនុង) ប៉ុែន្ត អគរ្រតូវបន 
ចកេ់ ជតិ គម នបុគគលិកបេ្រមើករងរ 
គម នករបិតផ យកលវភិគ្របតបិត្តកិរ 
េនឯអគរ េហើយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
មនិដឹងអំពេីម៉ង្របតបិត្តិករ។  

គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បនជូនដំណឹងដល់គណៈ 
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ 
ប៉ុស្តិ៍សុខភពេនះ ្រតូវបនតេម្លើងេទជ 
មណ្ឌ លសុខភព ប៉ុែន្ត ពុំមនក្ត រ 
ពត័ម៌នែដលបញជ កអំ់ពីេម៉ង្របតិបត្តិករ 
េឡើយ (មណ្ឌ លសុខភពេនះ បនបិទ 
េនេពលែដលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយ 
ភពអនុេ មចុះេទពនិិតយទី ងំ)។ 

បឋមសិក ែដលមនសិស  
េ្រចើនហសួ្របមណស្រមបក់ែន្លង 
ងំទីលំេនថមីទងំមូល េ យ 

ថន កេ់រៀននមីយួៗមនសិស  
្របមណ ៦០នក ់កំពុង្រតូវបន 
ព្រងកីពី ៥បនទប ់េទ ១៥បនទប ់
េនេពលែដលគណៈកមមករ្រតួត 
ពិនតិយភពអនុេ ម ចុះពិនិតយ។ 

េរៀន្រតូវបនព្រងីកពី ៥បនទប ់េទ 
១៥បនទប។់  

ករព្រងីកបនទបេ់រៀន បនបញចបរ់ចួ ល់។ 

េពធិ៍ ត ់
ផ្លូវចូលងយរងករខូចខត 
េ យ រសំណឹក។ 
 

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
មនិបនចុះេធ្វើទស នកចិច។ 

ករែកលម្អផ្លូវចូល និងផ្លូវខងកនុង ែដល 
្រកល្រគួស្រកហម និងកិចចករពរ 
ទីជ្រមល។ 

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

គម នករែ្រប្របួល។ ្របពន័ធផគតផ់គងទឹ់ក មន្របតិបត្តិករ 
េ យមនករតភជ បបំ់ពងទុ់េយេទ ម 
លំេន ្ឋ ន្របជពលរដ្ឋ។ ទឹកេនះ េ្របើ 
ស្រមបែ់តេបកគក ់នងិចអិំន រ 
ប៉ុេ ្ណ ះ។ សហគមន្៍របមូលៃថ្លទឹក 
េទ មនឡិកសទង។់ 
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ពំុមនករេរៀបចំស្រមប ់
ករ្រគប្់រគងកកសំណល់រងឹ។ 
 

 គម នចំ តក់រ។ 

ទងំផ្លូវចូល និង ផ្លូវកនុងកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមី មនគុណភពអន ់
យ៉ងខ្ល ងំ និង កំពុង្រតូវករឱយ 
មនករែកលម្អ។ 

្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ រអ៊ូរទអំពីំផ្លូវ 
ែដលខូចខត។ 

ករែកលម្អផ្លូវចូល្រកល្រគួស្រកហម 
និងជួសជុលផ្លូវខងកនុង។ 

េប៉យែបត៉ 
ទងំផ្លូវចូល និង ផ្លូវកនុងកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមី មនគុណភពអន ់
ហួស្របមណ និង កំពុង្រតូវករ 
ឱយមនករែកលម្អ។ 

 ករែកលម្អផ្លូវចូល្រកល្រគួស្រកហម និង 
ករជំនសួបំពងលូ់បង្ហូរទឹក។ ្របពន័ធលូ 
បង្ហូរទឹកេន មបេ ្ត យផ្លូវខងកនុង 
ពំុមនភព្រគប្់រគន។់ 

គម នករេរៀបច្ំរគប្់រគង 
កកសំណល់រងឹ។ 

 គម នចំ តក់រ។ 

មន្រសះទឹកមយួដធំ៏ និង េ្រជ 
េនែកបរកែន្លង ងំទលំីេនថមី និង 
សថិតេនជប់ បឋមសិក ថម។ី 
កុមរេលង និងសទួច្រតីេនឯ 
្រសះទកឹេនះ។ េយង មករ 
ផ្តល់មតិេយបល់ពីអនកស្រមប 
ស្រមួលគេ្រមងពិេសស បន
ឱយដងឹថ របងលួសមយួកពុំង 
្រតូវបន ងសងព់ទ័ធជុវំញិ 
្រសះទកឹេនះ 
េដើមបឱីយកុមរសថិតេនឆង យ 
ពីតបំនេ់នះ។ 

 ករេធ្វើរបងខណ្ឌ  ្រសះទឹក និង 
េរៀនបនបញចបរ់ចួ ល់។ 

  គេ្រមងបនតេម្លើងអណ្តូ ងសនប ់េ យ 
អណ្តូ ងសនបម់យួចំននួគម នដំេណើ រករ។ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់មយួចនួំន 
ទិញទឹកពរីថយន្តឯកជនដឹកទកឹលក។់ 
ជេ្រមើសកនុងករតភជ ប្់របពន័ធផគតផ់គងទ់កឹ 
របស់្រកុង មនតៃម្ល ២៥០ដុ ្ល រ 
កនុងមយួផទះ។ 

 


