
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

 
 
 

 
 
 

របយករណ៍សេងខបេលើកទី១ស្តីពី 
្របព័នធធនសវុតថិភពេរដបូកេនកមពុជ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ែខតុ  ឆន ២ំ០១៩ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
របយករណ៍សេងខបេលើកទី១ស្តពីី្របពន័ធធនសវុតថភិពេរដបកូ 
ឯក រេនះ ចអនុ ្ញ ត្តឲ ផលតិេឡើងវិញ ំំង្រសុង ឬេ្របើ្រ ស់ែផ្នក មួយក្នងុេ លបំណងអប់រ និងផ ព្វផ យ ែដលមិន ញយក្រ ក់ចំេណញ 

េ យ្រ ន់ែតប ្ជ ក់ឲ នច សព់ី ្ថ ប័នែដលេរ បចឯំក រេនះ។  
 

េរ បចំេ យ៖  េល ធកិារ ្ឋ នេរដបកូ  
ស័យ ្ឋ ន៖  រមរតកេតេ  េលខ៥០៣ ស ្ក តទ់េន្ល ក់ ខណ្ឌ ចំការមន ជ នីភ្នេំពញ ្រពះ ច្រកកម្ពុ  

ទូរស័ព្ទ៖   (+855) 12 349 573 

ទូរ រ៖   redd.secretariat@cambodia‐redd.org 

េគហទំព័រ៖  www.cambodia‐redd.org 

www. cambodia‐redd‐safeguards.org 

 
 

 
 







 

ទំពរ័ | 1  

 

មតិក 

ពកយកត់ ............................................................................................................................................................... 5 

េសចក្តីេផ្តើម ............................................................................................................................................................ 9 

ែផនកទី ១ ៖ កលៈេទសៈជតិស្រមបក់រេ ះ្រ យ នងិករេគរព្របព័នធធនសវុតថភិពេរដបូក ............ 11 

ករែ្រប្របលួ កសធតុ និងេរដបូកេនកមពុជ ........................................................................................................... 11 

ែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ ........................................................................................................... 12 

សកមមភពេរដបូកេនកមពុជែដលបនអនុវត្តេនអំឡុងឆន  ំ២០១៥-២០១៦ ..................................................................... 16 

ែផនកទី២ : វិធី ្រស្តៃន្របព័នធធនសវុតថភិពេរដបកូកមពុជ ....................................................................... 19 

ករបញច ក់អពីំ្របព័នធធនសវុតថិភពេរដបកូទី្រកុងកន់គុណ ្រសប មបរបិទ្របេទស ....................... 19 

ករបញជ ក់អះ ងរបសក់មពុជស្តពីី្របព័នធធនសវុតថិភព A ................................................................. 20 

ករបញជ ក់អះ ងរបសក់មពុជស្តពីី្របព័នធធនសវុតថិភព B ................................................................. 21 

ករបញជ ក់អះ ងរបសក់មពុជស្តពីី្របព័នធធនសវុតថិភព C .................................................................. 21 

ករបញជ ក់អះ ងរបសក់មពុជស្តពីី្របព័នធធនសវុតថិភព D ................................................................. 21 

ករបញជ ក់អះ ងរបសក់មពុជស្តពីី្របព័នធធនសវុតថិភព E .................................................................. 21 

ករបញជ ក់អះ ងរបសក់មពុជស្តពីី្របព័នធធនសវុតថិភព F & G ........................................................... 22 

ទិដ្ឋភពរមួស្តីពី្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកកមពុជ ........................................................................................... 22 

មុខងរទី១៖ ករ្របមូលព័ត៌មន ........................................................................................................................... 28 

មុខងរទី២៖ ករបូកសរុបព័ត៌មន ........................................................................................................................ 28 

មុខងរទី ៣ ៖ ករវភិគព័ត៌មន........................................................................................................................... 29 

មុខងរទី៤៖ ករផ ព្វផ យព័ត៌មន ...................................................................................................................... 29 

ែផនកទី៣ ៖ េតើ្របព័នធធនសវុតថិភពេរដបកូ្រតវូបនេ ះ្រ យ នងិេគរពេ យរេបៀប ? .............. 29 



 

ទំពរ័ | 2  

 

ករសេងខបស្តីពី្រកបខណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នជធរមន េហយី ចយកមកអនុវត្តបន េដីមបធីនឲយមនសងគតិភពនិង្របព័នធធន
សុវតថិភពេរដបូក ................................................................................................................................................... 30 

្របព័នធធនសុវតថិភព A ...................................................................................................................................... 30 

្របព័នធធនសុវតថិភព B ...................................................................................................................................... 31 

្របព័នធធនសុវតថិភព C ...................................................................................................................................... 34 

្របព័នធធនសុវតថិភព D ..................................................................................................................................... 36 

្របព័នធធនសុវតថិភព E ..................................................................................................................................... 38 

្របព័នធធនសុវតថិភព F & G .............................................................................................................................. 40 

លកខខណ្ឌ យករណ៍ ............................................................................................................................................. 40 

្របព័នធធនសុវតថិភព A ...................................................................................................................................... 41 

្របព័នធធនសុវតថិភព B ...................................................................................................................................... 41 

្របព័នធធនសុវតថិភព C ...................................................................................................................................... 42 

្របព័នធធនសុវតថិភព D ..................................................................................................................................... 42 

្របព័នធធនសុវតថិភព E ..................................................................................................................................... 43 

្របព័នធធនសុវតថិភព F & G .............................................................................................................................. 44 

ែផនកទី ៤ ៖ ករកំណត់សក្ត នុពល និភ័យែដល ចេកើតេឡើង និងវិធនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម
 .............................................................................................................................................................................. 44 

ែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់ជីវច្រមុះ ...................................................................................................... 45 

ទិដ្ឋភពរមួ ........................................................................................................................................................ 45 

វធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល ់.......................................................................................................................... 45 

ែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច ................................................................................. 46 

ទិដ្ឋភពរមួ ........................................................................................................................................................ 46 



 

ទំពរ័ | 3  

 

វធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល ់.......................................................................................................................... 47 

ែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់ករ ងំទីលេំនថម ី....................................................................................... 48 

ទិដ្ឋភពរមួ ........................................................................................................................................................ 48 

វធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល ់.......................................................................................................................... 48 

ែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់េយនឌរ័ ....................................................................................................... 50 

ទិដ្ឋភពរមួ ........................................................................................................................................................ 50 

វធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល ់.......................................................................................................................... 50 

ែផនកទី ៥ ៖ យន្តករ្របតិបត្តិស្រមបទ់ទួល នងិេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ................................................................ 52 

ែផនកទី ៦ ៖ ករចូលរមួរបសអ់នកពក់ព័នធ ............................................................................................................ 55 

ឧបសមព័នធ ១ ៖ កិចច្រពមេ្រពៀង និងអនុសញញ អន្តរជតិពក់ព័នធ និងជធរមន .............................................. 57 

ឧបសមព័នធ ២៖ ពកយគន្លឹះសខំន់ៗ ..................................................................................................................... 58 

 
  



 

ទំពរ័ | 4  

 

្របអប់ 
្របអប់ទី ១ ៖ ្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ .............................................................................. 19 
របូភព 
រូបភពទី ១ ៖ ករេរៀបចំ ថ ប័នស្រមប់្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកេនកមពុជ ......................................... 26 
រូបភពទី ២ ៖ ដំេណីរកររបស់្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក  ..................................................................... 27 

ង 
ងទី ១ ៖ ងសេងខបមូល ្ឋ នទិននន័យរបស់ គជអប ............................................................................... 24 
ងទី ២ ៖ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេផ ងេទៀត ....................................................................................... 53 
ងទី ៣ ៖ ទិដ្ឋភពរមួស្តីពីសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេធ្វីេឡងី ......................................................... 55 

 
 



 

ទំពរ័ | 5  

 

ពកយកត់ 
 
អក រកត់ ពកយេពញជភ រែខមរ ពកយេពញជភ រអង់េគ្លស 
AFOLU កសិកមម ៃ្រពេឈ ីនិងករេ្របី្របស់ដីេផ ងេទៀត Agriculture, Forestry and Other Land Use 
AIP-NRS ែផនករសកមមភពនិងវនិិេយគ ស្រមប់អនុវត្តយុទធ

្រស្ត     េរដបូកជតិ 
Action and Investment Plan for Cambodia’s 
National REDD+ Strategy 

AIP ែផនករសកមមភពនិងវនិិេយគ Action and Investment Plan  
 

BCCs រេបៀងអភិរក ជីវច្រមុះ Biodiversity Conservation Corridors  
 

BUR របយករណ៍វឌ នភពពីរឆន មំ្តង Biennial Update Reports 
 

CDB ទិនិនន័យឃុ-ំសងក ត់ Commune Database 
 

CCWC គណកមម ធិករឃុ-ំសងក ត់ស្រមប់្រស្តីនិងកុមរ Commune Committee for Women and Children 
 

CFs សហគមន៍ៃ្រពេឈ ី Community Forestry 
 

CFis សហគមន៍េន ទ Community Fisheries 
 

CPAs សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ Community Protected Areas  
 

COP កិចច្របជំុប ្ត ភគីៃនអនុសញញ ្រកបខណ្ឌ សហ្របជ
ជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ 

Conference of the Parties to the UNFCCC 
 

DDD បុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី Drivers of Deforestation and Forest Degradation 
 

ELCs  សមបទនដីេសដ្ឋកិចច Economic Land Concessions 
 

ESMS ្របព័នធ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម Environmental and Social Management 
Systems 

ESMF ្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម Environmental and Social Management 
Framework 

ERPD ឯក រកមមវធីិកត់បនថយករបំភយឧសម័ន Emissions Reduction Program Document 
 

ER ករកត់បនថយករបេញចញឧសមន័ Emission Reductions 
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EIA ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន Environmental Impact Assessments 
 

FCPF ភពជៃដគូកបូនៃ្រពេឈ ី Forest Carbon Partnership Facility 
 

FPIC សិទធិេនកនុងករទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យ
េសរ ីនិងមនករឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន

Free, prior and informed consent 
 

FGRM យន្តករផ្តល់េយបល់និងេ ះ្រ យវ ិ ទ Feedback and Grievance Redress Mechanism 
FRL ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី Forest Reference Level  

 
IP ជនជតិេដីមភគតិច Indigenous Peoples  

 
IUCN អងគករសហភពអន្តរជតិេដីមបកីរអភិរក ធមមជតិ International Union for the Conservation of 

Nature 
GCF ហរិញញបបទន កសធតុៃបតង Green Climate Fund 

 
GCF ESS ្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកហរិញញបបទន កសធតុ

ៃបតង 
Green Climate Fund Environmental and Social 
Safeguards 

GHG ឧសម័នផទះកញច ក់ Greenhouse Gas 
 

LULUCF ករេ្របី្របស់ដី ករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដី និងៃ្រព
េឈ ី

Land-Use, Land-Use Change and Forestry 
 

MAFF ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់និងេន ទ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
 

MOE ្រកសួងបរ ិ ថ ន Ministry of the Environment 
 

MRV ករ ស់ែវង យករណ៍ និងករេផទ ងផទ ត់ Measurement, Reporting and Verification 
 

NCSD អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ យចីរ
ភព 

National Council for Sustainable Development 
 

NCSDD គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជ
ធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ 

National Committee for Sub-national Democratic 
Development 

NPDIP េគលនេយបយជតិស្រមបអ់ភិវឌ ជនជតិេដីមភគ
តិច 

National Policy on the Development of 
Indigenous Peoples  

NFMS ្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ National Forest Monitoring System 
 

NFP កមមវធិីៃ្រពេឈជីតិ National Forest Programme 
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NPASMP ែផនករយុទធ ្រស្តជតិ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ National Protected Areas Strategic Management 

Plan 
NRS យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ National REDD+ Strategy 

 
NTFP ផល អនុផលៃ្រពេឈ ី Non Timber Forest Product 

 
OPs េគលនេយបយ Operational Policies 

 
PAs តំបន់ករពរធមមជតិ Protected Areas  

 
PaMs េគលនេយបយ និងវធិន Policies and Measures 

 
PAWG ្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ត Provincial Accountability Working Group  

 
PID ទិននន័យករអនវតុ្តគេ្រមង Project Implementation Database  

 
PLRs េគលនេយបយ ចបប់ និងបទបបញញត្តិ Policies, Laws and Regulations 

 
RBF ហរិញញបបទនែផ្អកេលីលទធផល Results Based Finance 

 
RGC ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ Royal Government of Cambodia 

 
REDD+ ករកត់បនថយឧសម័នផទះកញច ក់ពីករបត់បង់និងេរចរលឹ

ៃ្រពេឈ ីនិងតួនទីកនុងករអភិរក  ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈី
េ យនិរន្តរភព និងករបេងកីន ងស្តុកកបូនៃ្រពេឈី
កនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ  

Reducing Emissions from Deforestation and 
forest Degradation and the role of conservation, 
sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks in 
developing countries 

R-PP សំេណីេរៀបចំតំ ក់កលេ្រតៀមលកខណៈ Readiness Preparation Proposal  
 

SLCs សមបទនដីសងគមកិចច Social Land Concessions  
 

SESA យុទធ ្រស្ត យតៃម្លសងគមនិងបរ ិ ថ ន Strategic Environment and Social Assessment 
 

SIS ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក Safeguard Information System 
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SPFF ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់វស័ិយជលផល Strategic Planning Framework for Fisheries 
 

SFM ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី យនិរន្តរភព Sustainable Forest Management  
 

SOI របយករណ៍សេងខប Summary of Information 
 

SPD ទិននន័យគេ្រមងថន ក់េ្រកមជតិ Sub-National Project Database  
 

UNDP កមមវធិីអភិវឌ សហ្របជជតិ United Nations Development Programme 
 

UNDRIP ្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធរបស់ជន
ជតិេដីមភគតិច 

UN Declaration on the Rights of Indigenous 
People 

UNFCCC អនុសញញ ្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល
កសធតុ 

The United Nations Framework Convention on 
Climate Change 

WB ធនគរពិភពេ ក World Bank  
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េសចក្តីេផ្តើម 
េយង មេសចក្តីសេ្រមចរបស់អនុសញញ ្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ (UNFCCC) 

ល់ករអនុវត្តេគលេយបយ និងវធិនននែដលឈនេទកត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ែដលប ្ត លមកពី
ករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីករព្រងឹងតួនទីៃនករអភិរក  ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ យនិរន្តរភព និងករបេងកីន
បរមិណកបូនស្តុកៃ្រពេឈ(ីេរដបូក) ចបំច់្រតូវធនសុវតថិភពេរដបូក។ ដូចេនះ របយករណ៍សេងខបេលីកទី១ស្តីពី
្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបបីង្ហ ញពីរេបៀបែដលករធនសុវតថិភពេរដបូក្រតូវបន
េ ះ្រ យ និងេគរព ដូចែដលបនេរៀប ប់កនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់កិចច្របជុំប ្ត ភគីេលីកទី១៦ (1/CP.16) កនុង
ឧបសមព័នធ ១ និងេយង មេសចក្តីសេ្រមច 12/CP.17, 12/CP.19, 17/CP.21។ ឯក រេនះែចកេចញជ៦ែផនកដូចខង
េ្រកម៖ 
ែផនកទី ១ ៖ កលៈេទសៈជតិស្រមប់ករេ ះ្រ យ និងករេគរព្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក 

ែផនកេនះេរៀប ប់ពីទិដ្ឋភពរមួស្តីពីកលៈេទសៈជតិស្រមប់ករេ ះ្រ យ និងេគរព្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក 
េនកនុង្របេទសកមពុជ រមួទងំវ ិ លភព និងក្រមិតៃនសកមមភពេរដបូក ែដលបនអនុវត្តេនអំឡុងឆន  ំ២០១៥-២០១៦ 
និងយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ (NRS)។ 

 
ែផនកទី ២ ៖ វធិី ្រស្តៃន្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកេនកមពុជ 

ែផនកេនះេរៀប ប់ពីសមិទធផលសំខន់ៗពីរ របស់កមពុជកនុងករបំេពញលកខខណ្ឌ ្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក៖ 
o ករអនុម័តរបស់កមពុជពក់ព័នធនឹងករបក្រ យ្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ និង 
o ករបេងកីត្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក (SIS)។ 

 
ែផនកទី ៣ ៖ េតី្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដបូក្រតវូបនេ ះ្រ យ និងេគរពេ យរេបៀប ? 

ែផនកេនះេរៀប ប់ពី្រកបខណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នែដលមន្រ ប់ េដីមបធីនថ អន្ត គមន៍េរដបូក ែដលបនអនុវត្ត 
េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនអំឡុងឆន ២ំ០១៥-២០១៦ អនុេ ម ម្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ។ 

ែផនកេនះក៏បង្ហ ញអំពីករសេ្រមចនេពលថមីៗេនះ ែដលត្រមូវឱយមនករេរៀបចំរបយករណ៍បង្ហ ញពីករេ ះ្រ យ 
និងករេគរព្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក េនេពលអនុវត្តែផនករសកមមភពនិងវនិិេយគ (AIP) ស្រមប់យុទធ ្រស្តេរដបូក 
ជតិកមពុជ។ 

 
ែផនកទី ៤ ៖ ករកំណត់នូវ និភយ័ែដល ចេកីតេឡងី និងវធិនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន និងសងគម 

ែផនកេនះបង្ហ ញអំពីលទធផលៃនករ យតៃម្ល និភ័យសងគមនិងបរ ិ ថ ន និងករ ក់េចញនូវវធិនករ្រគប់្រគង 
េដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់ៃន និភ័យទងំេនះ។ របយករណ៍សេងខបស្តីពី្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក នឹង្រតូវបន
េរៀបចំេឡងីជបន្តបនទ ប់ ែដលនឹងផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពីលទធផលែដលសេ្រមចបន រមួទងំករអនុវត្ត្របព័នធ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 
និងសងគម (ESMS)ផងែដរ។ 
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ែផនកទី ៥ ៖ យន្តករស្រមបក់រទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 
ែផនកេនះផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងមន្រ ប់និងពក់ព័នធ ែដល ចេ្របី្របស់បនេនកនុងករ

េ ះ្រ យវ ិ ទទក់ទងេទនឹងករអនុវត្តេរដបូក។ 
 

ែផនកទី ៦ ៖ ករចូលរមួរបស់អនកពកព់័នធ 
ែផនកេនះបង្ហ ញពីដំេណីរករករចូលរមួរបស់ភគីពក់ព័នធកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍សេងខបេលីកទី១ស្តីពី្របព័នធ 

ធនសុវតថិភពេនះ។ 
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ែផនកទី ១ ៖ កលៈេទសៈជតិស្រមប់ករេ ះ្រ យ និងករេគរព្របព័នធធនសវុតថិភព
េរដបូក  

ករែ្រប្របួល កសធតុ និងេរដបូកេនកមពុជ 
កមពុជ្រតូវបនចត់ទុកជ្របេទសែដលមន “គ្រមបៃ្រពេឈេី្រចីន” ប៉ុែន្តក៏ជ្របេទសែដលមនអ្រ បត់បង់ និង

េរចរលឹៃ្រពេឈខីពស់ផងែដរ។ កំេណីនេសដ្ឋកិចចបននមំកនូវ រៈ្របេយជន៍សំខន់ៗដល់្របេទសជតិ និងពលរដ្ឋកមពុជ 
ប៉ុែន្តកំេណីនេនះបន និងកំពុង ក់សមព ធកន់ែតខ្ល ងំេលីៃ្រពេឈ ី ែដលេធ្វីឲយគ្រមបៃ្រពេឈមីនករថយចុះមក្រតឹម 
៤៦,៩០% េនឆន ២ំ០១៤ (មិន ប់បញចូ លៃផទដីចំករេកស៊ូ និងចំករដូងេ្របង)1។  

េយង មសនទស ន៍ភពងយរងេ្រគះ និងករេ្រតៀមទប់ទល់នឹងករែ្រប្របួល កសធតុ កមពុជសថិតកនុង
ចំេ ម្របេទសែដល្របឈមនឹង និភ័យខពស់កនុងពិភពេ ក េ យ រ ថ នភពភូមិ ្រស្តរបស់្របេទសកមពុជគឺ
ច្របឈមនឹង្រពឹត្តិករណ៍ធតុ កសធងន់ធងរដូចជេ្រគះ ងំសងួត និងទឹកជំនន់ េហយីវស័ិយកសិកមម ៃ្រពេឈ ី និងជល

ផល គឺពឹងែផ្អកេលី កសធតុ2 ។ កនុងឆន ២ំ០១៤ ស្តង់ រៃនភព្រកី្រក បនចត់ទុកេសដ្ឋកិចចកមពុជ គឺជ្របេទសែដល
ងយរងេ្រគះបំផុតេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុជសកល3។ ្របេទសកមពុជ មនចំ ត់ថន ក់េលខ ១៣ កនុងសនទស
ន៍ និភ័យ កសធតុ កល ពីឆន ១ំ៩៩៥ - ២០១៥ និងឈេលីចំ ត់ថន ក់េលខ ៨ កនុងសនទស ន៍ និភ័យពិភព
េ កឆន ២ំ០១៦ 4។  សនទស ន៍បន ុ សំកល (The Notre Dame Global Adaptation Index) បនចត់ចំ ត់ថន ក់
កមពុជ ជ្របេទសសថិតកនុងក្រមិតភពងយរងេ្រគះខពស់ និងមនករេ្រតៀមខ្លួនទប។  

ៃ្រពេឈេីនកមពុជជួយ្រទ្រទង់ជីវភពរស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទជេ្រចីន រមួទងំជនជតិេដីមភគតិច។  េយង 
មសថិតិេសដ្ឋកិចច សងគម ឆន ២ំ០១៧  ្របជជនកមពុជ្របមណ ៨០% រស់េនតំបន់ជនបទ ែដលកនុងេនះមន្របជជន

្របមណ ៥៤,២% ្របកបរបរកសិកមម ជពិេសសដំ ្ំរសូវែដលងយរងេ្រគះេទនឹង កសធតុ5 ។ ធនធនៃ្រពេឈី
ដូចជ ផល អនុផលៃ្រពេឈ ី (NTFPs) ផ្តល់អតថ្របេយជន៍ដ៏សំខន ់ស្រមប់សហគមន៍មូល ្ឋ ន េ យ រធនធន 
ទងំេនះជ្របភព ឬជជេ្រមីសស្រមប់កររក្របក់ចំណូលបែនថម។ ករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី បងកផលប៉ះពល់
អវជិជមនមិន្រតឹមែតេទេលីជីវច្រមុះ ្របព័នធេអកូឡូសីុ និងសមតថភព្រសូបយកកបូនប៉ុេ ្ណ ះេទ ក៏ប៉ុែន្តែថមទងំេលីរបរ
ចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជជនជនបទែដល ្រស័យេលីផលនិងអនុផលៃ្រពេឈេីដីមបផីគត់ផគង់ជីវភពរស់េន្របចៃំថង   និងរក
្របក់ចំណូល6 ។ ករបត់បង់ធនធនៃ្រពេឈបីងកផលប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់សហគមន៍មូល ្ឋ នជពិេសស ្រស្តីជនជតិ
េដីមភគតិច និង្រគួ រ្រកី្រក។ 

 
1 ្រកសួងបរ ិ ថ នឆន ២ំ០១៧, យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិឆន ២ំ០១៧-២០២៦ 
2 អគគេលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ េ យចិរភព ឆន ២ំ០១៧ “ែផនករជតិបន ុ នឹំងករែ្រប្របួល កសធតុេនកមពុជ”   
3 របយករណ៍ និភ័យពិភពេ កែដលេយងកនុងឯក រ ែផនករជតិបន ុ នឹំងករែ្រប្របួល កសធតុេនកមពុជ 
4 សនទស ន៍ និភ័យ កសធតុ កល ឆន ២ំ០១៧ ែដលេយងកនុងឯក រ “ែផនករជតិបន ុ នឹំងករែ្រប្របួល កសធតុេនកមពុជ“ 
5វទិយ ថ នសថិតិជតិឆន ២ំ០១៨ https://www.nis.gov.kh/nis/CSES/Final%20Report%20CSES%202017.pdf 
6 ្រកសួងបរ ិ ថ នឆន ២ំ០១៧, យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិឆន ២ំ០១៧-២០២៦ ទំ.8 
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ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនទទួល គ ល់ពីបញ្ហ ្របឈមៃនករែ្រប្របួល កសធតុសកល និងបន ក់បញចូ ល
សកមមភពស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ ជ ទិភពកនុងេគលនេយបយជតិ។ សមសភគដ៏សំខន់មួយៃនកិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករកត់បនថយផលប៉ះពល់េ យ រករែ្រប្របួល កសធតុ គឺករេផ្ត តករយកចិត្ត
ទុក ក់េលីករកតប់នថយករបេញចញកបូនេ យ រករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី ៃ្រពេឈផី្តល់េស េអកូឡូសុី       
ទូទងំពិភពេ ក និងផ្តល់ផល្របេយជន៍យ៉ងេ្រចីនដល់កមពុជ។ កនុង្របេទសកមពុជ្រតូវបនប៉ន់្របមណថ មន
បរមិណកបូន្របែហល ២ជី គ េ ន៩៧ ស្តុកទុកកនុង្របព័នធជីវច្រមុះដីេគក េហយី១ភគ៣ ៃនបរមិណេនះគឺសថិតកនុង
ៃ្រពេ្រ ង 7 ។ េលីសពីេនះ  ៃ្រពេឈកីមពុជបនផ្តល់ជ្រមកដល់ពពួកសត្វជិតផុតពូជ្របមណ២% ែដលសថិតកនុងបញជ ី
្រកហមរបស់អងគករសហភពអន្តរជតិេដីមបអីភិរក ធមមជតិ(IUCN)។ 

្របសិនេបីៃ្រពេឈមីិន្រតូវបនករពរជបនទ ន់  េហយីៃ្រពេឈែីដលេរចរលឹមិន្រតូវបន្រគប់្រគង ្ត រេឡងីវញិេទ
េនះ “ករបត់បង់ផលិតភពៃ្រពេឈី និងជីវច្រមុះ នឹងេធ្វីឲយបត់បង់្របក់ចំណូល ឬជេ្រមីសមុខរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍ 
មូល ្ឋ នែដល ្រស័យេលីផល អនុផលៃ្រពេឈ”ី 8 ។ បញ្ហ េនះនឹងកន់ែតធងន់ធងរែថមេទៀត េ្រពះេនរយៈេពលបុ៉នម ន
ទសវត រខ៍ងមុខ ករែ្រប្របួល កសធតុនឹងបងកផលប៉ះពល់កន់ែតខ្ល ងំ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជចត់ទុកថ កមមវធិីេរដបូកជគំនិតផ្តួចេផ្តីមសកលដ៏មន្របសិទធភព ែដលរមួចំែណកដល់ករ
កត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុមកេលីវស័ិយកសិកមម ៃ្រពេឈ ី និងវសិ័យែដលពក់ព័នធ។ េបសកកមម
របស់យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ គឺព្រងឹងមុខងរ និងសមតថភព ថ ប័នថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិកនុងករអនុវត្តេគល
នេយបយ ចបប់ និងបទបបញញត្តិឱយមន្របសិទធភព េដីមបពី្រងឹងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ដីៃ្រពេឈ ីនិងករអភិរក     
ជីវច្រមុះ។ េគលេ ៃនយុទធ ្រស្តេនះគឺករកត់បនថយករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ក៏ដូចជករេលីកកមពស់ករ
្រគប់្រគងនិងអភិរក ធនធនធមមជតិ និងករចូលរមួចំែណកដល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក។  
ែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

ដំេណីរករេ្រតៀមលកខណៈេរដបូកេនកមពុជ បនចប់េផ្តីមេនឆន ២ំ០១២ ចំែណកយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ ្រតូវបន
អនុម័តេនចុងឆន ២ំ០១៧។ យុទធ ្រស្តេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងី េ យែផ្អកេលីករកំណត់នូវបុព្វេហតុ និងនិនន ករៃនករ
បត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី និងេលីកេឡងីពីេគលបំណងជយុទធ ្រស្ត េគលនេយបយ និងវធិនករ េដីមបេី ះ
្រ យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈទីងំេនះ។ យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិកំពុងចូលរមួចំែណក និងផ រភជ ប់
េគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត និងកមមវធិីៃ្រពេឈជីតិែដលមន្រ ប់ ដូចជ កមមវធិីៃ្រពេឈជីតិឆន ២ំ០១០-២០២៩    
្រកបខណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់វសិ័យជលផលឆន ២ំ០១៥-២០២៤ និងែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធមមជតិ (NPASMP) ២០១៧-២០៣១9។ យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិនឹង្រតូវអនុវត្តជពីរដំ ក់កល៖ 

 
7 http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9583/Carbon_biodiversity_ecosystem_services_Cambodia.pdf? 
sequence=3&isAllowed=y 
8 ករែ្រប្របួល កសធតុ និងៃ្រពេឈ ី៖ របយករណ៍អភិវឌ ន៍មនុស  (MoE/UNDP 2011) 
9 ្រកសួងបរ ិ ថ ន ២០១៧, “ែផនករយុទធ ្រស្តជតិ្រគង់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ ២០១៧-២០៣១ 
https://redd.unfccc.int/documents/index.php?file=54_2_cambodia_nat_protected_area_strategic_
plan_eng_27_jul_2017.pdf  
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ដំ ក់កលទី១ ២០១៧-២០២១៖ េនដំ ក់កលេនះ េផ្ត តសំខន់េលីករេរៀបចំែផនករ សកមមភព និង
រចនសមព័នធ ថ ប័នស្រមប់អនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ និង្រពងេឡងីនូវ្រកបខណ្ឌ ករងរ េដីមបេីកៀរគរហរិញញបបទន
ែដលមិនែផ្អកេលីលទធផល។ បុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈចីមបងៗ នឹង្រតូវបនេ ះ្រ យ មរយៈករ
ព្រងឹងករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ កមមវធីិៃ្រពេឈែីដលមន្រ ប់ ដូចជ កមមវធិីៃ្រពេឈជីតិ ែផនករយុទធ ្រស្តជតិ្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធមមជតិ ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់វស័ិយជលផល និងអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងសមបទន
ដីសងគមកិចច។ ្រកបខណ្ឌ ទងំេនះ មនរមួបញចូ ល េគលនេយបយ និងវធិនករននពក់ព័នធេទនឹងករព្រងឹងករអនុវត្ត
ចបប់ ករផ្តល់សុវតថិភពសិទធិេ្របី្របស់ដី និងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេ យសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ េទះជ
យ៉ង ក៏េ យ ករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករនន ដូចមនែចងកនុង្រកបខណ្ឌ ទងំេនះ នឹង ច្រតូវពនយរ
េពល េ យ រកង្វះខតែផនកធនធនហរិញញវតថុ និងសមតថភពបេចចកេទស។ យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ នឹងផ្តល់ ទិភពកនុងករ
េកៀរគរហរិញញបបទនអនុវត្តជមុន េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមេនះ ្រពមទងំករក ងសមតថភពស្រមប់ករអនុវត្ត
និងសេ្រមចបនលទធផលល្អេនទី ល។ ជំ នបន្ត គឺែកលម្អក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីតិ និង្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈី
ជតិែដលមន្រ ប់ េហយី្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ក៏នឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបបីំេពញ មត្រមូវករ
របស់្រកបខណ្ឌ ទី្រកុង ៉ សូវសី្រមប់េរដបូក។ ទនទឹមនឹងេនះ ករ យតៃម្លករអនុវត្តេនពក់ក ្ត លយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 
នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងី េដីមបផី្តល់ជេមេរៀន បទពិេ ធន៍ និងបញ្ហ ្របឈមនន និងេដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ េន ម
ជំ នជបន្តបនទ ប់។ 

វឌ នភពៃនដំ ក់កលទី ១ ៖ េនឆន  ំ២០១៩ កមពុជកំពុងេរៀបចំែផនករសកមមភពនិងែផនករវនិិេយគ និង
្រកបខណ្ឌ អនុវត្តេរដបូកេនថន ក់េ្រកមជតិ។ បនទ ប់ពីករវភិគបុព្វេហតុៃនករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ករវភិគេលី
តំបន់អភិរក  និងៃ្រពផ្តល់ផល តំបន់ករពរេទសភពសំខន់ចំនួន៤  ្រតូវបនកំណត់ស្រមប់ករអនុវត្តេរដបូកេនថន ក់
េ្រកមជតិ មនជ ទិ៍ តំបន់ករពរេទសភពជួរភនំ្រក ៉ញ ៃ្រពឡង់ តំបន់ទំនបភគខងេជីងបឹងទេន្ល ប និងតំបន់
ទំនបភគខងេកីតៃនៃផទ្របេទស រមួទងំតំបន់ៃ្រពេកងកងនិងៃ្រពលិចទឹក។ នេពលអនគត ែផនករ្រគប់្រគង
សកមមភពេរដបូកនឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េនកនុងក្រមិតៃនែដនដីរដ្ឋបលេខត្តនីមួយៗ ែដលសថិតកនុងតំបន់ករពរ
េទសភពៃ្រពេឈ។ី េ្រកពីេនះ នឹងមនករេរៀបចំ ថ ប័នស្រមប់អនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ រមួទងំករកំណតត់ួនទី 
របស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ( ជញ ធរេខត្ត)េនកនុងតំបន់េទសភពៃ្រពេឈែីដលេសនីេឡងី។ 

េដីមបធីនករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តជតិ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិឱយមន្របសិទធភព ែផនករសកមមភព 
៥ ឆន  ំ(២០១៨-២០២២) ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនឆន  ំ២០១៨ ្រពមទងំេគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្តីពីករេរៀបចំ
ែផនករ្រគប់្រគង និងករកំណត់ែបងែចកតំបន់កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ។ រដ្ឋបលៃ្រពេឈបីនេរៀបចំែផនករសកមមភព 
និងយុទធ ្រស្តៃ្រពផ្តល់ផល ២០១៨-២០៣២ ែដលរពំឹងថនឹង្រតូវបនអនុម័តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលេនឆន  ំ ២០១៩។    
រដ្ឋបលជលផលបនេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់វសិ័យជលផល១០ឆន  ំ េហយីបននិងកំពុងេធ្វីែផនករយុទធ ្រស្ត
្រគប់្រគង និងអភិរក ជលផល២០១៩-២០២៨ ផងែដរ។ 

េនចុងឆន ២ំ០១៦ កមពុជបន ក់របយករណ៍ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ(ីFRL) (ក្រមិតេយង ២០០៦-២០១៤) 
េទអនុសញញ ្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ(UNFCCC) និងបនឆ្លងកត់ករ យតៃម្លបេចចកេទស 
េ យ UNFCCC េនឆន  ំ២០១៧េ យេជគជ័យ។ េ្រកពីេនះ កមពុជកំពុងខិតខំេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងី និង ក់ឲយ្របតិបិត្តករ 
្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ NFMS និង្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក(SIS)។ ករ យតៃម្លករេ្របី្របស់ដី 
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បែ្រមប្រមួលករេ្របី្របស់ដី និងៃ្រពេឈ(ីLULUCF)ស្រមប់ឆន ២ំ០១៤-២០១៦10 និង ២០១៦-២០១៨ ្រតូវបនបញចប់ 
និងបង្ហ ញថ ្រ ៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈ្ីរបចឆំន បំនថយចុះមក្រតឹមជិត ១%។ ទនទឹមនឹងេនះ េវទិកអន ញស្រមប់
្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យស្តីពី្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក ក៏បនេរៀបចំរចួ ល់ េហយីេគហទំព័រ្របព័នធធនសុវតថិភព       
េរដបូក ស្រមប់ទទួលយកមតិេយបល់ ធរណៈ និងស្រមប់េធ្វីបចចុបបននភពករងរសុវតថិភពេរដបូក នឹង ក់ឲយេ្របី្របស់
ជ ធរណៈ។ 

េនេដីមឆន ២ំ០១៨ ្រកសួងបរ ិ ថ នបនេបះពុមពផ យឯក រស្តីពីធនធនគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០១៦ េហយី
ែដលនឹង្រតូវ ក់ផ ព្វផ យផងែដរេនកនុងេគហទំព័រ(web-portal)ៃន្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ។ កមមវធិីេរដបូក
បនេរៀបចំបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ឧសម័នផទះកញច ក់ស្រមប់របយករណ៍បចចុបបននភព២ឆន មំ្តង និងឧបសមព័នធបេចចកេទសស្តីពី      
េរដបូក ែដលនឹងធនសងគតិភពៃនករ យករណ៍ព័ត៌មនស្តីពីកសិកមម ៃ្រពេឈ ី និងករេ្របី្របស់ដី(AFOLU) េទ 
UNFCCC ែដលនឹងបញចប់រចួ ល់កនុងឆន ២ំ០១៩។ េលីសពីេនះ កមមវធិីេរដបូក្រតូវបន ក់បញចូ លជសមសភពដ៏សំខន់
មួយកនុងវធិនករកត់បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ ដូចមនបញជ ក់កនុងឯក រករចូលរមួចំែណករបស់កមពុជកនុងករ
អនុវត្តអនុសញញ ្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ (Nationally Determined contribution) ជ
ែផនកមួយៃនករផ្តល់សចច ប័នរបស់កមពុជកនុងកិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងប៉រសី។ 

កមពុជកំពុងបេងកីត្របព័នធរមួមួយេ ថ Nested system ស្រមប់អនុវត្តេរដបូក ែដលមនេគលេ បងកលទធភព
ទទួលបនហរិញញវតថុពី្របភពេផ ងៗ ចចុះបញជ ីគេ្រមងៃ្រពេឈែីដលពក់ព័នធ ចកំណត់បនពីរេបៀបផ្តល់ករេលីកទឹក
ចិត្តដល់ភគីពក់ព័នធ ជពិេសសគិតគូរដល់ផល្របេយជន៍របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដីមភគតិច និង
ជ្រមុញឱយមនភព្រសបគន កនុងករប៉ន់្របមណឧសម័នផទះកញច ក់េនក្រមិតេផ ងគន  រមួទងំករធនសុវតថិភពសងគមនិង  
បរ ិ ថ ន។ 

ដំ ក់កលទី២ ២០២២-២០២៦៖ េនដំ ក់កលេនះ យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ េផ្ត ត សំខន់កនុង
ករបញច ប់អន្តរកល ពីដំ ក់កលេ្រតៀមលកខណៈេរដបូក េទដំ ក់កលអនុវត្តេរដបូក និងចត់ ទិភព កនុងករ
ស់ែវងលទធផលសេ្រមចបនពីករអនុវត្តេរដបូក។ របកគំេហញីៃនករ យតៃម្លេនដំ ក់កលទី១ នឹង្រតូវបនពិនិតយ
េឡងីវញិ េហយីជំ នែដលសម្រសបនឹងយកេទអនុវត្តបន្ត។ ករ យតៃម្លករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈ ី និងដីៃ្រពេឈឆីន ំ
២០១៦ ឆន ២ំ០១៨ និងឆន ២ំ០២០ នឹង្រតូវេធ្វីេឡងី េដីមបបីង្ហ ញពី្របសិទធភពៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 
ចំណុចេ សំខន់មួយ ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនេនកនុងដំ ក់កលេនះ គឺករបេងកីតយន្តករ្របព័នធពិនិតយ ម ន
ៃ្រពេឈីជតិដ៏ហមតច់ត់មួយ ែដល ចពិនិតយ ម នេលី្របសិទធភព និង្របសិទធផល ៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ និង
វធិនករេ ះ្រ យបុព្វេហតុៃនករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ។ី េលីសពីេនះេទេទៀត ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភព           
េរដបូក នឹងបន្តពិនិតយ ម ន និងព្រងឹងបែនថមេទៀតេទ មករចំបច់ េដីមបីធនដល់អនុេ មភព ជមួយនឹង
ត្រមូវករនន កនុង្របព័នធធនសុវតថិភពៃន្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ។ យន្តករ
ែចករែំលកព័ត៌មន ទិននន័យ និងលទធផលៃនករ យតៃម្លក្រមិតេយងៃ្រពេឈជីតិ ្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ និង
ករសិក នន ែដលបនបញច ប់េនកនុងដំ ក់កលទី១ នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងី មរយៈេគហទំព័រ ្រពមទងំ ម្របព័នធ និង

 
10 https://redd.unfccc.int/documents/index.php?file=54_3_cambodia_forest_cover_resource__2016_english.pdf  
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ឧបករណ៍ផ ព្វផ យេផ ងៗេទៀតផងែដរ។ ករែកលម្អក្រមិតេជឿជក់ៃនទិននន័យ និងលទធផល ែដលនឹងនេំទដល់ករ       
ែកលម្អ ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ ក៏នឹង្រតូវអនុវត្តេនកនុងដំ ក់កលេនះផងែដរ។ 

ដំេណីរេឆព ះេទកនដ់ំ ក់កលទី ២ ៖ កមពុជសេ្រមចបនវឌ នភពជេ្រចីនកនុងតំ ក់កលេ្រតៀមលកខណៈ
េរដបូក ែដលនឹងធនថ កិចចករងរសំខន់ៗែដលេលីកេឡងីកនុងដំ ក់កលទី២េនះ ចសេ្រមចបន្របកបេ យ
្របសិទធភព េដីមបេីឆព ះេទរកករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផលនេពលអនគត។   

ទនទឹមគន េនះែដរ ករទូទត់ែផ្អកេលីលទធផល ចនឹង្រតូវបនទទួលកនុងដំ ក់កលេនះ រមួនឹងករទូទត់ 
លទធផលៃនគេ្រមងកបូនេផ ងេទៀត ែដលនឹងជ្រមុញឲយមនករអនុវត្តសកមមភពែដលមនកនុងែផនករសកមមភពនិង 
វនិិេយគេរដបូក(AIP-NRS)។ 

េដីមបគី្ំរទ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករអនុវត្តសកមមភពេរដបូកេនមូល ្ឋ ន េហយីសេ្រមចបនករទូទត់ែផ្អក
មលទធផល ស្រមប់វសិ័យៃ្រពេឈ ីនិងករេ្របី្របស់ដី AIP-NRS ្រតូវបនបេងកីតេឡងី ែដលរពឹំងថនឹងបញច ប់រចួ ល់េន

ចុងឆន  ំ២០១៩។ AIP-NRS េផ្ត តេលីករសេ្រមចបនទិសេ យុទធ ្រស្ត ៣ ៖ 
 ទិសេ យុទធ ្រស្តទី១ ៖ ែកលម្អ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង ករពិនិតយ ម នធនធនៃ្រពេឈ ីនិងករ  
េ្របី្របស់ដីៃ្រពេឈ។ី 

 ទិសេ យុទធ ្រស្តទី២ ៖ ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភព្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ យនិរន្តរភព។ 
 ទិសេ យុទធ ្រស្តទី៣ ៖ ប្រញជ បវធិី ្រស្តកត់បនថយករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ីក ងសមតថភព 
និងជំរុញករចូលរមួពីអនកពក់ព័នធ។ 

ទិសេ យុទធ ្រស្តទី១ ស្តីពីករែកលម្អ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង ករពិនិតយ ម នធនធនៃ្រពេឈនិីងករ
េ្របី្របស់ដីៃ្រពេឈ ី បនេលីកេឡងីយុទធ ្រស្តសំខន់ចំនួន២ ែដលមនបងកប់នូវសកមមភពអន្ត គមនជ៍េ្រចីន។ 
អន្ត គមន៍ទងំេនះនឹងជួយព្រងឹងករ្រគប់្រគងតំបន់អភិរក ៃ្រពេឈ ីនិងព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ កប់
េឈ ី និងករទ្រនទ នកន់កប់ដីៃ្រពេ យគម នករអនុញញ ត។ ករព្រងឹងករ្រគប់្រគងតំបន់អភិរក  េ យរមួបញចូ លករ          
ែកលម្អករកំណត់្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិ មរយៈករេរៀបចំែផនទីកំណត់្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិេ យ
េ្របី្របស់បេចចកវទិយឌីជីថល ករចុះបញជ ីដីែដលបនកំណត់្រពំ្របទល់ជមួយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណង់ និងករ ក់ ្ល កសញញ សមគ ល់្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិេនចំណុច្រចកេចញចូល និងផ្លូវសំខន់ៗ។ 
អន្ត គមន៍េនះនឹងរមួបញចូ លករេរៀបចែំផនករ្រគប់្រគង និងករកំណត់ែបងែចកតំបន់កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ  ករបេងកីត
និងអនុវត្តែផនករ ្ត រ ែកលម្អ  និង ៃំ្រពេឈេីឡងីវញិ។ យុទធ ្រស្តែដលេផ្ត តេលីករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ នឹងផ្តល់ករ    
បណ្តុ ះប ្ត ល និងេ្រគឿងបរកិខ រ ដល់ម្រន្តីព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ែដល្រតួតពិនិតយតំបន់ករពរធមមជតិ និងសមបទនដី   
េសដ្ឋកិចច ក៏ដូចជខិតខំបេងកីនករយល់ដឹងរបស់ម្រន្តីរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ស្តីពីចបប់ និង               
បទបបញញត្តិស្តីពី   ៃ្រពេឈ។ី 

ទិសេ យុទធ ្រស្តទី២ ស្តីពីព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភព្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ យនិរន្តរភពនឹង្រតូវបន
េ ះ្រ យេ យសកមមភព េនេ្រកមយុទធ ្រស្តចំនួន២ គឺទី១. ករព្រងឹងនិងព្រងីកករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី យសហគមន៍ 
មូល ្ឋ ន និងទី២. ករបេងកីន្របភពផ្តល់េឈ ី និង្របភពេឈថីមពលពីតំបន់្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី យសហគមន៍្របកប
េ យនិរន្តរភព។ កិចចករសំខន់ៃនយុទធ ្រស្តទី១េនះ រមួមនករព្រងឹងនិងព្រងីកសហគមន៍ៃ្រពេឈ ីសហគមន៍េន ទ 
និងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ និងករវនិិេយគេលីករបេងកីនមុខរបរចិញច ឹមជីវតិស្រមប់សហគមន៍ទងំបី្របេភទ 
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ខងេលី។ យុទធ ្រស្តទី២ស្តីពីករបេងកីន្របភពថមពលពីៃ្រពសហគមន៍រមួមន កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបេងកីនសុវតថិភពសិទធិ
្រគប់្រគងនិងេ្របី្របស់ដី និងសិទធិេ្របី្របស់ផល អនុផលៃ្រពេឈ ីករជំរុញករវនិិេយគេលីវសិ័យផលិតផលៃ្រពេឈ ី ដូច
ជ ករេលីកទឹកចិត្ត មរយៈករបនធូរបនថយពនធ ករផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និងករព្រងីក្រកបខណ្ឌ ចបប់ពក់ព័នធនឹងករ
េ្របី្របស់េឈ ី ែដលមនភព្រសបចបប់េចញពីចំករៃ្រព  ំនិងករែបងែចកផល្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ ្រពមទងំករ
បេងកីតេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ករ្រគប់្រគងចំករៃ្រព ។ំ 

ទិសេ យុទធ ្រស្តទី៣ ពក់ព័នធនឹងករប្រញជ បវធិី ្រស្តកត់បនថយករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ករក ង
សមតថភព និងករបេងកីនករចូលរមួ មនយុទធ ្រស្តសំខន់ចំនួន២ផងែដរ។ យុទធ ្រស្តទី១ គឺព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន
ថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិកនុងករស្រមបស្រមួល ករេរៀបចំែផនករនិងេគលនេយបយស្តីពីករេ្របី្របស់ដី ចំែណក
យុទធ ្រស្តទី២ គឺជំរុញករចូលរមួ និងករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ កនុងករេរៀបចំែផនករស្តីពីករេ្របី្របស់ដីនិង
ៃ្រពេឈ ី និងបេងកីនករចូលរមួពី្រគប់ភគីអនកពក់ព័នធ។ សកមមភពគ្ំរទដល់ទិសេ យុទធ ្រស្តេនះរមួមន ករពិនិតយ
េឡងីវញិេលីនីតិវធិីែដលមន្រ ប់ ស្តីពីករែបងែចកករេ្របី្របស់ដី ករបេងកីនករស្រមបស្រមួលកនុងករេរៀបចំែផនករ
កនុងចំេ ម្រកសួងនន ករធនថេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករែបងែចកករេ្របី្របស់ដី ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យអនុវត្ត ម
នីតិវធិី យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ករកំណត់ពីតួនទីរបស់រដ្ឋបលថន ក់េខត្តកនុងករកំណត់ករែបងែចកករ
េ្របី្របស់ដី និងករបេងកីតកមមវធិី យតៃម្លធនធនដីែដលរមួបញចូ លែផនទីេមស្តីពីករែបងែចកដីធ្លី។ 
សកមមភពេរដបូកេនកមពុជែដលបនអនុវត្តេនអំឡុងឆន ំ ២០១៥-២០១៦ 

មនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជេ្រចីន កនុងករកត់បនថយអ្រ បត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី និងករបេញចញឧសម័នផទះ
កញចក់ ែដលពក់ព័នធនឹងករេ្របី្របស់ដី ករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដី និងវស័ិយៃ្រពេឈ(ីLULUCF)េនអំឡុងឆន ២ំ០១៥-
២០១៦។ 

េ យេហតុថបុព្វេហតុៃនករបត់បង់និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ែដលបងកេឡងីេនកនុងអំឡុងេពលែដលេលីកេឡងីកនុង
ក្រមិតេយងៃ្រពេឈ ី ភគេ្រចីនផ រភជ ប់នឹងករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចស្រមប់ករវនិិេយគកសិកមម និងសមតថភព
អភិបលកិចចៃ្រពេឈេីនមនក្រមិត ដូចេនះេហយី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនចត់វធិនករជេ្រចីន េដីមបពី្រងឹងអភិបលកិចច 
និងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ ីដូចជ ករេធ្វីកំែណទ្រមង់យុ ថ ធិករ ករ ក់ែតង និងករេលីកកមពស់េគលនេយបយៃ្រពេឈ ី
ករបេងកីនចំនួន និងករព្រងឹង្របសិទធិភព្រគប់្រគងៃ្រពេ យសហគមន៍ និងតំបន់ករពរធមមជតិ ករពិនិតយេឡងីវញិេលី
យន្តករែបងែចកសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ អ្វីែដលគួរឲយកត់សមគ ល់េនះគឺ កំែណទ្រមង់យុ ថ ធិករែដល្រតូវបនអនុម័តេន
ឆន ២ំ០១៦ បនផ្តល់ករែបងែចកយ៉ងចបស់ ស់អំពីករទទួលខុស្រតូវេលីករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ ីរ ង្រកសួងបរ ិ ថ ន និង
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ តំបន់ករពរធមមជតិទងំអស់ បូករមួទងំរេបៀងអភិរក ជីវច្រមុះ ែដលពីមុន
សថិតេ្រកមែដនសមតថកិចចរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រតូវបនេផទរេទ្រកសួងបរ ិ ថ ន ចំែណកសមបទន
ដីេសដ្ឋកិចចែដលពីមុនសថិតេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រតូវបនេផទរេទ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ។ 

ែផ្អកេលីក្រមិតេយងៃ្រពេឈីជតិ ែដលបន ក់ជូនUNFCCC េនឆន ២ំ០១៧ និងែផ្អកេលីឧបសមព័នធបេចចកេទស         
េរដបូក និង រេពភ័ីណ្ឌ ឧសម័នផទះកញច ក់ េនកនុងរបយករណ៍បចចុបបននភពពីរឆន មំ្តង ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នេន
អំឡុងឆន ២ំ០១៥-២០១៦ មន្របមណ ៣៥.៣៤៥.៩៤៨ េ នកបូន/ឆន  ំ ចំែណកអ្រ ប៉ន់ ម នេដីម្រគកនុង 
ក្រមិតេយងៃ្រពេឈីជតិ គឺ ៧៨.៩៥៣.៩៥១ េ នកបូន/ឆន ។ំ 
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សកមមភពេរដបូកចំបងៗែដលបនអនុវត្តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនអំឡុងឆន ២ំ០១៥-២០១៦ រមួមន     
១.ករលុបេចលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ២. ករបេងកីនចំនួនតំបន់ករពរធមមជតិ និង៣. ករបេងកីនចំនួន និងករព្រងឹង
្របសិទធិភព្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី យសហគមន៍។ 
១.ករលុបេចលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 

ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ អនុញញ ត្តឲយមនករអភិវឌ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េនេលីដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងកំណត់
និយមន័យសមបទនដីេសដ្ឋកិចចថ ជករជួលដីរយៈេពលែវង ែដលអនុញញ តឲយសមបទនិកឈូសឆយដី េដីមបអីភិវឌ        
កសិ-ឧស ហកមម។ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច្រតូវបនផ្តល់ជូនស្រមប់សកមមភពេផ ងៗែដរ ដូចជ ករេធ្វីចមក រខន តធំ កររុក 
រកែរ ៉ករចិញច ឹមសត្វ និងករ ងសង់េ ងច្រកស្រមប់ែកៃចនផលិតផលកសិកមម។ ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ គូសបញជ ក់ថ        
សមបទនិកែដលមិនអនុេ ម មលកខខណ្ឌ ចបប់ រដ្ឋ ចនឹងដកហូតសមបទនដីេសដ្ឋកិចចមកវញិ។ 

េនចេន្ល ះឆន ១ំ៩៩៦ និង ែខមិថុន ឆន ២ំ០០២ ៃ្រពផ្តល់ផល និងតំបន់ករពរធមមជតិទំហ ំ២ នហកិ  ្រតូវ
បនផ្តល់ជសមបទនដីេសដ្ឋកិចចដល់វនិិេយគិនកនុង្រសុក និងវនិិេយគិនបរេទស។ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ បនចុះហតថេលខេលីកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចចជមួយ្រកុមហុ៊នចំនួន ១១៨ េលីៃផទដីសរុបទំហ ំ ១ ន     
ហកិ ៥៥  ចំែណក្រកសួងបរ ិ ថ នបនផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចដល់្រកុមហុ៊នចំនួន ១២២ ែដល្រគបដណ្ត ប់េលីៃផទដី
សរុបទំហ ំ៤៧០.០០០ ហកិ 11។ េ្រកយមក សមបទនដីេសដ្ឋកិចចជេ្រចីន្រតូវបនរកេឃញីថ មិនអនុវត្ត មចបប់។ 

េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន្របកសបញឈប់ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចថមី និងបន
បេងកីតគណកមម ធិករអន្តរ្រកសួង េដីមបេីធ្វីករពិនិតយេឡងីវញិេលីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលមន្រ ប់កនុងេគលបំណង
លុបេចលគេ្រមងែដលមិនអនុេ ម មចបប់ ឬ កិចចសនយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។ េនឆន ២ំ០១៧ សមបទនដី 
េសដ្ឋកិចច សរុប ៤១១.០២១ ហកិ 12 ្រតូវបនលុបេចល។ 

សមបទនដីេសដ្ឋកិចចទងំអស់ែដលបនលុបេចល នឹង្រតូវ ្ត រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ។ ជែផនកមួយៃនយុទធ ្រស្ត
របស់រ ្ឋ ភិបលគឺករពរករ្រតលប់េទរកភពេដីមៃនករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងករេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករេឈសី្រមប់ករ
អភិវឌ ្របេទសេ យមិន ក់សមព ធបែនថមមកេលីៃ្រពធមមជតិ ដូចេនះែផនករយុទធ ្រស្តៃ្រពផ្តល់ផល(២០១៨) បន
េសនីេឡងីនូវយុទធ ្រស្តសំខន់មួយគឺ ករបែម្លងតំបន់ែដលបត់បង់ៃ្រពេឈកីនុងសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែដលបនលុបេចល
េទជចំករេឈី  ំ មរយៈភពជៃដគូរ ងវស័ិយ ធរណៈ និងវស័ិយឯកជន ។  
២.ករបេងកីនចំនួនតំបន់ករពរធមមជតិ 

ទសវត រក៍ន្លងមក មនសមព ធយ៉ងខ្ល ងំេលីៃ្រពេឈធីមមជតិ េ យ រកមមសិទធិដីមនភពមិនចបស់ ស់ ករ
ទ្រនទ នកន់កប់ដីៃ្រពេឈេី យខុសចបប់ ករព្រងីកដីកសិកមមយ៉ងឆប់រហ័សែដលេធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់ដីៃ្រពេឈ ីសកមមភព 
កប់េឈខុីសចបប់ និងករ្របមូលផល អនុផលៃ្រពេឈេី យគម ននិរន្តរភព។ កនុងេគលបំណងករពរៃ្រពេឈែីដលេន
េសសសល់ ជរ ្ឋ ភិបលបនចត់ថន ក់តំបន់មួយចំនួនជតំបន់ករពរធមមជតិ េដីមបធីនករ្រគប់្រគង ករអភិរក          
ជីវច្រមុះ និងករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភព។ 

្រពះ ជ្រកឹតយែដលបន្របកសេនឆន ១ំ៩៩៣ បនកំណតត់ំបន់ករពរធមមជតិចំនួន ២៣តំបន់ ែដល្រគប         
ដណ្ត ប់េលីៃផទដីទំហ ំ ៣ នហកិ ៣ (១៨,៣% ៃនៃផទដីទូទងំ្របេទស) េដីមបីករពរនិងអភិរក ឱយបនគង់វង យូរ 

 
11 យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 2017, ទំព័រទី១៤ 
12 េសចក្តីេ្រពៀងសថតិិៃ្រពេឈេីនកមពុជ ២០១៧  
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អែង្វងនូវធនធនធមមជតិ សត្វៃ្រព ្របព័នធជីវច្រមុះ និងវបបធម៌ និងផ្តល់្របេយជន៍ដល់ករបេងកីត្របក់ចំណូល្រទ្រទង់  
សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងេសដ្ឋកិចចជតិ។ 

េនឆន ២ំ០១៦ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនែកស្រមួលយុ ថ ធិករៃនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈរី ង្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ និង្រកសួងបរ ិ ថ ន េដីមបកីំណត់ឲយចបស់ ស់េលីមុខងរ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ។ី 

គិត្រតឹមឆន ២ំ០១៨ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនបេងកីនចំនួនតំបន់ករពរធមមជតិរហូតដល់ ៥៥ និងរេបៀងអភិរក
ជីវច្រមុះ ែដល្រគបដណ្ត ប់ៃផទដី្របមណ ៧,២ នហកិ (៤០% ៃនៃផទដីទូទងំ្របេទស) ឲយសថិតេ្រកមយុ ថ ធិករ របស់
្រកសួងបរ ិ ថ ន។ តំបន់ទងំេនះសថិតេ្រកម្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តិ ដូចជ រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ(១៩៩៣) ចបប់ស្តីពីកិចចករពរ     
បរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ (១៩៩៦) និងចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ (២០០៨)។  
៣.ករេលីកកមពស់ៃ្រពសហគមន៍ 

្របជជនកមពុជ្របមណ ៤ ននក់ រស់េនកនុងរង្វង់៥គីឡូែម៉តពីតំបន់ៃ្រពេឈ ី ែដលភគេ្រចីន ្រស័យផល 
អនុផលៃ្រពេឈ ី ដូចជ រ ថន សំងកូវ សមភ រ ងសង់ និងវតថុធតុេដីមផលិតទំនិញស្រមប់ ជីវកមមខន តតូចេដីមបី
្រទ្រទង់ជីវភពរស់េន13 ។ ប៉ុែន្តៃ្រពេឈែីដលពួកេគ ្រស័យផល កំពុងរងសមព ធកន់ែតខ្ល ងំពីករទ្រនទ នយកដីៃ្រពេ យ
ខុសចបប់ ករទ្រនទ នយកដី សិទធិកន់កប់ដីមិនចបស់ ស់ និងករេ្របី្របស់ធនធនៃ្រពេឈេី យគម ននិរន្តរភព។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបននិងកំពុងបេងកីនអភិបលកិចចៃ្រពេឈ ី មរយៈៃនករផ្តល់សិទធិដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន
កនុងករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់ធនធនៃ្រពេឈ្ីរបកបេ យនិរន្តរភព េ យបនបេងកីតសហគមន៍ៃ្រពេឈ ី សហគមន៍
េន ទ និងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ។ 

ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ បញជ ក់ចបស់ពីករផ្តល់សិទធិេ្របី្របស់ផលនិងអនុផលៃ្រពេឈជី្របៃពណី របស់
សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងផ្តល់មូល ្ឋ នចបប់ស្រមប់ឲយសហគមន៍មូល ្ឋ នេ្របី្របស់ និងជួយ្រគប់្រគងៃ្រពេឈី មរយៈ
ករបេងកីតសហគមន៍ៃ្រពេឈ។ី អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៣ បនកំណត់ពីវធិនៃនករបេងកីត 
ករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របស់ៃ្រពសហគមន៍។ រដ្ឋបលៃ្រពេឈៃីន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ទទួលខុស្រតូវ
េលីករបេងកីតសហគមន៍ៃ្រពេឈ ី និងកំណត់្រពំ្របទល់ៃ្រពសហគមន៍។ ែផ្អកេលីទិននន័យសថិតិសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ំ
២០១៧ ែដលេបះពុមភផ ព្វផ យេ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីសហគមន៍ៃ្រពេឈសីរុបចំនួន ៦១០ ្រតូវបនបេងកីតេឡងី្រគប   
ដណ្ត ប់េលីៃផទដីៃ្រពេឈសីរុបទំហ ំ៥០៦.៦០០ហកិ ៨៦ េហយីសហគមន៍ៃ្រពេឈចីំនួន ៤៦៤ មនករ្របកសទទួល
គ ល់េ យ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ 

 
ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ផ្តល់មូល ្ឋ នចបប់ដល់្រកសួងបរ ិ ថ នកនុងករបេងកីតសហគមន៍តំបន់

ករពរធមមជតិកនុង និងែកបរតំបន់ករពរធមមជតិ។ សហគមន៍ទងំេនះមនសិទធិ្រគប់្រគង នងិេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ។ 
គិត្រតឹមឆន  ំ ២០១៨ សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិចំនួន ១៥៣ ្រតូវបនបេងកីត ែដល្រគបដណ្ត ប់េលីៃផទដីៃ្រពទំហ ំ
២៤៦.៦៣០ហកិ ។ 

្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកីតសហគមន៍េន ទឆន ២ំ០០៥ អនុញញ ត្តឲយបេងកីតសហគមន៍េន ទេ យសម័្រគចិត្ត 
េដីមប្ីរទ្រទង់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគម និងករេ្របី្របស់ធនធនជលផល្របកបេ យនិរន្តរភពេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់

 
13 UNDP 2011, របយករណ៍អភិវឌ ធនធនមនុស  ទំព័រ ១២ 
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្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ អនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកីតសហគមន៍េន ទឆន  ំ២០០៧ ែចងលម្អិតពីវធិន   និង
បទបបញញត្តិ   រមួទងំតួនទី  និងករទទួលខុស្រតូវរបស់សហគមន៍េន ទ កនុងករ្រគប់្រគងធនធនជលផល។ គិត្រតឹមឆន ំ
២០១៨ សហគមន៍េន ទចំនួន ៥១៦ ្រតវូបនបេងកីតេឡងី កនុងេនះសហគមន៍េន ទចំនួន៤១១ បនចុះបញជ ី         
(សហគមន៍េន ទតំបន់េឆនរចំនួន ៤១ បនបេងកីតនិងបនចុះបញជ ីចំនួន ៣៥) មន្របកសទទួល គ ល់េ យ្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។ សហគមន៍ទងំេនះ្រគបដណ្ត ប់ េលីៃផទដីទំហ ំ៩៦៦.៨៩៥ហកិ ១៥  (សហគមន៍
េន ទទឹក បមនទំហ ំ៨២៥.៨០៦ហកិ ១៤ និងសហគមន៍េន ទតំបន់េឆនរមនទំហ ំ១៤១.០៨៩ ហកិ )14។ 

 
ែផនកទី២ : វិធី ្រស្តៃន្របព័នធធនសវុតថិភពេរដបូកកមព ុជ  

ែផនកេនះបង្ហ ញពីលទធផលសំខនច់ំនួន២របស់្របេទស ែដលេឆ្លើយតប មករទមទរៃនកិចច្របជុំ្របពន័ធធន
សុវតថិភពេរដបូក៖ 

o ករទទួលយកករបក្រ យរបស់្របេទសស្តីពី្របពន័ធធនសុវតថិភពទី្រកុងកនគុ់ណ 

o ករបេងកើត្របពន័ធពត័ម៌នធនសុវតថិភពេរដបូក 
ករបញច ក់អំពី្របព័នធធនសវុតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ ្រសប មបរបិទ្របេទស 

ប ្ត ភគីៃន UNFCCC បនឯកភពនឹងេគលករណ៍ទងំ៧ស្តីពី្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក (េគលករណ៍
ទូ យ) ែដល្រតូវបនរពំឹងថ ចអនុវត្តបនេទ មបរបិទ និងកលៈេទសៈជតិ េនេពលអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។  

សូមេមីល្របអប់ទី ១៖  
្របអប់ទី ១: ្របព័នធធនសវុតថិភពទី្រកងុកន់គុណ15 
េយង មករស្រមចចិត្តែដលមនែចងកនុងកថខ័ណ្ឌ ទី ៧០ េពលអនុវត្ត«សកមមភពេរដបូក»្រតូវធនថ្របព័នធធនសុវតថភិព្រតូវ
បនេ ះ្រ យនិងេគរព៖ 
(a) សកមមភពេរដបូក ្រតូវបំេពញបែនថម ឬ មនសងគតិភព នឹងេគលបំណងៃនកមមវធិីៃ្រពេឈជីតិ ្រពមទងំអនុសញញ  និងកិចច
្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិននែដលពក់ព័នធ 
(b) សកមមភពេរដបូក ្រតូវមនរចនសមព័នធអភិបលកិចចៃ្រពេឈជីតិ្របកបេ យតម្ល ភព និងមន្របសិទធភព និងបនពិចរ
ពីចបប់ជតិ និងអធិបេតយយជត ិ 
(c) សកមមភពេរដបូក ្រតូវេគរពចំេណះដឹង និងសិទធិរបស់ជនជតិេដីមភគតិច និងសមជិកសហគមន៍មូល ្ឋ ន េហយីបន
ពិចរ ពីកតព្វកិចចអន្តរជតិ កលៈេទសៈនិងចបប់ជតិ និងកត់សមគ ល់ថ ម   សននិបតអងគករសហ្របជជតិ បនអនុម័ត
េលីេសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដីមភគតិច  
(d) សកមមភពេរដបូក ្រតូវមនករចូលរមួេ យេពញេលញ និង្របកបេ យ្របសិទធភពពីអនកពក់ព័នធ ជពិេសស ជនជតិេដីម
ភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ដូចបនេលីកេឡងីកនុងកថខណ្ឌ  ៧០ និង ៧២ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេនះ 
(e) សកមមភពេរដបូក ្រតូវមនសងគតិភពនឹងករអភិរក ៃ្រពធមមជតិ និងជីវច្រមុះ និងធនថ សកមមភព ែដលបនេលីកេឡងីកនុង
កថខណ្ឌ  ៧០ ៃនេសចក្តីសេ្រមចេនះ មិន្រតូវបនេ្របី្របស់ េដីមបបីែម្លងៃ្រពធមមជតិេនះេឡយី បុ៉ែន្ត្រតូវបនេ្របី្របស់ េដីមបេីលីក

 
14 ងសថិតិរបស់នយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍សហគមន៍េន ទ ឆន  ំ២០១៨ 
15 UNFCCC Decision 1/CP.16 Appendix 1 paragraph 2 
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ទឹកចិត្តឱយមនករករពរ និងអភិរក ៃ្រពធមមជតិ និងេស ្របព័នធេអកូឡូសីុៃ្រពធមមជតិទងំេនះ ្រពមទងំេលីកកមពស់ផល
្របេយជន៍សងគម និងបរ ិ ថ នដៃទេទៀត;16  
(f) សកមមភពេរដបូក ្រតូវេ ះ្រ យ និភ័យៃនករវលិ្រតឡប់េទរក ថ នភពេដីមវញិ  
(g) សកមមភពេរដបូក ្រតូវកតប់នថយករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំៃនករបេញចញឧសម័ន។ 

 
កមពុជបនបក្រ យេគលករណ៍ទូលំទូ យទងំេនះេទ មបរបិទ និងកលៈេទសៈជតិ េ យបនបរយិយ 

បញចូ លេទកនុងសមសភគនីមួយៗដូចខងេ្រកម។ ែផនកេនះផ្តល់ករបញជ ក់ថ ្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់
គុណ បនអនុេ មេទ មបរបិទរបស់្របេទសកមពុជ។ 

កនុងក្រមងៃនេសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយស្តីពីេរដបូក ែដលបន្រពមេ្រពៀងេនទី្រកុងប៉រសីកនុងសននិសីទ ប ្ត ភគី
របស់UNFCCC េលីកទី២១ «េលីកទឹកចិត្ត» ឲយភគីជ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ េនេពលផ្តល់ព័ត៌មនសេងខបស្តីពីរេបៀប
ែដល្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ្រតូវបនេ ះ្រ យ និងេគរព េ យ ក់បញចូ ល «ករពិពណ៌នពី
្របព័នធធនសុវតថិភពនីមួយៗេទ មកលៈេទសៈជតិ»17 េទកនុងេសចក្តីសេងខបេនះផងែដរ។ 

េគលបំណងៃនករបរយិយេនះគឺេដីមបបីញជ ក់ចបស់អំពីពីរេបៀបែដលេគលករណ៍ ឬេគលបំណងែដលមន
េលីកេឡងីកនុង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ  ្រតូវបនបក្រ យេទជសិទធិ និងកតព្វកិចចជក់ែស្តងកនុង     
បរបិទរបស់កមពុជ។ និយយមយង៉េទៀត បរបិទៃនករបរយិយេនះ មនេគលេ បក្រ យបញជ ក់េលីេគលករណ៍
ទូេទែដលេរៀប ប់កនុងេគលករណ៍ធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណឱយេទជេគលករណ៍ និងេគលបំណងជក់
ក់ែដល្រតូវអនុវត្ត ម និងេលីកកមពស់កនុងបរបិទៃនករអនុវត្តសកមមភពេរដបូកជក់ែស្តង ែផ្អក មេគលនេយបយ 

ចបប់ និងបទបបញញត្តិរបស់កមពុជ។ 
 

ករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព A     
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យអនុេ ម មេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធ

ៃ្រពេឈជីតិ េ យពិចរ េលីករេរៀបចំ ថ ប័ន និងមនសងគតិភពេទនឹងបទបបញញត្តិកនុងកតិកសញញ  និងអនុសញញ
អន្តរជតិែដលកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន។ 
 

សមសភគសនលូៃនករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព A     
១. យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិមនសងគតិភពេទនឹងេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ពនធ័ៃ្រពេឈជីតិ 
២. យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិមនសងគតិភពេទនឹងអនុសញញ  និងកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិពក់ព័នធននែដលកមពុជ
បនចុះហតថេលខីដូចបនេរៀប ប់កនុងឧបសមព័នធេលខ ១។ 

 
16  េ យយកចិត្តទុក ក់េលីត្រមវូកររស់េន្របកបេ យនិរន្តភព និងករពឹង ្រស័យេទវញិេទមកេលីធនធនៃ្រពេឈរីបស់ជនជតិ
េដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន កនុងប ្ត ្របេទសជេ្រចីន ែដលរេំលចកនុងេសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ្របជតិស្តីពីសិទធជន
ជតិេដីមភគតិច និងៃថងម ពិភពេ កអន្តរជតិ 
17  ដូចេលខេយងខងេលី, កថខណ្ឌ  5(b)។ សូមេមីលផងែដរ UN-REDD ខ្លឹម រស្តីពីព័ត៌មនសេងខប (brief on summaries of 
information) ស្តីពីករវភិគបែនថម។ 
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ករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព B     

សិទធិទទួលបនព័ត៌មន គណេនយយភព យុត្តិធម៌ សមភពេយនឌ័រ សិទធិ្រគប់្រគងនិងេ្របី្របស់ដ ីនិងករែបងែចក
ផល្របេយជន៍េ យសមធម៌ នឹង្រតូវបនបញជ ក់ េគរព ម និងេលីកកមពស់កនុងវ ិ លភពៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិ
េរដបូក។ 
សមសភគសនលូៃនករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព B 

១. សិទធិទទួលបនព័ត៌មន្រតូវបនេលីកកមពស់កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូក។ 
២. គណេនយយភព្រតូវបនធនកនុងបរបិទៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូក។ 
៣. សិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌្រតូវបនទទួល គ ល់ និងករពរកនុងបរបិទៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូក។ 
៤. សិទធិ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់ដីៃ្រព (ជពិេសសជនជតិេដីមភគតិច និង្រស្តី) ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងករពរ
កនុងបរបិទៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 

៥. សមភពេយនឌ័រ្រតូវបនេលីកកមពស់ និងធនកនុងបរបិទៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូក។ 
៦. ករែបងែចកផល្របេយជន៍េ យសមធម៌ ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងេលីកកមពស់កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូក។ 

ករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព C 
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិនឹង្រតូវអនុវត្តេ យទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិេពញេលញរបស់ជនជតិេដីមភគតិច ្រស្តី

និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន េ យរមួបញចូ លទងំសិទធមិនទទួលបនករេរសីេអីង េគរពចំេណះដឹងនិងវបបធម៌្របៃពណី ស្វ័យ 
សេ្រមច ករែបងែចកផល្របេយជន៍ និងសិទធិ្រគប់្រគងនិងេ្របី្របស់ដីៃ្រពជសមូហភព។ 
សមសភគសនលូៃនករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព C 

១. សិទធិរបស់ជនជតិេដីមភគតិច  ្រស្តី និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន្រតូវបនេលីកកមពស់ និងករពរកនុងបរបិទៃនករ
អនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 

២. ចំេណះដឹង្របៃពណី្រតូវបនទទួល គ ល់ និងករពរកនុងបរបិទៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូក។ 
ករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព  D 

សិទធិចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភព រមួបញចូ លទងំ សិទធិទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ីនិងមនករឯក
ភព្រពមេ្រពៀងជមុនស្រមប់ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ្រតូវបនទទួល គ ល់និងេលីកកមពស់េនេពល
អនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 
សមសភគសនលូៃនករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព D 

១.  ជនជតិេដីមភគតិចនិងសហគមន៍មូល ្ឋ នជពិេសស្រស្តី មនសិទធិចូលរមួកនុងករេរៀបចំ អនុវត្ត និងទទួល
ផល្របេយជន៍ ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងេលីកកមពស់ េនេពលអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 

២. សិទធិទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ីនិងមនករឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន ្រតូវបនទទួល គ ល់ និង
ករពរេ យអនុេ ម មកតព្វកិចចផ្លូវចបប់។ 

ករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព E 
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិមនេគលបំណងេលីកកមពស់ករអភិរក ៃ្រពធមមជតិ និងជីវច្រមុះ បេងកីនផល្របេយជន៍ ែផនក

សងគម និងបរ ិ ថ ន និងមិនេធ្វីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរៃ្រពធមមជតិ។ 
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សមសភគសនលូៃនករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព E 
១. ករអភិរក ៃ្រពធមមជតិ និងជីវច្រមុះ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងករពរកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 
២. យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិមិនេធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់ៃ្រពធមមជតិ។ 
៣. ករបេងកីនផល្របេយជន៍េអកូឡូសុី ជីវច្រមុះ កសធតុ េបតិកភ័ណ្ឌ  និងវបបធម៌សងគម។ 

ករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព F & G 

និភ័យៃនករវលិ្រតលប់េទរក ថ នភពេដីម និងករេលចធ្ល យកនុងតំបន់អនុវត្តេរដបូកនឹង្រតូវបនេ ះ្រ យ
មរយៈ ករ ស់ែវង យករណ៍និងេផទ ងផទ ត់(MRV) និង្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ។ 

សមសភគសនលូៃនករបញជ ក់អះ ងរបស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសវុតថិភព F & G 
១. ករេ ះ្រ យ និភ័យៃនករវលិ្រតលប់មករក ថ នភពេដីម ជលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 
២. ករេ ះ្រ យ និភ័យៃនករេលចធ្ល យ ជលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 

 
ទិដ្ឋភពរួមស្តីពី្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកកមពុជ 

ករបេងកីត្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកគឺជលកខខណ្ឌ មួយ កនុងចំេ មលកខខណ្ឌ ទងំបីៃនករធនសុវតថិ
ភពេរដបូក 18 ែដលមនែចងេ យUNFCCC េហយីពក់ព័នធនឹងករទូទត់ែផ្អក មលទធផលផងែដរ19។ 

ករបេងកីត្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកេនកមពុជ មនេគលបំណងផ្តល់ភពងយ្រសួលដល់អនកពក់
ព័នធទងំអស់កនុងករទទួលបនព័ត៌មនបចចុបបននភពពីករេ ះ្រ យ និងករេគរព្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពទី្រកុង
កន់គុណទងំ៧  េនេពលអនុវត្តេគលនេយបយ សកមមភពនិងវធិនេរដបូក។ េ្រកពីេនះ កមពុជ មនេគលបំណង       
េ្របី្របស់ព័ត៌មនែដលបនចង្រកង និង្រគប់្រគងេ យ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ជមូល ្ឋ នស្រមប់ករេរៀបចំ
របយករណ៍សេងខបស្តីពី្របព័នធធនសុវតថិភពស្រមប់ ក់ជូន UNFCCC។ េគហទំព័រ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភព         
េរដបូកកមពុជគឺ https://cambodia-redd-safeguards.org។  

េយង មករែណនរំបស់ UNFCCC ស្តីពីករេរៀបចំ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ប ្ត ភគីគួរែផ្អកេលី
្របព័នធព័ត៌មនែដលមន្រ ប់ស្រមប់ករផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពី្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក។ វធីិ ្រស្តកនុងករកំណត់
្របព័នធព័ត៌មនគឺ្រតូវពិនិតយេមីលេលី ្របព័នធនិង្របភពព័ត៌មនែដល ចពក់ព័នធនឹង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក បនទ ប់
មកេធ្វីករ យតៃម្លក្រមិតែដល្របព័នធទងំេនះ ចផ្តល់ព័ត៌មនចបំច់ននេដីមបេីឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករព័ត៌មនកនុង
្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក។ 

កមពុជមន្របព័នធព័ត៌មនែដលមន្រ ប់ ស្រមប់្របមូលព័ត៌មនស្តីពីករអនុវត្ត េគលនេយបយ ចបប់ 
និងបទបញញត្តិនន ដូចជ ទិននន័យ និង្របព័នធព័ត៌មនរបស់គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយ 

 
18 លកខខណ្ឌ ធនសុវតថិភពពីរេទៀតគឺ ១) ករធនភពសីុសង្វ ក់គន ៃនសកមមភពេរដបូកេទនឹងករធនសុវតថិភពេរដបូកកន់គុណេន
េពលអនុវត្តសកមមភពេរដបូក និង ២) ករផ្តលខ់្លឹម រសេងខបែដលបង្ហ ញថេតី្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក្រតូវបនេ ះ្រ យ និង
េគរព មបនេ យរេបៀប  េ យអនុេ ម ម UNFCCC។ 
19 េសចក្តីសេ្រមច 2/CP. 17, កថខណ្ឌ  64 
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េនថន ក់េ្រកមជតិ(គជអប) នឹង្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់្របមូលព័ត៌មនស្តីពីករអនុវត្ត្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក 20 ។ 
្រគប់គន ចចូលេទកន់េគហទំព័រ ទិននន័យមូល ្ឋ ន របស់ គជអប មរយៈេគហទំព័រ ៖ http://db.ncdd.gov.kh/ ។ កនុង
្របព័នធព័ត៌មនរបស់ គជអប េនះ មន្របេភទព័ត៌មន ៥ ្រតូវបនកត់សមគ ល់ (ស្រមប់ខ្លឹម រសេងខប មនបង្ហ ញកនុង 

ងទី ១)។ 

 
20 ព័ត៌មនទងំអស់ខងេ្រកមដក្រសង់េចញពីកចិចពិភក ជមយួម្រន្តី គជអប និងករ្រ វ្រជវពីេគហទំព័រ គជអប។  
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ងទី ១ ៖ ងសេងខបមូល ្ឋ នទិនននយ័របស់ គជអប 
េឈម ះទនិនន័យ កលបរេិចឆទ 

្របតិបត្តិករ 
ភពញឹកញប់ៃនករ្របមូល

ទិននន័យ
្របេភទព័ត៌មនែដល្របមូលបន ព័ត៌មនលម្អិតែផនកយុ ថ ធិករ

ទិននន័យឃុ ំ
(CDB) 

២០០២ ល់ឆន  ំេ យមនករបណ្តុ ះប
្ត ល ្របមូល នងិចង្រកងេន

អំឡុង 
ែខវចិឆិក-កុមភៈ។  

មនសំណួរជង ១.០០០ ស្តីពីជតិពនធុ យុ េយនឌ័រ ្រកុមងយរង
េ្រគះ ព័ត៌មនសងគម ក្រមតិេសដ្ឋកិចច និង ថ នភពករងរ ករអប់រ ំ
សុខភព ព័ត៌មនរដ្ឋបល។ល។  

ទិននន័យ្រតវូបន្របមូល និងចង្រកងេនថន កភ់ូមិ ឃុ ំ
និង្រសុក េ យម្រន្តីបេងគ លគឺជ្របធនភូមិ េសម ន
ឃុ ំនិងម្រន្តរីដ្ឋបល្រសុក។ េ្រកយករចង្រកង និង
បញជ ករ់ចួ ព័ត៌មន្រតវូបនបញជូ នេទមនទីរែផនករ។ 

ទិននន័យគេ្រមង
ថន ក់េ្រកមជតិ 
(SPD) 

២០០២  
មប ្ត ញ 

អុីនធឹណិត 
ងំពីឆន  ំ២០០៩ 

ល់ឆន  ំ៖ ករ្របមូលទិននន័យ ករ
បេងកតី ទិភព ករេរៀបចំសិកខ

សមហរណកមមថន ក់្រសុក 
ករពិនតិយ និង ម នេរៀង ល់
្រតីមស។ 

 ព័ត៌មនមួយចនំនួ (ទី ងំគេ្រមង ថវកិ អនកទទលួផល។ល។) 
ស្តីពីគេ្រមងរ ្ឋ ភបិលទងំអសែ់ដលបនេសនីេឡងីេនថន ក់េ្រកម
ជតិ មឃុ ំែដលមិនសថិតេ្រកមជំនួយមូលនធិិឃុ/ំសងក ត់ 

្រតួតពិនតិយេ យមនទីរែផនករ។

ទិននន័យករអនុវត្ត
គេ្រមង (PID) 

២០០៣ 
មប ្ត ញ 

អុីនធឹណិត 
ងំពីឆន  ំ២០០៩ 

ល់ឆន  ំេ យមនករ្រតួតពិនិតយ 
និង ម នកន់ែតញឹកញប់។ 

ព័ត៌មនលម្អតិស្តីពីគេ្រមងទងំអស់េ្រកមជនំួយថវកិឃុ/ំសងក ត់ 
មឃុ។ំ ព័ត៌មនែដល្រតវូ ម នរមួមន នីតវិធិីេដញៃថ្ល ករ

ធនសុវតថិភពែដលពក់ព័នធនងឹដី ជនជតេិដមីភគតិច បរ ិ ថ ន។
ល។ ឃុែំដល្រតូវបនេ្រជីសេរសី សថិតកនុង “បញជ ី ម ន” ករធន
សុវតថិភពមួយចនំនួ។

្រតួតពិនតិយេ យទីចត់ករែផនករ និងវនិិេយគ
របស់រដ្ឋបលេខត្ត េ្រកមករ្រតតួពនិិតយបែនថមពីទី
្របឹក ្របពន័ធធនសុវតថិភពរបស់ គជអប និងម្រន្តី
អនុម័តរបស់ គជអប។ 

ឧបករណ៍ 
ពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល 

២០១៥  
កំពុង្របតិបត្តិករ
ម្រសុក នងិ 

ខណ្ឌ  ១២១ 

ញឹកញប់ និងបន្តជប់ ករពិនតិយ ម នករអនុវត្តករងរថន ក់្រសុក ៖ ចំ យ បុគគលិក
។ល។  

្រគប្រគងេ យរដ្ឋបល្រសុក េ្រកមករ្រតួតពនិិតយ
ខ្លះៗេ យ គជអប។ 

្របព័នធមូល ្ឋ ន
ទិននន័យពិនិតយ ម
ន និង យតៃម្ល 

២០១៥ 
មប ្ត ញ  

អុីនធឹណិត 

ល់ឆន  ំ ករពិនតិយ ម នលម្អិត េផ្ត តែតេលីវសិ័យ
សុខភិបល េសដ្ឋកិចច និងអប់រ។ំ 

ព័ត៌មន្រតវូបន្របមូលេនថន ក់ឃុ ំ រចួចង្រកង
េ យរដ្ឋបល្រសុក។  ពត័៌មនែដល្រតូវ ម ន 
ទទួលបនព្រកសួងនន។
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មុខងរសំខន់ៗរបស់ ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូកកមពុជរមួមន ៖ 
 ករ្របមូល៖ ដំេណីរករ្របមូលទិននន័យបឋម និងទិននន័យបនទ ប់បន ពំី្របភព និង្របព័នធព័ត៌មន។ 
 ករបូកសរុប៖ កនុងដំេណីរករេនះ ល់ព័ត៌មនែដល្របមូលបន ឬ ផ្តល់មកពី្របភពនិង្របព័នធព័ត៌មនពក់

ព័នធ នឹង ក់បញចូ លកនុង្របព័នធទិននន័យរមួមួយស្រមប់េធ្វីករវភិគ 
 ករវភិគ៖ ដំេណីរករវភិគព័ត៌មន(ែបបគុណភព និងបរមិណ) នឹងវភិគ ថ នភពែដល ្របព័នធធន

សុវតថិភពេរដបូកកន់គុណ ្រតូវបនេ ះ្រ យ និងេគរព ។ 
 ករផ ព្វផ យព័ត៌មន ៖ ព័ត៌មនែដលបនវភិគេហយីនឹង្រតូវេធ្វីករែចករែំលកផ ព្វផ យ ទងំកនុង្របេទស 

និងអន្តរជតិ មមេធយបយសម្រសបនន ច មរយៈ េគហទំព័រ របយករណ៍ កិចច្របជំុផ ព្វផ យ
ជមួយអនកពក់ព័នធ ជេដីម។ល។ 

កមពុជមនករេរៀបចំ ថ ប័នែដលពក់ព័នធនឹងមុខងរនីមួយៗខងេលី។ សូមេមីលរូបភពទី ១ ៖ ទិដ្ឋភពរមួស្តីពី
មុខងរ និងករេរៀបចំែផនក ថ ប័ន និងរូបភពទី ២ ៖ ទិដ្ឋភពរមួស្តីពីដំេណីរករ ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក។ 
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រូបភពទី ១ ៖ ករេរៀបចំ ថ ប័នស្រមប្់របព័នធព័តម៌នធនសុវតថិភពេរដបូកេនកមពុជ 
 

  

មុខ
ង
ររប
ស់

 ្រប
ព័ន
ធព័ត៌
ម
នធ

ន
សុ
វត
ថភិ
ពេ
រដ
បូក

 

អនកអនុវត្តន៍េរដបូក ្របមូលព័ត៌មនេនេពលពិនិតយ ម ន 
និងេរៀបចំរបយករណ៍េ្រកមករអនុវត្តេគលនេយបយ 
សកមមភព និងវធិនករ និងេធ្វីទំនក់ទំនងជមួយ គ.ជ.អ.ប 
េដីមប្ីរបមូលព័ត៌មនពក់ព័នធពី្របភពរបស់ គ.ជ.អ.ប។ 

្រកុមបេចចកេទស្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដបូក េ្រកមជំនួយពីអនកឯក
េទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកជតិ បូកសរុបព័ត៌មន រចួបញចូ លកនុង
មូល ្ឋ នទិននន័យ SIS។ 

ករបូកសរុប 

្រកុមបេចចកេទស្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដបូក េ្រកមជំនួយពីអនកឯកេទស្របពន័ធធន
សុវតថិភពេរដបូកជតិ េធ្វីករវភិគ និងេរៀបចំេសចក្តី្រពងរបយករណ៍េដីមបទីទួលបន
មតិេយបល់ពីសងគមសីុវលិ  និង ក់របយករណ៍ចុងេ្រកយឲយ្រកុមករងរេរដបូកថន ក់
ជតិផ្តល់សុពលភពចុងេ្រកយ និងអនុម័ត។ 

ករវភិគ 

ករផ ព្វផ យ ្រកមុ្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ យចីរភព យករណ៍េទ UNFCCC េហយី្រកុមបេចចក
េទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក ជអនក ក់ផ យេលីេគហទំព័រ និងេធ្វីបចចុបបននភព
កនុង្របព័នធ SIS។ 

ករ្របមូល 
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រូបភពទី ២ ៖ ដំេណីរកររបស់្របព័នធពត័ម៌នធនសុវតថិភពេរដបូកេនកមពុជ (SIS) 

 

្របមូលព័ត៌មនផទ ល់ នងិ
្រប្រស័យទក់ទងជមយួ គ
.ជ.អ.ប េដីមប្របមូល
ព័ត៌មនពកព់័នធពី្របភព
របស់ គ.ជ.អ.ប។ 

តួអ
ងគ 

អនកអនុវត្តន៍េរដបូក សងគមសុីវលិ ្រកមុ្របឹក ជតិ 
អភិវឌ ន៍េ យចីរភព

្រកមុបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក  
េ្រកមជំនយួពីអនកឯកេទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកជតិ 

បញចូ លព័ត៌មនកនុងមូល ្ឋ ន 
ទិននន័យ SIS 

បញជូ នេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ 

េផញីរបយករណ៍េទ UNFCCC 

េ ះ្រ យេយបល់្រតឡប់
ស្តីពីេសចក្តី្រពងរបយ

របយករណ៍ចុងេ្រកយ 

្រកមុករងរេរដបូក 

រយ
ៈេព
ល

 ៖ 
១២

 ែខ
 

បូកសរុបព័ត៌មនកនុង 
មូល ្ឋ នទិននន័យ SIS 

វភិគព័ត៌មន និងេរៀបចំ 
េសចក្តី្រពងរបយករណ៍ 

ផ្តល់េយបល់្រតឡប់ 
េលីេសចក្តី្រពងរបយ
ករណ៍េលីេគហ 
ទំព័រ SIS  

ក់់ផ យរបយករណ៍ចុងេ្រកយេលីេគហទំព័រ SIS 

បញជូ នរបយករណ៍ចុងេ្រកយ ពិនិតយេឡងីវញិ និងអនុ 
ម័តេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ 
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មុខងរទី១៖ ករ្របមូលព័ត៌មន 
មុខងរេនះ សំេ េលីដំេណីរករ្របមូលព័ត៌មនេនមូល ្ឋ ន េ យភជ ប់នឹងករទទួលខុស្រតូវ េលីករពិនិតយ ម

ន និង យករណ៍ អំពីករអនុវត្តេគលនេយបយ សកមមភព និងវធិនករេរដបូក។ 
ករ្របមូលព័ត៌មន្រតូវេធ្វីេឡងីេ យអនកអនុវត្តសកមមភពេរដបូក េ្រកមករទទួលខុស្រតូវ ពិនិតយ ម ន និង

យករណ៍េនេពលអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករេរដបូក េន មេខត្តនីមួយៗ។ 
េដីមបី ច្របមូលព័ត៌មនចបំច់ស្រមប់្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ចបំច់្រតូវេ្របី្របស់គំរូឯក រ

របយករណ៍ជក់ ក់មួយ េទ មេគលនេយបយ សកមមភព និងវធិនករេរដបូក មេខត្ត។ 
ព័ត៌មន្រតូវបន្របមូល និង យករណ៍េរៀង ល់១២ ែខម្តង េដីមបសី្រមួលដល់ករវភិគ និងេរៀបចំរបយករណ៍

ជតិេរៀង ល់១២ ែខ។ 
អនកអនុវត្តន៍េរដបូក ្រតូវ្របមូលព័ត៌មនេ យផទ ល់ និងេធ្វីទំនក់ទំនងជមួយ គ.ជ.អ.ប េដីមប្ីរបមូលព័ត៌មន

បំេពញបែនថមស្តីពីករេ្របី្របស់្របព័នធធនសុតថិភពេរដបូក។ 
េ្រកពីេនះ ្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកនឹងេលីកទឹកចិត្តឲយអនកពក់ព័នធ ( ថ ប័នសិក ្រ វ្រជវ 

្រកុម្របឹក េយបល់េរដបូក ្រកុមហុ៊នផ្តល់េស កមម្របឹក េយបល់ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ទីភន ក់ងរអន្តរជតិ សងគមសុី
វលិ។ល។) បញជូ នព័ត៌មនបំេពញបែនថម (េ យបញចូ លកនុង SIS) ស្តីពីរេបៀបអនុវត្តេគលនេយបយ សកមមភព និង
វធិនករេរដបូកឲយសុីសង្វ ក់គន នឹង្របព័នធធនសុតថិភពេរដបូករបស់ UNFCCC ក៏ដូចជករេ ះ្រ យ និងេគរព្របព័នធ
ធនសុវតថិភពទងំេនះ។ ព័ត៌មនទងំេនះនឹង្រតូវបនេលីកមកពិចរ កនុងដំេណីរករវភិគព័ត៌មន។ 
មុខងរទី២៖ ករបូកសរុបព័ត៌មន 

េនះជដំេណីរករបូកសរុបព័ត៌មនស្តីពីករអនុវត្តេគលនេយបយ សកមមភព និងវធិនករេរដបូកទងំអស់េន
ថន ក់ជតិ មរយៈមូល ្ឋ នទិននន័យ ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក េដីមបី យករណ៍ពីករអនុវត្ត្របព័នធធន    
សុវតថិភពេទថន ក់ជតិ។ 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកជអនកបូកសរុបព័ត៌មន។ ដំេណីរករេនះរមួមន ករេផទ ងផទ ត់
ទិននន័យែដល្របមូលបន និងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងរបយករណ៍ថន ក់េខត្ត និងថន ក់ជតិ។ េសចក្តី ្រពងរបយករណ៍
ថន ក់ជត ិ គឺជមូល ្ឋ នស្រមប់េរៀបចំរបយករណ៍សេងខបស្តីពីករធនសុវតថិភពេរដបូក ែដលចត់ទុកជរបយករណ៍
រមួថន ក់ជតិទងំមូល។ 

េនដំ ក់កលេនះ ្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកនឹងពិនិតយេឡងីវញិ ល់ព័ត៌មនកនុងេគហទំព័រ 
SIS ែដល ក់េ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធ េហយីេធ្វីករកត់្រ បញចូ លលកនុង្របព័នធទិននន័យ SIS ស្តីពីរេបៀប
ែដលសកមមភពេរដបូក្រតូវបនអនុវត្តេ យបន ុគីន នឹង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូករបស់ UNFCCC ថេតី្របព័នធធន
សុវតថិភពេរដបូកទងំេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យ និងេគរពេ យរេបៀប ។ ដំេណីរករេនះមនរយៈេពល៣០ ៃថង (ៃថងេធ្វី
ករ) និង្រតូវេធ្វីេឡងីេរៀង ល់ឆន ។ំ  
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មុខងរទី ៣ ៖ ករវភិគព័ត៌មន 
ករវភិគព័ត៌មន មនេគលបំណងេធ្វីករ យតៃម្លព័ត៌មនទងំគុណភព និងបរមិណ េដីមបកំីណត់រកក្រមិតៃន

ករេ ះ្រ យ និងករេគរព្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកេនក្រមិតជតិ។  
្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក ្រតូវវភិគព័ត៌មនែដល្របមូលបនកនុង្របព័នធទិននន័យSIS។ 

េ យ រែតព័ត៌មន មនទ្រមង់ទងំែបបគុណភព និងបរមិណ ដូចេនះ្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភព ្រតូវផ្តល់
ករ យតៃម្លជរមួថេតី្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក្រតូវបនេ ះ្រ យ និងេគរពេ យរេបៀប ។ 

េសចក្តី្រពងរបយករណ៍ថន ក់ជតិ នឹង្រតូវបន ក់ឲយផ្តល់មតិេយបល់ជ ធរណៈ។ របយករណ៍េនះនឹង
ក់េលីេគហទំព័រ SIS េហយី ធរណជនមនរយៈេពល៣០ ៃថង(គិតែតៃថងេធ្វីករ) េដីមបផី្តល់មតិេយបល់ជ
យលកខណ៍អក រេទ្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក។ 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក នឹងេ ះ្រ យេឆ្លីយតបនឹងមតិេយបល់ ែដលទទួលបន កនុងរយៈ
េពល ៣០ ៃថងៃនករបញច ប់ករផ្តល់េយបល់ជ ធរណៈ។ ែផ្អកេលីមតិេយបល់ទងំេនះ ្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធន
សុវតថិភពេរដបូក នឹងេចញេសចក្តីសេងខបេឆ្លីយតបែដលេរៀប ប់សេងខបពីមតិេយបល់ និងករេឆ្លីយតបេទនឹងមតិ
េយបល់នីមួយៗ រចួបញជូ នរបយករណ៍េនះេទឲយ្រកុមករងរេរដបូកថន ក់ជតិអនុម័ត។ 
មុខងរទី៤៖ ករផ ព្វផ យព័ត៌មន 

មុខងរេនះេផ្ត តេលីករផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលផលិតេ យ្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក (SIS)។ េទះបីជ 
ករែណនរំបស់ UNFCCC មិនបនលម្អិតពីមុខងរេនះក្តី   ប៉ុែន្ត SIS  គួរ «ផ្តល់ព័ត៌មន្របកបេ យតម្ល ភព និងសុ ី     
សង្វ ក់គន ែដល ចឲយអនកពក់ព័នធទងំអស់េ្របី្របស់បន»21 ។ មនន័យថ កមពុជគួរផ ព្វផ យព័ត៌មនរបស់ SIS ទងំ
ៃផទកនុង(ថន ក់ជតិ) និងខងេ្រក( យករណ៍ជអន្តរជតិ) មរយៈមេធយបយសម្រសប(ឧ.េគហទំព័រ។ល។) 

េនថន ក់ជតិ បនទ ប់ពីទទួលបនរបយករណ៍ចុងេ្រកយពី្រកុមករងរេរដបូកថន ក់ជតិ របយករណ៍ចុងេ្រកយ
នឹង្រតូវបនេបះពុមពផ ព្វផ យកនុងេគហទំព័រ SIS។ ព័ត៌មនកនុងេគហទំព័រ SIS នឹង្រតូវេធ្វីបចចុបបននភពញឹកញប់ េហយី
របយករណ៍ក្រមិតជតិនឹង្រតូវបន ក់ផ យជេរៀង ល់ឆន ។ំ 

របយករណ៍េនះនឹង្រតូវបញជូ នេទ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ យចីរភព េដីមបី ក់ជូន UNFCCC។ 
 

ែផនកទី៣ ៖ េតើ្របព័នធធនសវុតថិភពេរដបូក្រតូវបនេ ះ្រ យ និងេគរពេ យរេបៀប ? 
ែផនកេនះេរៀប ប់ចបស់ពី្រកបខណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នែដលមន្រ ប់ េដីមបធីនថ ករអនុវត្តេរដបូក ្រពមទងំ

សកមមភពេរដបូកទងំ៣ ែដលបនអនុវត្តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនអំឡុងឆន  ំ២០១៥-២០១៦ បនអនុេ ម ម
្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ ។ 

ែផនកេនះបង្ហ ញពីត្រមូវកររបយករណ៍ ដូចបនេរៀប ប់កនុងែផនកទី២ ែដលនឹងេ្របី្របស់ស្រមប់បង្ហ ញថ 
្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក ្រតូវបនេ ះ្រ យ និងេគរពេនេពលអនុវត្តែផនករសកមមភពនិងវនិិេយគស្រមប់អនុ
វត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 

 

 
21 UNFCCC ៖ េសចក្តីសេ្រមច 12/CP.17, កថខណ្ឌ  2(b)។ 
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ករសេងខបស្តីពី្រកបខណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នជធរមន េហីយ ចយកមកអនុវត្តបន េដីមបីធនឲយមនសងគតិ
ភពនិង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក 

បចចុបបនន ្របេទសភគេ្រចីនយល់ថ ករកំណត់ ករ យតៃម្ល និងករព្រងឹងអភិបលកិចចែដលមន្រ ប់ (ឧ. 
ចបប់ ្រកបខណ្ឌ ថ ប័ន ្របព័នធព័ត៌មន។ល។) ចផ្តល់នូវ្រកបខណ្ឌ ជមូល ្ឋ នស្រមប់េ ះ្រ យ និងេគរព្របព័នធ
ធនសុវតថិភពេរដបូក UNFCCC េនេពលអនុវត្តេរដបូក។ 

 ដូចគន េនះែដរ ្រកបខណ្ឌ ចបប់ពក់ព័នធរបស់កមពុជ មនករករពរនិង្រគប់្រគងសិទធនិងនីតិវធីិសំខន់ៗ ដូចមន
ែចងកនុង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក UNFCCC ផងែដរ។ ដូេចនះ ែផនកខងេ្រកមេនះនឹងេរៀប ប់  ពី «រេបៀប» ែដល្របេទស
កមពុជធនថ ករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក មនសងគតិភពនឹងេគលេ ៃន្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក។ ែផនកេនះផ្តល់
ទិដ្ឋភពរមួចបស់ ស់ពី្រកបខណ្ឌ ថ ប័ន 22និង្រកបខណ្ឌ ចបប់ េ យបង្ហ ញ េគលនេយបយ ចបប់ និងបទបបញញត្តិ
ពក់ព័នធ (PLRs) ស្រមប់ធនឱយមនសងគតិភពនឹង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូករបស់ UNFCCC េនេពលអនុវត្តេរដ   
បូក។ ែផនកទី៤ ៃនព័ត៌មនសេងខបេនះ េរៀប ប់ពីវធិនករបែនថម និងជក់ ក់ែដលបនេធ្វីេឡងី េដីមបធីន
ឱយមនសងគតិភព និងកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនបងករេឡងីេ យសកមមភពេរដបូក។ 

េសចក្តីសេងខបព័ត៌មនេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញទក់ទងេទនឹងសមសភគសនូលនីមួយៗ       ៃនករបញជ ក់អះ ង    
របស់កមពុជស្តីពី្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ្រសប មបរបិទ្របេទស។ 

 
្របព័នធធនសុវតថិភព A 

យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យអនុេ ម ម េគលនេយបយ ចបប់ និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធ
ៃ្រពេឈជីតិ េ យពិចរ េលីករេរៀបចំ ថ ប័ន និងមនសងគតិភពេទនឹងបទបបញញត្តិកនុងកតិកសញញ  និងអនុសញញ
អន្តរជតិែដលកមពុជជបនផ្តល់សចច ប័ន។ 
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិមនសងគតិភពេទនឹងេគលបំណងៃនេគលនេយបយៃ្រពេឈជីតិ 

ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈបីនកំណត់្រកបខណ្ឌ ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ។ី កនុងេនះកមមវធីិៃ្រពេឈជីតិមនេគលបំណង្របមូល
ផ្តុ ំេគលេ ៃនកមមវធីិអភិវឌ ន៍ធនធនៃ្រពេឈ ី េ យធនករអភិរក  និងករអភិវឌ ធនធនៃ្រពេឈនីិងជីវច្រមុះ្របកប
េ យនិរន្តរភពេនកមពុជ23 ។ េគលបំណងៃនយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយៃ្រពេឈជីតិ 
េ្រពះយុទធ ្រស្តេនះមនេគលេ កត់បនថយករបត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រពេឈ ី ក៏ដូចជេលីកកមពស់ករ្រគប់្រគង ករ     
អភិរក ធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភព និងករចូលរមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក។  
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិអនុេ មេទនឹងអនុសញញ  និងកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិពកព់ន័ធែដលមនជធរមន 

កមពុជ ជ្របេទសហតថេលខីេលីកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិពក់ព័នធជង២០ (សូមេមីលឧបសមព័នធ ១)។ បនទ ប់ពីរដ្ឋ
សភបនអនុម័តអនុសញញ អន្តរជតិ  និង្រតូវបន យ្រពះហតថេលខេ យ្រពះម ក ្រត អនុសញញ អន្តរជតិទងំេនះ
មនអនុភពដូចគន នឹងចបប់កនុង្រសុក។ 

 
22 ករកំណត់ និងករ យតៃម្ល្រកបខណ្ឌ ចបប់ និង ថ ប័នេនកមពុជែដលពក់ព័នធនឹង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកកន់គុណ និង UNDP 
SES (2018)។ 
23 កមមវធិីៃ្រពេឈជីតិ (ចំណុច 2.7 េគលបំណងកមមវធីិ) 
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យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិមនេបសកកមមព្រងឹងករបំេពញមុខងរ និងសមតថភព ថ ប័នជតិ និង ថ ប័នេនថន ក់
េ្រកមជតិេដីមបអីនុវត្តេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបបញញត្តិេ យ្របសិទធភពសំេ បេងកីនករ្រគប់្រគងធនធន        
ធមមជតិ និងដីៃ្រព និងករអភិរក ជីវច្រមុះ។ 
 
្របព័នធធនសុវតថិភព B 

សិទធិទទួលបនព័ត៌មន គណេនយយភព យុត្តិធម៌ សមភពេយនឌ័រ សិទធ្រគប់្រគងនិងេ្របី្របស់ដ ីនិងករែបងែចក
ផល្របេយជន៍េ យសមធម៌ នឹង្រតូវបនបញជ ក់ េគរព ម និងេលីកកមពស់កនុងវ ិ លភពៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត         
េរដបូកជតិ។ 

 
សិទធិទទួលបនព័តម៌ន្រតវូបនេលីកកមពស់កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

សិទធិទទួលបនព័ត៌មន មនភពពក់ព័នធជមួយនឹងសិទធិចូលរមួ ែដលមនែចងកនុងបទបបញញត្តិៃនចបប់ជធរមន។ 
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ េប្តជញ េរៀបចំ្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភពេរដបូក ែដលផ្តល់ព័ត៌មនទន់េពលេវ  និង្របកប
េ យតម្ល ភពស្តីពីករេ ះ្រ យនិងេគរព្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទី្រកុងកន់គុណ។ េ្រកពីេនះ ្របព័នធពិនិតយ ម
នៃ្រពេឈជីតិនឹងពិនិតយ ម នព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងករ ស់ែវង ករ យករណ៍ និងករេផទ ងផទ ត់ េលីសកមមភព            

េរដបូក ្រពមទងំផ្តល់ករគ្ំរទេគលនេយបយ និងកមមវធិីវសិ័យៃ្រពេឈ ី ដូចជ កមមវធិីៃ្រពេឈជីតិ ែផនករយុទធ ្រស្ត
ជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ (NPASMP) និង្រកបខណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យជលផល (SPF)។ 
គណេនយយភព្រតវូបនធនកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

កមពុជមនវធិនករចបស់ ស់ស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ ពុករលួយ ែដល ចអនុវត្តផទ ល់កនុងវស័ិយៃ្រពេឈី24 25។ 
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ េរៀប ប់ពីករបេងកីត្រកបខណ្ឌ ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេដីមបបីេងកីតបរយិកស

អនុេ្រគះដល់ករធនគណេនយយភព និងករយល់ដឹង។ ្រកបខណ្ឌ ទងំេនះ បនរមួចំែណកដល់ករអនុវត្តទន់េពល
េវ  និងមន្របសិទធភព ព្រងឹងគណេនយយភព តម្ល ភព ្រពមទងំេលីកកមពស់ករយល់ដឹង និងេបីកទូ យករចូលរមួ។ 
្រកបខណ្ឌ េនះមនសូចនករស្រមប់ ម នលទធផល និងករផ្តល់ផល្របេយជន៍ចំេពះសហគមន៍ែដលងយរងេ្រគះ 
ជនជតិេដីមភគតិច និង្រស្តី។ ទនទឹមនឹងេនះ ករ្របមូលទិននន័យែបងែចក មេភទគឺជ ទិភព។ 

យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិបញជ ក់ថ េនេពលែដលបេងកីតមូលនិធិេរដបូករចួ ល់ សកមមភពេរដបូកនឹងអនុវត្ត ម
េគលករណ៍តម្ល ភព គណេនយយភព ្របសិទធភព សមធម៌ និង្របសិទធផលែដលទទួលយកជអន្តរជតិ។ េ្រកពីេនះ 
ទ្រមង់ែបបបទ និងលកខខណ្ឌ របស់ៃដគូអភិវឌ ន៍ែដលផ្តល់ហរិញញវតថុ ែផ្អក មលទធផលជមុន នឹងមនករចរចរេទ ម
ករណីជក់ែស្តង។ 

 
24 ចបប់្របឆងំអំេពីពុករលួយ 2010; ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ម្រ  38; ព្រងងទី 11 ៃន្រកមបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ, ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈី
ឆន 2ំ002 ម្រ  90; ចបប់ភូមិបល ជំពូក 19; ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឆន 1ំ996, ម្រ  24។ 
25 ចបប់្របឆងំអំេពីពុករលួយ ជំពូក 6 មនករេរៀប ប់លម្អិតស្តីពេីទសបញញត្តិ នងិក្រមិតបទេលមសីែដលពក់ព័នធនឹង្របេភទៃនអំេពីពុក    
រលួយ។ បទេលមីសពុករលួយភគេ្រចីនក៏មនែចងកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ  និងអនុវត្ត មនីតិវធិី្រកម្រពហមទណ្ឌ ផងែដរ ។ 
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សិទធិទទួលបនយុត្តិធម្៌រតវូបនទទួល គ ល់ និងករពរកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 
សិទធិទទួលបនយុត្តិធម៌្រតូវបនទទួល គ ល់ និងករពរ។ ែផនកទី៦ខងេ្រកម នឹងកំណត់យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទ។ 
ចបបស់្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ែចងពីករបេងកីតគណៈកមម ធិករជតិស្រមប់េ ះ្រ យបតុភពេលី

ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ េដីមបជីួយដល់ករពិភក  ពិេ្រគះេយបល់ និងេ ះ្រ យវ ិ ទេលីតំបន់ករពរធមមជតិ។ 
គណៈកមម ធិករេនះមន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ នជ្របធន និងមនសមសភពតំ ងរបស់្រកសួង និង ថ ប័ន ពក់ព័នធ26។ 

ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ែចងពីវ ិ ទអចលន្រទពយរ ងេភគៈ (អនកែដលកន់កប់ដីេ យគម នប័ណ្ណកមមសិទធិផ្លូវ
ករ) 27 ។ វ ិ ទ្របេភទេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យគណៈកមមករសុរេិយដីែដលបេងកីតេឡងីេ យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី   
នគរូបនីយកមម និងសំណង់។ 

ជនជតិេដីមភគតិច្រតូវបនករពរ និងផ្តល់សិទធិទទួលបនយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រកមេគលនេយបយ
ជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិចឆន ២ំ០០៩។ េគលនេយបយេនះែចងថ គណៈកមម ធិករសហគមន៍គឺជយន្ត
ករេ ះ្រ យវ ិ ទ28។ 
សិទធេ្របី្របស់ដីៃ្រព (ជពិេសសសិទធិរបស់ជនជតិេដីមភគតិច និង្រស្តី) ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងករពរកនុងករអនុវត្តយុទធ
្រស្តេរដបូកជតិ 

រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ29 និងចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ទទួល គ ល់សិទធិេ្របី្របស់ដី របស់បុគគល និងសហគមន៍ ដូច
ជ ្រទពយសមបត្តិសហគមន៍ជសមូហភពរបស់ជនជតិេដីមភគតិច30។ 

ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ចបប់ស្តីពីជលផលឆន ២ំ០០៦ និងចបប់ស្តីពីតំបន់
ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ សុទធែតទទួល គ ល់សិទធិេចញចូល និងេ្របី្របស់ជ្របៃពណី31 របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និង
ជនជតិេដីមភគតិច32។ ករទទួល គ ល់ទងំេនះ្រគបដណ្ត ប់េលីសិទធិ្រគប់្រគងនិងេ្របី្របស់ដីធ្លី សិទធិេ្របី្របស់ផល និងអនុ
ផលៃ្រពេឈ ីនិងសិទធិបេងកីតសហគមន៍េន ទ សហគមន៍ៃ្រពេឈ ីនិងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ។ 

 
26 ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតឆិន ២ំ០០៨ ជំពូក ៥ ម្រ  ២០ 
27 ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ម្រ  ៣៣ ៣៥ ៣៨ ៤០ 
28 េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិចឆន ២ំ០០៩, ជំពូក ២, ែផនក ៨.២។ 
29 រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ម្រ  ៤៤។ 
30 ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ចំណងេជីង ១។ ជំពូកទី១ ែចងពីនីតិវធិី និងសិទធកិន់កប់ដីធ្លីទងំេលីដីសហគមន៍ និងដីឯកជន។ ចំណុច
េនះរមួបញចូ លអនកែដល ចកនក់ប់ដីធ្លី រេបៀបេផទរដីធ្លី និងសិទធិរបស់េភគៈ។ ម្រ  ២៦ ែចងពីកមមសិទធិជសមូហភពរបស់សហគមន៍
ជនជតិេដីមភគតិច មរយៈករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីសមូហភព។ ប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីទងំេនះែផ្អកេលីករេ្របី្របស់ដីធ្លីជ្របៃពណី។ 
31ចបប់ភូមិបល២០០១ ម្រ  ២៥; ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ម្រ  ៤០; ចបប់ស្តីពីជលផលឆន ២ំ០០៦។ 
32 ចបប់ភូមិបលឆន 2ំ001 ម្រ  25។ 
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មនចបប់េផ ងៗេទៀតែដលទទួល គ ល់ករេ្របី្របស់ជ្របៃពណីេលី្របេភទដីេផ ងៗ និងសិទធេ្របី្របស់េផ ងៗ
ស្រមប់េគលបំណងវបបធម៌ ចិញច ឹមជីវតិ និងពណិជជកមម33។ ចបប់ទងំេនះក៏ករពរសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដីម
ភគតិចពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចផងែដរ34។  
សមភពេយនឌ័រ្រតូវបនេលីកកមពស់ និងធនកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

រដ្ឋធមមនុញញ បនែចងអំពីករ មឃត់ករេរសីេអីងេលី្រស្តី និងកំណត់ថ ្រស្តីមនសិទធិ េសរភីព និងកតព្វកិចច
ដូចគន នឹងពលរដ្ឋែខមរ្រគប់រូបែដរ។ កនុងម្រ ទី៣១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញែចងពីករទទួល គ ល់ និងករេគរពសិទធិមនុស  ដូច
មនែចងកនុងធមមនុញញៃនអងគកសហ្របជជតិ េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  និងកតិកសញញ  ្រពមទងំ       
អនុសញញ ទងំ យទក់ទងេទនឹងសិទធិមនុស  សិទធិនរ ីនិងសិទធិកុមរ។ េហយីកមពុជក៏ជ្របេទសហតថេលខីៃនអនុសញញ  
CEDAWឆន ១ំ៩៩២។ 

ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុទធនននន ទទួល គ ល់តួនទី និងករជំរុញករចូលរមួរបស់្រស្តី35។  ្រកសួងកិចច
ករនរគឺីជ ថ ប័នែដលមនតួនទី េធ្វីឲយសេ្រមចបនករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ បេងកីនភពអង់ ចរបស់្រស្តី និង
ទទួល គ ល់សិទធិ្រស្តីេនកមពុជ។ ្រកសួងននមនតួនទីកនុងករជួយជ្រមុញ និងគ្ំរទកិចចករទងំេនះែដរ។  

 
33 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ម្រ  ៤៥ ទទួល គ ល់ៃ្រពជំេនឿរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ នជៃ្រពករពរ និង មឃត់ករដកហូតេដីម
េឈជីំេនឿ។ បុ៉ែន្តបនែបងែចកៃ្រពជំេនឿជ   “ៃ្រពករពរ”  ែដលមនន័យថ  សហគមន៍ ចរក សិទធិជ្របៃពណី បុ៉ែន្តតំបន់ទងំេនះគឺជ
ដីរដ្ឋ ធរណៈ និងសថិតេ្រកមសមតថកិចចរបស់្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ។ ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ជំពូក ៩ ទទួល
គ ល់សិទធិេ្របី្របស់ែបប្របៃពណីរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ នកនុងករេ្របី្របស់ផល និងអនុផលៃ្រពេឈ។ី សិទធិទងំេនះរមួមនករេ្របី

្របស់ជ លេ ម ចិញច ឹមសត្វ និងករលក់អនុផលៃ្រពេឈ។ី ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ជំពូក ៦ បញជ ក់េឡងីវញិពីករ
ទទួល គ ល់សទិធិេ្របី្របស់ៃ្រពករពរស្រមប់ករេ្របី្របស់ែបប្របៃពណី។ េ្រកមចបប់េនះ ្រកសួងបរ ិ ថ ន ចបេងកីតសហគមន៍តំបន់
ករពរធមមជតិែដលសថិតេនជិត ឬកនុងៃ្រពករពរ។ 
34  ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២, ម្រ  ៤០។ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ទទួល គ ល់សិទធិេ្របី្របស់ផល នងិអនុផលៃ្រពេឈី ម
ែបប្របៃពណីេដីមបចិីញច ឹមជីវតិស្រមប់សហគមន៍មូល ្ឋ នែដលបនចុះបញជ ីជមយួរដ្ឋ និងបញជ ក់ថ សមបទនកិមិន្រតូវរខំនដល់សិទធិ
េ្របី្របស់ែបបទំេនៀមទំ ប់េលី្រទពយសមបត្តិដីធ្លរីបស់ជនជតិេដីមភគតិច ែដលមនលទធភពជ្របៃពណីកនុងករទទួលបនសិទធិេ្របី
្របស់េឡយី។ 
35 េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិច ជំពូក ២.២.៤ ទទួល គ ល់ថ ្រស្តមីនត្រមូវករជពិេសសេលីករបណ្តុ ះ   
ប ្ត លជំនញករងរេ្រកពីករងរ ដុំះ និងករងរចំករ។ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងៃ្រពសហគមន៍ឆន ២ំ០០៣ ម្រ ១៨ ត្រមូវឲយ    
គណៈកមម ធិករ្រគប់្រគងៃ្រពសហគមន៍ ជំរុញករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងគណៈកមម ធិករេនះ។ ែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តជីវៈច្រមះុ
ជតិឆន ២ំ០១៦ រមួបញចូ លែផនទីបង្ហ ញផ្លូវអភិវឌ ន៍ៃបតងជតិែដល្រតូវបនអនុម័តេ យកមពុជេនឆន ២ំ០០៩។ ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវកំណត់
ថ េគលេ មួយគឺករធនលទធភពទទួលបនធនធនេ យេសមីភពស្រមប់បុរស និង្រស្ត។ី េគលេ  នងិសកមមភពយុទធ ្រស្ត
ស្រមប់ NPSAP បចចុបបននភពែចងថ ចបំច់្រតូវមនករចូលរមួេពញេលញ និង្របកបេ យ្របសិទធភពរបស់ជនជតិេដីមភគតិច និង
សហគមន៍មូល ្ឋ ន ជពិេសស្រស្តី េដីមបី ចបេងកីត និងអនុវត្តេគលនេយបយ និងកមមវធីិេ យេជគជ័យ។ េគលករណ៍មយួេ្រកម 
ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របលួ កសធតុកមពុជ ២០១៣ គ្ឺរតូវេលីកេឡងីពីសមភពេយនឌ័រ ករអនុវត្តករងរែដលយកចិត្តទុក ក់េលី
ករចូលរមួេពញេលញ្របកបេ យ្របសិទធភពរបស់ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជពិេសស្រស្ត ីេដីមបី ចបេងកីត និងអនុ
វត្តេគលនេយបយ និងកមមវធីិេ យេជគជ័យ។ េគលករណ៍មួយេ្រកមែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល កសធតុ ២០១៤-២០២៣ 
បន ក់បញចូ លករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករប្រញជ បេយនឌ័រែដលេឆ្លយីតប នឹងករែ្រប្របួល កសធតុ។ ្រកសួងកចិចករនរ ី
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យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិគ្ំរទ និងបំេពញបែនថមេលីករអនុវត្តែផនករអភិវឌ ន៍រមួរបស់កមពុជ ជពិេសសែផនករ
សកមមភពេយនឌ័រ និងយុទធ ្រស្តេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ២០១៤-២០២៣។ េ្រកពីេនះ ្រកុមេយនឌ័រ្រតូវ
បនបេងកីតេឡងីេ យ្រកុមករងរេរដបូកជតិ េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹងពីបញ្ហ េយនឌ័រកនុងចំេ មសមជិក្រកុមករងរ
េរដបូកជតិ   ្រកុមពិេ្រគះេយបល់   និង្រកុមបេចចកេទស   េហយី្រកុមេយនឌ័រនឹងពិនិតយ ផ្តល់ធតុចូលពក់ព័នធនឹងេយនឌ័រ 
ដល់យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ និងករអនុវត្ត។ សមជិកទងំ ៤ ៃន្រកុមេយនឌ័រមនសមសភពមកពី រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីនិង
រដ្ឋបលជលផលៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួងបរ ិ ថ ន និង្រកសួងកិចចករនរ។ី 
ករែបងែចកផល្របេយជន៍េ យយុត្តិធម្៌រតូវបនទទួល គ ល់ និងេលីកកមពស់កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ែចងថ សហគមន៍មូល ្ឋ នែដលដំេណីរករេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀងសហគមន៍       
ៃ្រពេឈ ីមនសិទធិ្របមូលផល អនុផលៃ្រពេឈកីនុងែដនៃ្រពសហគមន៍្រសប មែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍ ចំេពះសហ
គមន៍មូល ្ឋ នរស់េនកនុងឬែកបរែដនៃ្រពប្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍ រដ្ឋ្រតូវទទួល គ ល់ និងធនសិទធេ្របី្របស់ជ្របៃពណីរបស់
សហគមន៍មូល ្ឋ ន36។ ចបប់េនះែចងេទៀតថ បុគគលែដលបន េំដីមេឈេីលីដីកមមសិទធិឯកជនផទ ល់ ឬេលីដីៃ្រពរបស់រដ្ឋ
ែដលបន្របគល់សិទធិេ្របី្របស់ មនសិទធិែថរក  អភិវឌ  េ្របី្របស់ លក់ និងែចកចយកសិផលនិងផលិតផលរបស់ខ្លួន
បន37 ។ បទបបញញត្តិែដលពក់ព័នធនឹងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ និងសហគមន៍ៃ្រពេឈ ីមនលកខខណ្ឌ ស្តីពីករផ្តល់
ផល្របេយជន៍េ យសមធម៌38។ 

យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិបញជ ក់ថ េ្រកយករបេងកីតរចួ ល់ មូលនិធិេរដបូកនឹងអនុេ ម មេគលករណ៍តម្ល
ភព គណេនយយភព ្របសិទធភព សមធម៌ និង្របសិទធផលែដលទទួលយកជអន្តរជតិ។  
 
្របព័នធធនសុវតថិភព C 

យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិនឹង្រតូវអនុវត្តេ យទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិេពញេលញរបស់ជនជតិេដីមភគតិច 
្រស្តីនិងសហគមន៍មូល ្ឋ ន េ យរមួបញចូ លទងំសិទធិមិនទទួលបនករេរសីេអីង េគរពចំេណះដឹង និងវបបធម៌្របៃពណី 
ស្វ័យសេ្រមច ករែបងែចកផល្របេយជន៍ និងសិទធិ្រគប់្រគង់ និងេ្របី្របស់ដីៃ្រពជសមូហភព។ 
  

 

គឺជយន្តករជតិស្រមប់េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ បេងកីនភពអង់ ច នងិជ្រមុញករចូលរមួរបស់្រស្ត ីកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពី
ករបន ុ ំ និងកត់បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ និងេដីរតួនទជីអនកស្រមបស្រមួល េលីកទឹកចិត្តដល់្រកសួង ថ ប័ន អន្តរវស័ិយកនុងករ
ប្រញជ បេយនឌ័រកនុងេគលនេយបយ និងកមមវធីិននទក់ទង និងករែ្រប្របួល កសធតុ។  
 36 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ម្រ  ៤០ និង៤៤។ 
37 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២, ម្រ ៤៦។ 
38  ្របកសស្តីពសីហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៦ ម្រ ៧ ្របកសស្តីពេីគលករណ៍ែណនសំ្តីពីនីតិវធីិនិងដំេណីរករេរៀបចំបេងកីត          
សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតឆិន ២ំ០១៧ ម្រ ២១ អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចចឆន ២ំ០០៣ ម្រ ៥ កមមវធីិៃ្រពេឈជីតិ ឆន ំ
២០១០ ទំ.២៣និង៩៤ ែផនករសកមមភពនិងយុទធ ្រស្តជីវៈច្រមុះជតិឆន ២ំ០១៦ ទំ.១៧៩ ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧ ទំ.១១និង១២ យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិឆន ២ំ០១៧-២០២៦ ទំ.១៩។ ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនំ
ស្តីពីសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៦ អនុញញ តឲយមនករែបងែចកផល្របេយជន៍ដល់សមជិកសហគមន៍ៃ្រពេឈពីីៃ្រពសហគមន៍។ 
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សិទធិរបស់ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន្រតូវបនេលីកកមពស់ និងករពរកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត េរដបូកជតិ 

ចបប់របស់្របេទសកមពុជ39  ផ្តល់និយមន័យពកយជនជតិេដីមភគតិច ែដលជទូេទ្រសបគន ជមួយនឹងនិយម
ន័យអន្តរជតិ40។ ចបប់កមពុជមននិយមន័យ្រសេដៀងគន ជេ្រចីនស្តីពីសហគមន៍មូល ្ឋ នកនុងវស័ិយៃ្រពេឈី41។ 

រដ្ឋធមមនុញញកមពុជទទួល គ ល់ថ ្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគប់រូប (ែដលរមួបញចូ លជនជតិេដីមភគតិច េ្រកមេគល
នេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិច) មនភពេសមីភពគន ចំេពះមុខចបប់េ យឥត្របកន់ពូជ សន៍ 
ពណ៌សមបុរ េដីមកំេណីតជតិ។ល។42 

ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ទទួល គ ល់សិទធិ្រទពយសមបត្តិជសមូហភពរបស់ជនជតិេដីមភគតិច េទ ម
្របៃពណីទំេនៀមទំ ប់របស់ពួកគត់ 43 ។ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ទទួល គ ល់សិទធិេ្របី្របស់ផល អនុផល្រពេឈី
មែបប្របៃពណីេដីមបចិីញច ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងសិទធិអនុវត្ត្របព័នធកសិកមមពេនចររបស់ជនជតិេដីមភគ

តិចែដលបនចុះបញជ ីជមួយរដ្ឋ44។ 

 
39 ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ជំពូក៣ ែផនកទី ២ ម្រ  ២៣ កំណត់និយមន័យសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតចិជ “្រកុមមនុស ែដលរស់
េនេលីែដនដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលសមជិកទងំអស់បង្ហ ញនូវករឯកភពៃនជតិពនធុ សងគមវបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចច ្របតិបត្តិ
រេបៀបរស់េន ម្របៃពណី និង ដុំះេលីដីែដលខ្លួនកន់កប់េទ មកបួនខន តទំេនៀមទំ ប់ៃនករេ្របី្របស់ជសមូហភព”។ ចបប់ស្តីពី
តំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ កំណត់និយមន័យជនជតិេដីមភគតិចជ អនក្រសុកេដីមែដលរស់េនតំបន់ភនំភគេ្រចីនចិញច ឹមជីវតិេ យ
្របព័នធកសិកមមពេនចរ និង្របកបរបរបែនថមេផ ងេទៀត ដូចជ ករបរបញ់ ករេន ទ និងករ្របមូលផលអនុផលធនធនធមមជតិជេដីម។ 
ពកយេនះក៏្រតូវបនកំណត់និយមន័យផងែដរកនុងេគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិចឆន ២ំ០០៩ ែដលកំណត់ជន
ជតិេដីមភគតិចជ ជតិពនធុែដលរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ ងំពីេដីមេរៀងមក េហយីមនភ  វបបធម៌ ទំេនៀមទំ ប់ ្របៃពណីរបស់
ខ្លួនខុសពីជនជតិែខមរែដលជ្របជជតិសនូល។ 
40 គួរកត់សមគ ល់ថ ករបកែ្របចបប់ជភ អង់េគ្លសែតងេ្របីពកយ “indigenous peoples” បុ៉ែន្តករបកែ្រប មន័យពកយពីភ ែខមរគ ឺ
“original ethnic minority”។ ពកយទងំពីរេនះ ចយកជសំ ង និងេ្របី្របស់ជំនួសគន បន។ 
41  ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ម្រ ទី ២២ បញជ ក់ថ រដ្ឋទទួល គ ល់ និងធនសិទធេ្របី្របស់ជលកខណៈ្របៃពណី
ទំេនៀមទំ ប់ ជំេនឿ របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដីមភគតិច ែដលរស់េនកនុងតបំន់ករពរធមមជតិ។ ម្រ ទី ២៥ ្រកសួង      
បរ ិ ថ នមនសទិធ្របគល់ែផនក មួយៃនតំបន់េ្របី្របស់េ យចីរភពឲយេទសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដីមភគតិចែដលរស់េន
កនុង ឬជប់តំបនក់រពរធមមជតិេដីមបេីរៀបចំជសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ។ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ផ្តល់និយមន័យសហគមន៍
មូល ្ឋ នកនុងសទទ នុ្រកម(ឧបសមព័នធ) ៖ កុលសមព័នធសហគមន៍ ឬ្រកុមមនុស ែដលមនលំេន ្ឋ នសថិតេនកនុង ឬជិតតំបន់ៃ្រពេឈរីដ្ឋ និង
មនទំេនៀមទំ ប់ ជំេនឿ សន និងវបបធមរ៌បស់ខ្លួនែដលពងឹែផ្អកេលីផល និងអនុផលៃ្រពេឈេីដីមបចីិញច ឹមជីវតិ។ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ំ
២០០២ កំណត់និយមន័យ “សហគមន៍” ជ្រកុមមនុស ែដលរស់េនកនុងភូមិមួយ ឬេ្រចីនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលចប់ រមមណ៍
េលីបញ្ហ សងគម វបបធម៌ ទំេនៀមទំ ប់ និងេសដ្ឋកិចចកនុងករេ្របី្របសធ់នធន្របកបេ យនិរន្តរភពកនុង ឬេនជិតតំបន់របស់ខ្លួនេដីមបី
ចិញច ឹមជីវតិ និងបេងកីនជីវភព។  
42រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ម្រ ៣១ 
43 ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ម្រ ២៣និង២៦ 
44 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ជំពូក ១ ម្រ  ២ 
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ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ចបប់ស្តីពីជលផលឆន ២ំ០០៦ និងចបប់ស្តីពីតំបន់
ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ សុទធែតទទួល គ ល់សិទធិេចញចូល និងេ្របី្របស់ជ្របៃពណីរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជន
ជតិេដីមភគតិច45។ ករទទួល គ ល់ទងំេនះ្រគបដណ្ត ប់េលីសិទធិ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់ផល អនុផលៃ្រពេឈ ីនិងសិទធិ 
បេងកីតសហគមន៍េន ទ។ េ្រកពីេនះ មនករទទួល គ ល់ករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច និងយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទែបប
្របៃពណី46។ 

យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ បនអនុេ ម មេគលករណ៍ែណនជំេ្រចីនដូចជ ករធនករចូលរមួេ យេពញ
េលញ និង្របកបេ យ្របសិទធភពរបស់អនកពក់ព័នធ រមួទងំជនងយរងេ្រគះបំផុត ដូចជ សហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិ
េដីមភគតិច និង្រស្តី។  
ចំេណះដឹង្របៃពណី្រតូវបនទទួល គ ល់ និងករពរកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

បទបបញញត្តិពក់ព័នធជធរមនត្រមូវឲយមនករេគរពចំេណះដឹង្របៃពណី មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ ឬករ    
អភិរក ។ េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិចឆន ២ំ០០៩ ជំពូក២ ែផនកទី២ ែចងពីភពចបំច់កនុង
ករករពរ្របៃពណី និងវបបធម៌របស់ជនជតិេដីមភគតិច។ ្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្តជតិស្តីពី្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិឆន ំ
២០១៤ ជំពូក៤ ែចងថ ្រតូវទទួល គ ល់ករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច បង្ហ ញ
ពីតៃម្លចំេណះដឹង្របៃពណីអំពីករករពរេអកូឡូសុី  េដីមបី ក់បញចូ លចំេណះដឹងទងំេនះកនុងវទិយ ្រស្តទំេនីបេដីមបី
បំផុសគំនិតបេងកីតថមី។ ែផនករជីវច្រមុះជតិឆន ២ំ០១៦ ្របធនបទទី១៤ េផ្ត តេលីករេ្របី្របស់ជ្របៃពណី្របកបេ យ
និរន្តរភព និងចំេណះដឹង្របៃពណី។ 
្របព័នធធនសុវតថិភព D 

សិទធិចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភព រមួបញចូ លទងំសិទធិទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ី និងមនករឯក
ភព្រពមេ្រពៀងជមុនស្រមប់ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ្រតូវបនទទួល គ ល់និងេលីកកមពស់េនេពល
អនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 

 
ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន មនសិទធិចូលរមួអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករេរដបូក 

ចបប់កមពុជកំណត់ពីសិទធិចូលរមួជ ធរណៈកនុងដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច និងគេ្រមងពក់ព័នធនឹងៃ្រពេឈ។ី 
ចបបស់្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឆន ១ំ៩៩៦ ម្រ ១៦ ត្រមូវឲយ្រកសួងបរ ិ ថ នជំរុញករ

 
45 ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ម្រ  ២៥; ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ម្រ  ៤០; ចបប់ស្តីពីជលផលឆន ២ំ០០៦ 
46 NPDIP ជំពូក ២, ែផនកទី ៦ ៖ វ ិ ទដីធ្លីកនុងវសិយ័ដីធ្លីកនុងសហគមន៍្រតូវេ ះ្រ យេ យគណៈកមម ធិករសហគមន៍ ឬយន្តករេធ្វីេសច
ក្តីសេ្រមចែដលបេងកីតេឡងីេ យសហគមន៍។ ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ម្រ ២៦ ទទួល គ ល់តួនទីរបស់ ជញ ធរ្របៃពណី យន្តករ 
និងទំេនៀមទំ ប់កនុងដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ ជនជតិេដីមភគតិច្រតូវបនករពរ និងទទួលបនសិទធិបេងកីតយន្តករេ ះ
្រ យវ ិ ទេ្រកម េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិចឆន 2ំ009។ េគលនេយបយេនះែចងថ គណៈកមម ធិករ
សហគមន៍គឺជយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទ (ជំពូក ២ ែផនក ៨.២)។ ចបប់េនះ ែចងថ្រតូវចត់ទុកគណៈកមម ធិករសហគមន៍ជយន្តករេ ះ
្រ យវ ិ ទ។ NPDIP ជំពូក ២, ែផនក ៩ ៖ យុត្តធិម៌, កថខណ្ឌ  ៨.២ គណៈកមម ធកិរសហគមន៍ែដលជយន្តករស្រមប់េ ះ្រ យវ ិ ទ
កនុងតំបន់រស់េនរបស់ជនជតិេដីមភគតិច, កថខណ្ឌ  ៨.៣ គណៈកមម ធិករសហគមន៍្រតូវេ ះ្រ យវ ិ ទែដលេកីតេឡងីរ ង         
សហគមន៍ ជនជតិេដីមភគតិច។ 
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ចូលរមួរបស់ ធរណជនកនុងកិចចករពរ និង្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ។ ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ 
ម្រ  ៤ និង ២១ ទទួល គ ល់សិទធិរបស់ ធរណជនកនុងករចូលរមួកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករ្រគប់្រគង ករអភិ
រក ជីវច្រមុះ្របកបេ យនិរន្តរភព និងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ។ ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ម្រ  ៤ ត្រមូវ
ឲយមនករចូលរមួជ ធរណៈកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដល ចបងកផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលី
ពលរដ្ឋទូេទ។ 

ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ជំពូក៥ ម្រ ១៩ ត្រមូវឲយមនែផនករសមបទនៃ្រពេឈ ីនិង្រតូវមនករ យតៃម្ល
េហតុផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នែដល្រតូវផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករចូលរមួជ ធរណៈកនុង
ដំេណីរករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នឆន ២ំ០១៦ ែផនក១.៧ ែចងពីករបេងកីតដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ និងករ
ចូលរមួជ ធរណៈកនុងដំេណីរករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន។ ចំណុចេនះរមួមនខ្លឹម រលម្អិតស្តីពីករចូល
រមួជ ធរណៈ អនកពក់ព័នធ េថរេវ សម្រសប និងព័ត៌មនែដល្រតូវ ក់បញចូ លកនុងករពិេ្រគះេយបល់។ ែផនក៤.៣ 
េរៀប ប់ពីលទធផលកិចច្របជុំែដលចង់បនពីករពិេ្រគះេយបល់េនដំ ក់កលនីមួយៗៃនដំេណីរករ យតៃម្លេនះ។ លទធ
ផលៃនកិចច្របជំុទងំេនះគួររមួបញចូ លធតុចូលពី PAP និងអនកពក់ព័នធកនុងរបយករណ៍ចុងេ្រកយៃនករ យតៃម្ល។ ែផនក
៤.៣ ែចងថ ្រតូវមន “ករពិេ្រគះេយបល់ ធរណៈ និងករផ ព្វផ យព័ត៌មន” ស្តីពីរបយករណ៍ យតៃម្លេនះ េដីមបី
ក់បញចូ លបញ្ហ ែដលេលីកេឡងីេ យអនកពក់ព័នធ និងរេបៀបពិចរ  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។ 

ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១ ម្រ ២៦ ទទួល គ ល់តួនទីរបស់ ជញ ធរ ្របៃពណី យន្តករ និងទំេនៀម  ទំ ប់កនុង
ដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច។ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៣ ត្រមូវឲយមនករចូលរមួរបស់
សហគមន៍ កនុងករករពរសហគមន៍ៃ្រពេឈ។ី ចំណុចេនះរមួមនករចូលរមួកនុងករបេងកីតបទបបញញត្តិ កិចច្រពមេ្រពៀង និង
ែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពសហគមន៍។ 

ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈ ី 47  និងចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ 48  មនបទបបញញត្តិជក់ ក់ពក់ព័នធនឹង ជញ ធរ និង
្របជជនមូល ្ឋ នកនុងដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច។ 
សិទធិទទួលបនព័ត៌មន្រគប្់រគន់ េ យេសរ ីនិងមនករឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន្រតវូបនទទួល គ ល់ និងករពរ អនុេ ម
មកតព្វកិចចចបប់ពកព់័នធ 

ខណៈែដលកមពុជមិនទន់បនកំណត់ សិទធិទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ី និងមនករឯកភព្រពម
េ្រពៀងជមុន កនុងេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបញញត្តិក៏េ យ (េទះបីជចំណុចេនះសថិតេ្រកមករពិចរ កនុងបរបិទ
ៃនសំេណីចបប់ែដលកំពុង ក់ែតងេឡងីក្តី) បុ៉ែន្តចំណុចេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់អនុវត្តជ្របច ំ េដីមបេីគរពសិទធិ
របស់ជនជតិេដីមភគតិច េហយីកមពុជគឺជ្របេទសហតថេលខីៃនេសចក្តី្របកសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជន
ជតិេដីមភគតិច(UNDRIP)។ 

 

 
47 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ជំពូក១ ម្រ ៧ ៖ ត្រមូវឲយរដ្ឋបលៃ្រពេឈសី្រមបស្រមួលជមួយ ជញ ធរ និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន េន
េពល យតៃម្ល្រពំ្របទល់ េធ្វីករចត់ថន ក់ និងកណំត់ែដនៃ្រពេឈេីដីមបបីេងកីតែផនទីេ្របី្របសដី់ៃនសមបត្តិៃ្រពេឈអីចិៃ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋ។ 
48 ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ជំពូក២ ម្រ ៦ ៖ ម្រន្តីរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក ធមមជតិមនសិទធិ និងភរកិចចេធ្វកីរអប់រ ំ
ផ ព្វផ យ និងស្រមបស្រមួលជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដីមភគតិចកនុងដំេណីរករេរៀបចំ និងអនុវត្តរបស់សហគមន៍តំបន់
ករពរធមមជតិ។ 
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្របព័នធធនសុវតថិភព E 
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិនឹង្រតូវបនអនុវត្តេដីមបេីលីកកមពស់ករអភិរក ៃ្រពធមមជតិ និងជីវច្រមុះ បេងកីនផល

្របេយជន៍ែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន និងមិនេធ្វីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរៃ្រពធមមជតិ។ 
ករអភិរក ៃ្រពធមមជតិ និងជីវច្រមះុ្រតវូបនទទួល គ ល់ និងករពរកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ និងចបប់ជលផលឆន ២ំ០០៦ មនបទ
បបញញត្តិស្តីពីករករពរតំបន់ធមមជតិ។ េគលនេយបយបចចុបបនន ែចងពីយន្តករបែនថមស្រមប់ករករពរធមមជតិ49  និង
ករករពរ និងអភិរក ជីវច្រមុះ50។ 

ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ចបប់ស្តីពីជលផលឆន ២ំ០០៦ ែផនករ
សកមមភព និងយុទធ ្រស្តជីវច្រមុះជតិឆន ២ំ០១៦ ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ ករពរធមមជតិ និង
កមមវធិីៃ្រពេឈជីតិឆន ២ំ០១០ បន ក់បញចូ លករករពរពូជសត្វែដលជិតផុតពូជ និងជ្រមករបស់ 51  ដូចជករ ម
ឃត់ករជួញដូរ និង ក់លក់សត្វជិតផុតពូជ52។ 

ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឆន ១ំ៩៩៦ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ្របកសស្តី
ពីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៦ ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីនីតិវធិីនិងដំេណីរករ
េរៀបចំសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧ អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចចឆន ២ំ០០៣ ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរ
ធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧ កមមវធិីៃ្រពេឈជីតិឆន ំ
២០១០   និងចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឆន ១ំ៩៩៦ ត្រមូវឲយមនករេរៀបចំែផនករ      
បរ ិ ថ ន ដូចជករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិនិងៃ្រពេឈ ី និងករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លជ 
្របច5ំ3។ 

 
49  ែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តជីវច្រមុះជតិឆន 2ំ016 ទំ.១៧០ដល់១៧៦ ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧ ទំ. ៩ យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិឆន ២ំ០១៧ ទំ. ២,៩,១៩,២០។ 
50 ចបប់ស្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ម្រ ១, ១៦, ១៩, ឧបសមព័នធ, ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈឆីន 2ំ008 ម្រ ១, ២២, ឧបសមព័នធ, ចបប់
ស្តីពីជីវសុវតថិភពឆន ២ំ០០៨ ម្រ ១, ែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តជីវៈច្រមុះជតិឆន ២ំ០១៦ ទំ.៤-១៤, ែផនករយុទធ ្រស្តជតិ
ស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧, ទំ. ១០។ 
51 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២, ម្រ  48, 49, 50, ចបប់ស្តីពីតបំន់ករពរធមមជតិ(2008), ម្រ  11, ែផនករសកមមភព និងយុទធ
្រស្តជីវៈច្រមុះជតិ (2016), ទំ. 174, ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ (2017), ទំ. 10, កមមវធីិៃ្រព

េឈជីតិ (2010), ទំ. 55។ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ(ី2002) ចបប់ជលផល (២០០៦)។ 
52 ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ(2008), ម្រ  41, ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ(ី2002), ម្រ  49 និង 50, ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់
្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ (2017), ទំ. 10, កមមវធីិៃ្រពេឈជីតិ (2010), ទំ. 56 និង 74។  
53  ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ (1996), ម្រ  5, ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ(ី2002), ម្រ  9 និង 18, 
្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសហគមន៍ៃ្រពេឈ ី(2006), ម្រ  25, ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណន ំនិងនីតិវធីិៃនករបេងកីត
សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ (2017), ម្រ  30, អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដសីងគមកិចច (2003), ម្រ  30, ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរ 
ធមមជតិ(2008), ម្រ  17 និង 28, ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ (2017), ម្រ  9, កមមវធីិៃ្រពេឈី
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យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិមិនេលីកទឹកចិត្តឲយមនករបែម្លងៃ្រពធមមជតិេឡីយ 
ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឆន ១ំ៩៩៦ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ អនុ្រកឹតយ

ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចឆន ២ំ០០៥ អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចចឆន ២ំ០០៣ ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ំ
២០០៨ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៣ និងអនុ្រកឹតយស្តីពីដំេណីរករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់
បរ ិ ថ នឆន ១ំ៩៩៩ បនកំណត់ពីករ្រគប់្រគងករបែម្លងៃ្រពេឈ ីទងំេលីដីៃ្រពេឈី ធរណៈ និងដីៃ្រពេឈឯីកជនរបស់
រដ្ឋ មរយៈៃនករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន54។ 

កមពុជបនផ្អ កករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ងំពីឆន ២ំ០១២ ែដលបនបញឈប់ករបែម្លងដីៃ្រពេទជករ             
េ្របី្របស់ដីេផ ងេទៀត េដីមបជីួយរក គ្រមបៃ្រពេឈី55។ 
ករបេងកីនផល្របេយជន៍េអកូឡូសីុ ជីវច្រមុះ កសធតុ និងសងគមវបបធម៌ 

ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ករពរធនធនធមមជតិ ជីវច្រមុះ និងធនធនវបបធម៌ ស្រមប់ជអតថ
្របេយជន៍ដល់បរ ិ ថ ន សងគម និងេសដ្ឋកិចច។ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ក៏ករពរអតថ្របេយជន៍សងគម េសដ្ឋកិចច        
បរ ិ ថ ន និងករពរអតថ្របេយជន៍េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ របស់ៃ្រពេឈអីចិៃ្រន្តយ៍ 56  េហយីចបប់ស្តីពីជលផលឆន ២ំ០០៦ 
ជំពូកទី ៦ យកចិត្តទុក ក់េលី្រគប់្រគងជីវច្រមុះ ៃ្រពលិចទឹក និងៃ្រពេកងកង។ 

 

 

ជតិ (2010), ទំ. 78។ ចបបស់្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ (1996) ត្រមូវឲយមនករពិនិតយេឡងីវញិ និងែក
ស្រមួលែផនករបរ ិ ថ នជតិ (ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ) យ៉ងេ ច ស់្របឆំន មំ្តង។ 
54 ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជត ិ1996, ម្រ  6  និង 7, ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ(ី2002), ម្រ  4, ចបប់ស្តី
ពីៃ្រពេឈ(ី2002), ម្រ  19, អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច 2005, ម្រ  4, អនុ្រកឹតយស្តពីីសមបទនដីសងគមកិចច 2003, ម្រ  9, 
ចបប់ស្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ(2008), ម្រ  44, អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈ ី (2003), ម្រ  5, អនុ្រកឹតយស្តីពី
ដំេណីរករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន (1999)។ 
55 បទបញជ ស្តីពីវធិនករព្រងឹង និងបេងកីន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច(2012)។ េ្រកពលីកខខណ្ឌ យតៃម្លេហតុ
ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន កមពុជបនបញឈប់ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ងំពីឆន 2ំ012។ បទបញជ ស្តីពីវធិនករព្រងឹង និងបេងកីន្របសិទធ
ភពៃនករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច(2012) ែដលបញឈប់ករបែម្លងដីៃ្រពេទជករេ្របី្របសដ់ីធ្លីេផ ងេទៀតេដីមបជួីយរក គ្រមប
ៃ្រពេឈ។ី 
56 ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ(2008), ឧបសមព័នធ, ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ(ី2002), ម្រ 1 និង ម្រ 11, កមមវធីិៃ្រពេឈជីតិ (2010), 
ទំ. ៨៧។ ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ(2008) កំណត់និយមន័យតំបន់ករពរធមមជតិ “តំបន់ទងំេនះមន រសំខន់ទងំែផនករូប
្រស្ត និងែផនកជីវ ្រស្ត ែដលត្រមូវឲយមនករ្រគប់្រគង មចបប់កនុងេគលបំណងករពរ និងែថទជីំវច្រមុះ ធនធនធមមជតិ និង

ធនធនវបបធម៌ េហយី្រតូវបន្រគប់្រគង្របកបេ យនិរន្តរភព្រគប់ជំនន់េដីមបផីល្របេយជន៍បរ ិ ថ ន សងគម និងេសដ្ឋកិចច”។ េគល
បំណងៃនចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ(ី2002) គឺធននូវករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ យនិរន្តរភពេដីមបផីល្របេយជន៍សងគម េសដ្ឋកិចច និង       
បរ ិ ថ ន រមួទងំករអភិរក ជីវៈច្រមុះ និងមរតកវបបធម៌។ េលីសពីេនះ ចបប់េនះែចងថ “សមបត្តៃិ្រពេឈអីចិៃ្រន្តយ្៍រតូវ្រគប់្រគងកនុងេគល
បំណងបេងកីនជអតិបរមនូវផល្របេយជន៍សងគម េសដ្ឋកិចច បរ ិ ថ ន និងមរតកវបបធម៌”។ កមមវធិទីី៤ (សហគមន៍ៃ្រពេឈ)ី ៃនកមមវធីិៃ្រព
េឈជីតិ(2010-2029) ខិតខជំំរុញករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ នកនុងករ្រគប់្រគងតំបន់ៃ្រពេឈេី្របី្របស់េ្រចីនយ៉ងែដល
ពិចរ ពីនិរន្តរភព ជីវច្រមុះ ករអភិរក  និងេស បរ ិ ថ ន និងករពិចរ ែផនកេសដ្ឋកិចចសងគម សមធម៌ និងអភិបលកិចច។ 
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្របព័នធធនសុវតថិភព F & G 
និភ័យៃនករវលិ្រតលប់មករក ថ នភពេដីម និងករេលចធ្ល យកនុងតំបន់អន្ត គមន៍េរដបូកនឹង្រតូវបនេ ះ

្រ យ មរយៈ ករ ស់ែវង យករណ៍ និងេផទ ងផទ ត់ (MRV) និង្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ។ 
ករេ ះ្រ យ និភយ័ៃនករវលិ្រតឡប់េទ ថ នភពេដីម ជលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ អនុ្រកឹតយស្តីពីនីតិវធិីៃនករបេងកីត ករចត់្របេភទ និងករចុះបញជ ិក សមបត្តិៃ្រពេឈី
អចិៃ្រន្តយឆ៍ន ២ំ០០៥ ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីនីតិវធិីនិងដំេណីរ
ករេរៀបចំសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧ និងអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៣ ត្រមូវឲយ
មនករគូសែផនទីធនធនៃ្រពេឈ ីនិងករែ្រប្របួលករេ្របី្របស់ដី57។  
ករេ ះ្រ យ និភយ័ៃនករផ្ល ស់ទី ងំៃនករបេញចញឧសម័ន ជលកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឆន ១ំ៩៩៦ឆន  ំចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ្របកស
ស្តីពីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៦ ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណននំិងនីតិវធិីៃនករបេងកីត            
សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧ អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០៣ និងចបប់ស្តីពីតំបន់
ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ត្រមូវឲយមនករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់សងគម និងបរ ិ ថ ន និងករពិនិតយ ម ន ជបន្ត
បនទ ប់េលីសកមមភព និងគេ្រមងនន58។ មនចបប់ និងបទបបញញត្តិជេ្រចីនែដលត្រមូវឲយមនករេរៀបចំែផនករបរ ិ ថ ន 
ដូចជ ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ ីនិងតំបន់ករពរ និងករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លជ្របច5ំ9។ 
លកខខណ្ឌ យករណ៍ 

ដូចបនគូសបញជ ក់ខងេលី ែផនកេនះបង្ហ ញពីលកខខណ្ឌ យករណ៍ េដីមបបីង្ហ ញថអន្ត គមន៍េរដបូក អនុេ ម
ម្របព័នធធនសុវតថិភព េនេពលអនុវត្តែផនករសកមមភព និងវនិិេយគយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 

មនកររពឹំងទុកថ របយករណ៍សេងខបេលីកទី២ នឹងផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពីលទធផលជក់ែស្តងែដលពក់ព័នធនឹងសូច
នករទងំេនះ។  

 

 
57 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន 2ំ002 ម្រ ៧ អនុ្រកឹតយស្តីពីនីតិវធីិករបេងកីត  ករចត់ថន ក់  និងករចុះបញជ ិកសមបត្តិៃ្រពេឈអីចិៃ្រន្តយឆ៍ន ំ
២០០៥, ម្រ  3 និង 10, ចបបស់្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ម្រ ៨ និងម្រ ១៤ ឧបសមព័នធ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណន ំ
និងនីតិវធីិៃនករបេងកីតសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧។ 
58 ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជត១ិ៩៩៦ ម្រ ៦, ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ម្រ ៤ និង ១៩, អនុ
្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច២០០៥ ម្រ ៤ អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច២០០៣ ម្រ ៩, ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ំ
២០០៨ ម្រ ៤៤, អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈីឆន ២ំ០០៣ ម្រ ៥, អនុ្រកឹតយស្តីពីដំេណីរករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះ
ពល់បរ ិ ថ នឆន ១ំ៩៩៩ ម្រ ១ និងម្រ ២។ ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឆន ១ំ៩៩៦ ត្រមូវឲយមន
ករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នេលីគេ្រមង និងសកមមភពែដលមនលកខណៈឯកជន ឬ ធរណៈ។ 
59  ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឆន ១ំ៩៩៦ ម្រ ៥, ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២, ម្រ ៩ និង
ម្រ ១៨, ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសហគមន៍ៃ្រពេឈីឆន ២ំ០០៦ ម្រ ២៥, ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃនករ
បេងកីតសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០១៧ ម្រ ៣០, អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈីឆន ២ំ០០៣ ម្រ ៣០, ចបប់
ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ ម្រ ១៧ និងម្រ ១៨។ 
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្របព័នធធនសុវតថិភព A 
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យអនុេ ម ម េគលនេយបយ ចបប់ និងបទបបញញត្តិ ស្តីពី       

ៃ្រពេឈជីតិ េ យពិចរ េលីករេរៀបចំ ថ ប័ន និងមនសងគតិភពេទនឹងបទបបញញត្តិកនុងកតិកសញញ  និងអនុសញញ
អន្តរជតិែដលកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន។ 
សូចនករែដល្រតវូេ្របី៖ 

A.1. ករពណ៌នករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករេរដបូក ្រតូវមនសងគតិភពេទនឹងេគលបំណងកមមវធិី
ៃ្រពេឈជីតិ។ 
A.2. ករពណ៌នពីរេបៀបែដលករអនុវត្តេគលនេយបយនិងវធិនករេរដបូក ្រតូវមនសងគតិភពេទនឹងេគល
បំណងៃនកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិេផ ងេទៀតែដលមនកមពុជជភគី។ 

្របព័នធធនសុវតថិភព B 
សិទធិទទួលបនព័ត៌មន គណេនយយភព យុត្តិធម៌ សមភពេយនឌ័រ សិទធិ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់ដី និងករែបង

ែចកផល្របេយជន៍េ យសមធម៌នឹង្រតូវបនបញជ ក់ េគរព ម និងេលីកកមពស់កនុងវ ិ លភពៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត
ជតិេរដបូក។ 
សូចនករែដល្រតវូេ្របី: 

B.1. ករពណ៌នពីសកមមភពែចករែំលក/ផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលបនេធ្វីេឡងី រមួបញចូ លទងំ សំេណីសុំព័ត៌មន
និងរេបៀបេ ះ្រ យសំេណីទងំេនះ។ កំណត់្រ សំេណីសំុព័ត៌មនេ យ ធរណជន (រមួទងំករពណ៌នពី
ព័ត៌មនែដលេសនីសុំ) ែដលែបងែចក មេយនឌ័រ។ 
B.2. កំណត់្រ និងករពណ៌នពីយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទពក់ព័នធនឹងសកមមភពេរដបូកកនុង និងេ្រក្របពនធ័
តុ ករ រមួទងំដំេណីរករេ ះ្រ យ និងលទធផល(េ្របី្របស់្របព័នធេ ះ្រ យវ ិ ទែដលមន្រ ប់)។ 
B.3. ករពណ៌នពីរេបៀបចំ យថិវកកនុងសកមមភពេរដបូក (ករេ្រតៀមខ្លួន ករអនុវត្ត និងលទធផល) ភគរយ
ៃនករែបងែចក មេយនឌ័រ។ 
B.4. វធិនករែបងែចកផល្របេយជន៍្របកបេ យសមធម៌ សមធមេ៌យនឌ័រ និងករេ ះ្រ យវសិមភពកនុង   
សងគម។ 
B.5. ករពណ៌នស្តីពីរេបៀបទទួល គ ល់ និងករពរសិទធិ្រគប់្រគងនិងេ្របី្របស់ដីៃ្រពេឈែីដលមន្រ ប់ េនេពល
អនុវត្តសកមមភពេរដបូក ែដលេផ្ត តជពិេសសេលីសិទធិេ្របី្របស់របស់្រស្តី និងជនជតិេដីមភគតិច។ 
B.6. ្របសិន ចេធ្វីេទបន ្រតូវពិពណ៌នអំពីដំេណីរករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្ឋ ន (ឧ. នីតិវធិីជក់ែស្តង និងសំណង
ជំងឺចិត្ត) ស្រមប់តំបន់អនុវត្តសកមមភពេរដបូកនីមួយៗ។ 
B.7. ចំនួនសំេណីសុំព័ត៌មនែដលបនទទួល និងចំនួនសំេណីែដលបនេ ះ្រ យ (ភគរយបដិេសធ និង
អនុញញ ត)។ 
B.8. ចំនួន្រស្តីែដលពក់ព័នធកនុងករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ 
B.9. ចំនួនពកយបណ្តឹ ងទទួលបនពក់ព័នធនឹង ជញ ធរែដលអនុវត្តករងរ។ 
B.10. ចំនួនពកយបណ្តឹ ងែដលបនេ ះ្រ យេ យ ជញ ធរ។ 
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B.11. ចំនួនបុគគលឬសមូហភព ែដលបនទទួលសិទធិ្រគប់្រគងដីៃ្រពេឈ ី (ែបងែចក មេយនឌ័រ និងជតិពនធុ) 
កនុងតំបន់ពក់ព័នធ េនមុនេពល និងេ្រកយេពលអនុវត្តេរដបូក។ 
B.12. ចំនួន្រគួ រ ឬសហគមន៍ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទី ងំ (្របសិនេបីមន និង ចអនុវត្តបន) 
B.13. ទំហសំណំងែដលផ្តល់ឲយ្រគួ រឬសហគមន៍ (្របសិនេបីមន និង ចអនុវត្តបន) និងករែបងែចក
សំណង មេយនឌ័រ និងសញជ តិ ។ 

្របព័នធធនសុវតថិភព C  
យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ នឹង្រតូវអនុវត្តេ យទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិេពញេលញរបស់ជតិជតិេដីមភគតិច 

្រស្តី និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន េ យរមួបញចូ លទងំសិទធិមិនទទួលបនករេរសីេអីង េគរពចំេណះដឹង និងវបបធម៌្របៃពណី 
ស្វ័យសេ្រមច កររក និងបេងកីនផល្របេយជន៍ និងសិទធិ្រគប់្រគង់និងេ្របី្របស់ដីៃ្រពេឈជីសមូហភព។ 
សូចនករែដល្រតវូេ្របី: 

C.1. ករពណ៌នពីសក្ត នុពលតំបន់ទីសកក រៈេគរពបូជឬតំបន់ជក់ ក់ មួយ ែដលមនគុណតៃម្លវបបធម៌
ចំេពះជនជតិេដីមភគតិចកនុងតំបន់ែដល ចរងផលប៉ះពល់េ យ រសកមមភពេរដបូក។ 
C.2. ករពណ៌នពីរេបៀបែដលជនជតិេដីមភគតិច ្រស្តី និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ្រតូវបនរមួបញចូ លកនុងករេរៀបចំ 
និងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករេរដបូក។ 
C.3. របយករណ៍របស់ភគីមិនែមនរ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធែដលបង្ហ ញថ ជនជតិេដីមភគតិច ្រស្តីនិងសហគមន៍
មូល ្ឋ ន ទទួលផល្របេយជន៍ឬមិនបត់បង់ផល្របេយជន៍ពីករេ្របី្របស់ធនធនៃ្រពេឈែីបប្របៃពណី ម    
រយៈសកមមភពេរដបូក  ឬមិនទទួលរងករលំបកកន់ែតខ្ល ងំ។ 
C.4. ្របសិន ចេធ្វីបនពណ៌នពីរេបៀបែដលចំេណះដឹង្របៃពណី្រតូវបនេ្របី្របស់ ឬចូលរមួចំែណកដល់ករ
អនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ 
C.5. ចំនួនសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច និង្រស្តី ែដលរស់េនកនុងតំបន់រងផលប៉ះពល់េ យ រេគល
នេយបយ និងវធិនេរដបូក។ 
C.6. ចំនួនសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ្រស្តី និងសហគមន៍មូល ្ឋ នែដលពក់ព័នធផទ ល់កនុងករេ្របី្របស់
ធនធនែបប្របៃពណីពីតំបន់ែដលអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ 

្របព័នធធនសុវតថិភព D 
សិទធិចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភព រមួបញចូ លទងំ សិទធិទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ីនិងមនករឯក

ភព្រពមេ្រពៀងជមុនស្រមប់ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ្រតូវបនទទួល គ ល់និងេលីកកមពស់េនេពល
អនុវត្តយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 
សូចនករែដល្រតវូេ្របី: 

D.1. ករពណ៌នពី្របេភទអនកពក់ព័នធែដលចូលរមួកនុងករបេងកីត និងអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិន េរដបូក  
(ករចង្រកងឯក រ និងករវភិគអនកពក់ព័នធ) និងរេបៀបចូលរមួ (ករែចករែំលកព័ត៌មន ករ្របមូលេយបល់
្រតឡប់ និងវធិី ្រស្ត/ទ្រមង់កនុងករ្របមូល)។ 
D.2. ករពណ៌នពីលទធផលែដលបនពីករេលីកកមពស់ករចូលរមួេពញេលញរបស់អនកពក់ព័នធ (ឧ.េតីគំនិតឬ
េយបល់របស់អនកពក់ព័នធបនេធ្វីឲយមនផ្ល ស់ប្តូរយ៉ង  ខ្លះដល់ករអនុវត្តេរដបូក?)។ 
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D.3 ករពណ៌នពីសកមមភពចូលរមួ (ឧ.ព័ត៌មនសម្រសប មវបបធម៌ សកមមភពក ងសមតថភព កិចច្របជុំ
ស្រមប់្រកុមងយរងេ្រគះ)។ 
D.4. ្របសិន ចេធ្វីបន ្រតូវមនករពិពណ៌ន និងបង្ហ ញភស្តុ ងអំពីរេបៀបៃនករទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ 
េ យេសរ ី និងមនករឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន្រតូវបនអនុវត្ត កនុងេពលអនុវត្តេគលនេយបយ និងវធិនករ   
េរដបូកេនកនុងតំបន់ែដលមនជនជតិេដីមភគតិច ថេតីពួកេគរងផលប៉ះពល់យ៉ង ខ្លះពីករអនុវត្តេរដបូក 
(កត់សមគ ល់ផងែដរថេតីមនេគលនេយបយ និងវធិនេរដបូក ខ្លះ្រតូវបនលុបេចលបនទ ប់ពីអនុវត្ត
េគលករណ៍ៃនករទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ីនិងករឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន)។ 
D.5. ចំនួនកិចច្របជុំែដលបនេធ្វីេឡងី ចំនួនអនកចូលរមួ (េរៀបចំេទ ម្របេភទអនកចូលរមួ) និងែបងែចក ម
េភទ)។ 
D.6. ចំនួនតំ ង/សមជិកមកពី្រកុមជនជតិេដីមភគតិច សហគមន៍មូល ្ឋ ន ែដលពក់ព័នធកនុងដំេណីរករ      
េរដបូកកនុងតំបន់អន្ត គមន៍នីមួយៗ និងែបងែចក មេភទ។ 
D.7. ្របសិនេធ្វីបន ្រតូវ្រសង់ចំនួនៃនករអនុវត្តេគលករណ៍ៃនករទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ី
និងមនករឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន ែដលបនេធ្វីេឡងី(ចំនួនគេ្រមងែដលមនដំេណីរករ និងចំនួនគេ្រមង
្រតូវបនបង្អ ក់ដំេណីរករបនទ ប់ពីអនុវត្តេគលករណ៍េនះ)។ 

 
្របព័នធធនសុវតថិភព E 

យុទធ ្រស្តេរដបូកជតិមនេគលបំណងេលីកកមពស់ករអភិរក ៃ្រពធមមជតិ និងជីវៈច្រមុះ បេងកីនអតថ្របេយជន៍
ែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន និងមិនេធ្វីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរៃ្រពធមមជតិ។ 
សូចនករែដល្រតវូេ្របី: 

E.1. ករពណ៌នពីវធិនករេដីមបធីនថ អន្ត គមន៍េរដបូកមិនេធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់ករបែម្លងៃ្រពធមមជតិ 
E.2. ករពណ៌នពីករប៉ន់ ម នអតថ្របេយជន៍ ែផនកេសដ្ឋកិចច សងគម វបបធម៌ និងបរ ិ ថ នែដលសេ្រមចបនពីករ
អនុវត្តេគលនេយបយនិងវធិនករេរដបូក។ 
E.3. ព័ត៌មនស្តីពីរេបៀបែដលករអនុវត្តអន្ត គមន៍េរដបូក ជះឥទធិពលដល់ជីវច្រមុះេនក្រមិត មួយេ យ
អនុេ ម មយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពជីវច្រមុះជតិរបស់កមពុជ។ 
E.4. ករពណ៌នពីរេបៀបៃនករែបងែចកផល្របេយជន៍កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង។ 
E.5. ទិននន័យស្តីពីករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈកីមពុជេនមុនេពលនិងេ្រកយេពលអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។ 
E.6. ទិននន័យស្តីពីទំហៃំនករេធ្វីចមក រទូទងំ្របេទស និងអ្រ ែ្រប្របួលទំហចំមក រ។ 
E.7. សថិតិស្តីពីករងរ ឬ ជីវកមមែដលពក់ព័នធនឹងករេ្របី្របស់ៃ្រពធមមជតិ និងជីវៈច្រមុះ្របកបេ យនិរន្តរភព 
ករែ្រប្របួល្របក់ចំណូលរបស់សហគមន៍ែដល ្រស័យផលពីៃ្រពធមមជតិ លទធភពរបស់សហគមន៍ទងំេនះ
កនុងករទទួលបនេស សងគម។ល។ 
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្របព័នធធនសុវតថិភព F & G 
និភ័យៃនករវលិ្រតលប់មករក ថ នភពេដីម និងករេលចធ្ល យកនុងតំបន់អនុវត្តន៍េរដបូកនឹង្រតូវបនេ ះ

្រ យ មរយៈ MRV និង្របព័នធ្រតួតពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ។ 
សូចនករែដល្រតវូេ្របី: 

F&G.1. ករពណ៌នពីករេរៀបចំ្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈជីតិ និងរេបៀបៃនកររក  និងអនុវត្តរមួទងំក្រមិត
ញឹកញប់កនុងកររកេឃញី និងផ្តល់ព៌តមនអំពីករវលិ្រតលប់មករក ថ នភពេដីម និងករេលចធ្ល យ។  
F&G.2.ពីពណ៌នអំពីយន្តករៃនករកត់បនថយ និភ័យកនុងករគណនកបូន ដូចជតំបន់្រទនប់ៃន ង 
កបូន។ 
F&G.3.បរមិណឧសម័នកបូនិច(Co2e) ែដល្រតូវបនកត់បនថយចប់ ងំពីមនអន្ត គមន៍/ករអនុវត្ត              
េរដបូក។ 
F&G.4. ករែ្រប្របួលអ្រ បត់បង់ៃ្រពេឈកីនុង្របេទសជិតខង េនមុន និងេ្រកយេពលមនករអនុវត្តេរដបូក។ 

 
ែផនកទី ៤ ៖ ករកំណត់សក្ត នុពល និភ័យែដល ចេកើតេឡើង និងវិធនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន 
និងសងគម 

សកមមភពេរដបូក កនុងេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពនិងវនិិេយគយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ (AIP-NRS) ្រតូវបន
ពិនិតយជបឋមេដីមបរីកសក្ត នុពលផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគមែដល ចេកីតេឡងី។ 

និភ័យខពស់ែដលបនកំណត់រកេឃញីមនករពក់ព័នធនឹងលទធភពេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិរបស់ជនជតិ
េដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ អន្ត គមន៍២ កនុងចំេ មអន្ត គមន៍ែដលេសនីេឡងីែដលពក់ព័នធនឹងករកំណត់
្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិ និងករកំណត់ែបងែចកតំបន់កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ  ចកត់បនថយលទធភពរបស់
សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចកនុងករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ ែដល ចបងកផលប៉ះពល់ដល់របរចិញច ឹមជីវតិ និង/ឬេធ្វី
ឲយមនករផ្ល ស់ទីលំេន។ ករបត់បង់លទធភពកនុងករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ ចបងកផលប៉ះពល់េលី្រស្តីេ្រចីនជង
បុរស ជេហតុនឲំយមនវសិមភពេកីនេឡងី។ 

ដំេណីរករ យតៃម្លបនកំណត់រក និភ័យេលីេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ ែដលជលទធផលៃនករបត់បង់លទធភពេ្របី
្របស់ធនធនធមមជតិ រមួទងំជីវច្រមុះ សុខភព និងសុវតថិភពផងែដរ។ និភ័យចំេពះជីវច្រមុះបងកេឡងីេ យ
សកមមភព  ំនិង ្ត រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ   និងសំេណីព្រងីកសហគមន៍ៃ្រពេឈ ី និងគេ្រមងេធ្វី ជីវកមមអនុផលៃ្រពេឈ។ី 
និភ័យចំេពះសុខភព និងសុវតថិភព ្រតូវបនកំណត់ថមនទំហតូំច ែដល ចប ្ត លមកពីករេធ្វីករងរមិនេគរព
មស្តង់ រករងរ។ 

និភ័យសំខន់ៗបួន្រតូវបនកំណត់ ែដលចបំច់ត្រមូវឲយេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងេដីមបកីត់បនថយ និភ័យ
ែដល ចេកីតមនេឡងី រមួមន និភ័យេលីជីវច្រមុះ ជនជតិេដីមភគតិច ករ ងំទីលំេនថមី និងេយនឌ័រ។ ែផនករ
្រគប់្រគងទូេទស្រមប់ និភ័យនីមួយៗមនេរៀប ប់ដូចខងេ្រកម៖ 
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ែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់ជីវច្រមុះ  

ទិដ្ឋភពរួម 
កមពុជសំបូរេ យគ្រមបៃ្រពេឈ ីនិងជីវច្រមុះ។ របយករណ៍ ថ នភពជីវច្រមុះជតិបង្ហ ញថ មនសត្វ ៣.០៣៦ 

្របេភទ និងរុកខជតិ ៣.១១៣ ្របេភទ 60 ។ កនុងចំេ មរុកខជតិ និងសត្វទងំេនះ មនយ៉ងេ ច ស់សត្វ ២២៤ 
្របេភទ និងរុកខជតិ ៣៧ ្របេភទែដលរងករគំ មកំែហងជសកល និងយ៉ងេ ច ស់មនសត្វ ៨ ្របេភទែដលមន
ែតកនុង្របេទសកមពុជ61។ កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន េំនះ ជីវច្រមុះេនកមពុជទទួលរងសមព ធកន់ែតខ្ល ងំ ជពិេសសេ យ រ
ករបត់បង់ៃ្រពេឈី62 និងករទញយកផលពីធនធនៃ្រពេឈទីងំដីេគក ទឹក ប និងសមុ្រទេ យគម ននិរន្តរភព63។ 

អន្ត គមន៍េរដបូកពីរ ែដលមនេរៀប ប់កនុងេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព និងវនិិេយគស្រមប់ យុទធ ្រស្ត 
េរដបូកជតិ ្រតូវបនកំណត់ថ ចបងក និភ័យមធយមដល់ជីវច្រមុះ៖ សកមមភព SO1.1.3 ែដលពក់ព័នធនឹងករ ្ត រ និង
ៃំ្រពេឈេីឡងីវញិ និងសកមមភព SO2.1.1 ែដលពក់ព័នធនឹងករព្រងីកករអភិវឌ សហគមន៍ៃ្រពេឈ។ី ដូេចនះ ្រកសួង  
ថ ប័នែដលអនុវត្តសកមមភពេរដបូក នឹងេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងជីវច្រមុះ េ យពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល
្ឋ ន និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀតេដីមបផី្តល់ករែណនដំល់ករអនុវត្តអន្ត គមន៍េរដបូក សំេ កត់បនថយេ្រគះថន ក់េលីពូជ
សត្វ/រុកខជតិ និងែដនជ្រមក។ 
វធិនករកត់បនថយផលបះ៉ពល់ 

ក ្ត សំខន់ស្រមប់ឈនេទកំណត់ផលប៉ះពល់របស់សកមមភពេរដបូកេលីជីវច្រមុះរមួមន ១. ករកំណត់         
ទី ងំភូមិ ្រស្ត   និង  ២. ករេធ្វីអន្ត គមន៍្រគប់្រគងៃ្រពេឈជីក់ ក់េនទី ងំភូមិ ្រស្តទងំេនះ64។ ជំ នដំបូង
កនុងករកំណត់ទី ងំភូមិ ្រស្ត គឺករ យតៃម្លសម្រសបេលីជីវច្រមុះ មទី ងំភូមិ ្រស្តទងំេនះ ។ 

ចំណុចសនូលៃនែផនករ្រគប់្រគងជីវច្រមុះគឺករ យតៃម្លបឋមេលីជីវច្រមុះេនទី ងំែដលអនុវត្តសកមមភពេរដបូក 
ជក់ែស្តង។ ករគូសែផនទីថន ក់ជតិនឹងកំណត់ពី្របេភទសត្វ រុកខជតិ និង្របព័នធេអកូឡូសីុែដលជចំណុច ទិភព ឬមន
សមសភគតិចេនទូទងំ្របេទស ែដលករគូសែផនទី និងករ យតៃម្លេនះ្រតូវបនចត់ទុកជករងរ ទិភពមួយកនុង
ែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តជីវច្រមុះជតិ65។ 
ករ យតៃម្លជីវច្រមះុ និងករកំណតទ់ី ងំេគលេ  

េន មទី ងំនីមួយៗែដលមនសកមមភពេរដបូក គួរមនករ យតៃម្លជីវច្រមុះែដលរមួបញចូ លករពណ៌នទូេទ
ស្តីពី្របព័នធេអកូឡូសីុពក់ព័នធ ្របេភទសត្វ និងរុកខជតិសំខន់ៗែដល ចរងផលប៉ះពល់ និងករកំណត់រកលកខណៈរបស់
្របព័នធេអកូឡូសីុែដលពក់ព័នធនឹង ទិភពជតិ ដូចករកំណត់កនុងករគូសែផនទីថន ក់ជតិ។ គួរបញជ ក់ថ ជីវច្រមុះមន

 
60 ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ យចីរភព ែខ កុមភៈ ឆន  ំ2016។ ែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តជីវៈច្រមុះជតិ (NBSAP)។ 
61 IUCN ៖ បញជ ី្រកហម 2018‐1 ៖ http://www.iucnredlist.org, ដក្រសង់េនៃថងទី 10 ែខ តុ  ឆន  ំ2018។  
62 Hansen et al. 2013. ែផនទីពិភពេ ក (ក្រមិតចបស់បំផុត) ស្តពីីករែ្រប្របួលគ្រមបៃ្រពេឈេីនសតវត រទី៍ 21។ 
63 ែផនករសកមមភព និងយុទធ ្រស្តជីវៈច្រមុះជតិ (NBSAP) 
64 Phelps et al. 2012. វធីិ ្រស្តេរដបូកឈនះ-ឈនះ បំភ័ន្តទំនក់ទំនងរ ងជីវៈច្រមុះ និងកបូន។ ករអភិរក ជីវច្រមុះ 154: 53‐60។ 
65 ្រកុម្របឹក ជតអិភិវឌ ន៍េ យចីរភព ែខ កុមភៈ ឆន  ំ2016 ។ 
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ភពខុសគន េទ ម ថ នភព និងទី ងំជក់ែស្តង។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ្ត រ និង ៃំ្រពេឈេីឡងីវញិ និងែកែ្របេទរក
ថ នភពៃ្រពេឈដូីចពីមុនវញិ។ ករបេងកីតឲយមនៃ្រពេឈេីលីដី ល គួរេធ្វីេឡងី្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់ និង

ពិចរ ពីលកខណៈៃន្របព័នធេអកូឡូសីុមិនែមនៃ្រពេឈពីីមុនែដលមនកនុងទី ងំេនះ និងគួរអនុវត្តែតកនុងករណីែដល
្របព័នធេអកូឡូសីុរងករបំផ្លិចបំផ្ល ញខ្ល ងំមុនេពលមនអន្ត គមន៍ និងមិន ចនឹង ្ត រេឡងីវញិបន។ 
ករេ្របី្របស់្របេភទរុកខជតិកនុង្រសុក និងបេចចកេទស ្ត រៃ្រពេឈ ីសម្រសបេឡងីវញិ 

េន្រគប់ករណីទងំអស់ ករ ្ត រ និង ៃំ្រពេឈេីឡងីវញិគួរេ្របី្របស់ពូជរុកខជតិកនុង្រសុក េដីមបែីថរក ជីវច្រមុះ
កនុងមូល ្ឋ ននិងបេញច ស និភ័យៃនករេ្របី្របស់ពូជរុកខជតិេ្រក្រសុក។ ករេ្របី្របស់ពូជរុកខជតិកនុង ្រសុក ជលកខខណ្ឌ
ចបំច់កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ្ត រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ ែដលសម្រសបស្រមប់ជីវច្រមុះ។ ករ ៃំ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករ
បេងកីតៃ្រពេឈ ី ែដលេធ្វីេឡងីមិនបនល្អ ចបងកផល ្រកក់ដល់ជីវច្រមុះកនុងរយៈេពលែវង េ្រពះ ចផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធ        
េអកូឡូសុីមិនែមនៃ្រពេឈែីដលមន រៈសំខន់ែផនកេអកូឡូសុី ឬក៏ ចឈនេទបេងកីតតំបន់ករពរេទសភពថមីែដល
មនែតរុកខជតិមួយ្របេភទ មិនមនភពច្រមុះ េហយីគម នភព្របេសីរជងករែដលទុកឲយតំបន់េនះកេកីតៃ្រពេឈេីឡងី
វញិេ យខ្លួនឯង មធមមជតិរបស់ ។ ករអនុវត្តល្អបំផុតេដីមបឈីនេទសេ្រមចបនលទធផលជីវច្រមុះជវជិជមន គឺ ំ
ៃ្រពេឈេីឡងីវញិេទ មចំេណះដឹងមូល ្ឋ នស្តីពីលកខណៈ្របព័នធេអកូឡូសីុ។  
 
ែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់ជនជតិេដើមភគតិច 

ទិដ្ឋភពរួម 
សកមមភព SO 1.1.1 និង SO 1.1.2 េលីកេឡងីពីករកំណត់្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិ និងករេរៀបចំែផនករ

្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ រមួទងំ ករកំណត់ែបងែចកតំបន់កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ។ សកមមភពទងំពីរេនះសុទធែត
បងក និភ័យៃនករបត់បង់លទធភពេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិែបប្របៃពណីរបស់ជនជតិេដីមភគតិច។ ករបត់បង់
លទធភពកនុងករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិែបប្របៃពណី ចបងកឱយមនករផ្ល ស់ទីលំេនថមី និង ចេធ្វីឲយបត់បង់េបតិកភណ្ឌ  
វបបធម៌ ្របសិនេបីមនឧបសគគេលីសកមមភព្របមូលផលែបប្របៃពណី។ 

ករ  ំ និងករ ្ត រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ (SO1.1.3) ចនឹងេធ្វីឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធេអកូឡូសុីមូល ្ឋ ន ដូចេនះ
ត្រមូវឲយមនករចូលរមួេពញេលញពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន េដីមបបីេញច ស នីភ័យដល់ែផនកសំខន់ៗរបស់្របព័នធេអកូឡូសុី
ែដលមនតៃម្លស្រមប់ជនជតិេដីមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ ករបេងកីតជចមក រេឈី  ំ ចេធ្វីឲយបត់បង់ជីវច្រមុះ 
យូរអែង្វង និងកត់បនថយបរមិណ្របព័នធេអកូឡូសីុធមមជតិ ែដល ចបងក នីភ័យដល់របរចិញច ឹមជីវតិ និងអត្តសញញ ណ
វបបធម៌របស់ជនជតិេដីមភគតិច។ 

ករព្រងីកសហគមន៍ៃ្រពេឈ ីសហគមន៍េន ទ និងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជត ិ(SO 2.1.1)សុទធែត ចផ្តល់
ផល្របេយជន៍យ៉ងេ្រចីនដល់ជនជតិេដីមភគតិច។ អតថ្របេយជន៍ ្រស័យេលីករចូលរមួ បុ៉ែន្តជញឹកញប់ ជនជតិ
េដីមភគតិច និង្រកុមងយរងេ្រគះ មិនសូវមនលទធភពបំេពញបន មលកខខណ្ឌ រដ្ឋបលកនុងករបេងកីត ថ ប័ន្រគប់្រគង
ធនធនសហគមន៍េឡយី។ ដូេចនះ ករព្រងីកសហគមន៍ៃ្រពេឈ ីសហគមន៍េន ទ និងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ 
ទមទរឲយមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ យធនថ សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ចទទួលបនផល្របេយជន៍របស់
ខ្លួនេ យសមធម៌។ 
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វធិនករកត់បនថយផលបះ៉ពល់ 
េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យែដលបនកំណត់កនុងបរបិទេនះ អន្ត គមន៍េរដបូកនឹងខិតខំេលីកកមពស់សិទធិរបស់ជន

ជតិេដីមភគតិច ជពិេសសសិទធិកន់កប់ដី។ ករេគរពចំេណះដឹង្របៃពណីរបស់ជនជតិេដីមភគតិច ជចំណុចសនូល
ៃនករែស្វងយល់ពីរបរចិញច ឹមជីវតិែបប្របៃពណី និងវបបធម៌របស់ពួកេគ និងជសមសភគដ៏សំខន់ៃន្របព័នធធនសុវតថិ
ភពេរដបូក។ 

អន្ត គមន៍េរដបូក ែដលអនុវត្តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនឹងេគរព មចបប់ និងស្តង់ រល្អបំផុតរបស់អន្តរជតិ 
ដូចជ UNDRIP ពក់ព័នធនឹងសិទធិេផ ងៗេទៀតរបស់ជនជតិេដីមភគតិច។ សកមមភពេរដបូកនឹងអនុេ ម មចំណុច
ខងេ្រកម ៖ 

១. ករទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិជនជតិេដីមភគតិច រមួមនទងំករទទួល គ ល់សិទធិ្រគប់្រគង េ្របី្របស់ និង
អភិវឌ ធនធន េលីដីសមូហភពែដលបនចុះបញជ ី េហយីនិងករទទួល គ ល់ែដនដីែដលពួកេគកន់កប់ 
្រគប់្រគង ឬេ្របី្របស់ជ្របៃពណីែដលមិនទន់ទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិ។ កនុងករណីែដលអន្ត គមន៍េរដបូក         
ប៉ះពល់ដល់ធនធន និងែដនដីរបស់ពួកេគ ចបំច់្រតូវផ្តល់ករគ្ំរទដល់សកមមភពមួយចំនួន ដូចជករកំណត់
សិទធិេ្របី្របស់និង្រគប់្រគងឲយបនចបស់ ស់ កំណត់្រពំ្របទល់ និងផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទិធេលីដីសមូហភពទងំ
េនះ េ យេគរព មទំេនៀមទម្ល ប់ ្របៃពណី និង្របព័នធសិទធិកន់កប់ដីរបស់ជនជតិេដមីភគតិចែដលពក់
ព័នធ។ 
២. សិទធិនីតិបុគគលរបស់ជនជតិេដីមភគតិច ជក ្ត សំខន់កនុងករករពរ េគរព និងសេ្រមចបនសិទធិមនុស
របស់ពួកេគ។ 
៣. ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់ ្រតូវែតបេញច សបញ្ហ ករជេម្ល សេចញ ប៉ុែន្តកនុងករណីមិន ចបេញច សបន 
្រតូវមនករពិេ្រគះេយបល់ែផ្អក ម េគលករណ៍ៃនករទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ីនិងមនករ
ឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន។ ្របធនបទេនះមនបរយិយលម្អិតកនុងែផនកស្តីពីែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់ករ
ងំទីលំេនថមី។ 

៤. យន្តករនននឹង្រតូវបនកំណត់ និងអនុវត្ត េដីមបធីនឲយមនករចូលរមួេពញេលញ មន្របសិទធភព និង
្របកបេ យអតថន័យរបស់ជនជតិេដីមភគតិចេន្រគប់សកមមភពេរដបូក។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយជនជតិ
េដីមភគតិច្រតូវែតអនុវត្តឲយសម្រសប មវបបធម៌របស់ពួកគត់ េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលករណ៍ៃនករទទួល
បនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ី និងមនករឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន េលីបញ្ហ ែដល ចប៉ះពល់ដល់សិទធិ 
និងផល្របេយជន៍កនុងករេ្របី្របស់ដីនិងធនធនធមមជតិ (មិនថពក់ព័នធ ឬមិនពក់ព័នធនឹងជនជតិេដីមភគ
តិច) និងរបរចិញច ឹមជីវតិជលកខណៈ្របៃពណីរបស់ជនជតិេដីមភគតិច។ 
៥. ករសិក ជមុនេលីផលប៉ះពល់ែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន ៖ ល់គេ្រមងែដល ចប៉ះពល់ដល់សិទធិ ធនធន 
និងែដនដីរបស់ជនជតិេដីមភគតិច ្រតូវមនករពិនិតយេឡងីវញិ និង/ឬករ យតៃម្លជមុនេលីផលប៉ះពល់ និង
អតថ្របេយជន៍ែដល ចេកីតមនេឡងី។ 
៦. អតថ្របេយជន៍សម្រសប ៖ ករេរៀបចំចត់ែចង ឯក រជ យល័កខណ៍អក រដូចមនបង្ហ ញកនុងលទធផល 
្រតូវែតកំណត់ជមួយជនជតិេដីមភគតិច េដីមបធីនដល់ករទទួលបនអតថ្របេយជន៍េ យសមធម៌ពីគេ្រមង 
ែដលមនលកខណៈសម្រសប មវបបធម៌ និងទទួលបន្រគប់ៗគន  ្រពមទងំមិន ងំសទះដល់សិទធិេ្របី្របស់ដីធ្លី ឬ
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លទធភពេសមីភពកនុងករទទួលបនេស មូល ្ឋ ន ដូចជ េស សុខភព ទឹក ្អ ត ថមពល ករអប់រ ំលកខខណ្ឌ
ករងរសុវតថិភពសមរមយ និងទីលំេន។ 
៧. ករគ្ំរទសិទធិ ៖ គេ្រមងនឹងគ្ំរទកំែណទ្រមង់ចបប់ជតិេដីមបពី្រងឹងអនុេ មភព មករណីយកិចច និង
កតព្វកិចចរបស់កមពុជេ្រកមចបប់អន្តរជតិែដលពក់ព័នធនឹងសិទធិជនជតិេដីមភគតិច។ 
 

ែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់ករ ងំទីលំេនថមី 

ទិដ្ឋភពរួម 
អន្ត គមន៍េរដបូកែដលេសនីេឡងី រមួបញចូ ល និភ័យែដល ចបងកឲយមនករជេម្ល សេចញ និងករ ងំទីលំេន

ថមី។ សកមមភពពីរ ែដលបនេសនីេឡងីពក់ព័នធនឹងករកំណត់្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិ (SO  1.1.1) និងករែបងែចក
តំបន់កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ (SO  1.1.2) សុទធែត ចមន និភ័យដល់ករជេម្ល ស្របជជន។ សហគមន៍ែដលធ្ល ប់េ្របី
្របស់ផល អនុផលៃ្រពេឈែីបប្របៃពណីកនុង្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិ ចនឹងយល់ថ ពួកេគមិនសូវមន     លទធ
ភពចូលេទេ្របី្របស់ធនធនទងំេនះបនេទៀត េ យ រសកមមភព SO 1.1.1 ឬ SO 1.1.2។ ករែបងែចកតំបន់កនុង
តំបន់ករពរធមមជតិ េ្រកមសមមភព SO  1.1.2 ចកត់បនថយករដកហូតធនធនកនុងតំបន់មួយចំនួន ចំែណកករ
ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់េទ ម្រពំ្របទល់តំបន់ករពរធមមជតិមន្រ ប់ ក៏ ចរតិតបតិករដកហូតធនធនផងែដរ។ ករ
បត់បង់លទធភពកនុងករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ ចេធ្វីឲយមនបំ ស់ទីសកមមភពេសដ្ឋកិចច។ កនុង ថ នភពែដល
មន្របជជនរស់េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ករកំណត់្រពំ្របទល់ ចេធ្វីឲយ ជញ ធរែដនដីនិងសមតថកិចចជំនញតំបន់
ករពរធមមជតិ ជំរញុ ឬបងខំឲយជេម្ល ស្របជជនទងំេនះេចញពីកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ។ 
វធិនករកត់បនថយផលបះ៉ពល់ 

វធិនករខងេ្រកមគឺជេគលករណ៍្រគឹះៃនកមមវធិី្រគប់្រគងករ ងំទីលំេនថមី ៖ 
 ទទួល គ ល់ និងេគរពករ មឃត់មិនឲយមនករជេម្ល សេចញេ យបងខំ 
 ប៉ន់ ម ន និងបេញច ស ឬេនេពលមិន ចបេញច សបន កត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនែផនកសងគម និង
េសដ្ឋកិចច េ យ រលទធកមមដី និងធនធន ឬកររតិតបតិេលីករេ្រប្ីរបស់ដី ឬធនធន 

 បេងកីន ឬយ៉ងេ ច ស់ ្ត ររបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ជនបត់បង់ទីលំេនទងំអស់ និងបេងកីនស្តង់ រជីវតិ
របស់អនកបត់បង់ទីលំេនែដលមនជីវភព្រកី្រក និង្រកុមដ៏ៃទេទៀត េហយីគ្ំរទកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងសេ្រមច
បនសិទធិទទួលបនលំេន ្ឋ ន នងិស្តង់ រជីវតិ្រគប់្រគន់ស្រមប់អនកបត់បង់ទីលំេន។ 

េគលករណ៍ទូេទខងេ្រកមស្តីពីករ ងំទីលំេនថមី      ជ្រតីវស័ិយស្រមប់ករអនុវត្តេរដបូក ទងំអស់េនកមពុជ ៖ 
១. មឃត់ករជេម្ល សេចញេ យបងខំ និងអនុញញ តឲយមនករជេម្ល សេចញ ែតកនុងកលៈេទសៈធងន់ធងរ
ប៉ុេ ្ណ ះ ៖ ករជេម្ល សេចញ្រសបចបប់្រតូវបំេពញ មលកខណៈវនិិចឆ័យដូចតេទ ៖ ១.អនុញញ តេ យចបប់
ជតិ ២.េធ្វីេឡងីេទ មចបប់សិទធិមនុស អន្តរជតិ ៣.េធ្វីេឡងីែតស្រមប់េគលបំណងេលីកកមពស់សុខុមល
ភពទូេទ ៤.សមេហតុផល និងសមម្រត និង ៥.អនុវត្ត មស្តង់ រដំេណីរករសម្រសប និងសថិតេ្រកមករ
្រតួតពិនិតយ េដីមបធីននូវករទូទត់សំណង និងករ ្ត រនីតិសមបទនេពញេលញ និងយុត្តិធម៌។ ករករពរ
កនុងលកខខណ្ឌ ត្រមូវទងំេនះ អនុវត្តចំេពះបុគគល ឬ្រកុមរងផលប៉ះពល់ទងំអស់ េ យមិនគិតថេតីពួកេគ
មនសិទធិកន់កប់លំេន ្ឋ ន និង្រទពយសមបត្តិេ្រកមចបប់ជត ិឬយ៉ង េនះេទ។ 
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២. បេញច ស និងកត់បនថយករបំ ស់ទីសកមមភពេសដ្ឋកិចច និងរូបវន្ត។ ចំណុចេនះមនវធិនករដូចខងេ្រកម ៖ 
 ករ យតៃម្លែដលរមួបញចូ លករអេងកតេលីបុគគល និងសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ និងករ យតៃម្លេលីទំនក់
ទំនង និងសិទធិរបស់ពួកេគកនុងករទទួលបនដី និងធនធនែដលពួកេគេ្របី្របស់ និងកន់កប់។ 

 ករផ ព្វផ យជ ធរណៈកនុងទ្រមង់ែបបបទ និងេ្របី្របស់ភ ែដលងយ្រសួលយល់ េដីមបបីក
្រ យពីសកមមភពផ្ល ស់ទី ងំ និងផ្តល់ករជូនដំណឹងយ៉ងតិច ៩០ ៃថងមុនកលបរេិចឆទផ្ល ស់ទី ងំ ដល់
អនករងផលប៉ះពល់ ។ 

 លទធភពទទួលបនសំណងេ យ្របសិទធភព និងអនកជំនញឯកេទសទន់េពលេវ និងមនតៃម្លេស
កមមសមរមយ ចទទួលយកបន រមួទងំេមធវ ីេដីមបផី្តល់ករយល់ដឹងពសីិទធិ និងជេ្រមីសសម្រសបនន។ 

 ករពិេ្រគះេយបល់េ យ្របសិទធភព និងែផ្អក មព័ត៌មន្រតឹម្រតូវជមួយ្របជជនរងផលប៉ះពល់ និង
សុឆនទៈកនុងករធនដំេ ះ្រ យ មករចរច សូមបែីតេនេពលមនជេ្រមីសអស មិករណ៍ (ករដក
ហូតកមមសិទធ)កេ៏ យ។ 

 ែផនករសកមមភព ងំទីលំេនថមី ឬែផនករ ្ត ររបរចិញច ឹមជីវតិ្រតូវផ ព្វផ យជ ធរណៈយ៉ងេ ច
ស់ ៩០ ៃថងមុនសកមមភពផ្ល ស់ទី ងំ។ 

 ករ យតៃម្លក្រមិតជីវភពរស់េ្រកយករ្របឈមនឹងផលប៉ះពល់ េដីមបពិីនិតយថេតីេគលបំណងស្តង់ រ
ជីវភពរស់េនេនះសេ្រមចបន ឬយ៉ង ។ 

៣. កនុងករណីែដល្រតូវមនករផ្ល ស់ទី ងំ ជចបំច់្រតូវបេងកីតែផនករទុកជមុន ៖ ១.កំណត់អត្តសញញ ណអនក
ែដល្រតូវផ្ល ស់ទី ងំេ យ រគេ្រមង កំណត់អនកែដលមនលកខណៈសមបត្តិទទួលបនសំណង និងជំនួយ 
និងលុបេចលអនកគម នលកខណៈសមបត្តិមិនឲយទមទរអតថ្របេយជន៍ ២. កត់សមគ ល់ពីរេបៀបែដលបំេពញ
ត្រមូវករ និង ទិភពរបស់បុគគល និងសហគមន៍ែដល ចរងផលប៉ះពល់ ៣. ធនថ មនករទូទត់
សំណងេ យយុត្តិធម៌ និងមិនលេម្អ ង មុនេពលមនករផ្ល ស់ទី ងំ េ យ រករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ 
ឬទំនិញផទ ល់ខ្លួន ជក់ែស្តង ឬ្រទពយសមបត្តិ ឬទំនិញេផ ងេទៀត រមួទងំសិទធិ ឬផល្របេយជន៍េលី្រទពយសមបត្តិ
ែដលទទួល គ ល់េ យចបប់ជធរមន ៤.បេងកីតកញច ប់ថវកិ និងផ្តល់េថរេវ ្រគប់្រគន់ស្រមប់សកមមភព
ផ្ល ស់ទី ងំ ៥.បេងកីតសិទធិទទួលបនរបស់បុគគលរងផលប៉ះពល់្រគប់្របេភទ (រមួទងំសហគមន៍េដីម) ៦.
ធនផ្តល់ករគ្ំរទដល់សហគមន៍ឲយវលិមកទី ងំេដីមវញិ េនេពលែដល ចេធ្វីេទបន ៧.ផ្តល់ករយកចិត្ត
ទុក ក់ជពិេសសេលីត្រមូវកររបស់្រកុមងយរងេ្រគះ និងបេញច សសកមមភពេរសីេអីង ដូចជ ករេរសីេអីង
បុគគល និង្រកុមងយរងេ្រគះ និងជួបករលំបក ៨.ផ្តល់លទធភព្របកបេ យសុវតថិភពដល់បុគគល និងសហ
គមន៍ែដល្រតូវបនផ្ល ស់ទី ងំ កនុងករទទួលបនេស ចបំច់ ជ្រមក រ ទឹក ថមពល នងិអនម័យ និង 
៩. បញជ ក់ពីសិទធិកន់កប់ និងផ្តល់សិទធិកន់កប់្របកបេ យសុវតថិភពេទ មចបប់ជធរមន ១០. 
អនុញញ តឲយមនករពិនិតយ ម នេ យឯក ជយេលីសកមមភពផ្ល ស់ទី ងំ និងករ ងំទីលំេនថមី និង ១១. 
គ្ំរទកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងសេ្រមចបនសិទធិននជបន្តបនទ ប់។ 
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ែផនករ្រគប់្រគងទូេទស្រមប់េយនឌ័រ 

ទិដ្ឋភពរួម 
ែផនករសកមមភពេរដបូកេនកមពុជ ចបងក និភ័យេលីវសិមភពេយនឌ័រ ជពិេសស បញ្ហ ករចូលរមួេនមន

ក្រមិត េ យ រែតករែបងែចកតួនទី ផនត់គំនិតសងគម លទធភពទទួលបនធនធន និងបនទុកករងរផទះ ែដលទងំេនះ
េហយីជបនទុកដ៏ធំរបស់្រស្តី។ ករកត់បនថយលទធភពកនុងករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិេ យ រករអនុវត្តសកមមភព    
េរដបូកមយួចំនួន នឹងនឱំយមនករផ្ល ស់ប្តូរករែបងែចកករងរេនកនុង្រគួ រ ែដល ចបងកផលប៉ះពល់មិនសមម្រតេលី
្រស្តី  និងជំរុញវសិមភពេយនឌ័រកន់ែតខ្ល ងំ។ ថ ប័ន្រគប់្រគងធនធនសហគមន៍ ដូចែដលបនេលីកេឡងីកនុងេគលបំណង 
យុទធ ្រស្តទី២ ជទូេទេនមនករចូលរមួតិចតួចពី្រស្តី។ ដូេចនះករព្រងីកករបេងកីតសហគមន៍ៃ្រពេឈ ី សហគមន៍ 
េន ទ និងសហគមន៍ តំបន់ករពរធមមជតិ ចបងក និភ័យរតិតបតិលទធភពរបស់្រស្តីកនុងករចូលរមួ ករសេ្រមចចិត្ត 
ករ្រគប់្រគងសហគមន៍ និងករទទួលផល្របេយជន៍ពីធនធនធមមជតិកនុងតំបន់សហគមន៍។ 

សកមមភពេ្រកមេគលបំណងយុទធ ្រស្តទី២ ស្តីពីករព្រងីកឱកសមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ ចបេងកីនវសិមភព         
េយនឌ័រកន់ែតេ្រចីន មរយៈករផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់អនកែដលមនលទធភពទទួលបនកមមវធិីផ ព្វផ យរបរចិញច ឹម
ជីវតិ។ ្របសិនេបី្រស្តីមនលទធភពទទួលបនកមមវធិីទងំេនះតិចជងបុរស េនះអន្ត គមន៍របរចិញច ឹមជីវតិ ចបងករឲយមន
វសិមភពកន់ែតខ្ល ងំដល់្រស្តី។ 

 
វធិនករកត់បនថយផលបះ៉ពល់ 

េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យែដលបនកំណត់កនុងបរបិទេយនឌ័រ េគរពំឹងថ ករអនុវត្តេរដបូកនឹងេលីកកមពស់ និង
បេងកីនសមធម៌េយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចរបស់្រស្តី ជពិេសសពក់ព័នធនឹងករែបងែចកផល្របេយជន៍ និងករ
ចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ។ 

ដូេចនះ នឹងមនករចត់វធិនករដូចខងេ្រកម ៖ 
ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ 

សកមមភពេរដបូក ្រតូវបនអនុវត្ត មេ យេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ យកចិត្តទុក ក់េលីវបបធម៌ មិនេរសីេអីង និង 
េ យធនថ ្រកុមងយរងេ្រគះ ែដល ចរងផលប៉ះពល់ ្រតូវបនកំណត់អត្តសញញ ណ និងផ្តល់ឱកសឱយចូលរមួ។ 
សមភពេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចរបស់្រស្តី ជចំណុចសនូលៃនអភិ្រកមែផ្អក មសិទធិមនុស  ែដលរមួបញចូ លករ
តសូ៊មតិឲយមនករេគរពសិទធិ្រស្តី និងេកមង្រសី ករ្របយុទធ្របឆងំករេរសីេអីង ករែបងែចកតួនទី និងផនត់គំនិតែដលបងក
ឲយមនវសិមភព។ ករអនុវត្តេរដបូកេនកមពុជនឹងេធ្វីេឡងី មរយៈករពិេ្រគះេយបល់េពញេលញ មន្របសិទធភព និង
ែផ្អក មព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ។ ដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េ យអនុេ ម មលកខខណ្ឌ ជក់ ក់ដូច
ខងេ្រកម ៖ 

 គម នករចត់ែចង កររខំន ករបងខិតបងខំ និងករបំភិតបំភ័យពីខងេ្រក។ 
 មិន្របកន់េភទ ្រកុម យុ និង្រកុមងយរងេ្រគះទងំអស់។ 
 សម្រសប មវបបធម៌ និងែផ្អក មចំណង់ចំណូលចិត្ត ភ  និងដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុមអនក

ពក់ព័នធនីមួយៗ ដូចជ ្រកុមងយរងេ្រគះ ឬ្រកុមែដលេគមិនសូវគិតដល់។ 
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 ែផ្អកេលីេគលករណ៍ៃនករទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ េ យេសរ ីនិងមនករឯកភព្រពមេ្រពៀងជមុន 
ែដលផ្តល់ភពងយ្រសួល ចយល់បន នូវេសចក្តីេ្រពៀងឯក រ និងែផនករ។ 

 ផ្តួចេផ្តីម ងំពីកនុងដំេណីរករេរៀបចំដំបូង រហូតដល់វដ្តគេ្រមងទងំមូល និងែកស្រមួលេទ ម និភ័យ 
និងផលប៉ះពល់។ 

 េលីកេឡងីពី និភ័យសងគម និងបរ ិ ថ ន និងផលប៉ះពល់អវជិជមន េ យយកចិត្តទុក ក់េលីេយនឌ័រ ក៏
ដូចជបន្តសហករបេងកីតវធិនករ និងសកមមភពេ ះ្រ យ និភ័យទងំេនះ។ សកមមភពេរដបូកនឹង
ខិតខំកំណត ់ និងរមួបញចូ លត្រមូវករេផ ងៗ ឧបសគគ ករចូលរមួចំែណក និង ទិភពរបស់្រស្តី បុរស េកមង
្រសី និងេកមង្របុស កនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមង។ 

 ខិតខំបេងកីនភពអង់ ចរបស់អនកពក់ព័នធ ជពិេសស ្រស្តី ្រកុមងយរងេ្រគះ និងផ្តល់លទធភពឲយមនកររមួ
បញចូ លទស នៈរបស់បុគគល និងអនកពក់ព័នធទងំអស់ កនុងដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ដូចជ េគលេ  និង
ករេរៀបចំវធិនករកត់បនថយ ករែបងែចកផល្របេយជន៍ ករអភិវឌ ន៍ ឱកស និងករេ ះ្រ យបញ្ហ កនុង
េពលអនុវត្ត។ 

 ចង្រកងឯក រ និងរបយករណ៍ កនុងទ្រមង់ែដលផ្តល់ភពងយ្រសួលដល់អនកចូលរមួទងំអស់ ជពិេសស
វធិនករបេញច ស ឬកត់បនថយ និភ័យ និងផលប៉ះពល់អវជិជមនចំេពះអនកពក់ព័នធជមួយគេ្រមង។ 

 មនអនុេ មភពជមួយភរកិចច  និងកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ េ្រកមចបប់អន្តរជតិ ែដលរមួមនបទបបញញតិ្ត ដូចមន
េរៀប ប់ខងេលី។ 

ករក ងសមតថភព 
ករក ងសមតថភពេលីករប្រញជ បេយនឌ័រ ្រតូវបនរមួបញចូ លកនុងសមសភគក ងសមតថភពបេចចកេទស 

ពក់ព័នធនឹងេរដបូក។ ចំណុចេនះគួររមួបញចូ លករបណ្តុ ះប ្ត លេលីសមតថភពវភិគ វធិី ្រស្ត និងឧបករណ៍ស្រមប់ករ
រមួបញចូ លេយនឌ័រកនុងសងគម រមួទងំ្របធនបទស្តីពីករវភិគេយនឌ័រ និងសងគម សមហរណកមមេយនឌ័រ ករ យតៃម្ល
ែផ្អក មទស នវស័ិយេយនឌ័រ និងភពជអនកដឹកន។ំល។ 

ចំណុចេផ្ត តសំខន់គឺករបេងកីនសមតថភពម្រន្តី្រគប់្រគងៃ្រពេឈ ី និងអនកពក់ព័នធេនថន ក់េ្រកមជតិជពិេសស
្រកុមជួរមុខ66     កនុងករ ក់បញចូ លេយនឌ័រ  និងកររមួបញចូ លបញ្ហ សងគមកនុងករងរេរដបូក។ ករក ងសមតថភពេនះ 
គួរផ រភជ ប់នឹងសំេណីបេងកីតមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់តំបន់ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ និង្រតូវ
បន ក់បញចូ លកនុងែផនករសកមមភព និងវនិិេយគយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ NPASMP និង PFSP។ 
ករពិនិតយ ម នព័តម៌នេដីមបទីញយកលទធផលស្តីពីេយនឌ័រ 

ករពិនិតយ ម នព័ត៌មនស្តីពីករអនុវត្តេរដបូក េដីមបទីញយកលទធផលេយនឌ័រ (ក្រមិតផទ ល់ និងមធយម) 
េលខធិករ ្ឋ នេរដបូក នឹងផ្តល់ទី ងំស្រមប់ ម នករេរៀនសូ្រត និងករែ្រប្របួលេយនឌ័រ ម រយៈ្របព័នធ យ
ករណ៍មន្រ ប់ ឬករគូសែផនទីលទធផលេយនឌ័រកនុងករ យករណ៍ពីវឌ នភពយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ។ 
ករែបងែចកអតថ្របេយជន ៍

 
66 បុគគលិកជួរមុខ ៖ ទងំម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល និងបុគគលិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សុទធែតទទួលខុស្រតូវេលីករផ្តល់ធនធនេ យផទ ល់ និង
ចូលរមួជមួយសហគមន៍។ 
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ករគ្ំរទរយៈេពលែវងស្រមប់េរដបូក ជនិចចកលពក់ព័នធនឹងសមតថភព ែដលបង្ហ ញពីករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ 
ដល់្របជជន្រកី្រកេនជនបទ។ េ យ រែត្រស្តីែតងពឹងែផ្អកេលីៃ្រពេឈខី្ល ងំជងបុរស 67   េហយី្រស្តីជនបទចូលរមួកនុង
សកមមភពេសដ្ឋកិចចច្រមុះែដលមន រសំខន់ស្រមប់ជីវភពរស់េនរបស់្រគួ រ្រកី្រក ករពិចរ ពីេយនឌ័រកនុងករ
ទទួលបនអតថ្របេយជន៍ គឺជចំណុចចប់េផ្តីមដ៏សំខន់ែដលមនេហតុផល េគលនេយបយដ៏រងឹម ំកនុងករអនុវត្តវធិន
ករ និងសកមមភពេរដបូក។ 

សកមមភពេរដបូកនឹងធនថ បុរស និង្រស្តីសុទធែត ចចូលរមួ្របកបេ យអតថន័យ និងសមធម៌ មនលទធភព
េ យសមធម៌កនុងករទទួលបនធនធន និងទទួលបនអតថ្របេយជន៍សងគម និងេសដ្ឋកិចចដូចគន ។ 

េនក្រមិតសហគមន៍  នឹងមនករក ងសមតថភពបុរស និង្រស្តី េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ េយនឌ័រ    និងធនករ
ចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច។   េនក្រមិត ថ ប័ន   នឹងមនករបេងកីនសមតថភព ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងសហគមន៍ 
េលីកររមួបញចូ ល្រស្តីកនុងតួនទីេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច និងបេងកីនសមតថភពវភិគេយនឌ័រ ជពិេសសេនថន ក់េ្រកមជតិ។  

 
ែផនកទី ៥ ៖ យន្តករ្របតិបត្តិស្រមប់ទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ង 

ែផនកេនះេរៀប ប់ពីយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងែដលពក់ព័នធ សម្រសបបំផុតស្រមប់ជួយេ ះ្រ យវ ិ ទែដល
ពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តេរដបូក។ សំខន់បំផុត្រតូវគូសបញជ ក់ថ យន្តករេនះសថិតេនេ្រក្របព័នធតុ ករ។ គុណតៃម្លៃន
យន្តករេនះគឺ ភពបនទ ន់ៃនករេ ះ្រ យវ ិ ទ សមតថភពបេចចកេទសៃនយន្តករ និងករយល់ដឹងរបស់ ធរណជន 
អំពីលទធភពៃនយន្តករេនះ។ លកខណៈទងំេនះនឹង ចឲយពួកេគកត់បនថយឥទធិពលពីករផ្ល ស់ប្តូរេគលនេយបយ និង
េសដ្ឋកិចចេលី្រកុមងយរងេ្រគះ។ 

យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ែដលមនភពសម្រសបបំផុតស្រមប់បរបិទេរដបូក សថិតេ្រកមយុ ថ ធិកររបស់       
គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ (គជអប)។ បចចុបបនន គជអប បន
នឹងកំពុង ក់ឱយដំេណីរករយន្តករ «្របអប់គណេនយយភព» ។ យន្តករេនះមន្របអប់ែដល ក់េន មឃុនំីមួយៗេន
ទូទងំ្របេទស។ ពលរដ្ឋ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងេលី្របធនបទ មួយកនុង្របអប់ទងំេនះេ យមិនបង្ហ ញេឈម ះ។ 

េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ គជអប ្រកុមករងរគណេនយយភពពិេសសថន ក់េខត្ត េធ្វី្របតិបត្តិករេនថន ក់េខត្ត េដីមបី
ទទួលបណ្តឹ ងពី្របអប់ទងំេនះ និងចត់វធិនករសម្រសប។ កនុងេខត្តនីមួយៗ ្រកុមករងរេនះ េដីរតួនទីជ ថ ប័នបញជូ ន
ដំេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ែដលមនពីរជំ ន៖ ដំបូង្រកុមករងរពិនិតយេឡងីវញិេលីបណ្តឹ ងែដលខ្លួនទទួលបន រចួបញជូ ន      
បណ្តឹ ងេនះេទ ថ ប័នមនសមតថកិចចថន ក់េខត្ត/មូល ្ឋ ន និង ម នបន្តរហូតដល់មនដំេ ះ្រ យ។ 

ជទូេទ បណ្តឹ ងទងំេនះ ចជបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងគេ្រមង ឬ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ឬ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ ឬ 
បញ្ហ េផ ងេទៀតពក់ព័នធនឹងករផ្តល់េស ។ ដូេចនះ ណត្តិរបស់ «្របអប់គណេនយយភព» មនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ 
និង ចរមួបញចូ លបញ្ហ ែដលពក់ព័នធនឹង្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក។ ម្រន្តី គជអប មនភពេបីកទូ យទទួលយកករ
ក ងសមតថភពរបស់្របព័នធកនុងកររមួបញចូ លបណ្តឹ ងែដលេផ្ត តេលីេរដបូក។ 

 
67UNDP, 2011, របយករណ៍អភិវឌ ន៍មនុស  
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2011%20Global%20HDR/English/HDR_2011_EN_Complete
.pdf 
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សថិតិពក់ព័នធនឹងទំហៃំនបណ្តឹ ងែដលទទួលបន និងព័ត៌មនលម្អិតស្តីពីលកខណៈៃនបណ្តឹ ងែដលទទួលបន ច
រកបនេន គជអប។ 

ែផ្អកេលីភព ចអនុវត្តេទបនៃន្របព័នធ «្របអប់គណេនយយភព» គជអប កំពុងអនុវត្តេស  “្រចកេចញចូលែត
មួយ” ស្រមប់ករផ្តល់េស េនថន ក់េខត្ត និង្រសុក កនុងកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងប្រញជ បករផ្តល់េស េនថន ក់មូល ្ឋ ន។ 

«ករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ»នីមួយៗមនម្រន្តី១រូប (្របធនករយិល័យ្របជពលរដ្ឋ)ជអនកទទួល        
បណ្តឹ ង។ ពលរដ្ឋ ច ក់បណ្តឹ ង មប ្ត ញសងគមក៏បន េហយីបណ្តឹ ង ចេផ្ត តេលី្របធនបទអ្វីក៏បន។ លកខណៈ
មួយរបស់េស ្រចកេចញចូលែតមួយ គឺកររមួបញចូ លនីតិវធិីបណ្តឹ ងៃន្របអប់គណេនយយភពកនុងេស ្រចកេចញចូលែត    
មួយ។ 

្របព័នធ្រចកេចញចូលែតមួយ និងសមតថភពដំេណីរករបណ្តឹ ងរបស់្របព័នធេនះមិនទន់ ចអនុវត្តេពញេលញេន
េឡយីេទ ប៉ុែន្តបន ក់ឲយដំេណីរករេនថន ក់្រសុក ងំពីឆន ២ំ០១៥ េនថន ក់្រកុង ងំពីឆន ២ំ០១៧ និងេនថន ក់េខត្ត ងំ
ពីឆន ២ំ០១៨។ 

្រកបខណ្ឌ យុ ថ ធិករ និងេឆ្លីយតបមូល ្ឋ នេនែតមនលកខណៈដូចគន នឹងយន្តករ្របអប់គណេនយយភព។  កនុង
េនះ ្រកុមករងរគណេនយយភពថន ក់េខត្តទទួលខុស្រតូវេលីករបញជូ ន    និងពិនិតយ ម នបណ្តឹ ងែដលទទួលបនពី       
េស ្រចកេចញចូលែតមួយ។ ខណៈែដល្រកុមករងរគណេនយយភពថន ក់េខត្តសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ គជអប 
មនគេ្រមងនឹងេផទរ្រកុមករងរេនះឲយសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋបលេខត្តេនឆន  ំ២០១៩។ 

 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងមន្រ ប ់និងពក់ពន័ធ 

ែផ្អក មកំណត់្រ ម ន ករ ក់បញចូ លកនុងរចនសមព័នធ ថ ប័នមន្រ ប់ និងគេ្រមងព្រងីកបែនថម យន្តករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ងរបស់ គជអប ជយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ែដលមនលកខណៈសម្រសបបំផុតស្រមប់េគលបំណង   
េរដបូក។ បុ៉ែន្តេគលនេយបយ ចបប់ និងបទបញញត្តិ ែដលមន្រ ប់េផ ងេទៀត ក៏បននឹងកំពុងបេងកីត និង ក់ឱយ
្របតិបត្តិករយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងផ្លូវករ និងេ្រកផ្លូវករេផ ងេទៀត។ យន្តករនីមួយៗ្រតូវបនេរៀប ប់បង្ហ ញកនុង

ងទី ២ ខងេ្រកម ៖ 
ង ២ ៖ យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេផ ងេទៀត 

យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង
មន្រ ប់កនុង PLRs 

ថ នភពបចចុបបនន ក្រមិតភពសម្រសបស្រមប់អន្ត គមន៍េរដបូក 

គណៈកមម ធិករជតិេ ះ
្រ យវ ិ ទស្តីពីករ្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធមមជតិ 

បេងកីតេឡងីេ្រកមចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ (២០០៨) 
បុ៉ែន្តមិនទន់មន្របតិបត្តិករេឡយី។ 

ទប ៖ ចពក់ព័នធខ្ល ងំនឹងយុ ថ ធកិរ និងេផ្ត
តសំខន់េលីែផនកបេចចក េទស ប៉ុែន្តមិនទន់មន
្របតិបត្តិករ 

ជញ ធរជតិេ ះ្រ យ
ទំនស់ដីធ្លី   

បេងកីតេឡងីេ្រកមអនុ្រកឹតយស្តីពីសមសភគ ជញ ធរជតិេ ះ
្រ យវ ិ ទដី េលខ១៦៨ (២០០៦)និង្រតូវបនេ្រប្ីរបស់ម្តង
មក លកនុងរយៈេពលជេ្រចីនឆន  ំបុ៉ែន្តមិនទន់មន្របតិបត្តិករេឡី
យ។ 

ទប ៖ យុ ថ ធិករេផ្ត តេលីវ ិ ទដី។ ករបក្រ យ
យុ ថ ធិករទូលំទូ យ ចសម្រសបស្រមប់
បញ្ហ ពក់ព័នធនឹងេរដ បូកជេ្រចីន។ 

េស ជំនួយែផនកចបប់របស់ 
រ ្ឋ ភិបល 

គណៈេមធវកីមពុជ ជអនកផ្តល់េស ជំនួយែផនកចបប់ េ យផ្ត
ល់កៃ្រមេស ដល់េមធវមួីយចំនួនែដលតំ ងឲយកូនក្តី្រក្ីរក។ 
ថវកិ្របចឆំន មំនក្រមិត េហយីសំណំុេរឿងេផ្ត តេលីបញ្ហ
្រគួ រ វ ិ ទតូច ច និងបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ ។ 

ទប ៖ វ ិ លភពផ្តល់េស តូចេធ្វីឲយកមមវធិជីំនួយ
ែផនកចបប់ មិនបេំពញត្រមូវករេរដបូក។ 
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កមមវធិជីំនួយែផនកចបប់របស់
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល  

កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងមច ស់
ជំនួយ ផ្តល់េស ែផនកចបប់ដល់បញ្ហ ននចប់ពីករករពរ
សិទធិមនុស  រហូតដល់ករតំ ងឲយចុងេចទកនុងករណី្រពហម
ទណ្ឌ  េលីសិទធិដី និងសិទធិជនជតិេដមីភគតិចមួយចំននួ។ ករ
ពឹងែផ្អកេលីជំនួយមូលនិធិខងេ្រក េធ្វីឲយយន្តករេនះគម ន
និរន្តរភពយូរអែង្វង។ 

មធយម ៖    ក្រមិតផ្តល់មូលនិធិេផ ង  ៗនិងករ
ផ្ល ស់ប្តូរ ទិភពរបស់មច ស់ជំនួយ មិនបនធន
ភព ចអនុវត្តបនៃនបញ្ហ េរដបូកេឡយី ប៉ុែន្ត
ចទទួលបនេមេរៀន និងកចិចសហករ។ 

នីតិវធិីេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់
រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី

បទេលមីសៃ្រពេឈ ី ចប្តឹងេទរដ្ឋបលៃ្រពេឈ។ី ម្រន្តនីគរបល
យុត្តិធម៌របស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីមនយុ ថ ធិករេសុីបអេងកតបទ
េលមីសទងំេនះ និងចង្រកងជឯក រ និងសំណំុេរឿងជូន
តុ ករ68។ 
ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ កំណត់ពីដេំណីរករបណ្តឹ ង       
ែដលេគ ចប្តឹងត ៉ េទ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីេហយី្របសិនេបី
េនែតមិន ចទទលួយកបន េគ ចប្តឹងត ៉ េទតុ ករ69។ 

ទប ៖ ករែកែ្របយុ ថ ធិករេឡងីវញិេនឆន  ំ
២០១៦ រ ង្រកសួងបរ ិ ថ ន និង្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់និងេន ទ បនកំណត់យុ ថ ធិករតិច
តួចេពកដល់រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីមិន ចេ ះ្រ យ
បញ្ហ ៃ្រពេឈែីដលពក់ព័នធនងឹេរដបូកបន។ ចបប់
ស្តីពីៃ្រពេឈមីិនទន់បនេធ្វីវេិ ធន៍កមមេនេឡី
យ។  

្របព័នធគណៈកមមករ
សុរេិយដ ី

ចបប់ភូមិបល (២០០១) េ ះ្រ យវ ិ ទេលីអចល្រទពយ ។  
វ ិ ទពក់ព័នធនឹងដែីដលគម នប័ណ្ណកមមសិទធិផ្លូវករ ្រតូវេ ះ្រ យ
េ យគណៈកមមករសុរេិយដី ែដលបេងកីតេឡងីេ យ្រកសួង
េរៀបចែំដន នគេ បនីយកមម និងសំណង់ ចំែណកតុ ករ ្ត ប់
សវនករេលីវ ិ ទដីែដលបនចុះបញជ ីផ្លូវករ។ 

ទប ៖ ្របពន័ធតំបន់ករពរជេ្រចីន ពក់ព័នធនងឹដី
ែដលមិនទន់បនចុះបញជ ី ឬទទួលបនប័ណ្ណកមម
សិទធិ។ 

គណៈកមម ធិករសហគមន៍
ជនជតិេដីមភគតិច 

េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិច 
(២០០៩) បេងកីតគណៈកមម ធិករសហគមន៍ជយន្តករ
ស្រមប់េ ះ្រ យវ ិ ទដី ែដលេកីតេឡងីកនុងសហគមន៍70 
េ យកំណត់ ណត្តិថ បញ្ហ េនះ្រតូវេ ះ្រ យេ យគណៈ
កមម ធិករសហគមន៍ និងយន្តករេធ្វេីសចក្តីសេ្រមចកនុងសហ
គមន៍។ ្របសិនេបសីហគមន៍មួយេផ ងេទៀតពក់ព័នធកនុងវ ិ ទ
េនះ នតីិវធិចីបប់្រតូវបនែចងកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីគណៈកមម ធិករ
ចុះបញជ ីដ7ី1។ 
្របសិនេបីមនិ ចផ ះផ វ ិ ទេ យគណៈកមម ធិករសហគមន៍
72 គណៈកមម ធិករេនះ្រតូវបញជូ នករណី េទយន្តករេ ះ
្រ យវ ិ ទមួយេផ ងេទៀត ឬតុ ករ73។   េគលនេយបយ
េនះែចងថ ថ ប័នពក់ព័នធ ផ្តល់េស បកែ្រប ្របសិនេបីវ ិ ទ
្រតូវបន ក់េ យគណៈកមម ធិករសហគមន៍ េហយីភគីមួយ

ទប/មធយម ៖  យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទែបប
្របៃពណី កនុងសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចមន
្របសិទធភពបំផុត ស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ ែដល
េកីតេឡងីកនុងបរបិទសហគមន៍ជនជតិេដីមភគ
តិច ប៉ុែន្ត យន្តករទងំេនះមនិសូវបនេ្រប្ីរបស់
ស្រមប់វ ិ ទែដលពក់ព័នធនងឹភគីេនេ្រកសហ
គមន៍ជនជតិេដីមភគតិច ែដលជេស រយី៉ូ
ស្រមប់វ ិ ទពក់ព័នធនឹងេរដបូកេឡយី។ 

 
68 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ(ី2002), ជំពូក 14 ៖ និតិវធិេី ះ្រ យបទេលមីសៃ្រពេឈ។ី 
69 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ(ី2002), ជំពូក 14, ម្រ  89។ 
70 េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិច(2009), ជំពូក 2, ែផនក 8.2។ 
71 េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិច(2009), ជំពូក 2, ែផនក 5.5។ 
72 េគលនេយបយេនះ, កនុងជំពូក 2, ែផនក 5.5, ែចងពីករករពរ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជពីកររេំ ភ្របៃពណី ឬករេកងចំេណញពីករមិន
យល់ដឹង។ 
73 េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិច(2009), ជំពូក 2, ែផនក 8.2។ 
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កនុងវ ិ ទ មិនេចះនិយយភ ែខមរ74។ ប៉ុែន្តជទូេទ ស្រមប់
វ ិ ទែដលេកីតេឡងីកនុងសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតចិ ភគី
ពក់ព័នធកនុងវ ិ ទែតង ចែស្វងរកដំេ ះ្រ យេពញេលញ 
កនុងយន្តករដឹកន ំនិងយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទែបប្របៃពណី
កនុងភូមិ។ 

 
 
ែផនកទី ៦ ៖ ករចូលរមួរបស់អនកពក់ព័នធ 

មនករេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល់ជេ្រចីន េដីមបធីនករចូលរមួេពញេលញពី្រគប់អនកពក់ព័នធ េដីមប្ីរបមូលយក
ធតុចូល កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍សេងខបេលីកទី១ស្តីពី្របព័នធធនសុវតថិភពេនះ( ងទី៣)។ ដំេណីរករេនះ្រតូវ
បនពិនិតយ ម នេ យ្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថិភព។ អនកពកព់័នធសុទធែតជតំ ងសំខន់ៗមកពី ថ ប័ន
ៃ្រពេឈ ី្រកសួងពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តេរដបូក ្រកុម្របឹក េយបល់ ្រកុមេយនឌ័រ សហគមន៍មូល ្ឋ ន ជនជតិេដីមភគតិច 
និងប ្ត ញអងគករសងគមសុីវលិ។ ្រកុមេនះបនចូលរមួេន្រគប់ជំ នៃនករេរៀបចំ និងវភិគករបញជ ក់របស់កមពុជ ករ
យតៃម្ល េគលនេយបយ ចបប់ និងបទបញញត្តិ ករ យតៃម្លេហតុផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម ែផនករ្រគប់្រគង          
និភ័យ និងករបេងកីតត្រមូវករព័ត៌មនស្រមប់្របព័នធព័ត៌មនធនសុវតថិភព (SIS)។ 

 

ងទី ៣ ៖ ទិដ្ឋភពរមួស្តីពីសកមមភពពិេ្រគះេយបល់ែដលបនេធ្វីេឡងី 
ករពិពណ៌ន អនកពក់ព័នធ ចំនួនអនកចូលរមួ កលបរេិចឆទ ទីកែន្លង

កិចច្របជុបំេចចកេទសេដីមបពីិភក ែផនករ
ករងរស្រមប់ករបេងកតី SIS និង
ព័ត៌មនសេងខប   

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព (រមួ
មនជនជតិេដមីភគតិច និងតំ ងសហ
គមន៍    អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល ម្រន្តរី ្ឋ ភិ
បលមកពី្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកុម្របកឹ ជតិ
អភិវឌ ន៍េ យចរីភព រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីរដ្ឋប
លជលផល គជអប/្រកសួងម ៃផទ) 

សរុប ១៥ នក់ 
(្រសី ២ នក់)  

៣-៤ កកក  
២០១៧ 

េសៀម ប 

កិចច្របជុបំេចចកេទសេដីមបពីិភក ពី
សមសភគសំខន់ៗៃន SIS 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព សរុប ១៥ នក់ 
(្រសី ២ នក់)  

៩ ធនូ ២០១៧ េសៀម ប 

ពិនិតយេឡងីវញិេលីចបប់ េគល
នេយបយ និងបទបបញញត្តិកនុងករេលីក
េឡងីពីករធនសុវតថិភពេរដបូកកន់
គុណ (PLR) 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព សរុប ២២ នក់ 
(្រសី ៧ នក់)  

២៧ សី  
២០១៨ 

ភនំេពញ 

បង្ហ ញពីេ្រគង នងិខ្លឹម រសំខន់ៗ ៃន 
SIS ដល់្រកុមករងរេដមីបទីទួលបនធតុ
ចូល 

កិចច្របជុ្ំរកុមករងរេលីកទី ១០  សរុប ៧២ នក់ 
(្រសី ១៩ នក់) 

២៦-២៧ កញញ  
២០១៨ 

េសៀម ប 

េ ះ្រ យមតិេយបល់ពីករ យតៃម្ល 
PLR 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព ្រកមុ
េយនឌរ័ នងិអនកពក់ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត
មកពី្រកសួង មុ ី

សរុប ១៨ នក់ 
(្រសី ៥ នក់)  

២៤ តុ  
២០១៨ 

កំពង់ចម 

 
74 េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ជនជតិេដីមភគតិច(2009), ជំពូក 2, ែផនក 5.6។ 
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ពិនិតយេឡងីវញិេលី្រកបខណ្ឌ ្រគប្់រគងប
រ ិ ថ ន នងិសងគម 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព ្រកមុ
េយនឌរ័ នងិអនកពក់ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត
មកពី្រកសួង មុ ី

សរុប ១៥ នក់ 
(្រសី ៣ នក់) 

២ វចិឆិក 
២០១៨ 

ភនំេពញ 

សិកខ ថន ក់ជតិស្តីពីករធនសុវតថិ
ភពេរដបូកេដមីបសីេ្រមចបញចប់្រកបខណ្ឌ  
ESMF និង SIS នងិផ្តល់សុពលភពវឌ ន
ភពៃនករងរធនសុវតថិភព 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព ្រកមុ
េយនឌរ័ នងិអនកពក់ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត
មកពី្រកសួង មុី និង្រកុមហុ៊ន CLP។ 

សរុប ២៩ នក់ 
(្រសី ៧ នក់)  

៦ វចិឆិក 
២០១៨ 

កំពង់ចម 

កិចច្របជុចំេង្អ តអពំី្រកបខណ្ឌ ថ បន័ ថន ក់ដឹកនកំនុងជួរ ជរ ្ឋ ភិបលមកពី្រកសួង  
បរ ិ ថ ន រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីរដ្ឋបលជលផល 
និងេលខធិករ ្ឋ នេរដបូក  

សរុប ១១ នក់ 
(្រសី ២ នក់) 

 ១១ មក  
២០១៩ 

ភនំេពញ 

សេ្រមចបញចប់សមសភគកនុង SIS ពិ
និតយេឡងីវញិេលីេគហទំពរ័ នងិមូល ្ឋ ន
ទិននន័យ និងប្លងព់ត័៌មនសេងខប 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព ្រកមុ
េយនឌរ័ 

សរុប ២០ នក់ 
(្រសី ៧ នក់) 

៣០-៣១  
មក  ២០១៩ 

កំពងធ់ ំ

សិកខ បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករធន
សុវតថិភព  

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព ្រកមុ
េយនឌរ័ នងិអនកពក់ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត
មកពី្រកសួង មុី និង្រកុមហុ៊ន CLP

សរុប ៣៩ នក់ 
(្រសី ៩ នក់)  

២០-២២ កុមភៈ 
២០១៩ 

េសៀម ប  

ពិនិតយេលីេសចក្តី្រពងរបយករណ៍
សេងខប (SoI) ស្តីពីសុវតថិភពេរដបូក 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព ្រកមុ
េយនឌរ័ តំ ងជនជតិេដីមភគតចិពី្រកុម
្របឹក េយបល់នងិអនកពក់ពន័ធសំខន់ៗេផ ង
េទៀតមកព្ីរកសួង មុី  

សរុប២២នក់ 
(្រសិ៦ នក់) 

២៣-២៤ 
ឧសភ ២០១៩ 

េសៀម ប 

សិកខ បេងកីនករយល់ដឹង នងិ
ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពី្របពន័ធធនសុវតថិ
ភព និងេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍សេងខប 
(SoI) ដល់ប ្ត ញភគីមិនែមនរ ្ឋ ភិប
លស្តីពីអភិបលកិចច និង្រគប់្រគងៃ្រពេឈី
និងេរដបូក 

តំ ងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលជតិនិង
អន្តរជតិ ប ្ត ញសហគមន៍ និងជនជតិ
េដីមភគតចិ 
 

សរុប ៥១ នក់ 
(្រសី ១២នក់) 

៦ - ៧ មិថុន 
២០១៩ 

េសៀម ប  

កិចច្របជុពំិនតិយ នងិេឆ្លីយតបេលីមតិ
េយបល់ផ្តល់េ យសងគមសុីវលិេលីេសច
ក្តី្រពងរបយករណ៍សេងខប (SoI) 

្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសុវតថភិព ្រកមុ
េយនឌរ័ ្រកមុ្របឹក េយបល់ និងអនកពក់ព័នធ
សំខន់ៗេផ ងេទៀតមកពី្រកសួង មុី

សរុប ២១ នក់ 
(្រសី ៧នក់) 

៣ កកក  
២០១៩ 

កំពង់ឆន ងំ 
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ឧបសមព័នធ ១ ៖ កិចច្រពមេ្រពៀង និងអនុសញញ អន្តរជតិពក់ព័នធ និងជធរមន 
១. អនុសញញ ស្តីពីជីវច្រមុះ, អនុសញញ  CEDAW។ 
២. អនុសញញ របស់អងគករអន្តរជតិខងករងរ (អនុសញញ េលខ២៩  ស្តីពីករងរេ យបងខំ, អនុសញញ េលខ១០៥ ស្តី

ពីករលុបបំបត់ករងរេ យបងខំ, អនុសញញ េលខ១៣៨ ស្តីពី យុអបបបរម, អនុសញញ េលខ១៨២ ស្តីពីទ្រមង់
្រកក់បំផុតៃនពលកមមកុមរ)។ 

៣. អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីសិទធិជនជតិេដីមភគតិច (UNDRIP)។ 
៤. អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករ្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុករលួយ (UNCAC)។ 
៥. អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករលុបបំបត់្រគប់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងពូជ សន៍ (UNCERD)។ 
៦. អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ (UNFCCC)។ 
៧. ធមមនុញញ ៊ ន។ 
៨. កិចច្រពមេ្រពៀង ៊ នស្តីពីករបំពុលេ យអ័្រភឆ្លងែដន។ 
៩. អនុសញញ ៉ ម រ។ 
១០. អនុសញញ ្រកុងវែីយនស្តីពីករករពរ្រសទប់អូហ ូន។ 
១១. អនុសញញ ្រកុងបែសលស្តីពីករ្រតួតពិនិតយចលនដឹកជញជូ ន និងករេចលសំណល់េ្រគះថន ក់ឆ្លងែដន។ 
១២. អនុសញញ ស្តុកខូមស្តីពី រធតុបំពុលសរ ី ងគមិនងយបំែបកធតុ។ 
១៣. អនុសញញ ស្តីពីជីវច្រមុះ។ 
១៤. ពិធី រកយូតូៃនអនុញញ ្រកបខណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ។ 
១៥. ពិធី រម៉ុងេរ ល់ស្តីពី រធតុបំផ្ល ញ្រសទប់អូហ ូន និងវេិ ធនកមម។ 
១៦. ពិធី រក េហគ ស្តីពីជីវសុវតថិភព។ 
១៧. ពិធី របំេពញបែនថម កូយ៉-គូ ពំួ ស្តីពីករទទួលខុស្រតូវនិងករេ ះ្រ យពិធី រក េហគ ស្តីពីជីវច្រមុះ។ 
១៨. ពិធី រ គូយ៉ស្តីពីលទធភពទទួលបនធនធនេសេនទិក និងករែបងែចកអតថ្របេយជន៍ពីករេ្របី្របស់

ធនធនទងំេនះេ យយុត្តិធម៌ និងសមធម៌ ៃនអនុសញញ ស្តីពីជីវច្រមុះ។ 
១៩. អនុសញញ ស្តីពីពណិជជកមមអន្តរជតិេនកនុង្របេភទសត្វ និងរុកខជតិែដលងយផុតពូជរបស់ពិភពេ ក (CITES)។ 
២០. អនុសញញ រ ៉ូែទ សំ្តីពីនីតិវធិីយល់្រពមជមុនេ យែផ្អក មព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ ស្រមប់ ធតុគីមី និងថន សំម្ល ប់

សត្វល្អិតបងកេ្រគះថន ក់កនុងពណិជជកមមអន្តរជតិ។ 
២១. កិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ (កិចច្រពមេ្រពៀងស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករស្រមប់ករអភិវឌ ងទេន្លេមគងគ ្របកប

េ យេ យនរិន្តរភព)។ 
២២. េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  (១៩៤៨)។ 
២៣. េសចក្តី្របកសស្តុកខូម (១៩៧២)។ 
២៤. អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ករេរសីេអីង្រស្តីេភទ (១៩៧៩)។ 
២៥. រេបៀប រៈទី ២១ ជំពូក ២៤ សកមមភពសកលេដីមប្ីរស្តី (១៩៩២)។ 
២៦. រេបៀប រៈទី ២១ ៖ ករអភិវឌ េ យចីរភព (១៩៩២) ។ 
២៧. េសចក្តី្របកសទី្រកុងរយី៉ូ (១៩៩២)។ 
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ឧបសមព័នធ ២៖ ពកយគន្លឹះសខំន់ៗ 
 
១. ករេ ះ្រ យ និងេគរព្របពន័ធធនសុវតថិភពទី្រកងុកន់គុណ 
មិនទន់ករកំណត់ជផ្លូវករពី UNFCCC េដីមបកីំណត់និយមន័យរបស់ពកយ ‘ករេ ះ្រ យ’ និង ‘ករេគរព’ កនុងបរបិទ
្របព័នធធនសុវតថិភពទី្រកុងកន់គុណេនះេទ  ដូចេនះ្របេទសកមពុជបក្រ យពកយទងំេនះេទ មករយល់ន័យរមួ
ដូចខងេ្រកម៖ 

ករេ ះ្រ យ៖ សំេ េលីបញ្ហ ននែដលទក់ទងនឹងករធនសុវតថិភពេរដូក្រតូវបនករពរឬយកចិត្ត
ទុក ក់េ យ្របព័នធអភិបលកិចចផ្លូវករែដលរមួមន េគលនេយបយ ចបប់ បទបបញញត្តិ ថ ប័ន និងយន្តករ
េ ះ្រ យទំនស់ ជេដីម។ល។  
ករេគរព៖ សំេ េលីរេបៀបែដល្របព័នធអភិបលកិចចផ្លូវករទងំេនះរមួមន េគលនេយបយ ចបប់ បទបបញញត្តិ 
ថ ប័ន ជេដីម ។ល។ ដំេណីរករ ្រប្រពឹត្តេទ និង្រតូវបនអនុវត្តេដីមបធីនដល់លទធផលរបស់្របព័នធធនសុវតថិ

ភពេរដបូក។ 
 
២. ្របពន័ធធនសុវតថិភពេរដបូក  
្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក គឺជដំេណីរករ និងវធីិ ្រស្តែដល ចជួយធនថសកមមភពេរដបូក មិនមនឥទធិពល
អវជិជមនដល់សងគម និងបរ ិ ថ ន េហយីផទុយេទវញិគឺបេងកីនផល្របេយជន៍ដល់សងគម និងបរ ិ ថ ន 
 
៣. ្របពន័ធធនសុវតថិភពទី្រកងុកន់គុណ 
្របព័នធធនសុវតថិភពទី្រកុងកន់គុណឬេពលខ្លះ្រតូវបនេគ គ ល់ថ្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកទងំ៧ គឺជបណ្តុ ំ នូវ
លកខខណ្ឌ ត្រមូវចំនួន៧ ែដលប ្ត ្របេទសជភគីអនុវត្តកមមវធីិេរដបូកឯកភពទទួល គ ល់កនុងកិចច្របជំុប ្ត ភគីរបស់ 
UNFCCC េលីកទី១៦ ែដល្រប្រពឹត្តេទេនទី្រកុងកន់គុណ្របេទសមុិកសុិក។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវ ងំ៧េនះ ្រតូវែតព្រងឹង និង
គ្ំរទេន ល់េពលអនុវត្តសកមមភពេរដបូក។  
 
៤. ្របពន័ធពត័ម៌នធនសុវតថិភពេរដបូក 
គឺជ្របព័នធមួយស្រមប់ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីរេបៀបែដល្របព័នធធនសុវតថិភពទី្រកុងកន់គុណ្រតូវបនេ ះ្រ យនិងេគរព។ 
កនុងេនះែដរេគហទំព័រ្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូកមួយ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបឲីយ ធរណជន ច ម ន ទទួលនិង
ផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពី្របព័នធធនសុវតថិភពេរដបូក។ ល់ព័ត៌មនទងំអស់ទក់ទងនឹងករធនសុវតថិភពេរដបូកគួរ្រតូវបន 
កត់្រ និងេរៀបចំទុក ក់កនុង្រក ស់ ន មឲយបន្រតឹម្រតូវ េហយីជជំនួយផងែដរ េយងីមន្របព័នធទិនន័យេរដបូកអន ញ 
មួយបែនថមេទៀតស្រមប់អនកអនុវត្តេរដបូក ផ្តល់ បំេពញព័ត៌មន និង្រគប់្រគងទិនិនន័យ្របព័នធធនសុវតិថិភពេរដបូក។    
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