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Working Together for Positive Change
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ៃថ�សុ្រក ទ២៦ ែខេមស ឆា២
� ០១៣
មជ្ឈមណ�លសហ្របត
�  កម�ុជ-ជប៉ុន (CJCC)
ប ិក
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កំណត់េហតុ

ំ មាជក
ិ ្របច ំ្រតីមាស
កិច�្របជុស

េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ស�ព
ី ីកម�ជា
ុ
ៃថ�សុ្រ ទ២៦ ែខេមស ឆា២
� ០១៣កេលេម៉៉ក០៨្ហរ
្ ដល់េមា៉ង១២ ៃថ�្រតង
ទរែន�៉ៈកមជ្មមណ�កិច�សហ្របតិបត�ិក កម�ុជ-ជប៉ុន (CJCC)
អគ IFL, មហ វិថីសហពន័រ� ស្ុ,ទ ពជានទភ�ំេពញ


េវទិកៃនអង� ក រមិនែមនរដ �ភិបាល  ពីកម�ុ ជា បានេរៀបចំកិច�្របជុំសមាជិក ្របច ជ

� ០១៣ េន
េល ក ទ ពីរ របស់ ខួ � នក�ុ ងឆា �២ ០១៣ ែដលបាន្រប្ រពឹ េទ េនៃថសុ ្រ ទី២៦ ែខេមស ឆា២

ស្របជុៃនមជ្ឈមណ�លកិច�សហ្រតិបត�ិ
ក រ កម-ជប៉ុន (CJCC)។ កិច�្របជុំបានចប់េផ�ម េនេ ០៨
ប

្រពក និងប�� ប់េនេមា៉ង១២ ៃថ�្រតង់ែដលមាអ�កចូលរម
ួ សរុបចន
ំ ួន ១៤៥ នាក់ (ក�ុងេនមា�ស�ី  ៥០ នាក់)
មកពីេខត�-្រក�ង ៃន្រពជណាច្រកកម�ុ ែដលជតំណាមកពីអង�កសមាជិក  តំណអង�ករសង�មសុីវិល

និងសមាជិកបណា�ញ របេវទិកៃនអង� ក មិ ន ែមនរដ�ភបាល ស�ីពកម�ុ ជា
១. មរស
ប ធ គមនក្ស់្្ានអ៉�្្ជុ�
េលរក សមុន យូព៉ក នយក្របតបត�ិ ៃនអង�ករភូមិខ�ុំ និង

សមាជិគណៈកមា�ធិក្រគប់្រ េវទិកៃអង�ករមិនែមនរដ�ភ
ល ស�ីពីកម�ុជា បានដឹកនាំករ្ និងចប់េផ�មករ្របជេដយប

ំ ំពីករចូលរួមរបស់សមាជិកបណា�ញ ែដ
ជ្រមាបជូនអង�ជុអ

សមាជិក្រប ៣០០ អង�ករ េហយបានចូលរួមជួយ េរៀបែផន
កយុទ�ស�ស�ពីឆា� ២០១៤-២០១៨។ េលសពីេនះេទៀត េល
បានសេង�បជូនអំពីលទ�ផលរបសេវទិកៃអង�ករមិនែមនរដ�ភិ

ស�ីពីកម�ុជ

ែដលរួមមាន កពិេ្រគ

េយាបល់ជាសធារណៈសករវយតៃម�ផលបពលបរិស�ន ដីកសិកម� និងករពិេ្រគាះេ និងគាំ្

េគានេយាបាលរបស់រជរដ�ភិបាលក ស្រមា្រតីមបនា�ប េវទិកៃអង�ករមិនែមនរដ�ភិ ស�ីពី

កម�ុជា រួមទំងសមា នឹងេរៀបចំករពិេ្រ េយាបល់េគាលនេយាបាយស�ីពីែផនករយុទ របស់រជរដ

ភិបាល េហយ៍្
ក រត�វករគ និងចូលរម
ួ ពីសមាជិកផងែដ។ ចំេពះករ្របជុំនាៃថ នឹងមានករពិភាក

ែដរេល្របធានបទមួយចំន ដូចជាក) េគានេយាយជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍន៍ៃបខ) ែផនករយុទ�ស�សស �

ពីករអភិវឌ្ឍន៍ៃបត ២០១៣-២០៣០ និង  គ) ករអភិវឌ្ឍន៍តង  និងេសចក�េី ្រពងច្បោប់ស�ីករវយតៃ

េហតុបះ៉ ពល់បរិស� វគ�ិនស្រមាប្របជុំៃថ�េន រួមមានដូចខងេ្រ
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- ឯរឧរ�ម្មបណ រកឈុ ន មាៈកអគ�េ�ច�បក្រកម្្្រភជរបអភប ិវៃ្រ៉កៃន្រសួ ៉្ស
ប  ន - េគា

នេយាបាយជាតិស�ីពីករអភនកៃបតង 

២០១៣-២០៣០។

និងែផនករយុទ�ស�ជាតស�ីពីករអភិវឌនកៃបតង

ឆា �

- េលរ្មបណ រកតន់កមុនទ មាកអគ�នយរ៉ៃន្រកមសមុន ម៉ុ៉ ្ខ ទន ្គក្ - បទពិេសនកៃនករអនុវតនកកម�

វិធីអភវឌ្
ិ នកៃបតងេនក�ុង្របេទសកម�ុ។

- េលរ តឹក វណ
ា �រ នាយក្រតិបត�ិ
ទទួលបនុ កកម�វិធី
�
េ ក
ប
ប ៃនអ៉�កមន
ប ែមនរដភភ
ប �ក ស�ទហទ

រម�ុជ - ទស្សនរបស់អង�ករសង�មសុវិលចំេពះករអភិវនៃ៍ បតង។

- េលរកឈរ
ប កស� អរ នយរ្្រប្រ�បក េ បកៃនអ៉�កមន
ប ែមនរដភភ
ប �កស�ទហទរម�ុជ - ែចករំែលក ល

ទ�ផលៃនករពិេ្រគាះេយាបល់េលេសចក�ី្រពស�ទហក
ទ វរៃម�េហតុបះ៉ ពល់បរិស ែដលេរៀប

ចំេឡង
 េដយអង�ករសង�មសុីវ ឬ EIA។

- េលរ្រសី ញ្មក ្ូព៉នទ តំណាងសហគមនេខត�រតនគិរី - បទពិេសធន៌ៃនសហគមន៌រងេ្រគាះចំ

ដំេណរកៃនកវរៃម�េហតុបះ៉ ពលបរិស�។

- េលក្រ ចន សុ ខេយ៉ង ្របធានកម�វិធី
ប អភិវឌ្ឍន េ ក
ប ៃនអ៉�កមន
ប ែមនរដភភ
ប � ស�ទហរ
ទ ម�ុជ -

បច�ុប្បន�កម�ព័ត៌មានៃនដំេ រករេរៀបចំែផកយុទ�ស�សអភិវឌ្ឍនជាត ឆា២
� ០១៤-២០១៨ និង
េវទិកពិភាកស�ទអំពីេគាលនេយា។

២. សរមាពហកន៉
ន �ៃនក្្ជុ�
ប � ប
២.១ បទបង�ញអំពេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីែផនករអភិវឌតង  និងែផនករយុទ�ស�សីពី
� ករអភ វ
ឌ្ឍន៍ៃបត ២០១៣-២០៣០:

ឯរឧរ�ម្មបណ រក ឈុ ន មាៈក អគ�េ�ច�បក្រកម្្្រភជរបអភប ិវៃ្រ៉ក ៃន្រសួ ៉្ស
ប ន

បានេធបទ
� បង�េល្របធានបទចំនួ០៣ សំខន់ៗ រួមមលំអិតដូចខងេ្រក
- ទស្សទនៃនករអភិវឌ្ឍន៍ៃប

គឺេដម្ បីកត់បន�យភាព្ររបស់្របេទស និងេធ�ឲ

្របេសរេឡង និងធាននូសមធម,៌ ករទំនាក់ទំនង្រគ់វិស័យ និងធានានូវតៃន
ប

កអភិវឌ្ឍន្របកេដយនិរន�រភាពក�ុង្របេទសកម។ េលសពីេនះេទេទៀ ករអភិវឌនក

ៃបតងមានន័យថា ជ្រម�ញឲ្យមានករេ្រប្រាស់កបូនតិច និងរួមចំែណកដល
ប

កែ្រ្រប�អកធាត។ យា៉ងណាក៍េដយ ករអភិវឌ្ឍ ្រត�វករចំេណះដឹង, អប់រំ
ផ្សពផ្សោយេទ្រគបពកព័ន�ទំអស់េនទូទំង្របេទស។ ជាបែន�ម ករអភិវនឹងជ
្រម�ឲ្យមានកិច�សហ្រ្រ�បកជលក�ណៈេទ�រភាគី និងពហុភាគីផងែដរ។ យា៉ងេនះក�ី ច

ចសំខន់ៃនករអភិវឌ្ឍន៍ៃ គឺេផា�តេលករបេង�នចំ េលេសវចំណាយ្រហ�នន

ក៍ដូចជករកត់បន និងបន្សោុំនកែ្រប្រប�លអកសធាតុ ែដលបច� បាននិកំពុង
ក�យជាប��េនទូទំងពិភ។
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- ែផនទីអភិវឌ្ឍន៍ៃបតងរបស់កម�ុជា

ឯរឧរ�ម

េដម្ បីឲ្យអ�កចូលរួមក�ុងកិច�ជុំបានយល់កន់ែតច្ប

បានបង�ញបែន�មពីែផនទីអភិវឌ្ឍន៍ៃបតងរបស់្របេទសកម�ុជា េដ

ចង�ុលបង�ចំនុចសំខន់ៗចំនួន០៧ រួមមាន
i.

ii.
iii.
iv.
v.

ទទួលបានករ្រគប់្រគងទឹក និងទឹក

ទទួលបានសុរបភាពម�ូបអហរ (កសិកម�) និងតផលមន
ិ មានជាតិគី
ទទួលបានករេ្រប្ដី្របកបេយនិរន�រភា
ទទួលបានថាមពលេ្រប្របាស់្រគប
ទទួលបានព័ត៌មាន និងចំេណះដ

vi.

ទទួលបានមេធ្យោបាយចល័ត្រជាងមុន, និ

vii.

ទទួលបានហិរ��វត�ុ និងក រវិនិេ

េនេលឆាកអន�រជាតិ ្របេទសកម�ុជាែដលមាន្រកសួងបរិស បានសហករជា

និងចុះអនុស្សោរេយគយល់ (MoU) ជាមួយវិទ្យោស�នអភិវឌ្ (GGGI) ៃនសធារណរកូ

េរកពីែខឧសភា ឆា២០១១
៉
និងសមាជិកចំនួន ១៨ ្របេទសែថមេទៀត។ ជាលទ� កម�ុជាប
ក�ជា្របេទសសមា GGGI ែដលជាស�ប័នអន�រជាតិមួយដ។

េនថា�ក់ជាតិ, កម�ុជាបានេេគាលនេយាបាយជាតិ និងែផនករយុទស�ីពីករអភវ

ឌ្ឍនៃបតងពីឆា២
� ០១៣-២០៣០ ក�ុងេគាលបំណងេដម្បីអភិវឌ្ឍសដ�ក េដយែផ�កេលករកប

រិស�ន និងធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយនិរន�រភាព។ ម្យោ៉ងេទៀត េគា ែដលដឹកនា

េដ ្រកសួងបរិស�ន មានេគាលបំណងេធ�ឲ្យមានតុលករអភិិវនកេសដ�កិច�, បរិស�ន,
វប្បធម៌, សង�ម និងនិរនរភាពៃនករេ្របស់ធនធានធម�ជា េដម
 ្ បីជួយ ឲ្យសុខមាលភាព និងព
រស់េនរបស់្របជាពលរដ�កន់ែត្របេសរេឡ

ែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ករអនៃ៍ បតង ឆា២
� ០១៣-២០៣០ មានទិសេដជ្រម�ញេ
កិច�្របេទកម�ុជ ឲ្មានលក�ណៈេសដ�កច�ៃបតង  េដយែផ�កេលករេ្របស់ធនធានធម�ជាឲ្

មា្របសិទ�ិភាព, និរន�រភាពៃនបរិស ្រជាពលរដ�មានករងរល�, បេច�កេទសៃបតង, ហិត�ុ

និងឥណទមានេស�រភាព និនករវិនិេយាគក�ុងន័យរិស�
។ ឯកឧត�មបនបែន�មថា កម�ុ
ប
បាសេ្រមរួចេហយ
នូវេគាលកណ៍ ច្បោប់មួយចំន ពក់ពន័នឹងករអនុវ
�
នក
៍ រអភិវឌនៃ៍ បតង។


េគាករណ៍ទំងេ រួមមាន ែផនីអភិវឌ
ៃបតង  អនុស្សោរស�ីពីកិច�សហករអភិវឌ្ឍៃប
ទ

រវរដ ភិបាលកម�ុជា ន GGGI ៃនសធារណរដ�កូេរ៉ ្រក�ម្របឹកស�ីពីករអភិវឌ្ឍន៍ៃបតង ន
សមាជិៃនកិច�្រពមេ្រងស�ីពីករបេង� GGGI។ យា៉ងណាក៍េដយ កម�ុជាទមទរឲ្យម

អទិភាតបណ
ា វិស័យនម
ួ ៗ  េដម្ឲ្
ី យ
ប មានករអភិវនេ៍ សដ�កិច�ៃបតង  និង្របកបេដយនិរន
ភាព េតុេនះកម�ុជា្រត�វេ តេលសុវត�ិភាពេស្ប

សុ វត�ិភាៃនករេ្រប្របាស់ទឹក សុវត�ិភា

្របាថាពល ផលិតផលស� និងគា�នកកសំណល់ រួមទដ�ិៃនករេ្រប្របាស់ផលេទៀតផ
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ង។

ជាចុប��ប់

ឯកឧត�មបានចង�ុលបង�ញថា ករសេ្រមចបាននូវេគវត្របស់

្របេទកម�ុជ ្រត�អនុវត� និងែកលំអករអភិវឌ្ឍន៍ៃប េដយេធ�សមាហរណកម�ៃនគំរូអភិវៃបតង

ជាមួនិងអទិភទំបួន ៃនករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�្របកបេដយនិរន ឧទហរណ៍ដូចជា េស

កិច� បរិស�ន សង� វប្ធម៌  និងតុល្យភាពៃនករអភិវឌ ្រសបតមជំហរទបួនៃនករអភិវឌន៍
េសដ�កិច� និងមាលក�ណៈ្របទ្រកគា�។

២.២ បទពិេសធន៍ៃនករអនុវត�កម�វិធីអភិវឌ្ឍន៍ង្របេទសកម�ុ - េដ េលរ្មបណ រក តន់ក មុនទ មាក
អគ�នយរ៉ៃន្រកមសមុនកម៉៉
ុ ក្ខ កនទ ្គក្។

្របវត�ិមួយចំនួនរបស់្រក�មហ៊ុនម៉ុងរិទ

្រត�វបានែចករំែលកដល់អ�កចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំទំ

េដយេលកបានប�� សព�ៃថ�្រក�មហ៊ុននសខចំន ១០ េទៀត ែដលជាភាគហ៊ុនរបស់្ម
ហ៊ុន។ ្រក�មហ៊ុនបានេផា�តេល នាំេច-នាំចូ អជវកម�  អចលន្រទព្យ កសិកម� និងក-ឧស្

ហកម� ជាេដម។្រក�មហ៊ុនបានទទួ
ក
ដីសម្បទេសដ�កិច�ផងែដរពីរជរដ�ភិបាល េលៃផ�ដី្រ
១៩៤,០០០ ហ.ត េដម្ បីេធ�ក រវិនិេយាគេលដំណាំដូងេ្របង ែដលក� ១៥,០០០ ហ.ត ស្រមា
ដេដមេឈ។
� េគាលបំណងៃនក រវិនិេ គឺេដម្ បីេ�អជីវក
ធ
 ដីសម្បទនមានរយៈេ ៧០ឆា។
ដូងេ្របង កសិកម� កស-អជីវកម� ករែកៃច�ដូងេ្របង ក៍ដូច នាំេច-នាំចូល

េ្រកពីេធ�អជីវកម� ្រក�មហ៊ុនបានរួមចំែណកយា៉ងេ្រចនដល់ករក ដូចជ ្រក�មហ៊ុ
បានចំណាយមូលនិធ្រមាប់ករពរៃ្ និងជាលទ�ផ ៃ្រពេឈជាេ្រចនហ ្រត�វបានក

េដយ្រក�មហ៊ុន។ េនះសប��ក់ថា ្រក�មហ៊ុនម៉ុងរិទ�ីបានរួមចំែណកយា៉ងេ្រចនដល់ករអភិវ
ៃន្របេទសកម�ុ ្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ េលសពីេនះ្រក�មហ៊ុនបានបង�
េ

រ
េដម
ឲ្យមានជាគេ្រមាងផលិតកក ឬករចិ� �ឹម្ជ
 ្ បីេឆ�យតបនឹងត្រម�វ

និងករផ�ត់ផ�ង់ម�ូ

អហរក�ុង្របេទសកម។ ម្យោ៉ងេទ េដម
 ្ បីកត់បន�យករនាំ្រជ�ករស់ចូលពី្របេទសេ្រក
្រក�មហ៊ុនផលិតកម�្ជ�កេនះ មា
រ
នតួនាទីយា៉ងសំខន់ក�ុងឧស្សោហកម�ចិ��ឹមសត�្រេទសកម�ុជា

និងក�ុងតំបន់អសុ។ ចំេពះកកសំណល់ពីករចិ��ឹក្រជ�ក ្រក�មហ៊ុនបនែកៃច
ា
� និងផលិតជាជី

និងបំែលងជាអគ�ិសនីមកមាំ
� ១េមហ�វ៉។ ចែំ ណកជីវឧស�័នអចេ្របស្រមាប់កស ដូចជ ្រស�វ
េកស៊ូ និងដំណាំេផ្សងេ។

២.៣ ទស្សនទរបស់អង�ករសង�មសុីវិេលករអភិវឌ្ឍន៍ៃប

េដយេលក តឹក វណា�រ៉ ្របតិបត�ិរ េវទិកៃនអង�ក
មន
ិ ែមនរដ�ភិបាល ស�ីពីកម�ុ
េលកបានបង�ញពីទស្សនទនរបស់អង�ករស
វិល តមរយៈបទបង េដយេផា�តេកអភិវឌ្ឍន៍និរន�

ភា ករអភិវឌ្ឍន៍សង ករករព របរិ និងករអភិវឌ្ឍ
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ៃបតង ែដលមាចំណាបេផ�មេដយសធារណកូេរ។
៉ បនា�ប់ពីពន្យល់ពីទស្សនទនរួមរ េល

បានេលកឧទ-ហរណ៍ ស�ីពីករអភិវឌ្ឍន៍ៃបតងក�ុងេខត�មណ�លគី ែដលមានករផាប�ូរយា៉ងេ្រច

ក�ុងកអភវឌ្ឍន
តួយា៉ងដូច ផា�ស់ប�ូរពីៃ្រពធម�ជ មកជាៃ្រពចំករេឈ (ចំករេកស៊ូ.. កសិិ
ំ ូង បារំង ស�យចន�ី ដីសម្បទនេសដ�កិច� ្រនអជីវកម�ែរ គេ្រមាងទំនវអគ�
ឧស្ហកម� (ដឡ
រ ិ

សនីេនតំបនទេន�ែ្រសពក  ករអភិវឌ្ឍ GMS ១៩៩២ និងកផា�ស់ប�ូរពីករេធ�កសិកម�ពន េទ
ជេធ�កដំដំណ ែដលមានលក�ណៈអចិៃ�ន�យ៍ ជាលទ�ផ្្ជពលរដ�ក�ុងេខត�មណ�លគីរី ជួប
កលំបាកេ្រចន ប៉ុែក៍មានកលនុវដ�ភាពផ រួមមាន

- កលនុវដ�ភា មានករងរបែន�ម, បានេកនចំេណះដឹង, ករទំនាក ់ទំនង និងេ

មាកេកន
 េឡង
 និងេហដ�រចនាសមន�មានភាព្របេសរេ។

- ករផា�ស់ប�ូរៈ ចំេណះដឹងេនក្រមិ, ពុំមានបទពិេសធន៍ (នា និងបទពិេសធនប

េច�កេទស) មានករ្របកួត្របែជងករងរ, មានករផា�ស់ប�ូរវប្បធម៌ និងមេ្រប
្របាធនធាធម�ជាតិ ក៍ដូចជាករថយចុះរបស់

ចុងប�� ប់ េលកបានែចករំែលកផងែ ជូនអ�កចូលរម
ួ អំពី លទ�ផលៃនករចូលរួ្្ជុ�កលព
ៃថ� ៦
� ០១២ េន េកះេចយូរ សធារណរដ�កូេរ៉ េដយមានអ�កច
ទ ដល់ៃថ� ១
ទ ៥ ែខក�� ឆា២
្របមា ១០,០០០នាក់ ក�ុងេន ជំនាញករចំនួ ៥,០០០នាក់ មកព ១៥៣្របេទស និងម

សកម�ភាពចំនួន ៦០០ េដម្ បីគាំដ�់របច�្្ជុ�េនះ។ របច�្្ជុ�មានេគាលបំណងែចករំែលកព័ត៌ម

និងបទពិេសធន៍ស�ីពីករអភិរ និងបេង�ន
 យន�ករេដម្បីែកលំអនាេពលអ។ ខងេ្រេននជ
្របធបទសំខន់ែដលបានពិភាក្សោ និងស
- ធម�ជាតិ ្រពជាពលរដ� និងអភិាល
ប
- ធម�ជាតិ នងករអភិវឌ្ឍ
- ធម�ជាតិ និង ម�ូបអ
- ធម�ជាតិ និងអកស

ករពិភាក្សោ:
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- េលរ ែប៉ន សុ ខុន នយរអង�ករ NREDO មរហទេខត�ស�ឹងែ្រតងៈ សំណ មពរបែនម
� េ�ែផនក

អភិវឌ្ឍន៍ៃបតង �ុំគិតថ
ខ
អ ព
� មួយចន
ំ ុច
ប ហែដលបានេលកេឡងពិត�� ប៉ុែន�សំណូមពរបែនម
េទៀត គឺ ករទទួបាព័ត៌មាន េ្រពះវសំខន្មប់េធ�ក
 រសេ្រមចចិ។

- េលក្រសែរកណាវណ�មកពីអ៉�ក AFSC ភនសួ សំណួរេទ ឯរឧរ�ម្មបណ រកឈុ ន មាៈពក

ហ�នន
ន ឹងច�ង�នេ្របពន�ឺ្រពះអទ េតរដ�ភិបាលពិតជាមាន
ែចរជូនដល់្របជាពលរដ�ទេន

ជនបទ  និងជាយ្រកែមនេ

េ្រពះវមានសរៈសំខមនកចប់អរម�ណ៍ពី្របជាព

យ៉៉េ្ចន
 ។

- េលកឯរកសរៈឃុ
ន ្្ានអង�ក CMFE (KPT) មកពីេខត�កំពងធំ
់ ៈ ខ�ុំបានេឃញតមរស
ទ

ព័ត៌មាន (កែសត) កម�ុជាជា្របេទសឧ្រកិដ�ជនៃ្រពេឈ េហយក�ុងនាមរដ៉�កសង�ម
សុីវិល វិស័យឯកជន

ថាេតេយង
 ្រត�វេធ�ដូចេម�

េដម្ បីទប់ស ត់ករបំផា�ញៃ្រពេឈក�ុង្រ

រម�ុជ។ ម្យោ៉ងេទៀត ខ�ុំសំណូមពរ និង្របសិនេប គួរលុ ប្រក�មហ៊ុនៃ្រពសម្ ែដលអចជាគំ
ដូចវិស័យជលផល ែដលបាលុ បឡូតិ៍េនសទផងែ។

ស្រមាយប��: ឯរឧរ�ម្មបណ រកឈុ ន មាៈ, ខ�ុំគិតថា កទួលបានព័ត៌មាន និងចំេណះដ បា
ដកប��ូ លក�ុងែផនករទិភារួចេហយ

និងម្យោ៉ងេទ

គឺពក់ពន�នឹងករេប�ជា�ចិត�រប្រេទស

នីមយ
ួ ៗ  និង្របេទសកម�ុជាខ�ួន ្រត�វែតេបជា�អនុវត�្រគប់កិច�ករទំ។ ចំែណកឯច�ង� គឺជ
គេ្រមាងសក េដយមានករគាំ្រទពី្របេទសជិតខង និងផ�ល់មូ JJI។ គេ្រមាងេមា
ទីតង
 េនក�ុង្រស�កសំេរង េខត�ត។

យា៉ងណាក៍េតៃម�ៃនបេច�កវិទ្យោេ

មនតៃម�ខ ង
�

ណាស់ និងមានែតវិស័យឯកជន ែដលអចអនុវត�ប។
២.៤ បទបង�ញអំពីដំេណរករពិេ្រគាះេយាបល់ៃនអង�ករសង�ម

េលេសចក�េី ្រព�ងច្បោប់ស�ីពីក

តៃម�ផលបះ៉ ពល់បរិស�េរយកេលក ឈិត សំអ នាយក្រតិបត�ិ េវទ
ៃនអង�កមន
ប
ិ ែមនរដ�ភិ
ល ស�ីពីកម�ុជា

េលកនាយកបានសេង�ប អំពីខ�ម
ឹ សរៃនច្បោប់ស�ក

វយតៃម�ផលប៉ះពល់រិស�ន 
បានេកតេឡងតំងពីយ
ប

ណាស់មកេហយ េហយច្បោប់េនះេផា� តជាសំខន់េល
ពល់េលមនុស្ស្របជាពលរដ�) និងរបាយករណ៍ផលប៉

បរិស�ន។ េសចក�្ព៉ច្បោេនះមានចំនួន ១៨ជំពូក  និង ៨១

មា្រត ងេគាលបំណងធថ េសចក�ី្រពច្បោេនះមានលក�ណ្រសបតច្បោ្រតឹម្រត និងកត
បន�យផលប៉ះពល់អវិជ�មជាប្បរមេល្របជាពលរដ� និងរិស�ន។ ករពិេ្រគាជា
ប
ធារណៈ្រត�វបានេរៀ និងផល
� ់េយាបល់បែន�តមរយៈចំនុចសំខន់ៗមួយចំន ដូចខេ្រក
- ែណនាំអំពីេគាលក ករពររិស�ន ដូចជា េគា
ស្មប់េ្រត�បង�ជាមុ
ប

- ដំេណរករៃនករ្រត�តពិនិត្យបរិស�នដំូង និងដំេណរករៃនករ្រពមេ្រ
បរិស�
ប
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� �បនប្រតឯកភាពចំេពះរបា EIA មន
- សុ ពលភាពៃនវិ
ិ ឲេលសពី៥ឆា � (ពីមុនមន
ិ

មាកំណត់េពលេវលេនាះ) មា្ ២២។

- េលកទឹកចត
ិ �ឲមានករចូលរួមជាស រួមទំងករ្របកសជាសធារ នូវ

របាករណ៍EIA។

- មានដក់ប� �ូល្រកប EIA ឆ�ងែដន
- ករតមដEIA េដយអ�កខងេ្រកវនករបរិស�នខងេ្
- អ�កេស�គេ្រមាងចំបាច់្រត�វចូលរួមច ១ ភាគរ ៃនថវិកគេ្រ េដម្ បីេ្រប្រស្ម្់

មូលនធិ
ិ បរិស�ន និងសង�ម

- មានវិធានករតឹង (្រកមរដ�ប្បេវណី និង្រកម្រពហ� ក�ុងកជ្មកញករអនុវត�ច្បោប់

- មានប��ូលេគាលករណ៍ ករ្រពមេ្រព�ងេដយេសរីជាមុន និងេដយមានព័ត៌មា

(FPIC) មា្ ២៥។

- មានដក់ប� �ូលសិទ�ិចូលរួម ទទួលបានព័ត៌មាន និងយុត�
- មានដក់ប� �ូល
ប ��ករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទ

មតិេយាបល់េដម្បីស្មប�ខ�ម
ឹ សៃនច្ប

- ករចូលរួមពិេ្រគាះេយាបល់ជា គួរែតេធ�
 ឲបានេ្រចនកែន�ង និងេពញេល ជ

ពិេសស កចូលរម
ួ សេ្មចចិត�។

- ករ្របកសជាសធារណៈអំពីគេ្រមាង និ EIA គួរេធ�េឡងឲបានទលំទូលយ

មន
ធារណៈ និងតំបន់ែដលនឹងរ
ិ ្រតឹមែតបេង�ះតមេគហទំ ប៉ុែន�ែថមទំងីកែន�ងស
ទ
ប៉ះពលពីគេ្រមាង

- បេង�នពី ៦០ៃថ� េទ ៩០ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ក
 ស្ម្់ករពិនិត្យរបាយករណ៍ និងករព

េយាបលជសធារណៈ (ម ១៦)។

- តួនាី និងភារកិ
ហុ�មាន្របជាពលឈរជាេដមបណ�ឹ
ទ

- ករណី េទសទណ�មួយចំនួនអចជាន់គា�នឹងច្បោប់ែដលមានែចងរ
- (្រកម្រពហ�ទណ� និងរដ�ប្បេវណី) គួរែតមានករពិនិត្យេទេលច្បោប់ែដលពក
- ករផ្សោយតមែវបសយមានស្ម្់សហគមនម
៍ លដ�ន និ
ូ
អជា�
- មន
ិ បានស�បស�ង់ជាមូលដ�នជាមួយអព័ន� សហគមន៍ មុនេពលបេង�តច្បោប់េ
- ករសរេសរមានភាព្គស�ញជពិេសស េគាលករណ៍ៃនករចូល

- លទ�ភាពែស�ងរកយុត�ិធម៌ សិទ�ិក�ុងករចូលរួម សិទ�ិទទួលព័ត៌មានល� ប៉ុែន� អ�ែដល្រព�

បារម គក
ឺ រមិនទទួលយកគំនិតសហគមន៍

- ច្បោប់េនះ គួរចូលរួមពីថា�ក់តំប ន់ និេទសជិតខង ក�ុងករចូលរួមពិេ្រគបល់ េដម្ ប

េជៀសវងករជាន់ច្បោប់អន�រជាតិ និង

- គួរែតរំេលចឲេឃញពីភាពជាៃដររវងអង�ករសង�មសុីវិ
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- រដ�ភិបាល វិស័យឯកជន សហគមន៍ ក�ុងករណីប នា�ន់ណ
- េពលេវលពិនិត្យរបាយករណស្ម្់សង�មសុីវិលមានរយៈេពលខ�
- របាយករណ៍ខគ្ឺ រគាន់ែតចម�៉តៗគា

- របាយករណ៍ែដលបានអនុ ពុំែដលែចករំែលកដល់អង�ករសង�មសុីវិ និងសធារជ

ន។

- សមាជិកអន�រ្រកស ពុំមានេពល្រគប់្រគាន់ពិនិត្យបេច េលែផនករបន�ូបន�យផប៉ះ

ពល់ និងែផនករ្រគប់្រគងបរ។

- សំ េណរបស់សហគមន៍ពុំមានកត់្រតេដយ្រក�មហ្របឹកេនក�ុងរបាយក ឲបា

េពញេលញ។

- សំ េណ និងប�� នានារបស់សហគម មន
ិ បានយេទពិភាក្សោងកិច�្របជុអន�រ្រកសួ

សំណូមពរេដម
 ្ បីែកលំអរបាយករEIA

- បេង�ន
 េពលេវលពិនិត្យេលរបាយកEIA យា៉ងេហចណា៩០ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ក
 
- រល់មតិេយាបល់របស់សហគមន៍្រត�វកត់្រតកេទពិភាក្សោេនថា�ក់អន�រ
- រល់របាយករណ៍ប��ប់ ្រត�វែចកជូនជាសជពិេសស ថា�ក់មូលដ
- េជៀសវងរបាយក ចម�ងតៗគា� េហយពុំបានសិក្សជេ្រ
- ករតមដនករអនុវត�ែផនករគួរេធ�ជាេទៀងទត់ និ
- េជៀសវងដច់គេ្ម៉ែដលអនុវត�េដយគា�នរបាយក EIA
- សូ មឲមានករចូលរួមពីសរធារឲបានេពញេល

េន្រគប់ដំណាក់កល

វរៃម�េហតុបះ៉ ពលបរិស�។
ែផនករបន
- េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ស�ីពីក នឹងេរៀបចំសិកសលពិេ្រគាះេយាបល់ថ

ជាតរយៈេពល  ២ៃថ� គឺៃថ�ទី២៩-៣០ ែខេមស ឆា២
� ០១៣ េនះ  េដយមានករចូលរួអង�

កជាតិ អន�រជាតិ ៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍ តំណាមនម
៍ ូលដ�ន និងសប័នពក់ព
�
។

- បន�េគៀងគរអ�កជំនាកជាតិ និងអន�រជា េដម្ជ
ប ួយ ពិនិត្យ និងផ�ល់េយាប
- មតិេយាបល់ទំងអស់នឹងេផ�ជូន្រកសួងបរិ េដម្ បីពិនិត្យ និងស្មប�

- េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ស�ម�ុជ និងសមាជិក  សូមស�គមន៍ និងរីក ក�ុង

កជួយដល់រជរដ�ភិ េដម
ា
ក�ុងនយ
័ ែកលម�ច្បោ
 ្ បីពិេ្រគាះេយាបល់ជមួយអ�កព
េនះឲ្យមានខ�ឹមសរកសុី ជេ្រម និងមាន្របសិទស្ម្់កអនុវត។
�

២.៥ បទពិេសនៃ៍ នសហគមនរង
៍ េ្រគាះចំេដេំ ណរកៃនកវតៃម�េហតុបះ៉ ពលបរិស�
េលរ្រសីញ្មក្ូព៉នទ តំណាងសហគមន៍េខត�រតនគីរី
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េដ

េយងខខុ�ជាសហគមន មានករបារម�យា៉ងថ េបទំនប់សងសង់េ

ែប៉កខងេលេន នឹង មាផលប៉ះពលយ៉៉ខ ំងដល់
�
្របេរបស់េយង
ំ�
 ខុ ។

ែតេបស
 ិ នជានឹងងសង់ក�ុង្របេទសកម�ុ វិញេនា ថាេតវនឹងយា
� ំណូមពរដល់ រដ
ែដ អស់េល-េលក្រ អចនឹង្រសេម្រស។ េយង
 ខុ ំស

ភិបាល ្របសិនេបអចប�្ឈប់ករសងសងរករសងសង់ ជាក

្របេសរ ឬ្របសេបរដ ភិបាអចសង់កែន�ងេផ្។ ជាឧទហរ ទំនប់

យា៉ល ពិតជាមានផលប៉ះពេលជីវភារបស់េយងខុ ំ� ដូចជា េលសត�ព

នៈ ករបាត់បង់ផសែម្៉ ជាេដ។ ពកព័ន�នឹងដស
� ន
ី ម្ទេសដ�កិច� េយង
 ខុ ំម
ិ ច្បោសស់េនា
េទ ថាេតមានករទទួលស�ល់ែដរឬេទ េ ្របជាពលរដ�មិនទទួលព័ត៌មាន េហយេយងខ�ុំមិ
មានដីស្រមាប់ព្រងីកេឡយ។ ទឹកជំនន់េឡចពួកេយង
�
យបារម
 េរៀងរលឆាំ េហយេយងមានករ

យា៉ងខ�ំងនាេពលអន េដយេយងកំពុងជួប្របទះកន�ងេនះ។ ចំែណកពួកេយង
 េនែប៉កខ

េលទំនប់មន
ា �ះ។ ្រជាពលរដ
ិ បានទទួលសំណងអ�ីេសះ គឺបានែតអ�ករស់េនតំបន់ទំនប់បុេ៉ ណ

មានករសប្បោយចិត�ចំេពះករអភិវឌ្ឍន៍របស់រល

ប៉ុែន�សូមឲ្យរដ�ភិបាលពិនិត្យេម

្រព�យបារម�របស់េយងខ�ុំផងែដរ។ ចំេពះ្របជាពលរដ�េន មន
ិ បានជួប្របទះករលំបាពួក
េយង
 េឡយ
 សូ មេមតរដ�ភិបាលអចមានជេ្រមសេផ។

ករពិភារួម:
- សំណួរៈ េលកកង សំណា អក
� ស្រមបស្រម�លៃនអង�កKKKHRDA មកពីេខត�កំពងស
់ ឺ ៈ�

េតអ
 �កមានវិធីស�ស�អខ�ះ  ក�ុងករទម ឬ តស៊ូមតិ ក�ុងករណី ៃនករសងសង់ទំនប់វអគ�ិ
សន?
ី

- ចេម�យ
 ៈ េយងមានេសចក�ីែថ�ងកណ៍ រួម ដូចែដលបានពិភាក្សោគា� េហយបានេផ�េ

ជាតរួចេហយអំពីប�� ៃនកររផលប៉ះពល់ពីករសងសង់ទំនប់។ េយេរៀបចំេវទិក
េនថា�ក់ភូមិ េហយបានេចញេសចែថ�ងកណ៍ េទរដ�សជាត ប៉ុែន�ពុំមានករេឆ�យតប
េឡយ
 េទ។

- សំណួរៈ េលក  ែប៉ន សុខុន នាកៃនអង�ករ NREDO មកពីេខត�ស�ឹងែ្រតងៈ េតអ�កម

ជេ្រមអ�ី េបទំ
 នប់មន
ិ បានសងស?
- ចេម�យ
 ៈ ខ�ុំគិតថា េ្របពន�ឺ្រពះអទិត្យ ទំនប់ខ េដមន
ិ មានផលប៉ះពល់ ឬប៉ះព

តិចតួច។ ្របសិនេបមានករស ្រតវមានសំណងសមេហតុផល និងតៃម�សមរម។

២.៦ ្ច�ុ្្នាកម�ព័ត៌មានៃនដំេណ រករេរៀបចំែផកយុទ�ស�សអភិវឌ្ឍនជាត
(NSDP):
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ឆា២
� ០១៤-២០១៨

េលក្រ

ចន

សុ ខេយ៉ង

្របធានកម�វិធីបអភិវឌ្ឍន

េ ក
ប ៃនអ៉�កមន
ប ែមនរដភភ
ប � ស�ទហរ
ទ ម�ុជ បាេ�ធប
 ច�ុប្បន

ភាពៃនដំេណរករផ�ល់េយាបល់របស់អង�ករសង�មសុីវិលស
ែផនករយុទ�ស�ស�អ-វឌ្ឍជា

ឆា២
� ០១៤-២០១៨

និង

ែផនករេរៀបចំេវទិកនេយ នាេពលអនា។ េលក្រ

ក៍បាែចករំែលកផងែដរ  អំពីកលបរិេច�ទផុតកំណតក�ុងដំេណរករេនះ និងអំពីរេបៀបែដលសង�មសុ
វិល្រតវចូលរម
ួ ក�ុងករផ�ល់េយាបល់េ។

មូលេហតុអង�ករសង�មសុីវិល្រត�វចូលរួមក�ុងករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�អភិវ

(NSDP)

២០១៤-២០១៨:
- អង�ករសង�មសុីវិលជាមា�ស់្រ ្រត�វែតយល់ដឹងពីេគាលនេយាបា ែដលមានរដ�ភិ

ជាមា�ផងែដរ។
- ករចូលរួមពសង�មសុីវិល នឹងមានករែចករំែលកព័មាន ពិេ្រគាះេយាបល់ កិច� ក�ុងក

អភិវឌ្ឍនកម�វិធី  និងមានករវយតៃម�េដយមានករចូលរួម។ ដូេច�ះអង�ករសង� មានតួនា
សំខន់ក�ុងករចូលរួមេរៀបែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍ (NSDP) ឆា � ២០១៤-២០១៨។

ករចូលរួមរបស់អង�ករសង�មសុីវិលក�ុងដំេណរករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�អភិវ (NSDP) ឆា �
២០១៤-២០១៨:
- អង�ករសង�មសុីវិ ្រត�វេធ�ករទំនាក់ទំនងផ�ល់ធាតុចូលេដ ដល់អន�រ្រកសួង និងៃដគូអភ-ិ

វឌ្ តមរយៈករពិភាក្សោជាមួយ្រក�មករងរបេច�កេទស បចែំ ផនករយុទ�ស�អភិវឌ្
ជាត (NSDP) ឆា២
� ០១៤-២០១៨។

- អង�ករសង�មសុីវិល្រត�វចូលរួមតមវិស័យរបស់ខ ដូចមានែចងក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្

(NSDP) ឆា២
� ០១៤-២០១៨ េហយ
 េវទិកៃអង�ករមិនែមនរដ�ភិ ស�ីពីកម�ុជ ជាអ�កស្រ

ស្រម� តមរយៈកម�វិធីប� ៃនករអភិវឌ្ឍ េដម្ បីផ�ល់ជាេយាបល់រួមដល់រជរដ ពិចរ
មុននឹងេធ�ករសេ្រមចចិ។

- ចំណុចសំខន់ែដលអង�ករសង�មសុីវិល គួរែតដក់ប��ូ រួមមានៈ 

o ទស្សនៈរបសអង�ករសង�មសុីវិលស�ីពមាតិ
ឆា២
� ០០៩-២០១៣;

និងវឌ្ឍភាពៃនបច�ុប្បន�

o ចំនុចសំខនៗែដលបង�ញពីករចូលរួម និងតួនាទីចំបាច់របស់សង�មស
៣. េសចក�ស
្របជ
ី េង�ប និងករិទអង�
ប

Page 11 of 12

NSDP

ជាទីប��ប េលរ ស៊ុន យូរ ្រធានអង�្របជ បានសេង�ប និងេធ�េសចក�ីសន�ិដ�នៃនកិច�្របជុំ េដ

េលកេឡងថា េយងបាន
ពិភាក្សោេល្របធានបីសំខន់ ែដលមានករចូលមយា៉ងផុលផុសពីអ�កចូលរួ


ទំងអស។ ក�ុងកិច�្របជុេនះ េយង
 មានវគ�ិនចំនបីរូបសំខន គឺ ឯកឧត�មបណ�ិ ត ឈុ ន វណ� ៈ បានេធ�បទបង

អំពីេគាលនេយាបាលជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍន៍ៃបតង និងែផនករយុ ឆា២
� ០១៣-២០៣០ េលបណ�ិត 
តន់ មុនីវណ� បានែចករំែលកពីបទពិេសធន៍កម�ធីអភិវឌ្ឍៃបតងក�ុង្របេទសកម� រួមមា ករ្រព�យបារម� 

សំណូមពរស្រមាប់ករអភិរក ្ស។ េលសពេទៀត ចំនុចសំខន់ៗមួយចំនួ ែដលជាលទ�ផលៃនសម ែដល
បាចូលរម
ួ េដ េលក  តឹក  វណ រ៉ ក៍បានែចករំែលកផងែដរដល់អ�កចូលរួម។ ខណៈេអង�្របជុំក៍ប
ទទួលព័ត៌មាផងែដរអំពីផលប៉ះពល់ៃនករសងសង់ទំនប់វរីអគ�ិសនី ជា ករប៉ះពល់េលសហគម
ែផ�កខងេ្រកម និងខងេលែខ្សទឹក។ ជាច េលក ឈិត សំអត ក្របត�ិបត�ៃនេវទិកៃនអង�កមន
ិ

ែមនរដ�ភិប ស�ីពីកម�ុជា បានែចករំែលកអំពីដំេណរករពិេ្រគាះេយាបល់េល្រពច្បោ EIA។ េលក

សុ ៊ន យូរ បានសំែដងនូអំណរគុណ និងេគារពជូនពរដលអ�កចូលរម
ួ សូ មមានសំណាងល� និងេជាគ្រគប
ភារកិច និង្របកសបិទអង�្រប៕

---ចប់---
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