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សរលខិិត 
 

តំបន់ករពរធម�ជាតិៃន្របេទសកម�ុជា េដីរតនួាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ សំេដ 
ចូលរមួចំែណកយ៉ាងសកម�ក�ុងករជំរុញករអភិវឌ្ឍេដយចីរភាព។ វស័ិយកសិកម� ពឹងអ្រស័យេទេលីជីវៈ

ច្រម�ះេដីម្បធីានានូវភាពសំបូរែបបៃនធនធានេសេនទិចរុក�ជាតិ និងសត� ្រពមទងំរក្សោ្របភពទឹកស្រមាប់
បរេិភាគ និងេ្រសច្រសព។ ្របជាជនរស់េនតមតំបន់េឆ�រ ទទលួផល្របេយាជន៍ពីផា� ថ� េស� សមុ្រទ និង
ៃ្រពេកងកង ែដលជាទីជ្រមកស្រមាប់មច�ជាតិ និងជារនាងំស្រមាប់ទប់ទល់េទនឹងខ្យល់ព្ុយះែដលេចះែត
េកីនេឡងីពីមួយឆា� េំទមយួឆា�  ំ េដយសរឥទ�ិពលៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ចំែណកឯអ�កែដលរស់
េនក�ុងតំបន់ជនបទវញិ ក៏អ្រស័យផលេទេលីធនធានធម�ជាតិ រមួមាន៖ អនុផលៃ្រពេឈសី្រមាប់េ្របី
្របាស់ ជាអុស ធ្ូយង និងសំណង់តូចតច វលេស� ស្រមាប់សត�ពហនៈ ្រពមទងំតំបន់ដីេសីមស្រមាប់ជា
របាងំករពរទប់ទល់េទនឹងកររងំស�ួត និងទឹកជំនន់ ជាេដីម។ 

ទន�ឹមនឹងេនះ តំបន់ករពរធម�ជាតិក៏ជា្របភពធនធាន និងផ�ល់េសវកម�ធម�ជាតិ ដល់ត្រម�វករ
ចិ�� ឹមជីវតិ ជាពិេសសស្រមាប់្រក�មងយទទួលរងេ្រគាះក�ុងសង�ម។ េន្របេទសកម�ុជា ជនជាតិេដីមភាគតិច 
និងសហគមន៍ជនបទ ពឹងអ្រស័យជាចម្បងេទេលីតំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលបានផ�ល់ចំណីអហរ ទឹក 
លំេនដ� ន ថា� េំពទ្យ ស្រមាប់ជីវភាពរស់េនរបស់ពួកេគ។ ជាងេនះេទៀត តំបន់ករពរធម�ជាតិ្របេទសកម�ុជា 
មានសក� នុពលយ៉ាងធំេធង ក�ុងករែ្របក� យេទជាតំបន់េទសចរធម�ជាតិ ែដលអចបេង�ីត្របាក់ចំណូល
ជូនដល់សហគមន៍មូលដ� នផង និងរមួចំែណកេលីកស�ួយេសដ�កិច�ជាតិផង។  

ករករពរ និងែថរក្សោតំបន់ករពរធម�ជាតិ្រត�វបានចត់ទុកជាយុទ�ស�ស�មយួែដលមាន្របសិទ�ភាព 
និងភាពស័ក�ិសិទ�ិ ស្រមាប់ចូលរមួេដះ្រសយប�� ពិភពេលក ក�ុងករកត់បន�យភាព្រកី្រក ករកត់បន�យ 

ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងកររក្សោេសវកម�្របព័ន�េអកូឡូសុី។ ករបេង�ីនទុនវនិិេយាគេទេលីតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ គឺជាករវនិិេយាគែដលមានតៃម�ខ�ស់ េហយីវក៏នឹងផ�ល់នូវអត�ផល្របេយាជន៍យ៉ាងេ្រចីនចំេពះ

្របព័ន�េអកូឡូសុី ករអភិវឌ្ឍន៍សង�ម និងកំេណីនេសដ�កិច�ជាតិក�ុងរយៈេពលែវងផងែដរ។  
បច�ុប្បន� ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ្របេទសកម�ុជា រមួមាន៖ តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងរេបៀង

អភិរក្សជីវៈច្រម�ះ មានចំនួន្របមាណ ៤១% ៃនៃផ�ដីសរុប្របេទស។ ចំននួេនះ គឺតំណាងមយួដ៏ខ�ស់ក�ុង
្របេទសេលីពិភពេលកែដលមានតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ េនតំបន់អសុី មានែត្របេទសបូ៊តនមយួែដរែដល
មានៃផ�ដីតំបន់ករពរធម�ជាតិ្របហក់្របែហលនិងកម�ុជា។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ្របព័ន�តំបន់ករពរ

ធម�ជាតិកម�ុជានាេពលបច�ុប្បន� កំពុងរងសមា� ធ និងក�ីបារម�យ៉ាងខ� ងំ អំពី្របសិទ�ភាពៃនករករពរជីវៈ
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ច្រម�ះ និងករផ�ល់ឱកសស្រមាប់ករចិ�� ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍មូលដ� ន្របកបេដយចីរភាព។ េហតុេនះ ករវ ិ
និេយាគបែន�មចំេពះ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ គឺជាត្រម�វករចបំាច់ េដីម្បធីានាឱ្យករ្រគប់្រគងបានល�្របេសីរ 

ស្រមាប់បន�ផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់មនុស្ស្រគប់ជំនាន់េន្របេទសកម�ុជា។ 
ក�ុងបរបិទេនះ តងនាមរជរដ� ភិបាលកម�ុជា ខ�ុ ំមានកិត�ិយស និងក�ីេសមនស្សរកីរយ សូម្របកសឱ្យ

េ្របី្របាស់ជាផ�ូវករ នូវែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (២០១៧ - ២០៣១)។ 

ែផនករយុទ�ស�ស�េនះបានឆ�ុះប�� ងំពីឆន�ះនេយាបាយ និងករេប�ជា� ចិត�ដ៏មុតមា ំ ស្រមាប់កិច�ករពរ 
ែថរក្សោតំបន់ករពរធម�ជាតិ ក�ុងន័យរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មជាតិ្របកបេដយចីរភាព 

រមួទងំករកត់បន�យភាព្រកី្រក តមរយៈករអភិរក្ស និងករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ វប្បធម៌ និងេសវកម�
្របព័ន�េអកូឡូសុី្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

ែផនករយុទ�ស�ស�ស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនះ នឹងជយួ្រកសួងបរសិ� ន ស� ប័ន
របស់រដ� ភិបាលពក់ព័ន� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងអង�ករសង�មសុីវលិ ក�ុងករចូលរមួេរៀបចំ និងអនុវត�

សកម�ភាពសម្រសប េដីម្បពី្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងរមួចំែណកជាមួយ
ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិដៃទៗេទៀត រមួមាន៖ ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
យុទ�ស�ស�េរដបូកជាតិ ែផនករសកម�ភាពនិងយុទ�ស�ស�ជាតិបរសិ� ន ក�ុងេគាលេដេឆ�ីយតបេទនឹង
ែផនករអភិវឌ្ឍន៍យុទ�ស�ស�ជាតិ និងយុទ�ស�ស�ចតុេកណរបស់រជរដ� ភិបាល។ 

ក�ុងនាមរជរដ� ភិបាល ខ�ុ ំក៏សូមសំែដងករេកតសរេសីរចំេពះ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក 
េលក្រសី មកពី្រកសួងបរសិ� ន ្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ សង�មសុីវលី ្របជាសហគមន៍មូល
ដ� ន និងអ�កពក់ព័ន�នានា ែដលបានចូលរមួ និងផ�ល់កិច�សហ្របតិបត�ិករយ៉ាងល�ក�ុងករេរៀបចំឯកសរ
ដ៏មានតៃម�េនះឱ្យសេ្រមចជារូបរង។ ករព្រងឹង្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ គឺជា
ទិសេដអទិភាពមយួរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ែដលវមានសរៈសំខន់ដល់កររមួចំែណកក�ុងករ
អភិវឌ្ឍ្របេទសជាតិ និងករកត់បន�យករែ្រប្រប�លអកសធាតុក�ុងពិភពេលក។  

ជាទីប�� ប់ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណ និងសង្ឃមឹយ៉ាងមុតមាថំា ្រកសួងបរសិ� ន ្រកសួង-ស� ប័ន
ពក់ព័ន� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន អង�ករសង�មសុីវលិ និងសហគមន៍មូលដ� ន នឹងបន�ខឹតខំ្របឹង
ែ្របងសហ្របតិបត�ិករ និងនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនះ្របកប

េដយ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល េដីម្បីជាទុនក�ុងកររមួចំែណកដល់ករអភិវឌ្ឍសង�មជាតិេដយចីរភាព
ក�ុង្របេទសកម�ុជា។  
 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី         ែខ           ឆា� ២ំ០១៧ 

  នាយករដ�ម�ន�� 

 

 

    ហ៊នុ ែសន 
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អរម�កថា 
 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាក�ុងអណត�ិទី៥ េ្រកមករដឹកនា្ំរបកបេដយគតិបណ�ិ តដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់  

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊នុ ែសន នាយករដ�ម�ន� ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា បានដក់េចញ 

"យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣" េដយចត់ទុកករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ ជាវស័ិយអទិភាព

មយួក�ុងចំេណាមវស័ិយអទិភាពដៃទេទៀតៃនមំុរបស់ចតុេកណ។ យុទ�ស�ស�របស់រជរដ� ភិបាល គឺជំរុញ
ករេរៀបចំ និងករអនុវត� េគាលនេយាបាយ បទដ� នគតិយុត� ែផនករយុទ�ស�ស� ែផនករសកម�ភាព និង

កម�វធីិនានាឱ្យមាន្របសិទ�ភាពស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ  មានជាអទិ៍៖ តំបន់ឧទ្យោនជាតិ 
តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព តំបន់ករពរេទសភាព តំបន់េ្របី្របាស់េ្រចីនយ៉ាង តំបន់រ៉មសរ តំបន់ស�ូលៃន 

ឋបនីយជីវៈមណ� លបឹងទេន�សប តំបន់េបតិកភណ� ធម�ជាតិ និងតំបន់ឧទ្យោនជាតិសមុ្រទ។ល។ 
ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (២០១៧-២០៣១) គឺជាឯកសរ 

េលីកទីមយួរបស់្រកសួងបរសិ� ន ស្រមាប់េ្របីជាែផនទីបង� ញផ�ូវក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
ក�ុង្របេទសកម�ុជានាេពលអនាគត ឱ្យកន់ែតមានតមា� ភាព ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល េ្រកមករដឹកនាំ

ដ៏ឈ� សៃវពី សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊នុ ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ែផនករ

យុទ�ស�ស�េនះ ក៏ជាសមទ�ិផលថ�ីមយួៃនកម�វធីិទំេនីបកម�ស� ប័ន ែដលជាែផ�កមយួៃនកំែណទ្រមង់វស័ិយ
បរសិ� នរបស់រជរដ� ភិបាលក�ុងអណត�ិទី៥។ ឯកសរយុទ�ស�ស�េនះ ្រត�វបានេរៀបេរៀងេឡងីក�ុង
្រកបខ័ណ� ្រកសួងបរសិ� ន េដយមានកិច�សហករ និងស្រមបស្រម�លយ៉ាងល� ពីអង�ភាពពក់ព័ន�េ្រកម  
ឱវទ្រកសួង មានជាអទិ៍៖ អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព អគ�នាយកដ� នរដ�
បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន ្រពមទងំមានករចូលរមួពីៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍នានា ជាពិេសសអង�ករកម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍សហ្របជាជាតិ(UNDP)។ ឯកសរេនះ ក៏្រត�វបាន
េរៀបចំេឡងី េដយមានករពិេ្រគាះេយាបល់យ៉ាងទូលំទូលយពីស� នប័នរដ� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ សង�មសុីវលិ 
តំណាងសហគមន៍មូលដ� ន និងជនជាតិេដីមភាគតិច និងអ�កពក់ព័ន�នានា ទងំថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់
េ្រកមជាតិ េដីម្បធីានាករឯកភាពគា� េលីលក�ណៈេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� និងបេច�កទស ក�ុង

េគាលបំណងឱ្យែផនករយុទ�ស�ស�េនះ ្របកបេដយភាពជាមា� ស់ តមា� ភាព ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល 
និងបេង�ីតជាចក�ុវស័ិយរមួសំេដធានាឱ្យករ្រគប់្រគង ករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ និងករេ្របី្របាស់ធនធានក�ុង

តំបន់ករពរធម�ជាតិ្របកបេដយចីរភាព។  
តំបន់ករពរធម�ជាតិៃន្របេទសកម�ុជា គឺជាែផ�កមយួដ៏សំខន់ៃនសម្បត�ិធម�ជាតិដ៏អស� រ្យរបស់

្របេទស និងផ�ល់អត�្របេយាជន៍ជាេ្រចីនេលីែផ�ក បរសិ� ន េសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម៌។ តំបន់ករពរ
ធម�ជាតិមិន្រតឹមែតផ�ល់នូវជីវៈច្រម�ះដ៍សំបូរែបប និងជាទីជ្រមកសត�ៃ្រពបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�វែថមទងំផ�ល់
អត�្របេយាជន៍ជាេ្រចីនដល់សហគមន៍ជនបទែដលពឹងអ្រស័យនឹងធនធានៃ្រពេឈ ី មានដូចជា៖ អហរ 

ទីជ្រមក ឱសថ និង្របាក់ចំណូលពីអនុផលៃ្រពេឈ។ីល។ ជាងេនះេទេទៀត  តំបន់ករពរធម�ជាតិ
្របេទសកម�ុជា មានសក� នុពលយ៉ាងធំេធងក�ុងករែ្របក� យេទជាតំបន់េទសចរធម�ជាតិ ែដលអចបេង�ីត
្របាក់ចំណូលជូនដល់សហគមន៍មូលដ� នផង និងេលីកស�ួយេសដ�កិច�ជាតិផង។ ម៉្យោងវញិេទៀត តំបន់

iii 
 



ករពរធម�ជាតិ េដីរតនួាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុង្រកបខ័ណ� តំបន់ និងសកលេលក ក�ុងករចូលរមួកត់បន�យ
ឧស�័នផ�ះក�� ក់ក�ុងបរបិទៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

បច�ុប្បន� េដយសរែតករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជាតិក�ុង្របេទសកម�ុជាមានេល្ប�នេលឿន េហតុដូេច�ះ 
ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ គម្បទីមទរឱ្យមានសន�ុះខ� ងំផងែដរ ក�ុងករធានាឱ្យបាននូវតុល្យភាព
រវងករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�សង�ម និងករករពរបរសិ� ន សំេដេឆា� ះេទរកករអភិវឌ្ឍជាតិេដយចីរភាព។ 

ក�ុងបរបិទេនះ ករវនិិេយាគេទេលីករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ គម្បបីេង�ីនឱ្យ្រសបេទតមត្រម�វករ 
េដីម្បអីភិរក្សជីវៈច្រម�ះ ក�ុងេគាលបំណងធានាបាននូវលំនឹង្របព័ន�េអកូឡូសុី និងករអភិវឌ្ឍសហគមន៍

មូលដ� ន ក�ុងេគាលេដរមួចំែណកដល់ករកត់បន�យភាព្រកី្រក ពិេសសេផា� តជាសំខន់េទេល្ីរក�មែដល
ងយទទលួរងេ្រគាះ។ េដីម្បសីេ្រមចបាននូវេគាលេដេនះ កិច�សហ្របតិបត�ិករទងំែផ�កស� រតី សមា� រៈ

បេច�កេទស និងហរិ��វត�ុ ជាមយួ្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ វស័ិយឯកជន និងសង�មសុីវលិ គឺ
ជាកត� ចបំាច់មិនអចខ�ះបាន េដីម្បរីបួរមួគា� ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិក�ុង្របេទសកម�ុជាឱ្យមាន

និរន�រភាព ស្រមាប់បន�ផ�ល់្របេយាជន៍ដល់មនុស្ស្រគប់ជំនាន់។ 
្រកសួងបរសិ� នេប�ជា� យ៉ាងមុតមា ំ ក�ុងករអនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣ និង

ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (២០១៧-២០៣១) េដយខិតខំែ្របក� យ
យុទ�ស�ស�េនះឱ្យេទជាែផនករសកម�ភាពជាក់ែស�ង ែដលមានែចងក�ុងេគាលបំណងយុទ�ស�ស�សំខន់ៗ
ទងំបនួៃនែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនះ តមរយៈករបេង�ីនធន
ធានក�ុង្រស�ក ករេកៀរគរធនធានពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ករបេង�ីន្របសិទ�ភាពអនុវត�ករងរៃផ�ក�ុង និងកិច�
សហករជាមយួអ�កពក់ព័ន� សំេដសេ្រមចឱ្យបាននូវលទ�ផល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល។ 

ក�ុងនាម្រកសួងបរសិ� ន ខ�ុ ំសូមសែម�ងករេគារពដ៏ខ�ស់ខ�ស់ និងកត�េវទិតដ៏េស� ះ្រតង់ចំេពះ     

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊នុ ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដលែតង

ែណនា ំ គា្ំរទ និងយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់េលីប�� បរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនក�ុង
្របេទសកម�ុជា។ 

ខ�ុ ំក៏សូមែថ�ងអំណរគុណ និងេកតសរេសីរចំេពះ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី ក�ុង

្រកសួងបរសិ� ន និងមកពី្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ សង�មសុីវលី សហគមន៍មូលដ� ន និងអ�ក
ពក់ព័ន�នានា ែដលបានចូលរមួ និងផ�ល់កិច�សហ្របតិបត�ិករយ៉ាងល� ក�ុងករេរៀបចំឯកសរដ៏មានតៃម�
េនះ ឱ្យបានសេ្រមចជារូបរងេឡងី។ េនះគឺជាែផ�ផា� ដ៏ល�្របេសីរមយួ ែដលបានបដិសន�ិេឡងីេ្រកមកិច�ខឹត
ខំ្របឹងែ្របង និងកិច�សហកររមួគា�  របស់អ�កពក់ព័ន�ទងំអស់ក�ុងវស័ិយបរសិ� ន។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី         ែខ           ឆា� ២ំ០១៧ 
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                     សយ សអំល ់
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េសចក�ីែថ�ងអំណរគណុ 

ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ បានេរៀបេរៀងេឡងីេ្រកមមា្រត១៥ 

ជំពូកទី៥ ៃនច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ េ្រកមករដឹកនានិំងស្រមបស្រម�លពី្រកសួងបរសិ� ន តមរយៈ
អគ�េលខធិករដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្ស
ធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន និងមានករចូលរមួយ៉ាងសកម�ពីអ�កពក់ព័ន�នានា ក�ុង

អំឡុងេពលដំេណីរករកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ជាេ្រចីន ទងំេនថា� ក់េ្រកមជាតិ និងថា� ក់ជាតិ រមួមាន៖
តំណាងសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ្រស�ក េខត� មន�ីរបរសិ� ន មន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់

និងេនសទ មន�ីរកិច�ករនារ ីមន�ីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រកសួង-ស� ប័ន និងវស័ិយឯកជនពក់ព័ន� អង�ករមិន
ែមនរដ� ភិបាល និង្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ្រសវ្រជាវ។ល។  

េ្រកពីេនះ ក៏មានករចូលរមួផ�ល់មតិេយាបល់យ៉ាងទូលំទូលយពីអ�កជំនាញជាតិ និងអន�រជាតិ 
ក�ុងដំេណីរករេរៀបេរៀងែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ េហយីក៏ទទលួបាន

ករគា្ំរទទងំបេច�កេទស និងហរិ��វត�ុផងែដរ ពីគេ្រមាងមូលនិធិភាពជាៃដគូកបូនៃ្រពេឈ ី(FCPF) េ្រកម
ករស្រមបស្រម�លពីកម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍សហ្របជាជាតិ (UNDP)។ 

តំណាងឱ្យ្រក�មករងរេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ សូម
សំែដងនូវអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសីទងំអស់ ែដលកន�ង
មកបានចំណាយេពលេវលដ៏មានតៃម�របស់ខ�ួន ចូលរមួផ�ល់ជាមតិេយាបល់ និងធាតុចូលល�ៗ  ែដលបាន
េធ�ីឱ្យឯកសរយុទ�ស�ស�េនះ ទទលួបានខ�ឹមសរល� និងអចយកេទអនុវត�ន៍បាន េហយីអចចូលរមួ
សេ្រមចទិសេដេគាលនេយាបាយយុទ�ស�ស�ស�ីពីកិច�គាពំរបរសិ� ន ករពរអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ និងកររស់
េន្របកបេដយចីរភាពស្រមាប់កម�ុជា។ 
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ពាក្យបំ្រព�ញ ន�ងអក្សរកាត ់

AOP Annual Operation Plan ែផនករអនុវត�ន៍្របចឆំា�  ំ
CBD Convention on Biological Diversity អនុស�� ស�ីពីជីវៈច្រម�ះ 
CITES Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Flora and Fauna 
អនុស�� អន�រជាតិស�ីពីពណិជ�កម�ៃន្របេភទ
្រក�មសត� និង្រក�មភូតគាមែដលរងេ្រគាះថា� ក់ 

CPA Community Protected Area សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ 
EIA Environmental Impact Assessment ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន 

ELC Economic Land Concession  សម្បទនដីេសដ�កិច� 
FA Forestry Administration រដ�បាលៃ្រពេឈ ី

FiA Fisheries Administration  រដ�បាលជលផល 
GDEKI General Directorate of Environmental 

Knowledge & Information 
អគ�នាយកដ� នរដ�បាល ចំេណះដឹង 
បរសិ� ន និងព័ត៌មាន 

GDLC General Directorate of Local Community អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 
GDANCP General Directorate of Administration for 

Nature Conservation and Protection  
អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្ស
ធម�ជាតិ 

GEF Global Environment Fund មូលនិធិបរសិ� នពិភពេលក 
GIS Geographical Information System ្របព័ន�ព័ត៌មានភូមិស�ស� 
GMS Greater Mekong Subregion មហអនុតំបន់ទេន�េមគង� 
ha Hectare ហកិត 
IBA Important Bird and Biodiversity Area តំបន់សរៈសំខន់បក្ស ីនិងជីវៈច្រម�ះ 
IUCN International Union for Conservation of 

Nature  
សម�័ន�អន�រជាតិ ស្រមាប់អភិរក្សធម�ជាតិ 

KBA Key Biodiversity Area តំបន់សរៈសំខន់ជីវៈច្រម�ះ 
MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 
្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

MEF Ministry of Economy and Finance ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

MIST Management Information System ្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មាន 
MLMUPC Ministry of Land Use Management, Urban 

Planning and Construction 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង
សំណង់ 
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MOE Ministry of Environment  ្រកសួងបរសិ� ន 
MOT Ministry of Tourism ្រកសួងេទសចរណ៍ 

NBSAP National Biodiversity Strategy and 
Management Plan 

ែផនករ្រគប់្រគង និងយុទ�ស�ស� 
ជីវៈច្រម�ះជាតិ 

NCSD National Council for Sustainable 
Development 

្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព 

NGO Non-Governmental Organization អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 
NP National Park ឧទ្យោនជាតិ 
NPASMP National Protected Area Strategic 

Management Plan 
ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ 

NSDP National Sustainable Development Plan ែផនករអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្របកបេដយចីរភាព 
NTFP Non-timber Forest Product  អនុផលៃ្រពេឈ ី
PA Protected Area តំបន់ករពរធម�ជាតិ 
PES Payments for Ecosystem Services ករទូទត់តៃម�េសវកម�បរសិ� ន 
RAPPAM Rapid Assessment and Prioritization of 

Protected Areas Management 
ករវយតៃម�េដយរហ័សស�ីពីអទិភាពៃនករ
្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

REDD+ Reduced Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation and the role of 
conservation sustainable management 
and enhancement of forest carbon stocks 

ករកត់បន�យករបេ�� ញឧស�័នពីករ

បាត់បង់និងេរចរលិៃ្រពេឈ ីនិងតនួាទីក�ុងករ
អភិរក្ស ករ្រគប់្រគងេដយចីរភាព និងករ
បេង�ីនកេបានស�ុកៃ្រពេឈ ី

RS Rectangular Strategy យុទ�ស�ស�ចតុេកណ 

SMART Spatial Monitoring and Reporting Tool ឧបករណ៍ស្រមាប់្រត�តពិនិត្យ តមដន និង
រយករណ៍ 

SO(គយស) Strategic Objective េគាលេដយុទ�ស�ស� 
UNDP United Nations Development Programme កម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍អង�ករសហ្របជាជាតិ 

UNFCCC UN Framework Convention on Climate 
Change 

អនុស�� ្រកបខណ� ករងរសហ្របជាជាតិស�ីពី
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

WCAP World Commission on Protected Areas សមាគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិសកលេលក 
WS Wildlife Sanctuary ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព 
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េសចក�ីសេង�ប 

បច�ុប្បន�្របេទសកម�ុជាមានតំបន់ករពរធម�ជាតិចំនួនជាង ៤៦កែន�ង និងរេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ 

ែដល្រគបដណ� ប់េលីៃផ�ដីជាង ៧,៤លនហកិត (៤១%ៃនៃផ�ដី្របេទស) ស�ិតក�ុងែដនយុត� ធិកររបស់

្រកសួងបរសិ� ន ែដលមានអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍

មូលដ� ន ជាេសនាធិករ្រគប់្រគង្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

កម�ុជាក៏ជា្របេទសមយួក�ុងចំេណាម្របេទសនានាេលីពិភពេលក ែដលមានភាគរយៃផ�ដីតំបន់ករពរធម�ជាតិ

ខ�ស់ជាងេគ។ ស្រមាប់តំបន់អសុី ្របេទសបូ៊តនក៏ជា្របេទសមយួែដលមានភាគរយៃផ�ដីតំបន់ករពរធម�ជាតិ

ខ�ស់្របហក់្របែហលនិងកម�ុជាែដរ(្របែហល៤០%ៃនៃផ�ដី្របេទស)។  

បច�ុប្បន�្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិេនកម�ុជា គឺស�ិតេ្រកមសំពធយ៉ាងខ� ងំ និងមានករ្រព�យ

បារម�អំពី្របសិទ�ភាពរបស់ខ�ួនក�ុងករករពរតៃម�អភិរក្សជីវៈច្រម�ះ និងករផ�ល់ឱកសេលីកកម�ស់ជីវភាព

រស់េនសហគមន៍មូលដ� ន្របកបេដយចីរភាព។ ដូចជាករណីស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិភាគេ្រចីន េនក�ុង

តំបន់អសុីែដរ ករគំរមកំែហងជាចម្បងគឺទក់ទងនឹងករេរចរលឹៃ្រពេឈែីដលជាែដនទីជ្រមក និងករេ្របី្របាស់

គា� ននិរន�រភាពៃនធនធានធម�ជាតិ េដយសរកំេណីន្របជាជន និងត្រម�វករទីផ្សោរជាលក�ណៈសកល។ 

ករបំែលងដីេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិឱ្យេទជាតំបន់ដំណាកំសិ-ឧស្សោហកម� បានរមួចំែណកេធ�ីឱ្យមាន

ករផា� ស់ប�ូរគ្រមបៃ្រពេឈ ី និងទីជ្រមកធម�ជាតិ។ េ្រកពីេនះ សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍ សំខន់ៗេផ្សងៗេទៀត

េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ មានជាអទិ៍៖ ករសងសង់ទំនប់វរអីគ�ីសនី ករេធ�ីអជីវកម�ែរ ៉និងករសងសង់

ផ�ូវថ�ល់ ក៏ជាមូលេហតុៃនករបាត់បង់ជ្រមកធម�ជាតិេដយផា� ល់ផងែដរ។ ករជះឥទ�ិពលេដយ្របេយាល 

តមរយៈករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�ផ�ូវថ�ល់ គឺបានបែន�មសំពធេទេលីតំបន់ករពរធម�ជាតិ រមួមាន៖ 

ករទ�នា� នយកដីខុសច្បោប់ និងករេ្របី្របាស់ផល-អនុផលៃ្រពេឈ-ីសត�ៃ្រពេដយមិនមាននិរន�រភាព។ 

ករេធ�ីពណិជ�កម�សត�ៃ្រពខុសច្បោប់បង�ឱ្យមានករថយចុះ និងបាត់បង់្របេភទសត�ៃ្រពក�ុង្រស�កគរួឱ្យកត់

សមា� ល់ បណា� លឱ្យតំបន់ករពរធម�ជាតិបាត់បង់នូវជីវៈច្រម�ះែដលជាវត�ុបំណងេដីមៃនកិច�ករពរ និងអភិរក្ស

ធនធានធម�ជាតិ។ 

ករគំរមកំែហងមកេលីធនធានធម�ជាតិ និងជីវៈច្រម�ះ ករ្របឈមចំេពះមុខក�ុងអភិបាលកិច�

្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងលទ�ភាពក�ុងករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ(ឆា� ២ំ០០៨) 

ឱ្យមាន្របសិទ�ភាព គឺជាប��  ដូចមានេរៀបរប់ខងេ្រកម៖ 

 កង�ះខតករកំណត់្រពំ្របទល់(ករចុះប�� ិករ) ែផនករ្រគប់្រគង និងករកំណត់តំបន់្រគប់្រគង

ឱ្យបានច្បោស់លស់ េដីម្បកិីច�ករពរតំបន់ស�ូល តំបន់អភិរក្សក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

 លំបាកក�ុងករធានាស�ិរភាពៃនករកត់បន�យ និងលប់បំបាត់បទេល�ីស 

 ករចូលរមួវភិាគទនៃនធនធានក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនមានក្រមិត ស្រមាប់េលីកកម�ស់

ជីវភាព្របជាសហគមន៍េនជនបទ 

 មានភាពស�ុគស� ញក�ុងករេដះ្រសយទំនាស់ករេ្របី្របាស់ដីេនក�ុង និងជំុវញិតំបន់ករពរ

ធម�ជាតិ 

 កិច�សហ្របតិបត�ិកររវង្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន�េនមានក្រមិត 

x 
  



 ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញបេច�កេទសមិនទន់បាន្រគប់្រគាន់ដល់ឧទ្យោនុរក្ស និងម�ន�ីតំបន់
ករពរធម�ជាតិ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 

 មិនទន់មានថវកិ និងធនធាន្រគប់្រគាន់ពីរជរដ� ភិបាល េដីម្បរីក្សោស�ិរភាពក�ុងករ្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបាននឹងកំពុងកំណត់យកប�� ជាអទិភាព ក�ុងកររកដំេណាះ្រសយេលីភាព

្របឈមៃនប�� ធនធានមនុស្ស និងថវកិេនមានក្រមិត េដីម្បធីានាសកម�ភាពៃនកិច�ករពរ និងអភិរក្ស
តំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលកំពុងទទលួរងករគ្រមាមកំែហង។ ដំេណាះ្រសយជាបនា� ន់ ក៏េដយសរែត

តំបន់ទងំេនះ គឺតំណាងឱ្យគុណតៃម�ខ�ស់បំផុតៃនករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ និងរមួចំែណកក�ុងករចិ�� ឹមជីវតិ
របស់្របជាជនេនមូលដ� នឱ្យមាននិរន�រភាព។ 

ច្បោប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ គឺត្រម�វឱ្យេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ ែដលជា្រតីវស័ិយក�ុងករជំរុញករេរៀបចំែផនករសកម�ភាព្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ 

ស្រមាប់បច�ុប្បន� និងអនាគត។ ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិមានសមាសភាគ
សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

ចក�វុិសយ័៖ ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិេនកម�ុជា រមួចំែណកយ៉ាងសំខន់ដល់កំេណីនេសដ�កិច�
ជាតិ និងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព រមួមានទងំករកត់បន�យភាព្រកី្រក ពិេសសតមរយៈករអភិរក្ស 
និងករេ្របី្របាស់្របកបេដយចីរភាពនូវធនធានជីវៈច្រម�ះ ធនធានធម�ជាតិ និងវប្បធម៌ ្រពមទងំេសវ
្របព័ន�េអកូឡូសុី។ 

េបសកកម�៖ ជាដំេណីរេឆា� ះេទកន់ករសេ្រមចបាននូវករ្រគប់្រគង្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ 
ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្របកបេទេដយ្របសិទ�ភាព ្របសិទ�ផល និងសមធម៌។ 

េគាលបំណង៖ ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ មានេគាលបំណង
ដូចខងេ្រកម៖ 

១. ែថរក្សោ និងេលីកកម�ស់ តៃម�េអកូឡូសុី និងវប្បធម៌ ក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
២. េលីកកម�ស់ករចូលរមួករងរ និងករគា្ំរទពីសហគមន៍មូលដ� ន ក�ុងករ្រគប់្រគងអភិរក្ស

តំបន់ករពរធម�ជាតិ 

៣. អភិវឌ្ឍន៍គំនិតៃច�្របឌិតថ�ីៗក�ុងករអភិរក្ស និងករអភិវឌ្ឍ រមួទងំបេង�ីតឱកសស្រមាប់ 
ចីរភាពវស័ិយ េអកូេទសចរណ៍ និងយន�ករហរិ��ប្បទន 

៤. ផ�ល់នូវព័ត៌មានពក់ព័ន�ជាក់លក់ និងទន់េពលេវល ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 

៥. ព្រងឹង្របសិទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងសហករក�ុងភាពជាៃដគូជាមយួ
នឹងទីភា� ក់ងររជរដ� ភិបាល អជា� ធរមូលដ� ន អង�ករេ្រករដ� ភិបាលពក់ព័ន�នឹងករអភិរក្ស
(អង�ករអភិរក្ស) និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 
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េគាលេដយទុ�ស�ស�(គយស) 

គយស១: 

កំណត់អទិភាពនិងព្រងឹង
ករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ 

 

គយស២: 

េលកីកម�ស់ករ
្រគប់្រគងេដយ 

ចីរភាព 

គយស៣: 

ព្រងីកករចូលរមួរបស់
សហគមន៍មូលដ� ន និង

បេង�នីផល្របេយាជន៍ 

គយស៤: 

ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ន
និងបេង�ីនកិច�សហ

្របតិបត�ិករ 

 ធានា្រពំ្របទល់ ករ
កំណត់តំបន់្រគប់្រគង 
និងករេរៀបចំែផនករ

្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ 

 សុខដុមកម�
រវងករអភិវឌ្ឍ
និងករអភិរក្ស 

 បេង�ីនករចូលរមួពី
មូលដ� នក�ុងករ
្រគប់្រគងតំបន់

ករពរធម�ជាតិ 

 ធានានូវចំននួម�ន�ី  
្រគប់្រគាន់ មាន 
សមត�ភាព និង

ធនធានសម្រសប 

 ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ 
និងកត់បន�យករ
គំរមកំែហង 

 ផ្សោរភា� ប់្របព័ន�
តំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ 

 បេង�ីត និងគា្ំរទ
ដល់យន�ករសហ
ករ្រគប់្រគង 

 បេង�ីនកិច�សហ
្របតិបត�ិករក�ុង
សកម�ភាពសិក្សោ
្រសវ្រជាវ េរៀបចំ
ែផនករ និងេគាល
នេយាបាយ 

 េលីកកម�ស់ករអភិរក្ស
ជីវច្រម�ះ និងករស� រ
េឡងីវញិ 

 ព្រងីកឱកស
ស្រមាប់ជីវភាពរស់
េនរបស់សហគមន៍
មូលដ� ន  ព្រងីកកិច�សហ

្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

េគាលេដយុទ�ស�ស�ទងំេនះ ក៏្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេដយអនុេលមតមប��ត�ិែដលបានេស�ី
េឡងីក�ុង្រកមធនធានធម�ជាតិ និងបរសិ� នថ�ីផងែដរ។ 

េគាលេដយុទ�ស�ស�១៖ កណំតអ់ទភិាព នងិព្រងងឹករករពរនងិអភរិក្សធម�ជាត ិ
ក�ុងអំឡុង៥ឆា� ខំងមុខ(២០១៧-២០២១)យ៉ាងេហចណាស់ តំបន់ករពរធម�ជាតិ ចំននួ២៥

កែន�ង និងករកំណត់រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ្របមាណ៥០% នឹង្រត�វបានេបាះបេង� ល្រពំ ចុះប�� ិករ និង

េរៀបចំប��ូ លនិយាមករ។ េហយីយ៉ាងេហចណាស់ក៏មានតំបន់ករពរធម�ជាតិចំននួ២០កែន�ង ែដលមាន
តៃម�អភិរក្សខ�ស់្រត�វបានអនុម័តេលីករកំណត់ និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង ដូចមានែចងក�ុងជំពូកទី៤ 
ៃនច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ េដីម្បធីានាករែថរក្សោតំបន់ស�ូល និងតំបន់អភិរក្សឱ្យេជៀសផុតពីករ
ខូចខតនាេពលអនាគត។ េ្រកពីេនះ តំបន់ករពរធម�ជាតិភាគេ្រចីននឹង្របតិបត�ិករេដយេ្របី្របាស់ែផនករ

្រគប់្រគងសម�� ែដលមានេគាលបំណងច្បោស់លស់ តមយុទ�ស�ស�ជាអទិភាព និងករកំណត់ថវកិ។ 

ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់តមរយៈករព្រងឹងសមត�ភាពដល់ម�ន�ីឧទ្យោនុរក្ស យ៉ាងេហចណាស់

ស្រមាប់រយៈេពល៥ឆា� ខំងមុខគឺមានម�ន�ីចំននួ ៥០០នាក់ ្រត�វបានឆ�ងតមវគ�បណ�ុ ះបណា� លជំនាញ 
និងករបំពក់េដយសមា� រៈល្បោតទំេនីប។ ករេលីកកម�ស់ជំនាញ និងចំេណះដឹង ជាមយួជនជាតិេដីម

ភាគតិច និងសហគមន៍មូលដ� នស្រមាប់េគាលេដព្រងឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងគា្ំរទព្រងឹង
ករអនុវត�ច្បោប់ និងបទប��ត�ិពក់ព័ន�គឺជាករចបំាច់េលីករព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ។ 
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សរៈសំខន់ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិគឺផ�ល់ជ្រមកធម�ជាតិស្រមាប់សត�ៃ្រព ែដលបច�ុប្បន�កំពុង
ទទួលរងហនីភ័យេនេឡយី េហយី្រកសួងបរសិ� នបាននឹងកំពុងសហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយ្រកសួង

កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ អង�ករអភិរក្ស ៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងសកលវទិ្យោល័យនានា េដីម្បេីធ�ីឱ្យ
កន់ែត្របេសីរនូវចំេណះដឹងមូលដ� ន គា្ំរទដល់ករអភិរក្ស និងែផនករសកម�ភាពស� រេឡងីវញិ ស្រមាប់
េដះ្រសយករគំរមកំែហងដល់្របេភទសត� និងរុក�ជាតិនានា និង្របព័ន�េអកូឡូសុី។ ម៉្យោងវញិេទៀត កិច�

ខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងឹង និងព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ េដីម្ប្ីរបសិទ�ភាព្រគប់្រគង និងអភិរក្ស
តំបន់ករពរធម�ជាតិ ្រពមទងំករែចករែំលកបទពិេសធន៍ល�ៗ  គំនិតៃច�្របឌិត និងបេច�កវទិ្យោថ�ីៗ ក៏ជា

ទិសេដចម្បង ស្រមាប់ករចូលរមួអនុត�ន៍ែផនករយុទ�ស�ស�េនះឱ្យទទលួបានេជាគជ័យ។ 

េគាលេដយុទ�ស�ស�២៖ េលីកកម�សក់រ្រគប្់រគងតបំនក់រពរធម�ជាតេិដយចរីភាព 

 ករេផ�រដីសម្បទនេសដ�កិច�េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ េទឱ្យ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ្រគប់្រគង គឺចបំាច់្រត�វបន�កិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្ស

ធម�ជាតិៃន្រកសួងបរសិ� ន េដីម្បធីានាថាដីសម្បទនេសដ�កិច�ែដលស�ិតក�ុងតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាព
ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិនាេពលបច�ុប្បន� បានអនុវត�ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន និងវធិានច្បោប់នានា 
េដីម្បរីមួចំែណកក�ុងករេលីកកម�ស់ជីវភាព្របជាជនមូលដ� ន និងករកត់បន�យករគ្រមាមកំែហង ែដល
អចជះឥទ�ិពលដល់តំបន់ករពរធម�ជាតិ។ ្រគប់សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិនឹង្រត�វ
បាន្រត�តពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់តមរយៈករអនុវត�ច្បោប់វយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន េដីម្បធីានាដល់សង�
តភាពរវងករអភិវឌ្ឍ និងករអភិរក្ស។  

ករេកីនេឡងីៃនៃផ�ដីតំបន់ករពរធម�ជាតិែដលស�ិតក�ុងែដនយុត� ធិកររបស់្រកសងួបរសិ� ន បេង�ីត
បានជាែដនេទសភាពអភិរក្សែដលមានភាពទូលំទូលយជាប់ៗគា�  និងជាឱកសក�ុងករេរៀបចំេឡងីនូវរេបៀង 
អភិរក្សជីវៈច្រម�ះ េដីម្បសី្រម�លដល់បនា� ស់ទីរបស់ពពកួសត�ៃ្រពធំៗ ឬសត�ៃ្រពបនា� ស់ទីតមរដូវកល ពីតំបន់
ករពរធម�ជាតិមួយេទកន់តំបន់ករពរធម�ជាតិមយួេផ្សងេទៀត។ ែផនទី្របព័ន�េអកូឡូសុីនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ 
ស្រមាប់កំណត់សក� នុពលទីតងំ និងភា� ប់ចេនា� ះសំខន់ៗស្រមាប់រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ េដីម្បបីេង�ីតបាន
ជា្របព័ន�េអកូឡូសុីមយួេពញេលញ។ 

េគាលេដយុទ�ស�ស�៣៖ ព្រងកីករចូលរមួ របសស់ហគមនមូ៍លដ� ន នងិបេង�នីផល្របេយាជន ៍ 
 កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងមួយក�ុងករចូលរមួអនុវត�េគាលនេយាបាយវមិជ្ឈករ អជា� ធរមូលដ� ននឹង

ទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងសមត�ភាពេលីយន�ករៃនកិច�សហករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ រមួទងំករ្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិែដលមាន្រសប់ផងែដរ។ យុទ�នាករេលីកកម�ស់
ករយល់ដឹងនឹងេផា� តករយកចិត�ទុកដក់េលីសរៈសំខន់ៃនករ្រគប់្រគង និងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ
្របកបេដយចីរភាពតមរយៈករបេង�ីនជីវភាពរស់េន ករអភិវឌ្ឍតំបន់សក� នុពលេទសចរណ៍ធម�ជាតិ និង

តំបន់េបតិកភណ� ធម�ជាតិ។ 

ករផ�ល់ឱកសដ៏មានអត�ន័យ និងេដយផា� ល់ដល់បុរស និង�ស�ី ក�ុងករចូលរមួផ�ួចេផ�ីមគំនិត

េ្របី្របាស់ធនធានេដយចីរភាពក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ វនឹងជយួកត់បន�យសមា� ធេលីធនធានធម�ជាតិផង
្រពមទងំបេង�ីនជេ្រមីសេលីកកម�ស់ជីវភាពដល់សហគមន៍មូលដ� នផង។ ករអភិវឌ្ឍគំនិតេនះជាឱកស

xiii 
  



ឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរេលីករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិមិនមាននិរន�ភាពេចញ េដយសហគមន៍មូលដ� នអចមាន
គំនិតចូលរមួសហ្របតិបត�ិករក�ុងករងរតមដន និងអចធានាសុវត�ិភាពធនធានក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

ធម�ជាតិេទៀតផង។ កិច�ករទងំេនះរមួមាន ករែណនាបំេច�កវទិ្យោថ�ីៗក�ុងករបេង�ីនទិន�ផលកសិកម� ករ
េរៀបចំជំនញួខ� តតូច ករទទលួបាននូវហរិ��ប្បទនស្រមាប់ចូលរមួក�ុងកម�វធីិស� រៃ្រពេឈ ី និង្របព័ន�េអកូ
ឡូសុីេឡងីវញិ និងករ្រត�តពិនិត្យតមដន្រពមទងំបេង�ីតេឡងីនូវផលិតផលេអកូេទសចរណ៍"គុណភាពខ�ស់-

ផលប៉ះពល់ទប"  េ្រកមករចូលរមួយ៉ាងសកម�ពីសហគមន៍មូលដ� ន។ 

េគាលេដយុទ�ស�ស�៤: ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ននិងបេង�ីនកិច�សហ្របតិបត�ិករ 
ករវនិិេយាគថវកិបែន�មពីរជរដ� ភិបាល គឺមានសរៈសំខន់ណាស់ ស្រមាប់បំពក់សមា� របរកិ� រ

ដល់ម�ន�ីជំនាញទងំថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ក�ុងករេរៀបចំហ�កឹហ�នឺ េ្រតៀមលក�ណៈ និងេលីកទឹក
ចិត�ដល់ម�ន�ីអនុវត�ន៍ េដីម្បេីឆ�ីយតបេទនឹងប�� ្របឈមនានាែដលកំពុងជួប្របទះេនតមតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ នាេពលបច�ុប្បន�េនកម�ុជា។ សមត�ភាពបេច�កេទសៃនម�ន�ីជំនាញចបំាច់្រត�វេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពជា

បនា� ន់ េដីម្បេីធ�ីអភិបាលកិច�គា្ំរទដល់ករបណ�ុ ះបណា� លព្រងឹងសមត�ភាពម�ន�ីតំបន់ករពរធម�ជាតិ និង
អជា� ធរមូលដ� ន ែដលមានតនួាទីសំខន់ក�ុងករចូលរមួ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ មជ្ឈមណ� ល   
បណ�ុ ះបណា� លថា� ក់តំបន់ចំននួបីនឹង្រត�វេរៀបចំបេង�ីតេឡងី ក�ុងេគាលបំណង្របមូលផ�ុ ំបណ�ុ ះបណា� លដល់
អជា� ធរមូលដ� ន ឧទ្យោនុរក្ស និងម�ន�ីតំបន់ករពរធម�ជាតិ ឱ្យកន់ែតមានភាពជិតស�ិទ�ិ និងេលីកកម�ស់
កិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ។ 

កិច�សហករសកម�រវងបណា� ្រកសួងពក់ព័ន� ជាមួយនឹងសកលវទិ្យោល័យ អង�ករអភិរក្ស និង
ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាគឺជាករចបំាច់ក�ុងករេកៀរគរធនធាន ស្រមាប់គា្ំរទដល់ករព្រងីកបែន�មនូវេមេរៀន
បទពិេសធន៍ល�ៗ ក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ កិច�ករទងំេនះរមួមាន ករឯកភាពគា� ក�ុងករ
កំណត់អទិភាពរមួស្រមាប់ករងរអនាគត ករបេង�ីត្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានអំពីករ្រត�តពិនិត្យតមដន 
និងរយករណ៍អំពីជីវៈច្រម�ះ និងករគា្ំរទបេង�ីតេឡងីនូវមូលដ� នទិន�ន័យអភិរក្សថា� ក់ជាតិ េន្រកសួង     
បរសិ� ន ស្រមាប់ផ�ល់ព័ត៌មានេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងតមតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ។ 

ធនធានហរិ��វត�ុ 
ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ(២០១៧-២០៣១)

្រត�វបានប៉ាន់្របមាណនូវត្រម�វករឱ្យមានហរិ��ប្បទនបែន�ម ស្រមាប់ដំេណីរករអនុវត�ក�ុងរយៈេពល៥ឆា� ំ

ដំបូង(២០១៧-២០២១)សរុប្របមាណ៤៦,៨(ែសសិប្របាមំយួេក្ប�ស្របាបីំលនដុល� អេមរចិ) បែន�ម 
ពីេលីថវកិជាតិបច�ុប្បន�ទងំេលី្របាក់េបៀវត្ស និងចំណាយ្របតិបត�ិករនានារបស់្រកសួងបរសិ� ន។ 

យុទ�ស�ស�ក�ុងករេកៀរគរធនធាននឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡងី េដយេ្របីសំណំុពិពិធកម�្របភពថវកិ
នានា េដីម្បេីដះ្រសយនូវត្រម�វករបនា� ន់ស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ។ បច�ុប្បន�មិនមានយន�កររមួណា

មយួស្រមាប់្របមូល និងបែង�រចំណូលផា� ល់ពីៃថ�ចូលទស្សនា ផាកពិន័យ ឬពន�េផ្សងៗ ស្រមាប់េ្របី្របាស់
ក�ុងករ្រគប់្រគង្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិេលីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ េរៀបចំេហដ� រចនាសម�័ន� ឬកិច�

្របឹងែ្របងក�ុងករស� រេឡងីវញិ្របព័ន�េអកូឡូសុីេឡយី។ ករេធ�ីកំែណទ្រមង់សរេពីពន�នឹង្រត�វបានយកចិត�
ទុកដក់ពិចរណា េដីម្បបីែង�រថវកិទងំេនះ និងចំណូលដៃទេទៀត េទក�ុងថវកិស្រមាប់ចំណាយ្របតិបត�ិ

xiv 
  



ករេលីតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ ថវកិទងំេនះអចេ្របី្របាស់បានេដយអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និង
អភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន េដីម្បចំីណាយេលីសកម�ភាពេនក�ុងតំបន់ករពរ

ធម�ជាតិបែន�មពីេលីថវកិជាតិែដលមាន្រសប់។ េលីសពីេនះ ចំណូល និងចំណាយេផ្សងៗែដលទទលួបាន
ពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ ្រត�វែតប��� បចូលតមចរន�ៃនយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ និងថវកិជាតិ។ 

េនេពលែដលករ្រគប់្រគងបាន្រតឹម្រត�វ តំបន់ករពរធម�ជាតិ គឺជាតំណាងឱ្យយុទ�ស�ស�មយួដ៏
មាន្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផលបំផុត ក�ុងករែថរក្សោ្របព័ន�េអកូឡូសុី ស្រមាប់ចូលរមួេដះ្រសយប��
្របឈមជាសកល គឺករកត់បន�យភាព្រកី្រក ករបន្ំុសោ និងករកត់បន�យេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

្រពមទងំជា្របភព្រទ្រទង់ និងផ�ល់េសវកម�បរសិ� ន។ េទះបីជាករវនិិេយាគដំបូងេលីករ្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធម�ជាតិមានតៃម�ខ�ស់ក៏េដយ ែតវនឹងបានទទលួផល្របេយាជន៍មហមិា្រតឡប់មកវញិ េលី្របព័ន�

េអកូឡូសុី សង�ម និងេសដ�កិច�។ 
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១. េសចក�ីេផ�ម  
បច�ុប្បន�កម�ុជាមានតំបន់ករពរធម�ជាតិចំនួនេ្រចីនជាង ៤៦ កែន�ង ែចកេចញជា ៨្របេភទ0

1 និង

ចំននួរេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះែដលបានបេង�ីតថ�ី េៗនះ េដយ្រគបដណ� ប់េលីៃផ�ដី្របមាណជា ៧,៤លន ហកិត 

(៤១%ៃនៃផ�ដី្របេទស) ស�តិេនេ្រកមែដនយុត� ធិកររបស់្រកសួងបរសិ� ន ែដលមានអគ�នាយកដ� នរដ�បាល 

ករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� នជាេសនាធិករ។ ឧបសម�័ន�១ បង� ញអំពី

្របេភទ េឈ� ះ និងៃផ�ដីៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិក�ុង្របេទសកម�ុជា និងឧបសម�ន័�២ បង� ញអំពីែផនទីតំបន់

ករពរធម�ជាតិកម�ុជា។  

 កម�ុជាគឺជា្របេទសមយួក�ុងចំេណាម្របេទសនានាេលីពិភពេលក ែដលមានភាគរយៃផ�ដីតំបន់

ករពរធម�ជាតិខ�ស់ជាងេគ េហយីេនតំបន់អសុីមាន្របេទសបូ៊តនមយួែដរ មានភាគរយៃផ�ដីតំបន់ករពរ

ធម�ជាតិខ�ស់្របហក់្របែហលនឹងកម�ុជាែដរ(៤០%ៃនៃផ�ដីសរុប)។ េគាលេដជីវៈច្រម�ះ Aichi១១ ៃន

អនុស�� ស�ីពីជីវៈច្រម�ះ(CBD Aichi Biodiversity Target #11) បានអំពវនាវដល់្របេទសជាសមាជិក

ឱ្យករពរតំបន់ដីេគាក និងតំបន់ដីេសីម ឱ្យបានយ៉ាងតិច១៧% និងស្រមាប់តំបន់សមុ្រទ និងតំបន់េឆ�រ 

ឱ្យបានយ៉ាងតិច១០% ្រតឹមឆា� ២ំ០២០។ ្របេទសកម�ុជាមានតំបន់ករពរធម�ជាតិដីេគាក និងដីេសីម េលីស

ពីេគាលេដកំណត់ េហយីកម�ុជាកំពុងែតបន�កំណត់តំបន់ករពរធម�ជាតិសមុ្រទ និងេឆ�របែន�មេទៀត េដីម្បី
ធានាកិច�ករពរតំបន់េឆ�រ និងសមុ្រទឱ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ។ 

្របេទសកម�ុជាស�ិតេនេ្រជាយឥណ�ូ ចិន ែដល្រត�វបានពិភពេលកទទលួស� ល់ជាសកលថា មាន

តំបន់ជីវៈច្រម�ះសំខន់ៗ និងមានៃផ�ដីៃ្រពេឈធីម�ជាតិធំជាងេគេនក�ុងទ�ីបអសុី។ េគបានសន�ិដ� នថា

មានៃផ�ដីៃ្រពេឈសី�ុកកបូន្របែហល៣០% ស�ិតេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិៃន្របេទសកម�ុជា េហយីវ

េដីរតនួាទីសំខន់ក�ុងករស�ុកទុកកបូនៃ្រពេឈ ី ែដលរមួចំែណកេលីកកម�ស់កម�វធីិេរដបូក ្របព័ន�ធានា

សុវត�ិភាព និងករសេ្រមចបានជាផល្របេយាជន៍រមួ (ឧទ. គា្ំរទទងំករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ និងករបេង�ីន

ជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍មូលដ� ន)។ េ្រកពីេនះកម�ុជាក៏មានតំបន់អទិភាពរេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ

ចំននួ្របាកំ�ុងចំេណាមតំបន់អទិភាពចំននួ្របាបំួន ៃនមហអនុតំបន់ទេន�េមគង�។ តំបន់ករពរធម�ជាតិ

កម�ុជាបានផ�ល់ទីជ្រមកស្រមាប់សត�ៃ្រព្របមាណជិត២% ៃន្របេភទសត�ៃ្រពែដលកំពុងទទលួរងករគំរម

កំែហងេនេលីពិភពេលក ែដលមានក�ុងប�� ី្រកហមរបស់អង�ករ IUCN រមួមាន ថនិកសត�ចំនួន៣៤

្របេភទ បក្សចំីនួន៣៩្របេភទ និងល�ូនចំននួ២០្របេភទ។ តំបន់ែដលមានផលិតភាពពណិជ�កម�ខ�ស់

បំផុតក�ុង្របេទសកម�ុជា ក៏រមួមានតំបន់ករពរធម�ជាតិេនក�ុងេនាះែដរ រមួមាន៖ តំបន់ឋបនីជីវមណ� ល

ទេន�សប និងតំបន់ករពរេទសភាពអង�រ។ 

្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិកម�ុជាមានសរៈសំខន់ស្រមាប់ជីវៈច្រម�ះថា� ក់តំបន់ និងពិភពេលក 
េហយីក៏ជាែផ�កមយួៃនសម្បត�ិធម�ជាតិដ៏សំខន់របស់្របេទស។ តមករប៉ាន់ស� ន ៤០% ៃនេសដ�កិច�
ពិភពេលក និង៨០% ៃនេសចក�ី្រត�វកររបស់អ�ក្រកី្រក គឺបានមកពីធនធានជីវៈច្រម�ះ េហយីជីវៈច្រម�ះ

1 តំបន់ឧទ្យោនជាតិ តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព តំបន់ករពរេទសភាព តំបន់េ្របី្របាស់េ្រចីនយ៉ាង តំបន់រ៉មសរ តំបន់ស�ូលៃន     

ឋបនីយជីវមណ� ល តំបន់េបតិកភណ� ធម�ជាតិ និងតំបន់ឧទ្យោនជាតិសមុ្រទ 
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េនះេទៀតេសតក៏បេង�ីនលទ�ភាពបន្ំុសោ និងបេង�ីនភាពធន់្រទេំទនឹងប�� ្របឈមរបស់ពិភពេលក ពិេសស 
គឺករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ េ្រកពីេនះ តំបន់ករពរធម�ជាតិក៏បានផ�ល់នូវផលិតផល និងេសវកម�ច្រម�ះ
យ៉ាងសំបូរែបបដល់សហគមន៍ជនបទ ែដលពឹងអ្រស័យេលីធនធានៃ្រពេឈ ី ដូចជា៖ ្រប�េតអីុន ឱសថ 
និងអនុផលៃ្រពេឈ។ីល។ កិច�ករពរនិងែថរក្សោតំបន់ករពរធម�ជាតិទងំេនះ នឹងជួយដល់កំេណីន     
េសដ�កិច�្របជាជននាេពលអនាគត េហយីក៏ចូលរមួដល់ករអភិវឌ្ឍជាតិផងែដរ។ ករកត់បន�យភាព្រកី្រកគឺ
ជាែផ�កមួយៃនយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ េហយីសរៈសំខន់ធនធានក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិគឺអចនឹងរមួ
ចំែណក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងគា្ំរទនិរន�ភាពៃនជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍មូលដ� ន និងករ
អភិវឌ្ឍតមវស័ិយ តមរយៈលទ�ផលវស់ែវងបានៃនករកត់បន�យភាព្រកី្រក។ 

េយាងតមសន�ស្សន៍ៃនករអភិវឌ្ឍរបស់កម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍សហ្របជាជាតិ(UNDP) បានបង� ញថា៖ 
្របេទសកម�ុជាឈរេនលំដប់ថា� ក់ទី១៤៣ ក�ុងចំេណាម្របេទស១៨៨ េហយីេនឆា� ២ំ០១៥ ្របេទស
កម�ុជាសេ្រមចបាននូវករថយចុះៃនភាព្រកី្រកពី ៥៣% ក�ុងឆា� ២ំ០០៤ មក ២០% ក�ុងឆា� ២ំ០១២ េដយ
បានសេ្រមចនូវេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហវត្ស (លំដប់ថា� ក់េលខ៥ក�ុងចំេណាម្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍) និង
ទទលួបាននូវសូចនាករសង�មកន់ែត្របេសីរ (លំដប់ថា� ក់េលខ១ក�ុងតំបន់អសុីប៉ាសុីហ�ចិ)។ ដូេច�ះ េដីម្បី
ធានានិរន�ភាពៃនវឌ្ឍនភាពេនះ ្របេទសកម�ុជាគរួែតវនិិេយាគេលីធនធានធម�ជាតិ និងេហដ� រចនាសម�័ន� 
ែដលជាមូលដ� នយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ៃបតងនាេពលអនាគត។   

ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិគឺជាឯកសរេគាល និងជាយុទ�ស�ស�
ទីមយួស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនកម�ុជា។ ឯកសរេនះក៏ជាឯកសរែណនាមំួយក�ុង
ចំេណាមឯកសរយុទ�ស�ស�ជាតិេផ្សងៗេទៀត ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ
ថា� ក់ជាតិ និងបំេពញបែន�មដល់បណា� យុទ�ស�ស�ជាតិេផ្សងេទៀត។ 

២. ចក�វុិសយ័ េបសកកម� និងេគាលបំណង 
ចក�វុិសយ័៖ ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិេនកម�ុជា រមួចំែណកយ៉ាងសំខន់ដល់េសដ�កិច�ជាតិ 

និងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ក�ុងេនាះរមួទងំករកត់បន�យភាព្រកី្រក តមរយៈករអភិរក្ស និងករ
េ្របី្របាស់្របកបេដយចីរភាពនូវធនធានជីវៈច្រម�ះ ធនធានធម�ជាតិ វប្បធម៌ និងេសវ្របព័ន�េអកូឡូសុី។ 

េបសកកម�៖ ជាដំេណីរេឆា� ះេទកន់ករសេ្រមចបាននូវករ្រគប់្រគង្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ 
ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា្របកបេទេដយ្របសិទ�ភាព ្របសិទ�ផល និងសមធម៌។ 

េគាលបំណង៖ ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ មានេគាលបំណង 
ដូចខងេ្រកម៖ 

១. ែថរក្សោ និងេលីកកម�ស់ តៃម�េអកូឡូសុី និងវប្បធម៌ ក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
២. េលីកកម�ស់ករចូលរមួករងរ និងករគា្ំរទពីសហគមន៍មូលដ� ន ក�ុងករ្រគប់្រគងអភិរក្ស

តំបន់ករពរធម�ជាតិ 
៣. អភិវឌ្ឍន៍គំនិតៃច�្របឌិតថ�ីៗក�ុងករអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ រមួមានឱកសស្រមាប់ចីរភាពវស័ិយ

េអកូេទសចរណ៍ និងយន�ករហរិ��ប្បទន 
៤. ផ�ល់នូវព័ត៌មានពក់ព័ន�ជាក់លក់ និងទន់េពលេវល ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 
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៥. ព្រងឹង្របសិទ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងសហករក�ុងភាពជាៃដគូជាមយួ
នឹងទីភា� ក់ងររជរដ� ភិបាល អជា� ធរមូលដ� ន អង�ករេ្រករដ� ភិបាលពក់ព័ន�នឹងករអភិរក្ស
(អង�ករអភិរក្ស) និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

៣. េគាលករណ៍ែណនា ំ
េគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិនាេពលអនាគត រមួមាន៖ 

ក. ករករពរនងិអភរិក្សជាចម្បង 
ករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះគឺជាេគាលបំណងចម្បងស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ទងំែដនេគាក 

និងែដនសមុ្រទ េហយីសកម�ភាពទងំេនះ ្រត�វចត់ទុកជាសកម�ភាពអទិភាព។ សមិទ�ផលទងំេនះអច
សេ្រមចបានតមរយៈករ្រគប់្រគង ករេ្របី្របាស់ដីេដយ្រសបច្បោប់ និងបទប��ត�ិនានា ករកំណត់្រពំ
្របទល់ ករកំណត់តំបន់េ្របី្របាស់និង្រគប់្រគង ករផ�ល់អជា� ប័ណ� ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ ករវយតៃម� 
និងករតមដន្រត�តពិនិត្យ ែដលមានែចងក�ុងច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ(២០០៨) និងប��ត�ិេផ្សងៗ 
េទៀត ែដលនឹងមានែចងក�ុង្រកមធនធានធម�ជាតិ និងបរសិ� នថ�ី។ 

ខ. េលីកកម�សស់មធម ៌
ស្រមាប់្របជាជន្រកី្រក និង្រក�មជនងយរងេ្រគាះ តំបន់ករពរធម�ជាតិជា្របភពផ�ល់នូវសន�ិសុខ

េស្ប�ង និងផ�ល់ឱកសស្រមាប់ករចិ�� ឹមជីវតិរបស់ពួកគាត់។ េយងីនឹង្រត�វខិតខំ្របឹងែ្របង េដីម្បធីានាថា
ពកួគាត់ទងំេនះបានចូលរមួ ក�ុងករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�ទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
និងទទលួបានផល្របេយាជន៍ពីករចូលរមួទងំេនះ។ 

គ. ករេរៀបចែំផនករ នងិករ្រគប្់រគងេដយចេំណះដងឹជាមូលដ� ន 
ចំេណះដឹងល�ៗ អចផ�ល់ជាមូលដ� ន្រគឹះស្រមាប់ករេធ�ីែផនករ ករេរៀបចំ និងករ្រគប់្រគងតំបន់

ករពរធម�ជាតិ ែដលតំណាងឱ្យសរព័ន�មជ្ឈដ� នធម�ជាតិដ៏ល�ៃន្របព័ន�េអកូឡូសុី។ ករយល់ដឹងពី្របេភទ
សត�ៃ្រព ទីជ្រមក និង្របព័ន�េអកូឡូសុី គឺផ�ល់ជាចំេណះដឹងមូលដ� នមយួែផ�ក រឯីករយកចិត�ទុកដក់េលី
សង�ម េសដ�កិច� និងនេយាបាយ រមួជាមយួនឹង្របៃពណី និងចំេណះដឹងមូលដ� ននឹងផ�ល់ជាព័ត៌មាន
សំខន់មយួែផ�កេទៀត។ 

ឃ. ករេរៀបច ំនងិ្រគប្់រគងតបំនក់រពរធម�ជាតនិាេពលអនាគត 
បណា� ញតំបន់ករពរធម�ជាតិ គឺ្រត�វេរៀបចំ និង្រគប់្រគង ឱ្យ្រសបេទតមបែ្រមប្រម�លៃន្របព័ន�

េអកូឡូសុីនាេពលអនាគត េដយរមួទងំករព្យោករណ៍ពីករែ្រប្រប�លៃនករេកីនេឡងីកំេដភពែផនដី។ កិច�ករ
ទងំេនះ គឺត្រម�វឱ្យេ្របី្របាស់វធីិស�ស�បន្ំុសោក�ុងករអភិរក្សធនធានតមរយៈករ្រត�តពិនិត្យ តមដន និង
វយតៃម� េដីម្ប្ីរបមូលផ�ុ ំនូវចំេណះដឹងថ�ីៗ េដីម្បទីទួលបានព័ត៌មានជាក់លក់ ស្រមាប់ជាជំនយួដល់អ�ក
េរៀបចំែផនករអភិរក្ស។ 

ង. ក្រមតិ្រគប្់រគងែដនេទសភាព 
ែដនេទសភាពដ៏ធំទូលំទូលយ ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយ្រកសួង-ស� ប័នពក់ព័ន� របស់រជរដ� ភិបាល 

េហយីែដលែដនេទសភាពេនាះបានផ�ល់នូវធនធាន និងេសវកម�េអកូឡូសុី។ កិច�ករេនះ្រត�វសហករជាមយួ
អ�កពក់ព័ន� េដីម្បបំីេពញបែន�មសមត�ភាព និងបេង�ីនករយល់ដឹងទក់ទងនឹងកិច�ករពរតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
និងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះឱ្យបានកន់ែតមាន្របសិទ�ភាព។ 
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៤. ករវិភាគយទុ�ស�ស�  
៤.១ បរបិទអភបិាលកចិ� 

តំបន់ករពរធម�ជាតិជាតិបច�ុប្បន�ស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងបរសិ� ន តម្រពះរជ្រកឹត្យ 
ឆា� ១ំ៩៩៣ ស�ីពីករបេង�ីតនិងករកំណត់តំបន់ករពរធម�ជាតិ។ ច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិឆា� ២ំ០០៨ 
បានផ�ល់ជាមូលដ� នគតិយុត� ស្រមាប់ករ្រគប់្រគង ករអភិរក្ស និងករអភិវឌ្ឍតំបន់ករពរធម�ជាតិកម�ុជា 
ពិេសសក�ុងច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិបានេលីកកម�ស់ឱ្យមានករេ្របី្របាស់តមចំណាត់ថា� ក់ IUCN 
ស្រមាប់ករេរៀបចំតំបន់ករពរធម�ជាតិ េដយមានករកំណត់និងែបងែចកតំបន់្រគប់្រគងស្រមាប់តំបន់ករពរ
ធម�ជាតិនីមយួៗ េដីម្បធីានាបាននូវ៖ 

 ផ�ល់កិច�ករពរឱ្យបាន្រគប់្រជ�ងេ្រជាយដល់បណា� តំបន់ែដលមានតៃម�អភិរក្សខ�ស់ 
 អភិវឌ្ឍន៍ឱ្យបានសម្រសបបណា� តំបន់ែដលមានតៃម�េសដ�កិច�ខ�ស់ 
 បេង�ីនករចូលរមួឱ្យបានេពញេលញ និងផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ� ន និងជនជាតិ

េដីមភាគតិច 

ជំពូកទី៥ៃនច្បោប់ ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ ត្រម�វឱ្យេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលជា្រតីវស័ិយជួយដល់ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ
នីមយួៗ និងករអនុវត�ច្បោប់ និង្រត�វធានាឱ្យមានភាពសុីសង� ក់នឹងយុទ�ស�ស�ជាតិដៃទៗេទៀត។  

េនមានច្បោប់ជាេ្រចីនេទៀតែដលមានករពក់ព័ន�ដូចជា ច្បោប់ស�ីពីៃ្រពេឈ(ី២០០២) ច្បោប់ស�ីពី
ជលផល(២០០៦) ច្បោប់ស�ីពី្រគប់្រគងធនធានទឹក(២០០៧) ច្បោប់ភូមិបាល(២០០១) និងច្បោប់ស�ីពី
កិច�ករពរបរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ(១៩៩៦) ែដលមានឥទ�ិពលដល់ករ្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធម�ជាតិេនកម�ុជា។ េ្រកពីេនះក៏មានេគាលនេយាបាយ និងយុទ�ស�ស�អំពីករអភិវឌ្ឍ និងករអភិរក្ស
ជាេ្រចីនេទៀត រមួមាន៖ 

 ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (២០១៤-២០១៨) 
 យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣ (២០១៣-២០១៨) 
 ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពីករអភិវឌ្ឍៃបតង(២០១៣-២០៣០) 
 ែផនករយុទ�ស�ស�ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (២០១៤-២០២៣) 
 ែផនករយុទ�ស�ស�េរដបូកជាតិកម�ុជា(២០១៧-២០២៦) និង 
 យុទ�ស�ស�ជាតិបរសិ� ន និងែផនករសកម�ភាព (២០១៦-២០២៣) កំពុងេរៀបចំ។ 

យុទ�ស�ស�ជាតិេរដបូកកម�ុជា(NRS)ផ�ល់ជាែផនទីបង� ញផ�ូវ ស្រមាប់ករអនុវត�េគាលនេយាបាយ 
និងវធិានករេដះ្រសយនានា េទេលីករបាត់បង់និងេរចរលិៃ្រពេឈ។ី NRS គឺមានករពក់ព័ន�ជាពិេសស
េទ NPASMP ែដលនឹងេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីតមរយៈជំរុញករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ េដីម្បធីានាថា 
ៃផ�ដីៃ្រពេឈ(ីនិងករស�ុកកបូនរបស់ពួកេគ) បានផ�ល់នូវផល្របេយាជន៍ដល់ជីវៈច្រម�ះ និងអត�្របេយាជន៍
ជាេ្រចីនដៃទេទៀត។ ម៉្យោងវញិេទៀត យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ៃបតងគឺមានសរៈសំខន់ណាស់ ស្រមាប់ធានា
តុល្យភាពរវងករអភិរក្ស និងករអភិវឌ្ឍេនក�ុងករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយ

ចីរភាព រួមទងំតំបន់ករពរធម�ជាតិទងំឡាយ និងេលីកទឹកចិត�េធ�ីឥណទនកេបានស្រមាប់្រទ្រទង់
ករអភិវឌ្ឍ។ រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានផ�ល់សច� ប័នអនុស�� អន�រជាតិមយួចំនួន ែដលឆ�ុះប�� ងំពីករ
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្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនកម�ុជា េហយីអនុស�� ទងំេនះរមួមាន៖ អនុស�� ស�ីពីជីវៈច្រម�ះ (CBD) 

អនុស�� អន�រជាតិស�ីពីពណិជ�កម�ៃន្របេភទ្រក�មសត� និង្រក�មភូតគាមែដលរងេ្រគាះថា� ក់ (CITES) អនុស��

ៃន្រកបខ័ណ� អង�ករសហ្របជាជាតិ ស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (UNFCCC) អនុស�� ស�ីពីសរៈសំខន់

ៃនដីេសីមអន�រជាតិ(អនុស�� រ៉មសរ)។ 

គណៈកមា� ធិករជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់េ្រកមជាតិ គឺជាយន�ករ

អន�រ្រកសួង េដីម្បេីលីកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យតមរយៈកំែណទ្រមង់តមែបបវមិជ្ឈករ 
និងសហវមិជ្ឈករក�ុង្រកបខណ� ទូទងំ្របេទស។ កំែណទ្រមង់េនះមានករជាប់ពក់ព័ន�ជាពិេសសក�ុងករ

េលីកកម�ស់តនួាទីទទលួខុស្រត�វរបស់អជា� ធរមូលដ� ន ក�ុងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ រមួទងំតំបន់
ករពរធម�ជាតិផងែដរ។ 

្រកសួងបរសិ� ន និង្រក�ម្របឹក្សោជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ដឹកនាេំរៀបចំជាមយួ
អន�រ្រកសួង ក�ុងករពិនិត្យ ែកស្រម�ល និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស�ីពីជីវៈច្រម�ះ និង

ែផនករសកម�ភាព ែដលបានចប់េផ�ីមេរៀបចំតងំពីឆា� ២ំ០០២មក េហយីបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពរចួរល់ 
្រពមទងំទទលួបានករអនុម័តេនឆា� ២ំ០១៦ េហយីចំែណកែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធម�ជាតិេនះ ក៏បានបន្ុសីគា� េទតមេគាលេដជាយុទ�ស�ស� និងអនុសសន៍អទិភាពសំខន់ៗ 
ស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិផងែដរ។ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានជូនដំណឹងនូវបំណងក�ុងករបេង�ីត្រកមធនធានធម�ជាតិ និងបរសិ� ន 
កលពីែខមីនា ឆា� ២ំ០១៥ េហយីែដល្រកមេនះនឹងបេង�ីតេឡងីនូវេគាលករណ៍ជាផ�ូវករ េដីម្បែីណនាកំរ
អនុវត�ច្បោប់ែដលមាន្រសប់ពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ និងករគា្ំរទដល់ករអភិវឌ្ឍ្របកប 

េដយចីរភាព។ ្រកមេនះក៏បានេលីកេស�ីេឡងីនូវវេិសធនកម� េដីម្បធីានាសុខដុមកម� និងកំណត់ច្បោស់លស់
អំពីតនួាទី និងភារកិច�របស់បណា� ្រកសួងពក់ព័ន�ក�ុងអភិបាលកិច�ធនធានធម�ជាតិ។ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបាន្របគល់ភារកិច�ឱ្យ្រកសួងបរសិ� នដឹកនា ំ្រគប់្រគង ករពរបរសិ� ន អភិរក្ស
ជីវៈច្រម�ះ និងពិនិត្យេលីករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយចីរភាព។ ជាែផ�កមយួៃនកំែណទ្រមង់

យុត� ធិករក�ុងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ រជរដ� ភិបាលបានេធ�ីករេផ�រៃ្រពករពរ (ពីមុនេនះគឺស�ិតក�ុង
យុត� ធិករៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ) មក្រកសួងបរសិ� ន្រគប់្រគងវញិ។ ទន�ឹមនឹងេនះ 

្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ក៏បានទទលួសិទ�្រគប់្រគងតំបន់សម្បទនដីេសដ�កិច�ែដលមានេន
ក�ុងតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាពៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ េហយីែដលពីមុនេនះគឺស�ិតក�ុងយុត� ធិកររបស់

្រកសួងបរសិ� ន (អនុ្រកឹត្យេលខ ៣៤ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៤ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៦)។ 

េដីម្បកីរ្រប្រពឹត�េទតមតួនាទី និងភារកិច�ថ�ី ្រកសួងបរសិ� នបានេរៀបចំស្រម�លរចនាសម�ន័�ជាថ�ី 
(អនុ្រកឹត្យេលខ ១៣៥ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី០៥ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៦)។ អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ 
និងអភិរក្សធម�ជាតិ គឺេនែតជាអង�ភាពទទលួបន�ុកក�ុងកិច�ករពរ និងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ និងពិនិត្យេមីល
ករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ និងករ្រគប់្រគងទិន�ន័យទងំេនះ្របកបេដយចីរភាព េនក�ុង្របព័ន�តំបន់
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ករពរធម�ជាតិកម�ុជាដែដល ែដលឥឡូវមាននាយកដ� នចំណុះចំនួន្របាពីំរ1

2 ស្រមាប់បំេពញតួនាទី ភារកិច�
ខងេលី។ អគ�នាយកដ� នែដលេទីបបេង�ីតថ�ីគឺ អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន មាននាយកដ� ន
ចំណុះចំននួបនួ2

3  ែដលមានតនួាទី្រគប់្រគង ស្រមបស្រម�ល ជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន និងសហគមន៍
តំបន់ករពរធម�ជាតិ េដីម្បពី្រងឹងករចូលរមួ្រគប់្រគង ករករពរ និងករអភិរក្សតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 
អគ�នាយកដ� នរដ�បាលចំេណះដឹង និងព័ត៌មានបរសិ� ន មានភារកិច�ទទលួខុស្រត�វក�ុងករ្រគប់្រគងទិន�ន័យ
បរសិ� ន (នាយកដ� នេសវកម�ព័ត៌មានភូមិស�ស�) និងដឹកនាសំ្រមបស្រម�លឱ្យមានភាពរកីចេ្រមីនេលី
វស័ិយអប់របំរសិ� ន។ កិច�សហករយ៉ាងជិតស�ិទ�រវងអគ�នាយដ� នទងំបីេនះ គឺមានសរៈសំខន់ណាស់
ក�ុងករអនុវត�យុទ�ស�ស�ែដលបានេលីកេស�ីេឡងីេនះ និងសកម�ភាពពក់ព័ន�េទនឹងសហ្របតិបត�ិករក�ុង
ករ្រគប់្រគង ករេរៀបចំែផនទី ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង និងករអប់របំរសិ� ន។ 

៤.២ ប�� ្របឈម 
ករេផ�រកតព�កិច�្រគប់្រគងតំបន់ៃ្រពអភិរក្សពី្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ មក

្រកសួងបរសិ� នក�ុងេពលថ�ីៗេនះ បានេធ�ីឱ្យទំហៃំផ�ដីតំបន់ករពរធម�ជាតិេកីនេឡងីេទ�រដង គឺ្របមាណ
៤១% ៃនៃផ�ដី្របេទសកម�ុជាទងំមូល។ ករផា� ស់ប�ូ រយ៉ាងឆាប់រហ័សេនះ គឺជាប�� ្របឈមស្រមាប់
្រកសួងបរសិ� ន ទងំធនធានមនុស្ស និងថវកិេនមានកំណត់។ ជាងេនះេទេទៀត តំបន់ករពរធម�ជាតិ
ទងំេនាះកំពុងែតបន�ស�ិតេនេ្រកមសមា� ធ និងករគំរមកំែហង ែដលប�� ទងំេនះ វេនែតជាក�ីបារម�
េលីករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិនាេពលបច�ុប្បន� នូវេស�រភាព និងធានាសុវត�ិភាពក�ុងកររក្សោបាន
្របសិទ�ភាព និងសរៈសំខន់ជាសកល និងស្រមាប់ជាតិ ្រពមទងំករផ�ល់ឱកសស្រមាប់ធានាដល់ករ
េលីកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍មូលដ� ន។ 

តំបន់ករពរធម�ជាតិេនកម�ុជា ែដលរពឹំងថាជាតំបន់ជួយដល់្របសិទ�ភាពក�ុងករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ 
និងរមួចំែណកដល់កិច�អភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពេនាះ ក៏ជបួ្របទះករគំរមកំែហង ដូចតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិដៃទេទៀតេនតំបន់អសុីែដរ គឺេដយសរករេរចរលឹទីជ្រមក ករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិមិនមាន
និរន�ភាព រមួផ្សនឹំងកំេណីន្របជាជន និងត្រម�វករពីទីផ្សោរពិភពេលកផងែដរ។ 

ករកប់ៃ្រពេឈ ីនិងករបំែបកទីជ្រមកជាែផ�កតូចៗ បានេធ�ីឱ្យប៉ះពល់ដល់តំបន់ករពរធម�ជាតិ 
និងតួនាទី្របព័ន�េអកូឡូសុីរបស់វ។ សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍នានាេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ដូចជា៖ ករដំ
ដំណាកំសិ-ឧស្សោហកម� ករសងសង់ទំនប់វរអីគ�ីសនី ករេធ�ីអជីវកម�ែរ ៉ និងករសងសង់ផ�ូវជាេដីម 
គឺជាផលប៉ះពល់េដយផា� ល់ ែដលបានេធ�ីឱ្យបាត់បង់នូវទីជ្រមកធម�ជាតិ។ ចំែណកឯផលប៉ះពល់េដយ
្របេយាលវញិ រមួមាន៖ ផ�ូវថ�ីអចេធ�ីឱ្យមានសមា� ធដល់តំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលរមួមានកររនដីខុសច្បោប់ 
ករចូល្របមាញ់សត�ៃ្រព និងរុករកអនុផលៃ្រពេឈមិីនមាននិរន�ភាព។ ករេធ�ីពណិជ�កម�សត�ៃ្រពខុសច្បោប់
េដយសរែតត្រម�វករសត�ៃ្រពេកីនេឡងី ទងំក�ុង្រស�ក និងពី្របេទសជិតខង បានេធ�ីឱ្យចំននួសត�ៃ្រព
មានករថយចុះយ៉ាងខ� ងំ និងបណា� លឱ្យតំបន់ករពរធម�ជាតិបាត់បង់នូវជីវៈច្រម�ះែដលជាវត�ុបំណងេដីម
ៃនករបេង�ីតតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 

2 នាយកដ� នរដ�បាល ែផនករ និងហរិ��វត�ុ. នាយកដ� នអភិរក្សតំបនក់រពរធម�ជាតិដីេគាកខងេកីតទេន�េមគង� នាយកដ� នអភិរក្សតំបន់ករពរធម�ជាតិដី
េគាកខងត្ូបងបឹងទេន�សប នាយកដ� នអភិរក្សតំបន់ករពរធម�ជាតិដីេគាកខងេជីងបឹងទេន�សប នាយកដ� នអភិរក្សតំបន់ដីេសីមទឹកសប នាយកដ� នអភិរក្ស 
សមុ្រទ នងិតបំន់េឆ�រ នាយកដ� នអធិករកិច�នងិព្រងងឹករអនុវត�ច្បោប់។ 
3 នាយកដ� នរដ�បាល ែផនករ នងិហរិ��វត�ុ. នាយកដ� នជីវភាពសហគមន ៍នាយកដ� នតបំន់េបតិកភណ័�  នាយកដ� នេទសចរណ៍ធម�ជាតិ។ 
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េនេពលែដលករគំរមកំែហងជារូបវន័�េនែតមានគរួឱ្យកត់សមា� ល់ ប�� ្របឈមដ៏ធំ និងចំេពះ

មុខ គឺទក់ទងេទអភិបាលកិច�្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងលទ�ភាពៃនករអនុវត�យុទ�ស�ស�ជាតិថ�ីៗ 

ក៏ដូចជាករអនុវត�ច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ ប�� ចំបងៗទងំេនះ រមួមាន៖ 

 កង�ះខតករកំណត់្រពំ្របទល់(ករចុះប�� ិករ) ែផនករ្រគប់្រគង និងករកំណត់ែបងែចកតំបន់

្រគប់្រគងឱ្យបានច្បោស់លស់ក�ុងកិច�ករពរ តំបន់ស�ូល តំបន់អភិរក្សក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 

ជាលទ�ផលៃនសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន គឺស�ិតេនភាពផុយ្រស�យេនេឡយី េហយីអចេធ�ីឱ្យ

មានផលប៉ះពល់ដល់ជីវៈច្រម�ះយ៉ាងខ� ងំ។ េលីសពីេនះ សិទ�ិក�ុងករកប់ដីធ�ីក�ុងតំបន់ករពរ

ធម�ជាតិមិនទន់មានភាពច្បោស់លស់ ែដលជាមូលេហតុមយួបណា� លឱ្យមានទំនាស់ និងសកម�ភាព

រេំលភទ�នា� ន េហយីេធ�ីឱ្យតំបន់ករពរធម�ជាតិមានករបាត់បង់ៃផ�ដី 

 ពិបាករក្សោបានេស�រភាពៃនករកត់បន�យ និងលប់បំបាត់ករគំរមកំែហងមកេលីតំបន់ករពរ

ធម�ជាតិ ពិេសសទក់ទងេទនឹងករកប់ៃ្រពេឈ ី ករេចះេដីមេឈដីងជ័រ ករបរបាញ់សត�ៃ្រព 

ករដក់អនា� ក់សត�ៃ្រព ករេនសទ្រតីខុសច្បោប់ កររនដីៃ្រព និងករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈី
េដយខុសច្បោប់ និងករេធ�ីអេនា� ្របេវសន៍ចូលមករស់េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

 កិច�សហ្របតិបត�ិករេនមានក្រមិត រវង្រកសួងពក់ព័ន�នឹងករទទលួខុស្រត�វេលីករ្រគប់្រគង

ធនធានធម�ជាតិ ឬករេរៀបចំែដនដី 

 ករបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទសេនមានក្រមិត ស្រមាប់ឧទ្យោនុរក្សែដលមានភារកិច�ទទលួខុស្រត�វ

ក�ុងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព្របចៃំថ�េលីករ្រគប់្រគងទូទងំតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ ក៏ដូច

ជាក្រមិតជំនាញបេច�កេទស្រគប់្រគងស្រមាប់ម�ន�ីតំបន់ករពរធម�ជាតិផងែដរ 

 ចំណុចចុងេ្រកយ េហយី្របែហលជាសំខន់បំផុតេនាះគឺ ថវកិរជរដ� ភិបាលមិនទន់េឆ�ីយតប

ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េនេឡយីេដីម្បែីថរក្សោជីវៈច្រម�ះ និងព្រងឹងករអភិរក្ស្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ

ែដលបច�ុប្បន�េកីនទំហេំស�ីរែតមយួភាគបីៃនៃផ�្របេទស។ 

៤.៣ ដេំណាះ្រសយ 
រជរដ� ភិបាលទទលួស� ល់ថា ធនធានមនុស្ស និងថវកិេនមានក្រមិតេនេឡយី េហយីករ

កំណត់អទិភាពសកម�ភាពនានា ស្រមាប់ជយួទប់ស� ត់ជាបនា� ន់េទនឹងករគំរមកំែហងមកេលីតំបន់ករពរ

ធម�ជាតិណាែដលមានតៃម�អភិរក្សជីវច្រម�ះខ�ស់វជាេគាលេដចបំាច់ េដីម្បធីានាបាននូវនិរន�រភាពដល់ជីវភាព

សហគមន៍មូលដ� ន ែដលបច�ុប្បន�កំពុងជបួប�� ្របឈមេនេឡយី។ 

៤.៣.១ ធានានូវតៃម�វប្បធមន៌ងិ្របពន័�េអកូឡូសីុ 

ករកំណត់្រពំ្របទល់ និងករចុះប�� ិក ស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ និងតំបន់រេបៀង

អភិរក្សជីវៈច្រម�ះ គឺជាត្រម�វករបំផុត ែដលពំុទន់បានប�� ប់េនេឡយី។ ទន�ឹមេនះ េគាលករណ៍ែណនាំ

ក�ុងករេរៀបចំកំណត់ និងែបងែចកតំបន់្រគប់្រគងក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗគឺជាករចបំាច់បំផុត3

4។ 

4  ច្បោបស់�ីពតីំបនក់រពរធម�ជាតិឆា� ២ំ០០៨ បានែបងែចកជា៤តំបន្់រគប់្រគងគឺ៖ ១.តំបន់ស�ូល(តៃម�អភិរក្សខ�ស ់ និងហមមិនឱ្យចូល) ២.តបំនអ់ភិរក្ស 
(តៃម�អភិរក្សខ�ស ់ េហយីករចូលតបំន់េនះមានក្រមិតបំផុតេលីកែលងែតជូនដណឹំងេទអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិជាមុន) ៣.តំបន់
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ករកំណត់ និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង មិន្រតឹមែតមានសរៈសំខន់ក�ុងករ្រគប់្រគងនិងករេ្របី្របាស់
ដីេនតំបន់ករពរធម�ជាតិបុ៉េណា� ះេទ  ែថមទងំអចកំណត់តំបន់េគាលេដស្រមាប់ករអនុវត�េរដបូកផងែដរ 
ដូចជា៖ ដៃំ្រពេឈេីឡងីវញិ ឬបេង�ីនកេបានស�ុកៃ្រពេឈ។ី ចំែណកឯវគ�បណ�ុ ះបណា� េលីករអនុវត�ច្បោប់
និងករកសងសមត�ភាពនឹង្រត�វបានបេង�ីនេល្ប�នស្រមាប់ជយួដល់ម�ន�ីឧទ្យោនុរក្ស និងអជា� ធរមូលដ� ន 
ែដលេដីរតនួាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករហមសកម�ភាពខុសច្បោប់េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ កិច�សហករ
យ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយសហគមន៍មូលដ� នក៏មានសរៈសំខន់ផងែដរ ក�ុងករឱ្យពកួេគចូលរមួក�ុងករ្រត�ត
ពិនិត្យ និងរយករណ៍ ផ�ល់ឱកសេលីជីវភាពរស់េន និងេដីម្បេីលីកកំពស់ករយល់ដឹងស្រមាប់េគាល
បំណងតំបន់ករពរធម�ជាតិនិងបទប្ប��ត�ិច្បោប់។ 

ចំែណកឯែផនករ្រគប់្រគងតមតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗគឺេនមានក្រមិតេនេឡយី េ្រពះ
ែផនករ្រគប់្រគងទងំេនះបានទទលួជំនួយបេច�កេទស និងថវកិ តមរយៈបណា� គេ្រមាងគា្ំរទេដយៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍នានាបុ៉េណា� ះ ដូេច�ះេនេពលែដលគេ្រមាងបានប�� ប់ សកម�ភាពសំខន់ៗមិនបានបន�អនុវត�ន៍  
េឡយី។ េហតុេនះ ត្រម�វករចបំាច់ជាក់ែស�ងគឺ កររក្សោសុវត�ិភាពៃន្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធម�ជាតិែដល
មាន្រសប់ បេង�ីតេគាលករណ៍ែណនា ំ អនុវត�ករកំណត់និងែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង និងេរៀបចំែផនករ
្រគប់្រគងសម��តមតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ ពិេសសចប់េផ�ីម ស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិណា
ែដលមានអទិភាព។ 

បច�ុប្បន�ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ និងករេដីរល្បោត គឺជាសកម�ភាពចំបងស្រមាប់្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ េដយសរែតមានបទេល�ីសៃ្រពេឈេីកីតមានេស�ីរែត្រគប់្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 
េយាងតមកិច�្រសវ្រជាវេ្រកផ�ូវករៃនម�ន�ីតំបន់ករពរធម�ជាតិបានបង� ញថា ករគំរមកំែហងមកេលីករ
្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ រមួមាន៖ ករកប់េឈ ី ករបរបាញ់និងដក់អនា� ក់សត� ករេនសទខុស
ច្បោប់ និងកររនដីៃ្រពេឈេីធ�ីជាកម�សិទ� ្រពមទងំសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងករដកហូតអនុផលៃ្រពេឈី
មិនមាននិរន�ភាព។ ឧទ. បទេល�ីសៃ្រពេឈ្ីរត�វបានទទលួស� ល់ថាបានេកីតមានេឡងីេស�ីរែត្រគប់ឧទ្យោនជាតិ 
និងែដនជ្រមកសត�ៃ្រព។ េហតុេនះ ត្រម�វករជាបនា� ន់ មិន្រតឹមែតករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់បុ៉េណា� ះេទ 
បុ៉ែន�ករព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន តមរយៈករផ�ល់ឱកសនូវជេ្រមីសមុខរបរ
ចិ�� ឹមជីវតិ និងករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងទក់ទងនឹងលិខិតបទដ� នច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយអភិរក្ស
តំបន់ករពរធម�ជាតិ ក៏្រត�វែតយកចិត�ទុកដក់ជាបនា� ន់ផងែដរ។ 

តំបន់ករពរធម�ជាតិគឺមានសរៈសំខន់យ៉ាងខ� ងំ ក�ុងករផ�ល់ទីជ្រមកធម�ជាតិស្រមាប់សត�ៃ្រព 
និង្របេភទរុក�ជាតិនានា េហយីបច�ុប្បន�កំពុងរងហនីភ័យ។ ្រកសួងបរសិ� ននឹងសហករជាមយួ្រកសួង
ពក់ព័ន� អង�ករអភិរក្ស និងសកលវទិ្យោល័យនានា េដីម្បពី្រងឹងចំេណះដឹងមូលដ� នស្រមាប់គា្ំរទដល់
ែផនករសកម�ភាពអភិរក្ស និងស� រធនធានជីវៈច្រម�ះេឡងីវញិ ស្រមាប់េឆ�ីយតបេទនឹងករគំរមកំែហង
ែដលកំពុងេកីតមានេលី្របេភទសត�-រុក�ជាតិនានា និង្របព័ន�េអកូឡូសុីេនតំបន់ករពរធម�ជាតិ។  

កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិស្រមាប់ករអភិរក្សតំបន់ករពរធម�ជាតិ ក៏នឹង្រត�វបានព្រងឹងព្រងីក 
ផងែដរ ជាពិេសសជាមួយបណា� ្របេទសេនក�ុងតំបន់អសុីអេគ�យ ៍េដីម្បែីចករែំលកនូវេមេរៀនបទពិេសធន៍ 
បេច�កវទិ្យោ និងគំនិតៃច�្របឌិតថ�ីៗ។ 

េ្របី្របាសេ់ដយចីរភាព (តៃម�អភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�ខ�សែ់ដលរមួចំែណកដលក់របេង�ីនជីវភាពសហគមនមូ៍លដ� ន) និង៤.តំបន់សហគមន៍ (ស្រមាបអ់ភិវឌ្ឍន៍ដី
េសដ�កិច�សង�មេនសហគមនមូ៍លដ� ន និងជនជាតិេដីមភាគតចិ)។ 
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៤.៣.២ ធានាតុល្យភាពអទភិាពរវងអភរិក្ស នងិអភវិឌ្ឍន ៍
េយាងតមច្បោប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ ២០០៨ រជរដ� ភិបាលកម�ុជា អចេចញលិខិតអនុ�� ត

ក�ុងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងវនិិេយាគេនក�ុងតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាពៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ បុ៉ែន�
ទមទរឱ្យមានករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�មឱ្យបានសម្រសប។ ដូេច�ះេហយីេទីបក�ុងបុ៉នា� ន
ឆា� ចុំងេ្រកយេនះ ក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិមានករផ�ល់ជាសម្បទនដីេសដ�កិច�មយួចំនួន ស្រមាប់គេ្រមាង
វនិិេយាគែផ�ក កសិ-ឧស្សោហកម� និងេទសចរណ៍ធម�ជាតិ។ ករផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច�ក�ុងេពលែដលពំុទន់
មានករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគងេនេឡយីេនាះ បានបង�ជាប�� ្របឈមមយួចំននួ ែដលមានករណីខ�ះ
សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍្រត�វបានបេង�ីតេឡងីចំេលីទីតងំសំខន់ៗៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ េហយីបានេធ�ីឱ្យមាន
ផលប៉ះពល់យ៉ាងខ� ងំដល់សរៈសំខន់ៃនតៃម�ជីវៈច្រម�ះ។ 

បច�ុប្បន�ករប�្ឈប់ករអនុ�� តផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច�ថ�ី និងករពិនិត្យេឡងីវញិនូវសម្បទនដី
េសដ�កិច�ែដលមាន្រសប់េដយរជរដ� ភិបាលកម�ុជា ជាឱកសបេង�ីនេល្ប�នក�ុងករកំណត់ និងែបងែចក
តំបន់្រគប់្រគងឱ្យបានច្បោស់លស់ រវងតំបន់អភិរក្ស និងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍េនតមតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ 
េដីម្បធីានាដល់កររមួចំែណកៃនសម្បទនដីេសដ�កិច� ក�ុងករបេង�ីនជីវភាពរស់េនដល់្របជាសហគមន៍
មូលដ� ន និងជនជាតិេដីមភាគតិច(ដូចមានែចងេនក�ុងច្បោប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ)។ ្រកសួងបរសិ� ននឹង
សហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមយួ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យសកម�ភាព
សម្បទនដីេសដ�កិច�ែដលមានសុពលភាព េដយព្រងឹងតមេគាលករណ៍ច្បោប់ េដីម្បធីានាថា សម្បទនដី
េសដ�កិច�បានផ�ល់ផល្របេយាជន៍ទងំែផ�កេសដ�កិច� ករអភិរក្ស និងរមួចំែណកជួយេលីកកម�ស់ជីវភាព
សហគមន៍មូលដ� ន។ 

្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិគរួែតជាតំណាងនូវ្របេភទសត�-រុក�ជាតិនិង្របព័ន�េអកូឡូសុីសំខន់ៗ 
ែដលត្រម�វឱ្យមានកិច�ករពរ។ េ្រកពីេនះ ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ្រត�វែតមានរេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ
ស្រមាប់តភា� ប់ពីតំបន់ករពរធម�ជាតិមយួេទតំបន់ករពរធម�ជាតិមួយេទៀត េដីម្បឱី្យតំបន់ករពរធម�ជាតិ
មានៃផ�ដីទូលយ និងធានាកំុឱ្យមានករកត់ផា� ច់ទីជ្រមក និងងយ្រស�លស្រមាប់្របេភទសត�ៃ្រពធំៗ
ែស�ងរកចំណី ពិេសសសត�បនា� ស់ទីតមរដូវកលមានភាពងយ្រស�លរស់េន។ ករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីៃន
រេបៀងតភា� ប់តំបន់ករពរធម�ជាតិមយួេទនឹងតំបន់ករពរធម�ជាតិមយួេទៀតេនះ គឺជាសកម�ភាពែដលមាន
្របសិទ�ភាពបំផុត ស្រមាប់ករបន្ំសោេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ្រកសួងបរសិ� ននឹងេ្របី្របាស់ែផនទី
តំបន់េអកូឡូសុី េដីម្បកំីណត់ឱកសអភិរក្សក�ុងក្រមិតែដនេទសភាពទងំេនតំបន់រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ 
និងរវងបណា� តំបន់ករពរធម�ជាតិែដលមាន្រសប់ ពិេសសករកំណត់អត�ស�� ណជេ្រមីសឱ្យបានល�
បំផុតស្រមាប់រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ រមួទងំ្របព័ន�េអកូឡូសុីែដលមានសរៈសំខន់។ 

៤.៣.៣ េលីកកម�សក់ចិ�សហ្របតបិត�កិរ្រគប្់រគង 
វធីិស�ស�សកម�បែន�មនឹង្រត�វបានេ្របីក�ុងករជំរុញករចូលរមួពីសហគមន៍មូលដ� ន និងជនជាតិ

េដីមភាគតិច េដីម្បរីមួគា� ្រគប់្រគង េដយេគារពតមត្រម�វករ និងេសចក�ី្របាថា� របស់ពកួគាត់ ក�ុងេគាលេដ
េលីកកម�ស់ទងំករងរអភិរក្សស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងករបេង�ីនជេ្រមីសមុខរបររបស់សហគមន៍
មូលដ� ន។ បទពិេសធន៍ស�ពីីករបេង�ីតតំបន់សហគមន៍ករពរធម�ជាតិ(CPAs) និងករេ្របីធនធានធម�ជាតិ
តមលក�ណៈ្របៃពណី(មិនេធ�ីពណិជ�កម�)នឹងជយួព្រងឹងដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងសហករគា� េនក�ុងករ
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្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ ម៉្យោងេទៀត ករព្រងីកឱកសស្រមាប់ជីវភាពរស់េន្របកបេដយនិរន�រភាព 
និងអត�្របេយាជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ� ននឹងក� យជាកររមួវភិាគទនយ៉ាងសំខន់ ដល់ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�
សង�ម និងសមធម៌េយនឌ័រ។ ឧទ. វសិលភាពអភិវឌ្ឍន៍បែន�ម ដូចជាសក� នុពលបេង�ីតេអកូេទសចរណ៍
េនក�ុង្របេទសកម�ុជា មិន្រតឹមែតជា្របភពបែន�ម្របាក់ចំណូលស្រមាប់សហគមន៍មូលដ� ន និងករ្រគប់្រគង
តំបន់ករពរបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�វជាឧបករណ៍មួយេដីម្បេីលីកកម�ស់ និងបេង�ីនករយល់ដឹងពីសរៈសំខន់ៃន
តំបន់ករពរធម�ជាតិ ស្រមាប់េភ��វេទសចរក�ុង្រស�កនិងបរេទស។ 

្រកសួងបរសិ� នបាននឹងកំពុងអនុវត�តមេគាលនេយាបាយកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ ែដលដឹកនាេំដយ 
គណៈកមា� ធិករអភិវឌ្ឍន៍តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់េ្រកមជាតិ េហយីក�ុងេពលថ�ីៗេនះ ្រកសួងបានេធ�ី
្របតិភូកម�ជូនដល់អជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិ នូវមុខងរមយួចំនួនែដលទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ រមួមាន៖ ករចូលរមួ្រគប់្រគងសហគមន៍ដល់អជា� ធរឃុ/ំសង� ត់ និងករទទលួខុស្រត�វក�ុងករេលីក
កម�ស់ករយល់ដឹង អភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពរស់េន និងព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ជូនដល់រដ�បាល្រក�ង/្រស�ក/ខណ�  
(្របកសេលខ៣៦ និង៣៧ របស់្រកសួងបរសិ� ន ចុះៃថ�ទី១០ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦) និងសរចរែណនាំ
េលខេលខ០៥ ចុះៃថ�ទី២២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីវធិានករចបំាច់នានាក�ុងករព្រងឹងករ្រគប់្រគង
ធនធានធម�ជាតិ។ កំែណទ្រមង់ទងំេនះនឹងេធ�ីឱ្យករេធ�ីែផនករ្រគប់្រគង ករអនុវត� និងករព្រងឹងករ
អនុវត�ច្បោប់កន់ែតជិតស�ិទ�ជាមយួនឹងសហគមន៍ែដលរស់េនក�ុង និងែក្បរតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 

៤.៣.៤ ជរុំញករ្រគប្់រគងេដយ្របសិទ�ភាព នងិ្របសិទ�ផល 
ក�ុងេពលថ�ីៗេនះៃផ�ដីតំបន់ករពរធម�ជាតិមានករេកីនេឡងីេទ�ដង តំបន់ទងំេនះស�ិតេ្រកមែដន

យុត� ធិករៃន្រកសួងបរសិ� នែដលមានអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� ន
សហគមន៍មូលដ� នជាេសនាធិករ។ េហតុេនះ ករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីទងំសមត�ភាព និងធនធាន ដល់
អគ�នាយកដ� នទងំពីរគឺជាករចបំាច់ េដីម្បធីានាសុវត�ិភាព្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ្របកបេដយ
្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល ស្រមាប់ជា្របេយាជន៍រមួដល់្របជាពលរដ�កម�ុជាក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងអនាគត។ 

ករផ�ល់បែន�មេដយនាយករដ�ម�ន�ីនូវម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សចំននួ៣០០នាក់េទៀត េលីចំននួឧទ្យោនុរក្ស
ែដលមាន្រសប់ និងករេផ�រម�ន�ីបេច�កេទសមួយចំនួនមកពីរដ�បាលៃ្រពេឈ ី ្រពមទងំករេធ�ី្របតិភូកម�
ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិដល់អជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិ បានជួយស្រមាលបន�ុកក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធម�ជាតិែដលបានព្រងីកវសិលភាពេនះ។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ក៏េនមានេសសសល់នូវប�� ្របឈម
សំខន់ៗ ដូចជា៖ ក្រមិតជំនាញៃនម�ន�ីេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ (ម�ន�ីជំនាញGDANCP GDLC 
និងមន�ីរបរសិ� នេខត�-្រក�ង)គឺេនមានក្រមិតេនេឡយី ក�ុងលទ�ភាពករ្រគប់្រគង ស្រមបស្រម�លនឹង គា្ំរទ 
េដីម្បេីឆ�ីយតបតមត្រម�វករេនមូលដ� នក�ុងករេរៀបចំែផនករ ករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របាស់ធនធានឱ្យ
មាននិរន�រភាពក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ ម៉្យោងវញិេទៀត ភាព្របទក់្រកឡា និងស�ុ្រគស� ញៃន្របព័ន�ធម�ជាតិ 
គឺទមទរឱ្យម�ន�ីមានសមត�ភាពជំនាញទងំែផ�កវទិ្យោស�ស� ែផ�កសង�ម និងករ្រសវ្រជាវ ែដលប��
ទងំេនះ គឺជា្របករសំខន់ស្រមាប់បេង�ីនសមត�ភាពម�ន�ីជំនាញៃនអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និង
អភិរក្សធម�ជាតិ េដីម្បផី�ល់ករែណនា ំ និងបណ�ុ ះបណា� លដល់ម�ន�ីជំនាញថា� ក់េ្រកមជាតិ និងអជា� ធរ 
មូលដ� ន។ ្របធានបទជាអទិភាព រមួមាន៖ ករ្រគប់្រគងសត�ៃ្រព ករេធ�ីែផនទី្របព័ន�េអកូឡូសុី និងករ
សិក្សោតៃម�ៃនធនធានធម�ជាតិក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 

ទិន�ន័យេគាលអំពីជីវៈច្រម�ះែដលមាន្រសប់េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិក�ុង្របេទសកម�ុជា មាន
គុណភាពមិនដូចគា� េទ តំបន់ករពរធម�ជាតិណាែដលមានករគា្ំរទមូលនិធិ និងជំនយួបេច�កេទសពីខង
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េ្រកជាទូេទគឺមានគុណភាពល� េ្រកពីេនះគឺគុណភាពេនមានក្រមិត។ កង�ះខតកិច�សហករ និងករ
ែចករែំលកទិន�ន័យ និងព័ត៌មានមាន្រសប់ េនមានករពិបាក េដីម្បែីស�ងរកបានស្រមាប់េគាលបំណងៃន
ករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគង។ ករវយតៃម�ធនធានជីវៈច្រម�ះសរេឡងីវញិគឺជាមូលដ� នក�ុងករ
្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល េដយផ�ល់នូវទិន�ន័យែដលមាន
សរៈសំខន់ស្រមាប់អ�ក្រគប់្រគងអចែស�ងយល់ និងដំេណាះ្រសយប�� ទក់ទងេទនឹងករែ្រប្រប�ល
បរសិ� ន។  ជាករចបំាច់ផងែដរ ក�ុងករជំរុញឱ្យមានករវយតៃម�តមែបបវទិ្យោស�ស�សម��មយួស្រមាប់
េធ�ីករតមដននូវ្របេភទជីវៈច្រម�ះ ែដល្រក�មឧទ្យោនុរក្ស ក៏ដូចជា្រក�មសហគមន៍មូលដ� នអចអនុវត�ន៍បាន
ក�ុងសកម�ភាពករងរជាទូេទរបស់ពកួេគ។ ស� ប័នសិក្សោ្រសវ្រជាវ អង�ករអភិរក្ស និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍
នានា គរួ្រត�វបានេលីកទឹកចិត� និងស្រមបស្រម�ល េដីម្បរីមួចំែណកដល់ករបេង�ីត្របព័ន�វយតៃម�តមែបប
វទិ្យោស�ស�ស្រមាប់្រគប់តំបន់ករពរធម�ជាតិទងំអស់។ 

ែផ�កមួយក�ុងករព្រងឹងេហដ� រចនាសម�័ន�ស� ប័ន និង្របព័ន�បេច�កវទិ្យោទំេនីប គួរែតយកចិត�ខ�ស់
ផងែដរ ក�ុងករផ�ល់នូវឧបករណ៍ចបំាច់ស្រមាប់ករអនុវត� និងករេ្របី្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យមូលដ� ន
មយួែដលសម្រសប។ ្របព័ន�េនះនឹងផ�ល់ព័ត៌មានអំពីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ ករេរៀបចំែផនករ និងករេរៀបចំ
េគាលនេយាបាយ ែដលជាមូលដ� ន្រគឹះស្រមាប់្របតិបតិ�ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 

អទិភាពមយួស្រមាប់ករវយតៃម�ធនធាន គឺជាករវយតៃម�េលីសរៈសំខន់ៃនធនធានធម�ជាតិ 
ែដលមានេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមួយៗ និងេរៀបចំចង្រកងជាឯកសរចំណាត់ថា� ក់ អំពីសរៈសំខន់
ៃនធនធានធម�ជាតិេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិទងំេនាះ េដយថ�ឹងែថ�ងអំពីអត�្របេយាជន៍ឬតៃម� ករវភិាគ
ចំេណញ-ខត ែដលអចផ�ល់ជាមូលដ� ន្រគឹះស្រមាប់ពិចរណាេលីករអភិរក្ស ឬករវនិិេយាគេដីម្បអីភិវឌ្ឍន៍។ 
ករវយតៃម�ធនធានធម�ជាតិគរួែតរមួប��ូ លទងំករផ�ល់ជាផលិតផល និងជាេសវកម� (ឧទ. េឈ ីអុស 
អនុផលៃ្រពេឈ ីនិងផលិតផលកសិកម�) និងេសវនិយត័កម� (ឧទ. ករស�ុកកេបាន និងទឹក)។ ករវភិាគ
េសដ�កិច�រេបៀបេនះ គឺជាគន�ឹះក�ុងករ្រទ្រទង់ករគា្ំរទែផ�កហរិ��វត�ុ ស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលជា
ែផ�កមយួៃនយុទ�ស�ស�ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ៃបតង។ អទិភាពស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេគាលនេយាបាយមយួ គឺេដីម្បី
ធានាឱ្យមានករយល់ដឹងអំពីច្បោប់ធនធានធម�ជាតិ និងេគាលនេយាបាយ និងករេលីកកម�ស់ឱ្យទទលួ
ស� ល់ពីគុណតៃម�ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ ក�ុងករផ�ល់េសវ្របព័ន�េអកូឡូសុី និងករធានាជីវភាពរស់េន
របស់សហគមន៍ជនបទ។ ្របករទងំេនះនឹងមានែចងក�ុង្រកមធនធានធម�ជាតិនិងបរសិ� នថ�ី េដីម្បែី្របក� យ
ទស្សនទនទងំេនះេទជាករអនុវត�ជាក់ែស�ង។ 

៥. េគាលេដយទុ�ស�ស� 
េដីម្បេីដះ្រសយករគំរមកំែហង និងប�� ្របឈមក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិកម�ុជា 

ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ បានេធ�ីករែបងែចកជាបនួេគាលេដយុទ�ស�ស� 
េហីយេគាលេដយុទ�ស�ស�នីមួយៗសុទ�ែតមានេគាលបំណងជាក់លក់បែន�មមួយចំនួន។ េគាលេដ
យុទ�ស�ស�ទងំេនះ រមួមាន៖ 
− េគាលេដយុទ�ស�ស�ទី១៖  កំណត់អទិភាពនិងព្រងឹងករករពរនិងអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ 
− េគាលេដយុទ�ស�ស�ទី២៖  េលីកកម�ស់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេដយចីរភាព 
− េគាលេដយុទ�ស�ស�ទី៣៖ ព្រងីកករចូលរមួនិងបេង�ីនផល្របេយាជន៍របស់សហគមន៍មូលដ� ន 
− េគាលេដយុទ�ស�ស�ទី៤៖ ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ននិងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយអ�កពក់ព័ន� 
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តរងខងេ្រកម បង� ញេសចក�ីសេង�បអំពីទំនាក់ទំនងរវងករគ្រមាមកំែហង េគាលេដយុទ�ស�ស� 
និងសកម�ភាពជាអទិភាព៖ 

ករគ្រមាមកែំហងមកេលី
តបំនក់រពរធម�ជាត ិ
(កត� េដយផា� ល ់នងិ

្របេយាល) 

េគាលេដ 
យុទ�ស�ស� សកម�ភាពអទភិាព 

 

កត� េដយផា� ល ់
ករបាត់បងទ់ជី្រមក 
និងករេរចរលិ ធនធាន
េដយសកម�ភាព
អភិវឌ្ឍន ៍េនក�ុងតបំន់
ករពរធម�ជាត ិ 

គយស 
១ និង២ 

 ប��ប់ករេបាះ្រពំ្របទល ់ចុះប�� ិក កំណត់នងិែបងែចក
តំបន់្រគប់្រគង េដីម្បកីំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់ តបំនស់�ូល 
និងតបំនអ់ភិរក្សស្រមាបក់ចិ�ករពរ 

 ប�� ក់េហតុផលក�ុងករកណំត់្រពំ្របទល់ េដយដកេចញ/
ស� រតំបន់េរចរលឹជាអចិៃ�ន�យ ៍និងបែន�មតបំនអ់ភិរក្សថ�ីៗ
េទៀត (របប់��ូ លទងំរេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ) 

 ធានាតមដន្រត�តពនិិត្យ និងព្រងងឹករអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�
ភាព េលីសកម�ភាពអភិវឌ្ឍនន៍ានា ដូចមានែចងក�ុងច្បោប ់និង
បទដ� នគតយុិត�នានា 

 ្រត�តពនិិត្យ តមដននងិវយតៃម�ធនធានធម�ជាតិ។ 
សកម�ភាពេល�ីសច្បោប ់
ក�ុងករករពរធម�ជាតិ
ដូចជា៖ កបេ់ឈ ីបាញ់
សត� បពុំលសត� 
េនសទ្រតី និងទ�នា� ន
ដីេធ�ីជាកម�សិទ� ិ។ល។ 

គយស 
១ ៣ នងិ៤ 

 ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លជាបនា� ន់េលីករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប ់
ស្រមាប់ឧទ្យោនុរក្ស នងិនាយកតំបន់ករពរធម�ជាត ិ

 បណ�ុ ះបណា� លសមត�ភាព្រគប់្រគងសត�ៃ្រពដល់ម�ន�ជីនំាញ
្រកសួងបរសិ� ន 

 ព្រងឹងករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� នក�ុងករតមដន
្រត�តពនិិត្យ រយករណ៍ និងអភិវឌ្ឍន៍េលជីេ្រមីសមុខរបរ
ចិ�� ឹមជីវតិរបសព់ួកគាត ់

 បេង�ីត្របព័ន�ទិន�ន័យ្របមូលផ�ុ ំមួយែដលនាយកតំបន់ មន�ីរប
រសិ� ន និងអគ�នាយកដ� ន រដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�
ជាត ិអចេ្របី្របាស់បានស្រមាបត់មដនសកម�ភាពៃនករ
ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់។ 

កត� េដយ្របេយាល 
ផលបះ៉ពល់េដយករ
ែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

គយស 
១ និង៤ 

 យកចតិ�ទុកដក់េលីករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង នងិករ្រត�ត
ពិនិត្យតំបនក់រពរធម�ជាតិេដយេផា� តេទេលីករ កសង
ភាពធន់េទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

 ប��ូ លសកម�ភាពបន្ុសោ ំសកម�ភាពកត់បន�យ នងិភាពធន់ៃន
្របព័ន�េអកូឡូសុី ជាេគាលេដស្រមាប់្រគប់្រគង តបំនក់រពរ 

កង�ះខតេលកីរកំណត់
ែបងែចកតំបន្់រគប់្រគង 
និងែផនករ្រគប់្រគង  

គយស 
១ 

 ប��ប់ករកំណត់ នងិែបកែចកតំបន់្រគប់្រគង នងិេរៀបចំែផនករ 
្រគប់្រគងសម�� (ទនិ�នយ័តបំនក់រពរធម�ជាត)ិ ែដលសេង�ប
ពីគុណតៃម�ៃនករអភិរក្ស នងិយុទ�ស�ស�ជាអទិភាពស្រមាប់
តំបនក់រពរធម�ជាតនិីមួយៗ 
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ករចូលរមួមានក្រមិត
របស់សហគមនក៍�ុងករ
េរៀបចំែផនករ និងករ
្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធម�ជាត ិ

គយស 
៣ និង៤ 

 ព្រងឹងកិច�សហ្របតបិត�ិករក�ុងករ្រគប់្រគង 
 បេង�ីតជេ្រមីសេលីករចិ�� ឹមជីវភាពរបសស់ហគមន៍មូលដ� ន   

(រមួមាន ករបេង�តីតបំន់េទសចរណ៍ធម�ជាត)ិ 
 ព្រងឹងករអប់រ ំនិងករបេង�នីចំេណះដឹង 
 គា្ំរទដល់ករបណ�ុ ះបណា� លសមត�ភាពដល់អជា� ធរមូលដ� ន

ែដលមានមុខងរកន់ែតសខំន់ក�ុងករ្រគប់្រគងតំបនក់រពរ
ធម�ជាតិ។ 

ទំនាស់ៃនករេ្របី្របាស់
ដីែដលកពុំងែតេកីត
មាន 

គយស 
២ និង៣ 

 េធ�ីឱ្យមានសុខដុមកម�រវងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹង
េគាលេដៃនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាត ិ

 ព្រងឹងេឡងីវញិ គណៈកមា� ធិករជាតិេដះ្រសយទំនាស់ក�ុង
ករ្រគប់្រគងតបំន់ករពរធម�ជាត។ិ 

កង�ះខតបុគ�លកិ
ជំនាញ  

គយស 
១ និង៤ 

 ព្រងឹងករកសងសមត�ភាពជំនាញេលីែផ�កវទិ្យោស�ស� និង
្រសវ្រជាវស្រមាប់ម�ន�ី អកធ (ជាពិេសសេលីែផ�ក្រគប់្រគង 
និងតមដនសត�ៃ្រព កសងែផនទី្របព័ន�េអកូឡូសុី នងិករ
កំណតត់ៃម�ធនធានធម�ជាត)ិ 

 ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លដលម់�ន�ីជំនាញបេច�កេទស េលមុីខ
ជំនាញេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងតបំន់ករពរធម�ជាតិ ករវភិាគ
េលីចំណុចខ�ះខត ករ្រគប់្រគងទនិ�ន័យ ករ្រគប់្រគង
គេ្រមាង និងករសរេសរគេ្រមាងេស�ីសុ។ំ 

 ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លដលម់�ន�ីតបំន់ករពរធម�ជាតិ េលីមុខ
ជំនាញ ព្រងងឹករអនុវត�ច្បោប់ ករ្រត�តពនិិត្យតមដនជវីៈ
ច្រម�ះ នងិវធិានេដយមានករចូលរមួេផ្សងៗេទៀតស្រមាប់ករ
ចូលរមួពអី�កពក់ពន័�េនមូលដ� ន។ 

េហដ� រចនាសម�័ន� និង
ធនធានហរិ��វត�ុមាន
កំណត ់

គយស 
៤ 

 ែស�ងយល់ជេ្រមសីេផ្សងៗស្រមាបប់េង�តីចំណូលេដយផា� លព់ី
តំបនក់រពរធម�ជាតិ (ឧទ. ចំណូលពីអ�កមកទស្សនាក�ុង
តំបនេ់អកូេទសចរណ៍ េសវកម�បរសិ� ន កម�វធិីេរដបូក) 

 ែស�ងរកថវកិ្របតបិត�ិករស្រមាប់តបំន់ករពរធម�ជាត ិ
 បង� ញពគុីណតៃម�េសដ�កចិ�ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ ក�ុងករ

គា្ំរទដល់យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ៃបតង។ 
កង�ះខតទិន�ន័យេគាល
និងវធិានស្រមាប់
្របមូល រក្សោទុក នងិ
ែចករែំលកព័ត៌មានៃន
តំបនក់រពរធម�ជាត ិ

គយស 
៤ 

 បេង�ីនកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយសកលវទិ្យោល័យ និងអង�ករ
អភិរក្សនានា 

 រមួប��ូ លគា� នូវទិន�ន័យពត័ម៌ានែដលមាន្រសប់ ស�ីពជីីវៈ
ច្រម�ះ និង្របព័ន�េអកូឡូសុ ី

 អនុមត័្របពន័�ស�ង់ដតមដន្រត�តពិនិត្យជីវៈច្រម�ះស្រមាប់េធ�ី
ករតមដន្រត�តពិនតិ្យេនទីវលជាក់ែស�ង 

 វនិិេយាគ្របពន័�ទនិ�ន័យ្របមូលផ�ុ ំ ែដលអច្រគប់្រគង នងិែចក
រែំលកទិន�ន័យពត័៌មានភូមសិ�ស� (GIS) ពី្របេភទសត�-រុក�
ជាត ិនិង្របព័ន�េអកូឡូសុកី�ុងតំបន់ករពរធម�ជាត ិ
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ខងេ្រកមេនះផ�ល់នូវទិដ�ភាពសេង�ប និងែផនករសកម�ភាពស្រមាប់េគាលេដយុទ�ស�ស�នីមយួៗ។ 

សូចនាករ រយៈេពលខ�ី (៥ឆា� )ំ មធ្យម (១០ឆា� )ំ និងរយៈេពលែវង (១៥ឆា� )ំ និងត្រម�វករថវកិស្រមាប់ 

រយៈេពល៥ឆា� ដំំបូង (២០១៧-២០២១) ដូចមានែចងក�ុងឧបសម�័ន�៣ខងេ្រកម។ 

៥.១ េគាលេដយុទ�ស�ស�១៖  កំណតអ់ទិភាពនិងព្រងឹងករករពរនិងអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ 
៥.១.១ ធានាករកំណត្់រពំ្របទលតំ់បនក់រពរធម�ជាត ិែបងែចកតំបន្់រគប្់រគង និងេរៀបចំែផនករ

្រគប្់រគង 

កម�វធីិៃនសកម�ភាពទងំេនះនឹង្រត�វបានអនុវត� េដយមានករចូលរមួពីសហគមន៍មូលដ� ន េទ

តមលំដប់ៃនជំហន្របទក់្រកឡាគា�  ដូចខងេ្រកម៖ 

១. ករកំណត់្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធម�ជាតិ៖ ផ�ល់អទិភាពេលីករកំណត់្រពំ្របទល់ែផ�កខងេ្រក 

(្រពំ្របទល់ព័ទ�ជំុវញិ)ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងតំបន់រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ ែដលមានចុះប�� ិក

ទិន�ន័យវស់ែវងក�ុងែផនទីមូលដ� នទិន�ន័យៃនអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ

និងេធ�ីករេបាះបេង� ល្រពំ េដយយកចិត�ទុកដក់តមចំណុចមានមនុស្សេចញចូល-ឆ�ងកត់(ឧទ. 

តមផ�ូវ និងផ�ូវលំក�ុងៃ្រព ។ល។) និងដក់ផា� ងំប៉ាណូេនតមដងផ�ូវ។ 

២. ែផនករ្រគប់្រគង៖ ក�ុងរយៈេពល្របាឆំា� ដំំបូង ្រត�វបេង�ីតេឡងីនូវឯកសរទិន�ន័យព័ត៌មានតំបន់

ករពរធម�ជាតិែដលខ�ីែតជាក់លក់ និងសេង�បអំពីតៃម�ៃនករអភិរក្ស និងយុទ�ស�ស�អទិភាព

ស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ េហយីឯកសរេនះក៏អចជា្រតីវស័ិយស្រមាប់កំណត់ និង

ែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង និងផ�ួចេផ�ីមេរៀបចំែផនករសកម�ភាព និងថវកិ្របចឆំា� ។ំ ក�ុងរយៈេពល

ែវងនឹង្រត�វបេង�ីតេឡងីនូវែផនករ្រគប់្រគងលម�ិតែដលជា «ែផនករធន់េទនឹងករែ្រប្រប�លអកស

ធាតុ»  រមួមានយុទ�ស�ស�ស្រមាប់និរន�រភាពៃនជីវភាពរស់េន និងភាពធន់ៃន្របព័ន�េអកូឡូសុី។ 

៣. ករកំណត់និងែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង៖ បេង�ីតេឡងីនូវេគាលករណ៍ែណនា ំក�ុងករកំណត់ និង

ែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង និងេធ�ីអត�ស�� ណេលីទិន�ន័យព័ត៌មានែដលមាន្រសប់។ ជាអទិភាពគឺ

ករកំណត់តំបន់ស�ូល និងតំបន់អភិរក្សក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (ឧទ. េដយែផ�កេលីតំបន់ែដល

សំបូរជីវៈច្រម�ះ និងតៃម�េអកូឡូសុីខ�ស់) និងពំុអនុ�� តសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍ពណិជ�កម�េកីតមាន

េឡងីក�ុងតំបន់ទងំេនាះេឡយី។ 
 

េយាងច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិបានែចងថា៖ «ករកំណត់និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង 
ករែកែ្រប្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងករបេង�តីតំបន់ករពរធម�ជាតិថ� ី ្រត�វកំណត់េដយអនុ្រកឹត្យ
េហយីករេរៀបចំេគាលករណ៍ែណនា ំ ៃនករកសងែផនករសកម�ភាពស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ
នីមយួៗ  ្រត�វសេ្រមចេដយ្របកសរបស់្រកសួងបរសិ� ន»។ 

៤. ្រត�តពិនិត្យ តមដននិងវយតៃម�ធនធានធម�ជាតិ៖ បេង�ីត្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ តមដន និងវយ

តៃម�ធនធានៃ្រពេឈេីនតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងតំបន់រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ។ បេង�ីត្របព័ន�

្រគប់្រគងទិន�ន័យធនធានធម�ជាតិ ដូចជាទិន�ន័យសរេពីភ័ណ� ៃ្រពេឈ ី ធនធានគ្រមបៃ្រពេឈ ី

ល្បោត បទេល�ីសៃ្រពេឈ ីករកប់រនដីៃ្រព។ 
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៥.១.២ ព្រងងឹករអនុវត�ច្បោប ់នងិកតប់ន�យករគរំមកែំហង 
ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់រមួមានកម�វធីិចំននួពីរ ែដល្រត�វេ្របីក�ុងរយៈេពលែវងគឺ ករេលីកកម�ស់ករ

យល់ដឹងដល់សហគមន៍មូលដ� ន និងព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងករអនុវត�ច្បោប់។ េគាលបំណងជាបឋមគឺករ
កត់បន�យបណា� បទេល�ីសនានា ែដលកំពុងេកីតមានេឡងីក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ ករេធ�ីឱ្យកន់ែត
្របេសីរក�ុងករអនុវត�ច្បោប់ និងកិច�សហករជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន គឺជាដំេណាះ្រសយមយួ ែដល
បច�ុប្បន�ករគំរមកំែហងកំពុង្របឈមក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ បណា� សកម�ភាពអទិភាព រមួមាន៖ 

១. េលកីកម�ស់ករយល់ដឹង៖ ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងកសងសមត�ភាពដល់អជា� ធរមូលដ� ន 
(រដ�បាល្រក�ង/្រស�ក/ខណ�  និង្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍ឃុ/ំសង� ត់) អំពីច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
និងលិខិតបទដ� នគតិយុត�ពក់ព័ន�  ែដលទក់ទងេទនឹងសិទ�េ្របី្របាស់ធនធាន និងករទទលួ
ខុស្រត�វរបស់សហគមន៍ក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងឱកសបេង�ីនក្រមិតជីវភាពរស់េនរបស់ពកួ
គាត់ ជាមយួនឹងកររមួចំែណកករពរនិងអភិរក្សតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 

២. ព្រងឹងសមត�ភាពអនុវត�ច្បោប់៖ ត្រម�វឱ្យមានករវនិិេយាគទងំេលីែផ�ក សមា� រៈ និងករបណ�ុ ះ
បណា� ល រមួមាន៖ 

ក. ទិញបែន�មនូវ រថយន� និងមូ៉តូ ្រពមទងំកណូត (ស្រមាប់េ្របីេនតំបន់ដីេសីម និងេឆ�រសមុ្រទ) 
ឧបករណ៍ GPS ម៉ាសុីនថតរូប និងសមា� រៈបេច�កេទសទំេនីបៗមយួចំននួេទៀត ែដលអចបេ្រមី
ដល់ករងរេនទីវល 

ខ. ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លជំនាញ ែផ�កអនុវត�ន៍ច្បោប់ ដល់ឧទ្យោនុរក្ស េដយសហករជាមយួនឹង
កងកំលងំ្របដប់អវុធ 

គ. ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លក្រមិតមូលដ� នដល់សហគមន៍មូលដ� ន េដីម្បបីេង�ីនករចូលរមួសកម�ភាព
ល្បោត ពិេសសសកម�ភាពសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងេរៀបចំជាបណា� ញផ�ល់ព័ត៌មាន
េនមូលដ� នរបស់ពកួគាត់ 

ឃ.  បេង�ីត្រក�មចល័ត-្របតិកម�រហ័ស ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ ែដលរមួមានតំណាងពីរដ�បាលេផ្សងៗ
េទៀត ក៏ដូចជាកងរជអវុធហត� េដីម្បគីា្ំរទសកម�ភាពអន�រគមន៍ ក�ុងករណីត្រម�វករប�ង� ប
ជា្រទង់្រទយធំ 

ង. េលីកទឹកចិត�ដល់ករេ្របី្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យល្បោតសម�� ដូចជាស� ត (Spatial 
Monitoring and Reporting Tool) និងមីស� (Management Information System)េន
ទូទងំតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

ច.  រតឹបណ�ឹ ងករដក់េទសទណ�  និងករឃាត់ខ�ួនជនេល�ីស 
ឆ. ែស�ងរកឱកសផ�ល់ករេលកីទឹកចិត� និងផល្របេយាជន៍េផ្សងៗ ស្រមាប់ឧទ្យោនុរក្ស ក�ុងករ

ទប់ស� ត់សកម�ភាពេល�ីសច្បោប់េនតមតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
ជ. បេង�ីត្របព័ន�ទិន�ន័យ្របមូលផ�ុ ំមយួ ែដលនាយកតំបន់ មន�ីរបរសិ� ន និង អ.ក.ធ អចេ្របី្របាស់

ស្រមាប់តមដនសកម�ភាពៃនករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ 

 សកម�ភាពកត់បន�យករគំរមកំែហង នឹង្រត�វបានេដះ្រសយបែន�មេទៀត តមរយៈករបេង�ីត
ជេ្រមីសមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ្របកបេដយនិរន�រភាពស្រមាប់សហគមន៍មូលដ� ន ែដលអចជំនសួឱ្យករេ្របី្របាស់
ធនធានធម�ជាតិេដយមិនមាននិរន�រភាព(សូមេមីលគយស ៣.៣)។ 
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៥.១.៣ ជរុំញករករពរ ករអភរិក្ស នងិករស� រេឡងីវញិៃនជវីៈច្រម�ះ 
សរៈសំខន់ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិគឺករផ�ល់ែដនជ្រមកធម�ជាតិ ស្រមាប់សត�ៃ្រព (រួមទងំ

្របេភទរុក�ជាតិ និងមច�ជាតិ) ែដលបច�ុប្បន�កំពុងទទួលរងនូវហនិភ័យ។ ្រកសួងបរសិ� ននឹងរមួសហករ
ជាមយួ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ អង�ករអភិរក្ស និងសកលវទិ្យោល័យនានា េដីម្បពី្រងឹង
មូលដ� នចំេណះដឹង គា្ំរទករងរអភិរក្ស េរៀបចំែផនករសកម�ភាពអភិរក្ស ្រពមទងំរមួគា� េដះ្រសយនូវ
ករគំរមកំែហងមកេលីបណា� ្របេភទជីវៈច្រម�ះ និង្របព័ន�េអកូឡូសុី។ បណា� យុទ�ស�ស�ជាក់លក់ រមួមាន៖ 

១. ប�� ប់ករេរៀបចំែផនទី្របព័ន�េអកូឡូសុី េដីម្បកំីណត់ចំណុចពិេសសែដលមានជីវៈច្រម�ះសំខន់ៗ 
និងបេង�ីនឱកសក�ុងករផ្សោរភា� ប់តំបន់ករពរធម�ជាតិមយួេទតំបន់ករពរធម�ជាតិមយួេទៀតតម
រយៈរេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ (សូមេមីលគយស ២.២) 

២. បេង�ីត្របព័ន�ស�ង់ដរក�ុងករវយតៃម�ជីវៈច្រម�ះ ែដលអចែចករែំលក និងេ្របី្របាស់ស្រមាប់ករ 
្រត�តពិនិត្យជា្របច ំអំពីស� នភាព និងនិនា� ករ ៃន្របេភទសត�និងរុក�ជាតិែដលរងហនិភ័យ េនក�ុង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ(សូមេមីលគយស ៤.២) 

៣. គា្ំរទករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងចំេណះដឹងមូលដ� ន (លក�ណៈ្របៃពណី) េដីម្បបីេង�ីតែផនករ
សកម�ភាពអភិរក្ស្របេភទសត� និងរុក�ជាតិជាក់លក់មយួ ពិេសស្របេភទសត�កំពុងរងករគ្រមាម
កំែហងឬតំបន់េរចរលឹ។ ទងំេនះរមួទងំកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករបេង�ីនគ្រមបៃ្រពេឈ ីតមរយៈ
ករស� រៃ្រពេឈេីនតមតំបន់េរចរលឹ 

៤. ទប់ស� ត់ករនាចូំល្របេភទសត�និងរុក�ជាតិចម�ង រតត្បោត និងដុះរលដលនានា ែដលនឹងគ្រមាម
កំែហងដល់្របេភទរុក�ជាតិ និងសត� ែដលជា្របេភទេដីមេនតមតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

៥. ព្រងីកករអភិរក្សេ្រកតំបន់ េដយករស� រេឡងីវញិ និងបេង�ីនសក� នុពលតំបន់អភិរក្ស េដីម្បី
ស្រម�លដល់្របេភទែដលរងហនិភ័យវលិេទកន់ជ្រមកធម�ជាតិេដីមរបស់វវញិ 

៦. ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័នស្រមាប់េដះ្រសយករគំរមកំែហង្របេភទនានា និង្របព័ន�េអកូឡូសុី 
ែដលរមួមាន៖ 
ក.  ្របសិទ�ភាពៃនែផនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ(សូមេមីលគយស ១.១) 
ខ.  សកម�ក�ុងករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងជាសធារណៈ(សូមេមីលគយស ១.២) 
គ.  ្របសិទ�ភាពព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់(សូមេមីលគយស ១.២)  
ឃ. េធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីសមត�ភាពវទិ្យោស�ស�ក�ុងអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ 

(សូមេមីលគយស ៤.១) 
ង. កិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករេផ�របេច�កវទិ្យោ (សូមេមីលគយស ៤.២) 

៥.១.៤ ព្រងកីកចិ�សហករ្របតបិត�កិរអន�រជាត ិ
កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិស្រមាប់ព្រងឹងករ្រគប់្រគង និងករអភិរក្សតំបន់ករពរធម�ជាតិក៏

នឹង្រត�វបានព្រងឹងព្រងីក ជាពិេសសក�ុងបរបិទថា� ក់តំបន់េដីម្បែីចករែំលកនូវេមេរៀនពិេសធន៍ល�ៗ  គំនិតៃច�
្របឌិត និងបេច�កវទិ្យោថ�ី។  ចំណុចជាក់លក់ែដល្រត�វដក់ប��ូ ល រមួមាន៖ 

១. គា្ំរទបណា� ញព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់សត�ៃ្រពអស៊ន េដីម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំនឹងអជីវកម�សត�ៃ្រពខុស
ច្បោប់ និងករេប�ជា� អនុវត�ន៍អនុស��  ស�ីពីពណិជ�កម�អន�រជាតិេលីរុក�ជាតិ និងសត�ៃ្រពែដលជិត
ផុតពូជ (CITES) 
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២. មហអនុតំបន់េមគង� - ព្រងីក្រចករេបៀងស្រមាប់ករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះឆ�ងែដន 
៣. គណៈកម�ករពិភពេលកៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ្របចតំំបន់អសុីអេគ�យ ៍ (WCPA) - ចូលរមួ

សិក� សល វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងែចករែំលកព័ត៌មាន ទក់ទងនឹងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
៤. ៃដគូសកម�ភាព្របេភទសត�-រុក�ជាតិអស៊ន IUCN (ASAP) សម�័ន�អន�រភា� ក់ងរេដីម្បេីដះ្រសយ

្របេភទរងហនិភ័យខ�ស់ៃន្របេភទសត�ឆ�ឹងកងមិនែមនជាសត�សមុ្រទក�ុងតំបន់អសុី-អេគ�យ ៍
៥. សម�័ន�ឧទ្យោនុរក្សអន�រជាតិ(និងសម�័ន�ឧទ្យោនុរក្សអសុី) - ចូលរមួកិច�្របជំុ្របចឆំា� ឧំទ្យោនុរក្សតំបន់

ករពរធម�ជាតិ េដីម្បែីចករែំលកបទពិេសធន៍ និងបេច�កវទិ្យោថ�ីៗ 
៦. កិច�្រពមេ្រពៀងបរសិ� នពហុភាគី (ឧទ.CBD, UNFCCC, CITES, Ramsar Convention) - ចូលរមួ

កិច�្របជំុថា� ក់តំបន់ និងសន�ិសិទៃនបណា� ភាគី និង 

៧. កិច�្រពមេ្រពៀងេទ�ភាគី - អនុវត�ន៍យុទ�ស�ស�ទទលួផល្របេយាជន៍ទងំសងខង(ឧទ. អនុស្សោរណៈ
េយាគយល់ជាមយួ្របេទសចិន និងអ្រហិ�កខងត្ូបងស�ីពីប�� អទិភាពបរសិ� ន)។ 

៥.២ េគាលេដយុទ�ស�ស�២៖ បេង�នីករ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធម�ជាតិេដយចីរភាព 
៥.២.១ េធ�សុីខដុមកម�ៃនសកម�ភាពអភិវឌ្ឍនជ៍ាមួយនឹងេគាលបំណង្រគប្់រគងតំបនក់រពរធម�ជាតិ 

ករេផ�រដីសម្បទនេសដ�កិច�េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិេទឱ្យ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ្រគប់្រគងនាេពលថ�ីៗេនះ ជាករចបំាច់គឺ្រត�វមានកិច�សហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ិរវង្រកសួងទងំពីរ
(MoE and MAFF) េដីម្បធីានាថា ដីសម្បទនេសដ�កិច�ែដលមាន្រសប់ក�ុងេពលបច�ុប្បន�បានរមួចំែណក
ក�ុងករេលីកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជនមូលដ� ន ទន�ឹមនឹងកររមួគា� កត់បន�យករគ្រមាមកំែហង 
ែដលអចជះឥទ�ិពលដល់តំបន់ករពរធម�ជាតិ ពិេសសទីតងំដីសម្បទនេសដ�កិច�ទងំេនាះ។ កម�វធីិេនះ
នឹងបំេពញបែន�មជាមយួសកម�ភាពែដលស�ិតេនក�ុងគយស១.១ (ករកំណត់និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង) 
េដីម្បីកំណត់ឱ្យបានច្បោស់ពីតំបន់ស�ូល តំបន់អភិរក្ស ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ េដយែផ�កេលី
ទិន�ន័យព័ត៌មានវទិ្យោស�ស� និងចំេណះដឹងមូលដ� ន។ សម្បទនដីេសដ�កិច�ែដលមាន្រសប់ តមនិយម
ន័យគឺជាែផ�កមយួក�ុងតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាព ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ េហតុេនះ បណា� សកម�ភាព
ែដល្រត�វេធ�ីសហករជាមយួ MAFF-FA មានដូចខងេ្រកម៖ 

១. ្រត�តពិនិត្យតមដនសកម�ភាពេនតំបន់អភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព េដីម្បធីានាថា សកម�ភាពទងំេនាះ
បានអនុវត�្រសបតមេគាលករណ៍ច្បោប់ និងករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�ម 

២. គា្ំរទដល់មា� ស់សម្បទនដីេសដ�កិច� ក�ុងករផ�ល់ឱកសករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លដល់សហគមន៍
មូលដ� ន និងបេង�ីនករចូលរមួពីមា� ស់សម្បទនដីេសដ�កិច�ក�ុងសកម�ភាពស� រៃ្រពេឈ ី និង្របព័ន�
េអកូឡូសុី 

៣. េ្រជីសេរសី្រក�មហុ៊ន (្រក�មហុ៊នគំរូឈនមុខ) ែដលគា្ំរទដល់េគាលគំនិត្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ្របកបេដយចីរភាព េហយីមានឥទ�ិពលដល់បណា� សម្បទនដីេសដ�កិច�េផ្សងេទៀត េដីម្បី
េធ�ីឱ្យកន់ែត្របេសីរេឡងីៃនករទំនាក់ទំនងជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន។ 

ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�េផ្សងៗេទៀត (ឧទ. វរអីគ�ីសនី ែរ ៉និងផ�ូវថ�ល់) ែដលបានេស�ីេឡងីឬ

បានផ�ួចេផ�ីមអនុវត�ន៍េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ក៏នឹង្រត�វត្រម�វឱ្យេធ�ីរបាយករណ៍វយតៃម�េហតុប៉ះពល់

បរសិ� ន និងតម្របករែដលមានែចងក�ុង្រកមធនធានធម�ជាតិ និងបរសិ� នថ�ី។ េដីម្បេីដះ្រសយទំនាស់
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ក�ុងករេ្របី្របាស់ដីធ�ី ែដលស�ិតេនក�ុង ឬជាប់នឹងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ដំេណីរករយន�ករគណៈកមា� ធិករ

ជាតិេដះ្រសយទំនាស់េលីករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិគឺជាករចបំាច់។ 

៥.២.២ ករផ្សោរភា� ប្់របពន័�តបំនក់រពរធម�ជាត ិ
ករព្រងីកវសិលភាពៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិែដលស�ិតក�ុងែដនយុត� ធិករ្រកសួងបរសិ� ន េធ�ីឱ្យ

្របេទសកម�ុជាមានែដនេទសភាពតំបន់ករពរធម�ជាតិ្រគបដណ� ប់េនភាគខងេកីតទេន�េមគង� ភាគខង

េជីង និងភាគខងត្ូបង បឹងទេន�សប ែដលលតសន�ឹងធំ និងបន�បនា� ប់គា� (ឧបសម�័ន� ២)។ ករបេង�ីត

រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ គឺជាឱកសស្រមាប់ពិនិត្យពិច័យេលីករផ្សោភា� ប់រវងតំបន់ែដនេទសភាពទងំេនះ 

េដីម្បធីានាភាពងយ្រស�លក�ុងករបន�ះទីៃន្របេភទសត�ធំៗ និង្របេភទសត�បន�ះទីតមរដូវកល ពីតំបន់

ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ តមរយៈបណា� រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះទងំេនាះ។ 

េដីម្បធីានាថាតំបន់ករពរធម�ជាតិពិតជាស�ិតេន «ទីតងំ្រតឹម្រត�វ» (ឧទ. ករេ្រជីសេរសីែផ�កេលី
មូលដ� នទិន�ន័យវទិ្យោស�ស�) ករេ្របីព័ត៌មានទីតងំ្របព័ន� GIS និងមូលដ� នែផនទី្របព័ន�េអកូឡូសុីច្រម�ះ

ែផ�កេលីទិន�ន័យល�បំផុតែដលមាន្រសប់នឹងកំណត់ក�ុងករព្រងឹង្របសិទ�ភាព្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ

ទងំេនះ និងបំេពញបានភាពខ�ះចេនា� ះ េដីម្បបីេង�ីតឱ្យបាន្របព័ន�េអកូឡូសុីមយួេពញេលញ។ ព័ត៌មានទីតងំ

នឹង្រត�វ៖ 

១. ករេ្របី្របាស់ែផនទី្របព័ន�េអកូឡូសុី ឆ�ុះប�� ងំភាព្រត�តសុីគា� រវងតំបន់ែដលមានតៃម�ជីវៈច្រម�ះ

ខ�ស់ ជាមយួតំបន់ករពរធម�ជាតិែដលមាន្រសប់ េហយីកំណត់ភាពខ�ះចេនា� ះៃនករ្រគបដណ� ប់

តំបន់ទងំេនះ 

២. ពិនិត្យេមីលករេ្របី្របាស់ដីបច�ុប្បន�ក�ុងបណា� តំបន់ែដលស�ិតេនជាប់នឹងតំបន់ករពរធម�ជាតិ េដីម្បី
កំណត់ជេ្រមីសក�ុងករព្រងីក្រពំ្របទល់ ឬបេង�ីតរេបៀងអភិរក្សតភា� ប់តំបន់ករពរធម�ជាតិទងំេនាះ 

ក�ុងេគាលេដកត់បន�យទីជ្រមកែដលដច់ជាែផ�កៗ និងរក្សោ្របព័ន�េអកូឡូសុី 

៣. ជាជំនយួក�ុងករកំណត់ថា េតីករែ្រប្រប�ល្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធម�ជាតិទងំេនាះអចនឹងបេង�ីន

ក្រមិត្របព័ន�េអកូឡូសុី ្របេភទជីវៈច្រម�ះសំខន់ៗ ឬករេ្របី្របាស់តមែបប្របៃពណីែដរឬេទ និង 

៤. ពិចរណាេលីស� នភាព ឬ្រពំ្របទល់បច�ុប្បន�ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិមយួចំននួ ែដល្របព័ន�េអកូ

ឡូសុីេនទីេនាះមានវបិត�ិធ�ន់ធ�រ បណា� លមកពីករបាត់បង់ទីជ្រមក ឬករអភិវឌ្ឍហសួ្របមាណ 

ែដលចបំាច់្រត�វេធ�ីករផា� ស់ប�ូរ (ឧទ. តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពស�ួល និងរនាមដូនស)ំ។ 

ករកំណត់ និងករបេង�ីតតំបន់ករពរធម�ជាតិសមុ្រទ/តំបន់េឆ�រ និងតំបន់ដីេសីម ក៏ជាចំណុច

អទិភាពមយួែដរ េដីម្បធីានាថាតំបន់្របព័ន�េអកូឡូសុីសំខន់ៗ ្របេភទេផ្សងៗេទៀត ្រត�វបានរមួប��ូ ល

យ៉ាង្រគប់្រគាន់េទក�ុង្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិថា� ក់ជាតិ។ 

៥.៣ េគាលេដយុទ�ស�ស�៣៖ ព្រងីកករចូលរមួនិងបេង�នីផល្របេយាជនរ៍បសស់ហគមនមូ៍លដ� ន 
េគាលបំណងយុទ�ស�ស�៣េនះនឹង្រត�វបានដឹកនាអំនុវត�ន៍េដយអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

ៃន្រកសួងបរសិ� ន។ 
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៥.៣.១ បេង�នីករចូលរមួរបសស់ហគមនមូ៍លដ� នក�ុងដេំណីរករេរៀបចែំផនករ្រគប្់រគង 
តម្របកសេលខ ៣៥ របស់្រកសួងបរសិ� ន អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ននឹងទទលួខុស្រត�វ

ក�ុងករផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងសមត�ភាពេលីករ្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិដល់
ម�ន�ីរដ�បាលឃុ/ំសង� ត់ រមួទងំសហគមន៍តំបន់ករពរែដលមាន្រសប់។ េដីម្បបីេង�ីតកិច�សន�នាក�ុងន័យ
ស� បនាជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន និងជនជាតិេដីមភាគតិច ម�ន�ីៃនអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 
(ក៏ដូចជាម�ន�ី GDANCP) ចបំាច់្រត�វទទលួករបណ�ុ ះបណា� លអំពីវធីិស�ស�ៃនករចូលរមួ និងេយនឌ័រ 
េដីម្បជីយួជំរញុអ�កពក់ព័ន�េនថា� ក់មូលដ� នចូលរមួ។ វគ�បណ�ុ ះបណា� លេនះ (បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� ល) 
អច្រត�វបានផ�ល់េដយអង�ករេ្រករដ� ភិបាលថា� ក់ជាតិ ែដលមានបទពិេសធន៍ខ�ស់ក�ុងករ្រគប់្រគងធនធាន
ធម�ជាតិតមែបបសហគមន៍។ 

ករអប់រផំ្សព�ផ្សោយ និងយុទ�នាករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងជាសធារណៈ អចនឹង្រត�វបានបន�
អនុវត�េ្រកមកិច�សហករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយ អគ�នាយកដ� នចំេណះដឹង និងព័ត៌មានបរសិ� ន េដយេផា� ត
ជាសំខន់េលី៖ 

១. េ្របី្របាស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយស្រមាប់យុទ�នាករក�ុងករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង (េដយភាសសម�� 
និងេគារពសិទ�េយនឌ័រ) បង� ញពីសរៈសំខន់ៃនជីវៈច្រម�ះ និងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ ែដលជា
មេធ្យោបាយផ្សោរភា� ប់ជីវភាពចិ�� ឹមជីវតិជាមយួនិងករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិេដយនិរន�រភាព 

២. ព្រងីកករយល់ដឹងអំពីច្បោប់និងបទប��ត�ិទក់ទងនឹងសិទ� និងតនួាទីៃនករេ្របី្របាស់ធនធានជា 
លក�ណៈ្របៃពណីេនក�ុងនិងែក្បរតំបន់ករពរធម�ជាតិ  

៣. ប��� បេគាលករណ៍អភិរក្ស ករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិេដយនិរន�រភាព និងសមធម៌េយនឌ័រ 
េទក�ុងកម�វធីិសិក្សោតមសលេរៀនេនមូលដ� ន។ 

ផល្របេយាជន៍ៃនករបេង�ីនករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� នក�ុងដំេណីរេរៀបចំករែផនករ
្រគប់្រគងមាន ដូចជា៖ 

 ្របមូលចំេណះដឹងមូលដ� ន និងជាលក�ណៈ្របៃពណីរបស់សហគមន៍ េដីម្បីព្រងឹងែផនករ
្រគប់្រគង និងករកំណត់និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង(សូមេមីលគយស ១.១)ក៏ដូចជាករ
ចូលរមួចំែណកក�ុងដំេណីរករវយតៃម�ជីវៈច្រម�ះ(សូមេមីលគយស ១.៣ និង ៤.២) 

 បេង�ីតនូវបណា� ញជនបេង� លមូលដ� នសំខន់ៗ ែដលអចជយួឧទ្យោនុរក្សក�ុងករព្រងឹងករអនុវត�
ច្បោប់េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ(សូមេមីលគយស ១.២)  

 េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីសរៈសំខន់ៃនតុល្យភាពរវងករចិ�� ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍មូលដ� ន
ជាមយួនឹងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ(គយស ៣.៣)។ 

*** គរួកត់សមា� ល់ថាករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� ន គឺចចំច់្រត�វមានករេលីកទឹកចិត� 
េដយេហតុថាពួកគាត់មានកររវល់មមាញឹកក�ុងសកម�ភាពរកចំណូលេដីម្បជីីវភាព្របចៃំថ�របស់ពួកគាត់។ 

៥.៣.២ គា្ំរទយន�ករសហករក�ុងករ្រគប្់រគង 
«សហ្របតិបត�កិរក�ុងករ្រគប់្រគង» គឺជាយន�ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិមយួែដលថា� ក់ជាតិ 

និងអជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិ និងសហគមន៍មូលដ� ន និងអ�កពក់ព័ន�ដៃទៗេទៀត ្រត�វេចះស្រមបស្រម�ល 
ែចករែំលកតនួាទី និងករទទលួខុស្រត�វ។ ជាែផ�កមយួៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជាក�ុង
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ករេធ�ីវសិហមជ្ឈករតមរយៈ គ.ជ.អ.ប ្រកសួងបរសិ� នបានេធ�ី្របតិភូកម�រចួជាេ្រសចនូវមុខងរមយួចំនួន
ទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ជូនដល់អជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិ ក�ុងករគា្ំរទកិច�សហករ
្រគប់្រគង។ ទងំេនះរមួមានករេធ�ី្របតិភូកម�តួនាទីពក់ព័ន�នឹងករងរសហគមន៍ដល់រដ�បាលឃុ/ំសង� ត់ 
និងករទទលួខុស្រត�វក�ុងករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង ករអភិវឌ្ឍជីវភាពេនមូលដ� ន និងករព្រងឹងអនុវត�
ច្បោប់ ដល់រដ�បាល្រក�ង/្រស�ក/ខណ� ។ 

យន�ករសហករមយួេទៀតគឺករបេង�ីតសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលផ�ល់ជាមេធ្យោបាយ 
សំខន់ៗ ស្រមាប់ធានាដល់ែខ្ស្រកវត់ៃបតង កត់បន�យករទ�នា� នដីខុសច្បោប់ និងស្រមបស្រម�លជាមយួ
្របជាជនេនថា� ក់មូលដ� ន ក�ុងករចូលរមួ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ បន�េលីកទឹកចិត�គា្ំរទដល់
សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលមាន្រសប់េដយប��� បែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់ករពរ
ធម�ជាតិេទក�ុងែផនករអភិវឌ្ឍឃុ-ំសង� ត់ ែដលជាមេធ្យោបាយក�ុងករគា្ំរទេគាលនេយាបាយស្រមាប់ព្រងឹង
ករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� ន ក�ុងដំេណីរករែផនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ េលីសពីេនះ 
សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ ឬបណា� យន�ករសហករ្រគប់្រគងេផ្សងៗេទៀត ក៏្រត�វមានករេរៀបចំ និង
ឧបត�ម�គា្ំរទផងែដរ។ 

ករេលីកទឹកចិត�ក�ុងទ្រមង់ជាថវកិ ឧបករណ៍/សមា� រៈ ឥស្សរយិយស ឬប័ណ�សរេសីរ ្រត�វបាន
យកចិត�ទុកដក់ពិចរណាស្រមាប់សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលទទលួបានេជាគជ័យខ�ស់ក�ុងករ
ចូលរមួ្រគប់្រគង និងេ្របី្របាស់ធនធានេដយនិរន�រភាពក�ុងសហគមន៍របស់ខ�ួន។ 

៥.៣.៣  ព្រងកីឱកសៃនករច�ិ� ឹមជវីតិរបសស់ហគមនមូ៍លដ� ន  
ករផ�ល់ឱកសចូលរមួេដយផា� ល់និងេពញេលញដល់សហគមន៍មូលដ� នទងំបុរស និង�ស�ីក�ុង 

ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយនិរន�រភាពេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ នឹងកត់បន�យនូវសំពធ
ៃនករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិ និងផ�ល់នូវករបេង�ីនជេ្រមីសស្រមាប់ករចិ�� ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍
មូលដ� នផងែដរ។ តមរយៈករបេង�ីនជេ្រមីសនានា ែដលអចជំនសួឱ្យករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិមិន
មាននិរន�រភាព  សហគមន៍មូលដ� នអចមានទឹកចិត�ក�ុងករបំេពញតនួាទី េលីករ្រត�តពិនិត្យតមដន និង
ជយួធានាសុវត�ិភាពធនធានក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ បណា� សកម�ភាពទងំេនាះរមួមាន៖ 

១. ករបេង�ីនជេ្រមីសករងរដល់សហគមន៍ េដយផ្សោរភា� ប់ជាមួយ្រក�មហុ៊នសម្បទនដីេសដ�កិច� និង
សកម�ភាពវនិិេយាគឯកជនេផ្សងេទៀតេនក�ុងតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាពៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
(សូមេមីលគយស ២.១) 

២. គា្ំរទែផ�កបេច�កវទិ្យោ ក�ុងករបេង�ីនទិន�ផលកសិកម� ែដលេធ�ីករដដុំះេដយសហគមន៍មូលដ� ន
(េដយសហករជាមយួនឹង្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ) 

៣. ជំរុញបេង�ីតអជីវកម�ខ� តតូច និងគំនិតផ�ួចេផ�ីម េដីម្បទីទួលបានហរិ��ប្បទនពី្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ 
ស្រមាប់ករែកៃច�អនុផលៃ្រពេឈ ីនិងែស�ងរកទីផ្សោរស្រមាប់ផល-អនុផលៃ្រពេឈ ីផលិតផលសិប្បកម� 
និងឱសថបូរណ និង 

៤. េលីកទឹកចិត�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងសហករក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដនសកម�ភាពខុសច្បោប់ េនក�ុង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងជំរុញករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� នក�ុងកម�វធីិស� រៃ្រពេឈ ី និង
្របព័ន�េអកូឡូសុីេឡងីវញិ។ 
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ឱកសព្រងីកវស័ិយេអកូេទសចរណ៍គឺជាមេធ្យោបាយមួយ ក�ុងករគា្ំរទទងំករងរអភិរក្ស និង
ករេលីកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍មូលដ� នក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលក�ុងេនាះសហគមន៍

ជាអ�កផ�ល់កែន�ងស� ក់េន និងេសវកម�ស្រមាប់េភ��វេទសចរ។ េមេរៀនពិេសធន៍ល�ៗ ពីតំបន់េអកូេទសចរ
នានាែដលកំពុងមានសកម�ភាព (ឧទ. ឧទ្យោនជាតិ្រពះសុរ្រមិត-កុសមៈ«គីររីម្យ» ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព
គូែលន-្រពហ�េទព តំបន់ស�ូលដីេសីមែ្រពកទល់ និងែដនជ្រមកសត�ៃ្រពពម្រកេសប) អចជាគំរសូ្រមាប់

ករបេង�ីតយុទ�ស�ស�ជាក់លក់ៃនេអកូេទសចរណ៍េនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិេផ្សងេទៀត េដយ៖  
១. កំណត់សក� នុពលតំបន់េអកូេទសចរណ៍ែដលមាន្រសប់ និងតំបន់ែដលនឹងបេង�ីតថ�ី េដយេផា� ត

េលតំីបន់េទសភាពធម�ជាតិ ក៏ដូចជាតំបន់វប្បធម៌ និងេបតិកភណ� ធម�ជាតិ 
២. ពិចរណាេទេលីបណា� តំបន់ ែដលមានគុណភាព្រគប់្រគាន់ ក�ុងករទក់ទញេភ��វេទសចរឱ្យមក    

ទស្សនាក�ុងចំនួនមយួ្រគប់្រគាន់ ែដលអចធានានិរន�រភាពហរិ��វត�ុ ែដលរមួវភិាគទនដល់សហ
គមន៍មូលដ� នក�ុងករចត់ែចងស្រមាប់េសវកម�េទសចរណ៍ឱ្យបានល�្របេសីរបំផុត 

៣. បេង�ីតេទសចរណ៍ធម�ជាតិ(ជាក�� ប់)ែដលអចទក់ទញអ�កេទសចរ រមួទងំមគ�ុេទសេទសចរណ៍ 
េលីដំេណីរកំសន� េបាះជំរុ ំផ�ះស� ក់េន (េទសចរអចកំសន�ជាមួយបទពិេសធន៍វប្បធម៌តមរយៈ
ករស� ក់េនជាមយួ្រគ�សរ្របជាជន) ឧទ្យោនរុក�ស�ស�(េនទី្រក�ង) និងផ�ល់ឱកសឱ្យេទសចរអច
ផ�ល់នូវេសវកម�េដយស�័្រគចិត�របស់ពកួគាត់ក�ុងករ្រសវ្រជាវ និងករវយតៃម�ស� នភាពជីវៈច្រម�ះ 

៤. េរៀបចំបទប�� ៃផ�ក�ុង និងយុទ�ស�ស�ទីផ្សោរ យន�ករែចករែំលកផល្របេយាជន៍ និងមេធ្យោបាយ
ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យតមដនផលប៉ះពល់ៃនសកម�ភាពេអកូេទសចរណ៍(តមរយៈករបេង�ីត្របព័ន�
ធានាសុវត�ិភាព)  

៥. េរៀបចំកម�វធីិអប់រផំ្សព�ផ្សោយ េដីម្បបីណ�ុ ះបណា� លសហគមន៍មូលដ� នក�ុងគំនិតផ�ួចេផ�ីមអនុវត�ន៍ 
េទសចរណ៍ធម�ជាតិក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ 

សមាសភាគៃនេទសចរណ៍ធម�ជាតិគរួេផា� តសំខន់ េដយឈរេលីមូលដ� ន«គុណភាពខ�ស់ ផល
ប៉ះពល់ទប» ជាបទពិេសធន៍ដល់េភ��វេទសចរ េដីម្បធីានានូវនិរន�រភាពៃនគុណតៃម�តំបន់ករពរធម�ជាតិ។  

៥.៤ េគាលេដយុទ�ស�ស�៤៖ ព្រងងឹសមត�ភាពស� បន័ នងិកចិ�សហករ 

៥.៤.១ ធានាឱ្យមានចនំនួម�ន�្ីរគប្់រគាន ់មានសមត�ភាព នងិធនធានសម្រសប 
ត្រម�វករជាបនា� ន់េនថា� ក់មូលដ� នគឺផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងធនធាន្រសបតមត្រម�វករដល់

ម�ន�ីតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងឧទ្យោនុរក្ស េដីម្បអីនុវត�ន៍ករព្រងឹងអនុវត�ន៍ច្បោប់្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 
្រត�តពិនិត្យតមដនជីវៈច្រម�ះ និងករចូលរមួពីអ�កពក់ព័ន� (សូមេមីលគយស១.២)។ អទិភាពបនា� ន់
ចំេពះមុខគឺ្រត�វធានាថា ឧទ្យោនុរក្សថ�ីចំនួន ៣០០នាក់ ្រត�វបានទទលួករបណ�ុ ះបណា� លក្រមិតមូលដ� ន 
ែដលបេ្រងៀនេដយឧទ្យោនុរក្សែដលមានបទពិេសធន៍ខ�ស់ និងបានឆ�ងកត់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� ល។     

ម៉្យោងេទៀត ្រត�វធានានូវចំនួនម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សែដលមានជំនាញែដលបានចត់តងំឱ្យេទកន់ករងរេនតម
្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិនឹងមានចំនួនម�ន�ីជំនាញកន់ែតេកីនេឡងី េហយី្រកសួងបរសិ� ននឹងបេង�ីត

មជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លថា� ក់ភូមិភាគចំននួបីកែន�ង(ខងត្ូបង ខងេជីង និងខងេកីត) ក�ុងេគាលបំណង
្របមូលផ�ុ ំ ផ�ល់នូវករបណ�ុ ះបណា� លដល់អជា� ធរមូលដ� ន ឧទ្យោនុរក្ស និងម�ន�ីតំបន់ករពរធម�ជាតិ បង�
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ឱ្យមានភាពកន់ែតជិតស�ិទ�ិ និងេលីកកម�ស់កិច�សហករក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិឱ្យកន់ែត
មាន្របសិទ�ភាព។ 

េនថា� ក់ជាតិ (GDANCP/GDLC) និងថា� ក់េ្រកមជាតិ (មន�ីរបរសិ� ន) ក៏មានត្រម�វករបនា� ន់
្របហក់្របែហលគា� េនះែដរ ក�ុងករព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញបេច�កេទស េដីម្បមីានលទ�ភាពផ�ល់នូវករ
្រត�តពិនិត្យ ស្រមបស្រម�ល និងគា្ំរទដល់អជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិក�ុងករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របាស់
ធនធានក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ្របកបេដយនិរន�រភាព។ េដយភាពច្រម�ះស�ុ្រគស� ញៃន្របព័ន�ធម�ជាតិ 
ដូេច�ះ សមត�ភាពេលីែផ�កវទិ្យោស�ស� និងករ្រសវ្រជាវ គឺជា្របករសំខន់ែដល្រត�វេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងី ជា
ពិេសសក្រមិតសមត�ភាពៃនម�ន�ីជំនាញGDANCP េដីម្បផី�ល់ករែណនា ំ និងបណ�ុ ះបណា� លដល់ម�ន�ី
ជំនាញថា� ក់េ្រកមជាតិ និងអជា� ធរមូលដ� ន។ ្របធានបទជាអទិភាពរមួមាន៖ ករ្រគប់្រគងសត�ៃ្រព ករេធ�ី
សរេពីភ័ណ� ៃ្រពេឈ ីករេធ�ីែផនទី្របព័ន�េអកូឡូសុី និងករសិក្សោតៃម�ៃនធនធានធម�ជាតិ ក�ុងតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ។ល។ ្របករែដល្រត�វយកចិត�ទុកដក់ក�ុងេគាលបំណងេនះ គឺករបេង�ីតេឡងី អង�ភាព្រសវ្រជាវ 
និងអភិវឌ្ឍន៍ ស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ។ 

្រកសួងបរសិ� ននឹងស�ះែស�ងរកអ�កជំនាញបេច�កេទស ែដលមានករយល់ដឹងជាមូលដ� ននូវវធីិស�ស�
ទំេនីប និងថ�ីៗ េដីម្បសីហករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ ករវយតៃម�ត្រម�វករវគ�បណ�ុ ះបណា� ល
ស្រមាប់ម�ន�ីែដលកំពុងបំេរកីរងរនឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡងី និងអនុវត�ន៍ក�ុងក្រមិតអទិភាពជាមូលដ� ន េដយ
ផ�ល់នូវក�� ប់ស្រមាប់វគ�បណ�ុ ះបណា� លតមលំដប់លំេដយ។ វគ�បណ�ុ ះបណា� លទងំេនះ ្រត�វែតរមួប��ូ ល
នូវករយកចិត�ទុកដក់ដល់សមធម៌េយនឌ័រ េដីម្ប៖ី 

១. ព្រងឹង្របសិទ�ភាពម�ន�ី និងឧទ្យោនុរក្ស េដីម្បកីត់បន�យសកម�ភាពេល�ីសច្បោប់ ករគំរមកំែហង
ដៃទេទៀតេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ករ្រត�តពិនិត្យ ករតមដនស� នភាពជីវៈច្រម�ះ ករេលីក
កម�ស់ចូលរមួជាមួយអ�កពក់ព័ន�េនថា� ក់មូលដ� ន និងករបេង�ីនជេ្រមីសមុខរបរស្រមាប់ជីវភាពរស់
េនរបស់សហគមន៍ 

២. បេង�ីនករយល់ដឹងបេច�កេទសដល់ម�ន�ីថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ក�ុងករេធ�ីែផនករ្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងករ្រត�តពិនិត្យតមដន(ឧទ. ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង ករសិក្សោវយ
តៃម�្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង ករកំណត់និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង ករេរៀបចំែផនករតម
ែបបសម�� ករបេង�ីត្របព័ន�្រត�តពិនិត្យតមដនស� នភាពជីវៈច្រម�ះ និងករែចករែំលកទិន�ន័យ 

៣. ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងករ្រគប់្រគង ដល់ម�ន�ីថា� ក់ជាតិ ពីរេបៀបសរេសរគេ្រមាង
េស�ីសុំថវកិ ករ្រគប់្រគងគេ្រមាង និងករអនុវត�សកម�ភាពេទតមលក�ខណ� គេ្រមាង។ 

ករេរៀបចំក�� ប់ថវកិេលីកទឹកចិត� គួរ្រត�វបានអនុវត�ន៍សកល្បងស្រមាប់ជូនដល់ម�ន�ីបំេពញ
ករងរេនតមតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងផ�ល់ឱកសឱ្យពកួេគអភិវឌ្ឍន៍ខ�ួន េដយែផ�កេលីស� ៃដតមរយៈ
ករវយតៃម�។ ម៉្យោងវញិេទៀត ករេរៀបចំ និងពិនិត្យេមីលេឡងីវញិនូវមូលដ� នសមា� រៈ បេច�កេទស រចនាសម�ន័�
្រគប់្រគង  គឺជាករចបំាច់ ទងំេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ក�ុងករធានាថា ម�ន�ីមានឧបករណ៍/វធិាន
ជាមូលដ� ន េដីម្បឱី្យពកួេគបំេពញករងររបស់ខ�ួនទទលួបាន្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល (សូមេមីលគយស
១.២)។ 
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៥.៤.២ បេង�ីនកិច�សហករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េរៀបចំែផនករ និងអភិវឌ្ឍន៍េគាលនេយាបាយ 
េដីម្បពី្រងឹងកិច�សហករអន�រ-្រកសួង ក�ុងករអនុម័តវធីិស�ស�អភិរក្សក�ុងក្រមិតែដនេទសភាព 

ស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ្រកសួងបរសិ� នបានស្រមបស្រម�លកំែណ
ទ្រមង់អភិបាលកិច�បរសិ� ន ែដលនឹងផ�ល់នូវឱកសស្រមាប់៖ 

 ពិនិត្យេឡងីវញិនូវច្បោប់និងបទប្ប��ត�ិបរសិ� ននាេពលបច�ុប្បន� ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិនីមយួៗ េដយេលកីកម�ស់តៃម�ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ ក�ុងករផ�ល់េសវ្របព័ន�េអកូឡូសុី 
និងកររមួចំែណកដល់ជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍មូលដ� ន 

 េដះ្រសយ និងកំណត់ច្បោស់នូវករទទលួខុស្រត�វេលីធនធាន និងែដនយុត� ធិករ្រត�តសុីគា� ក�ុង
ចំេណាមភា� ក់ងររដ� ភិបាលែដលមានតនួាទីអភិបាលកិច�េលីវស័ិយធនធានធម�ជាតិ 

 ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ែដលមាន្រសប់និងេគាលនេយាបាយែដលមានឥទ�ិពលដល់ករ្រគប់្រគង 
តំបន់ករពរធម�ជាតិ 

េនក្រមិតបេច�កេទស កិច�សហករេលីករ្រសវ្រជាវ និងតមដន្របេភទជីវៈច្រម�ះ ជាមយួនឹង
បណា� អង�ភាព សកលវទិ្យោល័យ អង�ករអភិរក្ស និងៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍ េដយរមួប��ូ ល៖ 

១. ករបេង�ីតនូវករអនុវត�ជាក់ែស�ងឱ្យកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀត និងករេឆ�ីយតប ែដលផ្សោរភា� ប់េទនឹង
ករសិក្សោ្រសវ្រជាវត្រមង់ទិសតមអទិភាព ស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធម�ជាតិ 

២. កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងជាក់លក់ក�ុងករបេង�ីតទិន�ន័យេគាលអំពីជីវៈច្រម�ះ ស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ 
ែដលអច្រត�វបានែចករែំលកយ៉ាងទូលំទូលយ និងបានេ្របីស្រមាប់វស់ស�ង់ពីភាពរកីចំេរនីក�ុងករ
សេ្រមចបានេគាលេដអភិរក្ស 

៣. ព្រងីកបែន�មតមគំរូែដលទទលួបានេជាគជ័យក�ុងករអនុវត� ស្រមាប់ករ្រត�តពិនិត្យតមដន ជីវៈច្រម�ះ 
និងព្រងឹងករអនុវត� ែដលនឹងអចក� យេទជាសកម�ភាព្របចៃំថ�របស់ម�ន�ីតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

៤. ករបេង�ីត្របព័ន�មូលដ� នទិន�ន័យអភិរក្ស្របមូលផ�ុ ំេនក�ុង្រកសួងបរសិ� ន ស្រមាប់ផ�ល់ព័ត៌មានក�ុង
ដំេណីរករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ និង  

៥. ករចប់េផ�ីមអនុវត�ន៍សកល្បងេដីម្បកំីណត់តៃម�េសវកម�្របព័ន�េអកូឡូសុី។ 

កិច�សហករបេច�កេទសរវង្រកសួងបរសិ� ន និងបណា� ្រកសួង អង�ករអភិរក្ស និងស� ប័នអប់រ ំ
សិក្សោ នឹង្រត�វស្រមបស្រម�លតមរយៈកិច�្របជំុជាេទៀងទត់ (យ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា� )ំ េដីម្បី
ែចករែំលកព័ត៌មាន បេង�ីតស�ង់ដររមួមួយស្រមាប់ករែចករែំលកទិន�ន័យ និងេរៀបចំសំេណីមូលនិធិស្រមាប់
ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិែដលជាអទិភាព។ 

៦. ករប��� បេយនឌ័រ 
ករឆ�ុះប�� ងំក�ុងយុទ�ស�ស�ចតុេកណរបស់រជរដ� ភិបាល និងែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 

សមធម៌េយនឌ័រ និងករផ�ល់សិទ�ិអំណាចដល់�ស�ី គឺជាេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍ជាតិយ៉ាងសំខន់េនក�ុង្របេទស
កម�ុជា និង្រត�វបានចត់ទុកថាប�� គន�ឹះ ក�ុងករសេ្រមចឱ្យបាននូវករអភិរក្ស និងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយ
និរន�រភាព។ 
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េនតមតំបន់ជនបទ ភាគេ្រចីនៃន�ស�ីគឺជាអ�កែដលមានជីវភាព្រកី្រក និងស�ិតក�ុងចំេណាមអ�ក
ែដលងយរងេ្រគាះបំផុត។ ក�ុងលក�ខណ� ៃនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិនាេពលបច�ុប្បន� ្របេទស
កម�ុជាគឺកំពុងយកចិត�ទុកដក់េលីប�� ទងំេនះ  េ្រពះពកួេគពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេទេលីវស័ិយកសិកម� និង
ធនធានធម�ជាតិ។ ករេលីកកម�ស់សមធម៌េយនឌ័រនឹងរមួចំែណកដល់ករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវអហរ រូបត�ម� 
ឱកសករងរកន់ែតេ្រចីន និងេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីសុខុមាលភាព្រគ�សរ តមរយៈករយល់ដឹងពីធនធាន
ធម�ជាតិេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលបានេដីរតនួាទីយ៉ាងសំខន់ស្រមាប់ករចិ�� ឹមជីវតិដល់្រគ�សរ
សហគមន៍ជនបទ។ ករយល់ដឹងអំពីផល្របេយាជន៍ និងអទិភាពខុសគា� រវងបុរស និង�ស�ី វធីិស�ស�
្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ អច្រត�វបានបេង�ីតេឡងីេដយកត់បន�យទំនាស់ និងគា្ំរទទងំករអភិរក្ស 
និងករចិ�� ឹមជីវតិ្របកបេដយនិរន�រភាព។ េនះប�� ក់ពីករទទលួខុស្រត�វក�ុងករប��� បេយនឌ័រេទក�ុង
ទិដ�ភាពៃនករអនុវត� NPASMP េដីម្បធីានាថា ប�� អន�រវស័ិយនឹងទទលួបានករគា្ំរទយ៉ាងទូលទូំលយ
េនថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 

ករប��� បេយនឌ័រេទក�ុងយុទ�ស�ស� និងសកម�ភាពនានា នឹងបង� ញអំពីសរៈសំខន់ៃនករផ�ល់
អំណាចដល់្រក�ម�ស�ី និង្រក�មងយរងេ្រគាះ ឱ្យចូលរមួក�ុងករេធ�ីែផនករ ករ្រគប់្រគង និងដំេណីរករេធ�ី
េសចក�ីសេ្រមចចិត� ែដលទក់ទងេទនឹងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងករែចករែំលកផល្របេយាជន៍េដយ
សមធម៌ ពីឱកសក�ុងករ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិ។ យុទ�ស�ស� និងសកម�ភាពទងំេនះ រមួមាន៖ 

១. ប��ូ លឱ្យមានតំណាងេយនឌ័រក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងសមត�ភាពរបស់ម�ន�ីតំបន់
ករពរធម�ជាតិ 

២. ប��ូ លឱ្យមានតំណាងេយនឌ័រក�ុងករបេង�ីតកម�វធីិអប់រផំ្សព�ផ្សោយេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង និង
ករេរៀបចំឯកសរបណ�ុ ះបណា� ល ជូនដល់្របជាពលរដ�្រគប់្រសទប់(េដយរប់ប��ូ លទងំ�ស�ី និង
យុវជន) 

៣. គិតពិចរណាេលីត្រម�វកររបស់�ស�ីក�ុងករបេង�ីតលក�ណៈវនិិច�័យសម្រសប ស្រមាប់ករកំណត់តំបន់
្រគប់្រគង និងករេធ�ីែផនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ (ឧទ. លទ�ភាពក�ុងករេ្របី្របាស់
ទឹក និង្របមូលអនុផលៃ្រពេឈ)ី 

៤. បេង�ីតឱកសក�ុងករ្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិែដលគិតគូរេទេលីសមត�ភាព និងកមា� ងំរបស់�ស�ី (ឧទ. 
គេ្រមាងមី្រក�ឥណទន េទសចរណ៍តមែបបសហគមន៍ សិប្បកម�ែកៃច�អនុផលៃ្រពេឈ)ី 

៥. ធានាឱ្យបាននូវែផ�កមយួៃន្របភពចំណូលពីេសវកម�្របព័ន�េអកូឡូសុី (ឧទ. ករ្រស�បកេបាន) 
េដីម្បរីក្សោទុកជាពិេសសស្រមាប់ករេលីកកម�ស់សមធម៌ និងជាផល្របេយាជន៍េនក�ុងសហគមន៍  

៦. បេង�ីតលក�ណៈវនិិច�័យសមធម៌េយនឌ័រ និងកំណត់េគាលេដសូចនាករ ស្រមាប់្រត�តពិនិត្យតមដន
វឌ្ឍនភាពក�ុងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ។ 

ករចូលរមួយ៉ាងសកម�របស់�ស�ីក�ុងករអនុវត�េគាលេដ និងសកម�ភាពរបស់ NPASMP នឹង
ព្រងឹងសមធម៌េយនឌ័រ ជំរុញករអភិរក្ស និងករេលីកស�ួយជេ្រមីសៃនករចិ�� ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍មូលដ� ន
ជាក់ែស�ង ្រសបជាមយួនឹងផល្របេយាជន៍ និងអទិភាពទងំបុរសនិង�ស�ី។ 

៧. ករកត់បន�យ និងករបន្ុសោំេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាត ុ 
តំបន់ករពរធម�ជាតិជាតំណាងឱ្យឱកសែតមយួគត់ េដីម្បេីឆ�ីយតបេទនឹងប�� ្របឈមៃនករ

ែ្រប្រប�លអកសធាតុ ែដលតនួាទីរបស់វចូលរមួកត់បន�យផលប៉ះពល់ពីេ្រគាះខ្យល់ព្ុយះ ទឹកជំនន់ និងរងំ
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ស�ួត េហយីក៏ផ�ល់ជេ្រមីសស្រមាប់សង�មក�ុងករេលីកកម�ស់ភាពធន់េទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ករ
្រស�បយកកេបាន និងករកត់បន�យករបំភាយឧស�័នពីករបាត់បង់ និងេរចរលិៃ្រពេឈ។ី ករសិក្សោេលី
អត�បទជាង១០០នាេពលថ�ីៗេនះ វធិានករែដលេពញនិយមជាងេគស្រមាប់ករបន្ំុសោេទនឹងករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ គឺករព្រងីកចំននួៃផ�ដីតំបន់ករពរធម�ជាតិ4

5 ។ េហតុេនះេហយី បានជាករ្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធម�ជាតិ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព ្រត�វបានចត់ទុកថាជាែផ�កមយួៃនយុទ�ស�ស�យ៉ាងសំខន់ក�ុងករ
បន្ំុសោ និងកត់បន�យផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

ករគិតគូរេដីម្បរីមួចំែណកជាមយួសកលេលកេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ្រត�វបានដក់ប��ូ ល
េទក�ុងករេរៀបចំ NPASMP េដយេផា� តទងំករកត់បន�យ និងករបន្ំុសោ។ ចំេពះករកត់បន�យករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ្រត�វបានេរៀបចំយុទ�ស�ស� និងអភិវឌ្ឍន៍សកម�ភាពេដីម្បអីនុវត�ន៍េរដបូកេនក�ុងតំបន់េគាលេដ
ែដលបានេ្រជីសេរសី េដីម្បកីត់បន�យករបំភាយឧស�័នផ�ះក�� ក់ រមួផ្សនឹំងករ្រស�បកេបាន និងករគា្ំរទ
ក�ុងករបេង�ីតកម�វធីិហរិ��ប្បទនេដយនិរន�រភាព ស្រមាប់កត់បន�យផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
និងព្រងឹងករអភិរក្ស។ ករេលីកកម�ស់សកម�ភាពបេង�ីនករស�ុកកេបានតមរយៈករខិតខំស� រ ករពរ 
និងអភិរក្សៃ្រពេឈ ី(ពិេសសេនក�ុងតំបន់សហគមន៍ និងតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាព) េលីជេ្រមីសេផ្សងៗ
ៃនករេ្របី្របាស់ដី អចផ�ល់ផលចំេណញទងំខងតៃម�េសដ�កិច� និងករអភិរក្សេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
េនាះេបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងករវនិិេយាគែដលកប់ៃ្រពក�ុងៃផ�ដីធំៗ (ឧទ. កររុករកែរ ៉ ករដដំំណាកំសិ-
ឧស្សោហកម�)។ 

ចំេពះករបន្ំុសោ េយងីមានែផនករេរៀបចំយុទ�ស�ស� ក�ុងករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់នាេពល
អនាគតៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទេលីធនធានជីវៈច្រម�ះ េសវ្របព័ន�េអកូឡូសុី និងករចិ�� ឹមជីវតិ
របស់សហគមន៍មូលដ� ន។ សកម�ភាពទងំេនះនឹង្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុងករេរៀបចំកំណត់តំបន់ និង
ែផនករ្រគប់្រគង ស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិនីមួយៗ ក៏ដូចជាករបេង�ីតសកម�ភាពេលីកកម�ស់ករ
ចិ�� ឹមជីវតិផងែដរ។ ករេរៀបចំ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិស្រមាប់អនាគត ករគិតគូរេទេលីករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ គឺជា្របករសំខន់ េដយ្រត�វបេង�ីត្របព័ន�ែដលមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់តំណាងឱ្យ្របព័ន� 
េអកូឡូសុីមយួេពញេលញ និងផ្សោរភា� ប់គា� បានល� េហយីមានភាពធន់េទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុែដលបានព្យោករណ៍ស្រមាប់េពលអនាគត។ 

៨. ធនធានហរិ��វត�ុ 
ច្បោប់ៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ (ជំពូកទីVII) សំេដេលីមូលនិធិតំបន់ករពរធម�ជាតិ រមួប��ូ ល

ទងំមូលនិធិតំបន់ករពរធម�ជាតិ េ្រកមករ្រគប់្រគងជាលក�ណៈអន�រ្រកសងួេដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងបរសិ� ន 
និងរដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ។ មូលនិធិែដលបានេលីកេឡងីក�ុងឯកសរេនះ គឺមិនទន់បាន
បេង�ីតេនេឡយីេទ េហយីករវភិាជន៍ថវកិជាតិស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិក៏េនមានក្រមិត
ជាពិេសស េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង្របេទសេផ្សងេទៀតែដលមានទំហៃំផ�ដីតំបន់ករពរធម�ជាតិ្រគបដណ� ប់
តូចជាង្របេទសកម�ុជា។ ជាលទ�ផលថវកិ្រកសួងបរសិ� ននាេពលបច�ុប្បន� គឺបាន្រតឹមែតស្រមាប់េបៀវត្ស
ម�ន�ី ករចុះពិនិត្យេនទីវល និងករងររដ�បាល េហយីថវកិទងំេនះផ�ល់ឱកសតិចតចួបុ៉េណា� ះ ស្រមាប់

5 Heller, N. and E. Zavaleta (2009); Biodiversity management in the face of climate change: A review of 
22 years of recommendations. Biological Conservation 142(1): 14-32. 
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ករវនិិេយាគេលីេហដ� រចនាសម�័ន� ករកសងសមត�ភាព និងករបណ�ុ ះបណា� ល5

6 ។ ករេកីនេឡងីៃន
ថវកិបន�ិចម�ងៗស្រមាប់្រកសួងបរសិ� នក�ុងេពលថ�ីៗេនះ គឺជាជំហនវជិ�មានមួយ េហយីត្រម�វឱ្យមានករ
បេង�ីនែថមេទៀត េដីម្ប្ីរបសិទ�ិភាពក�ុងករបំេពញតួនាទី និងភារកិច�ទទលួខុស្រត�វ េលីទំហកំរងរកន់ែត
ធំេឡងីៃនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលរជរដ� ភិបាលបាន្របគល់ជូន្រកសួងបរសិ� ន។ ថវកិ
មយួភាគធំស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ ែដលបានផ�ល់េនក�ុងរយៈ
េពលជាង២០ឆា� កំន�ងមកេនះ គឺមយួភាគធំ ជាជំនយួលក�ណៈពហុភាគី និងេទ�ភាគី ពីទីភា� ក់ងរអង�ករ
អភិរក្សមួយចំនួន។ ដូេច�ះករងរបនា� ន់ ត្រម�វឱ្យបេង�ីតែផនករេកៀរគរធនធាន េដយេ្របីពិពិធកម�
មូលនិធិពី្របភពេផ្សងៗ េដីម្បេីឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករមូលនិធិស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 
្របេភទៃន្របភពមូលនិធិែដល្រត�វយកចិត�ទុកដក់ដូចមានសេង�បខងេ្រកម៖ 

្របភពមូលនិធិ ឧទហរណ៍ 

មូលនិធរិជរដ� ភិបាល  ថវកិជាតិ 
 មា� ស់ជំនួយ (ពហុភាគី និងេទ�ភាគី) 
 មូលនិធិអកសធាតុៃបតង (មូលនិធិ REDD+) 
 មូលនិធិបរសិ� នសកល (GEF-STAR-6) 
 សំណងពីករបង់ៃថ�ករខូចខតធនធានធម�ជាតិេដយសរករវនិិេយាគ

(Debt-for-Nature swaps) 
 មូលនិធិទ័យទន (Trust funds) (ឧទ.មូលនិធិតំបន់ករពរធម�ជាតិ) 

ករបង់ពន�និងករបង់ៃថ�
បែន�ម 

 ្រក�មហុ៊នសម្បទនដេីសដ�កិច� (បនា� ប់ពីបាន្របតិបត�ិករអស់រយៈេពល៥ឆា�  ំ
្រក�មហុ៊នសម្បទនដីេសដ�កិច�មានកតព�កិច�បង់្របាក់ឈ�ួល១$/ហកិត/ ឆា� ំ
ពីជួលដី) 

 ករទូទត់ពីវរអីគ�ីសនី និងសម្បទនែរ ៉(“ករទូទត់សំណងជុសជុលពីករ
បាត់បង់ជីវៈច្រម�ះ”) 

 ពន�ៃនករេលីកទឹកចិត�ស្រមាប់ករអភិរក្ស្របព័ន�េអកូឡូសីុ 
 ករបង់ពន�បែន�មស្រមាប់េសវសណា� គារ 
 ករបង់ពន�បែន�មេលីអកសយាន�ដ� នស្រមាប់េភ��វអន�រជាតិ 

តៃម�សំបុ្រតចូលទស្សនា
តមរមណីយដ� ននានាៃន
តំបន់ករពរធម�ជាតិ តៃម�
េសវ និងករផ�ល់អជា� ប័ណ� 

 តៃម�ស្រមាប់ករចូលទស្សនាេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 
 តៃម�សម្បទនេទសចរណ៍ 
 ករទូទត់តៃម�េសវកម�បរសិ� ន (ឧទ. ទឹក កេបាន) 
 តៃម�សំណងផ�ូវច្បោប់ និងផាកពិន័យ  

មូលនិធិសប្ុបរសធម៌     
ករផ�ល់វភិាគទន និងករ
ែបងែចកករចំណាយ 

 ករសហករ (CSR) និងករបរចិ� គជាលក�ណៈបុគ�ល 
 ៃដគូឯកជន-សធារណៈ 
 ករងរស�័្រគចិត�េដីម្បកីត់បន�យៃថ�ចំណាយបុគ�លិក 
 សហ្រគប់្រគងជាមួយអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលអន�រជាតិ 
 ករបង់ៃថ�បែន�មេដយស�័្រគចិត� (េភ��វចូលរមួវភិាគទន តមសណា� គារ និង

តមរយៈ“្របអប់វភិាគទន” េនតមមជ្ឈមណ� លស្រមាប់េភ��វេទសចរេនក�ុង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ) 

ចំណូលមកពីករលក់
ផលិតផល 

 ផលិតផល ទំនិញ និងេសវកម�ពីតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

6 ឆា� ២ំ០១៧ ថវកិ្រកសួងបរសិ� នគឺតំណាងឱ្យតិចជាង0,40% ៃនថវកិ្របតិបត�ិ្របចឆំា� រំបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជាទងំមូល។ 
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េ្រកមករគា្ំរទពី្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព (NCSD) ករពិនិត្យេឡងីវញិនូវឱកស
ក�ុងករចត់ែចងនានា និងករេ្របី្របាស់ថវកិរបស់រជរដ� ភិបាលស្រមាប់្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ គឺជា

កត� ចបំាច់ េដីម្បអីនុវត�ន៍ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ(NPASMP) ។ 
េនក�ុងករេធ�ីកំែណទ្រមង់សរេពីពន�ថា� ក់ជាតិ គរួប��ូ លនូវករកំណត់យន�ករហរិ��ប្បទនថ�ីៗ េដីម្បធីានា
ត្រម�វករចបំាច់េលីដំេណីរករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ េហយី្រត�វប��� បេទក�ុងយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍

ជាតិ និងែផនករថវកិជាតិ។ ម៉្យោងវញិេទៀត សកម�ភាពជាេ្រចីនែដលបានេលីកេស�ីេឡងីក�ុងែផនករ
យុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនះ គឺត្រម�វឱ្យមានជំនយួបេច�កេទស និងហរិ��វត�ុ
ពីខងេ្រក ជាពិេសស ករព្រងឹងសមត�ភាពជាមូលដ� នរបស់អគ�នាយកដ� នសំខន់ទងំពីរ (GDANCP និង
GDLC) ក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ែដលវជាសកម�ភាពអទិភាព និងចបំាច់ស្រមាប់រជរដ�

ភិបាលកម�ុជា។ 

ករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ(២០១៧-២០៣១) ្រត�វ 
បានប៉ាន់្របមាណនូវត្រម�វករហរិ��ប្បទន្របមាណ ៤៦.៨លនដុល�  ស្រមាប់រយៈេពល ៥ ឆា� ដំំបូងេដីម្បី
ចំណាយេលីកម�វធីិៃនេគាលេដយុទ�ស�ស�ទងំបនួ ែដលបានកំណត់េនក�ុង NPASMP េនះ(ឧបសម�័ន�៤)។ 
ករចំណាយែដលបានេលីកេឡងីទងំេនះ គឺជាត្រម�វករចំណាយបែន�មពីេលី្របាក់េបៀវត្សរបស់ម�ន�ី និង
ករចំណាយរដ�បាលនាេពលបច�ុប្បន� ែដលបានផ�ល់េដយ្រកសួងបរសិ� ន។  

ជាចំែណកៃនករអនុវត�ថវកិតមកម�វធីិែដលបានចប់េផ�ីមក�ុងឆា� ២ំ០១៦ បច�ុប្បន�អគ�នាយកដ� ន
រដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន គឺមានគណនី និងថវកិផា� ល់ 
ែដលអចចត់ែចងតមអទិភាពក�ុងករវនិិេយាគ្របចឆំា� េំទឱ្យតំបន់ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ។ បច�ុប្បន�គឺ
មិនទន់មានយន�ករទូេទស្រមាប់បែង�រហរិ��ប្បទនមកពីខងេ្រក និង្របាក់ចំណូលែដលទទលួបានពី
ករផាកពិន័យ និង្របាក់ពន� េដីម្បចំីណាយេលី្របតិបត�ិករ វនិិេយាគេហដ� រចនាសម�័ន� ឬកិច�ខិតខំស� រទី
ជ្រមកេឡងីវញិក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនេឡយីេទ។ ជាែផ�កមួយៃនករេធ�ីកំែណទ្រមង់សរេពីពន� គឺករ
ពិចរណាេទេលីករបែង�រ្របាក់ចំណូលទងំេនាះ មកអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ 
និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន ស្រមាប់បេ្រមីឱ្យដំេណីរករដឹកនា ំនិង្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ
បែន�មពីេលីថវកិជាតិែដលមាន្រសប់។ 

៩. ករតមដន្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម� 
ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (NPASMP) ក�ុងរយៈ

េពល ១៥ឆា� (ំ២០១៧-២០៣១) គឺអច្រសបេពលជាមយួនឹងកម�វធីិៃ្រពេឈជីាតិ និង្រកបខ័ណ� ែផនករ
យុទ�ស�ស� ស្រមាប់ជលផល ែដលជាបណា� ែផនករយុទ�ស�ស�េផ្សងេទៀតមានឥទ�ិពលដល់ករ្រគប់្រគង

ធនធានធម�ជាតិក�ុង្របេទសកម�ុជា។  

NPASMP េនះ នឹង្រត�វបានពិនិត្យសរេឡងីវញិេរៀងរល់ ៥ ឆា� មំ�ង (ក�ុងឆា� ២ំ០២១, ២០២៦, 

និង២០៣១) េដីម្បវីយតៃម�ពីវឌ្ឍនភាព និងអចេធ�ីករែកស្រម�លតមករចបំាច់។ ្រកបខណ� លទ�ផល
ករងរែដលរមួមានសូចនាករស្រមាប់នាយកដ� ននីមួយៗដឹកនាអំនុវត�ន៍ និងេគាលេដ ែដល្រត�វស្រមច
បាន (ក�ុងរយៈេពល ខ�ី មធ្យម និងែវង) េទតមេគាលេដយុទ�ស�ស�នីមយួៗនឹង្រត�វេ្របី្របាស់េដីម្បី
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្រត�តពិនិត្យតមដនករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិេធៀបជាមយួ
ទិន�ន័យេគាលបច�ុប្បន� (ឧបសម�័ន�៣)។  

ក�ុងករអនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ  ្រត�វដឹកនាអំនុវត�ន៍
េដយអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ (GDANCP) និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍
មូលដ� ន (GDLC) េដយ្រត�វធានាថា នាយកដ� នជំនាញចំណុះឱ្យអគ�នាយកដ� នទងំអស់ បានេរៀបចំ

ែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា�  ំ េដយេលីកេឡងីនូវបណា� សកម�ភាពអទិភាព ែដលនាយកដ� ននីមយួៗជាអ�ក
ដឹកនា ំ ឬសហករអនុវត�ន៍។ ្រសេដៀងគា� េនះែដរ មន�ីរបរសិ� នេខត� និងនាយកៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ
នីមយួៗ ្រត�វេរៀបចំដក់ប��ូ លេនក�ុងែផនករ្របតិបត�ិ្របចឆំា� នូំវសកម�ភាពែដលពក់ព័ន�េទនឹងតំបន់របស់
ខ�ួនជាក់លក់។ ករ្រត�តពិនិត្យតមដន និងេធ�ីរបាយករណ៍្រត�វអនុវត�ន៍តមទ្រមង់មយួឯកភាពគា�  េដីម្បី
វស់ស�ង់ពីវឌ្ឍនភាពក�ុងករសេ្រមចបានេគាលេដ្របចឆំា� ។ំ រឯី NCSD ក៏្រត�វជយួស្រមបស្រម�លក�ុងករ
អនុវត�សកម�ភាពអទិភាពណាែដលមានករពក់ព័ន�េទនឹងអន�រ្រកសួង-ស� ប័ន និងអជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិ 
ផងែដរ។ 

កម�វធីិអនុស�� ជីវៈច្រម�ះែដលអនុវត�ន៍ករងរក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (េគាលេដទី៤.២) បាន
េលីកទឹកចិត�រជរដ� ភិបាលឱ្យ្រត�តពិនិត្យតមដន និងេធ�ីឱ្យមាន្របសិទ�ភាពកន់ែត្របេសីរស្រមាប់តំបន់
ករពរធម�ជាតិ។ ករវយតៃម�្របសិទ�ិភាពៃនករ្រគប់្រគងជាសំខន់ គឺករវយតៃម�អំពីក្រមិតៃនភាព
េជាគជ័យែដលសេ្រមចតមេគាលេដៃនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ លទ�ផលពីករវយតៃម� នឹង
្រត�វដក់ប��ូ លេនក�ុងរបាយករណ៍ជាតិ និងផ�ល់អនុសសន៍សំខន់ៗស្រមាប់ករអនុវត�បន� ែដលជាែផ�ក
មយួៃនយុទ�ស�ស�្រគប់្រគង។ ស្រមាប់វធីិស�ស�ស�ង់ដ ែដលបានេ្របី្របាស់ក�ុងករវយតៃម�្របសិទ�ិភាពៃន
ករ្រគប់្រគងកន�ងមកេនក�ុង្របេទសកម�ុជា រមួមាន ករវយតៃម�រហ័សនិងករកំណត់អទិភាពៃនករ
្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងវធិាន្រគប់្រគងតមដន្របសិទ�ភាពសម�� GEF (ឧទ. RAPPAM 
និង GEF-METT)។ ស្រមាប់ករវយតៃម�នាេពលអនាគត បណា� សូចនាករអចស្រម�លេឡងីវញិ េដីម្បី
វស់ែវងឱ្យដឹងថា េតីតំបន់ករពរធម�ជាតិកំពុង្រត�វបាន្រគប់្រគងេនាះអនុវត�បានល�ដល់ក្រមិតណាជាមួយ
នឹងផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (ភាពធន់ ករបន្ំុសោ និងករកត់បន�យ) និងករចិ�� ឹមជីវតិ
្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

១០. សន�ិដ� ន 
ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (NPASMP) បង� ញអំពីត្រម�វករ

បនា� ន់ស្រមាប់ករវនិិេយាគថ�ីក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ េដីម្បសីេ្រមចបាននូវសក� នុពលរបស់វ ក�ុងកររមួ
ចំែណកដល់េសដ�កិច�កម�ុជា ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព និងករកត់បន�យភាព្រកី្រក ែដលមានេគាលេដ

សំខន់ស្រមាប់ជួយដល់្រក�មជនងយរងេ្រគាះេនក�ុងសង�ម។  ខណៈែដលរជរដ� ភិបាលមិនទន់បានប៉ាន់
្របមាណអំពីតៃម� និងករផ�ល់េសវកម�្របព័ន�េអកូឡូសុីៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិទងំេនះ េដយករគណនា

ជាទឹក្របាក់បានេនាះ  េយងីអចនិយាយេដយគា� នក�ីបារម�ថា តៃម�មហសលគរួឱ្យកត់សមា� ល់េនះ គឺមាន
ក្រមិត្រគបដណ� ប់ល�ឹងេល�ីយ្រសបតមវសិលភាពដ៏ធំទូលយៃនតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ ែតេទះយ៉ាងណាក�ី 
តំបន់ធម�ជាតិ និងេបតិកភ័ណ� ធម�ជាតិ និងវប្បធ៌មទងំេនះ បច�ុប្បន�កំពុងស�ិតេនេ្រកមសមា� ធៃនករ
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បាត់បង់ទីជ្រមកធម�ជាតិ ករេ្របី្របាស់េដយគា� ននិរន�រភាព និងសកម�ភាពខុសច្បោប់ែដលេកីតមានេឡងី
ទូទងំតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ 

ត្រម�វករបច�ុប្បន�គឺករវនិិេយាគ ែដលនឹងអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពដល់្រកសួងបរសិ� ន (ជាពិេសស 
អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន) េដីម្បពី្រងឹង
ករ្រគប់្រគង អភិរក្ស និងព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ ព្រងីកឱកសស្រមាប់ជីវភាពសហគមន៍ និងគា្ំរទករេ្របី
្របាស់ធនធានេដយនិរន�រភាពក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ កិច�សហករក�ុងក្រមិតមយួែដលមិនធា� ប់មានពី
មុនមកនឹងត្រម�វឱ្យមានរវងបណា� ្រកសួង វស័ិយឯកជន អង�ករអភិរក្ស និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ េដីម្បធីានាថា

្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិនឹងបន�ករផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ដល់្រគប់ជំនាន់នាេពលអនាគត។ 
 

29 



ឧបសម�័ន�១ ប��តីំបន់ករពរធម�ជាតិក�ងុ្របេទសកម�ុជា 
កដូ តំបន់ករពរធម�ជាតិ PROTECTED AREA ៃផ�្រកឡា(ហ.ត) 

  ឧទ្យោនជាត ិ១២ National Park 12 ១.៧២០.២៦៩,៣៥ 

១ ្រពះសុរ្រមិត-កុសមៈ (គិររីម្យ) Preah Soramarith Kosamak "Kirirom" ៣៥.២៣២ 

២ ្រពះមុនីវង្ស (បូកេគា) Preah Munivong "Bokor" ១៥៤.៤៥៨ 

៣ ែកប Kep ១.១៥២ 

៤ ្រពះសីហនុ (រម) Pheah Sihanouk "Ream" ១៥.០០០ 

៥ បុទុមសគរ Botum Sakor ១៧១.២៥០ 

៦ ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម (ភ�ំគូែលន) Preah Cheyvarama "Phnom Kulen" ៣៧.៥០០ 

៧ វរីៈជ័យ Virachey ៣៣២.៥០០ 

៨ េវុនីៃស-េសៀមប៉ាង Vensai Siempang ៥៧.៤៦៩ 

៩ ជួរភ�ំ្រកវញកណា� ល Central Cardamom ៤០១.៣១៣ 

១០ អូយ៉ាដវ O'Yadao ១០១.៣៤៨ 

១១ ជួរភ�ំ្រកវញខងត្ូបង Southern Cardamom ៤១០.៣៩២ 

១២ េកះរុង Koh Rong ២.៦៥៥,៣៥ 

  ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព ១៨ Wildlife Sanctuary 18 ៣.៦៨៤.៣២៨ 

១៣ ភ�ំឱរ៉ល់ Phnom Aural ២៥៣.៧៥០ 

១៤ ពម្រកេសប Peam Krasop ២៣.៧៥០ 

១៥ ភ�ំសំកុស Phnom Somkos ៣៣៣.៧៥០ 

១៦ រនាមដូនសំ Ronien Daun Sam ១៧៨.៧៥០ 

១៧ គូែលន-្រពហ�េទព Kulen Promtep ៤០២.៥០០ 

១៨ បឹងែពរ Beng Per ២៤២.៥០០ 

១៩ លំផាត់ Lomphat ២៥០.០០០ 

២០ ភ�ំេ្រពច Phnom Prich ២២២.៥០០ 

២១ ភ�ំណាមេលៀរ Phnom NamLyr ៤៧.៥០០ 

២២ ស�ួល Snoul ៧៥.០០០ 

២៣ ៃ្រពឡង់ Prey Lang  ៤៣១.៦៨៣ 

២៤ ្រពះរករ Preah Roka ៩០.៣៦១ 

២៥ េសៀមប៉ាងខងលិច Western Siempang ៦៥.៣៨៩ 

២៦ ែឆប Chhaeb ១៩០.០២៧ 

២៧ តៃត Tatai ១៤៤.២៧៥ 

២៨ ែកវសីមា Koe Seima ២៩២.៦៩០ 

២៩ ៃ្រសពក SrePok ៣៧២.៩៧១ 

៣០ េសៀមប៉ាង Siem Pang ៦៦.៩៣២ 
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  តបំន់ករពរេទសភាព ៨ Protected Landscape 8 ១៤៩.៣៤៧,៣០ 

៣១ អង�រ Angkor ១០.៨០០ 

៣២ បនា� យឆា� រ Banteay Chhmar ៨១.២០០ 

៣៣ ្រពះវហិរ Preah Vihear ៥.០០០ 

៣៤ អន�ង់្រពីង An Long Pring ២១៧ 

៣៥ ទំនាបខងេជីងទេន�សប North TonleSap ៣១.១៥៩ 

៣៦ បឹងែ្រពកេល�  Boeung Prek Lpov ៨.៣០៥ 

៣៧ អង្រតពងំថ� Ang Trapeng Thmor ១២.៦៥០ 

៣៨ បឹងែ្រពកទប់ Boeng Prektub ១៦,៣០ 

  តបំន់េ្រប្ីរបាស់េ្រចនីយ៉ាង ៥ Multiple Use Area 5 ៤០៩.៦៦៩ 

៣៩ ដងែពង Dong Peng ២៧.៧០០ 

៤០ សំឡូត Samlaut ៦០.០០០ 

៤១ ទេន�សប Tonle Sap ៣១៦.២៥០ 

  តំបន់ស�ូលបឹងទេន�ឆា� រ (តំបន់រ៉មសរ) Boeng Chhmar Core Area (Ramsar Site) (១៤.៥៦០) 
  តំបន់ស�ូលែ្រពកទល់ (តំបន់រ៉មសរ) Prek Toal Core Area (Ramsar Site) (២១.៣៤២) 
  តំបន់ស�ូលស�ឹងែសន Stung Sen Core Area (៦.៣៥៥) 

៤២ ពញាែ្រកក Punchearkrek ១៩៩ 

៤៣ ែ្រពកទឹកសបក្បោលឆាយ Kbal Chay ៥.៥២០ 

  តបំន់រ៉មសរ ៤ Ramsar 4 ១៤.៦០០ 

៤៤ ស�ឹងែ្រតង Stung Treng ១៤.៦០០ 

  (េកះកពិ) (Koh Kapik) (១.២០០) 
  (បឹងទេន�ឆា� រ) (Boeng Chhmar ) (១៤.៥៦០) 
  (ស�ូលែ្រពកទល់) (Prek Toal) (២១.៣៤២) 
  តបំន់េបតកិភណ� ធម�ជាត ិ១ Natural Heritage Park ១ ២៤.៦៥៤ 

៤៥ ភ�ំែត្បង Phnom Tberng  ២៤.៦៥៤ 

៤៦ 
រេបៀងអភរិក្សជវីៈច្រម�ះ្របព័ន�តបំន់

ករពរធម�ជាត ិ 
Biodiversity Cooridor of Protected Area ១.៤២៧.៩៤០ 

  រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះឦសន NorthEast Corridor (៧៥៧.៦៦១) 
  រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះឧត�រ  NorthWest Corridor (៥០០.៨១០) 
  រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះជួរភ�ំ្រកវញ  Cardamom Corridor (១៦៩.៤៦៩) 

សរបុៃផ�ដី ៧.៤៣០.៨០៧,៦៥ 

កណំត់សមា� ល់៖  

១.  តំបន់េ្របី្របាស់េ្រចីនយ៉ាង ទេន�សប ៃនតំបន់ឋបនីយជវីមណ� លបឹងទេន�សប ែចកេចញជា ០៣ តំបន់ស�ូលគឺ បងឹទេន�ឆា� រ 

ែ្រពកទល់ និងស�ឹងែសន 

២.  រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ ែចកេចញជា ០៣ រេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះគឺ ឦសន ឧត�រ និងជួរភ�ំ្រកវញ  

៣. តំបន់រ៉មសរេកះកពិ ស�ិតេនក�ុងែដនជ្រមកសត�ៃ្រពពម្រកេសប និង ឧទ្យោនជាតិបុទុមសគរ  
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ឧបសម�័ន�៣ ថវកិនិងសចូនាករលទ�ផលៃន NPASMP (២០១៧-២០៣១)   

សគំាល់៖  ថវកិខងេ្រកមេនះ គឺពក់ព័ន�នឹងរយៈេពលែផនករ្របាឆំា� ដំំបូងបុ៉េណា� ះ (២០១៧-២០២១) េដយ្រត�វបែន�មេទេលីករចំណាយសំខន់ៗស្រមាប់
ម�ន�ី និងករ្របតិបត�ិ ែដលបានផ�ល់េដយ្រកសួងបរសិ� នបច�ុប្បន�។ 

េគាលេដ 
យទុ�ស�ស� 

គយស  

សចូនាករលទ�ផល អគ�នាយកដ� នជនំាញ 

(ចំណុះ MoE)
7
 

ព័ត៌មាន 

មូលដ� ន
(២០១៦) 

ទិសេដ
២០២១ 

ថវកិ  
២០១៧-២០២១ 

(ដុល� អេមរចិ) 

ទិសេដ
២០២១ 

ទិសេដ 
២០៣១ 

 
េគាលេដយទុ�ស�ស�ទ១ី- កណំត់អទភិាពនិងព្រងងឹករករពរនិងអភិរក្សធនធានធម�ជាត ិ

គយស ១.១- 

ធានាឱ្យបាននូវ្រពំ
្របទលតំ់បន់ករពរ 

ធម�ជាតិ ករកំណតនិ់ង
ែបងែចកតំបន្់រគប្់រគង 
និងែផនករ្រគប្់រគង  
 

ក) ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិែដលបានកំណត្់រពំ្របទល់
ច្បោសល់សេ់នចំណុច្រចកេចញចូល (ផ�ូវធំ និងតូច។ល។) 

GDANCP/GDLC និងករ
គា្ំរទបេច�កេទសពី GIS-

GDEKI 

៧ PAs ៣៧ PAs ១,៦២៥,០០០១ 
១០០% ៃន 

PAs 

១០០% ៃន 

PAs 

ខ) ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិែដលមានពត័ម៌ានច្បោសល់ស ់
និងែផនករ្រគប្់រគងសម�� 

 

GDANCP  0  ២៥ ១,៥០០,០០០២ ១០០% ១០០% 

គ) ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិទទលួបានែផនករ្រគប្់រគងតំបន់
ផ�ូវករ 

GDANCP/GDLC និងករ
គា្ំរទបេច�កេទសពី GIS-

GDEKI 

៣ ២៥ ១,១០០,០០០៣ ៧៥% ១០០% 

ឃ) ចំននួរេបៀងអភិរក្សជីៈច្រម�ះែដលបានកំណត្់រពំ្របទល់
ច្បោសល់ស ់និងទទលួស� លផ់�ូវករ 

GDANCP/GDLC និងករ
គា្ំរទបេច�កេទសពី GIS-

GDEKI 

0 ៥០% ១,៥០០,០០០៤ ១០០% ១០០% 

ង) ្រត�តពិនិត្យ តមដននិងវយតៃម�ធនធានធម�ជាតិ GDANCP 0 ២ េលីក ១,៥០០,០០០៥   

គយស ១.២- 

ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប ់
និងកតប់ន�យករគំរម
កំែហង 

ក) ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិនឹងបានបំពកឧ់បករណ៍ទំេនីប
ស្រមាបព់្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់និង្រត�តពិនិត្យជីវៈច្រម�ះ 

 

GDANCP ៤ ៣០ ៣,២៥០,០០០៦ ១០០% ១០០% 

ខ) ចំននួម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សនឹងបានទទលួករបណ�ុ ះបណា� ល
ពកព់ន័�នឹងករអនុវត�ច្បោប់ 

 

GDANCP ៣០០ ១,០០០ ១,០៥០,០០០៧ ១០០% ១០០% 

គ) ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិែដលសហគមនប៍ានទទលួ
ចំេណះដឹងែផ�កបរសិ� ន និងែផ�កេយនឌរ័ 

 

GDANCP/GDLC/GDEKI ៤ ៣០ ១,៣០០,០០០៨ ៧៥% ១០០% 

7 អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ អគ�នាយកដ� នសហគមនមូ៍លដ� ន និងអគ�នាយកដ� នចំេណះដឹងនិងព័តម៌ានបរសិ� ន 
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េគាលេដ 
យទុ�ស�ស� 

គយស  

សចូនាករលទ�ផល អគ�នាយកដ� នជនំាញ 

(ចំណុះ MoE)
7
 

ព័ត៌មាន 

មូលដ� ន
(២០១៦) 

ទិសេដ
២០២១ 

ថវកិ  
២០១៧-២០២១ 

(ដុល� អេមរចិ) 

ទិសេដ
២០២១ 

ទិសេដ 
២០៣១ 

 

គយស ១.៣- 
បេង�ីនករអភិរក្ស  និង 
ស� រេឡងីវញិនូវ្របេភទ   
ជីវៈច្រម�ះ 

ក) ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិែដលមានែផនករសកម�ភាព 
អភិរក្ស្របេភទជីវៈច្រម�ះជាកល់ក់ 

 

GDANCP ០ ១៥ ១,១២៥,០០០៩ ៥០% ១០០% 

ខ) ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិែដលទទួលបានករស� រៃ្រពេឈ ី
និងរុក�ជាតិនានាេ្រកមករអនុវត� 

 

GDANCP ០ ១៥ ៣,៧៥០,០០០១០ ៥០% ១០០% 

គយស ១.៤- 
ព្រងីកកិច�សហ្របតិបត�ិ
ករអន�រជាតិ 

 ក) ម�ន�ី GDANCP/GDLC នឹងចូលរមួក�ុងសិក� សល 
វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងទស្សនៈកិច�សិក្សោសំខន់ៗ  

្រគបន់ាយកដ� នជំនាញ
េ្រកមអគ�នាយកដ� ន ៃន

្រកសងួបរសិ� ន 

- បន�េធ�ី ៥០០,០០០១១ - - 

ទឹក្របាកស់របុស្រមាប ់គយស១: ១៨,២០០,០០០  

េគាលេដយទុ�ស�ស�ទ២ី- េលកកម�សក់រ្រគប់្រគងេដយចីរភាព 

គយស ២.១- 
េធ�ីសុខដុមកម�ៃន
សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍
ជាមយួនឹងេគាលេដៃន
ករ្រគប្់រគងតំបន់
ករពរ 

ក) ជ្រម�ញឱ្យសម្បទនដីេសដ�កិច�ែដលមានក�ុងតំបនក់រពរ
ធម�ជាតិ បានេធ�ីករវយតៃម�ផលបះ៉ពលប់រសិ� ន 

GDANCP ជាមយួកិច�
សហករេដយ EIAD & 

MAFF 

១០% ៃន 
ELCs 

៦០% ៃន 
ELCs 

៣៧៥,០០០១២ ១០០% ៃន 
ELCs 

១០០%  ៃន 
ELCs 

ខ) គណៈកមា� ធិករជាតិេដះ្រសយទំនាសក់�ុងករ្រគប្់រគប់
តំបនក់រពរធម�ជាតិ និងបានបេង�ីនដំេណីរករេដះ្រសយ
េលីជេមា� ះដីធ�ី 

 

MOE - រចួរល ់ - - - 

គយស ២.២- 

ភា� ប្់របពន័�តំបនក់រពរ
ធម�ជាតិ 

ក) េរៀបចំែផនទី្របពន័�េអកូឡូសីុ និងវភិាគភាពខ�ះចេនា� ះៃន
ពត័ម៌ាន េដីម្បកំីណត់ និងេរៀបចំរេបៀងជីវៈច្រម�ះថ�ី និងេធ�ី
ករែកស្រម�ល្រពំ្របទលតំ់បនក់រពរធម�ជាតិែដលមាន
្រសប ់េដយែផ�កេលីទិន�នយ័ជាក់លក ់

GDANCP/GDLC និងករ
គា្ំរទបេច�កេទសពី GIS-

GDEKI  

- រចួរល ់ ២,៥០០,០០០១៣ - - 

ខ) ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិ សមុ្រទ/េឆ�រ បានេស�ីេឡងី និង
ទទលួបានករឯកភាព 

 

GDANCP ១ ៤ ៩០០,០០០១៤ ៨ ១០ 

គ) ចំននួតំបនតំ់បន់ករពរធម�ជាតិដីេសីម បានេស�ីេឡងី និង
ទទលួបានករឯកភាព ពិេសសតំបនរ់មសរ 

 

GDANCP ៤ ៨ ១,២០០,០០០១៥ ១២ ១៥ 

ទឹក្របាកស់របុស្រមាប ់គយស ២: ៤,៩៧៥,០០០  

 
 

34 



េគាលេដយទុ�ស�ស�ទ៣ី- ព្រងកីករចូលរមួរបសស់ហគមន៍មលូដ� ន និងបេង�នផល្របេយាជន ៍

គយស ៣.១-  
បេង�ីនករចូលរមួរបស់
សហគមនមូ៍លដ� នក�ុង
ដំេណីរករេរៀបចំ
ែផនករ្រគប្់រគង 
 
 
 

ក) ម�ន�ីពី GDLC មន�ីរបរសិ� នេខត� និងនាយកឧទ្យោន នឹង
ទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� លអំពីវធីិស�ស�ចូលរមួ និងេយនឌរ័ 
េដីម្បជី្រម�ញកិច�សហករជាមយួអ�កពកព់ន័�  
(បណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេង� ល) 

GDLC/GDANCP ០ - ៨០០,០០០១៦ - - 

ខ)បេង�ីត និងផ្សព�ផ្សោយយុទ�នាករេលីកកម�ស់ចំេណះដឹងពី 
េគាលបំណង បទដ� នគតិយុត� និងច្បោបតំ់បនក់រពរធម�ជាតិ  
ស្រមាបស់មត�កិច�មូលដ� ន 

GDLC ជាមយួនឹងករគា្ំរទ
ពី GDANCP and GDEKI 

០ - ១,២៥០,០០០១៧ - - 

គ)ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិែដលបានរមួសហករជាមយួ 
សហគមនមូ៍លដ� នក�ុងករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពស� រ្របពន័�
េអកូឡូសីុ និងៃ្រពេឈ ី

GDANCP/GDLC ៦ PAs ៣០ PAs ៦,០០០,០០០១៨ ១០០% ៃន 
PAs 

១០០% ៃន 
PAs 

គយស ៣.២-  
គា្ំរទយន�ករកិច�សហ
្របតិបត� រ្រគប្់រគង
តំបនក់រពរធម�ជាតិ 

ក)ចំននួសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិបានទទួលករឯកភាព
េលីែផនករ្រគប្់រគង 

GDLC/GDANCP ២២ CPAs ៦០ CPAs ១,៣៣០,០០០១៩ ៧៥% ៃន 
CPAs 

១០០% ៃន 
CPAs 

ខ)ចំននួសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ បានែចករែំលកពី 
េមេរៀនពិេសធនរ៍បសខ់�ួនេទសហគមនដ៍ៃទៗេទៀត និងទទលួ
បានគា្ំរទេលីកិច�្របតិបត�ិ 

GDLC ៥ ៤០  ១,៧៥០,០០០២០ ៧៥% ១០០% 

គ)ចំននួសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិថ�ី្រត�វបានឯកភាព
ឱ្យបេង�ីត ជាមយួនឹងករកំណត្់រពំ្របទលច់្បោសល់ស់ 

GDLC/GDANCP ០ ២៥  ១,២៥០,០០០២១ ៥០ ៧៥ 

គយស ៣.៣- 
ព្រងីកឱកសស្រមាប់
េលីកកម�សជី់វភាព 
សហគមនមូ៍លដ� ន 

ក)ចំននួសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ បានកំណតេ់គាលេដ
ស្រមាបេ់លីកកម�សជី់វភាពរសេ់ន 

GDLC ១៥  ៥០ ២,៦២៥,០០០២២ ៧៥% ១០០% 

ខ)ចំននួសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ ទទលួបានករ 
ស្រមបស្រម�លេលីឱកសេ្របី្របាស់មី្រក�ហរិ��វត�ុ  
(េដយរមួប��ូ លនូវមុខរបរស្រមាប�់ស�ី) 

GDLC ៥ ៣០ ១,២៥០,០០០២៣ ៥០% ៃន 
CPAs 

១០០% ៃន 
CPAs 

គ)េរៀបចំយុទ�ស�ស�េអកូេទសចរណ៍ក�ុងតំបនក់រពរធម�ជាតិ
និងបេង�ីតបណា� ញេអកូេទសចរណ៍ធម�ជាតិ 

GDANCP/GDLC ០ រចួរល ់ ៣២៥,០០០២៤ - - 

ឃ)ចំននួសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ បានេរៀបចំែផនករ
អជីវកម�ស្រមាបអ់ភិវឌ្ឍនេ៍អកូេទសចរណ៍ 

GDLC ៣ PAs ១៥ PAs ៩០០,០០០២៥ ៥០% ៃន 
PAs 

៧៥% ៃន 
PAs 

ង)ចំននួសហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ បានបេង�ីត្របាក់
ចំណូលស្រមាបចូ់លរមួសកម�ភាព្រគប្់រគង និងអភិរក្ស 

GDLC/GDANCP ៣ ១០ - ៥០% ៧៥% 

ទឹក្របាកស់របុស្រមាប ់គយស ៣: ១៧,៤៨០,០០០  
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េគាលេដយទុ�ស�ស�ទ៤ី- ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ន និងបេង�នកិច�សហ្របតិ�បត�កិរជាមួយអ�កពក់ព័ន� 

គយស ៤.១-  
ធានាបានម�ន�ី 
្រគប្់រគានថ់ា� កជ់ាតិ និង
េ្រកមជាតិ ែដលមាន
ទងំសមត�ភាព និង
ធនធានសម្រសប 
 
 

ក)បេង�ីតមជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លថា� កតំ់បន់ចំននួបីកែន�ង 
ស្រមាបប់េ្រងៀនដលម់�ន�ីតំបនក់រពរធម�ជាតិ និងសមត�កិច�
មូលដ� ន 

GDANCP/GDLC ០ ៣ ៣,៦០០,០០០២៦ ១០០% ១០០% 

ខ)េរៀបចំែផ�ក្រសវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍េន GDANCP ែដលផ�ល់
េយាលបប់េច�កេទស និងករបណ�ុ ះបណា� ល ស្រមាប់ម�ន�ីថា� ក់
ជាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ េទេលីករអភិរក្សជីវស�ស� 

MOE and GDANCP - រចួរល ់ ១,០០០,០០០២៧ - - 

គ)ចំននួកម�វធីិបេច�កេទសបណ�ុ ះបណា� លច្រម�ះបានបេង�ីត
េឡងី និងែចកជូនដលម់�ន�ីទងំេនថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់ខត� 

GDANCP/GDLC ០ ១០ ៧៥០,០០០២៨ ១៥ ២០ 

គយស ៤.២-  
បេង�ីនកិច�សហ្របតិបត�ិ
ករក�ុងករសិក្សោ
្រសវ្រជាវ ករេរៀបចំ
ែផនករ និងេគាល
នេយាបាយ 
 
 

ក)យន�ករស្រមបស្រម�លេលីក្រមិតេគាលនេយាបាយ និង
បេច�កេទស បានបេង�ីត 

MOE and NCSD - រចួរល ់ - - - 

ខ)្រកសងួបរសិ� នមានមជ្ឈមណ� លែដល្របមូល េរៀបចំ ចង្រកង 
ប�� ីទិន�នយ័េគាល អំពីករអភិរក្ស និងែចកចយ 

GDANCP and 
Biodiversity 

Department (GSSD) 

- រចួរល ់ ៥០០,០០០២៩  - - 

គ)ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិ េ្របីស�ងដ់តមដនវយតៃម�ស� ន
ភាពជីវច្រម�ះ 

GDANCP and 
Biodiversity 

Department (GSSD) 

៤ ២០ ៨០០,០០០៣០ ៥០% ១០០% 

ឃ)ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិ បានប�� បក់រវយតៃម�េសវកម�
្របពន័�េអកូឡូសីុ (PES សកល្បង) 

GDANCP and 
Biodiversity 

Department (GSSD) 

០ ៥ ៦២៥,០០០៣១ ១០ ២០ 

ទឹក្របាកស់របុស្រមាប ់គយស ៤: ៧,២៧៥,០០០  

ករ្រត�តពិនតិ្យតមដននិងវយតៃម� 

្របសិទ�ភាពៃនករ
្រគប្់រគងនិងវយតៃម� 

ក)ចំននួតំបនក់រពរធម�ជាតិបានប�� បក់រវយតៃម�រហ័សៃន
្របសិទ�ភាពករ្រគប្់រគង 

GDANCP/GDLC 
NCSD 

០ ៥ ៣៧៥,០០០៣២ ២០ ១០០% 

សរបុទឹក្របាក់ទងំអស:់ ៤៨,៣០៥,០០០   
 

កណំត់ចណំាថំវកិ (រមួប��ូ លចណំាយប៉ាន់ស� ន) ៖ 
១. ែផនទីGIS ករេបាះនិងករដក់ បេង� ល / ស� កស��  (ជាមធ្យម $ ៥០,០០០ / PA ) ជាមួយនឹងករចំណាយខ�ស់ជាងមុនស្រមាប់តំបន់ដីេសីម (ជាមធ្យម $ ៧៥,០០០) 
២. ករវយតៃម�ធនធានរហ័ស ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន� និងករេរៀបចំៃនទ្រមង់ព័ត៌មានតំបន់ករពរធម�ជាតិ (ជាមធ្យម $ ៦០,០០០ / PA) 
៣. ករវយតៃម�ធនធានរហ័ស ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន� គូសែផនទី GIS (ជាមធ្យម $ ៥០,០០០ / PA) 
៤. ករប៉ាន់្របមាណរមួស្រមាប់ចំណាយេលីករកំណត់តំបន់រេបៀងជីវៈច្រម�ះ ៥០% (៧០០,០០០ ហកិត) 
៥. បេង�ីត្របព័�ន�និងករវយតៃម�ធនធានគ្រមបៃ្រពេឈតីមរយះ្របព័ន�ផា� យរណប (Forest Cover) និងករវយតៃម�ធនធានៃ្រពេឈ ី(Field inventory assessment) ជាមធ្យម $ ៧៥០,០០០ / េលីក 
៦. រមួប��ូ លទងំ រថយន�ែដលសមរម្យ, ឧបករណ៍ទីវល និងឧបករណ៍ទក់ទងចល័ត (ជាមធ្យម $ ១២៥,០០០ / PA) 
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៧. បានប៉ាន់្របមាណចំណាយេលីករបណ�ុ ះបណា� ល ១,៥០០ $ / ម�ន�ីមា� ក់ េដយរមួទងំករេរៀបចំ និងផ�ល់កម�វធិីបណ�ុ ះបណា� ល ករេធ�ីដំេណីរ និងសមា� រៈ 
៨. ករេរៀបចំនិងករែចកចយកម�វធិីយល់ដឹង ប៉ាន់្របមាណចំណាយជាមធ្យម $ ៥០,០០០ / PA 
៩. ករេរៀបចំ និងករអនុវត�ន៍ែផនករសកម�ភាពតមតបំន់ករពរធម�ជាតិ ប៉ាន់្របមាណតៃម�ចំណាយ $ ៧៥,០០០ / ែផនករ 
១០. ករេរៀបចំនិងករអនុវត�សកម�ភាពដសំ� រៃ្រពេឈ ីបានប៉ាន់្របមាណតៃម�ចំណាយ $ ២៥០,០០០ / ែផនករ 
១១. ប៉ាន់្របមាណចំណាយេលីករេធ�ីដំេណីរបែន�ម  $ ១០០,០០០ / ឆា�  ំ
១២. ករចូលរមួ្រត�តពិនិត្យេលីដីសម្បទនេសដ�កិច�ក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (ជាមធ្យម $ ៧៥,០០០ / ឆា� )ំ 
១៣. ករេធ�ីែផនទី GIS និង្របព័ន�េអកូឡូសីុ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន�, ករេធ�ីែផនករ្រគប់្រគង ប៉ាន់្របមាណចំណាយ $ ៥០០,០០០ / ឆា� ជំាង ត្រម�វករេលីសពី ៥ ឆា�  ំ
១៤. ករពិេ្រគាះេយាបល់ថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ, ករវយតៃម�ធនធាន, ករកំណត់និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង, ករេធ�ីែផនករ្រគប់្រគង (ជាមធ្យម ៣០០,០០០ / PA ថ�ី) 
១៥. ករពិេ្រគាះេយាបល់ថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ, ករវយតៃម�ធនធាន, ករកំណត់និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង, ករេធ�ីែផនករ្រគប់្រគង (ជាមធ្យម ៣០០,០០០ / PA ថ�ី) 
១៦. ករបណ�ុ ះបណា� លស្រមាប់បុគ�លិក្របមាណជា ២០០ នាក់ ប៉ាន់្របមាណ $ ៤,០០០ / បុគ�លិកមា� ក់ រមួទងំករេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល េមេរៀនែចកចយ និងករេធ�ីដំេណីរ 
១៧. េរៀបចំយុទ�នាករេលីកកំពស់ករយល់ដឹង   ប៉ាន់្របមាណ $ ២៥០,០០០ / ឆា�  ំ 
១៨. វយតៃម�តំបន់ករពរធម�ជាតិ េដយពិនិត្យសក� នុពលស� រេឡងីវញិ, ករេរៀបចំថា� លបណ�ុ ះកូនេឈ,ី ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កភូមិ ៃថ�ពលកម�និងសមា� រៈ (ជាមធ្យម $ ២៥០,០០០ / PA) 
១៩. ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង (ជាមធ្យម $ ៣៥,០០០ / CPA) 
២០. ពិេ្រគាះេយាបល់ និងបន�ជួយគា្ំរទដល់សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងកសងបណា� ញសហគមន៍ (ជាមធ្យម $ ១០,០០០ / ឆា�  ំ/ CPA) 
២១. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគីពក់ព័ន�, ករកំណត់និងែបងែចកតំបន់, ករេធ�ីែផនករករ្រគប់្រគង និងករគា្ំរទ្របតិបតិ�េនដំណាក់កលដំបូង (ជាមធ្យម $ ៥០,០០០ / CPA) 
២២. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយអ�កពក់ព័ន�  ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករអភិវឌ្ឍកម�វធិីនានា (ជាមធ្យម $ ៧៥,០០០ / CPA) 
២៣. ករអភិវឌ្ឍែផនករអជីវកម�េនក�ុងកិច�សហករជាមួយៃដគូក�ុងវស័ិយឯកជន (ជាមធ្យម $ ៥០,០០០ / PA) 
២៤. ករពិេ្រគាះេយាបល់និងករេរៀបចំយុទ�ស�ស� ប៉ាន់្របមាណ $ ៧៥,០០០; ករចំណាយនិងករេរៀបចំបណា� ញេអកូេទសចរណ៍ ប៉ាន់្របមាណ $ ៥០,០០០ / ឆា�  ំត្រម�វករេលីស ៥ ឆា�  ំ
២៥. ករេរៀបចំែផនករអជីវកម� និងករកំណត់អត�ស�� ណផលិតផល, យុទ�ស�ស�ទីផ្សោរ, េហដ� រចនាសម�័ន�, ត្រម�វករវគ�បណ�ុ ះបណា� ល, និងករេរៀបចំយន�ករែចករែំលកផល្របេយាជន៍      

(ជាមធ្យម $ ៧៥,០០០ / PA) 
២៦. រមួប��ូ លទងំករចំណាយជួសជុល្រទព្យសម្បត�ិរដ�ែដលមាន្រសប់, ករចំណាយេលីដំេណីរករនិងករែថទេំលីសពី ៤ ឆា�  ំ(អគារសន�តថា្រត�វបានេគេរៀបចំេឡងីវញិេនឆា�  ំ2018) 
២៧. ទទួលបានបុគ�លិកជួលស្រមាប់ពិេ្រគាះេយាបល់ចំនួន ១០ នាក់ េនឆា� ២ំ០១៧ េហយីបនា� ប់មកអចេធ�ីនិយត័កម�ជាម�ន�ី្រកសួងបរសិ� នេនឆា� ២ំ០២១ េដយប៉ានចំណាយេលី ្របាក់េបៀវត្ស,      

សមា� រៈនានា ករយិាល័យ និងករេធ�ីដំេណីរេលីសពី ៥ ឆា�  ំ(២០១៧-២០២១) 
២៨. រមួប��ូ លករចំណាយេលីករេរៀបចំេមេរៀន និងករផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ស្រមាប់បុគ�លិក្របមាណ ៥០ នាក់ (ជាមធ្យម $ ៧៥,០០០ / មូ៉ឌុល) 
២៩. េរៀបចំមូលដ� នទិន�ន័យេដយចង្រកងទិន�ន័យមាន្រសប់, ប��ូ លទិន�ន័យ និងែផនទីចម�ង 
៣០. េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករេ្របីពិធីករ្រត�តពិនិត្យសកល្បង (ជាមធ្យម $ ៥០,០០០ / PA) 
៣១. ពិេ្រគាះេយាបល់ទងំថា� ក់ជាតិនិងអន�រជាតិ, សិក្សោវយតៃម�េលីវគ�ណ�ុ ះបណា� លស្រមាប់ម�ន�ីស�ូលៃន GDANCP (ជាមធ្យម $ ១២៥,០០០ / PA) 
៣២. េរៀបចំវធិីស�ស�សម្រសបស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិនីមួយៗ េលីករវយតៃម�ឆាប់រហ័ស និងករេរៀបចំរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យវយតៃម� (ជាមធ្យម $ ៧៥,០០០ / PA) 
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