
 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពល ើកទី ១៣  

ផែនការសកម្មភាពរបសអ់្នកគ្រប់គ្រង ADB កនងុការអ្នវុត្តលសចកតសីលគ្ម្ចរបសគ់្កុម្គ្បឹកាភិ
បា  ជុុំវិញអ្នសុាសនផ៍ែ គ្ត្វូបានដាក់លចញ កនងុរបាយការណ៍ចងុលគ្កាយ របស ់រណៈក
ម្មម ធិការវាយត្ម្ម្ៃភាពអ្នុលោម្ (CRP)៖ រលគ្ម្មងសាត រែៃវូផែកល ើងវិញលៅកម្ពុជា 

របាយការណ៍ន េះ បង្ហា ញនោយសនខេប អំពីវឌ្ឍ ភាពសនរេចបា នោយអនកររប់ររខរបស់ធនាគារ  
អភិវឌ្ឍ ៍អាស ី (នៅកាត់ថា ADB) កន ខការអ  វតតវធិា ការកកលេអ នោយមា កចិចសហការជាេួយ ខឹរាជរោា ភិបាល
កេព ជា (នៅកាត់ថា រោា ភបិាល) ន ីេបអី  វតតនសចកតីសនរេចរបស់រកេុរបឹកាភបិាល ADB ជ ំវញិអ  សាស ៍ក ល
រតូវបា ោក់នចញកន ខរបាយការណ៍ច ខនរកាយរបស់ រណៈកមាា ធិការវាយតម្េៃនលីភាពអ  នោេ (CRP)៖ រនរមាខ
សាត រផ្ៃូវក កន ខីវញិនៅកេព ជា ចាប់តខំពីការនចញរបាយការណ៍ច ខនរកាយន េះ កាលពីកែ េករា ឆ្ន  ំ២០១៤  ខិ
សាា  ភាពម្ ការអ  វតតកផ្ ការសកេាភាពទខំន េះ រិតរតេឹម្ងៃទី ៣០ កែ េងិ នា ឆ្ន  ំ២០១៨។1 

សាវតារ 

កាលពីម្ងៃទី ៣១ កែ េករា ឆ្ន  ំ ២០១៤ រកេុរបឹកាភបិាលរបស់ ADB បា យល់រសប កន ខការកកលេអឱ្យ
រនរមាខន េះ មា ភាពអ  នោេនពញនលញ តេនគាល នោបាយសតពីីការការពារផ្លប េះពាល់របស់ធនាគារ បនាា ប់
ពីការនចញរបាយការណ៍ នោយ CRP របស់ ADB រចួេក។ 

របាយការណ៍របស់ CRP បង្ហា ញពីករណីផ្តល់របាក់សណំខេិ ររប់រគា ់ជានរច ីករណី  ល់ររួសារក ល
រខផ្លប េះពាល់នោយសាររនរមាខ។ រណៈកមាា ធកិារន េះ ក៏បា រកន ញីផ្ខក រថា ADB ព ំបា អ  នោេឱ្យបា 
នពញនលញ តេនគាល នោបាយរបស់ែៃួ  ទក់ទិ  ខឹការពិនរគាេះនោបល់  ិខការរបារស័យទក់ទខជាេយួ ឹខ
ររួសារក លទទួលរខផ្លប េះពាល់ន យី។ របាយការណ៍ន េះ បា សនរេចថា បរកិាេ ររបូវ តនៅកក ៃខតខំទីលំនៅងាី
េួយចំ  ួ នៅមា ភាពែវេះខាត។ យ តការនោេះរសាយការនកីតទ កេេិ ស ែចតិត នៅព ំទ ់មា លកេណៈររប់រគា ់ 
 ិខការអ  វតតកេាវធិីសាត រចណូំលន ខីវញិ មា ភាពយតឺោ វ។ ន ីេបអី  វតតនសចកតីសនរេចរបស់រកេុរបឹកាភបិាល  
ជ ំវញិអ  សាស ៍ទខំរបាេំយួ ក លរតូវបា ោក់នចញកន ខរបាយការណ៍ច ខនរកាយរបស់ CRP បនាា ប់ពីបា ពិនរគាេះ
នោបល់ជាេយួ ឹខរោា ភិបាលរចួេក អនកររប់ររខរបស់ ADB បា ោក់នចញ ូវវធិា ការកកលេអេួយចំ  ួ កាលពី
កែ នេសា ឆ្ន  ំ២០១៤។ វឌ្ឍ ភាពម្ ការអ  វតតសកេាភាពកកលេអទខំន េះ រតូវបា រាយការណ៍ជានរៀខរាល់រតីមាស។  
                                                           
1  វធិា ការ នលីកជាអ  សាស ៍នោយ CRP ន ីេបឱី្យរនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ រឺជាសកេាភាពក ល “កំព ខប ត    
អ  វតត”។ របាយការណ៍វឌ្ឍ ភាពរបចារំតីមាសរបស់ CUFA (រតីមាសទីបី ឆ្ន  ំ ២០១៧ រហូត ល់រតីមាសទីពីរ ឆ្ន  ំ២០១៨) 
រតូវបា អាប់ ូត (upload) ចូលនៅកន ខនរហទំព័ររបស់រនរមាខ។ របាយការណ៍ន េះ បង្ហា ញពីវឌ្ឍ ភាពក លសនរេចបា ពីកែ 
ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៧ រហូត ល់ម្ងៃទី ៣០ កែ េិង នា ឆ្ន  ំ២០១៨។ SERD បា ច េះនបសកកេាចំ ួ បីរនលីក ន ីេបពីិ ិតយ  ិខ
ធានាឱ្យមា ការអ  វតតររប់សកេាភាពទខំអស់។  
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CRP នរៀបចំនបសកកេាច េះព ិិតយតេោ របចាឆំ្ន ចំំ ួ បីនលីក  ិខបា នចញរបាយការណ៍ព ិិតយតេោ  
របចាឆំ្ន នំលីកទីេួយ នៅម្ងៃទ ី ៦ កែ នេសា ឆ្ន  ំ ២០១៥ របាយការណ៍ព ិិតយតេោ របចាឆំ្ន នំលកីទីពីរ នៅម្ងៃទី 
២៩ កែ េិង នា ឆ្ន  ំ ២០១៦  ិខរបាយការណ៍ពិ ិតយតេោ របចាឆំ្ន នំលីកទបីី នៅម្ងៃទី ៤ កែ ធនូ ឆ្ន  ំ ២០១៧។ 
ADB បា នលីកយកលទធផ្លរកន ញីកន ខរបាយការណ៍នលកីទីេួយ នលកីទីពីរ  ខិនលីកទីបី នៅពិភាកាជាេួយ ខឹ 
រោា ភិបាល  ិខបា ោក់នចញ ូវវធិា ការ ន េីបនី្ៃីយតបចំនពាេះលទធផ្លរកន ញីទខំន េះ។ កន ខរបាយការណ៍ពិ ិតយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលកីទបីី CRP បា ស និោា  ថា ADB បា អ  នោេតេអ  សាស ៍ទីបួ  ក លបា ទទលួការ
អ  េ័តពីរកុេរបកឹាភិបាល  ខិអ  នោេបា ែៃេះតេអ  សាស ៍នលែ  ២ ៣ ៥  ិខ ៦ ក លអ  សាស ៍ទខំន េះ 
ក៏រតូវបា អ  េ័តនោយរកុេរបឹកាភិបាលផ្ខក រ។ វឌ្ឍ ភាពម្ ការអ  វតតរតិរតឹេម្ងៃទ ី៣០ កែ េិង នា ឆ្ន  ំ២០១៨ 
ជ ំវញិសកេាភាពពាក់ព័ ធ ឹខរបាយការណ៍ពិ តិយតេោ របចាំ្ មាសទីពីរ ន េីបឱី្យរនរមាខន េះមា ភាពអ  នោេ
នពញនលញ រតូវបា នលកីយកេកបង្ហា ញកន ខតរាខខាខនរកាេ។  

កន ខរបាយការណ៍ព ិិតយតេោ របចាឆំ្ន នំលីកទបីី CRP បា ស និោា  ថា ADB បា អ  នោេតេ            
អ  សាស ៍ទេីួយ ក លបា ទទួលការអ  េ័តពីរកុេរបឹកាភិបាល  ខិនៅប តមា ភាពអ  នោេកតកផ្នកែៃេះកត
ប  ន ណ្ េះ តេអ  សាស  ៍ ២ ៣ ៥  ខិ ៦។ នហយីរកុេការង្ហរ ADB បា នលីកយកលទធផ្លរកន ញី  ិខ      
អ  សាស ៍កន ខរបាយការណ៍ពិ ិតយតេោ របចាឆំ្ន នំលីកទីបី នៅពិភាកាជាេួយ ឹខរោា ភិបាល កាលពីកែ េករា ឆ្ន  ំ
២០១៨។ នសចកតសីនខេបអពំីសកេាភាពក លអ  វតតនោយអនកររប់ររខ ន ីេបឱី្យរនរមាខន េះមា ភាពអ  នោេ
នពញនលញ មា ភាា ប់ជាឧបសេព័ ធនៅរបាយការណ៍ន េះ។2 

 

 

 

 

 

វឌ្ឍនភាពម្នការអ្នវុត្តសកម្មភាព ពាក់ពន័ធនងឹរបាយការណ៍ពនិិត្យតាម្ដានគ្បចុំឆ្ន ុំល ើក
ទីពីរ លែើម្បឱី្យរលគ្ម្មងម្មនភាពអ្នុលោម្លពញល ញ 

រិត្គ្ត្មឹ្ម្ងៃទី ៣០ ផែ ម្ងិុនា ឆ្ន ុំ ២០១៨ 

                                                           
2 ឧបសេព័ ធទី ១ រតូវបា នរៀបចំន ខី បនាា ប់ពីការពិភាកាជាេួយ ឹខរោា ភិបាល កាលពីកែ េករា ឆ្ន  ំ២០១៨។  
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

អ  សាស ៍ទ ី១៖ បនខកតីកេាវធិសីរមាប់
ទូទត់របាក់សណំខ ក លទូទត់េ ិ
ទ ់ររប់  

 

 

សាា  ភាពម្ ភាពអ  នោេ៖  
អ  នោេបា ែៃេះ 

(i) ADB រតូវពិ ិតយតេោ  
ន ីេប ីឹខថា IRC ពិតជាបា អ  វតត
សកេាភាពជាជំហា ៗ ន ីេបកីំណត់ 
 ិខផ្តល់សំណខ  ិខអតារបនោជ ៍
នានាោ ខសេរសប  ល់ររួសារក ល
រខផ្លប េះពាល់ នោយសវធិា  ៣០ 
កេ រតកានរ   នៅកំ្ត់ផ្ៃូវក កពាក់ព័ ធ
កន ខទីរកុខភនំនពញ  ិខនបា យកប ត  ិខ
ធានាថា ការអ  វតតសកេាភាពជាជំហា
 ៗទខំន េះ នធវីន ខីរសបតេនគាល
 នោបាយ សតីពីការការពារផ្ល     ប េះ
ពាល់របស់ ADB  ិខ 

(ii) ពាក់ព័ ធ ឹខការផ្តល់សំណខ
ចំនពាេះការបាត់បខ់របាក់ចំណូល េូល
ោា  សរមាប់រិតរបាក់ឧបតាេភ កន ខ         
រយៈនពលអ តរកាល ចាបំាច់រតូវបនខកី 
ឱ្យបា ែពស់ជាខេ  ។ រាល់ការទូទត់
របាក់សំណខទខំអស់ ចាបំាច់រតូវកក
សរេួលនៅតេអរតអតិផ្រ្សរ ប 
សរមាប់កំ  ខនពលរិតពីកាលបរនិចេទ
ផ្លៃ ស់បតូរកក ៃខតខំទីលំនៅ  ិខកាល
បរនិចេទរបហាក់របកហល រហូត ល់
កាលបរនិចេទទូទត់សំណខ។ ចាបំាច់
រតូវមា ការកកតរេូវអរតអតិផ្រ្
ក លរតូវបា កកសរេួល សរមាប់អ  វតត 

របាយការណ៍ពិ ិតយតេោ របចាឆំ្ន ំ
នលីកទីបីរបស់ CRP បា រកន ញីថា
មា ភាពអ  នោេនពញនលញ ប  ក ត
បា ផ្តល់ ូវសំណូេពរេួយ      ចំ ួ ។  

 

អ  សាស ៍ក លរតូវបា នលីកន ខីជា
សំណូេពរ រតូវបា បង្ហា ញកន ខ
ឧបសេព័ ធទី ១។ 
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

កន ខទីតខំ នៅទីរកុខភនំនពញ។   

អ  សាស ៍ទ ី ២៖ កកលេអបរកិាេ ររូបវ ត
នៅកក ៃខតខំទលំីនៅងា ី

 

 

សាា  ភាពម្ ភាពអ  នោេ៖  
អ  នោេបា ែៃេះ 

(i) កក ៃខតខំទីលំនៅងាីនៅនែតតរពេះ
សីហ   បាត់ ំបខ  ិខនបា យកប ត រតូវ
ភាា ប់ជាេួយ ឹខរបព័ ធផ្គត់ផ្គខ់ទឹក តេ
បពំខ់ នៅតេេូលោា  ផ្លា ល់ នហយី 
ADB រតូវពិចារ្រា ប់រខចំ្យនផ្េ
ខៗ ឬរេួភារទ ន ីេបជីួយរា ប់រខ
ចំ្យទខំន េះ ន ីេបឱី្យររួសារក ល
រខផ្លប េះពាល់ អាចភាា ប់ទឹកបា នរបី
របាស់។  

(ii)  រណៈកមាា ធិការ O&M ទទួល
បា ការគារំទពីេូល ិធិនានា ឬកន ខ
ករណីក លចាបំាច់ទទួលបា ការគារំទ
នោយផ្លា ល់ ពី   ំ  ិខ/ឬ អភិបាល 
សរមាប់សកេាភាព O&M ន ីេបផី្តល់
លទធភាពឱ្យមា ការកងទ ំ  ិខជួសជ ល
កន ខរទខ់រទយធំ សរមាប់នហោា រចនាស
េព័ ធនានានៅនពលក ល    ចាបំាច់។  

(iii) ការ  តសំរាេនៅជិតកក ៃខតខំទី
លំនៅងាីនបា យកប ត  ិខនៅជិតសាោ
នរៀ  រតូវបញ្ឈប់ ឬកាត់ប ាយ3  ិខ 

(i) នៅកក ៃខតខំទីលំនៅងាីកន ខទីរកុខ
ភនំនពញ ររួសារក លរខផ្លប េះពាល់
ទខំអស់ ស ទធកតបា ភាា ប់ជាេួយ ឹខ
របព័ ធផ្គត់ផ្គខ់ទឹកតេបំពខ់។ នៅទី
រកុខនបា យកប ត អណតូ ខសនប់មា ចំ ួ  
៦៥ ប  ក តមា កត ៣៧ ប  ន ណ្ េះក ល
អាចនរបីបា ។ ររួសារក លរខផ្លប េះ
ពាល់េួយចំ ួ  ទិញទឹកផ្ឹកពីរកុេហ   
ឯកជ ។ រណៈកមាា ធិការទទួលប ា ក
ការនរបីរបាស់  ិខលំកហទ ំ  (O&M) 
បា ចរចាជាេួយ ឹខអាជាា ធររកុខ 
ន ីេបសី ំឱ្យមា ការបញ្ច េះតម្េៃតទឹក 
ជាេួយ ឹខរបព័ ធផ្គត់ផ្គខ់ទឹកនៅតេ
បំពខ់នៅទីរកុខន េះ។ នៅបាត់ ំបខវញិ 
ការផ្គត់ផ្គខ់ទឹក រឺនចញពីរបភពរសេះ
ក លនៅជិត នោយទឹករតូវបា បូេ
ចូលនៅកន ខស ីកទ សត កទឹកក លបំពាក់
នោយរបព័ ធចនរមាេះ នហយីបនាា ប់េក
បខាូរនៅកា ់ស ី កទ អាកាស ន ីេបី
កចកនៅកា ់ផ្ាេះ ីេួយៗ។ ររួសារ
 ីេួយៗ បា ទទួលធ ខចនរមាេះទឹកេួ
យ។ រណៈកមាា ធិការ O&M  កំព ខ
ចរចាជាេួយ ឹខរោា ករទឹកនែតត ន ីេបី

                                                           
3 កថាែណឌ  ២៥ ម្ របាយការណ៍ពិ ិតយតេោ នលីកទីបី បា នលីកន ខីថា បញ្ហា បំព លែយល់ពីការ  តសរមាេក លនៅជិត
កក ៃខតខំទីលំនៅងាី ក លក ៃខេកធាៃ ប់រតូវបា រាយការណ៍នោយររួសារក លរខផ្លប េះបាល់ កលខជាបញ្ហា នទៀតនហយី។  
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

(iv) រតូវពិចារ្នរៀបចំឱ្យមា េូល
ោា  ស ខាភិបាលនៅតំប ់តខំទីលំនៅ
ងាីនៅនបា យកប ត ន ីេបផី្តល់នសវា
សរមាប់ន្ៃីយតបតេតរេូវការកងទំ
ស ែភាពរបស់របជាពលរ ា ក លតខំទី
លំនៅងាី។ 

ភាា ប់ទឹក  នរបីរបាស់ពីរបព័ ធផ្គត់ផ្គខ់ទឹក
តេបំពខ់កន ខទីរកុខ    ន េះ។  

(ii) រណៈកមាា ធិការ O&M នៅតេ
កក ៃខតខំទីលំនៅងាី ីេួយៗ រតូវបា 
បនខកីតរចួរាល់  ិខ ំនណីរការបា សេ
រសប។ ប រគលិកចំ ួ ពីរនាក់របស់ 
CUFA 4  រតូវបា ចាត់តខំឱ្យផ្តល់ការ   
គារំទ  ិខកកលេអការង្ហរ O&M នៅតេ
កក ៃខតខំទីលំនៅងាីទខំ ៥ នោយនផ្លត
តការនរៀបចំការផ្តល់ការគារំទ  ិខការប
ណត េះប ត្ ល  ល់             រណៈក
មាា ធិការ O&M, កកលេអការររប់ររខ
សំណល់រខឹ, ម្រអង្ហគ សរបាក់សរមាប់ 
O&M ពីររួសារក លរខផ្លប េះពាល់ 
 ិខពរខឹខទំនាក់ទំ ខរវាខរណៈកមាា ធិ
ការ O&M  ិខអាជាា ធរ េូលោា  ។     
អខគការន េះ ឹខសរេបសរេួលកិចច
ពិនរគាេះនោបល់រវាខអាជាា ធរេូលោា   
ន ីេប ី    កសាខទំនាក់ទំ ខរវាខរណៈ
កមាា ធិការ O&M  ិខអាជាា ធរេូលោា   
 ិខ រេួចំកណកធានា      ិរ តរភាព
រចនាសេព័ ធនៅកក ៃខតខំទីលំនៅងាី ក៏
 ូចជាយ តការ O&M នៅតេសហរេ
 ៍។ នបីតេវឌ្ឍ ភាពក លសនរេចបា 

                                                           
4  អខគការេិ កេ រោា ភិបាលេួយ រតូវបា ជួលនរកាេរនរមាខ TA8810-CAM៖ ពរខឹខការតខំទីលំនៅជាងាី  ិខសកេាភាព        
សាត រចំណូល ន ីេបជីួយអ  វតតសកេាភាពក លរតូវបា ន កីន ខីជាអ  សាស ៍េួយចំ ួ របស់  CRP កន ខការនធវីឱ្យរនរមាខន េះ
មា ភាពអ  នោេនពញនលញ នោយនផ្លត តការយកចិតតទ កោក់ជាពិនសសនលីអ  សាស ៍នលែ ២ ៥  ិខ ៦ របស់ CRP។ 
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

ទខំន េះ មា ការនលីកជាសំណូេពរឱ្យ
នរៀបចំជារំ ិតផ្តួចនផ្តីេ ក លមា  ិរ តរ
ភាព ន ីេបកីកលេអផ្ាេះសកេបខ  ិខនហ
ោា រចនាសេព័ ធនានា នៅកក ៃខតខំទី
លំនៅងាី ឱ្យបា កា ់កតរបនសីរជាខ
ន េះ។ រនរមាខជំ ួយបនចចកនទស 
(TA) បា ផ្តល់ងវកិានរៀបចំសិកាេ
សាោ សតីពីការនរបីរបាស់  ិខលំកហទ ំ
កន ខនែតតេណឌ លរិរ ី ពីម្ងៃទី ១២-១៤ 
កែ ត ោ ឆ្ន  ំ ២០១៦ ក លមា ការ
ចូលរេួពីអនក ឹកនា ំ ិខសមាជិករណៈ
កមាា ធិការ O&M ចំ ួ  ៤៨ នាក់ េកពី
កក ៃខតខំទីលំនៅងាីចំ ួ  ៥។ នៅកន ខ
សិកាេ -សាោន េះ អនកចូលរេួបា នលីក
ន ខីពីេ ែសញ្ហា នរគាេះថាន ក់ ល់ស ែ
ភាព  ិខផ្លប េះពាល់េកនលីបរសិាា   
ក លបខកន ខីនោយសារ  តសរមាេ 
 ិខការនចាលសំណល់រខឹេិ បា រតឹេ
រតូវ  ិខបា នលីកន ខីពីការនចាល
សំណលរខឹឱ្យបា រតឹេរតូវ។ មា ការ
ប តការនលីកទឹកចិតតររួសារក លរខផ្ល
ប េះពាល់  ិខសមាជិកសហរេ ៍ ឱ្យ
ចូលរេួប ិភារជានរៀខរាល់កែ សរមាប់
ការនរបីរបាស់  ិខលំកហទបំរកិាេ ររូបវ ត
នានា  ិខសរមាប់ការអភិវឌ្ឍសហរេ
 ៍។  

 (iii) មា េណឌ លស ែភាពរ ាតិចតួច
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

កតប  ន ណ្ េះ នៅទីរកុខនបា យកប ត។ 
េណឌ លស ែភាពក លនៅជិតបំផ្ ត 
មា ចមាៃ យ ៦ រីកេ រត ពីទីតខំទី
លំនៅងាីនៅនបា យកប ត។   

CUFA  ឹខប តផ្តល់ជំ ួយ ល់ររួសារ
រខផ្លប េះពាល់ ន ីេបពីរខឹខយ តការ 
O&M ក លរតូវបា បនខកីតន ខីរចួ 
តេរយៈការនរៀបចំជាសិកាេ សាោ ការ
បណត េះប ត្ ល  ិខការផ្តល់របឹកា។ 
កិចចពិនរគាេះនោបល់ជារបចា ំ  ិខការប
ណត េះប ត្ លនៅ ឹខទីតខំផ្លា ល់ ល់
សមាជិកសហរេ ៍កំព ខ រតូវបា នធវី
ន ខី។ ការគារំទរបស់ CUFA នផ្លត តនលី
ការផ្តល់ជំ ួយសរមាប់ឱ្យរណៈកមាា ធិ
ការ O&M អាចបំនពញេ ែង្ហររបស់ែៃួ  
ក៏ ូចជាការជួសជ លផ្ៃូវក លទទួលរខ
ការែូចខាត ការសមាអ តរបព័ ធលូ  ិខ
ការសមាអ តសំរាេ ។ 

អ  សាស ៍ទ ី៣៖ កកលេអការបនំពញ
េ ែង្ហររបសយ់ តការនោេះរសាយ          
បណតឹ ខសារទ កេ នោយរតវូបញ្ចូ ល
សកេាភាពន េះ នៅកន ខកផ្ ការ
សកេាភាព ក លមា កណំត់នពលនវោ
ចាសោ់ស់  ខិអាចនផ្ាៀខផ្លា ត់ ខឹបា  

 

សាា  ភាពម្ ភាពអ  នោេ៖ 
អ  នោេបា ែៃេះ 

CRP នលីកនសនីឱ្យអនកររប់ររខធានា
ោ ខ្ឱ្យមា ការកកសរេួល
នសៀវនៅកណនាសំតីពីយ តការនោេះ
រសាយបណតឹ ខ សាទ កេ ន ីេបបីញ្ចូ ល ីតិ
វធិីតវា  កន ខករណីក លរណៈ      កមាា
ធិការ GRM  ំបូខប ិនសធេិ ទទួល

 

 
បា នលីកន ខីពីសកេាភាពក លរតូវ
បា ផ្តល់ជាអ  សាស ៍ន េះ ជូ  ល់រ
ោា ភិបាល។ រោា ភិបាលបា អ  វតត
សកេាភាពខាខនរកាេ ន ីេបនីធវីឱ្យការ
បំនពញេ ែង្ហររបស់យ តការ GRM 
កា ់កតមា ភាពលអរបនសីរជាេ  ៖ 
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

 យកបណតឹ ខ ធានាថា បណតឹ ខអាចនធវី
ន ខីពាក់ព័ ធអំពីបញ្ហា ពាក់ព័ ធ ឹខការ
តខំទីលំនៅងាីនផ្េខនទៀត នរៅកតពី
សំណខទូទត់ ធានា ថា ររួសារក ល
ទទួលរខផ្លប េះពាល់ក លមា បណតឹ ខ
សាទ កេ  ូចគាន  អាចោក់បណតឹ ខរបស់
ែៃួ ជារកុេ  ិខធានាឱ្យមា ការអ  វតត
 ីតិវធិីតវា  នៅនកៀក ឹខកក ៃខតខំទី
លំនៅងាីរបស់ររួសាររខផ្លប េះពាល់ 
តេក លអាចនធវីនៅបា  ឬ  ទីតខំ
នផ្េខនទៀត នោយរតូវមា ការជួយ
រា ប់រខចំ្យនធវី ំនណីររបស់ន ីេប
ណតឹ ខ ោ ខនហាច្ស់ ន ីេបឱី្យពួក
នរអាចចូលរេួកន ខ ីតិវធិីនោេះរសាយ
ការតវា របស់ពួកនរទខំន េះ។ CRP ក៏ផ្ត
ល់អ  សាស ៍ ឱ្យមា ការព យល់ពីេូល
នហត ក ល បណតឹ ខរបស់ររួសាររខផ្ល
ប េះពាល់រតូវបា នរប ិនសធនៅកន ខ
 ំនណីរការតវា ន េះផ្ខក រ។  

- ការនរៀបចំ ីតិវធិី នគាលការណ៍កណនា ំ
 ិខ       ឯកសារបណត េះប ត្ លសតីពី 
GRM  រតូវបា បញ្ច ប់រចួរាល់  ិខ
ផ្េពវផ្ាយ ល់ររួសាររខផ្លប េះពាល់  

- រណៈកមាា ធិការ GRM  រតូវបា 
បនខកីតន ខីនោយមា សមាសភាព
ថាន ក់   ំថាន ក់រសុក  ិខថាន ក់នែតត។ មា 
តំ្ខររួសាររខផ្លប េះពាល់ចូលរេួ
កន ខសហរេ ៍។  

- ការបណត េះប ត្ ល ល់សមាជិក 
GRM អំពី ំនណីរការ GRM រតូវបា នធវី
ន ខី នៅតេកក ៃខតខំទីលំនៅងាី
ទខំ៥។  

- បណតឹ ខសាទ កេសរ បចំ ួ  ៣៧ រតូវ
បា      នោេះរសាយរបកបនោយ
នជារជ័យ ក លបង្ហា ញថា យ តការន េះ 
បា ទទួល  ិខបា ជួយសរេប
សរេួលរក ំន្េះរសាយ ចំនពាេះការ
រពួយបារេភរបស់ជ ក លរខផ្លប េះពា
ល់។   

ការពិភាកាអំពី GRM នរៅផ្ៃូវការ 
នោយមា ការចូលរេួនៅករេិត ំបូខ 
 ឹខរតូវនធវីន ខី ន ីេប ី    កសាខសេតា
ភាព  ិខបនខកី ការយល់ ឹខ ល់ររួសារ
ក លរខផ្លប េះពាល់  ិខ  ។ំ  
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

អ  សាស ៍ទ ី៤៖ នរៀបចកំេាវធិកីសាខ
សេតាភាព IRC ឱ្យបា សេរសប 

 

អ  សាស ៍រតវូបា អ  វតត  ខិមា ភាព
អ  នោេ។  

នោខរបាយការណ៍ពិ ិតយតេោ 
របចាឆំ្ន ទំីពីរ ច េះម្ងៃទី ២០ កែ េិង នា 
ឆ្ន  ំ២០១៧។  

CRP ព ំបា ផ្តល់អ  សាស ៍ឱ្យមា ការ
អ  វតតសកេាភាពជាជំហា ៗបក ាេ
នទៀតននាេះន យី។ 

អ  សាស ៍ទ ី៥៖ បនខក ីរនរមាខវភិារ
នលីបណំ ល ន េីបជីលួររសួារក លជាប់
បណំ លវណ័ឌ ក ឱ្យអាចសខបណំ ល
ក លពកួនរជពំាក់សរ ប តេរយៈការ
បនខកតីកេាវធិពីនិសស សរមាប់ផ្តល់ឥណ
ទ   ខិជយួនោេះរសាយបណំ ល។  

 

 

សាា  ភាពម្ ភាពអ  នោេ៖ 
អ  នោេបា ែៃេះ 

ADB ចាបំាច់រតូវប តកិចចែំរបឹខករបខ 
ន ីេបបីនខកីតកេាវធិីជួយនោេះរសាយ
បំណ ល ក លមា ភាពរខឹមា ំ  ិខ
 ំនណីរការបា លអ។  

 

 

CUFA ក លរតូវបា ជួលឱ្យបំនពញ
ការង្ហរនរកាេរនរមាខ TA ន េះ ប តអ  
វតតវធិា ការ ន ីេបនី្ៃីយតបចំនពាេះបញ្ហា
ហរិញ្ាវតា របស់ររួសារក លកំព ខជាប់
បំណ លតេរយៈការផ្តល់ការបណត េះប
ត្ ល  ិខឱ្កាសការង្ហរ តេរយៈ

កេាវធិីកសវខរកការង្ហរឱ្យនធវី។  CUFA  
បា របេូលទិ ន ័យអំពីករេិតរបាក់
ចំណូល  ិខករេិតបំណ ល លកេណៈ
ម្ បំណ ល  ិខរបភពបំណ ល ភាព
នទៀខទត់ម្ ចំណូល  ិខជំនាញ
ការង្ហររបស់ររួសារក លតខំទីលំនៅងាី
 ីេួយៗ។  CUFA បា ផ្តល់វរគបណត េះ 
ប ត្ ល អំពីចំនណេះ ឹខហរិញ្ាវតា ចំ ួ  
១.៥៦៦ នលីក  ល់ររួសារក លរខ
ផ្លប េះពាល់  ិខមា នរៀបចំជាកែេទូរ
សពាផ្តល់ជំ ួយ ន ីេបសីាកសួរព័ត៌មា 
អំពីហរិញ្ាវតា នោយេិ រិតម្ងៃ ៧ ម្ងៃកន ខ
េួយសបាត ហ៍។  កាលពីកែ ត ោ ឆ្ន  ំ
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

២០១៦   អខគការន េះ បា សាកលបខ
ការអ  វតតកេាវធិី   យ ទធសាស្តសតកសវខរក
ឱ្កាសវជិាា ជីវៈ (VPS) នៅទីរកុខ
នបា យកប ត  ិខទីរកុខភនំនពញ  ិខបា 
នរៀបចំពិព័ណ៌ការង្ហរចំ ួ  ២ នលីក 
កន ខកែក េភៈ ឆ្ន  ំ២០១៧។  យ ទធសាស្តសត 
VPS រតូវបា នរៀបចំន ខី ន ីេបជីួយ
ររួសារតខំទីលំនៅងាី ឱ្យបនខកី ចំណូល 
 ិខនចេះស េរំបាក់ ន ីេបសីខបំណ ល
របស់ពួកនរ។  

កន ខចំន្េររួសារក លរខផ្លប េះ
ពាល់ចំ ួ  ៦៨ ររួសារ ក លរតូវបា 
នរជីសនរសី ន ីេបកីសវខរកការង្ហរឱ្យនធវី 
របជាពលរ ាក លរខផ្លប េះពាល់ចំ ួ 
, ៥៦ ររួសារ មា ការង្ហរនធវី ែណៈ
នពលក លររួសារនផ្េខនទៀត ព ំអាច
ទទួលយកការង្ហរេកនធវីបា  
នោយសារកតេូលនហត ផ្លា ល់ែៃួ ជា
នរចី , ១០ ររួសារនៅកំព ខកសវខរក
រកុេហ    ន ីេបជីួបសមាភ សជាេួយ។ 
CUFA   ឹខប តអ  វតតកេាវធិី VPS  កន ខ
ឆ្ន  ំ ២០១៨  ិខនធវីការកកសរេួល
វសិាលភាពម្ កេាវធិីន េះ តេទិ ន ័យ
សតីពីសាា  ភាពហរិញ្ាវតា របស់ររួសារ 
ក ល ឹខមា ការពិ ិតយតេោ ជាប់
ជារបចា។ំ  

ន ីេបធីានា ិរ តរភាពម្ រនរមាខនោេះ
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តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
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ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

រសាយបំណ ល CUFA ប តសរេប
សរេួល ជាេួយ ឹខ ិនោជកក លមា 
សកាត   ពល កំណត់ពីជំនាញក ល 
ចាបំាច់  ិខអ  វតតកេាវធិី VPS នោយ
នផ្លត តការយកចិតតទ កោក់នលីការបនខកី 
របសិទធភាពម្ ការកសវខរកការង្ហរឱ្យ
ររួសារក លទទួលរខផ្លប េះពាល់ 
បា នធវី។  

កន ខចំន្េរបជាពលរ ារខផ្លប េះ
ពាល់ ១៦ ររួសារក លរតូវបា រក
ន ញីថារតូវការការជួយសខបំណ ល
ភាៃ េ, ១៤ ររួសារបា សខបំណ ល
របស់ពួកនររចួរាល់, ១ ររួសារព ំបា 
ចូលរេួកន ខកេាវធិីជួយសខបំណ លននាេះ
ន យី នហយី ១ ររួសារបា លក់ផ្ាេះ
របស់ែៃួ   ិខផ្លៃ ស់នៅនៅកក ៃខនផ្េខ
នទៀត។  

អ  សាស ៍ទ ី៦៖  

អ  វតតកេាវធិកីារសាត ររបាក់ចណូំល  
(EIRP) របកបនោយ រិ តរភាព។ 

សាា  ភាពម្ ភាពអ  នោេ៖ 

អ  នោេបា ែៃេះ 

ADB ចាបំាច់រតូវធានាឱ្យមា ការអ  វតត
កេាវធិី EIRP ឱ្យបា ររប់រគា ់ នោយ
រតូវបញ្ចូ លការបណត េះប ត្ លជំនាញ
វជិាា ជីវៈ  ិខការផ្តល់ការគារំទ ល់
ការង្ហរ/ការរបកប     អាជីវកេា បក ាេ
ពីនលីការគារំទក លកំព ខប តផ្តល់ ល់
រកុេជួយែៃួ ឯខ។ សរមាប់នគាល

 

 

CUFA ប តអ  វតតយ ទធសាស្តសតចាក់នចញ 
សរមាប់កេាវធិី EIRP  ិខបា នរៀបចំវរគ
បណត េះប ត្ ល  ិខការច េះពិ ិតយតេ
ោ ជាប់ជារបចា។ំ កាលពីកែ ធនូ ឆ្ន  ំ
២០១៦ CUFA បា នធវីការកំណត់ពី
វសិាលភាពម្ ការអ  វតតសកេាភាពកន ខ
ទីរកុខភនំនពញ  ិខទីរកុខនបា យកប ត 



12 

អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
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រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 
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ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

បំណខន េះ នរចាបំាច់រតូវពរខីកកេាវធិី 
EIRP ឱ្យបា ររប់រគា ់ ោ ខនហាច
្ស់ ល់នពលក លមា ភសត តខ
ចាស់ោស់បង្ហា ញថា ររួសារក លរខ
ផ្លប េះពាល់នៅកក ៃខតខំទីលំនៅងាី 
បា ទទួលចំណូល  ល់ករេិតេួយ
ក លអាចឱ្យពួកនររសន់ៅបា សេរេយ  
(នពាលរឺករេិតចំណូលក លកក
សរេួលនៅតេអរតអតិផ្រ្) 
ក លររួសាររខផ្លប េះពាល់ធាៃ ប់ទទួល
បា េ  នពលតខំទីលំនៅជាងាី។ 
នោយសារក ៃខេក មា ការ ផ្តល់ការប
ណត េះប ត្ លតិច ឬព ំមា ការផ្តល់ការ
បណត េះ    ប ត្ លទល់កតនសាេះ  ល់
ររួសារក លរខផ្លប េះពាល់ កន ខរយៈ
នពលពីរឆ្ន ចំ ខនរកាយន េះ ឥ ូវន េះនរ
ចាបំាច់រតូវ ផ្តល់ការបណត េះប ត្ ល 
 ិខការគារំទជាប់ជារបចាកំបបន េះ កន ខរ
យៈនពលេួយឱ្យបា ររប់រគា ់។ 

ន ីេបបីនខកីតសហរគាសសខគេេួយកន ខ
សហរេ ៍។ សកេាភាពន េះ រេួមា 
ការពិនរគាេះនោបល់ជាេួយ ឹខសហ
រេ ៍ ន ីេបទីទួលបា ការនបតជាា ចិតតពី
ពួកនរនធវីសវ កេាជំនាញ នធវីការ
រសាវរជាវអំពីករេិតអាជីវកេា ក លអាច
 ំនណីរការនៅរចួ នោយនធវីការ
ពិចារ្ពី  ទីផ្ារ ការរបកួតរបកជខ 
អតិងិជ កន ខេូលោា    ិខផ្លិតផ្ល
ក លមា ។  

កន ខទីរកុខភនំនពញ  ិខទីរកុខនបា យកប ត 
មា ការនរៀបចំបនខកីតរកុេេួយ  ិខមា 
ការសាកលបខការផ្លិត  ិខការលក់
ករមាលជូតនជីខ  ិខមា ស ី សរមាប់
ោខចា ។ កាលពីកែ ត ោ ឆ្ន  ំ
២០១៧ SETC  បា អ  េ័តនលីកការ
នរៀបចំកេាវធិីហាត់ការ ខាខជំនាញសហ
ររិ ភាព ក លរតូវចូលរេួនោយ       
សហររិ ចំ ួ  ១៣ រកុេ ក លមា 
សមាសភាពជារបជាពលរ ារខផ្លប េះ
ពាល់ចំ ួ  ៧៨ ររួសារ េកពីកក ៃខ
តខំទីលំនៅចំ ួ  ៥។ កេាវធិីន េះ បា 
ចាប់នផ្តីេកាលពីម្ងៃទី៩ កែ ត ោ ឆ្ន  ំ
២០១៧  ិខបា បញ្ច ប់នៅម្ងៃទី ១ កែ 
ធនូ ឆ្ន  ំ ២០១៧។ ការបណត េះប ត្ ល
នផ្លត តនលីការអ  វតតផ្លា ល់ខាខជំនាញ
ផ្លិតផ្លផ្េពវផ្ាយទីផ្ារ  ិខ
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ជំនាញបញ្ា ីសាន េរណន យយ រតូវបា         
សហរគាសខាន តតូចបំផ្ ត ក លទទួល
បា នជារជ័យចំ ួ  ៨ បា បង្ហា ញ
នចញឱ្យន ញី  ូចជា ការបណត េះផ្េតិ 
ការផ្លិតសាប ូោខចា  ការនធវី
ករមាលជូតនជីខ ការផ្លិតទឹកស ទធ
សរមាប់ផ្ឹក ការចិញ្ច ឹេទ  ិខការលក់
ពងទាកូន ក លបង្ហា ញថា បចច បប ន
កំព ខមា ការែិតែំរបឹខករបខ ន ីេបឱី្យ
ជីវភាពរស់នៅរបស់ជ ក លរខផ្លប េះ
ពាល់កា កតមា ភាពលអរបនសីរជាខេ 
 ។  

CUFA  ឹខប តនធវីការង្ហរជាេួយ ឹខ
សហរេ ៍ ន ីេបអី  វតតកផ្ ការអាជីវ
កេា ក៏ ូចជាបនខកីតសហរគាសតេ
សហរេ ៍ ក លអាចមា     លទធភាព
រករបាក់ចំនណញ។ ការវាយតម្េៃនលី
តរេូវការកបបរហ័ស ន ីេបកីំណត់ពីឱ្
កាសរកចំណូល  ូចជាការសិកាអំពីទី
ផ្ារ  ឹខរតូវនធវីន ខីនៅតេតំប ់តខំ
ទីលំនៅងាី នរៅពីទីរកុខភនំនពញ  ិខ
នបា យកប ត ន ីេបោីក់នចញ ូវ      អ  
សាស ៍អំពីឱ្កាសសកាត   ពលក ល
អាចនាឱំ្យ មា ការរករបាក់ចំណូល
បក ាេនទៀត  ិខការបនខកីតទីផ្ារ
សរមាប់តំប ់ជ បទ ក លជាកតត េួយ
 ៏សំខា ់ន ីេបធីានា ិរ តរភាពយូរ
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អ  សាស ៍របស ់CRP សកេាភាពក លរតវូបា នលីកជាអ  
សាស ៍ កន ខ        របាយការណ៍ព ិតិយ
តេោ របចាឆំ្ន នំលីកទពីរី ន េីបឱី្យ
រនរមាខមា ភាពអ  នោេនពញនលញ 

ការវាយតម្េៃរបស់ប រគលិក នលីសាា  
ភាព/      វឌ្ឍ ភាព 

អកខវខនៅេ ែនទៀត។  
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សេចក្តេីសខេបនៃផែៃការេក្ម្មភាពរបេអ់្នក្គ្រប់គ្រខ រមួ្ៃខឹសេចក្តេីៃនដិ្ឋា ៃ ៃិខម្តិ    
េខំាៃ់ៗ ផែលរណៈក្ម្មម ធិការវាយតនម្ៃភាពអ្ៃុសោម្ (CRP) ែតលជ់ូៃអ្នក្គ្រប់គ្រខ ជុំ

វិញវធិាៃការ សែើម្បឱី្យរសគ្ម្មខម្មៃភាពអ្ៃុសោម្សពញសលញ 

របាយការណ៍ពនិ្តិ្យតាម្ដាន្ប្បចាំឆ្ន ាំល កីទ ី៣ របស់ CRP ដាក់ជូន្ប្កមុ្ប្បកឹាភបិា  

អនុ្សាសន៍្របស់ CRP ម្ត្ជូិន្ចាំល ោះអនកប្រប់ប្រងសតពីវីធិាន្ការ 
ល មី្បឱី្យរលប្ោងោន្ភាពអនុ្លោម្លពញ

ល ញ 

សកម្មភាពដ  បាន្អនុ្វត្ត/ន្ងឹប្ត្វូ
អនុ្វត្ត 

ល ខ ១៖ បលងកីត្កម្មវធិីសប្ោប់
ទូទាត់្ប្បាក់សាំណង ដ  
ទូទាត់្ម្ិន្ទាន់្ប្រប់  

 

 

 

សាា ន្ភាពនន្ភាពអនុ្លោម្៖   
អនុ្លោម្បាន្លពញល ញ 

CRP បាន្រកល ញីថា ោន្ភាពអនុ្លោម្
យ៉ា ងលពញល ញតាម្អនុ្សាសន៍្លន្ោះ ប៉ាុដន្ត
បាន្ល ីកជាអនុ្សាសន៍្ឱ្យអនកប្រប់ប្រង
បង្ហា ញលៅកាន់្រដាា ភិបា ពីភាពចាំបាច់ ល ីម្បី
ឱ្យោន្ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ោន្ជាល ីកចុង
លប្កាយ   ់ប្រួសាររងផ្ ប៉ាោះ  ់ទាាំងបី
ប្បលភទ ល ីម្បឱី្យពួកលរ ឹងពីសិទធិដ  ពួកលរ
ប្ត្ូវទទួ បាន្   ក៏ ូចជា    ឱ្កាសដាក់      
បណតឹ ង ប្បសិន្លបីចាំបាច់ តាម្រយៈយន្តការ 
GRM  ក់ព័ន្ធន្ឹងការដបងដចកប្បាក់     
សាំណង។  

(i) ប្បជាព រ ារងផ្ ប៉ាោះ  ់ចាំន្ួន្ ៤០៤ 
ប្រួសារ ដ  លរពុាំអាចទាក់ទងបាន្ ពុាំបាន្ចុោះ
ហត្ាល ខាល ីកិចចសន្ា ឬពុាំបាន្ម្កយក
ប្បាក់សាំណងបដន្ាម្ សប្ោប់ការបាត់្បង់ប្ទពយ
សម្បត្តិ ន្ិងប្បាក់ឧបត្ាម្ភសប្ោប់រយៈលព 
អន្តរកា ។ 

(ii) ប្បជាព រ ារងផ្ ប៉ាោះ  ់ចាំន្ួន្ ៨២ 

ADB បាន្សដម្តងនូ្វការវាយត្នម្ៃខពស់ 
ចាំល ោះកិចចខិត្ខាំប្បឹងដប្បងរបស់          
រដាា ភិបា  ល ីម្បអីនុ្លោម្ឱ្យបាន្លពញ
ល ញតាម្អនុ្សាសន៍្លន្ោះ ន្ិងបាន្
បង្ហា ញពីសាំណូម្ពររបស់ CRP ដ  
ចង់ឱ្យោន្ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌្ោន្  ជា
ល ីកចុងលប្កាយ។ 

រដាា ភិបា បាន្បង្ហា ញពីការយ ់ល ញី
របស់ខៃួន្ថា កន្ៃងម្កោន្ការចុោះ
ផ្សពវផ្ាយហួសពីប្រប់ប្ាន់្លៅលទៀត្ 
ល ីម្បផី្ត ់ព័ត៌្ោន្  ់ប្រួសារ ដ  រង
ផ្ ប៉ាោះ  ់ លហយីរដាា ភិបា ពុាំោន្
បាំណងលធវីសកម្មភាពអវីដែម្លទៀត្ល ោះ
ល យី។  

រដាា ភិបា បាន្បញ្ជា ក់ពីលា ជាំហរ
របស់ខៃួន្យ៉ា ងមុ្ត្ោាំថា ប្រួសាររងផ្ 
ប៉ាោះ   ់ដ  ទទួ បាន្ ីលៅទីប្កុង
លបា៉ា យដប៉ាត្ ន្ិងដ  បាន្បាំលពញតាម្
 កខខណឌ ត្ប្ម្ូវឱ្យពួកលររស់លៅល ី ី
ដ  ដចកជូន្បាន្ ៥ ឆ្ន ាំ ពុាំជួបឧបសរគ
អវីកនុងការទទួ បាន្ប័ណណសិទធិ ីធៃីល ោះ
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អនុ្សាសន៍្របស់ CRP ម្ត្ជូិន្ចាំល ោះអនកប្រប់ប្រងសតពីវីធិាន្ការ 
ល មី្បឱី្យរលប្ោងោន្ភាពអនុ្លោម្លពញ

ល ញ 

សកម្មភាពដ  បាន្អនុ្វត្ត/ន្ងឹប្ត្វូ
អនុ្វត្ត 

ប្រួសារកនុងទីប្កុងភនាំលពញ ដ  លរពុាំ ឹងថាលៅ
ទីណា ល ីម្បឱី្យពួកលរ ឹងពីសិទធិរបស់ពួកលរ 
ប ា ប់ពីោន្ការដកសប្ម្ួ  CPI ន្ិង  

(iii) ប្បជាព រ ារងផ្ ប៉ាោះ  ់ ១៤ 
ប្រួសារ ដ  អាចោន្សិទធិទទួ បាន្សាំណង
លៅទីប្កុងភនាំលពញ ន្ិងទីប្កុងលបា៉ា យដប៉ាត្ ដ  
លរពុាំអាចទាំ ក់ទាំន្ងបាន្ កនុងការអនុ្វត្តវធិាន្ 
៣០ ដម្៉ាប្ត្កាលរ ៉ា។ 

ល ីសពីលន្ោះ ADB រួរពិន្ិត្យតាម្ដាន្ការលចញ
ប័ណណកម្មសិទធិ ីធៃី ឱ្យប្រួសារដ  រងផ្ ប៉ាោះ
  ់លៅកដន្ៃងតាាំងទី ាំលៅែមី។ ចាំបាច់ប្ត្ូវ
ោន្ការពលន្ៃឿន្ការលចញប័ណណកម្មសិទធិ ីធៃី 
កនុងលខត្តបាត់្ ាំបង ក៏ ូចជាលៅកដន្ៃងតាាំងទី
 ាំលៅែមីលផ្សងលទៀត្។ 

ល យី។ រាជរដាា ភិបា កម្ពុជា ឬ ADB 
ពុាំោន្ ទីលប្ជៀត្ដប្ជត្ ឬពលន្ៃឿន្
 ាំលណីរការតាម្ផ្ៃូវចាប់ល ោះ ល យី។  

ល ខ ២៖ ដក ម្អបរកិាខ ររូបវន្ត
លៅកដន្ៃងតាាំងទី ាំលៅែមី  

 

 

សាា ន្ភាពនន្ភាពអនុ្លោម្៖ 
អនុ្លោម្បាន្ខៃោះ 

ល ីម្បឱី្យ ADB អាច ាំឱ្យរលប្ោងលន្ោះោន្ភាព
អនុ្លោម្ CRP បាន្ល ីកលសនីឱ្យអនកប្រប់ប្រង
ចត់្វធិាន្ការ  ូចខាងលប្កាម្៖  

(i) បន្តកិចចកិចចសន្ាជាម្ួយន្ឹង CUFA ល ីម្បី
ផ្ត ់ការាាំប្ទ  ់កម្មវធិីលប្បីប្បាស់ ន្ិងដែទាាំ 
(O&M ) លៅកដន្ៃងតាាំងទី ាំលៅែមីទាាំងប្បាាំ 
រហូត្  ់ោន្ការបលងកីត្កម្មវធិី O&M ដ  
ោន្ប្បសិទធភាព ន្ិងន្ិរន្តរភាព 

ADB បាន្យកសាំណូម្ពរ ដ  ល ីក
ល ងីលដាយ CRP លៅពិភាកាជាម្ួយ
ន្ឹងរដាា ភិបា ។  

រដាា ភិបា បាន្បញ្ជា ក់យ៉ា ងមុ្ត្ោាំថា
ខៃួន្បាន្អនុ្លោម្យ៉ា ងលពញល ញរចួ
លៅលហយីតាម្អនុ្សាសន៍្លន្ោះ។  

លា ជាំហររបស់រដាា ភិបា  រឺពុាំចាំ
បាច់ោន្ការលធវីសកម្មភាពអវីបដន្ាម្
លទៀត្ ល ីម្បអីនុ្វត្តអនុ្សាសន៍្លន្ោះ
ល យី។ រដាា ភិបា បាន្ល ីកល ងីថា 
ការាាំប្ទកនុងទប្ម្ង់ជាជាំន្ួយ            
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អនុ្សាសន៍្របស់ CRP ម្ត្ជូិន្ចាំល ោះអនកប្រប់ប្រងសតពីវីធិាន្ការ 
ល មី្បឱី្យរលប្ោងោន្ភាពអនុ្លោម្លពញ

ល ញ 

សកម្មភាពដ  បាន្អនុ្វត្ត/ន្ងឹប្ត្វូ
អនុ្វត្ត 

(ii) បន្តខិត្ខាំពប្ងឹងរណៈកោម ធិការ 
O&M លៅមូ្ ដាា ន្ ន្ិងកសាងទាំ ក់ទាំន្ង
រវាងរណៈកោម ធិការទាាំងលន្ោះ     ជាម្ួយន្ឹង
សាា ប័ន្រ ាលៅមូ្ ដាា ន្ លប្កាម្ប្កបខ័ណឌ
ដផ្ន្ការ ន្ិងែវកិារយៈលព ម្ធយម្ ដ  បាន្
ទទួ ការឯកភាព ល ីម្បពីប្ងឹងការបាំលពញ
កាត្ពវកិចចចាំល ោះាន លៅវញិលៅម្ករវាងភារី
ទាាំងពីរ ន្ិងល ីម្បបីលងកីន្ភាពអាចពាករណ៍
 ឹងជាមុ្ន្ 

(iii)  លតត ត្ការយកចិត្តទុកដាក់ល ីការដក
 ម្អការផ្ត ់លសវា  ូចជា ការលច សាំណ ់
រងឹ ន្ិងការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកផ្ឹកជាល ីម្ ន្ិង 

(iv)  SETC ប្ត្ូវបញ្ចូ  ការចុោះ  ់កដន្ៃង
តាាំងទី ាំលៅែមី ន្ិងការជួបជាម្ួយន្ឹងការ
ប្រួសារដ  រងផ្ ប៉ាោះ  ់ កនុងលបសកកម្ម
ចុោះពិន្ិត្យតាម្ដាន្ លព អ រត្របស់ខៃួន្។ 

បលចចកលទស ដ  ផ្ត ់លដាយ ADB 
ចាំបាច់ប្ត្ូវលធវីល ងី ប្សបតាម្ចាប់ 
ន្ិងោប្តាបទដាា ន្រត្ិយុត្តរបស់     
កម្ពុជា។  

រដាា ភិបា បាន្លសនីឱ្យ ADB ន្ិងទី
ប្បឹការបស់ ADB លារពតាម្ពិធីសារ
ធម្មតា លៅលព ចុោះលបសកកម្មម្ក
ប្បលទសកម្ពុជា។  

 

 

ល ខ ៣៖ ដក ម្អការបាំលពញ
មុ្ខង្ហររបស់យន្តការលដាោះ
ប្សាយបណតឹ ងសារទុកខ លដាយ
ប្ត្ូវបញ្ចូ  សកម្មភាពលន្ោះ លៅ
កនុងដផ្ន្ការសកម្មភាព ដ  
ោន្កាំណត់្លព លវោចាស់
ោស់ ន្ិងអាចលផ្ាៀងតា ត់្ ឹង
បាន្ 

 

សាា ន្ភាពនន្ភាពអនុ្លោម្៖ 
អនុ្លោម្បាន្ខៃោះ 

ល ីម្បឱី្យ ADB អាចធា ភាពអនុ្លោម្នន្
រលប្ោងលន្ោះ CRP បាន្ល ីកសាំណូម្ពរ ូច
ខាងលប្កាម្៖ 

(i) អនកប្រប់ប្រងប្ត្ូវចត់្វធិាន្ការជាជាំហា
ន្ៗ ល ីម្បលីធវីការវាយត្នម្ៃ ន្ិងកនុងករណី
ចាំបាច់ លធវីការដក ម្អរច សម្ព័ន្ធ ន្ិង ាំលណីរ
ការរបស់យន្តការលដាោះប្សាយបណតឹ ងសាទុកខ 

ADB បាន្យកសាំណូម្ពរ ដ  ល ីក
ល ងីលដាយ CRP លៅពិភាកាជាម្ួយ
ន្ឹងរដាា ភិបា ។ 

រដាា ភិបា បាន្បង្ហា ញការយ ់ល ញី
ថា  ទធផ្ រកល ញី លដាយ
លបសកកម្មពិន្ិត្យតាម្ដាន្របស់ CRP 
លន្ោះ ពុាំោន្មូ្ ដាា ន្ល ោះល យី។       
រដាា ភិបា បាន្បញ្ជា ក់ពីលា ជាំហរ
យ៉ា ងមុ្ត្ោាំរបស់ខៃួន្ថា រដាា ភិបា 
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អនុ្សាសន៍្របស់ CRP ម្ត្ជូិន្ចាំល ោះអនកប្រប់ប្រងសតពីវីធិាន្ការ 
ល មី្បឱី្យរលប្ោងោន្ភាពអនុ្លោម្លពញ

ល ញ 

សកម្មភាពដ  បាន្អនុ្វត្ត/ន្ងឹប្ត្វូ
អនុ្វត្ត 

 ន្ិងប្ត្ូវធា យ៉ា ងណាឱ្យោន្ការផ្ត ់
ព័ត៌្ោន្  ់ប្រួសារ ដ  ទទួ រងផ្ ប៉ាោះ
  ់ លៅលព ដ  បាន្ដក ម្អរច សម្ព័ន្ធ 
ន្ិង ាំលណីរការលន្ោះចប់សពវប្រប់ ល ីម្បឱី្យពួក
លរអាចលប្បីប្បាស់យន្តការ GRM ដ  ពួកលរ
ទុកចិត្តថា ពិត្ជាអាចល្ៃីយត្បចាំល ោះបណតឹ ង 
ដ  ពួកលរអាចដាក់ លព អ រត្។ 

(ii) SETC ប្ត្ូវបញ្ចូ  ការចុោះ  ់កដន្ៃងតាាំង
ទី ាំលៅែមី ន្ិងការជួបជាម្ួយន្ឹងការប្រួសារ
ដ  រងផ្ ប៉ាោះ  ់កនុងលបសកកម្មចុោះពិន្ិត្យ
តាម្ដាន្ លព អ រត្របស់ខៃួន្។ 

បាន្អនុ្លោម្យ៉ា ងលពញល ញលៅ
តាម្សកម្មភាពដក ម្អទាាំងអស់  ក់
ព័ន្ធន្ឹងអនុ្សាសន៍្លន្ោះ លហយីន្ឹងពុាំ
ោន្ការលធវីសកម្មភាពអវីបដន្ាម្លទៀត្ 
លប្កាម្ប្កបខ័ណឌ នន្រលប្ោងលន្ោះល យី។ 

រដាា ភិបា បាន្លសនីឱ្យ ADB ន្ិងទី
ប្បឹការបស់ ADB លារពតាម្ពិធីសារ
ធម្មតា លៅលព ចុោះលបសកកម្មម្ក
ប្បលទសកម្ពុជា។   

ល ខ ៤៖  លរៀបចាំកម្មវធិីកសាង
សម្ត្ាភាព IRC ឱ្យបាន្សម្
ប្សប 

 

សាា ន្ភាពនន្ភាពអនុ្លោម្៖ 
អនុ្លោម្បាន្លពញល ញ 

របាយការណ៍ពិន្ិត្យតាម្ដាន្ប្បចាំឆ្ន ាំល ីកទី
ពីររបស់ CRP បាន្រកល ញីថា ោន្ការ
អនុ្លោម្លពញល ញលៅតាម្អនុ្សាសន៍្
លន្ោះ។  

ពុាំោន្ការផ្ត ់អនុ្សាសន៍្ឱ្យោន្ការ
លធវីសកម្មភាពអវីបដន្ាម្លទៀត្ល យី។  

ល ខ ៥៖  បលងកីន្រលប្ោងវភិារ
ល ីបាំណុ  ល ីម្បជីួ ប្រួសារ
ដ  ជាប់បាំណុ វណ័ឌ ក ឱ្យ
អាចសងបាំណុ ដ  ពួកលរ
ជាំ ក់សរុប តាម្រយៈការបលងកីត្
កម្មវធិីពិលសស សប្ោប់ផ្ត ់
ឥណទាន្ ន្ិងជួយលដាោះប្សាយ
បាំណុ  

សាា ន្ភាពនន្ភាពអនុ្លោម្៖ 
អនុ្លោម្បាន្ខៃោះ  

ADB ចាំបាច់ប្ត្ូវបន្តកិចចខិត្ខាំប្បឹងដប្បងរបស់ 
CUFA កនុងការជួយកាត់្បន្ាយបាំណុ របស់
ប្រួសារ ដ  រងផ្ ប៉ាោះ  ់ដ  កាំពុងជាប់
បាំណុ វណ័ឌ ក កនុងប្កបខ័ណឌ នន្យុទធសាស្រសត 
EIRP ន្ិងប្ត្ូវបញ្ចូ  ប្រួសាររងផ្ ប៉ាោះ  ់ 
ដ  កាំពុងជាប់បាំណុ  លប្ ោះដត្ប្បាក់

រដាា ភិបា លៅបន្តល ីកល ងីថា ការ
លដាោះប្សាយបាំណុ ម្ិន្ ក់ព័ន្ធន្ឹង
ភាពអនុ្លោម្ល ោះល យី លហយីពុាំបាន្
ចូ រមួ្កនុងការអនុ្វត្តសកម្មភាពដក ម្អ
ណាម្ួយល ោះល យី។  

ោន្ការផ្ត ់ការាាំប្ទតាម្រយៈ CUFA
។ ន្ឹងោន្ការវាយត្នម្ៃល ីភាពចាំបាច់
កនុងការបន្តកិចចសន្ា លៅតាម្ទិន្នន័្យ
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អនុ្សាសន៍្របស់ CRP ម្ត្ជូិន្ចាំល ោះអនកប្រប់ប្រងសតពីវីធិាន្ការ 
ល មី្បឱី្យរលប្ោងោន្ភាពអនុ្លោម្លពញ

ល ញ 

សកម្មភាពដ  បាន្អនុ្វត្ត/ន្ងឹប្ត្វូ
អនុ្វត្ត 

 

 

 

សាំណងសប្ោប់ប្ទពយសម្បត្តិលៅជាប់ផ្ៃូវដ ក
របស់ពួកលរ ពុាំប្រប់ប្ាន់្ សប្ោប់រា៉ា ប់រងការ
សាងសង់ផ្ាោះែមីជាំន្ួសផ្ាោះចស់ លហយីពួកលរ
ប្ត្ូវខចី ុយ សង់ផ្ាោះែមីលៅកដន្ៃងទីតាាំង ាំលៅ
ែមី។ CUFA រួរផ្ត ់ការាាំប្ទពិលសស   ់
ប្រួសារដ  រងផ្ ប៉ាោះ  ់លដាយសារវធិាន្ 
៣០ ដម្៉ាប្ត្កាលរ ៉ា ដ  តៃ ស់បតូរលៅកដន្ៃងតាាំងទី
 ាំលៅែមី កនុងទីប្កុងភនាំលពញ ន្ិងលបា៉ា យដប៉ាត្ 
ល ីម្បកុីាំឱ្យប្រួសារទាាំងលន្ោះ ជាប់បាំណុ ខាៃ ាំង
លពក។ ល ីសពីលន្ោះ រួរោន្ការចងប្កងទុកជា
ឯកសារអាំពីវឌ្ឍន្ភាពជុាំវញិការលដាោះប្សាយ
បញ្ជា លន្ោះ។ រួរោន្ការបន្តកិចចសន្ារបស់ 
CUFA ល ីម្បឱី្យោន្ការអនុ្វត្ត កម្មវធិីលន្ោះឱ្យ
បាន្លពញល ញល ញ។  

របស់ CUFA ដ  ប្ត្ូវប្បមូ្ ឱ្យបាន្
ជាប់ជាប្បចាំ។ CUFA ចាំបាច់ប្ត្ូវ
លារពលៅតាម្ចាប់ ន្ិង ិខិត្បទដាា ន្
រត្ិយុត្តរបស់កម្ពុជា លៅលព លធវី
សកម្មភាពបដន្ាម្  ។ 

 

  

ល ខ ៦៖  អនុ្វត្តកម្មវធិីការសាត រ
ប្បាក់ចាំណូ   )EIRP( ប្បកប
លដាយន្ិរន្តរភាព។ 

 

 

 

សាា ន្ភាពនន្ភាពអនុ្លោម្៖ 
អនុ្លោម្បាន្ខៃោះ 

ADB ចាំបាច់ប្ត្ូវដត្ធា ឱ្យោន្ការបន្តអនុ្វត្ត
កម្មវធិី EIRP ល  រឺសកម្មភាពដ  ប្ត្ូវ
បាន្លរៀបចាំទុក លព បចចុបបន្ន ន្ិង ទធភាព
បដន្ាម្សកម្មភាពែមីៗ លៅលព ដ  ចាំបាច់ 
រហូត្  ់លព ដ  ទិន្នន្ន័្យពិន្ិត្យតាម្
ដាន្បង្ហា ញថា ោន្ការសលប្ម្ចបាន្នូ្វលា 
លៅរមួ្នន្លា ន្លយបាយសតីពីការលដាោះ
ប្សាយផ្ ប៉ាោះ  ់ការសាត រប្បាក់ចាំណូ  ន្ិង
ការល ីកកម្ពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់ ADB។ 
កម្មវធិី EIRP ចាំបាច់ប្ត្ូវអនុ្វត្តលៅកដន្ៃងតាាំង

ADB បាន្យកសាំណូម្ពរ ដ  ល ីក
ល ងីលដាយ CRP លៅពិភាកាជាម្ួយ
ន្ឹងរដាា ភិបា ។ 

លា ជាំហររបស់រដាា ភិបា  រឺោន្ការ
សលប្ម្ចបាន្រចួលៅលហយី នូ្វការសាត រ
ប្បាក់ចាំណូ  ន្ិងការដក ម្អជីវភាព
រស់លៅ លហយីចាំណុចលន្ោះប្ត្ូវបាន្
បញ្ជា ក់តាម្រយៈការវាយត្នម្ៃឯករាជយ 
លធវីល ងីលដាយ CUFA។  ូលចនោះ ោន្ការ
អនុ្លោម្លៅតាម្អនុ្សាសន៍្លន្ោះ 
លហយីរដាា ភិបា ម្ិន្ាាំប្ទ  ់
សកម្មភាពដ  ប្ត្ូវអនុ្វត្តបដន្ាម្លទៀត្
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អនុ្សាសន៍្របស់ CRP ម្ត្ជូិន្ចាំល ោះអនកប្រប់ប្រងសតពីវីធិាន្ការ 
ល មី្បឱី្យរលប្ោងោន្ភាពអនុ្លោម្លពញ

ល ញ 

សកម្មភាពដ  បាន្អនុ្វត្ត/ន្ងឹប្ត្វូ
អនុ្វត្ត 

ទី ាំលៅែមីកនុងលខត្តបាត់្ ាំបង ន្ិងក៏រួរអនុ្វត្ត
កនុងលខត្តល ធិ៍សាត់្ផ្ងដ រ។ រួរោន្ការបន្ត
កិចចសន្ា  ់ទីប្បឹកាបលចចកលទស ដ  កាំពុង
លធវីការង្ហរជាម្ួយន្ឹង CUFA លៅតាម្ភាព
ចាំបាច់ ល ីម្បសីលប្ម្ចលា បាំណងលន្ោះ។  ូច
បាន្កត់្សោគ  ់ខាងល ី  ក់ព័ន្ធន្ឹងអនុ្
សាសន៍្ទី ២ ន្ិង ៣ SETC ចាំបាច់ប្ត្ូវ
បញ្ចូ  ការចុោះលៅកាន់្កដន្ៃងតាាំងទី ាំលៅែមី 
ន្ិងការជួបជាម្ួយន្ឹងប្រួសារ ដ  ទទួ រង
ផ្ ប៉ាោះ  ់កនុងលបសកកម្មពិន្ិត្យតាម្ដាន្ 
 លព អ រត្របស់ខៃួន្ ន្ិងប្ត្ូវវាយត្នម្ៃល ី
វឌ្ឍន្ភាពកនុងការឈាន្លៅសលប្ម្ចបាន្នូ្វការ
សាត រប្បាក់ចាំណូ  ន្ិងការល ីកកម្ពស់ជីវភាព
រស់លៅរបស់ប្រួសារដ  រងផ្ ប៉ាោះ  ់។  

លប្កាម្រលប្ោងលន្ោះល យី។  

ោន្ការផ្ត ់ការាាំប្ទតាម្រយៈ CUFA
។ ន្ឹងោន្ការវាយត្នម្ៃល ីភាពចាំបាច់
កនុងការបន្តកិចចសន្ា លៅតាម្ទិន្នន័្យ
របស់ CUFA ដ  ប្ត្ូវប្បមូ្ ឱ្យបាន្
ជាប់ជាប្បចាំ។ CUFA ចាំបាច់ប្ត្ូវ
លារពលៅតាម្ចាប់ ន្ិង ិខិត្បទដាា ន្
រត្ិយុត្តរបស់កម្ពុជា លៅលព លធវី
សកម្មភាពបដន្ាម្  ។ 

រដាា ភិបា បាន្លសនីឱ្យ ADB ន្ិង        
ទីប្បឹការបស់ ADB លារពតាម្ពិធីការ
ធម្មតា លៅលព ចុោះលបសកកម្មម្ក
ប្បលទសកម្ពុជា។  

 


