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េសចក្តីសេ្រមចរបស្់រកុម្របឹក ភិបលៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សុ ី
 

េនៃថងទី៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ្រកុម្របឹក ភិបល បនពចិរ េទេលី DOC.R1-14 ៖ របយករណ៍បញចប់ 
របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម - សំេណី្រតួតពិនតិយភពអនុេ មេទេលីម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ៖ 
គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លីងកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កមចីេលខ ២២៨៨-CAM និង ២៦០២-CAM និងជំនួយ 
ឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM និង បនេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តចុងេ្រកយ ទកទ់ងេទនឹងអនុ សន៍ែដល្រតូវ 
បនកំណត់េនកនុងែផនកទី១០ ៃនរបយករណ៍បញច ប់របស់គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម។ ្រកុម្របកឹ  
ភិបល បនអនុម័តេទេលីអនុ សនទ៍ី២ , ៣ និង ៤ ែដលគណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មបនេសនីេឡងី 
និង បនអនុម័តេទេលីអនុ សនទ៍ី១ ទី៥ និង ទី៦ េ យេធ្វីករែកស្រមួលមួយចំនួន។ 

េ យពិចរ េទេលីករែកស្រមួលែដល្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភបិល ែផនកទី១០ ៃនរបយករណ៍ 
បញចបរ់បស់គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម មនខ្លមឹ រដូចតេទ ៖ 

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។1 េ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។  

                                                            
1 េនះជអនុ សន៍គន្លឹះមួយែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងរបយករណ៍សមង ត់មួយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ៃថងទី១២ ដល់ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។  
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266. ដូេចនះ គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម  បនងកមកែស្វងរកមេធយបយេ យែឡកៃនករេធ្វឱីយ 
ទិដ្ឋភពែផនកេនះរបស់គេ្រមងមនភពអនុេ ម។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ មបន កំណត់រកេឃញីនូវ 
បេចចកេទសដំេណីរករទមទរសំណងដុលក្រមិតជតិ និងអន្តរជតិ ថជគំរូមួយស្រមប់ដេំ ះ្រ យ 
ជសក្ត នុពល។ មនបទពិេ ធន៍ និង ចេំណះដងឹជេ្រចីនអំពីបេចចកេទសដំេណីរករទមទរសំណងដុល 
េនកនុង ថ នភពជេ្រចនី រមួមន ករជួសជុលសំណងេ្រកយេពលស្រងគ មដល់ជនរងេ្រគះ ករទមទរគណនី 
អសកមមេនធនគរស្វីស នងិ េ្រគងករផ្តល់្របក់សំណងដល់ជនេភៀសខ្លួន និង ជនអេន្ត ្របេវសន៍ េនក្រមតិ
អន្តរជតិ2 កដូ៏ចជ េ្រគងករផ្តល់្របក់សំណងចំេពះេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ េនក្រមិតជត។ិ អនុ សន៍របស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មស្រមប់េ ះ្រ យឱនភពសំណង ស្រមបក់របត់បង់្រទពយសមបត្តិ និង
្របក់ចំណូល ក៏ដូចជ ្របក់ឧបតថមភជីវភពរស់េន បនដក្រសង់េចញពបីទពិេ ធន៍ និងគំរូទងំេនះ។ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម េជឿថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ នឹង ចេ ះ្រ យឱនភពសំណង
និងែកត្រមូវភពមនិអនុេ ម ្របកបេ យ្របសិទធភព នងិឆប់រហ័ស។3 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 សន៍ថ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ គួរទមទរឱយ 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៖ 

ក. បេងកីតកមមវធិីសកមមភពេ ះ្រ យបញ្ហ មួយ េដីមបផី្តល់សំណងជូនដល់្រគួ ររងផលបះ៉ពល់។ 
កមមវធិែីបបេនះ ្រតូវធនថ ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់្រតូវបនផ្តល់សំណង េ យេយងេទ ម 
េគលនេយបយស្តីពីកិចចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និងនតិីវធិីជធរមនរបស់ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ្រពមទងំេគលករណ៍ែណន ំដូចមនកំណត់ខងេ្រកម ែដលគណៈកមមករ 
្រតួតពនិិតយភពអនុេ មប៉ន់្របមណថ ទំនងនឹងសថិតកនុងចេន្ល ះទឹក្របក់ពី ៣ ន េទ 
៤ នដុ ្ល រ។ ្របភពថវកិស្រមប់កមមវធិែីបបេនះ គួរែតជកមចីពធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ឬ 
្របភពថវកិដៃទេទៀត និង 

ខ. ឯកភពចំេពះករេធ្វលីទធកមម និងករ្រគប់្រគងកមមវធិែីបបេនះ ្រសប មេគលករណ៍ែណន ំ
ដូចមនកណំត់ខងេ្រកម េ យមនជំនួយ ដំបូនម ន និង ករឃ្ល េំមីល ពីធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ 

                                                            
2 Howard Holtzmann និង EddaKristjansdottir េបះពុមពផ យឆន ២ំ០០៧ International Mass Claims Processes: Legal and Practical 

Perspectives. Oxford University Press។ 
3 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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268. មនជេ្រមសីជេ្រចីនអំពរីេបៀបែដលកមមវធីិែបបេនះ ច្រតូវបនបេងកីតេឡងី និងេរៀបចំឱយមន 
្របតិបត្តិករ ្រពមទងំក ្ត ននែដល ច្រតូវបនយកមកពិចរ  កនុងករគណនឱនភពសំណង ប៉ុែន្ត 
្របតិបត្តិករៃនកមមវធិេីនះ ្រតូវមនល័កខខណ័្ឌ ្រសប មេគលករណ៍ែណនខំងេ្រកម ែដលមនសងគតភព 
កនុង្រគប់ករណីទងំអស់ េទនឹងេគលនេយបយស្តីពីកចិចករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ នតីិវធិី
ជធរមនរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និង កិចច្រពមេ្រពៀងកមចែីដលពក់ពន័ធ ៖  

(i) កមមវធិី្រតូវែតបេងកីតេឡងី េហយី្របកសំ់ណង្រតូវែតផ្តល់ជូន្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ ឱយបនឆប់
រហ័ស (កនុងរយៈេពល១២-១៨ែខ េ្រកយេពលែដល្រកុម្របឹក ភិបល បនអនុមត័េទេលី 
អនុ សន៍ទងំេនះ) និង ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ 

(ii) កមមវធិី ចគណនឱនភពសំណងមនិបនចបស់ ស់ ប៉ុែន្ត កមមវធិីគួរកំណត់ឱយបន្រគប់្រគន់ 
និងចបស់ ស់ អំពីសិទធិកនុងករទទួលបនសំណង ស្រមប្់របេភទសំណងេផ ងៗគន  (ករបត់ 
បងអ់ចលន្រទពយ ករែកស្រមួលតៃម្លស្រមប់អតិផរ  ្របក់ឧបតថមភជវីភពរស់េន ករខតបង់ 
្របក់ចំណូល។ល។) ្រសប មេគលនេយបយស្តីពីកចិចករពរសុវតថិភព របស់ធនគរ 
អភវិឌ ន៍ សីុ និងនីតវិធីិជធរមនរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ែដល ចយកមកអនុវត្តបន 
ចំេពះ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ ។ 

(iii) កមមវធិី្រតូវកត់បនថយករខតបង់ចំេពះអចលន្រទពយ រយៈេពលអន្តរកល និង ករខតបង់
្របក់ចំណូល ែដល្រគួ ររងផលប៉ះពល់ជួប្របទះ េដីមបឱីយពកួេគមិនធ្ល ក់ខ្លួនេទកនុង ថ នភព 
មួយែដលធងន់ធងរជងមុន ប ្ត លមកពីករ ងំទលំីេនេឡងីវញិ។ 

(iv) េយង មករត្រមូវេ្រកម កយខណ្ឌ  ១២៨ ៃនេគលនេយបយយន្តករគណេនយយភព 
ល់ចំ ត់ករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំអស់ ្រតូវអនុវត្ត្រសប មេគលនេយបយ និងនតីិវធិី 
ជធរមនរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ និង ែដលមនករយល់្រពមពរី ្ឋ ភិបលកមពុជ ដូចមន 
បញជ ក់េនកនុង កយខណ្ឌ  ១២៨ យ៉ងដូេចនះ។ 

(v) ត្រមូវឱយមនករេរៀបចំសម្រសប ( ប់បញចូ ល ជំនញ នងិេហ ្ឋ រចនសមព័នធចបំច់) េដីមប ី
អនុវត្តកមមវធិី។  

(vi) កមមវធិីគួរអនុវត្ត្របកបេ យតម្ល ភព។ 

(vii) កមមវធិី្រតូវមនអងគភពឃ្ល េំមីលមួយ ែដលអងគភពេនះ ក៏ ចេដីរតជួអងគភពឧទធរណ៍េទលមួយ 
ផងែដរ ពក់ព័នធនងឹករគណន នងិករផ្តល់្របកសំ់ណង។ 

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

270. េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក់្រគប្់រគងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ចំេពះេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់ 
គណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ មេនះ បនែថ្លងថ ថន ក្់រគប្់រគង “ឯកភពថគួរេធ្វីករែកត្រមូវេទេលី 
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ឱនភពសំណង” ប៉ុែន្ត “ករបេងកីតមូលនិធធិនគរអភិវឌ ន៍ សីុមួយ ស្រមប់ទូទត់សំណង ពុំែមនជយន្តករ 
សម្រសបេឡយី” េ យ រែតមូលេហតុដូចមនបញជ ក់េនកនុងករេឆ្លីយតបរបស់ថន ក់្រគប្់រគង។ េហតុផលមួយ 
ែដលថន ក់្រគប់្រគងរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុបនេលីកេឡងី គអឺនុ សន៍មនពក់ពន័ធេទនឹង “ពយសនកមម” និង 
មិនសថិតេនកនុងសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មេឡយី។ គណៈកមមករ្រតួតពិនិតយភព 
អនុេ មេជឿថ អនុ សនេ៍នកនុងរបយករណ៍បញចប ់ េនះ សថិតេនកនុងនិយមន័យ ៃនសំណងែដល ចផ្តល់ 
ជូនបនចំេពះ្រគួ ររងផលប៉ះពល់ េ្រគមេគលនេយបយ និងនតិីវធីិ្របតិបត្តិរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
េហយីអនុ សនរ៍បស់គណៈកមមករេនះ មនបំណងេធ្វីឱយគេ្រមងេនះ មនភពអនុេ ម។ 

271. េនកនុងមតេិយបល់របស់អនកេសនីសំុែដលបនផ្តល់ជូនេទេលីេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍របស់គណៈកមមករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម បនែថ្លងឱយដឹងថ “្រពែំដនទូលំទូ យៃនេ្រគងករទូទត់ឱនភពសំណងែដលបន 
េសនីេឡងី គឺជដំេ ះ្រ យមួយែដល ចទទួលយកបន ស្រមប់បញ្ហ សំណងមិន្រគប្់រគន់ចំេពះករ 
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 
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 មនឱកស្រតតួពនិិតយករអនុវត្តន៍ែផនករសកមមភព ្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 ែដលេ្រគងករេនះផ្តល់េ 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។  
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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។ 

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។់ កមចីរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ ឬ មូលនិធដិៃទេទៀត 
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ច្រតូវបនយកមកេ្របី្របស់េដមីបផី្តល់ហរិញញបបទនេ្រគងករេ ះ្រ យបំណុលេនះ។ មូលនិធិ ច្រតូវបន 
េ្របី្របស់េដមីបែីតសងបំណុលប៉ុេ ្ណ ះ។ មូលនិធែិដល្រតូវបនផ្តល់េ្រកមកមមវធិីេ ះ្រ យបំណុល នងឹ្រតូវបន 
ដក ច់្របក់េ យផទ ល់ េ្រកមកតព្វកិចចសងកមចីរបស់្រគួ ររងផលប៉ះពល់ និងមនិ្រតូវបនដក ច់្របក់ 
ជូន្រគួ រជំពកប់ំណុលេឡយី។ ករសង្របក់ដល់អនកចងករ្របក់ ែដលបនផ្តល់កមចីកនុងអ្រ ករ្របក់ខពស់ដល ់
្រគួ ររងផលប៉ះពល់ គឺជបញ្ហ ្របឈមពេិសសមួយ។ ្រគួ រែដលចប់ រមមណ៍កនុងករចូលរមួកនុងេ្រគងករ
េ ះ្រ យបំណុល គរួទទលួបនករពិេ្រគះេយបល់ អំពរីេបៀបែដលេគ ចបេងកតីនីតវិធិសី្រមប់សងបំណុល 
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 
កនុងេ្រគងករកន៏ឹងត្រមូវឱយចូលរមួផងែដរ កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លមូល ្ឋ នអំពីហរិញញវតថុផងែដរ េដីមបែីកលម្អ 
ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុកនុង្រគួ រ។ េ្រគងករេនះ ច្រតូវបនអនុវត្តេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬ ថ ប័ន 
សម្រសបដៃទេទៀត ែដល ចបង្ហ ញថមនសមតថភព្រគប្់រគនក់នុងករ្រគប្់រគងហរិញញវតថុ។ េគនឹង្រតូវករឱយមន
ទិននន័យបែនថមេទៀត អពំីក្រមិតបំណុលរបស់្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនេឡងីវញិ េដីមបកីំណត់អំពីទំហ្ំរប ក់ 
្របែហលៃនមូលនិធសិ្រមប់ករងរេ ះ្រ យបំណុល។ 

276. អនុ សនទ៍ ី ៦៖ អនុវត្តកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របកច់ណូំលេឡងីវញិ ្របកេ យចរិភព នងិនរិន្តរភព។ 
កមមវធិីព្រងកីករ ្ត រ្របក់ចំណូលេឡងីវញិ ែដលកំពុងអនុវត្តបចចុបបនន ជកមមវធីិែដលបនេរៀបចេំឡងីយ៉ង 
សម្រសប។ កមមវធិីេនះផ្តល់មូលនិធិដល់្រកុមជួយខ្លួនឯង ស្រមប់ករក ងសមតថភព មូលនិធិមួយចំននួ 
ស្រមប់ករវនិិេយគ និង ករគ្ំរទដល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល។ េដីមបឱីយកមមវធិីមននិរន្តរភព ករក ងសមតថភព 
គួរ្រតូវបនផ្តល់េនកនុងរយៈេពលបែនថមមួយ េដីមបអីនុញញ តឱយ្រកុមជួយខ្លួនឯងអភិវឌ ក្ល យជ ថ បន័ ្របកបេ យ
និរន្តរភព និងទីបផុំតក្ល យជ្រកុមសន ្ំរបក់ េហយី្របពន័ធ្រកុមជួយខ្លួនឯង នងិដំេណីរករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ 
មនភពចស់ទុ។ំ េបីេយងេទ មភពងយរងេ្រគះ និងករជំពកប់ំណុលេ្រចីន ែដល្រគួ ររងផលប៉ះពល់ 
ជេ្រចីនជួប្របទះ េនកនុងដំេណីរករ ងំទីលំេនេឡងីវញិ េគគបបបីន្តកិចចគ្ំរទេ្រកមកមមវធីិព្រងីកករ ្ត រ្របក់ 
ចំណូលេឡងីវញិដល់្រគួ រ ងំទីលំេនថមី។ 

ទក់ទងេទនឹងអនុ សន៍ទី៧ អំពីកែន្លងេផទរទំនិញេនឯ ថ នីយសំ៍េ ង ្រកុម្របកឹ ភិបល បនកត់សមគ ល់ថ 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនេសនីឱយដកករអភិវឌ ន៍កែន្លងេផទរទនំិញ េចញពីវ ិ លភពគេ្រមង។ ្រកុម្របឹក ភិបល 
ក៏បនេធ្វីករកត់សមគ ល់េទេលីដំបូនម នរបស់ថន ក់្រគប្់រគងផងែដរថ វេិ ធនកមមសម្រសបមួយ េទេលី 
វ ិ លភពគេ្រមងកំពុង្រតូវបនដេំណីរករ ែដលនឹង្រតូវបង្ហ ញជូនដល់្រកុម្របឹក ភបិល េដីមបពិីចរ កនុង 
េពលឆប់ៗ។ ្រកុម្របឹក ភិបលមិនបនអនុមត័េទេលីអនុ សន៍ទី៧ េឡយី េ យរង់ចកំរសេ្រមចចុងេ្រកយ 
េទេលីករផ្ល ស់ប្តូរវ ិ លភព។ 

 

បេង្ហ ះេទកនុងវុបិ យេ យ ៖ ករយិល័យគណៈកមមករ្រតួតពនិិតយភពអនុេ ម 
កលបរេិចឆទ ៖ ៃថងទី ៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ 


