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េសចក្តីែថ្លងអណំរគុណ 
 
 

គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម សូមែថ្លងអំណរគុណដល់បុគគលទងំ យ ែដលបនរមួចំែណក 
េរៀបចំេធ្វីរបយករណ៍េនះ ៖ ្រកុម្របឹក ភិបលៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) ជពិេសស តំ ងរបស់ 
ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសមជកិ្រកុម្របឹក ភិបលៃនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
ថន ក់្រគប់្រគង និង បុគគលិករបស់ ADB រមួទងំករយិល័យអនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស ែដលបន 
ផ្តល់ព័តម៌ន នងិករគ្ំរទ ភគីែដលបនេសនីសុំ រមួទងំតំ ងរបស់ពកួេគ ែដលបនផ្តល់ទំនុកចិត្តមកេលី
ដំេណីរករ ្រពមទងំ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនផ្តល់ព័ត៌មន នងិ ករគ្ំរទបែនថមេទៀត 
កនុងអំឡុងេពល្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម។ 

  



 
 

េសចក្តីសេងខប 
 

ណត្តិស្រមប់ករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
 

របយករណ៍េនះ ្រតូវបនេរៀបចេំឡងីេ យគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP) េដមីបី
េឆ្លយីតបេទនឹងសំេណីសំុ្រតតួពិនតិយភពអនុេ មរបស់ម អនុតបំន់េមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លងីេន 
កមពុជ។ េគលបំណងៃនករ្រតួតពនិិតយេ្រកមយន្តករគណេនយយភពរបស់ធនគរអភវិឌ សីុ (ADB) គឺេដីមបី
េធ្វកីរអេងកតេលីភពមិនអនុេ ម ែដលេគបនេចទ្របកន់ថមនទក់ទងេទនងឹេគលនេយបយ និងនីតិវធិី 
្របតិបត្តិរបស់ ADB ែដលេធ្វីឱយប៉ះពល់េ យផទ ល់ យ៉ងចបស់ ស់ និងយ៉ងខ្ល ងំក្ល ដល់្របជពលរដ្ឋ កនុងមូល ្ឋ ន 
េនកនុងអំឡុងេពលបេងកីតដំេណីរករ ឬ អនុវត្តគេ្រមងមួយែដលទទួលហរិញញបបទនពី ADB។ ករ្រតួតពិនិតយ 
េផ្ត តេលីករអនុវត្តន៍ករងររបស់ ADB មិនែមនេផ្ត តេលីករអនុវត្តន៍ករងររបស់្របេទសខចី្របក់ អនកខច ី
ទីភន ក់ងរ្របតិបត្ត ិ ឬ អនកឧបតថមភគេ្រមងេឡយី។ កនុងនមជអងគភពឯក ជយមយួ CRP យករណ៍េទ
្រកុម្របឹក ភិបល ADB ែដលបនផ្តល់សិទធអិំ ចឱយខ្លួនដឹកនេំធ្វីករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម។ ្រកុម្របកឹ ភិបល
ឯកភពេលីអនុ សន៍របស់ CRP មិនែមនេលីលទធផល្រ វ្រជវ ឬ ករសននិ ្ឋ នរបស់ CRP េឡយី។ 

 

សំេណើ សំុ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
 

ដំបូង អនកេសនីសុំបនដំេណីរករយន្តករគណេនយយភពរបស់ ADB មរយៈករយិល័យអនកស្រមប 
ស្រមួលគេ្រមងពេិសស (OSPF) ែដលបន្របកសថ សំេណី ចទទលួយកបន េនៃថងទី១១ ែខមក  
ឆន ២ំ០១២។ េនៃថងទ៣ី០ ែខសី  ឆន ២ំ០១២ អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពេិសស (SPF) បនអះ ងថ 
សំេណីសំុ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មមួយ្រតូវបនេផញីជូន CRP និងថ OSPF រកេឃញីសកមមភពននែដលបន 
េសនីេឡងី េ យពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ (អនកេសនីសំុ) េន្របេទសកមពុជ និងេ យ 
ស្រមបស្រមួលជមួយែផនក សីុ េគនយ ៍ (SERD) របស់ ADB និងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ (IRC) របស់រ ្ឋ ភិបល ។ (OSPF េធ្វកីរស្រមបស្រមួលជមួយ IRC កនុងដំេណីរករអនុវត្ត
សកមមភពទងំេនះេនកនុង្របេទសកមពុជ។) 

 

លិខិតសំុ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មរបស់គេ្រមងបនេផញីេទដល់ CRP មអុែីម៉ល េនៃថងទី២៨ ែខសី  
ឆន ២ំ០១២។ អនកេសនីសុំចំនួន ២២ នក់មន្របភពមកពី្រគួ ររងផលប៉ះពល់ (AHS) េនតបំន់ ងំទីលំេនថមី 
ចំននួ្រប ំ េនេខត្ត្រពះសីហនុ ជធនីភនេំពញ េខត្តេពធិ៍ ត ់ េខត្តបត់ដបំង និង្រកុងេប៉យែប៉ត។ ពួកេគមន 
បំណងរក អត្តសញញ ណរបស់ពកួេគជករសមង ត់។ កនុងលិខិតេនះ ពួកេគបនេលីកេឡងីពីករទមទរចមបងៗ 
ខងេ្រកម ពកព់័នធនឹងគេ្រមង៖ 

(i) ករពិេ្រគះេយបល់ និង ករផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនសម្រសប អំពែីផនករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ (RP) បនទ បម់ក ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមិនសម្រសបកនុងេពលអនុវត្ត 
ករបង់្របក់សំណងមនិ្រគប់្រគន់ ស្រមប់ករបត់បង្់រទពយសមបត្តិ ករបតប់ង់្របកចំ់ណូល 
និង ្របក់ឧបតថមភជវីភពរស់េន 



 

(ii) ទី ងំៃនតបំន់ ងំទីលំេនថមីេនឆង យ េហយីេស កមមមូល ្ឋ នមិនសម្រសប (ទឹក អគគសិនី 
ករទុក ក់សំ ម ផ្លូវថនល់ េហ ្ឋ រចនសមព័នធសុខភិបល និង េរៀន) េនកនុងតំបន់ 
ទងំអស់ ជំនួយ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡងីវញិមនិសម្រសប និងមនករយតឺយ៉វខ្ល ងំ 

(iii) អនកេសនីសំុ និង AHs ធ្ល ក់ខ្លួន្រក និងជំពក់បណុំល ប ្ត លមកពី្របក់សំណងមិនសម្រសប 
និងករបត់បង់្របក់ចំណូល 

(iv) ករគំ មកំែហងទិញ និងដេណ្តី មយកដេី យខុសចបប់ េនកនុង ថ នយីសំ៍េ ង ែដលេនទីេនះ 
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធដឹកជញជូ ន្រតូវបន ងសង់េ្រកមគេ្រមង នងិ  

(v) កររេំ ភសិទធមិនុស ែដល្រតូវបនធនចំេពះអនកេសនីសុំ េ យរដ្ឋធមមនុញញ នងិចបបៃ់ន្របេទស 
កមពុជ ក៏ដូចជសនធសិញញ អន្តរជតិ ែដល្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច បន័ ។  

 

ករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
 

 េនៃថងទី១៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ CRP បន ក់ជូនរបយករណ៍អំពីសំេណីថមនល័កខខ័ណ្ឌ សម្រសប 
េទ្រកុម្របឹក ភិបល ែដលផ្តល់អនុ សនឱ៍យេធ្វីករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េហយីេនៃថងទី០៩ ែខតុ  
ឆន ២ំ០១២ ្រកុម្របឹក ភិបលបនអនុញញ តឱយេធ្វីករ្រតួតពិនតិយ។ ល័កខខ័ណ្ឌ េយងស្រមប់ករអេងកត ្រតូវបន 
ឯកភពេ យ្រកុម្របឹក ភិបលៃនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនៃថងទ២ី៤ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ 
េហយី CRP ចប់េផ្តីេធ្វីករអេងកតរបស់ខ្លួននេពលខងមុខេនះ។ ករចុះេធ្វទីស នកិចច មមូល ្ឋ នមួយ្រតូវបន 
េធ្វេីឡងី ចប់ពី ៃថងទី១៩ ដល់ៃថងទី២៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ េទ មអនុ សន៍របស់រ ្ឋ ភិបល។  
 
 ករអេងកតរបស់ CRP រមួមន (i) ករ្រតួតពិនិតយឯក រេនករយិល័យ (ii) ករសមភ សន៍
ជមួយថន ក់្រគប់្រគង និងបុគគលិករបស់ ADB េនទី ន ក់កលក ្ត ល ADB (iii) ្របជុំេនភនំេពញជមួយបុគគលិក 
ADB េនករយិល័យ ADB ្របច្ំរបេទសកមពុជ ជមួយម្រន្តី្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន (MPWT) និង 
ម្រន្តី IRC និង ជមួយទី្របឹក គេ្រមង (iv) ្របជុំជមួយទ្ីរបឹក របស់ MPWT និង IRC និងទីភន ក់ងរេផ ងេទៀត 
្រពមទងំអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល (NGOs) ែដលពកព័់នធនឹងបញ្ហ េនះ និង (v) ្របជុំជមួយអនកេសនីសំុ AHs 
មួយចំនួន និង អនកតំ ងែដលពកួេគបន្របគល់សិទធិជូន។ CRP ក៏បនេធ្វីទស នកចិចផងែដរេនតបំន់ ងំ
ទីលំេនថមីចំនួនបួនទី ងំ កនុងចំេ មតំបន់ទងំ្រប ំ(េខត្ត្រពះសីហនុ ជធនភីនំេពញ បត់ដំបង នងិេប៉យែប៉ត) 
និងបនជួបជមួយអនកេសនីសំុ នងិ AHs មួយចនំួនេនកនុងតបំនទ់ងំេនះ។ 
 
 ករ្រតួតពិនិតយ្រតូវបនដឹកនេំធ្វីេ យ Lalanath de Silva (ជសមជកិ CRP េ្រកេម៉ង)។ Rusdian 
Lubis ជ្របធន CRP ទទលួខុស្រតូវទងំ្រសុងេលីករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម រហូតដល់ៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១៣។ Anne Deruyttere (ជសមជកិ CRP េ្រកេម៉ង) បនចូលរមួកនុងករេសីុបអេងកត រហូតដល់ 
េពលចប់ ណត្តិរបស់គត ់ េនៃថងទី២១ ែខកកក  ឆនំ២០១៣។ Arntraud Hartmann (ជសមជិក CRP 
េ្រកេម៉ង) ែដលបនចូលជសមជិក CRP េនែខសី  ឆន ២ំ០១៣ បនចូលរមួកនុងទស នកិចច និង 
ករអេងកតេន មតបំនន់ីមួយៗ។ CRP បនទទួលជំនយួពីអនក្រតួតពិនតិយឯក រមន ក់ (ទី្របឹក ) អនកជំនញ



 
 

អន្តរជតិែផនកេ ះ្រ យផលប៉ះពល់មន ក់ (ទី្របឹក ) និងអនកបកែ្របផទ ល់មត់មន ក់។ ករយិល័យគណៈកមមករ
ពិនតិយភពអនុេ ម ផ្តល់ករគ្ំរទបេចចកេទស ភស្តុភរ និងរដ្ឋបល។ 

 

គេ្រមង 
 

 គេ្រមង្រតូវបនេសនីេឡងី ពីេ្រពះផ្លូវរថេភ្លីងេន្របេទសកមពុជ្រតូវបនេគេបះបង់េចលែលងេ្របី្របស់ នងិ
គម នករជួសជុល េនកនុងអំឡុងេពលស្រងគ មសីុវលិ និងជេម្ល ះកន្លងមក។ េ យ រែតេសដ្ឋកចិចែដលចេ្រមីន
លូត ស់ និង ពណិជជកមមឆ្លង្រពំែដនមនកររកីចេ្រមីនខ្ល ងំជមួយ្របេទសៃថ េធ្វឱីយករអភវិឌ ន៍ករដឹក 
ជញជូ ន មផ្លូវរថេភ្លីងរ ង្របេទសទងំពីរេនះ មន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់។ រ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចចិត្តេសនីសុ ំ
ជំនយួពី ADB កនុងករ ងសង់េឡងីវញិផ្លូវរថេភ្លងី្របែវង ៦៤២ គីឡូែម៉្រត ភជ ប់ពីកំពងែ់ផរេខត្ត្រពះសីហនុ 
េនភគខងតបូង ឆ្លងកត់ ម ជធនីភនំេពញ េទ្រកុងេប៉យែបត៉ េនភគខងេជងី េន្រពំែដន្របេទសៃថ។ 

 
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ្របជពលរដ្ឋបនផ្ល ស់េទ ងំទីលំេនេន មចំណីផ្លូវរថេភ្លីង 
េ្រកយេពលផ្លូវរថេភ្លីងមិនមនករេ្របី្របស់។ ្រគួ រ ប់រយ្រគួ រេនកនុងភូមិអនធិបេតយយ បនរស់េនកន់ែត
េ្រចីនេឡងី មបេ ្ត យផ្លូវរថេភ្លងី។ ្រគួ រជេ្រចនីបនផ្ល ស់លំេនពីេខត្តេផ ងេទៀត េដមីបមីនជីវភពរស់េន
ល្អ្របេសីរ។ កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន េំនះ ្របជពលរដ្ឋទងំេនះ ែដលភគេ្រចីនជអនកទីទ័ល្រក និងងយរងេ្រគះ 
ចចិញច ឹមជីវតិ េ យរកករងរេធ្វីេនែកបរេខត្ត្រពះសីហនុ ជធនីភនំេពញ េខត្តេពធិ៍ ត់ សីុសុផុន បត់ដំបង 

និងេប៉យែប៉ត។ CRP បនេធ្វីទស នកិចចតំបន់ទងំេនះមួយចំនួន មបេ ្ត យផ្លូវរថេភ្លីង និង បនរកេឃញី
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ែដលខិត្តខ្ំរបងឹែ្របងេធ្វកីរងរេដីមបចិីញច ឹមជីវតិ អនកខ្លះលក់ រ និងេ្រគឿងេទស អនកខ្លះប៉ះ
សំ ញ់បង្់រត ីេហយីអនកខ្លះេទៀតជួសជុលម៉ូតូ ឬ េធ្វីករកនុងេ ងច្រក។  

 
 េនៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ ្រកុម្របឹក ភិបល ADB បនអនុម័តេលីកមចីចំនួន ៤២ នដុ ្ល រ
សហរដ្ឋ េមរកិ (កមចី ២២៨៨) ស្រមប់គេ្រមងរយៈេពល ២ ឆន  ំ (២០០៧-២០០៩)។ ្របតិបត្តិករផ្លូវរថេភ្លីង
នឹង្រតូវែកលម្អឱយ្របេសីរេឡងី មរយៈករេរៀបចំរចនសមពន័ធេឡងីវញិ (កំពុងអនុវត្ត) ែដលនឹង្រតូវបញចបរ់ចួ ល់ 
េនឆន ២ំ០០៧ េ យ្របគល់ឱយ្របតិបត្តិករផ្លូវរថេភ្លីងឯកជនមន ក់ៃនសមបទនមួយ េធ្វីពណិជជកមមេលីផ្លូវរថេភ្លីង 
ស្រមប់រយៈេពល ៣៣ ឆន  ំេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀងភពជៃដគូ ធរណៈ-ឯកជន។ 

 
 គេ្រមង្រតូវបនេរៀបចំ នងិ អនុវត្តេចញពទីី ន ក់ករក ្ត ល ADB មរយៈែផនកដឹកជញជូ ន និង 
គមនគមនរ៍បស់ SERD។ ADB មិន្របគល់ករ្រគប់្រគង នងិករអនុវត្តន៍គេ្រមងឱយេទករយិល័យ ADB 
្របចេំន្របេទសកមពុជ (CARM) េទ ប៉ុែន្តសហករជមួយករយិល័យ្របច្ំរបេទសកមពុជេនេពលចបំច់។  

 
 អនុស រណៈៃនករេយគយល់ ចុះៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ រ ងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង ADB ែដល 
ម នេបសកកមម យតៃម្ល េរៀប ប់អំពីករធនជក់ ក់សំខន់ៗេលីករ ងំទីលំេនថមី។ ករធនទងំេនះ 

រមួមនករេរៀបចំករអេងកត ស់ែវងលម្អិត (DMS) េលីករបតប់ង់ចំេពះករទទួលបនដី ករផ្តល់្របក់សំណង 
ជំនយួ និង ដីជនួំសសម្រសប មុននឹងផ្ល ស់ទលំីេន ករផ្តល់ជំនយួដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និង ្រកុម្របជពលរដ្ឋ 
ងយរងេ្រគះ េដីមបេីធ្វឱីយ ថ នភពសងគមេសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគមនភព្របេសីរេឡងី កមមវធិីក ងសមតថភព 



 

េដមីបជួីយដល់ករ ងំទលំីេនថមី នងិ ករផ្តល់មូលនិធិបដភិគទន់េពលេវ  ស្រមប់ករ ងំទលំីេនថមី េដីមប ី
បំេពញកតព្វកិចចែដលមិនបន្រពងទុកមុន ែដលេលីសពកីរប៉ន ម នថវកិ ងំទលំីេនថមី។  

 
 េនះជគេ្រមង្របេភទ ក ែដលពកព់័នធជមយួនងឹករ ងំទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត។ េយង មែផនករ 
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (RP) ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ករ ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេឡងីវញិ នឹងប៉ះពល់ដល់្រគួ រសរុប
ចំននួ២.៦២៩្រគួ រ (េសមីនឹង្របជពលរដ្ឋ១១.២៨៨ នក់) កនុងេនះ ្រគួ រចនួំន ៨២២ ្រគួ រ (្របជពលរដ្ឋ 
៣.៥៣៥ នក់) ្រតូវ ងំទីលំេនេនកនុងតំបន់ ងំទលំីេនថម។ី លកខណៈពិេសស្របកបេ យភពៃចន្របឌតិរបស់ 
RP គឺករផ្តល់នូវដឡូីត៍េ យមនបណ័្ណសមគ ល់កមមសិទធ ិឱយេទ AHs ែដលប្តូរេទ ងំទីលំេនេនតបំន់ ងំទីលំេនថមី 
សិទធិ ន ក់េន ៥ឆន  ំ េ យមនករធន ស្រមប់ AHs ែដលផ្ល ស់េចញពរីង្វង់ៃនផល់ប៉ះពល់ៃនផ្លូវរថេភ្លងី ប៉ុែន្ត 
េនែតសថិតកនុងចំណីផ្លូវសងខងផ្លូវរថេភ្លីងដែដល កមមវធីិ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡងីវញិស្រមប់ AHs និងករេរៀបចំ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។  

 
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ េ យ រែតមនករយតឺយ៉វកនុងករបេំពញល័កខខ័ណ្ឌ ស្រមប់្របសិទធភពកមច ី
ពក់ព័នធនឹងករចុះកចិច្រពមេ្រពៀងសមបទនមួយ គេ្រមងមនសុពលភព ែតេនៃថងទី៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០០៨ 
ប៉ុេ ្ណ ះ។ េធៀបេទនងឹ RP ឆន ២ំ០០៦ កនុង RPs ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភព ែដលែផ្អកេលីប្លងប់េចចកេទស 
ចុងេ្រកយ ចនំួន AHs សរុបមនករេកីនេឡងី ្របមណ ៣០%។ ្រតឹមដំ ច់ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៣ 
ករបង់្របក់សំណងស្រមប់កំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីង សថិតេ្រកម RPs ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពចំនួនបនួ ្រតូវបន 
យករណ៍ថ បនបំេពញបនទងំ្រសុង ឬ េសទីរែតទងំ្រសុង ខណៈែដលករផ្ល ស់េទ ងំទលំីេនេនតំបន់ 
ងំទីលំេនថមីបន ៥៤%។ េលីសពីេនះេទៀត មករទមទររបស់ AHs េនកំ ត់ផ្លូវរថេភ្លងីេនភនេំពញ 

េគទទួល គ ល់ថ AHs ចំននួ ២៤២ ្រគួ របែនថម មនផទះែដលរងផលប៉ះពល់ទងំ្រសុង។ កនុងចំេ ម AHs 
ទងំេនះ AHs ចំននួ ១០៥ ្រគួ រ េ្រជសីេរសីផ្ល ស់លំេនេទតំបន់ ងំទលំីេនថមី។ ផលប៉ះពល់េនះ នឹង្រតូវ
េ ះ្រ យ មរយៈ RP បែនថម ស្រមប់ ជធនីភនំេពញ (្រតមឹឆន ២ំ០១៣ ែផនករេនះមនិទន់បន កជូ់នេន 
េឡយីេទ)។  

 
 គេ្រមងបែនថមមួយ (កមចី ២៦០២ ទឹក្របក់ចំនួន ៤២ នដុ ្ល រ េមរកិ) េដមីបី ងសង់
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធដឹកជញជូ ន និងែថទេំ ងជង េន ថ នីយសំ៍េ ង ចមង យ្របមណ ១០ គីឡូែម៉្រត 
េនខងលិច ជធនីភនំេពញ ្រតូវបនឯកភព េនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ បែនថមេលីេនះេទៀត ករផ្តល់្របក់ 
ចំននួ ២១,៥ នដុ ្ល រ ពីទភីន ក់ងរអូ្រ ្ត លីស្រមប់ករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (AusAID) មនសុពលភពេន 
ៃថងទី០៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១។ បញ្ហ ភពអនុេ មេនកនុង ថ នីយសំ៍េ ង រមួបញចូ លទងំករបង់្របកសំ់ណង 
មិនសម្រសប នងិករពេិ្រគះេយបល់មិនសម្រសបពក់ពន័ធនឹង RP។ 

 
 េ យេនរង់ចសំំេណីសំុមួយពរី ្ឋ ភិបល ADB បនសេ្រមចចតិ្តពនយរកលបរេិចឆទបទិ ស្រមប់ករេបកី 
្របក់កមចី ស្រមបក់មចីេដីម និងកមចីបែនថម រហូតដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤។  

 

លទធផល្រ វ្រជវៃនករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
 CRP បនរកេឃញីកំហុសៃនគេ្រមងករចមបងៗ េនកនុង RP ដំបូង ឆន ២ំ០០៦។ កហុំសទងំអស់េនះ 



 
 

រមួបញចូ លទងំល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវមនិសម្រសប ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ  AHs និង ករចូលរមួរបស់ AHs 
កង្វះខត្របក់ប្រមុងស្រមប់បង់្របក់សំណងែ្រប្របួល មអតិផរ  គម ន្របក់ប្រមុងស្រមប់លំេន ្ឋ នជំនួស 
ែដលមនស្តង់ រអបបបរម េដមីបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ ថ នភពរបស់្រគួ រ ងំទីលំេនថមីែដល្រកី្រក នងិងយ 
រងេ្រគះ ករេរៀបចំែផនករមិនសម្រសបស្រមប់េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលចបំច់ េនកនុងតំបន់ ងំទីលំេនថមី យន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមិនសម្រសប និង កមមវធិកី ងសមតថភពមនភពទន់េខ យ ស្រមប់អងគភព 
រ ្ឋ ភិបលែដលពក់ពន័ធកនុងគេ្រមង។ វធិី ្រស្តែដលបនេ្រជីសយកស្រមប់ករេរៀបចគំេ្រមងករ ងំទីលំេនថមី 
គម នភពបត់ែបនទន់ភ្លន់។ ្របក់ប្រមុងេដីមែដលមនកនុង RP ឆន ២ំ០០៦ ្រតូវបនរក ទុក េទះបជីមន
ករផ្ល ស់ប្តូរប៉ ៉ ែម្៉រតតបំន់គន្លឹះៗក៏េ យ េហយីករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះមនិ្រតូវបនេ ះ្រ យ េពលេធ្វេីសចក្តី្រពង 
RPs ែដលបនេធ្វបីចចុបបននភព ស្រមប់កណំតផ់្លូវរថេភ្លីងជក់ ក់េឡយី។ ដូេចនះ ្របក់សំណងមិន្រតូវបនែក
ត្រមូវេទ េនេពលែដលេគបនេ្រជីសេរសីតបំន់ ងំទីលំេនថមីសថិតេនឆង យជងអ្វីែដលបនរពំឹងទុកពីដំបូង 
ពីកែន្លងរស់េនេដីមរបស់ AH។ ្របក់សំណងែដលបនបង់ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ឆន ២ំ០១១ មិនសម្រសបេទ ពេី្រពះ 
មិនែផ្អកេលីអ្រ  ឆន ២ំ០០៦ េហយីមិនគិតគូរដល់ករេកីនេឡងីៃនតៃម្លេ្រកយរយៈេពលអន្ត គមន ៍៥ឆន ។ំ  

 
 ្របក់សំណងស្រមប់ករ ្ត រជវីភពរស់េនេឡងីវញិ មិនសម្រសបេទ ស្រមប់តំបន់ ងំទលំីេនថមខី្លះ
ែដលមនចមង យឆង យហសួ្របមណពីកែន្លងរស់េនេដីម ែដលេធ្វឱីយ AHs មនិ ច ឬ ្រតូវចំ យេ្រចីន េដីមបបីន្ត 
េធ្វកីរេនទី ងំចស់។ កមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិដំបូង្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េ យមនករខ្វះចេន្ល ះេ្រចីន 
និងផ្តល់ែតឱកសបណ្តុ ះប ្ត លប៉ុេ ្ណ ះ េ យមិនមនករគ្ំរទែផនកេដមីទុនេឡយី។ កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ
្របកចំ់ណូលេឡងីវញិ (EIRP) ែដលមនករេរៀបចសំម្រសបជងមុន េ្រកមហរិញញបបទនពី AusAID បន 
ចប់េផ្តីមេនពក់ក ្ត លឆន ២ំ០១២ រយៈេពល ១២ ែខ ឬ េ្រចីនជងេនះ េ្រកយេពលែដល្រគួ របន 
ងំទីលំេនរចួ។ េនេពលេនះ ្រគួ រជេ្រចីនបនជួប្របទះករបត់បង់ចំណូលយ៉ងេ្រចីនរចួេហយី។ េ យ 

្រគួ រ ងំទីលំេនថមីភគេ្រចនី្រក្ីរក ករប៉ះទងគិចែផនក្របក់ចំណូលែដលប ្ត លមកពីករបត់បង់ចណូំល េធ្វីឱយ 
ពួកេគជំពក់បំណុលេគកនែ់តេ្រចីនេឡងី។ ចំនួន្របក់ចំណូលែដលបតប់ង់ែ្រប្របួលេទ មតបំន់ ប៉ុែន្ត មន
ចំននួេ្រចីនជពិេសស េន ជធនភីនំេពញ ែដលេនទេីនះ ្រគួ រ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេចញ្របែហល ២០-៣០ 
គីឡូែម៉្រត ពីកែន្លងរស់េនេដមីរបស់ពួកេគ។  

  CRP ក៏បនរកេឃញីផងែដរនូវភពមិន្រតឹម្រតូវជេ្រចីន កនុង DMS ែដលប ្ត លឱយមនករចត់ថន ក ់
រចនសមព័នធមិន្រតមឹ្រតូវ និងចុះកនុងបញជ ីេ យភន់្រចឡ។ំ ដូេចនះ ្រគួ រភគេ្រចីនទទួលបន្របក់សំណងតចិតួច 
ស្រមប់ករបតប់ង់ផទះរបស់ពកួេគ។ លទធផលេនះសីុគន នងឹលទធផលរបស់ SPF ែដលកត់សមគ ល់េឃញីអពំីករចុះ 
DMS មិន្រតមឹ្រតូវ នងិ ្របកសំ់ណងតចិតួចែដលប ្ត លមកពកីរចុះមិន្រតឹម្រតូវេនះ ស្រមប់ AHs 
ភគេ្រចីនែដលេគបន្រតួតពិនិតយ។ េយង មករប៉ន់ ម នែដលមន្រ ប់បនឲយដងឹថ ្របក់សំណងតិចតួច 
ស្រមប់្រទពយសមបត្តរិបស់្រគួ រគឺជបញ្ហ គរួឲយកត់សមគ ល់ និងជេហតុផលចមបងមួយេផ ងេទៀតែដល្រគួ រ 
េនកនុងតំបន់ ងំទីលំេនជំពកបំ់ណុលេគេ្រចីន។ េទះបីជករជំពក់បណុំលកន់ែតេកនីេឡងីមួយចំននួ 
េ យ រែត AH ខ្លះ ងសង់ផទះធំពីសមភ រ:មនគុណភពខពស់កេ៏ យ ករបង់្របកសំ់ណងមនិសម្រសប 
េធ្វឱីយ្រគួ រជេ្រចីនធ្ល ក់ចូលកនុងអនទ កៃ់នបណុំល។ ករែណន ំ នងិករគ្ំរទល្អ្របេសីរកនុងករ ងសង់ផទះថមី
េនេលីតំបន់ ងំទលំីេនថមី ចកតប់នថយ និភ័យៃនករជំពកប់ំណុលរបស់្រគួ រ ងំទលំីេនថមី។ េទះបីជ



 

មនករណី្រគួ រខ្លះេធ្វីបនល្អ ឬ ្របេសីរជងមុនកេ៏ យ ជទូេទ ករ ងំទីលំេនថមីេធ្វីឱយ AHs ជេ្រចីនសថិតកនុង
ថ នភពលំបក និងធ្ល ក់ខ្លួន្រក។ 

   CRP បនរកេឃញីបញ្ហ ធងន់ធងរេលីែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ផ្លូវចូលខូចខត ឬ លិចទឹក េហយី្របព័នធ
លូបង្ហូរទកឹមិនដំេណីរករេនកនុងតំបន់ ងំទលំីេនថមីភគេ្រចីន។ ខណៈែដលតំបន់ទងំបនួែដលបនេធ្វីទស នកិចច 
មនេភ្លីងអគគិសនីកេ៏ យ ប៉ុែន្តេស ទឹក េនែតបន្តជបញ្ហ មួយេនេខត្តបត់ដបំងដែដល។ ករទទលួបនេស
សុខភព ក៏ជបញ្ហ មួយេនតបំនម់ួយចំននួផងែដរ។ មណ្ឌ លសុខភពេនតំបន់ ជធនីភនំេពញមនសភព 
មិនល្អ្របេសីរ មនែ្រគមួយ គម នេវជជបណ្ឌិ ត និង អគរមួយខនងែដល្រតូវករជួសជុលជចបំច់ េដីមបបីេ្រមីដល់ 
្របជពលរដ្ឋ ងំទីលំេនថមីជេ្រចីន រមួទងំ្រគួ រ ៧៩្រគួ រ មកពីគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីងផងែដរ។ 
 
 បនទ ប់ពីេធ្វកីរពិនតិយយ៉ងល្អិតល្អន់រចួ CRP បនសននិ ្ឋ នថ បញ្ហ ទងំេនះ ជលទធផលៃនករមិនអនុវត្ត 
េគលនេយបយ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ ADB។ គេ្រមងមិនអនុេ ម មេគលនេយបយរបស់ ADB ស្តីពី 
ករ ងំទលំីេនថមីេ យមិនសម័្រគចតិ្ត នងិទំនក់ទំនង ធរណៈ ករែណនរំបស់ ADB អពីំនីតវិធិ្ីរបតិបត្តិករ។ 
ភពមិនអនុេ មជេ្រចនីេកីតេឡងីចេន្ល ះពីឆន ២ំ០១០ ដល់ឆន ២ំ០១១ និង ្រតូវបនបញចូ លកនុងរបយករណ៍ 
េបសកកមមរបស់ ADB បុ៉ែន្ត ករសនយជមុនជមួយរ ្ឋ ភបិល និង AHs េនក្រមិតចបំច់ េទបីចប់េផ្តីម 
េនចុងឆន ២ំ០១០ បុ៉េ ្ណ ះ បនទ បព់ី NGOs បនបង្ហ ញកង្វល់របស់ពួកេគដល់្របធន ADB រចួ។ 
របយករណ៍េនះេរៀប ប់អំពីសកមមភព និង ចេន្ល ះ្របេ ងទងំេនះ និង ទម្ល កប់ញ្ហ ទងំេនះភគេ្រចនីេទេលី 
ADB។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ថ នភពបចចុបបននមនករែកលម្អេ្រចនី។ CARM និងបុគគលិកេនទី ន ក់ករក ្ត ល 
ADB េធ្វកីរខិតខំ្របឹងែ្របងគរួជទីេលីកទឹកចតិ្ត រមួមនករព្រងងឹករេ្រជសីេរសីបុគគលិក េដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ  
ងំទីលំេនថមី ែកត្រមវូកំហុសនេពលកន្លងមក និងេធ្វីឱយករអនុវត្តករករពរសុវតថិភពគេ្រមងមនភពល្អ្របេសីរ។ 

OSPF មនតនួទមួីយែផនកដសំ៏ខន់ កនុងកចិចខំ្របងឹែ្របងដ៏ខ្ល ងំក្ល ទងំេនះ។ ករសនយជមួយរ ្ឋ ភិបល និង 
ករែកលម្អេនកនុងតំបន់គួរបន្តអនុវត្តនេពលអនគតេទៀត។ ករេចទ្របកន់ថ មនកររេំ ភសិទធមិនុស  
ទងំអស់ ក៏ ច្រតូវបនេ ះ្រ យយ៉ងសម្រសបផងែដរ េ យអនុេ ម មេគលនេយបយស្តីពីករករពរ
សុវតថិភពរបស់ ADB ជធរមន។ 
 

េមេរៀនែដលទទួលបន 
 CRP ក៏បនកំណត់េមេរៀនចំនួនបីផងែដរ ែដលទទួលបនពកីរណីេនះ ស្រមប់ កឱ់យ្រកុម្របឹក ភិបល 
ពិចរ ។ ដបូំង ្រតូវមន រចបស់ ស់ រងឹម ំ និងបនទ ន់មួយ្របប់ដល់ថន ក់ដឹកន ំ ADB ថបញ្ហ ពក់ព័នធ 
នឹងករ ងំទីលំេនថមី បរ ិ ថ ន និង ករពេិ្រគះេយបល់ នងិករបេញចញឱយ ធរណជនដឹង គួរយកមកគិតគូរ 
េ យម៉ត់ចត់ និងផ្តល់ករពិចរ ជ ទិភព ែដលគួរទទលួបន។ បុគគលិកថន កតំ់បន់ មែផនក និង្របតិបត្តិករ 
របស់ ADB ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរផនត់គនិំតចំេពះករេ ះ្រ យបញ្ហ ពក់ពន័ធនឹងករ ងំទលំីេនថមី បរ ិ ថ ន និង 
ករពិេ្រគះេយបល់ និងករបេញចញឱយ ធរណជនដងឹ។ ទស នវស័ិយរបស់ពួកេគ ្រតូវែផ្អកេលីករទទួល គ ល់ 
ែដលមនរចួជេ្រសចេនកនុងេគលនេយបយស្តីពីករករពរសុវតថិភពរបស់ ADB ថករ ងំទីលំេនថមីេ យ 
មិនសម័្រគចិត្ត ជឱកសៃនករអភវិឌ ន៍ ែដលមនទំនកទំ់នងចក់េ្រសះជមួយនឹងករសេ្រមចេគលេ អភិវឌ  
របស់គេ្រមង។ ករបញចូ ល្របជពលរដ្ឋងយរងេ្រគះ និង រងផលប៉ះពល់ជអនកទទួលផលេ យផទ ល់ 
្រតូវែតជែផនកមយួៃន DNA របស់គេ្រមង ADB និង្រតូវបញចូ លកនុងដំ កក់លបេងកីតដំបូងៃនគេ្រមងនីមយួៗ។  



 
 

 ទីពរី ្រតូវករឱយមនករចត់ ងំជបន្ត នងិ ទន់េពលេវ នូវបុគគលិក ADB ្រគប់្រគន់ និងទំនក ់
ទំនងចបស់ ស់េនកនុងករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តន៍ករ ងំទលំីេនថមី។ ទីបី ្រតូវករឱយមនអនក ម ន 
ឯក ជយគួរឱយេជឿទុកចិត្ត និង មន្របសិទធភពមន ក់ េនកនុងគេ្រមងែដលមនផលប៉ះពល់េលីករ ងំទលំីេនថម ី
និងបរ ិ ថ នគួរឱយកត់សមគ ល់។  

 

អនុ សន៍របស់ CRP  
 CRP បនេធ្វីករពិចរ ដែ៏វង មត៉់ចត់ និងេ យ្របុង្របយត័នេទេលីវធិនករែដល្រតូវអនុវត្ត េដមីបេីធ្វីឱយ 
គេ្រមងេនះ មនភពអនុេ មនឹងេគលនេយបយស្តីពីករករពរសុវតថភិពរបស់ ADB និងេដមីបី ្ត រ្របក់ 
ចំណូលរបស់ AHs ែដលរងទុកខយ៉ងចបស់ ស់ យ៉ងេ ច ស់ េនកនុង ថ នភពមុនគេ្រមងរបស់ពកួេគ។ 
អនុ សនរ៍បស់ CRP មនដូចតេទ៖ 

(i) សំេណីសំុបេងកីតេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណងមយួ (ថវកិទំនងសថិតេនចេន្ល ះពី ៣ ន េទ 
៤ នដុ ្ល រ េមរកិ) ស្រមប់ករបង់្របកសំ់ណងបែនថមពីមុនែដលខ្វះ ដល់ AHs (េដមីប ី
ែកត្រមូវករបង្់របក់សំណងមិនសម្រសប ស្រមប់ករបតប់ង់្រទពយសមបត្តិ និងរកចំណូល
បនល្អ និងមនករបតប់ង់កនុងរយៈេពលអន្តរកល)  

(ii) ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនេលីតបំន់ ងំទីលំេនថមី 
(iii) ែកលម្អដំេណីរករៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដល្រតូវ ក់បញចូ លេនកនុងែផនករ 

សកមមភពែដលមនេពលេវ ក្រមតិចបស់ ស់ និង ចេផទ ងផទ ត់បន 
(iv) បេងកីតកមមវធិីក ងសមតថភពសម្រសបមួយអពំីករ ងំទីលំេនថមី ស្រមប់ IRC ែដល្រតូវ ក់ 

បញចូ លេនកនុងែផនករសកមមភពែដលមនេពលេវ ក្រមិតចបស់ ស់ និង ចេផទ ងផទ ត់បន 
(v) េ្រគងករេ ះ្រ យបំណុល េដីមបជីួយដល់្រគួ រែដលជពំកប់ំណុលេ្រចនី កនុងករសង

បំណុលែដលេកនីេឡងីរបស់ខ្លួន មរយៈក្រមិតឥណទនសម្រសប និងរចនសមពន័ធេ ះ្រ យ 
បំណុល 

(vi) ករអនុវត្តន៍ EIRP ្របកបេ យនិរន្តរភព និង 
(vii) ករេ្រជសីយកករករពរសុវតថិភពជក់ ក់ ស្រមបក់រអភវិឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នេន 

កនុង ថ នីយសំ៍េ ង។ 
  



 

 
អក រកត់ 

ADB – ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
AH – ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
AMP – េគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព 
AP – ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ 
AusAID – ទីភន ក់ងរអូ្រ ្ត លីស្រមប់ករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 
BABC – អងគករ ព នេឆព ះេទកន់សន្តិភព 
BTOR – របយករណ៍េផញ្ីរតឡបម់កករយិល័យ 
CARM – ករយិល័យ ADB ្របច្ំរបេទសកមពុជ  
CCO – ្របធន្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
COI – រង្វង់ៃនផលប៉ះពល់ 
CRP – គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម  
DMS – ករអេងកត ស់ែវងលម្អតិ  
EIRP – កមមវធិពី្រងកីករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ 
EMO – អងគករពិនតិយ ម នខងេ្រក  
HBS – េស េ ម ះ្រតង ់និងមនតុលយភព (ករយិល័យេមធវកីមពុជ) 
IOL – បញជ ី រេពភីណ្ឌ កំ ត 
IRC – គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
IRP – កមមវធិី ្ត រ្របក់ចណូំលេឡងីវញិ 
MEF – ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ្របេទសកមពុជ 
MOU – អនុស រណៈៃនករេយគយល់ 
MPWT – ្រកសួង ធរណករ នងិដឹកជញជូ ន ្របេទសកមពុជ 
MRM – កិចច្របជំុ្រតួតពិនិតយរបស់ថន ក់្រគប្់រគង 
NGO – អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
OCRP – ករយិល័យគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម  
OM – េសៀវេភ្របតិបត្តិករ 
OSPF – ករយិល័យអនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស  
PPTA – ជំនយួបេចចកេទសដល់ករេ្រតៀមេរៀបចំគេ្រមង 
PSC – អនកពិេ្រគះេយបល់ដល់ករ្រតួតពនិិតយគេ្រមង 
RD-MEF – នយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ ្របេទសកមពុជ 
ROW – ចំណីផ្លូវ 
RP – ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
RRP – របយករណ៍ និងអនុ សនរ៍បស់្របធន 



 
 

RS  កែន្លង ងំទីលំេនថមី 
RSES – ែផនកករពរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន និងសងគម  
SERD – ែផនក សីុ េគនយ ៍ 
SETC – ែផនកដឹកជញជូ ន និងគមនគមន៍ ែផនក សុី េគនយ ៍
SHG – ្រកុមជួយខ្លួនឯង 
SPF – អនកស្រមបស្រមួលពិេសស  
URP – ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភព 

 

ទមងន ់នងិរង្វ ស់ 

ហត – ហកិ  
គម – គីឡូែម៉្រត 
ម – ែម្៉រត 
ម២ – ែម្៉រតកេរ ៉

 
កណំតស់មគ ល់៖ េនកនុងរបយករណ៍េនះ “$” សំេ ដល់រូបយិវតថុដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងករេរៀបចំកមមវធិី ឬ យុទធ ្រស្ត្របច្ំរបេទស មួយ ករផ្តល់ហរិញញបបទនស្រមបគ់េ្រមង ឬ មរយៈករ 
កំណត់ ឬ ករសំេ េយងចំេពះែដនសមតថកិចច ឬ តំបន់ភូមិ ្រស្តជក់ កមួ់យ េនកនុងឯក រេនះ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ពុំមនបំណងេធ្វីករវនិិចឆយ័េទេលី ថ នភពែផនកចបប់ ឬ ថ នភពដៃទេទៀត របស់ 
ែដនសមតថកិចច ឬ តំបន់ មួយេឡយី។ 



 
 

I. េសចក្តីេផ្តើម 

1. របយករណ៍េនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP) េនកនុងករ
េឆ្លយីតបេទនឹងសំេណីឱយមនករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មៃនគេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ កនុងម អនុតំបន់ 
េមគងគ។1 ករពិនតិយភពអនុេ មេនះ េនេ្រកមេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព ឆន ២ំ០០៣ (2003 

AMP)2 ៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (ADB) មនបំណងអេងកតេលីបណ្តឹ ងអំពីកង្វះភពអនុេ មជមយួេគល-
នេយបយ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ ADB ែដលបងកករប៉ះពល់អវជិជមនជក់ែស្តងេ យផទ ល់មកេលី្របជពលរដ្ឋ 
កនុងមូល ្ឋ នេនកនុងអំឡុងេពលៃនករបេងកីត ែកស្រមួល ឬ អនុវត្តគេ្រមងែដលទទួលហរិញញបបទនពី ADB។3 
ករពិនិតយេនះេផ្ត តេលីករ្រប្រពឹត្តរបស់ ADB និងមិនែមនេលី្របេទសជអនកខចី (ែដលេ កត់េនទីេនះថ អនកខចី) 
ទីភន ក់ងរ្របតិបត្ត ិ ឬ អនកឧបតថមភគេ្រមងមកពវីស័ិយឯកជនេឡយី។ កនុងនមជេវទិកមយួស្រមបព់លរដ្ឋរងផល 
ប៉ះពល់នន ករពិនិតយអនុេ មភពេនះ ផ្តល់ឱយពលរដ្ឋទងំេនះនូវឱកសេធ្វីករត ៉  និង ផ្តល់ឱយ ADB 

នូវមេធយបយមួយ េដមីបបីេងកីនគណេនយយភព នងិ ព្រងឹងគុណផលៃនគេ្រមងរបស់ខ្លួន។ កនុងនមជ ថ ប័ន 
ឯក ជយមួយ CRP យករណ៍េទ្រកុម្របឹក ភិបលរបស់ ADB ែដលជអនកផ្តល់អំ ចស្រមប់ករពិនិតយភព 
អនុេ មេនះ។ ្រកុម្របឹក េនះ អនុម័តឯកភពេលីអនុ សនរ៍បស់ CRP បុ៉ែន្តមិនអនុម័តេលីរបកគំេហញី ឬ 
ករសននិ ្ឋ នរបស់ CRP េឡយី។ 

2. CRP បនបេងកីតនីតវិធិីនន4 ស្រមប់េធ្វីករពនិិតយភពអនុេ ម និងស្រមប់េរៀបចំរបយករណ៍ ្រសប
ជមួយជំ ននន និងកលេវ ែដលមនែចងកនុង កយខណ្ឌ  ៥៣-៦៥ ៃនឯក រែណន្ំរបតិបត្តិករ (OM)  
របស់យន្តករគណេនយយភព។5 េយង មជំ នទី៨ CRP ផ្តល់របយករណ៍េនះ ជូនដល់្រកុម្របកឹ ភិបលៃន 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េ យបនពិចរ េទេលីមតេិយបល់ ែដលផ្តល់ជូនេ យថន ក់្រគប់្រគងរបស់ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ទទួលបនេនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣) និង អនកេសនីសំុ (ទទលួបនេនៃថងទី៣១ ែខធនូ
ឆន ២ំ០១៣) េទេលីេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់ខ្លួន េចញៃថងទី ២៨ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៣។ មតិេយបល់ 
ទងំេនះ ្រតូវបនទទួល្រសប មរយៈេពលែដលមនបញជ ក់េនកនុងេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព និង 
ចរកេមីលបនេនកនុងឧបសមពន័ធៃនរបយករណ៍េនះ។ េ្រកយេពល្រកុម្របកឹ បនពិចរ របយករណ៍េនះ 

និងេធ្វីករសេ្រមចេលីអនុ សន៍កនុងរបយករណ៍េនះ របយករណ៍េនះ និងឧបសមពន័ធែដលភជ បជ់មួយនឹង្រតូវ 
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ CRP បនេធ្វីករពិនិតយភពអនុេ មេនះ េនេ្រកមេគលនេយបយយន្តករ 
គណេនយយភព ឆន ២ំ០០៣ េ យ រសំេណីេនះ្រតូវបន ក់ជូនជបឋមេទករយិល័យអនកស្រមបស្រមួល 
គេ្រមងពិេសស (OSPF) កលពីៃថងទី ២១ ែខ វចិឆិក ឆន ២ំ០១១ មុនករចូលជធរមនៃនេសចក្តែីកស្រមួល 
េគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព ឆន  ំ២០១២ (េនៃថងទី ២៤ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២)។ 

                                                 
1  ADB បនអនុម័តឯកភពេលីហរិញញបបទនដូចតេទស្រមបគ់េ្រមងេនះ៖ កមចី ២២៨៨ េនែខ ធនូ ឆន  ំ២០០៦ និង កមច ី២៦០២/ជំនួយឥតសំណង 
០១៨៧ (បែនថម) ែខធនូ ឆន  ំ២០០៩ 

2 ADB. 2003. ករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេលីមុខងរអធិករកិចច ៖ ករបេងកីតយន្តករគណេនយយភពថមីមួយ ទី្រកុងម៉នី ។ 
3 ADB. 2008. េសៀវេភែណនអំំពី្របតបិត្តិករ ទី្រកុងម៉នី  (OM L1/នីតិវធីិ្របតិបត្តិ [OP] េចញៃថងទី ១៩ ែខធនូ កយខណ្ឌ ៣៧) ADB. 2008. 

េសៀវេភែណនអំំពី្របតិបត្តិករ ទី្រកុងម៉នី  (OM L1/េគលនេយបយរបស់ធនគរ [BP] េចញៃថងទី ១៩ ែខធនូ កយខណ្ឌ ៥)។ 
4 ADB. 2004. នីតវិធីិ្របតិបត្តិករស្រមប់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
5  Ibid. (OM L1/នីតវិធីិ្របតិបត្តិករ [OP] េចញៃថងទី ១៩ ែខធនូ កំណតស់មគ ល់េជីងទំពរ័២)។ 
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3. អនកេសនីសំុ ជដបូំងបនអនុវត្តយន្តករគណេនយយភពរបស់ ADB មរយៈ OSPF។ OSPF បន
្របកសកលពីៃថងទី ១១ ែខ មក  ឆន ២ំ០១២ ថសំេណីេនះមនល័កខខ័ណ្ឌ សម្រសប។ អនកស្រមបស្រមួល 
គេ្រមងពិេសស (SPF) បន ក់ជូនរបយករណ៍ពិនិតយ និងរបយករណ៍ យតៃម្លេទភគីនន កលពីៃថងទី 
១៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១២ ែដលបនេលីកេសនីឱយមនចំ ត់ករមួយចំនួន។ េនៃថងទ៣ី០ ែខសី  ឆន ២ំ០១២ 
SPF បនបញជ ក់ថ CRP បនទទួលសំេណីមយួឱយពនិិតយភពអនុេ ម ដូចមនែចងកនុង កយខណ្ឌ  ៣២ខង
េ្រកម េហយី OSPF ្រតូវេលីកសំេណីសកមមភព េ យពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ 
(អនកេសនីសំុ) េនកមពុជ និងស្រមបស្រមួលជមួយនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករែដលពក់ពន័ធ និងគណៈកមមករអន្តរ
្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ េ យ រគេ្រមង (IRC) ៃនរ ្ឋ ភិបល។ (OSPF កំពុងស្រមបស្រមួលជមួយ 

IRC េនកនុងដំេណីរករៃនករអនុវត្តែដលមន ៧ ជំ ន។) ជំ នទី ៧ ៃនដំ ក់កលពេិ្រគះេយបល់េនកនុង 
AMP ឆន ២ំ០០៣ បនអនុវត្តរចួេហយី។ 

4. របយករណ៍េនះ គឺជលទធផលៃនករេសីុបអេងកតរបស់ CRP េលីករខូចខតែដល្រតូវបនេចទ្របកន់
ថជប់ទក់ទងជមួយកង្វះភពអនុេ មរបស់ ADB ជមួយេគលនេយបយ និង នីតវិធិី្របតបិត្តរិបស់ខ្លួន។ 
ែផនកទងំ ៥ បន្តពីេសចក្តេីផ្តមីេនះ បង្ហ ញពីទដិ្ឋភពរមួៃនរបយករណ៍ពិនតិយភពអនុេ មេនះ និងមតិកៃន 
របយករណ៍េនះ (ែផនក II) បង្ហ ញពី វ ៃនគេ្រមង (ែផនក III) អធបិបយអំពសំីេណីពិនិតយភពអនុេ ម 
(ែផនក IV) យតៃម្លភព្រតឹម្រតូវៃនសំេណីេនះ (ែផនក V) និងកំណត់វ ិ លភព និងករេសុីបអេងកតរបស់ CRP 
(ែផនក VI)។ ែផនកចមបងៃនឯក រេនះបង្ហ ញពីរបកគំេហញីរបស់ CRP ែដលទកទ់ងនឹងករខូចខតែដលបន 
អះ ងថេកីតមន ចំេពះអនកេសនីសំុ (ែផនក VII) ពិនិតយភពអនុេ មរបស់ ADB េធៀបនឹងេគលនេយបយ 
និងនីតវិធិីអនុវត្ត េនកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង (ែផនក VIII) សេងខបករសននិ ្ឋ នរបស់ CRP េ យែផ្អកេលី 
របកគំេហញីរបស់ខ្លួន និងេមេរៀនែដលទទួលបនពកីរពិនតិយេនះ (ែផនក IX) និងបង្ហ ញអនុ សនរ៍បស់ CRP 

(ែផនក X)។ 

  

II. ទិដ្ឋភពរមួ 

5. ្រតមឹរយៈេពល ២០ឆន កំន្លងមកេនះ បនទ ប់ពីមនកិចច្រពមេ្រពៀងសន្តិភព្រកុងប៉រសី កមពុជកំពុងេងីបេចញ
ពីស្រងគ មសីុវលិែដលអូសបន្ល យជេ្រចីនទសវត រ ៍ ភពបក់សបត នងិករែ្រប្របួលខងនេយបយ។ េសដ្ឋកិចច
របស់្របេទសេនះកំពុងលូត ស់ េ យមនផលទុនកនុង្រសុកសរុបេកនីេឡងី្របមណ ៧,២% កនុងមួយឆន  ំ េន
រ ងឆន  ំ១៩៩៤ និង ២០១២។ រ ្ឋ ភិបលបនចបេ់ផ្តីមកមមវធិីជបន្តបនទ ប ់ េដមីបអីភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង
ថ ប័នរបស់ខ្លួន ែដលពុំធ្ល ប់បនទទួលករយកចិត្តទុក ក ់ឬែដលខូចខតេនកនុងអំឡុងេពលស្រងគ មសីុវលិកន្លង

មក។ មច ស់ជំនយួពហុភគី និងេទ្វភគី បនចូលរមួជមួយកមពុជេដីមបជីួយ្របេទសេនះេនកនុងករអភិវឌ ន៍របស់
ខ្លួន។ េនេ្រកយបញច ប់ជេម្ល ះ រ ្ឋ ភិបលមនម្រន្តីកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ែដលបនបញចប់ករសិក ជន់ខពស់ កនុងចនំួនកន់
ែតេ្រចីនេឡងី េនេពលែដល្របេទសេនះព្រងឹងេឡងីវញិនូវមូលធនបញញ  នងិក ងសមតថភព និងជំនញ កនុង
ចំេ មបុគគលិករបស់ខ្លួន។ ប៉ុែន្ត ករ្របឈមចមបងេនែតមនេនេឡយី ៖ សិទធិខងដធី្លីមនលកខណៈសមុគ ម ញ 
និងេ្រចីនែតគម នភពចបស់ ស់ ថ បន័អភិបលកិចចមនសមតថភពមិនេសមីគន  ្របព័នធដឹកជញជូ ន ធរណៈ 
េសទីរែតមិនដំេណីរករទងំ្រសុង េហយី្របជពលរដ្ឋយ៉ងេ្រចីនរស់េនជិតែខ បនទ ត់ភព្រកី្រក។ 
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6. គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ ែដលជ្របធនបទៃនករពិនិតយភពអនុេ មេនះ គឺជ្របធន
បទៃនករពិភក េនកនុងបរបិទេនះ។ ផ្លូវរថេភ្លងីបនធ្ល កក់នុង ថ នភពេ្របីែលងេកីត នងិ្រទុឌេ្រទមេនកនុងអំឡុង
េពលៃនស្រងគ មសីុវលិ និងជេម្ល ះ។ េ យ រែតេសដ្ឋកចិចែដលចេ្រមីនលូត ស់ និង ពណិជជកមមឆ្លង្រពំែដន 
មនកររកីចេ្រមីនខ្ល ងំជមួយ្របេទសៃថ េធ្វឱីយករអភវិឌ ន៍ករដឹកជញជូ ន មផ្លូវរថេភ្លងីរ ង្របេទសទងំពរីេនះ 
(ែដលជជេ្រមីសមយួដ៏ល្អស្រមប់បរ ិ ថ ន េបីេធៀបេទនឹងផ្លូវជតិ) មន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់។ រ ្ឋ ភបិល 
បនសេ្រមចែស្វងរកជំនយួពី ADB េដមីបកី ងេឡងីវញិ នូវផ្លូវរថេភ្លីង្របែវង ៦៤២ គ.ម របស់ខ្លួន ែដលតភជ ប់ 
កំពង់ែផេខត្ត្រពះសីហនុ េនភគខងតបូង កត់ ម ជធនីភនេំពញ េទ្រកុងេប៉យែបត៉ េនភគខងេជីង 
ជិត្រពំែដន្របេទសៃថ។ បនទ បម់ក ផ្លូវរថេភ្លីងេនះ នឹងតភជ ប់េទ្របព័នធផ្លូវរថេភ្លងីៃន្របេទសៃថ។ 

7. េទះជយ៉ង ក៏េ យ ជេ្រចីនឆន កំន្លងមកេនះ ្របជពលរដ្ឋបនចូលមក ងំទីលំេនកនុងដីចំណីផ្លូវ
រថេភ្លីង (ROW) េនះ េ្រកយេពលែដលគម នករេ្របី្របស់។ ជេ្រចីនឆន មំកេនះ ្របជពលរដ្ឋទងំេនះ ែដលភគ
េ្រចីនជអនក្រកី្រក និងងយរងេ្រគះ បនទទលួយកជេ្រមីសចុងេ្រកយៃនកររស់េន េ យែស្វងរកករងរ ម
ទី្រកុងននេនជិតេខត្ត្រពះសីហនុ ភនំេពញ េពធិ៍ ត់ សីុសុផុន បត់ដបំង និងេប៉យែប៉ត។ ពួកេគបនសង់ផទះ
តូចៗពីសមភ រៈនន ដូចជ េបតុង េឈ ី ឬស  ីសបូវ ស័ងកសី និងបនទះតង់ េន មបេ ្ត យសងខងផ្លូវរថេភ្លីង
េនះ។ ភូមិអនធបិេតយយែដលផ្តល់ជកែន្លង្រជកេកណៃន្របជពលរដ្ឋជេ្រចីនរយ្រគួ រ ែដលអនកទងំេនះ 
ជេ្រចីនបនេធ្វចីំ ក្រសុកមកពេីខត្តននេដីមបែីស្វងរកកររស់េន្របេសីរជងមុន បនមនករេកីនេឡងីេន ម 
សងខងផ្លូវរថេភ្លងីេនះ។ CRP បនេធ្វីទស នកិចច មទីកែន្លងទងំេនះភគេ្រចីនេន មដងផ្លូវរថេភ្លងី នងិបន 
េឃញីថ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក នងិឧស ហ៍ពយយមបំផុត បនេធ្វីករយ៉ងលំបកេដីមបកីររស់េន កនុងេនះអនកខ្លះ 
លក់ចំណី រ និងបរ ី អនកដៃទេទៀត ជួសជុលសំ ញ់ និងអនកខ្លះេទៀតជួសជុលេទច្រកយនយន្ត និង 
ម៉សីុន។ 

8. ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (RP) ែដលបនេរៀបចេំឡងីេនកនុងឆន ២ំ០០៦ បនប៉ន់ ម នអំពី 
្របជពលរដ្ឋចំនួន ៨២២ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ និងែដល្រតូវចកេចញ េដីមបេីបីកផ្លូវស្រមប់ករ ្ត រ និង 
ងសង់ផ្លូវរថេភ្លងីេនះេឡងីវញិ។ េដីមបកីត់បនថយករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត មនករសេ្រមចថ 

មិនបញជូ ន្របជពលរដ្ឋេចញពីដីចំណីផ្លូវរថេភ្លងីេនះេឡយី ែដលមនចមង យ្របមណ ២០ េទ ៣០ម ពីអ័ក  
ផ្លូវរថេភ្លីងេនះ ប៉ុែន្ត ្រតូវេ្របី្របស់រង្វង់ៃនផលប៉ះពល់ (COI) ទំហ ំ ៣,៥ម េនសងខងគិតពីអ័ក ៃន 
ផ្លូវរថេភ្លីងេនះ េដមីបកីណំត់ជចំែណកែដល្រតូវេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ំ
២០០៦ បនផ្តល់កញចប់សំណង និងករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ ជែផនកមយួៃនកញចប់េនះ រ ្ឋ ភិបលបន 
សេ្រមចផ្តល់ឱយ្រគួ រ ែដលរងផលប៉ះពល់នូវកមមសិទធិេលីចែំណកដេីន មទី ងំចំននួ្របកំែន្លង ស្រមប់ករ 
ងំទីលំេនថមី។ េនះជ្របករសំខន ់ និង វជិជមនមួយៃន្របព័នធផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យ រកមមសិទធិដេីនកមពុជ 

គឺជទំនិញដ៏មនតៃម្ល ជពិេសសស្រមប់្រគួ រែដលគម នដីធ្លី ្រក្ីរក និងែដលងយរងេ្រគះ។ េលីសពីេនះ 
្របជពលរដ្ឋែដលបន ងំទលំីេន ឬ ែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនកនុងដីចំណីផ្លូវរថេភ្លីង នឹង ចអនុញញ តឱយបន្ត ន ក់
េនទីេនះរយៈេពល ៥ឆន េំទៀត។ 

9. ្របសិទធភពៃនកមចេី្រកមគេ្រមង ADB ចំននួ ៤២ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ ស្រមប់ករ ្ត រ និង 
ងសង់ផ្លូវរថេភ្លីងេឡងីវញិ បនភជ ប់ល័កខខណ័្ឌ ែដលត្រមូវឱយរ ្ឋ ភិបលផ្តល់សមបទនផ្លូវរថេភ្លងី មរយៈ 

ដំេណីរករែដលមនភព្របកួត្របែជង។ គេ្រមងេនះបនចូលជធរមនេនែខមក  ឆន ២ំ០០៨ េ្រកយពីមនករ



4 
 

ផ្តល់សមបទនេទ ្រកុមហុ៊នថូលហូលឌីង ពី្របេទសអូ្រ ្ត លី (Toll Holdings of Australia)។ កនុងេពល្រប ក់ 
្របែហលគន េនះ រ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចចិត្តអភិវឌ ថ នយីសំ៍េ ង ែដលមនទី ងំសថិតេនែកបរ ជធនភីនំេពញ 
ជកែន្លងេផទរទំនិញ។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី បនអនុម័តកមចីបែនថមចនំួន ៤២ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ កនុង 
ឆន ២ំ០០៩ ស្រមប់ ថ នីយសំ៍េ ង ករ ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនភគខងេជីង និងភគខងតបូង ្រពមទងំស្រមបជ់ំនួយ 
បេចចកេទស និងករអភិវឌ ន៍សមតថភព។ ទីភន កង់រអូ្រ ្ត លីស្រមប់ករអភិវឌ នអ៍ន្តរជតិ (AusAID) បនចូលរមួ 
ជមួយ ADB ជអនកសហករផ្តល់ហរិញញបបទន និង បនរមួចំែណក ២១,៥ នដុ ្ល  េទកនុងគេ្រមងេនះ។ 
េនកនុងអំឡុងេពល្របែហលគន េនះែដរ រ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចអភវិឌ ដីធ្លេីនសំេ ង ែដលសថិតេនជយ ជធនី 
ភនំេពញ ជកែន្លងេផទរទំនិញ។ េនឆន ២ំ០០៩ ADB បនអនុម័តផ្តល់កមចបីែនថមចនំួន ៤២ នដុ ្ល  ស្រមប់េគល
បំណងេនះ។ ករសេ្រមចបេងកីតតំបន់អភវិឌ សំេ ង ស្រមប់ជកែន្លងេផទរទំនញិ និងជសួជុលទូររថេភ្លីង គឺជ 
ករសនយចេំពះសមបទនិក។ ដភីគេ្រចីនេនសំេ ង គឺជដកីសិកមម និងមន ដំំ ំ ងំពីទសវត រ ៍ឆន ១ំ៩៧០ 
េ យ្របជពលរដ្ឋែដលបនកន់កប់ដីជេភគៈ ឬ ជកមមសិទធិករេលីចែំណកដីេនទីេនះ។ ម៉យងវញិេទៀត 
រ ្ឋ ភិបល បនអះ ងថ សំេ ងគដឺីកមមសិទធិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ ករេសីុបអេងកត មផ្លូវចបប់ែដល ADB 
បនេរៀបចំេធ្វីេឡងី បនគ្ំរទចំេពះជហំររបស់រ ្ឋ ភិបល េ យែឡក ករេសីុបអេងកតែដលេធ្វីេឡងីេ យអងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល បនគ្ំរទដល់ជំហររបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

10. ករផ្ល ស់ប្តូទីលំេន េនកនុងករេ្រតៀមេរៀបចំស្រមប់ករ ងសង់ និង ករងរសំណង់សីុវលិៃនផ្លូវរថេភ្លីងបន 
ចប់េផ្តីមពឆីន ២ំ០១០ េ យេផ្តីមេចញពីេខត្តេពធិ៍ ត់ និងបតដ់ំបង េទភគខងេជងី េ យ រកលពីដំបូង 
សមបទនិកចប់ រមមណ៍ថ ផ្លូវរថេភ្លងីេនភគខងេជងីចប់ពភីនំេពញ ដល់េប៉យែប៉ត ែដលសថិតេនជប់្រពំ្របទល់
ជមួយ្របេទសៃថ នឹងផ្តល់ផលចំេណញេ្រចីនបំផុត។ កនុងេពលែដលករផ្ល ស់ប្តូទីលំេនកំពុងអនុវត្ត សមបទនកិ
បនប្តូរគំនតិ នងិ បនសំុអនុវត្តេលីកំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីងេនខងតបូងពីកពំងែ់ផេខត្ត្រពះសីហនុ មក ជធនីភនេំពញ 
ជមុន។ េនេពលេនះ ករផ្ល ស់ប្តូទីលំេនស្រមប់ភគខងតបូងបនចបេ់ផ្តីមេនេខត្ត្រពះសីហនុ និង េ្រកយមក 
េន ជធនីភនំេពញ។ ផ្លូវរថេភ្លងីេនភគខងតបូង្រតូវបនជួសជុលរចួ ល់ េហយី្រកុមហុ៊នសមបទនិកបន 
្របតិបត្តិកររថេភ្លីងដកឹទនំិញ។ េទះប្ីរបជពលរដ្ឋបនេចញពីបេ ្ត យផ្លូវរថេភ្លងីទងំមូលេហយីក៏េ យ គេ្រមង 
េនះបនចំ យអស់ថវកិ េ យមនែតកំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីង្របែវង ៤៨គ.ម េនភគខងេជីង ជធនីភនេំពញ 
ែដលបន ងសងេ់ឡងីវញិរចួ ល់ េនេ្រកមគេ្រមងេនះ។ 

11. ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបនជួប្របទះបញ្ហ មួយចំននួ។ ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់បនត ៉ថកញចប់សំណង 
ែដលបនកំណត់េនឆន  ំ២០០៦ មិន្រគប់្រគនេ់ឡយី។ ពួកេគអះ ងថ អ្រ តៃម្លជំនសួស្រមបស់មភ រៈសំណង់
បនេកនីេឡងីចប់ពីឆន ២ំ០១០ បុ៉ែន្ត ករទូទតសំ់ណងដល់ពកួគត់ បនែផ្អកេលីអ្រ ឆន ២ំ០០៦។ ពួកគត់បន 
និយយថករអេងកត ស់ែវងលម្អិត (DMS) មិន្រតមឹ្រតូវ នងិ មនកំហុសឆគង ែដលបនេធ្វីឱយពួកគត់ខតបង់ 
្រទពយសមបត្តិ និងបនអះ ងថ ពួកគត់្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេទទី ងំថមីែដលពុមំនេស សំខន់ៗ  ដូចជ អគគិសនី 
ទឹក និងផ្លូវថនល់េឡយី។ េនបត់ដំបង ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់បន្របកសអំពី ថ នភពខ្វះខត ៖ ពកួគត់ 
គម នេស  ផគតផ់គងទឹ់ក ្របមណ ៨ែខ មកេហយី។ ពួកគត់េពលថ កុមរពីរនកប់នលង់ទឹកកនុង្រសះមួយ
េនជិតេនះេ យ រែតបញ្ហ េនះ។ េន្រតពងំអញច ញ ែដលជកែន្លង ងំទីលំេនថមីស្រមប្់របជពលរដ្ឋ 
ពី ជធនីភនំេពញ និងែដលសថិតេនចមង យ ២០-៣០គ.ម ពីកែន្លងេដមីរបស់ពួកគត់ ែដលេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋ 
លំបក ឬ មិន ចបន្តមុខរបរែដលពកួគត់ធ្ល ប់មនកលរស់េនកនុងទី្រកុង។ កមមវធិី ្ត រ្របក់ចណូំលេឡងីវញិ 
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(IRP) ែដលបេងកីតេឡងីពំុមនលកខណៈសម្រសប េ យផ្តល់្រតឹមែតករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិ ករបេងកីតជំនញ 
និងគម នផ្តល់ឥណទន ឬ ករគ្ំរទជេដីមទុនេឡយី និងបនចប់េផ្តីមែតេនរយៈេពលជេ្រចីនែខ េ្រកយករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបនអនុវត្តរចួ ល់។ រយៈេពល ១៨ែខ េ្រកយមកប៉ុេ ្ណ ះ េទីបកមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របក់ចំណូល 
េឡងីវញិបនចប់េផ្តីម ជមួយករគ្ំរទពី AusAID និងកមចអីនុេ្រគះពី្រកុមជួយខ្លួនឯង។ កនុងេពលេនះ 
អនកផ្តល់កមចីឯកជនបនចូលមក នងិ បន្របមញ់េលី្រគួ រទងំេនះខ្លះៗ ្រពមទងំដី ងំទីលំេនថមរីបស់ពួកេគ 
(ែដលេ្រប្ីរបស់ជ្រទពយធន)។ ករជំពក់បំណុល្រតូវបន យករណ៍ថេកីនេឡងីដល់ក្រមតិមួយ ែដល្រគួ រខ្លះ 
្រតូវបត់បង់ចំែណកដី ងំទីលំេនថមី និងផទះរបស់ខ្លួន។ េនកែន្លងខ្លះ េរៀន និងេស េពទយ សថិតេនកនែ់ត 
ឆង យជងកលពមុីន។ ពលរដ្ឋែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន បនេពលថ ពួកគតធ់្ល ក់ខ្លួន្រក្ីរកជងមុន និងមន 
ថ នភពេសដ្ឋកិចចយ៉ប់យុនឺជងកលពីមុនប្តូរទលំីេន។ ពួកគត់េលីកេឡងីថ េគលនេយបយករពរ 

សុវតថិភពរបស់ ADB និងសិទធមិនុស របស់ ពួកេគ្រតូវបនរេំ ភបំពន។ 

12. ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ខ្លះបនត ៉ េទ SPF េហយីសំណងែដលបនែកស្រមួល្រតូវបនផ្តល់ឱយ្របជពលរដ្ឋ
ចំននួ១១០្រគួ រ ប៉ុែន្តមនែត ៤៧្រគួ រ ែដលទទួលយក ខណៈេពលែដល ៦៣្រគួ រ បដិេសធចេំពះករ 
ផ្តល់សំណង។ SPF បនរកេឃញីថ េនកនុងករណីេ្រចីនេលីសលុប DMS និងសំណងទូទត់មិន្រតមឹ្រតូវេឡយី 
េ យ រករចត់ថន ក់សំណងម់ិន្រតឹម្រតូវ ឬ ផទះពរីជន់្រតូវបនចត់បញចូ លជផទះមួយជន់។ កនុងករណីដៃទេទៀត 

ADB បនេធ្វីករជមយួរ ្ឋ ភិបលេដីមបី ងសង់ េរៀនេនេប៉យែប៉ត និង ែកលម្អ្របព័នធផគត់ផគង់ទឹកេន 
បត់ដំបង េ យសង់្រសះមួយ ្របព័នធចំេ ះទឹកមួយ ងតមកល់ទឹកមួយ និង ងទកឹសង់ខពស់ផុតពីដី 
ែដលមនតភជ ប់បពំង់ស្រមបែ់ចកចយដល់ផទះ។ ប៉ុែន្តបញ្ហ ែដលទក់ទងនឹងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធដៃទេទៀតេន ម 
កែន្លង ងំទីលំេនថមី ករផ្តល់សំណងមនិ្រគប់្រគន់ នងិករបត់បង់្របក់ចំណូល េ យ រែតករប្តូរទលំីេន និង 
បញ្ហ ធ្ល ក់ខ្លួនជបប់ំណុលេនែតេ ះ្រ យមិនរចួ។ ដូេចនះ អនកេសនីសុំបនអំពវនវឱយពិនតិយភពអនុេ ម 
ជមួយនីតវិធិីរបស់ ADB។ 

13. េនកនុងឆន  ំ២០១២ សំេណីេនះ្រតូវបនរកេឃញីថមនលកខណៈសម្រសប េហយីរបយករណ៍េនះគជឺ
លទធផលៃនករពិនតិយរបស់ CRP េលីភពអនុេ ម។ CRP បនពនិិតយេមលីឯក ររបស់ ADB ែដលទកទ់ងនងឹ 
គេ្រមងេនះ និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន បនសមភ សនបុ៍គគលិក ADB ែដលបនចូលរមួេនកនុងករបេងកីត និងអនុវត្ត
គេ្រមងបនទស នកិចចកែន្លង ងំទលំីេនថមចីំននួបួន និងបនជួបជមួយ្រគួ ររងផលប៉ះពល់និងអនកេលីកសំេណី
នន កដូ៏ចជ ជមួយម្រន្តី និងបុគគលិករ ្ឋ ភិបល និងបុគគលិកពីករយិល័យេបសកកមម ADB ្របចេំនកមពុជ 
(CARM) ផងែដរ។ CRP បនពិភក បញ្ហ េនះជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (NGOs) ែដលពកព័់នធ 
េនកនុងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ជមួយអនកជំនញករនន ដូចជ Michael Cernea (ែផនកេ ះ្រ យផលប៉ះពល់) 

និង George Cooper (ខងចបប់ភូមបិលកមពុជ) និងជមួយ្រកុមហុ៊ន ហូេណស េអន បេឡន េសវសី (HBS) 

្រកុមហុ៊នេមធវកីមពុជែដល ADB បន្របគល់ភរកចិចជូនេដមីបេីរៀបចផំ្តល់េយបល់អពំី ថ នភព្រសបចបបៃ់ន 
កញចប់ដីេន ថ នីយស៍ំេ ង។ CRP ក៏បនជួប នងិបនទទួលេយបល់ដ៏មនតៃម្លពបុីគគលិក AusAID េនកមពុជ 
និងទី្របឹក ដៃទេទៀត ែដលេធ្វកីរងរជអនកពិនិតយ ម នពី ថ ប័នឯក ជយស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នងិអនក 
្រគប់្រគង IRPs។ ករសននិ ្ឋ នរបស់ CRP បនេធ្វេីឡងី េ យែផ្អកេលីព័ត៌មន និង េយបល់ជេ្រចនីែដល 
បនទទួល និងពីករអេងកត និងករ យតៃម្លផទ ល់ខ្លួនេនេពលទស នកិចច មទី ងំជក់ែស្តង។ 
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14. ជសេងខប CRP បនរកេឃញីភពខ្វះខតចមបងមួយចំនួនេនកនុងទ្រមងប់្លង់េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផល 
ប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែដលរមួទងំល័កខខណ័្ឌ មនិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូលរមួពីសំ ក់ 
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ កង្វះករគិតបញចូ លសនទស នអ៍តិផរ េនកនុងករគណនសំណង គម នករផ្តល់ 
លំេន ្ឋ នកនុងក្រមិតបទ ្ឋ នអបបបរម េដីមបែីកលម្អ ថ នភព្រកី្រក នងិ ងយរងេ្រគះរបស់្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន ករក ងែផនករមិនបន្រគប់្រគន់ស្រមប់សមបទនែដល្រតូវករចបំចេ់នកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមិន្រគប្់រគន់ និង ភពទន់េខ យៃនកមមវធីិក ងសមតថភព ស្រមប់អងគភព 
រ ្ឋ ភបិលែដលពកព់័នធេនកនុងគេ្រមងេនះ។ វធីិេ្របី្របស់េនកនុងករបេងកីតែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
គម នភពទន់ភ្លន់ េហយីភពខ្វះខតទងំេនះមនិបនេ ះ្រ យេឡយី េនេពលេធ្វបីចចុបបននភពេសចក្ត្ីរពង 
ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ស្រមប់កំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីងនីមយួៗ។ CRP ក៏បនរកេឃញីភពខ្វះចេន្ល ះ
េនកនុងគំរូប្លងៃ់ន IRP ផងែដរ ែដលេនេពលេ្រកយមក ្រតូវបនេ ះ្រ យ មរយៈកមមវធិីព្រងីកករ ្ត រ្របក់
ចំណូល។ សំណងែដលបនផ្តល់ពីឆន  ំ ២០១០ ដល់ ២០១១ មិន្រគប់្រគនេ់ឡយី េ យ រអ្រ  ែដលេ្របី
្របស់គឺបនពីឆន  ំ២០០៦ និងគួរែតបនែកស្រមួលេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភព (URPs) 

េដមីបគីិតបញចូ លអតិផរ  និងេ យ រទីកែន្លងស្រមប់ ងំទីលំេនថមីខ្លះសថិតេនឆង យជងកែន្លងែដលបន 
េ្រគងទុកពីមុន។ ភពលំេអៀងជេ្រចីនេនកនុង DMS ែដលនឱំយមនករចត់ថន ក់ នងិ ករេធ្វី រេពីភ័ណ្ឌ ខុស
ឆគងជេ្រចីន។ ករបត់បង្់របក់ចណូំលេ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ជពិេសស ស្រមប់អនកប្តូរពីទី ងំេន
ភនំេពញ ែដលមិនបនេធ្វីេឡងីសម្រសបេឡយី។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ធ្ល ក់ខ្លួនកន់ែត្រក និង មនករ្រពួយ 
បរមភ។ ករជំពក់បណុំលកន់ែតេកនីេឡងី យ៉ងេ ច ស់ស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ខ្លះ ផលបះ៉ 
ពល់ពកីរផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន្របែហលជបនរមួចំែណកេធ្វឱីយមនបំណុលែបបេនះ។ ទីកែន្លងស្រមប់ ងំទីលំេនថមី 
ខ្លះមនបញ្ហ ធងនធ់ងរខងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ មនទកឹជន់លិច ឬ លំបកេចញចូល េហយីផ្លូវេនកនុងទី ងំថមី 
និង្របព័នធលូទឹកមនិដំេណីរករ។ េស ទឹកបនបន្តជបញ្ហ េនេខត្តបត់ដបំង ប៉ុែន្ត ទីកែន្លងទងំបួនែដលបនេទ
ទស នមនអគគសិនរីចួេហយី។ េស សុខភពគឺជបញ្ហ េន មទីកែន្លងខ្លះ េហយីមណ្ឌ លសុខភពេនទី ងំថមី
ជិតភនំេពញ ែដលផ្តល់េស ស្រមប់្របជពលរដ្ឋយ៉ងេ្រចនីែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលរមួទងំ្របជពលរដ្ឋ ៧៩
្រគួ រ ពីគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីង សថិតកនុង ថ នភពខ្វះខតជខ្ល ងំេ យមន្រតឹមែ្រគមួយ គម នេវជជបណ្ឌិ ត េហយីអគរ 
សថិតកនុង ថ នភព្រទុឌេ្រទម។ ជរមួ េនកនុងករ យតៃម្លរបស់ CRP ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ជចំនួនេ្រចនី 
មន ថ នភពកន់ែតលំបក និង ្រកី្រកជងមុន េ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េទះបី្រគួ រខ្លះបនទទួល 
េជគជ័យក៏េ យ េ យ រមន ថ នភព្របេសីរជងមុន។ 

15. េ្រកយករពិនិតយមត់៉ចត់ CRP បនសននិ ្ឋ នថ បញ្ហ ទងំេនះបននមំកនូវប ជ័យកនុងករអនុវត្តន៍ 
េគលនេយបយរបស់ ADB ែដល្រកុម្របឹក បនអនុម័ត។ CRP បនរកេឃញីថ គេ្រមងេនះគម ន 
ភពអនុេ មជមួយេគលនេយបយរបស់ ADB ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត (F2/OP/BP) 

និងករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈ (L3/OP) េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីនតិីវធីិអនុវត្ត (GP 47)។ េនកនុង 
ថ នភពេ្រកយបញចបជ់េម្ល ះ ដូចជេនកមពុជ ែដលជ្របេទសមួយកំពុងេងីបេចញពីស្រងគ មសីុវលិអស់រយៈ

េពលជេ្រចនីទសវត រ ៍ មច ស់ជនំួយ្រតូវមនករគតិគូរជមុនអំពីករចូលរមួជមួយរ ្ឋ ភិបល និង ផ្តល់ករគ្ំរទ 
េនក្រមិតខពស់ និង ខ្ល ងំក្ល ជងេនះឱយបនេ្រចីនជង េធៀបនឹងអ្វីែដល ADB បនផ្តល់េនកនុងករណីេនះ។ 
ម្រន្តីជន់ខពស់មួយរូបពីរ ្ឋ ភិបលបនេពលថ ពួកេគរពំឹងថមន ADB “ជៃដគូមួយែដលេធ្វីករជិតសនិទធជមួយ 
េយងី” និង “បង្ហ ញដល់េយងីអំពីអ្វែីដល្រតូវេធ្វី និងរេបៀបេធ្វីកចិចករេនះ។” ្របករេនះមិនបនេកីតេឡងីេឡយី



7 
 

 

េនកនុងអំឡុងេពលៃនគេ្រមងេនះ។ ករចូលរមួជបន្តបនទ ប្់របកបេ យករគិតគូរទុកជមុន េទ មលំ ប់ថន ក់ 
និងក្រមិតចបំច់ បនចប់េផ្តីម្រតឹមែតេនចុងឆន ២ំ០១០ េពលគឺ េ្រកយេពលែដល NGOs បនបង្ហ ញជូន 
កង្វល់របស់ពួកេគេទ្របធន ADB ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ មួយែផនកធំៃនកង្វះភពអនុេ មជមយួ្របពន័ធករពរសុវតថិភព 
របស់ ADB បនេកីតេឡងីេនមុន ឬ េនកនុងរង្វង់េពលេនះ និង ្រតូវបនចង្រកងជឯក រេនកនុងរបយ
ករណ៍េបសកកមមននរបស់ ADB។ សកមមភព និងភពអសកមមទងំេនះ្រតូវបនរកេឃញីពិ ្ត រដូចខងេ្រកម 
ែដលភគេ្រចីនជប់ទកទ់ងនឹង ADB។ នយិយេ យខ្លី រ ្ឋ ភិបល និង ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េនកនុង
ករណីេនះ មិនបនចូលរមួ នងិទទួលករគ្ំរទ មែដលពកួេគមនសិទធិទទលួ និងកររពឹំងទុករបស់ពួកេគកនុង
ករទទួលបនពី្របព័នធករពរសុវតថភិពរបស់ ADB េឡយី។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ថ នភពសព្វៃថងេនះបន
មនភព្របេសីរេឡងីេ្រចនី។ CARM និងបុគគលិកេនករយិល័យេនទី្រកុងម៉នី  បនបេងកនីកិចច្របឹងែ្របង 
េនក្រមិតែដលរពំងឹទុក េដមីបែីកលម្អកំហុសឆគងែដលមនកន្លងមក និង ព្រងឹងករអនុវត្តន៍្របព័នធសុវតថិភព 
គេ្រមង។ េបេីទះបីជ OSPF បនបេំពញតនួទមួីយគរួឱយកតស់មគ ល់កនុងករពយយមេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង 
របស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់នមីួយៗក៏េ យ បុ៉ែន្តករយិល័យេនះ មនិបនេ ះ្រ យបញ្ហ ទូលំទូ យជងេនះ 
ែដលមនលកខណៈជ្របព័នធចំេពះដំេណីរករ ងំទីលំេនេឡយី។ កិចច្របឹងែ្របង្របកបេ យករគិតគូរជមុន 
មរយៈករចូលរមួ ជមួយរ ្ឋ ភិបល និងកំែណលម្អេនទី ងំផទ ល់គួរែតបន្តេទអនគត។ កិចចករេនះមនែចង 

ពិ ្ត រជងេនះ េនកនុងអនុ សន៍ (ែផនក X)។ 

16. េយងីបនេធ្វីករពិចរ យ៉ងយូរ េ យម៉តច់ត់ និងយ៉ង្របុង្របយត័នអពំីជំ នននែដល្រតូវ្របកន់យក 
េដមីបេីធ្វីឱយគេ្រមងេនះមនភពអនុេ មជមួយ្របព័នធសុវតថភិពរបស់ ADB នងិ េដមីបី ្ត រ ថ នភព្រគួ រ
ែដលរងករខូចខត យ៉ងេ ច ស់ មក្រតមឹ ថ នភពរបស់ពួកេគេនមុនមនគេ្រមង។ អនុ សន៍នន   
ឆ្លុះបញច ងំអំពីអ្វីែដល CRP េជឿថជវធិ្ីរបេសីរបំផុត ែដល ចជក់ែស្តង និង មន្របសិទធភពបផុំតស្រមប់
ជំ នេទមុខ។ កនុងចំេ មអនុ សន៍របស់ CRP គ ឺ (i) សំេណីបេងកតីេ្រគងករទូទត់ឱនភពសំណងមួយ 
(ទំនងនងឹសថិតេនចេន្ល ះទឹក្របក់រ ង ៣ នដល់ ៤ នដុ ្ល ) ស្រមប់ករទូទត់សំណងបែនថមែតមួយេលីក 
(េដមីបែីកត្រមូវៃថ្លសំណងែដលមិន្រគប់្រគន ់ និង ទូទតក់របត់បង់្របក់ចំណូល) ដល់្រគួ រែដលរងផល 
ប៉ះពល់ (ii) េ្រគងករេ ះ្រ យបំណុល (iii) ករបន្តអនុវត្តកមមវធីិព្រងកីករ ្ត រ្របក់ចណូំលេឡងីវញិ (EIRP) 
និង (iv) ករែកលម្អសមបទេនកែន្លង ងំទលំីេនថមី។ េនកនុងករេងកីតអនុ សន៍ទងំេនះ CRP ក៏ពនិិតយេមីល 
ផងែដរ នូវលទធភពៃនករេធ្វីសវនកមមមួយេទេលីករ ងំទលំីេនថមី និង ចំ ត់ករដៃទេទៀតែដលមន 
សក្ត នុពល និង បនផ្តល់េហតុផលស្រមប់ករបដិេសធន៍ ឬ ែកស្រមួលយ៉ងេ្រចីនចំេពះសកមមភពទងំេនះ។ 

17. ទីកែន្លង ងំទីលំេនថមែីដលបនផ្តល់េនេ្រកមគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីង ពុផំ្តល់ល័កខខ័ណ្ឌ សម្រសប េ យ រែត
ែផនករសមបទននមិនសម្រសប េធៀបនឹងត្រមូវកររបស់អនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ករពេិ្រគះេយបល់មិនបន្រគប់
្រគនអ់ំពីទកីែន្លងថមី ករេរៀបចំទីកែន្លងមិនបន្រគប់្រគន ់សមបទែដលផ្តល់ឱយមនិ្រគប់្រគន់េនមុនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
ភពយតឺយ៉វកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង ្រពមទងំមិនទន់មនទនុំកចតិ្តេលីគរូំប្លង់ និង គុណភពៃនសំណង់រូបវន្ត 
មួយចំនួន ។ ជរមួ គិត្រតឹមែខមថុិន ឆន  ំ ២០១៣ មនែត ៥៤% ៃន្របជពលរដ្ឋចនួំន ៩៨១្រគួ រ ែដល 
េ្រគងផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនប៉ុេ ្ណ ះ បនចូលមករស់េនទីកែន្លងទងំេនះ។ កែន្លង ងំទលំីេននីមួយៗ រមួទងំ 
លកខណៈជក់ ក់ និងបញ្ហ នន ែដលេកីតមនជកែ់ស្តងេន មទីកែន្លងនីមួយៗ មនេរៀប ប់េ យសេងខប 
ដូចខងេ្រកម។ 
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18. េខត្ត្រពះសីហនុ៖ េនកំ ត់ផ្លូវភគខងតបូងៃនផ្លូវរថេភ្លីងមយួែខ េនះ កែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេខត្ត 
្រពះសីហនុ គឺសថិតជយ្រកុងេនះកនុង ចមង យ ៧គ.ម គិតពទីី ងំែដលសថិតេនជប់នងឹកំពង់ែផ ែដលជកែន្លង 
្រគួ ររងករប៉ះពល់បនចកេចញ។ ចមង យ ៧ គ.ម គឺជកររេំ ភេលីេគលករណ៍ែដលមនែចងេនកនុង 
ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឆន  ំ ២០០៦ ែដលែចងថ កនុងករណីែដល ចេធ្វីេទបន កែន្លងស្រមប់ ងំ 
ទីលំេនថមី គួរសថិតេនជិតជង ៥គ.ម ពីទីកែន្លងេដីមរបស់អនក្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េដីមបេីជៀស ងកររខំន 
ដល់ជីវភពរស់េន។ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់មិនបនទទួលដំណឹង ឬ ពិេ្រគះេយបល់ អំពទីីកែន្លងស្រមប់ 
ងំទីលំេនថមីេនះេឡយី (េទះបរីបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគបនជួបនឹងករលំបកក៏េ យ) េ យ រពកួេគ 

ភគេ្រចីនរក្របក់ចណូំលពីវស័ិយេន ទ (ដូចជ អនកេន ទ ឬ ជអនកលក់ផលេន ទ)។ ជលទធផល 
កនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋចំនួន ៣៣្រគួ រ ែដល្រតូវចូលមករស់េនទី ងំថម ី CRP ្រតូវបនេគ្របប់ 
កនុងអំឡុងេពលៃនករចុះេធ្វីទស នកិចចរបស់ខ្លួនថ មនែត ៦្រគួ រប៉ុេ ្ណ ះ ែដលពិតជបនប្តូរមកទីកែន្លងថមីេនះ 
គិតចប់ពីែខ មិថុន ឆន  ំ ២០១០មក ចំែណក្របជពលរដ្ឋ ៥្រគួ រេផ ងេទៀតកំពុងសង់ផទះរបស់ពួកេគ។ 
្រគួ រេនសល់េ្រកពេីនះ ែដលរមួទងំ ១៣្រគួ រ ែដលបនេពលថបនលក់ចំែណកដីរបស់ខ្លួន បនេ្រជីសយក 
ករជលួកែន្លង ន ក់េនជិត្របភពៃនករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពកួេគ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ េ្របៀបេធៀបនឹងផទះរបស់ 
្រគួ រែដលេនបន្តរស់េន មដចីំណី ផ្លូវរថេភ្លីងេនកនុងទី ងំចស់ ផទះថមីៗេនកនុងទីកែន្លងស្រមប់ ងំទលំីេនថមី 
មនទំហធំជំងេ្រចីន មនខយល់េចញចូលល្អ និងសង់ពីសមភ រៈល្អជង (បនទទួល្របក់កមចីស្រមប់សង់ផទះខ្លះ)។ 
ទី ងំេនះមនប ្ត ញអគគិសនីតភជ ប់ មនអណ្តូ ងចំហស្រមបផ់្តល់ទឹកទទួលទន និងបងគន់ ប៉ុែន្តផ្លូវចូល និង 
ផ្លូវេនកនុងទីកែន្លងថមីេនះ បនហូរេ្រចះ និងេសទីរែតមនិ ចេធ្វីដេំណីរបនេនរដូវវស ។ ដីចនំួន៦ឡូតិ៍ ្រតូវបន 
ចត់ែចងស្រមបអ់នកផ្ល ស់មករស់េនកែន្លងថមីេនះ ស្រមប់សកមមភពបេងកីត្របក់ចណូំល េនេ្រកមគេ្រមងេនះ 
(ចិញច ឹមមន់ និងករចិញច ឹមសត្វដៃទេទៀត និង ករបណ្តុ ះផ តិ) េ យេហតុថ ៃផទដីទំហ ំ ១០៥ម២ ែដលផ្តល់ 
ឱយ្រគួ រនមីួយៗ (េនកនុងទីកែន្លង ងំទលំីេនថមីទងំ្រប)ំ មនទំហតូំចេពក មិន ចសេ្រមចេគលេ  
េនះបន។ 

19. ភនេំពញ (្រតពងំអញច ញ)៖ ទីកែន្លង ងំទលំីេនថមេីនះសថិតេនេ្រក ជធនីភនំេពញ និងពទ័ធជុំវញិេ យ
លែ្រស នងិតំបន់ដេីសីម ែដលសថិតេនចមង យ្របមណ ២០-៣០គ.ម ពីទី ងំចស់េនកនុង ជធនីភនំេពញ 
ែដលជកែន្លង្រគួ ររងផលប៉ះពល់បនចកេចញ។ េនះគឺជែផនកមួយៃនកែន្លង ងំទីលំេនដ៏ធមំួយស្រមប់ 
្របជពលរដ្ឋ ែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនពីកនុង ជធនីភនំេពញ។ កលពីដំបូង មនែត្របជពលរដ្ឋចំនួន ១៦១ ្រគួ រ 
ប៉ុេ ្ណ ះ ែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេ្រកមគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីងេនះ ប៉ុែន្ត ករ យតៃម្លេឡងីវញិអំពីករបះ៉ពល់ពី 
គេ្រមងេនះេនឆន ២ំ០១១ បនរកេឃញី ២៤៨ ្រគួ របែនថមេទៀត ែដលរងផលប៉ះពល់ទងំ្រសុង និង្រតូវករ 
ងំទលំីេនេឡងីវញិ។ កនុងចេំ ម្រគួ រទងំេនះ ១០៥ ្រគួ រសេ្រមចយកករប្តូរមករស់េនទី ងំថមី 

(ែដល្រតូវទទួលសំណងេនេ្រកមេសចក្តីបែនថមចំេពះែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដលេ្រគងេធ្វីេឡងី 
ស្រមប់ភនំេពញ)។ ប៉ុែន្ត មនែត ៧៩ ្រគួ រប៉ុេ ្ណ ះ បនផ្ល ស់ប្តូរមកកែន្លងថមេីនះគិតចប់ពីែខ កញញ  ឆន ២ំ០១១ 
មក េហយី្រគួ រជេ្រចីនេផ ងេទៀតែដល្រតូវប្តូរទីកែន្លងែដរេនះ ទំនងជមិនចង់ផ្ល ស់មកទីេនះេឡយី េ យ រ 
ែតចមង យេទកែន្លងថមីេនះឆង យពីកែន្លងែដលពួកេគ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ។ សមជិកមន កក់នុង្រកុមករងរគេ្រមង 
ADB បនសេងកតេឃញីថ ៖ “ករ ្ត រ្របក់ចំណូល មនទនំកទំ់នងជមួយចមង យពីកែន្លងរស់េនចស់។” 
ផទះែដលអនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបនសង់េនកែន្លងថមេីនះ មនចប់ពីផទះពីរជន់សង់ពីឥដ្ឋ ឬ េបតុង រហូត
ដល់ខទមែដលសង់ពសីមភ រៈែដលេ្របី្របស់េឡងីវញិ។ េយង ម ADB ្រគួ រ្របមណពីរភគបីែដលបន
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ផ្ល ស់ប្តូរមករកេនទី ងំថមី គឺជអនកជប់បំណុល (អនកខ្លះេ្របី្របស់ចែំណកដីរបស់ខ្លួនជវតថុបញច )ំ េហយីផទះ ែដល
ងសង់ថមីៗជេ្រចីនទនំងជបន ងសង់េ យេ្របី្របស់ឥណទន។ េហ ្ឋ រចនសមព័នធននេនទី ងំេនះ 

រមួមន ករតភជ ប់ប ្ត ញអគគិសនី ទកឹ ្អ តពីបំពង់ែចកចយ បងគន់ និងផ្លូវចូលមយួែខ ែដលជនលិ់ច និង 
លំបកឆ្លងកត ់ស្រមប់យនយន្តភគេ្រចីន ជពិេសស េនេពល CRP មកទស នកិចចទេីនះ។ េនេពលេ្រកយ 
មកេទៀត មនករផ្តល់េស ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ (ប៉ុែន្តមយួែផនកៃនផ្លូវចូលមកកន់ទី ងំេនះ េនែតជមនគំនរ 
ស្រមមេនេឡយី) និងសំណងអ់គរសហគមន៍មួយខនង និងអគរផ រធំមួយផងែដរ (ែដលមនតូបលក់ខ្លះៗ 
ប៉ុេ ្ណ ះ) រមួជមួយមណ្ឌ លសុខភពសហគមន៍មួយខនង (ែដលមនេ្រគឿងសង្ហ រមឹចស់ៗខ្លះ និងសមភ រៈេពទយ 
មញញមួយចំនួន និងពុំមនបុគគលិកសុខភព្រគប់្រគន់េឡយី។ បឋមសិក មយួកែន្លងែដលមនសិស  

េ្រចីនេលីសលុប បនទទលួកុមរមកពីទកីែន្លងេនះទងំមូលឱយចូលេរៀន េ យមនបនទប់េរៀនស្រមប់សិស  
្របមណ ៦០នក់ ្រតូវបនព្រងីកពី ៥ ដល់ ១៥បនទប់ េនកនុងេពលែដល CRP េធ្វទីស នកិចច។ 

20. េពធិ៍ ត៖់ ទកីែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេពធិ៍ ត់ គជឺកែន្លងែតមួយគត់ែដលសថិតេនជិតកែន្លងេដីម ែដល 
្រគួ រទងំេនះបនចកេចញ និងែដល ចឱយអនកផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនរក របររបស់ពួកេគដូចពីមុន។ កនុងចំេ ម 
៣៣្រគួ រែដលេ្រគងប្តូរទីលំេន ២៦ ្រគួ របនមករស់េនទី ងំថមីេនះ គិតចបពី់ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០។ ADB 

យករណ៍ថ អនកផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ្រចីនជង ៦០% រស់េនកនុងផទះ ្អ តជងមុន េធៀបនឹង ថ នភពរបស់ពួកេគ
េនមុនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ េហ ្ឋ រចនសមព័នធេនទី ងំថមី ែដលបនផ្តល់េនេ្រកយ្រគួ រភគេ្រចីនបនចូលមក 
រស់េន មនជ ទិ៍ ប ្ត ញអគគិសនី អណ្តូ ងសនបេ់ យៃដ បងគន់ និងផ្លូវចូលមួយែខ ែដល ចនឹងហូរេ្រចះ 
េ យងយ។ 

21. បតដំ់បង៖ ដូចទី ងំេនេខត្ត្រពះសីហនុ និងភនេំពញែដរ ទីកែន្លង ងំទលំីេនថមីេនបត់ដបំង គឺជកែន្លង
ែដលចក់ដីបេំពញថមីៗេនះ ែដលព័ទធជុវំញិេ យ លែ្រស និងសថិតេនជយ្រកុងបត់ដបំងជិតផ្លូវជតិ េនកនុង
ចមង យ្របមណ ៧គ.ម ពីទី ងំចស់របស់្រគួ រទងំេនះ។ កនុងចេំ ម ៤៨ ្រគួ រែដលេ្រគងប្តូរទីលំេន 
៣៨្រគួ របនមករស់េនទី ងំថមេីនះ េហយីគិតចប់ពីែខឧសភ ឆន ២ំ០១០។ គុណភពលំេន ្ឋ នេនកនុង 
ទី ងំេនបត់ដំបងមនក្រមិតជង េបីេ្របៀបេធៀបនឹងលំេន ្ឋ នេនទីកែន្លងដៃទេទៀត ែដល CRP បនេធ្វី 
ទស នកិចច េហយីផទះភគេ្រចីនមនគុណភពទបខ្ល ងំ ស់។ សូមបែីបបេនះក៏េ យ ្រគួ រខ្លះែដលបន
សមភ សន៍បន យករណ៍ថ ពួកេគបនខចី្របក់េដីមបី ងសង់ផទះថមីរបស់ពកួេគ (ែដលេនះជផលវបិកមួយៃនករ 
ផ្តល់ឱយ្រគួ រ្រកី្រកនូវសំណង ម “តៃម្លជំនួស” ស្រមប់ផទះរបស់ពួកេគ ជំនួសឱយករ ងសងផ់ទះស្រមប់ពួកេគ 
កនុងក្រមិតអបបបរម)។ ដូចេន មទីកែន្លងេផ ងេទៀតែដលសថិតេនឆង យពី្របភព្របកចំ់ណូលរបស់ពួកេគផងែដរ 
ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ែដលបនទទួលករសមភ សន៍ព ី CRP បនេពលថ ក ្ត េនះគជឺឧបសគគស្រមប់ករ ្ត រ 
ជវីភពរស់េនរបស់ពួកេគេឡងីវញិ។ េហ ្ឋ រចនសមព័នធេនទី ងំេនះ ក៏្រតូវបនផ្តល់េ្រកយេពលែដលអនកផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន បនចូលមករស់េនផងែដរ កនុងេនះរមួមនជ ទិ៍ ប ្ត ញអគគិសនី បងគន់ េហយីចប់ ងំពីែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១២ បនបែនថម ទឹកចំេ ះ (ែដលគុណភពេនមិនទន់មនភពចបស់ ស់) មកពី្រសះមួយ េ យមនសង់ 
ងមួយខពស់ផុតពដីី រមួជមួយបំពង់តភជ ប់េទ មផទះនីមយួៗ។ ករតភជ ប់បពំង់ទកឹេនះ បនបញច ប់េនចុង 

ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣។ េនកនុងេពលបេ ្ត ះ សននេនះ អនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមកទីេនះ បនពងឹែផ្អកជបឋមេលីករ
ផគតផ់គង់ទឹកពរីថយន្តដឹកទឹកឯកជន ែដលពួកេគចត់ទុកថមនៃថ្លខពស់។ ចបព់ីែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ មក ករផគត់ផគង់ 
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េនះ បនទទួលឧបតថមភធនពីគេ្រមងេនះ។ ទី ងំេនះគម នករចត់ែចងស្រមប់ករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹេឡយី 
េហយីទងំផ្លូវចូល និងផ្លូវេនកនុងទី ងំថមីេនះមនគុណភពទបជខ្ល ងំ និង្រតូវករែកលម្អជចបំច់។ 

22. េប៉យែបត៉៖ េនចុងខងេជីងៃនកំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីងមយួែខ េនះ ទីកែន្លងស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនឯេប៉យែបត៉ 
ក៏សថិតេនេលីដីែដលេទីបចប់បំេពញថមីៗេនះផងែដរ ែដលព័ទធជុវំញិេ យ លែ្រស និងសថិតេនេ្រក្រកុង កនុង
ចមង យ ៦គ.ម ពីទី ងំចស់ ែដល្រគួ រទងំេនះបនចកេចញ។ េប៉យែប៉ត គឺជទកីែន្លង ងំទលំីេនថមីធជំង
េគេនេ្រកមគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីងេនះ។ កនុងចេំ ម ៦០១ ្រគួ រែដលេ្រគងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ៣៧៨ ្រគួ របនប្តូរ
មកទី ងំេនះរចួេហយី គតិចប់ពែីខមថុិន ឆន  ំ២០១១។ ដូចេនភនេំពញែដរ ផទះែដលសងថ់មីមនចប់ពីផទះពរីជន់
សង់ពីឥដ្ឋ ឬេបតុង រហូតដល់ខទមែដលសង់ពសីមភ រៈចស់ៗ។ ករពិនិតយរបស់ ADB េនេដីមឆន ២ំ០១៣ បន 
រកេឃញីថ ពលរដ្ឋ ៩១្រគួ រ បនលក់ចែំណកដីរបស់ខ្លួន (និងេបេីយង មករសមភ សនរ៍បស់ CRP ជមួយ
្រគួ ររងផលប៉ះពល់េនេប៉យែបត៉ ្រគួ រទងំេនះ ខ្លះសេ្រមចយកករជលួកែន្លង ន ក់េនកនុងដចីំណីផ្លូវ េដីមបី
ឱយបនជិត្របភពរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពកួេគ)។ េនទេីនះផងែដរ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ែដល CRP បន
សមភ សន៍ បនឲយដឹងថ ចមង យព្ីរបភព្របក់ចំណូល គឺជឧបសគគចំេពះករ ្ត ររបរចិញច ឹមជវីតិរបស់ពួកេគ 
េឡងីវញិ។ េហ ្ឋ រចនសមព័នធេនទី ងំេនះ ែដលផ្តល់ជូនេ្រកយេពលអនកផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនបនចូលមករស់េន 
មនជ ទិ៍ ប ្ត ញអគគសិន ី បងគន់ នងិទឹកពីអណ្តូ ងសនប់។ េនទេីនះផងែដរ ទងំផ្លូវចូល និងផ្លូវេនខងកនុង 
ទី ងំេនះ មនគុណភពទបបំផុត និង្រតូវករែកលម្អ េហយីេនទីេនះគម នករចត់ែចងស្រមប់ករ្រគប់្រគង 
សំណល់រងឹេឡយី។ អគរផ រដ៏ធំមួយែដលសង់េឡងីយ៉ងល្អ ប៉ុែន្តមនតូបលក់ែតពីរគត់ កនុងេពលែដលតូប 
មួយចំនួនសថិតេន មផទះែដលសង់េ យ្របជពលរដ្ឋប្តូរទលីំេនខ្លួនឯង។ េបីេទះជទី ងំេនេប៉យែប៉តេនះមន 
ទំហធំំក៏េ យ ពុមំនគេ្រមងសង់ បឋមសិក  ជែផនកមួយៃនេស ែដល្រតូវផ្តល់ជូនេ្រកមគេ្រមងេនះ 
េឡយី។ ចណុំចខ្វះខតេនះ្រតូវបនបេំពញបែនថមមកវញិេនេពលេ្រកយមក េហយីអគរសិក ្របកបេ យ 
គុណភពខពស់មយួខនងែដលមន្របបំនទប់ េនកនុងទី ងំេនះកំពុងសថិតកនុងករ ងសង់ជិតរចួ ល់េនេពល CRP

ចុះេធ្វីទស នកិចច ។ ដូចេនទី ងំកនុងេខត្តបតដំ់បងែដរ CRP បនកត់សមគ ល់េឃញី្រសះទឹកធំមយួយ៉ងេ្រជ 
សថិតេនកនុងទី ងំេនះ ជប់នឹង បឋមសិក ។ កុមរេលង និងសទូច្រតីេនកនុង្រសះេនះ។ មេយបល់របស់ 
SPF េគគួរសងរ់បងលួសព័ទធជំុវញិ្រសះេនះ េដីមបឲីយកុមរេនឲយឆង យពីទីកែន្លងេនះ។ 

 

III. ្របវត្តិគេ្រមង 

23. ្រកុម្របឹក  ADB បនអនុម័តឯកភព មរយៈនីតិវធីិសេងខបមួយ កលពីៃថងទី ១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ េលី
ទឹក្របក់ ៤២ នដុ ្ល  ស្រមប់គេ្រមងរយៈេពល២ ឆន  ំ (២០០៧-២០០៩) េដមីបី ្ត រេហ ្ឋ រចនសមពន័ធផ្លូវ
រថេភ្លីងកមពុជេឡងីវញិ េ យែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងែដលមន្រ ប់ នងិបេងកីតេឡងីវញិនូវប ្ត ញតភជ ប់ពីកមពុជេទ
ប ្ត ញេន្របេទសៃថ។6 គេ្រមងេនះេ្រគងចបេ់ផ្តមីេនឆន  ំ២០០៧ និងបេង្ហីយេនឆន ២ំ០០៩។7 ្របតិបត្តិករផ្លូវ
រថេភ្លងីេនះ្រតូវែកលម្អ មរយៈកំែណទ្រមង់ (ែដលកពុំងអនុវត្ត) ែដល្រតូវេធ្វីឱយរចួ ល់េនឆន ២ំ០០៧ េ យមន
ករផ្តល់សមបទនដល់្រកុមហុ៊នឯកជន េដមីប្ីរបតិបត្តកិរផ្លូវរថេភ្លីងេនះជលកខណៈពណិជជកមមស្រមប់រយៈេពល 
                                                 
6សន្លឹកទិននន័យគេ្រមង<http://www.adb.org/printpdf/projects/37269-013/main> ៃថងទី ៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០១៣។ 
7ADB. 2006. របយករណ៍ និង អនុ សន៍ជូន្របធន និង្រកុម្របឹក ភិបល ៖ សំេណីកមច ី និង ករផ្តល់កមចី ជូនដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្រមប់ 
ម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ។ ទី្រកុងម៉នី  កយខណ្ឌ  ៣០។ 
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៣៣ឆន  ំ េនេ្រកមករចត់ែចងភពជៃដគូ ធរណៈ-ឯកជន។8 ករវនិិេយគេលីករ ្ត រេឡងីវញិេនះ និងករ 
ែកស្រមួលែដលពក់ព័នធនន (ែដលេធ្វីេឡងី មរយៈជំនួយបេចចកេទស ច់េ យែឡក) ្រតូវបនរពំឹងថនឹង
បេងកីតឱយមនេស ផ្លូវរថេភ្លីង្របកបេ យ្របសិទធភព ែដលនឹងជួយសេ្រមចេគលេ ៃនគេ្រមងេនះ ជ ទិ៍ (i) 

ករែកលម្អ្របសិទធភពៃនវស័ិយដឹកជញជូ ន េ យបេងកីនភពច្រមុះៃនមេធយបយ និងផ្លូវដឹកជញជូ ន នងិ (ii) ក់ឱយ
ដំេណីរករេឡងីវញិ្របកបេ យនិរន្តរភពនូវផ្លូវរថេភ្លីងេនះ។9 

24. ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន (MPWT) កមពុជ គឺជ ថ ប័ន្របតិបត្តិគេ្រមងេនះ េហយី ថ បន័ 
ជេ្រចីនេទៀតៃនរ ្ឋ ភិបល ែដលរមួទងំ IRC បនពក់ពន័ធេនកនុងទិដ្ឋភពខុសៗគន ៃនករអនុវត្តនគ៍េ្រមងេនះ។ 
MPWT មនភរៈទទួលខុស្រតូវរមួេលីករ្រគប្់រគង និង ស្រមបស្រមួលសកមមភពនន េនេ្រកមគេ្រមងេនះ 
ចំែណក IRC ទទលួខុស្រតូវ្រគប្់រគងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ្រកមគេ្រមងេនះ។ 

25. គេ្រមងេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីនិងអនុវត្តេ្រកមករចតែ់ចងពីករយិល័យក ្ត លរបស់ ADB មរយៈ 
ែផនកដឹកជញជូ ន និងទំនក់ទំនង (SETC) ៃននយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍ (SERD)។ ADB មិនបនេផទរអំ ច 
្រគប់្រគង និងអនុវត្តគេ្រមងេនះមក CARM េទ ប៉ុែន្ត បនសហករជមួយេបសសកមម្របចេំនកមពុជេនកនុងេពល 
ចបំច់។ េនដំ ក់កលេ្រកយមក មនករជួលបុគគលិកបែនថម មរយៈ CARM េដមីបចីតែ់ចងករផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេនេ្រកមគេ្រមងេនះ។ 

26. កិចច្របជុំពិនតិយរបស់ថន ក់ដកឹន ំ (MRM) ែដលបនពិនិតយេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ និងអនុ សន៍របស់
្របធន (RRP) បនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី ៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦ និងពិភក េលីរបយករណ៍ យតៃម្លគេ្រមងេន
ចុងែខសី ។ អនុស រណៈៃនករេយគយល់មួយ (MOU) ្រតូវបនចុះរ ងរ ្ឋ ភិបល និង ADB េនៃថងទី១០ ែខ
តុ  ឆន  ំ២០០៦ បនទ បព់ីេបសកកមម យតៃម្ល ែដលបនកត់សមគ ល់អំពីករធនជក់ ក់សំខន់ៗេលីករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេន។ ករធនទងំេនះ រមួមន សិកខ ពិេ្រគះេយបល់េលីែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ស្រមប់
្រគួ រ ែដលមន្រស្តីជេម្រគួ រ ករប៉ន់្របមណ DMS អំពកីរបត់បង់ដីធ្ល ីករផ្តល់សំណង ករជួយ និងផ្តល់ 
ដីសម្រសបេនកែន្លងេផ ងមុនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ជនំួយដល់ជន្រកី្រកជងេគ នងិ្រកុមែដលងយរងេ្រគះ េដីមបី
េលីកកមពស់ ថ នភពេសដ្ឋកចិចសងគមរបស់អនកទងំេនះ កមមវធីិននេដមីបកី ងសមតថភពស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេន និងករផ្តល់មូលនិធិបដភិគបនទន់េពលេវ  ស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េដមីបេីឆ្លីយតបនឹងកតព្វកចិច
ែដលមិនបនដឹងជមុន ែដល្រតូវចំ យេ្រចីនជងថវកិែដលបនប៉ន់ ម ន។10 េនកនុងេយបល់របស់ខ្លួនកនុង
កិចច្របជំុគណៈកមមករពនិិតយនៃថងទី១៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ េលីេសចក្តី្រពង RP ែផនកសុវតថិភពបរ ិ ថ ន និងសងគម 

(RSES) បនកត់សមគ ល់ថ កនុងេពលែដល ”េយបល់ភគេ្រចីនរបស់េយងី [េនកនុង MRM េលីេសចក្ត្ីរពង RP] 
្រតូវបនេ ះ្រ យ” េយងីេឃញីមនភពចបំច់េដីមបពី្រងឹងករធនេលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នងិ ្រតូវេធ្វីករ
ពិនតិយ ម នពីសំ ក់ ថ ប័នឯក ជយជេរៀង ល់្រតីមស េ យពចិរ អពំី នភិ័យៃនគេ្រមងេនះ កនុង
ករណីែដលករផ្តល់សំណង ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងករ ្ត រ្របក់ចំណូលមិនបនអនុវត្តដូចករឯកភពជមុន។11 
បញ្ហ ែដលពុំមនេលីកេឡងីេនកនុង RP ឆន ២ំ០០៦ គឺអនុ សន៍អពំីៃថ្លសំណងែដល្រតូវែតគិតបញចូ លសនទស ន៍
                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10អនុស រណៈៃនករេយគយល់េនកនុងេបសកមមកមម យតៃម្លកមចី ៃថងទ ី១០ ែខ តុ  ឆន  ំ២០០៦ 
11ឯក របញ្ហ ស្រមប់ករ្របជំុពិនិតយេ យគណៈកមម ធិករពិនិតយ ៃថងទី ១ ែខ តុ  ឆន  ំ២០០៦។ 
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អតផិរ ។12 េនះគឺជគេ្រមងកនុងជំពូក A ែដលពក់ព័នធនងឹករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត េហយីរបយ-
ករណ៍ RP ឆន ២ំ០០៦ បនប៉ន់ ម នថ ករ ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនះ ចប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ ២.៦២៩្រគួ រ 
(មនុស ១១.២៨៨នក់) កនុងេនះ ៨២២្រគួ រ (៣.៥៣៥នក់) ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ចំែណក ១.៧៩៣្រគួ រ 
(៧.៧៥៣នក់) ្រតូវទទួលសំណងចេំពះករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ បុ៉ែន្តពុចំបំច់ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេឡយី។ ចណុំច
ថមីែបបៃចន្របឌិតេនកនុង RP ២០០៦ គឺករផ្តលច់ំែណកដីរមួជមួយប័ណ្ណកមមសិទធដិល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ែដល
្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទរស់េនទីកែន្លងថមី េ យមនករធនសិទធិរស់េនរយៈេពល ៥ឆន  ំ ស្រមប់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់
ែដលផ្ល ស់េចញពី COI ៃនផ្លូវរថេភ្លីង ប៉ុែន្តេនបន្តរស់េនកនុង ROW ៃនផ្លូវរថេភ្លីងេនះ13 IRP មួយស្រមប់្រគួ រ
ែដលរងផលប៉ះពល់ នងិករចត់ែចងបណ្តឹ ង រទុកខ។ 

27. កិចច្រពមេ្រពៀងកមចេីលខ ២២៨៨ បនចុះហតថេលខេនែខមីន ឆន ២ំ០០៧។ កមចីេនះ្រតូវបនរពំឹងថនងឹ
ចូលជធរមនកនុងរង្វង់ែខេម  ឆន ២ំ០០៧14 េហយីលទធកមមដីធ្លី និងករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនរបស់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះ 
ពល់្រតូវបនរពឹំងថនឹង្រតូវេធ្វីរចួ ល់េនែខធនូ ឆន  ំ២០០៧។15 េទះជយ៉ង ក៏េ យ េ យ រែតករពនយរ
េពលៃនករបេំពញ មល័កខខណ័្ឌ ៃន្របសិទធភពកមចី ែដលពក់ព័នធនឹងករចុះហតថេលខេលីកចិច្រពមេ្រពៀងជេគល-
ករណ៍េលីសមបទនេនះ គេ្រមងេនះេទីបែតចូលជធរមនេនៃថង ៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០០៨។16 េនកនុង
អំឡុងេពលអនុវត្ត RPs ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមប់សកមមភពជក់ ក់អំពីផ្លូវរថេភ្លីងេនះ ្រតូវបនេរៀបចំ
េឡងីជគំរូប្លង់បេចចកេទសពិ ្ត រ ែដលបនេរៀបចំេឡងីស្រមប់កំ ត់ផ្លូវភគខងេជីង និងកំ ត់ផ្លូវែដលបត់ 
េនែខកកក  ឆន ២ំ០០៨ កំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីងភគខងតបូងេនែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ កំ ត់ផ្លូវភនំេពញ កនុងែខមិថុន 
ឆន ២ំ០១០ និងកំ ត់ផ្លូវេនេប៉យែប៉ត ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០។ េធៀបនឹង RP ឆន  ំ២០០៦ ផលប៉ះពល់សរុបៃន 
RPs ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពទងំេនះ បង្ហ ញពីចំនួន្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េកីនរហូតដល់្របមណ ៣០%។ 
រហូតដល់ែខមីន ឆន ២ំ០១៣ ករទូទតសំ់ណង្រតូវបន យករណ៍ថបនអនុវត្តរចួ ល់ទងំ្រសុង និងេសទីរ 
ទងំ្រសុង ស្រមប់កំ ត់ផ្លូវរថេភ្លងីែដលមនែចងេនកនុង RPs ទងំបនួែដលបនេធ្វីបចចុបបននភព ចំែណកកែន្លង 
ស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរទលីំេនបនបេង្ហីយ្រតឹម ៥៤% ប៉ុេ ្ណ ះ។17 េលីសពីេនះ បនទ បពី់មនករត ៉ ពី្រគួ ររងផល
ប៉ះពល់េនកំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីង្រតង់ភនំេពញ មនករទទួល គ ល់ថ ្រគួ របែនថមចំននួ ២៤២ មនផទះែដល្រតូវ 
រងផលប៉ះពល់ទងំ្រសុង េហយីកនុងចំេ ម្រគួ រទងំេនះ ១០៥្រគួ រ បនេ្រជីសយកករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ 
                                                 
12 ករ្រប្រស័យទក់ទងៃផទកនុងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េនៃថងទី១០ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦។ 
13ដីចណីំផ្លូវ គជឺគន្លងផ្លូវេនសងខងផ្លូវរថេភ្លីង ែដលជកមមសិទធិរបស់រ ្ឋ ភិបល ចំែណកដីេ្រតៀមប្រមុងស្រមប់សង់ផ្លូវរថេភ្លីង គឺជចែំណកដីែដលមនទំហំ
តូចជងេនកនុងចំែណកដីចំណីផ្លូវ ែដល្រគួ រនន្រតូវចកេចញជអចិៃ្រន្តយស៍្រមបគ់េ្រមងេនះ (2006 RAP, េសចក្តីសេងខប) 

14ADB. 2006. របយករណ៍ និង អនុ សន៍ជូន្របធន និង្រកុម្របឹក ភិបល ៖ សំេណីកមច ី និង ករផ្តល់កមចី ជូនដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្រមប់ 
ម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ។ ទី្រកុងម៉នី  កយខណ្ឌ  ៣០។ 

15 Ibid. ឧបសមពន័ធ១ ៖ ករេរៀបចំរចន និង្រកបខណ័្ឌ ្រតួតពិនិតយ ទំព័រ២០។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កលវភិគ្របកបេ យសុទិដ្ឋិនិយមែបបេនះ 
មិន្រតូវគន ជមួយកលវភិគអនុវត្តកនុងឧបសមព័នធ ៧ េឡយី ែដលប៉ន់ ម នថ ករេធ្វីលទធកមមដី និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេននឹង្រតូវអនុវត្តរចួ ល់េនចុងឆន  ំ
២០០៨ (ទំពរ័៣៥) 

16កិចច្រពមេ្រពៀងសមបទនបនចុះហតថេលខេនៃថងទី ១២ ែខ មិថុន ឆន ២ំ០០៩ និង្រតូវបន្របកសសុពលភពេនៃថងទី ២២ ែខតុ  ឆន  ំ២០០៩ (BTO 

ៃថងទី ៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ ស្រមប់េបសកកមមចេន្ល ះពៃីថងទី ២៣-២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០០៩ អនុស រណៈៃនករេយគយល់ កយខណ្ឌ ២)។ 
17 ឯក រជំនួយ ម រតីស្រមបេ់បសកកមម្រគប្់រគងគេ្រមង ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ ឧបសមពន័ធ ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេលីករ ងំទីលំេនថមី 

កយខណ្ឌ ៣។ 
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ផលប៉ះពល់េនះនឹង្រតូវេ ះ្រ យ មរយៈ RP បែនថមស្រមប់កំ ត់ផ្លូវភនំេពញ ែដល្រតូវ ក់ជូនេទ ADB 

េនចុងែខមិថុន ឆន  ំ២០១៣18 ប៉ុែន្ត េនពុំទន់បន ក់ជូនរហូតដល់ចុងឆន ២ំ០១៣។ 

28. គេ្រមងបែនថមមួយ (កមច ី ២៦០២) េដមីបបីេងកីតកែន្លងថមីមួយស្រមបេ់ផទរទំនិញ និងជួសជុលទូរថេភ្លងី 
េនសំេ ង ែដលសថិតេនចមង យ្របមណ ១០គ.ម ពីភនំេពញ ្រតួវបនអនុម័តឯកភពេនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ 
និងបនចូលជធរមនេនៃថង ២១ ែខ េម  ឆន  ំ ២០១០។ េលីសពីេនះ ជំនួយឥតសំណងព ី AusAID ចំននួ 
២១,៥ នដុ ្ល  បនចូលជធរមនេនៃថងទ ី០៥ ែខមក  ឆន  ំ២០១១។19 

29. េសចក្ត្ីរពង RP ស្រមប់គេ្រមងេនសំេ ង ្រតូវបន ក់ជូនេទ ADB េនៃថងទ ី ២៤ ែខ មិថុន ឆន  ំ
២០០៩។ RP ្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពេនឆន ២ំ០១០ ប៉ុែន្តេនរង់ចលំទធផលពកីរ យតៃម្ល មផ្លូវចបប់អំពបីញ្ហ
កមមសិទធដិីេនសំេ ង។ ដូេចនះ ADB បនពយួរទុកករពិនិតយេលីេសចក្តី្រពង RP ជបេ ្ត ះ សនន។20 ករពិនតិយ
េលីេសចក្ត្ីរពង RP េ យ ADB េនចុងឆន ២ំ០១២ បនរកេឃញីពីភពចបំច់ឱយែកស្រមួលេសចក្តី្រពងេនះ
បែនថមេទៀត េ យ រ DMS េដមីបកំីណត់ពីករបត់បងរ់បស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និងសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ 
និងករេបីកចំហព័ត៌មនែដលបនអនុវត្តេនកនុងេពលេធ្វីបចចុបបននភព េន្រតូវករឱយែកលម្អជបែនថម។21 គតិមក 
ទល់ៃថងទី ២៨ ែខតុ  ឆន  ំ ២០១៣ សំេ ចុងេ្រកយមួយៃន RP ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមប់គេ្រមង
សំេ ង េនពុំទន់បន ក់ជូន ADB ស្រមប់ករពិនិតយេនេឡយីេទ។ 

30. ចប់ ងំពេីពលចប់េផ្តីមក ងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ រ ្ឋ ភិបលបនអះ ងថ ដីធ្លីេន 
សំេ ងគឺជសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់មិនឯកភពចំេពះករ 
្របកសកមមសិទធរិបស់រ ្ឋ ភិបលេលីចំែណកដីេនសំេ ងេឡយី េ យបនអះ ងថ ដីេនះសថិតេ្រកមករ 
កន់កប់របស់ពួកេគជកមមសិទធឯិកជន ឬ យ៉ងេ ច ស់ ្រតូវបនេបីកចំហស្រមប់ករចុះបញជ ីេនេ្រកមចបប់ 
កមពុជថជកមមសិទធិឯកជន។ េនេពល NGOs េលីកបញ្ហ ននែដលទក់ទងនឹង ថ នភពកមមសិទធិេនសំេ ង 
កលពែីខសី  ឆន ២ំ០១០ ADB បនេសនីឱយ IRC ផ្តល់េយបល់ខងផ្លូវចបប់េលីបញ្ហ េនះ។22 េនែខ កញញ  ឆន  ំ
២០១០ ADB បនសេ្រមចចុះកិចចសនយជួលអនកឯកេទសចបប់ភូមិបលស្រមបខ់្លួនផទ ល់23 នងិបនជលួ 
អនកឯកេទសេនះ េនែខតុ  ឆន ២ំ០១០។ េ្រកយមនករពនយរេពលយ៉ងែវងកនុងករទទួលបនពត៌័មនចបំច់ 
េសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ បនកណំត់ថ តំបនសំ់េ ង គឺជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ។24 
ករសននិ ្ឋ នេនះបនទទួលករជំទស់ពី NGOs ែដលបនអះ ងថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ខ្លះេនកនុងតំបន់ 
សំេ ង មនឯក រជភស្តុ ងបញជ ក់កមមសិទធិេលីចំែណកដីេនទេីនះ។ េដីមបី យតៃម្លអំពីភពទុកចិត្តបនៃន 
ករអះ ងេនះ ទី្របឹក របស់ ADB បនបន្តករេសីុបអេងកត និងបន ក់ជូនេយបល់ខងផ្លូវចបបព់ី្រកុមហុ៊ន 
                                                 
18 BTOR ស្រមបេ់បសកកមម្រគប្់រគងគេ្រមងពិេសស ៃថងទ ី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣។ ភជ ប់ជមួយ BTOR េនះគឺឧបសមពន័ធពិនិតយេមីលករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
ែដលកតសំ់គល់អំពីែផនករបែនថមអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនស្រមបកំ់ ត់ផ្លូវភនេំពញ ែដលេ្រគង កជូ់ន ADB ពិនិតយេនែខឧសភ ឆន  ំ ២០១៣ 
( កយខណ្ឌ  ១០)។ 

19 AusAID ផ្តល់ថវកិស្រមប់គេ្រមងេនះ សរុបចំនួន២២,៤៦ នដុ ្ល  គិត្រតឹមែខមីន ឆន ២ំ០១៣។ 
20 អនុស រណៈៃនករេយគយល់ ស្រមប់េបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី ៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ២២។ 
21BTOR ស្រមបេ់បសកកមម ៃថងទី ១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ៦ និង  BTOR ស្រមបេ់បសកកមម្រតួតពិនិតយករ ងំទីលំេនេឡងីវញិ ៃថងទី ២០ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ១១។ 

22 អនុស រណៈៃនករេយគយល់ស្រមបេ់បសកកមម ៃថងទី ២២ ែខសី  ឆន ២ំ០១០ កយខណ្ឌ ២៩។ 
23អនុស រណៈពី្របធន្រកុមគេ្រមង េផញីជូននយក RSES ៃថងទី ១០ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០។ 
24ទំនកទ់ំនងៃផទកនុង មអីុែមល៉របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ៃថងទ១ី៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១២។ 
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េមធវ ី មួយេផ ងេទៀត េនែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ែដលអះ ងេឡងីវញិ ្រសប មរបកគំេហញីេលីកមុនអំពី 
កមមសិទធរិដ្ឋ។25 ករ យតៃម្លខងផ្លូវចបប់េនះ្រតូវបនចតទុ់កថបនបងកឱយមនករពនយរេពលអនុវត្តគេ្រមងរហូត 
ដល់ ១៨ែខ។26 

 

31. កលបរេិចឆទបញច ប់ករេផទរ្របក់កមចីស្រមប់ទងំកមចីពីដំបូង និងកមចីបែនថមនឹង្រតូវពនយរដល់ៃថងទ ី ៣១ 
ែខធនូ ឆន  ំ២០១៤ េហយីកលបរេិចឆទបញចប់ករេផទរជំនួយឥតសំណងពី AusAID នឹង្រតូវពនយរដល់ៃថងទី ៣១ែខធនូ 
ឆន  ំ២០១៣។27 

IV. សេំណើ ឱយពិនិតយេលើភពអនុេ ម 

32. CRP បនទទួលលិខតិសំេណីេ យមនឯក រភជ ប់ (ឧបសមពន័ធ១) មអុែីម៉ល េនៃថងទ២ី៨ ែខសី  
ឆន ២ំ០១២។ លិខិតេនះែដលមនចុះហតថេលខេ យ David Pred ពីអងគករ Inclusive Development 
International (IDI) បនរមួបញចូ លលិខិតេផទរសិទធិ ែដលចុះហតថេលខេ យអនកេសនីសុំចំននួ ២២រូប (កនុងនម 
ជភគីេផទរសិទធិ) ែដលអនុញញ តឱយេ ក Pred និង ៊ ង វុទធី ពអីងគករសមធម៌កមពុជ េដីរតួនទីកនុងនម 
អនកេសនីសំុ។ អនកេសនីសំុបនសំុឱយរក អត្តសញញ ណរបស់ខ្លួនជករសមង ត់។ េនៃថងទី ៤ ែខ កញញ  ឆន  ំ ២០១២ 
ករយិល័យគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម (OCRP) បនទទួលយកលិខតិ នងិចុះេលខសំគល់េលី 
សំេណីេនះ។ 

V. ភពសម្រសបៃនសេំណើ  

33. េ្រកយពិនិតយលិខិតសំេណី នងិករបភំ្លឺ CRP បនទទួលព័ត៌មន្រគប្់រគន់ េដីមបី យតៃម្លពីភពសម
្រសបៃនសំេណីេនះ។ CRP បនកណំតថ់ គម នករបដេិសធ មួយស្រមប់ករពនិិតយភពអនុេ មេឡយីេន
កនុងករណីេនះ េហយីសំេណីេនះមនលកខណៈ្រសប មល័កខខណ័្ឌ េនេ្រកម OM L1 OP, កយខណ្ឌ  ១០ និង ៥១ 
(កំណត់សមគ ល់េជីងទំព័រ ២)។ CRPបនជូនដំណឹងអពំីសំេណីេនះេទនយក្របតិបត្តិ ែដលតំ ងឱយកមពុជ
េនកនុង្រកុម្របឹក េនះ េទថន កដ់ឹកន ំADB និងបុគគលិកជនខ់ពស់ែដលពក់ពន័ធ។ 

34. េនៃថងទី ១៨ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១២ CRP បន ក់ជូនរបយករណ៍របស់ខ្លួនអំពីភពសម្រសបេទ្រកុម
្របកឹ 28 ែដលេសនីឱយមនករពិនតិយភពអនុេ ម ែដល្រកុម្របឹក បនផ្តល់ករអនុម័តយល់្រពមេនៃថងទី ៩ ែខ
តុ  ឆន  ំ២០១២។ CRP បនេរៀបចំល័កខខណ័្ឌ ្របតិបត្តិស្រមបក់រពិនតិយភពអនុេ ម (ឧបសមពន័ធ ២) ជមួយ
គណៈកមម ធិករពិនតិយភពអនុេ មរបស់្រកុម្របឹក  េនៃថងទ២ី៤ ែខ តុ  ឆន  ំ ២០១៤ និងបនបញជូ នចបប់
                                                 
25កំណត់សមគ ល់អំពីករេដញេ លៃផទកនុងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ៃថងទី ១៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១២។ 
26 BTOR ស្រមបេ់បសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ១២។ 
27BTOR ស្រមបេ់បសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន  ៃថងទី ១៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ( កយខណ្ឌ ១០) និង BTOR ស្រមបេ់បសកកមម្រគប់្រគងគេ្រមងពិេសស 
ៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ ( កយខណ្ឌ ១១)។ 

28 គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មៃនយន្តករគណេនយយភពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី របយករណ៍ស្តីពីល័កខខណ័្ឌ សម្រសប េផញីជូន្រកុម្របឹក  
ភិបល ចំេពះសំេណីរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េលខ ២០១២/២ ស្តីពីម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីង េនកនុង 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (កមចីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េលខ២២៨៨ និង កមចីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េលខ២៦០២/ជំនួយឥតសំណង េលខ០១៨៧ 
[បែនថម])។ 
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ចម្លងមួយចំននួអពំីល័កខខ័ណ្ឌ ្របតិបត្តិេទ្រកុម្របឹក  និងអនកេសនីសំុ។ េនែខមនី ឆន  ំ២០១៣ មរយៈ CARM, 

CRP បនេសនីសុំេ្រកផ្លូវករេទរ ្ឋ ភិបលេដមីបផី្តល់ករអនុញញ តេធ្វីទស នកិចចេនទី ងំជកែ់ស្តង នងិបនទទួល
ដណឹំងថ ទស នកិចច ចេធ្វេីទបនេនែខសី  ឆន ២ំ០១៣។ ករេសនីសំុេធ្វីទស នកិចចមុនេនះ្រតូវបនបដិេសធ
េ យ រែតរដូវចូលឆន ថំមែីដលនឹងមកដល់េនែខេម  និង យុទធនករេនមុនករេបះេឆន តជតិ ចប់ពែីខឧសភ 
ដល់ កកក  ឆន  ំ២០១៣។ រ ្ឋ ភបិលបនេសនីឱយពនយរេពលទស នកិចចេនះរហូតដល់ៃថងទី ២១-២៨ ែខតុ  ឆន  ំ
២០១៣ េ យ រែត ថ នភពមិនទន់េ ះ្រ យបនេនកមពុជ បនទ ប់ពីករេបះេឆន តែខកកក  ឆន ២ំ០១៣។ 
CRP បនេធ្វីទស នកិចចេនទី ងំេនះ ពីៃថងទ ី២០ ដល់ ២៨ ែខតុ  ឆន  ំ២០១៣។ 

VI. វិ លភព និងករពិនិតយភពអនុេ ម 

35. ដូចែដលបនែចងេនេ្រកម AMP ២០០៣ CRP “េសីុបអេងកតករេចទ្របកន់អំពបីទរេំ ភេនកនុង 
គេ្រមង មួយែដលទទួលជំនួយព ីADB ែដលបងកករបះ៉ពល់អវជិជមនជក់ែស្តង និងេ យផទ ល់មកេលី្របជ-
ពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន េនកនុងអឡុំងេពលៃនករបេងកតី េរៀបចំ ឬ អនុវត្តគេ្រមង។” CRP ពិនតិយេគលនេយបយ 
និងនីតវិធិី្របតិបត្តិរបស់ ADB ែដលបននឱំយ ឬ ទំនងជនឹងនឱំយខូចខតជកែ់ស្តងេ យផទ ល់ដល់បុគគលែដល
រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង “េនកនុងអំឡុងេពលៃនករបេងកីត េរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមង ែដលទទួលជំនយួពី ADB 

(កំណត់សមគ ល់េជីងទំព័រ២)។ ្របសិនេបីមនកររកេឃញីថ ADB គម នភពអនុេ មេទេនះ CRP “នឹងេលីក 
អនុ សន ៍ [េទ្រកុម្របឹក ] េដមីបធីនថគេ្រមងមនភពអនុេ ម ែដលរមួទងំចំ ត់ករេ ះ្រ យផងែដរ 
កនុងករណីសម្រសប ែដលទក់ទងនងឹវ ិ លភព ឬ ករអនុវត្តន៍គេ្រមងេនះ” (កំណត់សមគ ល់េជីងទំព័រ៣)។ 
េលីកែលងែត្រកុម្របឹក ្របកសផទុយពីេនះ CRP នឹងេធ្វកីរពិនតិយ ម នករអនុវត្តន៍អនុ សន៍ នងិសកមមភព 
េ ះ្រ យរបស់ខ្លួន នងិេរៀបចរំបយករណ៍អំពីករពិនិតយ ម ន ែដលមនបេង្ហ ះកនុងវុបិ យរបស់ CRP។ 

36. ករ្រប្រពឹត្តរបស់ភគីេផ ងពី ADB ែដលរមួទងំរ ្ឋ ភិបល អនកខច ីនិងទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិ ពំុសថិតកនុងករេសីុប
អេងកតេឡយី េលីកែលងែតមនករពក់ពន័ធេ យផទ ល់េនកនុងករ យតៃម្លភពអនុេ មជមួយេគលនេយបយ 
និងនីតវិធិី្របតិបត្តិកររបស់ ADB។ ករពិនិតយភពអនុេ ម កម៏នេគលេ ផ្តល់ជដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប ់
ផងែដរ ដូចជ អធបិញជ  ឬ ករខូចខតជ្របក ់ (កំណត់សមគ ល់ចុងសន្លឹក ១ កយខណ្ឌ  ៦១, កំណត់សមគ ល ់
ចុងសន្លកឹ ៣ កយខណ្ឌ  ៩)។ 

37. េនកនុងករពិនិតយរបស់ខ្លួន CRP បនពិចរ េគលនេយបយ និងនីតិវធិី្របតិបត្តិកររបស់ ADB 
ដូចខងេ្រកម ែដលចូលជធរមនមុនែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ េនេពលែដលគេ្រមងេនះ្រតូវបនអនុម័ត ៖  

(i) OM F2/OP និង BP: ែផនករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត (ចុះៃថងទ ី ២៩ ែខតុ  
ឆន ២ំ០០៣) 

(ii) OM C2/OP និង BP: េយនឌ័រ និងករអភិវឌ ន៍េនកនុង្របតិបត្តិកររបស់ ADB (ចុះៃថងទ ី២៩ 
ែខតុ  ឆន  ំ២០០៣) 

(iii) OM C4/OP និង BP: អភិបលកចិច (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០០៣) 

(iv) OM L3/OPនិង BP: ករ្រប្រស័យទកទ់ង ធរណៈ (ចុះៃថងទី ០១ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០០៥) 

(v) GP 47 េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីនតិីវធិី្របតិបត្តិ ៖ កររមួបញចូ លទដិ្ឋភពសងគម េនកនុង្របតិបត្តិ
កររបស់ ADB (ចុះៃថងទី៧ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៧) 
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38. ករេសីុបអេងកតរបស់ CRP រមួផ េំ យ (i) ករពនិិតយឯក រែដលមន្រ ប់ (ii) ករសមភ សន៍ជមយួ 
ថន ក់ដឹកនAំDB និងបុគគលិក ADB េនករយិល័យក ្ត ល (iii) ករ្របជុំេនភនំេពញ ជមួយបុគគលិក ADB េន 
CARM ជមួយ MWPT និងម្រន្តី IRC និងជមួយទី្របឹក គេ្រមង (iv) ករជបួ្របជំុជមួយទ្ីរបកឹ មកពី MWPT 

និង IRC និង ថ ប័នដៃទេទៀត ក៏ដូចជ ជមួយ NGOs ែដលពកព័់នធេនកនុងបញ្ហ េនះផងែដរ និង (v) 
ករជួប្របជុំមួយជមួយអនកេសនីសំុ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ខ្លះៗ និងតំ ងេពញសិទធិរបស់ពួកេគ។ CRP ក៏បនេធ្វី 
ទស នកិចចទី ងំចំនួនបួន កនុងចំេ មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនទងំ្របកំែន្លង (េខត្ត្រពះសីហនុ ជធនភីនំេពញ 
បត់ដំបង និង េប៉យែបត៉) និងបនជួបជមួយអនកេសនីសំុ និង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ខ្លះៗ។ បញជ ីេឈម ះបុគគលិក 
ែដល CRP បនទក់ទងេនកនុងេពលពិនតិយភពអនុេ ម មនេនកនុងឧបសមពន័ធ៣។ 

39. ករពនិិតយេនះបនដឹកនេំ យ Lalanath de Silva (សមជកិ CRP េ្រកេម៉ង)។ ្របធន CRP   
េ ក Rusdian Lubis មនភរៈទទួលខុស្រតូវរមួេលីករពនិិតយភពអនុេ ម រហូតដល់ៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១៣។ េ ក្រសី Anne Deruyttere (សមជកិ CRP េ្រកេម៉ង) បនបញចប់ ណត្តកិរងររបស់ខ្លួនេន
ៃថងទី២៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ និង្រតូវបនជនំួសេ យ Arntraud Hartmann (សមជកិ CRP េ្រកេម៉ង) 

េនែខសី  ឆន ២ំ០១៣ ែដលបនចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងដំេណីរចុះទស នកិចច និងករេសីុបអេងកត។ CRP 

បនទទួលករគ្ំរទពីទី្របឹក ចនំួន ២រូប េពលគឺ អនកពនិិតយឯក រមួយរូប នងិ អនកឯកេទសផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
អន្តរជតិមយួរូប និងអនកបកែ្របភ មួយរូប។ OCRP បនផ្តល់ករគ្ំរទបេចចកេទសភស្តុភ នងិរដ្ឋបល។ 

VII. ករខូចខតែដលបនេលើកេឡើង 

40. សំេណីៃថងទី ២៨ ែខ សី  ឆន  ំ២០១២ (ឧបសមពន័ធ ១) បនកណំត់អត្តសញញ ណករខូចខតចមបងពីរ
ែបប ែដលអនកេសនីសំុបនេពលថ ពកួេគបនរងផលប៉ះពល់ ឬ ទំនងជរងផលប៉ះពល់៖ 

(i) ករបរមភ និងទុកខ្រពួយ េ យ រែតករទទលួពត័៌មន និងករពិេ្រគះេយបល់មិន្រគប់្រគន់ 
ករគំ មកំែហង និងករេបៀតេបៀន 

(ii) ករគំ មកំែហងបងខឱំយ្រគួ រននចកេចញេ យខុសចបប់ 

(iii) ករជំពក់បំណុល និងករធ្ល កខ់្លួន្រក ប ្ត លពីករទទួលសំណងមនិ្រគប់្រគន់ នងិករ 
បត់បង់្របក់ចំណូល 

(iv) ករបត់បង់េស សំខន់ៗ និងល័កខខ័ណ្ឌ ែដលគម នសុវតថភិពេនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលនំ
ឱយមនករបតប់ង់ជីវតិ 

(v) ករបត់បង់លទធភពទទួលេស ពីមណ្ឌ លសុខភព និង េរៀន និង េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 
ដៃទេទៀត េនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន 

(vi) ផលប៉ះពល់មកេលីកុមរ ដូចជ អសន្តិសុខេសប ង កុមរេទេរៀនមនិបនេទៀងទត់ និងករ 
ទទលួេស សុខភពបនតិចជងមុន 

(vii) េ្រគះថន ក់ចំេពះ ងកយ និង ម រតី េ យ រែតកររេំ ភបំពន នងិករគំ មកំែហងេន
ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុង ជធនីភនំេពញ 

(viii) ករគំ មកំែហងរបឹអូសយកដីេ យេលមីសចបប ់ និងករដកហូតកមមសិទធេិ យគម នផ្តល់សំណង 
មតៃម្លទផី រេនកនុងេពលដកហូត និង 
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(ix) អំេពីរេំ ភសិទធិមនុស របស់អនកេសនីសំុ ដូចមនែចងេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់កមពុជ និង
េនកនុងសនធិសញញ អន្តរជតិែដលកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន។ 

41. េនកនុងេពលបំេពញេបសកកមមេនកមពុជ CRP បនេធ្វីទស នកិចចេនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនចំនួនបួន 
និងបនជួបអនកេសនីសំុ និង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ខ្លះៗ។ េយងីក៏បនចត់ែចងឱយមនករជបួេ យែឡកេន្រគប់
ទី ងំទងំអស់ជមួយអនកេសនីសុំ និង្រគួ ររងផលប៉ះពល់។ ករជួប្របជុំទងំេនះមន្របេយជនខ៍្ល ងំ ស់កនុង
ករបង្ហ ញករពិតែដលទក់ទងនឹងករខតបងែ់ដលពកួេគជួប្របទះ។ សំណួរសម្រសបជេ្រចីន្រតូវបនសួរេទ 
អនកេសនីសំុ និង ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ េហយីពត៌័មនពិ ្ត រអំពីជំពូកនីមយួៗៃនករខូចខតក៏បនទទលួផងែដរ។ 
CRP េជឿថ អនកេសនីសំុ និង្រគួ ររងផលប៉ះពល់ខ្លះ ពិតជបនរងករខូចខត្របកដែមន។ 

42. អនកេសនីសំុមន ក់មកពទីី ងំជិតភនេំពញបនេពលថ “សំណងែដលផ្តល់ឱយមិន្រសបនឹងតៃម្លទីផ រេឡយី”29 

េហយីសំណងេនះ ”មិន្រគប់្រគនស់្រមប់សង់ផទះេឡងីវញិ េហយី្រគួ រទងំ យ្រតូវខច្ីរបក់ និង ធ្ល ក់កនុង
បំណុលកន់ែតធងន់ធងរ េ យ រែតករ្របក់។” អនកដៃទេទៀតអះ ងអំពី” អវត្តមនទកឹ នងិអគគិសនី បនទ បព់ី
បនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមកទី ងំេនះរយៈេពល ២ែខ មកេនះ។” អនកេសនីសំុដៃទេទៀតពីទី ងំដែដលេនះត ៉ថ 
“ទី ងំេនះសថិតេនឆង យពីកែន្លងេដីម និងគម ន េរៀន សមបទសុខភព ល័កខខ័ណ្ឌ ផ្លូវថនល់្រទុឌេ្រទម និងគម ន
ឱកសករងរេឡយី” េហយីឱកសស្រមប់រក្របក់ចំណូល មរយៈ ”មុខរបរខ្លះៗ មនែតេនទី្រកុង កនុងចមង យ 
៣០គ.ម។” អនកដៃទត្អូញែត្អរថ “កុមរេបះបង់ េរៀនេដីមបែីស្វងរកករងរ” ចំែណកអនកដៃទបន ”លក់ដី
របស់ខ្លួន និងចូលេទរស់េនកនុង ជធនីភនំេពញ។” អនកេសនីសំុមន ក់បនេពលថ ្របសិនេបី ADB េគរព មេគល
នេយបយ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួន “េគគួរែតអនុញញ តឱយេយងីផ្ល ស់ប្តូរេទេនតបំន់សទឹងមនជ័យ [ែដលសថិត 
េនជិតភនំេពញជងខ្ល ងំ ស់] េ យេយងីរកី យកនុងករប្តូរេទរស់េនទីេនះ។” ព័តម៌ន្របែហលគន េនះបន 
ទទលួពអីនកេសនីសំុ នងិ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ែដលេយងីជបួេនេខត្ត្រពះសីហនុ។ អនកេសនីសំុមន កប់នេពលថ 
“គត់្រតូវចំ យេពលពីប៉ុនម នែខ រហូតដល់មួយឆន ”ំ មុននឹងគត់ ចរកករងរបន េហយីពួកគត់” ពំុបន 
ទទលួពត័៌មនេពញេលញែដលទកទ់ងនងឹករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះេទ។” សំេណីចមបង គសំឺណងបែនថម និងកមច ី
េដមីបជួីយអនកេលីកសំេណី និង្រគួ រងផលបះ៉ពល េដីមបចីប់េផ្តមីជំនួញរបស់ខ្លួន (ដូចជ ទិញទូកេន ទ)។ 
ករត ៉ទងំេនះក៏បនឮេនេខត្តបត់ដំបងផងែដរ ែដល្រគួ ររងផលប៉ះពល់បនេពលថ គត់ “្រតូវេធ្វដំីេណីរេទ 
ទី្របជុំជនេដីមប្ីរបកបរបរ និង្រតូវចំ យ ២,២ដុ ្ល  កនុងមយួៃថងស្រមប់េធ្វីដេំណីេទមក” េហយី ”ទី ងំរបស់គត់ 
សថិតេនឆង យពីផ រ (៦-៧គ.ម)។” ្រគួ ររងផលប៉ះពល់េនបត់ដំបង បនគូសបញជ ក់អពំីបញ្ហ ជប់ជ្របច ំ
របស់គត់ គឺទកឹ េ យបនេពលថ េនេពលពកួគត់្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ពួកគត់្រតូវទិញទឹកពឯីកជនកនុងតៃម្ល 
“៤,២៥ដុ ្ល រ ស្រមប់៣ម៣ ែដលខុសពី ០,៥ដុ ្ល  កនុង១ម៣ ែដលផគត់ផគង់េ យ ជញ ធរេខត្ត” ែដលពកួគត់” 
បនទទួលកលេនទី ងំចស់។” ្របព័នធផគត់ផគង់ទកឹែដលមន្រសះ ងចំេ ះទឹក និង ងែដលសង់ខពស់ផុតពីដី 
និងបំពង់ែចកចយទឹក កំពុងសថិតកនុងករ ងសងេ់នទី ងំកនុងេខត្តបតដ់ំបង។ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ បន 
េពលថ “្របជពលរដ្ឋបនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ និងបនទទួលករឧបតថមភធនស្រមប់ៃថ្លទឹកេន 

ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ េនេពលែដលករ ងសង់្រសះបនរចួ ល់។” េនេប៉យែប៉ត CRP បនទទួលព័ត៌មន ម
រយៈបញជ ីសំណួរែដលេរៀបចំជមុនបែនថមេលីករពិភក  នងិ ករសនទនជមួយអនកេសនីសំុ និង ្រគួ ររងផល 
ប៉ះពល់។ អនកេសនីសំុ និង ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ទងំ ១៥ ែដលបនចូលរមួកនុងករជួប្របជុជំមួយ CRP 

                                                 
29 ល់េសចក្តីដក្រសង់េនកនុង កយខណ្ឌ េនះបនមកពីករសមភ សជសមង តជ់មួយ CRP េនកនុងេពលបំេពញេបសកកមមេនកមពុជ។ 
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បនេពលថ ពួកគត់មិនបនទទលួសំណង្រគប់្រគនេ់ឡយី េហយីថ ថ នភពពួកគតក់ន់ែត ្រកកជ់ងមុន 
េនេ្រកយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលគូសបញជ កអំ់ពីករជប់បំណុលៃន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និងែដលបនេពលថ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមិនបនទទួលេជគជ័យកនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេឡយី។ ប៉ុែន្ត ពួកេគសំែដង 
ករេពញចិត្តចំេពះ បឋមសិក ថមីមួយ។ 

43. េយងីបនសមភ សន៍បុគគលិកពក់ព័នធរបស់ ADB េដមីបី យតៃម្លថេតីករខូចខតែដលអះ ង គឺជអ្វែីដល
អនកេសនីសំុ និង ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ដៃទេទៀតបនជួប្របទះ។ ករសមភ សន៍បុគគលិក ADB បនជួយអះ ង
អំព្ីរបករនន ដូចតេទ៖ 

(i) គុណភព និង ករែកែ្របែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ៖ RPs ែដលបនេរៀបចសំ្រមប់ 
គេ្រមងេនះ គួរែតបនែកលម្អ េដីមបកីត់បនថយ ឬ បេញជ សយ៉ងេ ច ស់ករខូចខត 
មួយចំនួន ្របសិនេបមីនព័តម៌នបែនថមេទៀតេនកនុងេពលេរៀបចំ។ 

(ii) ករបញចូ លសនទស នអ៍្រ សំណង៖ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ បនអះ ងថ អ្រ សំណងមនិ្រគប់
្រគន់ស្រមប់ៃថ្លចំ យ ងសង់េឡងីវញិេឡយី។ របយករណ៍មួយេនែខមក  ឆន ២ំ០១២ 
ពីអងគករពិនិតយ ម នឯក ជយ (EMO) បនអះ ងថ អ្រ សំណងពី RP ឆន ២ំ០០៦ ឆ្លុះ
បញច ងំតៃម្លជំនួសបចចុបបនន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េគពុេំឃញីមនករអនុវត្ត មអនុ សន៍
មួយពីករពិនិតយ RP ឆន ២ំ០០៦ េ យអនកឯកេទស្របព័នធសុវតថិភពរបស់ ADB ែដលបន
បញចូ លសនទស ន៍អ្រ សំណង េធៀបនឹងអតិផរ េនកនុង RPs េឡយី េហយីេនែខមក  
ឆន ២ំ០១២ របយករណ៍របស់ EMO ឆន ២ំ០១២ ក៏មនិបនពចិរ អពំីសនទស ន៍ៃថ្លទំនិញ ឬ 
អ្រ អតិផរ ផងេទ។ 

(iii) កូនេសៀវេភពត៌័មន ធរណៈ ៖ បុគគលិក ADB បនឯកភពថ េទះបីមនករេរៀបចំជកូន
េសៀវេភព័ត៌មន ធរណៈេនកនុងករេឆ្លយីតបនឹងេគលនេយបយរបស់ ADB ស្តីពីករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេន ចមនលកខណៈ្រគប់្រគន់កេ៏ យ កូនេសៀវេភទងំេនះភគេ្រចីន្រតូវបនែចកចយ
េ យគម នករពនយល់បែនថម។ បុគគលិក ADB ក៏បនទទួល គ ល់ផងែដរថ អនកទទួលកូន
េសៀវេភទងំេនះជេ្រចីនជអនកមិនេចះអក រ និងមនិ ចេ្រប្ីរបស់កូនេសៀវេភទងំេនះ េ យ
គម នករពនយល់បែនថមេឡយី។ ករខូចខត ចេកីតេចញពីករមិនគិតគូរអំពីទដិ្ឋភពសំខន់ៗៃន
ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលជេគលបំណងៃនកូនេសៀវេភេនះ។ 

(iv) សំណងមនិ្រគប្់រគន់បនែផ្អកេលី DMS និងដេំ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមនិ្រគប្់រគន ់ ៖ 
បុគគលិកគេ្រមង ADB បនដងឹថ សំណងស្រមប់ផទះជេ្រចីនរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់មិន
្រគប់្រគនេ់ឡយី ភគេ្រចីនេ យ រករអនុវត្តន៍ DMS មិនបន្រគប់្រគន់ និងចំ ត់ថន ក់ផទះ
មិនបន្រតឹម្រតូវ។ បុគគលិក ADB បនពឹងែផ្អកេលី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ឱយេ្របី្របស់យន្តករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ េបេីទះបីជពកួេគទទលួ គ ល់ថ យន្តករេនះមនិដំេណីរករទល់ 
ែតេ ះ ឬ ដំេណីរករតិចតួចេនកនុងេពលេនះ។ េ្រកយមក ្រគួ ររងផលប៉ះពល់បនទទួល 
ករេលីកទឹកចិត្តឱយែស្វងរកជំនយួពី OSPF េហយីពួកេគក៏បនសំុឱយជួយផងែដរ ៖ “....េយងី 
បននិយយថ សូមទក់ទងករយិល័យ OSPF ពេី្រពះេយងីចង់ឱយបញ្ហ េនះ្រតូវបន 
េ ះ្រ យឆបរ់ហ័ស េហយីេយងីបននិងកំពុងជ្រមុញរ ្ឋ ភបិលឱយេ ះ ថ យបញ្ហ ទងំេនះ 
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ផងែដរ”30។ OSPF បនអះ ងថ ករទូទត់សំណង្រតូវែតែកស្រមួលេ យ្រតូវបេងកីនេដីមប ី
រមួបញចូ ល្រគួ ររងផលប៉ះពល់ជេ្រចនី ែដលមិនបនគតិបញចូ លពីមុនមក េ យ រែត 
កំហុសឆគងទងំេនះ។ ករពនយរេពលកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ បននឱំយ NGOs េលីក 
បញ្ហ ជកង្វល់េនះេឡងី។ 

(v) េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន៖ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ខ្លះបនទទួលករេលីកទឹកចិត្ត 
ពីរ ្ឋ ភបិលឱយចូលមក ងំទីលំេនកនុងកែន្លងថមេីនះ េ យអះ ងថ េស ទឹក និងអគគិសនី 
នឹងមនផ្តល់ មេ្រកយ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េស ទងំេនះមនិបនផ្តល់ទនេ់ពលេវ
េឡយី េ យមនករពនយរេពលយ៉ងយូរ ែដលេធ្វីឱយ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ទងំេនះជួបករ
លំបក។ កនុងករណីខ្លះ បុគគលិក ADB មិនបនដឹងថ្រគួ ររងផលប៉ះពល់បនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន
េ្រកមល័កខខ័ណ្ឌ ែបបេនះផងេទ រហូតដល់េពលេ្រកយមក។ ្របករទងំេនះ្រតូវបនបញជ ក់េន
កនុងរបយករណ៍េ យ EMO ែដលេយងីបនពិនតិយ។ បុគគលិក ADB ែដល CARM បនជួល
ស្រមប់គេ្រមងេនះ ក៏បនអះ ងផងែដរអំពី ថ នភពែបបេនះ។ ជទូេទ េស ទកឹ និង
អគគសិន ី ្រតូវបននមំកបរេិវណៃនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរលំេនេនះ និង ចំណុចសំខន់ៗេនកនុង 
ទី ងំេនះ ប៉ុែន្តៃថ្លតភជ ប់មកផទះ និងៃថ្លចំ យស្រមប់តភជ ប់ប ្ត ញទឹកគឺជបនទុករបស់ 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់។ េទះបីមនករធនពីបុគគលិក ADB ចំេពះ NGOs ថ ្រគួ ររងផល 
ប៉ះពល់នឹងបនទទលួសំណងស្រមប់ៃថ្លចំ យេនះកេ៏ យ ថ នភពេនះេនែតេកីតមន។ 

(vi) ករពនិិតយ ម នពី ថ បន័ខងេ្រក៖ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ពីខងេដមីកនុងរបយករណ៍េនះ 
បុគគលិក ADB មិនបនេ ះ្រ យបញ្ហ ែបបេនះបនទនេ់ពលេវ េឡយី េដីមបបីេញជ ស  ឬ
កត់បនថយករខូចខតចំេពះ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ឬ េធ្វឱីយគេ្រមង្រប្រពតឹ្តេទ្រសប មេគល
នេយបយសុវតថិភពរបស់ ADB េឡយី។ ែផ្អក មឯក រែដលេយងីពិនតិយ េយងី ចនិយយ
បនថ ថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់របស់ ADB មិនបនដឹង ឬ បនដងឹ ប៉ុែន្តមនិបនចតក់រ
េ ះ្រ យបញ្ហ ខងេលីរហូតទល់ែត NGOs ក់បណ្តឹ ងមក្របធន ADB េនែខធនូ ឆន  ំ
២០១០។ ភពយតឺយ៉វកនុងករេឆ្លីយតបបននឱំយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ទទួលរងករខូចខត 
ឬ ជួបករលំបកេនទូទងំដំ ក់កលអនុវត្តគេ្រមងេនះ។ 

(vii) កង្វះករក ងសមតថភពស្រមបម់្រន្តរី ្ឋ ភិបល៖ េនកនុងេពលសមភ សន៍ បុគគលិក ADB បន
ទទលួ គ ល់ថ ករគតិគូរជមុនអំពីករចូលរមួជមយួរ ្ឋ ភិបល ជពេិសស IRC គួរែតបន 
ជួយកំណត់អត្តសញញ ណ និង បំេពញភពខ្វះចេន្ល ះខងសមតថភពេនកនុង IRC ងំពេីដីម 
ដំបូង ៖ “ចប់ ងំពដំីបូង ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ គួរបនផ្តល់វធិនករបែនថមកនុងលកខណៈ 
ជែផនកមួយៃនករេរៀបចំទិដ្ឋភពែផនកក ងសមតថភព។ ...ចំណុចេនះ ្រតូវប៉ន្់របមណឱយបន 
ចបស់ ស់ េហយី្របសិនេបរីកេឃញីថ ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តពុិំមនសមតថភពេពញេលញកនុងករ 
៉ ប់រងចំេពះសកមមភព្របេភទេនះេទេនះ េយងីគរួែតបនេធ្វីសកមមភពេនះ កនុងលកខណៈជ 
ែផនកមួយៃនករេរៀបចំគេ្រមង”។ 

                                                 
30 កិចចសមភ សនរ៍ក ករសមង តរ់បស់បុគគលិកធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ជមួយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
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44. លទធផលៃនករសមភ សន៍ជេ្រចនីរបស់ CRP ជមួយម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល បង្ហ ញថ េទះបី IRC និង MWPT 

បនទទួលបទពេិ ធន៍ និងជំនញខ្លះៗអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនពីគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិកលពីេលីកមុន ែដលទទួល 
មូលនិធពិី ADB ក៏េ យ ករ្របឈមកនុងករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ្រកមគេ្រមងេនះមនទំហធំំជង។ ម្រន្តរី ្ឋ ភិបល 
រម្លកឹេឡងីវញិថ កររពឹំងទុករបស់ពួកេគអពីំករគ្ំរទរបស់ ADB េលីករែណន ំ េយបល់ និងគំរូអំពី ”ករេធ្វី
េ យរេបៀប ” េនពុទំន់សេ្រមចបន្រគប្់រគន់េនេឡយីេទ េហយីករចូលរមួេ យគិតទុកជមុនរបស់ ADB 

មនភពយតឺយ៉វេនកនុងដំ ក់កលៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ េយងីបង្ហ ញពីទស នៈែដលមនករែកែ្រប និងវវិត្ត
របស់បុគគលិករ ្ឋ ភិបល ជពិេសស កនុងចំេ មម្រន្តីជនខ់ពស់ អំពី រៈសំខន់ៃន្របព័នធសុវតថិភព និងភព
ចបំច់េដមីបធីនថ ពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់របស់ខ្លួនមនិធ្ល ក់កនុង ថ នភពកន់ែត ្រកក ់ េ យ រែតគេ្រមង
អភវិឌ ន៍េនះេឡយី។ សមតថភពបចចុបបននរបស់ IRC មនភព្របេសីរជងឆង យ ស់ េធៀបនងឹេពលែដលករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបនចប់េផ្តីម េហយីករចូលរមួេ យគិតទុកជមុនេនកនុងដំ ក់កលេដីមដំបូងរបស់ ADB គួរ
ែតបនជយួយ៉ងេ្រចីនកនុងករកត់បនថយករ្របឈម និងបញ្ហ នន ែដលេកតីេចញពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ ម្រន្តី
រ ្ឋ ភិបលបនទទួល គ ល់ថ ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ្រកមគេ្រមងេនះមនជប់ពក់ព័នធនងឹករជបប់ំណុល េបីេទះ
ជពួកេគបនសងកតធ់ងន់ថមនមូលេហតុដៃទេទៀតផងែដរក៏េ យ។ ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលក៏ទទួល គ ល់ផងែដរថ គម ន
្របព័នធផគតផ់គង់ទឹកេឡយីេនបត់ដំបង កនុងេពលែដលករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបនេធ្វេីឡងីនុងដំ ក់កលដបូំង េហយី
េនកែន្លងខ្លះករតភជ ប់ប ្ត ញអគគិសនីមនិបនេធ្វីេឡងីទន់េពលេឡយី។ ម្រន្តីទងំេនះក៏បនទទួល គ ល់ផង
ែដរថ ល័កខខ័ណ្ឌ បចចុបបននៃនផ្លូវចូលស្រមបទ់ីកែន្លងភគេ្រចីនមិន្រគប់្រគន់េឡយី និងបនបង្ហ ញថ ពួកេគមន
ែផនករេដមីបី ្ត រផ្លូវថនល់ទងំេនះេឡងីវញិ េនេ្រកយរដូវេភ្ល ង កនុងែខវចិឆកិ ឆន  ំ ២០១៣។ េទះបីពួកេគចង្អុល
បង្ហ ញអំព្ីរគួ ររងផលប៉ះពល់ខ្លះែដលមន ថ នភព្របេសីរជងមុនេនកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមីកេ៏ យ ពួកេគ 
ក៏ទទួល គ ល់ផងែដរថ មន្រគួ រជេ្រចនីែដលមិនបនែកលម្អជវីភពេឡយី។ េយងីេជឿថ ADB បនចូលរមួ
ជមួយ IRC និង MWPT េ យគិតគូរអំពី្របៃពណី និង ថ នភពជក់ែស្តង ងំពេីដីមដំបូងៃនគេ្រមងេនះ 
បញ្ហ ជេ្រចីនខង្របព័នធសុវតថិភព ែដលេកតីេឡងី គួរែត ចេជៀស ង ឬ កត់បនថយបនេ្រចីន។ 

45. CRP រកេឃញីថករអះ ងអំពកីរខតបងែ់ដលអនកេសនសំុីបនជបួ្របទះ ដូចែដលបនកត់សមគ ល ់
េនកនុង កយខណ្ឌ  41(i) ដល ់ (viii) បនេធ្វេីឡងី េ យែផ្អកេលីករេផទ ងផទ តេ់ហតុករណ៍េនកនុងេពលសមភ សន ៍
ជមួយអនកេសនសុី ំ នងិតំ ងរបស់ពកួេគ ម្រន្តរី ្ឋ ភបិល ទ្ីរបឹក ខងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងបុគគលិក ADB 

កដូ៏ចជ របយករណ៍ននែដលេចញេ យ SPF នងិឯក រដៃទេទៀតែដល CRPបនពនិតិយផងែដរ។ េយងី
សននិ ្ឋ នថ អនកេសនសុី ំ និង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀតបនរងេ្រគះេ យផទ លនិ់ងជក់ែស្តង។ ជពេិសស 
CRP រកេឃញីថ អនកេសនសំុីបនបង្ហ ញពកីរខូចខតែដលេកតីេចញព ី (i) សំណងមនិ្រគប្់រគន់ចំេពះករបតប់ង ់
្រទពយសមបត្ត ិ នងិ្របក់ចណូំល  (ii) ខ្វះេស អគគសិន ី នងិទកឹេន មទកីែន្លង ងំទលំីេនថម ី កដូ៏ចជបញ្ហ  
ផ្លូវចូល្រទុឌេ្រទម (iii) យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលមនភពទន់េខ យនងិគម ន្របសិទធភព (iv) 

គម នករផ្តល់ជំនយួទន់ េពលេវ េដមីបី ្ត រ្របក់ចណូំល (v) ករជពំក់បណុំល នងិ (vi) ពត័ម៌ន និងករ
ពេិ្រគះេយបល់មនិ្រគប្់រគន។់ 
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VIII. ភពអនុេ មរបស ់ADB េនកនងុេពលេរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមង 

46. េនកនុងករពិនិតយភពអនុេ មជមួយេគលនេយបយ CRP បនរកេឃញីែផនកសំខន់ៗចំនួនបួន៖ (i) 

ករក ងែផនករ និងករអនុវត្តកិចចករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន (ii) សំណងស្រមប់ផទះសំែបង និងមុខរបរ ជនំួយអន្តរ
កល និងករ ្ត រ្របក់ចំណូល (iii) ករក ងែផនករ និងករអនុវត្តនគ៍េ្រមងេនសំេ ង និង (iv) 

ករេចទ្របកន់អំពកីររេំ ភសិទធមិនុស ។ ែផនកនីមួយៗទងំបនួេនះមនបក្រ យពិ ្ត រដូចខងេ្រកម។ 

 

ក. ករក ងែផនករ និងករអនុវត្តន៍េ ះ្រ យផលប៉ះពល ់

47. បញ្ហ ខងេ្រកមេនះ ្រតូវករឱយមនករពិចរ ពិ ្ត រេនេ្រកម្របធនបទធំទូ យមួយៃនករក ង
ែផនករ ករអនុវត្តន៍ និងករពិនតិយ ម នេលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ៖ 

(i) ក្រមិត្រគប្់រគន់ៃនករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

(ii) ក្រមិត្រគប្់រគន់ៃនេស  និងសមបទសំខន់ៗេនទី ងំស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន 

(iii) ក្រមិត្រគប្់រគន់ៃន្របពន័ធសុវតថិភព និងនីតិវធិីផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 

(iv) ក្រមិត្រគប្់រគន់ៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ នងិ 

(v) ក្រមិត្រគប្់រគន់ៃនករក ងសមតថភពស្រមប់ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល។ 

48. កនុងែផនកខងេ្រកយេនះ CRP បក្រ យអំពបីញ្ហ នីមួយៗខងេលី មទ្រមង់ដូចគន  េពលគឺ៖ បណ្តឹ ង
ត ៉ របស់អនកេសនីសំុេសចក្តេីយងេទេគលនេយបយពកព័់នធ វត្តមនភស្តុ ងែដលគ្ំរទ នងិជំទស់ចំេពះ
បណ្តឹ ងត ៉  និងករវភិគេលីភស្តុ ង និងរបកគំេហញី។ 

 
  ១. ភព្រគប់្រគន់ៃនករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់

 ក. ថវិកស្រមបក់រផ្ល សប់្តរូទលីេំន 
 
49. សំេណីឱយមនករពនិតិយភពអនុេ ម អះ ងថ ADB មិនបនេធ្វីវភិជន៍ថវកិ្រគប្់រគន់ស្រមប់ករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងថ៖ “RPs និងថវកិស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន មិន្រគប្់រគន់ េដីមបធីនថ ្រគួ ររងផល
ប៉ះពល់ មិនធ្ល កក់នុង ថ នភពលំបកជងមុន។” ( កយខណ្ឌ  ១១)។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ “អ្រ សំណង
កនុងគេ្រមងេនះ ស្រមប់ករបតប់ង ់ និងៃថ្លចំ យស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ្រតូវបនគណនេនឆន  ំ២០០៦ 
េនេពលែដលមនករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ពេីដីមដំបូង។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករទូទត់ 
សំណងបនចប់េផ្តីមេនឆន  ំ ២០០៩ និង បនបន្តរហូតដល់ឆន  ំ ២០១២។ េនកនុងរយៈេពលេ្រចីនជង         
្របឆំន  ំ េលីកែលងែតករណីេន ជធនីភនំេពញ អ្រ សំណងមិនបនែកត្រមូវឱយឆ្លុះបញច ងំអតិផរ ្របចឆំន  ំ
េឡយី” ( កយខណ្ឌ ២៤)។ 

50. ល័កខខណ័្ឌ កនុងេគលនេយបយរបស់ ADB ៖ េគលនេយបយរបស់ ADB ស្តពីីករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន 
េ យមិនសម័្រគចតិ្តែចងថ៖ “ៃថ្លចំ យទងំ្រសុងេលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្រតូវែតគិតបញចូ លេនកនុងករគណនៃថ្ល 
ចំ យ និងផលចេំណញពីគេ្រមង។ ៃថ្លចំ យទងំេនះមនជ ទិ៍ ករចំ យេលីសំណង ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
និងករ ្ត រ ថ នភពេឡងីវញិ ករេ្រតៀមេរៀបចខំងែផនកសងគម និងកមមវធិីមុខរបរ” េហយី “កនុងករណីែដលកមចីរមួ
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បញចូ លគេ្រមងខន តតូច សមសភគ ឬ ករវនិេិយគែដលេរៀបចំ ្រតូវេធ្វីេឡងីែតេនេ្រកយបនអនុម័តគេ្រមង
ប៉ុេ ្ណ ះ ...... ែដលទនំងជបងកឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចតិ្ត ចំែណកវភិជន៍្រគប់្រគន់ស្រមប់
ចំ យយថភព ្រតូវែតេធ្វីេឡងីស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនឱយបនមុនករអនុម័តេលីកមចី។”31 េគលនេយបយ
េនះក៏ត្រមូវផងែដរថ៖ “ ល់សំណង្រតូវែតែផ្អកេលីេគលករណ៍ៃនតៃម្លជំនសួ” េហយី “តៃម្លជនំួសមនន័យថ វធិី
ៃនករគណនតៃម្ល្រទពយ ស្រមប់ជនំួសករបត់បង់េ យគិត មៃថ្លេលីទីផ រ ឬ ៃថ្លសមមូលជតិបំផុត។”32 េគល
នេយយបយេនះ ក៏ត្រមូវផងែដរឱយមនែផនករសេងខបអំពកីរផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនស្រមប់ MRM ដំបូង ែដល្រតូវែត 
“មនករធនពី ថ ប័ន្របតិបត្តិ ឬ អនកឧបតថមភគេ្រមងឱយមនករប្រមុងទុកមូលនិធិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ករណី
ចបំច់ េដីមបអីនុវត្តសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន្របកបេ យ្របសិទធភព និងទន់េពលេវ  ដូចមនែចងេនកនុង
ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។”33 ករទទួលខុស្រតូវេលីភពអនុេ មជមួយេគលនេយបយមនែចងដូច 
តេទ ៖ “នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ មនភរៈទទួលខុស្រតូវេគរព មេគលនេយបយ។  េ យមនករគ្ំរទ 
ពីែផនកបរ ិ ថ ន និងសុវតថិភពសងគម CCO [្របធនែផនកភពអនុេ ម] របស់ ADB មនភរៈទទួលខុស្រតូវេលី
ករពិនិតយ ម នភពអនុេ មជមួយេគលនេយបយសុវតថិភពរបស់ ADB និង ផ្តល់េយបល់ និង 
ជួយនយក ្ឋ ន្របតិបត្តកិរ។ CCO ផ្តល់េយបល់ដល់ថន ក់ដកឹន ំ អំពីបញ្ហ េគលនេយបយសុវតថិភព និង 
ពិនតិយភពអនុេ មៃនគេ្រមងជមួយេគលនេយបយសុវតថិភពរបស់ ADB។”34 

 

51. ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនប៉ន់ ម នចំននួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់សរុប ២.៦២៩ 
កនុងេនះ ៨២២ ្រគួ រចបំច់្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។35 ករសិក តៃម្លជនំួសបនេធ្វីេឡងីេនកនុងែខមិថុន ឆន  ំ
២០០៦ ែដលនឱំយមនករប៉ន់ ម នអំពៃីថ្លចំ យសរុបស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងរ ង ៣,១ នដុ ្ល  
(្របសិនេបី្រគួ ររងករប៉ះពល់ទងំអស់្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេចញពី COI36 ែដលសថិតេនកនុង ROW ៃន 
ផ្លូវរថេភ្លីងេនះ) និង ៤,១ នដុ ្ល  (្របសិនេប្ីរគួ រទងំអស់្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេចញពី ROW)។37 RRP 

កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៦ បនប៉ន់ ម នៃថ្លចំ យស្រមប់លទធកមមដីធ្ល ី ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន និងកតប់នថយផល 
ប៉ះពល់សងគម សរុបចំនួន៣,៨ នដុ ្ល រ។38 េសចក្តីបែនថមមួយចំេពះែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដល 
្រតូវបនអនុម័ត កនុងែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៧ ែដលពកព់័នធេទនឹងករេធ្វីអេងកតេឡងីវញិ េទេលី្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
ពីភគខងតបូង នងិភគខងេជីង ( ប់បញចូ លេប៉យែប៉តផងែដរ) បនរកេឃញីថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
សរុបចនំួន ១.១៧៣ ្រគួ រ ្រតូវ ងំទីលំេនថមី កនុងេនះ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ចំនួន ៩៨៦ ្រគួ រ 
បនេ្រជីសេរសីេរេីទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី39។ តេួលខទងំេនះ មិនបន បប់ញចូ លផលប៉ះពល់េនកនុង
                                                 
31ករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត OM F2/BP, para.4(x). 
324(iii) និងកំណត់សមគ ល់េជីងទំពរ័៦។ 
33Ibid., OM F2/OP, para. 36. 
34Ibid., OM F2/OP para 53 
35 ម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ ៖ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (ADB-TA: 6251 REG) ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ 
ទំពរ័២។ 

36េដីមបកីត់បនថយចំនួន្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនកនុងដីចំណីផ្លូវែដលជកមមសិទធរិបស់រដ្ឋ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បន កឱ់យអនុវត្ត 
ដីប្រមុងទុកេធ្វីផ្លូវែដលមនទំហតូំចជង (៣,៥ម េនសងខងផ្លូវរងេភ្លីង គិតពីអ័ក ផ្លូវរថេភ្លីង) ែដល ល់សំណងេ់នកនុង្រចករេបៀងេនះ្រតូវែតយកេចញ 
េហយី្របជពលរដ្ឋ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន (RP ែខតុ  ឆន  ំ២០០៦ េសចក្តីសេងខប)។ 

37តួេលខថវកិ រួមបញចូ ល សំណង និង្របក់ឧបតថមភ ករអភិវឌ នទី៍ ងំស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន កមមវធិី ្ត រ្របក់ចណូំល ករចំ យេលី្របតិបត្តិករ 
និងរដ្ឋបល ករពិនិតយ ម ន និងៃថ្លចំ យស្រមប់យថេហតុ (Ibid., p.III and p. 83).  

38 RRP ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័៣៣។ 
39 េសចក្តីបែនថមចេំពះែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដល្រតូវបនអនុមត័ កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៧ ទំពរ័៩-១០។ 
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ជធនីភនេំពញេនេឡយីេទ។ ៃថ្លចំ យសរុប្រតូវបនប៉ន់្របមណថ មនតៃម្លចំនួន ៣,៥ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ 
េមរកិ40។ េនកនុងេពលអនុវត្ត េ យ រទ្រមង់បេចចកេទសពិ ្ត រ្រតូវបនេរៀបចំរចួ ល់ស្រមប់កំ ត់ផ្លូវ 

ទងំបួនៃនផ្លូវរថេភ្លីងេនះ URPs ្រតូវបនេរៀបចេំឡងីស្រមប់កណំតផ់្លូវនីមួយៗ។ េធៀបនឹង RP ឆន  ំ២០០៦ ផល
ប៉ះពល់សរុបៃន URPs បនបេងកីនចំនួន្រគួ ររងេ្រគះដល់ ៣,៧៥៤ (កំេណីន ៣០%) ចំែណកចំននួ
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ែដល្រតូវប្តូរេទកែន្លង ងំទលំីេនថម ីភគេ្រចីនេនែតបន្តគម នករែ្រប្របួល។ តួេលខេនកនុង 
ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ បចចុបបនុនភពៃន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវ ងំទីលំេនេឡងីវញិពែីខ  
រថេភ្លីងភគខងតបូង និងភគខងេជីង ( ប់បញចូ លេប៉យែប៉ត ប៉ុែន្ត េលីកែលង ជធនីភនំេពញ) មនចនួំន 
៧២១្រគួ រ ែដលតួេលខេនះមនចំនួនទបជងគរួឱយកតស់មគ ល់ េបេីធៀបេទនឹង្រគួ ររងផលប៉ះពល់ចំនួន 
៩៨៦្រគួ រ េនកនុងេសចក្តីបែនថមចំេពះែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៧។ កង្វះភពចបស់ ស់ 
ែបបេនះ េទេលីផលប៉ះពល់ជកែ់ស្តងពីករ ងំទីលំេនេឡងីវញិរបស់គេ្រមង បនបន្តេធ្វកីរ យតៃម្លេទេលី 
ចរកិលកខណៈរបស់គេ្រមង (សូមេមលី កយខណ្ឌ ១៦១)។ ថវកិែដលបនវភិជនស៍រុបេនកនុង URPs បន
េកនីេឡងីដល់ ៧.២៣៩.៩៥១ដុ ្ល  (កំេណីន ៥២% េលីថវកិឆន  ំ ២០០៦)។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
ករអនុវត្តន៍ URPs ទងំបនួ បនេធ្វីេឡងីកនុងរយៈេពល ៤-៥ ឆន  ំ េ្រកយអ្រ ស្រមប់សំណង និងសិទធែិដល្រតូវ
ទទលួបនេផ ងេទៀតពីករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន្រតូវបនកំណត់េនកនុងឆន  ំ ២០០៦ េហយីអ្រ ទងំេនះពុំបនែកត្រមូវ
េដមីបសី្រមបេទ មកំេណីនៃថ្លទំនិញននេឡយី។ 

 

 

ង ១៖ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វើបចចបុបននភព 
URP 

កំ តផ់្លូវរថេភ្លងី 
កលបរេិចឆទ 

URP 

ករទូទតស់ណំងa AHsសរបុ AHs ែដល
្រតូវប្តូរលំេន 

ថវកិ ($) 

កំ តផ់្លូវខងេជីង&

កំ តផ់្លូវែដលបត ់

ែខកកក  
២០០៨ 

ែខ ឧសភ ២០១០ ១.១៦៥ ៨១ ១.០៥៤.១៥២ 

កំ តផ់្លូវខងតបូង កញញ  ២០០៩ តុ  ២០១១ ២០៦ ៥២ ៦៤៣.១៦៦ 

េប៉យែប៉ត ឧសភ ២០១០ េម -វចិឆិក ២០១១ ១.០៩៤ ៥៨៨ ៣.៩៧៩.២៣០ 

ភនំេពញ មិថុន ២០១០ កុមភៈ-មិថុន ២០១១ ១.២៨៩ ១៦១ ១.៥៦៣.៤០៣ 

ភនំេពញ   ៣.៧៥៤ ៨៨២ ៧.២៣៩.៩៥១ 

 

AH = ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ URP = ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភព 
aIRC: របយករណ៍សេងខបអំពីវឌ នភពៃនករអនុវត្តស្រមប់គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១៣ 

្របភព៖ តេួលខបនពីែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមប់ទី ងំទងំេនះ 
 

52. MOU រ ងរ ្ឋ ភិបល និង ADB ពីែខតុ  ឆន  ំ២០០៦ ស្រមប់េបសកកមម យតៃម្ល មនែចងអពីំករ
ផ្តល់ថវកិបដិភគបនទន់េពលេវ  ស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េដមីបបីំេពញកតព្វកិចចែដលហសួកររពំងឹទុក 
ៃនតួេលខថវកិប៉ន់ ម នស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលជករធនជក់ ក់មួយែដលបន្រពមេ្រពៀងគន ។41 
                                                 
40 ដូចគន េទនឹងចំណុចេយងខងេលី - េសចក្តីសេងខប។ 
41អនុស រណៈៃនករេយគយល់អំពីេបសកកមម យតៃម្ល រ ងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង ADB ចុះៃថងទី ១០ ែខ តុ  ឆន  ំ២០០៦។ 
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្របករេនះែចងេឡងីវញិេនកនុង RP២០០៦ ែដល្រសង់េគលករណ៍ៃនគេ្រមងមួយថ “ធនធន្រគប់្រគននឹ់ង
្រតូវែស្វងរក និង ផ្តល់េនកនុងអំឡុងេពលក ងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ស្រមប់គេ្រមងេនះ” េហយី 
“ៃថ្លចំ យែដលេលីកកនុងថវកិ ្រគន់ែតជតួេលខប៉ន់ ម នប៉ុេ ្ណ ះ នងិ ចែកែ្របេនេពលករអេងកត ស់ែវង 
ពិ ្ត រ (DMS) បនអនុវត្តចបស់ព្វ្រគប់ េដីមបកំីណត់ផលបះ៉ពល់ជក់ែស្តងេ្រកយមនគេ្រមងប្លង់ពិ ្ត រ។”42 

53. េយបល់េលីេសចក្តី្រពងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដលេធ្វីេឡងីេ យ RSES ជូនេទ MRM េនៃថងទី 
០១ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦ បនេលីកអនុ សន៍ថ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ចុងេ្រកយគួរែត”ផ្តល់ជ 
មូល ្ឋ នស្រមប់ផ្តល់សិទធិខុសៗគន  និងធនជ េគលករណ៍ថៃថ្ល[សំណង] ្រតូវមនគតិបញចូ លអតិផរ ។” 

អនុ សន៍ដ៏សំខន់េនះ មិន្រតូវបន ក់បញចូ លេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ចុងេ្រកយេឡយី ែដល 
ជផលវបិក េ យមិនគិតពកីរធនេនកនុង RP ែដលថ ថវកិេនះតំ ងឱយករប៉ន់ ម នែតប៉ុេ ្ណ ះ 
ែដល ចែកែ្រប េដីមបឆី្លុះបញច ងំផលប៉ះពល់ជក់ែស្តង និង មិនបនរមួបញចូ លវធិនករ្របតិបត្តជិក់ែស្តង 

មួយ េដីមបធីនថ ករេប្តជញ េនះ ចែស្តងេចញជសកមមភពជកែ់ស្តងេឡយី េហយីអ្រ ស្រមប់សំណង 
និងជំនួយដៃទេទៀត គួរែតបនេធ្វីបចចុបបននភព េដីមបឆី្លុះបញច ងំពីៃថ្លជំនសួេនកនុងេពលែដលេធ្វលីទធកមម្រទពយ 
ករប្តូរទីកែន្លង នងិករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលេធ្វីេឡងីេ យរ ្ឋ ភបិល។ RSES បនរលឹំកេឡងីវញិអំពអីនុ សន៍ 
េនះេនកនុងេយបល់របស់ខ្លួន កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១០ កនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វី 
បចចុបបននភពស្រមប់េប៉យែប៉ត ែដលែចងថ “េយងីកត់សំគល់ថ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបន 
េធ្វបីចចុបបននភព នងឹ្រតូវអនុវត្ត េនកនុងឆន  ំ២០១០ ែដលសថិតកនុងរយៈេពល ៤ ឬ ៥ឆន  ំេ្រកយបនេរៀបចំករសិក  
កំណត់ៃថ្លចំ យ។ េ យពិចរ អំពីករែកែ្របអ្រ ជក់ែស្តងែដល្រតូវែតេធ្វីេឡងី េ យ រែតអតិផរ  
និងកលៈេទសៈដៃទេទៀត កនុងរយៈេពល៥ឆន កំន្លងេទ សូមេម ្ត បំភ្លឺ និង/ឬ បង្ហ ញេហតុផលេនកនុងែផនក ៣.៤. 
“ករអនុម័តេលីៃថ្លចំ យស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន និងថវកិ” ថេតីអ្រ /ស្តង់ រែដលបនេលីកេសនីេនែត 
្រគប់្រគន់ឬេទ។”43 ែផនក ៣.៤ ៃនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមប់េប៉យែប៉ត 
ែចងថ “ៃថ្លចំ យស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងឆន ២ំ០០៦ េនែត ចេ្របី្របស់បនស្រមប់ URP េនះ” 
េហយីគម នករែកែ្របអ្រ ស្រមបសំ់ណង នងិជំនួយេផ ងេទៀតស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេឡយី។44 

54. េនកនុងកិចច្របជំុជមួយ NGOs អំពបីញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន កនុងែខ មីន ឆន  ំ២០១០ ែដលកនុងេនះ NGOs 

បនេលីកេឡងីនូវកង្វល់ែដលទក់ទងនឹងសិទធទិទួលបន ADB បនជូនដំណឹងដល់្រកុមេនះថ ែផនករ 
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមប់កំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីងខុសៗគន  ែដលរមួទងំសិទធិទទួល 
បននឹង្រតូវែផ្អកេលី RP ែខតុ  ឆន  ំ ២០០៦។45 ករអនុវត្តន៍ែបបេនះបនេធ្វេីឡងីកនុង RPs ទងំបួន 
ែដលបនេធ្វី បចចុបបននភពរ ង ែខកកក  ឆន ២ំ០០៨ និង ែខមិថុន ឆន  ំ២០១០ ស្រមប់កំណតផ់្លូវរថេភ្លីងខុសៗគន  
េហយីែផនករទងំអស់រក ទុក ងម៉្រទកិដូចគន អំពីសិទធទិទួលបន ជមួយអ្រ សំណងដូចគន នងឹែផនករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ឆន ២ំ០០៦ េបេីទះជមនករធន្របែហលគន ចំេពះ្រគួ ររងផលប៉ះពល់េនកនុងកិចច្របជុំ 
                                                 
42 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ េសចក្តីសេងខប ទំពរ័៣៩។ 
43ទំនកទ់ំនងអីុែមល៉ៃផទកនុងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ៃថងទី ២៥ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១០។ 
44ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដលបនេធ្វីបចចុបបននកមមស្រមប់កំ ត់ផ្លូវេប៉យែប៉ត៖ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១០, ទំពរ័ ១៣។ 
45BTOR ស្រមបេ់បសកកមម្រតួតពិនិតយករ ងំទីលំេនេឡងីវញិ ៃថងទី ០៧ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១០ កយខណ្ឌ ៤។ 
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ពិេ្រគះេយបល់នន និង បនកត់្រ េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់នីមួយៗែដលបនេធ្វីបចចុបបននភព 
ក៏េ យ“ ពួកេគនឹងបនទទួលសំណង មតៃម្លជំនសួ ែដលឆ្លុះបញច ងំពតីៃម្លបចចុបបននេនេលីទីផ រ។”46 

55. េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនែខធនូ ឆន  ំ២០១០ កង្វល់ែដលទក់ទងនឹងភព្រគប់្រគនៃ់នសិទធទិទួលបន 
ក៏បនេលីកេឡងីផងែដរេនកនុង ADB េនេពលែដលទី្របឹក ែផនកពិនតិយ ម នរបស់ ADB បនេសនីថ IRC គួរ
ែត”េធ្វបីចចុបបននភពអ្រ សំណង េដីមបធីនថ ករទូទតន់ឹង្រតូវេធ្វេីឡងី មតៃម្លជំនួសេនកនុងេពលទូទត់េទ 

APs។”47 សំេណីេនះ្រតូវ ADB បដេិសធ េ យគ្ំរទឱយេ្របី្របស់វធិនែដលពក់ព័នធជមួយករទទួលបននូវករ
ឯកភព”ពី IRC ែដលត្រមូវឱយ EMO [IRC បនចុះកិចចសនយជួលអងគករពនិិតយ ម នឯក ជយ] េធ្វេីសចក្តី
អធបិបយ មជំពូកេនកនុងរបយករណ៍ពិនតិយ ម នរបស់ខ្លួន អំពីអ្រ សំណងែដលបនេ្របី្របស់េនកនុងករ
ទូទត់្រទពយែដលរងផលប៉ះពល់ គឺជអ្រ ជំនសួ។”48 ជលទធផល ADB បនឯកភពជមួយ IRC េនែខ មក  
ឆន  ំ២០១១ ថ EMO គួរែតេធ្វីករសិក មួយេនែខមិថុន ឆន  ំ២០១១ “េដមីបេីផទ ងផទ តនូ់វអ្វែីដលមនពមុីនមក 
ថេតអី្រ សំណងែដលបនេ្របី្របស់(េពលគឺ ស្រមបអ់ចលន្រទពយ) េនែតមនសុពលភពឬេទ េនកនុងេពល
ែដលេធ្វីករទូទត់។”49 ករសិក េនះ្រតូវបនពនយរេពល50 េហយីរហូតដល់ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ ADB បនទទលួ 
្រតមឹែតេសចក្តី្រពងមួយប៉ុេ ្ណ ះ។51 

56. េគលេ ៃនករសិក អំពីតៃម្លជំនសួរបស់ EMO គឺ “ពិនតិយេមីលថេតអី្រ សំណងែដលបនេ្រប្ីរបស់
ស្រមប់ជសំណងេលីរចនសមព័នធ មនភព្រសបគន ជមួយៃថ្លបចចុបបននកនុងទផី រ េនកនុងេពលែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
េហយី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ (AHs) បនទទួលសំណងេពញេលញែដរឬេទ េទ មតៃម្លជំនសួេនកនុងេពលេនះ
ែដរឬេទ ស្រមបរ់ចនសមព័នធែដលមន្រ ប់របស់ពួកេគ។”52 ស្រមប់្រគបស់មភ រៈ ងសង់ែដលបនពិនិតយ 
ករសិក េនះបនរកេឃញីថ អ្រ ែដល IRC បនបង់េនរ ងឆន  ំ២០០៩ និង ២០១១ ពិតជសថិតេនកនុងរង្វង់ 
ៃថ្លបចចុបបនន មទីផ រ ដូេចនះគឺជតៃម្លជំនួស។ បនទ ប់ពីបនទទលួេសចក្តី្រពងករសិក អំពីតៃម្លជំនសួ  ADB បន
េសនសុីំក្រមងទិននន័យេគល53 បនពនិិតយ និងបនេធ្វីករសននិ ្ឋ នថ “របយករណ៍េនះបង្ហ ញថ អ្រ សំណង 
គឺជអ្រ បចចុបបនន មតៃម្លេលីទផី រ េនកនុងេពលផ្តល់សំណង និងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។”54 

57. លទធផលពីករសិក េនះមនចំណុចគួរឱយសង យ័ជខ្ល ងំ។ សនទស ន៍ៃថ្លទំនញិបនេកីនេឡងីស្រមប់ 
្របក់េរៀលគឺ ៤,២% េនឆន  ំ២០០៦, ១៤% េនឆន  ំ២០០៧, ១២,៥% េនឆន  ំ២០០៨, ៥,៣% េនឆន  ំ២០០៩, 
                                                 
46 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ស្រមប់កំ ត់ផ្លូវែខ រថេភ្លីងភគខងេជីង និង កំ ត់ផ្លូវែដលបត ់ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៨ ទំពរ័៨ កំ ត់ផ្លូវភគ 
ខងតបូង ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ ទំពរ័៦ ភនំេពញ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ កយខណ្ឌ ២៨ និង កំ ត់ផ្លូវេនេប៉យែប៉ត ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ កយខណ្ឌ ២៦។ 

ងស្តីពីសិទធិទទួលបនសំណង និង ភ ែដល្រតូវបនេ្របី្របស់កនុងលកខណៈដូចគន  េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភពទងំ៤ 
បង្ហ ញអំពីកង្វះខតៃនករសិក េរៀនសូ្រត ែដលឯក រទងំេនះ បនឆ្លុះបញច ងំ។ 

47 ងម៉្រទិក ជមួយ “សំេណីសកមមភពេដីមបែីកលម្អករអនុវត្តន ៍ និងករពិនិតយ ម នេលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន” (ចំណុច៧ ទំពរ័២) ភជ បេ់ទនឹង 
របយករណ៍ BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដល្រតូវបនេធ្វីេឡងី េនៃថងទី២០-២២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ និង ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១។ 

48 Ibid. 
49BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេទេលីករ ងំទីលំេនេឡងីវញិ និងករ្រតួតពិនិតយេលីែផនកសងគម ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ៣។ 
50Ibid. 
51អនុស រណៈៃនករេយគយល់ស្តីពីេបសកកមម្រតួតពិនិតយេទេលីកមច ីនិងជំនួយឥតសំណង ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ២៤។ 
52្រកុម REDECAM ២០១២។ ករសិក េទេលីតៃម្លជំនួស (របយករណ៍ យតៃម្ល) ៖ ម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីង កនុង្របេទសកមពុជ 
ែខមក  ទំព័រ២។ 

53 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេទេលីកមចី និងជំនួយឥតសំណង ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១។ 
54BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី ៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ កយខណ្ឌ ១៦។ 
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៣,១% េនឆន  ំ២០១០, ៤,៩% េនឆន  ំ២០១១ និង ២,៥% េនឆន  ំ២០១២ - ស្រមប់កេំណីនជរមួគឺ ៣៩,១% 
េនរ ងេពលែដលគណនអ្រ សំណង (ឆន ២ំ០០៦) និង េពលែដលករទូទត់សំណងបនចបេ់ផ្តីម (ឆន  ំ
២០១០)។55 េ យ រែតករទិញដូរទំនិញជេ្រចនីេនកមពុជបនេធ្វីជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ែតមិនែមនជ្របក់ 
េរៀលែខមរ អ្រ អតផិរ ៃន្របក់េរៀលមនករពក់ព័នធ្រតឹមមួយែផនកែតប៉ុេ ្ណ ះ។ អ្រ អតិផរ ស្រមប់្របក់ 
ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលែផ្អកេលីមុខទំនញិ និងេស ននេនកមពុជ មនក្រមិតទបជង ប៉ុែន្តក៏មនក្រមិត្រកស់ែ្រកល 
ផងែដរ េនកនុងអឡុំងេពលែដលពក់ព័នធេនះ។ សមភ រៈសំណង់ និង ្របក់កៃ្រមស្រមប់ពលកមម មករ ្ឋ ន
សំណង់ ច (ែតមិនទំនងេ ះថ) េជៀសផុតទងំ្រសុងពផីលប៉ះពល់ មួយៃនអតផិរ ។ ចំណុចេនះមិន
ទំនងេ ះ េ យ រេនកនុងអឡុំងេពលដូចគន េនះៃថ្លចំណី រ ជពេិសស ៃថ្លអងករ បនេកនីេឡងីជខ្ល ងំ។ 
ករឆ្លុះបញច ងំមិនបន្រគប្់រគន់ៃនករែកស្រមួលៃថ្លចំ យ ្រតូវបន ADB ទទលួ គ ល់េនកនុងរបយករណ៍
េ្រកយវលិ្រតឡប់មកករយិល័យវញិ (BTOR) បនទ បព់ីេបសកកមមមួយកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ ែដលបនេពលថ 
“បញ្ហ េនេសសសល់ចំបងមួយ គឺករទូទត់មនិ្រគប់្រគន់ ស្រមប់្របក់ឧបតថមភដល់កររស់េន េ យ រែត
ករេឡងីយ៉ងឆបរ់ហ័សៃនៃថ្លម្ហូប រ ងំពីឆន  ំ២០០៨ មក។”56 េទះជយ៉ង កេ៏ យ អ្វីែដល ចពក់
ព័នធជមួយផលប៉ះពល់ប ្ត លពីកំេណីនដ៏គំហុកៃនៃថ្លចំណី រមកេលីៃថ្លសមភ រៈ ងសង់ និង ៃថ្លពលកមម 
ពុំបនទទួលករយកចតិ្តទុក ក់ពីករសិក  EMO និង ADB េឡយី។ ដូេចនះ ករេប្តជញ េនកនុង ងម៉្រទិកអំពី
សិទធិទទលួបនេនកនុង RP ឆន  ំ២០០៦ និងកនុង UPRs ស្រមប់ផទះ តូបលកទ់ំនិញ និងរចនសមពន័ធេផ ងេទៀត 
ែដលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង ឬ មួយែផនក ែដលគេ្រមង្រតូវផ្តល់”សំណង មតៃម្លជំនួសេ យែផ្អកេលីៃថ្លបចចុបបននេលី 
ទីផ រស្រមប់សមភ រៈែដលបនរងផលប៉ះពល់ និង បែនថមករផ្តល់ៃថ្លពលកមម មអ្រ បចចុបបននស្រមប់ករ 
ជួសជុល” មិនបនបំេពញេឡយី។57 

58. េនៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆកិ ឆន  ំ២០១២ រ ្ឋ ភិបលបនចំ យសរុប ៨.៣៨៨.៦៥២ដុ ្ល រ េលីសកមមភព
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេ្រកមគេ្រមងេនះ។58 េទះបីចំនួនេនះែដលតំ ងឱយកំេណីន ១៦% ខពស់ជងថវកិសរុប
េនកនុង URPs ក៏េ យ ករចំ យេនះមិន្រគប់្រគនស់្រមប់បំេពញត្រមូវករសំណង្រគប្់រគន់ចេំពះ្រទពយ
សមបត្តិ និង្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន ស្រមបេ់ហ ្ឋ រចនសមព័នធ្របកបេ យគុណភពេនទី ងំថមី និង ស្រមប់
លទធកមមដីជកែន្លង ងំទីលំេនថមី េនកនុងទីកែន្លងែដលសថិតេនជិតទីកែន្លងេដីមែដលពកួេគបនផ្ល ស់េចញ 
េដមីបី ចឱយពួកេគបន្តមុខរបរជធមម របស់ខ្លួនេឡយី។ 

59. េនកនុងករសមភ សជមួយ CRP បុគគលិក ADB ខ្លះបនសំែដងករភញ ក់េផ្អលីអពំីមូលេហតុែដលអនុ
សន៍អំពកីរ ក់បញចូ លអតផិរ េទកនុងសំណង មិនបនយកមកអនុវត្ត។ ពួកេគសេងខបថ អនុ សន៍េនះ ច
ពុំមនេសចក្តីពិ ្ត រ្រគប់្រគន់េនកនុងឯក រដបូំងៃនគេ្រមង។ ជមួយអន្ត គមន៍ែដលេធ្វីេឡងីេនរយៈេពល
                                                 
55IMF. 2013. មូល ្ឋ នទិនននយ័អំពីករពយករណ៍េសដ្ឋកិចចពិភពេ ក។ ែខតុ  ៖ អតិផរ េទេលីតៃម្លស្រមប់អនកេ្របី្របស់េនចុងរដូវ ករែ្រប្របួលៃន 
ចំនួនភគរយ និងសូចនករ។ 

56BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេទេលីកមចី និងជំនួយឥតសំណង ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ១១។ របយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ មេ ះ្រ យបញ្ហ ្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េនកនុងែផនក ខ.២ េនទំព័រ៥៥។  

57 ងស្តីពីសិទធិទទួលបនសំណង ៖ ែផនកខ. ផលប៉ះពល់េទេលី្រទពយសមបតិ្តែដលមិនែមនជដីធ្ល ី (េ យមិន្របកន់ចំេពះ ថ នភពៃនករកនក់ប់)។ 
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័៤៣ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភពស្រមប់ ជធនីភនំេពញ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ 
ឧបសមពន័ធ១ ទំពរ័៦។ 

58ព័តម៌នផ្តល់េ យ IRC ជូន CRP េនៃថងទ ី ២១ ែខ តុ  ឆន  ំ ២០១៣។ ករចំ យទងំេនះ រមួបញចូ ល ១.០១៩.៥៤៦ ដុ ្ល  េលីសំណង, 
៦.០៦០.៣៨២ដុ ្ល  េលីកែន្លងស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន, ៥៦៦.២៥១ដុ ្ល  េលីករ្រតួតពិនិតយពីខងេ្រក និងករ ្ត រ្របក់ចំណូល និង 
៧៤១.៤៧២ដុ ្ល  េលីៃថ្លចំ យបែនថមែដលបនេកីនេឡងី។ 
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បួនឆន េំ្រកយមក  ែដលេនកនុងេពលេនះអតិផរ េនកមពុជ បនេកនីេឡងី ៣៩% បុគគលិក ADB បនរង់ច ំ
រហូតដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ និង NGOs េលីកេឡងីនូវកង្វល់របស់ពួកេគជសំេណីេទ EMO ឱយេធ្វកីរសិក
អំពៃីថ្លជកែ់ស្តងេនេ្រកយ្របតិបត្តិករបនេធ្វីរចួេទេហយី។ មទស នៈរបស់ CRPស្តង់ ររបស់ ADB អំពីភព
ម៉តច់ត់ រពំឹងឱយមនអន្ត គមនែ៍ដលគិតទុកជមុនពសំី ក់បុគគលិករបស់ខ្លួន េនកនុង ថ នភពនន ដូចជ
ករណីេនះ។ បុគគលិក ADB ពិតជបនពិនិតយករសិក េនះ និងបនសននិ ្ឋ នថ អ្រ ននទងំេនះពំុបនែកែ្រប
េឡយី ងំពីឆន ២ំ០០៦មក េបីេទះជពួកេគបនដឹងថ ៃថ្លចណីំ របនេកីនេឡងីគំហុកេនកនុងអំឡុងេពល
ដូចគន ក៏េ យ។ 

60. ករសននិ ្ឋ នអពំភីពអនុេ មៃនេគលនេយបយរបស់ ADB៖ CRP រកេឃញីថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់
ទងំអស់មិនបនទទួលសំណង មអ្រ តៃម្លជនួំសេឡយី េ យ រ ADB មនិបនធនថ  RP ឆន  ំ ២០០៦ 
រមួបញចូ ល្របករននស្រមប់គតិបញចូ លអ្រ សនទស ន៍ស្រមបសំ់ណង នងិជំនយួេផ ងេទៀតដល់្រគួ ររងផលបះ៉
ពល់េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ អតផិរ  ឬេ យ រថវកិស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុង URPs រ ងឆន  ំ ២០០៨ 
នងិ ២០១០ មិនបនឆ្លុះបញច ងំ្រគប់្រគន់អពំកំីេណីនសនទស នៃ៍ថ្លទនំញិ ឬ កេំណីនយ៉ងេ្រចីនៃនចនំនួ្រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល់។ ្រស័យេហតុេនះ CRP រកេឃញីថ ADB មនិបនេគរព ម OM F2/BP កយខណ្ឌ ៤ (iii) 

នងិ ៤ (x) នងិ OM F2/OP កយខណ្ឌ  ៣៦, កណំតស់មគ ល់េជងីទំព័រ ៦។ RSES មនិបនអនុវត្តបនសម្រសប 
(ឬសូមបែីតដងឹ ដូចមនភស័្តុ ងេនកនុងករសមភ សជមយួ CRP) 

តនួទៃីន”ករពនិិតយ ម នភពអនុេ មជមួយ េគលនេយបយសុវតថភិពរបស់ ADB“ 
នងិកង្វះករពនិិតយបន្តព ី RSES េលអីនុ សនឆ៍ន  ំ ២០០៦របស់ខ្លួន 
ែដលទកទ់ងនឹងករបញចូ លសនទស នៃ៍ថ្លសំណងស្រមបអ់តផិរ  — ែដលបនរម្លកឹេឡងីវញិ ទកទ់ងនងឹ 
ករពនិិតយរបសពួ់កេគេលីករសិក របស់ EMO អពីំតៃម្លជំនសួ— នមំកនូវអវត្តមនភពអនុេ មជមយួ OM 

F2/OP, កយខណ្ឌ  ៥៣59។ 

 
 ខ. ករពិេ្រគះេយបល់ស្រមបេ់រៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៖ ករអេងកតរង្វ ស់ពិ ្ត រ និងករពិេ្រគះេយបល់

ជមួយសងគមសីុវិល 
 

61. សំេណីសំុពនិតិយភពអនុេ ម បនអះ ងថ “្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ែដលរមួទងំ អនកេសនីសំុ 
មិនបនទទលួព័តម៌នែដលទកទ់ងនងឹគេ្រមងេនះ ឬ បនទទួលករពិេ្រគះេយបល់ មទ្រមងែ់ដលធនថ 
ពួកេគ’បនទទលួពត៌័មនេពញេលញ និងពិេ្រគះេយបល់ជិតសនិទធអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងជេ្រមសីសំណង’ 
                                                 
59 េនកនុងកររេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ 
េគបន្របកន់យកថ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនភពអនុេ មទកទ់ងេទនឹងករទមទរឱយរ ្ឋ ភិបលផ្តល់សំណង ជូនដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
េ្រកមតៃម្លជំនួស។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនឯកភពេទនឹងចំណុចេនះេឡយី និង បនសំេ េយងចំេពះក ខណ្ឌ ទី៥៧ 
ៃនរបយករណ៍េនះ។ េគក៏បន្របកន់យកផងែដរថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ប់បញចូ លទងំ RSES ពិតជបន្របតិបត្តិតួនទីរបស់ខ្លួន្រតឹម្រតូវ ្រសប ម 
OM F2 BP/OP។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនឯកភព េទនឹងចំណុចេនះេឡយី ្រកុមករងរគេ្រមងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (និង 
SETC) បនបន្ត្រពេងីយកេន្តីយចំេពះអនុ សនរ៍បស់ RSES អំពីករកំណត់សនទស ន៍អ្រ សំណង។ េបេីទះបីជបញ្ហ សំខនេ់នះ្រតូវ 
បនអនក្រតួតពិនិតយ RSES េលីកេឡងីជបន្តបនទ ប់ កេ៏ យ ក៏ េនែតបន្តសថិតេនក្រមិតេនះ និងមិន្រតូវបនេលីកេឡងីេ យម្រន្តីជន់ខពស់របស់ RSES 
េឡយី េបីេធៀបេទនឹង SETC។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម កប៏នសួរសំនួរផងែដរ ថេតី “ករយកចិត្តទុក ក់របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ” 
េទេលី របយករណ៍របស់ EMO បនេធ្វីករវភិគ្រគប្់រជុងេ្រជយែដរឬេទ (សូមេមីល កយខណ្ឌ ៥៩ ៃនរបយករណ៍េនះ)។ 
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ដូចែដលមនែចងកនុងេគលនេយបយរបស់ ADBេឡយី” ( កយខណ្ឌ  ១៣)។ េលីសពីេនះ “វធិ្ីរប្រស័យទក់ទង
ចមបងចំននួពីរ ... ជមួយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់៖ ករែចកកូនេសៀវេភព័ត៌មនជ ធរណៈ (PIBs)និងករ្របជុំ
កនុងសហគមន៍” មិន្រគប់្រគនេ់ឡយី េ យ រ្រគួ ររងផលប៉ះពល់កនុងសមម្រតយ៉ងេ្រចីន មិនបនធ្ល ប់
ចូលេរៀនេឡយី ្រស័យេហតុេនះ “ករ្របជុំកនុងសហគមន៍មិនបនធនថ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ បនទទលួករ
ពិេ្រគះេយបល់ជិតសនិទធេឡយី េ យ រឱកសែដលមនកនុងក្រមិតកំណត់ កនុងករេលីកសំណួរ ឬ កង្វល់ និង
ករេឆ្លយីតបែដលមិនជទីេពញចិត្តពីគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យអន្តរ្រកសួង (IRC)” (Ibid.)។ មនករអះ ង
ផងែដរថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មិនបនទទួលដំណឹង្រគប់្រគន់ និងចូលរមួសម្រសបេនកនុង DMS ែដលបន
កត់្រ អពីំករបតប់ង់របស់ពួកេគេឡយី ( កយខណ្ឌ  ១៤) េហយី “កិរយិៃនករបំភិតបំភ័យ ករគំ មកំែហង និង
ករបងខិតបងខំ បនេកីតមនជទូេទេនកនុងដំេណីរករទងំមូលៃនករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន” ( កយខណ្ឌ  ១៥)។ េលីស
ពីេនះ អនកេសនីសំុបនអះ ងថ ADB មិនបនេឆ្លយីតបកនុងករេ ះ្រ យ នភិ័យសំខន់ៗ ៃនករផ្ល ស់ប្តូរ
ទីលំេនេឡយី េនេពល NGOsេលីកកង្វល់េនះេឡងី៖ “…អនកេសនីសំុ និង NGOs កនុងមូល ្ឋ ន ែដលពិនិតយ
ម នគេ្រមងេនះបន្របងឹែ្របងេ យេ ម ះ្រតង់ជេ្រចីនពមុីនមក េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ  និងករខូចខតនន

ែដលបនកត់សំគល់ពខីងេដមីជមួយ េបសកកមម ADB ្របចេំនកមពុជ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករែដលពក់ពន័ធ
របស់ ADB និងថន ក់ដឹកនជំនខ់ពស់របស់ ADB មរយៈករ្រប្រស័យទក់ទងជ យលក អក រ ករ្របជុំ និង
ករ ក់ជូនភ័ស្តុ ង ឯក រ និងរបយករណ៍ជេ្រចីន ងំពីែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១០មក។” ( កយខណ្ឌ  ៧៨)។ 
ឧទហរណ៍មួយែដលដក្រសងម់កគឺ ទី ងំៃនកែន្លងស្រមបផ់្ល ស់ប្តូរទីលំេនជិត្រកុងភនំេពញ៖ “េទះបី NGOs និង
ករយិល័យសិទធិមនុស ៃនអ.ស.ប (UNOHCHR) បនផ្តល់ករ្រពមនជមុនអំពី នភិ័យៃនករធ្ល ក់ចុះស្តង់ រ
ៃនកររស់េនែដលទនំងជេកីតេឡងី បនទ ប់ពីករផ្ល ស់ប្តូរមករស់េន្រតពងំអញច ញក៏េ យ េទះជយ៉ង ក៏
េ យ ADB បនអនុម័តេលីែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមបក់ំ តផ់្លូវភនំេពញ 
ែដលរមួទងំ ករេ្រជីសយក្រតពងំអញច ញជទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ្រកមករឧបតថមភពគីេ្រមងេនះ” ( កយខណ្ឌ  
៣២)។ ឧទហរណ៍មួយេផ ងេទៀត គបឺញ្ហ ជបប់ំណុលែដល”្រគួ ររងផលប៉ះពល់ និង NGOs បនេលីកេឡងី
ជេ្រចីន រ ទងំេ យផទ ល់មត់ និងជ យលក អក រមក ADB” ( កយខណ្ឌ  ៣៧)។ 

62. ល័កខខណ័្ឌ ៃនេគលនេយបយរបស់ADB ៖ OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៤(v) ែចងថ៖ “ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ 
នងឹបនទទលួដំណឹងេពញេលញ នងិករពេិ្រគះេយបល់បនដតិដល់។ ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់្រតូវបន 
ទទលួករពិេ្រគះេយបល់អំពីសំណង និង/ឬ ជេ្រមីសៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលរមួទងំ ទី ងំស្រមប់ករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេន និងករ ្ត រ ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមេឡងីវញិ។ ពក់ពន័ធនឹងព័ត៌មនអំពកីរផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ែដល្រតូវ
ែតបង្ហ ញឱយ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់បនដឹងេនចំេពលសំខន់ៗ  និង ករផ្តល់ឱកសជក់ កស់្រមប់ពួកេគ 
េដមីបចូីលរមួកនុងករេ្រជសីេរសី ក ងែផនករ និងជេ្រមសីអនុវត្ត....កនុងករណីពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ គឺជ្រកុមជន
ងយរងេ្រគះ ករសេ្រមចេលីែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ្រតូវមនករអនុវត្តដំ ក់កលេ្រតៀមេរៀបចំ 
សងគមកចិចជមុន េដមីបពី្រងងឹករចូលរមួរបស់ពួកេគេនកនុងករចរច ករក ងែផនករ នងិករអនុវត្តន៍។” 
េគលនេយបយេនះែចងអពំីល័កខខ័ណ្ឌ ៖ ”ករពេិ្រគះេយបល់្រតូវែតេធ្វីេឡងីេនដំ ក់កលខងេដីម មែត 
ចេធ្វបីនេនកនុងវដ្តគេ្រមង េដីមបី ចពចិរ ទស នៈរបស់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ េនកនុងករបេងកតីវធិនករ 

សំណង និង ្ត រនីតិសមបទ។ ករពិេ្រគះេយបល់បែនថមក្៏រតូវអនុវត្តផងែដរ េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តែផនករ 
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ េដមីបកីំណត់អត្តសញញ ណ និងជួយេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេកីតេឡងី” េហយី “ឯក រ 
ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន [ែដលរមួទងំ រេពីភណ្ឌ /DMS ្រទពយសមបត្តិ] ្រតូវែតបនបេងកតីេឡងី េ្រកមករពិេ្រគះ 
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េយបល់ជមួយជនរងផលប៉ះពល់ទងំេនះ។”60 េនទបីំផុត េគលនេយបយត្រមូវឱយ”េបីកចហំពត័៌មនអំពី 
សំណង និង ជេ្រមសីស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនដល់ពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ មុននឹង MRM [កិចច្របជំុបូកសរុប
របស់ថន ក់ដឹកន]ំ េលីកដំបូង… មទ្រមង ់និងជភ  ែដលពួកេគ ចយល់បន”61 និងស្រមប់ “...ពលរដ្ឋមិន 
េចះអក រ វធិី្រប្រស័យទក់ទងេផ ងេទៀត [េ្រកពីជ យលក អក រ] ែដលសម្រសប។”62 ទក់ទងនឹងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយ NGOs និង សងគមសីុវលិ េគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្តែចងថ 
“េនកនុងករេរៀបចំឯក រែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ADB ត្រមូវឱយអនកខចគីិតបញចូ លទស នៈរបស់ 
្រកុមពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ និង ្រកុមសងគមសីុវលិេនកនុងករណីពក់ព័នធ ែដលរមួទងំអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល 
ផងែដរ។”63 េគលនេយបយស្តីពកីរ្រប្រស័យទក់ទង ធរណៈែចងថ “េដមីបសី្រមួលដល់ករពិភក ជមួយ
ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ បុគគល និងអងគករដៃទេទៀត ...ADB ្រតូវធនថ គេ្រមងេនះអនុញញ តឱយមនករទទួល
េយបល់ពីអនកពក់ព័នធមកវញិ េនកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត “ែដលពក់ព័នធ” នឹងែផនករ្រប្រស័យទកទ់ងស្រមប់
គេ្រមង និង កមមវធិជីក់ ក់ ជពិេសស គេ្រមងនិងកមមវធិីទងំ យ ែដលទនំងជបេងកីតឱយមនចំ ប់ 
រមមណ៍ក្រមិតខពស់ពី ធរណជន” េហយីកិចចករេនះ្រតូវែតពក់ពន័ធជមួយអនុ សន៍ននអំពីេរៀប” បេងកីនករ 

ពក់ព័នធៃនអងគករេនថន ក់មូល ្ឋ ន និងសងគមសីុវលិ េនកនុងដំេណីរករបេងកីតគេ្រមង និងកមមវធិីទងំេនះ។”64 

63. ករពេិ្រគះេយបល់ជមួយ APs ែដលបនេធ្វីេឡងីស្រមប់ RP ឆន  ំ២០០៦ និងស្រមប់ URPs ទងំ
បួនមនក្រមិតកំណត់ និងមិនបនផ្តល់ឱកស្រគប់្រគនស់្រមប់ APs េដមីបចូីលរមួេនកនុងករក ងែផនករ នងិ
ករេ្រជសីយកជេ្រមីសផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ដូចមនែចងកនុងេគលនេយបយរបស់ ADB ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន
េ យមិនសម័្រគចតិ្តេឡយី។ ករចតែ់ចងឱយពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់បនចូលរមួេនកនុងករអនុវត្ត និងករេផទ ងផទ ត់ 
DMS ( រេពីភណ័្ឌ ្រទពយសមបត្តិ ែដលគេ្រមង្រតូវេធ្វីលទធកមមពីពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់) មិនបន្រគប់្រគនេ់ឡយី 
េនកនុងអំឡុងេពលភគេ្រចីនៃនករអនុវត្ត េហយីវធិនករេដមីបេី ះ្រ យភពមនិ្រគប់្រគនេ់នះ្រតូវ ADB ក់
ឱយអនុវត្តែតេនេដមីឆន  ំ២០១៣បុ៉េ ្ណ ះ េនេពលែដលេធ្វីបចចុបបននភពចុងេ្រកយេលី RP ស្រមប់សំេ ង េហយី 

RP បែនថមស្រមប់ភនេំពញកំពុងសថិតកនុងករេរៀបចំ។  

64. ករពេិ្រគះេយបល់ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល៖់ ករពេិ្រគះេយបល់ស្រមប់េរៀបចំ 
RP ឆន ២ំ០០៦ បនេធ្វីេឡងីរ ងែខេម  នងិ មិថុន ឆន ២ំ០០៦ និងមនករ្របជុំចំនួន ៨េលីក ជមយួ 
្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់។65 ករ្របជុំននបនេធ្វីេឡងីេ យទី្របឹក ពី្រកុមជំនួយបេចចកេទសេរៀបចំគេ្រមង 

(PPTA) េ យមនករចូលរមួពីបុគគលិកផ្លូវរថេភ្លីង។66 ករ្របជុំននមនករពក់ព័នធជមួយព័ត៌មនទូេទអំពី 
គេ្រមង និង សកមមភពផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនែដលបនេ្រគងទុក រមួជមយួេយបល់តបពីពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ 
អំពកីង្វល់ នងិសំេណីរបស់ពកួេគ។ កង្វល់របស់ជនរងផលប៉ះពល់ ែដលរមួមន និភយ័ៃនសំណងមិន្រគប្់រគន់ 
កររខំនដល់មុខរបរេ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន បញ្ហ សមហរណកមមកនុងសហគមន៍េននឹងកែន្លង ករលំបក 
                                                 
60Ibid. F2/OP paras.34 and 44. 
61Ibid. F2/OP para. 45. 
62ទំនកទ់ំនង ធរណៈ L3/OP, para.22. 
63ករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត F2/OP, para.55 (iii). 
64ទំនកទ់ំនង ធរណៈ L3/OP, paras.15-16. 
65 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័៤៨ និងឧបសមព័នធជមួយនឹងេសចក្តីសេងខបៃនកិចច្របជំុែដលបនេរៀបចំេឡងី។ 
66គម នបុគគលិកADB មន ក់ទំនងជបនចូលរមួកនុងករែចកផ យព័ត៌មននិងករ្របជំុពិេ្រគះេយបល់ដំបូងទងំេនះេឡយី ប៉ុែន្ត ពួកេគបនចូលរមួកនុងករ
ពិេ្រគះេយបល់កនុងេពលេ្រកយមកស្រមប់RPsែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមប់កំ ត់ផ្លូវេប៉យែប៉តនិងភនំេពញ 
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ស្រមប់្រស្តី នងិ្រគួ រែដលងយរងេ្រគះ និង ចមង យពីកែន្លង ងំទលំីេនថមីេទ េរៀន។ ដូចែដលបន 
អធបិបយេនកនុងែផនកខងេ្រកយៃនរបយករណ៍េនះ កង្វល់ទងំអស់េនះនងឹក្ល យជតថភព េនកនុងអំឡុងេពល 
អនុវត្តលទធកមមដ ី និងករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន។ របយករណ៍ក៏បនបង្ហ ញឱយេឃញីផងែដរថ ពុំមនករេឆ្លីយតប 
្រគប់្រគន់ចំេពះ សំេណីចមបងពី្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ េពលគឺកែន្លង ងំទីលំេនថមី្រតូវមនេស សំខន់ៗ 
ដូចជ ទឹក ផ្លូវថនល់ និង អគគសិន។ី67 កនុងករណីចនួំនបីករ្របជុំចនំួនពីរេលីកខុសៗគន ្រតូវបន្រកុម PPTA ដែដល 
េធ្វេីឡងីកនុងរយៈេពល១ៃថងជមួយជនរងផលប៉ះពល់ េហយីេពលេវ ែដលមនលំបកនឹងផ្តល់ឱកស ស្រមប់ 
ករពិេ្រគះេយបល់ឱយបនជិតសនិទធអំពីជេ្រមីសផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនដូចែដលមនែចងកនុងេគលនេយបយរបស់ ADB 

ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទលីំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត។ េលីសពីេនះ េលីកែលងែតស្រមប់កំ ត់ផ្លូវេប៉យែប៉ត ករ្របជុំ
ពិេ្រគះេយបល់ មនករពកព់័នធែតជមយួសមសភពមួយចំនួនតូច ៃន្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់បុ៉េ ្ណ ះ68 
និង មនករ្របឹងែ្របងតិចតួច ឬ គម នទល់ែតេ ះ កនុងករអនុវត្តន៍ដំ ក់កលេ្រតៀមេរៀបចសំងគមកចិច ែដល 
ជត្រមូវករកនុងេគលនេយបយ េដមីបពី្រងឹងសមតថភពរបស់្រកុមងយរងេ្រគះ ប់បញចូ ល្រគួ រែដលមន្រស្តី 
ជេម្រគួ រ េដីមបចូីលរមួេនកនុងករចរច ករក ងែផនករ និងករអនុវត្តន៍។ 

 

ង ២៖ ករផ ព្វផ យព័ត៌មន នងិករពិេ្រគះេយបល់ស្រមបែ់ផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ២០០៦ 
កំ តផ់្លូវរថេភ្លងី ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ 

េនកនុងកិចច្របជំុពេិ្រគះេយបល់
កលបរេិចឆទៃនករ 
ពិេ្រគះេយបល ់

្រគួ ររងផលប៉ះពលស់របុ 
េនកនុង RPs បចចុបបននភពa 

កំ តផ់្លូវខងេជីង 
១៧ ១៩ ឧសភ ២០០៦ ១.១៦៥ 

្របធនភូមិ ១រូប ១៧ ឧសភ ២០០៦ 

កំ តផ់្លូវខងតបូង 
១៨ ២០ ឧសភ ២០០៦ ២០៦ 

គម នទិនននយ័ ២០ ឧសភ ២០០៦ 

ភនេំពញ ១២ ២៥ ឧសភ ២០០៦ ១.២៨៩ 

 

េប៉យែបត៉ 
៨០ ៣ េម  ២០០៦  

១.០៩៤ ៣០០ ៣ េម  ២០០៦ 

៧០ ១៥-១៧ មិថុន 
២០០៦ 

 

AH = ្រគួ ររងផលបះ៉ពល;់ AP = ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់; RP = ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 

aRP ឆន  ំ២០០៦ មិនតំ ងឱយចំននួ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល ់ឬ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ស្រមបកំ់ តផ់្លូវរថេភ្លីង
ខុសៗគន េឡយី ដូេចនះ តេួលខទងំេនះែដលបនពី RPs ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមបកំ់ ត់ផ្លូវខុសៗគន
បនបង្ហ ញេនទីេនះស្រមប់េ្របៀបេធៀបែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ចំននួមនុស ជមធយមកនុង្រគួ ររងផលបះ៉ពលនី់មយួៗមនពី 
៤ េទ ៥នក។់ 

្របភព៖ RPែខ តុ  ឆន  ំ២០០៦ ទពំ័រ ៤៨ និងឧបសមព័នធ ែដលភជ បជ់មយួេសចក្តីសេងខបៃនករ្របជុំ។ 
 

65. ចប់ពីែខធនូ ឆន ២ំ០០៦មក កូនេសៀវេភស្តីពែីផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ចំនួនពីរទំពរ័ ជភ ែខមរ 
េ យមន សំណួរ និង ចេម្លីយអំពសិីទធទិទួលបនផល្របេយជន ៍និងដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្រតូវបនែចកជូន
                                                 
67 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ឧបសមពន័ធ១។ 
68Ibid. 
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្រគួ ររងផលប៉ះពល់ទងំអស់69។ កូនេសៀវេភ ែដលបចចុបបននេនះ េ ថ “កូនេសៀវេភព័តម៌ន ធរណៈ” េនះ 
្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព កលពីែខកកក  ឆន ២ំ០០៨ ឱយកន់ែតមនលកខណៈងយ្រសួលស្រមប់អនក ន។ 
ជំពូកទ៣ី ែដលនយិយអំពី ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគម េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ 
មនផ្តល់ពត័៌មនខ្លះៗអពំីអកខរភពរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមងែដល្រសបយ៉ងខ្ល ងំេទនងឹ ព័តម៌ន 
េនកនុង កយខណ្ឌ ទ១ី៣ ៃនសំេណីេនះ70។ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនរកេឃញីថ 
ចំននួមយួភគបីៃន្រស្តី និងមួយភគបនួ ៃនបុរស ជេម្រគួ ររងផលប៉ះពល់ មនិបនចូលេរៀនេទ ចំែណក 
ឯសំេណីេនះបនដក្រសង់ របយករណ៍ពីករសិក របស់ NGO មួយថ ចំនួន២០% ៃនបុរស និងជិត ៤០% 
ៃន្រស្តីមិនបនទទលួករអប់រេំឡយី។ េនអំឡុងេពលទស នកិចចមួយ េទកន់េខត្តបត់ដំបងៃនផ្លូវរថេភ្លីង 
ភគខងេជីង កលពែីខកកក  ឆន ២ំ០០៩ េបសកកមមរបស់ ADB មួយបនឱយដងឹេ យ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ថ
ពួកេគបនកូនេសៀវេភព័ត៌មន កលពឆីន ២ំ០០៦ “មនអនកខ្លះមនិបន នកូនេសៀវេភេនះេទ”71។ ប៉ុែន្ត 
ករ្រប្រស័យទកទ់ងព័ត៌មនេ្រកមគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីងេនះ មិនបនពិចរ អំពលីកខខ័ណ្ឌ ៃនេគលនេយបយ 
ស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងពត័៌មនរបស់ ADB ែដលែចងថ “ស្រមប់អនកខរជនមេធយបយ្រប្រស័យទក់ទង 
េផ ងេទៀត ចទទួលយកបន” េនះេទ (OM L3/OP, para. 22)។ េ្រកពីកូនេសៀវេភេនះករ្របជុំជ ធរណៈ 
គឺជមេធយបយទក់ទងព័ត៌មនែតមួយគត ់ជមួយ AP។  

66. ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ទមទរឱយមនសកមមភពេ្រតៀមលកខណៈស្រមប់ករងរសងគម 
េដមីបេីលីកកមពស់សមតថភពរបស់្រកុមងយរងេ្រគះជក់ កម់ួយចំនួន ប់បញចូ ល្រស្តីេម្រគួ រេដីមបចូីលរមួេន 
កនុងគេ្រមង។ សកមមភពែបបេនះ មនិ្រតូវបនអនុវត្តេឡយី។ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឆន ២ំ០០៦ រមួមន 
យុទធ ្រស្តេយនឌ័រមួយ ែដលេធ្វីករេប្តជញ ចតិ្តមួយចនំួនែដលទក់ទងេទនងឹ្រស្តី។ កនុងចំេ មេគលករណ៍ 
គេ្រមងននែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ រមួមនេគលករណ៍ដូចជ ៖ “្រគប់ដំ ក់កលទងំអស់ៃន 
ករកំណត់អត្តសញញ ណ ករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគងេទេលីករ ងំទលំីេនេឡងីវញិ គួរធនថ បញ្ហ  
កង្វល់ទក់ទងនងឹេយនឌ័រ ្រតូវបនយកមកបញចូ ល ប់បញចូ លករពេិ្រគះេយបល់ជក់ ក់អំពបីញ្ហ េយនឌរ័ នងិ 
ករេបីកចំហព័ត៌មន។ ចំណុចេនះ បប់ញចូ លករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស េដីមបធីនចំេពះ្រទពយសមបត្តិរបស់ 
្រស្តី និងសិទធិេ្របី្របស់ដធី្ល ី ្រពមទងំេដីមបធីនឱយមនករ ្ត រ្របក់ចណូំល និងបទ ្ឋ នជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ 
េឡងីវញិ”72។ េបីេទះបជីមនករកិចចខិតខំ្រតួតពិនិតយយ៉ងខ្ល ងំក្ល ពធីនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ចប់ពីេដមី 
ឆន ២ំ០១០ រហូតមកកេ៏ យ ឯក រេបសកកមមមិនបង្ហ ញថ មនករយកចតិ្តទុក ក់ជក់ កច់ំេពះ ថេតី 
ករេប្តជញ ចិត្តែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ េទេលី្រគួ រែដលមន្រស្តី 
ជេម្រគួ រ ្រតូវបនេ ះ្រ យេឡយី។ មនែតេបសកកមម្រតួតពនិិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ែដលបនេធ្វេីឡងី 
កនុងែខេម -ឧសភ ឆន ២ំ០១២ ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលបនបញចូ លអនកឯកេទសែផនកេយនឌ័រមួយរូប និងប៉ន្់របមណ 
េទេលីបញ្ហ ទងំេនះ។ េគបនរកេឃញីថ “..... មនករលំបកកនុងករប៉ន់្របមណឱយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ 
                                                 
69 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភពស្រមប់ ជធនីភនំេពញ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័១១។ 
70 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័២៥។ 
71 អនុស រណៈៃនករេយគយល់ស្រមបេ់បសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី ១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ កយខណ្ឌ ៨។ 
72 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័៣៦។ 
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េទេលីអភិ្រកម [េយនឌ័រ] ្រស័យេ យមនរបយករណ៍ នងិករ្របមូលទិននន័យែដលបែំបកព័តម៌នេទ ម 
េភទកនុងចំននួតិចតួច ្រតូវបនេធ្វេីឡងី”73។ 
67. ករពិេ្រគះេយបល់ នងិករផ ព្វផ យព័ត៌មន េនអំឡុងេពលេរៀបចំ UPR ស្រមប់ែផនកទងំបួនៃន
ផ្លូវរថេភ្លីង។ ទនិនន័យែដលបនផ្តល់ជូនេនកនុង RP ទងំេនះ អពំីករចូលរមួរបស់ AH ករ្របជុេំផ ងៗ 
ែដលបនេធ្វីឡងេ យ IRC នងិអំពីករយល់ដឹងរបស់ពួកេគអំពីកូនេសៀវេភែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
បង្ហ ញថ អនករងផល ប៉ះពល់ ភគេ្រចីនបំផុត បនករយល់ដឹងជទូេទខ្លះៗែដរ អំពគីេ្រមងេនះ៖  
 

ងទី៣៖ ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងករពេិ្រគះេយបល ់ស្រមបែ់ផនករផ្ល ស់ទលំីេនែដលបនេធ្វើបចចបុបននភព 
បរយិយ RP បចចុបបននភព 

ស្រមប់្រកុងភនំេពញ 
RP បចចុបបននភព 
្រកុងេប៉យែប៉ត 

RP បចចុបបននភព 
ស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លងី 
ភគខងេជីង 

RP បចចុបបននភព 
ស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លងី 
ភគខងតបូង 

ចំនួនAH សរុប 1,289 1,094 1,165 206 
AH ែដលបនចូល 
រមួ្របជំុ IRC 

1,185 912 គម នទិនននយ័ RP ្រគនែ់តបញជ កថ់ 
៩៨.៩% ៃន AH
បនយល់ 

ដឹងអំពីគេ្រមង  
សមជិក AH 
ែដលបន ន 
កូនេសៀវេភែផនករ
ផ្ល សប់្តូរទីលំេន  

1,092 310 1,106 

 

AH = ្រគួ ររងផលប៉ះពល់  
IRC = គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
RP = ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល ់ 
URP = ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភព  
 
្របភព៖ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភពស្រមប់ ជធនីភនំេពញ េប៉យែប៉ត កំ ត់ផ្លូវរថេភ្លីងភគខងេជីង និងខងតបូង។ 
 
68. េសចក្តបីែនថមចេំពះែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ឆន ២ំ០០៧ បនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស 
ចំេពះករពិេ្រគះេយបល់េទេលីករេ្រជីសេរសីតំបន់ ងំទីលំេនចំនួន៣ កនុងចំេ មតបំន់ ងំទីលំេននន 
ែដលរមួមនជ ទិ៍ បត់ដំបង េពធិ៍ ត់ នងិេប៉យែប៉ត។ េគបន យករណ៍ឱយដឹងថ”្របធនភូម ិនិងតំ ង
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ បនចុះេទេមលីកែន្លង ងំទលំីេនទងំេនះ។ ្របធនភូមិ នងិ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
ទងំអស់បនទទួលយកកែន្លងទងំេនះ”74។ េបីេទះជដូេចនះក្តី ខណៈេពលែដល្របធនភូមិ និងតំ ង្រគួ រ 
រងផលប៉ះពល់ (ជមធយមរមួមនសមជិកចំនួន៦នក់) បនចុះេមីលកែន្លង ងំទីលំេន កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៧ 
កិចច្របជំុ មភូមិែដល្រគួ ររងផលប៉ះពល់្រតូវបនេគ្របប់ឱយដងឹថ បនអនុម័តយល់្រពមេទេលីករេ្រជីសេរសី 
កែន្លង ងំទីលំេនទងំេនះ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងែខមីន ឆន ២ំ០០៧ េ យមនរយៈេពល៦ែខ មុនករចុះេទេមីល 
                                                 
73 អនុស រណៈៃនករេយគយល់ស្រមបេ់បសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទ ី ៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ ស្តីពីទិដ្ឋភពែផនកកិចច
ករពរសុវតថិភព និងសងគម កយខណ្ឌ ៣៣។ 

74 េសចក្តីបែនថមចេំពះែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៧ ទំពរ័១៧។ 
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កែន្លង ងំទីលំេនេ យអនកតំ ងរបស់ពកួេគ75។ ដូេចនះ ពុំមនវធិី មួយែដលកិចច្របជុំ មភូមិ្រតូវបន 
អះ ងថ បនអនុម័តេទេលីករេ្រជីសេរសីកែន្លង ងំទលំីេន ែដល ចទទួលបនករជូនដំណឹង មរយៈ 
ករចុះេធ្វទីស នកចិចពីតំ ង្រគួ ររងផលប៉ះពល់ េទកន់កែន្លងទងំេនះេឡយី។ 

69. កនុង BTOR េនែខតុ  ឆន ២ំ០០៧ របស់ខ្លួន ្រកុមករងរគេ្រមងរបស់ ADB បន យករណ៍ថ៖ 
“េបសកកមម បនពិនតិយេឡងីវញិ នូវដេំណីរករពិេ្រគះេយបល់ អំពទីី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនចនំួន៤ ែដលបន 
េសនេីឡងីស្រមប់គេ្រមងេនះ េហយីបនសននិ ្ឋ នថ មនករពេិ្រគះេយបល់ នងិករែចករែំលក្រគប់្រគន់អពំី 
ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនបតដ់ំបង េពធិ៍ ត់ នងិេប៉យែប៉ត បុ៉ែន្ត េគេន្រតូវេធ្វីករេសុីបអេងកត និងករពិេ្រគះ 
េយបល់ែថមេទៀត ចំេពះទី ងំ្រកុង្រពះសីហនុ ជពិេសស េ យ រ IRC បនរកេឃញីថ ទី ងំេនះ 
ពុំមនលកខណៈសម្រសប”76។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ េបសកកមម កលពីែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ រកេឃញីថ 
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង េន្រកុង្រពះសីហនុ ពំុបនយល់ដឹងអំពីទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនជនំួស ែដល 
្រតូវបនេ្រជសីេរសីេឡយី េហយី្រកុមេបសកកមមក៏បនរកេឃញីផងែដរថ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង 
ទងំេនបត់ដំបង និង េប៉យែប៉ត មិនបនេទពិនតិយេមីលទី ងំែដល្រតូវបនេ្រជសីេរសីស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរ
ទីលំេនេទ77 ែដលផទុយេទនឹងអ្វីែដលបន យករណ៍ឱយដងឹេនកនុងេសចក្តបីែនថមចេំពះែផនករេ ះ្រ យផល 
ប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៧។ 
 
70. BTORs  ស្រមប់េបសកកមម េនេពលេ្រកយៗមកេទៀត បនេធ្វីចំ តថ់ “កំពុង្រប្រពតឹ្តេទ/គួរជទី 
េពញចិត្ត” ឬ “កំពុង្រប្រពតឹ្តេទ” ស្រមប់ករអនុវត្ត ម ខសនយៃនកិចច្រពមេ្រពៀងកមចីកលពីែខមិន ឆន ២ំ០០៧ 
ែដលែចងថ MPWT ្រតូវ “េធ្វបីចចុបបននភព RP ែផ្អក មប្លង់បេចចកេទសលម្អិត និង ករអេងកត ស់ែវង
ករខូចខត...។ ករេធ្វីបចចុបបននភពេនះ ្រតូវេរៀបចំេធ្វេីឡងីេ យករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងេពញេលញអនករង 
ផលប៉ះពល់ ្រពមទងំេបីកបង្ហ ញលទធផលដល់ពួកេគផងែដរ”។ ប៉ុែន្ត ករ យតៃម្លអំពភីព្រគប់្រគនៃ់នករផ ព្វ 
ផ យព័ត៌មន នងិករពេិ្រគះេយបល់ ែដលបនេធ្វេីឡងី េ្រកមគេ្រមងេនះ មិនបនេកីតេចញពីរបកគំេហញី 
េនកនុង BTOR របស់េបសកកមមពនិិតយេមីលករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ែដលបន យករណ៍ថ 
មនករពិេ្រគះេយបល់តចិតួចជមួយ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ទក់ទងនងឹទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
េនេប៉យែប៉ត និង ភនំេពញេឡយី78។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ េបសកកមមេរៀបចែំផនករ្រប្រស័យទក់ទងពត៌័មន 
ស្រមប់គេ្រមង េនែខមិថុន ឆន ២ំ០០១ បន យករណ៍ថ៖ “្រគួ រជេ្រចីន ែដលេយងីបនជួប 
បនបង្ហ ញកង្វល់អំពីសំណងសមរមយ និងករផ្តល់ ព័ត៌មនឱយបន្រគប្់រគន់អំពីដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និង 
សំណង និងយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ”79។ បនទ បម់ក OSPF បនរកេឃញីថ កង្វល់ជចមបង កនុងចំេ ម AP 
                                                 
75 េសចក្តីបែនថមចេំពះែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៧ ទំពរ័១៧-១៨។ 
76 BTOR និងឯក រជំនួយ ម រតីរបស់េបសកកមម្រតួតពិនិតយេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៃថងទី១ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៧។ 
77 អនុស រណៈៃនករេយគយល់របស់េបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី ១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ កយខណ្ឌ  ៨ , ១៣ និង១៧។ 
78BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដល្រតូវបនេធ្វេីឡងី េនៃថងទី២០-២២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ និង ៃថងទី៥ ែខមក  
ឆន ២ំ០១១។ 

79 BTOR ៃនេបសកកមមេរៀបចំែផនករទំនកទំ់នង ស្រមប់គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ ៃថងទី៨-៩ ែខមិថុន (OIC, SCMRU) ៃថងទី១៧ 
ែខមិថុន ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ៣។ 
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១១៨្រគួ រ ែដលបនសមភ សន៍ “បនទទួលព័ត៌មន្រគប់្រគនអំ់ពីគេ្រមងេនះ” និង “្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ 
អំពបីញ្ហ ែដលប៉ះពល់ដល់ពួកេគ នងិ្រគួ ររបស់ពួកេគ”80។ 
 
71. វធិី ្រស្តលទធកមមដី និងផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន រមួទងំករេរៀបចំ ងសិទធិទទលួបនអតថ្របេយជន៍ និងអ្រ
សំណង ្រតូវបនកំណត់េនអំឡុងេពលេរៀបចំ RP ឆន ២ំ០០៦ ្រពមទងំល័កខខណ័្ឌ េផ ងៗរបស់ែផនករេនះ 
្រតូវបនអនុវត្តបន្តេនកនុង URP ស្រមប់ែផនកេផ ងៗៃនផ្លូវរថេភ្លីង។ េហតុដូេចនះេហយីបន URP កលពែីខមិថុន 
ឆន ២ំ០០៦ ស្រមប់តំបន់ភនេំពញ ែចងថ “ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពេនះ យក ម 
“គំរូ” ដូចមុន ែដលបន េ្របី្របស់េនកនុង RP ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពេផ ងេទៀត េ្រកមគេ្រមងេនះ” ចំែណក 
“េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េគលករណ៍ និង សិទធិទទលួបនអតថ្របេយជន៍ រមួទងំនីតិវធិីេ ះ្រ យ 
រទុកខ ដូចមនែចកេនកនុង ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែដល្រតូវបនទទលួយក 

និងេសចក្តីបែនថម ្រតូវអនុវត្តចេំពះ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វីបចចបបននភពេនះ”81។ ជលទធផល 
អំឡុងេពលពិេ្រគះ េយបល់ស្រមប់េរៀបចំ URP អន្តរកមមរ ងទីភន ក់ងរអនុវត្តគេ្រមង និង AP 
មិនែមនេដមីបធីនថ “ទស នៈរបស់អនករងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនយកមកពិចរ  កនុងករកំណត់សំណង 
និងវធិនករ ្ត រនតីិសមបទេឡយី” (OM F2/OP, កយខណ្ឌ  ៤៤)។ ចណុំចេនះ ច្រតូវបនេ ះ្រ យរចួ ល់ 
េហយីេនអំឡុងេពល្របជុផំ ព្វផ យព័ត៌មន្រតួសៗ និង ពិេ្រគះេយបល់ ែដលនេំទដល់ករ្រពងែផនករ 
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦។ ករ្របជុជំមួយ AP ទក់ទងនងឹករេធ្វីបចចុបបននភព RP ពក់ពន័ធនងឹ 
ករផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីគេ្រមង COI និង េគលគំនតិ ROW ្រពមទងំ ងសិទធិទទួលអតថ្របេយជន ៍
ែដលបនកំណត់រចួេហយី និង អន្តរកមមជមួយ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងមន ក់ៗ  េដីមបបីញចប ់ DMS 
ៃនករខតបង់របស់ពកួេគ82។  
 
72. ករេ្រប្ីរបស់ ងសិទធិទទួលសំណង ែដលគម នករផ្ល ស់ប្តូរពី RP ឆន ២ំ០០៦ េនកនុង URP គជឺករ 
បង្ហ ញឱយេឃញីនូវភពមិនបតែ់បនទនភ់្លនៃ់នវធិី ្រស្តផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនកនុងអំឡុងេពលភគេ្រចនីៃនគេ្រមង។ 
ជំនសួឱយវធិី ្រស្តមួយ ែដលផ្តល់លទធភពស្រមប់ករស្រមួលលកខណៈសំខន់ៗ េទ ម ថ នភពែដលមន
ករផ្ល ស់ប្តូរ និងេមេរៀនែដលទទួលបន ល័កខខ័ណ្ឌ ែដលមនែចងេនកនុង RP េដីមឆន ២ំ០០៦ បនកំណត ់
េគលករណ៍ទស នទនមិន្រគប់្រគន់ស្រមប្់រគប់្រគងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលេរៀបចំេឡងីេ យគម ន ភពបតែ់បន  
និងបនចប់េផ្តីមែកស្រមួលចប់្រតឹមពីឆន ២ំ០១១ មកប៉ុេ ្ណ ះ។ ឧទហរណ៍ៃនភពមនិបតែ់បនទនភ់្លនេ់នះ 
មនពិភក េនែផនកខងេ្រកមៃនរបយករណ៍េនះ។ កនុងេនះ រមួមនករបន្តខ្វះខតចំេពះករែកស្រមួល
អ្រ សំណង េដីមបឆី្លុះបញច ងំក្រមតិតៃម្លេនេពលទូទតសំ់ណង ករបន្តេ្រប្ីរបស់ដេំណីរករ DMS មិនសុ្រកឹតយ 
ែដលនឱំយមនករបង់សំណងមិន្រគប់ចំននួ និងករេ្របី្របស់េគលករណ៍តៃម្លជំនសួស្រមប់សំណងផទះ ែដល 
ជធមយម បនផ្តល់សំណងដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ែតចំនួន្របែហលជពក់ក ្ត លៃនតៃម្ល 
ជំនសួស្រមប់ផទះ េធៀបនឹងស្តង់ អបបបរមប៉ុេ ្ណ ះ។ ជងេនះេទេទៀត សិទធទិទួលបនអតថ្របេយជន៍កលពី 
ឆន ២ំ០០៦ ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងតឹងរងឹ។ េនេពលរេបៀបផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេដមី ឃ្ល តេចញពីេគលករណ៍េនកនុង RP 
ឆន ២ំ០០៦ ដូចជេគលករណ៍កំណត់ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងចមង យ ៣ េទ ៥ គីឡូែម៉្រត ៃនទីលំេនេដីមៃន 
                                                 
80 របយករណ៍្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លរបស់ករយិល័យអនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពេិសស ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ ទំពរ័៤។ 
81 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព ស្រមប់ ជធនីភនំេពញ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័១ និងទំព័រ២។ 
82 Ibid., p. 10. 
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អនកបត់បងទ់ីលំេន មិន្រតូវបនអនុវត្ត មេនះ សំណងកម៏ិន្រតូវបនែកស្រមួល េដីមបសី្រមលល័កខខណ័្ឌ របស់ 
អនកែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េន មទី ងំែដលេធ្វីឱយមនករលំបក ឬ មិន ចរក ្របភពរបរចិញច ឹមជវីតិេដីម 
េឡយី។ េហតុដូេចនះ ្របក់ឧបតថមភស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេថរដែដល េហយីមនិបនពចិរ អពំីចមង យ 
ែដលឆង យជងមុន នងិខុសៗគន ៃនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេទ ចែំណក្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន ឬ ្របក់ 
ឧបតថមភអន្តរកល មិន្រសបនឹងេពលេវ ជកែ់ស្តង ែដល្រតូវករស្រមប់ចបេ់ផ្តីមជីវភពជថមី ឬ អតផិរ  
ែដលបនេកតីេឡងីេនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៦ និងេពលេវ អន្តរកល េ្រកយពីផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេឡយី។ 
 
73. េនអឡុំងេពលទស នកិចចរបស់ខ្លួនេទកន្់របេទសកមពុជ ពីៃថងទី២០ ដល់ៃថងទី២៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ 
CRP បនែស្វងយល់អំពីករេចទ្របកន់របស់អនកេសនី ែដលថ “ករបំភិតបភ័ំយ ករគំ មកែំហង នងិករបងខិតបងខំ 
បនេកីតមនេឡងីេនទូទងំដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន”។ ករសមភ សន៍ជមួយអនករងផលប៉ះពល់ រមួទងំ 
អនកេសនីផងែដរ េន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនទងំបនួ ែដល CRP បនចុះេទេធ្វទីស នកិចចេនះ មិនបនបង្ហ ញ
អំពី ថ នភពជកែ់ស្តង មួយៃនករបំភិតបំភយ័ ករគំ មកំែហង និងបងខតិបងខំដល់រូប ងកយចបស់ ស់េទ។ 
ភ័ស្តុ ងែដល្របមូលបនេ យ CRP ្រគនែ់តបង្ហ ញថ ម្រន្តរី ្ឋ ភិបលបនជ្រមប្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពី 
គេ្រមង ករបដេិសធ មនិ្រពមទទួលសំណងែដលផ្តល់ជូន នឹងមិននឱំយមនសំណងបែនថមេឡយី។ ជលទធផល 
េទះបីជ CRP មនជេំនឿថ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងមួយចំនួន ចមន រមមណ៍ថ ទទួលរង 
សមព ធឱយចកេចញពីលំេន ថ នរបស់ខ្លូន េហយី្រតូវែតទទួលយកសំណងែដលផ្តល់ជូនក៏េ យ ប៉ុែន្តពំុមន 
ឧទហរណ៍អំពកីរគំ មកំែហង ឬ បំភិតបំភ័យេ យសមង ត់ ឬ ជរូបវន័្ត និងករបងខិតបងខំ ែដល្រគួ រ 
រងផលប៉ះពល់ បនបង្ហ ញជូនគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម កនុងអំឡុងេពលចុះេធ្វីទស នកិចចេឡយី 
េបេីទះបីជេនេពលែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ជួបជមួយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ េនឯកែន្លង 
្របជុំេ យែឡកក៏េ យ។  
 
ករអេងកត សែ់វងលម្អតិ៖ ចណុំចេខ យមួយកនុងចំេ មចណុំចេខ យជេ្រចីន េនកនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្ត 
គេ្រមងផ្លូវជតេិលខមួយេនកមពុជ ែដលបនរកេឃញីេនកនុងសវនកមមេលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េធ្វេីឡងី េ យ 
ADB កលពីែខមក  ឆន ២ំ០០៦ េនះ គកឺរកំណត់មនិបន្រគប់្រគន់នូវ “វធិី ្រស្តែដល មនករចូលរមួ 
ស្រមប់ករ យតៃម្ល្រទពយសកមម”83។ កចិច្រពមេ្រពៀងកមចសី្រមប់គេ្រមង បនែចងថ MPWT ្រតូវ 
“េធ្វបីចចុបបននភព ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែផ្អក មប្លង់បេចចកេទសលម្អិត និង ករអេងកត ស់ែវងលម្អិត 
ៃនករខតបង់ េ្រកយពីបនេ្រជីសេរសី នងិ ចលនអនក្រតួតពិនតិយឯក ជយ និងទី្របឹក ែផនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ 
បចចុបបននភពេនះ្រតូវេធ្វីេឡងី េ យមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងេពញេលញជមយួអនករងផលបះ៉ពល់ នងិ 
េបកីបង្ហ ញលទធផលដល់ពួកេគ”។ ”84 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ និង 
URP ទងំបនួ ែដល្រតូវបនអនុម័តេ យ ADB េនចេន្ល ះ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៨ និង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ 
គម នករែណន ំ ្រតមឹ្រតូវ មួយអំពរីេបៀបេធ្វី DMS េ យមនករចូលរមួពីសំ ក់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
                                                 
83 សវនកមមេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ស្រមប់គេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិ ែខមក  ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័១០។ របយករណ៍ 
េបសកកមមបន្តបនទ បរ់បស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនផ្តល់ពិនទុេទេលីភពអនុេ មេទនឹងបបញញត្តេិនះថ “កំពុងបន្ត/មនលកខណៈគួរជទីេពញចិត្ត” ឬ 
“កំពុងបន្ត”។ 

84 កិចច្រពមេ្រពៀងកមចី ែខមីន ឆន ២ំ០០៧ កលវភិគ៥ កយខណ្ឌ ៧។ 
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ពីគេ្រមង និងអំពកីរចូលរមួរបស់ពួកេគកនុងករេផទ ងផទ តល់ទធផល DMS េឡយី។ អនុស រណៈ្រគប្់រគងគេ្រមង 
ែដលផ្តល់ករែណនអំំពីករអនុវត្តគេ្រមងេនះ ពំុមនបញចូ លែផនកមយួែដលនិយយអពំីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទ 
េហយីគេ្រមងេនះ គម នឧបករណ៍េដមីបផី្តល់ករ ែណនរំមួ និងសីុសង្វ ក់េទដល់អនកទទលួភរកិចចេរៀបចំ និងអនុវត្ត 
RP េឡយី។85 

74. េនេដីមែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ បុគគលិក ADB បនគត់សមគ ល់េឃញីមនភពខុសឆគងេនកនុងទិនននយ័ 
DMS ែដលេនេពលេនះ ពួកេគបនរកេឃញីថ ផទះសែមបងរបស់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង 
េន ថ នីយ៍ ជយសម័យយនេខត្តបត់ដំបូង ្រតូវបនចត់ទុកថ “រងផលប៉ះពល់ខ្លះៗពគីេ្រមង” ែដល ម
ករពិត ផទះសែមបងទងំេនះ ែលងរស់បនេទៀតេទេហយី។  វធិនករែដលបនឯកភពេនះ គឺនយក ្ឋ ន
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ្រតូវពិនតិយមូល ្ឋ នទិននន័យ DMS 
េនះេឡងីវញិ  និង “្រតូវពិចរ អពំីសមជកិ្រគួ រ េនេពលេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត អំពីភព ចរស់េនបនៃន 
សំណងែ់ដលេនសល់”។86 សំេណីដំបូងៗរបស់ ADB សុំមូល ្ឋ នទិននន័យ DMS  ្រតូវបនបដិេសធេ យ 
រ ្ឋ ភិបល េហយីករណ៍េនះ បន លំទធភពរបស់ ADB កនុងករ យតៃម្លភព្រគប្់រគន់ៃនព័ត៌មនអំពីករ 
ខតបង់របស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង។ ឯក រទំនក់ទំនងរបស់ ADB បនទទួល គ ល់ថ 
“េគលជំហររបស់ IRC គ្ឺរតូវរក ទុកព័ត៌មន ជងផ្តល់េទឱយ្រកុមករងររបស់ [ADB] នូវេសចក្តសីេងខបស្តិតិៃន
ចំននួ AP សរុប និងតៃម្លសំណងសរុប ជេហតុមនិជួយដល់្រកុមករងរគេ្រមងកនុងករ យតៃម្ល RP េឡយី”។ 
87ករេសនីសុំមូល ្ឋ នទិននន័យ DMS ្រតូវបនេធ្វីេឡងីម្តងេទៀត េនែខកកក  ឆន ២ំ០០៩88 េហយីបញ្ហ  
ែដលគរួែត្រតូវបនេ ះ្រ យេ យបុេរសកមម ជែផនកមួយៃនករចូលរមួរបស់រ ្ឋ ភបិល កនុងករេរៀបចំ RP 
ឆន ២ំ០០៦ េនះ េទបីែត្រតូវបនេ ះ្រ យេនឆន ២ំ០០៩ ប៉ុេ ្ណ ះ េនេពល ADB ចត់ទុកសំេណីេនះ 
ជល័កខខ័ណ្ឌ មួយ ស្រមប់ករ យតៃម្ល និងករជ្រមះ RP បចចុបបននភពស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លងីភគខងតបូង។89 

75. េទះបី URP ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ស្រមប់្រកុងភនេំពញ បនអះ ងថ “ករអេងកត DMS 
្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងេពញេលញ ជមួយ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង 
និងេមភូមិ/ឃុ ំ ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង” ក៏េ យ ក៏ករពណ៌នជក់ែស្តងពីដំេណីរករ DMS េនះ 
្រគន់ែតនិយយថ េ្រកយពកីរ្របជុំ ធរណៈ (ដូចមនពណ៌នេនកនុង កយខណ្ឌ 68-71 ខងេលី) “...បុគគលិក 
IRC/MPWT បនេធ្វីករ ស់ែវងពផីទះមួយេទផទះមួយ នូវ្រទពយែដលបត់បង់ រចួេហយីេធ្វីបចចុបបននភពេន 
ចុងឆន ២ំ០០៩។90 ជករេ្រតៀមលកខណៈ “IRC រមួជមួយអនកជំនញែផនកផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន បនេធ្វសិីកខ ខ្លីៗ 
េនៃថងទី០៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ េដីមបឱីយបុគគលិកមូល ្ឋ ន ែដលចូលរមួកនុង DMS ពនយល់អំពវីធិី ្រស្ត 
                                                 
85 អនុស រណៈស្តីពីរដ្ឋបលគេ្រមង, ្របេទសកមពុជ ៖ ម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ (ែខមក  ឆន ២ំ០០៨)។ ពំុមន 
ករេ្របី្របស់េសចក្តីែណនែំដល្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុងកូនេសៀវេភរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ សំណង និង ករ យតៃម្លេនកនុងករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ ៖ ្របេទសកមពុជ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន និង ្របេទសឥ ្ឌ  ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៧។ 

86 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេទេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ឯក រភជ បទី់១ ចំណុចទី២។ 
87ទំនកទ់ំនងអីុែមល៉ៃផទកនុងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី កនុងឆន ២ំ០០៩។ 
88 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ កយខណ្ឌ ១០។ 
89 ទូរ រ ៃថងទី៦ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩ ពី្របធន្រកុមគេ្រមង េផញីជូនអនុរដ្ឋេលខធិករ ្របធនគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និង 
នយកគេ្រមង ែដលផ្តល់ដំបូនម នជូនដល់ពួកេគថ េគ្រតូវករមូល ្ឋ នទិនននយ័ DMS ្រគប្់រជុងេ្រជយ េដីមបបីញជ ក់អំពីភព ចទទួលយកបនៃន 
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព ស្រមបកំ់ តផ់្លូវភគខងតបូង។ 

90Ibid., p. 10. 
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និងនីតវិធិីស្រមបេ់ធ្វីអេងកត រមួមនដូចជករបញជ ក់អពីំ េគលគំនតិ ដូចជ តៃម្លជនំួសជេដីម”។ 
91េនចុងបញចប់ៃន DMS្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ្រតូវផ្តិតេមៃដេនកនុងទ្រមង់ DMS92 និងទទលួបន 
សំេ សរេសរេ យៃដ រមួនឹងលទធផលៃន DMS។ 93្របសិនេបីមិនយល់្រសបនឹង DMSAPែដលពកព័់នធ 
្រតូវេធ្វីបណ្តឹ ង រទុកខ មរយៈយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ត រទុកខរបស់គេ្រមង។ 94 

76. ភព្រគប់្រគន់ៃនដំេណីរករ DMS  ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យ ADB េនែខេម  ឆន ២ំ០១១ ែដលេន 
េពលេនះ BTOR ស្រមប់េបសកកមម យតៃម្លករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន បនបញជ ក់ថ “េបសកកមម មនជំេនឿថ 
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង មិនបនយល់ទងំ្រសុងអពំីេសចក្តីលម្អិតៃន DMS េលី្រទពយែដលរងផល 
ប៉ះពល់េឡយី។ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ក៏មិនបនយល់អពំីមូល ្ឋ នែដលពួកេគមន ក់ៗ  ្រតូវទទួល 
បនជសំណងេឡយី។ េបសកកមមក៏បនរកេឃញីសញញ  [េនទលួសែងក] ថ ្រកុមករងរៃនអនុគណកមមករ 
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ....... ចមនកំហុសកនុងករកំណត់ នងិប៉ន់្របមណសំណង់ែដលរងផលបះ៉ពល់ពី 
គេ្រមង”។95 េបសកកមមេនះបនផ្តល់អនុ សន៍ថ េនតំបន់ ភនំេពញ/សំេ ង នងិ េប៉យែប៉ត ករ្របជុំ 
ែណនដំំបូងៗ គួរេធ្វីេឡងីជមួយ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង េដីមបពីនយល់អំពវីធិី ្រស្តស្រមប់េធ្វី 
DMS និងករគណនសំណង។ របយករណ៍ OSPF ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ បនេធ្វីករកត់សមគ ល់ថ៖  “អនកប្តឹងត ៉  
... េសនីឱយពនយល់អំពី DMS ករេធ្វចីំ ត់ថន ក់ដល់ពកួេគ”។96 េហតុដូេចនះ អនុ សន៍ ែដលបនេធ្វីេឡងី 
េនអំឡុងេពលេបសកកមមរបស់ ADB កលពីែខេម  ឆន ២ំ០១១ ក់ដូចជពុំ្រតូវបនទទួលយកេឡយី 
េហយីេបសកកមមមួយរបស់ ADB េនែខតុ  ឆន ២ំ០១២ រកេឃញីថ “DMS ្រពមទងំសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ 
និងេបីកបង្ហ ញលទធផលដល់អនកផលប៉ះពល់ ែដលបនេធ្វីេឡងីេនអឡុំងេពលេធ្វីបចចុបបននភព RP [េនសំេ ង]  
េនចុងឆន ២ំ០១០ ដល់ េដីមឆន ២ំ០១១ េនមនក្រមិតេនេឡយី ចំែណក RP បចចុបបននភពស្រមបសំ់េ ង 
្រតូវែតែកស្រមួលែថមេទៀត េដីមបធីនថ គេ្រមងមិនជួប្របទះបញ្ហ  ្រសេដៀងនឹងេនភនំេពញ (ឧទៈ ករេធ្វី 
ចំ ត់ថន ក់សំណងខុ់ស ខ្វះតម្ល ភព និងករចង្រកងឯក រមិនបនល្អ នឱំយមនបណ្តឹ ងត ៉ ”។ 97 
 
77. ជលទធផល ADB បនផ្តល់អនុ សន៍កលពេីដមីែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ថ “ករពនិិតយឯក រែដលមន្រ ប់ 
(សវនកមមេលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន) អំពី DMS ្រគប់តំបនទ់ងំអស់” គួរេធ្វេីឡងីេលី RP បចចុបបននភពទងំអស់។ 
98េទះជយ៉ង ក៏េ យ អនុ សន៍េនះ ្រតូវបនបដេិសធេ យ IRC េ យបនផ្តល់ជពត៌័មនដល់ 
                                                 
91Ibid., p. 3. 
92Ibid., ទំពរ័១១ និង ១៧។ រូបថតៃនកំណត់សមគ ល់ DMS ែដលផ្តល់េ យអន្តរ្រកសួង ជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលទទួលយកសំណង 

ចរកេមីលេនកនុងរបយករណ៍របស់សមគមធងេ ន ត ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ ៖ ករេ្របៀបេធៀបទិននន័យ មមូល ្ឋ ន ែខកកក  
ឆន ២ំ០១១ ទំព័រ១០។ 

93កិចចសមភ សន៍ជមួយបុគគលិកធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ។ 
94 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័៥១ និង ឧបសមពន័ធ២ (កូនេសៀវេភែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់) និងែផនករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់បចចុបបននភពស្រមប់ ជធនីភនំេពញ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ឧបសមពន័ធ២ (កូនេសៀវេភពត័៌មន ធរណៈ)។ 

95 BTOR េបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១៥ ែខេម  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ១១។ 
96របយករណ៍្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លរបស់អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិសស អំពីម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ 
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ ទំព័រ៨។ 

97 BTOR ៃនេបសកកមម ៃថងទី ១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ៦។ 
98BTOR ៃនេបសកកមម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ (្រគបដណ្ត បេ់ទេលីកិចច្របជំុមុនេពលបូកសរុប និងកិចច្របជំុបូកសរុប ជមួយអន្តរ្រកសួង ស្រមប ់
េបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េនពក់ក ្ត លែខវចិឆិក និង េដីមែខធនូ ឆន ២ំ០១២) កយខណ្ឌ ២។ 
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េបសកកមមថ គណៈកមមករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ មិនយល់្រពមេធ្វសំីណង រេដីម ដល់្រគួ រែដលរង 
ផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេឡយី ែដលេនះ ចជត្រមូវករមួយ ស្រមប់េហតុផលៃនករេធ្វីសវនកមមដូចេពល 
េនះ។99េដមីចមៃនអនុ សនរ៍បស់ ADB គឺ ករយល់ដងឹេ យយតឺយ៉វថ ដំេណីរករ និងលទធផល DMS ែដល 
ជែផនកដ៏សំខន់មួយ ៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យខុសឆគង៖ “េ យបនដងឹអំពីកំហុសឆគងកនុង 
ករេធ្វី DMS និងករេធ្វីបចចុបបននភព RP ស្រមប់ែផនកដៃទេទៀតៃនគេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងេនះ េនះ IRC, 
CARM, និងតំ ង AusAID បន្រពមេ្រពៀងធនឱយមនករចូលរមួយ៉ងសកមមពសំី ក់ភគីពក់ពន័ធ 
សំខន់ៗ ជពេិសស ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង កនុង DMS នងិសកមមភពបន្តបនទ ប់ នេំទដល់ករ 
េ្រតៀមលកខណៈ ដូចជករអនុវត្តជកែ់ស្តងនូវ RP ស្រមប់តបំន់សំេ ងជេដីម”។100 វធិនករមួយចនំួនស្រមប់
ដំេណីរករ DMS ែដលកនែ់តមនករចូលរមួេ្រចីនេឡងីេនេពលអនគត មនបញជ ក់េនកនុងឧបសមព័នធមួយៃន 
BTOR េហយី្រតូវបនឯកភពជមួយ IRC ថ សិកខ បណ្តុ ះប ្ត លស្រមប ់ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
ពីគេ្រមង នឹង្រតូវេធ្វេីឡងី “េនែខសី  ឆន ២ំ០១៣ េ្រកយករេបះេឆន តឃុ/ំសងក ត ់និងករេបះេឆន តជតិ។ ”101  
CRP បនទទួលព័ត៌មនេនអំឡុងេពលេបសកកមមេទកន់្របេទសកមពុជរបស់ខ្លួនថ កចិចករេនះ ្រតូវបនបញចប់ 
សព្វ្រគប់េហយី។  
 
78. េគបនចំ យេពល៦ឆន  ំ េ្រកយពី ADB បនអនុម័តែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ េនែខតុ  
ឆន ២ំ០០៦ េដមីបឱីយវធិនករអនុវត្តលម្អិត្រតូវបនែណនឱំយេ្រប្ីរបស់េនទីបំផុត េដីមបធីនឱយមនដំេណីរករ 
DMS ែដលមនករចូលរមួេពេញលញ ែណនតំ្រមង់ទិសដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង អំពី 
ដំេណីរករេនះ និង បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកទីភន ក់ងរអនុវត្តអពំីរេបៀបអនុវត្ត DMS។102 ដេំណីរករ DMS ែដល
្រតូវបនព្រងឹងេនះ ្រតូវបនេ្របី្របស់កនុងករេធ្វីបចចុបបននភពស្រមប់ ថ នីយសំេ ង ចប់ពែីខកកក  ឆន ២ំ០០៩
មក។103 ពក់ព័នធករងរេនះែដរ ករេធ្វីបចចុបបននភពករសិក អពីំតៃម្លជនំួស េនឆន ២ំ០១២ ក៏្រតូវបនេ្រគង 
េឡងីែដរ។ លកខណៈសំខន់ៗៃនដេំណីរករ DMS ែដលមនករចូលរមួេពញេលញេនះ រមួមនដូចតេទ៖ 

(i) ករែចកចយ DMS ឆន ២ំ០០៩ ដល់ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង េដីមបពិីនិតយ 
និងជឯក រេយង យ៉ងរយៈេពលមួយសប្ត ហ៍ មុននឹងចប់េផ្តមីេធ្វីបចចុបបននភព DMS 

(ii) ករពិនិតយ និងករផ្តល់សុពលភព DMS ដល់ទីកែន្លង េ យមនករចូលរមួយ៉ងសកមមភព 
ពីសំ ក់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង េននងឹកែន្លៃន្រទពយែដលរងផលប៉ះពល់ 
េ យមនករេរៀបចំឯក រជរូបថតផងែដរ  

                                                 
99 Ibid. 
100 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ( កយខណ្ឌ ១១)។ េបសកកមមេនះ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេនៃថងទី ១៣-២២ ែខវចិឆិក 
និង ៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២។  

101Ibid., ឧបសមន័ធ៤។ 
102BTOR ៃនេបសកកមមេលីគេ្រមងព្រងីកករ ្ត រ្របកចំ់ណូល ឧបសមព័នធ៥ ៖ សិកខ  និងករពេិ្រគះេយបល់អំពីករេធ្វីបចចុបបននភព DMS 
ស្រមប់ ថ នីយសំ៍េ ង ៃថងទី២៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១៣។ 

103េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនែថ្លងឱយដឹងថ 
រ ្ឋ ភបិលកមពុជ “បនេសនីសុំជផ្លូវករឱយដក ថ នីយស៍ំេ ងេចញពីគេ្រមង” េហយី “ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ កំពុងេរៀបចំករផ្ល ស់ប្តូរមួយេនកនុង 
វ ិ លភពគេ្រមង”។ ថន ក្់រគប្់រគងបនបន្តៃថ្លងឱយដឹងេទៀតថ “ធនគរអភិវឌ ន៍ សុីបនេសនីសំុរ ្ឋ ភិបលឱយេរៀបចំែផនករទំនក់ទំនងមួយ េដីមប ី
ជូនដំណឹងដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវបនកំណតេ់នកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៩ េន ថ នីយស៍ំេ ង អំពីសំេណីដក 
ថ នីយស៍ំេ ងេចញពីវ ិ លភពគេ្រមង”។ 
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(iii) ទ្រមង់ DMS ែដល្រតូវបនផ្តល់សុពលភព ចុះហតថេលខេ យ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
ពីគេ្រមង និង ក  ី ែដលទ្រមងែ់ដល្រតូវបនចុះហតថេលខេនះ ្រតូវ្របគល់ឱយ ្រគួ រែដលរង 
ផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង និង 

(iv) ករ្របកស ឬ េបកីបង្ហ ញលទធផលៃនករផ្តល់សុពលភព DMS េ្រកយពីករពិេ្រគះេយបល់ 
អំពជីេ្រមីសផ្ល ស់ប្តូទីលំេន នងិសិទធិទទួលបនអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ។  

 
79. មនករ្រពមេ្រពៀងថ ដំេណីរករ DMS ែដលមនករចូលរមួថមីេនះ រមួជមួយនឹងករសិក អំពីតៃម្លជំនួស 
ែដល្រតូវបនែកស្រមួល នឹង្រតូវបនអនុវត្ត េដមីបេីរៀបចែំផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បែនថមស្រមប់តំបន់ 
ភនំេពញ ្រគបដណ្ត ប្់រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ចំនួន១០៥្រគួ រ។ មបណ្តឹ ងត ៉ពី្រគួ រែដល 
រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនតំបន់ភនំេពញ េគបនទទួល គ ល់ថ ផទះសែមបងរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
ពីគេ្រមងចំនួន ២៤២្រគួ រ ្រតូវបនប៉ះពល់ទងំ្រសុង េហយីកនុងចេំ មេនះ មន្រគួ រែដលរងផល 
ប៉ះពល់ពីគេ្រមង ចំនួន ១០៥្រគួ រ បនេ្រជីសេរសីផ្ល ស់ទលំីេនេទកន់ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។104 RP បែនថម 
ស្រមប់តំបន់ភនេំពញ េ្រគងនឹង កជូ់ន ADB េនឧសភ ឆន ២ំ០១៣ ប៉ុែន្ត មិនបនេធ្វីេឡងី េនេពល CRP 
មកេធ្វីទស នកចិចេនកមពុជ កលពីចុងែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ េឡយី។  
 
80. បុគគលិក ADB បនបញជ ក់ថ េគលករណ៍ែណនអំំពីដំេណីរករលម្អតិស្រមប់េរៀបចំេធ្វី DMS មនិបន 
ផ្តល់ជូនេនកនុង ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ េទ េ យ រមិនែមនជល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវ។ ពួកេគបនេសនីឱយ 
ផ្តល់ជូន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង នូវសំេ សមគ ល់មួយ ែដលេរៀប ប់អំពសំីណង់ែដលរងផលបះ៉ 
ពល់ពគីេ្រមង នងិ្របក់សំណង។ មរយៈករសមភ សន៍ បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ បុគគលិកបនយល់ដឹងអំពី 
DMS ែដលខុសឆគងទងំេនះ េហយីបនេលីកទកឹចិត្ត្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងឱយែស្វងរកដំេ ះ 
្រ យ មរយៈយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេ្រកមគេ្រមង រមួទងំ SPF ផងែដរ។ េទះជយ៉ង  
ក៏េ យ បុគគលិកកប៏នទទួល គ ល់ែដរថ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខមូល ្ឋ ន េនេពលេនះ មនិទន់ 
មនដំេណីរករេពញេលញេនេឡយីេទ។ ក់ដូចជបញជ ក់ថ បុគគលិកបនេលីកទឹកចតិ្តឱយែបរេទរក SPF 
េ យ រយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ មនិបនេ ះ្រ យបញ្ហ េផ ងៗ ្រសប មស្តង់  និងនីតិវធិី 
ែដល្រតូវេធ្វី មេគលនេយបយករពររបស់ ADB។ ករសមភ សន៍ជមួយបុគគលិក ក៏បនបង្ហ ញផងែដរថ 
ែផ្អក ម RP បែនថម ស្រមប់តំបន់ភនេំពញ សំណង្រតូវកណំត់ មតៃម្លសមភ រៈ ងសង់ ្របសិនេបសំីណង្រតូវ
បនេធ្វីេឡងីេ យករយតឺយ៉វរយៈេពលេលីសពី១ឆន ។ំ CRP យល់េឃញីយ៉ងចបស់ថ េនេពល ែផនករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ឬ URP មយួ ្រតូវបនឯកភពជមួយរ ្ឋ ភិបលេហយីេនះ បុគគលិក ADB មនករលំបកខ្ល ងំ 

ស់ កនុងករេសនីឱយរ ្ឋ ភិបលែកស្រមួល ឬ ែកលម្អែផនក មួយៃនែផនករេនះ។ ដូេចនះេហយី បុគគលិកគេ្រមង 
របស់ ADB ្រតូវខតិខំពយយមក្រមិតខពស់ េដីមបធីនឱយមនករពិេ្រគះេយបល់ និងករផ ព្វផ យព័តម៌ន 
ឱយបន្រគប់្រគន់ និងធនថ DMSែដល ចទទួលយកបន ្រតូវបនេធ្វីេឡងី មុននឹងឯកភពេលី ែផនករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ឬ URP ជមួយរ ្ឋ ភបិល។ ករសមភ សន៍ជមួយបុគគលិក បញជ ក់ថ ករខតិខំពយយម 
                                                 
104 BTOR ៃនេបសកកមម្រគប្់រគងគេ្រមងពេិសស ៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣។ ឯក រភជ ប់េទនឹងរបយករណ៍ BTOR េនះ គឺជករ្រតួតពិនិតយ 
េឡងីវញិេទេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែដលេរៀប បអំ់ពីេសចក្តីបែនថមចំេពះែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ស្រមប់ ជធនីភនំេពញ ( កយខណ្ឌ  
១០)។ 
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ដូចេពលេនះ មិនទន់េកីតេចញពីបុគគលិក ADB េនេឡយីេទ ចេំពះ ករពិេ្រគះេយបល់ ករផ ព្វផ យព័ត៌មន 
និង DMS េលីកែលងែតករេធ្វី RP បែនថម ស្រមប់ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ចំនួន១០៥្រគួ រ 
េនភនំេពញ និង ចេន ថ នីយសំ៍េ ងប៉ុេ ្ណ ះ។  

 
81. CRP រកេឃញីថ មនករពេិ្រគះេយបល់តចិតួចជមួយ AP េនអឡុំងេពលេរៀបចំ RP ឆន ២ំ០០៦ និង RP 
បចចុបបននភព ( ចេលីកែលងែត RP បែនថម ស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ចំនួន១១១្រគួ រ 
េនភនំេពញ និងសំេ ង) េហយីជលទធផល AP ពុំមនឱកស្រគប់្រគន់េដីមបចូីលរមួកនុងករេ្រជីសេរសី និងេរៀបចំ 
ជេ្រមីសអនុវត្ត ឬ ផ្តល់ទស នៈរបស់ខ្លួនអពីំសំណង និងយន្តករ ្ត រនតិីសមបទេឡយី។ CRP ករ៏កេឃញី 
ផងែដរថ AP មួយចំនួនធំ ពុំបនទទួលករអប់រ ំ ឬ ងយរងេ្រគះ ចែំណក ADB មិនបនអនុវត្តដំ កក់ល 
េ្រតៀមលកខណៈ ែដល ចនឹងជយួេរៀបចំែផនកសងគមកិចចដល់ពួកេគ ឱយទទួលបនផល្របេយជនេ៍ពញេលញពី 
ដំ ក់កលពេិ្រគះេយបល់េទ។ ជងេនះេទេទៀត ADB មិនបនេធ្វីករេរៀបចំឱយបន្រគប់្រគន់ ស្រមប់ 
េ្រតៀមលកខណៈ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងឱយេធ្វ ី និងេផទ ងផទ ត ់ DMS េទ ែដលករណ៍េនះ នឱំយមន 
ករពិេ្រគះេយបល់មិនបន្រគប់្រគន់ជមួយអនកែដល្រទពយរបស់ខ្លួនរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង។  េទះបីជមន
ករអះ ងេនកនុង RP បចចុបបននភពថ AP បនទទួលព័ត៌មនេពញេលញ អពីំគេ្រមងក៏េ យ ក៏ទងំ 
របយករណ៍េបសកកមម ទងំ្របភពព័ត៌មនឯក ជយរបស់ ADB ផទ ល់ (ដូចជSPF ជេដមី) បនបញជ ក់ថ 
េនះមិនែមនជករណីពិតេឡយី។ ភស័្តុ ងែដល CRP ទទួលបន េធ្វឱីយគណៈកមមករមនជំេនឿថ ព័ត៌មន 
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ទកទ់ងនងឹសំណង និងជេ្រមីសផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន មិន្រតូវបនេបកីបង្ហ ញឱយ 
បន្រគប់្រគន់ដល់ AP កនុងទ្រមង់ ឬ ភ មួយ ែដលពួកេគ ចយល់បនេទ។ AP មិនបនទទួលករអប់រ ំ
និងងយរងេ្រគះមួយចនំួនធ ំ ពុំបនយល់ ឬ គម នព័ត៌មនចបំច់ េដីមបចូីលរមួឱយបនេពញេលញកនុងករេរៀបចំ 
និងអនុវត្ត RP េឡយី។ CRP សននិ ្ឋ នថ ជលទធផលៃនទេង្វី នងិករេធ្វស្របែហសរបស់ ADBAP និង 
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង ្រតូវបតប់ង់ឱកសបង្ហ ញជេ្រមីសផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នងិ បេញចញឥទធិពលកនុង 
ដំេណីរករេធ្វីករសេ្រមចចិត្តទក់ទងនងឹ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឱយបន្រគប់្រគន់។  

 
82. ករពេិ្រគះេយប់ជមួយ NGOនិងអងគករសងគមសីុវលិ៖ ជំនសួឱយយុទធ ្រស្តជលកខណៈបុេរសកមម 
ែដលឱយ NGO ឬ អងគករសងគមសុីវលិចូលរមួនន កនុងកចិចសនទនទក់ទងនឹងបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ងំពេីពល 
ចប់េផ្តីមគេ្រមងេនះ ADB ្រគនែ់តេឆ្លីយតបជលកខណៈដំបូង កនុងករចូលរមួរបស់ខ្លួនជមួយ NGO នងិ 
បនចប់េផ្តីមេ ះ្រ យបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលេគបនេលីកេឡងី េ្រកយពី NGO បនេលីកបញ្ហ ទងំេនះ 
ជមួយ ្របធន ADB េនែខតុ  ឆន ២ំ០១០ បុ៉េ ្ណ ះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ចប់ពេីពលេនះមក បុគគលិក 
ADB ជពិេសស បុគគលិក CARM បនខតិខំ្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំេដីមបចូីលរមួជមយួ NGO នងិ ្រប្រស័យ 
ទក់ទងជមួយពួកេគ។ េហតុដូេចនះេហយីបនជ CRP បនេសនីេនកនុងអនុ សន៍របស់ខ្លួនថ CARM គរួេរៀបចំ 
យុទធ ្រស្ត្រប្រស័យទក់ទង និងចូលរមួជមួយ NGO (េ យពិេ្រគះេយបល់ជមួយNGO) េដមីបកំីណត់ឱយបន 
ចបស់ ស់ នូវែបបែផនទំនក់ទនំងេនះ េដីមបជី្របេយជន៍ដល់គេ្រមងេនះ និង គេ្រមងដៃទេទៀតនេពល 
អនគត។ 

 
83. RRP ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៦ មិនបនពិចរ អំពរីេបៀបែដល NGO ឬអងគភពសងគមសីុវលិ គួរចូលរមួ 
មបរបិទៃនគេ្រមងេទ។ ចែំណកឯ RP ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ បនេពលអំពីេមេរៀនែដល “NGO ចជួយ 
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កនុងករេរៀបចំប ្ត ញករងរថន ក់មូល ្ឋ នេដីមបឱីយ្របជពលរដ្ឋមនលទធភពេលីកពី រទុកខរ និងកង្វល់េផ ងៗ”។ 
េមេរៀនេនះ មិន្រតូវបនបញចូ លេនកនុងវធិី ្រស្តេ ះ្រ យ ផលបះ៉ពល់របស់គេ្រមងេឡយី េហយីតនួទីែត 
មួយគត់ ែដលេគបនគិតេឃញីស្រមប់NGO េនះគឺ NGO េធ្វជីអនកេម៉ករ ចូលរមួកនុងករេរៀបចំ នងិអនុវត្ត 
IRP។105 អវត្តមនៃនយុទធ ្រស្តចូលរមួជមយួ NGO នងិអងគករសមងគមសីុវលិដៃទេទៀត ដូចេពលមកេនះ 
គឺជេរឿងចែម្លក កនុងបរបិទទូលំទូ យ ខណៈេពលែដលគេ្រមងគ្ំរទេ យ ADB បនទទួលរងករពិនិតយ
ពិចយ័យ៉ងតឹងែតងរចួេ្រសចេទេហយី ទកទ់ងនងឹបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យ NGO េនកមពុជ106 និងេនេពល 
ែដល ADB ប្រមុងនឹងចបេ់ផ្តីមអនុវត្តគេ្រមងមួយ ែដលមនផលប៉ះពល់ដល់ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនយ៉ងធេំធង 
ជងគេ្រមងែដលគ្ំរទេ យ ADB មុន េនកនុង្របេទសេនះ េទេទៀតេនះ។ 

 
84. អន្តរកមមរបស់ ADB ជមួយសហគមន៍ NGO កមពុជ ទក់ទងនឹងគេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីង បនចប់េផ្តមីេន 
ែខមិន ឆន ២ំ០១០ េនេពលែដលេវទិកៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ (NGO Forum on 
Cambodia) បនបេញជ ីញ ADB ឱយេធ្វបីទបង្ហ ញមួយអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលបនេធ្វីេឡងីកលពៃីថងទី១៩ 
ែខមិន។107 េនកនុងកិចច្របជុំេ្រកយមកេទៀតេនែខមិន ឆន ២ំ០១០ រ ង NGO និងេបសកកមមេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ស្រមប់គេ្រមងេនះ NGO បនេលីកបញ្ហ េផ ងៗ ទក់ទងនឹង “សិទធិទទលួបន 
ផល្របេយជន៍ពគីេ្រមង ករផ្ល ស់ទី ងំ និង វធិនករ ្ត រនីតិសមបទស្រមប្់រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង 
េនភនំេពញ”។108 ចប់ពេីពលេនះមក េនឆន បំន្តបនទ ប់ មនកចិច្របជំុជេ្រចីន បនេរៀបចំេធ្វេីឡងីជមយួ NGO 
Forum និង NGO ជក់ កម់ួយចំននួេទៀត (អងគករសមធមក៌មពុជ (អតតីអងគករ ព នេឆព ះេទកន់សន្តិភព) 
អងគករ Inclusive Development International សមគមធងេ ន ត នងិ ្រកុមករងរសិទធលំិេន ្ឋ ន) 
ែដលេនេពលេនះ ពួកេគបនចបេ់ផ្តីមេលីកពកីង្វល់ជក់ ក់ េនេពលែដលករផ្ល ស់ប្តូរទីលេនចប់េផ្តមីេន 
ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ និង េពលេនេពលសំណង និង ករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពី 
គេ្រមង ចបេ់ផ្តមីដំេណីរករ។  

 
85. ចប់ ងំពៃីថងទី២០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០មក ADB បនទទួលព័ត៌មនពី NGO នន ែដលេលីក 
អំពកីង្វល់ទក់ទងនងឹបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេផ ងៗ េហយីេនៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១០ មន NGO មួយ្រកុម 
បនេផញីលិខិតមយួចបប់េទកន្់របធន ADB  សែម្តងកង្វល់អពំី ថ នភពរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ 
ពីគេ្រមង ដូចជសមភ រៈបរកិខ រេន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងភព្រគប្់រគន់ៃន្របកឧ់បតថមភេនអំឡុងេពល 
អន្តរកលជេដីម។109 េនកនុងអងគ្របជុំមួយេនែខធនូ ឆន ២ំ០១០ េនឯ CARM េ យមនចូលរមួពីសំ ក់ ADB, 
AusAID និង NGO Forum, ្រពមទងំ NGO ចំននួបេីទៀត ែដលេធ្វសីកមមភពតសូ៊មតិកនុងនម្របជពលរដ្ឋរង 
                                                 
105 RRP, ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័៥៨ , ៦០ និង ទំពរ័៦៧។ 
106 BTOR, ៃថងទី១១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ េរៀប ប់អំពីកិចច្របជំុជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អំពីករ្រពួយបរមភរបស់ពួកេគ ទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំ 

េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ស្តីពីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (ជំនួយបេចចកេទស 4490-CAM) និងទក់ទងេទនឹងករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
េន ជធនីភនំេពញ ចេំពះគេ្រមងផ្លូវជតិទ្ីរកុងហូជីមិុញ (កមចី 1659-CAM) ែដលេគ គ ល់ផងែដរថជគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតេិលខ១ ( កយខណ្ឌ  ២-
១០)។ 

107 លិខិតពីអងគករ NGO Forum េផញីជូនករយិល័យធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ្របច្ំរបេទសកមពុជ ៃថងទី១០ ែខមីន ឆន ២ំ០១០។ 
108 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ កយខណ្ឌ ៤។ 
109 លិខិត្រតូវបនេផញេី យអងគករ NGO Forum ្រកុមករងរសិទធិលំេន ្ឋ ន និងអងគករ ព នេឆព ះេទកនស់ន្តិភព។ របយករណ៍របស់អងគករ ព នេឆព ះ 

េទកនស់ន្តភិព “Derailed” ក៏្រតូវបនផ្តល់ជូនភជ បម់កជមួយនឹងលិខិតេនះផងែដរ។ 



42 
 

ផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង បុគគលិកជនខ់ពស់របស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បញជ ក់ថបនទទួលលិខិតពីអងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភិបល ្រពមទងំបនទទលួ គ ល់អំពីកង្វះករយល់ដងឹចំេពះភពធងនធ់ងរៃនបញ្ហ  ្រពមទងំបនធនចំេពះ 
ពួកេគថ ធនគរអភិវឌុ ន៍ សុី បនេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសច េដីមបពីនិិតយេមីលេឡងីវញិេទេលីែផនករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ ែដល្រតូវបនអនុម័ត110។ 

 
86. េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនថន ក់េ្រកមអគគនយក SERD បុគគលិក ADB បនដងឹអំពបីញ្ហ នន 
ែដលេលីកេឡងីេ យ NGO ទងំេនះ ជងមួយឆន េំទេហយី។ េបសកកមមពនិិតយករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនែតម្តងគត់ 
េនឆន ២ំ០០៩ បនរកេឃញីបញ្ហ សំខន់ៗ  មួយចំនួន ដូចជ ករពិេ្រគះេយបល់តិចតួចអពំីទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន កំហុសខុសឆគងកនុង DMS កង្វះខតករក ងសមតថភព និងរបយករណ៍EMOមនលកខណៈមិន 
្រគប់្រគន់ជេដមី ែដលបន មលងគេ្រមងេនះ ជងបីឆន េំនេពលបន្តបនទ ប់។111 បញ្ហ បែនថមទងំេនះ ្រតូវបន 
េលីកជថមីកលពីែខេម  ឆន ២ំ០១០ េនកនុងរបយករណ៍ ែដលបន ក់ជូនទី្របឹក បេចចកេទសែផនក្រតួពិនតិយ 
ែដលេទីបជួលមកថមរីបស់ ADB។112 ករ ម នេ យ ADB េលីបញ្ហ ែដលបនេលីកេឡងី េនកនុងរបយករណ៍ 
េនះ និង េនកនុងរបយករណ៍ទីពីររបស់ទី្របឹក បេចចកេទស កលពីចុងឆន ២ំ០១០ មនលកខណៈ ទ ក់េសទីរ 
និងមិន្រគប្់រជុងេ្រជយ។113ដូេចនះ េទីបែតេ្រកយេពលែដល NGO នន ចប់េផ្តីមករងរតស៊ូមតយ៉ិងតងឹែតង 
របស់ខ្លួនកនុងនម AP មរយៈករេបះពុមពផ យអំពបីញ្ហ ទក់ទងនឹងករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន មគេ្រមងេនះ នងិ 
បនផ្តល់ព័ត៌មនអពំីបញ្ហ ទងំេនះដល់ថន ក់្រគប់្រគងជន់ខពស់របស់ ABD ប៉ុេ ្ណ ះ េទីបADB បនបេងកីនកិចចខិតខំ 
្របងឹែ្របងរបស់ខ្លួន េដីមបែីកលម្អករេរៀបចំ នងិ អនុវត្តែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ មរយៈករព្រងងឹ 
ករ្រតួតពិនិតយ នងិករចូលរមួរបស់បុគគលិកឯកេទស។  

 
87. បុគគលិកជន់ខពស់របស់ ADB ែដល្រតូវបនសមភ សន៍ បនទទួល គ ល់តួនទីដ៏សំខនរ់បស់អងគករេ្រក
រ ្ឋ ភិបលកនុងករនយំកបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ឱយ ADB បន្រជប។ បញ្ហ ទងំេនះ ទទួលបនករយកចិត្ត 
ទុក ក់ពីសំ កបុ់គគលិកជនខ់ពស់របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េនឆន ២ំ០១០ េហយីវធិនករេផ ងៗ 
្រតូវបនផ្តួចេផ្តីមេឡងី េដីមបេី ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខទងំេនះ។ ម្រន្តជីន់ខពស់មួយរូបរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ 
សីុ បនេធ្វីដំេណីរមកកន់្របេទសកមពុជ នងិ បនជួប NGO នន និងបនបន្តចូលរមួជមួយអងគករទងំេនះ 

េនេពលេ្រកយមកេទៀតផងែដរ។ េនះជ រដ៏រងឹមមួំយ ដល់បុគគលិក ADB ថ បញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ ដូចជបញ្ហ បេចចកេទស និងបញ្ហ ដៃទេទៀតែដរ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ បុគគលិក 
ជន់ខពស់របស់ ADB កប៏នសេងកតេឃញីថ ្របសិនេបីករចូលរមួេនះ បនចបេ់ផ្តីម ងំពីេដីម ដំបូងៃនគេ្រមង 
និង ឱយ NGO រ ្ឋ ភបិល នងិ ADB ចូលរមួកន់ែតរេបៀបេរៀបរយ ករចូលរមួេនះ ចកន់ែតមនលកខណៈ 
ថ បនជងេនះ េហយី ចនេំទរកដំេ ះ្រ យកន់ែតឆប់រហ័សជងេនះចេំពះបញ្ហ េផ ងៗ។ លទធផល 

ជវជិជមនមួយ បនមកពកីរចូលរមួរបស់ NGO េនះ គឺករេ្រជីសេរសីអនកឯកេទសអន្តរជតិែផនកករពរសុវតថិភព 
                                                 
110 កំណត់េហតុកិចច្របជំុ ែដលបនេធ្វេីឡងីេនឯករយិល័យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី្របច្ំរបេទសកមពុជ ជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ៃថងទី៣ ែខធនូ 
ឆន ២ំ០១០។ 

111 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ 
112 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ ង១ ជមួយនឹងេសចក្តីសេងខបៃន “អនុ សន៍ស្រមប់ែកលម្អករ 
អនុវត្តនេ៍ ះ្រ យផលបះ៉ពល់”។ បញ្ហ ជក់ កែ់ដល្រតូវបនេលីកេឡងីេនកនុង ងេនះ ្រតូវបនេ ះ្រ យេនកនុងែផនកពក់ព័នធៃនរបយករណ៍េនះ។ 

113 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ ឧបសមពន័ធជមួយនឹង “សំេណីចំ តក់រេដីមបែីកលម្អករអនុវត្តន៍ និង 
ករ្រតួតពិនិតយេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់”។ 
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េ យ CARM េនឆន ២ំ០១១ ពីករែបងែចកបុគគលិកផទ ល់របស់ខ្លួន។ បុគគលិក ADB អបអរ ទរចេំពះ 
ព័តម៌ន្រតឡប់ពី NGO ែដលអបេ យព័ត៌មនែដល ចទុកចិត្តបនភ័ស្តុ ងរងឹម ំនិងករវភិគល្អិតល្អន់។  

 
88. ចប់ ងំពកីិចច្របជុេំនែខធនូ ឆន ២ំ០១០មក CARM និងAusAID បនចំ យធនធនជេ្រចីនេដីមប ី
េ ះ្រ យបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរ ទីលំេន ែដលបនេលីកេឡងីេ យ NGO និង ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង។ 
េនកនុងេបសកកមមមក្របេទសកមពុជ (Cambodia Resident Mission) ថន ក់ដឹកន ំCARM បនបញជ ក់ចបស់ថ 
“ខ្លួនចងប់នយុទធ ្រស្តមួយ ែដលមនសងគមសីុវលិចូលរមួេ្រចីនជងមុន េ យ រ ផ្តល់អតថ្របេយជន៍ 
ដៃទេទៀតជេ្រចីន”។114 ្រកុមេនះបនបែនថមេទៀតថ ករចូលរមួរបស់ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ចផ្តល់្របេយជន ៍
េ្រចីនដល់ “ករេរៀបចំគេ្រមង” និងជួយដល់ករទទួល “ព័ត៌មន្រតឡប់” ពីភគពីកព័់នធនន “ែដល ច” 
នឱំយមនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឬ យុទធ ្រស្តផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន កន់ែតមន្របសិទធិភព”។115 បុគគលិក 
CARM បន យតៃម្លជវជិជ មន អំពទំីនក់ទនំងជមួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលនេពលបចចុបបេននះ េ យបញជ ក់ថ 
“ករ្រប្រស័យទកទ់ង ពិតជ... មន រៈសំខន់ ស់ េហយីថ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចនំួន ... 
យកចិត្តទុក ក់ ស់ចំេពះបញ្ហ សុខមលភពរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង116 េហយី “ថ 
ពួកេគយល់អំពកីិចចករ ែដល CARM កំពុងពយយមេធ្វី និងថ បញ្ហ ទងំេនះ ចេ ះ្រ យបន។117 
 
89. េសចក្តសីននិ ្ឋ នេលីករអនុវត្តេគលនេយបយរបស់ ADBមនដូចតេទេនះ៖  
 

(i) ករពេិ្រគះេយបល់តចិតួចជមយួ AP េនអឡុំងេពលេរៀបចំ RP ឆន ២ំ០០៦ មនិបនធនថ  
“ឱកសចបស់ ស់្រតូវបនផ្តល់ឱយពកួេគបនចូលរមួកនុងករេ្រជសីេរសីេរៀបច ំ នងិអនុវត្តជេ្រមីស 
ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេឡយី” [OM F2/BP, កយខណ្ឌ ទ៤ី(v)] ឬ មនិបនធនថ “ទស នៈ 
របស់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ្រតូវបនយកេទពចិរ កនុងករកំណតសំ់ណង 
នងិវធិនករ ្ត រនីតិសមបទេទ” (OM F2/OP, កយខណ្ឌ ទ៤ី៤), នឱំយមនករមិនអនុវត្ត ម 
បបញញត្តេិគលនេយបយទងំេនះ118។ ករេរៀបចអំនុវត្តគេ្រមងេនអឡុំងេពលេរៀបចំ RP ឆន ២ំ០០៦ 

                                                 
114កិចចសមភ សន៍ជមួយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដលរក ករសមង ត់។ 
115Ibid. 
116 Ibid. 
117ដូច្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំេនកនុងមតិេយបល់របស់អនកេសនីសំុ េទេលីេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម អងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភបិល មនករយល់េឃញីខុសគន មួយអំពីទំនក់ទំនងេនះ និង រក ជំហរថ “ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១០មក ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនបន្តទតេ់ចល 
នូវអនុ សនរ៍បស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ទក់ទងេទនឹងបញ្ហ ជេ្រចីនែដលពកព់័នធេទនឹងដេំណីរករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់របស់គេ្រមងផ្លូវ 
រថេភ្លីងេនះ។ េគក៏្រតូវកតស់មគ ល់្រតងចំ់ណុចេនះផងែដរថ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចីន ្រតូវបនគំ មបិទអងគករទងំេនះេ យរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
េហយីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ (សមគមធងេ ន ត) ្រតូវបនផ្អ កសកមមភព េ្រកយេពលែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សរេសរលិខិតមួយ 
េទកន្់របធនធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ”។  

118  េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ចុះៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ 
េគបន្របកន់ជំហរថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនជូនដំណឹង្រគប់្រជុងេ្រជយដល់រ ្ឋ ភិបល អំពីករទទួលខុស្រតូវបស់ខ្លួន េដីមបឱីយមនភពអនុេ ម 
េទនឹងល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវែដលទមទរឱយមនករពេិ្រគះេយបល់ េហយីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនមនភពអនុេ មេទ មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករ 
គ្ំរទ និង្រតួតពិនិតយករអនុវត្តន។៍ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនឯកភពេទនឹងេសចក្តែីថ្លងេនះេឡយី និងយល់េឃញីថ ករពិេ្រគះ 
េយបល់ែដល្រតូវបនេធ្វីេឡងី ទក់ទងេទនឹងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ េសចក្តីបែនថមចេំពះែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
ឆន ២ំ០០៧ និង ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភពទងំ៤ ពំុមនភព្រគប់្រគនេ់ឡយី ដូចមនេរៀប ប់េនកនុង កយខណ្ឌ ៦៤ ( ង២) និង 
៦៧-៧០។ 
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មនលកខណៈមនិ្រគប់្រគន ់ េដមីបធីនឱយមនករអនុវត្តន៍ល័កខខណ័្ឌ  ែដលែចងថ៖ “កនុងករណី 
អនករងផលបះ៉ពលអ់វជិជមនពគីេ្រមង ជ្រកុមងយរងជពេិសស ករសេ្រមចចតិ្តេរៀងចែំផនករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ្រតូវឆ្លងកតដំ់ កក់លេរៀបចែំផនកសងគមកិចច េដមីបពី្រងឹងករចូលរមួរបស់ 
ពកួេគកនុងករចរចរករេរៀបច ំនិងអនុវត្តែផនករ” [OM F2/BP, កយខណ្ឌ ទ៤ី(v)]119។  

(ii) ករេរៀបចមំនិបន្រគប់្រគន់សស្រមបក់រចូលរមួរបស ់ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមងេនកនុង 
ករេធ្វ ី នងិ េផទ ងផទ ត ់ DMS នឱំយមនករមិនអនុវត្តល័កខខណ័្ឌ  ដូចេទេនះ ៖ “ឯក រ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (ដូចជ រេពភីណ័្ឌ ្រទពយ ជេដមី) ្រតូវេរៀបចេំឡងី េ យពិេ្រគះេយបល ់
ជមយួ អនករងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមង” (OM F2/OPញ កយខណ្ឌ ទ៣ី៤)។ េ យមនិគិតពកីរអះ ង 
េនកនុង RP បចចុបបននភព ែដលថ AP បនទទួលពត៌័មនយ៉ងេពញេលញអពំគីេ្រមងេនះ 
ទងំរបយករណ៍េបសកកមមផទ លរ់បស ់ ADB ទងំ្របមូលព័ត៌មនឯក ជយ (OSPF) បនបញជ កថ់ 
ករអះ ងេនះ មនិែមនជករពតិេឡយី េហយីព័ត៌មនអពំផី្ល ស់ប្តូរទលំីេន ទកទ់ងនងឹសំណង 
នងិជេ្រមសីផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន មនិ្រតូវបនេបកីបង្ហ ញដល់ AP “ជទ្រមង់ ឬជភ ែដលពកួេគ ច 
យល់បនេឡយី”(OM F2/OP កយខណ្ឌ ទ៤ី៥), មយួែផនក េ យ រគេ្រមងមិនបនគតិថ 
“ចេំពះអនកមនិេចះអក រ ករផ្តល់ពត៌័មន មមេធយបយេផ ង ចមនលកខណៈសម្រសបែដរ”(OM 
L3/OP, កយខណ្ឌ ២២)120។ 

 
(iii) ទងំRRP ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៦ នងិ RP ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ សុទធែតមនិបនពចិរ អពំ ី

យុទធ ្រស្តឱយ NGO នងិអងគករសងគមសីុវលិចូលរមួេឡយី េហយីេនអឡុំងេពលេរៀបចគំេ្រមង 
គម នករអនុវត្ត មល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវែដលែចងថ “កនុងករណីពកព័់នធ េនេពលេរៀបចំឯក រែផនករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ADB ត្រមូវឱយអនកខចពីចិរ ទស នៈរបស់្រកុមរងផលបះ៉ពល ់ និង្រកុមសងគមសីុវលិ 
ដូចជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល ជេដមី” (OM F2/OP, កយខណ្ឌ ៥៥[iii])។ អវត្តមនៃនយុទធ ្រស្ត 
ស្រមបេ់ធ្វកីរ ជមួយ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬសងគមសីុវលិ ក៏មននយ័ថ ល័កខខណ័្ឌ ែដលែចងថ 
“េដមីបសី្រមបស្រមួលកចិចសនទនជមួយ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ ្រពមទងំបុគគល នងិអងគករ 
ដៃ៏ទេទៀត ... បុគគលិក ADB ្រតូវធនថ ករក ងគេ្រមង ្រតូវអនុញញ ត្តឱយភគពីកព់ន័ធ 

                                                 
119  េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ េគបន 

្របកន់ជំហរថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ រមួមន ករេរៀបចំអនុវត្តមិន្រគប់្រគនស់្រមបស់កមមភពេរៀបចំសងគម េដីមបេីលីកកមពស់ 
ឱយមនករចូលរមួព្ីរកុមងយរងេ្រគះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនឯកភពេទនឹងេសចក្តីែថ្លងេនះេឡយី។ សកមមភពេរៀបចំសងគម 
មិន្រតូវបនេរៀប ប់េនកែន្លង មួយឱយបនពិ ្ត រ្រគប្់រគន់ េដីមបផី្តល់េសចក្តីែណនសំ្រមប់ករអនុវត្តន្៍របតិបត្តិករឱយបនសម្រសប េហយីក៏មិន 
្រតូវបនអនុវត្តេទ មករចងប់នផងែដរ។ សូមេមីល កយខណ្ឌ  ៦៦ និង៧០-៧១។ 

120 េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ េគបន 
្របកន់ជំហរថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ រមួមន ករេរៀបចំ្រគប់្រគនស់្រមប់ករចូលរមួរបស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
កនុងករេរៀបចំេធ្វី និងេផទ ងផទ ត់ DMS។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនឯកភពេទនឹងេសចក្តីែថ្លងេនះ ដូចមនបញជ កេ់នកនុង កយខណ្ឌ ៧៤, 
៧៧ និង ៧៩។ ថន ក្់រគប្់រគងក្៏របកន់ជំហរផងែដរថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនេលីកេឡងីនូវកង្វះខតមួយចំនួនេនកនុងដំេណីរករ DMS េនេពល 
ែដលធនគរអភិវឌ ន៍ សុីបនដឹងអំពីកង្វះខតទងំេនះ ្រពមទងំបនបន្តទមទរឱយរ ្ឋ ភិបលចត់វធិនករែកត្រមូវ។ ្រតង់ចំណុចេនះ គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ មក៏មិនឯកភពផងែដរ។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ្រគនប់នេលីកេឡងីនូវបញ្ហ ជមួយរ ្ឋ ភិបលអំពីគុណភព និងករមន 
ទិននន័យ DMS ប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ុែន្ត មិនបនេលីកេឡងីអំពីដេំណីរករ DMS េឡយី ( កយខណ្ឌ  ៧៥-៧៦)។ ភពមិន្រគប្់រគនៃ់នដំេណីរករ DSM ្រតូវបន 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុទទួល គ ល់ កនុងែខេម  ឆន ២ំ០១១ ( កយខណ្ឌ ៧៧) េហយីេទីបែតកនុងែខមីន ឆន ២ំ០១៣ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលដំេណីរករ DMS 
ែដលមនលកខណៈែបលចូលរមួមួយ ្រតូវបនឯកភពជមួយគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ( កយខណ្ឌ ៧៩)។ 
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ផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប ់ េនអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង” (OM L3/OP, កយខណ្ឌ ១៥), េ យមន 
“ែផនករ្រប្រស័យទកទ់ង ពត៌័មនស្រមបគ់េ្រមង និងកមមវធិ ី នន ជពេិសស គេ្រមង នងិ 
កមមវធិី ែដល ចបងកឱយមនចំ ប់ រមមណ៍ខ្ល ងំពីសំ ក់ ធរណជន” េ យរមួមន 
ទងំអនុ សនអ៍ពីំរេបៀប “បេងកនីករចូលរមួរបស់ថន ក់មូល ្ឋ ន នងិ អងគករសងគមសីុវលិ 
កនុងដេំណីរករអភិវឌ នផ៍ង” (OM L3/OP, para. 16) េនះមិន្រតូវបនអនុវត្ត មេឡយី121។  

 
 ២. ភព្រគប់្រគនៃ់នេស មលូ ្ឋ ន និងសមភ រៈបរកិខ រេនកែន្លង ងំទីលេំនថមី 
 
90. សំេណីសំុពនិតិយភពអនុេ ម បនអះ ងថ៖ “្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន មគេ្រមងេនះ 
រមួទងំអនកេសនីសំុផងែដរ កនុងករណីខ្លះ បនបនទទលួេស មូល ្ឋ នតចិជងមុន ដូចជទឹក និង អគគសិនជីេដីម 
េបេី្របៀបេធៀបនឹង ថ នភពមុនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់ពួកេគ។ គម នទី ងំ មួយកនុងចំេ មទី ងំទងំ៥ែដល 
ឧបតថមភេ យគេ្រមង បនេរៀបចំឱយមនេស ្រតឹម្រតូវមុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ្រគួ រេឡយី ផទុយនងឹករសនយ 
េនកនុង RP នងិេគលនេយបយរបស់ ADB។ េស ជេ្រចីន ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី ងំពេីដីមេរៀងមក ប៉ុែន្ត 
េស មួយចនំួន េនែតគម ន ឬ មិន្រគប់្រគនដ់ែដល” ( កយខណ្ឌ ៤៤)។ ជងេនះេទេទៀត “ចមង យទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន ពលំីេន ថ នេដមី នងិចណុំចក ្ត លៃនទី្រកុង និងករខកខនមនិបនផ្តល់បរកិខ រែថទសុំខភព និង 

េរៀនេន មទី ងំនន បនកត់បនថយលទធភពទទលួេស សំខន់ៗរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
ពីគេ្រមងរមួទងំអនកេសនីសំុផងែដរ។ ជលទធផល កនុងករណីខ្លះ កុមរឈប់េទេរៀន។ ករណីេនះេកតីមនេឡងី 
ជពិេសសេនទី ងំភនំេពញ។ េនបត់ដំបង និង េប៉យែប៉ត ម្ត យៗបនសែម្តងកង្វល់អពីំចមង យែដលកុមរ 
្រតូវេធ្វីដំេណីរេទ េរៀន និងមន រមមណ៍ថ ថ នភពែបបេនះេធ្វឱីយសុវតថិភពរបស់ពួកេគសថិតកនុង នភិ័យ” 
( កយខណ្ឌ ៤៩)។122 បញ្ហ មួយែបបេទៀតេនះគឺ “្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ្រតូវបងៃ់ថ្លឈនួលតភជ ប់េស  
េន មទី ងំយ៉ងេ ចក៏បកីែន្លងែដរ” ( កយខណ្ឌ ៤៥)។ មនករអះ ងផងែដរថ េ យ រេស មិន 
្រគប់្រគន់ េន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេនះ នឱំយមនឧបទទវេហតុេផ ងៗ ែដលឆក់យកជីវតិកុមរបីនក់េទ 
េហយី ( កយខណ្ឌ  ៤៨ និង៥១)។  
 
91. ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបស ់ ADB ៖ OM F2/OP និង BP ែចងថ ធតុផ មំយួកនុងចេំ ម 
ធតុផ សំំខន់បី ៃនេគលនេយបយស្តីពកីរផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត គឺ “ជំនួយឧបតថមភស្រមប់ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ដូចជករផ្តល់ទី ងំ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលមនសមភ រៈបរកិខ រ និង េស សម្រសប” េហយី 
“កលវភិគស្រមប់ផ្តល់ធនធន នងិឱកសស្រមប់ ងសង ់ផទះសែមបងេឡងីវញិ សមភ រៈបរកិខ រេផ ងៗប ្ត ញ 
                                                 
121 ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ្របកន់ជំហរថ 

ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ពិតជមនយុទធ ្រស្តមួយ ស្រមប់បងកលកខណៈឱយមនករចូលរមួពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
្របកដែមន។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមិនឯកភពេឡយី។ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ពំុមនយុទធ ្រស្តស្រមបប់ងក 
លកខណៈឱយមនករចូលរមួពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេឡយី េ យ្រគនែ់តមនែផនករមួយស្រមប់បងកលកខណៈឱយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចូលរួម 
ជអនកអនុវត្តកិចចសនយបន្ត ស្រមប់កមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូល ( កយខណ្ឌ ៨៤)។ ពុមំនវធិនករស្រមបពិ់ចរ ទស នៈរបស់្រកុមសងគមសីុវលិ កនុងករ 
េរៀបចំឯក រេធ្វែីផនករ ងំទលំីេនេឡងីវញិ និង ពុំមនជំ នេដីមបធីនថ ករេរៀបចំគេ្រមងអនុញញ តឱយមនករផ្តល់មតិេយបល់្រតឡប់ពីភគី 
ពក់ព័នធ ( ប់បញចូ លទងំអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល) កនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត ែដលទងំអស់េនះ សុទធសឹងែតជល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវែដលមនែចងេនកនុង 
េគលនេយបយ និងនីតវិធីិ្របតិបត្តិរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ។ 

122 ព័តប៌ែនថមអំពីបញ្ហ ដូចគន េនះ ្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុង កយខណ្ឌ  ៥៨ ៃនសំេណីសំុឱយេធ្វីករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
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េស  និងមុខរបរ មុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន គួរបញចូ លេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់”។123 េគល-
នេយបយេនះ បញជ កែ់ថមេទៀតថ “ករបត់បង់សហគមន៍ និងធនធន ែដល្រតូវទទួលបនសំណង រមួមន... 
សំណង់ ធរណៈ ដូចជផ រ សមភ រៈបរកិខ ែថទសុំខភព និងអប់រ ំ ្របភពទឹក និងកែន្លងងូតទឹក ្រពមទងំ 
ល្របជុំ និង ...េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ដូចជផ្លូវថនល់ ព ន និងប ្ត ញដឹកជញជូ នេផ ងៗ កែន្លងផគត់ផគង់ថមពល 

ប ្ត ញទូរគមនគមន៍ និង បរកិខ រអនមយ័ទឹក និង្របពន័ធបង្ហូរទកឹជេដមី”។ 124ករផ្តល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង 
េស ឱយបន្រគប់្រគនេ់ន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នឹងរមួចំែណកសេ្រមចធតុផ ដំ៏សំខន់មួយេទៀត ៃនេគល 
នេយបយស្តីពកីរផ្ល ស់ទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត េពលគឺ អនករងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង គួរទទួលបន 
“យ៉ងេ ច ស់ នូវសុខមលភពមនក្រមិតដូចេពលគម នមនគេ្រមង េនេពលេពលមនគេ្រមង”។ 125 
 
92. ជរមួ ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ្រកមគេ្រមងេនះ ្រតូវបនចតទុ់កថ ខ្វះករេរៀបចំែផនករស្រមប់សមភ រៈ 
បរកិខ ទក់ទងនឹងត្រមូវករ របស់អនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន (ឧ. េស េននងឹកែន្លង ដូចជ េស អប់រ ំ និងសុខភព 
េនតំបន់ ងំទីលំេនថមី េនេប៉យែបត៉ និង ជធនីភនេំពញ) ខ្វះករពិេ្រគះេយបល់អំពីទី ងំ ខ្វះករេរៀបចំទី ងំ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនឱយមនសមភ រៈបរកិខ រេផ ងៗ មុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ករអនុវត្តន៍ែផនករូបវន័្តយតឺយ៉វ នងិ 
ករេរៀបចំគេ្រមងែដលគម នភព្របកដ្របជ និងគុណភពៃនករ ងសង់របស់ករងររូបវន័្តមួយចំននួ។ េទះជ 
យ៉ង ក៏េ យ េយង មព័ត៌មនែដលេចញផ យ េ យបុគគលិក ADB ដល់ ធរណជនអំពីគេ្រមងេនះ 
បញជ ក់ថ “េគ្រតូវករេពលេវ មួយឆន  ំ ឬ ពីរឆន  ំ ឬ បីឆន  ំ េដីមបឱីយសហគមន៍ ងំទីលំេនថមីេនះ មនភពរស់ 
រេវកី”។ 126 
  
93. េ្រកមគេ្រមងេនះ ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនចំនួន៥ ្រតូវបនបេងកតីេឡងី េនេប៉យែប៉ត បតដ់ំបង 
េពធិ៍ ត់ ភនេំពញ នងិេខត្ត្រពះសីហនុ។ RP ឆន ២ំ០០៦ ែចងថ ៖ “ទី ងំទងំេនះ ្រតូវេរៀបចំេឡងី 
េ យមនេហ ្ឋ រចនសមព័នធជមូល ្ឋ ន ផ្លូវថនល់េចញចូល ករផគត់ផគង់ទឹក អគគិសនី ្របព័នធបង្ហូរទឹក និង 
បងគន់អនម័យ (បងគន់រេ ្ត )។ ទី ងំទងំេនះ ្រតូវអភិវឌ ទងំ្រសុង មុននឹង RP ចូលមករស់េន” (ទំពរ័៥៤)។ 
ករសនយេនះ មិន្រតូវបនេគរព មេទ េនេពល្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនមកកន់ 
ទីេនះ េ្រពះេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេទីបែតបនេរៀបចំបនមួយែផនកេនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះ អ្វីែដលេគបនផ្តល់ 
េនេពលេ្រកយមកេទៀតជេរឿយៗ មនគុណភពអន់ថយ។ ជងេនះេទេទៀត េទះបីជមនែចងេនកនុង OM 
F2/OP និង BP កេ៏ យ ទងំែផនកដឹកជញជូ ន និងគមនគមន៍ និងទងំែផនក RSES មិនបនេលីកអពំីបញ្ហ  
ផ្តល់សមភ រៈបរកិខ របែនថម ដូចជ េរៀន នងិមនទីរេពទយ េនអំឡុងេពលេរៀបចំ RP ឆន ២ំ០០៦ ឬ URP 
េនេពលេ្រកយមកេទៀត ស្រមប់តំបន់េផ ងៗៃនផ្លូវរថេភ្លងីេទ េទះបីជ េគបនដឹងថ យ៉ងេ ច ស់ទី ងំ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេប៉យែបត៉ ្រតូវេ្រតៀមស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចនំួន៥៨៨្រគួ រ ជទំហ ំ
សហគមន៍មួយ ែដលគរួធនទទលួបននូវេស េផ ងៗ ដូចជ េនកនុងទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ក៏េ យ។  
 
94. RP ឆន ២ំ០០៦ ែចងថ ្របេសីរបផុំត ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន គួរសថិតេនកនុងចមង យ ៣ េទ៥គីឡូែម៉ត 
ពីទី ងំែដល្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង ្រតូវចកេចញ។127 េលីកែលងែតេខត្តេពធិ៍ ត់មួយប៉ុេ ្ណ ះ 
                                                 
123ករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត F2/BP, para.4, and F2/OP, para. 34. 
124Ibid.,F2/OP, para. 15. 
125Ibid.,F2/BP para. 4. 
126 ADB: The Cambodian Railway Tracker, http://www.adb.org/projects/37269-013/activities 
127 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័៥៩។ 
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េគលករណ៍េនះ មិន្រតូវបនេគរព មេឡយី េនេពលេធ្វីករសេ្រមចចតិ្តកណំត់ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ ចំេពះ
ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបួនេផ ងេទៀត តៃម្លដី កដូ់ចជក ្ត កំណត់កនុងករេ្រជីសេរសីទី ងំ េទះបជីករ
េ្រជីសេរសីដីែដលមនតៃម្លតចិបំផុត ចប ្ត លឱយទី ងំទងំេនះសថិតេនឆង យពីចមង យែដលបនកំណត់េន
កនុង RP ឆន ២ំ០០៦ ក៏េ យ។128 េហតុដូេចនះេហយី កនុងករណីទី ងំ្រតពងំអញច ញ ស្រមប់ភនំេពញ ទី ងំេន
េ្រក្រកុង មនចមង យ ២០គីឡូែម៉្រត ឬ េលីសេនះ ពីលំេន ថ នេដមីរបស់អនកផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ្រតូវបនេ្រជសីេរសី 
េ យ រតៃម្លដី េនទេីនះមនតៃម្លេសមីនងឹពក់ក ្ត លៃនតៃម្លដីទី ងំេផ ង ែដលសថិតជិតទី្រកុងជង។129 
ទី ងំេនេខត្ត្រពះសីហនុ និង បត់ដំបង មនចមង យ្របែហលជ៧គីឡូែម៉្រតពីទកីែន្លងែដល្រគួ រែដលរងផល 
ប៉ះពល់ពីគេ្រមង្រតូវចកេចញ។ ករពិេ្រគះេយបល់អំពកីរេ្រជីសេរសីទី ងំ ក់ដូចជមនលកខណៈមនិ 
្រគប់្រគន់។ ដូចែដលបន យករណ៍េនកនុង BTOR ស្រមប់េបសកកមមពិនតិយេមីលករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េនែខ 
មិថុន ឆន ២ំ០០៩ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមងេន្រកុង្រពះសីហនុ មិនបនទទួលព័តម៌នអំពទីី ងំ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន មុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេឡយី ចំែណកឯ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនេពធិ៍ ត់ 
និង េប៉យែប៉តវញិ បនដឹងអពីំទី ងំ ប៉ុែន្ត មិនបនេទពិនតិយេមីលេទ។ 130 
 
95. ចប់ ងំពែីខេម  ឆន ២ំ០១០ មក កង្វល់ទកទ់ងនងឹភព្រគប្់រគន់ៃនេស េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេន ម 
ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ ទីលំេន េនបតដំ់បង េពធិ៍ ត់ និង្រកុង្រពះសីហនុ ្រតូវបនេលីកេឡងីេ យបុគគលិកែដលេទីប 
ចូលបំេរកីរថមីរបស់ ADB និងេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលននជ យលកខណ៍អក រេទកន់ ADB និង ម 
កិចច្របជំុនន។131 បញ្ហ ្រសេដៀងគន  េ្រកយមកេទៀត ្រតូវបន យករណ៍េ យេបសកកមមពិនិតយគេ្រមង 
េនែខសី  ឆន ២ំ០១០ ថ ៖ “េបសកកមមពិនិតយ គេ្រមងបនរកេឃញីថ ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមួយចនួំន 
មិនបនទទលួេស ផគត់ផគងទ់ឹក និងថមពល មុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេន 
េឡយីេទ។ េនះជកររេំ ភែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដលបនអនុម័ត ចំែណកឯអនកទទលួខុស្រតូវ 
ចំេពះករងរផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន (IRC) ក៏បនទទួលដំណឹងអពីីបញ្ហ េនះែដរ។ IRC បនចត់វធិនករេ ះ្រ យ 
បញ្ហ េនះ យ៉ងឆប់រហ័ស” ។ 132 

 
96. ADB បនដឹងអំពបីញ្ហ ទកទ់ងនឹងករផ្តល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងេស េផ ងៗ េន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន ងំពី េដីមឆន ២ំ០១០ េហយីបញ្ហ េនះ ្រតូវបន យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍្របច្ំរតីមសេលីកទី១០ 
របស់ EMO េនែខកកក  ឆន ២ំ០១០133 និងេ យេបសកកមមរបស់ ADB េនចុងែខកកក  និងេដីមែខសី ។134 
                                                 
128Ibid. pp. 54–55. 
129 Ibid. 
130 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ កយខណ្ឌ ៤។ 
131 BTOR ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយ ម នេទេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ េបសកកមមេលីកដំបូង ែខេម  ឆន ២ំ០១០ េ យទ្ីរបឹក ែផនកសងគមរបស់ 

ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និង កំណតេ់ហតុៃនកិចច្របជំុរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ជមួយធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េនៃថងទី១៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០។ 
បញ្ហ ចមបងែដលបនេលីកេឡងី គឺគុណភពទឹកែដលមិនទនល់្អ្រគប្់រគនេ់នឯតំបន់ ងំទីលំេនថមី េន ជធនីភនំេពញ និង េខត្តបត់ដំបង។ 

132BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយ ពៃីថងទី២៩ ែខកកក  ដល់ៃថងទី៥ ែខសី  , ៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១០ កយខណ្ឌ ១១។ 
133 របយករណ៍្របច្ំរតីមសេលីកទី១០ របស់ EMO ៃថងទី១៦ ែខេម  - ៃថងទី១៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ (ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០) បនកំណត់រកេឃញី 
បញ្ហ មួយចំនួនេនកនុងតំបន់ ងំទីលំេនថមី ដូចតេទ ៖ េពធិ៍ ត ់ (ករផគត់ផគងទឹ់កទទួលទនមិន្រគប្់រគន ់ ្របព័នធលូរបង្ហូរទឹកមិន្រគប្់រគន់ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ្រតូវបង់្របក់ស្រមបក់រតភជ បប់ ្ត ញអគគិសនី) េខត្តបត់ដំបង (ពំុមនទឹកទទួលទន ឬ អគគិសនី) េខត្ត្រពះសីហនុ (ពំុមន 
អគគសិនី ្របព័នធលូរបង្ហូរទឹកមិន្រគប្់រគន់)។ (ទំពរ័៧)។ 

134BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន របស់ ADB/AusAID េទេលីកមច ីនិងជំនួយឥតសំណង ៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១០។ 
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BTOR ស្រមប់េបសកកមម ពិនិតយេមលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េធ្វេីឡងីពីៃថងទី២០ ដល់ៃថងទី២២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ 
បនរកេឃញីបញ្ហ េផ ងែថមេទៀត េហយីបនេលីកេហតុផលថករេឆ្លយីតបហួសេពលកណំតក់នុងករេ ះ្រ យ 
បញ្ហ ទងំេនះ ប ្ត លមកពី “អសមតថភពរបស់អនកពេិ្រគះេយបល់ែផនក្រតួតពនិិតយគេ្រមង (project 
supervision consultants-PSCs) េដីមបចីលន អនកឯកេទសែផនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន អន្តរជតិ និងកនុង្រសុក 
ទុកជេហតុផលមយួេនពីេ្រកយគុណវបិត្តរិបស់គេ្រមង ជមូលេហតុចមបងៃនករខកខនរបស់ PSC កនុងករ 
ែណន្ំរកុមករងរែផនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់រ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ ន កនុងករេធ្វីបចចបបននភព និងអនុវត្ត RP។”135 
ជលទធផល “គឺគម នអនកឯកេទសែផនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េដីមបផី្តល់េយបល់ដល់ IRC អពំីករេរៀបចំករផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន េនបតដ់ំបង េពធិ៍ ត់ និង្រកុង្រពះសីហនុ ឬ អំពីករបែង្វរ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង 
េនេពលេ្រកយមកេទៀត េទកន់ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនទងំេនះ ...។ ជផលវបិក បញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
មួយចំនួនែដល ចេ ះ្រ យបនយ៉ងងយ្រសួល និងឆប់រហ័សេនះ ្រតូវបែណ្ត តបេ ្ត យឱយផទុះេឡងី ..... 
និងបនដឹងលឺមកដល់ RD-MEF រមួទងំ ADB មរយៈ្របព័នធ រព័ត៌មនម ជន និង មរយៈលិខិតត ៉ របស់ 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ប៉ុេ ្ណ ះ។”136 

 
97. េទបីែតេនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១០េទ ែដល ADB បនបញចបក់រេសីុបអេងកតរបស់ខ្លួន អំពីបញ្ហ េផ ងៗ ែដល 
បនេលីកេឡងីេនែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ េ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល នន ដូចជបញ្ហ ខ្វះេហ ្ឋ រចនសមពន័ថ 
េន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនជេដីម េហយីបនឯកភពជមួយ IRC “េដីមបសី្រមលបញ្ហ អនុវត្តែផនករេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់មួយចនំួនែដលបនសេងកតេឃញី េដីមបពី្រងឹងដេំណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ្រកមគេ្រមងេនះ 
េដមីបេីចៀស បញ្ហ ដែដលេនេពលអនគត និងេដីមបជីួយែកលម្អលទធផលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ្រកមគេ្រមងេនះ”137 
ជករេឆ្លីយតបចំេពះលិខិតមួយមកពីអងគករ ែដលមនេឈម ះថ Bridges Across Borders Cambodia 
(BABC) េនៃថងទី១៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ ADBបនបញជ ក់ថ៖ “ADB និង AusAID បនពនិិតយេឡងីវញិ 
នូវរេបៀបេធ្វែីផនករ នងិ េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង េ្រកមគេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនះ ជមយួរ ្ឋ ភិបល 
កមពុជ េដមីបធីនភពអនុេ ម មេគលនេយបយករពររបស់ ADB។ ជលទធផលៃនករចរចរ រ ្ឋ ភិបល 
បនយល់្រពមផ្ល ស់ប្តូររេបៀបេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ ករណ៍នងឹធនថ គម នករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន

នឹង្រតូវេធ្វីេឡងី មុនេពលដំេណីរករផ្តល់េស ជមូល ្ឋ ន នងិសំណង េកីតមនេឡងីេឡយី។”138 
យ៉ងេ ច ស់ េនះជភស័្តុ ងបញជ ក់ថ េនេពលែដល ADB ជំរុញេ យ្របតិសកមម ឱយរ ្ឋ ភិបលចូលរមួ 
ករ្រពមេ្រពៀងអនុវត្តេគលនេយបយករពររបស់ ADB ឱយបន្រតឹម្រតូវ ពិតជ ចេធ្វីេទបន។ 

 
98. BTOR ៃនេបសកកមមពិនិតយករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមួយ េនែខមក  ឆន ២ំ០១១ បន យករណ៍ជវជិជមន 
អំពកីរ ម ន របស់រ ្ឋ ភិបលអពំីកិចច្រពមេ្រពៀងេនះថ “េបសកកមមអបអរ ទរចំេពះកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ 
រ ្ឋ ភិបល កនុងករអនុវត្តន៍ករែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ េ្រកមគេ្រមងេនះ។ បញ្ហ ែដលេនេសសសល់ 
ឥឡូវេនះ កំពុងែត្រតូវបនេ ះ្រ យគួរជទេីពញចតិ្ត េ យមនករ ទរ និងករសហករពី RD-MEF ទី្របឹក  
បេចចកេទសជតិែផនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នងិ អនុគណៈកមម រេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េហយី 
                                                 
135BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ពីៃថងទី២០ េទ ២២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ , ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ១១ (ង)។ 
136Ibid. 
137អនុស រណៈែដលអគគនយកៃនែផនកទទួលបនទុកតំបន់ សីុ េគនយ ៍(SERD) េផញីជូននយក្របតិបត្តិ ៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០។ 
138លិខិតេផញីជូនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៣ (BABC, SST, HRTF) ពី PutuKamayana (CARM) និង Megan Anderson (AusAID) ៃថងទី២២ 
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១។ 
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េយងីទនទឹងចេំមីលករអនុវត្តែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដលមនលកខណៈល្អ្របេសីរជងមុន។”139 េទះជ
យ៉ង ក៏េ យ បញ្ហ េនែតេកតីមនជបន្ត ដូចែដលបន យករណ៍កនុង BTOR ស្រមប់េបសកកមមពិនតិយករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនែខេម  ឆន ២ំ០១១140 និងេនកនុង BTOR េបសកកមមេរៀបចំែផនករ្រប្រស័យទក់ទង 
ស្រមប់គេ្រមងេនះ េនែខមិថុន ឆន ២ំ០១១ ែដលកនុងេនះបនពណ៌នថ មនបញ្ហ មួយចំនួន េន មទី ងំ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ដូចជខ្វះទឹក អនម័យបរ ិ ថ ន អគគិសនី និងសមភ រៈបរកិខ រដៃទេទៀត។141 មកដល់្រតមឹែខធនូ 
ឆន ២ំ០១១ រយៈេពល១ឆន  ំ េ្រកយពី ADB បន្រពមេ្រពៀងជមយួ IRC េដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំ យេន ម
ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះ មនេស ែដលបនេ្រគងទុកមយួចនំួន ្រតូវបនផ្តល់ជូន បុ៉ែន្ត មិនែមនទងំអស់េទ 
េហយីចំេពះេស ែដលបនផ្តល់ជូនមួយចំនួន ក៏េកីតមនបញ្ហ ថមីៗ ពីេលីេនះែដរ ដូចជបញ្ហ ែថទ ំនិងករេរៀបចំ
ប្លងម់ិនបន្រគប់្រគងជេដីម។142 មួយឆន េំ្រកយមកេទៀត េពលគឺេនែខធនូ ឆន ២ំ០១២ េបសកកមមពិនិតយច្រមុះមយួ 
រមួមន ADB, AusAID នងិរ ្ឋ ភបិល បន យករណ៍ថ “IRC បនេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេនេសសសល់ 
ជបន្តបនទ ប់ ... េហយីវធិនករែដលបនឯកភពគន ទងំអស់ គិតមកដល់ែខវចិឆិក ឬ មុនេនះ ្រតូវបនេ ះ្រ យ 
េ យ IRC េហយី”។143 េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនមនសល់ញ្ហ ខ្លះែដល ADB េ ថ “បញ្ហ តូច ច 
ទក់ទងនឹងសមភ រៈបរកិខ រេននងឹកែន្លងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន” េហយីបញ្ហ ទងំេនះ រមួមនដូជករែថទ ំនងិបញ្ហ េរៀបចំ 
ប្លងម់ិនបន្រគប់្រគន់ជេដីម ែដលបញ្ហ មួយចនំួនមនលកខណៈដូចគន នឹងបញ្ហ ែដលបនសេងកតេឃញី កលពី
មួយឆន កំន្លងេទែដរ។144 
 
99. េនអំឡុងេពលចុះេទេសីុបអេងកតរបស់ខ្លូន កលពីែខមក  ឆន ២ំ០១២ OSPF បនេទពិនិតយទី ងំ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនភនេំពញ េប៉យែប៉ត បត់ដបំង និង្រកុង្រពះសីហនុ នងិបន យករណ៍ថ “្របជពលរដ្ឋែដល 
ត ៉ េន មទី ងំផ្ល ស់ ប្តូរទីលំេន បនទទួល គ ល់ថ បរ ិ ថ នមនភពល្អ្របេសីរជងមុន េបេី្របៀបេធៀបនឹង 
ទី ងំមុនៗរបស់ពួកេគ និងថ បចចុបបននេនះ ពួកេគមនដីឡូត៍...។ េន មទី ងំខ្លះ ចមង យេទកន់ េរៀន 
ឆង យជងទី ងំមុនេ្រចនី ែដលេធ្វីឱយកុមរមនករលំបកេទេរៀន។ លទធភពេទកន់មណ្ឌ លសុខភព គឺជបញ្ហ  
                                                 
139BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៃថងទី១០ ែខមក  ដល់ ៃថងទី៣ ែខកុមភៈ , ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ៨។ 
140 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១៥ ែខេម  ឆន ២ំ០១១។ បញ្ហ ែដល្រតូវបនកំណតរ់កេឃញី មនេនកនុងេខត្តបតដំ់បង (គម នទឹក 
េនកែន្លង ងំទីលំេន បងគន់មិន ចេ្របី្របស់បន ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ មិន ចទមទរ្របក់្រតឡប់មកវញិស្រមបៃ់ថ្លភជ ប់ប ្ត ញអគគិសនី) និង 
េពធិ៍ ត់ (្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ចំនួន២៤្រគួ រ េនកែន្លង ងំទីលំេនថម ីប៉ុែន្តគម នទឹកទទួលទន គម នេភ្លីងអគគិសនី ឬ លូរបង្ហូរទឹក)។ 

141 BTOR អំពេីបសកមមេរៀបចំែផនករទំនក់ទំនង ស្រមប់គេ្រមត ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ ៃថងទ៨ី េទ ៃថងទី៩ ែខមិថុន (OIC, SCMRU) ៃថងទី១៧ 
ែខមិថុន ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ៤។ 

142 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១។ េនេប៉យែប៉ត អណ្តូ ងសនប់មួយចំនួនបនខូច ប៉ុែន្ត គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បន្របគល់អណ្តូ ងសនបទ់ងំេនះេទឱយ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ និងមិនបនេមីលេឃញីថ ករជួសជុលអណ្តូ ងសនប់ គឺជករ 
ទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនេឡយី។ ដូចគន េនះែដរ េនេខត្តបត់ដំបង ទឹកចំេ ះ្រតូវបនផគត់ផគង់ពី្រសះមួយែដលមនចមង យពី ២០០ែម៉្រត ពីកែន្លង 
ងំទីលំេន បុ៉ែន្ត ចំណុះៃន ងេ្រចះពំុមនភព្រគប្់រគន់េឡយី។ ចំណុច្រតងេ់នះក៏ដូេចនះែដរ គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 

ពំុមន រមមថ ជករទទួលខុស្រតូវរបស់ពួកេគកនុងករែស្វងរកដំេ ះ្រ យេនះេទ។ 
143អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន  ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

កយខណ្ឌ ១។ 
144Ibid., កយខណ្ឌ ៨។ េនេប៉យែប៉ត បញ្ហ ែដលទក់ទងេទនឹង្របព័នធលូរបង្ហូរទឹកមិន្រគប្់រគន ់នឱំយខូចផ្លូវ និងករ្រជបទឹកេចញពីបងគន់។ េខត្តេពធិ៍ ត់ 

និងេខត្ត្រពះសីហនុ សុទធសឹងែតមនបញ្ហ ទកទ់ងេទនឹង្របព័នធលូរបង្ហូរទឹកមិន្រគប្់រគន់ ែដលនឱំយខូចផ្លូវ។ កនុងេខត្តបត់ដំបង ករជួសជុល្របព័នធ 
ផគតផ់គង់ទឹក េនែតបន្តជបញ្ហ ្របឈម។ េន ជធនីភនេំពញ មនបញ្ហ ្រគប់្រគងកកសំណល់រងឹ។ 
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មួយែដលបនេលីកេឡងីេ យ្របជពលរដ្ឋមយួចំនួន” 145។ េសចក្តីែថ្លងែដល្រគួ ររងផលប៉ះពល់បនទទួល 
គ ល់ថ បរ ិ ថ នេនកែន្លង ងំទីលំេនថមមីនភពល្អ្របេសីរជង េបេី្របៀបេធៀបេទនឹងកែន្លងរស់េនពមុីនរបស់ 

ពួកេគ ្រតូវបនអនកេសនីសំុជំទស់146។ 
 
100. េទះជយ៉ង ក៏េ យ េទីបែតេនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២េទ ែដល ADB ដងឹថ “ទំហទំី ងំផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន េនេប៉យែបត៉ ទមទរឱយមនេស ហមត់ចតេ់នកនុងទី ងំេនះ។ មន បឋមសិក មួយ កំពុងែត 
ងសង់េ យ្រកសួងអប់រ ំ េនកនុងទី ងំេនះ ...”147 ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេប៉យែប៉ត េ្រគងនឹងទទលួ 

្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមងចនំួន៥៨៨្រគួ រ េហយីេនេពលែដល ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ព ី
គេ្រមង ចបេ់ផ្តមីផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទកន់ទីេនះ គម នេស អប់រ ំ (ឬសុខភព) ដូចបនេ្រគងទុកេឡយី។ ទី ងំ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេប៉យែបត៉ គឺជទី ងំ ែដលកុមរ យុ១១ឆន មំន ក់ ែដល្រគួ ររបស់េគបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
េទរស់េនទីេនះកលពីែខវចិឆក ឆន ២ំ០១១ ្រតូវរថយន្តបុក ្ល ប់ េនេពលឆ្លងថនល់ជតិ វលិ្រតឡប់មកពី 

េរៀនចស់ ែកបរផទះពីមុនរបស់េគ ( កយខណ្ឌ ៥១ៃនសំេណី)។ បឋមសិក ថមី េ្រគងនឹងេបកីេន 
ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣។148 េនេប៉យែប៉ត IRC ក៏បនែបងែចកដីស្រមបម់ណ្ឌ លសុខភពមយួែដរ ែដលបចចុបបននេនះ 
កំពុងែត ងសង់ និង្រតូវករករផគត់ផគង់មូលនិធិពីមនទរីសុខភិបល ស្រមបចំ់ យ្របតិបត្តិករ។ បចចុបបននេនះ 
មណ្ឌ លសុខភពែដលេនជតិបផុំត សថិតេនចមង យ៥គីឡូែម្៉រតពីទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេនះ។149 

 
101. េនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េនភនំេពញ ែដលេ្រគងទទួល ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចនួំន 
២៦៦្រគួ រេនះ លទធភពទទលួេស សុខភពតៃម្លសមរមយ េទីបែតមន េនែខមក  ឆន ២ំ០១១៣ ប៉ុេ ្ណ ះ 
េពលែដល   “AusAID…   បនចុះកិចច្រពមេ្រពៀងមួយជមួយទីភន ក់ងរធន ៉ប់រងសុខភព  មិនរកកៃ្រម  េ ថ 
SKY េដមីបផី្តល់ជូន្រគួ រែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យគេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លងីេនភនេំពញ នូវៃថ្លែថទសុំខភព 
កនុងអ្រ បញចុ ះតៃម្ល។ េនះជែផនកមួយៃនេស ែដលផ្តល់េ យ SKY េនភនេំពញ។ េនេពលក្ល យជសមជិករបស់ 
SKY ្រកុម្រគួ រទងំេនះ ្រតូវបង់ៃថ្លសមរមយ្របចែំខ េ យខ្លួនឯង។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ជែផនកមួយ 
ៃនេស ែដលផ្តល់េ យ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លងីេនះ ្រកុម្រគួ រ ចេ្រជីសេរសីយកករបង់ៃថ្លេស េនះ មរយៈ 
េប សន្តិសុខសងគមក៏បន ែដលផ្តល់ជូនស្រមប់្រកុមជយួខ្លួនឯងនីមួយៗ ...។ ករធន ៉ប់រង៉របស់ SKY 
នឹង្រគប់ដណ្ត ប់្រកុម្រគួ រែដលបនចុះេឈម ះ រហូតដល់ចប់ កមមវធីិSKY េនកមពុជ េនែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣”150 
កមមវធិីដែដលេនះ កម៏នផ្តល់េស ែថទសុំខភពស្រមប់អនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេពធិ៍ តផ់ងែដរ។151 េនអឡុំង 
                                                 
145 របយករណ៍្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លរបស់អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស ចំេពះម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទស 

កមពុជ។ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ ទំពរ័៧។ 
146 សូមេមីលមតិេយបល់របស់អនកេសនីសំុែដលបនភជ ប់ជូន េទេលីេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
147អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនករ្រតួតពិនិតយរមួគន  ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

កយខណ្ឌ ១១។ បែនថមពីេលី បឋមសិក  ទំហៃំនកែន្លង ងំទីលំេនថមេីនេប៉យែប៉ត ក៏្រតូវបនរកេឃញីផងែដរថ នឹងមនករ ងសង់ប៉ុស្តិ៍ 
នគរបលមួយ (េ យមនថវកិពីAusAid)។ 

148 ADB:The Cambodian Railway Tracker, http://www.adb.org/projects/37269-013/activities 
149អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនករ្រតួតពិនិតយរមួគន  ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

កយខណ្ឌ ១៥។ 
150 ADB: The Cambodian Railway Tracker, http://www.adb.org/projects/37269-013/activities 
151Ibid.ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ 
បន កសួរអំពីព័ត៌មនែដល ចរកបនជ ធរណៈេនះ ពីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និង ែថ្លងថ គឺជ្រកុមជួយខ្លួនឯកែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី 
េ្រកមកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ (EIRP) ែដលបនឯកភពជមយួ SKY េលីេ្រគងករធន ៉បរ់ងសុខភព។ 
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េពលទស នកិចចេទកន់កមពុជ កលពីែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ CRP បនទទួលព័តម៌នថ េគបនេរៀបចបំន្តកមមវធិី 
ធន ៉ប់រង SKY េ យមូលនិធិបនមកពីេប សន្តិសុខសងគម ែដលបនបេងកីតេឡងីេ្រកម EIRP។152 
េនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនភនំេពញ CRP បនសេងកតេឃញីថ បឋមសិក ែដលបន៥បនទប់ 
កំពុងែតបេ្រមីដល់អនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់គេ្រមងេនះ នងិអនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនពមុីនៗ ៃនគេ្រមងេផ ងេទៀត 
េនភនំេពញ កពុំងែត្រតូវព្រងីកឱយបន១០បនទប់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ សិស េ្រចីនេពក ែដលកនុងមួយថន ក់មន 
សិស រហូតដល់េទ ៦០នក់។153 
 
102. MOU ស្តីពីេបសកកមមពីែខ វចិឆកិ ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ មនបង្ហ ញពចីមង យេទកន់ស េផ ងៗ 
េន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនទងំ៥ ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 

ងទ៤ី៖ ចមង យពីកែន្លងផ្ល ស់ប្តរូទលីេំន េទកនេ់ស េផ ងៗ  
(គិតជ គ.ម) 

ទី ងំផ្ល សប់្តូរទីលំេន បឋមសិក  មធយមសិក  មនទីរេពទយ/មណ្ឌ លសុខភព ផ រ 
េប៉យែបត៉ 1.0 4.5 5.0 2.0 
បតដំ់បង 1.0 1.0 4.0 5.0 
េពធិ៍ ត់ a 2.0 5.0 2.0 0.4 
ភនំេពញ 0.2 5.0 0.2 0.2 
េខត្ត្រពះសហីនុ 2.5 3.5 5.0 3.5 
គ.ម = គីឡូែម៉្រត 
a កែន្លង ងំទីលំេនថមីេនេពធិ៍ ត់ សថិតេនចមង យតិចជង១គ.ម ពីទីលំេនេដីមរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង 
្របភព៖ អនុស រណៈៃនករេយគយល់ស្តីពីេបសកកមមពិនិតយរមួគន   ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ឧបសមព័នធ៥ ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេលីករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់។ 

 
103. េនអឡុំងេពលទស នកិចចរបស់ខ្លួនេទកនទី់ ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន នន CRP បនរកេឃញីថ បញ្ហ  
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ នងិេស េផ ងៗេនែតមនជបន្ត។ េន្រកុង្រពះសីហនុ បត់ដំបង នងិេប៉យែប៉ត ទងំផ្លូវ 
េចញចូល និង ផ្លូវេនកនុងទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន សុទធែតបក់ដី នងិេសទីរែតមិន ចេចញចូលបនេនរដូវវស ។ 
េពធិ៍ ត់ ក្៏រតូវបន យករណ៍ថ មនផ្លូវេចញចូល ែដលងយនងឹបក់ដែីដរ។ CRP បនរកេឃញីថ 
ផ្លូវេចញចូលេទកន់ទី ងំ្រតពងំអញច ញ/ភនំេពញ ្រតូវជន់លិច នងិពបិកេចញចូលស្រមប់យនជនំិះភគេ្រចីន 
បំផុត។ ភគខ្លះៃនករជះិលិច ក់ដូចជប ្ត លមកពីដេំណីរករបេំពញដី ែដលកពុំងេធ្វីេឡងីេនែផនកមខ ងៃន 
ផ្លូវេចញចូល។ រេបៀប្រគប់្រគងសំណល់ េទីបែត្រតូវបនែណនេំទកន់ទីេនះ េនេពលថមីៗេនះ បុ៉ែន្ត ែផនកខ្លះៃន 
ផ្លូវេចញចូលេទកន់ទី ងំេនះ េនែតបំេពញមុខងរជកែន្លងចកស់្រមមេនេឡយី។ បុ៉ស្តសុខភពសហគមន៍ 
មួយ មនសង្ហ រមឹចស់មួយចនួំន ថន េំពទយជមូ ្ឋ ន និងមនបុគគលិកមិន្រគប់្រគន់។ ទី ងំបត់ដំបង និង 
                                                 
152កិចចសមព សន៍ជមួយបុគគលិកធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េនឯករយិល័យធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ្របច្ំរបេទសកមពុជ ៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣។ 
153អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនករ្រតួតពិនិតយរមួគន  ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

កយខណ្ឌ ១៥។ 
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េប៉យែប៉ត មនបញ្ហ េចលស្រមម ប៉ុែន្ត គម នទី ងំ មួយបនេរៀបចំឱយមនករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹឱយមន 
្រគប់្រគន់េឡយី។  

 
104. េទះបីជករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន បននិងកំពុង្រប្រពឹត្តេទអស់រយៈេពលជងពីរឆន េំហយីក៏េ យ ក៏មិន ច 
នឹងបញចប់េនេពលឆប់ៗេនះេឡយី។ គិតមកដល់ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣ មន ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពី 
គេ្រមងែត ៥៤%បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេ្រគងផ្ល ស់ប្តូរទីកន់ទីលំេនថមី បនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន154៖  
 

ងទី៥៖ ថ នភពផ្ល សប់្តរូទីលេំន ្រតមឹែខមិថនុ ឆន ២ំ០១៣ 
ទី ងំផ្ល សប់្តូរទីលំេន ្រគួ រែដលរងផល 

បះ៉ពលពី់គេ្រមង 
ែដល្រតូវផ្ល សប់្តូរទីលំេន 

្រគួ រែដលរងផលប៉ះ
ពលពី់គេ្រមង 

មកដលទី់ ងំផ្ល សប់្តូរ
ទីលំេន 

% ភគរយៃន 
អនកែដលបន
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 

េប៉យែបត៉ 601 378a 63 
បតដំ់បង 48 38 79 
េពធិ៍ ត់ 33 26 79 
ភនំេពញ 266b 79 30 
េខត្ត្រពះសហីនុ 33 6 18 
សរុប  981 527 54c 

AH-affected household = ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
aADB: The Cambodian Railway Tracker (http://www.adb.org/projects/37269-013/activities) ផ្តល់តេួលខ AH ៣២០្រគួ រ 
គិត្រតឹម ៃថងទី០១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣។  
bតួេលខេនះ តំ ងឱយ AH ចំនួន១៦១្រគួ រ េនកនុង URP ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ស្រមប់ភនំេពញ និង AH ចំនួន១០៥្រគួ រែថមេទៀត 
េនកនុង RP បែនថម មិនទន់ ច់េ្រសច ស្រមប់ភនំេពញ។  
c តេួលខេនះ ផទុយនឹងរបយករណ៍ េនកនុងឯក រព័ត៌មនផ្លូវករអំពីគេ្រមង របស់ ADB គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ ែដលថ
៦៦%ៃន្រគួ រ ែដលមនសិទធិទទួលអតថ្របេយជន៍ បនប្តូរេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី”។ 
្របភព៖ ព័ត៌មនបនមកពីែផនកគមនគមន៍ និងទំនក់ទំនង ៃនែផនក សុី េគនយៃ៍នធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ៃថងទី០៧ ែខសី  
ឆន ២ំ០១៣។  

 
105. េនេពលែដលករផ្តល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធមិន្រគប់្រគន់ ្រតូវបនេលីកេឡងីេ យ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
នន េនះ ADB បនេផ្ត ត រមមណ៍ របស់ខ្លួនេទេលីវធិនករសម្រសបែដល្រតូវចត់េន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេនទងំ យ។ ជករគួរឱយេ ក ្ត យ វធិនករទងំេនះ បនចត់េធ្វីេឡងី ែតេ្រកយេពលអងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភិបលនន បនេលីកបញ្ហ ទងំេនះេឡងីប៉ុេ ្ណ ះ។ េទះបីជយ៉ងេនះកេ៏ យ របយករណ៍ៃផទកនុងរបស ់
ADB បនបង្ហ ញថ មនភពខ្វះខតេន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនទងំេនះ។ មកដល់ដំ ច ់ ឆន ២ំ០១០ 
ថន ក់ដឹកនគំេ្រមងបនសងកត់ធងនេ់លីែផនកបេចចកេទស នងិ ថ ប័នរបស់គេ្រមង។ េគ ក់ដូចជ្រតូវករផ្ល ស់ប្តូរ 
                                                 
154 ឯក រជំនួយ ម រតី េបសកកមម្រគប់្រគងគេ្រមង ៃថងទី២-៩ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ ឧបសមពន័ធស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

ង២។ 
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ផនតគ់ំនិតពក់ពន័ធនឹងបញ្ហ េនះ របស់បុគគលិកគេ្រមង ADB េដមីបឱីយវបបធម៌េនះផ្ល ស់ប្តូរ។ CRP មនផ្តល់េយបល់ 
អំពចីំណុចេនះ េនកនុងែផនកេមេរៀនទទលួបន ៃនរបយករណ៍េនះ (ែផនកទី IX)។  
106. មរណភពរបស់កុមរបនីក ់ េនបតដ់បំង នងិេប៉យែបត៉៖ អនកេសន ី បនេចទ្របកន់ថ កុមរពីរនក ់
េនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនបត់ដំបង បន ្ល ប់េ យលង់ទឹក េនកនុង្រសះទឹកេនជិតេនះ ៤ៃថងេ្រកយព ី
្រគួ ររបស់េគបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១០។ ្រសះេនះ េកីតមនេឡងី េពលែដលេគកយដី 
យកេទចក់បំេពញេនទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និង ផ្លូវេចញចូល។ ្រសះែបបេនះ ចមនេ្រគះថន កខ់្ល ងំ ស ់
េ យ រជេ្រមរបស់ ។ ្រសះែដលគម នករករពរេនះ សថិតេនមិនឆង យប៉ុនម នពីទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
កនុងដីឯកជន។ ករេសីុបអេងកតេ យបុគគលិក ADB ែដលអមេ យភស័្តុ ងែដល្របមូលបន េ យ SPF 
បញជ ក់ថ កុមរទងំពីរនក់េនះ បនេទកន់្រសះេនះ េ យមនបងៃថ្ល្រសីេទជមួយផង។ មនេហតុផល 
ខុសៗគន អំពីមូលេហតុែដលពកួេគេទកន់្រសះេនះ។ អនេសនីបនេចទ្របកន់ថ ពកួេគបនេទកន់េទេនះ
េដមីបងូីតទកឹ េបកេខ វ និង ដងទឹកមកទុកផឹក។ ករេសីុបអេងកតរបស់ប៉ូលិស នងិ ADB យល់េឃញីថ 
ពួកេគ ចេទទីេនះ េដមីបរីកខយង និងកូនក្ត ម។ េនេពលេទដល់្រសះេនះ កុមរមន ក់ធ្ល ក់ចូល្រសះ េហយីកុមរ 
មន ក់េទៀតសទុះេទជួយ។ បងៃថ្ល្រសី មិន ចជួយពួកេគបន េហយីបន្របញប់្របញល់មកកនទី់ ងំផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេនវញិ ែស្វងរកជំនួយ។ េនេពលែដលគត់្រតឡបេ់ទវញិ េ យមនជំនយួេទជមួយផងេនះ កុមរបន 
លង់ទឹក ្ល ប់កនុង្រសះេនះបតេ់ទេហយី។ 
 
107. គម នសង យ័ ឬ ករជទំស់អ្វីេឡយីថ េនេពលឧបបត្តិេហតុេនះេកីតមនេឡងី គម នករផគតផ់គង់ទឹកេនទី ងំ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះេទ។ ្របជពលរដ្ឋេនទី ងំេនះ ទទូលបនទកឹផឹកពីអនកផគត់ផគងទឹ់កឯកជន ែដលដឹកទកឹមក 
លក់េនទីេនះ។ ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះផទ ល់ សថិតេនក ្ត ល លែ្រស និង ហំុ៊ព័ទធេ យដីេសីម។ ច 
និយយជរេបៀបចែម្លកថ មនទកឹេន្រគប់ទកីែន្លង ប៉ុែន្ត គម នទកឹមួយដណំកស់្រមបផឹ់កេឡយី។ កនុង ថ នភព 
ែបបេនះ ចជករសមហតុផល និង ចេទះទយបន ជករសននិ ្ឋ នបនថ ្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
បនែបរេទរក្របភពទឹកេផ ងស្រមប់េបកគក់ ចអិំន រ នងិងូត។ ្រសះដូចេពលេនះ ចជ្របភពទឹក 
មួយែដរ។ ករេសីុបអេងកតរបស់ CRP បនបង្ហ ញថ េគចំ យេពល្របែហលជ៨ែខ រងច់ទឹំកដកឹ េទដល ់
ទី ងំេនះ េ្រកមករឧបតថមភរបស់ IRC កនុងតៃម្លអនុេ្រគះ។ េ្រកយមកេទៀត េគបនសង់្រសះទកឹមយួ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ គុណភពទឹក គឺជបញ្ហ មួយ។ េនេពល CRP ចុះេទកន់ទី ងំេនះ ងចេំ ះទឹក 
និងសីុែទនស្តុកទឹកមួយជមួយនឹងម៉សីុនបូមទឹក ្រតូវបន ងសង់ េហយីបំពង់ទុេយកពុំង្រតូវ បន ក់ព្រងយ 
េទកន់ផទះនីមួយៗេដីមបផីគត់ផគង់ទកឹពសីុីែទនេនះ។ 

 
108. រ ្ឋ ភបិលទទួលកមចី មនិ ចមនលទធភពជនិចច េដីមបផី្តល់ទកឹម៉សីុនដល់្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
េទ។ ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ ទីលំេន ចសថិតេនយ៉ងឆង យពបី ្ត ញប ្ត ញទុេយទឹក ឬក៏ប ្ត ញទុេយទឹកែដល 
មន្រ ប់ ចមនសមព ធមនិ្រគប់្រគន ់  េដមីបបីេ្រមីេទដល់ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ េនះជករណីេកតីមន 
ជក់ែស្តង េនទី ងំបត់ដំបង។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករផ្តល់ទឹកផឹកេទដល់្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
គឺជល័កខខ័ណ្ឌ ដសំ៏ខន់ៃនេគលនេយបយនិងរេបៀបអនុវត្តល្អទក់ទងនឹងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់ ADB េហយី 
្រតូវបនទទួល គ ល់កនែ់តេ្រចនីេឡងី ថជសិទធជិមូល ្ឋ ន េ យសហគមន៍អន្តរជតិ។ ្រសះទឹកេនបត់ដំបង 
ែដលបនេពលមកេនះ ពុមំនបំពកវ់ធិនករករពរសុវតថិភពេទ េហយីេ យ រគម ន្របភពទឹកែដល ច
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ទុកចិត្តបន និងជប់ជ្របចេំនះ ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ចនងឹែបរេទរក្រសះទកឹេនះ េដីមបបីំេពញ 
ត្រមូវកររបស់ខ្លួន េទះបីជករណីេនះ ចមនិេកីតមនជនចិចក៏េ យ។  

 
109. មរណភពដ៏អកុសលរបស់កុមរពីរនក់េនះ េនឯ្រសះទឹកេនបត់ដំបង ចប ្ត លមកពីមូលេហតុ 
និង ថ នភពបងកេហតុជេ្រចីន។ សុវតថិភពមនិ្រគប់្រគនេន្រសះទឹក គឺជមូលេហតុមួយកនុងចំេ មមូលេហតុ 
ជេ្រចីន។ ករខកខនមិនបនផ្តល់្របភពទឹកផកឹែដល ចទុកចិត្តបន និងេទៀងទត់ មុនេពល្របជពលរដ្ឋ 
ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន គឺជមូលេហតុមួយេទៀត។ មយង៉េទៀត េទះបីកុមរេនះ អមដំេណីរេ យមនុស េពញវយ័ 
ែដលមនករទទលួខុស្រតូវ េនេពលពួកេគេទកន់្រសះទឹកថមី ែដលពកួេគមិនសូវ គ ល់កេ៏ យ េនះក៏ ចជ 
ថ នភពបងកេហតុមួយែដល្រតូវពិចរ ែដរ។ CRP គម ន ណត្តិែស្វងរកករពិតទក់ទងនឹង ករទទួលខុស្រតូវ 

ចំេពះមរណភពេនះេឡយី េហយី CRP ក៏គម នសមតថកិចចផ្តល់ឧប្រស័យជទ្រមង់ “ពយសនកមម” េទ”។ 
ណត្តរិបស់ CRP គឺ យតៃម្ល ថេតីមរណភពេនះ ប ្ត លមកពីករមនិេគរពេគលនេយបយ និងនីតវិធិី 

្របតិបត្តិរបស់ ADB ឬ យ៉ង  េហយី្របសិនេបបី ្ត លមកពីករមិនេគរពេគលនេយបយ និងនីតវិធីិ្របតិបត្តិ
េនះែមន េតីឧប្រស័យែបប ែដលសម្រសប េដមីបេីធ្វីឱយគេ្រមងេគរពេគលនេយបយ។ ករខកខនមិនបន
ផ្តល់ទឹកឱយបន្រគប់្រគនដ់ល់្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េនបត់ដបំង គឺជឧទហរណ៍ជក់ែស្តងៃនករមិន 
េគរព មេគនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម័្រគចិ្រតរបស់ ADB។ មនុស មនវចិរណញញណ មុខជ 
សននិ ្ឋ នថ ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន រមួទងំកុមរែដលពកព័់នធផង នងឹែបរេទរក្របភពទឹកេផ ង 
កនុង ថ នភពែបបេនះ។ េគ ច្របេមីលបនថ េ្រគះថន ក់ែបបេនះ ចនឹងេកីតមនេឡងី។ ្របសិនេបី CRP 
ដឹងេហតុករណ៍ទងំអស់ និង មន ណត្តិេសីុបអេងកតតួអងគែដលពក់ព័នធទងំអស់ និង ្រតូវែស្វងយល់អំពី 
ថ នភព និងក្រមិតទទួលខុស្រតូវេនះ គណៈកមមករ ចនឹងែស្វងរកករពិតទក់ទងនឹងទំនួលខុស្រតូវរបស់ 

ADB ចំេពះមរណភពេនះពុំខន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនះមនិែមនជករណីែដល្រតូវេធ្វីេឡយី។ 
 
110. ្រគួ រេនះ្រកី្រកយ៉ងខ្ល ងំ និងងយរងេ្រគះេទៀតផង។ ឪពុក ែដលជអនកចិញច ឹម្រគួ រដ៏សំខន់ ពិតជ 
ទទលួរងវបិត្តិផ្លូវចតិ្ត េ យ រករបត់បង់កូនទងំពីររបស់គត់។ េលីសេនះេទេទៀត បញ្ហ េនះប៉ះពល់ដល់ 
សមតថភពរបស់គត់កនុងករចិញច ឹម្រគួ រ។ CRP បនេទដល់ផទះគត់ េហយីេឃញីថសថិតកនុង ថ នភពេ កយ៉ក 
េបេីធៀបនឹងផទះដៃទេទៀត េនកនុងទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ ទីលំេន។ ្រគួ រេនះ មនកូនេផ ងេទៀត ែដល្រកី្រកដូចគន ។ 
ករបត់បង់កូនទងំពីរេនះ កនុងចំេ មករបតប់ង់ដៃទេទៀត គឺជករបត់បង់អនគត្របកច់ំណូល និង 
ករគ្ំរទចំេពះ្រគួ រេនះ។ 
 
111. កុមរេនេប៉យែបត៉ែដលមន ្ល ប់េនេពលេធ្វដីំេណីរពី េទផទះ សថិតកនុង ថ នភព្រប ក់្របែហគន ។ 
ចមង យរ ង  និងទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ឆង យជងចមង យរ ង េរៀន នងិផទះមុន ែដល្រគួ រេនះ 
បនចកេចញ។ កុមរេនះ ្រតូវបុកេ យ រថយន្តមួយេ្រគឿង េនេពលេធ្វីដេំណីរមកពី េរៀន។ ឧបបត្តេិហតុេនះ 
េកតីមនភ្ល មៗ េ្រកយពី្រគួ រេនះ ផ្ល ស់មករស់េនកនុងទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ បចចុបបននេនះ ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន េនេប៉យែបត៉ មនទទួល បឋមសិក មួយខនង។ 
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112. េសចក្តសីននិ ្ឋ នអពំកីរេគរពេគលនេយបយ ADB៖155 ADB មនិបនខិតខពំយយមឱយបន្រគប្់រគន ់
ចេំពះករេរៀបចែំផនករ (នងិទកទ់ងនងឹករែបងែចកថវកិ) េនកនុង RP ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ នយិយអពំ ី
សមភ រៈបរកិខ រេន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេទ ពេី្រពះ ADB បន្រពេងយីកេន្តយីចេំពះត្រមូវករេស បែនថម 
េនកនុងទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីេនេប៉យែបត៉ (ជករេមលីរលំងមយួ ែដលេកតីេឡងីម្តងេទៀត េនេពល RP បចចុបបននភព 
ស្រមប់េប៉យែបត៉ ្រតូវបនបញចបេ់នែខឧសភ ឆន ២ំ០១០)។ េទះបជីមន កិចចខតិខំ្របងឹែ្របង្រតួតពនិតិយ 
នងិយកចិត្តទុក កក់នែ់តតងឹរុងឹេលីកង្វះខតសមភ រៈបរកិខ រេន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលេំន ចបព់េីដមីឆន ២ំ០១០ 
មកក៏េ យ នងិ េទះបីមនករចូលរមួេនេពលេ្រកយមកេទៀតរបស់ថន ក្់រគប្់រគងជន់ខពស់ SERD នងិ 
មនករ្រពមេពៀងជមយួរ ្ឋ ភបិលេដីមបែីកលម្អបញ្ហ េនះកេ៏ យ ក៏េនែតមនកង្វះខតេនេឡយីកនុងករអនុវត្ត 
មល័កខខ័ណ្ឌ េនកនុងេគនេយបយស្តពីល័ីកខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនករផ្ល ស់ប្តូរលំេនេ យមនិសម្័រគចតិ្ត និង RP ែដល 

កណំត់ថ សមភ រៈបរកិខ រសម្រសបេន មទី ងំផ្ល សប់្តូរទលីេំន ្រតវូែតផ្តលឱ់យេនមុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ែដល 
បញ្ហ េនះបន្តេកតីមនរហូតដល់ឆន ២ំ០១៣។ េហតុដូេចនះ CRP សននិ ្ឋ នថ គម នករេគរព មល័កខខណ័្ឌ ដូច 
តេទេនះ ៖ OM F2/BP, កយខណ្ឌ ៤ 156 OM F2/OP, កយខណ្ឌ ១៥ 157 នងិOM F2/OP, កយខណ្ឌ ១៥ នងិ 
៣៤158។ ទកទ់ងេទនងឹមរណភពរបស់កុមរពីរនក ់ កនុងេខត្តបតដ់បំង េយង ម ថ នភពៃនករណីេនះ នងិ 
គេំហញីរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម អំពកីរខកខនកនុងករផគត់ផគងទ់កឹ េទ មករត្រមូវរបស ់
េគលនេយបយធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម េជឿថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
ចពចិរ ផ្តល់្របកសំ់ណងជងំចឺតិ្តសម្រសបដល់្រគួ រ េ យមនិចបំចម់នករទទលួ គ លទ់នួំល 

ខុស្រតូវផ្លូវករ។ ្របកសំ់ណងជំងចឺតិ្ត្របេភទេនះគេឺដមីបជួីយ្រគួ រឱយមនភពរងឹមេំឡងីវញិ នងិ ផ្តល់នូវ
ករគ្ំរទស្រមបស់មជកិែដលេនេសសសល់។ វធិី ្រស្ត្រសេដៀងគន ចបន្តអនុវត្តចេំពះករណីមរណភព
េ យ រេ្រគះថន កច់ ចរណ៍េពល្រតឡប់ពី េរៀនេទតបំន់ ងំទលំីេនថមេីប៉យែបត៉ ភ្ល មៗបនទ បព់្ីរគួ រ 
បនផ្ល ស់ប្តូរលំេនរបស់ខ្លួន។ 
                                                 
155  ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ្របកន់ជំហរថ 

ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនផ្តល់ករយកចិត្តទុក ក្់រគប្់រគន ់ ទកទ់ងេទនឹងករេរៀបចំែផនករ និងថវកិស្រមបេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមី។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមិនឯកភពេឡយី ្រស័យេ យករេរៀបចំែផនករចំេពះេហ ្ឋ រចនសមព័នធេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
មនក្រមិតតិចតួច ( កយខណ្ឌ ៩៤)។ ដូេចនះ ែផនករស្រមបេ់ប៉យែប៉តស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ចំនួន៥៨៨្រគួ រ មិនបន ប់បញចូ ល 

េរៀនមួយេឡយី។ េសចក្តី្រតូវករឱយមន េរៀនេនះ េទីប្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ប៉ុេ ្ណ ះ ( កយខណ្ឌ ១០១)។ 
ថន ក្់រគប្់រគងទទួល គ ល់ថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ជេ្រចីន បន ងំទីលំេនេឡងីវញិេនកែន្លងែដលពុំមនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រគប្់រគន ់ និង ែថ្លងឱយ 
ដឹងថ ចំណុចេនះ ផទុយពីល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវែដលសថិតេ្រកមែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ េហយីធនគរអភវិឌ ន៍ សុីមិនបនដឹងអំពី 
បញ្ហ េនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរកេឃញីថ កង្វះចំេណះដឹង បង្ហ ញឱយេឃញីអំពីកិចខខិតខ្ំរតួតពិនិតយមួយែដលមិន្រគប្់រគន់។ 
ជចុងេ្រកយ គុណភពសំណង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមិនទន្់រគប្់រគន ់បនបន្តរហូតដល់ពក់ក ្ត លឆន ២ំ០១៣ ( កយខណ្ឌ ១០៤០។ 

156 ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ គរួទទួលបន “យ៉ងេ ច ស់ នូវសុខុមលភពកនុងក្រមិតដូចគន  េនេពលែដលមនវត្តមនគេ្រមង និងេពលែដល 
គម នវត្តមនគេ្រមង”។ 

157 េគលនេយបយបញជ ក់ថ “ករខតបង់ធនធនសហគមន៍ និងធនធន ធរណៈ ែដល្រតូវចតទុ់កថ មនល័កខខណ័្ឌ សម្រសបស្រមប់ទទលួបន 
សំណង រមួមន... េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ ដូចជ ផ រ មូល ្ឋ នសុខភព និង េរៀន ្របភពទឹក និង ្របភពស្រមបេ់បកសេម្ល កបំពក ់និង 

ឆទន ្រពមទងំ.... េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ផ្លូវថនល់ ព ន និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមបក់រេធ្វីដេំណីរដៃទេទៀត មូល ្ឋ នផគត់ផគង់អគគិសនី 
ែខ ប ្ត ញទូរគមនគមន ៍ទឹក និងអនមយ័ និង ្របព័នធលូរបង្ហូរទឹក”។ 

158  ធតុផ មួំយកនុងចំេ មធតុផ សំំខន់ៗទងំ៣ ៃនេគលនេយបយស្តីពីករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត គឺ “ជំនួយស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន ប់បញចូ លករផ្តល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង េស សម្រសបេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី” និង “គួរបញចូ លេទកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់នូវ 
កលវភិគកណំតស់្រមប់ផ្តល់ធនធន និង ឱកស េដីមបី ថ បនេឡងីវញិនូវលំេន ្ឋ ន េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ប ្ត ញ ្របក់ចំណូល និងជីវភពរស់េន 
មុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន”។ 
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 ៣. ភព្រគប់្រគនៃ់នករករពរសវុតថិភព និងនីតិវិធីៃនករបេណ្ត ញេចញ  
 
113. សំេណីសំុពនិតិយភពអនុេ មបនេចទ្របកន់ថ ផ្លូវរថេភ្លីងតំបន់េប៉យែប៉ត “្រគួ រែដលរស់េនកនុង 
COI េនេប៉យែប៉ត បនទទលួដណឹំងចំននួបីដង ចប់ ងំពីែខេមស ឆន ២ំ០១២។ លិខិតជូនដណឹំងដំបូង 
ចុះៃថងទ២ី៧ ែខមីន ឆន ២ំ០១២ ្របជពលរដ្ឋចនំួន២២្រគួ រ បនទទួលព័ត៌មនថ ពួកេគមនរយៈេពល១០ៃថង 
“េដមីបរុីះេរ ី ផទះសែមបង និងសំណង់េផ ងៗរបស់ពួកេគ េចញពីផ្លូវរថេភ្លីង ...។ លិខិតជូនដណឹំងេនះ េចញេ យ

្រកុងេប៉យែប៉ត ដល់អនកភូមិ េនៃថងទី០៥ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ េពលគឺមយួៃថង មុនេពលកំណត់” 
( កយខណ្ឌ ១៧)។ អនកឯកេទសែផនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់ CARM បនបញជ ក់េ យេ យផទ ល់មតច់ំេពះអនក
េសនីថ កនុងចំេ ម្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនកនុង COI េនេប៉យែប៉ត មន៤០្រគួ រ គឺជអនក 
េ្រជៀតចូលខុសចបប់ ែដលបនចូលមកកនុងទី ងំេនះ េ្រកយកលកណំត់ឆន ២ំ០០៩ ែដលបនបញជ កេ់នកនុង 
( កយខណ្ឌ ១៩)។ សំេណីក៏បនេលីកេឡងីផងែដរ អំពីបញ្ហ ែដល្រគួ ររងផលប៉ះពល់ជេ្រចីន “ត្រមូវឱយរុះេរផីទះ 
និង/ឬ សំណង់ដៃទេទៀតែដលសថិតេនកនុងរង្វងៃ់នផលបះ៉ពល់ ប៉ុែន្ត បន្តរស់េនកនុងចំណីផ្លូវែដលសិទធិកន់កបដី់ធ្លី 
របស់ពកួេគ េនែតបន្តមនភពមនិចបស់ ស់” ( កយខណ្ឌ ៨)។ 
 
114. ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបស ់ ADB ៖ OM F2/OP កយខណ្ឌ ៣៤ ត្រមូវថ៖ 
“កលវភិគមួយស្រមបផ់្តល់ធនធន និងឱកសេរៀបចំេឡងីវញិនូវលំេន ថ ន សមភ រៈបរកិខ រ ប ្ត ញេស   
្របក់ចំណូល នងិមុខរបរ មុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្រតូវបញចូ លេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់”។ ចេំពះ 
កលបរេិចឆទផ្ត ច្់រពត់ស្រមបក់រទមទរអតថ្របេយជន៍ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនវញិ េគលនេយបយេនះ ែចងថ 
“្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ ្រតូវបនកំណត់ និងកត្់រ ទុកឱយបនឆប់បផុំត មែដល ចេធ្វីេទ បន 
េដមីបកំីណត់សិទធិទទលួបនអតថ្របេយជនរ៍បស់ពួកេគ  មរយៈករេធ្វីកំណត់្រ ្របជពលរដ្ឋ ឬជេំរឿនជេដីម 
ែដលបេ្រមីជកលបរេិចឆទផ្ត ច្់រពត់ ែដលគួរេធ្វីេឡងីេនដំ ក់កលកំណត់គេ្រមង េដមីបបីងក រករហូរចូលេន 
េពលេ្រកយមកេទៀត ៃនអនកេ្រជៀតចូល និងអនកដៃទេទៀត ែដលចងេ់ឆ្ល តយក្របេយជន៍ពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
េដមីបទីប់ ក ត់ “មនុស មិនែមនជអនក្រសុក ែដលគម នសិទធ ិចងេ់ឆ្ល តយក្របេយជនពី៍សិទធិទទួលបនអតថ្របេយជន៍ 
ពីគេ្រមង និងេដរីប៉ន់ ម នតៃម្លដី នងិេដីមបទីប់ ក ត់ករ យតៃម្ល េ យអនករងផលប៉ះពល់ែដលមនសិទធ”ិ 159។ 
 
115. េនេពល ADB បនដងឹថ មនបញ្ហ បេណ្ត ញេចញេនេប៉យែបត៉ ADB បនែស្វងរកភស័្តុ ង 
េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ មរយៈេបសកកមមជេ្រចនី។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ គិតមកដល់ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ 
េនកនុងឯក ររបស់ ADB មិនបនបញជ ក់ថ េតបីញ្ហ ទងំេនះ ្រតូវបនេ ះ្រ យ រចួេហយីឬេន េនះេទ។  
 
116. ែផនកែដលនិយយអពំីេគលករណ៍គេ្រមង េនកនុង RP ឆន ២ំ០០៦ ែចងថ៖ “ករងរ ងសង់មិន 
ចចប់េផ្តីមេលីែផនក មួយបនេឡយី េលីកែលងែត IRC ែដលមន MPWT ជសមជិក បនបញចប់ 

សកមមភពផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនទងំអស់គួរជទីេពញចិត្ត េនែផនកេនះ និងបនធនថ ជនំួយ ្ត រនីតិសមបទបន 
េ្រតៀមរចួ ល់េហយី”។160 ករបញចបស់កមមភព ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរមួមន ករបង់សំណងស្រមប់ករបតប់ង់ដល់ 
                                                 
159Ibid.,F2/BP para. 4(viii), and F2/OP, para.5. 
160 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័៣៨។ 
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្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមងនងិករផ្តល់ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនែដលបនអភវិឌ  ទងំ្រសុង។161 េទះបីជ 
េគលករណ៍ែដលថ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ្រតូវបនទទលួសំណងស្រមប់្រទពយែដលបត់បង់ 
មុនេពលបត់បង់កមមសិទធិ ្រតូវបនេគរព មក៏េ យ ក៏អ្រ សំណងែដលបនកំណត់េនកនុង ងសិទធិទទួល 
បនអតថ្របេយជន៍ នងិករេធ្វី DMS កំណត់អំពកីរបត់បង់របស់ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង មន ក់ៗ 
មិនអនុេ ម មេគលនេយបយរបស់ ADB ដូចបនពណ៌នេនកនុងែផនក ក.១ ខងេលីេឡយី ករសនយថ 
ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្រតូវែតបនអភិវឌ ទងំ្រសុង មុននងឹ AP ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេទរស់េន ក៏មិន្រតូវបន 
អនុវត្តែដរ។ េលីសពីេនះេទៀត អស់រយៈេពលជង៣ឆន េំ្រកយេពលជេម្ល ស្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពរីង្វងៃ់ន 
ផលប៉ះពល់ ករេប្តជញ ចិត្តែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែចងថ 
“រ ្ឋ ភបិលនឹងេចញលិខតិបញជ ក់មួយជូនដល់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េននឹង 
កែន្លងែដលបញជ ក់ថ ពួកេគនឹង្រតូវបនអនុញញ តឱយរស់េនេលីចំណីផ្លូវែដលេនេសសសល់រយៈេពល៥ឆន ”ំ ក៏មិន 
្រតូវបនអនុវត្ត មផងែដរ162។ 
117. ចំេពះបណ្តឹ ងត ៉ របស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល កលពែីខេម  ឆន ២ំ០១២ អំពី ថ នភពេន 
េប៉យែប៉តវញិ MOU ស្រមប់េបសកមម យតៃម្លពក់ក ្ត ល ណត្ត ិ េធ្វីេឡងីចេន្ល ះៃថងទី២៧ ែខេម  និង 
ៃថងទី០៨ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ែចងថ៖   

ADB បនទទលួបណ្តឹ ងត ៉ េនៃថងទី០៦ ែខេម  ពី្របជពលរដ្ឋចំននួ២២្រគួ រ និយយអំពីលិខិត 
ជូនដំណឹងេចញេ យអភិបល្រកុងេប៉យេប៉យែប៉ត។ បណ្តឹ ងេនះពនយលថ់ លិខិតជូនដំណឹងេនះ 
ចុះៃថងទី២៧ ែខមិន ឆន ២ំ០១២ ត្រមូវឱយ AP ផ្ល សប់្តូរ ទីលំេនេទកនទ់ី ងំផ្ល សប់្តូរទីលំេន កនុងរយៈេពល 
១០ៃថង។ ពកួេគបនទទលួលិខិតរបស់អភិបល្រកុងេនៃថងទី០៤ ែខេម  ទុកេពលែតពីរៃថងប៉ុេ ្ណ ះ 
េដីមបផី្ល ស់ប្តូរទលំីេន។ ADB និងAusAID បនពិភក ជមយួ IRC េដីមបធីនថ វធិនករែដលបនចត ់
ចំេពះ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល ់្រតូវែតអនុេ ម ម RP ែដលត្រមូវឱយេគរព មេគលនេយបយរបស ់
ADB និងចបប់ជតិ និងកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ ែដលកមពុជ បនចុះហតថេលខ។ ADB និងAusAID 
បនពិភក ជមយួ IRC អំពីភពចបំចែ់ដល្រតូវធនថ្រតូវែតអនុវត្ត មនីតិវធីិ ្រតឹម្រតូវ។ IRC 
បនធនចំេពះ ADB និង AusAID ថ ែផ្អក មករពិភក រជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ នេនេប៉យែបត៉ 
គម នវធិនករ មួយនឹង្រតូវបនចត់េឡងីចំេពះ្រគួ រ មនីតិវធីិករយិលយ័អនកស្រមបស្រមួល 
គេ្រមងពិេសសរបស់ ADB (OSPF) េឡយី រហូតទលែ់តទទួលបនលទធផលពីនីតិវធីិ ែដលស្រមបស្រមួល 
េ យ OSPF។ IRC កំពុងែតកំណត់ វធិនករបែនថមេទៀតចំេពះ្រកុម្រគួ រដៃទេទៀត។ 163 

 
118. របយក ណ៍េបសកកមម មិនបនបង្ហ ញអពីំេគលជំហរចំេពះករែវកែញក ែដលេធ្វីេឡងីេ យ IRC និង 
AP ជែផនកមយួៃនបណ្តឹ ងត ៉ េនះេទកន ់ OSPF និងមិនែមនជែផនកមួយៃនបណ្តឹ ងេនះេឡយី េទះបីជ
ករែវកែញកេនះ ចទមទរឱយមនភពខុសគន េ្រចនីទក់ទងនឹងរេបៀបែដលកក៏ង្វល់ពួកេគ្រតូវបនេ ះ្រ យ 
ក៏េ យ។  េទះជយ៉ង កេ៏ យ េបសកកមមបនពិភក អពីំបញ្ហ អនកេ្រជៀតចូលជមួយ IRC ែដរ េហយី 
“ពនយល់ថ ទី ងំទេំនះ ្រតូវបន្របគល់េទឱយ MPWT [េ្រកយេពលបនបង់សំណងេទឱយ្រគួ រែដល 
                                                 
161Ibid., ទំពរ័៥៤ អំពីកែន្លង ងំទីលំេនថមីែដល្រតូវបនអភិវឌ េពញេលញ និង កូនេសៀវេភែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ អំពីទូទត់សំណងស្រមប់ 

ករខតបង់ មុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។  
162 Ibid. p. 53. 
163អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ កយខណ្ឌ ២២។ 



58 
 

រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង]។ េបសកកមមបនបញជ ក់ជមួយ MPWTថ ពួកេគជអនកទទួលខុស្រតូវេ ះ្រ យ
ករេ្រជៀតចូល េ្រកយពីករ្របគល់ទី ងំឱយ ្រសប មែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន (Environmental 
Management Plan-EMP)”។164 

 
119. ADB បន ម នបញ្ហ េនះ េនអំឡុងេពលេបសកកមម ពីៃថងទី១៨ ែខវចិឆក ដល់ៃថងទី១៩ ែខធនូ 
ឆន ២ំ០១២ េនអឡុំងេពលចុះ េទេមីល COI ស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លងី នងិជួប្រកុម្រគួ រែដលទទលួលិខិតចកេចញ 
េនចំណុចបតប់ ្ត ញេនេប៉យែប៉ត។165 េបសកកមមបនទទួលព័ត៌មនថ ្របជពលរដ្ឋចំនួន១១១្រគួ រ 
បនទទួលលិខតិចកេចញ េហយីកនុងេនះ មន១០៩្រគួ រ ចនឹងែបរ្រតឡបេ់ទរក ROW ែដលេនសល់វញិ 
ចំែណក២្រគួ រ ែដលជអនកេ្រជៀតចូលថមីៗ ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេចញ។166ទក់ទងនឹង រទុកខ ពែីខេម  ឆន ២ំ០១២ 
េបសកកមមបនេធ្វកីរកតស់មគ ល់ “ថ មន្រគួ រែដលអះ ងថបនរស់េនកនុង COI េទះបីជគម ន កំណត់្រ  
DMS កេ៏ យ េហយី ក់ព័តព៌័តម៌នេនះ អមជមួយបងក ន់ៃដ រេពីភណ័្ឌ បត់បង់ (IOL-inventory of losses) 
របស់ពកួេគ។ វត្តមនៃន្រកុម្រគួ រេនះ ក៏មនរូបថតពីេលី កសែដលថតមួយសប្ត ហ៍េ្រកយពីករេធ្វី DMS អម
ផងែដរ។ ្រកុម្រគួ រទងំេនះ ្រតូវចត់ទុកជអនកេ្រជៀតចូលថមី ពីេ្រពះពួកេគគម ន DMS។ IRC បនពនយល់ 
អំឡុងេពល្របជុំបញចប់េបសកកមមថ មន្រគួ រែដលបនទទួល IOL ែផ្អក ម 15 m COI។ េនេពល 7 m COI 
្រតូវបនេរៀបចំចប់ មន្រគួ រែដលែលង្រតូវបនចត់ទុកថ ទទលួរងផលប៉ះពល់េទៀតេហយី ដូេចនះ មនិ្រតូវ 
បនបញចូ លេនកនុង DMS េឡយី”។167 េបសកកមមបនសំុករបភំ្លឺអំពីបញ្ហ ទងំេនះ និងអំពីវធិនករែដល IRC 
្រតូវេធ្វី រមួទងំកលបរេិចឆទស្រមប់វធិនករទងំេនះផងែដរ ែដល្រតូវ្របគល់ឱយេន្រតឹមៃថងទ៣ី១ ែខមក  
ឆន ២ំ០១៣។168 
 
120. េបសកកមមពិនិតយេមីលដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនែខមនិ ឆន ២ំ០១៣ បនរកេឃញីថ បញ្ហ ទងំេនះ 
្រតូវបនេ ះ្រ យ មួយែផនកបុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងចំនួន១១១្រគួ រ ែដលបនទទួលលិខិតចកេចញ មន៤៧្រគួ រ 
េនែតសថិតេនកនុង COI ចែំណកឯ ្រគួ រេផ ងេទៀត បនែបរេទរកកែន្លងេដីមវញិ និងបនរុះេរែីផនកខ្លះៃន 
សំណងរ់បស់ខ្លួន ែដលេនកនុង COI។ កនុងចំេ ម៤៧្រគួ រេនះ មន៩្រគួ រយល់្រពមចកេចញ ចំែណកឯ 
៣៨្រគួ រេទៀត មិន្រពមចកេចញេទ ១០្រគួ រ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជ AH េ យIRC ចែំណក ២៨្រគួ រ 
្រតូវបនចត់ទុកជអនកេទីបែតេ្រជៀតចូលមក េនេ្រកយកលបរេិចឆទផ្ត ច្់រពត់ េ្រពះពួកេគមិន្រតូវបនកត់្រ  
េនកនុង DMS។169 េទះជយ៉ ក៏េ យ ២៥ កនុងចំេ ម២៨្រគួ រ បនអះ ងថ ពកួេគបនសថិតេនកនុង 
COI មុនកលបរេិចឆទផ្ត ត់្រពត់។ ចំេពះ្រកុម្រគួ រទងំេនះ IRC បនបញជ ក់ម្តងេទៀតថ បនទទួល IOL 
ែផ្អក ម 15 m COI និងេនេពល 7 m COI ្រតូវបនេរៀបចំចប់ជ ថ ពរ ពួកេគែលង្រតូវចតទុ់កជអនករង 
ផលប៉ះពល់េទៀតេហយី េហតុដូេចនះេហយី បនជមិន្រតូវបនបញចូ លេនកនុង DMS។ េបសកកមមបនបញជ ក់ 
                                                 
164Ibid., para 26. 
165អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន  (ADB, AusAID ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ) ែខវចិឆកិ-ធនូ ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ កយខណ្ឌ ៣៥។ 
166Ibid., para 34. 
167Ibid., para 35. 
168Ibid. 
169 BTOR ៃនេបសកកមម្រគប្់រគងគេ្រមងពិេសស ៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ ឧបសមពន័ធ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

ស្រមប់េបសកកមម ៃថងទី២៦-២៨ ែខមីន កយខណ្ឌ ១៣។ 
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ម្តងេទៀតអពំីសំេណីរបស់ខ្លួនពីេបសកកមម កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១២ ថ ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនេដីមបបំីភ្លអំឺពីបញ្ហ ទងំេនះ 
“ដូចជវធិនករេនេសសសល់ែដល្រតូវ ម ន ស្រមប់ ជ្រមះ COI ជេដមី”។170 
 
121. េគលករណ៍កលបរេិចឆទចុងេ្រកយស្រមបទ់ទួលបនអតថ្របេយជន៍ (F2/BP, កយខណ្ឌ ៤ (viii); 
F2/OP, កយខណ្ឌ ៥) មន រៈសំខន់ ស់ស្រមប់ករេរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមងលទធកមមដីស្រមបអ់ភិវឌ ន៍។ 
ជេគលករណ៍មយួ ែដលបនេ្របី េនកនុងេគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យ ADB និងេ យធនគរ 
ពិភពេ ក។ េ្រកពីកលបរេិចឆទផ្ត ច់្រពត់ គម នវធិនករ  េដីមបទីប់ ក ត់លំហូរចូលៃនមនុស េ្រកភូមិ 
ខុសចបប់ ែដល ចេឆ្ល តឱកសទញយក្របេយជន៍ពីគេ្រមង ឬ េដីមបទីប់ ក ត់ ពកយចចម ៉មេ យអនក 
រងផលប៉ះពល់ែដលមនសិទធិទទួលអតថ្របេយជនព៍ីគេ្រមងេឡយី។ 
 
122. េសចក្តសីននិ ្ឋ នទកទ់ងនងឹករេគរពេគលនេយបយរបស់ ADB៖ េទះបជីេគលករណ៍េនកនុង 
េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ែចងថ AH ្រតូវទទលួបនសណំងស្រមប្់រទពយែដលបត់បង ់ មុនេពល 
បត់បងក់រកបក់ន ់ ្រតូវបនេគរព ម ក៏េ យ កអ៍្រ សំណង ែដលបនកណំត់េនកនុង ងអ្រ សំណង 
នងិករេធ្វ ី DMS កំណតអំ់ពកីរបតប់ង់របស់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់នមីយួៗ មិនអនុេ ម មេគល 
នេយបយរបស់ ADB េឡយី(សូមេមលីែផនក ក.១ ខងេលី)។ ករសនយថ ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលេំន 
្រតូវែតបនអភវិឌ ទងំ្រសុង មុនេពល AP ចូលេទរសេ់នេនះ កម៏និ្រតូវបនេគរព មែដរ (សូមេមលីែផនក ក.២) 
ឬ ករេប្តជញ ចតិ្តែដលរ ្ឋ ភបិលនងឹផ្តល់លិខតិបញជ ក់មយួជូនដល់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរ 
ទលំីេន េននងឹកែន្លង ែដលបញជ កថ់ ពកួេគ ចបន្តរស់េនេលីចណីំផ្លូវែដលេនេសសសល់រយៈេពល៥ឆន  ំ
(កលបរេិចឆទេនះ ទំនងសថតិេនចេន្ល ះពឆីន ២ំ០១១-២០១៦)។ ចេំពះបណ្តឹ ងត ៉ជក់ ករ់បស់អនកេសន ី
អពំកីរបេណ្ត ញេចញេនតបំនេ់ប៉យែបត៉ ADB មនភពអនុេ ម ពេី្រពះ ADB បនេឆ្លយីតបភ្ល មៗ 
េនេពលខ្លួនបនដឹងអពីំបញ្ហ បេណ្ត ញេចញេនះ និងបនបង្ហ ញករខិតខពំយយម មរយៈ េបសកកមមជេ្រចីន 
េដមីប្ីរ យបញ្ហ ទងំេនះ171។  
 

៤. ភព្រគប់្រគនៃ់នយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
 
123. សំេណីសំុពនិតិយភពអនុេ ម បនបញជ ក់ថ េទះបីជ AP មួយចំនួនធ ំ បនែស្វងរកដេំ ះ្រ យ
មរយៈយន្តករេ ះ្រ យ រទុកខរបស់គេ្រមងក៏េ យ ក៍យន្តករេនះ “មិនបនរកដំេ ះ្រ យឱយអនកត ៉  

ភគេ្រចីនេឡយី។ េយង មរបយករណ៍ ឆន ២ំ០១២ របស់ BABC កដូ់ចជបង្ហ ញ មករពិនតិយ 
ករណី រទុកខេនភនំេពញថ ករណី រទុកខ ជេ្រចីន ្រតូវសនមតថ ចប់ ឬបទិ េ យ IRC េ្រកយពី IRC 
បញជូ នចេម្លយី បដេិសធ ជជងេ ះ្រសយបញ្ហ  និងកង្វល់ ែដលបនេលីក េឡងី” ( កយខណ្ឌ  ៧៤-៧៥)។ 
                                                 
170 Ibid. BTOR និងអនុស រណៈៃនករេយគយល់បន្តបនទ បេ់ទៀត ពំុមនព័ត៌មនអំពីដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ េនះេឡយី។ 
171

 ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ សំេ ចំេពះ 
ករេឆ្លីយតបខងេលីរបស់ថន ក្់រគប់្រគង ចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នទី១ និងទី៣ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ ម សំេ េយងចំេពះមតេិយបល់របស់ខ្លួនែដលបន កជូ់នេទថន ក្់រគប្់រគងអំពីេសចក្តីសននិ ្ឋ នទងំេនះ។ 
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172ជងេនះេទេទៀត អនកេសនីសំុ “ក៏្រតូវបនបដេិសធសិទធិរបស់ខ្លួន េដីមបចីរចររកដំេ ះ្រ យ រមួគន  នងិមន 
បុគគល ឬ អងគភពជតំ ង មករេ្រជីសេរសីរបស់ខ្លួន ែដលជេហតុេធ្វឱីយពួកេគសថិតកនុង ថ នភពេខ យ កនុង 
ដំេណីរស្រមុះស្រមួល” ( កយខណ្ឌ ៨២)។ េ្រកពី ថ នភពបំភិតបភ័ំយែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ អនកេសនីសំុ 
បនសនមត ថ ករេ ះ្រ យ រទុកខមិនបន្រគប់្រគន់ ប ្ត លមកពី “ឧបសគគែផនកត្រមូវករ និងែផនកផគតផ់គង់ 
មួយចំនួន ចំេពះលទធភពែស្វងរក ឧប្រស័យ ដូចជ កង្វះខតករយល់ដឹងអំពដីំេណីរករ រទុកខ ក្រមិតអកខរកមម 
ទប ខ្វះជំនួយែផនកចបប់ និងករមន រមមណ៍ កនុងចំេ ម AH ថ ករ កប់ណ្តឹ ងត ៉  គជឺេរឿងឥត្របេយជន៍។ 
េគក៏បនរកេឃញីឧបសគគែផនកផគត់ផគង់ផងែដរ ដូចជ ជញ ធរពក់ព័នធមនសមតថភពទប និងខ្វះករយល់ដងឹ 
អំពតីួនទី និងទនំួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន ជេដីម” ( កយខណ្ឌ ៧៦)។  
 
124. ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបស ់ ADB៖ OM F2/BP កយខណ្ឌ ៤ (v) ត្រមូវថ៖ “យន្តករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ស្រមប់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង នឹង្រតូវបេងកីតេឡងី។ កនុងករណី 
្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់អវជិជមនពីគេ្រមង ជ្រកុមងយរងេ្រគះខ្ល ងំ ករសេ្រមចចិត្តេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ ្រតូវឆ្លងកត់ដំ ក់កលេរៀបចសំងគមកចិចជមុន េដីមបពី្រងងឹករចូលរមួរបស់ពួកេគ កនុងករចរចរ 
េរៀបចំ នងិ អនុវត្តែផនករ”។ ជងេនះេទេទៀត OM F2/OP, កយខណ្ឌ ៤៥ ែចងថ “ករេបីកបង្ហ ញែផនករ នងិ 
េគលករណ៍ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ជ ធរណៈ គឺជកព្វកិចចចបំច់ ...។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ... នីតវិធិេី ះ្រ យ
បណ្តឹ ង រទុកខ ... ក៏្រតូវែតេបីកបង្ហ ញដល់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ ផងែដរ”។ េដីមបផី្តល់លទធភពឱយមន
ករេរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឱយបន្រគប់្រគន់ OM F2/BP, កយខណ្ឌ ៥ ែចងបន្តេទៀត 
ថ៖ “ADB ក៏ ចផ្តល់ជំនួយេដីមបកី ងសមតថភពរបស់ [ទីភន កង់រអនុវត្ត] និង អនកឧបតថមភេផ ងេទៀត 
េដមីបេីរៀបចំ និងអនុវត្តឯក រែផនករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនែដលបន្រពមេ្រពៀង ្របកបេ យ្របសិទធភពផងែដរ"។ 
 
125. េនអឡុំងេពលេរៀបចំគេ្រមង ADB មិនបនធនថ ករេរៀបចំេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ្រគប្់រគន់ 
និងលម្អតិ េដីមបផី្តល់ករែណនអំនុវត្តន៍ដល់អងគភពអនុវត្ត ្រតូវបនពណ៌នេនកនុង RP ឆន ២ំ០០៦េទ។ 
េនអំឡុងេពលអនុវត្តន៍ ADB ខកខនមិនបនចត់វធិនករេឆ្លីយតបននឹងព័ត៌មនែដលទទួលបនពីេបសកកមម 
្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួនផទ ល់ ចំេពះបញ្ហ ជ្របព័នធ ៃនដេំណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ជពិេសសេនះគឺ 
កង្វះខតសមតថភពរបស់អងគភពរ ្ឋ ភិបល ែដល្រគប់្រគងដេំណីរករេនះែតម្តង។ 
 
126. ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនពពិណ៌នដេំណីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
ដូចតេទេនះ ៖ “បណ្តឹ ង រទុកខរបស់ AP ទក់ទងនឹងករអនុវត្តន៍ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់នឹង្រតូវ 
េ ះ្រ យ មរយៈករចរចរកនុងេគលបំណងសេ្រមចឱយបនមតិឯកឆនទ” (ទំពរ័៥១)។ ដេំណីរេ ះ្រ យ
បណ្តឹ ង រទុកខ មនបីដំ ក់កល ែដលជំ ៊ នទីមួយ បណ្តឹ ង្រតូវ ក់េទកន់ “អនុគណៈកមមករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ ថន ក់ភូមិ ឬ ឃុ ំ ឬ្រកុមករងរ IRC ...។ ្របសិនេបីេ្រកយរយៈេពល១៥ៃថង AP ែដលេកីតទុកខ 
មិនសុខចិត្ត មិនបនទទលួដំណឹងអ្វី ឬ ្របសិនេបី AP មិនេពញចតិ្តចេំពះករសេ្រមចេនដំ ក់កលទីមួយ 
េគ ច ក់បណ្តឹ ងេទកន់ករយិល័យ្រសុក”។ កនុងដំ ក់កលេនះែដរ េគមនរយៈេពល១៥ៃថង េដមីប ី
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង េហយី្របសិនេបីមិន្រតូវបនេ ះ្រ យេទេនះ ករណីេនះ នឹងបន្តេទកន់គណៈកមមករ 
                                                 
172 របយករណ៍របស់ BABC (អងគករ ព នេឆព ះេទកន់សន្តិភព) ‘Derailed: ករសិក េទេលីដំេណីរករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និងផលបះ៉ពល់ៃន 
គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ” ឆន ២ំ០១២។ 
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េ ះ្រ យ រទុកខថន ក់េខត្ត ែដល្រតូវេ ះ្រ យករណីេនះ កនុងរយៈេពល៣០ៃថង េហយី្រតូវ យករណ៍េទជូន 
MPWT, EMO, IRC, និងេដមីបណ្តឹ ង។ ្របសិនេបីបណ្តឹ ងេនែតមនិ ចេ ះ្រ យបនេនដំ ក់កលេនះ 
េដមីបណ្តឹ ង ចនយំកករណីេនះេទកនតុ់ ករេខត្ត។ ជងេនះេទេទៀត “AP មនសិទធិពិភក កង្វល់ នងិ 
បញ្ហ របស់ខ្លួន េ យផទ ល់ជមយួនយក ្ឋ ន ្របតិបត្តិកររបស់ ADB ... មរយៈករយិល័យេបសកកមម្របច ំ
្របេទសកមពុជ របស់ ADB េនភនេំពញ” េហយី្របសិនេបេីនែតមិនេពញចតិ្តនឹងករេឆ្លីយតបេទៀត AP 
“ ចទក់ទងេ យផទ ល់េទកន់ករយិល័យ អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសសរបស់  ADB”។ 

127. េលីកែលងែតគណៈកមមករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខថន ក់េខត្ត សមសភព និង សមជកិភពរបស់ 
ដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខពីរក្រមិតដំបូង មិនមនពណ៌នេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េទ 
េហយីក៏គម នគំរូស្រមប់ដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ឬ ស្រមប់កត្់រ បណ្តឹ ងទងំបកី្រមិតែតម្តង។173 េ យគម ន 
េសៀវេភឯក រដេំណីរករករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន (ឬឯក រ្រសេដៀងេនះ) និងែផនករក ងសមតថភព ងំពី 
ដំបូងៃនអងគភពពក់ព័នធកនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខដូេចនះ មនមគគុេទសក៍ែតមួយគត់ ែដលែណនអំំពី 
រេបៀប្រគប់្រគង និងដេំណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ េនះគឺ ចំណុចេ្រគងដ៏ខ្ល ីនិងមិនេពញេលេនកនុង RP។ 
 
128. ដូេចនះ មនិែមនជេរឿងគួរឱយភញ កេ់ផ្អលីេឡយី េនេពល ADB ចប់េផ្តីមបេងកនីកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង្រតួតពនិិតយ 
របស់ខ្លួន េនេដីម ឆន ២ំ០០១០ េនះ មនរបកគំេហញីមួយថ “ដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខរ 
េនមិនទន់បនយល់្រជបទងំ្រសុងេ យ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េឡយី េហយីជូនកល ជញ ធរែដនដី 
ក៏ដូេចនះែដរ”។174 េគបនេធ្វកីតស់មគ ល់ថ៖ “មនករផ្តល់េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត ល បុ៉ែន្តស្រមប់ែត ជញ ធរែដនដី 
ប៉ុេ ្ណ ះ។ មនអនុ សន៍ថ ករបណ្តុ ះប ្ត លថមី អំពីដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលបនេ្រគងទុក 
គួរបញចូ លអនកដកឹនសំហគមនែ៍ដលជអនកទទួលបណ្តឹ ងមុនេគេនះ ផង”។ មនអនុ សន៍ជបន្តថ “ ជញ ធរ
ែដនដី ទងំអស់គួរមនបញជ ីេឈម ះ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង ...។ បចចុបបេននះ ្រកុមករងរមួយចំននួ 
(េនថន ក់េខត្ត ្រសុក នងិឃុ)ំ មនបញជ ីេឈម ះដូចេពលេនះ ប៉ុែន្ត មួយចំនួនេទៀតគម នេទ”175 េនះបញជ ក់ពីករ 
ចប់េផ្តីមករចូលរមួមិនេសមីគន របស់ ADB ែដល្រតូវបន្តរយៈេពល១៨ែខេទៀត េដីមបេី ះ្រ យចំណុចខ្វះចេន្ល ះ 
កនុងេរៀបចំគេ្រមង នងិករបណ្តុ ះប ្ត លមិន្រគប់្រគន់ ស្រមប់ករេរៀបចំេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 
 
129. BTOR ៃនេបសកកមមពិនិតយដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនែខធនូ ឆន ២ំ១០ មនបញចូ លឧបសមព័នធលម្អិត 
មួយ ភជ ប់េទេ យ “វធិនករែដលបនេសនីេឡងី េដីមបែីកលម្អករអនុវត្ត និង្រតួតពិនតិយដណីំរករផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន” េ យទី្របឹក បេចចកេទសែផនកសងគមកិចចរបស់ ADB។176 ឧបសមពន័ធេនះ មនបញចូ លករសេងកតថ 
                                                 
173 គណៈកមមករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខថន កេ់ខត្ត គឺដូចគន េទនឹងអនុគណៈកមមករេខត្តេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (PRSC) ៖ “អងគភពែតមួយេន 

ក្រមិតថន កេ់ខត្ត ែដលមនអភបិលរងេខត្តជ្របធន។ សមជិករបស់អនុគណៈកមមករេខត្តេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ រមួមន ្របធនមនទីរៃន្រកសួង 
ពក់ព័នធ ែដលមនតំ ងេនកនុងគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រពមទងំអភិបល្រសុក េមឃុ ំ និងេមភូមិ ែដលផ្លូវរថេភ្លីង 
ឆ្លងកត”់ (Ibid., ទំពរ័៦៥)។ 

174 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ ង១ ៖ សេងខបអនុ សនស៍្រមបែ់កលម្អករអនុវត្តនេ៍ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ ទំព័រ២។ 

175Ibid. 
176 BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១(េបសកកមម ៃថងទី២០-២២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០)។ ឧបសមព័នធ/ ង “សំេណី 
សកមមភពស្រមប់ែកលម្អករអនុវត្តន៍ និងករ្រតួតពិនិតយេទេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់” េ យទី្របឹក ែផនកករងរសងគមរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
និង មតេិយបល់្រតឡបេ់ទេលីគេំហញី និងអនុ សនរ៍បស់បុគគលិកធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ។ 
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“ដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលមន្រ ប់ មិន្រតូវបនទុកចិត្តេ យ AP េទ។ មនករអះ ងថ 
គម នតម្ល ភព និងយន្តករចបស់ ស់។ ជញ ធរ ក៏មិន្រតូវបនបំពក់ និង បណ្តុ ះប ្ត ល េដីមប ី
េ ះ្រ យបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេឡយី”។177 េដមីបែីកត្រមូវបញ្ហ េនះ អនកពិេ្រគះេយប់ ែដល 
ADB បនជួលមកបំេរកីរងរ បនផ្តល់េយបល់ថ IRC គួរេសនី “យន្តករថមីមួយ ែដលមនទំនលួខុស្រតូវ 
ចបស់ ស់ ល័កខខ័ណ្ឌ េធ្វីរបយករណ៍ នងិករែបងែចកថវកិ េដមីបគី្ំរទដល់មុខងររបស់មជកិេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ” ។ ជងេនះេទេទៀត IRC គួរ “េ្រជីសេរសី នងិចលនជំនញករមនគុណវុឌ ន៍ េដីមបបីណ្តុ ះ 
ប ្ត ល ជញ ធរែដនដី នងិ្រកុមករងរ IRC ឱយេធ្វកីរបណ្តុ ះប ្ត លអំពីករ្រគប់្រគងបណ្តឹ ងត ៉  នងិេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ”។178 ករវភិគបញ្ហ  និងវធិនករឧប្រស័យែដលបន េលីកេឡងីេនះ ្រតូវបដិេសធេ យបុគគលិក 
គេ្រមងរបស់ ADB ែដលបនេឆ្លីយតបថ “្របសិនេបមីនករណីខ្វះចេន្ល ះជក់ ក់ កនុងដំេណីរករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ េនះ ចនឹងមនករេសីុបអេងកតេធ្វីេឡងីេ យ IRC និង្រតូវបនេ ះ្រ យេ យសម្រសប”។ 
ដូេចនះ ករងរចំេពះមុខ គឺេនអឡុំងេពលេបសកកមមេលីកេ្រកយ េនែខ មក  ដល់ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ គួរេផ្ត ត 
េទេលី “ករបញជ ក់ឱយចបស់ចំេពះ IRC និងទី្របឹក បេចចកេទសែផនក្រតួតពិនតិយគេ្រមងថ PSC គួរជួយេធ្វី 
ឱយមនទំនុកចិត្ត នងិករេជឿជកពី់ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ េទេលីនីតវិធិីេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ”។179 
ដូចែដលបនេឃញី្រ ប់េហយី ករខកខនមិនបនកំណត់ នងិចត់វធិនករចេំពះបញ្ហ ជ្របពន័ធទក់ទងនឹង 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ គឺជេរឿងគិតមនិបនែវងឆង យ។  
 
130. MOU ស្រមប់េបសកកមមពិនតិយដេំណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនែខមក  ដល់ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១០ ក៍មន 
បញចូ លផងែដរនូវ ឧបសមព័នធលម្អិត អមេទេ យ “វធិនករែដលបនេសនីេឡងីេដីមបែីកលម្អករអនុវត្ដករងរ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ”ែដលបញជ ក់ជថមីអំពីករវភិគបញ្ហ  និងវធិនករឧប្រស័យែដលបនេសនីេឡងី ពីេបសកកមម 
កន្លងេទ”។180 េទះជយ៉ង ក៏េ យ េលីកេនះ បុគគលិកគេ្រមងរបស់ ADB បនយល់្រពមថ 
ករក ងសមតថភព “អំពីេគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ករចូលរមួជ ធរណៈ និងនីតវិធិី 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ” គឺជត្រមូវករចបំច់ ស្រមបគ់ណៈកមមករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខថន ក់េខត្ត 
្រកុមករងររបស់រ ្ឋ ភបិលមូល ្ឋ ន និង បុគគលិកមូល ្ឋ នរបស់ IRC”។ ចេំពះបញ្ហ ទកទ់ងនឹងភព្រគប្់រគន ់
ៃនរេបៀបេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ADB បញជ ក់ថ “េគគួរេ្របី្របស់យន្តករ និងដេំណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 
រទុកខមូល ្ឋ ន ែដលមន្រ ប់ ជជងែណនយំន្តករថមី”181។ 

 
131. េបសកកមមេនេពលេ្រកយមកេទៀត េនែខមិថុន ឆន ២ំ០១១ បនរកេឃញីថ ករវភិគដំេណីរករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលបនេធ្វីេឡងីកលពីជងមយួឆន មុំន មនភព្រតឹម្រតូវ េហយីថ “ដំេណីរករ 
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ពុំបន្រប្រពតឹ្តេទ ្របកបេ យ្របសិទធភពេឡយី”182 ជចមបង េ យ រ 
                                                 
177Ibid. pp. 5–6. 
178Ibid. 
179Ibid. 
180អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១។ ឧបសមព័នធ/ ង “សំេណីសកមមភព 

ស្រមប់ែកលម្អករអនុវត្តនក៍រេ ះ្រ យផលប៉ះពល់” េ យទ្ីរបឹក ែផនកករងរសងគមរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និង មតិេយបល់្រតឡប ់ េទេលី
គំេហញី និងអនុ សនរ៍បស់បុគគលិកធនគរអភិវឌ ន៍ សុី (ទំពរ័៤)។ 

181Ibid. 
182BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង ្រតួតពិនិតយែផនកសងគម ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ (េបសកកមមៃថងទី៦-១៤ ែខមិថុន) 

កយខណ្ឌ ២។ 
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“កង្វះសមតថភពេន RD-MEF និងថន ក់ឃុ/ំសងក ត់ កនុងករេ ះ្រ យ សំេណី នងិបណ្តឹ ងែដលទទួលបន”។183 
មនសញញ មួយបញជ ក់អពំីបញ្ហ េនះ គឺ “មនពកយបណ្តឹ ង និងសំេណី្របមណជ ៣០៥ ែដលទទួលបន 
េហយីគម នពកយបណ្តឹ ង ឬ សំេណី មួយ្រតូវបនេ ះ្រ យជ យលកខណ៍អក រ េ យគណៈកមមករ
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ េនថន ក់ឃុ/ំសងក តេ់ឡយី េនអំឡុងេពលេបសកកមមេទ"184 ករ ម នរបស់ ADB 
រមួមនដូចជករជបួ្របជុំជមួយឃុ/ំសងក ត ់ និង្រកុមករងររបស់ IRC េនភនេំពញ ចូលរមួេ យម្រន្តែីផនករពរ 
របស់ ADB-CARM។ IRC ក ៏  “យល់្រពមែកលម្អដំេណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ង/ 
សំេណីទងំេនះ េន្រតឹមៃថងទី១៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ ផងែដរ”។185 បណ្តឹ ងទងំេនះ ពក់ព័នធនឹងកង្វល់ 
ដ៏្រតឹម្រតូវរបស់ AP េ យ រ “៧០%ទក់ទងនឹងករណីផទះសែមបងែដលរងផលបះ៉ពល់ េនេពលែដល 
“លកខណៈវនិិចឆ័យថមីកណំតអំ់ពីផទះសែមបងែដលរងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនអនុវត្ត ចែំណកឯ ២៥%េទៀត សំេ េទ 
េលីករេធ្វីចំ ត់ថន ក់សំណងខុ់ស”។186 “លកខណៈវនិចិឆ័យថមីកណំតអ់ំពីផទះសែមបងែដលរងផលបះ៉ពល់” គឺជ 
វធិនែដលបនែណនឱំយេ្របី េ យ IRC េនឆន ២ំ០១១ េ យពុំបនឱយ ADB ដឹង។ លកខណៈវនិិចឆ័យថមីេនះ 
កំណត់ថ ផទះែដលមនជនផ់ទ ល់ដី ចំនួន២៥% ឬេលីសេនះ ្រតូវបះ៉ពល់េ យលទធកមមដី ្រតូវចត់ទុកថ 
ប៉ះពល់ទងំ្រសុង ចំែណកឯវធិនេនកនុង RP ែដលបន្រពមេ្រពៀងកំណត់ថ ្របសិនេបី េនសល់ ៣០ែម្៉រតកេរ ៉
ឬតចិជងេនះ ផទះសែមបងមួយ នងឹ្រតូវចតទុ់កថ បះ៉ពល់ទងំ្រសុង។ េ យ រៃផទផទ ល់ដីៃនផទះែដលប៉ះពល់ 
ភគេ្រចីនបំផុត តិចជង៣០ែម្៉រតកេរេ៉នះ មវធិនថមីេនះ មននយ័ថ ចំននួតចិជងមុន នឹង្រតូវចត់ទុកថ 
ប៉ះពល់ទងំ្រសុង េហតុដូេចនះ ចំនួន AH តចិជងមុន នឹងមនសិទធិទទលួបនដីឡូត៍េន មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន។187 ដូចមនពិពណ៌នេនកនុងែផនក ខ.១ ខងេ្រកមេនះ ADB មនបណំងជំរុញឱយIRC េ ះ្រ យ 
បញ្ហ េនះ េនកនុងរយៈេពលជងមួយឆន កំន្លះេទៀត ប៉ុែន្ត េ្រកពីបណ្តឹ ងែដលបន យតៃម្លេ យOSPF IRC ក៏បន
បដេិសធមិន្រពមពនិិតយេឡងីវញិនូវកំណត់្រ DMS េដមីបែីស្វងរកអនកែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ែដល ច 
នឹងមនបណ្តឹ ង្រសបចបប់ ទកទ់ងនឹងករមនិអនុវត្តវធិន ៣០ែម្៉រតកេរ ៉ េឡយី។188 ដូេចនះ ករពនយរេពលរបស ់
ADB កនុងករពយយមែកលម្អមុខងររបស់ដេំណីរករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ គឺជករបត់បង់ឱកសកនុង 
ករធនឱយមនករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ថ មនលកខណៈ្រសបចបប់។ 
 
132. េ្រកពីេបសកកមមេនែខមិថុន ឆន ២ំ០១១ ករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីដំេណីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
្រតូវបនេធ្វីេឡងីេន កនុងឃុចំំននួ៥ ែដលបនទទួលបណ្តឹ ងេ្រចីនជងេគ េហយីករបណ្តុ ះប ្ត លេនះ ក៏បន 
បញចូ លតំ ងរបស់ AH ផងែដរ។189 បនទ បពី់ករករបណ្តុ ះប ្ត លេនថន ក់ឃុេំនះមក មនករបណ្តុ ះប ្ត ល 
េនថន ក់េខត្ត េនកនុងេខត្តចំនួន៥ េនេដីមឆន ២ំ០១២។190 េ្រកពីេនះ CARM បនឧបតថមភសិកខ មយួ
ស្តីពីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ស្រមបបុ់គគលិក IRC និងម្រន្តីមកពី  ជធនភីនំេពញ ែដល 
                                                 
183Ibid., para. 14. 
184Ibid., para. 2. 
185Ibid. 
186Ibid., para. 15. 
187Ibid., paras. 6-7. 
188អនុស រណៈៃនករេយគយល់ េបសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន  ៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក រហូតដល់ៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ៣៨។ 
189អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេទេលីកមច ី និងជំនួយឥតសំណង ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ២១។ កនុងចំេ ម 

ឃុទំងំ៥ មនឃុចំំនួន៤ េនកនុងកំ ត់ផ្លូវេន ជធនីភនំេពញ និង មនឃុមួំយសថិតេនកនុងកំ ត់ផ្លូវេនេប៉យែបត៉។ 
190អនុស រណៈៃនករេយគយល់ េបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ ស្តីពី ថ នភពៃនករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ កយខណ្ឌ ១១។ 
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ស្រមបស្រមួលេ យ OSPF េនែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១១។191 ករបណ្តុ ះប ្ត លេនះ្រតូវបំេពញបែនថមេ យ 
ករបេងកីតមូល ្ឋ នទិននន័យបណ្តឹ ង រទុកខ េហយី ADB បនេធ្វីករកត់សមគ ល់ថ “ជករសំខន់ ្រតូវេធ្វី 
បចចុបបននភពមូល ្ឋ នទិននន័យេនះជ្របច។ំ និយយេ យែឡក ជករសំខន់ លិខិត ករសេ្រមចចិត្ត និង 
ករេឆ្លីយតបទងំអស់ ្រតូវេធ្វីេឡងីជ យ លកខណ៍អក រ ទុកជកំណត់្រ មនសុពលភពៃននីតិវធិេី ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ េដមីបធីនឱយមនគណេនយយភព និង ភពអនុេ ម មេគលនេយបយស្តីពីករករពរ”។192 
ជលទធផលៃនកិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងទងំេនះ េបសកកមម យតៃម្លពក់ ក ្ត លវគគ េនែខេម  ដល់ឧសភ 
ឆន ២ំ១០ បនរកេឃញីថ “ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ្រតូវបនែកលម្អេនថន ក់ឃុ/ំសងក ត ់ មរយៈ 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងមូល ្ឋ នទិននន័យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដលបនេរៀបចំេឡងីេ យ IRC។”193 
 
133. MOU ស្រមប់េបសកកមមពិនិតយេមីលកមចី និងជំនួយឥតសំណង េនែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ បន យករណ៍ 
អំពចីំនួនបណ្តឹ ងែដលទទលួបន និង ែដលបនឆេឆ្លីយតបេ យ IRC (បណ្តឹ ងែដលបនទទលួពី AH 
៥០២្រគួ រ កនុងេនះ ៣០២្រគួ របនទទួល ករេឆ្លីយតប)។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ េនកនុងរបយករណ៍ 
កន្លងេទអពំីករ្រគប្់រគងបណ្តឹ ង រទុកខ MOUេនះ គម នពត៌័មនអំពខី្លឹម រៃនករេឆ្លីយតប និងចំនួនបណ្តឹ ង 
ែដល្រតូវបនទទលួយក ឬ បដិេសធេទ។194 េទបីែតមនករែណនលំម្អិតអំពីមូល ្ឋ ន ទិននន័យបណ្តឹ ង រទុកខ 
េនចុងឆន ២ំ០១១ប៉ុេ ្ណ ះ បនជមនព័ត៌មនដូចេពលេនះ េហយីេបសកកមមពិនិតយេមីលដំេណីរករ ផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន េនែខវចិឆិក និងធនូ ឆន ២ំ០១១ បនេសនីឱយ “IRC និង្រកុមេ ះ្រ លផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង 
ផ្តល់ព័តម៌នលម្អិត េនកនុងរបយករណ៍វឌ នភពស្តីពីដេំណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន្របចែំខ បញជ កនូ់វ្របេភទ 
បណ្តឹ ង/សំេណី ែដលបនេ ះ្រ យ ជ យលកខណ៍អក រ េន ម RS េផ ងៗ”។195 
 
134. េទះបីជេបសកកមម យតៃម្លពក់ក ្ត លវគគ ពីែខេម  ដល់ែខឧ  ឆន ២ំ០១២ បនកត់សមគ ល់ថ 
មនភពល្អ្របេសីរេនកនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ កេ៏ យ ក៏េបសកកមមពិនតិយេឡងីវញិរមួគន មួយពីែខវចិឆិក 
ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ បនរកេឃញីថ ចបំច់្រតូវមន “វធិនករបែនថម េដមីបែីកលម្អករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ ែដលIRC បន្រពមេ្រពៀ”។196 េទះជយ៉ង ក៏េ យ វធិនករទងំេនះ មិន្រតូវមនលកខណៈ 
ដូចនឹងវធិនករែដលបនែណនឱំយេ្របីកន្លងមកេទ ប៉ុែន្ត មនមុខងរ ព្រងឹងអ្វែីដលមន្រ ប់ ចណំកឯ 
“(i)បញជ ី[េពលគឺមូល ្ឋ នទនិននយ័បណ្តឹ ង រទុកខ] ្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពជប់ជ្របច ំ (ii) ្របសិនេប ី ឃុ/ំសងក ត ់
មន រមមណ៍ថ ពួកេគ្រតូវករជំនួយពី IRC ពកួេគ្រតូវបញជូ នបណ្តឹ ងេទកន់ IRC កនុងរយៈេពល៥ៃថងេធ្វកីរ ... 
េដមីបឱីយ IRC មនរយៈេពលយ៉ងេ ច ស់ ១០ៃថងេធ្វីករ េដមីបជួីយឃុ/ំសងក ត ់កនុងករផ្តល់ចេម្លីយ េហយី(iii) 
                                                 
191ឯក រជំនួយ ម រតី េបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ១៣។ 
192Ibid., para. 16. 
193 អនុស រណៈៃនករេយគយល់ េបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី ៣០ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ ស្តីពី ថ នភពៃនករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ កយខណ្ឌ ១៣។ 

194អនុស រណៈៃនករេយគយល់ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេទេលីកមចី និងជំនួយឥតសំណង ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ២៣។ 
ឯក រជំនួយ ម រតី កយខណ្ឌ ១២។ 

195ឯក រជំនួយ ម រតី េបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ១៥។ 
196អនុស រណៈៃនករេយគយល់ េបសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន  ែខវចិឆកិ-ធនូ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ៤០។ 
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្រតូវភជ ប់ លិខិតបញជ ក់ពីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ េនកនុងចេម្លីយនីមួយៗ េដីមបេីឆ្លីយតបចំេពះ្រគួ រែដល
រងផលប៉ះពល់អំពីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ េនក្រមតិេផ ងៗេទៀត”។197 
 
135. េសចក្តសីននិ ្ឋ នអពំកីរេគរពេគលនេយបយរបស់ ADB៖198 េនអឡុំងេពលេរៀបចំគេ្រមង ADB 
មនិបនធនឱយមនវធិនករ េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខរឱយបន្រគប់្រគនជ់េ្រសច េ យមនពត័ម៌នលម្អតិ 
េដមីបផី្តល់ករែណនអំនុវត្ត េទដល់អងគភព អនុវត្តគេ្រមងេទ េហយី AP ក៏ពុបំនទទួលពត័ម៌ន 
្រគប់្រគនអ់ពីំវធិនករទងំេនះែដរ។ ជលទធផលគនឺឱំយមនករមនិេគរព ម OM F2/BP, កយខណ្ឌ ៤ (v)199នងិ 
OM F2/OP, កយខណ្ឌ ៤៥។200 េនអឡុំងេពលអនុវត្ត ADB មនិបនចតវ់ធិនករចេំពះពត័ម៌នដំបូងែដល 
ទទលួបនពេីបសកកមម្រតួតពនិិតយរបស់ខ្លួនផទ ល់ ទក់ទងបញ្ហ ជ្របពន័ធៃនករ្រប្រពតឹ្តេិទៃននតិីវធិេី ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខេទ ជពេិសសទកទ់ងនឹងកង្វះសមតថភពរបស់អងគភពរ ្ឋ ភបិលែដល្រគប្់រគងនតីវិធិេីនះ។ 
េទះបជីមន កចិចខតិខំ្របងឹែ្របងេនេពលេ្រកយមកេទៀត េ យ ADB េដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះក៏េ យ 
ករខកខនេនដំ កក់លដបូំង ៃនករអនុវត្ត បននឱំយមនករមនិេគរព ម OM F2/BP, កយខណ្ឌ ៥។201 
 ៥. ភព្រគប់្រគន់ៃនករក ងសមតថភពស្រមប់ភន កង់ររ ្ឋ ភិបល 
 

136. សំេណីសំុេធ្វកីរពនិតិយភពអនុេ មបនបញជ ក់ថ៖“េបីេទះជដឹងថមនបណ្តឹ ងត ៉ជេ្រចីនរបស់្រគួ រ
រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង និងបញ្ហ ជេ្រចីនកនុងដំេណីរករត ៉ ក៏េ យ ក៏ ADB មិនបនេរៀបចំសិក ស្តីពីករ
ក ងសមតថភពេទ រហូតដល់ែខកកក /សី ឆន ២ំ០១១ និងេទីបែតកនុងែខមនី ឆន ២ំ០១២  បនទ ប់ពីមន
គេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនភគេ្រចនីបនេកីតេឡងីរចួេទេហយី ADB បនផលិតនូវខិត្តប័ណ្ណមួយ ែដលេ ថ 
‘មគគុេទទសករ៍ហ័ស’ េ យ ក់េចញនូវេគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន និងដំេណីរករគេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នងិ
យន្តករបណ្តឹ ងត ៉ ” ( កយខណ្ឌ ៧៦)។ 
 
137. ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបស ់ ADB៖ េគលនេយបយស្តពីកីរផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគ
ចិត្តែចងថ “ADB ច…ផ្តល់ជំនយួេដីមបកី ងសមតថភពរបស់ [ភន ក់ងរ្របតបិត្តិ] និងអនកឧបតថមភគេ្រមងដៃទ
េទៀតេដមីបេីរៀបចំ និង អនុវត្តឯក រស្តីពែីផនករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនែដលបន្រពមេ្រពៀងឱយមន្របសិទធភពេលីក
                                                 
197អនុស រណៈៃនករេយគយល់ េបសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន  ែខវចិឆកិ-ធនូ ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ (ករ្រតួតពិនិតយេទេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់) 

កយខណ្ឌ ៣៣។ 
198 ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ែថ្លងថ 

ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនផ្តល់ករេរៀបចំេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ្រគប់្រគន់ ្រស័យេ យែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
ឆន ២ំ០០៦ ្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពកនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តន៍ ប៉ុែន្តក៏ទទួល គ ល់ផងែដរថ ករេរៀបចំស្រមប់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
(GRM) េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព ពុំមនព័ត៌មនពិ ្ត រ្រគប្់រគន ់ េដីមបផី្តល់ករែណនសំ្រមប់្របតិបត្តិករជូនដល់ 
ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តេិឡយី។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សុី បននិងកំពុងផ្តល់កិចចគ្ំរទក ងសមតថភព ស្រមបយ់ន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ចប់ពី 
ឆន ២ំ០១០មក។ 

199“្រតូវបេងកីតឱយមននូវយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ស្រមប្់របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់។ កនុងករណី្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន គឺជ 
្រកុមងយរងេ្រគះពិេសស េសចក្តីសេ្រមចកនុងករេរៀបចែំផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ្រតូវមនដំ ក់កលេរៀបចំសងគមមួយជមុន េដីមបេីលីកកមពស់ 
ករចូលរមួរបស់ពួកេគេនកនុងករចរចរ ករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តន”៍។ 

200“ករផ ព្វផ យជ ធរណៈអំពីែផនករ និង្រកបខណ័្ឌ ករងរេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គឺជកតព្វកិចចែដល្រតូវអនុវត្ត.... កនុងលកខណៈ្រសេដៀងគន េនះែដរ 
...... នីតវិធីិបណ្តឹ ង រទុកខ...... ្រតូវេបីកចំហចំេពះ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់”។ 

201“ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ក៏ ចផ្តល់ជំនួយេដីមបកី ងសមតថភពរបស់ [ទីភន កង់រ្របតិបត្តិ] និងអនកឧបតថមភគេ្រមងដៃទេទៀត េដីមបេីរៀបច ំ និងអនុវត្ត 
ឯក រែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនឯកភពគន  ្របកបេ យ្របសិទធភព”។ 
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កមពស់ស្តង់ រនិងសមតថភពជតិរបស់ DMC ស្រមប់េធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត នងិេដមីបបីេងកីត
ស្តង់ រស្រមប់វស័ិយេផ ងៗឱយមនភពសីុសង្វ ក់គន ”202។ បែនថមពីេលីេនះ “ADB ផ្តល់ករគ្ំរទដល់កិចចខិតខំ
្របងឹែ្របងរបស់ភន ក់ងរ្របតិបត្តិ ឬ អនកឧបតថមភគេ្រមងដៃទេទៀត េនេពលយល់ថចបំច់ស្រមប់េគរព មេគល
នេយបយស្តីពផី្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត េដីមប.ី..ផ្តល់ជំនយួបេចចកេទសេដមីបពី្រងឹងសមតថភពរបស់
ភន កង់រទងំ យែដលទទលួខុស្រតូវកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េ យមិនសម័្រគចតិ្ត”203។ ត្រមូវករ
ស្រមប់ករគ្ំរទែបបេនះពី ADB គួរ្រតូវបនកណំតមុ់នេពលអនុវត្ត និងកនុងអំឡុងេពល “ពិនតិយវនិិចឆយ័ បុគគលិក…
គួរេធ្វីករ យតៃម្លសមតថភព និងករេប្តជញ ចតិ្តរបស់ភន កង់រ្របតិបត្តិកនុងករបំេពញតួនទរីបស់ខ្លួនេដមីបេីលីកកមពស់
អភ្ិរកម្របកបេ យចិរភព និងែដលមនករចូលរមួ។ ករេរៀបចំែផនកសងគមរបស់គេ្រមងក៏ ចរមួបញចូ លផងែដរ 
នូវករផ ព្វផ យបេងកីនករយល់ដងឹ និងករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់បុគគលិករបស់ភន កង់រ្របតិបត្តិ….”204។ 
 
138. ខណៈេពលែដលសំេណីេនះេផ្ត តេលីករក ងសមតថភពស្រមប់េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ បញ្ហ េនះ
មនលកខណៈកន់ែតធំ េហយីពក់ព័នធនឹងករេរៀបចែំផនករជរមួ និងករអនុវត្តន៍ករក ងសមតថភពរបស់រ ្ឋ
ភិបលែដលទក់ទងនឹងគេ្រមង។ កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង ADB ខកខនមិនបនអនុវត្ត មព័តម៌នែដល
ទទួលបនពកីរ្របជុំពិនតិយេឡងីវញិ RRP ែដលថភន ក់ងរ្របតបិត្តិមន្របវត្តិមនិសូវល្អកនុងករអនុវត្តន៍ែផនករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេន, និងមិនបនបេងកីតនូវែផនករ និងករផ្តល់ថវកិ្រគប់្រគន់ស្រមបេ់ធ្វកីរក ងសមតថភពឱយបនទន់
េពលស្រមប់អងគភពនន (រមួទងំ IRC ផង) េដីមបេីធ្វីែផនករ និងអនុវត្តនូវគេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ កនុង
អំឡុងេពលអនុវត្ត ADB មនភពយតឺយ៉វកនុងករេ ះ្រ យកង្វះខតែផនកសមតថភពែដលរកេឃញីេនកនុង
អងគភពែដលពកព់័នធកនុងករេធ្វីែផនករ និង អនុវត្តគេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េហយីបញ្ហ េនះបនរមួចែំណកដល់ 
ករពិេ្រគះេយបល់មិន្រគប្់រគន់, េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ, និងDMS។ 
 
139. The RRP ៃនែខវចិឆិកឆន ២ំ០០៦ បនេធ្វីករ យតៃម្ល្របកបេ យសុទិដ្ឋិនយិមមួយេលីសមតថភពរបស់
ភន ក់ងរ្របតិបត្តិកនុងករអនុវត្តករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន៖ “The MPWT មនបទពិេ ធនជ៍កែ់ស្តងនិងបនអនុវត្ត
គេ្រមងែដលហរិញញបបទនពីអន្តរជតបិនយ៉ងល្អ្របេសីរ”205។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ វនកមមែដលេធ្វីេឡងី
េ យ ADB េទេលីករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនរបស់គេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខមួយ (Highway One Improvement 
Project) ែដលបនេចញផ យកលពី៧ែខមុន បនេធ្វីករសននិ ្ឋ នេផ ងមួយទក់ទងនឹងសមតថភពរបស់ 
MPWT កនុងករចត់ែចងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន206។ វនកមមបនរកេឃញីថ “ ងំពីចប់េផ្តមីមក េគ ចេមីល
េឃញី្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់របស់ CRIP ថរ ្ឋ ភិបលមនករភន្់រចឡចំេំពះ្រពែំដនកំណត់ៃន ណត្តិរបស់ 
MPWT និង ណត្តិរបស់គណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមងអភវិឌ ន៍ 
(IRC)”207។ ករយិល័យរបស់អគគេមធវ ី (The Office of the General Counsel) េនកនុងេយបល់របស់ខ្លួន 
ស្រមប់ MRM ស្តីពី RRP បនកត់សមគ ល់េលី្របវត្តិមិនសូវល្អកនុងករអនុវត្តែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល ់
                                                 
202ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត F2/BP កយខណ្ឌ  ៥។ 
203Ibid.,F2/OP កយខណ្ឌ  ៧។ 
204េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីនីតវិធិ្ីរបតិបត្តិ ៖ ករបញចូ លទិដ្ឋភពែផនកសងគមេទកនុង្របតិបតិ្តកររបស់ធនគរ GP47, កយខណ្ឌ  ១២។ 
205RRP, ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦, េសចក្តីសេងខបៃនកមចី និងគេ្រមង, ទំពរ័៥។ 
206 ែផនក្រគប់្រគងតំបនេ់មគងគ អងគភពទទួលបនទុករងរេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ៖ សវនកមមករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់គេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិ, ែខមក  ឆន ២ំ០០៦។ 
207Ibid., ទំពរ័ ៦៨។ 
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របស់ភន ក់ងរ្របតិបត្តិ208។ TheRRP ៃនែខវចិឆិកឆន ២ំ០០៦ បនបញជ ក់ពីករ្របុង្របយត័នថ “សំណង, ករផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន, និងវធិនករ ្ត រ្របក់ចំណូល ចមិន្រតូវបនអនុវត្តដូចែដលបន្រពមេ្រពៀងែដលបញ្ហ េនះ េធ្វឱីយ 
្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់កន់ែត្រក ្រពមទងំពនយរេពលៃនករចបេ់ផ្តមីករងរសំណង់”209។ អ្វែីដលគួរឱយ 
ភញ ក់េផ្អីលគឺថ និភ័យេនះ មិន្រតូវបនេលីកេឡងីេនកនុងករ យតៃម្លសមតថភពរបស់គណៈកមម ធិករអន្តរ 
្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ េ យ រគេ្រមងអភវិឌ ន៍េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ 
េទ ឬ ករ យតៃម្លសមតថភព េរៀបចំែផនករៃនវធិនករចបំច់ននេដីមបពី្រងងឹសមតថភពរបស់ភន ក់ងរ 
្របតិបត្តិ។ 
 
140. The RRP ្រគនែ់តបញជ ក់ថ៖ “េ្រកមករែណនរំបស់គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះ
ពល់េ យ រគេ្រមងអភវិឌ ន៍របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ MPWT នឹងទទលួខុស្រតូវកនុងករេធ្វី
បចចុបបននកមម អនុវត្ត និងពិនិតយ ម នៃផទកនុងេលីសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យេយង មេគលនេយបយ 
និងល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវរបស់ ADB។ ទី្របឹក បេចចកេទសនឹង្រតូវបនជួលេដមីបេីធ្វីករ្រតួតពិនិតយនិងករក ងសមតថ
ភព េដីមបធីនឱយមនករេធ្វបីចចុបបននកមម និងករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភពៃនសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន”210 
(emphasis added)។ េ្រកពីេសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះ ករបញជ ក់េផ ងេទៀតែតមួយគតអំ់ពីករក ងសមតថភព
ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុង RRP គឺជប់ទកទ់ងនឹងករពិពណ៌នខ្លីមួយៃនយុទធ ្រស្តែយនឌ័រ ែដល “រមួបញចូ ល
ករក ងសមតថភពស្រមប ់ MPWT ភន ក់ងរពកព័់នធេផ ងៗេទៀត និង េមដឹកនរំបស់អនកែដលរង
ផលប៉ះពល់។សមតថភពកនែ់ត្របេសីររបស់ MPWT និងអនកែដលរងផលប៉ះពល់នឹងជួយឱយមនករអនុវត្ត 
្របកបេ យ្របសិទធភពនូវសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងសកមមភព្របកបរបរចញិច ឹមជីវតិ”211។ ដូេចនះ RRP 
មិនរមួបញចូ លនូវយុទធ ្រស្ត ែផនករ ឬ គេ្រមងេពល មួយស្រមប់េលីកកមពស់សមតថភពរបស់ IRC, 
RD-MPWT និងអងគភពថន ក់េខត្ត និងឃុែំដល្រតូវេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករក ងែផនករ និងអនុវត្តករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះេទ212។ េលីសពីេនះ ខណៈែដលល័កខខ័ណ្ឌ េយងស្រមប់ទ្ីរបឹក បេចចកេទស្រតួតពិនិតយ
គេ្រមងបនបញជក់អពំីករបណ្តុ ះប ្ត លកនុងេពលេធ្វីករងរអំពីករ្រគប់្រគងគេ្រមង213 ល័កខខ័ណ្ឌ េយងេនះ 
មិនបនបញជ ក់ពីករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីករេធ្វែីផនករ និង ករអនុវត្តន៍ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នងិ RRP មិនបន 
ែបងែចកថវកិស្រមប់ករក ងសមតថភព។ 
 
141. កនុងអំឡុងេពលេបសកកមមកនុងែខកុមភៈឆន ២ំ០០៩ “MEF បនេលីកេឡងីពតី្រមូវករស្រមបក់រក ង
សមតថភពេដីមបផី្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុង្រកសួងែដលពក់ពន័ធេនេពលែដលេគេចញអនុ្រកឹតយ [ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន
េ យមិនសម័្រគចិត្តេ យ រគេ្រមងអភវិឌ ន៍]។ MEF េសនីសំុ្រកុមេបសកកមមឱយជយួគ្ំរទដល់ករអនុវត្តែផនករ
                                                 
208 កំណត់េហតុកិចច្របជំុ្រតួតពិនិតយរបស់ថន ក្់រគប់្រគង ៃថងទី៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦។ 
209RRP, ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៦, កយខណ្ឌ  ៤២។ 
210Ibid., ឧបសមពន័ធ ៩ ៖ TOR ស្រមប់ទ្ីរបឹក បេចចកេទសស្រមប្់រតួតពិនិតយ, កយខណ្ឌ  ៩។ 
211 RRP, ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ កយខណ្ឌ  ៤១។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ដូចែដលបរយិយកនុងែផនក A.5 ខងេលី ្រកុមេបសកកមម្រតួតពិនិតយពកក់ ្ត ល

ណត្តិ កនុងែខេម -ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ បនរកេឃញីថែផនករសកមមភពេយនឌ័រស្រមប់គេ្រមងត្រមូវេ យយុទធ ្រស្តេយនឌមិ័នបនបេងកីត
េឡងីេទ (MOU កនុងែខេម -ែខឧសភឆន ២ំ០១២, ទំពរ័១៩-២0)។ 

212Ibid. 
213RRP, ែខវចិឆកិឆន ២ំ០០៦, េសចក្តីបែនថម ៩, ទំពរ័ ៣៩។ 
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មរយៈជំនួយឥតសំណងែដលេគប៉ន់ ម នថ្របែហលមួយ នដុ ្ល រ”214។ បញ្ហ េនះមិន្រតូវបនេ ះ្រ យ 
និងេបសកកមមពនិិតយេឡងីវញិេលីករផ្ល ស់ប្តូទីលំេនមួយកនុងែខមិថុនឆន ២ំ០០៩ បនចង្អុលបង្ហ ញថ “េ យ រ
ែតភពរកីចេ្រមនីៃនករេធ្វីបចចុបបននកមមែផនករផ្ល ស់ប្តូទីលំេន (RP) ្រកុមេបសកកមមបនផ្តល់េយបល់ឱយទី្របឹក
បេចចកេទស្រតួតពនិិតយគេ្រមង កែ់តងនូអន្ត គមន៍ក ងសមតថភពេ យែផ្អកេលីករ យតៃម្លអំពតី្រមូវករ…។ 
្រកុមេបសកកមមបនជូនដំណឹងដល់ MPWT ថគម នមូលនិធជិំនយួឥតសំណងស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លែបប
េនះេទ។ េ យ រែត ជែផនកមយួៃនភរកិចចរបស់ទី្របឹក បេចចកេទស េគគរួមនថវកិេនះស្រមប់េពល
ែដលេគមិនបនែបងែចកមូលនធិិ។ ្រកុមេបសកកមមបនផ្តល់េយបល់ឱយទី្របឹក បេចចកេទស្រតួតពនិិតយគេ្រមង
េ្របី្របស់មូលនិធបិ្រមុង និងេសនីសំុឱយ MPWT អនុម័តេលីបែ្រមប្រមួលកិចចសនយពីADB”215។ េទះជយ៉ង

ក៏េ យ ករពិភក ស្តីពតី្រមូវករស្រមបក់រក ងសមតថភពេលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងត្រមូវករកនុងករ
ែស្វងរកមូលនិធសិ្រមប់សកមមភពេនះេទីបែតចប់េផ្តមីជងមយួឆន បំនទ ប់ពីសកមមភពបនចបេ់ផ្តីមែដលេគគួរ
ផ្តល់នូវករក ងសមតថភព។ េហតុដូេចនះ គិត្រតឹមែខកមភៈឆន ២ំ០០៨ គណៈកមម ធកិរេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 
រទុកខ្រតូវបនបេងកីតកនុងេខត្តចនំួន ១០ និងេគបនេធ្វី DMS រចួេហយីស្រមប់ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 

ែដលបនេធ្វីបចចុបបននកមមស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លីងភគខងេជីង (េលីកែលងែតេប៉យែប៉ត) និងបនចប់េផ្តីមស្រមប់ 
ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដលបនេធ្វីបចចុបបននកមមស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លីងភគខងតបូង កនុងែខកមភៈ 
ឆន ២ំ០០៨216។ DMS ស្រមប់ែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនស្រមប់ករផ្តល់ហរិញញបបទនបែនថមែដលេគេសនីេនកនុង 
្រសុកសេ្រមង កេ៏គបនេធ្វរីចួេហយីែដរ កនុងែខឧសភឆន ២ំ០០៩217។ 
 
142. េបសកកមមពិនិតយេឡងីវញិនូវករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១០ បនរកេឃញីនូវអសមតថភពៃន 
ទី្របឹក បេចចកេទស្រតួតពិនិតយគេ្រមង (PSCs) េដមីបឱីយមននិរន្តរភពកនុងករេគៀងគរអនកឯកេទសកនុងករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុង្រសុកនិងអន្តរជតិកនុងឆន ២ំ០១០ ថជមូលេហតុមួយេនពីេ្រកយភពខ្វះខតរបស់គេ្រមងអ្វី 
ែដលសំខន់បំផុតេនះគឺភពខកខនរបស់PSCs កនុងករែណន ំ IRC និង ្រកុមករងរផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់ 
រ ្ឋ ភិបលកនុងករេធ្វីបចចុបបននកមមនិងអនុវត្តែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់…។ ជលទធផលបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
មួយចំនួន ែដលគរួែត្រតូវេ ះ្រ យេ យងយ្រសួល និងមិនសមុគ ម ញ្រតូវេគទុកឱយមនបញ្ហ េធ្វីឱយមនចំ ប់ 
រមមណ៍ពី RD-MEF រមួទងំ ADB ែដរ មរយៈ្របព័នធេឃសនទូលំទូ យនងិលិខិតប្តឹងត ៉ របស់អងគករេ្រក 

រ ្ឋ ភិបលនន។ មទស នៈេនះ្រកុមេបសកកមមបនឱយេយបល់ថ RD-MEF និងអនកឯកេទសខងផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន PSC គួរ្រពមេ្រពៀងគន េលីកលវភិគករងរែដលអនកឯកេទសអន្តរជតិែផនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ចលះបង់ 
េពលេវ កនែ់តេ្រចនីដល់គេ្រមង និង កនុងអំឡុងេពលអវត្តមនៃនអនកឯកេទសអន្តរជតែិផនកផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន 
ករចូលរមួរបស់អនកឯកេទសកនុង្រសុក ែផនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបនេកីនេឡងី218។ 

 
                                                 
214BTOR, េបសកកមម្រតួតពិនិតយ, ៃថងទី១៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩, កយខណ្ឌ  ៦។ ក់ដូចជមនជេ្រមីសេផ ងៗស្រមបក់រផ្តល់មូលនិធិ មរយៈ the 

CAM-Loan 2046 Road Asset Management, ែដលែបងែចក្របមណ ៣០០០០០ដុ ្ល រ ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ក៏ប៉ុែន្ត MEF មិនចង់ 
េ្របី្របកក់មចីស្រមប់េគលបំណងេនះ និងចង់ឱយេគដកសមសភគបណ្តុ ះប ្ត លេនះេចញព្ីរបក់កមចី។ (Ibid.) 

215BTOR, ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់, ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩, កយខណ្ឌ  ៧។ 
216BTOR, ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់, ៃថងទី១១ ែខកុមភៈឆន ២ំ០០៨, កយខណ្ឌ  ១៥៧។ 
217MOU, ៃនេបសកកមមែស្វងរកករពិត, ៃថងទី១៩ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៩, កយខណ្ឌ  ១៣។ 
218BTOR, ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់, ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១, កយខណ្ឌ  ១១(e)។ 
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144. េបេីទះជករសេងកតនិងអនុ សនេ៍នះមនលកខណៈសម្រសបទងំ្រសុងក៏េ យ ក៏ មនន័យថ   
“ករែណន”ំ ជបន្តកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត គឺជករជំនួសឱយករបណ្តុ ះប ្ត លជមូល ្ឋ ននិងករក ងសមតថ
ភពជជងករបែនថម។ ក៏មនិបនយកចិត្តទុក ក់េលីករពិតែដលថ្របសិនេបីករបណ្តុ ះប ្ត លទន់េពលេវ
ស្តីពី DMS និងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខែដលេគផ្តល់េគនឹងមិនសូវពឹងែផ្អកខ្ល ងំេលីករចូលរមួរបស់ PSC 

កនុងករអនុវត្ត្របចៃំថងេទ។ 
145. ត្រមូវករស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លរបស់អងគភពអនុវត្ត្រតូវបនេគទទួល គ ល់េនកនុង BTOR ស្រមប់
េបសកកមមពិនិតយេឡងីវញិនូវករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងែខមក –កុមភៈឆន ២ំ០១១ ែដលកត់្រ ថេគបន្រពមេ្រពៀងថ
ទី្របឹក បេចចកេទសែផនក្រតួតពិនតិយគួរ “ស្រមបស្រមួលករបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនុគណៈកមម ធិករផ្ល ស់ប្តូរទីលំ
េន នងិ ជញ ធរមូល ្ឋ នជក់ ក់ចំេពះវធិី ្រស្តកនុងករពិេ្រគះេយបល់ ករ ត្រត ង និងករេ ះ្រ យ
បណ្តឹ ង រទុកខ”219។ ករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីេធ្វី DMS ពី្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងមិន្រតូវបនបញចូ ល
េនកនុងបញជ ីេទ។ MOU ស្រមប់េបសកកមមពិនតិយេឡងីវញិែផនកសងគម នងិករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងែខមិថុនឆន ំ
២០១១ បនកត់្រ ពត័៌មនែដលបញជូ នេ យ MPWT េទ្រកុមេបសកកមមែដលែផនករករងរលម្អតិ និងករ
ប៉ន់ ម នតៃម្លចំ យគួរ្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់ករក ងសមតថភពកនុងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខស្រមប់
ជញ ធរមូល ្ឋ ន220 េហយីករបណ្តុ ះប ្ត លេនះ្រតូវបនេធ្វីកនុងរដូវេក្ត នឆន ២ំ០១១ េនកនុងឃុចំំននួ្របែំដល

ទទលួបនបណ្តឹ ងត ៉ េ្រចនីជងេគ នងិ េ យមនករចូលរមួពតីំ ងរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់221។ 
បនទ ប់ ពីមនករបណ្តុ ះប ្ត លេនថន កឃុ់េំនះ កម៏នករបណ្តុ ះប ្ត លចំនួន្របេំនថន ក់េខត្តេនេដមីឆន  ំ
២០១២222។ កនុងែខវចិឆិកឆន ២ំ០១១ CARM ជួយឧបតថមភសិកខ ស្តីអំពីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
ស្រមប់បុគគលិក IRC នងិម្រន្តីមកពី ្រកុងភនំេពញ ែដលស្រមបស្រមួលេ យ OSPF223។ េហតុដូេចនះ 
អស់រយៈេពលជងបីឆន  ំ បនទ ប់ពីបេងកតីគណៈកមម ធកិរេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេនថន ក់េខត្ត មុននឹងេធ្វីករ 
បណ្តុ ះប ្ត លដល់បុគគលិក IRC និងម្រន្តីែដលពកព់័នធ។  
 
146. ជចុងេ្រកយ ទល់ែតជង ៦ឆន េំ្រកយពី ADB យល់្រពមេលីគេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនឆន ២ំ០០៦ នងិជង
៤ឆន បំនទ ប់ពីករេធ្វីបចចុបបននកមម DMS ស្រមប់ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ មែផនកេលីកដំបូងនេដមីឆន  ំ
២០០៨ ែដលេនទីបំផុតវធិនករ្របតិបត្តិលម្អិត្រតូវេគ កឱ់យេ្របីេដីមបធីនឱយមនដេំណីរករ DMS េ យមន 
ករចូលរមួេ យេពញេលញ តែ្រមត្រមង់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េ យគេ្រមង និងបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក 
របស់ភន ក់ងរ្របតិបត្តកិនុងករអនុវត្តរបស់ភន ក់ងរេនះ224។ ករបណ្តុ ះប ្ត លេនះ្រតូវបនេ្រគងេធ្វី “កនុងែខសី  
                                                 
219BTOR, ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់, ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១, កយខណ្ឌ  ៧។ 
220MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង ្រតួតពិនិតយែផនកសងគម, ៃថងទី៦ ែខកកក ឆន ២ំ០១១, កយខណ្ឌ  ២២។ 
221MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយ្របក់កមចី និងជំនួយឥតសំណង, ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១, កយខណ្ឌ  ២១។ កនុងចំេ មសងក ត្់របបំួន សថិតកនុង្រកុង

ភនំេពញ និងមួយសថិតេន្រកុងេប៉យែប៉ត។ 
222 MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយពកក់ ្ត ល ណត្តិ, ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២, ឧបសមព័នធ៥ ស្តីពី ថ នភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់, កយខណ្ឌ  
១១។ 

223 ឯក រជំនួយ ម រតី េបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់, ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១, កយខណ្ឌ  ១៣។ 
224 BTOR ស្រមបេ់បសកកមមស្តីពីគេ្រមងព្រងីកករ ្ត រ្របក់ចំណូល; េសចក្តីបែនថម ៥៖ សិកខ  និងករពេិ្រគះេយបល់អំពីករេធ្វីបចចុបបននភព DMS 

ស្រមប់ ថ នីយសំ៍េ ង ៃថងទី២៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១៣។ 



70 
 

ឆន ២ំ០១៣ បនទ បព់ីមនករេបះេឆន ត មមូល ្ឋ ន និង ករេបះេឆន តជតិ្រតូវបនបញចប់”225។ CRP 
បនបញជ ក់ថករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវបនេធ្វីរចួេហយី។ 
 
147. កនុងករសមភ សន៍ជមួយនឹង CRP បុគគលិកគេ្រមងរបស់ ADB បនឯកភពថមនបញ្ហ កង្វះសមតថភព
របស់គណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (IRC)។ េបីេទះជ IRC ្រតូវបនបេងកីតេឡងីជករ 
េឆ្លយីតបេទនឹងេមេរៀនជបទពិេ ធន៍ែដលបនមកពីគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខមួយ និង្របែហលជបនដឹងនូវ 
អ្វីែដល្រតូវេធ្វី បុគគលិកគេ្រមងរបស់ ADB េនែតបញជ ក់ថ មនករយល់្រចឡអំំពីរេបៀបែដល្រតូវអនុវត្ត 
េគលនេយបយលម្អិតខ្លះ ឬ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។ បុគគលិក ADB បន រភពយ៉ងចបស់ថ
ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ្រកមគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីងគជឺកមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនធំបំផុតែដលេធ្វីេ យ IRC ែដលកមមវធិីេនះ 
មនទំហធំជំងយ៉ងខ្ល ងំ េបីេធៀបេទនឹងគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតេិលខមួយ។ េ យ្របុង្របយត័នកនុងករ យតៃម្ល 
សមតថភពរបស់ IRC េគគួរបង្ហ ញថមនកង្វះខតខ្ល ងំក្ល េនកនុង IRC ក៏ដូចជ MWPT និងភន ក់ងរ 
កនុង្រសុកែដលពក់ព័នធនឹងទិដ្ឋភពេផ ងៗៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ កនុងបរបិទេនះ មិនពិបកកនុងករទស នទ៍យថ 
IRC ែដលសមតថភពេនមនក្រមតិេនកនុងឆន ២ំ០០៦-២០០៨ មនករងរេ្រចីនេលីសលុប ែដលេនះគឺជ 
ថ នភពមួយែដលបុគគលិកគេ្រមងទទួល គ ល់ថបនេកីតមន។ ស្រមប់េហតុផលេនះ ជករភញ ក់េផ្អីលមួយ 

ចំេពះ CRP េនេពលែដលបុគគលិកគេ្រមង ADB បនបញជ ក់ថកង្វះខតសមតថភពទងំេនះមិន ចេមលីេឃញី 
ជមុន។ 
 
148. ងំពេីពលេនះមក កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លអំពកីរក ងសមតថភពជេ្រចនី្រតូវបនេធ្វី្របកបេ យផល
វជិជមន។ បុគគលិក ADB បនពនយល់ថករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវបនពនយរេពលរហូតដល់េ្រកយឆន ២ំ០១០េ្រពះេគ 
“មិន ចអនុវត្តបនកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំ” និង “េ យ រែត្រកុមករងរ្រតូវបនេគបេងកតីែតកនុងេពលេធ្វីករ
អនុវត្តែតប៉ុេ ្ណ ះ… ករក ងសមតថភពនឹងមនែតកនុងអឡុំងេពលេធ្វីបចចុបបននកមមែផនករេ ះ្រ យផល 
ប៉ះពល់េនេពលែដលអនកមនសមជិក្រកុមករងរ ឬ ម្រន្តីកនុង្រសុកប៉ុេ ្ណ ះ”226។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
CRP រកេឃញីថករពនយល់េនះមិនសមេហតុផលេឡយី។ េទះជយ៉ង ក្តី ករបណ្តុ ះប ្ត លគួរផ្តល់ជូន 
មុនេពលអនុវត្ត។ ករបណ្តុ ះប ្ត លខ្លះ្រតូវពនយរេពលរហូតដល់េ្រកយេពលែដលករអនុវត្តន៍្រប្រពតឹ្តេទបន 
ល្អ្របេសីរ។ 
 
149. បុគគលិក ADB បន ត្រត ង្របប់ CRP ថមនករលំបកកនុងករជមួយ IRC េនដំ ក់កលដំបូង
ៃនគេ្រមង។ បុគគលិក ADB បននិយយថ IRC គឺ “ចូលចិត្តករពរ, អវជិជមន, មិនសូវសកមមេ ះកនុងករពយ
យមេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេលីកេឡងីេ យ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង” នងិថករេធ្វកីរជមួយនឹង 
IRC គឺជករ្របឈមមួយ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនកនុងករជបួ្របជំុជមួយនងឹ CRP កនុងអំឡុងេពល
ទស នកិចចរបស់ CRP េនកមពុជ IRC បនសែម្តងនូវករខកចិត្តថ ADB មិនបនជួយេ យេពញេលញ្រគប់
្រគន់េនះេទកនុងករក ងសមតថភពដល់រ ្ឋ ភិបលេដីមបអីនុវត្តករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន227។ បុគគលិកគេ្រមងកមពុជ 
                                                 
225Ibid., េសចក្តីបែនថម ៤។ 
226ករសមភ សនស៍មង ត់ជមួយបុគគលិក CRP។  
227CRP ជួប្របជំុជមួយ្របធន IRC, ៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣។ 
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ជន់ខពស់មួយរូប បនមន្រប សន៍ថ ពុំមនករ យតៃម្លេលីសមតថភពរបស់រ ្ឋ ភិបលស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន 
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមងេឡយី228។ 
 
150. េនេពលែដលបញ្ហ ្រតូវបនអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលេលីកេទនិយយជចំហេទីប ADB ចប់េផ្តីមេធ្វីសកមម
ភពេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ។ បញ្ហ ្របឈមដៃទេទៀតេនកនុងកិចចសហករជមួយ IRC ្រតូវបនបង្ហ ញភ័ស្តុ ង
បនទ ប់ពី SPF បនចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ ។ ករចូលរមួរបស់ SPF—េ យករជួបផទ ល់ជមយួនឹង្រគួ រែដល
រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេ យជួបទល់មុខគន  នងិេ យរមួមនទងំ IRC និងបុគគលិកភន ក់ងរដៃទេទៀតក៏ដូចជ
ជំនញករ ADB កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ សំណង និងករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន— កដូ់ចជមនពន្លឺដល់ភគីពកព័់នធ
ទងំអស់ថ្រតូវករនូវករចូលរមួមយួែដលមនភពសីុសង្វ ក់គន  េផ្ត តករយកចិត្តទុកខ ក់ និងសកមម េដមីបេី ះ
្រ យបញ្ហ ែដលេលីកេឡងីេ យ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ និង ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់។ IRC ក់
ដូចជមនករផ្ល ស់ប្តូរចតិ្ត ្រពមទងំមនករចូលរមួរបស់បុគគលិកជន់ខពស់ ៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សីុផងែដរ 
ែដលេនះ គឺជអ្វីែដលគរួមន ងំពីេពលចបេ់ផ្តមីគេ្រមងមកេម្ល៉ះ។  
 
151. ផលវបិកមួយៃនករពនយរេពលកនុងករក ងសមតថភពស្រមប់ IRC និងបុគគលិកភន ក់ងរ្របតិបត្តិដៃទ
េទៀតស្តីអំពីបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនគឺករពឹងែផ្អក្រជុលេទេលីទី្របកឹ បេចចកេទស និងបុគគលិករបស់ ADB។ កនុងរយៈ
េពលយូរ ករក ងសមតថភពមនករេកនីេឡងីេ យផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់ ថ ប័នទទួលកមចី DMC ក៏ដូចជ
អនគតគេ្រមង ADB ែដរ។គេ្រមងេនះ និងរេបៀបរបបែដល្រតូវេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន្រតូវបនេគបង្ហ ញថករ
ក ងសមតថភពេធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរដ៏ធ ំ និងយូរអែង្វងមយួ មរេបៀបេធ្វីកររបស់ភន កង់រ្របតិបត្តិ។ េនកនុង
បរបិទេនះែដលបុគគលិកជន់ខពស់របស់ ADB មនេយបល់ថ៖ “ចប់ ងំពៃីថងដំបូង ADB គួរែតបនទទួលនូវ
វធិនករបែនថមជែផនកមួយៃនករ ក់ែតងេនកនុងទដិ្ឋភពៃនករក ងសមតថភព… ែដល្រតូវករ យតៃម្លឱយបន
ចបស់ ស់ េហយី្របសិនេបីរកេឃញីថភន ក់ងរ្របតិបត្តិមិនមនសមតថភពេពញេលញកនុងករចត់ែចងសកមម
ភព្របេភទេនះេទ េនះេយងីគួរែតេធ្វី ឱយេទជែផនកមួយៃនករ ក់ែតងគេ្រមង។ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យកនុងករ
យករណ៍ជូនអនកថេនទីបំផុតសមតថភព្រតវូបន ងេនេលីែផនកមួយរបស់ IRC េ យ រែតករចូលរមួពី
េយងី ពីអនកដៃទ នងិពី OSPF, េហយីេយងីគួរែតដងឹពីបញ្ហ េនះ”229។ េយបល់េនះបនទទលួ គ ល់េ យេ ម ះ
សម័្រគនូវករមិនេគរព មេគលនេយបយរបស់ ADB ងំពដីំបូង និងេសនីសំុនូវដំេ ះ្រ យស្រមបេ់ពលខង
មុខផងែដរ។ CRP មនមនទិលសង យ័បន្តិចថឥឡូវេនះសមតថភព និងករយល់អំពីបញ្ហ ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនមនករ
ែកលម្អគួរឱយកត់សមគ ល់េនកនុង IRC ក៏ដូចជភន ក់ងរ្របតបិត្តេិផ ងៗរមួទងំេនថន ក់មូល ្ឋ នផងែដរ។ េបនីិយយ
អំពេីមេរៀនជបទពិេ ធនវ៍ញិ បុគគលិក ADB បនេលីកេឡងីនូវអ្វែីដលេគត្រមូវ៖ “ករយល់ដឹងមួយែដល្របេសីរ
ជងមុនេលីសមតថភពរបស់ ជញ ធររ ្ឋ ភិបលេដីមបអីនុវត្ត… ករទទួល គ ល់កន់ែត្របេសីរជងមុនចំេពះភព
ុ ញុំៃំនគេ្រមងេដីមបឱីយេយងី ចផ្តល់នូវធនធនកន់ែតេ្រចីន ងំពីេពលចបេ់ផ្តីមដំបូងេដីមបធីនថ មនករ

អនុវត្ត្របកបេ យភព្រតឹម្រតូវ…”230។ 
 
                                                 
228CRP ជួប្របជំុជមួយ េ ក វ ៉ុន សុង អនុរដ្ឋេលខធិករ និងជ្របធនគេ្រមង, ៃថងទី២២ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣។ 
229កិចចសមភ សនរ៍ក ករសមង ត់របស់បុគគលិកធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ជមួយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
230 Ibid. 
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152. េសចក្តសីននិ ្ឋ នស្តពីកីរេគរព មេគលនេយបយរបស់ ADB៖231 កនុងអំឡុងេពលេរៀបចគំេ្រមង ADB 
មនិបនេធ្វសីកមមភពេលីករយល់ដងឹែដលផ្តលក់នុងអឡុំងេពល្របជំុពនិតិយេឡងីវញិរបស់ RRP ែដលភន ក់ងរ្របតិបត្តិ
មន្របវត្តមិនិសូវល្អកនុងករអនុវត្តករផ្ល ស់ប្តូរទីលេំន នងិមិនបនេធ្វែីផនករ នងិផ្តល់ថិវកិ្រគប្់រគន់ស្រមបេ់ធ្វកីរ
ក ងសមតថភពឱយបនទន់េពលេវ ដល់អងគភព (រមួទងំ IRC ផង) ែដលទទលួខុស្រតូវកនុងករេធ្វែីផនករ នងិ
អនុវត្តគេ្រមងផ្ល សប់្តូរទលំីេន។ ករលុបេចលេនះចូលរមួចែំណកដល់ករបេំពញ និភយ័ែដលេគ គ ល់េនកនុង 
RRP ែដលថ “សំណងករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេននងិវធិនករ ្ត រ្របកច់ណូំល ចមនិ្រតូវបនអនុវត្តដូចែដលបន
ឯកភពគន េនះ” គជឺករពយករណ៍ែដលបេំពញេ យខ្លួនឯង232។ កនុងអឡុំងេពលអនុវត្តន៍  ADB មនភពយតឺយ៉វ
កនុងករេ ះ្រ យនូវកង្វះខតែដលរកេឃញីេនកនុងអងគភពែដលពក់ពន័ធកនុងករេធ្វែីផនករ នងិអនុវត្តករផ្ល ស់ប្តូរ
ទលំីេន ែដលរមួចែំណកដល់ករពិេ្រគះេយបល់ ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខនងិ DMS មិនបន្រគប្់រគន។់ 
លទធផលគឺមិនេគរព ម OM F2/BP, កយខណ័្ឌ  5;233 OM F2/OP, កយខ័ណ្ឌ  7;234នងិ GP47, កយខណ័្ឌ  12235។ 
 
 
 

 ៦. េសចក្តីសននិ ្ឋ នស្តពីីែផនករ និងករអនុវត្តករផ្ល សប់្តូរទីលេំន 

 
បណ្តឹ ងរបសអ់នកេសនសំុី បបញញត្តេិគលនេយបយរបស់ ADB 

ែដល ចអនុវត្តបន 
គេំហញីរបស ់CRP 
ស្តពីីភពអនុេ ម 
របស ់ADB 

A.1. ភព្រគប្់រគនៃ់នករេរៀបចែំផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល ់(រមួទងំថវកិស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន) 
“ែផនករនិងថវកិរស្រមប់ផ្ល សប់្តូរទីលំេន 
មិនមន្រគប្់រគនេ់ យខ្លួនឯងេទេដីមបធីនថ 
្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមងអភិវឌ នន៍ងឹ
មិនយ៉ប់យុនឺជងមុន”។ ( កយខណ្ឌ ១១) 

“ករចំ យេលកីរផ្ល សប់្តូរទីលំេន
េពញេលញនងឹ្រតូវបញចូ លេនកនុងបទ
បង្ហ ញអំពីករចំ យេលីគេ្រមង នងិ
អតថ្របេយជនេ៍ផ ងៗ…េគ្រតូវែតែបងែចក

ភពមិនអនុេ ម 
ម៖ 

OM F2/BP/ 
កយខណ្ឌ ៤(x); 

                                                 
231ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ែថ្លងឱយដឹងថ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី បនេធ្វីសកមមភពសម្រសបេទេលីចំេណះដឹង និងអនុ សន៍ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូន កនុងអំឡុងេពលៃនកិចច្របជំុ្រតួតពិនិតយ RRP 
និងបនបញចូ លបបញញត្តសិ្តីពីករេរៀបចំែផនករ និងថិវកិឱយបន្រគប្់រគន ់ មរយៈទី្របឹក ្រតួតពិនិតយគេ្រមង និងករបន្តផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស។ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនឯកភព និង សំេ េយងចំេពះ កយខណ្ឌ ១៤០, ១៤២ , ១៤៥ និង ១៤៧។ បែនថមពីេនះេទៀត ករផ្តល់ 
កិចចសនយករជូន EMO  គឺេដីមប្ីរតួតពិនិតយេទេលីភពអនុេ ម ែដលមិនបនេលីកកមពស់សមតថភពរបស់រ ្ឋ ភបិល កនុងករអភិវឌ ន៍ករងរេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់។ RRP និងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ពំុមនែផនករ ឬ យុទធ ្រស្តេដីមបកី ងសមតថភពរបស់រ ្ឋ ភិបលេឡយី 
( កយខណ្ឌ ១៤១)។ 

232ក ្ត រមួចំែណកេផ ងៗេទៀតែដលទកទ់ងនឹងកងចះខងកនុងករេធ្វីែផនកររបស់ ADB គឺករពិេ្រគះេយបល់មិន្រគប់្រគន់ ខ្វះសនទស ន៍អតិផរ ៃនអ្រ
សំណង ករផ្ល ស់ទីលំេនេទទី ងំែដលមិនមនករេរៀបចំ្រតឹម្រតូវ ទី ងំថមីសថិតេនឆង យពីផទះមុនខ្ល ងំេពកែដលេធ្វីឱយពិបកកនុងករបន្តរបរចិញច ឹមជីវតិ 
និងពំុមនវធិនករ្រគប្់រគន់ពេីដីមទី និងពនយរេពលកនុង ្ត រ្របកចំ់ណូល។ 

233“ADB ច…ផ្តល់ជំនួយេដីមបកី ងសមតថភពដល់ [ភន ក់ងរ្របតិបត្តិ] និងអនកឧបតថមភគេ្រមងដៃទេទៀតេដីមបេីរៀបចំ និងអនុវត្តឯក រែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់្របកបេ យ្របសិទធភពេដីមបេីលីកកមពស់ស្តង់ រជតិ និងសមតថភពរបស់ DMC ស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត 
និងេដីមបបីេងកីតស្តង់ រវស័ិយឱយមនភព្រសបគន ”។ 

234“ADB ផ្តល់ករគ្ំរទស្រមបកិ់ចចខិតខំ្របឹងែ្របងដល់ [ភន ក់ងរ្របតិបត្តិ] ឬអនកឧបតថមភគេ្រមងដៃទេទៀត េពលែដលគិតថចបំច់ស្រមប់ករេគរព ម
េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត ស្រមប់...ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសេដីមបពី្រងឹងសមតថភពរបស់ភន ក់ងរែដលទទួលខុស្រតូវេលីករ
ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត”។ 

235ត្រមូវករស្រមបក់រគ្ំរទែបបេនះពី ADB គួរ្រតូវកំណត់មុនេពលអនុវត្ត និងកនុងអំឡុងេពល “ យតៃម្លបុគគលិក…គួរ យតៃម្លសមតថភព និងករេប្តជញ ចិត្ត
របស់ភន ក់ងរ្របតិបត្តិកនុងករបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន េដីមបេីលីកកមពស់អភិ្រកមែដលមនករចូលរមួ្របកបេ យចរិភព។ ករេរៀបចំែបបសងគមរបស់
គេ្រមងក៏ ចមនករផ្តល់ករយល់ដឹង និងករបណ្តុ ះប ្ត លដល់បុគគលិកភន ក់ងរ្របតិបត្តិ….”។ 



73 
 

 
បណ្តឹ ងរបសអ់នកេសនសំុី បបញញត្តេិគលនេយបយរបស់ ADB 

ែដល ចអនុវត្តបន 
គេំហញីរបស ់CRP 
ស្តពីីភពអនុេ ម 
របស ់ADB 

 
“...អ្រ សំណងរបសគ់េ្រមងស្រមប់
ករបត់បងនិ់ងករចំ យេលកីរ
ផ្ល សទី់លំេន្រតូវបនគណនកនុងឆន ២ំ០០៦ …. 
េទះជយ៉ង កេ៏ យករផ្តល់សំណងចប់
បនេផ្តីមកនុងឆន ២ំ០០៩និងបន្តរហូតដលឆ់ន ំ
២០១២។ …េគមិនបនែកត្រមូវអ្រ សំណងេនះ
េទអ្រ អតិផរ ្របចឆំន េំទ”។ ( កយខណ្ឌ ២៤) 

ថវកិប្រមុង្រគប់្រគនស់្រមបផ់្ល សប់្តូរ
ទីលំេនមុនេពលអនុម័តកនុងករផ្តល់
្របកក់មច”ី។ (OM F2/BP កយខណ្ឌ ៤(x)) 
 
“្របកសំ់ណងទងំអស់្រតូវែផ្អកេលេីគលករ
ណ៍ ៃនតៃម្លជំនសួ”។    (OM F2/BP 
កយខណ្ឌ ៤(iii) 
និងកំណតស់មគ ល់េជីងទំព័រ៦) 
 
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់សេងខបមុន 
ករ្របជំុ MRM េលីកដំបូង្រតូវែត“
...មនករធនពភីន កង់រ្របតិបត្ត ិឬ
អនកឧបតថមភគេ្រមងែដលផ្តលមូ់លនិធិ
្រគប្់រគន់េនេពលែដល្រតវូករនិងេន
េពលែដលចបំចស់្រមបេ់ធ្វកីរអនុវត្ត
សកមមភពផ្ល សប់្តូរទីលំេនឱយមន 
្របសិទធផលនិងទនេ់ពលេវ ដូចែដលបន
បញជ ក់េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល”់។ (OM F2/OP កយខណ្ឌ ៣៦) 
 
“នយក ្ឋ ន្របតិបត្តកិរទទលួខុស្រតូវ
កនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ។្របធនទទលួ
បនទុកភពអនុេ មរបស់ ADB (ADB’s CCO 
[Chief Compliance Officer])ែដលគ្ំរទ
េ យែផនកករពរ
សុវតថភិពសងគមនិងបរ ិ ថ នទទលួខុស្រតូវកនុង
ករពិនិតយ ម
នភពអនុេ ម មេគលនេយ

បយករពរសុវតថិភពរបស ់ADB...”។(OM 
F2/OP កយខណ្ឌ ៥៣) 

OM F2/BP 
កយខណ្ឌ ៤ (iii) 
និងកំណត់សមគ ល់េជី
ងទំព័រ៦; និង OM 
F2/OP កយខណ្ឌ ៣៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ភពមិនអនុេ ម 
ម OM F2/OP 
កយខណ្ឌ ៥៣ 

ករពិេ្រគះេយបល់ស្តពីីករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់៖ ករ សស់ទងល់ម្អិត និងករពិេ្រគះេយបល ់
ជមួយសងគមសីុវលិ 

“្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង
អភិវឌឃន៍រមួទងំអនកេសីនសុំផងមិនបន
ទទួលពត័៌មនែដលទក់ទងនងឹគេ្រមងឬពិេ្រគះ

“អនកែដលរងផលបះ៉ពលព់គីេ្រមងអភិវឌ ន៍
នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងេពញេលញ នងិ
ពិេ្រគះ េយបលយ៉់ងដិតដល់។ 

ភពមិនអនុេ ម 
ម៖ OM F2/BP 
កយខណ្ឌ ៤(v); OM 
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បណ្តឹ ងរបសអ់នកេសនសំុី បបញញត្តេិគលនេយបយរបស់ ADB 
ែដល ចអនុវត្តបន 

គេំហញីរបស ់CRP 
ស្តពីីភពអនុេ ម 
របស ់ADB 

េយបល់ មរេបៀបែដលធន
ថពួកេគ្រតូវ‘បនជូនដំណឹងេពញ
េលញនិងពិេ្រគះេយបល់យ៉ងដិត
ដល់ស្តអំីពីករផ្ល សប់្តូរេទលំេននិង
ជេ្រមីសៃនសំណង...”។ ( កយខណ្ឌ ១៣) 
 
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង
អភិវឌឃន៍មិន្រតូវបនជូនដំណឹង្រគប់
្រគននិ់ងឱយចូលរមួកនុងករ សស់ទងល់ម្អិត (DMS) 
ែដលកត្់រ នូវករបតប់ងរ់បសពួ់កេគ 
( កយខណ្ឌ ១៤) 
 
 
“..រលកៃនករបំភិតបំភយ័ ករគែំហងកំែហង 
និងករបងខិតបងខបំនរកី ល ល
េនទូទងំដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន”។ 
( កយខណ្ឌ  ១៥) 
 
“.. អនកេសនីសំុ និង NGOs ែដលពិនិតយ ម ន
គេ្រមងកន្លងមកបនខិតខំ
្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំេដមីបេី ះ្រ យ
បញ្ហ ែដលបនេលកីេឡងី និងអន្ត យ
ជមួយនឹងADB Cambodia Resident Mission, 
នយក ្ឋ ន្របតិបត្តកិរADBែដលពក់ពន័ធ និង 
ថន ក់ដឹកនជំនខ់ពសរ់បស់ ADB មរយៈ 
ករ្រប្រសយ័ទក់ទង មលិខិត ករជបួ្របជុំ 
និង កជូ់ននូវភ័ស្តុ ង ឯក រ 
និងរបយករណ៍ ងំពីែខឧសភឆន ២ំ០១០ 
មក”។ ( កយខណ្ឌ  ៧៨)។ 
 
ឧទហរណ៍មួយគឺទី ងំៃនករផ្ល សប់្តូរ
ទីលំេនកនុងទី្រកុងភនំេពញ៖“េបេីទះជ
មនករ្រពមនជមុនយ៉ងជក់ ក់េ យ NGOs 
និងអគគសនងករអងគករសហ្របជជតិែផនកសិទធិ
មនុស   (UNOHCHR) អំពី និភយ័ៃនធ្ល ក់
ក្រមតិជីវភពែដល ចេកីតមនេ្រកយ

អនកែដលរងផលបះ៉ពល ់ពីគេ្រមងអភិវឌ ន៍
នឹង្រតូវពិេ្រគះេយបល់
អំពីសំណងនិង/ឬជេ្រមីសកនុងករផ្ល ស់
ប្តុរទីលំេនរមួទងំទី ងំែដល្រតូវប្តូរ និង
ករ ្ត រសងគមេសដ្ឋកិចច... េពលែដលអនក
រងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមងអភិវឌឃន៍គជឺ
្រកុមងយរងេ្រគះជពិេសស េសចក្តី
សេ្រមចកនុងករេធ្វែីផនករេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពលនឹ់ង្រតូវនមុំខេ យដំ កក់ល
េរៀបចំសងគមមយួេដីមបេីធ្វីឱយមនករ
ចូលរមួកនុងករចរចរ ករេធ្វីែផនករ និង
ករអនុវត្ត”។  [OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៤(v)] 
 
“.. ករពិេ្រគះេយបលនឹ់ង្រតូវេធ្វីឱយបន
ឆប់ មែដល ចេធ្វីបនេនកនុងរដ្តៃន
គេ្រមងេដីមបឱីយេគបនពិចរ េទេលី
ទស នៈរបសអ់នកែដលរងផលបះ៉ពលេ់ដីមបី
បេងកីតរូបមន្តសំណង និងវធិនករ ្ត រ។ 
មនករពិេ្រគះេយបលប់ែនថម
េទៀតកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តែផនករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេនេដមីបកំីណត ់និងជយួេ ះ្រ យ
បញ្ហ ែដលេកតីមន” និង ែដល 
“ឯក រផ្ល សប់្តូរទីលំេន[រមួទងំ រេពី
ភណ័្ឌ ្រទពយ/DMS] នងឹ្រតូវបេងកតីេ យ
េធ្វកីរពិេ្រគះេយបលជ់មយួនឹងអនក
ែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមង” (OM F2/OP 
កយខណ្ឌ ៣៤ និង៤៤) 

 
ស្រមប ់“..អនកមិនេចះអក រ វធីិ ្រស្ត
្រប្រសយ័ទក់ទងេផ ងៗ [េ្រកពីករសរេសរ] 
មនលកខណៈសម្រសប”។ (OM F2/OP 
កយខណ្ឌ  ៤៤) 

 
“កនុងកេរៀបចំឯក រែផនករេ ះ្រ យផល
បះ៉ពល ់ADB ត្រមូវឱយអនកខចពិីចរ េលី
ទស នៈរបសក់នុងែដលរងផលបះ៉ពលពី់

F2/OP កយខណ្ឌ  
៣៤និង ៤៤; និង 
OM L3/OP  
កយខណ្ឌ  ១៦ 

 
ភពមិនអនុេ ម 
មកនុងអំឡុង

េពលេរៀបចំគេ្រមង 
និងករអនុវត្តដបូំងៗ
ជមួយនឹង៖ 
OM F2/OP 
កយខណ្ឌ  ៥៥ (iii) 

OM L3/OP កយខណ្ឌ  
១៥ 
 
ពំុមនភស័្តុ ង  
បញជ កថ់មន
ករបំភិតបំភយ័ 
ករគំ មកំែហង 
និងករបងខិតបងខំេ
យចំហេនះេទ 
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ែដល ចអនុវត្តបន 
គេំហញីរបស ់CRP 
ស្តពីីភពអនុេ ម 
របស ់ADB 

ពីករផ្ល ស់ទីេទ្រតពងំអញច ញកេ៏ យ ក ៏ADB 
េនែតអនុមត័ែផនករផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនកនុង្រកុងភនំេពញែដលេធ្វបីចចុបបននកមម 
រមួទងំករេ្រជសីេរសីយកភូមិ្រត
ពងំអញច ញជទី ងំផ្ល សប់្តូរែដល
ឧបតថមភេ យគេ្រមង” ( កយខណ្ឌ  ៣២)។ 
 
ឧទហរណ៍មួយេទៀតគឺបញ្ហ ជពំកបំ់ណុលែដល 
“្រតូវបនេលីកេឡងីជមយួនងឹ 
ADBជេ្រចីនដងេ យ្រគួ រែដលរងផលបះ៉
ពលពី់គេ្រមងអភិវឌ ន ៍និង NGOs ទងំេ យ
ផទ លម់ត ់និងករសរេសរ” ( កយខណ្ឌ  ៣៧)។ 

គេ្រមងអភិវឌ ន ៍និង្រកុមសងគមសីុវលិ
េបីពក់ព័នធ រមួទងំអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលផង” 
[OM F2/OP កយខណ្ឌ  ៥៥(iii)]។ 
 
“េដីមបសី្រមបស្រមួលករសនទនជមយួ
នឹងអនកែដលរងផលប៉ះពលពី់គេ្រមង 
្រពមទងំបុគគល និងអងគករេផ ងៗេទៀត  … 
ADB នឹងធនថករ កែ់តងគេ្រមង
េធ្វឱីយភគីពកព់ន័ធផ្តលព់ត័៌មន្រតឡបក់នុង
អំឡុងេពលអនុវត្តន”៍ (OM L3/OP  
កយខណ្ឌ  ១៥) 

 
កិចចករេនះគរួពក់ព័នធនឹង 
“ែផនករ្រប្រស័យទកទ់ងស្រមប់គេ្រមង 
និងកមមវធីិខ្លះ ជពិេសសគេ្រមង ឬ 
កមមវធីិែដលទំនងជបេងកីតចំណូលខពស់
ដល់្របេយជន៍ ធរណៈ” ជមយួនឹង
អនុ សនស៍្តីពីរេបៀប “បេងកីនករចូលរមួ
ពីអនកេនមូល ្ឋ ន និងអងគករសងគមសីុ
វលិេនកនុងដំេណីរករអភិវឌ ន”៍ (OM L3/OP 
កយខណ្ឌ  ១៦) 

A.2. ភព្រគប្់រគនៃ់នេស កមមជមូល ្ឋ ន នងិ ថ បន័េននងឹទី ងំែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទ 
“ផទះែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទី ងំេ្រកមគេ្រមង 
រមួទងំេសីនសំុ កនុងករណីខ្លះមនករថយចុះ
កនុងករទទលួបនេស កមមជមូល ្ឋ ន រមួទងំទឹក 
និងេភ្លីងអគគសិនីផង េបីេធៀបនឹង
ថ នភពមុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ។ គម នទី
ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនែដលឧបតថមភេ យ

គេ្រមង មួយ្រតូវបនេគេរៀបចំឱយ្រតឹម
្រតូវេ យមនេស កមមេផ ងៗមុនេពល
បញជូ ន្រគួ រទងំេនះេទេឡយី...”      
( កយខណ្ឌ  ៤៤) 
 
“ចមង យៃនទី ងំែដល្រតូវផ្ល សប់្តូរេទពី
លំេន ថ នមុន និងមជឈមណ្ឌ ល្រកុង និង

សមសធតុមយួកនុងចំេ មសមសធតុ
សំខន់បីរបសេ់គលនេយបយផ្ល សប់្តូរទី
លំេនេ យសម្័រគចិត្តគឺ 
“ជំនួយស្រមបេ់រៀបចំទី ងំ រមួទងំករ
ផ្តល់ទី ងំែដលមនមូល ្ឋ ន ថ ប័ន និង
េស កមមសម្រសប” និងែដល្រតូវមន 
“គេ្រមងេពលេវ ស្រមបផ់្តលធ់នធន 
និងឱកសស្រមប់ ងសងលំ់េន ថ នេឡងី
វញិ ថ ប័ន ប ្ត ញ រក្របកចំ់ណូល និង
របរចិញច ឹមជីវតិ ែដលគរួ ក់
បញចូ លកនុងែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលេំន
មុនេពលេធ្វកីរផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ”។ (OM 
F2/BP កយខណ្ឌ  ៤ និង OM F2/OP 

ភពមិនអនុេ ម
ម៖ 
OM F2/BP  
កយខណ្ឌ  ៤; OM 

F2/OP កយខណ្ឌ  
១៥ និង ៣៤ 
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ែដល ចអនុវត្តបន 

គេំហញីរបស ់CRP 
ស្តពីីភពអនុេ ម 
របស ់ADB 

ករខកខនមិនបនផ្តលនូ់វមូល ្ឋ នសុខភបិល 
និង េរៀនេននឹងទី ងំបន
កត់បនថយលទធភពទទលួយករបស់្រគួ រ
ែដលរងផលបះ៉ពល ់រមួទងំអនកេសនីសំុផង
កនុងករចូលេទេ្របីមូល ្ឋ ន រវន័្តទងំេនះ” 
( កយខណ្ឌ  ៤៩) 
 
 
“េគត្រមូវឱយ្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបង់
េស តភជ ប់េផ ងៗ យ៉ងេ ច ស់
េននឹងទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនចំននួបែីដរ” 
( កយខណ្ឌ  ៤៥) 
 
“ជេ កនដកមម កុមរពីនកែ់ដលជបង
ប្អូនបេងកីតនងឹគន  មន ក្់របុស យុ ៩ឆន  ំ
និងមន កេ់ទៀត្រសី យុ ១៣ឆន  ំបនលង់
ទឹកេនកនុង្រតពងំមួយែដលមនជេ្រម
៨ែម្៉រតែកបរទី ងំកនុងេខត្តបតដំ់បងបនួ
ៃថងបនទ ប់ពីេធ្វកីរផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងែខ
ឧសភឆន ២ំ០១០។ ្រតពងំ្រតូវបនេគ
េ្របីជ្របភពទឹកស្រមប្់រគួ រែដល
ផ្ល សទី់លំេនេ យ រែតគម ន្របភព
ទឹក េផ ង្រតូវបនផ្តលេ់នទេីនះ”    
( កយខណ្ឌ  ៤៨)។ 
 
“កុមរផ្ល ស់ទលំីេនទីបបីន ្ល ប់េននឹង
ទី ងំេប៉យែបត៉កនុងែខវចិឆកិឆន ២ំ០១១។ 
កុមរ យុ ១១ឆន ែំដល្រគួ ររបសគ់ត់
េទីបែតបនផ្ល ស់េទេនទី ងំេនះថមីៗ 
បនពយយមឆ្លងផ្លូវធំមួយេនេពលែដល
េដីរ្រតឡបពី់ េរៀនវញិ េពលេនះគត់
្រតូវបនបនដឹកទំនិញមយួបុក។ កុមរេនះ
្ល បេ់ យ ររបួសធងន់េពក។ េកមង

្របុសេនះេទេរៀនេន ែដលសថតិេន
ែកបរលំេន ថ នចស ់េ យ រែតគម ន

េរៀនេនជិតទី ងំថមី។ កលពីមុនគត ់

កយខណ្ឌ  ៣៤) 
 
“សហគមន ៍និងធនធន ធរណៈែដល
បតប់ងែ់ដលេគចតទុ់កថមនសិទធទិទួល
បនសំណងរមួមន … រចនសមពន័ធ
ធរណៈដូចជ ផ រ មូល ្ឋ នសុខភបិល 

មូល ្ឋ នអប់រ ំទឹក កែន្លងេបក
គក់សេម្ល កបំពក់ និងកែន្លង្របជំុ ្រពមទងំ… 
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធដូចជផ្លូវថនល់ ព ន 
និងែខ ដឹកជញជូ នេផ ងៗេទៀត
មូល ្ឋ នថមពល ែខ ទូរគមនគមន៍ និង 
កែន្លងផលិតទឹក ្អ ត និង្របពន័ធបង្ហូរេចញ”។ 
(OM F2/OP កយខណ្ឌ  ១៥) 
 
អនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងគួរែត
ទទួលបន “ពីគេ្រមងយ៉ងេ ច សក់៏
េសមនឹីងក្រមិតសុខុមលភពែដលទទលួ
បនេ យគម នគេ្រមង”។ (OM F2/BP 
កយខណ្ឌ  ៤) 
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បណ្តឹ ងរបសអ់នកេសនសំុី បបញញត្តេិគលនេយបយរបស់ ADB 

ែដល ចអនុវត្តបន 
គេំហញីរបស ់CRP 
ស្តពីីភពអនុេ ម 
របស ់ADB 

មិនចបំច្់រតូវឆ្លងផ្លូវែដលញញឹក
ញៃញែបបេនះេទេពលេទ េរៀន”។ 
( កយខណ្ឌ  ៥១) 
A.3. ភព្រគប្់រគនៃ់នកិចចករពរសុវតថភិព និងនីតិវធិកីនុងករបេណ្ត ញេចញ 
េនែខ រថេភ្លីងែផនកេប៉យែបត៉ 
“្រគូ រែដលរសេ់នេលីដីប្រមងុទុកស្រមប់
េធ្វផី្លូវ(COI) េន្រកុងេប៉យែប៉ត្រតូវ
បនជូនដំណឹងបដីងអំពកីរបេណ្ត ញ
េចញចប់ ងំពីែខេម ឆន ២ំ០១២មក។ 
កនុងករជូនដំណឹងេលីកទីមយួែដលចុះៃថង
ទី២៧ែខមីនឆន ២០១២ េគជូនដំណឹង
្រគួ រចំនួន ២២ ថពកួេគមនេពល ១០ៃថង 
“េដីមបេីរផីទះ និង ងសងឱ់យឆង យពីផ្លូវរថេភ្លងី” 
…។ ្រកុងេប៉យែប៉តបន
េចញេសចក្តជូីនដំណឹងេនះដល់្របជពលរដ្ឋ 
ែដលរស់េនទីេនះេនៃថងទី ៥ែខេម ឆន ២ំ០១២ 
គឺែតមួយៃថងមុនេពលផុតកំណត់ប៉ុេ ្ណ ះ”។ 
( កយខណ្ឌ  ១៧) 

“គេ្រមងេពលេវ ស្រមបផ់្តលធ់នធន 
និងឱកសស្រមប់ ងសងលំ់េន ថ នេឡងី
វញិ ថ ប័ន ប ្ត ញ រក្របកចំ់ណូល និង
របរចិញច ឹមជីវតិ ែដលគរួ ក់
បញចូ លកនុងែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលេំន
មុនេពលេធ្វកីរផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ”។(OM F2/OP 
កយខណ្ឌ  ៣៤. Also OM F2/OP កយខណ្ឌ  
៣៦ និង៣៨) 
 
“េគគរួកំណត់រកអនកែដលរងផលប៉ះពល់
ពីគេ្រមង និងកត់្រ ទុកឱយបនឆប់
រហ័សេដីមបបីេងកតីនូវសិទធទិទលួបនរបស់
ពកួេគ មរយៈកំណត្់រ  ឬជំេរឿន្របជ
ជនែដលេធ្វឱីយមនសិទធទិទួលបនេ យ
ករកំណត់ មកលបរេិចឆទ... េដមីបី
បងក រកំុឱយមនករេកីនចំននួមនុស ខុស
ពីករពិត ឬកំុឱយមនអនកេឆ្ល តឱកស
ទញយកផល្របេយជន”៍ េដីមបបីងក រទងំ 
“ករេកនីចំននួមនុស ែដលមិនែមនជអនករស់
េនទីេនះ ែដល ចេឆ្ល តឱកសទញយក
ផល្របេយជន៍ពីករេចញប្លងគ់េ្រមង 
និងវនិិេយគេលីតៃម្លដី ្រពមទងំ
េដីមបបីងក រករេធ្វីវនិិេយគដីេ យអនក
ែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមង”។ (OM 
F2/BP កយខណ្ឌ  ៤ និង OM F2/OP 
កយខណ្ឌ  ៥) 

ទក់ទងេទនឹងបញ្ហ  
េនេប៉យែបត៉ ADB 
មនភពអនុេ ម
្រសយ័េ យ ADB 

បនេឆ្លីយតបយ៉ង
ឆប់រហ័សេនេពល 
ែដល ADB បនដឹង 
អំពីបញ្ហ បេណ្ត ញ 
េចញេនកនុង្រកុង
េប៉យែបត៉ 
និងបនបង្ហ ញអំពី 
ភព្របុង្របយត័ន 
កនុងេបសកកមមជ 
េ្រចីនេដីមបឱីយបញ្ហ  
េនះ្រតូវបនេ ះ
្រ យ។ 
 
ភពមិនអនុេ ម 
ទក់ទងេទនឹង
ករេប្តជញ ចិត្តេន 
កនុងែផនករេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល ់
ឆន ២ំ០០៦ ថ 
“រ ្ឋ ភិបលនឹង 
ផ្តល់លិខិតបញជ ក ់
មយួជូនដល ់
្របជពលរដ្ឋរងផល
បះ៉ពល ់ែដល ងំ 
ទីលំេនេឡងីវញិ 
េននឹងកែន្លង េ យ 
បញជ កថ់ ពកួេគ 
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បណ្តឹ ងរបសអ់នកេសនសំុី បបញញត្តេិគលនេយបយរបស់ ADB 
ែដល ចអនុវត្តបន 

គេំហញីរបស ់CRP 
ស្តពីីភពអនុេ ម 
របស ់ADB 

នឹង្រតូវបនអនុញញ ត 
ឱយរសេ់នេលីចំណី 
ផ្លូវែដលេនេសស 
សល់រយៈេពល 
៥ឆន ”ំ។ 

A.4. ភព្រគប្់រគនៃ់នយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខរបសគ់េ្រមង 
“មិនបនេធ្វកីរេដីមបេីដីមបណ្តឹ ងភគេ្រចីនេនះេទ” 
( កយខណ្ឌ ៧៤-៧៥)។ 
 
អនកេសនីសំុ “ក្៏រតូវបនេគបដិេសធនូវសិទធិ
របសេ់គែដរកនុងករចរចរកដំេ ះ្រ យជរមួ 
និងកនុងកររកអនកតំ ងជបុគគល
និងអងគករែដលេគេ្រជីសេរសី...”។( កយខណ្ឌ  
៨២) 
 
អនកេសនីសំុេជឿថករេ ះ្រ យមិនបន
្រគប់្រគន់ប ្ត លមកពី “ឧបសគគខងត្រមូវករ 
និងករផគតផ់គង់េដីមបទីទលួបន
នូវវធីិ ្រស្តេ ះ្រ យ រមួទងំករយល់
ដឹងអំពីដំេណីរករត ៉ េនមនក្រមតិ ក្រមិត
វបបធមទ៌ប កង្វះជំនយួផ្លួវចបប ់នងិករ
មន រមមណ៍ជទូេទកនុងចំេ ម្រគួ រ
ែដលរងផលបះ៉ពលថ់ករ កព់កយ
បណ្តឹ ងនឹងមិនបនេជគជយ័េឡយី។ េគក៏
បនរកេឃញីនូវឧបសគគខងផគត់ផគង ់ 
រមួទងំសមតថភពទបរបស់ ជញ ធរពកព់ន័ធ 
និងកង្វះករយល់ដឹងពីតនួទ ីនិងករ
ទទួលខុស្រតូវ” ( កយខណ្ឌ  ៧៦)។ 

“យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខស្រមប់
អនកែដលរងផលបះ៉ពលនឹ់ង្រតូវបេងកីត។ 
េពលែដលអនករងផលបះ៉ពលព់គីេ្រមង
អភិវឌឃន៍គឺជ្រកុមងយរងេ្រគះជពេិសស 
េសចក្តីសេ្រមចកនុងករេធ្វែីផនករផ្ល សប់្តូរទីលំ
េននឹង្រតូវនមុំខេ យដំ កក់ល
េរៀបចំសងគមមយួេដីមបេីធ្វឱីយមនករ
ចូលរមួកនុងករចរច ករេធ្វែីផនករ និង
ករអនុវត្ត”។ [OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៤(v)] 
 
“ករ ត្រត ងជ ធរណៈៃនែផនករ 
និងគេ្រមងករណ៍ផ្ល សប់្តូរទីលំេន 
គឺជកតព្វកិចចែដលខនមិនបន។ … 
កនុងភព្រសេដៀងគន េនះ … 
នីតិវធីិបណ្តឹ ង រទុកខ … ្រតូវែត ត
្រត ងបង្ហ ញដល់អនកែដលរងផលបះ៉
ពល់ពីគេ្រមង”។ (OM F2/OP កយខណ្ឌ  
៤៥) 
 
“ADB ចផ្តលជ់នួំយេដីមបកី ងសមតថ
ភពរបស ់EA និងអនកឧបតថមភគេ្រមង
េផ ងៗេទៀតេដមីបេីរៀបចំ និងអនុវត្តនូវ
ឯក រែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពលែ់ដល
បនឯកភព្របកបេ យ្របសិទធភព”។ (OM 
F2/BP កយខណ្ឌ  ៥) 

ភពមិនអនុេ ម 
ម៖ OM F2/BP 
កយខណ្ឌ  ៤(v) និង 
៥; OM F2/OP 
កយខណ្ឌ  ៤៥ 

A.5. ភព្រគប្់រគនៃ់នករក ងសមតថភពស្រមបភ់ន កង់ររ ្ឋ ភិបល 
“េបីេទះជដងឹថមនបណ្តឹ ងត ៉ជេ្រចីនរបស់
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង និងបញ្ហ
ជេ្រចីនកនុងដំេណីរករត ៉កេ៏ យ ក ៏ADB 

“ADB ច…ផ្តល់ជំនយួេដមីបកី ងសមតថ
ភពរបស់ភន កង់រ្របតិបត្តនិិងអនកឧបតថមភ
គេ្រមងដៃទេទៀតេដីមបេីរៀបចំ និងអនុវត្ត   

ភពមិនអនុេ ម 
ម៖ OM F2/BP 
កយខណ្ឌ  ៥; OM 
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បណ្តឹ ងរបសអ់នកេសនសំុី បបញញត្តេិគលនេយបយរបស់ ADB 

ែដល ចអនុវត្តបន 
គេំហញីរបស ់CRP 
ស្តពីីភពអនុេ ម 
របស ់ADB 

មិនបនេរៀបចំសកិ ស្តពីីករក ង
សមតថភពេទ រហូតដល់ែខកកក /សី ឆន ២ំ០១១ 
និងេទីបែតកនុងែខមីនឆន ២ំ០១២  បនទ ប់ពីមន
គេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនភគេ្រចីនបនេកតីេឡងីរចួេទេហយី ADB 
បនផលិតនូវខិត្តបណ័្ណមយួ ែដលេ ថ 
‘មគគុេទទសករ៍ហ័ស’ េ យ ក់េចញនូវ
េគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន និងដំេណីរករគេ្រមង
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នងិយន្តករបណ្តឹ ងត ៉ ” 
( កយខណ្ឌ  ៧៦)។ 

ឯក រស្តពីីែផនករផ្ល សប់្តូរ
ទីលំេនែដលបន្រពមេ្រពៀងឱយមន
្របសិទធភពេដីមបេីលីកកមពស់
ស្តង់ រនិងសមតថភពជតិរបស ់DMC 
ស្រមបេ់ធ្វកីរផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម័្រគ
ចិត្ត និងេដីមបបីេងកីតស្តង់ រស្រមបវ់សិយ័
េផ ងៗឱយមនភពសីុសង្វ កគ់ន ”។ 
(OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៥) 
 
“ADB ផ្តល់ករគ្ំរទដលកិ់ចចខតិខំ្របឹងែ្របង
របស់ភន កង់រ្របតិបត្តិឬ អនកឧបតថមភគេ្រមង
ដៃទេទៀត េនេពលយលថ់ចបំចស់្រមប់
េគរព មេគលនេយបយស្តពីីផ្ល សប់្តូរទ ី
លំេនេ យមនិសម្័រគចតិ្ត េដីមប.ី..ផ្តល់ជំនយួ
បេចចកេទសេដីមបពី្រងឹងសមតថភពរបស់
ភន កង់រទងំ យែដលទទលួ
ខុស្រតូវកនុងែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់េ យមិនសម័្រគចិត្ត”។        
(OM F2/OP កយខណ្ឌ  ៧) 
 
កនុងអំឡុងេពល“ពិនិតយវនិិចឆយ័ បុគគលិក…
គរួេធ្វកីរ យតៃម្លសមតថភព និងករេប្តជញ ចិត្ត
របស់ភន កង់រ្របតិបត្តកិនុងករបំេពញ
តនួទីរបសខ់្លួនេដីមបេីលីកកមពសអ់ភិ្រកម
្របកបេ យចិរភព នងិែដលមនករ
ចូលរមួ។ ករេរៀបចំែផនកសងគម
របស់គេ្រមងក៏ ចរមួបញចូ លផងែដរនូវករ
ផ ព្វផ យបេងកីនករយល់ដឹង និងករបណ្តុ ះ
ប ្ត លស្រមប់បុគគលិករបស់
ភន កង់រ្របតិបត្ត ិ…”។ (GP 47 កយខណ្ឌ  
១២) 

F2/OP កយខណ្ឌ  ៧ 
និង GP 47 កយខណ្ឌ  
១២ 
 

ខ. សណំងស្រមប់លេំន ថ ន និងករ្របកបរបរចិញចមឹជីវិត ជំនួយអន្តរកល 
និងករ ្ត រ្របក់ចំណូល 

153. បញ្ហ ែដលេគគិតថសថិតេនេ្រកមចំណងេជីងេនះមន៖ 
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(i) ភព្រគប់្រគន់ៃនសំណងស្រមបក់របត់បង់្រទពយសមបត្តិ 
(ii) ភព្រគប់្រគន់ៃនជំនួយអន្តរកលស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
(iii) ភព្រគប់្រគន់ៃនសំណងស្រមបក់របត់បង់ចំណូល និងករ ្ត រ្របក់ចំណូលនងិ 
(iv) ករជំពក់បំណុល 

 
១. ភព្រគប់្រគនៃ់នសណំងស្រមប់ករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ 

 
154. សំេណីសំុេធ្វកីរពនិតិយភពអនុេ មបនបញជ ក់ថ៖“មនភស័្តុ ងែដលបញជ ក់ពីភពមិន្រតឹម្រតូវកនុងករ
ែបងែចក្របេភទេ្រគងសំណង់ និងខន តស្រមប់ ស់ែវងេផ ងៗ ្រពមទងំករបេនថ កសំណងប្លង់សំណង់ែដលមន
លកខណៈជ្របព័នធ” ( កយខណ្ឌ  ២៣)។ ឧទហរណ៍ៃនករណីេនះគថឺ “្រគួ រខ្លះកនុងចំេ ម្រគួ រចនំួន ៦៤
ែដលេគចត់ទុកថបនរងផលប៉ះពល់េ យភគខ្លះៃនផទះ [កនុង្រកុងេប៉យែប៉ត] គួរទទលួបនដីស្រមប់រស់េន
តិចជង ៣០ែម្៉រត្រក  បនទ ប់ព្ីរតូវដកេចញនូវដបី្រមុងទុកស្រមប់េធ្វផី្លូវ” ( កយខណ្ឌ  ២០) និងែដលថកនុងករ
ណីខ្លះេទៀត “្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េ យភគខ្លះៃនផទះ្រតូវរុះេរផីទះទងំមូលែតម្តងេដីមបឱីយបនដសី្រមប់េធ្វី
ផ្លូវេ្រពះសំណងេ់នះេធ្វីពេីបតុង។ េទះជយ៉ងេនះក្តី មន្រគួ រខ្លះ្រតូវសងស្រមប់ែតែផនកខ្លះៃនផទះែដលសថិតេន
កនុងដីប្រមុងទុកស្រមប់េធ្វផី្លូវែតបុ៉េ ្ណ ះ។ អ្រ សំណងមធយមែដលទទួលបនេ យ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់
ពីគេ្រមងែដល្រតូវបនសមភ សន៍កនុងករសិក  BABC គឺ ២០៦,៦០ ដុ ្ល រ” ( កយខណ្ឌ  ២៦)។ អនកេសនីសំុបន
ដក្រសង់ពីរបយករណ៍ពិនិតយ ម នសងគម្របច្ំរតីមសេលីកទី១២, the EMO, ែដលរកេឃញីថ “៦០% 
ៃន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងបន យករណ៍ថសំណងែដលពួកេគទទួលបនគឺមនិ្រគប់្រគន់ស្រមប់
្ត រេឡងីវញិនូវ្រទពយសមបត្តិែដលេគបត់បង់េឡយី” ( កយខណ្ឌ  ២៧)។ 

 
155. ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបស ់ ADB៖OM F2/BP កយខណ្ឌ ែចងថ សមសធតុមួយកនុង
ចំេ មសមសធតុសំខន់បីៃនេគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមនិសម័្រគចិត្តគឺ “សំណងសងឱយ្រគប់
ចំេពះ្រទពយែដលបតប់ង់ ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ និង្របក់ចំណូល” ្រពមទងំស្រមប្់រទពយសមបត្តិែដលបតប់ង់ 
“ ល់សំណងទងំអស់្រតូវែផ្អកេលីេគលករណ៍តៃម្លជំនួស” OM F2/BP កណំត់សមគ ល់េជីងទពំរ័ ៦កំណត់និយម
ន័យៃនតៃម្លជំនសួ ថជ “នីតវិធិៃីនករឱយតៃម្ល្រទពយសមបត្តិេដីមបសីងេលីករបតប់ង់ មតៃម្លទផី រ ឬ តៃម្ល 
្រប ក់្របែហលែដលេសទីរែតដូចគន  រមួនងឹៃថ្លចំ យេលី្របតបិត្តិករេផ ងៗដូចជ ករបង់ៃថ្លរដ្ឋបល ពនធ រ 
ករចុះបញជ ី និងៃថ្លេធ្វីប្លង់ដី។ កនុងករណីែដលចបប់ជតិមនិមនល័កខខ័ណ្ដ ្រសប មស្តង់ រេនះ តៃម្លជនួំសនឹង
្រតូវបែនថម មករចបំច់”។ OM F2/OP កយខណ្ឌ  ៣៤ ទមទរបែនថមេទៀតនូវករពិេ្រគះេយបល់ៃនអនកែដលរង
ផលប៉ះពល់ទងំេនះស្តីអំព ី “ រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្ត”ិ ែដលេគបត់បង់។ េនទីបញចប់ OM F2/OP កយខណ្ឌ  
១៦ និយយថ “វធិនករេដមីបែីកលម្អ ថ នភពរបស់អនក្រកី្រក និងអនកងយរងេ្រគះ គរួេផ្ត តេលីយុទធ ្រស្តេដមីបី
េចៀស ងករេធ្វឱីយកនែ់ត្រកេទ និងបេងកីតនូវឱកសថមីេដីមបរីក្របកច់ំណូល។ កនុងចំេ មេនះមន…ករសង់
លំេន ថ នជំនួស្រតឹមបទ ្ឋ នអបបបរម…”។ 

 
156. ភពខ្វះចេន្ល ះៃនករ កែ់តងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែដលបរយិយកនុង កយខណ្ឌ  
៥៥–៥៩ និង ៧៤–៧៩ គឺជមូលេហតុចមបងៃនករែបងែចក្របេភទមិនបន្រតឹម្រតូវៃនករបត់បង ់និងសំណង 
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មិន្រគប់្រគន់េពលគឺថែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (i) មិនបនេធ្វីករេរៀបចំឱយបន្រគប់្រគន់ស្រមប់ករ 
ចូលរមួរបស់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់កនុងករអនុវត្តន៍ នងិេផទ ងផទ ត់ DMS (ii) មិនបន ក់បញចូ លនូវបបញញត្តិ
ស្រមប់អ្រ សំណងែដលមនសនទស ន៍ មអតិផរ  នងិ អ្រ ជំនួយដៃទេទៀតចេំពះ្រគួ រែដលរងផល 
ប៉ះពល់ និង ដូចែដលបនពិពណ៌នេនកនុងែផនកេនះ (iii) ខ្វះបញញត្តិស្រមប់ករសង់លំេន ថ នជថនូរ មស្តង់ រ 
អបបបរមជវធិនករេដមីបែីកលម្អ ថ នភពរបស់ជន្រកី្រក នងិ ្របជពលរដ្ឋងយរងេ្រគះ ែដលរងផលប៉ះពល់ 
ពីគេ្រមង។ ចប់ ងំពីចុងឆន ២ំ០១០មក ADB ពយយមេ ះ្រ យបញ្ហ សំណងមិន្រគប្់រគន់ែដលប ្ត ល 
មកពីករកណំត្់របេភទផទះមិនបន្រតឹម្រតូវ បុ៉ែន្ត កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងេនះមិនទំនងជេធ្វីឱយ្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងទទួលបននូវសំណង មបរមិណ្រតឹម្រតូវែដលពួកេគ្រតូវទទលួេឡយី។ លកខណៈែដលល្អ
របស់កមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនរបស់គេ្រមងេនះ គឺជេសចក្តីសេ្រមចចតិ្តរបស់រ ្ឋ ភិបលេដីមបផី្តល់នូវដីមយួប្លងេ់ យ
មនករសនយរថនងឹផ្តល់ប្លង់កមមសិទធិដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់កនុងេពលខងមុខ — ជពិេសសបំផុតគឺករ
ផ្តល់ដីែដលមនកមមសិទធិដល់អនកែដលគម នដ។ី 
 
157. ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឆន ២ំ០០៦ ែចងថ ៖ “សំណង និងជំនួយទងំអស់្រតូវែផ្អកេលី 
េគលករណ៍តៃម្លប្តូរេសមី” និង “តៃម្លប្តូរេសមី្រតូវបនកំណតន់ិយមន័យថជនីតិវធិីៃនករឱយតៃម្ល្រទពយសមបត្តិឱយបន 
្រគប់េដីមបសីងេលី្រទពយសមបត្តិែដលបត់បង់ មតៃម្លទីផ របចចុបបនន រមួនងឹៃថ្លចំ យេលី្របតបិត្តិករេផ ងៗផង” 
(ទំពរ័ ៤០)។ ស្រមប់ទងំផទះែដលរងផលប៉ះពល់េ យែផនក និងបះ៉ពល់ទងំ្រសុង ងសំណង
របស់ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បញជ ក់ថ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់នឹង្រតូវេគផ្តល់ “សំណងកនុងតៃម្លប្តូរ 
េសមីេ យែផ្អកេលីតៃម្លទីផ របចចុបបននៃនសមភ រៈ និង ពលកមមេ យគម នកររេំ ះ ឬ បញចុ ះតៃម្លសមភ រៈែដលេន 
េសសសល់ពីករខូចខត” និងែដល “ទំហអំបបបរមែដល ចរស់េនបនគកឺំណត់្រតមឹ ៣០ែម្៉រត្រក ” 
មនន័យថ ផទះ ែដលេនសល់តិចជង ៣០ែម៉្រត្រក  ្រតូវចត់ទុកថរងផលប៉ះពល់ទងំ្រសុង (Ibid., 
ទំពរ័៤១–៤៣)។ 
 
158. របយករណ៍េពលមកដល់ករយិល័យវញិ (The BTOR) ស្រមប់េបសកកមម្រតួតពិនិតយករផ្ល ស់ប្តូរទីលំ
េនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ បនកត់សមគ ល់េនកនុង “ ងែដលមនអនុ សន៍ស្រមប់ែកលម្អករអនុវត្តករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន” ែដលករសងលំ់េន ថ នមុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទី ងំរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ “ជទូេទ… 
មិនមនគុណភពល្អេទ” និង ងំពីេនះមក “ ទំនងថពួកេគ [្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពកីរផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន]  
នឹង្រតូវ ងសង់េឡងីវញិនូវេ្រគងសំណង្់របេភទដូចគន េននឹងទី ងំែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទ …េ្រគងសំណងទ់ងំ
េនះនឹងមិន្រតូវ មស្តង់ រអបបបរមៃនករសង់លំេន ្ឋ នេទ”236។ េគបនេសនីថៃដគូគេ្រមងជមួយនឹងអងគករ 
Habitat for Humanity ែដលមន្របវត្តិ ងសង់លំេន ថ នមនគុណភពល្អេហយីចំ យតិច្របែហលពី 
១.៤០០ដុ ្ល រ េទ ២.០០០ដុ ្ល រ េនកនុងតំបន់ខ្លះែដលសថិតេនែកបរអនកែដលរងផលប៉ះពល់េ យគេ្រមង 
ផ្លូវរថេភ្លីង237។ មរយៈករសមភ សនស៍មង ត់ CRP បនដងឹថភពជៃដគូេនះមិនែដលេលចេចញជរូប ងេទ 
េ យ រអងគករ Habitat for Humanity ពំុមនសមតថភពកនុងករស្រមបស្រមួលេដីមបផី្តល់ករ ងសង់ 
លំេន ថ នែដលចំ យតិចេទ មទំហែំដល្រតូវករេ យគេ្រមង េបេីទះជមនករផ្តល់មូលនិធក៏ិេ យ។ 
                                                 
236 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់, ៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០, ង១ ទំពរ័ ១។ 
237 Ibid. 
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159. ករផ្តល់ឱយ្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេននូវជំនួយ ស្រមប់សង់លំេន ្ឋ នជំនួស មស្តង់ រអបបបរមគួរ 
អនុេ ម ម OM F2/OP កយខណ្ឌ  ១៦។ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ឆន ២ំ០០៦ បន កែ់ផនករ “ករ
សកិ ែស្វងរកអំពកីមមវធីិឥណទនសមភ រៈស្រមប់ ងសង់លំេន ្ឋ ន”238 ែដលទទួល គ ល់ថសំណងកនុងតៃម្ល 
ជំនសួស្រមប់ផទះរបស់្រគួ រែដល្រកី្រកធងនធ់ងរ មនតៃម្លស្រមប់ករ ងសង់កូនខទមវញិ។ ករសិក េនះមនិ 
្រតូវបនេធ្វីេទ េហយីសំណងមធយម (ែដលមនទងំសំណងស្រមបក់រសង់លំេន ្ឋ ន នងិជំនយួអន្តរកល) 
ែដលបពំក់េ្រគឿងបរកិខ រដល់្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនមនតៃម្លែត ៧៥១ដុ ្ល រ ែតបុ៉េ ្ណ ះ គ្ឺរបែហលែត 
ពក់ក ្ត លៃនៃថ្លចំ យ ស្រមប់ករសង់លំេន ្ឋ នែដលមនគុណភពជមូល ្ឋ នែដលប៉ន់ ម នេ យ 
អងគករ Habitat for Humanity ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 

ង ៦៖ សំណងជមធយមចេំពះ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដលបនេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំ្រ  ំ

កែន្លង ងំទលំីេនថម ី ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
ែដលទទលួបនដ ី

សំណងជមធយមពី IRC 
(ជដុ ្ល រ) 

េប៉យែប៉ត ៦០៤ ៨៧៤,៦៣ 
បត់ដំបង ៤៨ ៨៦២,២៣ 
េពធិ៍ ត់ ៣៣ ៥១២,០៣ 
ភនំេពញ ១៤៣ ៩៤៧,៥០ 
េខត្ត្រពះសីហនុ ៣៣ ៥៥៨,៤៦ 

 

 AH = ្រគួ ររងផលប៉ះពល់; IRC = គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល ់
្របភព៖ ព័ត៌មនផ្តល់េ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី្របច្ំរបេទសកមពុជ ជូនដល់ CRP េនៃថងទី៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣។ 

 
160. កនុង ងដែដលដូចេយងខងេលីកនុងែខឧសភឆន ២ំ០១០ BTOR ក៏កត់សមគ ល់ថ DMS មិនបនពិចរ

េទថផទះខ្លះមនបញ្ហ េ្រចីនជងមួយ និង ចរស់េនេ យមនុស េ្រចីន្រគួ រ។ IRC បនឯកភពថ្រគួ រ
ពីរែដលរស់េនកនុងផទះែតមួយ ចទទួលបនដីពីរប្លងេ់នទី ងំទីលំេនថមី េហយីនឹងពិចរ បញ្ហ េនះេទ ម 
ករណីជក់ែស្តងកនុងេពលអនគត239។ 
 
161. េលីសេនះេទៀត កនុងឆន  ំ២០១១ េ យមិនបនជូនដំណឹងដល់ ADB, IRC ែណនឱំយេ្របីនូវេសចក្តីែណនំ
ែដលេគអនុវត្តេន្រកុងភនេំពញថទីផទះែដលបះ៉ពល់ ២៥% េឡងីេទេ យរ ្ឋ ភបិលយក ្រតូវចត់ទុកថរងផល
ប៉ះពល់ទងំ្រសុង។ េ យ រែតទីផទះែដលរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំបផុំតគឺតិចជង ៣០ែម៉្រត្រក  េសចក្តីែណនថំមី
មនន័យថមនផទះតិចជងមុនែដល្រតូវចតទុ់កថរងផលប៉ះពល់ទងំ្រសុង និងេហតុដូេចនះេហយី មន្រគួ រ 
ែដលរងផលប៉ះពល់េ យគេ្រមងអភិវឌ ន៍តិចជងមុនែដលទទួលបនប្លងដី់។ េនេពលែដល ADB កត់ចំ ំ
បញ្ហ េនះ និងេ្រកយពីពេិ្រគះេយបល់ជមួយនងឹ RSES េគេផញសំីបុ្រតេទ IRC េនៃថងទី១ ែខកកក ឆន ២ំ០១១ 
                                                 
238ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់, ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦, ទំពរ័៥៣។ 
239 Ibid. 
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េ យេសនីសំុ IRC ផ្តល់នូវចំននួ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េ យគេ្រមងអភិវឌ ន៍េ យអនុវត្តេសចក្តែីណន ំ
២៥%, ចំននួែដល្រតូវនឹងករកំណត់េ្រកមេសចក្តីែណន ំ៣០ែម្៉រត្រក , និងវធិនករែដល្រតូវេធ្វីេដីមបែីកត្រមូវ
បញ្ហ 240។ BTOR ែដលេចញពីេបសកកមម្រតួតពនិិតយកមច ី និងជំនួយឥតសំណងកនុងែខកញញ ឆន ២០១១ បនេលីក
េឡងីថកនុងចំេ ម “បញ្ហ ែដលេនេសសសល់ចមបងៗ គឺមនករណីតិចតចួេទៃនេ្រគងសំណង់ែដលែបងែចក
្របេភទខុស្រតូវរងករេចទ្របកន់េន្រកុងភនំេពញ…”241។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ MOU ស្រមប់្រកុមេបសកកមម
ដែដលបន យករណ៍ថមនករណីេ្រចីនជងេនះែដលជប់ពកព់័នធេ យ រ “IRC បនរកេឃញី្រគួ រែដល 
រងផលប៉ះពល់េ យែផនកខ្លះចំនួន ២៤៨កនុង្រកុងភនំេពញ ែដលឥឡូវេនះ្រតូវបនចតទុ់កថរងផលបះ៉ពល់ទងំ
្រសុងេ្រកមចបបេ់នះ” [ចបប ់៣០ ែម្៉រត្រក ]។ េលីសេនះេទៀត “IRC នឹងព្រងីកទី ងំផ្ល ស់ប្តូរបចចុបបននេនះឱយ
សមនឹងត្រមូវករជក់ែស្តង” េដមីបសី្រមួលដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ែដលទទួលយកនូវករផ្ល ស់ទីេទទី ងំ
ថមី242។ 
 
162. េដមីបគីិតបញចូ លនូវបំ ស់ប្តូរទងំេនះ េគបនឯកភពគន ថ IRC គួរបេងកីតនូវករបូកបែនថមមួយដល់ URP 
ស្រមប់្រកុងភនំេពញ េហយី ក់ជូនេទ ADB ពនិិតយមុនេពលេធ្វកីរផ្តល់សំណង និងេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ243។ 
ស្រមប់ផទះែដលមិន្រគបដណ្ត ប់េ យចបប់ ៣០ែម៉្រត្រក  IRC មិនមនេចតនេដីមបេីធ្វីករពិនិតយេឡងីវញិជថមី
េទ េបេីទះជមន DMS ្រគប់្រគនក់៏េ យ244។ ជេ្រមសីែដលផ្តល់េ យ IRC ដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់
ពីគេ្រមង មចបប់ ៣០ែម្៉រត្រក គឺ ឬមួយ្រតូវសថិតេនកនុងដចំីណីផ្លូវដែដល េហយីមនិទទួលសំណងបែនថម ឬ 
មួយក៏្រតូវផ្ល ស់េទទី ងំថមីេ យទទួលបនប្លង់ដីេនទីេនះ និង ្រតូវបនសំណងស្រមប់ែផនកៃនផទះែដលមនិ ច
រស់េនបន245។ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ចំនួន ១០៥ បនេ្រជីសយកករផ្ល ស់ប្តូរេទទី ងំថមីកនុង្រកុងភនំេពញ 
និងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ស្រមប់បូកបែនថម (Addendum RP) ស្រមប់្រកុងភនេំពញ្រតូវបនេ្រគង 
េពល ងំពីដំបូងថ ក់ជូន ADB ពិនតិយឱយបន្រតឹមៃថងទី៣១ែខមក ឆន ២ំ០១៣ ក៏ប៉ុែន្តេនែតមិនទនប់ន ក់ 
េនេឡយីគិតមកដល់ចុងែខតុ ឆន ២ំ០១៣េនះ។ 
 
163. កនុងែខតុ ឆន ២ំ០១២ OSPF បនេធ្វីពិនិតយេឡងីវញិនូវបណ្តឹ ងត ៉ ពីផទះចំននួ ២៦ អំពេីរឿងសំណងនិង
រកេឃញីថបណ្តឹ ងទងំអស់្រតូវបនេ ះ្រ យ និងែដល្រគួ ររងផលប៉ះពល់ទងំ ២៦ បនទទួលប្លង់ដី“… 
េដមីបបីននូវសំណងបែនថមែដលផ្តល់ឱយមិន្រគប់េ យ IRC”។ កនុងចំេ មផទះទងំេនះ មនផទះចំនួន ២២ ែដល
មនពីរជន់ ប៉ុែន្ត្រតូវបនែបងែចកជ្របេភទខុសថមនែតមួយជន់ រឯីផទះចនួំនបនួេទៀត្រតូវបនផ្តល់ជ្របេភទ
អបបបរមស្រមប់សំណងផទះែដលផ្តល់េ យ ងសំណង246។ IRC បនយល់្រពមបងសំ់ណងបែនថមកនុងរង្វង់ 
ពីរសប្ត ហ៍247។ េ យមន្របវត្តិែបបេនះ ្រកុមេបសកកមម្រតួតពនិិតយរមួ (Joint Review Mission) ែដលពក់ព័នធ
ជមួយនឹង ADB, AusAID, និងរ ្ឋ ភិបល កនុងែខវចិឆិក–ធនូឆន ២ំ០១២បនបញជ ក់ រជថមីនូវអនុ សន៍ែដល
                                                 
240BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និងករ្រតួតពិនិតយែផនកសងគម ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ៦-៧។ 
241BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយ្របក់កមចី និងជំនួយឥតសំណង ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ១១។ 
242MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយ្របក់កមចី និងជំនួយឥតសំណង ៃថងទី២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ២៥។ 
243Ibid. កយខណ្ឌ  ២៦។ 
244Ibid. កយខណ្ឌ  ៣០។ 
245 BTOR ៃនេបសកកមមៃនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ៥។ 
246 BTOR ៃថងទី១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ  ២។ 
247Ibid. កយខណ្ឌ  ៣។ 
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េលីកេឡងីខងេលីេ យ OSPF ថេគគួរពិនិតយេឡងីវញិនូវកំណត់្រ របស់ DMS ទងំអស់េដីមបី យតៃម្លថេតី
ចបប់ ៣០ែម្៉រត្រក ្រតូវបនអនុវត្ត និងផទះែដលមនពីរជន្់រតូវបនេគកណំតរ់កែដរឬេទ248។ អនុ សន៍របស់
្រកុមេបសកកមម្រតូវបនជំទស់េ យ IRC ែដល “បញជ ក់ថជថមនូីវជំ របស់េគថមិនេធ្វីករពិនិតយ រេឡងីវញិ
នូវករណីែដលកន្លងហសួេទេហយីេនះេទ”249។ មុនេហតុករណ៍េនះ្រកុមេបសកកមមរបស់ ADB កនុងែខកកក ឆន ំ
២០១២ បន យករណ៍ថ “្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ចនំួន ៣៦៩៧ (៩២%) ្រតូវបនផ្តល់សំណងស្រមប់
េ្រគងផទះរបស់េគ”250។ CRP រកេឃញីថ ចមនចំនួនេ្រចីនក៏ប៉ុែន្តមិនដងឹពីសមម្រតពិត្របកដៃន្រគួ រ
ែដលរងផលប៉ះពល់ែដលមិនទទលួបនសំណង្រគប់្រគន់ស្រមប់ផទះរបស់ពួកេគ។ 
164. បុគគលិក ADB បននយិយថផទះទងំេនះទនំងជមិនបនទទួលសំណង្រគប់េ យ រមូលេហតុជ
េ្រចីនរមួមន (i) ករែបងែចក្របេភទខុសេពលែដលផទះ្រតូវចត់ថន កក់នុងសំណងទបខណៈែដល ្រតូវនឹងចំ ត់
ថន ក់េ្រចីនជងមួយ (ii) ផទះែដលរងផលប៉ះពល់េ យចបប់ ២៥% ្រតូវបនែណនជឯកេ ភគីេ យ IRC 
ែដលផទុយនងឹចបប ់៣០ែម្៉រត្រក ែដលបន្រពមេ្រពៀង (iii) ករែបងែចក្របេភទខុសចំេពះផទះែដលមនចបព់ី
ពីរជន់េឡងីេទថជផទះែដលមនែតមួយជន់និង (iv) ករអនុវត្តតៃម្លជំនួសផ្តល់អ្រ ទបជងតៃម្លទីផ រេ យ
រែតមិនបនែកស្រមួលអ្រ កនុងឆន ២ំ០០៦ ែដលអតិផរ ចប់ពីេពលេនះមនេ្រចីនខ្ល ងំ្រជុលរហូតដល់េទ 

៣០% ខណៈេពលែដលបង់្របក់សំណង។ បែនថមេលីេនះេទៀត បុគគលិក ADB បន្រពមេ្រពៀងថករផ្តល់លំេន
ថ នអបបបរម មរយៈករផ្តល់ទី ន ក់ ្រស័យែដលសង់ទុកជមុនដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដល្រក្ីរក ចជ

ជេ្រមីសដ៏ល្អមួយស្រមប់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដលមនជវីភព្រកខ ត់។ កនុងករណីេនះ ជេ្រមីសែបបេនះ ក់
ដូចជ្រតូវបនេគពិចរ ែដរ េបីេទះជេសទីរ្រគបក់រណី មិនេលចេចញជរូប ង េ យ រែតខ្វះសមតថភពក៏
េ យ។ 

 
165. េសចក្តសីននិ ្ឋ នស្តពីភីពអនុេ មរបស ់ ADB៖ ភពខ្វះចេន្ល ះៃនករ ក់ែតងែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ឆន ២ំ០០៦ គជឺមូលេហតុចមបងៃនករែបងែចក្របេភទមិនបន្រតមឹ្រតូវៃនករបតប់ង់ នងិសណំងមនិ
្រគប់្រគន។់ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់មនិបនេរៀបចំ្រគប្់រគនស់្រមបឱ់យមនករចូលរមួព្ីរគួ រែដលរង 
ផលបះ៉ពល់កនុងករេធ្វ ី នងិេផទ ងផទ ត់ DMS (សូមេមលីែផនកA.1.ខងេលី)។េហតុេនះប ្ត លឱយមនភពមនិ 
អនុេ ម មបញញត្តែិដល៖ “ឯក រផ្ល ស់ប្តូរទីលេំន [រមួទងំ រេពភីណ័្ឌ ្រទពយសមបត្ត]ិ នងឹ្រតូវបេងកតីេ យេធ្វកីរ 
ពេិ្រគះេយបល់ជមួយនឹងអនកែដលរងផលបះ៉ពល”់ (OM F2 OP កយខណ្ឌ  ៣៤)។មូលេហតុមយួេទៀតៃន 
ករផ្តល់េ ហុ៊យមនិ្រគប់្រគនប់ ្ត លមកពែីផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ឆន ២ំ០០៦ មនិបនបញចូ លបបញញត្តិ
ស្រមប់អ្រ សណំងែដលមនសនទស នអ៍តផិរ  នងិអ្រ ជនំយួេផ ងៗេទៀតដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល ់
(OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៤, ៤(iii) នងិកំណតស់មគ ល់េជងីទពំរ័ ៦)251។ ភពខ្វះចេន្ល ះទីបៃីនករ កែ់តង
ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឆន ២ំ០០៦ គខឺ្វះបញញត្តសិ្រមបក់រសងលំ់េន ថ នជថនូរ មស្តង់ រអបបបរមជ
                                                 
248BTOR ៃនករជួប្របជំុជមួយនឹង NGOs, IRC, និងចូលរមួអនុវត្ត OSPF ៃថងទី១៦ ែខតុ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ  ៣។ 
249 MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន  ៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក ដល់ ៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ  ៣៨។ 
250MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ ឧបសមពន័ធ៥ ស្តីពីទំហៃំនកររក សន្តិសុខ និងសងគម កយខណ្ឌ ១។ 
251មួយកនុងចំេ មសមសធតុសំខនទ់ងំបីៃនេគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្តគឺ “សំណងេដីមបជីំនួសឱយ្រទពយសមបត្តិ ករ្របកបរបរ 
ចិញច ឹមជីវតិ និងចំណូលែដលបត់បង”់ និងស្រមប្់រទពយែដលបតប់ង់ “សំណងទងំអស់្រតូវែផ្អកេលីេគលករណ៍តៃម្លជំនសួ”។ តៃម្លជំនួស  “មននយ័
ថជនីតិវធីិកនុងករ យតៃម្ល្រទពយសមបត្តេិដីមបជំីនួសនូវអ្វែីដលបត់បង់ មតៃម្លទីផ រ ឬកនុងតៃម្លែដល្រប ក្់របែហលនឹងទផី រ រមួទងំៃថ្លេផទរដូចជ
ករបងរ់ដ្ឋបល ពនធ រ ករចុះបញជ ី និងៃថ្លេធ្វីប្លង់កមមសិទធិ។ កនុងករណីែដលចបបជ់តិមិនមនល័កខខ័ណ្ដ ្រសប មស្តង់ រេនះ តៃម្លជំនួសនឹង្រតូវបែនថម 
មករចបំច”់។ 
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វធិនករេដមីបែីកលម្អ ថ នភពរបស់អនក្រក្ីរក និងអនកងយរងេ្រគះ ពីគេ្រមងអភិវឌ ន ៍ (OM F2/OP កយខណ្ឌ  
១៦)252។ េបីេទះជមនករចបេ់ផ្តមីយតឺបន្តចិកនុងករអនុវត្តគេ្រមងកក៏ចិចខតិខ្ំរបឹងែ្របង្រតួតពនិិតយែដលមន
ករេលីកកមពស់របស ់ ADB ពឆីន ២ំ០១០ នងិករយកចិត្តទុក ក់ចេំពះករែបងែចកខុស្របេភទៃនករបតប់ង់
របស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង បនបង្ហ ញនូវករ្របុង្របយត័នកនុងករពយយមេដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ  
េបេីទះជកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងេនះ មិនទនំងជនឱំយ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់កនុងសមម្រតេ្រចនីទទលួ
បនបរមិណសំណង្រតមឹ្រតូវែដលពកួេគសមនឹងទទលួកេ៏ យ។ េ្រកមេគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិ 
សម្័រគចតិ្តរបស ADB ករធនឱយ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ទងំអស់ទទលួបននូវសំណង្រតមឹ្រតូវែដលពកួេគ 
សមនងឹទទួល គជឺមូល ្ឋ នសំខនច់េំពះភពគួរឱយេជឿជកប់ន របស់ ADB និង្របសិទធភពៃនេគលនេយបយ 
របស់ ADB253។ 
 

២. ភព្រគប់្រគន់ៃនជំនួយអន្តរកលដល្់រគួ រែដលរងផលប៉ះពល ់
 
166. សំេណីសំុ្រតួតពនិតិយភពអនុេ មេចទ្របកនថ់ “ពុំមនបបញញត្តសិថិតេនេ្រកម EIRP េដមីបសីងដល់អនក
ែដលបត់បង់្របភពចំណូល និងរបរចិញច ឹមជវីតិជកែ់ស្តង រមួទងំករបត់បង់ចំណូលពិត្របកដកនុងអំឡុងេពល
អន្តរកល” ( កយខណ្ឌ  ៤២)។ សំេណីក៏បនកត់សមគ ល់ែដរថអ្រ សំណង និងៃថ្លផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន (ែដលរមួ
ទងំេ ហុ៊យេផទរេផ ងៗ) “្រតូវេគគណនកនុងឆន ២ំ០០៦ េពលែដលេគេរៀបចែំផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
េដមី។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករបងសំ់ណងចប់េផ្តីមកនុងឆន ២ំ០០៩ និង បន្តរហូតដល់ឆន ២ំ០១២។ 
អស់រយៈេពលជង្របឆំន  ំ េ យ ចមនករេលីកែលងចំេពះ្រកុងភនំេពញ អ្រ សំណងមនិ្រតូវបនស្រមប ម 
អតផិរ ្របចឆំន េំទ” ( កយខណ្ឌ  ២៤)។ 
 
167. ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបសA់DB៖ OM F2/OP កយខណ្ឌ ១៣ បញជ ក់ថ “អនកែដលរងផល
ប៉ះពល់េហយីែដលមនសិទធិទងំអស់… មនសិទធិទទួលជំនួយហរិញញវតថុែតម្តងចំេពះអ្វីៗែដលបត់បង់េ យ រ
ករផ្ល ស់ប្តូរ ្រពមទងំករ ្ត រេសដ្ឋកិចច នងិសងគមផងែដរ។ សំណងទងំេនះ ចមន (i) ចំ យកនុងករផ្ល ស់
ប្តូរ នងិដឹកជញជូ ន [និង] (ii) ជំនយួស្រមប់គ្ំរទចំណូលកនុងរយៈេពលអន្តរកល និងករ្របកបរបរចញិច ឹមជីវតិ 
…”។ 
 
                                                 
252“… វធិនករេដីមបែីកលម្អ ថ នភពរបស់អនក្រកី្រក និងអនកងយរងេ្រគះគរួេផ្ត តេលយុីទធ ្រស្តេផ ងៗេដីមបេីចៀស ងករេធ្វីឱយមនុស កនែ់តធ្ល កខ់្លួន្រក
និងបេងកីតនូវឱកសរក្របក់ចំណូលថមីៗ ។ កនុងេនះមន … ករសងលំ់េន ្ឋ នជំនួស មស្តង់ រអបបបរម …”។ 

253ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ បនែថ្លងឱយដឹងថ 
ពំុមនករេចទ្របកន់ មួយេទេលីករេរៀបចំគេ្រមង គជឺមូលេហតុែដលនឱំយមនករចត់ចំ តថ់ន កមិ់នបន្រតឹម្រតូវេទេលីករខតបង់ និង 
សំណងមិន្រគប្់រគន់េនះេទ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនឯកភព និងបនសំេ េយងចំេពះ កយខណ្ឌ ៤៧ , ៧៧ និង៧៩។ 
ថន ក់្រគប់្រគងកប៏នែថ្លងផងែដរថ កង្វះបបញញត្តិស្រមប់ផទះជំនួសែដលមនបទ ្ឋ នអបបបរម ពំុែមនជធតុផ មួំយែដលរួមចំែណកេធ្វីឱយមនភពខ្វះ 
ចេន្ល ះេនកនុងករេរៀបចំគេ្រមងេឡយី។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនឯកភពេឡយី ្រស័យេ យករផ្តល់ប្លង់ដី និង ករផ្តល់ផទះជំនួស 
ែដលមនបទ ្ឋ នអបបបរម គួរែតជវធិនករបែនថម និង ពុែំមនជវធិនករ ច់ខតែតមួយេឡយី។ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ 
ទទលួ គ ល់ថ ករផ្តល់ដីមួយប្លង់ជមួយនឹងប្លង់ដី ពំុធនដល់សន្តិសុខៃនជីវភពរស់េនេឡយី និង បនផ្តល់មតិេយបល់ឱយពិចរ អំពីេ្រគងករ 
ផ្តល់ឥណទន។ ចំណុចេនះ មិន្រតូវបនបន្តអនុវត្តេនះេទ ( កយខណ្ឌ ១៩៧)។ 
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168. ងៃនសំណងកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែចងថអនកែដលរងផលប៉ះពល់ពី 
គេ្រមងែដលេរេីចញពីដីចំណីផ្លូវេទទី ងំថមីនងឹ្រតូវផ្តល់សំណងស្រមប់ករបត់បង់របរចិញច ឹមជីវតិែដលេកីតមន 
“អងក ២០គីឡូេ្រកម/មន ក់/ែខ ស្រមប់រយៈេពលបីែខស្រមបផ់ទះែដលេធ្វីពសីមភ រៈ្រ លៗ និងផទះេឈ”ី និង “អងករ 
២០គីឡូេ្រកម/មន ក់/ែខ ស្រមប់រយៈេពល្របមំយួែខស្រមប់ផទះែដលេធ្វីពេីបតុង នងិ េកប ង នងិ ស្រមប់ផទះ 
េឈធីំៗ ”។ អនករងផលប៉ះពល់ែដលងយរងេ្រគះ្រតូវេគកណំតថ់ជ្រស្តីេម្រគួ រ មនុស ចស់ ជនពិករ និង 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដលមនចំណូលតិចជង ២០ដុ ្ល រ/ែខស្រមប់សមជកិមន ក់ៗ “នឹងទទួលបនេ ហុ៊យ 
ជំនយួពិេសសែដលេសមីនងឹអងករ ២០គីឡូ្រកម ស្រមប់សមជិកមន ក់ៗ កនុងមយួែខស្រមប់រយៈេពល្របមំួយែខ”254។ 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ មិនសីុសង្វ ក់នឹងព័ត៌មនែដល្រតូវទុកេចលេនេលីតុកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះ 
ពល់ឆន ២ំ០០៦ ែដលបញជ ក់ថ្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន ឬ្របកឧ់បតថមភអន្តរកលជអងក ២០គីឡូ្រកមស្រមប់ 
មួយែខកនុងមួយ្រគួ រ (ែដលមនសមជិកជមធយម ៥នក់)255។ េនះគឺជ្របក់ឧបតថមភស្រមប្់រគួ ររងផល 
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលប្តូរេទទី ងំថម2ី56។ េលីសពីេនះេទៀត ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដល្រតូវ 
េរេីចញពីដីចំណីផ្លូវទទលួបន ៧០ដុ ្ល រ ជេ ហុ៊យស្រមប់ដកឹជញជូ ន េ យមិនគិតពីចមង យេទទី ងំថមី 
េឡយី។  
 
169. េ ហុ៊យស្រមប់អងក្រតូវបង់ឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងកនុងតៃម្លន ឆន ២ំ០០៦។ ទងំេនះជតៃម្ល
ែដលបនបញជ កក់នុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ កនុងឆន ២ំ០០៦។ ក៏បុ៉ែន្តតៃម្លចំណី រ និងជពិេសស 
តៃម្លអងករបនេកនីេឡងីយ៉ងខ្ល ងំេនកនុង្របេទសកមពុជ រ ងេពលែដលេគកណំតអ់្រ ្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន 
/អន្តរកលេនកនុងករសិក ពីតៃម្លជំនួស កនុងឆន ២ំ០០៦ និង េពលែដលេគផ្តល់្របក់ឧបតថមភទងំេនះេទឱយ 
អនកែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចបពី់ែខឧសភឆន ២ំ០១០មក។ ពុំមនករែកត្រមូវ មួយ្រតូវបនេធ្វីេទ 
ស្រមប់ករេកីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំៃនតៃម្លអងកេនះេទ។ តៃម្លអងករបនេកីនជងពីរដងកនុងអឡុំងេពលេនះទងំទីផ រ 
កមពុជ និងទីផ រអន្តរជតិ257។ េ យ រែតអងកគឺជ រសំខនេ់នកនុង្របេទសកមពុជ េហយីចំណី រ 
តំ ង្របមណ ៦៥% ៃនថវកិ្រគួ ររបស់អនក្រក258 ករេកីនតៃម្លអងកខ្ល ងំបនគេ្រមមកែំហងយ៉ងធងន់ធងរដល ់
្រគួ រ្រកី្រក។ េពលែដល ADB បនដឹងពីភពមិន្រគប់្រគន់ៃនេ ហុ៊យ—មួយឆន បំនទ បពី់ករបង់េ ហុ៊យ 
ចប់េផ្តីម — ADB បនពយយមេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ។ បនទ ប់ពីពិចរ យ៉ងយូរ IRC បនយល់្រពមបង ់
េ ហុ៊យេ្រចីនជងមុនដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទី ងំកនុងេពលអនគត ក៏ប៉ុែន្ត 
ករែកត្រមូវេនះ នឹងមិន្រតូវអនុវត្តចំេពះ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលបនទទួលេ ហុ៊យរូចេហយី 
េនះេទ។ េ យ រសំណងែដល្រតូវបង្់រតូវគតិជតៃម្លែដលេសមីនឹងអងកបរមិណអងករ េគត្រមូវឱយមនករែកត្រមូវ 
                                                 
254ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័ ៤៤ និង ៤៦។ 
255 Ibid. ងទី ៤៤ េនទំពរ័ ៨០។ ្របកេ់ ហុ៊យេនះ្រតូវេគរក េន 4 URPs។ 
256េ យែផ្អកេលី្របក់េ ហុ៊យអន្តរកលែដលេគបង ់(ករឧបតថមភអងករ ២០គីឡូ្រកម/មន ក់ ស្រមប់មនុស ្របនំក់កនុងមួយ្រគួ រ កនុងមួយែខមនតៃម្ល ២៥ 
ដុ ្ល រ) ករែបងែចកស្រមប៣់ែខ ស្រមប់្រគួ រែដលមនផទះតូចេធ្វីពសីមភ រៈ្រ លៗ ឬ ផ្លះេឈមីនតៃម្ល ៧៥ដុ ្ល រ និងស្រមប៦់ែខស្រមប្់រគួ រ
ែដលមនផទះេធ្វីពីេបតុង/េកប ង ឬ ផ្លះេឈធំីកនុងតៃម្ល ១៥០ដុ ្ល រ។ េ យ រអងករកនុងឆន ២ំ០០៦ មួយគីឡូ្រកម តៃម្ល ០,២៥ដុ ្ល រ រូបមន្តេនះ ្រតូវជ 
២៥ដុ ្ល រ ស្រមប់៣ែខ និង៧៥ដុ ្ល រ ស្រមបរ់យៈេពល៦ែខ។ 

257តៃម្លអងករអន្តរជតេិឡងីៃថ្លេទ្វរគុណរ ងឆន ២ំ០០៦ និង២០០៨ និងគិត្រតឹមឆន ២ំ០១០ បនមកេន្របែហល ៧០ 70% ៃនតៃម្លកនុងឆន ២ំ០០៦។ តៃម្លអងករ
កមពុជេសទីរែតដូចគន នឹងតៃម្លេលីទីផ រអន្តរជតិែដរ។ (ស្រមប់ទិនននយ័សូមេមីល្របភពទិននន័យរបស់ World Bank, FAO និង IMF) 

258ធនគរពិភពេ ក ករ យតៃម្លភព្រកី្រកេនកមពុជ ឆន ២ំ០០៦។ 
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េលីេ ហុ៊យែដល្រតូវបង់ ចជសនទស ន៍ជមួយនឹងតៃម្លអងករ ឬ ក្រមិតៃនអតិផរ ទូេទ  (សនទស ន៍ 
តៃម្លអនកេ្របី្របស់)។ 
 
170. ្រកុមេបសកកមម្រតួតពិនតិយករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងសងគមកនុងែខមថុិនឆន ២០១១ “បនេលីកបញ្ហ ្របក់ 
ឧបតថមភជីវភពរស់េន (ឧទ. ្របកឧ់បតថមភជវីភពរស់េននិងករបតប់ងច់ំណូល)បុ៉ែន្ត IRC បនបដិេសធកនុងករ
ពភិក បញ្ហ  នងិមនិឯកភពបញចូ ល េនកនុង MOUេទ។ករបក្រ យពេី ហុ៊យរបស់ IRC គថឺ ជចំននួេថរ
មួយ (ពី ២៥ ដុ ្ល រ េទ ៥០ដុ ្ល រ េ យែផ្អកេលីតៃម្លអងកកនុងឆន ២ំ០០៦)េពលែដលជំទស់នឹងនយិមន័យេន
កនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនយល់្រពម (អងករ ២០គីឡូេ្រកម/មន ក់/ែខ គុណនឹងចំនួនែខ 
្រស័យេលីករផ្ល ស់ទរីបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ – េន/មិនេននឹងទី ងំ – និង្របេភទសំណង់ៃនផទះ 

ែដលរងផលប៉ះពល់ទងំេនះ)….”259។ េគ ម នករងរេនះេ យេផញលិីខតិេទ្របធន IRC េចញពី្របធន 
អគគនយក SERD260។ ករែកត្រមូវេ ហុ៊យរស់េនេនះឆ្លុះបញច ងំពីករេកីនេឡងីៃនតៃម្លអងកស្រមប់្រគួ រ 
ែដលរងផលប៉ះពល់ទងំ ៣១៤៧ ែដលប៉ះពល់េ យគេ្រមង ្រតូវករនូមូលនិធបិែនថម្របមណ ៤៥០០០០ 
ដុ ្ល រេទៀត261។ 
 
171. បញ្ហ េនែតមិនទន់បនេ ះ្រ យរហូតដល់េពលែដលមនេបសកកមម្រតួតពិនតិយ្របក់កមចី និងជំនយួ
ឥតសំណងកនុងែខកញញ ឆន ២ំ០១១ េហយី BTOR កតស់មគ ល់ថ “បញ្ហ ែដលេនេសសសល់ចមបងគឺករផ្តល់
េ ហុ៊យរស់េនមនិ្រគប់្រគន់េ យ រែតតៃម្លចំណី រមនករេកីនេឡងីខ្ល ងំេពកចប់ពឆីន ២ំ០០៨មក។្រក
សួងេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុ (MEF) យល់្រពមផ្តល់អ្រ េ ហុ៊យរស់នភែដលេកនីេឡងីកនុងេពលអនគត នងិ
បនចង្អុលបង្ហ ញថេនះមនិែមនជបញ្ហ ថវកិេទ កប៏៉ុែន្តបដិេសធយ៉ងចេចសកនុងករផ្តល់ ងំពីដបូំងដល់្រគួ រ
ែដលរងផលប៉ះពល់ែដលបនទទលួសំណងរចួេហយី”262។ BTOR បនផ្តល់េយបល់ថេ យ រែត “មន
ភ័ស្តុ ងថករផ្តល់េ ហុ៊យរស់េនមនិ្រគប់្រគន់…” វធិេីដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ មួយេទៀតគឺ “ចំននួែដលខ្វះខត
្រតូវបនបែនថេ យ MEF េទេលីកមមវធិីព្រងីកមុខរបរែដលផ្តល់ហរិញញបបទនេ យអងគករ AusAID”263។ េទះជ
យ៉ង ក៏េ យ ដូចែដលបន យករណ៍កនុង MOU កលពែីខកកក ឆន ២ំ០១២ ស្រមប់្រកុមេបសកកមម្រតួត
ពិនតិយពកក់ ្ត ល ណត្តបិញ្ហ ែកត្រមូវេ ហុ៊យរស់េន/ផ្ល ស់ទលំីេនមិនបនេ ះ្រ យេទេ យ រែត IRC  
េនែតរក ជំហរថេគ “មនេចតនែកត្រមូវែតេ ហុ៊យរស់េនស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ ែដលមនិ
ទន់បនផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ ម Addendum RP ស្រមប់្រកុងភនេំពញ និងសំេ ង ក៏ប៉ុែន្តនងឹមនិឯកភពផ្តល់ឱយ្រគួ
ររងផលបះ៉ពល់ ែដលបនទទួលរចួេហយីេនះេទ”264។ គិតមកដល់េពលេនះ “កនុងចំេ ម្រគួ រែដលរង

ផលប៉ះពល់ចំននួ ៤០០៣ ្រគួ រ មន្រគួ រចំននួ ៣៦៩៧ (៩២%) បនទទួលេ ហុ៊យជ្របក់សុទធ…”265 
េហយីេ យ រែតករផ្តល់សំណងេទីបនងឹចប់េផ្តីមកនុងែខឧសភឆន ២ំ០១០ អនកទងំ ៩២% ៃន្រគួ រែដលរង
                                                 
259BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និងករ្រតួតពិនិតយែផនកសងគម ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ៤។ 
260Ibid. ឯក រភជ បទី់២។ 
261Ibid. កយខណ្ឌ  ១៦។ 
262BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយ្របក់កមច ីនិងជំនួយឥតសំណង ៃថងទ២ី៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ១១។ 
263Ibid. កយខណ្ឌ  ១៣។ 
264 MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ  ៣០។ 
265MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២, ឧបសមព័នធ ៥ ស្តីពីទំហៃំនកររក សន្តិសុខ និងសងគម កយខណ្ឌ ១។ 
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ផលប៉ះពល់េនះបនទទួលនូវ្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន/អន្តរកល ែដលមិន ចឱយពកួេគទិញអងករេទ ម 
បរមិណែដលេគសមនឹងទទួលេនះបនេឡយី266។ 

172. ជលទធផល ភគេ្រចីនបំផុតៃន្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនមនិបន
ទទលួ្របកឧ់បតថមភជវីភពរស់េនែដលពួកេគសមនឹងទទួល មេគលនេយបយរក សន្តិសុខរបស់ ADB េទ 
ខណៈែដលអនកែដលមនិទន់េរេីចញ្រតូវេគេ្រគងឱយទទួលនូវេ ហុ៊យេនះ។ CRP សថិតេនកនុងទស នៈមួយែដល
ករបក្រ យ្រតឹម្រតូវៃនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែដលថេគនឹងផ្តល់្របកឧ់បតថមភជីវភព 
រស់េនជចំនួន្របក់ែដលេសមីនឹងបរមិណអងករែដល្រតូវទទលួបនកនុងេពលេនះ។ េ យ រែតភពសំខន់ 
របស់អងក កនុងថវកិស្រមប់្រគួ រអនក្រកី្រកេនកនុង្របេទសកមពុជ ករផ្តល់អងក មបរមិណជក់ ក់ស្រមប់ 
រយៈេពលកំណត់នន ចជួយ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមងឱយដំេណីរករអន្តរកលេពលេរេីចញេទ 
ទី ងំថមី ្រប្រពតឹ្តិេទេ យរលូន។ ករផ្តល់្របក់ឧបតថមភជវីភពរស់េនទកទ់ងនឹងបរមិណអងករ េដមីបធីន 
សន្តិសុខេសប ងស្រមប់្រគួ រ គឺជអភិ្រកមែដលឆប់បនផលមួយ។ កប៏៉ុែន្ត ្របសិនេបកីរធនសន្តសុិខេសប ង 

រមូល ្ឋ នកនុងអំឡុងអន្តរកលជវតថុបណំងរបស់េគលនេយបយ េនះេគ្រតូវេធ្វីករែកត្រមូវតៃម្ល្របក់ 
កនុងករណីែដលតៃម្លអងករមនករែ្រប្របួលខ្ល ងំ។ េ យ រែតបញ្ហ េនះបនេកីតមនកនុង្របេទសកមពុជ រ ង 
ឆន ២ំ០០៦ រហូតដល់ ឆន ២ំ០១០ េគ្រតូវែកត្រមូវតៃម្លជំនសួ ស្រមប់អងកែដលផ្តល់េទ្រគួ រែដលរងផលប៉ះ
ពល់ពគីេ្រមងឱយេឡងីខពស់ជងមុន។ 

173. េសចក្តសីននិ ្ឋ នស្តពីកីរេគរព ម ADB៖ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបសA់DB៖ CRPរកេឃញី
នូវភពមិនអនុេ ម មល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវេនកនុងេគលនេយបយស្តពីកីរផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម្័រគចតិ្តែដលថ
“អនកែដលរងផលប៉ះពល់េហយីែដលមនសិទធទិងំអស់… មនសិទធទិទលួជំនយួហរិញញវតថុែតម្តងចេំពះអ្វីៗ ែដលបត់
បងេ់ យ រករផ្ល ស់ប្តូរ ្រពមទងំករ ្ត រេសដ្ឋកចិច និងសងគមផងែដរ។ សំណងទងំេនះ ចមន (i) ចំ យ
កនុងករផ្ល ស់ប្តូរ នងិដកឹជញជូ ន [នងិ] (ii) ជនំយួស្រមបគ់្ំរទចំណូលអន្តរកល នងិករ្របកបរបរចញិច ឹមជវីតិ” (OM 
F2/OP កយខណ្ឌ  ១៣)។ មូលេហតុចមបងៃនករផ្តលេ់ ហុ៊យមនិ្រគប្់រគនប់ ្ត លមកពែីផនករេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ឆន ២ំ០០៦ មនិបនបញចូ លបញញត្តសិ្រមបអ់្រ សណំងែដលមនសនទស នអ៍តផិរ  នងិអ្រ ជនួំយ
េផ ងៗេទៀតដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល(់សូមេមីលែផនកA.1. ខងេលី)។េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករទទួល
គ ល់របស់ ADBពីភពមនិ្រគប្់រគនៃ់នេ ហុ៊យ េបីេទះជ បនេកីតេឡងីមយួឆន បំនទ ប់ពកីរផ្តល់េ ហុ៊យបន

ចប់េផ្តមី បនបង្ហ ញពកីរ្របុង្របយត័នកនុងករពយយមេ ះ្រ យបញ្ហ ។ កនុងខណៈេនះែដរ កិចចខតិខំ្របឹងែ្របង
េនះមិនបនេធ្វឱីយ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ទងំអស់ទទលួបននូវសំណង្រតមឹ្រតូវែដលពកួេគ្រតូវទទលួេឡយី។ 
កចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ ADBបនេធ្វឱីយ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ខ្លះទទលួបននូវសំណង្រតមឹ្រតូវខណៈែដល
អនកទទលួសំណងមុនកចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របងេនះមនិទទលួបន។ លទធផលេនះបននឱំយមន ថ នភពមនិេសមភីពមយួ
ែដលមនិ ចទទលួយកបនកនុងករអនុវត្តនូវេគលនេយបយរក សន្តសុិខរបស់ ADB។ 
 
 
 
                                                 
266កំណត់សមគ ល់អំពីករមិនបនគិតពីភពខុសគន ទកទ់ងនឹងចំនួនសរុបៃន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេនកនុង BTOR ស្រមបស់្តីពីេបសកកមម

្រតួតពិនិតយ្របក់កមចី និងជំនយួឥតសំណងកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១១ (៣១៤៧ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់) និង េនកនុង MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយ
ពក់ក ្ត ល ណត្តិ ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ (៣៦៩៧ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់)។ 
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៣. ភព្រគប់្រគន់ៃនជំនួយស្រមប់ករបត់បង់ចំណូល និងករ ្ត រ្របក់ចំណូល 
 
174. សំេណីសំុេធ្វកីរពនិតិយភពអនុេ មបនបញជ ក់ថ៖ 
ករេធ្វីឱយមនេ្រគះថន ក់កន់ែតខ្ល ងំប ្ត លមកពបីរមិណសំណងមិន្រគប្់រគន់ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ទងំ
្រសុងបនអះ ងថចំណូលរបស់ពួកេគបនធ្ល ក់ចុះយ៉ងគំហុកេ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។… មូលេហតុ
ចមបងែដលេធ្វឱីយក្រមតិចណូំលធ្ល ក់ចុះបនទ ប់ពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនគ ឺ ទី ងំចនួំនបកីនុងចំេ មទី ងំទងំ្របំ
ែដលឧបតថមភេ យគេ្រមង [ភនំេពញ បត់ដបំង ្រកុង្រពះសីហនុ] សថតិេនឆង យេពកពីមណ្ឌ លេធ្វសីកមមភពេសដ្ឋ
កិចច និង្របភព្របកបមុខរបរចិញច ឹមជីវតិកលពមុីន។ ចមង យបែនថមែដលឆង យ្រជុលពីកែន្លងេធ្វីករ ឬឱកសរក្របក់
មនន័យថៃថ្លចំ យកនុងករដកឹជញជូ ន ចេ្រចីនជងមុន ឬេធ្វឱីយ្របកចំ់ណូល្របចៃំថងយ៉ងខ្ល ងំ” ( កយខណ្ឌ  
២៩–៣០)។ 

175. េលីសពីេនះេទៀត “កមមវធិី ្ត រ្របកចំ់ណូលមនិបននយិយអំពទីី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន មួយេឡយីកនុង
េពល ឬស្រមបេ់ពល្រតឹម្រតូវ មួយបនទ ប់ពី្រគួ របនផ្ល ស់ប្តូរេទទី ងំថមី។ េនកនុងលិខិតកលពីែខធនូឆន ំ
២០១០ ែដលេផញេីទអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលេផ ងៗ ADB បនទទួល គ ល់ថ “កមមវធិី ្ត រ្របកច់ំណូលស្រមប់ែខ
រថេភ្លងីេនភគខងេជងី នងិភគខងតបូងគឺមនភពយតឺយ៉វែដលមនិ ចទទួលយកបនេឡយី’” ( កយខណ្ឌ  
៣៨)។ អនកេសនីសុំក៏បនសួរពីភពសម្រសបៃនករ កែ់តងរបស់ IRP៖ “ជែផនកមួយរបស់ IRPសកិខ ស្តពីី 
ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញេផ ងៗ្រតូវបនេធ្វេីននងឹទី ងំែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទេ យចប់េផ្តីមកនុងឆន ២ំ០១១។ 
គុណភពៃនសិកខ ទងំេនះ និង ភពែដល ចអនុវត្តបនៃនជំនញែដលបនកំណត្់រតូវ្រគបដណ្ត ប់េ យ
សិកខ ទងំេនះ រមួទងំករចិញច ឹមមន ់ និងករបណ្តុ ះផ តិ ្រតូវបនេគ យករណ៍ថមនតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ។ 
្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនខ្លះមនបញ្ហ កនុងករបណ្តុ ះផ តិ េ យ រែតខ្វះកែន្លងេននឹងប្លង់ដីរបស់ពួកេគ។ 
បញ្ហ េនះក៏គជឺឧបសគគមួយស្រមបក់រចញិច ឹមមន់ ឬ ចិញច ឹមសត្វេផ ងៗផងែដរ។ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ 
ខ្លះបន យករណ៍ថេបេីទះជបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល ក៏ពួកេគខ្វះេដីមទុនេដមីបចីបេ់ផ្តមីេធ្វកីរ្របកបរបរ 
េនះែដរ” ( កយខណ្ឌ  ៣៩)។ 

176. ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបសA់DB៖ េគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគ
ចិត្តបនបញជ ក់ថសមសធតុមួយកនុងចំេ មសមសធតុសំខន់បីៃនេគលនេយបយគឺ “សំណងកនុងតៃម្លេសមី 
…េលកីរ្របកបរបរចញិច ឹមជីវតិ នងិ្របកច់ំណូល”267។ េគលនេយបយក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ “េគ្រតូវេធ្វីករ
យកចិត្តទុក ក់ជពិេសសចំេពះត្រមូវកររបស់អនករងផលបះ៉ពល់ែដល្រក្ីរកបំផុត និង ្រកុមែដលងយរងេ្រគះ 
ែដល ចមន និភ័យខពស់កនុងករធ្ល កខ់្លួនកនែ់ត្រក។ ... េគ្រតូវែតផ្តល់ជំនួយសម្រសបេដមីបជួីយពយកេគឱយែក
លម្អ ថ នភពសងគមេសដ្ឋកចិច”268។ េ យភពជក់ ក់ ករងរេនះត្រមូវឱយមនវធិនករេដីមប ី “បេងកីតនូវឱកស
ថមីកនុងកររកចំណូល។ កនុងចំេ មេនះគ៖ឺ (i) ករកត់បនថយឧបសគគ … កនុងករទទួលបននូវឱកសករងរ …; 
[និង] (iv) ករកត់បនថយនូវភពងយរងេ្រគះចេំពះភព្រកី្រក មរយៈយុទធ ្រស្តក ង្រទពយសមបត្តដូិចជ 
ជំនយួស្រមប់អភិវឌ ន៍…”269។ ទក់ទងនងឹករកណំត់េពលេវ ៃនសកមមភព ្ត រ្របក់ចំណូល េគលករណ៍ 
                                                 
267OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៤។ 
268 Ibid. 
269Ibid. F2/OP កយខណ្ឌ  ១៦។ 
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បញជ ក់ថខណៈែដល “េគត្រមូវឱយមនសំណងមុនេពលដកកមមសិទធ ិឬបញជូ នអនកែដលរងផលប៉ះពល់េចញព្ីរទពយ 
សមបត្តរិបស់ពួកេគ ករអនុវត្តន៍ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ដេ៏ពញេលញ ែដលទមទរនូវវធិនករ ្ត រ្របក់ 
ចំណូល ច្រតូវបញចបក់នុងរយៈេពលែវងបនទ ប់ពីករងរសំណងប់នចប់េផ្តមី”270។ 

177. ករ ក់ែតងរបស់ IRP មនសមសភគចំនួនបី (i) ករបណ្តុ ះប ្ត ល (ii) ករគ្ំរទេដមីបបីេងកីត
្រកុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) និង (iii) លទធភពកនុងករទទួលបនឥណទន។ លទធភពកនុងករទទួលបនឥណទន
គឺ្រតូវបនធន មរយៈ ថ ប័នហរិញញវតថុនន។ េគមិនបនបេងកីតមូលនិធិពេិសសេដីមបផី្តល់ករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុ 
ដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់េឡយី។ េគរពឹំងថទី្របកឹ បេចចកេទសែដលចុះកិចចសនយនឹងជួយ្រគួ រែដលរង
ផលប៉ះពល់ឱយទទួលបននូវករគ្ំរទហរិញញវតថុពី ថ បន័ហរិញញវតថុេផ ងៗ។ ករសនមតថ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់
ែដលេទីបនឹងផ្ល ស់ប្តូរទី ងំថមីៗ  េ យពុំឈរេលីមូល ្ឋ នៃនករធន្របកច់ំណូល ចធនបននូវមូលនិធិ 
ស្រមប់សកមមភព្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិថមី មរយៈ ថ ប័នហរិញញវតថុ គឺមនិមនភព្របកដនិយមេឡយី ែដល 
ករណីេនះ្រតូវបនបញជ ក់យ៉ងដូេចនះ្របកដែមន (សូមេមលី កយខណ្ឌ ១៨៨)។ េ យ រែតគិតថ្រគួ រ 
ែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងមិនមនភពចបស់ ស់កនុងកររក្របក់ចណូំល លទធភពកនុងករខចី្របក់ េធ្វឱីយ 
មនករចុះេខ យកនុងដំ ក់កលដំបូងៃនដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន271។ ករគ្ំរទដល់សហគមន៍ែដល 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ត្រមូវឱយមនដូចៗគន នូវករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុខ្លះ ែដលមិន ច – យ៉ងេ ច ស់កនុងដំ ក់
កលដបូំង – ្រតូវផ្តល់ មរយៈកមចេីទៀងទត។់ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់មនិមនលទធភពកនុងករខចី្របក់ 
និងត្រមូវឱយមនករគ្ំរទកនុងែផនកែដលងយរងេ្រគះ មយួៃនដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេពលែដល
ករបត់បង់ចំណូលមន ភពធងន់ធងរខ្ល ងំ។ ករសនមត់ថ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ ច និង គួរែតធននូវ 
ឥណទន មរយៈ ថ ប័ន ហរិញញវតថុ េដមីបេីធ្វីសកមមភព្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិថមី គជឺកង្វះខតដ៏ចមបងមួយ 
កនុងករ ក់ែតង  IRP។ កនុងខណៈ ែដល្រកុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) ចជអភ្ិរកមដ៏មនតៃម្លមួយ កនុងករព្រងឹង 
នូវករេធ្វីឱយមនភពសងប់ ង តៃ់ន សហគមន៍ កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនែដលពុំមនមូលនធិិ 
ជេដីមទុន ដូចជ្រកុមែដលមនលទធភពតិចតួចកនុងករចូលរមួជេដីម។ េហតុដូេចនះេហយី អ្វីែដល IRP 
បនអនុវត្តគឺមិន្រគប់្រគន់េទស្រមប់េធ្វីករ ្ត រ ្របកច់ំណូលេននឹងទី ងំែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទ។ 

 
178. េ យគម នថវកិ IRP ភគេ្រចីនមនែតសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត លេផ ងៗែដល្រតូវកំណត់េ យែផ្អកេលី
ករ យតៃម្លអំពតី្រមូវករែដលេគេធ្វេីននឹងទី ងំែដលផ្ល ស់ប្តូរេទ។ វបបធម៌ៃនករេផ្ត តខ្ល ងំេទេលីករចិញច ឹមមន់ 
និង្រជូក ្រពមទងំថន លបណ្តុ ះផ តិបនេលចេឡងី។ ករសងកត់ធងនេ់ទេលីសកមមភពទងំេនះបននឱំយមនសំណួរ 
អំពីគុណភពៃនករ យតៃម្លេលីករបណ្តុ ះប ្ត ល។ ភគេ្រចីនៃន្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដលេធ្វីករផ្ល ស់ទីលំេន 
រស់េនេលីដីដ៏តូចចេង្អ ត (១០៥ែម្៉រត្រក ) និងកនុងសងក ត់ែដលមនមនុស េ្រចីន។ លទធភពកនុងករចិញច ឹមមន់ 
ឬចញិច ឹម្រជូកគឺេនមនកំណត់។ មនែតទី ងំ្រកុង្រពះសីហនុេទែដល្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងមន 
លទធភពេ្របីដីែដលេគទុកេចលស្រមប់ចិញច ឹម្រជូកេ យមិនមនភពជប់ ប់។ ្របសិនេបីេគរពឹំងថករចិញច ឹម
                                                 
270 Ibid. F2/OP កំណតស់មគ ល់េជីងទំព័រ ១៩។ 
271ករសិក មយួែដលេធ្វីេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេឈម ះសហគមនធ៍ងេ ន ត ស្រមបទី់ ងំ ជធនីភនំេពញបនបង្ហ ញ ថ្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ 
ទីលំេនជួបករលំបកកនែ់តខ្ល ងំកនុងករខចី្របកពី់ ថ បន័ហរិញញវតថុជង្រគួ រែដលេនកែន្លងេដីម។ េហតុដូេចនះ ្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ទីលំេន បនេទរក
អនកផ្តល់កមចីឯកជនេ្រកផ្លូវករ។ សូមេមីលរបយករណ៍End of the Line, Impacts of Resettlement Under the Railways Project in Phnom 
Penh, ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣។ 



91 
 

 

្រជូក នងិ មន់នងឹក្ល យជឱកសរក្របក់ចំណូលដ៏សំខនមួ់យ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងគួរមន 
លទធភពកនុងករេ្របី្របស់ដសីមូហភពទងំេនះេដីមបសីកមមភព្របកបរបរេនះ។ 

 
179. េគ ក់ែតង IRP មិនសូវបនល្អ និងចបេ់ផ្តមីយតឺេពល។ ្រគប់ទី ងំទងំអស់ សកមមភពបណ្តុ ះប ្ត ល
របស់ IRP បនចបេ់ផ្តីមជេ្រចីនែខបនទ បពី់មនករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ។ កមមវធិី ្ត រ្របក់ចណូំលេផ្ត តែតេទេលីករ
បណ្តុ ះប ្ត លែដលចប់េផ្តមីសកមមភពេ្រចីនែខបនទ ប់ពី្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងទងំេនះមនិមន
លកខណៈសម្រសបេដីមបី ្ត រមុខរបរចញិច ឹមជីវតិរបស់អនកែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង។ ជលទធផលៃនករ ក់
ែតង និងអនុវត្ត IRP មនិបន្រគប់្រគន់ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលេធ្វីបំ ស់ទបីនទទលួរងនូវករ
បត់បង់្របក់ចំណូលគរួឱយកតស់មគ ល់។ េពលែដលយន្តករេ ះ្រ យស្រមប់្រគួ រែដលងយរងេ្រគះដូចជ
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលមនលទធភពតិចតួច ករធ្ល ក់ចុះខ្ល ងំៃនចណូំលបនេធ្វីឱយមនខចីបុលពី
អនកផ្តល់្របក់កមចីកនុងអ្រ ករ្របកខ់ពស់ខ្ល ងំ។ ករ ្ត រ្របក់ចំណូលមិន្រគប់្រគនេ់នេពលែដលេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនគឺជេហតុផលរមួចំែណកមយួេធ្វីឱយករជំពក់បំណុលរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេកនីេឡងី 
(សូមេមលីែផនក ខ.៤. ស្តីអំពកីរជំពក់បំណុល)។ បរមិណៃនករបតប់ង់ចំណូលែដល្រគួ រទងំេនះបនជួប
្របទះពិបកនឹងបេងកតី ស់។ ពុំមនជំេរឿនទិននន័យមូល ្ឋ នសម្រសប មួយ្រតូវបនេគេធ្វីេទ ែដល ជែផនក 
មួយៃនដំេណីរករេធ្វីែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដល ចឱយេគកំណតប់នេពញេលញអពីំករេកីនេឡងី ឬ 
ករខតបង់្របក់ចំណូល។ កង្វះនូវជេំរឿនទនិនន័យមូល ្ឋ នែដល ចេជឿទុកចតិ្តបន ែដល ជត្រមូវករស្តង់ រ 
មួយកនុងកមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន គជឺេរឿងគួរឱយេ ក ្ត យ។ េហតុដូចេនះ លទធភពរបស់គេ្រមងេដីមបី យតៃម្ល 
លទធផលៃនករ ្ត រ្របក់ចំណូលែផ្អកេលីមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ មុនេពលមនគេ្រមងរបស់អនកែដលរងផលប៉ះពល់ 
គឺជេរឿងែដលមនិមនភពចបស់ ស់េឡយី។ ទិនននយ័ៃនករបត់បង់្របក់ចំណូលែដលផ្តល់កនុង ងទី៧ 
ខងេ្រកមែផ្អកេលីករ យតៃម្លសងគមេសដ្ឋកិចច ែដលេធ្វីេឡងីេ យេ្របីទ្ីរបកឹ បេចចកេទសែដលេធ្វីករឱយ IRP 
េ យេសនីព្ីរគួ រែដលរងផលប៉ះពល់បនទ ប់ពីបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ 
 
180. េ យទទលួ គ ល់នូវកង្វះខតរបស់ IRP មនកិចច្រពមេ្រពៀងមយួបនេកីតេឡងីេ យ AusAID  កនុងឆន ំ
២០១១ េដីមបអីនុវត្ត EIRP។ កមមវធិីេនះផ្តល់នូវករគ្ំរទេដីមទុនខ្លះែដល្រតូវចត់ែចងេ យ្រកុមជយួខ្លួនឯង 
(SHGs) បែនថមេលីករេធ្វែីផនករ នងិករ្រគប្់រគងហរិញញវតថុ។ ករ ក់ែតង EIRP មនលកខណៈសម្រសបជង 
IRP សូមបែីតអភិ្រកមរបស់ កនុងជនួំយហរិញញវតថុគឺគួរឱយ្របុង្របយត័ន និងកំណត្់រពំែដនជំនួយហរិញញវតថុកនុងរយៈេពល
ខ្លី និងបរមិណតិចតចួ។ កបុ៉៏ែន្ត កង្វល់ចមបងគថឺ EIRP នឹងមន្របសិទធភពែតកនុងពក់ក ្ត លឆន ២ំ០១២ 
ប៉ុេ ្ណ ះ េពលែដល្រគួ រែដលងយរងេ្រគះបនជបួរចួេហយីនូវករបត់បង់ចំណូលដ៏ខ្ល ងំនិងជំពក់បណុំលេគ 
េ្រចីន។ ដូចែដល ងទ៧ីបង្ហ ញ មនគម្ល តេពលេវ រ ងេពលចបេ់ផ្តីមេធ្វកីរផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និង 
េពលចប់េផ្តីមេចញ្របក់ែដលជួយអនករងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ឱយេធ្វីករវនិេិយគកនុងករ ្ត រ្របក់ចំណូល 
្របែហល២ឆន េំនទី ងំេខត្ត្រពះសីហនុ បត់ដំបង និងេពធិ៍ ត់ និង្របមណមួយឆន េំនទី ងំ្រកុងេប៉យែបត៉ 
និង ជធនីភនំេពញ។  
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ងទី៧272 ករចប់េផ្តើ មសកមមភព EIRP និងចំណូល្របចែំខប៉ន់ ម នមុន និងេ្រកយេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
 

កែន្លង ងំ 
ទីលំេនថម ី

េពលចប ់
េផ្តមីេធ្វកីរ
ផ្ល សប់្តូរ 
ទីលំេន 

េពលចបេ់ផ្តមី
េចញ្របក់ឱយ 
EIRP ស្រមប់

្ត រ្របក ់
ចណូំលa 

ចំណូល្របចំ
ែខរបស្់រគួ រ
មុនេពលេធ្វកីរ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
(គតិជដុ ្ល រ) 

 

ចំណូល្របចែំខ
របស់្រគួ រ
េ្រកយេពល
េធ្វកីរផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេន 

(គិតជដុ ្ល រ) 

ករគណន
រយៈេពល
ែដលបត់
បង់ចណូំល 

ករែកត្រមូវ
ៃនករបត់
បង់្របក់

ចណូំលសរបុ 
($ កនុងមយួ
្រគួ រ) 

េខត្ត្រពះសីហនុ ែខតុ  
ឆន ២ំ០១០ 

ែខកកក  
ឆន ២ំ០១២ 

នឹងកំណត ់
មេ្រកយ 

នឹងកំណត់ 
មេ្រកយ 

១៨ នឹងកំណត់ 
មេ្រកយ 

បត់ដំបង ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១០ 

ែខកកក  
ឆន ២ំ០១២ 

១៧១ ៨៦ ១៨ ១.៥៣០ 

េពធិ៍ ត ់ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១០ 

ែខកកក  
ឆន ២ំ០១២ 

២២៥ ១២៣ ១៨ ១.៨៣៦ 

ភនេំពញ(្រតពងំ
អញច ញ) 

ែខកញញ  
ឆន ២ំ០១១ 

ែខកកក  
ឆន ២ំ០១២ 

៦៥២ ៤៤៨ ១៨ ៣.៦៧២ 

េប៉យែបត៉ េម -វចិឆិក 
ឆន ២ំ០១១ 

ែខកកក  
ឆន ២ំ០១២ 

៣៤៤ ៣៥៩ គម នករ 
ែកស្រមួល 

គម ន 

a្របភពស្រមប់ទី ងំផ្ល ស់ទីលំេនែខ រថេភ្លីងភគខងេជីង៖ ករ្រ វ្រជវ SBK និងអភិវឌ ន៍, ករ ក់ែតង និងករអនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ
្របក់ចំណូលស្រមប់ែខ រថេភ្លីងភគខងេជីង, ៃថងទី២៥ែខធនូឆន ២ំ០១០; ស្រមប់្រកុងភនំេពញ: SBK, របយករណ៍ យតៃម្លសងគមេសដ្ឋកិចច 
និងត្រមូវករ, ករ ក់ែតង និងករអនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូល, ៃថងទី១១ែខឧសភឆន ២ំ០១២; ស្រមប់្រកុងេប៉យែប៉ត៖ SBK, 
ករ ក់ែតង និងករអនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូល, ថ នីយរ៍ថេភ្លីង្រកុងេប៉យែប៉ត, ែខកកក ឆន ២ំ០១២។ 
 
181. ករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ មិនបនយកចតិ្តទុក ក់្រគប់្រគន់ដល់មូល ្ឋ ន 
ករងរស្រមប់កមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូលដ៏ល្អមួយ ែដលបេងកតីនូវបទពិេ ធន៍អនុវត្តល្អពីកមមវធិែីដលេគផ្តល់ករ 
គ្ំរទកនុងកមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនដៃទេទៀត។ ថវកិែដលែបងែចកស្រមប់ IRP គឺមនិ្រគប់្រគន់េទ។ កង្វះខតេនះ 
បននមំកនូវករ ក់ែតងកមមវធិី ្ត រ្របក់ចណូំលមួយែដលមនិមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ នងិ ពនយរេពលយ៉ងខ្ល ងំ 
ដល់ករចប់េផ្តីមសកមមភព ្ត រ្របក់ចំណូល។ េពលែដល ADB បនទទួល គ ល់កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តន៍ថ IRP 
                                                 
272្របភពស្រមប់ទី ងំផ្ល ស់ទីលំេនកំ ត់ផ្លូវភគខងេជីង៖ ករ្រ វ្រជវ SBK និងអភិវឌ ន៍, ករ កែ់តង និងករអនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូលស្រមប់
ែខ រថេភ្លីងភគខងេជីង, ៃថងទី២៥ែខធនូឆន ២ំ០១០; ស្រមប្់រកុងភនំេពញ: SBK, របយករណ៍ យតៃម្លសងគមេសដ្ឋកិចច និងត្រមូវករ, ករ កែ់តង និងករ
អនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូល, ៃថងទី១១ែខឧសភឆន ២ំ០១២; ស្រមប្់រកុងេប៉យែបត៉៖ SBK, ករ កែ់តង និងករអនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូល, ថ នីយ៍
រថេភ្លីង្រកុងេប៉យែប៉ត, ែខកកក  ឆន ២ំ០១២។ទិននន័យែដលបង្ហ ញកនុង ងេនះ្រគនែ់តបក្រ យពីធមមជតិ និងគួរេ្របីេ យ្របុង្របយ័តនេ យ រគម ន
ទិននន័យែដល ចេជឿទុកចិត្តបនមុនេពលេធ្វកីរផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងមិនដឹងពីវធីិ ្រស្តកនុងករអេងកតេឡយី។ ដូចេនះ ករបត់បង់្របកចំ់ណូល ចមិន
បនបង្ហ ញេពញេលញេទ។ ្របកច់ំណូលេនទី ងំ្រកុងភនំេពញ្រតូវប៉ន់ ម នេ យអងគករេឈម ះសហគមន៍ធងេ ន ត ថចំណូល្រគួ រមន ៣៧២ដុ ្ល រ
កនុងមួយែខមុនេពលេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងឆន ២ំ០១១ និង ចំណូល្រគួ រមន ២២០ដុ ្ល រកនុងមួយែខេ្រកយេពលេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងឆន ំ
២០១២។ ករថយចុះេនះេ យ រករធ្ល កចុ់ះៃនចំណូលស្រមបម់ន ក់ៗ ែដលរកបន និង កំេណីនភពអតក់រងរេធ្វី។ មុនេពលេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
ជមធយម្រគួ រនីមួយៗមនអនករកចំណូលចំនួន ២,៥៧នក់។ េ្រកយេពលេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនចំនួនអនករកចំណូលស្រមប់្រគួ រនីមួយៗបនធ្ល កចុ់ះ 
មនេន្រតឹមែត ២នក។់ ករ យតៃម្លែបបគុណភពមួយបង្ហ ញថ្របែហល ៨៥% ៃន្រគួ រែដលបនប្តូរទីលំេនេទកែន្លង ងំទីលំេនកនុង ជធនីភនេំពញ 
បនេរៀប ប់ពី ថ នភព េសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគថមនភពកនែ់តយ៉បយុ់នឺ ឬ ្រកក់ជងមុន។ សូមេមីល May 2013, End of the Line, Impacts of 
Resettlement Under the Railways Project in Phnom Penh, ងទី ៧, ៨, ២១, រូបភព ១៦។ 
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មិនមនភព្រគប់្រគន់ េ យ រែត បនផ្តល់ែតករបណ្តុ ះប ្ត លេ យគម នករជួយគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុេឡយី
ស្រមប់ករវនិិេយគែដលត្រមូវឱយេ្របនូីវជំនញថមីៗ ស្រមបក់រ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ បនេធ្វីករខិតខំ្របឹងែ្របង
ដ៏ចមបងមួយេដីមបបីេងកីតនូវកមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូល្របកបេ យ្របសិទធភពែដលរមួជមយួនឹងយុទធ ្រស្តក ង
្រទពយដូចែដលបនផ្តល់ឱយកនុងេគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត។ កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងទងំ
េនះកំពុងែត្រប្រពឹត្តិេទជបន្ត។  
 
182. RRP ៃនែខវចិឆិកឆន ២ំ០០៦ បនរកេឃញីនូវបញ្ហ ដូចតេទ៖ “្រគួ រែដលផ្ល ស់ទ ីនិងករ្របកប ជវីកមម
របស់េគជួបនឹង និភ័យកនុងករទទួលបននូវ្របភពចំណូលរបស់ពួកេគ្របសិនេបីពួកេគផ្ល ស់េទឆង យេពកពីលំ
េន ថ នបចចុបបនន េហតុដូេចនះទី ងំែដល្រតូវផ្ល ស់េទ្រតូវបនកណំតថ់ជតិកែន្លងែដលេគេធ្វីកររកចំណូល” ( កយ
ខណ្ឌ  ៤៣)។ េនះក៏ជកង្វល់ែដលេលីកេឡងីេ យអនកែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមងកនុងេពលេធ្វីករពេិ្រគះេយ
បល់ភ្ល មៗ273។ ដូចែដលបនពិពណ៌នកនុងែផនក A.2“ភព្រគប់្រគន់ៃនេស កមម និង ថ ប័នជមូល ្ឋ នេននឹង
ទី ងំែដល្រតូវផ្ល ស់េទ”( កយខណ្ឌ  ៩៥) ថ និភ័យេនះមិន្រតូវបនេ ះ្រ យេទ។ េបីេទះជែផនករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេនឆន ២ំ០០៦ បនបញជ ក់ថទី ងំែដលផ្ល ស់ប្តូរេទនឹងសថិតេន្របែហល ៣–៥គីឡូែម្៉រតពីផទះរបស់្រគួ
រែដលរងផលប៉ះពល់ក៏េ យ ទី ងំបួនកនុងចំេ មទី ងំចំនួន្របែំដល្រតូវផ្ល ស់ទីេទ សថិតេនឆង យជងករ

កំណត់េនះ េហយីទី ងំកនុង្រកុងភនំេពញវញិសថិតេនដល់េទ ២០គីឡូែម៉្រត ឬកេ៏្រចីនជងពីលំេន ថ នេដីមរបស់
អនកែដល្រតូវេធ្វីបំ ស់ទី។  
 
183. ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ បញជ ក់ថ “យុទធ ្រស្ត ្ត រ្របក់ចណូំលលម្អិតនងឹ្រតូវ 
សេ្រមចកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត ្រស័យេលីត្រមូវករជកែ់ស្តងរបស់អនកែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង។ នងឹ្រតូវ 
ែផ្អកេលីក ្ត ដូចតេទ ៖ ករចូលចិត្តរបស់អនកែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង ក្រមតិៃនករេ្រតៀមេរៀបចំជមុនរបស់ 
អនកែដលរងផលប៉ះពល់េដីមបចូីលរមួជមួយនងឹកមមវធិី និង ភពរស់ នៃនេសដ្ឋកិចច” (ទំពរ័ ៥៩) និងែដល 
យុទធ ្រស្ត ចបញចូ លនូវករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងករងរែដលទក់ទងនងឹគេ្រមង (ទំពរ័ ៦០)។ មិន 
ចពនយល់បនេទថ េហតុអ្វីេទីបេគពុំ ចេធ្វកីរ យតៃម្លត្រមូវករបឋមមួយកនុងអំឡុងេពលេរៀបចំេ យែផ្អកេលី 

ព័តម៌នពីករអេងកតសងគមេសដ្ឋកិចច ករសមភ សន៍ជមួយនងឹអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង នងិ េមេរៀន 
ជបទពិេ ធន៍េផ ងៗេទៀតពីគេ្រមង ្រពមទងំេគលករណ៍ែណន្ំរបតិបត្តិេផ ងៗស្រមប់អនុវត្តន៍ែដល្រតូវ 
បេងកីត។ េនះគួរែតមនសកខ នុពលកនុងករជរុំញឱយ IRP ចប់េផ្តីមបនឆប់ជងែដល េកីតេឡងីែមនែទន។ 
េលីសេនះេទៀត ករែបងែចកថវកិស្រមប់ ្ត រ្របក់ចំណូលចំននួ ៥៥០.០០០ដុ ្ល រ គឺពតិជទបខ្ល ងំ ស់ 
និងគម នករែបងែចក េទៀត្រតូវបនេធ្វីស្រមប់ ្ត រ្របក់ចណូំលកនុង្រកុងភនំេពញេឡយីស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លងី (ទំពរ័ 
៨៣)274។ 
 
                                                 
273RRP ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦, ឧបសមពន័ធ ១។ 
274ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ ក័បនបញជ កែ់ដរថ “អនករងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំ និងអនកងយរងេ្រគះនឹងមន ទិភពកនុងករទទួល 

យកេធ្វីករងរ 1) កនុងគេ្រមងករងរសំណងសីុ់វលិ … និង 2) ្រកុមហុ៊នសងរ់ថេភ្លីងកនុងេបលមន្របតិបត្តិករ” (ទំពរ័ ៦០)។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
េគឱយមនករ្របយត័នថ “េ យ រ្រកុមហុ៊នផ្លូវរថេភ្លីង្របមណ ៦០០ នឹង្រតូវកត់េចញ … ចមិនែមនជវធិនករ ្ត រ្របក់ចំណូលែដល ចេធ្វេីទ 
បនេឡយីស្រមប់អនកែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងអភវិឌ ន៍” (Ibid.)។ ពុទំន់មនព័ត៌មនអំពីករងរស្រមបល័់កខខ័ណ្ឌ ទងំពីរ្របេភទេនះ 
េនេឡយីេទ”។ 
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184. ករចប់េផ្តីមៃនសកមមភព ្ត រ្របក់ចំណូល្រតូវបនពនយរេពល និង េទីបែតកនុងែខមីនឆន ២ំ០១០េទ 
ែដល IRC “បនចុះហតថេលខេលីកិចចសនយជមយួនងឹអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលកមពុជែដលមនបទពិេ ធនក៍នុងករ
បេងកីតចំណូល ស្រមបែ់ខ ភគខងតបូងេដីមបអីនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូល”275។ BTOR ស្រមប់េបសកកមមន
ែខមីន ឆន ២ំ០១០ ក៏បនបញជ ក់ពី រៈសំខនែ់ដលមិន ចខ្វះបនៃនករ ្ត រមុខរបរចញិច ឹមជីវតិថជ “សមស
ភគគន្លឺះមួយរបស់គេ្រមងេ យ រភគេ្រចីនៃនអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន និង ចមង យ 
ៃនទី ងំថមីែដលេគេសនីពលំីេន ថ នចស់ (ជពិេសស្រកុងភនំេពញ)”276។ េលីសេនះេទៀត BTOR បនសេងកត
េឃញីថចប់ពដីំេណីរករស្រមប់េ្រជសីេរសីភន ក់ងរអនុវត្តន៍បនរយៈេពលបីែខ IRC គួរែតចប់េផ្តមីដំេណីរករ 
េនះឱយបនឆប់បផុំតស្រមបែ់ខ ភគខងេជីង និងកនុង្រកុងភនំេពញ277។ ភន ក់ងរពិេសសៃនករបញចូ លសកមមភព 
្ត រ្របក់ចំណូលស្រមប់ ជធនីភនេំពញ្រតូវបនបញជ កេ់ យ្រកុមេបសកកមម េនចុងឆន ២ំ០១១ េពលែដល 

សកមមភពទងំេនះរងច់កំរសេ្រមចេនទេីនះ278។ 
 
185. រហូតដល់ែខធនូឆន ២ំ០១០ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយេទៀតបនចុះកចិចសនយេដីមបអីនុវត្ត IRP ស្រមប់ែខ
ភគខងេជីង ក៏ប៉ុែន្តករេ្រជីសេរសីភន ក់ងរអនុវត្តន៍សថិតកនុងកររង់ចសំ្រមប់្រកុងភនំេពញ279។ ADB មនិែដលទទួល
បនពី IRC នូវរបយករណ៍បឋម ស្រមប់ IRP ស្រមប់កំ ត់ផ្លូវភគខងតបូងេឡយី េហយីេហតុដូេចនះ ADB 
មិនមនសិទធិ យតៃម្លអភ្ិរកមែដលេ្របេី យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មុនេពលែដលសកមមភពបនចប់េផ្តីម 
ជក់ែស្តងេឡយី280។ េនះជេហតុនឱំយពនយរេពលកនុងករ ្ត រ្របក់ចំណូល្របកបេ យ្របសិទធភព េ យ រែត
េបសកកមមរបស់ ADB កលពេីដមីឆន ២ំ០១១បនរកេឃញីថ “េគ្រតូវករនូវអភិ្រកមមយួែដលសម្រសបជង និង
មនចរិភពជេដីមបសីេ្រមចនូវវតថុបំណងរមួរបស់កមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូល”281។ EIRP ែដលេគយល់្រពមស្រមប់ែខ  
ភគខងេជីង និង្រកុងេប៉យែបត៉ពក់ព័នធនងឹ “កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងេដមីបជីួយអនកែដលរងផលប៉ះពល់កនុងកររក
្របក់ និងបេងកីន េ យករ ដុំះបែន្លបងក រ និងចិញច ឹមសត្វេ្រកយផទះ” និងសមសភគសំខន់មួយេទៀតគឺ “ករ
បេងកីតអងគករជួយខ្លួនឯងស្រមប់អនកែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលរស់េនកនុងទី ងំថមី និង ចខច្ីរបក់េដមីបី
យកមករកសីុបេងកតីចំណូល”282។ 
 
186. េបសកកមមរបស ់ADB កលពែីខធនូឆន ២ំ០១០ ក៏បនកត់សមគ ល់ផងែដរថថវកិែដលែបងែចកស្រម់ IRP 
បនអស់ និងថេគត្រមូវឱយមនករេគៀងគររកមូលនិធិបែនថម283។ ភពពកព័់នធៃនបញ្ហ ថវកិេនះគឺថេនេដមីឆន ំ
២០១១ EIRP ្រតូវបនផ្អ កស្រមប់ែខ ភគខងតបូងខណៈែដលកមមភពៃនែខ ភគខងេជីងបនចបេ់ផ្តីមេហយី
                                                 
275 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ ឧបសមពន័ធ ជមួយនឹង ‘េសចក្តីសេងខបអំពីអនុ សន ៍
ស្រមប់េធ្វីករែកលម្អករអនុវត្តនេ៍ ះ្រ យផលបះ៉ពល់’។ 

276 Ibid. 
277 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ ឧបសមពន័ធ ជមួយនឹង ‘េសចក្តីសេងខបអំពីអនុ សន៍ស្រមប ់
េធ្វីករែកលម្អករអនុវត្តនេ៍ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ 

278 BTOR ៃនេបសកកមមពេិ្រគះេយបល់ ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ៦។ 
279 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ១១(ខ)។ 
280 Ibid. 
281 MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ៤ និង កយខណ្ឌ  ៤ (៩)។ 
282ឧបសមពន័ធ អំពី “សកមមភពែដលេគេសនីេដីមបែីកលម្អករអនុវត្តនេ៍ ះ្រ យផលប៉ះពល់” េនកនុង BTOR/MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១។ 

283 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ១១(ខ)។ 
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េនះ284។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករេ្រគងពេីដីមទីស្រមប់សកមមភព IRP ែដលមនកំណត់ែមនែទនេនះ 
បនបន្តកនុងែខ ភគខងតបូង និងែខ ភគខងេជីង285។ កិចច្រពម្រពមមួយបនេកតីមនេឡងីកនុងែខកកក ឆន ំ
២០១១ជមួយនឹង AusAID ស្រមប់ផ្តល់មូលនិធិដល់សកមមភព EIRP ក៏ប៉ុែន្តសំេណីរកមមវធីិទមទរនូវ 
“ករងរបែនថមេដីមបសី្រមបត្រមូវេទនឹងបំ ស់ប្តូរវ ិ លភព និងករបេងកតីថវកិ និងករេរៀបចំអនុវត្តន៍”286។ 
េទបីែតែខធនូឆន ២ំ០១១េទ ែដល EIRP ជមួយនឹង AusAID បនផ្តល់ហរិញញបបទន ៩៦០០០០ដុ ្ល រ ែដល
ឯកភពេ យ IRC នងិេគរពំងឹថនឹង្រតូវករអនុវត្តនឹង្រតូវចប់េផ្តីមកនុងែខមក ឆន ២ំ០១២287គឺបនួឆន េំ្រកយពី
គេ្រមងបនចូលជធរមន។ 
 
187. BTOR ស្រមប់្រកុមេបសកកមមរបស់ ADB កនុងែខវចិឆិក–ធនូឆន ២ំ០១១ បនកត់សមគ ល់ថឯក រទស ន
ទនរបស់ EIRP ្រតូវបនែកស្រមួល នងិថ ADB គួរបេងកីតនូវេគលករណ៍ែណន្ំរបតិបត្តិេផ ងៗស្រមប់ EIRP  
េហយីនិង្របគល់ឯក រទងំេនះឱយបនមុនៃថងទី១៥ែខធនូឆន ២ំ០១១288។ មុននឹងេធ្វកីរសេ្រមចេលីអភិ្រកម EIRP 
និងកំណត់មូលនធិិ េគគួរចប់េផ្តីមបេងកីត្រកុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) សិន—មួយ្រកុមស្រមបេ់ខត្តនីមយួៗែដល
មនេខត្តបត់ដបំង េពធិ៍ ត ់និងេខត្ត្រពះសីហនុ និងពីរ្រកុមស្រមប់្រកុងេប៉យែប៉ត289។ 
 
188. េគបេងកីត EIRP េដមីបេី ះ្រ យនូវកង្វះខតែដលមនកនុង IRP។ ចំណុចសំខន់បំផុតៃនកង្វះខតទងំ
េនះគឺថខណៈែដល IRP ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញស្រមបប់េងកីត្របក់ចំណូលដល់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះ
ពល់ពគីេ្រមង មនិបនផ្តល់នូវ្របភពមូលនិធេិដីមបឱីយករវនិិេយគទងំេនះេធ្វេីទបន មករបណ្តុ ះប ្ត ល
េឡយី។ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះ និងបញ្ហ េផ ងៗេទៀត EIRP េ យបែនថមេលីករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ គរួែត
បញចូ លនូវមូលនិធសិ្រមប់អភវិឌ ន៍សហគមន៍ ែដលចត់ែចងេ យ្រកុមជយួខ្លួនឯង (SHGs) ែដលមនសមស
ភពជអនកែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង ្រពមទងំផ្តល់នូវេដមីទុនជ្រគប់ពូជសំខន់ស្រមប់េលីកកមពស់ករផ្តល់
មូលនិធិដល់សកមមភពបេងកតី្របក់ចំណូល។ េបីេទះជដូេចនះក្តី កមចីែដលបនផ្តល់ជូនេ្រកមមូលនិធិេនះ មនទំហ ំ
តិចតួចខ្ល ងំ ស់ និង ្រតូវបនផ្តល់ជូនកនុងរយៈេពលខ្លីប៉ុេ ្ណ ះ។ សមសភគទីបីគឺ មូលនិធសំិ ញ់ 
សុវតថិភពសងគម (SSNF) ក្៏រតូវចត់ែចងេ យ្រកុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) ផងែដរ ែដល ចផ្តល់ជំនួយឥត
សំណងដល់្រគួ រែដលងយរងេ្រគះឱយស្រមួលនូវផលប៉ះពល់ៃនករធ្ល កចុ់ះសងគមដូចជជំងឺឈថឺក ត់ ឬ េ្រគះ
ថន ក់ជេដីម290។ 
 
189. កនុងអំឡុងេពលេបសកកមមពេិ្រគះេយបល់ស្តីពីេគលករណ៍ែណនអំំពី EIRP កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២  
សំេ ចុងេ្រកយៃនេគលករណ៍ែណនេំនះ្រតូវបនឯកភពរ ង IRC, ADB, និង AusAID291។ េបីេទះជ 
                                                 
284 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១៥ ែខេម  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ៩។ 
285 BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និងករ្រតួតពិនិតយែផនកសងគម ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ ៨។ 
286 Ibid. 
287 BTOR ៃនេបសកកមមពេិ្រគះេយបល់ ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ៦។ 
288 BTOR ៃនេបសកកមមេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ កយខណ្ឌ  ២។ 
289Ibid. កយខណ្ឌ  ៣។ 
290ឧបសមពន័ធ១ “េសចក្តី្រពងឯក រទស នទន ស្តីពី EIRP’ េនកនុង BTOR ៃនេបសកកមមេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ 

ឧបសមពន័ធ ស្តីពីេគលករណ៍ែណន ំ EIRP កនុងែខមីន ឆន ២ំ០១២ េនកនុង BTOR ៃនេបសកកមមេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ អំពី EIRP ៃថងទី២៧ 
ែខេម  ឆន ២ំ០១២; និងករសមភ សន ៍CRP ជមួយនឹងម្រន្តីរក សនិ្តសុខសងគម CARM េនៃថងទី១៨ ែខមីន ឆន ២ំ០១៣។ 

291 BTOR ៃនេបសកកមមពេិ្រគះេយបល់ ស្តីពីេគលករណ៍ EIRP ៃថងទី២៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ១។ 
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ដូេចនះក្តី ពំុមនករពិេ្រគះេយបល់ មួយែដល្រតូវបនេធ្វេីឡងី អំពីករេរៀបចកំមមវធិីព្រងីកករ ្ត រ្របក់ចំណូល 
េឡងីវញិ ជមួយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ឬ ជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលបន្រតួតពនិិតយដំេណីរករ 
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និង ជួយដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េឡយី។ ករបណ្តុ ះប ្ត លត្រមងទ់ិសស្តីព ី
េគលករណ៍ែណនអំំពី  EIRP ដល់បុគគលិករបស់អងគករអនុវត្តចំននួពីរ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងអំឡុងែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០១២ ប៉ុែន្ត “ករត្រមង់ទិសែតមួយវគគស្រមប់្រកុម IRP គឺពុ្ំរគប់្រគនេ់ឡយី”292។ េដីមបបំីេពញត្រមូវករេនះ 
េគបនេសនីឱយមនេបសកកមម ម នេននងឹកែន្លងរយៈេពលមួយែខ កនុងអំឡុងែខមីន–េម  ឆន ២០១២ េដមីប ី
េរៀបចំសំេ ងយមួយៃនេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់្រកុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) េ្របី នងិ បណ្តុ ះប ្ត លដល់ 
្រកុមអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល នងិ IRC អំពកីរបេងកីត និងករបំេពញមុខនទីរបស់្រកុមជួយខ្លួនឯង (SHGs)។ 
កិចចករទងំេនះ្រតូវសេ្រមចបនកនុងអំឡុងេបសកកមមពីៃថងទី១២ែខមីនដល់ៃថងទី១១ែខេម ឆន ២ំ០១២ េហយី 
BTOR បនសននិ ្ឋ នថ “ករអនុវត្តនូវករក ងសមតថភពេនះនងឹក្ល យជសកមមភពែដលបន្តជប់រហូតេដីមបឱីយ 
មនភពសីុជេ្រមៃនករយល់ដឹងរបស់សមជកិ្រកុម IRP នងិ េដីមបដុីះខត់នូវជំនញរបស់ពួកេគកនុងករេរៀបចំ 
សហគមន៍ឱយបនកនែ់ត្របេសីរ”293។ 
 
190. BTOR ស្រមប់េបសកកមមពិេ្រគះេយបល់ស្តីពេីគលករណ៍ែណនអំំពី EIRP កនុងែខកុមភៈឆន ២ំ០១២បន
បេងកីតនូវករសេងកតពិត្របកដចំនួនពីរស្តីពធីមមជតរិបស់ EIRP និងអ្វីែដលេគរពំឹងថកមមវធិេីនះ ចនិងមិន ច
សេ្រមចបន។ ករសេងកតទីមយួេមីលេឃញីថ EIRP ជករពិេ ធនស៍ងគមមួយ៖ “មនែតគុណូបករៈរបស់ 
EIRP ប៉ុេ ្ណ ះែដលេគ ច កចូ់លកនុងេតស្ត មរយៈករអនុវត្តជកែ់ស្តងេ យពក់ពន័ធនឹង្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ែដលមនត្រមូវែ្រប្របួល និងលទធភព  នងិេនកែន្លងែដលមនឱកស្របកបមុខរបរចិញច ឹមជិវតិេផ ងៗ
េ្រចនីែបបយ៉ង។. … េគមិនបនេធ្វេីតស្តជមូល ្ឋ នេលី EIRP កនុងក្រមិតៃនគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីងេទ។. … មនេ្រចនី
េន្រតង់ចណុំចេនះ”294។ ករសេងកតទីពីរ្របប់ឱយមនករ្របុង្របយត័ននឹងកររពំឹងខពស់្រជុលេពកេលីអ្វីែដលកមមវធិី
ចសេ្រមចយ៉ងពិត្របកដ៖ “ខណៈែដល EIRP មនបណំងជួយដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង

ែដលបនេធ្វីបំ ស់ទី ចផ្តល់នូវត្រមូវករ្របចៃំថង មរេបៀបែដលមនចិរភព កមមវធិីមិនេ ះ្រ យ និងមិន ច
េ ះ្រ យនូវត្រមូវកររបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមងែដលបនេធ្វីបំ ស់ទសី្រមប់ករជួយ ង
សង់ផទះែដលមនលកខណៈសមរមយ”295។ 

 
191. កនុងរ ងែខកុមភៈ នងិមនីឆន ២ំ០១៣ េគបនេធ្វីេបសកកមមមួយស្តីពី EIRP េដីមបី យតៃម្លលទធភពរបស់
្រកុមជួយខ្លួនឯង (SHGs) េដមីបកីំណត់ និងអនុវត្តសកមមភពក ងសមតថភពេដីមបេីធ្វីឱយ SHGs រស់ នមន
ជីវតិ296។ េគបនបេងកតី្រកុម SHGs សរុបទងំអស់ចំនួន ១២្រកុម ែដលមនសមជិកចនួំន ៣៨៤នក់ជ្រគួ រ
ែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងអភវិឌ ន៍ ែដលកនុងេនះ SHGs ្របមំយួ្រកុមេនកនុង្រកុងេប៉យែប៉ត ប្ីរកុមេន្រកុង
ភនំេពញ (កែន្លងែដលសកមមភព EIRP បនចប់េផ្តីមមុន Addendum RP) និងមួយ្រកុមស្រមប់េខត្តនីមួយៗ
កនុងេខត្តបត់ដំបង េពធិ៍ ត ់និង្រកុង្រពះសីហនុ297។ េបសកកមមបនរកេឃញីថ “្របតិបត្តិកររបស់ SHGs ទងំ
                                                 
292Ibid. កយខណ្ឌ  ១១។ 
293 BTOR ៃនេបសកកមមេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ អំពី EIRP ៃថងទី២៧ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ  ៧។ 
294 BTOR ៃនេបសកកមមពេិ្រគះេយបល់ ស្តីពីេគលករណ៍ EIRP ៃថងទី២៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ  ១០។ 
295Ibid. កយខណ្ឌ  ៦។ 
296 BTOR ៃនេបសកកមមស្តីពី EIRP ៃថងទី២៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១៣ កយខណ្ឌ  ១។ 
297Ibid. កយខណ្ឌ  ៣។ 
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អស់េនកនុងទី ងំថមីទងំ៥ គសឺថតិេនកនុងក្រមតិបឋមេនេឡយី” និង “េបមីនិទងំអស់េទក៏េសទីរែត្រគប់ SHGs 
្រតូវេមដឹកនរំបស់ពកួេគេរៀងៗខ្លួនជអនកេធ្វ”ី េ យ រតៃម្លឱកសៃន្របក់ចំណូលែដលបត់បង់បនេធ្វឱីយម្រន្តី 
SHG រញួ មិនលះបង់េពលេវ របស់ខ្លួនេដមីបេីធ្វីករឱយ្រកុម SHGs298។េគបនេធ្វីករក ងសមតថភពេលអីនក
ែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចំននួ ១១៥នក់ែដលមកព្ីរគប់្រកុមទងំអស់កនុងអំឡុងេបសកកមម299។ េទះជ
យ៉ង កេ៏ យ ករ្រតួតពនិិតយករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនមួយែដលេធ្វីកនុងែខមីនឆន ២ំ០១៣បនរកេឃញីថពីរកនុង
ចំេ មទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនបីែដលេគបនពនិិតយ (េពធិ៍ ត់ និងេប៉យែប៉ត) ្របក់កមចី្រតូវបនសង និងពុំ
មនករណីេបះបងេ់ទ ខណៈែដល្រកុម SHG េនទី ងំទីបី (បត់ដំបង) មិនបនព្រងីក្របក់កមចី មួយេន
េឡយី300។ េ យែផ្អកេលីែផនទីរូបថត និង្របព័នធ ម នែដលេទីបនងឹ ក់ឱយេ្របី្របស់ថមីៗ  បនរកេឃញីថ
៧៣% ៃន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងកនុងទី ងំ្រកុងេប៉យែបត៉បនែកលម្អ្របក់ចំណូលរបស់ពួកេគ 
ខណៈែដលទី ងំ្រកុងភនេំពញវញិ ១៨% មន្របកច់ំណូលទបជងមុនេពលផ្ល ស់ទលំីេន301។ េទះជយ៉ងេនះ
ក៏េ យ វធីិ ្រស្តៃនករ្របមូលតួេលខទងំេនះមិនមនភពចបស់ ស់េទ។ ក៏ជករសំខនែ់ដរែដល្រតូវកត់
សមគ ល់ថ IRP និង EIRP មិន្រគបដណ្ត ប់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដលមិនចបំច់្រតូវផ្ល ស់ទលំីេនេទ កបុ៉៏ែន្តផទះ
របស់ពកួគត់្រតូវប៉ះពល់េ យែផនកខ្លះពគីេ្រមងអភិវឌ ន៍។ ស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ទងំេនះមិនមន
សមសភគស្រមប់ ្ត រ្របកច់ំណូលេទេ យ រែត ADB បនសនមតថ្របក់ចំណូលរបស់ពួកេគមិនមនករ
ប៉ះពល់េទ។ 
 
192. ខណៈែដល EIRP តំ ងឱយជំ នដ៏សំខន់មួយេឆព ះេទមុខកនុងករជួយគ្ំរទករ ្ត រ្របក់ចំណូល
របស់អនកផ្ល ស់ទីករពនយរេពលេធ្វឱីយបះ៉ពល់ដល់្របសិទធភពរបស់ កនុងករជួយ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដល្រកី្រក
បំផុត និងែដលងយរងេ្រគះជងេគបំផុត ែដលធ្ល ប់បនបត់បង់្របកច់ំណូលកនុងអំឡុងេពលផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន 
និងកនុងេពលជំពកប់ំណុលេគ និងេហតុដូចេនះេហយី ភពងយរងេ្រគះក៏េកីនែដរេ យ រែតករបតប់ង់្របក់
ចំណូលទងំេនះ។  
 
193. េសចក្តសីននិ ្ឋ នស្តពីកីរេគរព ម ADB៖ ករងរេរៀបចសំ្រមប់ករ កែ់តងកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលមួយ
សម្រសប និងករែបងែចកថវកិរស្រមបក់មមវធីិមនិបន្រគប្់រគន។់ កង្វះខតេនះបនេធ្វឱីយមនករ កែ់តង
កមមវធិី ្ត រ្របក់ចណូំលមិន្រគប្់រគន ់ នងិករពនយរេពលដ៏យូរកនុងករចបេ់ផ្តមីសកមមភព ្ត រ្របកចំ់ណូល ែដល
នឱំយមនភពមនិអនុេ ម ម OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៤(ix)302 OM F2/OP កយខណ្ឌ  ១៦303។ កនុងអំឡុង
េពលអនុវត្តន៍ េពលែដល ADB ដងឹថវធិនករ ្ត រ្របកច់ណូំលកនុងែផនករផ្ល សទី់លេំនមនិ្រគប្់រគន់ ADB បន
                                                 
298Ibid. កយខណ្ឌ  ៥។ 
299Ibid. កយខណ្ឌ  ៩។ 
300ករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ កយខណ្ឌ  ២០-២២ េនកនុង BTOR ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយគេ្រមងពិេសស ៃថងទី១១ ែខេម  
ឆន ២ំ០១៣។ 

301Ibid. កយខណ្ឌ  ៧(vi)។ 
302េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្តត្រមូវឱយមនវធិនករជក់ កេ់ដីមប ី “បេងកីតនូវឱកសថមកីនុងកររកចំណូល។ កនុងចេំ មេនះមន៖ 

(i) ករកតប់នថយឧបសគគ … កនុងករទទលួបនឱកសករងរ …; [និង] (iv) ករកតប់នថយភពងយរងេ្រគះចំេពះភព្រកី្រក មរយៈយុទធ ្រស្ត
ក ង្រទពយេផ ងៗដូចជំនួយឥតសំណងស្រមប់អភិវឌ ន៍ជេដីម …” (F2/OP កយខណ្ឌ  ១៦)។ 

303េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្តត្រមូវឱយមនវធិនករជក់ កេ់ដីមប ី “បេងកីតនូវឱកសថមកីនុងកររកចំណូល។ កនុងចេំ មេនះមន៖ 
(i) ករកតប់នថយឧបសគគ … កនុងករទទលួបនឱកសករងរ …; [និង] (iv) ករកតប់នថយភពងយរងេ្រគះចំេពះភព្រកី្រក មរយៈយុទធ ្រស្ត
ក ង្រទពយេផ ងៗដូចជំនួយឥតសំណងស្រមប់អភិវឌ ន៍ជេដីម …” (F2/OP កយខណ្ឌ  ១៦)។ 
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េធ្វកិីចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងដ៏ចមបងមយួេដមីបបេងកតីនូវកមមវធិី ្ត រ្របកចំ់ណូលមួយែដលមន្របសិទធភពេ យរមួ
សហករជមយួនងឹយុទធ ្រស្តក ង្រទពយដូចែដលបនផ្តល់េនកនុងេគលនេយបយស្តអីពំកីរផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន
េ យមនិសម្័រគចិត្ត។ ខណៈែដលអន្ត គមនទ៍ងំេនះបនេធ្វឱីយ IRP នងិ EIRP មនភព្របេសរីជងមុន 
េគ្រតូវែកលម្អ នងិព្រងកីមូលនធិិបែនថមេទៀត េដមីបេីធ្វឱីយ មនដេំណីរករកនែ់តល្អ ស្រមប់្រគួ រែដលរង 
ផលបះ៉ពល់។ ករពនយរេពលហួស្របមណៃនកមមវធិគី្ំរទចំណូលសម្រសបនឹងប ្ត លឱយមនករបត់បង ់
ចណូំលខ្ល ងំដល់្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ទលំីេន304។ ជចុងេ្រកយ ពុមំនជំេរឿនទនិនន័យមូល ្ឋ នសម្រសប ្រតវូបន 
េធ្វេីឡងីកនុងលកខណៈជែផនកមយួៃនដេំណីរករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដលអនុញញ តឱយមនករ 
ប៉ន់្របមណមួយដ៏រងឹមេំទេលីលទធផលៃនកចិចខិតខំ ្ត រ្របក់ចណូំល។ 
 
 ៤. ករជំពក់បំណុល 

 

194. សំេណីឱយ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម េលីកេឡងីថ “ក ្ត រមួផ មួំយចំនួន ដូចជ ករធ្ល ក់ចុះនូវ្របក់ចំណូល 
ករេកនីេឡងីនូវចំ យ នងិសំណងមិន្រគប់្រគន់ បនេធ្វីឱយ្រគួ រជេ្រចីនជំពក់បំណុល។ ្រគួ ររងផល
ប៉ះពល់ជេ្រចីន រមួទងំ អនកេសនីសំុ អះ ងថ ពួកេគមិនមនជេ្រមីសអ្វីេ្រកពីខចី្របក់ពីអនកចងករ្របក់កនុងអ្រ
ករ្របក់ខពស់េឡយី.... ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ បនបង្ហ ញអំពីករភ័យខ្ល ចថ ពួកេគនងឹ្រតូវបនមច ស់បណុំល 
យកដីរបស់ពួកេគ េនេពលែដល (ឬ មុនេពល) ែដលពកួេគទទួលបនប្លង់ដ ី េ យ រែតពកួេគមិន ចសង 
្របក់្របចែំខរបស់ពួកេគបន ្រស័យេ យសក្ត នុពលកនុងកររក្របក់ចំណូលរបស់ពួកេគ បនធ្ល ក់ចុះ” 
( កយខណ្ឌ ៣៤)។ សំេណីេនះក៏បនេលីកេឡងីែដរថ “ADB បនបញជ ក់ម្តងេទៀតេនកនុងករពិភក តុមូល
ជមួយ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលេនៃថងទី ២៧ ែខ សី  [ឆន ២ំ០១២] ថ EIRP នងឹមិនេ ះបំណុលជំនសួ្រគួ រ
ែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង ែដលបនជំពកបំ់ណុលយ៉ងេ្រចីនេ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះេទ ... 
បនទុកបណុំលែដល្រគួ រទងំេនះ្របឈមមុខជលទធលផលផទ ល់ពីគេ្រមង ... “ ( កយខណ្ឌ ៤៣)។ 
 
195. ល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវេនកនុងេគលនេយបយរបសA់DB ៖ កយខណ្ឌ  ៤ េនកនុង OM F2/BP ែចងថ 
“្រតូវែតមនករយកចតិ្តទុក ក់ជពិេសសេលីត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ែដល្រកី្រកបផុំត និង ្រកុម
ងយរងេ្រគះ ែដល ចមន និភ័យខពស់កន់ែត្រកែថមេទៀត។ េគ្រតូវផ្តល់ជំនយួសម្រសបេដីមបជីួយដល់ពួកេគ 
កនុងករេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីនូវ ថ នភពសងគមេសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគ”។ ករផ្តល់ជំនួយែបបេនះ ចរមួមនវធិនករ 
េដមីប ី“បេងកីតឱកស្របក់ចំណូលថមីៗ។ កនុងេនះរមួមន ៖ (i) ករកត់បនថយឧបសគគ.....ចំេពះឱកសករងរ.... 
[និង] (iv) ករកត់បនថយភពងយរងេ្រគះចំេពះភព្រកី្រក មរយៈយុទធ ្រស្តក ង្រទពយសមបត្តិ ដូចជ 
ជំនយួអភិវឌ ន៍.....” 305។ 
 
                                                 
304ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ ែថ្លងឱយដឹងថ 
ករេរៀបច ំ និងវភិជនថ៍វកិ ស្រមប់កមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ មនភព្រគប្់រគន់ 
េនេពលេនះ និង ទទួល គ ល់អំពីកង្វះខតែដល្រតូវបនកំណតរ់កេឃញីកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនរកេឃញី 
ថ កមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ មនភពខុសឆគង ងំពីដំបូង ្រស័យេ យកមមវធីិេនះ បនសននិ ្ឋ នអំពីលទធភពកនុងករទទលួបនឥណទន និង 
ពំុមនមូលធន ( កយខណ្ឌ  ១៧៧-១៧៩)។ េលីសពេីនះេទៀត េ យ រែតភពខុសឆគងៃនករេរៀបចំកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡងីវញិ និងភព 
យតឺយ៉វៃនករ ្ត រ្របក់ចំណូល បននឱំយមនករខតបង្់របក់ចំណូលគួរឱយកតស់មគ ល់ចំេពះ្រគួ រងយរងេ្រគះ។ 

305កថខណ្ឌ  ១៦ lbid F2/OP  
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196. ក្រមិតជក់ែស្តងៃនករជំពក់បំណុលរបស់្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនពិបកេរៀបចំ េ យ រទិននន័យ
្របមូលបនមិនលម្អិតេនះេទ។ ប៉ុែន្ត ភ័ស្តុ ងបង្ហ ញថ ករជំពក់បំណុលរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពី
គេ្រមងមនករេកនីេឡងីខ្ល ងំបនទ បព់ីផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន306។ ករ្រតួតពនិិតយេ យ ADB បនេធ្វីករសននិ ្ឋ នដូចគន  
(សូមេមលី កយខណ្ឌ  ២០៣-២០៤)។ េនេពលែដលពុមំនជំេរឿនមួយ មុនេពលេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
ករេកីនេឡងីៃនករជំពកប់ំណុលែដលប ្ត លមកពីដំេណីរករ ងំទលំីេនេឡងីវញិ មនករពបិកកនុងករ 
ប៉ន់្របមណខ្ល ងំ ស់។ ករេកីនេឡងីៃនករជំពកប់ំណុល ប ្ត លមកពមូីលេហតុជេ្រចីន។ ប៉ុែន្ត ្របករមួយ
គឺថ កមមវធិីេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលមនេរៀប ប់ខងេលី បនេធ្វីឱយសមតថភពេ ះ្រ យបញ្ហ របស់
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកមនករធ្ល ក់ចុះ និង បេងកីនភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេទនឹងវបិត្តិ។ ចប់ពី្រគួ រទងំេនះ
ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនភគេ្រចីនជ្រគួ រ្រក្ីរកេនះបនេធ្វឱីយពួកេគងយរងេ្រគះយ៉ងខ្ល ងំែដល ច្របឈម
នឹងករជំពក់បំណុល បនទ បព់ីពួកេគ្រតូវបនឱយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះ។ 

 
197. សវនកមមេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់របស់ ADB េទេលីគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខ ១ បនរក
េឃញីថ ”សំណងមិន្រគប្់រគន់ បនបងខំឱយ្របជពលរងផលប៉ះពល់ជំពក់បណុំល” 307។ ែផនករេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ឆន ២ំ០០៦ ទទលួ គ ល់ថ “េមេរៀនែដលបនេរៀនសូ្រតពបីទពេិ ធន៍របស់ NPA បង្ហ ញថ ករ 
ផ្តល់ដីមយួប្លង់ជមយួនងឹ ល់េស កមមទងំអស់ ពុំធនបននូវេសថរភពជីវភពរស់េនេឡយី308” ្រពមទងំ 
ពិចរ បន្តិចបន្តួចេទេលីបញ្ហ ជំពកប់ំណុល ប៉ុែន្ត មិនបនែណននូំវវធិនករ្របតបិត្តិ មួយ េដីមបេី ះ 
្រ យបញ្ហ េឡយី ៖ “ឥណទនែដលមនករ្របក់ទប ឬ េ្រគងករសន ្ំរបក់ខន តតូច ក៏ ចកត់បនថយ 
េសចក្ត្ីរតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករខចី្របក់ ពីអនកចងករ្របក់ែដលយកករ្របក់ខពស់ផងែដរ។ េបេីទះជ 
ដូេចនះក្តី េគពិបកអនុវត្តឥណទនកនុង្របេទសកមពុជខ្ល ងំ ស់” (ទំពរ័៥៩)។ 

 
198. ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ មិនបន យតៃម្លពីករជំពក់បំណុលរបស់្រគួ រែដលរង
ផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងថ ជបញ្ហ មួយេនកនុងករករអេងកតសងគម-េសដ្ឋកចិចេនះេទ។ ករជំពក់បណុំលរបស់ 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់កនុងេខត្តបត់ដំបង ្រតូវបនកំណត់រកេឃញីដបូំងេគបង្អស់ េ យអងគករ ព នេឆព ះេទកន់ 
សន្តិភព នងិ បនទក់ទងេទទី្របកឹ ទទលួបនទុកករងរ្រតួតពនិិតយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សុី កនុងែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១០309។ ករជំពកប់ំណុលរបស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់្រតូវបនកំណត់េ យទី្របឹក ្រតួតពិនិតយរបស់ ADB 
                                                 
306ទិននន័យ្របមូលេ យ សហគមន៍ធងេ ន តស្រមប់ភំនេពញ ៖ ទី ងំលំេន ្ឋ នថមីបង្ហ ញថ ្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនជមធយមជំពក់បំណុល ១ ,០០០ 

ដុ ្ល រ ផទុយពី្រគួ រែដលេនែតរស់េនតំបន់េដីមជិតផ្លូវ ែដលជមធយមជំពក់ ៧០០ ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ។ ទិននន័យក៏បង្ហ ញែដរថ 
បំណុលែដលេកីនេឡងីភគេ្រចីន ផ្តល់េ យអនកផ្តល់កមចីែដលយកៃថ្លករ្របកខ់ពស់។ ៧៣  %ៃនបំណុលែដលមនករ្របក់ខពស់េនះជំពក់អនកផ្តល់កមចី 

ផទុយពី្រគួ រែដលរស់េនថ នីយរថេភ្លីងមនែត ៣២%  ជំពក់អនកផ្តល់កមចី។ របយករណ៍ដែដលក៏បញជ ក់ែដរថ អនកខចី្របក៦់០  %បនងសង់ផទះ
េនទី ងំលំេន ថ នថមី។ របយករណ៍បន្តេទៀតថ ្រគួ រេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី ជមធយមសង់ផទះមនទំហធំំ និង ្អ តជង។ េគ ចសនមត់ថ 
្របកឧ់បតថមភមួយចំនួនយកមកេ្របី្របស់កនុងករ ងសងលំ់េន ថ នមនទំហធំំ និងល្អជងបន។ ប៉ុែន្ត ចំនួន្របកែ់ដលបនខចីចបំច់យកមក
ជំនួសសំណងមិន្រគប់្រគន។់ សូមេមីលរបយករណ៍ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ ចុងបញចប់កំ ត់ផ្លូវ ផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ្រកមគេ្រមង
ផ្លូវរថេភ្លីងេន ជធនីភនំេពញ ងេលខ ១០, ១១, ១៩, រូបភព ១៤ និង១៥។  

307សវនកមមេលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់ ADB ៃនគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខ ១ - ែខមក  ឆន ២ំ០០៦ ទំពរ័ ៧២។  
308េនឆន ១ំ៩៩៨ អងគករជំនួយពី្របជជននរ័េវស (NPA) រមួជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលហូឡង់បនចូលរមួកនុងគេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនេប៉យែប៉ត 
ជកែន្លងែដល្រគួ រ្រកី្រកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនពីតំបន់សំណងអ់នធិបេតយយេន មផ្លូវរថេភ្លីង េទតំបន់ ងំលំេន ្ឋ នថមី (Ibid ទំពរ័៥៦)។ 

309 សូមេមីលមតិេយបល់របស់អនកេសនីសំុែដលបនភជ ប់ជូន េទេលីេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
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ថជបញ្ហ មួយេនកនុង BTOR ស្រមប់េបសកកមម្រតួតពនិិតយផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វីេឡងីេនែខធនូ ឆន ២ំ០១០ 
ែដលបនរកេឃញីថ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនកនុងទី ងំលំេន ថ នថមីេនេខត្តបត់ដំបង ច
ជំពក់បំណុល និងេសនីឱយមនករ យតៃម្លថ េតីបញ្ហ េនះ ចទក់ទងនឹងករផ្តល់សំណងេ្រកមតៃម្ល
ជំនសួេនះេទ310។ បញ្ហ េនះ្រតូវបនេលីកេឡងីម្តងេទៀតេ យទី្របកឹ បេចចកេទស ពិនិតយ ម នេនកនុង
របយករណ៍របស់គត់ពីេបសសកមមមួយេនកនុងែខមក  ដល់ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១311។ េគលជំហរែដល
បង្ហ ញេ យ ADB ស្តីពីបញ្ហ េនះ គឺថ “មិនមនករណីចជំពកប់ំណុលេ្រចីនេនះេទ េហយី្រគួ រែដល
ជំពក់បំណុលទងំេនះមិនបនខចី្របក់ពីអនកចងករ្របកេ់ឡយី (ញតសិន្ត ន ្រគឹះ ថ នឥណទន្រសបចបប់ 
អនកផ្តល់កមចីឯកជន) េ យ រែតសំណងែដលបនផ្តល់ជូនស្រមបផ់ទះែដលបត់បង់ មិនែមនសថិតកនុងក្រមតិ 
អ្រ តៃម្លជំនួស។ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងបនខចី្របក់ េ យ រេហតុផលមួយចនួំន េបីេទះបី
កលេពលែដលពួកេគេនកនុង ថ នីយរ៍ថេភ្លីង [េខត្តបត់ដំបង] កេ៏ យ312។ េបសកកមមរបស់ ADB បន្តបនទ ប់េទៀត 
េនឆន ២ំ០១១ មិនបនេលីកេឡងីនូវបញ្ហ េនះេទៀតេនះេទ។ 
 
199. េទះជយ៉ង  បញ្ហ េនះ្រតូវបនេលីកេឡងីម្តងេទៀតេនកនុងរបយករណ៍របស់ OSPF េនែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១២ ែដលបនបញជ ក់ថ “អនកប្តឹងជេ្រចីនបនេលីកេឡងីថ ពួកេគជំពក់បំណុល នងិ្រតូវបង់ៃថ្លករ្របក់
ខពស់។ ពួកេគខ្ល ចបត់បងផ់ទះ និងដីរបស់ខ្លួន ្របសិនេបមីិន ចបងៃ់ថ្លករ្របកេ់នះ។ ពួកេគចត់ទុកថ ករ
ជំពក់បំណុលរបស់ខ្លួន េ យ រអ្រ សំណងទបែដលពួកេគទទួលបន313”។ 
 
200. មនែតេនេពល EIRP ្រតូវបនបញចបេ់ទ េទីប ADB  ទទួល គ ល់ម្តងេទៀតថ ករជំពកប់ំណុលរបស់ 

្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងជបញ្ហមួយែដល្រតូវែតយកមកពិចរ ។ េបសកកមមផ្តល់ករ្របកឹស្តីពី
េគលករណ៍ែណនរំបស់ EIRP េនែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ បនេធ្វីករ យតៃម្លពីបញ្ហ េនះដូចខងេ្រកម ៖ 

្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលព់ីគេ្រមងែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ក់ដូចជសុខចិត្តសងផ់ទះែដលសមរមយ
ជងផទះខទមរបសខ់្លួន េនកនុងរង្វងៃ់នផលបះ៉ពល់របសគ់េ្រមងេ យមិនគិតថ េតីពកួេគមនមេធយបយ
េធ្វីែបបេនះឬអតេ់នះេទ។ ថ នភពែបបេនះែស្តងឱយេឃញីយ៉ងចបស ់ េនេប៉យែបត៉ និង្រតពងំអញច ញ 
េន ជធនីភនំេពញ ែដលមន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមងបនខចី្របកពី់្រគឹះ ថ នផ្តលឥ់ណទន 
ឬ ្របភពឯកជនេដីមបី ងសង់ផទះឱយបនល្អ ែដលផទះមយួចំនួនមនទំហធំំហួស្របមណ.... េគបនដឹងថ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពលទ់ងំេនះ បនខចី្របក្់របមណពី ៣.០០០ េទ ៥.០០០ ដុ ្ល រ....មយង៉វញិេទៀត 
្រគួ ររងផលបះ៉ពលម់យួចំននួបនខចី្របកពី់ ថ បន័ឥណទន ឬ ្របភពឯកជន េដីមបសីង់ផទះលមម ច 
រសេ់នបន.... ចំនួនទឹក្របក់ែដលបនខចីស្រមបស់ងផ់ទះលមម ចរស់េនបន មនចំននួចេន្ល ះពី 
១.៥០០ េទ ២.០០០ ដុ ្ល រ។ ប៉ុែន្ត ក៏មន្រគួ ររងផលបះ៉ពលម់យួចំននួដៃទេទៀត ែដលបនសង់ផទះ 
របស់ពួកេគេឡងីវញិ ពីសមភ រៈែដលេនេសសសលពី់ផទះរបសពួ់កេគ ែដលបនរុះេរ ី314។ 

                                                 
310ឧបសមពន័ធស្តីពីសំេណីសកមមភពេដីមបែីកលម្អករអនុវត្តនិងពិនិតយ ម នករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនកនុងេបសសកកមមពិនិតយេឡងីវញិេលីករេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល់ BTOR ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១។ 

311ឧបសមពន័ធស្តីពី “សំេណីសកមមភពែកលម្អករអនុវត្តន៍េ ះ្រ យផលប៉ះពល់” េនកនុង BTOR អំពីេបសកកមម្រតួតពិនិតយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី១០ 
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១១។  BTOR ស្រមបេ់បសកកមមេនះបញជ ក់ថ េបសកកមមេនះផ្តល់អនុ សន៍ថ ADB និង AusAID ផ្តួចេផ្តីមឱយមនករបញចប់កិចចសនយ
របស់អនក្របឹក សងគម ( កយខណ្ឌ ១០)។ 

312lbid។ 
313របយករណ៍្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លរបស់អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ ទំពរ័៧។ 
314BTOR ៃនេបសកកមមពេិ្រគះេយបល់ ស្តីពីេគលករណ៍ EIRP ៃថងទី២៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ៦។ 
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201. ថ នភពេនះនឹងមនផលវបិកយ៉ងខ្ល ងំេលីករសេ្រមចបន EIRP ថម ី េ យ រ “្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមិន ចយកចិត្តទុក ក់េលីករក ងជីវភពរស់េនឱយមនេសថរភព 
េ យ រពួកេគមនបនទុកធងនេ់ យ្រតូវសង្របក់កមចីវញិ េ យ រករ ងសង់ផទះថមី315”។ ករសននិ ្ឋ ន
េចញពីករ យតៃម្លេនះគឺថ “EIRP មិន ចទទលួេជគជ័យេ យគម នករយកចិត្តទុក ក់្របកបេ យសមភព
េលីត្រមូវកររបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ស្រមប់ជជំនួយដល់ករ ង 
សង់ផទះឱយបនសមរមយ316”។ េបសកកមមេនះបនេសនីថ េដមីបឱីយមនយន្តករសម្រសបមួយកនុងករេ ះ្រ យ
បញ្ហ េនះ រ ្ឋ ភបិល ADB និង AusAID គួរពិចរ េលីករេកៀរគរធនធនកនុងករបេងកីត“កញចប់ថវកិ” 
្រសេដៀងគន នឹង EIRP េដមីបជីួយដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងកនុងករ ងសង់ផទះថមី រមួទងំ 
កំែណទ្រមង់្របក់កមចីរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលបន ងសង់ផទះរចួេហយី 
(មិនែមនផទះវ ី ) េ្រកមឥណទន 317។ 
 
202. េបសកកមមពិនិតយេឡងីវញិរមួគន កនុងែខវចិឆកិ និងធនូ ឆន ២ំ០១២ បនរកេឃញីថ មន្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងជំពកបំ់ណុលេន្រគប់ទី ងំលំេន ថ នថមី ប៉ុែន្តបញ្ហ េនះមិនេកតីេឡងីធងនធ់ងរេនះេទេនតបំន់
កនុងទី្រកុងភនំេពញ ែដលមន្រគួ រ ៨៦% បនខចី្របក់ជមធយម ១,២០០ ដុ ្ល រពីអនកផ្តល់កមចី។ េនអំឡុងេពល
ទស នកិចច េបសកកមមក៏បនរកេឃញីែដរថ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងបនេ្របី្របស់ដីរបស់ខ្លួនជ
វតថុបញច សំ្រមប់យក្របកក់មចី318។ មរបយករណ៍ៃនករ្រតួតពនិិតយផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វេីឡងីេនែខមីន 
ឆន ២ំ០១៣ បនឱយដឹងពីលទធផលែដលបញជ ក់ពីផលប៉ះពល់ទងំេនះេនកនុងេបសកកមមែខវចិឆិក-ធនូ ឆន ២ំ០១២ 
ផទុយេទវញិេបសកកមមេនះរកេឃញីលទធផលខុសគន ពីេបសកកមមមុនៗ។ ដូេចនះ េបសកកមមេនះ បង្ហ ញថ េនកនុង
ទី្រកុងភនំេពញ ៧៦% ៃន្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដល្រតូវបនសមភ ស បនខចី្របកជ់មធយម 
១,៣០០ ដុ ្ល រ ចំែណកករជំពកប់ំណុលមិនែមនជបញ្ហ េនតំបន់ ងំទីលំេនថមីេផ ងេទៀតេនះេទ319។ ប៉ុែន្ត 
េទះបីជមនភពផទុយគន ក៏េ យ េបសកកមមបង្ហ ញថ ករលក់ដី និងផទះេកីតមនេ្រចីនេនេប៉យែប៉ត េ យមន
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចំននួ ៩១្រគួ រ បនលក់ដីរបស់ខ្លួន និង ករណីេនះមនិមន
េ្រចីនេទេនទី្រកុងភនំេពញ ែដលមនែត ១៤្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ បនលក់ដីរបស់ខ្លួន320។ ករលក់ដីេនះមិនបន
បញជ ក់ថ មនពក់ពន័ធនឹងករជំពកបំ់ណុលេនះេទ។ េបសកកមមក៏បនបង្ហ ញែដរថ ្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនតបំន់ ងំទីលំេនថមីេនេខត្ត្រពះសីហនុបនេលីកកមពស់ ថ នភពរស់េនេបេី្របៀបេធៀបនឹង
ថ នភពមុនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ផទុយពីតួេលខេនេប៉យែប៉តមន ៧៧% េនេពធិ៍ ត់មន ៦៣% និង 

េនភនំេពញមន ៤៧%321។ 
                                                 
315lbid កថ  .៧។  
316lbid កថ  .៨។  
317lbid កថ  .១២។  
318MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយរមួគន  ែខវចិឆិក-ធនូ ឆន ២ំ០១២, ឧបសមព័នធ ៥ ៖ ករ្រតួតពិនិតយេទេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ កយខណ្ឌ ២៣។ 
319BTOR ៃនេបសកកមម្រគប្់រគងគេ្រមងពិេសស ៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣។ ករ្រតួតពិនិតយេទេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ កយខណ្ឌ ៧។ 
320lbid 
321lbid ករែកលម្អសម្រសបនឹងករផ្ល ស់ប្តូរេផ ងេទៀត េ្របៀបេធៀបនឹងមុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនពីដំបូល្របកស់បូវ េទសងកសី ពីសងកសីេទជញជ ងំឥដ្ឋ និងេទ
ផទះធំ។  
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203. េនែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១២ ADB បនេធ្វីករ្រតួតពនិិតយេលី ថ នភពជំពកបំ់ណុលរបស់្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរ
ទីលំេន322។ េបីេទះបីជ ករសិក មិនបនបង្ហ ញពីទិននន័យបរមិណវស័ិយស្តីពី ថ នភពជំពក់បំណុលកេ៏ យ 
ប៉ុែន្ត គេំហញីចមបងៗពីករសិក េនះ បនឱយដឹងថ (ក) ថ នភពជំពក់បំណុលរបស់្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងមនភពខុសគន គួរឱយកតស់មគ ល់ (ខ) មន្រគួ រមយួចំនួនផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន សង់ផទះ នងិមិន
ជំពក់បំណុលេនះេទ (គ) ្រគួ រេផ ងេទៀតបនខចី្របក់ពី្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ និងបនចបេ់ផ្តីមេធ្វី ជវីកមម 
(ឃ) ្រកុមទី៣ បនខចី្របក់ពអីនកចងករ្របក់ និង ជំពកប់ំណុលយ៉ងេ្រចីន និង (ង) មូលេហតុៃនករជំពក់ 
្របក់របស់្រកុមទ៣ី មនភពខុសគន  បច់បពី់ករសងផ់ទះរបស់ពួកេគេឡងីវញិ ករផគត់ផគងជ់ីវភព ករបង់ៃថ្ល 
ពយបលជំងឺ និងករចបេ់ផ្តីមេធ្វី ជីវកមម323។ 
 
204. ្រគួ រេនកនុង្រកុមទី៣ គឺជ្រគួ រែដល្រក្ីរកបំផុត េនកនុងចំេ ម្រគួ ររងផលប៉ះពល់ចំននួ៥៣% 
ែដលមន្របក់ចណូំល្របចែំខទបជងក្រមិតែដលបនកំណត់ (១៥០ដុ ្ល រកនុងមួយែខ) ែដល ចេធ្វឱីយពួកេគ
មនល័កខខ័ណ្ឌ សម្រសប ចខចី្របក់ព្ីរគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ324។ ករសិក បនេលីកេឡងីនូវអំណះអំ ងថ 
ករទទលួបនប្លង់ដីេនេពលអនគតេ្រកយេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន បនបងករលកខណៈឱយ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
ចខចី្របក់េ្រចីនជងធមម  េ យែផ្អកេលីករយល់េឃញីថ ពួកេគមនលិខតិធនេលីកមមសិទធដិីធ្លី េហយីេនកនុង 

ករណីជេ្រចីន គឺែផ្អកេលី្របក់ចណូំលែដលពកួេគបន យករណ៍ឱយដងឹ េ យពកួេគមិនសងឃមឹថ ពួកេគ 
នឹង ចសង្របក់ទងំេនះបនវញិេឡយី 325។ 
 
205. េបេីទះបជីកមមសិទធិភពេទេលីដីធ្លីេនះ បនេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋ ងំទីលំេន្រកី្រក មនមេធយបយកនុង 
ករទទួលបនឥណទនពីអនកចងករ្របក់ ែដលពកួេគមនិ ចទទួលបននូវមេធយបយែបបេនះ ្របសិនេបី 
ពួកេគគម នកមមសិទធដិីធ្លីកេ៏ យ ប៉ុែន្ត ថ នភពែដលបងខំឱយពួកេគេធ្វីយ៉ងដូេចនះ មិន ចកតផ់្ត ច់េចញពីផលប៉ះ 
ពល់ៃនដំេណីរករ ងំទីលំេនេឡយី (ែដលជអ្វីមយង៉ែដលករសិក មិនបនពិចរ ) ឥទធពិលរមួគន ៃន 
ភពឆកែល្វងៃនករេរៀបចំ និងករអនុវត្តន៍េនកនុងកមមវធិី ងំទីលំេនេឡងីវញិ យ៉ងេ ច ស់ បនរមួចំែណក 
េធ្វឱីយចុះេខ យនូវសមតថភពស្រមបខ្លួនចំេពះែផនកេសដ្ឋកិចចរបស់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់មយួចនួំន េធ្វីឱយធ្ល ក់ចុះ 
នូវភពធន្់រទរំបស់ពួកេគ នងិេធ្វីឱយពួកេគកនែ់តងយរងេ្រគះចំេពះវបិត្ត ិ និងភពរេងគ ះរេងគរីនន។ ក ្ត  
ទងំេនះ ្រតូវបនេរៀប ប់ខងេលី និង រមួមន (i) កង្វះករគណនសនទស ន៍អ្រ សំណង េដីមបឆី្លុះបញច ងំក្រមិត 
តៃម្លេនេពលទូទត់្របក់សំណង ( កយខណ្ឌ  ៥៧-៥៩) (ii) DMS  មិនសុ្រកឹតយែដលេធ្វីឱយករទូទត់សំណង 
មិនបន្រគប់្រគន់ ( កយខណ្ឌ  ៧៤-៧៩) (iii) ករេ្រប្ីរបស់េគលករណ៍តៃម្លជំនួសស្រមបសំ់ណងផទះ 
ែដលជមធយម្រគន់ែតបនផ្តល់ឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់នូវបរមិណសំណងមួយ ែដលមនតៃម្ល្របមណពក់ 
ក ្ត លៃនៃថ្លជំនសួផទះែដលមនបទ ្ឋ ន្រតឹមក្រមិតអបបបរម ( កយខណ្ឌ  ១៥៩ និង ង៦) (iv) ករប៉ន់ 
្របមណមិនបន្រតឹម្រតូវេទេលីករខតបង់្រទពយសមបត្ត ិ ( កយខណ្ឌ  ១៦១-១៦៣) (v) ្របកឧ់បតថមភស្រមប់ 
ៃថ្លដឹកជញជូ នែដល្រតូវបនកំណត់កនុងក្រមិតអ្រ េថរ េ យមិនបនពិចរ េទេលីរយៈចមង យខុសគន េទកន់ 
កែន្លង ងំទីលំេនថមី ( កយខណ្ឌ ១៦៧) (vi) ្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េនែដលមិនបនឆ្លុះបញច ងំអំពីតៃម្លអងករ 
                                                 
322 របយករណ៍រក ករសមង តៃ់ផទកនុងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៣។ 
323lbid  
324lbid  
325lbid 
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និងរយៈេពលជកែ់ស្តងែដលេគ្រតូវករ េដីមបកី ងជីវភពរស់េនេឡងីវញិ ( កយខណ្ឌ  ១៦៨-១៧១) (vii) 
ទី ងំៃនកែន្លង ងំទលំីេនថមីភគេ្រចីន សថិតេនកែន្លងែដលេធ្វីឱយមនករលំបក ឬ មិន ចេទរចួកនុងកររក  
្របភពជីវភពរស់េនកលពីមុន ( កយខណ្ឌ  ៩៥) នងិ (viii) កមមវធិី ្ត រ្របកចំ់ណូលែដលពំុមនភព្រគប់្រគន់ 
ងំពីដំបូង និង មនភពយតឺយ៉វយ៉ងខ្ល ងំ ( កយខណ្ឌ  ១៧៧-១៩០)។ ឥទធិពលរមួគន ៃនក ្ត ទងំេនះ េទេលី 

្របជពលរដ្ឋែដលភគេ្រចីនមនភព្រកី្រក មុនេពលែដលពួកេគផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន បនរមួចំែណកេធ្វីឱយពកួេគ 
កន់ែត្របឈមេទនឹងករជំពក់បណុំលគួរឱយកត់សមគ ល់។ 
 
206. េ យ រថបទពិេ ធន៍ពីគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខ ១ និងេមេរៀនស្តីពីករជំពក់បំណុល ្រកុមពិនតិយ
ភពអនុេ មរកេឃញីថ ADB មនិបនព្រងីកធនធនេ្រចីន នងិេធ្វកីរ្របកឹ ពីជនំញេ្រចនីកនុងដំ កក់ល
េរៀបចំេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនះេទ េហយីមិនបនបញចូ លករផ្តល់ករ ្ត រលទធភពរក្របក់
ចំណូល រមួទងំ គេ្រមងឥណទនស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនះេទ។ បុគគលិក ADB ែដល
្រតូវបនសមភ សន៍ បនទទួល គ ល់ថ េនេពល្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងទទួលបនដីមន
ប័ណ្ណកមមសិទធិ ពួកេគ ចទទួលបនករជ្រមុញទឹកចិត្តឱយ ងសង់ផទះបនល្អជងផទះែដលពួកេគមនប្លង់ដីគម ន
សុវតថិភពេនះ។ េនះជផលវបិកែដល ចដឹងមុនៃនែផនករផ្ល ស់ប្តូរទលីេំន ចប់ពីេផ្តមីគេ្រមងមកេម្លះ។ 
មេធយបយមួយកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ ចជករផ្តល់លំេន ថ នមនស្តង់ រ ស្រមប់្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមង។ ម៉យងវញិេទៀត បញ្ហ េនះ ចយកមកេ ះ្រ យបន មរយៈគេ្រមងឥណទនេនកនុង
ែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមិនសម័្រគចតិ្ត។ ដូេចនះ េទបីត្រមូវឱយមនករយកចតិ្តទុក ក់អស់ពីចតិ្តេនកនុងករ
បេងកីតេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦។ េគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឆន ំ
២០០៦ ្រតូវេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះឱយបនសុីជេ្រម។ បុ៉ែន្ត ជលទធផល េគលនេយបយេនះមិនបន
េលីកេឡងីពីកំហុសឆគងៃនករបេងកីតេគលករេនះេទ។ ្របករេនះគឺថ មិនែមនករជំពក់បំណុលទងំអស់គឺ
េ យ រករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន ឬ ករបត់បង់ចំណូលេនះេទ។ ករណីខ្លះ ចមកពីខចីបណុំលមិន្រតមឹ្រតូវពីអនក 
ផ្តល់កមចីែដលយកករ្របក់ខពស់។ ករណីេផ ងេទៀត ចប ្ត លមកពីសំណងមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់លំេន ថ ន 
និងករណីមួយចនំួនេទៀតេនះេនែតេ យ រករបត់បង្់របក់ចំណូល ពេី្រពះ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពី
គេ្រមងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេចញពី្របភពរក្របក់ចំណូលផងែដរ។  ស្រមប់អនុ សនរ៍បស់េយងី េយងីមនបំណង
បេងកីតវធិី ្រស្តខុសៗគន េដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះ េ យែផ្អក មករេធ្វបីទសមភ សន៍ជមួយបុគគលិក ADB
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងនិងម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល។ 

207. េសចក្តសីននិ ្ឋ នស្តពីភីពអនុេ មរបស់ ADB ៖ ្រកុមពនិតិយអនុេ មភពរកេឃញីថ ករបេងកតី នងិករ
អនុវត្តកមមវធិផី្ល ស់ប្តូរទលំីេនជក ្ត រមួចែំណកចេំពះករជំពក់បណុំលរបស់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមង។ 
េគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ឆន ២ំ០០៦ មិនបន យតៃម្លឱយបន្រតមឹ្រតូវ េហយីមនិបនេ ះ្រ យ
បញ្ហ ជំពកប់ណុំលេនះេទ េទះបជីផលប៉ះពល់បន្រជួត្រជបេនកនុងគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតេិលខ ១ ក៏េ យ។ 
ដូេចនះ ្រកុមពនិតិយអនុេ មភពរកេឃញីពកីរមិនេគរព ម OM F2/BP កយខណ្ឌ ៤ និង OM F2/OP 
កយខណ្ឌ ១៦ នងិ៥៤326។ 

                                                 
326េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ បនែថ្លង 

ឱយដឹងថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនពិចរ ្រគប្់រគន់េទេលីេមេរៀនសំខន់ៗ  អំពីករជំពក់បំណុលពីគេ្រមងែកលម្អ 
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៦. េសចក្តីសននិ ្ឋ នស្តីពីសំណង ករ ្ត ររបរចិញច មឹជីវិតនិង្រ ក់ចំណូល និងករជំពក់បំណុល 
 

បណ្តឹ ងត ៉ របសអ់នកេសីនសំុ 
បទបបញញត្តេិគលនេយបយ 
ជធរមនរបស់ ADB   លទធផលរបស់ CRP 

ខ.១. ភព្រគប់្រគនៃ់នសំណងស្រមបក់រខតបង្់រទពយសមបត្ត ិ
“មនភ័ស្តុ ងស្តពីីភពមិន្រតឹម្រតូវ
ៃន្របេភទសំណង់ និងករ ស់ែវងេផ ង
េទៀត និងករកត់បនថយក្រមិតសំណងជ
លកខណៈ្របព័នធស្រមប់សំណង់” (កថ.
២៣)។ 
 
“.. ្រគួ រចំនួន ៦៤ ្រតូវបនែបងែចកជ 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ខ្លះ [េនេប៉យែប៉ត] 
នឹងទទលួបនដីស្រមប់សង់លំេន ថ នតិច
ជង ៣០ ែម៉្រតកេរ បនទ ប់ពីផ្ល សទី់លំេន
បនមយួចំនួនេចញពីដីប្រមុងទុកស្រមប់
េធ្វផី្លូវ (កថ. ២០) 

ធតុមយួកនុងចំេ មធតុបីសំខន់ េនកនុង
េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិន
សម័្រគចិត្ត គឺថ “សំណងស្រមប់ជំនសួ្រទពយ
សមបត្តែិដលបត់បង់ របរចិញច ឹមជីវតិ និង
្របក់ចំណូល” និងស្រមប់ករបត់បង់្រទពយ
សមបត្តិ “្រគប់សំណង់ទងំអស់្រតូវែផ្អក ម
េគលករណ៍តៃម្លជំនសួ”។ (OM F2/BP 
កថ. ៤) 
 
តៃម្លផ្ល ស់ប្តូរ “មនន័យថ វធីិ ្រស្តៃនករ
ប៉ន់តៃម្ល្រទពយសមបត្តិេដីមបជំីនសួករ
ខតបង់េនតៃម្លទីផ រ ឬ
េសមតីៃម្លទីផ រ..”(OM F2/BP េជីងទំព័រ ៦) 
 
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពី
គេ្រមងទងំេនះ ្រតូវបនេលីកយកមក
្របឹក េល ី“ករបត់បង់ រេពីភណ្ឌ
្រទពយសមបត្តិ។” (OM F2/OP កថ. ៣៤) 
 
“.. វធិនករកនុងករេលកីកមពស់ ថ នភព
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និងងយរងេ្រគះគរួ
េផ្ត តេលយុីទធ ្រស្តកនុងករបេញច សេចញពី
ភព្រកី្រក និងបេងកតីឱកសថមកីនុងកររក
្របក់ចំណូល។ កនុងចំេ មវធីិ ្រស្ត
ទងំេនះមន ផទះជថនូរែដលមនស្តង់ រ
អបបបរមិ ... ” (OM F2/OP កថ. ១៦) 

មិនអនុេ ម ម ៖ OM F2/BP កថ. ៤ 
និងេជីងទំព័រ ៦ OM F2/OP កថ ១៦ និង 
៣៤ 

ខ.២. ភព្រគប់្រគន់ៃនករផ្តលជំ់នយួដលក់រផ្ល ស់ទីលេំនស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពលពី់គេ្រមង 
“.. មិនមនករ្របករ មយួេនកនុង EIRP 
ែចងពីករផ្តល់សំណងដល់្របជពលរដ្ឋ
ស្រមប់ករខតបង់្របភពចំណូល និងរបរ
ចិញច ឹមជីវតិជក់ែស្តង រមួទងំករខតបង់

ល ់“្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ 
ពីគេ្រមងទងំអស់ ... មនសទិធិទទលួបន
ជំនយួហរញិញវតថុបនម្តងេដីមបេី ះ្រ យ
េលកីរខតបង់ផ្ល សប់្តូរទីលំេន ក៏ដូចជ 

ករមិនេគរព ម ៖ OM F2/OP កថ. ១៣ 

                                                                                                                                                          
ផ្លូវជតិេលខ១។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមិនឯកភព ្រស័យេ យេបីេទះបីជែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ទទួល 
គ ល់អំពីេមេរៀនែដលទទួលបនពីគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិលេខ១ កេ៏ យ បុ៉ែន្ត ែផនករេនះ មិនបនផ្តល់វធិនករេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះេឡយី 

( កយខណ្ឌ ១៩៧)។ ថន ក្់រគប្់រគងក៏បនែថ្លងផងែដរថ មនករលំបកកនុងកំណត់ថករជំពក់បំណុលរបស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ គឺប ្ត លមកពី 
គេ្រមងេនះ។ េសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ពំុបនេធ្វីឱយករអះ ងែបបេនះេឡយី។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ ម យល់េឃញីថករជំពក់បំណុលរបស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់មួយចំនួន ប៉ុែន្ត ពំុែមន្រគួ ររងផលប៉ះពល់ទងំអស់ែដលជំពក់បំណុល 
េឡយី គឺប ្ត លមកពីគេ្រមង ( កយខណ្ឌ ២០១-២០៥)។ 
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្របក់ចំណូលសុទធអំឡុងេពល
ផ្ល ស់ទីលំេនេនះេទ” (កថ. ៤២)។ 
 
អ្រ សំណង និងតៃម្លផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
(ែដលមនៃថ្លបញជូ ន)“្រតូវបនផ ព្វផ យ
េនឆន ២ំ០០៦ េនេពលេរៀបចំែផនករ
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ដំបូង។ 
េទះជយ៉ង  ករបង់
ៃថ្លសំណងចប់េផ្តីមេនឆន ២ំ០១២។ កនុង
រយៈេពលេលសីពី ៥ ឆន  ំេ យមិន
ប់បញចូ លទី្រកុងភនំេពញ អ្រ ផ្តល់សំណង 
មិន្រតឹម្រតូវេទ ម
អតិភរ ្របចឆំន េំនះេទ” (កថ. ២៤)។ 

ករ ្ត រ ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងសងគម
ផងែដរ។ សទិធែិបបេនះ ចមន (១) ករ
ចំ យេលីករផ្ល ស់ទីលំេន និងដឹកជញជូ ន 
និង (២) ករគ្ំរទរក្របក់ចំណូលច្រមុះ 
និងរបរចិញច ឹមជីវតិ...” (OM F2/OP កថ. 
១៣) 

ខ.៣. ភព្រគប់្រគន់ៃនករផ្តល់ជំនយួស្រមប់្របក់ចំណូលែដលបត់បង់ និងករ ្ត រ្របក់ចំណូល 
“េ យ រផលប៉ះពល់កន់ែត ្រកក់ែដល
ប ្ត លមកពី្របក់សំណងមិន្រគប់្រគន់ 
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ទងំ្រសុង
អះ ងថ ្របក់ចំណូលរបស់ពួកេគបន
ធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំ
េ យ រករផ្ល ស់ទីលំេន។” (កថ. ២៩) 
 
“កមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូលមិនបនចប់េផ្តីម
េនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះេទ ឬេន
េពលេវ សមរមយ បនទ ប់ពី្រគួ រ
បនផ្ល ស់ទីលំេន។ េនកនុងលខិិតមួយ
េនែខធនូ ឆន ២ំ០១០ បញជូ នេទ
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ADB បន
ទទលួ គ ល់ថ កមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូល
ស្រមប់ភគខងេជីង និងខងតបូងមនករ
យតឺយវមិន ចទទួលយកបនេនះេទ” 
(កថ. ៣៨)។ 
 
“េ យជែផនកមួយៃន IRPសកិខ  
បណ្តុ ះប ្ត លជំនញ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី
េនតំបន់ផ្ល ស់ទីលំេនេនឆន ២ំ០១១។ ម
របយករណ៍បនឱយដឹងថ គុណភព
ៃនសកិខ ទងំេនះ និងករអនុវត្តក្រមង
ជំនញែដលមនេនកនុងសកិខ
ទងំេនះ រមួមន ករចិញច ឹមមន់ នងិករ 
បណ្តុ ះផ តិមនក្រមិតទប”។ (កថ. ៣៩) 

ធតុមយួកនុងចំេ មធតុបីសំខន់ៗ 
េនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យផល
ប៉ះពល់ គឺ “សំណងស្រមប់ជថនូរ ... របរ
ចិញច ឹមជីវតិ និង្របក់ចំណូល”(OM F2/BP 
កថ. ៤) 
 
“្រតូវមនករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស
ចំេពះត្រមូវកររបស្់របជពលរដ្ឋែដល
រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង្រកី្រកបំផុត និង
្រកុមែដលងយរងេ្រគះែដល ច
មន និភ័យេ កយក។ ... ករគ្ំរទ
សមរមយ្រតូវផ្តល់ឱយេដីមបជីយួពកួគត់
េលកីកមពស់ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច។” 
(OM F2/BP កថ. ៤ (ix)) 
 
ជពិេសស ករងរេនះត្រមូវឱយមនវធិនករ
េដីមប ី“បេងកតីឱកសថមីកនុងករ
រក្របក់ចំណូល។ កនុងចំេ មវធិនករ
ទងំេនះមន (១) ករបនថយឧបសគគ ... 
េដីមបទីទលួបនឱកសករងរ (៤) កត់
បនថយភព
ងយរងេ្រគះេ យ រភព្រកី្រក រយៈ
យុទធ ្រស្តបេងកនី្រទពយសមបត្ត ិដូចជ 
ជំនយួអភិវឌ ជេដីម” (OM F2/OP កថ. 
១៦) 

មិនអនុេ ម មេនេពលរេរៀចំ និងអនុវត្ត
ដំបូង ៖ OM F2/BP កថ. ៤ (ix) និង OM 
F2/OP កថ. ១៦ 
 
បនទ ប់មកអំឡុងេពលអនុវត្ត េនេពល ADB 
បនទទលួ គ ល់ថ វធិនករ ្ត រ
្របក់ចំណូលេនកនុងេគលនេយបយ
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់មិន្រតឹម្រតូវេនះេទ 
េគលនេយបយេនះបនអនុវត្តកិចចខិត
ខំ្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំកនុងករបេងកីតកមមវធីិ
្ត រ្របក់ចំណូល្របកបេ យ្របសិទធភព

េ យរមួបញចូ លយុទធ ្រស្តក ង្រទពយ
សមបត្តិដូចមនែចងេនកនុងេគល
នេយបយស្តីពីែផនករផ្ល ស់ទីលំេនេ យ
មិនស័ម្រគចិត្ត។ 
 

ខ.៤. ករជំពក់បំណុល 
“..ក ្ត ចូលរមួជេ្រចីន ដូចជ ករកត់បនថយ “..្រតូវមនករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស មិនអនុេ ម ម ៖ OM F2/OP កថ. ៤ 
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្របក់ចំណូល ករបេងកនីករចំ យ និង
សំណងមិន្រគប់្រគន់ បនេធ្វឱីយ្រគួ រ
ជំពក់បំណុល។ ្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងជេ្រចីន រមួទងំ 
អនកេសនសំុី អះ ងថ ពកួេគមិនមនជេ្រមីស
អ្វីេ្រកពីខចី្របក់ពីអនកផ្តល់កមចីកនុងអ្រ ករ
្របក់ខពស់....្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
បនសែម្តងករភ័យខ្ល ចថ មច ស់បំណុល 
នឹងយកដីរបស់ពួកេគ េនេពលែដល (ឬ 
មុនេពល) ពួកេគទទលួបនប្លង់ដី 
េ យ រែតពួកេគមិន ចសង្របក់្របច ំ
ែខវញិបន ្រស័យេ យសក្ត នុពល 
រក្របក់ចំណូលរបស់ពកួេគមនករ 
ធ្ល ក់ចុះ“ ( កយខណ្ឌ ៣៤)។ 
 
“ADB បនបញជ ក់ម្តងេទៀតេនកនុងករ
ពិភក តុមូលជមយួអងគករមិនែមន 
រ ្ឋ ភិបលេនៃថងទី ២៧ ែខ សី  [ឆន ំ
២០១២] ថ EIRP នឹងមិនផ្តល់ករស្រមល 
បំណុលជូនដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
ែដលបនជំពក់បំណុលយ៉ងេ្រចីន 
េ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះេទ... 
បនទុកបំណុលែដល្រគួ រទងំេនះ ជបួ 
្របទះគឺជលទធផលេ យផទ ល់មួយរបស់ 
គេ្រមង...” ( កយខណ្ឌ ៤៣)។ 

ចំេពះត្រមូវកររបស្់របជពលរដ្ឋែដល
រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង្រកី្រកបំផុត និង
្រកុមែដលងយរងេ្រគះែដល ច
មន និភ័យកន់ែត្រកី្រក។ ... ករគ្ំរទ
សមរមយ្រតូវផ្តល់ឱយេដីមបជីយួពកួគត់
េលកីកមពស់ ថ នភពសងគម-េសដ្ឋកិចច។” 
(OM F2/BP កថ. ៤ (ix)) 
 
ជពិេសស ករងរេនះត្រមូវឱយមនវធិនករ
េដីមប ី“បេងកតីឱកស
ថមីកនុងកររក្របក់ចំណូល។ កនុងចំេ ម
វធិនករទងំេនះមន (១) ករបនថយ
ឧបសគគ ... េដីមបទីទួលបនឱកសករងរ 
(៤) កត់បនថយភព
ងយរងេ្រគះេ យ រភព្រកី្រក មរយៈ
យុទធ ្រស្តបេងកនី្រទពយសមបត្ត ិដូចជ     
ជំនួយអភិវឌ ជេដីម” (OM F2/OP កថ. 
១៦) 
 
 

និងកថ. ១៦។ 

 
AHs = ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ EIRP = កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក់ចំណូល IRP = កមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូល NGO = អងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល 
 
គ. ករេរៀបចំែផនករគេ្រមងតំបន់សេំ ង និងករផ្ល សប់្តរូទីលេំន 

208. េយងីបនសេ្រមចចតិ្តេធ្វកីរេ ះ្រ យេលីែផនកមួយចនួំនេនតំបន់សំេ ង ចេ់ យែឡកពីគន  េ យ
រគេ្រមងេនះបង្ហ ញពីភពជក់ែស្តង និងបញ្ហ ែដលខុសគន ពីគេ្រមងេម។ តំបន់សំេ ងមនៃផទដទីំហ ំ១០៤.១ 

ហកិ ែដលមនទី ងំ ១០ គម ភគខងលិចពីទី្រកុងភនំេពញ327។េនែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ រ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមច
ចិត្តផ្តល់សមបទផ្លូវរថេភ្លីងេនតបំន់សំេ ងេ្រកមគេ្រមងេនះ ជកែន្លងែថទទំំនញិនិងស្តុកេចញចូល។ េគល
បំណងេដមីរបស់គេ្រមងេនះគឺេដមីបបីេងកតីទកីែន្លអែបបេនះេនទី្រកុងភនំេពញ។ េទះបីជយ៉ង  សមបទនិក 
និងរ ្ឋ ភបិលបនគិតថ ដីែដលេនទី ងំេដមីមនិ្រគប់្រគន់េនះេទ។ ្របក់កមចបីែនថមស្រមប់េចញៃថ្លផ្ល ស់ទី
លំេនរបស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង នងិ ងសង់ ថ នីយដឹកជញជូ នផ្លូវរថេភ្លីងបនអនុវត្តជធរមន
េនៃថងទី២១ ែខេម  ឆន ២ំ០១០ មកេម្លះ។ េសចក្តី្រពងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនតំបន់
                                                 
327ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ CAM ៖ GMS គេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ (បែនថម) េសចក្តី្រពង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័៩។ 
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សំេ ង្រតូវបនបញជូ នេទ ADB េនែខមថុិន ឆន ២ំ០០៩ េហយីេគលនេយបយេនះបនែកស្រមួលម្តងេទៀត
េនេដីមឆន ២ំ០១០ ប៉ុែន្ត ADB យល់ថ េគលនេយបយេនះ្រតូវករែកស្រមួលបែនថមេទៀត ពីេ្រពះ DMS ែដល
កំណត់ករខតបង់របស់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង និងសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ នងិផ ព្វផ យ
ព័តម៌នែដលបនអនុវត្តអំឡុងេពលេធ្វបីចចុបបននកមម ចបំច់្រតូវេធ្វីករែកលម្អបែនថមេទៀត328។ ករបញជូ នឯក រ
ចុងេ្រកយៃនេគលនេយបយែដលបនែកស្រមួលេនះស្រមប់ ADB ពនិិតយ បនភជួរទុកករងរេនះរហូតដល់ៃថងទី
៣១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣។ 

209. ចប់ពីមនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់មក រ ្ឋ ភិបលបនអះ ងថ តំបនសំ់េ ងជដីរបស់រដ្ឋ។ 
េទះជយ៉ង  ភគីែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងបនទមទរបណ័្ណកមមសិទធិដី ែដលេចញេ យរ ្ឋ ភិបល
េនតំបន់សំេ ងេ យអះ ងថ ដីែដលពួកេគកន់កប់ជ្រទពយសមបត្តិឯកជន ឬ បនចុះបញជ ីេ្រកមចបប់កមពុជ 
ជ្រទពយសមបត្តឯិកជនរចួេហយី។ េនេពលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនេលីកេឡងីពីបញ្ហ ែដលពក់ពន័ធ ថ ន
ភពមច ស់កមមសិទធេិនតំបន់សំេ ង េនែខសី  ឆន ២ំ០១០ ADB បនេសនីគណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួង
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់េ យ រគេ្រមងអភវិឌ ន៍(IRC) បញចូ នទស នៈែផនកចបបស់្តីពីបញ្ហ េនះ329។ េនែខ
កញញ  ឆន ២ំ០១០ ADB បនផ្ល ស់ប្តូរគំនិតរបស់ខ្លួន និង បនសេ្រមចចិត្តចុះកិចចសនយជមួយអនកបេចចកេទសែផនក
ចបប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួន330 ែដលបនចូលរមួេនែខតុ  ឆន ២ំ០១០ េហយីបនទ បពី់មនករពនយរេពលកនុងករទួល
ព័តម៌នចបំច់ េសចក្តីព្រងងរបយករណ៍េនែខធនូ ឆន ២ំ០១១ បនកំណត់ថ តំបន់ថសំេ ងជកមមសិទធិ
របស់រដ្ឋ331។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិលបនជំទល់េលីេសចក្តីសននិ ្ឋ នេនះ េ យបនអះ ងថ ្រគួ រែដលរង
ផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងមួយចំនួនេនសំេ ង មនឯក របញជ ក់ភពជមច ស់កមមសិទធេិលីដីរបស់ខ្លួន។ េដមីបី
យតៃម្លបញ្ហ េនះ អនក្របកឹ របស់ ADB បនេធ្វីករអេងកតេ យបនបញចូ នទស នៈែផនកចបបេ់ យ្រកុមហុ៊នចបប់
មួយេផ ងេទៀតេនែខកកក  ឆន  ំ២០១២ េ យបញជ ក់េឡងីវញិពីកររកេឃញីខងេដមី332។ 
 
210. មកលៈេទសៈែបបេនះ បញ្ហ ខងេ្រកមេនះេកតីេឡងីេនេពល្រតួតពិនិតយតំបន់សំេ ង ៖  

(i) ភព្រគប់្រគន់ៃនវធិេី ះ្រ យបញ្ហ ប្លង់ដីែដលមនវ ិ ទែដលេធ្វីេឡងីេ យបុគគលិករបស់ADB 
(ii) ភព្រគប់្រគន់ៃនករចត់វធិនករកនុង យតៃម្លត្រមូវករដីស្រមប់េធ្វីទី ងំដឹកជញជូ ន និង ថ នីយ ៍

េនតំបន់សំេ ង និងករ យតៃម្លេលីត្រមូវករដីស្រមប់កែន្លងែបបេនះ 
(iii) ភព្រគប់្រគន់ៃនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនតំបន់សំេ ង និងករ្របកឹ  
(iv) បញ្ហ ពក់ព័នធនឹងសំណងេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
(v) ភព្រគប់្រគន់ៃនអនុេ មភព មនីតិវធិេីដមីបទីទលួបនករសេ្រមចពី្រកុម្របឹក ស្រមប់កមចី

េដមី នងិបែនថម និង 
(vi) េសចក្តសីននិ ្ឋ នស្តីពីករេរៀបចំែផនករគេ្រមង នងិករផ្ល ស់ទីលំេនេនសំេ ង។ 

                                                 
328BTOR ៃនេបសកកមម, ៃថង១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ៦ និង BTOR ៃនេបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ 

កយខណ្ឌ ១១។ 
329 MOU ៃនេបសកកមម ៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១០ កយខណ្ឌ ២៩។ 
330 អនុ រណៈៃផទកនុងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ៃថងទី១០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០។ 
331 រេអឡចិ្រតូនិចៃផទកនុងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១២។ 
332កំណត់សំគល់សេងខប ៖ LN2288-CAM និង LN2602-CAM/AusAID កមចេីលខ ០១៨៧-CAM ៃថងទី៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។ 
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211. បញ្ហ ទីមួយៃនបញ្ហ ទងំេនះ្រតូវបនេលីកេឡងីេ យអនកេសនីសំុ ផទុយេទវញិ បញ្ហ  ៤ េផ ងេទៀតេកីត
េចញពីករ្រតួតពនិិតយរបស់្រកុមពិនតិយអនុេ មភពេលីភ័ស្តុ ងពក់ពន័ធនឹងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់
ស្រមប់គេ្រមងសំេ ង។ 

 
១. ភព្រគប់្រគន់ៃនវិធីេ ះ្រ យែដលេធ្វើេឡើងេ យបុគគលកិរបស ់ADB ចំេពះ
បញ្ហ ប័ណ្ណ កមមសទិធិដីែដលមនវិ ទ 
 

212. សំេណី្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម ែចងថ “្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចំននួ ២៣១ ្រគួ រេន
េលីៃផទដីទំហ៩ំ៨ ហកិ  ែដល្រតូវបនទទលួ គ ល់ថ ជតំបន់សំេ ងមនភពខុសគន ពី្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ដៃទេទៀត គថឺពួកេគទមទរសិទធកិន់កប់ដី្រសបចបប់ែដលពួកេគរស់េន នងិ/ឬ ំដុំះ”។ 
េទះជយ៉ង េនកនុងេសចក្ត្ីរពងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនតំបន់សំេ ង ្រកសួង ធរណករ នងិ
ដឹកជញជូ នអះ ងថ ដីេនះជ្រទពយសមបត្តរិបស់ ជយសម័យយនៃនកមពុជ (RRC)។ [ព័តម៌នលម្អតិ សូមេមីល 
កថ. ៦៤-៦៧ និង ៦៩]”។ សំេណីបន្តេទៀតថ “្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង េនកនុងតំបន់សំេ ងមន
សិទធិេនេ្រកមចបប់កមពុជ យ៉ងេ ច ស់ បណ្តឹ ងរបស់ពួកេគមនករវនិចិឆ័យ មរយៈដំេណីរ មចបប់េ យ
មនិលំេអៀង ។ ដូចេនកនុងប្រមមស្តពីកីរេផទរកមមសិទធិដីធ្លេីនឆន ២ំ០០៥ ករអនុម័តេ យ ADB េលេីសចក្ត្ីរពង
ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនតំបន់សំេ ង ែដលបនបដេិសធសទិធកិន់កប់ដីធ្លរីបស់្របជពលរដ្ឋ ចបងក
ឱយមនករេលមសីេ្រកមបទបបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ ៃនចបប់ភូមបិល333។” 
 
213. សំេណីក៏បនបញជ ក់េទៀតថ េ យេយង មករណីេនះ  

BABC បនេផញីអនុស រណពីរេទកន ់ ADB េ យមនករវភិគែផនកចបប់ និងឯក រគ្ំរទយ៉ងេ្រចីន
ពកព័់នធនឹង ថ នភពសិទធិកនក់បដ់ី្រសបចបប់របស់្របជជនេនកនុងតំបនសំ់េ ង កលពីែខកញញ  ឆន ំ
២០១០ នងិ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ (សូមេមីលឧបសមពន័ធ ៩)។ លទធផលៃនករវភិគេនះគឺថ ដីេនតំបន់
សំេ ងមិនែមនជកមមសិទធិរបសរ់ដ្ឋេនះេទ ប៉ុែន្តជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស្់របជជនេនតំបន់សំេ ងែដល
បនកនក់ប ់ឬទិញដីមនកមមសិទធិ្រសបចបប។់ េយង មករទទួលបនអនុ រណ BABC ែខកញញ  ឆន ំ
២០១០ ADB បនេធ្វកីរ យតៃម្ល មផ្លូវចបបេ់លបីញ្ហ េនះ។ េនចុងឆន ២ំ០១០ ADB បនជូន
ដំណឹងដល់ BABC និង្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលព់ីគេ្រមងេនតំបន់សំេ ងថ ខ្លួនបនឱយ្រកុមហុ៊នចបប ់
DFDL េធ្វីករ យតៃម្លែផនកចបប។់ ្របមណ ២ ឆន េំ្រកយមក េនៃថងទី១៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១២ ADB 
បនេចញ “េសចក្តីែថ្លងករណ៍មយួស្តីពីទស នៈែផនកចបបេ់នតំបន់សំេ ង” អមេ យទស នៈែផនកចបប់
មយួផ្តលេ់ យ្រកុមហុ៊នចបប ់ DFDL និង្រកុមហុ៊នមយួេទៀតេឈម ះ Honest and Balanced Services 
(HBS)។ ទស នៈែផនកចបបរ់បស់ HBS មិនបន្រតួតពិនិតយេលីខ្លឹម រ និងឯក រសំខន់ៗែដលបង្ហ ញ
ភស័្តុ ងពីករទមទរសិទធិកនក់បរ់បស់្របជពលរដ្ឋ។ េលីពីេនះេទៀត ទស នៈេនះមិនបនឆ្លុះបញច ងំពី
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ យភក្តីភព និងមនតម្ល ភពកនុងករកំណត់ពីភពជកែ់ស្តង និងេធ្វីករវភិគចបប់ជ
ធរមនេ យមិនលេម្អ ងេនះេទ ប៉ុែន្ត ្រគនែ់តជទស នៈែដលបញជ ក់ពីករទមទរដីរបស់រដ្ឋេទវញិ។ 

                                                 
333lbid កយខណ្ឌ ៦៨។ 
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ផទុយមកវញិ ទស នៈែផនកចបបេ់នះមនេសចក្តែីថ្លងករណ៍ខុសពីចបបភូ់មិបលយ៉ងចបស។់ ករណីេនះ
នឱំយមនករពិចរ ពីឯក ជយភពរបស់្រកុមហុ៊នែដលផ្តល់ទស នៈែបបេនះ334។ 

 
214. សំេណីបន្តេទៀតថ (១) េនកនុង “េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ ADB ស្តីពីទស នៈែផនកចបបេ់នតំបន់សំេ ង” 
ADB េលីកេឡងីថ ខ្លួនទទលួយកលទធផលរបស់ HBS[ថ តំបន់ជដីរបស់រដ្ឋ] េហយីនឹងដំេណីរករេទ មករ
អនុម័តេលីបចចុបបននភពែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។ េទះជមនភពខ្ល ងំៃនេសចក្តីសំ ងែផនកចបប់េលីករ
អះ ងផទុយគន  នងិភពេខ យៃនទស នៈរបស់ HBS កេ៏ យ ក៏ខ្លួនេនែតបន្តចត់តំបន់សំេ ងថ ជដីកមមសិទធិ
របស់រដ្ឋដែដល និងបដិេសធ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេលីសិទធិកនុងករទមទរសំណងៃថ្លដី មតៃម្ល
ទីផ រេ យេយងេទ មចបប់អស មិករណ៍របស់កមពុជ335។ អនកេសនីសំុសំណូមពរថ “្រកុមពិនតិយអនុេ មភព
េធ្វកីរ យតៃម្លែផនកចបប់េ យឯក ជយេលីសិទធិកប់កប់ដីធ្លីរបស់ពួកេគេដមីបកីំណត់ថ េតី ADB បនេគរព ម
េគលករណ៍្របតបិត្តិ និង មចបប់ជតិ"336។ 
 
215. ល័កខខណ័្ឌ េនកនុងករេគលនេយបយរបស់ ADB ៖ េគលនេយបយរបស់ ADB ស្តីពីែផនករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្តែចងថ “វធិនករែកលម្អ ... ្រតូវមនេនកនុងករ្របឹក ជមួយសហគមន៍ែដល
រងផលប៉ះពល់ ែដលសិទធិរបស់ពួកេគមិន្រតូវបនទទួល គ ល់ជផ្លូវករេនកនុងចបបជ់តិេនះេទ337” នងិ “តៃម្ល
ជំនសួែផ្អកេលីតៃម្លទីផ រមុនចប់េផ្តមីគេ្រមង ឬ ដកហូតកមមសិទធិ មយួ ក៏េ យឱយែតខពស់ជង338។ េគល-
នេយបយ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ ADB កប៏នែចងែដរថ “កង្វះខតប័ណ្ណកមមសិទធដិី្រសបចបប់ជផ្លូវកររបស់
អនករងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង មិនែមនជរបងំចំេពះសិទធិទទលួបនសំណងែផ្អក មេគលនេយបយរបស់ ADB 
េនះេទ។ េដីមបជីួយដល់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលមិន ចមនសិទធិទទលួបនសំណង ស្រមប់
ករខតបងដី់េ្រកម្រកបខណ្ឌ ចបប់ជធរមនចំេពះបញ្ហ របស់្របេទសកំពុងអភវិឌ  ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់
្រតូវបនែបងែចងជ ៣ ្រកុមេទ ម្របេភទប័ណ្ណកមមសិទធិដី ែដល្របេភទនីមយួៗនឹងមនសំណងខុសៗគន  ដូច
ែដលមនែចងេនកនុងែផនក គ339 ៖ 

មនប្លងដ់ ី ៖ ្របជពលរដ្ឋែដលមនសិទធិ្រសបចបប់ទទលួបនដី រមួទងំ សិទធិ ម្របៃពណី ឬ 
ទំេនៀមទម្ល ប់េ្រកមចបប់្របេទស។ 
ែដល ចេធ្វឲីយមនភព្រសបចបប់បន ៖ ្របជពលរដ្ឋែដលមនិមនសិទធិ្រសបចបប់ទទលួបនដី
េនេពលចំននួ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់្រតូវបនកត្់រ  ប៉ុែន្ត ចទមទរសិទធិទទលួបនដី
េនះ េ្រកមចបប ់របស់ DMC។ 
គម នប្លងដ់ ី ៖ ្របជពលរដ្ឋែដលមិនមនករទទលួ គ ល់សិទធិ ឬ ទមទរដីែដលពួកេគកំពុង 
កន់កប់340។  
 

                                                 
334lbid កយខណ្ឌ ៦៩។ 
335lbid កយខណ្ឌ ។ 
336lbid កយខណ្ឌ ។ 
337OM F2/BP កយខណ្ឌ ៤ កំណត់សមគ ល់េជីងទំពរ័៤។ 
338lbid កំណត់សមគ ល់េជីងទំពរ័ ៦។ 
339OM F2/OP កយខណ្ឌ ៩។ 
340lbid 
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216. េលីសពីេនះេទៀត េគលនេយបយកំណត់ “សិទធិ្រសបចបប់” ថ ជករទមទរែដល “ ចមកពីករ
ទទលួ គ ល់សិទធិ មចបប់ កមមសិទធិេផ ងៗ កមមសិទធិកន់កប់ដី ធរណៈបន្តេ យមិនមនករបេណ្ត ញេចញ 
មរយៈសិទធិទទួលបនសំណងស្រមប់ដំេណីរករេផទរកមមសិទធិដីរបស់រ ្ឋ ភបិល ឬករេ្របី្របស់ ម្របៃពណី ឬ

ទំេនៀមទំ ប3់41។  
 
217. ចុងបញចប់ េគលនេយបយេនះែចងថ “េនេពលដី និង្រទពយសមបត្តិ្រតូវបនបត់បង ់ ្របជពលរដ្ឋ
រងផល ប៉ះបលព់ីគេ្រមងមនប្លង់ដី (កថ. ៩ (១)) និង្រសបចបប់ (កថ. ៩(២)) មនសិទធិទទលួបន
សំណង ជ ច់្របកជ់តៃម្លថនូរ ឬដីជថនូរ និងទទលួបនករគ្ំរទេផ ងេទៀតេលីករេលីកសទួយ ថ នភពេសដ្ឋកចិច 
និងសងគម។ េនេពល្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងមិនមនសិទធិកន់កប់(កថ. ៩ (៣)) រមួមន 
អនកកន់កប់ដីែដល្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេន អនកេធ្វីែ្រសបង្វ ស់និង្របជពលរដ្ឋរស់េនតបំន់ ធបិេតយយមន 
សិទធិេ្រជីសេរសីករផ្តល់ជំនួយផ្ល ស់ទីលំេនជេ្រចីន ្របសិនេបពីួកេគេធ្វកីសិកមម/កន់កប់ដីេនះេនមុនកលបរេិចឆទ 
ចុងេ្រកយៃនសិទធិទទលួបនសំណង។ ករគ្ំរទករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនដល់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង
ែដលគម នប្លង់ដី ចមនដីជថនូរ េទះបីជមិនមនសិទធិែបបេនះស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកុមេនះក៏េ យ 342។ 
 
218. េសចក្ត្ីរពងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឆន ២ំ០១០ េនតំបន់សំេ ង េលីកេឡងីពីភពជក់ែស្តងមួយ
ចំននួដូចខងេ្រកម ៖ “ចប់ពីឆន ១ំ៩៧៩មក ជញ ធរមូល ្ឋ នបនែបងែចកដីដល់្របជពលរដ្ឋគម នដធី្លីស្រមប់
រស់េន និង ដុំះ។ េ យ រមនករផ្ល ស់ប្តូររ ្ឋ ភិបលេនឆន ១ំ៩៨៩ ករយិល័យកសិកមម្រសុកបនេចញ
បងក ន់ៃដកមមសិទធិកន់កប់ដីដល់្រគួ រនីមយួៗែដលទទលួបនដី។ េទះបីថ បងក នៃ់ដេនះមិនែមនជប័ណ្ណ
កមមសិទធិដីកេ៏ យ ក៏ដីជេ្រចីនប្លងែ់ដលបនែចក្រតូវបនេផទរកមមសិទធិ ឬ លក់េទឱយអនកេផ ងេទៀតជបន្តបនទ ប់កនុង
រយៈេពលជេ្រចីនឆន មំកេនះ េ យមនករបញជ ក់ពីម្រន្តីឃុេំលីករេផទរកមមសិទធិកន់កប់ដីផងែដរ។ េនឆន ២ំ០០០ 
RRC បនេចញេសចក្តជូីនដំណឹងដល់ ្រកុង សងក ត់ ឃុ ំ នងិភូមេិនទី្រកុងភនំេពញថ តំបន់
សំេ ងជដីរបស់រដ្ឋេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ RRC។ េទះជយ៉ង  េទះបីជមនករជូនដំណឹងេនះក៏េ យ 
ក៏ករេផទរកមមសិទធិ នងិេ្របី្របស់ដីជវតថុបញច េំនកនុងតំបន់សំេ ងេនែតបន្ត ...។ ថ នភពេនះបនែ្រប្របួលេនែខ
កុមភៈ ឆន ២ំ០០៥ េនេពល ្រកុងភនំេពញ នងិ RRC បនេចញេសចក្តី្របកស មមិនឱយេផទរ លក់ 
និងេ្របី្របស់ស្រមប់ ក់បញច ដីំេនកនុងតំបន់េនះ។ ចប់ពីែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥ មក មរបយករណ៍បន
បង្ហ ញថ ្រកុម្របឹក ឃុបំនឈប់បញជ ក់េលីករេផទរកមមសិទធិដីបន្តេទៀត។ េទះជយ៉ង  ម្រន្តីឃុបំន 
រភពថ ករេផទរកមមសិទធិ នងិ េ្របី្របស់ដី ក់បញច េំនែតបន្តមកដល់បចចុបបននេនះ េទះបីជមនករប្រមម

េនឆន ២ំ០០៥ ក៏េ យ។” (ទំពរ័១) 
 
219. េសចក្ត្ីរពងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បនេលីកេឡងីេទៀតថ “ ថ នភពេនតំបន់សំេ ងមនភព
ខុសគន ពីតំបន់េផ ងេទៀតែដលរងផលប៉ះពល់េ យគេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីង។ តំបន់សំេ ងេនឆន ១ំ៩៧៩ជដី
បេសមីសម្រសបស្រមប់កសិកមម នងិ ងំទីលំេន។ ដូចគន នឹងតំបន់ដៃទេទៀតកនុង្របេទស រ ្ឋ ភិបលេ្រកយឆន ំ
១៩៧៩ បនែបងែចក្រទពយសមបត្តិដល់្របជជនគម នដីធ្លីស្រមប់េធ្វកីសិកមម។ សហគមន៍កសិកមមគំរូ អនកទទលួ
បនដីេនកនុងតំបន់េនះ ែដលមិនមនលំេន ថ នេនកែន្លងេផ ងេទៀត ក៏បន ងសង់ផទះរបស់ខ្លួន
                                                 
341lbid 
342OM F2/OP កយខណ្ឌ ១១។ 
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េនកនុងតំបន់សំេ ង ជប់កសិ ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ មរបយករណ៍បនឱយដឹងថ េនេពលមនករេសីរេរពីីមច ស់
កមមសិទធិឯកជនេនឆន ១ំ៩៨៩ ករយិល័យកសិកមម្រសុកបនេចញបងក នៃ់ដបញជ ក់កមមសិទធិដល់្របជពលរដ្ឋែដល
មនដីេនកនុងតំបន់។ ... ជេ្រចីនឆន េំ្រកយមករហូតដល់ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥ េនេពល ្រកុងភនំេពញ និង 
ជយសម័យយនកមពុជ បនេចញប្រមមមិនឱយលក់ េផទរកមមសិទធិ នងិេ្របី្របស់ដី ក់បញច េំនកនុងតំបន់មក 
ដីមយួចំនួន ឬ េ្រចីនប្លង់ ្រតូវបនលក់េទឱយមច ស់កមមសិទធិថមី”។ ្រស័យេ យករផ្តល់ប្លង់ដីេទីបនងឹ 
មនដំេណីរករនេពលថមីៗេនកនុង្របេទស ្របជពលរដ្ឋែដលបនទទលួបងក ន់ៃដមច ស់កមមសិទធដីិេនកនុងតំបន់
េ្រកយករេសីរេរពីីភពជមច ស់កមមសិទធិឯកជនេនឆន ១ំ៩៨៩ គតិថ ពួកេគជមច ស់កមមសិទធផិ្ត ច់មុខេលី
្រទពយសមបត្តិ និង ចលក់ដីទងំេនះ មត្រមូវករ។ េនឆន ២ំ០០០ RRC បនេចញេសចក្តីជូនដំណឹងដល់
្រកុងភនំេពញ ្រសុក ឃុ ំនិងភូម ិថ តំបន់សំេ ងជកមមសិទធរិបស់រដ្ឋ។ េសចក្តជូីនដំណឹងេនះក៏មនភជ ប់មកជមួយ
ែផនទីែដលបង្ហ ញពី្រពំ្របទល់តំបន់សំេ ង។ េទះជយ៉ង  េសចក្តីជូនដំណឹងខងេលីមិនបនបញឈប់ករលក់ 
េផទរកមមសិទធិ និងេ្របី្របស់ ក់បញជ េំនកនុងតំបន់េនះេទ។” (ទំពរ័៥) 

220. កនុង ថ នភពជក់ែស្តង និងករបក្រ យែផនកចបប់េនឆន ២ំ០១០ ថន ក់្រគប់្រគងរបស់ ADB ដំបូង
បនសេ្រមចចិត្តេសនីសំុទស នៈែផនកចបប់មួយពីរ ្ឋ ភបិល។ េទះជយ៉ង  េ យគម នេហតុផលចបស់ ស់ 
ថន ក់្រគប់្រគងរបស់ ADB បនសេ្រមចចតិ្តេធ្វកីរេសីុអេងកតែផនកចបប់េ យផទ ល់ និងទទលួរបយករណ៍ពី DLDF 
ជ្រកុមហុ៊នចបបដ់ំេណីរករេនកមពុជ។ មនិមនករផ្តល់ភ័ស្តុ ងបញជ ក់ថ ADB ែផ្អកេលីមូល ្ឋ នអ្វី បនជ
េ្រជីសេរសី DLDF ជ្រកុមហុ៊នចបបេ់នះេនះេទ។ អំឡុងេពលមនេបសកកមមរបស់្រកុមពិនតិយអនុេ មភពេន
កមពុជមក ៃដគូរបស់ HBS ជ្រកុមហុ៊នចបប់ែដលបនេចញទស នៈែផនកចបប់ឆន ២ំ០១២ បនេលីកេឡងីថ 
DLDF មិនមនសមតថិកិចចេចញទស នៈែផនកចបប់ស្តីពីប័ណ្ណកមមសិទធិដីេ្រកមចបប់របស់គណៈេមធវកីមពុជេនះេទ។ 
មូលេហតុែដល ADB ចុះកចិចសនយជមួយ្រកុមហុ៊នែបបេនះេដមីបេីសុីបអេងកតវ ិ ទអំពីប័ណ្ណកមមសិទធដិីេ្រកមចបប់
កមពុជ គឺជករពនយល់ដ៏សម្រសបមួយ។ 
 
221. បនទ ប់មក DLDF បនេធ្វីករេសុីបអេងកតេ យចុះទស នកិចចេនករយិល័យរ ្ឋ ភបិល ្រតួតពនិិតយ
កំណត់េហតុ នងិបទសមភ សរបស់ជមួយម្រន្តីមូល ្ឋ ន និង្របែហលជ ១៨ ែខេ្រកយមក (ឆន ២ំ០១២) បន
សននិ ្ឋ នថ តបំន់សំេ ងជដីរបស់រដ្ឋ និងមិនកន់កប់េ យឯកជន ឬ ចុះបញជ ីជ្រទពយសមបត្តិឯកជនេនះេទ
េ្រកមចបប់កមពុជ។ េនេពលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល នងិ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងបនបេញចញ
សំេឡង នងិអះ ងថ សំេ ងជ្រទពយសមបត្តិឯកជន និងពួកេគបនអះ ងថមនឯក របញជ ក់។ ADB បន
ទទលួឯក រមួយចំននួកនុងចំេ មឯក រទងំេនះ  េហយីឯក រទងំេនះសំេ េទ DLDF ស្រមប់ករ
្រតួតពិនិតយ នងិរបយករណ៍បែនថមេទៀត។ េនចុងបញចបៃ់នករេសីុបអេងកតរបស់ខ្លួន DLDF បនេចញ
របយករណ៍មួយេ យមនបណ្តឹ ងយ៉ងេ្រចីន។ បណ្តឹ ងមួយកនុងចំេ មបណ្តឹ ងជេ្រចីនទងំេនះបនេលីកេឡងី
ថ របយករណ៍មិនគួរផ្តល់ជូននរ េ្រកពី ADB េនះេទ។ 
 
222. ADB បនបង់្របកឱ់យ HBS ជ្រកុមហុ៊នចបប់េនកមពុជ ែដលែណនេំ យ DLDF (េ យមិនមនករ
បញជ ក់ពីសមតថកចិចឯក ជយ ឬ ឯក ជយភពេនះេទ) កនុងករេចញទស នៈែផនកចបប់ែដលបនេធ្វីេឡងីជ
ធរណៈេនះេឡយី។ ចប់ពីអនកតំ ងរបស់អនកេសនីសំុបនេចទ្របកន់ថ យ៉ងេ ច ស់ ៃដគូចំននួ ៣ 
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ជមួយ HBS មនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទ ឬមនមុខតំែណងកតិ្តយស ឬមន្របកចំ់េណញជមួយរ ្ឋ ភិបល។ 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនសំេ ង យ្រប រេលីសុ្រកិតយភព ក៏ដូចជ ឯក ជយភពទស នៈែផនកចបប់
របស់ HBS។េនេពល្រកុមពិនតិយអនុេ មភពបនេធ្វកីរអេងកតពីៃដគូទងំេនះពី HBS េយងីទទួលបនព័តម៌ន
ថ ពួកេគជៃដគូអសកមម។ េដមីបជី្រមុញឱយមនភពេជឿជក់េលីទស នៈែផនកចបប់ែដល ADB ្របកស
ជ ធរណៈ ្របករសំខនគ់ឺថ ករយកចិត្តទុកអស់ពីចតិ្តបនែស្តងេចញ មរយៈសមតថិកចិច នងិឯក ជយភព
របស់្រកុមហុ៊នចបប់ ឬេមធវែីដលេចញទស នៈេនះ។ ជអកុសល េយងីមិនទទួលបនភ័ស្តុ ង េនះេទ 
េទះបីជមនសំេណីែបបេនះអំឡុងេពលេធ្វីបទសមភ សជមួយបុគគលិក ADB ក៏េ យ។ 
 
223. ទស នៈែផនកចបប់របស់ HBS ែផ្អកេលីរបយករណ៍ែដលេរៀបចំេ យ DLDF។ េនកនុងករសមភ សរបស់
េយងីជមួយៃដគូ HBS ទស នៈេនះបនបញជ ក់ចបស់ថ កនុងករេចញទស នៈេនះ HBS មនិបន្រតួតពិនិតយ ល់
ឯក រ ឬទទួលបនពត័៌មនសមភ សែដល DLDF បនបញចប់េហយីេនះេទ។ ទស នៈែផនកចបប់បញជ ក់ថ សំេ ង
ជ្រទពយសមបត្តរិបស់រដ្ឋ េហយី ADB បនេចញឯក រេនះជ ធរណៈ នងិេចញឯក រចម្លង
ជូនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល។ ដូចែដលបនបញជ ក់ខងេលី អនកេសីនសុំទមទរឱយមនសុ្រកិតភព ភពេជឿជក ់
ឯក ជយភព និងភព្រតមឹ្រតូវរបស់ទស នៈេនះ។ ពកួេគបន្តអះ ងដីរបស់ខ្លួនេនសំេ ង្រសបចបប់។ ជហំរបស់
ពួកេគគឺថ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងមនប្លងដី់ ឬក៏មនប្លងដ់ីែដលចុះបញជ ីេ្រកមចបប់ភូមិបលកមពុជ។ 
 
224. 219. េ យ្របឈមនឹង ថ នភពែបបេនះ េតីថន ក់្រគប់្រគងរបស់ ADB មនគំនតិអ្វី? 
េគលនេយបយត្រមូវឱយមនករែបងែចក្រគួ ររងផលប៉ពល់ពីគេ្រមងជ ៣ ្របេភទ េដីមបគីណន
្របក់សំណង ៖ មនប្លង់ដី មនប្លង្់រសបចបប់ នងិគម នប្លងដី់។ ្របសិនេបទីស នៈរបស់រ ្ឋ ភបិល្រតឹម្រតូវ េនះ 
ADB នងឹ្រតូវែបងែចក្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងឱយបនេ្រចនីចូលកនុង្របេភទ គម នប្លង់ដី។ ម៉យងវញិេទៀត 
្របសិនេប្ីរគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងមនករអះ ង្រតមឹ្រតូវ ពកួេគនឹង្រតូវែបកែចកចូលកនុង្របេភទមនប្លង់
្រសបចបប់ ្របសិនេប ី មិនែមនេនកនុង្របេភទមនប្លងដ់ី ឱយពួកេគទទួលបនសំណងខពស់។្រកុមពិនិតយអនុេ ម
ភព (CRP)មនករពិចរ ថ េគលបំណងៃនករែបងែចក្របភេទ មេគលនេយបយរបស់ ADB មនិែមន
កំណត់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីេនះេទ។ ករងរេនះមិនែមនជមុខងររបស់ ADB េហយីមុខងរេនះគួរជអធបិេតយយភព
របស់តុ ករ និង ថ ប័នេ ះ្រ យជេម្ល ះេផ ងេទៀតេលីបញ្ហ របស់ DMC។ េគលបំណងសនូល
ៃនេគលនេយបយគឺផ្តល់េសចក្តីែណនដំល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងពីរេបៀប្រតូវគណន និង ផ្តល់
សំណងជូនេ្រកមេគលនេយបយធនរបស់ ADB។ េ្រកមេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ ADB 
េទះបី្រគួ ររងផលប៉ះពល់  មិនមនប័ណ្ណកមមសិទធិដីទទលួបន្របេយជនព៍ីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និង
សំណងកនុងករជួយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េហយីបនធូបនថយ ថ នភពលំបកែដលប ្ត លមកពីគេ្រមង។ 
 
225. ករគណនសំណងេធ្វីេឡងីបនទ ប់ពីមនកំណត្់រ ចំននួ្របជពលរដ្ឋ េហយី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិ្រតូវ
បនេរៀបចំេឡងី មករអេងកតទី ងំ ្រគប់្រគប់ស្រមប់កំណតថ់ ជ្របជពលរដ្ឋមនប្លង់ដី មនប្លង់ដី្រសបចបប់ 
និងគម នប្លងដ់ី។ ... កំណត់្រ ចំននួ្របជពលរដ្ឋ ករ យតៃម្លដី បញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិ មនករេរៀបចំេឡងី
េ យមនករ្របកឹ ជមួយ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងទងំេនះ343។ េគលនេយបយេនះ
បញជ ក់ចបស់ថ ករទទលួខុស្រតូវចមបងេលីករេរៀបចំឯក រេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ជករទទលួខុស្រតូវរបស់
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ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិ/អនកឧបតថមភគេ្រមង េហយីមុខងររបស់ ADB គឺធនថ ករេរៀបចំ នងិករបញជូ នឯក រ
ទងំេនះ េគរពេទ មេគលនេយបយរបស់ ADB344។ 
 
226. ស្រមប់្រគួ រមួយែដលបនែបងែចកថ មនប្លងដ់ី “្រសបចបប់” មករែចងេនកនុងេគលនេយបយ
របស់ ADB ករងរែដល្រតូវេធ្វគីឺថ ្រគួ រេនះ “ ចទមទរសិទធិទទលួបនដី មចបប់របស់ DMC” េហយីករ
ទមទរែបបេនះ “ ចជករទទលួ គ ល់េលីសិទធិ្រសបចបប់េលីកមមសិទធេិផ ងៗ េលីករបន្តកមមសិទធិកន់កប់ដី
េ យមិន្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ មរយៈសំណងស្រមប់ដំេណីរផ្តល់ប្លង់ដីពីរ ្ឋ ភិបល ឬពីករេ្របី្របស់ ម
្របៃពណី ឬទំេនៀមទម្ល ប”់ (មនករបញជ ក់បែនថម)។ េនតំបនសំ់េ ង ADB មនករ្របឈមនឹងជេម្ល ះដីធ្លីេនកនុង
្របេទមួយែដលប្លងដ់ីឯកជន និងរដ្ឋមនភពសមុគ ម ញេ យ រភពមនិចបស់ៃន្របវត្តដិី និងមនករជែជកែវក
ែញកយ៉ងខ្ល ងំពីអនកជំនញែផនកចបប់។ កនុងករណីេនះ CRP ពចិរ ថ ករអនុវត្តេគលនេយបយធន្រតូវ
អនុេ មេទ មវធិ្ីរបុង្របយត័នេនេពលមនករណីសង យ័ ឬជេម្ល ះ េនះ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង្រតូវ
មនផលចំេណញ និងទទលួបនសំណងេ្រកមេគលនេយបយេនះ។ ចំេពះ្រគួ ររងផលប៉ះបល់ពីគេ្រមង
េនសំេ ងែដលទមទរប័ណ្ណកមមសិទធិដី ដំេណីរករសមស្រមបបំផុតស្រមប់ ADB គ្ឺរតូវចត់ទុកករទមទរ 
ែបបេនះថ “្រសបចបប់” និង ្រតូវផ្តល់សំណង ម្របេភទេនះផងែដរ។ 
 
227. អនកេសនីសំុទមទរប្លងដី់ែផ្អកេលីមូល ្ឋ នចបប់ភូមបិលកមពុជឆន ១ំ៩៩២ ែដលបនអនុញញ តឱយចុះបញជ ី
ប្លងដ់ីកនុងករណីអនកទងំេនះបនកន់កប់ដីអស់រយៈេពល ៥ ឆន  ំឬ េលីសពីេនះ។ េទះជយ៉ង  រ ្ឋ ភិបល
អះ ងថ កនុងករណី្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋ កមមសិទធិកន់កប់ែបបេនះមិនមនប្លង់េនះេទពីេ្រពះ ម្រ ៥ ៃនចបប់
ភូមបិលឆន ១ំ៩៩២ ែចងថ សិទធិកន់កប់្រទពយសមបត្តិឯកជនមិន ចផ្តល់ឱយបនេនះេទ ពក់ពន័ធនឹងដីែដល
ប្រមុងទុកស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លីង...” (មនករបញជ ក់បែនថម)។ អនកេសនីសុំបនអះ ងថ ដីតំបន់សំេ ងមនិបនប្រមុង
ទុកស្រមប់ផ្លូវរថេភ្លីងេ យរ ្ឋ ភបិលេនះេទ េបីដូេចនះែមនេនះ ចបស់ជមនករជូនដំណឹងជ ធរណៈដល់
មច ស់កមមសិទធិ និងអនកកន់កប់ដីេហយី។ ដូេចនះ សំណូរមូល ្ឋ នគឺថ េតីតំបន់សំេ ង ឬែផនក មយួៃន
តំបន់សំេ ងជ “្រទពយសមបតិ្តរដ្ឋេនះ?”។ ្របេភទដីស្រមប់ប្រមុងទុកមិនបនែចងេនកនុងចបប់េនះេទ េហយីដូច
ែដលអនកេសនីសំុបនទមទរថ េ យអវត្តមនេសចក្តីជូនដំណឹងជ ធរណស្តីពីដីប្រមុងទុក េទីបតំបន់សំេ ង
មិន្រតូវបនចត់ទុកថ ជដីរបស់រដ្ឋេនះេទ។ ដូចែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងរបយករណ៍ CRP និង ADB មនិ
ជេវទិកសម្រសបស្រមប់កំណត់បញ្ហ េនះេទ។ ្របករមួយគថឺ ពួកេគ ចបនេជគជ័យទងំ្រសុងេនតុ ករ
កមពុជ ឬេវទិកេផ ងេទៀតមិនពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តេគលនេយបយធនរបស់ ADB េនះ។ ្របករមួយជក់
ែស្តងេនះគឺថ ពួកេគទមទរយកប្លង់ដី មចបប់កមពុជ មិនែមនគម ន្របេយជន៍េនះេទ។ មទស នៈរបស់ CRP 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងទងំេនះមនអំណះអំ ងចបស់ ស់ និងសមេហតុផល។ 
 
228. 223. មទស នៈរបស់ CRP េនះជមេធយបយ្របថុយ្របថនស្រមប់ថន ក់្រគប់្រគងរបស់ ADB ែដល
ចប់េផ្តមីេធ្វកីរអេងកតបន្តចិបន្តួចរបស់ខ្លួន ឬ េធ្វីករ្របកឹ ែផនកចបប់ជឯកជន េដីមបកីរងរេធ្វែីបបេនះ។ 
កនុងករណីេនះ IRC និង រ ្ឋ ភបិលបនអះ ងថ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនតំបន់សំេ ងបនចូលកនុង
្របេភទ “គម នប្លងដ់ី”។ េនកនុងករណីេនះ ្របសិនេបកីរអះ ងែបបេនះផទយគន េនះ េហយី្រគួ ររងផល
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ប៉ះពល់ពីគេ្រមងអះ ងថ មនប្លង់ដី េនះ េវទិកសម្រសបស្រមប់ករេ ះ្រ យជេម្ល ះែបបេនះគឺមនិែមន 
ADB េនះេទ េហយីក៏មនិែមនជយន្តករទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួនែដរ។ ជេម្ល ះែបបេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យល្អបំផុត
មរយៈយន្តករេ ះ្រ យជេម្ល ះរបស់ DMC េ្រកមចបប់កនុង្រសុកផទ ល់។ ទងំ ADB និងអនក្របកឹ ចបប់

ឯក ជយែតង ងំេ យ ADB មិនមនសមតថកចិចែផនកចបបេ់នះេទ (ឧ. អំ ចកនុងករេកះេ ក  ី្រតួតពនិិតយ
ឯក រ វនិិចឆ័យភស័្តុ ង ឬផ្តល់កតព្វកិចចេលីករបក្រ យែផនកចបប)់ េដមីបេី ះ្រ យជេម្ល ះតូច ចេនះ។ 
្របសិនេបី ថ ប័នមនសមតថកិចចកនុង្រសុកលំេអៀងេទរក ឬ្របឆងំនឹង្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងស្តីពីប្លង់
ដី េនះ ADB ច្រតតួពិនិតយែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និងសំណង។ ប៉ុែន្តមកដល់េពលេនះ ្រគប់េរឿង ៉ វ
ទងំអស់ែដលេគលនេយបយត្រមូវគឺថ ADB  ែបងែចក្រគួ ររងផលប៉ះពល់ថ មនប្លង់ដី ្រសបចបប់ និង
គម នប្លងដ់ី ែផ្អក មភពជក់ែស្តង និងករអះ ងរបស់្រគួ រ េហយីេនេពលមនជេម្ល ះដីធ្លេីកតីេឡងីជក់ែស្តង 
ែបរជ្របកន់យកវធិ្ីរបុង្របយត័ននិងមនកំហុសេ យលំេអៀងេទរក្របកសំ់ណងកន់ែតខពស់ េដមីបកំុីឱយ្រគួ រ
ែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង  កន់ែត្រកី្រកែថមេទៀត។កនុងករណីតំបន់សំេ ង វធីិ ្រស្តល្អបំផុតស្រមប់ ADB 
កនុងករែបងែចក្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងែដលបនទមទរប្លងដី់ែផ្អកេលីមូល ្ឋ នមនបងក ន់ៃដ
កមមសិទធ ិឬឯក រេផទរកមមសិទធេិ យមន ក  ីគឺចត់ទុកពកួេគថ មនប្លងដ់ី “្រសបចបប់”។ ករកំណត់ែបបេនះ
មិនបនបញឈប់ជេម្ល ះដីធ្លីេនះេទ បុ៉ែន្តមនែតឱយ ADB ផ្តល់សំណងកនុងកររក ម រត ី េហយីលិខិត ម
េគលនេយបយរបស់ខ្លួនស្តីពីែផនករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត។ 
 
229. េសចក្តសីននិ ្ឋ នស្តពីភីពអនុេ មរបស់ ADB ៖ ស្រមបេ់ហតុផលទងំេនះ CRP មនករពិចរ ថ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេនតបំនសំ់េ ងែដលបនទមទរប្លងដ់េី យែផ្អកេលមូីល ្ឋ នមនបងក នៃ់ដ
កមមសិទធកិនក់បដ់ ី ឬករេផទរកមមសិទធដីិេ យមន ក ី ច្រតូវបនចតទុ់កថ មនប្លងដ់ ី “្រសបចបប”់ 
េនកនុងេគលនេយបយរបស់ ADB ស្តពីែីផនករផ្ល ស់ប្តូរទលីេំនេ យមនិសម្័រគចតិ្ត នងិករផ្តល់ជូន
្របកសំ់ណង្រពមគន ។ វធិនករ ្ត រេឡងីវញិេនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនតំបនសំ់េ ង 
មនិ្រតូវបនកំណតេ់នកនុងករពភិក ជមួយសហគមន៍រងផលបះ៉ពល់េនះេទ (OM F2/BP កថ. ៤ 
កណំត់សមគ ល់េជងីទំព័រ ៤) េហយីករែបងែចករបស់ពកួេគបចចុបបននថ គម នប្លងដ់ ីគមឺនិអនុេ ម ម OM F2/OP 
កថ. ៩ ែដរ។ CRP កម៏នបណំងបង្ហ ញពីក្តបីរមភរបស់ខ្លួនេលីករខ្វះខតករយកចតិ្តទុក កអ់ស់ពីចតិ្ត 
កនុងករប៉ន្់របមណេទេលីសមតថភព និង ភពឯក ជយរបស់្រកុមហុ៊នេមធវ ីែដល្រតូវបនេ្រជសីេរសីេ យធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ េនកនុងករណីេនះ 345។ 

 
                                                 
345េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប់្រគងធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនែថ្លង 

ឱយដឹងថ “បញ្ហ ែដលទក់ទងេទនឹងករេធ្វីលទធកមមទំនិញ និង េស  មិនសថិតេនកនុងវ ិ លភពៃនករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេឡយី” និងបនែថ្លងឱយ 
ដឹងផងែដរថពួកេគ “្រតូវបនេ្រជីសេរសីជទី្របឹក លកខណៈបុគគល មរយៈ្រកុមហុ៊ន DFDL ្រសប ម កយខណ្ឌ ២.៣៤ ៃនេគលករណ៍ែណន ំ
របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ អំពីករេ្របី្របស់ទី្របឹក  និង េ្រកមមូល ្ឋ នៃនលកខណៈសមបត្តសិ្រមប់ករងរែដល្រតូវ្របគល់ជូន”។ ករ្រពួយបរមភរបស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម គឺទក់ទងេទនឹងករ យតៃម្លេទេលីភពឯក ជយ និងសមតថភពរបស់្រកុមហុ៊នេមធវែីដល្រតូវបនេ្រជីសេរសី។ 
ភពឯក ជយ និង សមតថភពរបស់្រកុមហុ៊នេមធវ ី ែដលធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនេ្រជីសេរសី បះ៉ពល់ដល់ករផ្តល់គំនិត មផ្លូវចបបែ់ដល្រកុមហុ៊ន 
បនផ្តល់ជូន និង េនេពលែដលធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនអនុវត្តេទេលីគំនិតទងំេនះ បនេធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់សិទធរិបស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
ចំេពះករទទួលបនសំណង។ េបីេទះបីជមនករេសនីសុំឯក រ យតៃម្លទងំេនះកនុងអំឡុងេពលៃនកិចចសមភ សនរ៍ក ករសមង តរ់បស់គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ជមួយេមធវពីកីរយិល័យគណៈេមធវក៏ីេ យ ប៉ុែន្ត ឯក រែបបេនះ មិនបនផ្តល់ជូនេទឱយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ មេឡយី។  
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២. ភព្រគប់្រគន់ៃនករចត់វិធនករកនងុ យតៃម្លត្រមូវករដីស្រមប់េធ្វើទី ងំ
ដឹកជញជូន និង ថ នីយេ៍នតំបន់សេំ ង និងករ យតៃម្លេលើត្រមូវករដីស្រមប់
កែន្លងែបបេនះ 
 

230. RRP េនែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៩ ស្រមប់្របក់កមចីបែនថម េសនីឱយមន “្របតិបត្តិករដឹកជញជូ នទំនញិ និងែថទំ
រថេភ្លីងពី ថ នីយក ្ត លែដលកកសទះេនទ្ីរកុងភនំេពញេទតំបន់ថម ី និងធំទូ យេនតំបន់សំេ ង” េដមីបេីរៀបចំ
កែន្លងែថទទំំនិញ នងិស្តុកេចញចូល។”346 តបំន់សំេ ងមនទី ងំសថិតេនចំងយ ១០ គម ភគខងលិច
ទី្រកុងភនំេពញ េហយីមន លែ្រស និង េ ម េ យមន្របជពលរដ្ឋមួយចនំួនរស់េនែកបរេនះ។”347 សំេ ងមន
ៃផទដីសរុប ១០៤.១ ហកិ 348។ 
 
231. អនុ រណៃនករេយគយល់ស្រមប់េបសកកមមែស្វងរកករពិតេនែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ យនមករងរ
ដូចតេទេនះស្រមប់កែន្លងែថទទំំនិញ និងស្តុកេចញចូល ៖ (១) ចក់បេំពញដី ៤៥០,០០០ ែម្៉រតគូប (២) 
ករងរសីុវលិមនដូចជ ផ្លូវ លូរ ទឹក អគគិសន ី (៣) ករងរផ្លូវរថេភ្លីង និង (៤) ករ ងសង់េ ងជង (ទំហ ំ
៥,២៧០ ម២ និង ៤,៧២០ ម២) េ យមនទី ងំ និងឧបករណ៍ ទឹក្របក់សរុប្របមណ ២០.៩ ន
ដុ ្ល រ349។ RRP កលពីែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ និង RP បនេរៀបចំេសចក្តីសេងខបករងរែដលបនេ្រគង។ RRP ែខ
វចិឆកិ ឆន ២ំ០០៩ ្រគន់ែតេលីកេឡងីថ ករងរែដលបនេសនីេឡងីនឹងមនបញជូ ល “ករែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងែដល
មន្រ ប់ និង ងសង់ផ្លូវរថេភ្លីងថមី (្របែហល្របែវង ៥០០ េទ ៨០០ ម៉) ភជ ប់េទនងឹែផសងួត្របមណ ៥០ ម៉ 
ពីផ្លូវរថេភ្លងីែដលមន្រ ប3់50 េហយីចប់ពី RRP េនែខវចិឆក ឆន ២ំ០០៩ មិនបនបញចូ លែផនទីតំបន់សំេ ង
ជមួយេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលបនេ្រគងទុក េហយីមិនមនភ័ស្តុ ងែដលថ ដីទំហ ំ ១០៤.១ ហកិ នឹងត្រមូវ
ស្រមប់គេ្រមងេនះេទ។ េគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េនសំេ ងេនែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ែចងថ 
“តំបន់ផ្លូវរថេភ្លីងេនសំេ ងនឹងមនករេរៀបចំ និងអភវិឌ េ យមនករគ្ំរទែផនកេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ នងិទីកែន្លង
ស្រមប់េធ្វីជ ថ នីយែថទទំំនញិនិងស្តុកេចញចូល” និងឈរេលីែផនទីេនតំបន់ផ្លូវរថេភ្លីងសំេ ង។ េទះជ
យ៉ង  ែផនទជីភ ែខមរ្រគនែ់តផ្តល់ព្រងងមិនចបស់ ស់ែដលមិនបនបញជ ក់ពីែខ ផ្លូវរថេភ្លីង នងិ ថ នីយ
ែដលមន្រ ប ់េហយីអ្វីែដលមនកនុងគេ្រមងស្រមប់សំណងថ់មី351។ 

232. េ យ រផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់ទីលំេន RRP េនែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៩ េលីកេឡងីថ “ករព្រងឹង និង
ែកលម្អផ្លូវមិនត្រមូវឱយមនកររចនបែនថម ឬករ ងំទីលំេនថមីេនះេទ េហយីសកមមភពករងរមនដូចជតេម្លីង
បង្ហ ន់ៃដ្រកស់ និងទូរថេភ្លីងថមី។ ករ ងសង់ផ្លូវចំណតបែនថមេទនឹង ថ នីយត្រមូវឱយមនកររចនបែនថម និង 
ករផ្ល ស់ទីលំេនតចិតួច” (មនករបញជ ក់បែនថម)352។ េហតុផលៃនស្រមប់ករេរៀបចំែផនករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន 
របស់អនកេ្របី្របស់ដីទងំអស់ ៃនៃផទដីទំហ ំ ១០៤.១ហកិ  េនកនុងតំបន់សំេ ងដូចមនែចងេនកនុងែផនករ
                                                 
346សំេណីកមចីបែនថមរបស់ RRP ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៩ ទំពរ័៨។ 
347lbidទំពរ័១។ 
348ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ CAM ៖ GMS គេ្រមងែកលំម្អផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ (បែនថម) េសចក្តី្រពង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័៩។ 
349អនុស រណៈៃនករេយគយល់េលីេបសកកមមែស្វងរកករពិត ៃថងទី១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ ទពំរ័១០។  
350កមចីបែនថមែដលបនេសនី RRP ទំពរ័១។ 
351ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ CAM ៖ GMS គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ (បែនថម) េសចក្តី្រពង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០, ទំពរ័២ េលីែផនទ ីទំពរ័៤។ 
352កមចីបែនថមែដលបនេសនីេឡងី RRP ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ ទំពរ័២។  
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ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ក់ដូចជមិនែមនេកីតេចញពីត្រមូវករបនទ ន់ ស្រមប់ទទលួបនដីស្រមប់វនិេិយគេ្រកម
គេ្រមងេនះេទ ប៉ុែន្តផទុយេទវញិ េ យ រែតតំបន់សំេ ងេនកនុងគេ្រមងេនះ ្រតូវចត់ទុកថ ផ្តល់ទីធ្ល  ្រគប់្រគន់
េដមីបបំីេពញត្រមូវករៃនករដឹកជញជូ នេ្រចីន្របេភទ353”។ េលីសពីេនះ ត្រមូវករទងំេនះនឹងមិនត្រមូវ មគេ្រមង
េនះេទ ែតមនកររពំងឹទុកថ សមបទនិកនឹងអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធផ្លូវរថេភ្លងីបែនថម ឱយសម្រសបេទនឹង ថ ន
ភពច ចរណ៍ និង្របកច់ំណូលនេពលអនគត354។ ដូេចនះ េគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនតំបន់
សំេ ងមិនអនុេ ម ម OM F2/BP កថ. ៣ “េដីមបបីនថយផលប៉ះពល់ េនេពលករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់
្របជពលរដ្ឋមិន ចេជៀសរចួ”។ េគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនឆន ២ំ០០៩ ែចងថ “្រកសួង 
ធរណករ នងិដឹកជញជូ នបនកន់កប់ដេីឡងីវញិ ... ស្រមប់ៃផទដសីរុបចំននួ ១០៣.៦ ហកិ  េលីសបន្តិចពី 

៩៨.៦ ហកិ ែដលរ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់ឱយ្របតិបត្តករ/សមបទនិស្រមប់កែន្លងដឹកជញជូ នទំនញិ និងផទុកទំនញិ355។ 
 
233. េនេពលែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឆន ២ំ០០៦ និង URP ស្រមប់គេ្រមងធំ (កមចី ២២៨៨) បន
ខិតខំ “េដមីបកីត់បនថយករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនេពលមនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមិន ចេជៀសរចួ” ដូចែដលមន
េនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចតិ្ត (OM F2/BP កថ. ៣) េ យ
អនុញញ តឱយ្រគួ រែដលផ្ល ស់ទលំីេនពី COI េទ ងំថមីេនកនុង ROW ្របសិនេបពីួកេគចង់េធ្វីែបបេនះ គេ្រមង
បែនថម (កមចេីលខ២៦០២) ក់ដូចជប្តូរកនុងទិសេ ផទុយគន  េ យត្រមូវឱយមនករផ្ល ស់ទីលំេន្រគួ រពីតំបន់
ែដលមនៃផទដីធំជតំបន់ែដលរងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ពេីហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនះ ែដលផ្តល់ជំនយួហរញិញវតថុេ យ
គេ្រមង។ 

 
234. គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ្រតូវករ្រតួតពិនិតយេលីករសិក លម្អិត ឬ េធ្វកីរេសុីបអេងកត
្រប ក់្របែហលគន េលីកែន្លងដឹកជញជូ នទំនិញេនសំេ ង។ ករសិក ែបបេនះនឹង ចមនករ យតៃម្លពីត្រមូវករ
ែដលមនសក្ត នុពលស្រមប់កែន្លងដឹកជញជូ នទំនិញ ទំហទីំកែន្លងដឹកជញជូ នេនកនុងគេ្រមង និង ត្រមូវករដី។ 
អំឡុងេពលេធ្វីបទសមភ សន៍ជមួយបុគគលិក ADB បុគគលិកគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីងរបស់ ADB េន្របេទសកមពុជបន
េលីកេឡងីថ ករ យតៃម្លផ្លូវករមួយមិនបនេធ្វេីឡងីេនះេទ េហយីករ យតៃម្លមិនផ្លូវករមួយគឺ “តចិ ឬ េ្រចនី 
្រតូវបនេធ្វេី យបុគគលិក នងិវសិ្វករ ្រពមទងំអនកដៃទេទៀត េហយីេយងីទងំអស់គន បនឯកភពថ េនះជទំហដំី
សម្រសប ្របសិនេបអីនកេ្របៀបេធៀបដេីនះជមួយនងឹ្រគប់ ថ នយីទ៍ងំអស់ បុ៉ែន្តេនះ មិនែមនជអ្វែីដលបុគគលិក 
បនេធ្វេីឡងីជ យលកខណ៍អក រេនះេទ356។ (បែនថមករបញជ ក់)។ េនះ ក់ដូចជ ករផ្ល ស់ប្តូរតំបន់សំេ ង
េទជទីកែន្លងដឹកជញជូ នទំនិញ គឺជត្រមូវករមួយែដលចបំច់ េ យ រេនះ ជែផនកមយួៃនកចិច្រពមេ្រពៀង
សមបទនរ ងរ ្ឋ ភបិល និងសមបទនិក េឈម ះថ Toll Holdings of Australia។ ករខ្វះខតករសិក លម្អិត
ែដលបនបញចូ លករ យតៃម្លត្រមូវករដី គឺជទិដ្ឋភពដ៏រខំនមួយកនុងចំេ មទិដ្ឋភពរខំនជេ្រចីនៃនសំេណី
អភវិឌ តំបន់សំេ ង។ ចុងបញច ប់ ករ យតៃម្លត្រមូវករដីមនភពចបំច់ កនុងបនធូរបនថយផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេន។ 
                                                 
353កមចីបែនថមែដលបនេសនីេឡងី RRP ែខវចិឆិក ឆន  ំ២០០៩ ទំពរ័២។ 
354lbid ទំព័រ៨។ 
355ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ CAM ៖ GMS គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ (បែនថម) េសចក្តី្រពង ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ទំពរ័៩។ 
356កិចចសមភ សនរ៍ក ករសមង ត់របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
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235. េសចក្តសីននិ ្ឋ នស្តពីអីនុេ មភព ADB ៖ េនេពលមនករេផទរ្របតិបត្តកិរដកឹជញជូ ន មផ្លូវរថេភ្លងី នងិ
ែថរក រថេភ្លងីពី ថ នយីក ្ត លេនទ្ីរកុងភនេំពញេទសំេ ង ចបង្ហ ញពី “ករេរៀបចំគេ្រមងេផ ងេទៀត នងិករ
េ្រជសីេរសីទី ងំ” េដមីបកីត់បនថយផលបះ៉ពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន (OM F2/OP កថ. ៣) ែផនករេ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពល់ស្រមប់តបំនសំ់េ ងមិនបនែស្វងេលី “ករកតប់នថយផះបះ៉ពល់ េនេពលមនករផ្ល ស់ទីលំេនរបស់
្របជពលរដ្ឋមនិេជៀសរចួ” (OM F2/BP កថ. ៣)។ េ យត្រមូវឱយមនករផ្ល ស់ទីលេំនរបស់្រគួ រកនក់ប់ដេីន
សំេ ងែដលមនទហំ ំ ១០៤.១ ហកិ  ែដលជៃផទដធីជំងទំហដីំែដលបះ៉ពល់េ យេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលផ្តល់
ហរិញញវតថុេ យគេ្រមង។ គេ្រមងបែនថមមនិអនុេ ម មេគលបណំងៃនេគលនេយបយេ ះ្រ យផល
បះ៉ពល់េ យមនិសម្័រគចិត្តេដមីបកីតប់នថយករផ្ល ស់ទីលំេនេនះេទ។ អវត្តមនៃនករសិក លម្អតិេ យេពញចតិ្ត 
នងិផ្លូវករេលកីែន្លងេនះ មុនេសន្ីរបកក់មច ីឬជែផនកៃនករស្រមបស្រមួលរបស់ ADB មនកររខំន េ យ រេនះជ
សញញ ខ្វះខតករយកចិត្ត កអ់ស់ពចីតិ្ត នងិសនទិនកនុងករេធ្វេីសចក្តសីេ្រមច357។ 
 

៣. ភព្រគប់្រគន់ៃនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពលក់នងុតំបន់សេំ ង និង
កិចចពិេ្រគះេយបល ់

 
236. RRP េនែខវចិឆកិ ឆន  ំ២០០៩ េលីកេឡងីថ ៖ “គេ្រមងែដលបនែកស្រមួលនឹងេធ្វីឱយមនផលប៉ះពល់
ដល់ករផ្ល ស់ទីលំេនបែនថមេទៀតេនតំនប់សំេ ង េ យ រសំណង់ទីែន្លងដកឹជញជូ នទំនិញ មផ្លូវរថេភ្លងីថមី ...។ 
វធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ែដលបនអនុម័តេនកនុងគេ្រមងេដមី នងឹយកមកអនុវត្តស្រមប់ករផ្តល់ហរញិញវតថុ
បែនថម”។ ចំណុចេនះបនេលីកេឡងីម្តងេទៀតទងំេនកនុងេសចក្ត្ីរពងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់
ដំបូងស្រមប់តំបន់សំេ ងពីែខមិថុន ឆន ២ំ០០៩ និង េនកនុងេសចក្តី្រពងេគលនេយបយេ ះ្រ យផល
ប៉ះពល់ែដលបនែកស្រមួលេនែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ៖ “្រកបខណ្ឌ ចបប់ េគលនេយបយេ ះ្រ យផល
ប៉ះពល់ េគលករណ៍សិទធិ រមួទងំនតីិវធិេី ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុក ដូចមនែចង និងេលីកេឡងីេនកនុងេគល
នេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ ែដលបនអនុម័តអនុវត្តេនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់េនសំេ ង”។ េគលនេយបយេនះក៏មនបញចូ លករេរៀបចំករ្របកឹ ផងែដរ358។ 
 
237. ករអនុវត្តេគលនេយបយខងេលីគឺថ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេនតំបន់សំេ ងមិនបនទទួល 
“ឱកសជក់ ក់ ... កនុងករចូលរមួេ្រជីសេរសី ដំេណីរករេធ្វែីផនករ នងិករអនុវត្តេនះេទ” ត្រមូវេ យ OM 
F2/BP កថ ៤(v)។ េនកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ស្រមប់តំបន់សំេ ង ករ្របជុំ
្របកឹ ជ ធរណៈមនែតម្តងប៉ុេ ្ណ ះរយៈេពលពីរេម៉ងេធ្វេីឡងីេនែខកញញ  ឆន  ំ២០០៩ េ យមនករចូលរមួ
                                                 
357េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប់្រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ចុះៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ 
បនទទួល គ ល់ថ ពំុមនករសិក អំពីភពសម្រសបស្រមប់ ថ នីយសំ៍េ ង ែដល្រតូវបនេធ្វេីឡងីកនុងលកខណៈជែផនកមួយៃនករេរៀបចំដេណីរករផ្តល់ 
កមចីបែនថមេឡយី។ េបីេទះជដូេចនះក្តី ថន ក់្រគប្់រគងបនែថ្លងឱយដឹងថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និងជំនញករែផនកផ្លូវរថេភ្លីងរបស់ទី្របឹក ែផនក ងសង ់
និង្រតួតពិនិតយ បនពិនិតយេទេលីែផនករេរៀបចំេគលគំនិត ែដលេរៀបចំេ យជំនញករផ្លូវរថេភ្លងីរបស់សមបទននិក និងបនរកេឃញីថ ថ នីយែ៍ដល 
បនេសនីេឡងីេនឯសំេ ង និងៃផទដេីនទីេនះ មនភពសម្រសប។ ្របសិនេបីករណីេនះដូេចនះែមន គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម្របកន់យក 
ទស នៈថ ែផនករេរៀបចំេគលគំនិតរបស់សមបទននិក និង ករប៉ន្់របមណរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ្រពមទងំករប៉ន្់របមណរបស់ជំនញករ 
ផ្លូវរថេភ្លីងៃនទី្របឹក ែផនក ងសង ់ និង្រតួតពិនិតយ គួរ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ស្រមបគ់េ្រមងបែនថម។ ថន ក់្រគប្់រគង 
ពំុបនផ្តល់ករប៉ន្់របមណេនះជូនដល់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេឡយី។ 

358ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ CAM ៖ GMS គេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ (បែនថម) េសចក្តី្រពង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័ ៩-១០។ 
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ពី្រគួ ររងផលប៉ះពល់ចំនួន ១៦៨ ្រគួ រ និងមនករសួរសំណួរពីអនករងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងមួយចំនួន ករ
្របជុំមនែតផ ព្វផ យព័តម៌នស្តីពីគេ្រមង និងផលប៉ះពល់របស់គេ្រមង សិទធិ និងករបរេិចឆទអនុវត្តែតប៉ុេ ្ណ ះ 
កលវភិគស្រមប់ផ្តល់សំណង និងករផ្ល ស់ទីលំេន នងិនីតវីធិីេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ359។ 
 
238. េ យករអនុវត្តន៍ទុកលទធផល យតៃម្លែផនកចបប់េលីបញ្ហ មច ស់កមមសិទធិដី េនសំេ ងករពីែខតុ  
ឆន ២ំ០១០មក ករ្រតួតពិនិតយេសចក្ត្ីរពងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់របស់ ADB េនពយូរ 
ទុកសិន360។ េនេពល ADB បន្រតួតពនិិតយេសចក្តី្រពងេគលនេយបយេនចុងឆន ២ំ០១២ ADB បនរកេឃញី 
ថ៖ 

DMS ករ្របឹក  និងសកមមភពផ ព្វផ យែដលបនអនុវត្តអំឡុងេពលេធ្វីករែកស្រមួលេគលនេយបយ
េ ះ្រ យផលបះ៉ពលេ់នចុងឆន ២ំ០១០ និង េដីមឆន ២ំ០១១ េនមនក្រមិតេនេឡយី េហយីថ 
ករែកស្រមួលេគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ស្រមប់តំបន់សំេ ង្រតូវេធ្វីករែកស្រមួលបែនថម
េទៀតេដីមបធីនថ គេ្រមងេនះមិនជបួ្របទះបញ្ហ ្រសេដៀងគន និងេនទី្រកុងភនំេពញ (ឧ. ករែបងែចក 
្របេភទសំណងមិ់ន្រតឹម្រតូវ ករខ្វះខតតម្ល ភព និងឯក ររូបភពមិនចបសែ់ដលនឱំយមនករត ៉)361។ 
 

239. េលីសពីេនះ នងឹមនករសិក ពីតៃម្លថនូរបចចុបបននកនុងករកំណត់អ្រ សំណងដី សំណង់ ្របក់ឧបតថមភរស់
េន នងិដំ /ំេដមីេឈី362។ េដីមបធីនថ បចចុបបននភពព័ត៌មនទងំេនះនឹងបំេពញ មល័កខខ័ណ្ឌ របស់ ADB អនក
្របកឹ មន ក់មកពី ADB-CARM នងឹគ្ំរទ IRC េនកនុងករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិនូវេគលនេយបយេ ះ្រ យផល
ប៉ះពល់363។ ADB ក៏បនទទួល គ ល់ថ េសចក្តែីណនជំបន្តបនទ ប់ និងករ្រតួពិនិតយសមង ត់្រតូវករចបំច់េដីមបី
ធនថ េគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពេនសំេ ងនឹងមនករេរៀបចំេទ ម
េមេរៀនែដលបនេរៀនសូ្រតពីករេធ្វីបចចុបបននភពេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់មុនៗ364”។ 
 
240. អំឡុងេបសកកមម ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ គណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់
េ យ រគេ្រមងអភិវឌ ន៍ (IRC) បនបដេិសធថ DMS ថម ីេធ្វេីឡងីេដមីបែីកកំហុសឆគងេនកនុងេគលនេយបយ
ែដលបនេធ្វីេឡងីេនឆន ២ំ០១០365។ េទះជយ៉ង  េនេពលេបសកកមមបន្តបនទ ប់មក ADB បនជ្រមុញឱយ 
IRC ្រតូវេធ្វីករេផទ ងផទ ត់ និងបចចុបបននភពៃន DMS េហយីករយល់ដឹងពីកហុំសេនកនុងករអនុវត្ត DMS នងិ
បចចុបបននភពេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ស្រមប់សមសភពេផ ងេទៀតេនកនុងគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីង 
តំ ង IRC CARM និងAusAID បនយល់្រពមធនថ ករចូលរមួយ៉ងសកមមពីអនកពក់ព័នធសំខន់ ជពិេសស 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង េនកនុង DMS និងេនកនុងសកមមភពបន្តបនទ ប់ែដលេឆព ះេទករេរៀបចំេគល
នេយបយស្រមប់តំបន់សំេ ង រមួទងំករអនុវត្តជក់ែស្តង366។ 
 
                                                 
359ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ CAM ៖ GMS គេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ (បែនថម) េសចក្តី្រពង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័២១ និង 
ឧបសមពន័ធ៣ ៖ កំណតេ់ហតុកិចច្របជំុ។  

360MOU ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត លអណត្តិ ៃថងទី៣០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ២២។ 
361BTOR ៃនេបសកកមម ៃថង១៦ ែខតុ ករ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ៦។ 
362lbid កយខណ្ឌ ៥។ 
363lbid កយខណ្ឌ ៦។ 
364lbid កយខណ្ឌ ១៣។ 
365lbid កយខណ្ឌ ៥។ 
366BTOR ៃនេបសកកមម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ១១។ 
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241. 236. េនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង ករងរេនះមនដំេណីរករេ យមនករចូលរមួេ្រចីនពី្រគួ ររង
ផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងកនុងករអនុវត្ត និង េផទ ងផទ ត់េលី DMS ្រពមជមួយនឹងករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគួ ររងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមង នងិបុគគលិកមកពី ថ ប័នពក់ពន័ធនឹងករអនុវត្ត DMS367។ កររពំងឹទុកៃន URP ស្រមប់តំបន់
សំេ ងគឺថ ្រតូវបញជូ នេទឱយ ADB ្រតួតពិនិតយេនែខឧសភ ឆន  ំ២០១៣។ 
 
242. ករេធ្វីបទសមភ សបុគគលិកជេ្រចីននក់ បនបញជ ក់ពីករពិតជេ្រចីនែដលបនេលីកេឡងីខងេលី។ 
បុគគលិកបនេជឿជក់ថ តបំនសំ់េ ងបង្ហ ញពីបញ្ហ ្របឈមែដលខុសគន ពីតំបន់ផ្ល ស់ទលំីេនេផ ងេទៀតេនគថឺ 
ករេ្របី្របស់ចមបងេនកនុងតំបន់េនះគឺេធ្វកីសិកមម (ជជងេ្របី្របស់ស្រមប់លំេន ថ ន)។ ្រគួ ររងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងជេ្រចីនជ្រគួ រថន ក់ក ្ត ល។ េលីសពីេនះេទៀត បុគគលិកបនយល់្រសបថ ពួកេគបនកពំង់
េធ្វសីកមមភពអនុវត្តែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនសំេ ង និងរមួបញជូ លេមេរៀនែដលបនេរៀនសូ្រតពីកែន្លង
ផ្ល ស់ទលំីេនេផ ងេទៀត។ 

243. េសចក្តសីននិ ្ឋ នេលីភពអនុេ មរបស់ ADB ៖ ADB មនិបនេគរព មល័កខខណ័្ឌ កនុងេលីករផ្តលក់រ
្របកឹ ដលអ់នកែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង េនេពលេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនតំបនសំ់េ ង
បនបេងកតីេឡងីេនែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ ប៉ុែន្តបនចបេ់ផ្តមីេ យយតឺយ៉វកនុងករ កប់ញចូ លេមេរៀនែដលបនេរៀន
សូ្រតពកីរេរៀបចេំគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដលបនេធ្វបីចចុបបននភពទងំបនួស្រមបែ់ផនកេផ ងេទៀត
ៃនែផនករផ្លូវរថេភ្លងី នងិ េសចក្ត្ីរពងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េលកីដំបូងេនសំេ ង 
នងិផទុយេទវញិ បចចុបបននភពចុងេ្រកយៃនេគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េនសំេ ងមនិទនប់នេធ្វី
េនេឡយីេទ។ ្របករេនះគថឺ ករយកចតិ្តទុក កអ់ស់ពចិីត្តកពុំងែតបន្តេដមីបធីនថ អ្រ សំណងនងឹមនករ
្រតួតពនិតិយេដមីបឆី្លុះបញច ងំពតីៃម្លប្តូរេនអ្រ ទីផ របចចុបបនន ែដល កំពុងែតអនុវត្ត DMS ថមមីយួ េ យមនករចូលរមួ
យ៉ងខ្ល ងំពសំី ក្់រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមង នងិថ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមង 
នងិបុគគលិកមកពី ថ ប័នែដលពកព់ន័ធែដលបនចូលរមួអនុវត្ត DMS ទទលួបនព័តម៌នមុនបន្រតមឹ្រតូវស្តពីកីរ
អនុវត្តនេ៍នះ។ 
 

៤. បញ្ហ ពក់ព័នធនឹងសណំងេនកនងុែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់
 

244. េសចក្ត្ីរពងេគលនេយបយេនែខមិថុនឆន ២ំ០១០ ែចងថ តំបន់សំេ ងមនដីទំហ ំ១០៤.១ ហកិ  
និងមនដីទំហ ំ៩៧.៨ ហកិ  កន់កប/់េ្របី្របស់េ យ្រគួ រចំនួន ២៣៨ និង្រកុមហុ៊នមួយ។ េនកនុងៃផទដីេនះ 
ដីទំហ ំ៧២.៨ ហកិ  (៧៤.៤%) ជដីកសិកមម និងដទីំហ ំ១៦.៣ ហកិ  (១៦.៧%) ជដីលំេន ថ ន។ ដី
ទំហ្ំរបមណ ៧.៥ ហកិ  េ្របី្របស់េធ្វីកសិកមមេ យអនកេធ្វីែ្រសបង្វ ស់ ៨នក់។ ចនំួនផទះសរុប ៧៥ និង ង
ចំននួ ២ ្រតូវបនប៉ះពល់ទងំ្រសុង368។ 
 
                                                 
367lbid និងឧបសមពន័ធ ៤ ែដលពណ៌នពីករបណ្តុ ះប ្ត ល DMS។ 
368ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ CAM ៖ GMS គេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ (បែនថម) េសចក្តី្រពង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័៩។ 
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245. DMS ស្រមប់តំបន់សំេ ង្រតូវបនេធ្វេីឡងីេនែខវចិឆក-ធនូ ឆន ២ំ០០៩ េហយីតៃម្លសំណង ្រស័យេលីករ
សិក ពីតៃម្លជំនួសែដលបនេធ្វីេឡងីេនែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩369។ បនទ បម់កេទៀត ្របសិនេបី្រតូវបនអនុវត្ត
េនកនុងឆន ២ំ០១២ េនះអ្រ សំណងនឹងហសួសម័យដល់េទ ៣ឆន មុំន េធៀបនឹងក្រមិតតៃម្លបចចុបបនន។  
 
246. ចប់ពីទទលួបន/កន់កប់ដេីឡងីវញិេនសំេ ង ្រតូវបនបរុំងទុកស្រមប់ជថនូរដល់្រគួ រទងំអស់ែដល 
មនទំហដំ ី ១០៤.១ហកិ  ជេ្រមសីជក់ែស្តងដូចជ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងបនផ្ល ស់ទលំីេនពី 
COI េទកន់តំបន់មិនរងផលប៉ះពល់ពីដីចំណីផ្លូវ នឹងមិនមនេនកនុងតំបន់សំេ ងេនះេទ។ េដីមបេី ះ្រ យ
បញ្ហ េនះ វធិនករកត់បនថយផលប៉ះពលជ់េ្រចីន និងអ្រ សំណងបែនថម្រតូវបនកណំតស់្រមប់ករងរេនះ370៖ 
 

ង ៨ ៖ ផលប៉ះពល់តំបន់ជក់ ក់ និងវិធនករកត់បនថយផលប៉ះពល់េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់
េនតំបន់សំេ ង 

ចំ. ្រគ ួ ផលប៉ះពល/់ករខតបង់ សណំង 
១៦៩ ្រគួ រែដលបតប់ងដី់ភូមិេ យមនផទះ អនកែដលកន់

កបសំ់ណងេ់ន ថ នីយរថេភ្លីងសំេ ង និង/ឬ អនក
ែដល ងសង់សំណងេ់នកែន្លងេនះ 
្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលព់គីេ្រមងែដលបតប់ង់
្របេភទដីេផ ងេទៀត េនកនុងតំបន់េនះ ដូចជ ដី
កសិកមម ដីទំេនរ ដីស្រមបច់ិញច ឹមសត្វ និងដី ជីវកមម 
ជេដីម 

ករខតបងទ់ងំេនះ្រតូវបនផ្តលស់ំណង
េនកនុងអ្រ តៃម្លដូចគន  ២.៧៥ ដុ ្ល រ 
កនុងមួយ ម២ 

៥ ្រគួ ររងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមងែដលរសេ់នកនុងតំបន់េនះ 
មុនប្រមមែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥ និងអនកែដលរសេ់ន និងបន
ផ្ល សទី់លំេនពីដីែដលពកួេគកន់កប់េនកនុងតំបន់េនះ។ 

“្របកឧ់បតថមភ ៩.៧៥ ដុ ្ល រ កនុងមយួម២ េដមីបី
ជយួពកួេគែស្វងរកកែន្លងជនំួសស្រមប់
ដីចំករែដលរងផលបះ៉ពល់” 

៧៥ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលព់ីគេ្រមងែដលបតប់ងផ់ទះ 
រមួមន អនកែដលបន ងសងលំ់េន ថ ន
េនកនុង ថ នីយរថេភ្លីងសំេ ង។  

្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលទ់ងំេនះនឹង
មិនទទួលបនសំណងេលីដីែដល
ពកួេគបនសង់ផទះរស់េនេនះេទ បុ៉ែន្ត
នឹងមនជេ្រមីស (១) ផ្ល ស់ប្តូរ
ទីលំេនេ យខ្លួនឯង និងទទួលបន
្របកឧ់បតថមភ ១០,០០០ ដុ ្ល រ ស្រមប់
្រគួ រនីមួយៗ ឬទទួលបនដី ៣០០ ម២ 
ស្រមប់្រគួ រនីមយួៗ 
េនតំបន់ ងំទីលំេនថមី ែដលនឹងមនករ
អភិវឌ េ យរ ្ឋ ភិបល។  

៨ អនកេធ្វីែ្រសបង្វ ស់ នឹងទទួលបន្របកឧ់បតថមភេលីករ
ខតបងដី់ និងករខតបង់្របកច់ំណូល  

សំណងេសមីនឹងដីែដលបតប់ង ់ គុណនឹង 
០.៦០ ដុ ្ល រ កនុងមយួ ម២ 

 
                                                 
369lbidទំពរ័១១-១២។ 
370lbid ទំព័រ៥-៦។ 
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AH = ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
្របភព ៖ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់CAM ៖ គេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ GMS (បែនថម) េសចក្តី្រពងែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ 
ទំព័រ ៥-៦ 
 

247. េ យេ្របៀបេធៀបនឹងអ្រ េនកនុង ងសំណង េនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដល
្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ទងំបនួែដលបនេធ្វីបចចុបបននភពេលីែផនកខុសគន
ៃនផ្លូវរថេភ្លីង អ្រ សំណងស្រមប់្របេភទខតបង់ខុសគន  បនបេងកីនេនកនុងេសចក្តី្រពងេគលនេយបយ
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ េនសំេ ង។ ចំែណកឯ្របកសំ់ណងស្រមប់ “ករខតបង់េលីករ
េ្របី្របស់ដ”ី េនកនុងេសចក្ត្ីរពងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ្រតូវបន 
កំណត់ដូចគន  ០.៥០ ដុ ្ល រ កនុងមួយ ម២ េហយីេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនឆន ២ំ០១០
េនសំេ ង បនអនុវត្ត មអ្រ  ៣ ខុសៗគន ។ ស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចំននួ ៥ ែដល
្រតូវបនទទួល គ ល់ថ បនរស់េន និងេ្របី្របស់ដីេនកនុងតំបន់សំេ ងមុនប្រមមែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៥ និងេនែត
្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេនេលីដីែដលពួកេគកន់កប់េនកនុងតំបន់េនះ េនះអ្រ សំណង្រតូវបនកណំត ់ ៩.៧៥ 
ដុ ្ល រ កនុងមួយ ម២ ែដល្រតូវបនចតទុ់កថ ្រគប់្រគនស់្រមប់ទិញដីេនេ្រកតំបន់េនះ េនេពលេធ្វីករសិក
ពីតៃម្លថនូរេនែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩371។ ស្រមប់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចំននួ ១៦៩ ្រគួ រ ែដល
មិនបនទទួល គ ល់ថ បន ងំទីលំេន នងិេ្របី្របស់ដីេនកនុងតំបន់សំេ ងមុនប្រមមេនែខកុមភៈ ឆន  ំ២០០៥ 
អ្រ  ២.៧៥ ដុ ្ល រកនុងមួយ ម២ ្រតូវបនអនុវត្ត ម្របេភទដីខុសគន  និងករេ្របី្របស់ដី។ អ្រ េនះកំណត់
េទ ម “អ្រ ទីផ រដីេនតំបន់សំេ ង មុនប្រមមែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥372” ប៉ុែន្តអ្រ ្រតូវបនទទួល គ ល់ថ មិន
្រគប់្រគន់... កនុងករែស្វរកដីជថនូរេទនឹងតៃម្លទផី របចចុបបននេនះេទ373។ ស្រមប់អនកេធ្វែី្រសបង្វ ស់ចំននួ ៨នក់ 
ែដលបន ដុំះេលីដីែដលជកមមសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋរស់េនេ្រកតំបន់សំេ ងេនះ អ្រ សំណង ០.៦០ ដុ ្ល រ 
កនុងមួយ ម២ ែផ្អកេលីករគណនេនែខឧសភព ឆន ២ំ០០៩ ជមធយមទិននផល្រសូវ ០.៣ គ/ម២ គុណនឹង ០.២០ 
ដុ ្ល រ កនុងមួយគីឡូ្រកម ស្រមប់រយៈេពល ១០ ឆន ។ំ ដូេចនះ ស្រមប់្របេភទទងំបីៃនករបត់បង់្រសូវ 
អ្រ សំណងេនកនុងេសចក្តី្រពងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ឆន ២ំ០១០ នឹងមិនេឆ្លយីតបេទនឹង
ក្រមិតតៃម្លេនេពលផ្តល់សំណងេនះេទ (េនឆន ២ំ០១២ ឬ២០១៣)។ 
 
248. អ្រ ខុសៗគន េនះែផ្អកេលីប្រមមរបស់រ ្ឋ ភបិលឆន ២ំ០០៥ ស្តីពី្របតិបត្តិករដី។ ្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះបល់ពីគេ្រមងេនតំបន់សំេ ងបនត ៉ េលីប្រមបេនះេ យែផ្អកេលីមូល ្ឋ នថ ពកួេគមនដីកន់កប់តិចតួច 
(សូមេមលីែផនកបនទ ប់)។ េនកនុងបរបិទេនះ ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងេចទ្របកន់ថ អ្រ ខុសគន ែប
បេនះ មិន្រតឹម្រតូវ និងមិនយុត្តិធម៌េនះេទ។ េទះបីជេគលជំហរបស់ម្រន្តរី ្ឋ ភិបលថ អ្រ ខុសគន េនះសម
                                                 
371ចប់ពីឆន  ំ១៩៧៩ មក ជញ ធរមូល ្ឋ នបនែបងែចកដីដល់្របជពលរដ្ឋែដលគម នដីធ្លីស្រមប់សងល់ំេន ្ឋ នរស់េន និងេធ្វីកសិកមម។ េ្រកយេពលមន
ករផ្ល ស់ប្តូររ ្ឋ ភិបលេនឆន ១ំ៩៨៩ មរបយករណ៍បនឱយដឹងថ ករយិល័យកសិកមម្រសុកបនេចញបងក នៃ់ដកមមសិទធិ (កន់កប់ពុមំនតៃម្លេសមី 
ប្លងដី់) ជូនដល់្រគួ រនីមួយៗែដល្រតូវបនផ្តល់ដីេនកនុង ថ នីយេ៍នះ។ កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥ រ ្ឋ ភិបល្រកុងភនំេពញ និង RRC បនេចញេសចក្តី 
ែណនមួំយែដល មឃត់ចំេពះករេផទរ ករលក ់ និងករេ្របី្របស់ជ្រទពយធន ចំេពះដីែដល្រតូវបនែបងែចកជូនេនកនុង ថ នីយ ៍ (Ibid.ទំពរ័១) ។ 
្រគួ រងផលប៉ះពល់ចំនួន៥ ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ថមន “បងក នៃ់ដកមមសិទធិ) ែដលេនមនសុពលភព 
បញជ ក់ថ បនរស់េនមុនករ មឃត ់ឆន ២ំ០០៥។ 

372lbidទំពរ័៧។ 
373lbidទំពរ័៨។ 
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េហតុផល មប្រមម កម៏្រន្តីរ ្ឋ ភិបលមួយចនំួនយល់ថ េនែតមនបញ្ហ ។ ្រគួ រែដលរងផល
ប៉ះពល់ពីគេ្រមងទងំេនះែដលសមទទួលអ្រ ទប ២.៧៥ ដុ ្ល រ/ម២ បនមកកន់កប់ដីរបស់ខ្លួនេ យទិញពី
្របជពលរដ្ឋែដលមនកមមសិទធដិីមុនប្រមមឆន ២ំ០០៥។ ្របសិនេបមីនករបញជ ក់ពីប្លងដ់ីេ យ្រគួ រែដល
រងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងថ មនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ មូល ្ឋ នស្រមប់អ្រ ខុសៗគន នឹងមិនមនេទៀតេទ។ ម
ទស នៈរបស់ CRP ្រសប មគំេហញីរបស់េយងីេលីបញ្ហ ប្លងដ់ីែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងែផនកខងេដីម អ្រ
ខុសៗគន ពំុមនភពសម្រសប មេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ្របតបិត្តិរបស់ ADB េហយីនឱំយមនវសិមភព
ៃនករ្រប្រពឹត្តេទេលី្រគួ ររងផលប៉ះពល់ េ្រកមេគលនេយបយរបស់ ADB។ 
 
249. អ្រ សំណងៃថ្លផទះក៏ែផ្អកេលីតៃម្លសមភ រៈែដលបនកំណត់េនកនុងករសិក តៃម្ល េនែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩។ 
េលីសពីេនះ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងចំននួ ៧៥ ្រគួ រែដលបត់បង់លំេន ថ ន ចមនជេ្រមីសពីរ 
ែដលមនកំណត់េនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនឆន ២ំ០០៦។ ្របជពលរដ្ឋែដលផ្ល ស់ទី
លំេនទងំេនះ ចទទួលបនដី ៣០០ ម២ េនតំបន់ ងំទីលំេន (េ្របៀបេធៀបនឹងទំហដំសី្តង់ រ ្របមណ 
១០៥ ម២ ែដលបនផ្តល់ជូនេនកនុងតំបន់ ងំទីលំេនថម ី េនេ្រកមគេ្រមងេនះ) ឬទឹក្របក់ចំននួ ១០,០០០ 
ដុ ្ល រ ្របសិនេបីពួកេគេ្រជីសេរសី ងំទីលំេនេ យខ្លួនឯង (្របជពលរដ្ឋទងំអស់នឹងមិនរស់េនតំបន់សំេ ង
េនះេទ េហយីជេ្រមសីេនកែន្លងេផ ងេទៀតេន មផ្លូវរថេភ្លីងេលីដីចំណីផ្លូវមិនមនេទៀតេនះេទ)។ េនេពលមន
ជេ្រមីស ងំទីលំេនពីរែដលបនបង្ហ ញពីករែកលម្អេលី្របករជេ្រចីនេនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យផល
ប៉ះពល់ឆន ២ំ០០៦ េនះអ្រ សំណងផទះេនែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ នឹងមិនេឆ្លយីតបេទនឹងតៃម្លថនូរេនេពល
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន នងិទទលួសំណង ព ី៣ េទ ៤ ឆន េំ្រកយ។ 

250. RRP េនែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៩ បនផ្តល់ថវកិ ៣.៨ នដុ ្ល រ ស្រមប់ទទួលបនដី លំេន ថ ន និង 
ករជួយស្រមួលដល់សងគមេនសំេ ង374។ េសចក្តី្រពងេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែខកកក  
ឆន ២ំ០០៩ ែចងថ “តៃម្ល្របែហលៃនករ ងំទីលំេនថមីស្រមប់ទីកែន្លងផ្លូវរថេភ្លីងេនតំបន់សំេ ង គឺ 
៤,១២៨,០៤៦.១២ ដុ ្ល រ” ផទុយពីេសចក្ត្ីរពងេគលនេយបយេនែខមិថុន ឆន  ំ២០១០ ែចងថ ថវកិសរុប 
៤,០៦០,៤៧២ ដុ ្ល រ375។ េនកនុង BTOR ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ តៃម្លប៉ន់ ម នៃនករអនុវត្តថវកិស្រមប់
វធិនករែកលម្អបចចុបបននភពេគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនសំេ ងែដលបនពណ៌នេនកនុងែផនក 
គ.៣ មនថវកិេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៥.៨ ដុ ្ល រ376។  
 
251. បទសមភ សន៍ជមួយបុគគលិករបស់ ADB បនបញជ ក់ថ តៃម្លថនូរនឹងផ្តល់ជូន្រគប់េ យ ADB (ែដលផទុយពី
រ ្ឋ ភិបល)។ បុគគលិកបនបញជ ក់ថ ADB បនរពឹំងទុកករ ងំទលំីេនថមីនឹងេធ្វេីឡងីេនឆន ២ំ០១២ េហយីឆន ំ
២០១៣-២០១៤ ស្រមប់ករងរសំណង់។ ពួកេគក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ ផទះមួយចំននួេនសំេ ងមនទំហធំំ 
េហយីថ រ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចចិត្តផ្តល់ ១០,០០០ ដុ ្ល រ ស្រមប់ទិញផទះ/ដីេនេ្រកតបំនសំ់េ ង។  
 
                                                 
374កមចីបែនថម RRP ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ ទំពរ័៣។ 
375ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ CAM ៖ GMS គេ្រមងែកលម្អផ្លូវរថេភ្លីងេនកមពុជ (បែនថម) េសចក្តី្រពង ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ទំពរ័៣៧ និង 
េសចក្តី្រពង ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ទំព័រ៩។ 

376 BTOR ៃនេបសកកមម ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ១០។ 



123 
 

 

252. េសចក្តសីននិ ្ឋ នេលអីនុេ មភពរបស់ ADB ៖ដូចែដលបនទទលួ គ ល់ព ី ADBថមីៗ េនះ នងិបនេលីក
េឡងីេនកនុងែផនក គ.៣ អ្រ សំណង មករសិក តៃម្លថនូរេនែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ មនិសម្រសប ម
តៃម្លជនំសួេនអ្រ ទផី រកនុងេពលបចចុបបននេនះេទ ដូចែដលបនេសនេី យេគលនេយបយស្តពីែីផនករ
ផ្ល ស់ប្តូរទលីេំនេ យ មនិសម្័រគចិត្ត (OM F2/BP កថ. ៤)។ CRP កប៏នរកេឃញីអ្រ ខុសគន ស្រមប់អនកែដល
បនមកកនក់បមុ់ន និងបនទ បព់ឆីន ២ំ០០៥ ថ មនិមនភពសម្រសប េហយី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស ់ គួរ
មនសិទធទិទលួបនអ្រ ែតមួយស្រមបេ់គលបំណងផ្តល់សណំង377។ េ្រកពីេនះ CRP មនិ ចរកេឃញីលទធផល
ទក់ទងនឹងភព ្រគប្់រគនៃ់នសំណង េ យ រមនិទនម់នែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភព 
ស្រមប់ ថ នីយសំ៍េ ង េនេឡយី។ 
 

៦. េសចក្តីសននិ ្ឋ នស្តពីីករេរៀបចំែផនករគេ្រមង និងករផ្ល សទី់លេំនេន
តំបន់សេំ ង 

 
បណ្តឹ ងត ៉ របសអ់នកេសនសំុី បទបបញញត្តេិគលនេយបយជធរមនរបស់ ADB លទធផលរបស់ CRP 
គ.១.   ភព្រគប្់រគនៃ់នវធីិេ ះ្រ យបញ្ហ ប្លងដី់ែដលមនវ ិ ទែដលេធ្វេីឡងីេ យបុគគលកិរបសA់DB 
“្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមងចំននួ
២៣១ េលីទំហដំ ី៩៨ ហកិ ែដល្រតូវបន 
េគ គ ល់ថជតំបន់សំេ ងេនះគឺខុសគន ពី្រគួ រ
ែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមងដ៏ៃទេទៀត្រតងថ់អន
កទងំអសេ់នះទមទរសទិធមិច ស់កមមសិទធដិី
្រសបចបប់ែដលេគបនរសេ់ន 
និងេធ្វីកសិកមមរហូតមក។ 
េទះជយ៉ង ចំេពះេសចក្ត្ីរពងែផនករេ ះ
្រ យផលបះ៉ពលេ់នសំេ ង 
MPWTអះ ងថតំបនេ់នះជ្រទពយសមបត្តរិបស់
ជយសមយ័នកមពុជ។ 

“វធិនករែកលម្អ...្រតូវកំណតេ់ឡងីេនកនុងករ្របឹក
ជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ែដលសិទធរិបស់
សហគមនមិ៍ន្រតូវបនទទលួ គ លជ់ផ្លូវករកនុងករអនុវត្ត
ចបបជ់តិ។”(OM F2/BP កថ. ៤ េជីងទំពរ័ ៤)។ 
 
“តៃម្លជំនសួ ្រស័យេលីតៃម្លទីផ រ មុនេពលអនុវត្ត
គេ្រមង ឬដកហូតកមមសិទធ ិែដលមនតៃម្លខពសជ់ង។” 
(OM F2/BP កថ. ៤ េជីងទំពរ័ ៦)។ 
 
ែថ្លចំនយេលកីរជំនសួគសឺថតិេលីតៃម្លទីផ មុនរយៈេពល
ៃនគំេ ង ឬករ

មិនអនុេ ម ម ៖ 
OM F2/BP កថ.៤ 
េជីងទំពរ័ ៤ OM 
F2/OP កថ. ៩ 
មិនអនុេ ម ម 
OM F2/BP កថ. ៤ 
េជីងទំព័រ ៤ 
OM F2/OP កថ. ៩ 

                                                 
377េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ចេំពះេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
បនេពលអះ ងថ អ្រ ែដល្រតូវបនកំណតេ់ផ ងៗគន មនភពសម្រសប ្រស័យេ យ “ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ មិនបនចត់ទុក្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់ មួយេន ថ នីយសំ៍េ ងថ “ ចេធ្វីឱយមនភព្រសបចបប់បន” កនុងអតថនយ័ៃនេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ស្តីពីករ ងំ 
ទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត មិនចំេពះថ េតីពួកេគមនកមមសិទធិដីធ្លីេនះមុនករ មឃតរ់បស់រ ្ឋ ភិបល កនុងឆន ២ំ០០៥ េទេលី្របតិបត្តិករ 
លក់ដូរដីធ្លី ឬ េ្រកយរយៈេពលេនះេឡយី” ្រពមទងំអះ ងថ “អ្រ ខុសគន គឺេដីមបផី្តល់សំណងជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំ យ ែដល 
បនរស់េន និងេ្របី្របស់ដីធ្លីមុនឆន ២ំ០០៥ និង បនទទួលផលស្រមប់ផគតផ់គង់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគពីដេីនះ មុនករ មឃតរ់បស់រ ្ឋ ភិបល”។ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមិនឯកភពេឡយី ្រស័យេ យេនកនុងទស នៈរបស់គណៈកមមករយល់េឃញីថ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
មនប្លង់ដីមួយែដល ចេធ្វីឱយមនភព្រសបចបប់បន។ េលីសពីេនះេទៀត ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគង គឺជភពផទុយគន មួយេនកនុងន័យេនះ។ 
្របសិនេបីជំហររបស់ថន ក់្រគប្់រគង្របកន់យកថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស់េនកនុង ថ នីយសំ៍េ ង ពំុមនប្លងដី់ស្រមប់ដីរបស់ពួកគ ពួកេគគួរ 
ទទួលបនករ្រប្រពឹត្តេសមីភពគន  និង ដូចគន ទក់ទងេទនឹងសំណង េ យមិន្របកន់េទេលីករ មឃតែ់ដលរ ្ឋ ភិបលបនកំណតក់នុងឆន ២ំ០០៥ 
េទេលីករេផទរកមមសិទធិ។ ករបងកប់អតថន័យេនកនុងកលបរេិចឆទឱ ន ទកនុងឆន ២ំ០០៥ និង អ្រ សំណងខុសគន  គឺជេគលគំនិតែដលសំេ ចេំពះ 
អនកែដលមករស់េនមុនឆន ២ំ០០៥ ចទមទរសំណងដីធ្លីបនខពស់ជងអនកែដលមករស់េនេ្រកយឆន ២ំ០០៥។ បែនថមពីេនះេទៀត មនភពខុសគន មួយ 
ដស៏េមបមី រ ងអ្រ សំណងមុនឆន ២ំ០០៥ និង េ្រកយឆន ២ំ០០៥ េហយីថន ក្់រគប្់រគងមិនបនផ្តល់ឯក រ មយួេនចំេពះមុខគណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េដីមបបីង្ហ ញអំពីករផ្តល់យុត្តិកមមេលីែផនកេសដ្ឋកិចច ឬ ហរិញញវតថុ ស្រមប់ភពខុសគន េនះ េ្រកមមូល ្ឋ នៃនសំណង 
“ជីវភពរស់េន” េឡយី។ 



124 
 

បណ្តឹ ងត ៉ របសអ់នកេសនសំុី បទបបញញត្តេិគលនេយបយជធរមនរបស់ ADB លទធផលរបស់ CRP 
(ពត៌មនលំអិតមនេនកថ. ៦៤ ដល់ ៦៧ និង 
៦៩)” 
 
“្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមងកនុងតំបន ់
សំេ ងមនសិទធេនេ្រកមចបបក់មពុជែដល ច
ទមទរ មករវនិិចឆយ័ មរយៈនិតវិធិអីពយ្រកិត្ត 
េ យអនុេ មេទ មចបប។់  មប្រមម
ចំេពះករេផទរកមមសទិធដីធ្លេីនឆន ២ំ០០៥ 
ករអនុម័តេសចក្តី្រពង ែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់េនតំបនសំ់េ ងេ យ ADB ែដល 
បដិេសធចំេពះសិទធកន់កបដី់របស់្របជពលរដ្ឋ
គរួែតមនបញចូ លនូវបញ្ហ កររេំ ភបំពនែដល 
សថតិេនេ្រកមបទបញញត្ត្ិរពហមទណ្ឌ ៃនចបប ់
ភូមិបល។ (កថខ័ណ្ឌ ទី ៦៨) 
 
 
BABCបនេផញីរេសចក្តជូីនដំណឹងពីរចបប ់
េទកន់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តពីីករវភិគផ្លូវ
ចបប ់និង 
ឯក រពកព់ន័ធមួយចំនួនែដលនយិយអំពីសទិធិ
កន់កប់ដីធ្លី មផ្លូវចបបរ់បស្់របជពលរដ្ឋកនុងតំ
បន់សំេ ងកនុងែខ កញញ  ឆន  ំ២០១០ និង ែខ មក  
ឆន  ំ២០១២ ជបន្តបនទ ប។់  
កររកេឃញីពកីរសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថដី
រសេ់នតំបនសំ់េ ងមនិែមនជ្រទពយសមបត្តិ ធរ
ណៈរបស់រដ្ឋ  
ែតជ្រទពយសមបត្តឯិកជនរបស់្របជពលរដ្ឋតំបន់
សំេ ងែដលមនសទិទ្រសបចបបេ់លីដីេនះ។ 
ចប់ ងំពីបនទទលួេសចក្តជូីនដំណឹងេនែខ 
កញញ  ឆន ២ំ០១០ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុកប៏នចប់េផ្តីមេបសកកមមរ
បស់ខ្លួនេលីករ យតៃម្ល មផ្លូវចបប់េលីបញ្ហ
េនះ លុះពរីឆន េំ្រកយមកេនៃថងទ ី១៧ ែខ សី  
ឆន  ំ២០១២ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនបេញចញរបយករណ៍រ
បស់ខ្លួនែដលមនចំណងេជងីថ 
“េសចក្តីែថ្លងកររបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តពីី
មតិេយបលផ់្លូវចបបចំ់េពះតំបន់រសេ់នសំេ ង”កនុ
ងេសចក្តី យករណ៍េនះកម៏នភជ បជ់មយួនឹងម
តិេយបល់ពី្រកុមេមធវ ីDFDL នងិ (HBS)។ 

ដកេចញេបេីទះជមនតៃម្លខពស់ជងកេ៏ យ។ (OM 
F2/BP para. 4 footnote 4)។ 
 
“កង្វះខតបណ័្ណកមមសិទធដីិ្រសបចបបជ់ផ្លូវកររបស់
អនករងផលប៉ះពលពី់គេ្រមង មិនែមនជរបងំចំេពះ
សិទធិទទលួបនសំណងែផ្អក មេគលនេយបយ របស ់
ADB េនះេទ។េដីមបជីយួដល្់របជពលរដ្ឋរងផល
បះ៉ពលពី់គេ្រមងែដលមិន ចមនសិទធទិទួលបន
សំណងស្រមបក់រខតបង់ដីេ្រកម្រកបខណ្ឌ ចបប់ជ
ធរមនចំេពះបញ្ហ របស្់របេទសកំពុងអភិវឌ  
្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមង្រតូវបនែបង
ែចងជ ៣ ្រកុមេទ ម្របេភទបណ័្ណកមមសិទធដីិ ែដល
្របេភទនីមួយៗនឹងមនសំណងខុសៗគន  ដូចែដលមន
ែចងេនកនុងែផនក គ 
មនប្លងដី់ ៖ ្របជពលរដ្ឋែដលមនសិទធ្ិរសបចបប់
ទទួលបនដី រមួទងំ សទិធិ ម្របៃពណីឬទំេនៀមទម្ល ប់
េ្រកមចបប្់របេទស។ 
្រសបចបប ់៖ ្របជពលរដ្ឋែដលមិនមនសិទធ្ិរសបចបប់
ទទួលបនដីេនេពលចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលរងផល
បះ៉ពល្់រតូវបនកត់្រ  ប៉ុែន្ត ចទមទរសិទធិ
ទទួលបនដីេនះ េ្រកមចបបរ់បស ់DMC។ 
គម នប្លង់ដី ៖ ្របជពលរដ្ឋែដលមិនមនករទទលួ គ ល់
សិទធិ ឬទមទរដីែដលពកួេគកំពង់កនក់ប់។” (OM 
F2/OP កថ. ៩) 
 
េគលនេយបយកំណត ់“ប្លងដី់្រសបចបប់” ថ ជករ
ទមទរែដល “ ចមកពីករទទួល គ ល់សិទធិ មចបប ់
កមមសិទធេិផ ងៗ កមមសិទធិកនក់ប់ដី ធរណៈបន្តេ យ
មិនមនករបេណ្ត ញេចញ មរយៈសទិធទិទលួបន
សំណងស្រមប់ដំេណីរករេផទរកមមសិទធដីិរបស់រ ្ឋ ភបិល 
ឬករេ្របី្របស់ ម្របៃពណី ឬទំេនៀមទំ ប់។” (OM 
F2/OP េជីងទំពរ័ ៨)។ 
 
េគលនេយបយេនះែចងថ “េនេពលដី និង
្រទពយសមបត្ត្ិរតូវបនបតប់ង់ ្របជពលរដ្ឋរងផល
បះ៉បលពី់គេ្រមងមនប្លងដ់ ី(កថ. ៩ (១)) និង
្រសបចបប់ (កថ. ៩(២)) មនសិទធទិទួលបនសំណង 
ជ ច់្របក់ជតៃម្លថនូរ ឬដីជថនូរ និងទទួលបនករ
គ្ំរទេផ ងេទៀតេលកីរេលីកសទួយ ថ នភពេសដ្ឋកិចច និង
សងគម។ េនេពល្របជពលរដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពលពី់
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បណ្តឹ ងត ៉ របសអ់នកេសនសំុី បទបបញញត្តេិគលនេយបយជធរមនរបស់ ADB លទធផលរបស់ CRP 
្រកុមេមធវរីបស ់HBS 
មិនបនពិនតិយេឡងីវញិអំពីកំណត់្រ  និង 
ឯក រសំខន់ៗ ែដលឆ្លុះបញច ងំពកីរទមទររប
ស់្របជពលរដ្ឋេលីសិទធកន់កបដី់ធ្លេីទ។ 
េលីសពីេនះ ទស នៈេនះ មនិមនតុលយភព 
កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងេ យសុចចចិត្ត េដីមបកំីណង់
ករពិត និងវភិគចបប់ជធរមនេ យមិន
លេម្អ ងេនះេទ ប៉ុែន្តជករសរេសរគ្ំរទ
ករទមទរដីរបស់រដ្ឋេទវញិ។ េលីសពីេនះ
េទេទៀតចំេពះចំនុចមយួចំនួនមតិេយបល់
ែដលមនកនុងេសចក្តី យករណ៍
ស្តពីីចបបភូ់មបលគឺមនិមនភព្រតមឹ្រតូវ។ 
បញ្ហ េនះប ្ត លឱយមនបញ្ហ េចទថេតី្រកុមេម
ធវមីនភពឯក ជយរេឺទកនុងករផ្តលេ់យបល់ទងំ
េនះ។  (កថខ័ណ្ឌ ទី ៦៩) 

គេ្រមងមិនមនសិទធកិនក់ប(់កថ. ៩ (៣)) រមួមន 
អនកកន់កបដី់ែដល្រតូវបនផ្ល សទី់លំេន អនកេធ្វី
ែ្រសបង្វ ស់នងិ្របជពលរដ្ឋរសេ់នតំបន់ ធិបេតយយ 
មនសិទធេិ្រជសីេរសីករផ្តល់ជំនយួផ្ល ស់ទីលំេនជេ្រចនី 
្របសិនេបពីកួេគេធ្វកីសិកមម/កនក់ប់ដីេនះេនមុន
កលបរេិចឆទចុងេ្រកយៃនសទិធិទទួលបនសំណង។  
 
ករគ្ំរទករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនដល់្របជពលរដ្ឋរងផល
បះ៉ពលពី់គេ្រមងែដលគម នប្លងដី់ ចមនដីជថនូរ 
េទះបីជមនិមនសទិធិែបបេនះស្រមប្់របជពលរដ្ឋ 
្រកុមេនះកេ៏ យ។ 

បញ្ហ កំណត់េ យ CRP បទបបញញត្តជិធរមនេនកនុងេគលនេយបយរបស ់ADB លទធផលរបស់ CRP  
គ.២ ភព្រគប់្រគនៃ់នករចត់វធិនករកនុង យតៃម្លត្រមូវករដសី្រមបេ់ធ្វទីី ងំដកឹជញជូ ន និង ថ នីយេនតំបនសំ់េ ង និងករ
យតៃម្លេលីត្រមូវករដសី្រមបក់ែន្លងែបបេនះ 
េនេពល ADB បនយកចិត្តទុក ក់អស់
ពីចតិ្តេលីករកំណត់ (និងចង្រកងឯក រ) 
វ ិ លភពបេចចកេទស និងវសិ្វកមមៃនកែន្លង
ស្តុកទំនញិ និងែថទែំដលបនេ្រគងទុកេន 
តំបន់សំេ ង នងិផលប៉ះពល់ពីករផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន។ 

“េគលបំណងៃនេគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន
េ យមិនសម័្រគចិត្ត ... (២) េដមីបកីត់បនថយ
ករផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន េនេពលមនករផ្ល ស់ទលំីេន
របស់្របជជនមិន ចេជៀសរចួ េ យករ
េ្រជីសេរសីគេ្រមងេផ ងេទៀត ...” (OM F2/BP 
កថ. ៣) 
 

មិនអនុេ ម ម 
៖ OM F2/BP 
កថ. ៣ 

គ.៣. ភព្រគប់្រគនៃ់នែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពលេ់នតបំនសំ់េ ង នងិករ្របឹក  
ADB បនយកចិត្តទុក កអ់ស់ពចិីត្តេដីមបី
ធនថ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមង
េនសំេ ងទទលួបនឱកសជក់ កក់នុងករ
ចូលរមួេ្រជីសេរសី េរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្ត។ 
 

“អនកែដលរងផលបះ៉ពលព់គីេ្រមង្រតូវេលីកយកមក
ពិភក េលីបញ្ហ សំណង និង/ឬ ជេ្រមីសផ្ល សប់្តូរទីលំេន 
រមួទងំទីកែន្លង ងំទីលំេនថម ី និងករ ្ត រសងគម 
េសដ្ឋកិចច។ ពត័ម៌នពកព័់នធនឹងករផ្ល សប់្តូរទីលំេន
្រតូវបនផ ព្វផ យដល់អនករងផលបះ៉ពលពី់ខ្លមឹ រ
សំខន់ និងឱកសជក់ កែ់ដលផ្តល់ឱយពកួេគកនុងករ
ចូលរមួេ្រជីសេរសី ករេរៀបចែំផនករ និងករអនុវត្ត។”  
(OM F2/BP កថ. ៤ (v)) 
 

េយង ម េគល
នេយបយ
េ ះ្រ យផល
បះ៉ពលែ់ខមិថុន 
ឆន ២ំ០១០ 
េនសំេ ង  
 
មិនេគរព ម ៖ OM 
F2/BP កថ. ៤ (v) 

គ.៤. បញ្ហ ពក់ពន័ធនឹងសំណងេនកនុងែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
ADB បនយកចិត្តទុក កអ់ស់ពីចិត្តេដីមបី
ធនថ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលព់ីគេ្រមង

“្របសិនេបី បុគគល  ឬសហគមន៍ មយួ្រតូវបតប់ង់
ដីទងំអស ់ឬមួយចំននួ របរចិញច ឹមជីវតិ ឬ

េយង ម េគល
នេយបយ
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បណ្តឹ ងត ៉ របសអ់នកេសនសំុី បទបបញញត្តេិគលនេយបយជធរមនរបស់ ADB លទធផលរបស់ CRP 
េនសំេ ងនឹងទទួលបនសំណង ម
តៃម្លជំនសួ។ 

្របពន័ធគ្ំរទសងគម េនះពកួេគនឹងទទួលបនសំណង និង
ករគ្ំរទ មរយៈដជីថនូរ ផទះ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ធនធន 
្របភព្របកចំ់ណូល និងេស  ជ ច់្របក់ េដមីបឱីយ
ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងសងគម ច ្ត របនេនមុនេពល

ចបេ់ផ្តមីគេ្រមង ដូេចនះគេ្រមង ចដំេណីរករបន។ 
លសំ់ណងទងំអស ់ ្រសយ័េលីេគលករណ៍ៃនតៃម្ល
ថនូរ។” (OM F2/BP កថ. ៤) 
 
“តៃម្លជំនសួមននយ័ថ វធីិ ្រស្តៃនករ យតៃម្ល្រទពយ
សមបត្តិេដីមបជំីនសួករខតបងេ់នតៃម្លទីផ រ ឬតៃម្ល
្រប ក្់របែហល ែថមទងំតៃម្ល្របតិបត្តកិរនន ដូចជ  
ករចំ យែផនករដ្ឋបល ពនធ ករចុះបញជ ី នងិ
តៃម្លេធ្វបី្លងដី់ជេដីម។”(OM F2/BP េជីងទំពរ័ ៦) 
 

េ ះ្រ យផល
បះ៉ពលែ់ខមិថុន 
ឆន ២ំ០១០ 
េនសំេ ង  
 
មិនេគរព ម ៖ OM 
F2/BP កថ. ៤ 
និងេជីងទំព័រ ៦ 

AH = ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ BABC = អងគករ ព នេឆព ះេទកន់សន្តិភព  
DMC = សមជិក្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ 
IRC = គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ MPWT = ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន RRC = ជយសម័យយន 
កមពុជ 
 
ឃ. ករេចទ្របកន់អំពីកររេំ ភសទិធិមនុស  

253. សំេណី (កថ. ៩៤–៩៧) បនេចទ្របកន់ពីបទរេំ ភសិទធិមនុស ជេ្រចីនករណី និងមនពក់ព័នធនឹង 
ADB។ ករណីេចទ្របកន់ពីបទរេំ ភសិទធិមនុស ទងំេនះមន ៖  

(i) សិទធិទទលួបនករករពរេពលមនករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ្រតូវបនកំណត់េនេ្រកមចបប់
អន្តរជតិថ ជករបេណ្ត ញេចញជអចៃិ្រន្តយ ៍ ឬបេ ្ត ះ សននែដល្របឆងំនឹងឆនទះរបស់
បុគគល ្រគួ រ ឬសហគមនេ៍ចញពីផទះ ឬដីែដលពួកេគកន់កប់ េ យគម នករផ្តល់ នងិលទធភព
ទទលួបនែផនកចបប់ ឬករករពរេផ ងេទៀត រមួទងំ លទធភពទទួលបនលំេន ថ នសមរមយ 

(ii) សិទធិទទលួបនលំេន ថ នសមរមយ ជសមធតុមួយៃនសិទធិទទួលបនជវីភពរស់េនសមរមយ 
រមួទងំ បរេិវណ្រគប្់រគន់ សិទធិរស់េនជឯកជន និងកិចចករពរពីករបេណ្ត ញេចញនិងលទធភព
ទទលួបនេស  និងសមភ រៈមូល ្ឋ នេនទី ងំសមរមយែដលមនឱកសរករបរចិញច ឹមជីវតិ 

(iii) សិទធិទទលួបនករផគត់ផគង់ទឹក្រគប់្រគន់ ែដលជសមសធតុមួយៃនសិទធិទទួលបនជីវភព
រស់េនសមរមយ េយង មេសចក្តីែណនសំ្តីពីបរមិណ និងគុណភពទឹករបស់អងគករសុខភព
ពិភពេ កេ យគម នករេរសីេអីង េ យែផ្អកេលីករ ងំទីលំេន ថ នភពដី ឬ ក ្ត េផ ង 
េទៀត 

(iv) សិទធិមិនមនករេរសីេអងីេ យែផ្អកេលី្រទពយសមបត្ត ិនិង ថ នភពដីកន់កប់ 



127 
 

 

(v) សិទធិរបស់កុមរ្រគប់រូបកនុងករទទលួបនជីវភពរស់េនសមរមយ មនដូចជ ងកយ ្របជញ  
ម រតី សីលធម៌ និងករអភិវឌ សងគម រមួទងំ ត្រមូវករេលីករគ្ំរទែផនកសមភ រៈ និងកមមវធិីជំនួយ

ជពិេសស រូបតថមភ និងលំេន ថ ន 
(vi) សិទធិរបស់កុមរមន ក់ៗកនុងករទទលួបនស្តង់ សុខភពល្អបំផុត រមួមន ករផ្តល់ទកឹ ្អ ត និង

េស ពយបលជំង ឺនិងករែថទសុំខភព 
(vii) សិទធិរបស់កុមរមន ក់ៗែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងកនុងករទទលួបនករអប់រែំផ្អកេលី

មូល ្ឋ នឱកសេសមីគន  នងិ 
(viii) សិទធិទទលួបនសំណង្របកបេ យ្របសិទធភិពចំេពះអនកែដល្រតូវបនរេំ ភសិទធិ។ 

 
254. ល័កខខណ័្ឌ េគលនេយបយរបស់ ADB ៖េ យ រជបញ្ហ ចមបង CRP បន្រតួតពនិិតយ
េលីករណីេចទ្របកន់រេំ ភសិទធិមនុស  េហយីបន យតៃម្លថ ្របសិនេបកីរណីទងំេនះ ចេ ះ្រ យបន
្រតមឹ្រតូវ មេគលនេយបយធនជធរមនរបស់ ADB បនេរៀបចំម្តងេទៀតេនកនុងឧបសមព័នធ ៤។ ែផ្អកេលី
មូល ្ឋ នៃនករ្រតួតពិនិតយេនះ CRP សននិ ្ឋ នថ ល់ករណីេចទ្របកន់ពីបទរេំ ភសិទធិមនុស ច្រតូវបន
េ ះ្រ យសមរមយ មេគលនេយបយធនរបស់ ADB។ 

255. អនកេសនីសំុបនអះ ងសិទធិរបស់ខ្លួនែផ្អកេលីេសចក្តែីថ្លងករណ៍េគលនេយបយធនឆន ២ំ០០៩ និង
្របករ ៦(ខ) ៃនឧបសមពន័ធ ៥ៃនកិចច្រពមេ្រពៀង្របក់កមចែីខមីន ឆន ២ំ០០៧។ េ្រកមេគលនេយបយយន្តករ
គណេនយយភពរបស់ ADBេគលនេយបយធនឆន  ំ២០០៩ មិនបនអនុវត្ត្របក់កមចីេនះ ដូចែដលបនផ្តល់ជូន
េនឆន ២ំ០០៦ េនះេទ378។ េបីេទះបជីបបញញត្តេិនកនុងេគលនេយបយស្តីពកីិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ ឆន ២ំ០០៩ ចមនមូល ្ឋ នប្តឹងត ៉ េលីកររេំ ភសិទធមិនុស ក៏េ យ ប៉ុែន្តបបញញត្តិេនះ មិន ច 
យកមកអនុវត្តចំេពះករណីេនះបនេឡយី។ កិចច្រពមេ្រពៀង្របក់កមចែីចងថ “អនកខចី្របក់្រតូវជ្រមុញឱយ MPWT 
ធនថ ល់កិចចសនយករ ងសង់េ្រកមល័កខខ័ណ្ឌ គេ្រមង ... ឱយអនកេម៉ករមនកតព្វកិចចេគរព មចបប់ និង
បទបបញញត្តិជធរមនទងំអស់របស់អនកខខី្របក់ រមួទងំកតព្វកិចចអនុសញញ អន្តរជតិែដលបនអនុម័ត ...។” 
្របករេនះបេងកីតឱយមនកតព្វកិចចមួយេលីអនកខចី្របក់ (េនកនុងករណីកមពុជ ជេដមី) េដីមបធីនថ MPWT និង
អនកេម៉កររបស់ខ្លួនែដលអនុវត្តករងរគេ្រមងេគរព មកតព្វកិចចអន្តរជតិរបស់រ ្ឋ ភបិល។ មទស នៈរបស់ 
CRP កិចច្រពមេ្រពៀងកមចីេនះមិនបេងកីតឱយមនកតព្វកិចចេលី ADB ែដលេបកីចហំចំេពះករ្រតួតពនិិតយេលី 
ភពអនុេ មែផនកករពរសុវតថិភពេនះេទ ។ ដូេចនះ CRP មិនមនបំណងសែម្តងមតេិយបល់ មួយេលីករណី
េនះ ថេតីសកមមភពែដលបនេចទ្របកន់គឺជកររេំ ភសិទធិមនុស ឬយ៉ង េឡយី េហយី្របសិនេប ី
ដូេចនះែមន CRP ក៏គម នបំណងសែម្តងមតេិយបល់ ថេតីសកមមភពទងំេនះ ចសថិតេ្រកមករ្រគបដណ្ត ប់ 
ៃនេគលនេយបយជធរមនរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េនះែដរ។  
                                                 
378 មតិេយបល់របស់អនកេសនីសំុេទេលីេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែថ្លងថ អនកេសនីសំុ “កតស់មគ ល់ថ គឺជ 

ល័កខខ័ណ្ឌ មួយរបស់អនុស រណៈៃនករេយគយល់របស់ AusAID ជមួយធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េលីគេ្រមងែដល្រតូវអុវត្ត SPS ឆន ២ំ០០៩” េហយី 
ពួកេគ “េ ក ្ត យែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មិនបនផ្តល់មតិេយបល់ មយួ ថេតីេ្រគះថន កែ់ដលគណៈកមមករេនះបន 
រកេឃញី បនរួមចំែណកចេំពះកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ែដរឬេទ”។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសថិតេ្រកមករចងកតព្វកិចចៃន ល័កខខ័ណ្ឌ  
របស់េគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរឆន ២ំ០០៩ និង េគលនេយបយដៃទេទៀតរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សុី ែដល ចយកមកអនុវត្តបន 
ស្រមប់ ណត្តិករងរបស់គណៈកមមករេនះ។ 
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256. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៖ កនុងករណីជក់ កេ់នះ គណៈកមមករ្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម មនិបន្រតួតពនិតិយ 
េឡងីវញិេទេលកីរេចទ្របកនអ់ពំកីររេំ ភសិទធមិនុស េឡយី ្រស័យេ យករេចទ្របកនអ់ពំសីកមមភព 
ែដលគម នភពអនុេ ម សថតិេ្រកមករ្រគបដណ្ត ប ់ នងិ ្រតូវបនេ ះ្រ យេ្រកមេគលនេយបយជធរមន 
ស្តពីកីចិចករពរសុវតថភិពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី ែដលមនបញជ កេ់នកនុងរបយករណ៍េនះ។ ដូេចនះ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម មិនបនផ្តល់អនុ សន ៍ទកទ់ងេទនងឹសេំណីែផនកេនះេឡយី។ 

IX. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន នងិេមេរៀនែដលទទួលបន 

ក. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

257. CRP េធ្វកីរ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មរបស់ខ្លួន េ យែផ្អកេលីេគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន និងេគល-
នេយបយស្តីពកីិចចករពរសុវតថិភពពក់ព័នធ ែដលមនេរៀប ប់េនកនុងរបយករណ៍េនះ។ ែផនកេនះ េរៀប ប់ 
សេងខបអំពីេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់ CRP ែដលេធ្វីេឡងីែផ្អកេលីលទធផលៃនករវភិគ និងលទធផលែដលបនេរៀប ប់ 
ពីខងេដីម។ 
 
258. CRP សននិ ្ឋ នថ ពិតជមនេ្រគះថន ក់េ យផទ ល់ និងជក់ចបស់ចំេពះភគេីសនីសំុ ដូចករេចទ្របកន់ 
្របកដែមន។ ករេចទ្របកន់្រតូវបនពិនតិយ កនុងេពលសមភ សន៍ជមួយអនកេសនីសំុ និង តំ ងែដលពួកេគបន 
ចត់ ងំ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ទី្របឹក ែផនកេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ នងិ បុគគលិករបស់ ADB ្រពមទងំករ្រតួតពិនតិយ
ឯក រៃផទកនុងរបស់ ADB។ េ្រគះថន ក់ែដលបនជួប្របទះ មនសំេ េយងលម្អិតេនកនុងរបយករណ៍ និង 
រមួបញចូ លទងំករផ្តល់្របក់សំណងមិនសម្រសបស្រមបក់របត់បង់្រទពយសមបត្តិ និង្របក់ចំណូល ករផ្តល់្របក់ 
ឧបតថមភជីវភពរស់េន និង ករ ្ត រ្របក់ចណូំលេឡងីវញិ ក៏ដូចជេហ ្ឋ រចនសមពន័ធមិនសម្រសបេនកនុងតំបន ់
ងំទីលំេនថមី។ 

 

ខ. េមេរៀនែដលទទួលបន 

259. ចបំច្់រតូវមនករផ្ល ស់ប្តូរផនតគំ់និតេនកនុងវធិី ្រស្តរបស់ ADB ចេំពះករ ងំលំេនេ យមនិសម្័រគចតិ្ត 
បរ ិ ថ ន នងិករបង្ហ ញឱយដឹងជ ធរណៈ។ ករណីននែដលបន្រតួតពនិិតយេ យ CRP បង្ហ ញឱយេឃញីពី 
ទ្រមង់ផទួនៗៃនករយកចតិ្តទុក ក់មិនសម្រសបរបស់ ADB កនុងករេ ះ្រ យល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវ ៃនករ ងំ 
ទីលំេនថមី ទំនក់ទនំង ធរណៈ នងិ ករបេញចញឱយដឹងនូវេគលនេយបយរបស់ខ្លួន កនុងលកខណ:មួយែដល 
ទន់េពលេវ  ្រគប្់រគន់ និងផ្តល់ករេឆ្លីយតប។ មនត្រមូវករចបស់ ស់ឲយមននូវវធិី ្រស្តមួយ ែដលបញចូ ល 
បញ្ហ ទងំេនះជធតុសនូលៃនករបេងកីត និងអនុវត្តគេ្រមង និង វធិី ្រស្តែដលពតិជប្រញជ បញ្ហ ទងំេនះ  េដីមប ី
កុំឱយេគចត់ទុកថបញ្ហ ទងំេនះ្រគន់ែតជករបែនថមបនទ ប់បន ។ំ កង្វះខតៃនករយកចិត្តទុក ក់្រគប់្រគន់ 
េទេលីបញ្ហ ទងំេនះពីដបូំងកនុងគេ្រមង និង េនកនុងករណីមុនៗ ែដល CRP បន្រតួតពនិិតយ បននឱំយមន 
ផលប៉ះពល់សងគមអវជិជមនគរួឲយកតស់មគ ល់ ែដល ចេជៀស ងបន េទេលី្របជពលរដ្ឋងយរងេ្រគះ នងិ្រកី្រក 
ភគេ្រចីន។ ្របជពលរដ្ឋទងំេនះបនទទួលរងនូវករបតប់ង់្រទពយសមបត្តិ មុខរបរចិញច ឹមជីវតិ និង្របកច់ំណូល 
េហយីជលទធផល ពួកេគ្រតូវទទលួ ៉ ប់រងនូវៃថ្លចំ យ និង បនទុកគម នសមម្រតៃនកិចចខំអភវិឌ  ែដលផ្តល់ 
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ហរិញញបបទនេ យ ADB។ េនកនុងករវភិគចុងេ្រកយ ករណីេនះ ដូចករណីមុនៗែដរ ប ្ត លឱយមនៃថ្ល 
ចំ យចម្លងករកន់ែតខពស់ែដល ចបេញជ សបន ស្រមប់រ ្ឋ ភិបល និង ADB និង និភ័យគួរឲយ 
កតស់មគ ល់ចំេពះេករ ្ត ិ៍េឈម ះរបស់ ADB។ 
 
260. សំខនជ់ងេនះេទៀត េមេរៀនែដលទទួលបនែដល CRP គូសបញជ ក់ពីមុនៗមក េផ្ត តសំខនេ់លីត្រមូវករ 
នូវ រចបស់ ស់ រងឹម ំនិងបនទ ន់មួយ ្របបេ់ទថន ក់ដឹកន ំADB ថ បញ្ហ ពកព់័នធនឹងករ ងំទីលំេនថម ីបរ ិ ថ ន 
និងករបង្ហ ញជ ធរណៈ គួរយកមកពិចរ ឱយបនល្អិតល្អន់ និង ផ្តល់នូវករពិចរ ជ ទិភព។  
បុគគលិកថន ក់តំបន់ បុគគលិក មវស័ិយ នងិបុគគលិក្របតិបត្តកិររបស់ ADB ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរផនត់គំនិត ចំេពះករ
េ ះ្រ យបញ្ហ ពក់ពន័ធនឹងករ ងំទលំីេនថមី បរ ិ ថ ន នងិករពិេ្រគះេយបល់ នងិករបង្ហ ញជ ធរណៈ។ 
ទស នវសិ័យរបស់ពួកេគ្រតូវែផ្អកេលីករទទលួ គ ល់ែដលមនរចួជេ្រសច េនកនុងេគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរ 
សុវតថិភពរបស់ ADB ថករ ងំទីលំេនថមីេ យមនិសម័្រគចិត្តជឱកសៃនករអភិវឌ  ែដលមនទំនកទ់ំនង 
ជិតសនិទធេទនឹងករសេ្រមចេគលេ អភិវឌ របស់គេ្រមង។ ភពអនុេ ម្របកបេ យ្របសិទធភព នងិពតិ្របកដ 
េទនឹងេគលនេយបយរបស់ ADB ស្តីពីករ ងំទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត បរ ិ ថ ន និង ករបង្ហ ញ 
ជ ធរណៈ ចសេ្រមចបន លុះ្រ ែតេនេពលែដលផល្របេយជន៍ ធរណៈ នងិផល្របេយជន៍របស់
គេ្រមង ADB ក់បញចូ លនូវករព្រងឹងមុខរបរចិញច ឹមជវីតិ និងករអភវិឌ របស់្របជពលរដ្ឋងយរងេ្រគះទងំេនះ 
ែដលរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំពគីេ្រមង។ ករបញចូ ល្របជពលរដ្ឋងយរងេ្រគះ និង រងផលប៉ះពល់ ជអនកទទួលផល 
េ យផទ ល់ពី្របេយជន៍ និង េគលេ របស់គេ្រមងធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ្រតូវែតជែផនកមួយៃនេគលគំនតិ 
គេ្រមង។  
 
261. ករណីេនះមនលកខណៈធងន់ធងរជពិេសស ្រស័យេ យ េបីេទះបីជមន (i) បទពិេ ធន៍ពកីរ
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់របស់ ADB ែដលទទួលបនពីគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខមយួ េនកនុង្របេទសកមពុជ (ii) 
ករេធ្វីសវនកមមេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់របស់ ADB ៃនគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខមយួ ែដលកំណត់
ពីេមេរៀនែដល្រតូវេរៀនពីបទពេិ ធន៍េនះ (iii) ករចូលរមួកនុងគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លីងរបស់បុគគលិក ADB មួយចនួំន 
ែដលបនដឹងចបស់ពីបទពិេ ធន៍មុនៗ និង (iv) ករសិក ជេ្រចីន ែដលេសនីេ យ ADB និងផលិតេ យ 
្រកុមករងរសងគមសីុវលិ េទេលីភពទន់េខ យៃនគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខមយួ ប៉ុែន្តក៏េនែតមនចំណុច 
េខ យដែដលៗជេ្រចនីេនកនុងគេ្រមងេនះ។ មនត្រមូវករបនទ នម់ួយឱយ ADB ក់ឱយអនុវត្ត និងប្រញជ បេមេរៀន 
ទងំេនះែដលខ្លួនបនទទួលពីករអនុវត្តកិចចករពរសុវតថិភព េហយីបញ្ហ េនះ គបប្ីរតូវ ក់ឱយ្រកុម្របឹក ភិបល 
និងថន ក់ដឹកនជំនខ់ពស់ពិចរ ។  
 
262. ្រតូវករឱយមនករចត់ ងំជបន្ត និងទនេ់ពលេវ នូវបុគគលិក ADB ្រគប្់រគន ់ នងិទនំកទ់នំង 
ចបស់ ស់េនកនុងករេរៀបចែំផនករ នងិករអនុវត្តេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ ករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មេនះ 
និង ករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមុនៗ បង្ហ ញឱយេឃញីយ៉ងចបស់ថ គន្លះឹេទរកភពេជគជ័យកនុងករេរៀបចំ 
និងករអនុវត្តន៍េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលដឹកនេំ យរ ្ឋ ភបិល គកឺរចត់ ងំទនេ់ពលេវ  និងជបន្ត នូវ 
បុគគលិកចបំច ់របស់ ADB េទកនុង្រកុមករងរគេ្រមង េនកនុងវដ្ដគេ្រមងទងំមូល េដីមបផី្តល់ករយកចិត្តទុក ក់ 
ពីដបូំង និងចូលរមួែបប្របតិសកមមជមួយរ ្ឋ ភបិល ទី្របឹក  និង ៃដគូពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ ថន ក់ដឹកន្ំរតូវផ្តល់ 
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ករយកចិត្តទុក ក់សម្រសបជបនទ នេ់ទេលីត្រមូវកររបស់បុគគលិក ពក់ពន័ធនឹងបញ្ហ េនះ។ េ្រកពីផ្តល់ធនធន 
ហរិញញវតថុ និងបេចចកេទស ADB ចស្រមបស្រមួលឱយមនទំនកទ់ំនងចបស់ ស់ រ ងភគីទងំ យ េដីមបី
បងក រ ល់ករយល់្រចឡ ំ ែដលនឲំយក្ល យជឧបសគគដល់ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តេ យរលូន និងទន់េពលេវ  
ៃនកិចចករពរសុវតថភិពសងគមែដលមនភពសមុគ ម ញេនះ ដូចជករ ងំទលំីេនថមីេ យមិនសម័្រគចតិ្ត។ ្រសប ម 
េគលនេយបយស្តីពកីរពិេ្រគះេយបល់ នងិ ទំនកទ់ំនង ធរណៈរបស់ខ្លួន ADB ក៏ ចបំេពញតួនទី 
ដ៏សំខន់កនុងករធនថ ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ បនទទួលព័ត៌មន និង្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ទន់េពល 
េវ  និងកនុងវធិីសម្រសប េដីមបឲីយពួកេគ ចចូលរមួ្របកបេ យអតថនយ័កនុងករេរៀបចំែផនករ និង ករអនុវត្តករ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់ពួកេគ ករផ្តល់្របកសំ់ណង និងករ ្ត រជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគេឡងីវញិ។ ករចូលរមួ 
ែបប្របតិសកមមឆប់រហ័សពីដបូំងកនែ់តមន រៈសំខន់ កនុង ថ នភពេ្រកយទំនស់ េនេពលែដលេហ ្ឋ រចន 
សមព័នធ និង ថ ប័នកពុំង្រតូវបនក ង េហយីរ ្ឋ ភិបលខ្វះសមតថភពចបំច់ កនុងករអនុវត្តន៍កចិចករពរ 
សុវតថិភព។ ដូេចនះ មករយល់េឃញីរបស់ CRP ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុគួរេផ្ត តករយកចតិ្តទុក ក់ជបនទ ន់ 
កនុងករបេងកីនចំនួនបុគគលិក និង ធនធនកនុង្រសុករបស់ខ្លួន េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ពកព់័នធនឹងករ ងំទីលំេន 
េ យមិនសម័្រគចតិ្ត នងិ បញ្ហ ករពរសុវតថភិពសងគមសមុគ ម ញដៃទេទៀតឱយបនសម្រសប។ សំខនដូ់ចគន េនះែដរ 
គឺត្រមូវករកនុងករេធ្វីឱយករ ងំលំេនថមី បញ្ហ បរ ិ ថ ន នងិករបង្ហ ញជ ធរណៈ ជធតុសនូល និងសំខន់ៃន 
េគលគំនិតគេ្រមង ករប៉ន់្របមណេទេលីភពសម្រសប ករេរៀបច ំ ករអនុវត្តន៍ ករ ម ន និងវធិនករ
ែកត្រមូវ។ 
 
263. ្រតូវករឱយមនអនក្រតួតពិនតិយឯក ជយគួរឱយទុកចតិ្ត និងមន្របសទិធភព េនកនុងគេ្រមងែដលមន 
ផលប៉ះពល់េលីករ ងំទលំីេនថម ី នងិបរ ិ ថ នគរួឲយកត់សមគ ល់។ េទះបីជ CRP មិនបនេធ្វកីរ្រតួតពនិិតយ
ជក់ កេ់លីករ ម នេ្រកមគេ្រមងក៏េ យ ប៉ុែន្តករែដល រៈសំខនៃ់នករ្រតួតពិនតិយេ យឯក ជយ្រតូវបន 
គួសបញជ ក់េនកនុងកិចច្របជុំបូកសរុបរបស់ថន ក់្រគប់្រគង េនែខសី  ឆន  ំ ២០០៦379 និង េនកនុងកិចច្របជុំ 
គណៈកមម ធិករ្រតួតពនិិតយបុគគលិក េនែខតុ  ឆន ២ំ០០៦380 នងិករពិភក បន្តបនទ ប់អំពីបញ្ហ េនះ381 បន 
ធនដល់ករេលីកេឡងីរបស់ CRP េន្រតង់េនះ។ CRP យល់េឃញីថ េដីមបផី្តល់ដល់ទីភន ក់ងរអនុវត្ត និង ADB 
នូវករ្រតួតពិនិតយេ យឯក ជយពតិ្របកដ ចបំច់្រតូវបងកលកខណៈឲយមនករចូលរមួពីទីភន ក់ងរបរេទស ែដល 
មន្របវត្តផិ្តល់ករ្រតួតពនិិតយេ យែផ្អកេលីករពិត និង ចបំច់ខ្ល ងំេលីករអនុវត្តគេ្រមង ែដលជមូល ្ឋ ន 
ស្រមប់ករវនិិចឆយ័រកបញ្ហ ឱយបនទន់េពលេវ  នងិ្រតមឹ្រតូវ និង ដំេ ះ្រ យស្រមបប់ញ្ហ ទងំេនះ 
ជពិេសស េនកនុង្របេទសតូចៗែដល្រកុមទីភន ក់ងរផ្តល់េស ទ្ីរបកឹ មនលកខណៈសមបត្តសិម្រសបជសក្ត នុពល 
មនចំនួនតចិតចួ។ ថន ក់ដកឹន ំADB ចមនបំណងពិចរ េនកនុងគេ្រមង្របេភទេនះ នេពលអនគត ថេត ី
មនភព្របេសីរជងស្រមប់ ADB (ខុសពីទភីន ក់ងរ្របតិបត្តិ) ែដរឬេទ ែដលគួរេ្របី្របស់អនក្រតួតពិនិតយ 
ឯក ជយមន ក់ េដមីបធីនឲយទទលួបនព័ត៌មន្រតឡប្់រតឹម្រតូវេលីករអនុវត្តន៍កចិចករពរសុវតថិភព និងអនុញញ តឱយ 
ចត់វធិនករែកត្រមូវទនេ់ពលេវ ។  
                                                 
379 កំណត់េហតុកិចច្របជំុ្រតួតពិនិតយរបស់ថន ក្់រគប់្រគង ៃថងទី០៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦។ 
380 ឯក រពិភក  ស្រមបកិ់ចច្របជំុ SRC ៃថងទី១៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦។ 
381របយករណ៍សមង ត់ៃនេបសកកមម្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ៃថងទី១២-២២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។ 
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X. អនុ សន៍ 

264. គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម បនេធ្វីករពចិរ ដ៏ែវង ម៉ត់ចត ់ និងល្អិតល្អន់េលីអនុ សន៍ 
ទងំេនះ។ េគលបំណងចមបងរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម គឺេដីមបេីធ្វីឱយគេ្រមងមនភព 
អនុេ ម មេគលនេយបយស្តីពីកចិចករពរសុវតថិភពរបស់ ADB េ យពិនតិយេមលីេទេលីភពមិនអនុេ ម 
របស់ ADB ែដលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មបនបេញចញឱយដឹង។ អនុ សន៍ ក៏ពយយមបេញជ ស 
ល់េ្រគះថន ក់េផ ងេទៀតចំេពះបុគគលរងផលប៉ះពល់ផងែដរ។  

 
265. អនុ សនទ៍ ី១៖ បេងកតីេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណងមួយ។ ពក់ពន័ធនឹងគំេហញីរបស់េយងីេនកនុងែផនក 
ក.១ (អំពភីព្រគប់្រគន់ៃនករេរៀបចំ និងករអនុវត្តន៍ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់) ែផនក ខ.១ (អំពីភព 
្រគប់្រគនៃ់នសំណងស្រមប់ករខតបង្់រទពយសមបតិ្ត) ែផនក ខ.២ (អំពភីព្រគប់្រគន់ៃនជំនយួអន្តរកលស្រមប់ 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់) និងែផនក ខ.៣ (អំពភីពសម្រសបៃនសំណង ស្រមប់្របក់ចំណូលែដលខតបង់ និង 
ករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ) អនុ សនែ៍ដលមនភពចបស់ ស់ជងេគគឺ ករសិក តៃម្លជនំួសថមីេ យ 
ឯក ជយមួយ ពីឆន ២ំ០០៦ ដល់ឆន ២ំ០១៣ និងករេធ្វីសវនកមមចំេពះករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់មួយេទេលី 
ករទូទត់្របកសំ់ណង ជមួយនងឹកមមវធិី ម នករទូទត់្របក់ េដីមបធីនថ ្របកសំ់ណងេពញេលញ្រតូវ
បនផ្តល់ជូនដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ទងំអស់។382 េបេីទះជដូេចនះក្ត ី េនកនុងករឆ្លុះបញច ងំបែនថមេទៀត 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម បនសននិ ្ឋ នថ សវនកមមេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់នឹងមិន ច 
ជួយបនទងំ្រសុង េដីមបេីធ្វីឱយគេ្រមងមនភពអនុេ មឆបរ់ហ័សេនះេទ។ ករេធ្វីសវនកមមមួយ ្រតូវករេពល
យ៉ងតិច ស់ ២ ឆន  ំ េដមីបបីញចប់ នងិ ្រតូវចំ យេពលមួយឆន េំទៀត េដមីបផី្តល់្របក់សំណងជូន្រគួ រ 
រងផលប៉ះពល់។ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ទងំេនះ្រតូវករជំនួយឲយបនឆប់បផុំតដូចែដល ចេធ្វេីទបន េហយី 
ភពយតឺយ៉វមិនមនភពសម្រសបេឡយី។ បែនថមពីេនះេទៀត កិចចសមភ សន៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភព 
អនុេ មជមួយម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ រ ្ឋ ភិបលមិនចង់ឲយមនករេធ្វីសវនកមមេលីករ 
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនះេទ។  
 
266. ដូេចនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម  បនងកមកែស្វងរកមេធយបយេ យែឡកៃនករេធ្វឱីយ 
ទិដ្ឋភពែផនកេនះរបស់គេ្រមងមនភពអនុេ ម។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបន កំណត់រកេឃញីនូវ 
បេចចកេទសដំេណីរករទមទរសំណងដុលក្រមិតជតិ និងអន្តរជតិ ថជគំរូមួយស្រមប់ដេំ ះ្រ យ 
ជសក្ត នុពល។ មនបទពិេ ធន៍ និង ចំេណះដងឹជេ្រចីនអំពីបេចចកេទសដំេណីរករទមទរសំណងដុល 
េនកនុង ថ នភពជេ្រចនី រមួមន ករជួសជុលសំណងេ្រកយេពលស្រងគ មដល់ជនរងេ្រគះ ករទមទរគណនី 
អសកមមេនធនគរស្វីស នងិ េ្រគងករផ្តល់្របក់សំណងដល់ជនេភៀសខ្លួន និង ជនអេន្ត ្របេវសន៍ េនក្រមតិ
អន្តរជតិ383 កដូ៏ចជ េ្រគងករផ្តល់្របក់សំណងចំេពះេ្រគះមហន្ត យធមមជត ិ េនក្រមិតជតិ។ អនុ សន៍
របស់ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មស្រមប់េ ះ្រ យឱនភពសំណង ស្រមបក់របត់បង់្រទពយសមបត្តិ 
                                                 
382 េនះជអនុ សន៍គន្លឹះមួយែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងរបយករណ៍សមង ត់មួយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ៃថងទី១២ ដល់ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។  
383 Howard Holtzmann និង EddaKristjansdottir េបះពុមពផ យឆន ២ំ០០៧ International Mass Claims Processes: Legal and Practical 

Perspectives. Oxford University Press។ 
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និង្របកចំ់ណូល ក៏ដូចជ ្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន បនដក្រសងេ់ចញពបីទពិេ ធន៍ និងគំរូទងំេនះ។ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម េជឿថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ នឹង ចេ ះ្រ យឱនភពសំណង
និងែកត្រមូវភពមនិអនុេ ម ្របកបេ យ្របសិទធភព និងឆប់រហ័ស។384 អនុ សន៍ខងេ្រកម្រតូវបនផ្តល់ជូន 
ជមួយនឹងកររពំឹងទុកថ ្របសិនេបីមនករឯកភព នងិេនេពលែដលមនករឯកភពពី្រកុម្របឹក ភិបល 
អនុ សន៍នឹង្រតូវបនថន ក់ដកឹនរំបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សុីយកមកេ្របី្របស់ជេគលករណ៍ែណន ំ កនុងករ 
េរៀបចំែផនករសកមមភពរបស់ខ្លួន ស្រមប់ករអនុវត្តន៍អនុ សន៍ទងំេនះ។ ដូេចនះ អនុ សន្៍រតូវែតជ 
្រកបខ័ណ្ឌ មួយទូលំទូ យ នងិមិនែមនជេ្រគងករែដលគម នភពបតែ់បនទនភ់្លន់េឡយី។ 

267. គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ផ្តល់អនុ សនថ៍ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ គួរទមទរឱយ 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៖ 

ក. បេងកីតេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណងមយួ េដីមបធីនថ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់្រតូវបនផ្តល់សំណង 
េ យេយងេទ មេគលករណ៍ែណន ំ ដូចមនកំណតខ់ងេ្រកម ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយ 
ភពអនុេ មប៉ន់្របមណថ ទនំងនងឹសថិតកនុងចេន្ល ះទឹក្របក់ពី ៣ ន េទ ៤ នដុ ្ល រ។ 
្របភពថវកិស្រមបេ់្រគងករែបបេនះ គួរែតជកមចីពធីនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ឬ ្របភពមូលនិធិដៃទ 
េទៀត ែដល្រតូវបនេធ្វីលទធកមម្រសប មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ នងិ 

ខ. ឯកភព នងិេធ្វីលទធកមមស្រមប់ករអនុវត្តន៍ និង ករ្រគប់្រគងេ្រគងករែបបេនះ ្រសប ម
េគលករណ៍ែណន ំ ដូចមនកំណត់ខងេ្រកម េ យមនជំនយួ ដំបូនម ន និង ករឃ្ល េំមីលពី
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ។ 

 
268. មនជេ្រមសីជេ្រចីនអំពរីេបៀបែដលេ្រគងករែបបេនះ ច្រតូវបនបេងកតីេឡងី និងេរៀបចឱំយមន 
្របតិបត្តិករ ្រពមទងំក ្ត ននែដល ច្រតូវបនយកមកពិចរ  កនុងករគណនឱនភពសំណង ប៉ុែន្ត 
្របតិបត្តិករៃនេ្រគងករេនះ ្រតូវមនល័កខខ័ណ្ឌ ្រសប មេគលករណ៍ែណនខំងេ្រកម ៖  

 
(i) េ្រគងករ្រតូវែតបេងកតីេឡងី េហយី្របក់សំណង្រតូវែតបង់ជូន AHs ឱយបនឆប់រហ័ស (កនុង 

រយៈេពល១២-១៨ែខ េ្រកយេពលែដល្រកុម្របឹក ភិបល បនអនុម័តេទេលីអនុ សន៍ 
ទងំេនះ) និង ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
 

(ii) េគលបំណងៃនេ្រគងករេនះ មនិែមនេដីមបគីណន្របក់សំណងែដលខ្វះឱយបនជក់ចបស់ 
េនះេទ ប៉ុែន្ត េដីមបបីេងកីតនូវសិទធទិទួលបន្របក់ជមធយម និងចបស់ ស់ ស្រមប់្របេភទៃន 
្របក់សំណង (ករបត់បង់្រទពយសមបត្ត ិករែកត្រមូវៃថ្លចំ យស្រមប់អតិផរ  ្របក់ឧបតថមភ 
ជីវភពរស់េន ករបត់បង្់របក់ចំណូល ។ល។) ែដល AHs ចេសនីសុំបន។ 

                                                 
384 ចំណុចេនះនឹងរមួមន្រគួ ររងផលប៉ះពល់បែនថមចំនួន ២៤៨ ្រគួ របែនថមេទៀតេន ជធនីភនំេពញ ែដល្រតូវបន យតៃម្លពីមុនថរងផលបះ៉ពល់
េ យែផនក ប៉ុែន្ត េ្រកយមក ្រតូវបនរកេឃញីថរងផលប៉ះពល់ទងំ្រសុង ( កយខណ្ឌ  ១៥៣-១៥៤)។ េសចក្តីបែនថមៃនែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ែដលេនរងច់កំរអនុម័តេនេឡយី ស្រមប់ ជធនីភនេំពញ គឺេដីមបផី្តល់្របកសំ់ណង និងជំនួយដល់ករ ងំទីលំេនថមី ស្រមប់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
ចំនួន ១០៥ ្រគួ រ ែដលេ្រជីសេរសីផ្ល ស់ទីលំេនេទតំបន់ ងំទីលំេនថមីេនភនេំពញ។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនេសសសល់ែដលេ្រជីសេរសី ងំទីលំេន 
ជិតកែន្លងរស់េនេដីមរបស់ពួកេគ នឹងមិនទទួលបន្របកសំ់ណងបែនថម មួយេឡយី េទះបីជផទះរបស់ពួកេគរងផលប៉ះពល់ទងំ្រសុងកេ៏ យ។ 
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(iii) េគលេ ៃនេ្រគងករ គេឺដមីបកីតប់នថយករបតប់ង់្រទពយសមបត្តិអន្តរកល និង្របកចំ់ណូល 
ែដល AHs បនទទួលរង េដីមបឱីយពួកេគមិនធ្ល កក់នុង ថ នភពលំបក ែដលជផលវបិកៃន 
ករ ងំទីលំេនថមី។ 

  
(iv) AHs ខ្លះនឹងទទួលបន្របក់សំណងតិចតួច េហយីខ្លះេទៀត បនេ្រចនី ជលទធផលៃន 

េ្រគងករ។ ប៉ុែន្ត ជទូេទ េ្រគងករធនថ ផលប៉ះពល់ៃនករ ងំលំេនេលី AHs ទងំអស់ 
្រតូវបនកត់បនថយ។ 

 
(v) ត្រមូវឱយមនករេរៀបចំសម្រសប ( ប់បញចូ ល ជនំញ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធចបំច់) េដីមប ី

អនុវត្តេ្រគងករ។  
 

(vi) េ្រគងករគរួអនុវត្ត្របកបេ យតម្ល ភព។ 
 

(vii) េ្រគងករ្រតូវមនអងគភពឃ្ល េំមីលមួយ ែដលអងគភពេនះ ក៏ ចេដរីតជួអងគភពឧទធរណ៍េទល
មួយផងែដរ ពកព់័នធនងឹករគណន និងបង់្របកសំ់ណង។ 
 

269. ឧទហរណ៍អំពថីេតីគេ្រមងករមួយេនះ ច្រតូវបន ក់ែតង និង អនុវត្តយ៉ងដូចេម្តច ្រតូវបនផ្តល់ 
ជូនកនុងឧបសមព័នធ ៥ ៃនរបយករណ៍េនះ។ 

270. េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក់្រគប្់រគងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មេនះ បនែថ្លងថ “ករបេងកីតមូលនិធធិនគរអភិវឌ ន៍ សីុមួយ ស្រមប់ 
ទូទត់សំណង ពំុែមនជយន្តករសម្រសបេឡយី” េ យ រែតមូលេហតុដូចមនបញជ ក់េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ 
ថន ក់្រគប់្រគង។ េហតុផលមួយែដលថន ក់្រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនេលីកេឡងី គឺអនុ សន៍មន
ពក់ព័នធេទនឹង “ពយសនកមម” និង មិនសថិតេនកនុងសមតថកចិចរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មេឡយី។ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មេជឿថ អនុ សន៍េនកនុងរបយករណ៍បញចប ់ េនះ សថិតេនកនុងនិយមន័យ 
ៃនសំណងែដល ចផ្តល់ជូនបនចំេពះ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ េ្រគមេគលនេយបយ និងនតិីវធីិ្របតិបត្តិរបស់ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ េហយីអនុ សន៍របស់គណៈកមមករេនះ មនបំណងេធ្វីឱយគេ្រមងេនះ មនភពអនុេ ម។ 

271. េនកនុងមតេិយបល់របស់អនកេសនីសំុែដលបនផ្តល់ជូនេទេលីេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនែថ្លងឱយដឹងថ “្រពែំដនទូលំទូ យៃនេ្រគងករទូទត់ឱនភពសំណងែដលបន 
េសនីេឡងី គឺជដំេ ះ្រ យមួយែដល ចទទួលយកបន ស្រមប់បញ្ហ សំណងមិន្រគប្់រគន់ស្រមបក់រ 
ខតបង់”។ េបីេទះជដូេចនះក្តី ពួកេគបនអះ ងថ “េនកនុងអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ ម បនឱយដឹងថ មនករផ្តល់ឆនទ នុសិទធិេ្រចីនេពក ជូនដល់ថន ក់្រគប់្រគងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
កនុងករេរៀបចំេ្រគងករេនះ” និង “ែផ្អកេលីបទពិេ ធនរ៍បស់ពួកេគជង៤ឆន កំន្លងមកេនះ អនកេសនីសំុមនករ 
េជឿជក់តិចតួចថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុនងឹអនុវត្ត មអនុ សនេ៍នះឱយបនសម្រសប េលីកែលងែតរចន 
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សមព័នធ និងេគលករណ៍មូល ្ឋ នៃនេគលករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជ ក់ចបស់ ស់កនុងលកខណៈជអនុ សន៍ពី 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម និង្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក ភិបល”។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ មយល់េឃញីថ េគលករណ៍ែណនែំដល្រតូវបនកំណត់ែចងេនកនុងអនុ សន៍ ្របសិនេបី និង 
េនេពលែដលេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល ថន ក្់រគប់្រគងរបស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុនឹង្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណនទំងំេនះ េហយីគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
នឹងមនឱកសផ្តល់មតេិយបល់េទេលីែផនករសកមមភពរបស់ថន ក់្រគប្់រគង ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងី្រសប ម 
េគលករណ៍ែណនទំងំេនះ និង មនឱកស្រតួតពនិិតយករអនុវត្តន៍ែផនករសកមមភព ្របសិនេបី នងិ េនេពល 
ែដលែផនករសកមមភពេនះ ្រតូវបន្រកុម្របឹក ភិបលអនុមត័។ 
 
272. អនុ សនទ៍ ី ២៖ ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនតបំន់ ងំទលំីេនថម។ី ពកព់ន័ធនឹងលទធផលរបស់ខ្លួន 
េនកនុងែផនក ក.២ (អំពភីព្រគប់្រគន់ៃនេស  និងេហ ្ឋ រចនសមពន័មូល ្ឋ នេនតបំន់ ងំទីលំេនថមី) 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ទទលួ គ ល់ថកំពុងមនកចិចខំ្របឹងែ្របងគួរឱយកតស់មគ ល់ េដីមបធីនថ 
ផ្លូវេធ្វដីំេណីរ្រតូវបនែកលម្អ េ្រកយរដូវវស  ែដលបញចប់េនែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣។ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភព 
អនុេ ម ក៏បនរកេឃញីផងែដរថ ឥឡូវេនះ តំបន់ ងំទីលំេនថមីទងំអស់ មនករផគត់ផគត់ទឹក និងេភ្លងីអគគិសន ី
ប៉ុែន្ត េនេខត្តបត់ដំបង គុណភពៃនករផគតផ់គត់ទឹក េនែតបន្តជបញ្ហ មួយគួរឱយកតស់មគ ល់។ បឋមសិក  
មួយកែន្លង្រតូវបន ងសង់េនេប៉យែប៉ត េហយី េរៀនេនភនំេពញែដល ងសង់េនតំបន់ ងំទីលំេនថម ី
េនភនំេពញ កពុំង្រតូវបនព្រងីក ១០បនទប់ បែនថមេទៀត។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ក៏រពឹំងទុក 
ផងែដរថ នឹងមនករបន្តផ្តល់េ្រគងករធន ៉ ប់រងសុខភព ែដលពីមុនេ្រគងករេនះផ្តល់េ យ SKY ។ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ផ្តល់អនុ សនឱ៍យែកលម្អេឡងីវញិនូវមណ្ឌ លសុខភពេនតំបន់ ងំទី 
លំេនថមីេន ជធនីភនំេពញ េ យផគត់ផគងឱ់សថឱយបនកន់្របេសីរជងមុន និងមនេវជជបណ្ឌិ តសម្រសប។ 
ថន ក់ដឹកនរំបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ គួរបង្ហ ញែផនករសកមមភពមនេពលេវ កំណត់ចបស់ ស់មួយ 
ែដលផ្តល់ករពនយល់លម្អិតមួយចនំួន អំពីវធិនករបនទ ន់ នងិវធិនកររយៈេពលែវង ែដល្រតូវអនុវត្ត េដមីបែីកលម្អ 
និងែថទេំហ ្ឋ រចនសមព័នធេន្រគប់តបំន់ ងំទីលំេនថមីទងំអស់។  

 
273. អនុ សនទ៍ ី៣៖ ែកលម្អដំេណីរករ្រប្រពតឹ្តេទៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ងំ
េនកនុងែផនករសកមមភពមនេពលេវ កណំត់ចបស់ ស់ នងិ ចេផទ ងផទ តប់ន។ គំេហញីរបស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម េនកនុងែផនក ក.៤ ទទលួ គ ល់អំពកីរែកលម្អននែដលបនេធ្វីេឡងី 
េនកនុងយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ ប៉ុែន្ត យន្តករេនះ េនមនិទន់ដេំណីរករ មកររពំងឹទុកេន 
េឡយីេទ។ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មេសនីសុំឱយថន ក់ដឹកនរំបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ្រតួតពនិិតយ
េឡងីវញិេទេលីយន្តករេនះ និង េសនីឱយមននូវអន្ត គមនន៍ន រមួមន ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករក ង 
សមតថភព ក៏ដូចជ តួនទីជួរមុខែដលកនែ់តធំេធងជងមុន ស្រមបគ់ណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ កនុងករផ្តល់ករែណនេំលីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង។ ថន ក់ដឹកនរំបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ គួរមន 
ែផនករសកមមភពមួយ ែដលមនសកមមភពស្រមប់អនុវត្តកនុងេពលេវ មួយែដល្រតូវបនកំណត់ជក់ ក់ 
និង ចេផទ ងផទ តប់ន េដីមបែីកលម្អដំេណីរករ្រប្រពតឹ្តេទៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ 
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274. អនុ សនទ៍ ី ៤៖ អភិវឌ កមមវធិសីម្រសបមួយេដមីបកី ងសមតថភពេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនកនុង 
គណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករសកមមភពមួយ ែដល 
មនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ នងិ ចេផទ ងផទ ត់បន។ ពក់ពន័ធនឹងគំេហញីរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភព 
អនុេ ម េនកនុងែផនក ក.៥ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនចត់វធិនករេដមីបកី ងសមតថភពទីភន ក់ងរ្របតិបត្ត ិ
(IRC) ស្រមប់ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។ េនកនុងកចិចសមភ សន៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
ជមួយគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មបនេមីល 
េឃញីយ៉ងចបស់ថ គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់មន្រកុមបុគគលិកវយ័េកមងែដលមនឆនទៈ 
េមះមុត កនុងេនះបុគគលិកជេ្រចីន មនឆនទៈកនុងករេរៀនសូ្រតអពីំករអនុវត្តន៍ល្អ នងិ ែស្វងរកមេធយបយ 
េដមីបែីកលម្អករបំេពញករងរេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និង កិចចករពរសុវតថភិពដៃទេទៀត។ ឥឡូវេនះ 
គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ផ្តល់េស កមមដល់គេ្រមងជេ្រចនីែដលផ្តល់ហរិញញបបទន 
េ យមច ស់ជំនយួេផ ងៗគន  ដូេចនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមនចំ ប់ រមមណ៍កនុងករបន្តក ងសមតថភព 
របស់គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ មរយៈករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងទស នកិចច 
ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន ៍ េទកន់កែន្លងដៃទេទៀតេន សីុ ែដលករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ កំពុង្រតូវបនអនុវត្ត 
ទទលួបនេជគជ័យជងេនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ផ្តល់មតេិយបល់ថ ធនគរអភវិឌ ន៍ 
សីុ េ យមនករពេិ្រគះេយបល់ជមួយគណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ គួរអភិវឌ ឱយ 

មននូវកមមវធិីក ងសមតថភពសម្រសបមួយ ស្រមប់គណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
ែដលកមមវធិីេនះ ្រតូវឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករសកមមភពមួយែដលមនេពលេវ កណំតជ់ក់ ក់ និង ច 
េផទ ងផទ ត់បន។ ែផនករេនះ ចរមួបញចូ លករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិអន្ត គមន៍ដៃទេទៀត ដូចជ ករផ្តល់ជំនញ 
ឯកេទស។  
 
275. អនុ សនទ៍ ី៥៖ បេងកតីេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលមួយ េដីមបជួីយដល់្រគួ រែដលជពំកប់ណុំលេ្រចនី 
កនុងករសងបំណុលរបសខ់្លួនែដលបន្តេកនីេឡងី មរយៈែខ បនទ ត់ឥណទនមយួែដលមនករេប្តជញ ខពស់ នងិ
រចនសមពន័ធេ ះ្រ យបណុំល។ ែខ បនទ តឥ់ណទនមួយែដលមនករេប្តជញ ខពស់ នឹងផ្តល់មូលនិធិកនុងអ្រ  
ករ្របក់ទប នងិកលកំណតស់ង្របក់ែវង្រគប់្រគន។់ មូលនិធិកមចីរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ច្រតូវបន
យកមកេ្របី្របស់ េដមីបផី្តល់ហរិញញបបទនេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលេនះ។ មូលនធិិ ច្រតូវបន េ្របី្របស់
េដមីបែីតសងបំណុលប៉ុេ ្ណ ះ។ មូលនិធិែដល្រតូវបនផ្តល់េ្រកមកមមវធិីេ ះ្រ យបំណុល នឹង្រតូវបនដក
ច់្របក់េ យផទ ល់ េ្រកមកតព្វកិចចសងកមចីរបស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ និងមនិ្រតូវបនដក ច់្របក់ 

ជូន្រគួ រជំពកប់ំណុលេឡយី។ ករសង្របក់ដល់អនកចងករ្របក់ ែដលបនផ្តល់កមចីកនុងអ្រ ករ្របក់ខពស់ដល ់
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ គឺជបញ្ហ ្របឈមពេិសសមួយ។ ្រគួ រែដលចប់ រមមណ៍កនុងករចូលរមួកនុងេ្រគងករ
េ ះ្រ យបំណុល គរួទទលួបនករពិេ្រគះេយបល់ អំពរីេបៀបែដលេគ ចបេងកីតនីតវិធិីស្រមប់សងបំណុល 
ជូនដល់អនកចងករ្របក់េ យផទ ល់ មរយៈរចនសមព័នធសងបំណុល។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់នឹងត្រមូវឱយ 
េ្របី្របស់ករទូទត់្របកសំ់ណងែដលបនេកីនេឡងី ដូចមនេសនីេឡងីេនកនុងអនុ សន៍ទី១ ស្រមប់ករសង 
បំណុល។ មូលនិធិែដលបនផ្តល់េ្រកមរចនសមព័នធដល់្រគួ រមួយ ្រតូវែតកំណត់កនុងក្រមិត មួយ ឧទហរណ៍ 
ទឹក្របក់ ១.០០០ ដុ ្ល រ េដីមបេីជៀស ងករចប់យកមូលនិធិេ យ្រគួ រអនកមន ែដល ចខចី្របកក់នុង 
ចំននួេ្រចីនជង ្រស័យេ យពួកេគមន្រទពយសមបត្តិមនតៃម្លខពស់ជង។ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដលចូលរមួ 
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កនុងេ្រគងករកន៏ឹងត្រមូវឱយចូលរមួផងែដរ កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នអំពីហរិញញវតថុផងែដរ េដីមបែីកលម្អ 
ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុកនុង្រគួ រ។ េ្រគងករេនះ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬ ថ ប័ន 
សម្រសបដៃទេទៀត ែដល ចបង្ហ ញថមនសមតថភព្រគប្់រគនក់នុងករ្រគប្់រគងហរិញញវតថុ។ ថ បន័មី្រកូហរិញញវតថុ 
ែដលផ្តល់កមចី្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មិនែមនជទីភន ក់ងរអនុវត្តសម្រសបេនះេទ។ េគនឹង្រតូវករឱយមនទិននន័យ 
បែនថមេទៀត អំពីក្រមិតបំណុលរបស់្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនេឡងីវញិ េដីមបកំីណត់អពំីទំហ្ំរប ក ់្របែហល
ៃនមូលនិធិស្រមបក់រងរេ ះ្រ យបំណុល។ េ យ រែតក្រមិតៃនករឧបតថមភខពស់ និង នភ័ិយឥណទន 
ខពស់របស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ក្រមិតឥណទនសម្រសប្រតូវបនផ្តល់ហរិញញបបទនែត មរយៈទីភន ក់ងរ 
អភវិឌ ន៍ មិនែមន មរយៈ ថ ប័នហរិញញវតថុេនះេទ។ 

 
276. អនុ សនទ៍ ី ៦៖ អនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកច់ណូំលេឡងីវញិ ្របកេ យចរិភព នងិនរិន្តរភព។ 
EIRP ែដលកពុំងអនុវត្តបចចុបបនន ជកមមវធិែីដលបនេរៀបចេំឡងីយ៉ងសម្រសប។ កមមវធិីេនះផ្តល់មូលនិធដិល់ 
SHGs ស្រមប់ករក ងសមតថភព មូលនិធខិ្លះស្រមប់ករវនិិេយគ និងករគ្ំរទដល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
េដមីបឱីយកមមវធិីកន់ែតមន្របសិទធភព មូលនិធិែដលបនផ្តល់ជូនេទឱយ្រកុមជួយខ្លួនឯង គួរបេងកីនឱយេ្រចនីជងមុន 
េហយីករសង្របក់កមចគីួរមនរយៈេពលែវងជងមុន។ េដីមបឱីយកមមវធិីមននិរន្តរភព ករក ងសមតថភព និង 
ករគ្ំរទហរិញញវតថុ គួរ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងរយៈេពលបែនថម េដីមបអីនុញញ តឱយ SHGs អភវិឌ ក្ល យជ ថ ប័ន 
្របកបេ យនិរន្តរភព និងទីបផុំតក្ល យជ្រកុមសន ្ំរបក់ េហយី្របពន័ធ SHG និងដំេណីរករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ 
មនភពចស់ទុ។ំ មរយៈភពងយរងេ្រគះ នងិករជំពក់បំណុលេ្រចនី ែដល AHs ជេ្រចីនជួប្របទះ េនកនុង 
ដំេណីរករ ងំទលំីេនថមី កិចចគ្ំរទេ្រកមកមមវធីិ EIRP ដល់្រគួ រ ងំទលំីេនថមី គបបបីន្តស្រមប់រយៈេពល ៥ ឆន  ំ
បែនថមេទៀត។  
 
277. អនុ សនទ៍ ី៧៖ េ្រជសីយកករករពរសុវតថភិពជក់ ក ់ស្រមបក់រអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធដឹកជញជូ ន 
េនកនុង ថ នីយសំ៍េ ង។ ពក់ពន័ធនឹងលទធផលរបស់ CRP េនកនុងែផនក គ.១ (អំពីភពសម្រសបៃនវធីិែដលបុគគលិក 
ADB េ ះ្រ យបញ្ហ ពក់ពន័ធនឹងបណ្ណសមគ ល់កមមសិទធែិដលមនវ ិ ទ) ែផនក គ.២ (អំពីភពសម្រសបៃន 
វធិនករែដលបនចត់ េដីមបី យតៃម្លល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនដីស្រមប់ករ ្ឋ ន និង ថ នីយដ៍ឹកជញជូ ន េន ថ នីយ ៍
សំេ ង) ែផនក គ.៣ (អំពីភពសម្រសបៃនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់) និងែផនក គ.៤ (អំពបីញ្ហ ពកព័់នធ 
នឹងចំនួនជក់ ក់ៃន្របក់សំណងេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់) អនុ សនខ៍ងេ្រកម្រតូវបនផ្តល់៖ 

(i) ករ ងំទលំីេនថមីេនសំេ ង គបបែីផ្អកេលីែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភព ែដលគិតពី 
អនុ សន៍ទងំេនះ ក៏ដូចជលទធផលៃនករសិក សមិទធិលទធភពជ យលកខណ៍អក រ្រតមឹ្រតូវ 
អំពេីហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នេនកនុង ថ នីយស៍ំេ ង (ែដលរមួមនករ យតៃម្លល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវ 
ៃនដី)។  

(ii) ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់មួយេនះគបបេីរៀបចំ េ យជូនដណឹំងសម្រសបេទ AHs 
រងផលប៉ះពល់ទងំអស់ និងេ យពិេ្រគះេយបល់ជមួយ AHs រងផលប៉ះពល់ទងំអស់ 
េ យមនករេរៀបចំខ្លួនជមុនសម្រសបរបស់ AHs ្រក្ីរក និងងយរងេ្រគះ។ 
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(iii) DMS ថមីៗគួរអនុវត្ត េដីមបធីនថ ្រទពយសមបត្តិ្រតូវបនចុះបញជ ីយ៉ងសម្រសប េហយីគួរផ្តល់ដល់ 
AH នីមយួៗនូវចបប់ចម្លង DMS ែដលបង្ហ ញថ ្រទពយសមបត្ត្ិរតូវបនចុះបញជ ី និង្របក់សំណង 
ែដល្រតូវបង់េ្រកម URP។ 

(iv) AH នីមយួៗ្រតូវមនេពលសម្រសប េដីមបពីចិរ េលី DMS និង្របក់សំណងែដល្រតូវបង ់
មុនេពលសំុឱយផ្តល់ករឯកភព េហយី AHs គបបទីទួលបនឱកស េដមីបទីទួលបនយន្តករ 
េ ះ្រ យទុកខលំបក េដីមបែីស្វងរកករែកត្រមូវ ែដលពួកេគមន រមមណ៍ថ ្រតូវករេនកនុង 
DMS និង្របក់សំណងែដលបនផ្តល់។  

(v) ្របក់សំណងស្រមប់ AHs ែដលបនទមទរបណ្ណសមគ ល់កមមសិទធិឯកជន ឬ ចចុះបញជ ីបន 
េ្រកមចបប់កមពុជ គរួ្រតូវបនចត់ទុកថមនបណ្ណសមគ ល់កមមសិទធ ិ “្រសបចបប់” េ្រកម 
េគលនេយបយ ងំលំេនថមីេ យមិនសម័្រគចិត្តរបស់ ADB និង គួរ្រតូវផ្តល់្របកសំ់ណង 
េទ មតៃម្លដីេលីទីផ រ េនេពលផ្ល ស់ទីលំេន។  

(vi) AHs ែដលមកមុន នងិេ្រកយឆន ២ំ០០៥ ្រតូវទទួលបន្របកសំ់ណងដូចគន  ្របសិនេបពួីកេគ 
មនសិទធិទទួលេ្រកមអនុ សន៍េនះ ែដល្រតូវបនចតថ់មនបណ្ណសមគ ល់កមមសិទធិ្រសបចបប។់ 

 
/S/Lalanath de Silva 

សមជកិេ្រកេម៉ងៃនគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម  

 
/S/Arntraud Hartmann 

សមជកិេ្រកេម៉ងៃនគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 

 
 

ទី្រកុងម៉នី  ្របេទសហ្វលីីពីន 
ៃថងទី ១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ 
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ឆន ២ំ០១២ និង

១២ CRP ប
ADB (

យមនករពិនិតយ

េគលនេយប
កខខ័ណ្ឌ ករងរ
កជូ់នគណ

ករអនុញញ តពី 
R ទងំេនះេន
តយភពអនុេ

ករកិចច៖ ករបេងកីតយ
អនុេ ម ចុះៃថងទី០

 

ស្រមប់ករ

 

 
 

តពិនិតយភពអនុ
ជ [កមចីរបសធ់
២/ជំនួយឥតសំណ

 
ករ្រតួតពិនិ

 

ៀបចំេ យ គ
ម អនុតំបន់
ណីមួយសុំពិនិ
ងបនចុះបញជ ីេន

បនកណំតស់េំ
(្រកុម្របឹក ) 
យភពអនុេ ម

បយ1យន្តករគ
ទងំេនះ ែដល
ៈកមមករ្រតួតព
BCRC រចួម
នេលីវុបិ យ
មពី្រកុម្របឹក

យន្តករគណេនយយភ
៥ មិថុន ឆន ២ំ០០៤

រ្រតួតពិនិតយ

េ មេលើម
នគរអភិវឌ ន៍
ណង េលខ ០១

និតយភពអ

ណៈកមមករ្រតួ
ទេន្លេមគងគ 
និតយភពអនុេ
នៃថងទី០៤ ែខ

េណីែដលមន
ែដលពួកេគ

ម ែដលមនក

គណេនយយភព
ល្រគបដណ្ត ប់
ពនិតយភពអនុេ
មក CRP នឹ
យរបស់ CRP 
ក ។ 

ភពថមីមួយរបស់ AD

៤ 

 ឧបស

តយភពអនុេ

អនុតំបន់ទេន្លេ
ន៍ សីុ េលខ ២
១៨៧ (បំេពញប

អនុេ ម 

តួតពនិិតយភពអ
៖ គេ្រម
ម (សំេណី
កញញ  ឆន ២ំ០១

លកខណៈ្រគប់្រ
គអនុញញ តឱយម
កលបរេិចឆទសុ

ព នងិ កយ
េលីវ ិ លភព
មរបស់្រកុម

នឹងផ្តល់ TOR
កនុងអំឡុងេព

DB ្រកុងម៉នី  

សមពន័ធ២ 1

េ ម 

េមគងគ ៖ 
២២៨៨ និង  
បែនថម)] 

អនុេ ម (CR
មង ្ត រផ្លូវរថេ

ណ) (ឧបសមព័
១២។ 

្រគន ់ និងបន
មនករពនិិតយភ
សុពលភពៃថងទី

យខណ្ឌ  ៣៧ 
ពៃនករ្រតួតពនិិ
ម្របឹក  (BCR

R ដល់្រកុម្របឹ
ល១៤ៃថង បន
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RP) 
េភ្លីង 
មពន័ធ) 

នេធ្វី 
ភព 
០៩ 

ៃន 
និតយ 
RC) 
បឹក  
នទ ប ់
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II. សេំណើសុេំធ្វើករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

4. េសចក្តលីម្អិត្រតួសៗៃនសំេណីសំុ និងគេ្រមង្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម ៖ 
 
េឈម ះគេ្រមង ម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

[កមចីរបសធ់នគរអភិវឌ ន៍ សីុ ២២៨៨ និង កមចីរបសធ់នគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
២៦០២/ជំនួយឥតសំណង ០១៨៧ (បំេពញបែនថម)] 

្របេទស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

អនកខច ី ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ភគីេសនសំុីទងំ យ អនកេសីនសុំចំនួន២២ ែដលបនេសនីសុំឱយរក អត្តសញញ ណរបសព់កួេគជករ 
សមង ត់ បនអនុញញ តឱយ េ ក David Pred ៃនInclusive Development 
International (IDI) េដីមបី ក់សំេណីមយួសុឱំយ្រតួត ពិនិតយភពអនុេ ម 
ជំនួសពកួេគ ្រពមទងំមន េ ក េអៀង វុទធី ៃនអងគករសមធម៌កមពុជ 
ផងែដរ។ 

ករេចទ្របកន ់ មិនមនភពអនុេ ម ជមួយេគលនេយបយ្របតិបត្តិកររបស ់ ADB និង 
នីតិវធីិស្តីពីករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម្័រគចិត្ត េសចក្តីអះ ងពី 
េគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភព ករបញចូ លទិដ្ឋភពែផនកសងគម 
េទកនុង្របតិបត្តកិររបស់ ADB ទំនក់ទំនង រធរណៈ េយនឌ័រ និង 
ករអភិវឌ ន៍កនុង្របតិបត្តិករទងំ យរបស ់ ADB សំេណីេរៀបចំដំេណីរករ 
កមចី និងកមចីែដលមនករធនពីរ ្ឋ ភិបល ករ្រពមេ្រពៀងេលីកមច ី និង
ករផ ព្វផ យ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ ជមយួអងគករេផ ងៗ។ 

ែផនក្របតបិត្តកិរ ADB ទទួលបនទុក ែផនកទទួលបនទុកករងរតំបន់ សីុ េគនយ ៍(SERD) 

ករែចកជ្របេភទៃនគេ្រមង ្របេភទ ក ស្រមប់ផលបះ៉ពលៃ់នករ ងំលំេន 

ករពណ៌នៃនគេ្រមង គេ្រមងេដីម (កមចី ២២៨៨-CAM) ពកព័់នធនឹងករ ្ត រេឡងីវញិ ឬករ ង
សង់េឡងីវញិនូវផ្លូវរថេភ្លីង និង ករបេងកីតេឡងីវញិនូវករតភជ ប់ផ្លូវរថេភ្លីង 
ជមយួ្របេទសៃថ។ ្របតិបត្តិករផ្លូវរថេភ្លីងក៏្រតូវបនកំពុងេរៀបចំជរចនសមពន័ធ 
េឡងីវញិ េហយីផ្លូវរថេភ្លីងែដលបន ្ត រេឡងីវញិ នឹង្រតូវបន្របតិបត្តិករ 
េ យ្របតិបត្តិករ3ផ្លូវរថេភ្លីងពណិជជកមមថមមីយួ។ គេ្រមងេដីម្រតូវបន 
ប៉ន់ ម នថអស់ទឹក្របក ់ ៧៣ នដុ ្ល េមរកិ រមួបញចូ លទងំពនធ និង 
ករែដលមនតៃម្លេសមីនឹង ៧,៤ នដុ ្ល រ េមរកិ4។ 

កផ្តល់ហរិញញបបទនបំេពញបែនថម (កមចី ២៦០២-CAM) នឹង្រតូវបន 
េ្របី្របស ់ េដីមប ី (i) បេងកីតករដឹកជញជូ នថមមីយួ និងេដីមបី ងសង់េហ ្ឋ  

                                                 
3 ADB ឆន ២ំ០០៦ របយករណ៍ និងអនុ សន៍របស់្របធន្រកុម្របឹក ភិបល៖ កម្វីែដលបនេសនីសុំ និងករ្រគប្់រគងកមចីដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ស្រមប់អនុតំបន់ម ទេន្លេមគងគ៖ គេ្រមង ងសង់ផ្លូវរថេភ្លីងេឡងីវញិកនុង្របេទសកមពុជ ទ្ីរកុងម៉នី  

4
 Footnote 1. p. iii 
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រចនសមពន័ធដឹកជញជូ ន និងែថទេំ ងជង េន ថ នីយសំ៍េ ង ចមង យ្របមណ 
១០ គីឡូែម៉្រត េនខងលិចភនេំពញ (ii) េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី ឬ ព្រងឹងែផនក 
ទងំ យៃនែខ េម េដីមបេីធ្វីឱយមនករផ្តួចេផ្តីមដំបូងៃនេស មេធយបយ 
ដឹកជញជូ នរមួបញចូ លគន េ្រចីន្របេភទ និង (iii) បេងកីតែខ រថេភ្លងីចំេហៀងបែនថម 
េទកនចំ់ណតនន េដីមបជីយួស្រមួលដលក់រតភជ ប់5មេធយបយដឹកជញជូ ន 
េ្រចីន្របេភទ។ តៃម្លវនិិេយគហរិញញបបទនបំេពញបែនថម គឺ្រតូវបនេគ 
បន់ ម នថអស់តៃម្លេសមី ៦៨,៦ នដុ ្ល រ េមរកិ6។ ករផ គំេ្រមងេដីម 
និងហរិញញបបទនបំេពញបែនថម នឹង្រតូវេគេ ថជ គេ្រមងែកែ្រប 
េហយី នឹង្រតូវចំ យថវកិរសរុបៃនគេ្រមងែកែ្រប អស្់របែហល ១៤១,៦ 
នដុ ្ល រ េមរកិ7។ ជំនយួបេចចកេទស (TA) ស្រមបក់រពិនិតយ ម ន

លទធផល និងករ្រតួតពិនិតយលទធកមម នឹង្រតូវផ្តល់ដល្់រកសួង ធរណករ 
និងដឹកជញជូ នកមពុជ។ ្របករេនះ នងឹ្រតូវេធ្វីេឡងី មរយៈជំនួយបេចចកេទស 
េ យមនទឹក្របក់ប៉ន ម នចំនួន ០,៤៥ នដុ ្ល រ េមរកិ8។ រ ្ឋ ភិបល
អូ្រ ្ត លីនឹងផ្តលហ់រិញញបបទនដលជំ់នយួបេចចកេទសេនះ ពីជំនួយឥតសំណង 
ែដលបនេសនីសំុរបស់ខ្លួនស្រមបគ់េ្រមងេនះ (ជនំួយឥតសំណងរបស់ 
AusAid ០១៧៨-CAM) និងេដីមបនីឹង ច្រគប្់រគងេ យ ADB។  

ថ នភពគេ្រមង កមចី ADB ២២២៨ ្រតូវបនឯកភពរចួេហយី េនៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ 
មន្របសិទធភពអនុវត្តេនៃថងទី៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០០៨ េហយីេ្រគង្រតូវបិទ
េនៃថងទី៣០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣។ ចបពី់ៃថងទី០៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២ 
តេទ ទឹក្របក្់របែហល ៣៣.៦៦៦.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ របសក់មចី ADB 
២២២៨ ្រតូវបនេបីកផ្តលឱ់យ។ 

កមចី ADB ២៦០២ និងជំនយួឥតសំណង ០១៨៧ ្រតូវបនឯកភព 
េនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០៩ មន្របសិទធភពអនុវត្តេនៃថងទី០៥ ែខមក  
ឆន ២ំ០១១ េហយីគេ្រមង្រតវូបិទេនៃថងទី៣០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣។ 
ស្រមប់កមចី ២៦០២ និង ជំនួយឥតសំណង ០១៨៧ ទឹក្របក់ចំននួ 
៥.៩៣៤.០០០ និងទឹក្របកចំ់នួន ៤.៨២២.០០០ ្រតូវបនេបីកផ្តលឱ់យ 
ចបពី់ៃថងទី០៩ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ តេទ។  

ករេរៀបចំអនុវត្តគេ្រមង ភន កង់រ្របតិបត្តគឺិ្រកសងួ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ។ 

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េ ក Rusdian Lubis ្របធន CRP កំពុងទទលួខុស្រតូវចមបងេលី 
ករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម និងេ ក Lalanath De Silva សមជិក 
េ្រកេម៉ងរបស់ CRP ្រតូវបនែតង ងំេ យ្របធន CRP ជអនក្រតួតពិនិតយ 

                                                 
5
 ADB ឆន ២ំ០០៩ របយករណ៍ និងអនុ ន៍របស់្របធន្រកុម្របឹក ភិបល៖ កមចីបែនថមែដលបន េសនីសំុេឡងី និងជំនួយឥតសំណងេលីករ្រគប់្រគង 
និងជំនួយបេចចកេទស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ៖ អនុតំបន់ម ទេន្លេមគងគ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ ទ្ីរកុងម៉នី  

6
  Footnote 3, p. 10 

7
  Footnote 3, p. 11 

8
  Footnote 3, p. 15 
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នមុំខ េ យមនករជយួេ្រជមែ្រជងពី េ ក្រសី Anne M. Deruyttere 
សមជិកេ្រកេម៉ងរបស់ CRP។ CRP នឹង្រតូវ គ្ំរទេ យករយិលយ័
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (OCRP). 

បុគគលទំនកទំ់នង េ ក Rusdian Lubis ្របធន CRP 
េ ក Geoffrey R. Crooks ជំនញករស្រមបស្រមួលភពអនុេ មចមបង 
OCRP 
អីុែមល ៖ crp@adb.org ទូរស័ពទ៖ (+៦៣២) ៦៣២ ៤១៤៩ 

 
III. េគលបំណង និងវិ លភពៃនករពិនិតយភពអនុេ ម 
 
5. េគលបំណងៃន CRP គឺេដីមបេីសីុបអេងកតកររេំ ភបំពនែដល្រតូវបនេចទ្របកន ់ េ យ ADB 
ពីេគលនេយបយ្របតិបត្តិករ នងិនតិីវធិីទងំ យរបស់ខ្លួនេនកនុងគេ្រមងែដលេធ្វឱីយប៉ះពល់េ យផទ ល់ យ៉ង
ចបស់ ស់ និង យ៉ងខ្ល ងំក្ល ដល់្របជជនែដលទទួលផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង េនកនុងអំឡុងេពលបេងកតី 
ដំេណីរករ ឬ អនុវត្តគេ្រមង។ េគលបំណងៃនករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម គឺេដីមបេីផ្ត តេលីគណេនយយភព 
របស់ ADB កនុងករកំណត់ ថេតី ADB បន ឬ មិនបនអនុវត្ត មេគលនេយបយ និងនតីិវធិី្របតិបត្តិ
ករទងំ យរបស់ខ្លួនពក់ព័នធនឹងគេ្រមងេនះែដរឬេទ េហយីមិនែមនេដីមបេីសីុបអេងកតអនកខចី ឬ ភន ក់ងរអនុវត្ត
េឡយី។ ករេធ្វីេឡងីរបស់ភគេីផ ងេទៀតទងំេនះ នឹង្រតូវពិចរ ែតកនុងក្រមតិមួយែដលពក់ព័នធេ យផទ ល់េទ 
នឹងករ យតៃម្លៃនភពអនុេ មរបស់ ADB ជមួយនឹងេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិករទងំ យរបស់
ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ។ េ្រកយពីមនករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មរចួេហយី CRP នឹងេចញឱយ្រកុម្របឹក នូវលទធផល 
្រ វ្រជវ និងអនុ សន៍ននរបស់ខ្លួន។ 
 
IV. ករេចទ្របកន់អំពីភពមិនអនុេ មេទនឹងេគនេយបយរបស ់ADB 

6. អនកេសនីសំុអះ ងថ ADB ខកខនមិនបនេគរព មេគលនេយបយ និងនីតិវធិី្របតិបត្តិករទងំ យ 
របស់ខ្លួនស្តីពីករ ងំទលំីេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត (២០០៥) និង េសចក្តអីះ ងពេីគលនេយបយស្តីពី 
កិចចករពរសុវតថភិព (២០០៩) កិចច្រពមេ្រពៀងកមចី (២០០៣) ែយនឌ័រ និងករអភិវឌ ន៍កនុង្របតិបត្តិកររបស់ 
ADB (២០១០) ករបញចូ លទិដ្ឋភពែផនកសងគម េទកនុង្របតិបត្តិកររបស់ ADB (២០១០) និងអភិបលកិចច 
(២០១០)។ លិខិតេសនីសំុកប៏នអះ ងផងែដរថ “្របករខងេលី ចមិនែមនជបញជ ីែដលមនលកខណៈ 
្រគប់្រជុងេ្រជយៃនេគលនេយបយ និងនតីិវធិី្របតិបត្តិករទងំ យែដលមិន្រតូវបនអនុវត្ត មេ យ ADB 
េហយីេយងីេសនីឱយ CRP េធ្វកីរេសីុបអេងកតេលីែផនកទងំ យៃនភពមិនអនុេ មែដល ចេកតីមន ( កយខណ្ឌ  
៩៣)”។ 

7. ែផ្អកេលីករេចទ្របកន់េ យអនកេសនីសុំទងំ យអំព ី មិនមនភពអនុេ មជមួយនឹងេគល-
នេយបយ្របតិបត្តកិរជក់ ករ់បស់ ADB េគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព (១៩៩៣) និង 
លទធផល្រ វ្រជវរបស់ CRP េនកនុងករ្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួនេលីសិទធែដល ចទទលួបនៃនសំេណី CRP 
នឹងពិចរ េលីេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ្របតបិត្តិករទងំ យរបស់ ADB ែដលមន្របសិទធភពអនុវត្ត 
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េនេពលែដលមនករឯកភពពី្រកុម្របឹក ទងំេលីកមចី និងជំនួយឥតសំណង (ៃថងទី១៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ និង 
ៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩) ពក់ព័នធនឹងករបេងកីតគេ្រមង កិចចដំេណីរករ និងករអនុវត្តន៍។ េគលនេយបយ 
ទងំេនះ កនុងចំេ មេគលនេយបយេផ ងេទៀត រមួមន៖ 

(i) េសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករ F2 ករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចតិ្ត ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៦  
(ii) េសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករ C3 ករបញចូ លទដិ្ឋភពសងគម ចូលេទកនុង្របតិបត្តិករទងំ យរបស់ 

ADB ែខេម  ឆន ២ំ០០៧ 
(iii) េសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករ L3 ទំនកទ់ំនង ធរណៈ  ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៥ និងែខធនូ ឆន ២ំ០០៨ 
(iv) េសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករ C2 េយនឌ័រ និងករអភិវឌ ន៍កនុង ្របតិបត្តិកររបស់ ADB ែខកញញ  

ឆន ២ំ០០៦ 
(v) េសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករ D11 សំេណីេរៀបចំដំេណីរករកមច ី និង កមចែីដលមនករធនព ី

រ ្ឋ ភបិល ែខតុ  ឆន ២ំ០០៣ និងែខេម  ឆន ២ំ០០៧ 
(vi) េសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករ កិចច្រពមេ្រពៀងកមចី ែខតុ   ឆន ២ំ០០៣ 
(vii) ករផ ព្វផ យ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករេផ ងៗ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៣ 

  
V. រេបៀប្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម និងវិធី ្រស្ត 

8. CRP នឹងអនុវត្តករងររបស់ខ្លួនឱយបនឆប់រហ័យ និងមនតម្ល ភព និងកនុងរេបៀបមួយែដល ចធនថ 
មនករចូលរមួពីថន ក់ដឹកន ំ នងិបុគគលិក អនកេសនីសុំ ្របជពលរដ្ឋែដលទទួលផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង រ ្ឋ ភិបល 
កមពុជ ភន ក់ងរ្របតិបត្តិ នងិអនុវត្ត និងសមជកិ្រកុម្របឹក ែដលតំ ងឱយរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

9. ករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មនឹងរមួបញចូ ល (ែតមិនកំណត់្រតមឹ) ចំណុចទងំ យដូចខងេ្រកម៖ 

 (i) ករពិនិតយេលីសំណំុេរឿងគេ្រមងរបស់ ADB និងឯក រេផ ងេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងគេ្រមង 
 (ii) ករចុះពិនិតយដល់ទី ងំេ យមនករយល់្រពមជមុនពីរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
 (iii) ពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធទងំអស់ រមួទងំករពិនតិយទងំ យជមួយ៖ 

- ថន ក់ដកឹន ំADB បុគគលិក និងអនកពិេ្រគះេយបល់ 
- បុគគលិកមកពីករយិល័យ អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស (OSPF) ចំេពះករចូលរមួ 

របស់ខ្លួនេនដំ ក់កលពិេ្រគះេយបល់ៃនយន្តករគណេនយយភព 
- អនកេសនីសំុ និង ្របសិនេបី ចេធ្វីេទបន ្របជជនែដលទទួលផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមង រូមទងំអនក 

ែដលបន ងំទីលំេនេឡងីវញិរចួេហយី 
- ម្រន្តីទងំ យមកពីភន ក់ងរ្របតិបត្តិ និងអនុវត្ត 
- ម្រន្តីមកពីរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
- សមជកិ្រកុម្របឹក របស់ ADB ែដលតំ ងឱយរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
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(iv) ករចូលរមួពីអនកពេិ្រគះេយបល់ ឬ អនកជំនញបេចចកេទសទងំ យ េ យមនលកខណៈសម្រសប 
េដមីបជួីយ CRP កនុងករអនុវត្តន៍ករងររបស់ខ្លួន និង 

(v) េ្របី្របស់ករ្រតួតពិនិតយ ឬ វធិី ្រស្តេសីុបអេងកត មួយេផ ងេទៀតែដល CRP គិតថសម្រសប
កនុងករអនុវត្តន៍ករងររបស់ខ្លួន។ 

10. CRP នឹងអនុវត្តឆនទ នុសិទធិ និងរក មិនឱយមនករភញ ក់េផ្អីលពីម ជនកនុងករេធ្វកីរ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ ម។ CRP នឹងមិនផ្តល់បទសមភ សន៍ មួយជមួយ្របព័នធផ ព្វផ យេនដំ ក់កល មួយៃន 
ករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេឡយី។ សមជិក CRP និង បុគគលិក OCRP ្រតូវេគរព មេគលនេយបយ 
រក ព័ត៌មនសមង ត់ និងមិនបេង្ហីបឱយដឹងនូវព័តម៌នរបស់ ADB។ ល់ឯក រ និងព័ត៌មនែដល ក់ជូនសមជកិ 
CRP ឬ បុគគលិក OCRP ែដលត្រមូវឱយមនកររក ករសមង តព់ីភគី មួយនឹងមិន្រតូវបេង្ហីបឱយដឹងដល់ 
ភគី េផ ងេទៀតេ យមិនមនករយល់្រពមពីភគីែដលបន ក់បញចូ នឯក រ ឬ ព័ត៌មនេនះេឡយី។ 
ករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម គឺមនិមនបណំងផ្តល់សំណងផ្លូវចបប់េឡយី េហយីលទធផល្រ វ្រជវ និង 
អនុ សនរ៍បស់ CRP គឺមនិែមនជករវនិចិឆ័យផ្លូវចបបេ់ឡយី។ ្របធន និងសមជកិ CRP ្រតូវេគរព ម
វធិី ររបស់ CRP ស្តីពីជេម្ល ះផល្របេយជន៍ែដលបងគ ប់បញជ មិនឱយមនករបេង្ហីបឱយដឹងនូវជេម្ល ះផល្របេយជន៍ 
ទងំ យែដល ចេកីតមន េដីមបឱីយ្របធន (ឬ សមជិក CRP ្របសិនេបី្របធនមនជេម្ល ះផល្របេយជន៍ 
មួយែដល ចេកតីមន) ចសេ្រមចេលីវធិីែដលសម្រសបបន។ 

11. បនទ បព់ីេធ្វកីរ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មរបស់ខ្លួន CRP នងឹេចញេសចក្តី្រពងៃនរបយករណ៍មួយពី 
លទធផល្រ វ្រជវ និងអនុ សនរ៍បស់ខ្លួន ជូនថន ក់ដឹកន ំ និងអនកេសនីសុំ េដីមបសុីំមតេិយបល់។ ទងំថន ក់ដកឹន ំ
និងអនកេសនីសំុនងឹមនេពល៣០ ៃថង េដមីបផី្តល់មតិេយបល់ េលីេសចក្តី្រពងៃនរបយករណ៍េនះ។ កនុងអំឡុងេពល 
១៤ៃថង បនទ ប់ពីទទលួបនមតិេយបល់ពីថន កដ់ឹកន ំ និងអនកេសនីសំុេហយី CRP នឹងពិចរ មតិេយបល់របស់
ពួកេគ េហយី្រតូវបញចបរ់បយករណ៍េនះ រចួ្រតូវេចញរបយករណ៍បញច ប់េនះឱយេទ្រកុម្របកឹ  េ យមនមន 
ភជ ប់មកជមួយនូវលទធផល្រ វ្រជវ និងអនុ សន៍របស់ខ្លួនផង។ ្របសិនេបី ជ្របករសម្រសប អនុ សន៍ 
ទងំេនះ ចរមួបញចូ លនូវវធិនករសំណង មួយស្រមបថ់ន ក់ដឹកនរំបស់ ADB អនុវត្ត េដមីបី ចឱយគេ្រមង 
េនះមនភពអនុេ មជមួយេគលនេយបយ និងនីតវិធិីទងំ យរបស់ ADB វញិ េហយីនឹងឯកភពេលី 

ងេពលេវ ស្រមប់ករពិនតិយ ម នរបស់ CRP េលីវធិនករសំណងទងំេនះ ្របសិនេបីចបំច់។ CRP 
សមគ ល់េឃញីថ អនកេសនីសំុបនកំណត់ចំននួលទធផលែដលចង់បន ឬ សំណងកនុងលិខិតេសនីសំុរបស់េគ ្របករ 
ទងំេនះនឹង្រតូវពិចរ េ យ CRP ្របសិនេប្ីរតូវបនធន អំឡុងេពល្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ 
 
VI. េពលេវ កំណត់ 

 
12. CRP នឹងេធ្វកីរ្រតួតពិនិតយ្រសប មជំ ៊ ននីតិវធិី នងិេពលេវ កណំតែ់ដលមនែចងកនុងេគល-
នេយបយយន្តករគណេនយយភព ឆន ២ំ០០៣ េសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិករ ែផនក L1 ែដល្រសបគន  និង 
នីតវិធិី្របតបិត្តិកររបស់ CRP។ 
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ជំ ន ្រពឹត្តកិរណ៍ េពលេវ កំណត ់
៦ េសចក្ត្ីរពងៃនរបយករណ៍របស់ CRP។ CRP នឹងេចញេសចក្តី្រពងៃន 

របយករណ៍ េ យមនលទធផល្រ វ្រជវ និង អនុ សនភ៍ជ ប់មកជមួយ 
ជូនដលថ់ន ក់ដឹកន ំនិងអនកេសនសំុី េដីមបផី្តល់មតិេយបល។់ 

មិនមនេពលេវ ចបស់ ស ់

៧ ចេម្លីយតបរបស់ថន កដឹ់កន ំ និងអនកេសនសំុី ចំេពះេសចក្តី្រពងៃន 
របយករណ៍របស ់CRP។ 

៣០ ៃថង បនទ ប់ពីទទួលបន 
េសចក្តី្រពងៃនរបយករណ៍ 
របស ់CRP។ 

៨ របយករណ៍បញចបរ់បស់ CRP។ េ្រកយពីពិចរ មតិេយបលរ់បស់ 
ថន ក្់រគប់្រគង និងអនកេសនីសំុ CRP បញចប់របយករណ៍របស់ខ្លួន និង 
ករ់បយករបញចប់មយួ ជូនេទ្រកុ្របឹក ភិបលរបស ់ ADB រមួមន 

មតិេយបលរ់បស់ថន ក្់រគប្់រគង និងអនកេសនីសំុ។ 

១៤ ៃថង បនទ ប់ពីទទលួមតិ
េយបលពី់ថន ក្់រគប្់រគង 
និងអនកេសនីសំុ 

៩ េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកមុ្របឹក  ៖ ករពិចរ របស់្រកុម្របឹក ពី 
របយករណ៍បញចបរ់បស់ CRP ែដលមនភជ បម់កជមយួនូវអនុ សន ៍
ទងំ យ។ 

្របកស និង បេង្ហីបឱយដឹងនូវេសចក្តីសេ្រមចរបស្់រកុម្របឹក  និង 
របយករណ៍បញចបរ់បស់ CRP។ 

២១ ៃថង បនទ ប់ពីទទលួ
របយករណ៍បញចបរ់បស ់ CRP 
េ យ្រកុម្របឹក ។ 
 
កនុងអំឡុងេពល ៧ ៃថង បនទ ប់ព ី
មនករសេ្រមចពី្រកុម្របឹក ។ 

 
13. េពលេវ កំណតេ់នះ មិន ប់បញចូ លនូវេពលេវ បែនថម មួយែដលត្រមូវកនុងរយៈេពលអន្តរកល 
និងករពយេពលែដលបនេសនីសុំស្រមប់ ក់ករេឆ្លីយតប។ ្របសិនេបី CRP យល់ថ ចំបច់ កនុងករផ្ល ស់ប្តូរ 
េពលេវ កំណតខ់ងេលី CRP នឹង្រតូវទទួលបនករអនុញញ តេលីេពលេវ កំណត់ែដលែកែ្របពី BCRC 
ជមុនសិន។ 
 
/S/ Rusdian Lubis 
្របធនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ 
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ឧបសមព័នធទី៣៖ បុគគលទំនក់ទំនងកនងុអំឡងុេពល្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
 
គណៈកមម ករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម (CRP) បនទកទ់ងេទបុគគលដូចខងេ្រកម េនខងកនុង និងខងេ្រក
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) េដីមបេីធ្វកីរអេងកតេលីសំេណីសំុឱយ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម េនកនុងគេ្រមង។ 
បញជ ីេឈម ះេនះមិនមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយេទ េ្រពះ មិន ប់បញចូ លបុគគលទងំ យែដលបនេសនីសុំរក  
អត្តសញញ ណរបស់ខ្លួនជករសមង ត់េឡយី។ 
 
បុគគលិករបស ់ADB  
( ប់បញចូ លទងំបុគគលទងំ យែដលមនវត្តមនេនកនុងកិចច្របជុំ CRP/OCRP េផ ងៗ េនទី ន ក់ករក ្ត ល 
បុគគលិកែដល្រតូវបនសមភ ស និង បុគគលិកៃនករយិល័យ ADB ្របច្ំរបេទសកមពុជ [CARM]) 
 
1. AyshaQadir, អនកផ្តល់្របឹក ជន់ខពស់, ករយិល័យអគគ្រកុម្របកឹ  (OGC) 
2. Christophe Gautrot, អនកផ្តល់្របកឹ ជន់ខពស់, OGC 
3. Indira Simbolon, ្របធនអនកឯកេទសអភិវឌ ន៍សងគម (កិចចករពរសុវតថភិព), RSES 
4. James Nugent, អគគនយក, ែផនក សីុ េគនយ ៍(SERD) 
5. KunioSenga, (អតតី) អគគនយក, SERD 
6. Eric Sidgwick, នយក្របច្ំរបេទស, CARM 
7. MaileneBuendia, អនកឯកេទសករពរជន់ខពស់ (ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់), ែផនកដកឹជញជូ ន និង

គមនគមន៍ (SETC), SERD 
8. MunawarAlam, ្របធនអងគភព, រដ្ឋបលគេ្រមង, SETC, SERD 
9. Nessim Ahmad, នយក, RSES, នងិបចចុបបននជអនកដឹកនកំរអនុវត្តន៍ (បរ ិ ថ ន) 
10. Peter Brimble, េសដ្ឋកចិចវទូិជន់ខពស់្របច្ំរបេទស, CARM 
11. Peter Broch, េសដ្ឋកចិចវទូិជន់ខពស់ែផនកដកឹជញជូ ន, CARM  
12. PutuKamayana, ទី្របឹក , SEOD 
13. Ricardo Carlos Barba, អនកឯកេទសករពរជន់ខពស់ (ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់), CARM 
14. S. Chander, ទី្របឹក ជន់ខពស់ពេិសស (េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ នងិភពជៃដគូ ធរណៈ-ឯកជន) 
15. SokhaOuk, ម្រន្តីករពរជនខ់ពស់, CARM 
 
អតតីអនកពិេ្រគះេយបលរ់បស់ ADB  
1. Pierre Arnoux 
2. Romeo Cleto  
 
ជរ ្ឋ ភបិល 

1. Tauch Chankosal, រដ្ឋេលខធិករ, ្រកសួង ធរណករ នងិដឹកជញជូ ន (MPWT) 
2. Uon Song, អនុរដ្ឋេលខធិករ, MPWT 
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3. Khun Srun, អគគនយកមនទីរពិេ ធន៍, MPWT 
4. Ly Borin, ្របធននយក ្ឋ នផ្លូវរថេភ្លីង, MPWT 
5. Chan Samleng, អនុ្របធននយក ្ឋ នផ្លូវរថេភ្លងី 
6. Nhean Leng, អនុរដ្ឋេលខធកិរ, ្រកសួងេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុ (MEF) 
7. Chhorn Sopheap, អគគេលខធិកររង, MEF 
8. B.H.S.Khemmo, អគគេលខធិកររង, MLMUPC 
9. Im Sethyra, ្របធននយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (RD), MEF 
10. Sim Samnang, អនុ្របធននយក ្ឋ នផ្លូវរថេភ្លីង, MEF 
11. Yon Sophan, អនុ្របធននយក ្ឋ នផ្លូវរថេភ្លងី, MEF 
12. Hiv Phannavuth, ្របធនករយិល័យរដ្ឋបល នងិហរិញញវតថុ 
13. Sun Sokny, ្របធនករយិល័យគេ្រមងពហុភគី, RD, MEF 
14. Chan Thorn, ្របធនករយិល័យទិននន័យ, RD, MEF 
15. In Vothana, អនុ្របធនករយិល័យគេ្រមងពហុភគី, RD, MEF 
16. Cheang Chorlin, អនុ្របធនករយិល័យគេ្រមងពហុភគី, RD, MEF  
17. Khuon Davith, អនុ្របធនករយិល័យគេ្រមងពហុភគ,ី RD, MEF 
18. Ich Sokmony, អនុ្របធនករយិល័យ 
19. Natin Patel, ទី្របឹក , នយក ្ឋ នវនិេិយគ និងសហ្របតបិត្តិករ, MEF 
 
តំ ងរបស់អនកេសនសំុី 
1. David Pred, ជំនយួករ្រគប់្រគង, Inclusive Development International  
2. Eang Vuthy, នយក្របតិបត្តិ, អងគករសមធម៌កមពុជ 
 
(CRP កប៏នជួបជមយួ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ នងិអនកេសនីសំុ េនកនុងអឡុំងេពលទស នកិចចរបស់ខ្លួន
េនទី ងំេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ផងែដរ។ េឈម ះរបស់អនកេសនីសំុែដល CRP បនជួប ្រតូវបន ក់ េ យ រ
ពួកេគេសនសំុីឱយរក អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគជករសមង ត់។) 
 
ទ្ីរបឹក គេ្រមង 
1. Nhean Bona, REDECAM Group 
2. Yourn Yorn, REDECAM Group 
3. Cheng Sarann, REDECAM Group 
4. Chea Sarin, NK-JARTS 
5. Endo Hitoshi, NK-JARTS 
6. Tem Sareivouth, ទី្របឹក , ADB 
7. Sao Botumroath, ទី្របឹក , ADB 
8. Khnhel Bora, នយក្របតិបត្តិ, SBK 
9. Elise Wall, SBK 
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AusAID 
1. Michelle Vizzard 
2. Nanda Gasparini  
 
HBS (ករយិល័យេមធវ)ី 
1. Ly Tayseng, នយកចត់ករទូេទ 
2. NheanSomunin, ទី្របឹក ចបប់ជន់ខពស់ 
3. Vincent Martin Bidez, ទី្របឹក ចបប់ជន់ខពស់ 
 
បុគគលដៃទេទៀត 
1. Kay Leak, អនកស្រមបស្រមួល EIRP 
2. Dy Many, Credit Union Finance Australia 
3. NopVeasna, SKY 
4. George Cooper (អនកជំនញចបប់្របចេំនភនេំពញ) 
5. Michael Cernea 





ឧបសមពន័ធ៦ 

ឧបសមព័នធទី៤៖ កររេំ ភសទិធិមនុស ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ និងេគលនេយបយ
ករពរសវុតថភិពរបស ់ADB 

 

កថ
ខណ្ឌ  

ករេសនសំុីឱយ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ករេយងេនកនុង
េសៀវេភ្របតិបត្តិ
កររបស់ ADB 

បញញត្តជិក់ កេ់នកនុងេសៀវេភ្របតិបត្តកិររបស់ 
ADB 

94 េយងីសននិ ្ឋ នថ េ្រគះថន ក់ែដលបនទទលួរង
គឺេសមីនឹងកររេំ ភេលកីតព្វកិចចៃនសនធិសញញ
អន្តរជតិែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនផ្តល់ 
សចច ប័ន រមួទងំកតិកសញញ អន្តរជតិស្តពីី
សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ កតិកសញញ
អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ និង
អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិកុមរ និង
យ៉ងជក់ ក់៖ 
 
 សិទធិទទលួបនករករពរពីករបេណ្ត ញ

េចញេ យបងខំ... េ យមិនផ្តល់ និងមិន
មនលទធភពទទួលបនទ្រមង់សម្រសបៃនករ
ករពរផ្លូវចបប់ ឬករករពរេផ ងេទៀត... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិទធិទទលួបនទីលំេន្រគប់្រគន់... និង

លទធភពទទលួបនេស  និងេហ ្ឋ រចន
សមព័នធជមូល ្ឋ ន េនកនុងទី ងំសម្រសប
ែដលេនែកបរកែន្លង ច្របកបមុខរបរចិញច ឹម
ជីវតិបន។ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/OP-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/BP-4(v) 
 
 
 
 
F2/OP-16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“្របសិនេបកីរេ ះ្រ យផលប៉ះពល់មិនសម័្រគចិត្ត
គឺជេរឿងេជៀសមិនផុត េគលនេយបយទមទរ
នូវឯក រេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់
ជទីេពញចិត្តេផ ងៗ។ ADB ជូនដំណឹងដល់ទីភន ក់ងរ
អនុវត្ត (EA) ឬអនកឧបតថមភគេ្រមងេផ ងេទៀតៃន
េគលនេយបយេ ះ្រ យផលប៉ះពល់មិនសម័្រគចិត្ត 
និងល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវ OM ពក់ព័នធ។ េ យចប់េផ្តីម
មុនកំណត់េនកនុងវដ្តគេ្រមង ADB យតៃម្ល
េគលនេយបយ បទពិេ ធន៍ ថ ប័ន និង្រកបខ័ណ្ឌ
របស់រ ្ឋ ភិបលស្រមប់ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់
មិនសម័្រគចិត្ត េដមីបេី ះ្រ យអសងគតិភពជមយួនឹង
េគលនេយបយ”។ 
 
“្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់នឹង្រតូវបនពិេ្រគះ
េយបល់អំពីសំណង និង/ឬ ជេ្រមីសៃនករេ ះ
្រ យផលប៉ះពល ់ រមួទងំទី ងំៃនតំបន់ ងំ លេំន
ថម ីនិងករ ្ត រ ថ នភពសងគម និងេសដ្ឋកចិចេឡងីវញិ។” 
 
“វធិនករែកលម្អ ថ នភពរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និង
ងយរងេ្រគះ្រតូវែផ្អកេលីយុទធ ្រស្ត េដីមបេីជៀស ង
ករេធ្វីឱយកន់ែតធ្ល ក់ខ្លួន្រកី្រកបែនថមេទៀត និងបេងកីត
ឱកសរក្របក់ចំណូលថមីៗ។ កនុងចំេ មេនះ 
រមួមន៖ ... (iv) ករកត់បនថយភពងយរងេ្រគះ
ចំេពះភព្រកី្រក មរយៈយុទធ ្រស្ត
ក ង្រទពយសមបត្តិ ដូចជជំនយួអភិវឌ ន៍ ដីដូរដី 
ទីលេំនជំនួសែដលមនស្តង់ រអបបបរម និង
សុវតថភិពៃនករជលួ។” 

ឧបសមពន័ធ៤ 
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 សិទធិទទលួបនករផគត់ផគង់ទឹក្រគប់្រគន់ និង

មនតៃម្លេថកសមរមយ 
 
 
 
 

 
 
 

 សិទធិរចួផុតពីករេរសីេអីងេ យមូលេហតុ
ថ នភពៃនករ ្រស័យផលេលីអចលន្រទពយ 

និងសិទធិ ន ក់េន។ 
 
 
 
 
 
 សិទធិរបស់កុមរ្រគប់រូបកនុងករទទលួបនជីវភព

្រគប់្រគន់... ជពិេសស ពក់ព័នធនឹង
ករផ្តល់ រូបតថមភ និងករផ្តល់ទីលំេន 

 
 
 
 
 សិទធិរបស់កុមរ្រគប់រូបកនុងករទទលួបន

ស្តង់ រសុខភពខពស់បំផុតែដល ចសេ្រមច
បន រមួទងំ មរយៈករផ្តល់ទឹកហូប ្អ ត 
និងទទួលបនេហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់ករ
ពយបលជំងឺ និង ្ត រសុខភពេឡងីវញិ។ 

 
 សិទធិរបស់កុមរ្រគប់រូបែដលប៉ះពល់េ យ

គេ្រមងេទេលីករអប់រ.ំ.. 
 
 
 
 សិទធិទទលួបនដំេ ះ្រ យជក់ែស្តង

ស្រមប់បុគគលទងំ យែដលសិទធិរបស់
គត់្រតូវបនរេំ ភ។ 

 
F2/BP-4 
 
 
F2/OP-15 
 
 
 
 

F2/OP- 
9 & 11 
 
 

 
F2/OP-10 
 
 
 
 
 
F2/BP-4 
 
 
 
 
 
 
F2/BP-4 
 
 
 
F2/OP-15 
 
 
 
 
 
 
F2/BP-4 
 
 
 

 
“... ករផ្តល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងេស សម្រសបដល់
ទី ងំៃនតំបន់ ងំទីលំេនថមី។” 
 
“ករបត់បង់ធនធនរបស់សហគមន៍ និង ធរណៈ 
ែដល្រតូវចត់ទុកថមនសិទធិទទួលបនសំណង 
រមួបញចូ ល... (ii) រចនសមព័នធ ធរណៈ ដូចជ … 
្របភពទឹក និងកែន្លងេបកគក់...” 
 

“កង្វះប័ណ្ណកមមសិទធិដី្រសបចបប់្រតឹម្រតូវ ម
ទ្រមង់របស់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់មិនែមនជ
ឧបសគគចំេពះសិទធិៃនេគលនេយបយរបស់ ADB 
េឡយី។” 
 
“្របជពលរដ្ឋែដលេរេីទរសេ់នកនុងទី ងំគេ្រមង 
ឬអចលន្រទពយែដល្រតូវបន ងសង់
េ្រកយកលបរេិចឆទកំណត់ៃនភពមនសិទធិ មិន
មនសិទធិទទលួបនសំណង ឬ ជំនយួេផ ងេទៀត
េឡយី។” 
 
“ទីលំេនជំនួសែដលមនស្តង់ រអបបបរម ជំនយួដល់
ករ ងំទីលំេនថមី រមួទងំករផ្តល់ដល់ទី ងំៃនតំបន់ 
ងំទីលំេនថមីនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងេស សម្រសប 

និងជំនយួដល់ករ ្ត រេឡងីវញិ េដីមបសីេ្រមចឱយបន 
នូវក្រមិតសុខុមលភព យ៉ងេ ច សដូ់ចគន នឹង
េពលមិនមនគេ្រមង។” 
 
“ជំនយួដល់ករ ងំទីលំេនថមី រមួទងំករផ្តល់ ដល់
ទី ងំៃនតំបន់ ងំទីលំេនថមីនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង
េស សម្រសប។” 
 
“ករបត់បង់ធនធនសហគមន៍ និង ធរណៈ 
ែដល្រតូវចត់ទុកថមនសិទធិទទួលបនសំណង 
រមួបញចូ ល... (ii) រចនសមព័នធ ធរណៈ ដូចជ … 
េស សុខភព និង េរៀន។” 
 
 
 
“យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ស្រមប់្របជពល
រដ្ឋរងផលប៉ះពល់នឹង្រតូវបេងកីតេឡងី។” 
 
 

ឧបសមពន័ធ៤
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ឧបសមព័នធទី៥ ៖ ឧទហរណ៍ៃនែផនករទូទត់ឱនភពសណំង 

 
1. ជេ្រមសីែដលេរៀប ប់េនកនុងឧបសមពន័ធេនះ គ្ឺរគន់ែតជឧទហរណ៍ប៉ុេ ្ណ ះ និងមិនគួរចត់ទុកថ
ជេ្រគងករែដលមនិបនបត់ែបនបនេឡយី។ ផទុយេទវញិ គួរ្រតូវបនចត់ទុកថជ្រកបខ័ណ្ឌ ករងរមួយ
ែដល ចេធ្វេីទបន ស្រមប់ករទមទរឱយមននូវេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណង។ ថន ក់្រគប់្រគងរបស់ ADB 
្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឱយេ្របី្របស់ឧទហរណ៍េនះ ្របសិនេបីសម្រសប េនកនុងករបេងកីតែផនករសកមមភព
របស់ខ្លួន េដីមបផី្តល់សុពលភពដល់អនុ សន។៍ 
 
2. េ្រគងករសំណង្រតូវករនូវអងគភព្រតួតពិនិតយមួយ។ ឧទហរណ៍ អងគភពេនះ ច្រតូវបនដឹកនេំ យ
តំ ង្របច្ំរបេទសរបស់ ADB េន្របេទសកមពុជ ឬ េ យម្រន្តីជន់ខពស់សម្រសបមួយរូបរបស់រ ្ឋ ភិបល 
កមពុជ។ សមជកិេផ ងេទៀតៃនអងគភព្រតួតពនិិតយ ចរមួមនតំ ងមួយរូបរបស់ AusAID (ជអនកសហករ 
ឧបតថមភគេ្រមងេនះ) តំ ងមួយរូបរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងតំ ងមួយរូបរបស់រ ្ឋ ភិបល ឬ 
តំ ងករយិល័យធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ្របច្ំរបេទសកមពុជ េទ មភពសម្រសប។ 
 
3. មុខងររបស់អងគភព្រតួតពិនិតយ ចរមួមនករបេងកីតេគលករណ៍ែណន ំ ស្រមប់ករ្រគប់្រគង នងិ 
អនុវត្តេ្រគងករសំណង និង ស្រមប់ករធនថ ករទូទតសំ់ណង្រតូវបនេធ្វីេឡងីយ៉ងេលឿន និងយ៉ង
្រតមឹ្រតូវបំផុត មរេបៀប្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ។ ករសេ្រមចចិត្តេលីេគលនេយបយទងំអស់ក៏ ច 
្របគល់េទឱយអងគភព្រតួតពនិិតយេនះផងែដរ។ 

 
4. អងគភព្រតួតពិនិតយក៏ ចពិនិតយ និង សេ្រមចចតិ្តេលីបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ នងិ បណ្តឹ ង រទុកខរបស់្រគួ រ
រងផលប៉ះពល់ ពក់ព័នធនឹងករគណន នងិ ករទូទត់សំណង ែដលេធ្វីេឡងី មេ្រគងករផងែដរ។ 
បណ្តឹ ងឧទធរណ៍នឹង្រតូវបនសេ្រមចចិត្តកនុងេពលេវ ក្រមិតចបស់ ស់ និងជ ថ ពរ។ 

 
5. េ្រគងករ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ឬ អងគភពដៃទេទៀតែដលមនបទពិេ ធន ៍
និងមនសមតថភពែដល្រតូវបនេ្រជសីេរសី និង ្របគល់ករងរជូនេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ យមន 
ជំនយួ ករផ្តល់ដំបូនម ន និងករឃ្ល េំមីលពីធនគរអភិវឌ ន៍ សុី។ 

 
6. ករទូទតសំ់ណងនឹង្រតូវេធ្វីេឡងី មរយៈករទូទត្់របក់ជកញចប់ ដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់មន 
ល័កខខ័ណ្ឌ សម្រសប ែដលេសនីសំុមូលនិធេិនកនុងរយៈេពលសមេហតុផល ែដលកណំត់េគលករណ៍ែណន ំ និង
្រតូវបន្របកសយ៉ងទូលំទូ យដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ េនទី ងំេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ្រពមទងំ 
េនកនុងរង្វង់ៃនផលប៉ះពល់ និងចំណីផ្លូវ ែដលពកួេគ្រតូវបនផ្ល ស់េចញពីកែន្លងេនះ។ 

 
7. ទ្រមងែ់បបបទ និង ដំេណីរករៃនករេសនីសុំគួរែតរក ឱយមនភព មញញ និងងយ្រសួល េដីមបឱីយ
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ចបន្តករទមទររបស់ខ្លួននូវសំណងែដលមនឱនភពេ យគម នករពិបក។ ទ្រមង ់
ពកយសុំទងំេនះ ្រតូវ ចរកបនជភ ែខមរ និងអង់េគ្លស។ 
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8. េ្រគងករក៏គរួផ្តល់ជនំួយសម្រសបដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដលជអនកខរជន ពិករ មន្រស្តីជ 
េម្រគួ រ និងងយរងេ្រគះ ែដល្រតូវករជំនួយ េនកនុងករបំេពញ និង ក់ពកយេសនីសំុ។ ពកយេសនីសុំយតឺយ៉វ 
 
9. ច្រតូវបនទទួលយក េនកនុងរយៈេពលែដលមនែចងបែនថម ែដលេហតុផលសម្រសបបន ងំ្រគួ រ 
រងផលប៉ះពល់ពីករអនុវត្តទន់េពលេវ ។ ពកយេសនីសុំទងំេនះនឹង្រតូវសេ្រមចចិត្តម្តងមួយករណី មភព រងឹម ំ
និងមូល ្ឋ នៃនករពនយល់ែដលបនផ្តល់។ 

 
10. ្រគួ ររងផលប៉ះពល់នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងអំពីករែកែ្របក្រមតិៃនករទូទត្់របក់បង់ផ្ត ច់ ែដលមន 
ស្រមប់្របេភទេផ ងៗៃនឱនភពសំណង។ 

 
11. វធិី ្រស្តេផ ងៗ ចរកបនស្រមប់ករគណនឱនភពសំណងជមធយម។ េយងីសូមេលីកឧទហរណ៍ 
ចំននួបីដូចខងេ្រកម។ 
 
ករគណនឱនភពសំណងជមធយមស្រមប់ករបតប់ងអ់ចលន្រទពយ 
 
12. េនកនុងករេលីកេឡងីនូវក្រមិត្របក់បង់ផ្ត ចជ់មធយមស្រមប់ករទូទត់សំណង ស្រមប់ករបត់បង់
អចលន្រទពយ ក ្ត ដូចខងេ្រកម ច្រតូវបនេលីកយកមកពិចរ ៖ 

 
a. សំណងជមធយម ែដលបនទូទត់ដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ៃនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 

មនចំនួន ៧៥១ ដុ ្ល រ។ ព័ត៌មនលម្អិតៃនសំណងជមធយមែដលបង់ដល់្រគួ ររងផល 
ប៉ះពល់េនទី ងំេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់នមីួយៗ មនេនកនុង ងទី៦ ៃនរបយករណ៍។ 

ង្រតូវបនគូសេឡងីវញិេនខងេ្រកម ស្រមប់ភពងយ្រសួល ដូច ងទី១។ 
 
ងទី១ 

ទី ងំៃនតំបន់
ងំលំេនថម ី

្រគួ ររងផលបះ៉ពល់
ែដលទទលួបនដី 

សំណងជមធយមេ យ
គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសងួេ ះ្រ យ

ផលបះ៉ពល ់
េប៉យែបត៉ 604 $874.63 
បតដំ់បង 48 $862.23 
េពធិ៍ ត់ 33 $512.03 
ជធនីភនំេពញ 143 $947.50 
េខត្ត្រពះសហីនុ 33 $558.46 

 

b. ពក់ព័នធនឹងបុគគលទងំ យែដលេសនីសំុករែកត្រមូវសំណងេទ SPF, SPF បនរកេឃញីថ 
មួយភគធំៃនករទូទតសំ់ណងដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនគណនេ យភន់ ្រចឡ។ំ 

ងខងេ្រកមផ្តល់នូវព័តល៌ម្អតិៃនករែកត្រមូវែដលេធ្វេីឡងីេ យ SPF និង មូលេហតុចមបង
ស្រមប់ករែកត្រមូវ៖ 
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ងទី២ 

 

ទី ងំៃនតំបន់ ងំទីលេំនថម ី ចំននួ្រគួ ររង
ផលបះ៉ពល់ែដល
េសនសំុីករែកត្រមូវ

សណំង 

ចំននួ្រគួ រ
រងផលប៉ះពល់
ែដលពកយេសនសុីំ
ករែកត្រមូវ្រតូវ
បនអនុញញ ត 

ចំននួ
្រគួ ររង
ផលបះ៉
ពល់ែដល
ករទមទរ
្រតូវបន
បដសិធ 

ចំននួ្រគួ ររង
ផលបះ៉ពល់ែដល
បដិេសធមិនទទួល
យកសណំងែដល
្រតូវបនែកត្រមូវ 

ករែកត្រមូវសណំង
ជមធយមគិតជ $ 

(សណំងសរុបែដល
្រតូវបនែកត្រមូវ/
ចំននួ្រគួ ររង
ផលប៉ះពល់សរុប
ែដលបនទទលួករ
ែកត្រមូវសំណង) 

មូលេហតុចមបង
ស្រមប់ករ
ែកត្រមូវ
េនទី ងំ 

េប៉យែប៉ត  8   6   2 2    2864.34/6 = 
477.39 

កំហុសេនកនុង 
ប្លង ់និង
្រកបខណ័្ឌ ពិនិតយ
ម ន 

បត់ដំបង  3  3  0  0   1571.04/3 = 
523.68 

កំហុសេនកនុង 
DMS 

េពធិ៍ ត់  0 0  0  0    
ភនំេពញ ( មបេ ្ត យ
ផ្លូវរថេភ្លីង) 
 

 62  61 1  61 15,414.53/61= 
252.70  

កំហុស េនកនុង 
DMS 

ភនំេពញ (្រតពងំអញច ញ)  40 (សូមកតស់មគ ល់
ថ ២ មកពី ថ នីយ៍
សំេ ង ដូេចនះ 
ករគណនមិន
្រតូវបនេធ្វីេឡងីចំេពះ
ពួកេគ ដូច ្រតូវរង់ចំ
ស្រមប់ែផនករ េ ះ
្រ យផលប៉ះពល់
បចចុបបននភព) 

37  1  0   32,196.66/37 =   
 870.18 

កំហុស េនកនុង 
DMS 

េខត្ត្រពះសីហនុ 3 3 0 0 860.12/3 = 286.71  កំហុស េនកនុង 
DMS 

 
13. ែផ្អកេលីក ្ត ទងំេនះ ករែកត្រមូវសំណងជមធយមបងផ់្ត ច់ស្រមប់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ែដលមន 
េឈម ះេនេលី DMS ស្រមប់ទី ងំេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ចំនួន្រប ំ ច្រតូវបនគណន មបនទ ត់ែដល 
បនកំណត់េនកនុង ងទី៣ ខងេ្រកម។ 
 
14. ្របកប់ង់ផ្ត ច់គួរ្រតូវបនែកត្រមូវស្រមប់អតផិរ េ យ្របមណជ ៣៥%។ ករែកត្រមូវេនះ 
គឺទបជងអ្រ អតិផរ កមពុជែដលបងគរចំនួន ៤៦,៣% រ ងឆន ២ំ០០៦ និង ឆន ២ំ០១២។ អ្រ
ទបជងៃនអតិផរ ែដលបងគរចំនួន ៣៥% ្រតូវបនបញជ ក់ េនេពលករទូទត់សំណង្រតូវបនេធ្វីេឡងី
ជដុ ្ល រ េមរកិ ែដលអតផិរ កនុង្រសុកគឺទបជងករណីរូបយិវតថុកមពុជ។ ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដល សំណង
្រតូវបនែកត្រមូវរចួេ្រសចេហយីេ យ រ កំហុស DMS នឹងទទលួបនករែកត្រមូវែត ៣៥% ប៉ុេ ្ណ ះ េលី
សំណងសរុបែដលបនទទួលកលពមុីន។ មូល ្ឋ នៃនករែកត្រមូវទងំេនះគឺ DMS ស្រមប់ទី ងំ នីមយួៗ។ 
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15. ករែកត្រមូវភគរយ ចែផ្អកេលីសំណងសរុប ែដលកំពុងបង់ ឬ នឹង្រតូវបងដ់ល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់
ែដលេសនីសំុនីមយួៗ ែដល្រតូវបនែកត្រមូវយ៉ង្រតឹម្រតូវ ដូចមនែចងេនកនុង ងទី៣ ខងេ្រកម។ ចំនួន
ែដលផ្តល់េនកនុង ងទី៣ គួរ្រតូវបនចត់ទុកថមនលកខណៈចង្អុលបង្ហ ញ េហយី ងទ៣ី ្រតូវបនែផ្អក េលី
ព័តម៌នែដលផ្តល់ដល់ CRP េ យ CARM និង SPF។ 

 
16. ករែកត្រមូវសំណងនឹងមិន ចទមទរបនេ យបុគគលទងំ យ ែដលបនលក់ដីៃនកែន្លង ងំ
ទីលំេនថមីរបស់ខ្លួន េ យមនិបនសង់ផទះ េទឱយអនកដៃទ គតិ្រតមឹែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ ្រស័យេ យេយងី
សនមតថ្រគួ ររងផលប៉ះពល់េនះ បនទទួលអតថ្របេយជន៍ពីករលក់ ជំនួសឱយករទូទតឱ់នភពសំណង។ 
យ៉ង មុិញ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែដល ចផ្តល់ភស្តុ ងបញជ ក់ថ ពួកេគបនលក់ដីរបស់ពួកេគ 
េ្រកយេពលសង់ផទះ េនកនុងកែន្លង ងំទីលំេនថមី នងឹមនសិទធិទមទរករែកត្រមូវសំណងេ្រកមេ្រគងករ េនះ។ 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែបបេនះ ទំនងនឹងបនលក់ដីជមួយនឹងផទះរបស់ពកួេគ េ យ រែតករជំពក់ បំណុល។ 

ងទី៣ 
 

ទី ងំ សណំងជមធយម
ែដលបនបង់ 
(ប្រងគប់) $ 

ករែកត្រមូវ
សណំងជមធយម
ែដលេធ្វេីឡងី
ស្រមប់កំហុស 
DMS (ប្រងគប់) $ 

ភគរយៃនករែកត្រមូវ
សណំងស្រមប់កំហុស 
DMS  

ករែកត្រមូវភគរយែដល
េសនេីឡងីៃនសណំង រមួទងំ 
៣៥% ស្រមប់អតិផរ  

េប៉យែបត៉ 875 477 55% 90% 
បតដំ់បង 862 524 61% 96% 
េពធិ៍ ត់ 512 0 0 35% 
ភនំេពញ ( ម
បេ ្ត យ
ែខ ផ្លូវរថេភ្លីង) 

948 253 27% 62% 

ភនំេពញ (្រតពងំ 
អញច ញ) 

948 870 92% 127% 

េខត្ត្រពះសហីនុ 558 286 51% 86% 
 
 
ករគណនឱនភពសំណងជមធយមស្រមប់្របកឧ់បតថមភជវីភពរសេ់ន 
 
17. ករត្រមូវដំេឡងីចំននួ ៧០% ្រតូវបនេសនីេឡងីស្រមប់្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន។ ្របក់ឧបតថមភ 
ជីវភពរស់េនចំននួ ៧៥ $ ឬ ១៥០ $ ្រតូវបនបង់ ដល់្រគួ រែដល្រតូវបនេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។ រ
ផទុយគន ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ នងិេនកនុង ងស្តីពីសិទធិទទលួបនសំណង 
អំពថីេតី្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន្រតូវបនបេងកតីេឡងីេ យរេបៀប ។ ែផ្អកេលីព័តម៌នែដលផ្តល់េ យ 
CARM ព័តម៌ន ចេជឿជក់បនបំផុតគឺថ ្របក់ឧបតថមភចំននួ ៧៥ $ ្រតូវបនគណនេ យែផ្អកេលីករឧបតថមភ
អងករចំននួ ២០ គ្រក កនុងមន ក់ចនំួន ៥ ដង រយៈេពល ៣ ែខ េ យសនមតថ ្រគួ រជមធយមនឹងមនសមជិក ៥ 
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នក់។ ្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េនចំននួ ១៥០ $ គជឺករឧបតថមភរយៈេពល ៦ ែខ ែដល្រតូវបនបង់ដល់្រគួ រ
្រក្ីរក និង្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ែដលរមួមន្រគួ រមនគុណភពខពស់ជង ែដលនឹង្រតូវករេពលេវ
យូរជងកនុងករ ងសង់េឡងីវញិ។ េ យ រ្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន្រតូវបនគណនេ យែផ្អកេលីតៃម្លអងករ
េនឆន ២ំ០០៦ េហយីតៃម្លអងករបនេកីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំេនឆន ២ំ០១០ និង ឆន ២ំ០១១ េនេពល
ែដលករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េ្រចីនបំផុតេធ្វេីឡងី កំេណីន ៧០% េនកនុង្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន
្រតូវបនេសនីេឡងី។ ្រគួ រែដលបនទទួល្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េនចំនួន ៧៥ $ េនេពល
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ នឹងមនសិទធិទទួលបនករឧបតថមភេកនីេឡងីចំននួ ៥២,៥០ $។ ្រគួ រែដលបនទទួល 
១៥០ $ េនេពល ងំទីលំេនថមី នឹងទទលួ បនករឧបតថមភេកនីេឡងីចំននួ ១០៥ $។ ងទ៤ី សេងខប
ករសនមតស្រមប់ករគណន។ 
 

ងទី៤ 
 

្របកឧ់បតថមភ
ជវីភពរសេ់ន 

្របកឧ់បតថមភែដលបន
បង់ 

្របកឧ់បតថមភែដល
នឹង្រតូវបងក់នុងអ្រ  
៧០% ៃនតៃម្លអងករ
ែដលេកីនេឡងី 

ករទូទតប់ែនថម
ែដលនឹង្រតូវេធ្វេីឡងី 

ករឧបតថមភអងករ ២០ គ្រកកនុងមន ក់
ស្រមប់សមជិក ៥ នកក់នុងមយួ
្រគួ ររយៈេពល ៣ ែខ 

$75 $127.50 $52.50 

ករឧបតថមភអងករ ២០ គ្រកកនុងមន ក់
ស្រមប់សមជិក ៥ នកក់នុងមយួ
្រគួ ររយៈេពល ៦ ែខ 

$150 $255.00 $105 

 
ករគណនឱនភពសំណងជមធយមស្រមប់ករបតប់ង់្របកច់ណូំល 
 
18. ជេ្រមសីមួយស្រមប់ករគណនករបត់បង់្របកចំ់ណូលជមធយម គឺ្រតូវេ្របៀបេធៀបក្រមិត្របក់ ចំណូល
ជមធយមេនទី ងំនីមយួៗ មុន និង េ្រកយេពលេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។ េ យ រកង្វះជំេរឿនមូល ្ឋ ន
មុនេពលេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ មិនមនទិននន័យ្របកច់ំណូលែដល ចទុកចតិ្តបនរបស់្រគួ រ 
រងផលប៉ះពល់មុនេពលេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េឡយី។ ងទី៥ បង្ហ ញអំពព័ីតម៌នែដលផ្តល់េ យ SBK 
(សូមេមលី ងទី៧ ៃនរបយករណ៍្រពងៃន CRP)។ ព័ត៌មនេនះអនុញញ តឱយគណនករបត់បង់
្របក់ចំណូលជមធយមេនទី ងំនីមួយៗ។ សកមមភព ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិេនទី ងំនីមយួៗចប់េផ្តីម
ជមួយនឹង IRP េនេពលករបណ្តុ ះប ្ត លបនចប់េផ្តីម។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ កមចីឥណទន និងមូលនិធិ
សុទធសុវតថិភពសងគម្រតូវបនបេងកតីេឡងីែតេនេ្រកម EIRP ប៉ុេ ្ណ ះ។ េទះបីជមនករចប់េផ្តីម EIRP ក៏េ យ 
្របក់ចំណូលមិន ច ្ត រេឡងីវញិភ្ល មៗបនែដរ េ្រពះមូលនធិិេនេ្រកម EIRP ែដលផ្តល់ដល់្រកុមជយួខ្លួនឯង
មនចំនួនតចិតចួខ្ល ងំ នងិ អនុញញ តឱយបេងកីន្របកច់ំណូលែដលរកបនជេ្រចីនែខេ្រកយេពលចប់េផ្តីម EIRP។ 
ករទូទត់សំណង្របក់ចំណូលែដលេសនីេឡងីខងេ្រកម សនមតយក ១៨ ែខ ស្រមប់ករគណនសំណង 
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ស្រមប់ករបតប់ង់្របកចំ់ណូលែដលបងករ។ មនិមនករែកត្រមូវ្របក់ចំណូល មួយនឹង្រតូវបង់
ស្រមប់េ្រគងករេនេប៉យែបត៉ ែដលទិននន័យែដលមនមិនបញជ ក់អំពីករបត់បង់្របកច់ំណូលជមធយមេឡយី។ 
មិនមនទិននន័យ្របកចំ់ណូលែដល ចទុកចតិ្តបនស្រមប់ CRP ស្រមប់ទី ងំេន្រកុង្រពះសីហនុេឡយី។ ទិននន័យ
ែដលផ្តល់េ យ CARM បនបង្ហ ញថមិនមនករបត់បង់ ្របក់ចំណូលេឡយី។ មិនទំនងខ្ល ងំ ស់ថ 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដល្រតូវបនេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េន្រកុង្រពះសីហនុ មនិបនទទលួរងករបតប់ង់
្របក់ចំណូល េ្រពះទី ងំេ ះ្រ យផលប៉ះពល់សថិតេនយ៉ងេ ច ស់ ៧ គម ពីទី ងំេដមី
ៃនកែន្លងរស់េន េហយី្រគួ រែដល្រតូវបនេ ះ្រ យផលប៉ះពល់រស់េនេ យ រករេធ្វី ជីវកមម
េនតំបន់្របជុំជនែដលមមញឹក និងេ យ រករផ្តល់េស ដល់ឧស ហកមមេន ទ។ យ៉ងេ ច ស់ ្រគួ រ
ែដល្រតូវបនេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បនទទួលរងករ ចំ យែដលេកនីេឡងីខ្ល ងំេលីករដកឹជញជូ នេទមក
កែន្លងរស់េនចស់។ ្របសិនេបមីិនបនទទលួទិននន័យ ្របកចំ់ណូលែដល ចទុកចិត្តបនមុន និង េ្រកយេពល
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ករទូទត់បង់ផ្ត ច់ស្រមប់ករចំ យេលីករដកឹជញជូ នរយៈេពល ១៨ ែខស្រមប់
អនករក្របក់ចំណូលចំននួពីរនក់កនុងមួយ ្រគួ រ គួរ្រតូវបនបង។់ មិនមនករេសនីឱយបញជ ក់ករែកត្រមូវ
ករបត់បង់្របកច់ំណូល មអតផិរ េឡយី េ្រពះករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េធ្វេីឡងីែតេនឆន ២ំ០១០ និង 
ឆន ២ំ០១១ ប៉ុេ ្ណ ះ េហយីករទូទត់ករែកត្រមូវ្របក់ចំណូលគួរេធ្វេីឡងីជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ែដល
កំេណីនតៃម្លកនុង្រសុកគឺទបជងស្រមប់រូបយិវតថុកមពុជ។ ងទី៥ ផ្តល់ព័តម៌នេនះ ្រពមទងំករទូទត់
ករែកត្រមូវករបត់បង់្របក់ចំណូលែដលេសនីេឡងី។ 
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ទី ងំេ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពល់ 

ករចបេ់ផ្តមី
ករ ងំលំេនថម ី

ករចបេ់ផ្តមី
សកមមភព
បណ្តុ ះ 
ប ្ត ល 
EIRP 

្របកចំ់ណូល 
្រគួ រ មុនេពល
េ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពល់
កនុងមួយែខ 
(ប្រងគប)់ –$ 

្របកចំ់ណូល 
្រគួ រេ្រកយ
េពលេ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពល់
កនុងមួយែខ 
(ប្រងគប់) –$ 

រយៈេពលស្រមប់
ករគណន
ករបតប់ង្់របក់
ចំណូល (ែខ) 

ករែកត្រមូវ
ករបតប់ង់
្របកចំ់ណូល
បងផ់្ត ចគិ់តជ $ 
កនុងមួយ្រគួ រ 

េខត្ត្រពះសីហនុ តុ  ២០១០ កកក  
២០១២ 

នឹង្រតូវកំណត់ នឹង្រតូវកំណត ់ 18 នឹង្រតូវកំណត់ 

បតដំ់បង វចិឆិក ២០១០ កកក  
២០១២ 

171 86 18 1530 

េពធិ៍ ត់ វចិឆិក ២០១០ កកក  
២០១២ 

225 123 18 1836 

ភនេំពញ (្រតពងំអញច ញ) កញញ  ២០១១ កកក  
២០១២ 

652 448 18 3672 

េប៉យែប៉ត េម -វចិឆិក 
២០១១ 

កកក  
២០១២ 

344 359 មិនមនករែកត្រមូវ គម ន 

 
                                                 
385 ្របភពស្រមប់ទី ងំេ ះ្រ យផលប៉ះពល់េនកំ ត់ផ្លូវភគខងេជីង៖ ករ្រ វ្រជវ និងករអភិវឌ នរ៍បស់ SBK ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តន៍កមមវធីិ

្ត រ្របក់ចណូំលេឡងីវញិស្រមប់កំ ត់ផ្លូវភគខងេជីង ៃថងទី២៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០។ ស្រមប់ភនំេពញ៖ SBK របយករណ៍ យតៃម្លែផនកសងគមេសដ្ឋកិចច 
និងត្រមូវករ ករបេងកីត និងករអនុវត្តន៍កមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡងីវញិ ៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២។ ស្រមប់េប៉យែប៉ត ៖ SBK ករបេងកីត 
និងករអនុវត្តន៍កមមវធិី ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡងីវញិ ថ នីយេ៍ប៉យែបត៉ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២៖ ព័ត៌មនែដលផ្តល់េ យធនគរអភិវឌ ន៍ 
សីុ្របច្ំរបេទសកមពុជ។ 
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ករេ ះ្រ យចេំពះករទមទរព្ីរគួ រជេ្រចីនែដលរស់េនកនុងផទះែតមួយ 

18. េនែតបន្តមន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ជក់ ក់មួយចំននួ ែដលបន្តរស់េន មបេ ្ត យផ្លូវរថេភ្លីង និង 
ែដលអះ ងថបនទទួល DMS ែតមួយស្រមប់្រគួ រជេ្រចីន។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់មយួចនួំន កនុង
ចំេ ម្រគួ រទងំេនះ មិនបនទទលួសំណង មយួេឡយី ្រស័យេ យករទមទររបស់ពួកេគ 
ពុំមនបញជ ក់េនកនុង DMS។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ែបបេនះ នងឹ្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឱយេធ្វីករទមទរបស់ 
ពួកេគ មរយៈយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ េហយីកចិចខិតខំពេិសស នងឹ្រតូវេធ្វីេឡងីេដមីបេីសីុបអេងកត 
ឱយបន្រតឹម្រតូវេទេលីករទមទរែបបេនះ ជមួយនឹងដំេណីរករសម្រសប្រគប្់រគន់ស្រមប់េដីមបណ្តឹ ង ទមទរ 
េហយីេសចក្តីសេ្រមចនឹង្រតូវផ្តល់ជូនដល់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែបបេនះ កនុងរយៈេពល១២ែខ អំពី 
លទធផលៃនករទមទររបស់ពួកេគ។ េសចក្តីសេ្រមចនឹងរមួមន េហតុផល យលកខណ៍អក រ ែដលកន៏ឹង្រតូវ 
ផ្តល់ជូនដល់េដមីបណ្តឹ ងទមទរផងែដរ។ េដីមបណ្តឹ ងទមទរនឹងមនសិទធិបន្តនីតវិធិឧីទធរណ៍ មួយ េ្រកម 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ េហយីដំ ក់កលឧទធរណ៍នីមួយៗ នឹង្រតូវសេ្រមចកនុងរយៈេពល៣ែខ 
េហយីេសចក្តីសេ្រមចមួយជមយួនងឹករផ្តល់េហតុផល យលកខណ៍អក រ នងឹ្រតូវផ្តល់ជូនដល់េដីមបណ្តឹ ង
ទមទរ។ កនុងករណីែដលេសចក្តីសេ្រមចរកេឃញីថ េដីមបណ្តឹ ងទមទរពិតជបនេនផទះ កនុងៃថងែដល DMS 
្រតូវបនេធ្វីេឡងី ប៉ុែន្តពកួេគមិន្រតូវបនបញចូ លេនកនុង DMS េដីមបណ្តឹ ងទមទរែបបេនះ នឹងមនសិទធិទទួល 
បនសំណង្រតឹម្រតូវេទ មអ្រ ែបងែចកសមម្រតស្រមប់ចំនួន្រគួ រេនកនុងផទះ និង ែកស្រមួលេទ ម 
េ្រគងករឱនភពសំណងេនះ។ ពំុមនករែកស្រមួលសំណង មួយេ្រកមេ្រគងករេនះ នឹង្រតូវផ្តល់ជូន 
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ែដលមនេឈម ះេនកនុង DMS េឡយី កនុងករណីែដលមនករប្តងឹទមទរមួយពី្រគួ រ 
រងផលប៉ះពល់ដៃទេទៀត ែដលេចទ្របកន់ថ ពួកេគបនរស់េនកនុងផទះេនះផងែដរ រហូតដល់ករទមទរ 
ែបបេនះ ្រតូវបនសេ្រមចេពញេលញ។ 
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ឧបសមព័នធ៦ ៖ ករេឆ្លើយតបពីថន ក់្រគប់្រគងរបសធ់នគរអភិវឌ ន៍ សុ ីនិងអនកេសនើសុ ំ
ចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនេុ ម 

 
អនុស រណៈ 

ករយិល័យអនុ្របធន 
(្របតិបត្តិករ ២) 

 
ៃថងទី ២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ 

 
ជូនចំេពះ  ៖  គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
មរយៈ  ៖  Nimal Ganguly ទី្របឹក  ករយល័យគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម 

េផញពីី  ៖ Stephen P. Groff អនុ្របធន (្របតិបត្តិករ ២)  
កមមវតថុ  ៖ កមចេីលខ ៖ ២២៨៨ CAM កមចេីលខ ២៦០២-CAM/ជំនួយឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM  

  (បែនថម) ម អនុតបំន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លងីកនុង្របេទសកមពុជ - ករេឆ្លីយតប 
របស់ថន ក់្រគប់្រគង 

 

________________________________________________________________________ 
េយង មលិខិតរបស់េ ក ចុះៃថងទី ២៨ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៣ ឯក រែដលបន ក់ជូនេនះ គឺជករេឆ្លីយតប 
របស់ថន ក់្រគប់្រគងចំេពះេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ចំេពះម អនុ 
តំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លងីកនុង្របេទសកមពុជ។  
 
 
 
ចម្លងជូន ៖  VPKM 
  DG/SERD 
  DDG, RSDD 
  

ចុះហតថេលខៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ 
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ករេឆ្លើយតបរបសថ់ន ក់្រគប់្រគងចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ 
ស្តពីីករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរបសក់មចីេលខ ២២៨៨-CAM និង កមចីេលខ ២៦០២-

CAM/ជំនួយឥតសណំង េលខ ០១៨៧-CAM (បែនថម) ៖ ម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ 
គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនងុ្របេទសកមពជុ 

 
១. េសចក្តីេផ្តើម 

1. េនៃថងទី ២៨ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៣ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម (CRP) បនេសនីសំុករផ្តល់ 
មតេិយបល់ពីថន ក់្រគប់្រគង េទេលីេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់ខ្លួន ស្តីពមី អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ 
គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្របេទសកមពុជ។ 

2. េយង ម កយខណ្ឌ  ១២៥ ៃនេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព (R79-03) ថន ក់្រគប់្រគង 
សូមផ្តល់ មតិេយបល់ចំេពះេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ ែដលរមួមនដូចតេទ ៖ 

(i) មតេិយបល់ទូេទរបស់ថន ក្់រគប់្រគង ែដល្រតូវបនកណំតេ់នកនុងែផនកទី២ ខងេ្រកម 

(ii) ករេឆ្លីយតបជក់ ក់របស់ថន ក់្រគប់្រគងចេំពះេសចក្តីសន៉និ ្ឋ នទង១៦ចំណុច របស់គណៈកមមករ 
្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ែដល្រតូវបនភជ ប់កនុងលកខណៈជឧបសមព័នធ១ និង 

(iii) ករេឆ្លីយតបជក់ ក់របស់ថន ក់្រគប់្រគងចេំពះអនុ សន៍ទងំ៧ 
របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ែដល្រតូវបនភជ បក់នុងលកខណៈជឧបសមពន័ធ២។ 

២. មតេិយបលទ់េូទរបសថ់ន ក់្រគប់្រគង 

3. េគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ស្តីពីករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមនិសម័្រគចតិ្ត (១៩៩៥) 
ទទលួ គ ល់អំពកីរទទលួខុស្រតូវខុសៗគន របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី និងអនកខចីថវកិរបស់ខ្លួន1។ សថិតេ្រកម 
េគលនេយបយេនះ ករទទលួខុស្រតូវរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួមនជ ទិ៍ ៖ (i) ជូនដល់រ ្ឋ ភិបលអំពី 
ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវេគលនេយបយ (ii) យតៃម្លេទេលីេគលនេយបយ បទពិេ ធន៍ ថ ប័ន នងិ ្រកបខ័ណ្ឌ  
ចបប់របស់រ ្ឋ ភបិល ស្រមបេ់ ះ្រ យេទេលីភពមិន្រសបគន មួយ េទនឹងេគលនេយបយរបស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ និង (iii) គ្ំរទដល់កិចចខតិខរំបស់រ ្ឋ ភិបល េនេពលែដលចត់ទុកថមនភពចបំច់ េដមីបឱីយ 
មនភពអនុេ មេទ មេគលនេយបយ ស្តីពីករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត2។ ករទទួល 
ខុស្រតូវចំេពះករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តន៍ករងរ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត គឺជករទទួល 
ខុស្រតូវរបស់រ ្ឋ ភិបល3 េហយីចំណុចេនះ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំេនកនុងកិចច្រពមេ្រពៀងហរិញញបបទនស្រមប់ 
គេ្រមង។ កិចច្រពមេ្រពៀងហរិញញបបទន ត្រមូវឱយរ ្ឋ ភិបលអនុវត្តសកមមភពេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
                                                 
1 ករទទួលខុស្រតូវខុសៗគន  មនបញជ ក់បែនថមេទៀត េ្រកម កយខណ្ឌ ៧១-៧៣ ៃនេសចក្តែីថ្លងេគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរ 
អភិវឌ ន៍ សីុ (២០០៩)។ 
2 OM F2/OP, កយខណ្ឌ ៦។ 
3 OM F2/OP, កយខណ្ឌ ៧។ 
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េ យេយងេទ មឯក រែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែដលអនុមត័េ យធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និង 
ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវែផនកេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ្រពមទងំផ្តល់សំណងជូនដល់្របជពលរដ្ឋរង 
ផលប៉ះពល់ េ យែផ្អកេទ មល័កខខ័ណ្ឌ ទងំេនះ។ 

4. ្រស័យេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និង អនកខចីថវកិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សុី មនករទទួលខុស្រតូវ 
េផ ងៗគន  ដូេចនះ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុមិន ច្រតូវមនគណេនយយភពេ យស្វ័យ្របវត្តិចំេពះលទធផលៃន 
ករងរ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចតិ្ត ែដលមិន្រសបេទ មល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវេគលនេយបយេឡយី។ 
ដូចែដលេគ ចេមីលេឃញីពីករេឆ្លីយតបជក់ ក់របស់ថន ក់្រគប់្រគង ចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ថន ក់្រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ កខ្វះខតភគេ្រចីនែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ មបនកំណត់រកេឃញី ពុែំមនជក ្ត រមួចំែណកចំេពះករែដលធនគរអភិវឌ ន៍ សីុខកខនមនិបន 
អនុវត្ត្រសប មេគលនេយបយ និងនីតិវធិី្របតិបត្តិេឡយី ្រស័យេ យកង្វះខតទងំេនះ ទក់ទងេទនងឹ 
ករេរៀបចំបេងកីតករេរៀបចំដេំណីរករ ឬ ករអនុវត្តន៍គេ្រមង។ េយង មេគលនេយបយ (i) ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុក៏បន្រតួតពិនិតយ នងិ ម នេទេលីកតព្វកិចចរបស់អនកខចថីវកិរបស់ខ្លួន េ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀង 
ហរិញញបបទន នងិ (ii) កនុងករណីែដលធនគរអភិវឌ ន៍ សុីបនសេងកតេឃញីករណីគម នភពអនុេ ម 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនែស្វងរកវធិនករែកត្រមូវ េដីមបសីេ្រមចឱយបននូវេគលបំណងអភិវឌ ដំបូងរបស់ 
គេ្រមង4។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេនែតបន្តេធ្វីយ៉ងដូេចនះ។ 

5. ថន ក់្រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ករក ងសមតថភពេដីមបឱីយមនភពអនុេ មេទនងឹេគលនេយ-
បយ គឺជដំេណីរករមួយយូរអែង្វង និង ្រតូវអនុវត្តជបន្តបនទ ប់។ ្របសិទធភពៃនកចិចខិតខំក ងសមតថភព 
គឺជមុខងរមួយរបស់ធនធនបុគគលិកៃន ថ ប័នអនកទទួលផល ជពេិសស ទក់ទងេទនឹងជំនញ បទពិេ ធន៍ 
និងឆនទៈរបស់បុគគលិកកនុងករេរៀនសូ្រត និង្របតិបត្តិេទេលីករអនុវត្តន៍ល្អ។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនេផ្ត តករ 
យកចិត្តទុក ក់សម្រសបេទេលីេសចក្ត្ីរតូវករក ងសមតថភព មុនេពលែដលមនករអនុម័តេទេលីគេ្រមង 
្រពមទងំបនផ្តល់ កិចចគ្ំរទក ងសមតថភព េនកនុងករេរៀបចំ នងិករអនុវត្តន៍គេ្រមងទងំមូល។ ចនួំនបុគគលិក 
និង ទី្របឹក របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុែដលបនផ្តល់ករអនុវត្តន៍ នងិ កិចចគ្ំរទក ងសមតថភពេ ះ្រ យ 
ផលប៉ះពល់ ស្រមប់គេ្រមងេនះ បនេកីនេឡងីពី២នក់ កនុងឆន ២ំ០០៨ រហូតដល់ ៦នក់ កនុងឆន ២ំ០១០ និង 
១៦នក់ កនុងឆន ២ំ០១២។ េបីេទះបជីសមតថភព ថ បន័របស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល   
ប៉ះពល់ (IRC) មនភពរងឹមជំងមុនគួរឱយកតស់មគ ល់ េបេីធៀបេទនងឹកលឆន ២ំ០០៦ ក៏េ យ ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ និងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ទទួល គ ល់ថ េនែតមនចំណុចស្រមប់ 
ែកលម្អបែនថមេទៀត។ ថន ក្់រគប្់រគងទទលួ គ ល់អំពអីនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម អំព ី
វធិបីន្តព្រងងឹសមតថភពរបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ េហយីធនគរអភិវឌ ន៍ សុីនឹង 
បន្តផ្តល់កិចចគ្ំរទក ងសមតថភព ទងំ មរយៈគេ្រមងខ្លួនឯងផទ ល់ នងិ មរយៈអន្ត គមនេ៍ យែឡក។ 

6. ថន ក់្រគប់្រគងេសនីសំុឱយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ដកេចញនូវអនុ សន៍របស់ខ្លួនែដលបន 
េសនីសុំឱយបេងកីតមូលនិធិធនគរអភិវឌ ន៍ សីុមយួ ស្រមបទូ់ទត់សំណង េ យ រេហតុផលដូចខងេ្រកម ៖ 
                                                 
4 OM J4 BP, កយខណ្ឌ ៦។ 



ឧបសមពន័ធ៦ 

 អនុ សនេ៍នះ មនលកខណៈផទុយពីេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ 
សីុ និងមិនសថិតេនកនុងល័កខខណ័្ឌ ករងរ និង សមតថកិចចរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម។ 

យន្តករគណេនយយភពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ពំុមនេគលបំណងផ្តល់ដេំ ះ្រ យែបប 
តុ ករ ដូចជ អធិបញជ  ឬ ពយសនកមមថវកិេឡយី។ 

 មរយៈករបេងកីតមូលនិធិធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមួយស្រមប់ទូទតសំ់ណង ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ច 
េធ្វកីរសននិ ្ឋ ន្របកបេ យ្របសិទធភព េទេលីកតព្វកិចចរបស់អនកខចីថវកិរបស់ខ្លួនថ ផទុយេទនឹងេគល 
នេយបយស្តីពកីរ ងំទលំីេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត (cf. កយខណ្ឌ ៣ ខងេលី)។ 

 ្របសិនេបីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ្រតូវបេងកីតមូលនិធសំិណងមយួស្រមបគ់េ្រមងេនះ ្របជពលរដ្ឋរងផល 
ប៉ះពល់ែដលបន កប់ណ្តឹ ង រទុកខ េ្រកមគេ្រមងដៃទេទៀតែដលផ្តល់ហរិញញបបទន េ យធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សុី ក៏ទនំងនឹងទមទរ និង រពំឹងថធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ចេរៀបចបំេងកីតមូលនិធិែដលមន 
លកខណៈ្រសេដៀងគន  េដីមប្ីរគបដណ្ត ប់េទេលីឱនភពសំណងរបស់ពួកេគ។ 

 ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុពុំមន្រកបខណ័្ឌ ហរិញញវតថុ នងិ ្រកបខណ័្ឌ ថ ប័ន េដីមបេីធ្វ្ីរបតិបត្តិករមូលនិធែិដល 
មនលកខណៈែបបេនះេឡយី។ ករបេងកតីមូលនិធិមួយែដល ចមនដេំណីរករ្រប្រពឹត្តេទេពញេលញ 
គឺជដេំណីរករមួយែដលសមុគ ម ញ និង្រតូវចំ យេពលេវ យូរ ែដលចំណុចេនះ មិន្រសប ម 
េគលបំណង ែដលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភិពអនុេ មបនេលីកេឡងី អំពកីរេឆ្លីយតបឱយបន 
ឆប់រហ័សចំេពះបញ្ហ ឱនភពសំណងែដលបនេកីតេឡងីយ៉ងចបស់ ស់េឡយី។ 

ថន ក់្រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ រ ្ឋ ភិបលគួរបន្តទទួលខុស្រតូវចំេពះករទូទត់ឱនភពសំណង។ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ នឹងបន្តគ្ំរទ និងចូលរមួេនកនុងកិចចពិភក ជមួយរ ្ឋ ភិបល េដីមបធីនថ 
ឱនភព សំណង្រតូវបនែកត្រមូវ។  

7. ទក់ទងេទនឹងអនុ សន៍ដៃទេទៀត ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មបនេសនីេឡងី ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ នឹងពិេ្រគះេយបល់ជមួយរ ្ឋ ភិបល និងអនកពក់ព័នធដៃទេទៀត ( ប់បញចូ លអងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភិបល និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន) េដមីបេីរៀបចែំផនករសកមមភពមួយែដលមនេពលកំណត់ជក់ ក់ នងិ ច 
េផទ ងផទ ត់បន ែដលេឆ្លីយតបេទនឹងេសចក្តី្រតូវករបចចុបបននរបស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ្រពមទងំករេរៀបច ំ និង 
សមតថភពអនុវត្ត។ 

8. ទក់ទងេទនឹងេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ែផនកទី៩ ថន ក់ 
្រគប់្រគងឯកភពេទនឹងេមេរៀនបទពិេ ធន៍ េនកនុង កយខណ្ឌ  ២៦៤-២៦៨ ថ (i) អភ្ិរកមរបស់ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ គួរបញចូ លទិដ្ឋភពអពំីករ ទីំលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត បរ ិ ថ ន និងករេបកីចំហ 
ជ ធរណៈ ជធតុសនូលៃនករេរៀបចំបេងកតី និង ករអនុវត្តន៍គេ្រមង ្រពមទងំយកមកអនុវត្ត នងិស្រមួល 
េមេរៀនែដលបនេរៀនសូ្រតពកីរអនុវត្តន៍កិចចករពរសុវតថភិព (ii) ្រតូវករឱយមននូវករចត់ ងំបុគគលិកធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុបនទន់េពលេវ  និងជបន្តបនទ ប ់ ្រពមទងំទំនក់ទំនងចបស់ ស់ េនកនុងករេរៀបចំែផនករ 
និង ករអនុវត្តន៍េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និង (iii) អនក្រតួតពិនិតយពីខងេ្រក ្រតូវែតមនភពគួរឱយេជឿជកប់ន 
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និង មន្របសិទធភព - ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុនឹងពិនិតយែស្វងរកទ្រមងៃ់នករចូលរមួេផ ងៗគន  េដមីបធីនឱយ 
មនភពឯក ជយៃនករ្រតួតពនិិតយ ្រសប មល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ។ 
ដូចមនពនយល់េនកនុងករេឆ្លីយតបចំេពះេសចក្តីសន៉និ ្ឋ នទ១ី៥ ថន ក់្រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ គេ្រមង  
្របេភទ ក មិនត្រមូវឱយមនករពិភក េពញេលញរបស់្រកុម្របឹក ភបិលេ យស្វ័យ្របវត្តិេឡយី េហយី គឺជ 
បុព្វសិទធរិបស់ថន ក់្រគប្់រគង កនុងករអនុវត្តន៍ករបក្រ យមួយេ យេសរ ី េទេលីលកខណៈវនិិចឆយ័ែដលពក់ព័នធ 
កនុងករកំណត់ ថេតី្រតូវ កសំ់េណីគេ្រមងមួយ ស្រមប់ករពិភក ្រកុម្របឹក ភបិលេពញេលញែដរឬេទ។ 
ថន ក់្រគប់្រគង សូមរលឹំកគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថ ្រគប់គេ្រមងទងំអស់ ្រតូវទទួលបនករ 
យកចិត្តទុក ក់កនុងក្រមិតេសមីគន  មនិចំេពះថគេ្រមងទងំេនះ្រតូវបន ក់ជូនស្រមប់កិចចពិភក េពញេលញ 
របស់្រកុម្របឹក ភិបល  ឬ ស្រមបន់ីតិវធិីសេងខបេឡយី។  

 
ឧបសមពន័ធ១ ៖ ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តសីននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
ឧបសមពន័ធ ២ ៖ ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក់្រគប់្រគងចំេពះអនុ សន៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
ឧបសមពន័ធ ៣ ៖ កយស័ពទែដល្រតូវបនកំណត់នយិមន័យេនកនុង ងេឆ្លយីតប 
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ឧបសមព័នធ១ 
 

ករេឆ្លើយតបរបសថ់ន ក់្រគប់្រគងចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នរបស ់
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

 
េសចក្តសីននិ ្ឋ នរបសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនតិយ 

ភពអនុេ មេទេលីភពអនុេ ម 
របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី

ករេឆ្លយីតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគង 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន១ (ទំព័រ ១៩ កយខណ្ឌ ៦២) 
CRP រកេឃញីថ ្រគួ ររងករបះ៉ពល់ទងំ
អស់មិនបនទទលួសំណង មអ្រ ៃថ្លេ ះដូរ 
េឡយី េ យ រ ADB មិនបនធនថ  RP 

ឆន ២ំ០០៦ រមួបញចូ ល្របករនន ស្រមប់គិត 
បញចូ លអ្រ សនទស នស៍្រមប់សំណង និងជំនយួ 
េផ ងេទៀត ដល់្រគួ ររងករបះ៉ពល់ េដីមបេី ះ 
្រ យបញ្ហ អតិផរ  ឬ េ យ រថវកិ 
ស្រមប់ករផ្ល សប់្តូរទីលំេនកនុង URPs រ ងឆន  ំ
២០០៨ និង ២០១០ មិនបនឆ្លុះបញច ងំ 
្រគប្់រគន់អំពីកំេណីនសនទស នៃ៍ថ្លទំនិញ ឬ 
កំេណីនយ៉ងេ្រចីន ៃនចំនួន្រគួ ររងផលបះ៉ 
ពល។់ ្រសយ័េហតុេនះ CRP រកេឃញីថ 
ADB មិនបនេគរព ម OM F2/BP 

កយខណ្ឌ ៤ (iii) និង ៤ (x) និង OM F2/OP 

កយខណ្ឌ  ៣៦, កំណតស់មគ លេ់ជីងទំពរ័ ៦។  
 
 
 
 
 
 
 
 

ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ មនភព 
អនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវែដលរ ្ឋ ភិបលផ្តលសំ់ណង 
ជូនដល្់រគួ ររងផលបះ៉ពល ់(AHs) កនុងតៃម្លជំនសួ។  

 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (RP) ឆន ២ំ០០៦ 
មិនបន គណនសនទស នអ៍្រ ស្រមបសំ់ណងេឡយី 
្រសយ័េ យអ្រ ឯក  នឹង្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពេនេពល 

បញច ប់ករអេងកត សែ់វងលម្អិត (DMS)1។ េនេពល 
អេងកត ស់ែវងលម្អិត អ្រ មិន្រតូវបនែកស្រមួលេឡយី 
េ យែផ្អកេលីករកំណត ់ ថតៃម្លបនបន្តសថិតេនកនុងក្រមិត 
្រប ក្់របែហលដែដល2។ 

 េនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនេសនសំុី 
ឱយរ ្ឋ ភិបលេរៀបចំឱយអងគករ្រតួតពិនិតយខងេ្រក (EMO) 
េធ្វីករេផទ ងផទ ត់ ថេតីសំណងែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនេ្រកម 
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព ចេន្ល ះពីឆន  ំ
២០០៨ េទ ឆន ២ំ០១០ សថិតេនកនុងតៃម្លជំនសួែដរ ឬេទ3។  

 EMO បនេចញលទធផលសិក មយួ កនុងែខេម  ឆន  ំ
២០១១4 ែដលធនគរអភិវឌ ន៍ សុី បនេផទ ងផទ តក់នុង 
ែខមក  ឆន ២ំ០១២5 េ យបង្ហ ញថ អ្រ សំណងមន 
លកខណៈ្រសប េទ មអ្រ ទីផ រ េនេពលផ្ល ស់ប្តូរទ ី
លំេន។ 

 មិនចំេពះថអ្វីែដលបនេកីតេឡងីកន្លងមក មនលកខណៈ 
ដូចេម្តចេនះេទ េយង មគំេហញីរបស់គណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ ម ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុនឹងផ្តល់ជេ្រមីស 
ជូនរ ្ឋ ភិបលថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និងរ ្ឋ ភិបល 
នឹងេធ្វីករ្រតួតពិនិតយរមួគន  េទេលីអ្រ ឯក ែដលបនយក 

                                                 
1 ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនក១៥.១ និង ១៥.២។ 
2ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព ឆន ២ំ០០៩ ស្រមប់កំ ត់ផ្លូវភគខងតបូង ែផនក ៣.៤ ែចងថ “ករសិក តៃម្លជំនួស្រតូវបនេធ្វីេឡងី 
កនុងឆន ២ំ០០៦ និង ពំុមនករែ្រប្របួលេនកនុងអ្រ ឯក េឡយីមកទល់នឹងេពលបចចុបបនន េ យ រែតពុំមនករែ្រប្របួល ឬ មនករែ្រប្របួលតិចតួច 
ចំេពះក្រមិតតៃម្លសមភ រៈសំណង”់។ របយករណ៍ ម ន និង្រតួតពិនិតយេទេលីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េសចក្តី្រពងទី៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០ ែផនក 
៤.៣.២។ រ ្ឋ ភិបល្របកនទ់ស នៈថ អ្រ ឯក ពុំមនករែ្រប្របួលេឡយី។  
3ឧបសមពន័ធៃនរបយករណ៍េផញី្រតឡបេ់ទករយិល័យ (BTOR) អំពេីបសកកមមេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ៃថងទី៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១។ 

4ករសិក តៃម្លជំនួស ែខេម  ឆន ២ំ០១១ ែដលេធ្វីេឡងីេ យអងគករ្រតួតពិនិតយខងេ្រក។  
5កំណត់សមគ ល់ចុងេ្រកយៃនករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១២ បនសននិ ្ឋ នថ “អ្រ សំណងែដលបន 
ផ្តល់ជូនស្រមបសំ់ណងេ់ន ជធនីភនំេពញ េប៉យែប៉ត និងទីកែន្លងដៃទេទៀត េនកនុងគេ្រមង បនឆ្លុះបញច ងំអំពីតៃម្លទីផ របចចុបបនន េនេពលេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល់”។ 
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RSES មិនបនអនុវត្តបនសម្រសប (ឬសូមបី
ែតដឹង ដូចមនភស្តុ ងេនកនុងករសមភ សន៍ 
ជមយួ CRP) តនួទីៃន”ករពិនិតយ ម ន 
អនុេ មភព ជមយួេគលនេយបយ 
សុវតថិភពរបស ់ ADB“ និងកង្វះករពិនិតយបន្តពី 

RSES េលីអនុ សន៍ ឆន ២ំ០០៦ របស់ខ្លួន 
ែដលទកទ់ងនឹងករបញចូ លសនទស ន៍ៃថ្លសំណង
ស្រមប់អតិផរ  — ែដលបនរលឹំកេឡងីវញិ 
ទកទ់ងនឹងករពិនិតយរបសព់ួកេគ េលីករសិក  
របស ់ EMO អំពីតៃម្លជំនួស— នមំកនូវអវត្ត 
មនអនុេ មភព ជមយួ OM F2/OP, 

កយខណ្ឌ  ៥៣។ 
 
 
 
 
 
 

មកអនុវត្តេនេពលផ្តលសំ់ណង។ 
 
ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពលប់ចចុបបនន 
ភព (URPs) បនឆ្លុះបញច ងំអំពីករប៉ន្់របមណ្រតឹម្រតូវៃនចំននួ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់ េនេពលេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផល 
ប៉ះពលប់ចចុបបននភព។ 

 របយករណ៍េផញ្ីរតឡបម់កករយិលយ័ (BTOR) បន 
ដក្រសងេ់នកនុងកំណតស់មគ ល់េជីងទំពរ័ ៣៩ ៃនេសចក្ត ី
្រពងរបយករណ៍ របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ ម ថបនបញចូ ល្រគួ ររងផលបះ៉ពលពី់ ថ នីយ ៍
សំេ ង។ ្រគួ ររងផលបះ៉ពលទ់ងំេនះ ្រតូវបនកំណត ់
អត្តសញញ ណេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់មយួ 
េ យែឡក ស្រមបក់មចីបែនថម បុ៉ែន្ត ពំុែមនេនកនុងែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ បចចុបបននភព ស្រមបក់មចីពីដំបូង 
េឡយី។ 

 
ថន ក្់រគប់្រគង្របកន់យកទស នៈថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ប់បញចូ ល 
ទងំ RSES ពិតជបន្របតិបត្តតិនួទីរបស់ខ្លួនបន្រតឹម្រតូវ ្រសប ម 
OM F2 BP/OP ្របកដែមន។ 

 អនុស រណៈស្តីពីភពអនុេ ម េទនឹងេគលនេយបយ 
ករពរសុវតថិភព (SPCM) មយួ្រតូវបនេរៀបចំ េនេពល 
ែដលថន ក់្រគប្់រគងបនគូសបញជ កថ់ បញ្ហ ភពអនុេ ម 
មន រៈសំខន ់ បប់ញចូ លបញ្ហ ែដលទកទ់ងេទនឹងភព 
្រគប្់រគន់ៃនអ្រ សំណង។ េ្រកយមក ករផ្តលម់តិ-
េយបលថ់ តៃម្លសំណង គរួ្រតូវបនគណនសនទស ន ៍
ស្រមប់អតិផរ  ្រតូវបនបញជ ក់េឡងីវញិចំននួពីរដង 
និង្រតូវបនពិនិតយេិមីល ៖ េលីកទី១ កនុងអំឡុងេពលៃន 
ករ្រតួតពិនិតយ េឡងីវញិេទេលីែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ 
ពល់បចចុបបននភព ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ្រកយេពលែដល 
មនរចនលម្អិត និង បនទ បម់ក គឺេ្រកយេពល្រតួតពិនិតយ 
េឡងីវញិេទេលីករសិក តៃម្លជំនួស ែដលេធ្វីេឡងីេ យ 
EMO។ ទីបំផុត ករយកចិត្តទុក ក់របសធ់នគរអភិវឌ ន ៍
សីុ បនសននិ ្ឋ នថ អ្រ សំណងែដល្រតូវបនផ្តលជូ់ន 

ស្រមប់សំណង ់ េន ជធនភីនំេពញ េប៉យែបត៉ និង 
ទីកែន្លងដៃទេទៀតេនកនុងគេ្រមង បនឆ្លុះបញច ងំអំពីតៃម្ល 
ទីផ របចចុបបនន េនេពលេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន២ (ទំព័រ ២៩ កយខណ្ឌ ៩០) 
(i) ករពិេ្រគះេយបលតិ់ចតួចជមយួ AP េន 
អំឡុងេពលេរៀបចំ RP ឆន ២ំ០០៦ មិនបន 
ធនថ  “ឱកសចបស់ ស់្រតូវបនផ្តល់ឱយ 
ពួកេគបនចូលរមួកនុងករេ្រជីសេរសីេរៀបចំ និង 
អនុវត្តជេ្រមីសផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេឡយី” [OM 

ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនជូន 
ដំណឹង្រគប់្រជុងេ្រជយដល់រ ្ឋ ភិបល អំពកីរទទលួខុស្រតូវរបស ់
ពកួេគ េដីមបឱីយមនភពអនុេ មេទនឹងលក័ខខណ័្ឌ ត្រមូវពិេ្រគះ-
េយបល ់េហយីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនមនភពអនុេ មេទនឹង 
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករគ្ំរទ និង ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តន។៍ 
ថន ក្់រគប់្រគង បនកតស់មគ លថ់ េសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស ់
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F2/BP, កយខណ្ឌ ទី៤(v)] ឬ មិនបនធនថ 
“ទស នៈរបសអ់នករងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ្រតូវ 
បនយកេទពិចរ  កនុងករកំណតសំ់ណង 
និងវធិនករ ្ត រនីតិសមបទេទ” (OM F2/OP, 
កយខណ្ឌ ទី៤៤), នឱំយមនករមិនអនុវត្ត ម 
លក័ខខណ័្ឌ ននៃនេគលនេយបយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ii) ករេរៀបចំករអនុវត្តគេ្រមង េនអំឡុងេពល 
េរៀបចំ RP ឆន ២ំ០០៦ មនលកខណៈមិន្រគប់ 
្រគន់ េដីមបធីនឱយមនករអនុវត្តនល័៍កខខណ័្ឌ  
ែដលែចងថ ៖ “កនុងករណីអនករងផលប៉ះពល់ 
មិនល្អពីគេ្រមង ជ្រកុមងយរងេ្រគះខ្ល ងំ 
ករសេ្រមចចិត្តេរៀងចំែផនករផ្ល សប់្តូរទីលំេន 
្រតូវឆ្លងកតដំ់ ក់កលេរៀបចំែផនកសងគមកិចច 
េដីមបពី្រងឹងករចូលរមួរបសព់កួេគកនុងករចរចរ 
ករេរៀបចំនិងអនុវត្តែផនករ” [OM F2/BP, 
កយខណ្ឌ ទី៤(v)]។ 

 
 

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ពំុបនបញចូ លករសំេ េយង 
មួយ ចំេពះេសចក្តបីែនថមៃនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល ់

ឆន ២ំ០០៧ េឡយី។ 
 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ បង្ហ ញថ 

ករពិេ្រគះេយបល់ ធរណៈ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីចំននួ៩ដង 
េ យែឡកពីគន  េនកនុងចេន្ល ះែខេម  ដល ់ ែខមិថុន 
ឆន ២ំ០០៦ េហយីករពិេ្រគះេយបលទ់ងំេនះ រមួមន 
ករពិភក េនកនុងភូមិ និងកិចច្របជំុសហគមន6៍។ 

 េសចក្តីបែនថមចំេពះែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន  ំ
២០០៧7 បង្ហ ញថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់ ចំនួន ៩៦៣ 
្រគួ រ ែដលតំ ងឱយ ៦៨% ៃន្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់
ែដល្រតូវប្តូរទីលេំន េនេប៉យែប៉ត បតដំ់បង េពធិ៍ ត ់
និងេខត្ត្រពះសីហនុ ្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់អំពីជេ្រមីស 
ងំទីលំេនថមី និង ករចងប់ន ្រពមទងំឆនទៈរបស់ពកួេគ 

កនុងករេរេីទរសេ់នកែន្លង ងំទីលំេនែដលបនេសនីេឡងី។ 
ែផនកមួយៃនករពិេ្រគះេយបល់ទងំេនះ អនកតំ ងរបស ់
្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់ ្រតូវបននេំទកនក់ែន្លង ងំទ ី
លំេនថមី ែដលបនេសនីេឡងី8 េហយីទស នៈរបស់ពកួេគេទ 
េលីទីកែន្លងែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសី ្រពមទងំមតិេយបល ់
ដៃទេទៀត ពីករពិេ្រគះេយបល ់ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំេនកនុង 
េសចក្តីបែនថម ចំេពះែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
ឆន ២ំ០០៧។  

 
ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់
ឆន ២ំ០០៦ រមួមន ករេរៀបចំអនុវត្ត្រគប់្រគនស់្រមប់សកមមភព 
េរៀបចំសងគម េដីមបេីលីកកមពស់ករចូលរមួពី្រកមុងយរងេ្រគះ។ 

 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនកំណត់ 
អំពីសកមមភពេរៀបចំសងគមជក់ ក់មយួចំននួ េដីមបេីលីក 
កមពស់ករចូលរមួពី្រកុមងយរងេ្រគះ បប់ញចូ ល លក័ខខ័ណ្ឌ  
ែដលត្រមូវឱយេធ្វកីរពិេ្រគះេយបល់េ យែឡក ជមួយ្រកុម 
ងយរងេ្រគះ េហយីករពិេ្រគះេយបល ់ ្រតូវពិចរ  
េទេលីករទទួលខុស្រតូវ្របចៃំថង និង ករទទលួខុស្រតូវ 
មរដូវកល ្រពមទងំករមនវធីិ ្រស្តទំនកទំ់នងែដល 

សម្រសបចំេពះក្រមិតអកខរកមមរបស់្របជពលរដ្ឋ9។ ែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៦ ករ៏មួមន លក័ខខ័ណ្ឌ  
ករងរលម្អិត (TOR) ស្រមប់ករេរៀបចំកមមវធីិ ្ត រ្របក់ 

                                                 
6 ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនក៧.១ ទំពរ័៤៧។ 
7 េសចក្តីបែនថមែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៧។ េសចក្តីបែនថមែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៧ មិនបន ប់បញចូ លភនំេពញេឡយី 
្រស័យេ យតំបន់ ងំទលំីេនថមីស្រមប់ ជធនីភនំេពញ មិនទន្់រតូវបនកំណត់។ 

8 េសចក្តីបែនថមែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៧ ែផនកទី៣ ទំពរ័ ១០-១១។ 

9 ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនកទី៧.២ ទំពរ័៤៩។ 
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ចំណូលេឡងីវញិ (IRP) បប់ញចូ ល ករប៉ន្់របមណ 
េទេលីេសចក្តី្រតូវករ នងិ ចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស្់រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល1់0 ្រពមទងំេសចក្តី្រតូវករឱយមនករេរៀបច ំ
សងគម េ យែឡក ស្រមប្់រគួ រែដលមន្រស្តីជ 
េម្រគួ រ11។ ែផនកមយួេ យែឡក ៃនែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនែបងែចកករទទួលខុស្រតូវ 
ស្រមប់សកមមភពទងំេនះ េនកនុងចំេ មទីភន ក់ងរ 
រ ្ឋ ភិបល ទី្របឹក  និង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
(NGO)12។ 

 បបញញត្តិទងំេនះ េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់
ឆន ២ំ០០៦ បនឆ្លុះបញច ងំអំពីករពិេ្រគះេយបល ់ែដល្រតូវ 
បនេធ្វីេឡងីេនេពលេនះ ្រពមទងំជមូល ្ឋ នស្រមបក់រ 
ពិេ្រគះេយបល ់ ែដល្រតូវបនេធ្វីេឡងីជមួយ្រកុមងយរង 
េ្រគះ កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំេសចក្តីបែនថម ចំេពះែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៧ (សូមេមីលចណុំច 
ខងេលី) និង ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពលប់ចចុបបនន 
ភព13។ ដំេណីរករេនះ បប់ញចូ ល ករនអំនកតំ ងរបស ់
្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់ េទកន់កែន្លង ងំទីលំេនែដល 
បនេសនីេឡងី14។  

(iii) ករេរៀបចំមិនបន្រគប្់រគន់ ស្រមបក់រ 
ចូលរមួរបស្់រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ ពី 
គេ្រមង េនកនុងករេធ្វី និងេផទ ងផទ ត ់ DMS 
នឱំយមនករមិនអនុវត្តលក័ខខ័ណ្ឌ  ដូចេទេនះ ៖ 
“ឯក រេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ (ដូចជ 
រេពីភណ័្ឌ ្រទពយជេដីម) ្រតូវេរៀបចំេឡងី 

េ យពិេ្រគះេយបលជ់មយួអនករងផលបះ៉ពល ់
ពីគេ្រមង” (OM F2/OP កយខណ្ឌ ទី៣៤)។ 
េ យមិនគិតពកីរអះ ង េនកនុង RP 
បចចុបបននភព ែដលថ AP បនទទលួព័តម៌ន 
យ៉ងេពញេលញអំពីគេ្រមងេនះ ទងំរបយ-
ករណ៍េបសកកមមផទ លរ់បស ់ ADB ទងំ្របមូល 
ព័ត៌មនឯក ជយ (OSPF) បនបញជ កថ់ 
ករអះ ងេនះ មិនែមនជករពិតេឡយី េហយី 
ព័ត៌មនអំពផី្ល ស់ប្តូរទីលំេន ទកទ់ងនឹងសំណង 
និងជេ្រមីសផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន មិន្រតូវបនេបីក 
បង្ហ ញដល ់ AP “ជទ្រមង ់ ឬជភ ែដល 

ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់
ឆន ២ំ០០៦ រមួមនករេរៀបចំ្រគប្់រគន ់ ស្រមបក់រចូលរមួរបស ់
្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់ េនកនុងករេធ្វី និង ករេផទ ងផទ តេ់ទេលីករ 
អេងកត ស់ែវងលម្អិត។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនេលីកេឡងីនូវកង្វះ 
ខតមួយចំននួេនកនុងដំេណីរករអេងកត សែ់វងលម្អិត េនេពលែដល 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុដឹងអំពីបញ្ហ កង្វះខតទងំេនះ ្រពមទងំបន 
បន្តទមទរឱយរ ្ឋ ភិបលចតវ់ធិនករែកត្រមូវ។ 

 េយង មែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៦ 
បុគគលិករបស់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល ់ (IRC) បនេរៀបចំកិចច្របជុំេនក្រមិតថន កឃុ់ ំ
ជភ ែខមរ និង បនផ្តលកូ់នេសៀវេភព័តម៌ន រធណៈ 
(PIB) មយួ ែដលរមួមនព័ត៌មនលម្អិតអំពីសិទធិកនុងករ 
ទទួលបនសំណង េ យែផ្អកេលី្របេភទៃនករខតបង ់
ខណៈេពលែដលកំពុងេធ្វីករេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពលប់ចចុបបននភព។ ពកួេគបនពនយល់អំពីដំេណីរករ 
អេងកត ស់ែវងលម្អិត សំុករផ្តល់មតិេយបល់្រតឡបព់ ី
្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់ េហយីេ្រកយកិចច្របជំុ េគបនអនុវត្ត 

                                                 
10ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនកទី១០ និង ឧបសមពន័ធ៤។ 

11ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនកទី១១។ 

12ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនកទី១២។ 

13ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនកទី៧ ទំពរ័៤៧។ េសចក្តីបែនថមែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៧ ែផនកទី៦.១ ទំពរ័១៧។ 

14 េសចក្តីបែនថមែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៧ ែផនកទី៣ ទំពរ័១០-១១ និង ១៧-១៨។ 
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ពួកេគ ចយលប់នេឡយី” (OM F2/OP 
កយខណ្ឌ ទី៤៥), មយួែផនក េ យ រគេ្រមង 
មិនបនគិតថ “ចំេពះអនកមិនេចះអក រ ករផ្តល់ 
ព័ត៌មន មមេធយបយេផ ង ចមនលកខណៈ 
សម្រសបែដរ”(OM L3/OP, កយខណ្ឌ ២២)។ 
 

េធ្វី រេពីភ័ណ្ឌ ពីផទះមួយេទផទះមួយេទៀត េ្រកមវត្តមន 
របស្់រគួ ររងផលប៉ះពល1់5។ 

 េបីេទះជដូេចនះក្តី កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តន ៍រ ្ឋ ភិបល 
ពុំបនផ្តលឱ់យ្រគួ ររងផលប៉ះពល ់ នូវពត័ម៌ន្រគប្់រជុង 
េ្រជយ អំពីករ ស់ែវងេទេលីអចលន្រទពយរបស់ពកួេគ 
េឡយី។ ដូេចនះ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មិន ចេផទ ងផទ ត ់
េទេលីសុ្រកឹតយភពៃនកំណត់េហតុអេងកត ស់ែវងលម្អិត 
របសព់ួកេគបនេនះេទ។ 

(iv) ទងំRRP ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៦ ទងំ RP 
ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ សុទធែតមិនបនពិចរ  
អំពីយុទធ ្រស្តឱយ NGO និងអងគករ សងគមសីុវលិ 
ចូលរមួេឡយី េហយីេនអំឡុងេពលេរៀបចំ 
គេ្រមង គម នករអនុវត្តន៍ មលក័ខខណ័្ឌ ត្រមវូ 
ែដលែចងថ “កនុងករណីពក់ពន័ធ េនេពលេរៀបចំ
ឯក រែផនករផ្ល សប់្តូរទីលំេន ADB ត្រមូវឱយ 
អនកខចីពិចរ ទស នៈរបស់្រកុមរងផលបះ៉ពល ់
និង្រកុមសងគមសីុវលិ ដូចជអងគករមិនែមនរ ្ឋ -
ភិបល ជេដីម” (OM F2/OP, កយខណ្ឌ ៥៥ 
[iii])។ អវត្តមនៃនយុទធ ្រស្ត ស្រមប់េធ្វីករ 
ជមយួអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬ សងគមសីុវលិ 
ក៏មននយ័ថ លក័ខខណ័្ឌ ែដលែចងថ “េដីមប ី
ស្រមបស្រមួលកិចចសនទនជមយួអនករងផលបះ៉
ពល ់ ្រពមទងំបុគគល និងអងគករដ៏ៃទេទៀត ... 
បុគគលិក ADB ្រតូវធនថ ករក ងគេ្រមង 
្រតូវអនុញញ ត្តឱយភគីពក់ពន័ធ ផ្តល់ពត័ម៌ន្រតឡប់ 
េនអំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមង” (OM L3/OP, 
កយខណ្ឌ ១៥), េ យមន “ែផនករ្រប្រស័យ 
ទកទ់ងពត័ម៌នស្រមបគ់េ្រមង និង កមមវធិី 
នន ជពិេសស គេ្រមង និង កមមវធិី ែដល 
ចបងកឱយមនចំ ប់ រមមណ៍ខ្ល ងំពីសំ ក ់
ធរណជន” េ យរមួមនទងំអនុ សន៍ 

អំពីរេបៀប “បេងកីនករចូលរមួរបស់ថន កមូ់ល ្ឋ ន 
និងអងគករសងគមសុីវលិ កនុងដំេណីរករអភិវឌ ន៍ 
ផង” (OM L3/OP, para. 16) េនះ មិន្រតូវ 
បនអនុវត្ត មេឡយី។ 

ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់
ឆន ២ំ០០៦ ពិតជមនយុទធ ្រស្តមយួ ស្រមប់បងកលកខណៈឱយមន 
ករចូលរមួពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 

 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ត្រមូវឱយជួល 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមយួ ែដលមនជំនញឯកេទស 
ែផនកអភិវឌ សហគមន៍ និង/ឬ ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
េដីមបជួីយេរៀបចំ និង អនុវត្តកមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងី 
វញិ16។ ល័កខខណ័្ឌ ករងរស្រមបក់មមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូល 
េឡងីវញិ រមួមន ករកំណតអ់ត្តសញញ ណេទេលីកមមវធីិ 
ែដលមន្រ ប ់ ឬ កមមវធីិែដលបនេ្រគងទុករបសអ់ងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង អងគករដៃទេទៀត េនកនុងតំបន ់
គេ្រមង េដីមបេីរៀបចំយុទធ ្រស្តសម្រសប ស្រមបភ់ជ ប ់
ជមយួកមមវធីិែបបេនះ ឬ ព្រងីកកមមវធីិែបបេនះបែនថម 
េទៀត17។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៣ (ទព័ំរ ៣៦ កយខណ្ឌ ១១៣) 
ADB មិនបនខិតខំពយយមឱយបន្រគប់្រគន់ 
ចំេពះករេរៀបចំែផនករ (និងទកទ់ងនឹងករ 

ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនផ្តល់ករ 
យកចិត្តទុ ក់្រគប្់រគន ់ ទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំែផនករ និងថវកិ 
ស្រមប់េហ ្ឋ រចនសមព័នធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ ធនគរ 

                                                 
15ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព ឆន ២ំ០០៨ ស្រមប់កំ ត់ផ្លូវភគខងេជីង និងកំ តផ់្លូវែដលបត់ ែផនក២.៦ ែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព ឆន ២ំ០០៩ ស្រមប់កំ ត់ផ្លូវភគខងតបូង ែផនក ២.៦ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភពស្រមប់តំបន ់ េប៉យែបត៉ 
ឆន ២ំ០១០ ែផនក២.៥ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភពស្រមប់តំបន់ភនេំពញ ឆន ២ំ០១០ ែផនក ២.៥។  

16 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនកទី១២.៤។ 

17 ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ ឧបសមពន័ធ៤ ែផនក២ ទំពរ័១។ 
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ែបងែចកថវកិ) េនកនុង RP ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ 
និយយអំពីសមភ រៈបរកិខ រេន មទី ងំផ្ល សប់្តូរ 
ទីលំេនេទ ពីេ្រពះ ADB បន្រពេងីយកេន្តយី 
ចំេពះត្រមូវករេស បែនថម េនកនុងទី ងំផ្ល ស់ 
ប្តូរទីេនេប៉យែប៉ត (ជករេមីលរលំងមយួ ែដល 
េកីតេឡងីម្តងេទៀត េនេពល RP បចចុបបននភព 
ស្រមប់េប៉យែបត៉ ្រតូវបនបញចបេ់នែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១០)។ េទះបីជមន កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
្រតួតពិនិតយ និងយកចិត្តទុក កក់ន់ែតតឹងរុងឹេលី 
កង្វះខតសមភ រៈបរកិខ រេន មទី ងំផ្ល សប់្តូរទី
លំេន ចបពី់េដីមឆន ២ំ០១០ មកក៏េ យ និង 
េទះបីមនករចូលរមួេនេពលេ្រកយមកេទៀត 
របសថ់ន ក្់រគប់្រគងជនខ់ពស់ SERD និង 
មនករ្រពមេពៀងជមយួរ ្ឋ ភិបលេដីមបែីកលម្អ
បញ្ហ េនះកេ៏ យ កេ៏នែតមនកង្វះខតេន 
េឡយី កនុងករអនុវត្តន៍ មលក័ខខណ័្ឌ េនកនុង
េគនេយបយស្តីពីលក័ខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនករផ្ល ស់
ប្តូរលំេនេ យមិនសម្័រគចិត្ត និង RP ែដល 
កំណត់ថ សមភ រៈបរកិខ រសម្រសបេន មទី ងំ 
ផ្ល សប់្តូរទីលំេន ្រតូវែតផ្តលឱ់យេនមុនេពលផ្ល ស់ 
ប្តូរទីលំេន ែដលបញ្ហ េនះ បន្តេកីតមនរហូត 
ដល់ឆន ២ំ០១៣។ េហតុដូេចនះ CRP សននិ ្ឋ នថ 
គម នករេគរព មល័កខខ័ណ្ឌ ដូច តេទេនះ ៖ 
OM F2/BP, កយខណ្ឌ ៤ 18 OM F2/OP, 
កយខណ្ឌ ១៥ 19 និងOM F2/OP, កយខណ្ឌ ១៥ 
និង   ៣៤។ 20 
 

អភិវឌ ន៍ សីុទទួល គ ល់ថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពលជ់េ្រចីន ្រតូវបន 
ងំទីលំេនេឡងីវញិ េទកន់កែន្លងែដលគម នេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

្រគប្់រគន់។ ចំណុចេនះ បនេកីតេឡងីផទុយេទនឹងលក័ខខណ័្ឌ ត្រមូវ 
េ្រកមែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៦ និង េ យ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុមិនបនដឹង។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី បន 
េសនីសំុឱយរ ្ឋ ភិបលចតវ់ធិនករែកត្រមូវភ្ល មៗ េនេពលែដល 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនដឹងអំពីបញ្ហ េនះ21។   

 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនប៉ន់ 
្របមណអំពីករមនេស ធរណៈ េនកនុងកែន្លង ងំ 
ទីលំេនេឡងីវញិ បប់ញចូ ល េប៉យែបត៉22។ ថវកិ 
បប់ញចូ ល ករអភិវឌ ន៍កែន្លង ងំទីលំេនេឡងីវញិ ែដល 
ច្រតូវបនេ្រជីសេរសី បប់ញចូ លេហ ្ឋ រចនសមពន័ធចបំច ់

េនឯកែន្លង ងំទីលំេនេឡងីវញិផងែដរ23។ ែផនករេ ះ 
្រ យផលបះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៦ ករ៏មួមនកលវភិគ 
អនុវត្តមយួ ស្រមប់ ល់្រគបស់កមមភពេ ះ្រ យផលបះ៉ 
ពល ់ែដលពកព័់នធទងំអស ់ែដល្រតូវអនុវត្តមុនេពល ងំទី 
លំេនេឡងីវញិ24។ កែន្លង ងំទីលំេនេឡងីវញិ ែដល ច 
្រតូវបនេ្រជីសេរសី ស្រមប់តំបនេ់ប៉យែបត៉ មនទី ងំសថិត 
េនែកបរមនទីរេពទយ និង េរៀន25 និង ពំុចបំច្់រតូវមន 
ករផ្តល់េស បែនថមេឡយី។ 

 េនកនុងេសចក្តីបែនថម ចំេពះែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់
ឆន ២ំ០០៧ រ ្ឋ ភិបលបនេសនីកែន្លង ងំទីលំេនថមីមយួ
ចំនួន ស្រមប្់រគប់តំបន់អនុគេ្រមងទងំអស ់ េលីកែលងែត
ជធនីភនំេពញ។ ្រគបក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំអស់ ែដល 

                                                 
18 ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ គួរទទួលបន “យ៉ងេ ច ស់ នូវសុខុមលភពកនុងក្រមិតដូចគន  េនេពលែដលមនវត្តមនគេ្រមង និងេពលែដល 
គម នវត្តមនគេ្រមង”។ 

19 េគលនេយបយបញជ ក់ថ “ករខតបង់ធនធនសហគមន ៍ និងធនធន ធរណៈ ែដល្រតូវចតទុ់កថ មនល័កខខ័ណ្ឌ សម្រសបស្រមប់ទទលួបន 
សំណង រមួមន... េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ ដូចជ ផ រ មូល ្ឋ នសុខភព និង េរៀន ្របភពទឹក និង ្របភពស្រមបេ់បកសេម្ល កបំពក ់និង 

ឆទន ្រពមទងំ.... េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ផ្លូវថនល់ ព ន និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមបក់រេធ្វីដេំណីរដៃទេទៀត មូល ្ឋ នផគត់ផគង់អគគិសនី 
ែខ ប ្ត ញទូរគមនគមន ៍ទឹក និងអនមយ័ និង ្របព័នធលូរបង្ហូរទឹក”។ 

20 ធតុផ មួំយកនុងចំេ មធតុផ សំំខន់ៗទងំ៣ ៃនេគលនេយបយស្តីពីករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត គឺ “ជំនួយស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរ 
ទីលំេន ប់បញចូ លករផ្តល់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង េស សម្រសបេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី” និង “គួរបញចូ លេទកនុងែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់នូវ 
កលវភិគកណំតស់្រមប់ផ្តល់ធនធន និង ឱកស េដីមបី ថ បនេឡងីវញិនូវលំេន ្ឋ ន េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ប ្ត ញ ្របក់ចំណូល និងជីវភពរស់េន 
មុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន”។ 

21  អនុស រណៈៃនករេយគយល់ ែខសី  ឆន ២ំ០១០ កយខណ្ឌ  ៣១-៣២ របយករណ៍ ម ន និង្រតួតពិនិតយេលីកទី២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ ែផនក 
៣.១។ លិខិតេផញីជូនេទ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន និង ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ៃថងទី៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ ៃថងទី ១២ ែខតុ  
ឆន ២ំ០១០ និង ៃថងទី ២ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១០។ 

22ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនក ៩.៥ ទំពរ័៥៤-៥៦។ 
23ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ង៤៨-៥២។ 

24ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ង ៣៧។ 

25ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ង៣៥។ 
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 បនេសនីេឡងី បប់ញចូ លទងំេប៉យែប៉តផងែដរ ្រតូវបន 
យតៃម្លេ យេ្របី្របស់លកខណៈវនិិចឆ័យ ែដលរមួមន ៖ 

“ករផ្តល់លទធភពល្អ្របេសីរ កនុងករទទលួបនេស សងគម-
េសដ្ឋកិចច និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ដូចជ មណ្ឌ លសុខភព ឬ 
មនទីរេពទយ េរៀន និង កែន្លង សន ឬ 
យ៉ងេ ច ស ់េធ្វីឱយមនលក័ខខ័ណដូចគន  កនុងករទទលួ 
បននូវអ្វីៗទងំេនះ ដូចែដលពកួេគធ្ល ប់ទទលួបន មុនេពល 
ប្តូរទីលំេនេទកនទ់ី ងំថមី”។ េសចក្តីបែនថមចំេពះែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៧ បនសននិ ្ឋ នថ 
លក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំអសែ់ដលបនេសនីេឡងី មន 
លក័ខខណ័្ឌ ្រសបេទ មលកខណៈវនិិចឆយ័ េលីកែលងែតេខត្ត 
្រពះសីហនុ26។ ចំណុចេនះ បញជ កថ់ េប៉យែបត៉មិនចបំច់ 
្រតូវករេស បែនថមេទៀតេឡយី។ ថវកិេនកនុងេសចក្តីបែនថម 
ចំេពះែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៧ 
បប់ញចូ ល ករអភិវឌ ន៍កែន្លង ងំទីលំេនថមីែដល ច្រតូវ 
បនេ្រជីសេរសី រមួទងំេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលចបំច់ ត្រមូវ 
ឱយមនេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីេនះផងែដរ។ 

  

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៤ (ទំព័រ ៣៩ កយខណ្ឌ ១២៣) 
េទះបីជេគលករណ៍េនកនុង េគលនេយបយ 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែចងថ AH ្រតូវទទួលបន 
សំណងស្រមប់្រទពយែដលបតប់ង់ មុនេពល 
បតប់ងក់រកបក់ន់ ្រតូវបនេគរព ម 
កេ៏ យ ក៍អ្រ សំណង ែដលបនកំណត់េន 
កនុង ងអ្រ សំណង និងករេធ្វី DMS 
កំណតអំ់ពីករបតប់ង់របស្់រគួ រែដលរងផល
បះ៉ពលនី់មួយៗ មិនអនុេ ម មេគល 
នេយបយរបស់ ADB េឡយី (សូមេមីលែផនក 
ក.១ ខងេលី)។ ករសនយថ ទី ងំផ្ល សប់្តូរ 
ទីលំេន ្រតូវែតបនអភិវឌ ទងំ្រសុង មុនេពល 
AP ចូលេទរសេ់នេនះ ក៏មិន្រតូវបនេគរព 
មែដរ (សូមេមីលែផនក ក.២)។  

 
 
ចំេពះបណ្តឹ ងត ៉ជក់ ក់របសអ់នកេសនី អំពីករ 
បេណ្ត ញេចញ េនតំបនេ់ប៉យែបត៉ ADB បន 
អនុេ ម ម ពីេ្រពះ ADB បនេឆ្លីយ 

ថន ក្់រគប់្រគងសំេ េយងចំេពះករេឆ្លីយតបរបសខ់្លួនេទកនេ់សចក្តី 
សននិ ្ឋ នទី១ និងេសចក្តីសននិ ្ឋ នទី៣។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ថន ក្់រគប់្រគងឯកភពជមយួករសននិ ្ឋ ន របសគ់ណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ មថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ មនភពអនុេ ម 
ទកទ់ងេទនឹងពកយបណ្តឹ ងអំពីករបេណ្ត ញេចញេនេប៉យែបត៉។ 

                                                 
26េសចក្តីបែនថមចេំពះែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៧ ែផនក ៤.១ ទំពរ័១៣-១៤។ 
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តបភ្ល មៗ េនេពលខ្លួនបនដឹងអំពីបញ្ហ  
បេណ្ត ញេចញេនះ និង បនបង្ហ ញករ ខិតខំ 
ពយយម មរយៈ េបសកកមមជេ្រចីន េដីមប ី
្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។ 
 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៥ (ទំព័រ ៤៣ កយខណ្ឌ ១៣៦) 
េនអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង ADB មិនបន 
ធនឱយមនវធិនករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
ឱយបន្រគប្់រគនជ់េ្រសច េ យមនពត៌័មន 
លម្អិត េដីមបផី្តល់ករែណនអំនុវត្ត េទដល់ 
អងគភពអនុវត្តគេ្រមងេទ េហយី AP កពំុ៏បន 
ទទួលពត័ម៌ន ្រគប់្រគន់អំពីវធិនករទងំេនះ 
ែដរ។ ជលទធផលគឺនឱំយមនករមិនេគរព ម 
OM F2/BP, កយខណ្ឌ ៤ (v)27និង OM F2/OP, 
កយខណ្ឌ ៤៥។28 េនអំឡុងេពលអនុវត្ត ADB 
មិនបនចតវ់ធិនករចំេពះពត័ម៌នដំបូង ែដល 
ទទួលបនពីេបសកកមម្រតួតពិនិតយរបសខ់្លួនផទ ល ់
ទកទ់ងបញ្ហ ជ្របព័នធៃនករ្រប្រពឹត្តិេទៃននីតិវធីិ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខេទ ជពិេសសទក់ 
ទងនឹងកង្វះសមតថភពរបស់អងគភពរ ្ឋ ភិបល
ែដល្រគប្់រគងនីតិវធិីេនះ។ េទះបីជមន 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនេពលេ្រកយមកេទៀត 
េ យ ADB េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះកេ៏ យ 
ករខកខនេនដំ ក់កលដំបូង ៃនករអនុវត្ត 
បននឱំយមនករមិនេគរព ម OM F2/BP, 
កយខណ្ឌ ៥។29 

 

ថន ក្់រគប់្រគង្របកន់យកទស នៈថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់
ឆន ២ំ០០៦ បនផ្តលក់រេរៀបចំេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ្រគប់្រគន ់
្រសយ័េ យែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៦ ្រតូវេធ្វី 

បចចុបបននភពកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត។ ថន ក់្រគប្់រគងទទលួ គ ល់ថ 
ករេរៀបចំឱយមនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ (GRM) េនកនុង 
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភព ពុំមនពត័ម៌នលម្អិត 
្រគប្់រគន់ស្រមបផ់្តល់ករែណន្ំរបតិបត្តិ ជូនដល់ទីភន កង់រ្របតិបត្ត ិ
េឡយី។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បននិងកំពុងផ្តល់កិចចគ្ំរទក ង 
សមតថភព ជូនដលយ់ន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ចប់ ងំព ី
ឆន ២ំ០១០ មកេម៉្លះ។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៦ (ទំព័រ ៤៧ កយខណ្ឌ ១៥២) 
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំគេ្រមង ADB មិនបនេធ្វី 
សកមមភពេលីករយលដឹ់ង ែដលផ្តលក់នុង 
អំឡុងេពល្របជំុពិនិតយេឡងីវញិរបស់ RRP ែដល 
ភន កង់រ្របតិបត្តិមន្របវត្តិ មិនសូវល្អកនុង 
ករអនុវត្តនក៍រផ្ល សប់្តូរទីលំេន និង មិនបន 

ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនេធ្វី 
សកមមភពសម្រសប េទេលីចេំណះដឹង និងអនុ សន ៍ ែដលបន 
ផ្តល់ជូនកនុងអំឡុងេពលៃនកិចច្របជុំ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេលី RRP 
និង បនបញចូ លបបញញត្តិ្រគប់្រគន ់ អំពីករេរៀបចំែផនករ និងថវកិ 
មរយៈទី្របឹក ្រតួតពិនិតយគិេ្រមង និង ករបន្តផ្តលជំ់នួយបេចចក- 

េទស (TA)។ 
                                                 
27 “្រតូវបេងកីតឱយមននូវយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ ស្រមប្់របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់។ កនុងករណី្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន គឺជ 

្រកុមងយរងេ្រគះពិេសស េសចក្តីសេ្រមចកនុងករេរៀបចែំផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ្រតូវមនដំ ក់កលេរៀបចំសងគមមួយជមុន េដីមបេីលីកកមពស់ 
ករចូលរមួរបស់ពួកេគេនកនុងករចរចរ ករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តន”៍។ 

28“ករផ ព្វផ យជ ធរណៈអំពីែផនករ និង្រកបខណ័្ឌ ករងរេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គឺជកតព្វកិចចែដល្រតូវអនុវត្ត.... កនុងលកខណៈ្រសេដៀងគន េនះែដរ 
...... នីតវិធីិបណ្តឹ ង រទុកខ...... ្រតូវេបីកចំហចំេពះ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់”។ 

29“ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ក៏ ចផ្តល់ជំនួយេដីមបកី ងសមតថភពរបស់ [ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិ] និងអនកឧបតថមភគេ្រមងដៃទេទៀត េដីមបេីរៀបចំ និងអនុវត្ត 
ឯក រែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ែដលបនឯកភពគន  ្របកបេ យ្របសិទធភព”។ 
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េធ្វីែផនករ និង ផ្តល់ថិវកិ្រគប្់រគនស់្រមប់
េធ្វីករក ងសមតថភពឱយបនទនេ់ពលេវ  
ដល់អងគភព (រមួទងំ IRC ផង) ែដលទទលួ 
ខុស្រតូវកនុងករេធ្វីែផនករ និង អនុវត្តគេ្រមង 
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ ករលុបេចលេនះចូលរមួ 
ចំែណកដល់ករបំេពញ និភយ័ែដលេគ គ ល់
េនកនុង RRP ែដលថ “សំណងករផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេននិងវធិនករ ្ត រ្របកចំ់ណូល ចមិន 
្រតូវបនអនុវត្តដូចែដលបនឯកភពគន េនះ” 
គឺជករពយករណ៍ែដលបំេពញេ យខ្លួនឯង30។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ កិចច្របជំុ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេល ី
RRP ឬ ដំេណីរករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិអន្តរ ថ បន័ស្រមប ់
បញ្ហ េនះ ពំុបននឱំយទទលួបនចំេណះដឹងថមី េទេល ី
សមតថភពអនុវត្តករងរេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ របស់ 
ទីភន ក់ងរ្របតិបត្តិេឡយី។ សវនកមមេទេលីករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ កមចីេលខ ១៦៥៩-CAM ៖ គេ្រមងែកលម្អ 
ផ្លូវជតិពីទី្រកុងហូជីមិុញ មកកន់ ជធនីភនំេពញ (“គេ្រមង 
ែកលម្អផ្លូវជតិេលខ១”) បនបង្ហ ញឱយេឃញីថ សមតថភព 
េនមនភពទនេ់ខ យ េហយីឯក រែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បនបញចូ លេមេរៀនែដលបនេរៀនសូ្រតព ី
សវនកមមេនះ31។  

 បែនថមពីេនះេទៀត ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ពិតជបនេធ្វ ី
សកមមភពេទេលីអនុ សន៍ ែដលទទលួបនពីកិចច្របជុំ 
្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេទេល ី RRP េដីមបបីងកលកខណៈឱយមន 
ករចូលរមួពីភគីឯក ជយមយួ ស្រមប់្រតួតពិនិតយេទេល ី
ភពអនុេ ម េ យយលេ់ឃញីថ កំណតេ់ហតុ ម ន 
ករងររបសទី់ភន កង់រ្របតិបត្ត ិ េនកនុងករអនុវត្តនគ៍េ្រមង 
មនភពទនេ់ខ យ។  

 ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ េនេពលេរៀបចំគេ្រមង ្របេទស 
កមពុជ បនទទលួជំនយួបេចចកេទសរចួេទេហយី េដីមបេីលីក 
កមពស់សមតថភពរបស់ខ្លួន េលីករងរេរៀបចំែផនករ និង 
អនុវត្តករងរេ ះ្រ យផលប៉ះពល ់ មរយៈជំនួយ 
បេចចកេទស ែដលមនចំណងេជីងថ ករក ងសមតថភព 
ស្រមប់ករ្រគប្់រគង និភយ័ពកីរេ ះ្រ យផលប៉ះព
ល3់2 និងជំនយួបេចចកេទស ជូនដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ស្រមប់េលីកកមពស្់រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និង សមតថភព ថ បន័ 
េលីករងរេ ះ្រ យផលប៉ះពល់33។ 

កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តន៍  ADB មនភពយតឺ 
យ៉វកនុងករេ ះ្រ យនូវកង្វះខត ែដល 

ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនខិតខំ 
អស់លទធភពេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ កង្វះសមតថភព េនកនុងអងគភព 

                                                 
30  ក ្ត រមួចំែណកេផ ងៗេទៀតែដលទកទ់ងនឹងកងចះខងកនុងករេធ្វីែផនកររបស់ ADB គឺករពិេ្រគះេយបល់មិន្រគប់្រគន់ ខ្វះសនទស ន៍អតិផរ ៃនអ្រ
សំណង ករផ្ល ស់ទីលំេនេទទី ងំែដលមិនមនករេរៀបចំ្រតឹម្រតូវ ទី ងំថមីសថិតេនឆង យពីផទះមុនខ្ល ងំេពកែដលេធ្វីឱយពិបកកនុងករបន្តរបរចិញច ឹមជីវតិ 
និងពំុមនវធិនករ្រគប្់រគន់ពេីដីមទី និងពនយរេពលកនុង ្ត រ្របកចំ់ណូល។ 

31 សូមេមីលករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក់្រគប្់រគងចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នទី១០។ 
32ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ឆន ២ំ០០២។ ជំនួយបេចចកេទសស្រមប់ករក ងសមតថភពេលីករ្រគប្់រគង និភយ័ៃនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ទី្រកុងម៉នី  (TA-6091-REG អនុម័តកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០២ ស្រមប់ថវកិចំនួន ៥០០.០០០ដុ ្ល )។ ្របេទសកំពុងអភិវឌ ជសមជិកចំនួន៣ បនចូលរមួ 
កនុងេនះរមួមន្របេទសកមពុជផងែដរ។ 
33ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ឆន ២ំ០០៤។ ជំនួយបេចចកេទសចំេពះ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ស្រមបេ់លីកកមពស់្រកបខ័ណ្ឌ ចបបស់្តីពកីរេ ះ្រ យផល បះ៉ពល ់
និងសមតថភព ថ បន័ ទ្ីរកុងម៉នី  (TA-4490-CAM អនុម័តកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៤ ស្រមប់ថវកិចំនួន ៥៣០.០០០ដុ ្ល )។ សូមេមីល 
ករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះអនុ សន៍ទី៤ ស្រមប់ពត៌័មនលម្អិតបែនថមអំពីជំនួយបេចចកេទសទងំេនះ និងកិចចគ្ំរទក ងសមតថភព 
ស្តីពីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀត ែដលបនផ្តល់ជូនេទឱយរ ្ឋ ភិបល។ 
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រកេឃញីេនកនុងអងគភពែដលពកព់័នធកនុងករេធ្វី
ែផនករ និងអនុវត្តករផ្ល សប់្តូរទីលំេន ែដល 
រមួចំែណកដលក់រពិេ្រគះេយបល់ ករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ និង DMS មិនបន 
្រគប្់រគន់។ លទធផលគឺមិនេគរព ម OM 
F2/BP, កយខណ័្ឌ  5; 34 OM F2/OP, កយខណ័្ឌ  
7;35និង GP47, កយខណ័្ឌ  1236។ 
 

ែដលពកព់ន័ធេនកនុងករេរៀបចំែផនករ និង ករអនុវត្តនេ៍ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តន៍គេ្រមង។ 

 ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនផ្តល់កិចចគ្ំរទក ងសមតថភព 
មរយៈជំនយួបេចចកេទសទងំពីរខងេលី។ ធនគរ 

អភិវឌ ន៍ សុ ី បនេរៀបចំឱយមនទី្របឹក េ ះ្រ យផល 
បះ៉ពលម់យួរូប កនុងឆន ២ំ០០៧37។ ទី្របឹក ្រតួតពិនិតយ 
គេ្រមងបនេរៀបចំឱយមនអនកឯកេទសែផនកេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពលរ់បស់ខ្លួន ចប់ពីែខមក  ឆន ២ំ០០៨ មក។ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនេធ្វីេបសកកមម្រតួតពនិិតយរិបសខ់្លួន 
កនុងឆន ២ំ០០៧ និង ឆន ២ំ០០៨។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
បន្រតួតពិនតិយេឡងីវញិ េទេលីរបយករណ៍្របច្ំរតីមស 
របស ់ EMO េ្រកយេពលចបេ់ផ្តីមសកមមភពេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៧ (ទំព័រ ៥៥ កយខណ្ឌ ១៦៥) 
ភពខ្វះចេន្ល ះៃនករ កែ់តងែផនករផ្ល សប់្តូរទី
លំេនឆន ២ំ០០៦ គជឺមូលេហតុចមបងៃនករ 
ែបងែចក្របេភទមិនបន្រតឹម្រតូវៃនករបតប់ង ់
និងសំណងមិន្រគប្់រគន។់  
 
ែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមិនបនេរៀបចំ្រគប្់រគន់
ស្រមប់ឱយមនករចូលរមួពី្រគួ រែដលរងផល
បះ៉ពលក់នុងករេធ្វី នងិ េផទ ងផទ ត ់ DMS 
(សូមេមីល ែផនក A.1. ខងេលី)។ េហតុេនះ 
ប ្ត លឱយមនភពមិនអនុេ ម មបញញត្តិ 
ែដល ៖ “ឯក រផ្ល សប់្តូរទីលំេន [រមួទងំ 
រេពីភណ័្ឌ ្រទពយសមបត្ត]ិនឹង្រតូវបេងកីតេ យេធ្វី

ករពិេ្រគះេយបលជ់មយួនឹងអនកែដលរងផល 
បះ៉ពល”់ (OM F2 OP កយខណ្ឌ  ៣៤)។ 
 
  

ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ពំុមនចេន្ល ះ្របេ ងៃនករេរៀបចំ 
មួយែដល្រតូវបនេចទ្របកន ់ គឺជមូលេហតុែដលនឱំយមនករ 

កំណត្់របេភទមិន្រតឹម្រតូវ ែដលប ្ត លឱយមនករខតបង់ និង 
សំណង មិន្រគប្់រគន់េឡយី។ 
 
 

 ដូចមនពនយល់េនកនុងករេឆ្លីយតបចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នទី២ 
(ii) ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ពិតជបនកំណតឱ់យមននូវករ 
េរៀបចំ្រគប់្រគន់ ស្រមបក់រចូលរមួរបស់្រគួ ររងផល 
បះ៉ពលេ់នកនុងករអនុវត្តន៍ និង ករេផទ ងផទ ត់េទេលី 
ករអេងកត ស់ែវងលម្អិត។ 

 
 
 
 
 

                                                 
34“ADB ច…ផ្តល់ជំនួយេដីមបកី ងសមតថភពដល់ [ភន ក់ងរ្របតិបត្តិ] និងអនកឧបតថមភគេ្រមងដៃទេទៀតេដីមបេីរៀបចំ និងអនុវត្តឯក រែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់្របកបេ យ្របសិទធភពេដីមបេីលីកកមពស់ស្តង់ រជតិ និងសមតថភពរបស់ DMC ស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យ មិនសម័្រគចិត្ត 
និងេដីមបបីេងកីតស្តង់ រវស័ិយឱយមនភព្រសបគន ”។ 
35 “ADB ផ្តល់ករគ្ំរទស្រមបកិ់ចចខិតខំ្របឹងែ្របងដល់ [ភន ក់ងរ្របតិបត្តិ] ឬអនកឧបតថមភគេ្រមងដៃទេទៀត េពលែដលគិតថចបំច់ស្រមប់ករេគរព ម
េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត ស្រមប់...ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសេដីមបពី្រងឹងសមតថភពរបស់ភន ក់ងរែដលទទួលខុស្រតូវេលីករ
ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត”។ 

36  ត្រមូវករស្រមបក់រគ្ំរទែបបេនះពី ADB គួរ្រតូវកណំត់មុនេពលអនុវត្ត និងកនុងអំឡុងេពល “ យតៃម្លបុគគលិក…គួរ យតៃម្លសមតថភព និងករេប្តជញ ចិត្ត
របស់ភន ក់ងរ្របតិបត្តិកនុងករបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន េដីមបេីលីកកមពស់អភិ្រកមែដលមនករចូលរមួ្របកបេ យចរិភព។ ករេរៀបចំែបបសងគមរបស់
គេ្រមងក៏ ចមនករផ្តល់ករយល់ដឹង និងករបណ្តុ ះប ្ត លដល់បុគគលិកភន ក់ងរ្របតិបត្តិ….”។ 

37េសចក្តីបែនថមចេំពះែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ែផនកទី១ កយខណ្ឌ ៩។ 
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មូលេហតុមយួេទៀតៃនករផ្តលេ់ ហុ៊យមិន្រគប់
្រគនប់ ្ត លមកពីែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនឆន ំ
២០០៦ មិនបនបញចូ លបញញត្តិស្រមបអ់្រ  
សំណងែដលមនសនទស នអ៍តិផរ  និង 
អ្រ ជំនួយេផ ងៗេទៀតដល្់រគួ រែដលរងផល
បះ៉ពល ់ (OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៤, ៤(iii) 
និងកំណតស់មគ ល់េជីងទំព័រ ៦)38។  
 
ភពខ្វះចេន្ល ះទបីីៃនករ ក់ែតងែផនករផ្ល ស់ 
ប្តូរទីលំេនឆន ២ំ០០៦ គខឺ្វះបញញត្តិស្រមបក់រ 
សង់លំេន ្ឋ នជំនសួ មស្តង់ រអបបបរម  
ជវធិនករេដីមបែីកលម្អ ថ នភពរបសអ់នក្រកី្រក 
និងអនកងយរងេ្រគះ ពីគេ្រមងអភិវឌ ន ៍ (OM 
F2/OP កយខណ្ឌ  ១៦)39។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េបីេទះជមនករចបេ់ផ្តីមយតឺបន្តិចកនុងករ 
អនុវត្តគេ្រមងកកិ៏ចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រតួតពិនិតយ

 
 ដូចមនពនយល់េនកនុងករេឆ្លីយតបចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

ទី១ ថន ក្់រគប្់រគងពិចរ េឃញីថ ធនគរអភិវឌ ន ៍
សីុ មនភពអនុេ ម ទកទ់ងេទនឹងលក័ខខ័ណ្ឌ ត្រមវូឱយ 

រ ្ឋ ភិបលផ្តលសំ់ណង ជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់
កនុងតៃម្លជំនសួ។ 

 
 
 
 
 

 ថន ក្់រគប់្រគងពចិរ េឃញីថ កង្វះករផ្តល់លំេន ្ឋ ន 
ជំនួសកនុងក្រមិតបទ ្ឋ នអបបបរម ពំុែមនជធតុផ ែំដល 
រមួចំែណកឱយមនចេន្ល ះ្របេ ងេនកនុងករេរៀបចំគេ្រមង 
េឡយី។ 

 OM F2/OP កយខណ្ឌ ១៦ យនមអំពីវធិនករ និង 
យុទធ ្រស្តមយួចំនួន ស្រមប់ែកលម្អ ថ នភពជន្រកី្រក 
និងជនងយរងេ្រគះ។ ករផ្តល់លំេន ្ឋ នជំនសួ កនុងក្រមិត 
បទ ្ឋ នអបបបរម ្រគនែ់តជវធិនករមួយ កនុងចំេ ម 
វធិនករទងំេនះប៉ុេ ្ណ ះ េ យែឡក ករបេងកីនសន្តិសុខ 
េលីករកន់កបដ់ីធ្លី គឺជវធិនករមយួេទៀត។ េនកនុងករណី 
េនះ េគបនេ្រជីសេរសីបេងកីនសន្តិសុខេលីករកនក់បដី់ធ្ល ី
មរយៈករផ្តល់ដីមួយប្លង ់ ជូនដល្់រគួ រគម នប្លង់ដី 

ែដលប្តូរទីលំេនេទរសេ់នទី ងំថមី។ ករផ្តល់ជូនេនះ 
គឺបែនថមពីេលីសំណងស្រមបសំ់ណង់ និង្រទពយសមបត្តិដៃទ
េទៀត កនុងតៃម្លជំនួស ៃថ្លដឹកជញជូ ន េដីមបឱីយ្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល ់ ចយកសមភ រៈែដល ចេ្របី្របស់បន ពីកររុះេរ ី
ផទះរបស់ពកួេគ និង ចលន្រទពយដៃទេទៀត េទកន់កែន្លង 
ងំទីលំេនថម ី ្រពមទងំ្របកឧ់បតថមភដៃទេទៀត ែដលផ្តល ់

ជូនេទឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលកំពុងសង់ផទះរបស់ 
ពកួេគេឡងីញ េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថម4ី0។ 

 
បនកតស់មគ លអំ់ពីចំណុចេនះ។ 
 

                                                 
38 មួយកនុងចំេ មសមសធតុសំខនទ់ងំបីៃនេគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្តគឺ “សំណងេដីមបជំីនួសឱយ្រទពយសមបត្តិ ករ្របកបរបរ 
ចិញច ឹមជវីតិ និងចំណូលែដលបត់បង”់ និងស្រមប្់រទពយែដលបតប់ង់ “សំណងទងំអស់្រតូវែផ្អកេលីេគលករណ៍តៃម្លជំនសួ”។ តៃម្លជំនួស  “មននយ័
ថជនីតិវធីិកនុងករ យតៃម្ល្រទពយសមបត្តិេដីមបជំីនួសនូវអ្វីែដលបត់បង់ មតៃម្លទីផ រ ឬកនុងតៃម្លែដល្រប ក្់របែហលនឹងទីផ រ រមួទងំៃថ្លេផទរដូចជ
ករបងរ់ដ្ឋបល ពនធ រ ករចុះបញជ ី និងៃថ្លេធ្វីប្លង់កមមសិទធិ។ កនុងករណីែដលចបបជ់តិមិនមនល័កខខ័ណ្ដ ្រសប មស្តង់ រេនះ តៃម្លជំនួសនឹង្រតូវបែនថម 
មករចបំច”់។ 

39“… វធិនករេដីមបែីកលម្អ ថ នភពរបស់អនក្រក្ីរក និងអនកងយរងេ្រគះគរួេផ្ត តេលីយុទធ ្រស្តេផ ងៗេដីមបេីចៀស ងករេធ្វីឲយមនុស កន់ែតធ្ល ក់ខ្លួន្រកនិង
បេងកីតនូវឱកសរក្របក់ចំណូលថមីៗ ។ កនុងេនះមន … ករសងលំ់េន ្ឋ នជំនួស មស្តង់ រអបបបរម …”។ 

40 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ងស្តីពីសិទធិទទួលបនសំណង ងទី៣២។ 
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ែដលមនករេលីកកមពសរ់បស ់ ADB ពីឆន  ំ
២០១០ និងករយកចិត្តទុក កចំ់េពះករែបង 
ែចកខុស្របេភទៃនករបតប់ងរ់បស្់រគួ រែដល
រងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមង បនបង្ហ ញនូវករ្របុង 
្របយត័នកនុងករពយយមេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ  
េបីេទះជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ មិនទំនងជ  
នឱំយ្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់កនុងសមម្រត 
េ្រចីនទទួលបនបរមិណសំណង្រតឹម្រតូវែដល 
ពកួេគសមនឹងទទលួកេ៏ យ។ េ្រកមេគល-
នេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត 
របស ADB ករធនឱយ្រគួ រែដលរងផលបះ៉
ពល់ទងំអសទ់ទួលបននូវសំណង្រតឹម្រតូវ 
ែដលពួកេគសមនឹងទទួល គជឺមូល ្ឋ នសំខន ់
ស្រមប់ភពគរួឱយេជឿជក់បនរបស ់ ADB និង 
្របសិទធភពៃនេគលនេយបយរបស ់ADB។ 
 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៨ (ទំព័រ ៥៨ កយខណ្ឌ ១៧១) 
CRP រកេឃញីនូវភពមិនអនុេ ម មល័កខខណ័្ឌ  
ត្រមូវេនកនុងេគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនេ យមិនសម្័រគចិត្តែដលថ “អនកែដលរង
ផលបះ៉ពល ់ េហយីែដលមនសិទធទិងំអស…់ 
មនសិទធទិទួលជំនយួហរិញញវតថុែតម្តងចំេពះអ្វីៗ
ែដលបតប់ង់េ យ រករផ្ល ស់ប្តូរ ្រពមទងំ 
ករ ្ត រេសដ្ឋកចិច និងសងគមផងែដរ។ សំណង 
ទងំេនះ ចមន (i) ចំ យកនុងករផ្ល ស់ប្តូរ 
និងដឹកជញជូ ន [និង] (ii) ជំនួយស្រមបគ់្ំរទ 
ចំណូលអន្តរកល និងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ” 
(OM F2/OP កយខណ្ឌ ១៣)។ មូលេហតុចមបង 
ៃនករផ្តល់េ ហុ៊យមិន្រគប្់រគន ់ ប ្ត ល 
មកពីែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ឆន ២ំ០០៦ 
មិនបនបញចូ លបញញត្តិស្រមបអ់្រ សំណងែដល
មនសនទស នអ៍តិផរ  និងអ្រ ជំនយួេផ ងៗ 
េទៀតដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល ់ (សូម 
េមីលែផនក A.1. ខងេលី)។ េទះជយ៉ង  
កេ៏ យ ករទទលួ គ ល់របស ់ ADB ពីភពមិន 
្រគប្់រគន់ៃនេ ហុ៊យ េបីេទះជ បនេកីត 
េឡងីមួយឆន  ំ បនទ បពី់ករផ្តលេ់ ហុ៊យបន

ថន ក្់រគប់្រគងទទួល គ ល់ថ ្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន មិន្រតូវបន 
ែកស្រមួល្រសប មករេកីនេឡងីៃនតៃម្លអងករ មុនេពលផ្តលស់ណំង 
េឡយី។ េយង មសំេណីរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ41 រ ្ឋ ភិបល 
បនយល់្រពមែកស្រមួល្របកឧ់បតថមភជីវភពរសេ់ន ស្រមប្់រគួ រ 
រងផលបះ៉ពល ់ ែដលមិនទនប់នទទលួសណំង ប៉ុែន្ត រ ្ឋ ភិបល 
មិនទនប់នេធ្វសីកមមភពេនេឡយីេទ ចំេពះសំេណីរបសធ់នគរ 
អភិវឌ ន៍ សីុ កនុងករចតវ់ធិនករែកត្រមូវ ស្រមបអ់នកែដលបន 
ទទួលសំណងរចួ ល។់ 

                                                 
41 លិខិតរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ៃថងទី២៧ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។ 
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ចបេ់ផ្តីម បនបង្ហ ញពីករ្របុង្របយត័នកនុងករ 
ពយយមេ ះ្រ យបញ្ហ ។ កនុងខណៈេនះែដរ 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ មិនបនេធ្វីឱយ្រគួ រ 
ែដលរងផលបះ៉ពលទ់ងំអសទ់ទលួបននូវ 
សំណង្រតឹម្រតូវែដលពកួេគ្រតូវទទលួេឡយី។ 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស ់ ADB បនេធ្វីឱយ្រគួ រ 
ែដលរងផលបះ៉ពលខ់្លះទទលួបននូវសំណង 
្រតឹម្រតូវខណៈែដលអនកទទលួសំណងមុនកិចច 
ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះមិនទទលួបន។ លទធផល 
េនះបននឱំយមន ថ នភពមិនេសមីភពមួយ
ែដលមិន ចទទលួយកបនកនុងករអនុវត្តនូវ 
េគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភព 
របស់ ADB។ 
 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន៩(ទព័ំរ ៦៤ កយខណ្ឌ ១៩០) 
ករងរេរៀបចំស្រមប់ករ កែ់តងកមមវធិី ្ត រ 
្របកចំ់ណូលមយួសម្រសប និង ករែបងែចក 
ថវកិរស្រមប់កមមវធីិមិនបន្រគប់្រគន។់ កង្វះ 
ខតេនះ បនេធ្វីឱយមនករ កែ់តងកមមវធីិ ្ត រ 
្របកចំ់ណូលមិន្រគប្់រគន ់ និង ករពនយរេពល 
ដយូ៏រកនុងករចបេ់ផ្តីមសកមមភព ្ត រ្របក ់
ចំណូល ែដលនឱំយមនភពមិនអនុេ ម ម 
OM F2/BP កយខណ្ឌ  ៤(ix)42 OM F2/OP 
កយខណ្ឌ  ១៦43។ កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តន៍ 
េពលែដល ADB ដឹងថវធិនករ ្ត រ្របក់ 
ចំណូលកនុងែផនករផ្ល ស់ទីលំេនមិន្រគប្់រគន ់
ADB បនេធ្វីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងដ៏ចមបងមយួ 
េដីមបបេងកីតនូវកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលមួយែដល
មន្របសិទធភព េ យរមួសហករជមយួនឹង 

ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ ករេរៀបចំ និងវភិជនថ៍វកិស្រមបក់មមវធីិ 
្ត រ្របកចំ់ណូលេឡងីវញិេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់

ឆន ២ំ០០៦ មនភព្រគប្់រគនេ់នេពលេនះ។  ធនគរអភិវឌ ន ៍
សីុ ទទលួ គ លអំ់ពីកង្វះខតែដល្រតូវបនកណំតេ់ឃញី កនុងេពល 

អនុវត្ត។ កង្វះខតទងំេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យ េនកនុងករេរៀបចំ 
កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ (EIRP) ែដល្រតូវបន 
េរៀបចំកនុងឆន  ំ២០១១។  

 េគរពំឹងថ កែន្លង ងំទីលំេនេឡងីវញិ មនចមង យ្របមណ 
៣-៥ គីឡូែម្៉រត ពីកែន្លងែដល្របជពលរដ្ឋរសេ់នពីមុន 
េហយី្របភព្របកច់ំណូលេផ ងៗគន  របស្់របជពលរដ្ឋរង 
ផលបះ៉ពល់ នឹងពំុមនករផ្ល សប់្តូរគរួឱយកតស់មគ ល ់េ្រកយ 
េពលប្តូរទីលំេនេឡយី44។ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
បនបញជ កថ់ កមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡងីវញិលម្អិត 
នឹង្រតូវបនពិនតិយសេ្រមចកនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត េ យ 
េយងេទ មេសចក្តី្រតូវករជក់ែស្តង របស់ែផនករេ ះ 

                                                 
42 េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្តត្រមូវឲយមនវធិនករជក់ កេ់ដីមប ី “បេងកីតនូវឱកសថមីកនុងកររកចំណូល។ កនុងចេំ ម 
េនះមន៖ (i) ករកតប់នថយឧបសគគ … កនុងករទទលួបនឱកសករងរ …; [និង] (iv) ករកតប់នថយភពងយរងេ្រគះចំេពះភព្រកី្រក មរយៈ 
យុទធ ្រស្តក ង្រទពយេផ ងៗ ដូចជជំនួយឥតសំណងស្រមបអ់ភិវឌ ន៍ជេដីម …” (F2/OP កយខណ្ឌ  ១៦)។ 

43 េគលនេយបយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្តត្រមូវឲយមនវធិនករជក់ កេ់ដីមប ី “បេងកីតនូវឱកសថមីកនុងកររកចំណូល។ កនុងចេំ ម 
េនះមន៖ (i) ករកតប់នថយឧបសគគ … កនុងករទទលួបនឱកសករងរ …; [និង] (iv) ករកតប់នថយភពងយរងេ្រគះចំេពះភព្រកី្រក មរយៈ 
យុទធ ្រស្តក ង្រទពយេផ ងៗដូចជជំនួយឥតសំណងស្រមបអ់ភិវឌ នជ៍េដីម …” (F2/OP កយខណ្ឌ  ១៦)។ 

44កនុងអំឡុងេពលៃនែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ឆន ២ំ០០៦ កែន្លង ងំទីលំេនថមីមិនទន្់រតូវបនពិនិតយសេ្រមចេនេឡយីេទ េហយីមនកររពឹំងទុក ថ 
កែន្លង ងំទីលំេនថមី ចមនចមង យពី ៣-៥ គីឡូែ្រមត៉ពីកែន្លង ងំទីលំេនពីមុន កនុងករណីែដល ចេធ្វីេទបន។ ចំណុចេនះមនភពពក់ព័នធ 
្រស័យេ យ មននយ័ថ ្របភព្របក់ចំណូលេផ ងៗគន របស់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ នឹងមិនមនករែ្រប្របួលគួរឱយកត់សមគ ល់ េ្រកយេពល 
ងំទីលំេនេឡងីវញិេឡយី។ ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ត្រមូវឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ្រតូវទទួល 

បនជំនួយេនកនុងករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡងីវញិ ្របសិនេបីសថិតេ្រកមករណីេលីកែលងែដលេគមិន ចរកបនកែន្លង ងំទលំីេនថមី កនុងរយៈចមង យ ចេន្ល ះព ី
៣-៥ គីឡូែម្៉រតពីកែន្លង ងំទីលំេនពីមុន (Cf ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនក១០ ទំពរ័៥៩-៦២)។ 
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យុទធ ្រស្តក ង្រទពយ ដូចែដលបនផ្តលេ់ន 
កនុងេគលនេយបយស្តីអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន
េ យមិនសម្័រគចិត្ត។ ខណៈែដលអន្ត គមន៍ 
ទងំេនះបនែកលម្អ IRP និង EIRP េគ្រតូវ 
ែកលម្អបែនថមេទៀត េដីមបេីធ្វីឱយ ដំេណីរករកន់ 
ែតល្អ ស្រមប់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ 
ពីគេ្រមង។ ករពនយរយូរហួសេពកៃនកមមវធិី 
គ្ំរទចំណូលសម្រសបនឹងប ្ត លឱយមនករ 
បតប់ងចំ់ណូលខ្ល ងំដល្់រគួ រែដលបនផ្ល ស់
ទីលំេន។ 
 

្រ យផលបះ៉ពល ់ េហយីែផនករេនះ កប៏នភជ បគំ់រ ូ
លក័ខខណ័្ឌ ករងរ ស្រមបេ់គលបំណងេនះផងែដរ។ 

 កនុងអំឡុងេពលអនុវត្ត បនបង្ហ ញឱយេឃញីយ៉ងចបស ់
ថ កែន្លង ងំទីលំេនភគេ្រចីន ពុំមនចមង យ ៣-៥ 
គីឡូែម៉្រត ពីកែន្លងែដល្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់រសេ់ន 
ពីមុន ដូចែដលេគបនរពឹំងទុកពីដំបូងេឡយី។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន១០(ទព័ំរ ៦៨ កយខណ្ឌ ២០២) 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរកេឃញី 
ថករបេងកីត និង ករអនុវត្តនក៍មមវធីិផ្ល ស់ប្តូរ
ទីលំេន ជក ្ត រមួចំែណកចំេពះករជំពក់ 
បំណុលរបស្់រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលព់ី
គេ្រមង។ េគលនេយបយេ ះ្រ យផល
បះ៉ពល ់ ឆន ២ំ០០៦ មិនបន យតៃម្លឱយបន
្រតឹម្រតូវ េហយីមិនបនេ ះ្រ យបញ្ហ ជំពក់ 
បំណុលេនះេទ េទះបីជផលបះ៉ពល់បន្រជួត 
្រជបេនកនុងគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខ១ ក ៏
េ យ។ ដូេចនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ មរកេឃញីពីភពមិនអនុេ ម ម OM 
F2/BP កយខណ័្ឌ ៤ និង OM F2/BP កយខណ័្ឌ  
១៦។ 

ថន ក្់រគប់្រគងពចិរ េឃញីថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ឆន ២ំ០០៦ បនពិចរ ្រគប្់រជុងេ្រជយ េទេលីេមេរៀនសំខន់ៗ 
អំពីករជំពកបំ់ណុល ពីគេ្រមងែកលម្អផ្លូវជតិេលខ១។ 

 ដូចមនបញជ កេ់នកនុងគំេហញី របសគ់ណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ ម មនករលំបកកនុងករនិយយថ 
ករជំពក់បំណុលរបស្់រគួ ររងផលប៉ះពល់ គឺប ្ត ល 
មកពីគេ្រមងេនះ។ យ៉ង មិុញ ថន ក់្រគប្់រគងទទលួ 
គ ល់ថ ករេកីនេឡងីៃនភពងយរងេ្រគះ និងករ 

ជំពក់បំណុលរបស្់រគួ ររងផលប៉ះពល់មួយចំននួ  ច 
ប ្ត លមកពីករកំណត្់របេភទមិនបន្រតឹម្រតូវ េទេលី 
្រទពយសមបត្តិែដលបតប់ង ់កង្វះយន្តករែកស្រមួល ស្រមប ់
្របកឧ់បតថមភជីវភពរសេ់ន និង ភពយតឺយ៉វៃនករអនុវត្តន ៍
កមមវធីិ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡងីវញិ។ 

 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ បនពិចរ  
េទេលីេមេរៀនសំខន់ៗ អំពីករជំពកបំ់ណុល ពីគេ្រមង 
ែកលម្អផ្លូវជតិេលខ១ េ យបញចូ ល (i) កមមវធីិ ្ត រ្របក់ 
ចំណូលេឡងីវញិ (ii) ករផ្តល់សំណងកនុងតៃម្លជំនសួ 
េ យពំុមនរេំ ះ ឬ កតយ់កមកវញិនូវសមភ រៈែដល ច 
យកមកេ្របី្របសប់នវញិ ពីកររុះេរលីំេន ្ឋ នេឡយី (iii) 
ករផ្តល់្របក់សំណង មុនេពលប្តូរេទរស់េនកែន្លងថមី (iv) 
ភពរចួ ល់ៃនកែន្លង ងំទីលំេនថមី មុនេពលអនុញញ តឱយ 
្រគួ ររងផលបះ៉ពលេ់រេីទរសេ់នកែន្លងេនះ និង (v) 
ករក ងសមតថភពស្រមប់គណៈកមមករអន្តរ្រកសងួ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល4់5។ 
 
 

                                                 
45ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ងស្តីពីសិទធិទទួលបនសំណង ងទី៣២ ទំពរ័៤១-៤៦ ែផនកទី៩ ទំពរ័ ៥២-៥៦ និងែផនកទី១០ 
ទំពរ័៥៩-៦២។ 



200 ឧបសមពន័ធ៦ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន១១(ទំពរ័ ៧៥ កយខណ្ឌ ២២៤) 
ស្រមប់េហតុផលទងំេនះ CRP មនករ
ពិចរ ថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមង
េនតំបនសំ់េ ងែដលបនទមទរប្លង់ដី េ យ 
ែផ្អកេលីមូល ្ឋ នមនបងក ន់ៃដកមមសិទធិកនក់ប់
ដី ឬ ករេផទរកមមសិទធិដីេ យមន ក ី ច្រតូវ
បនចតទុ់កថ មនប្លង់ដី “្រសបចបប”់ 
េនកនុងេគលនេយបយរបស់ ADB ស្តីពី 
ែផនករផ្ល សប់្តូរទីលំេនេ យមិនសម្័រគចិត្ត និង
ករផ្តល់ជូន្របកសំ់ណង្រពមគន ។ វធិនករ ្ត រ
េឡងីវញិ េនកនុងេគលនេយបយេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពលេ់នតំបន់សំេ ង មិន្រតូវបនកំណត់
េនកនុងករពិភក ជមយួសហគមនរ៍ងផល
បះ៉ពលេ់នះេទ (OM F2/BP កថ. ៤ 
កំណតស់មគ លេ់ជីងទំពរ័ ៤) េហយីករែបងែចក
របស់ពកួេគបចចុបបននថ គម នប្លង់ដី គឺមិន
អនុេ ម ម OM F2/OP កថ. ៩ ែដរ។ CRP 
កម៏នបំណងបង្ហ ញពីក្តីបរមភរបសខ់្លួនេលីករខ្វះ 
ខតករយកចិត្តទុក កអ់សពី់ចិត្តែដល្រកុមហុ៊ន
ចបប្់រតូវបនេ្រជីសេរសីកនុងករណីេនះ។ 

ថន ក្់រគប់្រគងពចិរ េឃញីថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ្រតូវផ្តលក់រ 
យកចិត្តទុក ក់ មិនចំេពះថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពលេ់ន ថ នីយ ៍
សំេ ង គួរ្រតូវបនចតចំ់ តថ់ន កថ់ មនប្លង់ដីែដល ចេធ្វីឱយមន 
លកខណៈ្រសបចបបប់ន ឬ យ៉ង កេ៏ យ។ ស្រមប ់
េគលបំណងេនះ ករផ្តល់ដបូំនម នចបបឯ់ក ជយ គឺជវធីិ ្រស្ត 
សម្រសប ែដលរង់ចដំំេ ះ្រ យចុងេ្រកយមួយេទេលីបញ្ហ េនះ 
េ្រកមចបបជ់តិ។ ករពិនិតយយកចិត្តទុក ករ់បសធ់នគរអភិវឌ ន ៍
សីុ បង្ហ ញឱយដឹងថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់ ពំុមនប្លងដី់ែដល 
ចេធ្វីឱយមនលកខណៈ្រសបចបបប់នេឡយី។ 
 េគលនេយបយកំណតន់ិយម័យ្របជពលរដ្ឋរងផល 

បះ៉ពល ់ “ែដលមនប្លងដី់ ចេធ្វីឱយមនលកខណៈ្រសប 
ចបបប់ន” ថជ “ជនទងំ យ ែដលពំុមនសិទធិ្រសប 
ចបបក់នុងករទទលួបនដីធ្លី... ប៉ុែន្ត ចទមទរសិទធិកនុង 
ករទទួលបនដីធ្លី េ្រកមចបប ់ DMC”46 (គូសបនទ បពី់ 
ខងេ្រកមេដីមបសីងកត់អតថនយ័)។ 

 ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនេ្រជីសេរសីេមធវចំីនួន២រូប 
តមរយៈ្រកុមហុ៊នចបប់អន្តរជតមិួយ ែដលមនេករ ្ត ិ៍េឈម ះ 
លប ី (្រកុមហុ៊ន DFDL ចបប ់ និងពនធ រ [DFDL]) េដីមប ី
ទទួលបនដំបូនម នែផនកចបប់ឯក ជយេលីបញ្ហ េនះ េហយី 
្រកុមហុ៊នេនះ បនេធ្វីលទធកមមែស្វងរកមតិេយបល់ែផនកចបប ់
ពី្រកុមហុ៊នៃដគូកនុង្រសុកមួយ (្រកុមហុ៊ន Honest and 
Balanced Services Law firm [HBS]) របយករណ៍ព ី
្រកុមហុ៊ន DFDL និង េយបលែ់ផនកចបប់របស្់រកុមហុ៊ន 
HBS បនពិចរ េទេលីអ្វីែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ -
ភិបល និងរ ្ឋ ភិបលបនេលីកេឡងី ្រពមទងំបនេធ្វី 
េសចក្តីសននិ ្ឋ នថ ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ មិន ច 
ទមទរសិទធិ្រសបចបប់ជផ្លូវករបនេឡយី។ 

 ថន ក្់រគប់្រគងកត់សមគ លថ់ បញ្ហ ែដលទកទ់ងេទនឹងករ 
េធ្វីលទធកមមទំនិញ និងេស កមម មិនសថិតេនកនុងវ ិ លភព 
ៃនករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេឡយី47។ យ៉ង មុិញ 
ថន ក្់រគប់្រគងសូមបញជ កថ់ េមធវ្ីរតូវបនេ្រជីសេរសីជ 
ទី្របឹក លកខណៈបុគគល មរយៈ្រកុមហុ៊ន DFDL 
្រសប ម កយខណ្ឌ  ២.៣៤ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស ់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ អំពីករេ្របី្របស់ទី្របឹក  និង 
េ្រកមមូល ្ឋ ន ៃនលកខណៈសមបត្តិរបសព់កួេគ ស្រមប ់
ករងរែដល្រតូវ្របគលជូ់ន។ 
 

                                                 
46OM F2/OP កយខណ្ឌ ៩ (ii)។ 
47OM L1/OP កយខណ្ឌ ១១។ 
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េសចក្តសីននិ ្ឋ ន១២(ទព័ំរ ៧៧ កយខណ្ឌ ២៣០) 
េនេពលមនករេផទរ្របតិបត្តិករដឹកជញជូ ន ម
ផ្លូវែដក និង ែថរក រថេភ្លីងពី ថ នីយក ្ត ល
េន ជធនីភនំេពញ េទសំេ ង ចបង្ហ ញពី 
“ករេរៀបចំគេ្រមងេផ ងេទៀត និងករេ្រជីសេរសី
ទី ងំ” េដីមបកីតប់នថយផលបះ៉ពលៃ់នករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេន (OM F2/OP កថ. ៣) ែផនករ
េ ះ្រ យផលបះ៉ពលស់្រមប់តំបនសំ់េ ង
មិនបនែស្វងេលី “ករកតប់នថយផះប៉ះពល ់
េនេពលមនករផ្ល សទ់លំីេនរបស់្របជជនមិន
េជៀសរចួ” (OM F2/BP កថ. ៣)។ េ យត្រមូវ
ឱយមនករផ្ល សទី់លំេនរបស់្រគួ រកន់កបដី់
េនសំេ ងែដលមនទំហ ំ១០៤.១ ហកិ  ែដល
ជៃផទដីធំជងទំហដីំែដលបះ៉ពលេ់ យ
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ែដលផ្តល់ហរិញញវតថុេ យ
គេ្រមង។ គេ្រមងបែនថមមិនអនុេ ម ម
េគលបំណងៃនេគលនេយបយេ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពលេ់ យមិនសម្័រគចិត្តេដីមបកីតប់នថយ
ករផ្ល ស់ទីលំេនេនះេទ។ អវត្តមនៃនករ
សិក លម្អិតេ យេពញចិត្ត និង ផ្លូវករេលី
កែន្លងេនះ មុនេសនី្របកក់មចី ឬ ជែផនកៃនករ
ស្រមបស្រមួលរបស់ ADB មនកររខំន 
េ យ រេនះជសញញ ខ្វះខតករយកចិត្ត ក់
អស់ពីចិត្ត និង សនិទនកនុងករេធ្វីេសចក្តី
សេ្រមច។ 
 

ថន ក្់រគប់្រគងទទួល គ ល់ថ ពុំមនករសិក ស្រមប់ ថ នីយសំ៍េ ង 
្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងលកខណៈជែផនកមួយៃនដំេណីរករផ្តលក់មចីបែនថម 
េឡយី។ េបីេទះជដូេចនះក្ត ី ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និងជំនញករ 
ផ្លូវរថេភ្លីងរបសទី់្របឹក ែផនកសំណង ់ និង្រតួតពិនិតយ បន្រតួតពិនិតយ 
េឡងីវញិេទេលីែផនករេគលគំនិត ែដលេរៀបចំេឡងីេ យជំនញ 
ករផ្លូវរថេភ្លីងរបសស់មបទននិក និង រកេឃញីថ ថ នីយេ៍នសំេ ង 
និងៃផទដីេនតំបន់េនះ មនភពសម្រសប។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន១៣ (ទំពរ័៧៩ កយខណ្ឌ ២៣៨) 
ADB មិនបនេគរព មលក័ខខណ័្ឌ កនុងេលីករ
ផ្តល់ករ្របឹក ដល់អនកែដលរងផលបះ៉ពលពី់ 
គេ្រមង េនេពលេគលនេយបយេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពលេ់នតំបន់សំេ ង បនបេងកីតេឡងី
េនែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ប៉ុែន្ត បនចបេ់ផ្តីម
េ យយតឺយ៉វ កនុងករ កប់ញចូ លេមេរៀនែដល
បនេរៀនសូ្រត ពីករេរៀបចំេគលនេយបយ
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ែដលបនេធ្វី
បចចុបបននភពទងំបនួស្រមបែ់ផនកេផ ងេទៀតៃន
ែផនករផ្លូវែដក និង េសចក្តី្រពងេគល
នេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ េលីក
ដំបូងេនសំេ ង និងផទុយេទវញិ បចចុបបននភព

ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ែខមិថុន 
ឆន ២ំ០១០ ្រគនែ់តជេសចកី្រពងបុ៉េ ្ណ ះ និង មិនទនប់នអនុមត័ 
ពីធនគរអភិវឌ ន៍ សុីេឡយី។ 

 ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ នឹង្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព 
េ យគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់
្រពមទងំ្រតូវ្រតតួពិនិតយេឡងីវញិ និង អនុមត័ពីធនគរ 
អភិវឌ ន៍ សីុ ្របសិនេបីសមសធតុតំបនសំ់េ ង ្រតូវ 
អនុវត្ត។ េសចក្តី្រពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ ម េរៀប បប់ន្រតឹម្រតូវអំពីចំ តក់រ 
ែដលកំពុងរងច់បំំេពញលក័ខខណ័្ឌ ត្រមូវរបសធ់នគរអភិវឌ ន ៍
សីុ ប់បញចូ ល ទក់ទងេទនឹងករពិេ្រគះេយបលជ់ 

មយួ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពលផ់ងែដរ។ េ យរងច់ ំ
បញច ប់ចំ តក់រទងំេនះ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុមិនទន ់
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ចុងេ្រកយៃនេគលនេយបយេ ះ្រ យផល
បះ៉ពលេ់នសំេ ងមិនទនប់នេធ្វីេនេឡយីេទ។ 
្របករេនះ គឺថករយកចិត្តទុក កអ់ស់ពីចិត្ត
កំពុងែតបន្តេដីមបធីនថ អ្រ សំណងនឹង
មនករ្រតួតពិនិតយ េដីមបឆី្លុះបញច ងំពីតៃម្លប្តូរ
េនអ្រ ទីផ របចចុបបនន ែដលកំពុងែតអនុវត្ត 
DMS ថមីមយួ េ យមនករចូលរមួយ៉ងខ្ល ងំពី 
សំ ក្់រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង 
និងថ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពលពី់គេ្រមង និង
បុគគលិកមកពី ថ បន័ែដលពកព់័នធ ែដលបន
ចូលរមួអនុវត្ត DMS ទទួលបនពត័៌មនមុនបន
្រតឹម្រតូវស្តីពីករអនុវត្តេនះ។ 

បនអនុមត័េទេលីែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពលេ់នះ
េនេឡយីេទ។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន១៤(ទំពរ័ ៨១ កយខណ្ឌ ២៤៧) 
ដូចែដលបនទទួល គ ល់ពី ADBថមីៗេនះ និង
បនេលីកេឡងីេនកនុងែផនក គ.៣ អ្រ សំណង
មករសិក តៃម្លថនូរេនែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ 

មិនសម្រសប មតៃម្លថនូរេនអ្រ ទីផ រកនុង
េពលបចចុបបននេនះេទ ដូចែដលបនេសនីេ យ
េគលនេយបយស្តីពីែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
េ យមិនសម្័រគចិត្ត (OM F2/BP កយខណ្ឌ ៤)។  
 
CRP កប៏នរកេឃញីអ្រ ខុសគន ស្រមប់អនក 
ែដលបនមកកនក់បមុ់ន និង បនទ បពី់
ឆន ២ំ០០៥ ថមិនមនយុត្តិកមម េហយី្រគួ រ 
ែដលរងផលបះ៉ពលព់ីគេ្រមងទងំអសគ់រួមន
សិទធិទទលួបនអ្រ មយួស្រមបសំ់ណង។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ ្របសនិេបីសមសធតុតំបន់សំេ ង្រតូវបន 
អនុវត្ត ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល ់ នឹង្រតូវបនគណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពលេ់ធ្វីបចចុបបននភព  េ យែផ្អកេលី 
ករអេងកតតៃម្លជំនួសថមីមយួ ែដលនឹង្រតូវ្រតួតពិនិតយ និង អនុមត័ 
េ យធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ48។  
 
 
 
 
ថន ក្់រគប់្រគងពចិរ េឃញីថ អ្រ ែដលមនក្រមិតខុសគន មន 
ភពសម្រសប។ 

 ដូចមនពនយល់េនកនុងករេឆ្លីយតបរបសថ់ន ក់្រគប្់រគង 
ចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នទី១០ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
មិនពិចរ  ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មយួ រសេ់នកនុង 
ថ នីយសំ៍េ ង “ែដល ចេធ្វីឱយមនភព្រសបចបប់បន” 

េនកនុងអតថនយ័របស់េគលនេយបយធនគរអភិវឌ ន៍ 
សីុ ស្តីពកីរ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម្័រគចិត្ត 

េនះេទ មិនចំេពះថ ពកួេគកនក់បដី់ធ្លីមុនករ មឃត ់
ែដលរ ្ឋ ភិបលបនកំណតក់នុងឆន ២ំ០០៥ េទេលីករទិញ 
ដូរដី ឬ េ្រកយរយៈេពលកំណត់េឡយី។ 

 អ្រ តៃម្លែដលមនក្រមិតខុសគន  មនេគលបំណងផ្តល ់
សំណងជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពលទ់ងំ យ  ែដល 
បនរស់េន និងេ្របី្របស់ដី មុនឆន ២ំ០០៥ និង បន្របកប 
របរចិញច ឹមជីវតិរបសពួ់កេគពីដីធ្លទីងំេនះ មុនេពលែដល 
រ ្ឋ ភិបលេធ្វីករ មឃត។់ 

                                                 
48BTOR ៃថងទី ១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១២ កយខណ្ឌ ៥។ 
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េ្រកពីេនះ CRP មិន ចែស្វងរកលទធផល
ទកទ់ងនឹងភព្រគប្់រគនៃ់នសំណង េ យ រ
បចចុបបននភពៃនេគលនេយបយេ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពលេ់នសំេ ងមិនបនេធ្វីេនះេទ។ 
 

បនកតស់មគ លអំ់ពីចំណុចេនះ។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន១៥ (ទំព័រ៨៤  កយខណ្ឌ ២៥៧) 
CRP ពិចរ ថ េ យេហតុថ ករែបងែចក
របស់គេ្រមងេ្រកម្របេភទ ក ស្រមប់ែផនករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និង និភ័យគរួឱយ
គត់សំគល ់ ករអនុមត័េលី្របកក់មចីេដីមេន 
ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ មនីតិវធីិសេងខប ជជង
មករពិចរ របស់ករពិភក របស់្រកុម

្របឹក េពញអងគ មិនបនអនុេ ម មេគល
នេយបយ ស្តីពីដំេណីរករសំេណី្របកក់មចី 
េនះេទ (OM D11/BP កថ. ១២)។ េលីស
ពីេនះេទៀត ែផ្អកេលីផលបះ៉ពល់បែនថមេទៀត
េលីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនកនុងតំបនសំ់េ ង 
ករែបងែចកជ្របេភទ “គ” និងដំេណីរករ ម
នីតិវធីិសេងខប មិនបនអនុេ ម មេគល
នេយបយែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលេំនេ យមិន 
សម្័រគចិត្ត (OM F2/OP កថ. ១៩) នងិេគល
នេយបយស្តីពីដំេណីរករៃនសំេណី្របកក់មចី 
(OM D11/BP កយខណ្ឌ  ១២)។ 
 

ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ គេ្រមង្របេភទ ក ពំុចបំចត់្រមូវឱយមនករ 
ពិចរ េពញេលញពី្រកុម្របឹក ភិបលេឡយី។ គេ្រមង្របេភទ ក 
ចពំុចបំចម់ន និភយ័គរួឱយកតស់មគ ល់េឡយី កនុងករណីែដល 

ែផនករស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពសម្រសប្រតូវបនអភិវឌ ។ គឺជ 
បុព្វសិទធិរបស់ថន ក្់រគប្់រគង កនុងករអនុវត្តនេ៍ធ្វីករបក្រ យមយួ 
េ យេសរ ី អំពីលកខណៈវនិិចឆ័យកនុងករកំណត់ ថេតី្រតូវ កសំ់េណី 
គេ្រមងេទឱយ្រកុម្របឹក ភិបលេដីមបេីធ្វីករពិភក  ែដរឬេទ។ 
 
កមចីដំបូង 

 បបញញត្តិស្តីពីនីតិវធីិសេងខបេនកនុង OM D11/BP ឆន ២ំ០០៣ 
(ករេរៀបចំដំេណីរករបញជូ នសំេណីកមច)ី មិន ចអនុវត្ត 
េទបនេឡយី េ យ រែតបបញញត្តិទងំេនះ្រតូវបនជំនសួ 
េ យឯក ររបស្់រកុម្របឹក ភិបល ស្តីពកីរែកស្រមួល 
េឡងីវញិេទេលនីីតិវធីិសេងខបេនះ (R249-05)49។ 

 េគលនេយបយែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡងីវញិ អនុញញ ត 
ឱយថន ក់្រគប្់រគង ចេធ្វីករបក្រ យមួយ េ យេសរ ី
ជងមុន ទកទ់ងេទនឹងលកខណៈវនិិចឆយ័ ែដលគេ្រមងមិន 
គរួមនសក្ត នុពល កនុងករបងកឱយមនផលបះ៉ពលអ់វជិជមន 
និង/ឬ ផលបះ៉ពលស់ងគមគរួឱយកត់សមគ ល ់ ជពិេសស 
េទេលី្រកុមងយរងេ្រគះែដល ចគម នលទធភពទទលួយក 
បននូវផលបះ៉ពលែ់បបេនះ។ 

 េសចក្តីសេ្រមចកនុងករអនុម័តេទេលីនីតិវធីីសេងខប ្រតូវបន 
ផ្តល់ជូនេ យអគគនយកៃនែផនកទទលួបនទុកករងរតំបន ់
សីុ េគនយ ៍ (DG SERD)  និងអនុ្របធន (្របតិបត្តិករ 

ទី២) (VP02) 50។  
 
កមចីបែនថម 

 ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ កមចបីែនថមសថិតេនកនុង្របេភទ ក 
ស្រមប់ករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត51។  

                                                 
49អនុស រណៈរបស់ែផនកយុទធ ្រស្ត និងេគលនេយបយ (SPD) ៃថងទី១៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥។ 
50យុត្តិកមមស្រមបក់រពិចរ របស់្រកុម្របឹក ភិបល មរយៈនីតិវធីិសេងខប ឯក រភជ បទី់៣ ៃនអនុស រណៈ ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦។ 
51អនុស រណៈស្តីពីភពអនុេ មចំេពះេគលនេយបយករពរសុវតថិភព (SPCM) ៃថងទី១០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩ និង អនុស រណៈ ៃថងទី១៤ ែខសី  
ឆន ២ំ០០៩ ែដលភជ បម់កជមយួនូវទ្រមង់កំណត្់របេភទករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត។ ទ្រមង់កណំត្់របេភទែដលគណៈកមមករ 
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 OM D11/BP ឆន ២ំ០០៨ បនឆ្លុះបញច ងំថ ថន ក្់រគប់្រគង 
ចអនុវត្តេធ្វីករបក្រ យមយួកន់ែតេសរ ី ទកទ់ងេទ 

នឹងលកខណៈវនិិចឆយ័ ែដលគេ្រមងមិនគរួមនសក្ត នុពល 
កនុងករបងកឱយមនផលបះ៉ពលអ់វជិជមន និង/ឬ ផលបះ៉ 
ពលស់ងគមគួរឱយកត់សមគ ល ់ ជពិេសស េទេលី្រកុមងយ 
រងេ្រគះ ែដល ចគម នលទធភពទទលួយកបននូវផល 
បះ៉ពលែ់បបេនះ។ 

 េសចក្តីសេ្រមចកនុងករអនុម័តេទេលីនីតិវធីីសេងខប ្រតូវបន 
ផ្តល់ជូនេ យអគគនយកៃនែផនកទទលួបនទុកករងរតំបន ់
សីុ េគនយ ៍និងអនុ្របធន (្របតិបត្តិករ ទី២)52។ 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន១៦ (ទំព័រ៨៨ កយខណ្ឌ ២៦១) 
កនុងករណីេនះ ្រកុមពិនិតយអនុេ មភពមិន 
ចបំច់េធ្វីករពនិិតយេលីករណីេចទ្របកនពី់បទ
រេំ ភសិទធិមនុស  េ យ រករេចទ្របកន់
ទងំេនះ ត្រតូវបនបញចូ ល និង យកមក
េ ះ្រ យ មេគលនេយបយធនរបស់ 
ADB ែដលមនកនុងរបយករណ៍េនះ។ ្រស័យ 
េហតុេនះ ្រកុមពិនិតយអនុេ មភពមិនមន 
អនុ សន៍ មយួពកព់័នធនឹងែផនកេនះ ចំេពះ
សំេណីេនះេទ។ 
 

 
បនកតស់មគ ល់អំពីចំណុចេនះ។ 

 ថន ក្់រគប់្រគង សូមរលឹំកគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ មថ េយង មែផនក ខ.៥ (វ ិ លភព នងិករ 
មិន ប់បញចូ ល) ៃន OM L1/OP គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ ម ្រតួតពិនិតយថេតីធនគរអភិវឌ ន៍ សុី មិន 
បនអនុវត្ត មេគលនេយបយ និង នីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ែដរឬេទ (គូសបនទ បពី់ខងេ្រកម 
េដីមបសីងកតប់ញជ ក់)។ 

                                                                                                                                                          
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម សំេ េយងេនកនុង កយខណ្ឌ ២៥៣ ៃនេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ពំុែមន 
ស្រមប់កមចីបែនថមេឡយី បុ៉ែន្តស្រមបក់រេសនីសំុឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរេទេលីកមចីដំបូង។ ករេសនីសំុឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរ មិនបនបន្តដំេណីរករេទមុខេឡយី។  
52អនុស រណៈ ៃថងទ១ី០ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០០៩។ 
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ករេឆ្លើយតបរបសថ់ន ក់ដឹកនចំេំពះអនុ សន៍របសគ់ណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

 

អនុ សនរ៍បសគ់ណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

ករេឆ្លយីតបរបសថ់ន ក្់រគប្់រគង 

អនុ សនទ៍១ី 
បេងកីតមូលនិធិធនគរអភិវឌ ន ៍
សីុមួយ ស្រមប់ទូទតស់ំណង 

ជំហររបស់ថន ក្់រគប្់រគង ទកទ់ងេទនឹង្រទពយសមបត្តិ ្របក់ឧបតថមភជីវភពរសេ់ន 
និងករខតបង្់របក់ចំណូល ្រតូវបនសេងខបេនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ខ្លួន ចំេពះ 
េសចក្តីសននិ ្ឋ នទី១ េសចក្តីសននិ ្ឋ នទី៨ េសចក្តីសននិ ្ឋ នទី៩ និង េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
ទី១០។ ថន ក្់រគប្់រគងឯកភពថ ឱនភពសំណងគួរ្រតូវបនែកត្រមូវ។ យ៉ង មិុញ 
ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ករបេងកីតមូលនិធិធនគរអភិវឌ ន៍ សីុមួយ 
ស្រមប់ទូទតសំ់ណង ពំុែមនជយន្តករសម្រសបេឡយី េហយី្រតូវដកអនុ សន ៍
េនះេចញ េ យ រមូលេហតុដូចខងេ្រកម ៖ 

 អនុ សនេ៍នះ ផទុយពីេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភពរបស់ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ។ យន្តករគណេនយយភពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ 
សីុ ពំុមនបំណងផ្តលដំ់េ ះ្រ យែបបតុ ករ ដូចជ អធិបញជ  ឬ 

ពយសនកមមថវកិេឡយី1។ ចំណុចេនះ ក៏្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំផងែដរេនកនុង 
កយខណ្ឌ  ១០ ៃនល័កខខណ័្ឌ ករងររបសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ ម ែដលសេ្រមចេ យ្រកុម្របឹក ភិបលៃនគណៈកមម ធិករ្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ ម។ ដូេចនះ ថន ក់្រគប្់រគងពិចរ េឃញីថ អនុ សន៍ 
េនះមិនសថិតេនកនុងល័កខខណ័្ឌ ករងរ និង សមតថកិចចរបសគ់ណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេឡយី។ 

 ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ករទូទត់សំណងជូន្រគួ ររងផល 
បះ៉ពល ់ (AHs) គរួបន្តសថិតេនជករទទលួខុស្រតូវរបស់រ ្ឋ ភិបល។ 
មរយៈករបេងកីតមូលនិធិធនគរអភិវឌ ន៍ សីុមយួ ស្រមបទូ់ទត់ 

សំណង ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ចេធ្វីករសននិ ្ឋ នបនថ កតព្វកិចច 
របស់រ ្ឋ ភិបល ផទុយពីករទទលួខុស្រតូវេ យែឡក របស់ធនគរ 
អភិវឌ ន៍ សីុ អនកខចីថវកិរបស់ខ្លួន េ្រកមេគលនេយបយស្តីពីករ ងំ 
ទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត។ 

 ្របសិនេបីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ្រតូវបេងកីតមូលនិធិសំណងមួយ ស្រមប់ 
គេ្រមងេនះ ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ ែដលមនបណ្តឹ ង រទុកខ េ្រកម 
គេ្រមងដៃទេទៀត ែដលផ្តលហ់រិញញបបទនេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
កទំ៏នងនឹងទមទរ និង រពឹំងថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ្រតូវបេងកីតមូលនធិិ 
្រសេដៀងគន  េដីមប្ីរគបដណ្ត ប់េទេលីឱនភពសំណងរបសពួ់កេគផងែដរ។ 
ចំណុចេនះ នឹងេធ្វីឱយធ្ល កចុ់ះនូវភពគរួឱយេជឿជក់បនៃនយន្តករេ ះ 
្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ និង បះ៉ពល់ដលេ់គលករណ៍ែដលធនគរ 

                                                 
1 OM L1/BP (យន្តករគណេនយយភព) កយខណ្ឌ ៩។ 



206 ឧបសមពន័ធ៦ 

អភិវឌ ន៍ សីុ គួរជួយ និង ក ង សមតថភពអនកខចីថវកិរបសខ់្លួន។ 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុពំុមន្រកបខណ័្ឌ ហរិញញវតថុ2 និង ្រកបខ័ណ្ឌ ថ បន័ 

េដីមបបីេងកីត និង េធ្វី្របតិបត្តិករមូលនិធិែដលមនលកខណៈែបបេនះ េឡយី3។ 
ករបេងកីតឱយមននូវមូលនិធិមយួែដលមនដំេណីរករ្រប្រពឹត្តេទ 
េពញេលញ គឺជដំេណីរករមយួែដលសមុគ ម ញ និង ្រតូវចំ យ 
េពលេវ យូរ ែដលចំណុចេនះ មិន្រសបេទ មេគលបំណងែដល 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភិពអនុេ ម បនែថ្លងអំពីករេឆ្លីយតបឱយបន 
ឆបរ់ហ័ស ចេំពះបញ្ហ ឱនភពសំណង ែដលបនេកីតេឡងីជកែ់ស្តង 
េនះេឡយី។  

 

េបីេទះបីជថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ រ ្ឋ ភិបលគរួបន្តទទួលខុស្រតូវចំេពះ 
ករទូទត់ឱនភពសំណងកេ៏ យ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសច 
េដីមបគី្ំរទដលរ់ ្ឋ ភិបល ដូចតេទ ៖ 

 ជយួដលរ់ ្ឋ ភិបល កនុងករកំណត់េទេលីឱនភពសណំង្រទពយសមបត្តិ 
ែដលប ្ត លមកពីករចត់ចំ តថ់ន ក្់របេភទមិនបន្រតឹម្រតូវ4 និង 
េ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ មរយៈយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
ែដលមនលកខណៈ្របេសីរជងមុន។ 

 បន្តកិចចសនទនរបសខ់្លួនជមយួរ ្ឋ ភិបល េដមីបធីនថ រ ្ឋ ភិបលផ្តល ់
ករទូទត់ជូនដល់ ល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំអស ់ ែដលមនលក័ខខ័ណ្ឌ  
សម្រសប នូវ ឱនភពសំណងស្រមបឧ់បតថមភជីវភពរស់េន កនុងករណី 
ែដល្របក់ឧបតថមភទងំេនះ មិន្រតូវបនែកស្រមួលសម្រសប5។ 

 េធ្វីករងរជមយួរ ្ឋ ភិបល េដីមបប៉ីន្់របមណេទេលីវធីិ ្រស្តសម្រសប 
បំផុតស្រមបគ់ណនករទូទត់ែកស្រមួលេទេលីករខតបង្់របកចំ់ណូល 
បប់ញចូ លទងំវធិី ្រស្តទូទតសំ់ណងដុល ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ មបនេសនីេឡងី6។ 
 
 
 

                                                 
2្របសិនេបីមូលនិធិសំណង្រតូវទទួលបនហរិញញបបទនគ្ំរទពី្របភពធនធនផទ ល់ខ្លួនរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សុី េគត្រមូវឱយមនករអនុម័តយល់្រពម 
ពី្រកុម្របឹក ភិបល។ 

3ពំុមនទម្ល ប់ពីមុន ស្រមបក់របេងកីតមូលនិធិែបបេនះ េនកនុងធនគរអភិវឌ ន៍ សីុេឡយី េហយីេបី មធនគរអភិវឌ ន៍ សីុដឹង កពំុ៏មនទម្ល ប់ 
ែបបេនះេនកនុងធនគរអភិវឌ នព៍ហុភគីដៃទេទៀតផងែដរ។ 

4សូមេមីលករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នទី១០។ 

5សូមេមីលករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នទី៨។ រ ្ឋ ភិបលបនែកស្រមួលរចួេហយីេទេលី្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន (កនុងក្រមិត 
វ ិ លភពែដល្របក់ឧបតថមភទងំេនះ មនទំនក់ទំនងេទនឹងករកំណត្់របេភទចំ ត់ថន ក់មិនបន្រតឹម្រតូវ) ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដល 
បនចូលរមួេនកនុងដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ ជមួយករយិល័យ អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស។ ដំេណីរករេនះ គួរ្រតូវបនអនុវត្ត ម ស្រមប់ 
ល់ឱនភពសំណងទងំអស់ ចំេពះ្របកឧ់បតថមភជីវភពរស់េន។ 

6ឧទហរណ៍ ចំនួនទឹក្របក់សរុបមួយ ច្រតូវបនគណនស្រមបស់ហគមន៍នីមួយៗេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ ចំនួនទឹក្របក់េនះ ច្រតូវបនយក 
មកេ្របី្របស់េដីមបបីែនថមេទេលីមូលនិធិអភិវឌ សហគមន៍ និងមូលនិធិសំ ញ់សុវតថិភពសងគម ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់សហគមននី៍មួយៗ។ 
ករេរៀបចំេនះ នឹងអនុញញ តឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី ទទួលបនកមចី ព្រងីក ជីវកមម ឬ គ្ំរទដល់ជីវភពរស់េនថម ី ្រពមទងំ 
ផ្តល់ឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់នូវលទធភព្របេសីរជងមុន កនុងករេឆ្លយីតបេទនឹងវបិត្ត ិ និងេ្រគះ សនន។ ្រស័យេ យករេ្របី្របស់មូលនិធិទងំេនះ 
្រតូវកំណតេ់ យសហគមន៍ ដូេចនះ សហគមន៍ក៏ ចសេ្រមចេ្របី្របស់ថវកិបែនថមេនះ ស្រមប់ជ្របេយជន៍រមួដល់សហគមនប៍ែនថមេទៀត។ 
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អនុ សនទ៍២ី 
ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធេន 
កែន្លង ងំទីលំេនថម ី

ថន ក្់រគប់្រគងយល់្រសបថ បញ្ហ កង្វះខតេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនកែន្លង ងំទីលំេនថម ី
្រតូវេធ្វីករែកស្រមួល េហយីបចចុបបនន កំពុងេធ្វីករងរជមយួកមមវធីិជំនួយអូ្រ ្ត លី 
(AAP) និង រ ្ឋ ភិបល េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ កង្វះខតទងំេនះ7។ ែផនកមយួៃន 
ដំេណីរកររបសក់រយិល័យអនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស (OSPF) ធនគរ 
អភិវឌ ន៍ សុី និង រ ្ឋ ភិបល បនពិេ្រគះេយបលជ់មយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
េដីមបកំីណត់រកេសចក្តី្រតូវករែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរបស់ពកួេគ េនកែន្លង ងំ 
ទីលំេនថមី េហយីឥឡូវេនះ េសចក្តី្រតូវករទងំេនះ កំពុង្រតូវបនអនុវត្ត8។  
ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សុីបនេ្រតៀមខ្លួនរចួជសេ្រសច េដីមប ី
ព្រងីកកិចចគ្ំរទរបស់ខ្លួន េដីមបែីកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 
ថន ក្់រគប់្រគងឯកភពេទនងឹេគលករណ៍ែដលបនកំណត់ថ តំបន់ ងំទីលំេនថមី 
្រតូវផ្តល់ឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់នូវលទធភព្របេសីរជងមុន កនុងករទទលួបនេស  
ចបំច់នន េហយីករកំណតរ់ក និង ករផ្តល់ ទិភពចំេពះករែកលម្អេហ ្ឋ  
រចនសមពន័ធ ្រតូវេធ្វីេឡងីកនុងលកខណៈមយួែដលមនករចូលរមួ មរយៈករពិេ្រគះ-
េយបលជ់មយួ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 
 

ថន ក្់រគប់្រគងបញជ ក់ថ ករធន ៉បរ់ងសុខភពស្រមប់្រគួ ររងផលបះ៉ពល ់
្រតូវបនផ្តលមូ់លនិធិគ្ំរទ មរយៈមូលនិធិសំ ញ់សុវតថិភពសងគម (SSNF) 
ៃនកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ (EIRP)។ េបីេទះបីជមនមូលនិធិ 
េសសសលស់្រមបប់ន្តេ្រគងករធន ៉បរងសុខភពកេ៏ យ ប៉ុែន្ត ករសេ្រមចចិត្ត 
ថេតី្រតូវបន្តផ្តលហ់រិញញបបទនេ្រគងករេនះ មរយៈមូលនិធិសំ ញ់សុវតថិភព 
សងគម គឺជករសេ្រមចិត្តែដល្រកុមជយួខ្លួនឯង (SHGs) ្រតូវសេ្រមចចិត្តេ យ 
ខ្លួនឯង ពំុែមនជធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ឬ រ ្ឋ ភិបលេឡយី។ ករធន ៉បរ់ង 
សុខភពេនះ ផ្តលឱ់យ្រគួ ររងផលប៉ះពលេ់ន ជធនីភនំេពញ នូវលទធភពកនុងករ 
េទមនទីរេពទយ និងមណ្ឌ លសុខភព េ យមិនចបំច្់រតូវចំ យ្របក់9។ ដូេចនះ 
ថន ក្់រគប់្រគងពិចរ េឃញីថ ចមិនចបំច្់រតូវទមទរៃថ្លចំ យ្រតឡប់ 
មកវញិ របស់មណ្ឌ លសុខភពេនតំបន់ ងំទីលំេនថមីេនភនំេពញេឡយី។ 
 

ថន ក្់រគប់្រគងពិតជមនករេ ក ្ត យយ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះភពអកុសលយៃន 
មរណភពរបស់កុមរ២រូប េនកែន្លង ងំទលំីេនថមីេនេខត្តបតដំ់បង និងកុមរ 
១រូប េនេប៉យែបត៉។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនេធ្វីករេសីុបអេងកតេទេលីឧបទទវ 
េហតុទងំេនះ កនុងឆន ២ំ០១០ និងឆន ២ំ០១១ និងបនរកេឃញីថពំុមនទំនក់ទំនង 

                                                 
7កមមវធីិជំនួយអូ្រ ្ត លី កំពុងផ្តល់មូលនិធិគ្ំរទដល់ករ ងសង់មជឈមណ្ឌ លសហគមនថ៍មី េនកនុង្រគបក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីទងំ៥ េហយីរ ្ឋ ភិបល 
បនផ្តល់ដីបែនថមេទៀតស្រមប់េគលបំណងេនះ េបីេទះបីជចំណុចេនះពុែំមនជល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវ ែដល្រតូវបនកំណតេ់្រកមែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់កេ៏ យ។ 

8ទងំេនះរមួមន ៖ (i) សីុែទនែចកចយទឹក ករតភជ បប់ ្ត ញទុេយទឹកេទ មផទះ និងករេធ្វីរបងហុ៊ំព័ទធ្រសះទឹកេនេខត្តបត់ដំបង (ii) ជួសជុលផ្លូវ 
និងខួងអណ្តូ ងមួយស្រមប់េខត្ត្រពះសីហនុ (iii) ករព្រងបផ្លូវ ករេធ្វីរបងឃងំ្របេ ងមួយេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី និងយុទធនករ្រគប់្រគង 
កកសំណល់រងឹ េនេប៉យែប៉ត ( ប់បញចូ លករផ្តល់ធុងសំ ម) (iv) អណ្តូ ងេ្រចះមួយ ដំបូល និងចក់ បស្រមប្់របព័នធទឹកេនេពធិ៍ ត ់ និង (v) 
យុទធនករ្រគប្់រគងកកសំណល់រងឹេនភនេំពញ ( ប់បញចូ លករផ្តល់ធុងសំ ម)។  

9មនមណ្ឌ លសុខភពមួយែដល្រតូវបនបំពក់សមភ រៈល្អ្របេសីរ សថិតេនចមង យ្របមណ ៤គីឡូែម្៉រតពីតំបន់ ងំទលំីេនថមី និងមនទីរេពទយបែង្អកមួយ 
សថិតេន្របមណ ៩គីឡូែម្៉រតពីតំបន់ ងំទីលំេនថមី (េបសកកមម្រតួតពិនិតយពក់ក ្ត ល ណត្តិ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២)។  
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រ ងឧបទទវេហតុទងំេនះ និងករខកខនរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី កនុងករ 
អនុេ មេទ មេគលនេយបយ និងនីតិវធិ្ីរបតិបត្តិរបស់ខ្លួនេឡយី10។  
 

អនុ សនទ៍៣ី 
ែកលម្អដំេណីរករ្រប្រពឹត្តេទៃន 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
េដីមបឱីយ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំេនកនុង 
ែផនករសកមមភពមយួ ែដលមន 
េពលេវ ជក់ ក ់ និង ច 
េផទ ងផទ ត់បន។ 

ថន ក្់រគប់្រគងឯកភពេទនងឹអនុ សនរ៍បសគ់ណៈកមមករ្រតតួពិនិតយភពអនុេ ម 
កនុងករែកលម្អដំេណីរករ្រប្រពឹត្តេទៃនយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។ ថន ក ់
្រគប្់រគងេសនីឱយធនគរអភិវឌ ន៍ សីុេរៀបចំែផនករសកមមភពមួយ ែដលមន 
េពេលេវ កំណត់ជក់ ក ់និង ចេផទ ងផទ តប់ន េ យមនករពិេ្រគះេយបល ់
ជមយួរ ្ឋ ភិបល េហយីែផនករេនះ ្រតូវបញចូ លសកមមភពក ងសមតថភព 
ស្រមប់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។  

អនុ សនទ៍៤ី 
អភិវឌ កមមវធីិសម្រសបមយួ េដីមប ី
ក ងសមតថភពេ ះ្រ យ 
ផលបះពល់េនកនុងគណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផល 
បះ៉ពល ់(IRC) េដីមបឱីយ្រតូវបន 
ឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករ 
សកមមភពមយួ ែដលមន 
េពលេវ កំណត់ជក់ ក់ 
និង ចេផទ ងផទ តប់ន។ 
 

ថន ក្់រគប់្រគងេសនីឱយធនគរអភិវឌ ន៍ សុី េរៀបចំែផនករសកមមភពមយួ ែដលមន 
េពលេវ កំណត់ជក់ ក់ និង ចេផទ ងផទ តប់ន េ យមនករពិេ្រគះេយបល ់
ជមយួរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន1៍1។ េហយីែផនករេនះ ្រតូវរមួមនករក ង 
សមតថភពស្រមបគ់ណៈកមមករអន្តរ្រកសងួេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ និង ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន កនុងករេរៀបចំែផនករ និងអនុវត្តករងរេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។ 
 

បែនថមពីេលីជំនួយដូចមនបញជ កេ់នកនុងែផនក ក.៥ ៃនេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ 
របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ធនគរអភិវឌ ន៍ សុបីនផ្តល ់
កិចចគ្ំរទក ងសមតថភពជក់ ក់ស្រមបគ់េ្រមង12 ្រពមទងំសកមមភពក ង 
សមតថភព ច់េ យែឡកសំខន់ៗមយួចំនួន ស្រមប់រ ្ឋ ភិបល និងគណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល ់ មរយៈគេ្រមងជំនយួបេចចកេទស13 និង 
សិកខ មយួចំននួ14។ 

                                                 
10  សូមេមីលករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក់្រគប្់រគងចំេពះេសចក្តីសននិ ្ឋ នទី៣។ 
11  ៃដគូអភិវឌ នែ៍ដលបនផ្តល់កិចចគ្ំរទក ងសមតថភព្រសេដៀងគន  រមួមន ទីភន កង់រជប៉ុនស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ (JICA) និង 
ធនគរពិភពេ ក។ JICA  បនផ្តល់គេ្រមងសហ្របតិបត្តិករបេចចកេទសេលីករក ងសមតថភព អំពីករពិចរ ែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម 
ស្រមប់ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (២០១០-២០១២) ជូនដល់គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ បប់ញចូ លករេរៀបចំកូនេសៀវេភ 
មួយអំពីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ផងែដរ។ JICA ក៏កំពុងេរៀបចំផងែដរនូវករសិក មួយ (២០១៣-២០១៤) ែដលនឹងផលិតឱយមននូវកូនេសៀវេភ  
មួយអំពីករ ្ត រ និងែកលម្អជីវភពរស់េនស្រមប្់រគួ រែដលបន ងំទីលំេនថមីេឡងីវញិ។ ធនគរពិភពេ កបនផ្តល់សិកខ បណ្តុ ះប ្ត ល 
មួយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន ជូនដល់អងគភពអនុវត្តគេ្រមង កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១០។ 

12  ស្រមប់គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងេនះ េគបនផ្តល់ករក ងសមតថភពស្តីពីេគលនេយបយ និងករអនុវត្តនគ៍េ្រមង ( ប់បញចូ លយន្តករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខ) គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ្រកសួងពកព់័នធ និង ជញ ធរមូល ន ន បប់ញចូ លតំ ង្រគួ ររងផលប៉ះពល់។ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លេនះ ្រតូវបនេធ្វេីឡងី (i) ពីៃថងទី១៧ ែខមិថុន ដល់ៃថងទី២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ (ii) ពីៃថងទី២០ ែខកុមភ ដល់ ៃថងទី២ ែខមីន 
ឆន ២ំ០១២ និង (iii) េនៃថងទ២ី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២។ 

13  ជំនួយបេចចកេទសថន កតំ់បន ់ (RETA) ៦០៩១ ៖ ករក ងសមតថភពស្រមបក់រ្រគប់្រគង និភ័យៃនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ (៥០០.០០០ 
ដុ ្ល ) ្រតូវបនអនុមត័កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០២។ ជំនួយបេចចកេទស (TA) ៤៤៩០-CAM ៖ ករេលីកកមពស់្រកបខណ័្ឌ ចបប់េ ះ្រ យផលប៉ះពល់ និង 
សមតថភព ថ ប័ន (៥៣០.០០០ដុ ្ល ) ្រតូវបនអនុមត័កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៤។ TA ៧៣៦៦-CAM ៖ ករក ងសមតថភពេទេលីកមមវធីិ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡងីវញិ (៥០០០.០០០ដុ ្ល ) ្រតូវបនអនុមត័កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ និង TA ៧៥៦៦-REG ៖ ករព្រងឹង និងករេ្របី្របស់្របពន័ធស្តីពី 
កិចចករពរសុវតថិភពេនកនុង្របេទស (CAM ៖ ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ស្តីពីពលរដ្ឋ ងំទីលំេនមិនផ្លូវករ) (២៥០.០០០ដុ ្ល ) ្រតូវបន 
អនុម័តកនុងែខសី  ឆន ២ំ០១១។ ស្រមប់ជំនយួបេចចកេទស TA ៧៣៦៦-CAM ករក ងសមតថភពរួមមន ករបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលខ្លី និង 
រយៈេពលែវង ែដលបនផ្តល់ជូនដល់ទីភន កង់រ្របតិបត្តិ (EAs) ទីភន កង់រអនុវត្ត (IAs) នយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល ្រកុមហុ៊នែដលអនុវត្តកមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ (IRP: SBK និង Envisioning) ទី្របឹក កនុង្រសុក 
ែផនកេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។ បែនថមពីេនះេទៀត ជំនួយបេចចកេទសបនគ្ំរទឱយមននូវទស នកិចចសិក េន្របេទសហ្វលីីពីន (១៤-១៨ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១០) និង ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន (២០-២៤ ែខមីន ឆន ២ំ០១១) ស្រមប់ម្រន្តរី ្ឋ ភិបល (គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
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អនុ សនទ៍៥ី 
បេងកីតេ្រគងករេ ះ្រ យ 
បំណុលមួយ េដីមបជីួយដល្់រគួ រ 
ែដលជំពកប់ណុំលេ្រចីន កនុងករ 
សងបំណុលរបសពួ់កេគវញិ 
មរយៈឥណទន និងរចន 

សមព័នធេ ះ្រ យបំណុលមយួ។ 

េបីេទះបីជ មនករលំបកកនុងករបញចូ លករជពំក់បំណុលរបស្់រគួ ររងផល 
បះ៉ពល់េទកនុងគេ្រមងកេ៏ យ ថន ក្់រគប្់រគងពិច េឃញីថ ធនគរអភិវឌ ន៍ 
សីុ និងរ ្ឋ ភិបល គួរេធ្វីករងរជមួយគន  េដីមបប៉ីន្់របមណេទេលីក្រមិត 

វ ិ លភពៃនករជំពក់បំណុលរបស្់រគួ ររងផលប៉ះពល ់ និង េរៀបចំេ្រគងករ 
េ ះ្រ យបំណុលសម្រសបមយួ េ យែផ្អកេលីគំេហញីពីករប៉ន្់របមណ។ 

អនុ សនទ៍៦ី 
អនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក ់
ចំណូលេឡងីវញិ (EIRP) កនុង 
លកខណៈមួយ្របកបេ យចិរភព 
និងនិរន្តរភព។ 

ថន ក្់រគប់្រគងឯកភពេទនងឹអនុ សនថ៍ កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក់ចំណូល 
េឡងីវញិ គួរអនុវត្តេ យរ ្ឋ ភិបល កនុងលកខណៈ្របកបេ យចីរភព និងនិរន្តរភព 
ប៉ុែន្ត មិនឯកភពេទនឹងករបន្តរយៈេពល៥ឆន េំ យស្វ័យ្របវត្ត ិ ែដលគណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនផ្តលអ់នុ សន៍េនះេទ។  
 

កមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ បននិងកំពុងផ្តលកិ់ចចគ្ំរទជូនដល ់
្រកុមជួយខ្លួនឯង កនុងករ្រគប់្រគងមូលនិធិ។ យុទធ ្រស្តដកថយមយួ នឹង្រតូវអនុវត្ត 
កលបងស្រមប់្រកុមជយួខ្លួនឯង ែដលមនភពរងឹម1ំ5 េដីមបបីេងកីលកខណៈឱយ 

ពកួេគ ចពឹងែផ្អកេលីខ្លួនឯងបន ទកទ់ងេទនឹងករ្រគប្់រគង និង្របតិបត្តិករ 
មូលនិធិ។ ករអនុវត្តន៍ កលបងេនះ កនឹ៏ងជយួឱយធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និង 
រ ្ឋ ភិបល ចកំណត ់ថេតី្រកុមជយួខ្លួនឯងនីមយួៗ្រតូវករឱយមនកិចចគ្ំរទបែនថម 
អ្វីេទៀត និង ស្រមបរ់យៈេពលយូរបុ៉ ្ណ ។  
 

យុទធ ្រស្តដកថយ នឹងមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក ់ េហយីនឹងកំណតរ់កករ 
េរៀបចំស្រមប់្របគលក់រ្រគប់្រគង្របតិបត្តិករទងំ្រសុងេទឱយ្រកុមជួយខ្លួនឯង។ 

                                                                                                                                                          
ផលប៉ះពល់/នយក ្ឋ នេ ះ្រ យផលប៉ះពល់/្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ)។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លខ្លីៗ មនពរីជំុ ៖ (i) ដំ កក់លទ១ី (ៃថងទី២-៤ 
ែខមីន ឆន ២ំ០១១) អំពីនីតិវធីិៃនករ ងំទីលំេនេឡងីវញិេ យមិនសម័្រគចិត្ត និង ដំ កក់លទី២ (ៃថងទី២៤-២៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១១) 
អំពីករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ និង (ii) ពីៃថងទី១១-១៤ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ និង ៃថងទី៣-៤ ែខវចិចកិ ឆន ២ំ០១១។ ករបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពល 
ែវងមនពីរជំុ ៖ (i) ចប់ពីឆន ២ំ០១០-២០១២ និង (ii) ចប់ពីឆន ២ំ០១១-២០១៣។  

14  សិកខ ថន ក់តំបន់ស្តីពីករអនុវត្តន៍ និងករ្រគប្់រគងេលីករ ងំទីលំេនេ យមិនសម័្រគចិត្ត ពីៃថងទី២៣-២៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ េនភនេំពញ 
(អនកចូលរួមេនកនុងសិកខ រមួមន ៖ (i) បុគគលិកធនគរអភិវឌ ន៍ សីុេនករយិល័យក ្ត ល និង បុគគលិកធនគរអភិវឌ ន៍ សីុមកពី 
្របេទសកមពុជ េវៀត ម វ ឥណ្ឌូ េនសីុ (ii) ម្រន្តីមកពីទីភន កង់ររ ្ឋ ភិបលសំខន់ៗ  (គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់/្រកសួង 
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ្រកសួង ធរណករ នងិដឹកជញជូ ន ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម អគគិសនីកមពុជ ្រកសួងៃ្របសនីយ ៍ និងទូរគមនគមន៍ 
្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ្រកសួងបរ ិ ថ ន និង្រកសួងកិចចករនរ)ី (iii) ្រកុមហុ៊នែដលអនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ្របក់ចំណូល 
េឡងីវញិ (iv) វទិយ ថ ន EWMI និង (v) អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល/សងគមសីុវលិ (េវទិកៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល អងគករអភិវឌ ន៍ជន្រកី្រក 
េនតំបន់ទ្ីរកុង)។ ករបង្ហ ញេ យសេងខបអំពីេសចក្តែីថ្លងេគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (SPS) េនៃថងទ១ី៨ 
ែខមក  ឆន ២ំ០១០ [អនកចូលរមួ រមួមន ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ្របច្ំរបេទសកមពុជ រ ្ឋ ភិបល (គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់/ 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល អគគិសនីកមពុជ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រ ្ឋ េលខធិករ ្ឋ ន កសចរណ៍សីុវលិ 
្រកសួងេទសចរណ៍ និង្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន) ទី្របឹក កនុង្រសុកែផនកេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ពហុភគីអនកពកព័់នធ 
(េវទិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល អងគករជំនយួែផនកចបបៃ់នកមពុជ សមគមធងេ ន ត អងគករអភិរក  និងអភិវឌ ន៍កមពុជ ្រកុមករងរសិទធលិំេន ្ឋ ន 
ប ្ត ញក ងសន្តិភពសហគមន៍ អងគករ ព នេឆព ះេទកនស់ន្តិភព សីុ េគនយ ៍ និង អងគករលីកដូ)]។ ករបណ្តុ ះប ្ត លរបស់ករយិល័យ 
អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពេិសស អំពីករក ងសមតថភពស្រមប់យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ េនៃថងទី៣-៤ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១១ ជូនដល់ 
គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់/្រកសួង េសដ្ឋកិចច ជធនីភនំេពញ ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
អគគសិនីកមពុជ ទីភន ក់ងរអូ្រ ្ត លីស្រមបក់រអភិវឌ ន៍អន្តរជត ិនិងទី្របឹក ែផនកេ ះ្រ យផលប៉ះពល់។ 

15  ឧទហរណ៍ អនកែដលបនបញចបវ់ដ្តកមចីជេ្រចីនរួចមកេហយី។ 
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ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុនឹងបន្តគ្ំរទដលកិ់ចចខតិខំទងំេនះ មរយៈករផ្តល់េស  
ពិេ្រគះេយបលប់ែនថម។ 

អនុ សនទ៍៧ី 
អនុម័តេទេលីកិចចករពរ 
សុវតថិភពជក់ ក់ ស្រមបក់រ 
អភិវឌ ន៍កែន្លងេផទរទំនិញេន 
ថ នីយសំ៍េ ង។ 

ថន ក្់រគប់បញជ កថ់ ្របសិនេបីសមសធតុ ថ នីយស៍ំេ ង្រតូវបនអនុវត្ត ែផនករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ឆន ២ំ០០៩ នឹង្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពេ យរ ្ឋ ភិបល េហយី 
កនឹ៏ងក្ល យជកមមវតថុៃនករ្រតួតពិនិតយេឡងីវញិ និងអនុមត័ពីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
ផងែដរ។ េ្រកយេពលធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនពិភក ជមយួរ ្ឋ ភិបល អំពីករ 
េធ្វីបចចុបបននភពេទេលីែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ ស្រមប់ ថ នីយសំ៍េ ង 
រ ្ឋ ភិបល បនេសនីសំុជផ្លូវករ ឱយដកសមសធតុ ថ នីយសំ៍េ ងេចញពីគេ្រមង16។ 
បចចុបបនន ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុកំពុងេរៀបចំេធ្វីករផ្ល សប់្តូរមយួេទេលីវ ិ លភព 
គេ្រមង។ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនេសនីសំុរ ្ឋ ភិបលឱយេរៀបចំែផនករទំនក់ទំនង 
មយួ េដីមបជូីនដំណឹងដល្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដល្រតូវបនកំណតរ់កេឃញីេន 
កនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល ់ឆន ២ំ០០៩ ស្រមប់តំបនសំ់េ ង អំពីករេសនីសំុ 
ឱយដក ថ នីយសំ៍េ ងេចញពីវ ិ លភពគេ្រមង17។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16  រ ្ឋ ភបិលបនេសនីសំុឱយធនគរអភវិឌ ន៍ សុី ដក ថ នីយសំ៍េ ង (i.e Inter-Modal Terminal) ពីវ ិ លភពគេ្រមង មរយៈលិខិតចុះៃថងទី១៧ 
ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ និង ៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៣។ េ យ រេគបនេ្រគងេធ្វីកែន្លងេផទរទំនិញស្រមប់ ថ នីយសំ៍េ ង សមបទននិក 
បន ងសងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធរងឹមមួំយ េនឯែផសងួត CWT កនុង ជធនីភនំេពញ ែដលបចចុបបននកំពុង្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់ជញជូ ន និងទម្ល ក់ទំនិញ 
ពីរថេភ្លីង។ 

17  លិខិតេផញីជូនេទ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៣ និងេបសកមមរេរៀបចរំបយករណ៍បញជូ ន្រតឡបេ់ទករយិល័យវញិ (BTOR) 
ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៣។ 
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ឧបសមពន័ធ៣ 

កយសព័ទែដល្រតូវបនកំណត់និយមន័យេនកនងុ ងេឆ្លើយតប 
 

ADB ធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
APP កមមវធិជីំនួយអូ្រ ្ត ល ី
AHs ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
APs ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ 
BTOR របយករណ៍េផញី្រតឡប់មកករយិល័យ 
CDF មូលនធិិអភវិឌ សហគមន ៍
DFDL DFDL ចបប់ និងពនធ រ 
DG អគគនយក 
DMC ្របេទសកំពុងអភិវឌ ជសមជិក 
DMS ករអេងកត ស់ែវងលម្អិត 
EIRP កមមវធិពី្រងកីករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ 
EMO អងគករពិនិតយ ម នខងេ្រក 
GRM យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
HBS េស េ ម ះ្រតង់ និងមនតុលយភព (ករយិល័យេមធវកីមពុជ) 
IRC គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
IRP កមមវធិី ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ 
MEF ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ  
MOU អនុស រណៈៃនករេយគយល់ 
MPWT ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន  
MRM កិចច្របជុ្ំរតួតពិនិតយរបស់ថន ក់្រគប់្រគង 
NGO អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
OM/BP េសៀវេភ្របតបិត្តិករ/េគលនេយបយរបស់ធនគរ 
OM/OP េសៀវេភ្របតបិត្តិករ/នីតិវធិី្របតបិត្តិករ 
OSPF ករយិល័យអនកស្រមបស្រមលួគេ្រមងពេិសស 
PIB កូនេសៀវេភព័ត៌មន ធរណៈ 
PPTA ជំនួយបេចចកេទសស្រមប់ករេរៀបចគំេ្រមង 
RETA ជំនួយបេចចកេទសថន ក់តំបន់ 
RP ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ 
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RRP របយករណ៍ និងអនុ សន៍របស់្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
SERD ែផនក សុី េគនយ ៍
SHG ្រកុមជួយខ្លួនឯង 
SPCM អនុស រណៈស្តីពីភពអនុេ មៃនេគលនេយបយករពរសុវតថិភព 
SPD ែផនកទទួលបនទុកយុទធ ្រស្ត និងេគលនេយបយ 
SSNF មូលនធិិសំ ញ់សុវតថភិពសងគម 
SWM ករ្រគប់្រគងកកសំណល់រងឹ 
TA ជំនួយបេចចកេទស 
TASF មូលនធិិពិេសសស្រមប់ជនំយួបេចចកេទស 
TOR ល័កខខ័ណ្ឌ ករងរ 
URP ែផនករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់បចចុបបននភព 
VPO2 អនុ្របធន (្របតិបត្តិករទ២ី) 
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