
សំេណើ សំុ CRP េលខ 2012/2 - សំេណើ សំុពិនតិយអនុេ មភពេលើគេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងេនកនុង្របេទសកមពុជ៖ 
ម អនុតបំនេ់មគងគ [កមចធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុេលខ 2288 នងិកមចធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុេលខ 2602/ជនំយួ

ឥតសំណងេលខ 0187 (ឯក របែនថម)] 

លកខខណ្ឌ ្របតបិត្តិស្រមប់ករពិនិតយអនុេ មភព 

I. េសចក្តីេផ្តើម 
1. លកខខណ្ឌ ្របតិបត្តិេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យ្រកុមពិនិតយអនុេ មភព (CRP) ស្រមបេ់ធ្វើករពិនិតយ

អនុេ មភពៃនគេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ៖ ម អនុតំបនេ់មគងគ បនទ បព់ីមន
សំេណើ សំុពិនិតយអនុេ មភព (សំេណើ សំុ) (េសចក្តីបែនថម) ែដលបនទទលួេនៃថងទី28 ែខសី  ឆន 2ំ012 
និងបនចុះបញជ ីេនៃថងទី4 ែខកញញ  ឆន 2ំ012។  

2. េនៃថងទី18 ែខកញញ  ឆន 2ំ012, CRP បនកំណតថ់ សំេណើ សំុេនះគឺសម្រសប នងិបនផ្តល់អនុ សន៍
ដល់្រកុម្របឹក ភបិលៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ឲយផ្តល់ករអនុញញ តស្រមបពិ់និតយអនុេ មភព។ ្រកុម
្របឹក ភបិលបនផ្តល់ករអនុញញ តស្រមបក់រពិនតិយអនុេ មភព ែដលបនចូលធរមនេនៃថងទី9 ែខ
តុ  ឆន 2ំ012។  

3. េ្រកម កយខណ្ឌ ទី122 ៃនេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព1 និង កយខណ្ឌ ទី37 ៃននីតវិធិី
្របតបិត្តិ2របស់ CRP, លកខខណ្ឌ ្របតិបត្តិេនះ ែដល្រគបដណ្ត បេ់លើវ ិ លភពៃនករពិនតិយ វធិី ្រស្ត នងិ
គេ្រមងេពល ្រតូវបន កជូ់នស្រមបេ់ធ្វើករសំ តដល់គណៈកមម ធិករពិនិតយអនុេ មភពៃន្រកុម
្របឹក ភបិល (BCRC)។ បនទ បព់ីសំ តរចួេ យ BCRC, CRP នឹងផ្តល់លកខខណ្ឌ ្របតិបត្តិដល់្រកុម
្របឹក ភបិល នងិភគីពកព់ន័ធទងំអស់ និងបេង្ហ ះេនេលើេគហទំពរ័របស់ CRP កនុងរយៈេពល 14 ៃថង គតិ
ចបព់ីេពលទទលួបនករអនុញញ តស្រមបព់និិតយអនុេ មភពពី្រកុម្របកឹ ភបិល។  

II. សេំណើសុពិំនិតយអនុេ មភព 
4. ចំណុចលម្អតិ្រតួសៗៃនសំេណើ សំុនិងគេ្រមងេនះ ្រតូវបនសេងខបដូចខងេ្រកម៖  

េឈម ះគេ្រមង ម អនុតំបនេ់មគងគ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
[កមចធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុេលខ 2288 នងិកមចធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុេលខ 

2602/ជនំយួឥតសំណងេលខ 0187 (ឯក របែនថម)] 
្របេទស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
អនកខច ី ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ភគីេសនើសំុ អនកេសនើសំុចំនួន 22 នក ់ ែដលបនេសនើសំុរក អត្តសញញ ណជសមង ត ់បនផ្ត

ល់សិទធិដល់េ ក David Pred ៃនអងគករករអភវិឌ នរ៍មួបញចូ ល អន្តរជតិ 
(Inclusive Development International) (IDI) េដើមបី កសំ់េណើ សំុពិនតិយ

                                                            
1 ADB. 2003. ករពិនិតយេឡងីវញិេលមុីខងរអធិករកិចច៖ ករបេងកតីយន្តករគណេនយយភព ADB ថមមីួយ ទី្រកុងម៉នីល។ 
2 នីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់្រកុមពិនិតយអនុេ មភព ចុះៃថងទី5 ែខមិថុន ឆន 2ំ004. 
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អនុេ មភពជំនួសឲយមុខពួកេគ រមួជមយួេ ក េអៀង វុទធី ៃនអងគករសម
ធមក៌មពុជ។   

ករេចទ្របកន ់ ករមនិអនុេ ម មេគលនេយបយ នងិនីតវិធិ្ីរបតិបត្តិកររបស់ធនគរ
អភវិឌ ន៍ សីុស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត េសចក្តីែថ្លងករណ៍
េគលនេយបយស្តីពីករករពរ ករ កប់ញចូ លទិដ្ឋភពសងគមេទកនុង
្របតបិត្តិកររបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ទំនកទ់នំង ធរណៈ េយនឌរ័និង
ករអភវិឌ េនកនុង្របតបិត្តិកររបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ករចតែ់ចង
ដំេណើ រករសំេណើ កមចរី ្ឋ ភបិលែដលមនករធន (Sovereign and 
Sovereign Guaranteed Loan Proposals) កតិកសញញ កមច ីនិងករជំរុញ 
និងសហ្របតិបត្តិករជមយួអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល។ 

នយក ្ឋ ន្របតបិត្តកិររបស់
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ែដល
ទទលួខុស្រតូវ 

នយក ្ឋ ន សីុ េគនយ ៍(SERD)  

ចំ កថ់ន កគ់េ្រមង ្របេភទ A ស្រមបផ់លបះ៉ពល់មកេលើករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 
បរយិយគេ្រមង គេ្រមងពីដំបូង (កមច ី2288-CAM) ពកព់ន័ធនឹងករ ្ត រ ឬករ ងេឡើងវញិ

នូវផ្លូវរថេភ្លើង នងិករបេងកើតេឡើងវញិនូវករផ រភជ បផ់្លូវរថេភ្លើងជមយួ្របេទស
ៃថ។ ្របតិបត្តិករផ្លូវរថេភ្លើងេនះកក៏ំពុង្រតូវបនេរៀបចំរចនសមពន័ធេឡើងវញិផង
ែដរ េហើយផ្លូវរថេភ្លើងែដលបន ្ត រេឡើងវញិេនះនឹង្រតូវបន្របតបិត្តិករេ យ
្របតបិត្តិករផ្លូវរថេភ្លើងពណិជជកមមថមីមយួ3។ គេ្រមងពីដំបូង្រតូវបនប៉ន់ ម ន
ថនឹង្រតូវករថវកិចំននួ 73.0 នដុ ្ល រ រមួទងំ ពនធ នងិ ករែដលេសមើនឹង
ចំននួ 7.4 នដុ ្ល រ4។  
ហិរញញបបទនបែនថម (កមច ី2602-CAM) នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមប ី(i) បេងកើត
ទីកែន្លងរក ទុកនិងបង្វិលស្តុកទំនិញមយួេនសំេ ង 10 គីឡូែម្៉រត ខងលិច
ជធនីភនេំពញ (ii) ែកលម្អ ឬព្រងឹងែផនកេផ ងៗៃនផ្លូវេមេដើមបអីនុញញ តឲយមន

ករចបេ់ផ្តើមពីដបូំងនូវេស ពហុម៉ូដសមហរណកមម និង (iii) បេងកើតផ្លូវចណំត
រថេភ្លើងបែនថមភជ បេ់ទនឹង ថ នីយននេដើមបសី្រមួលដល់ករផ រភជ បព់ហុម៉ូ
ដ5។ ករចំ យេលើករវនិិេយគៃនហិរញញបបទនបែនថម្រតូវបនប៉ន់ ម នថ
អស់ទកឹ្របកច់ំននួ 68.6 នដុ ្ល រ6។ ករ កប់ញចូ លគន ៃនគេ្រមងេដើម

                                                            
3 ADB. 2006. របយករណ៍និងអនុ សនរ៍បស់្របធនេផញីជូន្រកុម្របឹក ភិបល៖ កមចែីដលបនេឡងីសំុ និងករផ្តល់កមចី
ដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជស្រមប់ម អនុតំបន់េមគងគ៖ គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លងីេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ទី្រកុងម៉នីល។ 
4 Footnote 1, p. iii. 
5 ADB. 2009. របយករណ៍និងអនុ សនរ៍បស់្របធនេផញីជូន្រកុម្របឹក ភិបល៖ កមចបីែនថមែដលបនេសនសុីំ និងករផ្តល់
កមច ីនងិថវកិស្រមបជំ់នយួបេចចកេទស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ៖ ម អនុតំបនេ់មគងគ៖គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លងីេនកនុង
្របេទសកមពុជ។ ទី្រកុងម៉នីល។ 
6 Footnote 3, p. 10. 
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និងហិរញញបបទនបែនថម នឹង្រតូវបនេ ថជ គេ្រមងែកស្រមួលថមី េហើយ
នឹងេធ្វើឲយតៃម្លចំ យសរុបេសមើនឹង្របមណ 141.6 នដុ ្ល រ7។ ជនំួយ
បេចចកេទស (TA) ស្រមបក់រពិនិតយេឡើងវញិេលើករងរ ម នលទធផលនិង
លទធកមម នងឹ្រតូវផ្តល់ដល់្រកសួង ធរណករនិងដឹកជញជូ នរបស់កមពុជ 
ស្រមប ់(i) ករ ម នេមើលលទធផល និង (ii) ករពិនិតយេឡើងវញិេលើលទធ
ផលស្រមបក់រងរសំណងែ់ដល្រតូវបែនថមេទេលើវ ិ លភពគេ្រមង មរ
យៈករែកែ្របេទេលើកិចចសនយែដលមន្រ ប។់ កិចចករេនះនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង
មរយៈជំនួយបេចចកេទស(TA)មយួែដល្រតូវករថវកិ្របមណ 0.45 ន

ដុ ្ល រ8។ រ ្ឋ ភបិលអូ្រ ្ត លីនឹងផ្តល់ហិរញញបបទនដល់ជំនួយបេចចកេទស
េនះ ពីថវកិជំនយួឥតសំណងែដលបនេសនើសំុស្រមបគ់េ្រមង (AusAid 
Grant 0178-CAM) េហើយនឹង្រតូវអនុវត្តេ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ 

ថ នភពគេ្រមង កមច ីADB េលខ 2288 ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី13 ែខធនូ ឆន 2ំ006 បនចូលជ
ធរមនេនៃថងទី30 ែខកញញ  ឆន 2ំ008 និងមនគេ្រមងបិទេនៃថងទី30 ែខកញញ  
ឆន 2ំ013 ។ គិត្រតឹមៃថងទី9 ែខតុ  ឆន 2ំ012 ទឹក្របក្់របមណ 33,666,000 
ដុ ្ល រ ៃនកមច ីADB េលខ 2288 ្រតូវបនបេញចញ។   
កមច ីADB េលខ 2602 និងជំនយួឥតសំណងេលខ 0187 ្រតូវបនអនុមត័េន
ៃថងទី15 ែខធនូ ឆន 2ំ009 បនចូលជធរមនេនៃថងទី5 ែខមក  ឆន 2ំ011 និង
មនគេ្រមងបិទេនេនៃថងទី30 ែខកញញ  ឆន 2ំ013 ។ ស្រមបក់មចេីលខ 2602 
និងជំនួយឥតសំណងេលខ 0187 ទឹក្របកចំ់ននួ 5,934,000 និង 
4,822,000 ្រតូវបនបេញចញ គិត្រតឹម្រតូវៃថងទី9 ែខតុ  ឆន 2ំ012 ។ 

ករេរៀបចសំ្រមបក់រអនុវត្ត
គេ្រមង 

ថ បន័្របតិបត្តិ គឺ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ្រពះ ជ ច្រកកមពុ
ជ។  

CRP េ ក Rusdian Lubis ្របធន CRP ទទលួខុស្រតូវេលើករពិនិតយអនុេ ម
ភព េហើយេ ក Lalanath De Silva សមជិកេ្រកេម៉ង ្រតូវបនែតង ងំ
េ យ្របធន CRP ជអនកពិនតិយនមុំខ េ យមនជនួំយពីេ ក្រសី Anne 
M. Deruyttere សមជិកអចៃិ្រន្តយៃ៍ន CRP ។ CRP នងឹ្រតូវគ្ំរទេ យ
ករយិល័យរបស់្រកុមពិនតិយអនុេ មភព (OCRP)។ 

បុគគលិកទនំកទ់នំង េ ក Rusdian Lubis ្របធន CRP េ ក Geoffrey R. Crooks អនកឯក
េទសស្រមបស្រមួលអនុេ មបេងគ ល OCRP 
អីុែមល៖ crp@adb.org  ទូ រ ស័ ពទ ៖ (+63 2) 632 4149 

 

III. េគលបំណង និងវិ លភពៃនករពិនិតយអនេុ មភព 
5. េគលបំណងរបស់្រកុមពិនតិយអនុេ មភព គឺេដើមបេីសុើបអេងកតកររេំ ភេផ ងៗែដលេគបនេចទ

្របកនម់កេលើ ADB ចេំពះេគលនេយបយនិងនីតវិធិី្របតិបត្តិរបស់ខ្លួនេនកនុងគេ្រមងែដលេធ្វើមន
                                                            
7 Footnote 3, p. 11. 
8 Footnote 3, p. 15. 
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ករខូចខតេ យផទ ល់ ជសមភ រៈ និងជអវជិជមនដល់អនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមង េនកនុងករ
កែ់តង ករេរៀបចំដំេណើ រករ ឬករអនុវត្តគេ្រមងេនះ។ េគលបំណងៃនករពិនតិយអនុេ មភពគឺ

េដើមបេីផ្ត តេលើគណេនយយភពរបស់ ADB េនកនុងករកំេណើ តថេតើ ADB បន ឬមនិបនអនុវត្ត ម
េគលនេយបយនិងនីតវិធិ្ីរបតិបត្តិរបស់ខ្លួន ែដលទកទ់ងេទនឹងគេ្រមងេនះ និងមនិែមនេដើមបេីសុើប
អេងកតេលើអនកខចី ឬ ថ បន័្របតិបត្តិគេ្រមងេឡើយ។ ឥរយិបថរបស់ភគីទងំេនះនឹង្រតូវបនពិចរ េទ
មក្រមតិ ែដលពកព់ន័ធេ យផទ ល់េទនឹងករ យតៃម្លអនុេ មភពរបស់ ADB មេគល

នេយបយនិងនីតវិធិ្ីរបតិបត្តិរបស់ខ្លួន ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ បនទ បព់ីអនុវត្តករពិនិតយអនុេ មភពមក CRP 
នឹងផ្តល់គំេហើញ នងិអនុ សនរ៍បស់ខ្លួនដល់្រកុម្របកឹ ភបិល។ 
 

IV. ករេចទ្របកន់អំពីករមិនេគរព មេគលនេយបយរបសធ់នគរ
អភិវឌ ន៍ សុ ី

6. អនកេសនើសំុអះ ងថ ADB បនខកខនមនិបនអនុវត្ត មេគលនេយបយនិងនីតវិធិ្ីរបតិបត្តិរបស់ខ្លួន
ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត (2005) និងេសចក្តែីថ្លងករណ៍េគលនេយបយស្តីពីករករ
ពរ (2009) កតិកសញញ កមច ី(2003) េយនឌរ័និងករអភវិឌ េនកនុង្របតិបត្តិកររបស់ ADB (2010) ករ
កប់ញចូ លទិដ្ឋភពសងគមេទកនុង្របតិបត្តិកររបស់ ADB (2010) និងអភបិលកិចច (2010)។ លិខតិេសនើ

សំុកប៏នបញជ កផ់ងែដរថ៖ “ចំណុចែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ ចមនិទនជ់បញជ ីលម្អនិៃនេគល
នេយបយនិងនីតវិធិ្ីរបតិបត្តិែដលមនិ្រតូវបនេគរព មេ យ ADB េនះេទ ដូេចនះេយើងសូមេសនើឲយ 
CRP េធ្វើករេសុើបអេងកតេទេលើករមនិេគរព ម្រគបែ់ផនកទងំអស់ែដល ចមន ( កយខណ្ឌ ទី 93)”។ 

7. ែផ្អកេលើករេចទ្របកនេ់ យអនកេសនើសំុអំពីករមនិេគរព មេគលនេយបយ្របតិបត្តិមយួចំនួនរបស់ 
ADB, េគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព (1993) និងគំេហើញរបស់ CRP េនកនុងករពិនិតយ
េលើភពសម្រសបៃនសំេណើ េនះ, CRP នឹងពិចរ អំពេីគលនេយបយនិងនីតវិធិ្ីរបតិបត្តិរបស់ ADB 
ែដលមនជធរមនេនេពល្រកុម្របកឹ ភបិលអនុមត័េលើកមចទីងំពរី នងិជំនួយឥតសំណង (ៃថងទី13 ែខ
ធនូ ឆន 2ំ006 និងៃថងទី15 ែខធនូ ឆន 2ំ009) ទកទ់ងេទនឹងករ កែ់តង ករចតែ់ចងដំេណើ រករ និងករអនុ
វត្តគេ្រមង។ េគលនេយបយទងំេនះ រមួមន៖  

(i) េសៀវេភែណនអំំពី្របតបិត្តិករ F2, ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត ែខកញញ  
ឆន 2ំ006 

(ii) េសៀវេភែណនអំំពី្របតបិត្តិករ C3, ករ កប់ញចូ លទិដ្ឋភពសងគមេទកនុង្របតបិត្តិករ
របស់ ADB ែខេម  ឆន 2ំ007 

(iii) សេសៀវេភែណនអំំពី្របតិបត្តិករ L3, ទំនកទ់ំនង ធរណៈ ែខកញញ  ឆន 2ំ005 នងិ
ែខធនូ ឆន 2ំ008 

(iv) េសៀវេភែណនអំំពី្របតបិត្តិករ C2, េយនឌរ័ នងិករអភវិឌ េនកនុង្របតិបត្តិកររបស់ 
ADB ែខកញញ  ឆន 2ំ006  

(v) េសៀវេភែណនអំំពី្របតបិត្តិករ D11, ករចតែ់ចងដំេណើ រករសំេណើ កមចែីដលមនករ
ធនរបស់រ ្ឋ ភបិលនិងរ ្ឋ ភបិល (Processing Sovereign and Sovereign 
Guaranteed Loan Proposals) ែខតុ  ឆន 2ំ003 ែខេម  ឆន 2ំ007 

(vi) េសៀវេភែណនអំំពី្របតបិត្តិករ កតិកសញញ កមច ីែខតុ  ឆន 2ំ003  

4



(vii) ករជំរុញ នងិសហ្របតិបត្តិករជមយួអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល ែខតុ  ឆន 2ំ003 
 

V. ករអនុវត្តករពិនិតយអនេុ មភព និងវិធី ្រស្ត 
8. CRP នឹងអនុវត្តករងររបស់ខ្លួនេ យរហ័ស និងតម្ល ភព និង មវធិេីដើមបធីនថ មនករចូលរមួពី

អនក្រគប្់រគង នងិបុគគលិក អនកេសនើសំុ អនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ថ ប័
ន្របតិបត្តិ និងអនុវត្តគេ្រមង នងិសមជិក្រកុម្របកឹ ភបិលែដលតំ ងឲយរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។  

9. ករពិនិតយអនុេ មភពនឹងរមួបញចូ ល (ប៉ុែន្តមនិក្រមតិ្រតឹមេនះេទ) នូវចំណុចទងំ យដូចខងេ្រកម៖ 
(i) ករពិនិតយេឡើងវញិេលើឯក រគេ្រមងរបស់ ADB និងឯក រដៃទេទៀតែដលទកទ់ង

េទនឹងគេ្រមង 
(ii) ករចុះទស នកិចចដល់មូល ្ឋ ន េ យមនករយល់្រពមជមុនពីរ ្ឋ ភបិលកមពុជ  
(iii) ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួភគីពកព់ន័ធទងំអស់ រមួទងំករសមភ សនជ៍មយួ៖ 

- ថន កដ់ឹកនរំបស់ ADB បុគគលិក និងទី្របឹក បេចចកេទស (កុងសុ៊លតង)់ 
- បុគគលិកមកពីករយិល័យរបស់អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពេិសស (OSPF) អំពី

ករចូលរមួរបស់ខ្លួនេនដំ កក់លពិេ្រគះេយបល់ៃនយន្តករគណេនយយភព 
- អនកេសនើសំុ និង េនេពល ចេធ្វើេទបន គឺអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមង 

រមួទងំអនកែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរចួេទេហើយផងែដរ 
- ម្រន្តមីកពី ថ បន័្របតិបត្តិនិងអនុវត្តគេ្រមង 
- ម្រន្តមីកពរី ្ឋ ភបិលកមពុជ 
- សមជកិ្រកុម្របកឹ របស់ ADB ែដលតំ ងឲយរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 

(iv) ករជួលទី្របឹក បេចចកេទស ឬអនកជំនញបេចចកេទស មករគួរ េដើមបជីយួ  CRP េន
កនុងករអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន និង 

(v) ករេ្របើករពិនិតយដៃទេទៀតឬវធីិ ្រស្តេសុើបអេងកតេផ ងៗែដល CRP ចតទុ់កថសម
្រសប េនកនុងករអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន។  

10. CRP នឹងេ្របើឆនទ នុសិទធិ នងិរក ភពេសង ម ង តេ់នកនុងករអនុវត្តករពិនតិយអនុេ មភពរបស់ខ្លួន។ 
CRP នឹងមនិផ្តល់ករសមភ សន៍ មយួជមយួ្របពន័ធផ ព្វផ យេនដំ កក់លពិនតិយអនុេ មភព
េនះេទ។ សមជិក CRP នឹងបុគគលិករបស់ OCRP នឹងសថិតេនេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីភពសមង ត ់
និងករបង្ហ ញពត័ម៌នរបស់ ADB ។ ល់សមភ រៈឬពត័ម៌ន មយួែដល កជូ់នសមជិករបស់ CRP 
ឬបុគគលិករបស់ OCRP ជសមង តព់ីភគី មយួ នឹងមនិ្រតូវបនបេញចញដល់ភគីដៃទេទៀត េ យគម ន
ករយល់្រពមរបស់ភគែីដល កប់ញជូ នពត័ម៌នេនះ េឡើយ។ ករពិនិតយអនុេ មភពមនិមនបំណងផ្ត
ល់ដំេ ះ្រ យ មលកខណៈយុត្តិធមេ៌នះេទ េហើយគំេហើញនិងអនុ សនរ៍បស់ CRP មនិែមនជ
ករកតេ់សចក្តីេនះេទ។ ្របធន និងសមជិករបស់ CRP នងឹសថិតេ្រកមពិធី ររបស់ CRP ស្តីពី
ទំនស់ខងផល្របេយជន ៍ ែដលត្រមូវឲយបង្ហ ញ ល់ទំនស់ខងផល្របេយជនែ៍ដល ចមនទងំអស់ 
េដើមបឲីយ្របធន (ឬសមជិក CRP ្របសិនេបើ្របធនមនទំនស់ខងផល្របេយជនែ៍ដលមនសក្ត នុ
ពល) ចសេ្រមចេទេលើវធិនករសម្រសប។  

11. បនទ បព់ីេធ្វើករពិនតិយអនុេ មភពរបស់ខ្លួនមក CRP នឹងេចញរបយករណ៍្រពងមយួអំពគីំេហើញនិង
អនុ សនរ៍បស់ខ្លួន ដល់ថន កដ់កឹន ំនិងអនកេសនើសំុេដើមបផី្តល់េយបល់។ ទងំថន កដ់ឹកន ំទងំអនកេសនើសំុ 
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នឹងមនរយៈេពល 30ៃថង េដើមបផី្តល់េយបល់េទេលើព្រងងរបយករណ៍េនះ។ េនកនុងកំឡុងេពល 14ៃថង
ចបព់ទីទួលបនេយបល់ពីថន កដឹ់កននិំងអនកេសនើសំុ CRP នឹងពិចរ េយបល់ទងំេនះ ្រពមទងំេធ្វើ
ករបញចបរ់បយករណ៍ជចុងេ្រកយ បនទ បន់ឹងមកេចញរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនដល់្រកមុ
្របឹក ភបិល ែដលមនបញជ កព់ីគេំហើញ នងិអនុ សនរ៍បស់ខ្លួន។ ្របសិនេបើសម្រសប អនុ សន៍
ទងំេនះ ចរមួបញចូ លវធិនករេ ះ្រ យេផ ងៗស្រមបថ់ន កដ់កឹន ំ ADB អនុវត្តេដើមបេីធ្វើឲយគេ្រមង
វលិមកេគរព មេគលនេយបយ និងនីតិវធិីរបស់ ADB វញិ េហើយនឹងអនុមត័គេ្រមងេពលមយួ
ស្រមបក់រ ម នរបស់ CRP េលើវធិនករេ ះ្រ យ ្របសិនេបើចបំច។់ CRP កតស់មគ ល់េឃើញ
ថ អនកេសនើសំុបនកំណតព់ីលទធផល ឬដំេ ះ្រ យមយួចំនួនែដលពួកេគចងប់ន េនកនុងលិខិតេសនើសំុ
របស់ពួកេគ ែដលនងឹ្រតូវបនយកមកពិចរ េ យ CRP ្របសិនេបើ្រតូវករ កនុងកំឡុងេពលពិនតិយ
អនុេ មភព។  

VI. គេ្រមងេពល 
 
12. CRP នឹងអនុវត្តករពិនិតយអនុេ មភពេយង មជំ នជនីតិវធិី និងគេ្រមងេពលែដលមនបញជ ក់

េនកនុងេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភពឆន 2ំ003 េសៀវេភែណនអំំព្ីរបតិបត្តិករ ែផនកទី 
L1 ែដលពកព់ន័ធ និង នីតិវធិី្របតិបត្តិកររបស់ CRP។  

 
ជំ ន ្រពតឹ្តកិរណ៍ គេ្រមងេពល 

6 ព្រងងរបយករណ៍របស់ CRP។ CRP នឹងេចញរបយករណ៍
្រពងរបស់ខ្លួនែដលមនគំេហើញ និងអនុ សនដ៍ល់ថន កដ់កឹន ំ
និងអនកេសនើសំុេដើមបផី្តល់េយបល់។ 

ប៉ន់ ម ន 10 ែខ ចបព់ីករអនុ
មត័េលើលកខខណ្ឌ ្របតិបត្តិ 
(TOR) 

7 ករេឆ្លើយតបរបស់ថន កដ់កឹននំងិអនកេសនើសំុ េទនឹងរបយករណ៍
្រពងរបស់ CRP 

30 ៃថង ចបព់ីទទួលបនរបយ
ករណ៍្រពងរបស់ CRP 

8 របយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់ CRP។ បនទ បព់ីបនពិចរ
េយបល់របស់ថន កដ់ឹកននំិងអនកេសនើសំុមក CRP នងឹបញចប់
របយករណ៍របស់ខ្លួនជចុងេ្រកយ និង កជូ់នេទ្រកុម្របកឹ
ភបិលរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េ យរមួបញចូ លទងំ
េយបល់របស់ថន កដ់ឹកន ំនិងអនកេសនើសំុផងែដរ។  

14 ៃថង ចបព់ីទទួលបន
េយបល់របស់ថន កដ់ឹកន ំនិង
អនកេសនើសំុ 

9 េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ពិភក ៖ ្រកុម្របកឹ ភបិល
ពិចរ េលើរបយករណ៍ចុងេ្រកយជមយួអនុ សនរ៍បស់ 
CRP។ 
 
ករេចញ និងករបង្ហ ញេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របកឹ ភបិល 
និងរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់ CRP 

21 ៃថង ចបព់ីបនទទួលរបយ
ករណ៍ចុងេ្រកយរបស់ CRP 
េ យ្រកុម្របកឹ ភបិល 
 
កនុងកំឡុងេពល 7 ៃថង ចបពី់
ទទួលបនេសចក្តីសេ្រមច
របស់្រកុម្របកឹ ភបិល 

 
13. គេ្រមងេពលេនះមនិបនពិចរ អំពេីពលេវ បែនថម មយួែដល្រតូវករស្រមបប់កែ្រប និងករេសនើ
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សំុពនយរេពលស្រមប់ កប់ញចូ នករេឆ្លើយតបេនះេទ។ ្របសិនេបើ CRP យល់េឃើញថចបំចេ់ដើមបែីក
ែ្របគេ្រមងេពលខងេលើេនះ CRP នឹងែស្វងរកករអនុមត័ពី BCRC ជមុន េលើគេ្រមងេពលែដលបន
ែកែ្របថមីេនះ។  

 
/S/ Rusdian Lubis  
្របធន្រកុមពិនិតយអនុេ មភព 
ៃថងទី18 ែខតុ  ឆន 2ំ012 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
 

Inclusive Development International 
 
េ ក េដវដី េ្របដ (David Pred) 
អងគករអភវិឌ នរ៍មួបញចូ ល អន្តរជតិ (Inclusive Development International) 
22231 Mulholland Hwy, Suite 209 
Calabasas, California 91302 
សហរដ្ឋ េមរកិ 
អីុែមល៖ david@inclusivedevelopment.net 

ៃថងទី 28 ែខសី  ឆន  ំ2012 
មរយៈ រេអឡចិ្រតូនិក 

េលខធិករ ្រកុមពិនិតយអនុេ មភព 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
ផ្លូវ 6 ADB Avenue 
Mandaluyong City 1550 
ហ្វីលីពីន 
អីុែមល៖ crp@adb.org 
 
កមមវតថុ៖ សំេណើ សំុពិនិតយអនុេ មភពេលើ GMS: CAM: គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងេនកនុង្របេទសកមពុជ 

 

េ ក/េ ក្រសីេលខធិករជទី ប់ ន! 

1. អងគករអភវិឌ នរ៍មួបញចូ ល អន្តរជតិ ( យ.ឌី. យ) កសំ់េណើ េនះជូន្រកុមពិនិតយអនុេ មភព (CRP) 
កនុងនម្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងេនកនុង្របេទសកមពុជ CAM: GMS (“អនកេសនើ
សំុ”) េដើមបេីធ្វើករេសុើបអេងកតថេតើ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនេគលរព មេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ
្របតិបត្តិទកទ់ងេទនឹងគេ្រមងេនះឬេទ។ 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
2. បចចុបបននេនះ អនកេសនើសំុ រស់េនកនុង ឬបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនពី ទី ងំផ្លូវរេទះេភ្លើងែដលកំពុង្រតូវបនជួសជុល 

ឬ ងសងេ់ យគេ្រមងេនកនុងប ្ត េខត្ត ឬ្រកុង រមួមន េខត្ត្រពះសីហនុ ជធនីភនេំពញ បតដំ់បង និង 
េប៉យែបត៉។   

3. អនកេសនើសំុ បនផ្តល់សិទធិដល់អងគករ យ.ឌី. យ េដើមបី កប់ញជូ នសំេណើ េនះដល់្រកុមពិនិតយអនុេ ម
ភព (CRP) េដើមបេីធ្វើករេសុើបអេងកត ជំនួសពួកេគ និងតំ ងឲយពួកេគេនទូទងំដំេណើ រករ CRP (សូម
េមើល ឧបសមពន័ធទី 1)។ អនកេសនើសំុបនសំុរក េឈម ះរបស់ពួកេគជសមង ត។់ សំេណើ សំុេនះ្រតូវបនគ្ំរទ
េ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលកមពុជចំនួនបី ែដលបនបដិេសធមនិឲយបេញចញេឈម ះជ ធរណៈែដរ។  

4. អនកេសនើសំុ េជឿថ ពួកេគបនទទួល ឬទំនងជនឹង រងេ្រគះពីករខូចខត ឬេ្រគះថន ក ់ (ែដលមនែចងកនុង
កយខណ្ឌ ទី 13 ដល់ 73) េ យ រែតធនគរអភវិឌ ន៍ សីុខកខនមនិបនេគរព មេគលករណ៍និង

នីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួន និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនចបបអ់ន្តរជតិ (ដូចមនែចងកនុង កយខណ្ឌ ទី 86 ដល់ ៩៧)។  

5. អនកេសនើសំុ បនេលើកេឡើងនូវករ្រពួយបរមភរបស់ពួកេគដែដល មរយៈយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខរបស់
គេ្រមង និងជមយួេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករែដល
ពកព់ន័ធ និងថន កដឹ់កនជំនខ់ពស់របស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេនឯកិចច្របជំុនន និង មរយៈលិខិតឆ្លង
េឆ្លើយជ យលកខណ៍អក រចប់ ងំពីចុងឆន  ំ 2010 មក។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលជេ្រចើន កប៏នផ្តល់ភស័្តុ
ងយ៉ងេ្រចើនផងែដរអំពីករខូចខតែដលបនទទួលរង ឬទំនងជនឹងទទួលរងេ យ្រគួ រែដលរងផល

បះ៉ពល់ពីគេ្រមង េ យ រែតធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនិបនេគរព មេគលនេយបយនិងនីតិវធីិ
្របតិបត្តិរបស់ខ្លួន ងំពីេដើមឆន  ំ 2010 មក។ េសចក្តីលម្អតិៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះ មនបញជ កេ់ន
កនុង កយខណ្ឌ ទី 74 ដល់ 79 ។ 

6. អនកេសនើសំុ បន កប់ញជូ នពកយបណ្តឹ ងមយួមកករយិល័យរបស់អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស េនៃថង
ទី 21 ែខវចិឆិក ឆន  ំ2011 ែដល្រតូវបនចតទុ់កថមនភពសម្រសបេនៃថងទី 11 ែខមក  ឆន  ំ2012។ េនទី
បញចប ់វធិនករមយួ្រតូវបនឯកភពគន េនៃថងទី 22 ែខសី  ឆន  ំ2012 េហើយឥឡូវេនះ ដំេណើ រករ OSPF 
 បនឈនដល់ដំ កក់លទី 7 ។ ឥឡូវេនះ អនកេសនើសំុ េសនើសំុឲយ CRP េធ្វើករេសុើបអេងកត្រសបគន មយួ
េទេលើករេគរព មេគលនេយបយនិងនីតិវធីិ្របតិបត្តិរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ពីេ្រពះពួកេគមនិេជឿ
ថដំេណើ រករ OSPF ចេ ះ្រ យបនេ យ្របសិទធភពនូវបញ្ហ ៃនករមនិេគរព មទងំេនះែដលពួក
េគមនករ្រពួយបរមភេទេលើ េនះេទ។  េហតុផលបែនថមេទៀតស្រមបក់រសេ្រមចចិត្តេនះ មនផ្តល់ជូនេន
កនុង កយខណ្ឌ ទី 80 ដល់ 85 ។ 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
 

I. វ រ 
7. យ៉ងតិច្រគួ រចំនួន 4174 ្រគួ រ1 ែដលលំេន ថ ន សំណងដ់ៃទេទៀត និង/ឬ្រទពយសមបត្តិ សថិតេនកនុងដី

ប្រមុងស្រមបេ់ធ្វើផ្លូវ (COI) ៃនផ្លូវរេទះេភ្លើង ឬេនេលើដីែដល្រតូវករស្រមបក់រ ងសង់ ថ នីយ េដប៉ូ ឬ
េហ ្ឋ រចនសមពន័ធដៃទេទៀតែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមង  ែដលនឹង្រតូវរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេនះ (តេទេនះ
េ ថ “្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង” ឬ “AH”)។ ដីប្រមុងស្រមបេ់ធ្វើផ្លូវ តសនធឹងចមង យ 3.5 
ែមត៉សងខងអក័ ផ្លូវែដកេនកនុង ជធនីភនេំពញ និងទីរមួេខត្ត និង 5 ែមត៉ សងខងអក័ ផ្លូវេនកនុងតំបនទី់
្របជំុជនកនុងេខត្តដៃទេទៀត។ សកមមភពផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបនចបេ់ផ្តើមកនុង 6 ែខដំបូងៃនឆន  ំ2010។ គិត្រតឹម
ែខសី  ឆន 2ំ012 ភគេ្រចើៃន្រគួ រេនកនុងដីប្រមុងស្រមបេ់ធ្វើផ្លូវ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរលំេន ថ នេ យ
គេ្រមង ខណៈែដល្រគួ រ្របមណ 60 ្រគួ រេនកនុង្រកុងេប៉យែបត៉ និង 66 ្រគួ រេនកនុង ជធនីភនំ
េពញ េនែតសថិតេនកនុងដីប្រមុងស្រមបេ់ធ្វើផ្លូវេនេឡើយ។ ្រគួ រចំនួន 231 ្រគួ រេទៀត ្របកបរបរ
កសិកមម និង/ឬរស់េនេលើដីកនុងតំបនទំ់ហំ 103.6 ហ.ត ែដលេគ គ ល់ថជតំបនសំ់េ ង (Samrong 
Estate) ែដលគេ្រមងមនបំណងទិញស្រមបេ់្របើជឃ្ល ងំរក ទុកទំនិញ។  

8. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ្រតូវបនត្រមូវឲយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទកនទី់ ងំលំេន ្ឋ នថមីមយួ
ែដលឧបតថមភេ យគេ្រមង ឬ្របសិនេបើមយួែផនកៃនផទះរបស់ពួកេគសថិតេនខងេ្រកដីប្រមុងស្រមបេ់ធ្វើផ្លូវ 
(COI) មនទំហំ 30 ែម្៉រតកេរ ៉ ពួកេគ្រតូវបនត្រមូវឲយរុះេរ ើេចញែផនកៃនផទះេនះ និង/ឬសំណងដ់ៃទេទៀត
ែដលសថិតេនកនុងដីប្រមុងស្រមបេ់ធ្វើផ្លូវ ប៉ុែន្តេនែតរស់េនកនុងដីចំណីផ្លូវ (ROW) ែដលសុវតថិភពដីធ្លីរបស់
ពួកេគេនែតមនិចបស់ ស់េនេឡើយ។ ្រគួ រយ៉ងតិច 1,200 ្រគួ រ រងផលបះ៉ពល់ទងំ្រសុង េហើយ
្រតូវែតផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។  

9. េលើកែលងែតអនកែដលរស់េនកនុងតំបនសំ់េ ង2 ែដលបនបញជ កពី់សិទធិកនក់ប្់រសបចបបរ់បស់ពួកេគ េលើ
ដីេនះ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់េ យគេ្រមង រស់េនេលើដីែដលកំណតេ់ យចបបភូ់មបិលកមពុជ (ឆន ំ
២០០១) ថជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋ និង្រតូវបនចតទុ់កថជ”ជនកនក់បខុ់សចបប”់ េ យ

                                                 
1 ែផ្អក មែផនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនបចចុបបនន (2009) 
2 េយង មចបប់ភូមិបលរបស់កមពុជ អនកែដលកន់កប់ដី្របេភទមួយចំនួន និងបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យមួយចំនួន ្រតូវបនទទួល គ ល់ជមច ស់កមមសិទធិ
្រសបចបប់ េ យផ្តល់ដល់ពួកេគនូវសិទធិមួយចំនួនែដលេសទីរែតេសមីនឹងកមមសិទធជមច ស់។ ្រគួ រទងំេនះមនសិទធិ ក់ពកយសុំប័ណ្ណកមមសិទធិផ្លូវករ។ ដំេណីរ
ករៃនចុះបញជ ីជផ្លូវករនូវកបលដីទងំអស់នូវទូទងំ្របេទសកមពុជ េហយីករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិបចចុបបននេនះកំពុងបន្ត េហយីេនរយៈេពលជេ្រចីនឆន េំទៀតមុន
នឹងបញច ប់។ ភគេ្រចីៃន្រគួ រកមពុជែដលមនសំេណីទមទរ ចទទួល គ ល់បន េ្រកមចបប់ភូមិបល ជមច ស់កមមសិទធិ្រសបចបប់េលីដីរបស់ពួកេគ មិន
ទន់មនឱកសមនសិទធិកន់កប់របស់ពួកេគ េធ្វីអនុបេយគជកមមសិទធិេពលេលញ មរយៈករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិ។  
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ េទះបីជយ៉ង ក្តី េ្រកមេគលនេយបយរបស់គេ្រមង ករកនក់ប្់រទពយ

សមបត្តិ ធរណៈរបស់រដ្ឋរបស់ពួកេគ មនិបនផតពួ់កេគេចញពីសិទធិទទួលបនសំណងេនះេទ។  

10. េយង មែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ (RPs) ែដលបនេរៀបចំេឡើងេ្រកមគេ្រមង ្រគួ រែដលរង
ផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងទងំអស់ មនសិទធិទទួលបនសំណងស្រមបសំ់ណង ់ និង/ឬ្រទពយសមបត្តិែដល
បតប់ងទ់ងំ្រសុងឬបតប់ងម់យួែផនករបស់ពួកេគ េ យែផ្អកេលើករសទង់ ស់ែវងលម្អតិ។ េយង ម
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់សរុបែដល្រតូវត្រមូវឲយផ្ល ស់ប្តូរលំេន ថ ន 
្រតូវបនផ្តល់ជូននូវជេ្រមើសបី៖ (1)ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទទី ងំែដលឧបតថមភេ យគេ្រមងែដលមនសុវតថិ
ភពដីធ្លី (2)ករេរៀបចំេឡើងវញិេននឹងកែន្លងេនកនុងដីចំណីផ្លូវ េ យមនករធនថ ចសថិតេនទីេនះ
បនរយៈេពលយ៉ងតិច 5 ឆន បំនទ បេ់ទៀត និង (3)សំណងជ្របកស់្រមប្់រទពយសមបត្តិែដលបតប់ង ់និងករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យខ្លួនឯង។ ្រគួ រែដលងយរងេ្រគះមនសិទធិទទួលបនករគ្ំរទបែនថមេទៀត។ 
្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង កម៏នសិទធទទួលបនសំណងស្រមបក់រចំ យបេ ្ត ះ សនន 
្របកចំ់ណូលែដលបតប់ងេ់ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងករគ្ំរទស្រមបក់រ ្ត រ្របកចំ់ណូល
េឡើងវញិ។ េគលបំណងចមបងៃនករផ្តល់សំណងទងំេនះគឺេដើមបធីនថ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់
ទទួលបនជំនួយសម្រសបស្រមបជី់វភពរបស់ពួកេគដូចេពលែដលគម នគេ្រមងដូេចន ះែដរ េ យេយង
មេគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ថ នេ យមនិសម័្រគចិត្តឆន 1ំ995 របស់ធនគរអភវិឌ ន៍

សីុ។  

11. ស្រមបេ់ហតុផលែដលមនលម្អតិខងេ្រកមេនះ ករផ្តល់សំណងេពញេលញេ្រកមែផនករេ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពល់ មនិ្រតូវបនផ្តល់ជូន ឬមនិទនប់នផ្តល់ជូន្រគួ រជេ្រចើន ែដលកនុងេនះរមួទងំអនកេសនើសំុ 
និង្រគួ រទងំេនះ បនធ្ល កក់នុង ថ នភពកនែ់តលំបក ឬមនករភយ័ខ្ល ចសម្រសបថនឹងធ្ល កខ់្លួនកន់
ែត្រក េ យ រែតគេ្រមង។ បែនថមពីេលើេនះ ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េហើយថវកិស្រមបក់រ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមនចំនួនមនិ្រគប្់រគន ់ េដើមបធីនថ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ នឹងមនិ្រតូវបនេធ្វើឲយ
កនែ់ត្រកេឡើងេនះេឡើយ។ កលៈេទសៈទងំេនះេសមើនឹងករមនិេគព មេគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត។ 

12. អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលេនកនុង្របេទសកមពុជ បនេបះពុមពផ យឯក រមយួចំនួន ែដលផ្តល់ជភស័្តុ ង
អំពីករខូចខតែដល្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងទទួលរង េ យ រែតករមនិេគរព មេគល
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
នេយបយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ ពត័ម៌នពីឯក រទងំេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងេ្រចើនេនកនុង
សំេណើ សំុពិនិតយអនុេ មភពេនះ។ ឯក រទងំេនះរមួមន៖   

 សមគមធងេ ន ត (STT) ករ ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកមពុជ៖ ករេ្រប បេធៀបទិនននយ័េនមូល ្ឋ ន ែខ
កកក  ឆន 2ំ011 (សូមេមើលឧបសមពន័ធទី 2)។  

 អងគករ ព នសន្តិភព កមពុជ (BABC) ធ្ល ក់េចញពីផ្លូវែដក៖ ករសិក មយួអំពីដំេណើ រ
ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងផលបះ៉ពល់ៃនករ ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកមពុជ” (សូមេមើលឧបសមពន័ធទី៣)។  

 STT និង្រកុមករងរសិទធិលំេន ថ ន (HRTF) ផ្លូវរថេភ្លើង ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនកនុង ជធនី
ភនេំពញ៖ ្រស្តី្របមំយួនក ់្របបេ់រឿង ៉ វរបស់ពួកេគ អងគេហតុ និងតួេលខ េចញផ យេលខ 20 
ែខមនិ ឆន 2ំ012 (សូមេមើលឧសមពន័ធទី 4)  

 STT ករបតប់ងដី់៖ ករ យតៃម្លរហ័សេលើបំណុល្រគួ រេនកនុងភូម្ិរតពងំអញច ញ ែខមថុិ
ន ឆន  ំ2012 (សូមេមើលឧបសមពន័ធទី 5)។ 

II. ករខូចខតែដលទទួលរង ឬទំនងជនឹងទទួលរង 

ភពថបប់រមភ និងភព នតឹងកនុង រមមណ៍េ យ រែតមនពត័ម៌ននិងករពិេ្រគះេយបល់មនិ្រគប្់រគន ់ និង
ករគំ មកំែហង និងករេបៀតេបៀន៖ 

13. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង រមួទងំអនកេសនើសំុែដរ មនិ្រតូវបនផ្តល់ជូននូវពត័ម៌នែដលទកទ់ង
នឹងគេ្រមង ឬពិេ្រគះេយបល់ជមយួ េដើមបធីនថពួកេគមន “ពត័ម៌នេពញេលញ និងបនពិេ្រគះ
េយបល់្រគប្់រគនអំ់ពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងជេ្រមើសៃនសំណង” ដូចែដលត្រមូវេ យេគលនេយបយ
របស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ វធីិ្រប្រស័យទកទ់ងពីរចមបង្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបផី្តល់ពត័ម៌នអំពីករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង៖ ករផ ព្វផ យកូនេសៀវេភពត័ម៌ន ធរ
ណៈ (PIBs) និងករ្របជំុសហគមន។៍ កូនេសៀវេភពត័ម៌ន ធរណៈមនិែមនជវធីិសម្រសប ឬ ចេ្របើ
្របស់បនៃនករផ ព្វផ យេនះេទស្រមប្់រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងជេ្រចើន ដូចែដលមន
បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍របស់ BABC ឆន 2ំ012 ែដលបនរកេឃើញថ កនុងចំេ ម្រគួ រចំនួន 200 
ែដលបនសមភ ស បុរស 20 ភគរយ និង្រស្តីជិត 40 ភគរយ បន្របបថ់មនិេចះអក រ។ ករ្របជំុសហគម
នម៍និបនធនថ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង្រតូវបនេគពិេ្រគះេយបល់ជមយួយ៉ងជិតសនិទធ
េនះេទ េ យ រែតពួកេគមនឱកសតិចតួចកនុងករសួរសំណួរ ឬេលើកេឡើងនូវក្តីកង្វល់ និងករេឆ្លើយតប
មនិបនជទីេពញចិត្តេ យគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់អន្តរ្រកសួង (IRC)។ ភគេ្រចើនបំផុត
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ៃន្របជជនែដលបនសមភ សស្រមបក់រសិក របស់ BABC មនិបនគិតថ ពួកេគបនទទួលពត័ម៌ន្រគប់
្រគនអំ់ពីគេ្រមងេឡើយ។  

14. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ្រតូវបនត្រមូវឲយផ្តិតេមៃដេនេលើ្រក សតូចស្អិត េ យមនសរេសរ
បង្ហ ញពីចំនួនទឹក្របកសំ់ណងេដើមបទីទួល្របកសំ់ណង។ កនុងករណីភគេ្រចើន ្រក សតូចស្អិតេនះគឺជ
ឯក រទីមយួ ែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងបនទទួល ែដលមនបង្ហ ញពត័ម៌នអំពីសំណង
ស្រមប្់រគួ រជក់ ក។់ ្របសិនេបើ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងមនិបនផ្តិតេមៃដេលើ្រក ស
េនះេ យ រពួកេគមនិយល់្រពមជមយួចំនួន្របកែ់ដលផ្តល់ជូន ពួកេគមនិបនទទួលពត័ម៌នេនះេទ។  

15. ករ្រ វ្រជវរបស់ BABC បង្ហ ញថមនេកើតេឡើងនូវបរយិកសបំផិតបំភយ័ គំ មកំែហង និងបងខិតបងខំ
េនកនុងដំេណើ ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ ជងមយួភគបីៃនអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលបនសមភ ស
ស្រមបក់រសិក របស់ BABC បន្របបថ់ពួកេគ្រតូវបន ជញ ធរមូល ្ឋ នសំឡុតបំភយ័ ឬ កស់មព ធ រមួ
ទងំពីសំ កអ់នកែដលទទួលបនទុកអនុវត្តគេ្រមងផងែដរ េនកនុងកំឡុងដំេណើ រករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ អនក
េឆ្លើយនឹងសមភ សនក៍នុង្រកុងេប៉យែបត៉ ជធនីភនេំពញ និងេខត្តបតដំ់បង បន យករណ៍ឲយដឹងថ មន
ករគំ មកំែហង និងករបំផិតបំភយ័យ៉ងខ្ល ងំបំផុត។ េនកនុង្រកុងេប៉យែបត៉ ជិតពកក់ ្ត លៃនអនកេឆ្លើយ
នឹងសមភ សនប៍ន្របបឲ់យដឹងអំពីករបងខិតបងខំបនរូបភពេផ ងៗ។ បេចចកេទសៃនករបងខិតបងខំ មនចបពី់
ករគំ មបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិេ យគម នសំណង រហូតដល់សមព ធេ យ្របេយលឲយទទួលយកសំណង 
និងមនិេធ្វើករប្តឹងផ្តល់។ 

16. អនកេសនើសំុ បន យករណ៍ថ កង្វះខតពត័ម៌ន ករភយ័ខ្ល ចមនិ ៊ នត ៉  និងសមព ធែដលពួកេគទទួលរង
េដើមបទីទួលយកសំណងែដលេគផ្តល់ ែដលពួកេគចតទុ់កថមនិ្រគប្់រគនេ់ដើមបធីនកំុឲយជីវភពរបស់ពួក
េគធ្ល កចុ់ះជងមុន បនេធ្វើឲយមនភពអនទះ រ និងភព នតឹងកនុង រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំ។  

្រគួ រែដល្រតូវេគគំ មបេណ្ត ញេចញេ យបងខំេ យខុសចបប ់

17. ្រគួ រែដលរស់េនកនុងដីប្រមុងទុកេធ្វើផ្លូវេនកនុង្រកុងេប៉យែបត៉ ្រតូវបនផ្តល់នូវករជូនដំណឹងអំពីករបេណ្ត
ញចិត្តបីដង ចប់ ងំពីែខេម  ឆន  ំ2012។ េនកនុងករជូនដំណឹងេលើកទីមយួចុះៃថងទី 27 ែខមនិ ឆន 2ំ012 
្រគួ រចំនួន 20 ្រតូវបនជ្រមបថពួកេគមនរយៈេពល 10 ៃថង “េដើមបរុីះេរ ើផទះ និងសំណងរ់បស់ពួកេគេចញ
ពីផ្លូវរេទះេភ្លើង”។ ករជូនដំណឹងេនះកប៏នបញជ កផ់ងែដរថ “ស្រមបអ់នកែដល្រពមេរ ើេចញកនុងរយៈេពល 10 
ៃថង ្រកុងនឹងចតវ់ធិនករ មផ្លូវចបប ់ េហើយនឹងមនិទទួលខុស្រតូវេលើករខូចខត ឬករបតប់ង់

មយួចំេពះ្រទពយសមបត្តិេឡើយ”។ ករជូនដំណឹងេនះ្រតូវបនេចញេ យ ្រកុងេប៉យែបត៉ ដល់
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
្របជជនេនៃថងទី 5 ែខេម  ឆន  ំ 2012 ែតមយួៃថងប៉ុេ ្ណ ះមុនេពលកលបរេិចឆទកំណត3់។ ករជូនដំណឹង
េនះមនិបនផ្តល់េហតុផលចំេពះករបេណ្ត ញេចញេនះេឡើយ ឬមនិបនបញជ កពី់ដំេ ះ្រ យផ្លូវចបប់

មយួែដលមនេដើមបតី ៉ ចំេពះករសេ្រមចចិត្តេនះេឡើយ។ ្រគួ រជេ្រចើនែដលទទួលករជូនដំណឹង
អំពីករបេណ្ត ញេចញ បន កព់កយបណ្តឹ ងេទករយិល័យរបស់អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស។  

18. េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងលិខិតសំែដងករ្រពួយបរមភអំពីករបេណ្ត ញែដលេគបនគំ ម ែដលអងគករេ្រករ ្ឋ ភិ
បលចំនួនបនួ បនេផញើេទធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ នយក្របច្ំរបេទសរបស់ ADB ្រគនប់នបញជ កថ់គ
ណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់គេ្រមង (IRC) បនធនចំេពះធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ
ថ “ពំុមនវធិនករ មយួ្រតូវបនចតេ់ធ្វើេឡើងេទរហូតដល់េ្រកយេពលចូលឆន ែំខមរ (13-16 េម  
2012)”។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កប៏នបញជ កផ់ងែដរថ IRC បនពនយល់ដល់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុថ 
មនែត 8 ្រគួ រប៉ុេ ្ណ ះកនុងចំេ ម 22 ្រគួ រ ជ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ខណៈែដល 
14 ្រគួ រេទៀត បនេរ ើេទទី ងំគេ្រមងបនទ បពី់កលបរេិចឆទចុងេ្រកយៃនែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉
ពល់ ដូេចនះពួកេគពំុមនសិទធិទទួលសំណងេ្រកមគេ្រមងេនះេទ4។   

19. ករជូនដំណឹងេលើកទីពីរ ្រតូវបនេចញដល់្រគួ រែដលពកព់ន័ធ កនុងែខកកក  េហើយករជូនដំណឹងេលើកទីបី
្រតូវបនេចញេនៃថងទី20 ែខសី  ប៉ុែន្តេលើកេនះ គឺេចញដល់ 111 ្រគួ រ េ យជ្រមប្របបពួ់កេគថ ពួក
េគមនេពលបីៃថងេដើមបេីរ ើទីលំេន។ េនកនុងករ្រប្រស័យទកទ់ងផទ ល់មតប់នទ បពី់ករជូនដំណឹងេនះ ម្រន្តី
ឯកេទសខងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនៃនេបសកកមមធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្របចកំមពុជ បនបំភ្លថឺ កនុងចំេ ម 111 
្រគួ រ, 64 ្រគួ រមនករបះ៉ពល់ខ្លះៗ, 7 ្រគួ របះ៉ពល់ទងំ្រសុង ប៉ុែន្តមនិទនប់នចុះហតថេលខេលើ
កិចច្រពមេ្រព ងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនេឡើយេទពីេ្រពះពួកេគត ៉ ចំេពះសំណងែដលបនផ្តល់ជូនេនះ េហើយ 
40 ្រគួ រគឺជ”អនកកនក់នដី់ខុសចបប”់ ែដលបនេរ ើេទកនទី់ ងំេនះេនេ្រកយកលបរេិចឆទចុងេ្រកយ
កនុងឆន 2ំ0095។  

20. អងគករ យ.ឌី. យ បនទទួលដំណឹងថ្រគួ រចំនួន 64  ្រគួ រែដល្រតូវបនចតថ់ន កថ់រងផលបះ៉
ពល់ខ្លះ នឹង្រតូវទុកជូននូវទំហំដីស្រមបរ់ស់េនតិចជង 30 ែម្៉រតកេរ ៉ បនទ បពី់េរ ើសំណងែ់ដលបះ៉ពល់

                                                 
3 សូមេមីលកែសត The Cambodia Daily, ចំណងេជីង “អនកបននិយយថ ករជូនដំណឹងអំពកីរបេណ្ត ញេចញ មកដល់យតឺ
េពក” េចញេនៃថងទី 6 ែខេម  ឆន 2ំ012 (េ យកត់សមគ ល់ថ លិខិតបេណ្ត ញេចញេនះ្រតូវបនទទួលមួយៃថងមុនកលបរេិចឆទ
កំណត់)។ 
4 លិខិតេផញីេទអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលចំនួនបួន េ យនយក្របច្ំរបេទសៃនធនគរអភិវឌ ន៍ សុី Putu Kamayana, េនៃថងទី12 ែខេម  ឆន 2ំ012. 
5 ករឆ្លងេឆ្លីយផទ ល់មត់ជមួយម្រន្តីឯកេទសខងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនៃនេបសកកមមធនគរអភិវឌ ន៍ សុី្របចកំមពុជ ៃថងទី24 ែខសី  ឆន 2ំ012. 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
របស់ពួកេគេចញេនកនុងដីប្រមុងស្រមបេ់ធ្វើផ្លូវ (COI) េហើយដូេចនះមនសិទធិទទួលបនសំណងេពញៃថ្ល
ស្រមបជំ់នួសសំណងរ់បស់ពួកេគ និងដីមយួកែន្លងេនឯទី ងំលំេន ថ នថមី។ គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យ
ផលបះ៉ពល់គេ្រមងអន្តរ្រកសួង បន្របបពួ់កេគយ៉ងចបស់ថ ខ្លួនពំុមនដីែថមេទៀតស្រមបពួ់កេគេនះ
េទ។ 

21. ទកទ់ងេទនឹងអ្វីែដលេ ថ “អនកកនក់បដី់ខុសចបប”់ ជករសំខនែ់ដល្រតូវកតស់មគ ល់ថដីែដលពួក
េគកនក់បេ់ យមនផទះរបស់ពួកេគេនកនុងតំបន ់ “បតតំ់ណភជ ប”់ ែដលពំុមនផ្លូវរេទះេភ្លើងជេ្រចើន
ទសវត រម៍កេហើយ។ ្របសិនេបើគម នករកំណត្់រពំ្របទល់រូបវន័្តេនះេទ ្រគួ រែដលរស់េនកនុងតំបនេ់នះមនិ
បនដឹងថពួកេគកំពុងែតកនក់បដី់រដ្ឋេនកនុងដីចំណីផ្លូវស្រមបផ់្លូវរេទះេភ្លើងេនះេទ។ ស្រមបអ់នកែដល
បនទិញដី និង/ឬផទះកនុងតំបនេ់នះបនទ បពី់កលបិរេចឆទចុងេ្រកយ េនមនិចបស់ថេតើ ពួកេគ្រតូវបនេគ
ជ្រមប្របប្់រតឹម្រតូវអំពីគេ្រមងេនះឬេទ។  ករ្រ វ្រជវរបស់អងគករ BABC បនរកេឃើញថ ពំុមនករ
ផ ព្វផ យពត័ម៌នដល់អនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេនកនុងតំបនគ់េ្រមងទងំអស់េទ។ េ យមនិគិត
ពីបទបបញញត្តិេនកនុងចបបក់នុង្រសុករបស់កមពុជ ទកទ់ងេទនឹងករកនក់បដី់រដ្ឋេ យខុសចបប ់ កតិក
សញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម ៌ ែដលកមពុជជរដ្ឋភគីមយួ ករពរសិទធិកនុងករមន
លំេន ថ ន្រគប្់រគន។់ ពំុមនករេលើកែលងេនះេទ រមួទងំកលបរេិចឆទចុងេ្រកយស្រមបគ់េ្រមងអភវិឌ
ន ៍ ចំេពះសិទធិមនុស ជមូល ្ឋ នកនុងករទទួលបនលំេន ថ ន្រគប្់រគន។់ ដូេចនះ សូមបែីតអនកកនក់បដី់
ខុសចបបក់គួ៏រែតមនសិទធិទទួលបនសំណង េ្រកមគេ្រមងែដរ យ៉ងតិចបំផុតកទ៏ទួលបនៃថ្លជំនួសផទះ
របស់ពួកេគ និងករែកលម្អដៃទេទៀតេទេលើដីេនះ េដើមបកំុីឲយពួកេគធ្ល កខ់្លួនគម នអ្វីេ ះ េ យ រែត
គេ្រមងអភវិឌ នេ៍នះ។ 

បំណុល និងករធ្ល កខ់្លួនេ យ រែតសំណងមនិ្រគប្់រគន ់និងករបតប់ងចំ់ណូល  

22. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងជេ្រចើន រមួទងំអនកេសនើសំុផងែដរ មនិទនប់នទទួល្របកសំ់ណង
េយង មចំនួនែដលពួកេគ្រតូវទទួលេ្រកមែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ ឬេគលនេយបយរបស់
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងទងំេនះមនិទនប់នទទួលសំណងែផ្អក
មៃថ្លជំនួសេពញេលញេនេឡើងេទស្រមបសំ់ណង ់ និង្រទពយសមបត្តិែដលបតប់ង ់ ដូចែដលត្រមូវេឡើង

េ យែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលបនបតប់ងមុ់ខរបរ
របស់ពួកេគេ យ រែតគេ្រមង មនិទនប់នផ្តល់ជូននូវសំណង និងជួយ េដើមបឲីយអនគតេសដ្ឋកិចចនិង

15



ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
សងគមរបស់ពួកេគមនក្រមតិយ៉ងេ ច ស់ដូចេពលែដលគម នគេ្រមងែដរ” ដូចែដលត្រមូវេ យេគល
នេយបយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។  

23. មនភស័្តុ ងៃនភពមនិ្រតឹម្រតូវេនកនុងករេធ្វើចំ តថ់ន ក្់របេភទសំណង ់និងករ ស់ែវងដៃទេទៀត និងករ
បញចុ ះតៃម្លជលកខណៈ្របពន័ធៃនបរមិណសំណងស្រមបសំ់ណង។់ របយករណ៍ STT កនុងែខកកក  បន
េ្រប បេធៀបពត័ម៌នែដលបនកត្់រ េនេលើឯក រសំណងែដល្រគួ រែដលបនផ្តល់េ យ IRC ជមយួ
ករសទង់ ម្រគួ រផទ ល់របស់ STT ៃនសហគមនផ៍្លូវរថេភ្លើងចំនួនបនួកនុង ជធនីភនេំពញ។ េយង ម
របយករណ៍េនះ េនកនុង “ភគេ្រចើនៃនករណី ទិនននយ័ែដលបន្របមូលេ យ STT បនបង្ហ ញថ្រគួ រ
មនសិទធិទទួល (ជួនកលកនុងចំនួនយ៉ងេ្រចើន) អ្រ សំណងខពស់” ជងអ្រ ែដលបនផ្តល់ដល់ពួកេគ
េ យ IRC។ របយករណ៍បនកំណតពី់លំនមំយួចំនួន ែដលបង្ហ ញពីភពមនិ្រតឹម្រតូវជលកខណៈ្របពន័ធ
េនកនុងបរមិណសំណងែដលផ្តល់ ដូេចនះ ចថ មនកំហុសេនកនុង DMS។ លំនទំងំេនះរមួបញចូ លនូវ
ករផតេ់ចញ្រគួ រែដលគួរ្រតូវបនចតថ់ន កថ់ “បះ៉ពល់ទងំ្រសុង” និងមនសិទធិទទួលបនសំណងសម
្រសប មទំហំៃនករបះ៉ពល់ែបបេនះ ករបញចុ ះតៃម្លសំណងផ់ទះលកខណៈ្របពន័ធជ្របេភទគុណភពសំណង់
ក្រមតិទប និងករផ្តល់សំណងេទ មេនះ ករខកខនមនិបនផ្តល់សំណងដល់្រគួ រ្រតឹម្រតូវស្រមប់
សំណងែ់ដលមនេ្រចើនជន ់ និងខនងផទះខ្លះែដលមន្រគួ រជេ្រចើនកនុងេនះែដលទទួលបនសំណង
ស្រមប្់រគួ រែតមយួគត។់ លំនចុំងេ្រកយ្រតូវេគេមើលេឃើញថបនេកើតេឡើងទកទ់ងេទនឹង្រគួ រ
ែដលមនេមម៉យជេម្រគួ រេនកនុងរបយករណ៍របស់ BABC ឆន  ំ 2012។ េនកនុងករណីមយួចំនួនតូច 
េមម៉យ្រតូវបនចតទុ់កថសថិតេនកនុងផទះែតមយួជមយួឪពុកឬកូន្របុសរបស់ពួកេគ េទះបីជរស់េនកនុង
ផទះេ យែឡក មុននឹងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េហើយមនិបនទទួលដីេ យែឡកមយួប្លងេ់នឯទី ងំលំេន ថ នថមី
េនះេទ។  

24. អ្រ សំណងរបស់គេ្រមងស្រមបក់រខតបង ់ និងករចំ យស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្រតូវបន
គណនេនកនុងឆន  ំ 2006 េនេពលែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ដំបូង្រតូវបនេរៀបចំេឡើង។ េទះបីជ
យ៉ង ក្តី ករផ្តល់្របកសំ់ណងបនចបេ់ផ្តើមកនុងឆន  ំ2009 និងកំពុងបន្តកនុងឆន  ំ2012 ។ េនកនុងរយៈេពល
ជង្របឆំន  ំ េ យ ចេលើកែលង ជធនីភនេំពញេចញ អ្រ សំណងមនិ្រតូវបនែកត្រមូវេដើមបឆី្លុះបញច ងំពី
អតិផរ ្របចឆំន េំនះេឡើយ។ េយង មមូលនិធិរូបិយវតថុអន្តរជតិ (IMF) តៃម្លទំនិញេ្របើ្របស់ជមធយម
េកើនេឡើងជេរៀង ល់ឆន ពីំឆន 2ំ006 ដល់ឆន 2ំ010 េលើកែលងែតឆន  ំ2009 ែដលមនករធ្ល កចុ់ះនូវតៃម្លទំនិញ
េ្របើ្របស់បន្តិចវញិ បនទ បពី់មនអ្រ អតិផរ ជិត 25 ភគរយកនុងឆន 2ំ008 មក។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ
បនបេញចញទិនននយ័ែដលបង្ហ ញពីអ្រ អតិផរ េកើនេឡើង 4.7 ភគរយកនុងសនទស នត៍ៃម្លទំនិញេ្របើ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
្របស់ កនុងឆន  ំ2006, 5.9 ភគរយកនុងឆន  ំ2007, 19.7 ភគរយកនុងឆន 2ំ008, -0.7 ភគរយកនុងឆន  ំ2009 និង 
4 ភគរយកនុងឆន  ំ2010។  

25. របយករណ៍ BABC បនរកេឃើញថចំនួនទឹក្របកសំ់ណងជមធយមែដលបនទទួលេ យ្រគួ រែដលរង
ផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងទងំ្រសុងែដល្រតូវករេដើមបផី្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែដលបនសមភ ស គឺ 757.50 ដុ ្ល រ
េមរកិ េ យកនុងេនះមន្រគួ រមយួចំនួនតូចទទួលបន 200 ដុ ្ល រ ឬតិចជងេនះ េហើយភគេ្រចើនបំផុត
ទទួលបនតិចជង 1000 ដុ ្ល រ េមរកិ។ ្របកសំ់ណងទងំេនះគឺស្រមប្់រគបដណ្ត បក់របតប់ងសំ់ណង ់
និង្រទពយសមបត្តិ ករចំ យអន្តរកល ករបតប់ងចំ់ណូល និងករបតប់ងែ់ដលទកទ់ងនឹងករផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនដៃទេទៀត រមួទងំករចំ យេផ ងៗ។ មនិែមនជករភញ កេ់ផ្អើលេនះេទ ែដលថបីភគបនួៃនអនក
េឆ្លើយនឹងសមភ សន ៍ បន្របបថ់ពួកេគមនិេពញចិត្តជមយួកញចបសំ់ណងេនះេទ។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉
ពល់ពីគេ្រមង បនផ្តល់េហតុផលេផ ងៗចំេពះករមនិេពញចិត្ត ែដលរមួមនទឹក្របកម់និ្រគប្់រគនេ់ដើមបី
សងជ់្រមកថមីបនសម្រសប តភជ បេ់ទនឹងេស រវន័្តនន ្រគបដណ្ត ប្់របកចំ់ណូលែដលបតប់ង ់និង្រគប
ដណ្ត បេ់លើៃថ្លដឹកជញជូ ន និងករ ងសងេ់ឡើងវញិ។ ជពិេសស ្រគួ រែដលមន្រស្តីជេម្រគួ របន
និយយថ ពួកេគមនិ ចមនលទធភពជួលកមមករេដើមបសីងជ់្រមកស្រមប្់រគួ ររបស់ពួកេគេឡើយ។ 

26. េយង មអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល ជ្រមកស្រមបម់នុស ជតិ (Habitat for Humanity) ែដលបនសងផ់ទះ
ស្រមបស់ហគមន្៍រកី្រកបំផុតខ្លះេនកមពុជ ករចំ យស្រមប់ ងសងផ់ទះេឈើែដលមនសសរ្រទនិង
មនទំហំ 4 x 4 ែម្៉រត គឺយ៉ងតិច 1,925.75 ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងេនះចំ យស្រមបស់មភ រៈមនតៃម្ល 
1,660.75 ដុ ្ល រ និងតៃម្លពលកមម 265 ដុ ្ល រ។ ករសងផ់ទះេធ្វើពីឥដ្ឋទំហំ 4 x 6 ែម្៉រត មនតៃម្លសុរបយ៉ង
តិច 1,040 ដុ ្ល រ ែដលកនុងេនះស្រមបស់មភ រៈគឺ 800 ដុ ្ល រ និងពលកមម 240 ដុ ្ល រ។ ្របកសំ់ណង
សរុបជមធយមែដលផ្តល់ជូន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងទងំ្រសុង (757.50 ដុ ្ល រ េមរកិ 
េយង មករអេងកតរបស់ BABC) គឺមនក្រមតិទបជងៃថ្លចំ យទងំេនះ េហើយ មពិតសំណងេនះគឺ
ស្រមប្់រគបដណ្ត បេ់លើករខតបងែ់ដលទកទ់ងករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនទងំអស់ ករចំ យេផ ងៗ។ កនុង
ករណីខ្លះ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ែតមយួែផនក ្រតូវ យផទះរបស់ពួកេគទងំមូលេចលេដើមបសំី ត
ស្រមបដី់ប្រមុងេធ្វើផ្លូវ (COI) ពីេ្រពះសំណងទ់ងំេនះេធ្វើេឡើងពីេបតុង។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី អនកខ្លះ្រតូវ
បនផ្តល់សំណងស្រមបែ់តែផនកៃនសំណងរ់បស់ពួកេគែដលសថិតេនកនុងដីប្រមុងេធ្វើផ្លូវប៉ុេ ្ណ ះ។ អ្រ
សំណងជមធយមែដលបនទទួលេ យ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែតមយួែផនក ែដលបន
សមភ សស្រមបក់រសិក របស់ BABC គឺ 206.60 ដុ ្ល រ េមរកិ។   
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
27. ថ នភពេនះ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងករអេងកតមយួែដលបនេធ្វើេឡើងេ យអងគករ្រតួតពិនិតយ ម ន

ខងេ្រក (EMO) និងបន យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយ ម នសងគម្របច្ំរតីមសទី 12។ 
អងគករ EMO បនរកេឃើញថ 60% ៃន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងបន្របបថ់សំណងែដល
ពួកេគបនទទួលគឺមនិ្រគប្់រគនេ់ដើមបបីនមកវញិនូវ្រទពយសមបត្តិែដលបនបតប់ងរ់បស់ពួកេគេឡើយ។  

28. លទធផលមយួៃនករអេងកតទងំអស់ខងេលើគឺថ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងមនិ ចសងផ់ទះបន
្រគប្់រគនេ់នេ្រកយេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យមនិខចីបុលេគេនះេទ។ ស្រមបេ់ហតុែដលបនបញជ កខ់ង
េលើ កនុងករណីជេ្រចើន ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងមនិបនទទួលសំណងស្រមប្់រគបដណ្ត បេ់លើ
ករចំ យទងំេនះេទ ប៉ុែន្ត េបើេទះបីជសំណងស្រមបក់រចំ យទងំេនះ្រតូវបនផ្តល់កេ៏ យ 
ស្រមប្់រគួ រែដលរស់េនកនុងជ្រមកមនិ្រគប្់រគនពី់មុនមក ចំនួនសំណងេនះនឹងមនិ្រគប្់រគនេ់ដើមបធីន
ថពួកេគ ចរស់េនកនុងលំេន ថ នសម្រសបមយួ េ យមនករករពរពី កសធតុ និងមនកែន្លង្រគប់
្រគនក់នុងផទះ និងភពឯកជនេ្រកយេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនះេទ។ ្រគួ រែដលរស់េនកនុងជ្រមកមនិ្រគប់
្រគនមុ់នេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន គួរ្រតូវបនចតទុ់កជ ជជនែដលងយរងេ្រគះ េហើយលំេន ថ នជ
ជេ្រមើសជំនួស ឬជំនួយ មរយៈសំណងអបបបរម គួរ្រតូវបនផ្តល់ជូនេដើមបធីនលទធភពទទួលបនលំេន
ថ ន្រគប្់រគនេ់នេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។   

29. ករេធ្វើឲយករខូចខតកនែ់តធងនធ់ងរេទៗេ យ រ្របកសំ់ណងមនិ្រគប្់រគន ់ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់
ពីគេ្រមងអះ ងថ ្របកចំ់ណូលរបស់ពួកេគបនធ្ល កចុ់ះយ៉ងខ្ល ងំេ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ 
្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលមនិទនប់នផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ភយ័ខ្ល ចថ្របកចំ់ណូលរបស់ពួក
េគនឹងធ្ល កចុ់ះេនេពលពួកេគផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងមនិទនប់នទទួល
សំណងេដើមប្ីរគបដណ្ត បេ់លើករបតប់ងទ់ងំេនះេទ។  

30. មូលេហតុចមបងែដលក្រមតិ្របកចំ់ណូលបនធ្ល កចុ់ះេ្រកយេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន គឺថទី ងំបីកនុង
ចំេ មទី ងំ្របែំដលឧបតថមភេ យគេ្រមង មនចមង យឆង យេពកពីមជឈមណ្ឌ លេសដ្ឋកិចច និង្របភពៃន
មុខរបរពីមុនមក។ ចមង យកនែ់តឆង យពីករងរ ឬឱកសរក្របកចំ់ណូល មននយ័ថករចំ យេលើ
មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ ចមនទំហំធំជង ឬបះ៉ពល់ដល់្របកចំ់ណូល្របចៃំថងយ៉ងេ្រចើន។  

31. ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ឆន  ំ 2006 បនបញជ កេ់នេលើទំពរ័ 59 ថ “ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនខងេ្រកទី
ងំនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេទកនទី់ ងំកនុងចមង យជិត (3 េទ 5 គម) ៃនទី ងំបចចុបបនន េនេពល ចេធ្វើេទ

បន េដើមបកីតប់នថយចមង យពីសកមមភព្របកបមុខរបរបចចុបបនន និងេដើមបធីនករបន្តសកមមភព្របកបមុខ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
របររបស់ពួកេគ”។ ករេ្រជើសេរ ើសទី ងំហួសពីចមង យេនះ គឺ ចេធ្វើេឡើង ”កនុងកលៈេទសៈេលើកែលង” ែត
ប៉ុេ ្ណ ះ កនុងករណីែដលេគមនិ ចែស្វងរកទី ងំជិតជងេនះបន។ 

32. េនកនុង ជធនីភនេំពញ ទី ងំផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមីជំុវញិ្រកុងមយួ្រតូវបនកំណតស់្រមបស់ហគមនែ៍ដលរង
ផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងកនុង ជធនីភនេំពញទងំអស់ េ យមនិគិតពីទី ងំេនមុនេពលប្តូរទីលំេនរបស់ពួក
េគេឡើយ។ ខណៈែដលទី ងំស្រមបទី់លំេនថមីកនុង ជធនីភនេំពញេនកនុងភូម្ិរតពងំអញច ញ សថិតេន
ចមង យែតពីរបីគីឡូែម្៉រតពីសហគមន៍ ថ នីយសំេ ង សថិតេនចមង យពី 20 េទ 25 គីឡូែម្៉រតពីសហគមន៍
ដៃទេទៀតមុនេពលប្តូរទីលំេន  ដូចជ មតិ្តភព និង ទួលសែងក ក ។ ្រតពងំអញច ញសថិតេនខងេ្រក
មជឈមណ្ឌ ល្របជំុជន ែដលជទីកែន្លង្របកបរបររកសីុរបស់្របជជនមកពីសហគមនក៍នុង្រកុង។ ្រស្តីែដលរង
ផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលបនប្តូរទីលំេនេទទី ងំេនះ បន យករណ៍ថពួកេគជួប្របទះករលំបកកនុង
ករែស្វងរកករងរេធ្វើ េហើយកនុងករណីខ្លះ បនឈបេ់ធ្វើករទងំអស់គន ។ េទះបីជមនករ្រពមនជមុនពី
អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល និងករយិល័យទទួលបនទុកសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ (UNOHCHR) 
អំពី និភយ័ែដល ចមនចំេពះករធ្ល កចុ់ះនូវជីវភពបនទ បពី់ប្តូរទីលំេនេទកន្់រតពងំអញច ញ 6កេ៏ យ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនអនុមត័ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់កនុង ជធនីភនេំពញែដលបនេធ្វើបចចុបបនន
កមម រមួទងំករេ្រជើសេរ ើស្រតពងំអញច ញ ជទី ងំស្រមបទី់លំេនថមីែដលឧបតថមភេ យគេ្រមង។  ធនគរ
អភវិឌ ន៍ សីុ បនបញជ កេ់នេពលេនះថ ដីេនកនុងរង្វង ់3 េទ 5 គម ៃនលំេន ្ឋ នែដលមនពីមុនមកេន
កនុង ជធនីភនេំពញ មនតៃម្លៃថ្លេពកមនិ ចទិញបនេទ7។  

33. េនកនុងេខត្តបតដំ់បង ទី ងំលំេន ថ នថមីសថិតេនចមង យ្របមណពី 5 េទ 7 គីឡូែម្៉រតពីលំេន ថ នចស់
ភគេ្រចើន។ េនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុ ទី ងំថមីសថិតេនចមង យ 10 គីឡូែម្៉រតពីផទះចស់ជេ្រចើន។ ែផនករ
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ែដលពកព់ន័ធ បញជ កថ់ទី ងំទងំេនះគឺសថិតេន 4 គីឡូែម្៉រត (បតដំ់បង) និង 2 
គីឡូែម្៉រត ពីទី ងំចស់ ប៉ុែន្តករ ស់េនះគឺមនិែមនជករេរៀប ប្់រតឹម្រតូវស្រមប្់រគួ រជេ្រចើនែដល ងំ
ទីលំេនថមី េឡើយ។ ្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនថមីេនកនុងតំបនទ់ងំពីរេនះ បនសំែដងនូវករមនិេពញចិត្ត
ជមយួទី ងំេនះ េ យ រែតឱកសកនុងកររក្របកចំ់ណូលមនតិចជងមុន។ ចមង យគឺជបញ្ហ ធំ
ស្រមប្់រគួ រែដលគម នរថយន្ត ឬម៉ូតូ េហើយកនុងករណីជេ្រចើន សូមបែីតកងក់គ៏ម នែដរ។ ជផលវបិក ជង 

                                                 
6 ករ្រប្រស័យទក់ទង មអុែីមលរ ង BABC និងទី ្របឹក សងគមរបស់  ADB េ ក Pierre Arnoux ពី ែខឧសភដល់មិថុន ឆន ំ 
2010 និងកិចច្របជំុេនៃថងទី23 ែខកកក  ឆន ំ2010 េនករយិល័យ្របចំ្របេទសកមពុជរបស់ADB រួមទំងេ ក Peter Broch 
(ADB), Pierre Arnoux (ADB ទី្របឹក ), តំ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងបុគគលិករបស់ UNOHCHR ។  
7 ករេឆ្លីយឆ្លង មអុីែមលពីទី្របឹក សងគមៃន ADB េ ក Pierre Arnoux, ៃថងទី21 ែខឧសភ ឆន 2ំ010. 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
50 ភគរយៃន្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនថមី ទងំេនកនុងេខត្តបតដំ់បង និងេខត្ត្រពះសីហនុ មនិរស់េនឯ
ទី ងំថមីេទ េហើយអនកខ្លះសុខចិត្តជួលផទះេនជិតកែន្លង្របកបរបររកសីុេ យចំ យខ្លួនឯង។ ្រគួ រខ្លះ
េនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុ បន យករណ៍ថបនលកដី់របស់ខ្លួន។ លំនដូំចគន េនះ កម៏នេកើតេឡើងេនឯទី
ងំថមីកនុង ជធនីភនេំពញផងែដរ។  

34. ក ្ត រមួបញចូ លគន ៃន្របកចំ់ណូលថយចុះ ករចំ យេកើនេឡើង និងសំណងមនិ្រគប្់រគន ់បនប ្ត លឲយ
្រគួ រធ្ល កខ់្លួនជបបំ់ណុលេគកនែ់តេ្រចើនេឡើង។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងជេ្រចើន រមួទងំ
អនកេសនើសំុផងែដរ បនអះ ងថ ពួកេគគម នជេ្រមើស េផ ងេ្រកពីខចីលុយពីេគ ែដលមនអ្រ ករ្របក់
យ៉ងខពស់ ចបពី់ 5 េទ 7 ភគរយកនុងមយួែខ េ យេ្របើដីរបស់ពួកេគេនឯទី ងំលំេន ថ នថមីជវតថុបញច ំ។  

35. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងបនសំែដងករភយ័ខ្ល ចថ ពួកេគនឹងបតប់ងដី់េទេលើមច ស់បំណុល
េនេពល មយួ (ឬសូមបែីតមុនេពល) ពួកេគទទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិ ពីេ្រពះពួកេគមនិ ចមនលទធភព
សង្របក្់របចែំខរបស់ខ្លួនបន េ យ រែត្របកចំ់ណូលធ្ល កចុ់ះទបជងមុន។ េយង មែផនករេ ះ
្រ យផលបះ៉ពល់ ្រគួ រែដលបន ងំទីលំេនថមី្រតូវទទួលបនបណ័្ណ កមមសិទធិដីថមី កនុងរយៈេពល្របឆំន ំ
បនទ បពី់ប្តូរទីលំេនថមី ប៉ុែន្តបនទុកបំណុលែដលមនិ ច្រគប្់រគងបនមកេលើ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពី
គេ្រមង បងកឲយមនករគំ មកំែហងធងនធ់ងរមយួដល់សុវតថិភពដីធ្លីរបស់ពួកេគ។ េនខណៈែដលបំណុល
កនែ់តេកើនេឡើង េហើយេនែតមនិ ចសងបន និភយ័ែដល្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងនឹង
បតប់ងដី់ធ្លីនិងផទះសែមបង គឺកនែ់តេកើនេឡើង។  

36. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង បននិយយថេទះបីជពួកេគដឹងពី និភយ័ៃនបំណុលកេ៏ យ 
ពួកេគគិតថពួកេគគម នជេ្រមើស េផ ង ប៉ុែន្តខចីលុយេគេដើមបបំីេពញត្រមូវកររបស់្រគួ រ រមួទងំ រ
ផងែដរ។ ករេសុើបអេងកតរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលបនរកេឃើញថ ្របកេ់ដើមមនចំនួនចបពី់ 500 
ដុ ្ល រេទ 2000 ដុ ្ល រ។ សូមេមើលឧសមពន័ធទី 5 ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមអំពីផលបះ៉ពល់ៃនបំណុលរបស់គ
េ្រមង។  

37. េ យ រភពបនទ នៃ់នបញ្ហ េនះ បញ្ហ បំណុល្រតូវបនេលើកេឡើងជមយួធនគរអភវិឌ ន៍ សីុដែដលៗ
េ យ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល េ យផទ ល់ផង និងជ

យលកខណ៍អក រផង។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនបញជ កដ់ែដលៗថ ខ្លួននឹងមនិផ្តល់ជំនួយេដើមបេី ះ
បំណុលដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេទ។ ប៉ុែន្ត ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនបញជ កថ់បញ្ហ
បំណុលនឹង្រតូវេ ះ្រ យេ យ្របេយល មរយៈកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូល (IRP) និង IRP ែកលម្អ ែដល
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
គ្ំរទេ យជំនួយឥតសំណងចំនួន 1 នដុ ្ល រ េមរកិពី AusAID កនុងចុងឆន  ំ 2011 (សូមេមើល
ឧបសមពន័ធទី 6)8។ ចំណុចេនះ្រតូវបនពិភក បែនថមេនកនុង កយខណ្ឌ ទី 40-43។  

38. កមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលមនិបនចបេ់ផ្តើមេនទី ងំលំេន ្ឋ នថមី មយួេទ េនេពលេនះ ឬអស់រយៈេពល
ជយូរ បនទ បពី់្រគួ របនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមក។ េនកនុងលិខិតែខធនូ ឆន  ំ 2010 មយួេផញើជូនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិ
បល ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនទទួល គ ល់ថ "កមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូលស្រមបផ់្លូវរេទះេភ្លើងខងេជើង 
និងខងតបូង មនដំេណើ រករយតឺេពលែដលមនិ ចទទួលយកបន” (សូមេមើលឧបសមពន័ធទី 7)9។ 

39. ជែផនកមយួៃនកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូល សិកខ បណ្តុ ះប ្ត លជំនញ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនឯទី ងំ
លំេន ្ឋ នថមី េ យចបេ់ផ្តើមកនុងឆន  ំ2011។ គុណភពៃនសិកខ ទងំេនះ និងភពែដល ចអនុវត្តបន
ៃនជំនញទងំ យែដលសិក េនកនុងសិកខ ទងំេនះ ែដលរមួមន ករចិញច ឹមមន ់ និងករ ផំ តិ 
្រតូវបន យករណ៍ថមនក្រមតិទប។ ្រគួ រែដលបនប្តូរទីលំេនខ្លះមនបញ្ហ កនុងករ ផំ តិេ យ រ
ែតខ្វះខតដីេនកនុងលំេន ថ នរបស់ពួកេគ។ បញ្ហ េនះកជ៏ឧបសគគមយួផងែដរចំេពះករចិញច ឹមមន ់ឬសត្វ
េផ ងៗ។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងខ្លះបន យករណ៍ថ េទះបីជមនករបណ្តុ ះប ្ត ល
េនះកេ៏ យ ពួកេគេនែតខ្វះខតេដើមទុនេដើមបចីបេ់ផ្តើម ជីវកមម។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង
ខ្លះបន្របបថ់ ពួកេគគិតថកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូល “គម ន្របេយជន”៍ ស្រមបពួ់កេគេទ ពីេ្រពះ មនិែមន
ជអ្វីែដលពួកេគចប់ រមមណ៍នឹងេធ្វើេនះេទ។   

40. ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនិទនប់នបង្ហ ញដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ឬអងគករេ្រករ ្ឋ
ែដល្រតួតពិនិតយ ម ន នូវលកខខណ្ឌ ្របតិបត្តិលម្អតិ ឬថវកិលម្អតិស្រមបគ់េ្រមងេលើកកមពស់ករ ្ត រ
្របកចំ់ណូល (EIRP) ឬមនករពិេ្រគះេយបល់ជមយួពួកេគអំពីលកខខណ្ឌ ្របតិបត្តិរបស់កមមវធីិេនះេទ។ 
េយង មលិខិតឆ្លងេឆ្លើយែដលទទួលបនពី ADB េនៃថងទី 10 ែខេម  ឆន  ំ2012 េ្រកមកមមវធីិ EIRP រ ្ឋ
ភបិលកំពុងែតបេងកើត “្រកុមជួយ ខ្លួនឯង េហើយនឹង កប់ញចូ លបញញត្តិស្តីពីសំ ញ់សុវតថិភពសងគម និងលទធ
ភពទទួលបនគេ្រមងឥណទនសហគមនវ៍លិជំុវញិ េដើមបជួីយ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងកនុងកំ
ឡុងេពលអន្តរកល”។ េនកនុងលិខិតរបស់ខ្លួន ADB បនអះ ងថ កមមវធីិ EIRP “នឹងេលើកកមពស់សមតថ
ភពរបស់្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន” កនុងករ្របកបមុខរបរ មរយៈឱកសមុខរបរេនជិតសហគមន៍

                                                 
8 ករេឆ្លីយតបរបស់ ADB េទនឹងលិខិតចុះៃថងទី 2 ែខេម  ឆន  ំ 2012 ពីលិខិតរបស់សហគមន៍្រតពងំអញច ញ ចុះៃថងទ1ី0 ែខេម  ឆន  ំ
2012។  
9 លិខិតរបស់ ADB េផញីជូនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ចុះៃថងទ1ី3 ែខធនូ ឆន  ំ 2010. 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ថមីេនះ” (សូមេមើលឧបសមពន័ធទី 6)។ េនកនុង “ករពិភក តុមូលរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមមវធីិេលើក
កមពស់ករ ្ត រ្របកចំ់ណូល” ែដលបនេធ្វើេឡើងេនឯករយិល័យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្របច្ំរបេទសកមពុ
ជេនៃថងទី27 ែខសី  ឆន 2ំ012 បទបង្ហ ញមយួ្រតូវបនេធ្វើេឡើងដល់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលស្តីពីេគល
បំណងរមួ និងរចនសមពន័ធៃនកមមវធីិ EIRP ប៉ុែន្តពំុមនឯក រ មយួ្រតូវបនផ្តល់ែដលមនពត័ម៌នលម្អតិ
អំពីថេតើកមមវធីិេនះនឹងមនដំេណើ រករេទដូចេម្តច ឬថេតើថវកិនឹង្រតូវបនែបងែចកដូចេម្តចខ្លះ។   

41. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង បន្របបថ់ពួកេគ្រតូវបនត្រមូវឲយបេងកើត្រកុមសន  ំ ឬ”្រកុមជួយ ខ្លួន
ឯង” េហើយថ្របសិនេបើពួកេគមនិបនចូលរមួកនុង្រកុមជួយ ខ្លួនឯង ពួកេគនឹងមនិ ចទទួលបននូវេដើមទុន 
ឬករគ្ំរទដៃទេទៀត មរយៈកមមវធីិេនះេទ។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងខ្លះបនត្អូញែត្អរថ 
េ យ រែតពួកេគមនិ ចមនលទធភពបង្់របកក់មចរីបស់ពួកេគបន និងបំេពញត្រមូវករ្រគួ របន ពួក
េគមនិ ចមន្របកេ់ដើមបរីមួចំែណកជវភិគទនដល់្រកុមសន េំទ។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនបំភ្លេឺនកនុង
ករពិភក តុមូលស្តីពីកមមវធីិ EIRP េនៃថងទី 27 ែខសី  ថ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងមនិ្រតូវ
បនត្រមូវឲយបងវ់ភិគទនជ្របកស់ន ដំល់្រកុមជួយ ខ្លួនឯង េដើមបកី្ល យជសមជិកេទ ប៉ុែន្តករបញជ កែ់បប
េនះមនិបនផ ព្វផ យេទដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេទ ែដលពួកេគេនែតេជឿថពួកេគ្រតូវ
បនត្រមូវឲយបងវ់ភិគទនជ្របកអ់បបបរមមយួកនុងមយួែខ េដើមបកី្ល យជសមជិក។ បែនថមពីេលើេនះ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុបនពនយល់ថ កមមវធីិ EIRP មនស្រមបែ់ត្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង
ប៉ុេ ្ណ ះេនឯទី ងំលំេន ថ នថមី។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ មនិ ចេឆ្លើយតបេទនឹងសំណួរអំពីថេតើ្រគួ រ
ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលមនិបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទទី ងំថមី ពីេ្រពះពួកេគអះ ងថសំណង
របស់ពួកេគមនិ្រគប្់រគនេ់ដើមបសីងផ់ទះពួកេគេឡើងវញិេនះ នឹង្រតូវបនគ្ំរទេដើមបផី្ល ស់ប្តូរទីលំេន សងផ់ទះ
ថមី និងទទួលបនសំណងស្រមបមុ់ខរបរឬេទ។ 

42. អ្វីេដលសំខន ់ គឺថពំុមនបទបបញញត្តិ មយួេ្រកមកមមវធីិ EIRP េដើមបផី្តល់សំណងដល់អនកែដលបតប់ង់
ជកែ់ស្តងនូវ្របកចំ់ណូល និង្របភពមុខរបរ រមួទងំ្របកចំ់ណូលសុទធែដលបនបតប់ងក់នុងកំឡុងេពលអន្តរ
កលេនះេទ។ ករផ្តល់នូវសំណងែបបេនះ្រតូវបនត្រមូវេឡើងេ យេសចក្តីែថ្លងករណ៍េគលនេយបយ
ស្តីពីករករពររបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុឆន 2ំ009 (SPS) 10 ។ ខណៈែដលគេ្រមងេនះ ចមនិសថិតេន
េ្រកម SPS េ្រកមកតិកសញញ កមច ី ករត្រមូវរបស់ SPS េនះគឺជករអនុវត្តល្អបំផុតែដលគួរែណនដំល់ 
ADB និង AusAID េនកនុងករ កែ់តងវធិនករបនធូរបនថយនន ដូចជ កមមវធីិ EIRP (បីឆន បំនទ បពី់ករ

                                                 
10 េសចក្តែីថ្លងករណ៍េគលនេយបយស្តីពីករករពររបស់ ADB ែខមិថុន  ឆន ំ2009, េសចក្តបីែនថមទ ី 2, កយខណ្ឌ ទី 12. 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
អនុមត័ SPS) េដើមបេី ះ្រ យករខូចខតែដលបងកេឡើងេ យភពយឺតយ៉វហួសេហតុ និងភពមនិ្រគប់
្រគនៃ់នកមមវធីិជំនួយអភវិឌ នអ៍ន្តរកលស្រមប្់រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យ រេសដ្ឋកិចច។ ធនគរ
អភវិឌ ន៍ សីុ បនបដិេសធដែដលៗមនិេឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីបញ្ហ េនះ េនេពលេលើកេឡើងកនុងេពល
្របជំុកនុងឆន  ំ2011-2012 ។  

43. ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនបញជ កម់្តងេទៀតកនុងកំឡុងេពលពិភក តុមូលជមយួអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលេន
ៃថងទី 27 ថ កមមវធីិ EIRP នឹងមនិផ្តល់ជំនួយស្រមបបំ់ណុលដល់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង
ែដលងយរងេ្រគះ ែដលជំពកបំ់ណុលេគធងនធ់ងរេ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េទ។ អងគករ យ.ឌី
. យ និងអនកេសនើសំុ េជឿថករបដិេសធេ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុកនុងករផ្តល់ជំនួយេ ះបំណុលនឹង
មននយ័ថ កមមវធីិ EIRP នឹងមនិ ចបញឈបេ់ យេជគជយ័នូវភព្រកី្រករបស់្រគួ រែដលងយរងេ្រគះ 
ែដលជំពកបំ់ណុលេគធងនធ់ងរេនះបនេទ។ ដូចែដលបនកតស់មគ ល់ខងេលើ បនទុកបំណុលែដល្រគួ រ
ទងំេនះជួប្របទះ គឺជលទធផលេ យផទ ល់ៃនគេ្រមងេនះ និងជពិេសសករខកខនរបស់គេ្រមងមនិបន 
1)ផ្តល់សំណង មតៃម្លចំ យេសមើជកែ់ស្តងស្រមប្់រគួ រែដលរងបះ៉ពល់ទងំ្រសុង េ យ រែត
កំហុសេនកនុងករសទង់ ស់លម្អតិ (DMS) និងករខកខនមនិបនេធ្វើបចចុបបននកមមអ្រ សំណងែផ្អក មតៃម្ល
ទីផ រេនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន, 2)ផ្តល់ជេ្រមើសមយួស្រមបលំ់េន ថ នជំនួស ឬអ្រ សំណងអបបបរម
េដើមប្ីរគបដណ្ត បក់រចំ យេលើលំេន ថ ន្រគប្់រគនជ់មូល ្ឋ នេនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 3)ករពរ
្រគួ រែដលងយរងេ្រគះទងំេនះពីអនកឲយខចីលុយឯកជនែដលចែំតេកងចំេណញ េនេពលពួកេគផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនថមី យ៉ងេ ច ស់ េ យជួយ ពួកេគទទួលបននូវម្ីរកូហិរញញ វតថុែដលមនករ្របកស់មរមយ និង
េជៀស ងអនកផ្តល់កមចែីដលមនករ្របកខ់ពស់ហួសេហតុ និង 4)ករផ្ល ស់ប្តូរ្របជជនេចញពីកែន្លង្របកបមុខ
របររបស់ពួកេគេ យគម នបេងកើតជមុននូវកមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូល្រគប្់រគន ់ និងទុកពួកេគេចលេ យគម ន
ករគ្ំរទរហូតដល់រយៈេពលពីរឆន ។ំ ករផ្តល់ជំនួយបំណុលដល់្រគួ រទងំេនះ មនិ្រតឹមែតសំខនជ់ រវ ័
ន្តេដើមបធីនេជគជយ័ៃនកមមវធីិ EIRP ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំសំខនជ់ រវន័្តេដើមបជួីសជុលករខូច
ខតែដលបនបងកេឡើងេ យអំេពើ និងកររលំងននរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ទកទ់ងេទនឹងកតព្វកិចច
របស់ខ្លួនេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត។ 

ករបតប់ងល់ទធភពទទួលបនេស ជមូល ្ឋ ន និងលកខខណ្ឌ គម នសុវតថិភពេនឯទី ងំលំេន ថ នថមី នេំទ
រកេសចក្តី ្ល ប ់

44. ្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ្រកមគេ្រមង រមួទងំអនកេសនើសំុផងែដរ ករណីខ្លះ ទទួលបនេស ជមូល ្ឋ ន
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
តិចជងមុន ែដលរមួមនទឹក និងអគគិសនី េបើេ្រប បេធៀបនឹង ថ នភពមុនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ គម នទី
ងំ មយួៃនទី ងំលំេន ថ នថមីែដលឧបតថមភេ យគេ្រមងទងំ្រប ំ ្រតូវបនេរៀបចំ្រតឹម្រតូវស្រមបេ់ស
នន មុននឹងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន្រគួ រ ែដលផទុយពីករសនយេនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង

េគលេនបយរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក េស ជេ្រចើន្រតូវបនដំេឡើង ប៉ុែន្ត
េស ខ្លះេនមនិទនម់ន ឬមនិ្រគប្់រគន។់ ឧទហរណ៍ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេនកនុងេខត្ត
បតដំ់បង បន្របបថ់ រថយន្តដឹកទឹក ែដលដឹកជញជូ នទឹកកនុងតៃម្លឧបតថមភធន មកឲយអនកែដលរងផលបះ៉
ពល់ពីគេ្រមងកនុងតៃម្លសមរមយ បនទ បពី់អន្ត គមនរ៍បស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុកនុងែខធនូ ឆន 2ំ010 បនឈប់
ដំេណើ រករ។ ្រសះទឹកថមី និងធុងចេ្រមះទឹកមយួែដលបនដំេឡើងខងេ្រកយទី ងំលំេន ថ នថមីេនះ ជំនួស
េស េនះ និង្រតូវបនធនគរអភវិឌ ន ៍ និង IRC ចតទុ់កថជដំេ ះ្រ យទឹកអចិៃ្រន្តយ ៍ ែដលផទុយេទ
នឹងករធនរបស់ ADB េនកនុងលិខិតចុះៃថងទី 13 ែខធនូ ឆន 2ំ010 របស់ខ្លួនេផញើជូនអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 
ែដលថទឹកម៉សីុននឹង្រតូវផគតផ់គងជូ់ន (សូមេមើលឧបសមពន័ធទី 7)។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង 
បន យករណ៍ថ ករផគតផ់គងទ់ឹកពីទឹក្រសះគឺមនិ្រគប្់រគនេ់ទ េដើមបបំីេពញត្រមូវករទឹករបស់្រគួ រ។ 
្រគួ រខ្លះ្រតូវបនបងខំឲយវលិឲយវលិេទរកករដងទឹកពី លែ្រស ខណៈេពលែដលអនកខ្លះេទៀតទិញទឹកេ យ
គម នករឧបតថមភ ែដល្រកុមហុ៊នឯកជនេ្របើរថយន្តដឹកទឹកមកដល់ទីេនះ កនុងតៃម្លខពស់ជងតៃម្លែដលពួកេគ
បងេ់នទី ងំចស់របស់ពួកេគ។ េនកនុង្រកុងេប៉យែបត៉ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងបន្របបថ់ 
្របពន័ធលូខូច េហើយថ IRC បនជ្រមបដល់្របជជនថ ពួកេគមនិមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករែថទលូំ
េនះេទៀតេទ។  

45. ្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមី ្រតូវបនត្រមូវឲយបងៃ់ថ្លតភជ បស់្រមបេ់ស ននេនកនុងទី ងំលំេន
ថ នថមីយ៉ងតិចចំនួនបីកែន្លង ែដលផទុយពីករសនយេលើកមុនេ យ IRC និង ADB ែដលបញ្ហ េនះេធ្វើឲយ
ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ពួកេគរតឹែតយ៉បយុ់នឺែថមេទៀត។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក មនែត្រគួ រែដលរង

ផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងខ្លះៗប៉ុេ ្ណ ះែដល្រតូវបនទូទតស់ង។ ្រគូ រដៃទេទៀត្រតូវបនទូទតស់ងែតមយួ
ែផនកប៉ុេ ្ណ ះ។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងខ្លះមនិបនតេភ្លើងេទ ពីេ្រពះពួកេគមនិគម នលទធភព។ 
េនៃថងទី 4 ែខេម  ឆន  ំ2012 ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងចំនួន 166 ្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនេទទី ងំភនេំពញ បនបញជូ នពកយបណ្តឹ ងមយួេទេបសកកមមធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ្របចកំមពុជ 
ស្រមប្់របធន ADB េ យបញជ កថ់ពួកេគ "គម នេភ្លើងអគគិសនី” និង "កំពុងរស់េនេ យងងឹងេពលយប"់ 
(សូមេមើលឧបសមពន័ធទី 8)។  

46. ងេស មយួេនទី ងំលំេន ថ នថមី េនេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងគិត្រតឹមែខធនូ ឆន  ំ 2011 មនបង្ហ ញ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
េនេលើទំពរ័ចុងេ្រកយៃនរបយករណ៍ BABC។  

47. ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ឆន 2ំ006 បញជ កេ់នេលើទំពរ័ទី 54 ថ មុនេពល្រគួ រ មយួផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេន ទី ងំទីលំេនថមី “នឹង្រតូវអភវិឌ ឲយមនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធជមូល ្ឋ នទងំអស់៖ ផ្លូវ ទឹក អគគិសនី លូ
បង្ហូរ និងបងគនអ់នមយ័ (បងគនរ់េ ្ត )”។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវទងំេនះ្រតូវបនបញជ កេ់នកនុងែខធនូ ឆន 2ំ010 េន
េពល IRC និង ADB បនអនុមត័ “បញជ ីេផទ ងផទ តផ់្ល ស់ប្តូរទីលំេន” មយួ ែដល្រតូវបំេពញមុននឹងេធ្វើករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងបែនថមេទៀត 11 ។ ករ កឲ់យេ្របើ្របស់នូវ្របពន័ធបញជ ី
េផទ ងផទ តេ់នះ្រតូវបនបង្ហ ញជករករពរថមីមយួ េដើមបេីជៀស ងករេកើតេឡើងនូវបញ្ហ ដែដលៗែដលបន
េកើតេឡើងេនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុ និង េខត្តបតដំ់បង ែដលេនទីេនះ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង 
្រតូវបនេគឲយផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមុនេពលទី ងំថមី្រតូវបនេរៀបចំរចួ ល់។ េទះបីជយ៉ង ក្តី មយួឆន េំ្រកយ
មកេទៀត ADB បន យករណ៍ថ ្របពន័ធបញជ ីេផទ ងផទ ត្់រតូវបនេគេបះបងេ់ចល េ យគម នករពនយល់12

។ 

48. ជេ កនដកមម កុមរពីរនក ់ប្អូន្របុស យុ 9 ឆន  ំនិងបង្រសី យុ 13 ឆន  ំបនលងទឹ់ក ្ល បេ់នកនុង្រសះ
ជេ្រម 8 ែមត៉ េនជិតទី ងំបតដំ់បង បនួៃថងបនទ បពី់ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនកនុងែខឧសភ ឆន  ំ 2010។ ្រសះទឹក
េនះ្រតូវបនេគេ្របើជ្របភពទឹកស្រមប្់រគួ រែដលមក ងំទីលំេនថមី េ យ រែតគម ន្របភពទឹក
េផ ង្រតូវបនផ្តល់េនទី ងំេនះេទ 13 ។ ករ ្ល បរ់បស់កុមរទងំេនះបង្ហ ញពីកង្វះខតវធិនករចបបស់ម
្រសបេនទី ងំេនះ េដើមបធីនករមនេស រវន័្ត និងក្រមតិសម្រសបៃនសុវតថិភពេនទី ងំលំេន ថ ន
ថមី។ ្របជជនទងំអស់គួរែត ចទទួលបនេស ជមូល ្ឋ ន និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ េ យគម ន្របឈមមុខ
នឹង និភយ័េឡើយ។ (សូមេមើល កយខណ្ឌ ទី 51 ខងេ្រកម)។   

ករបតប់ងល់ទធភពទទួលបនមណ្ឌ លសុខភព និង េរៀន និងេស ដៃទេទៀតេនទី ងំលំេន ថ នថមី 

                                                 
11 សូមេមីលលិខិតរបស់ ADB េផញី ជូនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល  ចុះៃថងទី13 ែខធនូ ឆន 2ំ010 (ឧបសមព័នធទី 6)។ 
12 កិចច្របជុេំន CARM រ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងអនកតំ ងសហគមន៍, បុ គគ លិ ក  AusAID staff, បុគគលិក ADB CARM, បុគគលិក 
SERD និង DG Kunio Senga, 15 ែខវចិចិក 2011. 
13 Richard Baker និងNick McKenzie, “ករ ្ល ប់ កុម រពី រន ក់ទ ក់ទងនឹ ងគ េ្រមង  AusAID កមពុជ” The Age, 
1 វចិចិក 2010.  េមីល   http://www.theage.com.au/national/two-child-deaths-linked-to-ausaid-cambodia- project-
20101031-178w7.html.  េមីលផងែដ រសកខី កមម មក ពីឪ ពុកម្ត យរបស់ កុមរ ែដល ្ល ប់  េន៖   Zoe Daniel, “Cambodian 
rail line to displace country’s poor,” ABC News, 13 ឧសភ 2011. េមីល 
http://www.abc.net.au/lateline/content/2011/s3216781.htm. 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
49. ចមង យៃនទី ងំលំេន ថ នថមីពីលំេន ថ នចស់ និងមជឈមណ្ឌ លទី្របជំុជន និងករខកខនមនិបនផ្តល់

មណ្ឌ លសុខភព និង េរៀនេនទី ងំថមី បនកតប់នថយលទធភពទទួលបនេស សំខន់ៗ របស់
្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង រមួទងំអនកេសនើសំុផងែដរ។ េនកនុងករណីខ្លះ កុមរបនឈបេ់ទេរៀន 
េ យ រែតបញ្ហ េនះែដរ។ ករណីេនះេកើតេឡើងជកែ់ស្តងេនកនុងទី ងំកនុង ជធនីភនេំពញ។ េនកនុងេខត្ត
បតដំ់បង និង្រកុងេប៉យែបត៉ ម្ត យបនសំែដងករ្រពួយបរមភអំពីចមង យផ្លូវែដលកូនរបស់ពួកេគ្រតូវេធ្វើ
ដំេណើ រេទេរៀន និងយល់ថបញ្ហ េនះ ចបងកេ្រគះថន កដ់ល់សុវតថិភពរបស់ពួកេគ។  

50. េនកនុង ជធនីភនេំពញ េ យ រែតមនករែថទសុំខភពមនិ្រគប្់រគនេ់នទី ងំលំេន ថ នថមី ្របជជន
េនទី ងំ្រតពងំអញច ញ បនងកេទរកករេសនើសំុជំនួយែផនកេពទយពីអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកែផនក
សិទធិមនុស  លីកដូ កនុងែខេម  ឆន  ំ2012។ េទះបីជយ៉ង ក្តី េមភូមេិនមូល ្ឋ នបនបដិេសធមនិឲយ
្រកុមេពទយចូលេទកនុងទី ងំេនះេទ ដូេចនះកម៏នឱកសេដើមបពីយបល្របជជនទីេនះែដរ (សូមេមើល កយ
ខណ្ឌ ទី 59-62)។  

51. កុមរទីបីមន កែ់ដល ងំទីលំេនថមី បន ្ល បេ់នទី ងំ្រកុងេប៉យែបត៉ កនុងែខវចិឆិក ឆន 2ំ011។ កុមរែដល
មន យុ 11 ឆន ែំដល្រគួ ររបស់េគេទើបែតផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមកទី ងំេនះថមីៗ េដើរឆ្លងផ្លូវធំពី េរៀន 
េហើយ្រតូវបនរថយន្តធំមយួបុក។ េកមង្របុសេនះបន ្ល បេ់ យ រេ្រគះថន កេ់នះ។ េកមង្របុសេនះេរៀនេន

េរៀនចស់េនជិតផទះចស់របស់  េ យ រែតគម ន េរៀន េនជិតជងេនះេនទី ងំថមី
េនះ។ កលពីមុន េកមង្របុសេនះមនិចបំចេ់ដើរឆ្លងផ្លូវេដើមបេីទ េរៀនដូចេនះេទ។ 

ផលបះ៉ពល់មកេលើកុមរ៖ អសន្តិសុខេសប ង រ ករធ្ល កចុ់ះនូវអ្រ ចូលេរៀន និងករទទួលបនេស សុខ
ភពតិចជងមុន 
 
52. េនកនុងែខកកក  ឆន  ំ 2012, ៃដគូរបស់អងគករ យ.ឌី. យ គឺអងគករសមធម ៌ កមពុជ (EC) បនេធ្វើករ

សមភ សនជ៍មយួឪពុកម្ត យចំនួន 13 នក ់ ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទទី ងំថមីៃន ជធនីភនេំពញ េដើមបី
ែស្វងយល់ពីផលបះ៉ពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមីមកេលើកុមរ។ េសទើរែត្រគបឪ់ពុកម្ត យទងំអស់គន ែដល
បនសមភ ស បនបញជ កថ់េ យ រែតករធ្ល កចុ់ះនូវ្របកចំ់ណូលរបស់ពួកេគ ពួកេគែលងមនលទធភព
ចិញច ឹមកូនរបស់ពួកេគេ យផ្តល់ រែដលមនជីវជតិបីដងកនុងមយួៃថងេទៀតេហើយ។ អនកខ្លះបនពឹងែផ្អក
េលើជំនួយេសប ង របន្តិចបន្តួចពីអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល។ ឪពុកម្ត យភគេ្រចើនកប៏ននិយយផងែដរថ 
កុមរមន កឬ់េលើសពីមន ក ់ បនឈបេ់ទេរៀន។ ទងំកុមរតូចៗ ទងំកុមរធំៗ បនទទួលរងផលបះ៉ពល់ 
ប៉ុែន្តេទះបីជមន បឋមសិក េនែកបរេនះ ប៉ុែន្តពំុមន មធយមសិក េនះេទ ដូេចនះកុមរទំនង
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ជបនឈបេ់ទេរៀនេ្រចើនជង។ ឪពុកម្ត យបន្របបថ់ ពួកេគសេងកតេឃើញមនករធ្ល កចុ់ះនូវនិេទទស ឬ
ជំនញរបស់កុមរ រមួទងំករ នផងែដរ។ េនកនុងករណីខ្លះ កុមរេធ្វើករេដើមបបំីេពញបែនថម្របកចំ់ណូល
្រគួ រ េ យមនិបនេទេរៀនេនះេទ។ ្របជជនែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនែដលបនសមភ ស បននិយយ
ផងែដរថ េទះបីជមនប៉ុស្តិ៍សុខភពមយួេនទីេនះកេ៏ យ ប៉ុែន្តប៉ុស្តិ៍សុខភពេនះេ្រចើនែតបិទទ្វ រ េហើយ
ករចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រេទរកមនទីរេពទយកនុង ជធនីភនេំពញ រមួជមយួៃថ្លពយបល ចមនតៃម្លខពស់ 
្របសិនេបើកូនរបស់ពួកេគឈ។ឺ ករេរៀប បអំ់ពី ថ នភពរបស់្រគួ រខ្លះៗ មនបញជ កេ់នកនុង កយខណ្ឌ ទី 
53-58។ លទធផលៃនករអេងកតេពញេលញ មនេនកនុងឯក ររបស់អងគករសមធម ៌កមពុជ (EC) និង ច
ផ្តល់ជូន CRP បន។ 

53. ម្ត យ យុ 47 ឆន មំន ក ់បន្របបអ់ងគករសមធមក៌មពុជ ថ មុនេពល្រគួ ររបស់គតផ់្ល ស់ប្តូរទីលំេន កូន
របស់គតែ់ដលសថិតេនកនុងបនទុករបស់គត ់ ( យុ 12, 15 និង 18) ហូប របីេពលកនុងមយួៃថង “អ្វីក៏
េ យឲយែតពួកេគចងហូ់បពួកេគទិញពីផ រ” េហើយគតក់៏ ចឲយលុយកូនរបស់គតស់្រមបញំុ់នំចំណីេ្រក
ផងែដរ។ ចប់ ងំពីគតប់នផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមក គត់ ចឲយកូនគតញំុ់ រែតមយួេពល ឬ ពីរេពល
ប៉ុេ ្ណ ះកនុងមយួៃថង េហើយពួកេគហូបខយង។ គតម់និែតងែតមនលុយ្រគប្់រគនេ់ដើមបទិីញអងករេនះេទ។ 
គតែ់លងមន្របក្់រគប្់រគនេ់ដើមបបីញជូ នកូនេទ េរៀនេទៀតេហើយ (េដើមបបីងៃ់ថ្ល រ និងចំណីេ្រក
ែដលចបំច)់ ដូេចនះកូនគតពី់រនកក់នុងចំេ មបីនក ់ បនឈបេ់រៀន។ កូន្រសីមន កឥ់ឡូវេនះេធ្វើករេនឯ
េ ងច្រក េហើយមន កេ់ទៀតេនផទះ និងជួយ េធ្វើម្ហូប និងសំ តផទះ។ គតនិ់យយថ កូនរបស់គតម់និឈេឺ្រចើន
េទមុនេពលផ្ល ស់ទីលំេនមកទីេនះ ប៉ុែន្តឥឡូវេនះពួកេគ”ឈរឺហូត” ដូចជឈកឺបល ពីេ្រពះពួកេគឃ្ល ន។ 
កូនរបស់គត ់ "មនភព នតឹងកនុង រមមណ៍េ្រចើនជងមុនពីេ្រពះពួកេគខឹងនឹងម្ត យរបស់ពួកេគ េ យ

រពួកេគគម ន រ្រគប្់រគនស់្រមបហូ់ប”។ ប៉ុស្តិ៍សុខភពបិទទ្វ ររហូត ឬគម ន្រគូេពទយេនទីេនះេទ 
េហើយ "ពួកេគគម នសមភ រៈ្រគប្់រគន"់។  

54. អនកេបើករមឺក៉កងបី់ (ទុក ទុក) យុ 59 ឆន មំន ក ់និងជឪពុក បននិយយថ កនពី់មុនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមកទី
េនះ ជទូេទ (េទះបីជមនិែតងែត) គតឲ់យកូនគតញំុ់ របីេពល ែដលមនបែន្ល និង ចក់នុងមយួៃថង 
ប៉ុែន្តេនទីលំេនថមី កូនរបស់គតម់និមន រ្រគប្់រគនហូ់បេទ។ គត្់របបអ់ងគករសមធមក៌មពុជ ថ កូន
ពីរនករ់បស់គតែ់ដលេនេកមងជងេគ យុ 14 និង 18 ឆន  ំ ែដលេនែតរស់េនជមយួគត ់ ្រតូវឈបេ់រៀន
បនទ បពី់ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េ យ រែតករធ្ល កចុ់ះនូវ្របកចំ់ណូល្រគួ រ។ ឥឡូវេនះ កូនគតទ់ងំពីរនក់
្រតូវេធ្វើករេនេ ងច្រក។ េនទី ងំថមី ពួកេគមនផទះធំជងមុន និងដីមយួប្លងេ់ដើមបរីស់េន “ែដលមនខយល់
បរសុិទធជងមុន េហើយកូនរបស់គតឈ់តិឺចជងមុន ប៉ុែន្តគតនិ់យយថគតម់និែដលេឃើញ្រគូេពទយេន

27



ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ប៉ុស្តិ៍សុខភពេទ េហើយថ្របសិនេបើគត្់រតូវយកកូនគតេ់ទមនទីរេពទយវញិ គត្់រតូវេធ្វើដំេណើ រេទភនេំពញ
េ យ្រតូវចំ យយ៉ងេ្រចើន។ គតនិ់យយថ កូនេពរបស់គតម់នភព “ធុញ្រទនក់នុង រមមណ៍” ខ្ល ងំ
ជងមុន។ 

55. ម្ត យ យុ 38 ឆន មំន កែ់ដលមនកូនបីនក ់ែដល្រគួ ររបស់គតប់នទទួល្របកសំ់ណងចំនួន 400 ដុ ្ល រ
េមរកិ បននិយយថ ចប់ ងំពី្រគួ ររបស់គតប់នផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន គតម់ន រតិចជងមុន

ស្រមបហូ់ប។ គតេ់នែតចិញច ឹមកូនគត ់ ( យុ 12, 9 និង 1 ឆន )ំ  េ យ របីេពលកនុងមយួៃថងដែដល 
ប៉ុែន្តទំហំ រគឺតិចជងមុនេ្រចើន។ មនិមន្រគូេពទយ្រគប្់រគនេ់នប៉ុស្តិ៍សុខភពេនទី ងំថមីេទ ែដលគត់
ចតទុ់កថ “មនិល្អ” ដូេចនះពួកេគេធ្វើដំេណើ រេទមនទីរេពទយេនឯភនេំពញ។ គត្់រពួយបរមភថ គតម់និ ចមន
្របក្់រគប្់រគនេ់ដើមបពីយបលជំងឺេទ ពីេ្រពះគតប់នបតប់ងក់រងរ។ កូនែដលសថិតកនុង យុសិក ទងំពីរ
នក ់ េនេរៀនេនេឡើយេទ ប៉ុែន្តគតគិ់តថគុណភពៃនករសិក គឺអនជ់ងេន េរៀនចស់របស់ពួកេគ 
ពីេ្រពះ្រគូមនិមកបេ្រង ន្រគបេ់ពលេឡើយ េហើយពួកេគ" កប់ញចូ លថន កខ់្លះជមយួគន  ដូេចនះ េធ្វើឲយមនករ
ធុញ្រទន”់។ ពិនទុកូនគតប់នធ្ល កចុ់ះ ចប់ ងំពីពួកេគផ្ល ស់មក េរៀនថមី។ គតក់្៏រពួយបរមភផងែដរ
អំពីអ្វីែដលនឹងេកើតេឡើងេនេពលកូនគតក់នែ់តធំ េ យ រគម ន មធយមសិក េនជិតទី ងំថមីេនះ។ 

56. បុរសមន ក់ យុ 35 ឆន ែំដលែលង្របពនធ និងមនផទុកេមេ គេអដស៍ មនកូន្រសីមន កក់នុងចំេ មកូនបីនក ់
យុ 11 ឆន រំស់េនជមយួគតេ់នឯទី ងំលំេន ្ឋ នថមី។ មុនេពលពួកេគផ្ល ស់ទីលំេនមកេនកែន្លងថមី កូន

្រសីរបស់គតម់និមន រ្រគប្់រគនស់្រមបហូ់បេនះេទ េទះបីជនងហូប របីេពលកនុងមយួៃថងក៏
េ យ ជញឹកញបគឺ់ហូប រឆ្អិន្រ បពី់ផ រ។ ឥឡូវេនះេនទី ងំថមី " យ៉បជ់ងមុន”។ នងញំុ

រែតពីរេពលេទកនុងមយួៃថង េហើយមនិញំុ រេពល្រពឹកេទ។ េនេពលរេសៀល នងហូបបយេន
អងេ់គ្លស្រគី ទ ន (the Christian English school)។ នងបនឈបេ់ទេរៀនេន រដ្ឋេហើយ 

ពីេ្រពះគតម់និ ចមនលទធភពបញជូ លនងេទេទ ប៉ុែន្តេនេរៀនឯ អងេ់គ្លស្រគី ទ ន “ែដលបេ្រង ន
ភ អងេ់គ្លសរយៈេពលបីែខ”។ ឪពុកបននិយយថ គតច់ងឲ់យ"នងមនករអបរ់លំ្អ និងមនជីវតិ្របេសើរ 
េហើយគតគ់ម នអ្វីឲយនងេទ"។  

57. ម្ត យមន ក់ យុ 39 ឆន  ំ មនកូនបីនក ់ បននិយយថ មុនេពល្រគួ ររបស់គតផ់្ល ស់ទីលំេនមកទីេនះ 
គតប់នឲយកូនគត ់( យុ 13, 9 និង 7 ឆន )ំ ហូប របីេពល ចំណីេ្រក និងែផ្លេឈើ ល់ៃថង។ ចប់ ងំពី
មកេនទី ងំថមី គត់ ចឲយកូនគតហូ់ប រែតពីរេពលកនុងមយួៃថង េ យមនិ្រគប្់រគនេ់ទៀត។ ជួនកល 
ពួកេគហូបខយង និងកែងកប ឬអ្វីៗេផ ងេទៀតែដលពួកេគ ចរកបនេនជិតផទះរបស់ពួកេគ។ គតប់ន្របប់
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
អងគករសមធម ៌ កមពុជ ថ ជួនកលគម ន្រគូេពទយេនប៉ុស្តិ៍សុខភពទីេនះេទ។ គតព់យយមែថទសុំខភព
កូនរបស់គត ់ ពីេ្រពះគតនឹ់ងគម នលទធភពស្រមបក់រពយបលេទ ្របសិនេបើពួកេគឈធឺងន ់ េហើយ្រតូវខចី
្របកេ់គេដើមបពីយបល។ គតប់ញជូ នកូនគតទ់ងំអស់េទ េរៀន ប៉ុែន្តពិនទុរបស់កូន្របុងចបងរបស់គត់
បនធ្ល កចុ់ះ។ គតនិ់យយថ “េនះគឺេ យ រែតកូនខញុ ំ ខឹងនឹងខញុ ំ ែដលជួនកលខញុ ំមនិ ចឲយលុយ េទ
េរៀន ឬឲយ េទេរៀនអងេ់គ្លសដូចមុន”។ គតម់នករ្រពួយបរមភអំពីករគម ន មធយមសិក េនទីកែន្លង
េនះ និងភយ័ខ្ល ចថគតម់និមនលទធភពបញជូ នកូនគតេ់ទេរៀនេនឆង យ។  

58. ម្ត យមន ក់ យុ 47 ឆន ែំដលមនកូនេនេកមងពីរនក ់ បន្របបអ់ងគករសមធមក៌មពុជថ ពីមុន “ខញុ ំឲយកូនខញុ ំ
ហូប របីេពលកនុងមយួៃថង... ខញុ ំេធ្វើ រឆង ញ់ៗឲយកូនខញុ ំ ពីេ្រពះខញុ ំមន្របកចំ់ណូល្រគប្់រគនេ់ដើមបី
ចំ យេលើ រ...” ឥឡូវេនះ គតឲ់យកូនគតហូ់ប រពីរេពលកនុងមយួៃថង។ គតនិ់យយថ “កូនខញុ ំ
មនិែដលមន រឆង ញ់ហូបេទចប់ ងំពី្រគួ រខញុ ំមកេនទីេនះ េ្រពះអីខញុ ំគម នចំណូល គម នករងរ”។ 
គតនិ់យយថ “ចប់ ងំពី្រគួ រខញុ ំេចញពីកែន្លងចស់ មកេនទីេនះ មនករពិបក ស់ស្រមបក់ររស់
េនរបស់កូនខញុ ំ។ េនកែន្លងចស់របស់ខញុ ំ កូនខញុ ំរស់េនយ៉ងសបបយ។ ពួកេគមន រ្រគប្់រគនស់្រមប់
ហូប។ ប៉ុែន្ត េនកែន្លងថមី កូនខញុ ំមនិសបបយេទ។ ទងំេពលេដក ទងំេពលហូប។ េនកែន្លងថមី ជួនកលកូន
្របុសខញុ ំេធ្វើករកមមករសំណង ់ េនេពល មនិេរៀន។ កូន្របុសខញុ ំេទើបែត យុ១៣ឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ”។ កូន្រសី យុ 
១៥ឆន រំបស់គត ់ បនឈបេ់រៀនទងំ្រសុងែតម្តង៖ “ពីមយួៃថងេទមយួៃថង នងែតងែតសួរជិតខងរបស់ខញុ ំអំពី
ករងរ ពីេ្រពះនងមនិចងេ់រៀនេទៀតេទ នងចងរ់កករងរេធ្វើេដើមបបីន្របកជួ់យ ម្ត យ។ កលពីខញុ ំេន
កែន្លងចស់ កូនខញុ ំសបបយ ស់។ ពួកេគមនិែដលគិតអំពីអ្វីេ្រកពីេរៀនេទ”។ េ យ រែតជួនកលគម ន
ថន ែំដលឥតគិតៃថ្លេនប៉ុស្តិ៍សុខភពទីេនះ គតនិ់យយថ៖ “ខញុ ំ្របបកូ់នខញុ ំឲយ្រទេំទ េ្រពះខញុ ំគម នលុយទិញ
ថន ”ំ។ 

ករខូចខតែផនកផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកយេ យ រែតកររេំ ភបំពន និងករគំ មកំែហងរេំ កបំពនេនទី ងំ
លំេន ថ នថមីៃន ជធនីភនេំពញ  

59. េន ង ចៃថងទី5 ែខេម  ឆន 2ំ012 េមភូម្ិរតពងំអញច ញបនួ េឈម ះ ចន ់សីុ ៉  និងអនកដៃទេទៀត បនេធ្វើ
ករ យតបេ់ យហិង  និងគម នេហតុផលមកេលើអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ែដលរស់េនទី ងំ
លំេន ថ នថមីេន្រតពងំអញច ញ ភនេំពញ។ ជពិេសស េមភូមសំិេ េទេលើអនក្រសី រស់ បូផ ែដលជអនក
តំ ងសហគមនម៍ន ក ់ ែដលបនដឹកនសំហគមនរ៍បស់គតែ់ដលមន 166 ្រគួ រ កព់កយបណ្តឹ ងេទ
េបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ កលពីេដើមសប្ត ហ៍េនះ ទកទ់ងេទនឹងបញ្ហ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ែដលេកើតេឡើងពីសំណងមនិ្រគប្់រគន ់ និងកង្វះខតសកមមភព ្ត រ្របកចំ់ណូល បំណុលកនែ់តេ្រចើន
េឡើង និងបញ្ហ ទឹកេភ្លើង។ 

60. ពីមុនេនះេនកនុងៃថងដែដល ៃថងទី5 ែខេម  អនក្រសីបូផ បនេសនើសំុជំនួយែផនកេពទយស្រមបស់ហគមន ៍ ពី
អងគករលីកដូ។ បនទ បពី់្រកុមេពទយបនមកដល់ទី ងំេនះ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនបដិេសធមនិអនុញញ តឲយ
ពួកេគពយបលអនកភូមេិឡើយ។ ថ នភពេនះកនែ់ត នតឹងេឡើង េនេពលេមភូម ិ និងអនកភូម្ិរបមណពី 
30 េទ 40 នក ់ មកពីសហគមនេ៍ដើមេនទីេនះ បនចូលមកទី ងំេនះ េ យមនកនដំ់បងឆក ់ កបិំត 
និងដំបង ែដលពួកេគេ្របើេដើមបី យេទេលើអនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលរស់េនទីេនះ។ ពួកេគ
បនេចលដំុឥដ្ឋ និងថមមកេលើ្របជជនថមីទងំេនះ។ េទះបីជមនវត្តមននគរបលកេ៏ យ ករ យ្រប រ
េនែតបន្តរហូតដល់េពល ង ច ែដលបងកឲយមនរបសួដល់អនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងជេ្រចើននក ់
រមួទងំមនុស ចស់ផងែដរ។ មនុស ពីរនក្់រតូវបនេគដឹកេទមនទីរេពទយទងំយប។់ េ យ រែតគម ន
មណ្ឌ លសុខភព្រគប្់រគនេ់នកនុង ឬេនជិតទី ងំេនះ ពួកេគ្រតូវេធ្វើដំេណើ រចមង យ ២០ គម ពីទី ងំេនះ
េដើមបេីទរកករសេ្រងគ ះបនទ ន។់ មរបយករណ៍ែដលទទួលបន េមភូមបិនវលិ្រតឡបម់កផទះអនក្រសី រស់ 
បូផ េ យមនកនក់េំភ្លើង។ គតប់នេ ឲយអនក្រសី បូផ េចញមកេ្រក និងគំ មបញ់អនក្រសី។ ប៉ុែន្ត អនក
្រសី បូផ កំពុងែត កខ់្លួនេនកនុងផទះមយួេផ ងេទៀតេនេពលេនះ រហូតដល់េមភូមេិចញេទវញិ14។ 

61. រជតិគម នេហតុផលនិងហិង ៃនករ យ្រប រេនះ បង្ហ ញពីបរយិកស្របទូស យេទកនុងតំបនែ់ដល
ជទីលំេនថមីរបស់្រគួ រទងំេនះេ្រកមករជួយ ពីគេ្រមង។ េនមុនឧបបត្តិេហតុេនះ សហគមនប៍ន្របប់
ធនគរអភវិឌ នអំ៍ពីបញ្ហ ននទកទ់ងេទនឹងឥរយិបថរបស់េមភូម ិ ែដល្របជជនទីេនះេចទថបន
េបកបេញឆ តពួកេគទកទ់ងេទនឹងៃថ្លតេភ្លើងអគគិសនី និងទឹក។ ឧបបត្តិេហតុេនះបង្ហ ញពី ថ នភពធងនធ់ងរ
របស់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ែដលងកេទរកករត ៉ជ ធរណៈែដលេធ្វើឲយពួកេគ្របឈម
មុខនឹងេ្រគះថន កធ់ងនធ់ងរមយួ។ កប៏ង្ហ ញផងែដរអំពីកង្វះខតករែថទសុំខភព្រគប្់រគនេ់នកនុង ឬេនជិត
ទី ងំេនះ ែដលេធ្វើឲយពួកេគ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក ់ជពិេសសកនុង ថ នភពមន សនន។  

62. មនុស ជេ្រចើនែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទកនទី់ ងំ្រតពងំអញច ញ បនេចទ្របកនថ់ ពួកេគ្រតូវបន
េមភូម ិ និងអនកគ្ំរទរបស់គតគំ់ មកំែហង េ យបន្រពមនពួកេគថ ពួកេគនឹងមនេ្រគះថន ក្់របសិនេបើ
ពួកេគចូលកនុងទឹកដីរបស់សហគមនជ៍បគ់ន េនះ។ ពួកេគខ្ល ចមនិ ៊ នេ្របើផ្លូវេដើមបេីចញចូលកនុងទី ងំេនះ

                                                 
14 អងគករេលីកែលងេទស អន្តរជត ិ (Amnesty International), “ ្រស្តី ក មពុ ជ ្រតូ វបនគំ ម កំ ែហងសម្ល ប់ ”  ករអំព វន វឲយ
ច ត់ វ ិធនក រជបនទ ន់ , 13 េម  
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
េទ ជពិេសស េពលយប។់  

ករគំ មកំែហងអំពីករទិញដីខុសចបប ់ និងកររបឹអូស្រទពយសមបត្តិេ យគម នផ្តល់សំណង ែផ្អកេលើតៃម្លទីផ រ
េពញេលញ េនេពលរបឹអូស 

63. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងចំនួន 231 ្រគួ រ េនកនុងតំបនែ់ដលមនទំហំ 98 ហិក  ែដលេគ
េ ថតំបនសំ់េ ង ខុសគន ពី្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងដៃទេទៀត្រតងថ់ ពួកេគទមទរសិទធិ
កនក់ប្់រសបចបបេ់លើដីែដលពួកេគរស់េន និង/ឬេធ្វើកសិកមម។ េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េនកនុងព្រងង
ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ស្រមបតំ់បនសំ់េ ង ្រកសួង រធរណករនិងដឹកជញជូ ន (MPWT) 
អះ ងថតំបនេ់នះគឺជ្រទពយសមបត្តិរបស់ ជយសម័យយនកមពុជ (RRC)។ MPWT បនផ្តល់សមបទន
មយួេលើតំបនេ់នះេទឲយ្រកុមហុ៊នរកសីុរមួគន អូ្រ ្ត លី-កមពុជ  ជយសម័យយន Toll Royal Railway 
ស្រមបអ់ភវិឌ នឃ៍្ល ងំស្តុកទំនិញ (freight and cargo facility) ជែផនកមយួរបស់គេ្រមងេនះ។ 

64. េយង មែផនកទី 38 ៃនចបបភូ់មបិលកមពុជ (2001) បុគគលែដលកនក់បដី់្របេភទខ្លះ និងេឆ្លើយតប ម
លកខណៈវនិិចឆយ័មយួចំនួន ្រតូវបនទទួល គ ល់ថជអនកកនក់ប្់រសបចបប ់ េ យផ្តល់ដល់ពួកេគនូវសិទធិ
មយួចំនួន្រសេដៀងគន នឹងកមមសិទធិ។ ្រគួ រទងំេនះមនសិទធិ កព់កយសំុបណ័្ណ កមមសិទធិដីផ្លូវករ។ ដំេណើ រ
ករៃនចុះបញជ ីដីទងំអស់ជផ្លូវករេនទូទងំ្របេទសកមពុជ និងេចញបណ័្ណ សិទធិ បចចុបបននកំពុងបន្ត និង្រតូវករ
រយៈេពលជេ្រចើនឆន េំទៀតេដើមបបីញចប។់ រហូតមកទល់េពលេនះ ភគេ្រចើៃន្រគួ រកមពុជែដលមនករទម
ទរ ចទទួល គ ល់បន មចបបភូ់មបិល ជកមមសិទធិករ្រសបចបបេ់លើដីរបស់ខ្លួន មនិទនម់នឱកសេធ្វើ
អនុបេយគសិទធកនក់បរ់បស់ពួកេគ េទជកមមសិទធិេពញេលញ មរយៈករេចញបណ័្ណ កមមសិទធិេនេឡើយ
េទ។ េ្រកមចបបស់្តីពីអស មកិរណ៍របស់កមពុជ (2010) កនុងករណីដីរបស់ពួកេគ្រតូវករស្រមបគ់េ្រមង
ែដលបេ្រមើផល្របេយជន៍ ធរណៈ ្រគួ រទងំេនះមនសិទធិទទួលបនដីថមី េហើយ្របសិនេបើបញជ ក់
ចបស់ គឺមនសិទធិទទួលបនករយកចិត្តទុក កដូ់ចគន នឹងកមមសិទធិករេពញេលញែដរ រមួទងំតៃម្លទីផ រ
សមរមយស្រមបដី់របស់ពួកេគែដរ។  

65. េនកនុងែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ទីលំេនស្រមបតំ់បនសំេ ង ្រកសួង ធរណករនិងដឹកជញជូ ន 
បនបញជ កថ់ តំបនេ់នះ្រតូវបនរ ្ឋ ភបិលទិញស្រមបេ់្របើេនកនុង RRC កនុងទសវត រ ៍ 1950។ េទះបីជ
យ៉ង ក្តី ករទិញេនះមនិមនឥទធិពលេលើករទមទរបចចុបបននចំេពះដីេនះេទ ពីេ្រពះ េយង មម្រ ទី 
7 ៃនចបបភូ់មបិលកមពុជ (2010) តំបនេ់នះ្រតូវបនសំ តពីឆន  ំ1979 មក ទកទ់ងេទនឹងករទមទរទងំ
អស់ចំេពះដីេនះ រមួទងំករទមទររបស់រដ្ឋផងែដរ។ បនទ បពី់ករដួលរលំេទៃនរបបែខមរ្រកហមកនុងឆន  ំ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
1979 ្រគួ រទងំ យបនចបេ់ផ្តើមមករស់េនេលើតំបនសំ់េ ងេនះ េ យមនករយល់្រពមពី ជញ ធរ
មូល ្ឋ ន។ ពីឆន  ំ 1989 មក េនេពល្របពន័ធ្រទពយសមបត្តិឯកជន ្រតូវបនអនុវត្តេឡើងវញិបនទ បពី់កមមសិទធិរមួ
គន និងកមមសិទធិរបស់រដ្ឋអស់រយៈេពលពីរទសវត រម៍ក ្រគួ រែដលកនក់បតំ់បនេ់នះ្រតូវបនេចញជូននូវ
បងក នៃ់ដកនក់បដី់ េហើយដីេនកនុងតំបនសំ់េ ង្រតូវបនេគចបេ់ផ្តើមលកដូ់រ ឬេផទរេ យមនករបញជ កព់ីម
្រន្តីឃុំ។ ករអនុវត្តែបបេនះេនែតបន្តេកើតេឡើងរហូតដល់ឆន  ំ 2005 េ យអនកកនក់បប់ន្តបនទ បម់កេទៀត 
ចតទុ់ក កខ់្លួនឯងជមច ស់កមមសិទធិេលើដីទងំេនះ - ែដលជករយល់មយួែដលមនករបញជ កេ់ យ
សកមមភពរបស់ម្រន្តីេនមូល ្ឋ ន។  

66. ្រកសួង ធរណករនិងដឹកជញជូ ន អះ ងថ េនកនុងឆន  ំ 2000 RRC បនជូនដំណឹងដល់ ជញ ធរេន
ក្រមតិថន កេ់ផ ងៗ ថ តំបនេ់នះគឺជកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ ប៉ុែន្តភស័្តុ ងបង្ហ ញថ ធរណជនទូេទ និង
្រគួ រែដលរស់េនេលើ ឬេធ្វើកសិកមមកនុងតំបនេ់នះ មនិ្រតូវបនេគជូនដំណឹងេនេពលេនះេទ។ េនកនុងឆន  ំ
2005 ្រកុងភនេំពញ និង RRC បនេចញេសចក្តីែណនមំយួ មករេផទរ លក ់និងេ្របើជវតថុបញច ំនូវដី
ទងំេនះេនកនុងតំបនសំ់េ ង។ យ៉ងេ ច ស់ ្របជជនខ្លះែដលរស់េនទីេនះ ្រតូវបនេគជ្រមបអំពី
េសចក្តីែណនេំនះែដរ។ េទះបីជយ៉ង ក្តី ្រគួ រជេ្រចើនមនិបនយកចិត្តទុក កនឹ់ងករ មេនះេទ 
្របែហលជពួកេគគិតថ មនិែមនជេរឿងចបំច ់ និងពីេ្រពះពួកេគមនិចបស់អំពីសុពលភពរបស់  េ យ
េហតុថពួកេគចតទុ់កខ្លួនឯងថជអនកកនក់ប្់រសបចបប ់្រពមទងំបន្តេ្របើដីេនះដូចមុន។ មពិត ក់
ដូចជពំុមនមូល ្ឋ នចបប់ មយួែដលរដ្ឋ ចេចញករែណនែំបបេនះដល់អនកកនក់ប្់រសបចបប ់ េនះ
េទ។ បែនថមពីេលើេនះ េទសបញញត្តិៃនចបបភូ់មបិល ចតទុ់កអំេពើ ឬឥរយិបថ មយួែដល ងំអនកកន់
កបេ់ យសន្តិវធីិនូវដីែដលសិទធិជកមមសិទធិរបស់ខ្លួនមនិទនប់នព្រងឹងេពញេលញេ្រកមចបប ់ ជបទ
េលមើសមយួ 15។ ករែណនឆំន  ំ 2005 ែដល មករលកដី់តំបនសំ់េ ង ចមននយ័ថជបទេលមើសែបប
េនះ។  

67. េនកនុងឆន  ំ 2008 ដំេណើ រករចុះបញជ ីដីធ្លីជលកខណៈ្របពន័ធបនចបេ់ផ្តើមេនកនុងតំបនសំ់េ ង។ ្រគួ របន
ទទួលបងក នៃ់ដបនទ បពី់ដីរបស់ពួកេគ្រតូវបន ស់រចួ ជថនូរនឹងឯក រែដលថពួកេគបនផ្តល់ជភស័្តុ ង
អំពីករកនក់ប្់រសបចបប។់ ប៉ុែន្តដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដី្រតូវបនបញឈបេ់ យគម នករពនយល់ដល់
្រគួ រទងំេនះេឡើយ។ េនឆន បំនទ បម់កេទៀត ្រគួ រទងំេនះ្រតូវបនេគជ្រមប្របបថ់ដីេនះគឺជ្រទពយ
សមបត្តិរបស់រដ្ឋ ែដលនឹង្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមបគ់េ្រមងកនុងេពលឆប់ៗ  និងត្រមូវឲយពួកេគចកេចញ។  

                                                 
15 ចបប់ភូមិបល ឆន  ំ2001, ម្រ  248. 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
68. ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់េនតំបនសំ់េ ង្រតូវបនផ្តល់ជូនេ្រកមចបបក់មពុជ ជអបបបរម ឲយ កក់រ

ទមទររបស់ពួកេគេដើមបេី ះ្រ យ មរយៈដំេណើ រករឥតលំេអៀងមយួេយង មចបប។់ ដូចគន នឹងករ
មកនុងឆន  ំ 2005 ែដរចំេពះករេផទរដី  ករអនុមត័េ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុេលើព្រងងែផនករេ ះ

្រ យផលបះ៉ពល់តំបនសំ់េ ងបចចុបបនន ែដលបដិេសធសិទធិដីធ្លីរបស់្របជជនែដលរស់េនទីេនះ ចជ
បទេលមើសមយួេ្រកមេទសបញញត្តិៃនចបបភូ់មបិល។  

69. BABC បនបញជូ នអនុស រណៈពីរេទ ADB េ យមនករវភិគចបបយ៉់ងេ្រចើន និងឯក រគ្ំរទទកទ់ង
េទនឹង ថ នភពកមមសិទធិដី្រសបចបបរ់បស់្របជពលរដ្ឋេនតំបនសំ់េ ងកនុងែខកញញ  ឆន  ំ 2010 និងែខមក  
ឆន  ំ 2012 (សូមេមើលឧបសមពន័ធទី 9)។ គំេហើញពីករវភិគេនះគឺថ ដីតំបនសំ់េ ងមនិែមនជ្រទពយសមបត្តិ

ធរណៈរបស់រដ្ឋេទ ប៉ុែន្តជ្រទពយសមបត្តិឯកជនរបស់្របជជនេនសំេ ង ែដលបនទទួល ឬទិញសិទធិ
កនក់បេ់ យ្រសបចបបេ់លើដីេនះ។ បនទ បពី់ទទួលបនអនុស រណៈរបស់ BABC កលពីែខកញញ  ឆន  ំ
2010 មក ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ បនចតវ់ធិនករេធ្វើករ យតៃម្លែផនកចបបេ់ យខ្លួនឯងេទេលើបញ្ហ
េនះ។ េនកនុងឆន  ំ2010 ADB បនជ្រមបដល់ BABC និង្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេនសំេ ង
ថ ខ្លួនបនជួល្រកុមហុ៊នចបប ់ DFDL េដើមបេីធ្វើករ យតៃម្លែផនកចបប។់ ្របែហលពីរឆន កំន្លងមក េនៃថងទី 
17 ែខសី  ឆន  ំ2012 ADB បនេចញេនេលើេគហទំពរ័របស់ខ្លួននូវ”េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ ADB អំពីទ
ស នៈផ្លូវចបបៃ់នតំបនសំ់េ ង" រមួជមយួទស នៈចបបម់យួែដលមនិែមនផ្តល់េ យ្រកុមហុ៊នចបប ់ DFDL 
េទ ប៉ុែន្តេ យ្រកុមហុ៊ន Honest and Balanced Services (HBS)16។ ទស នៈចបបរ់បស់ HBS មនិបន
ពិនិតយេមើលកំណត្់រ សំខន់ៗ  និងឯក រែដលបង្ហ ញភពពិតៃនករទមទររបស់្របជពលរដ្ឋចំេពះ
សិទធិកនក់បដី់។ បែនថមពីេលើេនះ ទស នៈេនះេនេពល នេទេឃើញថ មនិែមនជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
ែដលមនតុលយភព ្របកបេ យភពេ ម ះ្រតងេ់ដើមបកំីណតពី់អងគេហតុ និងវភិគមយួែផនកេលើចបបែ់ដល
ពកព់ន័ធេនះេទ ប៉ុែន្តផទុយេទវញិជទស នៈែដលសរេសរេឡើងេដើមបពីនយល់េហតុផលៃនករទមទររបស់រដ្ឋ
ចំេពះដីេនះេទវញិ។ េនកនុងចំណុចជេ្រចើន ទស នៈេនះេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍អំពីចបបភូ់មបិល ែដល
ខុសយ៉ងចបស់្រកែឡត។ បញ្ហ េនះេធ្វើឲយមនជសំណួរអំពីឯក ជយភពរបស់្រកុមហុ៊នេនះែដលជអនកផ្តល់
ទស នៈេនះ។  

70. េនេពលសរេសរ ឯក រែដលបនេលើកេឡើងេ យ HBS ជឯក រែដល្រតូវបនេ្របើជមូល ្ឋ នកនុងករ
ផ្តល់ទស នៈរបស់ខ្លួន មនិ្រតូវបនបង្ហ ញដល់្របជពលរដ្ឋេនសំេ ងេទ េទះបីជមនសំេណើ ពីពួកេគេទ 

                                                 
16 សូមេមីលេគហទព័ំរ http://www2.adb.org/projects/cam-railway/default.asp#time19. 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ADB ឲយេធ្វើដូេចន ះភ្ល មៗកេ៏ យ។  

71. េនកនុង “េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ ADB ស្តីពីទស នៈចបបអំ់ពីតំបនសំ់េ ង" ADB បញជ កថ់ ខ្លួនទទួលយក
គំេហើញរបស់ HBS េហើយនឹងបន្តអនុមត័េលើែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់បចចុបបននកមម េទះបីជចំណុច
ខ្ល ងំៃនទឡ្ហីករណ៍ចបបផ់ទុយេទវញិ និងចំណុចេខ យៃនទស នៈរបស់ HBS ខ្លួនេនែតបន្តចតទុ់កតំបន់
សំេ ងថជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងបដិេសធ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងនូវសិទធិ្រសបចបប់
របស់ពួកេគកនុងករទទួលបនសំណងែផ្អក មតៃម្លទីផ រស្រមបដី់របស់ពួកេគ េយង មចបបស់្តីពី
អស មកិរណ៍របស់កមពុជ។  

72. អនកេសនើសំុមកពីតំបនសំ់េ ង បនេសនើឲយ CRP េធ្វើករ យតៃម្លែផនកចបបេ់ យឯក ជយមយួេទេលើសិទធិ
ទទួលបនដីធ្លីរបស់ពួកេគ េដើមបកំីណតថ់េតើ ADB បនអនុវត្ត មេគលនេយបយ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួនឬេទ 
ែដលត្រមូវឲយមនករេគរព មចបបជ់តិ។  

ករខូចខតៃដទេទៀត ឬករខូចខតែដល ចនឹងេកើតេឡើង 

73. ខងេលើេនះ ចមនិែមនជបញជ ីល្អិតល្អនៃ់នករខូចខតែដលទទួលរង ឬទំនងជនឹងទទួលរងេ យ្រគួ រ
ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង រមួទងំអនកេសនើសំុផងែដរ។ េយើងសូមេសនើឲយ CRP េធ្វើករេសុើបអេងកតយ៉ង
ល្អិតល្អនម់យួេទេលើករខូចខតទងំអស់ និងករខូចខតែដលទំនងនឹងេកើតេឡើងែដលទទួលរងេ យអនក
ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងទងំអស់។  

III. ករប៉ុនប៉ងែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មរយៈយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ 
74. េទះបីជបរយិកសៃនករបំផិតបំភយ័កំពុងរកី ល ល ែដលបន ងំ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពី

គេ្រមងមនិឲយ កព់កយបណ្តឹ ងកេ៏ យ កេ៏នែតមន្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនបនែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មរ
យៈយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមង។ េយង មេគហទំពរ័របស់ ADB គិត្រតឹមៃថងទី30 ែខវចិឆិក ឆន  ំ
2011 IRC បន យករណ៍ថយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខបនទទួលពកយបណ្តឹ ងពី 499 ្រគួ រ មរយៈ 
102 លិខិតអំពីករ្រពួយបរមភនិងពកយបណ្តឹ ងអំពីផលបះ៉ពល់របស់គេ្រមង។ ចំនួន្រគួ រែដលបន ក់
ពកយបណ្តឹ ង រមួមន 12 ភគរយៃនចំនួន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងសរុប។ 

75. េទះបីជយ៉ង ក្តី យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមង មនិបនេធ្វើករេទេលើពកយបណ្តឹ ងភគេ្រចើន
េលើសលុប។ េយង មរបយករណ៍ឆន  ំ2012 របស់ BABC មរយៈករពិនិតយេឡើងវញិេលើករណីបណ្តឹ ង

រទុកខេនភនេំពញ មនករណីជេ្រចើនែដល្រតូវបនបិទេ យ IRC បនទ បពី់ IRC បនបញជូ នករេឆ្លើយតប
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
មយួ្រចនេចល ជជងេ ះ្រ យបញ្ហ  និងកង្វល់ែដលបនេលើកេឡើង។  

76. បែនថមពីេលើបរយិកសបំផិតបំភយ័េនះ របយករណ៍របស់ BABC បនរកេឃើញនូវរបងំែផនកត្រមូវករ និង
ករផគតផ់គងម់យួចំនួនចំេពះករទទួលបនដំេ ះ្រ យ ែដលរមួមនទងំករយល់ដឹងមនក្រមតិអំពី
ដំេណើ រករបណ្តឹ ង រទុកខ ក្រមតិអកខរកមមទប កង្វះខតជំនួយែផនកចបប ់ និង រមមណ៍ទូេទកនុងចំេ ម
្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងថ ករ កព់កយបណ្តឹ ងគឺគម ន្របេយជន។៍ របយករណ៍េនះកប៏ន
បង្ហ ញផងែដរអំពីរបងំែផនកផគតផ់គង ់ ែដលរមួមនសមតថភពទបរបស់ ជញ ធរពកព់ន័ធ និងកង្វះខតករ
យល់ដឹងអំពីតួនទីនិងករទទួលខុស្រតូវរបស់ពួកេគ។  េទះបីជមនករយល់ដឹងអំពីទំហំៃនបណ្តឹ ង រ
ទុកខរបស់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង និងបញ្ហ ជមយួដំេណើ រករបណ្តឹ ង រទុកខកេ៏ យ ADB 
មនិបនេធ្វើសិកខ ក ងសមតថភពរហូតដល់ែខកកក /សី  ឆន  ំ 2011 េហើយមនែតកនុងែខមនិ ឆន  ំ
2012 ប៉ុេ ្ណ ះ បនទ បពី់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនភគេ្រចើន បនេកើតេឡើងរចួេទេហើយ េ យផលិតជខិត្តបណ័្ណ
មយួ េ ថ “េសចក្តីែណនរំហ័ស” ែដល កេ់ចញនូវេគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន និងដំេណើ រករៃនករផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេន និងយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខ។  

77. េនមនិចបស់ថេតើ ដំេណើ រករេនះមនភព្របេសើរឬយ៉ង ចប់ ងំពីេពលេនះមក ប៉ុែន្តករខូចខត 
និងក្តីកង្វល់ែដលកំពុងបន្តេកើតេឡើងដូចមនេរៀប បខ់ងេលើ បង្ហ ញថពំុមនភព្របេសើរធំដំុេកើតេឡើងេនះ
េទ។  

IV. ករប៉ុនប៉ងែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មរយៈករ្រប្រសយ័ទក់ទងជមួយេបសកកមម
ធនគរអភិវឌ ន៍ សុេីនកមពុជ និងអនក្រគប់្រគង 

78. ដូចែដលបនេរៀប បខ់ងេលើមកេហើយ អនកេសនើសំុនិងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកែដល ម ន
គេ្រមង កន្លងមកបនេធ្វើករខិតខំ្របកបេ យភពេ ម ះ្រតងយ៉់ងខ្ល ងំក្ល េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ  និងករ
ខូចខតែដលបនេរៀប បខ់ងេលើជមយួេបសកកមម្របច្ំរបេទសកមពុជរបស់ ADB នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិ
កររបស់ ADB ែដលពកព់ន័ធ និងអនក្រគប្់រគងជនខ់ពស់ៃន ADB មរយៈករឆ្លងេឆ្លើយជ យលកខណ៍
អក រ កិចច្របជំុ និងករ កប់ញជូ នភស័្តុ ង ឯក រ និងរបយករណ៍ យ៉ងេ្រចើន ចប់ ងំពីែខឧសភ ឆន  ំ
2010 មក។  

79. ករឆ្លងេឆ្លើយេនះ រហូតដល់ែខវចិឆិក ឆន  ំ2011 មនសេងខបកនុងឧបសមពន័ធទី 10 ។ អងគករ យ.ឌី. យ នឹង
េធ្វើទំនកទំ់នងែដលមនបញជ កក់នុងេនះ កដូ៏ចជករេឆ្លើយឆ្លងគន បនទ បពី់ែខវចិឆិក ឆន  ំ 2011 មក ែដលមន
ស្រមប ់CRP មសំេណើ សំុ។  
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
V. ករមិនេពញចិត្តរបសអ់នកេសនើសុជំមួយដំេណើ រករ OSPF  

80. អនកេសនើសំុ បន កព់កយបណ្តឹ ងេទករយិល័យរបស់អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស (OSPF) េនៃថងទ ី
21 ែខវចិឆិក ឆន  ំ2011 ែដល្រតូវបនចតទុ់កថសម្រសបេនៃថងទី 11 ែខមក  ឆន  ំ2012 ។ 

81. គម នសំណូមពរ មយួកនុងចំេ មសំណូមពរធំៗរបស់អនកេសនើសំុ ស្រមបែ់កទ្រមងដំ់េណើ រករពិេ្រគះ
េយបល់ និងែកែ្របព្រងងវធិនករ ្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងវធិនករចុងេ្រកយេឡើយ។ ឧទហរណ៍ 
ពួកេគេសនើសំុឲយពិនិតយេឡើងវញិេលើែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង DMS ជែផនកមយួៃនវធិនករ 
ប៉ុែន្តសំេណើ េនះ្រតូវបនេគបដិេសធេចល។  

82. អនកេសនើសំុ ្រតូវបនេគបដិេសធផងែដរនូវសិទធិពួកេគមនិឲយចូលរមួចរចដំេ ះ្រ យរមួគន  និងតំ ង
េ យបុគគល និងអងគករែដលពួកេគេ្រជើសេរ ើស ែដលបញ្ហ េនះជេហតុេធ្វើឲយរតឹែតចុះេខ យែថមេទៀតនូវ
េគលជំហររបស់ពួកេគេនកនុងដំេណើ រស្រមុះស្រមួល។ ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងមនិ្រតឹមែត
្រតូវបនេគ មមនិឲយមនតំ ង និង/ឬផ្តល់េយបល់េនកនុងករចរចេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលែដល
មនចំេណះដឹងឯកេទសអំពីេគលនេយបយករពររបស់ ADB ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តមនែតេម្រគួ រែដល
មនេឈម ះេនកនុងបញជ ី DMS ប៉ុេ ្ណ ះ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួកនុងករចរចជលកខណៈបុគគលែដល
ស្រមបស្រមួលេ យករយិល័យ OSPF។ ្របសិនេបើេនះគឺជករណីែដលេកើតេឡើងែមនេនះ ករផត់
េចញេនះនឹងបះ៉ពល់ដល់្រស្តីេ យមនិេសមើភព ្រពមទងំេធ្វើឲយពួកេគកនែ់តឯេកែថមេទៀតេនកនុងដំេណើ រ
ករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់។  

83. េ យ រែតអតុលយភពអំ ចដេ៏្រជ និងកង្វះខតភព្រតឹម្រតូវែផនកនីតិវធីិេនកនុងដំេណើ រករពិេ្រគះ
េយបល់ែដលដឹកនេំ យ OSPF - អនកេសនើសំុមនិេជឿថ នឹងនេំទរកលទធផលជទីេពញចិត្តេនះេទ។ 
ពួកេគយល់្រពមទងំ ទ កេ់សទើរចំេពះវធិនករ ជមយួនឹងក្តីអស់សងឃមឹ និងេ យ រែតពួកេគ្រតូវបនេគ
ជ្រមប្របបថ់ CRP នឹងមនិទទួលយកសំេណើ របស់ពួកេគេទ រហូតដល់ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ឈន
ដល់ដំ កក់លទី 7 េហើយវធិនករេនះ្រតូវបនេគយល់្រពម។  

84. បែនថមពីេលើេនះ អនកេសនើសំុេជឿថ សំណងែដលផ្តល់ជូន ដំេណើ រករ និងេគលករណ៍ែដលមនែចងកនុង
េគលនេយបយ្របតិបត្តិរបស់ ADB រមួទងំេគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត 
្រតូវែតបនេគេគរព និងអនុវត្តេដើមបេី ះ្រ យ ថ នភពរបស់ពួកេគឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ និងេដើមបី
ធនថ ពួកេគមនិធ្ល កខ់្លួនកនែ់ត្រកេ យ រករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន េនកនុងរយៈេពលែវង។ ពួកេគេជឿថ 
ករខូចខតែដលពួកេគកំពុងទទួលរងនឹងមនិ្រតូវបនេ ះ្រ យេពញេលញេនះេទ រហូតទល់ែតករ យ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
តៃម្លល្អិនល្អនម់យួេទេលើតំបនែ់ដលពកព់ន័ធ េដើមបកំីណតរ់កភពមនិអនុេ ម មេគលនេយបយ
្របតិបត្តិ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េហើយែផនករែកត្រមូវេពញេលញ្រតូវបនេរៀបចំេដើមបេីធ្វើឲយគេ្រមងវលិមករកករ
េគរព មេគលនេយបយេឡើងវញិ។ ករ្របកនខ់ជ បរ់បស់ ADB េទនឹងេគលករណ៍និងលកខខណ្ឌ
ត្រមូវៃនេគលនេយបយ មនិ្រតូវបនពិចរ េ យចបស់ ស់ ឬេ ះ្រ យេ យ OSPF េឡើយ។  

85.  អងគករ យ.ឌី. យ ចងប់ែនថមថ ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ែដលដឹកនេំ យ OSPF ខ្វះសុ្រកិតភព 
្រតងថ់ ក្រមតិករប៉ុនបង៉របស់ខ្លួនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ  ្រតឹមបុគគលែដលបនចុះហតថេលខេលើពកយប
ណ្តឹ ង ដូេចនះ មនិបនយកចិត្តទុក កេ់ទេលើទុកខេវទនរបស់្រគួ រដៃទេទៀតែដលរងផលបះ៉ពល់ពី
គេ្រមង ែដល្រតូវបនទទួលរងករខូចខតេ យ រែតកំហុសជលកខណៈ្របពន័ធេនកនុងដំេណើ រករេ ះ
្រ យផលបះ៉ពល់ ប៉ុែន្តមនិ្រតូវបនេគ្របបអំ់ពីសិទធិរបស់ពួកេគកនុងករប្តឹងត ៉ េទ OSPF, ពកយបណ្តឹ ង
របស់ពួកេគ្រតូវបនបដិេសធេ យ OSPF េ យេហតុផលនីតិវធីិ 17  ឬខ្ល ចេពកចំេពះផលវបិកែដលមនិ
៊ នេធ្វើដូេចន ះ។  

VI. អំេពើ ឬកររលំងេ យ ADB 

86. េយើងេលើកេឡើងថអំេពើ ឬកររលំងទងំ យខងេ្រកមេនះ បនប ្ត លឲយមនករមនិេគរព មេគល
នេយបយ និងនីតិវធីិ្របតិបត្តិ ពីសំ កធ់នគរអភវិឌ ន៍ សីុ៖ 

a. ករកំណតរ់កនិងបនធូរបនថយមនិបន្រគប្់រគននូ់វ និភយ័កនុងកំឡុងេពល កែ់តងគេ្រមង ករ
វភិគ យតៃម្ល និងដំ កក់លអនុមត័។  

b. ករអនុមត័ែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និងថវកិ ែដលមនិបនជទីេពញចិត្តេដើមបបំីេពញ ម
លកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត និងេដើមបធីនករ
្ត រមូល ្ឋ នសងគមនិងេសដ្ឋកិចចរបស់អនកែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។  

                                                 
17 សូមេមីល ជឧទហរណ៍៖  http://www.adb.org/sites/default/files/complaint-letter-en-cam-railway-2012.pdf.   បណ្តឹ ងេនះ 
ែដល្រតូវបន ក់េ យបុគគលែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមងបីនក់ េ យគម នជំនួយ ឬតំ ងេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ្រតវូបនបដិេសធ
េចលេ យ  OSPF េ យឈរេលីេហតុផលថេដមីបណ្តឹ ង “មិនទន់បនេ ះ្រ យបញ្ហ េនះជមួយនយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករែដលពក់
ព័នធ"។ OSPF មនិបនពិចរ ករពិតែដលថេដមីបណ្តឹ ងបន ក់ពកយបណ្តឹ ងជេ្រចីនេលីកដល់យន្តករបណ្តឹ ង រទុកខរបស់គេ្រមងេន
កនុង្របេទស េហយីថអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបនេលីកេឡងីនូវបញ្ហ ែដលពួកេគបនជួប្របទអះជេ្រចីនដងជមួយ ADB កនុងរយៈេពលពីរ
ឆន ។ំ បែនថមពីេលីេនះ េ យ រែតពកយបណ្តឹ ងអំពគីេ្រមងដែដល្រតូវបន OSPF ចត់ទុកថសម្រសប មិនសមេហតុផលេទែដល 
OSPF មិនបន ក់េឈម ះរបស់ពួកេគេទកនុងេសៀវេភកំណត់្រ ពកយបណ្តឹ ងែដល្រតវូេ ះ្រ យេនះ។ 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
c. ករខកខតមនិបនផ្តល់ធនធនែដល្រតូវករ និងករក ងសមតថភពេដើមបធីនករេគរព ម

េគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្តេ យបុគគលិក ADB និង ជរ ្ឋ ភបិ
លកមពុជ រមួទងំ ទកទ់ងេទនឹងករបង្ហ ញ និងករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ករពិេ្រគះេយបល់្របកប
េ យអតថនយ័ ដំេណើ រករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និងកលវភិគៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងករ
អេងកត ស់លម្អតិ កមមវធីិ ្ត រ្របកចំ់ណូល ទី ងំលំេន ្ឋ នថមី អ្រ សំណង យន្តករបណ្តឹ ង រ
ទុកខ និងថវកិទងំមូលស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។  

d. ករខកខនមនិបនអនុវត្តដំេណើ រករយុត្តិធម្៌រតឹម្រតូវ ពិនិតយេឡើងវញិ និង្រតួតពិនិតយេនទូទងំវដ្ត
គេ្រមងេដើមបធីនថ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េគរព មលកខខណ្ឌ ត្រមូវែដលបន កេ់ចញេនកនុង
េគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត និងកតព្វកិចច មកិចចសនយែដល
ពកព់ន័ធ រ ង ADB និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង 

e. ករខកខនមនិបនចតវ់ធិនករឲយមន្របសិទធភព ែផ្អកេលើឧបករណ៍និងដំេ ះ្រ យែដល
មនចំេពះ ADB េដើមបបីងក រករខូចខតែដល ចពយករបន ទកទ់ងេទនឹងសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនែដលកំពុងបន្ត ែដល្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងបនជួប្របទះពីមុន និងែដលបន យ
ករណ៍េ យ ថ បន័្រតួតពិនិតយ ម នខងេ្រក និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលែដល ម នេមើល
កិចចករេនះ និងេដើមបធីនថវធិនករេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព្រតូវបនេរៀបចំេឡើង
េដើមបជួីសជុលករខូចខតែដលបនបងកេឡើងចំេពះ្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ។ 

87. េនះ ចមនិែមនជបញជ ីលម្អតិៃនអំេពើ និងកររលំងរបស់ ADB ែដលប ្ត លឲយមនករមនិេគរព ម
េគលនេយបយនិងនីតិវធីិ្របតិបត្តិ ្រពមទងំករខូចខតែដលបនទទួលរង ឬទំនងជនឹងទទួលរង។ 
េយើងសូមេសនើឲយ CRP េធ្វើករេសុើបអេងកតេពញេលញមយួេទកនុងអំេពើ និងករលំងែបបេនះរបស់ ADB។ 

VII. ករមិនេគរព មេគលនេយបយ និងនីតិវិធី្របតិបត្តិ ពីសំ ក់ធនគរ
អភិវឌ ន៍ សុ ី

88. េយើងសូមេសនើេឡើងថអំេពើ និងកររលំងរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុខងេលើ េសមើនឹងករមនិេគរព ម
េគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនមនិសម័្រគចិត្តរបស់ ADB (1995) និងេសចក្តីែថ្លងករណ៍េគល
នេយបយស្តីពីករករពរ (2009) លកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមបក់រករពរ 2: ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិ
សម័្រគចិត្ត។ ខណៈែដលកិចច្រពមេ្រព ងកមចរីបស់គេ្រមងភជ បក់តព្វកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេទនឹង
េគលនេយបយឆន 1ំ995 េហើយកិចច្រពមេ្រព ងកមចទីីមយួ មនិែមនទីពីរេទ ្រតូវបនចុះមុនេគលនេយបយ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ឆន 2ំ009 ចូលជធរមន េយើងសូមេសនើថបទបបញញត្តិៃនេគលនេយបយឆន 2ំ009 បញជ ក ់បំភ្ល ឺនិងកនុងករណី
ខ្លះ ព្រងីក លកខខណ្ឌ ត្រមូវែដលមនិបនកំណតច់បស់ ស់ៃនេគលនេយបយឆន 1ំ995 េហើយដូេចនះ េន
កនុងករណីែដលបទបបញញត្តិៃនេគលនេយបយឆន 1ំ995 មនភពមនិចបស់ ស់ េគលនេយបយឆន ំ
2009 គួរ្រតូវបនយកមកេ្របើេដើមបបីញជ កពី់លកខខណ្ឌ ត្រមូវជក់ ក។់  

89. ជពិេសស េយើងេជឿថ េគលនេយបយស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត មនិ្រតូវបនេគអនុវត្ត
ម ទកទ់ងេទនឹងលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមប៖់  

a. ករេរៀបចំទិនននយ័េដើម្រគែផនកសងគមេសដ្ឋកិចចរបស់្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងទងំអស់ 
b. លទធភពទទួលបនពត័ម៌ន និងករពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថនយ័។ 
c. ករេរៀបចំែផនកសងគមៃន្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង និងជពិេសស្រគួ រែដលរងផល

បះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលងយរងេ្រគះ។ 
d. សំណងែផ្អក មតៃម្លជកែ់ស្តងេពញេលញ មុននឹងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនស្រមបសំ់ណង ់ ្រទពយសមបត្តិ

ែដលបនបតប់ង ់ករែកលម្អ និងករបតប់ង្់របកចំ់ណូល និង្របភពមុខរបរ រមួទងំ្របកចំ់ណូល
សុទធែដលបតប់ងក់នុងកំឡុងេពលអន្តរកល។  

e. ជំនួយស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន្រគប្់រគន។់ 
f. ករផ្តល់ដី លំេន ថ ន េហ ្ឋ រចនសមពន័ធសម្រសប និងសំណងដៃទេទៀត និងសមភ រៈនិងេស កមម

សម្រសបេនឯទី ងំលំេន ថ នថមី/លំេន ថ ន្របេសើរជងមុនេនទី ងំថមី ែដលមនលទធភព
្រប ក្់របែហលគន កនុងករទទួលបនឱកសករងរ ផលិតកមម និងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធមូល ្ឋ ន និង
េស សហគមន។៍ 

g. សុវតថិភពដីធ្លីេនឯទី ងំថមី។  
h. ករផ្តល់ធនធន និងឱកស្រគប្់រគន ់ េដើមបឲីយ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ចបេងកើត

មុខរបររបស់ពួកេគេឡើងវញិបនយ៉ងឆបបំ់ផុត មែដល ចេធ្វើេទបន ករគ្ំរទអន្តរកល និង
ជំនួសអភវិឌ ន ៍ ដូចជករអភវិឌ ដីធ្លី ជំនួយឥណទន ករបណ្តុ ះប ្ត ល ឬឱកសករងរ និង
ឱកសេដើមបទីញយកអតថ្របេយជនអ៍ភវិឌ នស៍ម្រសបពីគេ្រមង រមួទងំករបេងកើតកមមវធីិ ្ត រ
េពញេលញមយួ ែដលគ្ំរទេ យថវកិ្រគប្់រគនម់យួ មុននឹងផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេដើមបជួីយ អនកែដល
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ែកលម្អ ឬយ៉ងេ ច ស់ ្ត រេឡើងវញិនូវ្របកចំ់ណូល និងមុខរបររបស់ពួក
េគ។  

i. ជំនួយសម្រសបដល់្រគួ រែដលមន្រស្តីជេម្រគួ រ និង្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ែដលងយរងេ្រគះ។  

j. សមហរណកមមេសដ្ឋកិចចនិងសងគមៃនអនក ងំទីលំេនថមីេទកនុងសហគមនម៍ច ស់្រសុក។  
k. ករបេងកើតយន្តករមយួេដើមបទីទួលបន និងស្រមបស្រមួលដំេ ះ្រ យចំេពះកង្វល់និងបណ្តឹ ង

រទុកខរបស់អនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង េ យេ្របើដំេណើ រករែដល ចយល់បន និងមន
តម្ល ភពមយួែដលអនករងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ចេ្របើបន េ យគម នករសងសឹក។  

l. ជំនួយេ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ដល់រ ្ឋ ភបិលេដើមប ី (i) អនុមត័និងអនុវត្តេគលេ និងេគល
ករណ៍ៃនេគលនេយបយខងេលើ និង (ii) ក ងសមតថភពរបស់រ ្ឋ ភបិលេដើមបេីរៀបចំែផនករ 
និងអនុវត្តេ យ្របសិទធភពនូវករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត និង (iii) ព្រងឹងសមតថភព
របស់រ ្ឋ ភបិល និង្រកបខណ័្ឌ ម៉្រកូស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត។  

90. ទកទ់ងេទនឹង្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងេនតំបនសំ់េ ង ែដលបនទមទរកនក់បដី់ធ្លីែដល
ទទួល គ ល់េ យចបបជ់តិ េយើងយល់េឃើញករអនុមត័ែដល ចផ្តល់ និងករអនុវត្តព្រងងែផនករេ ះ
្រ យផលបះ៉ពល់ គឺេសមើេទនឹងករមនិេគរព មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនេគលនេយបយរបស់ ADB េដើមបផី្ត
ល់សំណងដល់អនកែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង ែផ្អក មតៃម្លជំនួសេសមើគន ស្រមប្់រទពយសមបត្តិែដលបត់
បង ់រមួទងំដី និងេដើមបេីគរព មចបបជ់តិ។  

91. ជទូេទ េយើងយល់េឃើញថ ករខូចខតែដលទទួលរង និងទំនងជនឹងទទួលរងែដលមនពិពណ៌នខង
េលើ គឺជប ជយ័មយួែដលមនិបនបំេពញ មេគលបំណងៃនេគលនេយបយេដើមប៖ី ធនថ្រគួ រ
ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង្រតូវបន”ផ្តល់សំណង និងជួយ ្រទ្រទងេ់ដើមបឲីយអនគតេសដ្ឋកិចចនិងសងគម
របស់ពួកេគ យ៉ងេ ច ស់មនលកខណៈអំេ យផលជមយួគេ្រមងេនះ ដូចជេពលែដលគម ន
គេ្រមងេនះដូេចន ះែដរ” (1995) និង “េលើកកមពស់ ឬយ៉ងេ ច ស់ ្ត រេឡើងវញិ នូវមុខរបររបស់អនក
ែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនទងំអស់ ឲយដូចគន នឹងក្រមតិមុនេពលមនគេ្រមង និងេដើមបែីកលម្អជីវភពរស់េន
របស់ក្របជជន្រកី្រកែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះដៃទេទៀត” (2009)។  

92. បែនថមពីេលើេនះ េយើងេជឿថ េគលនេយបយនិងនីតិវធីិ្របតិបត្តិខងេ្រកមេនះ ចមនិ្រតូវបនេគរព ម
េ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ៖  

a. OM ែផនកទី J4/BP ស្តីពីកតិកសញញ កមច ី(2003) 
b. OM ែផនកទី C2/BP និង OP ស្តីពីេយនឌរ័ និងករអភវិឌ េនកនុង្របតិបត្តិករ ADB (2010) 
c. OM ែផនកទី C3/BP និង OP ស្តីពីករ កប់ញចូ លទិដ្ឋភពសងគមេទកនុង្របតិបត្តិកររបស់ ADB 

(2010) 

40



ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
d. OM ែផនកទី C4/BP និង OP ស្តីពីអភបិលកិចច (2010)  

93. ខងេលើេនះ ចមនិែមនជបញជ ីល្អិតល្អនៃ់នេគលនេយបយនិងនីតិវធីិ្របតិបត្តិ ែដលមនិ្រតូវបនេគរព
មេ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េហើយេយើងសូមេសនើឲយ CRP េសុើបអេងកត្រគបែ់ផនកទងំអស់ៃនករមនិ

េគរព មែដល ចេកើតមនេឡើង។  

VIII. កររេំ ភេលើចបប់សទិធិមនុស អន្តរជតិ 

94. េយើងយល់េឃើញថ ករខូចខតែដលទទួលរងេសមើនឹងកររេំ ភេលើកតព្វកិចចសនធិសញញ អន្តរជតិែដល
បនផ្តល់សចច បន័េ យ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រមួមន កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម 
និងវបបធម ៌ កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋនិងសិទធិនេយបយ និងអនុញញ អងគករសហ្របជជតិស្តី
ពីសិទធិរបស់កុមរ និងជពិេសស៖  

 សិទធិែដល្រតូវករពរពីករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ែដលបនកំណតនិ់យមនយ័េ្រកម
ចបបអ់ន្តរជតិ ថជករដកហូតជអចិៃ្រន្តយ ៍ ឬជបេ ្ត ះ សនន្របឆងំនឹងឆនទៈរបស់
បុគគល ្រគួ រ និង/ឬសហគមន ៍ពីផទះសែមបង និង/ឬដីធ្លី ែដលពួកេគកនក់ប ់េ យគម ន
ផ្តល់ជូន និងលទធភពទទួលបន ទ្រមងស់ម្រសបៃនករករពរែផនកចបប ់ ឬករករពរ
ដៃទេទៀត រមួទងំលទធភពទទួលបនលំេន ថ ន្រគប្់រគនថ់មីមយួេទៀត18។ 

 សិទធិទទួលបនលំេន ថ ន្រគប្់រគន ់ជសមសភគមយួៃនសិទធិកនុងករទទួលបនជីវភព
រស់េន្រគប្់រគន ់ រមួទងំមនកែន្លង្រគប្់រគន ់ ភពជឯកជន និងករករពរពី កស
ធតុ និងលទធភពទទួលបនេស ជមូល ្ឋ ន និងសមភ រៈចបំចស់្រមបេ់្របើ្របស់េនកនុង
ទី ងំសម្រសបមយួ ែដលសថិតេនជិតឱកស្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ។19 

 សិទធិទទួលបនករផគតផ់គងទ់ឹកែដលមនតៃម្លសមរមយនិង្រគប្់រគន ់ ជសមសភគមយួៃន
សិទធិកនុងករទទួលបនជីវភព្រគប្់រគន ់ េយង មេគលករណ៍ែណនរំបស់អងគករសុខ
ភពពិភពេ កស្តីពីបរមិណ និងគុណភពទឹក 20  េ យមនិេរ ើសេអើង រមួទងំេ យែផ្អក

                                                 
18 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (1993), ម្រ  31; កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (1966), ម្រ  11; និង គ
ណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ េយបល់ទូេទ 7 (1997), កយខណ្ឌ ទី  3. 
19 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (1993), ម្រ  31; កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (1966), ម្រ  11; និង គ
ណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ េយបល់ទូេទ 4, (1994). 
20 សូមេមីល J. Bartram និងG. Howard, “បរមិណទឹក ្រគួ រ  ក្រមិត េស កមម  និងសុខភព៖  េតីអ្វី េទជគួរជេគលេ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
េលើ ថ នភពលំេន ថ ន ឬដីរបស់ពួកេគ21។  

 សិទធិរចួផុតពីករេរ ើសេអើងេ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃន ថ នភព្រទពយសមបត្តិ និងសុវតថិភពដី
ធ្លី22។  

 សិទធិរបស់កុមរ្រគបរូ់បកនុងករទទួលបនជីវភព្រគប្់រគនម់យួ ស្រមបក់រអភវិឌ ផ្លូវកយ 
ផ្លូវចិត្ត ម រតី សីលធម ៌ និងសងគម រមួទងំកនុងករណីមនត្រមូវករែដល្រតូវផ្តល់នូវជំនួយ
ជសមភ រៈ និងកមមវធីិគ្ំរទ ជពិេសសទកទ់ងេទនឹង រូបតថមភ និងលំេន ថ ន23។ 

 សិទធិរបស់កុមរ្រគបរូ់បកនុងករទទួលបនស្តង់ រែដល ចសេ្រមចបនខពស់បំផុត ៃនសុខ
ភព រមួទងំ មរយៈករផ្តល់ទឹកផឹក ្អ ត និងទទួលបនមណ្ឌ លសុខភពស្រមប់
ពយបលជំងឺ និងករ ្ត រនីតិសមបទសុខភព24។ 

 សិទធិរបស់កុមរ្រគបរូ់បែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង កនុងករទទួលបនករអបរ់ ំ េ យ
ឈរេលើមូល ្ឋ នៃនឱកសេសមើភព25។ 

 សិទធិកនុងករទទួលបនដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភពមយួស្រមបបុ់គគលែដល
សិទធិរបស់ខ្លួន្រតូវបនេគរេំ ភ26។ 

95. ទកទ់ងេទនឹងអំេពើនិងកររលំងខងេលើរបស់ ADB េយើងសូមរលឹំកេសចក្តីែថ្លងករណ៍ខងេ្រកមេនះរបស់
គណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម ៌ េនកនុងេយបល់ទូេទរបស់ខ្លួន 
េលខ 2 ថ៖  

                                                                                                                                                          
ស្រមប់វ ស័ិយទឹកនិងសុខភិបល ”  WHO, 2002; និង  WHO, េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់គុណភពទឹកផកឹ, េបះពុមពផ យ
េលីកទី2, vols. 1-3 (ហ ែឺណវ, 1993). 
21 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (1993), ម្រ  31; កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (1966), ម្រ  11; និង គ
ណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ េយបល់ទូេទ 15, (2002), កយខណ្ឌ ទី  12 and 16. 
22 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (1993), ម្រ  31; កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (1966), ម្រ  2.2; និង គ
ណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ េយបល់ទូេទ 20 (2002), កយខណ្ឌ ទី  25. 
23 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (1993), ម្រ  31; អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិកុមរ (1989) ម្រ  27។ 
24 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (1993), ម្រ  31; អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិកុមរ (1989) ម្រ  24។ 
25 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (1993), ម្រ  31; អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិកុមរ (1989) ម្រ  28។ 
26 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ (1993), ម្រ  31; កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធពិលរដ្ឋនិងនេយបយ (1966), ម្រ  2.3. 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ថ បន័អន្តរជតិគួរ្របុង្របយត័នេជៀស ងករពកព់ន័ធេនកនុងគេ្រមងនន ែដល ឧទហរណ៍... ពកព់ន័ធនឹង

ករបេណ្ត ញេចញ្រទង្់រទយធំ ឬករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់បុគគលេ យគម នករផ្តល់ជូននូវករករពរ និង
សំណងសម្រសប...។ េនេពល ចេធ្វើេទបន ថ បន័គួរេដើរតួជអនកតសូ៊មតិរបស់គេ្រមង និងវធីិ
ែដលរមួចំែណកមនិ្រតឹមែតដល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចច ឬេគលបំណងែដលបនកំណតទូ់លំទូ យដៃទេទៀត
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំដល់ករេលើកកមពស់ករទទួលបនសិទធិមនុស េពញេលញ... 

ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងគួរ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េនដំ កក់លនីមយួៗៃនគេ្រមងអភវិឌ ន ៍ េដើមបធីនថសិទធិ
ែដលមនែចងកនុងកតិកសញញ ្រតូវបនពិចរ េ យសម្រសបបំផុត27។ 

96. េយើងសូមេយងេទេលើេគលនេយបយធនគរ (BP) ៃនេសៀវេភែណន្ំរបតិបត្តិកររបស់ ADB, OM 
ែផនកទី F1/BP េចញេនៃថងទី 4 ែខមនិ ឆន  ំ2010 ( កយខណ្ឌ ទី 6) ែដលបញជ កថ់៖   

ADB នឹងមនិហិរញញបបទនគេ្រមងែដល... មនិេគរព មចបបនិ់ងបទបញជ សងគមនិងបរ ិ ថ នរបស់្របេទស
មច ស់ផទះ រមួទងំចបបទ់ងំ យែដលអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់្របេទសមច ស់ផទះ េ្រកមចបបអ់ន្តរជតិ។  

97. បែនថមពីេលើេនះ េយើងសូមេយងេទេលើកលវភិគទី 5 ៃនកិចច្រពមេ្រព ងកមចឆីន 2ំ007 ែដលបនេលើកេឡើង
ម្តងេទៀតេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងកមចឆីន 2ំ010 ែដលបនចុះេ យ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងធនគរអភវិឌ ន៍
សីុ ែដលបនែចងថ៖  

អនកខចី្រតូវ...ធនថ ល់កិចចសនយសំណងទ់ងំអស់េ្រកមគេ្រមង កប់ញចូ លបទបបញញត្តិ និងរមួបញចូ ល
ថវកិចបំចេ់ដើមបតី្រមូវឲយកិចចសនយ...េគរព ម ល់ចបប ់ និងបទបញជ ែដលពកព់ន័ធទងំអស់របស់អនកខចី 
រមួទងំកតព្វកិចចសនធិសញញ អន្តរជតិែដលបនអនុមត័ផងែដរ... 

IX. ដំេ ះ្រ យែដលែស្វងរកេ យអនកេសនើសុ ំ

98. អនកេសនើសំុែស្វងរកដំេ ះ្រ យទងំ យខងេ្រកមេនះ ស្រមបក់រខូចខតែដលបនទទួលរង ឬទំនង
ជនឹងទទួលរង៖  

a. ករពិនិតយេឡើងវញិនិងករែកស្រមួលយ៉ងល្អិតល្អន ់ ឯក ជយ និង្របកបេ យតម្ល ភពមយួេទេលើ
េគលនេយបយស្តីពីសំណង ែដល 1)េឆ្លើយតបេទនឹងស្តង់ ររបស់ ADB ៃនករតៃម្លជំនួស
េពញេលញ មអ្រ ទីផ របចចុបបនន និង 2) ផ្តល់”ក្រមតិអបបបរម”ៃនសំណងែដល្រគប្់រគនេ់ដើមបី

                                                 
27 គណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ េយបល់ទូេទ 2 (1990), កយខណ្ឌ ទី  
6 និង 8 (d). 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ធនថ ្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ចទទួលបនលំេន ថ ន្រគប្់រគនេ់នេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំ
េន។  

b. ករសងទូទតក់រចំ យជកែ់ស្តងស្រមបជំ់នួស្រទពយសមបត្តិែដលបនបតប់ង ់ ស្រមប្់រគួ រ
នីមយួៗ ែដលមនិទនប់នទទួលសំណង និងករែកត្រមូវសំណង្របតិសកមមស្រមបអ់នកែដលបន
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរចួេហើយ និង្រតូវបនផ្តល់សំណងតិចជងតៃម្លជំនួសជកែ់ស្តង។  

c. ករសងបំណុល្របកេ់ដើម និងករ្របកែ់ដលេកើតេឡើងេ យ រែតសំណងមនិ្រគប្់រគន ់ ដំេណើ
ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ស្រមប្់រគួ រនីមយួៗែដលជបបំ់ណុលេ យ រករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ 

d. ករ យតៃម្លេ យឯក ជយនិងតម្ល ភពមយួ េលើ ថ នភពចបបៃ់នកបលដីេនតំបនសំ់េ ង េ យ
្រកុមពិនិតយអនុេ មភព េហើយ ្របសិនេបើ្រតូវបនបញជ កេ់ យករ យតៃម្លថ ដីេនះ្រតូវបន
កនក់បេ់ យ្រសបចបបេ់ យ្របជពលរដ្ឋ ្រតូវេធ្វើករែកែ្របែផនករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េន
តំបនសំ់េ ង េដើមបផី្តល់សំណង មអ្រ ទីផ របចចុបបនន ស្រមប្់រគបអ់ចលន្រទពយទងំអស់ែដល
បនទិញពីអនកកនក់ប្់រសបចបប ់េនមុនេពលអស មកិរណ៍។   

e. ករផ្តល់ជ ច្់របកស់្រមបក់របតប់ង្់របកចំ់ណូល រមួទងំករបតប់ងពី់អតីតកល យ៉ង
េ ច ស់េដើមប្ីរគបដណ្ត បត់្រមូវករ្របចៃំថងរបស់្រគួ រ រហូតដល់ក្រមតិ្របកចំ់ណូល្រតូវបន
្ត រេឡើងវញិេសមើនឹងក្រមតិមុនគេ្រមង មរយៈកមមវធីិ EIRP។ 

f. លទធភពទទួលបនេស ជមូល ្ឋ នែដលមនតៃម្លសមរមយេនទី ងំលំេន ថ នថមី រមួទងំ យ៉ង
េ ច ស់ ករតទឹកេ្របើ្របស់ និងេភ្លើងអគគិសនីេ យឥតគិតៃថ្ល មនលូបង្ហូរ និងបងគនអ់នមយ័
្រគប្់រគន ់ ផ្លូវ េភ្លើងបំភ្លេឺនឯទី ងំលំេន ថ នថមីស្រមបសុ់វតថិភព បឋមសិក និងមធយម
សិក  និងមណ្ឌ លសុខភព។   

g. ករគ្ំរទេដើមបជួីយ ឪពុកម្ត យចុះេឈម ះកូនចូលេរៀនេឡើងវញិ ស្រមបកុ់មរែដលបនេបះបងក់រ
សិក បនទ បពី់ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ ករគ្ំរទគួររមួបញចូ លផងែដរនូវរថយន្តស្រមបដឹ់កសិស
េ យឥតគិតៃថ្ល ឬមេធយបយដឹកជញជូ នដៃទេទៀត េដើមបធីនថកុមរែដលដល់ យុចូលេរៀនេន
បឋមសិក និងមធយមសិក េន ម្រគបទី់ ងំទីលំេន ថ នថមីទងំអស់ ចេធ្វើដំេណើ រេ យសុវតថិ
ភពេទ និងមកពី ។  

h. ករែបងែចកដីសងវញិ្រគប្់រគន ់ េនកនុងទី ងំសម្រសប និងែដល ចទទួលយកបន រមួទងំករ
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ផ្តល់ដីមយួប្លងស់្រមប្់រគួ រែដលបះ៉ពល់នីមយួៗ ែដលមនេសៀវេភ្រគួ រ។  

i. ករបញឈបជ់បនទ ននូ់វករបេណ្ត ញេចញ និងករបញឈបក់រគំ មបេណ្ត ញេចញស្រមប្់របជ
ពលរដ្ឋទងំអស់ែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងផ្លូវែដក រមួទងំអនកទ្រនទ នកនក់បេ់ យខុសចបប់
ែដលេគេចទ្របកនផ់ងែដរ រហូតដល់ករករពរទងំអស់េ្រកមេគលនេយបយរបស់ ADB ស្តី
ពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេ យមនិសម័្រគចិត្ត និងចបបអ់ន្តរជតិ ្រតូវបនអនុវត្ត រមួទងំលទធភពទទួល
បនពត័ម៌ន ករពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថនយ័ស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងជេ្រមើស
សំណង និងករធនថ ពុមំននរ មន ក្់រតូវបនទុកេចលេ យគម នផទះសែមបង ឬទុកឲយេន្រកី
្រកេឡើយ។ 

j. េយើងសូមេសនើឲយ្រកុមពិនិតយអនុេ មភព េធ្វើករេសុើបអេងកតេពញេលញ និងល្អិតល្អនេ់ទេលើករ
ខូចខតែដលទទួលរង ឬទំនងជនឹងទទួលរងេ យ្រគួ រែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង រមួទងំ
អនកេសនើសំុផងែដរ េ យ រែតអំេពើ និងកររលំងរបស់ ADB ែដលប ្ត លឲយមន រមួចំែណកេទ
េលើ ឬ នមំកនូវករមនិេគរព មេគលនេយបយ និងនីតិវធិី្របតិបត្តិរបស់ ADB ។ 

សូមទទួលនូវករេគរព ប់ នដ្៏រជលេ្រជពីខញុ ំ។ 

 

 
 

េដវដី េ្របដ (David Pred) 
នយករង 
អងគករអភវិឌ នរ៍មួបញចូ ល អន្តរជតិ (Inclusive Development International) 
 

 
បញជឧីបសមព័នធ៖  
 
ឧបសមពន័ធទី 1៖  លិខិតផ្តល់សិទធិជតំ ងរបស់អនកេសនើសំុ 
ឧបសមពន័ធទី 2៖  សមគមធងេ ន ត  (STT), ករ ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកមពុជ៖ ករេ្រប បេធៀបទិនននយ័េនមូល ្ឋ ន 

ែខកកក  ឆន  ំ2011 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពនិិតយអនុេ មភពនងឹេធ្វកីរពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបផុំត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រស័យទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ រមួទងំបទបបញញត្តទិងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកចិចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសំុមួយចនួំនបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពួកេគ
គួរសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកមុពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មួយ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត់ េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសំុទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
ឧបសមពន័ធទី 3៖  Bugalski, N. និង Medallo, J. “DERAILED៖ “ករសិក អំពីដំេណើ រករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 

និងផលបះ៉ពល់ៃនគេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកមពុជ” អងគករ ព នសន្តិភព កមពុជ (BABC), 
2012. 

ឧបសមពន័ធទី 4៖ STT និ ង ្រកុ មក រង រ សិ ទធិ លំ េន ្ឋ ន (HRTF), ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនផ្លូវរថេភ្លើងកនុង ជ
ធនីភនេំពញ៖ ្រស្តី្របមំយួនក្់របបេ់រឿង ៉ វរបស់ពួកេគ, អងគករេហតុនិងតួេលខ េចញផ យ
េលខ 20, ែខមនិ ឆន  ំ2012. 

ឧបសមពន័ធទី 5៖ STT, ករបតប់ងដី់៖ ករ យតៃម្លរហ័សបំណុល្រគួ រេនកនុង្រតពងំអញច ញ ែខមថុិន ឆន  ំ
2012 

ឧបសមពន័ធទី 6៖ ករេឆ្លើយតបរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េទនឹងញញត្តិរបស់សហគមន,៍ 10 េម  2012. 
ឧបសមពន័ធទី 7៖ លិខិតរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ េផញើជូនអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល, 13 ធនូ 2010 
ឧបសមពន័ធទី 8៖ ញញត្តិរបស់សហគមនេ៍ផញើជូនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ, 2 េម  2012. 
ឧបសមពន័ធទី 9៖ អនុស រណៈរបស់អងគករ BABC េផញើជូនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និង AusAID ស្តី ពីតំបន់

សំេ ង ចុះៃថងទី13 ែខកញញ  ឆន 2ំ010 និង 25 ែខមក  ឆន 2ំ012 
ឧបសមពន័ធទី 10៖ ម៉្រទីស្រប្រស័យទកទ់ងអំពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនផ្លូវរថេភ្លើងរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 
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ភពសមង ត់៖  
េយង មេគលនេយបយរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុស្តីពីយន្តករគណេនយយភព ្រកុមពិនិតយអនុេ មភពនឹងេធ្វីករពិនិតយអនុេ ម
ភព្របកបេ យតម្ល ភពបំផុត មែដល ចេធ្វីេទបន និង្រសប មេគលនេយបយស្តីពីករ្រប្រសយ័ទក់ទងជ ធរណៈរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី រមួទងំបទបបញញត្តិទងំ យែដលសំេ ធនថព័ត៌មនធុរកិចចសមង ត់មិន្រតូវបនបង្ហ ញ។ េនកនុងករណីបចចុបបនន 
ភគីេសនីសុមំយួចំននួបនេ្របី្របស់សិទធិរបស់ពួកេគេ្រកមេគលនេយបយស្តីពីយន្តករគណេនយយភព េដីមបេីសនីថ អត្តសញញ របស់ពកួេគ
គរួសថិតេនជសមង ត់។ ដូេចនះ ្រកុមពិនិតយអនុេ មភពនឹងមិនបង្ហ ញេឈម ះរបស់ភគីទងំេនះ ឬសមភ រៈ មយួ ឬព័ត៌មនែដលបនផ្តល់

ជសមង ត ់េ យគម នករយល់្រពមពីភគីេសនីសុំទងំេនះ ឬភគីែដល ក់បញជូ នសមភ រៈឬព័ត៌មនេនះ។   
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

 
 

លខិិតផ្តលស់ទិធជិតំ ង 
 

េយើងខញុ ំទងំអស់គន ដូចមន យនម និងហតថេលខដូចខងេ្រកមេនះ ជ្របជពលរដ្ឋែដល្របឈម
ផលបះ៉ពល់េ យ រគេ្រមង ្ត រនិងជួសជុលផ្លូវរថេភ្លើងកមពុជ ែដលកំពុងរស់េនសហគមន។៍ េយើងេសនើសំុ
ឲយ្រកុម្រតួតពិនតិយអនុេ មភព (CRP) េដើមបេីសុើបអេងកតថេតើ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (ADB) អនុវត្ត មនីតិ
វធិី នងិេគលនេយបយ្របតិបត្តិរបស់ខ្លួន េនកនុងករេរៀបចំករ ម ន នងិករេគរព មគេ្រមងផ្លូវរថេភ្លើង
ែដរឬយ៉ង ។  

េយើងខញុ ំទងំអស់គន សូមផ្តល់សិទធិឲយេ ក េដវដី េ្របដ ជនយក្រគប្់រគងអងគករ យ.ឌី. យ (IDI) 
និងេ ក េអៀង វុទធី ជតំ ងអងគករសមធមក៌មពុជ េដើមបេីធ្វើជតំ ងរបស់េយើងខញុ ំកនុងដំេណើ រកររបស់្រកុម
ពិនតិយអនុេ មភព េដើមបេីរៀបចំេសនើសំុេទ CRP និងករ្រប្រស័យទកទ់ងេ យផទ ល់ជមយួនឹង CRP និងេធ្វើ
ករផ្តល់មតិេយបល់េទេលើរបយករណ៍របស់ CRP ។ េ្រកពីេនះេទៀត េយើងខញុ ំត្រមូវឲយអនកតំ ងេធ្វើករងរ
េដើមបជី្របេយជន្៍របេសើរបំផុតស្រមបេ់យើងខញុ ំ្រគបេ់ពលេវ  និង្រតូវមនករអនុញញ តយល់្រពមជមុននូវ ល់
សកមមភពទងំ យ  ែដលេធ្វើេឡើងកនុងនមេយើងខញុ ំទងំអស់គន ។  

អនកតំ ងបនពនយល់អំពែីដលសមតថកិចចៃនភពជតំ ងរបស់ខ្លួនដល់េយើងខញុ ំទងំអស់គន ។ េយើងខញុ ំ
រក សិទធិដកហូតសិទធេិនះមកវញិ េនេពល មយួេ យមនេសចក្តីជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រេទអនក
តំ ង។  

េយើងខញុ ំទងំអស់គន  សំណូមពរថ ្របសិនេបើេយើងខញុ ំមនិបនយល់្រពមជ យលកខណ៍អក រេទ សូម
េម ្ត រក េឈម ះរបស់េយើងខញុ ំជករសមង ត ់ និងសូមេម ្ត កុំបង្ហ ញេឈម ះរបស់េយើងខញុ ំេទភគី េផ ងៗេ្រក
ពីករយិល័យរបស់្រកុមពិនិតយអនុេ មភព។  

េធ្វើេនភនេំពញ ៃថងទី២៤ សី  ឆន ២ំ០១២ 
ហតថេលខអនកតំ ង 
 

អនកតំ ង 
(ហតថេលខ) 

 

អនកតំ ង 
(ហតថេលខ) 
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េដវដី េ្របដ  
នយកអងគករ IDI  

អុីែមល៖ david@inclusivedevelopment.net 
ទូរស័ពទ៖ +855 92 285 954 

េអៀង វុទធី 
តំ ងអងគករសមធមក៌មពុជ (EC) 

អុីែមល៖ Vuthy@equitablecambodia.org 
ទូរស័ពទ៖ +855 12 791 700 
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