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កណំតេ់ហត ុ
កិច�្របជុសំមាជកិ្របច្ំរតីមាស 

េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ស�ពីីកម�ុជា 

 

ៃថ�សុ្រ  ទ២៦ ែខេមស ឆា �២០១៣កេលេម៉៉ក០៨្ហ្រ ដ�់េម៉៉ក១២កៃថ�្ រ៉ ់
 

 ទរែន�៉ៈកមជ្មមណ �របច�សស្្រប្រ�បក រម�ុជ-ជ្៉ុន (CJCC) 

អ IFL, មហ បថទសសហនន�សុ្ុ ទ, ពជានទភា�េហញ 

 

 
 

េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ�ក ស�ទហទរម�ុជក ភនេេ្ច�របច�្្ជុ�សមជបរ្្ិ�្រទមសជ

េ�រ ទហទ្ស់ខ�ួនរាុ៉ឆា �២០១៣ក ែដ�ភន្្្ហ្រ�ប េទ េនៃថ�សុ ្រ  ទ២៦ ែខេមស ឆា �២០១៣ក េន

ស�្្ជុ�ៃនមជ្មមណ �របច�សស្្រប្រ�បកក រម�ុជ-ជ្៉ុនក (CJCC)។ក របច�្្ជុ�ភនិ្េ់ប�មក េនេម៉៉ក ០៨ 

្ហ្រកនប៉្��្េ់នេម៉៉ក១២កៃថ�្រ៉ក់ែដ�មនអារចូ�មួសុ្ ច�នួនក១៤៥កនរក់ រាុ៉េននមន�ស�ទក៥០ នរ់់ ក

មរហទេខរ�-្រក៉ក ៃន្ហនពជណច្ររម�ុជក ែដ�ជរ�ណ៉មរហទអ៉�កសមជបរក រ�ណ៉អ៉�កស៉�មសុទ ប�ក

នប៉សមជបរ្ណ� ញក្ស់េ បកៃនអ �៉កមបនែមនរដ ភបភ�កស�ទហទរម�ុជ។ 
 

១. មរបសធ គមនក្ស់្្ានអ៉�្ ្ជុ� 
  

េលរក សមុន យូព៉ក នយរ្្រប្រ�ប ៃនអ៉�កភូមបខខុ �ក នប៉ ជ

សមជបរគមៈរមា �បក្គ្់្ គ៉ េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ

� ស�ទហទរម�ុជក ភនដរ្ន�ក្្ជុ� នប៉ិ្េ់ប�មក្្ជុ�េរយភន

ជ្ម្ជូនអ៉�្្ជុ�អ�ហទកចូ�មួ្ស់សមជបរ្ណ� ញក ែដ�មន

សមជបរ្្មម ៣០០ក អ៉�កក េសយភនចូ�មួជយួកេេ្ច�ែបន

កយុ នស�ស�ហទឆា �ក ២០១៤-២០១៨។ក េ�សហទេននេ េរ េលរ

ភនសេ៉ង្ ជូនអ�ហទ� នប�្ស់េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ� ស�ទហទរម�ុជ ែដ�មួមនក កហបេ្ន

េយ្�់ជសាមៈស�ទហទករយរៃម�ប�្ន៉ព�់្ បស នក ដទរសបរមាក នប៉កហបេ្នេយ្�់ នប៉�្  

េ�នេយភ�្ស់ពជរដ ភបភ�រម�ុជ។ ស្ម្់្ រទមស្នា ្ ់ េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ� ស�ទហទ
រម�ុជក មួម�៉ សមជបរ ន្៉េេ្ច�កហបេ្ន េយ្�់េ�នេយភយស�ទហទែបនកយុ នស�ស� ្ស់ពជរដ

ភបភ�ក េសយរក្ ររក�្   នប៉ចូ�មួហទសមជបរប៉ែដ។ក ច�េពនក្្ជុ�នៃថ�េនន ន្៉មនកហបពរភប៉

ែដេ�្្ាន្ មយួច�ននួ ដូចជករ) េ�នេយភយជរបស�ទហទកអភបិវនកៃ្រ៉កខ) ែបនកយុ នស�ស�ស�ទ
ហទកអភបិវនកៃ្រ៉ក ២០១៣-២០៣០ក នប៉ ក គ) កអភបិវនកៃ្រ៉ក នប៉េសចរ�ទេ្ហព៉ច្្ស់�ទហទករយរៃម�

េសរុ្ន៉ព�់្ បស ន។ រគាបនស្ម្ក់្្ជុ�ៃថ�េនន មួមនដូចច៉េ្កមៈ   
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- ឯរឧរ�ម្មណប រកឈុន មា ៈកអគ�េ�ច�បក្រកម្្្រភជរបអភបិវៃ្រ៉កៃន្រសួ៉្ បស ន - េ�

នេយភយជរបស�ទហទកអភបិវនកៃ្រ៉ក នប៉ែបនកយុ នស�ស�ជរបស�ទហទកអភបិវនកៃ្រ៉ ឆា �

២០១៣-២០៣០។  

- េលរ្មណប រកតនក់មនុទមា កអគ�នយរ៉ៃន្រកមសមុន ម៉ុ៉ ្ខ នទ ្គក្ - ្ ហបេស�នកៃនកអនុរ�នករមា

 ប�ទអភបិវនកៃ្រ៉េនរាុ៉្្េ សរម�ុជ។ 
 

- េលរ ររ្ក ណា ព៉ក នយរ្្រប្រ�ប៉   �ួ្នាុររមា ប�ទ េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ�ក ស�ទហទ
រម�ុជ -  ស្នន្ស់អ៉�កស៉�មសុទ ប�ច�េពនកអភបិវនកៃ្រ៉។ 
 

- េលរកឈបរកស�អរ នយរ្្រប្រ�បកេ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ�កស�ទហទរម�ុជ - ែចរ �ែ�រ �

 ដប�ៃនកហបេ្នេយ្�់េ�េសចរ�ទ្ព៉ច្្ស់�ទហទករយរៃម�េសរុ្ន៉ព�់្ បស ន ែដ�េេ្

ច�េឡ៉េរយអ៉�កស៉�មសុទ ប� ឬ EIA។ 
 

- េលរ្សទក ញ្មក ្ព៉ូនទ រ�ណ៉សសគមនកេខរ�រនគប ទ - ្ ហបេស�ននៃនសសគមនន៉េ្នច�េពន

ដ�េម កៃនករយរៃម�េសរុ្ន៉ព�់្ បស ន។ 
 

- េលរ្សទ ិន ់សុខេយ៉៉  ្្ានរមា ប�ទ្ បី អភបិវនក េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ� ស�ទហទរម�ុជ - 

្ច�ុ្្នារមាហ�រនមនៃនដ�េម កេេ្ច�ែបនកយុ នស�ស�អភបិវនកជរប ឆា �២០១៤-២០១៨ នប៉

េ បកហបពរភស�ទអ�ហទេ�នេយភយ។    
 

២. សរមាពហកនប៉ � នប�ៃនក្្ជុ� 
 

២.១ ្ ្ងប ញអ�ហទេ�នេយភយជរបស�ទហទែបនកអភបិវនកៃ្រ៉កនប៉ ែបនកយុ នស�ស�ស�ទហទកអភប 

ិវនកៃ្រ៉ ២០១៣-២០៣០: 
 

ឯរឧរ�ម្មណប រក ឈុន មា ៈក អគ�េ�ច�បក្រកម្្្រភជរបអភបិវៃ្រ៉ក ៃន្រសួ៉្ បស ន 

ភនេ�ធ្ ្ងប ញេ�្្ាន្ ច�ននួក០៣ ស�ចន់់ កមួមន��អបរដូចច៉េ្កមៈ 
 

-  ស្នមនៃនកអភបិវនកៃ្រ៉ៈ គឺេដម្ទករ់្ នយពហ្រទ្រ្ស់្្េ សក នប៉េ�ធឲ

្្េសេឡ៉ក នប៉ានភននូសម�មន,ក ក �នរ ់�ន៉្គ្់ បស�យក នប៉ ាននូរុ�ឲពហៃន

កអភបិវនក្ ្រ្េរយនបន�ពហរាុ៉្្េ សរម�ុជ។ េ�សហទេននេទេ េរ កអភបិវនក

ៃ្រ៉មនន�យយក ជ្មកញឲមនកេ្ ្្ភស់ក្ូនរបចក នប៉មួច�ែមរដ�់កករ់្ នយ

កែ្្្្ប�អកសារុ។ យ៉៉ណរកេរយកកអភបិវនកេនន ្ររកច�េមនដ្៉,កកអ្់ �

ប្ហធបភយេទ្គ្អ់ារពរហ់�ននម�៉ អស់េន ូម�៉ ្្េ ស។ក ជ្ែនមក កអភបិវេននន្៉ជ

្មកញឲមនរបច�សស្្រប្ រ�បកជ�រងមៈេ ធពគទកនប៉ហសុពគទប៉ែដ។កយ៉៉េននរ�ទកច�នុ

ចស�ចនៃ់នកអភបិវនកៃ្រ៉ គឺេផ� រេ�ក្េ៉េនច�ណយ េ�េសរច�ណយាន្្ហ�នន 

រកដូចជកករ់្ នយ នប៉្នភុ�ន្៉ កែ្្្្ប�អកសារុក ែដ�្ច�ុ្្នា ភននប៉រ�ហុ៉

ក� យជ្ បី េន ូម�៉ ហបភហេលរ។ក  
 



Page 4 of 12 
 

- ែបន ទអភបិវនកៃ្រ៉្ស់រម�ុជៈក េដម្ទឲអារចូ�មួរាុ៉របច�្្ជុ�ភនយ�់កនែ់រច្ស់ក

ឯរឧរ�ម ភន្ងប ញ្ែនមហទែបន ទអភបិវនកៃ្រ៉្ស់្្េ សរម�ុជក េរយេលរភន

ច៉�ុ�្ងប ញច�នុចស�ចន់់ ច�នួនក០៧កមួមនៈ 

i.   ួ�ភនក្គ្់្ គ៉ ្រកនប៉ ្រស� រក 

ii.   ួ�ភនសុរបពហមបូ្អហក រសបរមា់ កនប៉ប�បរប�មបនមនជរបគទមទ 

iii.   ួ�ភនកេ្្្ភស់ដទ្្រ្េរយនបន�ពហ 

iv.   ួ�ភនយមហ�េ្ ្្ភស់្គ្់្ នក់ 

v.   ួ�ភនហ�រនមនកនប៉ ច�េមនដ្៉ 

vi.   ួ�ភនមេ�ធភយច��រ្្េសជ៉មុន,កនប៉  

vii.   ួ�ភនសប�� រុកនប៉ក បនបេយគ 
 

េនេ�ឆរអន�ជរបក ្្េ សរម�ុជែដ�មន្រសួ៉្ បស នជរ�ណ៉ ភនសសកជមយួ 

នប៉ចុនអនុសភមៈេយគយ�់ក (MoU) ជមយួ ប ធស នអភបិវៃ្រ៉ (GGGI) ៃនសាមដដរូ

េក៉�ហទែខឧសពកឆា �២០១១កនប៉ សមជបរច�នួនក១៨ ្្េ សែថមេ េរ។កជ� នប� រម�ុជភន

ក� យជ្្េ សសមជបរ GGGI ែដ�ជស ្�នអន�ជរបមយួដក��។ 
 

េនយា រជ់រប,ក រម�ុជភនេេ្ច�េ�នេយភយជរបក នប៉ែបនកយុ នស�ស�ស�ទហទកអភប

ិវនកៃ្រ៉ហទឆា �២០១៣-២០៣០ក រាុ៉េ�្�ម៉េដម្ទអភបិវសដដរបច� េរយែប�រេ�កកព្

 បស នក នប៉�នាន�មាជរប្្រ្េរយនបន�ពហ។ក មធ៉៉ េ េរក េ�នេយភយេនន ែដ�ដ្រន�

េរយ ្រសួ៉្ បស នក មនេ�្�ម៉េ�ធឲមនរុ�ឲពហរ៉កអភបិវនកេសដដរបច�,ក ្ បស ន,ក

្្�មន,កស៉�មកនប៉នបន�ពហៃនកេ្្្ភស់�នាន�មាជរប េដម្ទជួយកឲសុខម�ពហកនប៉ ជទពហ

ស់េន្ស់្្ជហ�ដដកនែ់រ្្េសេឡ៉ក។ក  
 

ែបនកយុ នស�ស�ស្ម្ក់អភបិវនកៃ្រ៉ ឆា �២០១៣-២០៣០កមន បសេេជ្មកញេសដដ

របច�្ ្េ សរម�ុជ ឲមន�រងមៈេសដដរបច�ៃ្រ៉ក េរយែប�រេ�កេ្ ្្ភស់�នាន�មាជរបឲ

មន្្សប នបពហ,ក នបន�ពហៃន្ បស ន,ក ្្ជហ�ដដមនកង��,ក ្េច�រេ សៃ្រ៉,ក សប�� រុ 

នប៉ឥមមនមនេសពហក នប៉មនក បនបេយគរាុ៉ន�យ្ បស ន��។ក ឯរឧរ�មភន្ែនមយក រម�ុជ

ភនសេ្មចចួេសយ នូេ�កមក ច្្ម់យួច�ននួ ពរហ់នន�ន្៉កអនុរ�នកកអភបិវនកៃ្រ៉។ក

េ�កមក ម�៉ េនន មួមនក ែបន ទអភបិវៃ្រ៉ក អនុសភមៈស�ទហទរបច�សសកអភបិវៃ្រ៉ 

រ៉រដ ភបភ�រម�ុជក នប៉ GGGI ៃនសាមដដរូេក៉ ្រកម្្្រភជរបស�ទហទកអភបិវនកៃ្រ៉ក នប៉

សមជបរៃនរបច�្ហមេ្ហព៉ស�ទហទក្េ៉េរ GGGI។ក យ៉៉ណរកេរយក រម�ុជមមមឲមនកប��់

អ បពហតម្ណ�  បស�យនទមយួ់ក េដម្ទឲមនកអភបិវនកេសដដរបច�ៃ្រ៉ក នប៉ ្្រ្េរយនបន�

ពហក េសរុេននរម�ុជ្ររេផ� រេ�សុរបពហេស្ព៉ សុរបពហៃនកេ្ ្្ភស់ ្រក សុរបពហេ្្
្ភស់យមហ�ក ប�បរប�ស� រ នប៉ ា នករស�ម�់ក មួម�៉ ដ�បៃនកេ្ ្្ភស់ប�បរប�េ េរប
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៉។ ជចុ៉្ �ី ្ ់ ឯរឧរ�មភនច៉�ុ�្ងប ញយក កសេ្មចភននូេ�េេសសសរ្្ស់

្្េ សរម�ុជ ្ររអនុរ�កនប៉ ែរ��អកអភបិវនកៃ្រ៉ េរយេ�ធសមសមរមាៃនគ�អូភបិវៃ្រ៉ 

ជមយួនប៉អ បពហម�៉ ្នួ ៃនកអភបិវនកេសដដរបច�្្រ្េរយនបន�ពហ ឧមសមក ដូចជកេសដដ

របច�ក ្ បស នក ស៉�ម ្្�មនក នប៉រុ�ឲពហៃនកអភបិវនក ្ស្តមជ�សម�៉ ្នួៃនកអភបិវនក

េសដដរបច�កនប៉មន�រងមៈ្្មរ់្ រកា ។ក 
    
២.២ ្ ហបេស�នកៃនកអនុរ�រមា ប�ទអភបិវនករាុ៉្្េ សរម�ុជ - េរយ េលរ្មណប រក តនក់ មនុទមា ក

អគ�នយរ៉ៃន្រកមសមុនកម៉ុ៉ ក្ខ នទក្គក្ ។ 
 

្្រ�បមយួច�នួន្ស់្រកមសមុនម៉ុ៉  ប នទ ្ររភនែចរ �ែ�រដ�់អារចូ�មួរាុ៉របច�្្ជុ�ម�៉ មូ� 

េរយេលរភន្ នី រយ់ សហធៃថ�្រកមសមុនមនសចច�ននួ ១០ េ េរ ែដ�ជពគសមុន្ស់្រកម 

សមុន។ក ្រកមសមុនភនេផ� រេ�ក ន�េចញ-ន�ចូ� អជទរមាកអច�ន្ ហឲករសបរមាកនប៉រសប-ឧសភ 

សរមាកជេដម។ក្រកមសមុនរកភន  ួ�ដទសម្មនេសដដរបច�ប៉ែដហទពជរដ ភបភ�កេ�ៃបាដទ្្មមក

១៩៤,០០០កស.រកេដម្ទេ�ធក បនបេយគេ�ដ�ណ�ដូ៉េ្្៉កែដ�រាុ៉េនន ១៥,០០០កស.រ ស្ម្ ់

រ�េដមេឈ។កដទសម្មនមនយៈេហ�ក៧០ឆា �។ក េ�្�ម៉ៃនក បនបេយគ គឺេដម្ទេ�ធអជទរមា 

ដូ៉េ្្៉ករសបរមាករសប-អជទរមាកកែរៃចាដូ៉េ្្៉ករកដូចជក ន�េចញ-ន�ចូ�។ 
 

េ្រហទេ�ធអជទរមាក្រកមសមុនភនមួច�ែមរយ៉៉េ្ចនដ�់កកព្ បស ន ដូចជ ្រកមសមុន 

ភនច�ណយមូ�នប�បស្ម្ក់ពៃ្ហេឈ នប៉ជ� នប� ៃ្ហេឈជេ្ចនសបចត ្ររភនកព 

េរយ្រកមសមុន។ក េននស្ នី រយ់ក ្រកមសមុនម៉ុ៉ ប នទភនមួច�ែមរយ៉៉េ្ចនដ�់កអភបិវនកៃ្រ៉ 

ៃន្្េ សរម�ុជ ្ស្តមេ�នេយភយ្ស់ពជរដ ភបភ�។ េ�សហទេនន្រកមសមុនភន្េ៉េរ 

ឲមនជគេ្ម៉ប�បររមា្ជររ ឬកចប�� ្ម្ជររ េដម្ទេេ�យរ្ន្៉រ្មរក នប៉កប�រប់�៉ម់បូ្ 

អហរាុ៉្្េ សរម�ុជ។ មធ៉៉េ េរ េដម្ទករ់្ នយកន�្ ជររស់ចូ�ហទ្្េ សេ្រប៉ែដ។ក

្រកមសមុនប�បររមា្ជររេននកមនរួន ទយ៉៉ស�ចនរ់ាុ៉ឧសភសរមាចប�� ្មសរធ្ជរររាុ៉្្េ សរម�ុជក

នប៉រាុ៉រ�្នអ់សុទ។ ច�េពនករស�ម�់ហទកចប�� ្រ្ជររក ្រកមសមុនភនែរៃចាក នប៉ប�បរជជទឧសា�នក

នប៉្�ែ�៉ជអគ�បសនទមនរម� �៉  ១េមហេ រ៉រ។់កច�ែមរជទឧសា�នអចេ្ ្ស្ម្រ់សបរមា ដូចជ ្សរក

េរសមូកនប៉ដ�ណ�េប្៉េ េរ។ 
  
២.៣  ស្នមន្ស់អ៉�កស៉�មសុទ ប�េ�កអភបិវនកៃ្រ៉ 

េរយកេលរកររ្កណា ព៉កនយរ្្រប្ រ�ប៉ េ បកៃនអ៉�ក

មបនែមនរដ ភបភ�កស�ទហទរម�ុជ។ 
 

េលរភន្ងប ញហទ ស្នមន្ស់អ៉�កស៉�មសុទ
 ប� តមយៈ្ ្ងប ញ េរយេផ� រេ�កអភបិវនកនបន�

ពហ កអភបិវនកស៉�ម កកព្ បស ន នប៉ កអភបិវនក  
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ៃ្រ៉ ែដ�មនច�ណ្េ់ប�មេរយសាមដដរូេ។៉ ្នា ្ហ់ទហនឲ�់ហទ ស្នមនមួចួមរ េលរ

ភនេ�រជឧម-សមក ស�ទហទកអភបិវនកៃ្រ៉រាុ៉េខរ�មមណ �គទ ទ ែដ�មនកផ� ស់្�ូយ៉៉េ្ចន

រាុ៉កអភបិវនក រួយ៉៉ដូចជ ផ� ស់្�ូហទៃ្ហ�មាជរប មរជៃ្ហច�កេឈរ�  ច�កេរសមូ...់ រសប-

ឧសភសរមា  ដ�ឡូ៉ ភព�៉ កសធ យចនាទកដទសម្មនេសដដរបច�ក្រកមសមុនអជទរមាែ ៉គេ្ម៉ �ន្រ់ ទអគ�ប
សនទេនរ�្ន ់េន�ែ្សហរកកអភបិវនកកGMS ១៩៩២ នប៉កផ� ស់្�ូហទកេ�ធរសបរមាហនច េទ

ជេ�ធករ�ដ�ណ� ែដ�មន�រងមៈអចបៃ�ន�យក។ ជ� នប�្្ជហ�ដដរាុ៉េខរ�មមណ �គទ ទ ជួ្

ក��ភរេ្ចនក្៉ុែន�រកមនកលនុដ�ពហប៉ែដ មួមនៈ 

- កលនុដ�ពហៈក មនកង្ែនម,ក ភនេរនច�េមនដ្៉ ,ក ក �នរ ់�ន៉ក នប៉េសរស៉�ម

មនកេរនេឡ៉ នប៉េសរដ ចនសម��ននមនពហ្្េសេឡ៉។ 

- កផ� ស់្�ូៈក ច�េមនដ្៉េនមនរ្មបរ, ហុ�មន្ ហបេស�នកក  ជ�នញ នប៉្ ហបេស�នក្

េច�រេ ស់កមនក្្ររួ្្ែជ៉កង,កមនកផ� ស់្�ូ្្�មនកនប៉មនសម� �េ�កេ្្
្ភស់�នាន�មាជរបករកដូចជកថយចុន្ស់រក។ 

 

ចុ៉្��្ក់ េលរភនែចរ �ែ�រប៉ែដ ជូនអារចូ�មួអ�ហទក � នប�ៃនកចូ�មួ្្ជុ�ក�ហទ
ៃថ� ទ៦ ដ�់ៃថ� ទ១៥ ែខរ �ី ក ឆា �២០១២ េន េកនេចយូកសាមដដរូេក៉ េរយមនអារចូ�មួ

្្មមក ១០,០០០នរក់ រាុ៉េនន ជ�នញកច�ននួក ៥,០០០នរក់ មរហទ ១៥៣្្េ សក នប៉មន 

សរមាពហច�នួនក ៦០០ក េដម្ទ�្  ដ�់របច�្្ជុ�េនន។ក របច�្្ជុ�មនេ�្�ម៉ែចរ �ែ�រហ�រនមនក

នប៉្ ហបេស�នកស�ទហទកអភបរ្ នប៉្េ៉េនយន�កេដម្ទែរ��អនេហ�អនគរ។កច៉េ្កមេននជ

្្ាន្ ស�ចនែ់ដ�ភនហបពរភកនប៉ សេ្មចៈ 

- �មាជរបក្ហជហ�ដដកនប៉អភបភ�របច� 

- �មាជរបកនប៉ កអភបិវនក 

- �មាជរបកនប៉ កមបូ្អហ 

- �មាជរបកនប៉ អកសារុ 
 

កហបពរភ ូេទ: 

-  
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- េលរ ែ្ន៉ក សុខុន នយរអ៉�កក NREDO មរហទេខរ�សា្៉ែ្រ៉ៈក ស�មូមហ្ែនមេ�ែបនក

អភបិវនកៃ្រ៉ក ខខុ �គបរយក អ បពហែដ�ភនេ�រេឡ៉ ហបរជ�� ្៉ុែន�ស�មូមហ្ែនមមយួច�នុច

េ េរ គឺកក  ួ�ភនហ�រនមនកេ្ពនរស�ចនណ់ស់ស្ម្េ់�ធកសេ្មចចបរ�។ 
 

- េលរ្សទកែរកណមា កមរហទអ៉�ក AFSC ភនសួស�មួេទ ឯរឧរ�ម្មណប រកឈុន មា ៈពរ់

ហ�ននន្៉ច�ងេ នេ្្ហន�ឺ្ហនអ បរឲយ េររដ ភបភ�ហបរជមនកនប៉ែចរជូនដ�់្្ជហ�ដដម�៉ េន

ជន្ ក នប៉ជយ្រក៉ ែមនេ  េ្ពនរមនសៈស�ចនក់ នប៉មនកិ្អ់មាមក ហទ្ ្ជហ�ដដ 

យ៉៉េ្ចន។ 
 

- េលរកឯរក ទសៈឃុនក្្ានអ៉�ក CMFE (KPT) មរហទេខរ�រ�ហ៉�់�ៈ ខខុ �ភនេឃញតមយៈស

ហ�រនមនក កែសរ់កយ រម�ុជជ្្េ សឧ្របដដជនៃ្ហេឈកេសយរាុ៉នមរដ ភបភ�កអ៉�កស៉�ម

សុទ ប�ក  បស�យឯរជន យេរេយ៉្ររេ�ធដូចេម�ច េដម្ទ ្ស់េ រក់្�ផ� ញៃ្ហេឈរាុ៉្្េ ស

រម�ុជ។ មធ៉៉េ េរកខខុ �ស�មូមហកនប៉្្សបនេ្អច គួ�ុ្្រកមសមុនៃ្ហសម្មន ែដ�អចជគ�ូ

ដូច បស�យជ�ប� ែដ�ភន�ុ្ឡូរេិនស ប៉ែដ។ 

ស្មយ្ នី រ:់ ឯរឧរ�ម្មណប រកឈុន មា ៈ,កខខុ �គបរយកក  ួ�ភនហ�រនមនកនប៉ច�េមនដ្៉ ភន

ររ់្ ��ូ �រាុ៉ែបនកអ បពហចួេសយក នប៉មធ៉៉ េ េរ គឺពរហ់�ននន្៉កេ្�ជខ ចបរ�្ស់្្េ ស

នទមយួ់ក នប៉្្េ សរម�ុជខ�ួនឯ៉ ្ររែរេ្�ជខ អនុរ�្គ្រ់បច�កម�៉ អស់។ក ច�ែមរឯច�ងេ ន គឺជ

គេ្ម៉សរ�្៉ េរយមនក�្  ហទ្្េ សជបរច៉កនប៉ប��់មូ�នប�បហទ JJI។កគេ្ម៉េននមន

 ទត�៉ េនរាុ៉្សករស�េព៉ក េខរ�តែរ។ យ៉៉ណរកេរយរៃម�ៃន្េច�រ ប ធេនន មនរៃម�ច� �៉

ណស់កនប៉មនែរ បស�យឯរជនេ  ែដ�អចអនុរ�ភន។  
 

២.៤ ្ ្ងប ញអ�ហទដ�េម កហបេ្នេយ្�់ៃនអ៉�កស៉�មសុទ ប� េ�េសចរ�ទេ្ហព៉ច្្ស់�ទហទករយ 

រៃម�ប�្ន៉ព�់្ បស នកេរយកេលរកឈបរកស�អរ នយរ្្រប្ រ�បកេ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ

�កស�ទហទរម�ុជ។ 
 

េលរនយរភនសេ៉ង្ ខ�ទ អ�ហទខ�្មសៃនច្្ស់�ទហទក

រយរៃម�ប�្ន៉ព�់្ បស នក ែដ� ភនេររេឡ៉ត�៉ ហទយូ

ណស់មរេសយក េសយច្្េ់ននេផ� រជស�ចនេ់�ក្ន៉

ព�់េ�មនុស្ក  ្្ជហ�ដដ់ក នប៉ ភយកមក ប�្ន៉ព�់

្ បស ន។ក េសចរ�ទ្ព៉ច្្េ់ននមនច�ននួក ១៨ជ�ហូរក នប៉ ៨១

ម្តករាុ៉េ�្�ម៉ានយ េសចរ�ទ្ព៉ច្្េ់ននមន�រងមៈ្ស្តមច្្់្ រ្ម្ររ នប៉ករ់

្នយប�្ន៉ព�់អ បជនមនជអ្្្មេ�្្ជហ�ដដក នប៉្ បស ន។ក កហបេ្នេយ្�់ជស

ាមៈ្ររភនេេ្ច� នប៉ប��់េយ្�់្ែនមតមយៈច�នុចស�ចន់់ មយួច�ននួ ដូចច៉េ្កមៈ  

- ែមន�អ�ហទេ�កមក កព្ បស នកដូចជកេ�កមក ស្ម្េ់្រពម្ងេ ជមុន 

- ដ�េម កៃនក្របរហបនបរឲ្ បស នដ�្ ូ៉កនប៉ ដ�េម កៃនក្ហមេ្ហព៉កកព្ បស ន 

 



Page 8 of 12 
 

- សុហ�ពហៃន បី � ្ន្្រឯរពហច�េពនភយកមក  EIA មបនឲេ�សហទ៥ឆា � (ហទមុនមបន
មនរ�មរេ់ហ�េលេននេ ់កម្ត ២២។ 

- េ�រ ្រចបរ�ឲមនកចូ�មួជសាមៈ មួម�៉ ក្្កសជសាមៈប៉ែដ នូ

ភយកមក កEIA។ 

- មនររ់្ ��ូ �្រ្ខមណ  EIA េ�៉ែដន 

- កតមរនកEIA េរយអារច៉េ្រក សនរ្ បស នច៉េ្រ់ 

- អារេសាគេ្ម៉ិ�ភច់្ ររចូ�មួច�ននួក១ ពគយ ៃនថ បកគេ្ម៉ េដម្ទេ្្្ភស់ស្ម្់

មូ�នប�ប្  បស នកនប៉ ស៉�ម។ 

- មន បានករ្៉ ្៉  (្រមដដ្ ្េមទ កនប៉្រម្ហសា មណ ់ រាុ៉កជ្មកញកអនុរ�ច្្េ់នន 

- មន្��ូ�េ�កមក ក ក្ហមេ្ហព៉េរយេស ទជមុនក នប៉ េរយមនហ�រនមន្គ្់្ នក់ក

(FPIC់កម្ត ២៥។ 

- មនររ់្ ��ូ �សប នបចូ�មួក  ួ�ភនហ�រនមនកនប៉ យុរ�ប�មន 

- មនររ់្ ��ូ �្ បី កែ្្្្ប�អកសារុេទរាុ៉ច្្ ់

 

មរបេយ្�់េដម្ទែរស្មប�ខ�ម្សៃនច្្ ់

- កចូ�មួហបេ្នេយ្�់ជសាមៈ គួែរេ�ធឲភនេ្ចនរែន�៉ក នប៉េហញេ�ញក ជ

ហបេសស កចូ�មួសេ្មចចបរ�។ 

- ក្្កសជសាមៈអ�ហទគេ្ម៉កនប៉ភយកមក  EIA គួេ�ធេឡ៉ឲភន ូ�� ូលយក

មបន្រ្មែរ្េងប នតមេគស �ហ� ្៉ុែន�ែថមម�៉  ទរែន�៉សាមៈកនប៉រ�្ នែ់ដ�ន្៉ ៉ប�

្ន៉ព�់ហទគេ្ម៉។ក 

- ្េ៉េនហទ ៦០ៃថ� េទក ៩០ៃថ�ក ៃនៃថ�េ�ធកស្ម្ក់ហបនបរឲភយកមក ក នប៉កហបេ្ន

េយ្�់ជសាមៈក ម្ត ១៦់។ក 

- រួន ទកនប៉ពរបច� ហុ�មន្្ជហ�ដដឈជេដម្ម�្ ៉ 

- រមទ េមស មណ មយួច�ននួអចជន់ា ន្៉ច្្ែ់ដ�មនែច៉ចួេសយក 

-  ្រម្ហសា មណ កនប៉ ដដ្្េមទ ់កគួែរមនកហបនបរឲេទេ�ច្្ែ់ដ�ពរហ់�ននេប្៉់ 

- កបភយតមែ្សយមនក��ភរស្ម្ស់សគមនកមូ�រដ នកនប៉  អជខ � 

- មបនភនសា ្សា៉ ជ់មូ�រដ នជមយួអារពរហ់�ននកសសគមនកកមុនេហ�្េ៉េរច្្េ់នន 

- កសេសមនពហសាុ្គសា ញកជហបេសស េ�កមក ៃនកចូ�មួ 

- � នពហែសធ៉ រយុរ�ប�មនក សប នបរាុ៉កចូ�មួក សប នប  ួ�ភនហ�រនមន��ក ្៉ុែន�ក អធទែដ�្ហបយ 

ភមម គឺកមបន  ួ�យរគ�នបរសសគមនក។ 

- ច្្េ់ននក គួចូ�មួហទយា ររ់�្ នក់ នប៉ ្្េ សជបរច៉ក រាុ៉កចូ�មួហបេ្នេយ្�់ េដម្ទ
េជេសរ៉កជនច់្្អ់ន�ជរបកនប៉រ�្ ន។់ 

- គួែរ �េ�ចឲេឃញហទពហជៃដគូរ៉អ៉�កស៉�មសុទ ប�ក 
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- រដ ភបភ�ក បស�យឯរជនកសសគមនកករាុ៉រមទ ្នា នណ់មយួ 

- េហ�េលហបនបរឲភយកមក ខ�ទស្ម្ស់៉�មសុទ ប�មនយៈេហ�ខ�ទ 

- ភយកមក ខ�នគឺ្នែ់រថរចម�៉រ់ា  

- ភយកមក ែដ�ភនអនុម�រ ហុ�ែដ�ែចរ �ែ�រដ�់អ៉�កស៉�មសុទ ប� នប៉សាមៈជ

ន។ 

- សមជបរអន�្រសួ៉ ហុ�មនេហ�្គ្់្ នហ់បនបរឲ្េច�រេ ស េ�ែបនក្ននូ្នយប�្ន៉

ព�់កនប៉ែបនក្គ្់្ គ៉្ បស ន។ 

- ស�េម ្ស់សសគមនកហុ�មនររ់្ តេរយ្រកមសមុន ទ្្រ្ភេនរាុ៉ភយកមក ឲភន

េហញេ�ញ។ 

- ស�េម កនប៉្ បី នន្ស់សសគមនក មបនភនយរេទហបពរភរាុ៉របច�្្ជុ�អន�្រសួ៉ 
 

ស�មូមហេដម្ទែរ��អភយកមក កEIA 

- ្េ៉េនេហ�េលហបនបរឲេ�ភយកមក កEIA យ៉៉េហចណស់ក៩០ៃថ� ៃនៃថ�េ�ធក 

- ព�់មរបេយ្�់្ស់សសគមនក្ ររររ់្ តកនប៉ យរេទហបពរភេនយា រអ់ន�្រសួ៉ 

- ព�់ភយកមក ្��្ក់្ររែចរជូនជសាមៈកជហបេសស យា រម់ូ�រដ ន 

- េជេសរ៉ភយកមក ចម�៉រ់ា កេសយហុ�ភនសបរភសុទជេ្រ 

- កតមរនកអនុរ�ែបនកគួេ�ធជេ េ៉មរក់នប៉រ្៉  ្៉  

- េជេសរ៉រចច់រគេ្ម៉ែដ�អនុរ�េរយា នភយកមក  EIA 

- សូមឲមនកចូ�មួហទសាមៈជនឲភនេហញេ�ញ េន្គ្ដ់�ណរក់�ៃនក

រយរៃម�េសរុ្ន៉ព�់្ បស ន។ 
 

ែបនក្ន� 

- េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ�ក ស�ទហទរម�ុជ ន្៉េេ្ច�សបកង សលហបេ្នេយ្�់យា រ់

ជរបយៈេហ�ក២ៃថ�កគឺៃថ� ទ២៩-៣០ ែខេមស ឆា �២០១៣ េននក េរយមនកចូ�មួហទអ៉�

កជរបកអន�ជរបកៃដគូអភបិវនកករ�ណ៉សសគមនកមូ�រដ នកនប៉ស ្�នពរហ់�នន។ 

- ្ន�េគេ៉គអារជ�នញកជរបកនប៉អន�ជរប េដម្ទជួយកហបនបរឲកនប៉ប��់េយ្�់ 

- មរបេយ្�់ម�៉ អស់ន្៉េបខជូន្រសួ៉្ បស ន េដម្ទហបនបរឲកនប៉ែរស្មប� 

- េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ�កស�ទហទរម�ុជ នប៉សមជបរក សូមសធ គមនកក នប៉ ទរពយ រាុ៉

កជួយកដ�់ពជរដ ភបភ� េដម្ទហបេ្នេយ្�់ជមយួអារពរហ់�នន រាុ៉ន�យែរ�ម�ច្្់

េននឲមនខ�្មសកនែ់រសុទជេ្រកនប៉មន្្សប នបពហស្ម្ក់អនុរ�។ 
 

២.៥ ្ ហបេស�នកៃនសសគមនក៉េ្នច�េពនដ�េម កៃនករយរៃម�េសរុ្ន៉ព�់្ បស ន េរយ 

េលរ្សទកញ្មក្ព៉ូនទ រ�ណ៉សសគមនកេខរ�រនគទ ទៈ 
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េយ៉ខខុ �ជសសគមនក មនកភមមយ៉៉ច� �៉ យ េ្ �ន្ស់៉ស៉េ់ន

ែ្រ៉ច៉េ�េនន ន្៉ មនប�្ន៉ព�់យ៉៉ច� �៉ ដ�់្្េ ស្ស់េយ៉ខខុ �។ក

ែរេ្សបនជន្៉ស៉ស៉រ់ាុ៉្្េ សរម�ុជ  បញេនន យេររន្៉យ៉៉ណ

ែដ អស់េលរ-េលរ្សទ អចន្៉្សេម្ សៃម។៉ េយ៉ខខុ �ស�មូមហដ�់ រដ

ភបភ�ក្្សបនេ្អច្�្្ក់ស៉ស៉ក់ឬហនធកស៉ស៉ភ់ន ជក

្្េសក ឬ្្សបនេ្រដ ភបភ�អចស៉រ់ែន�៉េប្៉។ ជឧមសមក   �ន្់

យ៉�ទ ហបរជមនប�្ន៉ព�់េ�ជទពហ្ស់េយ៉ខខុ � ដូចជក េ�សរធពស

នៈក កភរ់្ ៉ប់ានសែម្៉ ជេដម។ ពរហ់�ននន្៉ ដទសម្មនេសដដរបច�ក េយ៉ខខុ �មបនច្ស់លស់េនន

េ  យេរមនក  ួ�ស� �់ែដឬេ កេ្ពនយ ្្ជហ�ដដមបនភន  �ួហ�រនមនកេសយេយ៉ខខុ �មបន

មនដទស្ម្ហ់្៉ទរេឡយ។ក ្រជ�ននេ់ឡ៉�បចហរួេយ៉េេ៉ព�់ឆា �ក េសយេយ៉មនក្ហបយភមម

យ៉៉ច� �៉ នេហ�អនគរ ់ េរយេយ៉រ�ហុ៉ជួ្ ្្ នរន�៉ មរេនន។ក ច�ែមរហរួេយ៉ េនែ្រ៉ច៉

េ� �ន្ម់បនភន  ួ�ស�ម៉អធទេសនក គឺភនែរអារស់េនរាុ៉រ�្ន ់�ន្់្ ៉ុេណា ន។ក ្្ជហ�ដដ

មនកស្្យចបរ�ច�េពនកអភបិវនក្ស់ពជរដ ភបភ� ្៉ុែន�សូមឲរដ ភបភ�ហបនបរឲេម�ក

្ហបយភមម្ស់េយ៉ខខុ �ប៉ែដ។ក ច�េពន្្ជហ�ដដេន ទ្រក៉ មបនភនជួ្្្ នក��ភ�ដូចហួរ

េយ៉េឡយកសូមេមត� រដ ភបភ�អចមនជេ្មសេប្៉ បញ។  

 

កហបពរភមួ: 
 

- ស�មួៈ េលរករ៉ ស�ណ៉  អារស្ម្ស្មប�ៃនអ៉�កកKKKHRDA មរហទេខរ�រ�ហ៉ស់�ឺៈក

េរអារមន ប�ទស�ស�អធទខ�នករាុ៉កមមម ឬ រសមូមរប រាុ៉រមទ ៃនកស៉ស៉ ់�ន្រ់ ទអគ�ប
សនទ? 
 

- ចេម�យៈ េយ៉មនេសចរ�ទែថ�៉ កមក មួ ដូចែដ�ភនហបពរភា ក េសយភនេបខេទដដសព

ជរបចួេសយអ�ហទ្ បី ៃនក៉ប�្ន៉ព�់ហទកស៉ស៉ ់�ន្។់ក េយ៉ភនេេ្ច�េ បក

េនយា រភ់ូមបក េសយភនេចញេសចរ�ទែថ�៉ កមក េទដដសពជរប ្៉ុែន�ហុ�មនកេេ�យរ្េន

េឡយេ ។ 
 

- ស�មួៈ េលរក ែ្ន៉ក សុខុនក នយរៃនអ៉�កកNREDO មរហទេខរ�សា្៉ែ្រ៉ៈក េរអារមន

ជេ្មសអធទកេ្ �ន្ម់បនភនស៉ស៉?់ 
 

- ចេម�យៈ ខខុ �គបរយក េ្្ហន�ឺ្ហនអ បរឲក  �ន្ច់ា ររូច េរយមបនមនប�្ន៉ព�់ក ឬ្ន៉ព�់

របចរួច។ក្្សបនេ្មនកស៉ស៉ ់្ររមនស�ម៉សមេសរុប�កនប៉រៃម�សមមឲ។ 
 

២.៦ ្ច�ុ្្នារមាហ�រនមនៃនដ�េម កេេ្ច�ែបនកយុ នស�ស�អភបិវនកជរប ឆា �២០១៤-២០១៨ 

(NSDP):   
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េលរ្សទ ិន ់ សុខេយ៉៉  ្្ានរមា ប�ទ្ បី អភបិវនក 

េ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ� ស�ទហទរម�ុជ ភនេ�ធ្ច�ុ្្នា

ពហៃនដ�េម កប��់េយ្�់្ស់អ៉�កស៉�មសុទ ប�ស�ទហទ
ែបនកយុ នស�ស�អភប-ិវជរប ឆា �២០១៤-២០១៨ក នប៉

ែបនកេេ្ច�េ បកនេយភយ នេហ�អនគរ។កេលរ្សទ
រកភនែចរ �ែ�រប៉ែដក អ�ហទក�្ បេចច បុររ�មររ់ាុ៉ដ�េម កេននក នប៉អ�ហទេ្េ្ែដ�ស៉�មសុទ
 ប�្ររចូ�មួរាុ៉កប��់េយ្�់េនន។  
 

ម�ូេសរុអ៉�កស៉�មសុទ ប�្ររចូ�មួរាុ៉កេេ្ច�ែបនកយុ នស�ស�អភបិវជរប (NSDP) 

២០១៤-២០១៨: 
 

- អ៉�កស៉�មសុទ ប�ជម� ស់្្េ ស ្ររែរយ�់ដ្៉ហទេ�នេយភ�ជរប ែដ�មនរដ ភបភ�

ជម� ស់ប៉ែដ។ 
 

- កចូ�មួហទស៉�មសុទ ប� ន្៉មនកែចរ �ែ�រហ�រនមនក ហបេ្នេយ្�់ក របច�សសក រាុ៉ក 

អភបិវនករមា ប�ទកនប៉មនករយរៃម�េរយមនកចូ�មួ។កដូេចានអ៉�កស៉�មសុទ ប� មនរួន ទ 

ស�ចនរ់ាុ៉កចូ�មួេេ្ច�ែបនកយុ នស�ស�អភបិវជរប (NSDP) ឆា � ២០១៤-២០១៨។ 
 

កចូ�មួ្ស់អ៉�កស៉�មសុទ ប�រាុ៉ដ�េម កេេ្ច�ែបនកយុ នស�ស�អភបិវជរប (NSDP) ឆា �

២០១៤-២០១៨: 

- អ៉�កស៉�មសុទ ប� ្ររេ�ធក �នរ ់�ន៉ប��់ារុចូ�េរយផា �់ ដ�់អន�្រសួ៉កនប៉ៃដគូអភប-

ិវ តមយៈកហបពរភជមយួ្រកមកង្េច�រេ សក រាុ៉កេេ្ច�ែបនកយុ នស�ស�អភបិវ 

ជរប (NSDP) ឆា �២០១៤-២០១៨។ 

- អ៉�កស៉�មសុទ ប�្ររចូ�មួតម បស�យ្ស់ខ�ួន ដូចមនែច៉រាុ៉ែបនកយុ នស�ស�អភបិវជរប 

(NSDP) ឆា �២០១៤-២០១៨ក េសយេ បកៃនអ៉�កមបនែមនរដ ភបភ� ស�ទហទរម�ុជ ជអារស្ម្

ស្មប� តមយៈរមា ប�ទ្ បី ៃនកអភបិវនក េដម្ទប��់ជេយ្�់មួដ�់ពជរដ ភបភ� ហបិណ 

មុនន្៉េ�ធកសេ្មចចបរ�។ 

- ច�មុចស�ចនែ់ដ�អ៉�កស៉�មសុទ ប�មន គួែរររ់្ ��ូ � មួមនៈកក  

o  ស្នៈ្ស់អ៉�កស៉�មសុទ ប�ស�ទហទមរបក នប៉ិវនពហៃន្ច�ុ្្នាពហ NSDP 

ឆា �២០០៩-២០១៣; 

o ច�នុចស�ចន់់ ែដ�្ងប ញហទកចូ�មួកនប៉រួន ទិ�ភច់្ស់ស៉�មសុទ ប� 
 

៣. េសចរ�ទសេ៉ង្ កនប៉ ក្ប អ៉�្ ្ជុ� 
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ជ ទ្��្ ់េលរ សមុន យូព៉ ្្ានអ៉�្្ជុ� ភនសេ៉ង្ កនប៉េ�ធេសចរ�ទសនាបរដ នៃនរបច�្្ជុ�កេរយភន

េ�រេឡ៉យកេយ៉ភនហបពរភេ�្្ាន្ ច�ននួ្ទស�ចន់់  ែដ�មនកចូ�មួយ៉៉បុ�បុសហទអារចូ�មួ

ម�៉ អស់។ករាុ៉របច�្្ជុ�េនន េយ៉មនរគាបនច�ននួ្ទូ្ ស�ចន ់គឺកឯរឧរ�ម្មណប រកឈុនកមា ៈកភនេ�ធ្ ្ងប ញ

អ�ហទេ�នេយភ�ជរបស�ទហទកអភបិវនកៃ្រ៉ក នប៉ ែបនកយុ នស�ស�ក ឆា �២០១៣-២០៣០ េលរ្មណប រក

តនក់មុនទមា កភនែចរ �ែ�រហទ្ ហបេស�នករមា ប�ទអភបិវៃ្រ៉រាុ៉្្េ សរម�ុជ មួមន ក្ហបយភមមក នប៉
ស�មូមហស្ម្ក់អភបរ្។ក េ�សហទេននេ េរ ច�នុចស�ចន់់ មយួច�នួន ែដ�ជ� នប�ៃនសមជ ែដ�

ភនចូ�មួេរយ េលរក រ្រក ណា ព៉ក រកភនែចរ �ែ�រប៉ែដដ�់អារចូ�មួ។ក ខមៈេននអ៉�្្ជុ�រកភន

  ួ�ហ�រនមនប៉ែដអ�ហទប�្ន៉ព�់ៃនកស៉ស៉ ់�ន្រ់ ទអគ�បសនទក ជហបេសស ក្ន៉ព�់េ�សសគមនក

ែបារច៉េ្កមកនប៉ច៉េ�ែខ្ ្រ។កជចុ៉េ្កយ េលរកឈបរកស�អរកនយរ្្រ�ប្ រ�បៃនេ បកៃនអ៉�កមបន

ែមនរដ ភបភ� ស�ទហទរម�ុជក ភនែចរ �ែ�រអ�ហទដ�េម កហបេ្នេយ្�់េ�េសចរ�ទ្ព៉ច្្ ់ EIA។ េលរក

សមុនក យូព៉ ភនស�ែដ៉នូអ�មគុម នប៉េហជូនហដ�់អារចូ�មួ សូមមនស�ណ៉��ក នប៉េជគជ�យ្គ្់

ពរបច� នប៉្្កស្ប អ៉�្្ជុ�៕ 

 

 

---ច្-់-- 
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