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េសចក� ីែថ�ងអំណរគុណ 
 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម (CRP) 
សូមែថ�ងអំណរគុណចំេ�ះបុគ�ល�ងំ�យ�ែដល�នរមួចំែណកដល់�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍េនះ ៖ 
្រក �ម្របឹក�ភិ�លៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ (ADB) �ពិេសស 
ស�ជិកៃន្រក �ម្របឹក�គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ បុគ�លិក�ក់ព័ន�  និងទី្របឹក�ៃនទី�� ក់�រក�� ល និង 
និ�ស�� នេបសកកម� ្រប�ំ្របេទសកម� �� ្រពម�ងំ Cufa Ltd. អូ្រ�� លី។ 
 



 
 
 

 

អក្សរ�ត់ 
ADB – ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
AH – ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
CRP – គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
CSE – សហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍ 
Cufa – Cufa Ltd. អូ្រ�� លី 
EIRP – កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
GRM – យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�   
IRC – គណៈកម��រអន� រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
MLMUPC – ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង់ 
O&M – ្របតិបត� ិ�រ និង �រែថ� ំ 
SHG – ្រក �មជួយខ� �នឯង 
TA – ជំនួយបេច�កេទស  
VPSP – កម� វ �ធីយុទ���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 Elisea G. Gozun 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។ 
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១. េសចក� ីេផ�ើម 

1. េនះគឺ�រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប��ំ� ំេលើកទី៥ 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)។ េ�ក� �ងរ�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�ល ក� �ងែខធ� � �� ២ំ០០៦ និង ែខធ� � �� ំ២០០៩ េ�យែឡក
ពី�� ។  

2. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នអនុវត�េធ� ��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មរបស់ខ� �ន 
េ្រ�មេ�លនេ��យយន��រគណេនយ្យ�ព របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �� ំ២០០៣ �្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� 
�� ំ២០១២។ ដូេច�ះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នអនុវត��មនីតិវ �ធី្រត�តពិនិត្យ ដូច�ន
កំណត់ែចងេ�ក� �ងេ�លនេ��យយន��រគណេនយ្យ�ព �� ំ២០០៣។  

3. 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� 
សូមឱ្យរក�អត�ស�� ណរបស់ពួកេគ��រស�� ត់។ 

4. េ្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� �� ំ២០១៤ 
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� 
�� ំ២០១៤ 
េ�យ�នអនុម័តេ�េលើអនុ�សន៍ចំនួន៦ដំបូងេគបង�ស់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�
ម �មួយនឹង�រែកស្រម�ល�ក់�ក់មួយចំនួន។ េ�ក� �ងែខេម� �� ំ២០១៤ 
�� ក់្រគប់្រគង�នផ�ល់ែផន�រសកម��ពរបស់ខ� �ន ជូន្រក �ម្របឹក�ភិ�លេដើម្បីេធ� �ឱ្យគេ្រ�ង
 វ �ល្រតឡប់េ��ន�ពអនុេ�មវ �ញ េដើម្បេីឆ� ើយតបេ�នឹងេសចក� ីសេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល។ 

5. រ�យ�រណ៍េនះ 
េធ� ��រ�៉ន់្រប�ណេ�េលើវឌ្ឍន�ពែដល�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុសេ្រមច�នចំេ�ះ
�រអនុវត�ន៍អនុ�សន៍ ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត �លពីៃថ�ទី ៣១ ែខមក� �� ំ២០១៤។ 
រ�យ�រណ៍េនះ �នរច�សម�័ន� ដូចតេ� ៖ 

(១) េសចក� ីពណ៌�ខ� ីមួយអំពីគេ្រ�ង 
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(២) សេង�បលទ�ផលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�ពអនុេ�ម និង 
អនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

(៣) េសចក� ីសេង�បៃនែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង េដើម្បអីនុវត�អនុ�សន៍
ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

(៤) គំេហើញរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េ�ក� �ង�� ំទី៥ 
ៃន�រ្រត�តពិនិត្យរបស់ខ� �ន 

(៥) េសចក� ីសន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងនឹង�� ន�ពបច� �ប្បន� ៃន�រអនុវត�របស់�� ក់្រគប់្រគង 
ចំេ�ះអនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល និង  

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

6. រ�យ�រណ៍េនះ �នមូល�� នែផ�កេលើ�រ្រត�តពិនិត្យេ�េលើ ១) រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពប�� ប់ 
របស់ �� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ស� ីពី�រអនុវត�ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង 
េដើម្បីអនុវត�អនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
ចំេ�ះគេ្រ�ងែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នទទួល�លពីៃថ�ទី១៦ ែខធ� � �� ំ ២០១៩ 
២) �រេឆ� ើយតប�យលក�ណ៍អក្សរពី�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
ចំេ�ះ�រ�កសួរបែន�មេទៀតពីគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
(ែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នទទួល�លពីៃថ�ទី១៦ ែខមក� �� ំ២០២០) និង ៣) 
�រយល់ដឹង និងព័ត៌�នបែន�មេទៀត ែដលបុគ�លិកគេ្រ�ង និង 
ទី្របឹក�ជំនួយបេច�កេទស�ក់ព័ន� របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នផ�ល់ជូនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនកិច� ្របជុំពីច�� យមួយ 
�ៃថ�ទី៣០ ែខមក� �� ំ២០២០។         គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នសរេសរលិខិតេ�េ�ក េអៀង វុទ�ី ៃនអង��រសមធម៌កម� �� 
ែដល�អ�កតំ�ងេដើមបណ� ឹងក� �ង្របេទស េ�េពលែដល�ក្យបណ� ឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើងក� �ង�� ំ២០១២ 
េ�យសូមឱ្យ�ត់ផ�ល់នូវ�រយល់េឃើញរបស់េដើមបណ� ឹង ចំេ�ះវឌ្ឍន�ពៃន�រអនុវត�អនុ�សន៍ 
ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល ក� �ងរយៈេពល �ប់ពីែខមី� �� ២ំ០១៩ មក។ េ�ក េអៀង វុទ�ី 
�នប�� ក់ឱ្យដឹង� អង��រ         សមធម៌កម� �� 
មិន�ន្រត�តពិនិត្យ�� ន�ព�ក់ែស� ងេ�មូល�� នឱ្យ�នសកម�េឡើយក� �ង�� ំកន�ងេ� 
ដូេច�ះ��ន�រលំ�ក� �ង�រផ�ល់មតិេ�បល់។  

7. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�នចុះេបសកកម� ្រត�តពិនិត្យមក្របេទសកម� ��េ�ះេទ េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥េនះ។ 
ដូេច�ះ រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេនះ 
្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេ�យមិនទទួល�ន្របេ�ជន៍ពី�រសេង�តេ�យ�� ល់េ�េលើកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
ឬ �រយល់េឃើញេ�យ�� ល់របស់          ទី�� ក់�រ�ក់ព័ន� ៃន�ជរ�� ភិ�លកម� �� (រ�� ភិ�ល) 
េដើមបណ� ឹង ឬ ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ដៃទេទៀត។ 
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២. �រពណ៌�អំពីគេ្រ�ង នងិ�� ន�ពគេ្រ�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� � �� ំ២០០៦0

1 ។ 
ហិរ�� ប្ប�នបែន�មមួយ (ឥណ�នសម្ប�ន ២៦០២-CAM) ែដល្រត�វ�នអនុម័តក� �ងែខធ� � �� ំ២០០៩ 
្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�នេដើម1

2។ ្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� 
�� ំ២០១២ ស្រ�ប់កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ (EIRP)។ បែន�មពីេនះេទៀត 
គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសមួយ ែដល�នតៃម� ្រប�ណ ០,៤៥ �នដុ�� រ 
(ផ�ល់មូលនិធិេ�យរ�� ភិ�លអូ្រ�� លី) ្រត�វ�នអនុម័តេដើម្បីបង�លក�ណៈឱ្យ្រកសួង��រណៈ�រ 
និងដឹកជ�� �ន�ចេធ� � (១) �រ្រត�តពិនិត្យលទ�ផល និង (២) 
�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើលទ�កម��រ�រែដល្រត�វបែន�មេ�ក� �ងវ ��ល�ពគេ្រ�ង 
�មរយៈ�រែកស្រម�លចំេ�ះកិច�សន�ែដល�ន្រ�ប់2

3 ។ 
�រ�� ស់ប� �រមួយចំនួន្រត�វ�នអនុម័តចំេ�ះ វ ��ល�ពគេ្រ�ង ក� �ងែខក��  �� ំ២០១៤។ 3

4 
េ្រ�យេពល�ន�រ�� ស់ប� �រ�ងំេនះ �រ្រត�តពិនិត្យរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នេ�� តេលើ�រអនុវត�អនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
�ក់ទងនឹងគេ្រ�ងែដល្រត�វ�ន              ឯក�ពពិនិត្យែកស្រម�លេឡើងវ �ញ 
��ងគេ្រ�ងែដល�នអនុម័តពីដំបូង។ 

9. េលើកែលងែត�រ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 
ែដល្រត�វ�នអនុវត�េ�យគណៈកម��រអន� រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 

 
1  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 
2 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 

3  ADB. 2009 ជំនួយបេច�កេទសចំេ�ះ�ជរ�� ភិ�លកម� �� ស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យលទ�ផល និង�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើកិច�លទ�កម� 
(TA 7460-CAM)។ ទី្រក �ង�៉នីល 

4 ADB. 2014. �រ�� ស់ប� �រចម្បងៗេ�ក� �ងគេ្រ�ង៖ កម� ��៖ ម�អនុតំបន់ទេន�េមគង� ៖ 

គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងេ�ក� �ង្រពះ���ច្រកកម� ��។ ទី្រក �ង�៉នីល �ចរកេមើល�ន�មរយៈេគហទំពរ័៖ 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/82540/37269-013-023-mcs.pdf. 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/82540/37269-013-023-mcs.pdf


8      

 

�មរយៈ�យក�� នេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត� 
គេ្រ�ង្រត�វ�នអនុវត��មរយៈ�យក�� នផ� �វែដក ៃន្រកសួង��រណ�រ និងដឹកជ�� �ន 
ៃន្រពះ���ច្រកកម� ��។ ឥណ�នសម្ប�ន និង ហិរ�� ប្ប�នឥតសំណងស្រ�ប់គេ្រ�ងេនះ 
្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� ��។ គេ្រ�ងេនះ្រត�វ�ន�ត់ចំ�ត់�� ក់� �គេ្រ�ង្របេភទ A 
�្រស័យេ�យ��ក់ព័ន�នឹង�រជេម��ស�របូវ �ន�  និង �រ�រជេម��សែផ�កេសដ�កិច�
របស់្រប�ពលរដ��ប់�ន់�ក់ ែដលរស់េ��មបេ�� យរង�ង់ៃនផលប៉ះ�ល់ផ� �វរថេភ� ើង។ 
ប�� េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ក៏�ក�� ចម្បងែដល�នេលើកេឡើងេ�ក� �ងសំេណើឱ្យេធ� ��រ
្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ពីសំ�ក់្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រគេ្រ�ងផងែដរ។ 

10. ឥណ�នសម្ប�នេលខ ២២៨ និង ២៦០៣ �នបិទេ�ៃថ�ទី០១ ែខវ �ច� ិ� �� ំ២០១៦ និង 
ហិរ�� ប្ប�នសម្ប�នេលខ ០១៨៧ �នបិទេ�ៃថ�ទី២០ ែខេម� �� ំ២០១៦។ 
�របិទឥណ�នសម្ប�នេនះ ក៏��រប�� ប់�ផ� �វ�រចំេ�ះ�រចូលរមួរបស់រ�� ភិ�ល 
ក� �ង�រអនុវត�សកម��ពែកត្រម�វ�� 
េដើម្បេីឆ� ើយតបេ�នឹងអនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លផងែដរ។ ក� �ងរយៈេពលេនះ 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នេឆ� ើយតបេ�នឹងអនុ�សន៍ែដលេ�េសសសល់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�មរយៈជំនួយបេច�កេទស TA 8810-CAM: �រព្រងឹង�រ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង 
�រអនុវត��រ�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។ ជំនួយបេច�កេទសេនះ ្រត�វ�នអនុវត�ពី ែខមក� 
�� ំ២០១៦ រហូតដល់ ែខវ �ច��ិ �� ២ំ០១៩។  

៣. �រ្រត�តពិនតិ្យ�ពអនេុ�ម នងិអន�ុសន ៍

11. េ្រ�យេពលែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
�នអនុ�� តឱ្យេធ� ��រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�ពអនុេ�ម និង 
�រអនុម័តេ�េលើលក�ខណ� �រ�រស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
េ�យ្រក �ម្របឹក�គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម (BCRC) រចួមក 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នេធ� ��រែស� ងរក�រពិត �ប់ពីែខតុ� �� ២ំ០១២ 
រហូតដល់ែខធ� � �� ំ២០១៣4

5។ �រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�ពអនុេ�ម ្រត�វ�នេធ� �េឡើង�មរយៈ (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 និង្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ដៃទេទៀត និង (៥) 
ទស្សនកិច�េ��ន់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ចំីនួន ៤ ក� �ងចំេ�ម ៥កែន�ង។ �រវ ��គេ��បន�ប�� ប់ 
�នេធ� �ឱ្យគណៈកម��រនិត្យ�ពអនុេ�មទទួល�ននូវគំេហើញដូច�ងេ្រ�ម ៖ 

(១) ចេ�� ះ្របេ�ងចម្បងៗមួយចំនួនក� �ង�រេរៀបចំែផន�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ដំបូង 
�� ំ២០០៦ 

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

5  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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(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។ 

 
12. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�នសន� ិ�� ន� 
�� ន�ពដូច�នឆ� �ះប�� ងំេ�ក� �ងគំេហើញ�ងំេនះ 
ែដល�នប�� លឱ្យ�នផលប៉ះ�ល់�ក់ែស� ងចំេ�ះ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ពីគេ្រ�ង 
គឺ�លទ�ផលែដល�នេកើតេឡើងេ�យ�� ល់ពីប�ជយ័របស់ធ��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 �នផ�ល់អនុ�សន៍េ�យេ�� តេលើចំណុចដូច�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។ 

13. ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នពិ�រ�អនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េហើយអនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
្រត�វ�នេធ� �េឡើង�មរយៈេសចក� ីសេ្រមចរបស់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល េ�ៃថ�ទី ៣១ ែខមក� �� ំ២០១៤។ 
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 
េដើម្បេីឆ� ើ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
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ជួបសន��ក្រមិតេ�លនេ��យ�េ្រចើន�មួយរ�� 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�សន៍របស់      
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�លេ�េឡើយ។ 
េ្រ�យេពលែដល�� 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�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�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។ 
គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នប�� ក់�៉ងច�ស់� 
លុះ្រ��ែតេធ� ��រ�� ស់ប� �រមួយចំនួនេ�េលើវ ��ន�រ�ក់�ក់េ�ក� �ងែផន�រសកម��ព 
េបើពំុេ�ះេទ គេ្រ�ងនឹងមិន�ច�ន�ពអនុេ�មវ �ញេឡើយ 
េបើេ�ះបី�ែផន�រសកម��ព្រត�វ�នអនុវត��ងំ្រស �ងក៏េ�យ។5
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14. ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នសំុ�រែណ� ំ ពីឧត�ម្រក �ម្របឹក�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍ�សីុ 
អំពីរេបៀបអនុវត��ណត�ិ�រ�រ្រត�តពិនិត្យរបស់ខ� �នេ្រ�មេ�លនេ��យយន��រគណេនយ្យ�ព 
�� ំ២០០៣។ គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នទទួល�រែណ��ំ 
មុខ�រ្រត�តពិនិត្យរបស់ខ� �ន �នែដនកំណត់្រតឹម្រត�តពិនិត្យ�រអនុវត�ចំ�ត់�រែដល្រក �ម្របឹក�         
ភិ�ល�នអនុម័ត និង �យ�រណ៍អំពីវឌ្ឍន�ពេលើចំ�ត់�រ�ងំេ�ះ។ ដូេច�ះ 
េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�ត        ពិនិត្យេលើកទី៥េនះ ក៏ដូច�� េ�នឹងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ែដរ 
គណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នេ�� ត �េតើចំ�ត់�ររបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
(�ប់�ំងពីេពលអនុម័តេ�េលើអនុ�សន៍របស់្រក �ម្របឹក�ភិ�លមក) 
�នអនុវត�អនុ�សន៍�ងំេ�ះែដរឬេទ។ 

 

  

 
6  �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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៤. លទ�ផលៃន�រ្រត�តពិនតិ្យអន�ុសន៍ែដល 

្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនមុត័ 

15. ែផ�កេលើ�រ្រត�តពិនិត្យឯក�រែដលេធ� �េឡើងេ�យគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េ�េលើរ�យ�រណ៍របស់�� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
រមួ�ងំ�រេឆ� ើយតបរបស់�� ក់្រគប់្រគងធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ
ចំេ�ះ�រេស� ើសំុព័ត៌�នបែន�មពីគណៈក�� ធិ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម និង 
កិច�ពិ�ក�េ�ក� �ងកិច� ្របជុ ំវ �េដអូខន់ហ� �ែរនស៍ របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�មួយបុគ�លិករបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុេ�ឯទី�� ក់�រក�� ល និង 
ទី្របឹក�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុែដល�ក់ព័ន�ក� �ង�រអនុវត� TA-8810 ្រពម�ងំ Cufa Ltd. អូ្រ�� លី 
ក�ខ័ណ� �ងេ្រ�មេរៀប�ប់អំពី�រ�យតៃម�របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េ�េលើវឌ្ឍន�ពរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
ក� �ង�រអនុវត�អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត ក� �ងអំឡ� ងេពលចេ�� ះពីែខ វ �ច��ិ 
�� ំ២០១៨ រហូតដល់ ែខមក� �� ំ២០២០។  
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ក. អនុ�សន៍ទី១ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

 

អនុ�សន៍ទី១ ៖ បេង� ើតេ្រ�ង�រទូ�ត់ឱន�ពសំណងមួយ។ 

�� ន�ពៃន�រអនុវត� ៖ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នសន� ិ�� នេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�ត   ពិនិត្យេលើកទី៤ របស់ខ� �ន� 
អនុ�សន៍េនះ្រត�វ�នអនុវត�។ បុ៉ែន�  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី គណៈកម��រ្រត�ត    ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នេលើកទឹកចិត��� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុឱ្យបន� ្រត�តពិនិត្យេលើ�រ    
ផ�ល់ប័ណ� កម�សិទ�ិជូនដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី។  
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នប�� ក់�ខ� �ន�នអនុវត��រ�រេនះរចួ�ល់។ 
 
ែ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) 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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16. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងនឹង�ពអនុេ�មេ�នឹងអនុ�សន៍ទី១។ អនុ�សន៍េនះ 
្រត�វ�នអនុវត�ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤របស់គណៈកម��រ្រត�ត           
ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នេលើកទឹកចិត��� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
ឱ្យបន� ្រត�តពិនិត្យ�រផ�ល់ប័ណ� កម�សិទ�ិដីធ� ីជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នជូនដំណឹងេ�គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម� 
ខ� �នេធ� �សកម��ពេនះក� �ងលក�ណៈែបបមិនផ� �វ�រ �មរយៈ Cufa។ 

17. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នយល់�មរយៈព័ត៌�នែដលផ�ល់េ�យធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន�� ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ 
�នទទួល ប័ណ� កម�សិទ�ិដីធ� ីែដលផ�ល់េ�យ��� ធរមូល�� ន 
ែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ចេ្របើ្រ�ស់�ន ស្រ�ប់លក់ដីរបស់ពួកេគ ឬ េ្របើ្រ�ស់�្រទព្យ��។ 
េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
�នែតេ��ត់ដំបងបុ៉េ�� ះែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់្រត�វ�នផ�ល់ប័ណ� កម�សិទ�ិដីធ� ី�ផ� �វ�រេ�យ្រក
សួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និងសំណង់។ ចំេ�ះកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីេផ្សងេទៀត 
(េ�ង�មធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ) ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលទទួល�នដ ី
និង�នរស់េ�េលើដីរបស់ពួកេគរយៈេពល ៥�� ំ �នសិទ�ិ�ក់�ក្យសំុប័ណ� កម�សិទ�ិដីធ� ី 
ពី្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី  នគរបូនីយកម� និងសំណង់។ េ�ង�មព័ត៌�នេនះ និង 
ទិន�ន័យអេង�ត�ម្រគ��រ�យលក�ណ៍អក្សរ ែដលធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង Cufa �នផ�ល់ជូន 
្រពម�ងំរ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ�មួយេ�េលើ�រ�ររបស់ Cufa េ្រ�ម TA-8801 
ែដល្រត�វ�ន�ត់េបសកកម�េ�យ Cufa 7 
(្រត�វ�នសំេ�េ�ងេ�កែន�ងេផ្សងេទៀតក� �ងរ�យ�រណ៍េនះ�� “រ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ�”) 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម យល់េឃើញ� ក� �ង�រអនុវត��ក់ែស� ង 
អវត��នៃន�រផ�ល់ប័ណ� កម�សិទ�ិផ� �វ�រែដលេចញេ�យរ�� ភិ�ល ជូន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់េ� 
េ�៉យែប៉ត ភ� ំេពញ េ�ធិ៍�ត់ និង្រក �ង្រពះសីហនុ មិនែមន�ឧបស័គ�ស្រ�ប់អ�កែដលចង់លក់ដី ឬ 
េ្របើ្រ�ស់�្រទព្យ��េដើម្បីខ� ី្រ�ក់េ�ះេទ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
កត់ស�� ល់េឃើញ� រ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ� ប�� ក់�្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលេ�េសសសល់ 
នឹងទទួល�ន្របេ�ជន៍ពី�រ្រត�តពិនិត្យដិតដល់ និង 
�រស្រមបស្រម�លដំេណើរ�រផ�ល់ប័ណ� កម�សិទ�ិដីធ� ី�ផ� �វ�រ េ�យ្រកសួង្រគប់្រគងែដនដ ី
នគរបូនីយកម� និងសំណង់។7

8  ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ចពិ�រ��ន 
�េតើ�របន�ចូលរមួ�េទៀង�ត់�មួយរ�� ភិ�ល 
ផ�ល់នូវឱ�សេដើម្បីទទួល�នបច� �ប្បន��ពអំពី�រវ �វឌ្ឍន៍េ�ក� �ង�រ�រនះ ែដរឬេទ។ 

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

 
7  Cufa. មី� ២០១៩។ រ�យ�រណ�៍យតៃម�គេ្រ�ងេ�យឯក�ជ្យ៖ គេ្រ�ងព្រងឹង�រ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង�រអនុវត��រ�� រ្រ�ក់         

ចំណូល។ 
8  កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧, ទំព័រ ៥៣, ក�ខ័ណ� ទី៤៣ 143។ 
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18. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី២។ 
េ�េពលែដល�� ន�រសេង�ត�របូវ �ន� េ�េលើកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
េ�ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥េនះ     គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នពឹងែផ�កេ�េលើរ�យ�រណ៍ប�� ប់របស់ Cufa និង រ�យ�រណ៍ 
�យតៃម��ងេ្រ�េ�េលើ�រ�ររបស់ Cufa9 េ្រ�មជំនួយបេច�កេទស TA-8810 ែខកុម�ៈ �� ំ២០១៩។9

10 
ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់ជូនអំពី�� ន�ពៃនេហ�� រច�សម�័ន� េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ� 
គិត្រតឹមែខកុម�ៈ �� ំ២០១៩ (របូ�ពទី៣០ ទំព័រ ៥១) ប�� ញឱ្យដឹង� 
�នែតេ��ជ�នីភ� ំេពញបុ៉េ�� ះែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់ ទទួល�ន�រត�� ប់ប�� ញ
្របព័ន� ទុេ�ផ�ត់ផ�ង់ទឹក។ េ�េ�៉យែប៉ត និង្រក �ង្រពះសីហនុ ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�គេ្រចើន 
ទទួល�ន�រត�� ប់ប�� ញ្របព័ន� ទុេ�ផ�ត់ផ�ង់ទឹក។ គប្បីកត់ស�� ល់� េ�េខត�េ�ធិ៍�ត់ 

 
9  Cufa. មី� ២០១៩។ រ�យ�រណ៍ប�� ប់គេ្រ�ង TA 8810-CAM៖ គេ្រ�ងព្រងឹង�រ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង�រអនុវត��រ�� រ្រ�ក់         

ចំណូល �ចរកេមើល�ន�មរយៈ https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/37269/37269-054-tacr-en_7.pdf 
10 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧។ 

អនុ�សន៍ទី២ របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម៖ 

ែកលម�េហ�� រច�សម�័ន� េ�ឯកែន�ង�ំង      ទីលំេ�ថ�ី។ 
�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤របស់ខ� �ន 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នសន� ិ�� ន� ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នអនុវត�អនុ�សន៍េនះ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
បន�េលើកទឹកចិត��� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុឱ្យេធ� ��រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយរ�� ភិ
�ល (ក� �ងអំឡ� ងេពលែដលកំពុងបន��នទំ�ក់ទំនង) អំពីគុណតៃម�ៃន�របន�អភិវឌ្ឍ និង 
�រទទួលយក�រទទួលខុស្រត�វែថ�េំហ�� រច�សម�ន័�  េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥។ 

 

ែ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�ី។ 

គ. គណៈកម��រអន� រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 

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

ែដល្រត�វ�នកំណត់��ចំ�ត់�រប�� ន់ ស� ិតេ្រ�មែផន�រសកម��ព 

ែដល�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់។ 

ឃ. គណៈកម��រអន� រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ 

្របគល់េហ�� រច�សម�័ន� ែដល្រត�វ�ន    ែកលម�េ�ឱ្យ��� ធរមូល�� នសម្រសប។ 

ង. គណៈកម��រអន� រ្រកសួងេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ េស� ើសំុឱ្យ្រកសួងសុ�ភិ�ល ��� 

មណ� លសុខ�ពេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ 

�ន្របតិបត� ិ�រេ��ម បទ�� ន�តិ។ 

ច. យន��រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ�េំហ�� រច�សម�័នេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ។ី 

   

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/37269/37269-054-tacr-en_7.pdf
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និង�ត់ដំបង 
េ�ែតពំុ�នជេ្រមើសស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ក� �ង�រត�� ប់ប�� ញទុេ�ផ�ត់ផ�ង់ទឹក�� តេ�េឡើយ
េទ។ េបើេ�ះបី�ពួកេគ�ន្របព័ន� ទុេ�ផ�ត់ផ�ង់ទឹកក៏េ�យ 
បុ៉ែន� ្របព័ន��ងំេនះ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី និង 
្រគប់្រគង្របតិបត� ិ�រេ�យគណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំ របស់ពួកេគេរៀងៗខ� �ន។ 
ចំេ�ះ្របព័ន�លូបង� �រទឹកវ �ញ េបើេ�ះបី��នប�� ញលូបង� �រទឹកែដល�នដំេណើរ�រេ��ជ�នីភ� ំេពញ 
េ�ធិ៍�ត់ �ត់ដំបង និង្រក �ង្រពះសីហនុក៏េ�យ បុ៉ែន�  េ�េ�៉យែប៉ត រ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ� 
គិត្រតឹមែខកុម�ៈ �� ំ២០១៩ �នឱ្យដឹង� ្របព័ន�លូបង� �រទឹក �នខូច។10

11  បែន�មពីេនះេទៀត 
រ�យ�រណ៍េនះ�នឱ្យដឹងេទៀត� ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ភ� ំេពញ�នត� �ញែត�អំពី្របព័ន�លូបង� �រទឹក 
និង �នករណីទឹកលិចផ� �វេ�្រក �ង្រពះសីហនុ 
ែដលប�� ញឱ្យដឹងអំពីប�� ្របព័ន�លូបង� �រទឹកេ�ទីេ�ះផងែដរ។11

12  េ�េខត�េ�ធិ៍�ត់ 
�នេសចក� ី�យ�រណ៍ឱ្យដឹង� សំណល់�វ�នហូរចូលេ�ក� �ង្របព័ន� លូបង� �រទឹក និង 
បន�ហូរេ�ទេន� ែដលេ�ជតិេ�ះ។12

13  �រ្របមូល និងទុក�ក់សំណល់រ �ង 
ក៏េ�ែតបន��ប�� កង�ល់មួយែដរ។ េបើេ�ះបី�នភស� ��ងប�� ក់� 
�រយល់ដឹងអំពី�រអនុវត�ែដលមិនបង�ផលប៉ះ�ល់ដល់បរ ��� ន�ន�រេកើនេឡើងក៏េ�យ 
បុ៉ែន� ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�្រគប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំអស់ េលើកែលងែតភ� ំេពញ 
�នដុតសំណល់រ �ងេ�ែក្បរ ឬ េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី េ�យ�រកង�ះជេ្រមើសេ�យែឡកេ្រ�ពីេនះ។ 

19. េដើម្បីនិរន� រ�ពរយៈេពលែវងៃនេហ�� រច�សម�័ន� េ�ក� �ងសហគមន៍ 
�ំ�ច់ត្រម�វឱ្យ្របគល់េហ�� រច�សម�័ន��ងំេ�ះជូនេ�ទី�� ក់�ររ�� ភិ�លមូល�� ន េដើម្បីអភិវឌ្ឍ 
ែថ� ំ និងែកលម�។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី ឯក�រែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នពិនិត្យក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេនះ ប�� ញឱ្យដឹង� �នែតគណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ 
និងែថ� ំ េ��ជ�នីភ� ំេពញបុ៉េ�� ះ ែដល�ចេផ�រ�រទទួលខុស្រត�វេលើប�� ទឹក សំណល់ 
និង�រ�រែថ�ផំ� �វ ជូនេ���� ធរមូល�� នេ�យេ�គជ័យ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នយល់� គណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ�េំ�កែន�ង�ំងទីលំេ�េនះ 
�នប�� ប់្របតិបត� ិ�រេ�យ�រគណៈក�� ធិ�រេនះ�នបំេពញ�រកិច�របស់ខ� �នរចួ�ល់។ 
ប�� ញ្របព័ន�លូបង� �រទឹក ស� ិតេ្រ�ម្របតិបត� ិ�ររបស់ទី�� ក់�រេ��ជ�នីភ� ំេពញ ្រក �ង្រពះសីហនុ 
និងេខត�េ�ធិ៍�ត់។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី េធៀបនឹងករណីេលើកែលង�ងំេនះ 
ក៏�នេសចក� ី�យ�រណ៍ឱ្យដឹងផងែដរ� េហ�� រច�សម�័ន� ែដលេ�េសសសល់ ដៃទេទៀត 
េ�ែតបន�ស� ិតេ្រ�ម�រែថ�រំបស់គណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំ េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី
ចំនួន៤ ក� �ងចំេ�មកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥។ 

20. េសចក�សីន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី២។         គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�នចុះេធ� �ទស្សនកិច��� ល់េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�េីឡើយ ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ និង 
េលើកទី៥។ េហតុេនះ �រសេង�តរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ពឹងែផ�ក�ងំ្រស �ងេលើព័ត៌�នែដលទទួល�នពីធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង Cufa 
រមួ�មួយនឹងរ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ�េ�េលើ�រ�ររបស់ Cufa េ្រ�មគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស 
TA-8810 គិត្រតឹមែខកុម�ៈ �� ំ២០១៩។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់� 
�� ន�ពរបូវ �ន� ៃនេហ�� រច�សម�័ន�សហគមន៍ េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ 

 
11 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧ ទំព័រ ៤៦។ 
12 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧ ទំព័រ ៤៧។ 
13 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧ ទំព័រ៤៦។ 
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្រត�វ�នសរេសរេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ�។ រ�យ�រណ៍េនះ 
�នេធ� ��រកត់ស�� ល់អំពីវឌ្ឍន�ព ចំេ�ះលទ��ពរបស់សហគមន៍ 
ក� �ង�រទទួល�ន�រត�� ប់្របព័ន� ទុេ�       ផ�ត់ផ�ង់ទឹក ប�� ញលូបង� �រទឹក និង 
េហ�� រច�សម�័ន�ផ� �វផ�ល់មួយចំនួន។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នកង�ល់�� ំង�ក់ទងនឹង�រ្រគប់្រគងសំណល់រ �ងេ�្រគប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំអស់ 
េលើកែលងែតេ��ជ�នីភ� ំេពញ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់� 
គណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំ ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី
�៉ងេ�ច�ស់�ចេធ� ��រែកលម�         េហ�� រច�សម�័ន�  
និងេស�កម�មួយចំនួនេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥។ មុនេពល�ន�រចូលរមួពី Cufa 
សហគមន៍�ំងទីលំេ�ថ� ី �នជួប្របទះប�� គួរឱ្យកត់ស�� ល់មួយចំនួន 
ក� �ង�រទទួល�នេស�េហ�� រច�       សម� ័ន�សហគមន៍សំ�ន់ៗ ��ទិ៍ដូច�៖ �រ្រគប់្រគងសំណល់ 
ទឹក ្របព័ន�លូបង� �រទឹក និង �រ�រែថ�ផំ� �វ។  
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ក៏ខ� ះ�រផ�ល់តៃម�េ�េលើ�រៈសំ�ន់ៃនេស��ងំេនះ 
េដើម្បឱី្យសហគមន៍�នបរ ��� នល�  �នសុខ�ពល�  និងសុខុ�ល�ពបរ �បូណ៌ផងែដរ។ �មរយៈ Cufa 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន�ំ្រទសហគមន៍ក� �ង�របេង� ើត ផ�ល់មូលនិធិ�ំ្រទ 
និង្រគប់្រគងគណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំ ែដល�ត់ែចងេធ� ��រែកលម�េ�ក� �ងមូល�� ន 
្របមូលវ ��គ�ន្រប�ែំខស្រ�ប់�រ�រ និងេស�កម��� �េំដើមេឈើ និងេរៀបចំសួនេ�ក� �ងភូមិ 
្រពម�ងំេរៀបចំយុទ���រណ៍ស្រ�ប់��� ធរមូល�� ន េដើម្បីរមួចំែណក ឬ ទទួលយក�រ�រ្រគប់្រគង 
េស�សំ�ន់ៗ�ងំេនះ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នកត់ស�� ល់េឃើញេ�េពលចុះេ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី �លពីរយៈេពល្រត�តពិនិត្យមុនៗ� 
�រក�ងសមត��ព�មរយៈ�របណ� � ះប�� ល និង�រែចករ�ែលកចំេណះដឹង 
ែដលគណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំ �នអភិវឌ្ឍ�មរយៈគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស TA-8810 
�នេធ� �ឱ្យ�ន�ព្របេសើរេឡើង នូវ�រយល់ដឹងអំពីបរ ��� ន និង យុទ��្រស� ្រគប់្រគង។ 

21. មតិេ�បលរ់បស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េលើ�រអនុវត�អនុ�សន៍ទ២ី។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េលើកទឹកចិត��� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
ឱ្យេធ� ��រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយរ�� ភិ�ល (�មរយៈទំ�ក់ទំនងែដលកំពុងបន� ) 
អំពីគុណតៃម�ក� �ង�រែដល��� ធរមូល�� នចូលរមួេ�ក� �ងដំេណើរ�របន�អភិវឌ្ឍ និង 
ែថ�េំហ�� រច�សម�័ន� សំ�ន់ៗ េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ 
េដើម្ប�ី�ឱ្យេហ�� រច�សម�័ន��ងំេនះ�ន្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យនិរន� រ�ព និង 
្រប�ពលរដ� ្រគប់របូ�នលទ��ពេ្របើ្រ�ស់�ន្រគប់�� ។ 

គ. អនុ�សន៍ទី៣ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
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22. គំេហើញរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៣។ 
អនុ�សន៍េនះ្រត�វ�នបិទ េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នផ�ល់េ�បល់ឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍
�សីុបន�ចូលរមួេធ� ��រ�រ�មួយរ�� ភិ�ល និង្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�េទៀង�ត់ 
េដើម្ប�ី��យន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�មួយ�នដំេណើរ�រ និង 
្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�នលទ��ពទទួល�នយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុកមួយ 
ែដល�ចេ�ះ្រ�យបណ� ងឹែដលពួកេគ�ចប� ឹងក� �ងលក�ណៈគួរឱ្យេជឿ�ក់�ន។ 
ចំណុចេនះ្រត�វ�នេលើកយកមកពិ�ក�ែវកែញកេ�ក� �ងទំ�ក់ទំនង�មទូរស័ព��មួយ្រក �ម�រ�ររ
បស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង Cufa េ�ៃថ�ទី៣០ ែខមក� �� ំ២០២០។ េ�យ�រ
អនុ�សន៍ែដល�នទទួល�រអនុម័តពី្រក �ម្របឹក�ភិ�លេនះ�នបិទរចួេ�េហើយ ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�ច្របមូលព័ត៌�នឱ្យ�នច�ស់�ស់អំពីដេំណើរ�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនយន��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុ
ក� ែដល�ក់ទងនឹងគេ្រ�ង េ�ឯទី�ំងគេ្រ�ង ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន� េនះេឡើយ។ 

អនុ�សន៍ទី៣ របសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម៖ 
ែ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� ៖ េ�េពលរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ពំុ�នភស� ��ងប�� ក់�អនុ�សន៍េនះ្រត�វ�នអនុវត�េពញេលញេឡើយ 
បុ៉ែន��នកត់ស�� ល់��ន�រពិ�កក� �ង�រ�យតៃម�បន�េទៀត 
�្រស័យេ�យគេ្រ�ង�នបិទេ�េហើយ។ �៉ង�មិុញ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នផ�ល់េ�បល់ឱ្យ�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុបន�ចូលរមួ�មួយ រ�� 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�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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ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នផ�ល់ព័ត៌�នជូនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ឱ្យដឹង�គណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំ េដើរតួ�ទី�េវទិ�េ�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុកដំបូង 
ែដល�ចស្រមបស្រម�ល�មួយអង��ពរ�� ភិ�លមូល�� ន 
និងែដលស�ជិកសហគមន៍មូល�� ន�យ្រស�ល�ក់ទង។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េ�តសរេសើរែដលគណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំ
�ចផ�ល់នូវយន��រមួយ្របកបេ�យ្របសិទ��ព េដើម្បេី�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក�  និង 
ប�� កង�ល់ក� �ងមូល�� ន �ក់ទងនឹងេហ�� រច�សម�័ន�  
្រពម�ងំប�� �ស�� នុពលដៃទេទៀតក� �ងមូល�� ន។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នកង�ល់មួយចំនួន �េតើ គណៈក�� ធិ�រ្របតិបត� ិ�រ 
និងែថ� ំ �នទទួល�របំ�ក់បំប៉ន េដើម្បេី�ះ្រ�យបណ� ឹង�រទុក��ក់ទងនឹង 
ប�� �ងំ្រស �ងែដលស� ិតេ្រ�ម�រ្រគបដណ� ប់ៃន�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ែដរឬេទ។ 
គណៈកម��រ្រត�ត         ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់�ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នជូនដំណឹងឱ្យខ� �ន�នដឹង� និ�ស�� នេបសកកម� ្រប�ំ្របេទសកម� �� ៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
មិន�នទទួលបណ� ឹង�មួយេឡើយ ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន� េនះ។ �៉ង�មិុញ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម សង�ត់ធ�ន់�ខ� �នមិន�ច 
េធ� ��រប�� ក់�មួយ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ �េតើពួកេគ�ន�ក់បណ� ឹង�រទុក��ក់ទងនឹងគេ្រ�ង 
ក� �ងអំឡ� ងេពលដូច�� េនះ ែដរឬេទ។ 
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ឃ. អនុ�សន៍ទី៤ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល  
 

 
 
23. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងេ�នឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៤។ រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី២ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នរកេឃើញ��ន�ពអនុេ�ម�ងំ្រស �ងេ�នឹងអនុ�សន៍េនះ13

14 
និងមិនត្រម�វឱ្យ�ត់វ ��ន�រណ៍អ� �បែន�មេទៀតេឡើយ។ ដូេច�ះ      �រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៤េនះ 
មិន្រត�វ�នពិ�រ�បន�េទៀតេឡើយ ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន� េនះ។ 

 

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

 
14  កំណត់ស�� ល់អំពី�ក្យស័ព�បេច�កេទស៖ ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី២របស់ខ� �ន 

គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នពិ�រ��េតើអនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត ្រត�វ�នអនុវត�ឱ្យ�ន�ព 
“អនុេ�ម” េហើយឬេ�។ េ�យ�រឥទ�ិពលៃនរយៈេពល្រត�តពនិិត្យេលើកទី៤  គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ន�ប់េផ�ើមព�ិរ��េតើអនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត ្រត�វ�ន “អនុវត�” ែដរឬេទ។  

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�៖ រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� េំលើកទី២ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នរកេឃើញ��ន�ពអនុេ�ម�ងំ្រស �ងេ�នឹងសកម��ពេនះ។ 
ពំុ�ន�រត្រម�វឱ្យ�ត់វ ��ន�រណ៍អ� �បែន�មេទៀតេឡើយ។ ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម មិន�នពិ�រ�អនុវត�អនុ�សន៍េនះបែន�មេទៀតេឡើយ 
ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥េនះ និងេលើកចុងេ្រ�យ។  
 

ែ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�ងំ្រសង សមេមើលឧបសម� ័ន២)។ 
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24. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងេ�នឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៥។ រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នសន� ិ�� ន�អនុ�សន៍ទី៥ ្រត�វ�នអនុវត�មួយែផ�ក។ 
េបើេ�ះបី�សកម��ពែកត្រម�វរបស់�� ក់្រគប់្រគង ដូច�នឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងអនុ�សន៍ទី៥ 
�នេ�លបំណង�ំ្រទដល់�រ�ត់បន�យកំេណើនបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
េ�យ�រ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ក៏េ�យ 
បុ៉ែន� េ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលែដល�ំ្រទេ�យធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នដកេចញនូវ�ល់បំណុលពី�រ�ងសង់លំេ��� ន�ងំអស់ េចញពីេ្រ�ង�រណ៍េនះ។ ដូេច�ះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នផ�ល់េ�បល់ជូនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�គប្បី�្ំរទដល់�រ�ត់បន�យកំេណើនបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ស្រ�ប់េ�លបំណងវ �និេ�គ
េ�េលើ្រទព្យសម្បត� ិលំេ��� ន ែដលខុសពីគុណ�ពផ�ះរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
មុនេពលមក�ំងទីលំេ�ថ� ី េ�យបន�រយៈេពលផ�ល់ជំនួយបេច�ក        េទស។ 
វត��នៃនបំណុលែបបេនះ 
គប្បី�លក�ណៈវ �និច� ័យមួយស្រ�ប់ប�� �លេ�ក� �ងេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុល 
េ�េពលែដលេគ�ចកំណត់�ន�៉ងសម្រសប �បំណុលេនះ�នទំ�ក់ទំនងេ�យ�� ល់ 
េ�នឹង�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ ពី�រ�ំងទីលំេ��មបេ�� យផ� �វរថេភ� ើង។  

25. េសចក�សីន� ិ�� នរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៥។    គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

អនុ�សន៍ទី៥ របសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម៖ 
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�៖ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នសន� ិ�� នេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤របស់ខ� �ន� អនុ�សន៍ទី៥ 
្រត�វ�នអនុវត�មួយែផ�ក �្រស័យេ�យកំេណើនបំណុល 
របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ស្រ�ប់�រសង់ផ�ះ
ក� �ងតៃម�ដូច�� េ�នឹងផ�ះរបស់ពួកេគមុនេពល�ំងទីលំេ�ថ�ី 
ពំុ�នលក�ខណ� សម្រសបស្រ�ប់េ្រ�ង�រណ៍េ�ះ្រ�យបំណុលេឡើយ។ �៉ង�ក� ី គណៈកម��រ
្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ពិ�រ��គប្បីបិទអនុ�សន៍ទី៥ 
�្រស័យេ�យទិន�ន័យែដល្រត�វ�ន្របមូល ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥ 
ប�� ញ�ឥណ�នរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលេ�ជំ�ក់ 
មិន�ច�ត់ទុក�ប�� លពីបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
ស្រ�ប់�រ�ងសង់ផ�ះក� �ងតៃម�ដូច�� េ�នឹងផ�ះរបស់ពួកេគ 
មុនេពលមក�ំងទីលំេ�ថ�េីឡើយ។ 
 

ែ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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យល់េឃើញ�អនុ�សន៍ទី៥ មិន�ន់្រត�វ�នអនុវត�េពញេលញេ� េឡើយ។ 
េ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលែដល�ំ្រទេ�យធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នប�� ប់ក� �ងែខតុ� �� ២ំ០១៨ 
េ�េពលប�� ប់�របន�កិច�សន�ស្រ�ប់គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស ែខឧស�-ែខតុ� ២០១៨ និង 
គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសេនះ មិន្រត�វ�នបន�បែន�មេទៀតេឡើយ។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក៏�នពិ�រ�ផងែដរ 
�េតើភស� ��ងអំពីលទ�ផលៃនេ្រ�ង�រណ៍េ�ះ្រ�យបំណុល 
ប�� ក់�េ្រ�ង�រេនះ�នបេ្រមើឱ្យេ�លបំណងៃនសកម��ពែកត្រម�វរបស់ខ� �ន 
ែដលមិន��ំច់ត្រម�វឱ្យអនុវត�សកម��ពអ� �បន� េទៀត ែដរឬេទ។ 
ដូច�នកត់ស�� ល់េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ (្របសិនេបើដូេច�ះែមន) 
�រមិនប�� �លប�� បំណុលេ�យ�រ�រវ �និេ�គេ�េលើលំេ��� ន  
េ�ក� �ងេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលេនះ មិនសូវ�ន�ពសម្រសប�ក់ែស� ងេ�ះេទ។ គណៈកម��រ្រត�ត        
ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ពិ�កក� �ង�រ�ញេសចក� ីសន� ិ�� នេលើប�� េនះ 
េ្រ�មមូល�� នៃនភស� ��ងែដល�នកន�ងមក។ ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នបន�រយៈេពលៃនគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស រហូតដល់ែខធ� � �� ំ២០១៩ 
និង�នបន�កិច�សន�ស្រ�ប់គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសជូន Cufa ក� �ងែខសី� �� ំ២០១៩ 
េដើម្បីអនុ�� តឱ្យេគ�ច្របមូលទិន�ន័យ�ម្រគ��របែន�មេទៀត។ �របន� រយៈេពលកិច�សន�េនះ 
េ�� តេលើ�រ្របមូលទិន�ន័យពី្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលេ�ជំ�ក់បំណុល គិត្រតឹមែខក��  �� ំ២០១៨ 
្រពម�ងំអនុ�� តឱ្យ Cufa �ច្របមូលទិន�ន័យ�ម្រគ��រ ក� �ងអំឡ� ងែខវ �ច� ិ� �� ២ំ០១៩។ 
�៉�� ែម៉្រតស្រ�ប់�រ្របមូលទិន�ន័យ 
រមួ�នព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�រជំ�ក់បំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ និងព័ត៌�នដៃទេទៀត 
ដូច� ចំនួន្រ�ក់ែដលជំ�ក់ េ�លបំណងៃន�រខ� ី្រ�ក់ ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលេ�ជំ�ក់ និង 
រយៈេពលេ�សល់ស្រ�ប់សង       ្រ�ក់។ េ្រ�មមូល�� នៃន�រកត់្រ�េ�យ Cufa 
��នជំ�ក់បំណុល ្រតឹមែខក��  �� ២ំ០១៨ �ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ២០៧្រគ��រ 
ែដលស� ិតេ�ក� �ងវ ��ល�ពៃន�រ្របមូលទិន�ន័យេនះ។ ក� �ងចំេ�ម្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន 
២០៧្រគ��រេនះ Cufa �ច្របមូលទិន�ន័យពី្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់សរុបចំនួន ១៥១្រគ��រ (៧៣%)។ 
ទិន�ន័យេនះប�� ញឱ្យដឹង� ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៣៧្រគ��រ ក� �ងចំេ�ម ១៥១្រគ��រ 
ពំុ�នជំ�ក់បំណុលេទៀតេឡើយ។ ចំេ�ះ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលេ�េសសសល់ដៃទេទៀត 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �ន�៉ន់្រប�ណ� 
បំណុលែដលេ�េសសសល់មិនប�� លពីផលប៉ះ�ល់ៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�ះេទ 
(រមួ�ងំឥណ�នែដល�នខ� ីេដើម្បីសង់ផ�ះជំនួស េ្រ�យេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់)។14

15 

26. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នកត់ស�� ល់��រ�យតៃម��ងេ្រ�េ�េលើគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស TA-8810 
ែដល�ត់េបសកកម�េ�យ Cufa និង �នផ�ល់ជូនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេនះ �នសរេសរ� �មរយៈភស� ��ងមិនផ� �វ�រ�នឱ្យដងឹ� 
េ��នប�� ជំ�ក់បំណុលែដលបង�េឡើងេ�យគេ្រ�ងេ�េឡើយ និង ក� �ងករណីមួយចំនួន 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ �ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង� �រទូ�ត់្រ�ក់សំណង�នចំនួនតិចតួចេពក 
មិន�ច្រគបដណ� ប់ៃថ�ចំ�យស្រ�ប់�រ�ងសង់ផ�ះ�នេឡើយ ែដលបង�ឱំ្យពួកេគ្រត�វខ� ីឥណ�ន។ 
េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី ្រសបេពល�មួយ�� េនះ       គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

 
15  រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពប�� ប់ ែដល�ន�� ប់េ�នឹងអនុស្សរណៈរបស់�យក�� ន�សីុ�េគ�យ៍ 

ស្រ�ប់េផ�ើជូនេ�គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ចុះៃថ�ទី ១៦ ែខធ� � �� ំ២០១៩ ស� ពីី�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មេ�េលើ 
ម�អនុតំបន់ទេន�េមគង�៖ គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្របេទសកម� �� ទំព័រ១ និង ២។ 
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យល់�្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�េ្រចើន�នសង់ផ�ះែដល�នគុណ�ពល� �ងផ�ះែដលពួកេគរស់េ� 
មុនេពលមក�ំងទីលំេ�ថ�។ី  

27. ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�នេធ� ��រ�ំងទីលំេ�ថ�ីដំបូង ក� �ងចេ�� ះ�� ២ំ០១០-
២០១១ ក្រមងទិន�ន័យ ែខវ �ច� ិ� �� ២ំ០១៩ ប�� ញឱ្យដឹង�បំណុលែដលេ�ជំ�ក់ 
(ស្រ�ប់អ�កែដល�នទិន�ន័យ) ្រត�វ�នខ� ីក� �ងក្រមិតគួរឱ្យកត់ស�� ល់ 
េ្រ�យេពលេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ េ�យឥណ�នែដល្រត�វ�នកត់្រ�មុនេគបង�ស់ 
្រត�វ�នខ� ីក� �ង�� ំ២០១៥ (ឥណ�នចំនួនមួយ) ឥណ�នចំនួនពីរ្រត�វ�នខ�កី� �ង�� ំ២០១៦ និង 
ឥណ�នដៃទេទៀត ្រត�វ�នខ� ីេ�ចេ�� ះ�� ២ំ០១៧-២០១៩។ ចំនុចេនះ�នន័យ�  
ឥណ�នែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�នខ� ី េដើម្បសីង់ផ�ះជំនួសេ្រ�យេពល�ំងទីលំេ�ថ� ី
្រត�វ�នសង�� ច់្រតឹមែខវ �ច� ិ� �� ំ២០១៩ ឬ 
េបើេ�ះបីេ��នឥណ�នមួយចំនួនែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មិន�ន់សងរចួក�  ី Cufa 
ទំនងមិន�ច�ក់ទង្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំេ�ះ�ន េដើម្បេីធ� ��រ្របមូលទិន�ន័យ។ 

28. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ក៏�នពិ�រ�ផងែដរអំពីទិន�ន័យអំពីឥណ�នសរុបែដល�ន ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន៧ 
ែដល្រត�វ�នកំណត់�� “្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ំងទីលំេ�ថ�ី” េ��ជ�នីភ� ំេពញ (៥) និង 
េ�៉យែប៉ត (២)។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
មិន�ចេផ��ង�� ត់�នចំេ�ះ�រេ�លអះ�ងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ� 
ពំុ�នឥណ�ន�មួយរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�េពលបច� �ប្បន�  
ែដល្រត�វ�នខ� ីក� �ងេ�លបំណងសង់ផ�ះ �នទំ�ក់ទំនងេ�នឹង�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់េឡើយ 
�្រស័យេ�យ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗមិន្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណ 
េ��ម�លបរ �េច�ទៃន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ីរបស់ពួកេគ 
េ�ក� �ងក្រមងទិន�ន័យែដលែបងែចកេ��ម្របេភទទិន�ន័យេ�ះេទ។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី
រ�យ�រណ៍មួយរបស់ Cufa អំពីទិន�ន័យបច� �ប្បន��ពែដល្រត�វ�ន្របមូលក� �ងែខវ �ច� ិ� �� ២ំ០១៩ 
សរេសរ� បំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដលេទើប�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ ែដល�នទិន�ន័យប�� ក់ 
ស� ិតក� �ងក្រមិតមួយែដល�ច្រគប់្រគង�ន និង 
បំណុល�ន�� ក់ចុះេ�យ�រជំនួយែដល�នផ�ល់ជូន។15

16   គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
កត់ស�� ល់�េ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលរបស់សហគមន៍ ែដល្រត�វ�នសំេ�េ�� 
“កម� វ �ធីជំនួយេ�ះ្រ�យបំណុលសហគមន៍ប�� ន់” (Immediate Debt Relief/Community Program) 
្រត�វ�នព្រងីកផ�ល់ជូនដល់្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ 
ែដលមិន�ចចូលរមួេ�ក� �ងកម� វ �ធីែស� ងរក�រ�រ�ន។ ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំេនះ ្រត�វ�ន Cufa 
ផ�ល់�រ�រជូន េ្រ�មកម� វ �ធី្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំ េដើម្បេីធ� ��រ�រសហគមន៍ 
រហូតដល់បំណុលរបស់ពួកេគ្រត�វ�នសងរចួ 
ឱ្យែតពួកេគ�នលក�ខណ� ្រត�វេ�នឹងលក�ណៈវ �និច� ័យស្រ�ប់ប�� �លេ�ក� �ងកម� វ �ធីេនះ។16

17 
ក� �ងចំេ�មលក�ណៈវ �និច� ័យ�ងំេនះ 
�រ�រេនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូនចំេ�ះែត្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំ�យ�ែដលពំុ�ន្រ�ក់ចំណូល្រគប់
្រ�ន់ េដើម្បីបង�លក�ណៈឱ្យពួកេគ�ចសងបំណុលរបស់ពួកេគ�នបុ៉េ�� ះ 
��ងផ�ល់ជូនអ�កែដល�នលទ��ពសងបំណុល។ 

 
16 Cufa. រ�យ�រណ៍ស� ីពី�� ន�ពបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ទិន�ន័យហិរ�� វត� � និងកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ ែខសី� – តុ� ២០១៩ 

ទំព័រ ៨។ 
17 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧ ក�ខ័ណ� ទី២០ ទំព័រ ១២។ 
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29. េ�យ�រ�� នភស� ��ងប�� ក់េ�ក� �ងក្រមងទិន�ន័យ្រគ��រដ៏�នក្រមិត�េពលបច� �ប្បន�  
ែដល�ន្រតឹមែខវ �ច� ិ� �� ំ២០១៩ អំពីបំណុលេសសសល់ស្រ�ប់�រសង់ផ�ះជនួំស 
ែដល្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់�ច�នលទ��ព�ចសង�ន 
ដូេច�ះ�ល់�រមិនអនុវត�មួយែផ�ក�មលក�ណៈបេច�កេទស 
ៃនអនុ�សន៍ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល �េ�ល�រណ៍េ�េពលេនះ 
�មិនចង� �លអំពីគុណតៃម�ក� �ង�រ�ប់េផ�ើមេឡើង វ �ញនូវកម� វ �ធីជំនួយេ�ះ្រ�យបំណុលសហគមន៍ប�� ន់ 
(Immediate Debt Relief/Community Program) េឡើយ។ �រ�ប់េផ�ើមកម� វ �ធីេឡើងវ �ញែបបេនះ 
នឹងផ�ល់ជូននូវលទ��ពែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួន�ចេ�ែត�នបំណុលែដលមិន�ចសងរ ួ
ចេ�េពលេនះ ឬ (ក� �ងករណីអ�កែដលនឹង្រត�វមក�ំងទីលំេ�ថ�ី) េ�េពលអ�គត 
ស្រ�ប់�រ�ងសង់ផ�ះជនួំសែដល�នតៃម�េស� ើ�� េ�នឹងផ�ះរបស់ពួកេគ មុនេពលមក�ំង        
ទីលំេ�ថ�ី។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់បែន�មេទៀត� ក� �ង្រគប់ករណី�ងំអស់ 
េលើកែលងែត១២ករណី ក� �ងចំេ�ម្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ១៥៧្រគ��រ 
ែដល្រត�វ�ន្របមូលទិន�ន័យក� �ងែខវ �ច� ិ� �� ំ២០១៩ ្រ�ក់ចំណូលែដល�នកត់្រ�្រប�ំ្រតី�ស 
�នចំនួនេលើស�រចំ�យ រមួ�ងំ�រសងឥណ�ន។ ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់នីមួយៗ 
ក� �ងចំេ�ម្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំ១២ ែដល្រ�ក់ចំណូលមិនេលើស�រចំ�យ និង�រសងឥណ�ន 
ទិន�ន័យរបស់ Cufa �នកត់្រ�� ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ះ �នលទ��ពសងបំណុលរបស់ខ� �ន 
ឧ�ហរណ៍ដូច� �មរយៈ្រ�ក់ចំណូលពី�ជីវកម� ឬ �រ�ត់បន�យចំ�យែដលមិន�ំ�ច់។ 

30. �រផ�ល់មតិេ�បល់្របឡប់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ជូន�� ក់្រគប់្រគងរបសធ់��រអភិវឌ្ឍន៍�សុ ី អំពីចំ�ត�់រេដើម្ីបអនុវត�អនុ�សន៍ទី៥ 
ឱ្យ�នេពញេលញ។ េ�យពិ�រ�អំពីសុចរ �ត�ពៃនទិន�ន័យែដល Cufa �ន្របមូល និង 
ខណៈេពលែដលពំុ�នព័ត៌�នេ�យ�� ល់ពី្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ 
េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥េនះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
 រ �ក�យក� �ង�រប�� ញអំពី             ទស្សនៈមួយេ្រ�មមូល�� នៃនភស� ��ងែដល�ន។ 
េ�ង�មភស� ��ងែដលទទួល�នពី Cufa �មរយៈ�រ្របមូលទិន�ន័យបែន�ម 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម សូម�ញេសចក� ីសន� ិ�� ន� េបើេ�ះបី�          អនុ�សន៍ទី៥ 
្រត�វ�នអនុវត�មួយែផ�ក និង មិន�នអនុវត��ងំ្រស �ងក៏េ�យ បុ៉ែន��របន� រយៈេពលអនុវត�            
អនុ�សន៍េនះ �ក់ទងនឹងកំេណើនបំណុលស្រ�ប់�រ�ងសង់ផ�ះថ�ី ពំុ�នយុត� ិកម�សម្រសបេឡើយ។ 
ដូេច�ះ គប្បីពិ�រ�បិទអនុ�សន៍េនះ។ 

ឆ. អនុ�សន៍ទី៦ ែដលអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
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31. គំេហើញរបសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ក់ទងនឹង�រអនុវត�អនុ�សន៍ទី៦។ 
ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ 
សកម��ពែដល្រត�វ�នអនុវត�េ្រ�មគេ្រ�ងព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ  
ែដលរមួ�នកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ និង កម� វ �ធីយុទ���ស� ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ (VPSP) 
�ំ្រទឱ្យ�ន�របេង� ើត និង �រអភិវឌ្ឍសហ្រ�សធុនតូចបំផុតេ�ក� �ងសហគមន៍ និង 
សហ្រ�សសង�ម ្រពម�ងំ�របន��ំ្រទដល់្រក �មជួយខ� �នឯង។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

អនុ�សន៍ទី៦ របសគ់ណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម៖ 
អនុវត�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ (EIRP) 
ក� �ងលក�ណៈមួយែដល្របកបេ�យនិរន� រ�ព។ 
�� ន�ពៃន�រអនុវត�៖ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នសន� ិ�� នេ�េពលេរៀបចំរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤� 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ�នអនុវត�អនុ�សន៍េនះ បុ៉ែន� ក៏�នកត់ស�� ល់ផងែដរ� 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុកំពុងរង់�ំរ�យ�រណ៍�� ពរពី Cufa ែដល�ទី្របឹក�របស់ខ� �ន។ 
ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ មិន�នបន��របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ និង �រអភិវឌ្ឍសហគមន៍ 
និងសហ្រ�សសង�មេទ េ�ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥េនះ។ ទិន�ន័យប�� ញឱ្យដឹង� 
មធ្យម�គ�រមួៃន្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ �នបន�េកើនេឡើ និង 
លទ�ផល�វ �ជ��នក៏្រត�វ�នកត់្រ�ស្រ�ប់កម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ 
ែដល្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ្រ�មគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសផងែដរ។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
�រ�យតៃម�ឯក�ជ្យេ�េលើ�រ�ររបស់ Cufa េ្រ�មគេ្រ�ងជំនួយេប�កេទស TA-8810 
�នសន� ិ�� ន� ្រក �មជួយខ� �នឯង (SHGs) 
ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ (EIRP) 
�ននិរន� រ�ពមួយែផ�កបុ៉េ�� ះ។ 
េនះគឺ�ស�� មួយប�� ក់�ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង 
មិន្រត�វ�នរច�េឡើងឱ្យ�នល� បំផុត 
េដើម្បីអនុវត�អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័តស្រ�ប់�រ�រេនះេឡើយ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ផ�ល់េ�បល់� 
�� ក់្រគប់្រគងរបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
គប្បីឆ� �ះប�� ំងេ�យ្រប �ង្របយ័ត�េ�េលើលទ�ផលរបស់កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
េដើម្បេីធ� ��រ្រច�ច់ប�� �លេមេរៀនបទពិេ�ធន៍ េ�ក� �ង
សកម��ព�� រ្រ�ក់ចំណូលេ�េពលអ�គត និង សកម��ព�� រជីវ�ពរស់េ�។ 

ែ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)។ 



25      
 

 
 

�នសន� ិ�� ន� �មួយនឹង�របន�         កិច�សន�ជូន Cufa រហូតដល់ែខតុ� �� ២ំ០១៨ 
េដើម្បីអនុ�� តឱ្យ�ន�រអនុវត�សកម��ព បណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ និង 
សកម��ពអភិវឌ្ឍសហ្រ�សបែន�មេទៀត េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ គណៈកម��រ្រត�ត         
ពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នពិ�រ�េ្រ�ម�រថ�ងឹែថ�ង�កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
្រត�វ�នអនុវត� ្រតឹមែខតុ� �� ំ២០១៨ 
េ�យធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ្រ�ន់ែត្រត�វរង់�ំរ�យ�រណ៍�� ពរ និង ទិន�ន័យ�ក់ព័ន�ពី Cufa បុ៉េ�� ះ 
េ�េពលែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម េរៀបចំរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ 
របស់ខ� �ន។ 

32. េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ របស់ខ� �ន គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នកត់ស�� ល់�ខ� �នមិន�ន់�ចប�� ញទស្សនៈច�ស់�ស់មួយេ�េឡើយអំពីលទ�ផលៃនសកម��ព
�� រ្រ�ក់ចំណូល�េពលថ�ីៗ ចុងេ្រ�យ �្រស័យេ�យមិន�ន់�នរ�យ�រ�� ពរេ�េឡើយ។ 
ែផ�កេលើទិន� ន័យ្រគ��រែដល្រត�វ�នបំែបកេ��ម្របេភទេផ្សងៗ��  
ែដល�នផ�ល់ជូនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ស្រ�ប់រយៈេពល៥្រតី�ស រហូតដល់ ែខក��  
�� ំ២០១៨ �ក់ទងនឹង្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ែដល�ន�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ងដំ�ក់ដំបូង 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នកត់ស�� ល់� 
េបើេ�ះបី�ក្រមិត្រ�ក់ចំណូល�មធ្យមេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�នីមួយៗក� �ងចំេ�មកែន�ង�ំងទីលំ
េ�ថ�ី�ងំ៥ ប�� ញឱ្យេឃើញ��ន�រេកើនេឡើង េធៀបនឹងក្រមិត្រ�ក់ចំណូលពិត្រ�កដ�មធ្យម 
មុនេពលមក�ំងទីលំេ�ថ�ក៏ីេ�យ 
បុ៉ែន�ក៏េ�ែត�ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួនេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ចំីនួន៤ 
ក� �ងចំេ�មកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ ែដល្រ�ក់ចំណូលរបស់ពួកេគ 
មិន�ន់េស� ើនឹងក្រមិត្រ�ក់ចំណូលពិត្រ�កដ�មធ្យម មុនេពលមក�ំង             ទីលំេ�ថ�។ី 
េ�េពលេ�ះ េគមិន�ចែផ�កេលើទិន� ន័យែដល�នេដើម្បីពិ�រ�លម�ិត 
អំពី�� ន�ព�ក់�ក់របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�យវ ��ន៣០ែម៉្រត�េរ� 
ែដល�នប� �រមក�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�ភ�េំពញ និង េ�៉យែប៉ត�នេឡើយ។ 

33. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �នផ�ល់េ�បល់� 
េដើម្បីបន�បង�លក�ណៈឱ្យ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់�ច�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ�ន 
េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ គប្បេី�� ត�រពិ�រ�េលើ៖ 

• បន��របណ� � ះប�� លជំ�ញ និងវ ��� ជីវៈ �រទុក�ក់ឱ្យបេ្រមើ�រ�រ និង 
សកម��ព�� រ្រ�ក់ចំណូលដៃទេទៀត�មសហ្រ�ស 
េ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
េ�យេ�� តយកចិត�ទុក�ក់េលើ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល�ច�នលទ��ព និង 
�នឆន�ៈក� �ង�រេធ� ��រ�រ និង ែដល្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ្រតី�សរបស់ពួកេគ 
មិន�ន់្រត�វ�ន�� រេឡើងវ �ញឱ្យេស� ើេ�នឹងក្រមិត្រ�ក់ចំណូលពិត�មធ្យម 
មុនេពលមក�ំងទីលំេ�ថ� ីនិង 

• ផ�ល់កិច��ំ្រទែផ�កជ�ំញ និង�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
ជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួនតូច ែដលនឹង្រត�វមក�ំងទីលំេ� 
េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�កី� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ (១៤) និង េ�៉យែប៉ត (៥) េ�េពលេ្រ�យ។ 

34. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ក៏�នគូសប�� ក់ផងែដរ� 
ខ� �នរ�ពឹង�នឹងពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើទិន� ន័យេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�� ពររបស់ Cufa 
ែដលនឹង្រត�វ�ក់ជូនេ�ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង �ល់�រ�យតៃម���ែដល�ក់ព័ន�  
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េ�ចុងប�� ប់ៃនគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស ក� �ងេ�លបំណងផ�ល់មតិេ�បល់      ្រតឡប់ និង 
�រឆ� �ះប�� ំង ក� �ងករណីសម្រសប េ�អំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យេលើកេ្រ�យ។ 

35. សកម��ពកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ ក� �ងទ្រមង់��របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ 
និង �របណ� � ះប�� លជំ�ញ �រទុក�ក់ឱ្យបេ្រមើ�រ�រ និង 
សកម��ព�� រ្រ�ក់ចំណូលដៃទេទៀត�ម          សហ្រ�ស 
េ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ មិន�នបន�អនុវត�េឡើយ 
ក� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រ្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥េនះ។ ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
�នជូនដំណឹងេ�គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម� ពំុ�ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់បែន�មេទៀត 
�នមក�ំងទីលំេ� ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�េី��ជ�នីភ� ំេពញ និង ្រក �ងេ�៉យែប៉តេឡើយ 
ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥េនះ។ ដូេច�ះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នេ�� តេលើ�រវ ��គព័ត៌�នថ� ី �ក់ទងនឹងលទ�ផល 
និងសមិទ�ិកម�ៃនកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ និង 
ទិន�ន័យ្រគ��រែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងក� �ងរយៈេពលេនះ 
�ប់ពីេពលេចញរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤មក។ 

36. េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥េនះ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើរ�យ�រណ៍្រប�្ំរតី�ស ស្រ�ប់ែខតុ� �� ំ២០១៨ និង 
រ�យ�រណ៍ប�� ប់គេ្រ�ង�� ពរ17

18  របស់ Cufa 
រ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ�មួយេ�េលើគេ្រ�ងជនួំយបេច�កេទស TA-8810 
ែដល្រត�វ�ន�ត់េបសកកម�េ�យ Cufa 
�មួយនឹង�រផ�ល់ហិរ�� ប្ប�នេ្រ�មគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសេនះ និង េចញផ�យក� �ងែខមី� 
�� ំ២០១៩18

19  ទិន� ន័យ្រគ��រ និងរ�យ�រណ៍�ក់ព័ន�បែន�មេទៀតែដលេធ� �េឡើងេ�យ Cufa រមួ�ងំ
ទិន�ន័យអំពី្រ�ក់ចំណូលមួយ្រតី�ស របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ១៧៥្រគ��រ ែដល្របមូលេ�យ 
Cufa ក� �ងែខវ �ច� ិ� �� ំ២០១៩ េ្រ�ម�របន�កិច�សន�បែន�មេ�េលើគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសេនះ19

20 
និងព័ត៌�ន ្រពម�ងំបច� �ប្បន��ពបែន�ម ែដលផ�ល់េ�យធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ និង Cufa 
ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនដំេណើ�រ្រត�តពិនិត្យ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ចេធ� ��រឆ� �ះប�� ំងអំពី�� ន�ពរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
ដូច�នឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងទិន�ន័យែដល�នផ�ល់ជូន Cufa ក� �ងែខវ �ច� ិ� �� ២ំ០១៩ ្រពម�ងំលទ�ផល 
គិត្រតឹមែខវ �ច� ិ� �� ២ំ០១៩ របស់កម� វ �ធីយុទ���ស� ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ (VPSP) 
ែដល្រត�វ�នអនុវត�េ�ភ� ំេពញ និងេ�៉យែប៉ត ្រពម�ងំកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ 
ែដល្រត�វ�នអនុវត�េ�្រគប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំអស់ 
ក� �ងអំឡ� ងេពលបន�គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស ពីែខឧស�-ែខតុ� �� ំ២០១៨។ 

37. �របន�កិច�សន�របស់ Cufa �នកំណត់�រកិច�ឱ្យ Cufa 
េធ� ��រ្របមូលទិន�ន័យ្រគ��រឱ្យ�ន្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ ែតពី្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំ�យ� 
ែដលេ�ជំ�ក់បំណុល គិត្រតឹមែខក��  �� ២ំ០១៨។ ដូេច�ះ 
ទិន� ន័យអំពី្រ�ក់ចំណូលស្រ�ប់្រតី�សែដលប�� ប់ក� �ងែខតុ� �� ំ២០១៩ 
ផ�ល់នូវ�រេ្រប�បេធៀបទូលំទូ�យមួយ ែដលពំុ�ន�ព�ក់ច�ស់ 
េ�នឹងទិន�ន័យអំពី្រ�ក់ចំណូល�មធ្យម �� ំ២០១៨ ស្រ�ប់្រតី�ស ែដលប�� ប់ក� �ងែខក��  

 
18 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៩។ 
19 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧។ 
20  េនះគឺ�ឯក�រៃផ�ក� �ង ែដល្រក �ម�រ�រគេ្រ�ងៃន�យក�� ន�សីុ�េគ�យ៍ �នផ�ល់ជូនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 

េ្រ�យេពល�ន�រេស� ើសំុពីគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម។ 
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�� ំ២០១៨។ ទិន�ន័យបច� �ប្បន��ពប�� ញឱ្យេឃើញអំពីកំេណើន�មធ្យម (សំេ�ចំេ�ះតៃម��ច់�ត 
��ង�រែកស្រម�លេ�េលើអតិផរ�) ក� �ងក្រមិតគួរឱ្យកត់ស�� ល់ ចំនួន ៦៩% 
�រមួ20

21 ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ (េលើកែលងែតអ�កែដល “េទើបមក�ំងទីលំេ��េពលថ�ីៗ” 
េ�ភ� ំេពញ និងេ�៉យែប៉ត ែដលទិន�ន័យរបស់ពួកេគ្រត�វ�នកត់្រ��ច់េ�យែឡក) 
កំេណើន�មធ្យមេ�េ�៉យែប៉ត �នចំនួន ៥៦% ភ� ំេពញ �នចំនួន៧០% េ�ធិ៍�ត់ �នចំនួន៩៥% 
�ត់ដំបង �នចំនួន៨០% និង ្រក �ង្រពះសីហនុ �នចំនួន៦៥%។ 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់សរុបចំនួន៧្រគ��រ ែដលេទើបមក�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�ភ� ំេពញ និងេ�៉យែប៉ត ែដល 
Cufa �ចេធ� ��រ្របមូលទិន�ន័យ�ន ក៏�នកត់្រ�ផងែដរអំពីកំេណើន្រ�ក់ចំណូលគួរឱ្យកត់ស�� ល់       
េ�ក� �ងរយៈេពលេនះ។ �រ�យតៃម��ងេ្រ�េ�េលើ�រអនុវត�គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសរបស់ Cufa 
�ន         កត់្រ�ប�� ញឱ្យេឃើញអំពីកំេណើន�មធ្យមៃន្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ ចំនួន ១៤៣% 
េបើេធៀបេ�នឹងទិន�ន័យ       មុនេពលមក�ំងទីលំេ�ថ� ីេ�លគឺេកើនពី ៦៣៧ដុ�� រ ក� �ង១្រតី�ស េ� 
១.៥៤៩ដ�ុ� រ ក� �ងរយៈេពល            អនុវត�គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសរបស់ Cufa។21

22 េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
ដូច�នកត់ស�� ល់េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មកន�ង
មក កំេណើន្រ�ក់ចំណូល�នក្រមិតខុស�� គួរឱ្យកត់ស�� ល់ រ�ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីេផ្សងៗ��  
េហើយកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�នីីមួយៗ�នប�� ញឱ្យេឃើញអំពីលក�ណៈបរ �បទខុសៗ�� ស្រ�ប់�រអនុវត�ក
ម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។ 

38. រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នកត់ស�� ល់�         របូ�ព�រមួៃន�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ�នលក�ណៈគួរ�ទីេលើកទឹកចិត� 
បុ៉ែន�  �រវ ��គសីុជេ្រ�បែន�មេទៀត �នប�� ញឱ្យដឹង� 
�ចេ��នប�� ្របឈមស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយចំនួន េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីចំនួន៤ 
ក� �ងចំេ�មកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី�ងំ៥ (ករណីេលើកែលងគឺ្រក �ង្រពះសីហនុ)។22

23  េដើម្បី
ពិ�រ��េតើ�� ន�ពរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល្រកី្រកបំផុត �ន�ព្របេសើរេឡើងែដរឬេទ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម (េ�ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យេនះ) 
�នពិនិត្យេ�េលើទិន� ន័យែដលបំែបកេ��ម ្របេភទេផ្សងៗ��  (ក្រមិត្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់) 
របស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ចំនួន២៨្រគ��រ 
ែដលេសចក��ីយ�រណ៍អំពី្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ្រតី�សរបស់ពួកេគ គិត្រតឹមែខក��  �� ២ំ០១៨ 
�នក្រមិត�ប�ង្រ�ក់ចំណូលពិត�មធ្យម (�នែកស្រម�លអតិផរ�រចួ�ល់) 
មុនេពលមក�ំងទីលំេ�ថ�ី ស្រ�ប់រយៈេពល ៤ ឬ ៥ ្រតី�ស�បន�ប�� ប់។ Cufa 
�ន្របមូលទិន�ន័យ្រតឹមែខតុ� �� ំ២០១៩ ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ១៨ 
ក� �ងចំេ�ម២៨្រគ��រេនះ។23

24  គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម សេង�តេឃើញ� 
្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់េ�ក� �ង្រក �មេនះ ែដល�នទិន�ន័យប�� ក់ �ន�រេកើនេឡើង។ 
េលើកែលងែត្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន១ ែដល្រ�ក់ចំណូល�នក្រមិត�ប�� ំង និង 
កំេណើន្រ�ក់ចំណូល�ន�រេកើនេឡើង្រតឹម ១០ដុ�� រ ក� �ង១្រតី�ស េ�យែឡក 
្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ដៃទេទៀត �នេកើនេឡើង�៉ងេ�ច�ស់ ៣៤% 
េបើេធៀបេ�នឹងតួេលខ ែខក��  �� ំ២០១៨ និង ក� �ងករណី�េ្រចើនេទៀត 

 
21 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៩ ��ងទី៩ ទំព័រ១១។ 
22 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧ របូ�ពទី៥ ទំព័រ២៧។ 
23  គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ែខកុម�ៈ �� ំ២០១៩។ រ�យ�រណ៍្រត�តពនិិត្យ្រប��ំ� ំេលើកទី៤ �ក់ជូនេ�្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 

ស� ីពី�រអនុវត�សកម��ពែកត្រម�វ ស្រ�ប់ម�អនុតំបន់ទេន�េមគង� ៖ គេ្រ�ង�� រផ� �វរថេភ� ើងក� �ង្របេទសកម� �� ទំព័រ១៥ ក�ខ័ណ� ទី៥០ 
�ចរកេមើល�នេ�ឯ៖  https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/CAM-4thMonitoringReport-BoardDoc-
ForDisclosure.pdf/$FILE/CAM-4thMonitoringReport-BoardDoc-ForDisclosure.pdf 

24  �ពិេសស ទិន�ន័យ្រ�ន់ែត្រត�វ�ន្របមូល ស្រ�ប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់មួយក� �ងចំេ�ម្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន៨ េ�េ�៉យែប៉ត 
ែដល�ន�ព�ក់ព័ន�  �្រស័យេ�យ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ដៃទេទៀតេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីេនះ ពុ�ំនបំណុលេឡើយ គិត្រតឹមែខក��  
�� ២ំ០១៨។ 

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/CAM-4thMonitoringReport-BoardDoc-ForDisclosure.pdf/$FILE/CAM-4thMonitoringReport-BoardDoc-ForDisclosure.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/CAM-4thMonitoringReport-BoardDoc-ForDisclosure.pdf/$FILE/CAM-4thMonitoringReport-BoardDoc-ForDisclosure.pdf
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្រ�ក់ចំណូល�ន�រេកើនេឡើងក� �ងក្រមិតគួរឱ្យកត់ស�� ល់។ 
្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន៦ ក� �ង ចំេ�ម្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ចំនួន១៨ 
េ�ែត�ប�ងក្រមិត្រ�ក់ចំណូល�មធ្យម មុនេពល�ំងទីលំេ�ថ� ី
ស្រ�ប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�េីផ្សងៗ�� ។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី មិនែមន្រគប់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់        
សុទ�សឹងែត�ន្រ�ក់ចំណូលមុនេពល�ំងទីលំេ�ថ� ី ខ�ស់�ងតួេលខមធ្យម�គេ�ះេទ។ 
កង�ះទិន� ន័យអំពី្រ�ក់ចំណូលរបស់្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ ឬ ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
មុនេពល�ំងទីលំេ�ថ� ី �នន័យ� េគមិន�ច�ញ�រសន� ិ�� នឱ្យ�នរ �ង�ំ 
�េតើ្រ�ក់ចំណូលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ្រត�វ�ន�� រេឡើងវ �ញ 
មក្រតឹមក្រមិត្រ�ក់ចំណូលមុនេពល�ំងទីលំេ�ថ�ី ែដរឬ�៉ង�េឡើយ។ 

39. សហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍ និង �រទុក�ក់ឱ្យបេ្រមើ�រ�រ�មជំ�ញវ ��� ជីវៈ។ 
កម� វ �ធីយុទ���ស� ផ�ល់�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈមួយ ែដល្រត�វ�នអនុវត�ពីែខវ �ច� ិ� �� ំ២០១៦ 
រហូតដល់ែខតុ� �� ំ២០១៨ �នប�� �លសកម��ពអភិវឌ្ឍជ�ំញ និង 
សកម��ពអភិវឌ្ឍ្រ�ក់ចំណូលេផ្សងៗ�� ។ េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីក� �ង�ជ�នីភ� ំេពញ និង 
្រក �ងេ�៉យែប៉ត េគ�នប�� �លស�ស�តុមួយស� ពីី�រទុក�ក់ឱ្យបេ្រមើ�រ�រេ្រ�មសកម��ពេនះ 
េ�យគិត្រតឹមែខតុ� �� ំ២០១៨ �ន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់សរុបចំនួន ៨៦្រគ��រ 
្រត�វ�នទុក�ក់ឱ្យបេ្រមើ�រ�រែដលទទួល�នេបៀវត្សរ�។24

25  �រ�យតៃម��ងេ្រ� �នកត់ស�� ល់�
�នអ្រ�េ�ះបង់ក� �ងក្រមិតខ�ស់បង� �រ ចំនួន៤១% េ�ភ� ំេពញ និង ២០% េ�េ�៉យែប៉ត 
គិត្រតឹមែខតុ� �� ំ២០១៨។25

26  េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
�ំ�ច់្រត�វេធ� ��រវ �និច� ័យេ�េលើតួេលខ�ងំេនះ�មួយនឹង�រទទួល�� ល់� ជំ�ញ 
និងសមត��ពែដល�នអភិវឌ្ឍ �មរយៈកម� វ �ធីេនះ �ចបង�លក�ណៈឱ្យ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់
ែដល�នេ�ះបង់ពីកម� វ �ធី ទទួល�ន�រ�រេធ� � ឬ អភិវឌ្ឍសហ្រ�សេ�កែន�ងេផ្សង 
េ�េពលេ្រ�យេទៀត។ 

40. កម� វ �ធីេនះក៏�នបេង� ើតសហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍ (CSEs) ចំនួន៩ 
េ�ក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥កែន�ងផងែដរ េដើម្បី�មេធ��យបេង� ើតជំ�ញ និង 
ចរន� ្រ�ក់ចំណូល ែដលមនុស្ស�ស់ និង បុគ�លដៃទេទៀតែដលមិន�ចេធ� ��រ�រ�ប់�ប់�ន 
�ចទទួល�ន្របេ�ជន៍ពីសហ្រ�សសង�មេនះ។      �របន�កិច�សន�ជូន Cufa ពីែខឧស�-ែខតុ� 
�� ំ២០១៨ �នបង�លក�ណៈឱ្យ Cufa �ចេធ� ��រ�៉ន់្រប�ណទីផ�ររហ័សមួយ អំពីេសចក� ី្រត�វ�រ 
លក�ខណ� ទីផ�រ និងលក�ខណ� ធុរកិច� េ�្រគប់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំអស់ និង 
ផ�ល់អនុ�សន៍ឱ្យ�នឱ�សបេង� ើត្រ�ក់ចំណូលបែន�មេទៀត េ�យេ�� តយកចិត�ទុក�ក់េលើ 
កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�េខត��ត់ដំបង និង េខត�េ�ធិ៍�ត់ 
ែដល្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ន្រ�ក់ចំណូល�មធ្យម�ប�ងេគបំផុត។ 
េបើេ�ះបី�េ�ចុងប�� ប់ៃន�រចូលរមួរបស់ Cufa ក� �ងែខតុ� �� ំ២០១៨ �ន        
សហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍ចំនួន ៩ �ន្របតិបត� ិ�រក៏េ�យ បុ៉ែន�  គិត្រតឹមែខកុម�ៈ �� ំ២០១៩        
រ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ�មួយ 
�នសរេសរ�សហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍ចំនួន�ក់ក�� ល �នរ��យ 
ខណៈេពលែដលសហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍េ��ជ�នីភ�េំពញ ្រក �ង្រពះសីហនុ និង    
សហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍ចំនួន៣ (ៃនសហ្រ�សសង�មចំនួន៥ែដល�នពីដំបូង) 
េ�េខត�េ�ធិ៍�ត់ េ�បន��ន្របតិបត� ិ�រ 

 
25  Cufa. រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ព្រប�្ំរតី�ស SRIRI (ែខតុ� �� ំ២០១៨), ��ងទី៣ , ទំព័រ ១១-១៤ �ចរកេមើល�នេ�ឯ 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/37269/37269-054-tacr-en_6.pdf. SRIRI គឺ�អក្សរ�ត់ស្រ�ប់ �រព្រងឹង      
�រអនុវត��រ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង �រ�� រ្រ�ក់ចំណូល។ 

26 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧ ក�ខ័ណ� ទី៥៣ ទំព័រទី២៣។  

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/37269/37269-054-tacr-en_6.pdf
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េ�យសហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍ឯ្រក �ង្រពះសីហនុ 
គូសប�� ក់ឱ្យដឹង��ន�ំមកនូវ្រ�ក់ចំណូលបែន�មគួរឱ្យកត់ស�� ល់ដល់ស�ជកិសហគមន៍។ 
សហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍ឯេ�េ�៉យែប៉ត និងេខត��ត់ដំបង 
�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង��នជួប្របទះ�រលំ�កក� �ង�រចូលរមួ និង 
�រកំណត់រកត្រម�វ�រស្រ�ប់ផលិតផលរបស់ពួកេគ។ ្រសបេពល�មួយ�� េនះ 
�រ�យតៃម��ងេ្រ�េ�េលើគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស TA-8810 ប�� ក់� គិត្រតឹមែខកុម�ៈ 
�� ំ២០១៩ អតីតស�ជិកសហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍មួយចំនួនេ�ភ� ំេពញ 
�នបន�បេង� ើត្រក �មផលិតថ�ីមួយ �មរយៈ�ព�ៃដគូ�មួយ្រក �មហុ៊នឯកជនមួយ េ�យ�ន Cufa 
េធ� ��អ�កែណ�ំស្រមបស្រម�ល។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នេធ� ��រកត់ស�� ល់បន�េទៀត េ�េលើ�រសេង�តេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ�� 
ស�ជិក្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�មនុស្ស�ស់ ទូ�ងំសហ្រ�សសង�មេ�ក� �ងសហគមន៍េនះ 
�នេរៀនអំពីរេបៀបអនុវត�គំនិតធុរកិច� េ�ក� �ងបរ �បទសហគមន៍ ែដលេនះគឺ�ចំេណះដឹងែដល 
(�េ�ល�រណ៍) �ចបង�លក�ណៈឱ្យពួកេគេធ� ��រ�រ្របកប�ជីវកម� ្រសេដៀង�� េ�េពលអ�គត។26

27 

41. កម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ។ ប�� ប់ពី�ន�របន�  និង 
�រែកស្រម�លកិច�សន�គេ្រ�ងផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស កម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈមួយ្រត�វ�ន Cufa 
ផ� �ចេផ�ើមេឡើង េ�ែខមិថ�ុ �� ២ំ០១៨ េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ 
េ�យកម� វ �ធីេនះបន��នដំេណើរ�ររហូតដល់ែខតុ� �� ំ២០១៨។ 
ស�ជិក្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់សរុបចំនួន ៧០ �ក់ �នចូលរមួក� �ង�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ។  
កម� វ �ធីេនះ�នទុក�ក់      សិ�� �មរយៈេពល៣ែខ េ�ក� �ងមជ្ឈមណ� លបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈេផ្សងៗ��  
េដើម្បីអភិវឌ្ឍជ�ំញវ ��� ជីវៈរបស់ពួកេគ �មរយៈសហ្រ�សធុនតូចបំផុត ឬ 
�មរយៈ�រអនុវត��រ�រ។ េ�េពលែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េរៀបចំរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤របស់ខ� �ន ព័ត៌�នែដល�នអំពីលទ�ផលកម� វ �ធីេនះ 
េ��នក្រមិតេ�េឡើយ �្រស័យេ�យកម� វ �ធីេទើបប�� ប់ថ�ីៗ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើទិន� ន័យែដល�នផលិត�ប់ពីែខតុ� �� ំ២០១៨ 
អំពីលទ�ផលៃនកម� វ �ធីបណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ។ ក� �ងចំេ�ម្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៧០�ក់ 
ែដល�នចូលរមួកម� វ �ធីេនះ �រ�យតៃម��ងេ្រ�េ�េលើ�រ�ររបស់ Cufa 
េ្រ�មគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស TA-8810 �នកត់ស�� ល់� គិត្រតឹមែខតុ� �� ំ២០១៨ 
�ន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៤០�ក់�នទទួល�រ�រេធ� � 
៧�ក់កំពុងដំេណើរ�រ�ជវីកម��� ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ ៧�ក់�នបន��រេរៀនសូ្រតជំ�ញ និង 
១៦បន�ែស� ងរក�រ�រ។27

28  មួយ�� ំេ្រ�យមក �� ន�ព �ន�ន�ព្របេសើរេឡើងបែន�មេទៀត េហើយ 
Cufa �ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង� គិត្រតឹមែខតុ� �� ២ំ០១៩ 
�ន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន២០�ក់ កំពុងដំេណើរ�រ�ជីវកម��� ល់ខ� �ន (រមួ�នអ�កេបើក       
�ក់សីុ និង អ�កលក់�យ េ�ជនីយ�� ន�� តតូច និង �ង�ត់មុខេធ� �សក់) 
េ�យទទួល�ន្រ�ក់ចំណូលចេ�� ះពី ១៥០ដ�ុ� រ េ� ១.០០០ដ�ុ� រ ក� �ងមួយែខ។ 
្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន ៣៧�ក់ �នទទួល�រ�រេធ� � េ�យរកចំណូល�នចេ�� ះពី 
១៨០ដ�ុ� រ េ� ៦០០ដ�ុ� រ ក� �ងមួយែខ ្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ចំនួន៩�ក់ 
មិន�ច�ក់ទង�នេ�យ�រមូលេហតុេផ្សងៗ��  និង �ន្រប�ពលរដ�រងផលប៉ះ�ល់ែត៤�ក់ 
បុ៉េ�� ះែដល�� ន�រ�រេធ� �។28

29   

 
27 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧ ទំព័រ៥១ ក�ខ័ណ� ទី១៤០។ 
28 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៩ ឧបសម�័ន�៤។  
29 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៩ ទំព័រទី១២ ក�ខ័ណ� ទី១១។  
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42. ្រក �មជួយខ� �នឯង។ អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត ែចង� 
េដើម្បឱី្យកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ�ននិរន� រ�ព 
“�រក�ងសមត��ពគប្បីផ�ល់ជូនក� �ងរយៈេពលែវង 
េដើម្បីអនុ�� តឱ្យ្រក �មជួយខ� �នឯង�ចអភិវឌ្ឍេ���� ប័ន្របកបេ�យនិរន� រ�ព និង 
�ចុងេ្រ�យ�� យេ��្រក �មសន្ស ំ       ្រពម�ងំអនុ�� តឱ្យ្របព័ន� ្រក �មជួយខ� �នឯង និង 
ដំេណើរ�រ្រគប់្រគងហិរ�� វត� � �ន�ព�ស់ទំុ។” ដូច�នគូសប�� ក់�ងេលើ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នសន� ិ�� នេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤របស់ខ� �ន� អនុ�សន៍ទី៦ ្រត�វ�នអនុវត� 
បុ៉ែន� ក៏�នកត់ស�� ល់ផងែដរ� ្រក �មជួយខ� �នឯងមួយចំនួន�ចេ�ែត�ន�ពផយុ្រស�យ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់� េ�ក� �ងរយៈេពល្រត�តពិនិត្យបច� �ប្បន�  
រ�យ�រណ៍�យតៃម�គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស TA-8810 �ន�ញេសចក� ីសន� ិ�� ន ្រតឹមែខកុម�ៈ 
�� ំ២០១៩ �្រក �មជួយខ� �នឯងែដល�នបេង� ើតេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ��ងំ៥ 
“�ននិរន� រ�ពមួយែផ�ក”។29

30  ក� �ងចំេ�ម្រក �មជួយខ� �នឯង�ងំ១៤ 
ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ��ីងំ៥ �ន្រក �មជួយខ� �នឯងចំនួន២ 
(េ�េ�៉យែប៉ត�ងំ២) ្រត�វ�ន�យ�រណ៍ឱ្យដឹង��នដេំណើរ�រ្រប្រពឹត�េ��នល�  េ�យែឡក 
្រក �មជួយខ� �នឯងចំនួន៤ (រមួ�ន ១េ�េ�៉យែប៉ត ១េ��ត់ដំបង និង២េ�ភ�េំពញ) 
�នជួប្របទះប�� ្របឈមេ�យ�រមូលេហតុពិ�កក� �ង�រដឹក�ំ េ�លនេ��យ និង 
នីតិ វ �ធីក� �ង្រក �ម�ន�ពទន់េខ�យ  
្រពម�ងំប�� �រេជឿទុកចិត��� ក� �ងចំេ�មស�ជកិ្រក �មជួយខ� �នឯង។30

31 �មទស្សនៈរបស់ Cufa 
្រប�ពលរដ�ែដល�នចំនួនតិចតួចេ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីមួយចំនួន 
្រពម�មួយនឹង�រ�កេចញេ�យមិន�នរ�ពឹងទុក �មុនរបស់្រប�ន្រក �ម 
និងស�ជិក្រក �មជួយខ� �នឯងមួយចំនួន �នន័យ��រ្រច�ច់្រក �មជួយខ� �នឯងប�� �ល��  
�ច�ន�ព��ំច់ េដើម្បី��ឱ្យ្រក �មជួយខ� �នឯង�ននិរន� រ�ព។ �រ្រច�ច់ប�� �ល�� ែបបេនះ 
មិន�នេកើតេឡើងក� �ងអំឡ� ងេពលែដលគេ្រ�ងជនួំយបេច�កេទសេ��នសុពល�ពេទ (បុ៉ែន�  
ដូចែដលគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នេធ� ��រកត់ស�� ល់េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤របស់ខ� �ន 
ចំណុចេនះពំុ�នន័យ�ពួកេគមិន�ចេធ� �ដូេច�ះេ�េពលអ�គត�នេឡើយ)។ 

43. អន��គមន៍របស់ Cufa េ្រ�មគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស TA-8810 
្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បពី្រងឹងសមត��ពែផ�ក�� ប័ន សមត��ពែផ�ករដ��ល 
និងសមត��ព្រគប់្រគងរបស់្រក �មជួយខ� �នឯង និង 
េដើម្បីក�ង�រេជឿទុកចិត�ក� �ងចំេ�មស�ជិក្រក �មជួយខ� �នឯង។ 
ដូច�� េ�នឹងអង��រសហគមន៍្របេភទដៃទេទៀតែដរ    គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ទទួល�� ល់�្រក �មជួយខ� �នឯង្រត�វ�រេពលេវ�េដើម្បីរ �កចេ្រមើន និង �ននិរន� រ�ព 
ដូេច�ះឧបស័គ��ងំស� ះ និង ប�� ្របឈមមួយចំនួន ពំុែមន�េរឿងគួរឱ្យ�� ក់េផ�ើលេ�ះេទ។ 
អន��គមន៍របស់ Cufa �ន�ំមកនូវស�� នុពលេដើម្បជី្រម �ញ�ពធន់របស់្រក �មជួយខ� �នឯង។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់� Cufa 
ក៏�នែចករ�ែលកអំពី�រយល់េឃើញរបស់ខ� �នផងែដរ� ល� បំផតុ 
�៉ងេ�ច�ស់េគ្រត�វ�រេពលេវ�ចំនួន៧�� ំ េដើម្បឱី្យ្រក �មជួយខ� �នឯង�មួយ�ននិរន� រ�ព។ 
ក� �ង�� ន�ពបច� �ប្បន�  Cufa ្រត�វ�នផ�ល់កិច�សន��រ�រេ្រ�មគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស TA-8810 
រយៈេពល២�� ំ បន�ពីរយៈេពល្រប�ណ ២,៥�� ំមុន ែដលក� �ងរយៈេពលេ�ះ 

 
30 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៧ ទំព័រទី៤៨ ក�ខ័ណ� ទី១២៧។  
31 កំណត់ស�� ល់េជើងទំព័រ ទី៩ ក�ខ័ណ� ទី ២៤-២៨។  
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�រផ�ល់កិច��្ំរទបេច�កេទសជូន្រក �មជួយខ� �នឯងេ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
្រត�វ�នអនុវត�េ�យ�នកិច��ំ្រទបេច�កេទសពីអង��រដៃទ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ពំុ�នភស� ��ងប�� ក់អំពីករណីេនះឱ្យ�នរ �ង��ំងេនះេទ 
បុ៉ែន���ចេ�រចួែដលកិច��ំ្រទចំេ�ះ្រក �មជួយខ� �នឯង 
មិន្រត�វ�នផ�ល់ជូនក� �ងរយៈេពលែវង្រគប់្រ�ន់ល� ម 
បែន�មពីេលើប�� ្របឈម�ក់ទងនឹង�រ�� ស់ប� �រអង��រែដលទទួល�នកិច�សន��រ�រផ�ល់ជំនួយប
េច�កេទស ប�� អភិ�លកិច�ែដល្រក �មជួយខ� �នឯងមួយចំនួន�នជួប្របទះ និង 
�រែដល្រប�ជន�នចំនួនតិចេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នេធ� ��រកត់ស�� ល់បែន�មេទៀត បុ៉ែន�  មិន�ន់�ច�យតៃម�ឱ្យ�នលម� ិតេ�េឡើយ 
េ�េលើទស្សនៈរបស់ Cufa ែដល� �រផ�ល់មូលនិធិជូន្រក �មជួយខ� �នឯង �មរយៈ �គីទី៣ 
(��ងស�ជិក្រក �មជួយខ� �នឯង�� ល់) 
�ចេធ� �ឱ្យ�រ�ន�រម�ណ៍ចំេ�ះ�ព��� ស់េ�េលើ្រក �មជួយខ� �នឯងរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
�ន�រ�� ក់ចុះ។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់�គំរេូនះ 
គឺ�គំរមួូយែដល្រត�វ�នប�� �លេ�ក� �ងអនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត េ�យ�រ        
គំេហើញរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ចំេ�ះ�ពអនុេ�ម។ 

44. មតិេ�បល់្រតឡបរ់បស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ជូន�� ក់្រគប់្រគង 
ចំេ�ះអនុ�សន៍          ទី៦។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នសន� ិ�� នេ�េពលេរៀបចំរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យេលើកទី៤ របស់ខ� �ន� អនុ�សន៍ទី៦ 
្រត�វ�នអនុវត� បុ៉ែន� ្រសបេពល�មួយ�� េ�ះក៏�នគូសប�� ក់ផងែដរ� 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
រ�ពឹង�នឹង្រត�តពិនិត្យេ�េលើទិន� ន័យេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�� ពរ និង 
�រ�យតៃម�ប�� ប់គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស��ែដល�ន�ព�ក់ព័ន�  
ក� �ងេ�លបំណងផ�ល់េ�បល់្រតឡប់ និង �រឆ� �ះប�� ំងបែន�មេទៀត ក� �ងករណីសម្រសប 
េ�ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យេលើកទី៥របស់ខ� �ន។ 

45. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�នេសចក� ីរ �ក�យក� �ង�រទទួល�� ល់អំពី�ពរ �កចេ្រមើនដ៏       
ធំេធងចំេ�ះ�� ន�ពរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ 
�្រស័យេ�យ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�េ្រចើនគួរឱ្យកត់ស�� ល់ �នចូលរមួេធ� ��រ�រ�មួយ Cufa 
ក� �ងេពលអនុវត�កម� វ �ធីព្រងី�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។          
េបើេ�ះបី�កង�ះទិន�ន័យេដើម្រ�េពញេលញអំពី្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ មុនេពល�ំងទីលំេ�ថ� ី
��ងំដល់�រពិនិត្យឱ្យ�នសុ្រកឹត្យេ�េលើ�� ន�ពរបស់បុគ�លនីមួយៗដ៏េ�យ បុ៉ែន�  
��នប�� ញឱ្យេឃើញ�៉ងច�ស់� �រមួ ្រ�ក់ចំណូលពិត�មធ្យមេ�ឯកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីនីមួយៗ 
�ន�ន�ព្របេសើរេឡើង េបើេធៀបេ�នឹង     រយៈេពលមុន�រមក�ំងទីលំេ�ថ� ី
េហើយលទ��ពក� �ង�រសងបំណុលក៏�ន�ព្របេសើរេឡើងផងែដរ។ ្រ�ក់ចំណូល និង 
លទ��ពក� �ង�រសងបំណុលរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល្រកី្រកបំផុត ពីែខតុ� �� ២ំ០១៨ 
ក៏ប�� ញឱ្យេឃើញ��ន�ព្របេសើរេឡើងគួរឱ្យកត់ស�� ល់ផងែដរ គិត្រតឹមែខតុ� �� ំ២០១៩។ 

46. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ន�រេពញចិត�ក� �ង�រសន� ិ�� ន� 
�ព្របេសើរេឡើងមួយចំនួន (និង�ច�នចំនួនេ្រចើនគួរឱ្យកត់ស�� ល់) 
�ចប�� លពីគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទសេ�យ�� ល់ បុ៉ែន�    
មិន�ចផ�ល់�រប�� ក់ឱ្យ�នច�ស់�ស់អំពីមូលេហតុ  
�េតើ��ន�ពខុស�� ពីទំ�ក់ទំនងរ�ងេហតុនិងផល�៉ងដូចេម�ចេឡើយ។ ទិន�ន័យែដល�ន 
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ប�� ញឱ្យដឹង� �រវ �និេ�គមកក� �ងកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី និង        ជុំវ �ញកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី
(ទី�ំងែដលគួរឱ្យកត់ស�� ល់ គឺេ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី្រក �ង្រពះសីហនុ 
ែដលស� ិតេ�ក� �ងតំបន់អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�) �រ�ររបស់ទី�� ក់�រផ�ល់េស���រណៈ និង 
ទី�� ក់ផ�ល់េស�េ�យមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញដៃទេទៀត (ឧ. �ក់ទងនឹង�របណ� � ះប�� លជំ�ញ និង 
មី្រក�ហិរ�� វត� �) កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�េ�៉យែប៉ត 
ស� ិតេ�ែក្បរឱ�ស�រ�រែដលេគ�ចឆ�ង្រពំែដនេ�្របេទសៃថ�ន ្រពម�ងំជំ�ញ និង 
ធន�នរបស់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�រមួ ក៏�នផ�ល់នូវវ ��គ�នរមួចំែណកផងែដរ។ 

47. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម កត់ស�� ល់� 
កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ        
(�មរយៈ�រេរៀបចំែកស្រម�លេ�េលើ�រែកែ្របកិច�សន��រ�រ�បន�ប�� ប់) 
�ច�នលទ��ព�ក់ទងេ�្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់ 
ែដលេ្រជើសេរ �សចូលរមួេ�ក� �ងក្រមងសកម��ពរបស់កម� វ �ធីេនះ 
េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំអ�កែដលមិន�ន់�នប� �រេ�រស់េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី។ 
គួរឱ្យេ�ក�� យែដលសកម��ពមួយ ក� �ងចំេ�មសកម��ព�� 
ែដលទទួល�នេ�គជ័យ�� ំងបំផុត េ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ (េ�លគឺ 
�របណ� � ះប�� លវ ��� ជីវៈ) ្រត�វ�នផ�ល់ជូនែតក� �ង�� ២ំ០១៨ 
េ�ក� �ងរយៈេពល៣ែខចុងេ្រ�យៃនកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ េ្រ�យរយៈេពលដំបូង 
ែដលក� �ងរយៈេពលដំបូងេនះេ្រ�ង�រទុក�ក់ឱ្យបេ្រមើ�រ�រ 
្រត�វ�នផ�ល់ជូនចំេ�ះែតកែន�ង�ំងទីលំេ�ចំនួន២បុ៉េ�� ះ។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក�  ី
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម �ត់ទុក� 
�រវ �វឌ្ឍន៍�បន�ប�� ប់ៃនកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
�នរមួចំែណកមួយែផ�កឱ្យសេ្រមច�ននូវលទ�ផល�វ �ជ��នរបស់ខ� �ន។  

48. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
សូមប�� ក់អំពី�រកត់ស�� ល់ឱ្យ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះកិច��ំ្រទែដល�នផ�ល់ជូន្រក �មជួយខ� �នឯង 
េ្រ�មកម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ។ �រ�យតៃម��ងេ្រ� 
េ�េលើគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស TA-8810 �នសន� ិ�� នក� �ងែខកុម�ៈ �� ំ២០១៩ � 
្រក �មជួយខ� �នឯង�ន និរន� រ�ពមួយែផ�កបុ៉េ�� ះ។ េនះគឺ�ស�� មួយប�� ក់� 
ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគងមិន�ន់្រត�វ�នរច�េឡើងឱ្យ�នល� បំផុត 
េដើម្បីអនុវត�អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័តចំេ�ះ�រ�រេនះ េ�េឡើយេទ។   

49. គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
សូមែថ�ងអំណរគុណចំេ�ះ�រឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�� ពររបស់ Cufa និង 
មតិេ�បល់��េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍�យតៃម��ងេ្រ� េ�េលើ�រអនុវត�គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស 
TA-8810 របស់ Cufa។ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
សូមេ�តសរេសើរចំេ�ះ�រេរៀនសូ្រតែដល�នឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងឯក�រ�ងំេនះ 
ែដល�ន�ក់ជូនេ�ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ស្រ�ប់ �្របភពៃន�រជ្រម �ញេលើកទឹកចិត� 
(និងក� �ងករណី�ក់ព័ន� ) ក៏ដូច��រេរៀបចំសកម��ព�� រ្រ�ក់ចំណូល និង 
សកម��ពែកលម�ជីវ�ពរស់េ� �េពលអ�គតផងែដរ។ 
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៥. េសចក�សីន��ិ� ន 

50. េ�ចុងប�� ប់ៃន�រ្រត�តពិនិត្យរយៈេពល៥��  ំ គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
�ន�ញេសចក� ីសន� ិ�� នដូច�ងេ្រ�ម េ�េលើ�� ន�ពៃន�រអនុវត�អនុ�សន៍�ងំ៦ 
របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត។ 
 
អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របកឹ�ភិ�ល�នអនុម័ត �� ន�ពៃន�រអនុវត� 

១. បេង� ើតេ្រ�ង�រទូ�ត់ឱន�ពសំណងមួយ។ �នអនុវត� 
 
 

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

�នអនុវត� 
 

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

�នបិទអនុ�សន៍ 
 

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

�នអនុវត� និងេធ� �ឱ្យ�ន�ពអនុេ�ម   

៥. បេង� ើតេ្រ�ង�រេ�ះ្រ�យបំណុលមួយ 
េដើម្បជួីយដល់្រគ��រែដលជំ�ក់បំណុលខ�ស់ 
ក� �ង�រសងកំេណើនបំណុលរបស់ពួកេគវ �ញ 
�មរយៈខ�ង់ឥណ�ន និង 
េហ�� រច�សម�័ន� េ�ះ្រ�យបំណុលមួយ។ 

�នបិទអនុ�សន៍ 
ភស� ��ងែដល�ន ប�� ញ�បំណុលែដលេ�ជំ�ក់ 
មិន�ច�ត់ទុក�ប�� លពីឥណ�នែដល�នខ� ី 
ស្រ�ប់�រ�ងសង់ផ�ះក� �ងតៃម�ដូច�� េ�នឹងផ�ះរប
ស់ពួកេគ មុនេពល�ំងទីលំេ�ថ�ីេឡើយ។ 

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

�នអនុវត� 
 

  



34      

 

៦. េមេរៀនបទពិេ�ធន៍ 

51. េ�េពលប�� ប់រយៈេពល្រត�តពិនិត្យ្រប��ំ� ំេលើកទី៥ ស្រ�ប់គេ្រ�ងេនះ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម សូមេឆ��តឱ�សេដើម្បផី�ល់�រឆ� �ះប�� ំងេ�យសេង�ប 
អំពីេមេរៀនបទពិេ�ធន៍�� ែដល�នេរៀនសូ្រត។ 
52. ទិន�ន័យេដើម្រ�។ �រអនុវត�អនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត និង 
រ�យ�រណ៍្រត�ត         ពិនិត្យ�បន�ប�� ប់របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
គូសប�� ក់អំពី�ព�ំ�ច់ក� �ង�រែស� ងរកទិន�ន័យេដើម្រ�របស់្រគ��រ និងបុគ�លឱ្យ�នរ �ង� ំ
រមួ�នទិន�ន័យេដើម្រ�អំពី្រ�ក់ចំណូល បំណុល និង �រ�ររបស់ស�ជិក្រគ��រ។ 
្របសិនេបើ�� នទិន�ន័យេដើម្រ�ែបបេនះេទ �រកំណត់េ�លេ�ឱ្យ�នល� បំផុត 
េ�េលើកិច�ខិតខំ�� រជីវ�ពរស់េ� ឬ កិច�ខិតខំ�� រ្រ�ក់ចំណូលេ�េពលេ្រ�យ នឹង�ន�រលំ�ក 
េហើយ�រ�ស់ែវងេ�េលើវឌ្ឍន�ព ្រត�វពឹងែផ�កេលើ�រ�៉ន់�� ន ឬ តួេលខសរុបែដល�នក្រមិតខ�ស់។ 
ចំនុចេនះ�ំឱ្យ�ងំស� ះដល់�រសេ្រមច�នេពញេលញនូវ�ររ�ពឹងទុក្របកបេ�យធ�� នុរបូរបស់បុគ�ល 
និង សហគមន៍ ចំេ�ះគេ្រ�ងែដលទទួល�នហិរ�� ប្ប�ន�្ំរទពីធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ។ 
53. គេ្រ�ង�នប�� ញឱ្យេឃើញអំពីគុណតៃម�ៃនកម� វ �ធី្របមូលទិន�ន័យេដើម្រ�ពីេលើ��ស 
�មួយនឹង�រអេង�តពីេលើ��សេ�យេ្របើ្រ�ស់្រដ�ន េ�េលើសហគមន៍ែដលនឹង្រត�វ�ំងទីលំេ�ថ� ី
ពីតំបន់ែដលស� ិតេ�ែក្បរផ� �វរថេភ� ើង។ �រេ្របើ្រ�ស់វ �ធីអេង�តេ�យេ្របើ្រដ�ន �នផ�ល់នូវ�ពសុ្រកឹត្យ 
�រសេង�តេ�យអព�្រកឹត្យ 
្រពម�ងំ�នបង�លក�ណៈឱ្យរក��ននូវទិន�ន័យក� �ងទ្រមង់ឌីជថីលផងែដរ។ 
ប�� ្របឈមក� �ង�រអនុវត�េ�េពលអ�គត 
គឺ្រត�វ��ឱ្យ�នធន�នមនុស្សែដល�នជំ�ញ�ំ�ច់ស្រ�ប់្របមូល និង វ ��គ 
្រពម�ងំ្រច�ច់ប�� �ល�រអេង�តពីេលើ��ស 
េ�ក� �ង�រគណ��ស់ែវងទិន�ន័យ�ក់ែស� ងេ�មូល�� ន។ 
54. �រ�� រជីវ�ពរស់េ�/្រ�ក់ចណូំល។ កម� វ �ធីព្រងីក�រ�� រ្រ�ក់ចំណូលេឡើងវ �ញ 
�នបន��ន�រ វ �វឌ្ឍន៍េ�ក� �ងរយៈេពលសុពល�ពៃនកម� វ �ធីេនះ េដើម្បីេឆ� ើយតបេ�នឹងភស� ��ងថ�ីៗ 
ែដលប�� ក់អំពីលទ�ផល និង្របសិទ��ព។ ែផន�រសកម��ពេដើម្បីេធ� ��រែកត្រម�វ 
(និងស្រ�ប់�� ន�ពបច� �ប្បន�គឺអនុ�សន៍ែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត) 
រែមងែតង�ចផ�ល់នូវ�រេរៀបចំកម� វ �ធីឱ្យ្រសបេ��ម�� ន�ព�ក់ែស� ង 
េដើម្បេីឆ� ើយតបេ�នឹងភស� ��ងថ�ីៗែដលប�� ញឱ្យេឃើញអំពីលទ�ផល និងផលជះ។ េបើេ�ះ�ដូេច�ះក� ី 
ក� �ងករណីសកម��ពែកត្រម�វែដល្រត�វ�នអនុវត��មរយៈជំនួយបេច�កេទស 
េគ្រត�វេរៀបចំផ�ល់េពលេវ�ឱ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ ស្រ�ប់
�រ�យតៃម�េ�ចុងប�� ប់ៃនគេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស 
មុនេពល�ញ�រសន� ិ�� នឱ្យ�នរ �ង�ំេលើ�� ន�ពៃន�រអនុវត�។ 
55. លទ�ផលៃនដេំណើរ�រេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់ និង �រផ� �ចេផ�ើម�ក់ព័ន�  
�នរងឥទ�ិពលគួរឱ្យកត់ស�� ល់ពីលក�ណៈៃនកែន�ង�ំងទីលំេ�នីមួយៗ។ ឧ�ហរណ៍ 
េ�ក� �ងករណីបច� �ប្បន�  
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�េ្រចើនែដល�នប� �រេ�រស់េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�េ�៉យែប៉ត 
�ចទទួល�ន្របេ�ជន៍ពីឱ�ស�រ�រែដលទទួល�នេបៀវតត្សរ��មរយៈ�រឆ�ង្រពំែដនេ�្របេទស
ៃថែដលស� ិតេ�ែក្បរេនះ េ�យែឡក កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ីេ�្រក �ង្រពះសីហនុវ �ញ 
�នទី�ំងស� ិតេ�ែក្បរកែន�ងធុរកិច�ចិនមួយដ៏ធំែដលចូលមកវ �និេ�គេ�ក� �ងតំបន់េនះ។ 
ផ� �យេ�វ �ញ េ�េខត��ត់ដំបង ្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់�េ្រចើន �នមនុស្ស�ស់េ្រចើន និង ពីមុនមក 
�នឱ�ស�រ�រ និងមុខរបរចិ�� ឹមជីវ �តតិចតួច េ�ែក្បរកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�។ី 
្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ែដល �នប� �រទីលំេ�េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�េី��ជ�នីភ� ំេពញ 
�នយល់េឃើញ�ពួកេគ្រត�វ�នេរៀបចំឱ្យរស់េ�      ទី�ំងមួយមិនសម្រសប 
េ�យស� ិតេ��� យពីកែន�ងេធ� ��រ និង្របកប�ជីវកម�របស់ពួកេគពីមុន និង �� យពី     



35      
 

 
 

ក�� ល�ជ�នី។ ដូេច�ះ ទី�ំងៃនកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី គឺ�ក�� មួយដ៏សំ�ន់ក� �ង�េរៀបចំ 
និង�រសេ្រមច�ននូវកិច�ខិតខំ�� រ្រ�ក់ចំណូល និងជីវ�ពរស់េ� 
ក៏ដូច�កិច�ខិតខំែកលម�េហ�� រច�សម�័ន�ផងែដរ 
ែដល�ំ�ច់្រត�វេរៀបចំអភិ្រកមឱ្យ្រសបេ��ម�� ន�ពកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�នីីមួយៗ។ 
កិច�ខិតខំ�� រ្រ�ក់ចំណូល និងជីវ�ពរស់េ�្របកបេ�យេ�គជ័យ ្រត�វចំ�យេពលេវ�េ្រចើន។ 
បែន�មពីេនះេទៀត 
និរន� រ�ពៃន�រផ� �ចេផ�ើម��ែដល�នេ�លបំណងក�ងកែន�ងស្រ�ប់្រក �មជួយខ� �នឯង 
�ចរងផលប៉ះ�ល់គួរឱ្យកត់ស�� ល់ពី �រេរៀបចំផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស។ ដូេច�ះ 
�ររក�ឱ្យ�ន�ពបត់ែបនទន់ភ�ន់ស្រ�ប់អភិ្រកមែដល�ចស្រមបេ��ម�រេរៀបចំរច�សកម�
�ពែកត្រម�វ និង គេ្រ�ងជំនួយបេច�កេទស �ន�រៈសំ�ន់�� ំង�ស់។ 
56. គុណតៃម�ៃន�រចុះេធ� �ទស្សនកិច�ដល់កែន�ង�ងំទីលំេ�ថ�ី ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យ។ 
គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
េ�� ត�រៈសំ�ន់ដ៏ធំេធងេ�េលើ�រចុះេធ� �ទស្សនកិច�ដល់កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី 
�សកម��ពេនះគឺ��តុស� �លៃន�រ្រត�តពិនិត្យ្រប�ំ�� ំរបស់ខ� �ន។ ក� �ង�� ន�ពបច� �ប្បន�  
ដំេណើរ�រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មរបស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
ក� �ងរយៈេពល៥�� ំកន�ងមក �នទទួល្របេ�ជន៍ 
�៉ងេ្រចើនពីដេំណើរទស្សនកិច�េ�កែន�ង�ំងទីលំេ�ថ� ី និង 
ឱ�សក� �ង�រជួប�� ល់�មួយស�ជិក្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ ្រប�ពលរដ�ដៃទេទៀត ម�ន� ីរ�� ភិ�ល 
និង បុគ�លិក ្រពម�ងំទី្របឹក�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ ក� �ង្របេទសកម� ��។ 
�រចុះេធ� �ទស្សនកិច�េ�កែន�ង�ងំទីលំេ�ថ�ី 
ក៏�នផ�ល់ឱ្យគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មផងែដរ 
នូវឱ�សក� �ង�រែស� ងយល់អំពី�� ន�ពៃនកែន�ង�ំងទីលំេ�ថ�ី និង ក�� �ងំស� ះ 
្រពម�ងំកំណត់រកប�� កង�ល់��ែដលគប្បេីលើកេឡើងឱ្យ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
និង�� ក់្រគប់្រគងៃនធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ �នដឹង។ 
សកម��ពែកត្រម�វែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត 
�នេ�លបំណងេធ� �ឱ្យគេ្រ�ងវ �ល្រតឡប់មក�ន�ពអនុេ�មវ �ញ។ 
មិនចំេ�ះ�អ� ��ងំអស់េនះ្រត�វ�នប�� �លេ�ក� �ងអនុ�សន៍ ឬ ែផន�រសកម��ពែកត្រម�វ 
ឬ�៉ង�េ�ះេទ បុ៉ែន���ចរមួ�នសកម��ពែកត្រម�វែផ�កបរ ��� ន និងសង�ម 
�មួយនឹង�រកំណត់េ�លបំណងច�ស់�ស់ 
ែដល�ច្រត�តពិនិត្យ្របកបេ�យ្របសិទ��ព�មរយៈ�រចុះេធ� �ទស្សនកិច��� ល់េ�ឯកែន�ង�ំងទីលំ
េ�ថ�ី និង �រេផ��ង�� ត់េ�យ�� ល់េ�ឯកែន�ង�ងំទីលំេ�ថ�ីបុ៉េ�� ះ។ 
 
 
/S/Elisea G. Gozun 
្រប�ន គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
 
/S/Ajay Deshpande 
ស�ជិកបេ្រមើ�រ�រេ្រ�េ�៉ង ៃនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម  
 
/S/Halina Ward  
ស�ជិកបេ្រមើ�រ�រេ្រ�េ�៉ង ៃនគណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម 
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ឧបសម�័ន�១៖ 

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�ះ�រអនុវត�ចំ�ត់�រេដើម្បីេ�ះ្រ�យ 
អនុ�សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�មែដល្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�នអនុម័ត 
េលើ�រពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�េលើ�ពអនុេ�មរបស់គេ្រ�ង។ 
 
បុគ�លិករបស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ  
 
1. Hiroaki Yamaguchi, ្រប�នែផ�កដឹកជ�� �ន និងគម�គមន៍ �យក�� ន�សីុ�េគ�យ ៍ (SETC-

SERD) 
2. Tsuneyuki Sakai, ្រប�នអង��ព្រគប់្រគងគេ្រ�ង ៃន SETC-SERD 
3. Meenakshi Ajmera, ្រប�នម�ន� ីឯកេទសែផ�កកិច��រ�រសុវត� ិ�ព, SEOD, SERD 
4. Rangina Nazrieva, ម�ន� ីឯកេទសែផ�កកិច��រ�រសុវត��ិព (េ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់), CARM, 

SERD 
5. Gemma Bade, អ�កវ ��គគេ្រ�ង, SETC-SERD 
 
ទី្របឹក�របស់ធ��រអភិវឌ្ឍន៍�សីុ 
 
1. Peter Mason, Cufa Ltd, អូ្រ�� លី (Cufa) 
2. Mao Ye, (Cufa) 
3. Adelaida Mortell 
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ែផន�រសកម��ពរបស់�� ក់្រគប់្រគង  
ស្រ�ប់អនុវត�អនុ�សន៍របស់គណៈកម��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 
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េ�េលើរ�យ�រណ៍របស់ទី្របឹក�្រត�តពិនិត្យ�ងេ្រ� េដើម្ប�ី�ឱ្យ 
�ននូវ�រផ�ល់ឱន�ពសំណងសម្រសប។ 
�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�  ី
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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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ឧបសម�ន័�  ២ 
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 
�ល់31

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 �� ២ំ០១៤32

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 
�� ំ២០១៤។ 

 

 
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�� �ន34

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� 35

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 
�� ំ២០១៤។ 

�រពិេ្រ�ះេ�បល់្រត�វ 
�នេធ� �េឡើង និង�រ 
ផ្សព�ផ�យព័ត៌�ន�ន 
ប�� ប់ក� �ង្រតី�សទី៤ 
�� ំ២០១៤។ 

 

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 �� ំ២០១៥) 

 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 �� ំ២០១៥) 
 

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

(គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ំ២០១៥) 
 

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 
�� ំ២០១៤-្រតី�សទី១ �� ំ២០១៥) 
 

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 �� ំ២០១៥។ 
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េ្រ�ែដល�ន្រ�ប់។ 
(គិត្រតឹម្រតី�សទី១ �� ំ២០១៥) 

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 
�� ំ២០១៥។  

�រគណ� និង�រទូ�ត់សំណង 
ចំេ�ះ �រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល36

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�ប់37

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 
�� ំ២០១៤។ 
 

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 �� ំ២០១៥។ 
 

 
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 �� ំ២០១៥) 

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 �� ំ២០១៥។ 
 

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 �� ំ២០១៥) 

េហ�� រច�សម�័ន�  
្រត�វ�ន្របគល់ក� �ង 
្រតី�សទី១ �� ំ២០១៥។ 
 

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 
�� ំ២០១៤។ 
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�តិ 
ែដលកំណត់េ�យ្រកសួងសុ�ភិ�
ល 

(្រតី�សទី៣ �� ំ២០១៤)។ 

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 �� ំ២០១៤)។ 

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 
�� ំ២០១៤។ 

 

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 
�� ំ២០១៤។ 

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 �� ំ២០១៤)។ 

ែផន�រសកម��ពែដល 
�នេពលេវ�កំណត់ 
និង�ចេផ��ង�� ត់�ន 
្រត�វ�នអភិវឌ្ឍន៍ ក� �ង 
្រតី�សទី១ �� ំ២០១៥។ 

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 
�� ំ២០១៥) 

េ�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 
�� ំ២០១៥) 

សកម��ព�ប់េផ�ើមក� �ង 
្រតី�សទី២ �� ំ២០១៥។ 

 

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 
�� ំ២០១៥) 

�រអនុវត�ន៍�ប់េផ�ើម  

ក� �ង្រតី�សទី៣ 
�� ំ២០១៤។ 

 

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 
�� ំ២០១៤) 

�� ំ២០១៤។ 

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 
�� ំ២០១៥) 

ព�ករណ៍�ប�� ប់្រតឹម 

្រតី�សទី៤ �� ២ំ០១៥។ 

 
 
 

 



48     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� �� ំ២០១៤ ្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�� ំ២០០៦ ដល់ �� ំ២០១៣ 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។38

39  េ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 េដើម្បីេធ� �ឱ្យ
គេ្រ�ង�ន�ព អនុេ�ម�ប់រហ័សេ�ះេទ។ �រេធ� �សវនកម�មួយ ្រត�វ�រេពល�៉ងតិច�ស់ ២ 
�� ំ េដើម្បីប�� ប់ និង ្រត�វចំ�យេពលមួយ�� ំេទៀត េដើម្បីផ�ល់្រ�ក់សំណងជូន្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់។ 

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

�� ២ំ០១២។  



49     ឧបសម� ័ន�៣      
 

 
 

្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ �ងំេនះ្រត�វ�រជំនួយឱ្យ�ន�ប់បំផុតដូចែដល�ចេធ� �េ��ន េហើយ�ព
យឺត�៉វមិន�ន�ពសម្រសប េឡើយ។ បែន�មពីេនះេទៀត 
កិច�ស�� សន៍របស់គណៈកម��រ្រត�តពិនិត្យ�ពអនុេ�ម�មួយម�ន� រី�� 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�តិ39

40 
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។40

41  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�រេរៀបចំ
ែផន�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។ 

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

Perspectives. Oxford University Press។ 
41  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 និងជនួំយដល់�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�ពីី 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 េដើម្បី���       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�ព
េ�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�រ
្រប្រពឹត�េ�ៃ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�កណំត�់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�ង
សមត��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�ង
ែដល�នឆន�ៈេ�ះមុត ក� �ងេ�ះបុគ�លិក�េ្រចើន �នឆន�ៈក� �ង�រ េរៀនសូ្រតអំពី�រអនុវត�ន៍ល�  
និង ែស� ងរកមេធ��យ េដើម្បីែកលម��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�� ស់ជំនួយេផ្សងៗ��  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 



53     ឧបសម� ័ន�៣      
 

 
 

្រត�វឆ� �ះប�� ំងេ�ក� �ងែផន�រសកម��ពមួយែដល�នេពលេវ�កំណត់�ក់�ក់ និង�ច 
េផ��ង�� ត់�ន។ ែផន�រេនះ �ចរមួប�� �ល�របណ� � ះប�� ល និងអន��គមន៍ដៃទេទៀត ដូច� 
�រផ�ល់ជ�ំ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�ន័�េ�ះ្រ�យបំណុល។ 
ែ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��រ
ជំ�ក់បំណុលេឡើយ។ �រសង្រ�ក់ដល់ អ�កចង�រ្រ�ក់ ែដល�នផ�ល់កម�ីក� �ងអ្រ��រ្រ�ក់ខ�ស់
ដល់្រគ��ររងផលប៉ះ�ល់ គឺ�ប�� ្របឈម ពិេសសមួយ។ ្រគ��រែដល�ប់�រម�ណ៍ក� �ង�រចូលរមួ
ក� �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 ដុ�� រ េដើម្បីេជៀស�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 េដើម្បីែកលម� �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។ េដើម្បឱី្យកម� 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 េគគប្បបីន�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� 



54     ឧបសម� ័ន�៣ 
 

 
 

សម្រសបមួយ េ�េលើវ ��ល�ពគេ្រ�ងកំពុង្រត�វ�នដំេណើរ�រ 
ែ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�ៈ �� ំ២០១៤ 
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