្រពះ ជ
ជតិ

ច្រកកមពជ
ុ

សន ្រពះម

ក ្រត

3
េសចក្តីែថ្លងកររ ួមស្តព
ី ីជំហររបស់សហគមន៍ និងអងគករសងគមសុវ
ី ិល ចំេពះ

កិចច្របជុំពេិ ្រគះេយបល់

មនីតិវិធីសព
ី ្ត ីករជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និង

ករ្រពមេ្រពៀង (PNPCA) របស់គេ្រមង

ងសង់ទំនប់

រ ីអគគិសនីដន

វ េនេខត្តបត់ដំបង ៃថងទី ៣០-៣១ ែខ តុ

្របេទស

ឆន ំ ២០១៤

អងគករសងគមសុីវ ិល និងសហគមន៍ែដលអេញជើញមកពីេខត្តជុំវ ិញ

ងទេន្ល

មនីតិវ ិធីសព
ី្ត ីករជូនដំណឹង

ពីជំហររបស់ខួនចំ
្ល
េពះកិចចពិេ្រគះេយបល់េទ

ហុង

ជមុន និងករ្រពមេ្រព ង(PNPCA) ែដលនឹងេរៀបចំេនៃថងទី៣០-៣១ ែខតុ

ប សូមបង្ហញ

ករពិេ្រគះេយបល់
ឆនំ២០១៤ េនេខត្ត

បត់ដំបងដូចខងេ្រកមៈ
១)េយើងខញំុមកចូលរួមកនុងកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ថនក់េ្រកមជតិសីព
្ត ីសំេណើគេ្រមងទំនប់ រ ី

អគគិសនី ដន
េសនើឲយភគី

ហុង ស្រមប់តំបន់ទេន្លេមគងគកមពុជ គឺមកចូលរួមេដើមបីេលើកពីបញ
្ហ ្រពួយបរមភ និង

វបញឈប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍ទំនប់ រអ
ី គគិសនីដន
េ

្ណ ះ។

េយើងខញំុមិនគំ្រទ

មនីតិវ ិធីសព
ី្ត ីករជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និងករ្រពម

ចំេពះកិចចពិេ្រគះេយបល់េទ
េ្រព ង(PNPCA)េនះេទ

ហុងែតប៉ុេ

យ

រេយើងខញំុពុំបនទទួលព័ត៌មនអំពីគេ្រមង

ងសង់ទំនប់

ពុំបន

ទទួលករពិេ្រគះេយបល់មុនគេ្រមងចប់េផ្តើម ពុំយល់ពីពកយបេចចកេទសកនុងឯក

រពក់ព័នធ

េពលែដលរ ្ឋ ភិបល

រយៈេពល៦ែខ

េពលេវ

្រគប់្រគន់កុនងករពិេ្រគះេយបល់ និងេធ្វើេសចក្តីសំេរចចិត្ត េហើយជពិេសស កនុងកំឡុង
វ្របកសផ្អកករ

សំ ប់េបើកឲយមនករពិេ្រគះេយបល់

ងសង់ទំនប់ រ ីអគគិសនីដន

ហុង

មនីតិវ ិធីសព
ី្ត ីករជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និង

ករ្រពមេ្រព ង ប៉ុែន្តជក់ែស្តង្រកុមហ៊ុនេនែតបន្តករ
ពី

ងសង់េនទី

ំងទំនប់ (េយង

រព័ត៌មនអន្តរជតិ និងករសេងកតជក់ែស្តងរបស់សហគមន៍េនតំបន់ជប់ ទី
២)ករចូលរួមរបស់េយើងខញុំេនកនុងសិកខ

ពិេ្រគះេយបល់េនះ

មុី និងសហគមន៍ែដលមនវត្តមនេនសិកខ

ននេនេខត្តជុំវ ិញតំបន់

ងទេន្ល

ពិេ្រគះេយបល់ និងឯកភពពីតំ

បេទ េ

និងករផ្តល់ឯក

េនះ។

យ

មិនតំ

គឺតំ

មព័ត៌មន

ំងទំនប់) ។
ងឲយែតអងគករ

ងឲយសហគមន៍ និងអងគករ

រមុនករមក ចូលរួមេនះ េយើងខញំុពុំបនពិភក

ងសហគមន៍ ក៏ដូចជអងគករ សងគមសុីវ ិលេនកនុងេខត្តនីមួយៗ

េនះេទ។ េយើងខញំុពុំមនធនធន និងេពលេវ
សិកខ

ពុំ

្រគប់្រគន់ ជពិេសសករជូនដំណឹងរបស់អនកេរៀបចំ

រមនរយៈេពលខ្លី ដូេចនះពួក េយើងខញំុពុំមនលទធភពេរៀបចំករពិេ្រគះ

េយបល់េនថនក់ឃុំ ្រសុក ឬេខត្ត េដើមបី្របមូលមតិេយបល់ មុននឹងមកចូលរួមពិេ្រគះេយបល់ថនក់
េ្រកមជតិេនះ ។

េនះ

កនុងនមសហគមន៍ និងអងគករសងគមសុីវ ិលែដលនឹងមនវត្តមនេនកនុងកិចចពិេ្រគះេយបល់

េយើងខញំុសូមេសនើដល់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ

សង់ទំនប់ រអ
ី គគិសនីដន

និងរ ្ឋ ភិបលជសមជិកសូមបញឈប់ករ

ង

ហុងរហូតដល់មន៖

-

ករសិក ពីេហតុប៉ះពល់បរ ិ

-

ករសិក ពីផលប៉ះពល់េលើធនធនជលផលទេន្លេមគងគ េ

-

ផ ព្វផ យព័ត៌មនពីគេ្រមងទំនប់ជ

-

េបើកឲយមនករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញជ

ថ នឆ្លងែដន េ

យ

ថ ប័នឯក ជយ

ធរណៈជភ

យ

ថ ប័នឯក ជយ

ជតិ

ធរណៈជមួយភគីពក់ព័នធជមុន

និង

បញូជ លនូវសំេលងសហគមន៍ និងអងគករសងគមសុីវ ិលេទកនុង្រគប់ដំេណើរករៃនករសំេរចចិត្ត
របស់គេ្រមង។
-

ផ្តល់នូវមូលេហតុ និងជំេរ ើស្រគប់្រគន់កុងករកត់
ន
បនថយផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមង េ

េលើភស្តុ

ងសងគម និងវ ិទយ

យែផ្អក

្រស្តជក់ែស្តងែដលដំេណើរករបន

េធ្វើេនបត់ដំបង ៃថងទី២៩ ែខតុ

ឆនំ ២០១៤

បញជេី ឈមះអងគករសងគមសុវី ិល និងសហគមន៍ែដលគំ្រទេសចក្តីែថ្លងករណ៍
-

អងគករអភិវឌ ន៍្រស្តី (AS) េខត្តបត់ដំបង

០១២ ៨១៨ ៥៧៧

-

សមគមភនំនងក្រងី (PNKA) េខត្តកំពង់ឆនំង

០៩២ ៩០៣ ៩០៨

-

អងគករអភិវឌ ន៍សុខភពសត្វជនបទ (RAHDO) េខត្តបនទយមនជ័យ ០១២ ៦៨៧ ៤៣៤

-

សមព័ន្រធ បជេន

-

ទកមពុជ (CCF) េខត្តេពធិ
ត់
អងគករសកមមភពេដើមបីអភិវឌ ន៍ (AFD) េខត្តកំពង់ធំ

-

អងគករសមព័នធភពេដើមបីអភិរក ធនធនជលផល (FACT) ករ ិយល័យ
េខត្តេសៀម ប

០១២ ៩៨៩ ៣១៨
០១២ ៩២៨ ៥៥៣
០៧៧ ៤៥៨ ១៥២

-

េ

ក្រសី យ៉ន យី សហគមន៍េន

-

េ

ក្រសី ណុប ធិត

-

េ

ក្រសី ែហម ចនថ សហគមន៍េន

ទអន្លង់្រតី េខត្តកំពង់ធំ

០៨៩ ២៧៩ ៩០៤

-

េ

ក្រសី ផត់ ផ

០៩២ ២៦៨ ៤៨៩

-

េ

-

េ

ក អួត ឡុង

ទឆនុក្រទូ េខត្តកំពង់ឆនំង
ទេពធិរបង េខត្តេពធិ

ក្រសី ឈួន

ទ្រសុកឯកភនំ េខត្តបត់ដំបង

សហគមន៍ថមមនជ័យ េខត្តបនទយមនជ័យ
្ល

សហគមន៍េន
សហគមន៍េន

ន់ សហគមន៍េន

ទកំពង់ភុក
្ល េខត្តេសៀម ប

០១៧ ៣១០ ៣៣៦
០៩៧ ៥៦៥ ៨៧២៣

ត់ ០១៧ ៦២៥ ០៣០
០១៧ ៥៣២ ៦៥១

