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ករបាតប់ងៃ់្រពេឈ (Deforestation)

• ករបំែលងជាអចិៃ�ន�យពី៍ដីៃ្រពេឈ េទដីមនិែមនៃ្រពេឈ



កររចិរលិៃ្រពេឈ (Degradation)
• ករកតប់ន�យចំននួេដមេឈ និងករស�ុកកបូនេនក�ុងតំបនៃ់្រពណាមយួ



កត� ែដលបណា� លេអយមានករបាត់បង់ៃ្រពេឈ ីនងិថយចុះៃនៃ្រពេឈេីនក�ុង្របេទសកម�ុជា 
្របេភទ កត� នានាែដល្រត�វេដះ្រសយរវងឆា�  ំ២០១៦-២០២០

ផា� ល់

១. ករបែម�ងដៃី្រព (ែដលមានែផនករ)

ក. ករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�/កសិកម� (ដូចជា សម្បទនដីេសដ�កិច�)

ខ. ករតងំទីលំេន និងដីកសិកម� (ដូចជា សម្បទនដីសង�មកចិ�)

គ. ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន� (ដូចជា ករសងសង់ផ�ូវថ�ល់ ទំនប់)

ឃ. ករេធ�ីអជីវកម�ែរ ៉

២. ករទ�នា� នយកដីៃ្រព(ែដលមិនមានែផនករ)

ក. ករជួញដូរដីធ�/ី ករចប់យកដីធ� ី

ខ. ករកប់េឈេីល�ីសច្បោប់

៣. ករ្របមូលផលពីៃ្រពេឈេីដយគា� ននរិន�រភាព



្របេភទ កត� នានាែដល្រត�វេដះ្រសយរវងឆា�  ំ២០១៦-២០២០

្របេយាល

• ក្រមិតកណំត់ៃនអភិបាលកិច�ក�ុងវស័ិយៃ្រពេឈ ីនិងវស័ិយេ្របី្របាស់ដី

• កង�ះករស្រមបស្រម�លរវង្រកសួងនានាេលីករេរៀបចែំផនករេ្រប្ីរបាស់ដី

• ភាព្រកី្រកេនជនបទ

• ក្រមិតទបៃនករចូលរមួរបស់្រក�មអ�កពក់ព័ន�នានា

• កង�ះហរិ��វត�ុ/ធនធានមនុស្សស្រមាប់រយៈេពលែវងេដមី្បគីា្ំរទដល់វស័ិយៃ្រពេឈី

• ពុំមានទិន�ន័យ និងភស�ុតង្រគប់្រគាន់ស្រមាប់បេង�តីវធិានករទប់ស� ត់ឧ្រកិដ�កម�ៃ្រពេឈឲី្យមាន្របសិទ�ភាព



េគាលបំណងយុទ�ស�ស� ១៖  
ែកលម�្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈី

េគាលបំណងយុទ�ស�ស� ២៖  
េលីកកម�ស់ករ្របមូលផលៃ្រពេឈ្ីរបកបេដយនិរន�រភាព។

េគាលបំណងជាយុទ�ស�ស� ៣៖ 
ព្រងឹងសមត�ភាពេដីម្បពិីនិត្យតមដនធនធានៃ្រពេឈី

េគាលបំណងជាយុទ�ស�ស� ៤៖ បេង�នីសមត�ភាព ចំេណះដឹង ករយល់ដឹង និងេលីកកម�ស់ករចូលរមួរបស់អ�កពក់ព័ន� និង
ផល្របេយាជន៍ស្រមាប់អ�កពក់ព័ន�ែកលម�្របសទិ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈី

េគាលបំណងយុទ�ស�ស�េរដបូកជាតិ 



សកម�ភាពជាយុទ�ស�ស�ៃនយុទ�ស�ស�េរដបូកជាតិ



េគាលបណំងយុទ�ស�ស� ១៖ 
ែកលម�្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈី

1. េលីកកម�ស់្របសិទ�ិភាពករេធ�ែីផនករ្រគប់្រគងតបំន់េទសភាព ៃ្រពេឈី
(្រគប់្របេភទៃ្រព) េនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ

1. ជ្រម�ញករករពរសុវត�ិភាពដកីម�សិទ�ិ និងករេធ�ីចណំាត់ថា� ក់ និងចុះប�� ី ករេបាះបេង� ល្រពំ និង
ចុះប�� ីជាដីៃ្រពែផ�កេលីមុខងរ្របព័ន�េអកូឡូសីុ និងសរៈសំខន់ (ឧទហរណ៍៖ បេង�ីតតបំន់ៃ្រព
ករពរថ�ី េដយែផ�កេលីតៃម�ជវីច្រម�ះ ...)

2. េលីកកម�ស់្របសិទ�ិភាពៃនករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របាស់ ផល អនុផល និងដីៃ្រពេឈ ី
្របកបេដយនរិន�រភាព



4.   កត់បន�យផលប៉ះពល់សង�ម និងបរសិ� ន េលីវស័ិយៃ្រពេឈ ីទងំក�ុង និង
េ្រកវស័ិយៃ្រពេឈី

5. បន�ផា� កជាបេណា� ះអសន�ករអនុ�� តដសីម្បទនេសដ�កចិ� និង្រត�តពនិតិ្យស� ន   
ភាពដីសម្បទនែដលមាន្រសប់េដមី្បអីនុវត�ឲ្យបាន្រតមឹ្រត�វតមច្បោប់ និងករព្រងឹង
សមត�ភាពេដីម្ប្ីរត�តពនិតិ្យដសីម្បទនេសដ�កចិ�

6. រមួចំែណកករធានាថាតួនាទ ីនិងករទទួលខុស្រត�វមនិ្រត�តជាន់
គា� ៃន្រកបខ័ណ� ច្បោប់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងដ ីនិងធនធានៃ្រពេឈី

7. ព្រងឹងករអនុវត�េលីករងរ្រគប់្រគងតបំន់អភរិក្ស ករពរៃ្រពេឈ(ីឧទ. តំបន់ៃ្រពករពរ, តំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ និងតំបន់អភរិក្សជលផល…)



េគាលបណំងយុទ�ស�ស� ២៖ 
េលីកកម�ស់ករ្របមូលផលៃ្រពេឈ្ីរបកបេដយនរិន�រភាព។

1. ព្រងឹង្រគប់្រគងៃ្រពេឈេីដយមានករចូលរមួពសីហគមន៍មូលដ� ន (ឧទហរណ៍ៈសហគមន៍ៃ្រពេឈ ី
សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាត ិនិងសហគមន៍េនសទ)

2. េធ�ីែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈសីហគមន៍េអយមាន្របសិទ�ិភាព និង ព្រងឹងករអភវិឌ្ឍន៍្របកបេដយចរី
ភាព

3. ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ និងអភបិាលកិច�

4. េដះ្រសយេសចក�ី្រត�វករ និងករផ�ត់ផ�ង់ ្របភពថាមពលែដលបានពេីឈី



5. េលីកកម�ស់នូវ្របភពផ�ត់ផ�ង់ឲ្យមាននរិន�រភាព ែដលផ�ល់នូវជាជេ្រមីសពីករ
ករបាត់បង់ៃ្រពេឈ ីនិងករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី(ឧទហរណ៍ៈ េលីកទឹកចិត�/ជ 
្រម�ញករចូលរមួពីវស័ិយឯកជន)

6. េដះ្រសយផលប៉ះពល់សង�ម និងបរសិ� ន ែដលជាលទ�ផលៃនករអនុវត�
យុទ�ស�ស�

7. េលីកកម�ស់/ជ្រម�ញឲ្យមាន្របភពផ�ត់ផ�ង់េឈពីៃី្រពដកំត់បន�យពៃី្រពធម�ជាតិ

8.   បេង�ីនករដកូំនេឈ ី/ករដេំដីមេឈ ីនិងករអនុវត�រុក�-វប្បកម�។



េគាលបណំងជាយុទ�ស�ស� ៣៖ 
ព្រងងឹសមត�ភាពេដមី្បពីនិតិ្យតមដនធនធានៃ្រពេឈី

1. ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ និងអភិបាលកិច�  

2. ព្រងឹងសមត�ភាព និងបេច�កេទសក�ុងករងរ្រគប់្រគង្របព័ន�ព័ត៌មាន
ៃ្រពេឈ ី



េគាលបំណងជាយុទ�ស�ស� ៤៖ 
បេង�នីសមត�ភាព ចំេណះដឹង ករយល់ដឹង និងេលីកកំពស់ករចូលរមួរបស់អ�កពក់ព័ន� និង

ផល្របេយាជន៍ស្រមាប់អ�កពក់ព័ន�ែកលម�្របសទិ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងធនធានៃ្រពេឈី

1. ព្រងឹងស� ប័ន និងស្រមបស្រម�ល្រកបខ័ណ� ករងរ េលីករេធ�ីែផនករេ្រប្ីរបាស់ដីធ�សី្រមាប់គេ្រមាងអភវិឌ្ឍ/េហដ� រចនាសម�័ន�

្រទង់្រទយធ។ំ

2. បេង�ីនសមត�ភាព ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងស្រមាប់ករអនុវត�េគាលនេយាបាយេដីម្បកីត់បន�យករបាត់បង់ៃ្រពេឈ ីនិងកររចិ

រលឹៃ្រពេឈី

3. េលីកម�ស់យន�ករស្រមបស្រម�លស� ប័នស្រមាប់ករេឆ�យីតបេគាលនេយាបាយ េដីម្បេីដះ្រសយករបាត់បង់ៃ្រពេឈ ីនិងកររចិ

រលឹៃ្រពេឈី

4. ជ្រម�ញករអនុវត�យុទ�ស�ស�េរដបូកជាត(ិNRS)េដមី្បបីេង�តីហរិ��វត�ុបែន�មក�ុងករគា្ំរទវស័ិយៃ្រពេឈី



4. ប��� បយុទ�ស�ស�េរដបូកជាតិ ជាមួយេគាលនេយាបាយថា� ក់ជាតិ និង
លិខិតបទដ� នច្បោប់គតយុិត�េផ្សងៗែដលពក់ព័ន�

5. ព្រងឹងតួនាទរីបស់្រគឹះស� នសិក្សោ្រសវ្រជាវ ក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីៃ្រពេឈី និងេរដបូក

6. បេង�ីនករចូលរមួពសីធារណៈជន និងករ្របឹក្សោេយាបល់ជាចំណុចធាតុ
សំខន់ស្រមាប់ករេធ�ីែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈី និងករេធ�ីែផនកររេ្រប្ីរបាស់ដីធ�ី
និងេលីកកម�ស់ករចូលរមួពភីាគពីក់ព័ន� រប់ប��ូ លទងំអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល
សហគមន៍មូលដ� ន ជនជាតិេដមីភាគតចិ យុវជន និងវស័ិយឯកជន



អរគុណ


	កត្តាដែលបណ្តាលអោយមានការបាត់បង់ព្រៃឈើ និងរិចរិលព្រៃឈើ
	ការបាត់បង់ព្រៃឈើ (Deforestation) 
	ការរិចរិលព្រៃឈើ (Degradation)
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	អរគុណ

