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េសចក� ីែថ�ងអំណរគុណ 
 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម (CRP) 
សូមែថ�ងអំណរគុណចំេ�ះបុគ�ល�ងំ�យ�ែដល�នរមួចំែណកដល់�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍េនះ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�ន និងកិច��ំ្រទែដលពួកេគ�នផ�ល់ជូន �ពិេសសគឺ៖ 
្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ (ADB) �ពិេសស តំ�ង�ជរ�� ភិ�លកម� �� (រ�� ភិ�ល) 
និង ស�ជិកៃន្រក �ម្របឹក�គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង បុគ�លិក�ក់ព័ន�  ៃនទី�� ក់�រក�� ល និង 
និ�ស�� នេបសកកម� ្រប�ំ្របេទសកម� �� ្រពម�ងំបុគ�លិក និង        
ទី្របឹក�របស់មូលនិធិសហ�ពឥណ�នអូ្រ�� លី (CUFA)។ 
 



 
 
 

 

អក្សរ�ត់ 
ADB – ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
AH – ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
CARM – និ�ស�� នេបសកកម� ្រប�ំ្របេទសកម� ��  
CRP – គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
CUFA – មូលនិធិសហ�ពឥណ�នអូ្រ�� លី 
EIRP – កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
GRM – យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�   
IRC – គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
O&M – ្របតិបត� ិ�រ និង �រែថ� ំ 
SETC – ែផ�កដឹកជ�� �ន និងគម�គមន៍ ៃន�យក�� ន�សីុ�េគ�យ៍ 

របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
SHG – ្រក �មជួយខ� �នឯង 
TA – ជំនួយបេច�កេទស  
VPS – យុទ���ស� ផ�ល់�របណ� � ះប�� ល វ ��� ជីវៈ 

ទម�ន់ និង �� ត 

m2 – ែម៉្រត�េរ� 
 

ស�� ល់ ៖ 
េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍េនះ “$” សំេ�ចំេ�ះដុ�� រសហរដ��េមរ �ក។ 

 

្រប�ន Dingding Tang គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

ស�ជិក Ajay Achyutrao Deshpande 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម  

ស�ជិក Halina Ward គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

 
េ�ក� �ង�រេរៀបចំកម� វ �ធី ឬ យុទ��្រស� ្រប�្ំរបេទស�មួយ 
េ�ក� �ង�រផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នស្រ�ប់គេ្រ�ង  �មួយ ឬ េ�ក� �ង�រចង� �លប�� ញ ឬ 
�រសំេ�េ�ងចំេ�ះែដនដី ឬ តំបន់ភូមិ��ស� �ក់�ក់�មួយ  េ�ក� �ងឯក�រេនះ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ពំុ�នេចត�េធ� ��រវ �និឆ� ័យេ�េលើ�� ន�ពែផ�កច�ប់ ឬ 
�� ន�ពដៃទេទៀតរបស់ែដនដី ឬ តំបន់�មួយេឡើយ។ 
 



 

 

១. េសចក� ីេផ�ើម 

1. េនះគឺ�រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប��ំ� ំេលើកទី៤ របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
(CRP) អំពី�រអនុវត�ន៍អនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក� ភិ�លរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ (្រក �ម្របឹក�ភិ�ល) 
ប�� ប់ពី�ន�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេ�េលើ    ម�អនុតំបន់ទេន�េមគង� ៖ 
គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្របេទសកម� �� (េ��ត់� គេ្រ�ង)។ ស្រ�ប់រ�យ�រណ៍េនះ 
គេ្រ�ងសំេ�ចំេ�ះឥណ�នសម្ប�នរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ េលខ ២២៨៨ និង 
ឥណ�នសម្ប�នេលខ ២៦០២/ហិរ�� ប្ប�នឥតសំណងេលខ ០១៨៧ (បែន�ម) 
ែដល�នទទួល�រអនុម័តពី្រក �ម្របឹក�ភិ�លរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ក� �ងែខធ� � �� ២ំ០០៦ និង 
ែខធ� � �� ២ំ០០៩ េ�យែឡកពី�� ។ គេ្រ�ងេនះ�នប�� ប់�លក�ណៈរបូវ �ន� េ�ៃថ�ទី៣១ ែខធ� � �� ២ំ០១៤ 
និង មូលនិធិរបស់គេ្រ�ង េ�លគឺឥណ�នសម្ប�នេលខ ២២៨៨ និង ២៦០២ �នបិទេ�ៃថ�ទី ០១ 
ែខវ �ច� ិ� �� ២ំ០១៦ េ�យែឡក ហិរ�� ប្ប�ន  ឥតសំណង �នបិទេ�ៃថ�ទី២០ ែខេម� �� ំ២០១៦។0

1 

2. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នអនុវត�េធ� ��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេនះ 
េ្រ�មេ�លនេ��យយន��រគណេនយ្យ�ព របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �� ២ំ០០៣ �្រស័យេ�យ
បណ� ឹងេនះ្រត�វ�នេធ� �េឡើងេលើកដំបូងេ��ន់�រ ��ល័យអ�កស្រមបស្រម�លគេ្រ�ងពិេសស និង 
្រត�វ�ន្រប�ស��នលក�ខណ� សម្រសប េ�ៃថ�ទី១១ ែខមក� �� ២ំ០១២ មុនេពលេ�លនេ��យ
យន��រគណេនយ្យ�ព ែដល្រត�វ�នែកស្រម�លេឡើងវ �ញ ចូល�ធរ�នេ�ៃថ�ទី២៤ ែខឧស� 
�� ២ំ០១២។ ដូេច�ះ នីតិវ �ធី្រត�តពិនិត្យ ដូច�ន
កំណត់ែចងេ�ក� �ងេ�លនេ��យន��រគណេនយ្យ�ព �� ២ំ០០៣ ្រត�វ�នអនុវត��ម។ 
សំេណើឱ្យេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មរបស់គេ្រ�ង ្រត�វ�នេផ�ើេ�គណៈកម��រ
្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េ�ៃថ�ទី ២៨ ែខសី� �� ២ំ០១២ េ�យ្រប�ពលរដ�ចំនួន ២២�ក់ ែដលរង
ផលប៉ះ�ល់ពីគេ្រ�ង និង តំ�ងេ�យ David Pred ៃនអង��រ Inclusive Development 
International និង េអៀង វុទ�ី ៃនអង��រសមធម៌កម� ��។ អ�កេស� ើសំុ�នប�� ក់�៉ងច�ស់�ស់� 
សូមឱ្យរក�អត�ស�� ណរបស់ពួកេគ��រស�� ត់។ 

3. េ្រ�យេពលកំណត់អំពីលក�ខណ� សម្រសបៃនសំេណើរចួមក 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ន�ក់ជូនរ�យ�រណ៍របស់ខ� �នេ��ន់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
ែដលេ្រ�យមក្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុ�� ត ឱ្យេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យមួយេ�េលើ�ពអនុេ�ម 
េ�ៃថ�ទី ០៩ ែខតុ� �� ២ំ០១២។ េ�ៃថ�ទី ១៤ ែខមក� �� ២ំ០១៤ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នផ�ល់ជូន្រក �ម្របឹក�ភិ�លនូវគំេហើញ និង អនុ�សន៍ 
របស់ខ� �ន េ្រ�យេពល�ន្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�ពអនុេ�ម។ ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នពិ�រ� 
និងសេ្រមចេ�េលើអនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េ�ៃថ�ទី ៣១ ែខមក� 

                                                
1  េ�ង�មេសចក� ីែណ�ំស� ីពី�រ្រគប់្រគងគេ្រ�ងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ េលខ 6.07a 

ែដល្រត�វ�នពិនិត្យែកស្រម�លេឡើងវ �ញេ�ៃថ�ទី១០ ែខមក� �� ំ២០១៨ (�ចរកេមើល�នេ�ឯ 
https://www។adb។org/sites/default/files/business-guide/33431/pai-6-07a។pdf) 
គេ្រ�ងមួយ�នប�� ប់រចួ�ល់េ�េពលែដល�ល់�តុេចញរបស់គេ្រ�ង�នប�� ប់រចួ�ល់ (េ�លគឺ 
េ�េពលែដលេហ�� រច�សម� ័ន� របស់គេ្រ�ង�នប�� ប់ និង�ន�ពរចួ�ល់ក� �ង�រេធ� �្របតិបត� ិ�រ។ 
្របសិនេបើ�ន�រព�ករណ៍អំពីចរន� ្រ�ក់ចំណូល ដូេច�ះអ� ��ងំអស់េនះគួរែតកំពុងេកើតេឡើង)។ 
េ�ង�មេសចក� ីែណ�ំស� ីពី�រ្រគប់្រគងគេ្រ�ងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ េលខ 4.03 ែដល្រត�វ�នពិនិត្យែកស្រម�លេឡើងវ �ញេ�ៃថ�ទី 
១៤ ែខធ� � �� ២ំ០១៨ (�ចរកេមើល�នេ�ឯ https://www។adb។org/sites/default/files/institutional-document/33431/pai-4-03។pdf) 
គេ្រ�ងមួយ្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹងប�� ប់េ��ម�លបរ �េច�ទប�� ប់គេ្រ�ង ែដល�ធម���នរយៈេពល៦ែខ 
មុនេពល�លប រ �េច�ទបិទឥណ�នសម្ប�ន។ កិច� ្រពមេ្រព�ងឥណ�ន ប�� ក់អំពី�លបរ �េច�ទបិទឥណ�ន 
ែដលធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ�ចប�� ប់សិទ� ិរបស់អ�កខ� ីក� �ង�រដក្រ�ក់ពគីណនីឥណ�ន។ 

https://www.adb.org/sites/default/files/business-guide/33431/pai-6-07a.pdf
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�� ២ំ០១៤ 
េ�យ�នអនុម័តេ�េលើអនុ�សន៍ចំនួន៦ដំបូងេគបង�ស់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�
ម �មួយនឹង�រែកស្រម�ល�ក់�ក់មួយចំនួន។ េ�ក� �ងែខេម� �� ២ំ០១៤ 
េឆ� ើយតបេ�នឹងេសចក� ីសេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
�� ក់្រគប់្រគង�នផ�ល់ែផន�រសកម��ពរបស់ខ� �ន ជូន្រក �ម្របឹក�ភិ�លេដើម្បេីធ� �ឱ្យគេ្រ�ង វ �ល      
្រតឡប់េ��ន�ពអនុេ�មវ �ញ។ 

4. រ�យ�រណ៍េនះ 
េធ� ��រ�៉ន់្រប�ណេ�េលើវឌ្ឍន�ពែដលសេ្រមច�នចំេ�ះ�រអនុវត�ន៍អនុ�សន៍�ងំ៦ែដល្រក �ម
្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត �លពីៃថ�ទី ៣១ ែខមក� �� ំ២០១៤ និង កំណត់រកវ �ស័យ�រ�រ 
និងប�� �� ស្រ�ប់ចំ�ត់�របន�េទៀតេ�យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ្រសប�ម           
អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត។ រ�យ�រណ៍េនះ ្រគបដណ� ប់េ�េលើចំណុចដូចតេ� ៖ 

(១) េសចក� ីពណ៌�ខ� ីមួយអំពីគេ្រ�ង 

(២) លទ�ផលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�ពអនុេ�ម និង 
អនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

(៣) ទិដ��ព�រមួៃនែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង 
េដើម្បឱី្យ�ន�ពអនុេ�មេ�នឹង      អនុ�សន៍ែដលអនុម័ត
េ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

(៤) គំេហើញរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េ�ក� �ង�� ំទី៤ 
ៃន�រ្រត�តពិនិត្យរបស់ខ� �ន 

(៥) េសចក� ីសន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងេ�នឹង�� ន�ពបច� �ប្បន�  ៃន�ពអនុេ�មរបស់�� ក់្រគប់្រគង 
េ�នឹងអនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល និង  

(៦) មតិេ�បល់្រតឡប់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងេ�នឹង�រអនុវត�ន៍ ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង។ 

5. រ�យ�រណ៍េនះ �នមូល�� នែផ�កេលើ�រ្រត�តពិនិត្យេ�េលើរ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពេលើកទី១៣ 
របស់ �� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ1

2  ស� ីពី�រអនុវត�
ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
េដើម្បីអនុវត�េសចក� ីសេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
េលើអនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មចំេ�ះគេ្រ�ង 
ែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នទទួល�លពីៃថ�ទី១៨ ែខតុ� �� ំ ២០១៨។ 
េនះគឺ�រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពផ� �វ�រែតមួយគត់ពី�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�ប់�ំងពីែខធ� � �� ំ២០១៧មក។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នជួប�មួយបុគ�លិកធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ�ក់ព័ន�េ�ឯ�� ក់�រក�� លរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍
                                                
2   រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពេលើកទី១៣៖ 

ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុក� �ង�រអនុវត�េសចក�សីេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល
ស� ីពីអនុ�សន៍េ�ក� �ងរ�យ�រណ�៍� ពររបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម៖ គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្របេទសកម� �� 
�ចរកេមើល�នេ�ឯ https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/37269/37269-013-pr-en_0.pdf។ 



3 
 

 
 

�សីុ �លពីៃថ�ទី១៩ ែខតុ� �� ២ំ០១៨ និង �នជួប�មួយបុគ�លិករបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
និ�ស�� នេបសកកម� ្រប�ំ្របេទសកម� �� ្រពម�ងំមូលនិធិសហ�ពឥណ�នអូ្រ�� លី (CUFA) 
ទី្របឹក�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុែដល�នចូលរមួេ�េ្រ�មជំនួយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០2

3  
េ��ជ�នីភ� ំេពញ �លពីៃថ�ទី២២ ែខតុ� �� ២ំ០១៨ េដើម្បី�៉ន់្រប�ណអំពី 
វឌ្ឍន�ពៃន�រអនុវត�អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នខិតខំេធ� �េបសកកម� ្រត�តពិនិត្យមួយ មុនែខតុ� 
�� ២ំ០១៨ និង ជួប�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�ល�ក់ព័ន�។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
េ�យ�រ�រេ�ះេ�� តក� �ង្របេទសកម� �� សកម��ពេនះមិន�ច្រប្រពឹត�េ��នេឡើយ ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នសេ្រមចចិត��នឹងមិនបន�ពន�រេពលក� �ង�រ�ក់ជូននូវ 
រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី៤េនះជូន្រក �ម្របឹក�ភិ�លេឡើយ។  

6. ដូច�� េ�នឹងវដ�ៃន�រ្រត�តពិនិត្យរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មកន�ងមកែដរ 
េអៀង វុទ�ី ៃនអង��រសមធម៌កម� �� ែដល�នមូល�� នេ��ជ�នីភ� ំេពញ 
្រពម�ងំ�អ�កតំ�ងេដើមបណ� ឹង 
្រត�វ�នអេ�� ើញឱ្យផ�ល់នូវទស្សនៈរបស់េដើមបណ� ឹងអំពីវឌ្ឍន�ពៃន�រអនុវត�អនុ�សន៍ 
ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�ន អនុម័ត េ្រ�យេពលេចញផ�យរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប��ំ� ំេលើកទី៣ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក� �ងែខធ� � �� ២ំ០១៧។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម្រត�វ�នជ្រ�ប ឱ្យដឹង� េអៀង វទ�ី 
មិន�ចផ�ល់នូវទស្សនៈរបស់េដើមបណ� ឹងអំពីវឌ្ឍន�ពៃន�រអនុវត�អនុ�សន៍ 
ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត�នេឡើយ 
�្រស័យេ�យអង��រសមធម៌កម� ��មិន�ន�ម�នេលើករណីេនះេឡើយ ក� �ង�� ំកន�ងមក។ ដូេច�ះ 
រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេនះមិន�នទទួល្របេ�ជន៍ពីទស្សនៈរបស់រ�� ភិ�ល      េដើមបណ� ឹង និង 
បុគ�លរងផលប៉ះ�ល់ដៃទេទៀត ឬ ពី�រសេង�តរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម
េ�េលើកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�យ�� ល់េឡើយ។ 

7. េ�េពលែដល�� ន�រចុះទស្សនកិច�េ��ន់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�មួយែបបេនះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នពិនិត្យេ�េលើឯក�រគេ្រ�ង�ក់ព័ន��� 
ដូច�រ�យ�រណ៍�រ�រែដល�នេរៀបចំេ�េពល្រតឡប់េ��រ ��ល័យវ �ញ (BTORs) 
ែដលបុគ�លិករបស់ែផ�ក�សីុ�េគ�យៃ៍នធ��រអភិវឌ្ឍន៍ �សីុ�នេរៀបចំ 
រ�យ�រណ៍្រប�្ំរតី�សចំនួន២ស្រ�ប់�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ែដល CUFA 
�នេរៀបចំ ស្រ�ប់រយៈេពល ១). ែខមក� ដល់ែខមី� �� ២ំ០១៨ និង ២). ែខេម� ដល់ែខមិថុ� �� ំ
២០១៨ ្រពម�ងំ ទិន�ន័យស្រ�ំងែដល្រត�វ�នបំែបកលម� ិតអំពី្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗ ែដល 
CUFA �ន្របមូល �ក់ទងនឹង្រតី�សបន�ប�� ប់រហូតដល់ែខក��  �� ំ២០១៨។  

                                                
3   ជំនួយបេច�កេទសែដល�នេ�� ះ��រព្រងឹង�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង�រអនុវត��� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 

�នេ�លបំណងេលើកកម�ស់សមត��ពរបស់រ�� ភិ�លក� �ង�រអនុវត�សកម��ពេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់្របកបេ�យ្របសិទ��ព 
េ�ក� �ងគេ្រ�ងដឹកជ�� �នក� �ង្របេទសកម� ��។ លទ�ផលរបស់�គឺ��រេលើកកម�ស់សមត��ព�� ប័ន និង 
សមត��ពបុគ�លិករបស់គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
សំេ�ែកលម�ដេំណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក� អនុវត�កម� វ �ធីេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង 
កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ ក� �ងលក�ណៈមួយ្របកបេ�យនិរន� រ�ព។ េសចក� ីលម� ិតអំពីជំនួយបេច�កេទសេនះ 
�ចរកេមើល�នេ�ឯ៖ https://www.adb.org/projects/37269-054/main#project-pds។ 
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២. �រពណ៌�អំពីគេ្រ�ង 

8. គេ្រ�ង�នេ�លបំណង�ំ្រទដល់�រអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�របស់កម� �� និង 
ព្រងឹងស�ហរណកម� របស់ប�� ្របេទសេ�ក� �ងម�អនុតំបន់េមគង� 
�មរយៈ�របេង� ើនចល��ណិជ�កម�ក� �ង្របេទស និង ក� �ងតំបន់ េ�យេ្របើ្រ�ស់្របព័ន�ផ� �វរថេភ� ើង។ 
គេ្រ�ងេដើម (ឥណ�នសម្ប�ន ២២៨៨-CAM) �ក់ព័ន�េ�នឹង�រ�� រ ឬ 
�រ�ងសង់េឡើងវ �ញនូវផ� �វរថេភ� ើង ចេ�� ះពីេខត� ្រពះសីហនុ និង េ�៉យែប៉ត និង �របេង� ើតេឡើងវ �ញនូវ 
ទំ�ក់ទំនងផ� �វរថេភ� ើងមួយ�មួយ្របេទសៃថ។ េគ�ន�៉ន់្រប�ណ� គេ្រ�ងេនះ�នតៃម� ្រប�ណ 
៧៣�នដ�ុ� រ �ប់ប�� �ល�ងំពន� និង �ករ�� និង ្រត�វ�នអនុម័តក� �ង ែខធ� � �� ២ំ០០៦3

4 ។ 
ហិរ�� ប្ប�នបែន�មមួយ (ឥណ�នសម្ប�ន ២៦០២-CAM) ែដល្រត�វ�នអនុម័តក� �ងែខធ� � �� ២ំ០០៩ 
្រត�វ�ន�៉ន់្រប�ណ� �នតៃម� ្រប�ណ ៦៨,៦�នដ�ុ� រ េដើម្បី (១) បេង� ើត�� នីយដឹកជ�� �ន និង 
ែថ�រំថេភ� ើងថ�ីមួយេ�សំេ�ង (២)  ែកលម� ឬ ព្រងឹងែផ�កមួយចំនួនៃនែខ្សរថេភ� ើងចម្បង 
េដើម្បីបង�លក�ណៈឱ្យេគ�ចេធ� ��រផ� �ចេផ�ើម�នពីដបូំងនូវ ស�ហរណកម�េស�ពហុទ្រមង់ និង (៣) 
បេង� ើតផ� �វេវៀងបែន�ម េ�ក� �ង�� នីយេដើម្បីស្រមបស្រម�លដល់�រ       ត�� ប់ពហុទ្រមង់។ គេ្រ�ងេនះ 
ក៏ទទួល�នហិរ�� ប្ប�ន ចំនួន ១៣�នដ�ុ� រផងែដរ ពីមូលនិធិ OPEC ស្រ�ប់�រអភិវឌ្ឍន៍
អន�រ�តិ (ឥណ�នសម្ប�ន ៨២២៨-CAM) ែដល្រត�វ�នអនុម័ត្រពម�មួយនឹង      
ឥណ�នសម្ប�នេដើម4

5។ ្រកសួង�របរេទស និង�ណិជ�កម� (អូ្រ�� លី) �នផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នបែន�ម 
ចំនួន ៩៦០.០០០ ដ�ុ� រ ែដល�នទទួល�រអនុម័តពី្រប�នធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ក� �ងែខមក� 
�� ២ំ០១២ ស្រ�ប់កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ (EIRP)។ បែន�មពីេនះេទៀត 
ជំនួយបេច�កេទសមួយ (TA) ែដល�នតៃម� ្រប�ណ ០,៤៥ �នដុ�� រ 
(ផ�ល់មូលនិធិេ�យរ�� ភិ�លអូ្រ�� លី) ស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យលទ�ផល និង 
�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើកិច�លទ�កម� ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�ឱ្យ្រកសួង��រណៈ�រ និង     
ដឹកជ�� �នស្រ�ប់ (១) �រ្រត�តពិនិត្យលទ�ផល និង (២) �រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើលទ�កម� 
ស្រ�ប់�រ�រែដល្រត�វបែន�មេ�ក� �ងវ ��ល�ពគេ្រ�ង 
�មរយៈ�រែកស្រម�លចំេ�ះកិច�សន�ែដល�ន្រ�ប់5

6។ �រ�� ស់ប� �រចំេ�ះគេ្រ�ង និង ្របវត� ិគេ្រ�ង 
េ្រ�យេពលែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�លអនុម័តេ�េលើអនុ�សន៍របស់ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក� �ង ែខមក� �� ំ២០១៤ 
ពំុ�នប�� �លេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍េនះេឡើយ។ 

9. េលើកែលងែតចំេ�ះ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
គេ្រ�ង្រត�វ�នអនុវត��មរយៈ�យក�� នផ� �វែដកៃន្រកសួង��រណ�រ និងដឹកជ�� �នរបស់កម� ��។  
េ�យែឡក 
�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់្រត�វ�នអនុវត�េ�យគណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
�មរយៈ�យក�� នេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�។ ឥណ�នសម្ប�ន និង 
ហិរ�� ប្ប�នឥតសំណងស្រ�ប់គេ្រ�ងេនះ 

                                                
4  ADB. 2006. រ�យ�រណ៍ និង អនុ�សន៍របស់្រប�ន្រក �ម្របឹក�ភិ�ល ៖ សំេណើឥណ�នសម្ប�ន និង �រផ�ល់ឥណ�នសម្ប�នជូន        

្រពះ���ច្រកកម� �� ស្រ�ប់ម�អនុតំបន់ទេន�េមគង� ៖ គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្របេទសកម� ��។ ទី្រក �ង�៉នីល 
5 ADB. 2009. រ�យ�រណ ៍ និង អនុ�សន៍របស់្រប�ន្រក �ម្របឹក�ភិ�ល៖ សំេណើឥណ�នសម្ប�នបែន�ម និង 

�រផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នឥតសំណង និងជំនួយបេច�កេទសជូន្រពះ���ច្រកកម� �� ស្រ�ប់ ម�អនុតំបន់ទេន�េមគង� ៖ 
គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្របេទសកម� ��។ ទី្រក �ង�៉នីល 

6  ADB. 2009 ជំនួយបេច�កេទសចំេ�ះ�ជរ�� ភិ�លកម� �� ស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យលទ�ផល និង�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើកិច�លទ�កម�។ 
ទី្រក �ង�៉នីល 
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្រត�វ�នផ�ល់ជូនពី�� ក់�រក�� លៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ េ�យែផ�កដឹកជ�� �ន និង 
គម�គមន៍ៃន�យក�� ន�សីុ�េគ�យ ៍ េ្រ�មកិច�សហ�រ�៉ងជិតស� ិទ��មួយនិ�ស�� ន
េបសកកម� ្រប�ំ្របេទសកម� ��។ �្រស័យេ�យគេ្រ�ងេនះ នឹងជេម��ស�ងំក�� របូវ �ន�  និង េសដ�កិច�
របស់្រប�ពលរដ��ប់�ន់�ក់ ែដលរស់េ��មបេ�� យរង�ង់ៃនផលប៉ះ�ល់ផ� �វរថេភ� ើង ដូេច�ះ គេ្រ�ង
្រត�វ�ន�ត់ចំ�ត់�� ក់� �គេ្រ�ង្របេភទ A ចំេ�ះផលប៉ះ�ល់េ�េលើ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់
េ�យមិនស� ័្រគចិត�។ 
ប�� េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់គឺ�ក�� ចម្បងែដល�នេលើកេឡើងេ�ក� �ងសំេណើឱ្យេធ� ��រ
្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ពីសំ�ក់្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រគេ្រ�ង។ 

 

៣. �រ្រត�តពិនតិ្យ�ពអនេុ�ម នងិអន�ុសន ៍

10. េ្រ�យេពលែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
�នអនុ�� តឱ្យេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�ពអនុេ�ម និង 
្រក �ម្របឹក�គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម (BCRC) 
�នអនុម័តេ�េលើលក�ខណ� �រ�រស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញរចួមក 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នេធ� ��រែស� ងរក�រពិត �ប់ពីែខតុ� �� ២ំ០១២ 
រហូតដល់ែខធ� � �� ំ២០១៣6

7។ �រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�ពអនុេ�ម ្រត�វ�នេធ� �េឡើង�ម      រយៈ 
(១) �រ្រត�តពិនិត្យឯក�រ (២) កិច�ស�� សន៍�មួយបុគ�លិកធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ (៣) 
កិច� ្របជុំេ�ក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�ល�ក់ព័ន�  ទី្របឹក�គេ្រ�ង និង អង��រមិនែមន
រ�� ភិ�លែដល�ក់ព័ន�េ�ក� �ងគេ្រ�ងេនះ (៤) កិច� ្របជុំ�មួយអ�កេស� ើសំុ 
អ�កតំ�ងរបស់ពួកេគែដល្រត�វ�ន្របគល់សិទ�ិជូន និង ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ដៃទេទៀត និង (៥) 
ទស្សនកិច�េ��ន់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ចំីនួន ៤ ក� �ងចំេ�ម ៥         កែន�ង។ 
�រវ ��គេ�េលើលទ�ផល និង �រពិ�រ��បន�ប�� ប់ �នេធ� �ឱ្យគណៈ
កម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មទទួល�ននូវគំេហើញដូច�ងេ្រ�ម ៖ 

(១) ចេ�� ះ្របេ�ងចម្បងៗមួយចំនួនក� �ង�រេរៀបចំែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ដំបូង 
�� ២ំ០០៦ 

(២) សំណងមិន្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រ�� រជីវ�ពរស់េ�េឡើងវ �ញ 

(៣) �ពមិនសុ្រកឹត្យគួរឱ្យកត់ស�� ល់មួយចំនួន េ�ក� �ង�រអេង�ត�ស់ែវងលម� ិត 

(៤) ប�� េហ�� រច�សម�័ន�ធ�ន់ធ�រ េ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីគេ្រចើន 

(៥) កម� វ �ធី�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញមិន្រគប់្រ�ន់ 
េដើម្ប�ីំ្រទដល់្រប�ពលរដ�ែដល�ន�ំងទីលំេ�ថ�េីឡើងវ �ញ និង 

(៦) �រជំ�ក់បំណុលែដលប�� លមកពីគេ្រ�ង �នក្រមិតខ�ស់ក� �ងចំេ�ម្រប�ពលរដ�ែដល       
�ន�ំងទីលំេ�ថ�េីឡើងវ �ញ។ 

                                                
7  រ�យ�រណ៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ស� ីពី�រ្រត�តពនិិត្យ�ពអនុេ�មរបស់គណៈកម��រេ�េលើគេ្រ�ងេនះ 

�ចរកេមើល �នេ�ឯ៖ http://compliance.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Cambodia-FinalReport 
3Jan2014_OSEC%20Submission.pdf/$FILE/Cambodia-FinalReport-13Jan2014_OSEC%20Submission.pdf 
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11. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នសន� ិ�� ន� 
�� ន�ព�ងេលើែដល�នប�� លឱ្យ�ន 
ផលប៉ះ�ល់�ក់ែស� ងចំេ�ះ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ពីគេ្រ�ង 
គឺ�លទ�ផលែដល�នេកើតេឡើងេ�យ �� ល់ពីប�ជ័យរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
ក� �ង�រអនុវត�ន៍ឱ្យ�ន�ពអនុេ�មេ�នឹងេ�លនេ��យ និង 
នីតិវ �ធី្របតិបត� ិ�រ�ក់ព័ន�របស់ខ� �ន ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រេរៀបចំ និង �រអនុវត�ន៍គេ្រ�ង។ ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នេ�� តអនុ�សន៍របស់ខ� �នេ�េលើចំណុចដូច�ងេ្រ�ម ៖ 

(១) បេង� ើតេ្រ�ង�រទូ�ត់ឱន�ពសំណងមួយ 

(២) ែកលម�េហ�� រច�សម�ន័�  េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី

(៣) ែកលម�ដេំណើរ�រ្រប្រពឹត�េ� ៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  
ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ពមួយ ែដល�នេពលេវ�កំណត់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន 

(៤) អភិវឌ្ឍន៍កម� វ �ធីសម្រសបមួយ េដើម្បីក�ងសមត��ពេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ េ�ក� �ងគណៈ        
កម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ (IRC) ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ងំេ�ក� �ងែផន�រ 
សកម��ពមួយ ែដល�នេពលេវ�កំណត់ និង �ចេផ��ង�� ត់�ន 

(៥) បេង� ើតេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលមួយ េដើម្បីជួយដល់្រគ��រែដលជ�ំក់បំណុលខ�ស់ 
ក� �ង�រសងកំេណើនបំណុលរបស់ពួកេគវ �ញ �មរយៈខ�ង់ឥណ�ន និង 
េហ�� រច�សម�័ន� េ�ះ្រ�យបំណុលមួយ ស្រ�ប់េ�លបំណងេនះ និង 

(៦) អនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ ក� �ងលក�ណៈមួយ្របកបេ�យនិរន�រ�ព។ 

12. េ�យ�ន�រែកស្រម�លមួយចំនួន 
្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័តេ�េលើអនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េ�ៃថ�ទី 
៣១ ែខមក� �� ២ំ០១៤។ អនុ�សន៍ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
�នកំណត់ែចង�ងំ្រស �ងេ�ក� �ងឧបសម� ័ន�  ២ ៃនរ�យ�រណ៍េនះ។ េ្រ�យមក 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន�ក់ជូនែផន�រសកម��ពមួយេ�្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
េ�ក� �ងែខេម� �� ំ២០១៤ 
ក� �ងលក�ណៈ��រេឆ� ើយតបេ�នឹងអនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត និង េដើម្បីេធ� �ឱ្យ
គេ្រ�ងវ �ល្រតឡប់េ��ន�ពអនុេ�មវ �ញ។ េ�ក� �ង�រេរៀបចំបេង� ើតែផន�រសកម��ព 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន
ជួបសន��ក្រមិតេ�លនេ��យ�េ្រចើន�មួយម�ន� ី�ក់ព័ន�របស់រ�� ភិ�ល។ 
េសចក� ី្រ�ងែផន�រសកម��ពមួយ ្រត�វ�នេផ�ើជូនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េដើម្បីសំុេ�បល់មុនេពល�ក់ជូនែផន�រេនះេ�ឱ្យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។ 
េ�ក� �ងមតិេ�បល់ែដលេធ� �េឡើងេ�ៃថ�ទី ០៣ ែខេម� �� ំ២០១៤ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នកត់ស�� ល់� 
ទិដ��ព�េ្រចើនៃនែផន�រសកម��ពមិន�ន់�នឆ� �ះប�� ំង្រគប់្រជ �ងេ្រ�យនូវអនុ�សន៍ែដលអនុ
ម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លេ�េឡើយ។ េ្រ�យ េពលែដល�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�ន�ក់ជូនែផន�រសកម��ពេ�ឱ្យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល          គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម
�នផ�ល់មតិេ�បល់បែន�មេទៀត េ�្រក �ម្របឹក�គណៈក�� ធិ�រ្រត�ត       ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
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�មរយៈអនុស្សរណៈមួយ ចុះៃថ�ទី ២៤ ែខេម� �� ំ២០១៤ ែដលេ�ក� �ងអនុស្សរណៈេ�ះ 
ក៏�នេធ� ��រកត់ស�� ល់ទិដ��ព�េ្រចើន ៃនែផន�រសកម��ពែដលមិនេឆ� ើយតប្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ 
ចំេ�ះអនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លផងែដរ។7

8 

៤. លទ�ផលៃន�រ្រត�តពិនតិ្យអន�ុសន៍ែដល 

្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនមុត័ 

13. ែផ�កេលើ�រ្រត�តពិនិត្យឯក�រែដលេធ� �េឡើងេ�យគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េ�េលើរ�យ�រណ៍របស់�� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង 
កិច�ពិ�ក�េ�ក� �ងកិច� ្របជុំរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�មួយបុគ�លិករបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុេ�ឯទី�� ក់�រក�� ល និង 
និ�ស�� នេបសកកម� ្រប�ំ្របេទសកម� �� 
្រពម�ងំកិច� ្របជុ�ំមួយទី្របឹក�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង CUFA    រ�យ�រណ៍ក� �ងែផ�កេនះ 
ពណ៌�អំពីវឌ្ឍន�ពៃន�រអនុវត�អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត 
ក� �ងអំឡ� ងេពលចេ�� ះពីែខធ� � �� ២ំ០១៧ រហូតដល់ ែខតុ� �� ២ំ០១៨។  

  

                                                
8  �មរយៈ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងេ�យែឡក គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�ន្រ�ប់�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង 

្រក �ម្របឹក� ភិ�លៃនគណៈកម� ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម (២៤ េម� ២០១៤) �េតើវ ��ន�រ�ងំេ�ះ�នអ� �ខ� ះ និង 
េតើវ ��ន�រ�ងំេ�ះ្រត�វពិនិត្យែកស្រម�លេឡើងវ �ញដូចេម�ចខ�ះ េដើម្ីបេធ� �ឱ្យគេ្រ�ង�ន�ពអនុេ�ម�ងំ្រស �ងេ�នឹងេ�លនេ��យ 
និងនីតិវ �ធី្របតិបត� ិ�ររបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ។ 
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ក. អនុ�សន៍ទី១ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

 
 

អនុ�សន៍ទី១ ែដលអនុមត័េ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល ៖ 
បេង� ើតេ្រ�ង�រទូ�ត់ឱន�ពសំណងមួយ។ 

�� ន�ពៃន�រអនុវត� ៖ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ត់ទុក�អនុ�សន៍េនះ្រត�វ�ន        អនុវត�។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យបន� ្រត�តពិនិត្យេលើ�រផ�ល់ប័ណ�
កម�សិទ�ិជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី ែដលដេំណើរ�រ 
ផ�ល់ប័ណ� កម�សិទ�ិេនះ �ន�ប់េផ�ើមេ�េខត��ត់ដបំង ក� �ង�� ំ២០១៧។ 
 
ែផន�រសកម��ពរបស�់� ក់្រគប់្រគង ៖ 

ក. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ (IRC) េធ� ��រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗ (AH) នូវ ៖ (១) �រអេង�ត�ស់ែវងលម� ិត (DMS) 
និង (២) កិច�សន�រ�ងគណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ស្រ�ប់�រ�ត់្របេភទមិន�ន្រតឹម្រត�វ 
េ�ក� �ង�រអេង�ត�ស់ែវងលម� ិត។ 

ខ. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
គណ�ឱន�ពសំណងស្រ�ប់�រ�តបង់្រទព្យសម្បត� ិ 
េ�យ�រែត�រ�ត់្របេភទមិន�ន្រតឹម្រត�វ និង អតិផរ� 
េ�យេ្របើ្រ�ស់សន�ស្សន៍តៃម�អ�កេ្របើ្រ�ស់ (CPI)3 និង 
្រ�ក់ឧបត�ម��ររស់េ�/�រ�តបង់្រ�ក់ចំណូល និង ្រ�ក់ឧបត�ម�ៃថ�ដឹកជ�� �ន 
េ�យ�រែតអតិផរ� េ�យេ្របើ្រ�ស់ សន�ស្សន៍តៃម�អ�កេ្របើ្រ�ស់។ 

គ. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ េធ� ��រពិេ្រ�ះេ�បល់ និង ផ្សព�ផ�យ 
ព័ត៌�ន ជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់អំពី ៖ (១) េពលេវ�កំណត់ស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះ 
េ�បល់�មផ�ះ (២)  វ �ធី��ស� គណ�ឱន�ពសំណង និង (៣) យន��រត�� េ្រ�ម 
យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក� ែដល្រត�វ�នែកលម�5 (GRM) 
�ក់ទងនឹង�រគណ� និង�រទូ�ត់ឱន�ពសំណង។ 

ឃ. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
េរៀបចំកិច�សន�ែដល្រត�វ�នែកស្រម�ល ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
ែដលឆ� �ះប�� ំងអំពីឱន�ពសំណង។ 

ង. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ េធ� ��រពិេ្រ�ះេ�បល់�មផ�ះ។ 
ច. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ផ�ល់សំណងជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 
ឆ. �រគណ� និង �រទូ�ត់សំណងស្រ�ប់�រ�តបង់្រ�ក់ចំណូល 

ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�ន�ំងទីលំេ�ថ�េីឡើងវ �ញ។ 
(ស្រ�ប់អត�បទ�ងំ្រស �ង សូមេមើលឧបសម� ័ន�  ២)។ 
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14. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ក់ទងេ�នឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ 
ទី១ ែដលអនុមត័េ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
កត់ស�� ល់�ពំុ�ន�រផ�ល់បច� �ប្បន��ពបែន�មពី�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុេលើអនុ
�សន៍េនះេឡើយ េលើកែលង្រតង់��� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នប�� ក់េឡើងវ �ញេ�ក� �ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�ល�ក់ព័ន�  
អំពីេសចក� ី្រត�វ�រឱ្យ�នកិច�ខិតខំេលើកចុងេ្រ�យមួយ 
ក� �ង�រ�ក់ទងេ�្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំបី្របេភទ ដូច�ន�យ�ម�ងេ្រ�ម 
េដើម្បជូីនដំណឹងដល់ពួកេគអំពីសិទ�ិទទួល�នរបស់ពួកេគ ្រពម�ងំឱ�សរបស់
ពួកេគក� �ង�រ�ក់�ក្យបណ� ឹង (ក� �ងករណី�ំ�ច់) �មរយៈយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ងឹ�រទុក�  (GRM) 
េ�ក្រមិតគេ្រ�ង។ ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំបី្របេភទរមួ�ន៖ (១) ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៤០៤ 
្រគ��រ ែដលមិន�ច�ក់ទង�ន ឬ មិន�នចុះហត�េល�េលើកិច�សន� (េ�លគឺ 
ឯក�រពីគណៈកម��រអន�រ្រកសួង េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ែដលែចងអំពីក�� ប់សំណង) ឬ 
្រគ��រែដលមិន�នមកទទួលយកសំណងបែន�មស្រ�ប់�រ�ត់បង់្រទព្យសម្បត� ិ និង 
្រ�ក់ឧបត�ម�ជីវ�ពរស់េ� (២) ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៨២ ្រគ��រ 
េ�កំ�ត់ផ� �វក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ ែដលមិន�ចរកេឃើញ�ក់ទងនឹងសិទ�ិទទួល�នរបស់ពួកេគ 
េ្រ�ម�រែក ស្រម�លសន�ស្សន៍តៃម�អ�កេ្របើ្រ�ស់ (CPI) និង (៣) 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�ច�នលក�ខណ� សម្រសប�ស�� នុពលេ��ជ�នីភ� ំេពញ 
និង្រក �ងេ�៉យែប៉ត ែដលមិន�ច�ក់ទង�ន ក� �ង�រអនុវត� វ ��ន ៣០ ែម៉្រត�េរ�។ 
រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពេលើកទី១៣ របស់�� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នែថ�ង�ចំណុចេនះ 
្រត�វ�ន SETC េលើកេឡើង�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�ល�ក់ព័ន�  ក� �ងេពលចុះេបសកកម�មក្របេទសកម� �� 
�លពីែខ មក� �� ២ំ០១៨ េ�យទទួល�ន�រេឆ� ើយតប� រ�� ភិ�លកម� �� (រ�� ភិ�ល) 
�នេធ� �សកម��ពផ្សព�ផ�យ ទំ�ក់ទំនងេលើសពី�ព្រគប់្រ�ន់ �មរយៈ�រជូនដំណឹង���រណៈ 
�រេ�ះពុម�ផ�យ�ម�រព័ត៌�ន ក� �ង្រស �ក និង �ក់ទង�មរយៈស�ជិកសហគមន៍ 
េដើម្បជូីនដំណឹងដល់្រក �ម្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ដូច�នេរៀប�ប់�ងេលើ ្រពម�ងំបែន�មេទៀត� 
រ�� ភិ�លមិន�នេ្រ�ងេធ� �សកម��ពផ្សព�ផ�យទំ�ក់ទំនងែបបេនះបន�េទៀតេឡើយ។  

15. �រសន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ 
ទី១ ែដលអនុមត័េ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ត់ទុក�អនុ�សន៍េនះ្រត�វ�ន        អនុវត�។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យបន� ្រត�ត         
ពិនិត្យេលើ�រផ�ល់ប័ណ� កម�សិទ�ិជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
ែដលដេំណើរ�រផ�ល់ ប័ណ� កម�សិទ�ិេនះ�ន�ប់េផ�ើមេ�េខត��ត់ដំបង ក� �ង�� ំ២០១៧។  

 
ខ. អនុ�សន៍ទី២ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
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អនុ�សន៍ទី២ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល៖ 

ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន� េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 

�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នអនុវត�អនុ�សន៍េនះ។ 

គណៈ     កម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

កត់ស�� ល់��នកិច�ខិតខំ�េ្រចើនែដល�នេធ� �េឡើងេ�ឯកែន�ង�ំង    ទីលំេ�ថ� ី

ពីសំ�ក់រ�� ភិ�ល ្រពម�ងំ�ន�រស្រមបស្រម�លពី CUFA េ�យសេ្រមច�នលទ�ផល 

ក� �ង�រព្រងឹងគណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង �រែថ� ំ (O&M) ក� �ងមូល�� ន និង 

បេង� ើត�ននូវ�រត�� ប់ ទំ�ក់ទំនង�មួយអង��ពរ�� ភិ�លក� �ងមូល�� ន 

ែដលទទួលខុស្រត�វ�រមួចំេ�ះេហ�� រច�សម�័ន� េ�ឯ កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី

្រពម�ងំ�រអភិវឌ្ឍេហ�� រច�សម�័ន�  េ�យេ�� ត�ពិេសសេលើផ� �វក� �ងមូល�� ន និងផ� �វត�� ប់។ 

គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

ក៏ទទួល�ននូវចំ�ប់�រម�ណ៍េ�យែផ�កេលើ�រេធ� �បទប�� ញមួយពី CUFA ែដល�នឱ្យដឹង� 

គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ� ំ កំពុង�ក់ទង និង    

ជ្រម �ញឱ្យ�ន�រចូលរមួ�ន់ែត្រចេនើេឡើងពី��� ធរ និងអ�កផ�ល់េស�ក� �ងមូល�� ន 

េដើម្បែីកលម�េស�    ដូច��រ្របមូលសំ�ម គុណ�ពផ� �វ 

និង�រផ�ត់ផ�ង់ទឹកេ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�។ី េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី     

គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

សូមេលើកទឹកចិត��� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ឱ្យបន�េធ� ��រែកលម�េស� 

�ពិេសសគឺ�រទុក�ក់សំណល់រ �ង និង ��ឱ្យ�ន�រផ�ត់ផ�ត់ទឹក�មបំពង់ទុេ�។ 

គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

ក៏�នផ�ល់មតិេ�បល់ឱ្យបន�ខិតខំ��ឱ្យ�ននូវនិរន� រ�ពៃន    

េហ�� រច�សម�័ន� េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 

�មរយៈ�រក�ងសមត��ពរបស់គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ�កំ� �ងមូល�� ន 

�រព្រងឹង�រេកៀងគរមូលនិធិស្រ�ប់�រ�រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ� ំ េ�ក� �ង 

កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី និង �រេធ� �ឱ្យ�ន្រប្រកតី�ពនូវទំ�ក់ទំនង 

រ�ងគណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ� ំ �មួយអង��ពរ�� ភិ�លក� �ងមូល�� ន 

េ�ក� �ង្រកបខ័ណ� ែផន�រ និងថវ ��រយៈេពលមធ្យមែដល�នឯក�ព�� ។ 

ែផន�រសកម��ពរបស�់� ក់្រគប់្រគង៖  

ក. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ េធ� ��រ�៉ន់្រប�ណេ�េលើេហ�� រច�   

សម�័ន� េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី េដើម្ប�ី�� េហ�� រច�សម�័ន��ងំេនះ 

�នលក�ណៈ ្រសបេ�នឹងបទ�� ន�តិ បទ�� នេខត� ឬ 

បទ�� នរបស់��� ធរមូល�� នែដល�ក់ព័ន�។ 

ខ. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ េរៀបចំែផន�រសកម��ពមួយ 

ែដល�ន កំណត់េពលេវ��ក់�ក់ 

ស្រ�ប់ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន� េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 

 ៉ ់ 
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16. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី២ 
ែដលអនុម័ត េ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់� 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នបន�កិច�សន�របស់ CUFA ពីែខមិថុ� �� ២ំ០១៨ 
រហូតដល់ ែខតុ� �� ២ំ០១៨។ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង� 
ពួកេគ�នសំុជំនួយពី CUFA ក� �ង�រ�ំ្រទដល់ គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ� ំ (O&M) 
េដើម្បីព្រងឹងទំ�ក់ទំនងរបស់ពួកេគ �មួយ��� ធរមូល�� ន 
េដើម្បឱី្យគណៈក�� ធិ�រេនះ�ចេដើរតួ�ចរន�មួយស្រ�ប់បណ� ឹង�� និង 
ស្រ�ប់�រសំុជំនួយេ�យេសរ �      ពី��� ធរមូល�� ន សំេ�ែកលម�េស�ក� �ងសហគមន៍ 
ដូច��រ្របមូលសំ�ម និង �រែកលម�ផ� �វថ�ល់ និង           អ�ម័យ។ 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នបន�ជូនដំណឹងដល់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម� វ ��ល�ព�រ�ររបស់ CUFA 
្រត�វ�នែកស្រម�លេឡើងវ �ញេ��មេ�លបំណងេនះ។ 
ក� �ងអំឡ� ងេពលែដលធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុពិ�ក��មួយ CUFA និង 
បុគ�លិករបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
្រត�វ�នជូនដំណឹងឱ្យដឹង� គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង 
�រែថ�ែំដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�្រគប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំអស់ 
កំពុង�នដំេណើរ�រេ�យរលូន។ គណៈកម��រ្រត�ត        ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ក៏្រត�វ�ន្រ�ប់ឱ្យដឹងផងែដរ�្រក �មេបសកកម�គេ្រ�ងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ (ក� �ងែខតុ� 
�� ២ំ០១៧ ែខមី� �� ំ២០១៨ និង ែខសី� �� ២ំ០១៨) �នចុះេមើលកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីមួយចំនួន 
េដើម្ប្ីរត�តពិនិត្យវឌ្ឍន�ពៃន�រអនុវត�មតិេ�បល់មួយចំនួន 
ែដល�នផ�ល់ជូនេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី៣ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
្រពម�ងំ�រអនុវត�ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក៏្រត�វ�ន្រ�ប់ឱ្យដឹងផងែដរ�្រក �ម
េបសកកម�គេ្រ�ងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នេធ� ��រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយគណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ�។ំ 
រ�យ�រណ៍ៃផ�ក� �ងែដលបុគ�លិកធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ�ន�ក់ជូន 
េ្រ�យេពលេបសកកម� ្រត�តពិនិត្យ និង ែដល�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នែចករ�ែលក�មួយគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នឱ្យដឹង� 
ក� �ងអំឡ� ងេពលែដលបុគ�លិកេបសកកម�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
េធ� ��រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយសហគមន៍មូល�� នេ�េខត��ត់ដំបង និងេខត�េ�ធិ៍�ត់ 
បុគ�លិកធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នសេង�តេឃើញ�គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ 
និង�រែថ�េំ�កែន�ង�ងំទីលំេ��ងំេនះ �នដំេណើរ�រេពញេលញ។ រ�យ�រណ៍ៃផ�ក� �ងដែដលេនះ 
�នឱ្យដឹង� េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំពីរេនះ គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ� ំ
កំពុងេធ� ��រ�រ�ផ� �វ�រ�េទៀង�ត់ និង កំពុង្របមូលកៃ្រមេស�ែថ�្ំរប�ែំខ 
េដើម្បីអនុវត��ណត�ិមុខ�ររបស់ពួកេគ។ រ�យ�រណ៍�ងំេនះ 
រមួ�ន�រេលើកេឡើងអំពីកិច�ពិ�ក�ផ� �វ�រ�េទៀង�ត់ និង 
�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយរ�� ភិ�លក� �ងមូល�� ន និង ឃំុ/ស�� ត់ អំពីប�� េផ្សងៗ��  រមួ�ងំ 
បណ� ឹង�រទុក�ផងែដរ។ រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ព្រប�ំ្រតី�សរបស់ CUFA ស្រ�ប់ែខក��  �� ំ២០១៨ 
�នេធ� ��រកត់ស�� ល់� េ�យ�រ�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�បន�ប�� ប់ 
រ�ងគណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង �រែថ� ំ �មួយរ�� ភិ�លមូល�� ន 
�ំឱ្យ�ន�រ�រសំណង់េហ�� រច�សម�័ន��េ្រចើន្រត�វ�នផ� �ចេផ�ើម ឬ េ្រ�ង េធ� ��រ�ងសង់។ CUFA 
�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង� សមិទ�ិផលចម្បងមួយគឺេ��ជ�នីភ� ំេពញ ែដលគណៈ កម��រ្របតិបត� ិ�រ 
និង�រែថ� ំ �នេស� ើសំុឱ្យ��� ធរមូល�� ន�ងសង់ផ� �វេបតុងមួយែខ្ស្របែវង ១.០៧០ែម៉្រត 
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េដើម្ប�ី� ប់ផ� �វេម�មួយផ� �វសហគមន៍។ បច� �ប្បន�  ផ� �វេនះកំពុងដំេណើរ�រ�ងសង់។ 
ថវ ��ស្រ�ប់�រ�ងសង់ផ� �វេនះ �នទទួល�រអនុ�� តពីអភិ�ល្រស �ក 
ែដល�នតៃម��ងសង់ចំនួន ៣៨៥.២០០ ដ�ុ� រ។       គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ទទួល�� ល់��រវ ��គចុងេ្រ�យ 
គឺរ�� ភិ�លមូល�� ន�អ�កទទួលយក�រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះប�� េហ�� រច�សម�័ន� េ�ឯកែន�ង�ំង
ទីលំេ�ថ�ី។ �៉ង�មិុញ �ំ�ច់្រត�វ��ឱ្យ�នប�� ញទំ�ក់ទំនងសម្រសប រ�ង��� ធរមូល�� ន 
និង ្រប�ពលរដ�េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី េដើម្បសី្រមបស្រម�លដល់ដេំណើរ�រេនះ។ 
�មួយនឹង�វ�េនះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ន
េធ� ��រកត់ស�� ល់�វ �ជ��នអំពីវត��នរបស់��� ធររ�� ភិ�ល េ�ឯសិ�� ��ដកថយមួយ 
ែដលេរៀបចំេ�យ CUFA �មរយៈជំនួយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០ �លពីៃថ�ទី ២៤ ដល់ ២៦ ែខតុ� 
�� ២ំ០១៨       ្រពម�ងំកំណត់េហតុអំពីកិច�ពិ�ក�េ�ក� �ងសិ�� ��េ�ះ។ 

17. រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពេលើកទី១៣ របស់�� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
្រពម�ងំព័ត៌�ន ែដល CUFA ផ�ល់ជូន �នគូសប�� ក់អំពី�រែកលម� �ក់ទងនឹងផ� �វថ�ល់ 
្របព័ន�លូបង� �រទឹក និង �រផ�ត់ផ�ង់ទឹក។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
ប�� កង�ល់ែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នេលើកេឡើង េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍ 
្រត�តពិនិត្យកន�ងមក អំពី�រទុក�ក់សំ�ម និង �រ��ផ�ត់ផ�ត់ទឹក�មប�� ញបំពង់ទុេ� 
េ�ែតមិន�ន់�ន េ�ះ្រ�យេ�េឡើយ។ កំណត់េហតុៃផ�ក� �ង 
ប�� ញឱ្យដឹង�្រក �មេបសកកម�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន 
សេង�តេឃើញ�រ�ក់�កសំណល់រ �ងេ�េលើដីទំេនរែដលេ�ែក្បរេ�ះ 
េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ងេខត�       េ�ធន៍�ត់។ បែន�មពីេនះេទៀត 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�ន់�នេឃើញព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពី�រែកលម��ក់�ក់�មួយ 
ចំេ�ះ�រអនុវត�ទុក�ក់�កសំណល់រ �ង និង�វ េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ េ�េឡើយ។ 
�ក់ែស� ង រ�យ�រណ៍្រប�្ំរតី�សរបស់ CUFA ស្រ�ប់ែខក��  �� ២ំ០១៨ 
សំេ�ចំេ�ះ�រអនុវត�បច� �ប្បន�េ�យដុតសំណល់រ �ង 
េ�យ�រែត�រទុក�ក់�កសំណល់ែបបវ �ទ���ស�  �មរយៈរ�� ភិ�លមូល�� នេ�េខត�េ�ធិ៍�ត់ 
�នតៃម�ខ�ស់។ សូម្បីែតេ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ 
សំណល់រ �ងេ�ែត្រត�វ�នេគយកេ��ក់េ�កែន�ងែដលទំេនរ�មបេ�� យផ� �វ 
េបើេ�ះបី��ន�រ�យ�រណ៍ឱ្យដឹងអំពី�រផ� �ចេផ�ើមមួយចំនួនអំពី�រទុក�ក់�កសំណល់េ�យសុវត� ិ
�ពក៏េ�យ។ រ�យ�រណ៍្រប�ំ្រតី�សចុងេ្រ�យបំផុតរបស់ CUFA 
ែដល�ន�ក់ជូនេ�ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ក� �ងែខក��  �� ២ំ០១៨ 
មិន�នសំេ�ចំេ�ះ�ព្របេសើរេឡើង�មួយ 
ក� �ង�រទុក�ក់�កសំណល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ដៃទេទៀត េឡើយ 
បុ៉ែន���ននិ�យអំពី�រេកើនេឡើងៃន�រយល់ដឹងរបស់សហគមន៍មូល�� នអំពី�រទុក�ក់�កសំណ
ល់  រ �ង និង�វេ�យសុវត� ិ�ព។ េនះគឺ�ជំ�ន�វ �ជ��នមួយ។ 
ព័ត៌�ន�រមួែដល�នផ�ល់ជូនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នប�� ញ�៉ងច�ស់អំពីេសចក� ី្រត�វ�រឱ្យបន�ចូលរមួែកលម�លក�ខណ� បរ ��� នរបស់ 
កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥កែន�ង។ 

18. េសចក�សីន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�ស
ន៍ទី២ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុមត័។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នកត់ស�� ល់� រែមងែតង�នចេ�� ះេដើម្បីែកលម�េហ�� រច�សម�ន័�  
និងបរ ��� េ�ឯកែន�ង�ងំទីលំេ�ថ��ីនិច�។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី
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�ក់ទងនឹងប�� �រ�៉ន់្រប�ណេ�េលើ�រអនុវត� 
េគ្រត�វ្រប�ន់យកទស្សនៈឥតលេម��ងមួយចំេ�ះអនុ�សន៍ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កំពុងពិ�រ�ចំេ�ះគំនិត� ឥឡ� វេនះ 
្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�នជីវ�ពរស់េ�្របេសើរ�ងមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់។ 
ឥឡ� វេនះពួកេគ�នផ� �វថ�ល់ ទឹក អគ� ិសនី និងអ�ម័យ 
េបើេធៀបេ�នឹងមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់។ ដូេច�ះ      គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
យល់េឃើញ��នវឌ្ឍន�ពគួរឱ្យកត់ស�� ល់ក� �ង�រអនុវត�អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុ
ម័តេនះ។ �ក់បីដូច��ន�តុចូល និងយន��រ្រគប់្រ�ន់ 
ស្រ�ប់និរន��ពរបស់គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ�េំនះ 
េដើម្ប�ី�បេង� ើនលទ��ពៃនគំនិតផ� �ចេផ�ើមរបស់សហគមន៍្របកបេ�យនិរន�រ�ព សំេ�ែកលម� 
និងែថរក�បរ ��� របូវ �ន�  និង បរ ��� នល�  េ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ កែន�ង។ ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម យល់េឃើញ�អនុ�សន៍ទី២ ្រត�វ�នអនុវត�។  

19. េ�បល់្របឡប់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេ��ន់�� ក់្រគប់្រគង 
អំពីសកម��ពែដល�នេស� ើេឡើង �ក់ទងនឹងអនុ�សន៍ទី២ ែដល្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល�នអនុម័ត។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េលើកទឹកចិត��� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុឱ្យបន��្ំរទដល់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
េដើម្បីបន�េធ� ��រែកលម�េលើ�រ�រ្រគប់្រគង�កសំណល់ និង 
��ឱ្យ�ន�រផ�ត់ផ�ង់ទឹក�មប�� ញបំពង់ទុេ� 
រហូតដល់េពលែដលេស�ែបបេនះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងឱ្យ�ន�ពរ �ង�ំេ�្រគប់កែន�ង�ំងទីលំេ��ំ
ង៥កែន�ង។ 
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គ. អនុ�សន៍ទី៣ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

 
 
20. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �កទ់ងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៣ 
ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
្រត�វ�ន�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍ 
�សីុ្រ�ប់ឱ្យដឹង�មរយៈរ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពេលើកទី១៣របស់ខ� �ន� 
រ�� ភិ�ល�នអនុម័តេ�េលើេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�តិ 
ស្រ�ប់យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��� ក់គេ្រ�ង ែដលប�� ក់លម� ិតអំពីនីតិវ �ធីស្រ�ប់�រ�ក់ 
�រទទួល និង�រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង ្រពម�មួយនឹងទ្រមង់បណ� ងឹបុគ�ល និង 
ទ្រមង់ស្រ�ប់ចុះប�� ី�ក្យបណ� ឹង។ ឯក�រ�ងំេនះ 
គឺ�ែផ�កមួយៃនបទ�� ននីតិវ �ធី្របតិបត� ិ�រស្រ�ប់�រ�រលទ�កម�ដីធ� ី 
និង�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េ�យមិនស� ័្រគចិត� 
ែដលអនុវត�ចំេ�ះគេ្រ�ងទទួល�នហិរ�� ប្ប�នពី�ងេ្រ� េ�ក� �ង្របេទសកម� �� (LAR SOP)។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម យល់�មរយៈ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
��របណ� � ះប�� លអំពីយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  ស្រ�ប់បុគ�លិករបស់ 

អនុ�សន៍ទី៣ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល៖ 
ែកលម�ដំេណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  
ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ពមួយ ែដល�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន។  

�� ន�ពៃន�រអនុវត� ៖ េ�េពលេរៀបចំរ�យ�រណ៍េនះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ពំុ�ន    ភស� ��ងប�� ក់អំពី�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៣ ឱ្យ�នេពញេលញេឡើយ។ 
េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី �្រស័យេ�យគេ្រ�ង�នបិទេ�េហើយ ដូេច�ះ 
��ន�រពិ�កក� �ង�រ�៉ន់្រប�ណបែន�មេទៀតេ�េលើ�រអនុវត�។ ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េស� ើឱ្យបិទ�រ្រត�តពិនិត្យេ�េលើអនុ�សន៍េនះ។ 
�៉ង�មិុញ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេស� ើឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុបន�ចូលរមួ
�មួយរ�� ភិ�ល និង្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ឱ្យ�នេទៀង�ត់ 
េដើម្ប�ី��យន��រេ�ះ្រ�យ     បណ� ឹង�រទុក��នដំេណើរ�រ 
េហើយ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�នលទ��ពទទួល�នយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�មួយែដ
ល�ចេ�ះ្រ�យបណ� ឹងរបស់ពួកេគក� �ងលក�ណៈគួរឱ្យេជឿ�ក់�ន។  
 

ែផន�រសកម��ពរបស�់� ក់្រគប់្រគង ៖ 

ក. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
េរៀបចំែផន�រសកម��ពមួយែដល�ន េពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន េដើម្បែីកលម�ដេំណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃន 
យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�។ 

ខ. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ អនុវត�ែផន�រសកម��ពែដល�ន 
េពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង �ចេផ��ង�� ត់�ន។ 

 (ស្រ�ប់អត�បទ�ងំ្រស �ង សូមេមើលឧបសម� ័ន�២)។ 
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គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ្រត�វ�នអនុវត�ស្រ�ប់្រគប់េខត��ងំអស់ 
េ�យកំណត់េ�លេ�ចំេ�ះ្រគប់ក្រមិតេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��ងំអស់ 
សំេ�ក�ងសមត��ពរបស់គណៈកម��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�។ 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន្រ�ប់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មឱ្យដឹង� 
ពំុ�នបណ� ឹងថ��ីក់ទងនឹងគេ្រ�ង ្រត�វ�នកត់្រ��ប់ពីែខេម� �� ២ំ០១៧េឡើយ។ 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នបន�ជូនដំណឹងដល់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេទៀត� 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុខ� �នឯង�� ល់ �មរយៈនិ�ស�� នេបសកកម� ្រប�ំ្របេទសកម� �� 
មិន�ន់�នទទួល      បណ� ឹង�មួយអំពី ឬ �ក់ទងនឹងគេ្រ�ងេឡើយ 
(គិត�ប់ពីេពលេចញរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៣របស់ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម)។ 
�្រស័យេ�យបច� �ប្បន�េនះគេ្រ�ង�នបិទ��� ពរ ដូេច�ះ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នប�� ញទស្សនៈ�យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��� ក់�តិែដលកំពុង�ន្របតិបត� ិ�រក� �ង្របេទ
សកម� �� នឹងរែមងែតង�នស្រ�ប់ផ�ល់ជូន�និច�ចំេ�ះសហគមន៍មូល�� ន និង 
្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រគេ្រ�ង ក� �ងរយៈេពលែវង។  

21. �� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�ន្រ�ប់ឱ្យគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មដឹង� 
េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន� របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
្រក �មេបសកកម�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នចុះេធ� �ទស្សនកិច�េ��ន់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�មួីយចំនួន 
្រពម�ងំ�នពិ�ក�អំពីយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��មួយ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 
�មរយៈ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងបែន�មេទៀត�មួយ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នប�� ញឱ្យដឹង�្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
�នេ្របើ្រ�ស់្រចក�េ្រចើនស្រ�ប់យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�។ 
កិច�ពិ�ក��មួយ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន 
េបសកកម�របស់បុគ�លិកធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ក� �ងែខមី� និង ែខសី� �� ២ំ០១៨ 
�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង� ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ �នេ្របើ្រ�ស់េមភូមិ និងេមឃំុ 
�្រចកចម្បងមួយក� �ង�រេលើកេឡើងនូវប�� �� ក� �ង 
លក�ណៈ�ែផ�កមួយៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក� របស់គេ្រ�ង។ 
�្រស័យេ�យគណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ� ំ �នវ �វឌ្ឍន៍ខ� �នេ��អង��ពបំេពញមុខ�រ 
ស្រ�ប់េ�ះ្រ�យប�� េ�ក� �ងសហគមន៍ ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
�ន�ប់េផ�ើមប�� �ន�ក្យបណ� ឹង�ក់ទងនឹង�រែកលម�ក� �ងមូល�� ន េ�គណៈកម��រ ្របតិបតិ��រ 
និង�រែថ�។ំ េបសកកម�មួយរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នរកេឃើញ�គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ 
និង�រែថ� ំក៏េដើរតួ��ទី�ប�� ញមួយដ�៏ន្របសិទ��ពផងែដរ ក� �ង�រេលើកេឡើងនូវបណ� ឹង និង 
�រទុក�មួយចំនួន។ គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ� ំ
ជួយប�� �នបណ� ឹងរបស់្រប�ពលរដ��មរយៈេមភូមិ និងបន�េ�េមឃំុ រហូតដល់អភិ�ល្រស �ក 
េ�យ�� ល់�ត់ ឬ �យលក�ណ៍អក្សរ។ 

22. រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពេលើកទី១៣ របស់�� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ែថ�ង� 
េដើម្បែីកលម� ដំេណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  
រ�� ភិ�ល�នអនុវត�សកម��ពដូច�ងេ្រ�ម៖ ១). 
ែចក�យនូវនីតិវ �ធីយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  េ�ល�រណ៍ែណ� ំ និងស�� រៈបណ� � ះប�� ល 
ជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ២). បេង� ើតគណៈកម��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក� េ�ក្រមិត�� ក់ឃំុ ្រស �ក 
និងេខត� រមួ�ងំអ�កតំ�ង្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ��� ក់ឃំុផងែដរ និង ៣). 
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បណ� � ះប�� លស�ជិកៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  
អំពីដំេណើរ�រៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  េ�្រគប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី �ងំ៥របស់គេ្រ�ង។ 
�លបរ �េច�ទស្រ�ប់សកម��ព�ងំេនះ ពំុ�នប�� ក់េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍េឡើយ ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក៏ពំុ�ន�ពច�ស់�ស់ែដរ 
�េតើសកម��ព�ងំេនះ�នេកើតេឡើងេ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន�ែដរឬេទ។  

23. �្រស័យេ�យគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�នេធ� �ទស្សនកិច�េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី �មួយ ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន�  និង 
មិន�ន�ក់ទង្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�មួយេ�យ�� ល់ ឬ �មរយៈអង��រសមធម៌កម� �� 
ដូេច�ះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�ចផ�ល់េសចក� ីសន� ិ�� ន�ក់�ក់�មួយអំពី�របន��នវត��នៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�
រទុក�  របស់គេ្រ�ង�នេឡើយ និង 
�ន់ែតមិន�ចសន� ិ�� ន�នអំពី្របសិទ��ពៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក� របស់គេ្រ�ង។ 
េ�ក� �ងកិច� ្របជុំ�មួយបុគ�លិករបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង CUFA 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នលឺ�បណ� ឹង�រទុក� ែដល�ក់ទងនឹងបរ ���  ឬ 
េស�បរ ��� នេ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី ្រត�វ�នេធ� �េឡើង �មរយៈគណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង 
�រែថ� ំ ែដល��ំំបន�េ���� ធរមូល�� ន។ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង CUFA 
�នឱ្យដឹង� យន��រេនះ 
(េបើេ�ះបីមិនែមន�ែផ�កមួយៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��� ក់គេ្រ�ងក៏េ�យ) 
ផ�ល់នូវមេធ��យមួយែបបមិនផ� �វ�រ 
េដើម្បេី�ះ្រ�យប�� កង�ល់�ក់ទងនឹងសហគមន៍េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�។ី  

24. �ក៏ពំុ�ន�ពច�ស់�ស់ផងែដរ �េតើអភិ្រកមេនះ 
្រត�វ�នកំណត់្រតឹមបណ� ឹង�រទុក��ក់ទងនឹងប�� េហ�� រច�សម�័ន�  និង�រែថ�េំហ�� រច�សម�ន័�  
ឬ ្រត�វ�នេស� ើេឡើង�មេធ��យសម្រសបមួយស្រ�ប់េ�ះ្រ�យប�� ស� �គ�� ញ 
ដូច��រមិនទទួល�នសំណង ឬ សំណងមិន្រគប់្រ�ន់ផងែដរ។ េ�េពលែដលពំុ�នភស� ��ងបែន�ម 
ឬ ទិន�ន័យបច� �ប្បន��ព អំពីដំេណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយន��រេ�ះ្រ�យ       
បណ� ឹង�រទុក� ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ្រ�មគេ្រ�ងេនះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�ចេធ� � �រ�៉ន់្រប�ណអំពី�រអនុវត�អនុ�សន៍េនះ�នេឡើយ។  

25. េសចក�សីន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�ស
ន៍ទី៣ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត។ េ�េពលសរេសររ�យ�រណ៍េនះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម         មិន�ចរកេឃើញភស� ��ងរ �ង�ំ�មួយ 
ែដលប�� ក់�នអំពី�រអនុវត��ងំ្រស �ង នូវអនុ�សន៍ទី៣េនះ         េឡើយ។ �្រស័យេ�យឥឡ� វេនះ 
គេ្រ�ង�នបិទ��� ពរ ដូេច�ះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម សូម េធ� ��រកត់្រ�ប�� ក់� 
��ន�រពិ�កក� �ង�រ�៉ន់្រប�ណេ�េលើ�រអនុវត�អនុ�សន៍េនះ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម សូមេស� ើឱ្យបិទ�រ្រត�តពិនិត្យេ�េលើអនុ�សន៍េនះ។  

26. េ�បល់្រតឡប់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មចំេ�ះ�� ក់្រគប់្រគង 
អំពីសកម��ពែដល�នេស� ើេឡើង�ក់ទងនឹងអនុ�សន៍ទី៣។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេស� ើឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុបន�ចូលរមួ�មួ
យរ�� ភិ�ល និង្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ឱ្យ�នេទៀង�ត់ 
េដើម្ប�ី��យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��នដំេណើរ�រ 
េហើយ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�នលទ��ពទទួល�នយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�មួយ 
ែដល�ចេ�ះ្រ�យបណ� ងឹរបស់ពួកេគក� �ងលក�ណៈគួរឱ្យេជឿ�ក់�ន។  



17 
 

 
 

ឃ. អនុ�សន៍ទី៤ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល  
 

 
 
27. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ក់ទងេ�នឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៤ 
ែដល      អនុម័តេ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល។ 
រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី២របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នសន� ិ�� ន� 
គេ្រ�ង�ន�ពអនុេ�ម�ងំ្រស �ងេ�នឹងអនុ�សន៍េនះ 
េ�យសកម��ព�ក់ទងនឹងអនុ�សន៍េនះ្រត�វ�នប�� ប់េ�យេ�គជ័យ 
្រពម�ងំសេ្រមច�ននូវលទ�ផលរ�ពឹងទុក។  

28. េសចក�សីន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងេ�នឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៤ ែដលអនុមត័េ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល។ 
រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី២របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នរកេឃើញ�សកម��ព�ក់ទងនឹងអនុ�សន៍េនះ �នប�� ប់��� ពរ និង 
មិនត្រម�វឱ្យ�នចំ�ត់�រអ� �បែន�មេទៀតេឡើយ។ 

ង. អនុ�សន៍ទី៥ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

អនុ�សន៍ទី៤ ែដលអនុមត័េ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល៖ អភិវឌ្ឍន៍កម� វ �ធីសម្រសបមួយ 
េដើម្បកី�ងសមត��ពេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
េ�ក� �ងគណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ពមួយែដល�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន។ 
 
�� នៃន�រអនុវត�៖ �រអនុវត��នចប់��� ពរ។  
 

ែផន�រសកម��ពរបស�់� ក់្រគប់្រគង ៖ 

ក. េ�យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ េរៀបចំែផន�រសកម��ពមួយ 
ែដល�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង �ចេផ��ង�� ត់�ន 
ស្រ�ប់�រក�ងសមត��ព។ 

ខ. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
អនុវត�ែផន�រសកម��ពែដល�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន។ 

 (ស្រ�ប់អត�បទ�ងំ្រស �ង សូមេមើលឧបសម� ័ន�២)។ 
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29. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងេ�នឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៥ ែដល      អនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។ 
អនុ�សន៍េនះ្រត�វ�នអភិវឌ្ឍ 
(និងអនុម័តក� �ងទ្រមង់ែដល្រត�វ�ន្រក �ម្របឹក�ភិ�លេធ� ��រែកស្រម�លេឡើងវ �ញ) 
េដើម្បេី�ះ្រ�យប�� ជំ�ក់បំណុល�ក់ទងនឹង�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
ប�� លពី�ពមិនអនុេ�មរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
េ�នឹងប�� ត� ិ�ក់�ក់មួយចំនួនេ�ក� �ងេសៀវេ�ែណ�ំអំពី្របតិបត� ិ�ររបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
្រតង់ែផ�ក ច២ ស� ីពី�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េ�យមិនស� ័្រគចិត� 
ដូច�នដក្រសង់ប�� ក់េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�� ពររបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ស� ីពី�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មចំេ�ះគេ្រ�ងេនះ។8

9 

30. ដូច�� េ�នឹងរយៈេពលែដល�ំឱ្យ�ន�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប��ំ� ំេលើកទី៣ 
របស់        គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មែដរ េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន� 
អនុ�សន៍ទី៥ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល និង ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង 
្រត�វ�នធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុអនុវត�          �មរយៈជំនួយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០ 
ែដលជំនួយបេច�កេទសេនះ្រត�វ�នផ�ល់កិច�សន�ជូនេ� CUFA។  
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នកត់ស�� ល់�វ �ជ��ន� កម� វ �ធី�រ�ររបស់ CUFA 
េ្រ�មជំនួយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០ ្រត�វ�នបន�ពី�លបរ �េច�ទប�� ប់ដំបូងក� �ងែខមិថុ� �� ំ២០១៨ 
េ��លបរ �េច�ទប�� ប់ថ� ី ក� �ងែខតុ� �� ២ំ០១៨។ េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន� 
មិន្រតឹមែត�នេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល បុ៉េ�� ះេទ 
បុ៉ែន�ប�� និរន� រ�ពហិរ�� វត� �របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ក៏្រត�វ�នេ�ះ្រ�យផងែដរ 
�មរយៈក្រមងសកម��ព�៉ងទូលំទូ�យ េ�ក� �ងកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ�រមួ 
(�នពិ�ក�បែន�មេទៀតេ�ក� �ងអនុ�សន៍ទី៦ �ងេ្រ�ម)។ 
�ងំអស់េនះរមួ�ន�របន�ផ�ល់កិច��ំ្រទស្រ�ប់សកម��ព ្រក �មជួយខ� �នឯង (SHGs) 
                                                
9  កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ៧ ក�ខ័ណ� ទី ២០៧។ 

អនុ�សន៍ទី៥ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល៖ បេង� ើតេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលមួយ 
េដើម្បជួីយដល់្រគ��រែដលជំ�ក់បំណុលេ្រចើន ក� �ង�រសងកំេណើនបំណុលរបស់ពួកេគ 
�មរយៈខ�ង់ឥណ�នមួយ និងេហ�� រច�សម�័ន� េ�ះ្រ�យប�� បំណុល។ 
 
�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ �នអនុវត�មួយែផ�ក។ 
វត��នៃនប�� បំណុលែដល�នេកើតេឡើងេ�យ�រ ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងសង់ផ�ះជំនួស 
ក� �ងក្រមិតគុណ�ពៃនផ�ះែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ន�ន់�ប់មុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ
�ល់ មិន្រត�វ�នយកមកពិ�រ��លក�ណៈវ �និច� ័យសម្រសបមួយែដល�ក់ព័ន� 
ស្រ�ប់េ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលេឡើយ។ 
 

ែផន�រសកម��ពរបស�់� ក់្រគប់្រគង ៖ អភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត� វ ��ន�រ 
េដើម្បជួីយេ�ះ្រ�យប�� និរន� រ�ពហិរ�� វត� �របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 

(ស្រ�ប់អត�បទ�ងំ្រស �ង សូមេមើលឧបសម� ័ន�២)។ 
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ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�នីីមួយៗៃនកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី �ងំ៥កែន�ង 
និង �របន�ផ�ល់�របណ� � ះប�� លអំពីអក� រ�ពហិរ�� វត� � ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 
េ�ក� �ងរយៈេពលចេ�� ះពីែខមក� �� ២ំ០១៦ រហូតដល់ ែខមិថ�ុ �� ២ំ០១៨ CUFA 
�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹងអំពី �រអនុវត�ផ�ល់�របណ� � ះប�� លសរុបចំនួន ១.៩៥២វគ�  
េលើវ �ស័យ្រប�នបទ�ងំ៤ េ��ម្រគប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំអស់។9

10  
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នកត់ស�� ល់� រ�យ�រណ៍របស់ CUFA 
េ�� ត�� ំងេលើ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ថ�ីៗ េ��ជ�នីភ� ំេពញ និងេ�៉យែប៉ត10

11  និង 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�នទំ�ក់ទំនង�មួយ CUFA 
បុ៉ែន�មិន�ន់�នប� �រមករស់េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំេនះ ក៏្រត�វ�នប�� �ល 
េ�ក� �ងវគ�បណ� � ះប�� លស� ីពីអក� រ�ពហិរ�� វត� �ែដរ។ 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�នប� �រមករស់េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីរចួ�ល់ 
ក៏�ចចូលរមួេ�ក� �ង�របណ� � ះប�� លអំពី្រក �មជួយខ� �នឯង ្រពម�ងំកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ 
ែដល�នពិ�ក�បែន�មេទៀតេ�ក� �ងអនុ�សន៍ទី៦ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័តផងែដរ។ 
េលើសពីេនះេទៀត CUFA �នបន��យ�រណ៍ឱ្យដឹងេទៀត� ែផន�រស្រ�ប់ ែខមិថុ�-ក��  �� ំ២០១៨      
រមួ�ន�របណ� � ះប�� ល និង�រផ�ល់្របឹក�ជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ែដលជំ�ក់បំណុលខ�ស់ និង
�ន្រ�ក់ចំណូល�ប េ�យ�ត់�ទិ�ពចំេ�ះ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលេទើបមក�ំងទីលំេ�ថ�ី 
េ�ឯភ� ំេពញ និង េ�៉យែប៉ត។  

31. គិត្រតឹមចុងែខមិថុ� �� ២ំ០១៨ �ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�លេ�ចំនួន ១៤ 
ក� �ងចំេ�ម១៦្រគ��រ េ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ទី�ំង 
�នសងបំណុលរបស់ពួកេគរចួ�ល់�មរយៈេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល។ 
�ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយ�នបដិេសធន៍ មិនចូលរមួ 
េ�យ្រត�វ�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង�្រគ��រេ�ះ�ម�រឱ្យទូ�ត់្រ�ក់េ�យ�� ល់ 
ជំនួសឱ្យ�រទូ�ត់្រ�ក់េ�ឱ្យអ�កផ�ល់ឥណ�ន និង 
�ន្រគ��រមួយេទៀត�នប� �រេ�រស់េ�េ្រ�សហគមន៍ ខណៈេពលកំពុងអនុវត�គេ្រ�ង។11

12 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ េ�យ�រវ ��ន ៣០ ែម៉្រត�េរ� 
�នលក�ខណ� សម្រសបក� �ង�រចូលរមួេ�ក� �ងេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល 
េនះេបើេ�ង�មព័ត៌�នែដលផ�ល់េ�យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ។ បុ៉ែន� 
េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី �នប�� ចម្បងមួយែដលេ�មិន�ន់�នេ�ះ្រ�យ 
ែដលេ�ះគឺ�វត��នៃនបំណុលែដលេកើតេឡើងេ�យ�រ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ្របើ្រ�ស់ហិរ�� ប្ប�ន 
េដើម្បី�ងសង់្រទព្យសម្បត�លំិេ��� ន 
ែដលប�� េនះ�ក់បីដូច�ពំុ�នលក�ខណ� សម្រសបស្រ�ប់�រពិ�រ��ក់ប�� �លេ�ក� �ងេ្រ�ង�រ
េ�ះ្រ�យបំណុល។  

32. �រពិ�រ�បែន�ម�ក់ទងនឹង�រេ�ះ្រ�យប�� បំណុល និង បណុំលលំេ��� ន៖ 
េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍េលើកទី៣របស់ខ� �ន គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នប�� ញនូវទស្សនៈរបស់ខ� �ន� �រែដល CUFA 
េ�� តេលើឥណ�នស្រ�ប់្រទ្រទង់ជីវ�ពរស់េ�ែតម�៉ង 
េ�យមិន�ប់ប�� �លឥណ�នស្រ�ប់�រ�ងសង់ផ�ះ �នលក�ណៈចេង��តេពក។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នឱ្យដងឹ��រេ�� តយក        ចិត�ទុក�ក់របស់�រ�រ 

                                                
10  CUFA. រ�យ�រណ៍ SRIRI ្រប�ំ្រតី�ស (ែខកក�� ដល់ែខក��  �� ២ំ០១៨)។ ឧបសម� ័ន�ទី១៣ �ចរក�នេ�ឯ 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/37269/37269-054-tacr-en_5.pdf។ SRIRI កំពុងព្រងឹង�រេ�ះ្រ�យផល          
ប៉ះ�ល់ និង �រអនុវត��� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។ 

11 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ៣០។ 
12 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ��ងទី ៥ ទំព័រទី ១៦។ 
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CUFA គប្បីប�� �ល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលជំ�ក់បំណុលធ�ន់ធ�រ េ�យ�រែត 
សំណងស្រ�ប់្រទព្យសម្បត� ិរបស់ពួកេគ ពំុ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�ងសង់ផ�ះជំនួស 
ែដល�េហតុ�ឱំ្យពួកេគ្រត�វខ� ី ្រ�ក់េដើម្បសីង់ផ�ះថ�ី ឬ ផ�ះែដលល� �ងមុន 
េ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�។ី  

33. កំណត់ស�� ល់េ�ក� �ងទិន�ន័យ្រប�្ំរតី�សែដល CUFA 
�ន្របមូលស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗេ�ក� �ង្រតី�សែដលប�� ប់ក� �ងែខក��  �� ២ំ០១៨ 
(បុ៉ែន�  មិន�ប់ប�� �ល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលេទើបមក�ំងទីលំេ�ថ�ី) ប�� ញ� 
េ�េពលែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ជំ�ក់បំណុលេ�យ�រ�រ�ងសង់ផ�ះរបស់ពួកេគ 
ចំណុចេនះ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ក�� មិន�ប់ប�� �ល ស្រ�ប់�រេ�ះ្រ�យបំណុលេ្រ�ម 
េ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល។ លក�ខណ� សម្រសបែដលេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលេ�� តេលើ គឺចំេ�ះែត 
ឥណ�នស្រ�ប់្រទទង់ជីវ�ពរស់េ�បុ៉េ�� ះ (ឧ. 
បំណុលែដលេកើតេឡើងេ�យ�រ�រចំ�យេលើៃថ���រ ៃថ�េវជ���ស�  ឬ ��ហ៍ពិ�ហ៍)។ 
�េ�ល�រណ៍ ្របេភទបំណុល�ងំេនះ 
ក៏�ចប�� លពីបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�ក់ទងនឹង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីផងែដរ ដូេច�ះ 
�រ�ក់ប�� �លប�� បំណុល្របេភទេនះេ�ក� �ងេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល 
�ចជ្រម �ញឱ្យសេ្រមច�ននូវេ�លបំណងៃន�រេ�ះ្រ�យប��  
និងេ�លបំណងៃន�រជ្រម �ញឱ្យ�ន�ពអនុេ�ម ដូច�នឆ� �ះប�� ងំេ�ក� �ងអនុ�សន៍ទី៥ 
ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល CUFA 
�ន�ត់េចញនូវឥណ�នស្រ�ប់�រ�ងសង់លំេ��� ន ពី�រេ�ះ្រ�យបំណុល មិនចំេ�ះ� 
បំណុល�ងំេ�ះេកើតេឡើងេ�យ�រ�រ�ងសង់ផ�ះ្រប�ក់្របែហលមុន ឬ 
ធំ�ងមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េឡើយ។ ក� �ងន័យេនះ 
េ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលពំុ�នសង�ត�ពឱ្យ�ន្រគប់្រ�ន់េ�នឹងេ�លបំណង�មូល�� នៃនអនុ
�សន៍ទី៥ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័តេឡើយ។  

34. លទ�ផលៃន�រេ�ះ្រ�យបណុំល៖ កិច�សន�របស់ CUFA និង ជំនួយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០ 
�នបន�រហូតដល់ ៃថ�ទី៣១ ែខតុ��� ២ំ០១៨។ គិត្រតឹម�លបរ �េច�ទេនះ 
េ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលែដល�នទទួលកិច��ំ្រទេ្រ�មមូល�� ៃនកិច�សន�េនះ 
�ន�� ក្របតិបត� ិ�រ។ ដូេច�ះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នពិ�រ��េតើភស� ��ងែដល�នរចួមកេហើយអំពីលទ�ផលៃនេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យប�� បំណុល 
ប�� ញ�េ្រ�ង�រេនះ�នបេ្រមើឱ្យេ�លបំណងេ�ះ្រ�យប��  និង មិនត្រម�វឱ្យ�នចំ�ត់�រ 
បែន�មេទៀតែដរ ឬ�៉ង�។ ្របសិនេបើដូេច�ះ 
�រមិនប�� �លបំណុលែដលប�� លពី�រ�ងសង់លំេ��� ន េ�ក� �ងេ្រ�ង�រេនះ 
នឹង�ំឱ្យ�នផលវ ��ក�ក់ែស� ងបន� ិចបន� �ច។  

35. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ន�រពិ�កក� �ង�រ�ញេសចក� ីសន� ិ�� នេលើប�� េនះ។ �រែ្រប្រប�លេ�ក� �ងទ្រមង់បំណុល�រមួ 
មិន�ចយកមកេ្របើ្រ�ស់�សូច�ករគួរឱ្យេជឿ�ក់�ន េដើម្បីប�� ក់អំពី 
្របសិទ��ពៃនចំ�ត់�ររបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ក� �ង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៥េឡើយ។ 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មិន្រតឹមែត�ចេ្រជើសេរ �សខ� ីឥណ�នេ�យ�រមូលេហតុ�េ្រចើន 
ែដលមិន�ក់ទងនឹង�រេ�ះ្រ�យ ផលប៉ះ�ល់បុ៉េ�� ះេទ 
បុ៉ែន�ដ�ប�ពួកេគ�នលទ��ព�ចខ��ីន និង លក�ខណ� ៃន�រសង្រ�ក់សមរម្យ ឥណ�ន 
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និងបំណុល (ដូចែដល CUFA និងជំនួយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០ �នផ�ល់�រទទួល�� ល់) 
មិនែមន�េរឿងអវ �ជ��ន�ងំ្រស �ងេ�ះេទ។ 
 
36. �រផ�ល់្របឹក�េ�បល់ និង�របណ� � ះប�� លរបស់ CUFA 
េលើកទឹកចិត�ដល់្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ឱ្យខ� ីឥណ�នស្រ�ប់ផលិតកម� 
��ងខ� ីឥណ�នស្រ�ប់្រទ្រទង់ជីវ�ពរស់េ�។ សរុបមក ក្រមិត
បំណុល�រមួរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�ន�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�ឯទី�ំង�ងំ៥កែន�ង 
�ន�រេកើនេឡើង គួរឱ្យកត់ស�� ល់ក� �ងរយៈេពលចេ�� ះពីែខមី� �� ២ំ០១៥ រហូតដល់ៃថ�ទី៣០ 
ែខមិថុ� �� ២ំ០១៨។12

13  CUFA យល់េឃើញ� �រេកើនេឡើងៃនបំណុល�មធ្យម 
�គេ្រចើនគឺេ�យ�រឥណ�នស្រ�ប់ផលិតកម� 13

14  (េ�លគឺ ឥណ�នស្រ�ប់�រវ �និេ�គ ដូេច�ះ 
េគ�ចរ�ពឹង��នឹងផ�ល់នូវផលតបស� ងក� �ងទ្រមង់�មួយដល់អ�កខ� ី ឥណ�ន)។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម មិន�ន់�ចេធ� ��រ�៉ន់្រប�ណ�នេ�េឡើយ 
�េតើបំណុលសរុបក� �ងចំេ�ម្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ទូ�ងំកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំអស់ចំនួនបុ៉�� ន 
ែដលប�� លពី�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េ�យ�� ន�ពអនុេ�ម 
ដូច�ន វ ��គេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុ
េ�ម។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នបន�ទទួល�� ល់េទៀត� 
�រខ� ី្រ�ក់េដើម្បីសង់ផ�ះែដលធំ�ងមុន ឬ ល� �ងមុន 
មិនគួរ�មូលេហតុែដលប�� លពី�ពមិនអនុេ�មរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុេឡើយ។  

37. េសចក�សីន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�ស
ន៍ទី៥ ែដលអនុមត័េ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មយល់េឃើញ� 
អនុ�សន៍ទី៥ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត ្រត�វ�នអនុវត�មួយែផ�ក។ 
េ�លបំណងៃនសកម��ពែកត្រម�វរបស់�� ក់្រគប់្រគង 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុែដល�នឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងអនុ�សន៍ទី៥ 
គឺេដើម្ប�ីំ្រទដល់�រ�ត់បន�យបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�នេកើនេឡើងេ�យ�រ�រេ�ះ
្រ�យផលប៉ះ�ល់។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី
េ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលែដល�ំ្រទេ�យធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
មិន�នប�� �ល�ល់បំណុលេ�យ�រ�រ�ងសង់លំេ��� នេ�ក� �ងេ្រ�ង�រេនះេឡើយ។  

38. មតិេ�បល់្រតឡបរ់បសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ចំេ�ះសកម��ពប�� ប�់រអនុវត�       អនុ�សន៍ទី៥។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ផ�ល់េ�បល់ឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�ំ្រទដល់�រ�ត់បន�យបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
ែដល�នេកើនេឡើងេ�យ�រ�រវ �និេ�គេ�េលើ្រទព្យសម្បត� ិលំេ��� ន 
ក� �ងក្រមិតគុណ�ពៃនផ�ះែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ន�ន់�ប់មុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
េ�យបន�រយៈេពលផ�ល់ជនួំយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០ េ��ម�ក់ែស� ង។ វត��នៃនបំណុលែបបេនះ 
គប្បី�លក�ណៈវ �និច� ័យស្រ�ប់�រ�ក់ប�� �លេ�ក� �ងេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល 
េ�េពលែដល��ច្រត�វ�នបង�េឡើងេ�យ�� ល់ក� �ងក្រមិតសម្រសប�មួយ 
ពី�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ចំេ�ះ្រទព្យសម្បត� ិេ��មបេ�� យផ� �វរថេភ� ើង។ 

ឆ. អនុ�សន៍ទី៦ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

                                                
13 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ របូ�ពទី១ ទំព័រទី ២១។ 
14 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ១៧-២៣ និង ទំព័រទី ៦៦-៦៧។ 
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39. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៦ 
ែដលអនុម័ត េ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។ អនុ�សន៍ទី៦ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត 
�នែណ�ំ� “េបើេ�ងេ��ម�ព�យរងេ្រ�ះ និង�រជំ�ក់បំណុលេ្រចើន 
ែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�េ្រចើនជួប្របទះ េ�ក� �ងដំេណើរ�រ�ងំទីលំេ�េឡើងវ �ញ 
េគគប្បីបន�កិច��ំ្រទេ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញដល់្រគ��រ�ំងទីលំេ�ថ�ី”។ 
េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន�  អនុ�សន៍ទី៦ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល និង 
ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
្រត�វ�នអនុវត�េ�យធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ        �មរយៈជំនួយបេច�កេទស ៨៨១០ 
ែដល្រត�វ�នផ�ល់កិច�សន�ជូន CUFA។ កិច�សន�របស់ CUFA គឺ្រតឹមែខឧស� �� ២ំ០១៨ និង 
�នបន�រហូតដល់�លបរ �េច�ទប�� ប់ថ�ី ្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខតុ� �� ២ំ០១៨។ 
�របន�រយៈេពលៃនកិច�សន�ចំនួន៥ែខបែន�មេទៀតេនះ 
្រត�វ�នេធ� �េឡើងស្រ�ប់សកម��ព�ំ្រទ្រ�ក់ចំណូលបែន�មេទៀត េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ 
“េ�យេ�� ត�រយកចិត�ទុក�ក់ចំេ�ះេខត�េ�ធិ៍�ត់ និងេខត��ត់ដំបង”។ 
េ�ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន�េនះ សកម��ព 

អនុ�សន៍ទី៦ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល៖ 
អនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ (EIRP) 
ក� �ងលក�ណៈមួយែដល្របកបេ�យនិរន�រ�ព។ 
�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នអនុវត�អនុ�សន៍េនះ 
និង ឥឡ� វេនះកំពុងរង់�ំរ�យ�រណ៍�� ពរពី CUFA ែដល�្រក �មហុ៊នផ�ល់េស�ពិេ្រ�ះេ�បល់។ 
គណៈ      កម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នកត់ស�� ល់អំពីកិច�ខិតខំ�េ្រចើនែដល�នេធ� �េឡើងេ�ក� �ងកែន�ង �ំងទីលំេ��ងំ៥ 
្រពម�មួយនឹងវឌ្ឍន�ពក� �ង�រព្រងឹងសមត��ពរបស់្រក �មជួយខ� �នឯង (SHGs) 
និង�របណ� � ះប�� លជំ�ញ និងអភិវឌ្ឍសហ្រ�ស។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ផ�ល់េ�បល់�គប្បីពិ�រ�បន�ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ និង�រអភិវឌ្ឍសហគមន៍ 
និងសហ្រ�សសង�ម េដើម្បី��ឱ្យកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ �ននិរន�រ�ព 
និង បង�លក�ណៈឱ្យ�នទិដ��ព�ងំេនះៃនកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ែដលមិន�ន់�នប� �រទីលំេ�េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�។ី 

ែផន�រសកម��ពរបស�់� ក់្រគប់្រគង ៖ 

ក. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
្រត�វបន�អនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។ 

ខ. ក�ងសមត��ពរបស់្រក �មជួយខ� �នឯងេដើម្បឱី្យ�ននិរន�រ�ព។ 
គ. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់្រត�វេរៀបចំយុទ���ស� ដកថយ 

ស្រ�ប់ ្រក �មជួយខ� �នឯង។ 
ឃ. គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 

្រត�វអនុវត�យុទ���ស� ដកថយស្រ�ប់ ្រក �មជួយខ� �នឯង។ 
 (ស្រ�ប់អត�បទ�ងំ្រស �ង សូមេមើលឧបសម� ័ន�២)។ 
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និង�រផ� �ចេផ�ើម�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ �នប�� �លកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈមួយ និង 
យុទ���ស� ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ (VPS) កិច��ំ្រទស្រ�ប់�របេង� ើត 
និង�រអភិវឌ្ឍសហ្រ�សធន់តូចបំផុតេ�ក� �ងសហគមន៍ ្រពម�ងំសហ្រ�សសង�ម និង  
�របន��ំ្រទដល់្រក �មជួយខ� �នឯង។  

40. េ�ចេ�� ះែខវ �ច��ិ �� ២ំ០១៦ និង ៃថ�ទី៣១ ែខឧស� �� ២ំ០១៨ 
សកម��ពេ�ក� �ងកិច�សន��រ�ររបស់ CUFA �ក់ទងនឹងយុទ���ស� ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជវីៈ 
�រេរៀបចំផ�ល់�របណ� � ះប�� លេ�ឯកែន�ង�រ�រ ្រត�វ�នអនុវត�ែតេ��ជ�នីភ� ំេពញ 
និង្រក �ងេ�៉យែប៉តបុ៉េ�� ះ។ �ងំេនះក៏�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
េទើបប� �រទីលំេ�ថ�េី្រ�មវ ��ន៣០ែម៉្រត�េរ� ផងែដរ។ អ� �ែដល�នលក�ណៈ វ �ជ��ន�� ំងេ�ះគឺ 
គិត្រតឹមដំ�ច់ែខមិថុ� �� ំ២០១៨ �ន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៥៦�ក់ 
ក� �ងចំេ�ម្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន៦៨្រគ��រ ែដល្រត�វ�នកំណត់រកេឃើញ 
�នចូលបេ្រមើ�រ�រ។14

15 
បែន�មពីេលើវគ�បណ� � ះប�� លស� ីពី�រអភិវឌ្ឍន៍�ជីពបុគ�លស្រ�ប់្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ 
ែដល�នចុះេ�� ះេ�ក� �ងេ្រ�ង�រេនះ �នវគ�បណ� � ះប�� លក្រមិតសហគមន៍ចំនួន 
១៨២វគ�បែន�មេទៀត ែដល�នផ�ល់េលើជ�ំញបំណិនជីវ �ត �រសរេសរ្របវត� ិរបូ�រ�រសេង�ប 
និងជំ�ញផ�ល់កិច�ស�� សន៍ ែដល�នេធ� �េឡើងេ� �ជ�នីភ� ំេពញ និង្រក �ងេ�៉យែប៉ត។15

16 
គប្បីកត់ស�� ល់� ក� �ងរយៈេពលផ�ល់រ�យ�រណ៍្រប�ំ្រតី�សចំនួន៤េលើកបន�ប�� ប់��  
រហូតដល់ែខមិថុ� �� ំ២០១៨ 
ចំនួន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ែដល�ន�រ�រេធ� �េ�យទទួល�នេបៀវត្សរ� 
�នេកើនេឡើងែតេ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំពីរេនះបុ៉េ�� ះ 
េ�យ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ែដល�ន�រ�រេធ� �េ�យទទួល�នេបៀវត្សរ�េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�
ថ�ីចំនួន៣កែន�ងេទៀត េ�បន��នចំនួនេថរ។16

17 េ្រ�យេពលបន�កិច�សន�របស់ CUFA ក� �ងែខឧស� 
�� ២ំ០១៨ កិច��ំ្រទចំេ�ះ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�នចុះេ�� ះ និង 
ទទួល�ន�រ�រេធ� �េ្រ�មកម� វ �ធីយុទ���ស� ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ 
្រត�វ�នបន�រហូតដល់ដំ�ច់ែខតុ� �� ំ២០១៨។ បែន�មពីេនះេទៀត 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នេសចក� ីរ �ក�យសូមកត់ស�� ល់� �ប់ពីែខមិថ�ុ 
�� ២ំ០១៨ រហូតដល់ែខតុ� �� ២ំ០១៨ កម� វ �ធី        យុទ���ស� ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ 
�នប�� �លកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈថ�ីមួយ 
ែដល�នស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥។  

41. �មរយៈ�របន�កិច�សន�េនះ កិច��ំ្រទរបស់ CUFA ស្រ�ប់�រអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ឬ 
សហ្រ�សសង�ម ក៏្រត�វ�នបន�េដើម្ប្ីរគបដណ� ប់�ល់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥កែន�ងែដរ។ 
�របន�កិច�សន�េនះ �ន      ផ�ល់បែន�មេទៀតនូវ�រ�៉ន់្រប�ណរហ័សមួយ 
េ�េលើេសចក� ី្រត�វ�រស្រ�ប់ឱ�សបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ 
“េ�យេ�� ត�រយកចិត�ទុក�ក់សម្រសប” ចំេ�ះេខត��ត់ដំបង និងេ�ធិ៍�ត់។ 
�ក់ទងនឹងកិច��ំ្រទចំេ�ះសហ្រ�ស កម� វ �ធីេ�� ះប� �រ�រហ� �ក�ត់�រ�របំណិនសហ្រគិនមួយ 
្រត�វ�នអនុវត� ពីែខតុ� រហូតដល់ែខធ� � �� ២ំ០១៧។ ្រក �មចំនួន១៣ 
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យទទួល�នបទពិេ�ធន៍�មួយសហ្រគិនែដលេ�គជ័យ។ 
ប�� ប់ពីសកម��ពេនះ ក៏�នសិ�� ��ឆ� �ះប�� ំងមួយស� ីពី�រអភិវឌ្ឍជំ�ញ 

                                                
15 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ១០។ 
16 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ឧបសម� ័ន�៣។ 
17 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ឧបសម� ័ន�១០។ 
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ែដល�នេធ� �េឡើងក� �ងែខមក� �� ២ំ០១៨ េ�យ�� ស់�ជីវកម�េ�គជយ័មួយចំនួន �នផ�ល់�រប�� ត់ 
ប�� ញអំពី�រអភិវឌ្ឍសហ្រ�ស។ 

42. េ�ក្រមិតសហគមន៍ ក� �ងែខកុម�ៈ �� ២ំ០១៨ �នសហ្រ�សធុនតូចបំផុតក្រមិតសហគមន៍ 
ចំនួន៩ ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥កែន�ង េ�យ�នស�ជិកចំនួន ៨៧ 
�ក់ េនះេបើេ�ង�មេសចក� ី�យ�រណ៍ឱ្យដងឹ គិត្រតឹមែខមិថុ� �� ២ំ០១៨។17

18 
�ន�រេកើនេឡើងចំេ�ះសហ្រ�សធុនតូចបំផុត�ងំពីរែដល�នបេង� ើតក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ 
និង្រក �ងេ�៉យែប៉ត។ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង� េខត��ត់ដំ
បង និងេខត�េ�ធិ៍�ត់ ែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ន 
�ញចំ�ប់�រម�ណ៍ឱ្យ�ន�រយកចិត�ទុក�ក់ពិេសសកន�ងមក 
េខត�នីមួយៗ�នបេង� ើតសហ្រ�សធុនតូចបំផុតក្រមិតសហគមន៍របស់ពួកេគ េ�យផលិត 
និងលក់នូវ�បូ៊�ង�ន។ រយៈេពលចេ�� ះពីែខេម� រហូតដល់ែខមិថុ� �� ២ំ០១៨ 
�នប�� ញឱ្យេឃើញនូវ�រ�� ក់ចុះគួរឱ្យកត់ស�� ល់នូវ�តុេចញ 
េ�ក� �ងសហ្រ�សធុនតូចបំផុតក្រមិតសហគមន៍�ងំ៩ េបើេធៀបេ�នឹង្រតី�សទី១ៃន�� ដំែដល េ�យ 
CUFA �នផ�ល់េសចក� ី�យ�រណ៍ និងអភិវឌ្ឍ�រេឆ� ើយតបមួយចំេ�ះប�� េនះ។18

19 
េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប��ំ� ំេលើកទី៣ របស់ខ� �ន គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នកត់ស�� ល់អំពីកង�ះត្រម�វ�រទីផ�រច�ស់�ស់មួយ 
ស្រ�ប់សកម��ពសហ្រ�សធុនតូចបំផុតេ��ជ�នីភ� ំេពញ និង្រក �ងេ�៉យែប៉ត។ 
េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�ត      ពិនិត្យេនះ 
�រ�៉ន់្រប�ណរហ័សអំពីេសចក� ី្រត�វ�រស្រ�ប់�របេង� ើត្រ�ក់ចំណូល និង អនុ�សន៍�ក់ព័ន�   
គឺ�ែផ�កមួយៃន�របន�កិច�សន��រ�ររបស់ CUFA ពីែខឧស�-តុ� �� ំ២០១៨ 
្រពម�មួយនឹង�រប�� ត់ប�� ញ និង�រផ�ល់ជំនួយដៃទេទៀត ជូនដល់សហគមន៍ 
និងសហ្រ�សសង�ម។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
រ�ពឹង�នឹងពិនិត្យេ�េលើរ�យ�រណ៍ប�� ប់ជំនួយបេច�កេទស�� ពររបស់ CUFA 
េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នបែន�ម ្រពម�ងំទិន�ន័យអំពីលទ�ផលៃនកិច��ំ្រទចំេ�ះសហ្រ�សសង�ម និង 
សហ្រ�សធុនតូចបំផុត ក្រមិតសហគមន៍។  

43. គិត្រតឹមដំ�ច់ែខមិថុ� �� ំ២០១៨ �ន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៧០�ក់ 
ទូ�ងំកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥កែន�ង �នចូលរមួេ�ក� �ងកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈថ�ីមួយ 
េ�យសិ�� �ម្រត�វ�នេរៀបចំឱ្យចូលរមួេ�ក� �ងមជ្ឈមណ� លបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈេផ្សងៗ��  
ស្រ�ប់រយៈេពលចេ�� ះពី២ែខ េ� ៥ែខ 
�្រស័យេលើវគ�សិក��ក់�ក់ែដល្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�នេ្រជើសេរ �ស។ ជំនួយបេច�កេទសេលខ 
៨៨១០ �នផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នស្រ�ប់ៃថ�សិក� ្រ�ក់ឧបត�ម�ៃថ�េធ� �ដំេណើរ ៃថ���រ 
្រ�ក់ឧបត�ម�ស្រ�ប់ៃថ�ទំ�ក់ទំនង និង�រ���� ប់រង។ េ�ដំ�ក់�លេនះ 
�នទិន�ន័យតិចតួច�ស់អំពីលទ�ផល បុ៉ែន�  គិត្រតឹមេដើមែខវ �ច�� �� ំ២០១៨ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម្រត�វ�ន្រ�ប់ឱ្យដឹង�្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន៣�ក់ 
ែដល�នប�� ប់វគ�េបើកបរ ទទួល�ន�រ�រេធ� � ែដលេនះគឺ�លទ�ផលដ៏ស� �ចេស� ើងមួយៃនវគ� 
បណ� � ះប�� លជំ�ញេបើកបរ 
ែដល�នផ�ល់ជូន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន៣២�ក់ែដល�នចុះេ�� ះេរៀន។19

20 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

                                                
18 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ��ងទី ៤។ 
19 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ១១។ 
20 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ១៥។ 
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ក៏្រត�វ�ន�� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រ�ប់ឱ្យដឹងផងែដរ� 
អ�កចូលរមួេ�ក� �ងកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ រមួ�ន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ១៣�ក់ 
មកពីេខត��ត់ដំបង និង ១១�ក់មកពីេខត�េ�ធិ៍�ត់។ កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំពីរេនះ 
�� ប់្រត�វ�នគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ផ�ល់អនុ�សន៍ឱ្យយកចិត�ទុក�ក់�ពិេសស 
�្រស័យេ�យសមិទ�ិកម�របស់ពួកេគ�ន�ពទន់េខ�យ 
េបើេធៀបេ�នឹងសូច�ករ្រ�ក់ចំណូល�មធ្យម។ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�ត់ទុក��របណ� � ះប�� ល�នផ�ល់នូវវឌ្ឍន�ពគួរ�ទីេពញចិត� ក� �ងក្រមិតជំ�ញែដល�នទទួល។ 
រ�យ�រណ៍្រប�្ំរតី�សែដលេចញក� �ងែខក��  �� ំ២០១៨ របស់ CUFA 
�នកត់ស�� ល់អំពីប�� ្របឈមបឋមមួយចំនួន �ក់ទងនឹង�រអនុវត�កម� វ �ធី 
្រពម�ងំវ ��ន�រ�ត់បន�យប�� ្របឈមែដល CUFA នឹង្រត�វ អនុវត�។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នេ�តសរេសើរចំេ�ះអភិ្រកមឆ� �ះប�� ំង និង 
ែកស្រម�លេ��មប��  ែដល�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ�នអនុវត��មរយៈ CUFA។ 

44. ្រក �មជួយខ� �នឯង (SHGs)៖ អនុ�សន៍ទី៦ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត 
�នេធ� ��រកត់ស�� ល់�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
“ផ�ល់មូលនិធិជូនដល់្រក �មជួយខ� �នឯង ស្រ�ប់�រក�ងសមត��ព 
មូលនិធិមួយចំនួនស្រ�ប់�រវ �និេ�គ និងកិច��ំ្រទដល់�របណ� � ះប�� ល។” ្រពម�ងំ�នបែន�ម� 
“េដើម្បីឱ្យកម� វ �ធី�ននិរន�រ�ព �រក�ងសមត��ពគប្បីផ�ល់ជូនក� �ងរយៈេពលែវងមួយ 
េដើម្បីអនុ�� តឱ្យ្រក �មជួយខ� �នឯង �ចអភិវឌ្ឍេ��្រគឹះ�� នមួយែដល�ននិរន�រ�ព និង 
�� យ�្រក �មសន្សេំ�ទីបំផតុ ្រពម�ងំេដើម្បឱី្យ្របព័ន� ្រក �មជួយខ� �នឯង និង្របព័ន� ្រគប់្រគងហិរ�� វត� � 
�ន�ព�ស់ទំុ។” �របន�កិច�សន��រ�រជូន CUFA 
�នផ�ល់នូវ�របន�ផ�ល់ជនួំយជូនដល់្រក �មជួយខ� �នឯងរហូតដល់ដំ�ច់ែខតុ� �� ំ២០១៨។ 
�របន�កិច�សន�េនះរមួ�ន�រក�ងសមត��ព និង អន��គមន៍�� ប័នស្រ�ប់្រក �មជួយខ� �នឯង 
�រ្រត�តពិនិត្យ និងសវនកម�េ�េលើរ�យ�រណ៍ហិរ�� វត� �របស់្រក �មជួយខ� �នឯង �រ្រត�តពិនិត្យ 
និង�រផ�ល់អនុ�សន៍ឱ្យ�ន�រែកែ្រប��ំច់ចំេ�ះេ�លនេ��យ និងនីតិវ �ធី�� 
្រពម�ងំ�រផ�ល់�របណ� � ះប�� ល និងកិច��ំ្រទក� �ង�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍ហិរ�� វត� �។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក៏�ន្រត�តពិនិត្យផងែដរេ�េលើរ�យ�រណ៍
្រប�ំ្រតី�សចុងេ្រ�យរបស់ CUFA និង 
កំណត់ស�� ល់�យលក�ណ៍អក្សរអំពីទស្សនកិច�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុេ��ន់កែន�ង�ំងទីលំេ�
ថ�ី ្រពម�ងំកំណត់ស�� ល់ែដល្រត�វ�នកត់្រ�េ�ឯសិ�� ��ស� ីពី យុទ���ស� ដកថយ 
ែដល�ន្រ�រព�េធ� �េឡើងេ�ៃថ�ទី២៤ ដល់ៃថ�ទី២៦ ែខតុ� �� ២ំ០១៨។ គិត្រតឹមែខសី� �� ២ំ០១៨ 
្រក �មជួយខ� �នឯងេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីចំនួន៣ ក� �ងចំេ�មកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ ្រត�វ�ន
�យ�រណ៍ឱ្យដឹង�កំពុង�ន្របតិបត� ិ�រល�  
េ�យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុយល់េឃើញ� េ�យ�ន�រចូលរមួពី CUFA 
សមត��ពរបស់្រក �មជួយខ� �នឯង�ន�ររ �កចេ្រមើន�៉ង�� ងំ។ ្រក �មចំនួនពីរ 
�នជួប្របទះប�� ្របឈមធ�ន់ធ�រ�ក់ទងនឹងអភិ�លកិច� 20

21 េ�យស�ជិករបស់ពួកេគ្រត�វ�នេគៀង
គរឱ្យប� �រេ� ្រក �មជួយខ� �នឯងដៃទេទៀត េដើម្បីបន�សន្ស្ំរ�ក់។ 
េ�ង�មេសចក� ី�យ�រណ៍ពីបុគ�លិករបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ�នឱ្យដឹង� 
ប�� ្របឈមទូេ�ដៃទេទៀតែដល្រក �មជួយខ� �នឯង�នជួប្របទះ គឺកង�ះ�រេជឿ�ក់េ�េលើ 
្រប�ន្រក �មជួយខ� �នឯងស្រ�ប់តួ�ទីរបស់ពួកេគ កង�ះ�រេប��� ចិត� ឬ 
កិច��ំ្រទចំេ�ះ្រក �មជួយខ� �នឯងពី    សហគមន៍ និង មិនសូវ�ន�រចូលរមួពី្រប�ពលរដ�វ �យេក�ង។ 

                                                
21 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ៣០។ 
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45. គុណតៃម�ៃន្រក �មជួយខ� �នចំេ�ះ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
រែមងែតង�ច្រត�វ�នកំណត់េ�ក� �ងបរ �បទទូលំទូ�យៃនប�� ្របឈមរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ក� �ង
�របន�ទទួល�នឥណ�ន។ គិត្រតឹមែខមិថុ� �� ២ំ០១៨ �រេ្រប�បេធៀបមួយអំពី្រ�ក់ចំណូល 
និងចំ�យ�មធ្យម្រប�ំ្រតី�ស និងៃថ�ចំ�យេស�ឥណ�ន ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ ប�� ញឱ្យដឹង� េ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ 
្រ�ក់ចំណូល�មធ្យម្រប�ំ្រតី�សរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
គឺ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ទប់ទល់ចំ�យបុ៉េ�� ះ ្របសិនេបើសងបំណុល្រតឹមែត�រ្រ�ក់ និង 
មិនរមួប�� �ល�រទូ�ត់សង្រ�ក់េដើម។ េ�ង�ម�រេធ� �បទប�� ញរបស់ CUFA 
ក� �ងេពលកិច� ្របជុំ�មួយគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ចំែណកសរុបរបស់្រក �មជួយខ� �នឯង 
េ�ក� �ងឥណ�នែដល�នកត់្រ� �នេកើនេឡើងពីែខធ� � �� ២ំ០១៦ រហូតដល់ែខមិថុ� �� ២ំ០១៨ 
្រតឹមែត ០.០៧% បុ៉េ�� ះ គឺពី ២៧,៩៣% េ� ២៨% (�ន�រេកើនេឡើងពី ២២% ដល់ ២៨%        
េនះេបើេ�ង�មរ�យ�រណ៍្រប�្ំរតី�សចុងេ្រ�យបំផុត រហូតដល់ែខមិថុ� �� ំ២០១៨21

22 )។ 
ចំែណកៃន�រផ�ល់ឥណ�នពី្រគឹះ�� នមី្រក�ហិរ�� វត� � 
(ែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មយល់��នធន�នេ្រចើន) 
�នេកើនេឡើងក� �ងអ្រ�មួយដ៏�ប់រហ័ស ក� �ងរយៈេពលេនះ 
(េ�យចំែណកៃន�រផ�ល់ឥណ�នពី្រគឹះ�� នមី្រក�ហិរ�� វត� � �ន�រេកើនេឡើងពី ៤៣,៥៣% េ� ៥០%)។ 
្រសបេពល�មួយ�� េនះែដរ ចំែណកសរុបរបស់្រក �មជួយខ� �នឯងចំនួន ២៨% 
�នលក�ណៈគួរឱ្យកត់ស�� ល់ 
�ពិេសសេ�យ�រមូលនិធិែដល្រក �មជួយខ� �នឯង�នស្រ�ប់ផ�ល់ឥណ�ន �នចំនួនតិចតួច។  

46. ក� �ងែខមក� �� ំ២០១៥ 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ�នអនុម័តេ�េលើយុទ���ស� ដកថយមួយស្រ�ប់កម� វ �ធីព
្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ េ�យេគ�នេ្រ�ងេធ� ��រដកថយេ�ដំ�ច់�� ំ ២០១៦ 
និងេរៀបចំសកម��ពេដើម្បីជ្រម �ញ្រក �មជួយខ� �នឯងឱ្យេធ� �្របតិបត� ិ�រ 
េ�យ�នអន��គមន៍េ�យ�� ល់តិច�ងមុនពី�� ក់្រគប់្រគង 
និងទី្របឹក�របស់កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
េហើយ្រសបេពល�មួយ�� េនះក៏ជួយដល់្រក �មជួយខ� �នឯងេធ� ��រត�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយអង��រ�តិ 
និង អន�រ�តិែដល�ន     កម� វ �ធី្រសេដៀង�� េ�នឹង្រក �មជួយខ� �នឯងផងែដរ។ �របន�កិច�សន�េនះ 
ក៏អនុ�� តឱ្យ CUFA �ចពិនិត្យ     លទ��ព និង 
េធ� �្របតិបត� ិ�រត�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយ្រគឹះ�� នហិរ�� វត� � េដើម្បីផ�ល់ថវ ��ស្រ�ប់មូលនិធិអភិវឌ្ឍ
សហគមន៍្រក �មជួយខ� �នឯងផងែដរ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
រង់�ំពិនិត្យរ�យ�រណ៍របស់ CUFA អំពីលទ�ផលៃនសកម��ពេនះ។ កិច�សន�របស់ CUFA 
ស្រ�ប់រយៈេពលរហូតដល់ែខតុ� �� ២ំ០១៨ គឺេដើម្បឱី្យ CUFA 
ជួយដល់្រក �មជួយខ� �នឯងក� �ង�រេរៀបចំែផន�រសកម��ពជ្រម �ញ�� 
ែដលនឹងជួយដល់ពួកេគេ្រត�មលក�ណៈសេ្រមចឱ្យ�ននូវែផន�ររយៈេពលែវងរបស់ពួកេគ 
សំេ�េធ� �ឱ្យ�ន�រពឹងែផ�កេលើខ� �នឯង 
្រពម�ងំអនុវត��កល្បងនូវយុទ���ស� ដកថយស្រ�ប់្រក �មជួយខ� �នឯង។ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រ
អភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង�យទុ���ស� ដកថយរបស់កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
�នបន�អនុវត�។  

                                                
22 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ២៣។ 
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47. ស�ជិក្រក �មជួយខ� �នឯងេ�ក� �ងសិ�� ��ស� ីពីយុទ���ស� ដកថយ 
ែដល�ន្រ�រព�េធ� �េឡើង�លពីៃថ�ទី២៤ ដល់ ៃថ�ទី២៦ ែខតុ� �� ំ២០១៨ 
�នចូលរមួ�៉ងសកម�េ�ក� �ង�រពិ�ក�អំពីក�� េ�គជ័យ ប�� ្របឈម បទពិេ�ធន៍ 
និងេមេរៀន��ែដល�នេរៀនសូ្រត។ កំណត់េហតុពីសិ�� ��េនះ 
�នកត់្រ�នូវប�� កង�ល់មួយចំនួន �ប់ប�� �ល�ងំ�រែដល្រក �មសន្ស�ំចមិនសូវ�ន�ពសកម� 
្របសិនេបើ�� នជំនួយែផ�កធន�នហិរ�� វត� � និងធន�នមនុស្សពី CUFA។ ្រក �មសន្សចំំនួន៩ 
ក� �ងចំេ�ម្រក �មសន្សចំំនួន១៤ ែដល�ន
បេង� ើតេឡើងេ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញក� �ងែខមក� �� ំ២០១៥ 
�នពិ�ក�អំពីទិសេ� អ�គត និង �នអភិវឌ្ឍែផន�រសកម��ពស្រ�ប់្រក �មរបស់ពួកេគ។ 
េ�េពលប�� ប់សិ�� ��រយៈេពល៣ ៃថ�េនះ 
្រក �មជួយខ� �នឯង�ន្រ�ប់ឱ្យដឹង�ពួកេគនឹងបន�សកម��ពរបស់ពួកេគ។  

48. �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង CUFA 
�នទទួល�� ល់�កិច��ំ្រទដល់្រក �មជួយខ� �នឯង មិន�ចបន��និរន��នេឡើយ 
និង�នទទួល�� ល់េទៀត��ន�រសេ្រមច�ននូវវឌ្ឍន�ពគួរឱ្យកត់ស�� ល់។ 
ដូច�នប�� ក់�ងេលើ �ន្រក �មជួយខ� �នឯងមួយចំនួន�ចេ��ន�ពផុយ្រស�យេ�េឡើយ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ្រត�វ�ន្រ�ប់ឱ្យដឹង� េបើ�ម�រយល់េឃើញរបស់ CUFA 
េដើម្បឱី្យ្រក �មជួយខ� �នឯង �ននិរន�រ�ព គឺ�ំ�ច់្រត�វ្រច�ច់្រក �ម�ងំេ�ះប�� �ល�� ។ 
គិតមកទល់នឹងបច� �ប្បន�  ្រក �មជួយខ� �នឯងមិន�ន់�ន�ប់េផ�ើមដំេណើរ�រែបបេនះេ�េឡើយេទ បុ៉ែន�  
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នកត់ស�� ល់� 
�� ន�ពែបបេនះពំុ�នន័យ�ពួកេគមិន�ចេធ� �ែបបេនះ�នេឡើយ។ ក� �ងករណីមួយចំនួន 
្រក �មជួយខ� �នឯង�នស�ជិកតិច 
�្រស័យេ�យពួកេគ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់បុ៉េ�� ះ។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
េ��ជ�នីភ� ំេពញ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នកត់ស�� ល់េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�ត    
ពិនិត្យ្រប��ំ� ំេលើកទី៣របស់ខ� �ន� ស�ជិក�ពរបស់្រក �មជួយខ� �នឯង 
្រត�វ�នេបើកទូ�យឱ្យស�ជិកដៃទេទៀត 
បែន�មពីេលើ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ក� �ងសហគមន៍ចូលរមួផងែដរ។ �ល់្រក �មជួយខ� �នឯង�ងំអស់ 
្រត�វ�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង��នរក�គណនីសន្សសំ្រ�ប់ស�ជិក។ 
្រក �មជួយខ� �នឯងមួយចំនួន�នមូលនិធិស្រ�ប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍�នក្រមិត ឬ �� ន�ល់ែតេ�ះ 
និង គិត្រតឹមែខមិថុ� �� ២ំ០១៨ ្រក �មជួយខ� �នឯង�ងំពីរេ��ជ�នីភ� ំេពញ 
ពំុ�នមូលនិធិសំ�ញ់សុវត� ិ�ពសង�ម 
ែដលផ�ល់ហិរ�� ប្ប�ន��ច់្រ�ក់ជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ស�ជិកេ�េពល�សន� 
និងក� �ង្រ�លំ�កេឡើយ។22

23 
�ល់្រក �មជួយខ� �នឯង�ងំអស់្រត�វ�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង��នរក�គណនីសន្សសំ្រ�ប់ស�ជិក 
ែដលផ�ល់នូវមូលធនបែន�មស្រ�ប់ឥណ�នដល់ស�ជិក។23

24  

49. ទិន�ន័យ�រមួអំពី�រ�� រ្រ�ក់ចណូំល៖ េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� ំេលើកទី១ 
េលើកទី២ និងេលើកទី៣របស់ខ� �ន 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នអនុវត��រ�� របទ�� នជីវ�ពរស់េ� 
(រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៣) និង/ឬ ្រ�ក់ចំណូល េ� (រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី១ េលើកទី២ 

                                                
23 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ៣១។ 
24 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ២៣។  
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និងេលើកទី៣) 
�ចំណុចេ�ស្រ�ប់�៉ន់្រប�ណវឌ្ឍន�ពរបស់កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។  

50. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នេសចក� ី រ �ក�យក� �ង�រ�ញេសចក� ីសន� ិ�� ន� 
របូ�ព�រមួ�ក់ទងនឹង�រ�� រេឡើងវ �ញនូវ្រ�ក់ចំណូល �នលក�ណៈគួរ�ទីេលើកទឹកចិត�។ បុ៉ែន�  
េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី �រវ ��គលម� ិត�ងេនះ 
ប�� ញឱ្យដឹង�ប�� ្របឈម�ចេ��នស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួន 
ៃនកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីចំនួន៤ ក� �ងចំេ�មកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីចំនួន៥។ 

51. �រមួ ក្រមិតមធ្យម�គ្រ�ក់ចំណូលសរុប្រប�ំ្រតី�ស ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល 
CUFA �ច្របមូលទិន�ន័យេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ �នេកើនេឡើង 
េបើេធៀបនឹងក្រមិត្រ�ក់ចំណូលមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ពី ៦៣៧,៤៦ ដុ�� រ េ� ១.៥៩៣,៣៥ 
ដុ�� រ គិត្រតឹមដំ�ច់ែខមិថុ� �� ២ំ០១៨។24

25 រ�យ�រណ៍្រប�ំ្រតី�សចុងេ្រ�យបំផុតរបស់ CUFA 
ផ�ល់នូវទិន�ន័យអំពី�រែ្រប្រប�លទូេ��មធ្យមចំេ�ះក្រមិត្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ្រតី�ស 
ស្រ�ប់កែន�ង�ំងទីលំេ�នីមួយៗ។ 
�មរយៈ�រែកស្រម�លមធ្យម�គ�ងំេនះស្រ�ប់អតិផរ�រហូតដល់ែខមិថ�ុ �� ២ំ០១៨ និង 
�រេ្របើ្រ�ស់ចំណុចទិន�ន័យេដើម្រ�
ែដល្រត�វ�នសន� ិ�� នេ�េពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ក� �ង�� ំ២០១០ ឬ ២០១១25

26  េ��ល់កែន�ង�ំង                   
ទីលំេ�ថ�ី�ងំអស់ ្រ�ក់ចំណូល�មធ្យមមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
្រត�វ�ន�� រេឡើងវ �ញ�៉ងពិត្រ�កដ។ 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ង្រក �ងេ�៉យែប៉ត �ជ�នីភ� ំេពញ និង េខត� ្រពះសីហនុ 
�នប�� ញឱ្យេឃើញអំពី�រេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់ស�� ល់ នូវ្រ�ក់ចំណូល�មធ្យមពិត្រ�កដ។ 
េ�ក� �ង�រ�កេចញពីរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី៣ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ឥឡ� វេនះេគក៏េឃើញ�ន�រេកើនេឡើងបន� ិចបន� �ចេ�េខត��ត់ដំបង និងេខត�េ�ធិ៍�ត់ផងែដរ។26

27 

52. រ�យ្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
មិនឆ� �ះប�� ំង�ងំ្រស �ងអំពីរបូ�ពវ �ជ��នៃន្រ�ក់ចំណូល�មធ្យមេឡើយ។ 
េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន�  
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�ច�នលទ��ពពិនិត្យទិន�ន័យអំពី្រ�ក់ចំណូល 
ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
េលើកែលងែត្រគ��រែដល�ន�ំងទីលំេ��េពលថ�ីៗេនះេ្រ�មវ ��ន៣០ែម៉្រត�េរ� 
ស្រ�ប់រយៈេពល៥្រតី�ស ែដលប�� ប់្រតឹមែខក��  �� ២ំ០១៨។ ទិន�ន័យប�� ញ� 

                                                
25 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ��ងទី ១៩ ទំព័រទី ២៥។ 
26 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ៧ ��ងទី ៧ ទំព័រទី ៦៣។ 
27  CUFA �ន្រ�ប់ឱ្យគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មដឹង� �រេកើនេឡើងគួរឱ្យកត់ស�� ល់ែដលសេ្រមច�នេ�េខត� ្រពះសីហនុ 

គឺេ�យ�រែតទី�ំងរបស់កែន�ង�ងំទីលំេ�ថ� ី ស� ិតេ�ក� �ងតំបន់អភិវឌ្ឍេសដ�កិច� ែដល�នឱ�សបេង� ើត្រ�ក់ចំណូល�េ្រចើន។ CUFA 
�នឱ្យដឹង�កំេណើន្រ�ក់ចំណូល�មធ្យមក� �ងក្រមិតគួរឱ្យកត់ស�� ល់ េ��ជ�នីភ� ំេពញ និង្រក �ងេ�៉យែប៉ត គឺប�� លពីកិច��ំ្រទរបស់ 
CUFA �មរយៈយុទ���ស� ផ�ល់�រ បណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ និង កិច��ំ្រទស្រ�ប់សហ្រ�សសហគមន៍។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�ន់�ចពិនិត្យេផ��ង�� ត់េលើប�� េនះេ�េឡើយេទ បុ៉ែន���នទំ�ក់ទំនងេ�វ �ញេ�មក។ CUFA 
�នសេង�តេឃើញ�រ�� ក់ចុះគួរឱ្យកត់ស�� ល់ចំេ�ះក្រមិត្រ�ក់ចំណូល�មធ្យម្រប�ំ្រតី�ស�េពលថ�ីៗចុងេ្រ�យេនះេ�ឯេខត�េ�ធិ៍
�ត់ ក� �ង្រតី�សចេ�� ះពីែខេម�-មិថុ� បុ៉ែន� េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
ក្រមិតមធ្យម�គេ�ែតខ�ស់�ង្រ�ក់ចំណូលមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់។ CUFA 
�នប�� ញឱ្យដឹង��រ�� ក់ចុះេនះគឺេ�យ�រ�ររ �តបន� ឹង�បេ�� ះ�សន�ចំេ�ះសកម��ព�ប់េឈើ 
ែដល�ឱំ្យប៉ះ�ល់ដល់�រ�រ�ងេឈើ និងផលិតកម�េ្រគ�ងស�� រ �ម ែដល�សកម��ពបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលមួយដ៏សំ�ន់ ស្រ�ប់ 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលកំពុងរស់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 
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េ��ន�រ�រេសសសល់ែដល្រត�វេធ� �េទៀត 
េដើម្បី�� រេឡើងវ �ញនូវ្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួន 
ឱ្យ�នដល់ក្រមិតមធ្យម�គមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់។ �នែតេ�េខត� ្រពះសីហនុបុ៉េ�� ះ 
ែដល�នទិន�ន័យប�� ក់� �ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន៨្រគ��រ 
�ន្រ�ក់ចំណូលពិត្រ�កដខ�ស់�ង្រ�ក់ចំណូល�មធ្យមរបស់ពួកេគមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់
។ 

53. េ�ង�មនិយមន័យ ពំុែមន្រគប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់�ន្រ�ក់ចំណូល 
“ខ�ស់�ងមធ្យម�គ” េធៀបនឹងមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េឡើយ។ 
ពំុ�នទិន�ន័យអំពី្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗេ�េពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េឡើយ 
ដូេច�ះេគមិន�ចេធ� ��រសន� ិ�� នឱ្យ�ន�ក់�ក់ចំេ�ះ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�មួយ 
�េតើ្រ�ក់ចំណូល្រត�វ�ន�� រេឡើងវ �ញ្របកបេ�យនិរន�រ�ព ែដរឬ�៉ង�េ�ះេទ។ 
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រ�៉ន់្រប�ណ�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៦ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក៏�នពិ�រ�ផងែដរនូវ�រពន្យល់របស់បុគ�លិក CUFA 
អំពីទិន�ន័យរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗ ស្រ�ប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ចំនួន៣ 
ក� �ងចំេ�មកែន�ង�ំងទីលំេ��ងំ៥ េ�យទទួល�� ល់�្រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� 
េ�េពល�ញេសចក� ីសន� ិ�� នេ�យមិន�នចុះទស្សនកិច�ដល់ទី�ំង ឬ 
ជំនួប�� ល់មុខ�មួយ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ �រពន្យល់�នប�� ញឱ្យដងឹ�     
េ�េពលេលើកេឡើងនូវគំនិតជូនដល់្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ អំពី�រេ�ះ្រ�យប�� បំណុល និង 
សកម��ពេរៀបចំឱ្យចូលបេ្រមើ�រ�រ េ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ បុគ�លិក CUFA 
�នពិ�រ�អំពី�� ន�ពរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗ 
រមួ�ងំ�ព�យរងេ្រ�ះែដលេកើតេឡើងេ�យ�រ្រ�ក់ចំណូល�ប ក្រមិតៃន�រជំ�ក់បំណុល និង 
�� ន�ពសង�មែដល�នលក�ណៈ�ន់ែតទូលំទូ�យ�ងេនះ។ �មួយនឹង�របន�កិច�សន�ជូនដល់ 
CUFA រហូតដល់ែខតុ� �� ២ំ០១៨ េដើម្បីអនុ�� តឱ្យ�ន�រ      បណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈបែន�ម និង 
សកម��ពអភិវឌ្ឍសហ្រ�សេ�ឯទី�ំង�ងំ៥កែន�ង គណៈកម��រ្រត�ត      ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នពិ�រ�េ�យ�រថ�ងឹែថ�ង� គិត្រតឹមែខតុ� �� ំ២០១៨ 
សកម��ពៃនកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ្រត�វ�នអនុវត� 
េ�យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រ�ន់ែត្រត�វរង់�ំ�រផ�ល់រ�យ�រណ៍�� ពររបស់ 
CUFA ទិន�ន័យ�ក់ព័ន�េ�េពលេរៀបចំរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើក       ទី៤េនះ។ 

54. �រមួ �មរយៈជំនួយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០ ែដលអនុវត�េ�យ CUFA 
េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ �� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នផ�ល់នូវក្រមងសកម��ពមួយ្របកបេ�យ�ពៃច� ្របឌិត 
េដើម្បីអនុវត�អនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។ ក� �ងរយៈេពលមួយ�� ំកន�ងមកេនះ 
សកម��ព�ងំេនះ្រត�វ�នបន� 
េដើម្បេីធ� ��៉ង�ឱ្យ�ន�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈស្រ�ប់ផ�ល់ជូនដល់្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ និង 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ៃនកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥កែន�ង រមួ�មួយនឹងកិច��ំ្រទបែន�ម 
ស្រ�ប់�រអភិវឌ្ឍបុគ�ល និង សហ្រ�សហសគមន៍។ សូច�ករៃនលទ�ផល�វ �ជ��នសំ�ន់ៗ 
្រត�វ�នកត់្រ�រចួមកេហើយ។ កិច��ំ្រទចំេ�ះ្រក �មជួយខ� �នឯង 
�នបន�ក� �ងរយៈេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន�េនះ។ ្រក �មជួយខ� �នឯង 
�នប�� ញឱ្យេឃើញអំពី�រអភិវឌ្ឍ�� ប័នក� �ងក្រមិតេផ្សងៗ�� ។ 
ក្រមិត្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ្រតី�ស�មធ្យម 
េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីនីមួយៗៃនកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥កែន�ង 
កំពុងប�� ញឱ្យេឃើញនូវកំេណើន 
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េបើេធៀបនឹងក្រមិត្រ�ក់ចំណូលពិត្រ�កដ�មធ្យមមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
បុ៉ែន�ក៏េ�ែត�ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួន េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីចំនួន៤ 
ក� �ងចំេ�មកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥កែន�ង ែដល្រ�ក់ចំណូលរបស់ពួកេគ 
មិន�ន់�នដល់ក្រមិត្រ�ក់ចំណូលពិត្រ�កដ�មធ្យមមុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់។ 

55. �រ្រប �ង្របយ័ត�៖ �រអនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ �នប�� ប់ក� �ងែខតុ� 
�� ២ំ០១៨ េ�យកំពុងរង់�ំរ�យ�រណ៍�� ពររបស់ CUFA ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម        មិន�ចកំណត់�ននូវ�រយល់េឃើញច�ស់�ស់មួយ 
អំពីលទ�ផលៃនសកម��ព�� រេឡើងវ �ញនូវ្រ�ក់ចំណូល ក� �ងរយៈេពលចុងេ្រ�យបំផុត�នេឡើយ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មក៏មិន�ចពិ�រ�ឱ្យ�នលម� ិត�នផងែដរ 
អំពី�� ន�ព�ក់�ក់របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ពីវ ��ន ៣០ ែម៉្រត�េរ� 
ែដល�នប� �រមក�ងំទីលំេ�ថ�េី��ជ�នីភ� ំេពញ និង ្រក �ងេ�៉យែប៉ត។ 
េ�ង�មរ�យ�រណ៍ចុងេ្រ�យបំផុតរបស់ CUFA ែដលេចញក� �ងែខក��  
ស្រ�ប់្រតី�សែដលប�� ប់ក� �ងែខមិថុ� �� ំ២០១៨ �នឱ្យដឹង� 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�ន�ំងទីលំេ�ថ�ីចំនួន២៩្រគ��រ ក� �ងចំេ�ម៤២្រគ��រ (េ�លគឺ 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�ន�ំងទីលំេ�ថ�េី្រ�មវ ��ន ៣០ ែម៉្រត�េរ�) េ��ជ�នីភ� ំេពញ 
្រត�វ�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង�មិន�ច�ក់ទង�ន ក� �ងអំឡ� ង្រតី�សែខមិថុ� �� ២ំ០១៨ និង 
២៧្រគ��រក� �ងចំេ�ម២៩្រគ��រេនះ 
្រត�វ�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង�មិន�ច�ក់ទង�នេ�ក� �ង្រតី�សចំនួនពីរ ឬ េលើសពីេនះ។27

28  �ន
៧្រគ��រេទៀត្រត�វ�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង��នលក់ផ�ះរបស់ពួកេគ និង �នែត្រ�ំមួយ (៦) 
្រគ��រក� �ងចំេ�ម៤២្រគ��របុ៉េ�� ះ �នផ�ល់ទិន�ន័យអំពី្រ�ក់ចំណូល។ េ�យែឡក 
េ�ឯេ�៉យែប៉តវ �ញ �ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន្រ�ំ (៥) ៃន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន្រ�ំបួន (៩) 
្រគ��រ ប�� លពីវ ��ន ៣០ ែម៉្រត�េរ� មិន�ន់�នប� �រមករស់េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី
េ�យក� �ងេ�ះ�នែត២្រគ��របុ៉េ�� ះ�នផ�ល់ទិន�ន័យអំពី្រ�ក់ចំណូល និង 
�ន២្រគ��រ�នលក់ផ�ះរបស់ពួកេគ។ �ន�រប�� ញឱ្យេឃើញ� 
�របណ� � ះប�� លអំពីអក� រ�ពហិរ�� វត� �            
ប�� ញទូរស័ព�ឥតគិតៃថ�ស្រ�ប់ផ�ល់ជំនួយអំពីប�� ហិរ�� វត� � 28

29  និង 
លទ��ពក� �ង�រចូលរមួេ�ក� �ង្រក �មជួយខ� �នឯង 
�នផ�ល់ជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលមិន�ន់�នប� �រមករស់េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� 2ី9

30 
បុ៉ែន�មិន�នផ�ល់ជូននូវក្រមងសកម��ព�ងំ្រស �ងៃនកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញេឡើយ
។  
 
56. េសចក�សីន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៦ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត។  
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មសន� ិ�� ន� អនុ�សន៍ទី៦្រត�វ�នអនុវត� 
េ�យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុកំពុងរង់�ំរ�យ�រណ៍�� ពររបស់ CUFA 
ខណៈេពលកំពុង�ក់ែតងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី៤េនះ។  

57. មតិេ�បលរ់បស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មចំេ�ះ�� ក់្រគប់្រគងអំពីអនុ�សន៍
ទី៦ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក្សភិ�ល។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នផ�ល់េ�បល់� 

                                                
28 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ��ងទី ២០ និង ២១ ទំព័រទី ២៥-២៧។ 
29 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ១៧។ 
30 កំណត់ស�� ល់េ�េជើងទំព័រេលខេរៀងទី ១០ ទំព័រទី ២៩។ 
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េដើម្បីបង�លក�ណៈឱ្យ�ន�រ�� រេឡើងវ �ញនូវ្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់្របកបេ�យនិរន�រ
�ពបន�េទៀតេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី គប្បីេ�� ត�រពិ�រ�េលើ៖  

• �របន�ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ និង�របណ� � ះប�� លជំ�ញ 
�រេរៀបចំទុក�ក់ឱ្យបេ្រមើ�រ�រ 
និងសកម��ព�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញដៃទេទៀតែដល�នមូល�� នែផ�កេលើសហ្រ�ស 
េ្រ�មកម� វ �ធី ព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
េ�យេ�� តេលើ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំ�យ�ែដល�ច និង�នឆន�ៈក� �ង�រេធ� ��រ�រ 
និង ែដល្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ្រតី�សរបស់ពួកេគ 
មិន�ន់�ន�� រេឡើងវ �ញឱ្យវ �លមក្រតឹមក្រមិត្រ�ក់ចំណូលពិត�មធ្យម 
មុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េ�េឡើយ និង 

• �រកំណត់រកវ �ធី�ក់ែស� ងេដើម្បីផ�ល់នូវកិច��្ំរទែបបេនះជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួ
នតូច ែដលនឹង្រត�វប� �រមក�ំងទីលំេ�េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ (១៤) និង 
្រក �ងេ�៉យែប៉ត (៥) េ�េពលែដលពួកេគប� �រមក�ំងទីលំេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំេនះ។ 

58. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
រង់�ំពិនិត្យទិន�ន័យេ�ក� �ង�រផ�ល់រ�យ�រណ៍�� ពររបស់ CUFA 
ជូន�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង 
�រ�យតៃម��ក់ព័ន�េ�ចុងប�� ប់ៃន�រផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស 
ក� �ងេ�លបំណងផ�ល់មតិេ�បល់្រតឡប់បែន�ម និង �រឆ� �ះប�� ំង្របសិនេបើ�ន�ពសម្រសប 
ក� �ងរយៈេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យ�ងមុខេនះ។ 

៥. េសចក�សីន��ិ� ន 

្រត�វ�ន ែដលដំេណើរ�រផ�ល់ ប័ណ� កម�សិទ�ិេនះ�ន�ប់េផ�ើមេ�េខត��ត់ដបំង ក� �ង�� ំ២០១៧។ 

អនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ       
្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល 

�រផ�ល់មតិេ�បល់្រតឡប់ជូន�� ក់្រគប់្រគងអំពីច�ំត�់រេដើម្ីប
េធ� �ឱ្យគេ្រ�ង�ន�ពអនុេ�ម�ងំ្រស �ង 

១. 
បេង� ើតេ្រ�ង�រទូ�ត់ឱន�ព
សំណងមួយ។ 

�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ �នអនុវត� 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េលើកទឹកចិត�ឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
បន� ្រត�តពិនិត្យេលើ�រផ�ល់ប័ណ� កម�សិទ�ិជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�
ល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�។ី  

២. ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន�  
េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 

�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ �នអនុវត� 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េលើកទឹកចិត��� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុឱ្យ�ត់វ ��ន
�រ�ម�នសំេ�បន�ែកលម��រផ�ល់េស� 
�ពិេសសគឺ�រទុក�ក់�កសំណល់រ �ង និង 
�រ��ឱ្យ�ន�រផ�ត់ផ�ង់ទឹក�មប�� ញបំពង់ទុេ�។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ក៏�នផ�ល់េ�បល់ឱ្យបន�ខិតខំ��និរន�រ�ព
ៃនេហ�� រច�សម�័ន� េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
�មរយៈ�រក�ងសមត��ពរបស់គណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ 
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អនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ       
្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល 

�រផ�ល់មតិេ�បល់្រតឡប់ជូន�� ក់្រគប់្រគងអំពីច�ំត�់រេដើម្ីប
េធ� �ឱ្យគេ្រ�ង�ន�ពអនុេ�ម�ងំ្រស �ង 
និង�រែថ�កំ� �ងមូល�� ន 
�រព្រងឹង�រេគៀងគរមូលនិធិស្រ�ប់�រ�រ្របតិបត� ិ�រ និង 
�រែថ�េំ�ក� �ងកែន�ង�ងំទីលំេ�ថ� ី និង 
�រេធ� �ឱ្យ�ន្រប្រកតី�ពនូវទំ�ក់ទំនង 
រ�ងគណៈកម��រ្របតិបត� ិ�រ និង�រែថ� ំ
�មួយអង��ពរ�� ភិ�លក� �ងមូល�� ន េ�ក� �ង្រកបខ័ណ� ែផន�រ 
និងថវ ��រយៈេពលមធ្យមែដល�នឯក�ព�� ។  

៣. 
ែកលម�ដំេណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយ
ន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  
ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន
�រសកម��ពមួយ 
ែដល�នេពលេវ�កំណត់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់        �ន។ 

�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�ចកំណត់�នអំពី�� ន�ពៃន�រអនុវត�។  
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេស� ើឱ្យបិទអនុ�សន៍េនះ។ 
 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេស� ើឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ
��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុបន�ចូលរមួ�មួយរ�� ភិ�ល 
និង្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ឱ្យ�នេទៀង�ត់ 
េដើម្ប�ី��យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��នដំេណើរ�រ 
េហើយ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�នលទ��ពទទួល�នយន��រ
េ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�មួយ 
ែដល�ចេ�ះ្រ�យបណ� ងឹរបស់ពួកេគក� �ងលក�ណៈគួរឱ្យេជឿ�ក់�
ន។ 

៤. អភិវឌ្ឍន៍កម� វ �ធីសម្រសបមួយ 
េដើម្បីក�ងសមត��ពេ�ះ្រ�
យផលប៉ះ�ល់ 
េ�ក� �ងគណៈកម��រអន�រ្រកសួង
េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន
�រ សកម��ពមួយ 
ែដល�នេពលេវ�កំណត់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន។ 

�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ �នប�� ប�់រអនុវត� 

៥. 
បេង� ើតេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុ
លមួយ 
េដើម្បជួីយដល់្រគ��រែដលជំ�ក់
បំណុលខ�ស់ 
ក� �ង�រសងកំេណើនបំណុលរបស់
ពួកេគវ �ញ �ម 
រយៈខ�ង់ឥណ�ន និង 
េហ�� រច� 
សម�័ន� េ�ះ្រ�យបំណុលមួយ 
ស្រ�ប់េ�លបំណងេនះ។  

�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ �នអនុវត�មួយែផ�ក 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ផ�ល់េ�បល់ឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�ំ្រទដល់�រ�ត់បន�យបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
ែដល�នេកើនេឡើងេ�យ�រ�រវ �និេ�គេ�េលើ្រទព្យសម្បត� ិលំេ�
�� ន 
ក� �ងក្រមិតគុណ�ពៃនផ�ះែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ន�ន់�ប់ 
មុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
េ�យបន�រយៈេពលផ�ល់ជនួំយបេច�កេទសេលខ ៨៨១០ 
េ��ម�ក់ែស� ង។ វត��នៃនបំណុលែបបេនះ គប្ប�ី  
លក�ណៈវ �និច� ័យ 
ស្រ�ប់�រ�ក់ប�� �លេ�ក� �ងេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល 
េ�េពលែដល��ច្រត�វ�នបង�េឡើងេ�យ�� ល់ក� �ងក្រមិតសម្រស
ប�មួយ 
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អនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ       
្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល 

�រផ�ល់មតិេ�បល់្រតឡប់ជូន�� ក់្រគប់្រគងអំពីច�ំត�់រេដើម្ីប
េធ� �ឱ្យគេ្រ�ង�ន�ពអនុេ�ម�ងំ្រស �ង 
ពី�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ចំេ�ះ្រទព្យសម្បត� ិេ��មបេ�� យផ� �វ
រថេភ� ើង។ 

៦. 
អនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�
ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
ក� �ងលក�ណៈមួយ្របកបេ�យនិរ
ន�រ�ព។  

�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ �នអនុវត� 
េ�យបច� �ប្បន��� ក់្រគប់្រគងរបសធ់��រអភិវឌ្ឍន៍�សុីកំពុងរង់
�រំ�យ�រណ៍�� ពរពី្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�ពិេ្រ�ះេ�បល់ CUFA  
 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នផ�ល់េ�បល់� 
េដើម្បីបង�លក�ណៈឱ្យ�ន�រ�� រេឡើងវ �ញនូវ្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��រ
រងផលប៉ះ�ល់្របកបេ�យនិរន�រ�ពបន�េទៀតេ�ឯកែន�ង�ំងទី
លំេ�ថ�ី គប្ប ី        េ�� ត�រពិ�រ�េលើ៖ 

• �របន�ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ និង�របណ� � ះប�� ល
ជំ�ញ �រេរៀបចំទុក�ក់ឱ្យបេ្រមើ�រ�រ 
និងសកម��ព�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញដៃទេទៀត 
ែដល�នមូល�� នែផ�កេលើ សហ្រ�ស 
េ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
េ�យេ�� តេលើ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំ�យ�ែដល�ច 
និង�នឆន�ៈក� �ង�រេធ� ��រ�រ និង 
ែដល្រ�ក់ចំណូល្រប� ំ       ្រតី�សរបស់ពួកេគ 
មិន�ន់�ន�� រេឡើងវ �ញឱ្យវ �លមក្រតឹមក្រមិត្រ�ក់ចំណូល
ពិត�មធ្យម មុនេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េ�េឡើយ  

• �រកំណត់រកវ �ធី�ក់ែស� ងេដើម្បីផ�ល់នូវកិច��្ំរទែបបេនះជូ
នដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួនតូច ែដលនឹង្រត�វប� �រ 
មក�ំងទីលំេ�េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ង�ជ�នីភ� ំ
េពញ (១៤) និង ្រក �ងេ�៉យែប៉ត (៥) 
េ�េពលែដលពួកេគប� �រមក�ំងទីលំេ�ឯកែន�ង�ងំទីលំ
េ�ថ�ី�ងំេនះ និង 

 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មក៏�នេស� ើឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរ
បស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុែចករ�ែលកនូវរ�យ�រណ៍�� ពររបស់ 
CUFA និង 
�រ�យតៃម��ក់ព័ន�េ�ចុងប�� ប់ៃន�រផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស 
ក� �ងេ�លបំណងេដើម្បីឱ្យគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មផ�
ល់មតិេ�បល់្រតឡប់បែន�ម។ 

 
/S/ Dingding Tang ្រប�ន គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
 
/S/ Ajay Achyutrao Deshpande ស�ជិក គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
 
/S/ Halina Ward, Member ស�ជិក គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
 
 
ៃថ�ទី០៥ ែខកមុ�ៈ �� ២ំ០១៩ 
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ប�� ី�យ�មបុគ�លែដល�នជួបក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
 

គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម (CRP) �ន�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម េ�ក� �ង និង 
េ្រ�ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ (ADB) 
ក� �ង�រអនុវត��រ�រ្រត�តពិនិត្យរបស់ខ� �នចំេ�ះសំេណើសំុឱ្យ�ន�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេ្រ�មគ
េ្រ�ងេនះ។  
 
បុគ�លិករបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ  
 
1. Hiroaki Yamaguchi, ្រប�នែផ�កដឹកជ�� �ន និងគម�គមន៍ �យក�� ន�សីុ�េគ�យ៍ (SETC-

SERD) 
2. Hideaki Iwasaki, �យក្រប�ំ្របេទស និ�ស�� ន្រប�ំ្របេទសៃថ (អតីត�យក SETC-SERD) 
3. Sunniya Durrani-Jamal, �យក្រប�្ំរបេទស និ�ស�� ន្រប�្ំរបេទសកម� �� (CARM), SERD 
4. Ricardo Carlos Barba, ្រប�ន្រក �មអ�កឯកេទសែផ�កកិច��រ�រសុវត� ិ�ព IS 

�យក�� ន�សីុ�េគ�យ៍ 
(�លពីមុន�អ�កដឹក��ំរអនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
ខណៈេពលែដល�ត់េ�បេ្រមើ�រ�រ�មួយនិ�ស�� ន្រប�ំ្របេទសកម� ��)  

5. Rangina Nazrieva, អ�កឯកេទសែផ�កកិច��រ�រសុវត� ិ�ព (េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់) CARM, SERD 
6. Takeshi Fukayama, អ�កឯកេទសែផ�កដឹកជ�� �ន SETC-SERD 
7. Sokha Ouk, ម�ន� ី�ន់ខ�ស់ែផ�កបរ ��� ន CARM, SERD 
8. Gemma Bade, អ�កវ ��គគេ្រ�ង SETC-SERD 
 
ទី្របឹក�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សុ ី
1. Peter Mason មូលនិធិសហ�ពឥណ�នអូ្រ�� លី (CUFA) 
2. Mao Ye, CUFA 
3. Adelaida Mortell 
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ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគងស្រ�ប់អនុវត�អនុ�សន៍ 

របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
 

ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង 
េដើម្បីអនុវត�េសចក� ីសេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�លេ�េលើអនុ�សន៍ 

ៃនរ�យ�រណ៍ចុងេ្រ�យរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ៖ សំេណើសំុឱ្យេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យ 
�ពអនុេ�ម េ�េលើម�អនុតំបន់ទេន�េមគង� ៖ គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្របេទសកម� �� 

កម� ីេលខ ២២៨៨-CAM និង ២៦០២-CAM និង ជំនួយឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM 
េដើម្បីអនុវត�េសចក� ីសេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល េ�េលើអនុ�សន៍�ងំ៦ ៃនរ�យ�រណ៍ចុងេ្រ�យ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម (សំេណើសំុឱ្យេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េ�េលើម� 
អនុតំបន់ទេន�េមគង� ៖ គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្របេទសកម� �� កម� ីេលខ ២២៨៨-CAM និង 
២៦០២-CAM និង ជំនួយឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM) �� ក់្រគប់្រគង 
េ�យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ �ជរ�� ភិ�លកម� �� (�ជរ�� ភិ�ល) 
�នអភិវឌ្ឍន៍សកម��ពែកត្រម�វមួយចំនួន។ ��ងែដល�ន�� ប់ជូន រមួ�នសកម��ពែកត្រម�វ 
ែដល�ជរ�� ភិ�ល�នឯក�ព ្រពម�មួយនឹង�រេរៀបចំអនុវត� និងេពលេវ� កំណត់ផងែដរ។  
េ្រ�យេពល�នេសចក� ីសេ្រមចពី្រក �ម្របឹក�ភិ�ល គណៈកម��រ�� ំេមើលមួយ េ្រ�ម�រដឹក�ំរបស់ 
អនុ្រប�ន (្របតិបត� ិ�រទី២) ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បផី�ល់ដំបូ�� ន និង �រែណ� ំ
ក� �ង�រេរៀបចំបេង� ើត និង អនុវត�សកម��ពែកត្រម�វ 
ែដល�នេ�លបំណងេធ� �ឱ្យគេ្រ�ង�ន�ពអនុេ�ម។ េដើម្បីស្រមប ស្រម�លដំេណើរ�រ និង 
��ឱ្យរ�� ភិ�លយល់ ស�ជិកគណៈកម��រ�� ំេមើល ក៏�នេរៀបចំឱ្យ�ន 
កិច� ្របជុំ�ន់ខ�ស់មួយចំនួន�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�ល�ន់ខ�ស់។  
សកម��ពេដើម្បីអនុវត�អនុ�សន៍�ងំ៦ �នសេង�បេ�ក� �ងក�ខណ� �ងេ្រ�ម។ 
�ក់ទងេ�នឹងអនុ�សន៍ទី១ ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នេស� ើសំុឱ្យរ�� ភិ�លបេង� ើតកម� វ �ធីសកម��ពែក ត្រម�វមួយ។ កម� វ �ធីសកម��ពែកត្រម�វមួយ 
ែដល�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង �នឯក�ព��  �នផ�ល់ជូនេ�ក� �ង��ង�� ប់។ 
�ជរ�� ភិ�ល�នឯក�ពេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញ េ�េលើ្រគ��រ រងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗ 
�រអេង�ត�ស់ែវងលម� ិត និង កិច�សន� ្រពម�ងំផ�ល់ឱន�ពសំណង ស្រ�ប់ (១) 
�រ�ត់បង់្រទព្យសម្បត� ិ េ�យ�រែត�រ�ត់ចំ�ត់�� ក់មិន�ន្រតឹម្រត�វ និង អតិផរ� េ�យ 
េ្របើ្រ�ស់សន�ស្សន៍តៃម�អ�កេ្របើ្រ�ស់ (២) ្រ�ក់ឧបត�ម�ស្រ�ប់រយៈេពលអន�រ�ល 
(្រ�ក់ឧបត�ម�ជីវ�ព រស់េ�/�រ�តបង់្រ�ក់ចំណូល និង ្រ�ក់ឧបត�ម�ស្រ�ប់ៃថ�ដឹកជ�� �ន) 
េ�យ�រែតអតិផរ� េ�យ េ្របើ្រ�ស់សន�ស្សន៍តៃម�អ�កេ្របើ្រ�ស់។  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
�ជរ�� ភិ�លមិន�នឯក�ពផ�ល់សំណង ស្រ�ប់�រ�តបង់្រ�ក់ចំណូលបែន�ម 
�ប់ពី�លបរ �េច�ទ�ំងទីលំេ�ថ�ីេឡើងវ �ញរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ �ល់ 
រហូតដល់េពល�ប់េផ�ើមសកម��ព�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើយ។ ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ កំពុងបន� 
កិច�សន��របស់ខ� �ន�មួយរ�� ភិ�ល ក� �ងេ�លបំណង�នេ�រកដំេ�ះ្រ�យមួយចំេ�ះប�� េនះ។  
េដើម្ប�ី�ឱ្យ�រអនុវត�ន៍អនុ�សន៍ទី១ ្រប្រពឹត�េ��ន់េពលេវ� និង ្របកបេ�យ្របសិទ��ព 
ក� �ងរយៈេពលចេ�� ះពី ១២-១៨ែខ េ��មអនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ធ��រ អភិវឌ្ឍន៍�សីុ នឹងេធ� ��រេផ��ង�� ត់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�រអេង�ត�ស់ែវងលម� ិត 
ែដលេធ� �េឡើង េ�យ�ជរ�� ភិ�ល េហើយនឹងចូលរមួសកម��មួយ�ជរ�� ភិ�ល 
ក� �ង�រអភិវឌ្ឍន៍ឯក�រផ្សព�ផ�យ ព័ត៌�ន និង េធ� ��រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ក៏នឹងេធ� ��រ ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញឱ្យ�នដិតដល់ 
េ�េលើរ�យ�រណ៍របស់ទី្របឹក�្រត�តពិនិត្យ�ងេ្រ� េដើម្ប�ី�ឱ្យ 
�ននូវ�រផ�ល់ឱន�ពសំណងសម្រសប។ 
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�ក់ទងនឹងអនុ�សន៍ទី២ �ជរ�� ភិ�ល�នឯក�ពេធ� ��រ�៉ន់្រប�ណេ�េលើេហ�� រច�សម�ន័�  
��រណៈេ�ឯកែន�ង�ងំទីលំេ�ថ�ី 
និងែកលម�េហ�� រច�សម�័ន��ងំេ�ះេដើម្បឱី្យ្រសបេ�នឹងបទ�� ន �ក់ព័ន�េ�ក� �ង្របេទស។ 
េ្រ�ម�រពិេ្រ�ះេ�បល់�៉ងជិតស� ិទ��មួយ�ជរ�� ភិ�ល ធ��រអភិវឌ្ឍន៍ 
�សីុនឹងេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ្របតិបត� ិ�រ និង 
�រែថ�េំហ�� រច�សម�័ន�េ�ឯកែន�ង�ំង ទីលំេ�ថ�ី 
្រពម�ងំនឹងែស� ងរកវ �ធីេដើម្បីេធ� ��រអភិវឌ្ឍន៍សមត��ពរបស់យន��រែថ�ែំដល�ំ្រទមូលនិធិ និង 
ដឹក�ំេ�យសហគមន៍ �មរយៈ�រេធ� ��រ�រ�មួយ្រក �មជួយខ� �នឯង 
ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�ឯកែន�ង �ំងទីលំេ�ថ�ី េដើម្បីឱ្យ�ន�រេរៀបចំ្របតិបត� ិ�រ 
និងែថ�សំម្រសប។ 
ចំេ�ះអនុ�សន៍ទី៣ និងទី៤ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ�នេ្រត�មខ� �នរចួ�េ្រសចេដើម្បីផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស 
េដើម្ប�ីំ្រទរ�� ភិ�លក� �ង�រព្រងឹងយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  (GRM) 
និងក�ងសមត��ពរបស់ គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់។ 
េដើម្ប�ី�ឱ្យ�នត�� �ពេ�ក� �ងយន��រេ�ះ្រ�យ បណ� ឹង�រទុក�  
�ជរ�� ភិ�ល�នឯក�ពប�� �លអ�កតំ�ង្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ក� �ងយន��រេ�ះ 
្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  និងផ�ល់េសចក� ីលម� ិតអំពីបណ� ឹង�រទុក�  �ក់ទងនឹង�រគណ� និង �រទូ�ត់ 
ឱន�ពសំណងេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ�ងេ្រ� 
ែដល�នប�� ញេ�ក� �ងេគហទំព័ររបស់ធ��រ អភិវឌ្ឍន៍�សីុ។ 
ចំេ�ះអនុ�សន៍ទី៥ �ជរ�� ភិ�លមិន�នឯក�ពបេង� ើតេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យប�� សំណងេឡើយ 
េ�យែផ�កេលើមូល�� ន� �រេ�ះ្រ�យប�� សំណងមិនែមន�ប�� �ពអនុេ�ម 
បុ៉ែន��ជរ�� ភិ�ល �នឯក�ព� ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�ចជួយកំណត់រក្របភពែដល�ចជួយេ�ះ្រ�យប�� េនះ និង 
អភិវឌ្ឍន៍កម� វ �ធី�ំ្រទមួយែដល�ន�រចូលរមួពី�� ប័នមី្រក�ហិរ�� វត� � អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល ឬ 
្រចកចូល សម្រសបដៃទេទៀត េដើម្បីជួយេ�ះ្រ�យប�� និរន��ពហិរ�� វត� �របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 
ចំេ�ះអនុ�សន៍ទី៦ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុនឹងបន��ំ្រទដល់ដេំណើរ�របន�ៃនកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ ចំណូលេឡើងវ �ញ 
(EIRP) េដើម្បី��ចំេ�ះនិរន� រ�ពៃនកម� វ �ធីេនះ។ 
សកម��ពែកត្រម�វនឹង្រត�វ�នអនុវត�េ�យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ និង 
អ�ក�ក់ព័ន�ដៃទេទៀត។ មុនេពលអនុវត� 
សកម��ពែកត្រម�វនឹង្រត�វ�នពន្យល់េ��ន់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ េ�ក� �ងតំបន់គេ្រ�ង 
្រពម�ងំែស� ងរក�រផ�ល់មតិេ�បល់្រតឡប់ផងែដរ។ េ្រ�ង�រទូ�ត់ឱន�ព សំណង 
(ស� ិតេ្រ�មអនុ�សន៍ទី១) រមួ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�េ្រចើនដំ�ក់�ល ែដលនឹង្រត�វេធ� �េឡើង 
�មួយ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ នឹងបន�បំេពញតួ�ទី្រត�តពិនិត្យរបស់ខ� �ន ្រពម�ងំផ�ល់កិច��ំ្រទ 
និងចូលរមួឱ្យ�ន សកម��មួយ�ជរ�� ភិ�ល 
ក� �ងេ�លបំណងេធ� �ឱ្យគេ្រ�ង�ន�ពអនុេ�មេ�នឹងេ�លនេ��យ និង 
នីតិវ �ធីរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ។ �ពិេសស 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុនឹងបន�េធ� ��រ្រត�តពិនិត្យឱ្យ�នដិតដល់េ�េលើសកម��ពែកត្រម�វ 
េ�យ�នវត��នចុះេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យ�មមូល�� នឱ្យ�នេ្រចើន�ងមុន 
�មរយៈេបសកកម� ្រត�តពិនិត្យ និង ទស្សនកិច��មកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីឱ្យ�នញឹក�ប់�មួយម�ន�  ី
រ�� ភិ�ល។ គណៈកម��រ�� ំេមើលនឹងបន� ្រត�តពិនិត្យ ្រពម�ងំផ�ល់�រែណ�សំ្រ�ប់�រអភិវឌ្ឍន៍ និង 
�រអនុវត�ន៍បែន�មេទៀតេ�េលើសកម��ពែកត្រម�វ។ 
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សកម��ពែកត្រម�វ 
 
 

សកម��ព �រអនុវត�ន៍ ្រពឹត� ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ 

អនុ�សន៍ទី១ ៖ បេង�ើតេ្រ�ង�រផ�ល់ឱន�ពសណំង។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ (IRC) េធ� ��រ្រត�តពិនិត្យ 
េឡើងវ �ញ ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ 
�ល់30

1 (AH) ចំេ�ះ ៖ �រអេង�ត 
�ស់ែវងលម� ិត (DMS) និង (២) 
កិច�សន�រ�ងគណៈកម��រអន�រ 
្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ស្រ�ប់�រ 
�ត់្របេភទមិន្រតឹម្រត�វេ�ក� �ង�រ 
អេង�ត�ស់ែវងលម� ិត។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ ប�� ប់�រ្រត�តពិនិត្យ 
េឡើងវ �ញេ�េលើ�រអេង�ត�ស់ែវង 
លម�ិត និង កិច�សន� ស្រ�ប់្រគ��រ 
រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៣.៥៨១្រគ��រ 
្រពម�ងំ�រកំណត់រកេឃើញ�រ�ត់ 
្របេភទមិន្រតឹម្រត�វ។ 
(គិត្រតឹម្រតី�ស ទី៣ �� ២ំ០១៤31

2) 

ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុពិនិត្យេផ��ង
�� ត់ 
លទ�ផលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
របស់គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ 
្រ�យផលប៉ះ�ល់។  
(គិត្រតឹម្រតី�សទី៣ �� ២ំ០១៤) 

�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
�នប�� ប់ក� �ង្រតី�ស 
ទី៣ �� ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ គណ�ឱន�ពសំណង 
ស្រ�ប់ ៖ (១) �រ�តបង់្រទព្យ 
សម្បត� ិេ�យ�រ�រ�ត់្របេភទ 
មិន្រតឹម្រត�វ និង អតិផងរ� 
េ�យ 
េ្របើ្រ�ស់សន�ស្សន៍តៃម�អ�កេ្របើ្រ�
ស់ (CPI) 3 និង (២) 
្រ�ក់ឧបត�ម�ស្រ�ប់ 
រយៈេពលអន�រ�ល 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េរៀបចំបរ ��ណែដល្រត�វ 
�នែកស្រម�ល 
េ�យ�រែត�រ�ត់ 
្របេភទមិន�ន្រតឹម្រត�វ និង 
អ្រ�តៃម� ឯក�ថ�ី ស្រ�ប់ ៖ (១) 
�រ�ត់បង់ ្រទព្យសម្បត� ី និង (២) 
្រ�ក់ឧបត�ម� 
ស្រ�ប់រយៈេពលអន�រ�ល (្រ�ក់ 
ឧបត�ម��ររស់េ�/�ត់បង់្រ�ក់ 

�រគណ��នប�� ប់ 
ក� �ង្រតី�សទី៣ 
�� ២ំ០១៤។ 

 

                                                
1 ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ខ�ះៗ ឬ �ងំ្រស �ងចំនួន ៣.៥៨១ ្រគ��រ េ្រ�មគេ្រ�ងេនះ េ�យមិន�ប់ប�� �ល្រគ��រេ�ឯ�� នីយសំេ�ង។ 
2 �រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើកំណត់េហតុចំនួន ១១៦ 

�នប�� ប់រចួ�ល់េ�ក� �ងដេំណើរ�ររបស់�រ ��ល័យអ�កស្រមបស្រម�លគេ្រ�ងពិេសស េ�យែឡក កំណត់េហតុែដលេ�េសសសល់ 
្រត�វេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញក� �ង្រតី�សទី២ �� ២ំ០១៤។ 

3 តៃម�នឹង្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ព េ�យេ្របើ្រ�ស់ CPI ពី�� ២ំ០០៦ រហូតដល់ (១) 
�� ំេធ� ��រ�ំងទីលំេ�េឡើងវ �ញស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល �ន�� ស់ប� �រទីលំេ�េ��ន់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីចំនួន ៥ និង (២) 
�� ផំ�ល់សំណងស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ដៃទេទៀត។ �ល់�រែកស្រម�ល�ងំ អស់ 
នឹង�នសង�ត�ពេ�នឹង��ងសំណងៃនែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ែដល្រត�វេធ� �បច� �ប្បន��ព 
(ែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ែដល្រត�វ �នេធ� �បច� �ប្បន��ពស្រ�ប់�ជ�នីភ� ំេពញ ២០១០ , 
ែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ែដល្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ពស្រ�ប់េ�៉យែប៉ត ២០១០ , 
ែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ែដល្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ពស្រ�ប់កំ�ត់ែខ្សរថេភ� ើង�គ�ងត្ប� ង ២០០៩ និង 
ែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ែដល្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ពស្រ�ប់កំ�ត់ែខ្សរថេភ� ើង�គ�ងេជើង និង កំ�ត់ផ� �វែដល�ត់ ២០០៨)។ 
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(្រ�ក់ឧបត�ម��រ 
រស់េ�/�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល 
និង្រ�ក់ 
ឧបត�ម�ស្រ�ប់ៃថ�ដឹកជ�� �ន) េ�យ 
�រែតអតិផរ�េ�យេ្របើ្រ�ស់ 
សន�ស្សន៍តៃម�អ�កេ្របើ្រ�ស់។ 

ចំណូល និង្រ�ក់ឧបត�ម�ស្រ�ប់ 
ៃថ�ដឹកជ�� �ន33

4)។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី៣ �� ២ំ០១៤) 

ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុេផ��ង�� ត់
េ� េលើ�រែកស្រម�ល។ 
(គិត្រតឹម្រតី�ស ទី៣ �� ២ំ០១៤) 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េធ� ��រពិេ្រ�ះេ�បល់ 
និងផ្សព�ផ�យព័ត៌�នជូន្រគ��ររង 
ផលប៉ះ�ល់អំពី ៖ )១(  េពលេវ� 
កំណត់ ស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់ 
�មផ�ះ (២)  វ �ធី��ស� ស្រ�ប់�រ 
គណ�ឱន�ពសំណង និង (៣) 
យន��រត�� េ្រ�មយន��រេ�ះ្រ�យ 
បណ� ឹង�រទុក� ែដល្រត�វ�នែកលម� 34

5 
(GRM)  �ក់ទងនឹង�រគណ� 
និង�រទូ�ត់ ឱន�ពសំណង។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េរៀបចំ ៖ (១) េពលេវ� 
កំណត់ស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់ 
�មផ�ះ និង (២) ស�� រៈផ្សព�ផ�យ 
ព័ត�ន �ប់ប�� �ល�ងំ�រេ�ះ 
្រ�យបណ� ឹង�រទុក�ផងែដរ។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤) 
 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់េធ� ��រពិេ្រ�ះេ�បល់។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤) 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុសេង�តេមើល
�រ 
ពិេ្រ�ះេ�បល់របស់គណៈកម��រ 
អន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
�មួយ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 

�រពិេ្រ�ះេ�បល់ 
និងស�� រៈផ្សព�ផ�យ 
ព័ត៌�ន្រត�វ�នេរៀបចំ 
រចួ�ល់ក� �ង្រតី�សទី៤ 
�� ២ំ០១៤។ 

�រពិេ្រ�ះេ�បល់្រត�វ 
�នេធ� �េឡើង និង�រ 
ផ្សព�ផ�យព័ត៌�ន�ន 
ប�� ប់ក� �ង្រតី�សទី៤ 
�� ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
េរៀបចំកិច�សន�ែដល្រត�វ 
�នែកស្រម�លស្រ�ប់្រគ��ររងផល 
ប៉ះ�ល់ 
េ�យឆ� �ះប�� ំងអំពីឱន�ព 
សំណង។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េរៀបចំេសចក� ី្រ�ង 
កិច�សន� ែដល្រត�វ�នែកស្រម�ល។ 

(គិត្រតឹម្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤) 

ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រត�តពិនិត្យ 
េឡើងវ �ញេ�េលើគំរេូសចក� ី្រ�ង 
កិច�សន�ែដល្រត�វ�នែកស្រម�ល។ 

(គិត្រតឹម្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤) 

េសចក� ី្រ�ងកិច�សន� 
ែដល្រត�វ�នែកស្រម�ល 
�នេរៀបចំរចួ�ល់ ក� �ង 
្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េធ� ��រពិេ្រ�ះេ�បល់ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ ផ�ល់ឱ្យ្រគ��ររងផលប៉ះ 

�រពិេ្រ�ះេ�បល់ 
�មផ�ះ និង�រផ�ល់ 

                                                
4 ្រ�ក់ឧបត�ម��ររស់េ�/�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល និង្រ�ក់ឧបត�ម�ៃថ�ដឹកជ�� �ន សំេ�ចំេ�ះ្របេភទ ៖ 

ផលប៉ះ�ល់ក� �ងអំឡ� ងេពល�ំងទីលំេ�ថ�ី និង �រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល ឬ ្របភពចំណូលស្រ�ប់ផ�ត់ផ�ង់ជីវ�ពរស់េ� 
“ែផ�កេលើ��ងសំនងៃនែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ែដល្រត�វ�នេធ� � បច� �ប្បន��ព (សូមេមើលកំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រេលខ៣ 
ស្រ�ប់ែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ែដល្រត�វបច� �ប្បន��ព)។ 

5 យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�ែដល្រត�វ�នែកលម� 
�នប�� �លអ�កតំ�ង្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ក� �ងអនុគណៈកម��រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ �ល់នីមួយៗេ�ក្រមិត�� ក់ឃំុ 
េហើយរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ ្រប�ំ្រតី�សរបស់អ�ក្រត�តពិនិត្យ�ងេ្រ�ែដល�ន្រ�ប់ ្រត�វប�� �លេសចក� ីលម� ិតៃន បណ� ឹង�រទុក�  
�ក់ទងនឹង�រគណ� និង�រទូ�ត់ឱន�ពសំណង។ 
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�មផ�ះ។ 

 

�ល់នូវឯក�រេសចក� ី្រ�ងកិច�ស
ន�ែដល្រត�វ�នែកស្រម�ល 
និងពន្យល់អំពី 
�រែកត្រម�វចំេ�ះឯក�រ DMS 
និង �រគណ�ឱន�ពសំណង។ 

 (គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥) 

 គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ ផ�ល់ឱ�សជូន្រគ��រ 
រងផលប៉ះ�ល់ឱ្យផ�ល់មតិេ�បល់
េ� 
េលើេសចក� ី្រ�ងកិច�សន�ែដល្រត�វ
�ន ែកស្រម�លក� �ងរយៈេពល១ែខ 
េ�យគិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទៃន�រ 
ពិេ្រ�ះេ�បល់នីមួយៗ។ 
�៉ង�មិុញ េសចក� ី្រ�ង 
កិច�សន� ែដល្រត�វ�នែកស្រម�ល 
�ច្រត�វ�ន 
ចុះហត�េល�ក� �ងរយៈេពលេនះ 
្របសិន 
េបើ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ន 
សេ្រមចចិត� និង ឯក�ព។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥) 
 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ ពន្យល់អំពីយន��រេ�ះ 
្រ�យបណ� ឹង�រទុក�ស្រ�ប់�រត��  
អំពី�រគណ�ទូ�ត់្រ�ក់។ 

(គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥) 
 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ �នេ្របើ្រ�ស់្របព័ន�  
ផ្សព�ផ�យ និងប�� ញគម�គមន៍ 
ដៃទេទៀត្របកបេ�យ្របសិទ��ព 
ស្រ�ប់េ�ង�ប់េធ� ��រពិេ្រ�ះ 
េ�បល់។ (គិត្រតឹម្រតី�សទី៤ 
�� ២ំ០១៤-្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥) 
 

ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រត�តពិនិត្យ
�រ 
ពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រគ��ររងផល 
ប៉ះ�ល់ 
�មរយៈអ�ក្រត�តពិនិត្យ�ង 

េសចក� ី្រ�ងកិច�សន� 
ែដល្រត�វ�នែកស្រម�ល 
ជូន្រគ��ររងផលប៉ះ 
�ល់ �នប�� ប់ក� �ង 
្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥។ 
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េ្រ�ែដល�ន្រ�ប់។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥) 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ ផ�ល់�រទូ�ត់្រ�ក់ជូន 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ ផ�ល់�រទូ�ត់្រ�ក់។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី១-២ �� ២ំ០១៥) 

ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រត�តពិនិត្យ
�រ 
ទូ�ត់្រ�ក់ជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�
ល់ 
�មរយៈអ�ក្រត�តពិនិត្យ�ងេ្រ�ែដ
ល �ន្រ�ប់។ 

�រទូ�ត់្រ�ក់�ន 
ប�� ប់ក� �ង្រតី�សទី២ 
�� ២ំ០១៥។  

�រគណ� និង�រទូ�ត់សំណង 
ចំេ�ះ �រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល35

6  
ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
ែដល�ន�� ស់ប� �រទីលំេ�។ 

ស� ិតេ្រ�ម�រពិ�ក�។ ស� ិតេ្រ�ម�រពិ�ក�។ 

 

អនុ�សន៍ទី២ ៖ ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន�េ�ឯកែន�ង�ងំទីលំេ�ថ�ី។ 
គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ �យតៃម�េហ�� រច� 
សម�័ន� េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
េដើម្ប�ី�� េហ�� រច�សម�័ន�  
�ងំេនះ �នលក�ណៈ ្រសបេ�នឹង 
បទ�� ន�តិ បទ�� នេខត� ឬ 
បទ�� ន 
��� ធរមូល�� នែដល�ក់ព័ន�។  
 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ ៖ (១) ចុះេធ� �ទស្សនកិច� 
កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី (២) 
េរៀបចំប�� ី 
�រេពើភ័ណ� េហ�� រច�សម�័ន�  
��រណៈែដល�ន្រ�ប់36

7  និង 
េហ�� រច�សម�័ន�មិនែមន�របស់ 
��រណៈែដល�ន្រ�ប់ និង (៣) 
�យតៃម�េ�េលើគុណ�ព និង�ព 
្រគប់្រ�ន់ៃនេហ�� រច�សម�័ន�  
��រណៈ ែផ�កេលើបទ�� ន�តិ 
បទ�� នេខត� ឬ បទ�� ន��� ធរ 
មូល�� ន។ (្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤) 

�រ�យតៃម��ន 
ប�� ប់ក� �ង្រតី�សទី៤ 
�� ២ំ០១៤។ 
 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
េរៀបចំែផន�រសកម��ព 
មួយែដល�នកំណត់េពលេវ� 
ស្រ�ប់ 
ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន� េ� 
ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�។ី 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
េរៀបចំែផន�រសកម��ព 
មួយែដល�នកំណត់េពលេវ�    
ែដល ៖ (១) 
កំណត់រកសកម��ពប�� ន់ 
ស្រ�ប់ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន�  

ែផន�រសកម��ព 
ែដល�នកំណត់ 
េពលេវ� ្រត�វ�ន 
េរៀបចំរចួ�ល់ក� �ង 
្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥។ 
 

                                                
6 �រ�តបង់្រ�ក់ចំណូលបែន�មេទៀត គិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទ�� ស់ប� �រទីលំេ�របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 

រហូតដល់េពល�ប់េផ�ើមសកម��ព�� រ ្រ�ក់ចំណូល។ 
7 េហ�� រច�សម� ័ន���រណៈ សំេ�ចំេ�ះេហ�� រច�សម� ័ន��ងំ�យ�ែដលនឹង�� យ�កម�សិទ� ិរបស់រ�� ភិ�ល�� ក់�តិ �� ក់េខត� ឬ 

�� ក់មូល�� ន។ 
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��រណៈ 
េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី និង (២) 
ផ�ល់�រ�៉ន់្រប�ណតៃម� និង 
�លវ ��គអនុត�លម� ិតៃនសកម��ព 
ប�� ន់ែដល្រត�វ�នកំណត់។ 
(្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥) 
 

ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រត�តពិនិត្យ 
េឡើងវ �ញ េ�េលើែផន�រសកម��ព 
ែដល�នកំណត់េពលេវ�។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥) 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន�  
េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី ែដល្រត�វ 
�ន កំណត់��សកម��ពប�� ន់ 
ស� ិតេ្រ�ម ែផន�រសកម��ពែដល 
�នកំណត់េពលេវ�។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន�  
��រណៈេ�ឯកែន�ង�ងំទីលំេ�
ថ�ី 
្រសប�មែផន�រសកម��ពែដល
�ន កំណត់េពលេវ�។ 
(្រតី�សទី១-២ �� ២ំ០១៥) 

េហ�� រច�សម�័ន�  
្រត�វ�នែកលម�ក� �ង 
្រតី�សទី២ �� ២ំ០១៥។ 
 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
្របគល់េហ�� រច�សម�័ន�  
ែដល្រត�វ�នែកលម� ជូន��� ធរ 
មូល�� នសម្រសប។ 
 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
្របគល់េហ�� រច�សម�័ន�  
ែដលមិនែមន�របស់��រណៈជូន 
្រប�ពលរដ� និង េហ�� រច�សម�័ន�  
��រណៈែដល្រត�វ�នែកលម�ជូន 
��� ធរមូល�� នសម្រសប �មួយ 
នឹង�រ ប�� ក់ច�ស់�ស់� 
្របតិបត� ិ�រ និង 
�រែថ�េំហ�� រច� 
សម�័ន��ងំេ�ះ 
គឺ��រទទួលខុស្រត�វ 
របស់អ�កទទួលេ�យ ែឡកពី�� ។ 

(គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥) 

េហ�� រច�សម�័ន�  
្រត�វ�ន្របគល់ក� �ង 
្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥។ 
 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េស� ើឱ្យ្រកសួង 
សុ�ភិ�ល (MOH) ���មណ� ល 
សុខ�ពេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
ក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ 
�ន្របតិបត� ិ�រ 
េ��មបទ�� ន�តិ។  

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
ផ�ល់ដំបូ�� នដល់្រកសួង 
សុ�ភិ�ល��យល័ក�ណ៍អក្សរ 
ឱ្យ���មណ� លសុខ�ពេ�ឯក
ែន�ង 
�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ 
�ន្របតិបត� ិ�រេ��មបទ�� ន

មណ� លសុខ�ពេ�ឯ 
កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
ក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ 
�ន្របតិបត� ិ�រេ� 
�មបទ�� ន�តិ ែដល 
កំណត់េ�យ្រកសួង 
សុ�ភិ�ល 
ក� �ង្រតី�ស ទី៣ 
�� ២ំ០១៤។ 
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�តិ 
ែដលកំណត់េ�យ្រកសួងសុ�ភិ�
ល 

(្រតី�សទី៣ �� ២ំ០១៤)។ 

យន��រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ�េំហ��  
រច� សម� ័ន� េ�ឯកែន�ង�ំង 
ទីលំេ�ថ�ី។ 

ស� ិតេ្រ�ម�រពិ�ក�។ 

 

ស� ិតេ្រ�ម�រពិ�ក�។ 

អនុ�សន៍ទី៣ ៖ ែកលម��រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  (GRM) 
ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ំង េ�ក� �ងែផន�រសកម��ពមួយែដល�នេពលេវ�កំណត់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
េរៀបចំែផន�រសកម��ព 
�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់មួយ 
និង �ចេធ� ��រេផ��ង�� ត់�ន 
ស្រ�ប់ 
ែកលម�ដំេណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃន 
យន��រេ�ះ្រ�យ បណ� ឹង�រទុក�។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
េរៀបចំែផន�រសកម��ព 
�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់មួយ 
និង �ចេធ� ��រេផ��ង�� ត់�ន។ 
(្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤)។ 

ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រត�តពិនិត្យ 
េឡើងវ �ញ និងផ�ល់មតិេ�បល់្រតឡប់ 
េ�េលើែផន�រសកម��ព។ 

(គិត្រតឹម្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤)។ 

ែផន�រសកម��ពែដល 
�នឯក�ព��  
្រត�វ�ន េរៀបចំរចួ�ល់ 
ក� �ង ្រតី�សទី៤ 
�� ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ អនុវត�សកម��ព�ន 
េពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង 
�ចេធ� ��រេផ��ង�� ត់�ន។ 

អនុវត�សកម��ព�នេពលេវ� 
កំណត់�ក់�ក់ និង�ចេធ� ��រ 
េផ��ង�� ត់�ន។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៤)។ 

�រ�ប់េផ�ើមអនុវត� 
ែផន�រសកម��ព 
ក� �ង្រតី�សទី៤ 
�� ២ំ០១៤។ 

អនុ�សន៍ទី៤ ៖ អភិវឌ្ឍន៍កម� វ �ធីសម្រសបមួយ 
េដើម្ីបក�ងសមត��ពរបស់គណៈកម��រអន�រ្រកសួង េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល ់
ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ពមួយែដល�នេពលេវ�កំណត ់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េ�យ�ន�រពិេ្រ�ះ 
េ�បល់�មួយធ��រអភិវឌ្ឍន៍�
សីុ 
េរៀបចំែផន�រសកម��ពមួយែដល
�ន េពលេវ�កំណត់ 
និង�ចេផ��ង�� ត់ �ន 
ស្រ�ប់�រក�ងសមត��ព។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
េរៀបចំែផន�រសកម��ព 
មួយែដល�នេពលេវ�កំណត់ និង 
�ចេផ��ង�� ត់�ន 
ស្រ�ប់�រក�ង សមត��ព 
េ�យ�នជំនួយពីធ��រ 
អភិវឌ្ឍន៍�សីុ។ 

(គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៤)។ 

ែផន�រសកម��ពែដល 
�នេពលេវ�កំណត់ 
និង�ចេផ��ង�� ត់�ន 
្រត�វ�នអភិវឌ្ឍន៍ ក� �ង 
្រតី�សទី១ �� ២ំ០១៥។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ �រអនុវត�ន៍ែផន�រ 
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ផលប៉ះ�ល់ 
អនុវត�ែផន�រសកម��ព 
ែដល�នេពលេវ�កំណត់ និង�ច  
េផ��ង�� ត់�ន។ 

 

ផលប៉ះ�ល់អនុវត�ែផន�រ 
សកម��ព។ 
(�ប់េផ�ើមក� �ង្រតី�សទី២ 
�� ២ំ០១៥) 

េ�ង�មសំេណើរបស់គណៈកម��រ 
អន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
ធ��រ អភិវឌ្ឍន៍�សីុ ផ�ល់ជំនួយ 
ឯកេទស និង េរៀបចំកម� វ �ធីបណ� � ះ 
ប�� ល ្រពម�ងំទស្សនកិច�សិក� 
របស់ម�ន� ីគណៈកម��រអន�រ្រកសួង
េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េ�ក� �ងតំបន់ 
�សីុ។ (�ប់េផ�ើមក� �ង្រតី�សទី១ 
�� ២ំ០១៥) 

សកម��ព�ប់េផ�ើមក� �ង 
្រតី�សទី២ �� ២ំ០១៥។ 

 

អនុ�សន៍ទី៥ ៖ បេង�ើតេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យប�� បណុំលមួយ េដើម្ីបជួយដល់្រគ��រែដលជំ�កប់ំណុល 
េ្រចើនក� �ង�រសងបណុំលរបស់ពួកេគែដល�នេកើនេឡើង �មរយៈខ�ងឥ់ណ�នមួយ 
និងេហ�� រច�សម�័ន� េ�ះ្រ�យប�� បណុំល។ 

អភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត� វ ��ន�រ 
េដើម្បជួីយ 
េ�ះ្រ�យប�� និរន� រ�ពហិរ�� វត� � 
របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 

ស� ិតេ្រ�ម�រពិ�ក�។ 

 

ស� ិតេ្រ�ម�រពិ�ក�។ 

 

អនុ�សន៍ទី៦ ៖ អនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�កច់ណូំលេឡើងវ �ញ (EIRP) 
ក� �ងលក�ណៈមួយ្របកបេ�យ និរន�រ�ព។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ 
បន�អនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក 
�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ បន��ំ្រទសកម��ព 
កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូល 
េឡើងវ �ញ ែដល�ន្រ�ប់េ�ក� �ង 
កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំអស់។ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
បន� ្រត�តពិនិត្យ 
កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូល 
េឡើងវ �ញ។ 

 

ក�ងសមត��ព្រក �មជួយខ� �នឯង 
(SHGs) េដើម្បឱី្យ�ននិរន�រ�ព។   

ក�ងសមត��ពរបស់្រក �មជួយខ� �ន
ឯង 
ក� �ង�រ្រគប់្រគងមូលនិធិកម� វ �ធីព
្រងីក �រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។ 

(�ប់េផ�ើមក� �ង្រតី�សទី៣ 
�� ២ំ០១៥) 

�រអនុវត�ន៍�ប់េផ�ើម  

ក� �ង្រតី�សទី៣ 
�� ២ំ០១៤។ 

 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េរៀបចំយុទ���ស�  

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ េរៀបចំយុទ���ស�  
ដកថយ និងជួយក� �ង�រេរៀបចំ 

យុទ���ស� ដកថយ 
្រត�វ�នេរៀបចំរចួ�ល់ 
ក� �ង្រតី�សទី៤ 
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ដកថយស្រ�ប់្រក �មជួយខ� �នឯង។ 

 

មូល�� ន្រគឹះ ស្រ�ប់េ�លេ�ចុង 
េ្រ�យក� �ង�រ�� ស់ប� �រ្រក �មជួយខ� �ន
ឯង�ងំេនះ េ��្រក �មសន្ស្ំរ�ក់។ 

(�ប់េផ�ើមក� �ង្រតី�សទី២ 
�� ២ំ០១៤) 

�� ២ំ០១៤។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ អនុវត�យុទ���ស�  
ដកថយ ស្រ�ប់្រក �មជួយខ� �នឯង។ 

គណៈកម��រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់ អនុវត�យុទ���ស�  
ដកថយ។ (�ប់េផ�ើមក� �ង្រតី�សទី១ 
�� ២ំ០១៥) 

ព�ករណ៍�ប�� ប់្រតឹម 

្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៥។ 
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ឧបសម� ័ន�  ៣ 
 

េសចក� ីសេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សុ ី
េ�េលើអនុ�សន៍របសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

 
ៃថ�ទី ៣១ ែខមក� �� ២ំ០១៤ 

 
េសចក� ីសេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សុ ី

 
េ�ៃថ�ទី៣១ ែខមក� �� ២ំ០១៤ ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល �នពិ�រ�េ�េលើ DOC.R1-14 ៖ រ�យ�រណ៍ 
ប�� ប់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម - សំេណើ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេ�េលើម�អនុ 
តំបន់ទេន�  េមគង� ៖ គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្រពះ���ច្រកកម� �� កម� ីេលខ ២២៨៨-CAM និង 
២៦០២-CAM និងជំនួយឥតសំណងេលខ ០១៨៧-CAM និង �នេធ� �េសចក� ីសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យ 
�ក់ទងេ�នឹងអនុ�សន៍ ែដល្រត�វ�នកំណត់េ�ក� �ងែផ�កទី ១០ ៃនរ�យ�រណ៍ប�� ប់របស់គណៈ 
កម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម។ ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល �នអនុម័តេ�េលើអនុ�សន៍ទី ២ , ៣ និង ៤ 
ែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នេស� ើេឡើង និង �នអនុម័តេ�េលើអនុ�សន៍ទី១ ទី ៥ 
និង ទី ៦ េ�យេធ� ��រែកស្រម�លមួយចំនួន។ 
េ�យពិ�រ�េ�េលើ�រែកស្រម�លែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល ែផ�កទី១០ 
ៃនរ�យ�រណ៍ ប�� ប់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នខ� ឹម�រដូចតេ� ៖ 

264. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នេធ� ��រពិ�រ�ដ៏ែវង ម៉ត់ចត់ និង ល� ិតល� ន់េលើ 
អនុ�សន៍�ងំេនះ។ េ�លបំណងចម្បងរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម គឺេដើម្បីេធ� �ឱ្យ 
គេ្រ�ង�ន�ពអនុេ�ម�មេ�លនេ��យស� ពីីកិច��រ�រសុវត� ិ�ពរបស់ ADB 
េ�យពិនិត្យេមើលេ� េលើ�ពមិនអនុេ�មរបស់ ADB 
ែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នបេ�� ញឱ្យដឹង។ អនុ�សន៍ 
ក៏ព��មបេ�� �ស�ល់េ្រ�ះ�� ក់េផ្សងេទៀត ចំេ�ះបុគ�លរងផលប៉ះ�ល់ផងែដរ។  

265. អនុ�សន៍ទី ១ ៖ បេង�ើតេ្រ�ង�រទូ�ត់ឱន�ពសំណងមួយ។ �កព័់ន�នឹងគំេហើញ
របស់េយើងេ� ក� �ងែផ�ក ក.១ (អំពី�ព្រគប់្រ�ន់ៃន�រេរៀបចំ 
និង�រអនុវត�ន៍ែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់) ែផ�ក ខ.១ 
(អំពី�ព្រគប់្រ�ន់ៃនសំណងស្រ�ប់�រ�តបង់្រទព្យសម្បតិ�) ែផ�ក ខ.២ (អំពី�ព្រគប់្រ�ន់ៃនជំនួយ 
អន�រ�ល ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់) និងែផ�ក ខ.៣ (អំពី�ពសម្រសបៃនសំណង ស្រ�ប់ 
្រ�ក់ចំណូលែដល�តបង់ និង �រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ) អនុ�សន៍ែដល�ន�ពច�ស់�ស់ 
�ងេគ គឺ�រសិក�តៃម�ជំនួសថ�ីេ�យឯក�ជ្យមួយ ពី�� ២ំ០០៦ ដល់ �� ២ំ០១៣ និង�រេធ� �សវនកម� 
ចំេ�ះ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់មួយេ�េលើ�រទូ�ត់្រ�ក់សំណង 
�មួយនឹងកម� វ �ធី�ម�ន�រទូ�ត់ ្រ�ក់ េដើម្បី��� ្រ�ក់សំណងេពញេលញ្រត�វ
�នផ�ល់ជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់។37

38  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
េ�ក� �ង�រឆ� �ះប�� ំងបែន�មេទៀត គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នសន� ិ�� ន
�សវនកម�េលើ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់នឹង មិន�ចជួយ�ន�ងំ្រស �ង េដើម្បេីធ� �ឱ្យគេ្រ�ង�ន�ព 
អនុេ�ម�ប់រហ័សេ�ះេទ។ �រេធ� �សវនកម�មួយ ្រត�វ�រេពល�៉ងតិច�ស់ ២ �� ំ េដើម្បីប�� ប់ និង 
្រត�វចំ�យេពលមួយ�� ំេទៀត េដើម្បផី�ល់្រ�ក់សំណងជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 

                                                
38  េនះ�អនុ�សន៍គន� ឹះមួយែដល�នេធ� �េឡើងេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍ស�� ត់មួយរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ៃថ�ទី១២ ដល់ៃថ�ទី២២ ែខក��  

�� ២ំ០១២។  
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�ងំេនះ្រត�វ�រជំនួយឱ្យ�ន�ប់បំផុតដូចែដល�ចេធ� �េ��ន េហើយ�ពយឺត�៉វមិន
�ន�ពសម្រសប េឡើយ។ បែន�មពីេនះេទៀត 
កិច�ស�� សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�ល
�នប�� ញ�៉ងច�ស់� រ�� ភិ�លមិនចង់ឱ្យ�ន�រេធ� �សវនកម� េលើ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
េ�ះេទ។  

266. ដូេច�ះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម  
�ន�កមកែស� ងរកមេធ��យេ�យែឡកៃន�រេធ� � ឱ្យទិដ��ពែផ�កេនះរបស់គេ្រ�ង
�ន�ពអនុេ�ម។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ន 
កំណត់រកេឃើញនូវបេច�កេទសដំេណើរ�រ�ម�រសំណងដុលក្រមិត�តិ និង អន�រ�តិ ��គំរមួូយ 
ស្រ�ប់ដំេ�ះ្រ�យ�ស�� នុពល។ �នបទពិេ�ធន៍ និង ចំេណះដឹង�េ្រចើនអំពីបេច�កេទស 
ដំេណើរ�រ�ម�រសំណងដលុ េ�ក� �ង�� ន�ព�េ្រចើន រមួ�ន �រជួសជុលសំណងេ្រ�យេពល 
ស្រ�� មដល់ជនរងេ្រ�ះ �រ�ម�រគណនីអសកម�េ�ធ��រស� �ស និង េ្រ�ង�រផ�ល់្រ�ក់សំណង 
ដល់ជនេភៀសខ� �ន និង ជនអេ�� ្របេវសន៍ េ�ក្រមិតអន�រ�តិ38

39  ក៏ដូច� 
េ្រ�ង�រផ�ល់្រ�ក់សំណងចំេ�ះ េ្រ�ះមហន��យធម��តិេ�ក្រមិត�តិ។ អនុ�សន៍
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មស្រ�ប់ េ�ះ្រ�យឱន�ពសំណង 
ស្រ�ប់�រ�ត់បង់្រទព្យសម្បត� ិ និង ្រ�ក់ចំណូល ក៏ដូច� ្រ�ក់ឧបត�ម� ជីវ�ពរស់េ� 
�នដក្រសង់េចញពីបទពិេ�ធន៍ និង គំរ�ូងំេនះ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េជឿ� 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ នឹង�ចេ�ះ្រ�យឱន�ពសំណងនិងែកត្រម�វ�ពមិនអនុេ�ម ្របកប 
េ�យ្របសិទ��ព និង �ប់រហ័ស។39

40 អនុ�សន៍�ងេ្រ�ម្រត�វ�នផ�ល់ជូន �មួយនឹង�ររ�ពឹងទុក� 
្របសិនេបើ�ន�រឯក�ព និង េ�េពលែដល�ន�រឯក�ពពី ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
អនុ�សន៍នឹង្រត�វ�ន�� ក់ដឹក�ំរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុយកមកេ្របើ្រ�ស់�េ�ល�រណ៍ែណ�ំ 
ក� �ង�រេរៀបចំែផន�រសកម��ពរបស់ខ� �ន ស្រ�ប់�រអនុវត�ន៍អនុ�សន៍�ងំេនះ។ ដូេច�ះ 
អនុ�សន៍្រត�វែត�្រកបខ័ណ� មួយទូលំទូ�យ និង
មិនែមន�េ្រ�ង�រែដល�� ន�ពបត់ែបនទន់ភ�ន់េឡើយ។ 

267. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ផ�ល់អនុ�សន៍� ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
គួរ�ម�រឱ្យ រ�� ភិ�លកម� �� ៖ 

ក. បេង� ើតកម� វ �ធីសកម��ពេ�ះ្រ�យប�� មួយ េដើម្បីផ�ល់សំណងជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ 
�ល់។ កម� វ �ធីែបបេនះ ្រត�វ��� ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់្រត�វ�នផ�ល់សំណង េ�យេ�ង 
េ��មេ�លនេ��យស� ីពីកិច��រ�រសុវត� ិ�ពរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង 
នីតិវ �ធី �ធរ�នរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ្រពម�ងំេ�ល�រណ៍ែណ�ំ 
ដូច�នកំណត់�ង េ្រ�ម ែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�៉ន់្រប�ណ� 
ទំនងនឹងស� ិតក� �ងចេ�� ះ ទឹក្រ�ក់ពី ៣�ន េ� ៤�នដ�ុ� រ។ 

                                                
39  Howard Holtzmann និង EddaKristjansdottir េ�ះពុម�ផ�យ�� ២ំ០០៧ International Mass Claims Processes: Legal and Practical 

Perspectives. Oxford University Press។ 
40  ចំណុចេនះនឹងរមួ�ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់បែន�មចំនួន ២៤៨ ្រគ��របែន�មេទៀតេ��ជ�នីភ� ំេពញ 

ែដល្រត�វ�ន�យតៃម�ពីមុន�រងផលប៉ះ�ល់េ�យែផ�ក បុ៉ែន�  េ្រ�យមក ្រត�វ�នរកេឃើញ�រងផលប៉ះ�ល់�ងំ្រស �ង (�ក្យខណ�  ១៥៣-
១៥៤)។ េសចក� ីបែន�មៃនែផន�រ េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ែដលេ�រង់��ំរអនុម័តេ�េឡើយ ស្រ�ប់�ជ�នីភ� ំេពញ 
គឺេដើម្ីបផ�ល់្រ�ក់សំណង និងជំនួយដល់�រ�ំង ទីលំេ�ថ�ី ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ចំនួន ១០៥ ្រគ��រ 
ែដលេ្រជើសេរ �ស�� ស់ទីលំេ�េ�តំបន់�ំងទីលំេ�ថ�េី�ភ� ំេពញ។ ្រគ��រ រងផលប៉ះ�ល់េ�េសសសល់ែដលេ្រជើសេរ �ស�ំងទីលំេ� 
ជិតកែន�ងរស់េ�េដើមរបស់ពួកេគ នឹងមិនទទួល�ន្រ�ក់សំណងបែន�ម�មួយេឡើយ េ�ះបី�ផ�ះរបស់ពួកេគរងផលប៉ះ�ល់�ងំ
្រស �ងក៏េ�យ។ 
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្របភពថវ ��ស្រ�ប់កម� វ �ធីែបបេនះ គួរែត�កម� ីពី ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ឬ 
្របភពថវ ��ដៃទេទៀត និង 

ខ. ឯក�ពចំេ�ះ�រេធ� �លទ�កម� និង�រ្រគប់្រគងកម� វ �ធីែបបេនះ 
្រសប�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ ដូច�នកំណត់�ងេ្រ�ម េ�យ�នជំនួយដំបូ�� ន និង 
�រ�� េំមើលពីធ��រអភិវឌ្ឍន៍ �សីុ។ 

268. �នជេ្រមើស�េ្រចើនអំពីរេបៀបែដលកម� វ �ធីែបបេនះ �ច្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង 
និងេរៀបចំឱ្យ�ន ្របតិបត� ិ�រ ្រពម�ងំក�� ��ែដល�ច្រត�វ�នយកមកពិ�រ� 
ក� �ង�រគណ�ឱន�ពសំណង បុ៉ែន�  ្របតិបត� ិ�រៃនកម� វ �ធីេនះ 
្រត�វ�នល័ក�ខ័ណ� ្រសប�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ងេ្រ�ម ែដល�នសង�ត�ព ក� �ង្រគប់ករណី�ងំអស់ 
េ�នឹងេ�លនេ��យស� ីពីកិច��រ�រសុវត� ិ�ពរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ នីតិវ �ធី
�ធរ�នរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង កិច� ្រពមេ្រព�ងកម� ីែដល�ក់ព័ន�  ៖  

(i) កម� វ �ធី្រត�វែតបេង� ើតេឡើង 
េហើយ្រ�ក់សំណង្រត�វែតផ�ល់ជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ឱ្យ�ន �ប់រហ័ស (ក� �ង
រយៈេពល១២-១៨ែខ េ្រ�យេពលែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល �នអនុម័តេ� 
េលើអនុ�សន៍�ងំេនះ) និង ្របកបេ�យ្របសិទ��ពខ�ស់។ 

(ii) កម� វ �ធី�ចគណ�ឱន�ពសំណងមិន�នច�ស់�ស់ បុ៉ែន�  កម� វ �ធីគួរកំណត់ឱ្យ�ន  
្រគប់្រ�ន់ និង ច�ស់�ស់ អំពីសិទ�ិក� �ង�រទទួល�នសំណង ស្រ�ប់្របេភទសំណង 
េផ្សងៗ��  (�រ�ត់បង់អចលន្រទព្យ �រែកស្រម�លតៃម�ស្រ�ប់អតិផរ� 
្រ�ក់ឧបត�ម� ជីវ�ពរស់េ� �រ�តបង់្រ�ក់ចំណូល។ល។) 
្រសប�មេ�លនេ��យស� ីពី កិច��រ�រសុវត� ិ�ពរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង 
នីតិវ �ធី�ធរ�នរបស់ធ��រ អភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
ែដល�ចយកមកអនុវត��នចំេ�ះ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ។ 

(iii) កម� វ �ធី្រត�វ�ត់បន�យ�រ�តបង់ចំេ�ះអចលន្រទព្យ រយៈេពលអន�រ�ល និង 
�រ�តបង់្រ�ក់ចំណូលែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ជួប្របទះ 
េដើម្បឱី្យពួកេគមិន�� ក់ខ� �នេ�ក� �ង �� ន�ពមួយែដលធ�ន់ធ�រ�ងមុន 
ប�� លមកពី�រ�ំងទីលំេ�េឡើងវ �ញ។ 

(iv) េ�ង�ម�រត្រម�វេ្រ�ម�ក្យខណ�  ១២៨ ៃនេ�លនេ��យយន��រគណេនយ្យ�ព 
�ល់ចំ�ត់�រេ�ះ្រ�យប�� �ងំអស់ ្រត�វអនុវត� ្រសប�មេ�លនេ��យ និង 
នីតិវ �ធី�ធរ�នរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង ែដល�ន�រយល់្រពមពីរ�� ភិ�ល 
កម� �� ដូច�នប�� ក់េ�ក� �ង�ក្យខណ�  ១២៨ �៉ងដូេច�ះ។ 

(v) ត្រម�វឱ្យ�ន�រេរៀបចំសម្រសប (�ប់ប�� �ល ជ�ំញ និងេហ�� រច�សម�័ន��ំ�ច់) 
េដើម្ប ីអនុវត�កម� វ �ធី។  

(vi) កម� វ �ធីគួរអនុវត� ្របកបេ�យត�� �ព។ 

(vii) កម� វ �ធី្រត�វ�នអង��ព�� ំេមើលមួយ ែដលអង��ពេនះ ក៏�ចេដើរតួ�អង��ពឧទ�រណ៍ 
េ�លមួយផងែដរ �ក់ព័ន�នឹង�រគណ� និង �រផ�ល់្រ�ក់សំណង។ 
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269. ឧ�ហរណ៍អំពី�េតើគេ្រ�ង�រមួយេនះ�ច្រត�វ�ន�ក់ែតង និង អនុវត��៉ងដូចេម�ច 
្រត�វ�ន ផ�ល់ជូនក� �ងឧបសម� ័ន�  ៥ ៃនរ�យ�រណ៍េនះ។ 

270. េ�ក� �ង�រេឆ� ើយតបរបស់�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ចំេ�ះេសចក� ្ីរ�ង 
រ�យ�រណ៍ របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេនះ �នែថ�ង��� ក់្រគប់្រគង 
“ឯក�ព�គួរេធ� ��រែកត្រម�វ េ�េលើឱន�ពសំណង” បុ៉ែន�  
“�របេង� ើតមូលនិធិធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុមួយ ស្រ�ប់ទូ�ត់សំណង ពំុែមន 
�យន��រសម្រសបេឡើយ” 
េ�យ�រែតមូលេហតុដូច�នប�� ក់េ�ក� �ង�រេឆ� ើយតបរបស់�� ក់្រគប់្រគង។ 
េហតុផលមួយែដល�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នេលើកេឡើង គឺអនុ�សន៍�ន
�ក់ព័ន�  េ�នឹង “ព្យសនកម�” និង 
មិនស� ិតេ�ក� �ងសមត�កិច�របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេឡើយ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេជឿ� អនុ�សន៍េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍ប�� ប់ េនះ ស� ិតេ�ក� �ង 
និយមន័យៃនសំណងែដល�ចផ�ល់ជូន�នចំេ�ះ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ េ្រ�មេ�លនេ��យ និង 
នីតិវ �ធី្របតិបត� ិរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ េហើយអនុ�សន៍របស់គណៈកម��រេនះ �នបំណងេធ� �ឱ្យ 
គេ្រ�ងេនះ �ន�ពអនុេ�ម។ 

271. េ�ក� �ងមតិេ�បល់របស់អ�កេស� ើសំុែដល�នផ�ល់ជូនេ�េលើេសចក� ី្រ�ងរ�យ�រណ៍របស់គណៈ
កម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នែថ�ងឱ្យដឹង� 
“្រពំែដនទូលំទូ�យៃនេ្រ�ង�រទូ�ត់ឱន�ពសំណង ែដល�នេស� ើេឡើង 
គឺ�ដំេ�ះ្រ�យមួយែដល�ចទទួលយក�ន ស្រ�ប់ប�� សំណងមិន្រគប់្រ�ន់ 
ចំេ�ះ�រ�តបង់”។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី ពួកេគ�នអះ�ង� 
“េ�ក� �ងអនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�ត ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នឱ្យដឹង� 
�ន�រផ�ល់ឆ�� នុសិទ�ិេ្រចើនេពក ជូនដល់�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រ អភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
ក� �ង�រេរៀបចំេ្រ�ង�រេនះ” និង “ែផ�កេលើបទពិេ�ធន៍របស់ពួកេគ�ង៤�� ំកន�ងមកេនះ អ�កេស� ើសំុ 
�ន�រេជឿ�ក់តិចតួច� ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុនឹងអនុវត��មអនុ�សន៍េនះ ឱ្យ�នសម្រសប 
េលើកែលងែតរច�សម�័ន�  និង េ�ល�រណ៍មូល�� នៃនេ�ល�រណ៍េនះ ្រត�វ�នប�� ក់ច�ស់�ស់ក� �ង 
លក�ណៈ�អនុ�សន៍ពីគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម និង ្រត�វ�នអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក� 
ភិ�ល”។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មយល់េឃើញ� េ�ល�រណ៍ែណ�ំែដល្រត�វ�នកំណត់ 
ែចងេ�ក� �ងអនុ�សន៍ ្របសិនេបើ និង 
េ�េពលែដលេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ងំេ�ះ្រត�វ�នអនុម័តេ�យ ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ នឹង្រត�វអនុវត��មេ�ល�រណ៍ែណ��ំងំ េ�ះ 
េហើយគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម នឹង�នឱ�សផ�ល់មតិេ�បល់េ�េលើែផន�រ 
សកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង ែដល្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង្រសប�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ងំេ�ះ និង 
�នឱ�ស្រត�តពិនិត្យ�រអនុវត�ន៍ែផន�រសកម��ព ្របសិនេបើ និង 
េ�េពលែដលែផន�រសកម��ពេ�ះ ្រត�វ�ន្រក �ម្របឹក�ភិ�លអនុម័ត។ 

272. អនុ�សន៍ទី ២៖ ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន�េ�តំបន់�ងំទលីំេ�ថ�ី។ �ក់ព័ន�នឹង
លទ�ផលរបស់ខ� �ន េ�ក� �ងែផ�ក ក.២ (អំពី�ព្រគប់្រ�ន់ៃនេស� និងេហ�� រច�សម�័នមូល�� ន
េ�តំបន់�ំងទីលំេ�ថ�ី) គណៈ កម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ទទួល�� ល់�កំពុង�នកិច�ខំ្របឹងែ្របងគួរឱ្យកត់ស�� ល់ េដើម្ប�ី��       ផ� �វ
េធ� �ដំេណើរ្រត�វ�នែកលម� េ្រ�យរដូវវស� ែដលប�� ប់េ�ែខវ �ច��ិ �� ២ំ០១៣។ គណៈកម��រ្រត�ត 
ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក៏�នរកេឃើញផងែដរ� ឥឡ� វេនះ តំបន់�ំងទីលំេ�ថ��ីងំអស់ 
�ន�រផ�ត់ផ�ត់ទឹក និងេភ� ើងអគ� ិសនី បុ៉ែន�  េ�េខត��ត់ដំបង គុណ�ពៃន�រផ�ត់ផ�ត់ទឹក 
េ�ែតបន��ប�� មួយគួរឱ្យកត់ ស�� ល់។ ��បឋមសិក�មួយកែន�ង្រត�វ�ន�ងសង់េ�
េ�៉យែប៉ត េហើយ��េរៀនេ�ភ� ំេពញែដល �ងសង់េ�តំបន់�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�ភ� ំេពញ កំពុង្រត�វ
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�នព្រងីក ១០ បន�ប់ បែន�មេទៀត។ គណៈកម��រ ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក៏រ�ពឹងទុកផងែដរ� 
នឹង�ន�របន�ផ�ល់េ្រ�ង�រ���� ប់រងសុខ�ព ែដល េ្រ�ង�រេនះផ�ល់េ�យ SKY ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ផ�ល់អនុ�សន៍ឱ្យែកលម� េឡើងវ �ញនូវមណ� លសុខ�ពេ�តំបន់
�ំងទីលំេ�ថ�ីេ��ជ�នីភ� ំេពញ េ�យផ�ត់ផ�ង់ឱសថឱ្យ�ន�ន់ ្របេសើរ�ងមុន 
និង�នេវជ�បណ� ិតសម្រសប។ �� ក់ដឹក�ំរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ គួរប�� ញែផន�រ
សកម��ព�នេពលេវ�កំណត់ច�ស់�ស់មួយ ែដលផ�ល់�រពន្យល់លម� ិតមួយចំនួន 
អំពីវ ��ន�រប�� ន់ និង  វ ��ន�ររយៈេពលែវងែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បែីកលម� និង 
ែថ�េំហ�� រច�សម�័ន� េ�្រគប់តំបន់�ំង ទីលំេ�ថ��ីងំអស់។  

273. អនុ�សន៍ទី ៣៖ ែកលម�ដំេណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ងឹ�រទុក�  ែដល្រត�វ 
ឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ព�នេពលេវ�កំណតច់�ស�់ស់ និង�ចេផ��ង�� ត់�ន។ 
គំេហើញរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េ�ក� �ងែផ�ក ក.៤ 
ទទួល�� ល់អំពី�រែកលម���ែដល�ន េធ� �េឡើងេ�ក� �ងយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�។ បុ៉ែន�  
យន��រេនះ េ�មិន�ន់ដំេណើរ�រ�ម�ររ�ពឹង ទុកេ�េឡើយេទ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េស� ើសំុឱ្យ�� ក់ដឹក�ំរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ្រត�តពិនិត្យ
េឡើងវ �ញេ�េលើយន��រេនះ និង េស� ើឱ្យ�ននូវអន��គមន៍�� រមួ�ន �របណ� � ះប�� ល 
និង�រក�ងសមត��ព ក៏ដូច� តួ�ទីជួរមុខែដល�ន់ែតធំេធង�ងមុន 
ស្រ�ប់គណៈក�� ធិ�រអន�រ ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
ក� �ង�រផ�ល់�រែណ�េំលើ�រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង។ �� ក់ដឹក�ំរបស់ ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
គួរ�នែផន�រសកម��ពមួយែដល�នសកម��ពស្រ�ប់អនុវត�ក� �ងេពលេវ�មួយ 
ែដល្រត�វ�នកំណត់�ក់�ក់ និង �ចេផ��ង�� ត់�ន េដើម្បីែកលម�ដេំណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយន��រ 
េ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�។ 

274. អនុ�សន៍ទី ៤៖ អភិវឌ្ឍកម� វ �ធីសម្រសបមួយេដើម្ីបក�ងសមត��ពេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់
េ�ក� �ងគណៈក�� ធ�ិរអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលបះ៉�ល់ 
ែដល្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ព មួយែដល�នេពលេវ�កំណត�់ក�់ក់ និង �ចេផ��ង
�� ត់�ន។ �ក់ព័ន�នឹងគំេហើញរបស់គណៈ កម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េ�ក� �ងែផ�ក ក.៥ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន�ត់វ ��ន�រេដើម្បីក�ងសមត��ពទី�� ក់�រ្របតិបត� ិ (IRC) 
ស្រ�ប់�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់។ េ�ក� �ងកិច�ស�� សន៍របស់ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�មួយគណៈក�� ធិ�រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ គណៈ 
កម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នេមើលេឃើញ�៉ងច�ស់� គណៈក�� ធិ�រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ 
ផលប៉ះ�ល់�ន្រក �មបុគ�លិកវ �យេក�ងែដល�នឆន�ៈេ�ះមុត ក� �ងេ�ះបុគ�លិក�េ្រចើន 
�នឆន�ៈក� �ង�រ េរៀនសូ្រតអំពី�រអនុវត�ន៍ល�  និង ែស� ងរកមេធ��យ 
េដើម្បែីកលម��របំេពញ�រ�រេ�ះ្រ�យផល ប៉ះ�ល់ និង កិច��រ�រសុវត� ិ�ពដៃទេទៀត។ ឥឡ� វេនះ 
គណៈក�� ធិ�រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យ ផលប៉ះ�ល់ 
ផ�ល់េស�កម�ដល់គេ្រ�ង�េ្រចើនែដលផ�ល់ហិរ�� ប្ប�ន េ�យ�� ស់ជនួំយេផ្សងៗ��  ដូេច�ះ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នចំ�ប់�រម�ណ៍ក� �ង�របន�ក�ងសមត��ពរបស់គណៈក�� ធិ�រអន�រ្រកសួង 
េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ �មរយៈ�រផ�ល់�របណ� � ះប�� ល និង ទស្សនកិច��� ស់ប� �របទពិេ�ធន៍ 
េ��ន់កែន�ងដៃទេទៀតេ��សីុ ែដល�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់កំពុង្រត�វ�នអនុវត� ទទួល�ន 
េ�គជ័យ�ងេនះ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ផ�ល់មតិេ�បល់� ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
េ�យ�ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយគណៈក�� ធិ�រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ គួរអភិវឌ្ឍឱ្យ 
�ននូវកម� វ �ធីក�ងសមត��ពសម្រសបមួយ 
ស្រ�ប់គណៈក�� ធិ�រអន�រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ែដលកម� វ �ធីេនះ 
្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ពមួយែដល�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង�ច េផ��ង�� ត់
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�ន។ ែផន�រេនះ �ចរមួប�� �ល�របណ� � ះប�� ល និងអន��គមន៍ដៃទេទៀត ដូច� �រផ�ល់
ជំ�ញឯកេទស។  

275. អនុ�សន៍ទី ៥៖ បេង�ើតេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបណុំលមួយ េដើម្ីបជួយដល់្រគ��រែដលជំ�ក់
បំណុលេ្រចើន ក� �ង�រសងបំណុលរបស់ខ� �នែដលបន�េកើនេឡើង 
�មរយៈែខ្សប�� ត់ឥណ�នមួយែដល�ន �រេប��� ខ�ស ់ និង រច�សម�័ន�េ�ះ្រ�យបណុំល។ 
ែខ្សប�� ត់ឥណ�នមួយែដល�ន�រេប��� ខ�ស់ នឹងផ�ល់មូលនិធិក� �ងអ្រ��រ្រ�ក់�ប និង 
�លកំណត់សង្រ�ក់ែវង្រគប់្រ�ន់។ កម� ីរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍ �សីុ ឬ មូលនិធិដៃទេទៀត 
�ច្រត�វ�នយកមកេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យ បំណុលេនះ។ 
មូលនិធិ�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បែីតសងបំណុលបុ៉េ�� ះ។ មូលនិធិែដល្រត�វ�នផ�ល់ 
េ្រ�មកម� វ �ធីេ�ះ្រ�យបំណុល នឹង្រត�វ�នដក�ច់្រ�ក់េ�យ�� ល់ េ្រ�ម�តព�កិច�សងកម� ីរបស់ 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ និង មិន្រត�វ�នដក�ច់្រ�ក់ ជូន្រគ��រជំ�ក់បំណុលេឡើយ។ �រសង្រ�ក់ដល់ 
អ�កចង�រ្រ�ក់ ែដល�នផ�ល់កម� ីក� �ងអ្រ��រ្រ�ក់ខ�ស់ដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ គឺ�ប�� ្របឈម 
ពិេសសមួយ។ ្រគ��រែដល�ប់�រម�ណ៍ក� �ង�រចូលរមួក� �ងេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល គួរទទួល�ន�រ 
ពិេ្រ�ះេ�បល់ អំពីរេបៀបែដលេគ�ចបេង� ើតនីតិវ �ធីស្រ�ប់សងបំណុល 
ជូនដល់អ�កចង�រ្រ�ក់េ�យ�� ល់ �មរយៈរច�សម�័ន�សងបំណុល។ 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នឹងត្រម�វឱ្យេ្របើ្រ�ស់�រទូ�ត់្រ�ក់ សំណងែដល�នេកើនេឡើង 
ដូច�នេស� ើេឡើងេ�ក� �ងអនុ�សន៍ទី១ ស្រ�ប់�រសងបំណុល។ មូលនិធិ 
ែដល�នផ�ល់េ្រ�មរច�សម�័ន�ដល់្រគ��រមួយ ្រត�វែតកំណត់ក� �ងក្រមិត�មួយ ឧ�ហរណ៍ ទឹក្រ�ក់ 
១.០០០ ដ�ុ� រ េដើម្បេីជៀស�ង�រ�ប់យកមូលនិធិេ�យ្រគ��រអ�ក�ន ែដល�ចខ� ី្រ�ក់ក� �ងចំនួន 
េ្រចើន�ង �្រស័យេ�យពួកេគ�ន្រទព្យសម្បត��ិនតៃម�ខ�ស់�ង។ ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលចូលរមួ 
ក� �ងេ្រ�ង�រក៏នឹងត្រម�វឱ្យចូលរមួផងែដរ ក� �ង�របណ� � ះប�� លមូល�� នអំពីហិរ�� វត� �ផងែដរ 
េដើម្បែីកលម� �រ្រគប់្រគងហិរ�� វត� �ក� �ង្រគ��រ។ 
េ្រ�ង�រេនះ�ច្រត�វ�នអនុវត�េ�យអង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល ឬ �� ប័នសម្រសបដៃទេទៀត 
ែដល�ចប�� ញ��នសមត��ព្រគប់្រ�ន់ក� �ង�រ្រគប់្រគងហិរ�� វត� �។ េគនឹង្រត�វ�រឱ្យ�ន
ទិន�ន័យបែន�មេទៀត អំពីក្រមិតបំណុលរបស់្រគ��រែដល�ន�ំងទីលំេ�េឡើងវ �ញ 
េដើម្បីកំណត់អំពីទំហំ្រប�ក់្របែហលៃនមូលនិធិស្រ�ប់�រ�រេ�ះ្រ�យបំណុល។ 

276. អនុ�សន៍ទី ៦ ៖ អនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចណូំលេឡើងវ �ញ ្របកេ�យចិរ�ព 
និងនិរន�រ�ព។ កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ ែដលកំពុងអនុវត�បច� �ប្បន�  
�កម� វ �ធីែដល�ន េរៀបចំេឡើង�៉ងសម្រសប។ កម� វ �ធីេនះផ�ល់មូលនិធិដល់្រក �មជួយខ� �នឯង 
ស្រ�ប់�រក�ងសមត��ព មូលនិធិមួយចំនួន ស្រ�ប់�រវ �និេ�គ និង 
�រ�ំ្រទដល់�របណ� � ះប�� ល។ េដើម្បីឱ្យកម� វ �ធី�ន និរន� រ�ព �រក�ងសមត��ព គួរ្រត�វ�ន
ផ�ល់េ�ក� �ងរយៈេពលបែន�មមួយ េដើម្បីអនុ�� តឱ្យ្រក �មជួយ ខ� �នឯងអភិវឌ្ឍ�� យ��� ប័ន 
្របកបេ�យនិរន�រ�ព និង ទីបំផុត�� យ�្រក �មសន្ស្ំរ�ក់ េហើយ្របព័ន�  ្រក �មជួយខ� �នឯង 
និងដំេណើរ�រ្រគប់្រគងហិរ�� វត� ��ន�ព�ស់ទំុ។ េបើេ�ងេ��ម�ព�យរងេ្រ�ះ 
និង�រជំ�ក់បំណុលេ្រចើន ែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�េ្រចើនជួប្របទះ េ�ក� �ងដំេណើរ�រ�ំងទីលំេ� 
េឡើងវ �ញ េគគប្បីបន�កិច��ំ្រទេ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ 
ចំណូលេឡើងវ �ញដល់្រគ��រ�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 
 
�ក់ទងេ�នឹងអនុ�សន៍ទី៧ អំពីកែន�ងេផ�រទំនិញេ�ឯ�� នីយ៍សំេ�ង ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល �នកត់ 
ស�� ល់� រ�� ភិ�លកម� �� �នេស� ើឱ្យដក�រអភិវឌ្ឍន៍កែន�ងេផ�រទំនិញ េចញពីវ ��ល�ពគេ្រ�ង។ 
្រក �ម្របឹក�ភិ�ល ក៏�នេធ� ��រកត់ស�� ល់េ�េលើដបូំ�� នរបស់�� ក់្រគប់្រគងផងែដរ� វ �េ�ធនកម� 
សម្រសបមួយ េ�េលើវ ��ល�ពគេ្រ�ងកំពុង្រត�វ�នដំេណើរ�រ 
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ែដលនឹង្រត�វប�� ញជូនដល់្រក �ម្របឹក� ភិ�ល េដើម្បពិី�រ�ក� �ងេពល�ប់ៗ។ 
្រក �ម្របឹក�ភិ�លមិន�នអនុម័តេ�េលើអនុ�សន៍ទី៧ េឡើយ េ�យរង់�ំ�រសេ្រមចចុងេ្រ�យ 
េ�េលើ�រ�� ស់ប� �រវ ��ល�ព។ 
 
បេ�� ះេ�ក� �ងេគហទំព័រេ�យ ៖ �រ ��ល័យគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�លបរ �េច�ទ ៖ ៃថ�ទី ៧ ែខកុម�ៈ �� ២ំ០១៤ 
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