
របាយការណ៍អង្កេត
គោលនយោបាយសំណង និង 

តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសន ី

សេសានកេេម ២
សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

ភ្នំពេញ ប្រពេសកម្ពុជា

ខែតពុលា  ឆ្្នំ២០១៥



េសចក្តែីថ្លងអំណរគុណ 

ករអេងកតស្តីពីេគលនេយបយសំណង និង តៃម្ល្រទព��មទីផ�រៃនគេ្រមង
អភិវ��ន៍ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម� ្រសុកេស�ន េខត្តសទឹងែ្រតង ្រតូវបន
គំ្រទេ�យេវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ និង មូលនិធិេហនរជិបូល 
(Heinrich Boell Foundation) / Heinrich Böll Stiftung (HBS) គឺ្រតូវបនសិក�េ�យ
្រកុម្រ�វ្រជវ�ក�ជ�។  

សូមអរគុណពិេសសចំេពះេវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�ំកមពុជ 
មូលនិធិ HBS និង អងគករអុក�្វ ម ែដលបនផ្តល់ករជួយគំ្រទហិរញញវតថុ និង ករ
ែណនំបេចចកេទសដល់្រកុមករងរ។  

េយើងខញុំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ដល់អងគករជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ 
(CIPO) ែដលបនផ្តល់អនកជួយស្រមបស្រមួលជនជតិេដើមភគតិចមនបទពិេ�ធន៍ 
និង អនក្របមូលទិននន័យ។  

របយករណ៍េនះមិនបញជ ក់ ឬ ឆ្លុះបញច ំងេយបល់របស់ករយិល័យឧត្តម
សនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�ំកមពុជេទ។  

ករ្រ�វ្រជវេនះ មិន�ចេធ្វើបនេទេបើគម នជំនួយពីបុគគល និងអងគករជេ្រចើន 
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ្រកុម្របឹក��ំុ តំ�ងជនជតិេដើមភគតិចេន�ជ�នីភនំេពញ 
និង េនតំបន់សិក�្រ�វ្រជវ។ 

េយើងខញុំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរដល់អនកេឆ្លើយតបទំងអស់ែដលបនផ្តល់
បទសមភ សន៍កនុងេពលេធ្វើករ្រ�វ្រជវ ចំេពះករផ្តល់េពលេវ�របស់ពួកេគ និង 
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េសចក្តែីថ្លងអំណរគុណ 

ករអេងកតស្តីពីេគលនេយបយសំណង និង តៃម្ល្រទព��មទីផ�រៃនគេ្រមង
អភិវ��ន៍ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម� ្រសុកេស�ន េខត្តសទឹងែ្រតង ្រតូវបន
គំ្រទេ�យេវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ និង មូលនិធិេហនរជិបូល 
(Heinrich Boell Foundation) / Heinrich Böll Stiftung (HBS) គឺ្រតូវបនសិក�េ�យ
្រកុម្រ�វ្រជវ�ក�ជ�។  

សូមអរគុណពិេសសចំេពះេវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�ំកមពុជ 
មូលនិធិ HBS និង អងគករអុក�្វ ម ែដលបនផ្តល់ករជួយគំ្រទហិរញញវតថុ និង ករ
ែណនំបេចចកេទសដល់្រកុមករងរ។  

េយើងខញុំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ដល់អងគករជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ 
(CIPO) ែដលបនផ្តល់អនកជួយស្រមបស្រមួលជនជតិេដើមភគតិចមនបទពិេ�ធន៍ 
និង អនក្របមូលទិននន័យ។  

របយករណ៍េនះមិនបញជ ក់ ឬ ឆ្លុះបញច ំងេយបល់របស់ករយិល័យឧត្តម
សនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�ំកមពុជេទ។  

ករ្រ�វ្រជវេនះ មិន�ចេធ្វើបនេទេបើគម នជំនួយពីបុគគល និងអងគករជេ្រចើន 
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ្រកុម្របឹក��ំុ តំ�ងជនជតិេដើមភគតិចេន�ជ�នីភនំេពញ 
និង េនតំបន់សិក�្រ�វ្រជវ។ 

េយើងខញុំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរដល់អនកេឆ្លើយតបទំងអស់ែដលបនផ្តល់
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ែចករែំលកបទពិេ�ធន៍ ទស�ន� និង េយបល់របស់ពួកេគេ�យចំហរ និងេ�យ 
មនសិករ។ 

េយើងខញុំសូមអរគុណផងែដរចំេពះ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិចេន
តំបន់េស�ន� ែដលបនបំេពញតួនទីដ៏សំខន់កនុងករជួយស្រមបស្រមួលកិចច
ដំេណើ រ ករទំង្រសុងៃនករ្របមូលទិននន័យ និងករេផទ�ង�ទ ត់ទិននន័យេនមូល�្ឋ ន។ 

េយើងខញុំក៏សូមអរគុណផងែដរ ចំេពះបុគគលទំងអស់ែដលបនផ្តល់ករជួយគំ្រទ 
និង��ទដ៏ល្អ្របេសើរកនុងកិចចដំេណើ រករ្រ��្រជ�េនះ។  
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ែចករែំលកបទពិេ�ធន៍ ទស�ន� និង េយបល់របស់ពួកេគេ�យចំហរ និងេ�យ 
មនសិករ។ 

េយើងខញុំសូមអរគុណផងែដរចំេពះ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ជនជតិេដើមភគតិចេន
តំបន់េស�ន� ែដលបនបំេពញតួនទីដ៏សំខន់កនុងករជួយស្រមបស្រមួលកិចច
ដំេណើ រ ករទំង្រសុងៃនករ្របមូលទិននន័យ និងករេផទ�ង�ទ ត់ទិននន័យេនមូល�្ឋ ន។ 
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និង��ទដ៏ល្អ្របេសើរកនុងកិចចដំេណើ រករ្រ��្រជ�េនះ។  
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�ក��កត់ និង ពកយកត់  

3SPN : ប�្ត ញករពរទេន្លេស�ន ែ្រសពក និង េសកុង (ស៣) 
ASEAN : សមគមន៍្របជជតិ�សីុ�េគនយ៍  
ADB : ធនគរអភិវឌ�ន៍�សីុ  
BOT : �ងសង់ ដំេណើ រករ េផទរ 
CDC : ្រកុម្របឹក�អភិវឌ�ន៍កមពុជ 
CDRI 
CIP 

:
:

វទិ��ថ ន្រ�វ្រជវនិងបណ្តុ ះប�្ត លេដើមបីអភិវឌ�ន៍កមពុជ 
អងគករជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ 

CNMC : គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ 
CSO : អងគករសងគមសីុវលិ 
EAC : អជញ ធរអគគិសនីកមពុជ 
EDC : អគគិសនីកមពុជ 
EMP : ែផនករ្រគប់្រគងបរ�ិថ ន 
EIA : ករ�យត�ម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
EVN : អគគិសនីេវៀត�ម 
FGD 
HBS 

: ករពិភក�្រកុមេគលេ� 
មូលនិធិេហនរជិ បូល (Heinrich Boell Foundation) 

KCC : ្រកុមហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants 
Cambodia) 

kWh : គីឡូ�៉ត់កនុងមួយេម៉ង 
LS2 : េស�នេ្រកម ២  
MME : ្រកសួងែរ ៉និង ថមពល 
MOE : ្រកសួងបរ�ិថ ន 
MOU : អនុស�រណៈ�នករេ�គយល់ 

MOWRAM : ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម 
MRC : គណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
MW : េម៉�គ �៉ត់  
NGO : អងគករមិន�មនរ�្ឋ ភិបល 
PECC1 : ្រកុមហុ៊នេផវរ័េអនជីេនៀរងិខិន�ល់ធិងជញ់ស្តុកខំផនី ១ 
RGC : �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
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�ក��កត់ និង ពកយកត់  

3SPN : ប�្ត ញករពរទេន្លេស�ន ែ្រសពក និង េសកុង (ស៣) 
ASEAN : សមគមន៍្របជជតិ�សីុ�េគនយ៍  
ADB : ធនគរអភិវឌ�ន៍�សីុ  
BOT : �ងសង់ ដំេណើ រករ េផទរ 
CDC : ្រកុម្របឹក�អភិវឌ�ន៍កមពុជ 
CDRI 
CIP 

:
:

វទិ��ថ ន្រ�វ្រជវនិងបណ្តុ ះប�្ត លេដើមបីអភិវឌ�ន៍កមពុជ 
អងគករជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ 

CNMC : គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ 
CSO : អងគករសងគមសីុវលិ 
EAC : អជញ ធរអគគិសនីកមពុជ 
EDC : អគគិសនីកមពុជ 
EMP : ែផនករ្រគប់្រគងបរ�ិថ ន 
EIA : ករ�យត�ម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
EVN : អគគិសនីេវៀត�ម 
FGD 
HBS 

: ករពិភក�្រកុមេគលេ� 
មូលនិធិេហនរជិ បូល (Heinrich Boell Foundation) 

KCC : ្រកុមហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants 
Cambodia) 

kWh : គីឡូ�៉ត់កនុងមួយេម៉ង 
LS2 : េស�នេ្រកម ២  
MME : ្រកសួងែរ ៉និង ថមពល 
MOE : ្រកសួងបរ�ិថ ន 
MOU : អនុស�រណៈ�នករេ�គយល់ 

MOWRAM : ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម 
MRC : គណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
MW : េម៉�គ �៉ត់  
NGO : អងគករមិន�មនរ�្ឋ ភិបល 
PECC1 : ្រកុមហុ៊នេផវរ័េអនជីេនៀរងិខិន�ល់ធិងជញ់ស្តុកខំផនី ១ 
RGC : �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
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គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

ខ្លឹម�រ���ខបរមួ 

េសដ្ឋកិចចកមពុជបនេកើនេឡើងជមធយម ៧ភគរយកនុងមួយឆន ំកនុងអំឡុងេពល
ពីរទសវត�រក៍ន្លងេទេនះ។ ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ (GDP) របស់្របជជនមួយ
នក់ បនេកើនេឡើងពី ៤១៧ ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងឆន ំ ២០០៤ ដល់ ១.០៣៦ ដុ�្ល រ�
េមរកិកនុងឆន ំ ២០១៣។ េ�យមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចខពស់កនុងទសវត�រក៍ន្លងេទ ទនទឹម
នឹងបំណងរបស់្របេទស កនុងករឈនេទដល់�នៈជ្របេទសមន្របក់ចំណូល
មធយមក្រមិតទបមុនឆន ំ ២០៣០ ត្រមូវករនិងករបេងកើនថមពលអគគិសនី គឺចំបច់
ស្រមប់្របេទសកមពុជ។ កង្វះថមពល្រតូវបនេគេមើលេឃើញថជបញ្ហ ្របឈម
មួយចំេពះកិចច្របឹងែ្របងជ្របចំរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល កនុងករក�ងេឡើងវញិ និង 
ករអភិវ��សងគមេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ េដើមបីបំេពញត្រមូវករទំងេនះ �ជរ�្ឋ ភិបល
កមពុជកំពុងរះិរក្របភពថមពលថមី រមួមន�រអីគគិសនី ថមពល្រពះ�ទិតយ ជីវឧសម័ន 
ជីវម៉ស ។ល។ ករអភិវ���រអីគគិសនីេនះ បននិងកំពុងេកើនេឡើងជលំ�ប់ េហើយ
�មនផលវបិកែផនកសងគមនិងបរ�ិថ នមិន�ចទទួលយកបន។ កិចចដំេណើ រករេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមចចិត្តចំេពះករអភិវ���រអីគគិសនីេនកមពុជ គឺមនលកខណៈគម ន
្របសិទធភព។  

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម២ េនេខត្តសទឹងែ្រតងបចចុបបននកំពុងសថិតកនុង
ករ�ងសង់។ េនេពល�ងសង់េហើយ �នឹងក្ល យជគេ្រមង�រអីគគិសនីធំបំផុត
េនកមពុជ។ ទំនប់េស�នេ្រកម២  ្រតូវបនេគពយករណ៍ថនឹងប�្ត លឲយមន
ផលប៉ះពល់ែផនកបរ�ិថ នធងន់ធងរបំផុតៃនប�្ត ទំនប់ ែដល្រតូវបនេ្រគង�ងសង់ 
េនៃដទេន្លេមគងគ។ គណៈកមម ធិករេ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ស្រមប់ទំនប់េស�ន 
េ្រកម២ បនេធ្វើករអេងកត្រទពយេនកនុងសហគមន៍ែដល្រតូវ�ំងទីលំេនថមីស្រមប់
�ងស្តុកទឹកៃនទំនប់។ ករេធ្វើអេងកត្រទពយទំងេនះ បនេធ្វើឲយមនកង្វល់អំពី្របករ
ែដលអនកភូមិទទួលរងសមព ធ និង ករគ្រមមកំែហងឲយឯកភពជមួយនឹងករអេងកត 

និងសំេណើ ែផនករេ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ ែដលនឹងត្រមូវឲយ្របជពលរដ្ឋ្របែហល 
៥.០០០ នក់្រតូវ�ំងទីលំេនថមី។  

េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ គឺសំេ�ចង្រកងជ�ក�រនូវលទធផល
ៃនករសិក� “េគលនេយបយសំណង និង តៃម្ល្រទពយ�មទីផ�រៃនគេ្រមង
អភិវ��ន៍ទំនប់េស�នេ្រកម២ កនុង្រសុកេស�ន េខត្តសទឹងែ្រតង” ែដល្រតូវបន
ឧបតថមភេ�យ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ ករយិល័យឧត្តម
សនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�ំកមពុជ មូលនិធិ HBS 
និង អងគករជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ (CIPO) ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនចុងែខ ធនូ ឆន ំ 
២០១៤ និង េដើមឆន ំ ២០១៥ េ�យអនកសិក��ក�ជយមួយ្រកុម។  

េគលេ�ចមបងៃនករ្រ�វ្រជវ គឺសំេ�ពិនិតយសិក�ចបប់ និងេគល
នេយបយែដលមនលកខណៈពក់ព័នធនិងបដិ�ទ និង ប៉ន់�ម នសំណង្រតឹម្រតូវ
្របកបេ�យយុត្តិធម៌ស្រមប់សហគមន៍ ែដលរងផលប៉ះពល់ពីទំនប់េស�នេ្រកម
២។ េគលេ�ជក់�ក់ៃនករ្រ�វ្រជវ រមួមន (១) វភិគចបប់ និងេគល
នេយបយែដលមនលកខណៈពក់ព័នធនិងផទុយគន  េទេលើករអនុវត្តបចចុបបននៃន
ទំនប់េស�នេ្រកម២ និង ករវភិគនិងផ្តល់កញច ប់សំណងសម្រសបែផ្អកេលើ
សំណងែដល្រតូវបនេសនើេឡើងេ�យ�ថ ប័នបីេផ�ងៗគន  េពលគឺ រដ្ឋសភ ្រកុមហុ៊ន
វនិិេយគ និង ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់�ងសង់។  

គេ្រមង្រ�វ្រជវ បនេ្របើវធីិ��ស្តច្រមុះជមួយករសិក�្រ�វ្រជវ�ក
�រពក់ព័នធ ករពិភក�្រកុមេគលេ� បទសមភ សន៍អនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ និង 
ក្រមងសំណួរអេងកត។ ករសមភ សន៍�ទ បសទង់មតិ្រតូវបនេធ្វើកនុងចំេ�ម្របជ
សហគមន៍ចំនួន ៣៧៨ នក់ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ�យេ�ះៗេនកនុងភូមិ
ជេ្រមើសចំនួន ៩ ែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ �េ�យ�ទ ល់ពីករ�ងសង់ទំនប់ 
េស�នេ្រកម២ កនុង្រសុកេស�ន។ 
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ខ្លឹម�រ���ខបរមួ 

េសដ្ឋកិចចកមពុជបនេកើនេឡើងជមធយម ៧ភគរយកនុងមួយឆន ំកនុងអំឡុងេពល
ពីរទសវត�រក៍ន្លងេទេនះ។ ផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ (GDP) របស់្របជជនមួយ
នក់ បនេកើនេឡើងពី ៤១៧ ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងឆន ំ ២០០៤ ដល់ ១.០៣៦ ដុ�្ល រ�
េមរកិកនុងឆន ំ ២០១៣។ េ�យមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចខពស់កនុងទសវត�រក៍ន្លងេទ ទនទឹម
នឹងបំណងរបស់្របេទស កនុងករឈនេទដល់�នៈជ្របេទសមន្របក់ចំណូល
មធយមក្រមិតទបមុនឆន ំ ២០៣០ ត្រមូវករនិងករបេងកើនថមពលអគគិសនី គឺចំបច់
ស្រមប់្របេទសកមពុជ។ កង្វះថមពល្រតូវបនេគេមើលេឃើញថជបញ្ហ ្របឈម
មួយចំេពះកិចច្របឹងែ្របងជ្របចំរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល កនុងករក�ងេឡើងវញិ និង 
ករអភិវ��សងគមេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ េដើមបីបំេពញត្រមូវករទំងេនះ �ជរ�្ឋ ភិបល
កមពុជកំពុងរះិរក្របភពថមពលថមី រមួមន�រអីគគិសនី ថមពល្រពះ�ទិតយ ជីវឧសម័ន 
ជីវម៉ស ។ល។ ករអភិវ���រអីគគិសនីេនះ បននិងកំពុងេកើនេឡើងជលំ�ប់ េហើយ
�មនផលវបិកែផនកសងគមនិងបរ�ិថ នមិន�ចទទួលយកបន។ កិចចដំេណើ រករេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមចចិត្តចំេពះករអភិវ���រអីគគិសនីេនកមពុជ គឺមនលកខណៈគម ន
្របសិទធភព។  

ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម២ េនេខត្តសទឹងែ្រតងបចចុបបននកំពុងសថិតកនុង
ករ�ងសង់។ េនេពល�ងសង់េហើយ �នឹងក្ល យជគេ្រមង�រអីគគិសនីធំបំផុត
េនកមពុជ។ ទំនប់េស�នេ្រកម២  ្រតូវបនេគពយករណ៍ថនឹងប�្ត លឲយមន
ផលប៉ះពល់ែផនកបរ�ិថ នធងន់ធងរបំផុតៃនប�្ត ទំនប់ ែដល្រតូវបនេ្រគង�ងសង់ 
េនៃដទេន្លេមគងគ។ គណៈកមម ធិករេ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ស្រមប់ទំនប់េស�ន 
េ្រកម២ បនេធ្វើករអេងកត្រទពយេនកនុងសហគមន៍ែដល្រតូវ�ំងទីលំេនថមីស្រមប់
�ងស្តុកទឹកៃនទំនប់។ ករេធ្វើអេងកត្រទពយទំងេនះ បនេធ្វើឲយមនកង្វល់អំពី្របករ
ែដលអនកភូមិទទួលរងសមព ធ និង ករគ្រមមកំែហងឲយឯកភពជមួយនឹងករអេងកត 

និងសំេណើ ែផនករេ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ ែដលនឹងត្រមូវឲយ្របជពលរដ្ឋ្របែហល 
៥.០០០ នក់្រតូវ�ំងទីលំេនថមី។  

េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ គឺសំេ�ចង្រកងជ�ក�រនូវលទធផល
ៃនករសិក� “េគលនេយបយសំណង និង តៃម្ល្រទពយ�មទីផ�រៃនគេ្រមង
អភិវ��ន៍ទំនប់េស�នេ្រកម២ កនុង្រសុកេស�ន េខត្តសទឹងែ្រតង” ែដល្រតូវបន
ឧបតថមភេ�យ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ ករយិល័យឧត្តម
សនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស�្រប�ំកមពុជ មូលនិធិ HBS 
និង អងគករជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ (CIPO) ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនចុងែខ ធនូ ឆន ំ 
២០១៤ និង េដើមឆន ំ ២០១៥ េ�យអនកសិក��ក�ជយមួយ្រកុម។  

េគលេ�ចមបងៃនករ្រ�វ្រជវ គឺសំេ�ពិនិតយសិក�ចបប់ និងេគល
នេយបយែដលមនលកខណៈពក់ព័នធនិងបដិ�ទ និង ប៉ន់�ម នសំណង្រតឹម្រតូវ
្របកបេ�យយុត្តិធម៌ស្រមប់សហគមន៍ ែដលរងផលប៉ះពល់ពីទំនប់េស�នេ្រកម
២។ េគលេ�ជក់�ក់ៃនករ្រ�វ្រជវ រមួមន (១) វភិគចបប់ និងេគល
នេយបយែដលមនលកខណៈពក់ព័នធនិងផទុយគន  េទេលើករអនុវត្តបចចុបបននៃន
ទំនប់េស�នេ្រកម២ និង ករវភិគនិងផ្តល់កញច ប់សំណងសម្រសបែផ្អកេលើ
សំណងែដល្រតូវបនេសនើេឡើងេ�យ�ថ ប័នបីេផ�ងៗគន  េពលគឺ រដ្ឋសភ ្រកុមហុ៊ន
វនិិេយគ និង ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់�ងសង់។  

គេ្រមង្រ�វ្រជវ បនេ្របើវធីិ��ស្តច្រមុះជមួយករសិក�្រ�វ្រជវ�ក
�រពក់ព័នធ ករពិភក�្រកុមេគលេ� បទសមភ សន៍អនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ និង 
ក្រមងសំណួរអេងកត។ ករសមភ សន៍�ទ បសទង់មតិ្រតូវបនេធ្វើកនុងចំេ�ម្របជ
សហគមន៍ចំនួន ៣៧៨ នក់ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ�យេ�ះៗេនកនុងភូមិ
ជេ្រមើសចំនួន ៩ ែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ �េ�យ�ទ ល់ពីករ�ងសង់ទំនប់ 
េស�នេ្រកម២ កនុង្រសុកេស�ន។ 
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របកគំេហើញពីករសិក���វ្រជវ�ក�រពក់ព័នធ ឬ ទិននន័យបឋម ្រពមទំងពីករ
សមភ សន៍អនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ និង ពីក្រមងសំណួរអេងកត ្រតូវបនសេងខបដូច
ខងេ្រកម៖ 

 ្រកសួងែរ ៉និងថមពល គឺជ�ថ ប័ននំមុខែដលទទួលខុស្រតូវេលើករអភិវ��
�រអីគគិសនីេនកមពុជ។ ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ (NSDP) (ឆន ំ 
២០១៤-២០១៨) េលើកេឡើងថេដើមបីបំេពញត្រមូវករអគគិសនីកនុងទូទំង
្របេទស ្រកសួងែរ ៉ និងថមពលនឹងជំរញុកររះិរក្របភពថមពលនន ដូច
ជ�រអីគគិសនី ឧសម័នធមមជតិ និង ធយូងថមស្រមប់ករផលិតអគគិសនី។  

 ពំុមន្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តជក់�ក់្រគប់្រគងករអភិវ���រអីគគិសនីេនកមពុជ។ 
ចបប់មួយចំនួនផ្តល់េគលករណ៍ ែដល�ចអនុវត្តបនចំេពះករអភិវ��
ទំនប់�រអីគគិសនី រមួមនចបប់ទក់ទិននឹងករវនិិេយគ អគគិសនី ដី ៃ្រពេឈើ 
ធនធនទឹក និង បរ�ិថ ន។ ចបប់ជធរមនមនេគលករណ៍ទក់ទិននឹង
សិទធិរបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ និង �ធរណជនកនុងករេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមច និង ករអភិវ��គេ្រមងទំង�យ្របេភទេនះ។ 

 ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ�ិថ ន និង ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន ំ ១៩៩៦ 
កំណត់្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់កិចចករពរបរ�ិថ នេនកមពុជ។ េគលេ�កំណត់
មួយគឺសំេ�អនុញញ តឲយ ‘�ធរណជន�ចចូលរមួកនុងកិចចករពរបរ�ិថ ន 
និង ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ’។ េគលេ�មួយេទៀត គឺសំេ�ប��ក ប 
‘អំេពើ�ែដលប�្ត លឲយមនអន្ត�យដល់បរ�ិថ ន។  ចបប់កមពុជ ត្រមូវឲយ
េធ្វើករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នមួយ មុនេពលអនុម័តគេ្រមងទំនប់�រ ី
អគគិសនី។ របយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ្រតូវែត្រតូវបន 
ពិនិតយ និង�យតៃម្លេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន មុនេពល�ក់ជូន�ជរ�្ឋ ភិបល 
កមពុជសំុករអនុម័តជចុងេ្រកយ។  

 ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន្រតូវបនបញច ប់កនុង ឆន ំ២០០៩ េ�យ្រកុម
ហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants Cambodia (KCC)) 
និង្រតូវបនអនុម័តេ�យ ្រកសួងបរ�ិថ ន កនុងឆន ំ ២០១០។ ករសិក��យ
តៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម២ ទទួលរងករ
ទិេតៀនជេ្រចើន។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ្រតូវបនទិេតៀនថ
មិនបនផ្តល់ករ�យតៃម្ល្រគប់្រគន់េលើផលប៉ះពល់គេ្រមង និង ខ្វះថវកិ
លម្អិត និងែផនករស្រមលផលប៉ះពល់និងែផនករ�ម�ន។ ករសិក�
�ក�ជយជេ្រចើន បនបង្ហ ញថផលប៉ះពល់គេ្រមងនឹងមនលកខណៈធងន់ធងរ 
និងធំសេមបើមែដល�ចប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋចំនួនេ្រចើនេនកមពុជ និង
េន្របេទសជិតខង។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ មិនបន 
ផ្តល់ព័ត៌មន ឬ េសនើេឡើងនូវវធិនករស្រមលផលប៉ះពល់េដើមបីេឆ្លើយតប
េទនឹងករគ្រមមកំែហងធងន់ធងរែដល�ចមនចំេពះ សន្តិសុខេសប�ង 
ជីវភព ��របូតថមភ និង សុខភព និង ចំេពះវបបធម៌្របជជនមូល�្ឋ ន 
និង ជនជតិេដើមភគតិចេនកមពុជ និង កនុងតំបន់។  

 ករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន មនព័ត៌មន និង ករពិេ្រគះេយបល់មនក្រមិតជមួយសហគមន៍
រងផលប៉ះពល់ បនន័យថេគមិន�ច�យតៃម្លផលប៉ះពល់គេ្រមងឲយ
បនសម្រសបេឡើយ។ ករពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេធ្វើជមួយភូមិទំង�យ
េនកនុងតំបន់�ងស្តុកទឹក មិនមនលកខណៈចូលរមួ មិនបនផ្តល់ព័ត៌មន
េ្រចើន និង មិនបនេផ្ត តេលើបញ្ហ សំខន់ៗ។ 

 ចបប់ស្តីពីករអនុម័តយល់្រពមេលើករធនទូទត់ (ឆន ំ២០១៣) របស់ 
�ជរ�្ឋ ភិបលៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ឲយ្រកុមហុ៊ន�យ្រដូេផវរ័ឡូេវ ើរ 
េស�ន្ត២ កនុងករណីែដល្រកុមហុ៊នអគគិសនីរដ្ឋ េពលគឺ អគគិសនីកមពុជ ខក
ខនមិនទូទត់ៃថ្លស្រមប់អគគិសនីពីទំនប់ ឬ ្របសិនេបើមន្របធនសក្តិ
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គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

របកគំេហើញពីករសិក���វ្រជវ�ក�រពក់ព័នធ ឬ ទិននន័យបឋម ្រពមទំងពីករ
សមភ សន៍អនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ និង ពីក្រមងសំណួរអេងកត ្រតូវបនសេងខបដូច
ខងេ្រកម៖ 

 ្រកសួងែរ ៉និងថមពល គឺជ�ថ ប័ននំមុខែដលទទួលខុស្រតូវេលើករអភិវ��
�រអីគគិសនីេនកមពុជ។ ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ (NSDP) (ឆន ំ 
២០១៤-២០១៨) េលើកេឡើងថេដើមបីបំេពញត្រមូវករអគគិសនីកនុងទូទំង
្របេទស ្រកសួងែរ ៉ និងថមពលនឹងជំរញុកររះិរក្របភពថមពលនន ដូច
ជ�រអីគគិសនី ឧសម័នធមមជតិ និង ធយូងថមស្រមប់ករផលិតអគគិសនី។  

 ពំុមន្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តជក់�ក់្រគប់្រគងករអភិវ���រអីគគិសនីេនកមពុជ។ 
ចបប់មួយចំនួនផ្តល់េគលករណ៍ ែដល�ចអនុវត្តបនចំេពះករអភិវ��
ទំនប់�រអីគគិសនី រមួមនចបប់ទក់ទិននឹងករវនិិេយគ អគគិសនី ដី ៃ្រពេឈើ 
ធនធនទឹក និង បរ�ិថ ន។ ចបប់ជធរមនមនេគលករណ៍ទក់ទិននឹង
សិទធិរបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ និង �ធរណជនកនុងករេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមច និង ករអភិវ��គេ្រមងទំង�យ្របេភទេនះ។ 

 ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ�ិថ ន និង ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ឆន ំ ១៩៩៦ 
កំណត់្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់កិចចករពរបរ�ិថ នេនកមពុជ។ េគលេ�កំណត់
មួយគឺសំេ�អនុញញ តឲយ ‘�ធរណជន�ចចូលរមួកនុងកិចចករពរបរ�ិថ ន 
និង ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ’។ េគលេ�មួយេទៀត គឺសំេ�ប��ក ប 
‘អំេពើ�ែដលប�្ត លឲយមនអន្ត�យដល់បរ�ិថ ន។  ចបប់កមពុជ ត្រមូវឲយ
េធ្វើករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នមួយ មុនេពលអនុម័តគេ្រមងទំនប់�រ ី
អគគិសនី។ របយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ្រតូវែត្រតូវបន 
ពិនិតយ និង�យតៃម្លេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន មុនេពល�ក់ជូន�ជរ�្ឋ ភិបល 
កមពុជសំុករអនុម័តជចុងេ្រកយ។  

 ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន្រតូវបនបញច ប់កនុង ឆន ំ២០០៩ េ�យ្រកុម
ហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants Cambodia (KCC)) 
និង្រតូវបនអនុម័តេ�យ ្រកសួងបរ�ិថ ន កនុងឆន ំ ២០១០។ ករសិក��យ
តៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម២ ទទួលរងករ
ទិេតៀនជេ្រចើន។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ្រតូវបនទិេតៀនថ
មិនបនផ្តល់ករ�យតៃម្ល្រគប់្រគន់េលើផលប៉ះពល់គេ្រមង និង ខ្វះថវកិ
លម្អិត និងែផនករស្រមលផលប៉ះពល់និងែផនករ�ម�ន។ ករសិក�
�ក�ជយជេ្រចើន បនបង្ហ ញថផលប៉ះពល់គេ្រមងនឹងមនលកខណៈធងន់ធងរ 
និងធំសេមបើមែដល�ចប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋចំនួនេ្រចើនេនកមពុជ និង
េន្របេទសជិតខង។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ មិនបន 
ផ្តល់ព័ត៌មន ឬ េសនើេឡើងនូវវធិនករស្រមលផលប៉ះពល់េដើមបីេឆ្លើយតប
េទនឹងករគ្រមមកំែហងធងន់ធងរែដល�ចមនចំេពះ សន្តិសុខេសប�ង 
ជីវភព ��របូតថមភ និង សុខភព និង ចំេពះវបបធម៌្របជជនមូល�្ឋ ន 
និង ជនជតិេដើមភគតិចេនកមពុជ និង កនុងតំបន់។  

 ករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន មនព័ត៌មន និង ករពិេ្រគះេយបល់មនក្រមិតជមួយសហគមន៍
រងផលប៉ះពល់ បនន័យថេគមិន�ច�យតៃម្លផលប៉ះពល់គេ្រមងឲយ
បនសម្រសបេឡើយ។ ករពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេធ្វើជមួយភូមិទំង�យ
េនកនុងតំបន់�ងស្តុកទឹក មិនមនលកខណៈចូលរមួ មិនបនផ្តល់ព័ត៌មន
េ្រចើន និង មិនបនេផ្ត តេលើបញ្ហ សំខន់ៗ។ 

 ចបប់ស្តីពីករអនុម័តយល់្រពមេលើករធនទូទត់ (ឆន ំ២០១៣) របស់ 
�ជរ�្ឋ ភិបលៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ឲយ្រកុមហុ៊ន�យ្រដូេផវរ័ឡូេវ ើរ 
េស�ន្ត២ កនុងករណីែដល្រកុមហុ៊នអគគិសនីរដ្ឋ េពលគឺ អគគិសនីកមពុជ ខក
ខនមិនទូទត់ៃថ្លស្រមប់អគគិសនីពីទំនប់ ឬ ្របសិនេបើមន្របធនសក្តិ
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គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

នេយបយេកើតេឡើង។ ចបប់េនះគឺែផ្អកេលើករសិក�មិន្រគប់្រគន់េ�យ
្រកុមហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants Cambodia 
(KCC)) ៃនកមពុជ និង ្រកមុហុ៊នេផវរ័េអនជីេនៀរងិខិន�ល់ធិងជញ់ស្តុកខំ
ផនី ១  (Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 
(PECC1)) ៃន្របេទសេវៀត�ម កនុងអំឡុងេពលេធ្វើករសិក�លទធភព 
អនុវត្តគេ្រមង និង ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ 

 ្របេទសកមពុជ គឺជភគីមួយែដលបនចុះហតថេលខសនធិសញញ អន្តរជតិជ
េ្រចើនស្តីពីសិទធិមនុស� និង ចំបច់្រតូវមនកតព្វកិចចផ្លូវចបប់�សប�មចបប់
អន្តរជតិកនុងករករពរសិទធិទំង�យែដលមនែចងេនកនុងសនធិសញញ ។ 
��ស័យេហតុេនះ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជគបបីធនឲយបននូវករចូលរមួ
េពញេលញរបស់្របជពលរដ្ឋ និងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់េនកនុង
កិចចដំេណើ រករៃនករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និងេនកនុងកិចចដំេណើ រ 
ករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ពក់ព័នធនឹងករ�ងសង់ទំនប់េស�នេ្រកម 
២។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏គបបីចត់វធិនករផងែដរែដលធនមិនឲយទំនប់
េស�នេ្រកម ២ ប៉ះពល់្រកុម្របជពលរដ្ឋងយរងេ្រគះ រមួទំង្រកុមជន
ជតិភគតិច និង ្រស្តី។ 

 េយង�មម្រ� ៣៤៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ភគី
មួយ�ចចត់ទុកជេមឃៈនូវករ្រពមេ្រព�ង�មករចរចរ ្របសិនេបើភគី
េនះ�ចបង្ហ ញភស្តុ�ង�ភគីមខ ងេទៀតបនេ្របើករបងខិតបងខំ ឬ ករែក្លង
បន្លំ េដើមបីជំរញុឲយខ្លួនទទួលយកករ្រពមេ្រព�ងេនះ។ កិចច្រពមេ្រព�ងៃនករ
�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីរ�ង�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង ្រកមុហុ៊ន �ច្រតូវ
បន្របកសជេមឃៈបន េ�យ�រករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង 
និងករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម២ 
បនទទួលករទិេតៀនេ្រចើន។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ្រតូវ

បនទិេតៀនថ ផ្តល់ករ�យតៃម្លផលប៉ះពល់គេ្រមងមិនបន្រគប់្រគន់ និង 
ខ្វះថវកិលម្អិត និង ែផនករស្រមលផលប៉ះពល់ និង ែផនករ�ម�ន។ 
ករពិនិតយ�យតៃម្ល�ក�ជយមួយ េលើរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន (EIA) បនរកេឃើញថ ១០០% ៃនសហគមន៍ និង បុគគលែដលេគ
បន�កសួរ រមួទំង្រកុម្របជពលរដ្ឋែដលបនពិេ្រគះេយបល់កនុងកិចច
ដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និង ្រកុម្របជពលរដ្ឋែដលមិន
បនពិេ្រគះេយបល់ បន្របឆំងករ�ងសង់ទំនប់េនះ។ 

 ជនជតិេដើមភគតិច និង សហគមន៍ជតិពនធភគតិច សថិតកនុងចំេ�មជន
ែដលរងផលប៉ះ ពល់េ្រចើនបំផុតពីគេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម ២។ ភ�
និងវបបធម៌ៃន្រកុម្របជពលរដ្ឋ�ំងទីលំេនថមីសថិតកនុង�និភ័យ េហើយអនក
ភូមិជេ្រចើនេជឿថគេ្រមង�ចបងខំឲយមនកររ�ំយសហគមន៍ េ�យ�រ
ករបត់បង់ជីវភព។ ទឹកជំនន់នឹងបំផ្ល ញដី្របៃពណី កែន្លងបញចុ ះសព
បុ�ណ កសិ�្ឋ ន ទី�ំងេគរពបូជ និង ទី�ំងវបបធម៌។ កនុងករសិក�ឆន ំ 
២០១៣ មួយ ៨៨% ៃនអនកភូមិេនែផនកខងេលើទំនប់ែដលបនអេងកតបន
និយយថទំនប់េស�នេ្រកម២ នឹងបំផ្ល ញជំេនឿេគរពបូជនិងវបបធម៌
របស់ពួកេគ។ សហគមន៍បរមភអំពីករែបកបក់សហគមន៍ និង កររ�យ 
បត់ទំេនៀមទម្ល ប់និងចំេណះដឹង្របៃពណី។ ផលប៉ះពល់ខ្ល ំងេលើជលផល 
និង កសិ�្ឋ ននឹងជះឥទធិពលេលើជីវភព្របៃពណីរបស់សហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិចេផ�ង�េទៀត េនែផនកខងេលើនិងេនែផនកខងេ្រកមៃនគេ្រមង។ 

 េនេពលែដលេគគិតគូរពីសំណងស្រមប់ករបត់បង់ �មិន្រតឹមែត្រតូវមន
លកខណៈយុត្តិធម៌ឬសមធម៌បុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ែថមទំង្រតូវមន្របសិទធភព
កនុងករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់មច ស់ដីេទៀតផង។ សំណងស្រមប់ដី ជញឹក
ញប់ គឺមនលកខណៈសមុ្រគ�ម ញ ជពិេសស ករប៉ន់�ម នតៃម្លដី។ តៃម្លទី
ផ�រគឺជជេ្រមើសមួយែដល្រតូវេ្របើ។ បុ៉ែន្ត សំណង�មតៃម្លទីផ�រេ្រចើនែត 



ix

របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

នេយបយេកើតេឡើង។ ចបប់េនះគឺែផ្អកេលើករសិក�មិន្រគប់្រគន់េ�យ
្រកុមហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants Cambodia 
(KCC)) ៃនកមពុជ និង ្រកមុហុ៊នេផវរ័េអនជីេនៀរងិខិន�ល់ធិងជញ់ស្តុកខំ
ផនី ១  (Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 
(PECC1)) ៃន្របេទសេវៀត�ម កនុងអំឡុងេពលេធ្វើករសិក�លទធភព 
អនុវត្តគេ្រមង និង ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ 

 ្របេទសកមពុជ គឺជភគីមួយែដលបនចុះហតថេលខសនធិសញញ អន្តរជតិជ
េ្រចើនស្តីពីសិទធិមនុស� និង ចំបច់្រតូវមនកតព្វកិចចផ្លូវចបប់�សប�មចបប់
អន្តរជតិកនុងករករពរសិទធិទំង�យែដលមនែចងេនកនុងសនធិសញញ ។ 
��ស័យេហតុេនះ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជគបបីធនឲយបននូវករចូលរមួ
េពញេលញរបស់្របជពលរដ្ឋ និងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់េនកនុង
កិចចដំេណើ រករៃនករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និងេនកនុងកិចចដំេណើ រ 
ករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ពក់ព័នធនឹងករ�ងសង់ទំនប់េស�នេ្រកម 
២។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏គបបីចត់វធិនករផងែដរែដលធនមិនឲយទំនប់
េស�នេ្រកម ២ ប៉ះពល់្រកុម្របជពលរដ្ឋងយរងេ្រគះ រមួទំង្រកុមជន
ជតិភគតិច និង ្រស្តី។ 

 េយង�មម្រ� ៣៤៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ភគី
មួយ�ចចត់ទុកជេមឃៈនូវករ្រពមេ្រព�ង�មករចរចរ ្របសិនេបើភគី
េនះ�ចបង្ហ ញភស្តុ�ង�ភគីមខ ងេទៀតបនេ្របើករបងខិតបងខំ ឬ ករែក្លង
បន្លំ េដើមបីជំរញុឲយខ្លួនទទួលយកករ្រពមេ្រព�ងេនះ។ កិចច្រពមេ្រព�ងៃនករ
�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីរ�ង�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង ្រកមុហុ៊ន �ច្រតូវ
បន្របកសជេមឃៈបន េ�យ�រករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង 
និងករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម២ 
បនទទួលករទិេតៀនេ្រចើន។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ្រតូវ

បនទិេតៀនថ ផ្តល់ករ�យតៃម្លផលប៉ះពល់គេ្រមងមិនបន្រគប់្រគន់ និង 
ខ្វះថវកិលម្អិត និង ែផនករស្រមលផលប៉ះពល់ និង ែផនករ�ម�ន។ 
ករពិនិតយ�យតៃម្ល�ក�ជយមួយ េលើរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន (EIA) បនរកេឃើញថ ១០០% ៃនសហគមន៍ និង បុគគលែដលេគ
បន�កសួរ រមួទំង្រកុម្របជពលរដ្ឋែដលបនពិេ្រគះេយបល់កនុងកិចច
ដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និង ្រកុម្របជពលរដ្ឋែដលមិន
បនពិេ្រគះេយបល់ បន្របឆំងករ�ងសង់ទំនប់េនះ។ 

 ជនជតិេដើមភគតិច និង សហគមន៍ជតិពនធភគតិច សថិតកនុងចំេ�មជន
ែដលរងផលប៉ះ ពល់េ្រចើនបំផុតពីគេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម ២។ ភ�
និងវបបធម៌ៃន្រកុម្របជពលរដ្ឋ�ំងទីលំេនថមីសថិតកនុង�និភ័យ េហើយអនក
ភូមិជេ្រចើនេជឿថគេ្រមង�ចបងខំឲយមនកររ�ំយសហគមន៍ េ�យ�រ
ករបត់បង់ជីវភព។ ទឹកជំនន់នឹងបំផ្ល ញដី្របៃពណី កែន្លងបញចុ ះសព
បុ�ណ កសិ�្ឋ ន ទី�ំងេគរពបូជ និង ទី�ំងវបបធម៌។ កនុងករសិក�ឆន ំ 
២០១៣ មួយ ៨៨% ៃនអនកភូមិេនែផនកខងេលើទំនប់ែដលបនអេងកតបន
និយយថទំនប់េស�នេ្រកម២ នឹងបំផ្ល ញជំេនឿេគរពបូជនិងវបបធម៌
របស់ពួកេគ។ សហគមន៍បរមភអំពីករែបកបក់សហគមន៍ និង កររ�យ 
បត់ទំេនៀមទម្ល ប់និងចំេណះដឹង្របៃពណី។ ផលប៉ះពល់ខ្ល ំងេលើជលផល 
និង កសិ�្ឋ ននឹងជះឥទធិពលេលើជីវភព្របៃពណីរបស់សហគមន៍ជនជតិ
េដើមភគតិចេផ�ង�េទៀត េនែផនកខងេលើនិងេនែផនកខងេ្រកមៃនគេ្រមង។ 

 េនេពលែដលេគគិតគូរពីសំណងស្រមប់ករបត់បង់ �មិន្រតឹមែត្រតូវមន
លកខណៈយុត្តិធម៌ឬសមធម៌បុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ែថមទំង្រតូវមន្របសិទធភព
កនុងករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដល់មច ស់ដីេទៀតផង។ សំណងស្រមប់ដី ជញឹក
ញប់ គឺមនលកខណៈសមុ្រគ�ម ញ ជពិេសស ករប៉ន់�ម នតៃម្លដី។ តៃម្លទី
ផ�រគឺជជេ្រមើសមួយែដល្រតូវេ្របើ។ បុ៉ែន្ត សំណង�មតៃម្លទីផ�រេ្រចើនែត 
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គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

ផ្តល់សំណងមិនដល់ៃថ្លដល់អនកមិនចង់លក់។ ករដឹងពីតៃម្លប្រមុងរបស់
មច ស់ គឺមនលកខណៈពិបក�ស់ េ�យ�រផល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន
ជំរញុឲយមច ស់ទរតៃម្លបំេប៉ងខពស់។ ជេ្រមើសមួយេទៀត គឺសំណង�មតៃម្លជំ
នួស។ តៃម្លជំនួស គឺេសមើនឹងតៃម្លទីផ�រេនេពលែដលព័ត៌មនអំពីតៃម្លទីផ�រ
មនលកខណៈ�ចទុកចិត្តបន េហើយេគ�ចទិញ្រទពយ្រប�ក់្របែហល ឬ 
វតថុជំនួស�ចទទួលយកបន។ បុ៉ែន្ត �ថ នភពមិនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់
េដើមបីប៉ន់�ម នតៃម្លទីផ�រ និង តៃម្លជំនួស ជពិេសសេនតំបន់ជនបទនិង
�ច់្រសយល េ�យ�រមិនមនព័ត៌មនអំពីតៃម្លដី។ 

 ជង ៩០% ៃនអនកភូមិែដលបនអេងកត�ទ បសទង់មតិ បនេសនើសំុយ៉ងទទូច
នូវករលុបេ�លករ�ងសង់ទំនប់េស�នេ្រកម២ េហើយអនកភូមិដៃទ 
េទៀតែដលបនអេងកត�ទ បសទង់មតិ បនេសនើសំុសំណងសំខន់ៗ ៣ (្របក់ 
ដីលំេន�ន ដីកសិកមម និង ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក�)។ 

 ករសិក�បនប៉ន់�ម នថទំនប់េស�នេ្រកម២ េនេខត្តសទឹងែ្រតង �ច
េធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៥.០០០ នក់ ផ្ល ស់ទីលំេន និង ប៉ះពល់ជ 
អវជិជមនេលើ្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ នចំនួន ១០០.០០០ នក់។ េទះបីជផល 
ប៉ះពល់ៃនទំនប់េស�នេ្រកម២ េលើជលផល គុណភពទឹក និង សហគមន៍ 
មូល�្ឋ នេនកមពុជនឹងមនលកខណៈធំេធង េពលគឺភូមិជង ២៥០ ែដលរមួ
មន�ំងពីភូមិេនទី�ំងទំនប់រហូតដល់ភូមិេនជប់ទេន្លេស�ន និងទេន្ល
ែ្រសពកៃន្របេទសកមពុជក្តី ក៏េយង�ម�ក�រស្តីពីែផនករសំណងែដល
បនេសនើេឡើងេ�យ្រកុមហុ៊នទំនប់��រអីគគិសនីេស�នេ្រកម២ ខូអិលធីឌី 
(Hydro Power Lower Sesan 2 Co. Ltd.) ែដលជ្របតិបត្តិករៃនគេ្រមង�រ ី
អគគិសនីេស�នេ្រកម២ កនុងឆន ំ ២០១២ មនែត្របំមួយភូមិបុ៉េ�្ណ ះ េពល
គឺភូមិែ្រសគរ១ ែ្រសគរ២ េនឃំុែ្រសគរ ភូមិែ្រស្រសណុក កបលរមស និង 
កបល�ព ន ែ្រសពក ឬ ្រចប់ ែដលមនេឈម ះេនកនុង�ក�ររបស់្រកុមហុ៊ន។ 

 េយង�ម�ជរ�្ឋ ភិបល អនកភូមិែដល្រតូវ�ំងទីលំេនថមីនឹង្រតូវបនផ្តល់ឲយ
ដីទំហំ ១.០០០ ែម៉្រតកេរ ៉ (១០.៧៦០ ហ្វីតកេរ)៉ ស្រមប់�ងសង់លំេន
�នថមី និង ដី ៥ ហិក� (១២ េអឃឺ) ស្រមប់ឲយ្រគួ�រនីមួយ��ំដំ�ំ។ 
ដីរបស់អនកភូមិ្របែហល ៩១០ ហិក� (២.២៥០ េអឃឺ) នឹង្រតូវរងផលប៉ះ
ពល់ពីគេ្រមង បុ៉ែន្ត �ជរ�្ឋ ភិបលបនេ្រត�មដី្របែហល ៤.០៦០ ហិក� 
(១០.០៣០ េអឃឺ) ជសំណង។ 

 គេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម២ នឹងជន់លិចដីសហគមន៍េនកនុងឃំុចំនួនបី 
និង ភូមិចំនួន៦។ កិចចដំេណើ រករផ្តល់សំណង និង េ�ះ��យផលប៉ះពល់
ស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម២ ខ្វះតម្ល ភព និងមិន្រតូវបនអនុវត្ត្របកប 
េ�យសងគតិភពេឡើយ។ សហគមន៍ែដល្រតូវផ្ល ស់ទីលំេនេ�យ�រ
គេ្រមងមិន្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មន ឬពិេ្រគះេយបល់្រគប់្រគន់េឡើយទក់ទិន
នឹងែផនករផ្តល់សំណង និង ែផនករ�ំងទីលំេនថមី ែដល្រតូវបនេរៀបចំ
េ�យគម នករផ្តល់មតិេយបល់របស់ពួកេគ។ ជពិេសស ពំុមនករពិេ្រគះ
េយបល់េនេពលចប់េផ្តើមដំបូងៃនករេធ្វើែផនករអភិវឌ�ន៍គេ្រមង។ 

 សហគមន៍ទំង�យៃន�សុកេស�នេនេខត្តសទឹងែ្រតង មិនេពញចិត្ត និង 
បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍បដិេសធ “យន្តករនិងនីតិវធីិផ្តល់សំណង និង 
េគលនេយបយេ�ះ��យផលប៉ះពល់ៃនេស�នេ្រកម ២ េនេខត្ត
សទឹងែ្រតង” ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី ១៧ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៤ 
េ�យ�ក�ត្តម សុ៊យ ែសម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែរ ៉ និង ថមពល និង ជ្របធន 
គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួង”   និង   “េគលនេយបយផ្តល់សំណង     និង 
េគលនេយបយេ�ះ��យផលប៉ះពល់ៃនទំនប់េស�នេ្រកម២” ែដល
េរៀបចំេ�យ្រកុមហុ៊នទំនប់ ��រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ខូអិលធីឌី (Hydro 
Power Lower Sesan 2 Co. Ltd.)។ 
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គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

ផ្តល់សំណងមិនដល់ៃថ្លដល់អនកមិនចង់លក់។ ករដឹងពីតៃម្លប្រមុងរបស់
មច ស់ គឺមនលកខណៈពិបក�ស់ េ�យ�រផល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន
ជំរញុឲយមច ស់ទរតៃម្លបំេប៉ងខពស់។ ជេ្រមើសមួយេទៀត គឺសំណង�មតៃម្លជំ
នួស។ តៃម្លជំនួស គឺេសមើនឹងតៃម្លទីផ�រេនេពលែដលព័ត៌មនអំពីតៃម្លទីផ�រ
មនលកខណៈ�ចទុកចិត្តបន េហើយេគ�ចទិញ្រទពយ្រប�ក់្របែហល ឬ 
វតថុជំនួស�ចទទួលយកបន។ បុ៉ែន្ត �ថ នភពមិនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់
េដើមបីប៉ន់�ម នតៃម្លទីផ�រ និង តៃម្លជំនួស ជពិេសសេនតំបន់ជនបទនិង
�ច់្រសយល េ�យ�រមិនមនព័ត៌មនអំពីតៃម្លដី។ 

 ជង ៩០% ៃនអនកភូមិែដលបនអេងកត�ទ បសទង់មតិ បនេសនើសំុយ៉ងទទូច
នូវករលុបេ�លករ�ងសង់ទំនប់េស�នេ្រកម២ េហើយអនកភូមិដៃទ 
េទៀតែដលបនអេងកត�ទ បសទង់មតិ បនេសនើសំុសំណងសំខន់ៗ ៣ (្របក់ 
ដីលំេន�ន ដីកសិកមម និង ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក�)។ 

 ករសិក�បនប៉ន់�ម នថទំនប់េស�នេ្រកម២ េនេខត្តសទឹងែ្រតង �ច
េធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៥.០០០ នក់ ផ្ល ស់ទីលំេន និង ប៉ះពល់ជ 
អវជិជមនេលើ្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ នចំនួន ១០០.០០០ នក់។ េទះបីជផល 
ប៉ះពល់ៃនទំនប់េស�នេ្រកម២ េលើជលផល គុណភពទឹក និង សហគមន៍ 
មូល�្ឋ នេនកមពុជនឹងមនលកខណៈធំេធង េពលគឺភូមិជង ២៥០ ែដលរមួ
មន�ំងពីភូមិេនទី�ំងទំនប់រហូតដល់ភូមិេនជប់ទេន្លេស�ន និងទេន្ល
ែ្រសពកៃន្របេទសកមពុជក្តី ក៏េយង�ម�ក�រស្តីពីែផនករសំណងែដល
បនេសនើេឡើងេ�យ្រកុមហុ៊នទំនប់��រអីគគិសនីេស�នេ្រកម២ ខូអិលធីឌី 
(Hydro Power Lower Sesan 2 Co. Ltd.) ែដលជ្របតិបត្តិករៃនគេ្រមង�រ ី
អគគិសនីេស�នេ្រកម២ កនុងឆន ំ ២០១២ មនែត្របំមួយភូមិបុ៉េ�្ណ ះ េពល
គឺភូមិែ្រសគរ១ ែ្រសគរ២ េនឃំុែ្រសគរ ភូមិែ្រស្រសណុក កបលរមស និង 
កបល�ព ន ែ្រសពក ឬ ្រចប់ ែដលមនេឈម ះេនកនុង�ក�ររបស់្រកុមហុ៊ន។ 

 េយង�ម�ជរ�្ឋ ភិបល អនកភូមិែដល្រតូវ�ំងទីលំេនថមីនឹង្រតូវបនផ្តល់ឲយ
ដីទំហំ ១.០០០ ែម៉្រតកេរ ៉ (១០.៧៦០ ហ្វីតកេរ)៉ ស្រមប់�ងសង់លំេន
�នថមី និង ដី ៥ ហិក� (១២ េអឃឺ) ស្រមប់ឲយ្រគួ�រនីមួយ��ំដំ�ំ។ 
ដីរបស់អនកភូមិ្របែហល ៩១០ ហិក� (២.២៥០ េអឃឺ) នឹង្រតូវរងផលប៉ះ
ពល់ពីគេ្រមង បុ៉ែន្ត �ជរ�្ឋ ភិបលបនេ្រត�មដី្របែហល ៤.០៦០ ហិក� 
(១០.០៣០ េអឃឺ) ជសំណង។ 

 គេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម២ នឹងជន់លិចដីសហគមន៍េនកនុងឃំុចំនួនបី 
និង ភូមិចំនួន៦។ កិចចដំេណើ រករផ្តល់សំណង និង េ�ះ��យផលប៉ះពល់
ស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម២ ខ្វះតម្ល ភព និងមិន្រតូវបនអនុវត្ត្របកប 
េ�យសងគតិភពេឡើយ។ សហគមន៍ែដល្រតូវផ្ល ស់ទីលំេនេ�យ�រ
គេ្រមងមិន្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មន ឬពិេ្រគះេយបល់្រគប់្រគន់េឡើយទក់ទិន
នឹងែផនករផ្តល់សំណង និង ែផនករ�ំងទីលំេនថមី ែដល្រតូវបនេរៀបចំ
េ�យគម នករផ្តល់មតិេយបល់របស់ពួកេគ។ ជពិេសស ពំុមនករពិេ្រគះ
េយបល់េនេពលចប់េផ្តើមដំបូងៃនករេធ្វើែផនករអភិវឌ�ន៍គេ្រមង។ 

 សហគមន៍ទំង�យៃន�សុកេស�នេនេខត្តសទឹងែ្រតង មិនេពញចិត្ត និង 
បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍បដិេសធ “យន្តករនិងនីតិវធីិផ្តល់សំណង និង 
េគលនេយបយេ�ះ��យផលប៉ះពល់ៃនេស�នេ្រកម ២ េនេខត្ត
សទឹងែ្រតង” ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី ១៧ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៤ 
េ�យ�ក�ត្តម សុ៊យ ែសម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែរ ៉ និង ថមពល និង ជ្របធន 
គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួង”   និង   “េគលនេយបយផ្តល់សំណង     និង 
េគលនេយបយេ�ះ��យផលប៉ះពល់ៃនទំនប់េស�នេ្រកម២” ែដល
េរៀបចំេ�យ្រកុមហុ៊នទំនប់ ��រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ខូអិលធីឌី (Hydro 
Power Lower Sesan 2 Co. Ltd.)។ 
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គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

េសចក្តីសននិ�្ឋ ន 

កនុងករណីអភិវឌ�ន៍ទំនប់េស�នេ្រកម២ េគេឃើញមនករខកខនេ�យ
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ្របតិបត្តិចបប់ជធរមនយ៉ងេពញេលញេដើមបីធនឲយ
បននូវ្រកបខ័ណ្ឌ និយ័តកមម្របកបេ�យ្របសិទធភពមួយស្រមប់ករអភិវឌ�គេ្រមង
�រអីគគិសនី។ សិទធិរបស់សហគមន៍្រតូវបនរេំ�ភ េហើយផលប៉ះពល់ែផនកេសដ្ឋកិចច 
សងគម និង បរ�ិថ នមិន្រតូវបនេ�ះ��យឲយបនសម�សបេឡើយ។  

ទំនប់េស�នេ្រកម២ នឹងបេងកើនសមព ធេលើធនធនទឹកកមពុជ និង ប៉ះពល់
គុណភព និងក្រមិតៃនភពមនទឹក និង ជេ្រមើសជីវភពរបស់អនកភូមិ។ �គឺជ
្របករសំខន់ែដលភគីពក់ព័នធ និង សហគមន៍មូល�្ឋ ន្រតូវចូលួមកនុងករសនទន
មួយែដលពិ�រ�អំពីវធីិៃនករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី ែដល�ចកន់ែតមន 
និរន្តរភព និងផលចំេណញ។ 

ជង ៩០% ៃនអនកភូមិែដលបនេធ្វើអេងកតកនុងឃំុបីៃនទំនប់េស�នេ្រកម២ 
គឺជកសិករ េហើយជង ៩០% បនេសនើសំុយ៉ងទទូចឲយលុបេ�លករ�ងសង់
ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម២។  

សំណងែដល�ម�រេ�យសហគមន៍ និង សំណងែដលេសនើេឡើងេ�យ 
្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) និង សហ្រគសចិន�យ្រដូ�ន�នអិុនេធើ
េណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី  (Hydrolancang International Energy 
Co.,Ltd)) និង �ជរ�្ឋ ភិបល មនលកខណៈខុសគន ខ្ល ំង។ ករអេងកតេនះបនរក
េឃើញថ សំណងគបបីមនចំនួនជមធយម ១០៨.១២៦ ដុ�្ល រ�េមរកិស្រមប់
្រគួ�រនីមួយៗ បូកនឹងៃថ្លចំ�យស្រមប់ពិធី�ំងទីលំេនថមី ៃថ្លចំ�យស្រមប់
ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច និង ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក�េនកនុង
សហគមន៍នីមួយៗ (ព័ត៌មនពិ�្ត រ្រតូវបនបង្ហ ញជូនកនុងែផនករបកគំេហើញទូេទ)។ 

អភិ្រកមផ្តល់សំណងជធរមនេនកនុងចបប់ស្តីពីអស�មិករណ៍គបបី្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ 
និង េធ្វើវេិ�ធនកមម េដើមបីករអនុវត្ត និងករ្របតិបត្តិជក់ែស្តងែដល�ចេធ្វើបន។ 

អនុ��ន៍ 

អនុ�សន៍ទីមួយ គឺលុបេ�លករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី និង ែ្របក្ល យ
តំបន់ទំងេនះេទជទីកែន្លងេទសចរណ៍ធមមជតិដ៏ធំបំផុតកនុងពិភពេ�ក។   

អនុ�សន៍ទីពីរ គឺផ្តល់កញច ប់សំណងេពញេលញ ដូចជៃថ្លចំ�យ
ស្រមប់្រទពយ្រគួ�រ ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក� ៃថ្លចំ�យស្រមប់
ពិធី�ំងទីលំេនថមី និង ៃថ្លចំ�យស្រមប់ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច។ កញច ប់
សំណងេនះ រមួមន៖ 

េសចក្តីអធិបបយតៃម្លែដលបនេធ្វើអេងកត 

តៃម្លស្រមប់្រទពយ្រគួ�រ (ជមធយម) ១០៨.១២៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

តៃម្លស្រមប់ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច (១២ ែខ) ៤.៦៤៤ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

តៃម្លស្រមប់ពិធី�ំងទីលំេនថមីរបស់្រគួ�រ ២.០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

តៃម្លស្រមប់ពិធី�ំងទីលំេនថមីរបស់សហគមន៍ ៤.០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

ដីៃ្រពបញចុ ះសពស្រមប់សហគមន៍នីមួយៗ ៣ ហត 

ដីៃ្រព�រក�អនក�ស្រមប់សហគមន៍នីមួយៗ ៥ ហត
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េសចក្តីសននិ�្ឋ ន 

កនុងករណីអភិវឌ�ន៍ទំនប់េស�នេ្រកម២ េគេឃើញមនករខកខនេ�យ
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ្របតិបត្តិចបប់ជធរមនយ៉ងេពញេលញេដើមបីធនឲយ
បននូវ្រកបខ័ណ្ឌ និយ័តកមម្របកបេ�យ្របសិទធភពមួយស្រមប់ករអភិវឌ�គេ្រមង
�រអីគគិសនី។ សិទធិរបស់សហគមន៍្រតូវបនរេំ�ភ េហើយផលប៉ះពល់ែផនកេសដ្ឋកិចច 
សងគម និង បរ�ិថ នមិន្រតូវបនេ�ះ��យឲយបនសម�សបេឡើយ។  

ទំនប់េស�នេ្រកម២ នឹងបេងកើនសមព ធេលើធនធនទឹកកមពុជ និង ប៉ះពល់
គុណភព និងក្រមិតៃនភពមនទឹក និង ជេ្រមើសជីវភពរបស់អនកភូមិ។ �គឺជ
្របករសំខន់ែដលភគីពក់ព័នធ និង សហគមន៍មូល�្ឋ ន្រតូវចូលួមកនុងករសនទន
មួយែដលពិ�រ�អំពីវធីិៃនករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី ែដល�ចកន់ែតមន 
និរន្តរភព និងផលចំេណញ។ 

ជង ៩០% ៃនអនកភូមិែដលបនេធ្វើអេងកតកនុងឃំុបីៃនទំនប់េស�នេ្រកម២ 
គឺជកសិករ េហើយជង ៩០% បនេសនើសំុយ៉ងទទូចឲយលុបេ�លករ�ងសង់
ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម២។  

សំណងែដល�ម�រេ�យសហគមន៍ និង សំណងែដលេសនើេឡើងេ�យ 
្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) និង សហ្រគសចិន�យ្រដូ�ន�នអិុនេធើ
េណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី  (Hydrolancang International Energy 
Co.,Ltd)) និង �ជរ�្ឋ ភិបល មនលកខណៈខុសគន ខ្ល ំង។ ករអេងកតេនះបនរក
េឃើញថ សំណងគបបីមនចំនួនជមធយម ១០៨.១២៦ ដុ�្ល រ�េមរកិស្រមប់
្រគួ�រនីមួយៗ បូកនឹងៃថ្លចំ�យស្រមប់ពិធី�ំងទីលំេនថមី ៃថ្លចំ�យស្រមប់
ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច និង ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក�េនកនុង
សហគមន៍នីមួយៗ (ព័ត៌មនពិ�្ត រ្រតូវបនបង្ហ ញជូនកនុងែផនករបកគំេហើញទូេទ)។ 

អភិ្រកមផ្តល់សំណងជធរមនេនកនុងចបប់ស្តីពីអស�មិករណ៍គបបី្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ 
និង េធ្វើវេិ�ធនកមម េដើមបីករអនុវត្ត និងករ្របតិបត្តិជក់ែស្តងែដល�ចេធ្វើបន។ 

អនុ��ន៍ 

អនុ�សន៍ទីមួយ គឺលុបេ�លករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី និង ែ្របក្ល យ
តំបន់ទំងេនះេទជទីកែន្លងេទសចរណ៍ធមមជតិដ៏ធំបំផុតកនុងពិភពេ�ក។   

អនុ�សន៍ទីពីរ គឺផ្តល់កញច ប់សំណងេពញេលញ ដូចជៃថ្លចំ�យ
ស្រមប់្រទពយ្រគួ�រ ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក� ៃថ្លចំ�យស្រមប់
ពិធី�ំងទីលំេនថមី និង ៃថ្លចំ�យស្រមប់ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច។ កញច ប់
សំណងេនះ រមួមន៖ 

េសចក្តីអធិបបយតៃម្លែដលបនេធ្វើអេងកត 

តៃម្លស្រមប់្រទពយ្រគួ�រ (ជមធយម) ១០៨.១២៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

តៃម្លស្រមប់ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច (១២ ែខ) ៤.៦៤៤ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

តៃម្លស្រមប់ពិធី�ំងទីលំេនថមីរបស់្រគួ�រ ២.០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

តៃម្លស្រមប់ពិធី�ំងទីលំេនថមីរបស់សហគមន៍ ៤.០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

ដីៃ្រពបញចុ ះសពស្រមប់សហគមន៍នីមួយៗ ៣ ហត 

ដីៃ្រព�រក�អនក�ស្រមប់សហគមន៍នីមួយៗ ៥ ហត



១. បរបិទវិស�័�រអីគគិសនៃីន្របេទស 

កមពុជ បននឹងកំពុងក�ង្របេទសេឡើងវញិ្របកបេ�យេជគជ័យកនុងអំឡុង
េពលពីរទសវត�រក៍ន្លងមកេនះ េចញពី�ថ នភពេខទចខទ ំេសទើរែតទំង្រសុងមួយ។  
ស្រងគ មសីុវលិមនរយៈេពលជិតបីទសវត�រ ៍ េហើយឯេកកមមនិងករ�ក់ទណ្ឌ កមម
េសដ្ឋកិចចមនសុពលភព�ំងពីេដើមទសវត�រឆ៍ន ំ ១៩៧០ រហូតដល់ឆន ំ ១៩៩៣។ 
កមពុជ្រតូវបនចត់ថន ក់ជ្របេទសអភិវ��ទបបំផុតមួយ (LDC) េ�យអងគករសហ
្របជជតិ។ ្របក់ចំណូលកនុង្របជជនមន ក់ៗៃន្របេទសបនេឡើងេលើស ១.០០០ 
ដុ�្ល រ�េមរកិ ជេលើកដំបូងកនុងឆន ំ ២០១២។ េគេឃើញមនកំេណើ ន្របក់ចំណូល
កនុង្របជជនមន ក់ៗជិត្របំដងកនុងទសវត�រក៍ន្លងេទេនះ ែដលគឺជសមិទធផលគួរឲយ
កត់សមគ ល់មួយ។ កនុងន័យេនះ ្របេទសកមពុជ�ច�នេចញផុតពី�នៈ្របេទស
អភិវ��ទបបំផុតនអនគតដ៏ខ្លី។  

េសដ្ឋកិចចកមពុជ បនេកើនេឡើងជមធយម ៧ ភគរយ កនុងមួយឆន ំកនុងរយៈេពល 

ពីរទសវត�រក៍ន្លងេទេនះ។ ផលិតផលកនុង្រសុក (GDP) កនុង្របជជនមន ក់ៗបន

េកើនេឡើងពី ៤១៧ ដុ�្ល រ�េមរកិ កនុងឆន ំ ២០០៤ ដល់ ១.០៣៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ កនុង

ឆន ំ ២០១៣។ អ្រ�ភព្រកី្រក បនធ្ល ក់ចុះពី ៥៣,២ ភគរយ កនុងឆន ំ ២០០៤ ដល់ 
១៨,៩ ភគរយកនុងឆន ំ ២០១២។1 ជលទធផលៃនករអភិវ��ន៍ដ៏េលឿនរបស់្របេទស 

ត្រមូវករថមពលៃន្របេទសកមពុជកំពុងេកើនេឡើង។ េដើមបីបំេពញត្រមូវករទំងេនះ 
្របេទសកំពុងរះិរក្របភពថមពលថមី រមួទំង�រអីគគិសនី។ ករេ្របើ្របស់ថមពល
របស់កមពុជមនបរមិណេលើសករផលិត�ំងពីឆន ំ ២០០៧ េហើយមួយភគបួនៃន
ថមពលេ្របើ្របស់របស់្របេទស ្រតូវបនផគត់ផគង់េ�យករនំចូលភគេ្រចើនពី
្របេទសេវ�ត�ម ៃថឡង់ដ៍ និង �វ។ េទះបីជមនករនំចូលទំងេនះក្តី ក៏មន

                                                            
1 កមមវធីិអភិវ��ន៍សហ្របជជតិ (UNDP) (២០១៣) ករ�យតៃម្ល្របេទសជរមួ កមពុជ។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

1

១. បរបិទវិស�័�រអីគគិសនៃីន្របេទស 

កមពុជ បននឹងកំពុងក�ង្របេទសេឡើងវញិ្របកបេ�យេជគជ័យកនុងអំឡុង
េពលពីរទសវត�រក៍ន្លងមកេនះ េចញពី�ថ នភពេខទចខទ ំេសទើរែតទំង្រសុងមួយ។  
ស្រងគ មសីុវលិមនរយៈេពលជិតបីទសវត�រ ៍ េហើយឯេកកមមនិងករ�ក់ទណ្ឌ កមម
េសដ្ឋកិចចមនសុពលភព�ំងពីេដើមទសវត�រឆ៍ន ំ ១៩៧០ រហូតដល់ឆន ំ ១៩៩៣។ 
កមពុជ្រតូវបនចត់ថន ក់ជ្របេទសអភិវ��ទបបំផុតមួយ (LDC) េ�យអងគករសហ
្របជជតិ។ ្របក់ចំណូលកនុង្របជជនមន ក់ៗៃន្របេទសបនេឡើងេលើស ១.០០០ 
ដុ�្ល រ�េមរកិ ជេលើកដំបូងកនុងឆន ំ ២០១២។ េគេឃើញមនកំេណើ ន្របក់ចំណូល
កនុង្របជជនមន ក់ៗជិត្របំដងកនុងទសវត�រក៍ន្លងេទេនះ ែដលគឺជសមិទធផលគួរឲយ
កត់សមគ ល់មួយ។ កនុងន័យេនះ ្របេទសកមពុជ�ច�នេចញផុតពី�នៈ្របេទស
អភិវ��ទបបំផុតនអនគតដ៏ខ្លី។  

េសដ្ឋកិចចកមពុជ បនេកើនេឡើងជមធយម ៧ ភគរយ កនុងមួយឆន ំកនុងរយៈេពល 

ពីរទសវត�រក៍ន្លងេទេនះ។ ផលិតផលកនុង្រសុក (GDP) កនុង្របជជនមន ក់ៗបន

េកើនេឡើងពី ៤១៧ ដុ�្ល រ�េមរកិ កនុងឆន ំ ២០០៤ ដល់ ១.០៣៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ កនុង

ឆន ំ ២០១៣។ អ្រ�ភព្រកី្រក បនធ្ល ក់ចុះពី ៥៣,២ ភគរយ កនុងឆន ំ ២០០៤ ដល់ 
១៨,៩ ភគរយកនុងឆន ំ ២០១២។1 ជលទធផលៃនករអភិវ��ន៍ដ៏េលឿនរបស់្របេទស 

ត្រមូវករថមពលៃន្របេទសកមពុជកំពុងេកើនេឡើង។ េដើមបីបំេពញត្រមូវករទំងេនះ 
្របេទសកំពុងរះិរក្របភពថមពលថមី រមួទំង�រអីគគិសនី។ ករេ្របើ្របស់ថមពល
របស់កមពុជមនបរមិណេលើសករផលិត�ំងពីឆន ំ ២០០៧ េហើយមួយភគបួនៃន
ថមពលេ្របើ្របស់របស់្របេទស ្រតូវបនផគត់ផគង់េ�យករនំចូលភគេ្រចើនពី
្របេទសេវ�ត�ម ៃថឡង់ដ៍ និង �វ។ េទះបីជមនករនំចូលទំងេនះក្តី ក៏មន

                                                            
1 កមមវធីិអភិវ��ន៍សហ្របជជតិ (UNDP) (២០១៣) ករ�យតៃម្ល្របេទសជរមួ កមពុជ។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

2

ែត ២២,៥ ភគរយៃន្រគួ�រកមពុជ (ឬ ៥៤ ភគរយ ៃន្រគួ�រេនទី្រកុង និង ១៣ 

ភគរយៃន្រគួ�រេនជនបទ) បុ៉េ�្ណ ះែដលមនអគគិសនីេ្របើ្របស់ េ�យ�រ 

កង្វះខតេហ�្ឋ រចនសមព័នធរបស់្របេទស េដើមបីផ្តល់លំហូរអគគិសនីេទៀងទត់ 
ជពិេសសេទកន់តំបន់ជនបទ ែដល្របែហល ៨០ ភគរយៃន្របជជនរបស់

្របេទសរស់េន។ 2  មយ៉ងេទៀត កមពុជពឹងែផ្អកភគេ្រចើនេលើេ្របងឥនធនៈស្រមប់

ត្រមូវករថមពលរបស់ខ្លួន េពលគឺជិត ៩០ ភគរយៃនេ�ងច្រកអគគិសនីកមពុជ 

ដំេណើ រករេ�យេ្របងម៉សូ៊តធុន្រ�លនិងេ្របងឥនធនៈធុនធងន់ែដលនំចូល។3  ករ

ពឹងែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ថមពលដ៏ៃថ្លនិងមិន�ចទុកចិត្តបនេនះ េនែតជឧបសគគដ៏
សំខន់មួយេលើមគ៌អភិវ��ន៍ៃនកមពុជ និង គឺជរបំងដ៏ចមបងមួយចំេពះអនកចង់វនិិ

េយគេលើេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទស។4 កមពុជជប់ចំ�ត់ថន ក់ទី ១៣៣ កនុងចំេ�ម

្របេទសចំនួន ១៨៥ េនកនុងសនទស�ន៍ភពងយ្រសួលៃនករេធ្វើ�ជីវកមមជរមួរបស់

ធនគរពិភពេ�កកនុងឆន ំ ២០១៣។5  ៃថ្លចំ�យដ៏ខពស់ៃនករេធ្វើ�ជីវកមមេនកមពុ
ជ រមួទំងអគគិសនី ក៏មនឥទធិពលអវជិជមនផងែដរេលើសហ្រគសខន តមី្រកូនិងខន ត

តូចចំនួន ៩៩,៦ ភគរយៃនសហ្រគសេនកមពុជ ែដលជ្របភពដ៏សំខន់មួយ

ស្រមប់ករងររបស់្រស្តី។6  

                                                            
2 សូមេមើល: http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investors-information/infrastructure/electricity.html   
3 “ក្តី្រសៃមករេកើតថមី” េនកនុងេសដ្ឋកិចច កមពុជ។ (ឆន ំ ២០១២, ែខ កញញ  ទំព័រ ២០)។ អងគភពចរកមម
េសដ្ឋកិចច (Economist Intelligence Unit) ទស�នវដ្តី The Economist។   
4 “មនមនុស��្ល ប់មួយចំនួនេ្រកយឧបទទវេហតុេនគេ្រមងទំនប់ចិន” េនកនុងេសដ្ឋកិចច កមពុជ។ (ឆន ំ 
២០១២, ែខ ធនូ)។ អងគភពចរកមមេសដ្ឋកិចច (Economist Intelligence Unit) ទស�នវដ្តី The Economist។  
5 ធនគរពិភពេ�ក ឆន ំ ២០១៣ េតើ្របជជន្រកី្រកទំងអស់េទ�អស់៖ ករ�យតៃម្លភព្រកី្រកកមពុ
ជ ឆន ំ ២០១៣។ 
6 ធនគរពិភពេ�ក ឆន ំ ២០១៣ ករសិក�ស្តីពីលទធភពទទួលេស�កមមហិរញញវតថុស្រមប់សហ្រគស
កសិ�ជីវកមមខន តតូចនិងមធយមេនកមពុជ។ 

ជករេឆ្លើយតប កមពុជ�ក់បីដូចជកំពុង�កេ�រក�រអីគគិសនីកន់ែតេ្រចើន
េឡើងែដលជកូនេ�េដើមបីរេំ�ះខ្លួនេចញពីឧបសគគអភិវ��ន៍របស់ខ្លួន។ គិតមក
ដល់ឆន ំ ២០០៩ មនែត ៤ ភគរយៃនថមពលរបស់កមពុជ្រតូវបនផ្តល់េ�យ�រអីគគិ
សនី។ កនុងឆន ំ ២០០៣ ករពិនិតយសិក�វស័ិយថន ក់ជតិមួយស្រមប់�រអីគគិសនី ្រតូវ
បនេធ្វើេដើមបីសិក�េមើលពីតួនទី ែដល�រអីគគិសនី�ចបំេពញកនុងករបេងកើនអគគិសនី
កមម។ ករពិនិតយសិក�េនះ បនរកេឃើញទី�ំងមនលទធភពចំនួន ៦០ ស្រមប់ករ
អភិវ���រអីគគិសនី ែដលេនកនុងេនះ ទី�ំងចំនួន ១៣ ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ
ជគេ្រមង�ទិភព។ ករពិនិតយសិក�េនះ ក៏បនប៉ន់�ម នផងែដរថកមពុជមន
សក្ត នុពល�រអីគគិសនីសរបុ ១០ ជី�គ �៉ត់ ែដលេនកនុងេនះ ៥០ ភគរយសថិតេន
េលើទេន្លេមគងគ ៤០ ភគរយេនេលើទេន្លចក់ចូលទេន្លេមគងគ និង ១០ ភគរយេន
ែប៉កខងតបូងៃន្របេទស។7 

នយក�្ឋ នអភិវ��ន៍ ថមពលកមពុជ បនបេងកើតែផនករអភិវ��ន៍ ករផគត់
ផគង់អគគិសនីមួយកនុងឆន ំ ២០០៨ េ�យអំ�វនវ�យមនករ�ងសង់េ�ងច្រក�រអីគគិ
សនីចំនួន្របំបី និង េ�ងច្រកអគគិសនីេដើរេ�យធយូងថមចំនួនបី រមួជមួយសក្ត នុពល
ផលិតកមមអគគិសនីរហូតដល់ ៣.៥៧៦ េម៉�គ �៉ត់ ែដល្រតូវបញច ប់មុនដំ�ច់ឆន ំ 
២០២០។ 8   ចប់�ំងពីេពលេនះមក ែផនករទំង�យ្រតូវបនបេងកើនេឡើង។ 
ែផនករេមអភិវ��ន៍ករផគត់ផគង់អគគិសនីរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលស្រមប់ឆន ំ ២០១០-
២០២០ កំណត់េគលេ�ព្រងីកសមតថភពផលិតអគគិសនីបែនថម ៣,២ ជី�គ �៉ត់ 
ែដលេនកនុងេនះ ១,៩ ជី�គ �៉ត់នឹងបនមកពី�រអីគគិសនី។ េដើមបីសេ្រមចបនេគល

                                                            
7 Diana Suhardiman, Sanjiv de Silva, និង Jeremy Carew-Reid។ “ករពិនិតយេមើលេគលនេយបយ 
និង ករវភិគែផនក�ថ ប័នេលើវស័ិយ�រអីគគិសនីេន្របេទស�វ កមពុជ និង េវ�ត�ម។”   
8 �ក�រដែដល ទំព័រ ៩។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

3

ែត ២២,៥ ភគរយៃន្រគួ�រកមពុជ (ឬ ៥៤ ភគរយ ៃន្រគួ�រេនទី្រកុង និង ១៣ 

ភគរយៃន្រគួ�រេនជនបទ) បុ៉េ�្ណ ះែដលមនអគគិសនីេ្របើ្របស់ េ�យ�រ 

កង្វះខតេហ�្ឋ រចនសមព័នធរបស់្របេទស េដើមបីផ្តល់លំហូរអគគិសនីេទៀងទត់ 
ជពិេសសេទកន់តំបន់ជនបទ ែដល្របែហល ៨០ ភគរយៃន្របជជនរបស់

្របេទសរស់េន។ 2  មយ៉ងេទៀត កមពុជពឹងែផ្អកភគេ្រចើនេលើេ្របងឥនធនៈស្រមប់

ត្រមូវករថមពលរបស់ខ្លួន េពលគឺជិត ៩០ ភគរយៃនេ�ងច្រកអគគិសនីកមពុជ 

ដំេណើ រករេ�យេ្របងម៉សូ៊តធុន្រ�លនិងេ្របងឥនធនៈធុនធងន់ែដលនំចូល។3  ករ

ពឹងែផ្អកេលើករផគត់ផគង់ថមពលដ៏ៃថ្លនិងមិន�ចទុកចិត្តបនេនះ េនែតជឧបសគគដ៏
សំខន់មួយេលើមគ៌អភិវ��ន៍ៃនកមពុជ និង គឺជរបំងដ៏ចមបងមួយចំេពះអនកចង់វនិិ

េយគេលើេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទស។4 កមពុជជប់ចំ�ត់ថន ក់ទី ១៣៣ កនុងចំេ�ម

្របេទសចំនួន ១៨៥ េនកនុងសនទស�ន៍ភពងយ្រសួលៃនករេធ្វើ�ជីវកមមជរមួរបស់

ធនគរពិភពេ�កកនុងឆន ំ ២០១៣។5  ៃថ្លចំ�យដ៏ខពស់ៃនករេធ្វើ�ជីវកមមេនកមពុ
ជ រមួទំងអគគិសនី ក៏មនឥទធិពលអវជិជមនផងែដរេលើសហ្រគសខន តមី្រកូនិងខន ត

តូចចំនួន ៩៩,៦ ភគរយៃនសហ្រគសេនកមពុជ ែដលជ្របភពដ៏សំខន់មួយ

ស្រមប់ករងររបស់្រស្តី។6  

                                                            
2 សូមេមើល: http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investors-information/infrastructure/electricity.html   
3 “ក្តី្រសៃមករេកើតថមី” េនកនុងេសដ្ឋកិចច កមពុជ។ (ឆន ំ ២០១២, ែខ កញញ  ទំព័រ ២០)។ អងគភពចរកមម
េសដ្ឋកិចច (Economist Intelligence Unit) ទស�នវដ្តី The Economist។   
4 “មនមនុស��្ល ប់មួយចំនួនេ្រកយឧបទទវេហតុេនគេ្រមងទំនប់ចិន” េនកនុងេសដ្ឋកិចច កមពុជ។ (ឆន ំ 
២០១២, ែខ ធនូ)។ អងគភពចរកមមេសដ្ឋកិចច (Economist Intelligence Unit) ទស�នវដ្តី The Economist។  
5 ធនគរពិភពេ�ក ឆន ំ ២០១៣ េតើ្របជជន្រកី្រកទំងអស់េទ�អស់៖ ករ�យតៃម្លភព្រកី្រកកមពុ
ជ ឆន ំ ២០១៣។ 
6 ធនគរពិភពេ�ក ឆន ំ ២០១៣ ករសិក�ស្តីពីលទធភពទទួលេស�កមមហិរញញវតថុស្រមប់សហ្រគស
កសិ�ជីវកមមខន តតូចនិងមធយមេនកមពុជ។ 

ជករេឆ្លើយតប កមពុជ�ក់បីដូចជកំពុង�កេ�រក�រអីគគិសនីកន់ែតេ្រចើន
េឡើងែដលជកូនេ�េដើមបីរេំ�ះខ្លួនេចញពីឧបសគគអភិវ��ន៍របស់ខ្លួន។ គិតមក
ដល់ឆន ំ ២០០៩ មនែត ៤ ភគរយៃនថមពលរបស់កមពុជ្រតូវបនផ្តល់េ�យ�រអីគគិ
សនី។ កនុងឆន ំ ២០០៣ ករពិនិតយសិក�វស័ិយថន ក់ជតិមួយស្រមប់�រអីគគិសនី ្រតូវ
បនេធ្វើេដើមបីសិក�េមើលពីតួនទី ែដល�រអីគគិសនី�ចបំេពញកនុងករបេងកើនអគគិសនី
កមម។ ករពិនិតយសិក�េនះ បនរកេឃើញទី�ំងមនលទធភពចំនួន ៦០ ស្រមប់ករ
អភិវ���រអីគគិសនី ែដលេនកនុងេនះ ទី�ំងចំនួន ១៣ ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ
ជគេ្រមង�ទិភព។ ករពិនិតយសិក�េនះ ក៏បនប៉ន់�ម នផងែដរថកមពុជមន
សក្ត នុពល�រអីគគិសនីសរបុ ១០ ជី�គ �៉ត់ ែដលេនកនុងេនះ ៥០ ភគរយសថិតេន
េលើទេន្លេមគងគ ៤០ ភគរយេនេលើទេន្លចក់ចូលទេន្លេមគងគ និង ១០ ភគរយេន
ែប៉កខងតបូងៃន្របេទស។7 

នយក�្ឋ នអភិវ��ន៍ ថមពលកមពុជ បនបេងកើតែផនករអភិវ��ន៍ ករផគត់
ផគង់អគគិសនីមួយកនុងឆន ំ ២០០៨ េ�យអំ�វនវ�យមនករ�ងសង់េ�ងច្រក�រអីគគិ
សនីចំនួន្របំបី និង េ�ងច្រកអគគិសនីេដើរេ�យធយូងថមចំនួនបី រមួជមួយសក្ត នុពល
ផលិតកមមអគគិសនីរហូតដល់ ៣.៥៧៦ េម៉�គ �៉ត់ ែដល្រតូវបញច ប់មុនដំ�ច់ឆន ំ 
២០២០។ 8   ចប់�ំងពីេពលេនះមក ែផនករទំង�យ្រតូវបនបេងកើនេឡើង។ 
ែផនករេមអភិវ��ន៍ករផគត់ផគង់អគគិសនីរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលស្រមប់ឆន ំ ២០១០-
២០២០ កំណត់េគលេ�ព្រងីកសមតថភពផលិតអគគិសនីបែនថម ៣,២ ជី�គ �៉ត់ 
ែដលេនកនុងេនះ ១,៩ ជី�គ �៉ត់នឹងបនមកពី�រអីគគិសនី។ េដើមបីសេ្រមចបនេគល

                                                            
7 Diana Suhardiman, Sanjiv de Silva, និង Jeremy Carew-Reid។ “ករពិនិតយេមើលេគលនេយបយ 
និង ករវភិគែផនក�ថ ប័នេលើវស័ិយ�រអីគគិសនីេន្របេទស�វ កមពុជ និង េវ�ត�ម។”   
8 �ក�រដែដល ទំព័រ ៩។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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េ�ទំងេនះ �ជរ�្ឋ ភិបលមនែផនករស្រមប់ទំនប់�រអីគគិសនីធុនធំចំនួន ១៤ 
ែដល្រតូវដំេណើ រករមុនដំ�ច់ឆន ំ ២០២០។9 

ែផនករអភិវ��ន៍អគគិសនី ក៏ពយករណ៍ផងែដរថត្រមូវករអគគិសនីនឹងេកើន 
េឡើងយ៉ងេលឿនរហូតដល់ឆន ំ ២០២០ និង អំ�វនវ��មនករ�ងសង់ែខ�េផទរ 
អគគិសនី ែដលបែនថមេលើករនំចូលអគគិសនីពី្របេទសជិតខង នឹងផគត់ផគង់អគគិសនី
ជូនដល់ទី្រកុងទំងអស់មុនដំ�ច់ឆន ំ ២០២០ និង ៧០ ភគរយៃន្រគួ�រេន
ជនបទមុនដំ�ច់ឆន ំ ២០៣០។ 

កនុង�ណត្តិទីបួន �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនសមតថភពផគត់ផគង់ និង បនេធ្វើ
ពិពិធកមម្របភពថមពល េដើមបីកត់បនថយករពឹងែផ្អកេលើេ្របងឥនធនៈស្រមប់ករ 
ផលិតអគគិសនី។ �រអីគគិសនី និង េ�ងច្រកអគគិសនីេដើរេ�យធ�ូងថម ្រតូវបនេពញ
ចិត្តយ៉ងទូ�យ ទនទឹមនឹងករនំចូលអគគិសនីពី្របេទសជិតខង។ ទនទឹមនឹងេនះ 
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនយកចិត្តទុក�ក់េលើករព្រងីកប�្ត ញបញជូ ននិងែចក
ចយ និង ករកត់បនថយករបត់បង់អគគិសនី េដើមបីបំេពញកំេណើ នត្រមូវករអគគិសនី 
២៥% េរៀង�ល់ឆន ំ។10 េនកនុង�ណត្តិទី្របំ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជនឹងព្រងឹងបែនថម
េទៀតនូវសមតថភពនិងសន្តិសុខៃនករផគត់ផគត់អគគិសនី និង ព្រងីកគេ្រមងផគត់ផគង់
េដើមបីេលើកសទួយភព្របកួត្របែជងេសដ្ឋកិចច គំ្រទកំេណើ នេសដ្ឋកិចចរយៈេពលែវង 
ព្រងឹងសមតថភពេដើមបីធនសន្តិសុខថមពល និង ែកលម្អ�ថ នភពរស់េនរបស់
្របជពលរដ្ឋ រមួមនករជំរញុសមហរណកមមរ�ង្របព័នធធ���ស្ត និង �រអីគគិសនី 
និង ករដឹកជញជូ ន។11  

                                                            
9 “ែផនករ�រអីគគិសនីមិនមនែ្រប្របួលេ្រកយេពលទំនប់រលំ” េនកនុងេសដ្ឋកិចច កមពុជ។ (ឆន ំ ២០១២,  
ែខ កញញ  ទំព័រ ៦)។ អងគភពចរកមមេសដ្ឋកិចច (Economist Intelligence Unit) ទស�នវដ្តី The Economist។  
10 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ (២០១៣)។ ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ ឆន ំ ២០១៤-២០១៨។ 
11 �ក�រដែដល ទំព័រ ១។ 

េនៃថងទី ៧ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១២ ទំនប់ធំជងេគៃនទំនប់ទំង្របំបីេនខង
្របេទសចិនៃនទេន្លេមគងគេលើ (�នឆង (Lancang)) បនចប់េផ្តើមដំេណើ រករេន 
ពូអឺ (Pu’er) េខត្តយូ�ន (Yunnan)។ �ថ នីយ៍�រអីគគិសនី។ �ថ នីយ៍�រអីគគិសនីណួ
ហ��ូ (Nuozhadu) ែដលជទំនប់ខពស់បំផុតេន�សីុ បន�ក់ដំេណើ រករម៉សីុន 
ផលិតអគគិសនីទីមួយៃនម៉សីុនផលិតអគគិសនី្របំបួនរបស់ខ្លួន ែដល្រតូវបនរពឹំងថ
នឹងផគត់ផគង់ថមពល ២៣,៩ ពន់�នគីឡូ�៉ត់មុនដំ�ច់ឆន ំ ២០១៤។ 12  ពីរែខ
េ្រកយ ្របេទស�វបន្របកសថខ្លួននឹងដំេណើ រករករ�ងសង់ទំនប់�យ៉បូ៊រ ី
និង បនចប់េផ្តើមេ្រកយេពលេនះបន្តិច េទះបីជមនករ្របឆំងជបន្តពី្របេទស
កមពុជនិងេវ�ត�មក្តី។ ជករពិត�ស់ ទំនប់កំពុងដុះ�លេនែផនកខងេ្រកម
បន្តគន �មទេន្លេមគងគ គឺនឹងផ្តល់ផលប៉ះពល់ជបន្តបនទ ប់ផងែដរ។ ្របេទស�វ 
ៃថឡង់ដ៍ និង កមពុជ សរបុចូលគន កំពុងេសនើេឡើងទំនប់ចំនួន ១២ េលើទេន្លេមៃនទេន្ល
េមគងគេ្រកម ែដលគ្រមមកំែហងេធ្វើឲយអន្ត�យមិន�ច�្ត រេឡើងវញិបននូវ្របព័នធ
េអកូឡូសីុៃនទេន្លដ៏សំខន់បំផុតៃនតំបន់�សីុអេគនយ៍។ បូកបញចូ លគន  ទំនប់ទំងៃមភ
េនះ ែដលសថិតកនុងដំ�ក់កលេផ�ង�ៃនករេធ្វើែផនករ ករ�ងសង់ ឬ បញច ប់ករ
�ងសង់ គឺជកំបិតមុខពីរៈ ផ្តល់អតថ្របេយជន៍ៃនអគគិសនីកេកើតថមីដល់្របេទស
ជតិកំពុងអភិវ��ដ៏េលឿន បុ៉ែន្ត ក៏គ្រមមកំែហងផងែដរដល់្របជជន និង បរ�ិថ ន។ 
ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ គឺជបញ្ហ ៃនករបរមភកន់ែតេកើនេឡើងេ�យ�រករ
អភិវ��េសដ្ឋកិចចដ៏េលឿនរបស់កមពុជ កំពុងមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរែវងឆង យេលើ 
បរ�ិថ ន និង មូល�្ឋ នធនធនធមមជតិរបស់្របេទស។ ករបំផ្ល ញៃ្រពេឈើជ 
លទធផលៃនករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី ករកប់េឈើខុសចបប់ និង សកមមភព
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច បនប៉ះពល់ទីជ្រមលជមួយផលប៉ះពល់អវជិជមនេលើ 
គុណភព និងករមនធនធនទឹក។  

                                                            
12  “ទំនប់ Nuozhadu។” HydroChina International Engineering Co., Ltd. [អីុនធឺេណត]។ មនេនេលើេគហ
ទព័រៈ http://hydrochina.net/businessarea6.aspx?ProductsID=624&CaseId=82&CateId=82&pid=9។  
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េ�ទំងេនះ �ជរ�្ឋ ភិបលមនែផនករស្រមប់ទំនប់�រអីគគិសនីធុនធំចំនួន ១៤ 
ែដល្រតូវដំេណើ រករមុនដំ�ច់ឆន ំ ២០២០។9 

ែផនករអភិវ��ន៍អគគិសនី ក៏ពយករណ៍ផងែដរថត្រមូវករអគគិសនីនឹងេកើន 
េឡើងយ៉ងេលឿនរហូតដល់ឆន ំ ២០២០ និង អំ�វនវ��មនករ�ងសង់ែខ�េផទរ 
អគគិសនី ែដលបែនថមេលើករនំចូលអគគិសនីពី្របេទសជិតខង នឹងផគត់ផគង់អគគិសនី
ជូនដល់ទី្រកុងទំងអស់មុនដំ�ច់ឆន ំ ២០២០ និង ៧០ ភគរយៃន្រគួ�រេន
ជនបទមុនដំ�ច់ឆន ំ ២០៣០។ 

កនុង�ណត្តិទីបួន �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនសមតថភពផគត់ផគង់ និង បនេធ្វើ
ពិពិធកមម្របភពថមពល េដើមបីកត់បនថយករពឹងែផ្អកេលើេ្របងឥនធនៈស្រមប់ករ 
ផលិតអគគិសនី។ �រអីគគិសនី និង េ�ងច្រកអគគិសនីេដើរេ�យធ�ូងថម ្រតូវបនេពញ
ចិត្តយ៉ងទូ�យ ទនទឹមនឹងករនំចូលអគគិសនីពី្របេទសជិតខង។ ទនទឹមនឹងេនះ 
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនយកចិត្តទុក�ក់េលើករព្រងីកប�្ត ញបញជូ ននិងែចក
ចយ និង ករកត់បនថយករបត់បង់អគគិសនី េដើមបីបំេពញកំេណើ នត្រមូវករអគគិសនី 
២៥% េរៀង�ល់ឆន ំ។10 េនកនុង�ណត្តិទី្របំ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជនឹងព្រងឹងបែនថម
េទៀតនូវសមតថភពនិងសន្តិសុខៃនករផគត់ផគត់អគគិសនី និង ព្រងីកគេ្រមងផគត់ផគង់
េដើមបីេលើកសទួយភព្របកួត្របែជងេសដ្ឋកិចច គំ្រទកំេណើ នេសដ្ឋកិចចរយៈេពលែវង 
ព្រងឹងសមតថភពេដើមបីធនសន្តិសុខថមពល និង ែកលម្អ�ថ នភពរស់េនរបស់
្របជពលរដ្ឋ រមួមនករជំរញុសមហរណកមមរ�ង្របព័នធធ���ស្ត និង �រអីគគិសនី 
និង ករដឹកជញជូ ន។11  

                                                            
9 “ែផនករ�រអីគគិសនីមិនមនែ្រប្របួលេ្រកយេពលទំនប់រលំ” េនកនុងេសដ្ឋកិចច កមពុជ។ (ឆន ំ ២០១២,  
ែខ កញញ  ទំព័រ ៦)។ អងគភពចរកមមេសដ្ឋកិចច (Economist Intelligence Unit) ទស�នវដ្តី The Economist។  
10 �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ (២០១៣)។ ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ ឆន ំ ២០១៤-២០១៨។ 
11 �ក�រដែដល ទំព័រ ១។ 

េនៃថងទី ៧ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១២ ទំនប់ធំជងេគៃនទំនប់ទំង្របំបីេនខង
្របេទសចិនៃនទេន្លេមគងគេលើ (�នឆង (Lancang)) បនចប់េផ្តើមដំេណើ រករេន 
ពូអឺ (Pu’er) េខត្តយូ�ន (Yunnan)។ �ថ នីយ៍�រអីគគិសនី។ �ថ នីយ៍�រអីគគិសនីណួ
ហ��ូ (Nuozhadu) ែដលជទំនប់ខពស់បំផុតេន�សីុ បន�ក់ដំេណើ រករម៉សីុន 
ផលិតអគគិសនីទីមួយៃនម៉សីុនផលិតអគគិសនី្របំបួនរបស់ខ្លួន ែដល្រតូវបនរពឹំងថ
នឹងផគត់ផគង់ថមពល ២៣,៩ ពន់�នគីឡូ�៉ត់មុនដំ�ច់ឆន ំ ២០១៤។ 12  ពីរែខ
េ្រកយ ្របេទស�វបន្របកសថខ្លួននឹងដំេណើ រករករ�ងសង់ទំនប់�យ៉បូ៊រ ី
និង បនចប់េផ្តើមេ្រកយេពលេនះបន្តិច េទះបីជមនករ្របឆំងជបន្តពី្របេទស
កមពុជនិងេវ�ត�មក្តី។ ជករពិត�ស់ ទំនប់កំពុងដុះ�លេនែផនកខងេ្រកម
បន្តគន �មទេន្លេមគងគ គឺនឹងផ្តល់ផលប៉ះពល់ជបន្តបនទ ប់ផងែដរ។ ្របេទស�វ 
ៃថឡង់ដ៍ និង កមពុជ សរបុចូលគន កំពុងេសនើេឡើងទំនប់ចំនួន ១២ េលើទេន្លេមៃនទេន្ល
េមគងគេ្រកម ែដលគ្រមមកំែហងេធ្វើឲយអន្ត�យមិន�ច�្ត រេឡើងវញិបននូវ្របព័នធ
េអកូឡូសីុៃនទេន្លដ៏សំខន់បំផុតៃនតំបន់�សីុអេគនយ៍។ បូកបញចូ លគន  ទំនប់ទំងៃមភ
េនះ ែដលសថិតកនុងដំ�ក់កលេផ�ង�ៃនករេធ្វើែផនករ ករ�ងសង់ ឬ បញច ប់ករ
�ងសង់ គឺជកំបិតមុខពីរៈ ផ្តល់អតថ្របេយជន៍ៃនអគគិសនីកេកើតថមីដល់្របេទស
ជតិកំពុងអភិវ��ដ៏េលឿន បុ៉ែន្ត ក៏គ្រមមកំែហងផងែដរដល់្របជជន និង បរ�ិថ ន។ 
ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ គឺជបញ្ហ ៃនករបរមភកន់ែតេកើនេឡើងេ�យ�រករ
អភិវ��េសដ្ឋកិចចដ៏េលឿនរបស់កមពុជ កំពុងមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរែវងឆង យេលើ 
បរ�ិថ ន និង មូល�្ឋ នធនធនធមមជតិរបស់្របេទស។ ករបំផ្ល ញៃ្រពេឈើជ 
លទធផលៃនករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី ករកប់េឈើខុសចបប់ និង សកមមភព
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច បនប៉ះពល់ទីជ្រមលជមួយផលប៉ះពល់អវជិជមនេលើ 
គុណភព និងករមនធនធនទឹក។  

                                                            
12  “ទំនប់ Nuozhadu។” HydroChina International Engineering Co., Ltd. [អីុនធឺេណត]។ មនេនេលើេគហ
ទព័រៈ http://hydrochina.net/businessarea6.aspx?ProductsID=624&CaseId=82&CateId=82&pid=9។  
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ស្រមប់្របេទសកមពុជ េគេឃើញមនសក្ត នុពល�ងសង់គេ្រមង�រអីគគិសនី
ថមីជង ២៦ េនកនុង�ងទេន្លេស�ន េសកុង និង ែ្រសពក (ស៣)។ កនុងចំេ�ម
គេ្រមងទំងេនះ គេ្រមង�រអីគគិសនីធំជងេគែដល្រតូវបនេសនើេឡើង េធ្វើែផនករ 
និង អនុម័ត េលើទេន្ល ស៣ េនកនុង្របេទសកមពុជ េពលគឺ េស�នេ្រកម ២ (៤០០ 
េម៉�គ �៉ត់) េស�នេ្រកម ១/៥ (៩៦ េម៉�គ �៉ត់) និង េសកុងេ្រកម (១៩០ េម៉�គ �៉ត់) 
ែ្រសពកេ្រកម ៣ (៣០០ េម៉�គ �៉ត់) ែ្រសពកេ្រកម ៤ (២២០ េម៉�គ �៉ត់)  
េស�នេ្រកម ៣ (៣៧៥ េម៉�គ �៉ត់)។ េគក៏េឃើញមនទំនប់តូចៗជេ្រចើនែដល្រតូវ
បនេ្រគង�ងសង់េនៃដទេន្ល ស៣ ផងែដរ ដូចជែ្រពក�ង ១ (៦៤ េម៉�គ �៉ត់) 
និង ែ្រពក�ង ២ (៦៤ េម៉�គ �៉ត់) (្រគីមឌីស (Grimsditch) ២០១២)។ ស្រមប់ទេន្ល
េមៃនទេន្លេមគងគ ទំនប់ពីរ្រតូវបនេ្រគង�ងសង់េនកមពុជ េពលគឺទំនប់សទឹងែ្រតង 
(៩៨០ េម៉�គ �៉ត់) និង សមបូណ៍ (២.៦០០ េម៉�គ �៉ត់)។ ទំនប់ទំងពីរេនះមន្របែវង
ែវងជងទំនប់ដៃទេទៀត ែដលត្រមូវឲយមនករ�ំងទីលំេនថមីៃន្របជពលរដ្ឋជង 
២៩.០០០ នក់ពីតំបន់ទឹកជំនន់ៃន�ងស្តុកទឹក។ �នឹងេធ្វើឲយភព្រកី្រកេនកមពុជ
មនលកខណៈកន់ែតធងន់ធងរ ជពិេសស្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនេខត្តសទឹងែ្រតង និង 
េខត្ត្រកេចះ។ េលើសពីេនះ ្របជពលរដ្ឋែដលពឹងែផ្អកេលើជលផលជង ១ �ននក់
ទំងេនតំបន់ទេន្លេមគងគ និង បឹងទេន្ល�ប �ចបត់បង់ជីវភពរបស់ខ្លួនេ�យ�រ
ករេន�ទគឺជមុខរបរចមបងរបស់ពួកេគ (ICEM, ២០១០)។ 

២. ទំនប�់��ន���� ២ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២ ែដលបចចុបបននសថិតេ្រកមករ�ងសង់ សថិតេនេលើ
ទេន្លេស�ន កនុង្រសុកេស�ន េខត្តសទឹងែ្រតង េនែប៉ក��នកមពុជ គឺជទំនប់ធំ
ជងេគែដល្រតូវ�ងសង់េនកមពុជ។ ទេន្លេស�ន គឺជទេន្លកមពុជដ៏សំខន់មួយ
ែដលហូរចក់ចូលទេន្លេមគងគ ែដលជួប្របសព្វគន េនេខត្តសទឹងែ្រតង ែដលគឺជជ 
ទី�ំងៃនទីរមួេខត្តែដលមនេឈម ះដូចគន ។ កនុងឆន ំ ២០០៧ អនុស�រណៈៃនករ

េយគយល់មួយរ�ង្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉ និង ថមពលកមពុច និង អគគិសនីេវៀត
�ម ្រតូវបនចុះហតថេលខ រមួមនករអនុវត្តករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
និង ករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមងមួយស្រមប់គេ្រមងេស�នេ្រកម ២។ កនុង
ែខ មក� ឆន ំ ២០១១ ្រកសួងែផនករនិងវនិិេយគេវៀត�ម បនផ្តល់�ជញ ប័ណ្ណ
ដល់អគគិសនីេវៀត�មឲយេធ្វើករវនិិេយគកនុងទឹក្របក់ចំនួន ៨១៦�នដុ�្ល រ�េម
រកិេលើគេ្រមងេនះ។ �ជរ�្ឋ ភិបលបនអនុម័តគេ្រមងេនះេនៃថងទី ៤ ែខ វចិឆិក ឆន ំ 
២០១២។ េនៃថងទី ២៦ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២ កិចច្រពមេ្រព�ងស្តីពីករ�ងសង់ទំនប់
េនះ ្រតូវបនចុះហតថេលខរ�ង្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) និង  
សហ្រគសចិន�យ្រដូ�នឆនអិុនេធើេណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី  
(Hydrolancang International Energy Co.,Ltd)។ សកមមភពមុនេពល�ងសង់េលើ
គេ្រមងបនដំេណើ រកររចួេហើយ។ ដំេណើ រករ�ងសង់ទំនប់ដ៏សកមមបនចប់េផ្តើម
េនេដើមឆន ំ ២០១៥។  េយង�មែផនករស្រមប់គេ្រមង ករ�ងសង់សកមមនឹង
ចំ�យេពល ៣៥ ែខ។ ទំនប់េស�នេ្រកម ២  កំពុង្រតូវបនអភិវឌ�េ�យ្រកុម
ហុ៊នច្រមុះចិន កមពុជ និង េវៀត�ម ែដលរមួមន សហ្រគសចិន�យ្រដូ�នឆ
នអិុនេធើេណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី  (Hydrolancang International Energy 
Co.,Ltd) និង ្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) កមពុជ។ េនេពល�ងសង់
រចួ�ល់ ទំនប់េនះនឹងមនកមពស់្របែហល ៧៥ ម និង មន្របែវង ៨ គីឡូែម៉្រត ែដល
បេងកើត�ងស្តុកទឹកមួយទំហំ ៣៣.៥៦០ ហិក� ជមួយ�នុភពផលិតអគគិសនី 
៤០០ េម៉�គ �៉ត់។  ្របជជនជង ៥.០០០ នក់ ែដលភគេ្រចើនគឺជជនជតិេដើម
ភគតិច នឹង្រតូវ�ំងទីលំេនថមីេ�យបងខំ្របសិនេបើគេ្រមង្រតូវអនុវត្ត។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២ ្រតូវបនពយករណ៍ថនឹងប�្ត លឲយមនផលប៉ះពល់
បរ�ិថ នធងន់ធងរបំផុតកនុងចំេ�មទំនប់ទំង�យ ែដលបនេ្រគង�ងសង់េនៃដ 
ទេន្លេមគងគ។ ជក់ែស្តង �្រតូវបនពយករណ៍ថនឹងកត់បនថយជីវម៉សមចឆ ជតិចំនួន 
៩,៣% េនកនុង�ងទេន្លេមគងគទំងមូល និង េធ្វើឲយអន្ត�យធងន់ធងរដល់ពូជ្រតីជង 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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ស្រមប់្របេទសកមពុជ េគេឃើញមនសក្ត នុពល�ងសង់គេ្រមង�រអីគគិសនី
ថមីជង ២៦ េនកនុង�ងទេន្លេស�ន េសកុង និង ែ្រសពក (ស៣)។ កនុងចំេ�ម
គេ្រមងទំងេនះ គេ្រមង�រអីគគិសនីធំជងេគែដល្រតូវបនេសនើេឡើង េធ្វើែផនករ 
និង អនុម័ត េលើទេន្ល ស៣ េនកនុង្របេទសកមពុជ េពលគឺ េស�នេ្រកម ២ (៤០០ 
េម៉�គ �៉ត់) េស�នេ្រកម ១/៥ (៩៦ េម៉�គ �៉ត់) និង េសកុងេ្រកម (១៩០ េម៉�គ �៉ត់) 
ែ្រសពកេ្រកម ៣ (៣០០ េម៉�គ �៉ត់) ែ្រសពកេ្រកម ៤ (២២០ េម៉�គ �៉ត់)  
េស�នេ្រកម ៣ (៣៧៥ េម៉�គ �៉ត់)។ េគក៏េឃើញមនទំនប់តូចៗជេ្រចើនែដល្រតូវ
បនេ្រគង�ងសង់េនៃដទេន្ល ស៣ ផងែដរ ដូចជែ្រពក�ង ១ (៦៤ េម៉�គ �៉ត់) 
និង ែ្រពក�ង ២ (៦៤ េម៉�គ �៉ត់) (្រគីមឌីស (Grimsditch) ២០១២)។ ស្រមប់ទេន្ល
េមៃនទេន្លេមគងគ ទំនប់ពីរ្រតូវបនេ្រគង�ងសង់េនកមពុជ េពលគឺទំនប់សទឹងែ្រតង 
(៩៨០ េម៉�គ �៉ត់) និង សមបូណ៍ (២.៦០០ េម៉�គ �៉ត់)។ ទំនប់ទំងពីរេនះមន្របែវង
ែវងជងទំនប់ដៃទេទៀត ែដលត្រមូវឲយមនករ�ំងទីលំេនថមីៃន្របជពលរដ្ឋជង 
២៩.០០០ នក់ពីតំបន់ទឹកជំនន់ៃន�ងស្តុកទឹក។ �នឹងេធ្វើឲយភព្រកី្រកេនកមពុជ
មនលកខណៈកន់ែតធងន់ធងរ ជពិេសស្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនេខត្តសទឹងែ្រតង និង 
េខត្ត្រកេចះ។ េលើសពីេនះ ្របជពលរដ្ឋែដលពឹងែផ្អកេលើជលផលជង ១ �ននក់
ទំងេនតំបន់ទេន្លេមគងគ និង បឹងទេន្ល�ប �ចបត់បង់ជីវភពរបស់ខ្លួនេ�យ�រ
ករេន�ទគឺជមុខរបរចមបងរបស់ពួកេគ (ICEM, ២០១០)។ 

២. ទំនប�់��ន���� ២ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២ ែដលបចចុបបននសថិតេ្រកមករ�ងសង់ សថិតេនេលើ
ទេន្លេស�ន កនុង្រសុកេស�ន េខត្តសទឹងែ្រតង េនែប៉ក��នកមពុជ គឺជទំនប់ធំ
ជងេគែដល្រតូវ�ងសង់េនកមពុជ។ ទេន្លេស�ន គឺជទេន្លកមពុជដ៏សំខន់មួយ
ែដលហូរចក់ចូលទេន្លេមគងគ ែដលជួប្របសព្វគន េនេខត្តសទឹងែ្រតង ែដលគឺជជ 
ទី�ំងៃនទីរមួេខត្តែដលមនេឈម ះដូចគន ។ កនុងឆន ំ ២០០៧ អនុស�រណៈៃនករ

េយគយល់មួយរ�ង្រកសួង�ស�ហកមម ែរ ៉ និង ថមពលកមពុច និង អគគិសនីេវៀត
�ម ្រតូវបនចុះហតថេលខ រមួមនករអនុវត្តករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
និង ករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមងមួយស្រមប់គេ្រមងេស�នេ្រកម ២។ កនុង
ែខ មក� ឆន ំ ២០១១ ្រកសួងែផនករនិងវនិិេយគេវៀត�ម បនផ្តល់�ជញ ប័ណ្ណ
ដល់អគគិសនីេវៀត�មឲយេធ្វើករវនិិេយគកនុងទឹក្របក់ចំនួន ៨១៦�នដុ�្ល រ�េម
រកិេលើគេ្រមងេនះ។ �ជរ�្ឋ ភិបលបនអនុម័តគេ្រមងេនះេនៃថងទី ៤ ែខ វចិឆិក ឆន ំ 
២០១២។ េនៃថងទី ២៦ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២ កិចច្រពមេ្រព�ងស្តីពីករ�ងសង់ទំនប់
េនះ ្រតូវបនចុះហតថេលខរ�ង្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) និង  
សហ្រគសចិន�យ្រដូ�នឆនអិុនេធើេណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី  
(Hydrolancang International Energy Co.,Ltd)។ សកមមភពមុនេពល�ងសង់េលើ
គេ្រមងបនដំេណើ រកររចួេហើយ។ ដំេណើ រករ�ងសង់ទំនប់ដ៏សកមមបនចប់េផ្តើម
េនេដើមឆន ំ ២០១៥។  េយង�មែផនករស្រមប់គេ្រមង ករ�ងសង់សកមមនឹង
ចំ�យេពល ៣៥ ែខ។ ទំនប់េស�នេ្រកម ២  កំពុង្រតូវបនអភិវឌ�េ�យ្រកុម
ហុ៊នច្រមុះចិន កមពុជ និង េវៀត�ម ែដលរមួមន សហ្រគសចិន�យ្រដូ�នឆ
នអិុនេធើេណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី  (Hydrolancang International Energy 
Co.,Ltd) និង ្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) កមពុជ។ េនេពល�ងសង់
រចួ�ល់ ទំនប់េនះនឹងមនកមពស់្របែហល ៧៥ ម និង មន្របែវង ៨ គីឡូែម៉្រត ែដល
បេងកើត�ងស្តុកទឹកមួយទំហំ ៣៣.៥៦០ ហិក� ជមួយ�នុភពផលិតអគគិសនី 
៤០០ េម៉�គ �៉ត់។  ្របជជនជង ៥.០០០ នក់ ែដលភគេ្រចើនគឺជជនជតិេដើម
ភគតិច នឹង្រតូវ�ំងទីលំេនថមីេ�យបងខំ្របសិនេបើគេ្រមង្រតូវអនុវត្ត។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២ ្រតូវបនពយករណ៍ថនឹងប�្ត លឲយមនផលប៉ះពល់
បរ�ិថ នធងន់ធងរបំផុតកនុងចំេ�មទំនប់ទំង�យ ែដលបនេ្រគង�ងសង់េនៃដ 
ទេន្លេមគងគ។ ជក់ែស្តង �្រតូវបនពយករណ៍ថនឹងកត់បនថយជីវម៉សមចឆ ជតិចំនួន 
៩,៣% េនកនុង�ងទេន្លេមគងគទំងមូល និង េធ្វើឲយអន្ត�យធងន់ធងរដល់ពូជ្រតីជង 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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៥០ ែដលប�្ត លឲយមនករបត់បង់ជលផលធងន់ធងរេនកមពុជកនុងទេន្លេមគងគនិង
ៃដទេន្លេមគងគ និង បឹងទេន្ល�ប។ ទំនប់េនះក៏្រតូវបនរពឹំងថនឹងប�្ត លឲយមន
ករែ្រប្របួលខ្ល ំងចំេពះលំហូរដីលបប់ និង លំហូរជល�្រស្តៃនទេន្លេមគងគ និង ៃដ
ទេន្លេមគងគ ែដល�តសនធឹងែផនកខងេ្រកមទំនប់រហូតដល់ដីសណ្ត រទេន្លេមគងគេន
្របេទសេវ�ត�ម។ ផលប៉ះពល់ទំងេនះ នឹងមនផលវបិកធងន់ធងរេលើសន្តិសុខ
េសប�ងៃន្របជជន�ប់ែសននក់ េនកនុងសហគមន៍ជប់ទេន្លេនកនុង�ងទេន្លេស
�ន ទេន្លែ្រសពក និង ទេន្លេសកុង (ស៣) និង �ងទេន្លេមគងគ។ េនកមពុជនិង
្របេទសជិតខង មចឆ ជតិែដលេធ្វើចលនផ្ល ស់កែន្លងគឺជ្របភពចមបងៃន្របូេតអីុន
��រដ៏សំខន់។ ផលប៉ះពល់ៃនករបត់បង់ជលផលេលើសុខភព និង ��របូ
តថមភ ទំនងជនឹងមនលកខណៈទូលំទូ�យនិងធងន់ធងរ និង នឹងមនផល ប៉ះពល់អស
មម្រតេលើជនជតិេដើមភគតិច ្រស្តី និង កុមរ។ 

គណៈកមម ធិករេ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ បន
េធ្វើអេងកត្រទពយសមបត្តិេនកនុងសហគមន៍ ែដល្រតូវ�ំងទីលំេនថមីេដើមបី�ងស្តុកទឹក
ៃនទំនប់។ អេងកត្រទពយេនះ បនេធ្វើឲយមនករបរមភអំពី្របករែដលអនកភូមិបនរង
សមព ធនិងករបំភិតបំភ័យឲយឯកភពជមួយករអេងកត និង ែផនករេ�ះ្រ�យ
ផលប៉ះពល់េសនើេឡើង ែដលនឹងេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ្របែហល ៥.០០០ នក់្រតូវ�ំងទី
លំេនថមី។  

ព័ត៌មនលម្អិតៃនផលប៉ះពល់ ្រតូវបនបង្ហ ញជូនកនុង��ងខងេ្រកម� 

 

 

 

 

��ងទី ១: ផលប៉ះពល់ពយករណ៍ៃនទំនប់េស�នេេ្រក ២  

- ែដនដីកកពុជទំហំ ៣៣៥ គីឡូែក៉េត្រេរនឹ៉ងេតូវជន់លិច េហើយេគួ�រជង 
១.០០០ ឬ េបជពលរដ្ឋ ៥.០០០ នក់ នឹងេតូវជេន្ល�ស និងប៉ះពល់ភូកិ�ប់សិប
េនសងខងទេន្ល េនែផនកខងេលើទំនប់ និង េនែផនកខងេេ្រកទំនប់។ 

- េគួ�រចំនួន ២៦៧ និង េបជពលរដ្ឋចំនួន ១.២២៩ នក់នឹងេតូវ�ំងទីលំេនថមី។  

- ្ររបត់បង់ដីទំនបកសកកមទំហំ ១.២៩០ ហត ឬ េបែហលកួយភគបួនៃនដី
ែ្រសវស�ទំងអស់កនុង្រសុកេស�ន។ 

- ដីជង ៣០៥ គីឡូែក៉េត្រេរនឹ៉ងេតូវជន់លិច ក៏ដូចជៃេពទំហំ ៧.០៨៦ ហត
បែនថកេទៀត នឹងេតូវបំផ្ល ញេ�យ្ររ�ំងទីលំេនថមីៃនភូកិទំង�យកកពី
តំបន់ជន់លិច។ 

- ្ររបត់បង់ដីៃេពធកមជតិេបែហល ១៨.៦៧០ ហត និង ទេន្លនិងែេពកបត់បង់
ទំហំ ៤.៨៩៦ ហត។  

- ថនិកសត្វនិងបក�ីជេេចើនេបេភទ នឹងរងផលប៉ះពល់ជអវជិជមន ជពិេសស 
ទីជេកកនិង្ររេធ្វើចលនៃនសត្វទំងេនះ។ �នឹងមនផលប៉ះពល់េបេយល
េលើឧទយនជតិវរីៈជ័យ។ 

- ៩,៣ ភគរយៃនជលផល�ងទេន្លេកគងគ និង ៦-៨% ៃនដីលបប់�ងទេន្លេកគងគ 
នឹងេតូវ�ងំខទប់។  

- ្ររែេបេបួលៃនជលវទិយ លំហូរទឹក និង ្ររដឹកជញជូ ន�កទូក។ 

- ្ររធ្ល ក់ចុះៃនគុណភពទឹក ជពិេសសគុណភពទឹកេនែផនកខងេេ្រកទំនប់។ 
កយ៉ងេទៀត ទឹកែដលបូកេចញពីទេន្លេនេខត្តសទឹងែេតងនឹងមនជតិពុល ែដល
�ចប�្ត លឲយមន្ររផទុះជកងឺធងន់ធងរកនុងចំេ�កអនកេេបើេបស់ទឹក។ 

- ផលប៉ះពល់េលើៃេពេឈើ និង ទីជេកកសត្វៃេព ្ររប៉ះពល់េលើជីវចេកុះេនកនុង



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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៥០ ែដលប�្ត លឲយមនករបត់បង់ជលផលធងន់ធងរេនកមពុជកនុងទេន្លេមគងគនិង
ៃដទេន្លេមគងគ និង បឹងទេន្ល�ប។ ទំនប់េនះក៏្រតូវបនរពឹំងថនឹងប�្ត លឲយមន
ករែ្រប្របួលខ្ល ំងចំេពះលំហូរដីលបប់ និង លំហូរជល�្រស្តៃនទេន្លេមគងគ និង ៃដ
ទេន្លេមគងគ ែដល�តសនធឹងែផនកខងេ្រកមទំនប់រហូតដល់ដីសណ្ត រទេន្លេមគងគេន
្របេទសេវ�ត�ម។ ផលប៉ះពល់ទំងេនះ នឹងមនផលវបិកធងន់ធងរេលើសន្តិសុខ
េសប�ងៃន្របជជន�ប់ែសននក់ េនកនុងសហគមន៍ជប់ទេន្លេនកនុង�ងទេន្លេស
�ន ទេន្លែ្រសពក និង ទេន្លេសកុង (ស៣) និង �ងទេន្លេមគងគ។ េនកមពុជនិង
្របេទសជិតខង មចឆ ជតិែដលេធ្វើចលនផ្ល ស់កែន្លងគឺជ្របភពចមបងៃន្របូេតអីុន
��រដ៏សំខន់។ ផលប៉ះពល់ៃនករបត់បង់ជលផលេលើសុខភព និង ��របូ
តថមភ ទំនងជនឹងមនលកខណៈទូលំទូ�យនិងធងន់ធងរ និង នឹងមនផល ប៉ះពល់អស
មម្រតេលើជនជតិេដើមភគតិច ្រស្តី និង កុមរ។ 

គណៈកមម ធិករេ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ បន
េធ្វើអេងកត្រទពយសមបត្តិេនកនុងសហគមន៍ ែដល្រតូវ�ំងទីលំេនថមីេដើមបី�ងស្តុកទឹក
ៃនទំនប់។ អេងកត្រទពយេនះ បនេធ្វើឲយមនករបរមភអំពី្របករែដលអនកភូមិបនរង
សមព ធនិងករបំភិតបំភ័យឲយឯកភពជមួយករអេងកត និង ែផនករេ�ះ្រ�យ
ផលប៉ះពល់េសនើេឡើង ែដលនឹងេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋ្របែហល ៥.០០០ នក់្រតូវ�ំងទី
លំេនថមី។  

ព័ត៌មនលម្អិតៃនផលប៉ះពល់ ្រតូវបនបង្ហ ញជូនកនុង��ងខងេ្រកម� 

 

 

 

 

��ងទី ១: ផលប៉ះពល់ពយករណ៍ៃនទំនប់េស�នេេ្រក ២  

- ែដនដីកកពុជទំហំ ៣៣៥ គីឡូែក៉េត្រេរនឹ៉ងេតូវជន់លិច េហើយេគួ�រជង 
១.០០០ ឬ េបជពលរដ្ឋ ៥.០០០ នក់ នឹងេតូវជេន្ល�ស និងប៉ះពល់ភូកិ�ប់សិប
េនសងខងទេន្ល េនែផនកខងេលើទំនប់ និង េនែផនកខងេេ្រកទំនប់។ 

- េគួ�រចំនួន ២៦៧ និង េបជពលរដ្ឋចំនួន ១.២២៩ នក់នឹងេតូវ�ំងទីលំេនថមី។  

- ្ររបត់បង់ដីទំនបកសកកមទំហំ ១.២៩០ ហត ឬ េបែហលកួយភគបួនៃនដី
ែ្រសវស�ទំងអស់កនុង្រសុកេស�ន។ 

- ដីជង ៣០៥ គីឡូែក៉េត្រេរនឹ៉ងេតូវជន់លិច ក៏ដូចជៃេពទំហំ ៧.០៨៦ ហត
បែនថកេទៀត នឹងេតូវបំផ្ល ញេ�យ្ររ�ំងទីលំេនថមីៃនភូកិទំង�យកកពី
តំបន់ជន់លិច។ 

- ្ររបត់បង់ដីៃេពធកមជតិេបែហល ១៨.៦៧០ ហត និង ទេន្លនិងែេពកបត់បង់
ទំហំ ៤.៨៩៦ ហត។  

- ថនិកសត្វនិងបក�ីជេេចើនេបេភទ នឹងរងផលប៉ះពល់ជអវជិជមន ជពិេសស 
ទីជេកកនិង្ររេធ្វើចលនៃនសត្វទំងេនះ។ �នឹងមនផលប៉ះពល់េបេយល
េលើឧទយនជតិវរីៈជ័យ។ 

- ៩,៣ ភគរយៃនជលផល�ងទេន្លេកគងគ និង ៦-៨% ៃនដីលបប់�ងទេន្លេកគងគ 
នឹងេតូវ�ងំខទប់។  

- ្ររែេបេបួលៃនជលវទិយ លំហូរទឹក និង ្ររដឹកជញជូ ន�កទូក។ 

- ្ររធ្ល ក់ចុះៃនគុណភពទឹក ជពិេសសគុណភពទឹកេនែផនកខងេេ្រកទំនប់។ 
កយ៉ងេទៀត ទឹកែដលបូកេចញពីទេន្លេនេខត្តសទឹងែេតងនឹងមនជតិពុល ែដល
�ចប�្ត លឲយមន្ររផទុះជកងឺធងន់ធងរកនុងចំេ�កអនកេេបើេបស់ទឹក។ 

- ផលប៉ះពល់េលើៃេពេឈើ និង ទីជេកកសត្វៃេព ្ររប៉ះពល់េលើជីវចេកុះេនកនុង



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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ទឹក និង ជលផល។  

- ផលប៉ះពល់េលើធនធនវបបធម៌ និង គុណភពជីវតិ។  

កំណត់សមគ ល់៖ ផលប៉ះពល់ប�្ត លមកពី�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ែដលបនេ្រគង 
គឺ្រគន់ែតជករ�យតៃម្លេ�យែផ្អកេលើទស�ៈរបស់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន និង ភគីពក់ព័នធ
ដៃទេទៀតបុ៉េ�្ណ ះ ខណៈែដលទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ចប់េផ្តើម�ងសង់កនុងឆន ំ 
២០១៤។   

្របភព៖ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ ឆន ំ ២០០៩, Biard ឆន ំ ២០០៩, បទ
បង្ហ �េ�យែ្រតនដឹម (Trandem) ឆន ំ ២០១៣។ 

៣. េគលបំណង 

េគលបំណងចមបងៃនករ្រ�វ្រជវ គឺសំេ�ពិនិតយេមើលចបប់ និងេគល
នេយបយពក់ព័នធនិងផទុយគន  និង ប៉ន់�ម នសំណង្រតឹម្រតូវនិងយុត្តិធម៌ស្រមប់
សហគមន៍ ែដលរងផលប៉ះពល់ពីទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២។ េគល
បំណងជក់�ក់ៃនករ្រ�វ្រជវ រមួមន៖ 

● វភិគចបប់និងេគលនេយបយពក់ព័នធនិងផទុយគន  ជមួយនឹង�ន ៃដអនុវត្ត
បចចុបបននៃនទំនប់�រអីគគិសនីេនកនុងទំនប់េស�នេ្រកម ២។ 

● វភិគនិងផ្តល់កញច ប់សំណងសម្រសបែផ្អកេលើសំណង ែដល្រតូវបនេសនើ
េឡើងេ�យ�ថ ប័នបីេផ�ង�គន  េពលរដ្ឋសភ ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ និង ្របជ
ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់�ងសង់។  

៤. វិធី���្ត 

៤.១. ករេរៀបចំអេងកត 

ករេរៀបចំករ្រ�វ្រជវ បនេ្របើវធីិច្រមុះមួយជមួយករសិក�្រ�វ្រជវ�ក
�រពក់ព័នធ ករពិភក�្រកុមេគលេ� ករសមភ សន៍អនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ និង 
ក្រមងសំណួរអេងកត (របូទី ១)។ ករសមភ សន៍�ទ បសទង់មតិ្រតូវបនេធ្វើេ�យេ�ះៗ
កនុងចំេ�ម្របជសហគមន៍េ្រជើសេរ ើសចំនួន ៣៧៨ នក់េនកនុងភូមិេ្រជើសេរ ើស
ចំនួន ៩ ែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ�េ�យផទ ល់ពីករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី
េស�នេ្រកម ២ កនុង្រសុកេស�ន។ ករសិក�ក៏ពិនិតយេមើលផងែដរ�ល់ទិដ្ឋភព
ទំងអស់ និង តំបន់ធំៗេនែផនកខងេលើទំនប់ និង េនែផនកខងេ្រកមទំនប់។ 
ករងរផទ ល់េនមូល�្ឋ នស្រមប់ករ្រ�វ្រជវ ្រតូវបនេធ្វើកនុងែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤។ 

របូទី 1: ករេរៀបចំករសិក� 

ករេរៀបចំ 
ករសិក� 

ករពិភក�េ�យមនករចូលរមួស្តីពីេគលបំណងនិងចំណុចេ��ន
ករអេងកត ឧបករណ៍្រ�វ្រជវ និង ករបណ្តុ ះប�្ត លអំពីករ្របមូល
ទិននន័យ ករសិក��ក�រេបះពុមពផ�យពក់ព័នធ ករពិភក�្រកុម
េគលេ�ជមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ ករសមភ សន៍អនកផ្តល់
ព័ត៌មនសំខន់ៗជមួយភគីពក់ព័នធសហគមន៍ ករសមភ សន៍ជមួយ
សំ�កសិក�េ្រជើសេរ ើសេ�យេ�ះៗ ករពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីរបក
គំេហុើញបឋម ករ�ក់បញចូ លមតិេយបល់ ករ�ក់ជូនផលិតផល
សេ្រមចចុងេ្រកយ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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ទឹក និង ជលផល។  

- ផលប៉ះពល់េលើធនធនវបបធម៌ និង គុណភពជីវតិ។  

កំណត់សមគ ល់៖ ផលប៉ះពល់ប�្ត លមកពី�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ែដលបនេ្រគង 
គឺ្រគន់ែតជករ�យតៃម្លេ�យែផ្អកេលើទស�ៈរបស់្របជពលរដ្ឋមូល�្ឋ ន និង ភគីពក់ព័នធ
ដៃទេទៀតបុ៉េ�្ណ ះ ខណៈែដលទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ចប់េផ្តើម�ងសង់កនុងឆន ំ 
២០១៤។   

្របភព៖ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ស្តីពីកមពុជ ឆន ំ ២០០៩, Biard ឆន ំ ២០០៩, បទ
បង្ហ �េ�យែ្រតនដឹម (Trandem) ឆន ំ ២០១៣។ 

៣. េគលបំណង 

េគលបំណងចមបងៃនករ្រ�វ្រជវ គឺសំេ�ពិនិតយេមើលចបប់ និងេគល
នេយបយពក់ព័នធនិងផទុយគន  និង ប៉ន់�ម នសំណង្រតឹម្រតូវនិងយុត្តិធម៌ស្រមប់
សហគមន៍ ែដលរងផលប៉ះពល់ពីទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២។ េគល
បំណងជក់�ក់ៃនករ្រ�វ្រជវ រមួមន៖ 

● វភិគចបប់និងេគលនេយបយពក់ព័នធនិងផទុយគន  ជមួយនឹង�ន ៃដអនុវត្ត
បចចុបបននៃនទំនប់�រអីគគិសនីេនកនុងទំនប់េស�នេ្រកម ២។ 

● វភិគនិងផ្តល់កញច ប់សំណងសម្រសបែផ្អកេលើសំណង ែដល្រតូវបនេសនើ
េឡើងេ�យ�ថ ប័នបីេផ�ង�គន  េពលរដ្ឋសភ ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ និង ្របជ
ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់�ងសង់។  

៤. វិធី���្ត 

៤.១. ករេរៀបចំអេងកត 

ករេរៀបចំករ្រ�វ្រជវ បនេ្របើវធីិច្រមុះមួយជមួយករសិក�្រ�វ្រជវ�ក
�រពក់ព័នធ ករពិភក�្រកុមេគលេ� ករសមភ សន៍អនកផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ និង 
ក្រមងសំណួរអេងកត (របូទី ១)។ ករសមភ សន៍�ទ បសទង់មតិ្រតូវបនេធ្វើេ�យេ�ះៗ
កនុងចំេ�ម្របជសហគមន៍េ្រជើសេរ ើសចំនួន ៣៧៨ នក់េនកនុងភូមិេ្រជើសេរ ើស
ចំនួន ៩ ែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ�េ�យផទ ល់ពីករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី
េស�នេ្រកម ២ កនុង្រសុកេស�ន។ ករសិក�ក៏ពិនិតយេមើលផងែដរ�ល់ទិដ្ឋភព
ទំងអស់ និង តំបន់ធំៗេនែផនកខងេលើទំនប់ និង េនែផនកខងេ្រកមទំនប់។ 
ករងរផទ ល់េនមូល�្ឋ នស្រមប់ករ្រ�វ្រជវ ្រតូវបនេធ្វើកនុងែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤។ 

របូទី 1: ករេរៀបចំករសិក� 

ករេរៀបចំ 
ករសិក� 

ករពិភក�េ�យមនករចូលរមួស្តីពីេគលបំណងនិងចំណុចេ��ន
ករអេងកត ឧបករណ៍្រ�វ្រជវ និង ករបណ្តុ ះប�្ត លអំពីករ្របមូល
ទិននន័យ ករសិក��ក�រេបះពុមពផ�យពក់ព័នធ ករពិភក�្រកុម
េគលេ�ជមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ ករសមភ សន៍អនកផ្តល់
ព័ត៌មនសំខន់ៗជមួយភគីពក់ព័នធសហគមន៍ ករសមភ សន៍ជមួយ
សំ�កសិក�េ្រជើសេរ ើសេ�យេ�ះៗ ករពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីរបក
គំេហុើញបឋម ករ�ក់បញចូ លមតិេយបល់ ករ�ក់ជូនផលិតផល
សេ្រមចចុងេ្រកយ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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៤.២.ស�ំ�ស�ិ� និង តំបន់ស�ិ� 

ទំហំសំ�ក ្រតូវបនគណនេ�យេ្របើរបូមន្តយ៉ម៉េណ (YAMANE’s 
Formula) េដើមបីកំណត់ទំហំសំ�ក។ របូមន្តេនះ សនមតក្រមិតៃនភពែ្រប្របួល 
(variability) (េពលគឺ សមម្រត) ៃន ០,៥ និង ក្រមិតភពទុកចិត្ត ៩៥%។ ទំហំ
សំ�កសរបុ ្រតូវបនប៉ន់�ម នថមនចំនួន ៣៧៨ ្រគួ�រកនុងចំេ�ម ៦.៥៥៤ 
្រគួ�រកនុងភូមិទំង ៩។ របយសំ�ក្រតូវបនបង្ហ ញជូនកនុង��ង�ងេ្រកម។ 

��ងទី 1: ទំហំសំ�ក 

ល.រ េខត្ត និង ្រសុក ឃំុ ភូមិ ចំនួន្រគួ�រ
សរបុ 

ទំហំសំ�ក
ស្រមប់ភូមិ 

១  

េខត្តសទឹងែ្រតង 
្រសុកេស�ន 

ភ្លុក ភ្លុក ៩៣៣ ៥៤ 
២ 

ែ្រសគរ 
ែ្រសគរ ១ ៧៧៧ ៤៥ 

៣ ែ្រសគរ ២ ៧៥៦ ៤៣ 
៤ 

កបលរមស 
កបលរមស ៦៥៨ ៣៨ 

៥ ែ្រស្រសណុក ៥៧០ ៣៣ 
៦ ្រកបី្រជំុ ៩៦៣ ៥៥ 
៧ 

��ត 
ខ�ច់ថមី ១.៣០០ ៧៥ 

៨ ��ត ៣៩៣ ២៣ 
៩ រពំត់ ២០៤ ១២ 
  ៤ ឃំុ ៩ ភូមិ ៦.៥៥៤ ៣៧៨ 

៤.៣.ករេរៀបចំនិងករវិភគទិននន័យ 

េ្រកយេពលេរៀបចំបញចូ លទិននន័យេ�យេ្របើកមមវធីិ Excel និង Epi-data 
program ្រកុមអនក្រ�វ្រជវជំនញវយ័េកមង រមួជមួយអនកពិក��ក�ជយ បនេធ្វើករ
វភិគទិននន័យេ�យេ្របើកមមវធីិ SPSS version 18/ 21 (ែដលគឺជកមមវធីិកំុពយូទ័រចុង
េ្រកយបំផុត) ែដលេនកនុងេនះទិននន័យមិនទន់េរៀបចំ ្រតូវបនចត់�មលំ�ប់ និង 

េរៀបចំេដើមបី�ចដក្រសង់ព័ត៌មនមន្របេយជន៍ពីទិននន័យទំងេនះ។ កិចចដំេណើ រ
ករៃនករេរៀបចំនិងគិតគូរអំពីទិននន័យ គឺជកូនេ�រស្រមប់យល់ថេតើទិននន័យ
មននិងមិនមនអ្វីខ្លះ។ មនវធីិេផ�ងៗែដលេគ�ចេធ្វើករវភិគទិននន័យ េហើយករ
ៃចនទិននន័យគឺជ្របករងយ្រសួលបំផុតេនកនុងដំ�ក់កលវភិគ េដើមបីជំរញុ 
េសចក្តីសននិ�្ឋ ន ឬ រេបៀប�រ�អ្វីមួយ។ េ�យ�រមូលេហតុេនះ ករវភិគទិននន័យ
បន្របយ័តន្របែយងេនេពលែដលករវភិគទិននន័យ្រតូវបនបង្ហ ញ និង គិតគូរយ៉ង
មធយ័តអំពីទិននន័យ និង េសចក្តីសននិ�្ឋ នែដលបនេធ្វើ។ ភពញឹកញប់ (frequency) 
និង ករេផទ�ងផទ ត់ ្រតូវបនេ្របើេដើមបីពិនិតយេមើលចរតឹលកខណ�្របជ��ស្ត និង 
�ថ នភពភូមិ��ស្តៃនភូមិនីមួយៗ េនែផនកខងេលើទំនប់ េនែផនកខងេ្រកមទំនប់ 
ជមួយនឹង�ថ នភពៃនផលប៉ះពល់េនក្រមិត្រគួ�រ និង �ថ នភពសហគមន៍។ 
ករវភិគទិននន័យ បនេផ្ត តេលើករវភិគែបបពិពណ៌នស្រមប់្រគប់សូចនករទំង
អស់។ សមម្រត្រតូវបនគណនេដើមបីកំណត់�ថ នភពៃនសូចនករនីមួយៗ។ ករ
វភិគេ្រប�បេធៀបរ�ងែផនករសំណងែដលេសនើេឡើងេ�យរដ្ឋសភ សំណងជក់
ែស្តងែដលបនអនុវត្តេ�យ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ និង សំណងែដលបនេសនើេឡើង
េ�យ្របជពលរដ្ឋ ឬ អនកេឆ្លើយតបែដលបនេធ្វើអេងកត។ របកគំេហុើញ េសចក្តី
សននិ�្ឋ ន ករពិភក� និង អនុ�សន៍ ្រតូវបនពិភក�យ៉ងយកចិត្តទុក�ក់ និង 
្រតូវបនវភិគ និង វនិិចឆ័យយ៉ងមធយ័ត។ េសចក្តី្រពងរបយករណ៍ ្រតូវបន
ផ�ព្វផ�យកនុងចំេ�មភគីពក់ព័នធសម្រសបេដើមបីសំុេយបល់ និង មតិែកលម្អ។ 
េយបល់ និង មតិែកលម្អទំងអស់ ្រតូវបន�ក់បញចូ លកនុងរបយករណ៍ចុងេ្រកយ
�មែដល�ចេធ្វើេទបន។  

៤.៤. ចំណុច���� 

មនករចំណុចេខ�យមួយចំនួន ែដល្រតូវពិ�រ�េនេពលបក្រ�យរបក  
គំេហុើញ ៃនករ្រ�វ្រជវ របកគំេហុើញ ជ�ទិ៍៖ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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៤.២.ស�ំ�ស�ិ� និង តំបន់ស�ិ� 

ទំហំសំ�ក ្រតូវបនគណនេ�យេ្របើរបូមន្តយ៉ម៉េណ (YAMANE’s 
Formula) េដើមបីកំណត់ទំហំសំ�ក។ របូមន្តេនះ សនមតក្រមិតៃនភពែ្រប្របួល 
(variability) (េពលគឺ សមម្រត) ៃន ០,៥ និង ក្រមិតភពទុកចិត្ត ៩៥%។ ទំហំ
សំ�កសរបុ ្រតូវបនប៉ន់�ម នថមនចំនួន ៣៧៨ ្រគួ�រកនុងចំេ�ម ៦.៥៥៤ 
្រគួ�រកនុងភូមិទំង ៩។ របយសំ�ក្រតូវបនបង្ហ ញជូនកនុង��ង�ងេ្រកម។ 

��ងទី 1: ទំហំសំ�ក 

ល.រ េខត្ត និង ្រសុក ឃំុ ភូមិ ចំនួន្រគួ�រ
សរបុ 

ទំហំសំ�ក
ស្រមប់ភូមិ 

១  

េខត្តសទឹងែ្រតង 
្រសុកេស�ន 

ភ្លុក ភ្លុក ៩៣៣ ៥៤ 
២ 

ែ្រសគរ 
ែ្រសគរ ១ ៧៧៧ ៤៥ 

៣ ែ្រសគរ ២ ៧៥៦ ៤៣ 
៤ 

កបលរមស 
កបលរមស ៦៥៨ ៣៨ 

៥ ែ្រស្រសណុក ៥៧០ ៣៣ 
៦ ្រកបី្រជំុ ៩៦៣ ៥៥ 
៧ 

��ត 
ខ�ច់ថមី ១.៣០០ ៧៥ 

៨ ��ត ៣៩៣ ២៣ 
៩ រពំត់ ២០៤ ១២ 
  ៤ ឃំុ ៩ ភូមិ ៦.៥៥៤ ៣៧៨ 

៤.៣.ករេរៀបចំនិងករវិភគទិននន័យ 

េ្រកយេពលេរៀបចំបញចូ លទិននន័យេ�យេ្របើកមមវធីិ Excel និង Epi-data 
program ្រកុមអនក្រ�វ្រជវជំនញវយ័េកមង រមួជមួយអនកពិក��ក�ជយ បនេធ្វើករ
វភិគទិននន័យេ�យេ្របើកមមវធីិ SPSS version 18/ 21 (ែដលគឺជកមមវធីិកំុពយូទ័រចុង
េ្រកយបំផុត) ែដលេនកនុងេនះទិននន័យមិនទន់េរៀបចំ ្រតូវបនចត់�មលំ�ប់ និង 

េរៀបចំេដើមបី�ចដក្រសង់ព័ត៌មនមន្របេយជន៍ពីទិននន័យទំងេនះ។ កិចចដំេណើ រ
ករៃនករេរៀបចំនិងគិតគូរអំពីទិននន័យ គឺជកូនេ�រស្រមប់យល់ថេតើទិននន័យ
មននិងមិនមនអ្វីខ្លះ។ មនវធីិេផ�ងៗែដលេគ�ចេធ្វើករវភិគទិននន័យ េហើយករ
ៃចនទិននន័យគឺជ្របករងយ្រសួលបំផុតេនកនុងដំ�ក់កលវភិគ េដើមបីជំរញុ 
េសចក្តីសននិ�្ឋ ន ឬ រេបៀប�រ�អ្វីមួយ។ េ�យ�រមូលេហតុេនះ ករវភិគទិននន័យ
បន្របយ័តន្របែយងេនេពលែដលករវភិគទិននន័យ្រតូវបនបង្ហ ញ និង គិតគូរយ៉ង
មធយ័តអំពីទិននន័យ និង េសចក្តីសននិ�្ឋ នែដលបនេធ្វើ។ ភពញឹកញប់ (frequency) 
និង ករេផទ�ងផទ ត់ ្រតូវបនេ្របើេដើមបីពិនិតយេមើលចរតឹលកខណ�្របជ��ស្ត និង 
�ថ នភពភូមិ��ស្តៃនភូមិនីមួយៗ េនែផនកខងេលើទំនប់ េនែផនកខងេ្រកមទំនប់ 
ជមួយនឹង�ថ នភពៃនផលប៉ះពល់េនក្រមិត្រគួ�រ និង �ថ នភពសហគមន៍។ 
ករវភិគទិននន័យ បនេផ្ត តេលើករវភិគែបបពិពណ៌នស្រមប់្រគប់សូចនករទំង
អស់។ សមម្រត្រតូវបនគណនេដើមបីកំណត់�ថ នភពៃនសូចនករនីមួយៗ។ ករ
វភិគេ្រប�បេធៀបរ�ងែផនករសំណងែដលេសនើេឡើងេ�យរដ្ឋសភ សំណងជក់
ែស្តងែដលបនអនុវត្តេ�យ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ និង សំណងែដលបនេសនើេឡើង
េ�យ្របជពលរដ្ឋ ឬ អនកេឆ្លើយតបែដលបនេធ្វើអេងកត។ របកគំេហុើញ េសចក្តី
សននិ�្ឋ ន ករពិភក� និង អនុ�សន៍ ្រតូវបនពិភក�យ៉ងយកចិត្តទុក�ក់ និង 
្រតូវបនវភិគ និង វនិិចឆ័យយ៉ងមធយ័ត។ េសចក្តី្រពងរបយករណ៍ ្រតូវបន
ផ�ព្វផ�យកនុងចំេ�មភគីពក់ព័នធសម្រសបេដើមបីសំុេយបល់ និង មតិែកលម្អ។ 
េយបល់ និង មតិែកលម្អទំងអស់ ្រតូវបន�ក់បញចូ លកនុងរបយករណ៍ចុងេ្រកយ
�មែដល�ចេធ្វើេទបន។  

៤.៤. ចំណុច���� 

មនករចំណុចេខ�យមួយចំនួន ែដល្រតូវពិ�រ�េនេពលបក្រ�យរបក  
គំេហុើញ ៃនករ្រ�វ្រជវ របកគំេហុើញ ជ�ទិ៍៖ 
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 �ល់ករអេងកតទំងអស់សុទធែតមនចំណុចេខ�យ។ ករសិក�អេងកតេនះ 
ចប់យកករយល់េឃើញ េពលគឺមិនែមនករពិត និង កត់្រ�អ្វីែដល្របជ
ពលរដ្ឋនិយយ ជជងអ្វីែដលពួកេគេធ្វើ។ អនកេឆ្លើយតប�ចមិនយល់សំណួរ 
ឬ �ចមិនេឆ្លើយេ�យេ�ម ះ្រតង់។ ជនិចចកល ែតងែតមនភពលំេអៀង រមួ
មននិនន ករេ្រជើសេរ ើសយកចេម្លើយេនក�្ត ល ជជងចេម្លើយេនខង។ 
របកគំេហុើញៃនអេងកត គឺែផ្អកេលើចេម្លើយតបផ្តល់េ�យខ្លួនឯងចំេពះសំណួរ
អេងកត និង �ចនំេទដល់ករ�យករណ៍មិនអស់អំពីទិដ្ឋភពអវជិជមន និង 
ករ�យករណ៍េ្រចើន្រជុលអំពីទិដ្ឋភពវជិជមន។ ករគ្រមមកំែហងៃនករ
�ំងទីលំេនថមី �ច្រតូវបនេមើលេឃើញថមនលកខណៈជមេនសេញច តន 
និង អវជិជមន ែដល�ចប�្ត លឲយអនកចូលរមួប៉ន់�ម នតៃម្លខពស់្រជុល
ស្រមប់្រទពយរបស់ពួកេគ។ 

 សំណងែដលេសនើេឡើងេ�យ្រកុម្រ�វ្រជវ មិន�ចេ្របើបនជទូេទចំេពះ
សហគមន៍រងផលប៉ះពល់េផ�ងេទៀតេទ េ�យ�រករ្រ�វ្រជវេនះ្រតូវ
បនេធ្វើែតេនកនុងភូមិទំង ៩ ែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ ឬ េ�យ�ទ ល់ពី 
ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន ២ កនុង្រសុកេស�នបុ៉េ�្ណ ះ។ សូមកត់សមគ ល់
ថែផនកស្តីពីករវភិគចបប់និងេគលនេយបយពក់ព័នធ និងផទុយគន ជមួយ
នឹង�ន ៃដអនុវត្តបចចុបបននៃនទំនប់�រអីគគិសនីនន េនកនុងទំនប់�រអីគគិសនី
េស�នេ្រកម ២ ភគេ្រចើនគឺ្រតូវបនដក្រសង់ពីឯក�ររបស់អងគករ
សងគមសីុវលិ ែដល�ក់ជូនអនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ
ស្តីពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ ពក់ព័នធករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនីេន
កមពុជ៖ គេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ និង គេ្រមង�រអីគគិសនីសទឹង
ឆយ�ែរង៉ (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៥)។ 

៥. របកគំេហុ ើញ 

របកគំេហុើញពីករសិក��ក�រេបះពុមពផ�យ�ក់ព័នធ និង ទិនន័យបឋមពីករ
សមភ សន៍ និង អេងកតែដលបនេធ្វើ្រតូវបនសេងខបជូនេនខងេ្រកមេនះ។ 

៥.១. វិភគចបប់និងេគលនេយបយពក់ព័នធនិងផទុយគន ជមួយ
�ន ៃដអនុវត្តបចចុបបននៃនទំនប់�រអីគគិសនីនន េនកនងុគេ្រមង
�រអីគគិសនីេស�នេ្រ�ម ២ 

�ថ ប័នទទួលខុស្រតូវេលើវស័ិយ�រអីគគិសនី 

្រកសួងែរនិ៉ងថមពល (MME) គឺជ�ថ ប័ននំមុខែដលទទួលខុស្រតូវេលើករ
អភិវ���រអីគគិសនីេនកមពុជ។ ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ (NSDP) (ឆន ំ 
២០១៤-ឆន ំ ២០១៨) បញជ ក់ថេដើមបីបំេពញត្រមូវករអគគិសនីកនុងទូទំង្របេទស 
្រកសួងែរនិ៉ងថមពលនឹងជំរញុកររះិរក្របភពថមពលនន ដូចជ �រអីគគិសនី 
ឧសម័នធមមជតិ និង ធយូងថមស្រមប់ករផលិតអគគិសនី។  

្រកសួងែរនិ៉ងថមពល ទទួលខុស្រតូវេលើេគលនេយបយអភិវ��ន៍ និង 
ែផនករយុទធ��ស្តននស្រមប់វស័ិយ�រអីគគិសនី េ�យសហករជមួយ�ថ ប័ន
អន្តរជតិនិងជតិ។ ្រកសួងែរនិ៉ងថមពល ក៏សហករផងែដរជមួយ្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ ្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ
វតថុ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង េន�ទ គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ 
(CNMC) ្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កមពុជ (CDC) និង គណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីសមហរ
ណកមមវស័ិយេនះ។ អគគិសនីកមពុជ (EDC) និង អជញ ធរអគគិសនីកមពុជ (EAC) ទទួល
បនទុកេលើវស័ិយ�រអីគគិសនីេនកមពុជ។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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 �ល់ករអេងកតទំងអស់សុទធែតមនចំណុចេខ�យ។ ករសិក�អេងកតេនះ 
ចប់យកករយល់េឃើញ េពលគឺមិនែមនករពិត និង កត់្រ�អ្វីែដល្របជ
ពលរដ្ឋនិយយ ជជងអ្វីែដលពួកេគេធ្វើ។ អនកេឆ្លើយតប�ចមិនយល់សំណួរ 
ឬ �ចមិនេឆ្លើយេ�យេ�ម ះ្រតង់។ ជនិចចកល ែតងែតមនភពលំេអៀង រមួ
មននិនន ករេ្រជើសេរ ើសយកចេម្លើយេនក�្ត ល ជជងចេម្លើយេនខង។ 
របកគំេហុើញៃនអេងកត គឺែផ្អកេលើចេម្លើយតបផ្តល់េ�យខ្លួនឯងចំេពះសំណួរ
អេងកត និង �ចនំេទដល់ករ�យករណ៍មិនអស់អំពីទិដ្ឋភពអវជិជមន និង 
ករ�យករណ៍េ្រចើន្រជុលអំពីទិដ្ឋភពវជិជមន។ ករគ្រមមកំែហងៃនករ
�ំងទីលំេនថមី �ច្រតូវបនេមើលេឃើញថមនលកខណៈជមេនសេញច តន 
និង អវជិជមន ែដល�ចប�្ត លឲយអនកចូលរមួប៉ន់�ម នតៃម្លខពស់្រជុល
ស្រមប់្រទពយរបស់ពួកេគ។ 

 សំណងែដលេសនើេឡើងេ�យ្រកុម្រ�វ្រជវ មិន�ចេ្របើបនជទូេទចំេពះ
សហគមន៍រងផលប៉ះពល់េផ�ងេទៀតេទ េ�យ�រករ្រ�វ្រជវេនះ្រតូវ
បនេធ្វើែតេនកនុងភូមិទំង ៩ ែដលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ ឬ េ�យ�ទ ល់ពី 
ទំនប់�រអីគគិសនីេស�ន ២ កនុង្រសុកេស�នបុ៉េ�្ណ ះ។ សូមកត់សមគ ល់
ថែផនកស្តីពីករវភិគចបប់និងេគលនេយបយពក់ព័នធ និងផទុយគន ជមួយ
នឹង�ន ៃដអនុវត្តបចចុបបននៃនទំនប់�រអីគគិសនីនន េនកនុងទំនប់�រអីគគិសនី
េស�នេ្រកម ២ ភគេ្រចើនគឺ្រតូវបនដក្រសង់ពីឯក�ររបស់អងគករ
សងគមសីុវលិ ែដល�ក់ជូនអនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ
ស្តីពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ ពក់ព័នធករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនីេន
កមពុជ៖ គេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ និង គេ្រមង�រអីគគិសនីសទឹង
ឆយ�ែរង៉ (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៥)។ 

៥. របកគំេហុ ើញ 

របកគំេហុើញពីករសិក��ក�រេបះពុមពផ�យ�ក់ព័នធ និង ទិនន័យបឋមពីករ
សមភ សន៍ និង អេងកតែដលបនេធ្វើ្រតូវបនសេងខបជូនេនខងេ្រកមេនះ។ 

៥.១. វិភគចបប់និងេគលនេយបយពក់ព័នធនិងផទុយគន ជមួយ
�ន ៃដអនុវត្តបចចុបបននៃនទំនប់�រអីគគិសនីនន េនកនងុគេ្រមង
�រអីគគិសនីេស�នេ្រ�ម ២ 

�ថ ប័នទទួលខុស្រតូវេលើវស័ិយ�រអីគគិសនី 

្រកសួងែរនិ៉ងថមពល (MME) គឺជ�ថ ប័ននំមុខែដលទទួលខុស្រតូវេលើករ
អភិវ���រអីគគិសនីេនកមពុជ។ ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ (NSDP) (ឆន ំ 
២០១៤-ឆន ំ ២០១៨) បញជ ក់ថេដើមបីបំេពញត្រមូវករអគគិសនីកនុងទូទំង្របេទស 
្រកសួងែរនិ៉ងថមពលនឹងជំរញុកររះិរក្របភពថមពលនន ដូចជ �រអីគគិសនី 
ឧសម័នធមមជតិ និង ធយូងថមស្រមប់ករផលិតអគគិសនី។  

្រកសួងែរនិ៉ងថមពល ទទួលខុស្រតូវេលើេគលនេយបយអភិវ��ន៍ និង 
ែផនករយុទធ��ស្តននស្រមប់វស័ិយ�រអីគគិសនី េ�យសហករជមួយ�ថ ប័ន
អន្តរជតិនិងជតិ។ ្រកសួងែរនិ៉ងថមពល ក៏សហករផងែដរជមួយ្រកសួងអភិវ��ន៍
ជនបទ ្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ
វតថុ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង េន�ទ គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ 
(CNMC) ្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កមពុជ (CDC) និង គណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីសមហរ
ណកមមវស័ិយេនះ។ អគគិសនីកមពុជ (EDC) និង អជញ ធរអគគិសនីកមពុជ (EAC) ទទួល
បនទុកេលើវស័ិយ�រអីគគិសនីេនកមពុជ។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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្រកសួងបរ�ិថ ន មនតួនទីពិនិតយេមើលនិងអនុម័តករ�យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ ន ស្រមប់គេ្រមង�រអីគគិសនី និង �ម�នេមើលអនុេ�មភពគេ្រមង
ជមួយនឹងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ ្រកសួងធនធនទឹកនិង
ឧតុនិយម  ទទួលខុស្រតូវេលើករេចញ�ជញ ប័ណ្ណេ្របើ្របស់ទឹកស្រមប់គេ្រមង�រ ី
អគគិសនី។ ្រគប់គេ្រមងទំងអស់ពក់ព័នធករវនិិេយគមនទឹក្របក់េលើសពី ៥០ 
�នដុ�្ល រ�េមរកិ និង �ល់គេ្រមង�ងសង់ ដំេណើ រករ និង េផទរ (BOT) ទំង
អស់្រតូវមនករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កមពុជ (CDC) ែដលគឺជ�ថ ប័នេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមចខពស់បំផុតស្រមប់ករវនិិេយគរបស់ែផនកឯកជន និង�ធរណៈេន
កមពុជ។13 

ចបប់និងេគលនេយបយជតិ និងអន្តរជតិពក់ព័នធស្រមប់វស័ិយ�រអីគគិសនី 

េគពំុេឃើញមន្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តជក់�ក់ ្រគប់្រគងករអភិវ���រអីគគិសនី
េនកមពុជេទ។ ចបប់មួយចំនួនផ្តល់េគលករណ៍ែដល�ចអនុវត្តបនចំេពះករ 
ករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនី រមួមន ចបប់ទំង�យទក់ទិននឹងករវនិិេយគ អគគិ
សនី ដីធ្លី ៃ្រពេឈើ ធនធនទឹក និង បរ�ិថ ន។ ចបប់ជធរមននន រមួមនេគល
ករណ៍ទក់ទិននឹងសិទធិរបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ និង �ធរណជន កនុងករ
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមច និង ករអភិវ��គេ្រមង្របេភទេនះ។14 ��ងទី ៣ ខងេ្រកម 
សេងខបចំណុចផទុយៃនចបប់ និងេគលនេយបយពក់ព័នធកនុងករណីទំនប់េស�ន
េ្រកម ២។ 

 

                                                            
13 Open Development Cambodia, របយករណ៍សេងខបៈ �រអីគគិសនី។ 
14ឯក�ររបស់អងគករសងគមសីុវលិែដល�ក់ជូនអនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិស្តីពី
�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ ពក់ព័នធករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនីេនកមពុជៈ គេ្រមង�រអីគគិសនីេស
�នេ្រកម ២ និង គេ្រមង�រអីគគិសនីសទឹងឆយ�ែរង៉ (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៥)។ 

��ងទី 2: ចបប់និងេគលនេយបយពក់ព័នធកនុងករណីទំនប់េស�នេេ្រក ២ 

ចបប់/បទបបញញត្តិ មេ�ពក់ព័នធ 

រដ្ឋធកមនុញញកកពុជឆន ១ំ៩៩៣ មេ� ៤៤ ែចងថ�នជក៏េ�យេទះជបុគគលក្តី ជសកូហ
ភពក្តី មនសិទធិជមច ស់កកមសិទធិ។ ែដលនឹងដកហូតកកមសិទធិ
អំពី�នជកួយ បនេនះលុះេ�ែតេបេយ�ន៍��រណ� 
តេកូវឲយេធ្វើកនុងករណីែដលចបប់បនបញញត្តិទុក េហើយេតូវផ្តល់
សំណងជកុនេ�យសករកយ និង យុត្តិធក៌ ។ 

ទំនប់េស�នេេ្រក ២  

េបជពលរដ្ឋភគេេចើនកិនបនដឹងយ៉ងចបស់�ស់អំពី្ររ�ំងទីលំេនថមី ឬវធីិផ្តល់សំណង
ែដលអនុវត្តេ�យេកុកហុ៊ន ឬ ��រ�្ឋ ភិបលេទ។ េបជពលរដ្ឋេសទើរែតទំងអស់ សុទធែតបរកភ
អំពី និង ឯកភពសំុឲយមន្ររពិេេគះេយបល់ជ��រណ� ឬ េវទិ្រ��រណ�។ 
េបជពលរដ្ឋខ្លះបនេសនើឲយមន្ររពិភក�េនកនុងភូកិ និង ឃំុរបស់ពួកេគផទ ល់។  

ចបប់ស្តពីី្ររ វនិិេយគៃន
េពះ�ជជចេកកកពុជ ឆន ំ
១៩៩៤ និង ចបប់ស្តពីី
វេិ�ធនកកម ចបប់ស្តពីី្ររ
វនិិេយគៃនេពះ�ជជ
ចេកកកពុជ ឆន  ំ២០០៣ 

អនុេកឹតយ េលខ ១១១ អនក
.បក ស្តពីី្ររអនុវត្តចបប់ស្តី
ពីវេិ�ធនកកមចបប់ស្តពីី 
្ររវនិិេយគៃនេពះ�ជជ
ចេកកកពុជ ឆន  ំ២០០៥ 

- ចបប់ទំងេនះ កំណត់នីតិវធីិចំបច់េដើកបីឲយគេេមង 
វនិិេយគកួយ�ចចប់េផ្តើកេបតិបត្តិ្ររេ�យ�សបចបប់េន
កកពុជ �ករយ�នីតិវធីិចុះបញជ ីៃនេកុកេបឹក�អភិវ��ន៍កកពុជ 
និង ្ររយល់េពកពី�ថ ប័ន��រ�្ឋ ភិបលពក់ព័នធ។ 

- ចបប់េនះ ក៏បញជ ក់ផងែដរអំពីឯក�រចំបច់ និង លិខិត
យល់េពក ឬ លិខិតអនុញញ តពីេកសួងបេចចកេទសពក់ព័នធ
េដើកបីឲយគេេមងេតូវបនយល់េពកេ�យេកុកេបឹក�អភិវ��
ន៍កកពុជ រកួមន្ររសិក��យតៃក្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
�ជញ ប័ណ្ណទឹក ។ល។ 

- មន្ររកត់សមគ ល់ថេទះបីជអនុេកឹតយេលខ ១១១ មន
អំជចទបជងចបប់ទំងពីរេនះក្តី ក៏កនុង្ររអនុវត្តជក់



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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្រកសួងបរ�ិថ ន មនតួនទីពិនិតយេមើលនិងអនុម័តករ�យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ ន ស្រមប់គេ្រមង�រអីគគិសនី និង �ម�នេមើលអនុេ�មភពគេ្រមង
ជមួយនឹងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ ្រកសួងធនធនទឹកនិង
ឧតុនិយម  ទទួលខុស្រតូវេលើករេចញ�ជញ ប័ណ្ណេ្របើ្របស់ទឹកស្រមប់គេ្រមង�រ ី
អគគិសនី។ ្រគប់គេ្រមងទំងអស់ពក់ព័នធករវនិិេយគមនទឹក្របក់េលើសពី ៥០ 
�នដុ�្ល រ�េមរកិ និង �ល់គេ្រមង�ងសង់ ដំេណើ រករ និង េផទរ (BOT) ទំង
អស់្រតូវមនករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កមពុជ (CDC) ែដលគឺជ�ថ ប័នេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមចខពស់បំផុតស្រមប់ករវនិិេយគរបស់ែផនកឯកជន និង�ធរណៈេន
កមពុជ។13 

ចបប់និងេគលនេយបយជតិ និងអន្តរជតិពក់ព័នធស្រមប់វស័ិយ�រអីគគិសនី 

េគពំុេឃើញមន្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តជក់�ក់ ្រគប់្រគងករអភិវ���រអីគគិសនី
េនកមពុជេទ។ ចបប់មួយចំនួនផ្តល់េគលករណ៍ែដល�ចអនុវត្តបនចំេពះករ 
ករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនី រមួមន ចបប់ទំង�យទក់ទិននឹងករវនិិេយគ អគគិ
សនី ដីធ្លី ៃ្រពេឈើ ធនធនទឹក និង បរ�ិថ ន។ ចបប់ជធរមននន រមួមនេគល
ករណ៍ទក់ទិននឹងសិទធិរបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ និង �ធរណជន កនុងករ
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមច និង ករអភិវ��គេ្រមង្របេភទេនះ។14 ��ងទី ៣ ខងេ្រកម 
សេងខបចំណុចផទុយៃនចបប់ និងេគលនេយបយពក់ព័នធកនុងករណីទំនប់េស�ន
េ្រកម ២។ 

 

                                                            
13 Open Development Cambodia, របយករណ៍សេងខបៈ �រអីគគិសនី។ 
14ឯក�ររបស់អងគករសងគមសីុវលិែដល�ក់ជូនអនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិស្តីពី
�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ ពក់ព័នធករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនីេនកមពុជៈ គេ្រមង�រអីគគិសនីេស
�នេ្រកម ២ និង គេ្រមង�រអីគគិសនីសទឹងឆយ�ែរង៉ (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៥)។ 

��ងទី 2: ចបប់និងេគលនេយបយពក់ព័នធកនុងករណីទំនប់េស�នេេ្រក ២ 

ចបប់/បទបបញញត្តិ មេ�ពក់ព័នធ 

រដ្ឋធកមនុញញកកពុជឆន ១ំ៩៩៣ មេ� ៤៤ ែចងថ�នជក៏េ�យេទះជបុគគលក្តី ជសកូហ
ភពក្តី មនសិទធិជមច ស់កកមសិទធិ។ ែដលនឹងដកហូតកកមសិទធិ
អំពី�នជកួយ បនេនះលុះេ�ែតេបេយ�ន៍��រណ� 
តេកូវឲយេធ្វើកនុងករណីែដលចបប់បនបញញត្តិទុក េហើយេតូវផ្តល់
សំណងជកុនេ�យសករកយ និង យុត្តិធក៌ ។ 

ទំនប់េស�នេេ្រក ២  

េបជពលរដ្ឋភគេេចើនកិនបនដឹងយ៉ងចបស់�ស់អំពី្ររ�ំងទីលំេនថមី ឬវធីិផ្តល់សំណង
ែដលអនុវត្តេ�យេកុកហុ៊ន ឬ ��រ�្ឋ ភិបលេទ។ េបជពលរដ្ឋេសទើរែតទំងអស់ សុទធែតបរកភ
អំពី និង ឯកភពសំុឲយមន្ររពិេេគះេយបល់ជ��រណ� ឬ េវទិ្រ��រណ�។ 
េបជពលរដ្ឋខ្លះបនេសនើឲយមន្ររពិភក�េនកនុងភូកិ និង ឃំុរបស់ពួកេគផទ ល់។  

ចបប់ស្តពីី្ររ វនិិេយគៃន
េពះ�ជជចេកកកពុជ ឆន ំ
១៩៩៤ និង ចបប់ស្តពីី
វេិ�ធនកកម ចបប់ស្តពីី្ររ
វនិិេយគៃនេពះ�ជជ
ចេកកកពុជ ឆន  ំ២០០៣ 

អនុេកឹតយ េលខ ១១១ អនក
.បក ស្តពីី្ររអនុវត្តចបប់ស្តី
ពីវេិ�ធនកកមចបប់ស្តពីី 
្ររវនិិេយគៃនេពះ�ជជ
ចេកកកពុជ ឆន  ំ២០០៥ 

- ចបប់ទំងេនះ កំណត់នីតិវធីិចំបច់េដើកបីឲយគេេមង 
វនិិេយគកួយ�ចចប់េផ្តើកេបតិបត្តិ្ររេ�យ�សបចបប់េន
កកពុជ �ករយ�នីតិវធីិចុះបញជ ីៃនេកុកេបឹក�អភិវ��ន៍កកពុជ 
និង ្ររយល់េពកពី�ថ ប័ន��រ�្ឋ ភិបលពក់ព័នធ។ 

- ចបប់េនះ ក៏បញជ ក់ផងែដរអំពីឯក�រចំបច់ និង លិខិត
យល់េពក ឬ លិខិតអនុញញ តពីេកសួងបេចចកេទសពក់ព័នធ
េដើកបីឲយគេេមងេតូវបនយល់េពកេ�យេកុកេបឹក�អភិវ��
ន៍កកពុជ រកួមន្ររសិក��យតៃក្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
�ជញ ប័ណ្ណទឹក ។ល។ 

- មន្ររកត់សមគ ល់ថេទះបីជអនុេកឹតយេលខ ១១១ មន
អំជចទបជងចបប់ទំងពីរេនះក្តី ក៏កនុង្ររអនុវត្តជក់



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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ែស្តង �ជរ�្ឋ ភិបលែផ្អកេលើអនុ្រកឹតយេនះកនុងករបក្រ�យ
ភពខុសគន ទំង�យកនុងចំេ�មឯក�រចបប់ទំងបីេនះ 
(្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កមពុជ ឆន ំ ២០១០)។ 

- អនុ្រកឹតយេលខ ១១ ស្តពីី
កិចចសនយ�ងសង់ 
ដំេណើ រករ និង េផទរ
(BOT) ឆន  ំ១៩៩៨ 

- អនុ្រកឹតយេនះ ផ្តល់នីតយនុកូលភពដល់នីតិបុគគលរដ្ឋ ឬ 
��រណៈកនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយនីតិបុគគលឯកជន 
េលើគេ្រមងេហ�្ឋ រចនសមព័នធននដូចជអគគិសនី េ�ងច្រក 
អគគិសនី ផ្លូវថនល់ និង ផ្លូវជតិស្រមប់យនយន្ត កំពង់ែផ 
ប�្ត ញទូរគមនគមន៍ ផ្លូវែដក ករអភិវ��លំេ��ន មនទីរ
េពទយ ��េរ�ន �កសយន�្ឋ ន ពហុកី��្ឋ ន តំបន់ 
កំ�ន្តេទសចរណ៍ ទី្រកុងថមី �ថ នីយ៍�រអីគគិសនី ទំនប់ 
េ�ងច្រក េ�ងច្រកផលិតទឹក�្អ ត និងករែកៃចនសំណល់រងឹ។ 
រយៈេពលអតិបរមៃនគេ្រមងេហ�្ឋ រចនសមព័នធ គឺ ៣០ ឆន ំ 
បុ៉ែន្ត រយៈេពលេនះ�ចបន្តបន។ 

- អនុ្រកឹតយេនះ ផ្តល់ឲយ�ជរ�្ឋ ភិបលនូវមេធយបយបត់ែបន
បនមួយេដើមបីអនុវត្តនីតិវធីិវនិិេយគជមួយវនិិេយគិន។ 
ករេ្រជើសេរ ើសសមបទនិក�ច្រតូវបនេធ្វើ�មរយៈនីតិវធីិ
េដញៃថ្ល “េបើកទូ�យ ឬ បិទ” ជអន្តរជតិឬកនុង្រសកុ ឬ 
�មរយៈករចរ�រ។ 

- ចបប់ភូមិបលឆន  ំ២០០១

- ចបប់ស្តពីីអស�មិករណ៍ 
ឆន  ំ២០០៩ 

- ចបប់ភូមិបល ែចងថកមមសិទធិដី្រតូវបនករពរ េហើយពំុ
មនអនក�មន ក់�ច្រតូវេគដកហូតកមមសិទធិរបស់ខ្លួនបន
េឡើយ។ ចបប់េនះ ទទួល�គ ល់សិទធិរបស់សហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិចចំេពះកមមសិទធិសមូហភពេលើដីទំងេនះ 
(ម្រ� ២៦)។ បុ៉ែន្ត ចបប់េនះអនុញញ តឲយ�ជរ�្ឋ ភិបលដក
ហូតអចលន្រទពយេដើមបីផល្របេយជន៍��រណៈ។ 

- ចបប់ស្តីពីអស�មិករណ៍ ែដលព្រងីកមេធយបយស្រមប់ឲយ
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជដកហូតេ�យ្រសបចបប់នូវអចលន

្រទពយ�ធរណៈ និងឯកជនស្រមប់គេ្រមងទំង�យែដល
បេ្រមើផល្របេយជន៍ជតិនិង�ធរណៈ។ �ជរ�្ឋ ភិបល 
េនែត�ចដកហូតអចលន្រទពយបនេទះបីជមនវ�ិទមិន
ទន់េ�ះ្រ�យចប់ក្តី។ បុ៉ែន្ត មច ស់អចលន្រទពយ�ចបន្ត
ត�៉ករដកហូតេនះ ឬ សំណងែដលពួកេគបនទទួលេន
កនុងតុ�ករ (ម្រ� ១៩, ៣៤)។ 

- បុ៉ែន្ត ចបប់អស�មិករណ៍បេងកើតនីតិវធីិនិងយន្តករស្រមប់
ករអនុវត្តអស�មិករណ៍ សំេ�ធន�យបន�អចលន
្រទពយដកហូត នឹង្រតូវបនសង�មតៃម្លទីផ�រេនេពល
ែដលអស�មិករណ៍្រតូវបន្របកស។ 

- ម្រ� ១ ៃនចបប់ស្តីពីអស�មិករណ៍ ឆន ំ ២០០៩ កំណត់
សំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌ ស្រមប់ករ�ងសង់ ករ�្ត រ
នីតិសមបទ និងគេ្រមងព្រងីកេហ�្ឋ រចនសមព័នធរបូវន័្ត 
េដើមបីផល្របេយជន៍�ធរណនិងជតិនិងករអភិវ��កមពុជ។ 
ម្រ� ២ ធនករដកហូត្រតឹម្រតូវនិងយុត្តិធម៌ និង សិទធិ
្រសបចបប់ចំេពះ្រទពយសមបត្តិឯកជន និង ធនករផ្តល់
សំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌ជមុន។  

ទំនប់េស�នេ្រកម ២  

- �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង ្រកុមហុ៊ននិេយគ មិនបនេគរពចបប់ភូមិបល ឆន ំ ២០០១ 
និង មិនបនពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជសហគមន៍អំពីករដកហូតកមមសិទធិេឡើយ។ 
្របជពលរដ្ឋពំុមនសិទធិេពញេលញេដើមបីករពរកមមសិទធិរបស់ខ្លួន និង េដើមបីសែម្តង
កង្វល់របស់ពួកេគជ�ធរណៈេដើមបីទមទរសំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌។  

- សំណងមិនមនលកខណៈសមរមយនិងយុត្តិធម៌េទ េ�យ�រវធីិផ្តល់សំណងែដលេសនើ
េឡើងេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបល ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ និង ្របជពលរដ្ឋ មិន្រតូវបនឯកភព
េ�យសហគមន៍េឡើយ។ ករកំណត់តៃម្លៃន្រទពយសមបត្តិឯកជនទំងអស់ (ទីលំេន សត្វ 
ដី និង ្រទពយ្រគួ�រេផ�ង�េទ�ត) មិន្រតូវបនេធ្វើេ�យមនករចូលរមួ និង ករពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋេឡើយ។ 
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ែស្តង �ជរ�្ឋ ភិបលែផ្អកេលើអនុ្រកឹតយេនះកនុងករបក្រ�យ
ភពខុសគន ទំង�យកនុងចំេ�មឯក�រចបប់ទំងបីេនះ 
(្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កមពុជ ឆន ំ ២០១០)។ 

- អនុ្រកឹតយេលខ ១១ ស្តពីី
កិចចសនយ�ងសង់ 
ដំេណើ រករ និង េផទរ
(BOT) ឆន  ំ១៩៩៨ 

- អនុ្រកឹតយេនះ ផ្តល់នីតយនុកូលភពដល់នីតិបុគគលរដ្ឋ ឬ 
��រណៈកនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយនីតិបុគគលឯកជន 
េលើគេ្រមងេហ�្ឋ រចនសមព័នធននដូចជអគគិសនី េ�ងច្រក 
អគគិសនី ផ្លូវថនល់ និង ផ្លូវជតិស្រមប់យនយន្ត កំពង់ែផ 
ប�្ត ញទូរគមនគមន៍ ផ្លូវែដក ករអភិវ��លំេ��ន មនទីរ
េពទយ ��េរ�ន �កសយន�្ឋ ន ពហុកី��្ឋ ន តំបន់ 
កំ�ន្តេទសចរណ៍ ទី្រកុងថមី �ថ នីយ៍�រអីគគិសនី ទំនប់ 
េ�ងច្រក េ�ងច្រកផលិតទឹក�្អ ត និងករែកៃចនសំណល់រងឹ។ 
រយៈេពលអតិបរមៃនគេ្រមងេហ�្ឋ រចនសមព័នធ គឺ ៣០ ឆន ំ 
បុ៉ែន្ត រយៈេពលេនះ�ចបន្តបន។ 

- អនុ្រកឹតយេនះ ផ្តល់ឲយ�ជរ�្ឋ ភិបលនូវមេធយបយបត់ែបន
បនមួយេដើមបីអនុវត្តនីតិវធីិវនិិេយគជមួយវនិិេយគិន។ 
ករេ្រជើសេរ ើសសមបទនិក�ច្រតូវបនេធ្វើ�មរយៈនីតិវធីិ
េដញៃថ្ល “េបើកទូ�យ ឬ បិទ” ជអន្តរជតិឬកនុង្រសកុ ឬ 
�មរយៈករចរ�រ។ 

- ចបប់ភូមិបលឆន  ំ២០០១

- ចបប់ស្តពីីអស�មិករណ៍ 
ឆន  ំ២០០៩ 

- ចបប់ភូមិបល ែចងថកមមសិទធិដី្រតូវបនករពរ េហើយពំុ
មនអនក�មន ក់�ច្រតូវេគដកហូតកមមសិទធិរបស់ខ្លួនបន
េឡើយ។ ចបប់េនះ ទទួល�គ ល់សិទធិរបស់សហគមន៍ជន
ជតិេដើមភគតិចចំេពះកមមសិទធិសមូហភពេលើដីទំងេនះ 
(ម្រ� ២៦)។ បុ៉ែន្ត ចបប់េនះអនុញញ តឲយ�ជរ�្ឋ ភិបលដក
ហូតអចលន្រទពយេដើមបីផល្របេយជន៍��រណៈ។ 

- ចបប់ស្តីពីអស�មិករណ៍ ែដលព្រងីកមេធយបយស្រមប់ឲយ
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជដកហូតេ�យ្រសបចបប់នូវអចលន

្រទពយ�ធរណៈ និងឯកជនស្រមប់គេ្រមងទំង�យែដល
បេ្រមើផល្របេយជន៍ជតិនិង�ធរណៈ។ �ជរ�្ឋ ភិបល 
េនែត�ចដកហូតអចលន្រទពយបនេទះបីជមនវ�ិទមិន
ទន់េ�ះ្រ�យចប់ក្តី។ បុ៉ែន្ត មច ស់អចលន្រទពយ�ចបន្ត
ត�៉ករដកហូតេនះ ឬ សំណងែដលពួកេគបនទទួលេន
កនុងតុ�ករ (ម្រ� ១៩, ៣៤)។ 

- បុ៉ែន្ត ចបប់អស�មិករណ៍បេងកើតនីតិវធីិនិងយន្តករស្រមប់
ករអនុវត្តអស�មិករណ៍ សំេ�ធន�យបន�អចលន
្រទពយដកហូត នឹង្រតូវបនសង�មតៃម្លទីផ�រេនេពល
ែដលអស�មិករណ៍្រតូវបន្របកស។ 

- ម្រ� ១ ៃនចបប់ស្តីពីអស�មិករណ៍ ឆន ំ ២០០៩ កំណត់
សំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌ ស្រមប់ករ�ងសង់ ករ�្ត រ
នីតិសមបទ និងគេ្រមងព្រងីកេហ�្ឋ រចនសមព័នធរបូវន័្ត 
េដើមបីផល្របេយជន៍�ធរណនិងជតិនិងករអភិវ��កមពុជ។ 
ម្រ� ២ ធនករដកហូត្រតឹម្រតូវនិងយុត្តិធម៌ និង សិទធិ
្រសបចបប់ចំេពះ្រទពយសមបត្តិឯកជន និង ធនករផ្តល់
សំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌ជមុន។  

ទំនប់េស�នេ្រកម ២  

- �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង ្រកុមហុ៊ននិេយគ មិនបនេគរពចបប់ភូមិបល ឆន ំ ២០០១ 
និង មិនបនពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជសហគមន៍អំពីករដកហូតកមមសិទធិេឡើយ។ 
្របជពលរដ្ឋពំុមនសិទធិេពញេលញេដើមបីករពរកមមសិទធិរបស់ខ្លួន និង េដើមបីសែម្តង
កង្វល់របស់ពួកេគជ�ធរណៈេដើមបីទមទរសំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌។  

- សំណងមិនមនលកខណៈសមរមយនិងយុត្តិធម៌េទ េ�យ�រវធីិផ្តល់សំណងែដលេសនើ
េឡើងេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបល ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ និង ្របជពលរដ្ឋ មិន្រតូវបនឯកភព
េ�យសហគមន៍េឡើយ។ ករកំណត់តៃម្លៃន្រទពយសមបត្តិឯកជនទំងអស់ (ទីលំេន សត្វ 
ដី និង ្រទពយ្រគួ�រេផ�ង�េទ�ត) មិន្រតូវបនេធ្វើេ�យមនករចូលរមួ និង ករពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយ្របជពលរដ្ឋេឡើយ។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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- អនុ្រកឹតយស្តពីីសមបទនដី
សងគមកិចច (ឆន  ំ២០០៣) 

- អនុ្រកឹតយេនះ កំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យ នីតិវធីិ និង យន្តករ
ស្រមប់ផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចចស្រមប់ករេ្របើ្របស់ទី
លំេន និង/ឬ ករេធ្វើកសិកមម្រគួ�រ។ 

- ទំហំអតិបរមៃនដីសមបទនសងគមកិចចែដលផ្តល់ស្រមប់
េគលបំណងទីលំេន គឺមួយពន់ពីររយ (១.២០០) ែម៉្រតក
េរ ៉ េលើកែលងេនតំបន់ជនបទែដលមនដី ទំហំៃនសមបទន
ដីសងគមកិចច�ច្រតូវបនបេងកើនេឡើងដល់បីពន់្របំមួយរយ 
(៣.៦០០) ែម៉្រតកេរ ៉(ម្រ� ១៦)។ 

- ទំហំអតិបរមៃនដីសមបទនសងគមកិចចែដលផ្តល់ស្រមប់
េគលបំណងេធ្វើកសិកមម្រគួ�រ គឺពីរហិក� បុ៉ែន្ត ស្រមប់
តំបន់ខ្លះ ទំហំៃនដីសមបទនសងគមកិចច�ច្រតូវបនបេងកើន
េឡើងដល់្របំហិក� ែផ្អកេលើចរតឹលកខណៈនិងសក្ត នុពល
ៃនដី ឬ ្របេភទដំ�ំ និង កម្ល ំងពលកមម (ម្រ� ១៧)។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២  

សហគមន៍ជេ្រចើនៃនសហគមន៍េនកនុងតំបន់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ កំពុង្របឈមមុខនឹង
ភព្រកី្រក និង ករលំបកែផនកជីវភពរចួេទេហើយ េ�យ�រករកប់បំផ្ល ញៃ្រព និង ករ
បត់បង់លទធភពរកផលិតផលៃ្រពេឈើ និង ធនធនេផ�ង�េទ�ត ជលទធផលៃនសមបទនដី
េសដ្ឋកិចចកនុងតំបន់េនះ។ 

- ចបប់ស្តពីីកិចចករពរ 
បរ�ិថ ន និងករ្រគប់្រគង
ធនធនធមមជតិ  
ឆន  ំ១៩៩៦ 

 

 

- ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ�ិថ ននិងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ 
ក៏មនបញជ ក់ផងែដរអំពីករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
េ�យែចង� “ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ្រតូវេធ្វើ
េលើ្រគប់គេ្រមង និងសកមមភពរបស់�កជនឬ�ធរណៈ 
និង ្រតូវយល់្រពមេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន មុនេពល�ក់ជូន
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជេដើមបីសេ្រមច (ម្រ� ៦)។ 

- អនុ្រកឹតយស្តពីីករ
�យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន ឆន  ំ១៩៩៩ 

- អនុ្រកឹតយេនះកំណត់្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់កិចចករពរបរ�ិថ ន
េនកៃពុជ។ េគលបំណងបញជ ក់ៃួយ គឺសំេ�អនុញញ តឲយ 
‘�ធរណជន�ចចូលរៃួកនុងកិចចករពរបរ�ិថ ន និង ករ
្រគប់្រគងធនធនធៃមជតិ’។ េគលបំណងៃួយេទៀត គឺ
សំេ�ប��ក ប ‘អំេពើទំង�យ�ែដលប�្ត លឲយមន
អន្ត�យដល់បរ�ិថ ន។  ចបប់កៃពុជ ត្រៃូវឲយេធ្វើករ�យតតៃ្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន (EIA) ៃួយៃុនេពលយល់្រពៃេលើ
គេ្រមងទំនប់�រអីគគិសនី។  របយករណ៍�យតតៃ្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ ន ្រតូវពិនិតយនិង�យតតៃ្លេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន
ៃុនេពល�ក់ជូន�ជរ�្ឋ ភិបលេដើៃបីអនុៃ័តជចុងេ្រកយ។  

- លកខខណ្ឌ កំណត់ស្រមប់នីតិវធីិ និង ខ្លឹៃ�រតនករ�យ
តតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នមនែចងេនកនុងអនុ្រកឹតយៃួយ 
និង ្របកសពីរ (បទបបញញត្តិ) របស់្រកសួងបរ�ិថ ន។ 
អនុ្រកឹតយស្តីពីករ�យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ែចងថកិចច
ដំេណើ រករ�យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន្រតូវ “ជំរញុករ
ចូលរៃួ�ធរណៈកនុងករអនុវត្តកិចចដំេណើ រករេនះ និង គិត
គូរដល់ធតុចូលនិងសំេណើ របស់ពួកេគ េនកនុងកិចចដំេណើ រ
ករតនករយល់្រពៃគេ្រមង។” អនុ្រកឹតយេនះ ត្រៃូវឲយ
គេ្រមង�រអីគគិសនីែដលមន�នុភពតេៃ្លើងយ៉ងតិច ១ 
េៃ៉�គ �៉ត់េធ្វើករសិក��យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នដំបូង
ឬេពញេលញៃួយ។ ករ�យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន
េពញេលញៃួយ គបបី្រតូវេធ្វើស្រមប់គេ្រមងទំង�យ
ែដល្រតូវបនចត់ទុកថមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលើធនធន
ធៃមជតិ ្របព័នធេអកូឡូសីុ សុខភព ឬ សុខុមលភព�ធរ
ណៈ (ម្រ� ៨)។ 

- អនុ្រកឹតយេនះ េលើកេឡើងនូវ�រៈសំខន់តនករចូលរៃួ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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- អនុ្រកឹតយស្តពីីសមបទនដី
សងគមកិចច (ឆន  ំ២០០៣) 

- អនុ្រកឹតយេនះ កំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យ នីតិវធីិ និង យន្តករ
ស្រមប់ផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចចស្រមប់ករេ្របើ្របស់ទី
លំេន និង/ឬ ករេធ្វើកសិកមម្រគួ�រ។ 

- ទំហំអតិបរមៃនដីសមបទនសងគមកិចចែដលផ្តល់ស្រមប់
េគលបំណងទីលំេន គឺមួយពន់ពីររយ (១.២០០) ែម៉្រតក
េរ ៉ េលើកែលងេនតំបន់ជនបទែដលមនដី ទំហំៃនសមបទន
ដីសងគមកិចច�ច្រតូវបនបេងកើនេឡើងដល់បីពន់្របំមួយរយ 
(៣.៦០០) ែម៉្រតកេរ ៉(ម្រ� ១៦)។ 

- ទំហំអតិបរមៃនដីសមបទនសងគមកិចចែដលផ្តល់ស្រមប់
េគលបំណងេធ្វើកសិកមម្រគួ�រ គឺពីរហិក� បុ៉ែន្ត ស្រមប់
តំបន់ខ្លះ ទំហំៃនដីសមបទនសងគមកិចច�ច្រតូវបនបេងកើន
េឡើងដល់្របំហិក� ែផ្អកេលើចរតឹលកខណៈនិងសក្ត នុពល
ៃនដី ឬ ្របេភទដំ�ំ និង កម្ល ំងពលកមម (ម្រ� ១៧)។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២  

សហគមន៍ជេ្រចើនៃនសហគមន៍េនកនុងតំបន់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ កំពុង្របឈមមុខនឹង
ភព្រកី្រក និង ករលំបកែផនកជីវភពរចួេទេហើយ េ�យ�រករកប់បំផ្ល ញៃ្រព និង ករ
បត់បង់លទធភពរកផលិតផលៃ្រពេឈើ និង ធនធនេផ�ង�េទ�ត ជលទធផលៃនសមបទនដី
េសដ្ឋកិចចកនុងតំបន់េនះ។ 

- ចបប់ស្តពីីកិចចករពរ 
បរ�ិថ ន និងករ្រគប់្រគង
ធនធនធមមជតិ  
ឆន  ំ១៩៩៦ 

 

 

- ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ�ិថ ននិងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ 
ក៏មនបញជ ក់ផងែដរអំពីករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
េ�យែចង� “ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ្រតូវេធ្វើ
េលើ្រគប់គេ្រមង និងសកមមភពរបស់�កជនឬ�ធរណៈ 
និង ្រតូវយល់្រពមេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន មុនេពល�ក់ជូន
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជេដើមបីសេ្រមច (ម្រ� ៦)។ 

- អនុ្រកឹតយស្តពីីករ
�យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន ឆន  ំ១៩៩៩ 

- អនុ្រកឹតយេនះកំណត់្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់កិចចករពរបរ�ិថ ន
េនកៃពុជ។ េគលបំណងបញជ ក់ៃួយ គឺសំេ�អនុញញ តឲយ 
‘�ធរណជន�ចចូលរៃួកនុងកិចចករពរបរ�ិថ ន និង ករ
្រគប់្រគងធនធនធៃមជតិ’។ េគលបំណងៃួយេទៀត គឺ
សំេ�ប��ក ប ‘អំេពើទំង�យ�ែដលប�្ត លឲយមន
អន្ត�យដល់បរ�ិថ ន។  ចបប់កៃពុជ ត្រៃូវឲយេធ្វើករ�យតតៃ្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន (EIA) ៃួយៃុនេពលយល់្រពៃេលើ
គេ្រមងទំនប់�រអីគគិសនី។  របយករណ៍�យតតៃ្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ ន ្រតូវពិនិតយនិង�យតតៃ្លេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន
ៃុនេពល�ក់ជូន�ជរ�្ឋ ភិបលេដើៃបីអនុៃ័តជចុងេ្រកយ។  

- លកខខណ្ឌ កំណត់ស្រមប់នីតិវធីិ និង ខ្លឹៃ�រតនករ�យ
តតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នមនែចងេនកនុងអនុ្រកឹតយៃួយ 
និង ្របកសពីរ (បទបបញញត្តិ) របស់្រកសួងបរ�ិថ ន។ 
អនុ្រកឹតយស្តីពីករ�យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ែចងថកិចច
ដំេណើ រករ�យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន្រតូវ “ជំរញុករ
ចូលរៃួ�ធរណៈកនុងករអនុវត្តកិចចដំេណើ រករេនះ និង គិត
គូរដល់ធតុចូលនិងសំេណើ របស់ពួកេគ េនកនុងកិចចដំេណើ រ
ករតនករយល់្រពៃគេ្រមង។” អនុ្រកឹតយេនះ ត្រៃូវឲយ
គេ្រមង�រអីគគិសនីែដលមន�នុភពតេៃ្លើងយ៉ងតិច ១ 
េៃ៉�គ �៉ត់េធ្វើករសិក��យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នដំបូង
ឬេពញេលញៃួយ។ ករ�យតតៃ្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន
េពញេលញៃួយ គបបី្រតូវេធ្វើស្រមប់គេ្រមងទំង�យ
ែដល្រតូវបនចត់ទុកថមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលើធនធន
ធៃមជតិ ្របព័នធេអកូឡូសីុ សុខភព ឬ សុខុមលភព�ធរ
ណៈ (ម្រ� ៨)។ 

- អនុ្រកឹតយេនះ េលើកេឡើងនូវ�រៈសំខន់តនករចូលរៃួ 
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�ធរណៈេនកនុងកិចចដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន។ អនុ្រកឹតយេនះ កំណត់ឲយ្រកសួងបរ�ិថ នមនភរ
កិចច�យតៃម្ល និង ពិនិតយេមើលរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុ
ប៉ះពល់បរ�ិថ ន ជមួយ្រកសួងពក់ព័នធដៃទេទៀត។ មយ៉ង
េទៀត ្រកសួងបរ�ិថ ន ក៏ទទួលខុស្រតូវផងែដរេលើករ 
�ម�ន និងចត់វធិនករសម្រសបេដើមបីធនឲយបនថ
ែផនករ្រគប់្រគងបរ�ិថ ន្រតូវបនេគរពអនុវត្តយ៉ង្រតឹម្រតូវ 
(ម្រ� ៣)។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២  

- ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ្រតូវបនបញច ប់កនុងឆន ំ ២០០៩ េ�យ្រកុមហុ៊នឃីខិន
�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants Cambodia (KCC)) និង ្រតូវបនយល់្រពម
េ�យ្រកសួងបរ�ិថ នកនុងឆន ំ ២០១០។ ករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នស្រមប់
ទំនប់េស�នេ្រកម ២ បនរងករទិេតៀនេ្រចើន។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ 
្រតូវបនទិេតៀនថមិនបនផ្តល់ករ�យតៃម្ល្រគប់្រគន់េលើផលប៉ះពល់គេ្រមង និង ខ្វះ
ថវកិលម្អិត និង ែផនករស្រមលផលប៉ះពល់និងែផនករ�ម�ន។ 15  ករសិក��ក
�ជយជេ្រចើនបនបង្ហ ញថផលប៉ះពល់គេ្រមងនឹងមនលកខណៈធងន់ធងរ និង ធំទូ�យ 
ែដលប៉ះពល់្របជពលរដ្ឋចំនួនេ្រចើនេនកមពុជនិងេន្របេទសជិតខង។ ករ�យតៃម្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ មិនបនផ្តល់ព័ត៌មន ឬ េសនើេឡើងនូវវធិនករស្រមលផលប៉ះ
ពល់េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករគ្រមមកំែហងធងន់ធងរែដល�ចមនចំេពះសន្តិសុខេសប�ង 
ជីវភព ��របូតថមភ និង សុខភព និង ចំេពះវបបធម៌្របជជនមូល�្ឋ ន និង ជនជតិេដើម
ភគតិចេនកមពុជ និង កនុងតំបន់។ 

- គួរឲយ�្ត យ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នមិនមន�ក់បញចូ លករ
ែណនំលម្អិតអំពីក្រមិតចំបច់ និង ្របេភទពិេ្រគះេយបល់�ធរណៈ។ បុ៉ែន្ត ចបប់ថមី
មួយស្តីពីករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នែដលេពលេនះសថិតកនុងករអភិវឌ� (បចចុបបនន
កនុងទ្រមង់ជេសចក្តី្រពង) �ក់បញចូ លលកខខណ្ឌ កំណត់ស្រមប់ឲយ�ធរណជនទទួល
បនព័ត៌មន និង ករពិេ្រគះេយបល់។ 

                                                            
15 េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ ‘ករសិក�របយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ នៃនគេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២’ �ជធនីភនំេពញ កមពុជ ែខ សី� ឆន ំ ២០០៩។ 

- ចបប់ស្តពីីករអនុម័ត
យល់្រពមេលើករធន
ទូទត់ (ឆន  ំ២០១៣) 

- ចបប់េនះ សនយករធនរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលចំេពះ្រកុម
ហុ៊ន�រអីគគិសនី េស�នេ្រកម ២ អិលធីឌី កនុងករណីែដល
្រកុមហុ៊នអគគិសនីរដ្ឋ េពលគឺ អគគិសនីកមពុជ ខកខនមិន
ទូទត់ស្រមប់អគគិសនីពីទំនប់ ឬ ្របសិនេបើមន្របធនសក្តិ
នេយបយេកើតេឡើង។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២  

- េនេពលែដលរដ្ឋចុះកិចចសនយជមួយ ឬ េធ្វើនីតិកមមស្រមប់ធុរកិចចែដលផ្តល់េស�កមមែដល
មន�និភ័យសិទធិមនុស� ករទទួលខុស្រតូវេលើកិចចករពរមនលកខណៈធំេធង េហើយរដ្ឋ
្រតូវអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយឲយបន្រគប់្រគន់។16 

- ជំ�នបែនថម គឺចំបច់េដើមបីធនករសិក�សិទធិមនុស�ឲយបន្រគប់្រគន់ េនេពលែដល
្រកុមហុ៊នទទួលករគំ្រទនិងេស�កមមេ្រចើនពីរ�្ឋ ភិបល។17 

- ចបប់ស្តីពីករអនុម័តយល់្រពមេលើករធនទូទត់ គឺែផ្អកេលើករសិក�មិន្រគប់្រគន់ែដល
េធ្វើេ�យ្រកុមហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants Cambodia (KCC)) ៃន
្របេទសកមពុជ និង ្រកុមហុ៊នេផវរ័េអនជីេនៀរងិខិន�ល់ធិងជញ់ស្តុកខំផនី ១  (Power 
Engineering Consulting Joint Stock Company 1 (PECC1)) ៃន្របេទសេវៀត�ម កនុង
អំឡុងេពលេធ្វើករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ 
េលើសពីេនះ ចបប់េនះបនទ បបទ�្ឋ នស្រមប់កិចចករពរែផនកសងគមនិងបរ�ិថ ន ែដល្រតូវ
បញជ ក់េនកនុងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន េ�យ�ក់កំហិតេលើករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមហុ៊នេលើផលប៉ះពល់គេ្រមង។ នីតិកមមេនះ មិនមនលកខណៈ
�សប�មបទ�្ឋ នេ្រកមេគលករណ៍ែណនំសហ្របជជតិ (UNGPs) ែដលត្រមូវចំេពះ

                                                            
16 េគលករណ៍ែណនំសហ្របជជតិទី ៥ (UNGP Principle 5)។ 
17 េគលករណ៍ែណនំសហ្របជជតិទី ៤ (UNGP Principle 4)។ 
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�ធរណៈេនកនុងកិចចដំេណើ រករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ ន។ អនុ្រកឹតយេនះ កំណត់ឲយ្រកសួងបរ�ិថ នមនភរ
កិចច�យតៃម្ល និង ពិនិតយេមើលរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុ
ប៉ះពល់បរ�ិថ ន ជមួយ្រកសួងពក់ព័នធដៃទេទៀត។ មយ៉ង
េទៀត ្រកសួងបរ�ិថ ន ក៏ទទួលខុស្រតូវផងែដរេលើករ 
�ម�ន និងចត់វធិនករសម្រសបេដើមបីធនឲយបនថ
ែផនករ្រគប់្រគងបរ�ិថ ន្រតូវបនេគរពអនុវត្តយ៉ង្រតឹម្រតូវ 
(ម្រ� ៣)។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២  

- ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន ្រតូវបនបញច ប់កនុងឆន ំ ២០០៩ េ�យ្រកុមហុ៊នឃីខិន
�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants Cambodia (KCC)) និង ្រតូវបនយល់្រពម
េ�យ្រកសួងបរ�ិថ នកនុងឆន ំ ២០១០។ ករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នស្រមប់
ទំនប់េស�នេ្រកម ២ បនរងករទិេតៀនេ្រចើន។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ 
្រតូវបនទិេតៀនថមិនបនផ្តល់ករ�យតៃម្ល្រគប់្រគន់េលើផលប៉ះពល់គេ្រមង និង ខ្វះ
ថវកិលម្អិត និង ែផនករស្រមលផលប៉ះពល់និងែផនករ�ម�ន។ 15  ករសិក��ក
�ជយជេ្រចើនបនបង្ហ ញថផលប៉ះពល់គេ្រមងនឹងមនលកខណៈធងន់ធងរ និង ធំទូ�យ 
ែដលប៉ះពល់្របជពលរដ្ឋចំនួនេ្រចើនេនកមពុជនិងេន្របេទសជិតខង។ ករ�យតៃម្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ មិនបនផ្តល់ព័ត៌មន ឬ េសនើេឡើងនូវវធិនករស្រមលផលប៉ះ
ពល់េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករគ្រមមកំែហងធងន់ធងរែដល�ចមនចំេពះសន្តិសុខេសប�ង 
ជីវភព ��របូតថមភ និង សុខភព និង ចំេពះវបបធម៌្របជជនមូល�្ឋ ន និង ជនជតិេដើម
ភគតិចេនកមពុជ និង កនុងតំបន់។ 

- គួរឲយ�្ត យ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នមិនមន�ក់បញចូ លករ
ែណនំលម្អិតអំពីក្រមិតចំបច់ និង ្របេភទពិេ្រគះេយបល់�ធរណៈ។ បុ៉ែន្ត ចបប់ថមី
មួយស្តីពីករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នែដលេពលេនះសថិតកនុងករអភិវឌ� (បចចុបបនន
កនុងទ្រមង់ជេសចក្តី្រពង) �ក់បញចូ លលកខខណ្ឌ កំណត់ស្រមប់ឲយ�ធរណជនទទួល
បនព័ត៌មន និង ករពិេ្រគះេយបល់។ 

                                                            
15 េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ ‘ករសិក�របយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ 
បរ�ិថ នៃនគេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២’ �ជធនីភនំេពញ កមពុជ ែខ សី� ឆន ំ ២០០៩។ 

- ចបប់ស្តពីីករអនុម័ត
យល់្រពមេលើករធន
ទូទត់ (ឆន  ំ២០១៣) 

- ចបប់េនះ សនយករធនរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលចំេពះ្រកុម
ហុ៊ន�រអីគគិសនី េស�នេ្រកម ២ អិលធីឌី កនុងករណីែដល
្រកុមហុ៊នអគគិសនីរដ្ឋ េពលគឺ អគគិសនីកមពុជ ខកខនមិន
ទូទត់ស្រមប់អគគិសនីពីទំនប់ ឬ ្របសិនេបើមន្របធនសក្តិ
នេយបយេកើតេឡើង។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២  

- េនេពលែដលរដ្ឋចុះកិចចសនយជមួយ ឬ េធ្វើនីតិកមមស្រមប់ធុរកិចចែដលផ្តល់េស�កមមែដល
មន�និភ័យសិទធិមនុស� ករទទួលខុស្រតូវេលើកិចចករពរមនលកខណៈធំេធង េហើយរដ្ឋ
្រតូវអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយឲយបន្រគប់្រគន់។16 

- ជំ�នបែនថម គឺចំបច់េដើមបីធនករសិក�សិទធិមនុស�ឲយបន្រគប់្រគន់ េនេពលែដល
្រកុមហុ៊នទទួលករគំ្រទនិងេស�កមមេ្រចើនពីរ�្ឋ ភិបល។17 

- ចបប់ស្តីពីករអនុម័តយល់្រពមេលើករធនទូទត់ គឺែផ្អកេលើករសិក�មិន្រគប់្រគន់ែដល
េធ្វើេ�យ្រកុមហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key Consultants Cambodia (KCC)) ៃន
្របេទសកមពុជ និង ្រកុមហុ៊នេផវរ័េអនជីេនៀរងិខិន�ល់ធិងជញ់ស្តុកខំផនី ១  (Power 
Engineering Consulting Joint Stock Company 1 (PECC1)) ៃន្របេទសេវៀត�ម កនុង
អំឡុងេពលេធ្វើករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ 
េលើសពីេនះ ចបប់េនះបនទ បបទ�្ឋ នស្រមប់កិចចករពរែផនកសងគមនិងបរ�ិថ ន ែដល្រតូវ
បញជ ក់េនកនុងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន េ�យ�ក់កំហិតេលើករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមហុ៊នេលើផលប៉ះពល់គេ្រមង។ នីតិកមមេនះ មិនមនលកខណៈ
�សប�មបទ�្ឋ នេ្រកមេគលករណ៍ែណនំសហ្របជជតិ (UNGPs) ែដលត្រមូវចំេពះ

                                                            
16 េគលករណ៍ែណនំសហ្របជជតិទី ៥ (UNGP Principle 5)។ 
17 េគលករណ៍ែណនំសហ្របជជតិទី ៤ (UNGP Principle 4)។ 
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រ�្ឋ ភិបលែដលចុះកិចចសនយជមួយធុរកិចច និង �ចមនទំនស់ជមួយេគលករណ៍
ចបប់ជតិទក់ទិននឹងសិទធិចំេពះករចូលរមួ�ធរណៈ និង កិចចករពរបរ�ិថ ន។18 

- ចបប់ស្តពីីករ្រគប់្រគង
ធនធនទឹក ឆន  ំ២០០៧ 

- ចបប់េនះ19 ត្រមូវឲយ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយមពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយ្រកសួងេផ�ង�េទ�ត និង �ជញ ធរមូល�្ឋ ន 
េដើមបីចត់សកមមភពសម្រសបទក់ទិននឹងគេ្រមង�ងសង់
ទំនប់ែដល�ចប�្ត លឲយមនផលប៉ះពល់ជមហន្ត�យ។ 
ចបប់េនះ ក៏ែចងផងែដរថ្របេទសកមពុជមន “កតព្វកិចច
ចូលរមួកនុងករេ្របើ្របស់ ករអភិវ�� និង ករ្រគប់្រគង
ចំែណក្របកបេ�យសមធម៌និងសមេហតុផលមួយៃន�ង
ទេន្លអន្តរជតិេនកនុងែដនដីរបស់ខ្លួន ្រសប�មកតព្វកិចច
េចញមកពីកិចច្រពមេ្រព�ងអន្តរជតិទំង�យែដលកមពុជគឺ
ជភគីមួយ។” 

- ចបប់េនះ សំេ�ធនឲយបននូវករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ
្របសិទធភពនិងនិរន្តរភពេលើធនធនទឹកេដើមបីសេ្រមចបន
ករអភិវ��សងគមេសដ្ឋកិចច និងសុខុមលភពរបស់្របជជន 
(ម្រ� ១)។ 

- ចបប់េនះត្រមូវឲយករអភិវ��ទក់ទិននឹងទឹកេសនើសំុ�ជញ ប័ណ្ណ
េ្របើ្របស់ទឹកពី្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម។ 

- ្រពះ�ជ្រកមស្តពីីកិចច
ករពរតំបន់ធមមជតិ  
ឆន  ំ១៩៩៣ 

- ្រពះ�ជ្រកមេនះ សំេ�្រគប់្រគងនិង្រតួតពិនិតយករអភិវ�� 
និង កិចចករពរតំបន់ធមមជតិ រមួមនកិចចករពរបរ�ិថ ន ដី 
ៃ្រពេឈើ តំបន់ដីេសើម និង តំបន់េឆនរ។ 

- ្រពះ�ជ្រកមេនះ ែចងពីតំបន់មួយចំនួនជតំបន់ករពរ រមួ
មនឧទយនធមមជតិ តំបន់ជ្រមកសត្វៃ្រព តំបន់ករពរ
េទសភព និង តំបន់េ្របើ្របស់េ្រចើនយ៉ង។ 

                                                            
18 �ក�ររបស់អងគករសងគមសីុវលិែដល�ក់ជូនអនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិស្តី
ពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ ពក់ព័នធករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនីេនកមពុជៈ គេ្រមង�រអីគគិសនី
េស�នេ្រកម ២ និង គេ្រមង�រអីគគិសនីសទឹងឆយ�ែរង៉ (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៥)។ 
19 ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក (ឆន ំ ២០០៧) ្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ម្រ� ២៥។ 

- ចបប់ស្តពីីតំបន់ករពរ 
ឆន  ំ២០០៨ 

- ចបប់េនះ ែចកតំបន់ករពរជ ៤ តំបន់ៈ តំបន់សនូល តំបន់
អភិរក� តំបន់េ្របើ្របស់្របកបេ�យនិរន្តរភព និង តំបន់
សហគមន៍ (ម្រ� ៤)។ 

- ចបប់េនះ ែចងថ�ល់ករឈសូឆយ និង ករអភិវ��្រគប់
្របេភទកនុងតំបន់សនូលនិងតំបន់អភិរក�្រតូវបន�ម�ត់ 
(ម្រ� ៣៦) េហើយសកមមភពអភិវ��ន៍េនកនុងឬេនជប់
តំបន់ករពរ ត្រមូវ��មនករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
(ម្រ� ៤៤)។ 

- ចបប់ស្តពីីៃ្រពេឈើ  
ឆន  ំ២០០២ 

- ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ បែនថមេលើកិចចត្រមូវជធរមន េ�យែចង
ថចបប់េនះ គបបី្រតូវបន “អនុវត្តេដើមបីធនករចូលរមួ 
�ធរណៈេនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលែដល 
មនសក្ត នុពលស្រមប់ផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលើ្របជពលរដ្ឋ
ពក់ព័នធទូេទ ជីវភពរបស់សហគមន៍មូល�្ឋ ន និង ធនធន
ៃ្រពេឈើៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។”20 

- ចបប់េនះ សំេ�ធន��បននូវករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ
និរន្តរភពៃនៃ្រពេឈើ និង អតថ្របេយជន៍ែផនកសងគម េសដ្ឋកិចច 
និង បរ�ិថ ន រមួមនករអភិរក�ជីវច្រមុះ និង េករ ្តិ៍ដំែណល
វបបធម៌ (ម្រ� ១)។ 

- ចបប់េនះ ទទួល�គ ល់សិទធិេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីរបស់ 
្របជពលរដ្ឋ ែដលជីវភពរបស់ខ្លួនពឹង��ស័យេលើអនុផល
ៃ្រពេឈើពីៃ្រពេឈើ ស្រមប់េគលបំណងៃនទំេនៀមទម្ល ប់
្របៃពណី ជំេនឿ �សន និង ជីវភព (ម្រ� ៤០)។ 

                                                            
20 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ (ឆន ំ ២០០២) ម្រ� ៤។ 
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រ�្ឋ ភិបលែដលចុះកិចចសនយជមួយធុរកិចច និង �ចមនទំនស់ជមួយេគលករណ៍
ចបប់ជតិទក់ទិននឹងសិទធិចំេពះករចូលរមួ�ធរណៈ និង កិចចករពរបរ�ិថ ន។18 

- ចបប់ស្តពីីករ្រគប់្រគង
ធនធនទឹក ឆន  ំ២០០៧ 

- ចបប់េនះ19 ត្រមូវឲយ្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយមពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយ្រកសួងេផ�ង�េទ�ត និង �ជញ ធរមូល�្ឋ ន 
េដើមបីចត់សកមមភពសម្រសបទក់ទិននឹងគេ្រមង�ងសង់
ទំនប់ែដល�ចប�្ត លឲយមនផលប៉ះពល់ជមហន្ត�យ។ 
ចបប់េនះ ក៏ែចងផងែដរថ្របេទសកមពុជមន “កតព្វកិចច
ចូលរមួកនុងករេ្របើ្របស់ ករអភិវ�� និង ករ្រគប់្រគង
ចំែណក្របកបេ�យសមធម៌និងសមេហតុផលមួយៃន�ង
ទេន្លអន្តរជតិេនកនុងែដនដីរបស់ខ្លួន ្រសប�មកតព្វកិចច
េចញមកពីកិចច្រពមេ្រព�ងអន្តរជតិទំង�យែដលកមពុជគឺ
ជភគីមួយ។” 

- ចបប់េនះ សំេ�ធនឲយបននូវករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ
្របសិទធភពនិងនិរន្តរភពេលើធនធនទឹកេដើមបីសេ្រមចបន
ករអភិវ��សងគមេសដ្ឋកិចច និងសុខុមលភពរបស់្របជជន 
(ម្រ� ១)។ 

- ចបប់េនះត្រមូវឲយករអភិវ��ទក់ទិននឹងទឹកេសនើសំុ�ជញ ប័ណ្ណ
េ្របើ្របស់ទឹកពី្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម។ 

- ្រពះ�ជ្រកមស្តពីីកិចច
ករពរតំបន់ធមមជតិ  
ឆន  ំ១៩៩៣ 

- ្រពះ�ជ្រកមេនះ សំេ�្រគប់្រគងនិង្រតួតពិនិតយករអភិវ�� 
និង កិចចករពរតំបន់ធមមជតិ រមួមនកិចចករពរបរ�ិថ ន ដី 
ៃ្រពេឈើ តំបន់ដីេសើម និង តំបន់េឆនរ។ 

- ្រពះ�ជ្រកមេនះ ែចងពីតំបន់មួយចំនួនជតំបន់ករពរ រមួ
មនឧទយនធមមជតិ តំបន់ជ្រមកសត្វៃ្រព តំបន់ករពរ
េទសភព និង តំបន់េ្របើ្របស់េ្រចើនយ៉ង។ 

                                                            
18 �ក�ររបស់អងគករសងគមសីុវលិែដល�ក់ជូនអនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិស្តី
ពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េនកមពុជ ពក់ព័នធករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនីេនកមពុជៈ គេ្រមង�រអីគគិសនី
េស�នេ្រកម ២ និង គេ្រមង�រអីគគិសនីសទឹងឆយ�ែរង៉ (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៥)។ 
19 ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក (ឆន ំ ២០០៧) ្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ម្រ� ២៥។ 

- ចបប់ស្តពីីតំបន់ករពរ 
ឆន  ំ២០០៨ 

- ចបប់េនះ ែចកតំបន់ករពរជ ៤ តំបន់ៈ តំបន់សនូល តំបន់
អភិរក� តំបន់េ្របើ្របស់្របកបេ�យនិរន្តរភព និង តំបន់
សហគមន៍ (ម្រ� ៤)។ 

- ចបប់េនះ ែចងថ�ល់ករឈសូឆយ និង ករអភិវ��្រគប់
្របេភទកនុងតំបន់សនូលនិងតំបន់អភិរក�្រតូវបន�ម�ត់ 
(ម្រ� ៣៦) េហើយសកមមភពអភិវ��ន៍េនកនុងឬេនជប់
តំបន់ករពរ ត្រមូវ��មនករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
(ម្រ� ៤៤)។ 

- ចបប់ស្តពីីៃ្រពេឈើ  
ឆន  ំ២០០២ 

- ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ បែនថមេលើកិចចត្រមូវជធរមន េ�យែចង
ថចបប់េនះ គបបី្រតូវបន “អនុវត្តេដើមបីធនករចូលរមួ 
�ធរណៈេនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលែដល 
មនសក្ត នុពលស្រមប់ផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលើ្របជពលរដ្ឋ
ពក់ព័នធទូេទ ជីវភពរបស់សហគមន៍មូល�្ឋ ន និង ធនធន
ៃ្រពេឈើៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។”20 

- ចបប់េនះ សំេ�ធន��បននូវករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ
និរន្តរភពៃនៃ្រពេឈើ និង អតថ្របេយជន៍ែផនកសងគម េសដ្ឋកិចច 
និង បរ�ិថ ន រមួមនករអភិរក�ជីវច្រមុះ និង េករ ្តិ៍ដំែណល
វបបធម៌ (ម្រ� ១)។ 

- ចបប់េនះ ទទួល�គ ល់សិទធិេ្របើ្របស់ជ្របៃពណីរបស់ 
្របជពលរដ្ឋ ែដលជីវភពរបស់ខ្លួនពឹង��ស័យេលើអនុផល
ៃ្រពេឈើពីៃ្រពេឈើ ស្រមប់េគលបំណងៃនទំេនៀមទម្ល ប់
្របៃពណី ជំេនឿ �សន និង ជីវភព (ម្រ� ៤០)។ 

                                                            
20 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈើ (ឆន ំ ២០០២) ម្រ� ៤។ 
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- ចបប់ស្តពីីអគគិសនី  
ឆន  ំ២០០១ 

- េគលបំណងៃនចបប់េនះ សំេ�្រគប់្រគង និង េរៀបចំ
្រកបខ័ណ្ឌ មួយស្រមប់ករផគត់ផគង់ និងេស�កមមថមពល 
អគគិសនីេនកមពុជ (ម្រ� ១)។ េគលករណ៍កំណត់ៃន
ចបប់េនះ រមួមន (១) កិចចករពរសិទធិរបស់អនកេ្របើ្របស់
េដើមបីទទួលបនករផគត់ផគង់្រគប់្រគន់នូវេស�ថមពល 
អគគិសនីកនុងតៃម្លសមរមយ (២) ករជំរញុកមមសិទធិឯកជនេលើ
បរកិខ រននស្រមប់ផ្តល់េស�ថមពលអគគិសនី និង (៣) 
ករបេងកើតករ្របកួត្របែជងេនទី�ែដល�ចេធ្វើបនេន
កនុងវស័ិយថមពលអគគិសនី។ 

- េចញពីចបប់េនះ �ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ្រតូវបនបេងកើតេឡើង
ជនីតិបុគគល��រណ�មួយ ែដលេធ្វើករជ�ថ ប័នស្វយ័ត
មួយេដើមបីេធ្វើនិយ័តកមមេស�អគគិសនី និង េដើមបី្រគប់្រគង
ទំនក់ទំនងរ�ងករផ្តល់ ករទទួល និង ករេ្របើ្របស់ 
អគគិសនី (ម្រ� ៦)។ 

- ចបប់អន្តរជតិ: - ្របេទសកមពុជ គឺជភគីមួយែដលបនចុះហតថេលខសនធិ
សញញ អន្តរជតិជេ្រចើនស្តីពីសិទធិមនុស� និង ចំបច់្រតូវ
មនកតព្វកិចច�មផ្លូវចបប់�សប�មចបប់អន្តរជតិ កនុង ករ
ករពរសិទធិទំង�យែដលមនែចងេនកនុងសនធិសញញ ។ 
សនធិសញញ ទំងេនះ រមួមនសនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិ
ពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ (ICCPR) សនធិសញញ អន្តរជតិ
ស្តីពីសិទធិខងេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ (ICESCR) 
អនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ (CRC) អនុសញញ ស្តីពីករលុប
បំបត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹងនរេីភទ 
(CEDAW) និង អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ករេរ ើសេអើង
្របកន់ពូជ�សន៍ (CERD)។ ្របេទសចិនក៏គឺជភគីមួយ
ែដលបនចុះហតថេលខឯក�រចបប់ទំងេនះ ក៏ដូចជ

សមជិកបចចុបបននមួយៃន្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�សហ្របជ
ជតិ។ សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិ
នេយបយ (ICCPR) និង សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិខង
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ (ICESCR) កំណត់
កតព្វកិចចមួយយេលើភគីរដ្ឋឲយជំរញុសិទធិរបស់្របជជនទំង
អស់ចំេពះករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ�យខ្លួនឯង រមួមនសិទធិ
្រទពយសមបត្តិកនុងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងេ�យ
គម នករបងខិតបងខំ។ សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និង សិទធិនេយបយ (ICCPR) បនធនសិទធិចំេពះករ
ចូលរមួកនុងកិចចករ�ធរណៈ។ េហតុដូេចនះ �ជរ�្ឋ ភិបល
កមពុជគបបីធនឲយបននូវករចូលរមួេពញេលញពីសំ�ក់
្របជពលរដ្ឋ និងសហគមន៍ទំង�យែដលរងផលប៉ះពល់ 
េនកនុងកិចចដំេណើ រករៃនករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
និង េនកនុងកិចចដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចពក់ព័នធ
នឹងករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម២។  
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏គបបីចត់វធិនករផងែដរេដើមបីធន
ថទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ មិនប៉ះពល់្រកុម្របជ 
ពលរដ្ឋ ងយរងេ្រគះ រមួមន ្រកុមជតិពនធភគតិច និង ្រស្តី
ផងែដរ។ 

្របភពៈ សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ (ឆន ំ ២០១៣) “ែកលម្អនីតិវធីិេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចអំពី
គេ្រមង�រអីគគិសនីេនកនុង�ងទេន្លេមគងគៈ ករណីសិក�ស្តីពីគេ្រមង�រអីគគិសនីេស�ន
េ្រកម ២ និង គេ្រមង�រអីគគិសនីកំចយ កមពុជ”។ ឯក�ររបស់អងគករសងគមសីុវលិែដល
�ក់ជូនអនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ ស្តីពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េន 
កមពុជ ពក់ព័នធករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនីេនកមពុជៈ គេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ 
និង គេ្រមង�រអីគគិសនីសទឹងឆយ�ែរង៉ (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៥) និង ករវភិគ
របស់អនកសរេសរ។ 
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- ចបប់ស្តពីីអគគិសនី  
ឆន  ំ២០០១ 

- េគលបំណងៃនចបប់េនះ សំេ�្រគប់្រគង និង េរៀបចំ
្រកបខ័ណ្ឌ មួយស្រមប់ករផគត់ផគង់ និងេស�កមមថមពល 
អគគិសនីេនកមពុជ (ម្រ� ១)។ េគលករណ៍កំណត់ៃន
ចបប់េនះ រមួមន (១) កិចចករពរសិទធិរបស់អនកេ្របើ្របស់
េដើមបីទទួលបនករផគត់ផគង់្រគប់្រគន់នូវេស�ថមពល 
អគគិសនីកនុងតៃម្លសមរមយ (២) ករជំរញុកមមសិទធិឯកជនេលើ
បរកិខ រននស្រមប់ផ្តល់េស�ថមពលអគគិសនី និង (៣) 
ករបេងកើតករ្របកួត្របែជងេនទី�ែដល�ចេធ្វើបនេន
កនុងវស័ិយថមពលអគគិសនី។ 

- េចញពីចបប់េនះ �ជញ ធរអគគិសនីកមពុជ្រតូវបនបេងកើតេឡើង
ជនីតិបុគគល��រណ�មួយ ែដលេធ្វើករជ�ថ ប័នស្វយ័ត
មួយេដើមបីេធ្វើនិយ័តកមមេស�អគគិសនី និង េដើមបី្រគប់្រគង
ទំនក់ទំនងរ�ងករផ្តល់ ករទទួល និង ករេ្របើ្របស់ 
អគគិសនី (ម្រ� ៦)។ 

- ចបប់អន្តរជតិ: - ្របេទសកមពុជ គឺជភគីមួយែដលបនចុះហតថេលខសនធិ
សញញ អន្តរជតិជេ្រចើនស្តីពីសិទធិមនុស� និង ចំបច់្រតូវ
មនកតព្វកិចច�មផ្លូវចបប់�សប�មចបប់អន្តរជតិ កនុង ករ
ករពរសិទធិទំង�យែដលមនែចងេនកនុងសនធិសញញ ។ 
សនធិសញញ ទំងេនះ រមួមនសនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិ
ពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ (ICCPR) សនធិសញញ អន្តរជតិ
ស្តីពីសិទធិខងេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ (ICESCR) 
អនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ (CRC) អនុសញញ ស្តីពីករលុប
បំបត់�ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹងនរេីភទ 
(CEDAW) និង អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ករេរ ើសេអើង
្របកន់ពូជ�សន៍ (CERD)។ ្របេទសចិនក៏គឺជភគីមួយ
ែដលបនចុះហតថេលខឯក�រចបប់ទំងេនះ ក៏ដូចជ

សមជិកបចចុបបននមួយៃន្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�សហ្របជ
ជតិ។ សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិ
នេយបយ (ICCPR) និង សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិខង
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ (ICESCR) កំណត់
កតព្វកិចចមួយយេលើភគីរដ្ឋឲយជំរញុសិទធិរបស់្របជជនទំង
អស់ចំេពះករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ�យខ្លួនឯង រមួមនសិទធិ
្រទពយសមបត្តិកនុងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងេ�យ
គម នករបងខិតបងខំ។ សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និង សិទធិនេយបយ (ICCPR) បនធនសិទធិចំេពះករ
ចូលរមួកនុងកិចចករ�ធរណៈ។ េហតុដូេចនះ �ជរ�្ឋ ភិបល
កមពុជគបបីធនឲយបននូវករចូលរមួេពញេលញពីសំ�ក់
្របជពលរដ្ឋ និងសហគមន៍ទំង�យែដលរងផលប៉ះពល់ 
េនកនុងកិចចដំេណើ រករៃនករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
និង េនកនុងកិចចដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចពក់ព័នធ
នឹងករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម២។  
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏គបបីចត់វធិនករផងែដរេដើមបីធន
ថទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ មិនប៉ះពល់្រកុម្របជ 
ពលរដ្ឋ ងយរងេ្រគះ រមួមន ្រកុមជតិពនធភគតិច និង ្រស្តី
ផងែដរ។ 

្របភពៈ សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ (ឆន ំ ២០១៣) “ែកលម្អនីតិវធីិេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចអំពី
គេ្រមង�រអីគគិសនីេនកនុង�ងទេន្លេមគងគៈ ករណីសិក�ស្តីពីគេ្រមង�រអីគគិសនីេស�ន
េ្រកម ២ និង គេ្រមង�រអីគគិសនីកំចយ កមពុជ”។ ឯក�ររបស់អងគករសងគមសីុវលិែដល
�ក់ជូនអនក�យករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជជតិ ស្តីពី�ថ នភពសិទធិមនុស�េន 
កមពុជ ពក់ព័នធករអភិវ��ទំនប់�រអីគគិសនីេនកមពុជៈ គេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ 
និង គេ្រមង�រអីគគិសនីសទឹងឆយ�ែរង៉ (ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៥) និង ករវភិគ
របស់អនកសរេសរ។ 
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�ថ នភពៃនករបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំៈ េនកនុបពិ�ពេ�ក ករបេណ្ត ញ
្របជជនេចញពីទីលំេនរបស់ពួកេគ គឺជករបំពនសិទធិមនុស�ដ៏�្រកក់បំផុត ែដល
កនុបករណីភគេ្រចើន �ចទប់�ក ត់បន។ ករបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំ សំេ�េលើ
្របជពលរដ្ឋជួបករលំបកនិបងយរបេ្រគះបំផុត ែដលជញឹកញប់បំផុតមនផល
វបិកែវបឆង យទក់ទិននឹបទីលំេន ករងរ ករអប់រ ំសុខភព�បកយនិបសុខភព
ផ្លូវចិត្ត ជីវតិ្រគួ�រ វបបធម៌ និប សុខុមលភពជរមួរបស់ពួកេគ។ មយ៉បេទៀត ករ 
បេណ្ត ញេចញេ�យបបខំ កន់ែតេធ្វើឲយមនភព្រកី្រក បំផ្ល ញសហគមន៍ និប មន
ផលប៉ះពល់ជអវជិជមនមិន�ច្រតឡប់េ្រកយបនចំេពះអនគតរបស់្របជពលរដ្ឋ 
�ប់�ននក់េនកនុបពិ�ពេ�ក។ ករវភិគក�្ត ជេ្រចើនអំពីផលប៉ះពល់ខប
សបគមេសដ្ឋកិចច ៃនករបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំេលើ្រគួ�រ សនមតថ ្រគួ�រែដល
្រតូវេគបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំ និប ្រគួ�រ�ំបទីលំេនថមី ទំនបជ្រកី្រកជប ២៣% 
េទះបីជ�ប់បញចូ លក�្ត អប់ររំបស់េម្រគួ�រ �ថ នភពទី្រកុប/ជនបទ និប ក�្ត
សបគមេសដ្ឋកិចចេផ�ប�េទៀតក្តី។ ភពខុសគន រ�ប្រគួ�រកនុប្រកុមជន្រកី្រកបំផុត និប 
ជនមនបំផុត ក៏បង្ហ ញថេតើភពខុសគន �ចមនលកខណៈេ្រជយ៉ប�រ�ប
្រគួ�រទំប�យ។ ករបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំ បេបកើនភព្រកី្រក និប ភពងយរប
េ្រគះខប្រទពយសមបត្តិ (អបគករ UN-HABITAT ឆន ំ ២០០២) និប ្របឆំបេ�យផទ ល់
េទនឹបកិចច្របឹបែ្របបបំេពញចំណុចេ�ទី៤ ៃនេគលេ�អ�ិវ��ន៍សហសវត�រទី៍៧។ 
ជេទៀបទត់ កប្វះសំណប្រគប់្រគន់ប�្ត លឲយមនភពគម នទីលំេន វ�ិទសបគម 
និប មនផលប៉ះពល់មិនេសមើគន េលើ្របជជន្រកី្រកនិប្របជជនជួបករលំបក ដូច
ជកុមរ ្រស្តី និប ្រកុមភគតិច (មជឈមណ្ឌ លស្តីពីសិទធិលំេន�ន និប ករបេណ្ត ញ
េចញ (COHRE) ឆន ំ ២០០៦)។ ជនែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញជេ្រចើន មិនមនទំនុក
ចិត្តេលើ្របព័នធនេយបយ និបមនបញ្ហ ផ្លូវចិត្ត �បកយ និបចិត្ត�្រស្តែដលជួនកល 
មនលកខណៈ�្រកក់ខ្ល ំបរហូតដល់ពយយមសម្ល ប់ខ្លួន។ ចំណុចទំបេនះគឺជេរឿប
េកើតេឡើបេទៀបទត់េ្រកយេពលែដលបញជ បេណ្ត ញេចញ្រតូវបន្របកស។ េគល
ករណ៍និបករែណនំជមូល�្ឋ ន ស្រមប់ករបេណ្ត ញេចញ និប ករផ្ល ស់ទីកែន្លប

ែផ្អកេលើករអភិវ�� (BPED) ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងផលប៉ះពល់សិទធិមនុស�ៃនករ 
បេណ្ត ញេចញផ�រភជ ប់នឹងករអភិវ�� និង ករផ្ល ស់ទីកែន្លងពក់ព័នធ េនតំបន់ទី
្រកុងនិងជនបទ កំណត់ថរដ្ឋ្រតូវែតធនឲយបនថករបេណ្ត ញេចញ្រតូវេធ្វើែតកនុង
កលៈេទសៈពិេសសបុ៉េ�្ណ ះ និង្រតូវផ្តល់�ទិភពដល់ករែស្វងរកយុទធ�្រស្ត
ននែដលកត់បនថយករផ្ល ស់ទីកែន្លង។ េគលករណ៍េនះ�ក់េចញករែណនំ
ចំេពះរដ្ឋទំង�យ ស្តីពីករធនឲយបននូវអនុេ�មភពជមួយេគលករណ៍សិទធិ
មនុស�។21 រ�្ឋ ភិបល ្រតូវែតធនឲយបនថមនេគលនេយបយេ�ះ��យផល
ប៉ះពល់ដ៏ចបស់�ស់ និងេពញេលញមួយែដលមនសងគតិភពជមួយសិទធិមនុស� 
មុនេពលែដលករ�ំងទីលំេនថមីេកើតេឡើង។ ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ទក់ទិននឹងករ�ំង
ទីលំេនថមី ្រតូវផ្តល់ជូនដល់ជនរងផលប៉ះពល់។ ករយល់្រពមជមុននិងេ�យមន
ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ទក់ទិននឹងករ�ំងទីលំេនថមី និងករចូលរមួកនុងេសចក្តីសេ្រមច
ទំង�យស្តីពីករ�ំងទីលំេនថមី្រតូវបនធន។ សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចនិង
្រស្តី ្រតូវបនករពរេសមើៗគន  េហើយករផ្តល់ដំណឹងជមុនចំនួន ៩០ ៃថង ្រតូវផ្តល់ជូន
មុនេពលែដលករបេណ្ត ញេចញេកើតេឡើង។ 22  កិចចដំេណើ រករបេណ្ត ញេចញ ្រតូវ
ធនឲយបនថ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់នឹងសថិតកនុង�ថ នភពដែដល ឬ្របេសើរ
ជង ជលទធផលៃនករបេណ្ត ញេចញ។ គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិខងេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច និង វបបធម៌បនអះ�ងថករបេណ្ត ញេចញ យ៉ងេ�ច�ស់ ត្រមូវឲយ
មន៖ “ឱកសមួយស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ពិត្របកដ ស្រមប់អនកែដលរងផល
ប៉ះពល់ករជូនដំណឹង្រគប់្រគន់ និងសមេហតុផលមុនកលបរេិចឆទករបេណ្ត ញ
េចញ និង ព័ត៌មនស្តីពីគេ្រមងបេណ្ត ញេចញ។” ករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ គឺជ
បញ្ហ សិទធិមនុស��ល�លនិងបនទ ន់បំផុតរបស់្របេទសកមពុជ។ របយករណ៍ឆន ំ 
                                                            
21 េគលករណ៍និងករែណនំជមូល�្ឋ នស្រមប់ករបេណ្ត ញេចញនិងករផ្ល ស់ទីកែន្លងែផ្អកេលើករ
អភិវ�� (BPED)។ 
22 េគលករណ៍និងករែណនំជមូល�្ឋ នស្រមប់ករបេណ្ត ញេចញនិងករផ្ល ស់ទីកែន្លងែផ្អកេលើករ
អភិវ�� (BPED) កថខណ្ឌ ទី ៥៦ និង ៥៨។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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�ថ នភពៃនករបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំៈ េនកនុបពិ�ពេ�ក ករបេណ្ត ញ
្របជជនេចញពីទីលំេនរបស់ពួកេគ គឺជករបំពនសិទធិមនុស�ដ៏�្រកក់បំផុត ែដល
កនុបករណីភគេ្រចើន �ចទប់�ក ត់បន។ ករបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំ សំេ�េលើ
្របជពលរដ្ឋជួបករលំបកនិបងយរបេ្រគះបំផុត ែដលជញឹកញប់បំផុតមនផល
វបិកែវបឆង យទក់ទិននឹបទីលំេន ករងរ ករអប់រ ំសុខភព�បកយនិបសុខភព
ផ្លូវចិត្ត ជីវតិ្រគួ�រ វបបធម៌ និប សុខុមលភពជរមួរបស់ពួកេគ។ មយ៉បេទៀត ករ 
បេណ្ត ញេចញេ�យបបខំ កន់ែតេធ្វើឲយមនភព្រកី្រក បំផ្ល ញសហគមន៍ និប មន
ផលប៉ះពល់ជអវជិជមនមិន�ច្រតឡប់េ្រកយបនចំេពះអនគតរបស់្របជពលរដ្ឋ 
�ប់�ននក់េនកនុបពិ�ពេ�ក។ ករវភិគក�្ត ជេ្រចើនអំពីផលប៉ះពល់ខប
សបគមេសដ្ឋកិចច ៃនករបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំេលើ្រគួ�រ សនមតថ ្រគួ�រែដល
្រតូវេគបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំ និប ្រគួ�រ�ំបទីលំេនថមី ទំនបជ្រកី្រកជប ២៣% 
េទះបីជ�ប់បញចូ លក�្ត អប់ររំបស់េម្រគួ�រ �ថ នភពទី្រកុប/ជនបទ និប ក�្ត
សបគមេសដ្ឋកិចចេផ�ប�េទៀតក្តី។ ភពខុសគន រ�ប្រគួ�រកនុប្រកុមជន្រកី្រកបំផុត និប 
ជនមនបំផុត ក៏បង្ហ ញថេតើភពខុសគន �ចមនលកខណៈេ្រជយ៉ប�រ�ប
្រគួ�រទំប�យ។ ករបេណ្ត ញេចញេ�យបបខំ បេបកើនភព្រកី្រក និប ភពងយរប
េ្រគះខប្រទពយសមបត្តិ (អបគករ UN-HABITAT ឆន ំ ២០០២) និប ្របឆំបេ�យផទ ល់
េទនឹបកិចច្របឹបែ្របបបំេពញចំណុចេ�ទី៤ ៃនេគលេ�អ�ិវ��ន៍សហសវត�រទី៍៧។ 
ជេទៀបទត់ កប្វះសំណប្រគប់្រគន់ប�្ត លឲយមនភពគម នទីលំេន វ�ិទសបគម 
និប មនផលប៉ះពល់មិនេសមើគន េលើ្របជជន្រកី្រកនិប្របជជនជួបករលំបក ដូច
ជកុមរ ្រស្តី និប ្រកុមភគតិច (មជឈមណ្ឌ លស្តីពីសិទធិលំេន�ន និប ករបេណ្ត ញ
េចញ (COHRE) ឆន ំ ២០០៦)។ ជនែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញជេ្រចើន មិនមនទំនុក
ចិត្តេលើ្របព័នធនេយបយ និបមនបញ្ហ ផ្លូវចិត្ត �បកយ និបចិត្ត�្រស្តែដលជួនកល 
មនលកខណៈ�្រកក់ខ្ល ំបរហូតដល់ពយយមសម្ល ប់ខ្លួន។ ចំណុចទំបេនះគឺជេរឿប
េកើតេឡើបេទៀបទត់េ្រកយេពលែដលបញជ បេណ្ត ញេចញ្រតូវបន្របកស។ េគល
ករណ៍និបករែណនំជមូល�្ឋ ន ស្រមប់ករបេណ្ត ញេចញ និប ករផ្ល ស់ទីកែន្លប

ែផ្អកេលើករអភិវ�� (BPED) ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងផលប៉ះពល់សិទធិមនុស�ៃនករ 
បេណ្ត ញេចញផ�រភជ ប់នឹងករអភិវ�� និង ករផ្ល ស់ទីកែន្លងពក់ព័នធ េនតំបន់ទី
្រកុងនិងជនបទ កំណត់ថរដ្ឋ្រតូវែតធនឲយបនថករបេណ្ត ញេចញ្រតូវេធ្វើែតកនុង
កលៈេទសៈពិេសសបុ៉េ�្ណ ះ និង្រតូវផ្តល់�ទិភពដល់ករែស្វងរកយុទធ�្រស្ត
ននែដលកត់បនថយករផ្ល ស់ទីកែន្លង។ េគលករណ៍េនះ�ក់េចញករែណនំ
ចំេពះរដ្ឋទំង�យ ស្តីពីករធនឲយបននូវអនុេ�មភពជមួយេគលករណ៍សិទធិ
មនុស�។21 រ�្ឋ ភិបល ្រតូវែតធនឲយបនថមនេគលនេយបយេ�ះ��យផល
ប៉ះពល់ដ៏ចបស់�ស់ និងេពញេលញមួយែដលមនសងគតិភពជមួយសិទធិមនុស� 
មុនេពលែដលករ�ំងទីលំេនថមីេកើតេឡើង។ ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ទក់ទិននឹងករ�ំង
ទីលំេនថមី ្រតូវផ្តល់ជូនដល់ជនរងផលប៉ះពល់។ ករយល់្រពមជមុននិងេ�យមន
ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ទក់ទិននឹងករ�ំងទីលំេនថមី និងករចូលរមួកនុងេសចក្តីសេ្រមច
ទំង�យស្តីពីករ�ំងទីលំេនថមី្រតូវបនធន។ សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចនិង
្រស្តី ្រតូវបនករពរេសមើៗគន  េហើយករផ្តល់ដំណឹងជមុនចំនួន ៩០ ៃថង ្រតូវផ្តល់ជូន
មុនេពលែដលករបេណ្ត ញេចញេកើតេឡើង។ 22  កិចចដំេណើ រករបេណ្ត ញេចញ ្រតូវ
ធនឲយបនថ្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់នឹងសថិតកនុង�ថ នភពដែដល ឬ្របេសើរ
ជង ជលទធផលៃនករបេណ្ត ញេចញ។ គណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិខងេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច និង វបបធម៌បនអះ�ងថករបេណ្ត ញេចញ យ៉ងេ�ច�ស់ ត្រមូវឲយ
មន៖ “ឱកសមួយស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ពិត្របកដ ស្រមប់អនកែដលរងផល
ប៉ះពល់ករជូនដំណឹង្រគប់្រគន់ និងសមេហតុផលមុនកលបរេិចឆទករបេណ្ត ញ
េចញ និង ព័ត៌មនស្តីពីគេ្រមងបេណ្ត ញេចញ។” ករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ គឺជ
បញ្ហ សិទធិមនុស��ល�លនិងបនទ ន់បំផុតរបស់្របេទសកមពុជ។ របយករណ៍ឆន ំ 
                                                            
21 េគលករណ៍និងករែណនំជមូល�្ឋ នស្រមប់ករបេណ្ត ញេចញនិងករផ្ល ស់ទីកែន្លងែផ្អកេលើករ
អភិវ�� (BPED)។ 
22 េគលករណ៍និងករែណនំជមូល�្ឋ នស្រមប់ករបេណ្ត ញេចញនិងករផ្ល ស់ទីកែន្លងែផ្អកេលើករ
អភិវ�� (BPED) កថខណ្ឌ ទី ៥៦ និង ៥៨។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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២០០៩ មួយៃនអងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស� (Human Rights Watch) ប៉ន់�ម នថ
្របជពលរដ្ឋ្របែហល ៨៥.០០០ នក់្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំកនុងរយៈេពល 
១០ ឆន ំកន្លងេទេនះ។ ្របជជនកមពុជជង ១៥០.០០០ នក់្រតូវបនប៉ន់�ម នថ
កំពុងរស់េនេ្រកមករគ្រមមកំែហងៃនករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ រមួមន ្របជ
ពលរដ្ឋ្របែហល ៧០.០០០ េន�ជធនីភនំេពញ។ រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ធនសិទធិ
ចំេពះករមនទីលំេន្រគប់្រគន់ េហើយចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ផ្តល់កិចចករពរ
្របឆំងនឹងករដកហូត្រទពយេ�យអំេពើចិត្ត។ ជក់ែស្តង ្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់
េនកនុងតំបន់�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ និង េនែផនកខងេលើទំនប់ 
នឹងរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរពីករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ និង ទឹកជំនន់រយៈេពលែវង
េ្រកយេពល�ងសង់េហើយ។  មយ៉ងេទៀត ែផ្អកេលើរបកគំេហុើញខងេលើ េគ�ច
សននិ�្ឋ នថករគ្រមមកំែហងនករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ និង ករ�ំងទីលំេនថមី 
ប៉ះពល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និង សហគមន៍មិនែមនជនជតិេដើមភគ
តិចេនតំបន់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ដូចជ្រគួ�រ ្របក់ចំណូល ករ
អប់រ ំសុខភព សន្តិសុខេសប�ង និង ទីលំេន្រគប់្រគន់។ សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ 
ែតងែត្របឈមមុខនឹងអសន្តិសុខ និងភពមិន្របកដ្របជទក់ទិននឹងករបេណ្ត ញ
េចញេ�យបងខំ ែដលមនឥទធិពលជអវជិជមនេលើសុខភព និង ្របក់ចំណូលពួកេគ 
និង ករអប់រកូំនេចពួកេគ។ ករវភិគ  បង្ហ ញថសហគមន៍ផ្ល ស់ទីលំេនេនតំបន់
�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ក៏ដូចជេនកែន្លងដៃទេទៀតែដរ ្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេន
េទកន់កែន្លងែដលជទូេទមិនមនេស�កមមចំបច់នន ែដលនំឲយមនកំេណើ ន
បំណុលេដើមបីទិញ្រទពយចំបច់នន ែដលបូករមួជមួយក�្ត េផ�ង�េទៀត រមួ
ចំែណកជអវជិជមនដល់្របក់ចំណូល បញ្ហ សុខភព ករអប់រ ំ និង ទីលំេន្រគប់
្រគន់ ។ល។ 

សិទធិខងេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌៖ ្របសិនេបើទំនប់�រអីគគិសនីេនះ្រតូវ
បន�ងសង់ �ទំនងជមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលើសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋចំេពះ 

ករមនក្រមិតជីវភពសមរមយ រមួមនសិទធិមន��រ ទឹក និង ទីលំេន្រគប់្រគន់ 
និង សិទធិទទួលេស�ែថទំសុខភពកនុងក្រមិតខពស់បំផុត។ េ�យែ�ក ផលប៉ះពល់
ែដលប�្ត លមកពីគេ្រមងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ េលើជលផល និង 
ជីវភពសំខន់�េផ�ង�េទៀត នឹងេធ្វើឲយអន្ត�យដល់សន្តិសុខេសប�ង និង �� របូ
តថមភ និង ទំនងជនំេទដល់ភព្រកី្រក និង កង្វះ��របូតថមភ។ ផលប៉ះពល់ទំង
េនះជេ្រចើន �ច�្ល ក់េលើកុមរ និង ្រស្តីមនគ៌ភែដលពឹងែផ្អកេលើ��របូតថមភពី
មចឆ ជតិ និង សត្វរស់េនកនុងទឹក េដើមបីសុខុមលភពនិងករលូត�ស់របស់ពួក
េគ។ ករដកហូតជីវភពេ�យគម នជំនួសវញិ ឬ �ជីវកមមេ�យគម នលទធភពេ្របើ
្របស់ដីផលិត គឺជកររេំ�ភសិទធិករងរ រមួមនករងរែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសេ�យ
គម នករបងខិតបងខំ។ មយ៉ងេទៀត ទំនប់�រអីគគិសនីនឹងបំផ្ល ញរេបៀបរស់េនែបប
្របៃពណីរបស់សហគមន៍ជដីៃ្រព�រក�អនក� និងកែន្លងបញចុ ះសព/ៃ្រពរបស់បុព្វ
បុរសពួកេគ។ ផលប៉ះពល់ទំងេនះ រេំ�ភសិទធិរបស់សហគមន៍កនុងករចូលរមួកនុង
ជីវតិវបបធម៌កនុងករេគរពនិងករពរទំេនៀមទម្ល ប់វបបធម៌ និង្របៃពណីរបស់ពួកេគ។ 

េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និង េសរភីពកនុងករជួប្របជំុៈ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ
និង្រកុមហុ៊នអភិវឌ�ន៍គេ្រមង មនភរកិចច្រតូវេគរព និង ករពរសិទធិបេញចញមតិ
េ�យេសរ ីសិទធិជួប្របជំុគន េ�យសន្តិវធីិ និងសិទធិរមួគន ត�៉្របឆំងនឹងទំនប់�រអីគគិសនី 
និងអនុញញ តឲយមនករត�៉េ�យសន្តិវធីិេ�យគម នករគ្រមមកំែហងឬបំភិតបំភ័យ
េ�យម�ន្តី�ជរ�្ឋ ភិបល។ រហូតមកដល់េពលេនះ ្របជពលរដ្ឋែដលបនត�៉
្របឆំងនឹងទំនប់�រអីគគិសនីកំពុងរងករគ្រមម�យុជីវតិ ករគ្រមមកំែហង ករចប់
ខ្លួន និងករឃំុខ្លួន និង្របឈមមុខនឹងករសម្លុតបំភ័យអំពីសកមមភពែថមេទៀត។ 
មនេសចក្តី�យករណ៍ថ មនកិចច្របឹងែ្របងមួយេដើមបីផ្តល់េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត្តដល់
េមដឹកនំសហគមន៍ឲយជំរញុនិងេលើកទឹកចិត្តឲយសមជិកសហគមន៍គំ្រទគេ្រមង។ 

កតព្វកិចចេគរពសិទធិមនុស�របស់្រកុមហុ៊នអភិវឌ�ន៍៖ កតព្វកិចចៃនសិទធិមនុស�
អន្តរជតិ និង �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ត្រមូវឲយ្រកុមហុ៊នអភិវឌ�ន៍ទប់�ក ត់កររេំ�ភ
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២០០៩ មួយៃនអងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស� (Human Rights Watch) ប៉ន់�ម នថ
្របជពលរដ្ឋ្របែហល ៨៥.០០០ នក់្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំកនុងរយៈេពល 
១០ ឆន ំកន្លងេទេនះ។ ្របជជនកមពុជជង ១៥០.០០០ នក់្រតូវបនប៉ន់�ម នថ
កំពុងរស់េនេ្រកមករគ្រមមកំែហងៃនករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ រមួមន ្របជ
ពលរដ្ឋ្របែហល ៧០.០០០ េន�ជធនីភនំេពញ។ រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ធនសិទធិ
ចំេពះករមនទីលំេន្រគប់្រគន់ េហើយចបប់ភូមិបលឆន ំ ២០០១ ផ្តល់កិចចករពរ
្របឆំងនឹងករដកហូត្រទពយេ�យអំេពើចិត្ត។ ជក់ែស្តង ្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់
េនកនុងតំបន់�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ និង េនែផនកខងេលើទំនប់ 
នឹងរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរពីករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ និង ទឹកជំនន់រយៈេពលែវង
េ្រកយេពល�ងសង់េហើយ។  មយ៉ងេទៀត ែផ្អកេលើរបកគំេហុើញខងេលើ េគ�ច
សននិ�្ឋ នថករគ្រមមកំែហងនករបេណ្ត ញេចញេ�យបងខំ និង ករ�ំងទីលំេនថមី 
ប៉ះពល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និង សហគមន៍មិនែមនជនជតិេដើមភគ
តិចេនតំបន់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ដូចជ្រគួ�រ ្របក់ចំណូល ករ
អប់រ ំសុខភព សន្តិសុខេសប�ង និង ទីលំេន្រគប់្រគន់។ សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ 
ែតងែត្របឈមមុខនឹងអសន្តិសុខ និងភពមិន្របកដ្របជទក់ទិននឹងករបេណ្ត ញ
េចញេ�យបងខំ ែដលមនឥទធិពលជអវជិជមនេលើសុខភព និង ្របក់ចំណូលពួកេគ 
និង ករអប់រកូំនេចពួកេគ។ ករវភិគ  បង្ហ ញថសហគមន៍ផ្ល ស់ទីលំេនេនតំបន់
�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ក៏ដូចជេនកែន្លងដៃទេទៀតែដរ ្រតូវបនផ្ល ស់ទីលំេន
េទកន់កែន្លងែដលជទូេទមិនមនេស�កមមចំបច់នន ែដលនំឲយមនកំេណើ ន
បំណុលេដើមបីទិញ្រទពយចំបច់នន ែដលបូករមួជមួយក�្ត េផ�ង�េទៀត រមួ
ចំែណកជអវជិជមនដល់្របក់ចំណូល បញ្ហ សុខភព ករអប់រ ំ និង ទីលំេន្រគប់
្រគន់ ។ល។ 

សិទធិខងេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌៖ ្របសិនេបើទំនប់�រអីគគិសនីេនះ្រតូវ
បន�ងសង់ �ទំនងជមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលើសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋចំេពះ 

ករមនក្រមិតជីវភពសមរមយ រមួមនសិទធិមន��រ ទឹក និង ទីលំេន្រគប់្រគន់ 
និង សិទធិទទួលេស�ែថទំសុខភពកនុងក្រមិតខពស់បំផុត។ េ�យែ�ក ផលប៉ះពល់
ែដលប�្ត លមកពីគេ្រមងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ េលើជលផល និង 
ជីវភពសំខន់�េផ�ង�េទៀត នឹងេធ្វើឲយអន្ត�យដល់សន្តិសុខេសប�ង និង �� របូ
តថមភ និង ទំនងជនំេទដល់ភព្រកី្រក និង កង្វះ��របូតថមភ។ ផលប៉ះពល់ទំង
េនះជេ្រចើន �ច�្ល ក់េលើកុមរ និង ្រស្តីមនគ៌ភែដលពឹងែផ្អកេលើ��របូតថមភពី
មចឆ ជតិ និង សត្វរស់េនកនុងទឹក េដើមបីសុខុមលភពនិងករលូត�ស់របស់ពួក
េគ។ ករដកហូតជីវភពេ�យគម នជំនួសវញិ ឬ �ជីវកមមេ�យគម នលទធភពេ្របើ
្របស់ដីផលិត គឺជកររេំ�ភសិទធិករងរ រមួមនករងរែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសេ�យ
គម នករបងខិតបងខំ។ មយ៉ងេទៀត ទំនប់�រអីគគិសនីនឹងបំផ្ល ញរេបៀបរស់េនែបប
្របៃពណីរបស់សហគមន៍ជដីៃ្រព�រក�អនក� និងកែន្លងបញចុ ះសព/ៃ្រពរបស់បុព្វ
បុរសពួកេគ។ ផលប៉ះពល់ទំងេនះ រេំ�ភសិទធិរបស់សហគមន៍កនុងករចូលរមួកនុង
ជីវតិវបបធម៌កនុងករេគរពនិងករពរទំេនៀមទម្ល ប់វបបធម៌ និង្របៃពណីរបស់ពួកេគ។ 

េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និង េសរភីពកនុងករជួប្របជំុៈ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ
និង្រកុមហុ៊នអភិវឌ�ន៍គេ្រមង មនភរកិចច្រតូវេគរព និង ករពរសិទធិបេញចញមតិ
េ�យេសរ ីសិទធិជួប្របជំុគន េ�យសន្តិវធីិ និងសិទធិរមួគន ត�៉្របឆំងនឹងទំនប់�រអីគគិសនី 
និងអនុញញ តឲយមនករត�៉េ�យសន្តិវធីិេ�យគម នករគ្រមមកំែហងឬបំភិតបំភ័យ
េ�យម�ន្តី�ជរ�្ឋ ភិបល។ រហូតមកដល់េពលេនះ ្របជពលរដ្ឋែដលបនត�៉
្របឆំងនឹងទំនប់�រអីគគិសនីកំពុងរងករគ្រមម�យុជីវតិ ករគ្រមមកំែហង ករចប់
ខ្លួន និងករឃំុខ្លួន និង្របឈមមុខនឹងករសម្លុតបំភ័យអំពីសកមមភពែថមេទៀត។ 
មនេសចក្តី�យករណ៍ថ មនកិចច្របឹងែ្របងមួយេដើមបីផ្តល់េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត្តដល់
េមដឹកនំសហគមន៍ឲយជំរញុនិងេលើកទឹកចិត្តឲយសមជិកសហគមន៍គំ្រទគេ្រមង។ 

កតព្វកិចចេគរពសិទធិមនុស�របស់្រកុមហុ៊នអភិវឌ�ន៍៖ កតព្វកិចចៃនសិទធិមនុស�
អន្តរជតិ និង �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ត្រមូវឲយ្រកុមហុ៊នអភិវឌ�ន៍ទប់�ក ត់កររេំ�ភ
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សិទធិមនុស�េ�យ្រកុមហុ៊នទំង�យែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករេនកនុងែដនដីរបស់ ឬ 
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន។ េយង�មេគលករណ៍ែណនំស្តីពីធុរកិចចនិងសិទធិមនុស� �ជរ
�្ឋ ភិបលកមពុជមនកតព្វកិចចមួយ្រតូវករពរសិទធិមនុស� មិនែមនត�៉ផលប៉ះពល់
ប�្ត លមកពីសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នេទ។ កតព្វកិចចេនះ គឺមនលកខណៈតឹងរុងឹ
�ស់េនេពលែដល្រកុមហុ៊នទំងេនះ គឺជ្រកុមហុ៊នវស័ិយ�ធរណៈ។ េយង
�មេគលករណ៍ែណនំស្តីពីធុរកិចច ្រកុមហុ៊នមនកតព្វកិចច្រតូវេគរពសិទធិមនុស� 
មនន័យថ្រកុមហុ៊ន្រតូវមនវធិនករតឹងរុងឹេដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណ ទប់�ក ត់ 
កត់បនថយ និង េ�ះ��យផលប៉ះពល់េលើសិទធិមនុស� ែដលប�្ត លមកពី
សកមមភពៃនធុរកិចចរបស់ខ្លួន រមួទំងផលប៉ះពល់េលើសិទធិមនុស�ែដល្រកុមហុ៊ន
ទំងេនះពក់ព័នធ�មរយៈទំនក់ទំនងៃនធុរកិចចរបស់ខ្លួន េទះបីជ្រកុមហុ៊នទំង
េនះមិនបនប�្ត លឲយមនផលប៉ះពល់េ�យខ្លួនឯងក៏េ�យ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី៖ េយង�មម្រ� ៣៤៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្រពះ�ជ�ច្រក 
កមពុជ ភគីមួយ�ចទុកជេមឃៈបននូវកិចច្រពមេ្រព�ងចរ�រមួយបន ្របសិនេបើ
ភគីេនះ�ចប�្ហ ញភស្តុ�ងថភគីមខ ងេទៀតបនេ្របើករបងខិតបងខំ ឬ ករែក្លងបន្លំ
េដើមបីជំរញុឲយខ្លួនទទួលយកកិចច្រពមេ្រព�ងេនះ។ កិចច្រពមេ្រព�ងស្តីពីករ�ងសង់
�រអីគគិសនី រ�ង�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង ្រកុមហុ៊ន �ច្រតូវ្របកសជេមឃៈបន 
េ�យ�រករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់
បរ�ិថ ន ស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ បនទទួលរងករទិេតៀនជេ្រចើន។ ករ
សិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមងស្រមប់គេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម ២  ្រតូវបនេធ្វើ
កនុងឆន ំ ២០០៨ េ�យ្រកុមហុ៊ន េផវរ័េអនជីេនៀរងិខិន�ល់ធិងជញ់ស្តុកខំផនី ១  
(Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 (PECC1)) ែផនកមួយៃន
្រកុមហុ៊នអគគិសនីេវៀត�ម (EVN)។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ 
្រតូវបនបញច ប់កនុងឆន ំ ២០០៩ េ�្រកុមហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key 
Consultants Cambodia (KCC)) និង ្រតូវបនយល់្រពមេ�យ្រកសួងបរ�ិថ នកនុងឆន ំ 

២០១០។23 ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ ្រតូវបនទិេតៀនថបនផ្តល់ករ
�យតៃម្លមិន្រគប់្រគន់មួយអំពីផលប៉ះពល់គេ្រមង និង ខ្វះ ថវកិលម្អិត និង 
ែផនករករស្រមលផលប៉ះពល់ និង ែផនករ�ម�ន។24 ដូចបនេលើកេឡើងខង
េលើរចួេហើយ ករសិក��ក�ជយននបនចង្អុលបង្ហ ញថផលប៉ះពល់គេ្រមងនឹង
មនលកខណៈធងន់ធងរ និង ខ្ល ំង ែដលប៉ះពល់្របជជនជេ្រចើនេនកមពុជ និង 
្របេទសជិតខង។ េទះបីជអនកសរេសររបយករណ៍ៃនករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ ន បនទទួល�គ ល់លទធភពៃនផលប៉ះពល់បរ�ិថ នទូ�យជងេន
េ្រកតំបន់ែកបរគេ្រមង រមួមនេនកនុងទេន្លេមគងគ និង បឹងទេន្ល�បក្តី ក៏របយ
ករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះមិនបនពិនិតយេមើលផលប៉ះ ពល់ទំង
េនះឲយបន្រគប់្រគន់េទ។ �្រស័យេហតុេនះ របយករណ៍េនះខកខនមិនបនផ្តល់
ព័ត៌មន ឬ េសនើេឡើងនូវវធិនករស្រមលផលប៉ះពល់េដើមបីេ�ះ្រ�យ ករគ្រមម
កំែហងធងន់ធងរែដល�ចមនចំេពះសន្តិសុខេសប�ង ជីវភព ��របូតថមភ និង សុខ
ភព និង ចំេពះវបបធម៌របស់្របជជនមូល�្ឋ ន និង ជនជតិេដើមភគតិចេនកមពុជ 
និង កនុងតំបន់។ ករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ នេនះ  ក៏បនផ្តល់ព័ត៌មនតិចតួច និង េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ដ៏មន
ក្រមិតជមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ មនន័យថេគមិន�ច�យតៃម្លផលប៉ះ
ពល់គេ្រមងឲយបនសម្រសបេឡើយ។ ករពិនិតយេមើល�ក�ជយមួយេលើករ�យ
តៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន បនរកេឃើញថ ១០០% ៃនសហគមន៍ និង បុគគលែដល
បន�កសួរ រមួមន្រកុមែដល្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់កនុងកិចចដំេណើ រករ�យតៃម្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និង ្រកុមែដលមិន្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ បន្របឆំងនឹង

                                                            
23 អងគករឃ្ល ំេមើលទេន្លេមគងគ (Mekong Watch) ‘ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មនៈ គេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២’ 
េធ្វើបចចុបបននកមម ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១៤។ 
24 េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ ‘ករសិក�របយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ប
រ�ិថ នៃនគេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២’ �ជធនីភនំេពញ កមពុជ ែខ សី� ឆន ំ ២០០៩។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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សិទធិមនុស�េ�យ្រកុមហុ៊នទំង�យែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករេនកនុងែដនដីរបស់ ឬ 
�ជញ ធរមូល�្ឋ ន។ េយង�មេគលករណ៍ែណនំស្តីពីធុរកិចចនិងសិទធិមនុស� �ជរ
�្ឋ ភិបលកមពុជមនកតព្វកិចចមួយ្រតូវករពរសិទធិមនុស� មិនែមនត�៉ផលប៉ះពល់
ប�្ត លមកពីសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នេទ។ កតព្វកិចចេនះ គឺមនលកខណៈតឹងរុងឹ
�ស់េនេពលែដល្រកុមហុ៊នទំងេនះ គឺជ្រកុមហុ៊នវស័ិយ�ធរណៈ។ េយង
�មេគលករណ៍ែណនំស្តីពីធុរកិចច ្រកុមហុ៊នមនកតព្វកិចច្រតូវេគរពសិទធិមនុស� 
មនន័យថ្រកុមហុ៊ន្រតូវមនវធិនករតឹងរុងឹេដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណ ទប់�ក ត់ 
កត់បនថយ និង េ�ះ��យផលប៉ះពល់េលើសិទធិមនុស� ែដលប�្ត លមកពី
សកមមភពៃនធុរកិចចរបស់ខ្លួន រមួទំងផលប៉ះពល់េលើសិទធិមនុស�ែដល្រកុមហុ៊ន
ទំងេនះពក់ព័នធ�មរយៈទំនក់ទំនងៃនធុរកិចចរបស់ខ្លួន េទះបីជ្រកុមហុ៊នទំង
េនះមិនបនប�្ត លឲយមនផលប៉ះពល់េ�យខ្លួនឯងក៏េ�យ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី៖ េយង�មម្រ� ៣៤៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្រពះ�ជ�ច្រក 
កមពុជ ភគីមួយ�ចទុកជេមឃៈបននូវកិចច្រពមេ្រព�ងចរ�រមួយបន ្របសិនេបើ
ភគីេនះ�ចប�្ហ ញភស្តុ�ងថភគីមខ ងេទៀតបនេ្របើករបងខិតបងខំ ឬ ករែក្លងបន្លំ
េដើមបីជំរញុឲយខ្លួនទទួលយកកិចច្រពមេ្រព�ងេនះ។ កិចច្រពមេ្រព�ងស្តីពីករ�ងសង់
�រអីគគិសនី រ�ង�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង ្រកុមហុ៊ន �ច្រតូវ្របកសជេមឃៈបន 
េ�យ�រករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់
បរ�ិថ ន ស្រមប់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ បនទទួលរងករទិេតៀនជេ្រចើន។ ករ
សិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមងស្រមប់គេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម ២  ្រតូវបនេធ្វើ
កនុងឆន ំ ២០០៨ េ�យ្រកុមហុ៊ន េផវរ័េអនជីេនៀរងិខិន�ល់ធិងជញ់ស្តុកខំផនី ១  
(Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 (PECC1)) ែផនកមួយៃន
្រកុមហុ៊នអគគិសនីេវៀត�ម (EVN)។ ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ 
្រតូវបនបញច ប់កនុងឆន ំ ២០០៩ េ�្រកុមហុ៊នឃីខិន�ល់តិនស៍េខមបូេឌៀ (Key 
Consultants Cambodia (KCC)) និង ្រតូវបនយល់្រពមេ�យ្រកសួងបរ�ិថ នកនុងឆន ំ 

២០១០។23 ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ ្រតូវបនទិេតៀនថបនផ្តល់ករ
�យតៃម្លមិន្រគប់្រគន់មួយអំពីផលប៉ះពល់គេ្រមង និង ខ្វះ ថវកិលម្អិត និង 
ែផនករករស្រមលផលប៉ះពល់ និង ែផនករ�ម�ន។24 ដូចបនេលើកេឡើងខង
េលើរចួេហើយ ករសិក��ក�ជយននបនចង្អុលបង្ហ ញថផលប៉ះពល់គេ្រមងនឹង
មនលកខណៈធងន់ធងរ និង ខ្ល ំង ែដលប៉ះពល់្របជជនជេ្រចើនេនកមពុជ និង 
្របេទសជិតខង។ េទះបីជអនកសរេសររបយករណ៍ៃនករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ ន បនទទួល�គ ល់លទធភពៃនផលប៉ះពល់បរ�ិថ នទូ�យជងេន
េ្រកតំបន់ែកបរគេ្រមង រមួមនេនកនុងទេន្លេមគងគ និង បឹងទេន្ល�បក្តី ក៏របយ
ករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះមិនបនពិនិតយេមើលផលប៉ះ ពល់ទំង
េនះឲយបន្រគប់្រគន់េទ។ �្រស័យេហតុេនះ របយករណ៍េនះខកខនមិនបនផ្តល់
ព័ត៌មន ឬ េសនើេឡើងនូវវធិនករស្រមលផលប៉ះពល់េដើមបីេ�ះ្រ�យ ករគ្រមម
កំែហងធងន់ធងរែដល�ចមនចំេពះសន្តិសុខេសប�ង ជីវភព ��របូតថមភ និង សុខ
ភព និង ចំេពះវបបធម៌របស់្របជជនមូល�្ឋ ន និង ជនជតិេដើមភគតិចេនកមពុជ 
និង កនុងតំបន់។ ករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះ
ពល់បរ�ិថ នេនះ  ក៏បនផ្តល់ព័ត៌មនតិចតួច និង េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ដ៏មន
ក្រមិតជមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ មនន័យថេគមិន�ច�យតៃម្លផលប៉ះ
ពល់គេ្រមងឲយបនសម្រសបេឡើយ។ ករពិនិតយេមើល�ក�ជយមួយេលើករ�យ
តៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន បនរកេឃើញថ ១០០% ៃនសហគមន៍ និង បុគគលែដល
បន�កសួរ រមួមន្រកុមែដល្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់កនុងកិចចដំេណើ រករ�យតៃម្ល
េហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន និង ្រកុមែដលមិន្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ បន្របឆំងនឹង

                                                            
23 អងគករឃ្ល ំេមើលទេន្លេមគងគ (Mekong Watch) ‘ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មនៈ គេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២’ 
េធ្វើបចចុបបននកមម ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១៤។ 
24 េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ ‘ករសិក�របយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ប
រ�ិថ នៃនគេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២’ �ជធនីភនំេពញ កមពុជ ែខ សី� ឆន ំ ២០០៩។ 
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ករ�ងសង់ទំនប់េនះ។25 ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ ក៏ខ្វះករវភិគៃថ្ល
ចំ�យ-អតថ្របេយជន៍លម្អិត ឬ ករ�យតៃម្លេលើជេ្រមើសេផ�ង�េទៀតេ្រ�ពីទំនប់
េស�នេ្រកម ២ ែដលចំណុចទំងពីរេនះគឺមនលកខណៈចំបច់ េដើមបីបង្ហ ញពី 
តម្ល ភពជមូល�្ឋ នស្រមប់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ 26  ករសិក�ែផនកេសដ្ឋកិចច
េលើលទធភពអនុវត្តគេ្រមងៃនទំនប់េនះ មនលកខណៈមនទិលេនេឡើយ។ 

សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច៖ េសចក្តី្របកសសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់
ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP)  រមួមនសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចចំេពះស្វ័យ
សេ្រមច ែដល្រគបដណ្ត ប់សិទធិ ‘្របកន់យកករអភិវ��ែផនកេសដ្ឋកិចច សងគម និង  
វបបធម៌របស់ខ្លួន’ េ�យេសរ។ី 27  ជនជតិេដើមភគតិច មនសិទធិមនសន្តិសុខកនុង
ករ��ស័យផលេលើមេធយបយចិញច ឹមជីវតិនិងអភិវ��ន៍របស់ពួកេគផទ ល់ និង សិទធិ
ចូលរមួេ�យេសរកីនុងសកមមភពជ្របៃពណី និង សកមមភពេសដ្ឋកិចចេផ�ង� 
េទៀត។ 28  ជនជតិេដើមភគតិច មនសិទធិចំេពះកិចចករពរ្របឆំងនឹងករបំផ្ល ញ
េ�យបងខំនូវវបបធម៌និងអត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ និង សិទធិែថរក� ករពរ និង ចូល
ដល់ទី�ំង�ស�និងវបបធម៌របស់ពួកេគ។29 ជនជតិេដើមភគតិច និង សហគមន៍
ជតិពនធភគតិច សថិតកនុងចំេ�ម្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់េ្រចើនជងេគពី
គេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម ២។ ភ�និងវបបធម៌្រកុម្របជពលរដ្ឋ�ំងទីលំេនថមី 
គឺមន�និភ័យ េហើយអនកភូមិជេ្រចើនេជ��គេ្រមង�ចបងខំឲយមនកររ�ំយ 
សហគមន៍េ�យ�រករបត់បង់ជីវភព។30 ទឹកជំនន់នឹងបំផ្ល ញដី្របៃពណី ដីបញចុ ះ

                                                            
25 �ក�រដែដល ទំព័រ ៣០ 
26 �ក�រដែដល ទំព័រ ៣០ 
27 េសចក្តី្របកសសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ម្រ� ៣។ 
28 េសចក្តី្របកសសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ម្រ� ២០។ 
29 េសចក្តី្របកសសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ម្រ� ១២។ 
30 Baird (២០០៩), ទំព័រ ៩៥។ 

សពបុ�ណ និង ទី�ំង�រក�អនក� និង វបបធម៌។31 កនុងករសិក�ឆន ំ ២០១៣ មួយ 
៨៨% ៃនអនកភូមិេនែផនកខងេលើទំនប់ែដលបនអេងកត�ទ បសទង់មតិ បនបញជ ក់ថ
ទំនប់េស�នេ្រកម ២ នឹងបំផ្ល ញជំេនឿេគរពបូជ និង វបបធម៌របស់ពួកេគ។  
សហគមន៍ភ័យខ្ល ចករែបកបក់�មគគីភពសហគមន៍ និង កររ�យសូនយៃន
ទំេនៀមទម្ល ប់និងចំេណះដឹងជ្របៃពណី។ 32  ផលប៉ះពល់ែវងឆង យេលើជលផល និង  
កសិ�្ឋ ន នឹងប៉ះពល់េលើជីវភពែបប្របៃពណីៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
េផ�ង�េទៀតេនែផនកខងេលើគេ្រមង និង េនែផនកខងេ្រកមគេ្រមង។ 

សិទធិចំេពះករទទួលព័ត៌មន ករពិេ្រគះេយបល់ និង ករចូលរមួ៖ សនធិសញញ
អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ និង សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពី សិទធិ
ខងេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ រមួមនសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋទំងអស់ចំេពះ
ស្វ័យសេ្រមច ែដលរមួមនសិទធិសេ្រមចេ�យេសរនូីវករអភិវ��ែផនកេសដ្ឋកិចច 
សងគម និង វបបធម៌របស់ខ្លួន ក៏ដូចជសិទធិចត់ែចងេ�យេសរេីលើេភគ្រទពយនិង
ធនធនធមមជតិ។ សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ ម្រ� 
២៥(ក) ធនសិទធិចូលរមួកនុកិចចករ�ធរណៈេ�យផទ ល់ ឬ �មរយៈ តំ�ង
ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ�យេសរ ី ែដលរមួមនករេ្របើអំ�ចរដ្ឋបល និង ករ
បេងកើតនិងករអនុវត្តេគលនេយបយេនក្រមិតតំបន់និងមូល�្ឋ ន។ សិទធិេនះ រមួ
មនកតព្វកិចចធនឲយបនថជនរងផលប៉ះពល់្រតូវបនផ្តល់ជូនព័ត៌មន្រគប់្រគន់
ទក់ទិននឹងគេ្រមងែដលបនេសនើេឡើង ជពិេសស គេ្រមងទំង�យែដលនឹងប៉ះ
ពល់ករអនុវត្តសិទធិមនុស�េផ�ង�េទៀត និង មនលទធភពចូលរមួេពញេលញនិង
្របកបេ�យអតថន័យ កនុងករ�យតៃម្លផលប៉ះពល់គេ្រមង និង កិចចដំេណើ រករេ�ះ
                                                            
31 យង សុខជេម�្ត  និង �េមៀន យុន ‘រដ្ឋសភកមពុជបនយល់្រពមេលើែផនករផ្តល់សំណង’ វទិយុ
�សីុេសរ,ី ៃថងទី ១៩ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤; Baird, ទំព័រ ៣៦; Pye, D., & �៊ងលី, P., ‘រង់ចំទឹកជន់
លិច’ កែសតភនំេពញបុ៉ស្ត ៃថងទី ២៤ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៤; សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ (២០១៣) ទំព័រ 
៥៤-៥៦ 
32 សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ (២០១៣)។ 
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ករ�ងសង់ទំនប់េនះ។25 ករ�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នេនះ ក៏ខ្វះករវភិគៃថ្ល
ចំ�យ-អតថ្របេយជន៍លម្អិត ឬ ករ�យតៃម្លេលើជេ្រមើសេផ�ង�េទៀតេ្រ�ពីទំនប់
េស�នេ្រកម ២ ែដលចំណុចទំងពីរេនះគឺមនលកខណៈចំបច់ េដើមបីបង្ហ ញពី 
តម្ល ភពជមូល�្ឋ នស្រមប់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ 26  ករសិក�ែផនកេសដ្ឋកិចច
េលើលទធភពអនុវត្តគេ្រមងៃនទំនប់េនះ មនលកខណៈមនទិលេនេឡើយ។ 

សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច៖ េសចក្តី្របកសសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់
ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP)  រមួមនសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចចំេពះស្វ័យ
សេ្រមច ែដល្រគបដណ្ត ប់សិទធិ ‘្របកន់យកករអភិវ��ែផនកេសដ្ឋកិចច សងគម និង  
វបបធម៌របស់ខ្លួន’ េ�យេសរ។ី 27  ជនជតិេដើមភគតិច មនសិទធិមនសន្តិសុខកនុង
ករ��ស័យផលេលើមេធយបយចិញច ឹមជីវតិនិងអភិវ��ន៍របស់ពួកេគផទ ល់ និង សិទធិ
ចូលរមួេ�យេសរកីនុងសកមមភពជ្របៃពណី និង សកមមភពេសដ្ឋកិចចេផ�ង� 
េទៀត។ 28  ជនជតិេដើមភគតិច មនសិទធិចំេពះកិចចករពរ្របឆំងនឹងករបំផ្ល ញ
េ�យបងខំនូវវបបធម៌និងអត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ និង សិទធិែថរក� ករពរ និង ចូល
ដល់ទី�ំង�ស�និងវបបធម៌របស់ពួកេគ។29 ជនជតិេដើមភគតិច និង សហគមន៍
ជតិពនធភគតិច សថិតកនុងចំេ�ម្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់េ្រចើនជងេគពី
គេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម ២។ ភ�និងវបបធម៌្រកុម្របជពលរដ្ឋ�ំងទីលំេនថមី 
គឺមន�និភ័យ េហើយអនកភូមិជេ្រចើនេជ��គេ្រមង�ចបងខំឲយមនកររ�ំយ 
សហគមន៍េ�យ�រករបត់បង់ជីវភព។30 ទឹកជំនន់នឹងបំផ្ល ញដី្របៃពណី ដីបញចុ ះ

                                                            
25 �ក�រដែដល ទំព័រ ៣០ 
26 �ក�រដែដល ទំព័រ ៣០ 
27 េសចក្តី្របកសសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ម្រ� ៣។ 
28 េសចក្តី្របកសសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ម្រ� ២០។ 
29 េសចក្តី្របកសសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិច (UNDRIP) ម្រ� ១២។ 
30 Baird (២០០៩), ទំព័រ ៩៥។ 

សពបុ�ណ និង ទី�ំង�រក�អនក� និង វបបធម៌។31 កនុងករសិក�ឆន ំ ២០១៣ មួយ 
៨៨% ៃនអនកភូមិេនែផនកខងេលើទំនប់ែដលបនអេងកត�ទ បសទង់មតិ បនបញជ ក់ថ
ទំនប់េស�នេ្រកម ២ នឹងបំផ្ល ញជំេនឿេគរពបូជ និង វបបធម៌របស់ពួកេគ។  
សហគមន៍ភ័យខ្ល ចករែបកបក់�មគគីភពសហគមន៍ និង កររ�យសូនយៃន
ទំេនៀមទម្ល ប់និងចំេណះដឹងជ្របៃពណី។ 32  ផលប៉ះពល់ែវងឆង យេលើជលផល និង  
កសិ�្ឋ ន នឹងប៉ះពល់េលើជីវភពែបប្របៃពណីៃនសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
េផ�ង�េទៀតេនែផនកខងេលើគេ្រមង និង េនែផនកខងេ្រកមគេ្រមង។ 

សិទធិចំេពះករទទួលព័ត៌មន ករពិេ្រគះេយបល់ និង ករចូលរមួ៖ សនធិសញញ
អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ និង សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពី សិទធិ
ខងេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ រមួមនសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋទំងអស់ចំេពះ
ស្វ័យសេ្រមច ែដលរមួមនសិទធិសេ្រមចេ�យេសរនូីវករអភិវ��ែផនកេសដ្ឋកិចច 
សងគម និង វបបធម៌របស់ខ្លួន ក៏ដូចជសិទធិចត់ែចងេ�យេសរេីលើេភគ្រទពយនិង
ធនធនធមមជតិ។ សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ ម្រ� 
២៥(ក) ធនសិទធិចូលរមួកនុកិចចករ�ធរណៈេ�យផទ ល់ ឬ �មរយៈ តំ�ង
ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ�យេសរ ី ែដលរមួមនករេ្របើអំ�ចរដ្ឋបល និង ករ
បេងកើតនិងករអនុវត្តេគលនេយបយេនក្រមិតតំបន់និងមូល�្ឋ ន។ សិទធិេនះ រមួ
មនកតព្វកិចចធនឲយបនថជនរងផលប៉ះពល់្រតូវបនផ្តល់ជូនព័ត៌មន្រគប់្រគន់
ទក់ទិននឹងគេ្រមងែដលបនេសនើេឡើង ជពិេសស គេ្រមងទំង�យែដលនឹងប៉ះ
ពល់ករអនុវត្តសិទធិមនុស�េផ�ង�េទៀត និង មនលទធភពចូលរមួេពញេលញនិង
្របកបេ�យអតថន័យ កនុងករ�យតៃម្លផលប៉ះពល់គេ្រមង និង កិចចដំេណើ រករេ�ះ
                                                            
31 យង សុខជេម�្ត  និង �េមៀន យុន ‘រដ្ឋសភកមពុជបនយល់្រពមេលើែផនករផ្តល់សំណង’ វទិយុ
�សីុេសរ,ី ៃថងទី ១៩ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤; Baird, ទំព័រ ៣៦; Pye, D., & �៊ងលី, P., ‘រង់ចំទឹកជន់
លិច’ កែសតភនំេពញបុ៉ស្ត ៃថងទី ២៤ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៤; សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ (២០១៣) ទំព័រ 
៥៤-៥៦ 
32 សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ (២០១៣)។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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្រ�យផលប៉ះពល់។ ្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�បនគូសបញជ ក់កតព្វ កិចចរបស់រដ្ឋ
កនុងករ “ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីករ�យតៃម្លទក់ទិននឹងផលប៉ះពល់បរ�ិថ នេលើសិទធិ
មនុស�” និង េលើកេឡើងថ��រណជន “មនសិទធិទទួលបនព័ត៌មនេពញេលញ
បំផុត�មែដល�ចេធ្វើេទបនស្តីពីសកមមភព និង កិចចដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
របស់រ�្ឋ ភិបល។” 

ដូចបនកត់សមគ ល់ខងេលើ ករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករសិក�
�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នបនពក់ព័នធព័ត៌មន និង ករពិេ្រគះេយបល់ដ៏មន
ក្រមិតជមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ បនន័យថមិន�ច�យតៃម្លឲយបនសម
្រសបនូវផលប៉ះពល់គេ្រមង។ ករពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេធ្វើជមួយភូមិ
ទំង�យេនកនុងតំបន់�ងស្តុកទឹកមិនមនលកខណៈចូលរមួ មិនបនផ្តល់ព័ត៌មន
េ្រចើន និង មិនបនេផ្ត តេលើបញ្ហ សំខន់ៗេឡើយ។ 

៥.២.ចរតឹលកខ��������្ត  

ជង ៩៥% ៃនអនកេឆ្លើយតប មនក្រមិតវបបធម៌មធយមសិក�ប�មភូមិ រមួទំង
្របែហល ៣៣% ែដលមិនែដលបនេទេរៀន។ សមជិកៃន្រគួ�រអេងកត គឺមន
ចំនួនេ្រចើន (៣៧,២% ៃន្រគួ�រមនសមជិកពី ៥-៩ នក់)។ អនកេឆ្លើយតបអេងកត
េសទើរែតទំងអស់ គឺជកសិករ េហើយប័ណ្ណកមមសិទធិដីគឺមនតិចតួច�ស់ (២២,៧% 
មនប័ណ្ណកមមសិទធិដី្រសបចបប់ ឬ ប័ណ្ណកមមសិទធិរងឹ) និង មនែត ១៩,៩% បុ៉េ�្ណ ះ 
មនអត្តសញញ ណប័ណ្ណជជន្រកី្រក។ ករេ្រប�បេធៀបជមួយសថិតិថន ក់ជតិ បង្ហ ញ
ថអត្តសញញ ណប័ណ្ណជជន្រកី្រកេនតំបន់ជនបទមន្របែហល ៨០% និង អត្ត
សញញ ណប័ណ្ណជជន្រកី្រកេនកនុងភូមិទំង ៩ គឺមន្របែហល ២០%។ មយ៉ងេទៀត 
េគលេ�អភិវ��ន៍សហសវត�រក៍មពុជឆន ំ ២០១៣ បង្ហ ញថប័ណ្ណកមមសិទធិដីស្រមប់
កសិកមមគឺមនចំនួន្របែហល ២៨% េធៀបជមួយ្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់េនកនុង
ឃំុេធ្វើអេងកត គឺមន្រតឹមែត ២២,៧% បុ៉េ�្ណ ះ។  

�មរយៈករវភិគ ្របជពលរដ្ឋែដលបនអេងកត និង ្របជជនទូេទកនុងតំបន់
េស�នេ្រកម ២ មិនែមន្រកេទ �ថ នភពសងគមេសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគមនក្រមិត
មធយម េហើយអនកខ្លះគឺខពស់។ េគហ�នខ្លះេធ្វើពីេបតុង េហើយទំហំដីជមធយមកនុងមួយ
្រគួ�រគឺ្របែហល ៥ ហត។ ករចិញច ឹមសត្វ្រតូវបនេធ្វើេន្រគប់ផទះ (េគ ្រកបី ្រជូក)។ 
ទិននន័យទទួលបនពីករពិភក�្រកុមេគលេ� និង ករសមភ សន៍អនកផ្តល់ព័ត៌មន
សំខន់ៗ បង្ហ ញថ្រគួ�រនីមួយៗ ជមធយម មនេគឬ្រកបីចំនួន ១០ កបល។ េន
ភូមិ្រកបី្រជុំ ្របជពលរដ្ឋកំពុងរស់េនកនុងក្រមិតជីវភពមួយែដលមនលកខណៈ្រប
េសើរជងេនតំបន់ជនបទនិង�ច់្រសយលដៃទេទៀត។ ្រទពយសមបត្តិរបស់្រគួ�រ
មនលកខណៈមធយម េបើេធៀបេទនឹង្របជជនដៃទេទៀតែដលរស់េនកនុងតំបន់ខពង់
�បនិង�ល�ប។  

��ងទី ៤: ចរតឹលកខណៈ្របជ��ស្តៃនអនកេឆ្លើយតបអេងកត 

��ងទី ១: ចរតឹលកខណៈ្របជ��ស្ត   

ព័ត៌មន្របជ��ស្ត បុរស នរ ី សរបុ ចំនួន
សំ�ក
សរបុ (N) 

�យុ  % % %  

 <១៧ ១,៣ ០,៥ ០,៨ ៣៩០ 

 ១៧-២៥ ២០,៣ ១៧,៤ ១៨,៧ ៣៩០ 

 ២៦-៣៥ ២៦,៧ ៣១,៦ ២៩,៥ ៣៩០ 

 ៣៦-៤៥ ២៣,៨ ២១,១ ២២,៣ ៣៩០ 

 >៤៥ ២៧,៩ ២៩,៤ ២៨,៧ ៣៩០ 

ករអប់រ ំ     

 មិនែដលបនេរៀន ២៩,១ ៣៧,៦ ៣៣,៨ ៣៩០ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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្រ�យផលប៉ះពល់។ ្រកុម្របឹក�សិទធិមនុស�បនគូសបញជ ក់កតព្វ កិចចរបស់រដ្ឋ
កនុងករ “ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីករ�យតៃម្លទក់ទិននឹងផលប៉ះពល់បរ�ិថ នេលើសិទធិ
មនុស�” និង េលើកេឡើងថ��រណជន “មនសិទធិទទួលបនព័ត៌មនេពញេលញ
បំផុត�មែដល�ចេធ្វើេទបនស្តីពីសកមមភព និង កិចចដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
របស់រ�្ឋ ភិបល។” 

ដូចបនកត់សមគ ល់ខងេលើ ករសិក�លទធភពអនុវត្តគេ្រមង និង ករសិក�
�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នបនពក់ព័នធព័ត៌មន និង ករពិេ្រគះេយបល់ដ៏មន
ក្រមិតជមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ បនន័យថមិន�ច�យតៃម្លឲយបនសម
្រសបនូវផលប៉ះពល់គេ្រមង។ ករពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេធ្វើជមួយភូមិ
ទំង�យេនកនុងតំបន់�ងស្តុកទឹកមិនមនលកខណៈចូលរមួ មិនបនផ្តល់ព័ត៌មន
េ្រចើន និង មិនបនេផ្ត តេលើបញ្ហ សំខន់ៗេឡើយ។ 

៥.២.ចរតឹលកខ��������្ត  

ជង ៩៥% ៃនអនកេឆ្លើយតប មនក្រមិតវបបធម៌មធយមសិក�ប�មភូមិ រមួទំង
្របែហល ៣៣% ែដលមិនែដលបនេទេរៀន។ សមជិកៃន្រគួ�រអេងកត គឺមន
ចំនួនេ្រចើន (៣៧,២% ៃន្រគួ�រមនសមជិកពី ៥-៩ នក់)។ អនកេឆ្លើយតបអេងកត
េសទើរែតទំងអស់ គឺជកសិករ េហើយប័ណ្ណកមមសិទធិដីគឺមនតិចតួច�ស់ (២២,៧% 
មនប័ណ្ណកមមសិទធិដី្រសបចបប់ ឬ ប័ណ្ណកមមសិទធិរងឹ) និង មនែត ១៩,៩% បុ៉េ�្ណ ះ 
មនអត្តសញញ ណប័ណ្ណជជន្រកី្រក។ ករេ្រប�បេធៀបជមួយសថិតិថន ក់ជតិ បង្ហ ញ
ថអត្តសញញ ណប័ណ្ណជជន្រកី្រកេនតំបន់ជនបទមន្របែហល ៨០% និង អត្ត
សញញ ណប័ណ្ណជជន្រកី្រកេនកនុងភូមិទំង ៩ គឺមន្របែហល ២០%។ មយ៉ងេទៀត 
េគលេ�អភិវ��ន៍សហសវត�រក៍មពុជឆន ំ ២០១៣ បង្ហ ញថប័ណ្ណកមមសិទធិដីស្រមប់
កសិកមមគឺមនចំនួន្របែហល ២៨% េធៀបជមួយ្របជពលរដ្ឋែដលកំពុងរស់េនកនុង
ឃំុេធ្វើអេងកត គឺមន្រតឹមែត ២២,៧% បុ៉េ�្ណ ះ។  

�មរយៈករវភិគ ្របជពលរដ្ឋែដលបនអេងកត និង ្របជជនទូេទកនុងតំបន់
េស�នេ្រកម ២ មិនែមន្រកេទ �ថ នភពសងគមេសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគមនក្រមិត
មធយម េហើយអនកខ្លះគឺខពស់។ េគហ�នខ្លះេធ្វើពីេបតុង េហើយទំហំដីជមធយមកនុងមួយ
្រគួ�រគឺ្របែហល ៥ ហត។ ករចិញច ឹមសត្វ្រតូវបនេធ្វើេន្រគប់ផទះ (េគ ្រកបី ្រជូក)។ 
ទិននន័យទទួលបនពីករពិភក�្រកុមេគលេ� និង ករសមភ សន៍អនកផ្តល់ព័ត៌មន
សំខន់ៗ បង្ហ ញថ្រគួ�រនីមួយៗ ជមធយម មនេគឬ្រកបីចំនួន ១០ កបល។ េន
ភូមិ្រកបី្រជុំ ្របជពលរដ្ឋកំពុងរស់េនកនុងក្រមិតជីវភពមួយែដលមនលកខណៈ្រប
េសើរជងេនតំបន់ជនបទនិង�ច់្រសយលដៃទេទៀត។ ្រទពយសមបត្តិរបស់្រគួ�រ
មនលកខណៈមធយម េបើេធៀបេទនឹង្របជជនដៃទេទៀតែដលរស់េនកនុងតំបន់ខពង់
�បនិង�ល�ប។  

��ងទី ៤: ចរតឹលកខណៈ្របជ��ស្តៃនអនកេឆ្លើយតបអេងកត 

��ងទី ១: ចរតឹលកខណៈ្របជ��ស្ត   

ព័ត៌មន្របជ��ស្ត បុរស នរ ី សរបុ ចំនួន
សំ�ក
សរបុ (N) 

�យុ  % % %  

 <១៧ ១,៣ ០,៥ ០,៨ ៣៩០ 

 ១៧-២៥ ២០,៣ ១៧,៤ ១៨,៧ ៣៩០ 

 ២៦-៣៥ ២៦,៧ ៣១,៦ ២៩,៥ ៣៩០ 

 ៣៦-៤៥ ២៣,៨ ២១,១ ២២,៣ ៣៩០ 

 >៤៥ ២៧,៩ ២៩,៤ ២៨,៧ ៣៩០ 

ករអប់រ ំ     

 មិនែដលបនេរៀន ២៩,១ ៣៧,៦ ៣៣,៨ ៣៩០ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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 បឋមសិក� ៤៥,៩ ៤៣,១ ៤៤,៤ ៣៩០ 

 មធយមសិក�បឋមភូមិ ១៦,៩ ១៤,៧ ១៥,៦ ៣៩០ 

 មធយមសិក��ុតិយភូមិ ៨,១ ៤,១ ៥,៩ ៣៩០ 

 បណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈ ០ ០,៥ ០,៣ ៣៩០ 

�ថ នភពមន្រគួ�រ     

 េនលីវ ១០,៥ ៩,៧ ១០ ៣៨៩ 

 មន្រគួ�រ ៨៤,៨ ៨១,១ ៨២,៨ ៣៨៩ 

 េមម៉យ/េពះម៉យ/
ែលងលះ 

៤,៧ ៩,២ ៧,២ ៣៨៩ 

 សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ៣៨៩ 

   ភពញឹក
ញប់ 

សរបុ  

សមជិក្រគួ�រ   %  

 សមជិក្រគួ�រ ១-៥  ២២៩ ៥៨,៧ ៣៩០ 

 សមជិក្រគួ�រ ៦-៩  ១៤៥ ៣៧,២ ៣៩០ 

 សមជិក្រគួ�រ ១០-
១៣ 

 ១៦ ៤,១ ៣៩០ 

មុខរបរ បុរស នរ ី សរបុ  

 កសិករ ៩៣ ៩១,៣ ៩២,១ ៣៩០ 

 �ជីវកមមតូ��� ៧ ៨,៧ ៧,៩ ៣៩០ 

អត្តសញញ ណប័ណ្ណជជន្រកី្រក  % %   

 មនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ
ជជន្រកី្រក 

១៩,៩ ២០ ១៩,៩ ៣៨១ 

 មិនមនអត្តសញញ ណប័
ណ្ណជជន្រកី្រក 

៨០,១ ៨០ ៨០,១ ៣៨១ 

 សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ៣៨១ 

ប័ណ្ណកមមសិទធិដី - កមមសិទធិ %   %   

 មនប័ណ្ណកមមសិទធិដី ២៥,១ ២០,៧ ២២,៧ ៣៧៥ 

 មិនមនប័ណ្ណកមមសិទធិដី ៧៤,៩ ៧៩,៣ ៧៧,៣ ៣៧៥ 

 សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ៣៧៥ 

៥.៣.�ស�ន�របស្់របជសហគមន៍រងផលប៉ះពលេ់នតំបន់�ងសង់
គេ្រ�ង�រអីគគិសនីេស�នេ្រ�ម ២ 

��ងទី ៥:  ទស�ននរបស់្របជសហគមន៍រងផលប៉ះពល់េនតំបន់�ងសង់ទំនប់
�រអីគគិសនីេស�នេ្រ្រម ២ 

_______________________________________________________________ 
ទស�ននអំពីទំនប់េស�នេ្រ្រម ២        បុរស នរ ី សរបុ 

លុបេចលគេ្រមង                              ៨៩,៣% ៩៦% ៩២,៦% 

សំណង (សមរមយ យុត្តិធម៌ និង�ចទទួលយកបន)  
                                                         ១០,៧% ៤% ៧,១% 

�ជ្រប្ររគួរឲយចប់�រមមណ៍ែដល្របែហល ៩៣% ៃនអនកេឆ្លើយតបែដលបន
អេងកត បនទមទរ្ររលុបេចល្ររ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រ្រម ២ 
េធៀបនឹង្រតឹមែត ៧,១% បុ៉េ�្ណ ះែដលបនយល់្រពមទទួលយកសំណងសមរមយនិង
យុត្តិធម៌។ សំណងជ្របក់េសនើសំុជមធយម គឺ ១៧.២៥០ ដុ�្ល រ�េមរកិ បូកនឹង 
៦៥% ទមទរដីកសិកមមពី ២ ដល់ ៥ ហត កនុងមួយ្រគួ�រ។ េលើសពីេនះ ៣៥% ៃន
ពួកេគបនទមទរដីកសិកមមទំហំពី ៦ ដល់ ១០ ហត ែដលបញជ ក់ថ្របជពលរដ្ឋ
េសទើរែតទំងអស់ែដលបនចូលរមួកនុង្ររពិ�ក�្រកុមេ�លេ� និង អនកផ្តល់
ព័ត៌មនសំខន់ៗ បនេសនើសំុ្ររលុបេចល។ ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊ននិេយគមន
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 បឋមសិក� ៤៥,៩ ៤៣,១ ៤៤,៤ ៣៩០ 

 មធយមសិក�បឋមភូមិ ១៦,៩ ១៤,៧ ១៥,៦ ៣៩០ 

 មធយមសិក��ុតិយភូមិ ៨,១ ៤,១ ៥,៩ ៣៩០ 

 បណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈ ០ ០,៥ ០,៣ ៣៩០ 

�ថ នភពមន្រគួ�រ     

 េនលីវ ១០,៥ ៩,៧ ១០ ៣៨៩ 

 មន្រគួ�រ ៨៤,៨ ៨១,១ ៨២,៨ ៣៨៩ 

 េមម៉យ/េពះម៉យ/
ែលងលះ 

៤,៧ ៩,២ ៧,២ ៣៨៩ 

 សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ៣៨៩ 

   ភពញឹក
ញប់ 

សរបុ  

សមជិក្រគួ�រ   %  

 សមជិក្រគួ�រ ១-៥  ២២៩ ៥៨,៧ ៣៩០ 

 សមជិក្រគួ�រ ៦-៩  ១៤៥ ៣៧,២ ៣៩០ 

 សមជិក្រគួ�រ ១០-
១៣ 

 ១៦ ៤,១ ៣៩០ 

មុខរបរ បុរស នរ ី សរបុ  

 កសិករ ៩៣ ៩១,៣ ៩២,១ ៣៩០ 

 �ជីវកមមតូ��� ៧ ៨,៧ ៧,៩ ៣៩០ 

អត្តសញញ ណប័ណ្ណជជន្រកី្រក  % %   

 មនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ
ជជន្រកី្រក 

១៩,៩ ២០ ១៩,៩ ៣៨១ 

 មិនមនអត្តសញញ ណប័
ណ្ណជជន្រកី្រក 

៨០,១ ៨០ ៨០,១ ៣៨១ 

 សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ៣៨១ 

ប័ណ្ណកមមសិទធិដី - កមមសិទធិ %   %   

 មនប័ណ្ណកមមសិទធិដី ២៥,១ ២០,៧ ២២,៧ ៣៧៥ 

 មិនមនប័ណ្ណកមមសិទធិដី ៧៤,៩ ៧៩,៣ ៧៧,៣ ៣៧៥ 

 សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ ៣៧៥ 

៥.៣.�ស�ន�របស្់របជសហគមន៍រងផលប៉ះពលេ់នតំបន់�ងសង់
គេ្រ�ង�រអីគគិសនីេស�នេ្រ�ម ២ 

��ងទី ៥:  ទស�ននរបស់្របជសហគមន៍រងផលប៉ះពល់េនតំបន់�ងសង់ទំនប់
�រអីគគិសនីេស�នេ្រ្រម ២ 

_______________________________________________________________ 
ទស�ននអំពីទំនប់េស�នេ្រ្រម ២        បុរស នរ ី សរបុ 

លុបេចលគេ្រមង                              ៨៩,៣% ៩៦% ៩២,៦% 

សំណង (សមរមយ យុត្តិធម៌ និង�ចទទួលយកបន)  
                                                         ១០,៧% ៤% ៧,១% 

�ជ្រប្ររគួរឲយចប់�រមមណ៍ែដល្របែហល ៩៣% ៃនអនកេឆ្លើយតបែដលបន
អេងកត បនទមទរ្ររលុបេចល្ររ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រ្រម ២ 
េធៀបនឹង្រតឹមែត ៧,១% បុ៉េ�្ណ ះែដលបនយល់្រពមទទួលយកសំណងសមរមយនិង
យុត្តិធម៌។ សំណងជ្របក់េសនើសំុជមធយម គឺ ១៧.២៥០ ដុ�្ល រ�េមរកិ បូកនឹង 
៦៥% ទមទរដីកសិកមមពី ២ ដល់ ៥ ហត កនុងមួយ្រគួ�រ។ េលើសពីេនះ ៣៥% ៃន
ពួកេគបនទមទរដីកសិកមមទំហំពី ៦ ដល់ ១០ ហត ែដលបញជ ក់ថ្របជពលរដ្ឋ
េសទើរែតទំងអស់ែដលបនចូលរមួកនុង្ររពិ�ក�្រកុមេ�លេ� និង អនកផ្តល់
ព័ត៌មនសំខន់ៗ បនេសនើសំុ្ររលុបេចល។ ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊ននិេយគមន
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បំណងបន្តគេ្រមងរបស់ខ្លួន េនះអនកភូមិែដលបនេធ្វើអេងកត បនេសនើសំុឲយផ្តល់
សំណងពួកេគជ ១) ្របក់ + ទីលំេនជស្តង់�រ ២) ដីកសិកមម + ្របក់ និង ៣) ទី
លំេនជស្តង់� + និង ដីកសិកមម �មលំ�ប់េរៀងៗ ៣០,៨% ៤២,៣% និង 
២៦,៩%។  

ជរមួ ជង ៩០% ៃនភូមិែដលបនេធ្វើអេងកត បនេសនើសំុយ៉ងទទូចនូវករលុប
េចលករ្រងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស្រនេ្រកម ២ េហើយអនកេផ�ងេទៀតៃនអនក
ភូមិែដលបនេធ្វើអេងកតបនេសនើសំុសំណងបី្របេភទ (្របក់=១៧.២៥០ ដុ�្ល រ បូក
នឹងទីលំេនជស្តង់�រ បូកនឹងដីកសិកមម)។ ដូេចនះេ�យែផ្អកេលើករសនមតេនះ  
��រ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង រដ្ឋសភ គបបីគិតគូរេឡើងវញិេដើមបីរះិរកវធីិ្របេសើរបំផុតៃន
ករ្រងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស្រនេ្រកម ២ ឬ ករលុបេចលគេ្រមងេនះ។  

៥.៤. កញចប់សណំងែដលបនេសនើេឡើង 

សំណង និង េគលនេយបយេ�ះះ្រយផលប៉ះពល់ េ្រកយេពលដកហូតដីជ
កតព្វកិចចស្រមប់ករអភិវឌ��រអីគគិសនី 

ែផនកេនះ ្រតូវបនដកះសង់េចញពី�ក្ររ “សំណង និង េគលនេយបយ
េ�ះះ្រយផលប៉ះពល់ េ្រកយេពលដកហូតដីជកតព្វកិចចស្រមប់ករអភិវឌ� 
�រអីគគិសនីេន្របេទសេវៀត�ម� េគលនេយបយ និង ករអនុវត្ត” េ�យ  
ផម ហូ៊ទី (Pham Huu Ty) ១, A. C. M. Van Westen ២ និង Annelies Zoomers  
(ឆន ំ ២០១៣)។  

េនេពលគិតគូរអំពីសំណងស្រមប់ករបត់បង់ សំណងមិន្រតឹមែត្រតូវមន
យុត្តិធម៌ ឬ សមធម៌បុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ែថមទំងមន្របសិទធភពកនុងករផ្តល់ 

អតថ្របេយជន៍ដល់មច ស់កមមសិទធិដីេទៀតផង33។ ចំណុចេនះ មនន័យថសំណងជ
្របក់ ឬដី �ចមិនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ េដើមបីធនឲយបនថ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ 
ទីកែន្លង�ច�្ត រនិងែកលម្អជីវភពរបស់ពួកេគបនកនុងរយៈេពលែវង។ ្របករេនះ
�ចត្រមូវឲយមនជំនួយបែនថម ដូចជករបណ្តុ ះប�្ត ល ។ល។ 

ជញឹកញប់ សំណងស្រមប់ដីមនលកខណៈសមុ្រគ�ម ញ ជពិេសសករប៉ន់ 
�ម នតៃម្លដី។ តៃម្លទីផ�រគឺជជេ្រមើសមួយែដលេគេ្របើ។ តៃម្លទីផ�រជទូេទ្រតូវបន
ផ្តល់និយមន័យថជ “ចំនួនប៉ន់�ម នែដលដី�ចរពឹំងថទទួលបន្របសិនេបើលក់
េនកនុងទីផ�រេបើកទូ�យ �មកលបរេិចឆទៃនករកំណត់តៃម្ល េ្រកយករតៃថ្ល្រតឹម
្រតូវរ�ងអនកចង់លក់មន ក់ និង អនកចង់ទិញមន ក់ េហើយពួកេគេធ្វើសកមមភពេ�យ
យល់ដឹងេ�យ្របយ័តន្របែយង និង េ�យសម័្រគចិត្ត”34 & 35។ ពកយតៃម្លទីផ�រ្របកប 
េ�យយុត្តិធម៌ �ចេ្របើឆ្ល ស់គន បនជមួយពកយតៃម្លទីផ�រ បុ៉ែន្ត មនភពខុសគន
មួយរ�ងពកយទំងពីរ។ យុត្តិធម៌ៃនតៃម្លទីផ�រេនទីេនះ ឆ្លុះបញច ំងតៃម្លប៉ន់�ម ន
ស្រមប់ករេផទរ្រទពយមួយរ�ងភគីសម័្រគចិត្តទំង�យ ែដលផល្របេយជន៍េរៀងៗ
ខ្លួនរបស់ភគីទំងេនះ។ �គឺជ្របករចំបច់ែដល្រតូវអនុវត្តករ�យតៃម្លេលើៃថ្ល
ែដលមនយុត្តិធម៌ស្រមប់ភគីទំង�យ េ�យគិតគូរដល់គុណសមបត្តិ និងគុណ 
វបិត្តិេរៀងៗខ្លួនែដលភគីនីមួយៗ�ចទទួលបនពី្របតិបត្តិករេនះ។ ទនទឹមនឹងេនះ 
តៃម្លទីផ�ររមួមនចំណុចខ្ល ំងននែដលអនកចូលរមួទីផ�រមិនបនដឹងែដលជទូេទ

                                                            
33 Knetsch, J.L។ សិទធិអចលន្រទពយ និង សំណងៈ ករេធ្វើលទធកមមជកតព្វកិចច និង ករបត់បង់េផ�ងៗ
េទៀត។ Butterworth & Co (Canada) Ltd: តូរ ៉នុតូ ក�� ឆន ំ ១៩៨៣។  
34 ធនគរអភិវ��ន៍�សីុ (ADB)។ សំណង និង ករកំណត់តៃម្លកនុងករេ�ះ��យផលប៉ះពល់ៈ  
កមពុជ ធនគរអភិវ��ន៍�សីុ �ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន និង ��្ឌ  របយករណ៍េលខ ៩, ធនគរ
អភិវ��ន៍�សីុៈ ហ្វីលីពីន ឆន ំ ២០០៧។  
35 ្រកុម្របឹក�ស្តង់�រកំណត់តៃម្លអន្តរជតិ។ ្រកបខណ្ឌ ស្តង់�រអន្តរជតិ។ មនេនេលើេគហទំព័រៈ 
http://www.ivsc.org//sites/default/files/IVS%20Framework.pdf (េមើលេនៃថងទី ២៤ ែខ តុ� ឆន ំ 
២០១៣)។ 
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បំណងបន្តគេ្រមងរបស់ខ្លួន េនះអនកភូមិែដលបនេធ្វើអេងកត បនេសនើសំុឲយផ្តល់
សំណងពួកេគជ ១) ្របក់ + ទីលំេនជស្តង់�រ ២) ដីកសិកមម + ្របក់ និង ៣) ទី
លំេនជស្តង់� + និង ដីកសិកមម �មលំ�ប់េរៀងៗ ៣០,៨% ៤២,៣% និង 
២៦,៩%។  

ជរមួ ជង ៩០% ៃនភូមិែដលបនេធ្វើអេងកត បនេសនើសំុយ៉ងទទូចនូវករលុប
េចលករ្រងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស្រនេ្រកម ២ េហើយអនកេផ�ងេទៀតៃនអនក
ភូមិែដលបនេធ្វើអេងកតបនេសនើសំុសំណងបី្របេភទ (្របក់=១៧.២៥០ ដុ�្ល រ បូក
នឹងទីលំេនជស្តង់�រ បូកនឹងដីកសិកមម)។ ដូេចនះេ�យែផ្អកេលើករសនមតេនះ  
��រ�្ឋ ភិបលកមពុជ និង រដ្ឋសភ គបបីគិតគូរេឡើងវញិេដើមបីរះិរកវធីិ្របេសើរបំផុតៃន
ករ្រងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីេស្រនេ្រកម ២ ឬ ករលុបេចលគេ្រមងេនះ។  

៥.៤. កញចប់សណំងែដលបនេសនើេឡើង 

សំណង និង េគលនេយបយេ�ះះ្រយផលប៉ះពល់ េ្រកយេពលដកហូតដីជ
កតព្វកិចចស្រមប់ករអភិវឌ��រអីគគិសនី 

ែផនកេនះ ្រតូវបនដកះសង់េចញពី�ក្ររ “សំណង និង េគលនេយបយ
េ�ះះ្រយផលប៉ះពល់ េ្រកយេពលដកហូតដីជកតព្វកិចចស្រមប់ករអភិវឌ� 
�រអីគគិសនីេន្របេទសេវៀត�ម� េគលនេយបយ និង ករអនុវត្ត” េ�យ  
ផម ហូ៊ទី (Pham Huu Ty) ១, A. C. M. Van Westen ២ និង Annelies Zoomers  
(ឆន ំ ២០១៣)។  

េនេពលគិតគូរអំពីសំណងស្រមប់ករបត់បង់ សំណងមិន្រតឹមែត្រតូវមន
យុត្តិធម៌ ឬ សមធម៌បុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ែថមទំងមន្របសិទធភពកនុងករផ្តល់ 

អតថ្របេយជន៍ដល់មច ស់កមមសិទធិដីេទៀតផង33។ ចំណុចេនះ មនន័យថសំណងជ
្របក់ ឬដី �ចមិនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ េដើមបីធនឲយបនថ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ 
ទីកែន្លង�ច�្ត រនិងែកលម្អជីវភពរបស់ពួកេគបនកនុងរយៈេពលែវង។ ្របករេនះ
�ចត្រមូវឲយមនជំនួយបែនថម ដូចជករបណ្តុ ះប�្ត ល ។ល។ 

ជញឹកញប់ សំណងស្រមប់ដីមនលកខណៈសមុ្រគ�ម ញ ជពិេសសករប៉ន់ 
�ម នតៃម្លដី។ តៃម្លទីផ�រគឺជជេ្រមើសមួយែដលេគេ្របើ។ តៃម្លទីផ�រជទូេទ្រតូវបន
ផ្តល់និយមន័យថជ “ចំនួនប៉ន់�ម នែដលដី�ចរពឹំងថទទួលបន្របសិនេបើលក់
េនកនុងទីផ�រេបើកទូ�យ �មកលបរេិចឆទៃនករកំណត់តៃម្ល េ្រកយករតៃថ្ល្រតឹម
្រតូវរ�ងអនកចង់លក់មន ក់ និង អនកចង់ទិញមន ក់ េហើយពួកេគេធ្វើសកមមភពេ�យ
យល់ដឹងេ�យ្របយ័តន្របែយង និង េ�យសម័្រគចិត្ត”34 & 35។ ពកយតៃម្លទីផ�រ្របកប 
េ�យយុត្តិធម៌ �ចេ្របើឆ្ល ស់គន បនជមួយពកយតៃម្លទីផ�រ បុ៉ែន្ត មនភពខុសគន
មួយរ�ងពកយទំងពីរ។ យុត្តិធម៌ៃនតៃម្លទីផ�រេនទីេនះ ឆ្លុះបញច ំងតៃម្លប៉ន់�ម ន
ស្រមប់ករេផទរ្រទពយមួយរ�ងភគីសម័្រគចិត្តទំង�យ ែដលផល្របេយជន៍េរៀងៗ
ខ្លួនរបស់ភគីទំងេនះ។ �គឺជ្របករចំបច់ែដល្រតូវអនុវត្តករ�យតៃម្លេលើៃថ្ល
ែដលមនយុត្តិធម៌ស្រមប់ភគីទំង�យ េ�យគិតគូរដល់គុណសមបត្តិ និងគុណ 
វបិត្តិេរៀងៗខ្លួនែដលភគីនីមួយៗ�ចទទួលបនពី្របតិបត្តិករេនះ។ ទនទឹមនឹងេនះ 
តៃម្លទីផ�ររមួមនចំណុចខ្ល ំងននែដលអនកចូលរមួទីផ�រមិនបនដឹងែដលជទូេទ

                                                            
33 Knetsch, J.L។ សិទធិអចលន្រទពយ និង សំណងៈ ករេធ្វើលទធកមមជកតព្វកិចច និង ករបត់បង់េផ�ងៗ
េទៀត។ Butterworth & Co (Canada) Ltd: តូរ ៉នុតូ ក�� ឆន ំ ១៩៨៣។  
34 ធនគរអភិវ��ន៍�សីុ (ADB)។ សំណង និង ករកំណត់តៃម្លកនុងករេ�ះ��យផលប៉ះពល់ៈ  
កមពុជ ធនគរអភិវ��ន៍�សីុ �ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន និង ��្ឌ  របយករណ៍េលខ ៩, ធនគរ
អភិវ��ន៍�សីុៈ ហ្វីលីពីន ឆន ំ ២០០៧។  
35 ្រកុម្របឹក�ស្តង់�រកំណត់តៃម្លអន្តរជតិ។ ្រកបខណ្ឌ ស្តង់�រអន្តរជតិ។ មនេនេលើេគហទំព័រៈ 
http://www.ivsc.org//sites/default/files/IVS%20Framework.pdf (េមើលេនៃថងទី ២៤ ែខ តុ� ឆន ំ 
២០១៣)។ 
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្រតូវបនេគេមើលរលំង ដូេចនះ ទស�នទនៃនតៃម្លទីផ�រគឺមនលកខណៈចេង្អ�តជង
តៃម្លទីផ�រ្របកបេ�យយុត្តិធម៌។36 អងគករស្តង់�រកំណត់តៃម្លអន្តរជតិ (International 
Valuation Standards) ឆន ំ ២០១១37 ក៏បនែបងែចកផងែដររ�ងៃថ្ល និង តៃម្ល។ ៃថ្លគឺ
ជចំនួនែដលទរ តៃថ្ល ឬ បង់ស្រមប់្រទពយមួយ រឯីតៃម្លឆ្លុះបញច ំងេយបល់អំពីៃថ្ល
្រប�ក់្របែហលបំផុតែដល្រតូវបង់ស្រមប់្រទពយមួយជករផ្ល ស់ប្តូរមួយ ឬ ផល
្របេយជន៍ខងេសដ្ឋកិចចៃនករមនកមមសិទធិ្រទពយមួយ។ េ�យ�រលទធភពហិរញញ
វតថុ បំណង និង ផល្របេយជន៍ពិេសសរបស់អនកទិញឬអនកលក់�មន ក់ ៃថ្ល�ចមិន
ឆ្លុះបញច ំងតៃម្លពិត្របកដេទ។ ជលទធផល ៃថ្លទីផ�រគឺខុសគន េ្រចើនពីតៃម្លទីផ�រ។ 
ពកយទំងពីេនះ មនន័យេសមើគន េនេពល�ែដលទីផ�រ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ 
្របតិបត្តិករទីផ�រ្របកបេ�យ្របសិទធភព និង កររពឹំង្របកបេ�យសនិទនភព 
ទូេទ។ េយើង�ចយល់បនថតៃម្លទីផ�រមនន័យថជសមតថភពចរចរតៃម្ល 
ទីផ�ររ�ងអនកចូលរមួទីផ�រ។ កនុងករណីមនករដកហូតដីេ�យមិនសម័្រគចិត្ត 
�ជរ�្ឋ ភិបលែតឯង ឬ កនុងសមព័នធភពជមួយវនិិេយគិនគឺជអនកចង់ទិញ បុ៉ែន្ត 
មច ស់ដីរងផលប៉ះពល់ជញឹកញប់ មិនែមនជអនកចង់លក់េទ។ ដូចែដល្រតូវបន
បង្ហ ញេ�យមីែឆលី (Miceli) និង េសហគឺសិន (Segerson)38 ថសំណងែដលផ្តល់
ជូនមច ស់កមមសិទធិែដលដីរបស់ខ្លួន្រតូវបនដកហូតេ�យេ្របើៃថ្លទីផ�រ មនលកខណៈ
ជ្របព័នធតិចជងចំនួន ែដលមច ស់នឹងទរស្រមប់ដីរបស់ពួកេគេនកនុង្របតិបត្តិករ
ែដលមនលកខណៈ្រពមេ្រព�ងគន  េ�យ�រមច ស់ដីែដល្រតូវេគដកហូតែតងែត
េឆ្លើយតបេទនឹងតៃម្លសំណងេ�យតៃម្លអត្តេនម័តរបស់ពួកេគ ឬ ៃថ្លប្រមុងែដលឆ្លុះ
បញច ំងតៃម្លទីផ�រ។ េយង�មករយល់ដូេចនះ សំណង�មតៃម្លទីផ�រេ្រចើនែតសង
                                                            
36 ឯក�រដែដល ទំព័រ ៣៥ 
37 ឯក�រដែដល ទំព័រ ៣៥ 
38 មីែឆលី (Miceli), T.J.; េសហគឺសិន (Segerson), K. េសដ្ឋកិចចៃនអស�មិករណ៍ជកតព្វកិចចៈ ្រទពយ
សមបត្តិឯកជន ករេ្របើជ��រណៈ និង សំណង្របកបេ�យយុត្តិធម៌។ រកេឃើញ។ និនន ករ។ 
Microecon. ឆន ំ ២០០៧, ៣, ២៧៥–៣២៩។  

មិន្រគប់ដល់អនកមិនចង់លក់។ បុ៉ែន្ត េគមនករលំបកខ្ល ំងកនុងករែស្វងយល់អំពីៃថ្ល
ប្រមុងអត្តេនម័តរបស់មច ស់កមមសិទធិ េ�យ�រ្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួនជំរញុឲយមច ស់
កមមសិទធិទរតៃម្លបំេប៉ងខពស់។ 39  មយ៉ងេទៀត សូមបីែតមច ស់កមមសិទធិដីខ្លួនឯងក៏
្របែហលជមិនដឹងថេតើពួកេគេ្រត�មខ្លួនលក់កនុងៃថ្ល�មួយេទ។ ជេ្រមើសមួយ
េទៀត គឺសំណង�មតៃម្លជំនួស។ តៃម្លជំនួសគឺេសមើនឹងតៃម្លទីផ�រ េនេពលែដល
ព័ត៌មនអំពីតៃម្លទីផ�រមនលកខណៈ�ចទុកចិត្តបន េហើយ្រទពយ្រប�ក់្របែហល 
ឬ វតថុជំនួស�ចទទួលយកបន �ចរកទិញបន។ បុ៉ែន្ត កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ�
ភគេ្រចើន  េគពំុេឃើញមនលកខខណ្ឌ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ប៉ន់�ម នតៃម្លទីផ�រ និង 
តៃម្លជំនួស ជពិេសស េនតំបន់ជនបទឆង យ�ច់្រសយល េ�យ�រព័ត៌មនអំពី
ៃថ្លដីមិនមនលកខណៈ�ចទុកចិត្តបន។40 

ករសិក�បនេលើកេឡើងថគេ្រមងេស�នេ្រកម ២ េនេខត្តសទឹងែ្រតង 
�ចេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៥.០០០ នក់្រតូវផ្ល ស់ទីលំេន និង មនផលប៉ះពល់
អវជិជមនេលើ្របជពលរដ្ឋ ១០០.០០០ នក់េផ�ងេទៀត �មរយៈករធ្ល ក់ចុះជង ៩ 
ភគរយៃនបរមិណមចឆ ជតិេនកនុង�ងទេន្លេមគងគ។ 41  េទះបីជផលប៉ះពល់ៃន
ទំនប់េស�នេ្រកម ២ េលើធនធនជលផល និង សហគមន៍មូល�្ឋ នេនកមពុជ 
នឹងមនលកខណៈធំេធងក្តី េពលគឺភូមិជង ២៥០ ភូមិ រមួមនភូមិេនចំទី�ំងទំនប់
រហូតដល់ភូមិទំង�យែដលេនជប់ទេន្លេស�ន និងែ្រសពកនឹងរងផលប៉ះពល់ 
ក៏ែផនករផ្តល់សំណងៃន្របតិបត្តិករទំនប់ �ក់បីដូចជមិនបន�ប់បញចូ លព័ត៌មន
េនះេឡើយ។ េយង�មឯក�រស្តីពីែផនករផ្តល់សំណងកនុងឆន ំ ២០១២ ែដលបន
េសនើេឡើងេ�យ្រកុមហុ៊នទំនប់��រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ខូអិលធីឌី (Hydro 

                                                            
39 Niemann, P.; Shapiro, P. ្របសិទធភព និង យុត្តិធម៌ៈ សំណងស្រមប់ករដកហូត។ Int. Rev. Law 
Econ. ឆន ំ ២០០៨, ២៨, ១៥៧។  
40 ឯក�រដែដល ទំព័រ ៣៤ 
41 http://www.refworld.org/docid/53b15c0c5.html 
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្រតូវបនេគេមើលរលំង ដូេចនះ ទស�នទនៃនតៃម្លទីផ�រគឺមនលកខណៈចេង្អ�តជង
តៃម្លទីផ�រ្របកបេ�យយុត្តិធម៌។36 អងគករស្តង់�រកំណត់តៃម្លអន្តរជតិ (International 
Valuation Standards) ឆន ំ ២០១១37 ក៏បនែបងែចកផងែដររ�ងៃថ្ល និង តៃម្ល។ ៃថ្លគឺ
ជចំនួនែដលទរ តៃថ្ល ឬ បង់ស្រមប់្រទពយមួយ រឯីតៃម្លឆ្លុះបញច ំងេយបល់អំពីៃថ្ល
្រប�ក់្របែហលបំផុតែដល្រតូវបង់ស្រមប់្រទពយមួយជករផ្ល ស់ប្តូរមួយ ឬ ផល
្របេយជន៍ខងេសដ្ឋកិចចៃនករមនកមមសិទធិ្រទពយមួយ។ េ�យ�រលទធភពហិរញញ
វតថុ បំណង និង ផល្របេយជន៍ពិេសសរបស់អនកទិញឬអនកលក់�មន ក់ ៃថ្ល�ចមិន
ឆ្លុះបញច ំងតៃម្លពិត្របកដេទ។ ជលទធផល ៃថ្លទីផ�រគឺខុសគន េ្រចើនពីតៃម្លទីផ�រ។ 
ពកយទំងពីេនះ មនន័យេសមើគន េនេពល�ែដលទីផ�រ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ 
្របតិបត្តិករទីផ�រ្របកបេ�យ្របសិទធភព និង កររពឹំង្របកបេ�យសនិទនភព 
ទូេទ។ េយើង�ចយល់បនថតៃម្លទីផ�រមនន័យថជសមតថភពចរចរតៃម្ល 
ទីផ�ររ�ងអនកចូលរមួទីផ�រ។ កនុងករណីមនករដកហូតដីេ�យមិនសម័្រគចិត្ត 
�ជរ�្ឋ ភិបលែតឯង ឬ កនុងសមព័នធភពជមួយវនិិេយគិនគឺជអនកចង់ទិញ បុ៉ែន្ត 
មច ស់ដីរងផលប៉ះពល់ជញឹកញប់ មិនែមនជអនកចង់លក់េទ។ ដូចែដល្រតូវបន
បង្ហ ញេ�យមីែឆលី (Miceli) និង េសហគឺសិន (Segerson)38 ថសំណងែដលផ្តល់
ជូនមច ស់កមមសិទធិែដលដីរបស់ខ្លួន្រតូវបនដកហូតេ�យេ្របើៃថ្លទីផ�រ មនលកខណៈ
ជ្របព័នធតិចជងចំនួន ែដលមច ស់នឹងទរស្រមប់ដីរបស់ពួកេគេនកនុង្របតិបត្តិករ
ែដលមនលកខណៈ្រពមេ្រព�ងគន  េ�យ�រមច ស់ដីែដល្រតូវេគដកហូតែតងែត
េឆ្លើយតបេទនឹងតៃម្លសំណងេ�យតៃម្លអត្តេនម័តរបស់ពួកេគ ឬ ៃថ្លប្រមុងែដលឆ្លុះ
បញច ំងតៃម្លទីផ�រ។ េយង�មករយល់ដូេចនះ សំណង�មតៃម្លទីផ�រេ្រចើនែតសង
                                                            
36 ឯក�រដែដល ទំព័រ ៣៥ 
37 ឯក�រដែដល ទំព័រ ៣៥ 
38 មីែឆលី (Miceli), T.J.; េសហគឺសិន (Segerson), K. េសដ្ឋកិចចៃនអស�មិករណ៍ជកតព្វកិចចៈ ្រទពយ
សមបត្តិឯកជន ករេ្របើជ��រណៈ និង សំណង្របកបេ�យយុត្តិធម៌។ រកេឃើញ។ និនន ករ។ 
Microecon. ឆន ំ ២០០៧, ៣, ២៧៥–៣២៩។  

មិន្រគប់ដល់អនកមិនចង់លក់។ បុ៉ែន្ត េគមនករលំបកខ្ល ំងកនុងករែស្វងយល់អំពីៃថ្ល
ប្រមុងអត្តេនម័តរបស់មច ស់កមមសិទធិ េ�យ�រ្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួនជំរញុឲយមច ស់
កមមសិទធិទរតៃម្លបំេប៉ងខពស់។ 39  មយ៉ងេទៀត សូមបីែតមច ស់កមមសិទធិដីខ្លួនឯងក៏
្របែហលជមិនដឹងថេតើពួកេគេ្រត�មខ្លួនលក់កនុងៃថ្ល�មួយេទ។ ជេ្រមើសមួយ
េទៀត គឺសំណង�មតៃម្លជំនួស។ តៃម្លជំនួសគឺេសមើនឹងតៃម្លទីផ�រ េនេពលែដល
ព័ត៌មនអំពីតៃម្លទីផ�រមនលកខណៈ�ចទុកចិត្តបន េហើយ្រទពយ្រប�ក់្របែហល 
ឬ វតថុជំនួស�ចទទួលយកបន �ចរកទិញបន។ បុ៉ែន្ត កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ�
ភគេ្រចើន  េគពំុេឃើញមនលកខខណ្ឌ ្រគប់្រគន់ស្រមប់ប៉ន់�ម នតៃម្លទីផ�រ និង 
តៃម្លជំនួស ជពិេសស េនតំបន់ជនបទឆង យ�ច់្រសយល េ�យ�រព័ត៌មនអំពី
ៃថ្លដីមិនមនលកខណៈ�ចទុកចិត្តបន។40 

ករសិក�បនេលើកេឡើងថគេ្រមងេស�នេ្រកម ២ េនេខត្តសទឹងែ្រតង 
�ចេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៥.០០០ នក់្រតូវផ្ល ស់ទីលំេន និង មនផលប៉ះពល់
អវជិជមនេលើ្របជពលរដ្ឋ ១០០.០០០ នក់េផ�ងេទៀត �មរយៈករធ្ល ក់ចុះជង ៩ 
ភគរយៃនបរមិណមចឆ ជតិេនកនុង�ងទេន្លេមគងគ។ 41  េទះបីជផលប៉ះពល់ៃន
ទំនប់េស�នេ្រកម ២ េលើធនធនជលផល និង សហគមន៍មូល�្ឋ នេនកមពុជ 
នឹងមនលកខណៈធំេធងក្តី េពលគឺភូមិជង ២៥០ ភូមិ រមួមនភូមិេនចំទី�ំងទំនប់
រហូតដល់ភូមិទំង�យែដលេនជប់ទេន្លេស�ន និងែ្រសពកនឹងរងផលប៉ះពល់ 
ក៏ែផនករផ្តល់សំណងៃន្របតិបត្តិករទំនប់ �ក់បីដូចជមិនបន�ប់បញចូ លព័ត៌មន
េនះេឡើយ។ េយង�មឯក�រស្តីពីែផនករផ្តល់សំណងកនុងឆន ំ ២០១២ ែដលបន
េសនើេឡើងេ�យ្រកុមហុ៊នទំនប់��រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ខូអិលធីឌី (Hydro 

                                                            
39 Niemann, P.; Shapiro, P. ្របសិទធភព និង យុត្តិធម៌ៈ សំណងស្រមប់ករដកហូត។ Int. Rev. Law 
Econ. ឆន ំ ២០០៨, ២៨, ១៥៧។  
40 ឯក�រដែដល ទំព័រ ៣៤ 
41 http://www.refworld.org/docid/53b15c0c5.html 
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Power Lower Sesan 2 Co. Ltd.) ្របតិបត្តិករៃនគេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម 
២ មនែតភូមិ្របំមួយបុ៉េ�្ណ ះ េពលគឺភូមិែ្រសគរ ១ ែ្រសគរ ២ កនុងឃំុែ្រសគរ ភូមិ
ែ្រស្រសណុក កបលរមស និង កបល�ព ន ែ្រសពក ឬ ្រចប់ ែដលមនេឈម ះកនុង
បញជ ីៃនឯក�ររបស់្រកុមហុ៊ន។ 

កនុងែខ មិថុន ឆន ំ ២០១១ សមជិកសភមន ក់ៃនគណ�បក�្របឆំងបនសរេសរ
លិខិតមួយជូនេ�កនយករដ្ឋម្រន្តី េ�យបនេលើកពីករបរមភទក់ទិននឹងគេ្រមង
េនះ និង បនេសនើសំុករបំភ្លឺអំពីវធិនករស្រមលផលប៉ះពល់ែដលនឹង្រតូវ�ក់ឲយ
អនុវត្ត េដើមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនរបស់ទំនប់។ េ�កនយករដ្ឋម្រន្តី 
បនេឆ្លើយតបកនុងែខ កក្ដ� ឆន ំ ២០១១ េហើយេ្រកយេពលេនះបន្តិច លិខិតេនះក៏
្រតូវបនផ�ព្វផ�យជ�ធរណ�។ 42  លិខិតេនះបំភ្លឺថទំនប់នឹងជន់លិចៃផទដីទំហំ 
៣៤.៣០៧ ហិក� និង មនផលប៉ះពល់េលើ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៤.៦២០ នក់ (ទប
ជងតួេលខេលើកេឡើងកនុងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នឆន ំ ២០០៨ 
បន្តិច)។ តំបន់�ំងទីលំេនថមី នឹង្រតូវបនផ្តល់ករផគត់ផគង់អគគិសនី និង ជីវភពែក
លម្អេធៀបេទនឹងទីកែន្លងមុនរបស់ពួកេគ។ តួេលខលម្អិតៃនៃផទដីែដលនឹង្រតូវជន់
លិចេ�យ (ដីលំេន�ន ៨៣ ហិក� ដីែ្រស ៩១០ ហិក� ដី�ល ៣០៧ ហិក� ដី
ៃ្រពរបស់រដ្ឋ ១៧.៨០៦ ហិក� ដីែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជនជសមបទនដី 
១០.៥៦៤ ហិក� និង តំបន់ទេន្ល/សទឹង/បឹង ៤.៦៣៨ ហិក�)។ 

លិខិតេនះបញជ ក់ថសំេណើ មួយ្រតូវបនេលើកេឡើងេសនើឲយ្រកុមហុ៊ន�ក់្របក់
តមកល់េសមើនឹង ៨,២៧%  ៃនតៃម្លគេ្រមងសរបុ ស្រមប់េ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ 
គេ្រមង ែដលមនទឹក្របក់ជិតេសមើនឹង ៦៧,៥ �នដុ�្ល រ�េមរកិ ្របសិនេបើតៃម្ល
សរបុៃនគេ្រមងគឺ ៨១៦ �នដុ�្ល រ�េមរកិ។ េគគបបីកត់សមគ ល់ថចំនួនេនះគឺ
េសមើែត្របែហលពក់ក�្ត លៃនថវកិប៉ន់�ម នកនុងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះ 

                                                            
42 លិខិតពីនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ៃថងទី ២៨ ែខ កកក� ឆន ំ ២០១១។ 

ពល់បរ�ិថ ន ឆន ំ ២០០៨ (១២៧ �នដុ�្ល រ�េមរកិ) បុ៉េ�្ណ ះ ថចំបច់ស្រមប់
ស្រមលឲយបន្រគប់្រគន់នូវផលប៉ះពល់របស់គេ្រមង។ មយ៉ងេទៀត ្រកុមហុ៊នក៏
នឹងវនិិេយគផងែដរ្របែហល ១៤,៥ �នដុ�្ល រ�េមរកិស្រមប់សម្អ តៃផទដី�ង
ស្តុកទឹកមុនេពល្រតូវពន្លិចទឹក។ 

េយង�ម�ជរ�្ឋ ភិបល អនកភូមិផ្ល ស់ទីលំេននឹង្រតូវបនផ្តល់ជូនដីទំហំ 
១.០០០ ែម៉្រតកេរ ៉ (១០.៧៦០ ហ្វីត) ស្រមស់សង់លំេន�នថមី និង ដី ៥ ហិក� 
(១២ ែអឃឺរ) ស្រមប់ឲយ្រគួ�រនីមួយៗ�ំដំ�ំ។ ដី្របែហល ៩១០ ហិក� 
(២.២៥០ េអឃឺរ) របស់អនកភូមិនឹងរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង បុ៉ែន្ត �ជរ�្ឋ ភិបល
បនប្រមុងដី្របែហល ៤.០៦០ ហិក� (១០.០៣០ េអឃឺរ) ជសំណង។ 

គេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម ២ នឹងជន់លិចដីសហគមន៍កនុងបីឃំុ និង ៦ ភូមិ។ 
កិចចដំេណើ រករផ្តល់សំណង និង េ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ស្រមប់គេ្រមងទំនប់ 
�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ខ្វះតម្ល ភព និង មិន្រតូវបនអនុវត្តដូចៗគន េឡើយ។ 
សហគមន៍ែដល្រតូវផ្ល ស់ទីលំេនេដើមបីគេ្រមងមិន្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មន ឬ ពិេ្រគះ 
េយបល់ឲយបន្រគប់្រគន់ទក់ទិននឹងែផនករផ្តល់សំណង និង ែផនករ�ំង 
ទីលំេនថមី ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ�យគម នមតិេយបល់របស់ពួកេគ។ 

សហគមន៍េន្រសុកេស�នេខត្តសទឹងែ្រតង មិនេពញចិត្ត និង បនេចញ 
េសចក្តីែថ្លងករណ៍បដិេសធ “យន្តករនិងនីតិវធីិៃនេគលនេយបយផ្តល់សំណង 
និង េ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ េនេខត្ត
សទឹងែ្រតង” ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី ១៧ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៤ េ�យ 
ឯកឧត្តម សុ៊យ ែសម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែរនិ៉ងថមពល និង ជ្របធនគណៈកមម ធិករ
អន្តរ្រកសួង” និង “េគលនេយបយផ្តល់សំណង និង េ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ៃន
គេ្រមងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២” ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ�យ្រកុមហុ៊ន
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Power Lower Sesan 2 Co. Ltd.) ្របតិបត្តិករៃនគេ្រមង�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម 
២ មនែតភូមិ្របំមួយបុ៉េ�្ណ ះ េពលគឺភូមិែ្រសគរ ១ ែ្រសគរ ២ កនុងឃំុែ្រសគរ ភូមិ
ែ្រស្រសណុក កបលរមស និង កបល�ព ន ែ្រសពក ឬ ្រចប់ ែដលមនេឈម ះកនុង
បញជ ីៃនឯក�ររបស់្រកុមហុ៊ន។ 

កនុងែខ មិថុន ឆន ំ ២០១១ សមជិកសភមន ក់ៃនគណ�បក�្របឆំងបនសរេសរ
លិខិតមួយជូនេ�កនយករដ្ឋម្រន្តី េ�យបនេលើកពីករបរមភទក់ទិននឹងគេ្រមង
េនះ និង បនេសនើសំុករបំភ្លឺអំពីវធិនករស្រមលផលប៉ះពល់ែដលនឹង្រតូវ�ក់ឲយ
អនុវត្ត េដើមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនរបស់ទំនប់។ េ�កនយករដ្ឋម្រន្តី 
បនេឆ្លើយតបកនុងែខ កក្ដ� ឆន ំ ២០១១ េហើយេ្រកយេពលេនះបន្តិច លិខិតេនះក៏
្រតូវបនផ�ព្វផ�យជ�ធរណ�។ 42  លិខិតេនះបំភ្លឺថទំនប់នឹងជន់លិចៃផទដីទំហំ 
៣៤.៣០៧ ហិក� និង មនផលប៉ះពល់េលើ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៤.៦២០ នក់ (ទប
ជងតួេលខេលើកេឡើងកនុងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ នឆន ំ ២០០៨ 
បន្តិច)។ តំបន់�ំងទីលំេនថមី នឹង្រតូវបនផ្តល់ករផគត់ផគង់អគគិសនី និង ជីវភពែក
លម្អេធៀបេទនឹងទីកែន្លងមុនរបស់ពួកេគ។ តួេលខលម្អិតៃនៃផទដីែដលនឹង្រតូវជន់
លិចេ�យ (ដីលំេន�ន ៨៣ ហិក� ដីែ្រស ៩១០ ហិក� ដី�ល ៣០៧ ហិក� ដី
ៃ្រពរបស់រដ្ឋ ១៧.៨០៦ ហិក� ដីែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជនជសមបទនដី 
១០.៥៦៤ ហិក� និង តំបន់ទេន្ល/សទឹង/បឹង ៤.៦៣៨ ហិក�)។ 

លិខិតេនះបញជ ក់ថសំេណើ មួយ្រតូវបនេលើកេឡើងេសនើឲយ្រកុមហុ៊ន�ក់្របក់
តមកល់េសមើនឹង ៨,២៧%  ៃនតៃម្លគេ្រមងសរបុ ស្រមប់េ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ 
គេ្រមង ែដលមនទឹក្របក់ជិតេសមើនឹង ៦៧,៥ �នដុ�្ល រ�េមរកិ ្របសិនេបើតៃម្ល
សរបុៃនគេ្រមងគឺ ៨១៦ �នដុ�្ល រ�េមរកិ។ េគគបបីកត់សមគ ល់ថចំនួនេនះគឺ
េសមើែត្របែហលពក់ក�្ត លៃនថវកិប៉ន់�ម នកនុងរបយករណ៍�យតៃម្លេហតុប៉ះ 

                                                            
42 លិខិតពីនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ៃថងទី ២៨ ែខ កកក� ឆន ំ ២០១១។ 

ពល់បរ�ិថ ន ឆន ំ ២០០៨ (១២៧ �នដុ�្ល រ�េមរកិ) បុ៉េ�្ណ ះ ថចំបច់ស្រមប់
ស្រមលឲយបន្រគប់្រគន់នូវផលប៉ះពល់របស់គេ្រមង។ មយ៉ងេទៀត ្រកុមហុ៊នក៏
នឹងវនិិេយគផងែដរ្របែហល ១៤,៥ �នដុ�្ល រ�េមរកិស្រមប់សម្អ តៃផទដី�ង
ស្តុកទឹកមុនេពល្រតូវពន្លិចទឹក។ 

េយង�ម�ជរ�្ឋ ភិបល អនកភូមិផ្ល ស់ទីលំេននឹង្រតូវបនផ្តល់ជូនដីទំហំ 
១.០០០ ែម៉្រតកេរ ៉ (១០.៧៦០ ហ្វីត) ស្រមស់សង់លំេន�នថមី និង ដី ៥ ហិក� 
(១២ ែអឃឺរ) ស្រមប់ឲយ្រគួ�រនីមួយៗ�ំដំ�ំ។ ដី្របែហល ៩១០ ហិក� 
(២.២៥០ េអឃឺរ) របស់អនកភូមិនឹងរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង បុ៉ែន្ត �ជរ�្ឋ ភិបល
បនប្រមុងដី្របែហល ៤.០៦០ ហិក� (១០.០៣០ េអឃឺរ) ជសំណង។ 

គេ្រមងទំនប់េស�នេ្រកម ២ នឹងជន់លិចដីសហគមន៍កនុងបីឃំុ និង ៦ ភូមិ។ 
កិចចដំេណើ រករផ្តល់សំណង និង េ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ស្រមប់គេ្រមងទំនប់ 
�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ ខ្វះតម្ល ភព និង មិន្រតូវបនអនុវត្តដូចៗគន េឡើយ។ 
សហគមន៍ែដល្រតូវផ្ល ស់ទីលំេនេដើមបីគេ្រមងមិន្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មន ឬ ពិេ្រគះ 
េយបល់ឲយបន្រគប់្រគន់ទក់ទិននឹងែផនករផ្តល់សំណង និង ែផនករ�ំង 
ទីលំេនថមី ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ�យគម នមតិេយបល់របស់ពួកេគ។ 

សហគមន៍េន្រសុកេស�នេខត្តសទឹងែ្រតង មិនេពញចិត្ត និង បនេចញ 
េសចក្តីែថ្លងករណ៍បដិេសធ “យន្តករនិងនីតិវធីិៃនេគលនេយបយផ្តល់សំណង 
និង េ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២ េនេខត្ត
សទឹងែ្រតង” ែដល្រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី ១៧ ែខ មក� ឆន ំ ២០១៤ េ�យ 
ឯកឧត្តម សុ៊យ ែសម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែរនិ៉ងថមពល និង ជ្របធនគណៈកមម ធិករ
អន្តរ្រកសួង” និង “េគលនេយបយផ្តល់សំណង និង េ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ៃន
គេ្រមងទំនប់�រអីគគិសនីេស�នេ្រកម ២” ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ�យ្រកុមហុ៊ន



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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ទំនប់��កអីគគិសនីេស�នេ្រមទ ២ ខូអិលធីឌី (Hydro Power Lower Sesan 2 Co. 
Ltd.)។ 

កញច ប់សំណង�ទមករទរកកបស់សហគទន៍ 

សំណងែដលរទរកេ�យសហគទន៍ និង សំណងែដលេសនើេឡើងេ�យ 
្រកុទហុ៊ន (្រកុទហុ៊នក ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) និង សហ្រគសចិន�យ្រដូ�ន
ឆនអិុនេធើេណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី  (Hydrolancang International 
Energy Co., Ltd.) គឺខុសគន ឆង យ�ស់។ ្របែហល ៧% ៃន្របជសហគទន៍ែដល
បនអេងកតកនុង ៩ ភូទិ បនេសនើ្របក់ចំនួនជទធយទ ១៧.២៥០ ដុ�្ល ក�េទកកិ បូក
នឹងដីកសិកទមទំហំ ៥ ហត។ បុ៉ែន្ត ១៦ ្រគួ�កេនកនុងឃំុភ្លុកបន្រពទទទួលមក្របក់
ពី ៨.០០០ ដុ�្ល ក�េទកកិ ដល់ ២០.០០០ ដុ�្ល ក�េទកកិ ជសំណងស្រមប់លំេន
�នពួកេគ និង ដីេដើទបីេជ�ស�ងមកកស់េនកនុងកែន្លង�ំងទីលំេនថមីទួយ (េយង�ទ 
ទួន �ំង េទឃំុភ្លុក)។ �ជក�្ឋ ភិបលកទពុជបនេសនើេឡើងនូវសំណងែដលកទួមនដី
ស្រមប់ទីលំេន (២៥ទx ៥០ទ)  បូកដីនឹងកសិកទមទំហំ ៥ ហត។ អេងកតេនះ បនកក
េឃើញថសំណង គបបីមនចំនួនយ៉ងតិចបំផុត ១០៨.១២៦ ដុ�្ល ក�េទកកិ (��ង
ខងេ្រមទ) ស្រមប់្រគួ�កនីទួយៗេនកនុងសហគទន៍។ ដូេចនះ េនកនុងេសចក្តី
សននិ�្ឋ ន អេងកតេនះបនេសនើេឡើងនូវវធីិផ្តល់សំណងសទកទយនិងយុត្តិធទ៌ ដូចខង
េ្រមទ។ 

បុ៉ែន្ត ្របែហល ៩០% ៃនអនកភូទិែដលបនេធ្វើអេងកត បនេសនើលុបេចលមក
�ងសង់ទំនប់�កអីគគិសនីេស�នេ្រមទ ២ េនដំ�ក់មលេនះ។ �ទកយ�មក
ចុះសិក��ទ ល់ មក�ងសង់កំពុងបន្តេធ្វើ(ទួយភគបីៃនមក�ងសង់)។ 

 

 

ៃថ្លទីផ�ករមធរមែដល្ូរវបនគណនេ�យយននករូដករួពីអនករូដករួអេងក្រ  

ពិព័ណ៌ន ្រៃរ្លទីផ�ករមធរ 

្រៃរ្លរមធរៃនដំេន�ន ១១.៧៨៥ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនែី  ២៥.៤៧៧ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនកសិ�្ឋ នអរិៃ្រន្តយ៍ ២៦.៣០៤ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនកសិ�្ឋ នរិនអរិៃ្រន្តយ៍ ២៧.២១៦ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនេែើរេឈើហូបមផ្ល ៧.៨៥១ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនស្រ្វ ៩.៤៩៣ ែុ�្ល ក�េរកកិ 

សកបុជរមធរសលយប់លគួ�កនីរួយៗ ១០៨.១២៦ ែុ�្ល ក�េរកកិ
  

សូរេរើដទិននន័យដរ្អិ្រេនកនុងឧបសរព័នធ 

សំណងសលយប់ែីបញចុ ះសព និង ែីៃលព�កកកអនក�សលយប់សហគរន៍ជនជ្ិរេែើរ
ភគ្ិររនីរួយៗ 

លបជពដកែ្ឋកស់េនកនុងភូរិអេងក្រទំង ៩ កនុងបីឃំុៃន្រសុកេស�នេេ្រ្តសទងឹ
មល្រង គឺជជនជ្ិរេែើរភគ្ិររ។ េនករពុជ សហគរន៍ជនជ្ិរេែើរភគ្ិររេគកព
បូជ�សនកបស់ពួកេគ ែូរជនកេម្វើកសិករមមបបលបៃពណី ែីៃលពបញចុ ះសពសហ
គរន៍ រេលរ�ងសហគរន៍ ពិមី�ំងទីដំេនថមី ែីៃលព�កកកអនក� ។ដ។ និង ។ដ។ 
នកសិក�ភូរិអេងក្រទំង ៩ បនកកេឃើញថភូរិទំងេនះយនអរដលទពធករួរិនល្ឹររ
ម្រជសហគរន៍ជនជ្ិរេែើរភគ្ិររបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉មន្ត មថរទំងែីៃលពបញចុ ះសព និង 
ែីៃលព�កកកអនក�េទ�្រផង។ �រកយ�នកសយភ សន៍អនកផ្តដ់ព័្៌រយនសំខន់ៗ  
សហគរន៍នីរួយៗយនែីៃលពបញចុ ះសពទំហំ ៥ ហ្រ និងែីៃលព�កកកអនក� ៣ ហ្រ។ 
នកគណនសំណងសលយប់សហគរន៍/ភូរិនីរួយៗ គបបីពិ�ក� ឲធបនែិ្រែដ់
អំពីនកមថកក� និង នកកក�ទុកៃលពលបៃពណីកបស់ពួកេគ ជពិេសសែីៃលពបញចុ ះសព 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

47

ទំនប់��កអីគគិសនីេស�នេ្រមទ ២ ខូអិលធីឌី (Hydro Power Lower Sesan 2 Co. 
Ltd.)។ 

កញច ប់សំណង�ទមករទរកកបស់សហគទន៍ 

សំណងែដលរទរកេ�យសហគទន៍ និង សំណងែដលេសនើេឡើងេ�យ 
្រកុទហុ៊ន (្រកុទហុ៊នក ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) និង សហ្រគសចិន�យ្រដូ�ន
ឆនអិុនេធើេណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី  (Hydrolancang International 
Energy Co., Ltd.) គឺខុសគន ឆង យ�ស់។ ្របែហល ៧% ៃន្របជសហគទន៍ែដល
បនអេងកតកនុង ៩ ភូទិ បនេសនើ្របក់ចំនួនជទធយទ ១៧.២៥០ ដុ�្ល ក�េទកកិ បូក
នឹងដីកសិកទមទំហំ ៥ ហត។ បុ៉ែន្ត ១៦ ្រគួ�កេនកនុងឃំុភ្លុកបន្រពទទទួលមក្របក់
ពី ៨.០០០ ដុ�្ល ក�េទកកិ ដល់ ២០.០០០ ដុ�្ល ក�េទកកិ ជសំណងស្រមប់លំេន
�នពួកេគ និង ដីេដើទបីេជ�ស�ងមកកស់េនកនុងកែន្លង�ំងទីលំេនថមីទួយ (េយង�ទ 
ទួន �ំង េទឃំុភ្លុក)។ �ជក�្ឋ ភិបលកទពុជបនេសនើេឡើងនូវសំណងែដលកទួមនដី
ស្រមប់ទីលំេន (២៥ទx ៥០ទ)  បូកដីនឹងកសិកទមទំហំ ៥ ហត។ អេងកតេនះ បនកក
េឃើញថសំណង គបបីមនចំនួនយ៉ងតិចបំផុត ១០៨.១២៦ ដុ�្ល ក�េទកកិ (��ង
ខងេ្រមទ) ស្រមប់្រគួ�កនីទួយៗេនកនុងសហគទន៍។ ដូេចនះ េនកនុងេសចក្តី
សននិ�្ឋ ន អេងកតេនះបនេសនើេឡើងនូវវធីិផ្តល់សំណងសទកទយនិងយុត្តិធទ៌ ដូចខង
េ្រមទ។ 

បុ៉ែន្ត ្របែហល ៩០% ៃនអនកភូទិែដលបនេធ្វើអេងកត បនេសនើលុបេចលមក
�ងសង់ទំនប់�កអីគគិសនីេស�នេ្រមទ ២ េនដំ�ក់មលេនះ។ �ទកយ�មក
ចុះសិក��ទ ល់ មក�ងសង់កំពុងបន្តេធ្វើ(ទួយភគបីៃនមក�ងសង់)។ 

 

 

ៃថ្លទីផ�ករមធរមែដល្ូរវបនគណនេ�យយននករូដករួពីអនករូដករួអេងក្រ  

ពិព័ណ៌ន ្រៃរ្លទីផ�ករមធរ 

្រៃរ្លរមធរៃនដំេន�ន ១១.៧៨៥ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនែី  ២៥.៤៧៧ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនកសិ�្ឋ នអរិៃ្រន្តយ៍ ២៦.៣០៤ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនកសិ�្ឋ នរិនអរិៃ្រន្តយ៍ ២៧.២១៦ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនេែើរេឈើហូបមផ្ល ៧.៨៥១ ែុ�្ល ក�េរកកិ 
្រៃរ្លរមធរៃនស្រ្វ ៩.៤៩៣ ែុ�្ល ក�េរកកិ 

សកបុជរមធរសលយប់លគួ�កនីរួយៗ ១០៨.១២៦ ែុ�្ល ក�េរកកិ
  

សូរេរើដទិននន័យដរ្អិ្រេនកនុងឧបសរព័នធ 

សំណងសលយប់ែីបញចុ ះសព និង ែីៃលព�កកកអនក�សលយប់សហគរន៍ជនជ្ិរេែើរ
ភគ្ិររនីរួយៗ 

លបជពដកែ្ឋកស់េនកនុងភូរិអេងក្រទំង ៩ កនុងបីឃំុៃន្រសុកេស�នេេ្រ្តសទងឹ
មល្រង គឺជជនជ្ិរេែើរភគ្ិររ។ េនករពុជ សហគរន៍ជនជ្ិរេែើរភគ្ិររេគកព
បូជ�សនកបស់ពួកេគ ែូរជនកេម្វើកសិករមមបបលបៃពណី ែីៃលពបញចុ ះសពសហ
គរន៍ រេលរ�ងសហគរន៍ ពិមី�ំងទីដំេនថមី ែីៃលព�កកកអនក� ។ដ។ និង ។ដ។ 
នកសិក�ភូរិអេងក្រទំង ៩ បនកកេឃើញថភូរិទំងេនះយនអរដលទពធករួរិនល្ឹររ
ម្រជសហគរន៍ជនជ្ិរេែើរភគ្ិររបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉មន្ត មថរទំងែីៃលពបញចុ ះសព និង 
ែីៃលព�កកកអនក�េទ�្រផង។ �រកយ�នកសយភ សន៍អនកផ្តដ់ព័្៌រយនសំខន់ៗ  
សហគរន៍នីរួយៗយនែីៃលពបញចុ ះសពទំហំ ៥ ហ្រ និងែីៃលព�កកកអនក� ៣ ហ្រ។ 
នកគណនសំណងសលយប់សហគរន៍/ភូរិនីរួយៗ គបបីពិ�ក� ឲធបនែិ្រែដ់
អំពីនកមថកក� និង នកកក�ទុកៃលពលបៃពណីកបស់ពួកេគ ជពិេសសែីៃលពបញចុ ះសព 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

48

និង ដីៃ្រព�រក�អនក�។ ជពិេសស សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្របកន់ខជ ប់
ទំេនៀមទម្ល ប់បន់្រសន់េ្រកយេពល�ំងទីលំេនថមី។ ស្រមប់ករ�ំងទីលំេនថមី 
សហគមន៍នីមួយៗែតងែតចំ�យ្របក់្របែហល ៣.០០០ ដល់ ៤.០០០ ដុ�្ល រ 
�េមរកិ េហើយ្រគួ�រជបុគគលែតងែតចយ្របែហល ១.០០០ ដល់ ២.០០០ ដុ�្ល រ
�េមរកិ។ ដូេចនះ ចំណុចទំងេនះគឺមន�រៈសំខន់ែដល�ជរ�្ឋ ភិបល និង  
្រកុមហុ៊នវនិិេយគគបបី�ក់បញចូ លកនុងសំណងពួកេគ។  

្របក់ចំណូល្រគួ�រ្របចំែខ មនចំនួន្របែហល ៣៨៧ ដុ�្ល រ�េមរកិ ដូេចនះ
សំណងគបបីពិចរ�អំពីករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច។ ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច 
្រតូវបនប៉ន់�ម នស្រមប់រយៈេពល្របែហល ១២ ែខ។ ៃថ្លចំ�យស្រមប់រយៈេពល 
១២ ែខគឺ ៤.៦៤៤ ដុ�្ល រ�េមរកិ។  

ករវភិគសីុជេ្រមេលើ�ថ នភពសងគមេសដ្ឋកិចចៃនភូមិអេងកត បនរកេឃើញ
ថ្របក់ចំណូល្រគួ�រជមធយម្របចំែខមនលកខណៈខពស់ េពលគឺ្របែហល ៣៨៧ 
ដុ�្ល រ�េមរកិ េហើយចំ�យ្រគួ�រ្របចំែខ គឺទបជង្របក់ចំណូល ឬ ្របែហល
ដក ៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ។ បុ៉ែន្ត ្របក់សន�ំរបស់្រគួ�រគិតដល់ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ ជ
មធយមគឺមនចំនួន ៤.៨៧៣ ដុ�្ល រ�េមរកិ។ ដូេចនះ �ថ នភព សងគមេសដ្ឋកិចចរបស់
ពួកេគកនុងដំ�ក់កលេនះ គឺមនលកខណៈល្អ េហើយសំណងស្រមប់ពួកេគគបបី
្រតូវែផ្អកេលើ្រទពយសមបត្តិរបស់ពួកេគ ជជងករ�ម ន។   

 

 

 

 

��ងទី ៦:  ្របក់ចំណូល និង ចំ�យ្រ្ួរ�រ 

្របក់ចំណូល្រ្ួរ�រ្រ្របំែខជមធយម ៣៨៧ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

ចំ�យ្រ្រួ�រ្រ្របំែខ ៣៩៣ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

្របក់សន�ំ្រ្រួ�រ្រ្របំែខ -៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ ្ុ៉រែន្ត ្របក់សន�ំ្រ្រួ�រ
្ិរតដល់ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ ្ឺរ ៤.៨៧៣ ដុ�្ល រ
�េមរកិ 

ជករេ្រ្រ�្រេធ�្រ ផលិតផលកនុង្រសុកសរ្ុរកនុង្រ្រជជនមន ក់ៗកនុងមួយឆន ំ្ឺរ
មនចំនួន្រ្រែហល ១.០៤៥ ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងឆន ំ ២០១៤ (របយករណ៍្រកសួង
េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ឆន ំ ២០១៤)។ ដូេចនះ ករវភិ្រេ្រ្រ�្រេធ�្រ្រ�្ហ ញថ្របក់
ចំណូលរ្រស់សហ្រមន៍ជនជតិេដើមភ្រតិចែដលបនេធ្វើអេងកត្ឺរខពស់ជង
ផលិតផលកនុង្រសុកសរ្ុរកនុង្រ្រជជនមន ក់ៗ។ �្រស័យេហតុេនះ វធីិផ្តល់សំណង
មិន្រ្របីដកេចញ្របក់ចំណូល្រ្របំែខរ្រស់ពួកេ្រេទ េ�យ�រករប្់រេផ្តើម�ជីវ
កមមេដើមបីរក្របក់ចំណូល ្រតូវចំ�យេពលយ៉ងតិចពី ៦ ែខដល់ ១២ ែខ។  

សូមេមើលព័ត៌មនលម្អិតកនុងឧ្រសមព័នធ។ 

៦. េសចក្តសីននិ�្ឋ ន 

កនុងករណីអភិវ��ន៍ទំន្់រេស�នេ្រកម ២ េ្រេឃើញមនករខក�នេ�យ
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ្រ្រតិ្រត្តិចប្់រជធរមនយ៉ងេពញេលញេដើមបីធនឲយ
បននូវ្រក្រខ័ណ្ឌ និយ័តកមម្រ្រក្រេ�យ្រ្រសិទធភពមួយស្រម្់រករអភិវ��្រេ្រមង
�រអី្រគិសនី រមួមនករផ�ព្វផ�យ្រ្រ្់រ្រគន់ ករពិេ្រគះេយ្រល់ សិទធិមនុស� និង 
កិចចករពរ្ររ�ិថ ននិងសងគម។ សិទធិរ្រស់សហ្រមន៍ និង ជពិេសសសិទធិរ្រស់ 
ជនជតិេដើមភ្រតិចចំេពះព័ត៌មន ករពិេ្រគះេយ្រល់ និង ករចូលរមួកនុងករេធ្វើ
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និង ដីៃ្រព�រក�អនក�។ ជពិេសស សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច្របកន់ខជ ប់
ទំេនៀមទម្ល ប់បន់្រសន់េ្រកយេពល�ំងទីលំេនថមី។ ស្រមប់ករ�ំងទីលំេនថមី 
សហគមន៍នីមួយៗែតងែតចំ�យ្របក់្របែហល ៣.០០០ ដល់ ៤.០០០ ដុ�្ល រ 
�េមរកិ េហើយ្រគួ�រជបុគគលែតងែតចយ្របែហល ១.០០០ ដល់ ២.០០០ ដុ�្ល រ
�េមរកិ។ ដូេចនះ ចំណុចទំងេនះគឺមន�រៈសំខន់ែដល�ជរ�្ឋ ភិបល និង  
្រកុមហុ៊នវនិិេយគគបបី�ក់បញចូ លកនុងសំណងពួកេគ។  

្របក់ចំណូល្រគួ�រ្របចំែខ មនចំនួន្របែហល ៣៨៧ ដុ�្ល រ�េមរកិ ដូេចនះ
សំណងគបបីពិចរ�អំពីករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច។ ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច 
្រតូវបនប៉ន់�ម នស្រមប់រយៈេពល្របែហល ១២ ែខ។ ៃថ្លចំ�យស្រមប់រយៈេពល 
១២ ែខគឺ ៤.៦៤៤ ដុ�្ល រ�េមរកិ។  

ករវភិគសីុជេ្រមេលើ�ថ នភពសងគមេសដ្ឋកិចចៃនភូមិអេងកត បនរកេឃើញ
ថ្របក់ចំណូល្រគួ�រជមធយម្របចំែខមនលកខណៈខពស់ េពលគឺ្របែហល ៣៨៧ 
ដុ�្ល រ�េមរកិ េហើយចំ�យ្រគួ�រ្របចំែខ គឺទបជង្របក់ចំណូល ឬ ្របែហល
ដក ៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ។ បុ៉ែន្ត ្របក់សន�ំរបស់្រគួ�រគិតដល់ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ ជ
មធយមគឺមនចំនួន ៤.៨៧៣ ដុ�្ល រ�េមរកិ។ ដូេចនះ �ថ នភព សងគមេសដ្ឋកិចចរបស់
ពួកេគកនុងដំ�ក់កលេនះ គឺមនលកខណៈល្អ េហើយសំណងស្រមប់ពួកេគគបបី
្រតូវែផ្អកេលើ្រទពយសមបត្តិរបស់ពួកេគ ជជងករ�ម ន។   

 

 

 

 

��ងទី ៦:  ្របក់ចំណូល និង ចំ�យ្រ្ួរ�រ 

្របក់ចំណូល្រ្ួរ�រ្រ្របំែខជមធយម ៣៨៧ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

ចំ�យ្រ្រួ�រ្រ្របំែខ ៣៩៣ ដុ�្ល រ�េមរកិ 

្របក់សន�ំ្រ្រួ�រ្រ្របំែខ -៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ ្ុ៉រែន្ត ្របក់សន�ំ្រ្រួ�រ
្ិរតដល់ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ ្ឺរ ៤.៨៧៣ ដុ�្ល រ
�េមរកិ 

ជករេ្រ្រ�្រេធ�្រ ផលិតផលកនុង្រសុកសរ្ុរកនុង្រ្រជជនមន ក់ៗកនុងមួយឆន ំ្ឺរ
មនចំនួន្រ្រែហល ១.០៤៥ ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងឆន ំ ២០១៤ (របយករណ៍្រកសួង
េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ឆន ំ ២០១៤)។ ដូេចនះ ករវភិ្រេ្រ្រ�្រេធ�្រ្រ�្ហ ញថ្របក់
ចំណូលរ្រស់សហ្រមន៍ជនជតិេដើមភ្រតិចែដលបនេធ្វើអេងកត្ឺរខពស់ជង
ផលិតផលកនុង្រសុកសរ្ុរកនុង្រ្រជជនមន ក់ៗ។ �្រស័យេហតុេនះ វធីិផ្តល់សំណង
មិន្រ្របីដកេចញ្របក់ចំណូល្រ្របំែខរ្រស់ពួកេ្រេទ េ�យ�រករប្់រេផ្តើម�ជីវ
កមមេដើមបីរក្របក់ចំណូល ្រតូវចំ�យេពលយ៉ងតិចពី ៦ ែខដល់ ១២ ែខ។  

សូមេមើលព័ត៌មនលម្អិតកនុងឧ្រសមព័នធ។ 

៦. េសចក្តសីននិ�្ឋ ន 

កនុងករណីអភិវ��ន៍ទំន្់រេស�នេ្រកម ២ េ្រេឃើញមនករខក�នេ�យ
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ្រ្រតិ្រត្តិចប្់រជធរមនយ៉ងេពញេលញេដើមបីធនឲយ
បននូវ្រក្រខ័ណ្ឌ និយ័តកមម្រ្រក្រេ�យ្រ្រសិទធភពមួយស្រម្់រករអភិវ��្រេ្រមង
�រអី្រគិសនី រមួមនករផ�ព្វផ�យ្រ្រ្់រ្រគន់ ករពិេ្រគះេយ្រល់ សិទធិមនុស� និង 
កិចចករពរ្ររ�ិថ ននិងសងគម។ សិទធិរ្រស់សហ្រមន៍ និង ជពិេសសសិទធិរ្រស់ 
ជនជតិេដើមភ្រតិចចំេពះព័ត៌មន ករពិេ្រគះេយ្រល់ និង ករចូលរមួកនុងករេធ្វើ
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េសចក្តីសេ្រមចេលើេសចក្តីសេ្រមចទំង�យ ែដលនឹងប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តសិទធិ
មនុស�ដៃទេទ�តជេ្រចើន ្រតូវបនរេំ�ភ។ ករអភិវ��េនះ មនផលប៉ះពល់េលើ
សិទធិចំេពះករមនលំេន�ន្រគប់្រគន់ និង េសរភីពចកផុតពីករបេណ្ត ញេចញ
េ�យបងខំ សិទធិចំេពះក្រមិតជីវភព្រគប់្រគន់មួយ ែដលរមួមនសិទធិចំេពះេសប�ង
��រ សុខភព ទឹក និង ជីវភព្រគប់្រគន់ សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចចំេពះ
ករសេ្រមចចិត្តេ�យខ្លួនឯង និង វបបធម៌ និង បូរណភពសហគមន៍ សិទធិចំេពះ 
វបបធម៌ និង សិទធិចំេពះបរ�ិថ នល្អនិង្របកបេ�យនិរន្តរភព។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២ នឹងបេងកើនសមព ធេលើធនធនទឹកកមពុជ និង ប៉ះពល់
គុណភពនិងករមនទឹក និង ជេ្រមើសជីវភពរបស់អនកភូមិ។ �គឺជ្របករសំខន់
ែដលភគីពក់ព័នធ និង សហគមន៍មូល�្ឋ ន្រតូវចូលួមកនុងករសនទនមួយែដល
ពិចរ�អំពីវធីិែដល�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី�ចកន់ែតមននិរន្តរភព។   

មុខរបរកសិកមម ដូចជេន�ទ ករេធ្វើកសិកមម និង អតថ្របេយជន៍ៃនៃ្រពេឈើ
េនែតគឺជ្របភពជីវភពចមបងស្រមប់អនកភូមិភគេ្រចើន ែដលបនេធ្វើអេងកតកនុងភូមិ
ចំនួន ៩ កនុង្រសុកេស�ន េខត្តសទឹងែ្រតង និង គឺជគន្លឹះចំេពះជេ្រមើសជីវភព
្របកបេ�យនិរន្តរភព។ កំេណើ នែដលមនលកខណៈ�ប់បញចូ ល និង្របកបេ�យ
និរន្តរភពស្រមប់អនកភូមិែដលកំពុងរស់េនែផនកខងេលើទំនប់ ែផនកខងេ្រកមទំនប់ 
និង កនុងតំបន់�ងសង់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ គឺមនលកខណៈចំបច់ រមួមនករ
ចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងករ�យតៃម្ល ករបេងកើនផលិតភពកសិកមម និង ្របក់
ចំណូល ទនទឹមគន នឹងករែ�រក�បរ�ិថ ននិងធនធនធមមជតិកមពុជ។ ជង ៩០% ៃន
អនកភូមិែដលបនេធ្វើអេងកតកនុងបីឃំុកនុងតំបន់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ គឺជកសិករ 
េហើយជង ៩០% បនេសនើសំុឲយលុបេចលករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីទំនប់ 
េស�នេ្រកម ២។  

សំណងែដលទមទរេ�យសហគមន៍ និង សំណងែដលបនេសនើេឡើងេ�យ
្រកុមហុ៊ន (្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) និង សហ្រគសចិន�យ្រដូ�ន
ឆនអិុនេធើេណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី (Hydrolancang International 
Energy Co.,Ltd)) និង �ជរ�្ឋ ភិបលគឺខុសគន ឆង យ�ស់។ អេងកតេនះបនរក
េឃើញថសំណងគបបីមនចំនួនយ៉ងេ�ច�ស់ ១០៨.១២៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ
ស្រមប់្រគួ�រនីមួយៗេនកនុងសហគមន៍។ អភិ្រកមផ្តល់សំណងេនកនុងចបប់ស្តីពី
អស�មិករណ៍ គបបី្រតូវពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និង េធ្វើវេិ�ធនកមម េដើមបីករអនុវត្ត
និងករ្របតិបត្តិជក់ែស្តងនិង�ចេធ្វើបន។   

សំណងែដលអនុវត្ត�មរបូមន្តរបស់្រកុមហុ៊នវនិិេយគ និង �ជរ�្ឋ ភិបល មិន
មន�ប់បញចូ ល្របក់ចំណូលកនុងេពលចប់េផ្តើម�ជីវកមមរយៈេពលមួយឆន ំ និង 
្រទពយសមបត្តិសហគមន៍ (ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក�) េទ។ ពិធីែសន
េ្រពនជ្របៃពណី ជពិេសសពិធីបន់្រសន់ស្រមប់ករ�ំងទីលំេនថមី ក៏្រតូវបនដក
េចញពីសំណងផងែដរ។  

៧. អនុ��ន៍ 

អនុ�សន៍ទី ១៖ �ជរ�្ឋ ភិបលគបបីផ្អ កគេ្រមង�ងសង់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ 
និង េធ្វើករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន្របកបេ�យតម្ល ភពេឡើងវញិ 
េ�យមនករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញជមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់។ 
�ជរ�្ឋ ភិបល គបបីធនឲយបននូវអនុេ�មភពេពញេលញជមួយកតព្វកិចច
ទំង�យេ្រកមចបប់សិទធិមនុស�អន្តរជតិ ចបប់បរ�ិថ នអន្តរជតិ និង េគលករណ៍ 
និង ករែណនំសហ្របជជតិស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ និង ករផ្ល ស់ទីកែន្លងែផ្អកេលើ
ករអភិវឌ�។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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េសចក្តីសេ្រមចេលើេសចក្តីសេ្រមចទំង�យ ែដលនឹងប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តសិទធិ
មនុស�ដៃទេទ�តជេ្រចើន ្រតូវបនរេំ�ភ។ ករអភិវ��េនះ មនផលប៉ះពល់េលើ
សិទធិចំេពះករមនលំេន�ន្រគប់្រគន់ និង េសរភីពចកផុតពីករបេណ្ត ញេចញ
េ�យបងខំ សិទធិចំេពះក្រមិតជីវភព្រគប់្រគន់មួយ ែដលរមួមនសិទធិចំេពះេសប�ង
��រ សុខភព ទឹក និង ជីវភព្រគប់្រគន់ សិទធិរបស់ជនជតិេដើមភគតិចចំេពះ
ករសេ្រមចចិត្តេ�យខ្លួនឯង និង វបបធម៌ និង បូរណភពសហគមន៍ សិទធិចំេពះ 
វបបធម៌ និង សិទធិចំេពះបរ�ិថ នល្អនិង្របកបេ�យនិរន្តរភព។ 

ទំនប់េស�នេ្រកម ២ នឹងបេងកើនសមព ធេលើធនធនទឹកកមពុជ និង ប៉ះពល់
គុណភពនិងករមនទឹក និង ជេ្រមើសជីវភពរបស់អនកភូមិ។ �គឺជ្របករសំខន់
ែដលភគីពក់ព័នធ និង សហគមន៍មូល�្ឋ ន្រតូវចូលួមកនុងករសនទនមួយែដល
ពិចរ�អំពីវធីិែដល�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី�ចកន់ែតមននិរន្តរភព។   

មុខរបរកសិកមម ដូចជេន�ទ ករេធ្វើកសិកមម និង អតថ្របេយជន៍ៃនៃ្រពេឈើ
េនែតគឺជ្របភពជីវភពចមបងស្រមប់អនកភូមិភគេ្រចើន ែដលបនេធ្វើអេងកតកនុងភូមិ
ចំនួន ៩ កនុង្រសុកេស�ន េខត្តសទឹងែ្រតង និង គឺជគន្លឹះចំេពះជេ្រមើសជីវភព
្របកបេ�យនិរន្តរភព។ កំេណើ នែដលមនលកខណៈ�ប់បញចូ ល និង្របកបេ�យ
និរន្តរភពស្រមប់អនកភូមិែដលកំពុងរស់េនែផនកខងេលើទំនប់ ែផនកខងេ្រកមទំនប់ 
និង កនុងតំបន់�ងសង់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ គឺមនលកខណៈចំបច់ រមួមនករ
ចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងករ�យតៃម្ល ករបេងកើនផលិតភពកសិកមម និង ្របក់
ចំណូល ទនទឹមគន នឹងករែ�រក�បរ�ិថ ននិងធនធនធមមជតិកមពុជ។ ជង ៩០% ៃន
អនកភូមិែដលបនេធ្វើអេងកតកនុងបីឃំុកនុងតំបន់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ គឺជកសិករ 
េហើយជង ៩០% បនេសនើសំុឲយលុបេចលករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនីទំនប់ 
េស�នេ្រកម ២។  

សំណងែដលទមទរេ�យសហគមន៍ និង សំណងែដលបនេសនើេឡើងេ�យ
្រកុមហុ៊ន (្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគូប (Royal Group) និង សហ្រគសចិន�យ្រដូ�ន
ឆនអិុនេធើេណសិន�ល់អិុនេណើ ជី ខូអិលធីឌី (Hydrolancang International 
Energy Co.,Ltd)) និង �ជរ�្ឋ ភិបលគឺខុសគន ឆង យ�ស់។ អេងកតេនះបនរក
េឃើញថសំណងគបបីមនចំនួនយ៉ងេ�ច�ស់ ១០៨.១២៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ
ស្រមប់្រគួ�រនីមួយៗេនកនុងសហគមន៍។ អភិ្រកមផ្តល់សំណងេនកនុងចបប់ស្តីពី
អស�មិករណ៍ គបបី្រតូវពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និង េធ្វើវេិ�ធនកមម េដើមបីករអនុវត្ត
និងករ្របតិបត្តិជក់ែស្តងនិង�ចេធ្វើបន។   

សំណងែដលអនុវត្ត�មរបូមន្តរបស់្រកុមហុ៊នវនិិេយគ និង �ជរ�្ឋ ភិបល មិន
មន�ប់បញចូ ល្របក់ចំណូលកនុងេពលចប់េផ្តើម�ជីវកមមរយៈេពលមួយឆន ំ និង 
្រទពយសមបត្តិសហគមន៍ (ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក�) េទ។ ពិធីែសន
េ្រពនជ្របៃពណី ជពិេសសពិធីបន់្រសន់ស្រមប់ករ�ំងទីលំេនថមី ក៏្រតូវបនដក
េចញពីសំណងផងែដរ។  

៧. អនុ��ន៍ 

អនុ�សន៍ទី ១៖ �ជរ�្ឋ ភិបលគបបីផ្អ កគេ្រមង�ងសង់ទំនប់េស�នេ្រកម ២ 
និង េធ្វើករសិក��យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ�ិថ ន្របកបេ�យតម្ល ភពេឡើងវញិ 
េ�យមនករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញជមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពល់។ 
�ជរ�្ឋ ភិបល គបបីធនឲយបននូវអនុេ�មភពេពញេលញជមួយកតព្វកិចច
ទំង�យេ្រកមចបប់សិទធិមនុស�អន្តរជតិ ចបប់បរ�ិថ នអន្តរជតិ និង េគលករណ៍ 
និង ករែណនំសហ្របជជតិស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ និង ករផ្ល ស់ទីកែន្លងែផ្អកេលើ
ករអភិវឌ�។ 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង

52

អនុ�សន៍ទី ២៖ សំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌ ៖ �ជរ�្ឋ ភិបលគបបីផ�ព្វផ�យជ
�ធរណៈនូវេគលនេយបយ និងែផនករេ�ះ��យផលប៉ះពល់េពញេលញ
មួយ ែដលមនសងគតិភពជមួយេគលករណ៍សិទធិមនុស� និង េធ្វើករផ�ព្វផ�យជ
�ធរណៈមុនករ�ំងទីលំេនថមីេកើតេឡើង និង ទទួលបនករយល់្រពមេ�យ
េសរ ី ជមុន និង េ�យមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ពីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
ចំេពះវធិនករផ្តល់សំណងនិង�ំងទីលំេនថមី។ ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ គបបីផ្តល់
សំណងជូន្រគួ�រែដលរងផលប៉ះពល់ពីទំនប់េស�នេ្រកម ២ េ�យែផ្អកេលើ
អេងកតៃថ្លទីផ�រ ផ្តល់សំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌េ�យែផ្អកេលើ្រទពយសមបត្តិរបស់ 
សហគមន៍ (ដីទីលំេន ដីកសិកមម សត្វ និង ដីៃ្រពបញចុ ះសព ដីៃ្រព�រក�អនក�  
ៃថ្លចំ�យស្រមប់ឱកសេធ្វើ�ជីវកមមរយៈេពលមួយឆន ំ និង ៃថ្លចំ�យស្រមប់
ករ�ំងទីលំេនថមី)។ ៃថ្លទីផ�រែផ្អកេលើអេងកតេនះមនចំនួនពី ១០.០០០ ដល់ 
១០៨.១២៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ។  

អនុ�សន៍ទី ៣៖ ៃថ្លចំ�យស្រមប់ករ�ំងទីលំេនថមីស្រមប់្រគួ�រនីមួយៗ 
និង សហគមន៍នីមួយៗ គបបី្រតូវពិភក�និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជសហគម
ន៍។ ៃថ្លចំ�យជមធយមស្រមប់ ្រគួ�រនីមួយៗ គឺ ២.០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិ និង ៃថ្ល
ចំ�យជមធយមស្រមប់សហគមន៍នីមួយៗ គឺ្របែហល ៤.០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិ
កនុងមួយសហគមន៍ ជសំណងស្រមប់ករេធ្វើពិធី�ំងទីលំេនថមីរបស់ពួកេគ។  

អនុ�សន៍ទី ៤៖ សំណងស្រមប់ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច។ ្របក់ចំណូល ជ
មធយម្របចំឆន ំ គឺ្របែហល ៤.៦៤៤ ដុ�្ល រ�េមរកិ។ ដូេចនះ ស្រមប់្រគួ�រនីមួយៗ 
�ជរ�្ឋ ភិបល និង ្រកមុហុ៊នវនិិេយគ គបបីផ្តល់ជូនពួកេគយ៉ងតិចបំផុត ៤. ៦៤៤ 
ដុ�្ល រ�េមរកិ។  

អនុ�សន៍ទី ៥៖ ្រកមុហុ៊នវនិិេយគ គបបីពិចរ�សំណងេសនើេឡើងជបីទ្រមង់ 
(្របក់ ដីលំេន�ន ដីកសិកមម ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក�) �មរយៈ

ករពិភក�េ�យមនករចូលរមួរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និង �ជញ ធរ
មូល�្ឋ ន។ 

អនុ�សន៍ទី ៦៖ សំណងស្រមប់្រទពយរមួ ដូចជដីៃ្រពបញចុ ះសព (ជមធយម ៥ ហិ
ក�) ដីៃ្រព�រក�អនក� (៣ហិក�)។  

អនុ�សន៍ទី ៧៖ ចបប់និងេគលនេយបយទំង�យ ជពិេសស អភិ្រកមផ្តល់
សំណងពក់ព័នធនឹងករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី គបបី្រតូវពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និង 
េធ្វើវេិ�ធនកមម េ្រកយេពលពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ និង ភគីពក់ព័នធ
នន។  

ឧបសមព័នធ 

ឧបសមព័នធ ក. ែផនទី/តំបន់សកិ� 

 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ

គមេេងអភិវឌេឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានកេេម ២ សេុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងតេេង
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អនុ�សន៍ទី ២៖ សំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌ ៖ �ជរ�្ឋ ភិបលគបបីផ�ព្វផ�យជ
�ធរណៈនូវេគលនេយបយ និងែផនករេ�ះ��យផលប៉ះពល់េពញេលញ
មួយ ែដលមនសងគតិភពជមួយេគលករណ៍សិទធិមនុស� និង េធ្វើករផ�ព្វផ�យជ
�ធរណៈមុនករ�ំងទីលំេនថមីេកើតេឡើង និង ទទួលបនករយល់្រពមេ�យ
េសរ ី ជមុន និង េ�យមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ពីសហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច 
ចំេពះវធិនករផ្តល់សំណងនិង�ំងទីលំេនថមី។ ្រកុមហុ៊នវនិិេយគ គបបីផ្តល់
សំណងជូន្រគួ�រែដលរងផលប៉ះពល់ពីទំនប់េស�នេ្រកម ២ េ�យែផ្អកេលើ
អេងកតៃថ្លទីផ�រ ផ្តល់សំណងសមរមយនិងយុត្តិធម៌េ�យែផ្អកេលើ្រទពយសមបត្តិរបស់ 
សហគមន៍ (ដីទីលំេន ដីកសិកមម សត្វ និង ដីៃ្រពបញចុ ះសព ដីៃ្រព�រក�អនក�  
ៃថ្លចំ�យស្រមប់ឱកសេធ្វើ�ជីវកមមរយៈេពលមួយឆន ំ និង ៃថ្លចំ�យស្រមប់
ករ�ំងទីលំេនថមី)។ ៃថ្លទីផ�រែផ្អកេលើអេងកតេនះមនចំនួនពី ១០.០០០ ដល់ 
១០៨.១២៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ។  

អនុ�សន៍ទី ៣៖ ៃថ្លចំ�យស្រមប់ករ�ំងទីលំេនថមីស្រមប់្រគួ�រនីមួយៗ 
និង សហគមន៍នីមួយៗ គបបី្រតូវពិភក�និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របជសហគម
ន៍។ ៃថ្លចំ�យជមធយមស្រមប់ ្រគួ�រនីមួយៗ គឺ ២.០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិ និង ៃថ្ល
ចំ�យជមធយមស្រមប់សហគមន៍នីមួយៗ គឺ្របែហល ៤.០០០ ដុ�្ល រ�េមរកិ
កនុងមួយសហគមន៍ ជសំណងស្រមប់ករេធ្វើពិធី�ំងទីលំេនថមីរបស់ពួកេគ។  

អនុ�សន៍ទី ៤៖ សំណងស្រមប់ករបត់បង់ឱកសេសដ្ឋកិចច។ ្របក់ចំណូល ជ
មធយម្របចំឆន ំ គឺ្របែហល ៤.៦៤៤ ដុ�្ល រ�េមរកិ។ ដូេចនះ ស្រមប់្រគួ�រនីមួយៗ 
�ជរ�្ឋ ភិបល និង ្រកមុហុ៊នវនិិេយគ គបបីផ្តល់ជូនពួកេគយ៉ងតិចបំផុត ៤. ៦៤៤ 
ដុ�្ល រ�េមរកិ។  

អនុ�សន៍ទី ៥៖ ្រកមុហុ៊នវនិិេយគ គបបីពិចរ�សំណងេសនើេឡើងជបីទ្រមង់ 
(្របក់ ដីលំេន�ន ដីកសិកមម ដីៃ្រពបញចុ ះសព និង ដីៃ្រព�រក�អនក�) �មរយៈ

ករពិភក�េ�យមនករចូលរមួរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភគតិច និង �ជញ ធរ
មូល�្ឋ ន។ 

អនុ�សន៍ទី ៦៖ សំណងស្រមប់្រទពយរមួ ដូចជដីៃ្រពបញចុ ះសព (ជមធយម ៥ ហិ
ក�) ដីៃ្រព�រក�អនក� (៣ហិក�)។  

អនុ�សន៍ទី ៧៖ ចបប់និងេគលនេយបយទំង�យ ជពិេសស អភិ្រកមផ្តល់
សំណងពក់ព័នធនឹងករ�ងសង់ទំនប់�រអីគគិសនី គបបី្រតូវពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និង 
េធ្វើវេិ�ធនកមម េ្រកយេពលពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ និង ភគីពក់ព័នធ
នន។  

ឧបសមព័នធ 

ឧបសមព័នធ ក. ែផនទី/តំបន់សកិ� 

 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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ឧបសមព័នធ ខ. ទិននន័យលម្អិត  

២.៣ ត្រមូវករ្របក់ ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

ដុ�្ល រ % 
<២.៥០០ ១ ៤,៥ ២២ 
២.៥០០-១០.០០០ ១៧ ៧៧,៣ ២២ 
១០.០០១-១០០.០០០ ៤ ១៨,២ ២២ 
ត្រមូវករ្របក់ជមធយមសរបុ ១៧.២៥០ ដុ�្ល រ�េមរកិ ២២ 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.២ តៃម្លទីលំេន % 
<១.២០០ ១១៦ ៣០,៩ ៣៧៦ 
១.២០០-៥.០០០ ៧៣ ១៩,៤ ៣៧៦ 
៥.០០១-២០.០០០ ១៣៩ ៣៧ ៣៧៦ 
២០.០០១-៩៥.០០០ ៣៥ ៩,៣ ៣៧៦ 
>៩៥.០០០ ១៣ ៣,៥ ៣៧៦ 

តៃម្លទីលំេនជមធយមសរបុ ១១.៧៨៥ ដុ�្ល រ�េមរកិ ៣៧៦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៣ តៃម្លដី % 
<១.០០០ ៣៥ ៩,៩ ៣៥២ 
១.០០០-៥.០០០ ៩៩ ២៨,១ ៣៥២ 
៥.០០១-២០.០០០ ១៣២ ៣៧,៥ ៣៥២ 
២០.០០១-៦០.០០០ ៥៤ ១៥,៣ ៣៥២ 
>៦០.០០០ ៣២ ៨,២ ៣៥២ 
តៃម្លដីជមធយមសរបុ ២៥.៤៧៧ ដុ�្ល រ��មរកិ ៣៥២ 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៤ តៃម្លកសិ�្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៍ % 
<១.០០០ ១០ ៣,៥ ២៨៤ 
១.០០០-៥.០០០ ៧៣ ២៥,៧ ២៨៤ 
៥.០០១-២០.០០០ ១០៥ ៣៧ ២៨៤ 
២០.០០១-៦០.០០០ ៧២ ២៥,៤ ២៨៤ 
>៦០.០០០ ២៤ ៨,៥ ២៨៤ 
តៃម្លកសិ�្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៍ជមធយមសរបុ ២៦.៣០៤ ដុ�្ល រ��មរកិ ២៨៤ 

 

 

 

 

 

 

 

 



របាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណង និង តម្លេទេពេយតាមទីផេសារ
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ឧបសមព័នធ ខ. ទិននន័យលម្អិត  

២.៣ ត្រមូវករ្របក់ ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

ដុ�្ល រ % 
<២.៥០០ ១ ៤,៥ ២២ 
២.៥០០-១០.០០០ ១៧ ៧៧,៣ ២២ 
១០.០០១-១០០.០០០ ៤ ១៨,២ ២២ 
ត្រមូវករ្របក់ជមធយមសរបុ ១៧.២៥០ ដុ�្ល រ�េមរកិ ២២ 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.២ តៃម្លទីលំេន % 
<១.២០០ ១១៦ ៣០,៩ ៣៧៦ 
១.២០០-៥.០០០ ៧៣ ១៩,៤ ៣៧៦ 
៥.០០១-២០.០០០ ១៣៩ ៣៧ ៣៧៦ 
២០.០០១-៩៥.០០០ ៣៥ ៩,៣ ៣៧៦ 
>៩៥.០០០ ១៣ ៣,៥ ៣៧៦ 

តៃម្លទីលំេនជមធយមសរបុ ១១.៧៨៥ ដុ�្ល រ�េមរកិ ៣៧៦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៣ តៃម្លដី % 
<១.០០០ ៣៥ ៩,៩ ៣៥២ 
១.០០០-៥.០០០ ៩៩ ២៨,១ ៣៥២ 
៥.០០១-២០.០០០ ១៣២ ៣៧,៥ ៣៥២ 
២០.០០១-៦០.០០០ ៥៤ ១៥,៣ ៣៥២ 
>៦០.០០០ ៣២ ៨,២ ៣៥២ 
តៃម្លដីជមធយមសរបុ ២៥.៤៧៧ ដុ�្ល រ��មរកិ ៣៥២ 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៤ តៃម្លកសិ�្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៍ % 
<១.០០០ ១០ ៣,៥ ២៨៤ 
១.០០០-៥.០០០ ៧៣ ២៥,៧ ២៨៤ 
៥.០០១-២០.០០០ ១០៥ ៣៧ ២៨៤ 
២០.០០១-៦០.០០០ ៧២ ២៥,៤ ២៨៤ 
>៦០.០០០ ២៤ ៨,៥ ២៨៤ 
តៃម្លកសិ�្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៍ជមធយមសរបុ ២៦.៣០៤ ដុ�្ល រ��មរកិ ២៨៤ 
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ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៥ តៃម្លកសិ�្ឋ នមិនអចិៃ្រន្តយ៍ % 
<១.០០០ ៩ ៦,២ ១៤៦ 
១.០០០-៥.០០០ ៣៥ ២៤ ១៤៦ 
៥.០០១-២០.០០០ ៥៧ ៣៩ ១៤៦ 
២០.០០១-៦០.០០០ ៣០ ២០,៥ ១៤៦ 
>៦០.០០០ ១៥ ១០,៣ ១៤៦ 
តៃម្លកសិ�្ឋ នមិនអចិៃ្រន្តយ៍ជមធយមសរបុ ២៧.២១៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ ១៤៦ 

 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៧ តៃម្លេដើមេឈើ % 
<១.០០០ ១២៤ ៣៥,៧ ៣៤៧ 
១.០០០-៥.០០០ ១០៨ ៣១,១ ៣៤៧ 
៥.០០១-២០.០០០ ៨៥ ២៤,៥ ៣៤៧ 
២០.០០១-៦០.០០០ ២២ ៦,៣ ៣៤៧ 
>៦០.០០០ ៨ ២,៣ ៣៤៧ 
តៃម្លេដើមេឈើជមធយមសរបុ ៧.៨៥១ ដុ�្ល រ�េមរកិ ៣៤៧ 

 
 
 
 
 
 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៩ តៃម្លសត្វ % 
<៥០០ ៨២ ២២,៨ ៣៦០ 
៥០០-៥.០០០ ១៣៨ ៣៨,៣ ៣៦០ 
៥.០០១-២០.០០០ ១០៦ ២៩,៤ ៣៦០ 
២០.០០១-៤០០.០០០ ១៩ ៥,៣ ៣៦០ 
>=៤០០.០០០ ១៥ ៤,២ ៣៦០ 
តៃម្លសត្វជមធយម ៩.៤៩៣ ដុ�្ល រ��មរកិ ៣៦០ 

  

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៤.១ ្របក់ចំណូល្របចំែខ   % 
<៥០ ៦១ ២៧,២ ៣៤៥ 
៥០-១០០ ៥៦ ១៤,៤ ៣៤៥ 
១០១-៥០០ ១៧២ ៤៤,១ ៣៤៥ 
៥០១-១.៥០០ ៤១ ១០,៥ ៣៤៥ 
>១.៥០០ ១៥ ៣,៨ ៣៤៥ 
្របក់ចំណូលជមធយមសរបុ ៣៨៧ ដុ�្ល រ��មរកិ ៣៤៥ 
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ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៥ តៃម្លកសិ�្ឋ នមិនអចិៃ្រន្តយ៍ % 
<១.០០០ ៩ ៦,២ ១៤៦ 
១.០០០-៥.០០០ ៣៥ ២៤ ១៤៦ 
៥.០០១-២០.០០០ ៥៧ ៣៩ ១៤៦ 
២០.០០១-៦០.០០០ ៣០ ២០,៥ ១៤៦ 
>៦០.០០០ ១៥ ១០,៣ ១៤៦ 
តៃម្លកសិ�្ឋ នមិនអចិៃ្រន្តយ៍ជមធយមសរបុ ២៧.២១៦ ដុ�្ល រ�េមរកិ ១៤៦ 

 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៧ តៃម្លេដើមេឈើ % 
<១.០០០ ១២៤ ៣៥,៧ ៣៤៧ 
១.០០០-៥.០០០ ១០៨ ៣១,១ ៣៤៧ 
៥.០០១-២០.០០០ ៨៥ ២៤,៥ ៣៤៧ 
២០.០០១-៦០.០០០ ២២ ៦,៣ ៣៤៧ 
>៦០.០០០ ៨ ២,៣ ៣៤៧ 
តៃម្លេដើមេឈើជមធយមសរបុ ៧.៨៥១ ដុ�្ល រ�េមរកិ ៣៤៧ 

 
 
 
 
 
 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៣.៩ តៃម្លសត្វ % 
<៥០០ ៨២ ២២,៨ ៣៦០ 
៥០០-៥.០០០ ១៣៨ ៣៨,៣ ៣៦០ 
៥.០០១-២០.០០០ ១០៦ ២៩,៤ ៣៦០ 
២០.០០១-៤០០.០០០ ១៩ ៥,៣ ៣៦០ 
>=៤០០.០០០ ១៥ ៤,២ ៣៦០ 
តៃម្លសត្វជមធយម ៩.៤៩៣ ដុ�្ល រ��មរកិ ៣៦០ 

  

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៤.១ ្របក់ចំណូល្របចំែខ   % 
<៥០ ៦១ ២៧,២ ៣៤៥ 
៥០-១០០ ៥៦ ១៤,៤ ៣៤៥ 
១០១-៥០០ ១៧២ ៤៤,១ ៣៤៥ 
៥០១-១.៥០០ ៤១ ១០,៥ ៣៤៥ 
>១.៥០០ ១៥ ៣,៨ ៣៤៥ 
្របក់ចំណូលជមធយមសរបុ ៣៨៧ ដុ�្ល រ��មរកិ ៣៤៥ 
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ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៤.២ ចំ��យបបំែខ % 
<១០០ ៣៩ ១១ ៣៥៣ 
១០០-២០០ ៨៧ ២៤,៦ ៣៥៣ 
ឆន ំ ២០១-៣០០ ៧៧ ២១,៨ ៣៥៣ 
៣០១-១.០៣០ ១១៨ ៣៣,៤ ៣៥៣ 
>១.០៣០ ៣២ ៩,១ ៣៥៣ 
ចំ��យជមធជសរបុ ៣៩៣ ដុ�្ល រ�េជរកិ ៣៥៣ 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៤.៣ យបក់សន�ំ�ំងពីេពលជុនជកដល់េពលេនះ % 
<១០០ ៦០ ២១,៤ ២៨១ 
១០០-៥០០ ៩៥ ៣៣,៨ ២៨១ 
៥០១-១.០០០ ៣៦ ១២,៨ ២៨១ 
១.០០១-១០.០០០ ៧០ ២៤,៩ ២៨១ 
>១០.០០០ ២០ ៧,១ ២៨១ 
យបក់សន�ំយជមធជសរបុ ៤.៨៧៣ ដុ�្ល រ�េជរកិ ២៨១ 

 



ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៤.២ ចំ��យបបំែខ % 
<១០០ ៣៩ ១១ ៣៥៣ 
១០០-២០០ ៨៧ ២៤,៦ ៣៥៣ 
ឆន ំ ២០១-៣០០ ៧៧ ២១,៨ ៣៥៣ 
៣០១-១.០៣០ ១១៨ ៣៣,៤ ៣៥៣ 
>១.០៣០ ៣២ ៩,១ ៣៥៣ 
ចំ��យជមធជសរបុ ៣៩៣ ដុ�្ល រ�េជរកិ ៣៥៣ 

 

ភពញឹកញប់ សរបុ 
ចំនួនសំ�ក
សរបុ (N) 

៤.៣ យបក់សន�ំ�ំងពីេពលជុនជកដល់េពលេនះ % 
<១០០ ៦០ ២១,៤ ២៨១ 
១០០-៥០០ ៩៥ ៣៣,៨ ២៨១ 
៥០១-១.០០០ ៣៦ ១២,៨ ២៨១ 
១.០០១-១០.០០០ ៧០ ២៤,៩ ២៨១ 
>១០.០០០ ២០ ៧,១ ២៨១ 
យបក់សន�ំយជមធជសរបុ ៤.៨៧៣ ដុ�្ល រ�េជរកិ ២៨១ 

 



េវទិកានៃអង្គកការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា
អាសយដ្ឋា នៈ ផ្ទះពេែ ៩-១១ ផ្លូវពេែ ៤៧៦ សង្កា ត់េួេេនំេលូង ១ 

ប្រអ្់រសនំ្រពុបត ២២៩៥ ភ្នំពុពេញ-៣ កម្ពុជា

េលូរស័េ្ពេែៈ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤២៩

េលូរសារពេែៈ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ០៦៣ 

អីពុខម៉េៈ ngoforum@ngoforum.org.kh

ពេហេនំេ័រៈ www.ngoforum.org.kh
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អំពីសម្ព័ន្ធទ្រន្លកម្ពុជា
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