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ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

យសចក្ដីផលៃងអំណរគុណ  
លេខាធិការដ្ឋា នក្កុមការងារលរដបូកនងិ UNDP/FCPF កមពុជា សូមខលែងអាំណរគុណចាំល ោះស្ថា

ប័ន និងបុគគេដូចខាងលក្កាមខដេបានផ្ដេ់មគគុលទេសក៍ចងអុេបងាា ញ និងការគាំក្ទយ៉ា ងលក្ចើនដេ់ការ
សិកាលនោះ ក្បសិនលបើពុាំមានការជួយលក្ជាមខក្ជងពើពួកគត់លទ ការសិកាលនោះក្បាកដជាពុាំអាចលកើតលចញ
ជារូបរាងបានល ើយ។   
•  អនកភូមិ និងសមាជិកគណៈកមាា ធិការមកពើតាំបន់ការ រ ព្ក្ពសហគមន៍ និងសហគមន៍លនស្ថទ
កនុងលែតតលសៀមរាប (ភនាំគូខេន) លែតតកាំពង់ធាំ នងិលែតតល ធិ៍ស្ថត់ខដេបានខចករ ាំខេកបទពិលស្ថធន៍
របស់ែែួន។    

• រដាបាេថ្នន ក់លក្កាមជាតិរមួមានដូចជា មនេើររុកាា ក្បមាញ់ និងលនស្ថទលែតត និងក្សុក និងអនកក្គប់ក្គង
បរសិ្ថា ន ឧទាន និងសមាជិកឃុាំកនុង លែតតលសៀមរាប (ភនាំគូខេន) លែតតកាំពង់ធាំ និងលែតតល ធិ៍ស្ថត់
ខដេបានខចករ ាំខេកបទពិលស្ថធន៍ និងការចងអុេបងាា ញ។   

• NGOs កនុងមូេដ្ឋា ន ជាពិលសសគឺអងគការសកមាភាពលដើមបើអភិវឌ្ឍ (AFD) កនុងលែតតកាំពង់ធាំ នងិមូេ
និធិបុរាណវទិា និងការអភិវឌ្ឍ (ADF) មានមូេដ្ឋា នលៅលែតតលសៀមរាបខដេបានខចករ ាំខេកបទ
ពិលស្ថធន៍ នងិផ្ដេធ់ាតុចូេ។   

• សមាជិកក្កុមការងារ និងលេខាធិការដ្ឋា នលរដបូកក្កុមការងារលយនឌ័្រលរដបូកនិងបុគគេិកថ្នន ក់ជាតិ 
មកពើ GDANCP, DCC/NCSD, DFC/FiA, UNDP, FCFP/UNDP, RTS, FA និង MoWA ខដេ
បានពិនិតយល ើងវញិ និងផ្ដេ់ធាតុចូេលេើរកលឃើញ និងអនុស្ថសន៍លៅកនុងរបាយការណ៍វាយតព្មែ
លៅកនុងអាំ ុងសិកាា ស្ថលាពិនិតយលផ្េៀងផ្ទេ ត់។  

• UN-Women និង GEF-Small Grants ចាំល ោះធាតុចូេដ៏មានតព្មែ និងលពេលវលារបស់ពួកគត់។  

• ក្កុមការងារ UNDP-FCPF រមួមានដូចជា Carlos Adolfo Riano Paramo ទើក្បឹការបស់  FCPF-
MRV និង Lun Kimhy ជាអនកសក្មបសក្មួេថ្នន ក់ជាតិចាំល ោះធាតុចូេខផ្នកបលចេកលទសរបស់ពួក
គត់ និងសូមអរគុណចាំល ោះ  ចិន្ដដ  នួន សក្មាប់ការគាំក្ទខផ្នកភសដុភារ និងរដាបាេ។   

• ខញ៉ាម សុវណ្ណា  ទើក្បឹកាគលក្មាងថ្នន ក់ជាតិរបស់ UNDP-FCPF,  Elizabeth Eggerts, អនកឯកលទស
ខផ្នកលយនឌ័្ររបស ់ UNDP, Kin Yii Yong, អនកឯកលទសខផ្នកការចូេរមួរបស់ភាគើ ក់ព័នធកនុង
គលក្មាង UN-REDD មកពើការយិេ័យ UNDP ក្បចាំក្កុងបាងកក  នងិ Jeannette Gurung 
ន្ដយកក្បតិបតដិរបស់ WOCAN ខដេបានពិនិតយល ើងវញិយ៉ា ងសពវក្ជុងលក្ជាយលេើវធិើស្ថស្ដសដ និង
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លគេវធិើព្នការវាយតព្មែ ក្ពមទាំងលសចកដើក្ ងរបាយការណ៍ ក្ពមទាំងការចងអុេបងាា ញលៅកនុងការ
វាយលនោះទាំងមូេ។    

• ក្កុមការងារសិកាក្ស្ថវក្ជាវរមួមានដូចជា Dibya Devi Gurung ជាទើក្បឹកាន្ដាំមុែមកពើ  WOCAN 
ខដេបានលធវើការសិកា និងសរលសររបាយការណ៍លនោះ ក្ពមទាំង Tolasreypeou Sem ជាសមាជិក
ក្កុមការងារមកពើ UNDP/FCPF កមពុជាខដេបានលធវើការសិកា និងការវភិាគ។  
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អក្សរកាត់ 
 
CDC   គណៈកមាា ធកិារអភិវឌ្ឍក្កុមក្បឹកាឃុាំ  
CFMC   គណៈកមាា ធកិារក្គប់ក្គងព្ក្ពសហគមន៍  
CFMP   ខផ្នការក្គប់ក្គងព្ក្ពសហគមន៍  
COP   កិចេក្បជុាំភាគើ 
FA   រដាបាេព្ក្ពល ើ 
FREL   កក្មិតការបាំភាយឧសា័នព្ក្ពល ើសក្មាប់ការពិលក្គោះ  
GDANCP  អគគន្ដយកដ្ឋា នរដាបាេអភិរកស និងការ រធមាជាតិ  
GEF   ក្គឹោះស្ថា នបរសិ្ថា នសកេ 
GHG   ឧសា័នផ្េោះកញ្េ ក់  
GII   សនេសសន៍វសិមភាពលយនឌ័្រ   
I/NGOs  អងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាេអនដរជាតិ  
IP   ជនជាតិលដើមភាគតិច  
KII    ការសមាា សន៍អនកផ្ដេ់ព័ត៌មានគនែឹោះ   
LULUCF  ការលក្បើក្បាស់ដើធែើ ការផ្ទែ ស់បដូរការលក្បើក្បាស់ដើធែើ និងព្ក្ពល ើ  
MAFF   ក្កសួងកសិកមា រុកាា ក្បមាញ់ និងលនស្ថទ  
M&E   ការពិនិតយតាមដ្ឋន និងការវាយតព្មែ 
MoE   ក្កសួងបរសិ្ថា ន  
MIS   ក្បព័នធព័ត៌មានពិនិតយតាមដ្ឋន  
MoWA   ក្កសួងកិចេការន្ដរ ើ  
NCSD    ក្កុមក្បឹកាជាតិសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព   
NFP   កមាវធិើព្ក្ពល ើជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១០-២០៣០  
NPASMP  ខផ្នការជាតិក្គប់ក្គងយុទធស្ថស្ដសដលេើតាំបន់ការ រ ២០១៧-២០៣០  
NRS   យុទធស្ថស្ដសដលរដបូកជាត ិ
NRS-AIP  ខផ្នការសកមាភាព និងខផ្នការវនិិលយគជាតិលរដបូក 
PFSP   ខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដផ្េិតកមាព្ក្ពល ើ  
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REDD+ ការកាត់បនាយការបាំភាយឧសា័នលចញពើការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយ
ព្ក្ពល ើ និងតួន្ដទើព្នការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ និងតួន្ដទើព្នការអភិរកស ការ
ក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និងការពក្ងឹងសតុកកាបូនកនុងក្បលទស
កាំពុងអភិវឌ្ឍ  

RGC   រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជា  
SPFF   ក្កបែ័ណឌ ការងារខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដសក្មាប់វស័ិយលនស្ថទ ២០១០-២០១៩  
UNFCCC អនុសញ្ញា ក្កបែ័ណឌ ការងារអងគការសហក្បជាជាតិសដើពើការខក្បក្បួេអាកាស

ធាតុ 
WOCAN អងគការស្ដសដើលដើមបើការផ្ទែ ស់បដូរកនុងវស័ិយកសិកមា និងការក្គប់ក្គងធនធានធមា

ជាតិ 
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មាតិកា  
 
លសចកដើខលែងអាំណរគុណ .................................................................................................... ២ 
អកសរកាត់ ...................................................................................................................... ៤ 
សលងាបរបាយការណ៍ ........................................................................................................ ៨ 
 
១. លសចកដើលផ្ដើម ............................................................................................................ ២៥ 
១.១ អតាក្បលយជន៍ និងស្ថរៈសាំខាន់របស់លរដបូក ............................................................... ២៥ 
១.២ លរដបូកកនុងក្បលទសកមពុជា   ..................................................................................... ២៦ 
១.៣ ស្ថា ប័នស្ដសដើកនុងក្បលទសកមពុជា………………………………………………………………………២៩ 
១.៤ បរយិប័ននសងគមនិងទាំន្ដក់ទាំនងអាំណ្ណចខផ្នកលយនឌ័្រកនុងលរដបូក ..................................... ៣១ 
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២. ការរកលឃើញសាំខាន់ៗ ............................................................................................... ៣៩ 
២.១ ការរកលឃើញពើការសិកាលេើឯកស្ថរស្ថវតារ ............................................................... ៣៩ 
២.២ ការរកលឃើញពើការសិកាលៅមូេដ្ឋា ន ……………………………………………………...........៤៥ 
២.២.១ ការរកលឃើញលៅថ្នន ក់ជាតិ ……………………………………………………………………....៤៥ 
២.២.១ ការរកលឃើញលៅថ្នន ក់សហគមន៍ ……………………………………………………………….៥៣ 
៣. អនុស្ថសន៍ ............................................................................................................ ៥៨ 
៣.១ អនុស្ថសន៍លកាត បរមួទូលៅ ....................................................................................... ៥៨ 
៣.២ អនុស្ថសន៍ជាក់លាក់  ........................................................................................... ៦២ 
 
៤. ឧទហរណ៍សដើពើការក្បមូេទិននន័យល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ និងដាំលណើ រការពិនិតយតាមដ្ឋន ........ ៧១ 
 
៥. ឯកស្ថរពលិក្គោះ .............................................................................................................  
 
៦. ឧបសមព័នធ  
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សយងេបរបាេការណ៍ 
ក្បលទសកមពុជាមានវឌ្ឍនភាពគួរជាទើកត់សមាគ េ់កនុងការអនុវតដដាំណ្ណក់កាេការលក្តៀមលរៀបចាំលរ

ដបូករបស់ែែួន លដើមបើបាំលពញតាមការលបដជាា ចិតតរបស់ែែួនចាំល ោះអនុសញ្ញា ក្កបែ័ណឌ ការងារអងគការសហ
ក្បជាជាតិសដើពើការខក្បក្បួេអាកាសធាតុ  (UNFCCC) លដើមបើកាត់បនាយឧសា័នផ្េោះកញ្េ ក់លចញពើការ
បាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើ។ កនុងអាំ ុងទសវតសរខ៍ាងមុែ លគេនលយបាយ ខផ្នការ     
កមាវធិើ និងយុទធស្ថស្ដសដអភិវឌ្ឍជាតិន្ដន្ដជាលក្ចើនរបស់កមពុជានឹងក្តូវដ្ឋក់បញ្េូ េ លរដបូកជាខផ្នកមួយព្ន
រលបៀបវារៈជាយុទធស្ថស្ដសដ  និងខផ្នការការងាររបស់ែែួន។ ឧទហរណ៍ លគេបាំណងយុទធស្ថស្ដសដទើបើព្ន
ខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដការខក្បក្បួេអាកាសធាតុកមពុជា  (២០១៤-២០២៣) បានកាំណត់លរដបូកថ្នជាយ
នដការលដើមបើធាន្ដការបនាុាំជាមួយអាកាសធាតុរបស់ក្បព័នធលអកូ ូសុើចាំបាច់ន្ដន្ដ។ ក្សបលពេជាមួយ
គន លនោះខដរ លរដបូកក្តូវបានទទួេស្ថគ េ់ថ្ន ជាយនដការមួយលដើមបើបលងកើតការគាំក្ទហរិញ្ាវតាុបខនាមក្ស្ថប់
រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជា (RGC) លដើមបើអភិវឌ្ឍ និង/ឬពក្ងឹងការអនុវតដលគេនលយបាយអភិវឌ្ឍជាតិរបស់
ែែួន ក់ព័នធជាមួយការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និងការកាត់បនាយភាពក្កើក្ក។ 

 
កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ RGC បានអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសដជាតលិរដបូក(NRS) របស់ែែួនសក្មាប់អាំ ុងរយៈ

លពេឆ្ន ាំ ២០១៧-២០២៦ ខដេក្តូវបានអនុម័តលដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ ២០១៧។ យុទធស្ថ
ស្ដសដលនោះមានខចងនូវចកាុវស័ិយ លបសកកមា និងលគេលៅ កាំណត់អាំពើនិន្ដន ការ និងបុពវលហតុព្នការ
បាត់បង់ព្ក្ពល ើ នងិលសនើល ើងនូវកក្មងលគេបាំណង និងសកមាភាពជាយុទធស្ថស្ដសដ។ ផ្េប៉ាោះ េ់ខផ្នក
លគេនលយបាយសរុប និងការអនុវតដសកមាភាពខដេនឹងន្ដាំលៅដេ់េទធផ្េកាត់បនាយហានិភ័យ
បានក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពកនុងសក្មាប់អាំ ុងរយៈលពេមួយ ក្ពមជាមយួការសក្មបសក្មួេ្ែងវស័ិ
យ និងធនធានបលចេកលទស ធនធានមនុសស និងធនធានហរិញ្ាវតាុក្គប់ក្គន់នឹងចូេរមួចាំខណកឱ្យមាន
ការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និងអភិបាេកិចេ នងិការក្គប់ក្គងធនធានព្ក្ពល ើបានកាន់ខតក្បលសើ
រ។ ខផ្នការសកមាភាព NRS រមួមានសកមាភាពជាអាទិភាពលដើមបើអនុវតដ NRS លឆ្ព ោះលៅសលក្មចបាន
លគេបាំណងចាំល ោះយុទធស្ថស្ដសដចាំនួនបើ និង្នលៅកាត់បនាយការបាំភាយឧសា័នបណ្ណដ េមកពើការ
បាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើ ក្សបលពេជាមួយគន លន្ដោះក៏ជួយលេើកកមពស់ការក្គប់ក្គង ការ
អភិរកសធនធានធមាជាតកិ្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និងចូេរមួចាំខណកកនុងការកាត់បនាយភាពក្កើក្ក។ 
លគេបាំណងជាយុទធស្ថស្ដសដរបស់  NRS មាន៖ ១. ខកេមអការក្គប់ក្គង និងការពិនិតយតាមដ្ឋនធនធាន
ព្ក្ពល ើ និងការលក្បើក្បាស់ដើព្ក្ព ២. ពក្ងឹងការអនុវតដការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និង 
៣. បនសុើលគេវធិើលដើមបើកាត់បនាយការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ ស្ថា បន្ដសមតាភាព និងលធវើឱ្យមានការចូេរមួពើ
អនក ក់ព័នធ។ ចប់ពើឆ្ន ាំ ២០០៨-២០១៦ កមាវធិើជាតលិរដបូកកមពុជាសលក្មចបានលជាគជ័យសាំខាន់ និង
បានលរៀនសូក្តលមលរៀនសាំខាន់ៗជាលក្ចើន។ កនុងលន្ដោះរមួមានការយេ់ចាស់ថ្នចាំបាច់ក្តូវបស្ដញ្ញជ បលរដបូក
លៅកនុងលគេនលយបាយ ក្កបែ័ណឌ ការងារ និងខផ្នការខដេមានក្ស្ថប់ និងលគេនលយបាយ
ក្កបែ័ណឌ ការងារ និងខផ្នការខដេបានលក្គងទុករបស់រដ្ឋា ភិបាេថ្នន ក់ជាតិ ក់ព័នធជាមួយអភិវឌ្ឍ
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ក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព កសិកមាខដេមានភាពធនក្ទាំជាមួយអាកាសធាតុ អភិរកស និងក្ចកផ្ែូវអភិវឌ្ឍ
កាបូនទប។   

 
សមតាភាពលដើមបើចូេរមួ និងបានទទេួអតាក្បលយជន៍ពើលរដបូកជាលរឿយៗខតងរងផ្េប៉ាោះ េ់

ពើកតាត ន្ដន្ដជាលក្ចើនរមួទាំងកតាត លយនឌ័្រផ្ងខដរ លដ្ឋយលហតុថ្នការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិតលរដបូកជាលក្ចើនក្តូវ
បានអនុវតដលៅកនុងបរបិទវបបធម៌ និងលសដាកិចេជាក់លាក់ខដេមានវសិមភាពលយនឌ័្រដ៏លក្ចើនសនធឹកសន្ដធ
ប់។ របាយការណ៍ជាលក្ចើនបានទទួេស្ថគ េ់ថ្ន ការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនតិលរដបូកគួរទទួេស្ថគ េ់អាំពើតួន្ដទើខដេ
មានការខបងខចកលផ្សងពើគន លៅតាមលយនឌ័្រ លៅកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើលដើមបើធាន្ដឱ្យមានការអនុវតដ
ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាព និងសមធ៌ម និងលដើមបើល្ែើយតបចាំល ោះលសចកដើក្តូវការលផ្សងគន របស់ស្ដសដើ និង      
បុរស។   ការលធវើឱ្យមានការចូេរមួពើស្ដសដើកនុងលគេនលយបាយលរដបូកក៏ជាគនែោឹះមួយលដើមបើអាចអនុវតដ
លគេនលយបាយលរដបូកក្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យ នងិលដើមបើសលក្មចបានេទធផ្េក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព 
លដ្ឋយលហតុថ្នស្ដសដើមានចាំលណោះដឹង តនួ្ដទើ និងការទទួេែុសក្តូវជាក់លាក់កនុងអភិបាេកចិេព្ក្ពល ើ។  

 
ធនធានព្ក្ពល ើមានស្ថរៈសាំខាន់សក្មាប់ជើវភាពជនបទ។ មានលសចកដើរាយការណ៍ថ្ន ៤១ 

ភាគរយព្នក្គួស្ថរជនបទកនុងក្បលទសកមពុជាបានទទួេក្ទក្ទង់ជើវភាពក្បមាណ ២០ លៅ ៥០ ភាគរយ
ព្នតព្មែក្ទក្ទង់ជើវភាពសរុបពើការលក្បើក្បាស់ព្ក្ពល ើ ចាំខណក ១៥ ភាគរយព្នក្គួស្ថរបានទទួេការ
ក្ទក្ទង់ជើវភាពជាង ក់កណ្ណដ េព្នការក្ទក្ទង់ជើវភាពសរុបពើការលក្បើក្បាស់ព្ក្ពល ើ។ ការក្បមូេផ្េ
របស់ស្ដសដើគឺជាសនូេដ៏សាំខាន់ កនុងការរកាជើវភាពក្គួស្ថរតាមរយៈការលក្បើក្បាស់ធនធានព្ក្ពល ើ។   
ក្បមាណ ៨០ ភាគរយព្នស្ដសដើជនបទក្បមូេអនុផ្េព្ក្ពល ើ (NTFPs) សក្មាប់ការបរលិភាគកនុងក្គួស្ថរ 
និងសក្មាប់េក់។ កនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ ស្ដសដើលដើរតួន្ដទើសាំខាន់ជាពិលសសតាមរយៈការចូេរមួកនុង
សកមាភាពលផ្សងៗជាលក្ចើនដូចជា ការេាត ការលធវើសននិធិព្ក្ពល ើ និងការក្បមូេអនុផ្េព្ក្ពល ើ។ 
េទធភាពចូេលៅរក និងលក្បើក្បាស់ធនធាននព្ក្ពល ើ និងចាំលណោះដឹង ជាលរឿយៗខតងមានការខបងខចក
លៅតាមលយនឌ័្រ។    
 

កនុងខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៨ កមាវធិើលរដបូកកនុងក្បលទសកមពុជាបានចត់លបសកកមាឱ្យមានការវាយ
តព្មែលនោះល ើង កនុងលគេបាំណងទូលៅលដើមបើគាំក្ទដេក់ិចេែិតែាំរបស់ក្កុមការងារលយនឌ័្រអនដរក្កសួង
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជាលដើមបើបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការសកមាភាព និងខផ្នការវនិិលយគលរដ    
បូក។ លគេបាំណងជាក់លាក់មាន៖ ១) លដើមបើវាយតព្មែថ្នលតើការពិចរណ្ណខផ្នកលយនឌ័្រក្តូវបានល្ែើយ
តបកក្មិតណ្ណលៅកនុងឯកស្ថរយុទធស្ថស្ដសដ ខផ្នការសកមាភាព នងិរបាយការណ៍ន្ដន្ដ ក់ព័នធជាមយួ
កមាវធិើលរដបូកកនុងក្បលទសកមពុជា នងិកាំណត់រកការអនុវតដេអន្ដន្ដសដើពើការអនុវតដខផ្នកលយនឌ័្រ និង/ឬលម
លរៀនទទួេបានខដេអាចយកលៅលក្បើក្បាស់ លដើមបើជួយផ្ដេជ់ាមូេដ្ឋា នព័ត៌មានសក្មាប់ខផ្នការ
សកមាភាព នងិការវនិិលយគលរដបូកថ្នន ក់ជាតិ ២) តាមរយៈការស្ថេ បសេង់មតិលៅកក្មិតមូេដ្ឋា ន លដើមបើ
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កាំណត់អាំពើគាំលាតលយនឌ័្រខដេមានកនុងការអនុវតដលរដបូក (ឧ. កនុងទើតាាំងអនុវតដបងាា ញរបស់គលក្មាង    
លរដបូក) ៣) កាំណត់រកក្ចកចូេសក្មាប់បស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការសកមាភាព      នងិខផ្នការ       
វនិិលយគជាតិលរដបូកនិង ៤) ផ្ដេ់អនុស្ថសន៍សដើពើរលបៀបលដើមបើលធវើឱ្យខផ្នការសកមាភាព    នងិខផ្នការ   
វនិិលយគលរដបូកជាតិមានេកាណៈល្ែើយតបចាំល ោះលយនឌ័្រ។   

 

ក្កបែ័ណឌ ការងារខផ្នកការវភិាគសក្មាប់ការវាយតព្មែលនោះបានពិចរណ្ណលេើឧបសគគ និងឱ្កាស
សាំខាន់ៗមួយចាំនួន ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រលៅកនុងលរដបូក ខដេក្តូវបានកាំណត់លឃើញលដ្ឋយការសិកា
លផ្សងៗ (ឧ.  WOCAN ២០១៣ និង២០១៤ លរដបូកកមពុជា ២០១៤) កនុងក្បលទសកមពុជារមួមានដូច
ជា៖ កងវោះការចូេរមួក្បកបលដ្ឋយអតាន័យរបស់ស្ដសដើទាំងលៅថ្នន ក់សហគមន៍ នងិលៅកក្មិតស្ថា ប័នផ្ែូវការ 
ជាពិលសសកនុងដាំលណើ រការលធវើការសលក្មចចិតដ, កងវោះការយេ់ដឹងសដើពើលយនឌ័្រ, លវកិា និងសមតាភាពមាន
កក្មិតកាំណត់សក្មាប់ការលធវើលវកិាល្ែើយតបជាមួយលយនឌ័្រ, សមតាភាពមានកក្មិតកាំណត់របស់ធនធាន
មនុសសលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិ, ទសសនៈយេ់លឃើញខដេចត់ទុកថ្ន ការងារព្ក្ពល ើគឺជាអាជើពរបស់បុរស 
និងទិដាភាពខដេស្ដសដើគឺជាអនកលក្បើក្បាស់ព្ក្ពល ើចមបងខដេមានចាំលណោះដឹង និងជាំន្ដញជាក់លាក់កនុង
ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ កនុងបរបិទលនោះ ការក្បមូេទិននន័យ ការវភិាគទិននន័យ នងិការសរលសរ           
របាយការណ៍ក្តូវបានលធវើល ើងតាមរយៈលគេវធិើមានខមកធាងពើរកនុងការក្បមូេ និងវភិាគទនិនន័យកនុង
សហគមន៍ និងលៅថ្នន ក់ស្ថា ប័ន។ ការវភិាគលៅថ្នន ក់សហគមន៍រមួមាន ការចត់ជាក្បលភទ នងិការខញក
ទិននន័យរបស់សហគមន៍រមួទាំង ការវាយតព្មែលេើេ័កាែ័ណឌ ខផ្នកសមាា រ និងទើតាាំងខផ្នកសងគមរបស់ក្កុម
ស្ដសដើ និងបុរសលផ្សងៗ។     
 
ការរកលឃើញសាំខាន់ៗ  
 
ពើការសកិាឯកស្ថរស្ថវតារ 

• រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជាបានចត់សកមាភាពលផ្សងៗជាលក្ចើនជាំហានលដើមបើវាយតព្មែលេើគាំលាតលយន
ឌ័្រលៅកនុងសកមាភាពលរដបូករបស់ែែួន និងកាំណត់រកឱ្កាសសក្មាប់ការក្ចបាច់បញ្េូ េលយនឌ័្
រ។ ជាឧទហរណ៍ ការទទួេស្ថគ េ់ចលន្ដែ ោះក្បលហាងរវាងលគេនលយបាយ និងការអនុវតដសដើពើ
លយនឌ័្រកនុងក្បលទស រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជាចប់ពើឆ្ន ាំ ២០១២-១៤  បានលដើរតនួ្ដទើជាក្បលទស
អនុវតដស្ថកេបង កនុងការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិតរមួគន ថ្នន ក់តាំបន់សដើពើបរយិប័ននស្ដសដើកនុងលរដបូកលរៀបចាំ
ល ើងលដ្ឋយកមាវធិើ UN-REDD,  USAID Lowering Emissions in Asia's Forests (LEAF) 
និងអងគការស្ដសដើលដើមបើការផ្ទែ ស់បដូរកនុងវស័ិយកសិកមា នងិការក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ 
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(WOCAN)។ តាមរយៈការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិតលនោះ ការវាយតព្មែសពវក្ជុងលក្ជាយថ្នន ក់ក្បលទសក្តូវ
បានលធវើល ើងលដ្ឋយកនុងលន្ដោះឧបសគគជាក់ខសដងចាំល ោះបរយិប័នន។ 

• ស្ដសដើ និងការដ្ឋក់បញ្េូ េទសសនៈលយនឌ័្រលៅកនុងលរដបូក(លៅថ្នន ក់ស្ថា ប័ន និងថ្នន ក់សហគមន៍) 
ក្តូវបានយកមកពិនិតយ ចាំណុចចូេសាំខាន់ៗ និងអនុស្ថសន៍ជាកិចេល្ែើយតបសក្មាប់េុប
បាំបាត់ឧបសគគទាំងលន្ដោះក្តូវបានបលងកើតល ើង លហើយការអនុវតដេអសដើពើបញ្ញា លយនឌ័្រលដើមបើយក
លៅចមែងអនុវតដបនដក្តូវបានកាំណត់លឃើញ។ ការវាយតព្មែថ្នន ក់ក្បលទសលនោះបានជួយផ្ដេ់មូេ
ដ្ឋា នព័ត៌មានសក្មាប់របាយការណ៍ និងការវភិាគន្ដលពេលនោះ។  

• យុទធស្ថស្ដសដលរដបូកជាតិឆ្ន ាំ ២០១៧-២០២៦ ដ្ឋក់បញ្េូ េការពិចរណ្ណខផ្នកលយនឌ័្រ។ ឧ. 
លគេការណ៍មគគុលទេសក៍មយួកនុងចាំលណ្ណមលគេការណ៍មគគុលទេសក៍ទាំងឡាយបានអាំ វន្ដវឱ្យ
មានការចូេរមួឱ្យបានលពញលេញ និងក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពពើអនក ក់ព័នធន្ដន្ដរមួទាំង អនក
ងាយរងលក្គោះបាំផុ្តដូចជា សហគមន៍មូេដ្ឋា ន ក្បជាជនជនជាតិលដើមភាគតិច និងស្ដសដើ។ បខនាម
លេើលនោះក្កុមលយនឌ័្រលរដបូក ក្តូវបានដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុងការលរៀបចាំខផ្នកស្ថា ប័នសក្មាប់អាំ ុង
លពេអនដរកាេឆ្ន ាំ ២០១៧-២០២១ ល េគឺចប់តាាំងពើដាំណ្ណក់កាេលក្តៀមលរៀបចាំរហូតដេ់
ការអនុវតត។  ជាចុងលក្កាយ NRS ក៏អាំ វន្ដវឱ្យមានការលក្បើក្បាស់សូចន្ដករន្ដន្ដខដេពិនិតយ
តាមដ្ឋនលេើអតាក្បលយជន៍ចាំល ោះសហគមន៍ងាយរងលក្គោះ ក្បជាជនជនជាតិលដើមភាគតចិ និង
ស្ដសដើក៏ដូចជាការក្បមូេទិននន័យខញកតាមលយនឌ័្រកនុងការពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតព្មែផ្ងខដរ។ 
លវើលបើមានសមិទធផ្េជាវជិជមានទាំងអស់លនោះកដើ ប៉ាុខនដអាក្ស័យលេើវសិមភាពលយនឌ័្រន្ដលពេ
បចេុបបននខដេកាំពុងមានវតដមានកនុងក្បលទស កិចេែតិែាំបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្របខនាមលទៀតកនុងអនុវតដលរ
ដបូកគឺជាការចាំបាច់ក្តូវលធវើល ើងលដើមបើអាចធាន្ដបានថ្ន ស្ដសដើ និងបុរសកនុងក្កុមអនក ក់ព័នធ
ន្ដន្ដអាចទទួេអតាក្បលយជន៍ក្បកបលដ្ឋយសមធម៌ពើសកមាភាពលរដបូកនិងអាចចូេរមួ កនុង
សកមាភាពលរដបូក(សូមលមើេខផ្នកអនុស្ថសន៍លដើមបើពិនិតយអាំពើសក្មាប់វធិើលដើមបើជួយឱ្យទិដាភាព
លនោះអាចសលក្មចបាន)។  

• លៅកនុងខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដក្គប់ក្គងតាំបន់ការ រថ្នន ក់ជាតិ (NPASMP) និងខផ្នការយុទធស្ថ
ស្ដសដផ្េិតកមាព្ក្ពល ើ (PFSP) និងខផ្នការសកមាភាព ចកាុវស័ិយ លបសកកមា លគេលៅ និង
លគេបាំណងផ្ដេ់ចលន្ដែ ោះសក្មាប់ការដ្ឋក់បញ្េូ េបរយិប័ននលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគមតាមរ
យៈការបញ្ញជ ក់ថ្ន ខផ្នការទាំងអស់លនោះអាច “ចូេរមួចាំខណកកនុងការអភិវឌ្ឍលសដាកិចេសងគម
របស់ក្បជាជនកមពុជា” “លេើកកមពស់ការចូេរមួរបស់សហគមន៍” និង “លេើកកមពស់ការចូេរមួ
យ៉ា ងសកមារបស់ក្បជាជនជនបទ”។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ កនុងដាំលណើ រ្នលឆ្ព ោះលៅមុែ អនក ក់
ព័នធ/សហគមន៍កនុងមូេដ្ឋា នពុាំគួរក្តូវបានចត់ទុកជាក្កុមធាំមួយខដេេកាណៈ ដូចគន លបោះបិទ
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លន្ដោះលទ ប៉ាុខនដផ្េុយលៅវញិក្តូវកាំណត់និយមន័យក្កុមទាំងលនោះឱ្យបានចាស់លាស់លដ្ឋយលមើេ
លចញពើទសសនវស័ិយខផ្នកលយនឌ័្រ ចាំណ្ណត់ថ្នន ក់សងគម និងភាពងាយរងលក្គោះ។ ក្សលដៀងគន លនោះ
ខដរ NPASMP និងខផ្នការសកមាភាពផ្េិតកមាព្ក្ពល ើមានសកមាភាព នងិសូចន្ដករលៅមាន
កក្មិតកាំណត់ទក់ទងជាមយួបរយិប័ននលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម។ លបើគតិលៅលេើវសិមភាព
លយនឌ័្រ និងវសិមភាពសងគមខដេមានបចេុបបននលៅកនុងក្បលទស ក្បសិនលបើពុាំបានលធវើការខបង
ខចកបខនាម និងដ្ឋក់បញ្េូ េការពិចរណ្ណខផ្នកលយនឌ័្រឱ្យបានចាស់លាស់លៅកនុងខផ្នការ
សកមាភាពលទលន្ដោះអាចលធវើឱ្យស្ដសដើក្កើក្ក និងក្កុមងាយរងលក្គោះក្តូវបានផ្ទត់លចញលដ្ឋយមិនដឹង
ែែួន មិនឱ្យមានេទធភាពចូេលៅទទួេបាន និងបានអតាក្បលយជន៍ NPA និងធនធានរបស់ 
NPA ល ើយ។ 

• ទើភាន ក់ងារអនុវតដលរដបូក(ឧ. ក្កសួងបរសិ្ថា ន នងិរដាបាេព្ក្ពល ើ និងរដាបាេជេផ្េ) មាន
លវកិាមួយចាំនួនលដើមបើគាំក្ទដេ់លយនឌ័្រ ឧទហរណ៍ដូចជាមូេនិធិខដេក្តូវបានលក្បើក្បាស់
លដើមបើគាំក្ទការចូេរមួរបស់បុគគេិករដ្ឋា ភិបាេខដេល្ែើយតបលៅកនុងក្កុមលយនឌ័្រលរដបូក។ 1  
គួរជាទើកត់សមាគ េ់ថ្ន លិវកាលនោះមានកក្មិតកាំណត់ លហើយក្តូវបានលក្បើក្បាស់លដើមបើគាំក្ទការចូេ
រមួរបស់បុគគេិករដ្ឋា ភិបាេកនុងសិកាា ស្ថលា/កិចេក្បជុាំ/វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្
រជាំនួសឱ្យលក្បើក្បាស់កនុងការអនុវតដសកមាភាព ក់ព័នធជាក់លាក់ជាមួយលយនឌ័្រលៅកនុងវស័ិយ
លនោះ។ ឧទហរណ៍ NPASMP និងខផ្នការសកមាភាពផ្េិតកមាព្ក្ពល ើពុាំចត់កញ្េ ប់លវកិា
លដ្ឋយចាំល ោះលដើមបើគាំក្ទដេ់ការដ្ឋក់បញ្េូ េសកមាភាពលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការទាំងពើរលនោះល ើ
យ។ មា៉ាងលទៀតក៏ក្តូវឱ្យមានភាពចាស់លាស់បខនាមលទៀតលដើមបើឱ្យក្បាកដថ្នលតើលវកិាសក្មាប់
លយនឌ័្រទាំងលនោះនឹងក្តូវបានកាត់ជាកញ្េ ប់លវកិាលដ្ឋយរលបៀបណ្ណ។   

• ការពិនិតយល ើងវញិរបស់របាយការណ៍វាយតព្មែព្នទើតាាំងអនុវតដបងាា ញទាំងបើក្បលភទ (តាំបន់
ការ រ ព្ក្ពផ្េិតកមា នងិជេផ្េ) បានបងាា ញឱ្យលឃើញថ្ន គលក្មាងមានសកមាភាពជាលក្ចើន
លដើមបើកាត់បនាយកតាត ជក្មុញព្នការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើដូចជា ចស្ដងាក នជើវ
មា៉ា ស អាងអន្ដម័យទឹក ការចិញ្េ ឹមសតវ ។េ។ ខដេអាចផ្ដេ់អតាក្បលយជន៍ដេ់ស្ដសដើ និងក្កុម
ងាយរងលក្គោះលដ្ឋយផ្ទេ េ់ (សូមលមើេតារាងទើ ២ និងទើ ៣ កនុងខផ្នកការរកលឃើញរបស់របាយ
ការណ៍ចមបងសក្មាប់ព័ត៌មានបខនាមលទៀត) និងក្តូវបានចមែងលៅអនុវតដលៅកនុងគលក្មាងលរដបូក
ន្ដលពេអន្ដគត។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ ក្បសិនលបើគា នការកាំណត់សមាសភាពអនក ក់ព័នធ និងឋា
នៈសងគមរបស់ពួកលគឱ្យបានចាស់លាស់ក៏ដូចជាមានកិចេែតិែាំយ៉ា ងជាក់ចាស់កនុងការលធវើឱ្យ

                              
1 លយបេ់ក្តេប់ និងព័ត៌មានលនោះ ក្តូវបានផ្ដេឱ់្យលដ្ឋយបុគគេិករដ្ឋា ភបិាេ កនុងអាំ ុងលពេសិកាា ស្ថលាលផ្េៀងផ្ទេ ត់ សក្មាប់របាយ
ការណ៍លនោះ កនុងខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៩។  
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មានការចូេរមួក្បកបលដ្ឋយសមធម៌របស់ស្ដសដើ និងបុរសកនុងចាំលណ្ណមក្កុមអនក ក់ព័នធន្ដន្ដ រមួ
ទាំងក្កុមជួបការេាំបាកខាែ ាំងលទលន្ដោះអាចបណ្ណដ េឱ្យមានក្កុមខតមួយចាំនួនប៉ាុលណ្ណា ោះខដេមាន
េទធភាពបានទទួេអតាក្បលយជន៍ពើលរដបូកនិងសកមាភាពក្បលភទលនោះ។    

• ក្កបែ័ណឌ ការងារ និងវធិើស្ថស្ដសដវភិាគរបស់របាយការណ៍វាយតព្មែពុាំបានបញ្ញជ ក់ឱ្យបានជាក់
ចាស់អាំពើទិដាភាពការចូេរមួខផ្នកសងគម ខផ្នកលយនឌ័្រ និងខផ្នកសហគមន៍របស់គលក្មាងលទ។ 
របាយការណ៍ទាំងលនោះក៏ពុាំបានពិភាកាលេើទិដាភាពទាំងលនោះ ឬផ្ដេ់ការវភិាគព័ត៌មាន ឬអនុ
ស្ថសន៍ទក់ទងជាមួយទដិាភាពខផ្នកលយនឌ័្រ ព្នការចូេរមួរបស់សហគមន៍េទធភាពទទួេ
ធនធានខដរលដ្ឋយលហតុលនោះខផ្អកលេើទិននន័យផ្ដេ់ជូនកនុងរបាយការណ៍លនោះលៅមានភាពមិនទន់
ចាស់លាស់ថ្ន លតើស្ដសដើ នងិបុរសក្កុមណ្ណែែោះខដេនឹងអាចចូេរមួ/ទទួេអតាក្បលយជន៍ ឬមិន
បានចូេរមួ/ទទួេអតាក្បលយជន៍ពើគលក្មាង។ 

• លយងតាមឯកស្ថរខដេមានសដើពើទើតាាំងអនុវតដបងាា ញ លគេលៅ លគេបាំណង និងេទធផ្េព្ន
គលក្មាងទើតាាំងអនុវតដបងាា ញលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់លេើការពក្ងើកជើវភាពរស់លៅរបស់សហ
គមន៍ពឹងខផ្អកលេើព្ក្ពល ើ ពក្ងឹងសមតាភាពរបស់បុគគេិកលៅសហគមន៍មូេដ្ឋា ន និងលេើកទកឹ
ចិតតឱ្យមានកចិេសនេន្ដជាមួយអនក ក់ព័នធ ជាលហតុអាចផ្ដេ់ចលន្ដែ ោះឱ្យមានការចូេរមួរបស់
សហគមន៍កនុងការអនុវតដគលក្មាង។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើទាំហាំព្នការចូេរមួរបស់ស្ដសដើ និងក្កុមងាយ
រងលក្គោះលៅកនុងទិដាភាពខផ្នកបលចេកលទសព្នការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើគឺហាក់លៅមានកក្មិតទបលៅ
ល ើយ។      

 
ការរកលឃើញពើការងារចុោះមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់ 
 

ការរកលឃើញរបស់ការចុោះមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់គឺខផ្អកលេើការសមាា ស ជាមួយអនកផ្ដេ់ព័ត៌មានគនែឹោះ 
(KIIs) និងកិចេពិភាកាក្កុមលគេលៅ (FGDs) ជាមួយបុគគេិក និងព្ដគូគនែឹោះលៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់
លក្កាមជាតិក៏ដូចជាការសលងកត និងសិកាា ស្ថលាជាមយួរដ្ឋា ភិបាេ បុគគេិកមិនខមនរដ្ឋា ភិបាេ អនក ក់
ព័នធន្ដន្ដ នងិសហគមន៍មូេដ្ឋា នមកពើលែតតកាំពង់ធាំ លែតតលសៀមរាប (ភនាំគូខេន) លែតតល ធិ៍ស្ថត់ និង
បុគគេិកលេខាធិការដ្ឋា នក្កុមការងារលរដបូកនិងព្ដគូរបស់ែែួន។ ជាសរុបមាន KIIs ចាំននួ ៨  FGDs 
ចាំនួន ១៦ និងសិកាា ស្ថលាចាំនួនពើរក្តូវបានលធវើល ើងជាមួយមនុសសចាំនួន ១៦៤ ន្ដក់ លដ្ឋយកនុងលន្ដោះ
មាន ៧២ន្ដក់ ជាស្ដសដើ និង ៩២ន្ដក់ ជាបុរស។    
 
ការរកលឃើញលៅកក្មតិស្ថា ប័ន  
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ក) លៅថ្នន ក់ជាត ិ
ការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនតិដ្ឋក់បញ្េូេលយនឌ័្ររបស់ MoE, MAFF នងិន្ដយកដ្ឋា នរបស់ែែួន គមឺាន    េកា

ណៈគរួជាទើកត់សមាគ េ់ លហើយអាចពក្ងើកបខនាម នងិបនដទាំងលៅថ្នន ក់ជាត ិនងិថ្នន ក់លក្កាមជាត។ិ 
 

• ការបលងកើតក្កុមការងារលរដបូកអនដរក្កសួងកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ បានជួយល្ែើយតបចាំល ោះគមាែ ត និង
ឧបសគគលយនឌ័្រមួយចាំនួនខដេបានកាំណត់លឃើញកនុងការវភិាគលយនឌ័្រន្ដលពេកនែងមក។ ក្កុម
ការងារលយនឌ័្រ ក៏បានស្ថា បន្ដការយេ់ដឹងសដើពើបញ្ញា លយនឌ័្រក្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យជូនដេ់
សមាជិករបស់ RTF ក្កុមពិលក្គោះលយបេ់ ក្កុមបលចេកលទស ក៏ដូចជាផ្ដេ់ធាតុចូេលផ្ទដ តជាក់លាក់
ខផ្នកលយនឌ័្រដេ់ NRS លដើមបើជួយផ្ដេ់មូេដ្ឋា នព័ត៌មានកនុងការអភិវឌ្ឍ NRS ។ តួន្ដទើរបស់ក្កុម
ការងារលរដបូកកនុងការអនុវតដលរដបូកអាចក្តូវបានកាំណត់បខនាមលទៀតលដើមបើឱ្យពួកលគអាចលដើរតួន្ដទើ
កាន់ខតសាំខាន់ខលមលទៀតកនុងការអនុវតដ។   

• ក្កសួង ក់ព័នធកនុងលរដបូក(MoE, FiA, FA ។េ។) បានអនុវតដកចិេែិតែាំលផ្សងៗជាលក្ចើនលដើមបើជួយ
លេើកកមពស់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រខដេែែួនផ្ដេ់ការគាំក្ទ។ ពួកលគបានបលងកើតឱ្យមានបទបញ្ាតដិ
ខផ្នកលយនឌ័្រតាមរយៈយុទធស្ថស្ដសដ ខផ្នការសកមាភាព និងសកមាភាពរបស់ែែួន។ ជាឧទហរណ៍ 
លដើមបើជួយចូេរមួចាំខណកកនុងការកាត់បនាយគមាែ តលយនឌ័្រ និងលេើកកមពស់ឱ្យមានអតាក្បលយជន៍
លសាើគន បានលៅដេ់ព្ដបុរស និងស្ដសដើ  MoE បានអភិវឌ្ឍខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រ
សក្មាប់វស័ិយបរសិ្ថា នសក្មាប់អាំ ុងរយៈលពេឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២០។ បខនាមលេើលនោះ MoWA 
បានអភិវឌ្ឍឱ្យមានយុទធស្ថស្ដសដជាលក្ចើនដូចជា លគេការណ៍ខណន្ដាំលយនឌ័្រ សូចន្ដការពិនិតយតាម
ដ្ឋនរមួគន  (JMIs ២០១៤-២០១៨)  ក្កុមការងារបលចេកលទសលយនឌ័្រ វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េលយនឌ័្ 
។េ។ លដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងក្កសួងតាមវស័ិយទាំង ២៤ ខផ្អកលេើ CFAs (ការវាយតព្មែ
លយនឌ័្រកមពុជា) និងខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដរយៈលពេក្បាាំឆ្ន ាំ។2   មា៉ាងវញិលទៀត ដូចបានកត់សមាគ េ់
ខាងលេើលហើយថ្ន ក្កសួងន្ដន្ដមានលវកិាមួយចាំនួនខដេពួកលគអាចចត់ជាកញ្េ ប់លវកិាលដើមបើគាំក្ទ
ដេ់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ ប៉ាុខនដលៅមានភាពពុាំទន់ចាស់លាស់ថ្នលតើលវកិាជាក់ខសដងចាំនួនប៉ាុន្ដា ន 
(ទក់ទងជាមួយចាំនួនទកឹក្បាក់ ឬសមាមាក្តព្នលវកិាទាំងមូេ) ក្តូវបានលក្បើក្បាស់ និងចត់ជា
កញ្េ ប់លវកិាលដើមបើគាំក្ទដេ់សកមាភាពទាំងលនោះលៅតាមក្កសួងន្ដន្ដ។ តាមរយៈការចុោះមូេដ្ឋា ន
ផ្ទេ េ ់ លយើងលឃើញចាស់ថ្ន លវើលបើមានកិចេែិតែាំដ៏េអទាំងអស់លនោះលដើមបើលេើកកមពស់ការដ្ឋក់បញ្េូ េ
លយនឌ័្រកដើ ប៉ាុខនដការចត់ឱ្យមានកញ្េ ប់លវកិាបខនាមចាស់លាស់ ធនធានមនុសស និងខផ្នការពិនិតយ

                              
2 Cambodian Gender Assessment (2014); Neary Ratanak IV (2014-2018) 
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តាមដ្ឋន នងិវាយតព្មែលដើមបើគាំក្ទដេ់យនដការខដេមានក្ស្ថប់ខផ្នកលយនឌ័្រទាំងអស់លនោះអាចជួយ
ធាន្ដឱ្យមានការអនុវតដបានសមក្សប។ 

 
ការយេ់ដងឹ នងិការជក្មុញទកឹចតិតកនុងចាំលណ្ណមបុគគេិក  MoE, MAFF នងិន្ដយកដ្ឋា នន្ដន្ដ

របស់ែែួនលៅថ្នន ក់ជាត ិនងិថ្នន ក់លក្កាមជាតលិដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកនុងកក្មតិែពស់។ 
 

• ការយេ់ដឹង និងការជក្មុញទឹកចិតតកនុងចាំលណ្ណមបុគគេិកលៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ
លដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រគឺមានកក្មិតែពស់។ តាមរយៈការខកេមអជាំន្ដញ និងចាំលណោះដឹងរបស់
បុគគេិកបលចេកលទសទាំងអស់លនោះសដើពើការវភិាគលយនឌ័្រ និងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងការ
លធវើខផ្នការ ការអនុវតដ និង M&E  ក្ពមទាំងវធិើស្ថស្ដសដ និងលគេវធិើខបបការចូេរមួអាចជួយ
ពក្ងឹងសមតាភាពរបស់ពួកលគឱ្យអាចដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងការងាររបស់ែែួនក្បកបលដ្ឋយ
ក្បសិទធភាព។ 

 
តក្មូវការកនុងការលធវើខផ្នការបលចេកលទស យុទធស្ថស្ដសដ នងិដាំលណើ រការការសលក្មចចតិតឱ្យមាន      

េកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រកាន់ខតខាែ ាំងល ើងខលមលទៀត។   
 

• យុទធស្ថស្ដសដ ខផ្នការ និងដាំលណើ រការសលក្មចចិតតន្ដន្ដកនុង MoE, MAFF និងន្ដយកដ្ឋា នន្ដន្ដ
របស់ែែួន ជាទូលៅគឺលៅកក្មិតបលចេកលទសលដ្ឋយកនុងលន្ដោះចាំបាច់ក្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់បខនាម
លទៀតលេើបរយិប័ននសងគម និងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ។ 

 
ការទទេួែុសក្តូវកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងវស័ិយបលចេកលទស (MoE, MAFF) ចាំបាច់

ក្តូវមានការបញ្ញជ ក់ឱ្យបានចាសល់ាស។់ 
 

• លវើលបើ  MoWA និងក្កុមការងារលរដបូកគាំក្ទដេ ់MoE និង MAFF កនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េបរយិប័
ននលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគមកដើ ប៉ាុខនដការងារលនោះក៏គួរខតជាការទទួេែុសក្តូវរបស់បុគគេិក
បលចេកលទស ក្ពមជាមួយអាទិភាពខផ្នកបលចេកលទសរបស់ែែួនកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រផ្ងខដ
រ។ តាមរយៈការកាំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់លៅកនុងការទទួេែុសក្តូវការងាររបស់បុគគេិក
បលចេកលទស និងការកាំណត់អណាតដឱិ្យបុគគេិកទាំងលន្ដោះកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ លគអាច
ធាន្ដឱ្យមានការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពលៅកនុងសកមាភាពបលចេកលទស។   
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តក្មូវការឱ្យមានសកមាភាពដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រឱ្យកាន់ខតលក្ចើនបខនាមលៅលេើសកមាភាពកស្ថង

សមតាភាពសក្មាប់អនក ក់ព័នធ ឬព្ដគូទាំងលៅថ្នន ក់ជាត ិនងិថ្នន ក់លក្កាម។    
 

• មានសកមាភាពកស្ថងសមតាភាពជាលក្ចើនសដើពើលយនឌ័្រកនុងស្ថា ប័ន ក់ព័នធ   (MoE, MAFF 
និងន្ដយកដ្ឋា នរបស់ែែួន)។ បខនាមលេើការងារទាំងអស់លនោះ តាមរយៈការផ្ដេ់ការចប់
អារមាណ៍ និងការនិវលិយគកនុងការលេើកកមពស់ការចូេរមួរបស់ស្ដសដើ េទធភាពរបស់ស្ដសដើលដើមបើ
ទទួេបានធនធាន ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើ និងដាំលណើ រការសលក្មចចិតត ក្ពមទាំងការទទួេ
ស្ថគ េ់ការចូេរមួចាំខណករបស់ស្ដសដើកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ លគអាចធាន្ដឱ្យមានការដ្ឋក់
បញ្េូ េលយនឌ័្រក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាព។ កនុងករណើ ភាគលក្ចើនសកមាភាព ក់ព័នធជាមួយលយ
នឌ័្រលក្ចើនខតជាសិកាា ស្ថលាលេើកកមពស់ការយេ់ដឹងរយៈលពេែែើ ឬការលធវើខផ្នការ និងការខចក
រ ាំខេកក្ពឹតដិការណ៍បានទទេួការគាំក្ទពើមាេ ស់ជាំនួយ និងគលក្មាងខដេភាគលក្ចើនលផ្ទដ តការយក
ចិតតទុកដ្ឋក់ខតលៅលេើបុគគេិកលៅថ្នន ក់ជាតិ លហើយមិនសូវលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់លេើ
បុគគេិកលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិ ឬព្ដគូលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិល ើយ។ អាក្ស័យលដ្ឋយមានក្ពឹតដិការណ៍ 
និងសិកាា ស្ថេបណដុ ោះបណ្ណដ េ ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រ នងិមិន ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រដ៏
លក្ចើនសនធឹកសន្ដធ ប់របស់លរដបូកលធវើឱ្យលយើងសលងកតលឃើញមានការលនឿយណ្ណយជាមួយវគគ
បណដុ ោះបណ្ណដ េ/សិកាា ស្ថលាលកើតមានចាំល ោះបុគគេិកថ្នន ក់ជាតិជាលហតុលធវើឱ្យពួកលគមានការ
េាំបាកមិនអាចវនិិលយគលពេលវលា និងចាំណ្ណប់អារមាណ៍របស់ែែួនកនុងការបណដុ ោះបណ្ណដ េ/
សិកាា ស្ថលាបានេអ។ 

 
ែ) លៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិ 

 
លគេការណ៍ខណន្ដាំថ្នន ក់លក្កាមជាត ិ នងិខផ្នការសកមាភាពយុទធស្ថស្ដសដតាមវស័ិយរបស់ MoE, 

MAFF នងិ MoWA មានការពចិរណ្ណែពស់កនុងការពក្ងងឹជើវភាពរស់លៅសហគមន៍ នងិការចូេរមួរបស់
សហគមន៍ លហើយអាចមានក្បសិទធភាពកាន់ខតខាែ ាំងខលមលទៀត ក្បសិនលបើមានលវកិាលផ្ទដ តលដ្ឋយចាំល ោះ នងិ
ការគាំក្ទខផ្នកធនធានមនុសស។    

 
• MoE, MAFF នងិ MoWA  បានអភិវឌ្ឍលគេការណ៍ខណន្ដាំ នងិខផ្នការសកមាភាពសក្មាប់
អនុវតដយុទធស្ថស្ដសដតាមវស័ិយ និងខផ្នការលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិលដ្ឋយការពិចរណ្ណែពស់កនុងការ
ពក្ងឹងជើវភាពរស់លៅសហគមន៍ នងិលេើកទឹកចិតតការចូេរមួ។ អាក្ស័យលដ្ឋយមានវសិមភាព
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លយនឌ័្រ និងវសិមភាពសងគមលៅកនុងក្បលទស លសចកដើខណន្ដាំ នងិខផ្នការទាំងអស់លនោះពុាំអាច
មានេកាណៈបរយិប័ននលដ្ឋយមិនមានការដ្ឋក់បញ្េូ េទសសនវស័ិយខផ្នកលយនឌ័្របានលទ។ 
លយងតាមរូបភាពបចេុបបនន និងលយងតាមការងារចុោះផ្ទេ េ់លៅមូេដ្ឋា ន  មានគមាែ តគន លេើខផ្នក
ធនធានមនុសសលដ្ឋយកនុងលន្ដោះមានបុគគេិកកនុងកក្មតិកាំណត់ខដេមានឯកលទសលយនឌ័្រក៏ដូច
ជា លវកិាលផ្ទដ តជាក់លាក់សក្មាប់លយនឌ័្រលធវើឱ្យេទធភាពកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកាន់ខតជួប
ការេាំបាកខលមលទៀត។    

 
ស្ដសដើក្តូវបានលេើកទកឹចតិតឱ្យចូេរមួលដ្ឋយអាជាា ធរថ្នន ក់លក្កាមជាត ិក់ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើ នងិការ

អភវិឌ្ឍ នងិអនកអនុវតដគលក្មាង ប៉ាុខនដការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងសកមាភាពការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើគលឺៅមាន
កក្មតិទបលៅល ើយ។ 
 

• ការរកលឃើញពើមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់បានបងាា ញឱ្យលឃើញថ្ន អនកអនុវតដគលក្មាងជាលក្ចើន និងអាជាា ធ
រមូេដ្ឋា ន ក់ព័នធលេើកទកឹចិតតឱ្យមានការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងសកមាភាពគលក្មាង ជាពិលសស
កនុងកិចេក្បជុាំទូលៅ និងការដ្ឋាំលដើមល ើ។ ចាំល ោះការចុោះលៅទសសនកិចេលៅទើតាាំងផ្ទេ េ់ទាំងអស់ 
ជាមធយមអនកចូេរមួក្បមាណ ៦០-៧០%  កនុងសកមាភាពទាំងលនោះគឺជាស្ដសដើ។ លវើលបើទាំងលនោះជា
រូបភាពគួរជាទើរ ើករាយកដើ ប៉ាុខនដការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងសកមាភាពក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ ឬវគគបណដុ ោះ
បណ្ណដ េ ឬទិដាភាពខបបខផ្នបលចេកលទស (ដូចជា ការេាត ការលធវើសននិធិព្ក្ពល ើ ការលក្បើ
ក្បាស ់GIS ។េ។) លៅមានចលន្ដែ ោះអាចខកេមអឱ្យកាន់ខតក្បលសើរជាងលនោះខលមលទៀត។ 

 
ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្តូវបានលមើេលឃើញថ្ន ជាការងារបលចេកលទសលៅថ្នន ក់លក្កាមជាត ិ លហើយក្តូវ

បានចត់ទុកថ្ន ជាការងារេាំបាកសក្មាប់ស្ដសដើចូេរមួ។    
 

•  ក់ព័នធជាមយួការរកលឃើញបានមកពើសិកាា ស្ថលាខផ្នកលយនឌ័្រ វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ ក្ពឹតដិ
ការណ៍ ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើ និងការបា៉ា ន់ក្បមាណន្ដន្ដ ការចុោះសិកាលៅមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់ក៏
បានបងាា ញជាឧទហរណ៍ឱ្យលឃើញថ្ន ស្ដសដើហាក់ចូេរមួខតលៅកនុងសកមាភាពជាក់លាក់មួយ
ចាំនួនប៉ាុលណ្ណា ោះ លហើយជាទូលៅស្ដសដើលៅខតបនដអវតដមានពើទិដាភាព នងិសកមាភាពខដេមានេកា
ណៈបលចេកលទសរបស់លរដបូក។ លយើងហាក់លឃើញថ្ន កិចេែតិែាំលដើមបើលេើកកមពស់ការចូេរមួ
របស់ក្សើដ គឺក្តូវបានកក្មិតលៅក្តឹមសកមាភាពជាក់លាក់មួយចាំនួនតូចលដ្ឋយកនុងលន្ដោះតួន្ដទើ
របស់ស្ដសដើក្តូវបានលគគិតលដ្ឋយែុស្គងថ្ន មានការក្បមូេផ្ដុ ាំលៅជុាំវញិតួន្ដទើន្ដលពេបចេុបបនន
របស់ពួកលគលៅកនុងសហគមន៍។ ឧ. បុគគេិកជាស្ដសដើ និងសមាជិកគណៈកមាា ធិការលៅថ្នន ក់
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លក្កាមជាតិកនុងវស័ិយព្ក្ពល ើ ជាលរឿយៗក្តូវបានបុគគេិកបលចេកលទសជាបុរស និងសមាជិកគ
ណៈកមាា ធិការជាបុរសលមើេលឃើញថ្ន ពួកលគមានកមាែ ាំងកាយទន់លែាយ និងជាំន្ដញ ចាំលណោះ
ដឹង និងទាំនុកចិតតខផ្នកបលចេកលទសមានកក្មិតកាំណត់ លហើយជាលរឿយៗមិនក្តូវបានលេើកទឹកចិតត
ឱ្យចូេរមួកនុងសកមាភាពបលចេកលទសក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើលន្ដោះលទ។ 

 
បុគគេិកស្ដសដើលៅថ្នន ក់លក្កាមជាត ិ នងិសមាជកិសហគមន៍ជាស្ដសដើភាគលក្ចើនមានអារមាណ៍ថ្ន ពកួលគ

ពុាំមានទាំនុកចតិត នងិសមតាភាពលដើមបើចូេរមួកនុងសកមាភាពបលចេកលទសក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ 
 

• បុគគេិកជាស្ដសដើ និងសមាជិកគណៈកមាា ធិការជាស្ដសដើកនុងទើតាាំងក្ស្ថវក្ជាវមានអារមាណ៍ថ្ន ពួក
លគពុាំមានទាំនុកចិតត និងកក្មងជាំន្ដញក្តឹមក្តូវលដើមបើអនុវតដភារកិចេក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើខផ្នក
បលចេកលទសលទ។ ចាំណុចលនោះជាការបងាា ញឱ្យលឃើញនូវតក្មូវការកនុងការធាន្ដឱ្យបានថ្ន 
សកមាភាពលធវើឱ្យមានការចូេរមួពើអនក ក់ព័នធ ក្តូវបានយកមកអនុវតដកនុងេកាណៈក្បកប
លដ្ឋយបរយិប័នន និងមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រខលមលទៀតលដើមបើឱ្យស្ដសដើ និងបុរសអាច
ចូេរមួក្បកបលដ្ឋយសមធម៌ខលមលទៀតកនុងក្គប់សកមាភាពបលចេកលទស ក់ព័នធ ជាមួយលរដ     
បូក។   

 
លវើលបើយុទធស្ថស្ដសដ នងិលគេការណ៍ខណន្ដាំសក្មាប់ការអភវិឌ្ឍលៅថ្នន ក់សហគមន៍ នងិស្ថា ប័ន ក់

ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើពុាំលរ ើងលអើងស្ដសដើមនិឱ្យចូេរមួកនុងក្គប់ទដិាភាពព្នការអនុវតដកមាវធិើ/គលក្មាងកដើ ប៉ាុខនដការវ ិ
នលិយគបខនាមលទៀតសក្មាប់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ ឬការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងសកមាភាពបលចេកលទស
អាចលធវើឱ្យការអនុវតដមានក្បសិទធភាព។   
 

• លៅកនុងទើតាាំងក្ស្ថវក្ជាវមានការសលងកតលឃើញថ្ន តួន្ដទើ និងការទទួេែុសក្តូវមានេកាណៈ
ខចកលៅតាមលយនឌ្័រែពស់ លដ្ឋយស្ដសដើទទួេែុសក្តូវជាចមបងលេើភារកិចេខផ្នកលេខា/រដាបាេ 
ឬសងគម/ជើវភាពរស់លៅ ចាំខណកបុរសមានការចូេរមួលក្ចើនកនុងស្ថា ប័ន និងសកមាភាព ក់ព័នធ
ជាមួយព្ក្ពល ើដូចជា ការចូេរមួកនុងការលធវើខផ្នការ ការសលក្មចចិតត ការេាត។េ។ ឧ. 
ខផ្នការអភិវឌ្ឍឃុាំ មានការលផ្ទដ តការការយកចិតតទុកដ្ឋក់ខផ្នកលយនឌ័្រយ៉ា ងរងឹមាាំលដ្ឋយកនុង
លន្ដោះជាំទប់ទើ ២ ខដេបានជាប់លឆ្ន តមានអណាតដលិផ្ទដ តជាក់លាក់កនុងការជួយលក្ជាមខក្ជងដេ់
សកមាភាព ក់ព័នធជាមួយសងគមកិចេ នងិលសវាស្ថធារណៈ។ ក្បសិនលបើស្ដសដើពុាំបានជាប់លឆ្ន តជា
ជាំទប់ទើ ២ លទ ឃុាំជួេបុគគេិកជាស្ដសដើមាន ក់លដ្ឋយលក្បើលវកិារបស់ែែួនលដើមបើអនុវតដភារកិចេទក់ទង
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ជាមួយលយនឌ័្រ និងសងគម។3  ចាំណុចលនោះអាចដ្ឋក់ខដនកាំណត់មិនឱ្យបុគគេិកជាស្ដសដើ/សមាជិក
ជាស្ដសដើអាចចូេរមួចាំខណក ចូេរមួវភិាគទន និងទទេួអតាក្បលយជន៍ពើទិដាភាពខផ្នក
បលចេកលទសព្នការអភិវឌ្ឍកនុងមូេដ្ឋា ន និងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។   

 
អនក ក់ព័នធ នងិអនកទទេួផ្េក្តូវបានចត់ទុកជាក្កុមដ៏ធាំមយួខដេមានេកាណៈដូចគន  (កនុង

យុទធស្ថស្ដសដ លគេការណ៍ខណន្ដាំ នងិការលធវើខផ្នការ) នងិតាមរយៈការចត់ក្បលភទពកួលគលដ្ឋយលមើេ
លចញពើទសសនវស័ិយចក្មុោះគន ខផ្នកសងគមលសដាកចិេ នងិភូមសិ្ថស្ដសដ លន្ដោះអាចពក្ងងឹបរយិប័ននក្បកបលដ្ឋយ
ក្បសិទធភាព។    
 

អនក ក់ព័នធ និងអនកទទួេផ្េពុាំក្តូវបានចត់ក្បលភទលដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយចក្មុោះគន
ខផ្នកលយនឌ័្រ អាយុ ជាតពិនធុ សងគមលសដាកិចេ និងភូមិស្ថស្ដសដលទ។ ការលធវើខបបលនោះអាចផ្ដេ់េទធផ្េឱ្យ
មានការផ្ទត់ស្ដសដើ និងបុរសក្កើក្ក ជួបការេាំបាកខផ្នកសងគម និងភូមិស្ថស្ដសដលចញពើសកមាភាពលរដបូកនិង
សកមាភាពក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។    
 

កចិេសហក្បតបិតដកិារ នងិការសក្មបសក្មួេរវាងស្ថា ប័ន ក់ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើលៅថ្នន ក់លក្កាម
ជាត ិលហើយគណៈកមាា ធកិារក្គប់ក្គងសហគមន៍មានវតដមាន ប៉ាុខនដអាចពក្ងងឹបខនាមលទៀតបាន។   
 

• កិចេសហក្បតិបតដិការ និងការសក្មបសក្មួេរវាងស្ថា ប័នបលចេកលទសព្ក្ពល ើថ្នន ក់លក្កាមជាត ិ
និងគណៈកមាា ធិការក្គប់ក្គងសហគមន៍អាចក្តូវបានពក្ងឹងបខនាមលទៀតលដើមបើគាំក្ទដេ់ការ
ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ និងចប់យកចាំណុចលរៀនសូក្តលដើមបើជាមូេដ្ឋា នធាតុចូេលៅកនុងកមាវធិើ/
គលក្មាងរបស់ែែួនលរៀងៗែែួន។ 

 
ការរកលឃើញលៅថ្នន ក់សហគមន៍ 
 

មានការលមើេលឃើញថ្ន មានភាពតាំណ្ណងការចូេរមួកក្មតិទបរបស់ស្ដសដើ នងិក្កុមងាយរងលក្គោះ
លៅកនុងលរដបូកនងិសកមាភាព ក់ព័នធជាមយួការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ នងិលវទកិាសលក្មចចតិត។ ខាងលក្កាម
លនោះគជឺាមូេលហតុមយួចាំននួខដេលធវើឱ្យពកួលគមានការចូេរមួទប៖   
 

                              
3 https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=nYE-hA914hZ5P0hkXH3-
EWdr1rZKqtQC7DVDMAv9lHDzr5x40jlA!-1920585729?id=40839 

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=nYE-hA914hZ5P0hkXH3-EWdr1rZKqtQC7DVDMAv9lHDzr5x40jlA!-1920585729?id=40839
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=nYE-hA914hZ5P0hkXH3-EWdr1rZKqtQC7DVDMAv9lHDzr5x40jlA!-1920585729?id=40839
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• ការមិនទទួេស្ថគ េ់ពើភាពចក្មុោះគន លៅកនុងសហគមន៍លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយខផ្នកលយ
នឌ័្រ ជាតិពនធុ លសដាកិចេ នងិភូមិស្ថស្ដសដ ភាពចក្មុោះគន ព្នទសសនៈយេ់លឃើញទាំងអស់លនោះជាលរឿ
យៗពុាំក្តូវបានទទួេស្ថគ េ់លៅកនុងលរដបូកនិងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើលទ។ ចាំណុចលនោះជាលរឿយៗ
ខតងលធវើឱ្យលកើតលចញជាេទធផ្េកនុងការផ្ទត់លចញស្ដសដើ និងបុរសខដេក្តូវបានលមើេលគរ ាំេង
ទាំងលៅកនុងទិដាភាពខផ្នកបលចេកលទស និងខផ្នកការសលក្មចចិតដរបស់លរដបូកនិងការក្គប់ក្គងព្ក្ព
ល ើ។    

• បនេុកការងារដ៏ធងន់ធងរបស់ស្ដសដើជាលរឿយៗខតងរារា ាំងពកួគត់មិនឱ្យលៅចូេរមួកនុងសកមាភាព
ក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។   

• ភាគលក្ចើនព្នអនក ក់ព័នធខដេក្តូវបានសមាា សន៍ដូចជា ក្កុមក្បឹកាឃុាំ និងសមាជិកគណៈកមាា
ធិការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើសហគមន៍ជាលដើមលមើេលឃើញការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើថ្ន ជាការងារ
បលចេកលទសសុទធស្ថធលដ្ឋយរមួមានដូចជា ការេាត នងិការរាយការណ៍អាំពើសកមាភាពែុស
ចាប់ លហតុដូលចនោះលហើយស្ដសដើខដេជាលរឿយៗក្តូវបានលមើេលឃើញថ្ន មានភាពទន់លែាយ នងិ
ងាយរងលក្គោះលន្ដោះក្តូវបានលគផ្ទត់លចញពើការចូេរមួកនុងសកមាភាពក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។    

ស្ដសដើទាំងមកពើក្កុមមនិជបួការេាំបាក នងិក្កុមជបួការេាំបាកសុទធខតមានេទធភាពតចិតចួកនុងការ
ទទេួបានធនធានព័ត៌មាន នងិដាំលណើ រការសលក្មចចតិត ក់ព័នធជាមយួលរដបូកនងិការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ 
លវើលបើពកួលគមានេទធភាពការក្បាក្ស័យទក់ទង នងិបរកិាា រលធវើដាំលណើ រកដើ។   

• ភាពតាំណ្ណងរបស់ស្ដសដើកនុងមុែតាំខណងលធវើការសលក្មចចិតតសាំខាន់ៗកនុងលរដបូកនិងគណៈកមាា ធិ
ការ ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើមានកក្មិតទប ឬមិនគួរជាទើកត់សមាគ េ់ លហើយជាលរឿយៗពួកលគពុាំ
បានទទួេឱ្កាសលដើមបើដឹកន្ដាំ និងចូេរមួកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ លវើលបើមានេទធភាពទទួេ
បានបរកិាា រក្បាក្ស័យ និងការដឹកជញ្ជូ នដូចជា ទូរសពេព្ដ និងម៉ាូតូកដើ ប៉ាុខនដស្ដសដើមកពើក្កុមមិនជួប
េាំបាក និងក្កុមជួបការេាំបាកលៅខតមានេទធភាពតចិតួចលដើមបើចូេលៅកាន់លរដបូកនិង
ព័ត៌មាន នងិធនធាន ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើ។    

លវើលបើ MoWA បានបលងកើតក្កុមការងារស្ដសដើលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតកិដើ ប៉ាុខនដលៅមាន “េាំហខដេក្តូវបាន
អលញ្ជ ើញ” (លវទកិារ/ក្កុមអនកលក្បើក្បាស់/ក្កុមស្ដសដើ) មានកក្មតិកាំណត់លដើមបើចងក្កង នងិលកៀគរស្ដសដើ នងិក្កុម
ជបួការេាំបាកឱ្យចូេមក ក់ព័នធ ចូេរមួ នងិទទេួអតាក្បលយជន៍ពើលរដបូកនងិធនធាន ក់ព័នធជាមយួ
ព្ក្ពល ើ។ 
  

• យនដការន្ដលពេបចេុបបននលៅកនុងសហគមន៍ពុាំផ្ដេ់លវទិការឱ្យសហគមន៍អាចជួបក្បជុាំគន ជាលទៀង
ទត់លទ។ ទិដាភាពលនោះអាចលធវើឱ្យដាំលណើ រការពិលក្គោះលយបេ់ន្ដន្ដជួបការេាំបាកមិនអាចមាន
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េកាណៈខបបការចូេរមួ និងបរយិប័ននបាន លហើយបនេច់បងាអ ក់ស្ដសដើមិនឱ្យអាចចងក្កងលៅកនុង
ក្កុមលដើមបើបលងកើតការទមទរ និងទទួេអតាក្បលយជន៍ពើធនធានលរដបូកនិងធនធាន ក់ព័នធ
ជាមួយព្ក្ពល ើ។ 

ជាពលិសសគ ឺ ស្ដសដើក្កើក្ក នងិស្ដសដើមកពើក្កុមជបួការេាំបាកជាលរឿយៗហាក់ពុាំមានទាំនុកចតិត នងិពុាំ
មានសមតាភាពអាចចូេរមួកនុងសកមាភាពក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។   
 

• អាក្ស័យលដ្ឋយតួន្ដទើតាមក្បព្ពណើ របស់ស្ដសដើ  (ការងារកនុងក្គួស្ថរ/ការងារកនុងផ្េោះ) ពកួលគពុាំ
មានបទពិលស្ថធន៍ក្គប់ក្គន់លដើមបើអាចយេ់អាំពើគុណតព្មែ នងិកតាត លេើកទឹកចិតតឱ្យចូេរមួកនុង
ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើលទ។ ពួកលគមានអារមាណ៍ថ្ន ពួកលគនឹងក្តូវលគលសើចចាំអកកនុងកចិេក្បជុាំ 
លក្ ោះថ្ន ពួកលគពុាំមានជាំន្ដញ និងទាំនុកចិតតលដើមបើនិយយលទ។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ ស្ដសដើភាគលក្ចើន
ខដេក្តូវបានសមាា សន៍បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ពួកលគចង់ចូេរមួកនុងសកមាភាពលរដបូកនិងសកមាភាព
ក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ ក្បសិនលបើពួកលគបានទទួេការបណដុ ោះបណ្ណដ េ បានទទេួព័ត៌មាន ក្តូវបាន
អលញ្ជ ើញឱ្យចូេរមួ និងក្តូវបានលេើកទឹកចិតត។   

អនុស្ថសន៍ 
ក) អនុស្ថសន៍លកាត បរមួទូលៅសក្មាប់ខផ្នការសកមាភាព នងិខផ្នការវនិលិយគលរដបូក/NPASMP/PFSP 

• MoE នងិលេខាធកិារដ្ឋា នក្កុមការងារលរដបូកអាចលធវើការជាមយួក្កុមការងារលយនឌ័្រលរដបូក
MoWA នងិជាមយួស្ថា ប័នដព្ទលទៀតលដើមបើអភវិឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសដលយនឌ័្រសក្មាប់ការលធវើការងារជា
ទូលៅខដេអាចក្តូវបានដ្ឋក់បញ្េូេលដ្ឋយងាយក្សួេលៅកនុង NRS-AIP នងិខផ្នការក្គប់ក្គង 
PA នងិ PF ។ យុទធស្ថស្ដសដលធវើការងារលនោះអាចខផ្អកលេើការរកលឃើញ និងអនុស្ថសន៍របស់របាយ
ការណ៍លនោះសដើពើ “ការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការសកមាភាព នងិខផ្នការវនិិលយគលរដបូក
របស់កមពុជា”។  

• ពក្ងងឹក្កុមការងារលយនឌ័្រលរដបូកលៅថ្នន ក់ជាតឱិ្យផ្ដេ់មគគុលទេសក៍ នងិគាំក្ទដេ់ MoE បុគគេិក
បលចេកលទសរបស ់ MAFF នងិអនក ក់ព័នធន្ដន្ដលៅថ្នន ក់ជាត ិ នងិថ្នន ក់លក្កាមជាតឱិ្យដ្ឋក់បញ្េូ េ
លយនឌ័្រ ។  ក្កុមការងារលយនឌ័្រអាចក្តូវបានពក្ងឹងបខនាមឱ្យមានអណាតដិផ្ែូវការ និង ToRs ក្ពម
ទាំងធនធានហរិញ្ាវតាុក្គប់ក្គន់លដើមបើសក្មបសក្មួេ និងផ្ដេ់មគគុលទេសក៍ដេ់ការអនុវតដ NRS-
AIP។ 

• បលងកើត/ពក្ងងឹក្កុមលយនឌ័្រលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតលិដើមបើគាំក្ទដេ់ការលធវើខផ្នការលរដបូកការលធវើ
ខផ្នការ នងិការពនិតិយតាមដ្ឋនលរដបូកលដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយលយនឌ័្រលដើមបើធាន្ដ
សមភាពលយនឌ័្រ។ ក្កមុការងារលយនឌ័្រទូទាំងវស័ិយអាចក្តូវបានចត់តាាំងឱ្យមានលដ្ឋយមាន 



22 

 

ToRs ចាស់លាស់សដើពើបរយិប័ននលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគមលៅកនុងសកមាភាពលរដបូកថ្នន ក់
ជាតិ។  

• បលងកើត ឬពក្ងងឹបណ្ណដ ញលក្ៅផ្ែូវការរបស់ជនបលងាគ េថ្នន ក់មូេដ្ឋា នលៅថ្នន ក់ក្សុក នងិថ្នន ក់ឃុាំ។ 
ជនបលងាគ េថ្នន ក់មូេដ្ឋា ន  (LRPs) មួយក្កុមមកពើរដ្ឋា ភិបាេ និង NGOs ខដេមានជាំន្ដញ
ខផ្នកបរយិប័ននលយនឌ័្រ នងិបរយិប័ននសងគម និងលគេវធិើខបបការចូេរមួ ក្ពមជាមួយជាំន្ដញ
បលចេកលទសអាចគាំក្ទដេ់ការចូេរមួរបស់ស្ដសដើ និងេទធភាពរបស់ស្ដសដើលដើមបើទទួេបានធនធាន
 ក់ព័នធជាមយួលរដបូកនិងធនធាន ក់ព័នធជាមួយការក្គប់ក្គង់ព្ក្ពល ើ។   

• គាំក្ទការបលងកើតឱ្យមានក្កុមស្ដសដើលៅថ្នន ក់សហគមន៍ ឬលវទកិាលដើមបើធាន្ដឱ្យមានការចូេរមួរបស់
ពកួលគ នងិទទេួស្ថគ េ់ពកួលគជាអនក ក់ព័នធគនែោឹះលៅកនុងលរដបូកនងិការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ អនុវ
តដស្ថកេបងការបលងកើតក្កុមស្ដសដើលៅកនុង PAs និង PFs ខដេក្តូវបានលក្ជើសលរ ើស និងលក្បើក្បាស់
បទពិលស្ថធន៍ទាំងលនោះលដើមបើពក្ងើកបខនាមលៅកនុងជាំហានបន្ដេ ប់។ 

• អភវិឌ្ឍកញ្េ ប់អភវិឌ្ឍន៍សមតាភាពលដើមបើពក្ងងឹការដ្ឋក់បញ្េូេលយនឌ័្រ។ កញ្េ ប់លនោះគួរក្តូវបាន
ដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុងសមាសធាតុកស្ថងសមតាភាពបលចេកលទស ក់ព័នធរបស់លរដបូក។ កញ្េ ប់
លនោះគួររមួមានវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េសដើពើសមតាភាពវភិាគ វធិើស្ថស្ដសដ និងឧបករណ៍សក្មាប់បរយិប័
ននលយនឌ័្រ និងសងគម រមួទាំងក្បធានបទន្ដន្ដដូចជា ការវភិាគលយនឌ័្រ និងការវភិាគខផ្នកសងគម 
ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ ការវាយតព្មែខផ្នកស្ថា ប័នខដេលមើេលចញពើទសសនវស័ិយលយនឌ័្រ ភាព
ជាអនកដឹកន្ដាំ។េ។ 

• គាំក្ទក្បព័នធព័ត៌មានពនិតិយតាមដ្ឋន (MIS) របសល់រដបូកនិងស្ថា ប័នព្ក្ពល ើកនុងការបលងកើត
ក្បព័នធពិនិតយតាមដ្ឋនខដេចប់យកេទធផ្េខដេមានេកាណៈខបងខចកតាមលយនឌ័្រ 
(កក្មិតចាំល ោះមុែ នងិកក្មិតមធយម)។  

• បលងកើត នងិខចករ ាំខេកចាំលណោះដងឹសដើពើការដ្ឋក់បញ្េូេលយនឌ័្រ។ បញ្ញា ក្ប ម និងការលរៀនសូក្ត
 ក់ព័នធជាមយួលយនឌ័្រគួរក្តូវបានផ្ដេ់លយបេ់ក្ត ប់ចូេលៅកនុងដាំលណើ រការលធវើខផ្នការ និង
ផ្សពវផ្ាយតាមរយៈការលបាោះពុមពផ្ាយ និងក្ពឹតដកិារណ៍ខចករ ាំខេកចាំលណោះដឹងដព្ទលទៀតលៅ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់សហគមន៍។ ឧ. តាមរយៈការអភិវឌ្ឍខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដក្គប់ក្គងចាំលណោះ
ដឹងសដើពើលយនឌ័្រ និងលរដបូកខដេអាចផ្ាភាជ ប់ជាមួយខផ្នការ និងកិចេែិតែាំខផ្នកការក្គប់ក្គង/
ការក្បាក្ស័យទក់ទងចាំលណោះដឹងខដេមានក្ស្ថប់របស់ MoE និង MAFF ក៏ដូចជាជាមួយ
ដាំលណើ រការ ឬមុែងារពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតព្មែ។    
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ែ) សកមាភាពខដេក្តូវបានផ្ដេអ់នុស្ថសន៍ជាក់លាក់សក្មាប់ខផ្នការសកមាភាព នងិខផ្នការវនិលិយគ
លរដបូកជាត/ិ NPASMP/PFSM 

• គាំក្ទការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងការលក្តៀមលរៀបចាំខផ្នការក្គប់ក្គង PA លៅកនុងការខក
សក្មួេចាប់ព្ក្ពល ើ និងកមាវធិើព្ក្ពល ើជាតិល ើងវញិ និងលៅកនុងការបលងកើត PAs លាើ (ឧ. Pas 
សក្មាប់តាំបន់ដើលសើម និង PAs សក្មាប់តាំបន់ល្នរ/សមុក្ទ)។ 

 
• គាំក្ទការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ េបណដុ ោះបណ្ណដ េថ្នន ក់តាំបន់ចាំននួបើ
សក្មាប់ការក្គប់ក្គង PA និងម៉ាូឌុ្េបណដុ ោះបណ្ណដ េបលចេកលទសរបស់មជឈមណឌ េទាំងលនោះ
សក្មាប់បុគគេិកថ្នន ក់កណ្ណដ េ និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ។  

• អភិវឌ្ឍបទបញ្ាតដិឱ្យមានស្ដសដើ និងក្កុមជួបការេាំបាកយ៉ា ងលហាចណ្ណស់ ៣០% ឱ្យចូេរមួកនុង
សិកាា ស្ថលាថ្នន ក់តាំបន់ នងិថ្នន ក់អនដរជាតិសាំខាន់ៗ ការបណដុ ោះបណ្ណដ េ និងដាំលណើ រទសសនកិចេ
សិកា លៅកនុងគណៈកមាា ធិការជាតិលដ្ឋោះក្ស្ថយជលមាែ ោះសដើពើការក្គប់ក្គង PA និងលៅកនុងក្កមុ
ការងារសននិធិព្ក្ពល ើទាំងអស់លនោះ។  

• គាំក្ទការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងកិចេែិតែាំខបបសហការលដើមបើពិនិតយតាមដ្ឋន និងក្គប់ក្គងលេើ
សកមាភាពែុសចាប់កនុងតាំបន់ព្ក្ព និងបងកការចូេរមួរបស់ពួកគត់លៅកនុងការស្ថដ រនើតិសមបទ
ព្ក្ពល ើងវញិ កមាវធិើស្ថដ រល ើងវញិ និងសកមាភាពបលចេកលទសព្ក្ពល ើដព្ទលទៀតតាមរយៈការវ ិ
និលយគកនុងការបលងកើតក្កុមស្ដសដើ ការបណដុ ោះបណ្ណដ េបលចេកលទស ការវភិាគខផ្នកសងគម ការវភិាគ
ខផ្នកលយនឌ័្រ និងវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េភាពជាអនកដឹកន្ដាំ ក្ពមទាំងការបងាា ត់បងាា ញ និងបងវឹក
ផ្ទេ េ់ ផ្ដេ់ឧបករណ៍។េ។ 

• លេើកកមពស់ និងគាំក្ទបលចេកវទិាថ្នមពេជាជលក្មើសដព្ទលទៀតខដេកាត់បនាយបនេុកការងារ
កនុងផ្េោះ នងិកនុងកសិដ្ឋា នរបស់ស្ដសដើក្កើក្ក ខដេអនុញ្ញា តឱ្យពកួលគអាចចូេរមួជាក្បចាំកនុង
សកមាភាពលរដបូកនិងសកមាភាពក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។    

• វាយតព្មែលេើលសចកដើក្តូវការសមតាភាពរបស់ PA ជាអនកអនុវតដសាំខាន់ៗ និងបុគគេិក ក្ពមទាំង
អនក ក់ព័នធទក់ទងជាមយួ PF ជាពិលសសលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិលដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយ
ខផ្នកលយនឌ័្រ។ ធាន្ដថ្ន កមាវធិើចុោះផ្សពវផ្ាយអប់រ ាំ/លេើកកមពស់ការយេ់ដឹង នងិវគគបណដុ ោះ
បណ្ណដ េមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ នងិក្តូវបានផ្ដេ់ឱ្យលដ្ឋយលក្បើក្បាស់ឧបករណ៍
ខបបការចូេរមួ និងវធិើស្ថស្ដសដខបបការចូេរមួលដើមបើបលងកើតការចូេរមួរបស់ស្ដសដើ និងក្កុមងាយរង
លក្គោះ លៅកនុងការស្ថដ រ/ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ និងក្បព័នធលអកូ ូសុើ។  
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• ពក្ងើកឱ្កាសជើវភាពរស់លៅសក្មាប់ស្ដសដើ និងក្កុមជួបការេាំបាកតាមរយៈការផ្ដេ់ធនធាន និង
លវកិាខដេបានកាំណត់លគេលៅ។ ឧ. ការតាក់ខតង និងការអនុវតដស្ថកេបងនូវការអនុវតដ
 នោះៗ សក្មាប់ការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិតកនុងការអភិរកសដូចជា កញ្េ ប់លទសចរណ៍លអកូ ូសុើសក្មាប់ស្ដសដើ
ជួបការេាំបាក (ការស្ថន ក់លៅតាមផ្េោះ លទសចរណ៍) និងគាំក្ទដេ់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅ
កនុងការអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសដលទសចរណ៍លអកូ ូសុើខដេក្តូវបានលសនើល ើងសក្មាប់ PAs ។  

 
• ពិនិតយល ើងវញិលេើអណាតដិរបស់ស្ថា ប័នព្ក្ពល ើទាំងបើ (FA, PA, FiA) លដ្ឋយលមើេលចញពើ
ទសសនវស័ិយលយនឌ័្រលដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រជាតួន្ដទើ និងការទទួេែុសក្តូវ
មួយរបស់ពួកគត់។  

• ខកេមអការសក្មបសក្មួេ និងកិចេសហក្បតិបតដិការសក្មាប់ការក្ស្ថវក្ជាវ ការអប់រ ាំព្ក្ពល ើ ការ
លធវើខផ្នការធនធាន និងការអភិវឌ្ឍលគេនលយបាយលដើមបើបលងកើតការចូេរមួក្បកបលដ្ឋយអតា
ន័យរបស់ស្ដសដើ ក៏ដូចជា េទធភាពរបស់ស្ដសដើកនុងការទទួេបានទទួេបានធនធានព្ក្ពល ើ និង
ធនធាន ក់ព័នធជាមួយលរដបូក។ 
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១. យសចក្ដីយែដើម្  
 
១.១ អតាក្បលយជន៍ នងិស្ថរៈសាំខាន់របស់លរដបូក 
 

ជាកិចេល្ែើយតបចាំល ោះការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើខដេបងកឱ្យមានការបាំភាយ
ឧសា័នផ្េោះកញ្េ ក់  (GHG) ភាគើព្នអនុសញ្ញា ក្កបែ័ណឌ ការងារអងគការសហក្បជាជាតិសដើពើការខក្បក្បួេ
អាកាសធាតុ  (UNFCCC) បានអភិវឌ្ឍឱ្យមាន “ការកាត់បនាយការបាំភាយឧសា័នលចញពើការបាត់បង់
ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើកនុងបណ្ណដ ក្បលទសកាំពុងអភិវឌ្ឍ និងតួន្ដទើព្នការអភិរកស ការក្គប់ក្គង
ក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាពលេើព្ក្ពល ើ និងការពក្ងឹកសដុកកាបូន” ឬលៅកាត់ថ្ន លរដបូកជាការល្ែើយតប
លដើមបើកាត់បនាយការប៉ាោះ េ់ព្នការខក្បក្បួេអាកាសធាតុខដេក្តូវបានតាក់ខតងល ើងលដើមបើលេើកទឹក
ចិតតដេ់បណ្ណដ ក្បលទសកាំពុងអភិវឌ្ឍឱ្យកាត់បនាយការបាំភាយកាបូនលចញពើការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការ
លមលយព្ក្ពល ើ។  លរដបូកមានបាំណងផ្ដេ់ការលេើកទឹកចិតតដេ់ក្បលទសកាំពុងអភវិឌ្ឍឱ្យចូេរមួ
ចាំខណកកនុងសកមាភាពកាត់បនាយការខក្បក្បួេអាកាសធាតុកនុងវស័ិយព្ក្ពល ើ តាមរយៈការកាត់បនាយ
ការបាំភាយកាបូនពើការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ ការកាត់បនាយការបាំភាយកាបូនលចញពើការលមលយព្ក្ពល ើ 
អភិរកសសដុកកាបូនព្ក្ពល ើ ក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និងពក្ងងឹសដុកកាបូនព្ក្ពល ើ។    
 

បណ្ណដ ក្បលទសកាំពុងអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណ្ណខដេល្ែើយតបតាមការតក្មូវរបស់ UNFCCC លរដ
បូកទទួេបានការបង់ក្បាក់ខផ្អកលេើេទធផ្េសក្មាប់ការកាត់បនាយការបាំភាយខដេក្តូវបានលផ្េៀងផ្ទេ ត់ 
បលងកើតឱ្យមានជាការលេើកទឹកចិតតសក្មាប់បណ្ណដ ក្បលទសទាំងអស់លនោះឱ្យកាត់បនាយការបាំភាយលចញពើ
ព្ក្ពល ើ និងវនិិលយគកនុងក្ចកផ្ែូវកាបូនទបលដើមបើ្ នលឆ្ព ោះលៅរកការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព។ 
តាមរយៈការអនុវតដសកមាភាពលរដបូកបណ្ណដ ក្បលទសទាំងឡាយនងឹចូេរមួចាំខណកកនុងការអភិរកសជើវ
ចក្មុោះថ្នន ក់ជាតិរបស់ែែួន និងចូេរមួចាំខណកកនុងការក្បយុទធក្បឆ្ាំងជាសកេចាំល ោះការខក្បក្បួេ
អាកាសធាតុ។ បខនាមលេើអតាក្បលយជន៍ខផ្នកបរសិ្ថា ន លរដបូកក៏ផ្ដេ់អតាក្បលយជន៍ខផ្នកសងគម និងលសដា
កិចេផ្ងខដរ។ ន្ដលពេលាើៗលនោះ លរដបូកក្តូវបានដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុងយុទធស្ថស្ដសដព្បតង។  
 

លរដបូកក៏ជាឧបករណ៍មួយលដើមបើសលក្មចបានសមិទធិផ្េការផ្ទែ ស់ខក្បព្នរលបៀបវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០ 
សក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាពខដេក្តូវបានអនុម័តលដ្ឋយអនកដឹកន្ដាំពិភពលលាកកនុងខែ 
កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥។ រលបៀបវារៈលាើលនោះអាំ វន្ដវឱ្យក្បលទសន្ដន្ដចប់លផ្ដើមកិចេែិតែាំលដើមបើសលក្មចបាន
លគេលៅក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព  (SDGs) ចាំនួន ១៧ លគេលៅ កនុងរយៈលពេ ១៥ ឆ្ន ាំ ខាងមុែ។ 
លវើលបើលរដបូកមានចាំណងទក់ទងលដ្ឋយផ្ទេ េ់ជាមួយសកមាភាពអាកាសធាតុ (លគេលៅទើ ១៣) កដើ ប៉ាុខនដ
លរដបូកក៏លដើរតួន្ដទើយ៉ា ងសាំខាន់លឆ្ព ោះលៅការបរលិភាគ និងផ្េិតកមាក្បកបលដ្ឋយការទទួេែុសក្តូវ 
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(លគេលៅទើ ១២) សមភាពលយនឌ័្រ (លគេលៅទើ ៥) ជើវតិលេើព្ផ្េដើ (លគេលៅទើ ១៥) និងការងារ
សមរមយ និងកាំលណើ នលសដាកិចេ (លគេលៅទើ ៨) និងលគេលៅដព្ទលទៀតផ្ងខដរ។    
 

បខនាមលេើតួន្ដទើកនុងការសតុកទុកកាបូន ព្ក្ពល ើគឺមានតព្មែខាែ ាំងណ្ណស់កនុងការក្គប់ក្គងទឹក 
ការ រដើ អនុផ្េព្ក្ពល ើ រមួមានដូចជា អាហារ និងស្ថរធាតុសរព្ស ការក្គប់ក្គងអាកាសធាតុ និងជើវ
ស្ថស្ដសដចក្មុោះ។ មានការបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ក្បជាជនក្បមាណ ១,៦ ប ើលានន្ដក់ ពងឹខផ្អកលេើព្ក្ពល ើ។ 
លដ្ឋយលហតុលនោះតាមរយៈការអភិរកសព្ក្ពល ើ លរដបូកផ្ដេ់នូវអតាក្បលយជន៍ខផ្នកសងគម បរសិ្ថា ន នងិ
លសដាកិចេយ៉ា ងលក្ចើនទូេាំទូលាយជូនដេ់បណ្ណដ ក្បលទសកាំពុងអភវិឌ្ឍ និងសហគមន៍ព្ក្ពល ើ។ 4 
 
១.២ លរដបូកកនុងក្បលទសកមពុជា 
 

ក្បលទសកមពុជាវឌ្ឍនភាពគួរជាទើកត់សមាគ េ់កនុងការអនុវតដដាំណ្ណក់កាេលក្តៀមែែួនសក្មាប់លរដ
បូកកនុងការបាំលពញការលបដជាា ចិតតរបស់ែែួនចាំល ោះ UNFCCC កនុងការកាត់បនាយឧសា័នផ្េោះកញ្េ ក់ពើការ
បាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើ។ លគេនលយបាយ ខផ្នការ កមាវធិើ និងយុទធស្ថស្ដសដអភិវឌ្ឍ
ជាតិរបស់កមពុជាជាលក្ចើននឹងមានដ្ឋក់លរដបូកជាខផ្នកមួយព្នរលបៀបវារៈយុទធស្ថស្ដសដ និងខផ្នការការងារ
របស់ែែួន។ ឧ. លគេបាំណងយុទធស្ថស្ដសដទើបើព្នខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដការខក្បក្បួេអាកាសធាតុកមពុជា 
(២០១៤-២០២៣) បានកាំណត់ថ្ន លរដបូកជាយនដការលដើមបើធាន្ដភាពធនជាមួយអាកាសធាតុរបស់
ក្បព័នធលអកូ ូសុើសាំខាន់ៗ។ ក្សបលពេជាមួយគន លនោះខដរ លរដបូកក្តូវបានទទួេថ្ន ជាយុទធកមាមួយ
លដើមបើបលងកើតការគាំក្ទខផ្នកហរិញ្ាវតាុបខនាមសក្មាប់រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជា  (RGC) លដើមបើអភិវឌ្ឍ/ឬពក្ងឹង
ការអនុវតដលគេនលយបាយអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ែែួន ក់ព័នធជាមួយការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយ
និរនដរភាព និងការកាត់បនាយភាពក្កើក្ក។  
 

ចប់ពើឆ្ន ាំ ២០០៨-២០១៦ កមាវធិើលរដបូកជាតិកមពុជាសលក្មចបានសមិទធិផ្េសាំខាន់ៗ    និង
បានលរៀនសូក្តលមលរៀនសាំខាន់ៗជាលក្ចើន។ កនុងលន្ដោះរមួមានដូចជា ការយេ់ចាស់ថ្ន លរដបូកចាំបាច់ក្តូវ
បស្ដញ្ញជ បចូេលៅកនុងលគេនលយបាយ ក្កបែ័ណឌ ការងារ និងខផ្នការន្ដន្ដរបស់រដ្ឋា ភិបាេថ្នន ក់ជាតិន្ដ
លពេបចេុបបននខដេបានលក្គងទុក ក់ព័នធជាមួយការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព កសិកមាខដេមាន
ភាពធន ការអភិរកស និងវលិើអភិវឌ្ឍខដេមានកាបូនទប។    
 

រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុា  បានចត់វធិានការគួរជាទើកត់សមាគ េ់កនុងការល្ែើយតបចាំល ោះការខក្បក្បួេ
អាកាសធាតុកនុងបរបិទការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និងខកេមអយុទធការសក្មបសក្មួេថ្នន ក់ជាតិ

                              
4 UN-REDD Programme Fact Sheet, About REDD+ 
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ខដេនឹងមានផ្េប៉ាោះ េ់ជាវជិជមានលេើការក្គប់ក្គងធនធានព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព។ ខផ្នការ
យុទធស្ថស្ដសដការខក្បក្បួេអាកាសធាតុ  (២០១៤-២០២៣) ផ្ដេ់ការចងអុេបងាា ញឱ្យលឃើញថ្ន លតើការ
ល្ែើយតបចាំល ោះការខក្បក្បួេអាកាសធាតុក្តូវបានបស្ដញ្ញជ បលៅកនុងដាំលណើ រការលធវើខផ្នការថ្នន ក់ជាតិ តាមវ ិ
ស័យ និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិតាមរលបៀបណ្ណ។  ក្កុមក្បឹកាជាតិការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព (NCSD) 
បានបលងកើតល ើង លដើមបើល្ែើយតបចាំល ោះបញ្ញា ការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាពលៅែពស់បាំផុ្តព្នការលធវើ
លគេនលយបាយ។ រដ្ឋា ភិបាេទទួេស្ថគ េ់ការក្គប់ក្គងធនធានព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាពនឹង
ចូេរមួចាំខណកយ៉ា ងសាំខាន់ចាំល ោះជើវភាពរបស់ក្បជាជនកនុងមូេដ្ឋា ន បលងកើតអតាក្បលយជន៍អមមក
ជាមួយន្ដន្ដ និងស្ថា បន្ដភាពធនចាំល ោះក្ពឹតដិការណ៍លកើតមានល ើងលដ្ឋយករណើ អាកាសធាតុធងន់ធងរ។  
  

ឆ្ន ាំ ២០១៧ រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជាបានអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសដលរដបូកជាតិ (NRS) របស់ែែួន
សក្មាប់អាំ ុងរយៈលពេ ២០១៧-២០១៦។  NRS បានកត់សមាគ េ់អាំពើកិចេក្ពមលក្ពៀង Cancun 
ក្កបែ័ណឌ ការងារ Warsaw សក្មាប់លរដបូកនិងកិចេក្ពមលក្ពៀងទើក្កុងបា៉ា រ ើស។ ក្បលទសកមពុជាបានពក្ងឹង
ក្បព័នធពិនិតយតាមដ្ឋនព្ក្ពល ើថ្នន ក់ជាតិរបស់ែែួន បានដ្ឋក់កក្មិតលយងព្ក្ពល ើបឋម (FRL) លៅឱ្យ 
UNFCCC និងអនុវតដការងារវភិាគ និងការងារខផ្នកខដេលេើកកមពស់ការយេ់ដឹងសាំខាន់ៗសដើពើការ
បលងកើតក្បព័នធព័ត៌មានការ រសុវតាិភាព រមួទាំងយនដការបណដឹ ងស្ថរទុកាផ្ងខដរ។ ក្កបែ័ណឌ ការងារខផ្នក
រចន្ដសមព័នធរបស់លរដបូកនឹងជួយជក្មុញឱ្យក្បលទសកមពុជាអាចរាយការណ៍អាំពើការបាំភាយ GHG របស់
ែែួនលចញវស័ិយការលក្បើក្បាស់ដើ និងការផ្ទែ ស់បដូរការលក្បើក្បាស់ដើ និងព្ក្ពល ើ (LULUCF) និងផ្ដេ់
ឧបសមព័នធបលចេកលទសដេ់របាយការណ៍បចេុបបននភាពលរៀងរាេ់ពើរឆ្ន ាំមដង (BUR) ខដេក្តូវដ្ឋក់ជូនលៅ 
UNFCCC ជាខផ្នកមួយព្នដាំលណើ រការលដើមបើលសនើសុាំការទូទត់ក្បាក់ខផ្អកលេើេទធផ្េសក្មាប់សកមាភាពលរ
ដបូក។កាេវភិាគសក្មាប់ FRL ក្តូវបានកាំណត់ថ្ន ២០០៦-២០១០,២០១០-២០១៤ និង ២០១៤-
២០១៦។5  
 

RGC បានលធវើបទបងាា ញយុទធស្ថស្ដសដលរដបូករបស់ែែួនជូនដេ់សហគមន៍សកេលៅ COP ២១។ 
យុទធស្ថស្ដសដលនោះមានលរៀបរាប់អាំពើចកាុវស័ិយ លបសកកមា និងលគេលៅ កាំណត់អាំពើនិន្ដន ការព្នការបាត់បង់
ព្ក្ពល ើ និងបុពវលហតុព្នការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ ក្ពមទាំងបានលសនើល ើងនូវកក្មងលគេបាំណង និង
សកមាភាពជាយុទធស្ថស្ដសដមួយចាំនួន។ ផ្េប៉ាោះ េ់ខផ្នកលគេនលយបាយបូករមួបញ្េូ េគន  ក្ពមទាំង
ការអនុវតដសកមាភាពទាំងលន្ដោះក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពនឹងន្ដាំឱ្យ្នលៅទទួេបានេទធផ្េកនុងការ
កាត់បនាយផ្េប៉ាោះ េ់ សក្មាប់រយៈខវងលដ្ឋយមានការសក្មបសក្មួេ្ែងវស័ិយ និងធនធាន
បលចេកលទស ធនធានមនុសស និងធនធានហរិញ្ាវតាុក្គប់ក្គន់នឹងចូេរមួចាំខណកកនុងការអភិវឌ្ឍ
ក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និងខកេមអអភបិាេកិចេ និងការក្គប់ក្គងធនធានព្ក្ពល ើ។ លនោះគជឺាការបងាា ញ

                              
5 National REDD+ Strategy, Royal Government of Cambodia (1 August 2016 Version) 
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លចញអាំពើការលបដជាា ចិតតជាបនដរបស់កមពុជាកនុងការចូេរមួចាំខណកកនុងកិចេែិតែាំលដើមបើកាត់បនាយផ្េប៉ាោះ
 េ់ព្នការខក្បក្បួេអាកាសធាតុថ្នន ក់ជាតិ និងកក្មិតសកេតាមរយៈការក្គប់ក្គងធនធានព្ក្ពល ើ
របស់ែែួនឱ្យបានកាន់ខតក្បលសើរ។   
 

យុទធស្ថស្ដសដលរដបូកជាតិរបស់ RGC រមួមានសកមាភាពជាអាទិភាពសក្មាប់ការអនុវតដរបស់ែែួន
លដើមបើសក្មចបានលគេបាំណងយុទធស្ថស្ដសដទាំងបើ និងលដើមបើកាត់បនាយការបាំភាយឧសា័នលចញពើការបាត់
បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើ ក្សបលពេជាមួយគន លន្ដោះក៏លេើកកមពស់ការក្គប់ក្គងក្បកបលដ្ឋយ
និរនដរភាព ការអភិរកសធនធានធមាជាតិ នងិការកាត់បនាយភាពក្កើក្ក។ លគេបាំណងជាយុទធស្ថស្ដសដព្ន
យុទធស្ថស្ដសដលរ ៉ាដជាតិគឺលដើមបើ៖  i) ខកេមអការក្គប់ក្គង និងការពនិិតយតាមដ្ឋនធនធានព្ក្ពល ើ និងការ
លក្បើក្បាស់ដើព្ក្ព ii) ពក្ងឹងការអនុវតដការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាព និង iii) លគេវធិើ
បស្ដញ្ញជ បលដើមបើកាត់បនាយការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ កស្ថងសមតាភាព នងិបងកការចូេរមួពើអនក ក់ព័នធ។   
 

រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជា បានអភិវឌ្ឍ ឬកាំពុងសាតិកនុងដាំលណើ រការអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសដតាមវស័ិយ
ខផ្នការក្គប់ក្គង និងខផ្នការសកមាភាពសក្មាប់តាំបន់ការ រ និងព្ក្ពផ្េិតកមាក៏ដូចជា ព្ក្ពេិចទឹក 
និងព្ក្ពលកាងការ។ លជាគជ័យរបស់  NRS គឺផ្ាភាជ ប់យ៉ា ងជិតសនិទធជាមួយការអនុវតដខផ្នការទាំងអស់
លនោះក្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យខដេក្គបដណដ ប់លេើតាំបន់ព្ក្ពជាតិសរុបរបស់កមពុជា។ លហតុលនោះលគេ
បាំណងរបស ់NRS  នងិខផ្នការក្គប់ក្គងតាមវស័ិយគឺមានេកាណៈបាំលពញបខនាមឱ្យគន លៅវញិលៅមក 
ការអនុវតដខផ្នការក្គប់ក្គងតាមវស័ិយក្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យដូចជា ខផ្នការជាតិយុទធស្ថស្ដសដក្គប់ក្គង
តាំបន់ការ រ  (NPASMP) នឹងជួយកាំណត់លជាគជ័យកនុងការអនុវតដលរដបូកកនុងក្បលទសកមពុជា។  
 

NRS  ខដេក្តូវអនុម័តលដ្ឋយ  រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជាបានដ្ឋក់លចញនូវក្កបែ័ណឌ ការងារលគេ
នលយបាយជាតិចាំនួនបើខដេជាមគគុលទេសក៍សក្មាប់ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ៖ តាមវធិើព្ក្ពល ើជាត ិ
២០១០-២០៣០ (NFP)  NPASMP និងក្កបែ័ណឌ ការងារការលធវើខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដសក្មាប់វស័ិយ
ជេផ្េ ២០១០-២០១៩ (SPFF)។ បខនាមលេើលនោះ ជាខផ្នកមយួព្នដាំលណើ រការលដើមបើអភិវឌ្ឍខផ្នការ
សកមាភាព NRS ក្បលទសកមពុជាបានអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសដ/ការក្គប់ក្គងវស័ិយព្ក្ពល ើ ខផ្នការសកមាភាព 
និងអនុក្កឹតយសក្មាប់តាំបន់ការ រ ព្ក្ពផ្េិតកមា និងព្ក្ពេិចទឹក និងព្ក្ពលកាងកាង។ NPASMP គូស
បញ្ញជ ក់អាំពើយុទធស្ថស្ដសដក្គប់ក្គងសក្មាប់តាំបន់ការ រខដេសាិតលក្កាមអភិបាេរបស់អគគន្ដយកដ្ឋា នរដា
បាេសក្មាប់ការអភិរកស និងការការ រធមាជាតិ (GDANCP) កនុងក្កសួងបរសិ្ថា ន (MoE)។ NPFS 
បចេុបបននគឺកាំពុងក្តូវបានលរៀបចាំល ើងខដេនឹងគូសបញ្ញជ ក់អាំពើយុទធស្ថស្ដសដក្គប់ក្គងសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន្ដ
លពេអន្ដគត និងការក្គប់ក្គងព្ក្ពផ្េិតកមាក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាពសាិតលក្កាមការលមើេែុសក្តូវពើរដាបា
េព្ក្ពល ើ (FA) របស់ក្កសួងកសិកមា រុកាា ក្បមាញ់ និងលនស្ថទ (MAFF)។ FA បានលចញអនុក្កឹតយ
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សក្មាប់ការអភិរកសព្ក្ពេិចទឹក លហើយកាំពុងសាិតកនុងដាំលណើ រការ្នលៅអភិវឌ្ឍ និងបលងាើយអនុក្កឹតយ
សក្មាប់ការ រព្ក្ពលកាងកាងឱ្យបានជាស្ថា ពរ។ 
  

កនែងមក លសចកដើក្ ងបឋមព្នខផ្នការសកមាភាព NRS បានស្ថា បន្ដបខនាមលេើលគេ
នលយបាយ និងយុទធស្ថស្ដសដតាមវស័ិយលនោះ។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ លវើលបើេទធផ្េលរដបូកគឺផ្ាភាជ ប់ជាមួយ
លគេនលយបាយ និងវធិានការណ៍ន្ដន្ដខដេមានលគេលៅកនុងការល្ែើយតបចាំល ោះកតាត ជក្មុញន្ដន្ដ
ខដេន្ដាំឱ្យមានការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើ លហើយេទធផ្េក្តូវបានវាស់ខវងគិតជា
លតានព្នឧសា័នកាបូនិច លគេនលយបាយ និងយុទធស្ថស្ដសដរបស់វស័ិយក្បខហេជាពុាំផ្ដេ់អាទិភាពែពស់
កនុងការល្ែើយតបលៅលេើកតាត ជក្មុញន្ដន្ដខដេភាគលក្ចើនខតងផ្ាភាជ ប់ជាមួយលគេនលយបាយ និង
វធិានការណ៍កនុងវស័ិយមិនខមនព្ក្ពល ើលដើមបើអាចសលក្មចបានេទធផ្េលរដបូក។ ពុាំខមនក្គប់សកមាភាព
ទាំងអស់ខដេមានអាទិភាពែពស់សក្មាប់ខផ្នការក្គប់ក្គងតាមវស័ិយគឺមានស្ថរៈសាំខាន់លសាើៗគន
ចាំល ោះការអនុវតដលរដបូកនិងេទធផ្េលរដបូកលន្ដោះល ើយ។  
 

លដើមបើល្ែើយតបចាំល ោះចលន្ដែ ោះក្បលហាងលនោះ និងលដើមបើអភិវឌ្ឍខផ្នការសកមាភាព NRS ខដេមាន
េកាណៈរមួបញ្េូ េខលមលទៀតខដេរមួមានអាទិភាពថ្នន ក់ជាតិ នងិអាទិភាពតាមវស័ិយបូករមួបញ្េូ េគន  
ការវភិាគសុើជលក្ៅមួយលៅលេើកតាត ជក្មុញលៅតាមទើតាាំងផ្ទេ េ់ខដេមានបងកឱ្យមានការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ 
និងការលមលយព្ក្ពល ើនឹងក្តូវចត់លបសកកមាឱ្យលធវើល ើងលដើមបើកាំណត់រកតាំបន់អាទិភាព សក្មាប់លរដ
បូកអនដរាគមន៍លរដបូកសាំខាន់ៗទាំងសក្មាប់អាទិភាពខផ្នកព្ក្ពល ើ និងមនិខមនព្ក្ពល ើ តួន្ដទើខផ្នក    
ស្ថា ប័ន អនកលដើរតួន្ដទើន្ដន្ដ និងការគាំក្ទខផ្នកហរិញ្ាវតាុជាសកាត នុពេសក្មាប់អនុវតដ (ខផ្នការលដើមបើជ
ក្មុញខផ្នការសកមាភាព NRS, ការអនុវតដលរដបូកលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិ និងក្កបែ័ណឌ ការងារ M&E លរដ
បូកជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១៨)។ 

 
១.៣ ស្ថា នភាពស្ដសដើកនុងក្បលទសកមពុជា 

 
លវើលបើការអភិវឌ្ឍខផ្នកនលយបាយ លសដាកិចេ និងសងគមលបើកចាំហឱ្យមានឱ្កាសលាើៗសក្មាប់បុរស 

និងស្ដសដើ និងជមនោះលេើតួន្ដទើលយនឌ័្រតាមខបបក្បព្ពណើ កដើជាទូលៅសងគមកមពុជាលៅមានេកាណៈបិតាធិប
លតយយ និងឋាន្ដនុក្កមែពស ់ និងលគរពតាមឋាន្ដនុក្កម លហើយស្ដសដើបនដជាក្កុមក្តូវលគលមើេរ ាំេងខផ្នក
នលយបាយ និងលសដាកិចេ។ ក្បលទសកមពុជាជាប់ចាំណ្ណត់ថ្នន ក់ទើ ៩៦ កនុងចាំលណ្ណមក្បលទសទាំង ១៤៨ 
លៅកនុងសនេសសន៍វសិមភាពលយនឌ័្រ (GII) លដ្ឋយកនុងលន្ដោះមានតព្មែកក្មិត ០,៤៧៣។ ស្ដសដើកាន់អាសនៈ
សភាកនុងចាំននួតិចតួន (១៨,១ ភាគរយ) លហើយមានេទធភាពទទួេបានការអប់រ ាំកនុងកក្មិតកាំណត់។ 
 ក់កណ្ណដ េព្នស្ដសដើជាកសិករគឺមិនលចោះអកសរ ឬមានការអប់រ ាំតិចជាងកក្មិតបឋមសិកា (លបើលក្បៀប
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លធៀបជាមួយបុរសចាំនួន ២៧ ភាគរយ)។ 6  ស្ដសដើកមពុជាតិចតួចប៉ាុលណ្ណា ោះខដេយេអ់ាំពើរដាធមានុញ្ា និង
សិទធិដើធែើរបស់ែែួន ជាលហតុលធវើឱ្យពួកលគលក្ចើនខតជួបបញ្ញា ក្ប មធាំលធងកនុងការទទួេបានកមាសិទធិកាន់
កាប់ដើធែើ។7  
 
ស្ដសដើកមពុជាមានចាំនួន ៥៦ ភាគរយ ព្នកសិករខបបយថ្នផ្េ និង ៥៤ ភាគរយ ព្នកមាករនិលយជិតកនុង
កសិកមាលផ្ទដ តទិសលៅលេើទើផ្ារ8  ប៉ាុខនដការចូេរមួចាំខណកកនុងពេកមារបស់ពួកលគជាលរឿយៗខតងមិនក្តូវ
បានលគឱ្យតព្មែ លហើយភាគលក្ចើនស្ដសដើមានតាំខណងជាអនកលធវើការងារផ្េោះខដេគា នក្បាក់ នួេ។ េទធភាព
ទទួេបានលសវាផ្សពវផ្ាយកសិកមា ឥណទន និងទើផ្ារលៅមានកក្មិតកាំណត់លៅល ើយសក្មាប់ក្បជា
ជនកមពុជាភាគលក្ចើន ប៉ាុខនដកសិករជាស្ដសដើលក្ចើនខតជួបការេាំបាកលក្ចើនជាងបុរសអាក្ស័យលដ្ឋយការផ្ទែ ស់
ទើមានកក្មិតកាំណត់ និងលពេលវលាមានកក្មិតកាំណត់របសព់ួកលគក៏ដូចជា ការលៅឃ្លែ តលចញពើ
បណ្ណដ ញសហគមន៍ខដេភាគលក្ចើនក្គបដណដ ប់លដ្ឋយបុរស។  អសនដិសុែលសបៀងគឺជាបញ្ញា ដ៏ធងន់ធងរ
មួយសក្មាប់ក្បជាជនក្កើក្កកនុងក្បលទសកមពុជាលដ្ឋយកនុងលន្ដោះ ៩០ ភាគរយ រស់លៅកនុងតាំបនជ់នបទ។ 
បញ្ញា លនោះមានស្ថរៈសាំខាន់ឥតឧបមាចាំល ោះស្ដសដើជនបទខដេជាអនកទទួេែុសក្តូវផ្េិតកមាអាហារ ៨០ 
ភាគរយ។9 
 

ធនធានព្ក្ពល ើមានស្ថរៈសាំខាន់សក្មាប់ជើវភាពរស់លៅកនុងតាំបន់ជនបទ។ មានលសចកដើរាយ
ការណ៍ថ្ន ៤១ ភាគរយព្នក្គួស្ថរជនបទកនុងក្បលទសកមពុជាទទេួបានតព្មែកនុងការក្ទក្ទង់ជើវភាព ២០ 
លៅ ៥០ ភាគរយព្នការចិញ្េ ឹមជើវតិសរុបពើការលក្បើក្បាស់ព្ក្ពល ើ ចាំខណកក្គសួ្ថរចាំនួន ១៥ បានទទេួ
ការចិញ្េ ឹមជើវតិជាង ក់កណ្ណដ េពើការលក្បើក្បាស់ព្ក្ពល ើ។ ការក្បមូេផ្េលធវើល ើងលដ្ឋយស្ដសដើមានស្ថរៈ
សាំខាន់កនុងការក្ទក្ទង់ជើវភាពក្គួស្ថរតាមរយៈការលក្បើក្បាស់ធនធានព្ក្ពល ើ។ ក្បមាណ ៨០ ភាគរយ
ព្នស្ដសដើជនបទក្បមូេអនុផ្េព្ក្ពល ើ (NTFPs) សក្មាប់ការបរលិភាគកនុងក្គួស្ថរ និងការេក់ដូរ។ កនុង
ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ ស្ដសដើលដើរតួន្ដទើសាំខាន់ជាពិលសសតាមរយៈការចូេរមួកនុងសកមាភាពលផ្សងៗជា
លក្ចើនដូចជា ការេាត ការលធវើសននិធិព្ក្ពល ើ និងក្បមូេ NTFPs ។ េទធភាពទទួេបាន និងលក្បើក្បាស់
ធនធានព្ក្ពល ើ និងចាំលណោះដឹងអាំពើធនធានព្ក្ពល ើ ជាលរឿយៗខតងក្តូវបានខញកលៅតាមលយនឌ័្រ។ 10 
ការសិកាមួយលធវើល ើងកនុងលែតតឧតដរមានជ័យលសនើឱ្យលឃើញថ្ន ស្ដសដើ និងបុរសមានចាំលណោះដឹង និងជាំន្ដញ
ឯកលទស និងមានេទធភាពលផ្សងគន កនុងការចូេរកធនធានព្ក្ពល ើ។ បុរសលក្ចើនខតមានសមតាភាព និង

                              
6 UNDP. 2013. Human Development Report: Cambodia. Retrieved on 7 August 2013 from 
http://hdrstats.undp.org/images/explanations/KHM.pdf 
7 USAID Cambodia. 2006. Gender Analysis and Assessment: Volume I: Gender Analysis. 
8 Ibid 
9 SIDA and FAO. 2010. 
10 RGC. 2009c. Project Design Document. 
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មានចាំលណោះដឹងសុើជលក្ៅជាងអាំពើផ្េិតផ្េសក្មាប់ ណិជជកមាដូចជា លដដ  ជ័រទឹក និងទកឹឃាុ ាំ ចាំខណក
ស្ដសដើវញិលធវើការងារក្បមូេ និងមានចាំលណោះដឹងលក្ចើនជាងអាំពើធនធានដព្ទលទៀតដូចជា ផ្សតិព្ក្ព លមើមល ើ 
ក្ត ាំង។េ។ លវើលបើខបបលនោះកដើ ស្ដសដើមានការចូេរមួតិចតួចប៉ាុលណ្ណា ោះកនុងដាំលណើ រការសលក្មចចិតតទក់ទង
ជាមួយការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ លហើយតាំណ្ណងរបស់ពួកលគកនុងស្ថា ប័នក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើគឺលៅមានកក្មតិ
ទបលៅល ើយ។11  
 

ក្បលទសកមពុជាបានអនុវតដកាំខណទក្មង់កនុងវស័ិយព្ក្ពល ើ ជាពិលសសលក្កាយពើការផ្ទអ ករាេ់
សមបទនការកាប់ល ើទាំងអស់ពើសាំណ្ណក់រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ ២០០៦។ ចាប់ និងលគេ
នលយបាយ រមួទាំងកិចេក្ពមលក្ពៀងសក្មាប់ព្ក្ពសហគមន៍ នងិតាំបន់ការ រសហគមន៍ (ខាងកនុងតាំបន់
ការ រសាិតលក្កាម MoE) ក្តូវបានដ្ឋក់លចញលដើមបើលធវើវមិជឈការអភិបាេកិចេព្ក្ពល ើលដ្ឋយទទួេស្ថគ េ់
អាំពើសិទធិរបស់សហគមន៍មូេដ្ឋា ន។ កមាវធិើព្ក្ពល ើជាតិពិចរណ្ណលេើការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើកនុងមូេដ្ឋា ន
ជាពិលសសតាមរយៈព្ក្ពល ើសហគមន៍ខដេជាសមាសធាតុដ៏ចាំបាច់លដើមបើកាត់បនាយការបាត់បង់ព្ក្ព
ល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើជាពិលសសតាមរយៈការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិតលរដបូក។  លគេនលយបាយទាំង
អសល់នោះផ្ដេ់ឱ្កាសឱ្យមានបរយិប័ននស្ដសដើកាន់ខតលក្ចើនខលមលទៀតលៅកនុងអភិបាេកិចេព្ក្ពល ើ និងការ
ផ្ដេ់េទធភាពក្បកបលដ្ឋយសនដិសុែសក្មាប់ស្ដសដើលដើមបើទទួេបានធនធានព្ក្ពល ើ។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ 
ក្បសិនលបើពុាំមានការការ រឱ្យបានក្តឹមក្តូវលទ គមាែ តលយនឌ័្រអាចរ ើកកាន់ខតធាំខលមលទៀត។   

 
១.៤  បរយិប័ននសងគម នងិទាំន្ដក់ទាំនងលយនឌ័្រកនុងលរដបូក 
 

សមតាភាពកនុងការចូេរមួ និងទទួេបានអតាក្បលយជន៍ពើលរដបូកជាលរឿយៗ ខតងរងផ្េប៉ាោះ
 េ់លដ្ឋយលយនឌ័្រលដ្ឋយលហតុថ្ន ការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនតិជាលក្ចើនរបស់លរដបូកក្តូវអនុវតដលៅកនុងបរបិទខផ្នក
វបបធម៌ និងសងគមលសដាកិចេជាក់លាក់ខដេល េលពញលដ្ឋយវសិមភាពលយនឌ័្រ។ របាយការណ៍ជាលក្ចើន
បានទទួេស្ថគ េ់ថ្ន ការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនតិលរដបូកគួរពើតួន្ដទើខដេខបងខចកតាមលយនឌ័្រនូវការក្គប់ក្គងព្ក្ព
ល ើលដើមបើធាន្ដឱ្យមានការអនុវតដក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាព និងសមធម៌ និងល្ែើយតបតាមលសចកដើក្តូវការ
លផ្សងគន របស់ស្ដសដើ និងបុរស។ ការបងកឱ្យមានការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងលគេនលយបាយលរដបូកក៏ជាគនែឹោះ
សាំខាន់មួយលដើមបើ្ នលៅអនុវតដលគេនលយបាយលរដបូកក្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យ នងិសលក្មចបាន
េទធផ្េក្បកបលដ្ឋយនិរនដរភាពលដ្ឋយលហតុថ្ន ស្ដសដើមានចាំលណោះដឹង តួន្ដទើ និងការទទួេែុសក្តូវជាក់
លាក់លៅកនុងអភិបាេកិចេព្ក្ពល ើ។ មានជាំហានយ៉ា ងលហាចណ្ណស់បួនកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកនុង
កិចេែិតែាំលក្តៀមែែួនសក្មាប់លរដបូកគឺ៖ ១) ការយេ់ដឹងអាំពើតួន្ដទើ និងលសចកដើក្តូវការលផ្សងគន លៅតាម

                              
11 Bradley,et.al. 2013. Gender and REDD+: An Assessment in the Oddar Meanchey Community Forestry REDD+ 
Site, Cambodia. Phnom Penh: PACT, WOCAN, FFPRI and RGC. 
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លយនឌ័្រលៅកនុងលរដបូក២) ភាពជាតាំណ្ណងលសាើភាព និងការចូេរមួក្បកបលដ្ឋយអតាន័យរបស់ស្ដសដើ ៣) 
េទធភាពទទេួបាន និងក្គប់ក្គងលេើធនធានក្បកបលដ្ឋយសនដិសុែ និងលសាើភាព និង ៤) យនដការខចក
រ ាំខេកអតាក្បលយជន៍ក្បកបលដ្ឋយសមធម៌។ 
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ក្បអប់ទើ ១៖ ក្កុមសងគម នងិទសសន្ដទន   
 
សមភាពលយនឌ័្រ៖ ការសលក្មចបានស្ថា នភាពខដេស្ដសដើ និងបុរសទទួេបានសិទធិ ការទទួេែុសក្តូវ 
និងឱ្កាសលសាើៗគន ។ ផ្េក្បលយជន៍ លសចកដើក្តូវការ និងអាទភិាពទាំងរបស់ស្ដសដើ និងរបស់បុរសក្តូវ
បានយកមកពិចរណ្ណ លហើយក្សបលពេជាមួយគន លន្ដោះក៏ទទួេស្ថគ េ់អាំពើេកាណៈែុសខបែកគន ដ៏
លក្ចើនព្នក្កុមស្ដសដើ និងបុរសលផ្សងៗផ្ងខដរ។ សមភាពលយនឌ័្រគឺពុាំខមនជាបញ្ញា របស់ស្ដសដើលន្ដោះលទ ប៉ាុខនដ
គួរខត ក់ព័នធ និងបងកឱ្យមានការចូេរមួយ៉ា ងលពញលេញពើបុរសក៏ដូចជាស្ដសដើ។ លនោះមិនខមនមានន័យ
ថ្ន ស្ដសដើ នងិបុរសនឹងកាែ យជាដូចគន លន្ដោះលទ ប៉ាុខនដការទទួេែុសក្តូវ និងឱ្កាសរបស់បុគគេគឺមិន
អាក្ស័យលៅលេើថ្នលតើជនលន្ដោះលកើតមកជាក្បុស ឬជាក្សើល ើយ។ (ែែឹមស្ថរសលងាបវធិើស្ថស្ដសដ  UN-
REDD សដើពើលយនឌ័្រ) 
 
ការផ្ដេ់ភាពអង់អាចដេ់ស្ដសដើ៖ សមតាភាព និងភាពជាទើភាន ក់ងាររបស់ស្ដសដើក្គប់រូបកនុងការកាំណត់រូប
រាងលជាគវាសន្ដរបស់ែែួន អនុវតដសិទធិរបស់ែែួន និងលធវើការលក្ជើសលរ ើសលដ្ឋយែែួនឯង។ ការពក្ងឹងភាព
អង់អាចរបស់ស្ដសដើមានសមាសធាតុក្បាាំ៖ ការឱ្យតព្មែលេើែែួនឯងរបស់ស្ដសដើ សិទធិរបស់ស្ដសដើកនុងការមាន
ជលក្មើស និងកាំណត់ជលក្មើស សិទធិរបស់ស្ដសដើកនុងការមានេទធភាពទទួេបានឱ្កាស និងធនធាន សិទធិ
របស់ស្ដសដើកនុងការមានអាំណ្ណចក្គប់ក្គងលេើជើវតិែែួនឯងទាំងលៅកនុងផ្េោះ នងិលៅខាងលក្ៅផ្េោះ និងសមតា
ភាពរបស់ស្ដសដើកនុងការជោះឥទធិពេលេើទិសលៅព្នការផ្ទែ ស់បដូរសងគមលដើមបើបលងកើតឱ្យមានសណ្ណដ ប់ធាន ប់
សងគម និងលសដាកិចេខដេកាន់ខតមានយុតដិធម៌ខលមលទៀតទាំងលៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់អនដរជាតិ។  (ែែឹម
ស្ថរសលងាបវធិើស្ថស្ដសដ  UN-REDD សដើពើលយនឌ័្រ) 
 
ភាពល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ៖ លគេវធិើខដេមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ កាំណត់អតដសញ្ញា ណ 
យេ់ និងអនុវតដអនដរាគមន៍ន្ដន្ដកនុងេកាណៈក្បតិសកមាលដើមបើល្ែើយតបចាំល ោះគមាែ តលយនឌ័្រ និង
ជមនោះលេើភាពេលមអៀងខផ្នកលយនឌ័្រជាក្បវតដិស្ថស្ដសដកនុងលគេនលយបាយ និងអនដរាគមន៍។ ភាពល្ែើយ
តបខផ្នកលយនឌ័្រកនុងការអនុវតដជាក់ខសដងពាយមកាំណត់តួន្ដទើ និងទាំន្ដក់ទាំនងខផ្នកលយនឌ័្ររបស់
ស្ដសដើ និងបុរសល ើងវញិ និងខបងខចកតួន្ដទើ និងទាំន្ដក់ទាំនងទាំងលនោះកនុងេកាណៈក្បតិសកមា និងជា
លចតន្ដលដើមបើជក្មុញឱ្យមានសមភាពលយនឌ័្រ។ លគេនលយបាយ កមាវធិើ ខផ្នការ ឬគលក្មាងខដេ
មានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រមិនក្តឹមខត “មិនបងកលក្គោះថ្នន ក់” ខតប៉ាុលណ្ណា ោះលទ ប៉ាុខនដខលមទាំង
មានបាំណង “លធវើឱ្យកាន់ខតក្បលសើរខលមលទៀតផ្ង”។   (ែែឹមស្ថរសលងាបវធិើស្ថស្ដសដ  UN-REDD សដើពើលយ
នឌ័្រ) 
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បរយិប័ននសងគម៖ ជាដាំលណើ រការកនុងការធាន្ដឱ្យបានថ្ន អនកខដេក្ប មហានិភ័យែពស់បាំផុ្តចាំល ោះ
ភាពក្កើក្ក នងិការផ្ទត់លចញខផ្នកសងគមបានទទួេការទទួេស្ថគ េ់ឱ្កាស និងធនធានខដេែែួនក្តូវ
ការលដើមបើចូេរមួយ៉ា ងលពញលេញលៅកនុងជើវលិសដាកិចេ សងគម និងវបបធម៌ លដើមបើទទួេបានបទដ្ឋា នរស់
លៅ និងសុែុមាេភាពខដេក្តូវបានចត់ទុកថ្នជាបទដ្ឋា នរស់លៅ និងសុែុមាេភាពក្បក្កតើកនុង
សងគមខដេែែួនរស់លៅ។ បរយិប័ននសងគមជួយធាន្ដថ្ន ពួកលគចូេរមួកាន់ខតលក្ចើនកនុងការសលក្មច
ចិតតលេើបញ្ញា ន្ដន្ដខដេប៉ាោះ េ់ដេ់រូបែែួន នងិមានេទធភាពលសាើគន កនុងការចូេលៅទទួេបាន
ធនធាន ឱ្កាស និងលសវាន្ដន្ដខដេែែួនក្តូវការលដើមបើទទួេបានសិទធិជាមូេដ្ឋា នរបស់ែែួន។ 
(International Development Partners Group, Nepal, 2017) 
 
ក្កុមជបួការេាំបាក៖ ក្កុមមនុសសលផ្សងៗកនុងវបបធម៌ បរបិទ និងក្បវតដិស្ថស្ដសដជាក់លាក់ណ្ណមួយខដេ
ក្ប មហានភ័ិយកាែ យជាកមាវតាុព្នការលរ ើសលអើងជាលក្ចើនក្បលភទអាក្ស័យលដ្ឋយអនដរកមាព្នេកាណៈ
សមបតដិបុគគេ ឬស្ថវតារន្ដន្ដបុគគេដូចជា លភទ លយនឌ្័រ អាយុ ជាតិពនធុ ស្ថសន្ដ ឬជាំលនឿ ស្ថា នភាព
សុែភាព ពកិារភាព និន្ដន ការលភទ អតដសញ្ញា ណលយនឌ័្រ ការអប់រ ាំ ឬចាំណូេ ឬការរស់លៅកនុងតាំបន់
ភូមិស្ថស្ដសដលផ្សងៗ  (European Institute on Gender Equality) 
 

 
ដូចបានកត់សមាគ េ់ខាងលេើលហើយថ្ន តួន្ដទើសិទធ ិនងិការទទួេែុសក្តូវជាក់លាក់របស់ស្ដសដើ និង

បុរសក៏ដូចជា ការលក្បើក្បាស់ចាំលណោះដឹងជាក់លាក់របស់ពួកគត់សដើពើព្ក្ពល ើ ជួយកាំណត់រូបរាងបទ
ពិលស្ថធន៍របស់ពួកគត់កនុងេកាណៈលផ្សងលទៀត។ លដ្ឋយលហតុលនោះ ស្ដសដើ បុរស និងយុវជនកនុងបណ្ណដ
ក្បលទសជាលក្ចើន រមួទាំងកនុងក្បលទសកមពុជាផ្ងខដរ ជាលរឿយៗខតងទទួេបទពិលស្ថធន៍ពើផ្េប៉ាោះ េ់ព្ន
ការខក្បក្បួេអាកាសធាតុ និងសកមាភាព ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើដូចជា លរដបូកជាលដើម កនុងេកាណៈ
លផ្សងគន ។ ពួកលគក៏ខតងខតល្ែើយតបចាំល ោះវធិានការណ៍លេើកទឹកចិតតជាកិចេល្ែើយតប និងអនដរាគមន៍
លគេនលយបាយស្ថធារណៈែុសគន  លហើយមានទាំន្ដក់ទាំនងលផ្សងគន ជាមួយស្ថា ប័នន្ដន្ដ (អងគការអនដរ
ជាតិ រដ្ឋា ភិបាេថ្នន ក់ជាតិ និងរដ្ឋា ភបិាេថ្នន ក់មូេដ្ឋា ន និងអាជាា ធរតាមខបបក្បព្ពណើ ) និងមានេទធ
ភាពលសាើភាពគន កនុងការទទួេបានធនធាន និងក្គប់ក្គងលេើធនធាន។  
 

ទាំងស្ដសដើ និងបុរសគឺជាភាន ក់ងារគនែឹោះព្នការផ្ទែ ស់បដូរខដេចាំលណោះដឹង ជាំន្ដញ និងបទពិលស្ថធន៍ 
ពិលសសរបស់ពួកគត់ខដេខតងមានេកាណៈែុសគន លន្ដោះ គឺមានភាពចាំបាច់ែវោះមិនបានចាំល ោះ
សកមាភាពលរដបូកលដើមបើអាចទទួេបានលជាគជ័យ។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ អាក្ស័យលដ្ឋយវសិមភាពន្ដន្ដជា
លក្ចើនខាងខផ្នកសងគម លសដាកិចេ និងវបបធម៌ ក្ពមទាំងកតាត បនេច់បងាអ ក់ខផ្នកផ្ែូវចាប់ ជាពិលសសលៅកនុងវ ិ
ស័យព្ក្ពល ើ ស្ដសដើ (និងជាលរឿយៗក៏រមួមានទាំងក្កុមជួបការេាំបាកដព្ទលទៀតដូចជា ក្បជាជនក្កើក្ក យុ
វជន និងជនពិការជាលដើម) លៅសងគមជាលក្ចើនរមួទាំងកនុងក្បលទសកមពុជាផ្ងខដរ បនដជួបបទពិលស្ថធន៍
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ការផ្ទត់លចញពើសងគមជាលហតុលធវើឱ្យសមតាភាពរបស់ពួកលគកនុងការចូេរមួឱ្យបានលពញលេញ ចូេរមួ
វភិាគទន និងទទួេអតាក្បលយជន៍ពើសកមាភាពលរដបូកខតងមានកក្មិតកាំណត់។  
 

លហតុលនោះជាការចាំបាច់ណ្ណស់ខដេក្តូវមានកិចេែតិែាំជាលចតន្ដ និងក្បកបលដ្ឋយអតាន័យលដើមបើ
ធាន្ដឱ្យបានថ្ន សកមាភាពលរដបូកមានេកាណៈបរយិប័នន យុតដធិម៌ និងល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រទាំងលៅ
ខផ្នកលគេនលយបាយ និងការអនុវតដជាក់ខសដង និងលៅកក្មិតលផ្សងៗ។ អាក្ស័យលដ្ឋយឧបសគគលផ្សងៗ
ជាលក្ចើនខផ្នកសងគមលសដាកិចេ និងខផ្នកនលយបាយខដេពួកលគជបួក្បទោះ ក្បសិនលបើពុាំមានជាំហានជាក់
លាក់ក្តូវបានលធវើល ើងលដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េទសសនវស័ិយលយនឌ័្រលទលន្ដោះ ស្ដសដើ និងក្កុមងាយរងលក្គោះដព្ទ
លទៀតជាលរឿយៗខតងក្តូវបានផ្ទត់លចញលដ្ឋយអលចតន្ដពើដាំលណើ រការលធវើខផ្នការ និងអនុវតដ លហើយតួន្ដទើ 
និងការចូេរមួវភិាគទនរបស់ពួកលគពុាំសាិតលក្កាមក្កបែ័ណឌ ការងារការពិនិតយតាមដ្ឋន នងិរាយការណ៍
លៅកនុងលរដបូកល ើយ។ សកមាភាព “មិនមានការយេ់ដឹងខផ្នកលយនឌ័្រ” ក្បលភទលនោះ មិនក្តឹមខតលធវើឱ្យ
ការក្គបដណដ ប់ និងក្បសិទធភាពរបស់សកមាភាពលរដបូកមានកក្មិតកាំណត់ លហើយជួយជក្មុញេទធផ្េ 
“ការអនុវតដការងារតាមក្បក្កតើ” ខតប៉ាុលណ្ណា ោះលទ ប៉ាុខនដជាក់ខសដងអាចលធវើឱ្យវសិមភាពលយនឌ័្រខដេមាន
បចេុបបននកាន់ខតអាក្កក់ល ើងខលមលទៀត។   
 

លសចកដើក្តូវការ ការលក្បើក្បាស់ ជាំន្ដញ និងចាំលណោះដងឹខដេមានការខបងខចកតាមលយនឌ័្រអាច
ផ្ដេ់ទិននន័យដ៏មានស្ថរៈសាំខាន់ជួយផ្ដេ់ជាព័ត៌មាន និងជាជាំនយួឱ្យលធវើខផ្នការ និងអនុវតដលរដបូក
ក្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យ។ ឧ. សកមាភាពចិញ្េ ឹមជើវតិ និងចាំលណោះដឹងកនុងក្សុករបស់ស្ដសដើសដើពើព្ក្ពល ើអាច
ជាជាំនួយដេ់សកមាភាព ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើដូចជា ការពិនិតយតាមដ្ឋនលេើពូជ ការក្គប់ក្គងដើ នងិ
មុែងារការស្ថដ រព្ក្ពល ើល ើងវញិ ជាលហតុអាចចូេរមួវភិាគទនកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយ
និរនដរភាព ឬកនុងការពក្ងឹងសដុកកាបូនព្ក្ពល ើកាន់ខតរងឹមាាំខលមលទៀត។ ការយេ់ដឹងអាំពើតនួ្ដទើលផ្សងគន
របស់បុរស និងស្ដសដើអាចជួយជក្មុញឱ្យមានការវភិាគកាន់ខតសុក្កឹតខលមលទៀតអាំពើបញ្ញា ថ្នលតើនរណ្ណ
កាំពុងជក្មុញឱ្យមានការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ លៅទើណ្ណែែោះ និងលដ្ឋយរលបៀបណ្ណ លហើយក៏ជួយកាំណត់រក
ដាំលណ្ណោះក្ស្ថយជាសកាដ នុពេក្សបលពេជាមួយគន លន្ដោះក៏អនុញ្ញា តឱ្យអនដរាគមន៍យកលៅអនុវតដបាន 
និងមានភាព ក់ព័នធទាំងលៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់មូេដ្ឋា ន។12 

 
១.៥  លយនឌ័្រ នងិលរដបូកកនុងក្បលទសកមពុជា 

 
លវើលបើមានលគេនលយបាយ និងស្ថា ប័នជាធរមានរចួលហើយកនុងក្បលទសកមពុជាលដើមបើលេើកកមពស់

ការដ្ឋក់បញ្េូ េការពិចរណ្ណខផ្នកលយនឌ័្រលៅកនុងវស័ិយក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ និងធនធានធមាជាតដិព្ទ
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លទៀតកដើ ប៉ាុខនដលៅខតឧបសគគមួយចាំនួនខដេរារា ាំងការបាំលពញមុែងាររបស់ស្ថា ប័នទាំងលនោះ នងិការអនុវតដ
លគេនលយបាយទាំងអស់លនោះក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាព។ លដ្ឋយទទួេស្ថគ េនូ់វចលន្ដែ ោះែវោះខាតរវាង
លគេនលយបាយ និងការអនុវតដជាក់ខសដងលនោះចប់ពើឆ្ន ាំ ២០១២-១៤ ក្បលទសកមពុជាបានក្ពមលក្ពៀង
លដើរតួន្ដទើជាក្បលទសអនុវតដស្ថកេបងលេើការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិតរមួគន ថ្នន ក់តាំបន់សដើពើបរយិប័ននស្ដសដើកនុងលរដ
បូកលរៀបចាំល ើងលដ្ឋយកមាវធិើលរ ៉ាដរបស់អងគការសហក្បជាជាតិ USAID Lowering Emissions in Asia's 
Forests (LEAF) និងអងគការស្ដសតើលដើមបើការផ្ទែ ស់បដូរកនុងវស័ិយកសិកមា និងការក្គប់ក្គងធនធានធមា
ជាតិ (WOCAN)។ តាមរយៈការវាយតព្មែថ្នន ក់ក្បលទស (អាចលបើកលមើេបានលៅ៖ 
http://bit.ly/1jt9Ss3)  ឧបសគគជាក់ខសដងខដេរារា ាំងបរយិប័ននស្ដសដើ និងការដ្ឋក់បញ្េូ េទសសនៈខផ្នក
លយនឌ័្រកនុងលរដបូក(លៅថ្នន ក់ស្ថា ប័ន & ថ្នន ក់សហគមន៍) ក្តូវបានយកមកពិនតិយ ចាំណុចចូេគនែឹោះជា
កិចេល្ែើយតប និងអនុស្ថសន៍លដើមបើេុបបាំបាត់ឧបសគគទាំងអសល់ន្ដោះក្តូវបានបលងកើតល ើង លហើយការអនុវ
តដេអសដើពើបញ្ញា លយនឌ័្រលដើមបើយកលៅអនុវតដបនដក្តូវបានកាំណត់លឃើញ។ អនុស្ថសន៍ទាំងអស់លនោះគឺខផ្អក
លេើព័ត៌មាន និងក្តូវបានចត់អាទិភាពតាមរយៈកិចេសនេន្ដជាតិសដើពើព្ក្ពល ើលធវើល ើងជាមួយអនក ក់ព័នធ
ដ៏លក្ចើនសនធឹកសន្ដធ ប់រមួទាំងមស្ដនដើរដ្ឋា ភិបាេ NGOs/CSOs អនកសិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងសហគមន៍មូេដ្ឋា ន
។  

 
ជាកិចេល្ែើយតបចាំល ោះការរកលឃើញ/អនុស្ថសន៍ទាំងអស់លនោះឆ្ន ាំ  ២០១៤ រដ្ឋា ភិបាេបាន

សលក្មចចិតតថ្ន ការបលងកើតឱ្យមានក្កុមការងារលយនឌ្័រលរដបូកអនដរក្កសួងលៅថ្នន ក់ជាតិនឹងជាវធិានការ
បឋមក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពលដើមបើជួយដេ់ក្កុមការងារលរដបូកលដើមបើ ១) ល្ែើយតបចាំល ោះគមាែ តលយន
ឌ័្រ និងឧបសគគន្ដន្ដខដេបានកាំណត់លឃើញលៅកនុងេកាណៈមានក្បសិទធភាពចាំណ្ណយ និងក្បសិទធផ្េ
ែពសក់នុងការងារលរដបូកជាបនដបន្ដេ ប់របស់ែែួន និង ២) ពក្ងឹងការអនុវតតេអន្ដលពេបចេុបបននសដើពើលយនឌ័្
រ។ លដ្ឋយបានសមាសភាពអនកតាំណ្ណងរដ្ឋា ភិបាេចាំនួនបួន (រដាបាេព្ក្ពល ើ រដាបាេជេផ្េ ក្កសួង
បរសិ្ថា ន នងិក្កសួងកិចេការន្ដរ ើ) លគេបាំណងព្នក្កុមមានលពេលវលាកាំណត់លនោះ (រហូតដេ់ចុងឆ្ន ាំ 
២០១៥) គឺលដើមបើស្ថា បន្ដការយេ់ដឹងសដើពើលយនឌ័្រ និងទសសន្ដទនការផ្ដេ់ភាពអង់អាចដេ់ស្ដសដើកនុង
ចាំលណ្ណមសមាជិកក្កុមការងារលរដបូកក្កុមពិលក្គោះលយបេ់ និងក្កុមការងារបលចេកលទស ក្ពមទាំងផ្ដេ់
ដាំបូន្ដា នសដើពើលយនឌ័្រលៅកនុងសមាសភាពយុទធស្ថស្ដសដលរដបូកជាតិ និងលគេការណ៍ខណន្ដាំការអនុវ
តដខដេនឹងក្តូវបានលរៀបចាំល ើងន្ដលពេលក្កាយ។13 

 
ការអភិវឌ្ឍឱ្យមាន NRS បានពិចរណ្ណលេើលគេនលយបាយ យុទធស្ថស្ដសដ និងកមាវធិើជាតិន្ដន្ដ

លដ្ឋយកនុងលន្ដោះរមួមានទាំង ខផ្នការសកមាភាពលយនឌ័្រ និងការខក្បក្បួេអាកាសធាតុ ឆ្ន ាំ ២០១៤-
២០១៨។ លៅលពេលធវើការកាំណត់កតាត ជក្មុញឱ្យមានការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ និងការលមលយព្ក្ពល ើ ក្កុម

                              
13 UN-REDD, 2017. Methodological Brief on Gender. UN-REDD. 
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លយនឌ័្រលរដបូកជាតិក្តូវបានពិលក្គោះលយបេ់ជាអនក ក់ព័នធគនែោឹះ។ បខនាមលេើលនោះ លសចកដើសលក្មចលដើមបើ
ល្ែើយតបលេើកតាត ជក្មុញទាំងអស់លនោះនឹងក្តូវលធវើល ើងលដ្ឋយពិចរណ្ណលេើសកាដ នុពេលធវើឱ្យមានការ
ចូេរមួពើសហគមន៍មូេដ្ឋា ន ជាពិលសសគឺក្បជាជនជនជាតិលដើមភាគតិច នងិស្ដសដើ។14 

 
ខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដបស្ដញ្ញជ បរបស ់RGC លៅកនុងវស័ិយបរសិ្ថា ន ២០១៦–២០២០ ទទួេស្ថគ េ់

ថ្ន ស្ដសដើមានភាព ក់ព័នធលដ្ឋយផ្ទេ េល់ៅកនុងបរសិ្ថា នធមាជាតលិក្ចើនជាងបុរស។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើមានការ
សលងកតលឃើញថ្ន ស្ដសដើហាក់ទទួេព័ត៌មាន ការអប់រ ាំ នងិឱ្កាសបណដុ ោះបណ្ណដ េតិចជាងបុរស ជាពិលសស
គឺសដើពើការដកហូត ការលក្បើក្បាស់ និងការផ្សពវផ្ាយសដើពើការអភិរកស និងការការ រធនធានធមាជាតិ និង
បរសិ្ថា ន។ បញ្ញា លនោះបលងកើនគមាែ តលយនឌ័្រកនុងវស័ិយបរសិ្ថា ន លហើយជាផ្េក្ត ប់មកវញិលនោះគឺជាកតាត
មួយកនុងចាំលណ្ណមកតាត ជាលក្ចើនខដេផ្ដេ់េទធផ្េឱ្យស្ដសដើក្តូវជួបក្បទោះការេាំបាកលក្ចើនជាបុរស។ លដ្ឋយ
ខ កទក់ទងជាមួយលយនឌ័្រ និងការខក្បក្បួេអាកាសធាតុ ខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដវស័ិយបរសិ្ថា នវាយតព្មែ
លេើការខក្បក្បួេអាកាសធាតុជាបញ្ញា លទើបលកើតល ើងលាើមួយ និងទទួេស្ថគ េ់ថ្ន ស្ដសដើរងផ្េប៉ាោះ េ់
លក្ចើនជាងបុរស លហើយរងផ្េប៉ាោះ េែុ់សខបែកពើបុរស។ លវើលបើយុទធស្ថស្ដសដកាត់បនាយ និងយុទធស្ថស្ដសដប
នាុាំក្តូវបានអភិវឌ្ឍល ើងលដើមបើលដ្ឋោះក្ស្ថយបញ្ញា លនោះកដើ ប៉ាុខនដខផ្នការទាំងលនោះពុាំបានបញ្ញជ ក់អាំពើភាពែុស
គន ព្នផ្េប៉ាោះ េ់របស់ការខក្បក្បួេអាកាសធាតុ និងលក្គោះមហនដរាយធមាជាតិមកលេើស្ដសដើ និងបុរសឱ្យ
បានក្គប់ក្គន់លៅល ើយលទ។ ការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងការកាត់បនាយ នងិបនាុាំជាមយួការខក្បក្បួេ
អាកាសធាតុគឺមានកក្មិតកាំណត់លៅល ើយខដេទមទរឱ្យមានអនដរាគមន៍ ជាពិលសស និងជាក់លាក់
សក្មាប់ស្ដសដើ។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ    ក្បលទសកមពុជាមានវឌ្ឍនភាពដ៏ក្បលសើរកនុងការបស្ដញ្ញជ បលគេការណ៍     
លយនឌ័្រលៅកនុងលគេនលយបាយ នងិកមាវធិើន្ដន្ដលដើមបើសលក្មចបានសមធម៌លយនឌ័្រ ជាពិលសសលៅ
កនុងការអភិវឌ្ឍខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងការខក្បក្បួេអាកាសធាតុខដេនឹងជយួធាន្ដ
ថ្ន ទាំងបុរស និងស្ដសតើទទួេបានអតាក្បលយជន៍ និងចាំលណោះដឹងកាន់ខតលក្ចើនល ើងសដើពើការខក្បក្បួេ
អាកាសធាតុ និងរលបៀបលដើមបើបនាុាំជាមយួការខក្បក្បួេអាកាសធាតុ។15     

   
១.៦ លគេបាំណងព្នការវាយតព្មែ/របាយការណ៍ 
 

លគេបាំណងទូលៅព្នការវាយតព្មែ/របាយការណ៍គឺលដើមបើគាំក្ទដេក់ិចេែិតែាំរបសក់្កុមលយនឌ្័រ
អនដរក្កសួងរបស់ RGC កនុងការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រកនុងខផ្នការសកមាភាព និងខផ្នការវនិិលយគលរដបូក។ 
លគេបាំណងជាក់លាក់មាន៖   
 

                              
14 National REDD+ Strategy, Royal Government of Cambodia (1 August 2016 Version) 
15 Gender Mainstreaming Strategic Plan into the Environmental Sector 2016 – 2020, Ministry of Environment, RGC 
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• លដើមបើវាយតព្មែថ្នលតើការពិចរណ្ណខផ្នកលយនឌ្័រកក្មិតណ្ណក្តូវបានលេើកល ើងកនុងឯកស្ថរយុទធស្ថ
ស្ដសដ ខផ្នការសកមាភាព នងិរបាយការណ៍ន្ដន្ដ ក់ព័នធជាមួយកមាវធិើលរដបូកកនុងក្បលទសកមពុជា 
និងកាំណត់រកការអនុវតដេអៗ ទាំងឡាយណ្ណខដេក្តូវបានលធវើល ើង និង/ឬលមលរៀនទទួេបានសដើពើ
លយនឌ័្រខដេអាចយកមកលក្បើក្បាស់លដើមបើជួយផ្ដេជ់ាព័ត៌មានសក្មាប់ខផ្នការសកមាភាព នងិ
ខផ្នការវនិិលយគលរដបូកជាតិខដេបចេុបបននកាំពុងក្តូវបានអភិវឌ្ឍល ើង។  

• តាមរយៈការស្ថេ ប់សេង់មតលិៅមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ ់កាំណត់រកគមាែ តលយនឌ័្រទាំងឡាយណ្ណខដេមាន
កនុងការអនុវតដលរដបូក(ឧ. កនុងទើតាាំងគលក្មាងអនុវតដបងាា ញលរដបូក)។   

• កាំណត់រកក្ចកចូេសក្មាប់ការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការសកមាភាព នងិខផ្នការវនិិលយគលរ
ដបូកជាតិ។   

• ផ្ដេ់អនុស្ថសន៍សដើពើរលបៀបលដើមបើ ១) លធវើខផ្នការសកមាភាព និងខផ្នការវនិិលយគលរដបូកជាតិឱ្យ
មានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ និង ២) បនដក្បមូេទិននន័យតាមលយនឌ័្រ និងតាមដ្ឋនលេើភាព
ល្ែើយតបព្នេទធផ្េលៅកនុងការកិចេែតិែាំលធវើល ើងកនុងលែតដអនុវតដស្ថកេបងរបស់ខផ្នការ
សកមាភាព នងិខផ្នការវនិិលយគលរដបូកជាតិ។  

 

១.៧  វធិើស្ថស្ដសដ 
 

វធិើស្ថស្ដសដ សក្មាប់ការវាយតព្មែរមួមាន ការយកក្កបែ័ណឌ ការងារវភិាគខដេពិចរណ្ណលៅលេើ
ឧបសគគ នងិឱ្កាសសាំខាន់ៗ ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រកនុងលរដបូកខដេក្តូវបានកាំណត់លឃើញលដ្ឋយការ
សិកាលផ្សងៗជាលក្ចើន  (ឧ.WOCAN ២០១៣ និង ២០១៤ លរដបូកកមពុជា ២០១៤)  កនុងក្បលទសកមពុ
ជាមកអនុវតដរមួមានដូចជា កងវោះការចូេរមួក្បកបលដ្ឋយអតាន័យរបស់ស្ដសដើទាំងថ្នន ក់សហគមន៍ និងថ្នន ក់
ស្ថា ប័នផ្ែូវការ ជាពិលសសកនុងដាំលណើ រការលធវើការសលក្មចចិតត, កងវោះការយេ់ដឹងសដើពើលយនឌ័្រ, លវកិា និង
សមតាភាពមានកក្មិតកាំណត់សក្មាប់ការលធវើលវកិាខដេមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ, សមតាភាព
ធនធានមនុសសលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិមានកក្មិត, ទសសនៈយេ់លឃើញខដេចត់ទុកថ្ន ព្ក្ពល ើគឺជា
អាជើពរបស់បុរស និងចាំណុចជាក់ខសដងខដេស្ដសដើគឺជាអនកលក្បើក្បាស់ព្ក្ពល ើចមបង និងមានចាំលណោះដឹង 
និងជាំន្ដញជាក់លាក់កនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ លដើមបើក្បមូេព័ត៌មានបន្ដេ ប់បនសាំទក់ទងជាមួយបញ្ញា
លនោះ ការសិកាឯកស្ថរស្ថរតារ ក់ព័នធក្តូវបានលធវើល ើងជាមុន។ ឯកស្ថរសាំខាន់ៗខដេក្តូវបានពិនិតយ
ល ើងវញិរមួមានដូចខាងលក្កាម។   

  
• NPASMAP និង NPFS លដើមបើកាំណត់រកទាំហាំព្នការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការទាំងអស់
លនោះរចួលហើយ។  

• ខផ្នការយុទធស្ថស្ដសដបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្ររបស់  MoE (២០១៦ – ២០២០)។ 
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• របាយការណ៍អនុវតដ (ឧ. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព របាយការណ៍ពិនិតយល ើងវញិ ក់កណ្ណដ េ
អាណតដិ របាយការណ៍ស្ថា ពរ។េ។) សក្មាប់ទើតាាំងអនុវតដបងាា ញលរដបូកទាំងក្បាាំខដេបាន
ទទួេការគាំក្ទពើ  FCPF លដើមបើពិនិតយថ្នលតើរបាយការណ៍ទាំងលនោះបានដ្ឋក់បញ្េូ េបញ្ញា កងវេ់
ខផ្នកលយនឌ័្រកក្មិតណ្ណលៅកនុងការតាក់ខតង និងការអនុវតដនឹងកាំណត់រកការអនុវតដេអ នងិ/លម
លរៀនទទួេបានសដើពើការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ។ 

• របាយការណ៍វាយតព្មែ ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រដព្ទលទៀតដូចជា UN-REDD/USAID LEAF/ការ
វាយតព្មែក្បចាំក្បលទសរបស់ WOCAN, ដាំលណើ រ្ែងកាត់ព្ក្ពល ើ៖ លគេនលយបាយ និង
សកមាភាពល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្ររបស់លរដបូក” លៅកនុង “ឫសគេ់សក្មាប់អន្ដគត”  នពិនធ
លដ្ឋយ Elizabeth Eggerts និងការចងក្កងជាឯកស្ថរសដើពើគលក្មាងលរដបូកលៅតាមសហគមន៍
កមពុជា និងឯកស្ថរ ក់ព័នធដព្ទលទៀតលដើមបើកាំណត់រកការអនុវតដេអ និងលមលរៀនទទួេបានក៏ដូច
ជាលដើមបើកាំណត់រកអងគការ ព្ដគូ និងអនក ក់ព័នធន្ដន្ដ (រដ្ឋា ភិបាេ  CSOs, NGOs និងអងគការ   
វស័ិយឯកជន) ខដេបានគាំក្ទដេ់ដាំលណើ រការលគេនលយបាយជាតិ ការពិលក្គោះលយបេ់ និង
កិចេែិតែាំបងកឱ្យមានការចូេរមួខដេមានេកាណៈបរយិប័ននសងគម នងិល្ែើយតបខផ្នក             
លយនឌ័្រ។ 

 
លគេវធិើខដេមានខមកធាងធាៗំ ពើរ ក៏ក្តូវបានយកមកលក្បើលដើមបើក្បមូេ នងិវភិាគទិននន័យចមបង

ផ្ងខដរ ល េគឺ ក) លៅថ្នន ក់សហគមន៍ (ខផ្នកខាងតក្មូវការ) និង ែ) លៅកក្មិតស្ថា ប័ន (ខផ្នកខាង
ការផ្គត់ផ្គង់) លៅកក្មិតសហគមន៍ ចាំណុចលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់គឺលៅលេើក្បលភទ កក្មតិ នងិវស័ិយ
ព្នការចូេរមួចាំខណក/វស័ិយព្នការចូេរមួ េទធភាពទទួេបានធនធាន និងការក្គប់ក្គងលេើការ
សលក្មចចិតត។ លៅថ្នន ក់ស្ថា ប័នចាំណុចលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់គឺលៅលេើការយេ់ដឹងអាំពើសមតាភាព 
(ចាំលណោះដឹង ជាំន្ដញ) ការលបដជាា ចិតត និងគណលនយយភាពរបស់ស្ថា ប័នន្ដន្ដ ក់ព័នធជាមយួលរដបូកលៅ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ រមួទាំងក្កុមសហគមន៍/គណៈកមាា ធកិារន្ដន្ដ។  

 
ការវភិាគលៅកក្មតិស្ថា ប័ន រមួមានលគេវធិើខបបពិលក្គោះលយបេ់ និងខបបការចូេរមួជាមួយ

បុគគេិក នងិសមាជិកគណៈកមាា ធិការលរដបូកស្ថា ប័នរដ្ឋា ភិបាេ និងមិនខមនរដ្ឋា ភិបាេលៅថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ លដើមបើវាយតព្មែលេើស្ថា ប័នរបស់ពួកលគ លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយលយនឌ័្រ។ 
ការវាយតព្មែបានលក្បើក្បាស់ធាតុផ្សាំព្នក្កបែ័ណឌ ការងារ ៩ ក្បអប់ (Groverman and Gurung, 
២០០១) លដើមបើចប់យករូបភាពគមាែ ត និងឱ្កាស ក់ព័នធជាមយួលយនឌ័្រលៅថ្នន ក់ជាតិ។ ឧទហរណ៍ 
គមាែ តលយនឌ័្រ ក់ព័នធជាមួយលគេនលយបាយខផ្នកស្ថា ប័ន ធនធានមនុសស ឯកលទសខផ្នកលយនឌ័្រ 
ដាំលណើ រការលធវើខផ្នការ លវកិា ដាំលណើ រការលធវើការសលក្មចចិតត វបបធម៌ និងអាកបបកិរយិរបស់ស្ថា ប័ន ក្តូវ
បានលធវើការវាយតព្មែ។  
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ការវភិាគលៅកក្មតិសហគមន៍ រមួមានការចត់ចាំណ្ណត់ក្បលភទ និងការខញកក្បលភទសហគមន៍
ខផ្អកលេើកក្មិតលផ្សងៗគន របស់សមាជិកកនុងការចូេរមួ/តួន្ដទើកនុងការក្គប់ក្គងធនធានព្ក្ពល ើ/ការ
ក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ (NRM) និងេទធភាពទទេួបានព្ក្ពល ើ/ NRM អភិបាេកិចេ (ជាពិលសស 
គឺការសលក្មចចិតត)។េ។ សហគមន៍ ពុាំអាចក្តូវបានចត់ទុកជាក្កុមមួយខដេមានេកាណៈដូចគន
ទាំងក្សុងលន្ដោះលទ។ លសចកដើក្តូវការ អាទិភាព ផ្េក្បលយជន៍ សមតាភាព េទធភាពទទេួបាន។េ។ 
របស់ស្ដសតើ និងបុរសកនុងចាំណ្ណត់ក្បលភទលផ្សងៗគន កនុងក្គសួ្ថរ និងសហគមន៍ អាចមានភាពែុសៗគន ។ 
ឧទហរណ៍ លសចកដើក្តូវការរបស់ក្គួស្ថរមានស្ដសតើជាលមក្គួស្ថរ អាចែុសខបែកពើលសចកដើក្តូវការរបស់ស្ដសតើ
ជនជាតិខែារខដេបតើរបស់គត់ពុាំបានលធវើចាំណ្ណកក្សុកលៅរកការងារលធវើ។ ក្សលដៀងគន លនោះខដរ អាទិភាព
របស់ស្ដសដើជនជាតិលដើមភាគតិច អាចែុសខបែកពើអាទិភាពរបស់បុរសជនជាតិលដើមភាគតិច។  

ការវភិាគ រមួមានការបា៉ា ន់ក្បមាណលេើេកាែណឌ ខផ្នកសមាា រ16  នងិទើតាាំងខផ្នកសងគម17 របស់ក្កុម
ស្ដសតើ និងក្កុមបុរសលផ្សងៗ។ ចាំល ោះក្កុមស្ដសតើ និងក្កុមបុរស លដើមបើអាចមានេទធភាពទទួេបាន និងទទួេ
អតាក្បលយជន៍ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពពើធនធានព្ក្ពល ើ និងធនធាន ក់ព័នធជាមយួលរដបូកទាំង
េកាែណឌ ខផ្នកសមាា រ និងទើតាាំងខផ្នកសងគម ចាំបាច់ក្តូវមានការយេ់ចាស់ ក្តូវបានល្ែើយតប និងពក្ងឹង
។ ឧទហរណ៍េទធភាពរបស់ស្ដសតើជនជាតិលដើមភាគតិចកនុងការទទួេបានផ្េិតផ្េព្ក្ពល ើ និងការ
ចូេរមួកនុងវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ និងកិចេក្បជុាំខតមួយមុែ គឺពុាំទន់អាចធាន្ដឱ្យមានការចូេរមួលពញលេញ
ពើគត់កនុងលរដបូកនិងការខចករ ាំខេកអតាក្បលយជន៍ល ើយ។  

សូមលមើេឧបសមព័នធ ១ អាំពើវធិើស្ថស្ដសតេមអិត។ 

 
២. ការរក្យ ើញសខំាន់ៗ 

២.១ ការរកលឃើញពើការសិកាឯកស្ថរស្ថវតារ 

                              
16 េ័កាែ័ណឌ ខផ្នកសមាា រៈ គជឺាេ័កាែ័ណឌ  និងលសចកដើក្តវូការ ក់ព័នធជាមួយតួន្ដទើរបសស់្ដសតើ និងបុរសលៅកនុងសងគម។ ឧទហរណ៍អាំពើ
សកមាភាពខដេល្ែើយតបជាមួយេ័កាែ័ណឌ ខផ្នកសមាា ររមួមានចូេជាការកាត់បនាយបនេុកការងារផ្េោះរបស់ស្ដសតើ ការបលងកើនចាំណូេពើ
ផ្េិតផ្េព្ក្ពល ើ ការលេើកកមពស់ចាំលណោះដឹង និងជាំន្ដញបលចេកលទសកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។េ។ េ័កាែ័ណឌ ខផ្នកសមាា រៈ ពុាំល្ែើយតប
ភាពចាំល ោះបញ្ញា ឋានៈតូចទបរបស់ស្ដសតើកនុងសងគមលទ។   
17 ទើតាាំងសងគម គជឺាលសចកដើក្តូវការខដេលចទសួរចាំល ោះតួន្ដទើខបបក្បព្ពណើ របស់ស្ដសតើ នងិបុរសលៅកនុងសងគម ទក់ទងជាមួយវសិមភាព
កនុងដាំខណងកនុងការសលក្មចចតិត  នងិអតាក្បលយជន៍រយៈលពេខវង។ សកមាភាពន្ដន្ដខដេល្ែើយតប និងពក្ងងឹទើតាាំងសងគម រមួមានដូចជា
ការខកេមអេទធភាពទទួេបានធនធានផ្េិតកមា/ធនធានមានតព្មែរបស់ព្ក្ពល ើ ការចប់យកតួន្ដទើជាអនកដឹកន្ដាំលដ្ឋយស្ដសតើ និងក្កុមជួប
ការេាំបាក ការទទួេបានឱ្កាសលសាើគន កនុងអាជើពខផ្នកព្ក្ពល ើ ការទទេួបានសិទធិចូេរមួកនុងការសលក្មចចិតតអាំពើការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។
េ។  
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១. ខផ្នការយុទធស្ថស្ដសតជាតលិមសក្មាប់តាំបន់
ការ រ (NPASMP) 

 

គមាែ តលយនឌ័្រ លតើគមាែ តលយនឌ័្រអាចក្តូវបានល្ែើយតបលដ្ឋយ
រលបៀបណ្ណ? 

• ចកាុវស័ិយ លបសកកមា លគេលៅ និង
លគេការណ៍របស់ NPASMP ផ្ដេ់ចលន្ដែ ោះ
សក្មាប់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ តាមរយៈ
ការបញ្ញជ ក់ថ្ន ខផ្នការ “ចូេរមួចាំខណក
កនុងការកាត់បនាយភាពក្កើក្ក” “ការក្គប់
ក្គងក្បកបលដ្ឋយសមធម៌” “លេើកកមពស់
ការក្គប់ក្គងលៅសហគមន៍តាមខបបការ
ចូេរមួ” “ជនក្កើក្ក នងិក្កមុងាយរងលក្គោះ
របស់សងគម”។ ប៉ាុខនតឯកស្ថរលនោះ ពុាំបាន
ខញកអនក ក់ព័នធឱ្យបានជាក់ចាសល់ៅ
តាមទសសនវស័ិយខផ្នកលយនឌ្័របរយិប័នន
សងគម នងិភាពងាយរងលក្គោះលន្ដោះលទ។ 
អនក ក់ព័នធ/សហគមន៍មូេដ្ឋា ន ក្តូវបាន
ចត់ទុកជាក្កុមធាំខដេមានេកាណៈដូច
គន លបោះបិទ។ មានភាពមនិចាស់លាស់ថ្ន
លតើ ស្ដសតើ និងបុរសក្កុមណ្ណ ខដេក្តូវបាន
ពិលក្គោះលយបេ់ និងលផ្ទដ តជាលគេលៅ។ 

• ការវភិាគខដេក្តូវបានលក្បើក្បាស់លៅកនុង
ឯកស្ថរលនោះ លដើមបើជាមូេដ្ឋា នព័ត៌មាន 
និងលដើមបើអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសត ភាគលក្ចើន
ខផ្អកលេើការវភិាគខផ្នកបលចេកលទស លដ្ឋយ
មានព័ត៌មានកក្មិតកាំណត់ និងការវភិាគ
លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយខផ្នកលយ
នឌ័្រ បរយិប័ននសងគម និងភាពងាយរង
លក្គោះ ជាេទធផ្េលធវើឱ្យមានការដ្ឋក់
បញ្េូ េលយនឌ័្រកនុងកក្មិតកាំណត់កនុងឯក
ស្ថរទាំងមូេ។  

• ពក្ងើក និងបលងកើតនិយមន័យសក្មាប់លធវើការងារ
របស់ កយ អនក ក់ព័នធ/សហគមន៍មូេដ្ឋា ន 
លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយលយនឌ័្រ បរ ិ
យប័ននសងគម និងភាពងាយរងលក្គោះ ទាំងលៅ
ថ្នន ក់សហគមន៍ និងថ្នន ក់ស្ថា ប័ន។ បញ្ញជ ក់
ឱ្យបានចាស់អាំពើចាំណ្ណត់ក្បលភទស្ដសដើ និងបុរស 
ខដេក្តូវលផ្ទដ តជាលគេលៅ និងបងកឱ្យមានការ
ចូេរមួពើសាំណ្ណក់កមាវធិើ (ឧ. ស្ដសតើ និងបុរស
មានលសដាកិចេក្កើក្ក អនកជបួការេាំបាក (មាន
កក្មិតសមតាភាពលផ្សងៗគន  ជនជាតិលដើមភាគ
តិច មានទើតាាំងភូមិស្ថស្ដសតដ្ឋច់ក្សយេ។
េ។)។ 

• NPASMP នងិ PFSP នងិខផ្នការសកមាភាព
របស់ែែួន គរួរមួបញ្េូ េនូវយុទធស្ថស្ដសតលយនឌ័្រ 
ភាជ ប់មកជាមយួលសចកដើខណន្ដាំលធវើការងារ និង
ខផ្នការសកមាភាព ខដេមានចត់កញ្េ ប់លវកិា
លផ្ទដ តលដ្ឋយចាំល ោះ ខដេលផ្ទដ តលគេលៅលេើ
ក្គប់ជាំហានទាំងអស់ ចប់ពើចកាុវស័ិយរហូត
ដេ់ M&E។ យុទធស្ថស្ដសត និងលគេការណ៍
ខណន្ដាំលយនឌ័្រសក្មាប់អនុវតតការងារលនោះ គួរ
គាំក្ទ និងពក្ងឹង NPASMP និង PFSP លដើមបើ
ឱ្យមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ និង
មានបរយិប័ននខផ្នកសងគម លដើមបើជួយស្ថា ប័នរ
ដ្ឋា ភិបាេ ឱ្យអាចរកាកិចេែិតែាំសក្មាប់ការ
ជាំរុញការអនុវតតចាប់ និងការអនុវតតលគេ
នលយបាយ។ 
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• ការលរៀបចាំខផ្នកស្ថា ប័ន លៅពុាំទន់ក្តូវបាន
ពិចរណ្ណឱ្យបានក្គប់ក្គន់អាំពើទិដាភាព
ខផ្នកបរយិប័ននសងគម ដូចជាការផ្ដេ់
លសចកដើខណន្ដាំសក្មាប់ការអនុវតតការងារ
 ក់ព័នធជាមយួលយនឌ័្រ លវកិាក្គប់ក្គន់ 
ឯកលទសខផ្នកបលចេកលទស ឬបទបបញ្ាតតិ
ជាក់លាក់សក្មាប់ការចូេរមួលៅថ្នន ក់
លក្កាមជាតិលទ។ មា៉ាលទៀត ពុាំមានការលរៀបចាំ
ឱ្យមានស្ថា ប័ន ក់ព័នធជាក់លាក់ជាមយួ
លយនឌ័្រសក្មាប់លធវើកិចេសហក្បតិបតតិការ
ជាមួយថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិខដរ។ 

• ខផ្នកសដើពើសូចន្ដករេទធផ្េរបស់ឯកស្ថរ
លនោះ ពុាំមានសូចន្ដករលយនឌ័្ររងឹមាាំលន្ដោះ
លទ។ ខផ្នកលនោះ រមួមានខតរងាវ ស់ខបប
បរមិាណវស័ិយ “ចាំនួន PAs… ខដេរមួ
មានការពិចរណ្ណខផ្នកលយនឌ័្រ” នងិ 
“ចាំនួន CPAs ខដេបានសក្មបសក្មួេ
េទធភាពទទេួបានឱ្កាសមើក្កូហរិញ្ាវតាុ 
(រមួទាំងសហក្គិនជាស្ដសតើ)”។ 

• លដើមបើអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសតលយនឌ័្រ និងឯកស្ថរ
ខណន្ដាំសក្មាប់ការអនុវតតការងារទាំងលនោះ ក្តូវ
សក្មបឯកស្ថរទាំងលនោះជាមួយលសចកដើខណន្ដាំ 
និងខផ្នការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រខដេមាន
បចេុបបនន ដូចជាខផ្នការយុទធស្ថស្ដសតបស្ដញ្ញជ ប
លយនឌ័្រលៅកនុ ងវស័ិយបរសិ្ថា នរបស់ក្កសួងកិចេ
ការន្ដរ ើ (២០១៦-២០) លដើមបើអភិវឌ្ឍលសចកដើ
ខណន្ដាំសក្មាប់អនុវតតការងាររមួគន កនងការគាំ
ក្ទដេ់ការលធវើខផ្នការ ការអនុវតត និងការពិនិ
តយតាមដ្ឋនទាំងលៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់លក្កាម
ជាតិ។ (ឧទហរណ៍ដូចជា ក្តូវអនុវតតការវភិាគ
លយនឌ័្រមុនលពេអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសត/លសចកដើ
ខណន្ដាំ/សកមាភាពលយនឌ័្រ ខដេមានភាជ ប់លៅ
ខាងកនុងកមាវធិើខតមដង លដើមបើកាំណត់រកគមាែ ត
លយនឌ័្រ នងិបញ្ញា ក្ប ម រចួលហើយក្ចបាច់
បញ្េូ េ នងិល្ែើយតបគមាែ តទាំងលនោះលៅកនុង 
NPASMP។ 

• លៅកនុងការវាយតព្មែលនោះ ក៏រមួមានការវាយតព្មែ
ខផ្នកស្ថា ប័ន លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយ
លយនឌ័្រ លដើមបើបា៉ា ន់ក្បមាណ និងកាំណត់រកគ
មាែ ត និងឱ្កាស ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រកនុង
ស្ថា ប័ន (ការវាយតព្មែលេើលវកិាលយនឌ័្រ សមតា
ភាព/ឯកលទស ធនធានមនុសស ដាំលណើ រការលធវើ
ការសលក្មចចិតត វបបធម៌។េ។) ទាំងលៅថ្នន ក់
ជាត ិ នងិថ្នន ក់លក្កាមជាត ិ និងរមួមានអនុ
ស្ថសន៍កនុងខផ្នការក្គប់ក្គងការអនុវតត។ 

• ឧទហរណ៍ លគេការណ៍ខណន្ដាំលយនឌ័្រ និង
ខផ្នការសកមាភាព អាចរមួមាន៖ បទបបញ្ាតតិ
ជាក់លាក់កាំណត់ឱ្យមានកូតា លដើមបើបលងកើនការ
ចូេរមួរបស់ស្ដសតើ, ការបណដុ ោះបណ្ណដ េ និងការ

២. ខផ្នការសកមាភាពសក្មាប់អនុវតត 
NPASMP 

• អនក ក់ព័នធ និងក្កុមលគេលៅ/អនកទទួេ
ផ្េ ពុាំក្តូវបានកាំណត់និយមន័យ និង
ខញកលៅតាមក្បលភទ លដ្ឋយលមើេលចញពើ
ទសសនវស័ិយខផ្នកលយនឌ័្រ និងបរយិប័នន
សងគមលន្ដោះលទ ជាលហតុលធវើឱ្យមានភាពមិន
ចាស់លាស់ ថ្នលតើនរណ្ណែែោះខដេមាន
េទធភាពទទេួបាន និងបានទទួេអតា
ក្បលយជន៍លក្ចើនជាងពើ NPA និងធនធាន
របស់ែែួន។ 
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• សមតាភាពលក្កាមការកស្ថងសមតាភាព 
មានសកមាភាពកនុងកក្មិតកាំណត់ លដើមបើ
ខកេមអចាំលណោះដឹង នងិជាំន្ដញ ក់ព័នធ
ជាមួយលយនឌ័្រ និង វធិើស្ថស្ដសត និងលគេ
វធិើខបបការចូេរមួ។ 

• ខផ្នការសកមាភាពពុាំមានសកមាភាព សូច
ន្ដករ លគេលៅ និងលវកិាជាក់លាក់ ក់
ព័នធជាមួយលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម
លទ។   

បងាា ត់បងាា ញផ្ទេ េ់ លដើមបើខកេមអជាំន្ដញលៅ
កនុងស្ថា ប័នថ្នន ក់មូេដ្ឋា នសដើពើលយនឌ័្រ វធិើ
ស្ថស្ដសតខបបការចូេរមួ។េ។ ខកសក្មួេ និង
ពក្ងឹងខផ្នការក្គប់ក្គង NPA លដើមបើឱ្យមាន
េកាណៈបរយិប័នន លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសន
វស័ិយខផ្នកលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម, 
M&E ខដេមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយន
ឌ័្រ ក្ពមជាមយួសូចន្ដករកក្មិតេទធផ្េជាក់
ខសដង, អភិវឌ្ឍឱ្យមានខផ្នការសក្មបសក្មួេ 
និងខផ្នការភាពជាព្ដគូ។េ។ 

• ខផ្នកសដើពើសូចន្ដករេទធផ្េរបស់ PFSP នងិ
NPASMP គួរក្តូវបានខកសក្មួេល ើងវញិ 
លដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េសូចន្ដករលយនឌ័្រឱ្យបានរងឹ
មាាំលៅកនុងលវកិា។ សូចន្ដករទាំងលន្ដោះ គួរជា
េទធផ្េ (ការផ្ទែ ស់បតូរ) លៅកក្មិតចាំល ោះមុែ 
និងកក្មិតមធយម។ 

៣. ខផ្នការយុទធស្ថស្ដសតព្ក្ពល ើផ្េិតកមា 
(PFSP) នងិខផ្នការសកមាភាព 

• ដូចលៅកនុងករណើ  NPASMP ខដរ           
ចកាុវស័ិយ លបសកកមា លគេលៅ និង
លគេបាំណងរបស់ PFSP មានចលន្ដែ ោះ
កក្មិតកាំណត់សក្មាប់ការដ្ឋក់បញ្េូ េ   
លយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម។ ឯកស្ថរ
លនោះ បញ្ញជ ក់ថ្ន ៖ “ចូេរមួចាំខណកកនុងការ
អភិវឌ្ឍខផ្នកសងគមលសដាកិចេរបស់ក្បជាជន
កមពុជា” “លេើកកមពស់ការចូេរមួរបស់
សហគមន៍” “លេើកកមពស់ការចូេរមួដ៏
សកមារបស់ក្បជាជនជនបទ”។ ឯកស្ថរ
លនោះ ពុាំបានបញ្ញជ ក់ជាក់លាក់អាំពើលយនឌ័្រ 
និងបរយិប័ននសងគមលន្ដោះលទ លហើយចត់
ទុកអនក ក់ព័នធ និងអនកទទួេផ្េរបស់
ែែួន ថ្នជាក្កមុធាំខដេមានេកាណៈដូចគន  
ឧ. លក្បើក្បាស់ក្បលយគដូចជា “ក្បជាជន
កមពុជា” “សហគមន៍” “ក្បជាជនជនបទ” 
ជាលដើម។  

• លវើលបើ PFSP មានលគេបាំណងជាក់លាក់
កនុងការ “លេើកកមពស់ការចូេរមួយ៉ា ង
សកមារបស់សហគមន៍ជនបទ” ការវភិាគ
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លផ្ទដ តភាគលក្ចើនលេើទិដាភាពខផ្នកបលចេក
លទសព្នការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ លហើយមិន
សូវលផ្ទដ តលេើស្ថា នភាពរបស់ក្កុមស្ដសតើ និង
ក្កុមបុរសលផ្សងៗល ើយ។ ចាំណុចលនោះ លធវើ
ឱ្យខផ្នការ “លផ្ទដ តលក្ចើនខតលៅលេើការការ
 រ/ការជាំរុញការអនុវតតចាប់” លដ្ឋយមាន
ចលន្ដែ ោះតិចតចួសក្មាប់ការវនិិលយគលេើការ
លធវើឱ្យមានការចូេរមួពើក្កុមស្ដសតើ និងក្កុម
បុរសជនបទលផ្សងៗ។  

 

៤. i) របាយការណ៍វាយតព្មែស្ថា ពរ៖ ការអនុវតតទើតាាំងអនុវតតបងាា ញលរដបូកលេើតាំបន់ការ រ ii) 
របាយការណ៍វាយតព្មែស្ថា ពរ៖ ការអនុវតតទើតាាំងបងាា ញលរដបូកព្ក្ពផ្េិតកមា iii) របាយការណ៍វាយ
តព្មែស្ថា ពរ៖ ការអនុវតតទើតាាំងបងាា ញលរដបូកជេផ្េ  

គមាែ តលយនឌ័្រ លតើគមាែ តលយនឌ័្រអាចក្តូវបានល្ែើយតបលដ្ឋយ
រលបៀបណ្ណ? 

• ក្កបែ័ណឌ ការងារ និងវធិើស្ថស្ដសតវភិាគ ខដេ
ក្តូវបានលក្បើក្បាស់លដើមបើលធវើការវាយតព្មែ
ស្ថា ពរ លៅពុាំទន់បានពិចរណ្ណលេើទិដាភាព
ខផ្នកសងគម លយនឌ័្រ និងការចូេរមួរបស់
សហគមន៍កនុងគលក្មាងលទ។ ក្កុមវាយតព្មែក៏
ពុាំមានឯកលទសខផ្នកលយនឌ័្រ/សងគម លដើមបើ
វាយតព្មែលេើគលក្មាងលដ្ឋយលមើេលចញពើចកាុវ ិ
ស័យលនោះផ្ងខដរ។ លដ្ឋយលហតុលនោះ របាយ
ការណ៍វាយតព្មែមានភាពស្ថា ត់លសងៀមអាំពើ
ទិដាភាពទាំងអស់លនោះ លហើយពុាំផ្ដេ់ការវភិាគ
ព័ត៌មាន និង អនុស្ថសន៍ណ្ណមួយ ក់ព័នធ
ជាមួយលយនឌ័្រ ការចូេរមួរបស់សហគមន៍ 
និងការខចករ ាំខេកអតាក្បលយជន៍ខដរ។ មាន
ភាពមិនចាស់អាំពើថ្នលតើក្កុមស្ដសតើ និងក្កុម

• បទពិលស្ថធន៍ជាលក្ចើនបងាា ញឱ្យលឃើញថ្ន ការ
ចូេរមួយ៉ា ងសកមាពើស្ដសតើ និងបុរសកនុងមូេ
ដ្ឋា នលៅកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ ចូេរមួ
ចាំខណកលធវើឱ្យកិចេែិតែាំរបស់រដ្ឋា ភិបាេមាន
ក្បសិទធភាព និងនិរនតរភាព។ លហតុលនោះ ជាការ
សាំខាន់ខដេក្តូវតាក់ខតងលគេនលយបាយ 
និងកមាវធិើន្ដន្ដ ខដេទទេួស្ថគ េ់ពួកគត់ជា
អនក ក់ព័នធសាំខាន់ និងវនិិលយគកនុងការ
បលងកើនការចូេរមួយ៉ា ងសកមារបស់ពួកលគ។ 
ការងារលនោះ អាចលធវើល ើងបានតាមរយៈ៖ 

•  
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បុរសណ្ណែែោះខដេចូេរមួ/ទទួេអតា
ក្បលយជន៍ ឬ មិនចូេរមួ/មិនទទេួអតា
ក្បលយជន៍ពើគលក្មាងលនោះ។  

• លវើលបើចាំណុចលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់ព្ន
គលក្មាងទើតាាំងអនុវតតបងាា ញ ហាក់លផ្ទដ តភាគ
លក្ចើនលេើខផ្នកបលចេកលទស និងលេើការការ រ
ព្ក្ពល ើ និងធនធានធមាជាតិកដើ ប៉ាុខនតមានការ
ផ្ដេ់ចលន្ដែ ោះតិចតួចសក្មាប់ការចូេរមួរបស់
សហគមន៍ និងការអភិវឌ្ឍសងគម។ លគេ
លៅ និងលគេបាំណងរបស់គលក្មាង លផ្ទដ ត
ការយកចិតតទុកដ្ឋក់លេើការពក្ងើកជើវភាព
រស់លៅរបស់សហគមន៍ពងឹខផ្អកលេើព្ក្ពល ើ 
និងពក្ងឹងសមតាភាពរបស់បុគគេិក និងសហ
គមន៍មូេដ្ឋា នសដើពើលរដបូក។ គលក្មាងលនោះ 
លេើកទឹកចិតតឱ្យមានកិចេសនេន្ដជាមួយអនក
 ក់ព័នធថ្នន ក់មូេដ្ឋា ន។  

• ដូចកនុងករណើ  NPASMP/PFSP ខដរ សហ
គមន៍/អនក ក់ព័នធក្តូវបានចត់ទុកជាក្កុមធាំ
ខដេមានេកាណៈដូចគន លបោះបិទ លហើយពុាំ
ក្តូវបានខញកលៅតាមចាំណ្ណត់ក្បលភទសងគម
លសដាកិចេសដើពើលយនឌ័្រ ជាតិពនធុ ទើតាាំងភូមិ
ស្ថស្ដសត។េ។ លន្ដោះលទ។ ចាំណុចលនោះ លធវើឱ្យ
មានការេាំបាកកនុងការកាំណត់អតតសញ្ញា ណ 
និងលផ្ទដ តលគេលៅលេើអនកលដើរតួន្ដទើសាំខាន់
ៗ និងចូេលៅឱ្យដេ់ស្ដសតើ និងបុរសជួបការ
េាំបាក និងរងការលមើេរ ាំេង លដើមបើខសវង
យេ់អាំពើលសចកដើក្តូវការ ឱ្កាស ផ្េ
ក្បលយជន៍ និងសមតាភាពរបស់ពួកលគ ក់
ព័នធជាមួយការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ 

• សកមាភាពភាគលក្ចើនកនុងទើតាាំងអនុវតត
បងាា ញទាំងបើ ភាគលក្ចើនគឺមានេកាណៈ

• ដ្ឋក់បញ្េូ េសកមាភាពជាក់លាក់ លដើមបើបលងកើន
ការជាំរុញទឹកចិតត នងិការលេើកទឹកចិតតស្ដសតើ និង
បុរសកនុងមូេដ្ឋា ន ឱ្យអភិរកសព្ក្ពល ើ 

• លេើកកមពស់ការយេ់ដឹង និងចាំលណោះដឹង/
ជាំន្ដញបលចេកលទសរបស់ស្ដសតើ និងបុរសជួបការ
េាំបាកសដើពើការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយ
និរនតរភាព លដើមបើបលងកើនការចូេរមួរបស់ពួក
គត់ េទធភាពរបស់ពួកគត់កនុងការទទួេ
បានធនធាន និងការសលក្មចចិតត។  

• លេើកកមពស់ជាំន្ដញភាពជាអនកដឹកន្ដាំរបស់ស្ដសតើ 

• ជួយលក្ជាមខក្ជងក្បកបលដ្ឋយសមធម៌ចាំល ោះ
ស្ដសតើ និងបុរសកនុងសហគមន៍ព្ក្ពល ើ លដើមបើ
អាចឱ្យលក្បើក្បាស់ព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនិរនតរ
ភាពកនុងការបលងកើនចាំណូេ និងអតាក្បលយជន៍
របស់ពួកលគ ខដេបានមកពើព្ក្ពល ើ 

• ពក្ងឹងចាំលណោះដឹង និងជាំន្ដញ ក់ព័នធជាមួយ
សងគម និងលយនឌ័្ររបស់រដ្ឋា ភិបាេ និង
បុគគេិក NGO លដើមបើចូេលៅដេ ់ និងលកៀគរ
សហគមន៍មូេដ្ឋា ន ជាពិលសសស្ដសតើ និងបុរស
ជួបការេាំបាក 

• ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ និងការអភិវឌ្ឍសងគមលៅ
កនុងវដដគលក្មាងទាំងមូេ ចប់តាាំងពើការ
តាក់ខតងគលក្មាងរហូតដេ់ M&E។ 

• ដូចគន ជាមួយករណើ  NPASMP និង PFSP 
ខដរ សហគមន៍គួរក្តូវបានចត់ក្បលភទខផ្អក
លេើលយនឌ័្រ ស្ថា នភាពសងគម េកាែណឌ លសដា
កិចេ ទើតាាំងភូមិស្ថស្ដសត។េ។ របស់ពួកលគ។ 
និយមន័យសក្មាប់លធវើការងាររបស់សហគមន៍ 
អាចជួយគលក្មាងឱ្កយលផ្ទដ តលគេលៅ និង
យេ់កាន់ខតចាស់អាំពើលសចកដើក្តូវការ ផ្េ
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បលចេកលទស និងមានទិសលៅកនុងការការ រ 
ក្ពមទាំងមានការវនិិលយគតិចតួចលេើលយន
ឌ័្រ និងការអភិវឌ្ឍសងគម។ ចាំណុចលនោះ អាច
រតឹតបតិដេ់ការចូេរមួរបស់ស្ដសតើ និងបុរស
ជួបការេាំបាកកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ 

• អនុស្ថសន៍ក៏លផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់លេើ
ការការ រ និងការក្គប់ក្គងខផ្នកបលចេកលទស
របស់ព្ក្ព លដ្ឋយមានការយកចិតតទុកដ្ឋក់
តិចតួចលេើការបងកការចូេរមួពើសហគមន៍
មូេដ្ឋា ន ជាពិលសសស្ដសដើជួបការេាំបាកខផ្នក
សងគម និងខផ្នកលសដាកិចេ។  

ក្បលយជន៍ អាទិភាព និងសមតាភាពរបស់អនក
 ក់ព័នធ នងិជួយធាន្ដឱ្យបានថ្ន ធនធាន
ទាំងធនធានពើខាងលក្ៅ និងធនធានពើព្ក្ព
ល ើ អាចឱ្យក្បជាជនទទេួបានក្បកបលដ្ឋយ
សមធម៌។ ចាំណុចលនោះ ក៏អាចជួយកនុងការ
ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម
ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពលៅកនុងការតាក់ខតង 
ការលធវើខផ្នការ ការអនុវតត និង M&E លេើ
គលក្មាង/កមាវធិើផ្ងខដរ។ 

• ខផ្នការសកមាភាពលយនឌ័្រខដេមានកញ្េ ប់
លវកិារបស់ែែួន និងសូចន្ដករលយនឌ័្រលៅ
កក្មិតេទធផ្េ អាចជួយធាន្ដដេ់ការបស្ដញ្ញជ
បលយនឌ័្រលៅកនុងការអនុវតតគលក្មាង។  

 

២.២ ការរកលឃើញពើការងារចុោះមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់ 

២.២.១ ការរកលឃើញលៅកក្មតិស្ថា ប័ន 

ក) ការរកលឃើញលៅថ្នន ក់ជាត ិ

 
 ការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនតិដ្ឋក់បញ្េូេលយនឌ័្ររបស់ MoE, MAFF នងិន្ដយកដ្ឋា នរបស់ែែួន មានេកា

ណៈគរួជាទើកត់សមាគ េ់ លហើយចាំបាច់ក្តូវពក្ងើកបខនាមលទៀត នងិបនតទាំងលៅថ្នន ក់ជាត ិនងិថ្នន ក់លក្កាម
ជាត។ិ 

 
• ការបលងកើតក្កុមការងារលរដបូកអនដរក្កសួងកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ បានជួយល្ែើយតបចាំល ោះគមាែ ត 

និងឧបសគគលយនឌ័្រមួយចាំនួនខដេបានកាំណត់លឃើញកនុងការវភិាគលយនឌ័្រន្ដលពេកនែងម
ក។ ក្កុមការងារលយនឌ័្រក៏បានស្ថា បន្ដការយេ់ដឹងសដើពើបញ្ញា លយនឌ័្រក្បកបលដ្ឋយ
លជាគជ័យជូនដេ់សមាជិករបស់ RTF ក្កុមពិលក្គោះលយបេ់ ក្កុមបលចេកលទស ក៏ដូចជាផ្ដេ់
ធាតុចូេលផ្ទដ តជាក់លាក់ខផ្នកលយនឌ័្រដេ់ NRS លដើមបើជួយផ្ដេ់មូេដ្ឋា នព័ត៌មានកនុងការ
អភិវឌ្ឍ NRS ។ ប៉ាុខនត តួន្ដទើរបស់ក្កុមការងារលរដបូក កនុងការអនុវតដលរដបូកលៅខតក្តូវ
កាំណត់បខនាមលទៀតលដើមបើឱ្យពួកលគអាចលដើរតួន្ដទើកាន់ខតសាំខាន់ខលមលទៀតកនុងការអនុវតដ។   
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• ក្កសួង ក់ព័នធកនុងលរដបូក (MoE, FiA, FA ។េ។) បានអនុវតដកចិេែិតែាំលផ្សងៗជាលក្ចើន
លដើមបើជួយលេើកកមពស់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រខដេែែួនផ្ដេ់ការគាំក្ទ។ ក្កសួងបរសិ្ថា ន 
ក្កសួងកសិកមា រុកាា ក្បមាញ់ និងលនស្ថទ នងិន្ដយកដ្ឋា នរបស់ែែួនបានបលងកើតឱ្យមានបទប
ញ្ាតដិខផ្នកលយនឌ័្រតាមរយៈយុទធស្ថស្ដសដ ខផ្នការសកមាភាព និងសកមាភាពរបស់ែែួន។ ជា
ឧទហរណ៍ លដើមបើជួយចូេរមួចាំខណកកនុងការកាត់បនាយគមាែ តលយនឌ័្រ និងលេើកកមពស់ឱ្យ
មានអតាក្បលយជន៍លសាើគន បានលៅដេ់ព្ដបុរស និងស្ដសដើ  MoE បានអភិវឌ្ឍខផ្នការយុទធស្ថ
ស្ដសដបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រសក្មាប់វស័ិយបរសិ្ថា នសក្មាប់អាំ ុងរយៈលពេឆ្ន ាំ ២០១៦-២០២០។ 
បខនាមលេើលនោះ MoWA បានអភិវឌ្ឍឱ្យមានយុទធស្ថស្ដសដជាលក្ចើនដូចជា លគេការណ៍ខណន្ដាំ
លយនឌ័្រ សូចន្ដការពិនិតយតាមដ្ឋនរមួគន  (JMIs ២០១៤-២០១៨)  ក្កុមការងារ
បលចេកលទសលយនឌ័្រ វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េលយនឌ័្ ។េ។ លដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុង
ក្កសួងតាមវស័ិយទាំង ២៤ ខផ្អកលេើ CFAs (ការវាយតព្មែលយនឌ័្រកមពុជា) និងខផ្នការ
យុទធស្ថស្ដសដរយៈលពេក្បាាំឆ្ន ាំ 18 ។  មា៉ាងវញិលទៀត ដូចបានកត់សមាគ េ់ខាងលេើលហើយថ្ន 
ក្កសួងន្ដន្ដមានលវកិាមួយចាំនួនខដេពួកលគអាចចត់ជាកញ្េ ប់លវកិា លដើមបើគាំក្ទដេ់ការ
ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ ប៉ាុខនដលៅមានភាពពុាំទន់ចាស់លាស់ថ្នលតើលវកិាជាក់ខសដងចាំនួនប៉ាុន្ដា ន 
(ទក់ទងជាមួយចាំនួនទកឹក្បាក់ ឬសមាមាក្តព្នលវកិាទាំងមូេ) ក្តូវបានលក្បើក្បាស់ និង
ចត់ជាកញ្េ ប់លវកិាលដើមបើគាំក្ទដេ់សកមាភាពទាំងលនោះលៅតាមក្កសួងន្ដន្ដ។ តាមរយៈការ
ចុោះមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់ លយើងលឃើញចាស់ថ្ន លវើលបើមានកិចេែិតែាំដ៏េអទាំងអស់លនោះលដើមបើលេើក
កមពស់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកដើ ប៉ាុខនដការចត់ឱ្យមានកញ្េ ប់លវកិាបខនាមចាស់លាស ់
ធនធានមនុសស និងខផ្នការពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតព្មែលដើមបើគាំក្ទដេ់យនដការខដេមាន
ក្ស្ថប់ខផ្នកលយនឌ័្រទាំងអស់លនោះអាចជួយធាន្ដឱ្យមានការអនុវតដបានសមក្សប។   

 
ការយេ់ដងឹ នងិការជក្មុញទកឹចតិតកនុងចាំលណ្ណមបុគគេិក  MoE, MAFF នងិន្ដយកដ្ឋា នន្ដន្ដ

របស់ែែួនលៅថ្នន ក់ជាត ិនងិថ្នន ក់លក្កាមជាតលិដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកនុងកក្មតិែពស់។ 
 

ការយេ់ដឹង និងការជក្មុញទឹកចិតតកនុងចាំលណ្ណមបុគគេិកលៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិលដើមបើ
ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រគឺមានកក្មិតែពស់។ តាមរយៈការខកេមអជាំន្ដញ និងចាំលណោះដឹងរបស់បុគគេិក
បលចេកលទសទាំងអស់លនោះសដើពើការវភិាគលយនឌ័្រ និងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងការលធវើខផ្នការ ការ

                              
18 Cambodian Gender Assessment (2014); Neary Ratanak IV (2014-2018). 
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អនុវតដ នងិ M&E  ក្ពមទាំងវធិើស្ថស្ដសដ និងលគេវធិើខបបការចូេរមួអាចជួយពក្ងឹងសមតាភាពរបស់ពួក
លគឱ្យអាចដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងការងាររបស់ែែួនក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាព។ 
 

មស្ដនតើ FA ថ្នន ក់ក្សុកមាន ក់លៅលែតតកាំពងធ់ាំបានលេើកល ើងថ្ន៖ “ែាុ ាំចងប់ងកឱ្យមានការចូេរមួពើស្ដសតើ
សហគមន៍ឱ្យកាន់ខតលក្ចើនកនុ ងការងារក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ ប៉ាុខនតែាុ ាំលឃើញថ្នមានការេាំបាកកនុ ងការ
លកៀគរ និងបញ្េុ ោះបញ្េូ េពួកគត់ឱ្យចូេរមួ។ ែាុ ាំក៏ចងប់ានទទេួការបណដុ ោះបណ្ណដ េដូចជា
បុគគេិក ADF (NGO កនុ ងមូេដ្ឋា ន) ខដេពូខកកនុ ងការលធវើឱ្យមានការចូេរមួពើស្ដសតើខដរ។  

 
តក្មូវការកនុងការលធវើខផ្នការបលចេកលទស យុទធស្ថស្ដសដ នងិដាំលណើ រការការសលក្មចចតិតឱ្យមាន     

េកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រកាន់ខតខាែ ាំងល ើងខលមលទៀត។   
• យុទធស្ថស្ដសដ ខផ្នការ និងដាំលណើ រការសលក្មចចិតតន្ដន្ដកនុង MoE, MAFF នងិន្ដយកដ្ឋា ន

ន្ដន្ដរបស់ែែួន ជាទូលៅគឺលៅកក្មិតបលចេកលទសលដ្ឋយកនុងលន្ដោះចាំបាច់ក្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់
បខនាមលទៀតលេើបរយិប័ននសងគម និងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ។ 
  

ការទទេួែុសក្តូវកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងវស័ិយបលចេកលទស (MoE, MAFF) 
ចាំបាច់ក្តូវមានការបញ្ញជ ក់ឱ្យបានចាសល់ាស។់ 
• លវើលបើ  MoWA និងក្កុមការងារលរដបូកគាំក្ទដេ ់MoE និង MAFF កនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េបរ ិ

យប័ននលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគមកដើ ប៉ាុខនដការងារលនោះក៏គួរខតជាការទទួេែុសក្តូវរបស់
បុគគេិកបលចេកលទស ក្ពមជាមួយអាទិភាពខផ្នកបលចេកលទសរបស់ែែួនកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយ
នឌ័្រផ្ងខដរ។ តាមរយៈការកាំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់លៅកនុងការទទួេែុសក្តូវការងារ
របស់បុគគេិកបលចេកលទស និងការកាំណត់អណាតដឱិ្យបុគគេិកទាំងលន្ដោះកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េ
លយនឌ័្រ លគអាចធាន្ដឱ្យមានការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពលៅកនុង
សកមាភាពបលចេកលទស។ 
 

តក្មូវការឱ្យមានសកមាភាពដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រឱ្យកាន់ខតលក្ចើនបខនាមលៅលេើសកមាភាពកស្ថង
សមតាភាពសក្មាប់អនក ក់ព័នធ ឬព្ដគូទាំងលៅថ្នន ក់ជាត ិនងិថ្នន ក់លក្កាម។      
• មានសកមាភាពកស្ថងសមតាភាពជាលក្ចើនសដើពើលយនឌ័្រកនុងស្ថា ប័ន ក់ព័នធ   (MoE, 

MAFF នងិន្ដយកដ្ឋា នរបស់ែែួន)។ បខនាមលេើការងារទាំងអស់លនោះ តាមរយៈការផ្ដេ់ការ
ចប់អារមាណ៍ និងការនិវលិយគកនុងការលេើកកមពស់ការចូេរមួរបស់ស្ដសដើ េទធភាពរបស់ស្ដសដើ
លដើមបើទទួេបានធនធាន ក់ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើ និងដាំលណើ រការសលក្មចចិតត ក្ពមទាំងការ
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ទទួេស្ថគ េ់ការចូេរមួចាំខណករបស់ស្ដសដើកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ លគអាចធាន្ដឱ្យមានការ
ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាព។ កនុងករណើ ភាគលក្ចើនសកមាភាព ក់ព័នធ
ជាមួយលយនឌ័្រលក្ចើនខតជាសិកាា ស្ថលាលេើកកមពស់ការយេ់ដឹងរយៈលពេែែើ ឬការលធវើ
ខផ្នការ និងការខចករ ាំខេកក្ពឹតដិការណ៍បានទទួេការគាំក្ទពើមាេ ស់ជាំនួយ និងគលក្មាងខដេ
ភាគលក្ចើនលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់ខតលៅលេើបុគគេិកលៅថ្នន ក់ជាតិ លហើយមិនសូវលផ្ទដ តការ
យកចិតតទុកដ្ឋក់លេើបុគគេិកលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិ ឬព្ដគូលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិល ើយ។ 
អាក្ស័យលដ្ឋយមានក្ពឹតដិការណ៍ និងសិកាា ស្ថេបណដុ ោះបណ្ណដ េ ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រ 
និងមិន ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រដ៏លក្ចើនសនធឹកសន្ដធ ប់របស់លរដបូក លធវើឱ្យលយើងសលងកតលឃើញ
មានការលនឿយណ្ណយជាមួយវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ/សិកាា ស្ថលាលកើតមានចាំល ោះបុគគេិកថ្នន ក់
ជាតិជាលហតុលធវើឱ្យពួកលគមានការេាំបាកមិនអាចវនិិលយគលពេលវលា និងចាំណ្ណប់អារមាណ៍
របស់ែែួនកនុងការបណដុ ោះបណ្ណដ េ/សិកាា ស្ថលាបានេអ។    

 
ែ) ការរកលឃើញលៅថ្នន ក់លក្កាមជាត ិ
 

លគេការណ៍ខណន្ដាំថ្នន ក់លក្កាមជាត ិនងិខផ្នការសកមាភាពយុទធស្ថស្ដសដតាមវស័ិយរបស់ MoE, 
MAFF នងិ MoWA មានការពចិរណ្ណែពស់កនុងការពក្ងងឹជើវភាពរស់លៅសហគមន៍ នងិការចូេរមួរបស់
សហគមន៍ លហើយអាចមានក្បសិទធភាពកាន់ខតខាែ ាំងខលមលទៀត ក្បសិនលបើមានលវកិាលផ្ទដ តលដ្ឋយចាំល ោះ នងិ
ការគាំក្ទខផ្នកធនធានមនុសស។  
 
• MoE, MAFF និង MoWA  បានអភិវឌ្ឍលគេការណ៍ខណន្ដាំ និងខផ្នការសកមាភាព

សក្មាប់អនុវតដយុទធស្ថស្ដសដតាមវស័ិយ និងខផ្នការលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិលដ្ឋយការពិចរណ្ណ
ែពស់កនុងការពក្ងឹងជើវភាពរស់លៅសហគមន៍ និងលេើកទឹកចិតតការចូេរមួ។ អាក្ស័យលដ្ឋយ
មានវសិមភាពលយនឌ័្រ និងវសិមភាពសងគមលៅកនុងក្បលទស លសចកដើខណន្ដាំ និងខផ្នការ
ទាំងអស់លនោះពុាំអាចមានេកាណៈបរយិប័នន លដ្ឋយមិនមានការដ្ឋក់បញ្េូ េទសសនវស័ិយ
ខផ្នកលយនឌ័្របានលទ។ លយងតាមរូបភាពបចេុបបនន និងលយងតាមការងារចុោះផ្ទេ េ់លៅ      
មូេដ្ឋា ន  មានគមាែ តគន លេើខផ្នកធនធានមនុសសលដ្ឋយកនុងលន្ដោះមានបុគគេិកកនុងកក្មតិ
កាំណត់ខដេមានឯកលទសលយនឌ័្រក៏ដូចជា លវកិាលផ្ទដ តជាក់លាក់សក្មាប់លយនឌ័្រលធវើឱ្យ
េទធភាពកនុងការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកាន់ខតជួបការេាំបាកខលមលទៀត។    
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ស្ដសដើក្តូវបានលេើកទកឹចតិតឱ្យចូេរមួលដ្ឋយអាជាា ធរថ្នន ក់លក្កាមជាត ិក់ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើ នងិការ
អភវិឌ្ឍ នងិអនកអនុវតដគលក្មាង ប៉ាុខនដការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងសកមាភាពការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើគលឺៅមាន
កក្មតិទបលៅល ើយ។ 
• ការរកលឃើញពើមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់បានបងាា ញឱ្យលឃើញថ្ន អនកអនុវតដគលក្មាងជាលក្ចើន និងអាជាា

ធរមូេដ្ឋា ន ក់ព័នធលេើកទឹកចិតតឱ្យមានការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងសកមាភាពគលក្មាង ជា
ពិលសស កនុងកិចេក្បជុាំទូលៅ និងការដ្ឋាំលដើមល ើ។ ចាំល ោះការចុោះលៅទសសនកិចេលៅទើតាាំង
ផ្ទេ េ់ទាំងអស់ ជាមធយមអនកចូេរមួក្បមាណ ៦០-៧០%  កនុងសកមាភាពទាំងលនោះគឺជា
ស្ដសដើ។ លវើលបើទាំងលនោះជារូបភាពគួរជាទើរ ើករាយកដើ ប៉ាុខនដការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងសកមាភាព
ក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ ឬវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ ឬទិដាភាពខបបខផ្នបលចេកលទស (ដូចជា ការេាត 
ការលធវើសននិធិព្ក្ពល ើ ការលក្បើក្បាស់ GIS ។េ។) លៅមានចលន្ដែ ោះអាចខកេមអឱ្យកាន់ខត
ក្បលសើរជាងលនោះខលមលទៀត។ 

ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្តូវបានលមើេលឃើញថ្ន ជាការងារបលចេកលទសលៅថ្នន ក់លក្កាមជាត ិលហើយក្តូវ
បានចត់ទុកថ្ន ជាការងារេាំបាកសក្មាប់ស្ដសដើចូេរមួ។ 
•  ក់ព័នធជាមយួការរកលឃើញបានមកពើសិកាា ស្ថលាខផ្នកលយនឌ័្រ វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ ក្ពឹតដិ

ការណ៍ ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើ និងការបា៉ា ន់ក្បមាណន្ដន្ដ ការចុោះសិកាលៅមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់
ក៏បានបងាា ញជាឧទហរណ៍ឱ្យលឃើញថ្ន ស្ដសដើហាក់ចូេរមួខតលៅកនុងសកមាភាពជាក់លាក់
មួយចាំនួនប៉ាុលណ្ណា ោះ លហើយជាទូលៅស្ដសដើលៅខតបនដអវតដមានពើទដិាភាព និងសកមាភាពខដេ
មានេកាណៈបលចេកលទសរបស់លរដបូក។ លយើងហាក់លឃើញថ្ន កិចេែិតែាំលដើមបើលេើកកមពស់
ការចូេរមួរបស់ក្សើដ គឺក្តូវបានកក្មិតលៅក្តឹមសកមាភាពជាក់លាក់មួយចាំនួនតូចលដ្ឋយកនុង
លន្ដោះតួន្ដទើរបស់ស្ដសដើក្តូវបានលគគិតលដ្ឋយែុស្គងថ្ន មានការក្បមូេផ្ដុ ាំលៅជុាំវញិតួន្ដទើន្ដ
លពេបចេុបបននរបស់ពួកលគលៅកនុងសហគមន៍។ ឧ. បុគគេិកជាស្ដសដើ និងសមាជិកគណៈកមាា ធិ
ការលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិកនុងវស័ិយព្ក្ពល ើ ជាលរឿយៗក្តូវបានបុគគេិកបលចេកលទសជាបុរស 
និងសមាជិកគណៈកមាា ធកិារជាបុរសលមើេលឃើញថ្ន ពួកលគមានកមាែ ាំងកាយទន់លែាយ 
និងជាំន្ដញ ចាំលណោះដឹង និងទាំនុកចិតតខផ្នកបលចេកលទសមានកក្មិតកាំណត់ លហើយជាលរឿយៗ
មិនក្តូវបានលេើកទឹកចិតតឱ្យចូេរមួកនុងសកមាភាពបលចេកលទសក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើលន្ដោះលទ។ 

ក្បធានក្កុមក្បឹកាឃុាំមាន ក់កនុ ងលែតតកាំពងធ់ាំ បានលេើកល ើងថ្ន៖ “ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើជាការងារ
របស់បុរស។ ស្ដសតើមានរាងកាយទន់លែាយមិនអាចលធវើការងារេាតបាន លហើយការងារលនោះមានលក្គោះ
ថ្នន ក់ណ្ណសស់ក្មាប់ស្ដសតើ។ ពួកគត់ក៏មិនចប់អារមាណ៍ខដរ លហើយលបើលយើងពាយមឱ្យពកួលគចូេរមួ 
លន្ដោះពួកលយើងនឹងមានការងាររវេ់កាន់ខតលក្ចើនកនុ ងការរកាសុវតាិភាពរបស់ពួកលគ។”  
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បុគគេិកស្ដសដើលៅថ្នន ក់លក្កាមជាត ិ នងិសមាជកិសហគមន៍ជាស្ដសដើភាគលក្ចើនមានអារមាណ៍ថ្ន ពកួលគ
ពុាំមានទាំនុកចតិត នងិសមតាភាពលដើមបើចូេរមួកនុងសកមាភាពបលចេកលទសក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ 

 
• បុគគេិកជាស្ដសដើ និងសមាជិកគណៈកមាា ធិការជាស្ដសដើកនុងទើតាាំងក្ស្ថវក្ជាវមានអារមាណ៍ថ្ន 

ពួកលគពុាំមានទាំនុកចិតត នងិកក្មងជាំន្ដញក្តឹមក្តូវលដើមបើអនុវតដភារកិចេក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើខផ្នក
បលចេកលទសលទ។ ចាំណុចលនោះជាការបងាា ញឱ្យលឃើញនូវតក្មូវការកនុងការធាន្ដឱ្យបានថ្ន 
សកមាភាព លធវើឱ្យមានការចូេរមួពើអនក ក់ព័នធក្តូវបានយកមកអនុវតដកនុងេកាណៈក្បកប
លដ្ឋយបរយិប័នន និងមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រខលមលទៀតលដើមបើឱ្យស្ដសដើ និងបុរស
អាចចូេរមួក្បកបលដ្ឋយសមធម៌ខលមលទៀតកនុងក្គប់សកមាភាពបលចេកលទស ក់ព័នធជាមួយ
លរដបូក។   

ស្ដសតើមាន ក់មកពើលែតតល ធិ៍ស្ថត់បានលេើកល ើងថ្ន៖ “លពេែែោះលគលៅែាុ ាំឱ្យចូេរមួកនុ ងកិចេក្បជុាំការ
ក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើខដរ ប៉ាុខនត ែាុ ាំមិនចូេរមួ លក្ ោះែាុ ាំមានអារមាណ៍មិនក្សួេកនុ ងការបលញ្េញមតិ លក្ ោះែាុ ាំមិន
សូវយេ់ និងមិនសូវដឹងលក្ចើនអាំពើរលបៀបវារៈការក្បជុាំ។ មា៉ាងលទៀត ែាុ ាំរវេ់ការងារផ្េោះលក្ចើនផ្ង។” 

 
លវើលបើយុទធស្ថស្ដសដ នងិលគេការណ៍ខណន្ដាំសក្មាប់ការអភវិឌ្ឍលៅថ្នន ក់សហគមន៍ នងិស្ថា ប័ន ក់

ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើពុាំលរ ើងលអើងស្ដសដើមនិឱ្យចូេរមួកនុងក្គប់ទដិាភាពព្នការអនុវតដកមាវធិើ/គលក្មាងកដើ ប៉ាុខនដការវ ិ
នលិយគបខនាមលទៀតសក្មាប់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ ឬការចូេរមួរបស់ស្ដសដើកនុងសកមាភាពបលចេកលទស
អាចលធវើឱ្យការអនុវតដមានក្បសិទធភាព។    

 
• លៅកនុងទើតាាំងក្ស្ថវក្ជាវមានការសលងកតលឃើញថ្ន តួន្ដទើ និងការទទួេែុសក្តូវមានេកា

ណៈខចកលៅតាមលយនឌ័្រែពស់លដ្ឋយស្ដសដើទទួេែុសក្តូវជាចមបងលេើភារកិចេខផ្នកលេខា/រដា
បាេ ឬសងគម/ជើវភាពរស់លៅ ចាំខណកបុរសមានការចូេរមួលក្ចើនកនុងសកមាភាព ក់ព័នធ
ជាមួយព្ក្ពល ើ ដូចជាការចូេរមួកនុងការលធវើខផ្នការ កិចេពិភាកាបលចេកលទស ការេាត ការ
វាសក់្ពាំក្បទេដ់ើ/ការបខងវរការលក្បើក្បាស់ដើ។េ។ (តារាងទើ ១)។ ខាងលក្កាមលនោះ ជា
ឧទហរណ៍មួយចាំនួន សដើពើក្បលភទព្នការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិតដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្ររបស់ស្ថា ប័ន
 ក់ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើ និងការអភិវឌ្ឍលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិ។ 

• ខផ្នការអភិវឌ្ឍឃុាំមានការលផ្ទដ តការការយកចិតតទុកដ្ឋក់ខផ្នកលយនឌ័្រយ៉ា ងរងឹមាាំលដ្ឋយកនុង
លន្ដោះជាំទប់ទើ ២ ខដេបានជាប់លឆ្ន តមានអណាតដលិផ្ទដ តជាក់លាក់កនុងការជួយលក្ជាមខក្ជង
ដេ់សកមាភាព ក់ព័នធជាមួយសងគមកចិេ នងិលសវាស្ថធារណៈ។ កនុងករណើ  ស្ដសតើមិនបាន
ជាប់លឆ្ន តជាជាំទប់ទើពើរលទលន្ដោះ ឃុាំនឹងជេួបុគគេិកជាស្ដសតើមាន ក់ លដ្ឋយលក្បើក្បាស់លវកិារបស់
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ែែួន លដើមបើអនុវតតភារកិចេ ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រ និងសងគមកិចេ។19 លយើងបានរកលឃើញថ្ន គ
ណៈកមាា ធិការក្កុមក្បឹកាឃុាំ រមួមានស្ដសតើយ៉ា ងតិចណ្ណស់ពើរន្ដក់កនុងគណៈកមាា ធិការ
នើមួយៗ លដើមបើចត់ខចងលេើសកមាភាពខផ្នកសងគម ដូចជាការចុោះបញ្ជ ើកាំលណើ ត ការខលទាំសុែ
ភាព ការខេងេោះ និងសាំណុាំ លរឿងអាំលពើហងិាក្បឆ្ាំងស្ដសតើ។ តួន្ដទើដូចគន លនោះ គឺជាតួន្ដទើ
របស់សមាជិកជាស្ដសតើរបស់គណៈកមាា ធកិារក្គប់ក្គងព្ក្ពសហគមន៍ (CFMCs) ផ្ងខដរ។ 
ចាំណុចលនោះអាចដ្ឋក់ខដនកាំណត់មនិឱ្យបុគគេិកជាស្ដសដើ/សមាជិកជាស្ដសដើអាចចូេរមួ
វភិាគទន និងទទួេអតាក្បលយជន៍ពើទិដាភាពខផ្នកបលចេកលទសព្នការអភិវឌ្ឍកនុងមូេដ្ឋា ន 
និងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។   

• លគេការណ៍ខណន្ដាំថ្នន ក់លក្កាមជាតិបចេុបបនន20  បញ្ញជ ក់ថ្ន ស្ដសតើក្តូវបានលេើកទឹកចតិតឱ្យចូេ
រមួ ប៉ាុខនតការសលងកតលៅមូេដ្ឋា នផ្ទេ េប់ងាា ញឱ្យលឃើញថ្ន ស្ថា ប័នទាំងលនោះមិនមាន
កាតពវកិចេក្តូវខតពិលក្គោះលយបេ់ និងលផ្ទដ តលគេលៅលេើស្ដសតើ និងក្កុមជួបការេាំបាក និង
ដ្ឋក់របាយការណ៍ខដេខញកទិននន័យលៅតាមទិដាភាពខផ្នកសងគមលសដាកិចេល ើយ។ 

• រាជរដ្ឋា ភិបាេកមពុជាមានក្បព័នធមួយលៅលក្កាមក្កសួងខផ្នការ កនុងការផ្ដេប័់ណាជូនដេ់
ជនក្កើក្ក ខផ្អកលេើកក្មងេ័កាែ័ណឌ វនិចិឆ័យមួយចាំននួ។ ការទទេួែុសក្តូវកនុងការកាំណត់
អតតសញ្ញា ណជនក្កើក្ក គជឺាភារកិចេរបស់សមាជិកក្កុមក្បឹកាឃុាំ ខដេលក្បើក្បាស់េ័កាែ័ណឌ
វនិិចឆ័យទាំងលនោះ បូករមួជាមួយការវនិិចឆ័យ និងបទពិលស្ថធន៍របស់ែែួនលដើមបើលក្ជើសលរ ើសជន
ក្កើក្ក។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ ចាំណ្ណត់ក្បលភទជនក្កើក្កខដេក្តូវបានកាំណត់អតតសញ្ញា ណទាំង
លនោះ តាមធមាតាពុាំក្តូវបានកាំណត់អតតសញ្ញា ណ ឬជាលគេលៅរបសគ់លក្មាងន្ដន្ដ រមួទាំង
គលក្មាងការអនុវតតបងាា ញរបស់លរដបូកលទ។ កនុងលពេសមាា សន៍ជាមួយស្ដសតើ និងបុរស (អនកពុាំ
ខមនជាសមាជិកគណៈកមាា ធិការ) ពកួគត់បាននយិយថ្ន កនុងករណើ ភាគលក្ចើន ៥០% ព្ន
អនកកាន់ប័ណាក្កើក្កគឺពុាំខមនជាជនក្កើក្កលទ ល េគ ឺ ពួកលគមានកមាសិទធិដើ ម៉ាូតូ និងសតវ
ចិញ្េ ឹម លហើយតាមធមាតាពួកលគគឺជាស្ថច់ញាត ិ ឬមិតតភកដិរបសស់មាជិកគណៈកមាា ធិការ
អភិវឌ្ឍក្កុមក្បឹកា។ ទក្មង់ព្នការផ្ទត់លចញដូចគន លនោះខដរ ក្តូវបានសលងកតលឃើញលកើតមាន
លៅកនុងចាំលណ្ណមសមាជិករបស់ CFMC លៅកនុងការផ្ដេ ់និងការខចកចយធនធានលរដបូក។ 

តារាងទើ ១៖ ភារកចិេក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើតាមការពពិណ៌ន្ដរបសក់្បធាន CFMC កនុងលែតតល ធិ៍ស្ថត់ 
ភារកចិេកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ  ស្ដសតើ បុរស 

                              
19 https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action;jsessionid=nYE-hA914hZ5P0hkXH3-
EWdr1rZKqtQC7DVDMAv9lHDzr5x40jlA!-1920585729?id=40839 
20 MoE, 2017. Guideline on Procedure and Process of Community Protected Area (CPA) 
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១. លបាោះបលងាគ េ និងលធវើរបង  X 

២. ការេាត និងពនិិតយតាមដ្ឋនព្ក្ព    X 

៣. សននិធិព្ក្ពល ើ   X 

៤. វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េលរដបូក (GPS, ការរាយការណ៍, DRR, សននិធិ)  X 

៥. កិចេក្បជុាំ លៅថ្នន ក់មូេដ្ឋា ន  X X 

៦. កិចេក្បជុាំ លៅថ្នន ក់លែតត និងថ្នន ក់ជាត ិ X X 

៧. ការលធវើខផ្នការក្បចាំឆ្ន ាំ    X 

៨. ការកាំណត់អតតសញ្ញា ណដើ ូតិ៍/ការកាំណត់ខផ្នទើលក្បើក្បាស់ដើ    X 

៩. ចាំការ X X 

១០. ការកាំណត់ក្ពាំក្បទេដ់ើ    X 

១១. សក្មបសក្មួេជាមួយអាជាា ធរមូេដ្ឋា ន   X 

១២. ការលរៀបចាំអាហារសក្មន់កនុងលពេមានកមាវធិើ/កចិេក្បជុាំ   X  
 

អនក ក់ព័នធ នងិអនកទទេួផ្េក្តូវបានចត់ទុកជាក្កុមដ៏ធាំមយួខដេមានេកាណៈដូចគន  (កនុង
យុទធស្ថស្ដសដ លគេការណ៍ខណន្ដាំ នងិការលធវើខផ្នការ) នងិតាមរយៈការចត់ក្បលភទពកួលគលដ្ឋយលមើេ
លចញពើទសសនវស័ិយចក្មុោះគន ខផ្នកសងគមលសដាកចិេ នងិភូមសិ្ថស្ដសដ លន្ដោះអាចពក្ងងឹបរយិប័ននក្បកបលដ្ឋយ
ក្បសិទធភាព។    

 
• អនក ក់ព័នធ និងអនកទទួេផ្េពុាំក្តូវបានចត់ក្បលភទលដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយចក្មុោះគន
ខផ្នកលយនឌ័្រ អាយុ ជាតិពនធុ សងគមលសដាកិចេ និងភូមសិ្ថស្ដសដលទ។ ការលធវើខបបលនោះអាចផ្ដេ់េទធ
ផ្េឱ្យមានការផ្ទត់ស្ដសដើ និងបុរសក្កើក្ក ជួបការេាំបាកខផ្នកសងគម និងភូមិស្ថស្ដសដលចញពើ
សកមាភាពលរដបូក និងសកមាភាពក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។    

កចិេសហក្បតបិតដកិារ នងិការសក្មបសក្មួេរវាងស្ថា ប័ន ក់ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើលៅថ្នន ក់លក្កាម
ជាត ិលហើយគណៈកមាា ធកិារក្គប់ក្គងសហគមន៍មានវតដមាន ប៉ាុខនដអាចពក្ងងឹបខនាមលទៀតបាន។   

• កិចេសហក្បតិបតដិការ និងការសក្មបសក្មួេរវាងស្ថា ប័នបលចេកលទសព្ក្ពល ើថ្នន ក់លក្កាមជាត ិ
និងគណៈកមាា ធិការក្គប់ក្គងសហគមន៍អាចក្តូវបានពក្ងឹងបខនាមលទៀត លដើមបើគាំក្ទ ដេ់ការ
ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ និងចប់យកចាំណុចលរៀនសូក្តលដើមបើជាមូេដ្ឋា នធាតុចូេលៅកនុងកមាវធិើ/
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គលក្មាងរបស់ែែួនលរៀងៗែែួន។ គណៈកមាា ធិការអភិវឌ្ឍក្កុមក្បឹកាឃុាំ (CDC) និងគណៈកមាា ធិ
ការក្គប់ក្គងព្ក្ពសហគមន៍ (CFMC) គឺជាគណៈកមាា ធិការពើរខដេអាចទាំន្ដក់ទាំនងលដ្ឋយ
ផ្ទេ េ់លៅកាន់ការយិេ័យរដាបាេព្ក្ពល ើ និងមានវតតមានក្កុមសហគមន៍។ ប៉ាុខនដពុាំមានយនដ
ការចាស់លាស់សក្មាប់គណៈកមាា ធិការទាំងពើរលនោះ លដើមបើគាំក្ទដេ់ការអនុវតតសកមាភាពរបស់ 
FA លទ លក្ៅពើការេាត និងការរាយការណ៍អាំពើសកមាភាពែុសចាប់។ FA អនុវតតសកមាភាព
របស់ែែួនលដ្ឋយផ្ទេ េ់កនុងសហគមន៍ លដ្ឋយមានធនធាន និងជាំន្ដញកក្មិតកាំណត់ លហតុលនោះពួក
លគមានការេាំបាកកនុងការធាន្ដឱ្យមានការចូេរមួពើក្បជាជនមូេដ្ឋា ន ជាពិលសស គឺស្ដសតើ និង
ក្កុមជួបការេាំបាក។ កងវោះធនធាន និងជាំន្ដញ និងវធិើស្ថស្ដសតខបបការចូេរមួរបស់សមាជិក 
CFMC និងបុគគេិកជួរមុែ ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើលធវើឱ្យភារកិចេកនុងការបងកការចូេរមួ និងលកៀ
គរសហគមន៍មូេដ្ឋា នក្តូវជួបការេាំបាក។    

គ) ការរកលឃើញលៅថ្នន ក់សហគមន៍  
មានការលមើេលឃើញថ្ន មានភាពតាំណ្ណងការចូេរមួកក្មតិទបរបស់ស្ដសដើ នងិក្កុមងាយរងលក្គោះ

លៅកនុងលរដបូក នងិសកមាភាព ក់ព័នធជាមយួការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ នងិលវទកិាសលក្មចចតិត ភាគលក្ចើនគឺ
អាក្សយ័លដ្ឋយមូេលហតុដូចខាងលក្កាម៖  

• ការមិនទទួេស្ថគ េ់ពើភាពចក្មុោះគន លៅកនុងសហគមន៍ លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយខផ្នក    
លយនឌ័្រ ជាតិពនធុ លសដាកិចេ និងភូមិស្ថស្ដសដ ភាពចក្មុោះគន ព្នទសសនៈយេ់លឃើញទាំងអស់លនោះជា
លរឿយៗពុាំក្តូវបានទទួេស្ថគ េ់លៅកនុងលរដបូក និងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើលទ។ ចាំណុចលនោះអាចលធវើ
ឱ្យលកើតលចញជាេទធផ្េកនុងការផ្ទត់លចញស្ដសដើ និងបុរសខដេក្តូវបានលមើេលគរ ាំេងទាំងលៅកនុង
ទិដាភាពខផ្នកបលចេកលទស និងខផ្នកការសលក្មចចិតដរបស់លរដបូក និងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។    

• បនេុកការងារផ្េោះដ៏ធងន់ធងរបស់ស្ដសដើ អាក្ស័យលដ្ឋយតួន្ដទើខផ្នកលយនឌ័្រ ខដេបានកាំណត់ថ្ន 
ការងារលក្ៅផ្េោះបុរសជាអនកលធវើ ឯការងារផ្េោះស្ដសតើជាអនកលធវើ ក៏លដើរតួន្ដទើយ៉ា ងសាំខាន់កនុងការរតឹ
បនតឹងការផ្ទែ ស់ទើរបស់ស្ដសតើ និងរារា ាំងមិនឱ្យស្ដសតើចូេរមួកនុងសកមាភាពលរដបូក និងសកមាភាព
ក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ ស្ដសតើពុាំអាចទញក្បលយជន៍ពើឱ្កាសខដេមានល ើយ សូមបើខតឱ្កាសលន្ដោះ
សាិតលៅក្តង់មាត់ទវ រផ្េោះរបសែ់ែួនលហើយកដើ។  

ស្ដសតើមាន ក់មកពើលែតតល ធិ៍ស្ថត់និយយថ្ន៖ “ែាុ ាំបានទទួេសាំលណើ ឱ្យចូេរមួកនុ ងកិចេក្បជុាំ
លៅកនុ ងភូមិសដើពើការដ្ឋាំបខនែតាមផ្េោះ ប៉ាុខនត ែាុ ាំមិនអាចលៅចូេរមួបាន លក្ ោះពុាំមាននរណ្ណលៅលមើេ
ក្ជូកមាន់ទលៅផ្េោះ។”   
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 ទាំងស្ដសដើមកពើក្កុមមនិជបួការេាំបាក នងិស្ដសតើមកពើក្កុមជបួការេាំបាក ជាលរឿយៗខតងមានេទធ
ភាពតចិតចួកនុងការទទេួបានធនធានពើលរដបូក នងិធនធាន ក់ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើ នងិដាំលណើ រការលធវើ
ការសលក្មចចតិត អាក្ស័យលដ្ឋយលហតុផ្េដូចខាងលក្កាម៖    

• លវើលបើ MoWA បានបលងកើតក្កុមការងារស្ដសដើលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិកដើ ប៉ាុខនដលៅមាន “េាំហខដេក្តូវ
បានអលញ្ជ ើញ” (លវទិការ/ក្កុមអនកលក្បើក្បាស់/ក្កុមស្ដសដើ) មានកក្មិតកាំណត់លដើមបើចងក្កង នងិលកៀ
គរស្ដសដើ និងក្កុមជួបការេាំបាកឱ្យចូេមក ក់ព័នធ ចូេរមួ និងទទួេអតាក្បលយជន៍ពើលរដបូក 
និងធនធាន ក់ព័នធជាមយួព្ក្ពល ើ។ យនដការន្ដលពេបចេុបបននលៅកនុងសហគមន៍ពុាំផ្ដេ់លវទិការ
ឱ្យសហគមន៍អាចជួបក្បជុាំគន ជាលទៀងទត់លទ។ ទិដាភាពលនោះអាចលធវើឱ្យដាំលណើ រការពិលក្គោះ
លយបេ់ន្ដន្ដជួបការេាំបាកមិនអាចមានេកាណៈខបបការចូេរមួ និងបរយិប័ននបាន លហើយ    
បនេុចបងាអ ក់ស្ដសដើមិនឱ្យអាចចងក្កងលៅកនុងក្កុមលដើមបើបលងកើតការទមទរ នងិទទួេអតា
ក្បលយជន៍ពើធនធានលរដបូក និងធនធាន ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើ។ 

• ភាពតាំណ្ណងរបស់ស្ដសដើកនុងមុែតាំខណងលធវើការសលក្មចចិតតសាំខាន់ៗកនុងលរដបូក នងិគណៈកមាា ធិ
ការ ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើមានកក្មិតទប ឬមិនគួរជាទើកត់សមាគ េ់។    ការសិកាបានបងាា ញ
ឱ្យលឃើញថ្នក្កុម ឬ បុគគេខដេមានអតតសញ្ញា ណ ឬ សាិតកនុងស្ថា នភាពមានលក្ពៀបជាង ដូចជា 
គត់ជាបុរសកនុងមុែតាំខណងជាអនកដឹកន្ដាំ ខដេមានបណ្ណដ ញទាំន្ដក់ទាំនង មានបទពិលស្ថធន៍
ការអប់រ ាំ និងក្ទពយសមបតតិខផ្នកហរិញ្ាវតាុ និងក្ទពយសមបតតិរូបវនដ លក្ចើនខតចូេរមួយ៉ា ងសកមា និង
ទទួេអតាក្បលយជន៍ពើលរដបូក និងសកមាភាពអភិវឌ្ឍដព្ទលទៀត។ សកមាភាពភាគលក្ចើនកនុងទើ
តាាំងអនុវតតបងាា ញលរដបូក ពុាំសមក្សប ឬ  ក់ព័នធជាមួយស្ដសតើ និងបុរសជួបការេាំបាកល ើយ 
(តារាងទើ ២)។ ឧទហរណ៍ គលក្មាងអនុវតតបងាា ញលរដបូកផ្ដេ់ធុងជើវឧសា័នចាំនួន ៥ ដេ់ក្បជា
ជនកនុងភូមិអស្ដងគង សក្មាប់ការអនុវតតស្ថកេបង ប៉ាុខនដពុាំមានស្ដសតើ នងិបុរសជួបការេាំបាកណ្ណ
មួយអាចទទេួអតាក្បលយជន៍ពើ ជើវឧសា័នលនោះលទ លដ្ឋយលហតុថ្នពួកគត់ពុាំមានសតវ ដើ នងិ
មូេនិធិផ្គូផ្គង។ គលក្មាងបានផ្ដេ់ការឧបតាមាទុនចាំនួន ៤០០ ដុលាែ រ និងតក្មូវឱ្យអនកភូមិក្តូវបង់
ចាំនួន ១០០ ដុលាែ រ លនោះលបើតាមការឱ្យដឹងពើក្បធាន CFMC លៅភូមិអស្ដងគងកនុងលែតតល ធិស្ថត់។ 

 
តារាងទើ ២៖ អនកទទេួសកមាភាពគលក្មាងអនុវតតបងាា ញលរដបូកកនុងភូមអិស្ដងគង លែតតល ធសិ្ថត់ 
ធនធាន/សកមាភាពលរដបូក  ស្ដសតើមនិជបួការ

េាំបាក 
ស្ដសតើជបួការ
េាំបាក 

បុរសមនិជបួ
ការេាំបាក 

បុរសជបួការ
េាំបាក 

១. សមាា រ GPS កាលមរា៉ា  បណ្ណដ ញអុើ
នធឺណិតឥតខែស ។េ។ 

  X  
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២.  ជើវឧសា័ន   X  

៣. ក្សោះចិញ្េ ឹមក្តើ X   X  

៤. វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ/ធាតុចូេ
សក្មាប់ការដ្ឋាំបខនាតាមផ្េោះ (HG)  

X  X  

៥. ការបលងកើតថ្នន េកូនល ើ X  X  

៦. កិចេក្បជុាំ/ការពិភាកាលធវើខផ្នការ 
និងពិនិតយតាមដ្ឋន 

  X  

៧. កចិេក្បជុាំ (លសៀមរាប លៅកនុងភូមិ 
ល ធិស្ថត់) 

  X  

៨. ការេាតព្ក្ព   X  

៩. ការបណដុ ោះបណ្ណដ េ (ចមាក រល ើ 
HG, GPS ការកាំណត់ក្ពាំក្បទេ់ដើ 
ការដ្ឋក់លេែកូដ ការក្គប់ក្គងលភែើង 
។េ។  

 X (ចមាក រល ើ
ខតប៉ាុលណ្ណា ោះ) 

 X  

១០. វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ/សិកាា
ស្ថលាលយនឌ័្រ 

X  X  

១១. ការផ្េិតបលងាគ េ ស្ថែ កសញ្ញា    X  
 

ទាំងស្ដសដើមកពើក្កុមមនិជបួេាំបាក នងិស្ដសតើមកពើក្កុមជបួការេាំបាក មានេទធភាពតចិតចួលដើមបើ
ចូេលៅកាន់ព័ត៌មាន ធនធាន គណៈកមាា ធកិារ នងិដាំលណើ រការព្នការសលក្មចតិតទក់ទងជាមយួលរដបូក 
នងិការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ លវើលបើពកួលគមានេទធភាពទទេួបានបរកិាា រក្បាក្ស័យ នងិការដកឹជញ្ជូ ន (ទូរសពេ
ព្ដ នងិម៉ាូតូ)។  

 
• អនកទទួេព័ត៌មានជួរមុែពើគលក្មាង រដ្ឋា ភិបាេ និងក្បភពធនធានពើខាងលក្ៅដព្ទលទៀត គឺ 
ក្បធាន និងសមាជិក CFMC ឬ CDC។ ពួកលគសលក្មចចិតតអាំពើថ្នលតើព័ត៌មានលន្ដោះគួរក្តូវបាន
ផ្សពវផ្ាយលដ្ឋយរលបៀបណ្ណ លៅលពេណ្ណ និងក្បាប់លៅនរណ្ណ។ លដ្ឋយលហតុថ្ន សកមាភាពលរ
ដបូក និងសកមាភាព ក់ព័នធជាមួយការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើខដេមានបចេុបបនន ភាគលក្ចើនមាន
េកាណៈបលចេកលទស ជាលហតុលធវើឱ្យស្ដសតើ និងជាពិលសសស្ដសតើជួបការេាំបាក ពុាំខមនជាអនក ក់ព័នធ
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ដ៏េអឥតលខាេ ោះលន្ដោះល ើយ។ សូមបើខតស្ដសតើជាសមាជិក CFMC ក៏ពុាំបានទទួេព័ត៌មានក្គប់ក្គន់ 
និងទន់លពេលវលាសតើពើកិចេក្បជុាំលធវើខផ្នការសាំខាន់ៗខដរ។ តាមធមាតាស្ដសតើបានទទួេព័ត៌មាន
ក្បាប់ឱ្យចូេរមួខតលៅលពេខដេអាជាា ធរជាអនកលរៀបចាំលសនើសុាំការចូេរមួពើស្ដសតើចាស់ៗខតមដង
ប៉ាុលណ្ណា ោះ។ ឧទហរណ៍ សិកាា ស្ថលាបណដុ ោះបណ្ណដ េ ក់ព័នធជាមួយលរដបូកមួយចាំនួន ខដេក្តូវ
បានលធវើល ើងកនុងលែតត តក្មូវឱ្យមានការចូេរមួពើស្ដសតើយ៉ា ងតិច ២០ ភាគរយ លហើយកនុងករណើ
ខដេមានស្ដសតើចូេរមួខបបលនោះភាគលក្ចើនពួកគត់ជាស្ដសតើមិនជួបការេាំបាក ខដេជាសមាជិក
របស់ CFMC។  

• ការអលញ្ជ ើញមកចូេរមួកិចេក្បជុាំពិលក្គោះលយបេ់កនុងសហគមន៍ តាមធមាតា គឺក្តូវបានលធវើល ើង
តាមរយៈការអលញ្ជ ើញផ្ទេ េ់មាត់ និងការផ្ាយតាមឧលគោសន្ដសពេមុនលពេកិចេក្បជុាំបនតិច
ប៉ាុលណ្ណា ោះ។ ស្ដសតើនិងបុរសជួបការេាំបាកភាគលក្ចើនខដេជាកមាករ ឬ ជាប់រវេ់លៅផ្េោះពុាំបានទទួេ
ព័ត៌មានលទ លហើយក៏ពុាំយេ់លពញលេញអាំពើព័ត៌មានខដេក្តូវបានបញ្ជូ នតាមឧលគោសន្ដសពេ
ខដរ លធវើឱ្យពួកគត់ពុាំអាចចត់អាទិភាព និងលធវើខផ្នការការចូេរមួរបស់ែែួនបានល ើយ។ តាម
ធមាតា ទើកខនែងលរៀបចាំកិចេក្បជុាំ និងកមាវធិើក៏មិនលៅជិតផ្េោះរបស់ពកួគត់ខដរ។ កិចេក្បជុាំពិលក្គោះ
លយបេ់ធាំៗ ក៏ពុាំផ្ដេ់ការលេើកទឹកចិតតដេ់អនកចូេរមួដូចកនុងកចិេក្បជុាំ ឬ កមាវធិើដព្ទលទៀតខដរ។   

ស្ដសតើសមាជិក CFMC មកពើឧទានជាតិភនាំគូខេននិយយថ្ន “ែាុ ាំមានទូរសពេព្ដ និងមាន
ម៉ាូតូមួយ ប៉ាុខនដែាុ ាំលៅខតមិនបានទទួេព័ត៌មានទន់លពេលវលាសដើពើកិចេក្បជុាំ ខដេក្តូវបានលធវើ
ល ើងលដើមបើលធវើខផ្នការអនុវតតសកមាភាពលរដបូកកនុ ងភូមិរបស់លយើងល ើយ។ ែាុ ាំែកខានមិនបាន
ចូេរមួកិចេក្បជុាំលន្ដោះ”។  
 
ស្ដសដើជាពលិសសគ ឺស្ដសដើក្កើក្ក នងិស្ដសដើមកពើក្កុមជបួការេាំបាកជាលរឿយៗហាក់ពុាំមានទាំនុកចតិត នងិពុាំ

មានសមតាភាពអាចចូេរមួកនុងសកមាភាពក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។   
 

• អាក្ស័យលដ្ឋយតួន្ដទើតាមក្បព្ពណើ របស់ស្ដសដើ  (ការងារកនុងក្គួស្ថរ/ការងារកនុងផ្េោះ) ពកួលគពុាំ
មានបទពិលស្ថធន៍ក្គប់ក្គន់លដើមបើអាចយេ់អាំពើគុណតព្មែ នងិកតាត លេើកទឹកចិតតឱ្យចូេរមួកនុង
ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើលទ។ ឧទហរណ៍ ការលបាោះលឆ្ន តលក្ជើសលរ ើសសមាជិក CFMC គឺលបើក
ទូលាយសក្មាប់មនុសសក្គប់រូបទាំងអស់ លហើយអនកដឹកន្ដាំកនុងមូេដ្ឋា នបានលេើកទឹកចិតតស្ដសតើឱ្យ
 រល ា្ ោះលបាោះលឆ្ន ត។ ប៉ាុខនត តាមធមាតា ស្ដសតើមិនចូេរមួលទ លក្ ោះពួកលគលមើេលឃើញថ្នលនោះជា
បនេុកបខនាម ពុាំមានភាជ ប់មកជាមួយនូវការលេើកទឹកចិតតអវើល ើយ។ ពួកលគមានអារមាណ៍ថ្ន ពួកលគ
នឹងក្តូវលគលសើចចាំអកកនុងកចិេក្បជុាំ លក្ ោះថ្ន ពួកលគពុាំមានជាំន្ដញ និងទាំនុកចិតតលដើមបើនិយយលទ 
លហើយបដើរបស់ពួកលគនឹងមនិអនុញ្ញា តិឱ្យពកួលគចូេរមួល ើយ។ លទោះយ៉ា ងណ្ណកដើ ស្ដសដើភាគលក្ចើន
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ខដេក្តូវបានសមាា សន៍បាននិយយថ្ន ក្បសិនលបើពួកលគបានទទួេព័ត៌មានទន់លពេលវលា ក្តូវ
បានអលញ្ជ ើញឱ្យចូេរមួ និងក្តូវបានលេើកទឹកចិតត លន្ដោះពួកលគនឹងចូេរមួ លបើលទោះបើជាក្តូវលចញពើ
ផ្េោះរយៈលពេយូរកដើ។ 
    

ស្ដសតើមួយក្កុមមកពើលែតតកាំពងធ់ាំ និយយថ្ន៖ “ក្បសិនលបើមានស្ដសតើលក្ចើនជាងលនោះចូេរមួ
កនុ ងការេាត និងកនុ ងគណៈកមាា ធិការ CFMC លហើយបានទទួេការបណដុ ោះបណ្ណដ េ និងបាន
ទទួេក្បាក់ នួេដូចបុរស លន្ដោះលយើងនឹងរ ើករាយចូេរមួ លហើយបដើរបស់លយើងអាចនឹងអនុញ្ញា ត
ឱ្យលយើងចូេរមួខដរ។ បចេុ បបនន លយើងមានអារមាណ៍ថ្ន លយើងសាិតលក្កាមការឃ្លែ ាំងលមើេយ៉ា ងក្ប
លគៀក លហើយមានអារមាណ៍មិនមានសនដិសុែលពេនិយយ និងលេើកគាំនិតរបស់លយើងល ើង។ 
លពេលយើងនិយយ បុរសខតងខកតក្មូវ កយសមដើរបស់លយើង និងក្បាប់លយើងឱ្យគិតគូរពើអតាន័យ
ព្នក្បលយគរបស់លយើងមុនលពេនិយយ”។ 

 

៣. អនុសាសន៍ 

អនុស្ថសន៍ក្តូវបានខចកលចញជាពើរខផ្នកដូចខាងលក្កាម៖  

៣.១ អនុស្ថសន៍លកាត បរមួទូលៅសក្មាប់ MoE នងិន្ដយកដ្ឋា នរបសែ់ែួន នងិលសចកដើក្ ងខផ្នការ
សកមាភាព នងិខផ្នការវនិលិយគលរដបូក/NPASMP/PFSP 

MoE នងិលេខាធកិារដ្ឋា នក្កុមការងារលរដបូកអាចលធវើការជាមយួក្កុមលយនឌ័្រលរដបូក MoWA នងិ
ជាមយួស្ថា ប័នដព្ទលទៀតលដើមបើអភវិឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសដលយនឌ័្រសក្មាប់ការលធវើការងារជាទូលៅ ខដេអាចក្តូវ
បានដ្ឋក់បញ្េូេលដ្ឋយងាយក្សួេលៅកនុង NRS-AIP នងិខផ្នការក្គប់ក្គង PA នងិ PF។             យុទធ
ស្ថស្ដសដលធវើការងារលនោះអាចខផ្អកលេើការរកលឃើញ និងអនុស្ថសន៍របស់របាយការណ៍លនោះសដើពើ “ការ
បស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការសកមាភាព នងិខផ្នការវនិិលយគលរដបូករបស់កមពុជា។” យុទធស្ថស្ដសតលនោះ 
គួរខតមានលវកិាក្គប់ក្គន់ និងកញ្េ ប់លវកិាដ្ឋច់លដ្ឋយខ ក ក្ពមទាំងខផ្នការសកមាភាពខដេមាន
សកមាភាព េទធផ្េ នងិសូចន្ដករខផ្នកលយនឌ័្រជាក់ខសដង និងដាំលណើ រការលដើមបើវាស់ខវងេទធផ្េ។     
យុទធស្ថស្ដសតលយនឌ័្រអាច៖ 

• កាំណត់និយមន័យក្កុមងាយរងលក្គោះកនុងបរបិទក្បលទសកមពុជា នងិលរដបូក៖ ចាំបាច់ក្តូវកាំណត់
និយមន័យសក្មាប់លធវើការងារសដើពើក្កុមងាយរងលក្គោះកនុងក្បលទសកមពុជា និងកនុងបរបិទលរដបូក 
ឧ. សហគមន៍ និងអនក ក់ព័នធចាំបាច់ក្តូវខញកលៅតាមលយនឌ័្រ ជាតិពនធុ ភាពដ្ឋច់ក្សលយេ
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ខផ្នកភូមិស្ថស្ដសត និងស្ថា នភាពលសដាកិចេ។ និយមន័យរបស់ក្កុមងាយរងលក្គោះចាំបាច់ក្តូវអភិវឌ្ឍ
ល ើងកនុងកិចេពិលក្គោះលយបេ់ជាមួយសហគមន៍ថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់លក្កាមជាតិ នងិថ្នន ក់មូេដ្ឋា ន។ 
និយមន័យលនោះ គួរក្តូវបានលក្បើក្បាស់លដើមបើកាំណត់អតតសញ្ញា ណ និងដ្ឋក់បញ្េូ េអនកតាំណ្ណង
ក្កុមងាយរងលក្គោះកនុងការតាក់ខតង ការលធវើខផ្នការ ការអនុវតត និងការពិនតិយតាមដ្ឋន/រាយ
ការណ៍សក្មាប់កមាវធិើ នងិសកមាភាព ក់ព័នធជាមួយលរដបូកទាំងអស់។  

• កាំណត់កូតា (quota) សក្មាប់ក្កុម/ស្ដសតើងាយរងលក្គោះ៖ ខផ្អកលេើនិយមន័យព្នក្កុមងាយរង
លក្គោះ កូតាសក្មាប់កការចូេរមួរបស់ស្ដសតើ និងក្កុមងាយរងលក្គោះបាំផុ្ត ក៏ចាំបាច់ក្តូវកាំណត់ផ្ង
ខដរ។  

• ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រជាេកាណៈក្បព័នធលៅកនុងកក្មិតវដដស្ថា ប័ន និងកមាវធិើ៖ យុទធស្ថស្ដសត          
លយនឌ័្រ គួរផ្ដេ់ទិសលៅលគេនលយបាយចាស់លាស់ និងធនធានលដើមបើអាចដ្ឋក់បញ្េូ េ        
បរយិប័ននសងគម និងលយនឌ័្រជាេកាណៈក្បព័នធលៅកនុងលរដបូក និងស្ថា ប័នព្ក្ពល ើលៅក្គប់
កក្មិតទាំងអស់ (ថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់លែតត ថ្នន ក់ក្សុក និងថ្នន ក់ឃុាំ) នងិលៅក្គប់ដាំណ្ណក់កាេទាំង
អស់ព្នការក្គប់ក្គងកមាវធិើ/វដដគលក្មាង (ការតាក់ខតង ការលធវើលផ្នការ ការអនុវតត និង M&E)។ 
គួរដ្ឋក់បញ្េូ េលគេលៅ និងេទធផ្េខផ្នកសងគម និងខផ្នកលយនឌ័្រលៅកនុងេទធផ្េខផ្នក
បលចេកលទស និងេទធផ្េរ ាំពឹងទុករបស់លរដបូក និងកមាវធិើ និងគលក្មាង ក់ព័នធជាមយួព្ក្ព
ល ើ។ កនុងលពេកាំពុងអភវិឌ្ឍេទធផ្េរ ាំពឹងទុកខផ្នកសងគម និងខផ្នកលយនឌ័្រ លគេវធិើខបបការ
ចូេរមួគួរក្តូវបានយកមកលក្បើក្បាស់ លដើមបើខកេមអភាពចក្មុោះគន ព្នអនក ក់ព័នធ ខដេក្តូវចូេ     
រមួ។ ក្បព័នធពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតព្មែរបស់កមាវធិើ ចាំបាច់ក្តូវចប់យកេទធផ្េខផ្នកសងគម
កក្មិងែពស់ជាងលនោះ លដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េេទធផ្េរ ាំពឹងទុកជាលចតន្ដ និងអលចតន្ដ។    

• អនកក្គប់ក្គងជាន់ែពស់ ក្បធានលមើេែុសក្តូវកមាវធិើ និងគលក្មាងលៅថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ 
គួរក្តូវបានតក្មូវឱ្យមានគណលនយយភាព៖ ឯកស្ថរពិពណ៌ន្ដពើការងារ (ToR) នងិក្បព័នធវាយ
តព្មែគួរភាជ ប់មកនូវការទទួេែុសក្តូវចាំល ោះេទធផ្េខផ្នកសងគម នងិលយនឌ័្រកនុងការលរៀបចាំ និង
ការអនុវតតកមាវធិើ។ 

 
ពក្ងងឹក្កុមលយនឌ័្រលរដបូកលៅថ្នន ក់ជាតឱិ្យផ្ដេ់មគគុលទេសក៍ នងិគាំក្ទដេ់ MoE បុគគេិក

បលចេកលទសរបស ់MAFF នងិអនក ក់ព័នធន្ដន្ដលៅថ្នន ក់ជាត ិនងិថ្នន ក់លក្កាមជាតឱិ្យដ្ឋក់បញ្េូេ            លយ
នឌ័្រ។ 
 

• ក្កុមលយនឌ័្រលរដបូក គួរក្តូវបានក្ពឹងលដ្ឋយមានអណាតិ និង ToRs ចាស់លាស់សដើ និងមាន
ធនធានបិរញ្ាវតាុក្គប់ក្គន់លដើមបើសក្មបសក្មួេ និងផ្ដេម់គគុលទេសក៍ដេក់ារអនុវតត NRS-AIP។  
ជនបលងាគ េខផ្នកលយនឌ័្រកនុងវស័ិយទាំងមូេ ឬ ក្កមុលយនឌ័្រលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិ ក៏ចាំបាច់ក្តូវ
បានចត់តាាំងលដ្ឋយមាន ToR និងក្បព័នធវាយតព្មែខដេដ្ឋក់បញ្េូ េការទទួេែុសក្តូវលេើេទធ
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ផ្េខផ្នកសងគម នងិខផ្នកលយនឌ័្រកនុងការអនុវតតគលក្មាងផ្ងខដរ។ ក្តូវសក្មបសក្មួេជាមួយ
ក្កុមការងារលយនឌ័្រ (GWG) របស់ MoWA លដើមបើពក្ងឹងចាំណងតភាជ ប់រវាង GWGs ថ្នន ក់ជាតិ
ជាមួយថ្នន ក់លក្កាមជាតិ លដើមបើគាំក្ទដេ់ការលធវើខផ្នការ និងការពិនតិយតាមដ្ឋនលរដបូក។ ក្កុម
ទាំងអស់លនោះ ក៏អាចក្តូវបានបលងកើតល ើងជាជនបលងាគ េខផ្នកចាំលណោះដឹងលយនឌ័្រផ្ងខដរ។ 
 
បលងកើត ឬពក្ងងឹបណ្ណដ ញលក្ៅផ្ែូវការរបស់ជនបលងាគ េថ្នន ក់មូេដ្ឋា នលៅថ្នន ក់ក្សុក នងិថ្នន ក់ឃុាំ។ 

• ជនបលងាគ េថ្នន ក់មូេដ្ឋា ន  (LRPs) មួយក្កុមមកពើរដ្ឋា ភិបាេ និង NGOs ខដេមានជាំន្ដញ
ខផ្នកបរយិប័ននលយនឌ័្រ នងិបរយិប័ននសងគម និងលគេវធិើខបបការចូេរមួ ក្ពមជាមួយជាំន្ដញ
បលចេកលទសអាចគាំក្ទដេ់ការចូេរមួរបស់ស្ដសដើ និងេទធភាពរបស់ស្ដសដើលដើមបើទទួេបានធនធាន
 ក់ព័នធជាមយួលរដបូក និងធនធាន ក់ព័នធជាមយួការក្គប់ក្គង់ព្ក្ពល ើ។ ជនបលងាគ េថ្នន ក់
មូេដ្ឋា ន (LRPs) មួយក្កុមមកពើរដ្ឋា ភិបាេ និង NGOs ខដេមានជាំន្ដញសដើពើលយនឌ័្រ និងប
រយិប័ននសងគម ក្ពមទាំងលគេវធិើខបបការចូេរមួអាចគាំក្ទដេ់ការចូេរមួរបស់ស្ដសតើ និងការ
ខចករ ាំខេកអតាក្បលយជន៍ពើលរដបូក និងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ សមាជិកក្បតិបតតិ CFMC ចាំក្តូវ
បានទទួេព័ត៌មានពើ LRPs លដើមបើឱ្យពួកគត់បានដងឹថ្ន ពួកគត់មានលពេលវលាអាចលធវើជាជន
បលងាគ េខផ្នកចាំលណោះដឹង LRPs ជាសកាក នុពេចាំបាច់ក្តូវ្ែងកាត់ការពិនិតយជាមុនសិន លដើមបើ
ពិនិតយថ្នលតើពួកគត់មានលពេលវលា ឬលទ។ បន្ដេ ប់មក LRPs ទាំងអស់លនោះ រមួជាមួយសមាជិក
ក្បតិបតតិរបស់គណៈគមាា ធកិារក្គប់ក្គង គួរបានទទួេការបណដុ ោះបណ្ណដ េសដើពើវធិើស្ថស្ដសតភាព
ជាអនកដឹកន្ដាំខបបបរយិប័នន លដើមបើបលងកើន និងការេមអគណលនយយភាពពើលេើចុោះលក្កាមចាំល ោះស្ដសតើ 
ជាពិលសសស្ដសតើលៅកនុងក្កុមជួបការេាំបាក។ យ៉ា ងលហាចណ្ណស់ ៥០ ភាគរយព្ន LRPs គួរជា
ស្ដសតើ។ បណ្ណដ ញ LRPs អាចក្តូវបានតភាជ ប់ខផ្នកស្ថា ប័ជាមួយក្កុមការងារលរដបូកថ្នន ក់ជាតិ នងិ
ក្កុមលយនឌ័្រលរដបូក ក៏ដូចជា GWG ខដេក្តូវបានលសនើល ើងលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិ និងជនបលងាគ េ
លយនឌ័្រលដើមបើគាំក្ទ និងលរៀនសូក្តពើគន លៅវញិលៅមក។ 

 
គាំក្ទការបលងកើតឱ្យមានក្កុមស្ដសដើលៅថ្នន ក់សហគមន៍ ឬលវទកិាលដើមបើធាន្ដឱ្យមានការចូេរមួរបស់

ពកួលគ នងិទទេួស្ថគ េ់ពកួលគជាអនក ក់ព័នធគនែោឹះលៅកនុងលរដបូក នងិការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ 
 

• អនុវតដស្ថកេបងការបលងកើតក្កុមស្ដសដើលៅកនុង PAs នងិ PFs ខដេក្តូវបានលក្ជើសលរ ើស និងលក្បើ
ក្បាស់បទពិលស្ថធន៍ទាំងលនោះលដើមបើពក្ងើកបខនាមលៅកនុងជាំហានបន្ដេ ប់។ លរៀបចាំ និងបណដុ ោះ
បណ្ណដ េស្ដសតើកនុងមូេដ្ឋា ន ជាពិលសសស្ដសតើជួបការេាំបាកលដើមបើបលងកើតលៅជាក្កុម នងិពក្ងឹងពួក
គត់តាមរយៈវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ និងការបងាា ត់បងាា ញខផ្នកបលចេកលទស នងិខផ្នកលយនឌ័្រ/ភាព
ជាអនកដឹកន្ដាំ (ឧ. សដើពើការលរៀបចាំក្កុម ភាពជាអនកដឹកន្ដាំ ការបណដុ ោះបណ្ណដ េបលចេកលទស ក់
ព័នធជាមួយលរដបូក) និងធាតុចូេន្ដន្ដលដើមបើឱ្យពួកគត់អាចជបួក្បជុាំបានជាក្បចាំ ក្ពមទាំង
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ចូេរមួ និងទទួេអតាក្បលយជន៍ពើធនធានលរដបូក និងធនធាន ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើ។ 
ឧទហរណ៍ ក្កុមស្ដសតើកនុង PAs អាចផ្ារភាជ ប់ជាមួយក្កុមក្គប់ក្គងលអកូលទសចណ៍។ 
  
អភវិឌ្ឍកញ្េ ប់អភវិឌ្ឍន៍សមតាភាពលដើមបើពក្ងងឹការដ្ឋក់បញ្េូេលយនឌ័្រ។  
 

• កញ្េ ប់លនោះគួរក្តូវបានដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុងសមាសធាតុកស្ថងសមតាភាពបលចេកលទស ក់ព័នធ
របស់លរដបូក។ កញ្េ ប់លនោះគួររមួមានវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េសដើពើសមតាភាពវភិាគ វធិើស្ថស្ដសដ និង
ឧបករណ៍សក្មាប់បរយិប័ននលយនឌ័្រ និងសងគម រមួទាំងក្បធានបទន្ដន្ដដូចជា ការវភិាគលយន
ឌ័្រ និងការវភិាគខផ្នកសងគម ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ ការវាយតព្មែខផ្នកស្ថា ប័នខដេលមើេលចញពើ
ទសសនវស័ិយលយនឌ័្រ ភាពជាអនកដឹកន្ដាំ។េ។ 

• ចាំណុចលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់កនុងកញ្េ ប់អភិវឌ្ឍសមតាភាព គួរលផ្ទដ តលេើការខកេមអសមតា
ភាពរបស់បុគគេិកលរដបូកថ្នន ក់លក្កាមជាតិ នងិបុគគេិកព្ក្ពល ើ ជាពិលសស គឺបុគគេិកជួរមុែ21

លដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគមលៅកនុងការងារលរដបូក។ កញ្េ ប់លនោះ ក៏គួរផ្ារ
ភាជ ប់ជាមួយមជឈមណឌ េបណដុ ោះបណ្ណដ េថ្នន ក់តាំបន់ទាំង ៣ ខដេក្តូវបានលសនើល ើងសក្មាប់ការ
ក្គប់ក្គង PA និងដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុង NRS-AIP (NPASP និង PFSP)។  

គាំក្ទក្បព័នធព័ត៌មានពនិតិយតាមដ្ឋន (MIS) លដើមបើចប់យកេទធផ្េខដេមានេកាណៈខបង
ខចកតាមលយនឌ័្រ។  

• MIS របស់លរដបូក និងស្ថា ប័នព្ក្ពល ើកនុងការបលងកើតក្បព័នធពនិតិយតាមដ្ឋនខដេចប់យកេទធ
ផ្េខដេមានេកាណៈខបងខចកតាមលយនឌ័្រ (កក្មិតចាំល ោះមុែ នងិកក្មិតមធយម)។ MoE/
លេខាធិការដ្ឋា នក្កុមការងារលរដបូក ក្តូវដ្ឋក់ឱ្យមានចលន្ដែ ោះលដើមបើតាមដ្ឋនការលរៀនសូក្ត និងការ
ផ្ទែ ស់បតូរសដើពើលយនឌ័្រតាមរយៈក្បព័នធរាយការណ៍ន្ដលពេបចេុបបននរបស់ែែួន ឬ តាមរយៈការលធវើ
ខផ្នទើេទធផ្េលយនឌ័្រលៅកនុងការរាយការណ៍វឌ្ឍនភាពក្គប់លេើកទាំងអស់។ បន្ដេ ប់ពើលន្ដោះ 
ក្តូវលេើកការលរៀនសូក្តទាំងអស់លនោះ ដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុងវដដព្នការលធវើខផ្នការគលក្មាង/កមាវធិើ។  

បលងកើត នងិខចករ ាំខេកចាំលណោះដងឹសដើពើការដ្ឋក់បញ្េូេលយនឌ័្រ។ 
• បញ្ញា ក្ប ម និងការលរៀនសូក្ត ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រគួរក្តូវបានផ្ដេ់លយបេ់ក្ត ប់ចូេ
លៅកនុងដាំលណើ រការលធវើខផ្នការ និងផ្សពវផ្ាយតាមរយៈការលបាោះពុមពផ្ាយ នងិក្ពឹតដិការណ៍ខចក
រ ាំខេកចាំលណោះដឹងដព្ទលទៀតលៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់សហគមន៍។ ឧ. តាមរយៈការអភិវឌ្ឍខផ្នការ
យុទធស្ថស្ដសដក្គប់ក្គងចាំលណោះដឹងសដើពើលយនឌ័្រ និងលរដបូកខដេអាចផ្ាភាជ ប់ជាមួយខផ្នការ និង

                              
21 បុគគេិកជួរមុែ៖ ទាំងបុគគេិករដ្ឋា ភបិាេ និង NGO ទទួេែុសក្តវូកនុងការផ្ដេ់ធនធាន និងបងកឱ្យមានការរចូេរមួលដ្ឋយផ្ទេ េ់ជាមួយ
សហគមន៍។ 
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កិចេែិតែាំខផ្នកការក្គប់ក្គង/ការក្បាក្ស័យទក់ទងចាំលណោះដឹងខដេមានក្ស្ថប់របស់ MoE និង 
MAFF ក៏ដូចជាជាមួយដាំលណើ រការ ឬមុែងារពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតព្មែ។    

 
  



 

៣.២ សកមាភាពជាកល់ាកខ់ដេក្តូវបានផ្ដេអ់នុស្ថសនឱ៍្យមានសក្មាប់ការដ្ឋក់បញ្េូេលយនឌ័្រកនុងលសចកដើលក្ពៀង NRS + 
AIP/NPASMP/PFSP 
 
លគេបាំណង
យុទធស្ថស្ដសតរបស ់
NPASMP នងិ 
PFSP  

សកមាភាពខដេក្តូវបានផ្ដេ់អនុស្ថសន៍សក្មាប់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រ
លៅកនុង NRS-AIP/ NPASMP/PFSP 

ទទេួែុសក្តូវ ធនធាន អាទភិាព  

 
លគេបាំណងយុទធស្ថស្ដសត NRS 1៖ លេើកកមពស់ការក្គប់ក្គង នងិការពនិតិយតាមដ្ឋនធនធានព្ក្ពល ើ នងិការលក្បើក្បាស់ដើព្ក្ព 
 
 
NPASMP៖ SO 
1. ចត់អាទភិាព 
និងពក្ងឹងការអភិ
រកស  
 

1. គាំក្ទដេ់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកនុងការលក្តៀមលរៀបចាំខផ្នការ PA ,
លធវើបចេុបបននភាព និងវលិស្ថធនកមាចាប់សដើពើព្ក្ពល ើ និងកមាវធិើល ើ
ជាតិ និងកនុងការបលងកើត PAs លាើ (ឧ. PAs ដើលសើម និង Pas តាំបន់
ល្នរ/សមុក្ទ)។ ការងារលនោះគួររមួមានចាំណុចដូចខាងលក្កាម៖  
• ការផ្ដេ់អនកឯកលទសខផ្នកលយនឌ័្រ/ជនបលងាគ េលៅកនុងក្កុមការងារ
លក្តៀមចាំ  

GDANCP/ GDLC 
លដ្ឋយមានការគាំ
ក្ទពើក្កុមលយនឌ័្រ 
លរដបូក,  MoWA, 
អងគការអភិរកស 
GDLC, FA, FI, 
MAFF. 

អនកឯកលទសលយនឌ័្រម
កពើក្កុមលយនឌ័្រ លរដ
បូក, MoWA និងលពេ
លវលារបស់បុគគេិក
គនែឹោះលៅថ្នន ក់ជាតិ និង
ថ្នន ក់លក្កាមជាតិ៖  

1. ែពស ់ 
 

2. ែពស ់
 

3. ែពស ់ 



 

SO 1.3.2 NRS 
លេើកកមពស់ការ
យេ់ដើសក្មាប់
ការជក្មុញការ
អនុវតតចាប់ជូន
ដេ់អាជាា ធរមូេ
ដ្ឋា ន និងសហ
គមន៍។ 
 
SO 1.2.4. NRS 
SO 1.3.2 PF 
បលងកើតក្បព័នធ
ព័ត៌មានក្គប់ក្គង
ធនធានព្ក្ពល ើ 
(FRMIS) ជា
ការបាំលពញបខនាម

• ពិនិតយល ើងវញិលេើលសចកដើលក្ពៀងខផ្នការលដ្ឋយលមើេលចញពើ
ទសសនវស័ិយលយនឌ័្រ 

• ធាន្ដឱ្យបានថ្នខផ្នការកាត់បនាយផ្េប៉ាោះ េ់ PA មានេទធ
ផ្េ សកមាភាព សូចន្ដករខផ្នកលយនឌ័្រ និងកញ្េ ប់លវកិាដ្ឋច់
លដ្ឋយខ កខដេលគរព និងទទួេស្ថគ េ់តួន្ដទើ ការចូេរមួ
ចាំខណក នងិការចូេរមួក្បកបលដ្ឋយអតាន័យ ការខចករ ាំខេកអតា
ក្បលយជន៍របស់ស្ដសតើជាពិលសសស្ដសតើជួបការេាំបាក។  

• កាំណត់និយមន័យអនក ក់ព័នធ/សហគមន៍លដ្ឋយលមើេលចញពើ
ទិដាភាពខផ្នកលយនឌ័្រ ជាតពិនធុ នងិភាពក្កើក្ក ចត់តាាំងឱ្យមាន
លគេការណ៍ជាកាតពវកិចេយ៉ា ងលហាចណ្ណស់ 30%22 សក្មាប់
ការចូេរមួរបស់ស្ដសតើកនុង REDD+ និងសកមាភាព ក់ព័នធជាមួយ
ព្ក្ពល ើទាំងមូេ (កនុងមុែតាំខណងសលក្មចចិតត សមាជិកភាព 
ការពិលក្គោះលយបេ់ និងដាំលណើ រការលេើកកមពស់ការយេ់ដឹង អនក
បលចេកលទសព្ក្ពល ើ ជនបលងាគ េខផ្នកចាំលណោះដឹងកនុងមូេដ្ឋា ន 
អនកទទួេបានធនធាន ដូចជាឧបករណ៍េាត ការបណដុ ោះ
បណ្ណដ េបលចេកលទស។េ។)  

 

 
FiA និង FA លៅ
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់
លក្កាមជាតិ 
 
 
GDANCP,អនក
កាន់កាប់ ELC 
និង SLC , ឃុាំព្ក្ព
ល ើ 
GDANCP, 
MAFF, MoE 
លដ្ឋយមានការគាំ
ក្ទពើ NCSD,  

 

ជនបលងាគ េលយនឌ័្រ, 
ក្កុមការងារលយនឌ័្រ 
និងបុរស និងស្ដសតើថ្នន ក់
មូេដ្ឋា ន។ 

 

កញ្េ ប់លវកិាដ្ឋច់លដ្ឋយ
ខ ក៖ លដើមបើអនុវតត
សកមាភាពកនុងខផ្នការ
សកមាភាពលយនឌ័្រ 
និងយុទធស្ថស្ដសតអភិវឌ្ឍ
សមតាភាព  

 

 

                              
22 កូតា ៣០% សក្មាប់ស្ដសតើ និងក្កមុជួបការេាំបាក៖ បទពលិស្ថធន៍លៅក្បលទសដព្ទលតៀតបានបងាា ញថ្ន កូតា ៣០% គឺជាចាំណុចចប់លផ្ដើមដ៏េអ លដើមបើបលងកើនការចូេរមួរបស់ស្ដសតើលៅកនុងវស័ិយព្ក្ពល ើ។ 
លៅក្បលទសលនបា៉ា េ់ ព្ក្ពល ើសហគមន៍បានចប់លផ្ដើមពិចាំនួន ៣៣% ្នល ើងលៅដេ់ ៥០%។   



 

លេើក្បព័នធពិនិតយ
តាមដ្ឋនព្ក្ពល ើ
ថ្នន ក់ជាតិខដេ
មានបចេុបបនន  
 
PFSP SO1. 
ពក្ងឹងក្កបែណឌ
ការងារអភិបាេ
កិចេព្ក្ពល ើ 

 

2. អភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវតតសមាា រ លគេវធិើ និងវធិើស្ថស្ដសតលយនឌ័្រ និងបរញិ្ញា
ប័នសងគម៖ 
• ការលេើកកមពស់ការយេ់ដឹង/កញ្េ ប់អប់រ ាំផ្សពវផ្ាយខដេដ្ឋក់
បញ្េូ េស្ដសតើ និងក្កុមជួបការេាំបាកកនុង PA, ការក្ជុញការអនុវតត
ចាប់ PF នងិសកមាភាព REDD+ ក្ពមទាំងលក្បើក្បាស់លគេវធិើ
ល្ែើយតបខបបលយនឌ័្រលៅកនុងភាស្ថ សមាា រ លពេលវលា ទើកខនែង
លរៀបចាំកមាវធិើ ព័ត៌មាន។េ។)  

• ការកស្ថងសមតាភាពជាក្បចាំ (ការបណដុ ោះបណ្ណដ េ ការបងាា ត់
បងាា ញផ្ទេ េ់) សដើពើវធិើស្ថស្ដសតខបបសងគម និងខបបការចូេរមួ និង
ជាំន្ដញសក្មាប់បុគគេិកលៅមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់ និងព្ដគូ   

• បញ្ញជ ក់ឱ្យចាស់អាំពើសិទធិកាន់កាប់ដើធែើកនុង ELC23s និងព្ក្ពសហ
គមន៍ក្ពមទាំងអភិវឌ្ឍនើតិវធិើលដើមបើពិនិតយតាមដ្ឋន និងការវាយ
តព្មែលេើភាពអនុលលាមតាមេកាែណឌ វនិិចឆ័យខផ្នកលយនឌ័្រ និងបរ ិ
ញ្ញា ប័នសងគម។  

ក្កុមលយនឌ័្រ លរដ
បូក,  MoWA 
 
 
 

                              
23 សមបទនដើលសដាកិចេ (ELC)៖ សមបទនដើលសដាកចិេ គឺជាការជួេដើរយៈលពេខវង ខដេអនុញ្ញា តឱ្យអនកទទួេសមបទនអាច ូសឆ្យដើ លដើមបើអភិវឌ្ឍកសិកមាកនុងកក្មតិឧសាហកមា លហើយអាចក្តវូ
បានក្បគេឱ់្យលដ្ឋយសក្មាប់សកមាភាពលផ្សងៗជាលក្ចើន រមួមានដូចជាចាំការខាន តធាំ ការចញិ្េ ឹមសតវ និងការស្ថងសង់លរាងចក្ក លដើមបើខកព្ចនផ្េិតផ្េកសិកមាជាលដើម។   



 

3. ផ្ដេឱ់្យមានស្ដសតើ នងិក្កុមជបួការេាំបាកយ៉ា ងតិច 30% ឱ្យចូេរមួកនុង
សិកាា សិលា ការបណដុ ោះបណ្ណដ េ និងទសសនកិចេសិកាថ្នន ក់តាំបន់ និង
ថ្នន ក់អនតរជាតិសាំខាន់ៗ កនុងគណៈកមាា ធកិារជាតិលដ្ឋោះក្ស្ថយជលមាែ ោះ
សដើពើការក្គប់ក្គង PA ក្កុមការងារសននិធិព្ក្ពល ើ  

 
លគេបាំណងយុទធស្ថស្ដសតទើ 2. NRS - ពក្ងងឹការអនុវតតការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើក្បកបលដ្ឋយនរិនតរភាព 
 
NPASMP៖ SO2 
ពក្ងឹកការ
ក្គប់ក្គង
ក្បកបលដ្ឋយ
និរនតរភាព 
 
PFSP SO2. គាំ
ក្ទផ្េិកមាល ើ 

4. ដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុង 1) ការបលងកើត PAs លាើ (ឧ. PAs ដើលសើម 
និង PAs តាំបន់ល្នរ/សមុក្ទ) និង 2) លសចកដើខណន្ដាំសដើពើការលធវើ
ខផ្នការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើតាមរយៈការលយងលៅលេើយុទធស្ថស្ដសតលយន
ឌ័្រ/លសចកដើខណន្ដាំការលធវើការងារ/ខផ្នការសកមាភាពលយនឌ័្រ24 ខដេ
ក្តូវបានអភិវឌ្ឍ និងដ្ឋក់បញ្េូ េកនុង NRS-AIP សក្មាប់ NPASMP 
និង PFSP (ឧ. ធាន្ដឱ្យមានស្ដសតើ និងក្កុមជួបការេាំបាកយ៉ា ងលហាច
ណ្ណស ់30%25 លៅកនុងគណៈកមាធិការក្បតិបតតិរបស់គណៈកមាា ធិ
ការក្គប់ក្គងដើលសើម ទទេួស្ថគ េ់ពួកលគជាអនក ក់ព័នធចមបងមយួ

GDANCP លដ្ឋយ
មានការគាំក្ទពើ
អនកឯកលទសលយន
ឌ័្រ /ជនបលងាគ េ
មកពើក្កុមលយនឌ័្រ 
លរដបូក របស់ 
MoWA. 
 

ក្គួបណដុ ោះបណ្ណដ េ
ខដេមានចាំលណោះដឹង 
និងជាំន្ដញខបបការ
ចូេរមួ, 
ក្គូបណដុ ោះបណ្ណដ េ
បលចេកលទស,កញ្េ ប់
លវកិាដ្ឋច់លដ្ឋយខ ក 

4. មធយម 

 
 
 
 
5. ែពស់ 

 

                              
24 យុទធស្ថស្ដសតលយនឌ័្រ/ឯកស្ថរខណន្ដាំការលធវើការងារលយនឌ្័រ/ខផ្នការសកមាភាពលយនឌ័្រ នឹងក្តវូបានបលងកើតល ើង ខផ្អកលេើអនុស្ថសន៍របស់ការវាយតព្មែលនោះ លហើយនឹងក្តូវដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុង NPASMP 
និង PFSPs។  
25 កក្មតិកាំណត់ ៣០% ជាការសលក្មចចិតតលធវើល ើងលដ្ឋយ MoE/គលក្មាង លក្កាយពើការពិលក្គោះលយបេ់។ ក្បលទសជាលក្ចើន លក្ចើនខតទទួេយកកក្មិតកាំណត់ ៣០-៣៣% ជាចាំណុចចប់លផ្ដើម (ឧ. 
ក្បលទសលនបា៉ា េ់បានចប់លផ្ដើមលចញពើ ៣៣% រចួ្នល ើងលៅដេ់ ៥០% សក្មាប់អនកតាំណ្ណងជាស្ដសតើលៅកនុងគណៈកមាា ធិការក្កមុអនកលក្បើក្បាស់ព្ក្ពល ើសហគមន៍)។  



 

និង NWFPs 
តាមរយៈការដ្ឋាំ
ព្ក្ពល ើងវញិ ការ
ស្ថដ រនើតិសមបទ
ព្ក្ព និងការ
ក្គប់ក្គងចមាក រ
ព្ក្ពដ្ឋាំ 

តាមរយៈការដ្ឋក់បញ្េូ េពួកលគលៅកនុងបញ្ជ ើរាយល ា្ ោះអនក ក់ព័នធ 
េទធភាពទទេួបានធនធានព្ក្ពល ើ និងធនធាន ក់ព័នធជាមួយ លរ
ដបូក និងការខចករ ាំខេកអតាក្បលយជន៍។េ។)។ 

 
5. គាំក្ទការចូេរមួរបស់ស្ដសតើកនុងកិចេែិតែាំសហការលដើមបើពិនិតយតាមដ្ឋន 
និងក្គប់ក្គងលេើសកមាភាពែុសចាប់ន្ដន្ដកនុងតាំបន់ព្ក្ពលៅកនុងកមាវធិើ
ស្ថដ រនើតិសមបទព្ក្ពល ើ និងការស្ថដ រព្ក្ពល ើល ើងវញិតាមរយៈការវ ិ
និលយគលេើការបលងកើតក្កុមស្ដសតើ វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េបលចេកលទស ការ
វភិាគខផ្នកសងគម នងិលយនឌ័្រ វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េភាពជាអនកដឹកន្ដាំ 
ការបងាា ត់បងាា ញផ្ទេ េ់ និងការបលក្ងៀនអនុវតតផ្ទេ េ់ ការផ្ដេ់ឧបករ
ណ៍។េ។  

 
6. លេើកកមពស់ និងគាំក្ទបលចេកវទិាសក្មាប់ថ្នមពេជាជលក្មើសជាំនួស 
ខដេកាត់បនាយបនេុកការងារកនុងក្គួស្ថរ និងកនុងកសិដ្ឋា នរបស់ស្ដសតើក្កើ
ក្ក និងអនុញ្ញា តឱ្យពួកលគចូេរមួជាក្បចាំកនុងសកមាភាព លរដបូក និង
សកមាភាពក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។ បលចេកវទិាថ្នមពេជាជលក្មើសជាំនួស
របស់ទើតាាំងអនុវតតបងាា ញ លរដបូក បចេុបបននដូចជា bio-digesters ជា
លដើមគួរក្តូវបានវាយតព្មែលដើមបើពិនិតយលមើេថ្នលតើជលក្មើសទាំងលនោះអាច

FA, FiA, 
GDANCP, 
MAFF, MoE 
លដ្ឋយមានការគាំ
ក្ទពើក្កុមលយនឌ័្រ 
លរដបូក របស់   
MoWA; NGOs 
ខផ្នកអភិរកស និង
អភិវឌ្ឍន៍ 

 
6. ែពស ់



 

លធវើឱ្យស្ដសតើ និងបុរសក្កើក្កជួបការេាំបាកអាចមានេទធភាពទទួេបាន
កាន់ខតក្បលសើរ និងមានភាព ក់ព័នធជាមួយពួកគត់ ឬយ៉ា ងណ្ណ។  

 
លគេបាំណងយុទធស្ថស្ដសតទើ 3. NRS - លគេវធិើបស្ដញ្ញជ បលដើមបើកាត់បនាយការបាត់បង់ព្ក្ពល ើ កស្ថងសមតាភាព នងិបងកការចូេរមួពើអនក ក់ព័នធ  
NPASMP៖ 
SO3.  ការចូេ
រមួរបស់សហគម
ន៍ និងអតា
ក្បលយជន៍ 
 
PFSP៖ SO3. 
លេើកកមពស់ការ
ចូេរមួយ៉ា ង
សកមារបស់សហ
គមន៍ជនបទ  

7. វាយតព្មែលសចកដើក្តូវការខផ្នកសមតាភាពរបស់បុគគេិក និងអនក ក់ព័នធសាំ
ខាន់ៗខដេចូេរមួកនុងការអនុវតត PA នងិ PF ជាពិលសសលៅថ្នន ក់លក្កាម
ជាតិ លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយលយនឌ័្រ។ ធាន្ដឱ្យបានថ្នកមាវធិើ 
និងវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េការអប់រ ាំផ្សពវផ្ាយ/លេើកកមពស់ការយេ់ដឹងមាន
ភាពល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ និងក្តូវបានអនុវតតលដ្ឋយលក្បើក្បាស់ឧបករណ៍
ខបបការចូេរមួ និងវធិើស្ថស្ដសតខបបការចូេរមួលដើមបើបលងកើនការចូេរមួរបស់
ស្ដសតើ និងក្កុមជួបការេាំបាកកនុងការស្ថដ រ/ការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ និងក្បព័នធលអ
កូ ូសុើល ើងវញិ។  

 
8. ពក្ងើង និងពក្ងឹងយនតការក្គប់ក្គងខបបសហការ និងជលក្មើសព្ក្ពសហគម
ន៍ (CF) ក៏ដូចជាលធវើឱ្យនើតិវធិើលធវើខផ្នការ និងអនុម័តលេើការក្គប់ក្គង CF 
មានេកាណៈស្ថមញ្ាលដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េស្ដសតើ និងក្កុមជបួការេាំបាក។  

 

 
GDLC លដ្ឋយមាន
ការគាំក្ទពើ 
GDANCP និង 
MoWA  
 
GDLC លដ្ឋយមាន
ការគាំក្ទពើ MAFF 
GDLC លដ្ឋយមាន
ការគាំក្ទពើវស័ិយឯក
ជន/ក្កុមហ ុន
លទសចរណ៍, NGOs 
និង MoWA 
 

អនកឯកលទស
ខផ្នកលអកូ
លទសចរណ៍ 
និងលយនឌ័្រ 
(ការក្គប់ក្គង
ផ្េោះស្ថន ក់លៅ
របស់លទសចរ ,
ការក្គប់ក្គង
លអកូ
លទសចរណ៍)  
 
វស័ិយឯកជន៖ 
ការក្គប់ក្គង
សណ្ណា គរ/

ែពស់ទាំង
អស់  



 

9. ពក្ងើងឱ្កាសជើវភាពរស់លៅសក្មាប់ស្ដសតើ និងក្កុមជបួការេាំបាកតាមរយៈ
ការផ្ដេ់ធនធានលគេលៅ និងលវកិា។ ឧទហរណ៍៖  
• បលងកើនឱ្កាសមុែរបរ ក់ព័នធជាមួយ ELCs និងសកមាភាពវនិិលយគវ ិ
ស័យឯកជនដព្ទលទៀតកនុង PF  

• គាំក្ទបលចេកវទិាអាំលណ្ណយផ្េខផ្នកលយនឌ័្រលដើមបើពក្ងឹងទិននផ្េ
កសិកមា  

• លេើកទឹកចិតតការលក្បើក្បាស់ដើពហុជុាំខដេអាំលណ្ណយផ្េខផ្នកលយនឌ័្រ
កនុងក្បព័នធផ្េិតកមាចមាក រព្ក្ពដ្ឋាំ  

• គាំក្ទ និងសក្មបសក្មួេដេ់ការអភិវឌ្ឍអាជើវកមាខាន តតូចជាកមាសិទធិ
របស់ស្ដសតើ និងេទធភាពចូេលៅលក្បើក្បាស់ការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិតមើក្កូឥណ
ទន ក់ព័នធជាមួយការខកព្្ន និងការលធវើទើផ្ារ NWFPs សិបបកមា 
និងឱ្សលបុរាណ ថ្នន េបណដុ ោះកូនល ើព្ក្ពលៅតាមផ្េោះ បសុសតវ នងិ
បកសើ ដុាំឥដាជើវស្ថស្ដសត លធវើពើសមាា រសរ ើរាងគ កាកសាំណេ់។េ។  

 
10. លដើមបើគាំក្ទដេ់ការដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកនុងការអភិវឌ្ឍយុទធស្ថស្ដសតលអកូ
លទសចរណ៍សក្មាប់ PAs 

 

FA, FiA, GDANCP 
លៅថ្នន ក់ជាតិ និង
ថ្នន ក់លក្កាមជាតិ, 
MAFF, MoE, អងគ
ការសហគមន៍ព្ក្ព
ល ើ, NGOs និង 
MoWA 
 
FA លៅថ្នន ក់ជាតិ និង
ថ្នន ក់លក្កាមជាតិ, 
MAFF,អនកកាន់កាប់ 
ELC , CTIA, NGOs 
របស់ក្កុមស្ដសតើ  
 
GDLC/GDANCP 
លដ្ឋយមានការគាំក្ទ
ពើក្កសួងលទសចរណ៍  
 

កខនែងស្ថន ក់
លៅ (ការចមអិន 
អភិបាេកិចេ
ក្គប់ក្គងខដេ
យកចិតត
ទុកដ្ឋក់ែពស់
ចាំល ោះបរសិ្ថា
ន)  
 
កញ្េ ប់លវកិា
ដ្ឋច់លដ្ឋយ
ខ ក
សក្មាប់
ការ
ក្គប់ក្គង
ផ្េោះស្ថន ក់
លៅរបស់
លទសចរ 



 

11. តាក់ខតង និងអនុវតតស្ថកេបង ការអភិវឌ្ឍ នោះៗសក្មាប់ការផ្ដួចលផ្ដើម
គាំនិតអភិរកសកនុងការបងកការចូេរមួក្បកបលដ្ឋយសមធម៌រវាងស្ដសតើ និងបុរស
លៅកនុង លរដបូក និងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ និងផ្ដេ់ភាពអងគអាចដេ់ពួកលគ
តាមរយៈការផ្ដេ់ជាំន្ដញរកក្បាក់ចាំណូេ និងជាំន្ដញភាពជាអនកដឹកន្ដាំ
ដេ់ពួកលគ។ តាក់ខតង និងអនុវតតស្ថកេបងកមាវធិើផ្ដេ់ភាពអងគអាចខផ្នក
លសដាកិចេខផ្អកលេើការអភិរកសយ៉ា ងលហាចណ្ណស់ ២ (កញ្េ ប់) ជាពលិសស
សក្មាប់ស្ដសតើជួបការេាំបាក។ 
ឧទហរណ៍៖ អនុវតតស្ថកេបងគលក្មាងសដើពើ “ការពក្ងឹងភាពអងគអាចខផ្នក
លសដកិចេរបស់ស្ដសតើតាមរយៈលអកូលទសចរណ៍កនុងតាំបន់ការ រ”។ 
សកមាភាពអនុវតតស្ថកេបងខបបលនោះអាចលផ្ទដ តសាំខាន់ជុាំវញិការផ្ដួចលផ្ដើម
គាំនិត ក់ព័នធជាមួយលទសចរលដ្ឋយផ្ទេ េ់ និងលដ្ឋយក្បលយេដូចជាការ
បលងកើតជាគណៈកមាា ធិការក្គប់ក្គងលអកូលទសចរខបបបរញិ្ញា ប័នជាមួយស្ដសតើ  
(ជាសមាជិកភាគលក្ចើនរបស់គណៈកមាា ធិការ) ការបណដុ ោះបណ្ណដ េ និង
ការបងាា ត់បងាា ញកនុងេកាណៈក្បកបលដ្ឋយសមធម៌ជូនដេ់ស្ដសតើ និងបុរស
កនុងមូេដ្ឋា នសដើពើការក្គប់ក្គងផ្េោះស្ថន ក់លៅរបស់លទសចរខដេអាំលណ្ណយ
ផ្េដេ់បរសិ្ថា នដូចជាការក្គប់ក្គងផ្េោះលទសចរស្ថន ក់លៅ មគគុលទសធមា
ជាតិ ចាំលណោះដឹងខផ្នកអាជើវកមាសួនបខនែតាមផ្េោះ ការចិញ្េ ឹមសតវ កមេើខាន ត
តូចសក្មាប់ស្ដសតើក្កើក្ក។េ។  

 
 

និងការ
ក្គប់ក្គង
លអកូ
លទសចរ
ណ៍
សក្មាប់ស្ដសតើ 
និងក្កុម
ជួបការ
េាំបាក 



 

NPASMP៖ SO4
៖ ពក្ងងឹសមតា
ភាពខផ្នកស្ថា ប័ន 
និងកិចេសហការ 
 
PFSP៖ SO4៖  
ពក្ងឹងសមតាភាព
ខផ្នកស្ថា ប័ន និង
កិចេសហការ្ែង
ស្ថា ប័ន 

12. គាំក្ទលដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រកនុងការអភិវឌ្ឍមជឍមណឌ េបណដុ ោះបណ្ណដ េ
ថ្នន ក់តាំបន់ចាំននួបើសក្មាប់ការក្គប់ក្គង PA និងម៉ាូឌុ្េបណដុ ោះបណ្ណដ េ
បលចេកលទសសក្មាប់បុគគេិកថ្នន ក់កណ្ណដ េ និងថ្នន ក់លែតត 

 
13. ពិនិតយល ើងវញិលេើអាណតតិរបស់ FA’s លដ្ឋយលមើេលចញពើទសសនវស័ិយ
លយនឌ័្រលដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រជាតួន្ដទើ និងការទទួេែុសក្តូវរបស់
ពួកលគ។  

 
14. ខកេមអការសក្មបសក្មួេ និងកិចេសហការសក្មាប់ការក្ស្ថវក្ជាវ ការអប់រ ាំ
អាំពើព្ក្ពល ើ ការលធវើខផ្នការធនធាន និងការអភិវឌ្ឍលគេនលយបាយលដើមបើ
បលងកើនការចូេរមួក្បកបលដ្ឋយអតាន័យរបស់ស្ដសតើក៏ដូចជាេទធភាពរបស់ស្ដសតើ
កនុងការទទួេបានធនធានព្ក្ពល ើ និងធនធាន ក់ព័នធជាមួយ លរដបូក 
និងការខចករ ាំខេកអតាក្បលយជន៍។ 

GDANCP លដ្ឋយ
មានការគាំក្ទពើ MoE 
និង GWP/MoWA 
 
ន្ដយកដ្ឋា ន 
(GDEKI) 
 
FA, FiA, GDANCP 
លៅថ្នន ក់កណ្ណដ េ 
និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ 
MAFF, MoE, RUA, 
MoWA, អងគការអនតរ
ជាតិ និងព្ដគូអភិវឌ្ឍ  

ក្គូបណដុ ោះ
បណ្ណដ េខផ្នក
លយនឌ័្រលដើមបើ
ផ្ដេ់ដាំបូន្ដា ន 
និងធាតុចូេ 
កញ្េ ប់លវកិា
ដ្ឋច់លដ្ឋយ
ខ កសក្មាប់
វគគបណដុ ោះ
បណ្ណដ េ និង
ការបងាា ត់
បងាា ញ ក់
ព័នធជាមួយលយ
នឌ័្រ  

12. High  
 
 
 
13. 
Medium 
 
 
 

14. High 



 

៤. ឧទាហរណ៍អំពីដំយណើ រការប្បម្ូលទិននន័េ និងការពិនិតយតាម្ដានផដលមានលក្េណៈយ្ៃើេតបផែនក្
យេនឌ័រ 
 
       ជាំពូកលនោះផ្ដេ់មតិលយបេ់មួយចាំនួន និងសកមាភាពចាំបាច់ន្ដន្ដខដេអាចក្តូវបានលធវើល ើងលដើមបើលធវើឱ្យដាំលណើ រការក្បមូេទិននន័យ និងការពិនិ
តយតាមដ្ឋនមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ។ តារាងខាងលក្កាមពុាំខមនលចតន្ដជាលសចកដើបញ្ញជ លន្ដោះលទ ប៉ាុខនតផ្េុយលៅវញិលនោះជាឧទហរណ៍អាំពើ
សកមាភាពសាំខាន់ៗ និង ក់ព័នធមួយចាំននួទញលចញពើលសចកដើលក្ពៀង NRS-AIP-NPASMP/PFSP លដើមបើបងាា ញអាំពើរលបៀបលដើមបើក្បមូេទិននន័យខញក
លៅតាមលយនឌ័្រ និងតាមដ្ឋនភាពល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្ររបស់េទធផ្េ។  
 

លគេបាំណងយុទធ
ស្ថស្ដសតរបស ់NRS-
AIP - NPASMP 
នងិ  PFSP  

ឧទហរណ៍អាំពើសកមាភាព
 ក់ព័នធទញលចញពើ
លសចកដើលក្ពៀង  NRS-AIP  

ការក្បមូេទនិនន័យខដេមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ   មលធាបាយលដើមបើលផ្េៀង
ផ្ទេ ត់ 

 

NPASMP៖ SO 1. 
ចត់អាទិភាព និង
ពក្ងឹងការអភិរកស 

 

NPASMP. SO1.1.2៖ 
លរៀបចាំខផ្នការក្គប់ក្គង 
PA ខដេរមួបញ្េូ េការ

ក្បមូេទិននន័យលដើមបើធាន្ដ និងវាយតព្មែ៖ 

ការចូេរមួ៖ 

• លតើស្ដសតើ នងិបុរសបានចូេរមួក្បកបលដ្ឋយសមធម៌ឬលទ៖ ចាំណុចលនោះ
មានន័យថ្នស្ដសតើ (យ៉ា ងតចិ 30%26) បានចូេរមួក្បកបលដ្ឋយសមធម៌

របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ
រមួមានេទធផ្េ/ការ
ផ្ទដ ស់បតូរខផ្នកលយនឌ័្រ 

                              
26  លគេនលយបាយសដើពើភាគរយរបស់ស្ដសតើ នឹងក្តវូសលក្មចលដ្ឋយស្ថា ប័ន ក់ព័នធជាមួយ REDD+ ការរមួបញ្េូ េស្ដសតើចាំនួន 30-35% ជាចាំណុចចប់លផ្ដើមគឺជាការអនុវតតេអខដេក្តូវបានលក្បើក្បាស់លៅកនុង
កខនែងជាលក្ចើនកនុងទវើបអាសុើរមួទាំងក្បលទសលនបា៉ា េ់ផ្ងខដរ។  



 

 
 
PFSP SO1. ពក្ងឹង
ក្កបែណឌ ការងារ
អភិបាេកិចេព្ក្ព
ល ើ 

SO 1.2.4. NRS 
SO 1.3.2 PF 
បលងកើតក្បព័នធ
ព័ត៌មានក្គប់ក្គង
ធនធានព្ក្ពល ើ 
(FRMIS) ជាការ
បាំលពញបខនាមឱ្យ
ក្បព័នធពិនិតយតាម
ដ្ឋនព្ក្ពល ើថ្នន ក់
ជាតិន្ដលពេ
បចេុបបនន  

តាក់ខតងខផ្នទើការលក្បើ
ក្បាស់ដើ 

 

PFSP.SO 3.1 PF ពក្ងើក 
និងពក្ងឹងយនតការខបប
សហការជាមួយសហគម
ន៍  

អងគភាព IT ក្តូវបាន
បលងកើតល ើងលៅ FA 
លហើយ FRMIS ខដេមាន
េកាណៈងាយក្សួេលក្បើ
ក្បាស់ក្តូវបានបលងកើតល ើង
កនុងកិចេសហក្បតិបតតិការ
ជាមួយព្ដគូពើខាងលក្ៅ
លដើមបើផ្ដេ់ព័ត៌មានចាំបាច់
សក្មាប់ការអនុវតត PFSP 

កនុងការលរៀបចាំខផ្នការក្គប់ក្គង ស្ដសតើសាិតកនុងមុែតាំខណងអភិបាេកចិេ/
លធវើការសលក្មចចិតតសាំខាន់ៗរបស់គណៈកមាា ធិការ និងចូេរមួជា
សមាជិកទូលៅ (គួររមួមានយ៉ា ងតិច 30% ព្នសមាជិកទាំងអស់) ។ 
ខញកទិននន័យលៅតាមលយនឌ័្រ ធនធាន និងឋានៈសងគម27 ។ 

 

 

 

 

 

 

• គុណភាពព្នការចូេរមួរបស់ស្ដសតើ នងិបុរសក្បលភទលផ្សងៗ៖ វាយតព្មែថ្ន
លតើសមាជិក CF ខដេក្តូវបានខញកលៅតាមលយនឌ័្រ ធនធាន នងិឋា
នៈសងគម រាយការណ៍លផ្សងគន  ឬលទសដើពើការគាំក្ទខដេក្តូវបានខកេមអ
ពើសាំណ្ណក់រដ្ឋា ភិបាេ និងស្ថា ប័នដព្ទលទៀតកនុងតាំបន់ខដេសកមាភាព 
លរដបូក ក្តូវបានអនុវតត។  

ស្ដសតើ បុរស 

ក្កើក្ក/
ជួប
ការ
េាំបា
ក  

ជាតិព
នធុ 

លផ្សងៗ  ក្កើក្ក/ជួប
ការេាំបាក 

ជាតិព
នធុ 

លផ្សងៗ  

      

ជនបលងាគ េលយនឌ័្រ 
និងក្កុមការងារ
បលចេកលទសបានចូេ
រមួកនុងដាំលណើ រការពិនិ
តយតាមដ្ឋន និងវាយ
តព្មែ  

 

លរឿងរា៉ា វសដើពើការផ្ទែ ស់បតូ
រ/ករណើ សិកា (ខបប
គុណភាព) ក្តូវបាន
ចងក្កងល ើងសដើពើការ
ផ្ទែ ស់បតូរគួរជាទើកត់
សមាគ េ់លេើខផ្នកភាព
ជាអនកដឹកន្ដាំ និង
ជើវភាពរស់លៅរបស់

                              
27 និយមន័យព្នក្កមុងាយរងលក្គោះ/ជួបការេាំបាកនឹងក្តូវកាំណត់និយមន័យលក្កាមកចិេពលិក្គោះលយបេ់ជាមួយអនក ក់ព័នធថ្នន ក់លក្កាមជាតិ នងិស្ថា ប័នរដ្ឋា ភិបាេ។ 



 

 ខផ្នការក្គប់ក្គងរមួមាន/មានបទបបញ្ាតតសិក្មាប់ធនធានហរិញ្ាវតាុ ក់
ព័នធជាមយួលយនឌ័្រ នងិលសវាផ្ដេ់ក្បកឹា។ 

ស្ដសតើ ក្កុមជាតិពនធុ នងិ
ក្កុមជួបការេាំបាក  
 

ការសិកាស្ថេ បសេង់
មតិសដើពើទសសនៈយេ់
លឃើញរបស់អនក ក់
ព័នធ/ការស្ថេ បសេង់មតិ
អនក ក់ព័នធកនុងសហគ
មន៍/របាយការន៍លធវើខផ្
នទើេទធផ្េលយនឌ័្រ  

 
NPASMP៖ SO2 
ពក្ងឹងការក្គប់ក្គង
ក្បកបលដ្ឋយនិរនតរ
ភាព 
 
 

 
NPASMP៖ SO1.2.3៖ 
លេើកកមពស់ការយេ់ដឹង
សដើពើការជក្មុញការអនុវតត
ចាប់ PA កនុងចាំលណ្ណម
អាជាា ធរមូេដ្ឋា ន និង
សហគមន៍ 

ក្បមូេទនិនន័យលដើមបើធាន្ដ នងិវាយតព្មែលេើ៖ 
សមតាភាព៖ ជាំន្ដញ នងិចាំលណោះដងឹ៖ 
• ថ្នលតើការកស្ថងសមតាភាពសក្មាប់ឧទានុរកស នងិបុគគេិកបលចេកលទស
ដព្ទលទៀតសដើពើលយនឌ័្រ នងិវធិើស្ថស្ដសតខផ្នកសងគម នងិលគេវធិើខបបលយន
ឌ័្រ នងិខបបសងគមបានលកើតមានឬលទ៖ ចាំណុចលនោះមានន័យថ្នក្តូវ
ក្បមូេទិននន័យសដើពើ 1) ចាំនួន នងិក្បលភទការបណដុ ោះបណ្ណដ េ/វគគលយន
ឌ័្រខដេក្តូវបានផ្ដេ់ឱ្យ ឬដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុងវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ
បលចេកលទស 2) វតតមានរបស់ក្បព័នធការបងាា ត់បងាា ញ និងការបណដុ ោះ

ភាគរយព្នលវកិាខដេ
ក្តូវបានចត់ជាកញ្េ ប់
សក្មាប់ការដ្ឋក់
បញ្េូ េលយនឌ័្រ  

ខផ្នការក្បចាំឆ្ន ាំ និង
លវកិាក្បចាំឆ្ន ាំបងាា ញ
អាំពើការចត់ខចង
សក្មាប់ការដ្ឋក់



 

PFSP SO2. គាំក្ទ
ផ្េិតកមាល ើ និង 
NWFPs តាមរយៈ
ការដ្ឋាំព្ក្ពល ើងវញិ 
ការស្ថដ រនើតិសមបទ
ព្ក្ពល ើ និងការ
ក្គប់ក្គងចមាក រព្ក្ព
ដ្ឋាំ  

 

 

NPASMP៖ SO2៖ លធវើឱ្យ
គណៈកមាធកិារជាតិ
ទទួេបនេុកការលដ្ឋោះ
ក្ស្ថយជលមាែ ោះសដើពើការ
ក្គប់ក្គង PA មានភាព
រស់រលវ ើកល ើងវញិ 
 
 
PFSP៖ SO 2.2.2៖ លធវើ
ខផ្នការ និងអនុវតត
គលក្មាងស្ថកេបងកនុង
តាំបន់ព្ក្ពផ្េិតកមា លដ្ឋយ
លផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់
លេើផ្េិតកមាល ើ និង 
NWFPs 

PFSP.SO1.4.1៖ ចូេរមួ
កនុងសិកាា ស្ថលា ការ
បណដុ ោះបណ្ណដ េ និង

បណ្ណដ េរ ាំេឹកល ើងវញិជាក្បចាំ និង 3) ក្បលភទអនកចូេរមួ ខញកតាម
លយនឌ័្រ និងជាតពិនធុ  

េទធភាពទទេួបានធនធាន៖ 

• លតើកមាវធិើលេើកកមពស់ការយេ់ដងឹក្តូវបានតាក់ខតងល ើងកនុងេកាណៈ
ល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រលដើមបើឱ្យទាំងស្ដសតើ នងិបុរសអាចចូេរមួសកមាភាព
បានក្បកបលដ្ឋយសមធម៌ឬលទ៖ ចាំណុចលនោះមានន័យថ្នក្តូវក្បមូេ
ទិននន័យសដើពើចាំនួនសិកាា ស្ថលាខដេបានពិចរណ្ណអាំពើលពេលវលា 
ទក្មង់ (ឧ. ក្កុមមានខតស្ដសតើចូេរមួ) ចមាង យព្នការលធវើដាំលណើ រ និងែែឹម
ស្ថរ/ភាស្ថ/សមាា រព្នកមាវធិើ/ការបណដុ ោះបណ្ណដ េលដើមបើអាចលេើកទឹក
ចិតតដេ់វតតមាន និងការចូេរមួយ៉ា ងសកមារបស់ស្ដសតើ និងបុរស ខញក
ទិននន័យអនកចូេរមួកនុងសិកាា ស្ថលាដូចជាខញកលៅតាមលភទ ក្កុមជាតិ
ពនធុជាលដើម។ ចាំនួនស្ដសតើខដេក្តូវបានជួេ ឬចូេរមួកនុងការងារ
បលចេកលទស និងការសលក្មចចិតត (ឧ. សននិធិ ជាខផ្នកមួយព្នគណៈកមាា
ធិការលដើមបើលក្ជើសលរ ើសអនកចូេរមួកនុងវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ/សិកាា ស្ថលា/
ខចកចយធនធាន។េ។) 

ឧទហរណ៍៖ បញ្ជ ើលផ្េៀងផ្ទេ ត់៖ ែែឹមស្ថរ និងការសក្មប
សក្មួេ៖លតើែែឹមស្ថរវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េមានភាពសមក្សប
តាមកក្មិតចាំលណោះដឹងរបស់ស្ដសតើជនបទ ក្កុមជាតិពនធុ និងក្កុម

បញ្េូ េលយនឌ័្រ ឧ. ការ
បណដុ ោះបណ្ណដ េនិងការ
បងាា ត់បងាា ញជាក្បចាំ
សដើពើលយនឌ័្រ និងវធិើ
ស្ថស្ដសតខបបសងគម
សក្មាប់បុគគេិក  

របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ
លដ្ឋយមានព័ត៌មានសដើ
ពើការដ្ឋក់បញ្េូ េលយន
ឌ័្រ ឧ. ការកស្ថង
សមតាភាពរបស់បុគក
េិកសដើពើលយនឌ័្រ និង
វធិើស្ថស្ដសតខបបសងគម 
និងភាគរយ/ការចូេ
រមួរបស់ស្ដសតើ និងក្កុម
ជួបការេាំបាក 

សមាា រការក្បាក្ស័យ
ទក់ទងខផ្អកលេើ



 

ទសសនកិចេសិកាថ្នន ក់
តាំបន់ និងថ្នន ក់អនតរជាតិ
សាំខាន់ៗ 
 

ជួបការេាំបាកឬលទ? លតើជនបលងាគ េខផ្នកបលចេកលទសបាន
ទទួេការតក្មង់ទិស/ការបណដុ ោះបណ្ណដ េសដើពើការវភិាគលយន
ឌ័្រ និងវធិើស្ថស្ដសតខបបការចូេរមួឬលទ? ភសដុភា និងការចូេ
រមួ៖ លតើមានអនកចូេរមួយ៉ា ងតិច 30% ជាស្ដសតើជនបទ ក្កុម
ជាតិពនធុ នងិក្កុមជួបការេាំបាកឬលទ? លតើទើកខនែងកមាវធិើ 
លពេលវលា និងសមាា រអប់រ ាំផ្សពវផ្ាយមានេកាណៈល្ែើយតប/
សមក្សបសក្មាប់ស្ដសតើ ក្កុមជាតិពនធុ នងិក្កុមជួបការេាំបាក
ឬលទ? លតើស្ដសតើជួបការេាំបាកចាំនួនប៉ាុន្ដា នភាគរយខដេពុាំបាន
ចូេរមួយ៉ា ងសកមា និងលតើលហតុអវើ?  

ចាំលណោះដឹង និងកដើ
ក្បាថ្នន កនុងការ
ក្បាក្ស័យទក់ទង
របស់ស្ដសតើ ក្កុមជាតិពនធុ 
/ក្កុមជួបការេាំបាក  

ការវាយតព្មែតាម
ចលន្ដែ ោះលពេលវលាលទៀង
ទត់/េទធផ្េរបាយ
ការណ៍លធវើខផ្នទើលយន
ឌ័្រ ( ក់កណ្ណដ េ
អាណតតិ)  

NPASMP៖ SO3. 
ពក្ងើកការចូេរមួ
របស់សហគមន៍ 
និងអតាក្បលយជន៍ 
 
PFSP៖ SO3. 
លេើកកមពស់ការចូេ

NPASMP. SO3.1.1៖ 
ផ្ដេ់វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េសដើ
ពើការលក្បើក្បាស់ឧបករណ៍
ខបបការចូេរមួសក្មាប់ឱ្យ
មានការចូេរមួពើអនក ក់
ព័នធកនុងមូេដ្ឋា ន 

ក្បមូេទិននន័យលដើមបើធាន្ដ និងវាយតព្មែ៖ 

ការចូេរមួ និងេទធភាពទទួេបានធនធាន៖ 

• វតតមានព្នក្បព័នធសក្មាប់ការបងាា ត់បងាា ញ និងការបណដុ ោះបណ្ណដ េ
រ ាំេឹកល ើងវញិជាក្បចាំ 

• ចាំនួន និងក្បលភទការបណដុ ោះបណ្ណដ េ/វគគលយនឌ័្រ/វគគខផ្នកសងគមខដេ
ក្តូវបានផ្ដេ់ឱ្យ ឬដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុងវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េបលចេកលទស 

របាយការណ៍ក្បចាំឆ្ន ាំ 
និងរបាយការណ៍វាយ
តព្មែ 

សមាា រផ្សពវផ្ាយ
កសិកមា សមាា រអប់រ ាំ



 

រមួយ៉ា ងសកមារបស់
សហគមន៍ជនបទ 

 

 

 

NPASMP. SO3.1.2៖ 
ផ្ដេ់វគគអប់រ ាំផ្សពវផ្ាយ 
និងកមាវធិើលេើកមពស់ការ
យេ់ដឹងសក្មាប់អាជាា ធ
រមូេដ្ឋា ន  

NPASMP SO3.3.1៖ 
លផ្ទដ តលគេលៅលេើ CPAs 
សក្មាប់ការពក្ងឹងជើវភាព
រស់លៅ  

NPASMP SO 3.3.3៖ 
អភិវឌ្ឍ និងអនុវតតយុទធស្ថ
ស្ដសតលអកូលទសចរណ៍ PAs  

PFSP.SO 3.2.3 ពក្ងើកឱ្
កាសជើវភាពរស់លៅ
សក្មាប់សហគមន៍មូេ
ដ្ឋា ន 

• ចាំនួនស្ដសតើ និងបុរសមកពើក្កុមអនក ក់ព័នធនើមួយៗ (ឧ. រដ្ឋា ភិបាេ
ថ្នន ក់មូេដ្ឋា ន ឬរដ្ឋា ភិបាេថ្នន ក់ជាតិ សហគមន៍មូេដ្ឋា ន ជនជាតិ
លដើមភាគតិច ។េ។) ខដេចូេរមួកនុងសិកាា ស្ថលា វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ 
។េ។ (ខញកទិននន័យលៅតាមលយនឌ័្រ ជាតិពនធុ នងិក្កុមសងគម នងិ
ក្កុមភាគើ ក់ព័នធ) 

• ភាពល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្ររបស់វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ សមាា រអប់រ ាំ និង
សមាា រផ្សពវផ្ាយ៖ (សូមលមើេបញ្ជ ើលផ្េៀងផ្ទេ ត់េទធភាពទទួេបាន
ធនធានខាងលេើសក្មាប់ SO2) 

• ចាំនួនស្ដសតើក្កើក្ក និងស្ដសតើជនជាតិលដើមរាយការណ៍ថ្នមានេទធភាព
កាន់ខតលក្ចើនលដើមបើទទួេបានលសវា និងធនធានសក្មាប់ការបលងកើត
ចាំណូេតាមរយៈកមាវធិើជើវភាពរស់លៅ និងការចូេរមួកនុងលអកូ
លទសចរណ៍, ចាំនួន និងភាគរយចាំល ោះអនកខដេមានមុែរបរកនុង
សកមាភាព/អាជើវកមា ក់ព័នធជាមួយលអកូលទសចរណ៍ខដេជាស្ដសតើក្កើក្ក 
និងជាស្ដសតើជនជាតិភាគតិច។ 

ការសលក្មចចតិត នងិភាពជាអនកដកឹន្ដាំ៖ 

ផ្សពវផ្ាយ នងិលេើក
កមពស់ការយេ់ដឹង 

ឧបករណ៍វភិាគលយនឌ័្
រ (ក្បូហាវ េេទធភាព
ទទួេបាន នងិការ
ក្គប់ក្គង) 

ការស្ថេ បសេង់មតិទសស
នៈយេ់លឃើញ 

វធិើស្ថស្ដសតចាំណូេ និង
ក្ទពយសមបតតិW+ លដើមបើ
វាស់ខវងការផ្ទដ ស់បតូរ 
ករណើ សិកា និងលរឿង
និទនសដើពើការផ្ទែ់ ស់បតូរ 

របាយការណ៍សិកា
ស្ថលា/វគគបណដុ ោះ
បណ្ណដ េ.  

 



 

PFSP. SO3.3.2៖ 
សក្មបសក្មួេេទធភាព
ទទួេបានអាជើវកមាខាន ត
តូច នងិមើក្កឥូណទន
សក្មាប់សហក្គិនកនុងមូេ
ដ្ឋា ន  

 

• ចាំនួនស្ដសតើកនុងមុែតាំខណងការសលក្មចចិតតសាំខាន់ៗ លៅកនុងគណៈកមាា ធិ
ការក្គប់ក្គងលអកូលទសចរណ៍ខដេក្តូវបានលសនើល ើង និងលៅកនុង 
CFMCs/CFCs ។េ។ 

• ចាំនួន និងភាគរយព្នមាេ ស់ផ្េោះសាំណ្ណក់លទសចរ សហក្គសធនតូច 
និងធនតូចបាំផុ្តខដេជាស្ដសតើ  



 

 SO4.1.1៖  អភិវឌ្ឍមជឍមណឌ េ
បណដុ ោះបណ្ណដ េថ្នន ក់តាំបន់ចាំនួនបើ
សក្មាប់ PA  
 

SO4.1.2៖ ពក្ងឹងសមតាភាពការ
ក្ស្ថវក្ជាវ និងការអភិវឌ្ឍកនុងថ្នន ក់
ក្គប់ក្គងន្ដយកដ្ឋា នន្ដលពេ
បចេុបបនន  
 

 

ការក្បមូេទនិនន័យគរួធាន្ដ៖ 
 

• មជឍមណឌ េបណដុ ោះបណ្ណដ េថ្នន ក់តាំបន់បានដ្ឋក់បញ្េូ េ
កមាវធិើសិកា ធនធានមនុសស/អនកជាំន្ដញ និងលវកិារសដើពើ
លយនឌ័្រ និងបរញិ្ញា ប័នសងគមក្ពមទាំងវធិើស្ថស្ដសតខបបការ
ចូេរមួ  
 

• ក្បមូេទិននន័យសដើពើចាំនួន វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េលយនឌ័្រ 
និងវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េខផ្នកសងគមខដេក្តូវបានលធវើល ើង 
និងលេើកកនុងខផ្នការ និងការពិនិតយតាមដ្ឋនខដេបាន
ទទួេការគាំក្ទ និងពិនិតយតាមដ្ឋនជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ 
 

• លដតាលបសសក្មាប់ PA មានចលន្ដែ ោះសក្មាប់ការរាយ
ការណ៍ និងការចងក្កងជាឯកស្ថរអាំពើេទធផ្េលយនឌ័្រ  

• ខផ្នការក្បចាំឆ្ន ាំ និងលវកិា
មានបទបបញ្ាតតិសដើពើលយនឌ័្
រ  
 

• ទិននន័យសក្មាប់ PA មាន
ខញកលៅតាមលយនឌ័្រ 
ធនធាន ជាតពិនធុ នងិឋានៈ
សងគម។ 



 

៦. ឧបសម្ព័នធ 
ឧបសមពន័ធទើ ១ ព៍ត៌មានេមអតិអាំពើវធិើស្ថស្ដសត 

i) ក្កបែ័ណឌ ការងារការវភិាគ 

ក្កបែ័ណឌ ការងារការវភិាគសក្មាប់ការវាយតព្មែលនោះ បានពិចរណ្ណលេើឧបសគគ និងឱ្កាស ក់
ព័នធជាមួយលយនឌ័្រសាំខាន់ៗលៅកនុងលរដបូកខដេក្តូវបានកាំណត់លឃើញ លដ្ឋយការសិកាលផ្សងៗជាលក្ចើន
កនុងក្បលទសកមពុជា រមួមានដូចជា៖ កងវោះការចូេរមួក្បកដលដ្ឋយអតាន័យរបស់ស្ដសតើទាំងលៅថ្នន ក់សហគម
ន៍ នងិថ្នន ក់ស្ថា ប័នផ្ែូវការ ជាពិលសសកនុងដាំលណើ រការលធវើការសលក្មចចិតត, កងវោះការយេ់ដឹងសដើពើលយនឌ័្រ, 
លវកិា និងសមតាភាពមានកក្មិតកាំណត់សក្មាប់ការលធវើលវកិាខដេមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ, 
ធនធានមនុសសលៅថ្នន ក់លក្កាមជាតិមានសមតាភាពកនុងកក្មិតកាំណត់, ទសសនៈយេ់លឃើញខដេចត់ទុក
ថ្នព្ក្ពល ើ គឺជាអាជើពរបស់បុរស និងទិដាភាពជាក់ខសដង ខដេស្ដសតើ គឺជាអនកលក្បើក្បាស់ចមបងរបស់ព្ក្ព
ល ើ ខដេមានចាំលណោះដឹង និងជាំន្ដញជាក់លាក់សដើពើការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ។  

កនុងបរបិទលនោះ បា៉ា រា៉ា ខម៉ាក្តខាងលក្កាមរបស់ក្កបែ័ណឌ ការងារការវភិាគ បានផ្ដេ់មគគុលទេសក៍
បងាា ញផ្ែូវសក្មាប់ការក្បមូេទិននន័យ ការវភិាគ និងការសរលសររបាយកាណ៍។ 

លគេវធិើខដេមានខមកធាងពើរ ក្តូវបានយកមកលក្បើលដើមបើក្បមូេ និងវភិាគទិននន័យ ក) លៅថ្នន ក់
សហគមន៍ (ខផ្នកខាងតក្មូវការ) និង ែ) លៅថ្នន ក់ស្ថា ប័ន (ខផ្នកការផ្គត់ផ្គង់)។ លៅថ្នន ក់សហគមន៍ 
ចាំណុចលផ្ទត តការយកចិតតទុកដ្ឋក់ គឺលៅលេើក្បលភទ កក្មិត និងវស័ិយព្នការចូេរមួ, េទធភាពទទួេបាន
ធនធាន និងការក្គប់ក្គងលេើការសលក្មចចិតត។ លៅថ្នន ក់ស្ថា ប័នចាំណុចលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់ គឺលៅ
លេើការយេ់ដឹងអាំពើសមតាភាព (ចាំលណោះដឹង ជាំន្ដញ) ការលបដជាា ចិតត និងគណលនយយភាពរបស់ស្ថា ប័ន
លផ្សងៗ ក់ព័នធជាមួយ លរដបូកលៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ រមួទាំងក្កុមសហគមន៍/គណៈកមាា ធិ
ការ។ 

ការវភិាគលៅកក្មតិសហគមន៍បានរមួបញ្េូ េការចត់ក្បលភទ នងិការខញកទនិនន័យសហគមន៍ 
ខផ្អកលេើកក្មិតលផ្សងគន ព្នការចូេរមួ/តួន្ដទើរបស់សមាជិកទាំងឡាយកនុងការក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ/
ក្គប់ក្គងធនធានធមាជាតិ (NRM) និងេទធភាពទទេួបានធនធានព្ក្ពល ើ/ NRM អភិបាេកិចេ (ជា
ពិលសសការសលក្មចចិតត) ។េ។ លគពុាំអាចចត់ទុកសហគមន៍មយួថ្នជាក្កុមខដេមានេកាណៈដូចគន
លបោះបិទទាំងក្សុងលន្ដោះលទ។ លសចកដើក្តូវការ អាទិភាព ផ្េក្បលយជន៍ សមតាភាព េទធភាពទទួេបាន។
េ។ របស់ស្ដសតើ និងបុរសលៅកនុងចាំណ្ណត់ក្បលភទលផ្សងៗព្នក្បជាជនកនុងក្គួស្ថរ និងសហគមន៍ អាចមាន
ភាពែុសគន ។ ឧទហរណ៍ លសចកដើក្តូវការរបស់ក្គួស្ថរមានស្ដសតើជាលមក្គួស្ថរ អាចែុសខបែកពើលសចកដើក្តូវ
ការរបស់ស្ដសតើខែារមាន ក់ខដេបដើរបស់គត់ ពុាំបានលធវើចាំណ្ណកក្សុកលៅលធវើការ។ ក្សលដៀងគន លនោះខដរ អាទិភាព
របស់ស្ដសតើជនជាតិលដើមភាគតិច (IP) ក្បខហេជាែុសខបែកពើអាទិភាពរបស់បុរសជនជាតិលដើមភាគតិច។  



 

ការវភិាគ រមួមានការវាយតព្មែលេើេកាែណឌ សមាា រ នងិទើតាាំងខផ្នកសងគមព្នក្កមុស្ដសតើ និងក្កុម
បុរសលផ្សងៗ។ សក្មាប់ក្កុមស្ដសតើ និងក្កុមបុរស លដើមបើអាចមានេទធភាពទទេួបាន និងទទួេអតា
ក្បលយជន៍ក្បកបលដ្ឋយក្បសិទធភាពពើធនធានព្ក្ពល ើ និងធនធាន ក់ព័នធជាមួយ លរដបូកទាំងទើតាាំង
សមាា រ និងទើតាាំងខផ្នកសងគមរបស់ពួកលគចាំបាច់ក្តូវមានការយេ់ចាស់ និងក្តូវបានល្ែើយតប។ 
ឧទហរណ៍ េទធភាពរបស់ស្ដសតើជនជាតិលដើមភាគតចិមាន ក់កនុងការទទួេបានផ្េិតផ្េព្ក្ពល ើ និងការ
ចូេរមួកនុងវគគបណដុ ោះបណ្ណដ េ និងកចិេក្បជុាំខតមួយមុែ នងឹមិនអាចជួយធាន្ដការចូេរមួយ៉ា ងលពញ
លេញរបស់គត់លៅកនុង លរដបូកនិងការខចករ ាំខេកអតាក្បលយជន៍លន្ដោះលទ។ 

ii) វធិើក្បមូេទនិនន័យ នងិវភិាគទនិនន័យ 

លគេវធិើខបបពិលក្គោះយេ់បេ់ និងខបបចូេរមួ ក្តវូបានលក្បើក្បាស់លដើមបើបងកឱ្យមានការចូេរមួ
ពើក្បជាជន និងអនក ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើ នងិ្ែងវស័ិយយ៉ា ងទូេាំទូលាយ និងក្បកបលដ្ឋយបរយិប័
នន 28 កនុងក្បលទសកមពុជា។ ការវាយតព្មែក្តូវបានលធវើល ើងតាមរយៈលគេវធិើមួយខដកបូកផ្សាំនូវវធិើស្ថស្ដសត
ខបបការចូេរមួជាលក្ចើនក្បលភទរមួគន  ដូចជា ក្បូហាវ េសកមាភាព េទធភាពទទេួបាន និងក្គប់ក្គង និង
ធាតុផ្សាំន្ដន្ដព្នក្កបែ័ណឌ ការងារ ៩ ក្បអប់សក្មាប់ការវភិាគខផ្នកស្ថា ប័ន។េ។ លដើមបើចប់យករូបភាពសដើ
ពើគមាែ ត នងិឱ្កាស ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រលៅថ្នន ក់សហគមន៍ នងិថ្នន ក់ស្ថា ប័ន។  

ទើតាាំងសក្មាប់ការក្បមូេទិននន័យ ក្តូវបានលក្ជើសលរ ើសលៅកនុងក្បព័នធក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ និង
ធនធានធមាជាតិលផ្សងៗគន ដូចជា តាំបន់ព្ក្ពការ រ ព្ក្ពផ្េិតកមា និងជេផ្េ។ លក្ៅពើក្បព័នធក្គប់ក្គង 
មានការផ្ដេ់អាទិភាពដេ់តាំបន់ខដេមានេទធភាពអាចចប់យកព័ត៌មានពើក្កុមក្បជាជនលផ្សងៗគន ជា
លក្ចើន ខដេពឹងអាក្ស័យលេើព្ក្ពល ើសក្មាប់ជើវភាពរស់លៅរបស់ែែួន (ឧទហរណ៍ ក្កុមស្ដសតើ និងបុរស
ខដេមានជាតិពនធុលផ្សងៗគន , តាំបន់មានបុរសចាំណ្ណកលចញលក្ៅក្សុកែពស់ ។េ។)។  

ការក្បមូេទិននន័យលៅមូេដ្ឋា នជាក់ខសដងរមួមានដូចខាងលក្កាម។ 

• កចិេក្បជុាំពលិក្គោះលយបេ់ ក្តូវបានលធវើល ើងជាមួយ UNDP កមពុជា និងលរដបូក និងអនកឯកលទសលយ
នឌ័្រសក្មាប់កមាវធិើ UN-REED ក្កុមលយនឌ័្រលរដបូក នងិអនកឯកលទសបលចេកលទសកនុងលេខាធិការ
ដ្ឋា នក្កុមការងារលរដបូក លដើមបើបលងាើយខផ្នការការងារជាស្ថា ពរ។ កិចេក្បជុាំទាំងលនោះ ផ្ដេ់េទធផ្េ
ឱ្យបានទទួេកិចេក្ពមលក្ពៀង សដើពើក្កបែ័ណឌ ការងារកនុងការវភិាគ វធិើស្ថស្ដសត សកមាភាពសាំខាន់ៗ 
និងកាេវភិាគលពេលវលា សក្មាប់ការចុោះមូេដ្ឋា ន និងបានកាំណត់រកទើតាាំងចុោះមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់ 
ក្ពមទាំងភាគើ ក់ព័នធសក្មាប់ការសមាា សន៍លៅថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ ការសមាា សន៍
ជាមួយស្ថា ប័ន និងសហគមន៍។  

                              
28 បរយិប័នន៖ មានការយកចតិតទុកដ្ឋក់កនុងការលក្ជើសលរ ើសអនកផ្ដេ់ការសមាា សន៍លចញពើក្កមុសងគមលសដាកិចេលផ្សងៗគន ព្នស្ដសតើ នងិបុរសលៅ
ថ្នន ក់សហគមន៍ លៅថ្នន ក់ស្ថា ប័ន ស្ដសដើនិងបុរសពើវស័ិយ និងទើភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាេ និងមនិខមនរដ្ឋា ភិបាេលផ្សងៗគន  មកពើថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់
លក្កាមជាតកិ្តវូបានសមាា សន៍។ 



 

• ការក្បមូេទនិនន័យ ក្តូវបានលធវើល ើងតាមរយៈកិចេសមាា សន៍សុើជលក្ៅ កិចេពិភាកាក្កុមលគេលៅ 
ការសលងកត និងការសមាា សន៍មុជចូេលក្ៅជាមួយបុគគេិក/សមាជិក និងព្ដគូ ក់ព័នធរបស់លរដបូក 
(រដ្ឋា ភិបាេ និង NGOs) លៅថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់លក្កាមជាតិ និងថ្នន ក់សហគមន៍។ 

• ថ្នន ក់ជាត៖ិ ការសមាា សន៍ជាមួយសមាជិក/បុគគេិកសាំខាន់ៗ ក់ព័នធជាមួយលរដបូកមកពើ
លេខាធិការដ្ឋា នក្កុមការងារលរដបូក និងក្កុមការងារបលចេកលទស, ក្កុមពិលក្គោះលយបេ់, ក្កុមលយ
នឌ័្រ, I/NGOs លធវើការកនុងខផ្នកលរដបូក, បុគគេិក ក់ព័នធខដេក្គប់ក្គងលេើលដតាលបសក្បព័នធ
ព័ត៌មានពិនតិយតាមដ្ឋន (MIS), និងបុគគេិក/អនកពិលក្គោះលយបេ់សាំខាន់ៗទទួេបនេុកកនុងការ
អភិវឌ្ឍខផ្នការសកមាភាព និងខផ្នការវនិិលយគលរដបូក។ កិចេសមាា សន៍លៅថ្នន ក់ជាតិ នឹងក្តវូបាន
លធវើល ើងបន្ដេ ប់ពើការចុោះការងារមូេដ្ឋា ន លក្កាយពើខចករ ាំខេកចាំណុចលេចលធាែ បានមកពើការវភិាគ
លៅមូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់ លដើមបើបលងកើតជាព័ត៌មាន និងអនុស្ថសន៍បខនាមលទៀត។  

• ថ្នន ក់លក្កាមជាត៖ិ សមាា សន៍ជាមួយសមាជិក/បុគគេិកសាំខាន់ៗ ក់ព័នធជាមយួលរដបូកមកពើទើ
ភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាេ និងមនិខមនរដ្ឋា ភិបាេមកពើលែតត និងក្សុក រមួទាំងមស្ដនដើរដ្ឋា ភិបាេថ្នន ក់មូេ
ដ្ឋា នមកពើរដាបាេព្ក្ពល ើ ក្កសួងកិចេការន្ដរ ើ (MoWA) អាជាា ធរមូេដ្ឋា ន សមាជិកក្កុមក្បឹកា
ឃុាំ និងជាំនួយការលមភូមិ។ 

• ថ្នន ក់សហគមន៍៖ កិចេពិលក្គោះលយបេ់លៅថ្នន ក់មូេដ្ឋា នផ្ទេ េ់ ក្តូវបានលធវើល ើងជាមួយស្ដសតើ និង
បុរសមកពើក្កុមលផ្សងៗ នងិកនុងករណើ ខដេអាចលធវើបាន មានកចិេែិតែាំលដើមបើ្ នលៅសមាា សន៍
ក្បជាជនខផ្នកលេើចាំណ្ណត់ក្បលភទលយនឌ័្រ ជាតិពនធុ អាយុ ក្គួស្ថរមានស្ដសតើជាលមក្គួស្ថរ ទើតាាំងភូមិ
ស្ថស្ដសត។ កចិេែិតែាំនងឹក្តវូបានលធវើល ើងលដើមបើសមាា សន៍ជាមួយស្ដសតើ និងបុរស ខដេពុាំខមនជា
សមាជិករបស់ក្កុមកនុងមូេដ្ឋា ន ឬពុាំចូេរមួកនុងកចិេក្បជុាំ គណៈកមាា ការ និងការផ្តួចលផ្ដើមគាំនិត
ណ្ណមួយ។ វធិើស្ថស្ដសតព្នការក្បមូេទិននន័យមានដូចខាងលក្កាម។ 

• ការសមាា សន៍សុើជលក្ៅ៖ ក្តូវបានលធវើល ើងជាមួយបុគគេខដេក្តូវបានលក្ជើសលរ ើស តាំណ្ណងឱ្យក្កុម
ផ្េក្បលយជន៍លផ្សងៗ (ខផ្អកលេើជាតិពនធុ លយនឌ័្រ ទើតាាំងភូមិស្ថស្ដសត ក្បព័នធក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើ មុែ
តាំខណង/កក្មតិលផ្សងៗគន ។េ។)។ លគេបាំណងព្នការសមាា សន៍ទាំងអស់លនោះ គឺលដើមបើ “មុជឱ្យ
សុើជលក្ៅ” ខដេនឹងលផ្ទដ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់លេើការបលងកើតការយេ់ដឹងឱ្យបានកាន់ខតចាស់
ខលមលទៀតអាំពើគមាែ ត និងឱ្កាសជាក់លាក់របស់ក្កុមស្ដសដើ និងក្កុមបុរសលផ្សងៗ ខដេក្បខហេជាពុាំ
អាចបងាា ញព័ត៌មានទាំងលន្ដោះលចញតាមវធិើលផ្សងលទៀតលៅកនុងបរយិកាសជាក្កុម។  

• ការសមាា សន៍ក្កុមលគេលៅ ក្តូវបានលធវើល ើងជាមួយក្កុមផ្េក្បលយជន៍ភាគើ ក់ព័នធលផ្សងៗខផ្អក
លេើលយនឌ័្រ ជាតិពនធុ អាយុ ទើតាាំងភូមសិ្ថស្ដសត (កនុងភូមិ)។ ក្កុមស្ដសតើ ក្កុមព្ក្ពល ើសហគមន៍ ក្កុម
យុវជន ក្កុមចក្មុោះ (បុរស និងស្ដសតើក្គប់ក្កុមអាយុ និងជាតិពនធុ) ក៏ក្តូវបានពិលក្គោះលយបេ់ផ្ងខដ
រ។ ឧបករណ៍ខបបការចូេរមួលផ្សងៗជាលក្ចើន ដូចជាការវភិាគស្ថា នភាពខដេរមួមានក្បូហាវ
េសកមាភាព ក្បូហាវ េេទធភាពទទួេបាន នងិការក្គប់ក្គង និងកតាត ជោះឥទធិពេនឹងក្តូវបានលក្បើ
ក្បាស់លដើមបើជួយសក្មួេដេ់ការពិភាកា។  



 

• ការសលងកតខបបការចូេរមួ ក្តូវបានលធវើល ើងលដ្ឋយអនកពិលក្គោះលយបេ់តាមរយៈការស្ថន ក់លៅកនុង
ភូមិនើមួយៗ ឬចាំណ្ណយលពេលវលាលក្ចើនលៅកនុងភូមិលៅកនុងលពេចុោះលធវើការងារមូេដ្ឋា ន។  
 

iii) ការពនិតិយល ើងវញិលេើឯកស្ថរស្ថវតារ 

ការពិនិតយតាមដ្ឋនលេើឯកស្ថរស្ថវតារក្តូវបានលធវើល ើង លដើមបើផ្ដេ់ព័ត៌មានសក្មាប់ការបលងកើត
លគេវធិើលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការសកមាភាព និងខផ្នការវនិិលយគលរដបូកជាតិ។ មានឯកស្ថរ ក់ព័នធ
ជាលក្ចើនខដេក្តូវបានពិនិតយល ើងវញិសក្មាប់ព័ត៌មានស្ថវតារ។ ឯកស្ថរសាំខាន់ៗខដេក្តូវបានពិនិតយ
ល ើងវញិរមួមានដូចខាងលក្កាម។ 

• ខផ្នការក្គប់ក្គង និងខផ្នការសកមាភាពយុទធស្ថសស្ដសតតាំបន់ការ រជាតិ និងខផ្នការយុទធស្ថស្ដសត
ជាតិព្ក្ពល ើផ្េិតកមា លដើមបើពិនិតយលេើទាំហាំខដេលយនឌ័្រក្តវូបានបស្ដញ្ញជ បចូេលៅកនុងខផ្នការ។ 

• ខផ្នការយុទធស្ថស្ដសតបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្ររបស់ MoE (២០១៦-២០២០) 
• របាយការណ៍អនុវតត (ឧ. របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព របាយកាណ៍ពិនិតយល ើងវញិ ក់កណ្ណដ េ
អាណតតិ របាយការណ៍ស្ថា ពរ ។េ។) សក្មាប់ទើតាាំងអនុវតតបងាា ញទាំង ៥ របស់លរដបូក ខដេ
បានទទួេការគាំក្ទពើ FCPF លដើមបើពិនិតយលមើេថ្នលតើរបាយការណ៍ទាំងលនោះបានដ្ឋក់បញ្េូ េ
កងវេ់ខផ្នកលយនឌ័្រកក្មិតណ្ណលៅកនុងការតាក់ខតង និងការអនុវតត និងកាំណត់រកការអនុវតតេអ 
និង/ឬ លមលរៀនទទួេបានទាំងឡាយ សដើពើការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រ។  
• របាយការណ៍វាយតព្មែ ក់ព័នធជាមួយលយនឌ័្រដព្ទលទៀតដូចជា UN-REDD/USAID 

LEAF/ការវាយតព្មែក្បចាំក្បលទសរបស់ WOCAN និងការចងក្កងជាឯកស្ថរសដើពើគលក្មាងលរ
ដបូកលៅតាមសហគមន៍របស់កមពុជា ក្ពមទាំងឯកស្ថរ ក់ព័នធដព្ទលទៀត លដើមបើកាំណត់រក
ការអនុវតតេអ និងលមលរៀនទទួេបាន ក៏ដូចជាកាំណត់រកអងគការ ព្ដគូ និងអនក ក់ព័នធន្ដន្ដ 
(រដ្ឋា ភិបាេ CSOs NGOs និងអងគការវស័ិយឯកជន) ខដេបានគាំក្ទដេ់ដាំលណើ រការ ការ
ពិលក្គោះលយបេ ់ និងកិចេែតិែាំបងកឱ្យមានការចូេរមួខដេមានេកាណៈបរយិប័ននខផ្នកលយ
នឌ័្រ និងលគេនលយបាយជាតិខដេមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ 

• Eggerts, Elizabeth ជាំពូកទើ ៤.២ “ដាំលណើ រ្ែងកាត់ព្ក្ពល ើ៖ លគេនលយបាយ នងិ
សកមាភាពលរដបូកខដេមានេកាណៈល្ែើយតបខផ្នកលយនឌ័្រ” លៅកនុងការលបាោះពុមពផ្ាយ
របស់ IUCN និង GGCA “ឫសគេ់សក្មាប់អន្ដគត” 

• ក្កបែ័ណឌ ការងាររមួសក្មាប់សមភាពលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម ក្កុមការងារសមភាព
លយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម ក្កុមព្ដគូអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ ក្បលទសលនបា៉ា េ ់ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

• សនែឹកព័ត៌មានកមាវធិើ UN-REDD សដើអាំពើលរដបូក 
• ក្កបែ័ណឌ ការងាររមួសក្មាប់សមភាពលយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម ក្កុមការងារសមភាព
លយនឌ័្រ និងបរយិប័ននសងគម ក្កុមព្ដគូអភិវឌ្ឍអនតរជាតិ ក្បលទសលនបា៉ា េ ់ឆ្ន ាំ ២០១៧ 



 

• ព័ត៌មានសលងាបខផ្នកវធិើស្ថស្ដសតសដើពើលយនឌ័្ររបស់ UN-REDD ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ឧបសមពន័ធទើ ២៖ ការអនុវតតេអកនុងការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងគលក្មាង/សកមាភាពអភវិឌ្ឍ 

េ.រ ការពពិណ៌ន្ដអាំពើគលក្មាង ការអនុវតតេអ GESI  លមលរៀនទទេួបាន 
១. • គលក្មាងក្បកាស II ក្តូវ

បានអនុវតតលដ្ឋយ 
RECOFTC និង Cives 
Mundi កនុងកិចេសហ
ក្បតិបតតិការជាមួយ 
NGOs ចាំននួ ៣ លដើមបើ
អនុវតតដាំលណើ រការ
ខផ្នការក្គប់ក្គង CF 
កនុងទើតាាំង CF ចាំននួ 
១៦ កនុងលែតតចាំនួន ៤ 
(មណឌ េគើរ ើ សេឹងខក្តង 
ក្កលចោះ រតនគើរ ើ)។ 
គលក្មាងក្បកាស II គាំ
ក្ទដេ ់ CF ចាំនួន ១៦ 
លដ្ឋយក្គបដណដ ប់លេើព្ផ្េ
ដើសរុបចាំនួន ២១ 
១៩៣ ០០ហត ក្គប
ដណដ ប់លេើភូមិចាំនួន 
១៧ ឃុាំចាំននួ ៩ ក្សុក
ចាំនួន ៦ រដាបាេព្ក្ព
ល ើចាំនួន ៥ ែ័ណឌ រដាបា
េព្ក្ពល ើចាំនួន ៤។ 

• មានសមាជិកសរុប
ចាំនួន ៤ ៧២៨ ០០ 
ន្ដក់ (២ ៣៦០ ន្ដក់ជា
ស្ដសតើលសាើនឹង ៥០ ភាគ

• មុនលពេការអនុវតតការប
ស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រកនុងខផ្នការ
ក្គប់ក្គងព្ក្ពល ើសហគមន៍ 
(CFMP) គលក្មាងក្បកាស 
II បានចប់លផ្ដើម មានការ
លក្តៀមលរៀបចាំខផ្នការការងារ
មួយ ខដេនឹងក្តូវដ្ឋក់
បញ្េូ េលៅកនុងយុទធស្ថស្ដសត
សនូេរបស់គលក្មាង។ យុទធ
ស្ថស្ដសតរបស់ខផ្នការការងារ
លនោះ គឺលដើមបើ៖  

• ផ្ដេ់វគគបណដុ ោះបណ្ណដ េក្គូ
បលងាគ េ (ToT) ដេ់
បុគគេិក NGOs ព្ដគូកនុង
មូេដ្ឋា ន និងបុគគេេិក FA 
សដើពើការយេ់ដឹងខផ្នកលយន
ឌ័្រ ការវភិាគលយនឌ័្រ ការ
បស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រ និងការពិនិ
តយតាមដ្ឋន និងវាយតព្មែ 
លដ្ឋយមានទសសនវស័ិយ
ខផ្នកលយនឌ័្រកនុងការ
ក្គប់ក្គង CF 

• លធវើការវាយតព្មែគមាែ តលយន
ឌ័្រកនុងការអភិវឌ្ឍ CF 

• លបាោះលឆ្ន តលក្ជើសលរ ើស និងគាំ
ក្ទជនបលងាគ េលយនឌ័្រ CF 

• ការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រកនុងការលធវើ
ខផ្នការក្គប់ក្គងព្ក្ពសហគមន៍
ជាមួយជនជាតិលដើមភាគតចិ គឺជា
បទពិលស្ថធន៍លាើមួយកនុងក្បលទស
កមពុជា 

• ស្ដសដើចប់លផ្ដើមចូេរមួកនុងការលធវើ
ខផ្នការក្គប់ក្គងព្ក្ពសហគមន៍
បន្ដេ ប់ពើមានការបណដុ ោះបណ្ណដ េ 
និងយកវធិើស្ថស្ដសត និងឧបករណ៍
សដើពើការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅអនុ
វតត 

• ការសក្មបសក្មួេក្បកបលដ្ឋយ
ក្បសិទធភាព បានជួយលេើកទឹក
ចិតតស្ដសតើឱ្យចូេរមួកនុងដាំលណើ រការ
ពិភាកា CFMP និងសកមាភាព
ដព្ទលទៀត 

• ទសសនទនសដើពើលយនឌ័្រអាច
បស្ដញ្ញជ បលៅកនុងដាំលណើ រការអភិវឌ្ឍ 
CF កនុងចាំលណ្ណមសមាជិក CF  

• ជនបលងាគ េលយនឌ័្រ CF លដើរតួ
ន្ដទើដ៏សាំខាន់កនុងការសក្មប
សក្មួេ និងផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានសដើ
ពើ CF លៅឱ្យសមាជិក CF ដព្ទ



 

រយ) ជាអនកទទួេផ្េ 
CF ព្ន CF ចាំនួន ១៦ 
កនុងលែតតចាំននួលៅភាគ
ឦស្ថនក្បលទសកមពុជា។  

• ក្បភព៖ ក្បកាស៖ ព្ក្ព
ល ើសហគមន៍កនុងភាគ
ឦស្ថនក្បលទសកមពុជា។ 
បទពិលស្ថធន៍អាំពើការ
ក្គប់ក្គងការអភិវឌ្ឍ
ក្កបកលដ្ឋយនិរនដភាព
ដាំណ្ណក់កាេទើ II 
(១០-PR១-០៥០៦) 
របាយការណ៍សដើពើការ
បស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រកនុង
ខផ្នការក្គប់ក្គងព្ក្ព
ល ើសហគមន៍ (ខែ មក
រា ឆ្ន ាំ ២០១១ ដេ់ខែ ធនូ 
ឆ្ន ាំ ២០១២) 

 

កនុងសហគមន៍ CF នើមួយៗ 
(CF ចាំនួន ១៦) 

• បណដុ ោះបណ្ណដ េជនបលងាគ េ
លយនឌ័្រ CF គណៈកមាា ធិ
ការក្គប់ក្គងព្ក្ពសហគមន៍ 
(CFMCs) សមាជិក CF 
និងអាជាា ធរមូេដ្ឋា នសដើពើ
ការយេ់ដឹងខផ្នកលយនឌ័្រ 
ការវភិាគ ការបស្ដញ្ញជ បកនុង
ការលធវើខផ្នការអភិវឌ្ឍ CF 
លដើមបើឱ្យពួកលគអាចជួយដងឹ
ន្ដាំដាំលណើ រការបស្ដញ្ញជ បលយន
ឌ័្រកនុងការក្គប់ក្គង CF  

• បលងកើតការសក្មបសក្មួេ
រវាងជនបលងាគ េលយនឌ័្រ 
CF និងសមាជិកក្កុមក្បឹកា
ឃុាំទទួេបនេុកស្ដសតើ និងកុមារ 

• បស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រលៅកនុងការ
លធវើខផ្នការក្គប់ក្គង CF  

• លធវើសិកាា ស្ថលា្ែុោះបញ្ញេ ាំង
សដើពើការអនុវតតខផ្នការ
សកមាភាពបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រ 

 

លទៀត 

• លមលរៀនទទួេបាន និងបទ
ពិលស្ថធន៍ (រមួទាំងបញ្ញា ន្ដន្ដ) 
សដើពើការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រកនុង 
CFMP អាចផ្ារភាជ ប់ជាមួយ
ខផ្នការអភិវឌ្ឍឃុាំតាមរយៈ
សមាជិកក្កុមក្បឹកាឃុាំទទេួ
បនេុកស្ដសតើ និងកុមារ 

• CFMPs គួរពិនិតយល ើងវញិ និង
វាយតព្មែការចូេរមួ និងការ
សលក្មចចិតតរបស់ស្ដសតើ និងរបស់
បុរសកនុងចលន្ដែ ោះលពេលទៀងទត់ 

• ការបណដុ ោះបណ្ណដ េសក្មាប់
សកមាភាព គឺជាលគេវធិើដ៏មាន
ក្បសិទធភាពលដើមបើគាំក្ទដេ់ការ
ចូេរមួរបស់ស្ដសតើកនុងដាំលណើ រការ
អភិវឌ្ឍ CFMP 

• ការបលងកើតឱ្កាសសក្មាប់ស្ដសតើឱ្យ
ចូេរមួកនុងដាំលណើ រការ CFMP គឺ
មានភាពចាំបាច់ណ្ណស់ (ល េគឺ
ជាការបលងកើតមូេនិធិអភិវឌ្ឍព្ក្ព
ល ើសហគមន៍លដើមបើជាំរុញស្ដសតើ/
គណលនយយករឱ្យហវកឹហាត់
ចាំលណោះដឹងក្គប់ក្គងហរិញ្ាវតាុ
របស់ែែួន និងជាំន្ដញខដេបាន
ទទួេពើការបណដុ ោះបណ្ណដ េ ការ
ចូេរមួកនុងការវាយតព្មែធនធាន 
CF/សននិធិព្ក្ពល ើ ការរអភិវឌ្ឍ 



 

CFMP ។េ។) 

• ការយេ់ដឹង និងការបណដុ ោះ
បណ្ណដ េខផ្នកលយនឌ័្រ គួរក្តូវបាន
លធវើល ើងទាំងសក្មាប់បុរស និងស្ដសតើ 
លដើមបើឱ្យពួកលគអាចពិភាកា និង
ខចករ ាំខេក ក្ពមទាំងទទួេយក
ការយេ់ដឹងរមួគន  

• បញ្ញា ក្ប មសក្មាប់ការចូេរមួ
របស់ជនបលងាគ េលយនឌ័្រ CF 
លដ្ឋយមានការបដិលសធមួយចាំនួន
ពើបដើ ឬក្បពនធរបស់ពួកលគ 

• ការបស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រ នងិលសចកដើ
ក្តូវការ ចាំលណោះដឹង នងិការអនុវតត
កនុងមូេដ្ឋា នរបស់សហគមន៍ជន
ជាតិលដើមភាគតិច គួរក្តូវបានយក
មកពិចរណ្ណកនុងការលធវើខផ្នការ
ក្គប់ក្គង CF និងការពក្ងឹងខផ្នក
ស្ថា ប័នរបស់ CFMC 

• បទពិលស្ថធន៍េអៗ  នងិលមលរៀន
ទទួេបានទាំងអស់សដើពើការ
បស្ដញ្ញជ បលយនឌ័្រកនុងដាំលណើ រការ 
CFMP គួរបនដទទួេបានការគាំក្ទ
លដើមបើអាចពក្ងឹងបរយិប័ននលយនឌ័្
រកនុងដាំលណើ រការ CFMP។ 

• ជនបលងាគ េលយនឌ័្ររបស់ CF 
ទាំង ១៦ គួរបានទទួេការក
ស្ថងសមតាភាពបខនាមលទៀតលដើមបើ



 

អនុញ្ញា តឱ្យពកួលគអាចពក្ងឹងតួ
ន្ដទើរបស់ែែួនកនុងការអនុវតត 
CFMP 

• ចាំនួន CFMCs គួរក្តូវបាន
ពិចរណ្ណកនុងការលបាោះលឆ្ន តលេើក
លក្កាយ លដើមបើអាចបលងកើតចាំនួនស្ដសតើ 
ទទួេយកតនួ្ដទើបខនាមលទៀតកនុង 
CFMC ។ 

 

 
 
  



 

ឧបសមពន័ធទើ ៤. កក្មងសាំណួរ/បញ្ជ ើលផ្េៀងផ្ទេ ត់ (KII នងិ FGDs) 
 

 

សាំណួរមគគុលទេសក៍សក្មាប់ការក្បមូេទនិនន័យលៅកក្មតិស្ថា ប័ន (ទាំងលៅថ្នន ក់ជាត ិនងិថ្នន ក់លក្កាមជាត)ិ 
សមតាភាពវភិាគលយនឌ័្រ៖ 

• លតើអនកផ្ដេ់លសវាន្ដលពេបចេុបបននមានសមតាភាពខផ្នកលយនឌ័្រកក្មិតណ្ណ? ឧ. ចាំលណោះដឹង និងជាំន្ដញ
សដើពើដាំលណើ រការខបបការចូេរមួ និងលគេវធិើខបបការចូេរមួ ការវភិាគលយនឌ័្រ និងការលធវើខផ្នការ 
។េ។ 

• លតើមានចលន្ដែ ោះក្បលហាង និងឱ្កាសអវើែែោះលដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េបញ្ញា លយនឌ័្រលៅកនុងការលធវើខផ្នការ និងការ
តាក់ខតងលរដបូក? 

គណលនយយភាព នងិការលបដជាា ចតិត៖ 
• លតើការផ្ដួចលផ្ដើមគាំនិត និងរចន្ដសមព័នធលយនឌ័្ររបស់លរដបូកន្ដលពេបចេុបបននមានក្បសិទធភាពកនុងការដ្ឋក់
បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងលរដបូក ឬលទ? ក្បសិនលបើមានក្បសិទធភាពលតើលហតុអវើ? ក្បសិនលបើមិនមានក្បសិទធ
ភាពលតើលហតុអវើ? 

• លតើអនកមានអនុស្ថសន៍ជាក់ខសដងអវើែែោះ លដើមបើដ្ឋក់បញ្េូ េលយនឌ័្រលៅកនុងខផ្នការសកមាភាព និង
ខផ្នការវនិិលយគលរដបូក? 



 

 
 
 

សាំណួរមគគុលទេសក៍សក្មាប់ការក្បមូេទនិនន័យលៅកក្មតិសហគមន៍  
សាំណួរ ក់ព័នធជាមយួេកាែណឌ សមាា រ៖កក្មតិក្គួស្ថរ នងិសហគមន៍ សាំណួរ ក់ព័នធជាមយួទើតាាំងខផ្នក

សងគម៖ កក្មតិក្គួស្ថរ នងិសហគមន៍ 
នយិមន័យអាំពើក្កុមជបួការេាំបាក៖ 
• លតើនរណ្ណែែោះក្តូវបានចត់ទុកជាក្កុមជបួការេាំបាក លបើលមើេលចញពើ
ទសសនវស័ិយរបស់ក្កសួង/NRM/លរដបូក? លតើលហតុអវើ?  

  
ការចូេរមួ៖ 
• លតើចាំលណោះដងឹ ជាំន្ដញ និងសមតាភាពអវើែែោះអាំពើព្ក្ពល ើ/NRM/លរ
ដបូក ខដេក្កុមស្ដសតើ និងក្កុមបុរសន្ដន្ដកនុងសហគមន៍មាន? (លតើ
នរណ្ណមានចាំលណោះដឹង ជាំន្ដញ និងសមតាភាពអវើែែោះ? លដ្ឋយរលបៀប
ណ្ណ? លៅឯណ្ណ? លតើនរណ្ណែែោះជាសមាជិក្កុមលនោះ? លតើនរណ្ណែែោះ
ខដេមិនក្តូវបានរមួបញ្េូ េកនុងក្កុមលនោះ? លតើលហតុអវើ? 

 
ការវាយតព្មែ៖ 
• លតើធនធានព្ក្ពល ើ/ធនធាន ក់ព័នធជាមួយ NRM អវើែែោះខដេមាន
កនុងសហគមន៍? លតើអនតរាគមន៍/ធនធានព្ក្ពល ើ/ ក់ព័នធជាមយួលរ
ដបូកពើខាងលក្ៅណ្ណែែោះខដេមានកនុងសហគមន៍? លតើនរណ្ណែែោះ
មានេទធភាពអាចទទួេបានធនធានទាំងលនោះ? លដ្ឋយរលបៀបណ្ណ
? លតើនរណ្ណបានអវើ? លហតុអវើ?   

 
ការខចករ ាំខេកអតាក្បលយជន៍៖ 
• លតើនរណ្ណបានទទួេអតាក្បលយជន៍លក្ចើនបាំផុ្តពើធនធាន នងិ
អនតរាគមន៍ ក់ព័នធជាមួយព្ក្ពល ើ និងលដ្ឋយរលបៀបណ្ណ? លតើ
នរណ្ណបានទទួេអតាក្បលយជន៍តិចជាងលគ និងលតើលហតុអវើ?  

ការចូេរមួកនុងការសលក្មចចតិត ការ
តាំណ្ណង៖ 
• លតើនរណ្ណែែោះក្តូវបានរមួបញ្េូ េ
កនុងដាំលណើ រការសលក្មចចិតត និង
មុែតាំខណងការសលក្មចចិតត នងិ
លដ្ឋយរលបៀបណ្ណ? លតើនរណ្ណជា
អនកក្គប់ក្គងលេើការសលក្មច
ចិតត? លដ្ឋយរលបៀបណ្ណ? លៅទើ
ណ្ណ? លហតុអវើ? 

• លតើនរណ្ណជាអនកដឹកន្ដាំ? លតើ
នរណ្ណជាអនកសលក្មចចិតត? លតើ
នរណ្ណជាអនកជោះឥទធិពេលេើការ
សលក្មចចិតត? 

េទធភាពទទេួបានមុែតាំខណង
សងគម ក់ព័នធជាមយួធនធាន/
ព័ត៌មាន៖ 
• លតើនរណ្ណដឹងអវើ? លហតុអវើ? លតើ
នរណ្ណដឹងតចិតួច និងលហតុអវើ
?  


