
 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

របាយការណ៍ររួរពនិិរយរបចាំឆ្ន ាំលលើកទី៣ សរាបរ់កុមរបឹកាភិបាល 

សតពីីការអនុវរតន៍សកមមភាពកកររមូវ 

សរាប ់

មហាអនុរាំបន់ទលនលលមគង្គ ៖ គលរាង្ស្តត រផលូវរថលភលើង្លៅកនងុ្ 

រពះរាជាណាចរកកមពុជា 

(កមចីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ីលលខ ២២៨៨ និង្ កមចីធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ ី 

លលខ ២៦០២/ហរិញ្ញបបទានឥរសាំណង្ លលខ ០១៨៧ [បកនែម]) 

 
 
 
 
 

 

ថ្ថៃទី០៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
 
 

ឯកសាឥនឞេះ នសើកចំហចំន េះសាធាឥណជឞ ររសតាឣនោឦឞនោបាឤវំនាកវំ់ឞងសាធាឥណៈ ឥសរ់ឝនាោឥ 
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឆ្ន ២ំ០១១។ 



 

 

ារិកា 
 
 

១. នរចកត៊ីនហតើឣ ២ 

២. កាឥឡណ៌នាអំឡ៊ីគនរោង   ៤ 

៣. កាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើភាឡអឞុនោឣ ឞិងអឞុសារឞ ៍ ៥ 

៤. ឦវធហឦនឞកាឥររួរឡិឞិរយផហឞកាឥរកឣមភាឡ    ៨ 

៥. នរចកត៊ីរឞនិដ្ឋា ឞ ៤០ 

  

ឧសរឣពឞ័ធ 

១. សញ្ជ ៊ីរាឤនាឣសុគគឦផដឦបាឞជួសកនុងអំ ុងនឡឦនឞកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ៤៥ 

២. ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គងររោសអ់ឞុឧរតអឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយ
ភាឡអឞុនោឣ ៤៧ 

៣. នរចកត៊ីរនរឣចឥសរ់រកុឣរសឹកាអបិាឦនឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីនៅនឦើអឞុសារឞឥ៍សរ់ 

 គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ៥៩ 

៤. វិឞនឞឤ័អំឡ៊ីសាថ ឞភាឡនឞរកឣមភាឡផកររឣូឧ ឞិង ឦកខខណឌ រងគឣនរដាកិចចឥសរ់រគួសាឥ 

 ឥងហឦស េះ ឦ់ ៦៦ 
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លសចកតីកថលង្អាំណរគុណ 
 

គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ (CRP) រូឣផលលងអំណឥគុណចំន េះសុគគឦទងំឡាឤណាផដឦ 
បាឞឥឣួចំផណកដឦ់កាឥនឥៀសចំឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ ៖ រកុឣរសឹកាអបិាឦនឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី (ADB) 
ជាឡិនររ រំណាងរាជឥដ្ឋា អបិាឦនឞរឡេះរាជាណាចរកកឣពុជា ឞិង រោជិកនឞរកុឣរសឹកាគណៈកោម ឝិកាឥ 
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ថ្នន ករ់គសរ់គងនឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង សុគគឦិក កឡ់ឞ័ធ ររោសឡ់រ័ោ៌ឞ 
ឞិងកិចចោរំវផដឦឡួកនគបាឞហតឦ់ជូឞ ភាគ៊ីនរនើរំុ រាសស់ញ្ចូ ឦទងំអនករំណាងឥសរ់ឡួកនគ ររោសក់ាឥសឞត 
នជឿវុកចិរតឥសរ់ឡួកនគ នៅនឦើឤឞតកាឥគណនឞឤយភាឡឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង រាជឥដ្ឋា អបិាឦ 
នឞរឡេះរាជាណាចរកកឣពុជា ឥឣួទងំគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ហង ររោសកិ់ចចរហ
រសរិសរតិកាឥ ឞិង កិចចោរំវផដឦបាឞហតឦ់ជូឞ កនុងអំ ុងនឡឦនឞនសរកកឣមររួរឡិឞិរយឥសរ់គណៈកឣមកាឥ
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ។  
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អកសរការ ់
ADB – ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
AH – រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
CPI – រឞទរសឞរ៍នឣលអនកនរសើរបារ់ 
CRP – គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
CUFA – ឣូឦឞិឝិរហភាឡឥណទឞអូស្ត្សាត ឦ៊ី 
DMS – កាឥអនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ 
EIRP – កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ 
GRM – ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ  
IRC – គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
O&M – រសរិសរតិកាឥ ឞិង កាឥផលទ ំ 
RoW – ចំណ៊ី ហលូឧ 
SETC – ផហនកដឹកជញ្ជូ ឞ ឞិងគឣនាគឣឞ ៍នឞនាឤកដ្ឋា ឞអារុ៊ីអានគនឤ ៍

ឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
SHG – រកុឣជួឤ ខលួឞឯង 
TA – ជំឞួឤសនចចកនវរ  

វឣងឞ ់ឞងិ ខ្នន រ 

m2 – ផឣ ររកានឥ   
 

រោគ ឦ់ ៖ 
នៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ “$” រំនៅចំន េះដុោល ឥរហឥដាអានឣឥកិ។ 

 

រសធាឞ Dingding Tang គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 

រោជិក Arntraud Hartmann គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ  

រោជិក Ajay Achyutrao Deshpande គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
 

នៅកនុងកាឥនឥៀសចំកឣមឧឝិ៊ី យ ឤុវធសាស្ត្រតរសំរំសនវរណាឣឤួ នៅកនុងកាឥហតឦ់ហិឥញ្ដសបទឞររោសគ់នរោង 
ណាឣឤួ យ នៅកនុងកាឥចងអុឦសង្ហា ញ យ កាឥរំនៅនោងចំន េះផដឞដ៊ី យ រំសឞអូ់ឣសិាស្ត្រតជាកោ់កណ់ាឣឤួ 
នៅកនុងឯកសាឥនឞេះ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឡំុោឞនចរនានឝវើកាឥឧឞិិឆឆឤ័នៅនឦើសាថ ឞភាឡផហនកច់ស ់ យ 
សាថ ឞភាឡដនវនវៀរឥសរ់ផដឞដ៊ី យ រំសឞណ់ាឣឤួន ើឤ។ 
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១. លសចកតីលផតើម 
១. នឞេះគឺជាឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី៣ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ (CRP) 
អំឡ៊ីកាឥអឞុឧរតឞអ៍ឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ផដឦររូឧបាឞអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកា 
អបិាឦឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី (រកុឣរសឹកាអបិាឦ) ឞិង រកឣមភាឡផកររឣូឧឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គងនរកាឤនឡឦ 
ររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើភាឡអឞុនោឣ នៅនឦើឣហាអឞុរំសឞវ់នឞលនឣគងគ ៖ គនរោងសាត ឥហលូឧឥលនអលើងកនុងរសនវរ 
កឣពុជា (នៅការថ់្ន គនរោង)។ ររោសឥ់បាឤកាឥណ៍នឞេះ គនរោងរំនៅចំន េះកឣច៊ីឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
នឦខ ២២៨៨ ឞិង កឣច៊ីនឦខ ២៦០២/ហិឥញ្ដសបទឞឥររំណងនឦខ ០១៨៧ (សផឞថឣ) ផដឦបាឞវវួឦកាឥ 
អឞុឣរ័ឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កនុងផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០០៦ ឞិង ផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ នដ្ឋឤផ ក
ឡ៊ីោន ។ កឣច៊ីនឦខ ២២៨៨ ឞិង ២៦០២ បាឞសិវនៅនលងវ៊ី ០១ ផខឧចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ នដ្ឋឤផ ក ហិឥញ្ដសបទឞ 
ឥររំណង បាឞសិវនៅនលងវ៊ី២០ ផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 

២. គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞអឞុឧរតនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើភាឡអឞុនោឣនឞេះ 
នរកាឣនោឦឞនោបាឤឤឞតកាឥគណនឞឤយភាឡ ឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឆ្ន ២ំ០០៣ អាររ័ឤនដ្ឋឤ
រំនណើ នឞេះររូឧបាឞនឝវើន ើងនឦើកដំសូងនៅកាឞក់ាឥោិឦ័ឤអនកររឣសររឣួឦគនរោងឡិនររ ឞិង ររូឧបាឞ
រសការថ្នោឞឦកខខណឌ រឣររស នៅនលងវ៊ី១១ ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១២ ឣុឞនឡឦនោឦឞនោបាឤឤឞតកាឥ
គណនឞឤយភាឡ ផដឦររូឧបាឞផកររឣួឦន ើងឧញិ ចូឦជាឝឥោឞនៅនលងវ៊ី២៤ ផខឧរភា ឆ្ន ២ំ០១២។ ដូនចនេះ 
ឞ៊ីរិឧឝិ៊ីររួរឡិឞិរយ ដូចោឞកំណរផ់ចងនៅកនុងនោឦឞនោបាឤឞតកាឥគណនឞឤយភាឡ ឆ្ន ២ំ០០៣ ររូឧបាឞអឞុឧរត
តាឣ។ រំនណើ ឱ្យនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើភាឡអឞុនោឣឥសរ់គនរោង ររូឧបាឞនហញើនៅគណៈកឣមកាឥ
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នៅនលងវ៊ី ២៨ ផខរ៊ីហា ឆ្ន ២ំ០១២ នដ្ឋឤរសជាឡឦឥដាចំឞួឞ ២២នាក ់ ផដឦឥង
ហឦស េះ ឦ់ឡ៊ីគនរោង ឞិង រំណាងនដ្ឋឤ David Pred នឞអងគកាឥ Inclusive Development International 
ឞិង នអៀង ឧុវធ៊ី នឞអងគកាឥរឣឝឣក៌ឣពុជា។ អនកនរនើរំុបាឞសញ្ជជ កោ់ ងច់រ់ោរ់ថ្ន រូឣឱ្យឥកាអរតរញ្ជដ ណ
ឥសរ់ឡួកនគជាកាឥរោង រ។់ 
 

៣. នរកាឤនឡឦកំណរអំ់ឡ៊ីឦកខខណឌ រឣររសនឞរំនណើ ឥចួឣក គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
បាឞដ្ឋកជូ់ឞឥបាឤកាឥណ៍ឥសរ់ខលួឞនៅកាឞរ់កុឣរសឹកាអបិាឦ ផដឦនរកាឤឣករកុឣរសឹកាអបិាឦបាឞអឞុញ្ជដ រ 
ឱ្យនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយឣឤួនៅនឦើភាឡអឞុនោឣ នៅនលងវ៊ី ០៩ ផខរុោ ឆ្ន ២ំ០១២។ នៅនលងវ៊ី ១៤ ផខឣករា 
ឆ្ន ២ំ០១៤ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞហតឦ់ជូឞរកុឣរសឹកាអបិាឦឞូឧគំនហើញ ឞិង អឞុសារឞ ៍
ឥសរ់ខលួឞ នរកាឤនឡឦបាឞររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើភាឡអឞុនោឣ។ រកុឣរសឹកាអបិាឦបាឞឡិំឥណា ឞិង
រនរឣចនៅនឦើអឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នៅនលងវ៊ី ៣១ ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
នដ្ឋឤបាឞអឞុឣរ័ នៅនឦើអឞុសារឞទ៍ងំននាេះ ជាឣឤួឞឹងកាឥផកររឣួឦជាកោ់កឣ់ឤួចំឞួឞ។ នៅកនុងផខនឣសា 
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ឆ្ន ២ំ០១៤ ថ្នន ករ់គសរ់គងបាឞហតឦ់ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ខលួឞ ជូឞរកុឣរសឹកាអបិាឦ នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោង
ឧឦិររ សន់ៅោឞភាឡអឞុនោឣឧញិ ររសតាឣនរចកត៊ីរនរឣចឥសរ់រកុឣរសឹកាអបិាឦ។ 
៤. ឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ នឝវើកាឥបា ឞរ់សោណនៅនឦើឧឌឍឞភាឡផដឦរនរឣចបាឞចំន េះកាឥអឞុឧរតឞន៍រចកត៊ី 
រនរឣចឥសរ់រកុឣរសឹកាអបិាឦខ្នងនឦើ នៅនលងវ៊ី ៣១ ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៤ ឞិង រកឣមភាឡផកររឣូឧ រឡឣទងំ 
កំណរឥ់កឧរ័ិឤ ឞិង សញ្ជា នានា ររោសច់ំណារក់ាឥសឞតនវៀរ ផដឦររូឧអឞុឧរតនដ្ឋឤថ្នន ករ់គសរ់គង។ 
ឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ រគសដណត សន់ៅនឦើចំណុចដូចរនៅ ៖ 

(១) នរចកត៊ីឡណ៌នាខល៊ីឣឤួអំឡ៊ីគនរោង 

(២) ឦវធហឦនឞកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើភាឡអឞុនោឣ ឞិង អឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥ 
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 

(៣) ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង នដើឣប៊ីឱ្យោឞភាឡអឞុនោឣនៅឞឹងអឞុសារឞផ៍ដឦអឞុឣរ័
នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ 

(៤) គំនហើញឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នៅកនុងឆ្ន វំ៊ី៣ នឞកាឥររួរឡិឞិរយឥសរ់ខលួឞ 

(៥) នរចកត៊ីរឞនិដ្ឋា ឞឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងសាថ ឞភាឡសចចុសបឞន 
នឞភាឡអឞុនោឣឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង នៅឞឹងអឞុសារឞផ៍ដឦអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ ឞិង  

(៦) ឣរិនោសឦ់ររ សឥ់សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងកាឥអឞុឧរតឞ ៍
ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង។ 

៥. ឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ ោឞឣូឦដ្ឋា ឞផហអកនឦើកាឥចុេះនឝវើវរសឞកិចចតាឣវ៊ីតាងំ កាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិ នៅនឦើ
ឥបាឤកាឥណ៍រសំរំរ៊ីោរឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង រត៊ីឡ៊ីកាឥអឞុឧរតឞរ៍កឣមភាឡផកររឣូឧ ឞិង ឯកសាឥ កឡ់ឞ័ធដនវ
នវៀរ ផដឦនាឤកដ្ឋា ឞអារុ៊ីអានគនឤ ៍ (SERD) បាឞដ្ឋកជូ់ឞនៅគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
កិចចរោា រឞជ៍ាឣឤួសុគគឦិកឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កឡ់ឞ័ធ (រាសស់ញ្ចូ ឦសុគគឦិកនៅឯឞិវារដ្ឋា ឞនសរកកឣម
រសំរំសនវរនឞឝនាោឥអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី) ឣរិនោសឦ់ររ ស ់ឡ៊ីឣស្ត្ឞត៊ីឥដ្ឋា អបិាឦ កឡ់ឞ័ធ ជឞផដឦឥងហឦស េះ ឦ់ឡ៊ី
គនរោង នដើឣសណតឹ ង ឞិង អងគកាឥឣឞិផឣឞឥដ្ឋា អបិាឦ កឡ់ឞ័ធ កនុងរសនវរកឣពុជា។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយ
ភាឡអឞុនោឣ បាឞនឝវើដំនណើ ឥនសរកកឣមររួរឡិឞិរយឣឤួកាឦឡ៊ីនលងវ៊ី ២០-២៧ ផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៦ នៅរសនវរ
កឣពុជានដើឣប៊ីនឝវើកាឥបា ឞរ់សោណអំឡ៊ីឧឌឍឞភាឡផដឦរនរឣចបាឞ ទកវ់ងឞឹងកាឥអឞុឧរតឞអ៍ឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈ
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ផដឦបាឞវវួឦកាឥអឞុឣរ័ឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦនឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង 
ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីកឞលងឣក។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞចុេះនឣើឦ 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ រកុងនបា ឤផស រ ឞិង នខរតបារដំ់សង។ សញ្ជ ៊ីរាឤនាឣសុគគឦផដឦ
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞជួសររោសឥ់បាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយនឞេះ ោឞនៅកនុងឧសរឣពឞ័ធ១។ 
នដើឣប៊ីឱ្យឤឦ់កាឞផ់រច់រ់អំឡ៊ីសាថ ឞភាឡជាកផ់រតងនៅឣូឦដ្ឋា ឞ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កប៏ាឞ
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ចុេះនឝវើវរសឞកិចចនៅកាឞក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីចំឞួឞ៣កផឞលង រឡឣទងំបាឞជួសជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
(AHs) ឡ៊ីរគសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំននាេះហងផដឥ។  

២. ការពណ៌នាអាំពីគលរាង្ 

៦. គនរោងោឞនោឦសំណងោរំវដឦ់កាឥអអឧិឌឍឞន៍រដាកិចចឥសរ់កឣពុជា ឞិង ឡរងឹងរោហឥណកឣម 
ឥសរ់សណាត រសនវរនៅកនុងឣហាអឞុរំសឞវ់នឞលនឣគងគ តាឣឥឤៈកាឥសនងេើឞចឦនា ណិជជកឣមកនុងរសនវរ ឞិង 
កនុងរំសឞ ់ នដ្ឋឤនរសើរបារ់រសឡឞ័ធហលូឧឥលនអលើង។ គនរោងដំសូង (កឣច៊ី ២២៨៨-CAM)  កឡ់ឞ័ធនៅឞឹងកាឥសាត ឥ យ 
កាឥសាងរងន់ ើងឧញិឞូឧហលូឧឥលនអលើង ចននាល េះឡ៊ីនខរតរឡេះរ៊ីហឞុ ឞិង នបា ឤផស រ ឞិង កាឥសនងេើរន ើងឧញិឞូឧ 
វំនាកវំ់ឞងហលូឧឥលនអលើងឣឤួជាឣឤួរសនវរនល។ នគបាឞបា ឞរ់សោណថ្ន គនរោងនឞេះោឞរនឣលរសោណ ៧៣ោឞ
ដុោល ឥ រាសស់ញ្ចូ ឦទងំឡឞធ ឞិង អាកឥនានា ឞិង ររូឧបាឞអឞុឣរ័កនុង ផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០០៦1។ ហិឥញ្ដសបទឞសផឞថឣឣឤួ 
(កឣច៊ី ២៦០២-CAM) ផដឦររូឧបាឞអឞុឣរ័កនុងផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ ររូឧបាឞបា ឞរ់សោណថ្ន ោឞរនឣលរសោណ 
៦៨,៦ោឞដុោល ឥ នដើឣប៊ី (១) សនងេើរសាថ ឞ៊ីឤដឹកជញ្ជូ ឞ ឞិង ផលទឥំលនអលើងលម៊ីឣឤួនៅរំនរាង (២) ផកឦឣអ យ ឡរងឹង
ផហនកឣឤួចំឞួឞនឞផខសឥលនអលើងចឣបង នដើឣប៊ីសងេឦកខណៈ ឱ្យនគអាចនឝវើកាឥហតួចនហតើឣបាឞឡ៊ីដំសូងឞូឧរោហឥណកឣម
នរវាឡហុវរឣង ់ ឞិង (៣) សនងេើរហលូឧនឧៀងសផឞថឣ នៅកនុងសាថ ឞ៊ីឤនដើឣប៊ីររឣសររឣួឦដឦ់កាឥរភាជ សឡ់ហុវរឣង។់ 
គនរោងនឞេះ កវ៏វួឦបាឞហិឥញ្ដសបទឞ ចំឞួឞ ១៣ោឞដុោល ឥហងផដឥ ឡ៊ីឣូឦឞិឝិ OPEC ររោសក់ាឥអអឧិឌឍឞ៍
អឞតឥជារិ (កឣច៊ី ៨២២៨-CAM) ផដឦររូឧបាឞអឞុឣរ័រឡឣជាឣឤួឞឹងកឣច៊ីដំសូង2។ រករួងកាឥសឥនវរ ឞិង
 ណិជជកឣម (អូស្ត្សាត ឦ៊ី) បាឞហតឦ់ហិឥញ្ដសបទឞសផឞថឣ ចំឞួឞ ៩៦០.០០០ ដុោល ឥ ផដឦបាឞវវួឦកាឥអឞុឣរ័ឡ៊ី
រសធាឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កនុងផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១២ ររោសក់ឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ 
(EIRP)។ សផឞថឣឡ៊ីនឞេះនវៀរ ជំឞួឤសនចចកនវរឣឤួ (TA) ផដឦោឞរនឣលរសោណ ០,៤៥ ោឞដុោល ឥ 
(ហតឦ់ឣូឦឞិឝិនដ្ឋឤឥដ្ឋា អបិាឦអូស្ត្សាត ឦ៊ី) ររោសក់ាឥររួរឡិឞិរយឦវធហឦ ឞិង កាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើ
កិចចឦវធកឣម ររូឧបាឞហតឦ់ជូឞនៅឱ្យរករួងសាធាឥណៈកាឥ ឞិង ដឹកជញ្ជូ ឞ ររោស ់(១) កាឥររួរឡិឞិរយឦវធហឦ 
ឞិង (២) កាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើឦវធកឣម ររោសក់ាឥង្ហឥផដឦររូឧសផឞថឣនៅកនុងឧសិាឦភាឡគនរោង 
តាឣឥឤៈកាឥផកររឣួឦចំន េះកិចចរឞា ផដឦោឞរសាស3់។ កាឥផ្លល រ់សតូឥចំន េះគនរោង ឞិង រសឧរតិគនរោង 
នរកាឤនឡឦផដឦរកុឣរសឹកាអបិាឦអឞុឣរ័នៅនឦើអឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កនុង 
ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៤ ឡំុោឞឡណ៌នានៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍នឞេះន ើឤ។ 

                                                 
1  ADB. 2006. ឥបាឤកាឥណ៍ ឞិង អឞុសារឞឥ៍សរ់រសធាឞរកុឣរសឹកាអិបាឦ ៖ រំនណើ កឣច៊ី ឞិង កាឥហតឦ់កឣច៊ីជូឞរឡេះរាជាណាចរកកឣពុជា ររោស ់

ឣហាអឞុរំសឞវ់នឞលនឣគងគ ៖ គនរោងសាត ឥហលូ ឧឥលនអលើងកនុ ងរសនវរកឣពុជា។ វ៊ីរកុងោ ឞ៊ីឦ 
2
 ADB. 2009. ឥបាឤកាឥណ៍ ឞិង អឞុសារឞឥ៍សរ់រសធាឞរកុឣរសឹកាអិបាឦ៖ រំនណើ កឣច៊ីសផឞថឣ ឞិង កាឥហតឦ់ហិឥញ្ដសបទឞឥររំណង 

ឞិងជឞំួឤសនចចកនវរជូឞរឡេះរាជាណាចរកកឣពុជា ររោស ់ឣហាអឞុរំសឞវ់នឞលនឣគងគ ៖ គនរោងសាត ឥហលូ ឧឥលនអលើងកនុ ងរសនវរកឣពុជា។ វ៊ីរកុងោ ឞ៊ីឦ 
3  ADB. 2009 ជឞំួឤសនចចកនវរចំន េះរាជឥដ្ឋា អិបាឦកឣពុជា ររោសក់ាឥររួរឡិឞិរយឦវធហឦ ឞិងកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើ កិចចឦវធកឣម។ 

វ៊ីរកុងោ ឞ៊ីឦ 
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៧. នឦើកផឦងផរចំន េះកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ផដឦអឞុឧរតគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ
ហឦស េះ ឦ់ តាឣឥឤៈនាឤកដ្ឋា ឞនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នរកាឣរករួងនរដាកិចច ឞិងហិឥញ្ដ ឧរថុ គនរោងនឞេះ 
ររូឧបាឞអឞុឧរតតាឣឥឤៈនាឤកដ្ឋា ឞហលូឧផដក នឞរករួងសាធាឥណកាឥ ឞិង ដឹកជញ្ជូ ឞឥសរ់រសនវរកឣពុជា 
នឦើកផឦងផរកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ផដឦអឞុឧរតនដ្ឋឤគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះ រសាឤហឦស េះ ឦ់ 
តាឣឥឤៈនាឤកដ្ឋា ឞនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឞរករួងនរដាកិចច ឞិងហិឥញ្ដ ឧរថ។ កឣច៊ី ឞិង ហិឥញ្ដសបទឞ
ឥររំណងររោសគ់នរោងនឞេះ ររូឧបាឞហតឦ់ជូឞឡ៊ីកាឥោិឦ័ឤកណាត ឦនឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី នដ្ឋឤផហនក
ដឹកជញ្ជូ ឞ ឞិង គឣនាគឣឞន៍ឞនាឤកដ្ឋា ឞអារុ៊ីអានគនឤ ៍ នដ្ឋឤរហកាឥោ ងជិររនិវធជាឣឤួឞិវារដ្ឋា ឞ
នសរកកឣមរសំរំសនវរកឣពុជា។ អាររ័ឤនដ្ឋឤគនរោងនឞេះ ឞឹងជនឣលៀរទងំកតាត ឥូសឧឞ័ត ឞិង នរដាកិចច
ឥសរ់រសជាឡឦឥដារាស ់ឞន់ាក ់ ផដឦឥរ់នៅតាឣសនណាត ឤឥងវងន់ឞហឦស េះ ឦ់ហលូឧឥលនអលើង ដូនចនេះ គនរោង
ររូឧបាឞំរច់ំណារថ់្នន កថ់្ន ជាគនរោងរសនអវ A ចំន េះហឦស េះ ឦ់នៅនឦើកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់
នដ្ឋឤឣឞិរម័រគចិរត។ សញ្ជា នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់គឺជាកតាត ចឣបងផដឦបាឞនឦើកន ើងនៅកនុងរំនណើ ឱ្យ 
នឝវើកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឡ៊ីរំណាករ់សជាឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់ឡ៊ីគនរោង។ 

 

៣. ការររួរពិនិរយលឡើង្វិញលៅលលើភាពអនុលោម និង្អនុស្តសន៍ 

៨. នរកាឤនឡឦផដឦរកុឣរសឹកាអបិាឦ បាឞអឞុញ្ជដ រឱ្យនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើភាឡអឞុនោឣ ឞិង 
កាឥអឞុឣរ័នៅនឦើឦកខខណឌ កាឥង្ហឥររោសក់ាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិ ផដឦនឝវើន ើងនដ្ឋឤរកុឣរសឹកាគណៈកោម - 
ឝិកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ (BCRC) ឥចួឣក គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞនឝវើកាឥផរវងឥក 
កាឥឡិរ ំសឡ់៊ីផខរុោ ឆ្ន ២ំ០១២ ឥហូរដឦ់ផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០១៣4។ កាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើភាឡអឞុនោឣ 
ររូឧបាឞនឝវើន ើងតាឣឥឤៈ (១) កាឥររួរឡិឞិរយឯកសាឥ (២) កិចចរោា រឞជ៍ាឣឤួសុគគឦិកឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
(៣) កិចចរសជំុនៅកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញជាឣឤួឣស្ត្ឞត៊ីឥដ្ឋា អបិាឦ កឡ់ឞ័ធ វ៊ីរសឹកាគនរោង ឞិង អងគកាឥឣឞិផឣឞ
ឥដ្ឋា អបិាឦផដឦ កឡ់ឞ័ធនៅកនុងគនរោងនឞេះ (៤) កិចចរសជំុជាឣឤួអនកនរនើរំុ អនករំណាងឥសរ់ឡួកនគផដឦររូឧបាឞ
រសគឦ់រិវធិជូឞ ឞិង រសជាឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់ដនវនវៀរ ឞិង (៥) វរសឞកិចចនៅ កាឞក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី
ចំឞួឞ ៤ កនុងចំនណាឣ ៥ កផឞលង។ កាឥឧភិាគនៅនឦើឦវធហឦ ឞិង កាឥឡិំឥណាជាសឞតសនាទ ស ់ បាឞនឝវើឱ្យគណៈ
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣវវួឦបាឞឞូឧគំនហើញដូច ខ្នងនរកាឣ ៖ 

(១) ចននាល េះរសនហាងចឣបងៗឣឤួចំឞួឞកនុងកាឥនឥៀសចំផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ដំសូង ឆ្ន ២ំ០០៦ 

                                                 
4  ឥបាឤកាឥណ៍ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រត៊ីឡ៊ីកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឥសរ់គណៈកឣមកាឥនៅនឦើគនរោងនឞេះ អាចឥកនឣើឦ 

បាឞនៅឯ៖ http://compliance.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Cambodia-FinalReport 
3Jan2014_OSEC%20Submission.pdf/$FILE/Cambodia-FinalReport- 
13Jan2014_OSEC%20Submission.pdf 
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(២) រំណងឣឞិរគសរ់ោឞរ់រោសក់ាឥសាត ឥជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅន ើងឧញិ 
(៣) ភាឡឣឞិរុរកឹរយគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ឣឤួចំឞួឞ នៅកនុងកាឥអនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ 
(៤) សញ្ជា នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធឝងឞឝ់ងឥ នៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីភាគនរចើឞ 
(៥) កឣមឧឝិ៊ីសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិឣឞិរគសរ់ោឞ ់ នដើឣប៊ីោរំវដឦ់រសជាឡឦឥដាផដឦបាឞតាងំ 

វ៊ីឦំនៅលម៊ីន ើងឧញិ ឞិង 
(៦) កាឥជំ កសំ់ណុឦផដឦសណាត ឦឣកឡ៊ីគនរោង ោឞករឣរិខពរ់កនុងចំនណាឣរសជាឡឦឥដាផដឦ 

បាឞតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីន ើងឧញិ។ 
 

ឥូសភាឡវ៊ី១៖ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦឥរ់នៅកនុងចំណ៊ី ហលូឧកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ (ឥូសភាឡខ្នងនឆវង) ឞិង 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦបាឞតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតបារដំ់សង (ឥូសភាឡខ្នងសាត ំ) 

 
    រសអឡ៖ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 

 

៩. គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞរឞនិដ្ឋា ឞថ្ន គំនហើញខ្នងនឦើផដឦបាឞសណាត ឦឱ្យោឞ 
នរោេះថ្នន កផ់ហនករោា ឥៈ ចំន េះរសជាឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់ឡ៊ីគនរោង គឺជាឦវធហឦផដឦបាឞនកើរន ើងនដ្ឋឤ 
ផ្លទ ឦ់ឡ៊ីសរាជឤ័ឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កនុងកាឥអឞុឧរតឞឱ៍្យោឞភាឡអឞុនោឣនៅឞឹងនោឦឞនោបាឤ ឞិង 
ឞ៊ីរិឧឝិ៊ីរសរិសរតិកាឥ កឡ់ឞ័ធឥសរ់ខលួឞ កនុងអំ ុងនឡឦនឞកាឥនឥៀសចំ ឞិង កាឥអឞុឧរតឞគ៍នរោង។ ដូនចនេះ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞនផ្លត រអឞុសារឞឥ៍សរ់ខលួឞនៅនឦើចំណុចដូចខ្នងនរកាឣ ៖ 
 

(១) សនងេើរនរោងកាឥវូទរឱ់្ឞភាឡរំណងឣឤួ 
(២) ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
(៣) ផកឦឣអដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅ នឞឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ផដឦររូឧឆលុេះសញ្ជច ំងនៅ 

កនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួ ផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរ ់ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ 
(៤) អអឧិឌឍឞក៍ឣមឧឝិ៊ីរឣររសឣឤួ នដើឣប៊ីកសាងរឣរថភាឡនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នៅកនុង 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ (IRC) ផដឦររូឧឆលុេះសញ្ជច ំងនៅកនុងផហឞកាឥ 
រកឣមភាឡឣឤួ ផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរ ់ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ 



 

7 
 

(៥) សនងេើរនរោងកាឥនដ្ឋេះរសាឤសំណុឦឣឤួ នដើឣប៊ីជួឤ ដឦ់រគួសាឥផដឦជំ កសំ់ណុឦខពរ់ កនុង 
កាឥរងកំនណើ ឞសំណុឦឥសរ់ឡួកនគឧញិ តាឣឥឤៈសនាទ រឥ់ណទឞ ឞិង នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
នដ្ឋេះរសាឤសំណុឦឣឤួ ររោសន់ោឦសំណងនឞេះ ឞិង 

(៦) អឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ កនុងឦកខណៈឣឤួរសកសនដ្ឋឤឞិឥឞតឥភាឡ។ 
 

១០. នដ្ឋឤោឞកាឥផកររឣួឦឣឤួចំឞួឞ រកុឣរសឹកាអបិាឦបាឞអឞុឣរ័នៅនឦើអឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈ 
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នៅនលងវ៊ី ៣១ ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៤។ អឞុសារឞផ៍ដឦររូឧបាឞអឞុឣរ័ 
នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ ោឞកំណរផ់ចងទងំររុងនៅកនុងឧសរឣពឞ័ធ ២ នឞឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ នដ្ឋឤផ ក 
ថ្នន ករ់គសរ់គងបាឞដ្ឋកជូ់ឞផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួនៅរកុឣរសឹកាអបិាឦ នៅកនុងផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៤ កនុង 
នោឦសំណងនឆលើឤរសនៅឞឹងអឞុសារឞផ៍ដឦបាឞវវួឦកាឥអឞុឣរ័ឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦ ឞិង នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យ
គនរោងឧឦិររ សន់ៅោឞភាឡអឞុនោឣឧញិ។ នៅកនុងកាឥនឥៀសចំសនងេើរផហឞកាឥរកឣមភាឡ ថ្នន ករ់គសរ់គងបាឞ
ជួសរឞទនាករឣរិឞនោបាឤជានរចើឞជាឣឤួរាជឥដ្ឋា អបិាឦកឣពុជា (រាជឥដ្ឋា អបិាឦ)។ នរចកត៊ីរ ងផហឞកាឥ 
រកឣមភាឡឣឤួ ររូឧបាឞនហញើជូឞគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នដើឣប៊ីរំុនោសឦ់ឣុឞនឡឦដ្ឋកជូ់ឞ 
ផហឞកាឥនឞេះ នៅឱ្យរកុឣរសឹកាអបិាឦ។ នៅកនុងឣរិនោសឦ់ផដឦនឝវើន ើងនៅនលងវ៊ី ០៣ ផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞកររ់ោគ ឦ់ថ្ន វិដាភាឡជានរចើឞនឞផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឞិទឞ ់
ឈាឞដឦ់ករឣរិឥឡឹំងវុកនឞអឞុសារឞ ៍ ផដឦអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ។ នរកាឤនឡឦផដឦថ្នន ក ់
រគសរ់គងបាឞដ្ឋកជូ់ឞផហឞកាឥរកឣមភាឡ នៅឱ្យរកុឣរសឹកាអបិាឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞ 
ហតឦ់ឣរិនោសឦ់សផឞថឣនវៀរ នៅរកុឣរសឹកាគណៈកោម ឝិកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ តាឣឥឤៈអឞុរសឥណៈ 
ឥសរ់ខលួឞ ចុេះនលងវ៊ី ២៤ ផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៤ ផដឦនៅកនុងអឞុរសឥណៈននាេះ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ 
អឞុនោឣ កប៏ាឞនឝវើកាឥកររ់ោគ ឦ់វិដាភាឡជានរចើឞ នឞផហឞកាឥរកឣមភាឡផដឦឣឞិនឆលើឤរសរគសរ់ជុងនរជាឤ 
ចំន េះអឞុសារឞផ៍ដឦអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞសញ្ជជ ក ់
ោ ងច់រ់ថ្ន ឦុេះរតាណាផរកាឥផ្លល រ់សតូឥករឣរិឣូឦដ្ឋា ឞផដឦកំណរឥ់កនឃើញ ររូឧបាឞនឝវើន ើងចំន េះឧធិាឞកាឥ 
ជាកោ់កឣ់ឤួចំឞួឞនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡផកររឣូឧ នសើឡំុននាេះនសារនវ នគឣឞិអាចនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡ 
អឞុនោឣបាឞន ើឤ នសើនទេះស៊ីជាផហឞកាឥផដឦបាឞនឦើកន ើងររូឧបាឞអឞុឧរតនឡញនឦញកន៏ដ្ឋឤ5។ 

  

                                                 
5
 តាឣឥឤៈកាឥរបាររ័ឤទកវ់ងនដ្ឋឤផ ក គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞជូឞដំណឹងដឦ់ថ្នន ករ់គសរ់គងឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
ឞិងគណៈកោម ឝិកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឥសរ់រកុឣរសឹកាអបិាឦ (នលងវ៊ី ២៤ ផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៤) អំឡ៊ីឧធិាឞកាឥទងំនឞេះោឞអវ៊ីខលេះ ឞិង 
ឥនសៀសផដឦររូឧនឝវើកាឥឡិឞិរយផកររឣួឦន ើងឧញិនៅនឦើឧធិាឞកាឥទងំនឞេះ នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹងនោឦឞនោបាឤ 
ឞិងឞ៊ីរិឧឝិ៊ីរសរិសរតិឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី។ 
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ឥូសភាឡវ៊ី១៖ កាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឞិងអងគកាឥឣឞិផឣឞឥដ្ឋា អបិាឦ (CUFA)  

នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង នខរតបារដំ់សង 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

រសអឡ៖ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 

 

៤. លទធផលននការររួរពិនិរយកផនការសកមមភាព 

១១. ជាឥឣួ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣោឞភាឡឥ ៊ីករាឤកនុងកាឥកររ់ោគ ឦ់ថ្ន ំសត់ាងំឡ៊ីោឞ 
នរចកត៊ីរនរឣចឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦ ឞិងឥបាឤឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយនឦើកវ៊ី១ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ 
អឞុនោឣ ថ្នន ករ់គសរ់គង រាជឥដ្ឋា អបិាឦ ជាឡិនររតាឣឥឤៈគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
(IRC) បាឞឧឞិិនោគនឡឦនឧោ ឣូឦឞិឝិ ឞិង កិចចខិរខំជានរចើឞគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងនឞេះ 
ឧឦិររ សឣ់កោឞភាឡអឞុនោឣឧញិ។ នគរនរឣចបាឞឧឌឍឞភាឡគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ ទកវ់ងនៅឞឹងអឞុសារឞ ៍
ទងំ ៦ ផដឦអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ។ អឞុសារឞវ៍៊ី៤ ោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុង នដ្ឋឤផ ក 
អឞុសារឞវ៍៊ី ១, ២, ៣, ៥ ឞិង ៦ ោឞភាឡអឞុនោឣនដ្ឋឤផហនក។ ឧឌឍឞភាឡផសសនឞេះ គឺជាឧឌឍឞភាឡ 
គួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ ឞិង គួឥឱ្យនការរឥនរើឥរសកសនដ្ឋឤកាឥនឦើកវឹកចិរត នហើឤរូឣនការរឥនរើឥចំន េះកិចចខិរខំ 
ឥសរ់ឣស្ត្ឞត៊ីឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិងគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់។ នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី 
ចំន េះអឞុសារឞវ៍៊ី៥ ឞិងវ៊ី៦ រកឣមភាឡនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ រថិរនៅឆ្ង ឤឡ៊ីអឞុសារឞផ៍ដឦរកុឣរសឹកា 
អបិាឦបាឞអឞុឣរ័។ នគររូឧកាឥឱ្យោឞរកឣមភាឡជាសនាទ ឞ ់ នដ្ឋឤោឞកាឥឥឣួកោល ងំោន ឡ៊ីភាគ៊ីឝនាោឥអអឧិឌឍឞ ៍
អារុ៊ី នដើឣប៊ីរសឣូឦហតុ ំកិចចខិរខំ រំនៅអជរិចននាល េះរសនហាងទងំនឞេះ រឡឣទងំធានាថ្នរកឣមភាឡផកររឣូឧោឞ 
ឦកខណៈររសនៅឞឹងឦកខខណឌ ររឣូឧឥសរ់រកុឣរសឹកាអបិាឦ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រងឃឣឹ
ថ្នឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយនឞេះ រឡឣជាឣឤួឞឹងគំនហើញ ឞិង អឞុសារឞឥ៍សរ់ខលួឞ ឞឹងររូឧបាឞនឣើឦនឃើញ
នៅកនុងអរថឞឤ័ខ្នងនឦើ ឞិង កនុងសាម ឥរ៊ីសឞតកិចចខិរខំ នដើឣប៊ីរនរឣចឱ្យបាឞឞូឧភាឡអឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹង
អឞុសារឞផ៍ដឦបាឞវវួឦកាឥអឞុឣរ័ឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦ។ កថ្នខណឌ ខ្នងនរកាឣសង្ហា ញអំឡ៊ីគំនហើញ ឞិង 
កាឥរឞនិដ្ឋា ឞនឞឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី៣ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ។ 
អឞុសារឞឞ៍៊ីឣឤួៗផដឦអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ ររូឧបាឞឡណ៌នាជាឣុឞ រឡឣជាឣឤួឞឹងរកឣមភាឡ 
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 កឡ់ឞ័ធផដឦបាឞនរនើន ើងនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង។ គំនហើញ កឡ់ឞ័ធ កាឥរឞនិដ្ឋា ឞ ឞិង 
ឣរិនោសឦ់ររ សឥ់សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ររូឧបាឞឡណ៌នាតាឣនរកាឤ។ 
 

ក. អនុសាសន៍ទី១ ខែលអនុម័តដោយរកុមររឹកាភិបាល 
អឞុសារឞវ៍៊ី១ ៖ សនងេើរនរោងកាឥវូទរឱ់្ឞភាឡរំណងឣឤួ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ នៅនឡឦនឥៀសចំឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ោឞភាឡអឞុនោឣ  
ទងំររុងនៅឞឹងអឞុសារឞផ៍ដឦអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ នដ្ឋឤបាឞហតឦ់ (១) រំណងសផឞថឣ
ររោសក់ាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅររោសឥ់ឤៈនឡឦកំឡុងផ្លល រ់សតូឥវ៊ីឦំនៅ 
(២) កិចចោរំវរបាកចំ់ណូឦសផឞថឣ នដ្ឋឤរគសដណត សន់ៅនឦើចននាល េះនឡឦ ផដឦរគសដ់ណត សន់ៅនឦើចននាល េះ
នឡឦនឞកាឥតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង នឡឦំសន់ហតើឣកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ (៣) រំណង
សផឞថឣររោសន់ឆលើឤរសនៅឞឹងករឣរិអរតាអរិហឥណាររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅរំសឞក់នុងរាជធាឞ៊ី 
អននំឡញ ឞិង (៤) កាឥកំណរអំ់ឡ៊ីឦកខខណឌ រឣររស កាឥវូទររំ់ណង ឞិងកិចចោរំវជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ 
រឡឣទងំកាឥហតឦ់ដ៊ីនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ ររោសរ់គួសាឥឥងហឦ 
ស េះ ឦ់នដ្ឋឤឧធិាឞ ៣០ផឣ ររកានឥ  ។ នសើនទេះស៊ីជារនរឣចបាឞឞូឧភាឡអឞុនោឣនៅឞឹងអឞុសារឞន៍ឞេះ
កន៏ដ្ឋឤ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រូឣហតឦ់អឞុសារឞឱ៍្យឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីនឦើកន ើង 
អំឡ៊ីនរចកត៊ីររូឧកាឥឱ្យោឞកិចចខិរខំនឦើកចុងនរកាឤឣឤួ ទកវ់ងឞឹងកាឥហសឡវហាឤឡរ័ោ៌ឞផដឦកំណរ ់
នោឦនៅចំន េះ (ក) រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៤០៤រគួសាឥ ផដឦអាចជាទកវ់ងឣឞិបាឞ ឣឞិបាឞចុេះ 
ហរថនឦខ្ននឦើកិចចរឞា យ ឣឞិបាឞឣកវវួឦឤករំណង នៅនឡឦផដឦឡួកនគនៅផរសឞតោឞឱ្ការកនុង
កាឥឣកឤករបាករំ់ណងសផឞថឣររោសក់ាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ (ខ) 
រគួសាឥងហឦស េះ ឦ់ទងំ៨២រគួសាឥនៅកំណារហ់លូឧកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ផដឦឥកឣឞិនឃើញ  កឡ់ឞ័ធឞឹង
រិវធិវវួឦបាឞឥសរ់ឡួកនគ នដ្ឋឤផហអកនឦើកាឥផកររឣួឦនៅនឦើ CPI ឞិង (គ) រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់
ចំឞួឞ១៤រគួសាឥផដឦអាចោឞឦកខខណឌ រឣររស នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិងរកុងនបា ឤផស រ ឞិង ឣឞិអាច 
វំនាកវំ់ឞងបាឞ កនុងអំ ុងនឡឦនឞកាឥអឞុឧរតឧធិាឞ ៣០ ផឣ ររកានឥ  នឞេះ។ សផឞថឣឡ៊ីនឞេះនវៀរ កាឥហតឦ់សលង់
កឣមរិវធិដ៊ីឝល៊ីជូឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅរំសឞត់ាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី បាឞំសន់ហតើឣនឝវើន ើងកនុងនខរតបារដំ់សង 
ឞិង ររូឧឡនឞលឿឞសផឞថឣនវៀរនៅតាឣកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីដនវនវៀរហងផដឥ។  
 

ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង ៖ 
ក. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ (IRC) នឝវើកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិ 

ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឞ៊ីឣឤួៗ (AH) ឞូឧ ៖ (១) កាឥអនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ (DMS) 
ឞិង (២) កិចចរឞាឥវាងគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង រគួសាឥ 
ឥងហឦស េះ ឦ់ ររោសក់ាឥំររ់សនអវឣឞិបាឞររឹឣររូឧ នៅកនុងកាឥអនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ។ 
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ខ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ គណនាឱ្ឞភាឡរំណងររោសក់ាឥ 
ខ្នរសងរ់វឡយរឣបរតិ នដ្ឋឤសាឥផរកាឥំររ់សនអវឣឞិបាឞររឹឣររូឧ ឞិង អរិហឥណា នដ្ឋឤ 
នរសើរបារ់រឞទរសឞរ៍នឣលអនកនរសើរបារ់ (CPI)3 ឞិង របាកឧ់សរថឣាកាឥឥរ់នៅ/កាឥខ្នរសង ់
របាកចំ់ណូឦ ឞិង របាកឧ់សរថឣានលលដឹកជញ្ជូ ឞ នដ្ឋឤសាឥផរអរិហឥណា នដ្ឋឤនរសើរបារ់ 
រឞទរសឞរ៍នឣលអនកនរសើរបារ់។ 

គ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឝវើកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ ឞិង ហសឡវហាឤ 
ឡរ័ោ៌ឞ ជូឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ អំឡ៊ី ៖ (១) នឡឦនឧោកំណររ់រោសក់ាឥឡិនរោេះ 
នោសឦ់តាឣហទេះ (២) ឧឝិ៊ីសាស្ត្រតគណនាឱ្ឞភាឡរំណង ឞិង (៣) ឤឞតកាឥរវា នរកាឣ 
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខផដឦររូឧបាឞផកឦឣអ5 (GRM) ទកវ់ងឞឹងកាឥគណនា 
ឞិងកាឥវូទរឱ់្ឞភាឡរំណង។ 

ឃ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំកិចចរឞាផដឦររូឧបាឞផកររឣួឦ 
ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ផដឦឆលុេះសញ្ជច ំងអំឡ៊ីឱ្ឞភាឡរំណង។ 

ង. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឝវើកាឥឡិនរោេះនោសឦ់តាឣហទេះ។ 
ច. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ហតឦ់រំណងជូឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ 
ឆ. កាឥគណនា ឞិង កាឥវូទររំ់ណងររោសក់ាឥខ្នរសងរ់បាកចំ់ណូឦ ររោសរ់គួសាឥ 

ឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦបាឞតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីន ើងឧញិ។ 
(ររោសអ់រថសវទងំររុង រូឣនឣើឦឧសរឣពឞ័ធ ២)។ 
 

 

គំនហើញឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះអឞុសារឞ ៍វ៊ី១។  
 
១២. រំណងសផឞថឣររោសក់ាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរត ិឞិង របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ ៖ គិរររឹឣនលងវ៊ី៣១ ផខរុោ 
ឆ្ន ២ំ០១៦ គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞទកវ់ង ឞិងឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួរគួសាឥ 
ឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៣.៣៣៨ រគួសាឥ (៩៣,៤%) នឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៣.៥៧៣ រគួសាឥ ផដឦ
បាឞចុេះសញ្ជ ៊ី បាឞចុេះហរថនឦខ្ននឦើកិចចរឞាររោសក់ាឥវូទររ់បាកស់ផឞថឣជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ 
៣.២៥៩រគួសាឥ (៩១,២%) ឞិង បាឞហតឦ់កាឥវូទររ់បាកស់ផឞថឣជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ចំឞួឞ ៣.១៦៩ 
រគួសាឥ (៨៨,៧% នឞចំឞួឞរឥុស ឞិង ៩៤,៩% នឞរគួសាឥផដឦបាឞឡិនរោេះនោសឦ់)។ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
បាឞនឝវើកាឥនហទៀងផ្លទ រន់ៅនឦើកាឥឡិឞិរយន ើងឧញិនឦើរិវធិវវួឦបាឞ ផដឦនឝវើន ើងនដ្ឋឤឥដ្ឋា អបិាឦ បាឞចូឦឥឣួ 
នៅកនុងកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឞិង ររួរឡិឞិរយនៅនឦើកាឥវូទររ់បាកជូ់ឞរគួសាឥឥង
ហឦស េះ ឦ់ឞ៊ីឣឤួៗ។ កាឥវូទរស់ផឞថឣររោសក់ាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកឧ់សរថឣា ររូឧបាឞផកររឣួឦ 
នដ្ឋឤនោងនៅតាឣអរិហឥណា ររោសឥ់ឤៈនឡឦំសឡ់៊ីឆ្ន ២ំ០០៦ ឥហូរដឦ់នឡឦនឝវើកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦ
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ស េះ ឦ់ ស ុផឞតឣឞិផឣឞររោសឥ់ឤៈនឡឦចននាល េះឡ៊ីនឡឦនឝវើកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង នឡឦផដឦកាឥវូទរ ់
រំណងសផឞថឣ ររូឧបាឞហតឦ់ជូឞនៅកនុងឡ៊ីឥររ៊ីោរដំសូង កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ន ើឤ។ នៅនឡឦផដឦសញ្ជា នឞេះររូឧបាឞ 
នឦើកន ើងនដ្ឋឤនសរកកឣមឣឤួឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កនុងផខរ៊ីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួង 
នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់បាឞហតឦ់កាឥនឆលើឤរសថ្ន សញ្ជា នឞេះឣឞិរថិរនៅកនុងរកឣមភាឡផកររឣូឧននាេះនវ ដូនចនេះ 
គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ឞឹងឣឞិំរឧ់ធិាឞកាឥអវ៊ីន ើឤ។6  
 
១៣. ចំន េះកាឥហតឦ់រំណងសផឞថឣររោសក់ាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ គណៈ
កឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞនរសើរបារ់កាឥជូឞដំណឹងជាសាធាឥណៈនៅតាឣសាឥឡរ័ោ៌ឞ
កនុងររុក ឞិង វំនាកវំ់ឞងរគួសាឥ/អូឣ/ិឃុំ នដើឣប៊ីទកវ់ងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ផដឦឥកឣឞិនឃើញ យ ទកវ់ង
តាឣឥឤៈកាឥចុេះតាឣហទេះ ឞិង បាឞនឝវើកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួអនកផដឦអាចទកវ់ងបាឞ។ នៅចុងសញ្ចសន់ឞកិចច 
ខិរខំនឞេះ ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ២៣៥រគួសាឥ ផដឦផរវងឥកឣឞិនឃើញ យ ទកវ់ងឣឞិបាឞ 
ខណៈនឡឦផដឦោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៧៩រគួសាឥផដឦទកវ់ងបាឞ ឣឞិរឡឣចុេះហរថនឦខ្ននឦើ
កិចចរឞា ឞិង រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ៩០រគួសាឥ ផដឦបាឞចុេះហរថនឦខ្ននឦើកិចចរឞា ឣឞិបាឞឣកវវួឦ 
របាក ់ (តារាងវ៊ី១ នៅកនុងឧសរឣពឞ័ធ៤)។ ដូនចនេះ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់រឥុសចំឞួឞ ៤០៤រគួសាឥ (១១,៣% នឞ 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៣.៥៧៣រគួសាឥផដឦបាឞចុេះសញ្ជ ៊ី) ឣឞិបាឞវវួឦរបាករំ់ណងសផឞថឣ ររោសក់ាឥ 
បារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ ផដឦឡួកនគោឞរិវធិវវួឦបាឞន ើឤ។ គណៈកឣមកាឥ 
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រូឣហតឦ់អឞុសារឞថ៍្នគសប៊ីោឞកិចចខិរខំហសឡវហាឤឡរ័ោ៌ឞជានឦើកចុងនរកាឤ នដើឣប៊ី 
នឈាងំសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៤០៤រគួសាឥននាេះ នដើឣប៊ីរបាសឡួ់កនគអំឡ៊ីអវ៊ីផដឦឡួកនគោឞរិវធិវវួឦ 
បាឞ រឡឣទងំឱ្ការឥសរ់ឡួកនគកនុងកាឥដ្ឋក ់កយសណតឹ ង តាឣឥឤៈឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ (GRM) 
ទកវ់ងឞឹងរំណងផដឦបាឞឧភិាជឞ ៍កនុងកឥណ៊ី ំបំាច។់  

១៤. កិចចោរំវសផឞថឣនឦើរបាកចំ់ណូឦ នដ្ឋឤរគសដណត សន់ឦើឥឤៈនឡឦចននាល េះឡ៊ីនឡឦតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង 
នឡឦំសន់ហតើឣកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ៖ របាកឧ់សរថឣាសផឞថឣនដើឣប៊ីហតឦ់រំណងររោស ់
កងវេះខ្នរឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦបាឞសតូឥវ៊ីឦំនៅលម៊ី ចននាល េះឡ៊ីនឡឦសតូឥនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
ឞិងនឡឦំសន់ហតើឣកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ (EIRP) ររូឧបាឞហតឦ់ជូឞនដ្ឋឤគណៈកឣមកាឥអឞតឥ
រករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់។ កំណរន់ហរុរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ផដឦោឞរិវធិវវួឦបាឞរំណងសផឞថឣ 
ចំឞួឞ៤០៧រគួសាឥ ផដឦកំឡុងឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំ៥កផឞលង ររូឧបាឞឡិឞិរយន ើងឧញិ ចំឞួឞរបាក់
ឧសរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅសផឞថឣផដឦជំ ករ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឞ៊ីឣឤួៗ ររូឧបាឞគណនា ផដឦនរកាឤឣករគួសាឥ

                                                 
6
 BTOR គិរររឣឹនលងវ៊ី៨ ផខរ៊ីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ររោស ់TA 8810-CAM: កាឥឡរងឹងកាឥអឞុឧរតកាឥង្ហឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង
កាឥសាត ឥរបាកច់ំណូឦន ើងឧញិ ៣-៤ រ៊ីហា ឆ្ន ២ំ០១៦។  
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ឥងហឦស េះ ឦ់ឞ៊ីឣឤួៗ ររូឧបាឞឡិនរោេះនោសឦ់ ឞិង នឝវើកាឥវូទររ់បាកជូ់ឞ។ គិរររឹឣផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំអរ់ នឦើកផឦងផរ២រគួសាឥស ុនណាណ េះ បាឞវវួឦកាឥវូទររ់បាកជូ់ឞ (តារាងវ៊ី២ 
នៅកនុងឧសរឣពឞ័ធ៤)។ ឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី២ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
បាឞនឝវើកាឥកររ់ោគ ឦ់ថ្ន ររោសក់ាឥវូទររ់បាកទ់ងំនឞេះគសប៊ីនឝវើកាឥផកររឣួឦនៅនឦើអរិហឥណា ររោសឥ់ឤៈ 
នឡឦចននាល េះឡ៊ីនឡឦនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង កាឦសឥនិចឆវផដឦនកៀកនៅឞឹងនឡឦវូទរជូ់ឞឞូឧរបាករំ់ណង។ 
សញ្ជា នឞេះររូឧបាឞរកុឣនសរកកឣមឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីនឦើកន ើងកនុងផខរ៊ីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ នហើឤ ថ្នន ក ់
រគសរ់គងឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់បាឞនឆលើឤរសថ្ន 
សញ្ជា នឞេះឣឞិរថិរនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡននាេះនវ ដូនចនេះវាឞឹងឣឞិររូឧបាឞឤកឣកនឝវើកាឥនដ្ឋេះរសាឤន ើឤ។  

១៥. កាឥផកររឣូឧ CPI កនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ររោសឥ់ឤៈនឡឦចននាល េះឡ៊ីឆ្ន ២ំ០០៦ ឥហូរដឦ់ឆ្ន ២ំ០១២ ៖ កនុងផខ 
រុោ ឆ្ន ២ំ០១៦ គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞហតឦ់របាករំ់ណងសផឞថឣររោសរ់បាក ់
ឧសរថឣា កឡ់ឞ័ធឞឹងកាឥផកររឣួឦ CPI ឡ៊ី ៩,៧២% នៅ ៣៨,២៥% ររោសឥ់ឤៈនឡឦចននាល េះឡ៊ី ឆ្ន ២ំ០០៦ នៅ 
ឆ្ន ២ំ០១១។ កាឥផកររឣួឦន ើងឧញិនឞេះឣឞិររូឧបាឞនឝវើន ើងររោសរ់ោា ឥៈរំណង ់ ឞិង នដើឣនឈើន ើឤ 
អាររ័ឤនដ្ឋឤកាឥផកររឣួឦឣឤួររោសអ់វ៊ីទងំអរ់នឞេះកនុងករឣរិ ៩,៧២% ផដឦរគសដណត សឥ់ឤៈនឡឦឡ៊ីឆ្ន  ំ
២០០៩ នៅ ឆ្ន ២ំ០១១ ររូឧបាឞវូទរជូ់ឞឥចួឣកនហើឤកនុងឆ្ន ២ំ០១៥។7 កនុងចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
រឥុសចំឞួឞ ១.២៦៨រគួសាឥ នៅកំណារហ់លូឧកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៩៥០រគួសាឥ 
ោឞរិវធិវវួឦបាឞកាឥផកររឣួឦ CPI ររោសរ់បាកឧ់សរថឣា។ គិរររឹឣផខកកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៧ ោឞរគួសាឥ
ឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៨៥៦រគួសាឥ បាឞវវួឦកាឥវូទររ់បាកន់ឞេះ។ កនុងចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦ 
នៅនរររឦ់ចំឞួឞ ៩៤រគួសាឥ ោឞ៨២រគួសាឥ ផដឦឥកឣឞិនឃើញ ឞិង ១២រគួសាឥនវៀរផឦងកាល ឤជារគួសាឥ
ឥងហឦស េះ ឦ់ នរកាឣឧសិាឦភាឡនឞគនរោងផដឦររូឧបាឞឡិឞិរយផកររឣួឦន ើងឧញិ អាររ័ឤនដ្ឋឤនគឣឞិបាឞ 
ឥុេះនឥ ើផហនកណាឣឤួនឞរំណងឥ់សរ់ឡួកនគផដឦឥងហឦស េះ ឦ់នៅកនុងឥងវឦ់នឞហឦស េះ ឦ់ (COI)។ កនុងផខឣករា 
ឞិងផខឣ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៧ គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞនឝវើកាឥជូឞដំណឹងតាឣ
សាឥឡរ័ោ៌ឞកនុងររុក ឞិង នគហវំឡឥ័សាឥឡរ័ោ៌ឞឣឤួ ផដឦជូឞដំណឹងថ្ន រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦទកវ់ង 
ឣឞិបាឞ នៅោឞឥឤៈនឡឦ៣០នលងនវៀរ នដើឣប៊ីវវួឦបាឞរំណងសផឞថឣឡ៊ីកាឥផកររឣួឦ CPI នដ្ឋឤឡួកនគររូឧ 
ទកវ់ងនៅគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ យ អាជាញ ឝឥឣូឦដ្ឋា ឞ។ ោ ងណាឣុញិ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ហតឦ់អឞុសារឞថ៍្នគសប៊ីោឞកិចចខិរខំហសឡវហាឤឡរ័ោ៌ឞនឦើកចុងនរកាឤ 
នដើឣប៊ីនឈាងំសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំ៨២ ផដឦឥកឣឞិទឞន់ឃើញ នដើឣប៊ីជូឞដំណឹងដឦ់ឡួកនគអំឡ៊ីរិវធិ 
វវួឦបាឞឥសរ់ឡួកនគ។ ចំន េះកាឥផកររឣូឧ CPI ឧញិ ឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី២ឥសរ់គណៈ

                                                 
7
 ឥបាឤកាឥណ៍រត៊ីឡ៊ីកាឥអឞុឧរតផកររឣូឧ CPI ររោសរ់បាកឧ់សរថឣា កណំារហ់លូ ឧនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ គនរោងសាត ឥហលូ ឧឥលនអលើងកនុ ងរសនវរកឣពុជា 
វ៊ីរសឹកាឥសរ់គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ផខឧចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
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កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞនឝវើកាឥកររ់ោគ ឦ់ជាលម៊ីឣតងនវៀរថ្ន កាឥវូទររ់បាកទ់ងំនឞេះគសប៊ីោឞកាឥ 
ផកររឣួឦនៅនឦើអរិហឥណា ររោសឥ់ឤៈនឡឦចននាល េះឡ៊ីនឡឦនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង នឡឦវូទរ់
រំណង។ កាឦឡ៊ីផខរុោ ឆ្ន ២ំ០១៦ នសរកកឣមឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞនឦើកន ើងអំឡ៊ីសញ្ជា នឞេះ
ជាឣឤួឥដ្ឋា អបិាឦ នដ្ឋឤឥដ្ឋា អបិាឦបាឞនឆលើឤរសថ្ន ទងំនឞេះគឺជាកាឥឡឞាឥនឡឦវូទររ់បាក ់ ឞិង ឣឞិអាច
ឡិំឥណានៅនឦើកាឥផកររឣួឦអរិហឥណាន ើឤ។8  

១៦. សញ្ជា ឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ៖ នឆលើឤរសនៅឞឹងឦិខិរឣឤួច់ស់
ឡ៊ីឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ចុេះនលងវ៊ី១៨ ផខកញ្ជដ  ឆ្ន ២ំ០១៥  កឡ់ឞ័ធឞឹងសញ្ជា រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នៅកំណារ់
ហលូឧកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិងរកុងនបា ឤផស រ ផដឦអាចររូឧបាឞំររ់សនអវឣឞិររឹឣររូឧ  កឡ់ឞ័ធឞឹងឧធិាឞ៣០ផឣ ររ 
កានឥ   គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នដ្ឋឤោឞកិចចោរំវឡ៊ីឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞ
អឞុឧរតរកឣមភាឡផកររឣូឧរគសរ់ជុងនរជាឤឣឤួ នៅចននាល េះររ៊ីោរវ៊ី៤ កនុងឆ្ន ២ំ០៥ ឞិង ររ៊ីោរវ៊ី១ កនុងឆ្ន ំ
២០១៧។9 រកឣមភាឡផកររឣូឧនឞេះ ឥឣួោឞកាឥកំណរផ់ហឞវ៊ីអូឣសិាស្ត្រតនដ្ឋឤនរសើរបារ់សនចចកឧវិាឤឞតនហាេះ
នរុើសកាឥ (រដូឞ) នៅចននាល េះផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ឞិង ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឞិង នរកាឤឣកនវៀរនៅផខឧចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៦ នដើឣប៊ីនឝវើកាឥឡិឞិរយនហទៀងផ្លទ រ ់តាឣឥឤៈកាឥអនងេរតាឣហទេះ នដើឣប៊ីកំណរឥ់ករគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦ 
អាចររូឧបាឞំររ់សនអវឣឞិររឹឣររូឧ ឥឣួជាឣឤួឞឹងកាឥឡិនរោេះនោសឦ់អំឡ៊ីរិវធិវវួឦបាឞឥសរ់ឡួកនគ ឞិង 
ជាចុងនរកាឤគឺជាកាឥអនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ (DMS) នដ្ឋឤោឞកាឥចូឦឥឣួឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ផដឦនឝវើន ើង 
កនុងផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០១៦។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឞ៊ីឣឤួផដឦររូឧបាឞកំណរឥ់កនឃើញ ររូឧបាឞហតឦ់រឞលឹកឯកសាឥ 
ឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈ (PIS) ឣឤួ ផដឦហតឦ់ឞូឧជនរឣើរចំឞួឞឡ៊ីឥ ផដឦឥឣួោឞជាអាវិ៍៖ វ៊ី១ គឺជាកាឥសឞតឥរ់នៅកនុង 
ចំណ៊ី ហលូឧ (RoW) ឥហូរដឦ់នឡឦផដឦឥដ្ឋា អបិាឦអាចររូឧកាឥដ៊ីនរសើរបារ់ ផដឦនៅនឡឦននាេះហទេះឞឹងររូឧបាឞ
ដកហូរ ឞិង ហតឦ់រំណង យ វ៊ី២ សតូឥនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង វវួឦបាឞដ៊ីឣឤួកផឞលងនៅវ៊ីននាេះ 
រឡឣជាឣឤួឞឹងកាឥហតឦ់របាករំ់ណងររោសរំ់ណងផ់ដឦរថិរនៅកនុងឥងវងន់ឞហឦស េះ ឦ់ របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡ 
ឥរ់នៅ ឞិង របាកឧ់សរថឣាររោសក់ាឥដឹកជញ្ជូ ឞ។ រឞលឹកឯកសាឥឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈនឞេះ កោ៏ឞសញ្ចូ ឦហងផដឥឞូឧ 
នរចកត៊ីឡណ៌នាឦឣអរិអំឡ៊ីឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ។ ទងំនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិងរកុងនបា ឤផស រ 
រំណងរវឡយរឣបរតិររូឧបាឞនឝវើន ើងនដ្ឋឤផហអកនឦើកាឥរិការនឣលជំឞួរ ផដឦររូឧបាឞនឝវើន ើងកនុងផខរុោ ឆ្ន  ំ
២០១៦ ខណៈនឡឦផដឦរបាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ ោឞឣូឦដ្ឋា ឞផហអកនឦើកាឥអនងេរនៅនឦើរនឣលអងេឥសចចុសបឞន។ 

                                                 
8
  BTOR នលងវ៊ី២៤ ផខរុោ ឆ្ន ២ំ០១៦ ររោស ់TA 8810-CAM: កាឥឡរងឹងកាឥអឞុឧរតកាឥង្ហឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង
កាឥសាត ឥរបាកច់ំណូឦន ើងឧញិ ១៩-២០ រុោ ឆ្ន ២ំ០១៦។  

9
  ផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ររោសរ់ាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកងុនបា ឤផស រ ផចងថ្នរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ផដឦចំផណកណាឣឤួនឞ 
ហទេះឥសរ់ឡួកនគររូឧបាឞការន់ដ្ឋឤសាឥផរវារថិរនៅកនុងឥងវងន់ឞហឦស េះ ឦ់ ឞងិ ផដឦនៅរឦ់ដ៊ីររឣឹ៣០ផឣ ររកានឥ   យ រចិជាងនឞេះ 
នរកាឤនឡឦការ ់ឞឹងររូឧំរវុ់កថ្នឥងហឦស េះ ឦ់ទងំររុង ឞងិ ោឞរិវធិវវួឦបាឞរំណងររោសហ់ទេះទងំឣូឦ ដ៊ីឣឤួកផឞលងនៅឯ 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞងិ របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ ឞិង របាកឧ់សរថឣាររោសន់លលនឝវើដំនណើ ឥ។  
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រឞលឹកឯកសាឥឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈ បាឞហតឦ់ឱ្យរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឥឤៈនឡឦខល៊ីចំឞួឞ១៥នលង នដើឣប៊ីរនរឣចចិរត 
ថ្ននរើឡួកនគនរជើរនឥ ើរសឞតឥរ់នៅកនុងចំណ៊ី ហលូឧ យ សតូឥនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង បាឞសញ្ជជ កហ់ងផដឥថ្ន 
កនុងកឥណ៊ី ឡំុោឞហតឦ់ចនឣលើឤនឆលើឤរសកនុងឥឤៈនឡឦផដឦបាឞកំណរន់ឞេះនវ ោឞឞឤ័ថ្នរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
នរជើរនឥ ើរសឞតឥរ់នៅនឦើចំណ៊ី ហលូឧ។   

១៧. កនុងចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ១៩០រគួសាឥ នៅកំណារហ់លូឧកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ោឞរគួសាឥ
ឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៦៣រគួសាឥ ររូឧបាឞឥកនឃើញថ្នកំណរចំ់ណារថ់្នន កឣ់ឞិបាឞររឹឣររូឧ នរកាឣឧធិាឞ ៣០
ផឣ ររកានឥ   ឞិង កនុងចំនណាឣននាេះ ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៤១រគួសាឥ បាឞនរជើរនឥ ើរនៅឥរ់នៅកផឞលង 
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង ៤រគួសាឥនរជើរនឥ ើរសឞតឥរ់នៅនឦើចំណ៊ី ហលូឧ ខណៈនឡឦផដឦ៦រគួសាឥឣឞិបាឞហតឦ់កាឥនឆលើឤរស 
ឞិង ១២រគួសាឥឣឞិអាចឥកនឃើញ យ ទកវ់ងឣឞិបាឞ។ នដ្ឋឤផ ក នៅកំណារហ់លូឧរកុងនបា ឤផស រឧញិ ោឞ
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៤៣រគួសាឥ ឥរ់នៅតាឣសនណាត ឤហលូឧឥលនអលើង កនុងននាេះោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
ចំឞួឞ១១រគួសាឥ ររូឧបាឞឥកនឃើញថ្នំរចំ់ណារថ់្នន កឣ់ឞិបាឞររឹឣររូឧ ឞិង កនុងចំនណាឣននាេះ ៩រគួសាឥបាឞ
នរជើរនឥ ើរនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង ២រគួសាឥឣឞិអាចឥកនឃើញ យទកវ់ងឣឞិបាឞ។ កាឥហតឦ់រំណង 
ររោសរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង រិវធិវវួឦបាឞដនវនវៀរ ររូឧបាឞវូទរជូ់ឞនៅនដើឣឆ្ន ២ំ០១៧ ជូឞដឦ់រគួសាឥ
ឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ៤១រគួសាឥ ឣកឡ៊ីកំណារហ់លូឧនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង ៩រគួសាឥ ឣកឡ៊ីកំណារហ់លូឧនៅរកុង 
នបា ឤផស រ។ គិរររឹឣផខឣលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ២៤រគួសាឥ នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 
កំឡុងសាងរងហ់ទេះនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង នៅនបា ឤផស រោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ២រគួសាឥ បាឞ 
នៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។  

១៨. នដើឣប៊ីនឈាងំសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦោឞឦកខខណឌ ររឹឣររូឧទងំ១៤រគួសាឥនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 
ឞិងរកុងនបា ឤផស រ ផដឦឣឞិអាចទកវ់ងបាឞកនុងអំ ុងនឡឦចុេះអនងេរតាឣហទេះ គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះ 
រសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞនឝវើកាឥជូឞដំណឹងតាឣសាឥឡរ័ោ៌ឞ កនុងផខឣករា ឞិង ផខឣ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៧ រឡឣទងំនឝវើ 
កាឥហសឡវហាឤនៅតាឣនគហវំឡឥ័សាឥឡរ័ោ៌ឞឣឤួ ឞិង ជរោសនៅនឣដឹកនារំហគឣឞ ៍ នដ្ឋឤវុកឥឤៈនឡឦ
៣០នលង ជូឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំននាេះនដើឣប៊ីហតឦ់កាឥនឆលើឤរស។ នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី នៅឯកិចចរសជំុឣឤួ
ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់រសោណ៤០រគួសាឥ  កឡ់ឞ័ធឞឹងឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   នៅកនុងឥឤៈនឡឦនឞកាឥររួរ 
ឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឞេះ ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ជានរចើឞបាឞរបាសគ់ណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឱ្យដឹង
ថ្នឡួកនគឣឞិអាឞ (យករឣអាឞ) សាឥឡរ័ោ៌ឞខ្នល ងំណារ់ ឞិង ឣឞិបាឞដឹងថ្នគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះ
រសាឤហឦស េះ ឦ់ោឞសំណងចងទ់កវ់ងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំននាេះផដឦឣឞិអាចទកវ់ងបាឞន ើឤ។10 
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គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞជូឞដំណឹងដឦ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ
ថ្នរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦអាចោឞឦកខខណឌ រឣររស ឞិងផដឦឣឞិអាចទកវ់ងបាឞ នៅផរអាចវវួឦ
បាឞរំណង ឞិង ដ៊ីឣឤួកផឞលងនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីបាឞ រសរិឞនសើឡួកនគទកវ់ងគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួង 
នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឣុឞនឡឦសញ្ចស ់ ឞិង សិវផហឞកាឥរកឣមភាឡ។ ដូនចនេះ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយ
ភាឡអឞុនោឣ រូឣហតឦ់អឞុសារឞថ៍្នគសប៊ីោឞកិចចខិរខំហសឡវហាឤឡរ័ោ៌ឞនឦើកចុងនរកាឤឣឤួ ផដឦគួឥនឝវើ
ន ើងតាឣឥឤៈឧសកឥណ៍ហសឡវហាឤឡរ័ោ៌ឞដនវនវៀរ នដើឣប៊ីផរវងឥករគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំ១៤រគួសាឥផដឦ
ោឞឦកខខណឌ ររឹឣររូឧ នដើឣប៊ីរបាសឡួ់កនគអំឡ៊ីរិវធិវវួឦបាឞឥសរ់ឡួកនគ។  

១៩. នរចកត៊ីរឞនដិ្ឋា ឞឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងឞឹងភាឡអឞុនោឣនៅឞឹង
អឞុសារឞវ៍៊ី១។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឤឦ់នឃើញថ្នឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីោឞភាឡ
អឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹងអឞុសារឞឣ៍ឤួនឞេះផដឦបាឞវវួឦកាឥអឞុឣរ័ឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦ រឡឣទងំបាឞ
ខិរខំគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ ជាឣឤួឥដ្ឋា អបិាឦ នដើឣប៊ីរនរឣចឱ្យបាឞឞូឧឦវធហឦនឞេះ។ កិចចខិរខំទងំនឞេះឥឣួោឞ 
នសរកកឣមចំឞួឞឡ៊ីឥនឦើកឥសរ់ SETC នឞកាឥោិឦកណាត ឦឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ផដឦនផ្លត រ ឞិង នឦើក 
ន ើងអំឡ៊ីសញ្ជា នរររឦ់ កឡ់ឞ័ធឞឹងភាឡអឞុនោឣ ផដឦរថិរនរកាឣអឞុសារឞន៍ឞេះ កាឥចូឦឥឣួកនុងនាឣអនក 
រនងេរកាឥណ៍នៅកនុងកិចចឡិនរោេះនោសឦ់ឥសរ់គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នៅរាជធាឞ៊ី 
អននំឡញ ឞិងរកុងនបា ឤផស រ ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នដើឣប៊ីកំណរឥ់ករគួសាឥផដឦោឞឦកខខណឌ រឣររស 
នរកាឣឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   កាឥផកររឣួឦន ើងឧញិនៅនឦើកិចចរឞាជាឝឥោឞជាឣឤួឣូឦឞិឝិរហភាឡឥណទឞ 
អូស្ត្សាត ឦ៊ី (CUFA)  កឡ់ឞ័ធកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ (EIRP) នដើឣប៊ីសញ្ចូ ឦហងផដឥឞូឧកាឥ
រសឣូឦវិឞនឞឤ័អំឡ៊ីរបាកចំ់ណូឦ សំណុឦ ឞិង រវឡយរឣបរតិ ឥសរ់អនកតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនរកាឣឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   
ឞិង នដើឣប៊ីោរំវឡួកនគតាឣឥឤៈហតឦ់កាឥសណតុ េះសណាត ឦអំឡ៊ីអកខឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុ (រូឣនឣើឦអឞុសារឞវ៍៊ី៦)។ នៅ 
កនុងនសរកកឣមចំឞួឞឡ៊ីឥនឦើកនឞេះ កនុងផខរ៊ីហា ឞិង ផខរុោ ឆ្ន ២ំ០១៦ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞខិរខំនឦើក 
ន ើងឞូឧសញ្ជា នឞេះជាឣឤួឥដ្ឋា អបិាឦ (ោឞកំណរន់ៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយនឦើកវ៊ី២ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥ
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ) ថ្នកាឥឡឞាឥនឡឦហតឦ់រំណង ររូឧកាឥឱ្យោឞកាឥផកររឣូឧនៅនឦើអរិហឥណាសផឞថឣ
នវៀរ ស ុផឞតកាឥនឦើកន ើងនឞេះររូឧបាឞឥដ្ឋា អបិាឦសដិនរឝឞ។៍  

២០. នសើនទេះស៊ីជារនរឣចបាឞឞូឧភាឡអឞុនោឣចំន េះអឞុសារឞន៍ឞេះកត៊ី គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
រូឣហតឦ់អឞុសារឞថ៍្ន ថ្នន ករ់គសរ់គងគសប៊ីនឦើកន ើងនៅកាឞឥ់ដ្ឋា អបិាឦអំឡ៊ីនរចកត៊ីររូឧកាឥឱ្យោឞកិចចខិរខំនឦើក
ចុងនរកាឤ ទកវ់ងឞឹងកាឥហសឡវហាឤឡរ័ោ៌ឞ នដើឣប៊ីទកវ់ងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំស៊ីរសនអវ ដូចោឞ

                                                                                                                                                          

ឣឞិធាល សប់ាឞចូឦនឥៀឞនៅឯសាោ (កឋាខណ័ឌ  ៦៥ នឞឥបាឤកាឥណ៍ចុងនរកាឤឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
រត៊ីឡ៊ីរំនណើ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នឦខ ២០១២/២ ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៤)។ 
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នឥៀសរាសខ់្នងនរកាឣ នដើឣប៊ីរបាសឡួ់កនគអំឡ៊ីរិវធិវវួឦបាឞឥសរ់ឡួកនគ រឡឣទងំឱ្ការឥសរ់ឡួកនគកនុងកាឥដ្ឋក ់
 កយសណតឹ ង កនុងកឥណ៊ី ំបំាច ់តាឣឥឤៈឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ។  

(i) រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំ៤០៤រគួសាឥ អាចជាទកវ់ងឣឞិបាឞ ឣឞិបាឞចុេះហរថនឦខ្ននឦើកិចចរឞា 
យ ឣឞិបាឞឣកវវួឦរបាករំ់ណងសផឞថឣឥសរ់ឡួកនគ ររោសក់ាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកឧ់សរថឣា 
ជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ។ 

(ii) រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំ៨២រគួសាឥនៅកំណារហ់លូឧកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញផដឦឥកឣឞិនឃើញ  កឡ់ឞ័ធឞឹង
រិវធិវវួឦបាឞឥសរ់ឡួកនគ នរកាឣកាឥផកររឣួឦ CPI ន ើងឧញិ ឞិង 

(iii) រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦអាចោឞឦកខខណឌ ររឹឣររូឧទងំ១៤រគួសាឥ នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុង 
នបា ឤផស រ ផដឦទកវ់ងឣឞិបាឞ កនុងកាឥអឞុឧរតឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ  ។  

២១. សផឞថឣឡ៊ីនឞេះនវៀរ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីគសប៊ីររួរឡិឞិរយនៅនឦើកាឥហតឦ់សលងក់ឣមរិវធិដ៊ីឝល៊ីជូឞដឦ់រគួសាឥឥង
ហឦស េះ ឦ់នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ផដឦកាឥហតឦ់ជូឞនឞេះររូឧបាឞនឝវើន ើងដំសូងនគសងអរ់នៅនខរតបារដំ់សង 
ស ុផឞតករ៏រូឧឡនឞលឿឞនៅតាឣកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីដនវនវៀរហងផដឥ។  

ែ. អនុសាសន៍ទី២ ខែលអនុម័តដោយរកុមររឹកាភិបាល 

អឞុសារឞវ៍៊ី២ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ៖ ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ី។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ គិរររឹឣនឡឦនឥៀសចំឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ោឞភាឡ 
អឞុនោឣឣឤួផហនកនៅឞឹងអឞុសារឞន៍ឞេះ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កររ់ោគ ឦ់ថ្នោឞ 
កិចចខិរខំនៅតាឣកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ផដឦររឣសររឣួឦនដ្ឋឤ CUFA ជាឣឤួឞឹងកាឥរនរឣចបាឞ 
ឧឌឍឞភាឡកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីឣឤួចំឞួឞ នដើឣប៊ីឡរងឹងគណៈកោម ឝិកាឥ O&M កនុងឣូឦដ្ឋា ឞ ឞិង នដើឣប៊ី 
សនងេើរកាឥរភាជ សវំ់នាកវំ់ឞងជាឣឤួអងគភាឡឥដ្ឋា អបិាឦឣូឦដ្ឋា ឞ ផដឦនរកាឤឡ៊ីនឡឦនហទឥកផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំនឞេះកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ឣក ឞឹងររូឧោឞកាឥវវួឦខុរររូឧជាឥឣួ នៅនឦើនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅ 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី នគររូឧកាឥឱ្យោឞកិចចខិរខំសផឞថឣនវៀរនដើឣប៊ីផកឦឣអនរវា 
(ជាឡិនររគឺកាឥវុកដ្ឋកក់ាករំណឦ់ឥងឹ ឞិង កាឥហគរហ់គងវឹ់ក) ឞិងធានាឱ្យបាឞឞូឧឞិឥឞតឥភាឡនឞនហដ្ឋា ឥចនា 
រឣពឞ័ធឥសរ់កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី តាឣឥឤៈកាឥកសាងរឣរថភាឡឥសរ់គណៈកោម ឝិកាឥ O&M កនុងឣូឦដ្ឋា ឞ 
ឡរងឹងរកឣមភាឡផរវងឥកឣូឦឞិឝិររោសក់ាឥង្ហឥ O&M នៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង នឝវើឱ្យោឞ
រសរករ៊ីភាឡវំនាកវំ់ឞងឥវាងគណៈកឣមកាឥ O&M ឞិង អងគភាឡឥដ្ឋា អបិាឦឣូឦដ្ឋា ឞ នៅកនុងរកសខណ័ឌ
ផហឞកាឥ ឞិងលឧកិាឥឤៈនឡឦឣឝយឣឣឤួផដឦបាឞឯកភាឡោន ។  
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ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង ៖  

ក. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឝវើកាឥបា ឞរ់សោណនៅនឦើនហដ្ឋា ឥចនា
រឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី នដើឣប៊ីធានាថ្ន នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធទងំនឞេះ ោឞឦកខណៈ 
ររសនៅឞឹងសវដ្ឋា ឞជារិ សវដ្ឋា ឞនខរត យ សវដ្ឋា ឞឥសរ់អាជាញ ឝឥឣូឦដ្ឋា ឞផដឦ កឡ់ឞ័ធ។ 

ខ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួ ផដឦោឞ 
កំណរន់ឡឦនឧោជាកោ់ក ់ររោសផ់កឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ 

គ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯកផឞលង 
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ផដឦររូឧបាឞកំណរថ់្នជាចំណារក់ាឥសនាទ ឞ ់ រថិរនរកាឣផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក។់ 

ឃ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ រសគឦ់នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធផដឦររូឧបាឞ 
ផកឦឣអនៅឱ្យអាជាញ ឝឥឣូឦដ្ឋា ឞរឣររស។ 

ង. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នរនើរំុឱ្យរករួងរុខ្នអបិាឦ ធានាថ្ន 
ឣណឌ ឦរុខភាឡនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ោឞរសរិសរតិកាឥនៅតាឣ 
សវដ្ឋា ឞជារិ។ 

ច. ឤឞតកាឥរសរិសរតិកាឥ ឞិងផលទនំហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ 

 (ររោសអ់រថសវទងំររុង រូឣនឣើឦឧសរឣពឞ័ធ២)។ 
 

 
២២. គំនហើញឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះអឞុសារឞ ៍
វ៊ី២។ សនាទ សឡ់៊ីោឞកាឥផកឦឣអនៅកនុងឆោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥ នៅនឦើហលូឧចូឦនៅកាឞរ់ាឦ់កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
ហលូឧខ្នងកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅនខរតបារដំ់សង ន ឝិ៍សារ ់ ឞិង អននំឡញ រឡឣទងំរសឡឞ័ធឦូសងាូឥវឹកនៅកនុង
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរកុងនបា ឤផស រ ឞិង រាជធាឞ៊ីអននំឡញ កាឦឡ៊ីផខកញ្ជដ  ឆ្ន ២ំ០១៥ គណៈកឣមកាឥអឞតឥ
រករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞរសគឦ់កាឥវវួឦខុរររូឧផហនកនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឱ្យគណៈកឣមកាឥ O&M 
កនុងឣូឦដ្ឋា ឞ ផដឦររូឧបាឞសនងេើរន ើងនៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីឞ៊ីឣឤួៗ។ អាររ័ឤនដ្ឋឤកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅ 
លម៊ីររូឧបាឞសញ្ចូ ឦនៅកនុងឥចនារឣពឞ័ធអអបិាឦកិចចនៅថ្នន កន់រកាឣជារិ ដូនចនេះនាឱំ្យរសរិសរតិកាឥ ឞិងកាឥផលទនំហដ្ឋា  
ឥចនារឣពឞ័ធសាធាឥណៈនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ករ៏រូឧកាល ឤជាផហនកឣឤួនឞកាឥវវួឦខុរររូឧផហនកនហដ្ឋា ឥចនា 
រឣពឞ័ធឥសរ់ឃុំរង្ហេ រក់នុងឣូឦដ្ឋា ឞហងផដឥ។   
 
 

២៣. កនុងអំ ុងនឡឦនឞកាឥររួរឡិឞិរយនឦើកវ៊ី២ឥសរ់ខលួឞ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞឥកនឃើញ 
ថ្ននសើនទេះស៊ីជាគណៈកឣមកាឥរសរិសរតិកាឥ ឞិងផលទ ំ កំឡុងោឞដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតគណៈកឣមកាឥ 
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នឞេះឞឹងឡំុោឞរឣរថភាឡកនុងកាឥធានាឞិឥឞតឥភាឡនឞកាឥនរសើរបារ់នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ ផដឦោឞរសាសន់ឞេះន ើឤ 
នឦើកផឦងផរឥចនារឣពឞ័ធអអបិាឦកិចចថ្នន កន់រកាឣជារិផដឦ កឡ់ឞ័ធ នៅថ្នន កឃុ់ំរង្ហេ រ ់ រកុងររុកខណ័ឌ  ឞិង 
រាជធាឞ៊ីនខរត កហ៏តឦ់ឞូឧឣូឦឞិឝិ ឞិង ជំនាញឯកនវរ ររោសក់ាឥផលទ ំ ឞិង ជួរជុឦហលូឧលនឦ់ រឡឣទងំ
នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធដនវនវៀរផដឥ។ នដើឣប៊ីនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា កងវឦ់នឞេះ កាឦឡ៊ីផខកកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៦ ឝនាោឥ
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞនឝវើកាឥផកផរសនៅនឦើកិចចរឞាឥសរ់ CUFA នដើឣប៊ីឱ្យោឞសុគគឦិកចំឞួឞឡ៊ីឥឥូសឥសរ់ CUFA 
ររូឧបាឞំរត់ាងំឱ្យោរំវ ឞិង នឦើកកឣពរ់រសរិសរតិកាឥ ឞិង កាឥផលទ ំ នៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំ៥ នដ្ឋឤ 
នផ្លត រឤកចិរតវុកដ្ឋករំ់ខ្នឞន់ឦើកិចចោរំវកនុងកាឥនឥៀសចំ ឞិង កាឥសណតុ េះសណាត ឦររោសគ់ណៈកឣមកាឥ O&M 
ផកឦឣអកាឥរគសរ់គងរំណឦ់ឥងឹ ផរវងឥកឣូឦឞិឝិឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ររោសក់ាឥង្ហឥរសរិសរតិកាឥ ឞិងផលទ ំ
នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ រឡឣទងំឡរងឹងវំនាកវំ់ឞងឥវាងគណៈកឣមកាឥ O&M ឞិង ឥចនារឣពឞ័ធអអបិាឦកិចចឣូឦដ្ឋា ឞ។ 
នៅនឡឦចុេះនឝវើវរសឞកិចចនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ រកុងនបា ឤផស រ ឞិងនខរតបារដំ់សង គណៈ 
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞឥកនឃើញថ្ននសើនទេះស៊ីជាកិចចខិរខំនឞេះបាឞហតឦ់ឞូឧឦវធហឦឣឤួចំឞួឞកន៏ដ្ឋឤ 
ស ុផឞតឦវធហឦទងំននាេះឣឞិនរមើោន ន ើឤ នហើឤកិចចខិរខំររូឧសឞតធានាឱ្យបាឞឞូឧឞិឥឞតឥភាឡនឞនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
ឥសរ់កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំននាេះ។ នឦើរឡ៊ីនឞេះនវៀរ នសើនទេះស៊ីជានរៀឧនៅផណនារំត៊ីឡ៊ីរសរិសរតិកាឥ ឞិង
កាឥផលទផំដឦររូឧបាឞនឥៀសចំន ើង ររោសរ់គសរ់គងនៅនឦើនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅឞ៊ីឣឤួៗ 
ររូឧបាឞសនងេើរន ើងកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞត នរៀឧនៅផណនានំឞេះោឞឦកខណៈរនងខសខ្នល ងំនឡក ឞិង ហតឦ់នរចកត៊ីផណនា ំ
សនចចកនវររិចរួចនឡក នៅនឦើរសធាឞសវឣឤួចំឞួឞដូចជាកាឥផលទអំណតូ ងរនសន់ដ្ឋឤនដ។  

២៤. នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣររូឧបាឞរបាសឱ់្យដឹង
ថ្នរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំអរ់រុវធរឹងផរបាឞរភាជ សស់ណាត ញវឹកឥដា ឞិង បាឞរនងេរនឃើញថ្នកិចចខិរខំ 
វំនាកវំ់ឞងជាឣឤួឥចនារឣពឞ័ធអអបិាឦកិចចនៅថ្នន កន់រកាឣជារិ បាឞវវួឦឞូឧឦវធហឦឣឤួចំឞួឞ អាររ័ឤនដ្ឋឤ 
ឥដ្ឋា អបិាឦថ្នន ករ់ាជធាឞ៊ីបាឞហតឦ់ហិឥញ្ដសបទឞររោសស់ាងរងហ់លូឧនសរុងនៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី (ហលូឧរសផឧង 
៣៨០ផឣ ររ នឞហលូឧរសផឧង៥៥០ផឣ ររ បាឞសញ្ចសក់ាឥសាងរងឥ់ចួរាឦ់)។ គណៈកឣមកាឥ O&M កប៏ាឞនឝវើកាឥនគៀគឥ 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នដើឣប៊ីរំអាររសឡឞ័ធឦូសងាូឥវឹកហងផដឥ នហើឤកាឥរគសរ់គងរំណឦ់ឥងឹជាឥឣួ បាឞោឞភាឡ 
រសនរើឥន ើងនៅកនុងផហនកផដឦរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ភាគនរចើឞឥរ់នៅ ស ុផឞត ោ ងណាឣុញិនគនៅផរសឞតំ ក់
រំរាឣនៅឯរចកចូឦនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ នៅឯកិចចរសជំុឣឤួជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឥឣួទងំ
រោជិកគណៈកឣមកាឥ O&M ហងផដឥ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣររូឧបាឞរបាសឱ់្យដឹងថ្ន 
គណៈកឣមកាឥ O&M ឣឞិអាចោឞឦវធភាឡនឝវើកាឥនឥអង្ហគ រឧភិាគទឞឱ្យបាឞនវៀងទររ់រោសក់ាឥង្ហឥរសរិសរតិកាឥ 
ឞិងផលទ ំ ឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ន ើឤ។11 រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់កប៏ាឞរបាសគ់ណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ 
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 នាឤកដ្ឋា ឞអារុ៊ីអានគនឤ ៍ បាឞរបាសគ់ណៈកឣមកាឥររួរឡឞិិរយភាឡអឞុនោឣឱ្យដឹងថ្ន កំនណើ ឞនឞគំឞឥរំរាឣផដឦគណៈកឣមកាឥររួរ
ឡឞិិរយភាឡអឞុនោឣបាឞនឃើញនឞេះ គឺនដ្ឋឤសាឥផរឡឝិ៊ីសុណយអជុសំិណឌ ផដឦោឞកាឥចំអឞិអាហាឥជានរចើឞ ឞងិ ឡឝិ៊ីសណុយនឞេះនកើរន ើង 
ររសនឡឦជាឣឤួោន នៅឞឹងដំនណើ ឥវរសឞកិចចឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡឞិិរយភាឡអឞុនោឣ។ នាឤកដ្ឋា ឞអារុ៊ីអានគនឤ ៍បាឞផលលងឱ្យដឹង
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អឞុនោឣឱ្យដឹងហងផដឥថ្ន ឡួកនគឣឞិបាឞនរសើរបារ់ឣណឌ ឦរុខភាឡកនុងឣូឦដ្ឋា ឞន ើឤ អាររ័ឤនដ្ឋឤឣណឌ ឦ 
រុខភាឡឣឞិបាឞនសើកដំនណើ ឥកាឥនៅតាឣនោ ងនឝវើកាឥឱ្យបាឞនវៀងទរ ់ នហើឤគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ
អឞុនោឣបាឞរនងេរនឃើញថ្ន ឡំុោឞកាត ឡរ័ោ៌ឞនៅឯឣណឌ ឦរុខភាឡន ើឤ។  

២៥. នដ្ឋឤផ ក នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីឯរកុងនបា ឤផស រឧញិ គណៈកឣមកាឥ O&M បាឞនឝវើកាឥង្ហឥជាឣឤួ 
រសជាឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦរម័រគចិរតនឝវើកាឥការន់មម  ឞិង រសឣូឦរំរាឣឡ៊ីរសឡឞ័ធសងាូឥវឹកតាឣហលូឧ រឡឣទងំ 
វវួឦបាឞនជាគជឤ័ហងផដឥកនុងកាឥរំុឱ្យឃុំហតឦ់នរគឿងចរកឱ្យខច៊ី ររោសផ់លទហំលូឧលនឦ់ចូឦកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅ
លម៊ី។ ដូចោន នៅឞឹងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅអននំឡញផដឥ គណៈកឣមកាឥនឞេះឣឞិទឞអ់ាចោឞឦវធភាឡនឥអង្ហគ រ
ឧភិាគទឞឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ររោសក់ាឥង្ហឥរសរិសរតិកាឥ ឞិងផលទនំហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធឱ្យបាឞនវៀងទរន់ៅ 
ន ើឤនវ។ នសើនទេះស៊ីជាកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីោឞភាឡសាអ រជាងនឡឦផដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ
ចុេះនឝវើវរសឞកិចចកាឦឡ៊ីឆ្ន ឣុំឞកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតអវ៊ីទងំអរ់នឞេះកឣ៏ឞិរបាកដថ្នដូនចនេះផដឥ អាររ័ឤនដ្ឋឤសចចុសបឞន
រំរាឣររូឧបាឞនគឤកនៅំកន់ៅឯរជុងភាគឞិឥរ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ផដឦអាចសងេឱ្យោឞឞូឧនរោេះថ្នន កដ់ឦ់ 
រុខភាឡជារកាត ឞុឡឦ។ SERD បាឞរបាសគ់ណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឱ្យដឹងថ្ន គំឞឥរំរាឣផដឦនគ 
បាឞរនងេរនឃើញោឞរភាឡនរចើឞខុរឝឣមតា អាររ័ឤនដ្ឋឤសឥោិណរំរាឣនរចើឞផសសនឞេះគឺសណាត ឦឣកឡ៊ីកាឥ 
ចំអិឞអាហាឥររោសឡិ់ឝ៊ីសុណយអជសិំណឌ  ផដឦនកើរន ើងររសោន នៅឞឹងនឡឦផដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ 
អឞុនោឣចុេះនឝវើវរសឞកិចច។ នោងតាឣ SERD បាឞឱ្យដឹងថ្នកំឡុងោឞកិចចខិរខំនដើឣប៊ីទកវ់ងរកុឣហ ុឞរសឣូឦ 
រំរាឣឱ្យឣកចូឦឤករំរាឣឡ៊ីកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី នដ្ឋឤរសជាឡឦឥដាជាអនករសឣូឦឧភិាគទឞររោសស់ងន់លល 
នរវារសឣូឦរំរាឣនឞេះ។ សញ្ជា រសឈឣជាកោ់កឣ់ឤួគឺជាកាឥហគរហ់គងវឹ់កវវួឦទឞ។ កនុងចំនណាឣអណតូ ងរនស ់
ទងំ៦៥នរគឿងនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ោឞផរ៣៧នរគឿងស ុនណាណ េះផដឦោឞដំនណើ ឥកាឥ នហើឤរគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ឣឤួចំឞួឞវិញវឹកឡ៊ីរកុឣហ ុឞឯកជឞររោសវ់វួឦទឞ។ គណៈកឣមកាឥ O&M ចូឦឥឣួនៅកនុងកាឥចឥំឥ 
ជាឣឤួអាជាញ ឝឥរកុង នដើឣប៊ីរំុសញ្ចុ េះនលលរភាជ សរ់សឡឞ័ធវឹកសាអ រឥសរ់រកុង។ រសជាឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់បាឞ
រាឤកាឥណ៍ឱ្យដឹងថ្ន សញ្ជា សំឡុឦខយឦ់អាការកឞលងឣកផដឦសណាត ឦឡ៊ីកាឥដុររំរាឣនៅផកបឥកផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ី ផឦងជាសញ្ជា នវៀងនហើឤ។ 
  

                                                                                                                                                          

ថ្ន រំរាឣររូឧបាឞរសឣឦូជានវៀងទរ ់ នហើឤរសជាឡឦឥដាផដឦឥរ់នៅកនុងរហគឣឞត៍ាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនឞេះ សងរ់បាកច់ឞួំឞ១ដុោល ឥ 
កនុង១ផខ ររោសន់រវារសឣូឦរំរាឣ។ កាឥសងរ់បាកន់ឞេះោឞសញ្ចូ ឦនៅកនុងឧកិេឤសរ័រអគគិរឞ៊ីឥសរ់រសជាឡឦឥដា។  
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ឥូសភាឡវ៊ី៣៖ ហលូឧខ្នងកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឣុឞនឡឦ ឞិងនរកាឤនឡឦផកឦឣអ 

 

                រសអឡ៖ ឥបាឤកាឥណ៍រសំរំរ៊ីោរឥសរ់ CUFA: ផខនឣសា - ផខឣលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 
 

២៦. កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅនខរតបារដំ់សង ផដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞចុេះនឝវើវរសឞកិចច 
ោឞរភាឡសាអ រជាងឣុឞ នហើឤនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅវ៊ីននាេះផដឦឥឣួោឞហលូឧលនឦ់ ឞិង កាឥហគរហ់គងវឹ់ក ហាកោ់ឞ 
កាឥផលទឦំអជាងនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីចំឞួឞឡ៊ីឥនវៀរ ឞិង នសើនទេះស៊ីជាករឣរិរបាកចំ់ណូឦ 
ជាឣឝយឣទសជាងកផឞលងដនវកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតគណៈកឣមកាឥ O&M ោឞឦវធភាឡអាចរសឣូឦលឧកិាឧភិាគទឞរសំផំខ 
ររោសក់ាឥង្ហឥរសរិសរតិកាឥ ឞិងផលទនំហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ ឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ររោសក់ាឥហគរហ់គងវឹ់កបាឞ។ 
នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី នៅវ៊ីនឞេះសញ្ជា ហគរហ់គងវឹ់កសាអ រ ឞិង កាឥវុកដ្ឋករំ់ណឦ់ឥងឹ កជ៏ាសញ្ជា រសឈឣផដឦឣឞិទឞ ់
បាឞនដ្ឋេះរសាឤផដឥ។ វឹកររោសន់រសើរបារ់នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី វវួឦបាឞកាឥហគរហ់គងឡ់៊ីររេះវឹកផដឦ
នៅជិរននាេះ នដ្ឋឤសូឣចូឦនៅកនុងអាងនរំេះវឹក ឞិង សនាទ សឣ់កសូឣនៅរតុកនៅកនុងរុ៊ីផវឞខ្នងនឦើ ររោសផ់ចក 
ំឤនៅតាឣហទេះឞ៊ីឣឤួៗ។ នៅនឡឦផដឦោ រុ៊ីឞសូឣវឹកខូច នគបាឞនឥអង្ហគ រលឧកិាឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
(នដ្ឋឤោឞឧភិាគទឞឡ៊ីរកុឣជួឤ ខលួឞឯង) នដើឣប៊ីសតូឥោ រុ៊ីឞលម៊ី ស ុផឞតរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ រោឞផ់រនរសើវឹកនឞេះ
ររោសងូ់រ ឞិង នបាករនឣលៀកសំ កស់ ុនណាណ េះ អាររ័ឤនដ្ឋឤឡួកនគោឞកាឥបាឥឣាអំឡ៊ីជ៊ីករិកឣម ឞិង 
ថ្នន បំាញ់នមម  ផដឦអាចហូឥឡ៊ីផររនៅកនុងររេះវឹក អាររ័ឤនដ្ឋឤោឞវាឦផររឡវ័ធជំុឧញិររេះវឹកនឞេះ។ ឣា ងឧញិ 
នវៀរ ររេះវឹកនឞេះកវំ៏ឞងឞឹងឥ ៊ីងរងួរនៅឥដូឧរបាងំហងផដឥ។ សចចុសបឞន គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
ររូឧបាឞរបាសឱ់្យដឹងថ្ន ោឞផរវឹកនអលៀង យ វឹកវិញស ុនណាណ េះ ផដឦររូឧបាឞនរសើរបារ់ររោសវ់វួឦទឞ នហើឤ 
គណៈកឣមកាឥ O&M កំឡុងចឥំឥជាឣឤួអាជាញ ឝឥហគរហ់គងវឹ់កនខរត ទកវ់ងឞឹងកាឥរភាជ សរ់សឡឞ័ធវឹកសាអ ររកុង។ 
នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ កប៏ាឞរបាសគ់ណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ 
អឞុនោឣឱ្យបាឞដឹងហងផដឥថ្ន រគួសាឥឞ៊ីឣឤួៗផដឦឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ររូឧបាឞហតឦ់ឧសកឥណ៍សឞសុវធ 
វឹកឣឤួនរគឿង។ ឥហូរឣកវឦ់ឞឹងនឡឦនឞេះ គណៈកឣមកាឥ O&M នៅឣឞិទឞអ់ាចឥកបាឞដំនណាេះរសាឤ
ររោសក់ាឥវុកដ្ឋករំ់ណឦ់ឥងឹនៅន ើឤនវ អាររ័ឤនដ្ឋឤឡាឞរសឣូឦរំរាឣឞឹងឣឞិចូឦឣកឤករំរាឣនៅ



 

21 
 

កនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីផដឦឣឞិរថិរនៅជាសហ់លូឧឝំន ើឤ ឣា ងឧញិនវៀរកឡំុ៏ោឞកផឞលងឯណានៅនឦើហលូឧឝំផដឦ
នគអាចំករំ់រាឣបាឞនដើឣប៊ីវុកឱ្យឡាឞរំរាឣឣករសឣូឦហងផដឥ។  

២៧. នរចកត៊ីរឞនដិ្ឋា ឞឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងឞឹងភាឡអឞុនោឣនៅឞឹងអឞុសារឞ៍
វ៊ី២។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឤឦ់នឃើញថ្ន ោឞឧឌឍឞភាឡគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់កនុងកាឥអឞុឧរត
អឞុសារឞន៍ឞេះ រឡឣទងំឤឦ់នឃើញហងផដឥថ្នោឞកាឥរនរឣចបាឞឞូឧឧឌឍឞភាឡនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីឣឤួ 
ចំឞួឞ កនុងកាឥឡរងឹងគណៈកឣមកាឥ O&M ឞិង សនងេើរបាឞឞូឧកាឥរភាជ សវំ់នាកវំ់ឞងជាឣឤួអងគភាឡឥដ្ឋា អបិាឦថ្នន ក ់
ឣូឦដ្ឋា ឞ នរកាឤនឡឦនហទឥកាឥវវួឦខុរររូឧជាឥឣួនៅនឦើនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី កនុងឆ្ន ំ
២០១៥។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រូឣសាវ គឣឞចំ៍ន េះកិចចខិរខំឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
ផដឦជាដំសូងបាឞទកវ់ងវ៊ីរសឹកាឣឤួឥូសឱ្យចូឦឥឣួនឝវើកាឥង្ហឥ នដើឣប៊ីឥចនាកឣមឧឝិ៊ី O&M នឞេះន ើង រឡឣទងំបាឞ
ហតឦ់កិចចោរំវសឋឣររោសក់ាឥអឞុឧរត ឞិង នរកាឤឣកទកវ់ង CUFA នដើឣប៊ីឱ្យសឞតហតឦ់កាឥោរំវនៅឯកផឞលង
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី នគររូឧកាឥឱ្យោឞកិចចខិរខំសផឞថឣនវៀរ នដើឣប៊ីផកឦឣអនរវា (ជាឡិនររគឺកាឥ 
វុកដ្ឋករំ់ណឦ់ឥងឹ ឞិងកាឥហគរហ់គងវឹ់ក) រឡឣទងំធានាឱ្យបាឞឞូឧឞិឥឞតឥភាឡនឞនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ី តាឣឥឤៈកាឥកសាងរឣរថភាឡឥសរ់គណៈកឣមកាឥ O&M កនុងឣូឦដ្ឋា ឞ ឡរងឹងកាឥនគៀងគឥឣូឦឞិឝិ 
ររោសក់ាឥង្ហឥរសរិសរតិកាឥ ឞិងផលទ ំ នៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី រឡឣទងំនឝវើឱ្យោឞរសរករ៊ីភាឡចំន េះវំនាក ់
វំឞងឥវាងគណៈកឣមកាឥ O&M ឞិង អងគភាឡឥដ្ឋា អបិាឦថ្នន កឣូ់ឦដ្ឋា ឞ នៅកនុងរកសខណ័ឌ ផហឞកាឥ ឞិងលឧកិា             
ឥឤៈនឡឦឣឝយឣឣឤួផដឦបាឞឯកភាឡោន  ផដឦកំណរអំ់ឡ៊ីការឡវកិចច ឞិង ហតឦ់ឞូឧឦវធភាឡកនុងកាឥឡាកឥណ៍កាឞ ់
ផររសនរើឥជាងឣុឞ ទកវ់ងនៅឞឹងអវ៊ីផដឦឞឹងនកើរន ើង។ នោងតាឣឡរ័ោ៌ឞផដឦបាឞហតឦ់ជូឞគណៈកឣមកាឥ 
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞឱ្យដឹងថ្ន នៅកនុងដំនណើ ឥនសរកកឣមខល៊ីចំឞួឞឡ៊ីឥនឦើកឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
ឣករសនវរកឣពុជា កនុងផខរ៊ីហា ឞិងផខរុោ ឆ្ន ២ំ០១៦ នដើឣប៊ីឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើឧឌឍឞភាឡផដឦរនរឣច
បាឞនៅកនុងរកឣមភាឡផកររឣូឧ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីឣឞិបាឞនឝវើវរសឞកិចចណាឣឤួនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី យ 
ឣឞិបាឞជួសរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នដើឣប៊ីឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើកាឥអឞុឧរតផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ 
ខលួឞន ើឤ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កររ់ោគ ឦ់នឃើញថ្នោឞសុគគឦិក១ឥូស ឡ៊ីឞិវារដ្ឋា ឞឝនាោឥ 
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីរសំរំសនវរកឣពុជា បាឞចូឦឥឣួនៅកនុងរិកាខ សាោរត៊ីឡ៊ីរសរិសរតិកាឥ ឞិងកាឥផលទនំហដ្ឋា ឥចនា
រឣពឞ័ធ កនុងផខរុោ ឆ្ន ២ំ០១៦ ផដឦោឞឧរតោឞរសធាឞគណៈកឣមកាឥ O&M ឣកឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនានា។ 
ឞិវារដ្ឋា ឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីរសំរំសនវរកឣពុជា កប៏ាឞោរំវោ ងរកឣមចំន េះកាឥអឞុឧរតជំឞួឤសនចចកនវរ 
ផដឦហតឦ់ឣូឦឞិឝិោរំវររោសក់ាឥចូឦឥឣួសនរឣើកាឥង្ហឥឥសរ់ CUFA ហងផដឥ។ ស ុផឞត អវ៊ីទងំនឞេះឣឞិផឣឞជាកាឥ 
នឝវើវរសឞកិចចនដ្ឋឤផ្លទ ឦ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីន ើឤ។ នឦើរឡ៊ីនឞេះនវៀរ អាររ័ឤនដ្ឋឤកាឥឃ្ល នំឣើឦនៅនឦើ 
ផហឞកាឥរកឣមភាឡ រថិរនរកាឣកាឥរគសរ់គងឥសរ់កាឥោិឦ័ឤកណាត ឦឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ដូនចនេះ 
នសរកកឣមឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីនៅនឡឦអនាគរ គសប៊ីសញ្ចូ ឦដំនណើ ឥវរសឞកិចចនៅកាឞក់ផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង កិចចរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ កនុងឦកខណៈជាផហនកឣឤួនឞកិចចខិរខំរឣររសហងផដឥ។  



 

22 
 

ឥូសភាឡវ៊ី៤៖ រសឡឞ័ធហគរហ់គងវឹ់កនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតបារដំ់សង 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                               រសអឡ៖ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 

 
២៨. ឣរិនោសឦ់ររ សឥ់សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ចំន េះថ្នន ករ់គសរ់គងអំឡ៊ីចំណារក់ាឥ 
នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី២។ នដើឣប៊ីឱ្យឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីអាច 
នឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣនៅឞឹងអឞុសារឞផ៍ដឦបាឞវវួឦកាឥអឞុឣរ័ឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦ កដូ៏ចជា 
ផហឞកាឥរកឣមភាឡ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រូឣហតឦ់នោសឦ់ថ្នថ្នន ករ់គសរ់គងគសប៊ំី រឧ់ធិាឞកាឥ 
ដូចខ្នងនរកាឣ ៖ 

(i) សឞតកិចចរឞាជាឣឤួ CUFA ទកវ់ងឞឹងកិចចោរំវររោសក់ឣមឧឝិ៊ី O&M នៅតាឣកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
ទងំ៥កផឞលង កនុងឥឤៈនឡឦឣឤួផដឦរគសរ់ោឞ ់នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យកឣមឧឝិ៊ី O&M ោឞឞិឥឞតឥភាឡ 

(ii) សឞតកិចចខិរខំឡរងឹងគណៈកឣមកាឥ O&M កនុងឣូឦដ្ឋា ឞ ឞិង សនងេើរឱ្យោឞឞូឧកាឥរភាជ សវំ់នាកវំ់ឞង ឥវាង 
គណៈកឣមកាឥទងំនឞេះ ឞិង អងគភាឡឥដ្ឋា អបិាឦឣូឦដ្ឋា ឞ នៅកនុងរកសខណ័ឌ ផហឞកាឥ ឞិងលឧកិាឥឤៈនឡឦ 
ឣឝយឣឣឤួផដឦបាឞឯកភាឡោន  នដើឣប៊ីឡរងឹងការឡវកិចចនៅឧញិនៅឣក ឥសរ់ភាគ៊ីទំងំឡ៊ីឥ រឡឣទងំនាឣំក
ឞូឧឦវធភាឡកនុងកាឥឡាកឥណ៍ផដឦកាឞផ់ររសនរើឥជាងឣុឞ។ 

(iii) នផ្លត រនឦើកាឥនឝវើឱ្យរសនរើឥន ើងឞូឧកាឥហតឦ់នរវា ផដឦឥឣួោឞជាអាវិ៍ កាឥវុកដ្ឋករំ់ណឦ់ឥងឹ ឞិង 
កាឥហគរហ់គងវឹ់កវវួឦទឞ ឞិង 

(iv) SETC ររូឧសញ្ចូ ឦវរសឞកិចចនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង កិចចរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅ
កនុងនសរកកឣមររួរឡិឞិរយឥសរ់ខលួឞនៅនឡឦអនាគរ។   
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គ. អនុសាសន៍ទី៣ ខែលអនុម័តដោយរកុមររឹកាភិបាល 

អឞុសារឞវ៍៊ី៣ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ៖ ផកឦឣអដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅនឞឤឞតកាឥ 
នដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ផដឦររូឧឆលុេះសញ្ជច ំងនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួ ផដឦោឞនឡឦនឧោ 
កំណរជ់ាកោ់ក ់ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។  

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ នៅនឡឦនឥៀសចំឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីោឞភាឡអឞុនោឣ 
ឣឤួផហនកនៅឞឹងអឞុសារឞន៍ឞេះ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣររូឧបាឞរបាសឱ់្យដឹងថ្ន រគួសាឥ
ឥងហឦស េះ ឦ់ទងំនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ ជួសរសវេះសញ្ជា កនុងកាឥនរសើរបារ់ឤឞតកាឥ
សណតឹ ងសាឥវុកខ។ ហទុឤនៅឧញិ ឞិវារដ្ឋា ឞនសរកកឣមរសំរំសនវរឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង គណៈ 
កឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞផលលងអំឡ៊ីវរសឞៈឥសរ់ឡួកនគថ្ន ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤ
សណតឹ ងសាឥវុកខកំឡុងោឞដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅ។ ដូនចនេះ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រូឣហតឦ់ 
នោសឦ់ថ្ន ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីររូឧនឝវើកាឥឡិឞិរយន ើងឧញិនដើឣប៊ីវាឤរនឣល ឞិង កនុងកឥណ៊ី ំបំាច ់ ររូឧនឝវើ
កាឥផកររឣូឧឥចនារឣពឞ័ធ ឞិង ដំនណើ ឥកាឥនឞឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ឞិង ធានាថ្នរសជាឡឦឥដា
ឥងហឦស េះ ឦ់ររូឧបាឞហតឦ់ឡរ័ោ៌ឞ នៅនឡឦផដឦរកឣមភាឡនឞេះរនរឣចបាឞ នដើឣប៊ីឱ្យឡួកនគោឞឦវធភាឡ 
វវួឦបាឞឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខឣឤួ (ដូចផដឦឡួកនគររូឧបាឞរឞា) ផដឦអាចនដ្ឋេះរសាឤ 
សណតឹ ងផដឦឡួកនគអាចសតឹង កនុងឦកខណៈឣឤួផដឦគួឥឱ្យនជឿវុកចិរតបាឞ។  

ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង ៖ 

ក. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួផដឦោឞ 
នឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ នដើឣប៊ីផកឦឣអដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅនឞ 
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ។ 

ខ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ អឞុឧរតផហឞកាឥរកឣមភាឡផដឦោឞ 
នឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 

 (ររោសអ់រថសវទងំររុង រូឣនឣើឦឧសរឣពឞ័ធ២)។ 
 

 

២៩. គំនហើញឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះអឞុសារឞ ៍
វ៊ី៣។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កររ់ោគ ឦ់នឃើញថ្នឡំុោឞអឞុសារឞណ៍ាឣឤួទកវ់ងឞឹង 
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ នៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយនឦើកវ៊ី២ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ
អឞុនោឣ ររូឧបាឞឤកឣកនឝវើកាឥនដ្ឋេះរសាឤន ើឤ។ អឞុសារឞទ៍ងំនឞេះ ឥឣួោឞដូចជា គសប៊ីផកររឣួឦនៅនឦើ 
នរៀឧនៅផណនារំត៊ីឡ៊ីឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ នដើឣប៊ីសញ្ចូ ឦដំនណើ ឥកាឥឞ៊ីរិឧឝិ៊ីសតឹងជំទរ់ជាកំហិរឣឤួ 
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នៅនឡឦផដឦ កយសណតឹ ងររូឧបាឞឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខដំសូងសដិនរឝឞ ៍  កយសណតឹ ងអាចររូឧ
បាឞនឝវើន ើងទកវ់ងឞឹងសញ្ជា នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ដនវនវៀរនរៅឡ៊ីសញ្ជា រំណង រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
ផដឦោឞសញ្ជា សណតឹ ងសាឥវុកខដូចោន  អាចដ្ឋក ់កយសណតឹ ងឥសរ់ឡួកនគជារកុឣ ឞិង ដំនណើ ឥកាឥឞ៊ីរិឧឝិ៊ីសតឹងជំទរ់ 
អាចនឝវើន ើងបាឞនៅផកបឥកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់សំហុរដូចផដឦអាចនឝវើនៅបាឞ រឡឣទងំ 
ដំនណើ ឥកាឥឞ៊ីរិឧឝិ៊ីសតឹងជំទរ់ ររូឧឡឞយឦ់អំឡ៊ីឣូឦនហរុនឞកាឥសដិនរឝឞ ៍កយសណតឹ ងឱ្យរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់
បាឞដឹង (រូឣនឣើឦកឋាខណ័ឌ  វ៊ី៣០ នឞឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី២)។  

៣០. កនុងឥឤៈនឡឦ១៥ផខ គិរំសឡ់៊ីនឡឦំសន់ហតើឣកនុងផខឧរភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឥហូរដឦ់ចុងផខកកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ររូឧបាឞរបាសឱ់្យដឹងថ្ន ឡំុោឞឥបាឤកាឥណ៍ថ្នោឞ កយសណតឹ ងលម៊ីឡ៊ី
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ររូឧបាឞដ្ឋកជូ់ឞតាឣឥឤៈឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខន ើឤ។ ចំណុចនឞេះោឞ 
ឦកខណៈគួឥជាវ៊ីកររ់ោគ ឦ់ អាររ័ឤនដ្ឋឤកនុងអំ ុងនឡឦនឞេះ រំណងសផឞថឣររូឧបាឞហតឦ់ជូឞនដ្ឋឤគណៈ
កឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ររោស ់ (១) កាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡ
ឥរ់នៅ ផដឦកនុងននាេះ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ២៣៥រគួសាឥឣឞិអាចទកវ់ងបាឞ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់
ចំឞួឞ៧៩រគួសាឥផដឦទកវ់ងបាឞ ឣឞិរឡឣចុេះហរថនឦខ្ននឦើកិចចរឞា ឞិង រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ៩០ 
រគួសាឥផដឦបាឞចុេះហរថនឦខ្ន ឣឞិបាឞឣកវវួឦរំណងសផឞថឣ (២) កាឥផកររឣូឧ CPI នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 
ររោសឥ់ឤៈនឡឦចននាល េះឡ៊ី ឆ្ន ២ំ០០៦ នៅឆ្ន ២ំ០១២ កនុងននាេះោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ៨២រគួសាឥ
ផដឦឣឞិអាចឥកនឃើញ ឞិង (៣) ឧធិាឞកាឥណ៍ផកររឣូឧទកវ់ងឞឹងសញ្ជា ឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 
ឞិងរកុងនបា ឤផស រ ផដឦរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ោឞឦកខខណឌ រឣររសចំឞួឞ ១៤រគួសាឥ ឣឞិអាចទកវ់ងបាឞ 
(ឞិងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ដនវនវៀរអាចំរវុ់កថ្នខលួឞឯងោឞឦកខខណឌ រឣររស)។  

៣១. នៅឯកិចចរសជំុឣឤួឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់រសោណ ៤០
រគួសាឥ ផដឦោឞរគួសាឥឣឤួចំឞួឞផដឦររូឧបាឞកំណរថ់្នោឞឦកខខណឌ រឣររស នរកាឣឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   
ឞិងបាឞសតូឥវ៊ីឦំនៅ យ កំឡុងរថិរនៅកនុងដំនណើ ឥកាឥសតូឥវ៊ីឦំនៅនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ររូឧបាឞរបាសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឱ្យដឹងថ្ន នសើនទេះស៊ីជាឡួកនគបាឞ
ដឹងអំឡ៊ីដំនណើ ឥកាឥនឞឤឞតកាឥសណតឹ ងសាឥវុកខ ដូចោឞនឥៀសរាសន់ៅកនុងរឞលឹកឯកសាឥឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈ (PIS) 
ផដឦបាឞហតឦ់ឱ្យឡួកនគ កនុងអំ ុងនឡឦផដឦគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞចុេះនឝវើកាឥ 
វាឤរនឣលឦកខខណឌ រឣររសឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឞិង នសើនទេះស៊ីជាឡួកនគររូឧបាឞគណៈកឣមកាឥអឞតឥ
រករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់របាសឱ់្យដឹងថ្ន  កយសណតឹ ងគសប៊ីដ្ឋកជូ់ឞនៅឃុំរង្ហេ រក់ន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតនឣឃុំ/នៅ 
រង្ហេ រប់ាឞរបាសឡួ់កនគថ្ន ឃុំរង្ហេ រឡំុ់ោឞរួនាវ៊ីកនុងកាឥនដ្ឋេះរសាឤ កយសណតឹ ងផដឦឡួកនគឣឤួចំឞួឞចងដ់្ឋក ់
ននាេះនវ។ រគសួាឥឥងហឦស េះ ឦ់កប៏ាឞអេះអាងហងផដឥថ្ន ឡួកនគបាឞរបាសគ់ណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ថ្ន នឣឃុំ/នៅរង្ហេ រប់ាឞសដិនរឝឞក៍នុងកាឥវវួឦ ឞិង ឡិឞិរយនៅនឦើ កយសណតឹ ងឥសរ់ឡួកនគ។ 
នៅកនុងកិចចរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅឯរកុងនបា ឤផស រ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ររូឧ 
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បាឞឣស្ត្ឞត៊ីវវួឦ កយសណតឹ ងផដឦនរជើរតាងំនដ្ឋឤរហគឣឞ ៍ របាសឱ់្យដឹងថ្ន នៅនឡឦផដឦនដើឣសណតឹ ងទកវ់ង 
ឣក ោរោ់ឞរួនាវ៊ីឡិឞិរយនហទៀងផ្លទ រស់ាថ ឞភាឡ កយសណតឹ ង ឞិង សនាទ សឣ់កនវើសសញ្ជូ ឞនៅនៅរង្ហេ រ ់ ស ុផឞត
ដំនណើ ឥកាឥោឞឦកខណៈរចសូករចសឦ់។ នៅឯកិចចរសជំុឣឤួជាឣឤួនៅរង្ហេ រ ់ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ
អឞុនោឣបាឞឥកនឃើញថ្នោឞកាឥភាឞរ់ច ំអំឡ៊ីរួនាវ៊ីនដ្ឋឤផ កឡ៊ីោន ឥសរ់រង្ហេ រ ់ ឞិងរកុង។ រឞលឹកឯកសាឥ 
ឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈផដឦបាឞហតឦ់ជូឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់សញ្ជជ កថ់្ន  កយសណតឹ ងផដឦបាឞដ្ឋកជូ់ឞតាឣឥឤៈ 
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ គសប៊ីដ្ឋកន់ៅថ្នន ករ់ង្ហេ រ ់ ស ុផឞតរង្ហេ រផ់ដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡ
អឞុនោឣបាឞចុេះនឝវើវរសឞកិចច បាឞផលលងរបាសឱ់្យដឹងថ្ននៅករឣរិរង្ហេ រឡំុ់ោឞរឣរថកិចចកនុងកាឥឡិឞិរយនៅនឦើ 
កាឥសតឹងទឣទឥផសសនឞេះន ើឤ។  

៣២. នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី នៅឯកិចចរសជំុជាឣឤួឞិវារដ្ឋា ឞនសរកកឣមរសំរំសនវរឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
ឞិងកិចចរសជំុជាឣឤួគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
ររូឧបាឞរបាសឱ់្យដឹងថ្ន ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខកំឡុងោឞដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅ នហើឤដំនណើ ឥកាឥ 
រសរឡឹរតនៅនឞេះឡំុផឣឞចំន េះផរសណតឹ ងទកវ់ងឞឹងសញ្ជា រំណងស ុនណាណ េះនវ ស ុផឞត កោ៏ឞដំនណើ ឥកាឥចំន េះសញ្ជា  
ដនវនវៀរហងផដឥ។ ឣូឦដ្ឋា ឞនឞកាឥកំណរផ់សសនឞេះ គឺនដ្ឋឤសាឥផរកឥណ៊ី ផដឦបាឞឡិឞិរយំរឧ់ធិាឞកាឥនៅនឦើ
 កយសណតឹ ងចំឞួឞឡ៊ីឥនានឡឦលម៊ីៗនឞេះ ផដឦឞិវារដ្ឋា ឞនសរកកឣមរសំរំសនវរឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង 
គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ បាឞវវួឦនដ្ឋឤផ្លទ ឦ់ឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅរាជធាឞ៊ី 
អននំឡញ ឞិង ផដឦ កឡ់ឞ័ធនៅឞឹងឦកខខណឌ រឣររសឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នរកាឣសញ្ជា ឧធិាឞ៣០ផឣ ររ
កានឥ   កនុងននាេះោឞរគួសាឥឥងហឦ េះ ឦ់ចំឞួឞឣឤួ ផដឦររូឧបាឞកំណរថ់្នោឞឦកខខណឌ រឣររស ឞិង រគួសាឥ 
ឣឤួនវៀរឣឞិររូឧបាឞំរវុ់កថ្នោឞឦកខខណឌ រឣររសន ើឤ នដ្ឋឤោឞហតឦ់កាឥឡឞយឦ់សញ្ជជ កច់់រ់ោរ់។ 
កាឥវវួឦឤកឣកឡិឞិរយឞូឧ កយសណតឹ ងទងំឡ៊ីឥនឞេះ ររូឧបាឞឤកឣកសង្ហា ញថ្នឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ 
កំឡុងោឞដំនណើ ឥកាឥ។ នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី គសប៊ីកររ់ោគ ឦ់ថ្ន រឞលឹកឯកសាឥឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈបាឞគូរសញ្ជជ ក ់
អំឡ៊ីដំនណើ ឥកាឥនឞឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខផដឦរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់គួឥអឞុឧរតតាឣ ឞិង ឣឞិបាឞផចង 
អំឡ៊ីកាឥដ្ឋក ់កយសណតឹ ងនដ្ឋឤផ្លទ ឦ់នៅកាឞឞិ់វារដ្ឋា ឞនសរកកឣមរសំរំសនវរឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី យ
គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ន ើឤ។ នសើនទេះស៊ីជាគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
វវួឦសាគ ឦ់អំឡ៊ីឧឝិ៊ីផដឦរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់បាឞនរសើរបារ់ នដើឣប៊ីនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា កងវឦ់ឥសរ់ឡួកនគនដ្ឋឤ 
ផ្លទ ឦ់នៅគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង ឣឞិចងស់ឞទុចសង្ហអ ក ់
កាឥអឞុឧរតនឞេះកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតសញ្ជា រថិរនៅររងថ់្នរឞលឹកឯកសាឥឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈ បាឞកំណរអំ់ឡ៊ីដំនណើ ឥកាឥ 
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខឣឤួ ផដឦររឣូឧឱ្យោឞដំនណើ ឥកាឥដ្ឋក ់កយសណតឹ ង ឞិង សតឹងជំទរ់ 
តាឣឥឤៈថ្នន ករ់ង្ហេ រ ់ ឞិងរកុង។ អាររ័ឤនដ្ឋឤរឞលឹកឯកសាឥឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈគឺជាធារុរនូឦឣឤួដរំ៏ខ្នឞ ់
នឞកិចចរឡឣនរឡៀងផដឦបាឞចុេះហរថនឦខ្ន ឥវាងគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង រសជា
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ឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់ ដូនចនេះដំនណើ ឥកាឥទងំនឞេះំបំាចរ់រូឧោឞដំនណើ ឥកាឥនៅតាឣអវ៊ីផដឦបាឞកំណរស់ញ្ជជ ក ់
នៅកនុងរឞលឹកឯកសាឥឡរ័ោ៌ឞសាធាឥណៈននាេះ។  

៣៣. នរចកត៊ីរឞនដិ្ឋា ឞឥសរ់ CRP ទកវ់ងឞឹងភាឡអឞុនោឣនៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី៣។ CRP ឤឦ់នឃើញថ្ន
អរតុតាងផដឦបាឞវវួឦនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិងរកុងនបា ឤផស រ កនុងអំ ុងនឡឦនឞនសរកកឣមររួរឡិឞិរយនឞេះ 
បាឞឱ្យដឹងថ្ន ោ ងនហាចណារ់ោឞភាឡរចសូករចសឦ់ឣឞិច់រ់ោរ់ឝងឞឝ់ងឥ ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
កនុងកាឥនរសើរបារ់ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ផដឦររូឧនឝវើកាឥនដ្ឋេះរសាឤជាសនាទ ឞ ់ នដើឣប៊ីហតឦ់ឱ្យរគួសាឥ
ឥងហឦស េះ ឦ់ឞូឧឥចនារឣពឞ័ធ ឞិង ដំនណើ ឥកាឥឣឤួច់រ់ោរ់ ឞិង អាចនរសើរបារ់បាឞ នដើឣប៊ីនដ្ឋេះរសាឤ
សណតឹ ងឥសរ់ឡួកនគ។  

៣៤. ឣរិនោសឦ់ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ចនំ េះថ្នន ករ់គសរ់គងរត៊ីឡ៊ីរកឣមភាឡ នដើឣប៊ី
នឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី៣។ នដើឣប៊ីឱ្យឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីនឝវើឱ្យ
គនរោងោឞភាឡអឞុនោឣ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣរូឣហតឦ់ឣរិនោសឦ់នៅថ្នន ករ់គសរ់គង ថ្ន
គសប៊ំី រឧ់ធិាឞកាឥនដើឣប៊ីនដ្ឋេះរសាឤ ឞិង កនុងកឥណ៊ី ំបំាច ់ ររូឧនឝវើកាឥផកររឣួឦឥចនារឣពឞ័ធ ឞិង ដំនណើ ឥកាឥនឞ
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ឞិង ធានាថ្នរសជាឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់ររូឧបាឞជូឞដំណឹង នៅនឡឦផដឦ 
រនរឣចបាឞឞូឧរកឣមភាឡនឞេះ នដើឣប៊ីឱ្យឡួកនគោឞឦវធភាឡវវួឦបាឞឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខឣឤួ 
ផដឦអាចនដ្ឋេះរសាឤរសកសនដ្ឋឤភាឡគួឥឱ្យនជឿវុកចិរតបាឞ ចំន េះ កយសណតឹ ងផដឦឡួកនគអាចសតឹង។ ជាលម៊ីឣតង 
នវៀរ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣកររ់ោគ ឦ់នឃើញថ្ន នោងតាឣឡរ័ោ៌ឞផដឦបាឞហតឦ់ជូឞគណៈ
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞឱ្យដឹងថ្ន កនុងអំ ុងនឡឦនឞនសរកកឣមឥឤៈនឡឦខល៊ីចំឞួឞឡ៊ីឥនឦើក 
ឥឤៈនឡឦឡ៊ីឥនលងឥសរ់សុគគឦិកឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឣករសនវរកឣពុជាកនុងផខរ៊ីហា ឞិង រុោ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
នដើឣប៊ីឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើឧឌឍឞភាឡផដឦរនរឣចបាឞនៅនឦើឧធិាឞកាឥផកររឣូឧ សុគគឦិកឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី
ឣឞិបាឞនឝវើវរសឞកិចចនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី យ នឥៀសចំកិចចរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ន ើឤ។ អាររ័ឤ
នដ្ឋឤរកឣមភាឡនឞេះររូឧបាឞរគសរ់គងនដ្ឋឤកាឥោិឦ័ឤកណាត ឦឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ដូនចនេះ វាគួឥផរជា
ផហនកឣឤួនឞកិចចខិរខំរឣររស នដើឣប៊ីខិរខំនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា នឞេះនៅនឡឦអនាគរ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយ
ភាឡអឞុនោឣ កររ់ោគ ឦ់នឃើញថ្នឞិវារដ្ឋា ឞរសំរំសនវរឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞោរំវដឦ់កាឥ 
អឞុឧរតជំឞួឤសនចចកនវរ ឞិង បាឞសញ្ជូ ឞសុគគឦិកឥសរ់ខលួឞនដើឣប៊ីចូឦឥឣួនៅឯរិកាខ សាោសណតុ េះសណាត ឦឧជិាជ ជ៊ីឧៈ 
ឞិងកាឥរគសរ់គងនឦើកាឥង្ហឥរសរិសរតិកាឥ ឞិង កាឥផលទនំហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ។ ស ុផឞត ទងំនឞេះឡំុផឣឞជាវរសឞកិចច
នដ្ឋឤផ្លទ ឦ់នៅកាឞក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង ឣឞិផឣឞជាកាឥរបាររ័ឤទកវ់ងនដ្ឋឤផ្លទ ឦ់ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦ 
ស េះ ឦ់ នដើឣប៊ីវារ់ផឧងនៅនឦើសញ្ជា កងវឦ់រសកសនដ្ឋឤរកាត ឞុឡឦឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឞិង នដើឣប៊ី
នឥៀឞរូររអំឡ៊ីឥនសៀសផដឦសញ្ជា កងវឦ់ទងំនឞេះររូឧបាឞនដ្ឋេះរសាឤកឞលងឣក តាឣឥឤៈឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ង 
សាឥវុកខន ើឤ។ នឦើរឡ៊ីនឞេះនវៀរ អាររ័ឤនដ្ឋឤគនរោងនឞេះរថិរនរកាឣកាឥររួរឡិឞិរយឡ៊ីកាឥោិឦ័ឤកណាត ឦ 
នឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ដូនចនេះកាឥនឝវើវរសឞកិចចនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង កាឥរបាររ័ឤទកវ់ងនដ្ឋឤផ្លទ ឦ់ 
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ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី គសប៊ីជាផហនកឣឤួនឞកិចចខិរខំររួរឡិឞិរយផដឦរគសរ់គង 
នដ្ឋឤកាឥោិឦ័ឤកណាត ឦ។ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី គសប៊ីផរវងឥកឧឝិ៊ីនដើឣប៊ីធានាថ្នកាឥអឞុឧរតរកឣមភាឡផកររឣូឧ 
នឞេះ កឡ់ឞ័ធឞឹងឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ររូឧបាឞនឝវើន ើង ឞិង រនរឣចឱ្យបាឞឞូឧភាឡអឞុនោឣ 
ជាឡិនររ អាររ័ឤនដ្ឋឤគនរោងនឞេះរថិរនរកាឣកាឥរគសរ់គងឡ៊ីកាឥោិឦ័ឤកណាត ឦឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞ ៍
អារុ៊ី។  

ឃ. អនុសាសន៍ទី៤ ខែលអនុម័តដោយរកុមររឹកាភិបាល 

អឞុសារឞវ៍៊ី៤ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ៖ អអឧិឌឍឞក៍ឣមឧឝិ៊ីរឣររសឣឤួ នដើឣប៊ី 
កសាងរឣរថភាឡនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នៅកនុងគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
ផដឦររូឧឆលុេះសញ្ជច ំងនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ ឞិង អាចនហទៀង 
ផ្លទ រប់ាឞ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ អឞុសារឞរ៍រូឧបាឞអឞុឧរត ឞិងនឝវើឱ្យោឞភាឡអឞុនោឣ។ 

ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង ៖ 

ក. នដ្ឋឤោឞកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួង 
នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួ ផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរ ់    
ជាកោ់ក ់ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ ររោសក់ាឥកសាងរឣរថភាឡ។ 

ខ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ អឞុឧរតផហឞកាឥរកឣមភាឡផដឦោឞ 
នឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 

 (ររោសអ់រថសវទងំររុង រូឣនឣើឦឧសរឣពឞ័ធ២)។ 
 

 

៣៥. គំនហើញឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះអឞុសារឞ ៍
វ៊ី៤។ ឥបាឤកាឥណ៍ឧឌឍឞភាឡរសំរំរ៊ីោរនឦើកវ៊ី១២ កនុងផខកកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៧ បាឞផលលងថ្ន រឣរថភាឡឥសរ់ 
គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ទកវ់ងឞឹងកាឥនហទៀងផ្លទ រន់ៅនឦើកាឥអនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ 
ឥឣួទងំកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ បាឞោឞភាឡរសនរើឥន ើង។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយ
ភាឡអឞុនោឣ កប៏ាឞកររ់ោគ ឦ់នឃើញដូចោន ហងផដឥ ទកវ់ងឞឹងចំណារក់ាឥផកររឣូឧនៅនឦើសញ្ជា ឧធិាឞ ៣០
ផឣ ររកានឥ  ។  
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៣៦. នរចកត៊ីរឞនដិ្ឋា ឞឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះ 
អឞុសារឞវ៍៊ី៤។ ឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី២ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞ 
ឥកនឃើញថ្នោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹងរកឣមភាឡនឞេះ ឞិង ឣឞិររឣូឧឱ្យោឞចំណារក់ាឥអវ៊ីសផឞថឣនវៀរ
ន ើឤ។  

៣៧. ឣរិនោសឦ់ររ សឥ់សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ចំន េះថ្នន ករ់គសរ់គងអំឡ៊ីចំណារក់ាឥ 
នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី៤។ ោម ឞ។ 

ង. អនុសាសន៍ទី៥ ខែលអនុម័តដោយរកុមររឹកាភិបាល 

អឞុសារឞវ៍៊ី៥ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ៖ សនងេើរនរោងកាឥនដ្ឋេះរសាឤសំណុឦឣឤួ 
នដើឣប៊ីជួឤ ដឦ់រគួសាឥផដឦជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ កនុងកាឥរងកំនណើ ឞសំណុឦឥសរ់ឡួកនគ តាឣឥឤៈខទង ់
ឥណទឞឣឤួ ឞិងនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា សំណុឦ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ ោឞភាឡអឞុនោឣឣឤួផហនកនៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី៥នឞេះ។ កាឥផដឦ CUFA 
បាឞចូឦឥឣួតាងំឡ៊ី ផខឧចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ បាឞឡរងឹងដឦ់កិចចខិរខំកនុងកាឥជួឤ ដឦ់រគួសាឥផដឦជំ ក់
សំណុឦនរចើឞ កនុងកាឥរងកំនណើ ឞសំណុឦឥសរ់ឡួកនគ។ គិរររឹឣនឡឦចុេះររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី៣ 
ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣនឞេះ នៅផរោឞកាឥជំ កសំ់ណុឦគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ កនុង
ចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ជាឡិនររ រគួសាឥផដឦឥងហឦស េះ ឦ់នដ្ឋឤឧធិាឞ ៣០ផឣ ររកានឥ   ដូនចនេះ 
នគនៅផរររូឧកាឥឱ្យ CUFA សឞតខិរខំជួឤ កនុងសញ្ជា នឞេះ។  

ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង ៖ អអឧិឌឍឞ ៍ ឞិងអឞុឧរតឧធិាឞកាឥ នដើឣប៊ីជួឤ នដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា  
ឞិឥឞតឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ 

(ររោសអ់រថសវទងំររុង រូឣនឣើឦឧសរឣពឞ័ធ២)។ 
 

 

៣៨. គំនហើញឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះអឞុសារឞ ៍
វ៊ី៥។ នដើឣប៊ីអឞុឧរតអឞុសារឞផ៍ដឦបាឞវវួឦកាឥអឞុឣរ័ឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦនឞេះ ឞិង ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់
ថ្នន ករ់គសរ់គង ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីបាឞវវួឦឤកកាឥវវួឦខុរររូឧអឞុឧរតរកឣមភាឡនឞេះ អាររ័ឤនដ្ឋឤ
រាជឥដ្ឋា អបិាឦបាឞរសកាឞឤ់កជំហឥថ្នឣឞិ  កឡ់ឞ័ធនៅកនុងរកឣមភាឡនដើឣប៊ីនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា ជំ កសំ់ណុឦឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ន ើឤ (នដ្ឋឤសាឥផរកាឥឤឦ់នឃើញអំឡ៊ីនរោេះថ្នន កផ់ហនករ៊ីឦឝឣ ៌ ឞិង នដ្ឋឤសាឥផរកាឥ
នដ្ឋេះរសាឤសំណុឦនឞេះ ឣឞិររូឧបាឞឤឦ់នឃើញថ្នជាសញ្ជា ទកវ់ងឞឹងភាឡអឞុនោឣ)។ ដូនចនេះ ឝនាោឥ
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞអឞុឧរតអឞុសារឞន៍ឞេះនដ្ឋឤផ្លទ ឦ់ នដ្ឋឤោម ឞកាឥចូឦឥឣួឡ៊ីឥដ្ឋា អបិាឦ។ ជាដំសូង ឝនាោឥ 
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អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីបាឞខិរខំោរំវដឦ់អអរិកឣនដ្ឋេះរសាឤសំណុឦឣឤួ តាឣឥឤៈកាឥសឞតអឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឥសរ់នដគូ 
អអឧិឌឍឞឣ៍ឤួ។ ំសត់ាងំឡ៊ីផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៦ CUFA ររូឧបាឞហតឦ់កិចចរឞាកាឥង្ហឥជូឞ នរកាឣជំឞួឤ
សនចចកនវរឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី នដើឣប៊ីរសឣូឦវិឞនឞឤ័អំឡ៊ីករឣរិរបាកចំ់ណូឦ ឞិង ករឣរិសំណុឦ 
ឦកខណៈ ឞិងរសអឡនឞសំណុឦ ឞិង វរឣងផ់សសផហឞនឞរបាកចំ់ណូឦ រឡឣទងំជំនាញកាឥង្ហឥឥសរ់រគួសាឥតាងំវ៊ី 
ឦំនៅលម៊ីឞ៊ីឣឤួៗ។ កនុងផខឧចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឧសិាឦភាឡកាឥង្ហឥឥសរ់ CUFA ររូឧបាឞផកររឣួឦនដើឣប៊ីដ្ឋក់
សញ្ចូ ឦហងផដឥឞូឧកិចចោរំវ ររោសហ់តឦ់ជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ ផដឦឥរ់នៅកផឞលង 
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី កនុងឦកខណៈជាផហនកឣឤួនឞកាឥសឞតអឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ។ នគឥឡឹំងថ្ន 
កឣមឧឝិ៊ីនឞេះឞឹងសឞតឥហូរដឦ់ផខឧរភា ឆ្ន ២ំ០១៨។ ៧៥% នឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៣០៤រគួសាឥ ផដឦ 
ឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី សឞតជំ កសំ់ណុឦ។ នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី ចំឞួឞកឣច៊ីឥណទឞបាឞធាល កចុ់េះឡ៊ី៣៦៣ 
គិរររឹឣផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ឣកររឹឣ ៣០១ គិរររឹឣផខឣលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ ឞិង សំណុឦជាឣឝយឣកនុងចំនណាឣ
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នៅតាឣកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំ៥ បាឞធាល កចុ់េះចំឞួឞ ៨% កនុងររ៊ីោរវ៊ី២ នឞឆ្ន ំ
២០១៧។12 រសនអវោច រ់ឥណទឞផដឦហតឦ់កឣច៊ី កោ៏ឞកាឥផរសរសួឦជាសឞតសនាទ សហ់ងផដឥ ឞិង ោឞកាឥង្ហកនចញ 
កនុងករឣរិឣឝយឣឡ៊ីកាឥខច៊ីឥណទឞឡ៊ីអនកចងកាឥរបាក ់ នៅរកុឣជួឤ ខលួឞឯង (SGHs) ឞិង រគឹេះសាថ ឞឣ៊ីរកូហិឥញ្ដ ឧរថុ 
នដ្ឋឤរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ជានរចើឞ ខច៊ីឥណទឞឡ៊ីរសអឡនឦើរឡ៊ីឣឤួ។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់កាឞផ់រនរចើឞ 
ន ើង ោឞឞូឧអវ៊ីផដឦ CUFA នឝវើកាឥកំណរផ់សងផចកថ្នជា កឣច៊ី “ររោសជ់៊ីឧភាឡ” (ផដឦរាសស់ញ្ចូ ឦកាឥរគស
ដណត សន់លលចំណាឤនឦើឣាូសអាហាឥ រុខភាឡ ឞិងអា ហ៍ឡិ ហ៍ ស ុផឞតកោ៏ឞកាឥនរសើរបារ់កឣច៊ីររោសឧ់ឞិិនោគ
នឦើឦំនៅដ្ឋា ឞ ផដឦជារវឡយរកឣមហងផដឥ) នរចើឞជាង កឣច៊ី “ររោសហ់ឦិរកឣម” (ឥឣួោឞកាឥឧឞិិនោគនៅនឦើ
ោឞជំឞិេះផដឦនរសើរបារ់ររោសអ់ាជ៊ីឧកឣម រកឣមភាឡអាជ៊ីឧកឣមដនវនវៀរ កាឥអសឥ់ ំ ឞិង ររោសន់ឝវើដំនណើ ឥនៅ
នឝវើកាឥ)។ នោងតាឣ CUFA បាឞឱ្យដឹងថ្ន រកុឣនោឦនៅរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦនៅនរររឦ់ររោស់
កាឥការស់ឞថឤសំណុឦ នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ ឥឣួោឞរសោណ
៨០រគួសាឥ។ កាឥនរសៀសនឝៀសឣឤួផដឦោឞឣូឦដ្ឋា ឞផហអកនឦើវិឞនឞឤ័ឡ៊ី CUFA ឡ៊ីផខឣលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ នៅនឦើ 
របាកចំ់ណូឦជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំ៥ ឞិង កាឥ
ចំណាឤរសំរំរ៊ីោរឥសរ់ឡួកនគនៅនឦើជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ ឞិង កាឥរងកាឥរបាក ់ ឞិង របាកន់ដើឣនឞកឣច៊ីឥណទឞ 
ឥសរ់ឡួកនគ សង្ហា ញឱ្យដឹងថ្ន របាកចំ់ណូឦោឞភាឡរគសរ់ោឞរ់រោសចំ់ណាឤ ផរនៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
ចំឞួឞ៤ស ុនណាណ េះ នឞកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំ៥កផឞលង រសរិឞនសើគិរររឹឣផរកាឥរងឞូឧកាឥរបាក ់ នដ្ឋឤឣឞិរាស់
សញ្ចូ ឦកាឥរងររ សឣ់កឧញិឞូឧរបាកន់ដើឣ (តារាងវ៊ី៤ នៅកនុងឧសរឣពឞ័ធ៤)។ នសើនទេះស៊ីជារួនឦខទងំនឞេះ 
សិវបាងំនៅនឦើភាឡខុរោន កនុងករឣរិគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ ចំន េះសាថ ឞភាឡឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឞ៊ីឣឤួៗ
កន៏ដ្ឋឤ នគបាឞនឦើកន ើងថ្ន កាឥជំ កសំ់ណុឦនៅផរសឞតជាសញ្ជា រសឈឣឣឤួគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ ផដឦរាងំរទេះ
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 ឣឦូឞឝិិរហភាឡឥណទឞអសូ្ត្សាត ឦ៊ី (CUFA): ឥបាឤកាឥណ៍រត៊ីឡ៊ីកាឥឡរងឹងកាឥង្ហឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង កាឥសាត ឥរបាក់
ចំណូឦ (SRIRI) ផខនឣសា - ឣិលុនា ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
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ដឦ់រឣវិធិឦវធភាឡផហនកនរដាកិចចឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ជានរចើឞ ឞិង ររូឧសឞតឱ្យោឞកិចចោរំវរំនៅផកឦឣអ
របាកច់ំណូឦឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។  

៣៩. គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ោឞកាឥបាឥឣាថ្ន កាឥផដឦ CUFA នផ្លត រនៅនឦើកឣច៊ីឥណទឞ
ររោសជ់៊ីឧភាឡឥរ់នៅផរឣា ង នដ្ឋឤឣឞិរាសស់ញ្ចូ ឦកឣច៊ីររោសស់ាងរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞ ោឞឦកខណៈចនងអៀរខ្នល ងំ 
នឡក។ នោឦសំណងឥសរ់រកឣមភាឡផកររឣូឧកនុងកាឥនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា ករឣរិសំណុឦ គឺនដើឣប៊ីនឝវើកាឥផកររឣូឧនៅ 
នឦើសញ្ជា កាឥជំ កសំ់ណុឦហួររសោណឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ផដឦបាឞនកើឞន ើង នដ្ឋឤសាឥកាឥសាង 
រងឦំ់នៅដ្ឋា ឞ កនុងអំ ុងនឡឦនឞដំនណើ ឥកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នៅនឡឦផដឦកនុងកឥណ៊ី ជានរចើឞ ឡំុោឞ 
កាឥហតឦ់រំណងឱ្យបាឞរគសរ់ោឞ ់ ផដឦជានហរុនាឱំ្យរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ខច៊ីរបាកជ់ានរចើឞ នដើឣប៊ីរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞ 
ផដឦោឞឦកខណៈរសនរើឥជាងឣុឞនៅនឦើដ៊ីនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ ដូនចនេះ កឣមឧឝិ៊ីនឥៀសចំឥចនារឣពឞ័ធសំណុឦ 
ន ើងឧញិនឞេះ ោឞនោឦសំណងោរំវដឦ់កាឥការស់ឞថឤសំណុឦឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦបាឞនកើឞន ើង 
នដ្ឋឤសាឥផររវឡយរកឣមឦំនៅដ្ឋា ឞនឞេះ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រូឣហតឦ់នោសឦ់ថ្ន CUFA 
គសប៊ីសញ្ចូ ឦសំណុឦឣឤួផហនកនឞេះផដឦទកវ់ងឞឹងរវឡយរកឣមឦំនៅដ្ឋា ឞ ឱ្យរថិរនៅនរកាឣកឣមឧឝិ៊ីនឥៀសចំឥចនា 
រឣពឞ័ធសំណុឦន ើងឧញិ ផដឦជាររឣូឧកាឥំបំាច ់ នដើឣប៊ីនឝវើកាឥសាងរងន់ ើងឧញិឞូឧគុណភាឡឦំនៅដ្ឋា ឞ ផដឦ 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ធាល សឥ់រ់នៅកឞលងឣកនៅឯចំណ៊ី ហលូឧ។  

៤០. នគឥឡឹំងថ្នឤុវធសាស្ត្រតឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិឥសរ់ CUFA ជាឣឤួឞឹងកឣមឧឝិ៊ីផរវងឥកកាឥង្ហឥ 
រឡឣទងំកាឥសណតុ េះសណាត ឦអំឡ៊ីអកខឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុ ឞឹងោឞហឦស េះ ឦ់ជាឧជិជោឞជាសឞតសនាទ សន់ៅនឦើឦវធភាឡ 
ឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ កនុងកាឥរគសរ់គង ឞិង រងសំណុឦររ សឣ់កឧញិ។ សផឞថឣឡ៊ីនឞេះនវៀរ ោឞកឣមឧឝិ៊ី
ររោឦសំណុឦភាល ឣៗឣឤួ ផដឦកំណរន់ោឦនៅនៅនឦើរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ោឞរបាកចំ់ណូឦទស ឞិង 
ជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ តាឣឥឤៈកាឥសងេឦកខណៈឱ្យឡួកនគចូឦឥឣួនៅកនុងកាឥង្ហឥផលទឣំឞិជាសោ់សន់ៅកនុងកផឞលង 
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី នហើឤនសៀឧរសឥឥ៍សរ់ឡួកនគររូឧបាឞឤកនៅសងឱ់្យោច រ់សំណុឦឥសរ់ឡួកនគ នដើឣប៊ីរងសំណុឦ។ 
ឦកខណៈឧឞិិចឆឤ័នឞកាឥនរជើរនឥ ើរ ឥឣួោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦោម ឞកាឥង្ហឥនឝវើ យ ោឞរបាកចំ់ណូឦទស 
នឡកផដឦឣឞិអាចរងសំណុឦឥសរ់ឡួកនគបាឞ។ កនុងចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ១៦រគួសាឥ ផដឦ 
ររូឧបាឞកំណរឥ់កនឃើញនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ រកុងនបា ឤផស រ ឞិងនខរតន ឝិ៍សារ ់ ររោសរ់កឣមភាឡនឞេះ ោឞ
៥រគួសាឥផដឦអាចរងសំណុឦឥសរ់ឡួកនគឧញិបាឞ នដ្ឋឤផ ក ៣រគួសាឥនវៀរនៅកំឡុងនឝវើកាឥង្ហឥនរកាឣ
គនរោងនឞេះនៅន ើឤ។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ៧នវៀរ ឣឞិរឡឣឱ្យឤកនសៀឧរសឥឥ៍សរ់ឡួកនគនៅសងឱ់្យោច រ់ 
ឥណទឞនដ្ឋឤផ្លទ ឦ់ន ើឤ ស ុផឞត CUFA កំឡុងខិរខំសញ្ចុ េះសញ្ចូ ឦឡួកនគឱ្យចូឦឥឣួនៅកនុងគនរោងនឞេះ។  

៤១. គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កររ់ោគ ឦ់ថ្ន គសប៊ីហតឦ់កិចចោរំវឡិនររជូឞរគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ ឣកឡ៊ីរកុឣឥងហឦស េះ ឦ់នដ្ឋឤឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   ផដឦសចចុសបឞនកំឡុងសតូឥវ៊ីឦំនៅនៅឥរ់នៅកផឞលង
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ។ រកុឣនឞេះោឞឣូឦឝឞរិចរួច នដ្ឋឤសាឥផររំណង 
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ផដឦហតឦ់ជូឞនានឡឦលម៊ីៗនឞេះ រគសដណត សចំ់ន េះផររវឡយរឣបរតិផដឦនៅនរររឦ់ រិចជាង៣០ផឣ ររកានឥ   
ស ុនណាណ េះ អាររ័ឤនដ្ឋឤឡួកនគបាឞវវួឦរំណងររោសក់ាឥការរំ់ណងឥ់សរ់ឡួកនគឣឤួផហនកឥចួនៅនហើឤ កនុង 
អំ ុងនឡឦនឞកាឥហតឦ់រំណងជំុដំសូង។ ដូនចនេះ រកុឣនឞេះអាចោឞនរោេះថ្នន កក់នុងកាឥធាល កខ់លួឞជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ 
នៅនឡឦសាងរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞនៅនឦើដ៊ីផដឦបាឞហតឦ់ឱ្យឡួកនគនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ កិចចខិរខំឥសរ់ 
CUFA គសប៊ីនផ្លត រនឦើកាឥហតឦ់កិចចោរំវរសឹកានោសឦ់ផហនករគសរ់គងហិឥញ្ដ ឧរថុ ររោសរ់កុឣជាកោ់កឣ់ឤួនឞេះ 
នដើឣប៊ីសង្ហេ ឥកាឥជំ កសំ់ណុឦហួររសោណនរកាឣឦកខខណឌ ឣឞិរឣរសកស (ររោសកិ់ចចឡិភាកាកាឞផ់រឦឣអរិ
អំឡ៊ីសញ្ជា នឞេះ រូឣនឣើឦកឋាខណ័ឌ វ៊ី៥៤)។  

៤២. នរចកត៊ីរឞនដិ្ឋា ឞឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះ 
អឞុសារឞវ៍៊ី៥។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឤឦ់នឃើញថ្នោឞភាឡអឞុនោឣឣឤួផហនកនៅឞឹង
អឞុសារឞវ៍៊ី៥នឞេះ។ នសើនទេះស៊ីជាឧធិាឞកាឥជាកោ់កន់ដើឣប៊ីោរំវដឦ់កាឥការស់ឞថឤសំណុឦកនុងចំនណាឣរគួសាឥ 
ឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ រនរឣចបាឞឦវធហឦកនុងករឣរិឣឝយឣកន៏ដ្ឋឤ កន៏ៅផរររូឧសឞត
កិចចខិរខំនឞេះសផឞថឣនវៀរ រឡឣជាឣឤួឞឹងឤុវធសាស្ត្រតឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦជាឥឣួ នដើឣប៊ីនឦើកកឣពរ់ជ៊ីឧភាឡ 
ឥរ់នៅឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឞិង នដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា ជំ កសំ់ណុឦជានរចើឞនវៀរ ផដឦរាងំរទេះដឦ់កាឥ 
រនរឣចបាឞឞូឧរឣវិធិឦវធភាឡផហនកនរដាកិចចឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ជានរចើឞ។ សណតុ ំ នហរុហឦដំសូងររោស ់
អឞុសារឞវ៍៊ី៥នឞេះ គឺនដ្ឋឤសាឥផររគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឣឤួចំឞួឞ ផដឦវវួឦបាឞរំណងរិចរួចររោស ់
រវឡយរឣបរតិឥសរ់ឡួកនគ បាឞធាល កខ់លួឞជំ កសំ់ណុឦជានរចើឞ សណាត ឦឣកឡ៊ីកាឥផដឦឡួកនគររូឧខច៊ីរបាកន់ដើឣប៊ី
សាងរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞលម៊ីនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង នដ្ឋឤសាឥផរអអរិកឣសចចុសបឞនររោសក់ារស់ឞថឤសំណុឦ
ឥសរ់ CUFA ផដឦររូឧបាឞនឥៀសចំន ើងផសសនឞេះ អាចនឝវើឱ្យរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំនឞេះឣឞិររូឧបាឞកំណរ់
នោឦនៅ។ ចំណុចនឞេះររូឧឡិំឥណាន ើងឧញិ។  

៤៣. ឣរិនោសឦ់ររ សឥ់សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ចំន េះចំណារក់ាឥនដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោង 
ោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុង នៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី៥។ នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞ៍
អារុ៊ីររូឧសឞតកិចចខិរខំឥសរ់ CUFA កនុងកាឥជួឤ ការស់ឞថឤសំណុឦកនុងចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦ 
ជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ នៅកនុងរកសខណ័ឌ នឞឤុវធសាស្ត្រតឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិជាឥឣួ ជាឣឤួឞឹងកាឥ 
នផ្លត រឤកចិរតវុកដ្ឋកន់ដ្ឋឤសញ្ចូ ឦរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ផដឦធាល កខ់លួឞជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ នដ្ឋឤសាឥផរកាឥ 
ហតឦ់រំណងររោសរ់វឡយរឣបរតិឥសរ់ឡួកនគនៅតាឣសនណាត ឤហលូឧឥលនអលើង ឣឞិរគសរ់ោឞរ់រោសស់ាងរង ់
ឦំនៅដ្ឋា ឞជំឞួរ ផដឦជានហរុនាឱំ្យឡួកនគររូឧខច៊ីរបាក ់ នដើឣប៊ីសាងរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞលម៊ីផដឦរសនរើឥជាងឣុឞ នៅឯ 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ នឦើរឡ៊ីនឞេះនវៀរ គសប៊ីោឞកាឥចងរកងឯកសាឥអំឡ៊ីឧឌឍឞភាឡផដឦរនរឣចបាឞនឦើ
សញ្ជា នឞេះ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ំរវុ់កថ្នកិចចោរំវផដឦ CUFA បាឞហតឦ់ជូឞកនុងកាឥនឥៀសចំ 
ឥចនារឣពឞ័ធសំណុឦន ើងឧញិ ោឞរនឣលខ្នល ងំណារ់ រឡឣទងំឤឦ់នឃើញថ្ន កឣមឧឝិ៊ីឥសរ់ CUFA គសប៊ីសឞតកនុង  
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ឥឤៈនឡឦឣឤួផដឦរគសរ់ោឞ ់ នដើឣប៊ីការស់ឞថឤករឣរិសំណុឦឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឱ្យធាល កឣ់កនៅករឣរិ 
ឣឤួរឣររស កនុងននាេះរាសស់ញ្ចូ ឦទងំរគួសាឥផដឦឥងហឦស េះ ឦ់នដ្ឋឤឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   ហងផដឥ។ 

 
ឆ. អនុសាសន៍ទី៦ ខែលអនុម័តដោយរកុមររឹកាភិបាល 
អឞុសារឞវ៍៊ី៦ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ៖ អឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ 
ន ើងឧញិ (EIRP) កនុងឦកខណៈឣឤួផដឦរសកសនដ្ឋឤឞិឥឞតឥភាឡ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ គិរររឹឣនឡឦនឥៀសចំឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីោឞភាឡ 
អឞុនោឣនដ្ឋឤផហអកនៅឞឹងអឞុសារឞន៍ឞេះ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣរូឣហតឦ់អឞុសារឞ៍
ថ្នគសប៊ីឡរងឹងកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ ឱ្យនឦើរឡ៊ីកាឥឡរងឹងរកុឣជួឤ ខលួឞឯង ឞិង 
កររ់ោគ ឦ់នឃើញថ្ន រកឣមភាឡសផឞថឣផដឦឥឣួោឞឤុវធសាស្ត្រតផរវងឥកកាឥង្ហឥ កាឥសណតុ េះសណាត ឦអំឡ៊ី 
អកខឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុ ឞិង កិចចោរំវកនុងកាឥរសកសអាជ៊ីឧកឣមនដ្ឋឤខលួឞឯង រនរឣចបាឞឞូឧឦវធហឦ។ កិចចខិរខំ 
នឞេះររូឧសឞតសផឞថឣនវៀរ នដ្ឋឤអាចសឞតនឝវើឥឣួោន ជាឣឤួកាឥនផ្លត រឤកចិរតវុកដ្ឋកជ់ាលម៊ីនឦើកាឥសណតុ េះសណាត ឦ 
ជំនាញ កឡ់ឞ័ធ ឥហូរដឦ់នឡឦរនរឣចបាឞឞូឧនោឦសំណងឥឣួនឞនោឦឞនោបាឤ រត៊ីឡ៊ីកាឥនដ្ឋេះរសាឤ
ហឦស េះ ឦ់ឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ន ឦគឺ កាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ ឞិងសវដ្ឋា ឞនឞកាឥឥរ់នៅ។  

ផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង ៖ 

ក. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ររូឧសឞតអឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាក ់
ចំណូឦន ើងឧញិ។ 

ខ. កសាងរឣរថភាឡឥសរ់រកុឣជួឤ ខលួឞឯងនដើឣប៊ីឱ្យោឞឞិឥឞតឥភាឡ។ 
គ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ររូឧនឥៀសចំឤុវធសាស្ត្រតដកលឤ ររោស ់

រកុឣជួឤ ខលួឞឯង។ 
ឃ. គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ររូឧអឞុឧរតឤុវធសាស្ត្រតដកលឤររោស ់

រកុឣជួឤ ខលួឞឯង។ 

 (ររោសអ់រថសវទងំររុង រូឣនឣើឦឧសរឣពឞ័ធ២)។ 

 

៤៤. គំនហើញឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះអឞុសារឞ ៍ វ៊ី៦។ 
នៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី២ឥសរ់ខលួឞ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞហតឦ់ 
អឞុសារឞថ៍្ន ឧសិាឦភាឡកាឥង្ហឥឥសរ់កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ គសប៊ីឡរង៊ីកឡ៊ីកាឥនផ្លត រ
ផរឣា ងនៅនឦើរកុឣជួឤ ខលួឞឯង នដើឣប៊ីដ្ឋកស់ញ្ចូ ឦហងផដឥឞូឧកឣមឧឝិ៊ីសណតុ េះសណាត ឦជំនាញឧជិាជ ជ៊ីឧៈឣឤួ ផដឦ       
ឆលុេះសញ្ជច ំងអំឡ៊ីឱ្ការកនុងកាឥរសកសអាជ៊ីឧកឣម ឞិងឱ្ការកាឥង្ហឥ នៅកនុង ឞិង ជំុឧញិកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី រឡឣទងំ 
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សឞតហតឦ់កិចចោរំវដឦ់កាឥអឞុឧរតជំនាញផដឦវវួឦបាឞ នៅកនុងកាឥសនងេើរកិចចោរំវររោសក់ាឥង្ហឥ ឞិង អាជ៊ីឧកឣម 
នៅតាឣភាឡំបំាច។់ នឦើរឡ៊ីនឞេះនវៀរ កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ ឞឹងររូឧសឞតកនុងឥឤៈនឡឦ 
ឣឤួផដឦរគសរ់ោឞ ់ នដើឣប៊ីឱ្យកឣមឧឝិ៊ីសណតុ េះសណាត ឦជំនាញ ឞិង កិចចោរំវឧជិាជ ជ៊ីឧៈ អាចររូឧបាឞនឥៀសចំន ើង ឞិង 
អឞុឧរតបាឞ។  

៤៥. កនុងផខឧចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞនឝវើកាឥផកផរសនៅនឦើជំឞួឤសនចចកនវរជាឣឤួ CUFA 
នដើឣប៊ីសញ្ចូ ឦរកឣមភាឡឣឤួចំឞួឞ កនុងនោឦសំណងឡរងឹងកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ ឥហូរដឦ់ 
ផខឧរភា ឆ្ន ២ំ០១៨។ រកឣមភាឡទងំនឞេះឥឣួោឞ កឣមឧឝិ៊ីឤុវធសាស្ត្រតហតឦ់កាឥសណតុ េះសណាត ឦឧជិាជ ជ៊ីឧៈ (VPS) 
ផដឦររូឧអឞុឧរតសាកឦបងររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ ឡិឡណ៌កាឥង្ហឥ 
នដើឣប៊ីរភាជ សវ់ំនាកវ់ឞំងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅឞឹងឞនោជក កិចចោរំវររោសក់ាឥង្ហឥ/អាជ៊ីឧកឣម រហរោរ
រងគឣររោសរ់ហគឣឞ ៍ កាឥសឞតហតឦ់កាឥអសឥ់អំំឡ៊ីអកខឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ រឡឣជាឣឤួ 
ឞឹងសណាត ញវូឥរ័ឡទហតឦ់ជំឞួឤហិឥញ្ដ ឧរថុ កឡ់ឞ័ធផដឦដំនណើ ឥកាឥ ២៤នោ ងកនុង១នលង ឞិង ៧នលងកនុង១របាត ហ៍ ឞិង 
កាឥសឞតោរំវដឦ់រកុឣជួឤ ខលួឞឯង។  

៤៦. កនុងផខកុឣាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ CUFA បាឞនឥៀសចំឡិឡណ៌កាឥង្ហឥ កនុងឦកខណៈជាផហនកឣឤួនឞឤុវធសាស្ត្រតហតឦ់កាឥ
សណតុ េះសណាត ឦឧជិាជ ជ៊ីឧៈ នដ្ឋឤោឞកាឥចូឦឥឣួឡ៊ីឞនោជកចំឞួឞ៤៥ ឞិង រោជិករហគឣឞចំ៍ឞួឞ៤០០នាក ់ 
នៅរកុងនបា ឤផស រ រឡឣទងំ ឞនោជកចំឞួឞ៤០ ឞិង រោជិករហគឣឞចំ៍ឞួឞ៣០០នាក ់នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ។ 
រថិរនរកាឣឤុវធសាស្ត្រតហតឦ់កាឥសណតុ េះសណាត ឦឧជិាជ ជ៊ីឧៈ ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦបាឞតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីចំឞួឞ 
៦៨រគួសាឥ ផដឦោឞរបាកច់ំណូឦទសជាងឣុឞនឡឦផដឦឡួកនគឣកតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ររូឧបាឞកំណរអ់រតរញ្ជដ ណ 
ថ្នររូឧកាឥឱ្យោឞកិចចោរំវទកវ់ងឞឹងឱ្ការសនងេើររបាកចំ់ណូឦ នហើឤ CUFA បាឞរបាសគ់ណៈកឣមកាឥររួរ
ឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឱ្យដឹងថ្ន ររឹឣដំណាចផ់ខកញ្ជដ  ឆ្ន ២ំ០១៧  ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ៤៨រគួសាឥ 
ផដឦោឞកាឥង្ហឥនឝវើ (នដ្ឋឤហតឦ់របាកច់ំណូឦជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នោឦនៅចំឞួឞ ៧១%) រោជិក
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ៧នាកន់វៀរ ផដឦោឞឧឤ័នរចើឞឦមឣរគសរ់ោឞ ់ នៅកំឡុងផរវងឥកកាឥង្ហឥ នដ្ឋឤផ ក 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ១៣ ផដឦឥកបាឞកាឥង្ហឥនឝវើឥចួនហើឤ ផសជាឣឞិំសន់ហតើឣនឝវើ នបាេះសងន់ំឦឧញិ 
នដ្ឋឤសាឥនលលចំណាឤកនុងកាឥនឝវើដំនណើ ឥនៅកផឞលងកាឥង្ហឥ ររូឧបាឞសញ្ឈសឡ់៊ីកាឥង្ហឥ យ ឥកបាឞកាឥង្ហឥផដឦវវួឦ 
បាឞកនរឣខពរ់ជាងនៅឯរឡំផដឞនល។ ឤុវធសាស្ត្រតហតឦ់កាឥសណតុ េះសណាត ឦឧជិាជ ជ៊ីឧៈ នផ្លត រនឦើកាឥហតឦ់ឱ្ការ
កាឥង្ហឥភាល ឣៗ ជាជាងកាឥសណតុ េះសណាត ឦជំនាញឣុឞនឡឦសនរឣើកាឥង្ហឥ ផដឦអាច យ ឣឞិអាចនាឱំ្យវវួឦបាឞ
កាឥង្ហឥនឝវើ។ ររសនឡឦជាឣឤួោន នឞេះផដឥ CUFA កកំ៏ឡុងររួរឡិឞិរយហងផដឥថ្ន រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់វវួឦបាឞ 
កាឥសណតុ េះសណាត ឦខណៈនឡឦកំឡុងសនរឣើកាឥង្ហឥផដឦំបំាច ់ នដើឣប៊ីសឞតឥកាកាឥង្ហឥឥសរ់ឡួកនគ។ គិរររឹឣ
ដំណាចផ់ខកញ្ជដ  ឆ្ន ២ំ០១៧ ោឞរឡឹរតិកាឥណ៍សណតុ េះសណាត ឦអកខឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុរសោណ ៣.៤០០នឦើក ររូឧបាឞ 
នឝវើន ើង នដ្ឋឤោឞកាឥចូឦឥឣួឡ៊ីរោជិករគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំសុឥរ ឞិង ស្ត្រត៊ី នហើឤ CUFA កំឡុង
ររួរឡិឞិរយនឣើឦនៅនឦើកាឥផ្លល រ់សតូឥកាឥរសរឡឹរតផដឦ កឡ់ឞ័ធ។  
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៤៧. រថិរនរកាឣកាឥហតួចនហតើឣរហរោររងគឣររោសរ់ហគឣឞ ៍ ោឞរកឣមភាឡឣឤួបាឞំសន់ហតើឣនៅកនុង 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ (កាឥហឦិរ ឞិងឦកកំ់រាឦជូរនជើង ឞិងសាស ូ)។ 
នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី CUFA នៅផរកំឡុងខិរខំផរវងឥកវ៊ីហាឥររោសហ់ឦិរហឦ ផដឦហាកស់៊ីដូចជាសង្ហា ញឱ្យ
នឃើញថ្នរកឣមភាឡទងំនឞេះឣឞិផឣឞជាររឣូឧកាឥសចចុសបឞនន ើឤ។  

៤៨. កិចចខិរខំកនុងករឣរិគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ររូឧបាឞនឝវើន ើង នដើឣប៊ីផកឦឣអដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅឥសរ់រកុឣជួឤ ខលួឞ 
ឯង ឞិង ចននាល េះឡ៊ីផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឞិង ផខឣ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៧ ោឞកិចចរសជំុចំឞួឞ ៩៦១នឦើក ររូឧបាឞនឝវើន ើង 
នដ្ឋឤោឞកាឥចូឦឥឣួឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ១.២២៧រគួសាឥ (កនុងននាេះ ៦២៥នាកជ់ាស្ត្រត៊ី) នដើឣប៊ីឡិឞិរយ 
ផកររឣួឦន ើងឧញិនៅនឦើនោឦឞនោបាឤ ឞិង ឞ៊ីរិឧឝិ៊ីររោសរ់កុឣជួឤ ខលួឞឯង។ ជាឦវធហឦនាឱំ្យោឞភាឡ 
ឥ ៊ីកចនរឣើឞនៅនឦើរសរិសរតិកាឥឥសរ់រកុឣជួឤ ខលួឞឯងទងំ១៤រកុឣ នៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំ៥ នដ្ឋឤនផ្លត រ 
នឦើដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅឥសរ់រកុឣរឞស។ំ នៅឯកិចចរសជំុឣឤួឥសរ់ CUFA នគបាឞរបាសគ់ណៈកឣមកាឥររួរ
ឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឱ្យដឹងថ្ន នដើឣប៊ីឱ្យោឞឞិឥឞតឥភាឡជាសាថ សឞ័ ឞិង ោឞឞិឥឞតឥភាឡផហនកហិឥញ្ដ ឧរថុកនុងឥឤៈនឡឦ
ឤូឥអផងវង រកុឣជួឤ ខលួឞឯងររូឧឡរង៊ីករោជិកភាឡឥសរ់ខលួឞ ផដឦអាចនឝវើន ើងតាឣឥឤៈកាឥអឞុញ្ជដ រឱ្យោឞ 
ឣឞុរសនឦើរឡ៊ី១នាកក់នុង១រគួសាឥ ចូឦជារោជិក យ តាឣឥឤៈកាឥអឞុញ្ជដ រឱ្យអនកផដឦឣឞិផឣឞជារគួសាឥឥង 
ហឦស េះ ឦ់ចូឦឥឣួនៅកនុងរកុឣជួឤ ខលួឞឯង (ដូចនៅអននំឡញផដឦរោជិកភាគនរចើឞឣឞិផឣឞជាអរ៊ីរអនកឥរ់នៅ 
កនុងឥងវងន់ឞហឦស េះ ឦ់នឞហលូឧឥលនអលើង) យ តាឣឥឤៈកាឥរចបាចស់ញ្ចូ ឦោន ឞូឧរកុឣជួឤ ខលួឞឯងនៅកនុងកផឞលងតាងំ          
វ៊ីឦំនៅលម៊ីជាកោ់ក។់  

៤៩. នៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី២ឥសរ់ខលួឞ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞ 
រងេរឝ់ងឞថ់្ន នសើនទេះស៊ីជាកាឥផដឦកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិនផ្លត រនឦើកិចចោរំវចំន េះរកុឣជួឤ  
ខលួឞឯង ោឞសាឥៈរំខ្នឞខ់្នល ងំកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតវាឣឞិទឞរ់គសរ់ោឞន់នាេះនវ។ នោឦសំណងឥសរ់កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥ
សាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិគឺនដើឣប៊ីផកឦឣអរបាកចំ់ណូឦ ឞិង រកុឣជួឤ ខលួឞឯងផរឣា ងឣឞិអាចសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ 
ឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ននាេះនវ។ ដូនចនេះ នសើនទេះស៊ីជាវាោឞសាឥៈរំខ្នឞក់ន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតឞិឥឞតឥភាឡឥសរ់រកុឣ 
ជួឤ ខលួឞឯង ឞិង កាឥអឞុឧរតឤុវធសាស្ត្រតដកលឤនឞកឣមឧឝិ៊ីរកុឣជួឤ ខលួឞឯងនដ្ឋឤនជាគជឤ័ ឣឞិោឞរនឣលរឣឣូឦ
នៅឞឹងកាឥសញ្ចសក់ឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិនដ្ឋឤនជាគជឤ័ន ើឤ។ រកុឣជួឤ ខលួឞឯងគឺជា 
ឧសកឥណ៍ឣឤួ ឞិង ឥឣួជាឣឤួឧសកឥណ៍ដនវនវៀរផដឦនវើសររូឧបាឞសញ្ចូ ឦនៅកនុងកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាក ់
ចំណូឦន ើងឧញិ ដូចជា ឤុវធសាស្ត្រតហតឦ់កាឥសណតុ េះសណាត ឦឧជិាជ ជ៊ីឧៈ ឡិឡណ៌កាឥង្ហឥ រហរោររងគឣររោស ់
រហគឣឞ ៍ កាឥសណតុ េះសណាត ឦអំឡ៊ីអកខឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុ ឞិង កឣមឧឝិ៊ីររោឦសំណុឦភាល ឣៗ ោឞនោឦសំណង
រនរឣចឱ្យបាឞឞូឧឧរថុសំណងនឞនោឦឞនោបាឤឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី រត៊ីឡ៊ីកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
នដ្ឋឤឣឞិរម័រគចិរត ផដឦផចងថ្ន រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ “ោ ងនហាចណារ់ឞឹងោឞករឣរិជ៊ីឧភាឡដូចោន នៅឞឹង
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ឣុឞនឡឦោឞគនរោង”។13 សផឞថឣឡ៊ីនឞេះនវៀរ “កនុងកឥណ៊ី ផដឦរសជាឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់ឝងឞឝ់ងឥនដ្ឋឤសាឥកាឥ 
បារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ របាកចំ់ណូឦ ឞិងកាឥង្ហឥ...... ឡួកនគឞឹងោឞរិវធិវវួឦបាឞឧធិាឞកាឥហតឦ់ជំឞួឤសាត ឥឞ៊ីរិ 
រឣបទ នដើឣប៊ីសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ ឞិង សវដ្ឋា ឞជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅន ើងឧញិ”។14 កាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ ឞិងសវដ្ឋា ឞ
ជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅន ើងឧញិ គឺជាចំណុចនៅដរំ៏ខ្នឞរ់រោសវ់ារ់ផឧងនៅនឦើនជាគជឤ័នឞកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាក ់
ចំណូឦន ើងឧញិ។  

៥០. នៅកនុងកិចចរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឣកឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅអននំឡញ នបា ឤផស រ ឞិង
បារដំ់សង នរទើឥផរោឞកាឥឯកភាឡជាឥឣួកនុងចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំអរ់ថ្ន សវដ្ឋា ឞ ឞិងឦកខខណឌ
ជ៊ីឧរិឥរ់នៅឥសរ់ឡួកនគនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ោឞភាឡរសនរើឥជាងឣុឞ នសើនឝៀសនៅឞឹងសាថ ឞភាឡឥសរ់
ឡួកនគនៅនឡឦផដឦឡួកនគឥរ់នៅតាឣសនណាត ឤហលូឧឥលនអលើង។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុង 
រាជធាឞ៊ីអននំឡញ បាឞឯកភាឡថ្ន នសើនទេះស៊ីជាឦកខខណឌ នឞកាឥឥរ់នៅោឞកាឥឡិបាកឡ៊ីដំសូងកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតឥ ូឧនឞេះ 
ជ៊ីឧរិឥរ់នៅោឞភាឡររួឦជាងឣុឞ ឞិង ហទេះឥសរ់ឡួកនគឦអជាងកាឦផដឦឥរ់នៅកផឞលងំរ់។ រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ផដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞជួស នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរកុងនបា ឤផស រ ឞិង 
រាជធាឞ៊ីអននំឡញ កប៏ាឞផលលងឱ្យដឹងហងផដឥថ្ន ោឞភាឡង្ហឤររួឦជាងឣុឞកនុងកាឥផរវងឥកកាឥង្ហឥ នដ្ឋឤសាឥផរ 
ឱ្ការកាឥង្ហឥនៅផកបឥកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីោឞភាឡរសនរើឥជាងឣុឞ ឞិង នដ្ឋឤសាឥកាឥររឣសររឣួឦឥសរ់ 
CUFA ស ុផឞត នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី របាកចំ់ណូឦនៅផរសឞតជាឧសរគគនដ្ឋឤសាឥនសៀឧរសឥទ៍ស ឞិង នលលនឝវើដំនណើ ឥោឞ 
រនឣលខពរ់ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឣឤួចំឞួឞ។ នៅរកុងនបា ឤផស រ ឞិង នខរតបារដំ់សង រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ កប៏ាឞផលលងឱ្យដឹងហងផដឥថ្ន ឦកខខណឌ នៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី នសើនឝៀសនៅឞឹងកផឞលងឥរ់នៅឡ៊ីឣុឞ
ឯហលូឧឥលនអលើង ោឞឦកខណៈឦអជាង។ កនុងនខរតបារដំ់សង រោជិករគួសាឥភាគនរចើឞកនុងឧឤ័នឝវើកាឥ ហាកប់ាឞំក 
នចញឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី នដើឣប៊ីផរវងឥកកាឥង្ហឥនឝវើ (ភាគនរចើឞនៅរសនវរនល) ឞិងនហញើរបាកឣ់កឱ្យរគួសាឥឥសរ់ 
ឡួកនគផដឦឥរ់នៅវ៊ីននាេះ។ នដ្ឋឤសាឥផរឱ្ការនរដាកិចចនៅនខរតបារដំ់សងោឞចំឞួឞរិចរួចខ្នល ងំនឡក ឞិង 
ឣា ងឧញិនវៀរ កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅនខរតបារដំ់សងរថិរនៅឆ្ង ឤឡ៊ីរំសឞក់ាឥង្ហឥ ដូនចនេះឱ្ការកាឥង្ហឥររោស ់
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនខរតបារដំ់សង ោឞចំឞួឞរិចរួច។ CUFA ឣឞិបាឞ
អឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីកាឥង្ហឥនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតបារដំ់សងន ើឤ អាររ័ឤនដ្ឋឤរកុឣរសជាឡឦឥដាផដឦ 
នៅនរររឦ់កនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ភាគនរចើឞគឺជាឣឞុរសំរ់ ឞិង ខវេះឱ្ការកាឥង្ហឥ។ 

៥១. វរសឞៈផដឦោឞឦកខណៈឧជិជោឞសងគួឥចំន េះសវដ្ឋា ឞជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ ឞិង ឦកខខណឌ ជ៊ីឧរិឥរ់នៅសចចុសបឞន 
នៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំ៣កផឞលង ោឞភាឡហទុឤោន ឡ៊ីរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឣឤួភាគឝំ ផដឦនរោងសតូឥ

                                                 
13

 ផហនក ច២ នឞនរៀឧនៅផណនាអំឡំ៊ីរសរសិរតកិាឥឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី (កាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់នដ្ឋឤឣឞិរម័រគចិរត) 
នោឦឞនោបាឤឥសរ់ឝនាោឥ នចញនលងវ៊ី២៩ ផខរុោ ឆ្ន ២ំ០០៣ កឋាខណ័ឌ វ៊ី៣។   

14
 រូឣនឣើឦកំណររ់ោគ ឦ់នៅនជើងវឡំឥ័ នឦខ៤។ 
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ឣកឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីឡ៊ីដំសូង ស ុផឞតផសជាឣឞិបាឞសតូឥនៅឥរ់នៅវ៊ីននាេះឧញិ យ បាឞំកនចញឡ៊ីកផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ី។ ចំឞួឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់រឥុសនៅកនុងផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់សចចុសបឞនភាឡ ផដឦោឞ 
រិវធិវវួឦបាឞដ៊ីឣឤួកផឞលងនៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ោឞចំឞួឞ៩៨១នាក ់ ឞិង គិរររឹឣផខឣ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ោឞផរ ៣០៤នាកស់ ុនណាណ េះ (៣១%) កនុងចំនណាឣអនកទងំននាេះ ផដឦឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី (រូឣនឣើឦ 
តារាងវ៊ី៦ កនុងឧសរឣពឞ័ធ៤)។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ៦៩% ដនវនវៀរ អាចជាឣឞិធាល សស់តូឥឣកឥរ់នៅកផឞលង
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី យ បាឞំកនចញឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី នរកាឤនឡឦខិរខំឥរ់នៅ ឞិង ររឣសខលួឞឥរ់នៅវ៊ីននាេះ 
ឣឞិបាឞនជាគជឤ័។ អវ៊ីផដឦរំខ្នឞន់នាេះគឺ ោឞឦំហូឥនឞកាឥំកនចញឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងករឣរិឣឤួខពរ់ 
ោ ងខ្នល ងំ នៅចននាល េះឆ្ន ២ំ០១៥ ឞិង ឆ្ន ២ំ០១៧។ កនុងឥឤៈនឡឦឡ៊ីឥឆ្ន ចុំងនរកាឤនឞេះ ោឞរគួសាឥផដឦនៅ
នរររឦ់រឥុសចំឞួឞ២៥%  បាឞំកនចញឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ កាឥំកនចញនឞេះោឞករឣរិខពរ់សំហុរនៅ 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនខរតបារដំ់សង ផដឦោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅនរររឦ់ចំឞួឞ៥០% បាឞំកនចញ 
ឞិង ោឞ២៨%បាឞំកនចញឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ១៧%បាឞំកនចញឡ៊ីកផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅរកុងនបា ឤផស រ ឞិង ៣៨%បាឞំកនចញឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីរកុងរឡេះរ៊ីហឞុ។ អរតាំកនចញ 
ឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនានឡឦលម៊ីៗនឞេះ ោឞឦកខណៈគួឥឱ្យភាញ កន់ហអើឦ អាររ័ឤនដ្ឋឤវិឞនឞឤ័ (នឦើកផឦងផរនខរត 
បារដំ់សង) សង្ហា ញឱ្យដឹងថ្ន ករឣរិរបាកចំ់ណូឦឡិររបាកដ បាឞោឞកាឥនកើឞន ើង ឞិង ឦកខខណឌ ជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ 
ោឞភាឡរសនរើឥជាងឣុឞ (រូឣនឣើឦកឋាខណ័ឌ វ៊ី៥៣)។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឡំុោឞវិឞនឞឤ័ 
ផដឦហតឦ់ឞូឧឣូឦនហរុថ្ន នហរុអវ៊ីបាឞជាកនុងអំ ុងនឡឦ២ឆ្ន ចុំងនរកាឤនឞេះ ោឞរគួសាឥចំឞួឞ២៥% ផដឦបាឞ
ឣកតាងំវ៊ីឦំនៅ បាឞំកនចញឡ៊ីកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីន ើឤ។ ឡរ័ោ៌ឞផដឦបាឞហតឦ់នៅកនុងកិចចរោា រឞជូ៍ឞ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞឱ្យដឹងថ្ន នៅកនុងនខរតបារដំ់សង ោឞរគួសាឥឣឤួចំឞួឞឦកដ់៊ីឥសរ់ 
ខលួឞ ខណៈនឡឦផដឦរគួសាឥដនវនវៀរ បាឞសាងរងជ់រឣកនៅវ៊ីននាេះ ស ុផឞតឥរ់នៅ ឞិងនឝវើកាឥង្ហឥនៅកផឞលង
នហសង ឞិង នៅនបា ឤផស រ រគួសាឥចំណាកររុកនចញនៅនឝវើកាឥនៅកផឞលងនហសងភាគនរចើឞ បាឞឦកដ់៊ីឥសរ់ឡួកនគ 
នដ្ឋឤផ ក ោឞរគួសាឥរិចរួចបាឞជួឦហទេះ ឞិង ដ៊ីឥសរ់ឡួកនគ។ នសើនទេះស៊ីជាកាឥជំ កសំ់ណុឦររូឧបាឞហតឦ់ជូឞ 
ថ្នជាឣូឦនហរុឣឤួ ផដឦនឝវើឱ្យរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឣឤួចំឞួឞ នឝវើចំណាកររុកនចញនៅនឝវើកាឥនៅកផឞលងនហសង 
កន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞតចំណុចនឞេះឣឞិររូឧបាឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅអននំឡញ នឦើកន ើងថ្នជាឣូឦនហរុន ើឤ។  

៥២. CUFA បាឞនរជើរនឥ ើរវិឞនឞឤ័អំឡ៊ីករឣរិរបាកចំ់ណូឦរគួសាឥជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរ ផដឦោឞហតឦ់ជូឞ 
នៅកនុងតារាងវ៊ី៥ ឧសរឣពឞ័ធ៤។ វិឞនឞឤ័ទងំនឞេះ សង្ហា ញឱ្យដឹងថ្នករឣរិរបាកចំ់ណូឦជាឣឝយឣ គឺខពរ់ជាង
ករឣរិរបាកចំ់ណូឦឣុឞនឡឦឣកឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី (ទងំរួនឦខផដឦោឞផរនាឣ ឞិងជាកផ់រតង) 
ររោសរ់គសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំអរ់ នឦើកផឦងផរនខរតបារដំ់សង។ ករឣរិរបាកចំ់ណូឦឡិររបាកដរសំ ំ
ររ៊ីោរររោសន់ខរតបារដំ់សង នៅទសជាងករឣរិរឞនិដ្ឋា ឞនឦើរបាកចំ់ណូឦឣុឞនឡឦសតូឥឣកឥរ់នៅកផឞលងតាងំ
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វ៊ីឦំនៅលម៊ី រសោណ៥%។15 កំនណើ ឞរបាកចំ់ណូឦឡិររបាកដជាឣឝយឣគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់សំហុរ គឺចំន េះរសជា
ឡឦឥដាផដឦឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅនបា ឤផស រ ឞិង នខរតរឡេះរ៊ីហឞុ។ គសប៊ីកររ់ោគ ឦ់ហងផដឥថ្ន 
នៅកនុងឥឤៈនឡឦហតឦ់កាឥនឆលើឤរសចំន េះសញ្ជា នឞេះ រសនវរកឣពុជាោឞកំនណើ ឞឡិររបាកដចំន េះហឦិរហឦកនុង
ររុករឥុស ជាឣឝយឣរសោណ៧% កនុងឣឤួឆ្ន ។ំ ោឞកាឥសញ្ជជ កជ់ាលម៊ីន ើងឧញិថ្ន ររោសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
នៅនបា ឤផស រ អននំឡញ ឞិងរឡេះរ៊ីហឞុ កំនណើ ឞរបាកចំ់ណូឦជាឣឝយឣ ោឞករឣរិនឦើរឡ៊ីឣឝយឣភាគជារិនឞេះ។ 
ររោសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅនខរតន ឝិ៍សារ ់ឞិងបារដំ់សង កំនណើ ឞរបាកចំ់ណូឦឡិររបាកដ ោឞករឣរិទស 
ជាងឣឝយឣភាគនឞេះគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឣឞិអាចវវួឦបាឞវិឞនឞឤ័អំឡ៊ី 
ឥបាឤនឞករឣរិរបាកចំ់ណូឦន ើឤ ដូនចនេះ ឣឞិអាចនឝវើកាឥឧឞិិចឆឤ័អំឡ៊ីករឣរិនកើឞន ើងនឞរបាកចំ់ណូឦឡិររបាកដ
ឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦកំឡុងឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ថ្នរថិរនៅករឣរិរសរករ៊ី យ នឦើរឡ៊ីករឣរិ 
របាកចំ់ណូឦឣុឞនឡឦសតូឥឣកឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីន ើឤ។ អាររ័ឤនដ្ឋឤកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅនខរត 
បារដំ់សងោឞរបាកចំ់ណូឦឡិររបាកដជាឣឝយឣ ទសជាងករឣរិឣឝយឣភាគឣុឞនឡឦឣកតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ដូនចនេះ 
វាបាឞសង្ហា ញឱ្យនឃើញោ ងច់រ់ថ្ន កាឥសាត ឥន ើងឧញិឞូឧរបាកចំ់ណូឦទងំររុងឣឞិទឞរ់នរឣចបាឞនៅន ើឤ 
ររោសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនខរតបារដំ់សង នដ្ឋឤសាឥឣូឦនហរុឣឤួចំឞួឞ។ នដ្ឋឤផ ក ររោសក់ផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ីដនវនវៀរ ផដឦរបាកចំ់ណូឦឡិររបាកដោឞករឣរិខពរ់ជាងករឣរិរបាកចំ់ណូឦឣុឞនឡឦសតូឥឣកតាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ី គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឣឞិអាចនឝវើកាឥបា ឞរ់សោណបាឞថ្ននរើរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
ទងំអរ់ យ នរទើឥផរទងំអរ់ រនរឣចបាឞករឣរិរបាកចំ់ណូឦឡិររបាកដផដឦនរមើោន នៅឞឹងករឣរិរបាកចំ់ណូឦ
ឣុឞនឡឦសតូឥឣកឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី យោ ងណាន ើឤ អាររ័ឤនដ្ឋឤឡំុោឞឥបាឤរបាកចំ់ណូឦ យ 
រួនឦខរបាកចំ់ណូឦជាឣឝយឣ ឣុឞនឡឦឣកតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី យ រួនឦខឆ្ន ២ំ០១៧ន ើឤ។ គណៈកឣមកាឥររួរ
ឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞវវួឦវិឞនឞឤ័អំឡ៊ីរបាកចំ់ណូឦករឣរិឣឝយឣ (រូឣនឣើឦឧសរឣពឞ័ធ៤ តារាងវ៊ី៦)។ 
ោឞភាឡខុរោន គួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ ឥវាងរបាកចំ់ណូឦជាឣឝយឣ ឞិង របាកចំ់ណូឦករឣរិឣឝយឣ ររោសក់ផឞលង
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនខរតន ឝិ៍សារ ់ ឞិងនខរតបារដំ់សង នដ្ឋឤរបាកចំ់ណូឦករឣរិឣឝយឣ ទសជាងករឣរិឣឝយឣភាគ 
ឞិងរគួសាឥភាគនរចើឞោឞររឹឣផររបាកចំ់ណូឦករឣរិឣឝយឣស ុនណាណ េះ។ ចំណុចនឞេះសង្ហា ញឱ្យដឹងថ្ន ករឣរិរបាក ់
ចំណូឦជាឣឝយឣ ោឞកាឥនកើឞន ើងររោសរ់គួសាឥឣឤួចំឞួឞរូច ផដឦោឞរបាកចំ់ណូឦខពរ់ជាងករឣរិឣឝយឣ 
គួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ ឞិង រគួសាឥភាគនរចើឞោឞករឣរិរបាកចំ់ណូឦទសជាងករឣរិរបាកច់ំណូឦជាឣឝយឣគួឥឱ្យករ ់
រោគ ឦ់។  

៥៣. នដ្ឋឤសាឥផររកឣមភាឡផកររឣូឧទកវ់ងឞឹងឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ចំឞួឞ៤១ 
រគួសាឥសផឞថឣនវៀរផដឦឞឹងសតូឥនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 

                                                 
15

 ររោសក់ាឥគណនាករឣរិរបាកច់ណូំឦឡរិរបាកដា នគបាឞរឞនិដ្ឋា ឞឤកអរតាអរហិឥណាខ្នងនរកាឣ ៖ 2011- 5.5%; 2012- 

2.9%, 2013 – 3%, 2014 – 3.9%, 2015 – 1.2%, 2016 – 3%. (រសអឡឡរ័ោ៌ឞ៖ IMF World Economic Outlook) 
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ចំឞួឞ៩រគួសាឥសផឞថឣនវៀរផដឦឞឹងសតូឥនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីរកុងនបា ឤផស រ។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
ទងំ៥០រគួសាឥនឞេះ វំឞងោឞភាឡង្ហឤឥងនរោេះជាងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ជានរចើឞ នសើនឝៀសនៅឞឹងអនកផដឦ
បាឞសតូឥឣកឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកឞលងឣក អាររ័ឤនដ្ឋឤឡួកនគបាឞវវួឦរំណងររោសរ់វឡយរឣបរត ិ
ឥសរ់ឡួកនគជាចំផណករូចៗនរចើឞនឦើក នដ្ឋឤឡួកនគវវួឦបាឞរំណងឣឤួផហនកនៅនឡឦផដឦហទេះឥសរ់ឡួកនគ 
ឣឤួផហនកផដឦរថិរនៅកនុងឥងវងន់ឞហឦស េះ ឦ់ររូឧបាឞការ ់ ឞិង នឦើកវ៊ី២ គឺនៅនឡឦផដឦោឞកាឥវូទរន់លល
ផកររឣូឧ CPI កនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង នឦើកចុងនរកាឤគឺជាកាឥវវួឦបាឞរំណងររោសស់ឥនិឧណហទេះឥសរ់
ឡួកនគផដឦនៅនរររឦ់ នៅនឡឦផដឦឡួកនគររូឧបាឞឥកនឃើញថ្នោឞឦកខខណឌ រឣររស នរកាឣឧធិាឞ ៣០ 
ផឣ ររកានឥ  ។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំអរ់ផដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞជួស រុវធរឹងផរ 
បាឞផលលងឱ្យដឹងថ្ន ឡួកនគបាឞចំណាឤរបាករំ់ណងផដឦបាឞហតឦ់ជូឞឡួកនគចំឞួឞឡ៊ីឥនឦើកកឞលងឣក នឦើជ៊ីឧភាឡ
ឥរ់នៅ អរ់ឤូឥោឥណារ់ឣកនហើឤ។ ដូនចនេះ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំនឞេះនៅរឦ់របាករិ់ចរួចររោស ់
សាងរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞជំឞួរ នៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង ោឞកាឥរសឈឣខពរ់នៅឞឹងកាឥជំ កសំ់ណុឦ 
នសើនឝៀសនៅឞឹងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦបាឞឣកតាងំវ៊ីឦំនៅឣុឞៗ។ សចចុសបឞន ោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
ចំឞួឞ៥ កនុងចំនណាឣ៤១រគួសាឥនៅអននំឡញ ឞិង រគួសាឥចំឞួឞ២ កនុងចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ
៩រគួសាឥនៅនបា ឤផស រ បាឞខច៊ីរបាកឥ់ណទឞ នរកាឤនឡឦសតូឥនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ នសើនទេះស៊ីជា 
សចចុសបឞន CUFA កំឡុងហតឦ់កាឥសណតុ េះសណាត ឦអំឡ៊ីអកខឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំ២៤
រគួសាឥ ផដឦកំឡុងសាងរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞនៅកនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞត នគំបំាច ់
ររូឧនឝវើកាឥផកររឣួឦនៅនឦើជំឞួឤសនចចកនវរនឞេះ នដើឣប៊ីឱ្យករឣងរកឣមភាឡឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើង 
ឧញិទងំឣូឦ អាចររូឧបាឞហតឦ់ជូឞនដើឣប៊ីោរំវដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំនឞេះ។   

៥៤. នរចកត៊ីរឞនដិ្ឋា ឞឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ទកវ់ងនៅឞឹងភាឡអឞុនោឣចំន េះ 
អឞុសារឞវ៍៊ី៦។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឤឦ់នឃើញថ្ន កិចចខិរខំឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គងកនុងកាឥ
ឡរងឹងឧសិាឦភាឡកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិរសកសនដ្ឋឤភាឡនចនរសឌិរ ឞិង សងេឦកខណៈឱ្យ
ោឞកាឥចូឦឥឣួឡ៊ី CUFA នៅកនុងកាឥអឞុឧរតឥសរ់ខលួឞ គឺជារកឣមភាឡឣឤួផដឦគួឥឱ្យរឥនរើឥ។ គណៈកឣមកាឥ
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ វវួឦសាគ ឦ់ថ្នកិចចខិរខំនរកាឣកឣមឧឝិ៊ីឥសរ់ CUFA នដើឣប៊ីោរំវដឦ់កាឥផរវងឥកកាឥង្ហឥ 
ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីរកុងនបា ឤផស រ ឞិង រាជធាឞ៊ីអននំឡញ ហាកស់៊ីដូចជា 
វវួឦបាឞនជាគជឤ័គួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កររ់ោគ ឦ់នឃើញថ្ន ឡំុោឞកាឥ 
អឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីផសសនឞេះនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតន ឝិ៍សារ ់ នខរតបារដំ់សង ឞិង នខរតរឡេះរ៊ីហឞុន ើឤ។ 
នសើនទេះស៊ីជាកឣមឧឝិ៊ីោរំវកាឥង្ហឥ ហាកស់៊ីដូចជាឣឞិំបំាចរ់រូឧកាឥឱ្យោឞ ររោសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរត
រឡេះរ៊ីហឞុ ផដឦរបាកច់ំណូឦជាឣឝយឣ ឞិងរបាកចំ់ណូឦករឣរិឣឝយឣ ោឞករឣរិខពរ់ ឞិង ោឞផររគួសាឥផដឦ
បាឞសតូឥនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ចំឞួឞ៨រគួសាឥស ុនណាណ េះ ផដឦសឞតឥរ់នៅវ៊ីននាេះកន៏ដ្ឋឤ ស ុផឞត កំនណើ ឞ 
របាកចំ់ណូឦទសររោសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតន ឝិ៍សារ ់ ឞិង ករឣរិរបាកចំ់ណូឦទសររោសក់ផឞលង 
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តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតបារដំ់សង នៅផរសឞតជាសញ្ជា កងវឦ់ឣឤួដឝ៏ងឞឝ់ងឥ។ រឥុសឣក ករឣរិរបាកចំ់ណូឦឡិរ
របាកដជាឣឝយឣឣុឞនឡឦតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឣឞិទឞរ់នរឣចបាឞនៅន ើឤនវ ររោសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរត 
បារដំ់សង ផដឦោឞឱ្ការឥករបាកចំ់ណូឦរិចរួច ឞិង វ៊ីតាងំនឞកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី រថិរកនុងឥឤៈចោង ឤឣឤួ
ឡ៊ីវ៊ីរសជំុជឞ។ នដ្ឋឤសាឥផររបាកចំ់ណូឦជាឣឝយឣ របាកចំ់ណូឦករឣរិឣឝយឣនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនឞេះ ោឞ 
ករឣរិទស ដូនចនេះ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី គសប៊ីឡិំឥណា ថ្ននរើោឞកិចចោរំវឡិនររអវ៊ីខលេះ ផដឦអាចហតឦ់ជូឞដឦ់ 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ផដឦកំឡុងឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតបារដំ់សង ឞិង (រសរិឞនសើអាច) នខរត
ន ឝិ៍សារ។់  

៥៥. ឣរិនោសឦ់ររ សឥ់សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ចំន េះថ្នន ករ់គសរ់គងអំឡ៊ីចំណារក់ាឥ 
នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី៦។ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីររូឧធានាថ្ន 
កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ ជាឣឤួឞឹងករឣងរកឣមភាឡសចចុសបឞន រឡឣទងំករឣងរកឣមភាឡលម៊ីៗ 
សផឞថឣនវៀរ រសរិឞនសើំបំាច ់ ររូឧសឞតអឞុឧរត ឥហូរដឦ់វិឞនឞឤ័ររួរឡិឞិរយនឝវើកាឥកររ់តាបាឞច់រ់ោរ់ថ្ន 
នោឦសំណងជាឥឣួនឞនោឦឞនោបាឤរត៊ីឡ៊ីកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ផដឦ
រំនៅចំន េះកាឥរនរឣចឱ្យបាឞឞូឧកាឥសាត ឥន ើងឧញិឞូឧរបាកចំ់ណូឦ ឞិងសវដ្ឋា ឞនឞកាឥឥរ់នៅ។ សចចុសបឞន កឣមឧឝិ៊ី 
ឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិឥសរ់ CUFA ឣឞិបាឞហតឦ់កិចចោរំវជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅឯ 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតបារដំ់សង ឞិងនខរតន ឝិ៍សារន់ ើឤ។ កឣមឧឝិ៊ីឡិនររឣឤួ គសប៊ីររូឧបាឞដ្ឋកស់ញ្ចូ ឦ 
ររោសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំឡ៊ីឥនឞេះ ជាឡិនររគឺនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតបារដំ់សង ផដឦវិឞនឞឤ័ 
បាឞរបាសឱ់្យដឹងថ្ន របាកចំ់ណូឦឡិររបាកដជាឣឝយឣ នៅផរោឞករឣរិទសជាងសឞតិច នសើនឝៀសឞឹងករឣរិរបាក់
ចំណូឦឣុឞនឡឦសតូឥឣកឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនឞេះ។ ំបំាចរ់រូឧោឞកាឥនផ្លត រឤកចិរតវុកដ្ឋកឡិ់នររឣឤួ
នៅនឦើរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នដ្ឋឤឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ   ផដឦសចចុសបឞនកំឡុងសតូឥនៅឥរ់នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
កនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិងរកុងនបា ឤផស រ។ ជំឞួឤសនចចកនវរជាឣឤួ CUFA គសប៊ីសឞតកនុងឥឤៈនឡឦឣឤួផដឦ 
រគសរ់ោឞ ់ នដើឣប៊ីរនរឣចឱ្យបាឞឞូឧនោឦសំណងនឞេះ។ ដូចបាឞនឝវើកាឥកររ់ោគ ឦ់ឡ៊ីខ្នងនដើឣ  កឡ់ឞ័ធឞឹង
អឞុសារឞវ៍៊ី២ ឞិង វ៊ី៣ SETC ររូឧសញ្ចូ ឦដំនណើ ឥវរសឞកិចចនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិងជួសរសជំុជាឣឤួ
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នៅកនុងនសរកកឣមររួរឡិឞិរយឥសរ់ខលួឞនៅនឡឦអនាគរ នដើឣប៊ីនឝវើកាឥបា ឞរ់សោណហងផដឥ 
នៅនឦើឧឌឍឞភាឡនឆ្ព េះនៅរនរឣចឱ្យបាឞឞូឧកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ ឞិង សវដ្ឋា ឞជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅររោសរ់គួសាឥឥង 
ហឦស េះ ឦ់។  
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៥. លសចកតីសននិដ្ឋា ន 

៥៦. រឥុសនរចកត៊ីឣក គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣរឞនិដ្ឋា ឞថ្នោឞឧឌឍឞភាឡគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់កនុង
កាឥអឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីរកឣមភាឡផកររឣូឧ។ សចចុសបឞន ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុងនៅឞឹង
អឞុសារឞវ៍៊ី១ ឞិងវ៊ី៤ ផដឦបាឞវវួឦកាឥអឞុឣរ័ឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦ ឞិង ោឞភាឡអឞុនោឣនដ្ឋឤផហនក
នៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី២ វ៊ី៣ វ៊ី៥ ឞិងវ៊ី៦។ នរចកត៊ីរនងខសអំឡ៊ីផហឞកាឥរកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង ឥឣួទងំ 
នរចកត៊ីរឞនិដ្ឋា ឞចឣបងៗឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឞិង កាឥហតឦ់ឣរិនោសឦ់ររ សជូ់ឞដឦ់ 
ថ្នន ករ់គសរ់គងអំឡ៊ីចំណារក់ាឥនដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុង អាចនឣើឦនៅកនុងតារាងខ្នងនរកាឣ។ 

អឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥ 
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 

ឣរិនោសឦ់ររ សចំ់ន េះថ្នន ករ់គសរ់គងអំឡ៊ីចំណារក់ាឥ 
នដើឣប៊ីឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុង 

១. សនងេើរនរោងកាឥវូទរឱ់្ឞភាឡ 
រំណងឣឤួ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ ោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុង 
 

គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឤឦ់នឃើញថ្នអឞុសារឞ ៍
នឞេះោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុង ស ុផឞត រូឣហតឦ់អឞុសារឞថ៍្ន 
ថ្នន ករ់គសរ់គងគសប៊ីនឦើកន ើងនៅកាឞឥ់ដ្ឋា អបិាឦអំឡ៊ីនរចកត៊ីររូឧកាឥ
ឱ្យោឞកិចចខិរខំនឦើកចុងនរកាឤ ទកវ់ងឞឹងកាឥហសឡវហាឤ
ឡរ័ោ៌ឞ នដើឣប៊ីទកវ់ងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំស៊ីរសនអវ 
ដូចោឞនឥៀសរាសខ់្នងនរកាឣ នដើឣប៊ីរបាសឡួ់កនគអំឡ៊ីរិវធិវវួឦបាឞ
ឥសរ់ឡួកនគ រឡឣទងំឱ្ការឥសរ់ឡួកនគកនុងកាឥដ្ឋក ់កយសណតឹ ង 
កនុងកឥណ៊ី ំបំាច ់ តាឣឥឤៈឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ 
ទកវ់ងឞឹងរំណងផដឦររូឧបាឞផសងផចក។ 

(i) រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំ៤០៤រគួសាឥ អាចជាទកវ់ង
ឣឞិបាឞ ឣឞិបាឞចុេះហរថនឦខ្ននឦើកិចចរឞា យ ឣឞិបាឞ
ឣកវវួឦរបាករំ់ណងសផឞថឣឥសរ់ឡួកនគ ររោសក់ាឥ
បារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ។ 

(ii) រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំ៨២រគួសាឥនៅកំណារហ់លូឧកនុង
រាជធាឞ៊ីអននំឡញផដឦឥកឣឞិនឃើញ កឡ់ឞ័ធឞឹងរិវធិវវួឦ
បាឞឥសរ់ឡួកនគ នរកាឣកាឥផកររឣួឦ CPI ន ើងឧញិ ឞិង 

(iii) រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦអាចោឞឦកខខណឌ ររឹឣររូឧ
ទងំ១៤រគួសាឥ នៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ 
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ផដឦទកវ់ងឣឞិបាឞ កនុងកាឥអឞុឧរតឧធិាឞ៣០ផឣ ររកានឥ  ។  

សផឞថឣឡ៊ីនឞេះនវៀរ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីគសប៊ីររួរឡិឞិរយនៅនឦើកាឥ
ហតឦ់សលងក់ឣមរិវធិដ៊ីឝល៊ីជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅឯកផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ី ផដឦកាឥហតឦ់ជូឞនឞេះររូឧបាឞនឝវើន ើងដំសូងនគសងអរ់
នៅនខរតបារដំ់សង ស ុផឞតករ៏រូឧឡនឞលឿឞនៅតាឣកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី
ដនវនវៀរហងផដឥ។ 

២. ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯ 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ ោឞភាឡអឞុនោឣនដ្ឋឤផហនក 
 

នដើឣប៊ីឱ្យឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីអាចនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ រូឣហតឦ់ឣរិនោសឦ់ឱ្យ
ថ្នន ករ់គសរ់គងំរឧ់ធិាឞកាឥដូចរនៅ ៖  

(i) សឞតកិចចរឞាជាឣឤួ CUFA ទកវ់ងឞឹងកិចចោរំវររោស់
កឣមឧឝិ៊ី O&M នៅតាឣកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ទងំ៥កផឞលង 
កនុងឥឤៈនឡឦឣឤួផដឦរគសរ់ោឞ ់នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យកឣមឧឝិ៊ី O&M 
ោឞឞិឥឞតឥភាឡ 

(ii) សឞតកិចចខិរខំឡរងឹងគណៈកឣមកាឥ O&M កនុងឣូឦដ្ឋា ឞ ឞិង 
សនងេើរឱ្យោឞឞូឧកាឥរភាជ សវំ់នាកវំ់ឞង ឥវាងគណៈកឣមកាឥ
ទងំនឞេះ ឞិង អងគភាឡឥដ្ឋា អបិាឦឣូឦដ្ឋា ឞនៅកនុង
រកសខណ័ឌ ផហឞកាឥ ឞិង លឧកិាឥឤៈនឡឦឣឝយឣឣឤួផដឦ
បាឞឯកភាឡោន  នដើឣប៊ីឡរងឹងការឡវកិចចនៅឧញិនៅឣកឥសរ់
ភាគ៊ីទំងំឡ៊ីឥ រឡឣទងំនាឣំកឞូឧឦវធភាឡកនុងកាឥឡាកឥណ៍
ផដឦកាឞផ់ររសនរើឥជាងឣុឞ។ 

(iii) នផ្លត រនឦើកាឥនឝវើឱ្យរសនរើឥន ើងឞូឧកាឥហតឦ់នរវា ផដឦ
ឥឣួោឞជាអាវិ៍ កាឥវុកដ្ឋករំ់ណឦ់ឥងឹ ឞិង កាឥហគរហ់គង់
វឹកវវួឦទឞ ឞិង 

(iv) SETC ររូឧសញ្ចូ ឦវរសឞកិចចនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង 
កិចចរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅកនុង
នសរកកឣមររួរឡិឞិរយឥសរ់ខលួឞនៅនឡឦអនាគរ។ 
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៣. ផកឦឣអដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅនឞ 
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ង 
សាឥវុកខ ផដឦររូឧឆលុេះសញ្ជច ំងនៅ 
កនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួ 
ផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរ ់
ជាកោ់ក ់ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ ោឞភាឡអឞុនោឣនដ្ឋឤផហនក 
 

នដើឣប៊ីឱ្យឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣរូឣហតឦ់ឣរិនោសឦ់នៅ
ថ្នន ករ់គសរ់គងថ្នគសប៊ំី រឧ់ធិាឞកាឥនដើឣប៊ីនដ្ឋេះរសាឤ ឞិង កនុងកឥណ៊ី
ំបំាច ់ ររូឧនឝវើកាឥផកររឣួឦឥចនារឣពឞ័ធ ឞិង ដំនណើ ឥកាឥនឞ
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ឞិង ធានាថ្នរសជាឡឦឥដា
ឥងហឦស េះ ឦ់ររូឧបាឞជូឞដំណឹង នៅនឡឦផដឦរនរឣចបាឞឞូឧ
រកឣមភាឡនឞេះ នដើឣប៊ីឱ្យឡួកនគោឞឦវធភាឡវវួឦបាឞឤឞតកាឥ
នដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខឣឤួ ផដឦអាចនដ្ឋេះរសាឤរសកស
នដ្ឋឤភាឡគួឥឱ្យនជឿវុកចិរតបាឞ ចំន េះ កយសណតឹ ងផដឦឡួកនគ
អាចសតឹង។  
SETC ររូឧសញ្ចូ ឦដំនណើ ឥវរសឞកិចចនៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង 
កិចចរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅកនុងនសរកកឣមររួរឡិឞិរយ 
នៅនឡឦអនាគរឥសរ់ខលួឞ។  

៤. អអឧិឌឍឞក៍ឣមឧឝិ៊ីរឣររសឣឤួ 
នដើឣប៊ីកសាងរឣរថភាឡនដ្ឋេះ 
រសាឤហឦស េះ ឦ់ នៅកនុង 
គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះ 
រសាឤហឦស េះ ឦ់ ផដឦ 
ររូឧឆលុេះសញ្ជច ំងនៅកនុងផហឞកាឥ 
រកឣមភាឡឣឤួ ផដឦោឞនឡឦ 
នឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ឞិង អាច 
នហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ ោឞភាឡអឞុនោឣទងំររុង 
 

 

៥. សនងេើរនរោងកាឥនដ្ឋេះរសាឤ 
សំណុឦឣឤួ នដើឣប៊ីជួឤ ដឦ់ 
រគួសាឥផដឦជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ 
កនុងកាឥរងកំនណើ ឞសំណុឦឥសរ់ 
ឡួកនគ តាឣឥឤៈខទងឥ់ណទឞឣឤួ 
ឞិងនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនដ្ឋេះរសាឤ 
សញ្ជា សំណុឦ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ ោឞភាឡអឞុនោឣនដ្ឋឤផហនក 
 

នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី
ររូឧសឞតកិចចខិរខំឥសរ់ CUFA កនុងកាឥជួឤ ការស់ឞថឤសំណុឦ កនុង
ចំនណាឣរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ នៅកនុង
រកសខណ័ឌ នឞឤុវធសាស្ត្រតឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិជាឥឣួ 
ជាឣឤួឞឹងកាឥ នផ្លត រឤកចិរតវុកដ្ឋកន់ដ្ឋឤសញ្ចូ ឦរគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ផដឦធាល កខ់លួឞជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ នដ្ឋឤសាឥផរកាឥហតឦ់
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រំណងររោសរ់វឡយរឣបរតិឥសរ់ឡួកនគនៅតាឣសនណាត ឤហលូឧ 
ឥលនអលើង ឣឞិរគសរ់ោឞរ់រោសស់ាងរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞជំឞួរ ផដឦជា
នហរុនាឱំ្យឡួកនគររូឧខច៊ីរបាក ់ នដើឣប៊ីសាងរងឦំ់នៅដ្ឋា ឞលម៊ីផដឦ
រសនរើឥជាងឣុឞនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ CUFA គសប៊ីហតឦ់ 
កិចចោរំវឡិនររជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នដ្ឋឤឧធិាឞ ៣០ 
ផឣ ររកានឥ   ផដឦសចចុសបឞនកំឡុងសតូឥវ៊ីឦំនៅនៅឥរ់នៅឯកផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ឞិង រកុងនបា ឤផស រ នដើឣប៊ីកំុឱ្យ
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំនឞេះធាល កខ់លួឞជំ កសំ់ណុឦនរចើឞហួរ
រសោណ។ សផឞថឣឡ៊ីនឞេះនវៀរ គសប៊ីនឝវើកាឥចងរកងឯកសាឥអំឡ៊ី 
ឧឌឍឞភាឡនឞសញ្ជា នឞេះ។ កិចចរឞាកាឥង្ហឥឥសរ់ CUFA គសប៊ីសឞត 
នដើឣប៊ីអឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីនឞេះឱ្យបាឞនឡញនឦញ។ 

៦. អឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥ 
របាកចំ់ណូឦន ើងឧញិកនុង 
ឦកខណៈឣឤួផដឦរសកសនដ្ឋឤ 
ឞិឥឞតឥភាឡ។ 

សាថ ឞភាឡនឞភាឡអឞុនោឣ ៖ ោឞភាឡអឞុនោឣនដ្ឋឤផហនក 
 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីររូឧធានាថ្ន កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាក់
ចំណូឦន ើងឧញិ ជាឣឤួឞឹងករឣងរកឣមភាឡសចចុសបឞន រឡឣទងំ
ករឣងរកឣមភាឡលម៊ីៗសផឞថឣនវៀរ រសរិឞនសើំបំាច ់ ររូឧសឞតអឞុឧរត 
ឥហូរដឦ់វិឞនឞឤ័ររួរឡិឞិរយនឝវើកាឥកររ់តាបាឞច់រ់ោរ់ថ្ន 
នោឦសំណងជាឥឣួនឞនោឦឞនោបាឤរត៊ីឡ៊ីកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦ
ស េះ ឦ់ឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ផដឦរំនៅចំន េះកាឥ
រនរឣចឱ្យបាឞឞូឧកាឥសាត ឥន ើងឧញិឞូឧរបាកចំ់ណូឦ ឞិង សវដ្ឋា ឞ
នឞកាឥឥរ់នៅ។ ររូឧអឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើង
ឧញិឣឤួនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងនខរតបារដំ់សង ឞិង នខរត 
ន ឝិ៍សារ។់ ជំឞួឤសនចចកនវរជាឣឤួ CUFA គសប៊ីសឞតកនុងឥឤៈ
នឡឦឣឤួនៅតាឣភាឡំបំាចន់ដើឣប៊ីរនរឣចឱ្យបាឞឞូឧនោឦសំណង
នឞេះ។ ដូចបាឞនឝវើកាឥកររ់ោគ ឦ់ឡ៊ីខ្នងនដើឣ  កឡ់ឞ័ធឞឹង
អឞុសារឞវ៍៊ី២ ឞិង វ៊ី៣ SETC ររូឧសញ្ចូ ឦដំនណើ ឥវរសឞកិចច
នៅកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិងជួសរសជំុជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
នៅកនុងនសរកកឣមររួរឡិឞិរយឥសរ់ខលួឞនៅនឡឦអនាគរ នដើឣប៊ីនឝវើ
កាឥបា ឞរ់សោណហងផដឥ នៅនឦើឧឌឍឞភាឡនឆ្ព េះនៅរនរឣចឱ្យបាឞ
ឞូឧកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ ឞិង សវដ្ឋា ឞជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅររោស់
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ 
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៥០. ថ្នន ករ់គសរ់គងនឞឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞឯកភាឡជាឣឤួគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
ថ្នឞឹងហតឦ់ឥបាឤកាឥណ៍ឧឌឍឞភាឡរសំរំរ៊ីោរអំឡ៊ីអឞុសារឞឞ៍៊ីឣឤួៗ កនុងចំនណាឣអឞុសារឞទ៍ងំ៤ ផដឦ
ឣឞិទឞោ់ឞភាឡអឞុនោឣទងំររុង។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឞឹងនឝវើកាឥបា ឞរ់សោណនៅនឦើ
ឧឌឍឞភាឡនៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយរសំឆំ្ន នំឦើកវ៊ី៤ឥសរ់ខលួឞ ផដឦររូឧដ្ឋកជូ់ឞរកុឣរសឹកាអបិាឦនៅកនុង
ឆោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

/S/ Dingding Tang  រសធាឞ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
/S/ Arntraud Hartmann រោជិក គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
Ajay Achyutrao Deshpande រោជិកគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
នលងវ៊ី ៤ ផខឝនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ឧសរឣពឞ័ធ ១ 
 

បញ្ជរីាយនាមបុគគលកែលបានជួបកនងុ្អាំឡងុ្លពលននការររួរពិនិរយភាពអនុលោម 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ (CRP) បាឞទកវ់ងសុគគឦខ្នងនរកាឣ ទងំនៅកនុង ឞិង នរៅឝនាោឥ 
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កនុងកាឥអឞុឧរតឞក៍ាឥររួរឡិឞិរយឥសរ់ខលួឞ នៅតាឣរំនណើ ឱ្យោឞកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
នរកាឣគនរោងនឞេះ។ សញ្ជ ៊ីរាឤនាឣនឞេះ ឡំុផឣឞជាសញ្ជ ៊ីរាឤនាឣរគសរ់ជុងនរជាឤន ើឤ អាររ័ឤនដ្ឋឤវាឣឞិ 
បាឞសញ្ចូ ឦនឈាម េះសុគគឦផដឦបាឞនរនើរំុ ឱ្យឥកាអរតរញ្ជដ ណឥសរ់ឡួកនគជាកាឥរោង រ។់ 
 

សុគគឦិកឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
(កិចចរសជំុនៅឯកាឥោិឦ័ឤកណាត ឦ ឞិង សុគគឦិកផដឦររូឧបាឞរោា រឞ)៍ 
១.  Takeshi Fukayama ឣស្ត្ឞត៊ីឯកនវរខ្នងដឹកជញ្ជូ ឞ ផហនកដឹកជញ្ជូ ឞ ឞិង គឣនាគឣឞ ៍ នាឤកដ្ឋា ឞអារុ៊ី 

អានគនឤ ៍(SETC-SERD) 
២.  Samiuela Tukuafu នាឤករសំរំសនវរ ឞិវារដ្ឋា ឞនសរកកឣមរសំរំសនវរកឣពុជា (CARM), SERD 
៣.  Sokha Ouk ឣស្ត្ឞត៊ីជាឞខ់ពរ់ផហនកកិចចកាឥ ឥរុឧរថិភាឡ ឞិវារដ្ឋា ឞនសរកកឣមរសំរំសនវរកឣពុជា, SERD 
៤.  Hideaki Iwasaki នាឤករសំរំសនវរ ឞិវារដ្ឋា ឞនសរកកឣមរសំរំសនវរនល (អរ៊ីររសធាឞ SETC-

SERD) 
៥. Gemma Bade ឣស្ត្ឞត៊ីឧភិាគគនរោង SETC-SERD 
 

ឥដ្ឋា អបិាឦ 
១.  ឯកឧរតឣ នញៀឞ ន ង រសធាឞគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ នឞរករួងនរដាកិចច 

ឞិងហិឥញ្ដ ឧរថុ   
២.  ឯកឧរតឣ អឹុឣ រិវធ៊ីរា  អគគនាឤក GDR  
៣.  នោក នញៀឞ ឧណណ ៈ អគគនាឤកឥង GDR   
៤.  នោក នសាឞ រិឥ ៊ីឧឌឍឞៈ រសធាឞ DR2/GDR 
៥.  នោក រ ុឞ រុខឞ៊ី អឞុរសធាឞ DR2/GDR 
៦. ឦ៊ី ហាឣ៊ីឞ  
៩.  នោក ណាវ៊ីឞ បា ផរឦ វ៊ីរសឹកា រករួងនរដាកិចច ឞិង ហិឥញ្ដ ឧរថុ 
 

រំណាងអនកនរនើរំុ ឞិង នដើឣសណតឹ ង 
១.  Meg Fukuzawa អងគកាឥរឣឝឣ ៌
២.  នោក ស ុឦ រួឥ ៊ីរ អងគកាឥរឣឝឣ ៌
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នឈាម េះនដើឣសណតឹ ងផដឦររូឧបាឞការវុ់កនៅតាឣរំនណើ ឥសរ់ឡួកនគ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ  
បាឞជួសជាឣឤួនដើឣសណតឹ ង/រសជាឡឦឥដាឥងហឦស េះ ឦ់ោ ងនហាចណារ់ចំឞួឞ៦៦នាក ់ឣកឡ៊ីរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 
២០នាក ់ឣកឡ៊ីនបា ឤផស រ ឞិង ៩នាក ់ឣកឡ៊ីនខរតបារដំ់សង។ 
 
សគុគឦដនវនវៀរ 
១.  Peter Mason ឣូឦឞិឝិរហភាឡឥណទឞអូស្ត្សាត ឦ៊ី (CUFA) 
២. Kundi Lay ឣូឦឞិឝិរហភាឡឥណទឞអូស្ត្សាត ឦ៊ី 
៣. Mao Ye ឣូឦឞិឝិរហភាឡឥណទឞអូស្ត្សាត ឦ៊ី 
៤. Adelaida Mortell វ៊ីរសឹកាឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
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ឧសរឣពឞ័ធ ២ 
 

កផនការសកមមភាពរបសថ់្នន ក់រគប់រគង្សរាប់អនុវរតអនុស្តសន៍ 
របសគ់ណៈកមមការររួរពិនិរយភាពអនុលោម 

 

ខផនការសកមមភាពរបស់ថ្នន ក់រគប់រគង ដែើមបអីនុវតតដសចកតីសដរមចរបស់រកុមររឹកាភិបាលដៅដលើអនុសាសន៍ 
ថ្នរបាយការណ៍ចុងដរកាយរបស់គណៈកមមការរតួតពិនិតយភាពអនុដោម ៖ សាំដណើ សុាំឱ្យដធវើការរតួតពិនិតយ ភាពអនុដោម 

ដៅដលើមហាអនុតាំបន់ទដនលដមគងគ ៖ គដរោងសាត រផលូវរថដភលើងកនុងររដទសកមពុជា 
កមចីដលែ ២២៨៨-CAM និង ២៦០២-CAM និង ជាំ នួយឥតសាំណងដលែ ០១៨៧-CAM 

នដើឣប៊ីអឞុឧរតនរចកត៊ីរនរឣចឥសរ់រកុឣរសឹកាអបិាឦ នៅនឦើអឞុសារឞទ៍ងំ៦ នឞឥបាឤកាឥណ៍ចុងនរកាឤ 
ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ (រំនណើ រំុឱ្យនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នៅនឦើឣហា 
អឞុរំសឞវ់នឞលនឣគងគ ៖ គនរោងសាត ឥហលូឧឥលនអលើងកនុងរសនវរកឣពុជា កឣច៊ីនឦខ ២២៨៨-CAM ឞិង ២៦០២-CAM 
ឞិង ជំឞួឤឥររំណងនឦខ ០១៨៧-CAM) ថ្នន ករ់គសរ់គង នដ្ឋឤោឞកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួ 
រាជឥដ្ឋា អបិាឦកឣពុជា (រាជឥដ្ឋា អបិាឦ) បាឞអអឧិឌឍឞរ៍កឣមភាឡផកររឣូឧឣឤួចំឞួឞ។ តារាងផដឦោឞភាជ សជូ់ឞ 
ឥឣួោឞរកឣមភាឡផកររឣូឧ ផដឦរាជឥដ្ឋា អបិាឦបាឞឯកភាឡ រឡឣជាឣឤួឞឹងកាឥនឥៀសចំអឞុឧរត ឞិងនឡឦនឧោ 
កំណរហ់ងផដឥ។  
នរកាឤនឡឦោឞនរចកត៊ីរនរឣចឡ៊ីរកុឣរសឹកាអបិាឦ គណៈកឣមកាឥឃ្ល នំឣើឦឣឤួ នរកាឣកាឥដឹកនាឥំសរ់ 
អឞុរសធាឞ (រសរិសរតិកាឥវ៊ី២) ររូឧបាឞសនងេើរន ើងនដើឣប៊ីហតឦ់ដំសូនាម ឞ ឞិង កាឥផណនា ំ កនុងកាឥនឥៀសចំសនងេើរ ឞិង 
អឞុឧរតរកឣមភាឡផកររឣូឧ ផដឦោឞនោឦសំណងនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣ។ នដើឣប៊ីររឣស 
ររឣួឦដំនណើ ឥកាឥ ឞិង ធានាឱ្យឥដ្ឋា អបិាឦឤឦ់ រោជិកគណៈកឣមកាឥឃ្ល នំឣើឦ កប៏ាឞនឥៀសចំឱ្យោឞ 
កិចចរសជំុជាឞខ់ពរ់ឣឤួចំឞួឞជាឣឤួឣស្ត្ឞត៊ីឥដ្ឋា អបិាឦជាឞខ់ពរ់។  
រកឣមភាឡនដើឣប៊ីអឞុឧរតអឞុសារឞទ៍ងំ៦ ោឞរនងខសនៅកនុងកថ្នខណឌ ខ្នងនរកាឣ។ 
ទកវ់ងនៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី១ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞនរនើរំុឱ្យឥដ្ឋា អបិាឦសនងេើរកឣមឧឝិ៊ីរកឣមភាឡផក 
ររឣូឧឣឤួ។ កឣមឧឝិ៊ីរកឣមភាឡផកររឣូឧឣឤួ ផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ ឞិង បាឞឯកភាឡោន  
ោឞហតឦ់ជូឞនៅកនុងតារាងភាជ ស។់ រាជឥដ្ឋា អបិាឦបាឞឯកភាឡនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិ នៅនឦើរគួសាឥ 
ឥងហឦស េះ ឦ់ឞ៊ីឣឤួៗ កាឥអនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ ឞិង កិចចរឞា រឡឣទងំហតឦ់ឱ្ឞភាឡរំណង ររោស ់ (១) 
កាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ នដ្ឋឤសាឥផរកាឥំរចំ់ណារថ់្នន កឣ់ឞិបាឞររឹឣររូឧ ឞិង អរិហឥណា នដ្ឋឤ 
នរសើរបារ់រឞទរសឞរ៍នឣលអនកនរសើរបារ់ (២) របាកឧ់សរថឣាររោសឥ់ឤៈនឡឦអឞតឥកាឦ (របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡ 
ឥរ់នៅ/កាឥខ្នរសងរ់បាកចំ់ណូឦ ឞិង របាកឧ់សរថឣាររោសន់លលដឹកជញ្ជូ ឞ) នដ្ឋឤសាឥផរអរិហឥណា នដ្ឋឤ 
នរសើរបារ់រឞទរសឞរ៍នឣលអនកនរសើរបារ់។  នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី រាជឥដ្ឋា អបិាឦឣឞិបាឞឯកភាឡហតឦ់រំណង 
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ររោសក់ាឥខ្នរសងរ់បាកច់ំណូឦសផឞថឣ ំសឡ់៊ីកាឦសឥនិចឆវតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីន ើងឧញិឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ  ឦ់ 
ឥហូរដឦ់នឡឦំសន់ហតើឣរកឣមភាឡសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើឤ។ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កំឡុងសឞត 
កិចចរឞទនាឥសរ់ខលួឞជាឣឤួឥដ្ឋា អបិាឦ កនុងនោឦសំណងឈាឞនៅឥកដំនណាេះរសាឤឣឤួចំន េះសញ្ជា នឞេះ។  
នដើឣប៊ីធានាឱ្យកាឥអឞុឧរតឞអ៍ឞុសារឞវ៍៊ី១ រសរឡឹរតនៅទឞន់ឡឦនឧោ ឞិង រសកសនដ្ឋឤរសរិវធភាឡ កនុងឥឤៈ
នឡឦចននាល េះឡ៊ី ១២-១៨ផខ នៅតាឣអឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឝនាោឥ 
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞឹងនឝវើកាឥនហទៀងផ្លទ រក់ាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើកាឥអនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ ផដឦនឝវើន ើង 
នដ្ឋឤរាជឥដ្ឋា អបិាឦ នហើឤឞឹងចូឦឥឣួរកឣមជាឣឤួរាជឥដ្ឋា អបិាឦ កនុងកាឥអអឧិឌឍឞឯ៍កសាឥហសឡវហាឤ ឡរ័ោ៌ឞ 
ឞិង នឝវើកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កឞឹ៏ងនឝវើកាឥ 
ររួរឡិឞិរយន ើងឧញិឱ្យបាឞដិរដឦ់ នៅនឦើឥបាឤកាឥណ៍ឥសរ់វ៊ីរសឹការរួរឡិឞិរយខ្នងនរៅ នដើឣប៊ីធានាឱ្យ 
បាឞឞូឧកាឥហតឦ់ឱ្ឞភាឡរំណងរឣររស។ 
ទកវ់ងឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី២ រាជឥដ្ឋា អបិាឦបាឞឯកភាឡនឝវើកាឥបា ឞរ់សោណនៅនឦើនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
សាធាឥណៈនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិងផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធទងំននាេះនដើឣប៊ីឱ្យររសនៅឞឹងសវដ្ឋា ឞ 
 កឡ់ឞ័ធនៅកនុងរសនវរ។ នរកាឣកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ោ ងជិររនិវធជាឣឤួរាជឥដ្ឋា អបិាឦ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞ ៍
អារុ៊ីឞឹងនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើរសរិសរតិកាឥ ឞិង កាឥផលទនំហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ី រឡឣទងំឞឹងផរវងឥកឧឝិ៊ីនដើឣប៊ីនឝវើកាឥអអឧិឌឍឞរ៍ឣរថភាឡឥសរ់ឤឞតកាឥផលទផំដឦោរំវឣូឦឞិឝិ ឞិង 
ដឹកនានំដ្ឋឤរហគឣឞ ៍ តាឣឥឤៈកាឥនឝវើកាឥង្ហឥជាឣឤួរកុឣជួឤ ខលួឞឯង ផដឦររូឧបាឞសនងេើរន ើងនៅឯកផឞលង 
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី នដើឣប៊ីឱ្យោឞកាឥនឥៀសចំរសរិសរតិកាឥ ឞិងផលទរំឣររស។ 
ចំន េះអឞុសារឞវ៍៊ី៣ ឞិងវ៊ី៤ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីបាឞនររៀឣខលួឞឥចួជានររចនដើឣប៊ីហតឦ់ជំឞួឤសនចចកនវរ 
នដើឣប៊ីោរំវឥដ្ឋា អបិាឦកនុងកាឥឡរងឹងឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ (GRM) ឞិងកសាងរឣរថភាឡឥសរ់ 
គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់។ នដើឣប៊ីធានាឱ្យោឞរោល ភាឡនៅកនុងឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤ 
សណតឹ ងសាឥវុកខ រាជឥដ្ឋា អបិាឦបាឞឯកភាឡសញ្ចូ ឦអនករំណាងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅកនុងឤឞតកាឥនដ្ឋេះ 
រសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ឞិងហតឦ់នរចកត៊ីឦឣអរិអំឡ៊ីសណតឹ ងសាឥវុកខ ទកវ់ងឞឹងកាឥគណនា ឞិង កាឥវូទរ ់
ឱ្ឞភាឡរំណងនៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយខ្នងនរៅ ផដឦោឞសង្ហា ញនៅកនុងនគហវំឡឥ័ឥសរ់ឝនាោឥ 
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី។ 
ចំន េះអឞុសារឞវ៍៊ី៥ រាជឥដ្ឋា អបិាឦឣឞិបាឞឯកភាឡសនងេើរនរោងកាឥនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា រំណងន ើឤ 
នដ្ឋឤផហអកនឦើឣូឦដ្ឋា ឞថ្ន កាឥនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា រំណងឣឞិផឣឞជាសញ្ជា ភាឡអឞុនោឣ ស ុផឞតរាជឥដ្ឋា អបិាឦ 
បាឞឯកភាឡថ្ន ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី អាចជួឤ កំណរឥ់ករសអឡផដឦអាចជួឤ នដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា នឞេះ ឞិង 
អអឧិឌឍឞក៍ឣមឧឝិ៊ីោរំវឣឤួផដឦោឞកាឥចូឦឥឣួឡ៊ីសាថ សឞ័ឣ៊ីរកូហិឥញ្ដ ឧរថុ អងគកាឥឣឞិផឣឞឥដ្ឋា អបិាឦ យ រចកចូឦ 
រឣររសដនវនវៀរ នដើឣប៊ីជួឤ នដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា ឞិឥឞតភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ 
ចំន េះអឞុសារឞវ៍៊ី៦ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីឞឹងសឞតោរំវដឦ់ដំនណើ ឥកាឥសឞតនឞកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាក ់
ចំណូឦន ើងឧញិ (EIRP) នដើឣប៊ីធានាចំន េះឞិឥឞតឥភាឡនឞកឣមឧឝិ៊ីនឞេះ។ 
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រកឣមភាឡផកររឣូឧឞឹងររូឧបាឞអឞុឧរតនដ្ឋឤោឞកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឞិង 
អនក កឡ់ឞ័ធដនវនវៀរ។ ឣុឞនឡឦអឞុឧរត រកឣមភាឡផកររឣូឧឞឹងររូឧបាឞឡឞយឦ់នៅកាឞរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
នៅកនុងរំសឞគ់នរោង រឡឣទងំផរវងឥកកាឥហតឦ់ឣរិនោសឦ់ររ សហ់ងផដឥ។ នរោងកាឥវូទរឱ់្ឞភាឡ រំណង 
(រថិរនរកាឣអឞុសារឞវ៍៊ី១) ឥឣួោឞកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជានរចើឞដំណាកក់ាឦ ផដឦឞឹងររូឧនឝវើន ើង 
ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ 
ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞឹងសឞតសំនឡញរួនាវ៊ីររួរឡិឞិរយឥសរ់ខលួឞ រឡឣទងំហតឦ់កិចចោរំវ ឞិងចូឦឥឣួឱ្យបាឞ 
រកឣមជាឣឤួរាជឥដ្ឋា អបិាឦ កនុងនោឦសំណងនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡអឞុនោឣនៅឞឹងនោឦឞនោបាឤ ឞិង 
ឞ៊ីរិឧឝិ៊ីឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី។ ជាឡិនររ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីឞឹងសឞតនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយឱ្យបាឞ
ដិរដឦ់នៅនឦើរកឣមភាឡផកររឣូឧ នដ្ឋឤោឞឧរតោឞចុេះនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយតាឣឣូឦដ្ឋា ឞឱ្យបាឞនរចើឞជាងឣុឞ 
តាឣឥឤៈនសរកកឣមររួរឡិឞិរយ ឞិង វរសឞកិចចតាឣកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីឱ្យបាឞញឹកញាសជ់ាឣឤួឣស្ត្ឞត៊ី 
ឥដ្ឋា អបិាឦ។ គណៈកឣមកាឥឃ្ល នំឣើឦឞឹងសឞតររួរឡិឞិរយ រឡឣទងំហតឦ់កាឥផណនារំរោសក់ាឥអអឧិឌឍឞ ៍ ឞិង 
កាឥអឞុឧរតឞស៍ផឞថឣនវៀរនៅនឦើរកឣមភាឡផកររឣូឧ។ 
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ឧសរឣពឞ័ធ ២ 
សកមមភាពកកររមូវ 

 
 

សកមមភាព ការអនុវតតន៍ រពឹតតិការណ៍សាំខាន់ៗ 
អឞុសារឞវ៍៊ី១ ៖ សនងេើរនរោងកាឥហតឦ់ឱ្ឞភាឡរំណង។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ (IRC) នឝវើកាឥររួរឡិឞិរយ 
ន ើងឧញិ ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ 
 ឦ់1 (AH) ចំន េះ ៖ កាឥអនងេរ 
វារ់ផឧងឦឣអរិ (DMS) ឞិង (២) 
កិចចរឞាឥវាងគណៈកឣមកាឥអឞតឥ 
រករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ររោសក់ាឥ 
ំររ់សនអវឣឞិររឹឣររូឧនៅកនុងកាឥ 
អនងេរវារ់ផឧងឦឣអរិ។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ សញ្ចសក់ាឥររួរឡិឞិរយ 
ន ើងឧញិនៅនឦើកាឥអនងេរវារ់ផឧង 
ឦឣអរិ ឞិង កិចចរឞា ររោសរ់គួសាឥ 
ឥងហឦស េះ ឦ់ចំឞួឞ ៣.៥៨១រគួសាឥ 
រឡឣទងំកាឥកំណរឥ់កនឃើញកាឥំរ ់
រសនអវឣឞិររឹឣររូឧ។ (គិរររឹឣររ៊ីោរ 
វ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៤2) 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីឡិឞិរយនហទៀងផ្លទ រ ់
ឦវធហឦនឞកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិ 
ឥសរ់គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះ 
រសាឤហឦស េះ ឦ់។  
(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៤) 

កាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិ 
បាឞសញ្ចសក់នុងររ៊ីោរ 
វ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ គណនាឱ្ឞភាឡរំណង 
ររោស ់៖ (១) កាឥខ្នរសងរ់វឡយ 
រឣបរតិនដ្ឋឤសាឥកាឥំររ់សនអវ 
ឣឞិររឹឣររូឧ ឞិង អរិហងឥណា នដ្ឋឤ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំសឥោិណផដឦររូឧ 
បាឞផកររឣួឦ នដ្ឋឤសាឥផរកាឥំរ ់
រសនអវឣឞិបាឞររឹឣររូឧ ឞិង អរតារនឣល 
ឯកតាលម៊ី ររោស ់៖ (១) កាឥខ្នរស់ង ់

កាឥគណនាបាឞសញ្ចស ់
កនុងររ៊ីោរវ៊ី៣ 
ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

 

                                                 
1
 រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ខលេះៗ យ ទងំររុងចំឞួឞ ៣.៥៨១ រគួសាឥ នរកាឣគនរោងនឞេះ នដ្ឋឤឣឞិរាសស់ញ្ចូ ឦរគួសាឥនៅឯសាថ ឞ៊ីឤរំនរាង។ 

2
 កាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើកំណរន់ហរុចំឞួឞ ១១៦ បាឞសញ្ចសឥ់ចួរាឦ់នៅកនុងដំនណើ ឥកាឥឥសរ់កាឥោិឦ័ឤអនកររឣសររឣួឦគនរោងឡិនររ 
នដ្ឋឤផ ក កំណរន់ហរុផដឦនៅនរររឦ់ ររូឧនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយន ើងឧញិកនុងររ៊ីោរវ៊ី២ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 
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នរសើរបារ់រឞទរសឞរ៍នឣលអនកនរសើរបារ់ 
(CPI) 3 ឞិង (២) របាកឧ់សរថឣាររោស ់
ឥឤៈនឡឦអឞតឥកាឦ (របាកឧ់សរថឣាកាឥ 
ឥរ់នៅ/បារស់ងរ់បាកចំ់ណូឦ ឞិងរបាក ់
ឧសរថឣាររោសន់លលដឹកជញ្ជូ ឞ) នដ្ឋឤ 
សាឥផរអរិហឥណានដ្ឋឤនរសើរបារ់ 
រឞទរសឞរ៍នឣលអនកនរសើរបារ់។ 

រវឡយរឣបរត៊ី ឞិង (២) របាកឧ់សរថឣា 
ររោសឥ់ឤៈនឡឦអឞតឥកាឦ (របាក ់
ឧសរថឣាកាឥឥរ់នៅ/បារស់ងរ់បាក ់
ចំណូឦ ឞិងរបាកឧ់សរថឣាររោស ់
នលលដឹកជញ្ជូ ឞ4)។ (គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៣ 
ឆ្ន ២ំ០១៤) 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីនហទៀងផ្លទ រន់ៅ 
នឦើកាឥផកររឣួឦ។ (គិរររឹឣររ៊ីោរ 
វ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៤) 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឝវើកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ 
ឞិងហសឡវហាឤឡរ័ោ៌ឞជូឞរគួសាឥឥង 
ហឦស េះ ឦ់អំឡ៊ី ៖ )១(  នឡឦនឧោ 
កំណរ ់ររោសក់ាឥឡិនរោេះនោសឦ់ 
តាឣហទេះ (២) ឧឝិ៊ីសាស្ត្រតររោសក់ាឥ 
គណនាឱ្ឞភាឡរំណង ឞិង (៣) 
ឤឞតកាឥរវា នរកាឣឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤ 
សណតឹ ងសាឥវុកខផដឦររូឧបាឞផកឦឣអ5 
(GRM)  ទកវ់ងឞឹងកាឥគណនា 
ឞិងកាឥវូទរ ់ឱ្ឞភាឡរំណង។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំ ៖ (១) នឡឦនឧោ 
កំណររ់រោសក់ាឥឡិនរោេះនោសឦ់ 
តាឣហទេះ ឞិង (២) រោា ឥៈហសឡវហាឤ 
ឡរ័ោឞ រាសស់ញ្ចូ ឦទងំកាឥនដ្ឋេះ 
រសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខហងផដឥ។ 
(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤) 
 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់នឝវើកាឥឡិនរោេះនោសឦ់។ 
(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤) 

កាឥឡិនរោេះនោសឦ់ 
ឞិងរោា ឥៈហសឡវហាឤ 
ឡរ័ោ៌ឞររូឧបាឞនឥៀសចំ 
ឥចួរាឦ់កនុងររ៊ីោរវ៊ី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

កាឥឡិនរោេះនោសឦ់ររូឧ 
បាឞនឝវើន ើង ឞិងកាឥ 
ហសឡវហាឤឡរ័ោ៌ឞបាឞ 
សញ្ចសក់នុងររ៊ីោរវ៊ី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

                                                 
3
 រនឣលឞឹងររូឧបាឞនឝវើសចចុសបឞនភាឡ នដ្ឋឤនរសើរបារ់ CPI ឡ៊ីឆ្ន ២ំ០០៦ ឥហូរដឦ់ (១) ឆ្ន នំឝវើកាឥតាងំវ៊ីឦំនៅន ើងឧញិររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦ 
បាឞផ្លល រ់សតូឥវ៊ីឦំនៅនៅកាឞក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីចំឞួឞ ៥ ឞិង (២) ឆ្ន ហំតឦ់រំណងររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ដនវនវៀរ។ រាឦ់កាឥផកររឣួឦទងំ 
អរ់ ឞឹងោឞរងគរភាឡនៅឞឹងតារាងរំណងនឞផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ផដឦររូឧនឝវើសចចុសបឞនភាឡ (ផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ផដឦររូឧ 
បាឞនឝវើសចចុសបឞនភាឡររោសរ់ាជធាឞ៊ីអននំឡញ ២០១០ , ផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ផដឦររូឧបាឞនឝវើសចចុសបឞនភាឡររោសន់បា ឤផស រ ២០១០ , 
ផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ផដឦររូឧបាឞនឝវើសចចុសបឞនភាឡររោសក់ំណារផ់ខសឥលនអលើងភាគខ្នងរបូង ២០០៩ ឞិង ផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
ផដឦររូឧបាឞនឝវើសចចុសបឞនភាឡររោសក់ំណារផ់ខសឥលនអលើងភាគខ្នងនជើង ឞិង កំណារហ់លូឧផដឦបារ ់២០០៨)។ 

4
 របាកឧ់សរថឣាកាឥឥរ់នៅ/បារស់ងរ់បាកច់ំណូឦ ឞិងរបាកឧ់សរថឣានលលដឹកជញ្ជូ ឞ រំនៅចំន េះរសនអវ ៖ ហឦស េះ ឦ់កនុងអំ ុងនឡឦតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ឞិង 
កាឥបារស់ងរ់បាកច់ំណូឦ យ រសអឡចំណូឦររោសហ់គរហ់គងជ់៊ីឧភាឡឥរ់នៅ “ផហអកនឦើតារាងរំឞងនឞផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ផដឦររូឧបាឞនឝវើ 
សចចុសបឞនភាឡ (រូឣនឣើឦកំណររ់ោគ ឦ់នជើងវំឡឥ័នឦខ៣ ររោសផ់ហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ផដឦររូឧសចចុសបឞនភាឡ)។ 

5
 ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខផដឦររូឧបាឞផកឦឣអ បាឞសញ្ចូ ឦអនករំណាងរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់នៅកនុងអឞុគណៈកឣមកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ 
 ឦ់ឞ៊ីឣឤួៗនៅករឣរិថ្នន កឃំុ់ នហើឤឥបាឤកាឥណ៍ររួរឡិឞិរយ រសំរំរ៊ីោរឥសរ់អនកររួរឡិឞិរយខ្នងនរៅផដឦោឞរសាស ់ ររូឧសញ្ចូ ឦនរចកត៊ីឦឣអរិនឞ 
សណតឹ ងសាឥវុកខ ទកវ់ងឞឹងកាឥគណនា ឞិងកាឥវូទរឱ់្ឞភាឡរំណង។ 
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 ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីរនងេរនឣើឦកាឥ 
ឡិនរោេះនោសឦ់ឥសរ់គណៈកឣមកាឥ 
អឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំកិចចរឞាផដឦររូឧ 
បាឞផកររឣួឦររោសរ់គួសាឥឥងហឦ 
ស េះ ឦ់ នដ្ឋឤឆលុេះសញ្ជច ំងអំឡ៊ីឱ្ឞភាឡ 
រំណង។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំនរចកត៊ីរ ង 
កិចចរឞា ផដឦររូឧបាឞផកររឣួឦ។ 

(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤) 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីររួរឡិឞិរយ 
ន ើងឧញិនៅនឦើគំឥូនរចកត៊ីរ ង 
កិចចរឞាផដឦររូឧបាឞផកររឣួឦ។ 

(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤) 

នរចកត៊ីរ ងកិចចរឞា 
ផដឦររូឧបាឞផកររឣួឦ 
បាឞនឥៀសចំឥចួរាឦ់ កនុង 
ររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឝវើកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ 
តាឣហទេះ។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ហតឦ់ឱ្យរគួសាឥឥងហឦស េះ 
 ឦ់ឞូឧឯកសាឥនរចកត៊ីរ ងកិចចរឞា
ផដឦររូឧបាឞផកររឣួឦ ឞិងឡឞយឦ់អំឡ៊ី 
កាឥផកររឣូឧចំន េះឯកសាឥ DMS ឞិង 
កាឥគណនាឱ្ឞភាឡរំណង។ 

 (គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥) 

 គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ហតឦ់ឱ្ការជូឞរគួសាឥ 
ឥងហឦស េះ ឦ់ឱ្យហតឦ់ឣរិនោសឦ់នៅ 
នឦើនរចកត៊ីរ ងកិចចរឞាផដឦររូឧបាឞ 
ផកររឣួឦកនុងឥឤៈនឡឦ១ផខ 
នដ្ឋឤគិរំសឡ់៊ីកាឦសឥនិចឆវនឞកាឥ 
ឡិនរោេះនោសឦ់ឞ៊ីឣឤួៗ។ 
ោ ងណាឣុញិ នរចកត៊ីរ ង កិចចរឞា 
ផដឦររូឧបាឞផកររឣួឦ អាចររូឧបាឞ 

កាឥឡិនរោេះនោសឦ់ 
តាឣហទេះ ឞិងកាឥហតឦ់ 
នរចកត៊ីរ ងកិចចរឞា 
ផដឦររូឧបាឞផកររឣួឦ 
ជូឞរគួសាឥឥងហឦស េះ 
 ឦ់ បាឞសញ្ចសក់នុង 
ររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
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ចុេះហរថនឦខ្នកនុងឥឤៈនឡឦនឞេះ រសរិឞ 
នសើរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់បាឞ 
រនរឣចចិរត ឞិង ឯកភាឡ។ 
(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥) 
 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ឡឞយឦ់អំឡ៊ីឤឞតកាឥនដ្ឋេះ 
រសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខររោសក់ាឥរវា  
អំឡ៊ីកាឥគណនាវូទររ់បាក។់ 

(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥) 
 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ បាឞនរសើរបារ់រសឡឞ័ធ 
ហសឡវហាឤ ឞិងសណាត ញគឣនាគឣឞ ៍
ដនវនវៀររសកសនដ្ឋឤរសរិវធភាឡ 
ររោសន់ឈាងំសន់ឝវើកាឥឡិនរោេះ 
នោសឦ់។ (គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៤-ររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥) 
 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីររួរឡិឞិរយកាឥ 
ឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួរគួសាឥឥងហឦ 
ស េះ ឦ់ តាឣឥឤៈអនកររួរឡិឞិរយខ្នង 
នរៅផដឦោឞរសាស។់ 
(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥) 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ហតឦ់កាឥវូទររ់បាកជូ់ឞ 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ហតឦ់កាឥវូទររ់បាក។់ 
(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី១-២ ឆ្ន ២ំ០១៥) 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីររួរឡិឞិរយកាឥ 
វូទររ់បាកជូ់ឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
តាឣឥឤៈអនកររួរឡិឞិរយខ្នងនរៅផដឦ 
ោឞរសាស។់ 

កាឥវូទររ់បាកប់ាឞ 
សញ្ចសក់នុងររ៊ីោរវ៊ី២ 
ឆ្ន ២ំ០១៥។  
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កាឥគណនា ឞិងកាឥវូទររំ់ណង 
ចំន េះ កាឥខ្នរស់ងរ់បាកច់ំណូឦ6  
ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
ផដឦបាឞផ្លល រ់សតូឥវ៊ីឦំនៅ។ 

រថិរនរកាឣកាឥឡិភាកា។ រថិរនរកាឣកាឥឡិភាកា។ 

 

អឞុសារឞវ៍៊ី២ ៖ ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ វាឤរនឣលនហដ្ឋា ឥចនា 
រឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
នដើឣប៊ីធានាថ្ន នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
ទងំនឞេះ ោឞឦកខណៈ ររសនៅឞឹង 
សវដ្ឋា ឞជារិ សវដ្ឋា ឞនខរត យ សវដ្ឋា ឞ 
អាជាញ ឝឥឣូឦដ្ឋា ឞផដឦ កឡ់ឞ័ធ។  
 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ៖ (១) ចុេះនឝវើវរសឞកិចច 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី (២) នឥៀសចំសញ្ជ ៊ី 
សាឥនឡើអណ័ឌ នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
សាធាឥណៈផដឦោឞរសាស7់  ឞិង 
នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធឣឞិផឣឞជាឥសរ់ 
សាធាឥណៈផដឦោឞរសាស ់ឞិង (៣) 
វាឤរនឣលនៅនឦើគុណភាឡ ឞិងភាឡ 
រគសរ់ោឞន់ឞនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
សាធាឥណៈ ផហអកនឦើសវដ្ឋា ឞជារិ 
សវដ្ឋា ឞនខរត យ សវដ្ឋា ឞអាជាញ ឝឥ 
ឣូឦដ្ឋា ឞ។ (ររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤) 

កាឥវាឤរនឣលបាឞ 
សញ្ចសក់នុងររ៊ីោរវ៊ី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៤។ 
 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ឣឤួផដឦោឞកំណរន់ឡឦនឧោ 
ររោស ់ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅ 
ឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ឣឤួផដឦោឞកំណរន់ឡឦនឧោ    
ផដឦ ៖ (១) កំណរឥ់ករកឣមភាឡសនាទ ឞ ់
ររោសផ់កឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
សាធាឥណៈ នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
ឞិង (២) ហតឦ់កាឥបា ឞរ់សោណរនឣល ឞិង 
កាឦឧភិាគអឞុរតឦឣអរិនឞរកឣមភាឡ 

ផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ផដឦោឞកំណរ ់
នឡឦនឧោ ររូឧបាឞ 
នឥៀសចំឥចួរាឦ់កនុង 
ររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
 

                                                 
6
 កាឥខ្នរសងរ់បាកច់ំណូឦសផឞថឣនវៀរ គិរំសឡ់៊ីកាឦសឥនិចឆវផ្លល រ់សតូឥវ៊ីឦំនៅឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឥហូរដឦ់នឡឦំសន់ហតើឣរកឣមភាឡសាត ឥ 
របាកច់ំណូឦ។ 

7
 នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធសាធាឥណៈ រំនៅចំន េះនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធទងំឡាឤណាផដឦឞឹងកាល ឤជាកឣមរិវធិឥសរ់ឥដ្ឋា អបិាឦថ្នន កជ់ារិ ថ្នន កន់ខរត យ 
ថ្នន កឣ់ូឦដ្ឋា ឞ។ 
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សនាទ ឞផ់ដឦររូឧបាឞកំណរ។់ 
(ររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥) 
 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីររួរឡិឞិរយ 
ន ើងឧញិ នៅនឦើផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ផដឦោឞកំណរន់ឡឦនឧោ។ 
(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥) 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
នៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី ផដឦររូឧ 
បាឞ កំណរថ់្នជារកឣមភាឡសនាទ ឞ ់
រថិរនរកាឣ ផហឞកាឥរកឣមភាឡផដឦ 
ោឞកំណរន់ឡឦនឧោ។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
សាធាឥណៈនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
ររសតាឣផហឞកាឥរកឣមភាឡផដឦោឞ 
កំណរន់ឡឦនឧោ។ (ររ៊ីោរវ៊ី១-២ 
ឆ្ន ២ំ០១៥) 

នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
ររូឧបាឞផកឦឣអកនុង 
ររ៊ីោរវ៊ី២ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ រសគឦ់នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
ផដឦររូឧបាឞផកឦឣអ ជូឞអាជាញ ឝឥ 
ឣូឦដ្ឋា ឞរឣររស។ 
 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ រសគឦ់នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
ផដឦឣឞិផឣឞជាឥសរ់សាធាឥណៈជូឞ 
រសជាឡឦឥដា ឞិង នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
សាធាឥណៈផដឦររូឧបាឞផកឦឣអជូឞ 
អាជាញ ឝឥឣូឦដ្ឋា ឞរឣររស ជាឣឤួ 
ឞឹងកាឥ សញ្ជជ កច់់រ់ោរ់ថ្ន 
រសរិសរតិកាឥ ឞិង កាឥផលទនំហដ្ឋា ឥចនា 
រឣពឞ័ធទងំននាេះ គឺជាកាឥវវួឦខុរររូឧ 
ឥសរ់អនកវវួឦនដ្ឋឤ ផ កឡ៊ីោន ។ 

(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥) 

នហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
ររូឧបាឞរសគឦ់កនុង 
ររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នរនើឱ្យរករួង 
រុខ្នអបិាឦ (MOH) ធានាថ្នឣណឌ ឦ 
រុខភាឡនៅឯកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
កនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ោឞរសរិសរតិកាឥ 
នៅតាឣសវដ្ឋា ឞជារិ។  

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ហតឦ់ដំសូនាម ឞដឦ់រករួង 
រុខ្នអបិាឦជាោឤឦ័កខណ៍អកសឥ 
ឱ្យធានាថ្នឣណឌ ឦរុខភាឡនៅឯកផឞលង 
តាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីកនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 
ោឞរសរិសរតិកាឥនៅតាឣសវដ្ឋា ឞជារិ 

ឣណឌ ឦរុខភាឡនៅឯ 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
កនុងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 
ោឞរសរិសរតិកាឥនៅ 
តាឣសវដ្ឋា ឞជារិ ផដឦ 
កំណរន់ដ្ឋឤរករួង 
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ផដឦកំណរន់ដ្ឋឤរករួងរុខ្នអបិាឦ 

(ររ៊ីោរវ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៤)។ 

រុខ្នអបិាឦ កនុងររ៊ីោរ 
វ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

ឤឞតកាឥរសរិសរតិកាឥ ឞិងផលទនំហដ្ឋា  
ឥចនា រឣពឞ័ធនៅឯកផឞលងតាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ី។ 

រថិរនរកាឣកាឥឡិភាកា។ 

 

រថិរនរកាឣកាឥឡិភាកា។ 

អឞុសារឞវ៍៊ី៣ ៖ ផកឦឣអកាឥរសរឡឹរតនៅនឞឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ (GRM) ផដឦររូឧឆលុេះសញ្ជច ងំ 
នៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរ ់ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ោឞនឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់កឣ់ឤួ 
ឞិង អាចនឝវើកាឥនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ ររោស ់
ផកឦឣអដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅនឞ 
ឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤ សណតឹ ងសាឥវុកខ។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ោឞនឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់កឣ់ឤួ 
ឞិង អាចនឝវើកាឥនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 
(ររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤)។ 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីររួរឡិឞិរយ 
ន ើងឧញិ ឞិងហតឦ់ឣរិនោសឦ់ររ ស ់
នៅនឦើផហឞកាឥរកឣមភាឡ។ 

(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤)។ 

ផហឞកាឥរកឣមភាឡផដឦ 
បាឞឯកភាឡោន  ររូឧបាឞ 
នឥៀសចំឥចួរាឦ់ កនុង 
ររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ អឞុឧរតរកឣមភាឡោឞ 
នឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ឞិង 
អាចនឝវើកាឥនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 

អឞុឧរតរកឣមភាឡោឞនឡឦនឧោ 
កំណរជ់ាកោ់ក ់ឞិងអាចនឝវើកាឥ 
នហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ (គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៤)។ 

កាឥំសន់ហតើឣអឞុឧរត 
ផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
កនុងររ៊ីោរវ៊ី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

អឞុសារឞវ៍៊ី៤ ៖ អអឧិឌឍឞក៍ឣមឧឝិ៊ីរឣររសឣឤួ នដើឣប៊ីកសាងរឣរថភាឡឥសរ់គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួង 
នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ផដឦររូឧឆលុេះសញ្ជច ងំនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរ ់ ឞិង 
អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នដ្ឋឤោឞកាឥឡិនរោេះ 
នោសឦ់ជាឣឤួឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួផដឦោឞ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ឣឤួផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរ ់ឞិង 
អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ ររោសក់ាឥកសាង 

ផហឞកាឥរកឣមភាឡផដឦ 
ោឞនឡឦនឧោកំណរ ់
ឞិងអាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ 
ររូឧបាឞអអឧិឌឍឞ ៍កនុង 
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នឡឦនឧោកំណរ ់ឞិងអាចនហទៀងផ្លទ រ ់
បាឞ ររោសក់ាឥកសាងរឣរថភាឡ។ 

 

រឣរថភាឡ នដ្ឋឤោឞជំឞួឤឡ៊ីឝនាោឥ 
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី។ 

(គិរររឹឣររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៤)។ 

ររ៊ីោរវ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ អឞុឧរតផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរ ់ឞិងអាច  
នហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់អឞុឧរតផហឞកាឥ 
រកឣមភាឡ។ (ំសន់ហតើឣកនុងររ៊ីោរវ៊ី២ 
ឆ្ន ២ំ០១៥) 

នោងតាឣរំនណើ ឥសរ់គណៈកឣមកាឥ 
អឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
ឝនាោឥ អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ហតឦ់ជំឞួឤ 
ឯកនវរ ឞិង នឥៀសចំកឣមឧឝិ៊ីសណតុ េះ 
សណាត ឦ រឡឣទងំវរសឞកិចចរិកា 
ឥសរ់ឣស្ត្ឞត៊ីគណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួង
នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់នៅកនុងរំសឞ ់
អារុ៊ី។ (ំសន់ហតើឣកនុងររ៊ីោរវ៊ី១ 
ឆ្ន ២ំ០១៥) 

កាឥអឞុឧរតឞផ៍ហឞកាឥ 
រកឣមភាឡំសន់ហតើឣកនុង 
ររ៊ីោរវ៊ី២ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

 

អឞុសារឞវ៍៊ី៥ ៖ សនងេើរនរោងកាឥនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា សំណុឦឣឤួ នដើឣប៊ីជួឤ ដឦ់រគួសាឥផដឦជំ កសំ់ណុឦ 
នរចើឞកនុងកាឥរងសំណុឦឥសរ់ឡួកនគផដឦបាឞនកើឞន ើង តាឣឥឤៈខទងឥ់ណទឞឣឤួ ឞិងនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធ 
នដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា សណុំឦ។ 

អអឧិឌឍឞ ៍ឞិងអឞុឧរតឧធិាឞកាឥ នដើឣប៊ីជួឤ  
នដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា ឞិឥឞតឥភាឡហិឥញ្ដ ឧរថុ 
ឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ 

រថិរនរកាឣកាឥឡិភាកា។ 

 

រថិរនរកាឣកាឥឡិភាកា។ 

 

អឞុសារឞវ៍៊ី៦ ៖ អឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ (EIRP) កនុងឦកខណៈឣឤួរសកសនដ្ឋឤ 
ឞិឥឞតឥភាឡ។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ សឞតអឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីក 
កាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ សឞតោរំវរកឣមភាឡ 
កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកច់ំណូឦ 
ន ើងឧញិ ផដឦោឞរសាសន់ៅកនុង 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំអរ់។ 

 



 

58 
 

ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី សឞតររួរឡិឞិរយ 
កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ 
ន ើងឧញិ។ 

កសាងរឣរថភាឡរកុឣជួឤ ខលួឞឯង 
(SHGs) នដើឣប៊ីឱ្យោឞឞិឥឞតឥភាឡ។   

កសាងរឣរថភាឡឥសរ់រកុឣជួឤ ខលួឞឯង 
កនុងកាឥរគសរ់គងឣូឦឞិឝិកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីក 
កាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ។ 

(ំសន់ហតើឣកនុងររ៊ីោរវ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៥) 

កាឥអឞុឧរតឞ៍ំ សន់ហតើឣ  

កនុងររ៊ីោរវ៊ី៣ 
ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំឤុវធសាស្ត្រត 
ដកលឤររោសរ់កុឣជួឤ ខលួឞឯង។ 

 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ នឥៀសចំឤុវធសាស្ត្រត 
ដកលឤ ឞិងជួឤ កនុងកាឥនឥៀសចំ 
ឣូឦដ្ឋា ឞរគឹេះ ររោសន់ោឦនៅចុង 
នរកាឤកនុងកាឥផ្លល រ់សតូឥរកុឣជួឤ ខលួឞ
ឯងទងំនឞេះ នៅជារកុឣរឞសរំបាក។់ 

(ំសន់ហតើឣកនុងររ៊ីោរវ៊ី២ ឆ្ន ២ំ០១៤) 

ឤុវធសាស្ត្រតដកលឤ 
ររូឧបាឞនឥៀសចំឥចួរាឦ់ 
កនុងររ៊ីោរវ៊ី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ អឞុឧរតឤុវធសាស្ត្រត 
ដកលឤ ររោសរ់កុឣជួឤ ខលួឞឯង។ 

គណៈកឣមកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ អឞុឧរតឤុវធសាស្ត្រត 
ដកលឤ។ (ំសន់ហតើឣកនុងររ៊ីោរវ៊ី១ 
ឆ្ន ២ំ០១៥) 

ឡាកឥណ៍ថ្នសញ្ចសរ់រឹឣ 

ររ៊ីោរវ៊ី៤ ឆ្ន ២ំ០១៥។ 
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ឧសរឣពឞ័ធ ៣ 
 

លសចកតសីលរមចរបសរ់កុមរបឹកាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ ី
លៅលលើអនុស្តសន៍របសគ់ណៈកមមការររួរពិនិរយភាពអនុលោម 

 

នលងវ៊ី ៣១ ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 

លសចកតសីលរមចរបសរ់កុមរបឹកាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសុ ី
 

នៅនលងវ៊ី៣១ ផខឣករា ឆ្ន ២ំ០១៤ រកុឣរសឹកាអបិាឦ បាឞឡិំឥណានៅនឦើ DOC.R1-14 ៖ ឥបាឤកាឥណ៍ 
សញ្ចសឥ់សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ - រំនណើ ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣនៅនឦើឣហាអឞុ 
រំសឞវ់នឞល នឣគងគ ៖ គនរោងសាត ឥហលូឧឥលនអលើងកនុងរឡេះរាជាណាចរកកឣពុជា កឣច៊ីនឦខ ២២៨៨-CAM ឞិង 
២៦០២-CAM ឞិងជំឞួឤឥររំណងនឦខ ០១៨៧-CAM ឞិង បាឞនឝវើនរចកត៊ីរនរឣចចិរតចុងនរកាឤ 
ទកវ់ងនៅឞឹងអឞុសារឞ ៍ ផដឦររូឧបាឞកំណរន់ៅកនុងផហនកវ៊ី ១០ នឞឥបាឤកាឥណ៍សញ្ជច សឥ់សរ់គណៈ 
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ។ រកុឣរសឹកាអបិាឦ បាឞអឞុឣរ័នៅនឦើអឞុសារឞវ៍៊ី ២ , ៣ ឞិង ៤ 
ផដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞនរនើន ើង ឞិង បាឞអឞុឣរ័នៅនឦើអឞុសារឞវ៍៊ី១ វ៊ី ៥ ឞិង 
វ៊ី ៦ នដ្ឋឤនឝវើកាឥផកររឣួឦឣឤួចំឞួឞ។ 
នដ្ឋឤឡិំឥណានៅនឦើកាឥផកររឣួឦផដឦររូឧបាឞអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអបិាឦ ផហនកវ៊ី១០ នឞឥបាឤកាឥណ៍ 
សញ្ចសឥ់សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ោឞខលឹឣសាឥដូចរនៅ ៖ 

264. គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞនឝវើកាឥឡិំឥណាដផ៏ឧង ឣ រច់រ ់ ឞិង ឦអិរឦអឞន់ឦើ 
អឞុសារឞទ៍ងំនឞេះ។ នោឦសំណងចឣបងឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ គឺនដើឣប៊ីនឝវើឱ្យ 
គនរោងោឞភាឡអឞុនោឣតាឣនោឦឞនោបាឤរត៊ីឡ៊ីកិចចកាឥ ឥរុឧរថិភាឡឥសរ់ ADB នដ្ឋឤឡិឞិរយនឣើឦនៅ 
នឦើភាឡឣឞិអឞុនោឣឥសរ់ ADB ផដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞសនញ្ចញឱ្យដឹង។ អឞុសារឞ ៍
កឡ៏ាោឣសនញ្ជ ៀររាឦ់នរោេះថ្នន កន់ហសងនវៀរ ចំន េះសគុគឦឥងហឦស េះ ឦ់ហងផដឥ។  

265. អឞុសារឞវ៍៊ី ១ ៖ សនងេើរនរោងកាឥវូទរឱ់្ឞភាឡរំណងឣឤួ។  កឡ់ឞ័ធឞឹងគំនហើញឥសរ់នឤើងនៅ 
កនុងផហនក ក.១ (អំឡ៊ីភាឡរគសរ់ោឞន់ឞកាឥនឥៀសចំ ឞិងកាឥអឞុឧរតឞផ៍ហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់) ផហនក ខ.១ 
(អំឡ៊ីភាឡរគសរ់ោឞន់ឞរំណងររោសក់ាឥខ្នរសងរ់វឡយរឣបរិត) ផហនក ខ.២ (អំឡ៊ីភាឡរគសរ់ោឞន់ឞជំឞួឤ 
អឞតឥកាឦ ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់) ឞិងផហនក ខ.៣ (អំឡ៊ីភាឡរឣររសនឞរំណង ររោស ់
របាកចំ់ណូឦផដឦខ្នរសង ់ ឞិង កាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ) អឞុសារឞផ៍ដឦោឞភាឡច់រ់ោរ់ 
ជាងនគ គឺកាឥរិការនឣលជំឞួរលម៊ីនដ្ឋឤឯករាជយឣឤួ ឡ៊ីឆ្ន ២ំ០០៦ ដឦ់ ឆ្ន ២ំ០១៣ ឞិងកាឥនឝវើរឧឞកឣម 
ចំន េះកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ឣឤួនៅនឦើកាឥវូទររ់បាករំ់ណង ជាឣឤួឞឹងកឣមឧឝិ៊ីតាឣដ្ឋឞកាឥវូទរ ់
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របាក ់ នដើឣប៊ីធានាថ្ន របាករំ់ណងនឡញនឦញររូឧបាឞហតឦ់ជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ទងំអរ់។23 
នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី នៅកនុងកាឥឆលុេះសញ្ជច ំងសផឞថឣនវៀរ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞរឞនិដ្ឋា ឞ
ថ្នរឧឞកឣមនឦើកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ឞឹង ឣឞិអាចជួឤ បាឞទងំររុង នដើឣប៊ីនឝវើឱ្យគនរោងោឞភាឡ 
អឞុនោឣឆ្សឥ់ហ័រននាេះនវ។ កាឥនឝវើរឧឞកឣមឣឤួ ររូឧកាឥនឡឦោ ងរិចណារ់ ២ ឆ្ន  ំ នដើឣប៊ីសញ្ចស ់ ឞិង 
ររូឧចំណាឤនឡឦឣឤួឆ្ន នំវៀរ នដើឣប៊ីហតឦ់របាករំ់ណងជូឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
ទងំនឞេះររូឧកាឥជំឞួឤឱ្យបាឞឆ្សសំ់ហុរដូចផដឦអាចនឝវើនៅបាឞ នហើឤភាឡឤឺរោ ឧឣឞិោឞភាឡរឣររស 
ន ើឤ។ សផឞថឣឡ៊ីនឞេះនវៀរ កិចចរោា រឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣជាឣឤួឣស្ត្ឞត៊ីឥដ្ឋា អបិាឦ
បាឞសង្ហា ញោ ងច់រ់ថ្ន ឥដ្ឋា អបិាឦឣឞិចងឱ់្យោឞកាឥនឝវើរឧឞកឣម នឦើកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
ននាេះនវ។  

266. ដូនចនេះ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ  បាឞង្ហកឣកផរវងឥកឣនឝាបាឤនដ្ឋឤផ កនឞកាឥនឝវើ 
ឱ្យវិដាភាឡផហនកនឞេះឥសរ់គនរោងោឞភាឡអឞុនោឣ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞ 
កំណរឥ់កនឃើញឞូឧសនចចកនវរដំនណើ ឥកាឥទឣទឥរំណងដុឦករឣរិជារិ ឞិង អឞតឥជារិ ថ្នជាគំឥូឣឤួ 
ររោសដំ់នណាេះរសាឤជារកាត ឞុឡឦ។ ោឞសវឡិនសាឝឞ ៍ ឞិង ចំនណេះដឹងជានរចើឞអំឡ៊ីសនចចកនវរ 
ដំនណើ ឥកាឥទឣទឥរំណងដុឦ នៅកនុងសាថ ឞភាឡជានរចើឞ ឥឣួោឞ កាឥជួរជុឦរំណងនរកាឤនឡឦ 
រស្ត្ង្ហគ ឣដឦ់ជឞឥងនរោេះ កាឥទឣទឥគណឞ៊ីអរកឣមនៅឝនាោឥរវ៊ីរ ឞិង នរោងកាឥហតឦ់របាករំ់ណង 
ដឦ់ជឞនអៀរខលួឞ ឞិង ជឞអននាត រសនឧរឞ ៍នៅករឣរិអឞតឥជារិ24 កដូ៏ចជា នរោងកាឥហតឦ់របាករំ់ណងចំន េះ 
នរោេះឣហឞតរាឤឝឣមជារិនៅករឣរិជារិ។ អឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣររោស ់
នដ្ឋេះរសាឤឱ្ឞភាឡរំណង ររោសក់ាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរតិ ឞិង របាកច់ំណូឦ កដូ៏ចជា របាកឧ់សរថឣា 
ជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ បាឞដកររងន់ចញឡ៊ីសវឡិនសាឝឞ ៍ ឞិង គំឥូទងំនឞេះ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
នជឿថ្ន ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞឹងអាចនដ្ឋេះរសាឤឱ្ឞភាឡរំណងឞិងផកររឣូឧភាឡឣឞិអឞុនោឣ រសកស 
នដ្ឋឤរសរិវធភាឡ ឞិង ឆ្សឥ់ហ័រ។25 អឞុសារឞខ៍្នងនរកាឣររូឧបាឞហតឦ់ជូឞ ជាឣឤួឞឹងកាឥឥឡឹំងវុកថ្ន 
រសរិឞនសើោឞកាឥឯកភាឡ ឞិង នៅនឡឦផដឦោឞកាឥឯកភាឡឡ៊ី រកុឣរសឹកាអបិាឦ អឞុសារឞឞឹ៍ងររូឧ
បាឞថ្នន កដឹ់កនាឥំសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីឤកឣកនរសើរបារ់ជានោឦកាឥណ៍ផណនា ំ កនុងកាឥនឥៀសចំផហឞកាឥ

                                                 
23  នឞេះជាអឞុសារឞគ៍ឞលឹេះឣឤួផដឦបាឞនឝវើន ើងនៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍រោង រឣ់ឤួឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី នលងវ៊ី១២ ដឦ់នលងវ៊ី២២ ផខកញ្ជដ  

ឆ្ន ២ំ០១២។  
24  Howard Holtzmann ឞិង EddaKristjansdottir នបាេះឡុឣពហាឤឆ្ន ២ំ០០៧ International Mass Claims Processes: Legal and Practical 

Perspectives. Oxford University Press។ 
25  ចំណុចនឞេះឞឹងឥឣួោឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់សផឞថឣចំឞួឞ ២៤៨ រគួសាឥសផឞថឣនវៀរនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ ផដឦររូឧបាឞវាឤរនឣលឡ៊ីឣុឞថ្នឥងហឦ

ស េះ ឦ់នដ្ឋឤផហនក ស ុផឞត នរកាឤឣក ររូឧបាឞឥកនឃើញថ្នឥងហឦស េះ ឦ់ទងំររុង (វាកយខណឌ  ១៥៣-១៥៤)។ នរចកត៊ីសផឞថឣនឞផហឞកាឥ 
នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ផដឦនៅឥង់ំ កំាឥអឞុឣរ័នៅន ើឤ ររោសរ់ាជធាឞ៊ីអននំឡញ គឺនដើឣប៊ីហតឦ់របាករំ់ណង ឞិងជំឞួឤដឦ់កាឥតាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ី ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ចំឞួឞ ១០៥ រគួសាឥ ផដឦនរជើរនឥ ើរផ្លល រ់វ៊ីឦំនៅនៅរំសឞត់ាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅអននំឡញ។ រគួសាឥ 
ឥងហឦស េះ ឦ់នៅនរររឦ់ផដឦនរជើរនឥ ើរតាងំវ៊ីឦំនៅ ជិរកផឞលងឥរ់នៅនដើឣឥសរ់ឡួកនគ ឞឹងឣឞិវវួឦបាឞរបាករំ់ណងសផឞថឣណា
ឣឤួន ើឤ នទេះស៊ីជាហទេះឥសរ់ឡួកនគឥងហឦស េះ ឦ់ទងំររុងកន៏ដ្ឋឤ។ 
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រកឣមភាឡឥសរ់ខលួឞ ររោសក់ាឥអឞុឧរតឞអ៍ឞុសារឞទ៍ងំនឞេះ។ ដូនចនេះ អឞុសារឞរ៍រូឧផរជារកសខណ័ឌ ឣឤួ
វូឦំវូោឤ ឞិងឣឞិផឣឞជានរោងកាឥផដឦោម ឞភាឡសរផ់សឞវឞអ់លឞន់ ើឤ។ 

267. គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ហតឦ់អឞុសារឞថ៍្ន ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី គួឥទឣទឥឱ្យ 
ឥដ្ឋា អបិាឦកឣពុជា ៖ 

ក. សនងេើរកឣមឧឝិ៊ីរកឣមភាឡនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា ឣឤួ នដើឣប៊ីហតឦ់រំណងជូឞដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ 
 ឦ់។ កឣមឧឝិ៊ីផសសនឞេះ ររូឧធានាថ្ន រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ររូឧបាឞហតឦ់រំណង នដ្ឋឤនោង 
នៅតាឣនោឦឞនោបាឤរត៊ីឡ៊ីកិចចកាឥ ឥរុឧរថិភាឡឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង ឞ៊ីរិឧឝិ៊ី 
ជាឝឥោឞឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី រឡឣទងំនោឦកាឥណ៍ផណនា ំដូចោឞកំណរខ់្នង 
នរកាឣ ផដឦគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបា ឞរ់សោណថ្ន វំឞងឞឹងរថិរកនុងចននាល េះ 
វឹករបាកឡ់៊ី ៣ោឞ នៅ ៤ោឞដុោល ឥ។ រសអឡលឧកិាររោសក់ឣមឧឝិ៊ីផសសនឞេះ គួឥផរជាកឣច៊ីឡ៊ី 
ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី យ រសអឡលឧកិាដនវនវៀរ ឞិង 

ខ. ឯកភាឡចំន េះកាឥនឝវើឦវធកឣម ឞិងកាឥរគសរ់គងកឣមឧឝិ៊ីផសសនឞេះ ររសតាឣនោឦកាឥណ៍ផណនា ំ
ដូចោឞកំណរខ់្នងនរកាឣ នដ្ឋឤោឞជំឞួឤដំសូនាម ឞ ឞិង កាឥឃ្ល នំឣើឦឡ៊ីឝនាោឥអអឧិឌឍឞ ៍
អារុ៊ី។ 

268. ោឞជនរឣើរជានរចើឞអំឡ៊ីឥនសៀសផដឦកឣមឧឝិ៊ីផសសនឞេះ អាចររូឧបាឞសនងេើរន ើង ឞិងនឥៀសចំឱ្យោឞ 
រសរិសរតិកាឥ រឡឣទងំកតាត នានាផដឦអាចររូឧបាឞឤកឣកឡិំឥណា កនុងកាឥគណនាឱ្ឞភាឡរំណង ស ុផឞត 
រសរិសរតិកាឥនឞកឣមឧឝិ៊ីនឞេះ ររូឧោឞឦ័កខខណ័ឌ ររសតាឣនោឦកាឥណ៍ផណនាខំ្នងនរកាឣ ផដឦោឞរងគរភាឡ 
កនុងរគសក់ឥណ៊ី ទងំអរ់ នៅឞឹងនោឦឞនោបាឤរត៊ីឡ៊ីកិចចកាឥ ឥរុឧរថិភាឡឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
ឞ៊ីរិឧឝិ៊ីជាឝឥោឞឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង កិចចរឡឣនរឡៀងកឣច៊ីផដឦ កឡ់ឞ័ធ ៖  

(i) កឣមឧឝិ៊ីររូឧផរសនងេើរន ើង នហើឤរបាករំ់ណងររូឧផរហតឦ់ជូឞរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឱ្យបាឞ 
ឆ្សឥ់ហ័រ (កនុងឥឤៈនឡឦ១២-១៨ផខ នរកាឤនឡឦផដឦរកុឣរសឹកាអបិាឦ បាឞអឞុឣរ័នៅ 
នឦើអឞុសារឞទ៍ងំនឞេះ) ឞិង រសកសនដ្ឋឤរសរិវធភាឡខពរ់។ 

(ii) កឣមឧឝិ៊ីអាចគណនាឱ្ឞភាឡរំណងឣឞិបាឞច់រ់ោរ់ ស ុផឞត កឣមឧឝិ៊ីគួឥកំណរឱ់្យបាឞ  
រគសរ់ោឞ ់ ឞិង ច់រ់ោរ់ អំឡ៊ីរិវធិកនុងកាឥវវួឦបាឞរំណង ររោសរ់សនអវរំណង 
នហសងៗោន  (កាឥបារស់ងអ់ចឦឞរវឡយ កាឥផកររឣួឦរនឣលររោសអ់រិហឥណា របាកឧ់សរថឣា 
ជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ កាឥខ្នរសងរ់បាកចំ់ណូឦ។ឦ។) ររសតាឣនោឦឞនោបាឤរត៊ីឡ៊ី 
កិចចកាឥ ឥរុឧរថិភាឡឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង ឞ៊ីរិឧឝិ៊ីជាឝឥោឞឥសរ់ឝនាោឥ 
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ផដឦអាចឤកឣកអឞុឧរតបាឞចំន េះរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ។ 
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(iii) កឣមឧឝិ៊ីររូឧការស់ឞថឤកាឥខ្នរសងចំ់ន េះអចឦឞរវឡយ ឥឤៈនឡឦអឞតឥកាឦ ឞិង កាឥខ្នរសង់
របាកចំ់ណូឦផដឦរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ជួសរសវេះ នដើឣប៊ីឱ្យឡួកនគឣឞិធាល កខ់លួឞនៅកនុង 
សាថ ឞភាឡឣឤួផដឦឝងឞឝ់ងឥជាងឣុឞ សណាត ឦឣកឡ៊ីកាឥតាងំវ៊ីឦំនៅន ើងឧញិ។ 

(iv) នោងតាឣកាឥររឣូឧនរកាឣវាកយខណឌ  ១២៨ នឞនោឦឞនោបាឤឤឞតកាឥគណនឞឤយភាឡ 
រាឦ់ចំណារក់ាឥនដ្ឋេះរសាឤសញ្ជា ទងំអរ់ ររូឧអឞុឧរតររសតាឣនោឦឞនោបាឤ ឞិង 
ឞ៊ីរិឧឝិ៊ីជាឝឥោឞឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞិង ផដឦោឞកាឥឤឦ់រឡឣឡ៊ីឥដ្ឋា អបិាឦ 
កឣពុជា ដូចោឞសញ្ជជ កន់ៅកនុងវាកយខណឌ  ១២៨ ោ ងដូនចនេះ។ 

(v) ររឣូឧឱ្យោឞកាឥនឥៀសចំរឣររស (រាសស់ញ្ចូ ឦ ជំនាញ ឞិងនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធំ បំាច)់ នដើឣប៊ី 
អឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ី។  

(vi) កឣមឧឝិ៊ីគួឥអឞុឧរតរសកសនដ្ឋឤរោល ភាឡ។ 

(vii) កឣមឧឝិ៊ីររូឧោឞអងគភាឡឃ្ល នំឣើឦឣឤួ ផដឦអងគភាឡនឞេះ កអ៏ាចនដើឥរួជាអងគភាឡឧវធឥណ៍ 
នទឦឣឤួហងផដឥ  កឡ់ឞ័ធឞឹងកាឥគណនា ឞិង កាឥហតឦ់របាករំ់ណង។ 

269. ឧទហឥណ៍អំឡ៊ីថ្ននរើគនរោងកាឥឣឤួនឞេះអាចររូឧបាឞតាកផ់រង ឞិង អឞុឧរតោ ងដូចនឣតច ររូឧបាឞ 
ហតឦ់ជូឞកនុងឧសរឣពឞ័ធ ៥ នឞឥបាឤកាឥណ៍នឞេះ។ 

270. នៅកនុងកាឥនឆលើឤរសឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គងឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ចំន េះនរចកត៊ីរ ង ឥបាឤកាឥណ៍ 
ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣនឞេះ បាឞផលលងថ្នថ្នន ករ់គសរ់គង “ឯកភាឡថ្នគួឥនឝវើកាឥផកររឣូឧ 
នៅនឦើឱ្ឞភាឡរំណង” ស ុផឞត “កាឥសនងេើរឣូឦឞិឝិឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីឣឤួ ររោសវូ់ទររំ់ណង ឡំុផឣឞ 
ជាឤឞតកាឥរឣររសន ើឤ” នដ្ឋឤសាឥផរឣូឦនហរុដូចោឞសញ្ជជ កន់ៅកនុងកាឥនឆលើឤរសឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង។ 
នហរុហឦឣឤួផដឦថ្នន ករ់គសរ់គងឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞនឦើកន ើង គឺអឞុសារឞោ៍ឞ កឡ់ឞ័ធ 
នៅឞឹង “ឡយរឞកឣម” ឞិង ឣឞិរថិរនៅកនុងរឣរថកិចចឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣន ើឤ។ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣនជឿថ្ន អឞុសារឞន៍ៅកនុងឥបាឤកាឥណ៍សញ្ចស ់ នឞេះ រថិរនៅកនុង 
ឞិឤឣឞឤ័នឞរំណងផដឦអាចហតឦ់ជូឞបាឞចំន េះរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ នរោឣនោឦឞនោបាឤ ឞិង 
ឞ៊ីរិឧឝិ៊ីរសរិសរតិឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី នហើឤអឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥនឞេះ ោឞសំណងនឝវើឱ្យ 
គនរោងនឞេះ ោឞភាឡអឞុនោឣ។ 

271. នៅកនុងឣរិនោសឦ់ឥសរ់អនកនរនើរំុផដឦបាឞហតឦ់ជូឞនៅនឦើនរចកត៊ីរ ងឥបាឤកាឥណ៍ឥសរ់គណៈ
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ បាឞផលលងឱ្យដឹងថ្ន “រឡំផដឞវូឦំវូោឤនឞនរោងកាឥវូទរឱ់្ឞភាឡរំណង 
ផដឦបាឞនរនើន ើង គឺជាដំនណាេះរសាឤឣឤួផដឦអាចវវួឦឤកបាឞ ររោសស់ញ្ជា រំណងឣឞិរគសរ់ោឞ ់
ចំន េះកាឥខ្នរសង”់។ នសើនទេះជាដូនចនេះកត៊ី ឡួកនគបាឞអេះអាងថ្ន “នៅកនុងអឞុសារឞឥ៍សរ់គណៈកឣមកាឥររួរ 
ឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞឱ្យដឹងថ្ន ោឞកាឥហតឦ់ឆនាទ ឞុរិវធិនរចើឞនឡក ជូឞដឦ់ថ្នន ករ់គសរ់គងឥសរ់ឝនាោឥ 
អអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី កនុងកាឥនឥៀសចំនរោងកាឥនឞេះ” ឞិង “ផហអកនឦើសវឡិនសាឝឞឥ៍សរ់ឡួកនគជាង៤ឆ្ន កំឞលងឣកនឞេះ 
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អនកនរនើរំុ ោឞកាឥនជឿជាករិ់ចរួចថ្ន ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ីឞឹងអឞុឧរតតាឣអឞុសារឞន៍ឞេះ ឱ្យបាឞរឣររស 
នឦើកផឦងផរឥចនារឣពឞ័ធ ឞិង នោឦកាឥណ៍ឣូឦដ្ឋា ឞនឞនោឦកាឥណ៍នឞេះ ររូឧបាឞសញ្ជជ កច់់រ់ោរ់កនុង 
ឦកខណៈជាអឞុសារឞឡ៍៊ីគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឞិង ររូឧបាឞអឞុឣរ័នដ្ឋឤរកុឣរសឹកា 
អបិាឦ”។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣឤឦ់នឃើញថ្ន នោឦកាឥណ៍ផណនាផំដឦររូឧបាឞកំណរ ់
ផចងនៅកនុងអឞុសារឞ ៍ រសរិឞនសើ ឞិង នៅនឡឦផដឦនោឦកាឥណ៍ផណនាទំងំននាេះររូឧបាឞអឞុឣរ័នដ្ឋឤ 
រកុឣរសឹកាអបិាឦ ថ្នន ករ់គសរ់គងឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ឞឹងររូឧអឞុឧរតតាឣនោឦកាឥណ៍ផណនាទំងំ 
ននាេះ នហើឤគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ឞឹងោឞឱ្ការហតឦ់ឣរិនោសឦ់នៅនឦើផហឞកាឥ 
រកឣមភាឡឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គង ផដឦររូឧបាឞនឥៀសចំន ើងររសតាឣនោឦកាឥណ៍ផណនាទំងំននាេះ ឞិង 
ោឞឱ្ការររួរឡិឞិរយកាឥអឞុឧរតឞផ៍ហឞកាឥរកឣមភាឡ រសរិឞនសើ ឞិង នៅនឡឦផដឦផហឞកាឥរកឣមភាឡននាេះ 
ររូឧបាឞរកុឣរសឹកាអបិាឦអឞុឣរ័។ 

272. អឞុសារឞវ៍៊ី ២៖ ផកឦឣអនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅរំសឞត់ាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។  កឡ់ឞ័ធឞឹងឦវធហឦឥសរ់ខលួឞ 
នៅកនុងផហនក ក.២ (អំឡ៊ីភាឡរគសរ់ោឞន់ឞនរវា ឞិងនហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ឣូឦដ្ឋា ឞនៅរំសឞត់ាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី) គណៈ 
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ វវួឦសាគ ឦ់ថ្នកំឡុងោឞកិចចខំរសឹងផរសងគួឥឱ្យកររ់ោគ ឦ់ នដើឣប៊ីធានាថ្ន       
ហលូឧនឝវើដំនណើ ឥររូឧបាឞផកឦឣអ នរកាឤឥដូឧឧរា ផដឦសញ្ចសន់ៅផខឧចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣។ គណៈកឣមកាឥររួរ 
ឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កប៏ាឞឥកនឃើញហងផដឥថ្ន ឥ ូឧនឞេះ រំសឞត់ាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំអរ់ ោឞកាឥហគរហ់គរវឹ់ក 
ឞិងនអលើងអគគិរឞ៊ី ស ុផឞត នៅនខរតបារដំ់សង គុណភាឡនឞកាឥហគរហ់គរវឹ់ក នៅផរសឞតជាសញ្ជា ឣឤួគួឥឱ្យករ ់
រោគ ឦ់។ សាោសឋឣរិកាឣឤួកផឞលងររូឧបាឞសាងរងន់ៅនបា ឤផស រ នហើឤសាោនឥៀឞនៅអននំឡញផដឦ 
សាងរងន់ៅរំសឞត់ាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅអននំឡញ កំឡុងររូឧបាឞឡរង៊ីក ១០ សឞទស ់ សផឞថឣនវៀរ។ គណៈកឣមកាឥ 
ររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ កឥ៏ឡឹំងវុកហងផដឥថ្ន ឞឹងោឞកាឥសឞតហតឦ់នរោងកាឥធានារា សឥ់ងរុខភាឡ ផដឦ 
នរោងកាឥនឞេះហតឦ់នដ្ឋឤ SKY ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ហតឦ់អឞុសារឞឱ៍្យផកឦឣអ 
ន ើងឧញិឞូឧឣណឌ ឦរុខភាឡនៅរំសឞត់ាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ីនៅរាជធាឞ៊ីអននំឡញ នដ្ឋឤហគរហ់គងឱ់្រលឱ្យបាឞកាឞ ់
រសនរើឥជាងឣុឞ ឞិងោឞនឧជជសណឌិ ររឣររស។ ថ្នន កដឹ់កនាឥំសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី គួឥសង្ហា ញផហឞកាឥ
រកឣមភាឡោឞនឡឦនឧោកំណរច់់រ់ោរ់ឣឤួ ផដឦហតឦ់កាឥឡឞយឦ់ឦឣអរិឣឤួចំឞួឞ អំឡ៊ីឧធិាឞកាឥសនាទ ឞ ់
ឞិង ឧធិាឞកាឥឥឤៈនឡឦផឧងផដឦររូឧអឞុឧរត នដើឣប៊ីផកឦឣអ ឞិង ផលទនំហដ្ឋា ឥចនារឣពឞ័ធនៅរគសរ់ំសឞត់ាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ីទងំអរ់។  

273. អឞុសារឞវ៍៊ី ៣៖ ផកឦឣអដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅនឞឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ ផដឦររូឧ 
ឆលុេះសញ្ជច ងំនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡោឞនឡឦនឧោកំណរច់់រ់ោរ់ ឞិងអាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ គំនហើញ
ឥសរ់គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នៅកនុងផហនក ក.៤ វវួឦសាគ ឦ់អំឡ៊ីកាឥផកឦឣអនានាផដឦបាឞ 
នឝវើន ើងនៅកនុងឤឞតកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ។ ស ុផឞត ឤឞតកាឥនឞេះ នៅឣឞិទឞដំ់នណើ ឥកាឥតាឣកាឥឥឡឹំង 
វុកនៅន ើឤនវ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នរនើរំុឱ្យថ្នន កដឹ់កនាឥំសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
ររួរឡិឞិរយន ើងឧញិនៅនឦើឤឞតកាឥនឞេះ ឞិង នរនើឱ្យោឞឞូឧអឞតរាគឣឞន៍ានា ឥឣួោឞ កាឥសណតុ េះសណាត ឦ 
ឞិងកាឥកសាងរឣរថភាឡ កដូ៏ចជា រួនាវ៊ីជួឥឣុខផដឦកាឞផ់រឝំនឝងជាងឣុឞ ររោសគ់ណៈកោម ឝិកាឥអឞតឥ 
រករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ កនុងកាឥហតឦ់កាឥផណនានំឦើកាឥនដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ង។ ថ្នន កដឹ់កនាឥំសរ់ 
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ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី គួឥោឞផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួផដឦោឞរកឣមភាឡររោសអ់ឞុឧរតកនុងនឡឦនឧោឣឤួ 
ផដឦររូឧបាឞកំណរជ់ាកោ់ក ់ ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ នដើឣប៊ីផកឦឣអដំនណើ ឥកាឥរសរឡឹរតនៅនឞឤឞតកាឥ 
នដ្ឋេះរសាឤសណតឹ ងសាឥវុកខ។ 

274. អឞុសារឞវ៍៊ី ៤៖ អអឧិឌឍកឣមឧឝិ៊ីរឣររសឣឤួនដើឣប៊ីកសាងរឣរថភាឡនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់
នៅកនុងគណៈកោម ឝិកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ផដឦររូឧឆលុេះសញ្ជច ងំនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡ 
ឣឤួផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ ឞិង អាចនហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។  កឡ់ឞ័ធឞឹងគំនហើញឥសរ់គណៈ 
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ នៅកនុងផហនក ក.៥ ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី បាឞំរឧ់ធិាឞកាឥនដើឣប៊ីកសាង
រឣរថភាឡវ៊ីភាន កង់្ហឥរសរិសរតិ (IRC) ររោសក់ាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់។ នៅកនុងកិចចរោា រឞឥ៍សរ់ 
គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ជាឣឤួគណៈកោម ឝិកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ គណៈ 
កឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣបាឞនឣើឦនឃើញោ ងច់រ់ថ្ន គណៈកោម ឝិកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ោឞរកុឣសុគគឦិកឧឤ័នកមងផដឦោឞឆឞទៈនោេះឣុរ កនុងននាេះសុគគឦិកជានរចើឞ ោឞឆឞទៈកនុងកាឥ 
នឥៀឞរូររអំឡ៊ីកាឥអឞុឧរតឞឦ៍អ ឞិង ផរវងឥកឣនឝាបាឤ នដើឣប៊ីផកឦឣអកាឥសំនឡញកាឥង្ហឥនដ្ឋេះរសាឤហឦ 
ស េះ ឦ់ ឞិង កិចចកាឥ ឥរុឧរថិភាឡដនវនវៀរ។ ឥ ូឧនឞេះ គណៈកោម ឝិកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤ 
ហឦស េះ ឦ់ ហតឦ់នរវាកឣមដឦ់គនរោងជានរចើឞផដឦហតឦ់ហិឥញ្ដសបទឞ នដ្ឋឤោច រ់ជំឞួឤនហសងៗោន  ដូនចនេះ 
ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី ោឞចំណាសអ់ាឥឣមណ៍កនុងកាឥសឞតកសាងរឣរថភាឡឥសរ់គណៈកោម ឝិកាឥអឞតឥរករួង 
នដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ តាឣឥឤៈកាឥហតឦ់កាឥសណតុ េះសណាត ឦ ឞិង វរសឞកិចចផ្លល រ់សតូឥសវឡិនសាឝឞ ៍
នៅកាឞក់ផឞលងដនវនវៀរនៅអារុ៊ី ផដឦកាឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់កំឡុងររូឧបាឞអឞុឧរត វវួឦបាឞ 
នជាគជឤ័ជាងនឞេះ។ គណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ ហតឦ់ឣរិនោសឦ់ថ្ន ឝនាោឥអអឧិឌឍឞអ៍ារុ៊ី 
នដ្ឋឤោឞកាឥឡិនរោេះនោសឦ់ជាឣឤួគណៈកោម ឝិកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ គួឥអអឧិឌឍឱ្យ 
ោឞឞូឧកឣមឧឝិ៊ីកសាងរឣរថភាឡរឣររសឣឤួ ររោសគ់ណៈកោម ឝិកាឥអឞតឥរករួងនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ 
ផដឦកឣមឧឝិ៊ីនឞេះ ររូឧឆលុេះសញ្ជច ំងនៅកនុងផហឞកាឥរកឣមភាឡឣឤួផដឦោឞនឡឦនឧោកំណរជ់ាកោ់ក ់ឞិងអាច 
នហទៀងផ្លទ រប់ាឞ។ ផហឞកាឥនឞេះ អាចឥឣួសញ្ចូ ឦកាឥសណតុ េះសណាត ឦ ឞិងអឞតរាគឣឞដ៍នវនវៀរ ដូចជា កាឥហតឦ់
ជំនាញឯកនវរ។  

275. អឞុសារឞវ៍៊ី ៥៖ សនងេើរនរោងកាឥនដ្ឋេះរសាឤសំណុឦឣឤួ នដើឣប៊ីជួឤ ដឦ់រគួសាឥផដឦជំ ក់
សំណុឦនរចើឞ កនុងកាឥរងសំណុឦឥសរ់ខលួឞផដឦសឞតនកើឞន ើង តាឣឥឤៈផខសសនាទ រឥ់ណទឞឣឤួផដឦោឞ 
កាឥនសតជាញ ខពរ់ ឞិង ឥចនារឣពឞ័ធនដ្ឋេះរសាឤសណុំឦ។ ផខសសនាទ រឥ់ណទឞឣឤួផដឦោឞកាឥនសតជាញ ខពរ់ 
ឞឹងហតឦ់ឣូឦឞិឝិកនុងអរតាកាឥរបាកទ់ស ឞិង កាឦកំណររ់ងរបាកផ់ឧងរគសរ់ោឞ។់ កឣច៊ីឥសរ់ឝនាោឥអអឧិឌឍឞ ៍
អារុ៊ី យ ឣូឦឞិឝិដនវនវៀរ អាចររូឧបាឞឤកឣកនរសើរបារ់នដើឣប៊ីហតឦ់ហិឥញ្ដសបទឞនរោងកាឥនដ្ឋេះរសាឤ 
សំណុឦនឞេះ។ ឣូឦឞិឝិអាចររូឧបាឞនរសើរបារ់នដើឣប៊ីផររងសំណុឦស ុនណាណ េះ។ ឣូឦឞិឝិផដឦររូឧបាឞហតឦ់ 
នរកាឣកឣមឧឝិ៊ីនដ្ឋេះរសាឤសំណុឦ ឞឹងររូឧបាឞដកសាចរ់បាកន់ដ្ឋឤផ្លទ ឦ់ នរកាឣការឡវកិចចរងកឣច៊ីឥសរ់ 
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ ឞិង ឣឞិររូឧបាឞដកសាចរ់បាក ់ជូឞរគួសាឥជំ កសំ់ណុឦន ើឤ។ កាឥរងរបាកដ់ឦ់ 
អនកចងកាឥរបាក ់ ផដឦបាឞហតឦ់កឣច៊ីកនុងអរតាកាឥរបាកខ់ពរ់ដឦ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ គឺជាសញ្ជា រសឈឣ 
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ឡិនររឣឤួ។ រគួសាឥផដឦំសអ់ាឥឣមណ៍កនុងកាឥចូឦឥឣួកនុងនរោងកាឥនដ្ឋេះរសាឤសំណុឦ គួឥវវួឦបាឞកាឥ 
ឡិនរោេះនោសឦ់ អំឡ៊ីឥនសៀសផដឦនគអាចសនងេើរឞ៊ីរិឧឝិ៊ីររោសរ់ងសំណុឦ ជូឞដឦ់អនកចងកាឥរបាកន់ដ្ឋឤ
ផ្លទ ឦ់ តាឣឥឤៈឥចនារឣពឞ័ធរងសំណុឦ។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ឞឹងររឣូឧឱ្យនរសើរបារ់កាឥវូទររ់បាក ់
រំណងផដឦបាឞនកើឞន ើង ដូចោឞនរនើន ើងនៅកនុងអឞុសារឞវ៍៊ី១ ររោសក់ាឥរងសំណុឦ។ ឣូឦឞិឝិ 
ផដឦបាឞហតឦ់នរកាឣឥចនារឣពឞ័ធដឦ់រគួសាឥឣឤួ ររូឧផរកំណរក់នុងករឣរិណាឣឤួ ឧទហឥណ៍ វឹករបាក ់
១.០០០ ដុោល ឥ នដើឣប៊ីនជៀរវាងកាឥំសឤ់កឣូឦឞិឝិនដ្ឋឤរគួសាឥអនកោឞ ផដឦអាចខច៊ីរបាកក់នុងចំឞួឞ 
នរចើឞជាង អាររ័ឤនដ្ឋឤឡួកនគោឞរវឡយរឣបរតិោឞរនឣលខពរ់ជាង។ រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦចូឦឥឣួ 
កនុងនរោងកាឥកឞឹ៏ងររឣូឧឱ្យចូឦឥឣួហងផដឥ កនុងកាឥសណតុ េះសណាត ឦឣូឦដ្ឋា ឞអំឡ៊ីហិឥញ្ដ ឧរថុហងផដឥ នដើឣប៊ីផកឦឣអ 
កាឥរគសរ់គងហិឥញ្ដ ឧរថុកនុងរគួសាឥ។ នរោងកាឥនឞេះអាចររូឧបាឞអឞុឧរតនដ្ឋឤអងគកាឥឣឞិផឣឞឥដ្ឋា អបិាឦ យ 
សាថ សឞ័រឣររសដនវនវៀរ ផដឦអាចសង្ហា ញថ្នោឞរឣរថភាឡរគសរ់ោឞក់នុងកាឥរគសរ់គងហិឥញ្ដ ឧរថុ។ 
នគឞឹងររូឧកាឥឱ្យោឞវិឞនឞឤ័សផឞថឣនវៀរ អំឡ៊ីករឣរិសំណុឦឥសរ់រគួសាឥផដឦបាឞតាងំវ៊ីឦំនៅន ើងឧញិ 
នដើឣប៊ីកំណរអំ់ឡ៊ីវំហំរសហាករ់សផហឦនឞឣូឦឞិឝិររោសក់ាឥង្ហឥនដ្ឋេះរសាឤសំណុឦ។ 

276. អឞុសារឞវ៍៊ី ៦ ៖ អឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ រសកនដ្ឋឤចិឥភាឡ 
ឞិងឞិឥឞតឥភាឡ។ កឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ ផដឦកំឡុងអឞុឧរតសចចុសបឞន ជាកឣមឧឝិ៊ីផដឦបាឞ 
នឥៀសចំន ើងោ ងរឣររស។ កឣមឧឝិ៊ីនឞេះហតឦ់ឣូឦឞិឝិដឦ់រកុឣជួឤ ខលួឞឯង ររោសក់ាឥកសាងរឣរថភាឡ 
ឣូឦឞិឝិឣឤួចំឞួឞ ររោសក់ាឥឧឞិិនោគ ឞិង កាឥោរំវដឦ់កាឥសណតុ េះសណាត ឦ។ នដើឣប៊ីឱ្យកឣមឧឝិ៊ីោឞ 
ឞិឥឞតឥភាឡ កាឥកសាងរឣរថភាឡ គួឥររូឧបាឞហតឦ់នៅកនុងឥឤៈនឡឦសផឞថឣឣឤួ នដើឣប៊ីអឞុញ្ជដ រឱ្យរកុឣជួឤ  
ខលួឞឯងអអឧិឌឍកាល ឤជាសាថ សឞ័ រសកសនដ្ឋឤឞិឥឞតឥភាឡ ឞិង វ៊ីសំហុរកាល ឤជារកុឣរឞសរំបាក ់ នហើឤរសឡឞ័ធ 
រកុឣជួឤ ខលួឞឯង ឞិងដំនណើ ឥកាឥរគសរ់គងហិឥញ្ដ ឧរថុោឞភាឡំរ់វំុ។ នសើនោងនៅតាឣភាឡង្ហឤឥងនរោេះ 
ឞិងកាឥជំ កសំ់ណុឦនរចើឞ ផដឦរគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ជានរចើឞជួសរសវេះ នៅកនុងដំនណើ ឥកាឥតាងំវ៊ីឦំនៅ 
ន ើងឧញិ នគគសប៊ីសឞតកិចចោរំវនរកាឣកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាក ់ចំណូឦន ើងឧញិដឦ់រគួសាឥតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី។ 
 
ទកវ់ងនៅឞឹងអឞុសារឞវ៍៊ី៧ អំឡ៊ីកផឞលងនហទឥវំឞិញនៅឯសាថ ឞ៊ីឤរំ៍នរាង រកុឣរសឹកាអបិាឦ បាឞករ ់
រោគ ឦ់ថ្ន ឥដ្ឋា អបិាឦកឣពុជា បាឞនរនើឱ្យដកកាឥអអឧិឌឍឞក៍ផឞលងនហទឥវំឞិញ នចញឡ៊ីឧសិាឦភាឡគនរោង។ 
រកុឣរសឹកាអបិាឦ កប៏ាឞនឝវើកាឥកររ់ោគ ឦ់នៅនឦើដំសូនាម ឞឥសរ់ថ្នន ករ់គសរ់គងហងផដឥថ្ន ឧនិសាឝឞកឣម 
រឣររសឣឤួ នៅនឦើឧសិាឦភាឡគនរោងកំឡុងររូឧបាឞដំនណើ ឥកាឥ ផដឦឞឹងររូឧសង្ហា ញជូឞដឦ់រកុឣរសឹកា 
អបិាឦ នដើឣប៊ីឡិំឥណាកនុងនឡឦឆ្ស់ៗ ។ រកុឣរសឹកាអបិាឦឣឞិបាឞអឞុឣរ័នៅនឦើអឞុសារឞវ៍៊ី៧ ន ើឤ 
នដ្ឋឤឥង់ំ កំាឥរនរឣចចុងនរកាឤ នៅនឦើកាឥផ្លល រ់សតូឥឧសិាឦភាឡ។ 
 

សនង្ហា េះនៅកនុងនគហវំឡឥ័នដ្ឋឤ ៖ កាឥោិឦ័ឤគណៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយភាឡអឞុនោឣ 
កាឦសឥនិចឆវ ៖ នលងវ៊ី ៧ ផខកុឣាៈ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
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វិឞនឞឤ័អំឡ៊ីសាថ ឞភាឡនឞរកឣមភាឡផកររឣូឧ ឞិង ឦកខខណឌ រងគឣនរដាកិចចឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 
ឣហាអឞុរំសឞវ់នឞលនឣគងគ៖ គនរោងសាត ឥហលូឧឥលនអលើងកនុងរសនវរកឣពុជា 

 
តារាងវ៊ី១៖ សាថ ឞភាឡនឞកាឥហតឦ់រំណងសផឞថឣររោសក់ាឥបារស់ងរ់វឡយរឣបរត ិឞិង របាកឧ់សរថឣាជ៊ីឧភាឡឥរ់នៅ គិរររឹឣនលងវ៊ី៣០ ផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
កំណារហ់លូឧ រគួសាឥឥងហឦ

ស េះ ឦ់រឥសុ 
រគួសាឥឥងហឦស េះ

 ឦ់ផដឦបាឞទកវ់ង 
ឞិងឡិនរោេះនោសឦ់ 

រគួសាឥឥងហឦស េះ
 ឦ់ផដឦបាឞចុេះ 
ហរថនឦខ្ននឦើ 
កិចចរឞា 

រគួសាឥឥងហឦស េះ
 ឦ់ផដឦបាឞ 
វវឦួរំណង 

រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ផដឦ
ឥកឣឞិនឃើញ 

រគួសាឥឥងហឦស េះ
 ឦ់ផដឦឣឞិបាឞ 
ចុេះហរថនឦខ្ននឦើ 

កិចចរឞា 

រគួសាឥឥងហឦស េះ
 ឦ់ផដឦឣឞិបាឞ 
ឣកវវឦួរបាក ់

រំណង 
ភាគខ្នងរបូង 206 206 206 206    

ភាគខ្នងនជើង 1,156 1,102 1,097 1,081    

នបា ឤផស រ 943 820 801 791    

អននំឡញ 1,268 1,210 1,155 1,091    

រឥសុ 3,573 3,338 (93.4%) 3,259 (91.2%) 3,169 (88.7%) 235 79* 90** 

 
 

  

ឧសរ
ឣពឞ័ធ ៤ 
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តារាងវ៊ី២៖ សាថ ឞភាឡនឞកិចចោរំវសផឞថឣររោសរ់បាកចំ់ណូឦ ផដឦបាឞវវួឦររោសឥ់ឤៈនឡឦចននាល េះឡ៊ីនឡឦសតូឥវ៊ីឦំនៅ ឞិង 
នឡឦំសន់ហតើឣអឞុឧរតកឣមឧឝិ៊ីឡរង៊ីកកាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦន ើងឧញិ គិរររឹឣនលងវ៊ី៣០ ផខនឣសា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី រគួសាឥឥងហឦស េះ
 ឦ់ផដឦោឞរិវធិវវឦួបាឞ 

រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦបាឞ
ចុេះហរថនឦខ្ននឦើកិចចរឞា 

រគួសាឥឥងហឦស េះ
 ឦ់ផដឦបាឞវវឦួរំណង 

នខរតរឡេះរ៊ីហឞុ 13 13 13 

នខរតបារដំ់សង 38 38 38 

នខរតន ឝិ៍សារ ់ 31 31 31 

រកុងនបា ឤផស រ 253 253 252 

រាជធាឞ៊ីអននំឡញ 72 71 71 

រឥសុ 407 406 405 

 
 

តារាងវ៊ី៣៖ រសអឡនឞចំឞួឞកឣច៊ីឥណទឞ (ររោសហ់ឦិរកឣម ឞិង រវរវងជ់៊ីឧភាឡឥរ់នៅ) ឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦបាឞតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
នៅរកុងនបា ឤផស រ ឞិងរាជធាឞ៊ីអននំឡញ 

រសអឡកឣច៊ីឥណទឞ ឣករា-ឣ៊ីនា 
២០១៦ 

នឣសា-ឧរភា 
២០១៦ 

កកេដ្ឋ-កញ្ជដ  
២០១៦ 

រុោ-ឝនូ ២០១៦ ឣករា-ឣ៊ីនា 
២០១៧ 

នឣសា-ឧរភា 
២០១៧ 

អនកចងកាឥរបាក ់ 52 39 42 36 35 33 

សាចញ់ារិ 9 24 19 18 18 14 

រកុឣជឤួ ខលួឞឯង 75 85 99 101 92 78 

រគឹេះសាថ ឞឣ៊ីរកូហិឥញ្ដ ឧរថុ 139 165 179 197 192 148 

ឝនាោឥ 12 10 11 11 11 28 

រឥសុ 287 323 350 363 347 301 
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តារាងវ៊ី៤៖ របាកចំ់ណូឦ កាឥចំណាឤ ឞិង រវឡយរឣបរត ិនឝៀសឞឹង សំណុឦ ឞិងការឡវកិចចរងរបាក ់គិរររឹឣ ផខឣលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ (ជាដុោល ឥអានឣឥកិ) 
 

កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
របាកចំ់ណូឦ កាឥចំណាឤ ឞិង រវឡយរឣបរត ិ សំណុឦ ឞិងការឡវកិចចរងរបាក ់

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ

ស េះ ឦ់ គិរររឹឣផខ 
ឣលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

កាឥចណំាឤ
ជាឣឝយឣរសំ ំ
ររ៊ីោរ ឥសរ់
រគួសាឥឥង

ហឦស េះ ឦ់ 

រនឣលជាឣឝយឣនឞ
រវឡយរឣបរតឥិសរ់
រគួសាឥឥងហឦ

ស េះ ឦ់ 

សណុំឦជាឣឝយឣផដឦ
នៅនរររឦ់កនុង
ចនំណាឣរគួសាឥឥង

ហឦស េះ ឦ់ 

អរតាកាឥរបាកជ់ាឣឝយឣ
នៅនឦើកឣច៊ីឥណទឞឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ 

ផដឦររូឧរងកនុងឥឤៈនឡឦ
ស៊ីផខសនាទ ស ់

របាកន់ដើឣ ឞិង
កាឥរបាកជ់ាឣឝយឣ
នៅនឦើកឣច៊ីឥណទឞ

ផដឦររូឧសង់
ងឥឤៈនឡឦ៣ផខសនាទ ស ់

អននំឡញ  $1,418.62 $845.22 $15,016.50  $1,981.49 $156.89 $511.68 

នបា ឤផស រ $1,536.42 $1,067.93 $14,529.60 $2,626.96 $153.48 $640.05 

ន ឝិ៍សារ ់ $1,148.05 $929.88 $5,808.52 $731.19 $41.90 $338.11 

បារដំ់សង $649.05 $540.51 $6,545.07 $685.48 $38.97 $205.36 

នខរតរឡេះរ៊ីហឞុ $1,831.56 $1,164.94 $14,346.94 $4,526.88 $234.37 $1,185.40 

ជាឣឝយឣ 1,317 910 11,249 2110 125 576 

នោងតាឣវិឞនឞឤ័នៅកនុង CUFA៖ ឥបាឤកាឥណ៍រត៊ីឡ៊ីកាឥឡរងឹងកាឥង្ហឥនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ ឞិង កាឥសាត ឥរបាកចំ់ណូឦ (SRIRI) ផខនឣសា-ឣលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

  

ឧសរ
ឣពឞ័ធ ៤ 
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តារាងវ៊ី៥៖ CUFA: របាកចំ់ណូឦជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ (គិរជាដុោល ឥអានឣឥកិ) 
ឣឞុនឡឦនដ្ឋេះរសាឤហឦស េះ ឦ់ RIEL (សញ្ចសក់នុងផខឣ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៥) SRIRI (ផខឣ៊ីនា-ឝនូ ឆ្ន ២ំ០១៦) ឞិង SRIRI (ឣករា-ឣ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៧)  

ឞិង SRIRI (នឣសា-ឣលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧)  
កផឞលងតាងំ
វ៊ីឦំនៅលម៊ី 

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់៖ឣឞុ
នឡឦនដ្ឋេះ
រសាឤហឦ
ស េះ ឦ់  

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ កនុង 
អំ ុងនឡឦនឞ 
គនរោង RIEL 
(គិរររឹឣផខឣ៊ីនា 
ឆ្ន ២ំ០១៥)  

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ កនុង 
អំ ុងនឡឦនឞ 
គនរោង SRIRI 
(គិរររឹឣផខឣ៊ីនា 
ឆ្ន ២ំ០១៦) 

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ កនុង 
អំ ុងនឡឦនឞ 
គនរោង SRIRI 
(គិរររឹឣផខឣលុិនា 

ឆ្ន ២ំ០១៦)  

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ កនុង 
អំ ុងនឡឦនឞ 
គនរោង SRIRI 
(គិរររឹឣផខកញ្ជដ  
ឆ្ន ២ំ០១៦) 

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ កនុង 
អំ ុងនឡឦនឞ 

គនរោង 
SRIRI 

(គិរររឹឣផខឝនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៦) 

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ កនុង 
អំ ុងនឡឦនឞ 
គនរោង SRIRI 
(គិរររឹឣផខឣ៊ីនា 
ឆ្ន ២ំ០១៧) 

របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ
ររ៊ីោរឥសរ់
រគួសាឥឥងហឦ
ស េះ ឦ់ កនុង 
អំ ុងនឡឦនឞ 
គនរោង SRIRI 
(គិរររឹឣផខឣលុិនា 
ឆ្ន ២ំ០១៧) 

អននំឡញ  $693.06 $949.32 $1,531.69 $1,402.67 $1,352.94 $1,528.39 $1,508.11 $1,418.62 

នបា ឤផស រ $552.60 $1,122.63 $1,194.48 $1,423.69 $1,437.85 $1,611.35 $1,482.02 $1,536.42 

ន ឝិ៍សារ ់ $735.00 $1,120.77 $496.29 $679.85 $762.35 $1,031.11 $1,067.36 $1,148.05 

បារដំ់សង $581.67 $845.82 $529.58 $756.20 $707.97 $749.67 $693.63 $649.05 

នខរតរឡេះរ៊ីហឞុ $624.99 $1,114.29 $1,286.52 $1,582.57 $1,421.88 $1,541.25 $1,599.38 $1,831.56 

ជាឣឝយឣ 637.46       1,316.74 
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តារាងវ៊ី៦៖ របាកច់ណូំឦជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរ រិកានដ្ឋឤ CUFA គិរជាដុោល ឥអានឣឥកិ  

កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 

កាឥបា ឞរ់សោណ
របាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំំ

ររ៊ីោរ ឣឞុនឡឦ 
នដ្ឋេះរសាឤ
ហឦស េះ ឦ់ 
(ដុោល ឥ) 

រឥសុរបាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរ 
ឥសរ់រគួសាឥ៖ SRIRI 
(នឣសា-ឣលុិនា ២០១៦) 

(ដុោល ឥ) 
 

រឥសុរបាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរ 
ឥសរ់រគួសាឥ៖ SRIRI 
(កកេដ្ឋ-កញ្ជដ  ២០១៦) 

(ដុោល ឥ) 

រឥសុរបាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរ 
ឥសរ់រគួសាឥ៖ SRIRI 
(រុោ-ឝនូ ២០១៦) 

(ដុោល ឥ) 

រឥសុរបាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរ 
ឥសរ់រគួសាឥ៖ SRIRI 
(ឣករា-ឣ៊ីនា ២០១៧) 

(ដុោល ឥ) 

រឥសុរបាកច់ណូំឦ
ជាឣឝយឣរសំរំរ៊ីោរ 
ឥសរ់រគួសាឥ៖ SRIRI  
(នឣសា-ឣលុិនា ២០១៧) 

(ដុោល ឥ) 

អននំឡញ  $675.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,256.25 $1,350.00 $1,380.00 

នបា ឤផស រ $450.00 $1,153.57 $1,293.21 $1,457.14 $1,500.00 $1,427.50 

ន ឝិ៍សារ ់ $150.00 $750.00 $750.00 $907.50 $750.00 $870.00 

បារដំ់សង $262.50 $660.00 $405.00 $798.75 $637.50 $450.00 

នខរតរឡេះរ៊ីហឞុ $675.00 $1,412.50 $1,355.00 $1,615.00 $1,270.00 $1,657.50 

រគសក់ផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅ $450.00 $1,153.57 $1,200.00 $1,256.25 $1,270.00 $1,380.00 
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តារាងវ៊ី៧ ៖ សាថ ឞភាឡនឞកាឥតាងំវ៊ីឦំនៅឥសរ់រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់កនុងកផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 
កផឞលងតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី រនួឦខនឞផហឞកាឥនដ្ឋេះរសាឤ

ហឦស េះ ឦ់សចចុសបឞនភាឡ 
ររោសរ់គួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់

នឝវើកាឥតាងំវ៊ីឦំនៅលម៊ី 

រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦ
កឡុំងឥរ់នៅកផឞលងតាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ី គិរររឹឣផខ 
កកេដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦ
កឡុំងឥរ់នៅកផឞលងតាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ី គិរររឹឣផខឝនូ 

ឆ្ន ២ំ០១៦ 

រគួសាឥឥងហឦស េះ ឦ់ផដឦ
កឡុំងឥរ់នៅកផឞលងតាងំ 
វ៊ីឦំនៅលម៊ី គិរររឹឣផខឣ៊ីនា 

ឆ្ន ២ំ០១៧ 
អននំឡញ  266 72 53 52 

នបា ឤផស រ 601 253 210 209 

ន ឝិ៍សារ ់ 33 31 20 18 

បារដំ់សង 48 38 17 17 

នខរតរឡេះរ៊ីហឞុ 33 13 8 8 

រឥសុ 981 407 308 304 

 

 


