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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

 
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចេំពះ្រកសួង និង�ថ ប័នជតិ ៃដគូអភិវឌ�ន៍ 

អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ្រគឹះ�ថ នសិក�្រ�វ្រជវ ្រកុមជនជតិេដមីភគតចិ សហគមនមូ៍ល�្ឋ ន វស័ិយឯកជន 
និងអនកពកព់័នធទងំអស់ ែដលបនចូលរមួចំែណកេនកនុងដំេណីរករេរៀបចកំ�ងយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ 

 

យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េ�យមនកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងករស្រមបស្រមួលរបស់ 
្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និងអគគេលខធិករ�្ឋ នៃន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍
េ�យចីរភព។ ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ េលខធិករ�្ឋ នេរដបូក ្រកុមបេចចកេទសេរដបូក ្រកុម្របឹក�េយបល់ 
េរដបូក នងិ្រកុមេយនឌ័រេរដបូក បនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងកិចចពិភក�ផ្តល់មតិេយបល់ដ៏មនតៃម្ល ដល់ករ
េរៀបចំយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ មតិេយបល់ និងធតុចូលសំខន់ៗកនុងករេរៀបចំឯក�រយុទធ��ស្តេនះ បន
ទទលួពីអនកពកព់័នធទងំេនថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិ �មរយ�កិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ និងសិកខ ��ជ
បន្តបនទ ប់។ ជមួយគន េនះ ករេរៀបចំយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ ក៏មនករចូលរមួគ្ំរទបេចចកេទសពីអនកជំនញ
ជតិ នងិអន្តរជតិផងែដរ។ 

 

ករក�ងយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ បនេធ្វេីឡងីេ�យមនករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស នងិថវកិពីៃដគូអភិវឌ�ន៍ 
រមួមន កមមវធិីេរដបូកៃនអងគករសហ្របជជតិ (UN-REDD Programme) អងគករេស��ង និងកសិកមមៃន
សហ្របជជតិ (FAO) កមមវធិអីភិវឌ�ន៍សហ្របជជតិ (UNDP) កមមវធិបីរ�ិថ នសហ្របជជតិ (UNEP)    
ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជបុ៉ន (JICA) និងមូលនិធិភពជៃដគូកបូនៃ្រពេឈ ី (FCPF) របស់
ធនគរពភិពេ�ក។ 
  

v



vi



៤.២. ទិសេ�ជយុទធ��ស្តទី២៖ ..........................................................................................១៨ 

៤.៣. ទិសេ�ជយុទធ��ស្តទី៣៖ ..........................................................................................១៩ 

៥. វិធី��ស្តអនុវត្តន៍ ....................................................................................................... ២០ 
៥.១. ដំ�កក់លទី១ ២០១៧-២០២១ ................................................................................ ២០ 

៥.២. ដំ�កក់លទី២ ២០២២-២០២៦ ............................................................................... ២១ 

៥.៣. ករេរៀបចំ្រកបខណ័្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ ី..................................................................................... ២១ 

៥.៣.១. ក្រមតិេយងៃ្រពេឈើ ............................................................................................. ២១ 

៥.៣.២. ្របពន័ធពិនិត��ម�នៃ្រពេឈើជតិ ......................................................................... ២៣ 

៥.៣.៣. ្របពន័ធពត័ម៌នធនសុវតថិភពេរដបូក ...................................................................... ២៥ 

៦. ករេរៀបចំ�ថ ប័ន ........................................................................................................... .២៦ 
៧. ករគ្ំរទហរិញញបបទន ................................................................................................. ២៨ 
៨. ករពិនិត��ម�ន និ���ត�ម្ល ............................................................................... ២៩ 
៩. េសចក្តីសននិ�្ឋ ន ............................................................................................................. ២៩ 
១០. ឧបសមព័នធ ..................................................................................................................... ៣០ 
១០.១. ឧបសមពន័ធ ១ ៖ ្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ .......................................................... ៣០ 

១០.២. ឧបសមពន័ធ ២ ៖ បញជ ីតំបនក់រពរធមមជតិ ..................................................................... ៣២ 

១០.៣. ឧបសមពន័ធ ៣ ៖ សនទ នុ្រកម ....................................................................................... ៣៥ 

 
 
បញជ ីរូបភព 
រូបភពទី ១ ៖ ្រកបខណ័្ឌ ទី្រកុ�៉សូវសី្រមបេ់រដបូក................. ........................................................៥ 
រូបភពទី ២ ៖ ្រកហ្វិកករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈើជតិពីឆន ១ំ៩៦៥ - ២០១៤...................................១៣ 
 
បញជ ី��ង 
��ងទី ១ ៖ ករ្រសបូ និងករបេញចញឧសម័នផទះកញចកពី់វស័ិយៃ្រពេឈើឆន ២ំ០០៦-២០១៤.................១៥ 
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ពកយបំ្រពួញ និ��ក����់ 
 
BUR Biennual Update Report របយករណ៍បចចុបបននភព២ឆន មំ្តង 
COP Conference of the Parties សននិសីទៃនប�្ត ភគី
ELCs Economic Land Concessions សមបទនដីេសដ្ឋកចិច 
ENRCs Environment and Natural Resources 

Code 
្រកមបរ�ិថ ន និងធនធនធមមជតិ 

FA Forestry Administration រដ្ឋបលៃ្រពេឈី
FCPF Forest Carbon Partnership Facility មូលនិធភិពជៃដគូកបូនៃ្រពេឈ ី
FiA Fisheries Administration រដ្ឋបលជលផល 
FRL Forest Reference Level ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី
GDANCP General Directoriate of Administration 

for Nature Conservation and Protection
អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបល ករពរ និងអភិរក� 
ធមមជតិ

GHG Greenhouse Gas ឧសម័នផទះកញចក់ 
GRM Grievance Redress Mechanism យន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទ 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate 

Change 
្រកុមករងរអន្តររ�្ឋ ភិបលស្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុ

JICA Japan Internation Cooperation Agency ភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជប៉ុន 
MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ 

MEF Ministry of Economy and Finance ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
MME Ministry of Mine and Energy ្រកសួងែរ ៉និងថមពល
MoE Ministry of Environment ្រកសួងបរ�ិថ ន 
MoI Ministry of Interior ្រកសួងម�ៃផទ 
MLMUPC Ministry of Land Management, Urban 

Planning and Construction
្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរូបនីយកមម នងិ
សំណង់

MOWA Ministry of Women’s Affairs ្រកសួងកិចចករនរ ី
MRD Ministry of Rural Develoment ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ 
MRV Measurement, Reporting and 

Verification 
ករ�សែ់វង ករ�យករណ៍ និងករេផទ�ង�ទ ត់  

M&E Monitoring and Evaluation ករពនិិត��ម�ន និង�យតៃម្ល 
NCSD National Council for Sustainable 

Development 
្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��នេ៍�យចីរភព 
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NFDF National Forest Development Fund មូលនិធអិភវិ��ន៍ៃ្រពេឈជីតិ 
NFI National Forest Inventory �រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិ 
NFMS National Forest Monitoring System ្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ 
NFP National Forest Programme កមមវធិៃី្រពេឈជីតិ 
NGO Non-Governmental Organization អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល 
NPASMP National Protected Areas Strategic 

Management Plan 
ែផនករយុទធ��ស្តជតិ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធមមជតិ 

NRS National REDD+ Strategy យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ 
NSDP National Strategic Development Plan ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ 
PLRs Policies, Laws and Regulations េគលនេយបយ ចបប់ និងបទបញញតិនន
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation 

and forest Degradation, conservation of 
forest carbon stocks, sustainable 
management of forests, and 
enhancement of forest carbon stocks

ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពី
ករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីករអភិរក�
ស្តុកកបូនៃ្រពេឈ ីករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈឱីយ
មននរិន្តរភព នងិករបេងកីនសននិធិកបូន 
ៃ្រពេឈី

RGC Royal Government of Cambodia �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ
RTF REDD+ Taskforce ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ 
RTS REDD+ Taskforce Secretariat េលខធិករ�្ឋ នេរដបូក 
SIS Safeguards Information System ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភព 
SLC Social Land Cocession សមបទនដីសងគមកចិច
SLMS Satellite Land Monitoring System ្របព័នធ�ម�ន្រតួតពិនិតយ�ថ នភពគ្រមបដីពី

ផក យរណប 
SPFF Strategic Planning Framework for 

Fisheries 
្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ��ស្តស្រមបវ់ស័ិយ
ជលផល

LULUCF Land Use, Land-Use Change and 
Forestry 

ករេ្របី្របស់ដ ីករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដី
និងៃ្រពេឈ ី

UNFCCC United Nations Framework Convention 
on Climate Change  

អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករ 
ែ្រប្របួល�កសធតុ 

Gt Gigatone  ជី�គ េ�ន (១ ០០០ ០០០ ០០០ េ�ន)
tCO2   Tonnes of carbon dioxide  ឧសម័នកបូនិកគតិជេ�ន 
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េសចក្តីសេងខប 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ផ្តល់ករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំក្ល ដល់ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ 
េហយីបនចត់ទុកេរដបូក ជជេ្រមសីមួយកនុងករកត់បនថយផលប៉ះពលពី់ករែ្រប្របួល�កសធតុ �មរយៈ 
ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពីៃ្រពេឈ។ី លទធផលទទួលបនពីករអនុវត្តេគលនេយបយ និង
វធិនករេរដបូក្របកបេ�យ្របសិទធភព នឹងរមួចែំណកដល់ករអភិវ��េសដ្ឋកចិចសងគម និងេលីកកមពស់ករ 
ផ្ល ស់ប្តូរ េឆព ះេទរកករអភិវ��្របកបេ�យចីរភព។ កមពុជបនេធ្វីសមហរណកមមបញចូ លេរដបូក ជែផនកមួយេទ
កនុងេគលនេយបយយុទធ��ស្ត និងកមមវធិេីឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់ខ្លួនផងែដរ។ 

 
កមមវធិេីរដបូក គឺបនអនុេ�ម�មេសចក្តីសេ្រមចននរបស់អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតសិ្តីពី

ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ករអនុវត្តេរដបូកេនកមពុជ ែចកេចញជបីដំ�ក់កលជបន្តបនទ ប់ រមួមន 
ដំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈ ដំ�ក់កលអនុវត្ត និងដំ�ក់កលទូទតែ់ផ្អក�មលទធផលៃនករកត់បនថយ
ករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពីវស័ិយៃ្រពេឈ ីនងិករេ្របី្របស់ដ។ី កមពុជបនចបេ់ផ្តមីអនុវត្តដំ�ក់កលេ្រតៀម
លកខណៈេរដបូកកនុងឆន ២ំ០១២។ េនកនុងដំ�ក់កលេនះ កមពុជសេ្រមចបនវ��នភពជេ្រចីន ្រសបេទ�ម 
ចំណុចេ�នន ែដលេឆ្លីយតបេទ�មត្រមូវកររបស់អនុសញញ ្រកបខណ័្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុ។ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិបនេរៀបចំបញចប់ នងិអនុម័តេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលនចុងឆន  ំ ២០១៧
ក្រមិតេយងៃ្រពេឈរីបស់កមពុជ ្រតូវបនេរៀបចំរចួ�ល់ នងិបន�ក់ជូនេទអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តី
ពីករែ្រប្របួល�កសធតុកលពីចុងឆន ២ំ០១៦ និង្របព័នធពនិិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិក្៏រតូវបនេរៀបចំបញចប់
ផងែដរ េហយីករវភិគេលេីគលនេយបយ រមួទងំករពិេ្រគះេយបល់សំខន់ៗជេ្រចីនក៏បនេធ្វីេឡងី េដីមបី
េរៀបចំ�ក់ែតង និងបេងកតី្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក។  

 
ចកខុវស័ិយ៖ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ ចូលរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុជតិ 

និងពិភពេ�ក �មរយៈករេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីនូវករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ និងដីៃ្រពេឈ ី ករអភិរក�         
ជីវៈច្រមុះ នងិករអភិវ��្របកបេ�យចីរភព។ 
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េបសកកមម៖ ព្រងឹងមុខងរ និងសមតថភព�ថ ប័ន េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ស្រមប់ករ   

អនុវត្តេគលនេយបយ ចបប ់ និងបទបបញញត្តិនន ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដមីបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
ករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិនិងដីៃ្រពេឈ ីនិងករអភិរក�ជីវៈច្រមុះ។ 

 
េគលបណំង៖ កត់បនថយករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីេលកីកមពស់ករ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន្តរភព 

ករអភិរក�ធនធនធមមជតិ និងចូលរមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក។ 
 
េនកនុងដំ�ក់កលដំបូងេនះ យុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិនឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េ�ះ្រ�យបុព្វេហតុ

ៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងក�ងសមតថភពជបេណ្តី រៗ េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ជ
េ្រកយ។ បនទ ប់មក កមពុជនឹងឈនេទអនុវត្តេរដបូក ក្រមិតជតិ្រសប�មយន្តករៃនករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល 
េនេ្រកមអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ ។ កមពុជ ក៏នងឹពិ�រ�ផងែដរេលី
ករអនុវត្តគេ្រមងេរដបូកននេនថន ក់េ្រកមជតិ និងែផ្អកេលីយន្តករទីផ�រកបូនសម័្រគចិត្ត ែដលមនលកខណៈ 
វនិចិឆ័យជក់�កេ់�យែឡក ។ 

 
េដមីបសីេ្រមច ចកខុវស័ិយ េបសកកមម និងេគលបំណងទងំេនះ យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ បនកំណត់ទិស

េ�ជយុទធ�្រស្តចំននួ ៣ រមួមន (១) ែកលម្អ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង និងករពិនិតយ�ម�នធនធនៃ្រពេឈ ី
និងករេ្របី្របសដី់ៃ្រពេឈ ី(២) ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភព្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព និង(៣) 
ប្រញជ បវធិី�្រស្តកត់បនថយករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីបេងកីនសមតថភព និងេលីកកមពស់ករចូលរមួពីអនកពក់ព័នធ។ 

 
យុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិ្រតូវអនុវត្ត�មពរីដ�ំកក់ល៖ 
ដ�ំកក់លទ១ី ឆន ២ំ០១៧-២០២១៖ េនដ�ំក់កលទី១េនះ ែផនករសកមមភពជ�ទិភពនឹង្រតូវ

េរៀបចំេឡងី េហយីរចនសមព័នធ�ថ ប័នស្រមបអ់នុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិ នឹង្រតូវបនេរៀបចំរចួ�ល់។ បុព្វេហតុៃន
ករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈចីមបងៗ នឹង្រតូវបនេ�ះ្រ�យ �មរយៈករព្រងឹងករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ កមមវធិី
្រគប់្រគងៃ្រពេឈីែដលមន្រ�ប់ដូចជ កមមវធិីៃ្រពេឈីជតិ ែផនករយុទធ�្រស្តជតិ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ 
ធមមជតិ ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ�្រស្តស្រមប់វស័ិយជលផល និងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង
សមបទនដីសងគមកិចច។ ្រកបខ័ណ្ឌ ទងំេនះ ក៏មនរមួបញចូ លេគលនេយបយ និងវធិនករននពក់ពន័ធេទ
នឹងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ករផ្តល់សុវតថិភពសទិធេ្របី្របស់ដធី្លី និងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ
េ�យសហគមន៍មូល�្ឋ ន។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ករអនុវត្តេគលនេយបយ នងិវធិនករនន ដូចមន
ែចងេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ទងំេនះ នឹង�ច្រតូវពន�រេពលេ�យ�រកង្វះខតធនធនហរិញញវតថុ និងសមតថភព
បេចចកេទស។ យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងផ្តល់�ទិភពេលីករេកៀរគរហិរញញបបទនអនុវត្តជមុនស្រមប់ 
េ�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ រមួជមួយនងឹករក�ងសមតថភព ស្រមប់ករអនុវត្ត និងសេ្រមចលទធផល
បនជក់ែស្តងេនទី�ល។ សកមមភពជជ�ំនៗ នឹង្រតូវបនអនុវត្ត េដមីបែីកលម្អក្រមតិេយងៃ្រពេឈ ី និង
្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិែដលមន្រ�ប់ េហយី្របពន័ធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកកន៏ឹង្រតូវេរៀបចំ
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េសចក្តីសេងខប 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ផ្តល់ករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំក្ល ដល់ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ 
េហយីបនចត់ទុកេរដបូក ជជេ្រមសីមួយកនុងករកត់បនថយផលប៉ះពលពី់ករែ្រប្របួល�កសធតុ �មរយៈ 
ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពីៃ្រពេឈ។ី លទធផលទទួលបនពីករអនុវត្តេគលនេយបយ និង
វធិនករេរដបូក្របកបេ�យ្របសិទធភព នឹងរមួចែំណកដល់ករអភិវ��េសដ្ឋកចិចសងគម និងេលីកកមពស់ករ 
ផ្ល ស់ប្តូរ េឆព ះេទរកករអភិវ��្របកបេ�យចីរភព។ កមពុជបនេធ្វីសមហរណកមមបញចូ លេរដបូក ជែផនកមួយេទ
កនុងេគលនេយបយយុទធ��ស្ត និងកមមវធិេីឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់ខ្លួនផងែដរ។ 

 
កមមវធិេីរដបូក គឺបនអនុេ�ម�មេសចក្តីសេ្រមចននរបស់អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតសិ្តីពី

ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ករអនុវត្តេរដបូកេនកមពុជ ែចកេចញជបីដំ�ក់កលជបន្តបនទ ប់ រមួមន 
ដំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈ ដំ�ក់កលអនុវត្ត និងដំ�ក់កលទូទតែ់ផ្អក�មលទធផលៃនករកត់បនថយ
ករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពីវស័ិយៃ្រពេឈ ីនងិករេ្របី្របស់ដ។ី កមពុជបនចបេ់ផ្តមីអនុវត្តដំ�ក់កលេ្រតៀម
លកខណៈេរដបូកកនុងឆន ២ំ០១២។ េនកនុងដំ�ក់កលេនះ កមពុជសេ្រមចបនវ��នភពជេ្រចីន ្រសបេទ�ម 
ចំណុចេ�នន ែដលេឆ្លីយតបេទ�មត្រមូវកររបស់អនុសញញ ្រកបខណ័្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុ។ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិបនេរៀបចំបញចប់ នងិអនុម័តេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលនចុងឆន  ំ ២០១៧
ក្រមិតេយងៃ្រពេឈរីបស់កមពុជ ្រតូវបនេរៀបចំរចួ�ល់ នងិបន�ក់ជូនេទអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តី
ពីករែ្រប្របួល�កសធតុកលពីចុងឆន ២ំ០១៦ និង្របព័នធពនិិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិក្៏រតូវបនេរៀបចំបញចប់
ផងែដរ េហយីករវភិគេលេីគលនេយបយ រមួទងំករពិេ្រគះេយបល់សំខន់ៗជេ្រចីនក៏បនេធ្វីេឡងី េដីមបី
េរៀបចំ�ក់ែតង និងបេងកតី្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក។  

 
ចកខុវស័ិយ៖ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ ចូលរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុជតិ 

និងពិភពេ�ក �មរយៈករេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីនូវករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ និងដីៃ្រពេឈ ី ករអភិរក�         
ជីវៈច្រមុះ នងិករអភិវ��្របកបេ�យចីរភព។ 
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េបសកកមម៖ ព្រងឹងមុខងរ និងសមតថភព�ថ ប័ន េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ស្រមប់ករ   

អនុវត្តេគលនេយបយ ចបប ់ និងបទបបញញត្តិនន ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដមីបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
ករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិនិងដីៃ្រពេឈ ីនិងករអភិរក�ជីវៈច្រមុះ។ 

 
េគលបណំង៖ កត់បនថយករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីេលកីកមពស់ករ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន្តរភព 

ករអភិរក�ធនធនធមមជតិ និងចូលរមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក។ 
 
េនកនុងដំ�ក់កលដំបូងេនះ យុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិនឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េ�ះ្រ�យបុព្វេហតុ

ៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងក�ងសមតថភពជបេណ្តី រៗ េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ជ
េ្រកយ។ បនទ ប់មក កមពុជនឹងឈនេទអនុវត្តេរដបូក ក្រមិតជតិ្រសប�មយន្តករៃនករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល 
េនេ្រកមអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ ។ កមពុជ ក៏នងឹពិ�រ�ផងែដរេលី
ករអនុវត្តគេ្រមងេរដបូកននេនថន ក់េ្រកមជតិ និងែផ្អកេលីយន្តករទីផ�រកបូនសម័្រគចិត្ត ែដលមនលកខណៈ 
វនិចិឆ័យជក់�កេ់�យែឡក ។ 

 
េដមីបសីេ្រមច ចកខុវស័ិយ េបសកកមម និងេគលបំណងទងំេនះ យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ បនកំណត់ទិស

េ�ជយុទធ�្រស្តចំននួ ៣ រមួមន (១) ែកលម្អ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង និងករពិនិតយ�ម�នធនធនៃ្រពេឈ ី
និងករេ្របី្របសដី់ៃ្រពេឈ ី(២) ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភព្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព និង(៣) 
ប្រញជ បវធិី�្រស្តកត់បនថយករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីបេងកីនសមតថភព និងេលីកកមពស់ករចូលរមួពីអនកពក់ព័នធ។ 

 
យុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិ្រតូវអនុវត្ត�មពរីដ�ំកក់ល៖ 
ដ�ំកក់លទ១ី ឆន ២ំ០១៧-២០២១៖ េនដ�ំក់កលទី១េនះ ែផនករសកមមភពជ�ទិភពនឹង្រតូវ

េរៀបចំេឡងី េហយីរចនសមព័នធ�ថ ប័នស្រមបអ់នុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិ នឹង្រតូវបនេរៀបចំរចួ�ល់។ បុព្វេហតុៃន
ករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈចីមបងៗ នឹង្រតូវបនេ�ះ្រ�យ �មរយៈករព្រងឹងករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ កមមវធិី
្រគប់្រគងៃ្រពេឈីែដលមន្រ�ប់ដូចជ កមមវធិីៃ្រពេឈីជតិ ែផនករយុទធ�្រស្តជតិ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ 
ធមមជតិ ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ�្រស្តស្រមប់វស័ិយជលផល និងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង
សមបទនដីសងគមកិចច។ ្រកបខ័ណ្ឌ ទងំេនះ ក៏មនរមួបញចូ លេគលនេយបយ និងវធិនករននពក់ពន័ធេទ
នឹងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ករផ្តល់សុវតថិភពសទិធេ្របី្របស់ដធី្លី និងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ
េ�យសហគមន៍មូល�្ឋ ន។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ករអនុវត្តេគលនេយបយ នងិវធិនករនន ដូចមន
ែចងេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ទងំេនះ នឹង�ច្រតូវពន�រេពលេ�យ�រកង្វះខតធនធនហរិញញវតថុ និងសមតថភព
បេចចកេទស។ យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងផ្តល់�ទិភពេលីករេកៀរគរហិរញញបបទនអនុវត្តជមុនស្រមប់ 
េ�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ រមួជមួយនងឹករក�ងសមតថភព ស្រមប់ករអនុវត្ត និងសេ្រមចលទធផល
បនជក់ែស្តងេនទី�ល។ សកមមភពជជ�ំនៗ នឹង្រតូវបនអនុវត្ត េដមីបែីកលម្អក្រមតិេយងៃ្រពេឈ ី និង
្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិែដលមន្រ�ប់ េហយី្របពន័ធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកកន៏ឹង្រតូវេរៀបចំ
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អនុវត្តេគលនេយបយ ចបប ់ និងបទបបញញត្តិនន ្របកបេ�យ្របសិទធភព េដមីបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
ករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិនិងដីៃ្រពេឈ ីនិងករអភិរក�ជីវៈច្រមុះ។ 

 
េគលបណំង៖ កត់បនថយករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីេលកីកមពស់ករ្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន្តរភព 

ករអភិរក�ធនធនធមមជតិ និងចូលរមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក។ 
 
េនកនុងដំ�ក់កលដំបូងេនះ យុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិនឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េ�ះ្រ�យបុព្វេហតុ

ៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងក�ងសមតថភពជបេណ្តី រៗ េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ជ
េ្រកយ។ បនទ ប់មក កមពុជនឹងឈនេទអនុវត្តេរដបូក ក្រមិតជតិ្រសប�មយន្តករៃនករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល 
េនេ្រកមអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ ។ កមពុជ ក៏នងឹពិ�រ�ផងែដរេលី
ករអនុវត្តគេ្រមងេរដបូកននេនថន ក់េ្រកមជតិ និងែផ្អកេលីយន្តករទីផ�រកបូនសម័្រគចិត្ត ែដលមនលកខណៈ 
វនិចិឆ័យជក់�កេ់�យែឡក ។ 

 
េដមីបសីេ្រមច ចកខុវស័ិយ េបសកកមម និងេគលបំណងទងំេនះ យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ បនកំណត់ទិស

េ�ជយុទធ�្រស្តចំននួ ៣ រមួមន (១) ែកលម្អ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង និងករពិនិតយ�ម�នធនធនៃ្រពេឈ ី
និងករេ្របី្របសដី់ៃ្រពេឈ ី(២) ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភព្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព និង(៣) 
ប្រញជ បវធិី�្រស្តកត់បនថយករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីបេងកីនសមតថភព និងេលីកកមពស់ករចូលរមួពីអនកពក់ព័នធ។ 

 
យុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិ្រតូវអនុវត្ត�មពរីដ�ំកក់ល៖ 
ដ�ំកក់លទ១ី ឆន ២ំ០១៧-២០២១៖ េនដ�ំក់កលទី១េនះ ែផនករសកមមភពជ�ទិភពនឹង្រតូវ

េរៀបចំេឡងី េហយីរចនសមព័នធ�ថ ប័នស្រមបអ់នុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជត ិ នឹង្រតូវបនេរៀបចំរចួ�ល់។ បុព្វេហតុៃន
ករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈចីមបងៗ នឹង្រតូវបនេ�ះ្រ�យ �មរយៈករព្រងឹងករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ កមមវធិី
្រគប់្រគងៃ្រពេឈីែដលមន្រ�ប់ដូចជ កមមវធិីៃ្រពេឈីជតិ ែផនករយុទធ�្រស្តជតិ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ 
ធមមជតិ ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ�្រស្តស្រមប់វស័ិយជលផល និងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង
សមបទនដីសងគមកិចច។ ្រកបខ័ណ្ឌ ទងំេនះ ក៏មនរមួបញចូ លេគលនេយបយ និងវធិនករននពក់ពន័ធេទ
នឹងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ករផ្តល់សុវតថិភពសទិធេ្របី្របស់ដធី្លី និងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ
េ�យសហគមន៍មូល�្ឋ ន។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ករអនុវត្តេគលនេយបយ នងិវធិនករនន ដូចមន
ែចងេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ទងំេនះ នឹង�ច្រតូវពន�រេពលេ�យ�រកង្វះខតធនធនហរិញញវតថុ និងសមតថភព
បេចចកេទស។ យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងផ្តល់�ទិភពេលីករេកៀរគរហិរញញបបទនអនុវត្តជមុនស្រមប់ 
េ�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ រមួជមួយនងឹករក�ងសមតថភព ស្រមប់ករអនុវត្ត និងសេ្រមចលទធផល
បនជក់ែស្តងេនទី�ល។ សកមមភពជជ�ំនៗ នឹង្រតូវបនអនុវត្ត េដមីបែីកលម្អក្រមតិេយងៃ្រពេឈ ី និង
្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិែដលមន្រ�ប់ េហយី្របពន័ធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកកន៏ឹង្រតូវេរៀបចំ
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េឡងី េដមីបបីំេពញេទ�មត្រមូវកររបស់្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវសី្តីពេីរដបូក។ ករ�យតៃម្លករអនុវត្តពក់ក�្ត ល
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹង្រតូវេរៀបចំេធ្វីេឡងី េដីមបកំីណត់បននូវេមេរៀន បទពេិ�ធន ៍ និងបញ្ហ ្របឈម
នន ែដលបនជបួ្របទះ េហយីនងឹឈនេទេ�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះេនជំ�នបន្តបនទ ប់េទៀត។  

 
ដ�ំកក់លទ២ី ឆន ២ំ០២២-២០២៦៖ េនដំ�ក់កលទី២េនះ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងេផ្ត តករ

យកចតិ្តទុក�ក់សំខនេ់លីករបញចប់ដំ�ក់កលអន្តរកល គឺពីដំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈេឆព ះេទកន់
ដំ�ក់កលអនុវត្តេរដបូក និងករចត់�ទិភពេលីសមិទធផលេ្រជីសេចញពីលទធផលននែដល�ច�ស់ែវង
បន។ របកគេម្ហីញនន ែដលទទួលបនពីករ�យតៃម្លករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ េនដំ�ក់កល ទី១ 
នឹង្រតូវបនពិនិតយេឡងីវញិ េហយីជំ�នសម្រសបនឹង្រតូវចត់វធិនករអនុវត្តន៍បន្ត។ ករ�យតៃម្លករែ្រប្របួល
គ្រមបៃ្រពេឈ ីនងិដៃី្រពេឈ ីឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៨ និងឆន ២ំ០២០ នឹង្រតូវេធ្វេីឡងី ែដលនឹងចង្អុលបង្ហ ញពី
្របសិទធភពៃនករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ ចំណុចេ�សំខន់ៗ ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនេនកនុងដំ�ក់
កលេនះ រមួមន ករបេងកីតយន្តករ្របព័នធពនិិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិដ៏ហមតច់ត់មួយ ែដល�ចពនិិតយ�ម
�នេលី្របសិទធភព នងិ្របសិទធផលៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករេ�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករ
បត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ជមួយគន េនះ ្របព័នធពត័៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក នឹងបន្តពនិិតយ�ម�ន និង
ព្រងឹងបែនថមេទៀតេទ�មករចបំច់ េដីមបធីនដល់អនុេ�មភពជមួយនឹងត្រមូវករនន ៃន្របពន័ធធន
សុវតថិភព្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ យន្តករែចករែំលកព័ត៌មន 
ទិននន័យ និងលទធផលៃនករ�យតៃម្លក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របព័នធពិនតិយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ និងករ
សិក�នន ែដលបនបញចប់េនកនុងដំ�ក់កលទី១ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងី �មរយៈេវទិករេគហទំព័រ ្រពមទងំ
�ម្របព័នធ និងឧបករណ៍ផ�ព្វផ�យេផ�ងេទៀតផងែដរ។ ករែកលម្អក្រមតិេជឿជកៃ់នទនិនន័យ និងលទធផល
ែដលនងឹនឈំនេទដល់ករែកលម្អក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របពន័ធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ ក៏នងឹ្រតូវ 
អនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលេនះផងែដរ។ 

 
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ បនផ្តល់នូវែផនទីបង្ហ ញផ្លូវមួយស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយ នងិវធិនករ 

នន េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ �ច
សេ្រមចេជគជ័យបន �្រស័យេលីសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរននទក់ទងេទនឹងករ្រគប់្រគង និងអភិបលកិចចេលី
ធនធនធមមជតិ និងដីៃ្រពេឈេីនកមពុជ។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ នឹង�្រស័យផងែដរេលីករព្រងឹង�ថ ប័ន បទបញញត្តិ 
យន្តករ និងករស្រមបស្រមួលជមួយអនកពកព់័នធនន ជពិេសសករស្រមបស្រមួលអន្តរ្រកសួង។ 

 
េដីមបសីេ្រមចបននូវសកមមភពផ្ល ស់ប្តូ រទងំេនះ ្របករសំខន់បំផុត គឺ្រតូវបេងកីតឱយមនសមតថភព

សម្រសប និង្រគប់្រគន់ ្រគប់នីតវិធិី និងែបបបទពក់ព័នធ្រតូវមនតម្ល ភព និង្របសិទធភពខពស់ េហយីយន្តករ
ជតិ និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ�ថ ប័ន ្រតូវករចបំច់រមួបញចូ លគន ឱយមនសងគតិភព។ 

 
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងបេងកតីករយល់ដងឹ ព្រងឹងករចូលរមួពី្រគប់ភគីពក់ព័នធ និងករចូលរមួ

សកមមព�ីធរណៈ េនកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងបទបញញត្តិនន ែដលនងឹនឈំនេទដល់ករែកលម្អ
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េឡងី េដមីបបីំេពញេទ�មត្រមូវកររបស់្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវសី្តីពេីរដបូក។ ករ�យតៃម្លករអនុវត្តពក់ក�្ត ល
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹង្រតូវេរៀបចំេធ្វីេឡងី េដីមបកំីណត់បននូវេមេរៀន បទពេិ�ធន ៍ និងបញ្ហ ្របឈម
នន ែដលបនជបួ្របទះ េហយីនងឹឈនេទេ�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះេនជំ�នបន្តបនទ ប់េទៀត។  

 
ដ�ំកក់លទ២ី ឆន ២ំ០២២-២០២៦៖ េនដំ�ក់កលទី២េនះ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងេផ្ត តករ

យកចតិ្តទុក�ក់សំខនេ់លីករបញចប់ដំ�ក់កលអន្តរកល គឺពីដំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈេឆព ះេទកន់
ដំ�ក់កលអនុវត្តេរដបូក និងករចត់�ទិភពេលីសមិទធផលេ្រជីសេចញពីលទធផលននែដល�ច�ស់ែវង
បន។ របកគេម្ហីញនន ែដលទទួលបនពីករ�យតៃម្លករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ េនដំ�ក់កល ទី១ 
នឹង្រតូវបនពិនិតយេឡងីវញិ េហយីជំ�នសម្រសបនឹង្រតូវចត់វធិនករអនុវត្តន៍បន្ត។ ករ�យតៃម្លករែ្រប្របួល
គ្រមបៃ្រពេឈ ីនងិដៃី្រពេឈ ីឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៨ និងឆន ២ំ០២០ នឹង្រតូវេធ្វេីឡងី ែដលនឹងចង្អុលបង្ហ ញពី
្របសិទធភពៃនករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ ចំណុចេ�សំខន់ៗ ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនេនកនុងដំ�ក់
កលេនះ រមួមន ករបេងកីតយន្តករ្របព័នធពនិិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិដ៏ហមតច់ត់មួយ ែដល�ចពនិិតយ�ម
�នេលី្របសិទធភព នងិ្របសិទធផលៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករេ�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករ
បត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ជមួយគន េនះ ្របព័នធពត័៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក នឹងបន្តពនិិតយ�ម�ន និង
ព្រងឹងបែនថមេទៀតេទ�មករចបំច់ េដីមបធីនដល់អនុេ�មភពជមួយនឹងត្រមូវករនន ៃន្របពន័ធធន
សុវតថិភព្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ យន្តករែចករែំលកព័ត៌មន 
ទិននន័យ និងលទធផលៃនករ�យតៃម្លក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របព័នធពិនតិយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ និងករ
សិក�នន ែដលបនបញចប់េនកនុងដំ�ក់កលទី១ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងី �មរយៈេវទិករេគហទំព័រ ្រពមទងំ
�ម្របព័នធ និងឧបករណ៍ផ�ព្វផ�យេផ�ងេទៀតផងែដរ។ ករែកលម្អក្រមតិេជឿជកៃ់នទនិនន័យ និងលទធផល
ែដលនងឹនឈំនេទដល់ករែកលម្អក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របពន័ធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ ក៏នងឹ្រតូវ 
អនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលេនះផងែដរ។ 

 
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ បនផ្តល់នូវែផនទីបង្ហ ញផ្លូវមួយស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយ នងិវធិនករ 

នន េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ �ច
សេ្រមចេជគជ័យបន �្រស័យេលីសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរននទក់ទងេទនឹងករ្រគប់្រគង និងអភិបលកិចចេលី
ធនធនធមមជតិ និងដីៃ្រពេឈេីនកមពុជ។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ នឹង�្រស័យផងែដរេលីករព្រងឹង�ថ ប័ន បទបញញត្តិ 
យន្តករ និងករស្រមបស្រមួលជមួយអនកពកព់័នធនន ជពិេសសករស្រមបស្រមួលអន្តរ្រកសួង។ 

 
េដីមបសីេ្រមចបននូវសកមមភពផ្ល ស់ប្តូ រទងំេនះ ្របករសំខន់បំផុត គឺ្រតូវបេងកីតឱយមនសមតថភព

សម្រសប និង្រគប់្រគន់ ្រគប់នីតវិធិី និងែបបបទពក់ព័នធ្រតូវមនតម្ល ភព និង្របសិទធភពខពស់ េហយីយន្តករ
ជតិ និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ�ថ ប័ន ្រតូវករចបំច់រមួបញចូ លគន ឱយមនសងគតិភព។ 

 
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងបេងកតីករយល់ដងឹ ព្រងឹងករចូលរមួពី្រគប់ភគីពក់ព័នធ និងករចូលរមួ

សកមមព�ីធរណៈ េនកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងបទបញញត្តិនន ែដលនងឹនឈំនេទដល់ករែកលម្អ
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ករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ដីៃ្រពេឈ ី ករអភិរក�ជីវៈច្រមុះ និងករអភវិ��េ�យចីរភព។ ករែកលម្អ
ទងំេនះ នងឹរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ស្រមប់កមពុជ កនុងករផ្ល ស់ប្តូរេទកន់ករអភិវ��េ�យបេ�ចញឧស័មនកបូន 
តិច ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចៃបតង នងិរមួចំែណកកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុថន ក់ជត ិ និងពិភពេ�ក 
ែដលទងំេនះនងឹជួយបេងកីនករទទួល�គ ល់អំពីចកខុវស័ិយរបស់យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភព ១ 

រូបភព ២ 
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េឡងី េដមីបបីំេពញេទ�មត្រមូវកររបស់្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវសី្តីពេីរដបូក។ ករ�យតៃម្លករអនុវត្តពក់ក�្ត ល
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹង្រតូវេរៀបចំេធ្វីេឡងី េដីមបកំីណត់បននូវេមេរៀន បទពេិ�ធន ៍ និងបញ្ហ ្របឈម
នន ែដលបនជបួ្របទះ េហយីនងឹឈនេទេ�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះេនជំ�នបន្តបនទ ប់េទៀត។  

 
ដ�ំកក់លទ២ី ឆន ២ំ០២២-២០២៦៖ េនដំ�ក់កលទី២េនះ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងេផ្ត តករ

យកចតិ្តទុក�ក់សំខនេ់លីករបញចប់ដំ�ក់កលអន្តរកល គឺពីដំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈេឆព ះេទកន់
ដំ�ក់កលអនុវត្តេរដបូក និងករចត់�ទិភពេលីសមិទធផលេ្រជីសេចញពីលទធផលននែដល�ច�ស់ែវង
បន។ របកគេម្ហីញនន ែដលទទួលបនពីករ�យតៃម្លករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ េនដំ�ក់កល ទី១ 
នឹង្រតូវបនពិនិតយេឡងីវញិ េហយីជំ�នសម្រសបនឹង្រតូវចត់វធិនករអនុវត្តន៍បន្ត។ ករ�យតៃម្លករែ្រប្របួល
គ្រមបៃ្រពេឈ ីនងិដៃី្រពេឈ ីឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៨ និងឆន ២ំ០២០ នឹង្រតូវេធ្វេីឡងី ែដលនឹងចង្អុលបង្ហ ញពី
្របសិទធភពៃនករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ ចំណុចេ�សំខន់ៗ ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនេនកនុងដំ�ក់
កលេនះ រមួមន ករបេងកីតយន្តករ្របព័នធពនិិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិដ៏ហមតច់ត់មួយ ែដល�ចពនិិតយ�ម
�នេលី្របសិទធភព នងិ្របសិទធផលៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករេ�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករ
បត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ជមួយគន េនះ ្របព័នធពត័៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក នឹងបន្តពនិិតយ�ម�ន និង
ព្រងឹងបែនថមេទៀតេទ�មករចបំច់ េដីមបធីនដល់អនុេ�មភពជមួយនឹងត្រមូវករនន ៃន្របពន័ធធន
សុវតថិភព្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ យន្តករែចករែំលកព័ត៌មន 
ទិននន័យ និងលទធផលៃនករ�យតៃម្លក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របព័នធពិនតិយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ និងករ
សិក�នន ែដលបនបញចប់េនកនុងដំ�ក់កលទី១ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងី �មរយៈេវទិករេគហទំព័រ ្រពមទងំ
�ម្របព័នធ និងឧបករណ៍ផ�ព្វផ�យេផ�ងេទៀតផងែដរ។ ករែកលម្អក្រមតិេជឿជកៃ់នទនិនន័យ និងលទធផល
ែដលនងឹនឈំនេទដល់ករែកលម្អក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របពន័ធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ ក៏នងឹ្រតូវ 
អនុវត្តេនកនុងដំ�ក់កលេនះផងែដរ។ 

 
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ បនផ្តល់នូវែផនទីបង្ហ ញផ្លូវមួយស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយ នងិវធិនករ 

នន េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ �ច
សេ្រមចេជគជ័យបន �្រស័យេលីសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរននទក់ទងេទនឹងករ្រគប់្រគង និងអភិបលកិចចេលី
ធនធនធមមជតិ និងដីៃ្រពេឈេីនកមពុជ។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ នឹង�្រស័យផងែដរេលីករព្រងឹង�ថ ប័ន បទបញញត្តិ 
យន្តករ និងករស្រមបស្រមួលជមួយអនកពកព់័នធនន ជពិេសសករស្រមបស្រមួលអន្តរ្រកសួង។ 

 
េដីមបសីេ្រមចបននូវសកមមភពផ្ល ស់ប្តូ រទងំេនះ ្របករសំខន់បំផុត គឺ្រតូវបេងកីតឱយមនសមតថភព

សម្រសប និង្រគប់្រគន់ ្រគប់នីតវិធិី និងែបបបទពក់ព័នធ្រតូវមនតម្ល ភព និង្របសិទធភពខពស់ េហយីយន្តករ
ជតិ និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ�ថ ប័ន ្រតូវករចបំច់រមួបញចូ លគន ឱយមនសងគតិភព។ 

 
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងបេងកតីករយល់ដងឹ ព្រងឹងករចូលរមួពី្រគប់ភគីពក់ព័នធ និងករចូលរមួ

សកមមព�ីធរណៈ េនកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងបទបញញត្តិនន ែដលនងឹនឈំនេទដល់ករែកលម្អ
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ករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ដីៃ្រពេឈ ី ករអភិរក�ជីវៈច្រមុះ និងករអភវិ��េ�យចីរភព។ ករែកលម្អ
ទងំេនះ នងឹរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ស្រមប់កមពុជ កនុងករផ្ល ស់ប្តូរេទកន់ករអភិវ��េ�យបេ�ចញឧស័មនកបូន 
តិច ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចៃបតង នងិរមួចំែណកកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុថន ក់ជត ិ និងពិភពេ�ក 
ែដលទងំេនះនងឹជួយបេងកីនករទទួល�គ ល់អំពីចកខុវស័ិយរបស់យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។  
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១.   េសចក្តីេផ្តើម 

��រ�្ឋ ភិបលកមពុជ គ្ំរទដល់ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ េដីមបរីមួចំែណកដល់កចិច
ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពិភពេ�កកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ែ្រប្របួល�កសធតុ។ ្របេទសកមពុជមន
គ្រមបៃ្រពេឈីេ្រចីនជងេគេនកនុងតំបន់�សុី�េគនយ ៍ េហយីក៏ជ្របេទសមួយែដលបនទទួល�គ ល់ផងែដរ
ថ ករបត់បង់ នងិេរចរលឹៃ្រពេឈ ីគឺជ្របភពដ៏សំខន់មួយៃនករបេញចញឧសម័នផទះកញចក។់ កនុងនមជរដ្ឋភគី 
ៃនអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ ្របេទសកមពុជបនចូលរមួគ្ំរទេសចក្តី
សេ្រមច នងិសកមមភពនន ែដលទកទ់ងនឹងករកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុ �មរយៈករេធ្វីឱយ
្របេសីរេឡងីករងរ្រគប់្រគងធនធនធមមជត ិដីៃ្រពេឈ ីនិងករអភរិក��ីវៈច្រមុះ្របកបេ�យចីរភព។ 

 
េនឆន ២ំ០០៧ េនទី្រកុងបលី ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ កនុងសននិសីទប�្ត ភគីៃនអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ

សហ្របជជតិស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ ្របេទសកមពុជបនផ្តល់ករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំក្ល េលីករអនុមត័េរដបូក 
ែដលជគំនិតផ្តួចេផ្តីមេគលនេយបយសកលមួយ េដីមបកីត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពីករបត់បង់ 
និងេរចរលិៃ្រពេឈ ីនិងតួនទីៃនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព ករអភិរក� និងករបេងកនីសននធិិកបូន
ៃ្រពេឈេីន�មប�្ត ្របេទសកំពុងអភវិ��ន។៍ 

 
េនឆន ២ំ០០៨ មនគេ្រមង�កលបងេរដបូកចនួំនពីរ្រតូវបនបេងកីតេឡងី េហយីេនឆន ២ំ០១០ ែផនទី

បង្ហ ញផ្លូវេរដបូកជតិ ្រតូវបន�ក់ឱយអនុវត្ត។ ករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូករបស់កមពុជ បនចបេ់ផ្តមីអនុវត្តន
ឆន ២ំ០១២ ជមួយគន នឹងករបេងកីតកមមវធិីេរដបូកជតិ និងករេរៀបចំ�ថ បន័ ែដលេនកនុងេនះរមួទងំ្រកុម
ករងរេរដបូកកមពុជ នងិេលខធិករ�្ឋ នេរដបូក។ ករទក់ទញអនកពកព់័នធឱយចូលរមួេរដបូក ករក�ង
សមតថភព និងករេលីកកមពស់ករយលដឹ់ងអំពីេរដបូក េនែតជសកមមភពសំខន់ៗ  ែដល្រតូវអនុវត្តបន្តេនកនុង
កមមវធិេីរដបូកេនកមពុជ។ 
 
១.១. េរដបូកក្រមិតអន្តរជតិ 

ចប់�ងំពីឆន ២ំ០០៥មក រដ្ឋជភគៃីនអនុសញញ ្រកបខណ័្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ 
បននងិកំពុងេធ្វីករចរចយ៉ងសកមម េដីមបបីេងកតីកចិចផ្តួចេផ្តមីេគលនេយបយ ែដលពក់ព័នធេទនឹងករេរៀបចំ 
និងករអនុវត្តេគលនេយបយ វធិនករនន ែដលរមួចំែណកដល់ករកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុ 
�មរយៈករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ពីករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី �មរយៈកិចច្រពមេ្រពៀង
ទី្រកុងកន់គុណបនបង្ហ ញថ ្របេទសកពុំងអភិវ��ន៍ ្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឱយចូលរមួចំែណកេនកនុងសកមមភព
កត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងវសិ័យៃ្រពេឈ ី េ�យអនុវត្តសកមមភពកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ផទះ
កញចកព់ីេរដបូក។ 

 

១ 
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យុទធ��ស្ត
េរដបូកជតិ

ក្រមិតេយង    
ៃ្រពេឈី

្របព័នធពិនិតយ
�ម�នៃ្រពេឈី

ជតិ

្របព័នធព័ត៌មន 
ធនសុវតថិភព

 
អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ បនេរៀបចំឱយមនកិចចដំេណីរករ 

វធិន និងែបបបទស្រមប់្របេទសកពុំងអភិវ��ន៍ េដីមបទីទួលបន ករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផល ពីករអនុវត្ត
េគលនេយបយ នងិវធិនករេរដបូករបស់ខ្លួន។ ្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ ី ស្រមប់េរដបូក បនកំណត់ថ 
្របេទសកពុំងអភិវ��ន៍ �ចទទួលបន ករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល ពីករអនុវត្តសកមមភពនន ចបំច់្រតូវ
�ស់ែវង �យករណ៍ និងេផទ�ង�ទ ត់លទធផល េ�យបនេពញេលញជមុន។ ម៉យងេទៀត ែផ្អកេលីកិចច្រពមេ្រពៀង     
ទី្រកុងកនគុ់ណ និង្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ ីបនែចងថ មុននងឹទទួលបន ករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល ្របេទស
កំពុងអភិវ��ន៍ ្រតូវេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ �ថ បន័ឱយបនរចួជេ្រសច ដូចមនបង្ហ ញជូនកនុងរូបភពទី១។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រូបភពទី១ ៖ ្រកបខណ័្ឌ ទី្រកុង�៉សូវសី្រមបេ់រដបូក 
 
្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ ី ក៏បន�ក់េចញផងែដរ នូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីត្រមូវករ ស្រមប់ករេរៀបចំ

របយករណ៍ ែដល្របេទសនមួីយៗចបំច់្រតូវេរៀបចំឱយបនរចួជេ្រសច មុននឹងទទួលបនករទូទតែ់ផ្អកេលី
លទធផល។ ត្រមូវករទងំេនះរមួមន ករ�ក់ក្រមិតេយងៃ្រពេឈសី្រមប់ករ�យតៃម្លបេចចកេទស េទអនុសញញ  
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករេរៀបចំ្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ។ 
ជំ�នទងំេនះ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី េដីមបធីនដល់ករ�សែ់វង ករ�យករណ៍ និងករេផទ�ង�ទ ត់ ករបេញចញ
ឧសម័នផទះកញចក់ ែដលទក់ទងនឹងសកមមភពមនុស�កនុងវសិ័យៃ្រពេឈ ី ករ្រសូបឧសម័នកបូនិកេ�យៃ្រពេឈ ី
ករែ្រប្របួលសននធិិកបូនៃ្រពេឈ ីនិងទំហដំីៃ្រពេឈ ីែដលជលទធផលៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិន
ករេរដបូក។ លទធផលៃនករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ផទះកញចក់ នឹង្រតូវ�យករណ៍កនុងឧបសមព័នធ
បេចចកេទសៃនរបយករណ៍បចចុបបននភពពីរឆន មំ្តង ែដលនឹង្រតូវេរៀបចេំឡងី �មរយ�ករ�ក់ជូនរបយករណ៍
�រេពីភ័ណ្ឌ ឧសម័នផទះកញចក់ថន ក់ជតិ។ ជមួយគន េនះែដរ ្របេទសនីមួយៗ្រតូវបនេសនឱីយ�យករណ៍ព័ត៌មន
សេងខប អំពីថេតី្របព័នធធនសុវត្តិភពេរដបូក្រតូវបនេ�ះ្រ�យ និងេគរព�មដលក់្រមិត�។ 
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យុទធ��ស្ត
េរដបូកជតិ

ក្រមិតេយង    
ៃ្រពេឈី

្របព័នធពិនិតយ
�ម�នៃ្រពេឈី

ជតិ

្របព័នធព័ត៌មន 
ធនសុវតថិភព

 
អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ បនេរៀបចំឱយមនកិចចដំេណីរករ 

វធិន និងែបបបទស្រមប់្របេទសកពុំងអភិវ��ន៍ េដីមបទីទួលបន ករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផល ពីករអនុវត្ត
េគលនេយបយ នងិវធិនករេរដបូករបស់ខ្លួន។ ្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ ី ស្រមប់េរដបូក បនកំណត់ថ 
្របេទសកពុំងអភិវ��ន៍ �ចទទួលបន ករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល ពីករអនុវត្តសកមមភពនន ចបំច់្រតូវ
�ស់ែវង �យករណ៍ និងេផទ�ង�ទ ត់លទធផល េ�យបនេពញេលញជមុន។ ម៉យងេទៀត ែផ្អកេលីកិចច្រពមេ្រពៀង     
ទី្រកុងកនគុ់ណ និង្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ ីបនែចងថ មុននងឹទទួលបន ករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល ្របេទស
កំពុងអភិវ��ន៍ ្រតូវេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ �ថ បន័ឱយបនរចួជេ្រសច ដូចមនបង្ហ ញជូនកនុងរូបភពទី១។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រូបភពទី១ ៖ ្រកបខណ័្ឌ ទី្រកុង�៉សូវសី្រមបេ់រដបូក 
 
្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ ី ក៏បន�ក់េចញផងែដរ នូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីត្រមូវករ ស្រមប់ករេរៀបចំ

របយករណ៍ ែដល្របេទសនមួីយៗចបំច់្រតូវេរៀបចំឱយបនរចួជេ្រសច មុននឹងទទួលបនករទូទតែ់ផ្អកេលី
លទធផល។ ត្រមូវករទងំេនះរមួមន ករ�ក់ក្រមិតេយងៃ្រពេឈសី្រមប់ករ�យតៃម្លបេចចកេទស េទអនុសញញ  
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករេរៀបចំ្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ។ 
ជំ�នទងំេនះ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី េដីមបធីនដល់ករ�សែ់វង ករ�យករណ៍ និងករេផទ�ង�ទ ត់ ករបេញចញ
ឧសម័នផទះកញចក់ ែដលទក់ទងនឹងសកមមភពមនុស�កនុងវសិ័យៃ្រពេឈ ី ករ្រសូបឧសម័នកបូនិកេ�យៃ្រពេឈ ី
ករែ្រប្របួលសននធិិកបូនៃ្រពេឈ ីនិងទំហដំីៃ្រពេឈ ីែដលជលទធផលៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិន
ករេរដបូក។ លទធផលៃនករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ផទះកញចក់ នឹង្រតូវ�យករណ៍កនុងឧបសមព័នធ
បេចចកេទសៃនរបយករណ៍បចចុបបននភពពីរឆន មំ្តង ែដលនឹង្រតូវេរៀបចេំឡងី �មរយ�ករ�ក់ជូនរបយករណ៍
�រេពីភ័ណ្ឌ ឧសម័នផទះកញចក់ថន ក់ជតិ។ ជមួយគន េនះែដរ ្របេទសនីមួយៗ្រតូវបនេសនឱីយ�យករណ៍ព័ត៌មន
សេងខប អំពីថេតី្របព័នធធនសុវត្តិភពេរដបូក្រតូវបនេ�ះ្រ�យ និងេគរព�មដលក់្រមិត�។ 
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១.២. ករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូកេនកមពុជ ២០០៨-២០១៦ 

្របេទសកមពុជ បន្របកសេនកនុងសននិសីទប�្ត ភគៃីនអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករ
ែ្រប្របួល�កសធតុនឆន ២ំ០០៧ ែដលបន្រប្រពឹត្តេទេនទី្រកុងបលីៃន្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុថ៖ «�ជរ�្ឋ ភបិល 
កមពុជ គ្ំរទយ៉ងមុតមចំំេពះករ�ក់បញចូ លករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ �មរយៈករអភរិក� 
ធនធនៃ្រពេឈ ីនងិករបញឈប់ករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីេ្រកយពធីិ�រកយូតូបនអនុម័ត» ។  

 
្របេទសកមពុជ បនចប់េផ្តីមដេំណីរករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូករបស់ខ្លួនចប់�ងំពីឆន ២ំ០០៨ ។ កនុងរយៈ

េពលពីឆន ២ំ០០៨-២០១៦ កមមវធិេីរដបូកជតិ បនសេ្រមចេគលេ� នងិទទួលបនបទពិេ�ធន៍សំខន់ៗ 
ជេ្រចីនរមួមន ករយល់ដឹងអំពីត្រមូវករកនុងករប្រញជ បេរដបូកេទកនុងេគលនេយបយែដលមន្រ�ប ់ និង
កនុងែផនករេរៀបចេំគលនេយបយជតិ ្រកបខ័ណ្ឌ ករងរ និងែផនករទក់ទងេទនងឹករអភិវឌ�្របកបេ�យ
ចីរភព ករបេងកនីភពធន់កនុងវសិ័យកសិកមម ករអភិរក� និងករអភិវឌ�េ�យបេញចញឧសម័នកបូនតិច។ 

 
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនចត់វធិនករសំខន់ៗ េដីមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ករែ្រប្របួល�កសធតុ េនកនុង

បរបិទៃនករអភិវឌ�្របកបេ�យចរីភព និងករែកលម្អយន្តករស្រមបស្រមួល ែដលនឹងមនផលប៉ះពល់ជ
វជិជមន ដល់ករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព។ ែផនករយុទធ�្រស្តកតប់នថយករែ្រប្របួល
�កសធតុ ២០១៤-២០២៣ ្រតូវបនអនុមត័ េហយីកពុំង្រតូវបនប្រញជ បេទកនុងដេំណីរករក�ងែផនករ
ថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជត។ិ ្រកុម្របកឹ�ជតអិភវិឌ�នេ៍�យចរីភព ្រតូវបនបេងកតីេឡងី េដីមបេីលីកកមពស់
ករអភិវឌ�្របកបេ�យចីរភព សំេ�ធនបននូវតុលយភព រ�ងេសដ្ឋកិចច បរ�ិថ ន សងគម និងវបបធម៌ េនកនុង
្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជយល់េឃញីថ ករអភិវឌ� និងករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈី
្របកបេ�យនិរន្តរភព នឹងរមួចែំណកយ៉ងសំខន់ដល់ករេលីកកមពស់ជីវភពសហគមន៍មូល�្ឋ ន កនុងករទទួល 
បនសហ្របេយជន៍ និងក�ងភពធន់េទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

 
េរដបូក ្រតូវបនទទួល�គ ល់េ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ថជមេធយបយមួយកនុងចេំ�មមេធយបយ

ននស្រមប់កមពុជ េដីមបចូីលរមួចំែណកេឆ្លីយតបករែ្រប្របួល�កសធតុសកល និងបំេពញកតព្វកិចចរបស់
ខ្លួន េនេ្រកមអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េរដបូក ្រតូវបនទទួល�គ ល់
ថជយន្តករមួយកនុងចំេ�មយន្តករនន ស្រមប់បេងកតីករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុជួយកមពុជ េដមីបេីរៀបចំ និង
ព្រងឹងករអនុវត្តវធិនករ និងេគលនេយបយននរបស់ខ្លួន ែដលទក់ទងជមួយករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈី
្របកបេ�យនិរន្តរភព និងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ 

 
១.៣. យទុធ���្តេរដបូកជត ិ២០១៧-២០២៦ 

យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ ២០១៧-២០២៦ ្រតូវបនចប់េផ្តីមេរៀបចំេឡងីេនឆន ២ំ០១៤។ យុទធ�្រស្ត 
េរដបូកជតិ ក៏បនអនុេ�ម�មកិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងកន់គុណ ្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវសី្រមប់េរដបូក ្រពមទងំ
កិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងប៉រសីស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និងេគលនេយបយនន របស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ។ 
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កមពុជបនេរៀបចំ និងបន�ក់ជូនរបយករណ៍ក្រមិតេយងៃ្រពេឈីរបស់ខ្លួន េទេលខធិករ�្ឋ នអនុសញញ   
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និងបនព្រងឹង្របពន័ធពនិិត��ម�នៃ្រពេឈជីតិ      
្រពមទងំបនវភិគ នងិបេងកីនករយល់ដឹងជេ្រចីនអពីំករេរៀបចំ្របពន័ធព័ត៌មនធនសុវតថភិពេរដបូក រមួទងំ   
យន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទ។ ្រកបខ័ណ្ឌ រចនសមព័នធេរដបូក នឹងបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករ�យករណ៍អំពី
ករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ ពីករេ្រប្ីរបស់ដី ករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដ ី និងៃ្រពេឈ ីនិងផ្តល់ឯក�រេយង
របយករណ៍បេចចកេទសបចចុបបននភពពីរឆន មំ្តង េដីមប�ីក់ជូនេលខធិករ�្ឋ នអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិ 
ស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ ែដលេនះជែផនកមួយៃនដំេណីរករេសនីសំុករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផលពកីរអនុវត្ត
សកមមភពេរដបូក។ 

 
ដំេណីរករេរៀបចំយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ បន្រប្រពតឹ្តេទ េ�យមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ�យ 

ពី្រគប់ភគីពក់ព័នធ។ ជមួយគន េនះ កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េ្រចីនេលីក ្រតូវបន
េរៀបចំ និង្រប្រពតឹ្តេទ�មែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ េដីមបធីនថ ្រគប់ភគីពកព់័នធទងំ
អស់ មកពីសហគមនមូ៍ល�្ឋ ន ្រស្តី ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី អងគករសងគមសុីវលិ រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 
និង្រកសួងពកព់័នធ ្រតូវបនផ្តល់ឱកសេពញេលញកនុងករចូលរមួផ្តល់េយបល់ នងិធតុចូល្រគប្់រគន់ ដល់
ករេរៀបចំយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ ជ�ទិ៍ ្រកុម្របឹក�េយបល់េរដបូក ែដលមនតំ�ងមកពីសហគមន៍  
ៃ្រពេឈ ីសហគមន៍េន�ទ សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជត ិជនជតេិដមីភគតចិ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភិបល 
ជតិ នងិអន្តរជតិ អងគករសងគមសីុវលិ និង្រគឹះ�ថ នសិក� បនចូលរមួយ៉ងសកមមជមួយនងឹដេំណីរករ
ពិេ្រគះេយបល់េរៀបចេំសចក្ត្ីរពងយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ េលីសពេីនះេទេទៀត ្រកុមេយនឌ័រេរដបូក ក៏្រតូវ
បនបេងកីតេឡងីេដីមបចូីលរមួពិេ្រគះេយបល់ និងផ្តល់ធតុចូលដល់ករេរៀបចំយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិផងែដរ។ 

 
យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ បនបង្ហ ញចបស់ពី ចកខុវស័ិយ េបសកកមម នងិេគលបំណងកំណត់និនន ករ 

និងបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ នងិេរចរលិៃ្រពេឈ ី ្រពមទងំេសនេីឡងីនូវទិសេ�ជយុទធ�្រស្ត េគលនេយបយ 
និងវធិនករេរដបូក េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបតប់ង ់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈទីងំេនះ។ ជមួយនឹងករ
ស្រមបស្រមួលអន្តរវស័ិយ្របកបេ�យ្របសិទធភព ធនធនបេចចកេទស ធនធនមនុស� និងធនធនហរិញញវតថុ
្រគប់្រគន់ កមពុជមនលកខណៈសមបត្តិេពញេលញកនុងករវវិត្តខ្លួនឯង ពីដ�ំក់កលេ្រតៀមលកខណៈេរដបូក 
េឆព ះេទកនដ់ំ�ក់កលអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ 
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កមពុជបនេរៀបចំ និងបន�ក់ជូនរបយករណ៍ក្រមិតេយងៃ្រពេឈីរបស់ខ្លួន េទេលខធិករ�្ឋ នអនុសញញ   
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និងបនព្រងឹង្របពន័ធពនិិត��ម�នៃ្រពេឈជីតិ      
្រពមទងំបនវភិគ នងិបេងកីនករយល់ដឹងជេ្រចីនអពីំករេរៀបចំ្របពន័ធព័ត៌មនធនសុវតថភិពេរដបូក រមួទងំ   
យន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទ។ ្រកបខ័ណ្ឌ រចនសមព័នធេរដបូក នឹងបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករ�យករណ៍អំពី
ករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ ពីករេ្រប្ីរបស់ដី ករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដ ី និងៃ្រពេឈ ីនិងផ្តល់ឯក�រេយង
របយករណ៍បេចចកេទសបចចុបបននភពពីរឆន មំ្តង េដីមប�ីក់ជូនេលខធិករ�្ឋ នអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិ 
ស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ ែដលេនះជែផនកមួយៃនដំេណីរករេសនីសំុករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផលពកីរអនុវត្ត
សកមមភពេរដបូក។ 

 
ដំេណីរករេរៀបចំយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ បន្រប្រពតឹ្តេទ េ�យមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ�យ 

ពី្រគប់ភគីពក់ព័នធ។ ជមួយគន េនះ កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េ្រចីនេលីក ្រតូវបន
េរៀបចំ និង្រប្រពតឹ្តេទ�មែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ េដីមបធីនថ ្រគប់ភគីពកព់័នធទងំ
អស់ មកពីសហគមនមូ៍ល�្ឋ ន ្រស្តី ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី អងគករសងគមសុីវលិ រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 
និង្រកសួងពកព់័នធ ្រតូវបនផ្តល់ឱកសេពញេលញកនុងករចូលរមួផ្តល់េយបល់ នងិធតុចូល្រគប្់រគន់ ដល់
ករេរៀបចំយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ ជ�ទិ៍ ្រកុម្របឹក�េយបល់េរដបូក ែដលមនតំ�ងមកពីសហគមន៍  
ៃ្រពេឈ ីសហគមន៍េន�ទ សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជត ិជនជតេិដមីភគតចិ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភិបល 
ជតិ នងិអន្តរជតិ អងគករសងគមសីុវលិ និង្រគឹះ�ថ នសិក� បនចូលរមួយ៉ងសកមមជមួយនងឹដេំណីរករ
ពិេ្រគះេយបល់េរៀបចេំសចក្ត្ីរពងយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ េលីសពេីនះេទេទៀត ្រកុមេយនឌ័រេរដបូក ក៏្រតូវ
បនបេងកីតេឡងីេដីមបចូីលរមួពិេ្រគះេយបល់ និងផ្តល់ធតុចូលដល់ករេរៀបចំយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិផងែដរ។ 

 
យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ បនបង្ហ ញចបស់ពី ចកខុវស័ិយ េបសកកមម នងិេគលបំណងកំណត់និនន ករ 

និងបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ នងិេរចរលិៃ្រពេឈ ី ្រពមទងំេសនេីឡងីនូវទិសេ�ជយុទធ�្រស្ត េគលនេយបយ 
និងវធិនករេរដបូក េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបតប់ង ់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈទីងំេនះ។ ជមួយនឹងករ
ស្រមបស្រមួលអន្តរវស័ិយ្របកបេ�យ្របសិទធភព ធនធនបេចចកេទស ធនធនមនុស� និងធនធនហរិញញវតថុ
្រគប់្រគន់ កមពុជមនលកខណៈសមបត្តិេពញេលញកនុងករវវិត្តខ្លួនឯង ពីដ�ំក់កលេ្រតៀមលកខណៈេរដបូក 
េឆព ះេទកនដ់ំ�ក់កលអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ 
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២. ្រកបខណ័្ឌ យទុធ��ស្ត 
្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្ត ៃនយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ ២០១៧-២០២៦ បនេរៀបចំ�ក់ែតងេឡងីេ�យ

ែផ្អកេលីករវភិគយុទធ��ស្ត និងករកំណត់យុទធ��ស្ត និងសកមមភព េដីមបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករ
បត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈី។ 

 
២.១. ចកខវិុសយ័ 

យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ រមួចែំណកកនុងករកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុេនថន ក់ជតិ និងពិភពេ�ក 
�មរយៈករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីករងរ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងដីៃ្រពេឈ ី ករអភិរក�ជវីៈច្រមុះ និងករ
អភិវ��្របកបេ�យចីរភព។ 

 
២.២. េបសកកមម 

ែកលម្អមុខងរ និងសមតថភព�ថ ប័ន េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ្រពមទងំព្រងឹង្របសិទធភព
ករអនុវត្តេគលនេយបយ ចបប ់និងបទបញញត្តិនន ែដលមនជធរមន េដីមបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីេលីករងរ
្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ នងិដៃី្រពេឈ ីនិងករអភរិក�ជីវៈច្រមុះ្របកបេ�យនិរន្តរភព។ 

 
២.៣. េគលបណំង 

កត់បនថយករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ្រពមទងំេលីកកមពស់ករ្រគប់្រគង និងករអភិរក�ធនធន
ធមមជតិ្របកបេ�យនិរន្តរភព និងចូលរមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក។ 

 
២.៤. វិ�ល�� និងក្រមិតអនុវត្តន៍  

វ�ិលភពដំបូងរបស់យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ េផ្ត តេលីករេ�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបតប់ងៃ់្រពេឈ ី
ែដលនឹង�ស់ែវង �មរយៈករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដី និងករបែម្លងដីៃ្រពេឈ ី េហយីនិងក�ងសមតថភព
ជបេណ្តី រៗ េដីមបឈីនេទេ�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី កមពុជ នឹងឈនេទអនុវត្តេរដបូក
េពញេលញក្រមិតជតិ េនេ្រកមយន្តករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផលៃនអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តពីីករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ ជមួយគន េនះ កមពុជនងឹពិចរ�អំពី ករអនុវត្តគេ្រមងេរដបូកេនថន កេ់្រកមជតិ 
ែផ្អកេលីយន្តករទីផ�រកបូនសម្័រគចតិ្ត ែដលមនលកខណៈវនិិចឆ័យជក�់ក់។ 

 
២.៥. ចំណុចេ� និងលទធផល  

យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ មនេគលបំណងសេ្រមចចំណុចេ� កនុងករកត់បនថយអ្រ�ៃនករបត់បង់
ៃ្រពេឈ្ីរបចឆំន ឱំយបនពក់ក�្ត លនដំ�ច់ឆន ២ំ០២៦ េធៀបនឹងក្រមតិេយងៃ្រពេឈ ី អំឡុងឆន ២ំ០០៦-
២០១៤។ លទធផលៃនករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ នឹងជួយឱយកមពុជក្ល យជ្របេទសមួយែដល

២ 
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មនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់កនុងករទទួលបនករទូទត់េ�យែផ្អកេលីលទធផល េទ�មសុពលភពៃន
ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ។ី 

 
ចំណុចេ�េនះ�ចសេ្រមចបន �មរយៈករអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ ជពីរដំ�ក់កល។ 

ដំ�ក់កលទ១ី ពីឆន ២ំ០១៧-២០២១ ្រតូវេរៀបចំបញចប់ និងអនុវត្តែផនករសកមមភពេរដបូក �យតៃម្លបូក
សរុប ដេំណីរករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូក េរៀបចំបញចប់្រកបខ័ណ្ឌ �ថ បន័ និងេកៀរគរហរិញញបបទនជមុន ស្រមប់
គ្ំរទដល់ករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ ដ�ំក់កលទ២ី ពីឆន ២ំ០២២-២០២៦ កមពុជ នឹង្របតបិត្តយិន្តករ
ទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល េ�យ�ស់ែវង �យករណ៍ និងេផទ�ង�ទ ត់លទធផលេធៀបជមួយនឹងករកត់បនថយករ
បេញចញឧសម័នផទះកញចកព់ីករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី្រតឹមឆន ២ំ០២៦។ 

 
២.៦. េគលករណ៍ែណន ំ

យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ ត្រមង់ទិសេទ�មេគលករណ៍ែណនដូំចខងេ្រកម៖ 
 ស្រមចបនករចូលរមួចំែណកេឆ្លីយតបេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ របស់កមពុជ ្រសប�ម

េគលបំណង ដូចមនែចងកនុងម្រ�២ និងកតព្វកិចចនន ដូចមនែចងកនុងម្រ�� ឃ្ល ទី៣ ៃន
អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ 

 េរៀបចំក�ងេ�ងី េ�យែផ្អកេលីយន្តករស្រមបស្រមួលែដលមន្រ�ប់របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
និងគ្ំរទដល់ករអនុវត្តចបប់ បទបញញត្តិ និងេគលនេយបយនន ែដលទក់ទងេទនឹងករ  
ែ្រប្របួល�កសធតុ និងករអភវិ��្របកបេ�យចីរភព 

 ជំរុញករចូលរមួរបស់វស័ិយពកព់័នធ និងករស្រមបស្រមួលករអនុវត្ត េគលនេយបយ និង
វធិនករេរដបូក 

 ធនករចូលរមួយ៉ងេពញេលញ និង្របកបេ�យ្របសិទធភពពីអនកពក់ពន័ធទងំអស់ រមួទងំ្រកុម
ជនងយរងេ្រគះបំផុត ដូចជ សហគមន៍មូល�្ឋ ន ជនជតិេដីមភគតចិ និង្រស្តី  

 ក�ងសមតថភពេ��ម�ថ ប័នរដ្ឋ និង�ថ ប័នមិនែមនរ�្ឋ ភិបលេផ�ង�េទៀត 
 រក�សងគតិភពជមួយវធិី�្រស្ត និងរេបៀបអនុវត្ត ដូចបន�ក់េចញេ�យ្រកុមករងរ    

អន្តររ�្ឋ ភិបលស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
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មនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់កនុងករទទួលបនករទូទត់េ�យែផ្អកេលីលទធផល េទ�មសុពលភពៃន
ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ។ី 

 
ចំណុចេ�េនះ�ចសេ្រមចបន �មរយៈករអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ ជពីរដំ�ក់កល។ 

ដំ�ក់កលទ១ី ពីឆន ២ំ០១៧-២០២១ ្រតូវេរៀបចំបញចប់ និងអនុវត្តែផនករសកមមភពេរដបូក �យតៃម្លបូក
សរុប ដេំណីរករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូក េរៀបចំបញចប់្រកបខ័ណ្ឌ �ថ បន័ និងេកៀរគរហរិញញបបទនជមុន ស្រមប់
គ្ំរទដល់ករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ ដ�ំក់កលទ២ី ពីឆន ២ំ០២២-២០២៦ កមពុជ នឹង្របតបិត្តយិន្តករ
ទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល េ�យ�ស់ែវង �យករណ៍ និងេផទ�ង�ទ ត់លទធផលេធៀបជមួយនឹងករកត់បនថយករ
បេញចញឧសម័នផទះកញចកព់ីករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី្រតឹមឆន ២ំ០២៦។ 

 
២.៦. េគលករណ៍ែណន ំ

យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ ត្រមង់ទិសេទ�មេគលករណ៍ែណនដូំចខងេ្រកម៖ 
 ស្រមចបនករចូលរមួចំែណកេឆ្លីយតបេទនងឹករែ្រប្របួល�កសធតុ របស់កមពុជ ្រសប�ម

េគលបំណង ដូចមនែចងកនុងម្រ�២ និងកតព្វកិចចនន ដូចមនែចងកនុងម្រ�� ឃ្ល ទី៣ ៃន
អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ 

 េរៀបចំក�ងេ�ងី េ�យែផ្អកេលីយន្តករស្រមបស្រមួលែដលមន្រ�ប់របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
និងគ្ំរទដល់ករអនុវត្តចបប់ បទបញញត្តិ និងេគលនេយបយនន ែដលទក់ទងេទនឹងករ  
ែ្រប្របួល�កសធតុ និងករអភវិ��្របកបេ�យចីរភព 

 ជំរុញករចូលរមួរបស់វស័ិយពកព់័នធ និងករស្រមបស្រមួលករអនុវត្ត េគលនេយបយ និង
វធិនករេរដបូក 

 ធនករចូលរមួយ៉ងេពញេលញ និង្របកបេ�យ្របសិទធភពពីអនកពក់ពន័ធទងំអស់ រមួទងំ្រកុម
ជនងយរងេ្រគះបំផុត ដូចជ សហគមន៍មូល�្ឋ ន ជនជតិេដីមភគតចិ និង្រស្តី  

 ក�ងសមតថភពេ��ម�ថ ប័នរដ្ឋ និង�ថ ប័នមិនែមនរ�្ឋ ភិបលេផ�ង�េទៀត 
 រក�សងគតិភពជមួយវធិី�្រស្ត និងរេបៀបអនុវត្ត ដូចបន�ក់េចញេ�យ្រកុមករងរ    

អន្តររ�្ឋ ភិបលស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
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៣. ករវិភគយទុធ���្ត 
ករវភិគយុទធ��ស្ត បង្ហ ញពីទដិ្ឋភពរមួៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជត ិ និងករវវិត្តន៍ៃនតួនទី

របស់ ធនធនៃ្រពេឈ ី ពិពណ៌នអពំី�ថ បន័្រគប់្រគងវស័ិយៃ្រពេឈ ី និងបញ្ហ ្របឈមនន �ថ នភព និង       
បុព្វេហតុ ៃនករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈ ី សក្ត នុពលៃនឥណទនកបូន នងិផល្របេយជន៍ៃនករកតប់នថយ
ករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពីករបតប់ង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈេីនកមពុជ។ 

 
៣.១. ករបន�ុជីមួយេគលបណំង និង�ទិភពៃនករអភិវ��ជ�ិ 

ែផនទបីង្ហ ញផ្លូវស្រមប់ករេ្រតៀមលកខណៈអនុវត្តេរដបូក និងសមទិធផលសេ្រមចបនេនកនុងអំឡុងេពល
អនុវត្តែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេរដបូក គឺជមូល�្ឋ ន្រគឹះស្រមប់យកមកេរៀបចំយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ ែផនទបីង្ហ ញ
ផ្លូវេនះ គឺជលទធផលៃនករពិេ្រគះេយបល់ដ៏ទូលំទូ�យជមួយអនកពក់ព័នធជេ្រចីនេផ�ង�គន  �ងំពីថន ក់មូល�្ឋ ន 
រហូតដល់ថន ក់ជត។ិ េដមីបគី្ំរទដល់កមមវធិ ី និងយុទធ��ស្ត្រគប់្រគងៃ្រពេឈជីតិបចចុបបនន ែផនករយុទធ��ស្ត  
េរដបូកជតិ ្រតូវភជ បទ់ំនក់ទនំងឱយបនល្អជមួយេគលនេយបយ ែផនករយុទធ��ស្ត កមមវធិីអភវិឌ�េសដ្ឋកិចច 
សងគម និងបរ�ិថ នបចចុបបនន។ 

 
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ គ្ំរទ នងិបំេពញបែនថម ជពិេសស ដល់ករអនុវត្តែផនករអភិវឌ�ដ៏ទូលំទូ�យ

របស់កមពុជ ដូេចនះករេរៀបចំយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ បនពិចរ��ក់បញចូ លនូវេគលនេយបយ យុទធ��ស្ត 
និងកមមវធិីជតិនន មនដូចខងេ្រកម៖ 

 យុទធ��ស្តចតុេកណដំ�ក់កលទី៣ ២០១៣-២០១៨ 
 ែផនករយុទធ��ស្តអភិវឌ�ន៍ជតិ ២០១៤-២០១៨ 
 េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ�ៃបតង និងែផនករយុទធ��ស្តជតិអភិវឌ�ន៍ៃបតង 

២០១៣-២០៣០ 
 ែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ ២០១៤-២០២៣ 
 ែផនករយុទធ��ស្តជត្ិរគប់្រគងតបំន់ករពរធមមជតិ ២០១៦-២០៣០ 
 ែផនករយុទធ��ស្តជតិស្តីពជីីវៈច្រមុះ ២០១៦ -២០២០ 
 ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ��ស្តស្រមបវ់ស័ិយជលផល ២០១៥-២០២៤  
 កមមវធិៃី្រពេឈជីតិ ២០១០-២០២៩ 
 ែផនករសកមមភពេយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល�កសធតុ ២០១៤-២០១៨ 
 របយករណ៍ជតេិលកីទ១ី ឆន ២ំ០០២ និងរបយករណ៍ជតេិលីកទី២ ឆន ២ំ០១៥ ស្តពីីករ  

ែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនេធ្វីកំែណទ្រមង់ និងបនចត់ទុកករ្រគប់្រគងធនធនធមមជត ិ រមួទងំធនធន
ៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនរិន្តរភព គឺជេគលនេយបយ�ទិភពចំបងរបស់ខ្លួន។ យុទធ��ស្តចតុេកណដំ�ក់
កលទី៣ ២០១៣-២០១៨ និងែផនករយុទធ��ស្តអភិវឌ�ន៍ជតិ ២០១៤-២០១៨ បនជ្រមុញបែនថម និង

៣ 
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ព្រងីកវ�ិលភពៃនករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ េដីមបសីេ្រមចបននូវតុលយភពរ�ងករអភិវ�� និងករអភិរក�។ 
តុលយភពេនះ មនេគលបណំងេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីដល់កររមួចែំណករបស់ធនធនធមមជតិ កនុងករអភវិ��
្របេទសកមពុជេ�យធនដល់ករអភិរក�ធនធនៃ្រពេឈ ីនងិសត្វៃ្រព និរន្តរភពធនធនជលផល និងរក�បន
នូវ្របព័នធេអកូឡូសុីៃ្រពេឈរីបស់ខ្លួន។ 

 
េនក្រមិត�ថ ប័ន �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនបញច ប់ករងរេរៀបចំ�ថ ប័នរបស់្រកសួងបរ�ិថ នេឡងីវញិ 

េហីយបនបេងកីតេឡីងនូវ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភពថមីមួយ ែដលមនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ�ិថ ន 
ជ្របធន េដីមបសី្រមបស្រមួល និងប្រញជ បេគលករណ៍ៃនករអភិវ��េ�យចរីភព។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ កប៏ន
សេ្រមចេធ្វីសមហរណកមមរចនសមព័នធ�ថ ប័នេរដបូកជតិ រួមជមួយ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព 
និង្រកសួងបរ�ិថ ន។ ករែកទ្រមង�់ថ ប័នេនះ នងឹបងកលទធភពដល់ករប្រញជ បវធិី�្រស្ត និងវធិនករណ៍នន 
្រពមទងំព្រងឹងដល់ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងដៃី្រពេឈ្ីរបកបេ�យ្របសិទធភព។ ្រកសួងបរ�ិថ ន ក៏បន
នឹងកំពុងេរៀបចំ្រកមបរ�ិថ ន និងធនធនធមមជតិ េដមីបពីិនិតយេឡងីវញិេលចីបប់បរ�ិថ ននន ែដលមន្រ�ប់
កនុងេគលបំណងេធ្វឱីយមនសងគតិភព្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ស្រមប់ែកលម្អករ្រគប់្រគង នងិព្រងងឹបទបញញត្តិកនុងករ
�យតៃម្លផលប៉ះពល់សងគម និងបរ�ិថ ន។ េនឆន ២ំ០១៦ វធិនករេគលនេយបយជេ្រចីន ្រតូវបនេរៀបចំ
បញចប់ រមួមនករ្របមូលផ្តុ ំតំបន់អភិរក�ទងំអស់ �ក់ឱយសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងបរ�ិថ ន និង
បន្របកសតំបន់អភិរក�ថមីៗបែនថមេទៀត។ បចចុបបននេនះ ្រកសួងបរ�ិថ ន ្រគប់្រគង្របពន័ធតបំន់ករពរធមមជត ិនិង
រេបៀងអភិរក�ជវីៈច្រមុះ ែដលមនចំនួន៤៦តំបន់ ្រគបដណ្ត បេ់លៃីផទដីសរុប្របមណជង ៧ �នហកិ� គឺ
េសមនីឹង ៣៩ ភគរយ ៃនៃផទដ្ីរបេទស។ ែផនករយុទធ�្រស្តជត្ិរគប់្រគងតបំន់ករពរធមមជតិ ២០១៦ - ២០៣០ ក៏
បនេរៀបចំរចួ�ល់ េហយីករអនុវត្តែផនករេនះ នឹងចប់េផ្តមីពីឆន ២ំ០១៧ តេទ។ 

 
៣.២. ទិដ្ឋភពរមួៃនករ្រគប្់រគងដីៃ្រពេឈើេនកមពជុ 

្របេទសកមពុជ មនៃផទដីៃ្រពេឈសីរុបចនួំន ៩ �នហកិ� សថតិេ្រកមែដនសមតថកិចចរបស្់រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និង្រកសួងបរ�ិថ ន។ រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី ទទួលខុស្រតូវេលីករងរ្រគប់្រគង
ែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍ ែដលរមួមន ៃ្រពប្រមុងទុក និងៃ្រពបែម្លងស្រមប់េគលបំណងអភិវ��ន៍េផ�ងៗ  
េទៀត។   រដ្ឋបលជលផល ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ទទលួខុស្រតូវេលីករងរ្រគប់្រគងតបំន់
ៃ្រពលិចទកឹ នងិៃ្រពេកងកង។ េ�យែឡក អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិៃន្រកសួង     
បរ�ិថ ន ទទួលខុស្រតូវេលីករងរ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ កនុងទំហៃំផទដី្របមណ ៧ �នហកិ� 
េ�យរមួបញចូ លទងំតំបន់សនូលៃនបឋមនីយជីវមណ្ឌ លបងឹទេន្ល�ប និងរេបៀងអភរិក�ជីវៈច្រមុះ្របព័នធករពរ
តំបន់ធមមជតិផងែដរ។ 

 
្រកបខ័ណ្ឌ កមមវធិេីគលនេយបយវស័ិយៃ្រពេឈ ី ត្រមង់ទសិអនុវត្តេ�យកមមវធីិៃ្រពេឈជីតិ ២០១០ -

២០២៩ ្រកបខណ័្ឌ ែផនករយុទធ�្រស្តស្រមបវ់ស័ិយជលផល ២០១៥-២០២៤ និងែផនករយុទធ�្រស្តជតិ
្រគប់្រគងតបំន់ករពរធមមជតិ ២០១៦-២០៣០។ 
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ព្រងីកវ�ិលភពៃនករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ េដីមបសីេ្រមចបននូវតុលយភពរ�ងករអភិវ�� និងករអភិរក�។ 
តុលយភពេនះ មនេគលបណំងេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីដល់កររមួចែំណករបស់ធនធនធមមជតិ កនុងករអភវិ��
្របេទសកមពុជេ�យធនដល់ករអភិរក�ធនធនៃ្រពេឈ ីនងិសត្វៃ្រព និរន្តរភពធនធនជលផល និងរក�បន
នូវ្របព័នធេអកូឡូសុីៃ្រពេឈរីបស់ខ្លួន។ 

 
េនក្រមិត�ថ ប័ន �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនបញច ប់ករងរេរៀបចំ�ថ ប័នរបស់្រកសួងបរ�ិថ នេឡងីវញិ 

េហីយបនបេងកីតេឡីងនូវ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភពថមីមួយ ែដលមនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ�ិថ ន 
ជ្របធន េដីមបសី្រមបស្រមួល និងប្រញជ បេគលករណ៍ៃនករអភិវ��េ�យចរីភព។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ កប៏ន
សេ្រមចេធ្វីសមហរណកមមរចនសមព័នធ�ថ ប័នេរដបូកជតិ រួមជមួយ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព 
និង្រកសួងបរ�ិថ ន។ ករែកទ្រមង�់ថ ប័នេនះ នងឹបងកលទធភពដល់ករប្រញជ បវធិី�្រស្ត និងវធិនករណ៍នន 
្រពមទងំព្រងឹងដល់ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងដៃី្រពេឈ្ីរបកបេ�យ្របសិទធភព។ ្រកសួងបរ�ិថ ន ក៏បន
នឹងកំពុងេរៀបចំ្រកមបរ�ិថ ន និងធនធនធមមជតិ េដមីបពីិនិតយេឡងីវញិេលចីបប់បរ�ិថ ននន ែដលមន្រ�ប់
កនុងេគលបំណងេធ្វឱីយមនសងគតិភព្រកបខណ័្ឌ ចបប់ស្រមប់ែកលម្អករ្រគប់្រគង នងិព្រងងឹបទបញញត្តិកនុងករ
�យតៃម្លផលប៉ះពល់សងគម និងបរ�ិថ ន។ េនឆន ២ំ០១៦ វធិនករេគលនេយបយជេ្រចីន ្រតូវបនេរៀបចំ
បញចប់ រមួមនករ្របមូលផ្តុ ំតំបន់អភិរក�ទងំអស់ �ក់ឱយសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងបរ�ិថ ន និង
បន្របកសតំបន់អភិរក�ថមីៗបែនថមេទៀត។ បចចុបបននេនះ ្រកសួងបរ�ិថ ន ្រគប់្រគង្របពន័ធតបំន់ករពរធមមជត ិនិង
រេបៀងអភិរក�ជវីៈច្រមុះ ែដលមនចំនួន៤៦តំបន់ ្រគបដណ្ត បេ់លៃីផទដីសរុប្របមណជង ៧ �នហកិ� គឺ
េសមនីឹង ៣៩ ភគរយ ៃនៃផទដ្ីរបេទស។ ែផនករយុទធ�្រស្តជត្ិរគប់្រគងតបំន់ករពរធមមជតិ ២០១៦ - ២០៣០ ក៏
បនេរៀបចំរចួ�ល់ េហយីករអនុវត្តែផនករេនះ នឹងចប់េផ្តមីពីឆន ២ំ០១៧ តេទ។ 

 
៣.២. ទិដ្ឋភពរមួៃនករ្រគប្់រគងដីៃ្រពេឈើេនកមពជុ 

្របេទសកមពុជ មនៃផទដីៃ្រពេឈសីរុបចនួំន ៩ �នហកិ� សថតិេ្រកមែដនសមតថកិចចរបស្់រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និង្រកសួងបរ�ិថ ន។ រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី ទទួលខុស្រតូវេលីករងរ្រគប់្រគង
ែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍ ែដលរមួមន ៃ្រពប្រមុងទុក និងៃ្រពបែម្លងស្រមប់េគលបំណងអភិវ��ន៍េផ�ងៗ  
េទៀត។   រដ្ឋបលជលផល ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ទទលួខុស្រតូវេលីករងរ្រគប់្រគងតបំន់
ៃ្រពលិចទកឹ នងិៃ្រពេកងកង។ េ�យែឡក អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិៃន្រកសួង     
បរ�ិថ ន ទទួលខុស្រតូវេលីករងរ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ កនុងទំហៃំផទដី្របមណ ៧ �នហកិ� 
េ�យរមួបញចូ លទងំតំបន់សនូលៃនបឋមនីយជីវមណ្ឌ លបងឹទេន្ល�ប និងរេបៀងអភរិក�ជីវៈច្រមុះ្របព័នធករពរ
តំបន់ធមមជតិផងែដរ។ 

 
្រកបខ័ណ្ឌ កមមវធិេីគលនេយបយវស័ិយៃ្រពេឈ ី ត្រមង់ទសិអនុវត្តេ�យកមមវធីិៃ្រពេឈជីតិ ២០១០ -

២០២៩ ្រកបខណ័្ឌ ែផនករយុទធ�្រស្តស្រមបវ់ស័ិយជលផល ២០១៥-២០២៤ និងែផនករយុទធ�្រស្តជតិ
្រគប់្រគងតបំន់ករពរធមមជតិ ២០១៦-២០៣០។ 
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ែផនករយុទធ�្រស្តជត្ិរគប់្រគងតបំន់ករពរធមមជតិ មនេគលេ�ព្រងឹងករអភរិក� ែកលម្អករ
្រគប់្រគង្របកបេ�យនិរន្តរភព ព្រងីកឱកសស្រមប់ែកលម្អជវីភពសហគមន៍ ព្រងឹងេហ�្ឋ រចនសមព័នធ នងិ
សមតថភព�ថ ប័ន។ ្រកសងួបរ�ិថ ន ក៏ជជនបេងគ លៃនអនុសញញ ្រកបខណ័្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុ ែដលជ�ថ ប័នទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តែផនករយុទធ�្រស្តេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
២០១៤-២០២៣ ករេលីកកំពស់ករអភិវ��េសដ្ឋកិចចៃបតង និងករអភវិ��ែដលបេញចញកបូនតិចផងែដរ។ 

 
កមមវធិៃី្រពេឈជីតិ មនអនុកមមវធីិចនំួន្របមំួយ រមួមន ករកំណត់្រពំ្របទល់ៃ្រពេឈ ីករចត់ចំ�ត់

ថន ក់និងចុះបញជកដៃី្រពេឈ ីករអភិរក� និងអភិវ��ធនធនៃ្រពេឈនីិងជីវៈច្រមុះ ករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ និង
អភបិលកិចច សហគមន៍ៃ្រពេឈ ី ករេរៀបចំករសិក�្រ�វ្រជវនិងក�ងសមតថភព និងករផ្តល់ហរិញញបបទន 
ៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនរិន្តរភព។ ករេប្តជញ ចិត្តកនុងេគលនេយបយេនកនុងកមមវធិីៃ្រពេឈជីតិ រមួបញចូ លទងំ
ករបេងកីនគ្រមបៃ្រពេឈជីតិឱយបន ៦០ ភគរយ។ េគលេ�មួយៃនកមមវធិីៃ្រពេឈជីតិ គ្ំរទដល់ករបេងកីត
សហគមន៍ៃ្រពេឈ ី �មរយៈករបេងកីនករែបងែចកដៃី្រពេឈេីទឱយសហគមន៍ជនបទ្រគប់្រគង។ េយង�ម
ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ ីសទិធិរបស់សហគមន៍ និង�រសំខន់ៃនករេធ្វីវមិជ�ករករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ មនករ
ទទលួ�គ ល់េពញេលញពី�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

 
បញ្ហ ្របឈមែផនកសមតថភព េនកនុងករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ ីករេរៀបចំែផនករេ្របី្របស់ដី ករ�យ

តៃម្ល នងិពនិិតយ�ម�នធនធនៃ្រពេឈ ី គឺជបញ្ហ ្របឈមដ៏សំខន់េនកនុង�ថ ប័នវស័ិយៃ្រពេឈ។ី េលីសពី
េនះេទេទៀត សមតថភពកនុងករព្រងងឹករអនុវត្តចបប់ កត៏្រមូវឱយមនករក�ងសមតថភពបែនថមេទៀតផងែដរ។ 
ម្រន្តីៃ្រពេឈ ីក៏្រតូវករជំនញ និងវធិ�ី្រស្តថមីៗ េដីមបពី្រងងឹសមតថភពកនុងករេ្រប្ីរបស់នូវវធិី�្រស្តទងំេនះ
បនស្រមប់ែកលម្អករ្រគប់្រគងដី និងធនធនៃ្រពេឈី ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេ�យសហគមន៍ និង
ែខ�សង្វ ក់ផលិតកមមៃបតង ្រពមទងំកររមួចែំណកដល់ករេលីកកមពស់ជីវភពេនជនបទ។ បញ្ហ ្របឈមែផនក
សមតថភព ជពិេសសេនក្រមតិថន ក់េ្រកមជតិ មន�រសំខន់បំផុត េដីមបពី្រងឹងករអនុវត្តករ្រគប្់រគង
ធនធនៃ្រពេឈ ីនិងករព្រងឹងករអនុវត្តចបបេ់នមូល�្ឋ ន។ កមមវធីិៃ្រពេឈជីតិ ែផនករយុទធ�្រស្តជត្ិរគប់្រគង
តំបន់ករពរធមមជតិ និង្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ�្រស្តស្រមប់វស័ិយជលផល នឹងផ្តល់កម្ល ងំចលករជ្រមុញដល់
ករេ�ះ្រ�យនូវបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ ្រពមទងំមនលទធភព�ចទក់ទញ្រសូបយកនូវ ហរិញញបបទនបែនថម េដមីបី
គ្ំរទ្របតបិត្តិករកមមវធីិ និងសេ្រមចេគលបណំងបនេជគជ័យ។ 

 
 
 
 
 
 
 

១២



១៣ 25 

 

        ១៩៦៥        ១៩៩២/៩៣     ១៩៩៦/៩៧   ២០០២     ២០០៥/២០០៦    ២០១០           ២០១៤ 

៨០ 

 

៧៥ 

 
 

៧០ 

 
 

៦៥ 

 
 

៦០ 

 
 

៥៥ 

 

៥០ 

 
 

៤៥ 

 
 

៤០ 

៤៦,៩០% 

៧៣,០៤% 

៦១,១៥%
៥៩,០៩%

៥៩,៨២% 
៥៧,០៧% 

៥៨,៦០%
៤៩,៤៨%

  និយមនយ័ៃ្រពេឈើជតិ 

  និយមនយ័ៃ្រពេឈើស្រមបេ់រដបូក មនិ�បប់ញចូ លចំករេកសូ៊ និងដូងេ្របង 

ភ
គរ
យ

% 
៣.៣. ករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈើ 

គ្រមបៃ្រពេឈ្ីរបេទសកមពុជ បនឆ្លងកត់ករែ្រប្របួលគួរឱយកតសំ់គល់ជដំបូងេ�យ�រស�ងគ មសីុវលិ 
និងករផ្ល ស់ប្តូររបប្រគប្់រគងសងគម េហយីនេពលថមីៗេនះ េ�យ�រែតករវវិត្តៃនតួនទីៃ្រពេឈ ីេនកនុង�ទិភព
ៃនករអភវិ��្របេទស ក្រមតិៃនភព្រក្ីរក និងករពឹងែផ្អកេលធីនធនៃ្រពេឈ។ី េនកនុងរយៈេពលពីឆន  ំ
១៩៦៥-២០១៤ គ្រមបៃ្រពេឈ្ីរបេទសកមពុជ បនថយចុះពី ៧៣,០៤ ភគរយ មកេន្រតឹមែត       
៤៩,៤៨ ភគរយ បុ៉េ�្ណ ះ (រូបភពទី២)។ 

 

រូបភពទ២ី ៖ ្រកហ្វកិករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈជីត ិឆន ១ំ៩៦៥ - ២០១៤ 
 
ទិននន័យៃនករ�យតៃម្លគ្រមបៃ្រពេឈជីតិ ែដលបនេ្របី្របស់េនកនុងក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីត ិ ែដលបន

េរៀបចំស្រមប់រយៈេពល្របបំីឆន  ំ េ�យគិតចប់ពឆីន ២ំ០០៦ ដល់ ២០១៤ េ�យមិន�ប់បញចូ លៃផទដចីំករ
េកស៊ូ និងចំករដូងេ្របងេឡយី។ ែផ្អក�មនិយមន័យៃ្រពេឈជីតិ ឆន ២ំ០០៦ គ្រមបៃ្រពេឈមីនអ្រ�េសមីនឹង 
៥៩,០៩ ភគរយ ឆន ២ំ០១០ គ្រមបៃ្រពេឈមីនអ្រ�េសមីនឹង ៥៧,០៧ ភគរយ និងឆន ២ំ០១៤ គ្រមបៃ្រពេឈី
មនអ្រ�េសមីនឹង ៤៩,៤៨ ភគរយ។ េយង�មនិយមន័យៃ្រពេឈេី្របី្របស់ស្រមប់េរដបូក េ�យមិន�ប់
បញចូ លៃផទដីចំករេកស៊ូ នងិចំករដូងេ្របង បនបង្ហ ញថ កនុងអំឡុងឆន ២ំ០១០-២០១៤ អ្រ�គ្រមបៃ្រពេឈី
បនធ្ល ក់ចុះមកេន្រតមឹ ៤៦,៩០ ភគរយប៉ុេ�្ណ ះ េ�យ�រករអភិវ��វសិ័យកស-ិ�ស�ហកមម ចំករេកស៊ូ 
និងចំករដូងេ្របង ្រពមទងំករផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចច។  
  



១៤25 

 

        ១៩៦៥        ១៩៩២/៩៣     ១៩៩៦/៩៧   ២០០២     ២០០៥/២០០៦    ២០១០           ២០១៤ 

៨០ 

 

៧៥ 

 
 

៧០ 

 
 

៦៥ 

 
 

៦០ 

 
 

៥៥ 

 

៥០ 

 
 

៤៥ 

 
 

៤០ 

៤៦,៩០% 

៧៣,០៤% 

៦១,១៥%
៥៩,០៩%

៥៩,៨២% 
៥៧,០៧% 

៥៨,៦០%
៤៩,៤៨%

  និយមនយ័ៃ្រពេឈើជតិ 

  និយមនយ័ៃ្រពេឈើស្រមបេ់រដបូក មនិ�បប់ញចូ លចំករេកសូ៊ និងដូងេ្របង 

ភ
គរ
យ

% 

៣.៣. ករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈើ 

គ្រមបៃ្រពេឈ្ីរបេទសកមពុជ បនឆ្លងកត់ករែ្រប្របួលគួរឱយកតសំ់គល់ជដំបូងេ�យ�រស�ងគ មសីុវលិ 
និងករផ្ល ស់ប្តូររបប្រគប្់រគងសងគម េហយីនេពលថមីៗេនះ េ�យ�រែតករវវិត្តៃនតួនទីៃ្រពេឈ ីេនកនុង�ទិភព
ៃនករអភវិ��្របេទស ក្រមតិៃនភព្រក្ីរក និងករពឹងែផ្អកេលធីនធនៃ្រពេឈ។ី េនកនុងរយៈេពលពីឆន  ំ
១៩៦៥-២០១៤ គ្រមបៃ្រពេឈ្ីរបេទសកមពុជ បនថយចុះពី ៧៣,០៤ ភគរយ មកេន្រតឹមែត       
៤៩,៤៨ ភគរយ បុ៉េ�្ណ ះ (រូបភពទី២)។ 

 

រូបភពទ២ី ៖ ្រកហ្វកិករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈជីត ិឆន ១ំ៩៦៥ - ២០១៤ 
 
ទិននន័យៃនករ�យតៃម្លគ្រមបៃ្រពេឈជីតិ ែដលបនេ្របី្របស់េនកនុងក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីត ិ ែដលបន

េរៀបចំស្រមប់រយៈេពល្របបំីឆន  ំ េ�យគិតចប់ពឆីន ២ំ០០៦ ដល់ ២០១៤ េ�យមិន�ប់បញចូ លៃផទដចីំករ
េកស៊ូ និងចំករដូងេ្របងេឡយី។ ែផ្អក�មនិយមន័យៃ្រពេឈជីតិ ឆន ២ំ០០៦ គ្រមបៃ្រពេឈមីនអ្រ�េសមីនឹង 
៥៩,០៩ ភគរយ ឆន ២ំ០១០ គ្រមបៃ្រពេឈមីនអ្រ�េសមីនឹង ៥៧,០៧ ភគរយ និងឆន ២ំ០១៤ គ្រមបៃ្រពេឈី
មនអ្រ�េសមីនឹង ៤៩,៤៨ ភគរយ។ េយង�មនិយមន័យៃ្រពេឈេី្របី្របស់ស្រមប់េរដបូក េ�យមិន�ប់
បញចូ លៃផទដីចំករេកស៊ូ នងិចំករដូងេ្របង បនបង្ហ ញថ កនុងអំឡុងឆន ២ំ០១០-២០១៤ អ្រ�គ្រមបៃ្រពេឈី
បនធ្ល ក់ចុះមកេន្រតមឹ ៤៦,៩០ ភគរយប៉ុេ�្ណ ះ េ�យ�រករអភិវ��វសិ័យកស-ិ�ស�ហកមម ចំករេកស៊ូ 
និងចំករដូងេ្របង ្រពមទងំករផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចច។  
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៣.៤. បុព្វេហតុៃនករបត់បង ់និងេរចរលឹៃ្រពេឈើេនកមពជុ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
គិត្រតឹមឆន ២ំ០១៤ ៃផទដីសរុប ែដល�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនផ្តល់ស្រមប់ករអភិវ��វស័ិយកសិ-ឧស�ហកមម 

មនចនំួនសរុប្របមណ ២០២០០០០ ហកិ� កនុងេនះៃផទដី្របមណ១៥៥០០០០ ហកិ� ្រតូវបនផ្តល់
សថតិេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងកសកិមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន�ទ នងិេលីៃផទដីទំហ្ំរបមណ ៤៧០០០០      
ហកិ� បនផ្តល់េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ ្រកសួងបរ�ិថ ន។ េលីសពីេនះ មនៃផទដីមួយចំនួនេទៀត ្រតូវបនផ្តល់
សមបទនេដីមបសិីក�្រ�វ្រជវរុករកធនធនែរ ៉ និងឧសមន័ធមមជតិ។ កនុងអំឡុងឆន ២ំ០០៩-២០១៣ ៃផទដីទំហំ
្របមណ ២៤៥០០០០ ហកិ� ្រតូវបនផ្តល់ជសមបទនដីសងគមកចិច ដល់ជន្រកី្រកខ្វះដលំីេន�្ឋ ន និងដបីងក
បេងកីនផលពិត្របកដ និង្រគួ�រកងទ័ព ស្រមបប់េងកីតជភូមិអភវិ��ន៍ថមីៗ ។ េ�យែឡក កនុងឆន ២ំ០១៤    
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនេធ្វអីនុបេយគកត់ៃផទដីៃ្រពេឈរីបស់រដ្ឋ េដីមបផី្តល់ប្លង់កមមសិទធិជូន្របជជន្រកី្រកខ្វះ
ខតដេីលីទំហៃំផទដីសរុប ១២០០០០០ ហកិ�។ ជមួយគន េនះ ករក�ងេហ�្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្តេផ�ងេទៀត 
ក៏មនឥទធិពលអវជិជមនដល់ករបត់បងធ់នធនៃ្រពេឈផីងែដរ។ 

 

បុព្វេហតុៃនករបតប់ង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីមនលកខណៈពេិសសពក់ព័នធជមួយនឹងសមតថភព   
លទធភព និង�ថ នភពជកែ់ស្តងរបស់្របេទស។ ករបត់បង់ នងិេរចរលឹៃ្រពេឈេីនកមពុជ ភគេ្រចីនេកតី
េឡងីេ�យ�របុព្វេហតុចបំងៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

 លទធភពចូលេទកន់តំបនៃ់្រពេឈឆីង យ�ច់្រសយល មនភពងយ្រសួលជងមុន សកមមភព
កប់េឈជីលកខណៈពណិជជកមម ករអភិវ��េហ�្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្ត និងកង្វះខតលទធភពកនុងករ
្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ ីេនកនុងតបំន់ទងំេនះ  

 ភពមនិចបស់�ស់ៃនសទិធិេ្របី្របស់ដី ករេកីនេឡងីតៃម្លដធី្លី និងករទ្រនទ នចប់យកដៃី្រពេឈី
ខុសចបប់  

 ករេកីនេឡងីដីកសិកមមេនេលីដីៃ្រពេឈ ីករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចស្រមប់ករអភិវ��          
កស-ិឧស�ហកមមខន តធំ និងករែបងែចកដីធ្លីេនេ្រកមកមមវធីិសមបទនដីសងគមកចិចពីឆន ១ំ៩៩៦-
២០១២ 

 ករកប់េឈខុីសចបប់ និងករដកហូតផលេឈ ីនិងអនុផលៃ្រពេឈ ីេ�យមិនមននរិន្តរភព 
 អភិបលកិចចៃ្រពេឈ ីករជ្រមុញករអនុវត្តចបប់ ករពិនិត��ម�នវស័ិយៃ្រពេឈ ីនងិករ       

េ្របី្របស់ដី េនមនភពទន់េខ�យ 
 កំេណីនេសចក្តី្រតូវករវតថុធតុេដីមេនថន ក់តំបន ់និងពិភពេ�ក ដូចជ េឈហុីប េកសូ៊ និង   

សករស 
 ករេកីនេឡងីចំននួ្របជជនយ៉ងឆប់រហ័ស ត្រមូវករដីកសិកមម 
 ភព្រកី្រកេន�មជនបទ និងកង្វះខតជេ្រមីសជីវភព។ 

 

បុព្វេហតុៃនករបតប់ង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈេីផ�ងៗេទៀត រមួមន ករចូលមក�ងំទីលំេនកនុងតំបន់ 
ៃ្រពេឈ ីភពទន់េខ�យេនកនុងករអនុវត្តចបប់ និងកង្វះខតករចុះបញជ ិកដរីដ្ឋ និងករកំណត់្រពំ្របទល់      
ដីៃ្រព។ 
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៣.៥. សក្ត នុពលៃនករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ផទះកញចក់ និងសហ្របេយជន៍េនកមពុជ 

ែផ្អកេលីលទធផលៃនករ�យតៃម្លករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ ពីករបតប់ង់ៃ្រពេឈេីនកនុង្របេទសកមពុជ 
បង្ហ ញថ កនុងអំឡុងឆន ២ំ០០៦-២០១០ ករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ជមធយម្របចឆំន មំនចំននួ ៣៤១៤៨៦២៩ 
េ�នឧសមន័កបូនិក (tCO2) េហយីកនុងអំឡុងឆន ២ំ០១០-២០១៤ ករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ជមធយម្របចឆំន ំ
មនចំនួន ១៥១២៦៧៥២៨ tCO2 គឺេកីនេឡងីចំនួន៤ដង។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ្របេទសកមពុជ ក៏េនមនតំបន់
ៃ្រពេឈមីួយចំននួធំ ែដលមនសក្ត នុពលកនុងករ្រសូបយកមកវញិនូវឧសម័នផទះកញចកព់ីបរយិកសផងែដរ។ 
ជក់ែស្តង កនុងអំឡុងឆន ២ំ០០៦-២០១០ ៃ្រពេឈ្ីរបេទសកមពុជ បន្រសូបយកឧសម័នផទះកញច ក់ជមធយម្របចំ
ឆន មំនចំននួ្របមណ -៦៦២៦០៤៦ tCO2 េហយីកនុងអំឡុងឆន ២ំ០១០-២០១៤ បន្រសូបយកឧសមន័ផទះកញចក់
ជមធយម្របចឆំន មំនចនំួន -២០២៩៨៨២៥ tCO2។ សរុបមក ករ្រសូប និងករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពី       
វស័ិយៃ្រពេឈ ី កនុងអំឡុងឆន ២ំ០០៦-២០១៤ ជមធយម្របចឆំន  ំ មនចំននួេសមីនងឹ ១៥៨៤៩១២៨៦ tCO2 
ែដលគតិជមធយម្របចឆំន េំសមនឹីង ៧៩២៤៥៦៣៤ tCO2 (��ងទី១)។ 

 
��ងទី១៖ ករ្រសូប នងិបេញចញឧសមន័ផទះកញចក ់ពវីសិយ័ៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០០៦-២០១៤ 

ករ្រសូប/ករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់(ឧសម័នកបូនិក) 
(ជមធយមគតិជេ�នឧសម័នកបូនិកកនុងមួយឆន )ំ 

រយៈេពល 

២០០៦-២០១០ ២០១០-២០១៤ 

ករ្រសូបឧសមន័កបូនកិ  -៦៦២៦០៤៦ -២០២៩៨៨២៥ 

ករ្រសូបឧសមន័កបូនកិ  -១៣៤៦២៤៣៦ 

ករបេញចញឧសមន័កបូនកិ ៣៤១៤៨៦២៩ ១៥១២៦៧៥២៨ 

ករបេញចញឧសមន័កបូនកិ ៩២៧០៨០៧៩ 

ករ្រសូប នងិករបេញចញ (Net) ឧសមន័កបូនកិ ២៧៥២២៥៨៣ ១៣០៩៦៨៧០៣ 

ករ្រសូប នងិករបេញចញ (Net) ឧសមន័កបូនកិ ៧៩២៤៥៦៤៣  
 

កំណតស់មគ ល់ៈ (-) មនន័យថករ្រសូបឧសម័នកបូនិកពីបរយិកស 



១៦28 

 េទះបីជមនករបត់បង់ៃ្រពេឈីមួយចំនួនក៏េ�យ ក៏្របេទសកមពុជេនែតមនសក្ត នុពលខពស់
កនុងករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ពីករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈី និងករបេងកីនសននិធិកបូន
ៃ្រពេឈ។ី ករប៉ន់�ម នបរមិណកបូនស្តុក េ�យែផ្អកេលីទិននន័យគ្រមបៃ្រពេឈីឆន ២ំ០១៤ បនបង្ហ ញថ
មនសននិធិ កបូន្របមណ ២,៤១ ជី�គ េ�ន ្រតូវបនរក�ស្តុកទុកេនកនុងតបំន់ៃ្រពេឈ្ីរបេទសកមពុជ េហយី
បរមិណេនះ បនធ្ល ក់ចុះេបីេធៀបនងឹសននិធិកបូនេនកនុងឆន ២ំ០០៦ ែដលមនរហូតដល់េទ ២,៩៣ ជី�គ េ�ន។ 

 
តំបន់ែដលធំជងេគេហយីមនក្រមិតដង់សីុេតកបូនខពស់ ្រតូវបនរកេឃញីេនកនុងៃ្រពេ្រ�ងជរួភនំ្រក�ញ 

ភគនរិតីៃន្របេទស។ តំបន់ទងំេនះ្រតូវបនកំណត់ថ ជតំបនែ់ដលមនសននិធិកបូន្របមណ ២០ភគរយ 
េធៀបនឹងសននិធិកបូនសរុប្រគបដណ្ត ប់េលីៃផទដី្របមណ ១២ ភគរយ ៃនៃផទដ្ីរបេទស។ ្របេទសកមពុជ មន
តំបន់ដង់សីុេតកបូនខពស់ ែដលមនសននិធិកបូន្របមណ ៤០ ភគរយ ្រគបដណ្ត ប់េលីៃផទដីតចិជង ២៣ 
ភគរយ ៃនៃផទដ្ីរបេទស។ 

 
េយង�ម្រពឹត្តប្រតព័ត៌មនអនុសញញ ្រកបខណ័្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុឆន ២ំ០០៩

បនបង្ហ ញថ ករបត់បង់ នងិេរចរលឹៃ្រពេឈ ីរមួចំែណក្របមណ ១៧ ភគរយ ៃនករបេញចញឧសមន័ផទះកញចក់
ជសកល។ ករបតប់ងគ់្រមបៃ្រពេឈេីនកនុង្របេទសកមពុជ មនទំនក់ទំនងយ៉ងសំខន់េទនងឹករផ្ល ស់ប្តូរករ
េ្របី្របស់ដី ែដលក�្ត េនះ គឺជបុព្វេហតុេធ្វីឱយ្របេទសកមពុជ បនក្ល យេទជ្របេទសបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ 
ផងែដរ។ ៃ្រពេឈ ី មនមុខងរជ�ងស្តុកឧសមន័ផទះកញចក់ដសំ៏ខន់បផុំតែតមយួគត់េនកមពុជ។ េយង�ម
ទិននន័យ�រេពីភ័ណ្ឌ ឧសម័នផទះកញចក់របស់្រកសួងបរ�ិថ នបង្ហ ញថ េនឆន ២ំ០០០ ្របេទសកមពុជ បនបេញចញ
ឧសមន័ផទះកញចក់ចនំួន ៤៧០០០ ជី�គ េ�ន េហយីេនឆន ដំែដលេនះ ៃ្រពេឈ្ីរបេទសកមពុជបន្រសូបយកឧសម័ន 
ផទះកញច ក់ ែដលបនបេញចញេទបរយិកសជងពក់ក�្ដ ល គឺមនចំននួេសមីនឹង -២៤៥០០ ជី�គ េ�ន។ 
ដូេចនះ ករបត់បង ់និងេរចរលឹគ្រមបៃ្រពេឈ ីបនេធ្វីឱយសក្ត នុពលៃនករ្រសូបយកឧសម័នផទះកញចក់ ថយចុះ។ 

 

ករពយករណ៍វទិយ��ស្តៃនករែ្រប្របួល�កសធតុស្រមប់កមពុជ បនបង្ហ ញថ ៃ្រពេឈនឹីងរងផល
ប៉ះពល់ េ�យ�រករផ្ល សប់្តូរសីតុណ្ហ ភព របបទឹកេភ្ល�ង នងិករផ្ល ស់ប្តូររដូវកល។ �មរបយករណ៍ជតិ
ស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុេលីកទ២ី ឆន ២ំ០១៥ ែដល្រកសួងបរ�ិថ ន បន�កជូ់នអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ    
សហ្របជជតិស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ បនបង្ហ ញថ ៃ្រពេឈ ី ែដលសថិតកនុង�ថ នភពសងួតែហងរយៈ
េពលយូរ �ចកត់បនថយផលិតភពៃ្រពេឈ ី និងមន�នភិ័យេភ្លីងេឆះៃ្រពេកនីេឡងី។ ្របសិនេបីៃ្រពេឈ ី ្រតូវ
បនកប់�ន �និភយ័ែដលេកីតមនេឡងី គេឺនតំបន់េនះ្រតូវកររយៈេពលដ៏យូរ េដីមបឱីយៃ្រពេឈ�ីចមន 
លទធភពដុះេឡងីវញិបន។ ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ �ចមនផលវបិកជេ្រចនីេទៀត។ ៃ្រពេឈ ី
និងជីវៈច្រមុះ ផ្តល់�រសំខន់ស្រមប់្រទ្រទង់ជវីភព្របជជនទូេទ ជពិេសស្របជជនេន�មទីជនបទ។ 
ផទុយេទវញិ ករបត់បងផ់លិតភពៃ្រពេឈ ីនងិជីវៈច្រមុះ នងឹនឱំយមនករខតបង់្របកច់ំណូល នងិជេ្រមីស
នន ស្រមប់េលកីកមពស់ជវីភពសហគមន៍ ែដល�្រស័យផលេលៃី្រពេឈ ីជពិេសសប�្ត សហគមន៍ ែដល
រស់េនជតិតំបន់ៃ្រពេឈ។ី ក�្ត ទងំេនះ �ចប�្ត លឱយវដ្តៃនករលូត�ស់របស់សត្វលិ្អតមយួចនំួនមនករ       
ែ្រប្របួល ែដល�ចមនផលប៉ះពល់ដល់ដំ�កំសិកមម និងៃ្រពេឈ។ី ជទូេទ ករែថរក�គ្រមបៃ្រពេឈបីន
ល្អ មនទំនក់ទំនងយ៉ងសំខន់េទនឹងករែថរក�្របភពផគត់ផគង់ទឹក គុណភពដី និងគ្រមបដី េហីយ



១៧ 29 

ទំនកទ់ំនងេនះ�ចទទួលរងផលអវជិជមនផងែដរ។ ករបតប់ងៃ់្រពេឈ ី �ចបងកឱយមនផលបះ៉ពល់េផ�ងៗ 
ដូចជករបត់បងរ់នងំករពរខយល់ពយុះ ករហូរេ្រចះដី និងករបកដី់។ 
 

បចចុបបននេនះ មន្របជជន្របមណជិត ៤ �ននក់ រស់េនកនុងចមង យមិនេលីសពី៥គីឡូែម៉្រតពីតំបន់ 
ៃ្រពេឈ។ី ធនធនៃ្រពេឈី បនផ្តត់ផគង់បំេពញេសចក្តី្រតូវករេ្របី្របស់កនុងជីវភពរស់េនរបស់្របជជន 
ជមធយមបន្របមណពី ១០ ភគរយ េទ ២០ ភគរយ។ ភគេ្រចីនៃន្របជជនរស់េនជនបទ្របមណ ៨៤ 
ភគរយពឹងែផ្អកេលីថមពលអុស និងធយូង ស្រមបេ់្របី្របស់កនុងជីវភព្របចៃំថង។ ធនធនៃ្រពេឈ ីជពិេសស
អនុផលៃ្រពេឈ ីបនផ្តល់ករធនសុវតថិភពយ៉ងសំខន់ដល់្របជជនេនជនបទ កនុងេពលមនេ្រ�ះ�សនន។ 

 
ភគេ្រចីនៃនសននធិិកបូន ែដលមនេនេលីៃផទដីៃន្របេទសកមពុជ មនេនកនុងតំបន់ែដលមនសក្ត នុពល  

ផ្តល់្របេយជន៍េ្រចីនយ៉ង និងមន�រសំខន់ស្រមប់អភរិក�ជីវៈច្រមុះផងែដរ។ ភគេ្រចីនៃនតបំន់ទងំេនះ
បន�ក់ឱយសថិតេនេ្រកមករករពរ។ ដូេចនះ ករេធ្វីសកមមភពនន េដមីបកីរពរតំបន់ទងំេនះ និងសននិធិកបូន 
ក៏ដូចជករែកលម្អករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ ី គឺ�ចឱយេយងីសេ្រមចបន ករករពរៃ្រពេឈ ី និងជវីៈច្រមុះ
ែដលមនទំនក់ទំនងនងឹសហ្របេយជន៍ជេ្រចនីេទៀត។ 

 
្របេទសកមពុជ មនសក្ត នុពលខពស់កនុងករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ផទះកញចក់ �មរយៈករកត់បនថយ

ករបត់បង់ នងិេរចរលឹៃ្រពេឈ ី នងិករព្រងីកតំបន់ៃ្រពេឈែីដល�ច្រសូបយកកបូន។ ករករពរៃ្រពេឈ ី
តំបន់ទជី្រមល និងដី នឹង�ចចូលរមួចំែណកដល់ករករពរ្របព័នធេអកូឡូសីុ ករ្រគប្់រគង្របភពទឹក ករ   
េ្របី្របស់ដី និងករេធ្វីកសិកមម្របកបេ�យនិរន្តរភព និងផ្តល់្របេយជនដ៍ល់សុខមលភពមនុស�ជទូេទ។ 
េលីសពីេនះ ករអភិរក�ជវីៈច្រមុះ �ចេធ្វីឱយេស�បរ�ិថ នមនភព្របេសីរេឡងី ្រពមទងំផ្តល់សហ្របេយជន៍
បែនថមេទៀត។ 

 
ធនធនៃ្រពេឈីដ៏សំបូរែបបេនកនុង្របេទសកមពុជ មនមុខងរសំខន់កនុងករ្រទ្រទង់ជីវភពរស់េន 

របស់្របជជនជនបទ នងិផ្តល់នូវធនធនេសដ្ឋកិចច នងិ្របព័នធេអកូឡូសីុដ៏មនតៃម្លស្រមប់ករអភិវ��្របេទស
ជតិ។ ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព មន�រសំខន់ជួយែថរក�្របព័នធេអកូឡូសុី តំបន់ផគត់ផគង់
ទឹក�្អ ត និងករពរជីវៈច្រមុះ។ �មរយៈករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព កមពុជនឹងមន
លទធភពខពស់កនុងករ្រសូបយកនូវសក្ត នុពលហរិញញវតថុែ្រប្របួល�កសធតុថមីៗបែនថមេទៀត ែដល�ចផ្តល់ជ
្របេយជន៍ដ៏សំខន់ស្រមប់ករអភវិ�� េសដ្ឋកិចច សងគម និងបរ�ិថ ន។ 
  



១៨29 

ទំនកទ់ំនងេនះ�ចទទួលរងផលអវជិជមនផងែដរ។ ករបតប់ងៃ់្រពេឈ ី �ចបងកឱយមនផលបះ៉ពល់េផ�ងៗ 
ដូចជករបត់បងរ់នងំករពរខយល់ពយុះ ករហូរេ្រចះដី និងករបកដី់។ 
 

បចចុបបននេនះ មន្របជជន្របមណជិត ៤ �ននក់ រស់េនកនុងចមង យមិនេលីសពី៥គីឡូែម៉្រតពីតំបន់ 
ៃ្រពេឈ។ី ធនធនៃ្រពេឈី បនផ្តត់ផគង់បំេពញេសចក្តី្រតូវករេ្របី្របស់កនុងជីវភពរស់េនរបស់្របជជន 
ជមធយមបន្របមណពី ១០ ភគរយ េទ ២០ ភគរយ។ ភគេ្រចីនៃន្របជជនរស់េនជនបទ្របមណ ៨៤ 
ភគរយពឹងែផ្អកេលីថមពលអុស និងធយូង ស្រមបេ់្របី្របស់កនុងជីវភព្របចៃំថង។ ធនធនៃ្រពេឈ ីជពិេសស
អនុផលៃ្រពេឈ ីបនផ្តល់ករធនសុវតថិភពយ៉ងសំខន់ដល់្របជជនេនជនបទ កនុងេពលមនេ្រ�ះ�សនន។ 

 
ភគេ្រចីនៃនសននធិិកបូន ែដលមនេនេលីៃផទដីៃន្របេទសកមពុជ មនេនកនុងតំបន់ែដលមនសក្ត នុពល  

ផ្តល់្របេយជន៍េ្រចីនយ៉ង និងមន�រសំខន់ស្រមប់អភរិក�ជីវៈច្រមុះផងែដរ។ ភគេ្រចីនៃនតបំន់ទងំេនះ
បន�ក់ឱយសថិតេនេ្រកមករករពរ។ ដូេចនះ ករេធ្វីសកមមភពនន េដមីបកីរពរតំបន់ទងំេនះ និងសននិធិកបូន 
ក៏ដូចជករែកលម្អករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ ី គឺ�ចឱយេយងីសេ្រមចបន ករករពរៃ្រពេឈ ី និងជវីៈច្រមុះ
ែដលមនទំនក់ទំនងនងឹសហ្របេយជន៍ជេ្រចនីេទៀត។ 

 
្របេទសកមពុជ មនសក្ត នុពលខពស់កនុងករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ផទះកញចក់ �មរយៈករកត់បនថយ

ករបត់បង់ នងិេរចរលឹៃ្រពេឈ ី នងិករព្រងីកតំបន់ៃ្រពេឈែីដល�ច្រសូបយកកបូន។ ករករពរៃ្រពេឈ ី
តំបន់ទជី្រមល និងដី នឹង�ចចូលរមួចំែណកដល់ករករពរ្របព័នធេអកូឡូសីុ ករ្រគប្់រគង្របភពទឹក ករ   
េ្របី្របស់ដី និងករេធ្វីកសិកមម្របកបេ�យនិរន្តរភព និងផ្តល់្របេយជនដ៍ល់សុខមលភពមនុស�ជទូេទ។ 
េលីសពីេនះ ករអភិរក�ជវីៈច្រមុះ �ចេធ្វីឱយេស�បរ�ិថ នមនភព្របេសីរេឡងី ្រពមទងំផ្តល់សហ្របេយជន៍
បែនថមេទៀត។ 

 
ធនធនៃ្រពេឈីដ៏សំបូរែបបេនកនុង្របេទសកមពុជ មនមុខងរសំខន់កនុងករ្រទ្រទង់ជីវភពរស់េន 

របស់្របជជនជនបទ នងិផ្តល់នូវធនធនេសដ្ឋកិចច នងិ្របព័នធេអកូឡូសីុដ៏មនតៃម្លស្រមប់ករអភិវ��្របេទស
ជតិ។ ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព មន�រសំខន់ជួយែថរក�្របព័នធេអកូឡូសុី តំបន់ផគត់ផគង់
ទឹក�្អ ត និងករពរជីវៈច្រមុះ។ �មរយៈករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព កមពុជនឹងមន
លទធភពខពស់កនុងករ្រសូបយកនូវសក្ត នុពលហរិញញវតថុែ្រប្របួល�កសធតុថមីៗបែនថមេទៀត ែដល�ចផ្តល់ជ
្របេយជន៍ដ៏សំខន់ស្រមប់ករអភវិ�� េសដ្ឋកិចច សងគម និងបរ�ិថ ន។ 
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៤. ទសិេ��យទុធ��ស្ត នងិយទុធ��ស្ត 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

៤ 

៤.១. ទិសេ��យទុធ��ស្តទី១៖ ែកលម្អ្របសទិធភពៃនករ្រគប់្រគង ករពនិិត��ម�ន 

 ធនធនៃ្រពេឈើ និងករេ្របើ្របសដី់ៃ្រពេឈើ 
យុទធ�្រ្រ្ត 
 

 ព្រងឹងករ្រគប់្រគងតំបន់អភិរក�ៃ្រពេឈ ីដូចជតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភរិក�ៃ្រពលិចទឹក 
និងៃ្រពេកងកង 

 េលីកកមព្រ់្ុរវតថិភព្រគប់្រគងដីៃ្រពេឈ�ីមរយ�ករ�ត់ចំ�តថ់ន ក់ ករកំណត់តបំន ់និងករ
កំណត់្រព្ំរបទល់ៃ្រពេឈ ីនិងករចុះបញជ ិកែដនៃ្រពេឈ ី

 ព្រងឹង្រកមមភពអនុវត្តចបប់ េដីមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ករកបេ់ឈខុី្រចបប់ និងករទ្រនទ នដី  
ៃ្រពេឈ ី

 ពិនតិយ�ម�ន �ថ នភព្រមបទនដីេ្រដ្ឋកិចច និង្រងគមកិចចែដលមន្រ�ប់ េដីមបពីិនតិយ
អនុេ�មភព និងព្រងឹង្រមតថភពពិនតិយ�ម�នករអនុវត្ត្របកបេ�យ្រប្ិរទធភព 

 គ្ំរទដល់ករេធ្វ្ុីរខដុមនីយកមម្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់្រ្រមប់ករ្រគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈី
្របកបេ�យ្រប្រទិធភព 

 ព្រងឹង្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ និង្រមតថភព្រ្រមប់ករ�យតៃម្ល និងករេឆ្លីយតបចេំពះផល       
ប៉ះពល់្រងគម នងិបរ�ិថ ន 

 ព្រងឹង្រមតថភពបេចចកេទ្រ្រ្រមប់ករ្រគប្់រគងទិននន័យ និងករបេងកីត្របពន័ធគ្ំរទដល់ករេធ្វី
េ្រចក្តី្រេ្រមចចតិ្តេនកនុងវ្័ិរយៃ្រពេឈ ីនិងករេ្របី្រប្់រដី។ 

៤.២. ទសិេ��យទុធ��ស្តទី២៖ ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភព្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ
្របកបេ�យនិរន្តរភព 

 

យុទធ�្រ្រ្ត  

 ព្រងឹង និងព្រងកីវ�ិលភពតបំន់្រគប្់រគងធនធនៃ្រពេឈេី�យ្រហគមន៍មូល�្ឋ ន 
 ព្រងឹងករចូលរមួ និងេលីកទឹកចិត្តវ្័ិរយឯកជន កនុងករអនុវត្តជេ្រមី្រនន រមួទងំែខ�      

្រង្វ ក់ផគត់ផគង់ឱយមននិរន្តរភព ពីចមក រក្ិរ-ឧ្រ�ហកមម និងករកត់បនថយករបេញចញ  
ឧ្រម័នផទះកញច ក់ 

 បេងកីន្រកមមភព�េំដមីេឈ ីនិង�្ត រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ 
 េលីកកមព្រ់ករផគតផ់គង់េឈ ីនិងថមពលេឈ ីពី្របភពតំបន់្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី�យ្រហគមន៍ នងិ

ចមក រេឈ�ីឯំកជន េដមីបកីតប់នថយ្ំរពធេលីៃ្រពេឈធីមមជតិ 
 េលីកកមព្់រករ្រគប់្រគង ករេ្របី្រប្រ់ធនធនៃ្រពេឈ ីដៃី្រពេឈ ីនិងអនុផលៃ្រពេឈី

្របកបេ�យ្រប្រទិធភព ្រមភព និងនិរន្តរភព 
 កំណត់ នងិអនុវត្តន៍កមមវធិអីភវិ��ន៍ ជេ្រមី្រជីវភព្រម្រ្រប និង្របកបេ�យនរិន្តរភព ដល់    

្រហគមន៍មូល�្ឋ នែដលពឹង�្រ្រ័យេលីធនធនៃ្រពេឈ។ី 
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៤.៣. ទសិេ��យទុធ�្រស្តទី៣៖ ប្រញជ បវីធី�្រស្តកតប់នថយករបត់បង់ៃ្រពេឈើក�ង 
សមតថភព និងេលើកកមពសក់រចូលរមួពីអនកពក់ព័នធ 

យុទធ�្រ្រ្ត 

 គ្ំរទយន្តករនន េដីមបបី្រញជ បេគលនេយបយ និងវធិនករកត់បនថយករបត់បង់ 
និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីេន�ម្រក្រួង និង�ថ ប័នពកព់័នធ 

 ក�ង្រមតថភពថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ ្រ្រមប់ែកលម្អយន្តករ្រ្រមប្រ្រមួលេគល
នេយបយ និងេរៀបចែំផនករេ្របី្រប្រ់ដីថន ក់ជតិ 

 ក�ង្រមតថភព ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងដល់អនកពក់ព័នធេដមីបេីលីកកមព្់រករចូលរមួ
កត់បនថយករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី

 េលកីទកឹចតិ្តដល់ករចូលរមួ និងករពិេ្រគះេយបល់ជ�ធរណ� ពីអនកពកព់័នធ េនកនុង
ករក�ងែផនករេ្រប្ីរប្រ់ដី និងៃ្រពេឈ ី

 ព្រងឹង្រមតថភព្រគឹះ�ថ ន្រកិ� និងវទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវ កនុងករបណ្តុ ះប�្ត ល           
ករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ��បេចចកវទិយ ែដលពក់ព័នធជមួយករេ្របី្រប្រ់ដី នងិៃ្រពេឈ ី

 បេងកីតភពជៃដគូជមួយៃដគូអភវិ��ន៍ កនុងករក�ង�នធនមនុ្រ��ក់ទងនឹងវ្ិរ័យ  
ៃ្រពេឈ ីករេ្របី្រប្រ់ដី និងករែ្រប្របួល�ក្រធតុ។ 

�រ��ព្វ���ស្តីពីេរដបូកដល់សហគមនមូ៍ល�្ឋ ន ឆន ២ំ០១៧ 
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៤.៣. ទសិេ��យទុធ�្រស្តទី៣៖ ប្រញជ បវីធី�្រស្តកតប់នថយករបត់បង់ៃ្រពេឈើក�ង 
សមតថភព និងេលើកកមពសក់រចូលរមួពីអនកពក់ព័នធ 

យុទធ�្រ្រ្ត 

 គ្ំរទយន្តករនន េដីមបបី្រញជ បេគលនេយបយ និងវធិនករកត់បនថយករបត់បង់ 
និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីេន�ម្រក្រួង និង�ថ ប័នពកព់័នធ 

 ក�ង្រមតថភពថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ ្រ្រមប់ែកលម្អយន្តករ្រ្រមប្រ្រមួលេគល
នេយបយ និងេរៀបចែំផនករេ្របី្រប្រ់ដីថន ក់ជតិ 

 ក�ង្រមតថភព ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងដល់អនកពក់ព័នធេដមីបេីលីកកមព្់រករចូលរមួ
កត់បនថយករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី

 េលកីទកឹចតិ្តដល់ករចូលរមួ និងករពិេ្រគះេយបល់ជ�ធរណ� ពីអនកពកព់័នធ េនកនុង
ករក�ងែផនករេ្រប្ីរប្រ់ដី និងៃ្រពេឈ ី

 ព្រងឹង្រមតថភព្រគឹះ�ថ ន្រកិ� និងវទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវ កនុងករបណ្តុ ះប�្ត ល           
ករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ��បេចចកវទិយ ែដលពក់ព័នធជមួយករេ្របី្រប្រ់ដី នងិៃ្រពេឈ ី

 បេងកីតភពជៃដគូជមួយៃដគូអភវិ��ន៍ កនុងករក�ង�នធនមនុ្រ��ក់ទងនឹងវ្ិរ័យ  
ៃ្រពេឈ ីករេ្របី្រប្រ់ដី និងករែ្រប្របួល�ក្រធតុ។ 

�រ��ព្វ���ស្តីពីេរដបូកដល់សហគមនមូ៍ល�្ឋ ន ឆន ២ំ០១៧ 
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េដមីបផី្តល់ជេមេរៀន បទពិេ�ធន៍ និងបញ្ហ ្របឈមនន និងេដីមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ េន�មជំ�ន
បន្តបនទ ប់។  

 
៥.២. ដំ�ក់កលទី២ ២០២២-២០២៦ 

េនដំ�ក់កលេនះ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់សំខន់េលីករបញច ប់
ដំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈេទកន់ដ�ំក់កលអនុវត្តេរដបូក និងករចត់�ទិភពកនុងករ�ស់ែវងលទធផល
សេ្រមចបនពីករអនុវត្តេរដបូក។ របកគេម្ហីញនន ែដលទទួលបនពីករ�យតៃម្លករអនុវត្តពក់ក�្ត ល
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ េនដំ�ក់កលទី១ នឹង្រតូវបនពនិិតយេឡងីវញិ េហយីជំ�នសម្រសប នឹង្រតូវបន
អនុវត្តបន្ត។ ករ�យតៃម្លករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈ ីនិងដីៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៨ និងឆន ២ំ០២០ នឹង
្រតូវេធ្វីេឡងីែដលនឹងចង្អុលបង្ហ ញពី្របសទិធភពៃនករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ ចំណុចេ�សំខនម់ួយ 
ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនេនកនុងដំ�ក់កលេនះ គឺករបេងកីតយន្តករ្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈីជតិដ៏
ហមត់ចត់មួយ ែដល�ចពនិិតយ�ម�នេលី្របសិទធភព និង្របសិទធផល ៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិន
ករេ�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី េលីសពីេនះេទេទៀត ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភព 
េរដបូក នឹងបន្តពិនិតយ�ម�ន និងព្រងឹងបែនថមេទៀតេទ�មករចបំច់ េដីមបីធនដល់អនុេ�មភព 
ជមួយនឹងត្រមូវករនន កនុង្របព័នធធនសុវតថិភពៃន្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុ។ យន្តករែចករែំលកព័ត៌មន ទិននន័យ និងលទធផលៃនករ�យតៃម្លក្រមតិេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របព័នធ
ពិនតិយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ និងករសិក�នន ែដលបនបញច ប់េនកនុងដំ�ក់កលទី១ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងី
�មរយៈ េវទិករេគហទំពរ័ ្រពមទងំ�ម្របពន័ធ និងឧបករណ៍ផ�ព្វផ�យេផ�ង�េទៀតផងែដរ។ ករែកលម្អក្រមិត
េជឿជក់ៃនទនិនន័យ នងិលទធផល ែដលនងឹនឈំនេទដល់ករែកលម្អ ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី ្របពន័ធពនិិតយ�ម
�នៃ្រពេឈជីតិ កន៏ឹង្រតូវអនុវត្តេនកនុងដ�ំក់កលេនះផងែដរ។ 

 
៥.៣. ករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ទ្ីរកុ��៉សវូ ី

េដមីបមីនសិទធិ្រគប់្រគនក់នុងករេសនីសំុករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល ស្រមប់ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័ន 
ផទះកញចក់ពីករបតប់ង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី កមពុជ្រតូវេរៀបចំ�ក�រសំខន់ចនំួនបីឱយបនរចួ�ល់្រសប�ម
្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ។ី �ក�រទងំបីេនះរមួមន ្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈីជតិ ក្រមិតេយងៃ្រពេឈី 
និង្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក។ ករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូកេនកមពុជបនឈនដលដ់ំ�ក់កល
ចុងេ្រកយកនុងករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ �ថ ប័នេនះ េហីយនឹងបន្តព្រងឹងែកលម្អ្រកបខ័ណ្ឌ េនះបែនថមេទៀតេនកនុង
ដំ�ក់កលអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ 

 
៥.៣.១. ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី 
 

ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ីគឺជលកខខណ្ឌ េគល ស្រមប់�យតៃម្ល�ថ នភពកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ និង
វធិនករេរដបូក េដមីបេីផទ�ងផទ ត់លទធផលៃនករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ផទះកញចក់ ស្រមប់ទទួលបនករ
ទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល។ 

២១



២២35 

េដមីបផី្តល់ជេមេរៀន បទពិេ�ធន៍ និងបញ្ហ ្របឈមនន និងេដីមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ េន�មជំ�ន
បន្តបនទ ប់។  

 
៥.២. ដំ�ក់កលទី២ ២០២២-២០២៦ 

េនដំ�ក់កលេនះ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់សំខន់េលីករបញច ប់
ដំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈេទកន់ដ�ំក់កលអនុវត្តេរដបូក និងករចត់�ទិភពកនុងករ�ស់ែវងលទធផល
សេ្រមចបនពីករអនុវត្តេរដបូក។ របកគេម្ហីញនន ែដលទទួលបនពីករ�យតៃម្លករអនុវត្តពក់ក�្ត ល
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ េនដំ�ក់កលទី១ នឹង្រតូវបនពនិិតយេឡងីវញិ េហយីជំ�នសម្រសប នឹង្រតូវបន
អនុវត្តបន្ត។ ករ�យតៃម្លករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈ ីនិងដីៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៨ និងឆន ២ំ០២០ នឹង
្រតូវេធ្វីេឡងីែដលនឹងចង្អុលបង្ហ ញពី្របសទិធភពៃនករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ ចំណុចេ�សំខនម់ួយ 
ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនេនកនុងដំ�ក់កលេនះ គឺករបេងកីតយន្តករ្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈីជតិដ៏
ហមត់ចត់មួយ ែដល�ចពនិិតយ�ម�នេលី្របសិទធភព និង្របសិទធផល ៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិន
ករេ�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី េលីសពីេនះេទេទៀត ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភព 
េរដបូក នឹងបន្តពិនិតយ�ម�ន និងព្រងឹងបែនថមេទៀតេទ�មករចបំច់ េដីមបីធនដល់អនុេ�មភព 
ជមួយនឹងត្រមូវករនន កនុង្របព័នធធនសុវតថិភពៃន្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុ។ យន្តករែចករែំលកព័ត៌មន ទិននន័យ និងលទធផលៃនករ�យតៃម្លក្រមតិេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របព័នធ
ពិនតិយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ និងករសិក�នន ែដលបនបញច ប់េនកនុងដំ�ក់កលទី១ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងី
�មរយៈ េវទិករេគហទំពរ័ ្រពមទងំ�ម្របពន័ធ និងឧបករណ៍ផ�ព្វផ�យេផ�ង�េទៀតផងែដរ។ ករែកលម្អក្រមិត
េជឿជក់ៃនទនិនន័យ នងិលទធផល ែដលនងឹនឈំនេទដល់ករែកលម្អ ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី ្របពន័ធពនិិតយ�ម
�នៃ្រពេឈជីតិ កន៏ឹង្រតូវអនុវត្តេនកនុងដ�ំក់កលេនះផងែដរ។ 

 
៥.៣. ករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ទ្ីរកុ��៉សវូ ី

េដមីបមីនសិទធិ្រគប់្រគនក់នុងករេសនីសំុករទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល ស្រមប់ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័ន 
ផទះកញចក់ពីករបតប់ង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី កមពុជ្រតូវេរៀបចំ�ក�រសំខន់ចនំួនបីឱយបនរចួ�ល់្រសប�ម
្រកបខ័ណ្ឌ ទី្រកុង�៉សូវ។ី �ក�រទងំបីេនះរមួមន ្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈីជតិ ក្រមិតេយងៃ្រពេឈី 
និង្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក។ ករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូកេនកមពុជបនឈនដលដ់ំ�ក់កល
ចុងេ្រកយកនុងករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ �ថ ប័នេនះ េហីយនឹងបន្តព្រងឹងែកលម្អ្រកបខ័ណ្ឌ េនះបែនថមេទៀតេនកនុង
ដំ�ក់កលអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ 

 
៥.៣.១. ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី 
 

ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ីគឺជលកខខណ្ឌ េគល ស្រមប់�យតៃម្ល�ថ នភពកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ និង
វធិនករេរដបូក េដមីបេីផទ�ងផទ ត់លទធផលៃនករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ផទះកញចក់ ស្រមប់ទទួលបនករ
ទូទតែ់ផ្អកេលីលទធផល។ 

36 

 
្របេទសកមពុជបនក�ងក្រមិតេយងៃ្រពេឈរីចួ�ល់ េហយីបន�ក់របយករណ៍ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី

ដំបូងេនះជូនេទអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ កលពេីដីមឆន ២ំ០១៧ កន្លង
េទថមីៗេនះ េដីមបទីទួលបនករសិក��យតៃម្លបេចចកេទសពី្រកុមជំនញករេរដបូកអន្តរជតិ ។ កិចចករជ 
�ទិភព ស្រមប់ដំ�ក់កលទី១េនះ គឺករេឆ្លីយតបេទនឹងលទធផលរកេឃីញពីករសិក��យតៃម្ល
បេចចកេទស េ�យ្រកុមជំនញករេរដបូកអន្តរជតិ ៃនេលខធិករ�្ឋ នអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិ  ស្តី
ពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និង្រតូវពិនតិយេឡងីវញិ េដីមបែីកលម្អក្រមិតេយងៃ្រពេឈឱីយមនគុណភពកន់ែត
ល្អ្របេសីរេឡងី។ េនដំ�ក់កលេនះ នឹងមនករ�យតៃម្លេលីក្រមិតេជឿជក់ៃនករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈ ី
និងករេ្របី្របសដី់ ែដលនឹងចូលរមួចំែណកដល់ករែកលម្អលទធផលស្រមប់ឆន ២ំ០១៦ ្រពមទងំស្រមប់ករ
�យតៃម្លគ្រមបៃ្រពេឈ ីនេពលអនគតេរៀង�ល់បួនឆន មំ្តង េហយីេ�យេធ្វបីចចុបបននភពពីរឆន មំ្តង។ 

 
ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី បនក�ងេឡងីេ�យអនុេ�ម�មេគលករណ៍ែណនរំបស់្រកុមករងរអន្តរ    

រ�្ឋ ភិបលស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ និងបទពិេ�ធន៍ល្ៗអ  េ�យេ្របី្របស់ទិននន័យមន្រ�ប់ និងករ
េ្របី្របស់វធិី��ស្តែដល�ចសេ្រមចលទធផលបនជជំ�ន។ ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី
ែផ្អកេលីទិននន័យមន្រ�ប់ ជមួយក្រមិតេជឿជក់េនមនក្រមតិ និងែផ្អកេលីវ�ិលភពេគលនេយបយ និង
វធិនករ នងិ�ងស្តុកកបូនេនមនកំណត់។ វធិីប៉ន់្របមណឱយបន្របេសរីជងមុន នងឹ�ក់បញចូ លេទកនុង
ករេរៀបចំក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី េនដំ�ក់កលបន្តបនទ ប ់ េនេពលែដលមនទិននន័យ និងវធិី��ស្តថមីៗ្រតូវបន
េរៀបចំេឡងី។ 

 
ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីជក្រមិតជតិ េហយីមនវ�ិលភព្រគបដណ្ត ប់េលីករបត់បង់

ៃ្រពេឈ ី និងករ�េំដមីេឈេីនតំបនដ់ីែដលគម នៃ្រពេឈ។ី េយង�មេគលករណ៍ែណនរំបស់អនុសញញ
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ �ងស្តុកកបូនចំននួ្រប ំ រមួមន ជីវម៉សេលីដី ជវីម៉ស 
េ្រកមដី េឈងីប់ កេមទចកំទី និង�រធតុសរ�ីងគដី ្រតូវបនែណនឱំយ�ក់បញចូ លេនកនុងក្រមិតេយង        
ៃ្រពេឈ។ី ករ�ប់បញចូ ល�ងស្តុកកបូនទងំ្របេំនះេ�យប�្ត ្របេទសអនុវត្តន៍េរដបូក គឺ�្រស័យេលីក�្ត
បេចចកេទស ទិននន័យែដលមន និងក្រមិតេជឿជករ់បស់ទិននន័យ។ ែផ្អកេលបីរបិទៃន្របេទសកមពុជ ក្រមិតេយង
ៃ្រពេឈ ីនឹង�យតៃម្លបឋមេទេលីករបេញចញឧសម័នផទះកញចកព់ី�ងស្តុកកបូនេលីដី នងិ�ងស្តុកកបូនេ្រកម
ដី។ �ងស្តុកកបូនេផ�ងេទៀត ដូចជេឈងីប់ កេមទចកំទី និង�រធតុសរ�ីងគដី នឹងេធ្វកីរ�ប់បញចូ លេនជំ�ន
បន្តបនទ ប់។ ក្រមិតេយងៃ្រពេឈី ្រតូវបនក�ងេឡងី�មវធិី��ស្តែផ្អកេលីក្រមិតមធយមៃនក្រមិតេយង 
ៃ្រពេឈី ែដលេ្របី្របសទិ់ននន័យគ្រមបៃ្រពេឈចីេន្ល ះឆន ២ំ០០៦-២០១៤។ ទនិនន័យសកមម គឺែផ្អកេលីករ
អេងកតជក�់ក់េលីែផនទៃីនករេ្របី្របស់ និងករបែម្លងដី េនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៦ ឆន ២ំ០១០ និងឆន ២ំ០១៤ 
េហយីនឹង្រតូវេធ្វីករ�យតៃម្លេរៀង�ល់បួនឆន មំ្តង េ�យេធ្វីបចចុបបននភពេរៀង�ល់ពីរឆន មំ្តង េដីមបធីនដល់ករ
ទទួលបនលទធផលភ្ល មៗ ែដល�ចចង្អុលបង្ហ ញពីេគលនេយបយ និងវធិនករេរដបូកសំខន់ៗចំេពះមុខ
បន។ ្របេទសកមពុជ បនេ្រប្ីរបស់េមគុណបេញចញឧសម័នជក�់ក់ស្រមប់ចំ�ត់ថន ក់សំខន់ៗ (ក្រមិត២) 
ែដលបនេរៀបចេំឡងី េ�យែផ្អកេលីទិននន័យ�រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈែីដលមន្រ�ប់ បូករមួទងំេមគុណបេញចញ
ឧសម័នសនមត់ ស្រមប់ចំ�ត់ថន ក់ករេ្របី្របស់ដីេផ�ងៗេទៀត កនុងករេរៀបចកំ្រមតិេយងៃ្រពេឈ។ី 
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ែផនករស្រមបេ់ពលអនគត រមួមន ករ្រតួតពនិិតយែកស្រមួលក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ីេទ�មេពលេវ�

កំណត់ជក់�ក ់ េដមីបមីកប់ញចូ លទិនននយ័ និងវធិី��ស្តថមីៗបែនថមេទៀត។ េលីសពីេនះ ែផ្អកេលីលកខណៈ
បេចចកេទស ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ�ីចេធ្វបីចចុបបននភព េមយមក់បញចូ ល�ងស្តុកកបូនេផ�ងេទៀត ដូចជេឈងីប់ 
កេមទចកំទី និង�រធតុសរ�ីងគដី រមួទងំេមគុណបេញចញឧសម័នែដលបនែកលម្អរចួ េដីមបធីនឱយមនសុ្រកឹតយភព 
ខពស់។ ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី នឹង្រតូវេធ្វបីចចុបបននភព េនេពលែដលករេធ្វី�រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិដំបូង និង
ទិននន័យសកមមៃនគ្រមបៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០១៦ បនេរៀបចំបញចបរ់ចួ�ល់។  
 

៥.៣.២. ្របពន័ធពនិតិយ�មមនៃ្រពេឈជីតិ 

្របព័នធពិនិតយ�មមនៃ្រពេឈជីតិ នឹងពិនិតយ�មមនព័ត៌មន ែដលពក់ព័នធេទនឹងករ�ស់ែវង ករ
�យករណ៍ និងករេផទ�ងផទ ត់សកមមភពេរដបូក និងគ្ំរទយ៉ងទូលំទូ�យដល់ករអនុវត្តេគលនេយបយ
វសិ័យៃ្រពេឈ ី និងកមមវធិីនន ដូចជកមមវធិៃី្រពេឈជីតិ ែផនករយុទធ��ស្តជតិ្រគប្់រគងតំបន់ករពរធមមជតិ 
និង្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ��ស្តស្រមបវ់សិ័យជលផល។ ្របពន័ធពិនិតយ�មមនៃ្រពេឈជីតិ ្រតូវបនេរៀបចំ
េឡងី េមយអនុេ�ម�មវធិ�ី�ស្តជជ�ំនៗ ែដលបនមក់បញចូ លនូវវធីិ��ស្តថមីេ្រកយពីបនែកលម្អ
ទិននន័យ និងក�នុវត្តភពពីករព្រងឹងសមតថភព និងកររកីចេ្រមីនៃនបេចចកវទិយ។ ្របករេនះ នងឹធនថ
្របព័នធពិនិតយ�មមនៃ្រពេឈជីតិ នងឹបន្តផ្តលព័់ត៌មនទន់េពលេវ� េជឿទុកចិត្តបន នងិមនភព្រតឹម្រតូវ 
ែដលនងឹចង្អុលបង្ហ ញពីេគលនេយបយ និងសកមមភពនន េដីមបេីមះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ នងិ 
េរចរលឹៃ្រពេឈេីនកមពុជ។ 

 
្របព័នធពិនិតយ�មមនៃ្រពេឈជីតិ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេមយពិ�រ�េល�ីថ នភព លទធភព និង�ទិភព 

របស់ជតិ េហយីពឹងែផ្អកេលី�ថ ប័នមន្រ�ប់ ជមួយចកខុវស័ិយកនុងករក�ងសមតថភព�ថ បន័។ ្របព័នធពិនិតយ
�មមនៃ្រពេឈជីតិ ក៏មនលកខណៈ្រសបគន ជមួយនឹងេគលករណ៍ែណនរំបស់្រកុមករងរអន្តរម្ឋ ភិបលស្តីពី
ករែ្រប្របួល�កសធតុ នងិេសចក្តីសេ្រមចរបស់សននិសទីប�្ត ភគីអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពី
ករែ្រប្របួល�កសធតុ ែដលពក់ព័នធនឹងេរដបូក។ កមពុជ មនេគលេ�សេ្រមចឱយបននូវករេ្រប្ីរបស់
ទិននន័យក្រមិត២ ឬ ខពស់ជងេនះ ស្រមប់េរៀបចំ�រេពីភ័ណ្ឌ ឧសម័នផទះកញច ក់ជតិ និងករ�យតៃម្ល�ងស្តុក
កបូនទងំ្រប។ំ  

 
្របព័នធពិនិតយ�មមនៃ្រពេឈជីតិ មនមុខងរសំខន់ៗពីរគឺ មុខងរ�ស់ែវង �យករណ៍ នងិេផទ�ងផទ ត់ និង

មុខងរពិនតិយ�មមន។ មុខងរ�ស់ែវង �យករណ៍ និងេផទ�ងផទ ត់ ែចកេចញជបីែផនកសំខន់ៗគឺ ែផនក�ស់ែវង 
ែផនក�យករណ៍ និងែផនកេផទ�ងផទ ត់។ មុខងរ�ស់ែវង េផ្ត តសំខនេ់ទេល�ីរេពីភណ័្ឌ ឧសមន័ផទះកញចក់ ្របពន័ធ
ពិនតិយ�មមន�ថ នភពគ្រមបដពីីផក យរណប និង�រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិ។ មុខងរពិនតិយ�មមន េផ្ត ត
េលីករពនិិតយ�មមនសកមមភពេរដបូក េគលនេយបយ និងវធិនករេរដបូក េហយីរមួមនែផនកពិនិតយ�មមន 
និងែផនក្រគប់្រគងទនិនន័យ។ 
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្របព័នធពិនិតយ�ម�ន�ថ នភពគ្រមបដីពីផក យរណប បនផលិតែផនទគី្រមបៃ្រពេឈជីតិេរៀង�ល់បនួ
ឆន មំ្តង េ�យគិតចប់�ងំពីឆន ២ំ០០២កន្លងមក។ ែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈជីតិ ឆន ២ំ០០៦ និងឆន ២ំ០១០្រតូវបន
ែកលម្អឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី េដីមបេីធ្វីសុខដុមនីយកមមជមួយែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈជីត ិឆន ២ំ០១៤ ែដល្រតូវ
បនផលិតចុងេ្រកយ េ�យេ្របី្របស់ចំ�ត់ថន ក់ៃនករេ្របី្របស់ដីទងំ៦ចំ�ត់ថន ក់ ដូចបនកំណត់
េ�យ្រកុមករងរអន្តរ�្ឋ ភិបលស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ្របព័នធពិនិតយ�ម�នៃ្រពេឈជីតិ នឹងេផ្ត ត
េលីករពនិិតយ�ម�នករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈេី�យែផ្អកេលីចំ�ត់ថន កេ់្របី្របស់ដីទងំ៦ចំ�ត់ថន ក់ ជ
ពិេសស ករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈ ីពតីំបន់ៃ្រពេឈេីទជតំបនមិ់នមនៃ្រពេឈ ី ្រពមទងំពិនតិយ�ម�ន្របសិទធ
ភព នងិលទធផលៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករេរដបូកផងែដរ។ េដីមបធីនដល់ករែកលម្អករពនិិតយ
�ម�នករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈឱីយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី កមពុជបនសេ្រមចេធ្វីករ�យតៃម្លករែ្រប្របួលករ
េ្របី្របស់ដីេរៀង�ល់បនួឆន មំ្តង និងេធ្វបីចចុបបននភពេរៀង�ល់ពីរឆន មំ្តង។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ ករផលិតែផនទី
គ្រមបៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០១៦ស្រមប់គ្ំរទដល់ករេធ្វីបចចុបបភពករេ្របី្របស់ដី ក៏បននិងកំពុងចបេ់ផ្តមីដំេណីរករ
ផលិតផងែដរ។ វដ្តៃនករ�យតៃម្លករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដី នងិៃ្រពេឈ ី នឹង្រប្រពឹត្តេទេនឆន ២ំ០១៨      
រមួទងំករក�ង និងេលីកកមពស់សមតថភពជំនញកនុងករបក្រ�យរូបភពពីផក យរណប និងករេ្របី្របស់  
បេចចកវទិយថមីៗែដលពក់ព័នធ។  

 
�រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិ នងឹផ្តលនូ់វទិននន័យ្រតមឹ្រតូវស្តពីីមឌជវីម៉សេដីមេឈ ី ែដលេធ្វីករែបងែចក

េទ�ម្របេភទ �យុកល ដង់សុេីត និងទី�ងំ េហយីនឹង្រតូវយកមកេ្រប្ីរបស់កនុងករគណនករបេញចញ 
និងករ្រសូបឧសម័នផទះកញចក់របស់ៃ្រពេឈ។ី ទិននន័យជីវម៉ស់េដមីេឈ្ីរតូវបនវភិគ េហយីេមគុណបេញចញ 
ឧសមន័ផទះកញចក់ ក្៏រតូវបនកំណត់ផងែដរស្រមបៃ់្រពេ្រ�ង ៃ្រពពក់ក�្ត លេ្រ�ង ៃ្រពេលបះ ៃ្រពដុះេឡងី
វញិ ៃ្រពលិចទឹក ចមក រេឈី ៃ្រពេកងកង និងៃ្រព�ស�ី។ ករេធ្វី�រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈីជតិ នឹងអនុវត្តជ
ដំ�ក់កលៗកនុងរយៈេពលបនួេទ្របឆំន មំ្តង េហយីនឹង�ស់ែវងេទេលី�ងស្តុកកបូនទងំ្រប។ំ ករេរៀបចំ
�រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិ បនចបេ់ផ្តីមអនុវត្ត េហយី�ក�រែណនសំ្រមប់ករេធ្វ�ីរេពភី័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីត្ិរតូវ
បនេរៀបចំរចួ�ល់ ករក�ងសមតថភព និងករបណ្តុ ះប�្ត ល បននិងកំពុងដេំណីរករ។ វដ្តទ ី១ ៃនករេធ្វី
�រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិ នឹងចប់េផ្តមី្រប្រពតឹ្តេទកនុងអំឡុងឆន ២ំ០១៨-២០២១ េនេពលែដលមនករធន 

និងករ្រតួតពិនិតយគុណភពបន្រតឹម្រតូវ។ វដ្តទី ២ ៃនករេធ្វ�ីរេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិ នឹងចប់េផ្តមីអនុវត្ត
េ្រកយឆន ២ំ០២២ បនទ បព់ីករពនិិតយេឡងីវញិ េទេលីករេរៀបចំ និងវធិី��ស្តៃនករេធ្វ�ីរេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈី
ជតិកនុងវដ្តទី ១ ្រតូវបនបញចប់។  

 

េគលបំណងៃនករេធ្វ�ីរេពីភ័ណ្ឌ ឧសមន័ផទះកញចក់ជតិ កនុងវស័ិយៃ្រពេឈ ី គឺេដីមបេីធ្វីករប៉ន់្របមណ 
និង�យករណ៍អំពីលទធផលៃនករកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុពីករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ កមពុជ
បនេរៀបចំ និង�ក់ជូនរបយករណ៍ជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុេលីកទ២ី េទអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ
្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុងឆន ២ំ០១៦។ ទនិនន័យស្តីពីឧសម័នផទះកញចក់នងឹ្រតូវេធ្វីបចចុបបននភព
ស្រមប់ករេរៀបចំរបយករណ៍ជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុេលីកទី៣ និងរបយករណ៍បចចុបបននភពពីរ
ឆន មំ្តង។ របយករណ៍បចចុបបននភពពីរឆន មំ្តងេលីកដំបូងរបស់កមពុជ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងី េហយីនឹង�ក់ជូន
អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុេនឆន ២ំ០១៩ រួមជមួយនឹងឧបសមព័នធ

២៤



២៥ 39 

បេចចកេទស ស្រមប់េសនីសំុករទូទត់េ�យែផ្អកេលីលទធផល។ វធិ�ី�ស្តេកនី-ថយ (Gain-loss) ្រតូវបន         
េ្របី្របស់ ស្រមប់ករេរៀបចរំបយករណ៍ជតិស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ េហយីកនុងករណីចបំច់ នងឹេធ្វីករ
ពិចរ�េលីករេ្របី្របស់វធិ�ី�ស្តស្តុកខុសគន  (Stock-Difference) េដមីបបីេងកីនក្រមិតស្តង់�រឱយបន
កន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី។ ករេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចចិត្ត េនកនុងករេ្រជីសេរសីេ្រប្ីរបស់វធីិ��ស្ត�មួយ នឹងេធ្វីេឡងី
្រសបេពល ជមួយនឹងលទធផល និងករវវិត្តៃនវដ្តេធ្វ�ីរេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិ។ 
 
៥.៣.៣. ្របព័នធពត៌័មនធនសុវតថភិពេរដបូក 

្របេទសែដលចូលរមួអនុវត្តេរដបូក ចបំច់្រតូវបេងកីត្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ែដលនឹងផ្តល់
នូវព័ត៌មនអំពីករេ�ះ្រ�យ និងករេគរព�ម្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណៃនអនុសញញ
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ត្រមូវករចបំច់េនះ មន�រសំខន់បំផុតស្រមប់
ប�្ត ្របេទសែដលែស្វងរកករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផលពីករអនុវត្តេរដបូក។ កមពុជ បនេធ្វីករវភិគជេ្រចីនេដីមបី
េរៀបចំ�ក់ែតង្របពន័ធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកជតិ រមួទងំករបេងកីតេគលករណ៍ និងលកខណៈវនិចិឆ័យ
ធនសុវតថិភព ករវភិគកំណត់រកភពខ្វះចេន្ល ះែដល�ចមនេនកនុងេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបញញត្តិ
ពក់ពន័ធននែដលមន្រ�ប់។ លទធផលៃនករវភិគភពខ្វះចេន្ល ះេនះ បនសននិ�្ឋ នថ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជមន
្រកបខណ័្ឌ មន្រ�ប់្រគប់្រគន ់ ែដល�ចេ�ះ្រ�យ្របព័នធធនសុវតថិភពសងគមបន ក៏បុ៉ែន្ត្រតូវករបេងកីត
េគលនេយបយបែនថម េដីមបេី�ះ្រ�យ�នភិ័យបរ�ិថ នៃនករវលិ្រតឡប់មក�ថ នភពេដីម និងករេលច
ធ្ល យផងែដរ។ ដេំណីរករេនកនុងករេរៀបចំ�ក់ែតង្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកកមពុជ មនករចូល
រមួ និងពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ�យ ែដលធន និងផ្តល់ឱកស្រគប់្រគន់ដល់្រគប់ភគីពក់ព័នធចូលរមួផ្តល់
នូវមតេិយបល់ នងិធតុចូល �មរយៈករពេិ្រគះេយបលេ់នថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិជេ្រចនីេលីក។ 

 
្រកមបរ�ិថ ន និងធនធនធមមជតិ ែដលនឹងេរៀបចំបញច ប់នេពលខងមុខេនះ មនសមសធតុមួយ 

ចំននួ ែដលនឹងរមួចែំណកេ�យ�ទ ល់ និងមនឥទធិពលវជិជមន េទេលីសកមមភពេរដបូកេនកមពុជ ជពិេសស
្របព័នធធនសុវតថភិពេរដបូក។ ឥទធពិលវជិជមនទងំេនះ រមួមន �ទិភពចេំពះ្របព័នធធនសុវតថិភពសងគម និង
បរ�ិថ ន សកមមភពបងក រជមុន�មរយៈយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទ នងិករេរៀបចំបេងកីតេឡងីនូវយន្តករពហុ�ថ ប័ន 
េដមីបេី�ះ្រ�យនូវសកមមភពនន ែដលមនិេគរព�មេគលករណ៍្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក។  

 

្របព័នធព័ត៌មនធនសុវត្តិភពេរដបូក នឹងពិនិតយេមីលេលីេគលករណ៍ែណនអំំពី្រកមបរ�ិថ ន និង
ធនធនធមមជតិ ្រពមទងំយន្តករ និងករេរៀបចំ�ថ ប័នែដលមន្រ�ប់ នងិបេងកីតថមី។ េលីសពីេនះ ស្តង់�រ
្របព័នធធនសុវតថិភពសងគម និងបរ�ិថ នជតិ នឹង្រតូវបនព្រងឹងបែនថម េហយីនិតវិធិីស្រមបេ់រៀបច�ំក�រ 
េគលករណ៍ែណន ំ និងេសៀវេភជំនួយ�ម រតីស្រមប់ករ្រគប់្រគង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកឱយមន្របសិទធភព 
ក៏នងឹ្រតូវេរៀបចបំេងកតីេឡងីផងែដរ។ វធិនករទងំេនះ នឹងធនថ កមពុជ នឹងមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់
កនុងករ្រគប់្រគង្របតបិត្តិករ្របពន័ធពត័៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ្របកបេ�យ្របសិទធភព។ 
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បេចចកេទស ស្រមប់េសនីសំុករទូទត់េ�យែផ្អកេលីលទធផល។ វធិ�ី�ស្តេកនី-ថយ (Gain-loss) ្រតូវបន         
េ្របី្របស់ ស្រមប់ករេរៀបចរំបយករណ៍ជតិស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ េហយីកនុងករណីចបំច់ នងឹេធ្វីករ
ពិចរ�េលីករេ្របី្របស់វធិ�ី�ស្តស្តុកខុសគន  (Stock-Difference) េដមីបបីេងកីនក្រមិតស្តង់�រឱយបន
កន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី។ ករេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចចិត្ត េនកនុងករេ្រជីសេរសីេ្រប្ីរបស់វធីិ��ស្ត�មួយ នឹងេធ្វីេឡងី
្រសបេពល ជមួយនឹងលទធផល និងករវវិត្តៃនវដ្តេធ្វ�ីរេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈជីតិ។ 
 
៥.៣.៣. ្របព័នធពត៌័មនធនសុវតថភិពេរដបូក 

្របេទសែដលចូលរមួអនុវត្តេរដបូក ចបំច់្រតូវបេងកីត្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ែដលនឹងផ្តល់
នូវព័ត៌មនអំពីករេ�ះ្រ�យ និងករេគរព�ម្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណៃនអនុសញញ
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ត្រមូវករចបំច់េនះ មន�រសំខន់បំផុតស្រមប់
ប�្ត ្របេទសែដលែស្វងរកករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផលពីករអនុវត្តេរដបូក។ កមពុជ បនេធ្វីករវភិគជេ្រចីនេដីមបី
េរៀបចំ�ក់ែតង្របពន័ធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកជតិ រមួទងំករបេងកីតេគលករណ៍ និងលកខណៈវនិចិឆ័យ
ធនសុវតថិភព ករវភិគកំណត់រកភពខ្វះចេន្ល ះែដល�ចមនេនកនុងេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបញញត្តិ
ពក់ពន័ធននែដលមន្រ�ប់។ លទធផលៃនករវភិគភពខ្វះចេន្ល ះេនះ បនសននិ�្ឋ នថ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជមន
្រកបខណ័្ឌ មន្រ�ប់្រគប់្រគន ់ ែដល�ចេ�ះ្រ�យ្របព័នធធនសុវតថិភពសងគមបន ក៏បុ៉ែន្ត្រតូវករបេងកីត
េគលនេយបយបែនថម េដីមបេី�ះ្រ�យ�នភិ័យបរ�ិថ នៃនករវលិ្រតឡប់មក�ថ នភពេដីម និងករេលច
ធ្ល យផងែដរ។ ដេំណីរករេនកនុងករេរៀបចំ�ក់ែតង្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកកមពុជ មនករចូល
រមួ និងពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ�យ ែដលធន និងផ្តល់ឱកស្រគប់្រគន់ដល់្រគប់ភគីពក់ព័នធចូលរមួផ្តល់
នូវមតេិយបល់ នងិធតុចូល �មរយៈករពេិ្រគះេយបលេ់នថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិជេ្រចនីេលីក។ 

 
្រកមបរ�ិថ ន និងធនធនធមមជតិ ែដលនឹងេរៀបចំបញច ប់នេពលខងមុខេនះ មនសមសធតុមួយ 

ចំននួ ែដលនឹងរមួចែំណកេ�យ�ទ ល់ និងមនឥទធិពលវជិជមន េទេលីសកមមភពេរដបូកេនកមពុជ ជពិេសស
្របព័នធធនសុវតថភិពេរដបូក។ ឥទធពិលវជិជមនទងំេនះ រមួមន �ទិភពចេំពះ្របព័នធធនសុវតថិភពសងគម និង
បរ�ិថ ន សកមមភពបងក រជមុន�មរយៈយន្តករេ�ះ្រ�យវ�ិទ នងិករេរៀបចំបេងកីតេឡងីនូវយន្តករពហុ�ថ ប័ន 
េដមីបេី�ះ្រ�យនូវសកមមភពនន ែដលមនិេគរព�មេគលករណ៍្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក។  

 

្របព័នធព័ត៌មនធនសុវត្តិភពេរដបូក នឹងពិនិតយេមីលេលីេគលករណ៍ែណនអំំពី្រកមបរ�ិថ ន និង
ធនធនធមមជតិ ្រពមទងំយន្តករ និងករេរៀបចំ�ថ ប័នែដលមន្រ�ប់ នងិបេងកីតថមី។ េលីសពីេនះ ស្តង់�រ
្របព័នធធនសុវតថិភពសងគម និងបរ�ិថ នជតិ នឹង្រតូវបនព្រងឹងបែនថម េហយីនិតវិធិីស្រមបេ់រៀបច�ំក�រ 
េគលករណ៍ែណន ំ និងេសៀវេភជំនួយ�ម រតីស្រមប់ករ្រគប់្រគង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកឱយមន្របសិទធភព 
ក៏នងឹ្រតូវេរៀបចបំេងកតីេឡងីផងែដរ។ វធិនករទងំេនះ នឹងធនថ កមពុជ នឹងមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់
កនុងករ្រគប់្រគង្របតបិត្តិករ្របពន័ធពត័៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ្របកបេ�យ្របសិទធភព។ 
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៦. ក រេរៀបចំ�ថ បន័ 

ករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹង្រតូវអនុវត្តេ�យ្រកសួង�ថ ប័ន�ជរ�្ឋ ភិបល ែដលមនភរកចិច
ពក់ពន័ធនឹងករ្រគប់្រគងវស័ិយៃ្រពេឈ ី ្រសបេទ�មែដនសមតថកចិចរបស់ខ្លួន។ យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងអនុវត្ត
េ�យែផ្អកជសំខនេ់លេីគលករណ៍អភិបលកចិចល្អ ករចូលរមួេពញេលញ និង្របកបេ�យ្របសិទធភពពី
្រគប់ភគីពក់ព័នធ ្របសទិធភពកនុងករចំ�យ និងគណេនយយភព។ 

 
យន្តករស្រមបស្រមួលេរដបូកជតិ ែដលមន្រ�ប់ ដូចជ ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ េលខធិករ�្ឋ ន        

េរដបូក្រកុមបេចចកេទសេរដបូក ្រកុម្របឹក�េយបល់េរដបូក នងិ្រកុមេយនឌ័រេរដបូក នឹងបន្តតួនទី�មធមម�  
ពីដ�ំក់កលេ្រតៀមលកខណៈេទដំ�ក់កលអនុវត្តេរដបូក កនុងរយៈេពលចប់ពីឆន ២ំ០១៧ ដល់២០២១។ 

 
្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ៖ បេងកីតេឡងីេ�យេសចក្តីសេ្រមចេលខ០៨៧សសរ កសកប របស់្រកសួង

កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ មនតំ�ងមកពី ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�នេ៍�យ
ចីរភព និង្រកសួងចំនួន្របពំីរ ែដលមន�ណត្តិ្រគប់្រគងករេរៀបចដំំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈ និងដំ�ក់
កលអនុវត្តេរដបូក។ ្រកសួង �ថ ប័ន ៃន�ជរ�្ឋ ភិបល ែដលមនត�ំងេនកនុង្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ   
រមួមន (១) ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�នេ៍�យចីរភព (២) ្រកសួងបរ�ិថ ន (៣) ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន�ទ (៤) ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ (៥) ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ (៦) 
្រកសួងម�ៃផទ (៧) ្រកសួងអភវិឌ�ន៍ជនបទ និង(៨) ្រកសួងែរ ៉និងថមពល។ ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ មន
តួនទទីទួលខុស្រតូវ្រគប់្រគងរមួេលីករស្រមបស្រមួលដំេណីរករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូក និងបន្តេដីរតួនទី
សំខន់ េនកនុងករស្រមបស្រមួល និងករេធ្វេីសចក្តីសេ្រមចចិត្តនន ពក់ព័នធេទនឹងករងរេរដបូក េដីមបី
ធនឱយមនលកខណៈសម្រសបេទនឹងបរបិទរបស់កមពុជ និងដឹកនសំ្រមបស្រមួលករអនុវត្តយុទធ��ស្ត 
េរដបូកជតិ និងករេរៀបចំ�ក់ែតង្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ករអនុវត្ត។ 

 
្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ េ�យមនករគ្ំរទពេីលខធិករ�្ឋ នេរដបូក នឹង�យករណ៍ជូន�ជរ�្ឋ ភិបល

កមពុជ �មរយៈ្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍េ�យចីរភព។ ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ ក៏នឹងេធ្វបីចចុបបននភព ្រពម
ទងំ�យករណ៍ជូន្រកសួង�ថ ប័ន�មីអំពីវឌ�នភពៃនករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតផិងែដរ។ តួនទី នងិ
�ណត្តិ ្រពមទងំ្រកបខ័ណ្ឌ ករងររបស់្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ កនឹ៏ង្រតូវពិនតិយេឡងីវញិេទ�មករចបំច់
ផងែដរ េដីមបីបន្តធនឱយមនករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ្របសិទធភព និងសេ្រមចេគលបំណងៃនយុទធ��ស្ត
េរដបូកជតិបនេ�យេជគជ័យ។  

 
្រកុមបេចចកេទសេរដបូក៖ ្រកុមបេចចកេទសចំនួនបួនបនបេងកតីេឡងីេ�យ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ កនុង

េនះរមួមន (១) ្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព (២) ្រកុមបេចចកេទសែបងែចកផល្របេយជន៍ (៣) 
្រកុមបេចចកេទសអនុវត្តគេ្រមងគរូំ និង(៤) ្រកុមបេចចកេទស�ស់ែវង �យករណ៍ និងេផទ�ង�ទ ត់។ ្រកុម
បេចចកេទសេរដបូក មនភរកិចចទទួលខុស្រតូវកនុងករសិក�្រ�វ្រជវ េរៀបចំគេ្រមង េគលករណ៍ នងិអនុវត្ត

៦ 
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ករងរបេចចកេទសេរដបូក ្រពមទងំពិភក�អំពីលកខខណ្ឌ បេចចកេទស ក៏ដូចជករផ្តល់អនុ�សន៍សំខន់ៗ
ផងែដរ។ ្រកុមបេចចកេទសទងំេនះមនសមជកិមកពី្រកសួង និងអងគភពពក់ព័នធ និងតំ�ងមកពីសងគមសុីវលិ 
្រកុមជនជតិេដីមភគតិច ្រគះឹ�ថ នសកិ�្រ�វជវ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភិបល និងវស័ិយឯកជន ែដលបន
េ្រជីសេរសីេចញពីសមជិក្រកុម្របឹក�េេបល់េរដបូក។ 

 
្រកុម្របឹក�េេបល់េរដបូក៖ បនបេងកីតេឡងី�មរយៈករេបះេ�ន តមកពី�ថ បន័ចំនួន្របបំួនរមួមន 

អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលអន្តរជតិ អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលជតិ អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលេនមូល
�្ឋ ន ្រកុមជនជតិេដីមភគតិច សហគមន៍ៃ្រពេឈី សហគមន៍តបំន់ករពរធមមជតិ សហគមន៍េន�ទ 
្រគះឹ�ថ នសិក�្រ�វ្រជវ និងវសិ័យឯកជន។ ្រកុម្របឹក�េេបល់េរដបូក បនផ្តល់នូវេវទិករមួយ េដមីបបីង្ហ ញ
អំពទីស�នរបស់ភគីពក់ព័នធេនមូល�្ឋ ន ជពេិសស សងគមសុីវលិ និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល េនកនុង
ដំេណីរករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូក រួមទងំករេរៀបចំយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ 

  

្រកុមេយនឌ័រេរដបូក៖ បនបេងកីតេឡងីេ�យ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ េដីមបីបេងកីនករយល់ដឹងអំពី
េយនឌរ័ និងទស�នទនៃនករព្រងឹងភពអង់�ចរបស្់រស្ត ី និងបញ្ហ ្របឈមននកនុងចំេ�មសមជិក្រកុម
ករងរេរដបូកកមពុជ ្រកុម្របឹក�េេបល់េរដបូក និង្រកុមបេចចកេទសេរដបូក ផ្តល់ធតុចូលពីករគិតគូរបញ្ហ
េយនឌ័រេទកនុងយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ ្រកុមេយនឌ័រេរដបូក មនសមជកិបួនរូប មកពី្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។  

 

េលខធិករ�្ឋ នេរដបូក៖ បនបេងកតីេឡងីេ�យ ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ េដីមបគី្ំរទដល់ករេរៀបចំ នូវ
វធិនករនន ្របកបេ�យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល ស្រមប់ករអនុវត្តកមមវធិីេរដបូក �មរយៈករផ្តល់ករ
គ្ំរទដល់្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ។ េលខធិករ�្ឋ នេរដបូក ទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត និង្របតិបត្តិ
ែផនករសកមមភព និងសេ្រមចឱយបននូវ ចកខុវសិ័យ របស់យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ េនកនុងករអភិវឌ�កមមវធិី   
េរដបូក �មរយៈ ករេកៀរគរ និងស្រមបស្រមួលបេចចកេទស នងិផ្តល់ថវកិគ្ំរទ ដល់ករអនុវត្តសកមមភពនន 
្រពមទងំេកៀរគរករគ្ំរទព�ីថ ប័នរ�្ឋ ភិបល ៃដគូអភវិឌ�ន៍ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភិបល នងិភគីពក់ព័នធេផ�ងៗ
េទៀត។ េលខធិករ�្ឋ នេរដបូក គឺជភន ក់ងរទំនក់ទំនងេ៉ងសំខន់ និងជយន្តករស្រមបស្រមួលេនក្រមិត
អនុវត្តករងរេរដបូក។ 

 
 
 
 
 

  

២៧
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ករងរបេចចកេទសេរដបូក ្រពមទងំពិភក�អំពីលកខខណ្ឌ បេចចកេទស ក៏ដូចជករផ្តល់អនុ�សន៍សំខន់ៗ
ផងែដរ។ ្រកុមបេចចកេទសទងំេនះមនសមជកិមកពី្រកសួង និងអងគភពពក់ព័នធ និងតំ�ងមកពីសងគមសុីវលិ 
្រកុមជនជតិេដីមភគតិច ្រគះឹ�ថ នសកិ�្រ�វជវ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភិបល និងវស័ិយឯកជន ែដលបន
េ្រជីសេរសីេចញពីសមជិក្រកុម្របឹក�េេបល់េរដបូក។ 

 
្រកុម្របឹក�េេបល់េរដបូក៖ បនបេងកីតេឡងី�មរយៈករេបះេ�ន តមកពី�ថ បន័ចំនួន្របបំួនរមួមន 

អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលអន្តរជតិ អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលជតិ អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលេនមូល
�្ឋ ន ្រកុមជនជតិេដីមភគតិច សហគមន៍ៃ្រពេឈី សហគមន៍តបំន់ករពរធមមជតិ សហគមន៍េន�ទ 
្រគះឹ�ថ នសិក�្រ�វ្រជវ និងវសិ័យឯកជន។ ្រកុម្របឹក�េេបល់េរដបូក បនផ្តល់នូវេវទិករមួយ េដមីបបីង្ហ ញ
អំពទីស�នរបស់ភគីពក់ព័នធេនមូល�្ឋ ន ជពេិសស សងគមសុីវលិ និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល េនកនុង
ដំេណីរករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូក រួមទងំករេរៀបចំយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ 

  

្រកុមេយនឌ័រេរដបូក៖ បនបេងកីតេឡងីេ�យ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ េដីមបីបេងកីនករយល់ដឹងអំពី
េយនឌរ័ និងទស�នទនៃនករព្រងឹងភពអង់�ចរបស្់រស្ត ី និងបញ្ហ ្របឈមននកនុងចំេ�មសមជិក្រកុម
ករងរេរដបូកកមពុជ ្រកុម្របឹក�េេបល់េរដបូក និង្រកុមបេចចកេទសេរដបូក ផ្តល់ធតុចូលពីករគិតគូរបញ្ហ
េយនឌ័រេទកនុងយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។ ្រកុមេយនឌ័រេរដបូក មនសមជកិបួនរូប មកពី្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។  

 

េលខធិករ�្ឋ នេរដបូក៖ បនបេងកតីេឡងីេ�យ ្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ េដីមបគី្ំរទដល់ករេរៀបចំ នូវ
វធិនករនន ្របកបេ�យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល ស្រមប់ករអនុវត្តកមមវធិីេរដបូក �មរយៈករផ្តល់ករ
គ្ំរទដល់្រកុមករងរេរដបូកកមពុជ។ េលខធិករ�្ឋ នេរដបូក ទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត និង្របតិបត្តិ
ែផនករសកមមភព និងសេ្រមចឱយបននូវ ចកខុវសិ័យ របស់យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ េនកនុងករអភិវឌ�កមមវធិី   
េរដបូក �មរយៈ ករេកៀរគរ និងស្រមបស្រមួលបេចចកេទស នងិផ្តល់ថវកិគ្ំរទ ដល់ករអនុវត្តសកមមភពនន 
្រពមទងំេកៀរគរករគ្ំរទព�ីថ ប័នរ�្ឋ ភិបល ៃដគូអភវិឌ�ន៍ អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភិបល នងិភគីពក់ព័នធេផ�ងៗ
េទៀត។ េលខធិករ�្ឋ នេរដបូក គឺជភន ក់ងរទំនក់ទំនងេ៉ងសំខន់ និងជយន្តករស្រមបស្រមួលេនក្រមិត
អនុវត្តករងរេរដបូក។ 
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៧. ករគ្ំរទហរិញញបបទន 
កនុងដំ�ក់កលទ១ី ៃនករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ ២០១៧-២០២១ �ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ នឹង

�ក់�ទិភពេកៀរគរហរិញញបបទនជមុន ែដលមិនែផ្អកេលីករទូទត់លទធផលពៃីដគូអភវិ��ន៍ �មរយៈមូលនិធិ
េទ្វភគី និងពហុភគ ី េ�យមនកររមួវភិគទនពីថវកិជតិ។ យុទធ��ស្តេនះ នឹងបងកលទធភពឱយ�ជរ�្ឋ ភិបល 
កមពុជ �ចភជ ប់ដំ�ក់កលេ្រតៀមលកខណៈ និងដំ�កក់លអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជត ិ បនេ�យរលូន។ 
�្រស័យេទ�មលកខណៈវនិិចឆយ័ជក់�ក់ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏នឹងពិចរ�ផងែដរនូវឱកសហរិញញបបទន 
ែដលែផ្អកេលីយន្តករទីផ�រកបូន។ េពលេវ�ជក់�កម់ួយស្រមប់ករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផល ស្រមប់
ដំ�ក់កលទ២ី នឹង្រតូវបនកំណតេ់នឆន ២ំ០២១។ 

 
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនបេងកីតរួចេហីយនូវមូលនិធិជតិមួយចំនួន េហីយបននិងកំពុងពិចរ�

េរៀបចំមូលនិធិថមីបែនថមេទៀត េដីមបបីេងកីតយន្តករសម្រសបស្រមប់ផ្តល់មូលនិធិគ្ំរទ្របកបេ�យនរិន្តរភព 
ដល់ករ្រគប់្រគងតំបនអ់ភរិក�ធនធនៃ្រពេឈ ី និងជវីៈច្រមុះ។ មូលនិធិទងំេនះ រមួមនមូលនិធអិភិវ��ន៍      
ៃ្រពេឈជីតិ ែដល្រគប់្រគងេ�យ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និងមូលនិធិមួយចំនួនេទៀត 
ែដលនឹងេផ្ត តេលីករអភិវ��តបំន់ករពរធមមជត ិ ្រពមទងំពហុមូលនធិិេផ�ងេទៀតែដលបននិងកំពុងេលកីជ
សំេណីេឡងីេ�យ្រកសួងបរ�ិថ ន េនកនុង្រកមបរ�ិថ ន និងធនធនធមមជតិែដលរួមមន មូលនិធិបរ�ិថ ន 
ច្រមុះ មូលនិធិបរ�ិថ ននិងសងគម និងមូលនិធសិហ្រគប់្រគងជេដីម។  

 
មូលនិធបិរ�ិថ ន �ចរមួបញចូ លទងំ មូលនិធអិភរិក� មូលនិធសិត្វៃ្រព មូលនិធិ�កសធតុ និងៃ្រពេឈ ី

មូលនិធ�ិ្ត រ និង�េំដីមេឈ ី ឬមួយក៏េនកនុងទ្រមង់មូលនិធិេផ�ងេទៀត ែដលផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់បរ�ិថ ន 
សងគម នងិេសដ្ឋកិចច។ ្រកសួងបរ�ិថ ន នឹងេរៀបចបំេងកតីមូលនធិិបរ�ិថ នទងំេនះេឡងីេទ�ម្របេភទៃនរេបៀប 
ផ្តល់មូលនិធិ េគលករណ៍ែណន ំ និង�ទិភពស្រមប់ករបេងកីតេឡងី និង្របតិបត្តិកររបស់មូលនធិិបរ�ិថ ន
ទងំេនះ។ 

 
យុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងអនុេ�មេទ�មយន្តករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ែដលមន្រ�ប់ និង

កំពុងដំេណីរករេរៀបចំបេងកីតេឡងីេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េហយីគ្ំរទ និងេ្របី្របស់យន្តករទងំេនះ 
ស្រមប់ករ្រគប្់រគង និងេ្របី្របស់មូលនិធិេរដបូក និងករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ។ េមេរៀន និង  
បទពិេ�ធន៍ទទួលបនពីករអនុវត្តមូលនិធិទងំេនះ នឹងផ្តល់នូវជេ្រមីសជយុទធ��ស្ត េ�យែផ្អកេលី
មូលនិធិស្រមប ់ េរដបូកេនកមពុជ។ មូលនិធេិរដបូក នឹងអនុេ�មេទ�មេគលករណ៍តម្ល ភព គណេនយយភព 
្របសិទធភព សមភព និង្របសិទធផល ែដល�ចទទួលយកបនទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់អន្តរជតិ។ េលីសពី
េនះេទេទៀត ែបបបទនីតិវធិី និងត្រមូវករចបំច់ននរបស់ៃដគូអភិវ��ន៍ ែដល្រតូវផ្តល់មូលនិធិជមុន  
គ្ំរទដល់ករអនុវត្តយុទធ��ស្តេរដបូកជតិ នឹងេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់េទ�មករណីនីមួយៗ។  

 
 

៧ 
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៨. ករពិន�ិ����ន ន�ិ�����្ល 
ែផនករសកមមភពេរដបូក រមួជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ លទធផល និងែផនករពិនតិយ�ម�ន និង�យតៃម្លនឹង

្រតូវេរៀបចំេឡងី េដីមបពិីនិតយ�ម�នករអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជត។ិ ្រកបខណ័្ឌ លទធផលពិនតិយ�ម�ន 
និង�យតៃម្លយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងផ�រភជ ប់ជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ ពិនិតយ�ម�ន និង�យតៃម្លករែ្រប្របួល
�កសធតុថន ក់ជតិ ែដល្រតូវ�យករណ៍ជូនេទ្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជជតិស្តពីីករែ្រប្របួល 
�កសធតុ។ 

 

ករបេងកីត និងករប្រញជ ប្រកបខ័ណ្ឌ ពិនិតយ�ម�ន និង�យតៃម្លយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងបេងកីត
ឱយមនបរយិកសល្អចំេពះគណេនយយភព និងករេរៀនសូ្រត។ ្រកបខ័ណ្ឌ ពនិិតយ�ម�ន នងិ�យតៃម្ល នឹង
្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដមីបពីិនិតយ�ម�នវឌ�នភពៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ �ម  
រយៈ្រកបខ័ណ្ឌ លទធផល នងិែផនករសកមមភពពិនតិយ�ម�ន និង�យតៃម្ល។ វធិនទងំេនះ នងឹរមួចំែណកឱយ
ករអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ ដេំណីរករេទ្របកបេ�យ្របសិទធភព និងទន់េពលេវ� ព្រងឹង
គណេនយយភព និងតម្ល ភព ្រពមទងំេលកីកំពស់ករចូលរមួ និងេបីកចំហរស្រមប់ករេរៀនសូ្រត។ ្រកបខ័ណ្ឌ
េនះ ក៏នងឹមនសូចនករ ែដលអនុញញ តឱយមនករយកចតិ្តទុក�ក់ ពិនតិយ�ម�នលទធផលសេ្រមចបន នងិ
ករផ្តល់ ផល្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ែដលងយរងេ្រគះ ជនជតិេដីមភគតិច និង្រស្តី។ ករ្របមូលទិននន័យ
លម្អិតស្តីពីេយនឌ័រនឹងកំណត់ជ�ទិភពមួយ។ 
 

៩.  េសចក្តីសននិ�្ឋ ន 

យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ គឺជែផនទបីង្ហ ញផ្លូវមួយស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករនន 
េដមីបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ករអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ �ចសេ្រមច
េជគជ័យបន�្រស័យេលីសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរននទកទ់ងជមួយករ្រគប្់រគង និងអភិបលកិចច េលីធនធន
ធមមជតិ និងដីៃ្រពេឈេីនកមពុជ។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះនងឹ�្រស័យផងែដរេលីករព្រងឹង�ថ បន័ បទបញញត្តិ យន្តករ 
និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ្រកសួង។ 

 

េដីមបសីេ្រមចបននូវសកមមភពផ្ល ស់ប្តូ រទងំេនះ ្របករសំខន់បំផុត គឺ្រតូវបេងកីតឱយមនសមតថភព
សម្រសប និង្រគប់្រគន់ ្រគប់នីតវិធិី និងែបបបទពក់ព័នធ ្រតូវមនតម្ល ភព និង្របសិទធភពខពស់ េហយីយន្តករ 
ជតិ និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ�ថ ប័ន្រតូវករចបំច់រមួបញចូ លគន ឱយមនសងគតិភព។ 

 

យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងបេងកីតករយល់ដឹង ព្រងឹងករចូលរមួពី្រគប់ភគីពក់ពន័ធ និងករចូលរមួ
យ៉ងសកមមពី�ធរណៈេនកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងបទបញញត្តិនន ែដលនឹងនឈំនេទដល់ករែក
លម្អករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ដីៃ្រពេឈ ីករអភិរក�ជវីៈច្រមុះ និងករអភិវឌ�្របកបេ�យចរីភព។ ករែក
លម្អទងំេនះ នងឹរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ស្រមប់កមពុជ កនុងករផ្ល ស់ប្តូរេទកន់ករអភិវឌ�ែដលបេញចញកបូន 
តិច ករអភិវឌ�េសដ្ឋកិចចៃបតង និងរមួចំែណកកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុថន ក់ជត ិ និងពភិពេ�ក
ែដលទងំេនះ នឹងជយួបេងកនីករទទួល�គ ល់អពីំចកខុវសិ័យរបស់យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។  

៨ 

៩ 
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៨. ករពិន�ិ����ន ន�ិ�����្ល 
ែផនករសកមមភពេរដបូក រមួជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ លទធផល និងែផនករពិនតិយ�ម�ន និង�យតៃម្លនឹង

្រតូវេរៀបចំេឡងី េដីមបពិីនិតយ�ម�នករអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជត។ិ ្រកបខណ័្ឌ លទធផលពិនតិយ�ម�ន 
និង�យតៃម្លយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងផ�រភជ ប់ជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ ពិនិតយ�ម�ន និង�យតៃម្លករែ្រប្របួល
�កសធតុថន ក់ជតិ ែដល្រតូវ�យករណ៍ជូនេទ្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជជតិស្តពីីករែ្រប្របួល 
�កសធតុ។ 

 

ករបេងកីត និងករប្រញជ ប្រកបខ័ណ្ឌ ពិនិតយ�ម�ន និង�យតៃម្លយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងបេងកីត
ឱយមនបរយិកសល្អចំេពះគណេនយយភព និងករេរៀនសូ្រត។ ្រកបខ័ណ្ឌ ពនិិតយ�ម�ន នងិ�យតៃម្ល នឹង
្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដមីបពីិនិតយ�ម�នវឌ�នភពៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ �ម  
រយៈ្រកបខ័ណ្ឌ លទធផល នងិែផនករសកមមភពពិនតិយ�ម�ន និង�យតៃម្ល។ វធិនទងំេនះ នងឹរមួចំែណកឱយ
ករអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ ដេំណីរករេទ្របកបេ�យ្របសិទធភព និងទន់េពលេវ� ព្រងឹង
គណេនយយភព និងតម្ល ភព ្រពមទងំេលកីកំពស់ករចូលរមួ និងេបីកចំហរស្រមប់ករេរៀនសូ្រត។ ្រកបខ័ណ្ឌ
េនះ ក៏នងឹមនសូចនករ ែដលអនុញញ តឱយមនករយកចតិ្តទុក�ក់ ពិនតិយ�ម�នលទធផលសេ្រមចបន នងិ
ករផ្តល់ ផល្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ែដលងយរងេ្រគះ ជនជតិេដីមភគតិច និង្រស្តី។ ករ្របមូលទិននន័យ
លម្អិតស្តីពីេយនឌ័រនឹងកំណត់ជ�ទិភពមួយ។ 
 

៩.  េសចក្តីសននិ�្ឋ ន 

យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ គឺជែផនទបីង្ហ ញផ្លូវមួយស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករនន 
េដមីបេី�ះ្រ�យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ករអនុវត្តយុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ �ចសេ្រមច
េជគជ័យបន�្រស័យេលីសកមមភពផ្ល ស់ប្តូរននទកទ់ងជមួយករ្រគប្់រគង និងអភិបលកិចច េលីធនធន
ធមមជតិ និងដីៃ្រពេឈេីនកមពុជ។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះនងឹ�្រស័យផងែដរេលីករព្រងឹង�ថ បន័ បទបញញត្តិ យន្តករ 
និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ្រកសួង។ 

 

េដីមបសីេ្រមចបននូវសកមមភពផ្ល ស់ប្តូ រទងំេនះ ្របករសំខន់បំផុត គឺ្រតូវបេងកីតឱយមនសមតថភព
សម្រសប និង្រគប់្រគន់ ្រគប់នីតវិធិី និងែបបបទពក់ព័នធ ្រតូវមនតម្ល ភព និង្របសិទធភពខពស់ េហយីយន្តករ 
ជតិ និងករស្រមបស្រមួលអន្តរ�ថ ប័ន្រតូវករចបំច់រមួបញចូ លគន ឱយមនសងគតិភព។ 

 

យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ នឹងបេងកីតករយល់ដឹង ព្រងឹងករចូលរមួពី្រគប់ភគីពក់ពន័ធ និងករចូលរមួ
យ៉ងសកមមពី�ធរណៈេនកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងបទបញញត្តិនន ែដលនឹងនឈំនេទដល់ករែក
លម្អករងរ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ ដីៃ្រពេឈ ីករអភិរក�ជវីៈច្រមុះ និងករអភិវឌ�្របកបេ�យចរីភព។ ករែក
លម្អទងំេនះ នងឹរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ស្រមប់កមពុជ កនុងករផ្ល ស់ប្តូរេទកន់ករអភិវឌ�ែដលបេញចញកបូន 
តិច ករអភិវឌ�េសដ្ឋកិចចៃបតង និងរមួចំែណកកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុថន ក់ជត ិ និងពភិពេ�ក
ែដលទងំេនះ នឹងជយួបេងកនីករទទួល�គ ល់អពីំចកខុវសិ័យរបស់យុទធ�្រស្តេរដបូកជតិ។  

៨ 

៩ 
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១០.២. ឧបសមព័នធ ២ ៖ បញជ តំីបន់ករពរធមមជតិ 

កដូ តំបន់ករពរធមមជតិ PROTECTED AREA ៃផទ្រក� (ហ.ត) 
ឧទយនជត ិ១២  National Park 12 ១,៧២០,២៦៩.៣៥ 

១ ្រពះសុ�្រមិត-កុសមៈ (គិររីមយ) Preah Soramarith Kosamak "Kirirom" ៣៥,២៣២ 
២ ្រពះមុនវីង� (បូកេគ) Preah Munivong "Bokor" ១៥៤,៤៥៨ 
៣ ែកប Kep ១,១៥២ 
៤ ្រពះសីហនុ (�ម) Preah Sihanouk "Ream" ១៥,០០០ 
៥ បុទុម�គរ Botum Sakor ១៧១,២៥០ 
៦ ្រពះជ័យវរ មន័-នេ�ត្តម (ភនំគូែលន) Preah Cheyvarama "Phnom Kulen" ៣៧,៥០០ 
៧ វរីៈជ័យ Virachey ៣៣២,៥០០ 
៨ េវុនីៃស-េសៀមប៉ង Vensai Siempang ៥៧,៤៦៩ 
៩ ជួរភនំ្រក��ក�្ត ល Central Cardamom ៤០១,៣១៣ 
១០ អូយ៉�វ O'Yadao ១០១,៣៤៨ 
១១ ជួរភនំ្រក��ខងត�ូង Southern Cardamom ៤១០,៣៩២ 
១២ េកះរុង Koh Rong ២,៦៥៥.៣៥ 

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព ១៨ Wildlife Sanctuary 18 ៣,៦៨៤,៣២៨ 
១៣ ភនំ��៉ល់ Phnom Aural ២៥៣,៧៥០ 
១៤ �ម្រកេ�ប Peam Krasop ២៣,៧៥០ 
១៥ ភនំសំកុស Phnom Somkos ៣៣៣,៧៥០ 
១៦ រនមដូនសំ Ronien Daun Sam ១៧៨,៧៥០ 
១៧ គូែលន-្រពហមេទព Kulen Promtep ៤០២,៥០០ 
១៨ បឹងែពរ Beng Per ២៤២,៥០០ 
១៩ លំផត់ Lomphat ២៥០,០០០ 
២០ ភនំេ្រពច Phnom Prich ២២២,៥០០ 
២១ ភនំ�មេលៀរ Phnom NamLyr ៤៧,៥០០ 
២២ សនួល Snoul ៧៥,០០០ 
២៣ ៃ្រពឡង់ Prey Lang  ៤៣១,៦៨៣ 
២៤ ្រពះរករ Preah Roka ៩០,៣៦១ 
២៥ េសៀមប៉ងខងលិច Western Siempang ៦៥,៣៨៩ 
២៦ ែឆប Chhaeb ១៩០,០២៧ 
២៧ �ៃត Tatai ១៤៤,២៧៥ 
២៨ ែកវសីម Koe Seima ២៩២,៦៩០ 
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២៩ ែ្រសពក Sre Pok ៣៧២,៩៧១ 
៣០ េសៀមប៉ង Siem Pang ៦៦,៩៣២ 

តបំន់ករពរេទសភព ៨ Protected Landscape 8 ១៤៩,៣៤៧.៣០ 
៣១ អងគរ Angkor ១០,៨០០ 
៣២ បនទ យឆម រ Banteay Chhmar ៨១,២០០ 
៣៣ ្រពះវ�ិរ Preah Vihear ៥,០០០ 
៣៤ អន្លង់្រពីង An Long Pring ២១៧ 
៣៥ ទំនបខងេជីងទេន្ល�ប North TonleSap ៣១,១៥៩ 
៣៦ បឹងែ្រពកេ�ព  Boeung Prek Lpov ៨,៣០៥ 
៣៧ �ង្រតពងំថម Ang Trapeng Thmor ១២,៦៥០ 
៣៨ បឹងែ្រពកទប់ Boeng Prektub ១៦.៣០ 
 តបំនេ់្រប្ីរបស់េ្រចីនយ៉ង ៥ Multiple Use Area 5 ៤០៩,៦៦៩ 
៣៩ ដងែពង Dong Peng ២៧,៧០០ 
៤០ សំឡូត Samlaut ៦០,០០០ 
៤១ ទេន្ល�ប Tonle Sap ៣១៦,២៥០ 

  តំបន់សនូលបងឹទេន្លឆម រ  
(តំបន់�៉ម�រ) 

Boeng Chhmar Core Area (Ramsar Site) (១៤,៥៦០) 

  តំបន់សនូលែ្រពកទល់  
(តំបន់�៉ម�រ) 

Prek Toal Core Area (Ramsar Site) (២១,៣៤២) 

  តំបន់សនូលសទឹងែសន Stung Sen Core Area (៦,៣៥៥) 
៤២ ពញែ្រកក Punchearkrek ១៩៩ 
៤៣ ែ្រពកទឹក�បក�លឆយ Kbal Chay ៥,៥២០ 

តបំន�៉់ម�រ ៤ Ramsar 4 ១៤,៦០០ 
៤៤ សទងឹែ្រតង Stung Treng ១៤,៦០០ 

  េកះកពិ Koh Kapi (១,២០០) 
  បឹងទេន្លឆម រ Boeng Chhmar (១៤,៥៦០) 
  សនូលែ្រពកទល់ Prek Toal (២១,៣៤២) 
តបំនេ់បតកិភណ្ឌ ធមមជត ិ១ Natural Heritage Park 1 ២៤,៦៥៤ 

៤៥ ភនំែតបង Phnom Tberng ២៤,៦៥៤ 
៤៦ រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះ្របព័នធ

តំបន់ករពរធមមជតិ  
Biodiversity Cooridor of Protected 
Area 

១,៤២៧,៩៤០ 

  រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះ��ន NorthEast Corridor ៧៥៧,៦៦១ 
  រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះឧត្តរ  NorthWest Corridor ៥០០,៨១០ 
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២៩ ែ្រសពក Sre Pok ៣៧២,៩៧១ 
៣០ េសៀមប៉ង Siem Pang ៦៦,៩៣២ 

តបំន់ករពរេទសភព ៨ Protected Landscape 8 ១៤៩,៣៤៧.៣០ 
៣១ អងគរ Angkor ១០,៨០០ 
៣២ បនទ យឆម រ Banteay Chhmar ៨១,២០០ 
៣៣ ្រពះវ�ិរ Preah Vihear ៥,០០០ 
៣៤ អន្លង់្រពីង An Long Pring ២១៧ 
៣៥ ទំនបខងេជីងទេន្ល�ប North TonleSap ៣១,១៥៩ 
៣៦ បឹងែ្រពកេ�ព  Boeung Prek Lpov ៨,៣០៥ 
៣៧ �ង្រតពងំថម Ang Trapeng Thmor ១២,៦៥០ 
៣៨ បឹងែ្រពកទប់ Boeng Prektub ១៦.៣០ 
 តបំនេ់្រប្ីរបស់េ្រចីនយ៉ង ៥ Multiple Use Area 5 ៤០៩,៦៦៩ 
៣៩ ដងែពង Dong Peng ២៧,៧០០ 
៤០ សំឡូត Samlaut ៦០,០០០ 
៤១ ទេន្ល�ប Tonle Sap ៣១៦,២៥០ 

  តំបន់សនូលបងឹទេន្លឆម រ  
(តំបន់�៉ម�រ) 

Boeng Chhmar Core Area (Ramsar Site) (១៤,៥៦០) 

  តំបន់សនូលែ្រពកទល់  
(តំបន់�៉ម�រ) 

Prek Toal Core Area (Ramsar Site) (២១,៣៤២) 

  តំបន់សនូលសទឹងែសន Stung Sen Core Area (៦,៣៥៥) 
៤២ ពញែ្រកក Punchearkrek ១៩៩ 
៤៣ ែ្រពកទឹក�បក�លឆយ Kbal Chay ៥,៥២០ 

តបំន�៉់ម�រ ៤ Ramsar 4 ១៤,៦០០ 
៤៤ សទងឹែ្រតង Stung Treng ១៤,៦០០ 

  េកះកពិ Koh Kapi (១,២០០) 
  បឹងទេន្លឆម រ Boeng Chhmar (១៤,៥៦០) 
  សនូលែ្រពកទល់ Prek Toal (២១,៣៤២) 
តបំនេ់បតកិភណ្ឌ ធមមជត ិ១ Natural Heritage Park 1 ២៤,៦៥៤ 

៤៥ ភនំែតបង Phnom Tberng ២៤,៦៥៤ 
៤៦ រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះ្របព័នធ

តំបន់ករពរធមមជតិ  
Biodiversity Cooridor of Protected 
Area 

១,៤២៧,៩៤០ 

  រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះ��ន NorthEast Corridor ៧៥៧,៦៦១ 
  រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះឧត្តរ  NorthWest Corridor ៥០០,៨១០ 
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  រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះជរួ
ភនំ្រក�ញ  

Cardamom Corridor ១៦៩,៤៦៩ 

សរបុៃផទដី  ៧,៤៣០,៨០៧.៦៥
កំណតស់មគ ល់៖  
១. តំបន់េ្របី្របស់េ្រចីនយ៉ង ទេន្ល�ប�នតំបន់ឋបនីយជីរមណ្ឌ លបឹងទេន្ល�ប ែចកេចញជ៣ តំបន់សនូលគឺ បឺងទេន្លឆម រ ែ្រពកទល់ និងសទឹងែសន 
២. រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ែចកេចញជ ៣ រេបៀងអភរិក�ជីវៈច្រមុះ គឺ ��ន ឧត្តរ និងជរួភនំ្រក�ញ 
៣. តំបន់�៉ម�រេកះកពិ សថិតេនកនុងែដនជ្រមកសត្វ�្រពពម្រកេ�ប និងឧទយនជតិបុទុម�គរ 
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១០.៣. ឧបសមព័នធ ៣ ៖ សនទ នុ្រកម  

ករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ធផទះកញច ក់ពកីរបតប់ង ់និងេរចរលិៃ្រពេឈ ី(េរដបូក)  
(Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation - REDD+)  

សកមមភពទងំ្របែំចងេនកនុងកិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកុងកន់គុណ ែដល្របេទសកំពុងអភិវ��្រតូវបនេលីក
ទឹកចិត្តឱយអនុវត្តកនុងករកត់បនថយករបំភយ និងបេងកីនសននិធិកបូនពីវស័ិយៃ្រពេឈ៖ី (១) កត់បនថយករ
បំភយឧសមន័ពីករបត់បងៃ់្រពេឈ ី (២) កត់បនថយករបំភយឧសមន័ពីករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី (៣) អភរិក�សននិធិ   
កបូនៃ្រពេឈ ី(៤) ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព និង (៥) បេងកីនសននិធិកបូនៃ្រពេឈ។ី ្របេទស
កំពុងអភិវ�� �ចទទួលបនករទូទត់ែផ្អក�មលទធផលពីករអនុវត្តសកមមភពទងំេនះបន្របកបេ�យ
្របសិទធភព ្របសិនេបីបន�ស់ែវងលទធផលៃនករកត់បនថយករបំភយឧសម័នផទះកញចក់បន។ 
 
ក្រមតិេយងៃ្រពេឈ ី(Forest Reference Level - FRL) 

ជ�ក�ររបយករណ៍មួយ ែដល្រតូវេរៀបចេំឡងីេ�យ្របេទសកពុំងអភិវ�� េនកនុងករអនុវត្តសកមមភព   
េរដបូក េដីមបឱីយមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់កនុងករទទួលបនករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផល េនេ្រកមអនុសញញ
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ក្រមិតេយង មនរង្វ ស់ខន តគិតជេ�នសមមូលឧសមន័
កបូនកិកនុងមួយឆន  ំស្រមប់កលេវ��មួយែដលករបេញចញ និងករ្រសូបយកឧសម័ន ពីលទធផលៃនករអនុវត្ត 
េរដបូក េនកនុងកលេវ�េនះ្រតូវបនយកមកេ្របៀបេធៀបគន ។ ដូេចនះ ក្រមិតេយង គឺជស្តង់�រេគលស្រមប់ 
�ស់ែវងលទធផលរបស្់របេទសនីមួយ  ៗកនុងករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ ក្រមិតេយង ្រតូវករចបំច់រក�ឱយបននូវ
ភពសីុសង្វ ក់គន ជមួយនឹងករប៉ន់្របមណ�រេពភ័ីណ្ឌ ឧសម័នផទះកញចករ់បស់្របេទសនីមួយៗ។ 
 
ករបេញចញឧសមន័ (Carbon Emmision) 

បរមិណឧសម័នផទះកញច ក់ែដលបនបេញចញេទកនុងបរយិកសេនកនុងតំបន�់មួយ នងិកនុងកំឡុងេពល
កំណត់ែដលជលទធផលៃនសកមមភពមនុស�េ�យផទ ល់ និងមិនផទ ល់ េហយីជទូេទមនខន តរង្វ ស់ជសមមូល
ឧសម័នករបូនិកគិតជេ�ន។ 
 
ករ្រសូបឧសមន័ (Carbon Removal) 

ដំេណីរករ សកមមភព ឬយន្តករ�មួយ ែដល្រសូបយកឧសមន័ផទះកញច ក់ពបីរយិកស។ 
 
្របពន័ធធនសុវតថភិព (Safeguards) 

្របព័នធធនសុវតថភិពេរដបូក គឺជនីតិវធិ ីនិងវធិ�ី�ស្ត ែដល�ចជួយធនថ សកមមភពេរដបូក នងឹ
មិនមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល្់របជពលរដ្ឋ ឬ បរ�ិថ ន ផទុយេទវញិ ជួយែកលម្អផល្របេយជន៍សងគម 
និងបរ�ិថ នឱយកន់ែតមនភពល្អ្របេសីរេឡងី។ 
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១០.៣. ឧបសមព័នធ ៣ ៖ សនទ នុ្រកម  

ករកតប់នថយករបេញចញឧសមន័ធផទះកញច ក់ពកីរបតប់ង ់និងេរចរលិៃ្រពេឈ ី(េរដបូក)  
(Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation - REDD+)  

សកមមភពទងំ្របែំចងេនកនុងកិចច្រពមេ្រពៀងទ្ីរកុងកន់គុណ ែដល្របេទសកំពុងអភិវ��្រតូវបនេលីក
ទឹកចិត្តឱយអនុវត្តកនុងករកត់បនថយករបំភយ និងបេងកីនសននិធិកបូនពីវស័ិយៃ្រពេឈ៖ី (១) កត់បនថយករ
បំភយឧសមន័ពីករបត់បងៃ់្រពេឈ ី (២) កត់បនថយករបំភយឧសមន័ពីករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី (៣) អភរិក�សននិធិ   
កបូនៃ្រពេឈ ី(៤) ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព និង (៥) បេងកីនសននិធិកបូនៃ្រពេឈ។ី ្របេទស
កំពុងអភិវ�� �ចទទួលបនករទូទត់ែផ្អក�មលទធផលពីករអនុវត្តសកមមភពទងំេនះបន្របកបេ�យ
្របសិទធភព ្របសិនេបីបន�ស់ែវងលទធផលៃនករកត់បនថយករបំភយឧសម័នផទះកញចក់បន។ 
 
ក្រមតិេយងៃ្រពេឈ ី(Forest Reference Level - FRL) 

ជ�ក�ររបយករណ៍មួយ ែដល្រតូវេរៀបចេំឡងីេ�យ្របេទសកពុំងអភិវ�� េនកនុងករអនុវត្តសកមមភព   
េរដបូក េដីមបឱីយមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់កនុងករទទួលបនករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផល េនេ្រកមអនុសញញ
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តពីីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ក្រមិតេយង មនរង្វ ស់ខន តគិតជេ�នសមមូលឧសមន័
កបូនកិកនុងមួយឆន  ំស្រមប់កលេវ��មួយែដលករបេញចញ និងករ្រសូបយកឧសម័ន ពីលទធផលៃនករអនុវត្ត 
េរដបូក េនកនុងកលេវ�េនះ្រតូវបនយកមកេ្របៀបេធៀបគន ។ ដូេចនះ ក្រមិតេយង គឺជស្តង់�រេគលស្រមប់ 
�ស់ែវងលទធផលរបស្់របេទសនីមួយ  ៗកនុងករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ ក្រមិតេយង ្រតូវករចបំច់រក�ឱយបននូវ
ភពសីុសង្វ ក់គន ជមួយនឹងករប៉ន់្របមណ�រេពភ័ីណ្ឌ ឧសម័នផទះកញចករ់បស់្របេទសនីមួយៗ។ 
 
ករបេញចញឧសមន័ (Carbon Emmision) 

បរមិណឧសម័នផទះកញច ក់ែដលបនបេញចញេទកនុងបរយិកសេនកនុងតំបន�់មួយ នងិកនុងកំឡុងេពល
កំណត់ែដលជលទធផលៃនសកមមភពមនុស�េ�យផទ ល់ និងមិនផទ ល់ េហយីជទូេទមនខន តរង្វ ស់ជសមមូល
ឧសម័នករបូនិកគិតជេ�ន។ 
 
ករ្រសូបឧសមន័ (Carbon Removal) 

ដំេណីរករ សកមមភព ឬយន្តករ�មួយ ែដល្រសូបយកឧសមន័ផទះកញច ក់ពបីរយិកស។ 
 
្របពន័ធធនសុវតថភិព (Safeguards) 

្របព័នធធនសុវតថភិពេរដបូក គឺជនីតិវធិ ីនិងវធិ�ី�ស្ត ែដល�ចជួយធនថ សកមមភពេរដបូក នងឹ
មិនមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល្់របជពលរដ្ឋ ឬ បរ�ិថ ន ផទុយេទវញិ ជួយែកលម្អផល្របេយជន៍សងគម 
និងបរ�ិថ នឱយកន់ែតមនភពល្អ្របេសីរេឡងី។ 
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ករវលិ្រតឡប ់(Reversal) 
ករបំភយ�រជថមៃីនកបូន ែដលបនស្តុកទុកេមយករ្រសូបយកេលីៃផទដី ដូចជ ៃ្រពេឈ ីនិងដី េន

េពលែដលមនកររខំនេមយបតុភូតធមមជតិ ឬ អន្ត�គមន៍របស់មនុស�។ 
 
ករផ្ល ស់ទ ី(Displacement) 

កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករទប់�ក ត់ករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈី កនុងតំបន់មួយ�ចជសមព ធនឱំយ
មនករបតប់ង់ នងិេរចរលឹៃ្រពេឈេីទកន់តំបនេ់ផ�ងេទៀត ែដលមន្របព័នធេអកូឡូសុីសំខនស់្រមប់ករអភរិក� 
ជីវៈច្រមុះ។ 
 
្របពន័ធពនិិតយ�មមនៃ្រពេឈជីត ិ(National Forest Monitoring System - NFMS) 

្របព័នធេនះនងឹអនុញញ តឱយប�្ត ្របេទសនន �ច�្ល េំមីលករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករ  
េរដបូក េនកនុងករកត់បនថយករែ្រប្របួល�កសធតុ ករបត់បង់ៃ្រពេឈេីនកនុងតំបន់ករពរ និងៃ្រពសមបទន 
ក៏ដូចជេគលនេយបយជតិ និងវធិនករកនុងវស័ិយៃ្រពេឈ។ី ្របព័នធពនិិតយ�មមនៃ្រពេឈជីតិស្រមប់   
េរដបូក មនភពខុសគន ទងំរចនសមព័នធ នងិមុខងរ ព្ីរបេទសមួយេទ្របេទសមួយេផ�ងេទៀត។ ្របព័នធេនះ
្រតូវបនេរៀបចំ និង�ចេ្រប្ីរបស់ស្រមបេ់គលបំណងពិនតិយ�មមនដៃទៗេទៀត េ្រកពី�មមន្រតួតពិនតិយ 
និង�យករណ៍ ស្រមប់េរដបូក។ 
 
ឧសមន័ផទះកញចក ់(Greenhouse Gas - GHG) 

ឧសម័នែដលមនេនកនុងបរយិកស ែដលេកីតេឡងីេមយធមមជតិ ឬ េមយសកមមភពមនុស� េហយី
ែដល្រសូបយក និងបេញចញរសមី�មជំ�នរលកជក់�ក់កនុងជំ�នរលកៃនរភំយរសមីកេម្ត ្រកហម�ងំ��្វ
ែដលភយេចញពៃីផទែផនដី បរយិកស និងពពក។ បតុភូតទងំេនះបងកឱយមនផលផទះកញចក់។ ឧសមន័ផទះ
កញចក់សំខន់ៗ រមួមន ចំ�យទឹក (H2O) ឧសម័នកបូនិច (CO2), េម�ន (CH4), ឌី�សូតម៉ូណូអុកសីុត 
(N2O) នងិ អូសូន (O3)។ ឧសម័នផទះកញចកែ់ដលមិនសូវសមបូរែតមនកម្ល ងំយ៉ងខ្ល កំ្ល  គឺអុី្រដូភ្លុយអូរ ៉ូកបូន 
(HFCs), ែពភ្លុយអូរ ៉ូកបូន (PFCs), និង សុ៊លហ្វួអិុចហ�ភ្លុយអូរតី (SF6)។ 
 
ឧសមន័កបូនកិ (Carbon Dioxide - CO2)  

ឧសម័នែដលេកីតេឡងីេមយធមមជតិ និងេមយ�រករដុតឥនធនៈផូសីុល ដូចជ េ្របង ឧសម័ន និងធយូងថម 
ករដុតជីវម៉ស នងិករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដី និងដេំណីរករឧស�ហកមមេផ�ងៗេទៀត។ �ជឧសម័នផទះកញចក់
ចំបង ែដលបងកេឡងីេមយសកមមភពមនុស� និងមនឥទធិពលមកេលីតុលយភពៃនករំសមេីលីែផនដ។ី 
 
ករទូទតេ់មយែផ្អកេលីលទធផល (Results Based Payment) 

ករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផល សំេ�េលីករបង់ៃថ្លេទឱយ្របេទស�មួយ ស្រមប់ករអនុវត្តសកមមភព
កត់បនថយករបេញចញកបូនពីៃ្រពេឈ ី ឬ ករ្រសូបយកកបូន េមយៃ្រពេឈពីីបរយិកសបនេមយ
េជគជ័យ ែដល្រតូវបនេផទ�ងផទ ត់ ្រសប�មដេំណីរករេនេ្រកមអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តពីីករ
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ែ្រប្របួល�កសធតុ េធៀបនឹងក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី េហយីលទធផលៃនករកត់បនថយករបេញចញ ឬ ករ្រសូប
យកកបូនេនះបនអនុវត្តេ��មេគលនេយបយ និងវធិនករេរដបូក ែដលេគរព និងេ�ះ្រ�យប�្ហ
នន ពក់ព័នធនឹងករធនសុវតថិភពសងគម និងបរ�ិថ ន។ 
 
យន្តករទផី�រកបូន (Market Based Mechanism) 

យន្តករទផី�រកបូន ែដលេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ បទបញញត្តិកបូន េហយីមនករពក់ព័នធនឹងកិចច្រពមេ្រពៀង
ជតិ តបំន់ ឬ អន្តរជត។ិ យន្តករេនះជំរុញេ�យកតព្វកិចចពី�ថ បន័ និងបុគគលពកព័់នធ។ 
 
ទផី�រកេបនសម្័រគចតិ្ត (Voluntary Carbon Market) 

ទីផ�រកបូន ែដលេនេ្រក្រកបខ័ណ្ឌ បទបញញត្តិកបូន េហយីមិនពក់ព័នធនឹងកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ
េទ។ ទីផ�រ�ងំេនះ្រតូវបនជរុំញេ�យករេប្តជញ សម័្រគចតិ្តពី�ថ បន័េផ�ង� (្រកុមហុ៊នថមពល ្រកុមហុ៊ន    
�កសចរណ៍) និងបុគគលពក់ពន័ធ។ 


