
 

 

        
 

 
 
 

 
 
 
 

យន្តករគណេនយយភពរបសធ់នគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

 
 

របយករណ៍ស្តពីលីកខខណ្ឌ សម្រសបៃនបណ្តឹ ង 
 
 

ជូនចំេពះ្រកុម្របឹក ភិបល 
ស្តពីីសេំណើ េលខ ២០១៥/១ របសគ់ណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 

ទក់ទងនឹង 
ម អនតុំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងេនកនងុ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
(កមចីធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ីេលខ ២២៨៨ និង កមចីធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី 

េលខ ២៦០២/ជនំយួឥតសណំង េលខ ០១៨៧ [បែនថម]) 
 
 

ៃថងទី១៦ ែខវិចឆកិ ឆន ២ំ០១៥ 
 

 
 
 

ឯក រេនះ កពុំង្រតូវបនេបើកចំហចេំពះ ធរណជន ្រសប មេគលនេយបយទំនកទ់ំនង ធរណៈ 
របស់ធនគរ ឆន ២ំ០១១។ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

អក រកត ់
 

ADB – ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
AH – ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
AP – ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ 
CARM – និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
COI – រេបៀងៃនផលបះ៉ពល់ 
CRP – គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
EIRP – កមមវធីិព្រងកីករ ្ត រ្របកចំ់ណូលេឡើងវញិ 
IRC – គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
IRP – កមមវធីិ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ 
km – គីឡូែម្៉រត 
NGO – អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
RP – ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
SERD – នយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍
SETC – ែផនកដឹកជញជូ ន និង គមនគមន ៍ៃននយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍

 
 

កណំតស់មគ ល់ 
េនកនុងរបយករណ៍េនះ “$” សំេ ចំេពះដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ។ 

 
 
 
 
 
 
េនកនុងករេរៀបចំកមមវធិី ឬ យុទធ ្រស្ត្របច្ំរបេទស មយួ េនកនុងករផ្តល់ហរិញញបបទនស្រមបគ់េ្រមង  

មយួ ឬ េនកនុងករចង្អុលបង្ហ ញ ឬ ករសំេ េយងចេំពះែដនដី ឬ តំបនភូ់មិ ្រស្តជក់ ក់ មយួ  
េនកនុងឯក រេនះ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ពំុមនេចតនេធ្វើករវនិឆិឆយ័េទេលើ ថ នភពែផនកចបប ់ឬ ថ នភព
ដៃទេទៀតរបស់ែដនដី ឬ តំបន់ មយួេឡើយ។ 
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១. វ  

1. សំេណើ េលើកទី២ េដើមបឱីយេធ្វើករ្រតួតពនិិតយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម ចេំពះម អនុតបំនទ់េន្ល  
េមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 1  (ឧបសមពន័ធ១) ្រតូវបនម្រន្តទីទួលពកយបណ្តឹ ង 
បញជូ នេទឱយគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម (CRP) េនៃថងទី ០៧ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥។ េយង ម 
េគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព (២០១២) និង នតិីវធិី្របតិបត្តៃិនេគលនេយបយេនះ 2  គណៈ    
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនេធ្វើករប៉ន្់របមណបឋមេទេលើពកយបណ្តឹ ង នងិបនកំណតថ់ពកយ     
បណ្តឹ ងេនះសថិតេនកនុង ណត្តកិរងរៃនមុខងរ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម។ 

 

2. េ្រកយមក េនៃថងទ១ី១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនបញចូ ន      
ពកយបណ្តឹ ងេទឱយថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (នយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍ [SERD]) េ យចម្លង 
ជូន្រកុម្របកឹ ភបិលៃនគណៈកមម ធកិរ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម (BCRC) និងបនេសនើឱយមនករេឆ្លើយតប 
មយួចំេពះពកយបណ្តឹ ងែដលបន កជូ់នេទឱយគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ្រតឹមៃថងទី១២ ែខតុ  
ឆន ២ំ០១៥។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មកប៏នជូនដំណឹងដល់ ជរ ្ឋ ភបិល មរយៈសមជិក 
្រកុម្របកឹ ភបិលែដលតំ ងឱយ្របេទសកមពុជ អំពីករទទួលបនពកយបណ្តឹ ងផងែដរ។ គណៈកមមករ្រតួត    
ពិនតិយភពអនុេ មបនេធ្វើដេំណើ រេបសកកមមមយួមកកន្់របេទសកមពុជ េនៃថងទី៣០-៣១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ 
និងបនជួបជមយួម្រន្តរី ្ឋ ភបិល បុគគលិកនិ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជ (CARM) េដើមបណ្តឹ ង 
ចំននួ១៩នក ់កនុងចំេ មេដើមបណ្តឹ ងចំនួន ២៣នក ់និង អនកតំ ងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលរមួមន 
អងគករសមធមក៌មពុជ (EC) និង អងគករ Inclusive Development International (IDI)។ 
 

3. របយករណ៍េនះ សេងខបអំពីគេំហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មអំពេីសចក្តីសេ្រមច 
របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម េទេលើភពសម្រសបៃនពកយបណ្តឹ ង ស្រមបេ់ធ្វើករ្រតួតពិនតិយ 
េឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម។ 

 

២. ករពណ៌នអំពីគេ្រមង 

4. គេ្រមងេនះ ្រតូវបនេសនើេឡើងេ យ រែតផ្លូវរថេភ្លើងកនុង្របេទសកមពុជ បនធ្ល កេ់ទកនុង ថ នភពមយួ 
ែដលមនិ ចេ្របើ្របស់បន និង ពុមំនករជសួជុលកលសមយ័ស្រងគ មសីុវលិ និងជេម្ល ះកន្លងមក។ ជរ ្ឋ -  
ភបិលបនសេ្រមចចិត្តែស្វងរកជនំួយពធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កនុងករក ងេឡើងវញិនូវែខ ផ្លូវរថេភ្លើង្របែវង 

                                                 
1 ពត័ម៌នអំពីសំេណើ េលើកទី១ ឱយេធ្វើករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម ស្រមបម់ អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុង       

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចរកបនេនឯ http://compliance.adb.org/dir0035p.nsf/alldocs/RDIA-8XT5DA?OpenDocument. 
2  ADB. 2012. េគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព។ ទី្រកុងម៉នីល និងធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ២០១២។ ែផនកែដលនិយយអំពីយន្តករ            

គណេនយយភពៃនេសៀវេភ្របតិបត្តិករ (ែផនកៃនេសៀវេភ្របតិបត្តិ L1 ៖ េគលនេយបយរបស់ធនគរ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិ)េចញៃថងទី២៤ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០១២។ ទី្រកុងម៉នលី។ 



 

 

2

៦៤២គីឡូែម្៉រត ែដលតភជ បកំ់ពងែ់ផ្រកុង្រពះសីហនុ េនភគខងតបូង មរយៈ ជធនភីនេំពញេទ្រកុង    
េប៉យែបត៉េនភគខងេជើងឯ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ។ 

 

5. េនៃថងទ១ី៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៦ ្រកុម្របឹក ភបិលៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនអនុមត័េទេលើកមចចំីនួន 
៤២ នដុ ្ល រ (កមចេីលខ ២២៨៨) ស្រមបគ់េ្រមងមយួែដលមនរយៈេពល២ឆន  ំ (២០០៧-២០០៩)។ 
្របតបិត្តិករផ្លូវរថេភ្លើង្រតូវែកលម្អ មរយៈ (ករបន្ត) េរៀបចំរចនសមពន័ធេឡើងវញិ ែដល្រតូវបញចបក់នុងឆន ២ំ០០៧ 
ជមយួនឹងករផ្តល់សមបទនេទឱយ្របតបិត្តិករផ្លូវរថេភ្លើងឯកជនមយួ ឱយេធ្វើ្របតបិត្តិករផ្លូវរថេភ្លើងកនុងលកខណៈ  
ជករេធ្វើពណិជជកមម ស្រមបរ់យៈេពល ៣៣ឆន  ំ េ្រកមករេរៀបចភំពជៃដគូមយួ រ ងវស័ិយ ធរណៈ និង    
វស័ិយឯកជន។ 

 

6. គេ្រមងេនះ ្រតូវបនេរៀបចំ និង អនុវត្តពីករយិល័យក ្ត លៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មរយៈែផនក
ដឹកជញជូ ន និង គមនគមនៃ៍ននយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍ ្រពមទងំជមយួនិ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទស     
កមពុជ (CARM) េនេពលែដលមនភពចបំច។់ 

 

7. គេ្រមងេនះ គជឺគេ្រមងែដលសថិតេនកនុងចំ តថ់ន ក្់របេភទ ក ែដលពកព់ន័ធេទនងឹករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់េ យមនិសម័្រគចិត្ត។ េយង មែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (RP) ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦     
ករ ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងេឡើងវញិ នងឹបងកឱយមនផលបះ៉ពល់េទេលើ្រគួ រសរុបចំនួន ២.៦២៩្រគួ រ (េសមើនឹង 
មនុស ចំននួ ១១.២៨៨នក)់ កនុងេនះ្រគួ រចំនួន ៨២២្រគួ រ (៣.៥៣៥នក)់ នឹង្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទលំីេន   
េទរស់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថម។ី លកខណៈពិេសសែដល្របកបេ យភពៃចន្របឌិតៃនែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ គជឺករផ្តល់ជូននូវដមីយួប្លងជ់មយួនឹងប្លងដី់ េទឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ (AHs) ែដលប្តូរ       
ទីលំេនេទរស់េនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី ករធនសិទធរិស់េនរយៈេពល៥ឆន  ំ ចំេពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ 
ែដលងកេចញពរីេបៀងៃនផលបះ៉ពល់ផ្លូវរថេភ្លើង ប៉ុែន្តេនែតសថិតេនកនុងចំណីផ្លូវរថេភ្លើងដែដល កមមវធីី ្ត រ 
្របកច់ណូំលេឡើងវញិស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ និងករេរៀចំេ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ។  
 

រូបភពទី១ ៖ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលសថិតេនកនុងចណីំផ្លូវ កនុង ជធនភីនេំពញ 
 (្របភព ៖ CRP និង OCRP) 
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8. េបើេទះជដូេចនះក្តី េ យ រែតមនករពនយរេពលកនុងករបំេពញលកខខណ្ឌ ស្រមប្់របសិទធភពកមច ី
ែដលពកព់ន័ធេទនឹងករចុះហតថេលខេទេលើកិចច្រពមេ្រព ងសមបទន គេ្រមងចបេ់ផ្តើមចូលជធរមនេនៃថងទ ី
៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០០៨។ េបើេធៀបេទនឹងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឆន ២ំ០០៦ ែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព ែដលមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើករេរៀបចំបេចចកេទសចុងេ្រកយ បន
បេងកើនចំនួនសរុបៃន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់្របមណ ៣០% ប៉ុែន្តបនបន្តរក ថវកិសរុបែដល្រតូវបនវភិជន ៍
េ យគម នករែ្រប្របួល។ េនចុងែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣ ករទូទត្់របកសំ់ណងស្រមបក់ំ តផ់្លូវរថេភ្លើងែដល 
្រតូវបន្រគបដណ្ត បេ់ យែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននភពចនំួន៤ ្រតូវបន យករណ៍ឱយដឹងថ 
បនបញចបទ់ងំ្រសុង ឬ ជិតបញចបរ់ចួ ល់ ខណៈេពលែដលករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទរស់េនឯកែន្លង ងំទីលំេន
ថមី បញចបប់នចំនួន ៥៤%។ 

 

9. បែនថមពីេនះេទៀត េ្រកយេពលទទលួពកយបណ្តឹ ងព្ីរគួ ររងផលបះ៉ពល់ េនកំ តផ់្លូវរថេភ្លើងកនុង
ជធនីភនេំពញ េគបនទទួល គ ល់ថមន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ចំននួ ២៤២ ្រគួ របែនថមេទៀត ែដលនឹង   

រងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង។ កនុងចំេ ម្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំេនះ មន ១០៥ ្រគួ រ បនេ្រជើសេរ ើស
េទរស់េនកែន្លង ងំទលំីេនថមី។ ផលបះ៉ពល់េនះ ្រតូវេ ះ្រ យ មរយៈែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
បែនថមស្រមប់ ជធនីភនេំពញ (គិត្រតឹមែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ ែផនករេនះមនិទនប់ន កជូ់នេនេឡើយេទ)។ 
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថម មនិទន្់រតូវបនេរៀបចំ ឬ កជូ់នេឡើយ សូមបរីហូតមកទល់នឹង     
កលបរេិចឆទៃនបណ្តឹ ងបចចុបបនន ឬ របយករណ៍ស្តីពីលកខខណ្ឌ សម្រសបៃនបណ្តឹ ងេនះ។ 

 

10. គេ្រមងបំេពញបែនថមមយួ (កមចេីលខ ២៦០២ ែដលមនទឹក្របកច់នួំន ៤២ នដុ ្ល រ) េដើមបបីេងកើត 
ថ នីយដឹកជញជូ ន និងែថទរំថេភ្លើងមយួេនឯសំេ ង ែដលមនចមង យ្របមណ ១០គីឡែីម្៉រតខងលិច ជធនី 

ភនេំពញ ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ បែនថមពីេនះេទៀត ជំនួយឥតសំណងមយួែដលមន     
ទឹក្របកច់នំួន ២១,៥ នដុ ្ល រ ពីទីភន កង់រអូ្រ ្ត លីស្រមបក់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជតិ (AusAID) បនចូល      
ជធរមនេនៃថងទី ០៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១១។ 

 

11. េ្រកយេពលទទួលបនសំេណើ មយួពី ជរ ្ឋ ភបិល ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនសេ្រមចពនយរ             
កលបរេិចឆទឱ ន ទស្រមបក់រដក ច្់របកមូ់លនធិិកមច ី ចេំពះកមចដីំបូង និង កមចបីែនថម រហូតដល់ៃថងទី 
៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤។ កលបរេិចឆទេនះ ្រតូវបនពនយរេពលបែនថមេទៀត រហូតដល់ៃថងទ ី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥។ 

 

  



 

 

4

៣. ពកយបណ្តឹ ង 

12. ពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ចនួំន ២៣នក ់ (២២នក ់ េន ជធនី 
ភនេំពញ នងិ ១នក ់ េនេប៉យែបត៉) ែដលពកួេគទងំអស់គន អះ ងថបនបតប់ងផ់ទះរបស់ពួកេគមយួែផនក ឬ 
ទងំ្រសុង េ យ រែតគេ្រមង េហើយពកួេគមយួចំនួន្រតូវបនផ្តល់ជូនកែន្លង ងំទីលំេនថម ី និង្របកសំ់ណង 
ប៉ុែន្តបនបដិេសធ មនិ្រពមទទួលយកករផ្តល់ជូនេនះ។ ពកយបណ្តឹ ងបន យនមអំពេី្រគះថន កែ់ដលេគបន 
េចទ្របកនថ់បងកេឡើងេ យគេ្រមង ចំេពះលំេន ្ឋ ន នងិ ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ 
ែដលអ្វទីងំអស់េនះ គឺជេ យ រែតធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនិបនអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ មេគល
នេយបយ និង នីតវិធិី្របតិបត្តរិបស់ខ្លួន ស្តីពកីរេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េ យមនិសម័្រគចិត្ត។ 

 

13. េដើមបណ្តឹ ងមនិបនេសនើសំុឱយគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម រក អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគជ 
ករសមង តេ់ឡើយ។ 

 

14. េយង មេដើមបណ្តឹ ង ពួកេគសថិតេនកនុង្របេភទចំនួន ២ ៖ 

 

(ក)  ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េ យ រគេ្រមង ែដលកំពុងរស់េនឯផទះរបស់ពកួេគេនកនុងចំណីផ្លូវ 
រថេភ្លើងេន ជធនីភនេំពញ ឬ ្រកុងេប៉យែបត៉ ែដលបចចុបបននមនទំហំតូចជង ៣០ ែម្៉រតកេរ ៉
េ យ រែតពួកេគ្រតូវបនគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (IRC) ៃន ជ    
រ ្ឋ ភបិល បងគ បឱ់យកតេ់ចញនូវែផនកខ្លះៃនផទះរបស់ពកួេគ និង សំណងដ់ៃទេទៀតពរីេបៀងៃន 
ផលបះ៉ពល់ (COI)។ ពកួេគេចទ្របកនថ់ េបើេយង មែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ 
ែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡើងវញិ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ទងំេនះ គបប្ីរតូវបនចតទុ់កថរង 
ផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង និង ្រតូវទទួលបនជំនយួស្រមបក់រ ងំទីលំេនថមីេឡើងវញិ។ េ យ 
ែឡក ពួកេគេចទ្របកនថ់ពកួេគ្រតូវបនចតទុ់កថជអនកែដលរងផលបះ៉ពល់មយួែផនក នងិ 
្រតូវបនផ្តល់សំណងចំេពះែតសំណងម់យួែផនកែដល្រតូវបនកតប់៉ុេ ្ណ ះ។ ពួកេគបនែថ្លងឱយ 
ដឹងថផទះរបស់ពកួេគមនទំហំតូចេពក ស្រមប្់រគួ ររបស់ពួកេគរស់េន្របកបេ យភព    
ៃថ្លថនូរ និង បនបញជ កឱ់យដឹងថពួកេគេនខ្វះកមមសិទធកិនក់បដ់ធី្លី។ 

(ខ) ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ែដលេនែតបន្តរស់េនកនុងរេបៀងៃនផលបះ៉ពល់កនុង ជធនី 
ភនេំពញ ែដល្រតូវបនចតទុ់កថរងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង ប៉ុែន្តបនបដិេសធ មនិ្រពមប្តូរទី
លំេនេទរស់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមកីនុង ជធនីភនេំពញ េ យ រែតពកួេគេចទ្របកនថ់ 
ពួកេគមនិ្រតូវបនពេិ្រគះេយបល់អំពជីេ្រមើសៃនករ ងំទលំីេនថមី និង មនិបនយល់្រពមេទ 
រស់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថម ី េន្រតពងំអញច ញេឡើយ។ ពួកេគអះ ងថកែន្លង ងំទលំីេន  
មយួេនះ ពំុមនភពអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរ 
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អភវិឌ ន៍ សីុ និង ពុមំនភពសម្រសបេនះេទ េ យ រែត មនចមង យ ២០-៣០
គីឡូែម្៉រត ពី ជធនីភនេំពញ និង ពំុមន្របពន័ធបង្ហូរទឹក ផ្លូវថនល់ នងិ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធដៃទេទៀត 
គួរជទេីពញចិត្តេឡើយ។ ពកួេគកប៏នបញជ កផ់ងែដរថ អនកែដលបនប្តូរទីលំេនេទរស់េន 
កែន្លង ងំទីលំេនថមេីនះកន្លងមក កនែ់តមនភព្រកី្រកយ៉បយ់ឺនជងមុន េហើយេ យ រ 
ែតមូលេហតុេនះ ពកួេគបនេលើកេឡើងថពួកេគគបប្ីរតូវបនផ្តល់ជូននូវកែន្លងេផ ងមយួែដល 
មនភពសម្រសប និង គួរជទីេពញចតិ្ត ែដលមនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធចបំច ់និង សថិតេនែកបរ 
ជធនីភនេំពញ។ េដើមបគី្ំរទដល់ពកយបណ្តឹ ងរបស់ពកួេគ ពួកេគបនដក្រសងនូ់វគំេហើញពី    

គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយភពអនុេ មេទេលើ 
គេ្រមងេនះ ចុះៃថងទ ី១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤3។ 

 

រូបភពទី២ ៖ ទហំផំទះែដល្រតូវបនកតប់នថយេនកនុងរេបៀងៃនផលបះ៉ពល់កនុង ជធនភីនេំពញ 
 (្របភព ៖ CRP និង OCRP) 

 

 
 

15. េដើមបណ្តឹ ងបនេចទ្របកនថ់ េ យ រែតធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ពុំមនភពអនុេ មេទនឹង 
េគលនេយបយ និង នីតិវធិី្របតបិត្តិរបស់ខ្លួន ស្តីពីករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េ យមនិសម័្រគចិត្ត គេ្រមង 
បនបងកឱយមនេ្រគះថន កេ់ យផទ ល់ និង គួរឱយកតស់មគ ល់េទេលើពួកេគ ដូចខងេ្រកម ៖ 

 

(i) ខ្វះសិទធិកមមសិទធដិីធ្លេីទេលើដីបចចុបបននរបស់ពួកេគេនកនុងចំណីផ្លូវ ែដលេធ្វើឱយករកនក់បដ់ធី្លី 
របស់ពកួេគ ពុំមនេសថរភព និង ច្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេនេពល មយួ េ យពំុមន    
ផ្តល់សំណង ឬ េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ 

                                                 
3 ពកយបណ្តឹ ង ឧបសមពន័ធ១។ 
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(ii) លំេន ្ឋ នបចចុបបននរបស់ពួកេគ (ឬ អ្វីែដលេនេសសសល់ស្រមបព់ួកេគេ្រកយេពលគេ្រមង 
បនកតេ់ចលនូវចែំណក មយួ) ពុំមនភពសម្រសប និង មនទំហំតិចជងទំហផំទះគតិជ
ែម្៉រតកេរ ៉ែដលមនិ ចទទួលយកបនចំេពះគេ្រមង។ 

(iii) ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថមែដលបនសនយ ស្រមបត់ំបនេ់នកនុង ជធនភីនេំពញ 
(ដូចមនបញជ កេ់នកនុងក ខណ្ឌ ទី៩ខងេលើ) មនិទនស់េ្រមចបនេនេឡើយ ែដលទុកឱយេដើម 
បណ្តឹ ងមនិទទួលបន្របេយជនព៍ីេគលនបយស្តីពកីរេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េ យមនិ
សម័្រគចតិ្តរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នងិ 

(iv) េនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម    
នៃថងទ ី ១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនយល់េឃើញថ
កែន្លង ងំទីលំេនថមបីចចុបបននេនឯ្រតពងំអញច ញ ពុមំនលកខណៈ្រគប្់រគន ់នងិ បនប ្ត ល
ឱយ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀត ែដលផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេទរស់េនទេីនះ មនភព្រកី្រក។ 
ដូេចនះ េគបនេចទ្របកនថ់ ករសូមឱយេដើមបណ្តឹ ងផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេទរស់េនកែន្លង ងំទី 
លំេនថមដីែដលេនះ គឺជកររេំ ភបំពនមយួយ៉ងចបស់េទេលើេគលនេយបយស្តីពីករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េ យមនិសម័្រគចិត្តរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ 

16. េដើមបណ្តឹ ងទទួល គ ល់ថពកយបណ្តឹ ងទងំេនះ នងឹមនិ្រតូវបន បប់ញចូ លេ្រកមេគលនេយបយ 
យន្តករគណេនយយភពេឡើយ 4  ្របសិនេបើពកយបណ្តឹ ងទងំេនះេផ្ត តេលើ “បញ្ហ ែដលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយ
ភពអនុេ មបនពចិរ រចួេទេហើយ េលើកែលងែតេដើមបណ្តឹ ងមនភស្តុ ងថមីែដលកន្លងមកពួកេគពំុមន 
និងេលើកែលងែតពកយបណ្តឹ ងេលើកេ្រកយ ច្រចបចប់ញចូ លគន ជមយួពកយបណ្តឹ ងែដលបន កក់លពីេលើក 
មុន” 5។ េគកប៏នទទលួ គ ល់ផងែដរថ ករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មកលពីេលើកមុនេទេលើគេ្រមង ែដលេធ្វើ 
េឡើងេ យគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម បនបញចូ លកមមវតថុៃនពកយបណ្តឹ ងបចចុបបននេនះ។ េបើេទះជ 
ដូេចនះក្តី ពួកេគបនេលើកេឡើងនូវអណំះអំ ងថ “មនិែមន្រគបប់ញ្ហ  និង បណ្តឹ ង រទុកខទងំអស់្រតូវបន 
េ ះ្រ យេនះេទ 6 ” និង បញជ កថ់ “គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមនិបនេ ះ្រ យ ឬ ផ្តល់         
គំេហើញ និងអនុ សនទ៍កទ់ងេទនឹង ថ នភពជក់ កែ់ដលបនេរៀប បេ់នកនុងពកយបណ្តឹ ងេនះេឡើយ” 7។ 
េដើមបណ្តឹ ងបនែថ្លងឱយដឹងថពួកេគេជឿថ “ ថ នភពមនិ្រតូវបនេ ះ្រ យ េ យ រែតេនេពលែដល      
គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មកពុំងេធ្វើករងរេសុើបអេងកតរបស់ខ្លួន” ជរ ្ឋ ភបិល នងិធនគរអភវិឌ ន ៍
សីុ “បនេប្តជញ អភវិឌ នែ៍ផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថមមយួ ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់េន 

                                                 
4  កំណតស់មគ ល់េនេជើងទពំរ័ ក ខណ្ឌ  148(v). 
5  ពកយបណ្តឹ ងែដលជឧបសមពន័ធ១ ៃនរបយករណ៍េនះ។ 
6  Ibid. 
7 Ibid. 
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េសសសល់កនុង ជធនីភនេំពញែដលេន្រតូវករឱយេធ្វើករេ ះ្រ យេនេឡើយ” 8។ ពកួេគបន្តេលើកេឡើងេទៀតថ 
“េនកនុងរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់ខ្លួន គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មបនបញជ កអ់ំពី ថ នភពៃន 
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថមថ “កំពុងសថិតេនកនុងដំេណើ រករេរៀបចំ” នងិ បនេលើកេឡើងេទៀតថ     
“រយៈេពល ១៨ ែខ េ្រកយេពលរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម្រតូវបន 
ផ ព្វផ យ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថមេនែតមនិទនផ់លិតបនេទៀត” េហើយពួកេគបនបែនថមេទៀត 
ថ “េដើមបណ្តឹ ងមនិែដលបនទទួលករពេិ្រគះេយបល់អំពកីរេរៀបចែំផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថម 
េនះេឡើយ”9។ ពួកេគកប៏នេលើកេឡើងផងែដរថ “ ពុមំនភពចបស់ ស់ថេហតុអ្វីបនជែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់បែនថម មនិែដលបនសនយចេំពះ្រគួ រេនេប៉យែបត៉ ែដល្របឈមេទនងឹ ថ នភពដូចគន េនះ 
និងេហតុអ្វបីនជចណុំចេនះមនិ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម” 10។ ពួកេគ 
បនែថ្លងឱយដឹងថ “េ យ រែតបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងពកយបណ្តឹ ងេនះ មនិ្រតូវបនពិចរ េ យ 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បញ្ហ ទងំេនះកម៏និ្រតូវបនេ ះ្រ យេនកនុងអនុ សនចុ៍ងេ្រកយ 
របស់្រកុម្របឹក ភបិល ឬ ែផនករសកមមភពស្រមបែ់កត្រមូវរបស់ថន ក្់រគប្់រគងផងែដរ េហើយមកទល់នងឹ 
េពលបចចុបបនន េនែតបន្តជបញ្ហ ែដលមនភពេលចេធ្ល ដែដល”។ េដើមបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើងេទៀតថ “បែនថម 
ពីេនះេទៀត ភស្តុ ងថមីែដលបញជ កអ់ពំីភពមនិអនុេ ម កនុងទ្រមងជ់ករែដលេគមនិផលិតែផនករេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់បែនថមឱយបនទនេ់ពលេវ ស្រមប្់រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ែដលេនបន្ត្រតូវេធ្វើករេ ះ្រ យ ឬ 
្រប្រស័យទកទ់ងេដើមបជូីនដំណឹងអពីំកលវភិគេរៀបចំែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថមេនះ បនប ្ត ល 
ឱយមនេ្រគះថន កជ់កែ់ស្តង និង េ្រគះថន កែ់ដលបនរពំឹងទុក” ដូចមនេរៀប បប់ញជ កេ់នកនុងពកយបណ្តឹ ង11។ 

 
 

៤. ករេឆ្លើយតបរបសថ់ន ក្់រគប់្រគង 
 

17. េនកនុងករេឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចេំពះពកយបណ្តឹ ង នៃថងទ១ី២ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៥ (ឧបសមពន័ធ២)     
ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (ថន ក្់រគប្់រគង) មនបំណងេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលេដើមបណ្តឹ ងបន
េលើកេឡើង។ ចំណុចសំខនៃ់នករេឆ្លើយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគង (សូមេមើលឧបសមពន័ធ២) រមួមន ៖ 

 

(ក)  គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនពិចរ រចួេទេហើយេទេលើបណ្តឹ ង រទុកខេលើក 
ដំបូងអំពីករចតច់ំ តថ់ន ក្់របេភទមនិបន្រតឹម្រតូវ េនកនុងរបយករណ៍្រតួតពនិិតយភព 
អនុេ ម កលពីេលើកមុនរបស់ខ្លួន នៃថងទ ី ១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ និង បញជ កថ់សថិត
េ្រកមែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (RPs) ្រគួ រែដលមនផទះរងផលបះ៉ពល់េនសល់ 

                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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តិចជង ៣០ ែម្៉រតកេរ ៉ ្រតូវចតទុ់កថរងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង នងិ មនសិទធិទទលួបន 
ជំនយួស្រមបក់រ ងំទីលំេនថមី និង សំណងស្រមបសំ់ណងទ់ងំមូល។ 

(ខ) កនុងអំឡុងេពលអនុវត្តែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ គណៈកមមករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យ 
ផលបះ៉ពល់ បនអនុវត្តលកខណៈវនិិចឆយ័្រតូវបនែកស្រមួលមយួ ចេំពះផទះែដលបះ៉ពល់ 
សំណងច់ំនួន ២៥% ឬ េ្រចើនជងេនះ ្រតូវបនចតទុ់កថរងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង ែដល      
ប ្ត លឱយ្រគួ រមយួចំនួនែដលមនទំហំផទះេសសសល់តិចជង ៣០ ែម្៉រតកេរ ៉ ្រតូវបន 
កំណតម់និបន្រតឹម្រតូវថជ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់មយួែផនក និង ្រតូវបនផ្តល់សំណងេទ ម 
ករកំណតែ់បបេនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនចតទុ់កថ ករកំណត ់       
ចំ ត្់របេភទមនិបន្រតឹម្រតូវែបបេនះ គឺជមូលេហតុមយួកនុងចំេ មមូលេហតុននៃនករ 
ផ្តល់សំណងមនិបន្រគប្់រគន ់ និង បនបញចូ លករែកត្រមូវកនុងលកខណៈជែផនកមយួៃន        
អនុ សនទ៍ី១ ៃនរបយករណ៍្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម នៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ 
ស្រមបក់របេងកើតេ្រគងករទូទតឱ់នភពសំណង ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក        
ភបិលៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េនេពលេ្រកយមកេទៀត។ 

(គ) កនុងលកខណៈជែផនកមយួៃនកិចចខិតខំេ ះ្រ យបញ្ហ  ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នងិ ជរ ្ឋ         
ភបិលបនអភវិឌ នេ៍្រគងករឱនភពសំណងមយួ ែដល បប់ញចូ លករទូទតឱ់នភព 
សំណងស្រមបប់ញ្ហ  ៣០ ែម្៉រតកេរ ៉ េហើយថន ក្់រគប្់រគងបនបន្តពិភក ជមយួគណៈកមមករ 
អន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េដើមបអីនុវត្តអនុ សនេ៍នះ ចំេពះបញ្ហ េនះ។ 

(ឃ) ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថម គឺជវធិមីយួស្រមប់ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងករស្រមប 
ស្រមួលេឡើងវញិចំេពះឱនភពសំណងែដលប ្ត លមកពីបញ្ហ េនះ េហើយគិត្រតមឹៃថងទ១ី៨ 
ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ ថន ក្់រគប្់រគងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនេសនើសំុឱយគណៈកមមករអន្តរ
្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េធ្វើករេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ េហើយគណៈកមមករអន្តរ្រកសួង 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ បនយល់្រពមពិចរ  នងិ េឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ េនះ។ 

(ង) ទកទ់ងេទនឹងបណ្តឹ ង រទុកខេលើកទី២ គំេហើញរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម 
េនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយភពអនុេ មកលពេីលើកមុនេទេលើគេ្រមងេនះថ េហ ្ឋ  
រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី ្រតូវេធ្វើករែកលម្អ បនទទួលករអនុមត័ព្ីរកុម្របឹក      
ភបិល នងិ្រតូវបនបញចូ លជែផនកមយួៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុងែផនករសកមមភពរបស់
ថន ក្់រគប្់រគង នងិ 
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(ច) ចប់ ងំពេីពលេនះមក ជរ ្ឋ ភបិលបនអនុវត្តជំ ន េដើមបែីកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ    
( បប់ញចូ ល ផ្លូវថនល់ ផ្លូវេនកនុងសហគមន ៍ និង ្របពន័ធបង្ហូរទកឹ) ្រពមទងំកិចចខិតខំ ្ត រជីវភព 
មរយៈកមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ (EIRP) េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

េហើយសកមមភពទងំេនះ មនករ្រតួតពិនិតយពធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ែដលេ ះ្រ យបញ្ហ  
កង្វល់របស់េដើមបណ្តឹ ង ចេំពះកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ 

18. ថន ក្់រគប្់រគងបនេលើកេឡើងថ “បញ្ហ ដូចមនបញជ កេ់នកនុងពកយបណ្តឹ ង ្រតូវបនគណៈកមមករ្រតួត
ពិនតិយភពអនុេ មពិចរ រចួេទេហើយ នងិ ពុមំនភស្តុ ងថមីែដលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
មនិបនពចិរ កន្លងមកេនះេទ” ្រពមទងំបនេលើកេឡើងេទៀតថ “អនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក  
ភបិល រមួមនវធិនករេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ” នងិ “េយង មអនុ សនែ៍ដលអនុមត័េ យ      
្រកុម្របកឹ ភបិល ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កំពុងខិតខំ្របឹងែ្របងជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល េដើមបអីនុវត្តសកមមភព    
ែកត្រមូវឱយបនទងំ្រសុង” 12។ 

 

19. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនពិចរ េទេលើេសចក្តីលម្អតិែដលមនផ្តល់ជូនេនកនុងករ
េឆ្លើយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគង កនុងករប៉ន្់របមណេទេលើភស្តុ ងែដលបញជ កអ់ំពីភពមនិអនុេ ម និងេ្រគះ 
ថន កព់កព់ន័ធែដលមនបង្ហ ញជូនេនកនុងែផនកទី៥ ខងេ្រកម។ 

 
 

៥. លកខខណ្ឌ សម្រសប 
 

20. ពកយបណ្តឹ ងបនផ្តល់ពត័ម៌ន្រគប្់រគនស់្រមបក់ណំតថ់េតើពកយបណ្តឹ ងេនះ សថិតេនកនុង ណត្ត ិ
ករងររបស់មុខងរ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មៃនេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភពែដរឬេទ។ គណៈ  
កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បន្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើពកយបណ្តឹ ង ករេឆ្លើយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគង
ចំេពះពកយបណ្តឹ ង នងិ ឯក រពកព់ន័ធ សមភ សនេ៍ដើមបណ្តឹ ង បុគគលិកធនគរអភវិឌ ន៍ សីុៃននយក ្ឋ ន 
សីុ េគនយ ៍នងិ និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទស ្រពមទងំម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ និង បនចុះពិនិតយេមើល 

តំបនរ់ងផលបះ៉ពល់មយួចំននួេន ជធនីភនេំពញ កនុងអំឡុងេបសកកមមមកកន្់របេទសកមពុជ េដើមបពីនិិតយ
លកខខណ្ឌ សម្រសប។ 

 

21. េយង មេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព ក ខណ្ឌ  ១៣៨ (i) បញជ កថ់បុគគលចបពី់២នក ់
េឡើងេទេនកនុង្របេទសអនកខច ី ែដលមនគេ្រមងេ្រកមជំនយួរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង រងផលបះ៉ពល់
េ យផទ ល់ គួរឱយកតស់មគ ល់ និងរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន ច កព់កយបណ្តឹ ងមយួបន។ កនុងករណីេនះមន
េដើមបណ្តឹ ងចំនួន ២៣ នក។់ េដើមបឱីយពកយបណ្តឹ ងមយួ ចចតទុ់កថមនលកខខណ្ឌ សម្រសបស្រមបក់រ្រតួត 
                                                 
12 សូមេមើលករេឆ្លើយតបរបស់ថន ក្់រគប្់រគងៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េនកនុងឧបសមពន័ធ២ ៃនរបយករណ៍េនះ។ 
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ពិនតិយភពអនុេ ម ក ខណ្ឌ  ១៧៩ ៃនេគលនេយបយែចងថ “គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម្រតូវ 
មនមូល ្ឋ នេដើមបេីជឿថ ពកយបណ្តឹ ងមន្រគបល់កខខណ្ឌ ៃនលកខណៈវនិិចឆយ័ទងំអស់ែដលកំណតេ់ទេលើភព 
សម្រសប វ ិ លភព និង មនិសថិតេនកនុងករដកេចញ (ក ខណ្ឌ  ១៤២ និង ក ខណ្ឌ  ១៤៥-១៤៩)”។       
ក ខណ្ឌ  ១៧៩ ៃនេគលនេយបយេនះបន្តែចងេទៀតថ “គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម្រតូវមន 
មូល ្ឋ នេដើមបេីជឿថ (១) មនភស្តុ ងបញជ កអ់ំពីភពមនិអនុេ ម (២) មនភស្តុ ងបញជ កថ់ភពមនិ 
អនុេ មបនប ្ត លឱយ ឬ ទនំងនឹងប ្ត លឱយមនេ្រគះថន កេ់ យផទ ល់ និង េ្រគះថន កគ់ួរឱយកតស់មគ ល់ 
ចំេពះ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង និង (៣) ភពមនិអនុេ មមនភពធងនធ់ងរ្រគប្់រគន ់ េដើមប ី
ត្រមូវឱយមនករ្រតួតពិនតិយេឡើងវញិេទេលើភពអនុេ ម”។ បែនថមពេីនះេទៀត គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភព
អនុេ ម ក្៏រតូវពចិរ ផងែដរថេតើពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនដកេចញែដរឬេទ សថិតេ្រកមករដកេចញែដល     
មន យនមេនកនុងក ខណ្ឌ  ១៤២ និង ១៤៨ ៃនេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព។ ករពចិរ  
នីមយួៗកនុងចំេ មករពិចរ ទងំ៤េនះ ្រតូវបនយកមកេធ្វើករេ ះ្រ យ មលំ បលំ់េ យខងេ្រកម។ 

 

22. សថិតេ្រកមេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព ករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មមនពីរដំ កក់ល។ 
លកខខណ្ឌ សម្រសប្រតូវបនកណំតេ់នកនុងដំ កក់លទី១។ សំេណើ មយួែដល្រតូវបនកំណតថ់មនលកខខណ្ឌ  
សម្រសប បន្តេទដំ កក់លទី២ ែដលពកព់ន័ធេទនងឹករេសុើបអេងកតទងំ្រសុងមយួ។ េនកនុងដំ កក់ល 
ទងំពីរេនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មត្រមូវឱយេ ះ្រ យបញ្ហ ដូចគន  ែដលមនបញជ កេ់នកនុង     
ក ខណ្ឌ  ២១ ខងេលើ។ េគលនេយបយេនះ មនិបនផ្តល់ករែណនអំំពីទមងនៃ់នភស្តុ ងែដលេគ្រតូវករ
េដើមបកីណំតេ់ទេលើភពសម្រសបេឡើយ។ ប៉ុែន្តករពចិរ េទេលើេ្រគងករៃនេគលនេយបយយន្តករ 
គណេនយយភព េធ្វើឱយ មនភពចបស់ ស់ចំេពះគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មថអ្វីែដលេគ្រតូវករ 
េនដំ កក់លកំណតល់កខខណ្ឌ សម្រសប គឺភស្តុ ង្រគប្់រគន ់ (េឃើញចបស់នងឹែភនក) េដើមបកីំណតអ់ំពី    
ធតុផ ដូំចមនបញជ កេ់នកនុងក ខណ្ឌ  ២១ ខងេលើ សំេ ធនឱយមនករេសុើបអេងកតបែនថម។ មន រៈ 
សំខនែ់ដល្រតូវកតស់មគ ល់ថ ករកំណតរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មេទេលើលកខខណ្ឌ សម
្រសប មនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើភស្តុ ងេឃើញចបស់នងឹែភនក ្រស័យេ យភស្តុ ងេពញេលញទងំ្រសុង 
ទមទរឱយមនករអនុវត្តនក៍រងរខ្ល ងំក្ល ជងេនះបែនថមេទៀត កនុងដំ កក់លេ្រកយេពលេសុើបអេងកតេទេលើ 
លកខខណ្ឌ សម្រសប។ 

 

ក.  ភស្តុ ងបញជ ក់អំពីភពមិនអនុេ ម 
 

23. ទកទ់ងេទនឹងពកយបណ្តឹ ងេនះ ពុមំនករែខ្វងគំនតិគន រ ងេដើមបណ្តឹ ង និង ថន ក្់រគប្់រគងថលកខណៈ
វនិិចឆយ័កំណតយ់ក ៣០ ែម្៉រតកេរ ៉មនិ្រតូវបនអនុវត្ត មកនុងករកំណតច់ំ តថ់ន ក្់របេភទផទះមយួចនួំន ែដល
រងផលបះ៉ពល់មយួែផនកស្រមបេ់គលបណំងៃនករផ្តល់សំណងេ្រកមែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េឡើយ។ 
មនករឯកភព្រពមេ្រព ងគន រ ងេដើមបណ្តឹ ង នងិថន ក្់រគប្់រគងថ ចំណុចេនះគជឺភពមនិអនុេ មមយួេទ
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នឹងេគលនេយបយ និង នតិីវធីិ្របតបិត្តរិបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់
ែដលបនឯកភពគន ។ ទកទ់ងេទនឹងបណ្តឹ ង រទុកខេលើកទ២ី ដូចមនបញជ កខ់ងេលើ េដើមបណ្តឹ ង និងថន ក់
្រគប្់រគង កប៏នឯកភពគន ផងែដរថ កែន្លង ងំទលំីេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញ និង កែន្លង ងំទីលំេនដៃទេទៀត 
ពុំមនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ្រគប្់រគន។់ កពុ៏ំមនករែខ្វងគំនតិគន ផងែដរថ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
បនបញជ កអ់ំពីគេំហើញមយួេនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម នៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ថ 
្របជពលរដ្ឋរងផលបះ៉ពល់ែដលបនប្តូរទលំីេនេទរស់េនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី ្រតូវបនេធ្វើឱយមនភព្រកី្រក 
េ យ រែតមូលេហតុមយួចនំួន បប់ញចូ លករផ្តល់សំណងមនិ្រគប្់រគន ់ កង្វះេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង 
ងំទីលំេនថមី និង ្របពន័ធគ្ំរទជីវភពរស់េនមនិ្រគប្់រគន ់ (កមមវធីិ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ នងិកមមវធិីព្រងកី 

ករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ)។ 

 

24. ករមនិឯកភពគន ែតមយួគតេ់លើបញ្ហ េនះ គទឺកទ់ងេទនឹងដំេ ះ្រ យសម្រសបស្រមប្់របេភទ   
ទី២ ៃនភពមនិអនុេ ម។ េដើមបណ្តឹ ងមយួចំនួនបនេលើកេឡើងថ ពួកេគគបប្ីរតូវបនផ្តល់ទី ងំេផ ងមយួ 
ែដលសថិតេនជិត ជធនីភនេំពញ នងិ/ឬ សំណង្រគប្់រគន ់ ជំនួសឱយករប្តូរទីលំេនេទរស់េនឯកែន្លង ងំទី 
លំេនថមឯី្រតពងំអញច ញ។ ថន ក្់រគប្់រគងបនេលើកេឡើងថ ្រសប មេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ភបិល 
ៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ែផ្អកេលើអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម េនកនុងរបយករណ៍ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម នៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី ្រតូវបន 
ែកលម្អ នងិ កមមវធិពី្រងីកករ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ្រតូវបនព្រងឹង។ េបើេទះបជីពុំមនករបញជ កច់បស់ 

ស់កេ៏ យ ប៉ុែន្តករសននិ ្ឋ នេទេលើជំហររបស់ថន ក្់រគប្់រគង ្របែហលជកែន្លង ងំទីលំេនថមនីេពល
បចចុបបនន មនភពអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយស្តីពកីរេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េ យមនិសម័្រគចិត្តរបស់ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ដូេចនះ មនភពសម្រសបស្រមបេ់ដើមបណ្តឹ ងកនុងករប្តូរទលំីេនេទរស់េនទីេនះ។ 
ដូេចនះ េគមនិ្រតូវករឱយមនដំេ ះ្រ យអ្វីបែនថមេទៀតេឡើយ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មបន 
េ ះ្រ យចំេពះសំនួរជក់ កេ់នះ េនេពលេ្រកយមកេទៀតកនុងរបយករណ៍េនះ។ 

 

ខ.  េតើភពមិនអនុេ មបនបងកឱយមនេ្រគះថន ក់គួរឱយកត់សមគ ល់ ឬ ទំនងនឹងបងកឱយមនេ្រគះថន ក់ែបបេនះ ែដរឬេទ? 
 

25. ពំុមនករមនិឯកភពគន រ ងេដើមបណ្តឹ ង ឬ ថន ក្់រគប្់រគងថ ភពមនិអនុេ មខងេលើបនបងកឱយមន 
េ្រគះថន កគ់ួរឱយកតស់មគ ល់េឡើយ។ ករកំណតច់ំ តថ់ន កម់និ្រតឹម្រតូវចំេពះផទះែដលរងផលបះ៉ពល់មយួែផនក 
និងកង្វះករផ្តល់សំណងសម្រសប េ្រកមេគលនេយបយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនបងកឱយមនេ្រគះ 
ថន កច់ំេពះេដើមបណ្តឹ ង ែដលសថិតេនកនុង្របេភទេនះ។ ទកទ់ងេទនឹងេដើមបណ្តឹ ងេនកនុងបណ្តឹ ង រទុកខ
្របេភទទី២ ពួកេគកម៏និទនប់នទទលួសំណងផងែដរ ដូេចនះ ពួកេគបនរងេ្រគះថន កគួ់រឱយកតស់មគ ល់ េបើេទះ 
បីជេ្រគះថន កែ់បបេនះេកើតេឡើងប ្ត លមកពជីេ្រមើសែដលពួកេគបនេ្រជើសេរ ើសបដេិសធ មនិ្រពមចកេចញ 
េទកែន្លង ងំទីលំេនថម ី ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូន និង ទទួលយកសំណងែដលបនផ្តល់ឱយកេ៏ យ (ែដលគណៈ 
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កមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបនរកេឃើញរចួេទេហើយ េនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនតិយភពអនុេ មរបស់ 
ខ្លួន នៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ថពុមំនភព្រគប្់រគន)់។ 

 

គ.  េតើេដើមបណ្តឹ ងបនរងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ គួរឱយកត់សមគ ល់ និងរងផលប៉ះពល់អវិជជមនពីគេ្រមងែដរឬេទ? 

26. ជថមមី្តងេទៀត ពុមំនករែខ្វងគំនតិគន រ ងេដើមបណ្តឹ ង និងថន ក្់រគប្់រគងថ េដើមបណ្តឹ ងបនរងផលបះ៉ 
ពល់េ យផទ ល់ គរួឱយកតស់មគ ល់ និងរងផលបះ៉ពល់អវជិជមន េ យ រគេ្រមងេឡើយ។ ្រគបេ់ដើមបណ្តឹ ង 
ទងំអស់បនបតប់ងផ់ទះរបស់ពកួេគទងំ្រសុង ឬ មយួែផនក េ យ រែតគេ្រមងេនះផទ ល់ែតម្តង។ េ្រគះថន ក ់
ែដលេដើមបណ្តឹ ងបនេចទ្របកនថ់ពួកេគជអនកទទួលរង មនកំណតែ់ចងេនកនុងក ខណ្ឌ ១៥ ខងេលើ។ 

 

ឃ.  ករដកេចញ 
 

27. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបន្រតួតពិនិតយេទេលើករដកេចញ ែដលសថិតេ្រកមក ខណ្ឌ  
១៤២ និង ១៤៨។ េដើមបណ្តឹ ងបនខតិខជំេ្រចើនេលើកេ្រចើន រ េដើមបេី ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងជមយួ
និ ស ្ឋ នេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជេ យភពេ ម ះ្រតង។់ កលបរេិចឆទបិទកមចសី្រមបគ់េ្រមងេនះ គឺ     
ៃថងទ ី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ដូេចនះ រយៈេពលដកេចញចំននួ២ឆន  ំមនិទនក់្ល យជេមឃៈេនេឡើយេទ។ បបញញត្តិ    
ែតមយួគតែ់ដល ចយកមកអនុវត្តបន គជឺបបញញត្តិែដលកំណតែ់ចងេនកនុងក ខណ្ឌ  ១៤៨ (v) ៃនេគល
នេយបយយន្តករគណេនយយភព ែដលដកេចញពីករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ៖ 

 

 “…ពកយបណ្តឹ ងអពំីបញ្ហ ែដលគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មបនពិចរ រចួេទេហើយ េលើក 
ែលងែតេដើមបណ្តឹ ងមនភស្តុ ងថមី ែដលកន្លងមកពួកេគពំុមន និង េលើកែលងែតពកយបណ្តឹ ងេលើក
េ្រកយ ច្រចបចប់ញចូ លគន ជមយួពកយបណ្តឹ ងែដលបន កក់លពេីលើកមុន”។ 

 

28. េដើមបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើងថែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថមស្រមប់ ជធនីភនេំពញ (និង ម 
រយៈករេ្រប បេធៀបជមយួ្រកុងេប៉យែបត៉) មនិទនប់នេចញេនេឡើយ េទះបេី្រកយរយៈេពល ១៨ ែខ គិត
ចបព់ីេពលែដលេចញរបយករណ៍្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មក ៏  
េ យ។ ពុមំនករែខ្វងគំនតិគន ចេំពះករណីេនះែដលបនេកើតេឡើងយ៉ងដូេចនះេទ។ េគបនេលើកេឡើងនូវ       
អំណះអំ ងថចណុំចេនះ គឺជធតុផ មំយួៃនភស្តុ ងថមែីដលពកួេគពុមំនកលពីមុន។ ប៉ុែន្តអងគេហតុពំុបន 
គ្ំរទចេំពះអំណះអំ ងេនះេឡើយ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មយល់េឃើញថ ពកយថភស្តុ ង 
ថមីេនកនុងក ខណ្ឌ  ១៤៨ (v) ៃនេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព មននយ័ថពត័ម៌ន ឬ ទិនននយ័ 
ែដលមនលកខណៈគួរឱយកតស់មគ ល់ចេំពះគំេហើញ ឬ អនុ សនែ៍ដលេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយ
ភពអនុេ ម េនកនុងករ្រតួតពនិិតយកលពីេលើកមុនរបស់ខ្លួន និង កនុងលកខណៈមយួែដលេដើមបណ្តឹ ងមនិ ច 
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រកេឃើញ ឬ ដឹងអពីំេរឿងេនះ មុនេពលគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មេចញរបយករណ៍្រតួតពនិិតយភព 
អនុេ ម កលពីេលើកមុនរបស់ខ្លួន។ 

 

29. ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថម មនិទនេ់ចញេនេឡើយ េបើេទះបីគិត្រតមឹកលបរេិចឆទៃន 
របយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មេនះ េហើយចំណុចេនះ្រតូវបនបញជ កយ៉់ងដូេចនះ េន
កនុងរបយករណ៍ផទ ល់ផងែដរ។ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថម មនិទនេ់ចញេនេឡើយ នងិ ពុមំន     
ផ្តល់ជូនចេំពះគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ្រពមទងំេដើមបណ្តឹ ង។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព
អនុេ ម ថន ក្់រគប្់រគង និងេដើមបណ្តឹ ង បនដឹងទងំ្រសុងអំពកីរពិតទងំេនះេនេពលេនះ។ ថ នភពេនះពុំ
មនករផ្ល ស់ប្តូរអ្វីេឡើយ។ ចំណុចេនះមនិ ចជធតុផ បំេងកើតឱយមននូវភស្តុ ងថមីេនះេទ។ ពំុមនកររក
េឃើញពត័ម៌នថមី ឬ ទនិននយ័ថមី ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ឬ េដើមបណ្តឹ ង ពុមំនេនេពល្រតួត
ពិនតិយភពអនុេ មកលពីេលើកមុនេឡើយ។ ថន ក្់រគប្់រគងឯកភពថ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បែនថម 
គឺជវធិមីយង៉ស្រមបេ់ ះ្រ យជមយួបណ្តឹ ង រទុកខរបស់េដើមបណ្តឹ ង។ ប៉ុែន្ត ពួកេគកប៏នេលើកេឡើងផងែដរ
ថ េយង មេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ភបិល េ យែផ្អកេលើរបយករណ៍្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម
របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ករេ ះ្រ យបញ្ហ េទេលើបណ្តឹ ង រទុកខេលើកទ១ី របស់     
េដើមបណ្តឹ ង ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប ់ ្រពមទងំនងឹ្រតូវបនេ ះ្រ យ េដើមបេីធ្វើឱយគេ្រមងមនភពអនុេ ម។      
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មឯកភពេទនឹងករេលើកេឡើងែបបេនះរបស់ថន ក្់រគប្់រគង។ 

 

30. េបើេទះជដូេចនះក្តី ចេំពះទស នៈរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម បណ្តឹ ង រទុកខេលើកទី២ 
ក្៏រតូវបន្រគបដណ្ត បេ់ យេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ភបិល ដូចមនេលើកេឡើងខងេលើផងែដរ។ េបើេទះ 
ជសូមបេី្រកយេពលែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនកែន្លង ងំទលំីេនថមីកេ៏ យ កបុ៏គគលរងផលបះ៉ពល់េនែត 
មនិចងប់្តូរទីលំេនេទរស់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមីែដលបនផ្តល់ជូនែដរ ្រស័យេ យ មនចមង យឆង យ 
ខ្ល ងំេពក និង ចរខំនជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ េហើយបុគគលេនះគបប្ីរតូវបនផ្តល់ជូននូវកញចបសំ់ណងមយួ 
្របកបេ យសមធម ៌និង សមម្រត ឬ ទី ងំេ យែឡកែដលេធ្វើឱយបុគគលេនះសថិតេនកនុង ថ នភពដូចគន េទ 
នឹងមុនេពលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង។ មទស នៈរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម បុគគលរង
ផលបះ៉ពល់ដៃទេទៀត ែដលបនទទួលយកប្តូរទីលំេនេទរស់េនឯកែន្លង ងំទីលំេនថមី ្រតូវបនផ្តល់សំណង 
និងដីមយួកែន្លង ជមយួនឹងប្លងដី់មយួដល៏្អ។ បុគគលរងផលបះ៉ពល់ែដលមនិចងេ់ទរស់េនកែន្លងេនះ គបប ី
ទទលួបនកញចបសំ់ណងេ យែឡកែដលមនតៃម្លេសមើ។ 

 

31. េនកនុង ថ នភពទងំេនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសននិ ្ឋ នថបណ្តឹ ង រទុកខទងំពីរ 
្របេភទែដលមនបញជ កេ់នកនុងពកយបណ្តឹ ងេនះ ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប ់ និង េឆ្លើយតបេនកនុងរបយករណ៍របស់  
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម េចញៃថងទី១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ្រពមទងំេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម 
្របឹក ភបិលៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េលើបញ្ហ ដែដលេនះរចួេទេហើយផងែដរ (ជពេិសសសថិតេ្រកម        
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អនុ សនទ៍ី១)។ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មកស៏ននិ ្ឋ នផងែដរថ ពុមំនភស្តុ ងថមីបង្ហ ញឱយ
េឃើញេនកនុងពកយបណ្តឹ ងេនះ ថមនភពខុសគន ពី ថ នភពដូចមនបញជ កេ់នកនុងរបយករណ៍ កលពៃីថងទី 
១៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េឡើយ។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មកម៏នមូល ្ឋ ន្រគប្់រគនេ់ដើមបឱីយេជឿ 
ផងែដរថ បណ្តឹ ង រទុកខទងំេនះែដលជករពិត និងបនេលើកេឡើងម្តងេហើយម្តងេទៀត ្រតូវែត និង ច្រតូវ 
បនេ ះ្រ យឱយបន្រគប្់រគន ់និងជបនទ ន ់េ្រកមេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ភបិលជធរមន ដូចមន 
បញជ កខ់ងេលើ។ េយង មទស នៈរបស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម ថន ក្់រគប្់រគង (េ យ      
សហករជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល) គបបចីតវ់ធិនករបនទ នេ់ដើមបេី ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខទងំេនះ មរយៈ    
ករបេងកើតចំ តក់រែដលមនេពលេវ កំណតជ់ក់ ក។់ កនុងនយ័េនះ ពកយបណ្តឹ ងបចចុបបនន ច្រតូវបន 
“្រចបចប់ញចូ លគន ជមយួពកយបណ្តឹ ងែដលបន កជូ់នកលពេីលើកមុន” ចេំពះក ខណ្ឌ  ១៤៨ (v) ៃនេគល
នេយបយយន្តករគណេនយយភព។ េដើមបណ្តឹ ងភគេ្រចើនែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបន
សមភ សន ៍ កនុងអឡុំងេពលៃនេបសកកមមមកកន្់របេទសកមពុជ េដើមបកីណំតេ់ទេលើលកខខណ្ឌ សម្រសប បន    
ឯកភពេទនឹងក្រមងសកមមភពេនះ។ 

 

៦. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
 

32. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរកេឃើញភស្តុ ងេឃើញចបស់នឹងែភនក អំពីភពមនិអនុេ ម 
េទនឹងេគលនេយបយ និងនីតិវធិ្ីរបតិបត្តិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ្រពមទងំភស្តុ ងេឃើញចបស់នឹងែភនក 
ែដលបញជ កថ់ ភពមនិអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេនះ បនប ្ត លឱយ 
មនេ្រគះថន ក ់ឬ ទំនងនឹងនឱំយមនេ្រគះថន កេ់នេពលអនគត។ េបើេទះជដូេចនះក្តី គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយ
ភពអនុេ មកប៏នរកេឃើញផងែដរថ ពកយបណ្តឹ ងេនះ្រតូវបនដកេចញេ្រកមក ខណ្ឌ  ១៤៨ (v) ៃនេគល 
នេយបយយន្តករគណេនយយភព ្រស័យេ យ មនិបនបង្ហ ញឱយេឃើញនូវភស្តុ ងថមី ែដលពុមំនេន 
េពលេចញរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មកលពីេលើកមុន។ ្រស័យេ យពកយ   
បណ្តឹ ងបចចុបបនន ច្រតូវបនយកមកេធ្វើករ្រចបចប់ញចូ លគន ជមយួពកយបណ្តឹ ងកលពេីលើកមុន អនុ សន ៍
របស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម និង េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ភបិល ថន ក្់រគប្់រគងគបបេីធ្វើ 
ករងរជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល េដើមបបីេងកើតចំ តក់រែដលមនកណំតេ់ពលេវ ជក់ ក ់ សំេ េ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ង រទុកខទងំពីរ្របេភទេនះ។ 

 

33. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មយល់េឃើញថ ពកយបណ្តឹ ងបចចុបបនន្រតូវបនដកេចញពកីរ្រតួត    
ពិនតិយភពអនុេ ម េ្រកមក ខណ្ឌ  ១៤៨ (v) ៃនេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព និង យល់េឃើញ 
ថពកយបណ្តឹ ងបចចុបបននេនះ ពុំមនលកខខណ្ឌ សម្រសប។ 
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34. សូមេកតសរេសើរចេំពះេដើមបណ្តឹ ងែដលបន កព់កយបណ្តឹ ងេនះ។ បនអនុញញ តឱយគណៈកមមករ
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម នងិ ថន ក្់រគប្់រគងេធ្វើករបញជ កេ់ទេលើបញ្ហ ទងំេនះ និង េ ះ្រ យបណ្តឹ ង រទុកខ 
ែដល ច្រតូវចំ យេពលកនែ់តយូរជងេនះ ្របសិនេបើពុំមនករបញជ កែ់បបេនះ។ គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយ
ភពអនុេ មេជឿថដំេ ះ្រ យឆបរ់ហ័សបផុំតស្រមបប់ណ្តឹ ង រទុកខទងំេនះ គឺ មរយៈករេ ះ្រ យ 
េ យែផ្អកេលើេសចក្តីសេ្រមចជធរមនរបស់្រកុម្របកឹ ភបិល និង ែផនករសកមមភពស្រមបែ់កត្រមូវ។ 

 

៧. េសចក្តីសេ្រមចរបសគ់ណៈកមមករ្រតតួពិនិតយភពអនុេ ម 
35. គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មសេ្រមចេយង មក ខណ្ឌ  ១៧៩ ៃនេគលនេយបយ     
យន្តករគណេនយយភពថ ពកយបណ្តឹ ងពុំមនលកខខណ្ឌ សម្រសប។ 

 

36. េបើេទះជដូេចនះក្តី គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មសូមេធ្វើករកតស់មគ ល់ថ ថន ក្់រគប្់រគង និង 
គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម គបបបីក្រ យអនុ សនទ៍ី១ ែដលអនុមយ័េ យ្រកុម្របកឹ ភបិល 
េនៃថងទ ី៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េដើមប្ីរគបដណ្ត បេ់ទេលើសកមមភពែកត្រមូវ សំេ េធ្វើឱយបញ្ហ ទងំពរី្របេភទ 
ែដលេដើមបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើង មនភពអនុេ មេទនងឹេគលនេយបយស្តីពីកចិចករពរសុវតថិភពរបស់ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង នីតវិធីរីបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុជធរមន។ ដូេចនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភព
អនុេ មនឹងបក្រ យអនុ សនទ៍ី១ ថ បប់ញចូ លករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំពីរ្របេភទ េនកនុងពកយបណ្តឹ ង។ 
ថន ក្់រគប្់រគងគបបេីធ្វើករងរជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល េដើមបបីេងកើតចំ តក់រែដលមនកំណតេ់ពលេវ ជក់ ក ់
ស្រមបក់រេ ះ្រ យេនះ េហើយគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មនឹងេធ្វើករ្រតួតពនិិតយឱយបនដតិដល់ 
្រពមទងំ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក ភបិលអំពវីឌ នភព និង ភពអនុេ មេទ មជកែ់ស្តង។ 
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១. ពកយបណ្តឹ ង 
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២. ករេឆ្លើយតបរបស់ថន ក់្រគប់្រគងធនគរអភិវឌ ន៍ 
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